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 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ג ָוֶאְתַחֻנַ

 

ן ֵעת ה' ֶאל "ָוֶאְתַחֻנַ ָבִרים ג, כג(ֵלאמֹר"  ַהִהוא ֻבָ  )ֻדְּ

  .א
 (ח"א כ, ה)

לֹ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֹלְּ רֻוׁש,ָֹצִריךְּ ֹקֶדםַֹהֻדְּ
ֵֹמֵאתֹ ׁש ִֹויַבֻקֵ ַתֲחנֻוִנים, ֻבְּ

ַנת ֹ'ַמֻתְּ ־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ם'־ַהֻקָ ִַׁיְתֶלהַַׁׁ.ִחֻנָ ְולֹא
ְזכֻותַַׁעְצמוַַֹׁׁ ַׁ.ֻבִ

לַׁ ֶ הַֺׁעֻזֹוַׁש  וִַׁנְתעֹוֵררַַׁמֻטֵ ָ ַעְכש  ֶ ש 
ֵדיַׁ ַֻׁכְ ה ֻטֶ ַַׁהֻמַ ֶַׁזה ֵַׁאין ֲעבֹוָדתֹו,
ֵעָדה,ַׁ ֻבָ ֶ ַׁש  ַָׁהָרע ְַׁלַהְכִניַע ֵדי ַֻׁכְ א ֶַׁאֻלָ אֹות, ְלִהְתֻגָ
ְַׁוָצִריְךַׁ ְַׁוָרִעים, ַׁטֹוִבים ֶהם ַֻׁבָ ֵַׁיש  ים ַרֻבִ ַֻׁבְ י ֻכִ

ָרִעים.ַׁ ֻבָ ֶ ְַׁלַהְכִניַעַָׁהָרעַׁש 

ם־יִֹ ֵ ֵניַֹהׁשֻ ָרׁש,ִֹלפְּ ַדלֹֻוכְּ ַֹיֲעֹמדֹֻכְּ ַרךְּ ֻבָ תְּ
ֲחנֻוִנים, ֹֻתַ ר ׁשֻוםִֹֹויַדֻבֵ ֹֻבְּ ֶלה ִֹיתְּ לֹא וְּ

כֻות.ֹ  זְּ

ָבִרי) ַׁ, כג(גם ֻדְּ ֵעת : ן ֶאל ה' ֻבָ "ָוֶאְתַחֻנַ
רַֹׁ–ַַׁהִהוא ֵלאֹמר" ַדֻבֵ ֹלְּ ִריךְּ ֻצָ ׁשֶ

ֹֹקֶדם נֻו: ַֹהיְּ ֹלֹוַמר, רֹוֶצה ֹׁשֶ ָעה ׁשָ ֹֻבְּ ֲחנֻוִנים' ֹ'ֻתַ
רֻוׁש.ֹ ַֹהֻדְּ

  .ב
 (ח"א צט)

ם־ ֵ ַהׁשֻ ֹלְּ דֹול ֹֻגָ ֵבקֻות דְּ ֹֻבִ ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ לְּ
ֵֹעתֹ ֵֹיׁש ָעִמים ִֹלפְּ ִֹאם ַֹאךְּ . ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
ֹיֹאַמר:ֹ ַֹאל ֵבקֻות, דְּ ֹֻבִ ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֹלְּ ָֹיכֹול ֵאינֹו ׁשֶ

ָלל לֹֻכְּ ֻלֵ ֻפַ ןַַׁׁ–ֵַׁאיִניִֹמתְּ ַָׁיכֹולְַׁלַכֻוֵ ֵאינֹו ֶ ֵמַאַחרַׁש 
ְדֵבק ַֻׁבִ ל ֻלֵ ַֻׁוְלִהְתֻפַ ָראֻוי ֵַׁאיָנֻהַֻׁכָ ה ִפֻלָ ְַׁוַהֻתְ ַֻׁות,

ֶלת.ַׁ  ְמֺקֻבֶ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ןַֻׁדֹוָסא"לַַׁרזַַׁש  יֲַׁחִניָנאַֻׁבֶ ַֹעלַַׁרֻבִ
ָרכוֹ ) לֹ"ֹ:ת לד:(ֻבְּ ֻלֵ ֻפַ ָהָיהִֹמתְּ כוֹֻׁשֶ ִֹאםֹוְּ ,'

ל,ֹ ֺקֻבָ הֻואֹמְּ ֹׁשֶ ֲֹאִני ֹיֹוֵדַע ִפי ֹֻבְּ ִתי, ִפֻלָ גֻוָרהֹֻתְּ ׁשְּ
כֻו'.ֹ ִאםָֹלאו"ֹוְּ ַׁוְּ

ַׁ ֶ ֶרְךַׁש  ֲאַזיַַׁעלַֻׁדֶ ֶ ְדֵבקֻות,ַׁש  ָאַמְרנֻו:ִַׁאםַֻׁבִ
ֶלת.ַׁ ִפיו,ְַׁמֺקֻבֶ הַֻׁבְ גֻוָרהַֻׁוְמֺרֻצָ ְ הַׁש  ִפֻלָ ַהֻתְ

לֹוםַׁ ָ ְַׁלֵהֶפְך.ְַׁוִאםַָׁלאו,ַַׁחס־ְוש 

אֹ ֶֹאֻלָ ן, ָֹהָאָדםֹֻכֵ ַאלֹיֹאַמר
ִמיד. ֹֻתָ ל ֻלֵ ֻפַ ַׁלֹאִַַׁׁיתְּ ְוִאם

ִַׁיְתַׁ ָראֻוי, ַֻׁכָ ְדֵבקֻות ַֻׁבִ ל ֻלֵ ְַׁלִהְתֻפַ ָכלַׁיֻוַכל ַֻׁבְ ל ֻלֵ ֻפַ
ַׁ ֲֹאַזיֹֻכֹחֹו. ָראֻוי, ֹֻכָ ֵבקֻות דְּ ֹֻבִ ל ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֵעת ֹֻבְּ י ֻכִ

ַֹהִהיא ה ִפֻלָ ַֹהֻתְּ ִֹעם ִפֻלֹות ַֹהֻתְּ ל ֹֻכָ ַֹיֲעֶלה
ָראֻוי.ֹ לֹֻכָ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֹׁשֶ

ָבִרי) ן":ַׁם ג, כג(ֻדְּ ִמיד,ַׁ–ַׁ'"ה ֶאל ָוֶאְתַחֻנַ ַֻׁתָ
ְדֵבקוַֻׁ ֻלֹאַֻׁבִ ֶ יןַׁש  ְדֵבקֻותַֻׁבֵ יןַֻׁבִ ַׁת.ֻבֵ

הַַׁׁ–ַַׁהִהוא ֵלאֹמר" ֶאְזֻכֶ ֶ ֵעתַׁש  ַהְינֻו:ַֻׁבְ
ִחיַנת:ַׁ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  ְדֵבקֻות, ַֻׁבִ ל ֻלֵ ְלִהְתֻפַ

ִפי"ַׁ ִתיֹֻבְּ ִפֻלָ גֻוָרהֹֻתְּ ַׁ."ׁשְּ

ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר", ָבִריםַַׁׁ"ֻבָ ַהֻדְ ֶ ש 
ֵַׁמֲחַמתַׁ ִפיו ַֻׁבְ ים ַֻׁוְמֺרֻצִ ֶנֱאָמִרים

ַׁ ְדֵבקֻות ַֻׁבִ ל ֻלֵ ְתֻפַ ֻמִ ֶ לָאַַׁׁ–ש  ַֻׁכָ ַַׁיֲעֶלה ִפֻלֹותַַׁׁז ַהֻתְ
ה.ַׁ לַַׁעדַַׁעֻתָ ֻלֵ ִהְתֻפַ ֶ ַׁש 

  .ג
 א קנה(ח")

ל  ֶ ֻתֹוְקקֻות ְוַהִהְתַלֲהבֻות ש  ְ ֻגֶֹדל ַהִהש 
ָהָיה  ֶ לֹום, ש  ָ נֻו ָעָליו־ַהש ֻ ה ַרֻבֵ ֹמש ֶ

ךְ  ל־ֻכָ ָרֵאל ֻכָ ַֹרקַֹׁ–ִַׁמְתַלֵהב ְלֶאֶרץ־ִיש ְ ָהָיה
לֹ'ֲאִריַכת־ַאֹ הֹזֹאתֹׁשֶ ִבילִֹמֻדָ ׁשְּ ִים',ֻבִ ֵמֲחַמתַַֻׁׁפַ

ָרָאה ֶ ִַׁלְבִחיַנתַַׁׁ:ש  ַׁזֹוִכין ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְ ַֻׁבְ ם ָ ש ֻ ֶ ש 
ִים.ַׁ ־ַאֻפַ ֹ'ֶאֶרךְּ

ל ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻמִ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֹ ֹיַאף־ַעל־ֻפִ

ֲֹאָבל

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָֹצִריךְֹּ

מוֹֹ ֹֻוכְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

י־ֵכן ַֹאף־ַעל־ֻפִ

ֶזה ֹוְּ

ֵעת ֹ"ֻבָ

נֻו: ַהיְּ ֹוְּ

ר ִֹעֻקַ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ד ָוֶאְתַחֻנַ

ֹ: ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵֹמַהׁשֻ ׁש ַבֻקֵ ֹלְּ ָֹאָדם ל ֻכָ
ֻסֻוִפין  ְהֶיה לֹו ֻכִ ֻיִ ֶ ם ְוַגֲעגֻוִעי"ש 

ָרֵאל"!  ַגם:ַׁ–ְלֶאֶרץ־ִיש ְ ְהֶיה ַׁוְּ ֻיִ ֶ ֲעגֻוִעי"ש  ם ֻגַ
ָרֵאל"!ְלָכל ַה   יִקים ְלֶאֶרץ־ִיש ְ ֻדִ  ֻצַ

  .ד
ת תק"ע – ח"ב עח) נַׁ ְּ ֲחמֻו ש  ת־נַׁ ֻבַׁ ַׁ ש  ָרה ֻבְּ  (ֶנֶאמְּ

ֹ'ִאיׁשֹ ֹהֻוא יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַהֻצַ
ׁשֹ ַֹמֻמָ ׁשֻוט' ִטיק(ַֻׁפָ ָראסְּ ֻקֹוִרין ֻפְּ ֶׁ ,ַׁ)ש 

ֹ יטֻות, ׁשִ ַֹהֻפְּ ֵכי ַדרְּ ֹֻבְּ מֹו ַֹעצְּ ַנֵהג תְּ ֻמִ ְוֵאינֹוַׁׁשֶ
ַׁ ַֻׁתֹוָרה, ֻום ַׁש  ה יןְמַגֻלֶ יַחת־ֺחֻלִ ש ִ ַֻׁבְ ְַׁועֹוֵסק

ִחיַנתַַׁׁ ׁשֻוט'ְֹוַכֻיֹוֵצא,ְַׁוהֻואַָׁאזַֻׁבְ .'ִאיׁשֹֻפָ ש   ַמֻמָ

יםִֹהיאַֹהֻתֹוָרהֹ רַֹהַחֻיִ יִֹעֻקָ כוֹֻֻכִ ְוַעל־ַׁ',וְּ
רַׁ ָ ֶַׁאְפש  ֵַׁאיְך ְַׁוִנְפָלא, מֻוֻהַ ַֻׁתָ ִַׁלְכאֹוָרה ן ֻכֵ
ה.ַׁ ַַׁקֻלָ ָעה ָ ַׁש  ֲַׁאִפֻלֻו ַַׁהֻתֹוָרה ִַׁמן ַַׁעְצמֹו ִלְפרֹשׁ

ִַׁלְהיֹותַֻׁוֶבַׁ ר ָ ֶַׁאְפש  י ַֻׁוִבְלֻתִ ְמָנע ַַׁהֻנִ ִַׁמן ֶַׁזהֻו ֱאֶמת
ֶַׁהְפֵסקַׁ ִלי ִמידַׁיֹוָמםַָׁוַלְיָלהַֻׁבְ ַהֻתֹוָרהַֻׁתָ בֻוקַֻׁבְ ֻדָ

לַֻׁוְלַהְפִסיקְַׁוכוֶַֻׁרַגעַׁ ְַׁלַבֻטֵ ְַׁצִריִכין ֶהְכֵרַח ַֻׁבְ י ַֻׁכִ ,'
זוַֹׁ ַֻׁבְ ַַׁעְצָמן ין ְַׁמַחֻיִ ה ֻמֶ ַֻׁבַ ן ְַׁוִאם־ֻכֵ ָעה, ָ ַׁש  ֵַׁאיֶזה

ֻבְַַׁׁ ֶ ָעהַׁש  ָ ֵַׁטִליןִַׁמןַַׁהֻתֹוָרה?!ַהש ֻ

מֹוֹ ַֹעצְּ ה ַחֻיֶ ֹמְּ יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַֹהֻצַ י ֹֻכִ ע: ֻדַ
"ל ֻנַ ֹֻכַ ׁשֻוט' ֹֻפָ הֻואֹ'ִאיׁש ֹׁשֶ ַמן ַֹהֻזְּ אֹותֹו ֹֻבְּ

לֵֹמַהֹֹ–ֹ ֹׁשֶ ֶרךְּ ָרֵאל'.'ֻדֶ ִסיַעתֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֹנְּ

יחֹות־ָהַר"ן קנג; ְיֵמי־מֹוֲהַרַנ"ת ח"א נא: ] ָאז ָאַמר ש ִ וְּ
הֻוא: ַהֻתֹוָרה ַהַנ"ל()ִלְפֵני ֲאִמיַרת  הֹ"ׁשֶ ַחֻיֶ מוֹֹֹמְּ הַֹעצְּ ַֹרקַֹעֻתָ

ה ֻמֶ ָהָיהֹֻבַ ָרֵאל"ֹׁשֶ ֶאֶרץ־ִיש ְּ יָחה ֻוִמֻתֹוךְּ  .ֻבְּ ִחיל זֹאת ש ִ  ִהתְּ
ר ַדֻבֵּ ר לְּ ָבאֵּ ל ֻולְּ ָין ֻכָ יךְּ , ַההֻוא ַהֻנֹוָרא ִענְּ ה אֵּ ַחֻיֶׁ ת מְּ מוֹ  אֶׁ  ַעצְּ
ת עֵּ יטֻות ֻבְּ ִ ש  ַה  ַהֻפְּ ךְּ 'מֵּ רֶׁ ל ֻדֶׁ ֶׁ ָר  ש  ץ־ִיש ְּ רֶׁ לאֶׁ ה ,'אֵּ זֶׁ ֻבָ ֶׁ ש  ין וְּ ַחֻיִ  מְּ
ת ל אֶׁ ֻוִטים ֻכָ ש  עֹוָלם ַהֻפְּ ֻבָ ֶׁ כֻו'.  ש  ַמֲעֶרכֶ ן ְלַהלָֻ )וְּ בָֻ ת 'ֻבְ ַ ' ַנֲחמוֻ ת ש 

יחוֹ ל כָֻ א מֻובָ   ִ  .[(הַהזֶֻ ה ַהֻתֹוָר ת ְסִביבוֹ ת ַהש ֻ

ַהְינֻוַׁ ַֻׁדְ ֻוִטים, ש  ַַׁהֻפְ ֵַׁאֻלֻו ַָׁכל י ַֻׁכִ ע: ֻדַ
ִַׁמַׁ ֵטל ֻבָ ֶ ַׁש  ָעה ָ ש  ַֻׁבְ ְמָדן' ְַׁוֵכןַַׁה'ֻלַ ַַׁהֻתֹוָרה, ן

ָללַׁ ֵאינֹוַַׁלְמָדןַֻׁכְ ֶ 'ַׁש  ש  ֻוטַַׁמֻמָ ש  ַֻׁפָ 'ְַׁוֵכןְַׁוכוַֻׁ'ִאיש 
ַׁ'ֺאֻמֹות־ָהעֹוָלם'ַׁ ַַׁוֲאִפֻלֻו הַׁיֹוֵתר, מֻוִכיםְַׁלַמֻטָ ַהֻנְ

ִַׁמןַׁ– ִַׁחֻיֻות ן ַַׁגם־ֻכֵ אי ַוֻדַ ַֻׁבְ ִלים ְַׁמַקֻבְ ֵַׁהם ם ַֻׁגַ
ַַׁהֻתֹוָרה.ַׁ

ֹ ׁשֻוִטים ַֹהֻפְּ ֹֹ–ֵאֻלֻו הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ִריִכין ֶיהֹצְּ
ַעל־ָידוֹֹ ֹׁשֶ דֹול', ֹֻגָ ׁשֻוט ֹֻפָ ֹ'ִאיׁש ֲֹעֵליֶהם

לוֹֹֻ ַקֻבְּ ִֹחֻיֻותֵֹמַהֻתֹוָרה.ֹיְּ

ַׁ י ַֻׁכִ ע: ׁשֻוִטיםֻדַ ַֹהֻפְּ ַׁ'ַלְמָדן'ַַָׁׁכל ֵַׁהן "ל, ַהֻנַ
ְַׁוכוַֻׁ ֻוִטים' ש  ַַׁהֻפְ ָאר ְ ַׁ'ש  ֵַׁהן ֶֹאָחדַֹׁ–', ל ֻכָ

הֹ ַחֻיֶ ֹמְּ ֹהֻוא ן ֹֻכֵ ַהֻתֹוָרה, ֹֻבְּ ֲֹאִחיָזתֹו ִפי ֹֻכְּ ֶאָחד וְּ
מוֹֹ יטֻותֹו,ַֹעצְּ ׁשִ ֵעתֹֻפְּ ִחיַנתִַׁקֻיֻוםַָׁהעֹוָלםַַֻׁׁבְּ ִמֻבְ

ַׁ ַלת־ַהֻתֹוָרה' ַׁ'ַקֻבָ ָהיַָֹׁקֶדם ֶ םש  ִַׁמְתַקֻיֵ ַָׁהעֹוָלם ַׁה
ַחְסֻדֹוְַׁלַבדַַׁׁ ַׁ'.ְוכוַַֻׁרקַֻׁבְ

ֻבֹוֵדלֹ ֹׁשֶ ָעה ׁשָ ֹֻבְּ יטֻותֹו, ׁשִ ֹֻפְּ ֵעת ֻבְּ
ִֹחֻיֻותֹ ל ַקֻבֵ ֹמְּ ֹהֻוא ַֹהֻתֹוָרה, ִמן

ֹ'קֹֹ ל ֹׁשֶ ֹזֹו ִחיָנה ן־ֻתֹוָרה'.ִמֻבְּ ַֹמֻתַ ְַׁוֶזהַׁ–ֶַׁדם
ִחיַנתַַׁׁ ם"ֻבְ ַנתִֹחֻנָ מוֹ )ַׁ"אֹוַצרַֹמֻתְּ ְּ ַׁ.ה מה, ו(ַרבָֻ ת־ש 

ַׁ ִחיַנת ֶֹאֶרץ־ֻבְ ל ֹׁשֶ ֶרךְּ ָרֵאַֹה'ֻדֶ ַׁל'ִיש ְּ
ַׁ ְַׁלַמְעָלה, ֱאַמר הַֹהֻנֶ ַחֻיֶ ֹמְּ יק ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ

ם, ָ ִֹמׁשֻ יטֻותֹו ׁשִ ֹֻפְּ ֵעת ֹֻבְּ מֹו ַַַׁׁעצְּ ר ִַׁעֻקָ י ֻכַֹחֹ'ֻכִ
ֶֹאֹ ת ַ ֺדׁשֻ ָרֵאלקְּ ִחיַנתַַׁׁ,'ֶרץ־ִיש ְּ ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי הֻוא

י) ִהֻלִ ַׁם קיא, ו(ֻתְּ יוֹֻכַֹחֹ": ידַֹמֲעש ָ ַעֻמוִֹֹֹהֻגִ ָֹלֵתתֹלְּ
סֻוקַׁם",ֻגֹויִַֹֹנֲחַלתָֹלֶהם ֻפָ ַֻׁבַ "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ
ית"ַׁ ֵראׁשִ י)ְוכֻו'ַַׁׁ"ֻבְּ ִ אש  רֵּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁת א, א(ֻבְּ

ֵֹלי דֹול ַֹהֻגָ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ָרח ִלֻפֹלֹֺמכְּ ֹוְּ ֵרד
ֹ'ִאיׁשֹ יֹות ִלהְּ ֹוְּ יטֻות, ׁשִ ֹֻפְּ תֹוךְּ לְּ

ֹ ֵֹעת ֵֹאיֶזה ׁש ַֹמֻמָ ׁשֻוט' ֵדי־ֶזהֹֹ–ֻפָ ַֹעל־יְּ י ֻכִ
ׁשֻוִטים ַֹהֻפְּ ל הֹֻכָ ַחֻיֶ ְהֶיה,ַַׁׁמְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ִַׁיְהֶיהִַׁמי "ל, ַהֻנַ

ַׁ ַׁ'ֺאֻמֹות־ָהעֹוָלם' הַַׁעְצמֹוַַׁׁ–ַוֲאִפֻלֻו יַׁהֻואְַׁמַחֻיֶ ֻכִ
ְעֶלֶמַׁ ַַׁהֻנֶ ַַׁהֻתֹוָרה ְבִחיַנת ָרה־ַמֲאָמרֹות'ַֻׁבִ 'ֲעש ָ ַֻׁבַ ת

ִליןִַׁחֻיֻות ֻנֻוְַׁמַקֻבְ תֹוְךַָׁהעֹוָלם,ַֻׁוִמֻמֶ יןַֻׁבְ ִ ש  ַַׁהְמֺלֻבָ
"ל.ַׁ ֻוִטיםַַׁהֻנַ ש  לַַׁהֻפְ ַֻׁכָ

הֹ ָ ֺדׁשֻ ַֹהֻקְּ ֶֹאל ֹיֹוֵתר ֵֹקרֻובֹו ִפי ֻכְּ
ֹ "ל ַֹהֻנַ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ֶאל לֹ–וְּ ַקֻבֵ ֹמְּ ן ֹֻכֵ

ֹיֹוֵתר.ֹ בֹוֻהַ ֻנֻוִֹחֻיֻותֹֻגָ ִֹמֻמֶ

לֹום,ֹ ָ ָֹעָליו־ַהׁשֻ נֻו ַֹרֻבֵ ה ֹמש ֶ
ֶאֶרץ ֹלְּ ָֹלבֹוא ׁש ֻקֵ ֻבִ ׁשֶ ָרֵאל,ֹֻכְּ ־ִיש ְּ

ָצִריךְֹּ ֹוְּ

ָעִמים ִֹלפְּ

ע: ֹֻדַ

ַֹאךְֹּ

י ֹֻכִ

ָכל ֹוְּ

י ֹֻכִ

יק ֻדִ ַהֻצַ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ָכל־ֶאָחד ֹוְּ

ַעֹ ןוְּ ֹל־ֻכֵ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ה ָוֶאְתַחֻנַ

ַנת ֹ'ַמֻתְּ ׁש ֻקֵ ם',־ֻבִ ִַַׁׁחֻנָ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁ:ם ג, כג(ֻדְּ
ן ֶאל ה'"ַׁ ַנתֹ–ֹ"ָוֶאְתַחֻנַ ִחיַנתֹ'ַמֻתְּ ם'.־ֻבְּ ִַׁחֻנָ

ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר" ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַׁ"ֻבָ
ִפֻלַָׁ ֻתְ ֶ ִחיַנת:ַׁש  ַֻׁבְ ַח ַָׁהָיהִַׁעםַֻׁכֹ ֵעת תֹו "ֻבָ
ָהָיהַֹהְינֻו:ַַׁהִהיא ֵלאֹמר",  ֹכַחֹ'אֹותֹוָֹהֵעת'ֹׁשֶ ֻבְּ

ָרה־ַמֲאָמרֹות'ֹ ָֹה'ֲעש ָ ֵדי ַֹעל־יְּ ם ַקֻיֵ ִֹמתְּ ָהעֹוָלם
ֹ'ֹקֶדםֹ הֻוא ֹׁשֶ ֶלֶמת, ֶֹנעְּ ַֹהֻתֹוָרה ָתה ָֹהיְּ ֶהם ֻבָ ׁשֶ

ֹ ן־ֻתֹוָרה', ִחינַַֹמֻתַ ֹֻבְּ ֲֹאׁשֶ ם', ַנת־ִחֻנָ ֹ'ַמֻתְּ ַֹעל־ת ר
ֹ ָֹלבֹוא כֹוִלין ֹיְּ ֵדי־ֶזה ֻבֹש יְּ ִלכְּ ָרֵאלֹוְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ

"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ַׁ ִחיַנת: ֵעת ַהִהיא"ֻבְ ֶזהֹֹ–ֹ"ַהִהיא"ֹ."ֻבָ
ָלם' ֶנעְּ ֹוְּ ֹ'ָסתֻום ִחיַנת 'אֹוָתֻהֹֹ.ֻבְּ ֹֻבְּ י ֻכִ

ַֹהֻתֹוָרהֹ ָתה ָֹהיְּ ן־ֻתֹוָרה', ַֹמֻתַ ֹ'ֹקֶדם ָהֵעת'
ָֹהֹ תֹוךְּ ֹֻבְּ ֶרת' ֻתֶ ִנסְּ ֹוְּ ֶלֶמת ַֹמֲאָמרֹות''ֶנעְּ ָרה ֹ'ֲעש ָ

כוֹֹֻ ַׁ'.וְּ

מֹו. ַֹעצְּ ָיֵאׁש ֹלְּ ָֹאסֻור י ֲַׁאִפֻלֻוַַֻׁׁכִ י ֻכִ
ַָׁיכֹולַׁ ֻוט'ְַׁוֵאינֹו ש  ַֻׁפָ הֻואַׁ'ִאיש  ֶ ִמיַׁש 
רַׁלֹוַׁ ָ ִאי־ֶאְפש  ֶ ָמקֹוםַׁש  הֻואַֻׁבְ ֶ ָלל,ַׁאֹוַׁש  ִלְלֹמדַֻׁכְ

יטֻותֹוַַׁׁ–'ְַׁוכוִַֻׁלְלֹמדַׁ ִ ש  ֵעתַֻׁפְ םַֻׁבְ י־ֵכןַֻׁגַ ַאף־ַעל־ֻפִ
ַַָׁׁצִריךְַׁ ִיְרַאת ַֻׁבְ ְַׁלַהֲחִזיקַַׁעְצמֹו ֵ ַֻׁוַבֲעבֹוָדַַׁהש  ה־ם

ִחיָנתֹו.ַׁ ֻוָטהְַׁלִפיַֻׁבְ ש  ַֻׁפְ

ַֹעל־ "ל, ֻנַ לִֹחֻיֻותֵֹמַהֻתֹוָרהֹֻכַ ַקֻבֵ םָֹאזֹמְּ ֻגַ
יקֹ ֻדִ ַֹה'ֻצַ נֻו ַֹהיְּ דֹול', ַֹהֻגָ ׁשֻוט ֹֻפָ ֹ'ִאיׁש ֵדי יְּ

ָעִמיםֹ'ִאיׁשֹ הֻואִֹלפְּ ֹׁשֶ דֹול' הֻואַֹֹהֻגָ ֹׁשֶ ׁשֻוט', ֻפָ
ַחיֶֹֹֻ "ל.מְּ ֻנַ םֹֻכַ ֻלָ ֹהֶֹאתֹֻכֺ

ֵרָגהֹ דְּ ֻמַ ֹֻבַ לֹום ׁשָ ַֹחס־וְּ הֻוא ֹׁשֶ ִמי
ָלן,ֹ ַֹרֲחָמָנא־ִלצְּ ֵרי ַגמְּ ֹלְּ ֻתֹוָנה חְּ ַהֻתַ
ַֹרֲחָמָנא־ ֻיֹות ֻתִ חְּ אֹול־ֻתַ ׁשְּ ֹֻבִ ח ֹֺמֻנָ ִֹאם ֲאִפֻלֻו

ֹ ָלן מוַֹֹׁ–ִלצְּ ָיֵאׁשַֹעצְּ ְַׁוַיֲחִזיקַַׁעְצמֹוְַׁוכוַַַֻׁׁאלִֹיתְּ ,'
ַׁ ֻיֻוַכל, ֶ ַׁש  ה ֻמֶ ֻובַֻׁבַ ְַׁוָלש  ַַׁלֲחזֹר ַָׁיכֹול ַׁהֻוא ם ַֻׁגַ י ֻכִ

ַַׁעל־ְיֵדי ֵַׁמַהֻתֹוָרה ִַׁחֻיֻות ל ַַֻׁׁוְלַקֻבֵ יק, ֻדִ יַֹהֻצַ ֻכִ
ֻום ֹ ָלל". ִיאֻוש  "ֵאין ש  עֹוָלם ֻכְ  ֻבָ

ַׁ ֹון: ש  ֶזה־ַהֻלָ ַֻׁבְ ִאיז  ִיאֻוש  "ַקיין ָאז
 ְ ַֹׁ–ַׁן"!ַפאְרַהאְנְד ט ָגאְרִניש  ךְּ ֻוָמׁשַ

ֹ בֹות: ַֹהֻתֵ ֵֹאֻלֻו ֹאד ֹיין ִיאֻוש  ְוכֻו'","ַק מְּ
נֹוָראֹ ֹוְּ ָלא ִֹנפְּ קֻות ַעמְּ ֹֻובְּ דֹול ֹֻגָ ֹכַח ֹֻבְּ ַוֲאָמָרם
ֶאָחדֹ ֹוְּ ֶֹאָחד ָכל ֹלְּ ז ַרֻמֵ ֹֻולְּ הֹורֹות ֹלְּ ֵדי ֹֻכְּ ֹאד, מְּ

ֹֹאֶפן ׁשֻום ֹֻבְּ ָיֵאׁש ִֹיתְּ ֻלֹא ֹׁשֶ דֹורֹות: עֹוָלם,ֹֹלְּ ֻבָ
ֲַׁאִפֻלֻוִֹאםַֹיֲעֹברָֹעָליוָֹמה.ֹ

ַׁ ֵ ֵַׁמַהש ֻ ְַׁמֹאד ש  ַרְך:ְַׁלַבֻקֵ ם־ִיְתֻבָ
יק־ ֻדִ "ִלְזֻכֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהֻצַ

ַׁ'!ְוכוַַָֻׁׁהֱאֶמת" 

  .ה
סֹוףָראש    –)ח"ב עח  ָרִקים ֻבְּ  י־ֻפְּ
ֻתֹוָרה "ל( ,הַׁ נֻו זַׁ ֻב  ד רַׁ ב־יַׁ תַׁ  ִמֻכְּ

ָבִרי) ַנת.ַׁם ג, כג(ֻדְּ ם"־"ַמֻתְּ ִ )ִַׁחֻנָ "י ַרש 

 ָ ָבִרים; ש  חֻוָמא ֻדְּ נְּ ה ב, א; ט, ב; ֻתַ ם־ַרֻבָ

ן ג( ַחֻנַ תְּ ַָׁואֶׁ ַעת'.ֹ. ַֹהֻדַ ַגם ֹ'ֻפְּ ֹ'ֲעָריֹות'. ם', 'ִחֻנָ
ִדי" ִֹעֻמָ ֹ"ֻפֹהֲֹעֹמד ִריׁשֻות'. ֹ'ֻפְּ ַעת'. ֹ'ֻדַ ה', ַׁ'ֹמש ֶ

ָבִרי)ַׁ ַׁ.ם ה, כז(ֻדְּ

ה ַהֻטֹוב "ָהָהר ָבנֹון"  ַהֻזֶ ָבִרים)ְוַהֻלְ  (כה, ג ֻדְּ

  .ו
 (ח"א פא)

ה, ִפֻלָ תְּ ֹֻבִ ֹאֹו תֹוָרה ֹֻבְּ ר ַדֻבֵ ַׁמְּ
ַׁנִַׁ ָרֵאל',ְקָרא ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ַׁ ֻבֻוִרים ַדֻבְֵַׁוַהֻדִ ֻמְ ֶ ַֻׁבְַׁש  ֲַׁהמֹון־ַעם ִַׁעם יַחת־ר 'ש ִ
ין',ֹ ָרֵאל'.ִנְקָראַַֺׁׁחֻלִ ֹסֶלתֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַׁ'ֻפְּ

ֹ ין'? ֹֺחֻלִ יַחת ֹ'ש ִ ר ַדֻבֵ רֹֹ–מְּ ֵ ַקׁשֻ ֹלְּ ֵדי ֻכְּ
הֻואֹ ֹׁשֶ ַעת', ַֹה'ֻדַ ֶֹאל ֹ'ֲהמֹון־ַעם' ֶאת

ִחיַנתֹ'ַהר'.ֹ  ֻבְּ

ַׁ ָמָרא ֻגְ יִטי)ֻבַ ַׁן נו:(ֻגִ ֹ'ַהר': ָבנוֹ ]ַׁ"ֵאין ַׁן[לְּ
ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ׁש', ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹ'ֻבֵ א ֶַׁאֻלָ

ָבִרי) ֹם ג, כה(ֻדְּ ָבנֹון'".: ה ְוַהֻלְ ַׁ'ָהָהר ַהֻטֹוב ַהֻזֶ
ׁש'וַֻׁ ֻדָ קְּ ַַׁׁ'ֵבית־ַהֻמִ ִחיַנת ַֻׁבְ ַעת',הֻוא ִאיָתאַַׁׁ'ֻדַ ֻדְ

ַׁ ָמָרא ֻגְ ָרכוֹ )ֻבַ ַׁת לג.(ֻבְּ ֹבֹֻ: ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ִֹמי ל ַעת,ֹ"ֻכָ ֹֻדַ ֹו

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ָלל: ַהֻכְּ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ

ָאַמר ֹוְּ

ִריִכין ֹֻוצְּ

ן" ַחֻנַ ֹ"ָוֶאתְּ

י ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ֹקֻכְּ

ה ָלֻמָ ֹוְּ

ִאיָתא ֹֻדְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ו ָוֶאְתַחֻנַ

ית־ ֻבֵ ֹׁשֶ ָיָמיו, ֹֻבְּ ׁש ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ֶנה ִֹנבְּ ִאֻלֻו ֻכְּ
ין ןֹֻבֵ ַדַעתִֹנֻתַ יֹאֹוִתֻיֹות,ֹוְּ ֻתֵ יןֹׁשְּ ןֹֻבֵ ׁשִֹנֻתַ ֻדָ קְּ ַֹהֻמִ

יֹאֹוִתֻיֹות".ֹ ֻתֵ ֹׁשְּ

ַׁ רַֹעל־ְיֵדי ׁשָ ִֹאי־ֶאפְּ ה', ִפֻלָ ֹֻותְּ 'ֻתֹוָרה
ם, ׁשָ רְּ ֹׁשָ ֶֹאל ָרם ְּ ַקׁשֻ ַַׁׁלְּ ְרחֹוִקיֵמֲחַמת ֶ םַׁש 

ַׁ ַָׁהֱאֶמת ְַׁוכוִַֻׁמן יק'. ֻדִ ַֹהֻצַ ךְּ רֹֹֻכָ ֵ ַקׁשֻ ֹלְּ רֹוֶצה ׁשֶ
ֲֹהמֹון־ ַֹהֻתֹוָרהֶֹאת ִֹמן חֹוִקים ָֹהרְּ ַעם
ֻיֹות, ֶהםָצִרַַָׁׁהֲאִמֻתִ רִַׁעֻמָ ְַׁלַדֻבֵ יַחת־ֹיְך ין','ש ִ ֹֺחֻלִ
ֶהםַַׁהֻתֹוָרהַֹׁ ַֻׁבָ יש  ַׁ'.ְוכוַֻֻׁוְלַהְלֻבִ

  .ז
ב ָלֶכם" ) ֻתֹוָרה "רַׁ ב –הַׁ תַׁ הֹוָספֹות ִמֻכְּ  ־ֻבְּ

ד ֻב   יַׁ "ל, רַׁ ֻפַׁ נֻו זַׁ דְּ ֻנִ ֶפרהַׁ ֻס  סֹוף הַׁ  (ס ֻבְּ

ָרא ֱֹאמֻוָנה'ִֹנקְּ י'. ִֹנְקָראָֹה'ָהר'ֹֻכִ
ַלִים' רֻוׁשָ מוַֹׁ',ֹיְּ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ָבִרים)ַׁש  :ַׁ(כה, ג ֻדְּ

ה ַהֻטֹוב "ָהָהר ָבנֹון" ַהֻזֶ ַַׁׁ.ְוַהֻלְ ַַֻׁׁוֵפַרש  ִ :ַׁי"ַרש 
ַלִים" ֶזה, ַהֻטֹוב "ָהָהר ָ ָבנֹון. ְירֻוש   ֶזה, "ְוַהֻלְ
ית " ֻבֵ ש  ְקֻדָ ַלִים'וִַׁ. ַהֻמִ ַׁ',ֱאמֻוָנה'ִַׁנְקָראַׁ'ירֻוׁשָ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָיה)ַֻׁכְ עְּ ַ ש  ָיה:ַׁ(כא־כו, א יְּ ַׁ.ֶנֱאָמָנה"ֹ"ִקרְּ

ָבר ַעל ֹתִספוֻ  "לֹא ר ַהֻדָ ֶ ה ָאנִֹכי ֲאש   ְמַצֻוֶ
ֻנֻו" ִתְגְרעוֻ  ְולֹאֶאְתֶכם,  ָבִרים ד, ב( ִמֻמֶ  )ֻדְּ

ה, יק ַהְרֻבֵ ִהי ַצֻדִ ם יֹוֵתר "ַאל ֻתְ ְתַחֻכַ  ;ְוַאל ֻתִ
ִהי ָסָכל" ה, ְוַאל ֻתְ ע ַהְרֻבֵ ַ ְרש   יז(־ת ז, טזֹקֶהֶל )    .ַאל ֻתִ

  .ח
ֻדֹות,) ֻמִ ֶפר־הַׁ  (ה ֱאֶמת ס 

ֹֻגֹוֵרַעֹ ִרין כט.]ֹ.ַהֻמֹוִסיף, דְּ הֶׁ י ַסנְּ ִיןֹ" ַעל־ֻפִ ִמֻנַ

ֹֻגֹוֵרַעֹ ַֹהֻמֹוִסיף ל ֻכָ ֱאַמרֹ,ׁשֶ ֻנֶ י) ׁשֶ ִ ֵראש  ָאַמרֹ :ת ג, ג(ֻבְ

עֻוֹֻבוֱֹֹאֹֹ לֹאִֹתֻגְּ ֻנֻוֹוְּ לֻוִֹמֻמֶ ֹ[."לִֹהיםֹלֹאֹֹתאכְּ

  .ט
י־מֹוֲהרַׁ ) ֻי   (פג ן"חַׁ

ר ַסֻפֵ חוֹֹֹלְּ בְּ ׁשִ דֹוׁש,ֹֻבְּ ֻלֹאַֹהֻקָ ֹׁשֶ
ֻגֹם בֹודוִֹֹֹלפְּ כְּ לֹום,ֹֻבִ ׁשָ יַֹחס־וְּ ֹֻכִ

ִרין כט.(ַֻׁגֹוֵרַע"ַֹהֻמֹוִסיףֹ"ָכלֹ דְּ הֶׁ ַׁ.)ַסנְּ

  .י
רֻומֹות־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) רֹות וֻ ־ת, ֻתְּ ש ְּ עַׁ  , ב(גמַׁ

ַָׁהָאָדםַׁ ְבַער ֻיִ ֶ ַׁש  ַָׁראֻוי אי ַוֻדַ ֻבְ ֶ ש 
ַרְךְַׁמֹאדְַׁמֹאד ם־ִיְתֻבָ ֵ ְוָכְךַַׁׁ,ְלַהש ֻ

ם ָ ְרש  ָ ש  לַָׁהָאָדםַֻׁבְ דַַׁהְיִקיָדהַַׁׁ,הֻואֶַׁטַבעַֻׁכָ ֻצַ ֻמִ ֶ ש 
ְלָבָבם ֻבִ ֶ ַׁש  ם־, ֵ ְַׁלַהש ֻ ְַׁמֹאד ְַׁמֹאד ַֻׁבֹוֵער ֶַׁאָחד ל ֻכָ

עוַַֻׁׁ ִ ִליַׁש  ַרְךַֻׁבְ ַׁ.רַָׁוֵעֶרךְִַׁיְתֻבָ

י־ֵכן ְַׁמֹאדַַׁׁ,ַאף־ַעל־ֻפִ ֵהר ִַׁלֻזָ ְצִריִכין
ְבֵעָרהַַׁהֻזֹאת ַׁ,ְלַצְמֵצםַַׁהִהְתַלֲהבֻותְַׁוַהֻתַ

לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  ה ֻדָ ֵַׁמַהֻמִ ַׁחֻוץ ִַׁיְהֶיה ֻלֹא ֶ ָלאַַׁׁ,ש  ֻדְ
לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  ַֻׁגֻוָפא ל ַֻׁכָ ב ַַׁהֻלֵ ֵמִרֻבֻויַַׁׁ,יֹוִקיד

ַרךְַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ְַׁלַהש ֻ ַׁכוַֻׁוְַַַׁׁהִהְתַלֲהבֻות יםַׁ'. ַַׁרֻבִ י ֻכִ
לֻוַַׁעל־ְיֵדי־ֶזה ְ ַעל־ְיֵדיִַׁרֻבֻויַַׁׁ,ְוָנְפלֻוְַׁלַגְמֵריַׁ,ִנְכש 

הַׁ ֻדָ ְבֵעָרהַׁחֻוץֵַׁמַהֻמִ ַׁ.ַהֻתַ

י־רֹב ַַׁעל־ֻפִ ֱאֶמת ֵאיןַַׁׁ:ֻבֶ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ר ָהִעֻקָ
ַרְךְַׁוֵאינֹוַׁחֹוֵזרַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ָהָאָדםִַׁמְתָקֵרבְַׁלַהש ֻ

ַרךְַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ְַׁלַהש ֻ ֻוָבה ְתש  יַַׁׁ,ֻבִ ַאף־ַעל־ֻפִ
ֲאַותַַׁהֻגֻוף,ֲַׁאָבלַׁ רֻותַֻׁתַ ֻבְ ִניָעהֵַׁמֲחַמתִַׁהְתֻגַ ַהֻמְ ֶ ש 
ם־ ֵ ִהְתָקֵרבְַׁלַהש ֻ דֹוָלהִַׁמֻלְ םֶַׁזהַׁהֻואְַׁמִניָעהַֻׁגְ ֻגַ
ַרְךַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ בְַׁלַהש ֻ ְבֵעַרתַַׁהֻלֵ ַרְך,ַַׁהְינֻוִַׁרֻבֻויַֻׁתַ ִיְתֻבָ

הַׁ ֻדָ ֻבֹוֵערַׁחֻוץֵַׁמַהֻמִ ֶ ַׁ.ש 

איִַׁאםַׁנִַׁ ַוֻדַ ְכַללַֻׁבְ הֻואַֻׁבִ ֶ ְתֻפֹסֵַׁאיֶזהַָׁאָדםַׁש 
ָרֵאל יקֹוְרסֻותַַׁׁ,ִיש ְ ֶַׁאֻפִ ַֻׁבֹו ִַׁנְזְרָקה ֻלֹא ֶ ש 

ַׁאֹותוַַֹׁׁ,ֻוִמינֻות ַאל ְ ִַׁנש  ָֹחֵפץֹ"ַׁ:ִאם ֹהֻוא ִאם
ַרךְֹֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ׁשֻוָבהַֹלֲחזֹרֹלְּ תְּ ֹ"?!ֻבִ

ֶַׁאָחד ה ַֻׁפֶ יבֻו ִ ַָׁיש  ַַׁהֻכֹל רֹוִציםֹ": ׁשֶ
ֹ ָֹלׁשֻוב ֹאד ֹמְּ ֹאד ֹמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ לְּ

ִניםֹ ׁשָ ֹאדָֹיִמיםֹוְּ ֹאדֹמְּ ִעיםָֹלֶזהֹמְּ ֻגְּ עְּ ֻגַ ֹ"!ֻוִמתְּ

ַׁאֹותוַֹׁ ַאל ְ ִַׁנש  ֹותֹ"ַׁ:ִאם ַֹלֲעש  ֹרֹוֶצה ִאם
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ִביל ׁשְּ ֹֻבִ ָבר ֹֻדָ ֵדיֹֹ,ֵאיֶזה ֻכְּ

ַרךְֹּ ֻבָ ָמָראֹ,ָלׁשֻובֵֹאָליוִֹיתְּ ףֹֻגְּ ֹמדֹֻדַ גֹוןִֹללְּ אֹוֹֹ,ֻכְּ
רוֹֻ ןֹֻפְּ ָדָקהִלֻתֵ ֶוהֹ,ָטהִֹלצְּ ִמקְּ ֻבֹלֹֻבְּ ִֹלטְּ ֹ,אֹוֵֹליֵלךְּ

ֶֹאתֹ ין ׁשִ ַקֻדְּ ַֹהמְּ ָבִרים ִֹמֻדְּ ֶזה ֹֻבָ ַכֻיֹוֵצא וְּ
ֹ"?!ָהָאָדםֹ

י ֹֻכִ

ָֹה'ָהר'

ֹלֻכָֹ

ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ֹוְּ

י ַֹאף־ַעל־ֻפִ

ֲֹאָבל

ֹיֻכִֹ

י ֹֻכִ

אי ַוֻדַ ֹֻבְּ

ַגם ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ז ָוֶאְתַחֻנַ

ֶפהַָׁמֵלא יבַֻׁבְ ִ איֲֹאִניֹֹ!ֵהן"ַׁ:ָיש  ַוֻדַ יֹֻבְּ ֻכִ
"ל ֵֹמַהֻנַ ַלִים ִכפְּ ֹֻבְּ ֹות ַֹלֲעש  ה ֺרֻצֶ ֹ,מְּ

ֻיֹוִעילִֹלי ַבדֹׁשֶ יֲֹאִניֹיוֹֹֹ,ֻוִבלְּ ל־ֶזהֵֹאינֹוֹֻכִ ֻכָ ֵדַעֹׁשֶ
ַהֲחָטִאיםֹֹ,מֹוִעילִֹלי ָגִמיםֹוְּ ִפיֹעֶֹצםִֹרֻבֻויַֹהֻפְּ לְּ

ַרךְֹּ ֻבָ ֻדֹוִֹיתְּ יֶֹנגְּ ֻתִ ַגמְּ ֻפָ ְדֶמהַַׁׁ–ַׁ"!ׁשֶ ֻנִ ֶ ֻוֵמֲחַמת־ֶזהַׁש 
ַׁיֹוִעילַׁלוַֹׁ ל־ֶזהַׁלֹא ֻכָ ֶ ַׁש  ַׁלֹו הַׁ, ַׁעֹוש ֶ ֵַׁאינֹו ן ַעל־ֻכֵ

ָללַׁ ַׁ.ֻכְ

ַׁ ֲחַמת ֻמֵ ֶ ְַׁלַׁ'ש  ְבֵעַרת ַֻׁתַ ַׁ',ָבבוִַֹׁרֻבֻוי
ִלבֵַֻׁ ַֻׁבְ ֵער ַ ש  ֻמְ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ִפי ֻלְ ֶ ַׁש  ֻהַׁיֵמֲחַמת

ַרךְַׁ ִַׁיְתֻבָ ֶַׁנְגֻדֹו ַגם ַֻׁפָ ְַׁוֵאיְך ַרְך ִַׁיְתֻבָ תֹו ֺדֻלָ רַַׁׁ,ֻגְ ֶ ֲאש 
ְַׁיֵתָרהַׁ ה ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁבִ ש  ְַׁלִהְתַקֻדֵ ַָׁצִריְך ַׁהֻוא ְלִפי־ֶזה

ְַׁמֹאד ֵַׁמָהעֹוָלם־ַׁ,ְמֹאד ְַׁלַגְמֵרי ַַׁעְצמֹו ק ֻוְלַסֻלֵ
ה ַַׁהֻזֶ ִלי, ְ ַַׁאֲחֵריַֻׁוְלַהש  ה ַׁעֹוָלם־ַהֻזֶ ֲאַות ַֻׁתַ ל ַֻׁכָ ְך
ווַֹׁ ֹותַׁ,ֻגֵ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְ ָכל ַֻׁבְ ש  ֻוְלִהְתַעֻנֹותַַׁׁ,ֻוְלִהְתַקֻדֵ

ה עֹוָלםַׁ,ַהְרֻבֵ ֻבָ ֶ ֻגֻוִפיםַׁש  ָכלַַׁהֻסִ ַֻׁבְ ףַַׁעְצמֹו ַׁ,ֻוְלַסֻגֵ
ְַׁלִפיַֹׁעֶצםֲַׁחָטָאיו. יקַׁלֹו ַַׁמְסֻפִ ל־ֶזהֵַׁאינֹו ְַׁוַגםַֻׁכָ

ֵאינֹוַָׁיכֹולְַׁלִהְתַׁ ֶ ֹותַֻׁוֵמֲחַמתַׁש  רַַׁעלַֻׁגֻופֹוַַׁלֲעש  ֻבֵ ֻגַ
ה ֵַׁאֻלֶ ל ֲַׁאִפֻלֻוַַׁׁ–ַֻׁכָ ָלל הַֻׁכְ ַׁעֹוש ֶ ֵמֲחַמת־ֶזהֵַׁאינֹו

כֹולַׁ ֻיָ ֶ ַׁ.ַמהַׁש ֻ

ם ַדְעֻתָ ַֻׁבְ ְך ַֻׁכָ ל ַֻׁכָ ְפלֻו ֻנָ ֶ ֵאיָנםַַׁׁ,ש  ֶ ַׁש  ַעד
ַׁ ִַׁלְלֹמד ֲַׁאִפֻלֻו ָמָרא'ְיכֹוִלים ַֻׁגְ ף אֹוַַׁׁ'ֻדַ

ָניֹות' ְ ִַׁמש  ֶרק ַׁ'ֻפֶ ֶ ַׁש  ֻיֹוְדִעים ֶ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת ִריִכיםַׁ, ֻצְ
הְַׁמֹאד ֹותַַׁהְרֻבֵ יםַַׁׁ,ַלֲעש  ֻוֵמֲחַמתֶַׁזהֵַׁאיָנםַׁעֹוש ִ
ָלל.ַׁ ַֻׁכְ

לֹֹמהַׁ ְ ַׁש  ְַׁמֹאד ַׁאֹוָתנֻו ִַׁהְזִהיר ָבר ֻכְ
לֹום ָ ֶלְךַָׁעָליו־ַהש ֻ לֶׁ )ַַׁהֻמֶ :ַׁיז(־ת ז, טזֹקהֶׁ

ה ק ַהְרֻבֵ ְצֻדַ ה" ,"ַאל ֻתִ ע ַהְרֻבֵ ְרש ַ יַַׁׁ–ְַׁוַאל ֻתִ ֻכִ
ִַׁלְהיוַֹׁ רֹוֶצה ֶ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת ה"ת ֻבֵ ַֹהרְּ יק "לַׁ"ַצֻדִ ֻנַ ַׁ,ֻכַ

ןַׁהֻואַַׁׁ ה"ַעל־ֻכֵ ֻבֵ עַֹהרְּ לֹוםַׁ"ָרׁשָ ָ "לַׁ,ַחס־ְוש  ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ֱאֶמת ךְַַׁׁ:ֻבֶ ְהֶיהַֻׁכָ ֻיִ ֶ איַָׁהָיהַָׁראֻויַׁש  ַוֻדַ מֹוַַׁׁ,ֻבְ ֻכְ
"ל ֻנַ ַֻׁכַ ִלֻבֹו ַֻׁבְ ֻבֹוֵער ֶ ָכלַַׁׁ,ש  ַֻׁבְ ַַׁעְצמֹו ש  ֻוְלַקֻדֵ

ֹות ֺדש ֻ ֵַׁמָהעֹוָלַַׁׁ,ַהֻקְ ָניו ַֻׁפָ ְַׁלַגְמֵריְַׁוַלֲהֹפְך ה ם־ַהֻזֶ
ַׁ.ְויֹוֵתרְַׁויֹוֵתרַׁ,ְוכֻו'ְַׁוכֻו'ַׁ

י־ֵכן ָֹיכֹולֹ"ַׁ:ַאף־ַעל־ֻפִ ָלא ֹֻדְּ ָֹמאן ִכי וְּ
ָוה אִֹמצְּ ֶמֱעָבדֹֻכֹֻלָ ָוהָֹנֵמיֹֹ,לְּ אִֹמצְּ ֻגָ לְּ ֻפַ

ִֹלֲעַבד כִ ] "?ָלא ינוֹ י ִמ י וְּ אֵּ ֶׁ וֹ ל ָיכוֹ  ש  ל כָֻ ת 'אֶׁ ת ַלֲעש 

וָ   צְּ וָ י ֲחצִ ה', 'ַהֻמִ צְּ ַׁ.ה?[ַיֲעש ֶׁ א לֹ ם גַֻ ה' ַהֻמִ

י) ָנחוֹ  ַעל־ֻפִ וַ ת מד. מְּ ִמצְּ ִפיִלית ֻבְּ ֶׁ ן ֻתְּ ִפלָֻ 'ש  ֶׁ ה ֻתְּ יָנֻה ד יָ ל ש   אֵּ
בֶׁ  ַעֻכֶׁ ֹות"ת': מְּ ִֹמצְּ ֵרי ֹֻתְּ ֵֹליֻה ֵלית ֹֻדְּ ֹלֹאֹֹ,ָמאן ַֹנֵמי ָוה ִֹמצְּ ַחד

ַׁ.(ד"?ִלֲעַבֹֹ

ַַׁמהַׁ ל ַֻׁכָ ְַׁלַהְרִויַח ַָׁיכֹול ֵאינֹו ֶ ַׁש  ֵני ִמֻפְ
ַֻׁבְַׁ ְַׁלַהְרִויַח כֹוִלין ֻיְ ֶ ַָׁהעֹוָלםש ֻ ןַַׁׁ,ֶזה ִאם־ֻכֵ

ָלל ַֻׁכְ ַַׁיְרִויַח ַַׁמהַַׁׁ,לֹא לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  ַַׁיְפִסיד ְוַגם
ְפִסידַׁ ֻיַ ֶ ַׁ?!ַרֲחָמָנא־ִלְצָלןַׁ,ַרֲחָמָנא־ִלְצָלןַׁ,ש ֻ

ָברַׁ ַֻׁדָ ֵַׁאיֶזה ה ֲעש ֶ ֻיַ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ַֻׁכָ אי ַוֻדַ ֻבְ
ַרךְַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ ִביל ְ ש  ַֻׁבִ ה ָ ְקֺדש ֻ ֻבִ ֶ ֲאִפֻלֻוַַׁׁ,ש 

ְַׁקַׁ ה ָעְלָמאְנֺקֻדָ ַֻׁבְ ה ַׁיֹאַבדַַׁׁ–ַַׁטֻנָ ַׁלֹא אי ַוֻדַ ֻבְ
ָבר ֻוםַֻׁדָ תֹוָרהַׁאֹוַַׁׁ,ֶלָעִתידַׁש  ֻבֻורֶַׁאָחדַֻׁבְ ֲאִפֻלֻוַֻׁדִ

רֻוָטהַַׁאַחתִַׁלְצָדָקהַׁ הַׁאֹוַֻׁפְ ִפֻלָ ֶזהַׁ,ֻתְ ַׁ.ְוַכֻיֹוֵצאַֻׁבָ

ַֹׁאֶפן ֻום ש  ַֻׁבְ אי ַוֻדַ ַֻׁבְ ַׁיֹאַבד ַׁלֹא ה ֻזֶ ֶ ַׁש  י ַׁ,ֻדַ
ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ִַׁיְהֶיהִַׁמי ִַׁאםַַׁחס־ַׁ,ֲאִפֻלֻו ֲאִפֻלֻו

ָעִמים הַֻׁפְ ֻמָ ֻהַֻׁכַ ֻלָ לַַׁהֻתֹוָרהַֻׁכֺ לֹוםַָׁעַברַַׁעלַֻׁכָ ָ ַׁ,ְוש 
ַׁ י־ֵכן ָסִחי)ַאף־ַעל־ֻפִ ַׁם קיח.(ֻפְּ דֹוׁש־": ַֹהֻקָ ֵאין

ה ִרֻיָ ֹֻבְּ ל ֹֻכָ ַכר ֹש ְּ ַח ַקֻפֵ ֹמְּ ־הֻוא רֻוךְּ ַַׁמהַַׁׁ."ֻבָ ְוָכל
דֹולַׁ ָברַֻׁגָ ַֻׁדָ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ִבילַַׁהש ֻ ְ ש  הַֻׁבִ ַעלְַׁוָעש ָ ֻפָ ֶ ש ֻ

ָברֶַׁלָעִתידַׁ,ְוָדָברַָׁקָטןַׁ ַׁוכו'.ַׁלֹאַׁיֹאַבדַֻׁדָ

רֹוֶצהַָׁלחֻוסַַׁעל־ַעְצמֹוַׁ ֶ לִַׁמיַׁש  יַֻׁכָ ֻכִ
ְַׁלַגְמֵרי ַׁעֹוָלמֹו ֶַׁאת ַׁיֹאַבד ֻלֹא ֶ ַׁ,ש 

ַרךְַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ְַׁלַהש ֻ ֻוב ַָׁלש  ַע ְעֻגֵ יַַׁׁ,ֻוִמְתֻגַ ַאף־ַעל־ֻפִ
י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ַׁלֹו, ָראֻוי ַֻׁכָ ֻוב ַָׁלש  ַׁזֹוֶכה ֵאינֹו ֶ ־ֵכןַׁש 

ה ָ ְקֺדש ֻ ֻבִ ֶ ַׁש  ָבר ַֻׁדָ ֵַׁאיֶזה ה ֲעש ֶ ֻיַ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ִיְהֶיהַַׁׁ,ֻכָ
ְהֶיהַׁ ֻיִ ֶ ָברַׁ,ֵאיְךַׁש  איַׁלֹאִַׁיְהֶיהֶַׁנֱאַבדַֻׁדָ ַוֻדַ ַׁ.ֻבְ

ֱאֶמת ֵלָמהַֻׁבֶ ְ ֻוָבה־ש  הִַׁלְתש  ִַׁאםַׁלֹאִַׁיְזֻכֶ
הַַׁׁ– ָ ְקֺדש ֻ ֻבִ ֶ ַׁש  ָבר ַַׁהֻדָ ִנים ל־ֻפָ ַעל־ֻכָ

הַׁ ֲעש ֶ ֻיַ ֶ ָללַַׁחס־לֹאִַׁיְהֶיהֶַׁנֱאַַׁׁ,ש  לֹוםַבדַֻׁכְ ָ ַׁ.ְוש 

ַָׁחָזקַׁ ְהֶיה ֻיִ ֶ ש  ַֻׁכְ י־ָהרֹב ַעל־ֻפִ ֶ ש 
ילַַׁעְצמֹוְַׁמַעטְַׁמַעטַׁ ַדְעֻתֹוְַׁוַיְרֻגִ ֻבְ

אי ַוֻדַ ֹֻבְּ

ָצא ֹ:ִנמְּ

ֵיׁשֹ ֹוְּ

ַעל ֹ־ֶזהוְּ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ִכי ֹוְּ

י ֹֻכִ

לֹא ֹוְּ

ָלל ַהֻכְּ ֹ:וְּ

ֹוֲֹֻאִפֻלֹ

ל־ ןִמֻכָ ֻכֵ ֹׁשֶ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ח ָוֶאְתַחֻנַ

ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְ ְרֵכי ַֻׁדַ תֹוְך הַַׁׁ–ַֻׁבְ ִַׁיְזֻכֶ ל־סֹוף סֹוף־ֻכָ
ָראֻוי ַרְךַֻׁכָ ם־ִיְתֻבָ ֵ ֵלָמהְַׁלַהש ֻ ְ ֻוָבה־ש  ְתש  ֻובַֻׁבִ ַׁ,ָלש 

ַׁ יֵַׁאיןַׁש  ְמבָֹארֶַׁאְצֵלנֻוַֻׁכִ ָלל,ַֻׁכַ עֹוָלםַֻׁכְ ַֻׁבָ ֻוםֵַׁיאֻוש 
ָעִמיםַׁ הַֻׁפְ ֻמָ ַׁ.ֻכַ

ה ָלהַַׁחֻוָ ְ ְכש  ֻנִ ֶ רַַׁמהַׁש ֻ ָהָיהַַׁעל־ַׁ,ִעֻקַ
מֹוַׁ ַֻׁכְ ֻוֻוי, ַַׁהֻצִ ַַׁעל הֹוִסיָפה ֶ ַׁש  ְיֵדי

ַַׁרַז"ל ָאְמרֻו ֶ י)ַׁש  ִ אש  רֵּ ַֹעדֹ"ַׁ:ה יט, ג(־ַרבָֻ תֻבְּ ָחָפֻה ֻדְּ
ָעהֹֻבוֹֹ גְּ ֻנָ ַֻׁכְִַַׁׁוכֻו'.ַׁ"ׁשֶ ֻוֻויַׁי הֹוִסיָפהַַׁעלַַׁהֻצִ ֶ ַמהַׁש ֻ

ִחיַנתַׁ ֶַׁזהַֻׁבְ ִגיָעהֲַׁאסֻוָרה, םַַׁהֻנְ ֻגַ ֶ חֻוץַׁ'ְוָאְמָרהַׁש 
ה ֻדָ ְַׁוָאְכָלהַַׁׁ,'ֵמַהֻמִ ְַׁלַגְמֵרי ָלה ְ ִַׁנְכש  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ַעת'ֵמַַׁׁ ַׁ.'ֵעץ־ַהֻדַ

ֲַׁהָסַתתַׁ ַַׁהְתָחַלת ר ִַׁעֻקַ ה ִחֻלָ ֻתְ ַֻׁבַ ם ֻגַ
ַַׁעל־ְיֵדַׁ ַָׁהָיה ָחש  ַַׁהֻנָ ַׁ',הֹוָסָפה'י

ָאַמר ֶ י)ַׁש  ִ אש  רֵּ יָֹאַמרֱֹאלִֹקיםֹלֹאַֹׁ:ת ג, א(ֻבְּ "ַאףֹֻכִ
ןֹ לֻוִֹמֻכֹלֵֹעץַֹהֻגָ ְַׁוכֻו'.ֹ"ֹתאכְּ

ִהְזִהיָרהַַׁהֻתֹוָרה ֶ ָבִרי)ַַׁמהַׁש ֻ "לֹא :ַׁם ד, ב(ֻדְּ
ָבר ְולֹא ִתְגְרעֻו  ,תֹוִסיפֻו ַעל ַהֻדָ

ֻנֻו".  ֶלִַׁמֻמֶ ַַׁהֻמֶ לֹֹמה ְ ַׁש  ַתב ֻכָ ֶ ַׁש  ־ָעָליוַׁךְַֻׁוְכמֹו
לֹום ָ לֵּ )ַַׁהש ֻ ְּ ָבָריו"ֹל"ַאֹ:ַׁי ל, ו(ִמש  ַֹעלֹֻדְּ ףְּ יַַׁׁ–ַֻׁתֹוסְּ ֻכִ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ַׁהֻוא ל־ֶזה הַׁ'ִרֻבֻוי־אֹור'ֻכָ ֻדָ ֵַׁמַהֻמִ ַׁ,חֻוץ
לֹום ָ לְַׁלַגְמֵריַַׁחס־ְוש  ֵ ש  ַעל־ְיֵדי־ֶזהַׁיֻוַכלְַׁלִהֻכָ ֶ ַׁש 

ָ ןַעֻיֵּ )ַׁ ִניד עוֹ ם ־ש  פְּ ַׁ.ת י(אוֹ ם, ֻבִ

ם ֵבִקים "ְוַאֻתֶ  ,ֱאלֵֹקיֶכם' הֻבַ  ַהֻדְ
ים ֶכם ַחֻיִ ֻלְ ָבִרים ד, ד(ַהֻיֹום"  ֻכֺ  )ֻדְּ

  .יא
 (ח"א מט, ז)

ַׁ ִחיַנת ַַׁׁ–ַׁ'ִציִצית'ֻבְ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵכֶלת',ַהְינֻו ַׁ'ֻתְּ
א" ֵציֹֻכֹֻלָ ׁשָ אֹוְּ ִליֹֻכֹֻלָ ָאכְּ יר ֻזַֹה )ַׁ"ֻדְּ ִ אש  רֵּ ת נ: ֻבְּ

לַ נא:  ְּ ָח ח קעה. ש  נְּ ֻלֻותַׁס רנז(ֻפִ ִַׁהְתֻגַ ַַׁעל־ְיֵדי י ַֻׁכִ .
ֹ ה''ַמלְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ַַׁׁכֻות ל ֻטֵ ָרא־ִיְתֻבַ ִסטְּ ֹֻדְּ כֻות 'ַמלְּ

ַָׁאֳחָרא'.ֹ

לֻוֹ ַקֻבְּ ֹיְּ ֻה, ֹֻבָ בֻוִקים ַֹהֻדְּ ָרֵאל ִיש ְּ
ֹ ם'ִחֻיֻוָתם, ֵבִקים ְוַאֻתֶ ה ַהֻדְ ' ֻבַ

ָבִרי)ַׁם'ֱאלֵֹקיֶכ  ֵכֶלת',ֹם ד, ד(ֻדְּ ִחיַנתֹ'ֻתְּ הֻואֹֻבְּ ֹׁשֶ ,
ַֹאף־ַעל־ א, ֹֻכֹֻלָ ֵצי ׁשָ ֹוְּ א ֹֻכֹֻלָ ֵלי ָאכְּ י־ֵכן:ֹֻדְּ ֻפִ

ֶכם ַהֻיֹום'" ֻלְ ים ֻכֺ יר ֻזַֹה )ַׁ'ַחֻיִ ִ אש  רֵּ רַַׁׁ–ַׁת נ:(ֻבְּ יִַׁעֻקַ ֻכִ
ְבִחיַנתַׁ'ִחֻיֻות'ַהַׁ ַֻׁבִ ם, ָ ִַׁמש ֻ א ָנה־רֹאש  )ַֻׁבָ ָ :ַׁכה.( ַהש ֻ

ִודֶֹמֶלךְַֹּׁ ָרֵאֹֹ"ֻדָ ם".ִיש ְּ ַקֻיָ ֹלַֹחיֹוְּ

  .יב
ֻי  ) ָמ "ן ־מֹוֲהרַׁ יחַׁ ֻדָ קְּ  ה(הַׁ

לַַׁהָחְכָמה: ֻדֵ ֻתַ ְ ֵַׁליַדעַַׁעַֻׁוְלִהְתַיגְֵַַֻׁׁלִהש 
יר ַרְך,ַׁאֹותוַַֹֻׁׁוְלַהֻכִ הֻואִַׁיְתֻבָ ֶ ֹ"ַחיַׁש 

ֹ ים" ֻקֻונֵּ )ַהַחֻיִ ַׁר קטו.(־ֻזַֹה יֻתִ ִפיֶַׁאָחדְַׁוָכל. ֵַׁקרֻובוַַֹֻׁׁכְ
ן,ַָׁלֶזהַׁ יוַֻׁכֵ יםַַׁחֻיָ ַׁ.ְלֶהֶפךְַַֻׁׁוְלֶהֶפךְַׁ,ַַׁחֻיִ

ָרכוֹ  ַׁ:(יח ת)ֻבְּ ִעים": ׁשָ יֶהםֹרְּ ַחֻיֵ ֹֻבְּ
רֻוִיים ַַׁׁ;"ֵמִתיםֹקְּ ָ )ֻוְלֶהֶפְך ַׁ:ם יח.(ש 

יִקים ִמיָתָתםֹ"ַצֻדִ רֻוִייםֹֻבְּ ים"ֹקְּ ֵֹמֲחַמתַׁ–ַַׁחֻיִ
ִמיד ֻתָ ֵבִקיםֵֹהםֹׁשֶ יםֹֻדְּ 'ַחֻיִ ים',־ֻבְּ ֻיִ מוֲַֹֹׁאִמֻתִ ַֻׁכְ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁם ד, ד(ֻדְּ ה' : ֵבִקים ֻבַ ם ַהֻדְ "ְוַאֻתֶ

ֶכם ַהֻיוֹ  ,ֱאלֵֹקיֶכם  ֻלְ ים ֻכֺ  ".םַחֻיִ

ים'ֹ'ֵאֻלוֹֻ ַַָׁׁאנוַַַֻׁׁהַחֻיִ ִליםִמְתֻפַ הַֻׁלְ ַַׁהְרֻבֵ
ַׁ רֹאש  ָנה־ֻבְ ָ ֻפֻוִרים־ְויֹוםַַׁהש ֻ ֵרנוֹֻ"ַַׁהֻכִ ָֹזכְּ

ים ַחֻיִ ֹתב"ֹ,"לְּ יםֹֻוכְּ ַחֻיִ יַׁ–ַׁ"לְּ הַׁחֻוץַֻׁכִ ַַׁהֻכֹלִַׁמֻזֶ
ֻוםְַׁוֵאיןֶַׁהֶבלַׁ יםַׁש  ָללַַׁחֻיִ ַׁ.ֻכְ

ים ֵַַׁׁאֻלֻו'ֹ'ַחֻיִ ָ )ֶנֱאַמר ַׁם טז, כ(ש  ַמַעןֹ: "לְּ
יֶֹ חְּ ֹיְַֹּׁ;ְוכֻו'ַׁ"הֻתִ ֻבֻו ַמַעןִֹירְּ 'ְַׁוכוַַֻׁׁ"םֵמיֶכֹ"לְּ

ַׁ ָ ְחיוֻ ַׁ;(יא, כא ם)ש  ָ )ַׁ"ן"ְלַמַען ֻתִ ַׁ.ם ה, כט(ש 

י" ים" ְלֵעיֵני ֻוִביַנְתֶכם ָחְכַמְתֶכם ִהוא ֻכִ  ָהַעֻמִ
ָבִרים ד, ו(  )ֻדְּ

  .יג
 (ח"א סא, ב־ג)

ָֹהגֻון,ֹ ֵאינֹו ֹׁשֶ י ַֹרֻבִ ִמיִכין סְּ ֻמַ ׁשֶ
ַׁ ַתב ַֻׁכְ ָרֵאֶַׁנֱחָלש  ַֻׁכַֹחִַׁיש ְ ְַׁונֹוְתִנים ל,

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֹ"ֲאָבל

ר ִֹעֻקַ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ַעל ֹוְּ

ַעל ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ט ָוֶאְתַחֻנַ

ְכַׁ ֵני־ְוכוַַֻׁתב־ָיָדםַֻׁבִ ַֻׁבְ '.ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזהַֻׁגֹוְזִריןְַׁלָגֵרש 
םַׁ ָ ַׁש  בֻו ְ ְתַיש ֻ ֻנִ ֶ ֻובַׁש  ש ֻ קֹוםַַׁהֻיִ ָרֵאלִַׁמֻמְ בִַָׁיש ְ ַׁר,ִמֻכְ

םֵַׁמעֹוָלם.ַׁ ָ ֻלֹאַָׁהיֻוַׁש  ֶ  ֶאלְַׁמקֹומֹותַׁש 

ֹ ָקח נוִֹֻנלְּ ַמתֵֹֹמִאֻתָ 'ָחכְּ
ָֹהָרִקיַע',ֹ י ֻלֵ ֻגַ לְּ ֹֻגַ ֲהלֻוֵכי ֻתַ

ֻנֻותֵֹלי ֻתַ ַֹהִהׁשְּ ל ָהֲעִתידוַֹֹדעֹֻכָ ִאיםַֹעל־וְּ תַֹהֻבָ
ִחינַֹם,ָֹיָדֹֹ ָסרָֹלֶהם.ָהִעֻבוֹֻדֹסוֹֹתֹ'ֻבְּ ִנמְּ ֹר',ֹוְּ

ָֹלנֻו,ֹ ַֹרק ָרה סְּ ִֹנמְּ ָמה ַֹהָחכְּ ֹזֹאת ה ִחֻלָ ִמֻתְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ד, ו(ֻדְּ י ִהוא : "ֻכִ

ים", ֻוְַׁוָדְרַַָׁׁחְכַמְתֶכם ֻוִבַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעֻמִ ש 
ַַׁרזַַׁ בָֻ )"ל ַ ַׁת עה.(ש  ִהיא : ֶ "ֵאיזֹו ָחְכָמה ֻוִביָנה ש 

ֻוב  ים, ֶהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ִחש ֻ ְלֵעיֵני ָהַעֻמִ
קֻופֹות  לֹות". ֻתְ  ֻוַמֻזָ

ֵארַַׁהֻסֹודֶַׁאְצֵלנֻו,ַַׁאף־ ָ ש ֻ ֻיִ ֶ ֶכל,ַׁש  ֶזהַׁש ֵ ַֻׁבָ ֵיש 
ַׁ ַַׁהָחְכָמה. ַָׁלֶהם ֻמֹוִדיִעין ֶ ַׁש  י יַֹעל־ֻפִ ֻכִ

ָֹצִרֹ אי ַוֻדַ ֵדיֹֻבְּ ֹֻכְּ ָמה, ַֹהָחכְּ ָֹלֶהם הֹוִדיַע ֹלְּ יךְּ
תֻוב: ֻכָ ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ ָמהֹזֹו, ִעיןָֹחכְּ ֹיֹודְּ ָאנֻו ֹׁשֶ עֻו דְּ ֻיֵ ֹׁשֶ

י ִהיא ָחְכַמְתֶכם"ֹ כֻו'.ֹ"ֻכִ ֹוְּ

ַׁסֹוד,ַׁ ֵַׁאינֹו ַָׁלֶהם, ֻמֹוִדיִעין ֶ ֵמַאַחרַׁש 
ֶזהַׁ ַֻׁבָ םֵַׁהםַׁיֹוְדִעין.ַַׁאְךֵַׁיש  יֲַׁהלֹאַֻׁגַ ֻכִ

כֹוִלַׁ ֻיְ ֶ ַׁש  ֶכל, ְַׁוַאף־ש ֵ ַַׁהָחְכָמה, ַָׁלֶהם ְַׁלהֹוִדיַע ין
ֵארַַׁהסֹודֶַׁאְצֵלנֻו.ַׁ ָ י־ֵכןִַׁיש ֻ ַַׁעל־ֻפִ

ַׁ ִחיַנת: ים"ֻבְ ֹֹ"ְלֵעיֵני ָהַעֻמִ ָקא יְּ ֹ–ֻדַ
ֹ ַֹרק ִהיא ים"ׁשֶ ָעהֹֹ"ְלֵעיֵני ָהַעֻמִ ׁשָ ֻבְּ

ִעיןֹ ֹיֹודְּ ֵֹאיָנן ךְּ ֵתֶכףַֹאַחר־ֻכָ ֹוְּ ָֹלֶהם, ֻמֹוִדיִעין ׁשֶ
ָלל, ַַֻׁׁכְּ ֶ ַׁש  ַׁיֹוְדִעין ַָׁאנֻוַַׁרק ֵַׁאין י ַֻׁכִ ֶַׁאְצֵלנֻו, ַהֻסֹוד

ִהיאַׁ ֶ ַׁש  ֶעֶצם, ַֻׁבְ ַַׁהָחְכָמה ַׁזֹאת ַָׁלֶהם מֹוִדיִעין
ָֹהִעֻבֻור'.ֹ'סֹודַׁ

ָסרַֹרקֹ ֵאינֹוִֹנמְּ ִחיַנתֹ'סֹודָֹהִעֻבֻור',ֹׁשֶ ֻבְּ
מֹותֹ ׁשָ ֹנְּ ָֹלֶהם ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ דֹוֵלי־ַהֻדֹור ִלגְּ

דֹולֹות.ֹ ַֻׁגְּ

ֲהלֻוכֹות ַׁ־'ֻתַ ים' ֻלִ ְלֻגַ ַַׁעל־ְיֵדיַַׁׁ–ַהֻגַ הֻוא
לַׁ ְלֻגַ ַֻׁגַ ְַׁוָכל ְלָאִכים'. ַַׁה'ֻמַ ֵהם ֶ ַׁש  ים', ְכִלֻיִ 'ש ִ

ַׁ ל ַׁ'ַמְלָאְך',ַַׁׁ–ְוַגְלֻגַ ַהְינֻו ַֻׁדְ ְַׁמֺיָחד, ֶכל ַׁש ֵ ַׁלֹו ֵיש 

ְַׁוַעל־ְיֵדי־ ַַׁעל־ָידֹו, ְתַנֵהג ֻמִ ֶ ֻנֻותַׁש  ֻתַ ְ ִַׁהש  ַׁהֻוא ֶזה
ים־'ִהֻלֻוךְַַׁׁ ֻלִ ְלֻגַ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ַהֻגַ

ִליִֹֻ כְּ ִ ַֹה'ש ֻ ִהֵֹאֻלֻו נְּ ִליםֵֹמַה'ֻמַ ַקֻבְּ ֹמְּ ־יגים',
ֶכל ֹ'ש ֵ הֻוא ֹׁשֶ ִהיאֹ־ַהֻכֹוֵלל', ֹׁשֶ ַהֻכֹוֵלל',

ַנֲהִגיםֹ םִֹמתְּ ֻלָ ֻכֺ ָמה,ֹׁשֶ ׁשָ כוַֹֻעל־ָיָדֻהַֹֹהֻנְּ ֹ'.וְּ

ִקיִאיןֹ ֹֻבְּ דֹולֹות, ַֹהֻגְּ מֹות ׁשָ ַֹהֻנְּ ֵאֻלֻו
ֹ ָֹהִעֻבֻור' 'סֹוד ַׁיֹוֵדַעַַׁׁ–ֻבְּ ִַׁמי י ַֻׁכִ

ַַׁׁ מֹוַַׁהֻמַ ְַׁנִהיג.ַהְנָהָגָתםַֻׁכְ

ֹ דֹולֹות ַֹהֻגְּ מֹות ׁשָ ֶיהֹֹ–ַהֻנְּ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ִריִכין צְּ
ֹ ֹֻגֻוף, ִחינַָֹלֶהם בְּ ֹֻבִ ֶאֶרץ־"ת ֹֻדְּ ֲאִויָרא

ָרֵאֹ ֹלִיש ְּ ָבא)" ָרא־ֻבָ תְּ ָהֲאִוירַַׁׁ.קנח:( ֻבַ ֶ ש  ַֻׁכְ י ֻכִ
ַׁ ְבִחינֹות ַֻׁבִ ש  ָרֵאל"ִמְתַקֻדֵ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ ַׁ"ֲאִויָרא

דֹוָלהְַׁלַקַַׁׁ',ֲַׁאַזיַַׁהֻגֻוףַָׁראֻויְוכוַֻׁ ָמהַֻׁגְ ָ לְַׁנש  '.ְַׁוכוַֻֻׁבֵ
ְֹוֵכןְַׁלֵהֶפְך.ַׁ

ִחיַנתֹ ִֹמֻבְּ ין ׁשִ רְּ ֻגָ תְּ ֻנִ ֹׁשֶ ֵדי ַעל־יְּ
ָרֵאל" ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ נַַַׁׁ"ֲאִויָרא ַֻׁכַ ַׁ–"ל

ֵאיןֹ ֹוְּ ים, ַֹזֻכִ ֹֻגֻוִפים ם ַרֻקֵ ִהתְּ ֹלְּ כֹוִלין ֹיְּ ֵֹאין ֲאַזי
ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ דֹוָלה, ֹֻגְּ ָמה ׁשָ ֹנְּ ל ַקֻבֵ ֹלְּ כֹוִלין ֹיְּ

ַקחֹ'סֹודֹ נֻו.ִֹנלְּ ָֹהִעֻבֻור'ֵֹמִאֻתָ

ָאְמרֻוַׁ ֶ ֺתֻבוֹ )"לֲַׁחזַַׁש  אל ַע ת קיב. ֻכְּ קֵּ זְּ חֶׁ :ַׁ, ט(גל יְּ
ָתה" ָהיְּ ִביִאיםֶֹאלָֹיִדיֹוְּ וְַֹֹּהֹחִזיםַֹהֻנְּ אֹׁשָ

יֻו"ֹ יֹלֹאִֹיהְּ סֹודַֹעֻמִ גֹו',ֹֻבְּ "ֶזהֹסֹודָֹהִעֻבֻור";ֹֹ–וְּ
ֹ ֵתבֻו" ִֹיֻכָ ֹלֹא ָרֵאל ִֹיש ְּ ית ֹֻבֵ ַתב "ֶזהֹֹ–"ֻוִבכְּ

ָרֵאלֹלֹאָֹיבֹואֻו" ֵניִֹיש ְּ ַמתֹֻבְּ ֶאלַֹאדְּ ִמיָכה";ֹ"וְּ ֹסְּ
ָמעֹו".ֹ–ֹ ַמׁשְּ ַׁ"ֻכְּ

ַׁ "ל: ֻנַ ַעַֻׁכַ ֶ ֶַׁאתַׁש  ְסִמיִכין ֻמַ ֶ ַׁש  ל־ְיֵדי
ַׁ י' םַׁ'ַרֻבִ ֵ ש  ַֻׁבְ ֵאיָנםֲַׁהגֻוִנים, ֶ ַעל־ְיֵדי־ַׁ–ש 

ָרֵאל.ַׁ ַתבִַׁיש ְ יןַֻׁכְ ִ ֶַׁזהַַׁמֲחִליש 

( ָ ַמתֹיִֹ:ַׁם(ש  ֶאלַֹאדְּ ָרֵאלֹלֹאָֹיבֹואֻו""וְּ ַׁש ְּ
ַׁ'ֲאִויָראַׁ– ִחיַנת ִַׁמֻבְ ין ִ ְרש  ְתֻגָ ֻנִ ֶ ַׁש  ַַׁהְינֻו

"ל.ַׁ ֻנַ ָרֵאל'ַֻׁכַ ֶאֶרץ־ִיש ְ ַֻׁדְ

ֹ יֻו" ִֹיהְּ ֹלֹא י ַֹעֻמִ סֹוד ֹסֹודֹֹ–"ֻבְּ "ֶזה
ֹ נוַָֻׁהִעֻבֻור", ֵַׁמִאֻתָ ִַׁנְלַקח ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶ ַׁש 

"ל.ַׁ ֻנַ ַׁ'סֹודַָׁהִעֻבֻור'ַֻׁכַ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ן ִאם־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָכל ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֵאֻלוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נוֹֻ ַֹהיְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  י ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ

י דֹול גֹוי ִמי "ֻכִ ר ֻגָ ֶ  ֵאָליו, ְקרִֹבים ֱאלִֹקים לוֹ  ֲאש 
ה ָכל ֱאלֵֹקינוֻ ' ֻכַ ָבִרים ד, ז( "ֵאָליו ָקְרֵאנוֻ  ֻבְ  )ֻדְּ

  .יד
 (ח"א יד, יא)

ֹה י)ַׁ"ַלֻכֹל' ִהֻלִ ִחיַנתַֹׁ–ַׁם קמה, ט(ֻתְּ ֹֻבְּ ֶזה
ֹ ֲאִמין ֻמַ ֹׁשֶ ה', ִפֻלָ ֹ'ֻתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹֻבְּ הוֹֻם, אֹׁשֶ

ָנָסה, ַפרְּ פֻוָאה,ֵֹהןֹלְּ ָכלֹֹ'טֹובַֹלֻכֹל',ֵֹהןִֹלרְּ ֵהןֹלְּ
ָבִרים.ֹ ַַׁהֻדְּ

רַׁ ִַׁעֻקַ ִַׁיְהֶיה אי ַוֻדַ ַֻׁבְ ְך, ֻכָ
ִריְך־ א־ֻבְ ָ ַתרַֺׁקְדש  לֻותֹוַֻׁבָ ֻדְ ֻתַ ְ ִהש 

ְחֻבֻולֹותַַׁרֻבֹותַַׁׁהֻוא,ְַׁולֹאִַׁיְרֻדֹףַׁ ֹ'.ְוכוַַֻׁאַחרַֻׁתַ

רֻוְך־הֻוא,ַׁ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ַֻׁבְ ַַׁמֲאִמין ֵאין ֶ ַׁש  ִמי
ַַׁאַחַׁ ל ֻדֵ ֻתַ ְ ְַׁלִהש  ַַׁרֻבֹות.ַָׁצִריְך ְחֻבֻולֹות ַֻׁתַ ר

לַׁ ֻדֵ ֻתַ ְ ְַׁלִהש  ַָׁצִריְך ִַׁלְרפֻוָאה, ִריְך ֻצָ ֶ ש  ַֻׁכְ ל: ָ ְלָמש 
ְמָצאַׁ ֻנִ ַֻׁבַ ֵַׁאיָנם ְַׁוִלְפָעִמים ים, ַַׁרֻבִ ִבים ֲַׁעש ָ ַאַחר
ַׁטֹוִבים ֵַׁאיָנם ְמָצִאים ַַׁהֻנִ ִבים ְַׁוָהֲעש ָ ְמִדיָנתֹו, ַֻׁבִ

תֹו.ַׁ ְַׁלַמֻכָ

ָכל ־הֻוא,ֹטֹובֹלְּ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ֻכֹותַֹֹהֻקָ ַהֻמַ
מֹוֹ ֹֻכְּ ִמיד, ֹֻתָ ָצא מְּ ֻנִ ֹֻבַ הֻוא ֹוְּ אֹוָתם, ַרֻפְּ לְּ

ֹ תֻוב ֻכָ ָבִרי)ׁשֶ ֹם ד, ז(ֻדְּ ָכל: ה' ֱאלֵֹקינֻו ֻבְ  "ִמי ֻכַ
 ָקְרֵאנֻו ֵאָליו". 

  .טו
 (ח"א טו, ה)

־הֻואֹ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ֹלְּ ִאין קֹורְּ
הֻואֹ ֹוְּ ר־ָוָדם, ש ָ ֹֻבָ ל ֹׁשֶ ָאִרים תְּ ֻבִ

ֹ ָצאָֹלנֻו ָכל ָקְרֵאנֻו ֵאָליו""ִנמְּ ָבִרי)ַֻׁבְ ַׁ–ַׁם ד, ז(ֻדְּ
.ֶֹזהַׁ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֶֹחֶסדַֹהׁשֻ

ַׁלֹאַׁ ַרְך, ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ י ַחְסֻדֵ ַֻׁבְ ַָׁהָיה ַׁלֹא ִאם
ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ֶַׁאת ַֻׁוְלַכֻנֹות ִַׁלְקרֹא ַדאי ַֻׁכְ ָהָיה
ְַׁואֹוִתֻיֹות, ְַׁוֵתבֹות ָבִחים ְ ַֻׁוש  ְתָאִרים ַֻׁבִ ַרְך ִַׁיְתֻבָ

ַרְך.ֲאָבלֶַׁזהַַׁהֻכֹלֶַׁחַַׁׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ לַַׁהש ֻ ֶ ֶַׁסדַׁש 

  .טז
 (ח"א יז, א)

ֲארֻות' ֻפָ ַֹהִהתְּ ֻלֻות ֻגַ ם־ֹ'ִהתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ל ׁשֶ
ָרֵאל, ִיש ְּ ֹֻבְּ ֵאר ֻפָ תְּ ֻמִ ֹׁשֶ ַרךְּ ֻבָ הִַַׁׁיתְּ ֻזֶ ֶ ש 

ַׁ ִחיַנת ַרךְֹּ'ֻבְ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ל ֹׁשֶ ין ִפֻלִ מֹוַַׁׁ,'ֻתְּ ֻכְ
ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  ָרכוֹ )"ל ַׁת ו.(ֻבְּ :ֹ ַהֻקָ ֹׁשֶ ִין דֹוׁש־"ִמֻנַ

"ֹ ין", ִפֻלִ ֹֻתְּ יַח ַֹמֻנִ ־הֻוא רֻוךְּ ךָֹֹֻוִמיֻבָ ַעֻמְּ ֹֻכְּ
ָרֵאֹ ַַׁׁל"ִיש ְּ רֵּ )ְוכֻו' בְּ ִמים־א יז, כא(ֻדִ ַׁי־ַהֻיָ י ִמי גֹוי , "ֻכִ

דֹול"  ָבִרי)ְוכֻו'ַַֻׁׁגָ ֹ.ם ד, ז(ֻדְּ

ַֹהֻזֹאת ֲארֻות' ֻפָ הַֹׁ–ַַׁה'ִהתְּ ֻלָ ֻגַ ִמתְּ
ַרךְֹּ'ַהֹ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ לַֹהׁשֻ ָאהֹׁשֶ רְּ ַהיְַַׁׁ,'ֻיִ ַׁ:ֻּנוֻדְ

ָאֹ" ִירְּ ַרךְֹּלְּ ֻבָ ָפָניוִֹיתְּ ָבִרי)ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"הִֹמֻלְּ ם ד, י; ה, כה; ֻדְּ

ַׁ,ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזהו, כד; י, יב; יד, כג; יז, יט; כח, נח; לא, יג(
הַַׁהַׁ ֻלֶ ְרָאה'ִנְתֻגַ ַחק"ֲאִפֻלֻוַַׁעלַַׁׁ'ֻיִ ֲאֵניֹׁשַ נְּ ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"ׁשִ

ֻיוֻ )ַׁ ֲחִריט ֻפִ ַ נָ ת ש  ָ ־ַהש ֻ ַׁ.ה(רֹאש 

  .יז
 (ח"א רנ)

ָלהֹ ַמעְּ ֹלְּ ָחה ֻגָ ֹ'ַהׁשְּ ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא
ֹ ַבע', ְך,ֵַׁמַהֻטֶ ַֻׁכָ ב ְַׁמַחֻיֵ ַבע' ַַׁה'ֻטֶ י ֻכִ

ַבע'.ֻו'ַׁ הַַׁה'ֻטֶ ֻנָ ַ ה'ְַׁמש  ְַׁתִפֻלָ

ִחיַנתַׁ ַֻׁבְ דֹול, ִחינֹותַֻׁגָ ָבִרי)ֻבְ ַׁם ד, ז(ֻדְּ י : "ֻכִ
ר לֹו ֱאלִֹקים  ֶ דֹול ֲאש  ִמי גֹוי ֻגָ

ה' ֱאלֵֹקינוֻ  ָכל ָקְרֵאינֻו  ְקרֹוִבים ֵאָליו, ֻכַ ֻבְ
ֵתנוַַֻׁׁ–ֵַׁאָליו" ֺדֻלָ יֶַׁזהַֻׁגְ ֹוֵמַעַַׁׁ:ֻכִ ַרְךַׁש  ם־ִיְתֻבָ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 

ַַׁעל־ְיֵדי ַבע ַַׁהֻטֶ ה ֻנֶ ַ ַֻׁוְמש  ֵתנֻו, ִפֻלָ ָחתֹוַַֻׁׁתְ ֻגָ ְ ַהש 
ַרְךַַׁׁ ַׁ'.ְוכוִַֻׁיְתֻבָ

ֶמר "ַרק ָ מֹר ְלךָ  ִהש ֻ ךָ  ֻוש ְ ְ ן ְמֹאד ַנְפש  ח" ֻפֶ ֻכַ ְ ש   ֻתִ
ָבִרים)  (ט, ד ֻדְּ

  .יח
ֻסֹו אח"א ז, )  (ף־ֻבַׁ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ה'הֻוא ִפֻלָ ִחיַנתַׁ'ְוכוַַֻׁׁ'ֻתְּ ַֻׁבְ ,
ָלה ַמעְּ ֹלְּ ים ַבע'.־'ִנֻסִ יֵַַׁׁמַהֻטֶ ֻכִ

ֹטֹוב"

ֲאִמין ֻמַ ׁשֶ ֹֻכְּ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ָאנוֹֻ ׁשֶ ֹֻכְּ

י ֹֻכִ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֵֹדיַעל־יְֹּ

'ֹ ִפֻלָ ֹה'ֻתְּ

הֻוא ֹוְּ

ֹ'ֱאמֻוָנה'



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יא ָוֶאְתַחֻנַ

ה'ַהַׁ ִפֻלָ ָלהַׁ'ֻתְּ ַמעְּ ַבע',־'לְּ ַַׁהִַַׁׁמֻטֶ י ַבע'ֻכִ בַַׁׁ'ֻטֶ ְמַחֻיֵ
ַׁ ן, ַבע.ֻכֵ ַֹהֻטֶ ה ֻנָ ׁשַ ֹמְּ ה ִפֻלָ ַהֻתְּ ַַׁׁוְּ ֵַׁנס'ְוֶזה ַבר ,ַׁ'ֻדְ

ַׁ ַׁ'ֱאמֻוָנה'ְוָלֶזהַָׁצִריְך ֶ ַׁש  ֲאִמין, ׁש,"ַׁ:ֻיַ ַחֻדֵ ׁשֹמְּ ֻיֵ ֹׁשֶ
צֹונוֹֹֹ רְּ ָברֹֻכִ ׁשֹֻדָ ַחֻדֵ ָידֹוֹלְּ ֹ!"ֻובְּ

ה'ַהֹ ִפֻלָ ֹֹ'ֻתְּ ֹלְּ ל ֺסֻגָ רֹון'מְּ ַׁ–ַׁ'ִזֻכָ
ַׁ י ה'ֻכִ ִפֻלָ ִחיַנתַַׁׁ'ֻתְּ ַֻׁבְ הֻוא

ַׁוְַַׁׁ'ֱאמֻוָנה' "ל, ֻנַ ָחה'ֻכַ כְּ ָהָיהַׁ'ׁשִ ֶ ַׁש  ִַׁעְנָין ַׁהֻוא
ַבר־ָמהַׁ חַׁוְַַׁׁ,ְלָפֵנינֻוַֻׁדְ ֻכַ ְ נֻו.ְוִנש  ַָׁעַברֵַׁמִאֻתָ

ַׁ י ַַׁעל־ֻפִ ַַׁהַהְנָהָגה ֶרְך ַמֲעֶרֶכת־'ֻדֶ
לֹות ֻזָ ַַׁאַחרַׁ,'ַהֻמַ ַׁיֹום ֵסֶדר ַֻׁכְ ְתַנֵהג ֻמִ ֶ ַׁש 

ָֹהֱאמֻוָנה'ְוהֻואַַׁׁ,יֹוםַׁ ֹ'.ִהֻפֻוךְּ

ַׁ ש  ְַׁמַחֻדֵ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַַׁמֲאִמין ִאם
ַׁיֹוםַׁ ָכל ַֻׁבְ ְרצֹונֹו ַֻׁבִ ַהֻכֹל

ְַׁמַחיֶַֻׁ ְַׁוהֻוא ִמיד, ְַׁוהֻואֻתָ ִמיד, ַֻׁתָ ַַׁהֻכֹל ם ַֻׁוְמַקֻיֵ ַׁה
ַמן־ְלַמְעָלה'ַׁ אןַַׁׁ–'ֵַׁמַהֻזְ ְכָחה'ֵאיןַֻׁכָ ִ ַׁ.,ְַׁודֻו"ק'ש 

ַׁ ִדְבֵרי ַֻׁבְ ִַׁנְפָלאֹות ְרֶאה ת ַׁ"לַרזַַֻׁתִ ֻבָ ַ )ש 

ֻלֻוחֹות":ַׁקד.( ֻבַ ֹׁשֶ ָסֶמ"ךְּ ֵנסֹ,ֵמ"םֹוְּ ֹֻבְּ
ִדיןֹ ֹ".ָהיֻוֹעֹומְּ

ָחה"ַמֹ" כְּ ִ ִחיַנתַֹהׁשֻ יץעֵּ )ַׁ"סֹהֻואֹֻבְּ ם טו, ־ַחֻיִ

ְַׁוַעלו( ,ַׁ ַָׁאְמרֻו ַׁ"ַרזַַׁ־ֶזה ַׁ)ֲחִגיָגה ט:(ל ֵאיןֹ":
ָעִמים ֹֻפְּ ֵֹמָאה קֹו רְּ ֹֻפִ ֹוֶנה ַֹהׁשֻ ֵמָאהֹֹ,ֻדֹוֶמה לְּ

ֶאָחד ָעִמיםֹוְּ יַַׁׁ–ַׁ"ֻפְּ אֹֹ'ַמס"'ֻכִ ִרֻיָ ִגיַמטְּ ,ֹ'ֵמָאה'ֻבְּ
ַעדֹ ָחה'ׁשֹוֵלטַֹהֹֹ'ֵמָאה'וְּ כְּ לֹׁשִ רֹׁשֶ ַ י־ץעֵּ )ַׁ'"ש ֻ ם ַחֻיִ

 ָ ַע ַׁם;ש  ַ ָהֲאִריזַ "ל ־ַרזַ ירֵּ ַמֲאָמ ר ש  כֶׁ "ל, לְּ ַגֻלֶׁ ה; ֲחִגיגָ ת ַמֻסֶׁ ־המְּ

ַ ת, ֲעֺמקוֹ   ָרש  ִבית ֻפָ ַׁ.ם(ִנֻצָ

ַׁ יקֻו ִהְמֻתִ ֶ ַׁ"לֲחזַַׁש  ָסֶמ"ךְֹּ": ֹוְּ ַׁ–ַׁ"ֵמ"ם
ַַׁהַַׁׁ'ַמ"ס'ַׁ:ַהְינוַֻׁ ִחיַנת ַֻׁבְ הֻוא ֶ ְכָחה'ש  ִ ,ַׁ'ש ֻ

ִדין" ֹעֹומְּ ָֹהיֻו ֵנס ַַׁׁ–ַׁ"ֻבְּ י ַַׁׁ'ֵנס'ֻכִ ֹ'הֻוא ֶהֶפךְּ
ָחה כְּ ִ ַַׁׁ,'ַהׁשֻ י ים'ֻכִ ַַׁהַֹׁ'ִנֻסִ ִחיַנת ַֻׁבְ ה'ֵהם ִפֻלָ ַׁ,'ֻתְּ

ִחיַנתַַׁׁ ִהיאַַׁׁ,'ֱאמֻוָנה'ֻבְ ֶ ָחה'ש  כְּ ִ ַֹהׁשֻ "לַׁ',ֵהֶפךְּ ֻנַ  .ֻכַ

  .יט
 (ח"א לז, ב)

ַַׁׁ–ַָׁוֶנֶפׁש' ִחיַנת ַֻׁבְ ֵהָמה'ֵהם ֹֻובְּ ,ַׁ'ָאָדם
צֻוָרה' לֻות',ַׁ'ֹחֶמרֹוְּ ִסכְּ ָמהֹוְּ ִחיַנת'ָחכְּ ַׁ,ַֻׁבְ

ַֹׁ' ךְּ ַׁ'.ְוכוַֻׁ'אֹורָֹוֹחש ֶ

ִחיַנת ים'ַֻׁבְ מוַַֹׁׁ,ֻו'ִמיָתה'ֹ'ַחֻיִ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ַׁש 
ת) לֶׁ ַׁ(יב, ז ֹקהֶׁ ָמה": הַֹהָחכְּ ַחֻיֶ ',ְַׁוכוַַֻׁׁ"ֻתְּ
ַׁ(כא, ד ִאֻיֹוב)ַֻׁוְכִתיב לֹאָֹימֻותוֹֻ": ָמהֹוְּ ָחכְּ ַׁ",בְּ
יָכה)ַֻׁוְכִתיב ַׁ(ו, ג אֵּ ים": ֻכִ ַמֲחׁשַ יַבִניֹֻבְּ ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"הֹוׁשִ

י עֹולָ ]ַׁ תֵּ מֵּ ַׁ.ם[ֻכְּ

ִחינֹות ְכָחה'ַֻׁבְ ִ רֹון'ְו'זִ  'ש  מוַֹׁ, ֻכָ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ַׁש 
ים)ַׁ ִהֻלִ י":ַׁ(יג, לא ֻתְּ ֻתִ חְּ ֻכַ ֵמתִֹנׁשְּ בֹֻכְּ ֹ".ִמֻלֵ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  ַׁת פ"ג מ"ח(ָאבוֹ )"ל ֹוֵכַח : "ַהש ֻ
ב  ִאֻלֻו ִמְתַחֻיֵ ָנתֹו, ֻכְ ְ ש  ָבר ֶאָחד ִמֻמִ ֻדָ

ֱאַמר ֻנֶ ֶ ֹו, ש  ַנְפש  ָבִרי)ֹֻבְ ֹם ד, ט(ֻדְּ ֶמר ְלָך ': ָ  ַרק ִהש ֻ
  ְ חֻוש  ֻכַ ְ ש  ן ֻתִ ָך ְמֹאד ֻפֶ ְ  ".'ֹמר ֶאת ַנְפש 

ִחיַנת מֹות'ַֻׁבְ ַַׁׁ',ַהֻתֹוָרה־ָחכְּ ֶ מֹותש  ־'ָחכְּ
לֻות'ֹ'ֹחֶמר'ֵַׁהםִַׁחיצֹוִנֻיֹות', 'ִסכְּ ַׁוְּ

ֵהָמה'ַֻׁוְבִחיַנתַׁ ֶנֶגדַׁ–ַׁ'ֻבְּ מֹותַֻׁכְ ֹ.ַהֻתֹוָרה'־'ָחכְּ

  .כ
 (ח"א קצב)

ַקֻבֵַׁ ֻמְ ֶ יקש  ֻדִ יַַׁהֻצַ ֻבֻורִַׁמֻפִ לַׁ–ַׁלַֻׁדִ ָניוְַַׁׁמַקֻבֵ ֻפָ
ַדְעֻתֹוַׁ ַֻׁבְ ר ְַׁוִנְצַטֻיֵ ְַׁוֶנְחָקק ָמתֹו, ְ ְַׁוִנש  ְכלֹו ְוש ִ

מֻות' יֹוְקנוַֹׁ־ֻדְ ִניםַׁ'ֻדְ ַַׁהֻפָ הֻוא ֶ ַׁש  יק, ֻדִ ַַׁהֻצַ ל ֶ ַׁש 
ַַׁׁ ָ ש  ֶכלְַׁוַהֻנְ ֵ ַָׁמה.ְוַהש ֻ

ִַׁמַׁ ֹמר ְ ִַׁלש  ִריְך ֻצָ ֶ ְכָחה'ש  ִ ַׁש ֻ '–ַַׁׁ י ְכָחה'ֻכִ ִ ַׁ'ש 
ַַׁהְינוַֻׁ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ַַׁהֻכֹל ַחת ֻכַ ַ ַַׁׁ:ְמש  ל ַמהַֻׁכָ

ֵַׁמַהַׁ ַדְעֻתֹו ַֻׁבְ ר ְצַטֻיֵ ֻנִ ֶ ֻבֻור'ש  ַֻׁדִ ַַׁעל־ְיֵדיַׁ–'
ְכָחה'ַהַַׁׁ ִ "לַׁ',ש ֻ לַַׁהֻנַ ֻנֻוַֻׁכָ חְַׁועֹוֵברִַׁמֻמֶ ֻכָ ְ ַׁ.ִנש 

ָפָניוַֹׁ:ֵעָצהָֹלֶזה רֹלְּ ַצֻיֵ יֹוָקנוֹֹ'לְּ מֻות־ֻדְּ ֹ'ֻדְּ
לֶֹהָחָכם ִדיןֹֹ,ׁשֶ ֻלֹומְּ ׁשֶ ֻמֻודֹֻכְּ ַעתַֹהֻלִ ׁשְּ ֻבִ

ָבָריו, ירַֻׁדְּ ַֻׁבִ ֻמֻוָבא ַֻׁכַ ְלִמי ַ ָקִלים פ"ב(ֻוש  ְּ ַׁ:)ש 
ֻמֻוד" ַֹהֻלִ ַעת ׁשְּ ֹֻבִ ר ַצֻיֵ ֹלְּ ִריךְּ ֻצָ אֹ,ׁשֶ ֻנָ ַֹהֻתַ ִאֻלֻו ֹֻכְּ

ָפָניוֹ ֹ".עֹוֵמדֹלְּ

ִביל־ֶזה ֹ:ֻוִבׁשְּ

ִהיא ֹוְּ

ן ֵאין־ֻכֵ ֶ ַֹמה־ׁשֻ

ה ֹֻוֵמַעֻתָ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְּ

ֹ'גֻוף

ֵהם ֹוְּ

ֵהם ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֵהם ֹוְּ

ֶֹזה

ַֹאךְֹּ

ֵיׁשֹ ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יב ָוֶאְתַחֻנַ

רֹון'ְל  ְבֵרי ֶהָחָכם  ',ִזֻכָ ִלְזֻכֹר ֻדִ
ֲאָמָרם ֶהָחָכם, אֹו ַעל־ ֶ מֹו ש  ֻכְ
ַעל־ ֶ ָעִמים, ש  חֹוֵזר ֵמָאה ְוַאַחת ֻפְ ֶ ְיֵדי ַמה ש ֻ

םַַׁׁ–ֵַׁדי־ֶזה זֹוְכרוֹ יְ  ֵ ש  ַֻׁבְ ָבר ַַׁהֻדָ ֶַׁזה אֹוֵמר ֶ ש  ַֻׁכְ ָאז
ַׁ ְַׁלָפָניו ר ִַׁנְצַטֻיֵ מֻות'ֶהָחָכם, יֹוָקנוַֹׁ־ֻדְ לַׁ'ֻדְ ֶ ַׁש 

ִאֻלַַׁׁ ַעְצמוֶַֹׁהָחָכם,ַַׁוֲהֵריַׁהֻואַֻׁכְ ַׁ.ֻוֲַׁאָמרֹוֶַׁהָחָכםַֻׁבְ

ְהֶיהַַׁהַׁ ֻיִ ֶ ֱאֶמת'ש  רֹוןַֻׁבֶ ֻכָ רֹון'ֻבְַַׁׁ,ֻזִ ֻכָ ַַׁהֻזִ ַֹׁכַח '–ַׁ
ַׁ ֶַׁנְחָקק ָאז ֶ ַדְעֻתוַֹׁש  ַׁ'ֻבְ יֹוָקנוַֹׁ, ַַׁׁ'ֻדְ ש  ַׁ,ַמֻמָ
"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ִחינֹות ָרכֹות נחַֻׁבְ יֹותֹ"ַׁ:(:)ֻבְּ ִֹלהְּ ֶעֶבד ֹלְּ ֻיֹו ֻדַ
ַרֻבוֹֹ ָקא"ַׁ–ַׁ"ֻכְּ יְּ ֶעֶבדֹֻדַ ֹ."לְּ

לֵַׁמַרֻבֹוַַׁׁ– ַקֻבֵ ֻמְ ֶ ֻזֹוֵכרַַׁמהַׁש ֻ ֶ הֻואִַׁמיַׁש 
ָעִמיםַׁ ַֻׁפְ ְַׁוַאַחת ֵַׁמָאה ָחַזר ֶ ַׁש  ַעל־ְיֵדי

מוַֹׁ ַֻׁכְ "ל, ֻנַ ַַֻׁׁכַ ֻו ְרש  ֻדָ ֶ ָאכִ ל ַע  ה ט:ֲחִגיגָ )ַׁ"לַרזַַׁש  י ג, ַמלְּ

ַׁ(יח ְרקוֹ "ַׁ–ַׁ"עֹוֵבד ֱאלִֹקים":  ֶזה ַהחֹוֵזר ֻפִ
ָעִמים  ַׁ".ֵמָאה ְוַאַחת ֻפְ

רֹון'ַהֹ ֻכָ יַַׁׁ–ַׁ'ֻזִ ַֻׁכִ ַרֻבֹו, ַֻׁכְ ִַׁלְהיֹות זֹוֶכה
ַׁ ןַׁלֹו ֻמֵ מֻות'ִנְזֻדַ יֹוָקנוַֹׁ־ֻדְ לַַׁרֻבֹו,ַַׁׁ'ֻדְ ֶ ש 

רֵַׁהיֵטבַׁ–ֲַׁאָמרֹוַָׁאזֻוְכִאֻלֻוַַׁרֻבֹוַׁ יֶַׁנְחָקקְַׁוִנְצַטֻיֵ ַֻׁכִ
ַדְעֻתוַַֹׁׁ ִניםַֻׁוְדמֻותַַׁרֻבוַַֹׁׁ,ֻבְ ַׁ.ֻפָ

ם" ָבִרים)" ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעֻתָ  (ט, ד ֻדְּ

  .כא
יחֹות) "ן רט־ש ִ  (ָהרַׁ

ל ֻכָ יחֹותַֹהֻתֹורֹותֹׁשֶ ִ ַהש ֻ ֻלֹו,ֹוְּ ֵֹאיָנםֹׁשֶ
ִביֵלנוֹֻ ׁשְּ ֹֹֻבִ חֻוד ֹֻדֹורֹותֹםִעַֹֹאףֹ–לְּ

ְדָבָריוַָׁלנוְַַֻׁׁוָרַמזַָׁלבֹוא.ָֹהֲעִתיִדים ַֻׁבִ ְַׁלהֹוִדיַעַׁ:
ִאים,ַַׁלֻדֹורֹות לֶַׁאתַַׁהֻבָ יַֻׁכָ םַַׁמֲעש ֵ ֵ דֹולַַׁהש  ַַׁהֻגָ

הַׁ ָעש ָ ֶ נוַַֻׁׁש  ַׁ.ִעֻמָ

ַַָׁׁאַמר ֵפרֻוש  ַֻׁבְ ם: ֵניֶכםֹֻגַ ִֹלבְּ
לֶֹאתֹֻתֹוִדיעֻו, ַֹהֻתֹורֹותֹֻכָ

יחֹות ִ ַהש ֻ ָלאֹותֹוְּ פְּ ַהֻנֹוָראֹותַֹהֻנִ ֻיֹותֹוְּ ֲעש ִ ַהֻמַ ֹוְּ
ַכֻיֹוֵצאֹ ֶהםֹוְּ הֹֻבָ ֻלָ ֻגִ ַָׁלנֻו.ֹׁשֶ

סֻוק,ֶַׁזהַָׁאז ִהְתַלֲהבֻותַַׁהֻפָ דֹולַֻׁבְ ַֻׁגָ
ַׁ ַגֲחֵלי־ֵאש  ַֻׁכְ ם":  ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעֻתָ

ָבִרים)ַׁ"ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני  ַׁ.(ד, ט ֻדְּ

ֹון ש  זֹו־ַהֻלָ ַֻׁבְ  ִקיְנֶדער "ֵאייֶעֶרע:
 ָדא ָוואס ַזיין, מֹוִדיַע  ִאיר ָזאְלט

םֶַׁגעָטאן" ִזיְך  ָהאט יכֶׁ נֵּ ה ַמה ֻתֹוִדיעֻו, ]ִלבְּ ֲעש ָ ֻנַ ֶׁ אן ש ֻ  ֻכָ

ִלי[  צְּ ַׁ.אֶׁ

ֶרֶתת ִהְתַלֲהבֻותְַׁוִזיַעַַֻׁׁבְ :ַׁנֹוָראַֻׁבְ
ם"  ."ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעֻתָ

ֵאש   ֻבֵֹער "ְוָהָהר ַמִים, ֵלב ַעד ֻבָ ָ  ַהש ֻ
 ֶ ָבִרים) ַוֲעָרֶפל" ָעָנן ךְ חש   (יא, ד ֻדְּ

  .כב
 (ח"א נח, ב)

ֹזֶֹֹ– ָחק',ה ֹ'ִיצְּ ִחיַנת ַַֻׁׁבְּ ִחיַנת ָבִרי)ֻבְ ם ד, ֻדְּ

ַׁיא( ךְ ": ִחיַנתַַׁׁל".ַוֲעָרֶפ  ָעָנן ֹחש ֶ ֻבְ
י)ַׁ ִ אש  רֵּ ֶהיָןֹ":ַׁכז, א( תֻבְּ כְּ אֵֹֹֹעיָניוַֹוֻתִ ֹת".ֵמרְּ

  .כג
 (ח"א קטו)

הֹוֵלךְַׁ ֶ ַָׁיָמַַׁׁש  ל ַֻׁכָ ִמֻיֻות ְ ַגש  ְַׁוַאַחרֻבְ ְךַׁ־יו, ֻכָ
ם ֵ ַדְרֵכיַַׁהש ֻ ַרְךַׁ־ִנְתַלֵהבְַׁורֹוֶצהֵַׁליֵלְךַֻׁבְ ִיְתֻבָ

–ַַׁׁ תֲאַזי ין־'ִמֻדַ יַחַַׁׁ'ַהֻדִ ַַׁמֻנִ ְַׁוֵאינֹו ַָׁעָליו, ְמַקְטֵרג
ַׁ ְַׁלִהְתָקֵרַׁאֹותֹו ַׁב ֵ ַׁ־םְלַהש ֻ ַרְך, ַׁלֹוִַׁיְתֻבָ ֻוַמְזִמין

ְַׁמִניָעה.ַׁ

, )ִמיָכה זַׁהֻוא"ֶֹחֶסדֹ"ָחֵפץ

ְבָיכֹולַׁיח( ַֻׁכִ ירַַׁעְצמֹו ַֻׁוַמְסֻתִ ,
ִניָעהַַׁהֻזֹאת.ַׁ ַהֻמְ  ֻבְ

רֹוֶאַׁ ֶ ש  ַֻׁכְ ִניעוֹֹ'ַהַׁה ֹֻמְּ רַׁחֹוזֵַׁת',
ַׁו.ַלֲאחֹוָרי

ֻזֹוֶכה ׁשֶ ֹֻוכְּ

ַֹאךְֹּ

ֶזה ֹוְּ

ֹ"ֶעֶבד"

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ֹ:ָאַמר

ֹֻוַפַעם־ַאַחת

ָאַמר ֹוְּ

ָאַמר ֹוְּ

ָאַמר ֹוְּ

ֹ'ָעָנן'

ִֹמי

ם ֵ ַהׁשֻ ַרךְֹּ־וְּ ֻבָ ִֹיתְּ

ַהֹ ִסי'וְּ ֹל'ֻכְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יג ָוֶאְתַחֻנַ

ר ַׁ־'ֻבַ ַעת', ְַׁמָקֵרַֻׁדַ ַָׁאַַַׁׁעְצמוַֹׁב ְיָקַׁז אַֻׁדַ
ַׁ ֵ ַרךְַׁםְלַהש ֻ ַׁ־ִיְתֻבָ ַֻׁכִַׁ, ֻכֵַׁי ִַׁמְסֻתַ אַֻׁומֹוֵצַׁל

ַהַַׁׁ ִניָעה'ֻבְ ַעְצָמֻהַַׁׁ'ֻמְּ ַרךְַׁ־אַהֻבֹוֵרַׁתֶַׁאַַֻׁׁבְ ַׁ.ִיְתֻבָ

ַׁ ַׁהֻוא ִחיַנת ָבִרי)ֻבְ ַׁם ד, יא(ֻדְּ "ָעָנן :
ַַׁׁ–ַַׁוֲעָרֶפל" י ַׁ,"ָעָנן ַוֲעָרֶפל"ֻכִ

ְך"ַַׁהְינוַֻׁ ָ ) "ֹחש ֶ ךְ "ַׁ.ם(ש  ֹוןַַׁׁ"ֹחש ֶ ְַׁלש  הֻוא
ִניָעה' ַַׁׁ,'מְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְ ִ אש  רֵּ ַׁת כב, יב(ֻבְּ לֹאֹ": וְּ

ֹֹ ֻתָ כְּ  ".ָחש ַ

ַׁ רֻוש  סֻוקֻפֵ מוֹ )ַַׁהֻפָ ְּ ֲעֹמד " :ת כ, יז(ש  ַוֻיַ
ה ,קָהָעם ֵמָרחֹ  ש   ֻוֹמש ֶ  ָהֲעָרֶפל ֶאל ִנֻגַ

ר  ֶ ם ֲאש  ַׁ.ם"ָהֱאלִֹקי ש ָ

רֹוִאיןַַׁׁ–ַָׁהָעם ֵמָרֹחק" ֶ ש  ַֻׁכְ י ֻכִ
ַַׁהַַׁׁ'ֲעָרֶפל'ָהַׁ ִניָעה',ַהְינֻו עֹוְמִדיןַַׁׁ'ֻמְּ

ֹ."ֵמָרֹחק"ַׁ

ִחינֹותַַׁׁ– ֹ"ֻבְ לִֹיש ְּ ַעתֹֻכָ ר ֻזַֹה )ַׁ"ָרֵאלֻדַ

קֻודֵּ  ש  ֶאל ָהֲעָרֶפל ַׁ.י רכא.(ֻפְּ "ִנֻגַ
ם ָהֱאלִֹקים"  ר ש ָ ַַׁהַַׁׁ–ֲאש ֶ ֶַׁאל ִניָעה',ַהְינֻו: ַׁ'ֻמְּ

םַׁ ֵ רַַׁהש ֻ ַעְצָמֻהִַׁנְסֻתָ ֻהַֻׁבְ ֻבָ ֶ ַרְך.־ש  ִַׁיְתֻבָ

  .כד
יחֹות) "ן ־ש ִ  (קצאָהרַׁ

ִיתִַׁנְכַנסַַׁאַחת ַַׁלֻבַ ְַׁוָאַמרְַׁוָעָנה, ַֹמה":
ֹות ֲעש  ֹֹֻלַ ׁשֶ ֵניֹעֹוֵמדֻכְּ ֹ'ַהרָֹהָאָדםִֹלפְּ

דֹול לֹֻגָ ִניֹֻוֵמֵעֶברֵֹאׁש',ֹׁשֶ ֵ לַֹהׁשֻ חָֹהָהרֹׁשֶ ֹֺמֻנָ
ָיָקרֹטֹובֹאֹוָצר ָמדֹוְּ ֶנחְּ ֹאדֹוְּ ֲֹאָבלֹמְּ ֹאד, ־ִאיֹמְּ
ר ׁשָ יָֹהאֹוָצר,ֶֹאלָֹלבֹואֶֹאפְּ ִריןִֹאם־ֻכִ עֹובְּ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֶרךְֹּ לָֹה'ָהרֹֻדֶ ֵרַחָֹֹהֵאׁש',ֹׁשֶ ַהֶהכְּ אֹותוָֹֹֹלבֹואֹוְּ ֹלְּ
ָמדֹֹוָצרָהאֹ חְּ ָקרַֹהֻנֶ ַהֻיָ כוֹֹֻוְּ ֹ?!'וְּ

ֻובַָׁיִמיםֵַׁאיֶזה רַׁש  הִַׁדֻבֵ ִַׁמֻזֶ ַחק, ְַׁוש ָ
ְַׁוָאַמר ָבר": ָברִֹליֹנֹוַדעֹֻכְּ הַֹהֻדָ ַֹמהַֹהֻזֶ

וֹֹֹ ֹ!"ָלֶזהֹתַלֲעש 

 

ד ֻגֵ ִריתֹו"  ֶאת ָלֶכם "ַוֻיַ ָבִרים ד, יג(ֻבְ  )ֻדְּ

  .כה
 (ח"א כ, י)

ַׁ ם ֵ ש  ַֻׁבְ ְַׁלהֹורֹותַָׁדה''ַהגִָֹֻנְקֵראת ,
ַׁ ִרית'ַעל ֻקֻון־ַהֻבְּ ְבִחיַנתַׁ'ֻתִ ַֻׁבִ ,

ָבִרי)ַׁ ד":ַׁד, יג( םֻדְּ ֻגֵ ִריתוֹ  ֶאת ָלֶכם ַוֻיַ ֹ".ֻבְ

  .כו
 (ח"א כט, ד־ו)

יםֹ ַֹרֻבִ ֵֹהם ָרִטֻיֻות, פְּ ֹֻבִ ָֹהֲעֵברֹות ל ֻכָ
ָֹהָאָדם, ַֹעל ָכֵבד ֹוְּ ֹאד רַַׁׁמְּ ָ ְוִאי־ֶאְפש 

ְקֻדֻוִקַׁ ַֻׁדִ ֵַׁיש  י ַֻׁכִ ַׁאֹוָתם, ן יםְַׁלַתֻקֵ ַַׁרֻבִ ַֻׁוְפָרִטים ים
ָכַַׁׁ ַׁלַָׁלאוְַׁוָלאו.ֻבְ

ָלִלֻיֻות ֹ'ֻכְּ ן ַתֻקֵ ֹלְּ יִדי־ָצִריךְּ ָס ]ַׁם'ַהֻגִ ְּ "ה ש 

יִדי ִחיַנתַׁם[ֻגִ הֻואַֻׁבְ ֶ ַׁש  ַׁ)דברים ד, יג(, ד : ֻגֵ "ַוֻיַ
ִריתֹו". ַַָׁׁלֶכם ֶאת ֻבְ ַַׁעל־ְיֵדי ֻקֻון־ְוָאז 'ֻתִ

ִרית', ַַַׁׁהֻבְּ הֻוא ֶ ָלִלֻיֻותש  יִדין',־'ֻכְּ ןִנְתַַַׁׁהֻגִ ֻקֵ ַֻׁתַ
ָעַבר.ַׁ ֶ אִויןַׁש  לַַׁהֻלָ יָלאַֻׁכָ ִַׁמֻמֵ

ֻלֹא ֹֹׁשֶ ָלִלי' ֻקֻון־ַהֻכְּ ֹ'ֻתִ ן ֻקֵ ֲאַזיֹֹ–ֻתִ
ָֹאסֻור ֻבֻור' ַַׁהַֹׁ.ַה'ֻדִ ר ִַׁעֻקַ י ֻבֻור'ֻכִ ַׁ'ֻדִ

ַֻׁבַַׁ לֻוי ָלִלי',ֻתָ ֻקֻון־ַהֻכְּ ַַׁׁ'ֻתִ ִחיַנת: ַֻׁבְ הֻוא ֶ דש  ֻגֵ  "ַוֻיַ
ִריתֹו".   ָלֶכם ֶאת ֻבְ

ִחיַנת יר ַה ֻזֹ )ַֻׁבְ ַׁקה:(ֱאמֹור עט.  ַאֲחרֵּ ַתרֹ": ֻבָ
ִכי ׁשָ ַֹחדֹֻדְּ ָֹאַמר ֲֹהָוה עֹון, מְּ ֹׁשִ י ַֹרֻבִ ב
ֹ ֵרֻה: ַחבְּ ֶֹאתֹ'לְּ ַֹלֲחִטיא יָך ֹֻפִ ֶֹאת ן ֻתֵ ֹֻתִ ַאל

ֶרךָֹֹ ש ָ ת ה, ה(ַׁ'"ֻבְּ לֶׁ ַׁ.)ֹקהֶׁ

עֹוןָֹהָיהֹ" מְּ יֹׁשִ ִרית'ַרֻבִ תַֹהֻבְּ י)ַׁ'"ֶקׁשֶ ֻקֻונֵּ ־ֻתִ

ַֻׁזַֹהר יא. כט: צט.( ִחיַנת: ַֻׁבְ ד ָלֶכם ֶאת וַ ", ֻגֵ ֻיַ
ִריתוֹ  ָלִלֻיֻות'ַׁ:ַהְינוַֻׁ, "ֻבְ יִדין־ֻכְּ "ֲאָבלַֹׁ'.ַהֻגִ

עֹון"ֹ מְּ יֹׁשִ ַרֻבִ יֹומֹויֹֻדְּ ַׁ'.ְוכוַַֻֻׁׁבְּ

ֹלֲאָבֹ

ִניָעה',וֹֻ ֹ'מְּ

ֶזה ֹוְּ

ֲעֹמד ֹ"ַוֻיַ

ה" ֹ"ֻוֹמש ֶ

ַעם ֹֻפַ

ַֹאַחר

ִבי ׁשְּ ֹהזֶֹ־לֻבִ

ן ַתֻקֵ ֹלְּ

ֵכן ֹֻבְּ

ָכל ַמן־וְּ ֹזְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יד ָוֶאְתַחֻנַ

 

י א" לֵא  הֻוא, אְֹכָלה ֵאש   ֱאלֶֹקיךָ  ה' "ֻכִ ָבִרים ד, כד( ַקֻנָ  )ֻדְּ

א"  י ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאל ַקֻנָ ָבִרי)ֻכִ  ם ה, ח(ֻדְּ

י ֵאל ַקנָֻ  ָבִרי)א ה' ֱאלֶֹקיָך" "ֻכִ  ם ו, טו(ֻדְּ

  .כז
י) ֻי   (תקלב ן"מֹוֲהרַׁ ־חַׁ

ךָֹ ֻדְּ ֶעיךַָֹֹחסְּ יֹודְּ א לֵא ֹלְּ נֹוֵקםַֹקֻנָ ַׁ"וְּ
ִמירֹות) ת זְּ ֻבָ ַ יל־ש  לֵּ ָאנוַַַֻׁׁהְינוַַֻׁׁ.(לְּ ֶ ַׁש 
ים: ִ ַרךְְַֹּׁמַבְקש  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ יךְֹֹּׁשֶ ׁשִ ֶֹחֶסדַֹימְּ
ָעיוֹ יֹודְּ ִעיסֹלְּ ַהכְּ ִאיםֹלְּ ֹונְּ ַהש ֻ  .לְּ

ׁשֹךְֹּ" ָךֹֹמְּ ֻדְּ ֶעיָךַֹֹחסְּ יֹודְּ א לֵא ֹלְּ נֹוֵקםַֹקֻנָ ֹ"וְּ
ֵדיַׁ:ַהְינוַֹֻׁ– ֹוְנִאים,ִַׁלֻקֹםַֻׁכְ ַהש ֻ ֵדיַֻׁבְ ַֻׁכְ

ַׁ ֶ ֶאה"ש  רְּ עֹֻיִ ָכָעסָֹרׁשָ ים)ַׁ"וְּ ִהֻלִ תֻובַֻׁוְכמוַֹׁ,ַׁ(קיב, י ֻתְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
ם) ָ ַמַען"ַׁ:(סט, יט ש  ַביֹלְּ ֵדִניֹֹאיְּ תֻובַֻׁוְכמוַַֹׁׁ",ֻפְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
ם)ַׁ ָ ַמַעֹ"ַׁ:(ה, ט ש  ָריֹןלְּ רֹׁשֹורְּ ׁשַ ָפַניַֹהיְּ ךָֹֹלְּ ֻכֶ רְּ ֹ."ֻדַ

ם ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ֻוָמָצאָת " ָ ם ִמש ֻ ֻתֶ ְ ש   "ֻוִבֻקַ
ָבִרי)  ם ד, כט(ֻדְּ

  .כח
י־ֲהָלכֹות) ־ֹחֶדש  ו ,ִלֻקֻוט   , יא(רֹאש 

ם הֻואֹׁשָ קֹוםֹׁשֶ ִֹמֻמָ ׁש ַבֻקֵ ֹלְּ ָֹצִריךְּ ֹ,ֶאָחד
ֹ ,םֶאתַֹהׁשֵ ַרךְּ ֻבָ תֻובַׁ־ִיתְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ם ד, ָבִריֻדְּ )ַֻׁכְ

םַׁ:כט( ֻתֶ ְ ש  ם ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ֻוָמָצאָת  "ֻוִבֻקַ ָ ַׁ"ִמש ֻ
ְַׁוכֻו' ם", ָ ְיָקאַׁ"ִמש ֻ םַׁ–ַֻׁדַ ֹׁשָ ה ַאֻתָ ֹׁשֶ קֹום ֹ,ִמֻמָ

עֹוֵברָֹעֶליךָֹ ֶ לַֹמהֹׁשֻ ַעל־ַׁ,ִמֻכָ םַַׁהֻבַ ֵ ש  ְוַכֻמֻוָבאַֻׁבְ
ם־טֹובַׁזַַַׁׁ ֵ אוֹ )"לַׁש  יַניִ רמְּ ַריִ ם; ־עֵּ פְּ ה־אֶׁ ל־ַמֲחנֵּ גֶׁ ַׁ.ם(ֻדֶׁ

  .כט
י־ֲה ) ָנה ו ,ָלכֹותִלֻקֻוט  ָ ש ֻ ־הַׁ ִחֻלָ , רֹאש  תְּ  ה(ֻבִ

ם ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ֻוָמָצאָת  ָ ַׁ"ִמש ֻ
ָבִרי)ְַׁוכֻו' ם "ַׁ,ם ד, כט(ֻדְּ ֻתֶ ְ ש  ֻוִבֻקַ

ם ָ ְיָקאַׁ"ִמש ֻ סֻוקַׁ.ֻדַ ֻפָ ַֻׁבַ ם ָ ַׁש  ם ְַׁמַסֻיֵ י "ַׁ:ְוֵכן ֻכִ
ךָ   ֶ ָכל ְלָבְבָך ֻוְבָכל ַנְפש  ֻנֻו ֻבְ ֶ ַׁ."ִתְדְרש 

ֻמַׁ ֶ ַעלש  ַַׁהֻבַ ם ֵ ש  ַֻׁבְ ם־ֻוָבא ֵ ַׁש  "לַׁזַַׁ־טֹוב
אוֹ ) יַניִ רמְּ ַריִ ם; ־עֵּ פְּ ה־אֶׁ ל־ַמֲחנֵּ גֶׁ ַׁ:ם(ֻדֶׁ

ם" ָ ם ִמש ֻ ֻתֶ ְ ש  ם"ַׁ",ֻוִבֻקַ ָ ְיָקאַׁ"ִמש ֻ לַֹׁ–ַֻׁדַ ִמֻכָ
ם ׁשָ ֹלְּ ָנַפל ֹוְּ ַרד ֻיָ ֹׁשֶ ִחיַנתֹֹ,ָמקֹום ִֹלבְּ ֲאִפֻלֻו

ִפים' ֺטֻנָ קֹומֹות־ַהמְּ ם"ַׁ–ַׁ'מְּ ָ ְיָקאַׁ "ִמש ֻ ֻדַ
ַׁ ש  ְַׁלַבֻקֵ ְַׁלָבבְַׁצִריִכים ָכל ֶַׁאתַֻׁבְ ֹו ַַׁנְפש  ַֻׁוְבָכל ֹו
םַׁ ֵ ַרךְַַׁהש ֻ  .־ִיְתֻבָ

ר" ֻצַ ָבִרים ֻכֹל ֻוְמָצאֻוךָ  ְלךָ  ֻבַ ה ַהֻדְ ַאֲחִרית ָהֵאֻלֶ  ֻבְ
ְבֻתָ  ַ ִמים, ְוש  ָבִרים ד, ל(ֱאלֶֹקיָך" ' ה ַעד ַהֻיָ  )ֻדְּ

  .ל
 (ח"א ו, ג)

הַׁ ָעש ָ ֶ ַׁש  ַעְצמֹו ַֻׁבְ ַָׁאָדם ַׁיֹוֵדַע ִאם
ַׁ ְ ֻוָבהַׁש  ש  י־ֵכןַֻׁתְ ֵֹלָמה,ַַׁאףַַׁעל־ֻפִ ָצִריךְּ

ַֹעלֹ ָֹהִראׁשֹוָנה, ׁשֻוָבה ֹֻתְּ ַֹעל ׁשֻוָבה ֹֻתְּ ֹות ַלֲעש 
ָֹהִראׁשֹוָנה ָגתֹו ָ ְַׁוכוַַַֻׁׁהש ֻ ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁוֶזה 'עֹוָלם־'.

א' ְהֶיהַַׁהֻבָ ֻיִ ֶ ת',ַׁש  ֻבָ ֻלֹוֹׁשַ ׁשֻוָבה',ַַׁהְינֻוַׁ'ֻכֺ ֻלֹוֹֻתְּ ,ַׁ'ֻכֺ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ד, ל(ֻדְּ : ַ  ְבֻתָ ַעד ה'"ְוש 

ֱֹאלֶֹקיָך". 

  .לא
 (ח"א מט, ו)

ׁשֻוָבה', ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ תֻובֶַׁזה ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ
ָבִרי) ַׁם ד, ל(ֻדְּ ְבֻתָ ַעד ה' : ַ "ְוש 

 ֱאלֶֹקיָך". 

  .לב
 (ח"א נח, ז)

ׁשֻוָבה', ִחיַנתֹ'ֻתְּ ִחיַנתַַֻׁׁבְּ ָבִרי)ֻבְ ַׁ:ם ד, ל(ֻדְּ
ְבֻתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך".ַׁ ַ  "ְוש 

  .לג
 (עטח"א )

ת!ֹ ֻבָ ׁשַ ֹֻבְּ לֻותֹו? פְּ ֹׁשִ אֹות ִֹלרְּ ָיכֹול
ֵלָמה',ֹ ֹׁשְּ ׁשֻוָבה ֹ'ֻתְּ ה עֹוש ֶ ׁשֶ ֻכְּ

ת'. ֻבָ ֹ'ׁשַ ִהיא ַַׁׁׁשֶ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ :ַׁם ד, ל(ֻדְּ
ְבֻתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך" ַ ַאְתָוןֹ–ֹ"ְוש  ַֻׁכְ ֵדין ַֻׁדְ ַַׁאְתָון

ֵדין.ַׁ ַֻׁדְ

ׁשֹךְֹּ" ֹמְּ

ֶזה ֹ:וְּ

ל ֹֻכָ

ם" ֻתֶ ׁשְּ ֹֻוִבֻקַ

ֹמוֹֹֻוכְֹּ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ

ת' ֻבָ ֹ'ׁשַ

ת' ֻבָ ֹ'ׁשַ

ֵאיָמַתי ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  טו ָוֶאְתַחֻנַ

  .לד
ָר  – ח"ב עט) י־ֻפְּ ל 'ָראש   ֶ ֻתֹוָרה ש   ִקים'(הַׁ

ַׁ ְַׁוכֻו'. ִנים ֵ ְַׁיש  יק ַַׁצֻדִ ַׁקֻוף ְבֻתָ ְזַמן ַ "ְוש 
קֹולֹו"  ַמְעֻתָ ֻבְ ָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך ְוש 

ָבִרי) ַׁם ד, ל(ֻדְּ ךִַַָׁׁיַחרְַׁוַאל'.ַׁ"ְוכוַֻׁ. י)"ַַׁאֻפְ ִ אש  רֵּ ת מד, ֻבְּ

רְַׁלָך"ַׁיח( ֻצַ ָבִרי).ַׁ"ֻבַ ָ ם ֻדְּ ְקְרבוַֻׁ.ַׁ"ם(ש  ָרֵאלְַׁיֵמיַַׁוֻיִ ִַׁיש ְ
ַָׁלמוַֻׁ ִ )ת" אש  רֵּ ַמן.ַׁת מז, כט(יֻבְּ ַַׁהֻזְ ִַׁהְתַאֲחדֻות .

ַׁ ֶַׁזה ִמים"'ָלמֻות' ַאֲחִרית ַהֻיָ ר ְלָך ְוכֻו' ֻבְ ֻצַ ַׁ"ֻבַ
ָבִרי) ָ ם ֻדְּ ַׁם(ש  ִמְצַרִים" ַֻׁבְ ֵרִני ְקֻבְ ַֻׁתִ ַׁ"ַאל י). ִ אש  רֵּ  תֻבְּ

 ָ ַׁם(ש  'ֵמַצר, רֹון',־ֻבְּ ַַַׁׁהֻגָ ִחיַנת ַֻׁבְ ַעת ְ ש  ר ֻבִ ֻצַ "ֻבַ
 ְלָך". 

ַׁ ה תֹוךְּ )ָהֵאֻלֶ ָא  ֻבְּ ְּ ֻבֵּ ר ש  ָבִריה ַהרְּ ָ ן־ַעֻיֵּ ם, ֻדְּ ם ש 

ִני פְּ י־ְפָרִקים'ַַׁׁם(ֻבִ ֵ ַׁ'ָראש  ֶדֶרְך ַֻׁבְ ָתָבם ֻכְ
ַׁ רֹון ְַׁלִזֻכָ ַעְלָמא ַֻׁבְ ֶרֶמז רְַׁוכוַֻֻׁבְ ָ ֶאְפש  ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ,'

ַׁ ְַׁמַעט ָיִדיְוכוְַֻׁלָהִבין ֻבְ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ְַׁלָבֵאר י ַָׁאַמְרֻתִ ,'ַׁ
ַׁ':ְוכוַַֻׁׁ

ַׁ ְַׁלַגֻלֹות: ַׁרֹוֶצה ַַׁז"ל נֻו ׁשֻוָבַֹרֻבֵ 'ֻתְּ ה'ֹׁשֶ
ָלה ַמעְּ ֹ'לְּ ִחיַנת ִחיָנהֹ־ֻובְּ ֹֻבְּ ֵֹהם ַמן', ֵמַהֻזְּ

ְַׁוכוַַַֻׁׁאַחת ְַׁוֶזהֻו: יקֹ'. ַֹצֻדִ ֹקֻוף ַמן ֹזְּ ָחק "ִיצְּ
ִנים" ׁשֵ ַַׁׁ–ְוכֻו'ַַׁׁיְּ ֶ ָחק'ַהְינֻו:ַׁש  צְּ זַַׁעלַַׁׁ'ֻיִ ַמן',ְמַרֻמֵ ַׁ'זְּ

יַׁ ָח"קֹאֹוִתֻיֹותֹ'ֵק"ץַֹח"י'"ֹֻכִ יר ֻזַֹה )"ִיצְּ ִ אש  רֵּ ת כג: ֻבְּ

ָמטוֹ  ְּ ַהש  ַֹׁ.ת(ֻבְּ ַַׁעלְמַׁ'ֵקץ' ז ַמן',ַהַַֹׁרֻמֵ הֻואַַׁׁ'ֻזְּ ֶ ש 
ִחיַנת ִמים'ֹֻבְ כוֹֹֻ'ַאֲחִרית ַהֻיָ ַמן'וְּ ַֹה'ֻזְּ ר ִעֻקָ ֹׁשֶ .'ֹ

ָנה'.ֹ ִחיַנתֹ'ׁשֵ בְּ ֹהֻואֹֻבִ

קֹולֹו" ַמְעֻתָ ֻבְ ָ ַׁ–ַֹעד ה' ֱאלֶֹקיָך ְוש 
ֹהֻוא:ֹ ָֹהֲעבֹוָדה ר ִֹעֻקָ ֱאֶמת ֹֻבֶ י ֻכִ

ֹ ֹלְּ ַמן', ַֹה'ֻזְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ל ַבֻטֵ ֹֻולְּ ר ֵ ַקׁשֻ ַהֲעלֹותֹוֹלְּ
ָלה ַמעְּ ִחיַנתֹ'לְּ בְּ ַיֲחדֹוֹֻבִ ַמן'.־ֻולְּ ִחיַנתֵַַׁׁמַהֻזְּ ְוֶזהַֻׁבְ

ֻיֹות" ֹות)" ִמְצוֹות ְזַמֻנִ ָרָמ ־ִמצְּ ַמן ֻגְּ ַהֻזְּ ֶׁ ה ש  א ֲעש ֵּ

י ִ ש  ַהֻנָ ֶׁ טֻורוֹ ם ש  ָרכוֹ ת. ֻפְּ עוֹ ת כ: ֻבְּ  –ה ד, ו ִמילָ , תֲהָלכוֹ י־ִלֻקֻוֵט ]ד וְּ

ָ ן־ַעיֵֻ  ַַׁעל־ַׁ–ַׁ(ם[ש  ִַׁלְזֻכֹות ֵדי ְתַאֵחדַָׁדַׁיַָֻׁכְ ֻיִ ֶ ַׁש  ם:
ַמן',ַֹהַַׁׁ ַמן'.ְוַיֲעֶלהִַׁלְבִחיַנתַׁ'ֻזְּ ָלה־ֵמַהֻזְּ ַמעְּ ַׁ'לְּ

ָרא־ טְּ ַֹהֻסִ ַֹוֲאִחיַזת יִנים ַהֻדִ ֹוְּ רֹות ַהֻצָ
ַמן', ִחיַנתַֹה'ֻזְּ בְּ הֻוַַָׁׁאֳחָרא,ֹהֻואַֹרקֹֻבִ ֻזֶ ֶ ש 

ַׁ ִחיַנת ָבִרי)ֻבְ ַׁם ד, ל(ֻדְּ ַאֲחִרית: ר ְלָך ְוכֻו' ֻבְ ֻצַ  "ֻבַ
ִמים"  יְַֹֹּהֻיָ ִחיַנתַׁ'ְזַמן'.ַָׁקא,ֻדַ הֻוַֻׁבְ ֻזֶ ֶ ַׁש 

ְבֻתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך" ַ ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַׁ"ְוש  ֻדְ
הֹ ֻכֶ ִֹנזְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ ָֹלׁשֻוב, ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ׁשֶ

ַמן' ַֹה'ֻזְּ ל ַבֻטֵ ַַׁׁלְּ "ל, ֻנַ רֹותֹֻכַ ַֹהֻצָ ל ֹֻכָ לֻו ֻטְּ ֻבַ ִֹיתְּ ָאז וְּ
ָרא־ָאֳחֹ טְּ ַֹהֻסִ ֲֹאִחיַזת ָכל ֹוְּ יִנים, ַהֻדִ ֻכֶֹוְּ ִנזְּ ֹוְּ הָֹרא,

ֹ'קֹול ֹמַע ה',־ִלׁשְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ַַֻׁׁדִ ִחיַנת: ְבֻתָ ַעד ֻבְ ַ "ְוש 
ֹקלֹו". ה'  ַמְעֻתָ ֻבְ ָ  ֱאלֶֹקיָך ְוש 

ה" י ָלַדַעת ָהְרֵאָת  ַאֻתָ  ָהֱאלִֹקים" הֻוא' ה ֻכִ
ָבִרים ד, לה(  )ֻדְּ

  .לה
 (ח"א ד, ט)

דֹורוֹֹ ֹלְּ ה ֹמׁשֶ ָאַמר ָבִרי)ַׁׁשֶ :ַׁם ד, לה(ֻדְּ
ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ֻכִ  י ה' הֻוא "ַאֻתָ

ֹ'ַאִין',ַָֹׁהֱאלִֹהים". ִחיַנת ֹֻבְּ ֹהֻוא ה' ֹ'מׁשֶ י ֻכִ
בֻוִקיםֵֹאָליו,ֹ דֹורֹוַֹהֻדְּ ַהְינֻוַַָׁׁראֻוי ָלֶהם ָלַדַעת,וְּ

ַׁ ַעת'ְלָהִאיר ַַׁל'ֻדַ ִחיַנת ַֻׁבְ ִחיַנתַׁ'ֵאין־סֹוף', ַֻׁבְ ,
ַרֲעִוין','ַרֲעָוא־ַׁ ִחיַנת:ַַֻׁׁדְּ  "ה' הֻוא ָהֱאלִֹהים".ֻבְ

  .לו
 (ח"ב ז, ב)

נ ַֹרֻבֵ ְַׁוָהָיהַׁעֹוֵסקַֻׁו', ַַׁרֲחָמנֻות, ָהָיהַׁלֹו
ַָׁהעֹוָלםַׁ ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ֻוב־ָהעֹוָלם, ִיש ֻ ֻבְ

ָעהַׁ ֵני־ֻדֵ ֵני־ָאָדם,ַַׁהְינֻוַֻׁבְ אִַׁמֻבְ בַֻׁוְמֺמֻלָ ָ ַׁ.ְמֺיש ֻ

ַעת', ַתחָֹלנֻוֹ'אֹורַֹהֻדַ תֻובַַׁׁהֻואֹֻפָ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ֻכְ
ָבִרי) י ה' :ַׁם ד, לה(ֻדְּ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ֻכִ "ַאֻתָ

הֹֹ–ֹֻוא ָהֱאלִֹקים"ה ִגֻלָ ֹוְּ ַעת, ַֹהֻדַ ַתחֶֹאת ֹֻפָ י ֻכִ
יֹ ָאֶרץ.ָֹלנֻו:ֹֻכִ יטֹֻבָ ֻלִ ֵֹיׁשֱֹאלִֹקיםֹׁשַ

ָחק ִֹיצְּ

ָבִרים ֹֻדְּ

י ֹֻכִ

ֹ ֻתָ בְּ ׁשַ ֹ"וְּ

ָכל ֹוְּ

ָאז: ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ה ֹ'ֹמש ֶ

ֹיֻכִֹ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  טז ָוֶאְתַחֻנַ

 

ֹבָת  ַהֻיֹום ְוָיַדְעֻתָ " ֵ י ְלָבֶבָך, ֶאל ַוֲהש   הֻוא ָהֱאלִֹקים ה' ֻכִ
ַמִים ָ ש ֻ ַעל ֻבַ ַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמֻמַ  עֹוד" ֵאין ִמֻתָ

ָבִרים)   (לט, ד ֻדְּ

  .לז
 (ח"א קנד)

ב, ֻלֵ ֹֻבַ הֻוא ׁשֶ ֹֻכְּ ַעת, תֻובַַַׁׁהֻדַ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ָבִרי) ַׁם ד, לט(ֻדְּ בֹוָת : ֵ  "ְוָיַדְעֻתָ ַהֻיֹום ַוֲהש 

 ֶאל ְלָבֶבָך". 

  .לח
 (ח"ב א, ה)

ב, ַעתֶֹאלַֹהֻלֵ ַֹהֻדַ יךְּ ׁשִ ַהמְּ ְבִחיַנתַַׁׁלְּ ֻבִ
ָבִרי) ַׁם ד, לט(ֻדְּ  "ְוָיַדְעֻתָ ַהֻיֹום:
בֹוָת ֶאל ְלָבֶב   ֵ  ָך".ַוֲהש 

  .לט
יחֹות) "ן לט־ש ִ  (ָהרַׁ

יׁשֹ ֻגִ רְּ ֻיַ ָֹצַרתֹׁשֶ ֵלב: ָֹיִחידֹֻבְּ ן, ֻכֵ ל־ׁשֶ ִֹמֻכָ
יםָֹצַרת יַׁ.ַרֻבִ רַֻׁכִ ָ ַדעֶַׁאְפש  ֻיֵ ֶ ָרהַׁש  ֵַׁמַהֻצָ
לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  ֵברֻורְַׁויֹוֵדַעַׁ, ֵאבַֻׁבְ ְַׁוִעם־ַֻׁכְ ָרה, ַהֻצָ

ל־ֶזהַׁ ֵַַׁׁאינוַַֹׁׁ'ִלֻבֹו'ַֻׁכָ יש  ָרהַַׁמְרֻגִ ָללַַׁהֻצָ  .ֻכְ

ַַׁׁינוֵַֹׁאַׁ יש  ַַׁמְרֻגִ ְַַׁׁלַהֻכֹותַָׁצִריךְַׁ, ַָׁהרֹאש 
ִקירֹות ֻמֻוָבאְַׁלָבבֹו,ַֻׁבְ ָמקֹום־ַאֵחרַֻׁכַ ַֻׁבְ

יחֹות־ָהַר"ן) ַַׁׁ(ריז ש ִ סֻוק ָבִרים ד, לט(ַעל־ֻפָ ַׁ:)ֻדְּ
בֹוָת  ַהֻיֹום ְוָיַדְעֻתָ " ֵ ֹ–ֹ"ְלָבֶבךָ  ֶאל ַוֲהש 

ִריךְֹֹּ ֻצָ ָהִביאֹ"ׁשֶ ַעתֹלְּ ב"ַֹהֻדַ ַהֻלֵ ֹ.ֻבְּ

  .מ
יחֹות) "ן רי־ש ִ  (זָהרַׁ

ִאיָתא ֶ ֵסֶפרַׁש  הֶַׁאָחד:ַֻׁבְ ֻמַ ֻמֻוָבאֹׁשֶ ֶ ֹׁשֻ
ֵרי ִספְּ ִריםֹֻבְּ ַחֻקְּ ַֹהמְּ ָאָיה, ִריִכיןֹרְּ ֻצְּ ֹׁשֶ

ַֹלֲחֹקר סֻוק, ָבִרים)ִַׁמֻפָ ַׁ(ד, לט ֻדְּ  ַהֻיֹום ְוָיַדְעֻתָ ":
בֹוָת  ֵ תֹהֻואַׁ–ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"ְלָבֶבָך  ֶאל ַוֲהש  ִֹמ'ֻכַ
ָרִאים' ֵהםַׁ,ַהֻקָ ים ש ֶ ִ ְך: ְמָפְרש  ַֹֻׁכָ ִריִכין"ׁשֶ ֹֻצְּ

ַרךְֹֹּאֹותוָֹֹֹלַדַעתֹ ֻבָ יַֹעלִֹיתְּ ֲֹחִקירֹות"!ֹֻפִ

יַׁ–ַׁ!הֻוא ֵכן לֹא ָהֱאֶמת ֱאֶמת ֻכִ  ֻבֶ
ר ַרְך, אֹותוֹ  ָלַדַעת ָהִעֻקָ  ַרק הֻוא ִיְתֻבָ

ֵלָמה' 'ֱאמֻוָנה ַעל־ְיֵדי ְ ַעל־ְיֵדי־ֶזהֹ,ש  ֶ ְיָקאַׁש  ַֻׁדַ
ךְַַׁׁזֹוִכין ָגהְַׁלַדַעתַַׁאַחר־ֻכָ ָ דֹוָלהְַׁוַהש ֻ יִדיַעתַֻׁגְ ַֻׁבִ

ַרךְַַׁׁרֹוְממֻותוַַֹׁׁ מֹוְַׁוכֻו'ִַׁיְתֻבָ ְ ַׁ.ש 

ר רֻוׁשִֹֹעֻקַ ׁשֻוטַֹהֻפֵ לַֹהֻפָ ֹׁשֶ
סֻוִקים ִהיִריםֵֹאֻלוֹֹֻֻפְּ זְּ ָֹלַדַעתַֹהֻמַ

ַרךְֹֹּאֹותוֹֹ ֻבָ ִֹיתְּ גֹון:, בֹוָת  ַהֻיֹום ְוָיַדְעֻתָ "ֹֻכְּ ֵ  ַוֲהש 
ִמים־א כח, ט(ְוֵכןַַׁׁ'",ְוכוֻ  י־ַהֻיָ רֵּ בְּ ע"ַׁ:)ֻדִ ֹלֵֹקיֱאֶֹֹאתֹֻדַ

ֵדהוָֹֹֻאִביךָֹ ָעבְּ ַַׁׁ".וְּ ים ק, ג(ְוֵכן ִהֻלִ עוֹֻ"ַׁ:)ֻתְּ יֹֻדְּ 'ֹהֹֻכִ
רַׁ–ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"ֱאלִֹהיםֹהֻוא ִַׁהיאַׁזוַַָֹׁׁהַאְזָהָרהִַׁעֻקַ

יטֻות: ִ ְפש  ֻכֹרָֹלַדַעתַֻׁבִ ִלזְּ ַרךְֹֹּאֹותוֹֹֹוְּ ֻבָ ִמידִֹיתְּ ֹֻתָ
ָכל ַאלֵֹעת,ֹֻבְּ חֹוְּ ֻכַ לֹוםֹאֹותוִֹֹֹיׁשְּ ׁשָ ׁשֻוםַֹחס־וְּ ֹֻבְּ
ְַׁוכֻו'ֵַׁעת ַדע,ֹ"ָידֹוַעַֹׁנֻו:ַהיְַׁ. ַאלֹֻתֵ חֹוְּ ֻכַ ׁשְּ ֹֻתִ

ׁשֻוםֹ ֵַׁעת"!ֹֻבְּ

אי ַוֻדַ הְַׁצִריִכיןַֻׁבְ ֻמָ הַֻׁכַ ַַׁאְזָהרֹותְַׁוַכֻמָ
דֹולֹות ֶַׁזהַַׁעלְַׁוַרֻבֹותַֻׁגְ ה, ַכֻמָ הַֻׁבְ ְַׁוַכֻמָ
ְַׁוכֻו' ֹונֹות ֵַׁמֲחַמתַׁ.ְלש  י הִַׁטְרדֹותַֻׁכִ ַׁעֹוָלם־ַהֻזֶ

ַַׁוֲהָבָליוְַׁוַתֲאוֹוָתיו רֹבַׁהַהְרֻבִֵַַׁׁנְמָצִאים, ֻבְ ֶ ַׁש 
ים ֹוְכִחיםַָׁהִעֻתִ ְַׁוכֻו'ַׁאֹותוַַֹׁׁש  ַרְך ִַׁיְתֻבָ ַעל. ֶֹזה־וְּ

ִהיִרים סֻוִקיםַֹמזְּ כֻו'ַֹהֻפְּ ֹוְּ לֹוַמר:. חוֹֹֻֻכְּ ֹזֹאתֹ"קְּ
ֶכם ֻתְּ ַדעְּ ֶיהַֹעדֵֹהיֵטב,ֹֻבְּ הְּ ֻיִ ָחָזקָֹקׁשֻורֹׁשֶ ֹוְּ
ֶכםֹ ֻתְּ ַדעְּ ֶכםֹֻבְּ ַבבְּ ָכל־ֵעת"!ֹֻולְּ ֹֻבְּ

בוֹ  ַהֻיֹום ְוָיַדְעֻתָ " ֵ ַׁ"ְלָבֶבךָ  ֶאל ָת ַוֲהש 
יַׁ–ַׁ'ְוכוַֻׁ רֶֹזהֹֻכִ ֵלמֻותִֹעֻקַ ִדיָעה,ֹׁשְּ ַֹהיְּ

ִרין ְּ ַקׁשֻ ֻמְּ ׁשֶ ַעת'ֹֻכְּ ב'ֶֹאלַֹה'ֻדַ ַֹה'ֻלֵ ִלֻבוֵֹֹֹליַדע, ֹֻבְּ
יֵֹהיֵטב: כוֱֹֹֻאלִֹקים" הֻוא' ה "ֻכִ יַׁ–ַׁ!'וְּ ָכל־ֹֻכִ בְּ

יִמיןֵֹעת ש ִ ֻמְּ ָבבוֶֹֹֹאלֹזֹאתֹׁשֶ יֵֹהיֵטב:ֹלְּ ' ה "ֻכִ
וַָֹהֱאלִֹהים",  הֻוא איֻבְּ ֻדוֹֹֹנֹוֵפלֹֻדַ חְּ ֵאיָמתוֹֹֹֻפַ ֹוְּ

ָאתוֹֹֹ ִירְּ יָֹעָליוֹוְּ ֻתִ ִבלְּ כֻו'ֹלְּ ֹ.ֶיֱחָטאֹוְּ

ר ִֹעֻקַ

ִריִכין ֹֻצְּ

ָֹראֻוי

ִאם ֹוְּ

ֹ:ָאַמר

ֲֹאָבל

ֹֻוֶבֱאֶמת:

י ֹֻכִ

ֶזה: ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יז ָוֶאְתַחֻנַ

 

ר ַהֻתֹוָרה ְוזֹאת" ֶ ם ֲאש  ה ש ָ ֵני ִלְפֵני מֹש ֶ ָרֵאל" ֻבְ  ִיש ְ
ָבִרים)  (מד, ד ֻדְּ

  .מא
 (ח"א קא)

ין ֻפִ ַֹאנְּ ין־ע' ֻפִ ַֹאנְּ ֹע' ֵיׁש ֹוְּ ִהיִרין, ־נְּ
ֵניַֻׁכֲַֹׁחׁשֻוִכין.ֹ ְ ַׁש  יֵַׁיש  ֻוַֻׁכִ ְרש  ֻדָ ֶ מֹוַׁש  חֹות,ַֻׁכְ

סֻוקַַׁׁא עב:(יֹוָמ )"לַַׁרזַַׁ ָבִרי)ַעלַֻׁפָ ַׁם ד, מד(ֻדְּ "ְוזֹאת :
ה" ם ֹמש ֶ ר ש ָ הֹלֹוַֹׁ–ַַׁהֻתֹוָרה ֲאש ֶ ַֹנֲעש ֶ "ָזָכה,

הֹלֹוַֹסםָֹמֶות".־ַסם ים.ֹלֹאָֹזָכה,ַֹנֲעש ֶ ־'ַסםַַׁחֻיִ
ים' ַַַׁׁחֻיִ יןהֻוא ֻפִ ִהיִרין'־'ַאנְּ ַׁנְּ ַׁהֻואַָׁמֶות'־'ַסם;

יןַׁ ֻפִ ַׁ.ֲחׁשֻוִכין'־'ַאנְּ

  .מב
יחֹות) "ן רטז־ש ִ  (ָהרַׁ

ָהרֹות לָֹהַאזְּ ֵלי"ֹׁשֶ ַרֵחקֹ"ִמׁשְּ ִהתְּ ֹלְּ
ה"ֵמֹ ָ ָנתוֹֹֹ–ֹ"ָזָרהִֹאׁשֻ ֻוָ מֹות־ַֹעלֹֻכַ 'ָחכְּ

ְקֵראתַֹהִחיצֹוִנֻיֹות, ֻנִ ֶ הַׁש  ָ ַָׁזָרה"ַׁ"ִאש ֻ ֶנֶגד, ַֻׁכְ
ְקֵראתַׁ'ָחְכַמת־ַהֻתֹוָרה'ַׁ ֻנִ ֶ ת"ַׁש  ֶ  ".ַחִילֵַׁאש 

ִקי ֻבָ ֶ ֶהםַׁש  ַַׁמְטִעיןֵַׁהםְַׁוֵאיךְַַֻׁׁוְבַדְרֵכיֶהםַֻׁבָ
ֵַַׁׁהםַׁ–ָהעֹוָלםְַׁוכֻו'ֶַַׁׁאת ש  מוַַַֹׁׁמֻמָ הַֻׁכְ ָ ִַׁאש ֻ
ֶטתַַׁהְמָנֶאֶפת ֶ ֶרתַַׁעְצָמֻהַַַׁׁהְמַקש ֻ ְבֵרי־ֵחן,ַֻׁוְמַדֻבֶ ַֻׁדִ
ה הֵַׁאיָנֻהַַֻׁׁוִבְתִחֻלָ ֻה,ְַׁזדֹוןְַׁמַגֻלָ ַֻׁוַמְרֵאיתִַׁלֻבָ
ָרהַַׁעְצָמֻהַׁ ֵ ְכש  ַֻׁכִ רַַׁעד, ֶ לַַׁמְטֵעתִַׁהיאֲַׁאש  ִַׁמיַֻׁכָ
ת ֻסָ ֻנִ ֶ ַַׁאֲחֶריָהַַׁׁש  מוַֹׁ. ֵַַׁׁכןַֻׁכְ ש  ְרֵכיֶהםֵַׁהםַַׁמֻמָ ַֻׁדַ

ֻיֹוֵדַעְַַׁׁלִמיַָׁהָרִעים, ֶ ְרֵכיֶהםְַׁמַעטַׁש  ִַׁמֻדַ ְַׁוַעל.
לַֹׁקֶטבַׁ ָ ֵליְַׁוכֻו'ֵַׁסֶפרַׁרֹבַׁסֹוֵבבֶַׁזהַָׁמש  ְ ַׁ.ִמש 

ֶזהְַַׁׁלַהֲאִריךְַׁ יַׁ–ֻבָ ִריםֵֹהםֹֻכִ ֹאֹומְּ
ֵהֶפךְֹּ ׁשֹֹֻבְּ ַֹמֻמָ ַָׁיהְרָאַַֻׁׁוְמִביִאים,

ֵלי' ְ ְיָקא,ִַׁמ'ִמש  ָארַֻׁדַ ְ ',ַֻׁוִמש ֻ ְתֵבי־ֹקֶדש  ַׁ'ֻכִ
ַָׁהָרִעיםְַׁלַדְרֵכיֶהם י. הֹֻתֹוָרֵתנוֹֹֻֻכִ דֹוׁשָ ֵֹיׁשַֹֹהֻקְּ

ֻהֹ ים'־'ַסםֹֻבָ ִמיַֹחֻיִ ֻזֹוֶכהֹלְּ ֹׁשֶ "לֹא, ָֹזָכה,ֹוְּ
ית מוַַֹׁׁ,ָמֶות"־ַסםֹלוַֹֹֹנֲעש ֵ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ  יֹוָמא)ַַׁרַז"לַׁש 

סֻוקַַׁעלַׁ:(עב ָבִרים)ַֻׁפָ ַׁ(ד, מד ֻדְּ ר": ם ֲאש ֶ  ש ָ
ה   ."ֹמש ֶ

 

ִנים ָפִנים "ֻפָ ר ֻבְ ֻבֶ ֶכם" ' ה ֻדִ ָבִרים ה, ד(ִעֻמָ  )ֻדְּ

  .מג
ֻסֹו ־ט־ח־ז־ו־ח"א יט, א־ב־ג)  (ףֻבַׁ

ִַׁלְנֹסַעַׁ ַָׁצִריְך ַָׁמה ַַׁעל ְלָהעֹוָלם:
ר ָ ֶַׁאְפש  ֲַׁהלֹא יו, ִַׁמֻפִ ֹמַע ְ ִַׁלש  יק ֻדִ ְַׁלַהֻצַ

ְבֵרי־מֻוָסר?!ַׁ ָפִריםַֻׁדִ ֻסְ ןַֻׁבַ  ְלַעֻיֵ

דֹולַׁ ֱאֶמתַׁהֻואַֻׁתֹוֶעֶלתַֻׁגָ ִַׁחֻלֻוקַַׁׁ–ֻבֶ יֵַׁיש  ֻכִ
יק־ָהֱאֶמתַׁ ֻדִ ַַׁהֻצַ י ִַׁמֻפִ ֹוֵמַע ַַׁהש ֻ ין ַֻׁבֵ דֹול ֻגָ
ַָׁהאֹוֵמרַׁ ַַׁאֵחר י ִַׁמֻפִ ֹוֵמַע ַַׁהש ֻ ַֻׁוֵבין ַעְצמֹו, ֻבְ
יַׁ ַמעִַׁמֻפִ ָ ש ֻ ֶ יַׁש  ֹוֵמַעִַׁמֻפִ ש ֻ ֶ ש  ןַֻׁכְ ֻכֵ ֶ ל־ש  מֹו,ִַׁמֻכָ ְ ש  ֻבִ

ַׁ ֹוֵמַע ַֻׁבְַַׁׁ–ַהש ֻ ַׁיֹוֵרד י א,ַֻׁכִ אְַׁלַדְרֻגָ ְרֻגָ ַעםִַׁמֻדַ ָכל־ֻפַ
י ִַׁמֻפִ ֹוֵמַע ַַׁהש ֻ ין ַֻׁבֵ ְַׁוֵכן יק. ֻדִ ַַׁהֻצַ י ִַׁמֻפִ ַָׁרחֹוק

יֹוֵתר.ַׁ דֹולַֻׁבְ ֶפר,ַׁהֻואִַׁחֻלֻוקַֻׁגָ ֻסֵ ןַֻׁבַ יקַַׁלְמַעֻיֵ ֻדִ ַַׁהֻצַ

ַׁ ִנים' ַַׁה'ֻפָ ֶַׁאת ְך ְַׁלַזֻכֵ לַַׁׁ–ָצִריְך ַֻׁכָ ֻיֻוַכל ֶ ש 
ַׁ ֶ ִניםַׁש  ֻפָ ַֻׁבַ ָניו, מֹוֶַׁאָחדִַׁלְראֹותֶַׁאתַֻׁפָ ַֻׁכְ ֻלֹו,

ַמְרָאהַׁ לֹאַׁתֹוָכָחהַֻׁוְבלֹאַׁמֻוָסר,ַַׁׁ–ֻבְ רַֻׁבְ ֶ ַעדֲַׁאש 
הַׁ ִַׁמֻמַ ַַׁרק יו, ַַׁמֲעש ָ ַַׁעל ֶכף ַֻׁתֵ ֲַׁחֵברֹו ִיְתָחֵרט
ִניםַׁ ֻפָ יטַֻׁבַ ֻבִ ֻיַ ֶ ַׁש  ַַׁעל־ְיֵדי י ַֻׁכִ ֻלֹו, ֶ ִניםַׁש  ֻפָ יטַֻׁבַ ֻבִ ֻיַ ֶ ש ֻ
ָניו ַֻׁפָ ֵַׁאיְך ַמְרָאה, ַֻׁבְ מֹו ַֻׁכְ ִַׁיְרֶאהֶַׁאת־ַעְצמֹו ֻלֹו ֶ ַׁש 

ַַׁׁ ֺ ְך.ְמש  חֹשֶׁ עַֻׁבְ ַֻׁקָ

ַׁ ֹוןַַׁהֻקֶֹדש  לְַׁלש  ֶ ֻבוַַֹׁׁ–ֻגֶֹדלְַׁיַקרַָׁהֵעֶרְךַׁש  ֶ ַׁ"ש 
ית)ִנְבָראַָׁהעֹוָלם"ַַׁׁ ִ אש  רֵּ ה־ֻבְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁיח, ד( ַרֻבָ

ִליםֶַׁאתַׁ ְ ַֻׁוַמש  ְרֻגֻום, ֻתַ ֻבַ ֶ ַהֻטֹובַׁש 
ֹון ש  ַׁ־ַהֻלְ ַעל־ְיֵדי־ֶזהַַׁׁ–ַהֻקֶֹדש 

ִלַׁ ֻדְ ְַׁוִנְתֻגַ לִַׁנְתעֹוְרִרין ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ל ֶ ַׁש  ַַׁהֻכַֹח ין
לַׁ יַֻׁכָ עֹוָלם.ַֻׁכִ ֻבָ ֶ ָברַׁש  ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֹוןַַׁהֻקֶֹדש  ְלש 

ַׁ'ֵצרֻוֵפי ה ֻמָ ַֻׁכַ ַֻׁבֹו ֵַׁיש  ָבר, ִַׁנְבָרא־ֻדָ ֻבֹו ֶ ַׁש  ַׁאֹוִתֻיֹות'
ָברַַׁׁ ַׁ'.ְוכוֶַֻׁזהַַׁהֻדָ

ַׁ ֻטֵ ֻבֻורִַׁנְתֻבַ ַַׁה'ֻדִ ַַׁעל־ְיֵדי ל,
ֹון ְַׁלש  ל ֶ ַַׁהֻקַֹׁ־ש  .' יַֻׁוְכִפֶַׁדש 

ֹון ְַׁלש  ל ֶ ַׁש  ֻבֻור ַַׁה'ֻדִ ִלים ְ ש  ֻמַ ֶ ַׁש  ֵלמֻות ְ ־ַהש ֻ
ֲאַות ִביַרתַֻׁוִבֻטֻולַֻׁתַ ְ ִחיַנתַׁ'ש  הֻואַֻׁבְ ֶ ַׁש  ,' ־ַהֻקֶֹדש 

הַׁ ַמֲעש ֵ ֻבְ ֶ ַׁש  ַׁה' ַֻׁכַֹח ְַׁוִנְתעֹוֵרר ל ֻדֵ ִַׁנְתֻגַ ן ַֻׁכֵ ִנאֻוף',

ֵֹיׁשֹ

ל ֹֻכָ

ֹֻוִמי

ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ֹוְּ

ה ָֹקׁשֶ

ֹךְַֹּאֹ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֲעֶלה ֻמַ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ֲאוַֹ'וְֹּ ִֹנאֻוף'־תֻתַ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יח ָוֶאְתַחֻנַ

ָבר ַֻׁדָ ָכל ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ֵהם ֶ ַׁש  ית, ִ ֵראש  ַֻׁבְ
ַַׁׁ ֶ עֹוָלם.ְוָדָברַׁש  ַֻׁבָ

ַָׁהאֹוִתֻיֹותַׁ ִַׁהְתנֹוְצצֻות ְַׁלִהְתעֹוֵרר כֹול ֻיָ ֶ ש 
ָברַׁ ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ יתַׁש  ִ ֵראש  הַֻׁבְ ָכלַַׁמֲעש ֵ ֻבְ ֶ ש 

אַַׁׁ– ֲענֻוָגיוֵַׁאינֹוֶַׁאֻלָ תֹוְַׁוָכלַֻׁתַ ִתֻיָ ְ ֲאַזיֲַׁאִכיָלתֹוַֻׁוש 
הַׁ ִתֻיָ ְ ֲאִכיָלהַֻׁוש  ֻבַ ֶ '.ְַׁוכוֵַֻׁמִהְתנֹוְצצֻותַָׁהאֹוִתֻיֹותַׁש 

ַׁ"ל"בַַׁהַׁ ל ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ִַׁהְתנֹוְצצֻות ִחיַנת ַֻׁבְ ְינֻו
ה ַמֲעש ֵ ֻבְ ֶ ַׁש  ָבר"־ֱאלִֹקים ַֻׁדָ ָכל ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ית ִ ְַׁבֵראש 

ַׁ.ר(ֻזַֹה )ַׁ

ַׁזֹאתַׁ ל ַֻׁכָ ְַׁלָהִבין ַָׁיכֹול ְַׁלַבד, הֻואַָׁחָכם ֶ ש 
ָכלַׁ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ַדע ֻיֵ ֶ ַׁש  ָחְכָמתֹו, ֻבְ

יַַֻׁ ֶ ַׁש  ֲַׁאָבל "ל. ֻנַ ַֻׁכַ ָבר, ַַׁרקַֻׁדָ ג ְַׁוִיְתַעֻנֵ יש  ְרֻגִ
רֻוֵפי יִַׁאםְַׁלִמיַׁ־אֹוִתֻיֹות',ֶַׁזהִַׁאי־ֵמַה'ֻצֵ רַֻׁכִ ָ ֶאְפש 

ֹון ְלש  ַֻׁבִ ֵלמֻות ְ ַׁש  ֵהִביא ֶ ְַׁוֵהִביאַׁ־ש  , ַהֻקֶֹדש 
ֹון ְלש  ַֻׁבִ ָבר,־ִהְתנֹוְצצֻותַָׁחָדש  לַֻׁדָ לַֻׁכָ ֶ ַׁש  ַַׁהֻקֶֹדש 

ָברַַׁׁ ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ָהאֹוִתֻיֹותַׁש  ַׁ'.ְוכוַַֻׁהְינֻו:ַֻׁבְ

ֲענֻוָגיוַַׁרקֵַׁמָהאֹוִתֻיֹותַׁ לַֻׁתַ ְהיֻוַֻׁכָ ֻיִ ֶ ִלְזֻכֹותַׁש 
ָכל ֻבְ ֶ ַׁ־ש  ָבר ִַׁאיַׁ–ֻדָ י־ֶזה ַֻׁכִ ר, ָ ִאםַׁ־ֶאְפש 

ֹון ְַׁלש  ֵלמֻות ְ ִַׁל'ש  ֻזֹוֶכה ֶ ש  ַהְינֻו:ַׁ־ֻכְ ַֻׁדְ ,' ַהֻקֶֹדש 
ֲאַות ַׁ'ֻתַ ר ֻבֵ ַ ְַׁלש  ָכה ֻזָ ֶ ש  ְַׁלַגְמֵרי,ַׁ־ֻכְ ל' ֻגָ ְ ש  ַהֻמִ

ֹון ש  ַַׁה'ֻלְ ֶַׁאת ִלים ְ ֵהִביאַׁ־ֻוְלַהש  ֶ ַׁש  ַַׁעד ,' ַהֻקֶֹדש 
ֹון ְלש  ַֻׁבִ ַָׁחָדש  ַהְינֻוַׁ־ִהְתנֹוְצצֻות ַֻׁדְ , ַהֻקֶֹדש 

ָהאוַַֹׁׁ ָבר.ֻבְ ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ִַׁתֻיֹותַׁש 

ַׁזֹוֶכהַׁ ְיָקא ַֻׁדַ ַׁהֻוא ֶזה, ַֻׁבָ אֹוֵחז ֶ ַׁש  יק ֻדִ ַהֻצַ
ֻוםַׁ ִַׁמש ֻ ֲענֻוג ַֻׁתַ ֻום ַׁש  יש  ַַׁמְרֻגִ ֵאינֹו ֶ ַׁש  ָלֶזה,

ַׁוַֻׁ ה ִתֻיָ ְ ַֻׁוש  ֲַׁאִכיָלה ַבר ֲענֻוִגיםַֻׁדְ ַַׁהֻתַ ָאר ְ ש 
ֵַׁמַׁ ִַׁאם י ַֻׁכִ עֹוָלם, ֻבָ ֶ צֻות'ש  נֹוצְּ ַׁ'ָהאֹוִתֻיֹות־ִהתְּ

ֵריַׁלוַַֹׁׁ ְ ָבר,ַַׁאש  ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁ.ש 

ַׁ'ִלֻבֹו'ַׁ ֵַׁמִאיר ה ִַׁמֻזֶ ַׁזֹו: ַמְדֵרָגה ַֻׁבְ אֹוֵחז ֶ ש 
ְַׁוכוַֻׁ אֹורְַׁוַעַׁ', ַֻׁבָ ָניו' ַׁ'ֻפָ ִַׁמְתנֹוֵצץ ל־ְיֵדי־ֶזה

ַׁ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ה, לֵּ )ַהֻזֶ ְּ ַׁו, יג(י טִמש  ֵמַחֵֹֹלב": ֵֹייִטבֹש ָ
ִני ה,ֲַׁאַזיַׁם".ֹֻפָ כֻותַַׁהֻזֶ ֻכְ ִהְזֻדַ ָניוְַׁמִאירֹותַֻׁבַ ֻפָ ֶ ֻוְכש 

מוַֹׁ ַֻׁכְ ה ַַׁהֻזֶ ִנים ֻפָ ַֻׁבַ ָניו ַֻׁפָ ִַׁלְראֹות ַָׁהַאֵחר ַׁיֻוַכל
ֻוָבה,ַַׁׁ ְתש  ֻובַֻׁבִ ַמְרָאה,ַֻׁוְלִהְתָחֵרטְַׁוָלש  נַַֻׁבְ ַׁ"ל.ֻכַ

ִחינַֹ ָבִרי)תֹֻבְּ ִנים"ֹ:ם ה, ד(ֻדְּ ר ָפִניםֻבְ  ֻפָ ֻבֶ  ֻדִ
ֶכ ' ה ֶכםַַׁׁ–ַׁם"ִעֻמָ ִַׁעֻמָ ש  ֻיֵ ֶ ַהְינֻו:ַַׁעל־ְיֵדיַׁש 

ֻבֻורֹה'", ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש',ַהְינֻוַַׁׁ"ֻדִ ֵלמֻותֹלְּ ַעל־ַׁ'ׁשְּ
ַׁ ְך, ל־ֻכָ ַֻׁכָ ַֻׁוְמִאירֹות ִנים ַַׁהֻפָ ִַׁמְתנֹוֵצץ ַֹעדְיֵדי־ֶזה

ָראֹותֹֹ ִהתְּ ֻיֻוַכלֹלְּ ָפִנים".ׁשֶ ִנים ֻבְ  "ֻפָ

רֻוָמ ר ֻזַֹה ) ָקא־ה קעֻתְּ רְּ ִניעֻוָתא, ֻפִ צְּ ָרא־ֻדִ ו: ִספְּ

ָמָאה( ַַׁקדְּ ָֹלאֲֹהֵויֹ: ָלא, קְּ ַֹמתְּ ָֹלאֲֹהֵוי "ַעד
ין" ַאֻפִ ֹֻבְּ ין ַֹאֻפִ יִחין ֻגִ ָהָיהַֻׁכִַַׁׁ–ַַׁמׁשְּ ֶ ַׁש  ַֹׁקֶדם י

ַׁ ֵלמֻות, ְ ש  ַֻׁבִ ֹון־ַהֻקֶֹדש  ש  יִחיןַֹהֻלְ ֻגִ ַֹמׁשְּ ֲֹהֵוי "ָלא
ין" ַאֻפִ ֹֻבְּ ין ַַׁׁ–ַַׁאֻפִ ִחיַנת ַֻׁבְ ַָׁהָיה ַׁלֹא נִ ֲעַדִין ים "ֻפָ

ָפִנים"  ֹ.ֻבְ

ַׁ־ִאי ִַׁלְבִחיַנת ִַׁלְזֻכֹות ר ָ ִניםֶֹאְפש  'ֻפָ
ִאירֹות' ַַׁׁמְּ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵהם ֶ ַׁש  "ל, ִנים ַהֻנַ "ֻפָ

ָפִנים", יַֻׁבְ ַׁ־ֻכִ ִחיַנת ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי ָלא",ִאם קְּ ַׁ"ַמתְּ
ִחיַנתַַׁׁ הֻואַֻׁבְ ֶ ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש'ש  ֵלמֻותֹלְּ "ל.ַׁ'ׁשְּ ֻנַ ַֻׁכַ

ִחיַנתַׁ רַֻׁבְ ָפ ִעֻקַ ִנים ֻבְ הֻואַַׁעל־ַׁ–ִַׁנים""ֻפָ
ר ה'ְיֵדי:ַׁ ֻבֶ ֶכם", "ֻדִ "ל.ִַׁעֻמָ ֻנַ ַֻׁכַ

ֹאֹוֹ ָֹהַרב, י ִֹמֻפִ ֹוֵמַע ַֹהׁשֻ ין ֹֻבֵ ַהִחֻלֻוק
ֶפרֹ יַֹהֻסֵ ִמיד,ֹאֹוִֹמֻפִ לְּ יַֹהֻתַ כוִֹֻמֻפִ ֹ'.וְּ

ֹ ֹׁשֶ מוִֹֹמי ַעצְּ ֹֻבְּ יו ִֹמֻפִ ֹוֵמַע לַֹׁ–ַׁׁשֻ ַקֻבֵ מְּ
ֵלמוֹֻ ׁשְּ ֹֻבִ ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש' ֹלְּ ֻבֻור ַׁת'ֻדִ

יַֹאֵחרֲֹאָבלַׁ.'ְוכוַֻׁ ֹוֵמַעִֹמֻפִ ׁשֻ הֻואָֹרחֹוקַֹׁ–ִַׁמיֹׁשֶ
הֹ ֵרָגתֹו.ִֹמֻזֶ דְּ ָברָֹיַרדִֹמֻמַ יֹֻכְּ ֵלמֻות,ֹֻכִ ְּ  ַהׁשֻ

  .מד
 (ח"א קנג)

ִנים ֹ'ֻפָ ֹלֹו ֵֹיׁש ִמיד לְּ ִחיַנתַֹהֻתַ ֹֻבְּ נֻו ַֹהיְּ ,'
ין ֻפִ ֹֻבְֹּ־'ַאנְּ ִהיִרין', ָאהֹנְּ ֹ'ַמרְּ ִחיַנת

ת' ׁשֶ ֺלֻטֶ ַקֻבֵַֹׁ–ַׁמְּ ָֹיכֹולֹלְּ ֵניֲֹאַזי ֹ'אֹורֹֻפְּ ִנים', לֹ'ֻפָ
ַָׁהַרב'.ֹ

ֵניַַׁׁ:ָראֻוי ַֻׁפְ תֹוְך ַֻׁבְ ַַׁעְצמֹו ִַׁיְתָרֶאה ָהַרב ֶ ש 
ְַׁוֶזהוַֻׁ ָניו, ַֻׁפָ ל ַַׁהְמַקֻבֵ ְלִמיד ַַׁהֻתַ ַלת־: 'ַקֻבָ

ִנים'.ֹ ַֻׁפָ

ֹֻוִמי

ֹֻוִמי

ֹיֻכִֹ

ֶֹזה

ֹֻוִמי

זֶֹ ֹהוְּ

זֶֹ ֹהוְּ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ִֹאם

ַֹוֲאַזי



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יט ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ ַׁלֹו ֵַׁאין ִנים',ִאם ִחיַנתַַׁהְינוַַֻׁׁ'ֻפָ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  :
ין־ֲחׁשֻוִכין' ֻפִ ְַׁלַַׁׁ–ַׁ'ַאנְּ ַָׁיכֹול ֵַׁאין לֲַׁאַזי ַקֻבֵ

ַׁ ִנים'. ֹלוֹֹ'ֻפָ ר ׁשָ ֶֹאפְּ ֲֹחֵברֹו, ֶֹנֶגד ֶֹאָחד ל ֹֻכָ ֵכן ֹוְּ
ֵדי־ֶזה.ֹ  ָלַדַעתַֹעל־יְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁם ה, ד(ֻדְּ ִנים": ָפִני ֻפָ ַׁם"ֻבְ
ַׁ ַַׁהְינֻו: ָֹהיֻוְֹוכֻו'. ן־ֻתֹוָרה' ֹ'ַמֻתַ ַעת ׁשְּ ֻבִ

יןיִֹ ֻפִ ִחיַנתֹ'ַאנְּ בְּ ָרֵאלֹֻבִ ָהֹ־ש ְּ ֹוְּ ִהיִרין', כֹוִליםֹנְּ ֹיְּ יֻו
ֹ ִניםלְּ לֹ'ֻפָ תֹוָכםֹ־ַקֻבֵ ָרֶאהֹֻבְּ תְּ ֻיִ נֻוֹׁשֶ ה',ַֹהיְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻדִ

ִניםֹ ה'.־'ֻפָ ָ ֺדׁשֻ קְּ ַֻׁדִ

ָפִנים" ִנים ֻבְ ה'ֹֹ–ֹ"ֻפָ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ִנים 'ֻפָ ׁשֶ
ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵניֶהם, ֹֻפְּ תֹוךְּ ֹֻבְּ ַלת־ָהָיה 'ַקֻבָ

ִנים'.ֹ ֹֻפָ

ֶכם" ר ה' ִעֻמָ ֻבֶ ָֹהָיהֹֹ–ֹ"ֻדִ ֻבֻור ַהֻדִ ׁשֶ
ֹ לֶֹאָחדֹמְּ יֹוֵצאִֹמֻכָ לֶֹאָחד,ֹוְּ רִֹעםֹֻכָ ַדֻבֵ
ָרֵאל, ש ְּ ִנים־ִַׁמֻיִ ַׁ'ֻפָ תֹוכֹו ַֻׁבְ ְכָלל ֻנִ ֶ ַׁש  ֵמַאַחר

ה'.ַׁ ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁדִ

  .מה
 (ח"ב ח, ז)

ֶרתֹ ֹ'ֲעש ֶ ֶנֶגד ֹֻכְּ בֻוָאה, נְּ ֹֻבִ ֵרגֹות ַֹמדְּ ָרה ֲעש ָ
רֹות', ֻבְּ ַַַׁׁהֻדִ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ :ַׁם ה, ד(ֻדְּ

ִנים" ָפִנים ֻפָ רֻדִ  ֻבְ ֶכ ' ה ֻבֶ ֹזֹוֹֹם".ִעֻמָ ֹה', ַבר "ֻדְּ
בֻוָאה"ֹ בָֻ )ַׁנְּ ַ ַׁ.ת קלח:(ש 

ָרהֹ ֹ'ֲעש ָ ִחיַנת ֹֻבְּ בֻוָאה', ֹ'נְּ ֵדי ַעל־יְּ
ֶרתֹ ֹ'ֲעש ֶ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵרגֹות', ַמדְּ
ַהֻכֹל ֹׁשֶ ַהֲאִמין ֹלְּ ֶֹל'ֱאמֻוָנה', ֹזֹוִכין רֹות', ֻבְּ ַֹהֻדִ

ָראֹֹ ֹֻבָ ָרהַֹמֲאָמרֹות'.ַהׁשֵ 'ֲעש ָ  םֹֻבַ

סֻוִקים ִעְנְיֵני רֹות' ִעם ַהֻפְ ֻבְ ֶרת ַהֻדִ  'ֲעש ֶ
ת ִיְתרֹו  – ַ ָפָרש  ַהְרָחָבה ֻבְ  –ִנְמָצִאים ֻבְ

 

ה ִדי"  ֲעמֹד ֻפֹה "ְוַאֻתָ ָבִרים ה, כז(ִעֻמָ  )ֻדְּ

  .מו
יר־ָנִעים' ִ ת )'ש  ִחֻלַׁ תְּ "ל, ֻבִ נֻו זַׁ ֻב  ל רַׁ ֶ ֶפר ש  ֻס   (הַׁ

רֹוםָֹעָלה ָעָנןַֹלֻמָ בֻוׁשוֹֹֹוְּ ָצאַׁ.לְּ ־ִנמְּ
ֺחֹ בַהמְּ רֹֻיָ ֻבֵ ָכלִֹעֻמוֹֹֹֻדִ ַעםֹֻבְּ  ֻוֵפֵרש   ,ֻפַ

ה ִמן  ָ  .ָהִאש ֻ

  .מז
 (ח"א לו, ב)

נֻו' ְַׁלִפַַׁׁ–ַַׁרֻבֵ הֻוא ֶ ַׁש  ֻלֻות־י ָלל ִהְתֻגַ 'ֻכְ
ַׁ, 'ַהֻתֹוָרה ִחיַנת ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַעתש  ַׁ'ֻדַ ר ֻזַֹה )'

קֻודֵּ  ִביַׁ–'ְַׁוכוַַֻׁׁי רכא.(ֻפְּ ׁשְּ רֹש ֹ־לֻבִ ִֹלפְּ ֶזהָֹהָיהָֹצִריךְּ
ל מֹוִֹמֻכָ תֻובַַָׁׁוֹכל,ֶֹאתַֹעצְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָבִרי)ֻכְ :ַׁם ה, כז(ֻדְּ

ה ֻפֹהַׁ ִדי". "ְוַאֻתָ ֲֹעֹמד ִעֻמָ

  .מח
 (ח"א עה)

ִחיַנתֹ'ֲעִמיָדה',ֹהוֹֻ ִחינַֹאֹֻבְּ ִליתֹֻבְּ ַׁן'ַרגְּ
תֻובַַׁׁ– ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָבִרי)ֻכְ ה:ַׁם ה, כז(ֻדְּ  "ְוַאֻתָ

ִדי".   ֻפֹה ֲעֹמד ִעֻמָ

  .מט
 (ח"ב עב)

נֻו',ָֹהָיהָֹקדֹוׁשֹ ֹאדַֹֹרֻבֵ דֹולֹמְּ ֻוָפרֻוׁשֹֻגָ
ֻבֻור, יַֹהֻדִ תֻובַַַׁׁעל־ֻפִ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָבִרי)ֻכְ  ם ה,ֻדְּ

ִדי".:ַׁל(  ה ֻפֹה ֲעֹמד ִעֻמָ ֹ"ְוַאֻתָ

  .נ
ֻתֹוָרהח"ב עח) סֹוף הַׁ ָרִקים' ֻבְּ י־ֻפְּ 'ָראש    (, ֻבְּ

ַעת. ַֹֻׁדַ ִריׁשֻות. ִדי"ֻפְּ ַׁ"ֻפֹה ֲעֹמד ִעֻמָ
ָבִרי) ַׁ.ם ה, כז(ֻדְּ

ַֹאךְֹּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֵֹיׁשֹ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ה ֹֹמש ֶ

ה ֹ'ֹמש ֶ

ֹה'ֻתֹוָרֹ'

ה ֹ'ֹמש ֶ

ה, ֹֹמש ֶ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כ ָוֶאְתַחֻנַ

 

ַמע ָרֵא  "ש ְ ָבִרים ו, ד(ֶאָחד" ' ה ֱאלֵֹקינוֻ ' ה לִיש ְ  )ֻדְּ

יק,  ֻדִ א, ָמאן ָעִני ָדא צַׁ ֻתָ ִכינְּ ְּ ָעִני ִאיהֻו ש  לֹוָתא דְּ ֻוצְּ
ק ֻלַׁ ֻתַׁ יֻה ִאסְּ ִגינ  'ֶאָחד' ֻבְּ אֹות ד' ֻדְּ  .קֹוָצא ֻדְּ

עֹוד( ר מב: וְּ י־ֻזֹהַׁ ֻקֻונ   )ֻתִ

  .נא
 (ח"א י, ה)

ַֹהֹ ל ַבֻטֵ ֹלְּ עֻוָצה ִהיאַֹהֻיְּ ֹׁשֶ ֲאָוה', 'ֻגַ
ְַׁוכוַַֻׁׁ־ָזָרה'ָה'ֲעבֹוָדה ֵדיַֹׁ–' ַֹעל־יְּ הֻוא

יִקים'ֹ ֻדִ בֻותַֹלֻצַ ָקרְּ ַׁ.'ִהתְּ

ֻקֻוִנים'ַׁ 'ֻתִ ִאיהֻוֹ:ַׁ)מח.(ֻבַ רֻוָעה'ֹֻדְּ 'תְּ "ֻבִ
ַֹאֵחר'" ֹ'ֵאל ֲעִביר ִֹאתְּ מוֹ )ַׁרֻוָחא, ְּ ת ש 

יק'.ַׁוְַׁלד, יד( ִחיַנתַַׁׁ'ַצֻדִ ',ְַׁוַעל־ְוכוַַֻׁׁ'רֻוָחא'הֻואַֻׁבְ
',גַָֻׁ'רֻוַח־ָידֹוִַׁנְכָנעַׁ מוֹ )ַׁ"ֵאלַֹאֵחר"ַׁבֹוֻהַ ְּ ,ַׁת לד, יד(ש 

יֹהֻואֹ הֵֹמ'ַאֵחר'ֹ'ֶאָחד',ֹֻכִ ַנֲעש ֶ אֹות וְּ "קֹוָצא ֻדְ
ֻקֻונֵּ )ַׁד'"  ע,ַׁר מב:(ֻזַֹה י־ֻתִ ֻבַ ֻנֻוַֹארְּ ֻמֶ ֻמִ כוֹֻרֻוחֹותֹֹׁשֶ ֹ'.וְּ

  .נב
 (ח"א יא, א)

ָאה' 'ִיחֻוָדאֹ'ִיחֻוָדא־ִעֻלָ ָאה',ֹ־וְּ ֻתָ ֻתַ
ֹ נֻו: ָרֵאל"ַהיְּ ַמע ִיש ְ ְ ָבִרי)ֹ"ש  ,ֹם ו, ד(ֻדְּ

בֹוד ַמְלכֻותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ם ֻכְ ר ֻזַֹה )ַֻׁו'ָברֻוְך ש ֵ

י ִ אש  רֵּ ְהֶיהַַׁׁ–ַׁת יח:(ֻבְּ ֻיִ ֶ ָרֵאל,ַָׁצִריְךַׁש  ש ְ ְוָכלֶַׁאָחדִַׁמֻיִ
הַׁזֹאתַַׁעל־ָידֹוַַׁׁ ַׁ'.ְוכוַַֻׁנֲעש ֶ

  .נג
 (ח"א מב)

ַׁ ֻדַ ַ ַַׁׁ,י'ש  ַָׁה'ָאבֹות' ָח ר ֻזַֹה )ֵהם נְּ יַׁס רלא(ֻפִ ַֻׁכִ ,
ַַׁעַׁ ָלת ַֻׁתְ ' ַָׁהָאבֹות.ַׁש  ֵהם ֶ ַׁש  ַָׁהִאיָלן, ְנֵפי

חֻוד ַַׁהֻיִ מֹות ְ ַׁש  ה לֹשָׁ ְ ַׁש  ָבִרי)ְַׁוֵהם ַׁם ו, ד(ֻדְּ ה' ":
ֵהםַׁי"דַַׁׁ–ַׁ"ה' ֱאלֵֹקינוֻ  ֶ לַׁש  ֶ אֹוִתֻיֹות,ְַׁוֵהםַׁי"דַׁש 

ַׁ ֻדַ ַ ַׁ'ש  ָחקֹי'. ִֹיצְּ ָרָהם ֹ'ַאבְּ ל ֹׁשֶ בֹות י־ֻתֵ ָראׁשֵ וְּ
ֹ ל ֹׁשֶ בֹות י־ֻתֵ ָֹהָראׁשֵ ֵֹהם ָ )ַיֲעֹקב', 'ָיֹ(םש  ֹ"יְּ :

'ָי".ֹינוֱֹֻא'לֵֹקֹֹ ַׁיְּ

  .נד
יחֹות) "ן רפב־ש ִ  (ָהרַׁ

לֹום ׁשָ יִקיםַֹחס־וְּ ֻדִ ֵֹמַהֻצַ ִאֻלוֹֻ, ֹֻכְּ
ִדין ֲֹעבֹוָדה־ָזָרהֹעֹובְּ י. ֹֻכִ

יק ֻדִ אֹותֹקֻוָצאֹהֻואֹ"ַהֻצַ ֻקֻונֵּ )ַׁ"'דֹֻדְּ .ַׁר מב:(ֻזַֹה י־ֻתִ
ָרִדין פְּ ֻנִ ׁשֶ ֻנוֹֹֻֻוכְּ ִֹמֻמֶ ִריִדיןֲֹאַזי, אֹותֹקֻוָצאַֹמפְּ ֹֻדְּ

ֹד 'ֹ ָבִרים)ֹ"ֶאָחד"ֻדְּ הַׁ,(ו, ד ֻדְּ ַנֲעש ֶ לֹוםֹוְּ ׁשָ ַֹחס־וְּ
הֻואֹ"ַאֵחר", מֹות)ַַׁאֵחר"ֹ"ֵאלֹׁשֶ ְּ ַׁ(לד, יד ש 

ִפירֻות'.ַׁ ֹ'ֻכְּ

ר חֻוד־ֱאמֻוַנת'ִֹעֻקַ ֵדיֹהֻואֹ,'ַהֻיִ ַֹעל־יְּ
ים, ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ֵהםַֹהֻצַ  קֻוָצא"ֹׁשֶ

אֹות   ".'ֶאָחד'ֻדְ ' ד ֻדְ

  .נה
ד ת )הֹוָספֹו  ב־יַׁ תַׁ "לרַׁ ִמֻכְּ נֻו זַׁ ךְּ  ,ֻב  ֻיָ ַׁ ש ֻ  הַׁ

ֻתֹוָר  ֶפר –ח"ב סב  הלְּ ֻס  סֹוף הַׁ ס ֻבְּ ֻפַׁ דְּ ֻנִ  (הַׁ

ֹ לֻוֹֻכָ ֻטְּ ֻבַ תְּ ֻיִ ֶ ִבֻיֹותתֱאמֻונוֹֹ'ָהֹֹלׁשֻ ֹ,'־ֻכֹוזְּ
ַֹהֻכֹֹ ַיֲאִמינֻו ָבִרי)ַׁד"ֶאָח  'ה"ֻבְֹֹּלוְּ ם ו, ֻדְּ

ֵרַֹׁ–ַׁד( קְּ ִֹיתְּ ֵדי־ֶזה ֻבָֹ'ֹאַעל־יְּ ֹיוֹֹ")ַׁת'ׁשַ ֻלוֹֹם ֻכֺ ֹׁשֶ

ֻבָֹֹ ִמ  .ת"ׁשַ ָנה־רֹאש  ; ד פ"ז מ"דיֻתָ ָ ִרילא.  ַהש ֻ דְּ הֶׁ ַׁ.(ן צז.ַסנְּ

ֵלמוֹֹֻהֱאמֻונָֹ' ׁשְּ ֻבָֹ'ַׁאִנְקָרַַׁׁת',ֻבִ ַׁיֻכִַַׁׁ–ַׁת'ׁשַ
ֻבָֹ' ֶֹאֹֹלַעֹֹהמֹוֶרַֹׁת'ׁשַ ׁש ַחֻדֵ עֹוָלמֹוֹֹתמְּ

" ֶ ש  ש ֵ ַבת  .םָיִמי תֻבְ ָ ִביִעי ש  ְ ֻוַבֻיֹום ַהש ֻ
ַפש    ֻנָ מוֹ )ַׁ"ַוֻיִ ְּ ַׁ.ת לא, יז(ש 

בָֻ )ַׁל"ֲחזַַַָׁׁאְמרוַֻׁ ַ ֹלֻכָֹ"ַׁ:ת קיח:(ש 
ֹוֵמֹ ֻבָֹֹרַהׁשֻ ֹעֹוֵבֹֹת,ׁשַ ֹדֲאִפֻלֻו

דוֹֹֹה־ָזָרֹהֲעבֹוָדֹ ַׁיֻכִַַׁׁ–ַׁ"לוֹֹֹןמֹוֲחִליֹ,ֱאנֹוׁשֹֹרֻכְּ
ֻבָֹ' ַַׁׁת'ׁשַ ַתֹ'וְַַׁׁה'ֱאמֻונָֹ'ַׁרִעֻקַ ֻבָ ־תֲעבֹודוֹֹֹתַהׁשְּ

ֹת'.ָזרוֹֹֹ

  .נו
ֶפר  ֻס  סֹוף הַׁ ָמטֹות ֻבְּ ְּ ש  "ן, הַׁ י־מֹוֲהרַׁ ֻי  ס  –)חַׁ ֻפַׁ ִנדְּ

סֹוף ִסֻפֻור   תֻבְּ נַׁ ְּ ֹון ש  פֻוס ִראש  ֻיֹות ֻדְּ ֲעש ִ  י־מַׁ
 (ם ב, וִיֻבוֻ ת, ֲהָלכֹו ־יִלֻקֻוט  ; תקע"ה  

ָאַמַׁ ֶ ַׁש  נוַֻׁר ִַׁעְניַַַַׁׁרֻבֵ ֱאַמַׁן ַַׁהֻנֶ ֲאָמַׁר ֻמַ רַֻׁבַ
"ַוֻיֹאֶמרֹֻבֹוַעזֶֹאלֹ:ַׁ"ן ח"א סה(מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוטֵּ )

ָֹהֵעָצה

ֻמֻוָבא ֹֻכַ

ֹ"ֵיׁשֹ

ם' ֹׁשֵ

ָרִדין פְּ ֻנִ ׁשֶ ֹֻכְּ

י ֹֻכִ

ֹדֶלָעִתי

ֹיֻכִֹ

ִבי ׁשְּ ֹה־זֶֹלֻבִ

ֵעֹ ֹתֻבָ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כא ָוֶאְתַחֻנַ

ה"ַׁ–ַׁרֻות" ִפֻלָ לַֹהֻתְּ ֹותֶֹאָחדִֹמֻכָ ַֹלֲעש  ִריךְּ ֻצָ ַׁ"ׁשֶ
ֻלֹוֹ"ַׁ,ת ב(וֹ א)ְַׁוכֻו' הֻואֹֻכֺ ִליתֹׁשֶ כְּ ִחיַנתַֹהֻתַ ֶזהֹֻבְּ וְּ
ֶֹאָחד ֻלוֹֹ, אֹותוַָֹׁאזַָׁאַמרַַׁׁ–ַׁת ג(אוֹ )ְַׁוכֻו'ַׁב"טוֹֹֹֻכֺ ַֻׁבְ
ַָׁהִעְניַָׁ ַׁן: ֶ ָבִרי)ַׁ"ֶאָחד"ש  ַׁם ו, ד(ֻדְּ י־, ֵ ַָׁראש  הֻוא
בוַֹׁ ֹ'ֻדִ "ַׁ:תֻתֵ ֵרי ֹ'ֱא בְּ ים'ַח לִֹקים יָ )ְַׁוכֻו'ֹ"ֻיִ מְּ ה כג, ִירְּ

ם ִסיָמן סה(..ַׁלו(  ָ   )ש 

ְרֶאַׁ ֻבֵַׁה:ַַׁהֻנִ ֻדִ ֶ  ָוֵאֻלוֻ  ֵאֻלוֻ "ן:ֵַׁמִעְניַַׁזַָׁאַׁרַׁש 
ְבֵר  ים ֱאלִֹקיי ֻדִ רֻוִבי)ַׁם"ַחֻיִ ין יג: עֵּ ֻטִ ן ו: ֻגִ

ִמ  לְּ ַ רֻוש  ָרכוֹ י יְּ "ן ח"א נו, מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוטֵּ ן ַעֻיֵּ  –ת פ"א ה"ד ֻבְּ

ַׁ.ט( 

ךְַׁרַׁזֹוֵכַׁ ֵ ןְַׁלִעְניַַׁהַׁזֶַׁןִַׁעְניַַׁרְַׁוַהִחֻבוַַַֻׁׁהֶהְמש 
ְכִלַׁ ַׁיַהֻתַ ַַׁהנַַׁת ָהַר ]"ל. ִריב וְּ עהְּ ֶׁ ש  "ל זַ ן ִמטְּ

ָראוֹ 'ֻבְּ  רוֹ ֲא בָ מְּ   ֻפְּ ָמ ת־ַפרְּ ַׁ.[ת יאאוֹ  ח"א סה 'הַלָחכְּ

ַמע'  – ְ  –ִעְנְיֵני 'ְקִריַאת־ש 

  .נז
 (ח"א כג, ד)

רֹות' ֻבְּ ַֹהֻדִ ,ֹ ַמע'ֵהם ְ 'ְקִריַאת ש  ֹֻבִ
ִמ ) לְּ ַ רֻוש  ָרכוֹ י יְּ ֹ.ת פ"א(ֻבְּ

  .נח
 (ח"א לו, ג)

ס ֹֻפָ ל ֹׁשֶ ִֹראׁשֹון 'ְקִריַאת־ֻוק
ַמע', ְ ֵֹעיָניוֹש  ַהֲעִצים ֹלְּ ַָׁצִריךְּ

ים  ץ־ַחֻיִ ִרי־עֵּ ים סא, ה; ֻפְּ ָחן־ָערֻוךְּ אֹוַרח־ַחֻיִ לְּ ֺ ָרכֹות יג: ש  )ֻבְּ

ַמע פ"ו( ְּ ִריַאת־ש  ַער קְּ ַ ַׁש  ְבִחיַנת: ַֻׁבִ א, ֻתָ ֹ"עֻוִלימְּ
ֵליתָֹלֻהֵֹעיִנין"ֹ אֹֻדְּ ֻתָ ירְּ ֻפִ ִטיר ֻזַֹה )ַׁׁשַ ֻפָ ְּ ַׁ.ם צה(ִמש 

הֻוֵרי ֻקֻוןֹ'ִהרְּ נֻות־ֻתִ ֻיֹאַמרַֹׁ–ַׁ'זְּ ַמע" ׁשֶ ְ "ש 
ם". ֹֻו"ָברֻוְך ש ֵ

ֹ ֵַׁמֲַַׁׁאַות־ִנאֻוף''ֻתַ ָאה ִמים־'ֲעִכיַרתֻבָ ,ֹ'ֻדָ
א,ֹ"ִמַַׁׁ:ַהְינוַֻׁ יׁשָ ֹֻבִ ָחה פְּ ֹׁשִ ִֹליִלית, חֹול, ֻטְּ
ֵעֹ ֹֻדְּ א ֹ־ֶרבִאֻמָ כֻותַרב, ָעה־ַמלְּ ׁשָ ֻקֻונֵּ )ַׁ"ָהרְּ ר ֻזַֹה ־יֻתִ

ַׁוַֻׁקמ.(פה:  כֻוָתֹ'. א־אַמלְּ ַמֻיָ ׁשְּ ְבִחיַנתַַׁׁ'ֻדִ ַֻׁבִ הֻוא
א" ֻתָ ִבירְּ ָר ר ֻזַֹה )ַׁ"ֻגְּ י־ַעלא קיד: ַוֻיֵּ לֵּ  ֻפִ ְּ ,ַׁי ל, כג(ִמש 

ה"ַׁ ָ ַאתִֹאׁשֻ לֵּ )ַׁ'"הִֹירְּ ְּ ַׁ'.ְוכוַֻׁ,ַׁי לא, ל(ִמש 

ֵאֻלֻוָֹעָלי ַמִיםֹֻבְּ כֻותֹׁשָ ֹֹעלַֹמלְּ ו
ֹ סֻוִקים ָמתוֹֹֹ–ַהֻפְּ ִֹנׁשְּ ֹֻכֹוֵלל

ֵטיֹיָֹֹ בְּ י"בֹׁשִ ַֻׁה.ֻבְּ

סֻוִקים ֵאֻלוֻ " ֵני ֻפְ ְ ש  בֹות, – ֻבִ  ֵיש  י"ב ֻתֵ
ְבֵטי יָ  ִ ֶנֶגד  ;ֻה ֶנֶגד י"ב ש  ֻומ"ט אֹוִתֻיֹות, ֻכְ

ְבֵטי יָ מ"ט אֹוִתֻיוֹ  ִ מֹות ש  ש ְ ֻבִ ֶ ַגֻלֶׁ )ַׁ"ֻה ת ש  ־המְּ

ִחלַֻ ת, ֲעֺמקוֹ   ַ ת ֻתְּ ָרש  מוֹ ת ֻפָ ְּ ַׁ.ת(ש 

ָמתוֹֹ ֵֹעֶרב־ַרב,ֹֹ,ִנׁשְּ ַמת ׁשְּ ִמֻנִ
ֹ ִאים ֹזֹוָנה"ֵמַֹהֻבָ ה ָ ִֹאׁשֻ ָר )" קְּ א כא, ַוֻיִ

א",ֹז( יׁשָ ָחהֹֻבִ פְּ ְבִחיַנתַַׁׁ,"ׁשִ ִהיאַֻׁבִ ֶ י)ש  ִ אש  רֵּ ת טז, ֻבְּ

ֵני":ַׁח( ַריִֹמֻפְּ יֹש ָ ֻתִ ִברְּ ֲאָוהַַׁׁת",ֻבַֹרַחָֹֹאֹנִכיֹֻגְּ ַהֻתַ ֶ ש 
ה.בַַֻׁׁ ֻנָ ַֹׁוַרַחתְַׁוִנְפֶרֶדתִַׁמֻמֶ

ַָׁהַׁ ְַׁלָגֵרש  ל ֻדֵ ֻתַ ְ ִַׁמש  ֹזֹוָנה"ֵאינֹו ה ָ ַׁ–ַׁ"ִאׁשֻ
ְבִחיַנתֲַׁאזַַׁ לֵּ )יַׁהֻואַֻׁבִ ְּ ַׁי ל, כג(ִמש  ָחהֹ: פְּ "ׁשִ

ֻהִֹֹתיַרׁשֹֹ ֻתָ ִברְּ ַׁ".ֻגְּ

ַלתֹ ֹ'ַקֻבָ ַעת ׁשְּ ֹֻבִ ֵֹעיַנִים' ִגיַרת ֹ'סְּ ִחיַנת ֻבְּ
ַמִים' ֹׁשָ כֻות ַֹמלְּ ַעל־ַׁ–ַׁעֹל ֶ ַׁש  ְלהֹורֹות:

ַמִים',ְיֵדיַׁ כֻות־ׁשָ ַלתֹֹעלַֹמלְּ ְבִחיַנת:ַַׁׁ'ַקֻבָ הֻואַֻׁבִ
ֹ אֹֻדְּ ֻתָ ירְּ ֻפִ אֹׁשַ ֻתָ ִהיאֵַַׁׁליתָֹלֻהֵֹעיִנין","עֻוִלימְּ ֶ ש 

ַׁ ַַׁהֻתַ ֻכֹוֶלֶלת ֶ ַׁש  ֻדֹות־ֲאָוה ַַָׁׁרעֹותַהֻמִ ל ֶ ִעים'ש  בְּ ֹׁשִ
ׁשֹונֹותֹ ֹ.'לְּ

ִֹהֹ ָֹלָאָדם ֹלֹו ׁש ֻיֵ ׁשֶ ַראיֹֻכְּ ַאקְּ ֹֻבְּ הֻור רְּ
ֹ ָמא ַעלְּ ֲאִמֹֹ–ֻבְּ ֹֻבַ ֹלֹו י ֹֻדַ יַרתֲֹאַזי

"ל.ֹ סֻוִקיםַֹהֻנַ ֵניֹֻפְּ ֹׁשְּ

ָֹרגִֹ לֹום ׁשָ ַֹחס־וְּ ֹהֻוא הֻורִֹאם ִהרְּ ֹֻבְּ יל
ָלִלֻיֻותֹ ֲאָוהַֹהֻכְּ לַֹהֻתַ ם־ֹ–ׁשֶ ֹֻגַ ֲאַזיָֹצִריךְּ

כֻות ַֹמלְּ ַלת ֹ'ַקֻבָ ַעת ׁשְּ ֹֻבִ ָמעֹות ֹֻדְּ הֹוִריד ֹלְּ ן ־ֻכֵ
ַמִים'ַׁ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁׁשָ

ַׁ סֻוק ַֻׁפָ ַַׁעל ַׁיֹוָנָתן ם ְרֻגֵ ֻתִ ֶ בָֻ )ש  דְּ ֻמִ :ַׁר כה, ו(ֻבַ
ה" ַתח בִֹכים ְוֵהֻמָ ד", מֹוֵע  ֹאֶהל ֻפֶ

ִפֹ ֹיֻוכְּ

ֵאינִֹ ֹיוְּ

ֶרת ֹ'ֲעש ֶ

ֻקֹוִרין ׁשֶ ֹֻכְּ

ֹיֻכִֹ

י ֹֻכִ

ל ַקֻבֵ מְּ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ֹיֻכִֹ

ִריׁשֹ ֹֻוַמפְּ

ִאם ֹוְּ

זֶֹ ֹהוְּ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

ֲֹאָבל

ֶזה ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כב ָוֶאְתַחֻנַ

ְכָין ְוקוֹ  ַמע""ֻבַ ֻו,ַֹׁ–ִֹרין ֶאת ש ְ ַָׁעש  ַׁלֹא ְוֶזה
אַׁ לֶֹאֻלָ הֻורֹׁשֶ ֵצלֵֹמִהרְּ ִהֻנָ ֹלְּ ֵדי הֹזֹוָנה"ֻכְּ ָ ַׁ,"ִאׁשֻ

ַׁ ִרי, ַַׁלֻפְ ַַׁהֻקֹוֶדֶמת ה ְַׁקִלֻפָ ִהיא ֶ ָלבֹואֹש  וְּ
ֹֹ ֻלֻות'לְּ ֻגַ ֹ.'ַהֻתֹוָרה־ִהתְּ

  .נט
ֻסֹו ח"א לו, )  (ףֻבַׁ

ֹ ה ֺקֻדָ ל ַהֻנְּ ֶ ֶל"ת ש  ֵמַהֻדָ
ָבִרי)ֹ"ֶאָחד" ַׁו, ד(ם ֻדְּ ַה', ה'ֹוְּ ֺקֻדָ ֻנְּ

ֹ ִרית' הֹֹ–ִהיאֹ'אֹותֹֻבְּ ַֹנֲעש ֶ מוֹ )ֹ"ַאֵחר"ֲאַזי ְּ ת ש 

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁלד, יד( 

ֲאָוה,ֹ ַֹהֻתַ ִֹמֻזֹאת מֹו ַֹעצְּ ׁש ַקֻדֵ ֻמְּ ֹׁשֶ ִמי
כֻות 'ַמלְּ ֹֻבְּ ר ֵ ַקׁשֻ ִֹנתְּ ֹ־ֲאַזי ַמִים' '.ְַׁוכוַֻׁׁשָ

ִביל ִֹנאֻוף,ֹֹ:ֶזה־ֻוִבׁשְּ הֻוֵרי ִֹהרְּ ל ַבֻטֵ ֹלְּ ה ֺגֻלָ סְּ
ֹ רֹא ַמעִלקְּ בֹוד"ֹֹ"ׁשְּ ֹֻכְּ ם ֹׁשֵ ֹֻו"ָברֻוךְּ ָרֵאל" ִיש ְּ

כֻו'.ֹ ֹוְּ

  .ס
 (ח"א נד, ג)

ֵֹהםֹ ֹמד, ִֹללְּ כֹוִלים ֹיְּ ֵאיָנם ֹׁשֶ ֶהָהמֹון
ֻקֹוִרין ֹׁשֶ ה ֻמֶ ֹֻבַ ַֹהֻתֹוָרה ֵֹעֶסק ִמין ַקֻיְּ ֹמְּ

ַמע', ִריַאת־ׁשְּ ָאְמרֻוַַׁׁ'קְּ ֶ מֹוַׁש  ָנחוֹ )"לַַׁרזַַֻׁכְ ַׁ.ת צט:(מְּ

  .סא
 (ח"א קנה)

ֹ ֹלְּ ָֹאָדם ל :ֹֻכָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵֹמַהׁשֻ ׁש ַבֻקֵ
ֶאֶרץ־ ֻגֻוִעיםֹלְּ ַגעְּ ֻסֻוִפיןֹוְּ ֶיהֹלֹוֹֻכִ הְּ ֻיִ "ׁשֶ
יִקים ֻדִ ָכלַֹהֻצַ ֻגֻוִעיםֹלְּ עְּ ֶיהֹֻגַ הְּ ֻיִ ַגםֹׁשֶ ֹוְּ ָרֵאל, ִֹיש ְּ

ֶאֶרץ־יִֹֹ ָרֵאל".לְּ ֹש ְּ

בֻות! ָלַעצְּ ֹוְּ ַעס ַהֻכַ ֹלְּ ה ֺגֻלָ ַַׁׁ–ַׁסְּ י לֹֻכִ "ֻכָ
ִאֻלֻוֹעֹוֵבדַֹעֻכוֹֻ בָֻ )ַׁ"ם"ַהֻכֹוֵעסֹֻכְּ ַ ת קה: ש 

יר ֻזַֹה  ִ אש  רֵּ עוֹ ת כז: ֻבְּ ֲַׁאָבלַׁד(וְּ ָרֵאל',. הֻואַַׁׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ
ַׁ ִחיַנת ַַׁׁ'ֱאמֻוָנה',ֻבְ ִחיַנת ִים',ֻבְ ־ַאֻפַ ֶַׁהֶפךְַַׁׁ'ֶאֶרךְּ

ַעס'.ַהַַׁׁ  'ֻכַ

ֻקֶֹדםַׁ ֶ ַמע'ש  ִריַאת־ׁשְּ הֻואַַׁׁ'קְּ ֶ 'ֱאמֻוַנת־ש 
חֻוד', ַַַׁׁהֻיִ ים: ִ ש  ְַׁמַבֻקְ ֹיֹוִליֵכָֹאנֻו הֻוא נֻוֹ"וְּ

ֹקוֹֹ ֵצנֻו" ַארְּ ֹלְּ ִמֻיֻות יםַֹֹהְינֻו:ֹ–מְּ ׁשִ ַבֻקְּ ֹמְּ ָאנֻו ׁשֶ
ֹ ָרֵאל', 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ִעים ֻגְּ עְּ ֻגַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזהַֻׁוִמתְּ

ֶַׁלַׁ ֹזֹוִכים ַמע',ֹ:ַהְינוַֹֻׁ–'ֱאמֻוָנה' ִריַאת־ׁשְּ ֹ'קְּ
הֻואֹ ֶ ֹ'ֱאמֻוָנה'.ֹש 

  .סב
 (ח"א קצג)

יֲֹעִקיָבא ָאַמרַֹרֻבִ ָרכוֹ )ַׁׁשֶ לָֹיַמיֹ:ַׁת סא:(ֻבְּ "ֻכָ
סֻוקֶֹזה,ָֹמַתיָֹיבֹוא ַטֵערַֹעלֹֻפָ ָֹהִייִתיִֹמצְּ

ו"ֹ ׁשָ ֶמֻנֻו,ַֹעכְּ ָיִדיַֹוֲאַקֻיְּ  ְוכֻו'.ַׁלְּ

ָהיָֹ ֹׁשֶ ַמע' ִריַאת־ׁשְּ ֹ'קְּ ַעת ׁשְּ ֻבִ יֹׁשֶ ַֹרֻבִ ה
ַֹעל ל ַקֻבֵ ֹמְּ עֹ־ֲעִקיָבא ֻבַ ֹ'ַארְּ מֹו ַעצְּ

מֹוֹ ַֹעצְּ ַֹעל ל ַקֻבֵ ֹמְּ ָֹהָיה ין', ית־ֻדִ ֹֻבֵ ִמיתֹות
ֹֻבְֹּ ׁשֹו ִסיַרת־ַנפְּ זֹו,ֹמְּ ֹֻכָ יָפה ַתֻקִ ָבהֲֹחָזָקהֹוְּ ַמֲחׁשָ

ֹ'ִיֻסֻוֵריֹ ׁש ַֹמֻמָ יׁש ֻגִ ֹֻוַמרְּ ַטֵער ִֹמצְּ ָהָיה ֹׁשֶ ַעד
ֹאֹותוֹֹ ִפין ֹורְּ ש  ֹוְּ ִלין ֹסֹוקְּ ִאֻלֻו ֹֻכְּ ׁש, ַֹמֻמָ יָתה' ַֹהֻמִ

ֵרׁש.ֹ ִליֹׁשֻוםֶֹהפְּ ׁשֹֻבְּ  ַמֻמָ

ָֹיבֹוא" ָֹמַתי ַטֵער ִֹמצְּ ָֹהִייִתי ָֹיַמי ל ַׁ"ֻכָ
ַׁ ַַׁהְינֻו: יְֹוכֻו'. ֻתִ לְּ ִקֻבַ ֹוְּ י ֻתִ ַערְּ ִ ׁשֻ ֶ הֹׁשֻ ֻמַ ֻמִ ׁשֶ

ֹסרֹ ִֹלמְּ ֶמֻנֻו" ַֹוֲאַקֻיְּ ָיִדי ֹלְּ ָֹיבֹוא ֹ"ָמַתי י ֻתִ ַדעְּ ֻבְּ
ם', ֵ ֹ'ִקֻדֻוׁש־ַהׁשֻ ַֹעל י ׁשִ ַָׁהִייִתיַַַׁׁנפְּ ְַׁלַבד ה ִמֻזֶ

ַׁוַֻׁ ִַׁמְצַטֵער ְַׁוסֹוֵבל יש  יָתה''ִיֻסֻוֵרי־ַמְרֻגִ ַַׁהֻמִ
ַׁ . ש  ֹוְַֹּמֻמָ ֹפַעל, ֹֻבְּ ָיִדי ֹלְּ א ֻבָ ֹׁשֶ ו ׁשָ לֹאֹ"ַעכְּ

ֶמֻנֻו"?! ַערֲַַׁׁאַקֻיְּ ִמידַָׁהִייִתיַׁסֹוֵבלֶַׁזהַַׁהֻצַ ַֻׁתָ ֲהלֹא
ַׁ, ש  ָבהְַׁלַבד.ַַׁמֻמָ ָ ַמֲחש  ָלהַֻׁבְ ֻבָ ֵַׁמַהֻקַ

  .סג
יחֹות) "ן רס־ש ִ  (ָהרַׁ

ַמֲעַלת קֻותֹֻבְּ ֻתֹוקְּ ֻסֻוִפיןַֹהִהׁשְּ ַהֻכִ ֹוְּ
ֻגֻוִעים עְּ ַהֻגַ הֹוְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻבִ ָבִרים־ׁשֶ ,ִֹלדְּ

י ֵאינוַֹֹֹאף־ַעל־ֻפִ ֹוָתםֶֹכהזוֹֹֹׁשֶ ַאף־ַעל־ַׁ,ַלֲעש 
י־ֵכן ֻתֹוְקקֻותַֻׁפִ ְ ְעֻגֻוִעיםַַׁהִהש  ַעְצָמןְַׁוַהֻגַ ַֻׁבְ

 '.ְוכוְַַֻׁׁמֹאדַׁטֹוִביםַׁ

יןְַׁרָאָיה ְלָחן־ָערֻוךְַַַׁׁהְמבָֹארֵַׁמַהֻדִ ֺ ש  ַֻׁבְ
ים יַׁ:)סב, ד(ַֹׁאַרח־ַחֻיִ ֻמִ הֻואֹ"ׁשֶ ֹׁשֶ

ִסיק פְּ ֻמַ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֲֹאָבל

ֲֹאִפֻלוֹֻ

ָֹצִריךְֹּ

הֻוא ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֶזה: ֹוְּ

ִליג ִֹהפְּ

ֵהִביא ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כג ָוֶאְתַחֻנַ

ָמקֹום ֵאינוֹֹֹֻבְּ ֵאינוָֹֹֹנִקי,ֹׁשֶ רֹותָֹיכֹולֹוְּ ִֹלקְּ
ֹ ַמע','קְּ ֵהרִֹריַאת־ׁשְּ ַהרְּ ִלֻבֹו"ֹיְּ וַַֻׁׁ.ֻבְּ םַַֻׁׁוֵפְרש  ָ ש 

ָרָהם סק"ב( ן־ַאבְּ ַַׁׁ:)ָמגֵּ רֻוש  ַהֻפֵ ֶ ַׁהֻואַׁש  ֵהר: ַהרְּ ֻיְּ ֹ"ׁשֶ
ִלֻבוֹֹ הֻואֹֻבְּ רֹותָֹצִריךְֹֹּׁשֶ ַמע,ִֹלקְּ ִריַאת־ׁשְּ ֹקְּ
ֵאינוֹֹ ָטֵערָֹיכֹול,ֹוְּ ִיצְּ הֻואֶֹזה,ַֹעלֹוְּ לֹוְּ ַקֻבֵ ָכרֹמְּ ֹש ָ

ַׁ.ַעל־ֶזה"ֹ

ֻתֹ ַהִהׁשְּ קֻותׁשֶ ֻגֻוִעיםֹֹוקְּ עְּ ַהֻגַ ֹוְּ
ַטֲעִרים צְּ ֻמִ ֹותֹׁשֶ ָוה,ַֹלֲעש  צְּ ַאף־ַֹהֻמִ

י ֵאיָנםַֹעל־ֻפִ כֹוִליםֹׁשֶ ָרֻה,ֹיְּ ָגמְּ ןֵֹהםֹלְּ ם־ֻכֵ ֹֻגַ
ָקִריםֹ ֹאד,ֹיְּ ִליםֹמְּ ַקֻבְּ ָכרֹֻומְּ ֹ.ֲעֵליֶהםֹש ָ

  .סד
י) ב  י־ֻכֹוכְּ ש   נְּ "ן ח"ב יז־אֹור, אַׁ  (מֹוֲהרַׁ

ַעם־ַאַחת ַַֻׁׁפַ ַיןַׁ:"תנַַׁמֹוֲהַרִַׁלְפֵני ֵֹמִענְּ
ָצה רְּ ִדיַנתַֹהֻפִ מְּ ַנזֹֻבִ ֻכְּ ַחַֹֹאׁשְּ ַגֻלֵ ָקןֹלְּ ַֹהֻזָ

אֹות.ֹ ַהֻפֵ ֹוְּ

ַַׁז"ל ִליק ִַׁמֶטעֻפְ ֵַׁמִאיר ַׁר' ַׁלֹו ֵֹאיךְֹּ":
ִרים ָכלֹעֹובְּ הַֹעלֹיֹוםֹֻבְּ ָ ֲֹחִמׁשֻ

יבַׁ!"?ָלאִוין ִ ַַׁז"לַׁת"מֹוֲהַרנַַַׁׁלוְַַֹׁׁוֵהש   ֲהלֹא":
ָכל עֹוְבִרים ֵאיךְ   ַמעְקִריַא  ְזַמן יֹום ֻבְ ְ  !"?ת־ש 

  .סה
ע') מַׁ ְּ ת־ש  ִריאַׁ י 'קְּ נ  יְּ ֻדֹות, ִענְּ ֻמִ ֶפר־הַׁ  (ס 

ָבהֹלֹאֹ]א[ אָֹחרְּ ֶֹאֻלָ ַלִים, רֻוׁשָ ִבילֹיְּ ׁשְּ ֹֻבִ
לוֹֻ ִחֻלְּ תֶֹאתֹׁשֶ ֻבָ ַ ַֹהׁשֻ לוֻ , ַמע' ֻוִבֻטְ ְ  'ְקִריַאת־ש 
ֲחִרית  ַ כֻו'ְֹֹוַעְרִבית ש  ֹ.מב( )ֱאמֻוָנהוְּ

ֹֹ]ב[ ָלָחה ַהצְּ ַמעֹ–לְּ ׁשְּ יקֹֻתִ ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ֹֹוֵמראֹֻכְּ
ם'ֹ'ִיחֻוד ַֹהׁשֵ נוֹֻ, ָרֵא "ַֹהיְּ ַמע ִיש ְ ְ ָלָחהֹ"לש   )ַהצְּ

ֹ.יח( 

םִֹמיֹ]ג[ ַקֻיֵ ֻמְּ ַמע'ֹׁשֶ ְ ֲחִרית 'ְקִריַאת־ש  ַ  ש 
ַסרֵֹאינוֹֹ, ְוַעְרִבית  ַידִֹנמְּ ָאיוֹֹֻבְּ ֹונְּ ִריָבהש  ֹ.סז( )מְּ

ָֹֹמאן]ד[  ִעית ִמיבְּ ד[ֻדְּ ַפחֵּ ֻמְּ ֶׁ ֹ]ִמי ש  ב, ַֹאף־ַעל־ֻגַ
ִאיהוֹֻ ֵלֲֹֹחִזי,ָֹלאֹֻדְּ כֻו',ֲֹחִזי.ֹיֻהַֹמזְּ ֹוְּ ָנתֹו ַתֻקָ ֹאוֹֹֹוְּ
ַמע' ִליְקֵרי ְ כֻו'ֹֹ'ְקִריַאת־ש  ַחדוְּ ה –י  )ֻפַ ִגֻלָ י מְּ  ַעל־ֻפִ

ֹ.ג.( 

ֶנה,ֹ]ה[ פְּ נֹוֵטלַֹהֻנִ יַחָֹֹיָדיו,ֹוְּ ין,ֹֻוַמֻנִ ִפֻלִ ֹֻתְּ
ַמע', ְוקֹוֵרא ְ לֹֹ'ְקִריַאת־ש  ֻלֵ ֻפַ ִאֻלוֹֹֻ–ֻוִמתְּ ָנהֹֻכְּ ֹֻבָ
ַח, ֻבֵ ִריבִֹמזְּ ִהקְּ ָֹֹעָליוֹוְּ ן,ָקרְּ ִאֻלוֹֹֻֻבָ הָטַבלֹֹֻוכְּ ִפֻלָ  )ֻתְּ

ֹ.מ( 

בֹוד ַמְלכֻותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" ם ֻכְ ֵ רֻוְך ש   ִעְנַין "ֻבָ

  .סו
ֻסֹו ח"א לו, ג־)  (ףֻבַׁ

הֻוֵרי־' נֻותִהרְּ ֹוֹֻ'זְּ ,ֹ ֺגֻלָ לֹסְּ ַבֻטֵ ֹלְּ ה
הֻוֵרי־ ֹ'ִהרְּ ַמע ִנאֻוף', ְ ִלְקרֹא "ש 

ָרֵאל"  בֹוד". ִיש ְ ם ֻכְ  ֻו"ָברֻוְך ש ֵ

  .סז
יחֹות) "ן צג־ש ִ  (ָהרַׁ

ִאירֹאֹור ֻמֵ ֶאֶלףֹׁשֶ ֹעֹוָלמֹותֹֻבְּ ָצִריךְֹּ. ֹוְּ
דֹולָֹחָכםָֹלֶזה ֻיֻוַכלֹֻגָ קֹׁשֶ ַחֻלֵ ֹ'ֲאָלִפיםֹלְּ
ֵמאֹות, דֹולָֹהאֹורֹלְּ יםַֹלֲחָלִקיםַֹהֻגָ ַטֻנִ ֹקְּ ֵדי, ַֻׁכְ

ֻיֻוְכלוַַֻׁׁ ֶ יםַׁש  ַטֻנִ ַמֲעָלהַַׁהֻקְ לוַַֹֻׁׁבְ  .ְמַעטְַׁמַעטְַׁלַקֻבְ

ֵאינוֹֹ ֹאתזֹֹֹיֹוֵדַעֹֹׁשֶ חֻודֹיֹוֵדַעֵֹֹאינוֹֹ, ַֹהֻיִ
ל רֻוךְ "ֹׁשֶ ם ֻבָ ֵ בֹוד ש   ְלעֹוָלם ַמְלכֻותוֹ  ֻכְ

ֵאינוֹֹ ".ָוֶעד ֵדָרהִֹציֵקי"ֹֻזוַֹֹֹמהֹיֹוֵדַעֹֹוְּ "ֹקְּ
ָאְמרוַֻׁ ֶ ָסִחים)ַׁל"ַרזַַַׁׁש  ַׁ.(נו ֻפְּ ל": ַבתָֹמׁשָ ֶֹמֶלךְֹֹּלְּ

ֵהִריָחה ֵדָרהִֹציֵקיֹׁשֶ ַנאי.ָֹלֻהֵֹֹיׁשֹֹ'ֻתֹאַמר',,ֹקְּ ֹֻגְּ
ַׁ."ַצַערָֹלֻהֵֹֹיׁשֹֹֻתֹאַמר',ֹ'לֹאֹ

ָבִרים ו, ד "ְוָאַהְבֻתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיךָ  – "ה' ֶאָחד  (ה־)ֻדְּ

ִרֻיָ  ֶאָח"ד טְּ ִגימַׁ ֻקֶֹדש  ת־ֲעבֹודַׁ ). ַאֲהָב"הא ֻבְּ ח"א פכ"ז;  הַׁ

ֶמ  ֶמֶלךְּ ק־ע  ָל ש"ה פכ"ג;  הַׁ ְּ ָר "ה ש  ֲאָמרֹו ה־ֲעש ָ ֲאמַׁ ת, מַׁ  ר ד(מַׁ

  .סח
 (ד, דח"א )

מֹו ֶאָח  יָ )ַׁד"ֶאָחד ֻוש ְ ַכרְּ ַמֲאַמרַׁה יד, ט(זְּ ,ַֻׁכְ
ֲַׁחזַַׁ ָסִחי)"ל ֶיהַֹׁ:(ם נ.ֻפְּ ִֹיהְּ ָעִתיד ֻלֶ "ׁשֶ

ָצא: ִֹנמְּ

רוֹֻ ֻבְּ ֹֻדִ

ָֹאַמר

ֻקֻון ֹֻתִ

ׁשֹ ֹֻיֵ

ֹֻוִמי

ֹה'"



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כד ָוֶאְתַחֻנַ

ִטיב"ֹ ַהֻמֵ ֻלֹוַֹהֻטֹובֹוְּ ֶיהֹֻכֺ הְּ ֻיִ מֻור,ֹׁשֶ דֻותֹֻגָ ֹ.ַאחְּ

אַׁ יַמְטִרֻיָ ש  ת־ֲעבֹוַד )ַׁ'ה"ַאֲהָבֹ'ֻגִ ח"א  ַהֻקֹדֶׁ

מֶׁ פכ"ז;  ךְּ ק־עֵּ לֶׁ לָ ש"ה פכ"ג;  ַהמֶׁ ְּ ָר "ה ש  ה־ֲעש ָ

ַׁ.(ר דַמֲאַמ ת, ַמֲאָמרוֹ  

ַׁ ַַׁׁ"ה[ֲהָויָ ]ַׁ"ה'"ֵהן הֻוא ֶ ֹ'ַרֲחִמים'ש  ֵהןַׁ,
מוֹ " ַַׁׁ"ש ְ ִחיַנת ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁ,'ֱאלִֹהים'ש 

ִחיַנתַׁ ין'ֻבְ ךַָֹׁ–ַׁ'ֻדִ טֹוָבתְּ ֹלְּ ֻה ֻלָ ֹ'ַאֲהָבה'ֵמֲחַמתַֹׁ,ֻכֺ
ָך, ֹאֹותְּ ֹאֹוֵהב ־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ מֹוַַׁׁׁשֶ ֻכְ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ לֵּ )ש  ְּ ַׁ(, יבי גִמש  ֹה'": ֶֹיֱאַהב ר ֲֹאׁשֶ ֶֹאת
ַׁ(, בס גָעמוֹ )ֻוְכִתיבַַׁׁ,"יֹוִכיַחֹ :"ֹ ֻתִ ֶכםָֹיַדעְּ יַֹרקֶֹאתְּ
ַֹעל־ִמֻכֹֹ ָֹהֲאָדָמה, חֹות ֻפְּ ִֹמׁשְּ ֹקדֹל ֶֹאפְּ ן ֻכֵ

ֹ".םֲֹעֹונֹוֵתיֶכםֲעֵליֶכֹֹ

  .סט
 )ח"א נד, ו(

ְרֹעה ֶאָחד הֻוא י)ַׁ"ֻפַ ִ אש  רֵּ ָ ת ֻבְּ ַׁ–ַׁם, כה(ש 
ֹעה",ַׁ"ַהְינוַֻׁ רְּ ִחיַנתַַׁׁ"ֲחלֹוםֹֻפַ הֻואַֻׁבְ ֶ ש 

ֹ ה','ֻכַֹח־ַהמְּ ֵטל',ַַׁדֻמֶ ֹֻבָ ַַׁׁ'ֻכַֹח תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו מוֹ )ֻכְ ְּ ת ש 

ִריעוֹֻ":ַׁה, ד( פְּ אֵַׁמַַׁׁ–ַׁם"ָהָעֶֹֹאתֹֻתַ ַׁ'ֶאָחד',הֻואַֻׁבָ
יַׁ'ַאֲהָבה',ַֹהְינֻוֵַׁמַׁ ִחיַנתַֹאֲהָבה"ֻכִ ,ַׁ"ֶאָחדֹהֻואֹֻבְּ
בָֹאַׁ ֻמְ ַֻׁכַ ָמקוַֹׁר  – ח"א ד, ד"ן מֹוֲהַר י־ִלֻקֻוטֵּ )ַׁרַאֵחַׁ־םֻבְ

ש  ת־ֲעבֹוַד  ךְּ ק־מֶׁ עֵּ ח"א פכ"ז;  ַהֻקֹדֶׁ לֶׁ לָ ש"ה פכ"ג;  ַהמֶׁ ְּ "ה ש 

ָר    .(ר דַמֲאַמ ת, ַמֲאָמרוֹ ה־ֲעש ָ

  .ע
ֻכַׁ ת, ֲהָלכֹו ־יִלֻקֻוט  ) רְּ חַׁ ת־ֻבִ ַׁ ש ֻ  (נז־ר ה, כוהַׁ

ַׁ יְך ִ ָקה'ְלַהְמש  ֻתָ ־ָרצֹון'ֵמַַׁׁ'ַהמְּ
יֹון ִחיַנתַַׁׁ',ָהֶעלְּ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ש 

ֻלֻותֵֹעת' ֻגַ ָחה־ִהתְּ ִמנְּ תֹֻבְּ ֻבָ ׁשַ ֻבְּ יַׁ–ַׁ'ָרצֹוןֹׁשֶ םִַׁאַׁ־ֻכִ
ָרֵאל'ַעלְַׁיֵדיַַׁׁ יןִֹיש ְּ ֻבֵ דֻותֹׁשֶ ַאחְּ ֹ'.ַאֲהָבהֹוְּ

א 'ה"ַאֲהָב ' ִגיַמְטִרֻיָ ת־ֲעבֹוַד )ַׁ'ד"ֶאָח ' ֻבְ

ש   מֶׁ ח"א פכ"ז;  ַהֻקֹדֶׁ ךְּ ק־עֵּ לֶׁ לָ ש"ה פכ"ג;  ַהמֶׁ ְּ "ה ש 

ָר   ַׁ.ר ד(ַמֲאַמ ת, ַמֲאָמרוֹ ה־ֲעש ָ

ת ֻבָ ַ ש  ַֻׁבְ ִמְנָחה ַֻׁבְ הֹ"ַׁ:אֹוְמִרים ַאֻתָ
ֹ מְּ ׁשִ ֹוְּ ֶֹאָחדֶאָחד ָךֹֹ,ָך ַעֻמְּ ֹֻכְּ ֻוִמי

ָרֵאֹ ָאֶרץִיש ְּ ֹֻבָ ֶֹאָחד ֹֻגֹוי תַַׁׁ–ַׁ"ל ֻבָ ַ ש  ַֻׁבְ ַָׁאז י ֻכִ
ִמְנָחה ַַׁׁ,ֻבְ ַַׁעד ַַׁלֲעלֹות יֹון־ָרצֹון'ְצִריִכין ַׁ',ָהֶעלְּ

ַׁ ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ְַׁצִריִכין ֶזה ֻלָ ֶ דֹול'ש  ֹֻגָ דֻות ַאחְּ ֹוְּ ַׁ'ַאֲהָבה
ַׁ ין ָרֵאַֻׁבֵ ַַׁׁ,לִיש ְ ִחיַנת ךְּ )ֻבְ ֵּ ש  מְּ ִפלַֻ  הֶׁ ָח ת ֻתְּ בָֻ  הִמנְּ ַ :ַׁת(ש 

ֵקטָֹוֶבַטח"ַׁ ָוהַֹהׁשְּ לְּ ׁשַ לֹוםֹוְּ נֻוַחתֹׁשָ ַׁ.ְוכֻו'ַׁ"מְּ

ֻלֹאַָׁהָיהַׁ ֶ דֻות'ַעלְַׁיֵדיַׁש  ַאחְּ ַׁ'ַאֲהָבהֹוְּ
יןַׁ ֹ'ֻבֵ יֲֹעִקיָבאֻתַ ִמיֵדיַֹרֻבִ ןֹ־ַעל"ַׁ,'לְּ ֻכֵ

ֹ ֶֹאֶלף'ֵמתֻו ָקאֹ'כ"ד יְּ ִפיָרה'ֻבִֹֹ,ֻדַ ַֹהֻסְּ ֹ'יֵמי
ָקא יְּ יַׁלֹאִַׁהַַׁׁ–תַׁסב:(ְַׁיָבמוַֹׁ)ַׁ"ֻדַ יִניםַֻׁכִ יקֻוַַׁהֻדִ ְמֻתִ
ֻבְַׁ ֶ י'ש  ֻתֵ ֹֻבָ יִנים־כ"ד ַַׁׁ,'ֻדִ ְַׁיֵדי ֶאָחד"ַעל ַׁ"ד' ֻדְ

םְַׁוכֻו'ַׁ יֲַׁעִקיָבאַַׁרֻבָ םַַׁרֻבִ ָ ָעָלהְַׁלש  ֶ ַׁ.ש 

ָקא יְּ ֹֻדַ ֲֹעִקיָבא י ַֹרֻבִ ָר )ַָׁאַמר ל ַע א ַספְּ

ָר  קְּ ְוָאַהְבֻתָ ְלֵרֲעָך '"ַׁ:א יט, יח(ַוֻיִ
מֹוךָ   ֻת  ',ֻכָ דֹול ֻבַ ָלל ֻגָ ַׁ".ֹוָרהֶזה ֻכְ

ָכל ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֵאת "ְוָאַהְבֻתָ  ָבִרים ו, ה(ְלָבְבָך"  ֻבְ  )ֻדְּ
ֵ ת ַאֲהַב ת 'ִמְצַו  –  –ם' ַהש 

  .עא
 (ח"א סב, ב)

ֹ ַֹלֲעֹבד ֶיהַֹהׁשֵ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָצִרין, ֹיְּ ֵני ׁשְּ ֹֻבִ ם
ֶצר־טֹוב פֻוףַֹלֻיֵ ֶצר־ָהָרעֹֻכָ ַׁ.ַהֻיֵ

ָרכוֹ )"לֲַׁחזַַׁ ָבִרי לַע  –ת פ"ט מ"ה; נד. ֻבְּ ם ו, ֻדְּ

ַׁה( ָכל ְלָבְבָך",: ֹ"ְוָאַהְבֻתָ ְוכֻו' ֻבְ
ֵני ְיָצֶריָך" ְ ש  ַׁה'ַַׁׁ–ַׁ"ֻבִ ִַׁעם ֵלם ָ ַׁש  ִַׁלֻבֹו ְהֶיה ֻיִ ֶ ש 

ָצִרין,ֱֹאלָֹקיו,ַׁ ֵניֹיְּ יןֹׁשְּ ֶיהֹלֹוַֹמֲחלֶֹקתֹֻבֵ ֻלֹאִֹיהְּ ׁשֶ
ֶיהִֹלֻבוֹֹ ֻלֹאִֹיהְּ נֻו:ֹׁשֶ ִחיַנתַַָׁׁחָלקָֹעָליו,ַֹהיְּ ַע )ֻבְ ֵּ  הֹוש 

 ם".ִלֻבָָֹֹחַלק":ַׁי, ב( 

ִקים'־'ִלֻמֻוד רַַׁׁ–ַַׁהֻפֹוסְּ ֵ ִנְתַקש ֻ
לֹום־ְלַהַׁ ָ ה'ׁשֻ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻבִ ֹ'ׁשֶ ןַׁ, ֻוְמַתֻקֵ

ֲחלֶֹקת־ַהַַׁׁ ה'ֻמַ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻבִ ַׁ.'ׁשֶ

לַֹהֹ ֻטֵ ֻבַ ֶצר־ָהָרע'ִנתְּ ֲחלֶֹקתַֹהֻיֵ ִלֻבֹו,ֹֹ'ֻמַ ֻבְּ ׁשֶ
ם ֵ ָאזֹיֻוַכלַֹלֲעֹבדַֹהׁשֻ ֵניֹֹוְּ ׁשְּ ָבבֹו,ֹֻבִ ָכלֹלְּ ֻבְּ

ָצִרֹֹ ֹים.יְּ

ֹ'ד"ֶאָחֹ'

נוֹֻ ֹ:ַהיְּ

ֲֹחלֹום"

ר־ִאי ׁשָ ֶֹאפְּ

י ֹֻכִ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ָֹצִריךְֹּ

ַמֲאַמר ֹֻכְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָאז ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כה ָוֶאְתַחֻנַ

ַתב] ה, ־הֹוָספֹות ִמֻכְ ְך ְלֻתֹוָרה ַהֻזֶ ֻיָ ַ נֻו ַז"ל, ַהש ֻ ַיד ַרֻבֵ
ְדֻפַ  ֶפר:ַהֻנִ סֹוף ַהֻסֵ ֲחלֹוקוֹ 'ַה ל כָֻ  ס ֻבְ ָ  ,'תֻמַ ש  רְּ ָ ם ש 

ַה  נוֻ , 'הֻתֹוָר 'מֵּ ַה : ַהיְּ ֲחלֹוקוֹ 'מֵּ ִאית ֻמַ ֻנָ ֵּ , 'םַהֻתַ ש  לְּ ֻתַ ְּ ַמֻטָ ל ִנש   .הלְּ
ַה   יִגי'ֻומֵּ ֻלֹ  תַמֲחלֹוקוֹ ' הַנֲעש ֶׁ  ',םֻסִ ֶׁ ֵּ  אש  ש  ַמיִ ם־לְּ ָ  .'םש 

ָצִריךְּ  אוֹ  וְּ ִלי תִלרְּ ְּ ַהש  ֻלֹ  ,ִלֻבוֹ  תאֶׁ  םלְּ ֶׁ יֶׁ  אש   ו,ָעָלי קָחלַ  ִלֻבוֹ  הִיהְּ
נוֻ  ֲעבֹ  :ַהיְּ ֻיַ ֶׁ ֵּ  תאֶׁ ד ש  נֵּ  םַהש  ְּ ש  ָצִרי יֻבִ ַמֲאַמ  ן,יְּ ָרכוֹ ) רֻכְּ ת פ"ט מ"ה; ֻבְ

ָבִריל ַע  –נד.  ָכל": ם ו, ה(ֻדְ ךָֹֹֻבְּ ָבבְּ כוֻ  "לְּ ֻלֹ  ',וְּ ֶׁ ִחינַ ה יֶׁ ִיהְּ  אש  בְּ  תֻבִ
ַע ) ֵ ֲחלֹקֶׁ 'וְּ  ם".ִלֻבָָֹֹחַלק" :י, ב( הֹוש  ֶׁ  תַהֻמַ צֶׁ  לש  לֵּ  רַהֻיֵּ ֻבְּ ֶׁ  בש 

ִפירוֹ 'ַה ן הֵּ  ןהֵּ  ,'םָהָאָד  י 'תֻכְּ ֻטִ ֻמַ ֶׁ ַע  ם,ָהָאָד  לַע  לש   ןִמ  ֻומֹונֵּ
ִבילֵּ ' םָהָאָד  ְּ יךְּ  ה',ֱאמֻונָ  יש  ִ לוֹ ת אֶׁ  ֻוַמֲחש  כְּ ָהִבי ש ִ ן ִמֻלְּ

ֻובוֹ   ש  ִפירוֹ ל ַע ת ֻתְּ  ת.ַהֻכְּ

ֵעָצֹ ֹוְּ ֹ"זֶֹל־ַעֹה מֹֹה: ִֹללְּ ִקיד ַע  – ם"!ֻפֹוסְּ דֵּ ל־וְּ ִליה זֶׁ י־יְּ ְּ  םַיש 
צֶׁ ת ַמֲחלֹקֶׁ '  ֻלֵּ ר ַהֻיֵּ ֻבַ ֶׁ וֹ  'בש  ש  רְּ ָ ש ֻ ֶׁ ַה  ש  נַ  ',הֻתֹוָר 'מֵּ  "ל[.ֻכַ

  .עב
 (ח"א צג)

ֹ ֱאמֻוָנה, ֹֻבֶ ן א־ֻוַמֻתָ ָ ַֹמש ֻ ה ם ָהעֹוש ֶ ְמַקֻיֵ
ל  ֶ ה ש  "ִמְצַות־ֲעש ֵ ת ה' ] "ְוָאַהְבֻתָ אֵּ

יךָ  ָבִרי)ַׁ[ֱאלֹקֶׁ ֶֹרש  ְלָכל "ַׁ–ַׁם ו, ה(ֻדְּ ִהיא ש  ֶ ש 
ה ֻקֻונֵּ ) "ִמְצוֹות־ֲעש ֵ י רֻזַֹה ר נב. ֻזַֹה ־יֻתִ ִ אש  רֵּ ן ַעֻיֵּ ; ת כד.ֻבְּ

ִמ   לְּ ַ רֻוש  ָרכוֹ ף סוֹ י יְּ יָ ם ֲאָמִריי־ִלֻקֻוטֵּ ן ַעֻיֵּ ת; ֻבְּ נְּ רֶׁ א ֻתַ  .ק ד(ֻפֶׁ

ִמיןַׁ "ְמַקֻיְ ֹ?ִמְצַות "ְוָאַהְבֻתָ

ָמָרא ֻגְּ סֻוקֹֹא פו.(יֹוָמ )ֹֻבַ ֹֻפָ ַעל
" ְתַאֵהב ַׁ–ַׁ"ְוָאַהְבֻתָ ֻיִ ֶ ְרֶאה ש  ֻתִ ֶ "ש 

ַמִים ַעל ָיְדָך. ָ ם־ש  יַצדֹש ֵ ָֹקָרא,ֹֹ:ֻכֵ ָאָדם
ַנַחתֹ קֹוֹֻבְּ ִעסְּ ִמיֵדי־ֲחָכִמים,ֹוְּ לְּ ׁשֹֻתַ ֻמֵ ׁשִ ָנה,ֹוְּ ׁשָ וְּ

ֹ ֱאמֻוָנה ֹֻבֶ נֹו אֹו־ֻוַמֻתָ ָ ֹֻוַמׁשֻ ִרֻיֹות, ַֹהֻבְּ ָמהֹֹ–ִעם
ֹ ֹאֹומְּ ִרֻיֹות ֹֻתֹוָרה'ַֹהֻבְּ דֹו ֻמְּ ֻלִ ֹׁשֶ ִֹמי ֵרי ֹ'ַאׁשְּ ִרים:

כֻו'".ֹ ַׁוְּ

םַׁ ַמִיםִַׁמְתַאֵהבַַׁעלַָׁידֹו,ַֻׁוְמַקֻיֵ ָ ם־ש  ֵ ש 
ַׁ "ִמְצַות ֶֹרש  "ַׁ–ַׁ"ְוָאַהְבֻתָ הֻוא ש  ש ֶ
ל  ְצוֹות ֻכָ ֹ."ַהֻמִ

  .עג
 (ח"א רי)

ֱאמֻוָנה' ֹֻבֶ ן א־ֻוַמֻתָ ָ הֻואַֹׁ–ַׁ'ַמש ֻ
ֹ ם ַקֻיֵ "מְּ ת ה' ֱא ] "ְוָאַהְבֻתָ יךָ אֵּ ֹ[לֹקֶׁ

ָבִרי) ַׁם ו, ה(ֻדְּ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ֲַׁחזַַׁ, :ַׁא פו.(יֹוָמ )"ל
 " ֵ " –"ְוָאַהְבֻתָ ֵהא ש  ֻיְ ֶ ַמִים ִמְתַאֵהב ש  ָ ם־ש 

ַָׁך ְוכֻו'".ַעל ָיֶד  

" ֶיהַֹׁ–ַׁ"ְוָאַהְבֻתָ ִֹיהְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
לֹאֹ ָנָסהֹֻבְּ רְּ ִגיָעהָֹוטַֹרח.ֹלֹוֹֻפַ  יְּ

ַׁ ֲַׁחזַַָׁאְמרֻו ַׁם קיח.(ָסִחיֻפְּ )"ל יןֹ: "ָקׁשִ
ַֹים־סֻוף", ִריַעת קְּ ֹֻכִ זֹונֹוָתיו ִריַעתֹוַַֻׁׁמְּ 'קְּ

ַַַׁׁים־סֻוף' ְַׁזכֻות ַַׁעל־ְיֵדי ָרָהם',ָהָיה ִחיַנתַַׁׁ'ַאבְּ ֻבְ
," מוַַֹׁׁ"ְוָאַהְבֻתָ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ ַַׁׁש  רֻוָמה קע: ֲחַז"ל )ֻזַֹהר ֻתְּ

מֹות יד, כז( ְּ ַַׁעל ש  ב: ׁשָ םֹ"ַוֻיָ נֹותַֹהֻיָ אֹֻבֶֹקר,ִֹלפְּ ֹֻדָ
ָרָהם"ֹרֻבֶֹקֹֹ ַאבְּ ֹ.ֻדְּ

יַעַׁ ִהֻגִ ֶ ש  ִחיַנתַֹהֻבֶֹקר',ֹ'ֵעתַֻׁכְ ַֻׁבְ
ָרָהם' ֻויַָׁיָצאֲַׁאַזיַׁ,'ַאבְּ ש ֻ י,ְַׁלַקלִַׁמֻקִ ַֻׁכִ

הַָׁהָיהַַׁהֻבֶֹקרַַׁעדַׁ ֶ ִריַעתְַׁלָפָניוַָׁקש  ַֹים־סֻוף'.ֹ'קְּ

ֵדי ןַֹעל־יְּ א־ֻוַמֻתָ ָ ֱאמֻוָנה'ֹ'ַמש ֻ ַׁ–ַֻׁבֶ
ִחיַנתָֹאחֻוז בְּ "ֹֻבִ ִחיַנתֹ,"ְוָאַהְבֻתָ ֹֻבְּ

ָרָהם'ֹ יןֵֹאיןֲֹאַזי,ֹ'ַאבְּ זֹונֹוָתיוֹלוָֹֹֹקׁשִ ֹ.מְּ

  .עד
 (ח"א נד, ה־ו)

ה ֻבָ רַׁ,'ַבֲהִמֻיֻות'ְלַַׁׁנֹוֵפלַׁ–ַֻׁדִ ֻבֵ ְַׁוִנְתֻגַ
ה'ַָׁעָליו ַדֻמֶ הֻואַׁ,'ֻכַֹח־ַהמְּ ֶ ־'ֻכַֹחַֹׁש 

ֲהִמֻיֻות',ֹ ַהְינֻו:ַֹהֻבַ קַֻׁדְ ֻלֵ ְסֻתַ ֻנִ ֶ ֻנוַַֻׁׁש  ַֹהִַַׁׁמֻמֶ ַֹעת'.'ֻדַ

הֹיא"מֹוִצֹ ֻבָ ִסיל"ֹהֻואֹֻדִ י)ַֻׁכְּ לֵּ ְּ ,ַׁ(י, יח ִמש 
ַהַׁ ֶ ַעת'ֻוְכש  קַׁ'ֻדַ ֻלֵ ִַַׁׁנְסֻתַ ֻנֻו ֹנֹוֵפלַׁ–ִמֻמֶ

'ֵֹמ'ַאֲהַבתֹ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ 'ַאֲהַבתַֹהׁשֻ ֲהִמֻיֻות'־לְּ  .ַהֻבַ

  .עה
 (ח"ב ה, טו)

ם',־'ַאֲהַבת ֵ ִריִכיןַֹהש ֻ ֹותֹצְּ ַֹלֲעש 
ָבִרים ִאיןֹֻדְּ רְּ עֹוןַֹהֻנִ ֻגָ ׁשִ ֹֻכְּ ֵדֹ, ֹיֻכְּ

ֹותֹ וֹוָתיוַֹלֲעש  צֹונוִֹֹֹמצְּ .ֹֻורְּ ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ

לְַׁצִריִכין ְלֻגֵ ָכלְַׁלִהְתֻגַ ִַַׁׁמיֵניַֻׁבְ ַָׁוִטיטֶַׁרֶפש 
ִביל ְ ש  םֲַׁעבֹוַדתַֻׁבִ ֵ ַרךְַַֻׁׁוִמְצוֹוָתיוַַׁהש ֻ ,ִַׁיְתֻבָ

ל ֹֻכָ

ֵכיַצד ֹוְּ

ִאיָתא ֹֻדְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ם ַקֻיֵ ֻמְּ ׁשֶ ֹֻוכְּ

י ֹֻכִ

ָצא: ִֹנמְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ַֹהֻמֹוִציא

י ֹֻכִ

ִביל ׁשְּ ֹֻבִ

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כו ָוֶאְתַחֻנַ

ַַׁׁ'ִמְצָוה'ַַׁדְוָקאְַׁוָלאו ש  א,ַַׁמֻמָ לֶַׁאֻלָ ָברַֻׁכָ ַַֻׁׁדָ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש 
ַרךְַַׁׁ'ְרצֹוןַֻׁבוַַֹׁׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ  .'ִמְצָוה'ִַׁנְקָראַׁ'ַהש ֻ

  .עו
י ) נ  יְּ ֻדֹות, ִענְּ ֻמִ ֶפר־הַׁ ת'ס  ֲהבַׁ ךְּ  אַׁ רַׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ש    '(הַׁ

ֵדיֹ]א[ ַרְך' 'ַאֲהַבתַֹעל־יְּ ם־ִיְתֻבָ ָמרֹ–ַֹהש ֵ ִֹנׁשְּ
ֶפׁשֹֹ לַֹהֻנֶ ָגִעיםִֹמֻכָ ֹ.ג( )ַאֲהָבהָרִעיםֹֹֻפְּ

ׁשֻובֹ]ב[ ֻתָ ׁשֶ הֹֻכְּ ִחֻלָ תְּ ֹֻתֻוַכלֹ–ֲֹעוֹונֹוֶתיךַָֹֹעלֹֻבִ
ָֹֹלבֹואֹ ַרְך' ַבת'ַאֲה לְּ ם־ִיְתֻבָ ֵ ֹ.)ַאֲהָבה ד(ַֹהש ֻ

ֵדיֹ]ג[ אַׁ–ַׁ'ַאֲהָבה'ַֹעל־יְּ קֻות'ֹֹֻבָ ַחֻזְּ ֹ.)ַאֲהָבה ו('ִהתְּ

ֵדיֹ]ד[ ל'ֲֹאִמיַרתַֹעל־יְּ קֹולֹ'ַהֻלֵ דֹולֹֻבְּ ֹ–ֹֻגָ
ֹֹזֹוִכיםֹ ַרְך' 'ַאֲהַבתלְּ ם־ִיְתֻבָ ֹ.)ַאֲהָבה ח(ַֹהש ֵ

כֻותוֹֹֹ–ֵֹמַאֲהָבה ָהעֹוֵבדֹ]ה[ ִיםַֹעדֵֹמֵגןֹזְּ ֻפַ ַֹאלְּ
ֹ.)ַאֲהָבה יב(ֹורֹדֹֹֻ

ֵדיֹ]ו[ ָחה'ַֹעל־יְּ מְּ ֹֹ'ש ִ ַחת־ֻתֹוָרה' מְּ 'ש ִ  זֹוֶכהֹ–ֻבְּ
ַרךְ  ֶאת ַלֲעבֹד  ם־ִיְתֻבָ ַאֲהָבה ַהש ֵ ָחה כה(ֹֻבְ מְּ ֹ.)ש ִ

ֵדיֹ]ז[ ׁשַֹֹעל־יְּ ַבֻקֵ ֻתְּ ֶ ַרךְֹֹּׁשֻ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ן"ֹ:ֵמַהׁשֻ ֻתֵ ֻיִ ֶ  ש 
ֵדי־ֶזהֹ–ַֹאֲהָבה"! ְלךָ  הַֹעל־יְּ ַכֻסֶ דֹוׁש־ֹיְּ ַהֻקָ

־ֹ רֻוךְּ ֶעיָךֹֹהֻואֻבָ ׁשָ ֻוָבה סח(פְּ ש  ֹ.)ֻתְּ

ָבִרים ו, ה(ְמֹאֶדָך"  "ֻוְבָכל  )ֻדְּ

  .עז
 (ח"א כג, ה)

לֹאֹ ֹֻבְּ ֹאֹוָתם ה ֹעֹוש ֶ ָאָדם ֹׁשֶ וֹות צְּ ַהֻמִ
ָֹממֹוןֹ ִסיד ַהפְּ ֹלְּ ֹרֹוֶצה ֵאין ֹׁשֶ ָממֹון,

ָוה צְּ ַֹהֻמִ ִביל ׁשְּ ַַׁׁ–ַֻׁבִ ִַׁנְקָרא ִחיָנה ַַׁהֻבְ ַׁ.'ֶצֶדק'ֶזה
י)ְוֶזהַַׁׁ ִהֻלִ יָתֹ":ַׁ(ם קיט, קלחֻתְּ  ."ֵעֹדֶתיךֶָֹֹצֶדקִֹצֻוִ

ֵאיןֹ ֹׁשֶ ַֹעד ָוה, צְּ ַֹהֻמִ ךְּ ל־ֻכָ ֹֻכָ ָחִביב ׁשֶ ֻכְּ
ֵסדָֹממֹון ֶהפְּ ֹֻבְּ יׁש ֻגִ ִחיָנהַַׁׁ–ַַׁמרְּ זֹאתַַׁהֻבְ

ָממֹון,ַׁ'ֱאמֻוָנה',ִנְקָראַׁ ֹֻבְּ ֱֹאמֻוָנהֹהֻוא ר ִֹעֻקַ י ֹֻכִ
ֲאַות־ָממֹון'.ֹ רֹ'ֻתַ ֻבֵ ׁשַ ֻמְּ ׁשֶ ַֻׁכְּ

( ָ אֹֹ"ֶוֱאמֻונָֹ:ַׁם(ש  מוַֹֹׁ–ַׁד"הֹמְּ ֶַׁזהֹ'ָממֹון',ֹֻכְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁם ו, ה(ֻדְּ ַׁ"ֻוְבָכל ְמֹאֶדָך":

ָרכוֹ )ַׁ ָכל" –נד. פ"ט מ"ה; ת ֻבְּ ֹאֶדךָֹֹֻובְּ ָכֹ,ֹמְּ ךָֹלֹֻבְּ ַׁ.("ָממֹונְּ

  .עח
יחֹות) "ן נז־ש ִ  (ָהרַׁ

ָבר רַֹהֻדָ ֻבֵ ֻגַ תְּ ֻמִ הֻואָֹהָאָדםַֹעלֹׁשֶ ֹוְּ
ע ֻקָ ׁשֺ ֹֻבוֹֹֹמְּ ָברֹאֹותוֹֹ, ָקאַֹהֻדָ וְּ ֹאהוֹֹֻֻדַ

רָֹצִריךְֹּ ֻבֵ ׁשַ ִבילֹלְּ ׁשְּ ַרךְֹֹֻּבִ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ י, ֶַׁזהַֻׁכִ
ר ָאְמרוַַֻֻׁׁוְכמוַֹׁ.ֲַׁעבֹוָדתוִַַֹׁׁעֻקַ ֶ ָרכֹות סא: ַעל )ַַׁרַז"לַׁש  ֻבְּ

ָבִרים ַׁ(ו, ה ֻדְּ  ָאָדם ְלךָ  ֵיש  "ֹ–ֹ"ְמֹאֶדךָ  ֻוְבָכל":
ָחִביב  ֶ  ִמֻגֻופֹו". ָעָליו ָממֹונוֹ  ש 

  .עט
יחֹות) "ן רפט־ש ִ  (ָהרַׁ

ְַׁלֶאָחד י: ֻמִ ֵאינוֹֹֹׁשֶ ָהלָֹלהֻוטֹׁשֶ ִנבְּ ֹוְּ
הֹון ֹלְּ ֵאיֶנֻנוֹֻ, אֹוְּ נֹוֵתןֹנֹוש ֵ ִפיֹיֹוֵתרֹוְּ ִֹמֻכְּ

ׁשָֹֹממֹונוֹֹ ֻיֵ ֹלוֹֹֹׁשֶ הַֹרק, ןֹעֹוש ֶ א־ֻוַמֻתָ ָ ֹ'ַמש ֻ
ֱאמֻוָנה' ָממֹונוֹֹֹֻבֶ ַבד,ֹֻבְּ ֵאינוֹֹֹלְּ ֵֹמֲאֵחִריםֹלֹוֶוהֹוְּ
ֹות ןַֹלֲעש  א־ֻוַמֻתָ ָ דֹולַֹמש ֻ םֶֹזהוֹֻ,ֹֻגָ ַקֻיֵ בָ )ַׁמְּ  ו, ִריםֻדְּ

 ".ְמֹאֶדךָ  ֻוְבָכל":ַׁ(ה 

ְַׁלֶאָחדַָׁאַמר ִנין: ֻנֹותְּ ׁשֶ ֻכְּ ָדָקהֹֹחֶמׁשֹֹׁשֶ ִֹלצְּ
מֹונֹו, םֹהֻואִֹמֻמָ ַקֻיֵ  ".ְמֹאֶדךָ  ֻוְבָכל"ֹ:מְּ

  .פ
י) ֻי  "ן תקיג־חַׁ  (מֹוֲהרַׁ

ים,ֱֹאמֻוַנת ֻיִ יִקים־ֲאִמֻתִ ֹזֹוֶכהַֹצֻדִ
ָממֹון ה.ֹלְּ ֻבֵ  ַהרְּ

ִמירֹות) ַ  זְּ יל־ש  תלֵּ ָכרוַֹֹׁ:(ֻבָ הֹ"ש ְּ ֻבֵ ֹאד,ַֹֹהרְּ מְּ
יַֹעל ֳעלֹו"ֹֻפִ ֹאד"ַׁ.ֻפָ מֹון'ֶַׁזהַׁ–ַׁ"מְּ ַֹה'ֻמָ

מוַֹׁ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ ָרכֹות פ"ט מ"ה ַַׁרַז"לַׁש  ָבִרים ו, ה( –)ֻבְּ ַַׁעל ֻדְּ
ָכל" – "ְמֹאֶדךָ  ֻוְבָכל"ַׁ  ָממֹוְנָך". ֻבְ

יִקים',ַהֵַַׁׁהםַׁ– ֻדִ מוַֹֹׁ'ֻצַ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ַׁש 
ן"ַׁ:(לו, ג ִאֻיֹוב) ֹפֲעִליֶֹאֻתֵ ֹ".ֶצֶדקֹלְּ

יֹ"ַעל ֳעלֹו"ֹֹֻפִ ֱֹאמֻוָנה'ַַׁעל־ְיֵדיַַׁהְינוַֹֻׁ–ֻפָ
יִקים ֻדִ ַהֻצַ יַׁ–ַׁ'ֻבְּ ֶֹפה'ֻבְַַֻׁׁתֹוָלהַׁ'ֱאמֻוָנה'ַֻׁכִ

ֹלֻכָֹ

ֲֹאָבל

ֶזה ֹוְּ

ֹאֹותוֹֹ

ָֹאַמר

ם ֹֻגַ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֶזה ֹוְּ

ֳעלֹו" ֹ"ֻפָ

ֶזה: ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כז ָוֶאְתַחֻנַ

ל מוַַֹׁׁ,'ָאָדםֹׁשֶ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ים)ַׁש  ִהֻלִ ֹאֹוִדיַעֹ"ַׁ:(פט, ב ֻתְּ
ךָֹֹ ִפיֱֹאמֻוָנתְּ ַׁ."ֻבְּ

ָכרוֹֹ הֹ"ש ְּ ֻבֵ אַֹֹֹהרְּ ַׁ–ַׁד"מְּ
ֻזֹוֶכהַׁ ֶ הָֹממֹון'ְלַַׁׁש  ֻבֵ ֹ.'ַהרְּ

  .פא
י) ֻי  "ן תקפה־חַׁ  (מֹוֲהרַׁ

ִחיןָֹהיוֹֻ ַעלֹלֹוקְּ ֲאַות־ָממֹון',ֹֻבַ ָעָליוַׁ'ֻתַ ֶ ַׁש 
וַֻׁ ְרש  ָרכֹות)ַַׁרַז"לַֻׁדָ ָבִרים ו, ה ֻבְּ ַׁ:(סא: ַעל ֻדְּ

מֹונוֹ  ָאָדם ְלךָ  ֵיש  "ֹ–ֹ"ְמֹאֶדךָ  ֻוְבָכל" ֻמָ ֶ  ש 
י־ֵכןַאף־ַעַֹׁ–ִֹמֻגֻופֹו" ָעָליו ָחִביב ַָׁהיוִַַֻׁׁאםַׁל־ֻפִ
לֹ'ִנֻגֻוןְַׁלָפָניוַַׁמְרִאין ָרֵאל'ֹׁשֶ ַָׁהָיהַׁ,ֶאֶרץ־ִיש ְּ
לַׁ ֻטֵ לֶַׁאְצלוִַַֹׁׁנְתֻבַ ֲאָותוַַֹֻׁׁכָ מֹון.ֶַׁאלַֻׁתַ ַַׁהֻמָ

ם ְנֻתָ ֻנַ ִ ָבִרים ו, ז(ְלָבֶניָך"  "ְוש   )ֻדְּ

  .פב
 (ח"א נג)

ֵדיַֹהַֹׁ–ַׁ'הֹוָלָדה' ַעת'ַעל־יְּ ִליַׁ.'ֻדַ ְ םַֻׁוְלַהש 
ְעֻתוַֹׁ'ֶאתַׁ ֵלםַֻׁבְַׁ'ֻדַ ָ ֵהאַׁש  ֻיְ ֶ ִאי־ַׁ–'ַַׁדַעת',ַׁש 

ֵני־ ֹֻבְּ ִֹעם עֹוֵסק ֹׁשֶ ֵֹעֶסק ֵדי ַֹעל־יְּ א ֶֹאֻלָ ר ׁשָ ֶאפְּ
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ָבםַֹלֲעבֹוַדתַֹהׁשֻ ָקרְּ יֵַׁהםַַׁׁ–ַָׁאָדםֹלְּ ֻכִ

ַׁ ְבִחינֹות ַֻׁבִ ְעֻתֹו, ַֻׁדַ ִדין ֲעִני)ְמַחֻדְ :ַׁת י.(ַמֻכוֹ ת ז. ֻתַ
ן".ַׁ ֻלָ ִמיַדיֹיֹוֵתרִֹמֻכֺ לְּ ַׁ"ֻוִמֻתַ

ִמיִדים' לְּ ַַׁׁ'ֻתַ ִנים'ִנְקָרִאים ַׁ'ֻבָ
ִר ) ַחנַֻ י ִספְּ תְּ סוֻ ל ַע  –ן ט ָואֶׁ םק "ֻפָ ֻתָ נְּ ֻנַ ִ ש   וְּ

יךָ   ָבנֶׁ ָבִרי". לְּ א,ַׁם ו, ז(ֻדְּ יַֹעל־ָיָדםֹֻבָ  .ַההֹוָלָדהֹֻכִ

ם" ְרֻתָ ֻבָ ֵביֶתךָ  ,ְוִדֻבַ ָך ֻבְ ְבֻתְ ִ ש  ךָ  ,ֻבְ  ֻוְבֶלְכֻתְ
ֶרךְ  ָך ֻוְבקֻוֶמךָ  ,ַבֻדֶ ְכֻבְ ָ ָבִרים) "ֻוְבש   (ז, ו ֻדְּ

ם" ש   "ֻבָ ָך  י  ֻות לְּ ש  ר רְּ ֻב  דַׁ לֹא, לְּ ָבִרים וְּ דְּ ִרים ֻבִ  .ֲאח 
 :(יט יֹוָמא)

  .פג
 (עה א"ח)

ר ַדֻבֵ ֻבֻוִריםַֹרקֹלְּ ים'ֹ'ֻדִ דֹוׁשִ ,ֹקְּ
לֹאֹ ֹ"וְּ ה, ִפֻלָ ֹֻותְּ ֹֻתֹוָרה ֵרי ִדבְּ ֻבְּ

ָבִריםַֹאֵחִרים" דְּ ֹיט: ַעל:  )יֹוָמאַֻׁבִ ֻתָ רְּ ִדֻבַ ם".ֹ"וְּ בָ  ֻבָ ִרים ֻדְּ

ֵדיַׁ–ַׁו, ז( יצֹוצֹותְַׁלַהֲעלֹותַֻׁכְ ַַׁהֻנִ ן, לְַׁלַתֻקֵ ַֻׁכָ
ַׁ.ָהעֹוָלמֹותַׁ

ר ִריָאהִַׁעֻקַ ֻבֻור'ַַׁעל־ְיֵדיַָׁהְיָתהַַׁהֻבְ ,ַַׁה'ֻדִ
מוַֹׁ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ים)ַׁש  ִהֻלִ ַׁ"(ו, לג ֻתְּ ְדַבר: 'ַׁהַֻׁבִ

ַמִים ָ וַַֻׁׁש  ַַׁנֲעש  ִביָרה'ְַׁוַעל־ְיֵדי". ְ ַָׁנְפלוַַַֻׁׁה'ש ֻ
ָכלַׁ'ִניצֹוצֹות' ָבִריםַֻׁבְ ַַׁהֻדְ ַמֲאָכל, הַֻׁבְ ֻתֶ ְ ַֻׁוְבִמש 

ַַׁׁ ֲענֻוִגיםַֻׁוְבָכל,ַֻׁוְבַמְלֻבֻוש  עֹוָלםַַׁהֻתַ ֻבָ ֶ  .ש 

ֻמֹוִציאַׁ ֶ ֵהםַׁ'אֹוִתֻיֹות'.ְַׁוֹקֶדםַׁש 
ם',ַׁ ִחיַנתַׁ'ֻדָ ֻבֻור',ֵַׁהםַֻׁבְ ֶאלַַׁה'ֻדִ

ַׁ ' ַׁ'ֶנֶפש  ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁל'ִדֻבֻור',ְַׁוכוְַֻׁוהֻוא ְצָאה ֻיָ ֶ ַֻׁוְכש  .'
ַֻׁבְַׁ ַׁהֻוא יר)ִחיַנת ִ יִרים־ש  ִ ַׁה, ו( ַהש ֻ י": ׁשִ ָאהַֹנפְּ ָֹיצְּ

רוֹֹֹ ַדֻבְּ ֹ".בְּ

יצֹוצֹות'ַׁ ַַׁה'ֻנִ ֵַׁאֻלֻו ְכִניס ֻמַ ֶ ַׁש  ֹקֶדם
ַׁ ה' ַֻׁתֹוָרהַֻׁוְתִפֻלָ ֻבֻוֵרי ַׁ'ֻדִ ַֻׁתֹוְך ַׁ–ְוָה'אֹוִתֻיֹות'

ְבִחיַנתַׁ ַֻׁבִ ְַׁוֵהם ְַׁוִחֻבֻור', ַׁ'ֵצרֻוף ֻום ַׁש  ַָׁלֶהם ֵאין
ַׁ ָבִריםַֻׁוַמֲחלֶֹקת' ְ יַׁ–'ש  רַַׁעלַַֻׁׁכִ ֻבֵ לִַׁניצֹוץִַׁמְתֻגַ ֻכָ

ַֻׁוְכַׁ ֻבֻורֲחֵברֹו. ַַׁה'ֻדִ ֶַׁאל ְכִניָסם ֻמַ ֶ ַׁ־ש  ה' ָ ְקֺדש ֻ ַׁ–ֻדִ
לֹום' ָ ַׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְ הֻו ֻזֶ ֶ ַׁש  ָרם, ַֻׁוְמַחֻבְ ְַׁמָצְרָפם ַׁהֻוא

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

רֹ ַדֻבֵ ֹלְּ "ל, ַֹהֻנַ יצֹוצֹות' ַה'ֻנִ ֹֻבְּ ִריךְּ ֻצָ ׁשֶ
ֹ ה', ִפֻלָ ֹֻותְּ ֹֻתֹוָרה ֵרי 'ִדבְּ  "ְולֹאֻבְּ

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁא יט:(יֹוָמ )ְַׁדָבִרים ַאֵחִרים"ֻבִ  

ֻקֻון ֻמֹוִציאַַׁׁ–ַַׁהֻתִ ֶ ַׁש  ַֹׁקֶדם ַהְינֻו: ֻדְ
ַׁ ה' ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁדִ ֻבֻור ַַׁה'ֻדִ ֶַׁאל יצֹוצֹות' ַׁ–ַה'ֻנִ

ַׁ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ֵַׁהם י)ֲאַזי ִ אש  רֵּ ַׁת לב, לב(ֻבְּ ַֹעלֹצֵֹלַעֹ":
ֵרכוֹֹֹ ֹ".יְּ

ֻבֻור' ִחיַנתַַׁׁ–ֶַׁאלַֹה'ֻדִ ָ )ֵהםַֻׁבְ  ם ב,ש 

ֶבןֹ:ַׁכב( ָלֶֹֹאת"ַוֻיִ ֹע".ַהֻצֵ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

ִֹאם

ר ִֹעֻקַ

ִבי ֶֹזה־לֻוִבׁשְּ

ִריִכין ֹצְּ

י ֹֻכִ

יצֹוצֹות' ַה'ֻנִ ֹוְּ

ֹיֻכִֹ

ָצא: ִֹנמְּ

ֹקֶדם ֹוְּ

ִציָאה ַהיְּ ֹֻובְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כח ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ ָמָרא ַַׁהֻגְ רֻוש  ֲעִניה נג. ֺסכָֻ )ֻפֵ ִגלָֻ ת כה. ֻתַ ה מְּ

ַׁכב:( ָלה,ֹ: ַֹמעְּ י ַלֻפֵ ָבִריםֹֻכְּ ֹֻדְּ יַח ִֹהֻטִ "ֵלִוי
ַלע" ִאטְּ ַַׁׁ–ַׁוְּ ִחיַנת: ַֻׁבְ הֻוא ֶ ֵרכֹו".ש  ֹיְּ ַֹעל ַׁ"צֹוֵלַע

ַַׁהַׁ הֹוִציא ֶ ַׁש  ִַׁמֻכַֹח י יצֹוצֹות'ֻכִ ְדָבִר "ַׁ'ֻנִ ים ֻבִ
ְבִחיַנת:ַַׁׁ,"ֲאֵחִרים  ַארַֻׁבִ ְ ֵרכֹו".ִנש  ַׁ"צֹוֵלַעַֹעלֹיְּ

ַֹעדֹ ה, ִפֻלָ תְּ ֹֻבִ ֹאֹו ֻתֹוָרה ֹֻבְּ ר ַדֻבֵ לְּ
ֶיה הְּ ֻיִ ֶאֶפסֹׁשֶ ֵטלֹוְּ ַׁ'.ְוכוַַַֻׁׁהֻגֻוףֹֻבָ

  .פד
ית־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ֶנֶסת ד, ח(־ת, ֻב  ֻכְּ  הַׁ

ל ֹֻכָ מֹו ַֹעצְּ ׁש ַקֻדֵ ֻיְּ ֹׁשֶ ָֹהָאָדם ־ָצִריךְּ
ַֹעדֹֻכָֹ ה, ִפֻלָ ֹֻותְּ ֹֻתֹוָרה ִדֻבֻוֵרי ֹֻבְּ ךְּ

ֵרי.ֹ ַגמְּ ֻבֻורֹלְּ יַֹהֻדִ ַגֻבֵ לֹלְּ ֻטֵ ֻבַ תְּ ֻיִ ַׁׁשֶ

ֻבֻור,ַׁ ַהֻדִ ַֻׁבְ ְַׁוָכלֻול ר ְַׁמֺחֻבָ ַֻׁגֻופֹו ְהֶיה ֻיִ ֶ ש 
ַַׁעדַׁ ָהאֹוִתֻיֹות, ַֻׁבְ ר ַַׁהְמֺחֻבָ ָלף ַַׁהֻקְ מֹו ֻכְ
,ַֻׁכִַׁ ש  ָברֶַׁאָחדַַׁמֻמָ ָלףִַׁעםַָׁהאֹוִתֻיֹותֵַׁהםַֻׁדָ ַהֻקְ ֶ יַׁש 

ֵניֶהםַַׁיַחדֵַׁהםֵַׁסֶפרַׁ ְ ַֻׁתֹוָרה.־ש 

ְַׁוִנְכָללַׁ ר ְַׁמֺחֻבָ ַַׁהֻגֻוף ִַׁיְהֶיה ש  ַמֻמָ
ְַׁוֶנְחָקקַׁ תֻוב ַֻׁכָ ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁעד ֻבֻור, ַהֻדִ ֻבְ
ֻוםַׁ ַׁש  גֻופֹו ְַׁוֶנְחָקקַֻׁבְ ב ִַׁיְהֶיהִַׁנְכֻתָ ְַׁולֹא ֵַׁהיֵטב, ֻבֹו

ַֻׁכְַׁ ַַׁהֻתֹוָרה, ְַׁוִדֻבֻוֵרי ַׁאֹוִתֻיֹות ַַׁרק ַַׁאֵחר, מֹוַׁאֹות
ֶפר ַַׁהֻסֵ ל ֶ ַׁש  ֻוםַׁ־ְקָלף ַׁש  ַֻׁבֹו ב ִַׁנְכֻתָ ֵאין ֶ ַׁש  ֻתֹוָרה

ָברַַׁרקַׁאֹוִתֻיֹותַַׁהֻתֹוָרה.ַׁ ַֻׁדָ

ֶפר תַֹהֻסֵ ַ ֺדׁשֻ קְּ ־ֶזהָֹהָאָדםֹהֻואָֹקדֹושֹֻבִ
ַַֻׁׁתֹוָרה, ֶַׁנֱאַמר ְַׁוָעָליו ר יט, ְויֹוֵתר, ֻבָ דְּ ֻמִ )ֻבַ

ַׁיד( ָֹאָדם": ַֹהֻתֹוָרה ַַׁׁ–ַׁ"זֹאת ַהְינֻו: ָהָאָדםֹֻדְ "ׁשֶ
ֹהֻואַֹהֻתֹוָרה", מֹו ַעצְּ הֹֻבְּ ִדְבֵריַַַׁׁהֻזֶ ֻמֻוָבאֶַׁזהַֻׁבְ ֻכַ

נֻוַַׁז"לַַׁׁ ַׁ.(קא; רמה"ן ח"א ־מֹוֲהַר יִלֻקֻוטֵּ )ַרֻבֵ

ְלִמיד ַׁ־ֻתַ ַַׁרַז"ל ַָׁאְמרֻו ֶזה ַֻׁכָ )ַמֻכֹות ָחָכם

ַׁכב:( י,ֹ: ֱֹאָנׁשֵ ָאר ֹׁשְּ ֵאי ׁשָ ִֹטֻפְּ ה ֻמָ "ֻכַ
ֵֹסֶפר ֵמי ִֹמֻקָ מֻו ַקיְּ ֹ־ֻדְּ מֻו ַֹקיְּ לֹא ֹוְּ ֵמיֹֻתֹוָרה, ִמֻקָ

ָנן"ֹ ָבאֵֹמַרֻבָ ְַׁוכֻו'.ַׁצֻורְּ

ִחיַנתַׁ י ג, ג(ֻבְ לֵּ ְּ ךָֹ":ַׁ)ִמש  ֵבםַֹעלֹלֻוַחִֹלֻבֶ תְּ ַׁ"ֻכָ
ֻבֻוֵריַׁ– ַׁ'ֻדִ ְהיֻו ֻיִ ֶ ַׁש  תֻוִביםַׁ־ַהְינֻו: ַֻׁכְ ַהֻתֹוָרה'

ֵסֶפר ִביםַֻׁבְ ְכֻתָ מֹוַָׁהאֹוִתֻיֹותַַׁהֻנִ ַֻׁכְ ש  ֻתֹוָרהַׁ־ֻבֹוַַׁמֻמָ
"ל.ַׁ ֻנַ ,ַֻׁכַ ש  ַַׁמֻמָ

ְסַמַׁ ֻנִ ֶ ִדְבֵריש  ַֻׁבְ ֻבֻור ְַׁוַהֻדִ ִַׁלֻמֻוד ִַׁמְצַות ־ְך
הֻואַׁ ֶ ַׁש  ין', ִפֻלִ ַֻׁתְ ִתיַבת ַׁ'ֻכְ ְַׁלִמְצַות ֻתֹוָרה,

ֵַׁסֶפר ִתיַבת ַׁ'ֻכְ ִַׁעם ַַׁאַחת ִחיָנה יַׁ־ֻבְ ַֻׁכִ ֻתֹוָרה',
יֵניֶהםֶַׁאָחדַׁ תְַׁקִריַאת־ַׁ–ֻדִ ַ ָפָרש  תֻובַֻׁבְ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ

ַׁ ַמע ְ ָבִרים ו, זש  ַׁט(־ח־)ֻדְּ ם, ֻבְ : ְרֻתָ ֻבָ ָך "ְוִדֻבַ ְבֻתְ ִ ש 
ָך ֻוְבקֻוֶמָך.  ְכֻבְ ָ ֶרְך, ֻוְבש  ֻדֶ ָך ֻבַ ֵביֶתָך, ֻוְבֶלְכֻתְ ֻבְ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוכֻו', ְרֻתָ ַ ם ֻוְקש   ֻוְכַתְבֻתָ
 ."ְוכֻו' 

רֹ ַדֻבֵ ֻיְּ ֹׁשֶ ָֹהָאָדם, ֶֹאת ִהיר ַֹמזְּ ַהֻתֹוָרה ׁשֶ
ֵרי בְּ רֹ־'ֻדִ ַדֻבֵ ֹיְּ לֹא ֹוְּ ִמיד, ֹֻתָ ֻתֹוָרה'

ָבִרים ֵטֹ־'ֻדְּ ִַַׁׁלים',ֻבְּ ַַׁרַז"ל ֻו ְרש  ֻדָ ֶ ַׁש  מֹו ַׁ)יֹוָמא יט:(ֻכְ
סֻוקֶַׁזה:ַׁ ם" ַעלַֻׁפָ ְרֻתָ ֻבָ ְדָבִרים  –"ְוִדֻבַ "ְולֹא ֻבִ

ֵטִלים".   ֻבְ

ל ֹֻכָ ר ַדֻבֵ ֻיְּ ֵרי־ׁשֶ בְּ ֹֻדִ ךְּ ֻתֹוֹ־ֻכָ בְּ ׁשִ ֹֻבְּ ֻתֹוָרה
ֻבֹוֹ כְּ ׁשָ ֹֻובְּ ֶרךְּ ֻדֶ ֹֻבַ ֻתֹו ֶלכְּ ֹֻובְּ ֵביתֹו ֻבְּ

ֹ ֻטֵ ֻבַ תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ַֹעד קֻומֹו, ֻבֻורֹֻובְּ ַֹהֻדִ י ַגֻבֵ ֹלְּ ַֹהֻגֻוף ל
ָללֹ ִנכְּ ֹוְּ ר ָ ֺקׁשֻ ֹמְּ ַֹהֻגֻוף ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ַֹעד ֵרי, ַגמְּ לְּ

לֵֹסֶפר ָלףֹׁשֶ ַֹהֻקְּ מֹו ֹֻכְּ ֻבֻור, ַהֻדִ יןֹ־ֻבְּ ִפֻלִ ֻתֹוָרהֹֻותְּ
זֻוזֹות.ֹ ֹֻומְּ

ם  ְרֻתָ ַ ם ְוכֻו', ֻוְקש  ְרֻתָ ֻבָ "ְוִדֻבַ
ם ְוכֻו'" רַׁ–ַֻׁוְכַתְבֻתָ ַדֻבֵ ֻתְ ֶ ַׁש  ל־ַַׁהְינֻו: ֻכָ

יַׁ ְַׁלַגֻבֵ ְַׁלַגְמֵרי ַַׁהֻגֻוף ל ֻטֵ ְתֻבַ ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁעד תֹוָרה, ַֻׁבְ ְך ֻכָ
ַֻׁוְמזֻוזֹות'ַׁ ין ִפֻלִ ַׁ'ֻתְ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁעד ֻבֻור, ַהֻדִ
ָלףַׁ ְַׁוַהֻקְ ָהאֹוִתֻיֹות ֶ ַׁש  ָלף, ַַׁהֻקְ ַַׁעל ִבים ְכֻתָ ַהֻנִ
רַׁ ָ ְַׁמֺקש ֻ ַַׁהֻגֻוף ִַׁיְהֶיה ן ַֻׁכֵ , ש  ַַׁמֻמָ ֶַׁאָחד ֵניֶהם ְ ש 

ֻבֻוִריםְַׁוִנְכָלל ַהֻדִ ַַׁעדַׁ־ֻבְ ַַׁהֻתֹוָרה, ל ֶ ַׁש  ים ִ דֹוש  ַהֻקְ
"ל.ַׁ ֻנַ לֶַׁאְצָלםְַׁלַגְמֵרי,ַֻׁכַ ֻטֵ ְתֻבַ ֻיִ ֶ ַׁש 

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָצִריךְֹּ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

נֻו: ַהיְּ ֹֻדְּ

מוֹֹ ֵֹכן־ֻכְּ

ַֹוֲאַזי

ַעל ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כט ָוֶאְתַחֻנַ

 

ם ְרֻתָ ַ  ְלטָֹטפֹת ְוָהיוֻ  ָיֶדָך, ַעל ְלאֹות "ֻוְקש 
ין ָבִרים ו, ח(ֵעיֶניָך"  ֻבֵ ין – )ֻדְּ ִפֻלִ  ִמְצַות ֻתְ

  .פה
 (ח"א יז, א)

ֹהֻוא ָרֵאל, ִֹיש ְּ ל ִחיַנתֹֹׁשֶ ֻבְּ
ין', ִפֻלִ ֵאר"ֹ'ֻתְ ְקָרִאים ֻפְ ֻנִ ֶ ַׁ"ש 

ָרכוֹ ) עוֹ ת יא. ֻבְּ ַׁד(וְּ ,ֹ ָאה, ִֹירְּ ה ֻלֶ ֻגַ ִֹנתְּ ַעל־ָיָדם מֹוַׁוְּ ֻכְ
ָאְמרֻוַׁ ֶ ָרכוֹ )"לֲַׁחזַַׁש  ין ֵהם :ַׁת ו.(ֻבְּ ִפֻלִ ַהֻתְ ֶ ִין ש  "ִמֻנַ

ֱאַמר ֻנֶ ֶ ָרֵאל, ש  ָבִרי)ַֹׁעז ְלִיש ְ ל ְוָראוֻ : 'ם כח, י(ֻדְּ  ֻכָ
י ם יֻכִ  ָהָאֶרץ ַעֻמֵ  ְוָיְראוֻ  ָעֶליךָ  ִנְקָרא' ה ש ֵ

ֻךָ    '".ִמֻמֶ

ַׁ ֻלֻות־ַעל־ְיֵדי ֻגַ ֲארֻות'ִהתְּ ֻפָ ַׁ'ַהִהתְּ
ֵארַׁ ְתֻפָ ֻמִ ֶ ַׁש  ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ ל ֶ ש 

ָרֵאַׁ ִיש ְ ַֻׁבְ ַַׁׁ–ל ִחיַנת ַֻׁבְ ה ֻזֶ ֶ ם־'ש  ֵ ל ַהש ֻ ין ש ֶ ִפֻלִ ֻתְ
ַרךְ  ַַׁׁ,'ִיְתֻבָ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו ַַׁרזַַֻׁכְ ָ )"ל ַׁם(ש  יִ : ן "ִמֻנַ

ין" ִפֻלִ יַח ֻתְ רֻוְך־הֻוא ַמֻנִ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ֶ ְוכֻו',ַֹׁש 
ם: ָ ַרךְְַַׁׁוִאיָתאַׁש  ם־ִיְתֻבָ ֵ לַַׁהש ֻ ֶ יןַׁש  ִפֻלִ ַהֻתְ ֶ תֻובַַׁׁש  ֻכָ

ַׁ ֲארֻות ַַׁהִהְתֻפָ ֶהם ֵאַֻׁבָ ְתֻפָ ֻמִ ֶ ַַׁׁרש  ַַׁעֻמֹו ָרֵאִַׁעם ַׁלִיש ְ
הַֹהַֹׁ– ֻלָ ֻגַ מֹו־ֵכןִֹמתְּ ַרךְֹּ'ֻכְּ ֻבָ םִֹיתְּ ֵ לַֹהׁשֻ ָאהֹׁשֶ רְּ ֹ,'ֻיִ

ַהְינוַֻׁ ַרךְֹּ"ֹ:ֻדְ ֻבָ ִֹיתְּ ָפָניו ָאהִֹמֻלְּ ִירְּ ָבִרים ד, י; ה, "ֹלְּ )ֻדְּ

ֹ.כה; ו, כד; י, יב; יד, כג; יז, יט; כח, נח; לא, יג( 

  .פו
 (ח"א לג, ד)

ָאַהבֶֹאתֹ ָרֵאָֹה'ַאֲהָבה'ֹׁשֶ ְוָרָצהַַׁׁל,ִיש ְּ
הַׁ ִַׁמֻזֶ ִַׁעֻמֹו ַׁאֹותֹו ְַׁויֹאֲהבֻו ַֻׁבֹו קֻו ְדֻבְ ֻיִ ֶ ש 

ִַׁהְלֻבִַׁ ִמי, ְ ש  'ִמֻדֹותָהעֹוָלםַַׁהֻגַ ַֻׁבְ ֶַׁאתֱַׁאלֹקֻותֹו ַׁיש 
 ַהֻתֹוָרה'.ַׁ

ִחינוֹֹ ֹֹתֻבְּ וֹות'ׁשֶ ַי"גִֹמצְּ רְּ ם־ֻכִַַׁׁ–ַׁלֹ'ֻתַ ֵ יַַׁהש ֻ
ְצָוהַׁ ַַׁהֻמִ ַעל־ְיֵדי ֶ ַדְעֻתֹו:ַׁש  ֵערַֻׁבְ ִ ַׁש  ַרְך ִיְתֻבָ

ַׁ ַׁאֹותֹו, יג ִ ְַׁלַהש ֻ ַׁנֻוַכל ֱַׁאלֹקֻותוְַֹׁוִצְמֵצַַׁהֻזֹאת ַׁם
ְרַי"גִַׁמְצוֹות.ַׁ ֵאֻלֻוַַׁהֻתַ ְוָקאַֻׁבְ  ֻדַ

ין,ֹ ִפֻלִ ֹֻתְּ ַות ִֹמצְּ ֻתֹו ַדעְּ ֹֻבְּ ֵער ִ ׁשֻ ׁשֶ
ֹ, ךְּ יֹותֹֻכָ ִֹלהְּ ָוהַֹהֻזֹאתָֹצִריךְּ צְּ ַהֻמִ ׁשֶ

לֹעֹורֹ יםֹׁשֶ ֻתִ עֹֻבָ ֻבַ ַארְּ ֹוְּ ֻיֹות, ָרׁשִ עֹֻפָ ֻבַ ַֹארְּ נֻו: ַהיְּ
ֹעֹור". ל ֹׁשֶ צֻועֹות ֹֻורְּ תֻוִבים, ֵערַֹֻׁכְּ ֹׁשִ ךְּ ֹֻכָ י ֻכִ

ַֹהזֶֹֻ צֻום מְּ ַֹהֻצִ ֵדי ַעל־יְּ ֹׁשֶ ֻתֹו: ַדעְּ ֹנֻוַכלֹֻבְּ ה,
ֶיהֹ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ה ִֹצֻוָ ֹלֹא ָלֵכן ֹוְּ דֹו. ָעבְּ ֹֻולְּ ֹאֹותֹו יג ִ ַהש ֻ לְּ
ֵערֹֻוָמַדד ןֹׁשִ יֹֻכֵ ָזָהב,ֹֻכִ ֶסףֹוְּ לֹֻכֶ יםֹׁשֶ ֻתִ עֹֻבָ ֻבַ ַֹארְּ

ֵדיַֹאֲהָבתֹו.ֹ ַַׁעל־יְּ

ֶֹאתֹ ָאַהב ֹׁשֶ ַֹאֲהָבתֹו ֵדי ַעל־יְּ ׁשֶ
ִמֻדֹות ֹֻבְּ מֹו יׁשֶֹאתַֹעצְּ ֻבִ ִֹהלְּ ָרֵאל, ִֹיש ְּ

ֹה.ַהֻתֹוָרֹֹ

  .פז
 (ח"א לד, ד)

ְַׁרצֹונֹוַַׁׁ–ַַׁהֻתֹוָרה' ֻות ש  ִַׁהְתַלֻבְ ֵהם
ַׁ ַרְך. ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ ל ֶ ַותֹש  ִֹמצְּ ל ָמׁשָ לְּ

ֻיֹותֹ ָרׁשִ ֹֻפָ ע ֻבַ ַארְּ ֹֻבְּ ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ צֹונֹו ֹרְּ ָֹהָיה ין: ִפֻלִ ֻתְּ
צֹונֹו.ֹ ֹרְּ ֵֹכן י ֹֻכִ ֶסף, לֹֻכֶ ֹׁשֶ לֹא ֹוְּ לֹעֹור, יםֹׁשֶ ֻוַבֻתִ

צוֹֹֹ רְּ ָצא:ֹׁשֶ ָכלַֹהֻתֹוָרה.ֹנוִֹֹנמְּ ׁשֹֻבְּ ֺלֻבָ ֹמְּ

ֹ ֹׁשֶ ָיֵדינֻו ֹֻבְּ סֻוָרה ֹמְּ םֹֹ–ַהֻתֹוָרה ֻגַ
סֻוָרהֹ ֹמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ל ֹׁשֶ ָהָרצֹון

ֹ ָיֵדינֻו, ִליןֻבְּ ְ ַׁמֹוש  ָאנֻו ֶ ְַׁרצֹונֹוַַׁׁש  ִַׁלְהיֹות ְבָיכֹול ֻכִ
ִפיְַׁרצֹוֵננֻוַַׁׁ ַׁ'.ְוכוַֻֻׁכְ

  .פח
 (ח"א לה, ט)

ֹ ַמ"ל' יַה'ַחׁשְּ ֻבִ לְּ ֹהֻואֹֹׁשַֹהֻמַ ָהֱאמֻוָנה, לְּ
ֵֹהם צֻועֹות' ֹ'רְּ י ֹֻכִ צֻועֹות', ֹ'רְּ ִחיַנת ֹֻבְּ

נֻוֹ'ֱאמֻוָנה'.ֹ כֻות',ַֹהיְּ יֵפיַֹמלְּ  'ַמֻקִ

יַלתַׁ ִ רַׁש  מֻוֵאלַֻׁבַ ְ ָאַמרַַׁרבְַׁלַרבַׁש  ֶ ָבא)ש  ־ֻבָ

ָרא תְּ ַׁכא.( ֻבָ ָֹלא: ַיֻנֻוָקא, ֹלְּ ֵחי מְּ ֹֻתִ ד ֹ"ֻכַ
ָסאֵני".ֹ מְּ ָתאֹֻדִ קְּ ַערְּ אֹֻבְּ ֵחיֶֹאֻלָ מְּ ַֻׁתִ

ֹוןַַׁׁ– ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ָטֳהָרה'ְלש 

–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְ טֹֹ"ִהיא ַֹהֻקָ ַׁן"ָמאֹור
י) ִ אש  רֵּ ִחיַנתַׁת א, טז(ֻבְּ ָנה'.,ַֻׁבְ ַׁ'ׁשֵ

ָסאֵני"ֹ מְּ נֻו:ֹֹ–ֻדִ ל ַהיְּ ֶ 'ְרצֻועֹות ש 
ין', ִפֻלִ ַַֻׁׁתְ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו "לֲַׁחזַַֻׁכְ

ֲארֻות ֻפָ ַֹהִהתְּ

מֹו־ֵכן ֹֻכְּ

ֵֹמֲחַמת

זֶֹ ֹהוְּ

ֹ ל:לְּ ָֹמׁשָ

ָצא: ִֹנמְּ

ֹ'אֹוִתֻיֹות

ו ׁשָ ַעכְּ ֹוְּ

ֶֹזה

ֶזה ֹוְּ

ֹ ֵחי""ֻתִ ֹמְּ
ֹ"ַיֻנֻוָקא"

ָתא קְּ ַערְּ ֹ"ֻבְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ל ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁה יז(סֹוָט ) ָרֹ: ַֹאבְּ ָאַמר ֹׁשֶ ַכר ש ְּ י)ַָׁהם"ֻבִ ִ אש  רֵּ ת יד, ֻבְּ

ַעדִֹמחֻוט'ַׁכג( רֹוךְֹֹּוְּ ֵניַֹנַעֹֹש ְּ ִֹלׁשְּ ָניו ֹֻבָ ָֹזכֻו ל',
ִלֹ ֹוְּ ֵכֶלת, ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ חֻוט ֹלְּ וֹות: ל 'ִמצְּ ֶ ְרצֻועֹות ש 

ין ִפֻלִ ַעל",ַׁ".'ֻתְ ֹֻנַ רֹוךְּ ֹש ְּ ַעד ְרֻגֻומֹו:ַַׁׁ"וְּ ֻתַ
ָתאֹ קְּ ָסאֵני".ֹ"ַערְּ מְּ ֹֻדִ

ַׁ ֶַׁאת ֹמר ְ ִַׁלש  ַׁרֹוֶצה ה ַאֻתָ ֶ ש  ֹֻכְ אֹורֹ"ַהֻמָ
טֹן", ֱאמֻוָנה',ַהְינֻו:ַַַׁׁהֻקָ ןֹֻבֶ א־ֻוַמֻתָ ָ ַׁ'ַמש ֻ

ַַׁהַׁ ה ֻנָ ִַׁמֻמֶ ִַׁייְנקֻו ֻלֹא ֶ ֹֻתֻוַכלַֹׁ–ַׁ'ִחיצֹוִנים'ש  לֹא
נוֹֻ ַֹהיְּ ָסאֵני", מְּ ֹֻדִ ָתא קְּ ַערְּ ֹ"ֻבְּ א ֶֹאֻלָ ֹמר ֹ:ִלׁשְּ

ין'.ֹ ִפֻלִ ל ֻתְ ֶ  'ְרצֻועֹות ש 

ַׁ יְך ִ ְמש  ֻתַ ֶ ַמ"ל'ש  א"ִמַַׁׁ'ַחׁשְּ ִֹלֻבָ יָנה ַׁ"ֻבִ
ַת ) הוֻ ח ֻפָ ִלֻיָ ַַׁׁ(אֵּ יש  ַָׁהְַַׁׁלַהְלֻבִ ַׁ'ֱאמֻוָנה'ֶאת

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

  .פט
ֻסֹו ח"א לח, א־ב־ד־ה־ו־ז־)  (ףֻבַׁ

ַׁהֻואַׁ ִַׁאם ָכל־ֵעת ַֻׁבְ ַַׁעְצמֹו ש  ֻפֵ ְ ְלַפש 
ַׁ ַרְך. ם־ִיְתֻבָ ֵ ַהש ֻ ַֻׁבְ בֻוק לֻדָ ֹׁשֶ יָמן ַהֻסִ ֹוְּ

ין'.ֹ ִפֻלִ ֵבקֻות',ֹהֻואֹ'ֻתְּ  'ֻדְּ

ֹ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ִֹלבְּ אָֹלבֹוא ֶֹאֻלָ ין',
ֵנהוֹֻ ִֹויַתֻקְּ ֻבֻור ַֹהֻדִ ֶֹאת ֲעֶלה ֻיַ ַׁׁשֶ

ְַׁוכוַֻׁ ֹו ְרש  ָ ְַׁלש  ֻבֻור ַַׁהֻדִ ְַׁלַהֲעלֹות ְַׁוָצִריְך '.ְַׁוכוַֻׁ'.
ֻלֹוְמִדין ֶ ַׁש  ַַׁהֻתֹוָרה ַַׁעל־ְיֵדי ַׁהֻוא ֻבֻור, ְַׁוִתֻקֻון־ַהֻדִ

ֲעִנֻיֻותַֻׁוְבַדֲחקֻותַַׁׁ רַָׁלָאָדםַֻׁבַ ֻצַ ַׁ'.ְוכוַֻֻׁבַ

ַׁ ָ ֻבֻורְַׁלש  ֹו,ַַׁהְינֻוִַׁלְגבֻורֹות,ַַׁהֻדִ ְרש 
ַׁקֹונֹוַׁ ְַׁלֵבין ינֹו ַֻׁבֵ ר ְַׁלַדֻבֵ ֻוַמְתִחיל
ִלֻבֹו,ַׁ ֻבְ ֶ ַׁש  ֱַׁאֶמת' ְבֵרי ַׁ'ֻדִ בֻורֹות, ַַׁהֻגְ ְלֶהֶבת ַ ש  ֻבְ
ִחיתֻוָתיוַׁ ַֻׁפְ ְַׁורֹוֶאה ֻוָבה, ְתש  ַֻׁבִ ִהְתעֹוְררֻות ֻבְ

תַַׁהֻבֹוֵראַׁ דֹוָלהְַׁוכוַֻֻׁוְגֺדֻלַ הַֻׁגְ ָ ַֻׁבֻוש  ',ֲַׁאַזיִַׁנְכָנסַֻׁבֹו
ַׁ ַַׁעל ֶנֶגד ַֻׁכְ ָעיו, ָ ש  ַֻׁפְ ָראֻגֶֹדל ִֹעֻקָ יט ֻלִ ׁשַ ֹוְּ ֹ"ַרב
ִמין"ֹ ָכלָֹעלְּ אֹֻדְּ ׁשָ רְּ ׁשָ ַמ )ַׁוְּ ֻדָ ַׁ.ר יא.(ַהֻזַֹה ת ַהקְּ

ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֹהֻוא 'אֹור ַהֻזֹאת,
ין', ִפֻלִ ָניוַֹֹהֻתְ ֹֻפָ ַֹעל ה ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻנִ ׁשֶ

חֹו. ִמצְּ ֻמֻוָבַַֻׁׁבְּ ֻזַֹהרֻכַ ַֻׁבַ ַׁ־א דֹוש  ֻקֻונֵּ )ַהֻקָ ַׁ:ַהר ט:(י־ֻזֹ ֻתִ
יןַׁ ִפֻלִ ָרא". ,"ֻתְ א ַעל ֻבְ ִחיַנת ִאֻמָ  ֵהם ֻבְ

ַׁ רֻוש  לֵּ )ֻפֵ ְּ ַׁי ב, ה(ִמש  ִבין": ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַׁ"ָאז ֻתָ
ַרת־ַהֻבֹוֵרא,ַׁ ַהֻכָ ַֻׁבְ ְַׁיֵתָרה יָנה ַֻׁבִ ַעל־ְיֵדי

ַׁ ַַׁׁ"ִיְרַאת ה'",ַעל־ְיֵדי־ֶזה: ִחיַנתַֹהְינֻו: ֻבְּ
ין', ִפֻלִ ַַׁׁ'ֻתְ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו ָרכוֹ )ֻכְ ָבִריל ַע ת ו. ֻבְּ :ַׁם כח, י(ֻדְּ

ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך  י ש ֵ י ָהָאֶרץ ֻכִ "ְוָראֻו ָכל ַעֻמֵ
," ֻךָ ין".ְֹוָיְראֻו ִמֻמֶ ִפֻלִ ַַׁהַַׁׁ"ֵאֻלֻו ֻתְ י ָאה'ֻכִ רְּ ַׁ'ֻיִ
ה'ַֹהַַׁׁהֻואַׁ ַׁ'.ְוכוַֻׁ'ֻבֻוׁשָ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ָרכוֹ )ש  עוֹ ת יא. ֻבְּ ַׁד(וְּ ין : ִפֻלִ "ֻתְ
ֵאר". ִֹֹנְקָרִאין ֻפְ ֹ'ֻכְּ ֹהֻוא ֵאר' ־ָלִלֻיֻותֻו'פְּ

ָוִנין'. ,ַַַׁׁהֻגְּ ש  ֻיֵ ִַׁמְתֻבַ ָאָדם ֶ ש  ַֻׁכְ ַׁרֹוִאים: ָאנֻו ֶ ַׁש  ְוֶזה
ַַׁׁ ָוִניןַַׁׁהַנֲעש ֶ הַֻׁגְ ֻמָ ַׁ'.ְוכוַֻֻׁכַ

ֹ ֹלְּ ָֹזָכה ן ם־ֻכֵ ין'ֻגַ ִפֻלִ מוֹֹֹ,'אֹור ַהֻתְ ֹֻכְּ
תוֹֻ ֻכָ ֻזַֹהֹבֹׁשֶ ָמטוֹ )ַׁרֻבַ ְּ ית ַהש  ִ אש  רֵּ  –ת רסב ֻבְּ

מוֹ ל ַע  ְּ ַׁת לג, ו(ש  לֻו ֶא : ְתַנֻצְ א"ַוֻיִ  ת ֶעְדָים", "ֻדָ
ין".  ִפֻלִ ַֻׁתְ

מוֹ ) ְּ ַׁת לד, כט(ש  ָניו": י ָקַרן עֹור ֻפָ ֹ–ֹ"ֻכִ
ִחיַנתֶֹֹזה ין'ֻבְּ ִפֻלִ ַצח'.ֹ'ֻתְ 'ֻמֵ הֻואֹֻבַ ַׁׁשֶ

( ָ ָ ם ש  ַׁם, ל(ש  תֹ: ׁשֶ ִֹמֻגֶ אֻו רְּ "ַוֻיִ
ֹ ֲַׁעֵליֶהםֹ–ֵאָליו" ֵַׁהִאיר י ַֻׁכִ

ָאה'ַהַַׁׁ רְּ ֹ.'ֻיִ

ִפ  ין','ֶהָאַרת ַהֻתְ ֵדיֹֻלִ ַֹעל־יְּ ִאים ֹֻבָ
כוַֹֻה'ֻלֻוחֹות'ֹ ֹ'.וְּ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ָדִרי)ש  ַׁם כ.(נְּ ַֹעֻזֻות,ֹ: ֹֻבֹו ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ "ִמי
ַֹעלֹ ֲֹאבֹוָתיו ֵלי ַֹרגְּ דֻו ָֹעמְּ ֻלֹא ֹׁשֶ ָידֻוַע ֻבְּ

ֹ ִחיַנתֹֹ–ַהר־ִסיַני" בְּ ֹֻבִ ַגם ֹֻפָ ֹ'ָאָדם־ָהִראׁשֹון' י ֻכִ
ין', ִפֻלִ ִחיַנתֹ"ֵעץַֹהַחיִֹֹֻ'ֻתְ ֵהםֹֻבְּ י)ַׁים"ׁשֶ ִ אש  רֵּ ת ג, ֻבְּ

תֻובַׁכד( ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ יָ ), עְּ ַ ש  ָנחוֹ ה לח, טז; יְּ ַׁת מד:(מְּ "ה'ֹ:
יֻו". קֲַׁעֵליֶהםִֹיחְּ מֹוָתא'ַעְצמֹוַֻׁבְְַַׁׁוִדֻבֵ .ֹ'ִאיָלָנא־ֻדְּ
ַׁ ָ )ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָ ם ש  ַׁם, כג(ש  ןֹ: ִֹמֻגַ ֹאֹותֹו ָגֶרׁש "ַויְּ

ֹ'.ְוכוֵַַֻׁׁעֶדן"ֹ

ַעשֹ  ֹ'ַוֻיַ א, ֻתָ יֻובְּ תְּ ֹֻבִ ב נֹותֹֹֻתָ תְּ ֹֻכָ ָלֶהם
ָ )ַׁעֹור' ָ ם ש  ַׁם, כא(ש  ין", ִפֻלִ ֹֻתְּ א ֻקֻונֵּ )ַֻׁדָ י־ֻתִ

ַׁ.קה.( ֻזַֹהר 

נֻו: ַֹהיְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ָֹצִריךְֹּ

ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ֹוְּ

ֲעֶלה ֻמַ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ה'ְוַה'ֻבוֻ  ָ  ש 

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ה ֹֻוֹמש ֶ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ַכד ֹ"וְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לא ָוֶאְתַחֻנַ

ָחׁש, ֲהַמת־ַהֻנָ ָהָיהִֹמֻזֺ ֻהַַׁׁׁשֶ ִתיבַֻׁבֵ ָ )ֻכְ ם ש 

ַׁד, ו( הֻוא: ֹׁשֶ ָֹפֶניָך", לֻו ָֹנפְּ ה ֹ"ָלֻמָ
ִנים'ֹ ין',ֹ'ֵקרֻוןֹעֹורַֹהֻפָ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'אֹורַֹהֻתְּ כוֹֻֻבְּ ַׁ'.וְּ

ַׁ ֶ ַׁש  תֻוב ֻקֻונֵּ )ֻכָ ַׁי־ֻזַֹהר קח:(ֻתִ בֹ: ֹֻתָ ד "ֻכַ
ַקִיןֹאֹות' םֹה'ֹלְּ ש ֶ א,ֹ'ַוֻיָ ֻתָ יֻובְּ תְּ ָ )ַֻׁבִ ָ ם ש  ם, ש 

"י:ַׁטו( ִ ַַׁרש  ֵרש  מוַַֹׁׁ"ֶהֱחִזירֹמֹוָראֹוֲֹעֵליֶהם",,ַֻׁפֵ ַֻׁכְ
תֻובַַׁׁ ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  יָֹהָאֶרץ".:ַׁם כח, י(ֻדְּ ָראֻוָֹכלַֹעֻמֵ ֹ"וְּ

ַׁ רֻוש  ֻקֻונֵּ )ֻפֵ ַׁ(ר צב:ֻזַֹה י־ֻתִ ָֹיֵרא: ית, ֵראׁשִ ֹ"ֻבְּ
ת"ֹ יַֹׁ–ֻבֹש ֶ ָאה'ֻכִ רְּ ה'הֻואַַַׁׁה'ֻיִ ַׁ.ַה'ֻבֻוׁשָ

ת" ןֹֻבַ ֻמָ יֹֻתַ ָ )ַָׁראׁשֵ ַַׁׁ,ם יח:(ש  ָלתַֹהְינֻו "ֻתְּ
ת־ַעִין" ֵעיָנאֹֻבַ ֹֻדְּ ָוִנין ָ )ַֻׁגְּ ָרַמזַֹׁ,ם קכו:(ש 

ין', ִפֻלִ ַֹהֻתְּ קֹום טֹוָטֹפת"ַׁ'מְּ יןֹֻולְּ ַׁ"ֵעיֶניךָֹֹֻבֵ
מוֹ ) ְּ ַֹׁ.ת יג, טז(ש  ֹֻוַבת־ַעִין",ֻו"תְּ ֵעיָנא ֹֻדְּ ָוִנין ֹֻגְּ ָֹלת

ֻיֹות.ֹ ָרׁשִ עֹֻפָ ֻבַ ֵֹהםַֹארְּ

נֹותַֹׁ)ח"א לח( ַהֻתֹוָרה ֻוָ ֹֻכַ ֹסֹוד ִהיא
ין, ִפֻלִ ְבֵריַַֻׁׁתְּ ַֻׁדִ תֹוְך ַֻׁבְ ם ָ ַׁש  ְמבָֹאר ֻכַ

ַׁ "ה ַהֻגָ ַֻׁבַ ד ַַׁהֻצַ ִַׁמן ם ָ ְרש  ְַׁוַכֻנִ ַַׁהֻזֹאת, ַֹהֻתֹוָרה ֵאיךְּ
לֻוִלין ֹֻכְּ ין ִפֻלִ ֹֻתְּ נֹות ֻוָ ֹֻכַ ל ֹֹֻכָ ם, ָבִריםַׁׁשָ ְוַהֻדְ

אֻורַָׁרָחבַׁ ַֻׁבֵ ַַׁוֲעַדִיןְַׁצִריִכין יִלים. ֻכִ ש ְ מֻוָבִניםַַׁלֻמַ
ִדי,ַׁ ִַׁעֻמָ ֱַׁאלִֹקים ִַׁיְהֶיה ְַׁוִאם ֵַׁהיֵטב, ָבר ַַׁהֻדָ ְלָבֵאר
ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ֶעְזַרת ַֻׁבְ ַַׁאֵחר ָמקֹום ַֻׁבְ ָבר ַַׁהֻדָ ֵאר ִיְתֻבָ

ַרְך.ַׁ ִַׁיְתֻבָ

יו ִֹמֻפִ י ֻתִ ַמעְּ ָ ׁשֻ ִחֹ־ׁשֶ ֹׁשֶ דֹוׁש, בַֹהֻקָ ֵ ׁשֻ
םֵֹהםֹ ֻלָ ֻכֺ ָאַמר:ֹׁשֶ הֹֻתֹורֹות,ֹוְּ ַכֻמָ הֹוְּ ֻמָ ֻכַ

יןֹ ִפֻלִ נֹותֹֻתְּ ֻוָ ֹ.סֹודֹֻכַ

ַׁ ֹׁשֹוָפר"ַהֻתֹוָרה קֹול ֹוְּ רֹות ֲחצֹצְּ ַׁ"ֻבַ
ַׁ)ח"א ה( ֱֹאלֶֹקיָך", ֹה' "ָאֹנִכי ,ַׁ)ח"א ד(ַׁוְּ

ַע" הֹוׁשֺ ֹיְּ ֶֹאת ָרא ַׁ)ח"א ו(ַֻׁו"קְּ ְַׁוַהֻתֹוָרה "ִמיֹ,
ים ִֹליֹ,ַׁ)ח"א לג(ַׁ"ָהִאיׁשֶֹהָחֵפץַֹחֻיִ יֻו הְּ םֹֻתִ "ַאֻתֶ וְּ

ֶלֶכתֹֻכֲֹהִנים" ָקא",ַׁ)ח"א לד(ַַׁממְּ ֵריָֹהָעםַֹזרְּ ַׁ"ַאׁשְּ
ַׁ)ח"א לה( ַַׁהֻזֹאת: ְַׁוַהֻתֹוָרה ֹעה", רְּ ֹֻפַ ֹבת ֻכְּ ַׁ"ַמרְּ

ְַׁוכֻו'.ַׁ

ֵאיִניַׁ ֶ ַׁש  דֹולֹות ַֻׁגְ ַֻׁתֹורֹות ה ְַׁוַכֻמָ ה ֻמָ ֻכַ
ַׁ ְַׁלָפְרָטם. ה ַַׁעֻתָ ם זֹוֵכר ֻלָ ֻכֺ ֶ ְוָאַמר: ש 

ין. ֹודֵהם ס ִפֻלִ נֹות ֻתְ ֻוָ ַַׁהֻזֹוֶכהַַֻׁׁכַ ֵרי ְ ַאש 
יגַַָׁׁ ִ ַׁם.ְלַהש ֻ

  .צ
 (ח"א מז)

ֹ ֻקָ ׁשֺ מְּ ָידֻוַע:ֹׁשֶ ֹֻבְּ 'ַתֲאַות־ֲאִכיָלה', ֹֻבְּ ע
ָרחוֹֹֹ ֻלֻות'.ׁשֶ םֶֹזהִֹסיָמןַֹעלֹ'ֻדַ  קֵֹמֱאֶמת.ֹֻגַ

ַׁוֶַׁ ֻקֻון ַֻׁתִ מוֹ )ַׁ"ֱאֶמת"הֻוא ְּ ת ש 

ַׁלד, ו( ִחיַנת ַֻׁבְ ',ַׁכוַֻׁוְַַׁׁ'ַיֲעֹקב',
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ין'.ְוהֻוא ִפֻלִ ֹהַׁ'ֻתְּ ֹ'ַיֲעֹקב' י ֻואֹֻכִ

ֹ ֶאֶרת', פְּ ָלִלֻיֻות־'ֻתִ ָוִנין','ֻכְּ ַֹֹהֻגְּ ִחיַנת ין ֻבְּ ִפֻלִ "ֻתְ
ֵאר" ְקָרִאים ֻפְ ָרכוֹ )ַַׁהֻנִ עוֹ ת יא. ֻבְּ ַׁד(וְּ רַׁ–. ְַׁוִעֻקַ

ירֻות'ַׁ אֵַׁמַַׁׁ'ֲעׁשִ  '.ְוכוַַֻׁׁ'ֱאֶמת'ֻבָ

ָאְמרֻוַׁ ֶ ָרכוֹ )"לֲַׁחזַַׁש  ָבִרי לַע ת כד. ֻבְּ :ַׁם כח, סו(ֻדְּ
יךָ  ְוָהיוֻ " ֺלִאי ַחֻיֶ ם, ֶזה ַהֻתֹוֶלה ֻתְ
יו". ִפֻלָ ַֹֻׁתְ ַָׁאְמרֻו ם ָנחוֹ )ֻגַ ַׁת קג:(מְּ ַֹהֻקֹוֶנהֹ: "ֶזה

ֻוק"ֹ בֻוָאהִֹמןַֹהׁשֻ אַַׁעל־ַׁ–ֻתְּ ֻלֻות'ַֻׁבָ ַה'ֻדַ ֶ ַהְינֻוַׁש 
ַגםַַׁׁ ין',ַַׁעל־ְיֵדיַֻׁפְ ִפֻלִ ַגםַַׁהֻתְ ַׁת'.ֱאֶמַׁ'ָהְַׁיֵדיַׁ'ֻפְ

ִחיַנתֹ ִֹמֻבְּ ָלָתֻה ַֹקֻבָ ר ִעֻקַ ׁשֶ
ִבילְוכוַַֻׁׁ'ַיֲעֹקב' ְ ש  ַֻׁבִ ֶזהַׁ־',

ַׁ ים"ִנְקֵראת ַֹהַחֻיִ ָר ר ֻזַֹה )ַׁ"ֶאֶרץ קְּ יַֹׁ–ַׁא מה:(ַוֻיִ ֻכִ
ין' ִפֻלִ ֹֹ'ֻתְ ָרִאים ים',ִנקְּ ַַׁׁ'ַחֻיִ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יָ )ֻכְ עְּ ַ ש   היְּ

ָנחוֹ לח, טז;   יוֲֹֹֻעֵליֶהם"ה'ֹ:ַׁת מד:(מְּ ַׁ".ִיחְּ

ַׁ ְבָחֻה ִ ַׁם ח, ט(ָבִריֻדְּ )ש  ֹלֹאֹ: ר "ֲאׁשֶ
ֶֹלֶחם". ֻה נֻותֹֻתֹאַכלֹֻבָ ֻכֵ ִמסְּ ַבחַֹׁבְּ ֶזהֹ'ׁשֶ וְּ

ָרֵאל': ַֻׁתֹאַכלֶַַׁׁאֶרץ־ִיש ְּ ֲַׁעִנֻיֻות ֵַׁמֲחַמת ֻלֹא ֶ ש 
ֲאַות־ ַׁ'ֻתַ ַֻׁוִבֻטֻול ֻבֻור ִ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת א ֶַׁאֻלָ ֶלֶחם,

ַׁ ָעהֲֹאִכיָלה', ֻפָ ַהׁשְּ ֹוְּ ֶֹהָאָרה ֶלת ַקֻבֶ ֹמְּ ִֹהיא י ֻכִ
ֹ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ִֹמֻבְּ ַׁין', ִחיַנת ִחיַנתַׁ'ַיֲעֹקב',ֻבְ ַֻׁבְ

אַַׁׁ'ֱאֶמת',ַׁ םַֻׁבָ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ירֻות'.ש  ֹ'ֲעׁשִ

ַׁ רֻוש  ֻקֻונֵּ )ֻפֵ מוֹ ל ַע י־ֻזַֹהר צא: ֻתִ ְּ י :ַׁת כב, כו(ש  "ֻכִ
ְמָלתוֹ ִהיא  לְלֹערוֹ  ש ִ א עֹור ש ֶ  ", "ֻדָ

ין"  ִפֻלִ ִחיַנתֹֹ–ֹֻתְ ָנסֹֻבְּ ֻהִֹנכְּ ֻבָ ין'.ׁשֶ ִפֻלִ ֹ'ֻתְ
ם ַרֻמֵּ ֻומְּ "ת: מֹוֲהַרנַ ) ָ ש ֻ ֻמִ ֶׁ ָגלֻוָתא, ש  ִכיָנה ֻבְּ ְּ ז: ַעל ֲעִנֻיֻות ַהש ֻ

ם  ין', הֵּ ִפֻלִ ַה'ֻתְּ ֶׁ נֻו: ש  לֻות. ַהיְּ ֻגָ ל ֻבַ ָראֵּ ל ִיש ְּ ֶׁ ר ָהֲעִנֻיֻות ש  ִעֻקַ

'ַקִין' ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ן ֻמָ ֹ"ֻתַ

ֹזֹאת

ַדע: ֹוְּ

נֻו: ַהיְּ ֹֻדְּ

עֹוד ֹוְּ

ִֹמי

ִנים,וְֹּ ֹ'ֶהָאַרת־ֻפָ

ֶזה ֹוְּ

ָרֵאל' 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לב ָוֶאְתַחֻנַ

י  ל, ֻכִ ָראֵּ ת־ִיש ְּ סֶׁ נֶׁ ִכיָנה ֻוכְּ ְּ ת ַהש ֻ ת ַעל ֲעִנֻיַ נֶׁ גֶׁ ָלה ַהֻמֵּ מְּ ִ ר ַהש ֻ ִעֻקַ
ֻלֻות. ִלין ַהֻדַ ַבֻטְּ ין מְּ ִפֻלִ ךְּ  ֻתְּ ָ ש  ירֻות ִנמְּ ִ ָהֲעש  ַפע וְּ ֶׁ ר ַהש ֻ י ִעֻקַ  ֻכִ

ין'(  ִפֻלִ ִחיַנת 'ֻתְּ ת', ֻבְּ ִחיַנת 'ֱאמֶׁ ִחיַנת 'ַיֲעֹקב', ֻבְּ י ֻבְּ דֵּ  .ַעל־יְּ

  .צא
 (ח"א נד, ג)

ַהֲעִמיקֹ ֹלְּ ֶכל ֵ ָֹלֶהםַֹהש ֻ ֵאין ׁשֶ
ֹלֹוֹ ז ַרֻמֵ ֻמְּ ֹׁשֶ ָמִזים ָֹהרְּ ָהִבין לְּ

ָבר ָכל־ֻדָ ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ל־ַׁ–ַַׁהׁשֻ ֹֻכָ ָלם ֶֹאצְּ ה ַנֲעש ֶ
ֵדי ַֹעל־יְּ יָלא, ֶַׁזהִֹמֻמֵ ְַׁוִציִצית, ָנה, ֵ ין',:ַׁש  ִפֻלִ ַֻׁו'תְּ

ןַַׁׁ א־ֻוַמֻתָ ָ ה,ַֻׁוַמש ֻ  '.ְוכוְַֻׁותֹוָרה,ַֻׁוְתִפֻלָ

ֹ ין' ִפֻלִ ֹֹ–ֻו'תְּ ֻתָ ַדלְּ ֹ"ֻגָ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵהם
ֹאד" י)ַׁמְּ ִהֻלִ ין'ֹ.ַׁם קד, א(ֻתְּ ִפֻלִ יֹ'ֻתְּ ֹ–ֻכִ
ֹ ֻדָ ֹ'ַהגְּ ִחיַנת ֹֻבְּ לֵֹהם ֹֻכָ ָהִבין ֹלְּ ֶכל', ֵ ַֹהש ֻ ַלת

ֹ ָכל ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ֹלֹו ז ַרֻמֵ ֻמְּ ֹׁשֶ ָמִזים ם.ֹיוָֹֹהרְּ
ִחיַנתֹ'ֻמִֹחין'. ין'ֵֹהםֹֻבְּ ִפֻלִ יֹ'ֻתְּ ַׁהֻואַׁ–ְו'ִציִצית'ַַֻׁׁכִ

ִחיַנתַׁ'ְמֹאד'ַַׁׁ ְמצֻום',ַֻׁבְ ִחיַנתַַׁה'ֻצִ ַׁ'.ְוכוַֻֻׁבְ

ין', ִפֻלִ ִֹל'תְּ ֹקֹוֶדם ְבִחיַׁ'ִציִצית' ַנתַֻׁבִ
יר) ִ יִרים־ש  ִ ַׁב, ו( ַהש ֻ ֹמאלוֹֹ": ַחתֹש ְּ ֹֻתַ

ֹ רֹאׁשִ ֹלְּ ךְַׁי", ָ )ְַׁוַאַחר־ֻכָ ֵקִני".ֹֹ:ם(ש  ַחֻבְּ ֹֻתְּ "ִויִמינֹו
כוֹֹֻ ֹ'.וְּ

  .צב
 (ח"א נד, ד)

ָהִטים" רְּ ֹֻבָ יִרים ז, ו(ַָׁאסֻור ִ יר־ַהש ֻ ִ ,ַׁ)ש 
ֹֹמִחין" ָרִהיֵטי ֻקֻונֵּ )ַׁ"ֻבְּ .ַׁי־ֻזַֹהר כא(ֻתִ

ִחינַַַׁׁ:ַהְינוַַֻׁׁ–ַׁ"ָאסֻור" ין',ֹתֻבְ ִפֻלִ ל ֻתְ ֶ ר ש  ֹ'ֶקש ֶ
ִחיַנת ַַׁׁ'ֲאחֹוַרי',ֹֻבְ ַמֲאַמר ָרכוֹ )"לֲַׁחזַַֻׁכְ ָנחוֹ ת ז. ֻבְּ ת ֻומְּ

מוֹ ל ַע לה:  ְּ ַׁת לג, כג(ש  ַׁ–ַׁ"ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי":
ר"ַׁ ין". ֶזה ֶקש ֶ ִפֻלִ ל ֻתְ ֶ  ש 

מֻואֵּ ) ְּ ַׁכה, כט( אל־ש  ָתה": ָהיְּ ֹיֲאדֹנִֶֹֹנֶפׁשֹֹוְּ
ַֹהַחיִֹֻ רֹור צְּ ֹֻבִ רֻוָרה נוַֹֻׁ–ַׁים"צְּ ר 'ֹ:ַהיְּ ֶ ֶקש 

ין ִפֻלִ ל ֻתְ ֶ ֹֹ.'ש  י ין'ֻכִ ִפֻלִ ֹֹ'ֻתְ ִחיַנת ֹֻבְּ ים',ֵהם ֹ'ַחֻיִ
ַמֲאַמרַׁ ָנחוֹ )"לֲַׁחזַַֻׁכְ ל :ַׁת מד:(מְּ יַח "ֻכָ ֻנִ ין  ַהֻמַ ִפֻלִ ֻתְ

ֱאַמר ֻנֶ ֶ ים, ש  יָ )ַׁזֹוֶכה ְלַחֻיִ עְּ ַ ש  : ה' ה לח, טז(יְּ
 ִיְחיֻו". ֲעֵליֶהם 

  .צג
 (ח"א סט)

ַׁ ַַׁרזַַָׁאְמרֻו י)"ל ִ ַׁן ע.(ִקֻדֻוש  הֻוֹ: "ֵאִלֻיָ
־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ֹוְּ תֹו, ֹֻכֹופְּ

עֹו".ֹ ִחיַנתַַׁׁרֹוצְּ ֵרֹ'וַַֻׁׁ'ֹמִחין'ֶזהַֻׁבְ  י־ֹמִחין'.מֹותְּ

ִחיַנתֹ– ֹֹֻבְ ִחיַנת'ֹמִחין', ין',ֹֻבְ ִפֻלִ ַׁ'ֻתְּ
ִחיַנת יר) ֻבְ ִ יִרים־ש  ִ ַׁז, ו( ַהש ֻ :ֹ "ֶמֶלךְּ
ָהִטים", רְּ ֹֻבָ ִהיֵטַָֹׁאסֻור רְּ ֹֹמִחין""ֻבִ ֻקֻונֵּ )ַׁי  רֻזַֹה י־ֻתִ

ִחיַנתכא(  ין'.ֹ,ַֻׁבְ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ

ִחיַנתֹ– ֹֹֻבְ ֵרי־ֹמִחין', ִחיַנת'מֹותְּ ֹֻבְ
ֹ צֻועֹות' ִחיַנת'רְּ ַֻׁבְ ֵהן ֶ ֵרי־ֹש  'מֹותְּ

ֹֹמִחין'.ֹ

  .צד
 (ח"ב ה, ז)

יֶֹאֶרץ" י)ַׁ"ָמִגֻנֵ ִהֻלִ י,ַׁם מז, י(ֻתְּ ִגֻנִ ֻמְ ֶ םַָׁעֵלינֻוַׁש 
ַׁאֹוָתנוַֻׁ יִלין ַַׁהַֻׁוַמֻצִ ַַׁמְכִניִעין י ַֻׁכִ 'חֹוָתםֹ,

ָרא־ַאֲחָראֹ ִסטְּ הַַׁעל־ְיֵדיַַׁהַׁ,ֹ'ֻדְּ ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ֲאָוה'ש  ֹ.'ֻגַ

'ֹ ִניִעין ַמכְּ ֲאַוֹׁשֶ ִחינַֹֻתַ ֹֻבְּ תֹת־ִנאֻוף',
ֹ ָרא־ַאֲחָרא' ִסטְּ ֹֻדְּ ַעל־ֹ–'חֹוָתם
ין',ֹ'ֹמִחין' ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ הֹֻבְּ ֵדי־ֶזהַֹנֲעש ֶ ִחיַנתֹיְּ ,ֹֻבְּ

ֺדֹ־'חֹוָתם קְּ ֹֻדִ ה' ָ ַַׁׁ–ׁשֻ ר ִַׁעֻקָ י ֻקֻון־ֻכִ ַׁ,'ַהֻמִֹחין'ֻתִ
ִביַרתַַֹׁעל־ְיֵדיַׁ ֲאַות־ִנאֻוף''ׁשְּ  '.ְוכוַַֻֻׁׁתַ

ֹ ין ִפֻלִ ַֹהֻתְּ אֻו רְּ ָקר"ִנקְּ ֹ"יְּ ִגלָֻ ),  – ה טז:מְּ

ֻתֵּ ל ַע  סְּ יןַֹׁ–ַׁ(ר ח, טזאֶׁ יןַֹנֲעש ִ ִפֻלִ יַֹהֻתְּ ֻכִ
ֹ ֲאַות־ִנאֻוף', ֹֻתַ ֻקֻון ֹ'ֻתִ ֵדי ִחיַנתַַׁעל־יְּ ַֻׁבְ ִהיא ֶ ש 

לֵּ ִמ )ַׁ ְּ ת:ַׁי כו, ו(ש  ָקָרֶֹֹנֶפׁשִֹאיׁשֹֹ"ֵאׁשֶ ֹהָֹתצֻוד".יְּ

ֹ ֵאר" ֹֻפְּ ין ִפֻלִ ַֹהֻתְּ ָרִאין ָרכוֹ )"ִנקְּ ת יא. ֻבְּ

עוֹ  ַַׁעל־ְיֵדיַׁ–ַׁד(וְּ ין ַַׁנֲעש ִ י ֻקֻון'ֹֻכִ ֹֻתִ
ֲארֻותֹ ֻפָ ַהִהתְּ ֲאָוהֹוְּ ֹ.'ַהֻגַ

ִחינַַׁ מוֹ )תַֻׁבְ ְּ הֹ":ַׁת ג, א(ש  ַׁ–ַַׁׁה"רֶֹעָֹֹהָיהֻוֹמש ֶ
ה' ַַׁׁ'ֹמש ֶ ַעת'הֻוא קֻודֵּ ר ֻזַֹה )ַֹה'ֻדַ ַׁ,י רכא.(ֻפְּ

ַׁ ִחיַנת ין'ַׁ'ֹמִחין',ֻבְ ִפֻלִ ַַׁׁ–ַׁ'ֻתְּ 'רֹוֶעה־הֻוא
ה',ֹ ָ ֺדׁשֻ קְּ לֵּ )ֶהֶפְךַַֻׁׁדִ ְּ ַׁ"רֶֹעהֹזֹונֹות".:ַׁי כט, ג(ִמש 

ֹן־ַעם'ֲהמוֹֹ'ַהֹ

'ִציִצית' ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֹ"ֶמֶלךְֹּ

ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

תֹו" ֹ"ֻכֹופְּ

עֹו" ֹ"רֹוצְּ

ֵֹיׁשֹ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

זֶֹ ֹהוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לג ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ ִחיַנת ה',ֻבְ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ֹרֹוִעים ָעה בְּ ַׁ'ׁשִ
ַׁ ִחיַנת: ֹרֹוֶעה",ֻבְ ָֹהָיה ה ִחיַנתַַׁׁ"ֹמש ֶ ֻבְ

ין', ִפֻלִ ִ ַׁ'ֻתְּ ל "ש  ין ש ֶ ִ ים, ש  ִ ה ָראש  לֹש ָ ְ ל ש  ין ש ֶ
ים" ָעה ָראש ִ ָנחוֹ )ַֹאְרֻבָ פוֹ ת לה. מְּ תֹוסְּ ָח ר ֻזַֹה ת; ֻובְּ נְּ ס ֻפִ

ֻקֻונֵּ רנד:  ֵהַַׁׁ–ַׁר ט.(ֻזַֹה י־ֻתִ ֶ ִחינַַׁםַׁש  ָעֹ'תַֻׁבְ בְּ ם'ֹרֹוִעיהֹׁשִ
ַׁ"ל.ַהנַַֹׁ

  .צה
 (ח"ב ה, ז)

ֹ ין" ִפֻלִ לֹֻתְּ ִחיַנתַַׁהַֹׁ–ׁשֶ צֻום'ֶזהַֻׁבְ מְּ ֹ,'ֻצִ
ִרַׁ ֻצָ ֶ ַׁש  ל־ֶאָחד ַֻׁכָ ֹֹמחֹוֹיְך ֵצם ַצמְּ לְּ

לֹו, כְּ ש ִ ֻלֹאַַׁׁוְּ ֶ יחוַֹׁש  ַׁ'.ְוכוִַַֻׁׁלְגבֻולוַָֹׁלֵצאתַׁחֻוץְַַׁׁלַהֻנִ

  .צו
 (ח"ב ה, ח)

ֹֹמִחין' ין ִפֻלִ ֹֻתְּ ְבִחיַנת', ַֻׁבִ ֵהם ֶ ֹש 
ֹרֹוִעים' ָעה בְּ ֹׁשִ נַַׁ' ין ַעֻיֵּ )ַׁ"לֻכַ עֵּ ַׁ–ַׁ(ללְּ

ין ַֹֹנֲעש ִ ַֹטַעם" יֵבי ׁשִ ֹמְּ ָעה בְּ לֵּ )"ׁשִ ְּ ַׁ,י כו, טז(ִמש 
ִחיַנתַׁ:ַהְינוַֻׁ ִרים'ֹֻבְ ׁשֵ ֹֻכְּ ֻבֻוִרים ֶהםֹֹ',ֻדִ ֻבָ ׁשֶ

יִבין ׁשִ לוֹֹֻמְּ פְּ ֻנָ ֹׁשֶ מֹות ׁשָ ַֹהֻנְּ ,ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵהם ֶ ָ )ש  ם ש 

יקָֹוָקֹ":ַׁכד, טז(  ַבעִֹיֻפֹולַֹצֻדִ ֹם".ׁשֶ

  .צז
 (ח"ב ה, ט)

ָֹיִלין" ל ֹֻבַ יָקר י)ַֻׁבִ ִהֻלִ ַׁ–ַׁם מט, יג־כא(ֻתְּ
ַׁ ןַהְינֻו: ָיׁשֵ ֹוְּ ָֹלן ֵאינֹו ׁשֶ יָקר,ֹֹֻכְּ ֻבִ
ין', ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת בְּ ַַֻׁׁבִ ַֹהֻמִֹחיןַֹהְינֻו: ךְּ ַזֻכֵ ֹמְּ ֵאינֹו ׁשֶ
ין', ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ בְּ ָ )ֲַׁאַזיַֻׁבִ ַׁם(ש  ל": ׁשַ ֵהמֹותִֹנמְּ ֻבְּ ֹֻכַ

מוֹֹֻ ַׁ."ִנדְּ

  .צח
 (ח"ב ה, י)

ין, ִפֻלִ ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ ָחה מְּ ִ ַֹהש ֻ ִחיַנת מֹוַַֻׁׁבְּ ֻכְ
ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  ָרכוֹ )"ל ַׁת ל(ֻבְּ :ֹ מְּ ִֹירְּ ַרב ָיהֹ"ׁשֶ

ָנא". חְּ ָֹקאַֹמֻנַ ין ִפֻלִ ֹֻתְּ ָאַמר: ֹוְּ ֹטֻוָבא, ֵדַח ֲַׁהָוהֹֻבָ
ֵדיַֹהְינֻו:ַׁ יַֹעל־יְּ יןֹֹמִחין'ֻכִ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ הֹֻבְּ ,ַֹנֲעש ֶ

ָאךְֹּ'ַהֹ לְּ ְַׁוכוַַֻׁׁ'ֻמַ .'ֹ ָֹצִריךְּ ן ַעל־ֻכֵ ָחה'וְּ מְּ ֵדיֹ'ש ִ ֹֻכְּ ,
ןֹ .ִֹלֻתֵ ָאךְּ לְּ ַהֻמַ ִֹחֻזֻוקֹלְּ

  .צט
 (ח"ב ה, יא)

–ֹֹ ַֹנֲעש ֶ ִחיַנתֹה ֹֻבְּ ֵדי ַעל־יְּ
ָֹרִעים'. ין ִפֻלִ ֵֹיׁשַֹׁ'ֻתְּ י ֻכִ

ֹסֶלת, ֹֻפְּ ֶהם ֹֻבָ ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ֹֹמִחין, ין, ִפֻלִ ֹֻתְּ ִחיַנת יַַֻׁׁבְּ ֻכִ
ֹֹמִחין' ין ִפֻלִ ֲעִליןַַַׁׁה'ֻתְּ ֻמַ ֶ ַׁש  ַַׁעל־ְיֵדי ין ַנֲעש ִ

ַׁ ִחיַנת ִַׁמֻבְ ַַׁהֻגֻוף ְמנֻוִנית ַ ְַׁוש  חֹות ים"ַהֻלֵ ֻתִ ֶֹהחְּ
רוֹֹ ש ָ ָר )ַׁ"ֻבְּ קְּ ִַׁלְבִחיַנתַׁו, ג(א טַוֻיִ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ַׁ,'חֹוָתםֹֻדִ

ִחיַנתַַׁׁ יןֹֹמִחין'ֻבְ ִפֻלִ ַׁ.'ֻתְּ

'ַׁ ְבִחיַנתַׁ'ֵלחֹות ַֻׁבִ ַָׁלֵצאת, ִריִכין ֻצְ ֶ ש 
ָמֵעאל" ִיׁשְּ ֹוְּ ו ֵֹעש ָ ת ֲעִליןַֹׁ."ִטֻפַ ֻמַ ׁשֶ ֻוכְּ

ין,אֹוָתֹ ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹוְּ ַהֻמִֹחין ֹסֶלתֹֻבְּ ָעֵרבֹֻפְּ ִֹנתְּ ֲֹאַזי ַׁם,
הַׁ ט'ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזהַַׁנֲעש ֶ ֻפָ ׁשְּ קֻולַֹהֻמִ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ִקלְּ

  .ק
 (ח"ב ה, יד)

ֻקֻון ִחיַנתֹ־'ֻתִ ֹֻבְּ ין ַֹנֲעש ִ ַהֻמִֹחין',
י־ֻזַֹהר קטו:( ֻקֻונֵּ ָיןֹ)ֻתִ ַכסְּ מְּ ֹֻדִ ין ִפֻלִ ֹ"ֻתְּ :

ֹ ֹֹמָחא" צֻותֹ–ַעל נֹוצְּ ֹ'ִהתְּ ֵֹהם ין' ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ י ־ֻכִ
ַֹהֻמִֹחין'.ֹ

  .קא
 (ח"ב ה, יד)

ַמֹ ֹֻגְּ ֹהֻוא ֹחֹוָתםָֹאז ֻקֻון ֹ'ֻתִ ר
ין',ֹ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻדִ

ָרא־ָאֳחָרא', ִסטְּ ֹֻדְּ ֹ'חֹוָתם ֶַַׁׁהֶפךְּ ְבִחיַנת  ףמֻוַס )ֻבִ

ֻפוֻ ם־יוֹ   ֻפֻורֵֹיָחֵתמֻון".:ַׁר(ֻכִ יֹוםֹצֹוםֹֻכִ  "ֻובְּ

הֹ ַֹנֲעש ֶ ׁשֻוָבה', ֵמי־ֻתְּ ֶרת־יְּ 'ֲעש ֶ ֻבַ ׁשֶ
ֹוֹֻ ין'. ִפֻלִ ַֹהֻתְּ ֻקֻון ֹ'ֻתִ ִחיַנת 'יֹום־ֻבְּ בְּ

ֻקֻוָנם.ֹ ַמרֹֻתִ ֻפֻוִרים',ֹהֻואֹֻגְּ ַֹהֻכִ

  .קב
 (ח"ב מ)

ם־ ֵ ַֹהׁשֻ ֵֹאֶצל עֹוֵרר ִנתְּ ֹוְּ ךְּ ׁשָ ִנמְּ
יַח, ֻגִ ַהׁשְּ ֹלְּ ֹ'ֵעיַנִים' ִחיַנת ֹֻבְּ , ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ

ִחינַַׁ ָבִרי)תַֻׁבְ הַַׁעל־ַׁ–ַׁ'"הֵֹעיֵני":ַׁם יא, יב(ֻדְּ ֶזהַַׁנֲעש ֶ

ֶזה ֹוְּ

ֹ ֻדַ ֹי"ׁשַ

ֵדיַעֹ ֹל־יְּ

ֹ"ָאָדם

ֶֹזה

ט' ֻפָ ׁשְּ ֹ'ִעֻוֻותַֹהֻמִ

ֵיׁשֹ ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

יוֹֹ ֻפוֹֻם־ֻבְּ ֹר,ֻכִ

נֻו: ַֹהיְּ

ֵֹמֵהיָכן



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לד ָוֶאְתַחֻנַ

ם־ִיְתַׁ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ָרֵאל ִַׁיש ְ מֹות ְ ִַׁנש  ֵארְַׁיֵדי ִַׁמְתֻפָ ַרְך ֻבָ
ְבִחיַנתַׁ ֶהם,ַֻׁבִ יָ )ֻבָ עְּ ַ ש  ָרֵאל":ַׁה מט, ג(יְּ רִֹיש ְּ ךֲָֹֹאׁשֶ ֹֻבְּ

ָאֹֹ ֻפָ  ר".ֶאתְּ

ֲארֻות' ֻפָ ִחיַנתַֹׁ–ַַׁה'ִהתְּ ֹֻבְּ ין ַנֲעש ִ
ין' ִפֻלִ ְקָרִאין ֹ'ֻתְ ֻנִ ֶ ֵאר"ש  ָרכוֹ )ַׁ"ֻפְ ת ֻבְּ

עוֹ יא.  ַׁד(וְּ ֹ'ֹמִחין',ֹ, ִחיַנת ֹֻבְּ ֵֹהם ין' ִפֻלִ ַה'ֻתְּ וְּ
ִנכְֹּ הֹוְּ הַֹנֲעש ֶ ֵעיַנִים,ֹֻוִמֻזֶ ִעיןֹֻבָ ִניםֹֻובֹוקְּ ָנִסיןִֹלפְּ

ֵדי־ ַעל־יְּ ֹׁשֶ ָיכֹול, בְּ ֹֻכִ ' ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ַחת ֻגָ 'ַהׁשְּ
ָרֵאל'ֹ תֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַ ֺדׁשֻ הֹ'קְּ  '.ְוכוֶַַֻׁׁזהַֹנֲעש ֶ

ָרֵאלַׁ ש ְ ִַׁמֻיִ ים ַַׁרֻבִ ַׁיֹוֵתר ֻתֹוְסִפין ֻנִ ֶ ַׁש ֻ ַמה
ַֻׁוְלִהְתַׁ ְַׁלָעְבדֹו רֹוִצים ֶ ַׁש  ֵַׁאָליו ַׁ–ָקֵרב

ַרְך,ַׁ ִַׁיְתֻבָ ֲארֻותֹו ִַׁהְתֻפָ ַׁיֹוֵתר ְַׁוִנֻתֹוֵסף ל ֻדֵ ִנְתֻגַ
ֵאַׁ ְתֻפָ ֻמִ ֶ ֵַׁאָליו.ש  ְתָקְרִבים ַַׁהֻמִ ָרֵאל ִַׁיש ְ ַעֻמֹו ַֻׁבְ ַׁר

יןֹֹמִחין'.ַׁ ִפֻלִ יןֹ'ֻתְּ ֵדי־ֶזהַֹנֲעש ִ ַעל־יְּ ֹוְּ

ֲארֻות',ֹ ֻפָ ַֹה'ִהתְּ ֹזֹאת אֹות ִֹלרְּ כֹול ֻיָ ֹׁשֶ ִמי
לֹ ַקֻבֵ ֹֻו'ֹמִחין',ֹהִֹמזֶֹֻהֻואֹמְּ ֵאר' ִחיַנתֹ'ֻפְּ ֻבְּ

ין', ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ ֹֻבְּ ן ַֹגם־ֻכֵ לֹו יןֶֹאצְּ ַנֲעש ִ ְוִנְכָנִסיןַַׁׁוְּ
ןַׁ יןֵַׁעיָניוַַׁגם־ֻכֵ ַַׁוַנֲעש ִ 'ֵעיַנִים', ִלְפִניםַֻׁובֹוְקִעיןַֻׁבָ

ַׁ ְבִחיַנת ֹה'".ֻבִ ַֻׁוְבָכַַׁׁ"ֵעיֵני ֻכֵַׁל־ָמקֹום ְסֻתַ ֻמִ ֶ לַׁש 
ִחַׁ ַֻׁבְ ן ַַׁגם־ֻכֵ ם ָ ַׁש  ה ַַׁנֲעש ֶ ְַׁורֹוֶאה, ֹ"ֲאִויָראיַנת

ָרֵאל"ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָבא)ֹֻדְּ ָרא־ֻבָ תְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁקנח:( ֻבַ

ֲארֻותֹוֹ ֻפָ אֹותִֹהתְּ ֻיֻוַכלִֹלרְּ ִמיֹהֻואֶֹזהֹׁשֶ
ֹ ? ַרךְּ ֻבָ יק־ֹ–ִיתְּ ֻדִ רֹוֶאהַֹהֻצַ ֹׁשֶ ָנםִֹמי ָאמְּ

ֹ ָקֵרָֹהֱאֶמת ֻמְּ ,ֹׁשֶ ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ ַֹלֲעבֹוָדתֹו ֵני־ָאָדם ֹֻבְּ ב
ֹ בֻות ָקרְּ ִֹהתְּ ר ִֹעֻקָ הֻוא ַֹלֲאִביֶהםֹוְּ ָרֵאל ִיש ְּ

ֹ ַמִים, ָ ׁשֻ ֻבַ הוֹֻׁשֶ ֹוְּ ֹא ִֹעֻקַ ֲארֻותוֹֹר ֻפָ ַרךְִֹֹּהתְּ ֻבָ ֹ–ִֹיתְּ
לֹֻבֹו.ִמֹֹ ֻכֵ ֻתַ סְּ ֻמִ ֹיֹׁשֶ

ִציםֹ ַקֻבְּ תְּ ֻמִ ֹׁשֶ ֻבֻוץ ַֹהֻקִ ֵעת ֹֻבְּ ָבר: ַהֻדָ
ָאזֹ ֹׁשֶ ָנה, ָ רֹאׁש־ַהׁשֻ ֹֻבְּ יֹוֵתר ֹֻובְּ ֵאָליו,

ֹ דֹול ַֹהֻגָ ֻבֻוץ ַֹהֻקִ ֲארֹ–הֻוא ֻפָ ַֹהִהתְּ דֹולֲֹאַזי ֹֻגָ ֻות
ֹ יֹוֵתר כוֹֻֻבְּ ֹוְּ ל ֻכֵ ֻתַ סְּ ֻמִ ֹׁשֶ ִֹמי ֲֹאַזי לָֹאֹֹֻבוֹֹ'. ַקֻבֵ ֹמְּ ז,

ן ַֹגם־ֻכֵ לֹו יןֶֹאצְּ ַנֲעש ִ ַֹהֻזֹאת,ֹוְּ ֲארֻות' ֻפָ ִֹמןַֹה'ִהתְּ
"לֹֹ ֻנַ יןֹֹמִחין'ֹֻכַ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ כוֹֻֻבְּ  '.וְּ

  .קג
 (ח"ב סז)

ׁש'ִקֻיוֹֻ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ִחיַנתַֹׁ–ַׁםֹ'ֻבֵ ֵדיֹֻבְּ ַעל־יְּ
ִית'ִַׁחין'.ַה'ֻמֹֹ ֹ'ֻבַ ם ִחיַנתַֹׁ–ַֻׁגַ ֹֻבְּ ֶזה

ים ֻתִ ַֹה'ֻמִֹחין'ַֹה'ֻבָ ֵֹהם ם ָ ׁשֻ ֹׁשֶ ין', ִפֻלִ ַֹהֻתְּ ל ַׁׁשֶ
 '.ְוכוַַֻׁׁ

לַֹעלֹ ַאֻבֵ תְּ ָכלַֹהֻמִ ֹלְּ ִטיַח ִהבְּ
יָ )ִַׁצֻיֹון עְּ ַ ש  ַׁה סא, ג(יְּ ֻום": ָֹלש 

ֵֹאֶפר"ִצֻיוַֹֹֹלֲאֵבֵלי ַחת ֹֻתַ ֵאר ֹֻפְּ ַחתַֹׁ–ַׁן ֹֻתַ ֵאר' 'ֻפְּ
ַֹה'ֻמִֹחין','ֵאֶפֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֶֹזה ֵאר' ֹ'ֻפְּ ָקא. יְּ ֹֻדַ ֹר'

ין'ֹֹ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ כוֹֻֻבְּ  '.וְּ

  .קד
 (ח"ב עב)

ֹלֹוֹ ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָֹצִריךְּ ָוה, ִֹמצְּ ין עֹוש ִ ׁשֶ ֻכְּ
ִאיםֹ ֹֻבָ ֵֹאיךְּ י ֹֻכִ דֹוָלה. ֹֻגְּ ה ֹֻבֻוׁשָ ן ַגם־ֻכֵ
א',ֹ ֻכָ ַמלְּ ֹֻדְּ ֵרי תְּ ֹ'ֻכִ ֵהם ֹׁשֶ ין' ִפֻלִ ַֹה'ֻתְּ ַלֲחטֹף

ַלֲהֹ ָֹהרֹאׁש.וְּ ַֹעל ֹאם תְּ ֹֻפִ ַָׁראֻויִַַׁׁניָחם אי ַוֻדַ ֻבְ
ֹותֵַׁאיֶזה אַַׁלֲעש  ֻבָ ֶ ש  דֹוָלהַֻׁכְ הַֻׁגְ ָ ַֻׁבֻוש  ְהֶיהַׁלֹו ֻיִ ֶ ַׁש 

ִַׁמְצָוה.ַׁ

  .קה
 ()ח"ב עז

דֹול,ֹ ֹֻגָ יק ַֹצֻדִ ֲֹאִפֻלֻו ָרֵאל, ש ְּ ִמֻיִ
ָכלֹ ֵֹאיֶזהַֹצַערֹֻבְּ ֶיהֹלֹו הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָצִריךְּ

ִחיַנתְַׁוזֶַַׁׁ–'.ְַׁוכוַַֻׁׁיֹום ין'הַֻׁבְ ִפֻלִ לֹֻתְּ אֹׁשֶ ֻתָ רְּ ֻבַ ַׁ'ַמעְּ
ְַׁוכוַֻׁ ֹ'ֹמִחין',ֹ', ִחיַנת ֹֻבְּ ֵֹהם ין' ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ י ֻכִ

ָאה', ֹ'ִירְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ִֹהיא צֻוָעה' ָה'רְּ ַַׁׁוְּ י צֻוָעהֻכִ ֹ'רְּ
א'ֹ יׁשָ פֻוָלה'ִהיאַַֻׁׁבִ ָאהֹנְּ ַמ )ַׁ'ִירְּ ֻדָ  .ר יא:(ַהֻזַֹה ת ַהקְּ

ָאה רְּ ה'־ַה'ֻיִ ָ ֺדׁשֻ קְּ ִחיַנתַׁ–ַֻׁדִ ַֻׁבְ ן ַַׁגם־ֻכֵ ִַׁהיא
ֹ ה'.־צֻוָעה'רְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ִחיַנתַֹֻׁדִ ֹֻבְּ ֶזה וְּ

לֹ ֹׁשֶ א ֻתָ רְּ ֻבַ עְּ ַֹה'ֻמַ תֹוךְּ ֹֻבְּ עֹוֶבֶרת ֹׁשֶ צֻוָעה' ָה'רְּ
ֹ ין' ִפֻלִ ַַׁׁ–ֻתְּ ֶ ַׁש  צֻוָעה''ָהַַׁהְינֻו ַַׁהַַׁׁרְּ ִהיא ֶ ָאה',ש  רְּ ַׁ'ֻיִ

יןַַׁׁ'עֹוֶבֶרת'ִהיאַַׁׁ ִפֻלִ תֹוְךַַׁהֻמִֹחיןְַׁוַהֻתְ  '.ְוכוַֻֻׁבְ

ֻזוֹֹ ֹׁשֶ ָרֵאל ִֹיש ְּ ִֹאיׁש ל ֹיֹוםֹֻכָ ָכל ֹֻבְּ ֶכה
ִחיַנתֹ'מֹֹ ין'ִלבְּ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ַׁ–ִַׁחין',

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָכל ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ֲֹאָבל

ר ִעֻקָ ֹוְּ

ר ִֹעֻקָ

ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹוְּ

ֲֹאִפֻלוֹֻ

ל־ֶאָחד ֹֻכָ

ֵכן ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לה ָוֶאְתַחֻנַ

צֻוָעה'ֹ ִחיַנתָֹה'רְּ בְּ ֹֻבִ ן, ַֹגם־ֻכֵ ָאה' עֹוֵברָֹעָליוֹ'ִירְּ
ֹ ין' ִפֻלִ ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ א ֻתָ רְּ ֻבַ 'ַמעְּ ֹֻבְּ עֹוֶבֶרת הֹ–ׁשֶ ֹֻוִמֻזֶ

ָכלֹיֹום. ָכלֶֹאָחדֵֹאיֶזהַֹצַערֹֻבְּ לֹֻוָבאֹלְּ ׁשֵ לְּ ֻתַ ִֹנׁשְּ

  .קו
"ן) י־ָהרַׁ ח  בְּ ִ  (ח"ב כב ש 

ֵֹמֶאֶרץ־ ֲחָזָרה ֹֻבַ ַֹז"ל נֻו ַֹרֻבֵ ל ׁשֶ
נֹות, ֻכָ ֻסַ ָצאֹֻבַ ָהָיהִֹנמְּ ׁשֶ ָרֵאל,ֹֻכְּ ִַׁיש ְּ

ֹבִַׁהְתִחיל ַַׁלֲחש  ַעְצמֹו:ַָׁאז הַֹמה"ַֻׁבְ ֲעש ֶ ִֹאםֹֻיַ
ֵאיֶזהֹאֹותוֹֹֹיֹוִליכוֹֻ םַֹעלָֹמקֹוםֹלְּ ֵאיןַֹהֻיָ םֹׁשֶ ֹׁשָ
הֻוִדי רוֹֹֻיְּ ֻכְּ ִימְּ םֹאֹותוֹֹֹוְּ םֹיֻוַכלֹךְֵֹּאי?ֹׁשָ ַקֻיֵ םֹלְּ ֹׁשָ

וֹותֶֹאתֹ  !?"ַהֻתֹוָרהִֹמצְּ

ָכה ֻזָ ֶ אַׁש  ֻבָ ֶ ָגהַַׁעלַׁש  ָ ַַׁהש ֻ ֻיֻוַכל": ַֹלֲעֹבדֹׁשֶ
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֻלֹאֲֹאִפֻלוַֹֹֻהׁשֵ ׁשֶ ַחס־ֹיֻוַכלֹֻכְּ

לֹוםֹ ׁשָ םֹוְּ ַקֻיֵ וֹותֹלְּ צְּ ַׁ!"ַהֻמִ

יג ִ לַָׁהֲעבֹוָדהֶַׁאתִַׁהש ֻ ֶ ַָׁהעֹוָלם'ַׁ'ֲאבֹותַׁש 
ָהָיה ֶ ן־ֻתֹוָרה'ַׁ'ֹקֶדםַָׁלֶהםַׁש  ַַׁמֻתַ מוַֻׁ, ֻיְ ֻקִ ֶ ַׁש 

ל ְצוֹותַֻׁכָ יַַׁהֻמִ ֻלֹאַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֶ וַַֻׁׁש  ַׁאֹוָתןַָׁעש 
ֻוָטן ְפש  ַֻׁכִ מוֹֹ. םֹ'ַיֲעֹקב־ָאִבינֻו'ֹֻכְּ ֻיֵ ֻקִ ַותֹׁשֶ ִֹמצְּ
ין ִפֻלִ ֵדיֹֻתְּ לֹותַֹעל־יְּ קְּ רַֹהֻמַ לֲֹאׁשֶ ֻצֵ דֻוַעֹֹֻפִ ֻיָ ַֻׁכַ

א קסב.(ַׁ צֵּ ֶזהְַׁוַכֻיֹוֵצאַׁ,)ֻזַֹהר ַוֻיֵּ ַׁ.ֻבָ

יג ִ ִהש ֻ ֶ םֵַׁאיךְַַׁׁש  לֶַׁאתְַׁלַקֻיֵ ְצוֹותַֻׁכָ ַַׁהֻמִ
ֶדֶרךְַׁ ְהֶיהֶַׁזהַֻׁבְ ֻיִ ֶ ש  םַָׁאנֻוסַֻׁכְ ָ ָמקֹוםַׁ,ש  ַֻׁבְ
רוַַֻׁׁ ְמֻכְ ֻיִ ֶ לֹוםַׁאֹותוַַֹׁׁש  ָ ַׁ.ַחס־ְוש 

ָכה ֻזָ ׁשֶ ָגהֹֻכְּ ָ ַהש ֻ ֹזוֹֹֹלְּ ם־ֲֹעָזרוֹֹ, ַהׁשֵ
ַרךְֹּ ֻבָ  ְוכֻו'ְַׁוכֻו'.ִַׁיתְּ

  .קז
"ן ח"ב לא) י־ָהרַׁ ח  בְּ ִ  (ש 

א ָרֵאל,ֹֻבָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵֹאָליוַֹז"לָֹהָיהֹֻבְּ
ָֹחׁשֻובֶֹֹאָחד ָהָיה ֹׁשֶ דֹוִלים ֵמַהֻגְּ

ֹאד ִקיַׁ,מְּ ַֻׁבָ ָכלְַׁוָהָיה ַַֻׁׁבְ ַ ֵריַׁס"ַהש ֻ ָלהַֻׁוִמֻמָ .ַַׁקֻבָ
נוְַַֻׁׁוִהְפִציר ֵֹליַדעַׁל:"זְַַַׁׁלַרֻבֵ צֹונֹו רְּ ַעםֹׁשֶ ַֹהֻטַ

ָרֵאל.ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ אֹלְּ הֹהֻואֹֻבָ יָֹלֻמָ  ָהֲאִמֻתִ

ׁשֻום־אֹוָפן.ֹ ַגֻלֹותֹלֹוֹֻבְּ ַז"לֹלֹאָֹרָצהֹלְּ
דֹול ְַׁמֹאד:ַַׁׁל"ַהנְַַַׁׁוַהֻגָ ַֻׁבֹו ִַׁהְפִציר ֻוב ש 

ֵדנוֹֻ ַלֻמְּ ֹיְּ חֹות ָכל־ַהֻפָ ֻלְּ נוֹֹֻׁשֶ ִֹחֻדֻוׁשֵֹֹאיֶזהַֹרֻבֵ
יו ֱחָמִדיםֵֹמִחֻדֻוׁשָ ִעיִמים,ַֹהֻנֶ ַהֻנְּ ֹמַעַַׁׁוְּ ְ ִַׁלש 

י־ֻתֹוָרה ֵ יוִַׁחֻדֻוש  ִַַׁׁמֻפִ דֹוש  ַַׁהֻקָ ַׁעֹוֵררִיְתַַׁׁאֻוַלי,
ְַַׁׁלָבֵבנוַֻׁ ַרךְַַַׁׁלֲעבֹוָדתוֵַַֹׁׁמָחָדש  ִַׁיְתֻבָ ַׁאֻוַליְַׁוַגם,
ה יָלאִַׁנְזֻכֶ ילְַׁלָהִביןִַׁמֻמֵ ֻכִ ְַׁרִמיָזאֵַׁאיֶזהַֻׁוְלַהש ְ

הַׁ ֺקֻדָ ַׁ.ל"ַהנֵַַַֻׁׁמַהֻנְ

ִחיל נוִֹֹֻהתְּ ַלֵהבֹל"זַַֹֹרֻבֵ ִהתְּ ֹאדֹלְּ ֹמְּ
י ֻפֵ ִרׁשְּ יֹֻבְּ ֻפֵ ֶהֶבתִֹרׁשְּ לְּ ֹק"יֹׁשַ ַֻׁוָפָניו,

יִדיםִַׁנְתַלֲהבוַֻׁוְִַַׁׁנְבֲערוַֻׁ ַלֻפִ ְַׁוכֻו',ְַׁוִהְתִחילַֻׁכְ ש  ַַׁמֻמָ
ר ֹוןְַׁלַדֻבֵ ָלש  ַַׁהַנ"לַֻׁבְ דֹול ְַׁלַהֻגָ ֶַׁזה ם": ֻתֶ ַדעְּ ַֹהיְּ
נֹותֹסֹוד ֻוָ יןֹֻכַ ִפֻלִ יבַׁ–!ֹ"?ַהֻתְּ ִ ְַׁקָצתַׁל"ַהנַַַֻׁׁלוֵַַֹׁׁהש 

נֹותַׁ ֻוָ ַׁ.ֻכַ

ַׁלוַֹׁ ָֹלאו": ֶרךְֹֹּזוֹֹֹלֹא, לַֹהֻדֶ ַנתֹׁשֶ ֻוָ ֹ'ֻכַ
ין'ֹ ִפֻלִ ֵכיוָֹֹ–ֻתְּ ֶכםֹןוְּ ֵאינְּ ִעיםֹׁשֶ ֹ'סֹודֹיֹודְּ

נֹות ֻוָ ין',ֹֻכַ ִפֻלִ ֶכםֹֻתְּ ִעיםֵֹאינְּ עֹ'סֹודֹיֹודְּ ֻבַ ַֹארְּ
לֹרֻוחֹות ָרֵאל'!ֹׁשֶ וַׁ–ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ָ ַַׁאְתִחילְַׁוַעְכש 

הֶַׁרֶמזֵַׁאיֶזהַָׁלֶכםְַׁלַגֻלֹותַׁ ַׁ".ִמֻזֶ

ר ֲאׁשֶ ִחילֹֻכַ ר,ִֹהתְּ ַדֻבֵ ִחילֹלְּ ָֹלֵצאתִֹהתְּ
ם רֹונֹו.ֹֻדָ :ַׁל"ַהנְַַַׁׁלֶהָחָכםַׁרְוָאַמִַֹׁמֻגְּ

ה" אוַֹֹֻעֻתָ ֵעיֵניֶכם,ֹרְּ יֹֻבְּ יִמיםֵֹאיןֹֻכִ ֻכִ ִמן־ַֹמסְּ
ַמִיםֹ ָ ַגֻלֹותַֹהׁשֻ ָברָֹלֶכםֹלְּ ֹ!"ֻדָ

ָרָאה ֶ ש  ֵעיָניוַׁזֹאתַׁל"ַהנֶַַַֻׁׁהָחָכםַֻׁכְ ,ַֻׁבְ
ַנע ֹרֹאש וֹֹֹלוִֹֹֹנעְּ ׁשֹ, ֹאדֹאֹותוֹֹֹֻוִבֻקֵ ֹמְּ

ֹחל מְּ ֻיִ ִריַחֹֹלוֹֹֹׁשֶ ִהטְּ ֶ ֹׁשֻ ל־ֹאֹותוַֹֹֹמה ךְֹֻּכָ ,ֹֻכָ
ַהל ִנבְּ ֹאדֹוְּ ֶזהֹמְּ ֹֻבָ לֹא. ם,ָֹלזֻוזָֹרָצהֹוְּ ָ ַֹעדִֹמׁשֻ

ַחלֹ ֻמָ נוֹֹֻלוֹֹֹׁשֶ ֹ.ל"זַַֹֹרֻבֵ

  .קח
י) ד־ִסֻפֻור  מַׁ ְּ ר ש  זַׁ ֻגָ ֶ ֶלךְּ ש  ה ד ִמֻמֶ ֲעש ֶ ֻיֹות, מַׁ ֲעש ִ  (מַׁ

רַָׁהָאנֻוס:ְַׁוָאַמר בֹוִדיֹ"ִעֻקַ ֶיהֹֻכְּ ֶאהְּ ֹׁשֶ
אי ַ יֹותַֹרׁשֻ הֻוִדיִֹלהְּ ָיאֹיְּ ֶהסְּ ַפרְּ ַהֹ,ֹֻבְּ יַחֹלְּ ֹֻנִ

יתֹ יןַֹטֻלִ ִפֻלִ ָיא"!ֹֻותְּ ֶהסְּ ַפרְּ ֹֻבְּ

ִסיָעתוֹֹ נְּ ֹֻבִ

ַֹעד

י ֹֻכִ

ַֹעד

ֵתֶכף ֹוְּ

נ ַרֻבֵ ׁשֶ ֹוֹֻֻכְּ

נ ַרֻבֵ ֹוֹֻוְּ

ד ִֹמֻיָ

ָֹאַמר

ִהי ַֹויְּ

ֵתֶכף ֹוְּ

ָֹעָנה



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לו ָוֶאְתַחֻנַ

ֶלךְַׁ ְַׁמֹאדְַׁלַהֻמֶ ָכלֵַׁמֲחַמת, ֻבְ ֶ ְַׁמִדיָנתוַַֹׁׁש 
ִאיםֵַׁאיָנם ָ ְַׁיהֻוִדיםִַׁלְהיֹותַַׁרש ֻ ֲַׁאָבל,

ֵרָרהַׁלוַַָֹׁׁהָיהַׁלֹאַׁ בֻוָעהֵַׁמֲחַמתַֻׁבְ ְ ַׁ.ַהש ֻ
יַח ָֹהָאנֻוס,ָֹהַלךְֹּ ית ְוִהֻנִ ין ַטֻלִ  ֻוְתִפֻלִ

ַפְרֶה   .ְסָיאֻבְ
ֶלךְֵֹֹּמת הַֹהֻמֶ ַנֲעש ָ נוֹֹֹוְּ ְַׁוכֻו'.ֶַׁמֶלךְֹֹֻּבְּ

ַהחֹוֵזי־ֻכֹוָכִבים:ַַׁׁלוְַַֹׁׁוָאְמרוַֻׁ
עוֹֹ רְּ ֻזַ ַרתֹלֹאֹ"ׁשֶ ֹֺיכְּ ֹמרַֹרק, ׁשְּ ֻיִ ֹורֹׁשֶ ה"ִֹמׁשֻ ַָׁוש ֶ

הַׁ.ְוכֻו' ְנֲהגוְַַֻׁׁלָבָניוְַׁוִצֻוָ ֻיִ ֶ ןַׁש  ם־ֻכֵ מֹותוַַֹֻׁׁגַ ֶדֶרְךַַֻׁׁכְ ַֻׁבְ
הַׁ ַֻׁוֵמת.ַַׁרֻכָ

נוֹֹ ֶֹמֶלךְֹֹֻּבְּ ִחיל, ִהתְּ הֹגֹוְּ ָידִֹלנְּ ַָׁרָמהֹֻבְּ
ה ְַׁוִצֻוָ ֻלֹאְַׁלַהְכִריז:ְַׁוכֻו', ֵצאֹ"ׁשֶ ִֹיֻמָ

ִדיָנתוֹֹ מְּ הֹׁשֹורֹֻבִ ָֹוש ֶ ֵדי, ֻלֹאֹֻכְּ ֶיהֹׁשֶ ָרתִֹיהְּ ִֹנכְּ
עֹו"ֹ ְַׁוכֻו'.ַַׁזרְּ

ִרים ָ לַֹהש ֻ ׁשֹֹֻכָ ֻיֵ ַמֻנֻות,ָֹלֶהםֹׁשֶ ִַׁהתְּ
ָעְבדוַַֻׁׁאֹוָתןֲַׁאִפֻלוַֻׁ ֶ ֲאִבי־ֶַׁצלֵאַַׁׁש 

ְַׁוכֻו'.ֲַׁאִבי תֹוָכםְַׁזֵקנֹו רָֹהָיהֹֻבְּ ַ ָֹהָאנֻוסַֹהש ֻ
ַאלַׁל."ַהנַֹֻ ָ ֶלךְַַׁׁאֹותוְַַֹׁׁוש  ָררֻותֹ"ַמהוַֹֻׁ:ַהֻמֶ ְּ ַֹהש ֻ

ַמֻנֻותֹ ַהִהתְּ ָך"ֹוְּ ֻלְּ ַׁ!?ׁשֶ

ַׁלוַֹׁ ָררֻות: ְּ יֹ"ַהש ֻ ֻלִ ֶיהֹהֻוא,ֹׁשֶ ֶאהְּ ֹׁשֶ
אי ַ יֹותַֹרׁשֻ הֻוִדיִֹלהְּ ָיא,ֹיְּ ֶהסְּ ַפרְּ ֹֻבְּ

ִביל ׁשְּ יִתיַֹהֻטֹוָבהֹֻבִ ָעש ִ ָך"!ֹׁשֶ ֵקנְּ ָלַקחַׁ–ִַׁלזְּ ֹוְּ
ָחַזר,ֹזֹאתֵֹמִאֻתוֹֹֹ הֹוְּ ַנֲעש ָ ֹ.ָאנֻוסֹוְּ

ֲחלֹום:ַָׁרָאה ַֻׁבַ ַַׁהֶמֶלְך
ַמִים ָ ַהׁשֻ יםֹ"ׁשֶ ַֹזֻכִ ָרָאה, לֹוְּ ֹֻכָ

ר ֵנים־ָעש ָ ְּ לֹותַֹהׁשֻ ָרָאה,ַֹמֻזָ ֹורֹוְּ ׁשֻ הֹׁשֶ ׁשָֹֹוש ֶ ֻיֵ ֹׁשֶ
יןֹ לֹותֹֻבֵ ֻזָ ֲחִקַֹֹהֻמַ ש ַ ֻנֻו"ֹיםמְּ ַׁ.ִמֻמֶ

ְַׁמֹאד ה, ֹ'ֵסֶפרֶַׁאתְַׁלָהִביאְַׁוִצֻוָ
רֹונֹות' כְּ תֻובְַׁוָרָאה,ַַׁהֻזִ ַעל־ַֻׁבֹו:ַֻׁכָ "ׁשֶ

ֵדיֹ הֹׁשֹורֹיְּ ֶיהָֹוש ֶ ָרתִֹיהְּ עֹו"!ִֹנכְּ ַַׁזרְּ

ַחדַָׁעָליו ְַׁוכֻו'ַֻׁפַ דֹול ַֻׁגָ ְַׁלָכלְַׁוָקָרא,
ַַׁה'ֻפֹוְתֵרי־ֲחלֹומֹות' ַָׁהָיהֶַׁאָחדְַׁוָכל,

ְַׁוכֻו'.ַֻׁפֹוֵתר ְוכֻו'.ֶַַׁׁאָחדַָׁחָכםֵַׁאָליוַֻׁוָבאְַׁלַעְצמֹו
ֶלְך.ְַׁוהֻוַטבַׁ ְַׁלַהֻמֶ

ֻתוִֹֹֹעם ָכלֹֻוָבָניוִֹאׁשְּ עוֹֹֹוְּ קֹוםַֹזרְּ ַֹלֻמָ
ַַׁׁל"ַהנַֹֻ ךְְֹּוכֻו'. ־ֻכָ תֹוךְּ ,ָֹהֵאׁשָֹֹרָאהֹֻבְּ

ָהיוֻ  ְוָרָאה ֶ ֶרְך  הֹוְלִכים ש   ְמָלִכים ָהֵאש   ֻדֶ
ִפים ִויהֻוִדים ַטֻלִ  ְמֺעֻטָ ין יתֻבְ ֶזהֹ,ֻוְתִפֻלִ ָֹהָיהֹוְּ
ָהיוֵֹֹֻמֲחַמת ָלִכיםֹאֹוָתןֵֹאֶצלֹׁשֶ ִביםַֹהֻמְּ ֹיֹוׁשְּ
הֻוִדים ִדיָנָתםֹיְּ מְּ ֹֻבִ ןַֹעל, כֹוִליםָֹהיוֹֹֻֻכֵ ֵֹליֵלךְֹֹּיְּ

ֶרךְֹֹּ כֻו'ֹֻדֶ ַׁ.ָהֵאׁשֹוְּ

ב ַ ַָׁחש  רֹוֶאהֹ"ֵמַאַחר: ָארֹׁשֶ ְּ ׁשֻ ֹׁשֶ
ָלִכים ִכיםֹמְּ םֹהֹולְּ ֶרךְֹֹּׁשָ ,ָֹהֵאׁשֹֹֻדֶ

ןַעל־ םָֹאַמרֹֻכֵ ֻגַ "ֹהֻואֹׁשֶ ֵַַׁׁיֵלךְּ ָהַלךְְֹּוכֻו'. ֹוְּ
ֶלךְֹּ עוַֹֹֹהֻמֶ ַזרְּ ֹוְּ ַלט, ׁשָ ֶהםֹוְּ ָֹהֵאׁשֹֹֻבָ ַרף, ִנש ְּ ֹהֻואֹוְּ

עוֹֹֹ ַזרְּ תוֹֹֻוְּ רְּ ִנכְּ ם!ֹוְּ ֻלָ ֹֻכֺ

ְַׁלֵביתוֶַַֹׁׁהָחָכם ַַָׁׁהָיה, מֻוֻהַ ֵעיֵניַֻׁתָ ַֻׁבְ
ִרים: ָ ָמרָֹהָיהֹ"ֲהֻלֹאַַׁהש ֻ ֹורִֹנׁשְּ ִֹמׁשֻ

הֹ ֵאיךְֹּ,ָֹוש ֶ אֹוְּ ֶיהֹֻבָ הְּ ֻיִ ָרתֹׁשֶ עֹו"?!ֹהֻואִֹנכְּ ַזרְּ ַׁוְּ

ָאַמרָֹהָאנֻוס ֹוְּ ַרתַֹעל־ָיִדי": יֹ"!ִנכְּ ֹֻכִ
ָֹראוַֹֹֻהחֹוֵזי־ֻכֹוָכִבים לֹא, עוֹֹֻוְּ ָֹמהָֹידְּ

י,ָֹראוֹֻ ֹור' ֻכִ ין 'ש  ין' ֵמעֹורוֹ  עֹוש ִ ִפֻלִ ה', 'ֻתְ  ְו'ש ֶ
ין ְמרוֹ  עֹוש ִ ית' 'ִציִצית' ִמֻצַ ְוַעל־, ְל'ַטֻלִ

 ְוַזְרעֹו! הֻוא ִנְכָרת ְיֵדיֶהם 

ָלִכים אֹוָתן ָהיוֻ  ַהֻמְ ֶ ִרים ְיהֻוִדים ש   ֻדָ
ְמִדיָנָתם ין, ֻבִ ִ ש  ֺלֻבָ ֻמְ ֶ ית ש  ַטֻלִ ין ֻבְ ֹ–ֹֻוְתִפֻלִ

ִכיםָֹהיוֹֹֻ ֶרךְֹֹּהֹולְּ לֹאָֹהֵאׁשֹֹֻדֶ ָללִֹנֻזֹוִקיםָֹהיוֹֹֻוְּ ֹ.ֻכְּ

ַרת ֻלֹא ַעל־ְיֵדיֹ–ִֹנכְּ ֶ ִאים ָהיוֻ  ש  ָ  ַרש ֻ
ין ְיהֻוִדים ִ ֻלֹוְבש  ֶ ית ש  ין ַטֻלִ  ֻוְתִפֻלִ

ב ֵ ְמִדיָנתוֹ  ֵליש  ןֹ,ֻבִ ַעל־ֻכֵ ֹורָֹהיוֹֹֻוְּ הַֹהׁשֻ ָֹוש ֶ
לֹות ֻזָ ֻמַ ֻבַ ֹוֲחִקיםֹׁשֶ ֻנוֹֹֻש  ִֹמֻמֶ י, ַֹהחֹוֵזי־ֻכֹוָכִביםֹֻכִ

לֹאָֹראוֹֻ עוֹֹֻוְּ ָֹראוָֹֹֻמהָֹידְּ ַרת, ִנכְּ עוֹֹֹהֻואֹוְּ ַזרְּ ֹוְּ
נַֹֹֻ ֹ.ל"ֻכַ

ים ב, ג()ֻתְּ ַׁ"מֹוְסרֹוֵתימוֹ  ֶאת ַׁ.ִהֻלִ
לֵֹהםֹ–ֹ"מֹוֵסרֹות" ֹ,'עֹור'ֹׁשֶ

ִחיַנתֹ ִפיִלין'ֹֻבְּ ַׁ.'ֻתְ

ם( ָ ,ֹ'ֲחָבִלים'ֵֹהםַׁ–ַׁ"ֲעבֹות"ַׁ.)ש 
ִחיַנת ְַׁוכֻו'ְַׁוכֻו'.ַׁ'ִציִצית'ֹֻבְּ

ָחָרה ֹוְּ

ֻבֶֹקר ֹֻבַ

ךְֹּ ַֹאַחר־ֻכָ

ה ַנֲעש ָ ֹוְּ

יל ֻפִ ִהׁשְּ ֹוְּ

יב ֵֹהׁשִ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ַחד ִנפְּ ֹוְּ

ָנַפל ֹוְּ

ָהַלךְֹּ ֹוְּ

ֶלךְֹּ ַהֻמֶ ֹוְּ

א ֻבָ ׁשֶ ֹֻכְּ

ָֹעָנה

י ֹֻכִ

הֻוא ֹוְּ

ָקה" ַנֻתְּ ֹנְּ

ֹ"ֲעבֹוֵתימוֹֹ"



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לז ָוֶאְתַחֻנַ

ָאה'ֹהֶֹאת ִירְּ ִגילוֹֹֻֻבְּ ָעָדה"ֹוְּ רְּ ים ַֻׁבִ ִהֻלִ )ֻתְּ

ֹ"ַׁ.ב, יא( דֻו .ֹ'ִציִצית'ֶֹזהֹ–ִעבְּ
יִ " ין' ֶזהֹ–ֹ"ְרָאהֻבְ ִפֻלִ הוֻ ]ֹ'ֻתְ ֶׁ ִחינַ א ש  ָא ת 'ֻבְּ ה', ִירְּ

ֹבָא   ֻמְּ ָמָר ר ֻכַ גְּ ָרכוֹ א ֻבִ יה יז. סֹוָט ת ו. ֻבְּ ַׁ.ן פט.[ֺחֻלִ

ָעָדה" רְּ ָעָדה'ַׁ–ַֻׁבִ ַׁ"ַהנַַֹֻׁ'רְּ ַפ )ל ֻנָ ֶׁ ל ַע ל ש 

ךְּ  לֶׁ ָ  – ַהמֶׁ ֻפוֻ  םש  ַהֻסִ ַׁ.ר(ֻבְּ

  .קט
י) ֻי  "ן ער־חַׁ  (מֹוֲהרַׁ

רֹות דֶֹֹֹֻאָחדִֹלקְּ יוֹקִלבְּ ִפֻלָ ַָׁעָנהַׁ–ַׁ!ֻתְּ
ָהַרבֵֹמֲחַמתְַׁוָאַמר: ׁשֻובֹׁשֶ יטְּ ֻדִ רְּ ִֹמֻבַ

סֹוֵבבֹנֹוֵסַעֹ הֹוְּ ִדיָנהַֹעלַֹעֻתָ ַֹהֻמְּ ֶֹזה־ֵמֲחַמת,
הֲֹאִניֹ ַצֻוָ ֻדֹקֹמְּ יןִֹלבְּ ִפֻלִ יַֹהֻתְּ ֻלִ ַׁ.ׁשֶ

דֹול ֻגָ ׁשֶ ָסםֹֻכְּ ֺפרְּ ֶזהֹֻומְּ סֹוֵבבֹהֹוֵלךְֹֹֻּכָ ֶַׁזהַׁ–ַׁוְּ
ִחיַנת ַגםַֻׁבְ ֹ־'ֻפְּ ֻפָ לֹוםֲַׁארֻות'ַהִהתְּ ָ ַַׁחס־ְוש 
ְבָיכֹולְַׁוכֻו' הֻוא.ַֻׁכִ ׁשֶ בֹֻוכְּ ֵביתוֹֹֹיֹוׁשֵ ַׁהֻואֲַׁאַזיַׁ–ַֻׁבְּ

ִחיַנת ָיה מד, יג(ַֻׁבְ עְּ ַ ש  ַׁ)יְּ ֶאֶרת: ִתפְּ ֶבתָֹאָדםֹ"ֻכְּ ָֹלׁשֶ
ִית",ֹ ִחיַנתַֻׁבָ יםַֻׁבְ ֻתִ ל 'ֻבָ ֶ ין' ש  ִפֻלִ ַׁ.ֻתְ

ֻנֹוֵסַעֹ ׁשֶ סֹוֵבבֹֻכְּ הֹוְּ ֻזֶ ֻבַ םֹֻוִמתְּ ֻגָ ִֹנפְּ כֻו' ֹוְּ
ֲארֻותַהִהֹ ֻפָ ֹתְּ ן, ׁשֵֹֹיׁשַֹֹעל־ֻכֵ ַֹעלֲֹחׁשָ

ין'ֹ ִפֻלִ ֵהםַֹה'ֻתְּ ִחיַנתֹׁשֶ ֲארֻות'.ֹֻבְּ ֻפָ ֹ'ִהתְּ

  .קי
י) ֻי  "ן תקי־חַׁ  (מֹוֲהרַׁ

יֲַׁחֵבִריִַׁלי ִלי:ַַׁרֻבִ ַעםַַׁנְפֻתָ ֻפַ ַֹאַחתֹׁשֶ
ר ַותִֹעֻמוִֹֹֹסֻפֵ צְּ יןִֹמֻמִ ִפֻלִ ֹֻתְּ ִליג, ִהפְּ ֹוְּ
ֹאדֹ תֹמְּ ַ ֺדׁשֻ קְּ ין.ֹֻבִ ִפֻלִ ַֹהֻתְּ

ָראֻוי ַלֵהבָֹלָאָדםֹׁשֶ ִהתְּ ֹאדֹלְּ ֹמְּ
ֲהָנַחת יןֹֻבַ ִפֻלִ ֹֻתְּ י, יןֹֻכִ ִפֻלִ ֵֹהםֹֻתְּ

ים דֹוׁשִ נֹוָרִאיםֹקְּ ֹאדֹוְּ ֹמְּ ָראֻוי, ֻפֹלֹוְּ ֻיִ ַֹעלֹׁשֶ
ַחדָֹהָאָדם ָעָדהֹֻפַ דֹוָלהֹֻורְּ ֵאיָמהֹֻגְּ ָאהֹוְּ ִירְּ ֹוְּ
רֹוֶצהֲֹעצֻוָמה ׁשֶ ָהִניַחֹֹֻכְּ ין,ֹלְּ ִפֻלִ רֹֻתְּ ֲֹאׁשֶ
ָתם ָ ֺדׁשֻ ָבֹֹקְּ גְּ ָההֹהש ָ ָגבְּ ֹאד.ֹוְּ ֶזהְַׁוֶהֱאִריךְַַׁׁמְּ ַֻׁבָ

הַׁ ַׁ.ַהְרֻבֵ

יַָׁאֹנִכי ָבָריוֵַׁהַבְנֻתִ ַַׁהְפָלַגתַֹׁעֶצםִַׁמֻדְ
אֹות' תֹנֹורְּ ַ ֺדׁשֻ יןֹקְּ ִפֻלִ  .'ַהֻתְּ

ה ֻמָ ֻכַ הֹׁשֶ ַכֻמָ ֻלוֹֹֹֻתֹורֹותֹוְּ ַֹרֻבֹותֹׁשֶ
ֹאד, םֹמְּ ֻלָ רוֹֹֻֻכֺ וֹות'ַֹעלֶֹנֶאמְּ ִֹמצְּ

ין ִפֻלִ יֹ'.ֻתְּ ֻלֹאַֹאף־ַעל־ֻפִ רֹׁשֶ ֻכָ םִֹנזְּ ין'ֹׁשָ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ
ָלל, רוֵֹֹֻהםֹֻכְּ ַיןַֹעלֶֹנֶאמְּ יןִֹענְּ ִפֻלִ ְַׁוכֻו'ַֻׁתְּ ְוֵהםַׁ.
ַׁ ֻתֹוָרה ח"א לח(ְוכֻו' יל ֻבְּ עֵּ ַַׁמֲאָמִריםְַׁועֹודַׁ.)מֻוָבא לְּ
ים רַַׁרֻבִ ֶ אֹוָתןֶַׁנֶאְמרוֲַַֻׁׁאש  ים,ַֻׁבְ ַמֻנִ םַַׁהֻזְ ֻלָ ַֻׁכֺ

יןַַׁעלֶַׁנֶאְמרוַַֻׁׁ ִפֻלִ ַׁ.ֻתְ

ֹֹיֻוַכל ֵערלְּ ַעט,ֹׁשַ לוֵֹֹֻהיָכןַֹעדֹמְּ דְּ ֹֻגָ
בוֹֻ גְּ ש ָ ת'ֹוְּ ַ ֺדׁשֻ יןֹקְּ ִפֻלִ ֹ.'ַהֻתְּ

  .קיא
י) ֻי  "ן תקיא־חַׁ  (מֹוֲהרַׁ

הֻוא" הֻואֶֹאָחדִֹמֻסֹוֵפרֹיֹוֵדַעֹֹׁשֶ ֹׁשֶ
יק נֻוזַֹצֻדִ ֹֻגָ ָרָצה, ֹאדֹוְּ ֶיהֹמְּ הְּ ֻיִ ָֹלנוֹֹֻׁשֶ
יןֹ ִפֻלִ ֻנוֹֹֻֻתְּ ַׁ."ִמֻמֶ

הֻוא ֶ ַעְצמֹו,ֵַׁאָליוִַׁלְנֹסַעַַׁׁרֹוֶצהַׁש  ַֻׁבְ
ח ֻנוְַַֻׁׁוִלֻקַ הִַׁמֻמֶ ֻמָ יןַׁזֻוגֹותַֻׁכַ ִפֻלִ ַֻׁתְ י, ַֻׁכִ

ָחְכָמה,ֵַׁאָליוִַׁלְנֹסַעְַַׁׁצִריִכין ֹאֶפןַֻׁבְ ֻלֹאַֻׁבְ ֶ ַָׁיִביןַׁש 
אוַֻׁ ֻבָ ֶ ִבילֵַׁאָליוַׁש  ְ ש  ֵדיֶַׁזה,־ֻבִ ֻלֹאַֻׁכְ ֶ דִַׁיְהֶיהַׁש  ִַׁנְלֻכָ

לֹום ָ ֵאיֶזהַַׁחס־ְוש  אֻות.ַַׁצדַֻׁבְ ןַֻׁגֵ ָֹהָיהַֹעל־ֻכֵ
צֹונוֹֹ מֹו,ֵֹאָליוֹֹסַעִֹלנְֹֹּרְּ ַעצְּ חֹֻבְּ ִלֻקַ ֻנוֹֹֻוְּ הִֹמֻמֶ ֻמָ ֹֻכַ
ין,ֹזֻוגֹות ִפֻלִ קֹֻתְּ ַחֻלֵ לֹוֵמנֻו,ֹֻולְּ י־ׁשְּ ׁשֵ ַאנְּ ֹלְּ

הֹ ֻכֶ זְּ ֻנִ נוֹֹֻׁשֶ ֻלָ ָהִניַחֹֹֻכֺ יןֹלְּ ִפֻלִ יםֹֻתְּ דֹוׁשִ ֻלוֹֹֹקְּ ֹ.ׁשֶ

רַֹׁקֶדם ֻפֵ ֻסִ ֶ רַׁזֹאת,ַׁש  ֻבֵ נוַַֻֻׁׁדִ הִַׁעֻמָ ֻמָ ַֻׁכַ
ָעִמים: צֹונוֹֹ"ַֻׁפְ רְּ ֹֹׁשֶ הְּ ֻיִ יןָֹלנוֶֹֹֻיהׁשֶ ִפֻלִ ֹֻתְּ

ֱאֶמתָֹהגֻוןִֹמֻסֹוֵפרֹטֹוִביםֹ ֹ."ֻבֶ

ְרֶאה ָבָריוַַׁהֻנִ ֻלֹאַָׁהָיה:ִַׁמֻדְ ָתהֹׁשֶ ָֹהיְּ
ָנתוֹֹ ֻוָ ִריםֵֹאֻלוַֹֹֻעלֹֻכַ ָסִמיםַֹהֻסֹופְּ ֺפרְּ ַֹהמְּ

ו, ׁשָ ֶיהַֹרקַֹעכְּ הְּ ֻיִ ֱאֶמתָֹהגֻוןֹסֹוֵפרֹׁשֶ ַׁ.ַלֲאִמֻתוֹֹֹֻבֶ
ר הְַׁוִדֻבֵ הִַׁמֻזֶ ֻמָ ָעִמיםַֻׁכַ יןֵַׁמִעְנַיןַֻׁפְ ִפֻלִ ַׁטֹוִבים.ַֻׁתְ
ךְַַׁׁ רַַׁאַחר־ֻכָ ֻיֹוֵדַעַַַׁׁהַנ"ל:ִַׁסֻפֵ ֶ ַׁ'.ְוכוִַַֻׁׁמֻסֹוֵפרַׁש 

דוֹֻ ֹ"ִעבְּ

ִגילוֹֻ ֹ"וְּ

ה ִֹצֻוָ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ר ִֹסֻפֵ

ָאַמר: ֹוְּ

ַגם ֹוְּ

ָאַמר: ֹוְּ

ה ֹֻוִמֻזֶ

ָֹאַמר:

ָאַמר: ֹוְּ

ַגם ֹוְּ

ִפי ֹֻוכְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לח ָוֶאְתַחֻנַ

ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ְַׁלהֹוִציאַָׁזִכינוַַֻׁׁלֹאַֻׁבַ
ָבר לֹאַָׁלאֹור,ַַׁהֻדָ הֹוְּ ֻלָ ֹהֻואִֹמיָֹלנוֹֹֻֻגִ

ֵאיֹפהַֹהֻסֹוֵפר ֹהֻואֹוְּ ךְֹּ. ־ֻכָ תֹוךְּ קֹֻובְּ ֻלֵ ֻתַ ִֹנסְּ
ָלה ַמעְּ ַמֹֹלְּ ֹלְּ ָלה ֵאיןֹ–עְּ נוֹֹֻוְּ ָֹמה,ַֹעדֹיֹוֵדַעִֹֹאֻתָ

הֹ קֹוםַֹאֻיֵ בֹודוֹֹֹמְּ לֹֻכְּ ֱאֶמת.ֶֹהָהגֻוןַֹהֻסֹוֵפרֹׁשֶ ֹֻבֶ

יַח ] ְרֵפי־ש ִ י ח"ג תתקכ: ֶהָחָדש   קֶֹדש  ־ש ַ ֻגִ ד ַהֻמַ
ָהאִוויצֶׁ  ִצי עִמִטירְּ ש  ר ִהפְּ ךְּ ־רַאַח  ֻוִבֻקֵּ נוֻ  ֻכָ ַרֻבֵּ ַגֻלֶׁ : "מֵּ ֻיְּ ֶׁ  לוֹ ה ש 

ָאַמ  –ה"?! זֶׁ ר סֹופֵּ  ִמיהוֻ  נוֻ  לוֹ ר וְּ צָ א הוֻ : "ַרֻבֵּ ִעירא ִנמְּ  ֻבְּ
וע' ִסיוֶׁ ָאַמ  –"! 'טַיאלְּ יר וְּ ֻגִ ַהֻמַ ֵּ ת אֶׁ ם גַֻ ד לְּ ַא  ר.ַהֻסֹופֵּ ם ש  ָ ש  ל וְּ

י ֻגִ וֻ ד ַהֻמַ ש  נוֻ ת רְּ ַרֻבֵּ ֹסַע  מֵּ ָלי ִלנְּ ָנַת ו, אֵּ ָנַס . לוֹ ן וְּ ָליע וְּ ו אֵּ
י  ֻגִ  ד.ַהֻמַ

ִהֻנֵּ  וער 'ָהִעיה וְּ ִסיוֶׁ ָת ט' ַיאלְּ ֶׁ ר ִעי'ה ָהיְּ ִרי לש   ָהיוֻ י כִֻ , 'םסֹופְּ
 ָ ֻבֵּ ם ש  ִריה ַהרְּ ִחים סֹופְּ דֹוִלים ֺממְּ ָהיָ ם, ֻגְּ ָת ה וְּ הֶׁ "ם ִלסְּ ֻלָ ֶׁ ם ש 

  ֵּ כָ ב טוֹ ־םש   .םָהעֹולָ ל ֻבְּ

יַע  ִהֻגִ ֶׁ ש  יב ָהַר  ֻוכְּ ֻגִ ָ ד ַהֻמַ ש  נוֹ ם לְּ לוֹ ת ִלקְּ צְּ י אֶׁ ִפֻלִ ש  ן, ַהֻתְּ ִחֻפֵּ  וְּ
 ָ מוֹ ל "ַהנַ ר ַהֻסֹופֵּ ת אֶׁ ם ש  ְּ ש  ָנעֻוהוֻ  ,ֻבִ ָא  מְּ ְּ ֻנוֻ ם ַהֻסֹוֲחִריר ש  , ִמֻמֶׁ

ָר  ָאמְּ ֹסֹוֵפֹ": לוֹ ם ֻבְּ ֹזֶֹר ֹֺמֻכֵָֹֹאינוֹֹה ךְֹּל־ֻכָֹר ֹֻכָ ֵאינוֹֹ, רַֹהֻסֹוֵפֹֹוְּ
ֺיָחֹֹ ִעידַֹהֻמְּ ֻבָ ֹר"!ׁשֶ

יב ָהַר ם אֻולָ  ֻגִ ש  ד ַהֻמַ ַעֻקֵּ וֹ  ִהתְּ ש  ַחֻפְּ ַא , לְּ ָ ש  ָחַק ל וְּ וֻ ר וְּ ב ש 
וֻ  ָצאוֹ ד ַע ב, ָוש  ֻמְּ ֶׁ ָ  ש  יזֶׁ ר ֻדָ ם ש  אֵּ ֻתֵּ ה ֻבְּ ֶׁ  ף.ַמרְּ ש  נַ ֻוכְּ כְּ יס ֻנִ ֻגִ ד ַהֻמַ
ָלי ַ ו, אֵּ ָנים ִע ר ַהֻסֹופֵּ ב ָיש  יל אֶׁ ו ֻפָ ַמ ר, ַהֻקִ ָ ש ֻ ֶׁ ש  נַ ע ֻוכְּ כְּ ֻנִ ֶׁ ס ש 
ַא  ם,ָאָד  ָ הֻוִדֹהֹרֹוֶצֹהַֹמֹ"ל: ש  י – (ד?ִאי ַא ל ִוויס ָווא) ?"ייְּ ִ ש   לוֹ ב הֵּ

י ֻגִ ָצֹהִֹהנֵֹֻ"ד: ַהֻמַ איֲֹאנִֹאִֹנמְּ ֻכִֹןֹֻכָ ַדרְּ ַעֹי,ֹֻבְּ ָרךְֹּןֹֻכֵֹל־וְּ יֲֹהֵרֹיֲֹאנִִֹֹנצְּ
זוֹֹֻ ֻיוֹֹגֹלְּ ָרׁשִ  ת"!ֻפָ

ִלֹ"ר: ַהֻסֹופֵּ  לוֹ ר ָאַמ  ֶֹאצְּ ֻיוֹֹי ָרׁשִ ַֹהֻפָ ָקרוֹֹת ֹיְּ ִחיָרֹת, ֹמְּ אֹהוֹֻן
'ֹ דְּ ָכֹל'ֶֹרענְּ ֻיוֹֹגֹזוֹֻלֹלְּ ָרׁשִ זֶׁ  – ת"!ֻפָ כוֻ ה ָהיָ ה וְּ ָר י ֻפִ ב, ַר ם סְּ ה ֲעש ָ

ִחירוֹ  י. ִמֻמְּ ֻכִ כֶׁ ה ָלזֶׁ ם ִהסְּ יף ֻתֵּ ֻגִ הֹוִציד, ַהֻמַ דְּ א 'וְּ ענְּ יַח ל' רֶׁ ִהֻנִ  וְּ
עוֹֹ"ר: ַהֻסֹופֵּ  לוֹ ר ָאַמ . לוֹ  ֹדֹֻבְּ לֹש ָ ָֹיִמיהֹׁשְּ בֹואוֹֻם, אוֹֹֻֻתָ צְּ ִתמְּ ֹוְּ
א ֹֻכָ ֶֹאֹן ֻיוֹֹת ָרׁשִ ַֹהֻפָ כָ  – ת"!מֻוָכנוֹֹת ָניר ָאַמ ה זֶׁ ־לוְּ ֻפָ ֶׁ ש  ל אֶׁ ו ֻכְּ

י  נַ ר, ַהֻקִ  "ל.ֻכַ

ָהַלךְּ  י וְּ ֻגִ ָחזַ ד. ַהֻמַ ֶׁ ש  לֹש ָ י ַאֲחרֵּ א ֻובָ ר ֻוכְּ ְּ  ָהיוֻ ן ָאכֵּ ם, ָיִמיה ש 
ֻיוֹ  ִ ָרש  ָח ל ַע ת מֻוָכנוֹ ת ַהֻפָ לְּ ֺ ִניַס ן ַהש ֻ כְּ דֶׁ ת ֻבִ ַהֻסֹופֵּ ר, ַהחֶׁ ַ ר וְּ ב ָיש 
ִמֻקֹדֶׁ  ָנים ִע ם ֻכְּ יל אֶׁ ו ֻפָ ָקָח ר, ַהֻקִ ין ֻולְּ ֻגִ גַ ד, ַהֻמַ א לֹ ה ַעֻתָ ם וְּ

נֵּ ת אֶׁ ה ָרָא    ר.ַהֻסֹופֵּ י ֻפְּ

ִבי יא הֵּ ֻגִ ֻיוֹ ת אֶׁ ד ַהֻמַ ִ ָרש  נוֻ ת ַהֻפָ ַרֻבֵּ ָפש ָ , לְּ נוֻ ן ֻותְּ ָק  ַרֻבֵּ ִחֻבְּ ן וְּ
מוֹ "! ֻה ַא " :ֲהָנָאהבַֻ  ִגי ֻכְּ ַעֻנְּ תְּ ֻמִ ֶׁ יַח ל ַע ם ש  ִצוָֻ ב. טוֹ  רֵּ נוֻ ז ָא ה וְּ  ַרֻבֵּ

י  ֻגִ ַהֻמַ ֹ"ד: לְּ ֻלֵ ֻפַ תְּ יםִֹעֹלֹֻתִ ִפֻלִ רֹאׁשֹקַֹרֵֹֹאֻלוֹֻןֹֻתְּ  "!ֹחֶדׁשֹ־ֻבְּ

ה ַמֲעש ֶ ל ַע ף מֹוִסי"ל ַז ן ַנְחָמ "ר ֻבַ ם ַאְבָרָה י ַרֻבִ ה ְוָהיָ 
רוֹ  ה:ֶז  ָאמְּ ִא , ֻבְּ ֶׁ ש  "ל זַ "ת מֹוֲהַרנַ ה ָהיָ ם ש  ַבֻקֵּ נוֻ א הוֻ ם גַֻ  מְּ ַרֻבֵּ  מֵּ

ַגֻלֶׁ "ל זַ  ֻיְּ ֶׁ ַגֻלֶׁ ה ָהיָ ה, ַהֻזֶׁ ר ַהֻסֹופֵּ  אהוֻ י ִמ  לוֹ ה ש  ִא , לוֹ ם גַֻ ה מְּ ־םוְּ
ש  א לֹ  ַמֻדֻוַע ן ֻכֵּ   ֻקֵּ נוֻ ת זֹא ֻבִ ַרֻבֵּ  ?!מֵּ

לָֻ  ַע א אֶׁ ֻפַ ֶׁ ַס ה: ַמֲעש ֶׁ ה ָהיָ ם ש  ֻנָ ֶׁ נוֻ ם ִע "ת מֹוֲהַרנַ ע ש  יזוֹ  ַרֻבֵּ אֵּ  ֻבְּ
ִסיָע  ֺכוָֹֻֻוִבֹה, נְּ ֹמְּ ָֹלַקֹאֹלֹֹן נוֹֻח ֶֹאִֹֹעֻמוַֹֹֹרֻבֵ ית ֻלִ ַֹהֻטַ ית ִפֻלִ ַהֻתְּ ןֹוְּ
ֻלוֹֹ ֹׁשֶ ,ֹ ֶֹאֻלָ ֹא ֻלֵ ֻפַ ִֹהתְּ ִֹעֹל ים ֻלִ ַֹהֻטַ ית ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹוְּ ֹן ֹׁשֶ  "ת.מֹוֲהַרנַֹל

ֲחַמ  ֱֹהיוֹֹ""ת: מֹוֲהַרנַ ר ָאַמ ן ֻכֵּ ־תֻומֵּ נוֹֻת ַרֻבֵ ֹֹׁשֶ ֻלֵ ֻפַ ִֹהתְּ םִֹעֹל
י ֻלִ ַֹהֻטַ ית ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹוְּ ֹן ֻלִ ֹׁשֶ ֹלֹֹי, ֹיַאֲחִלֹא ֶֹאֹף ֻיוֹֹת ָרׁשִ ַֹהֻפָ יֵֹאיֶננִֹֻת.
ידֹעוֹֹץָֹחֵפֹ ַטֻלִ יתֹֻבְּ ִפֻלִ ֹֻותְּ ֲֹאֵחִרין ִלֹםַֹנֲעִליֵֹאֻלוֹֻם, רֹיֹוֵתֹיֶֹאצְּ

 [.(עַאלֶ ן פוֻ ר ֶהעֶכער ִמיז ִאיס ָדא) ל"!ֵמַהֻכֹֹֹ

ָהַלךְּ ת כב: ִזְכרֹונוֹ ־תטֹובוֹ ] ר  ("לזַ "ת מֹוֲהַרנַ )וְּ ם אֹור ַהֻבֹקֶׁ ֹקדֶׁ
נֻו  ה"ל ַלִמקְּ זַ ִעם ַרֻבֵּ ִאְסרוֻ ) וֶׁ ְתִחֻלַ , תקס"גת ֺסֻכוֹ ג ַח ־ֻבְ ת ֻבִ

אוֹ (ִהְתָקְרבֻותוֹ  ית, ֻוכְּ בֵּ לֻו ֻבְּ ֻלְּ ֻפַ ר ִהתְּ ַעל־ר ֻבֹקֶׁ ל ֻבַ ֶׁ ת ש  סֶׁ נֶׁ ־ַהֻכְּ
ם  ֵּ מֹו"ר זַ טֹוב ־ש  ית ַאדְּ בֵּ ָהָיה ָסמֻוךְּ לְּ ֶׁ  "ל.זַ "ל ש 

נֻו  ַרֻבֵּ ָהיֻו לְּ "י, זַ וְּ ִ ַרש  ין ֻדְּ ִפֻלִ י זֻוגֹות ֻתְּ נֵּ ְּ ֹ"ל ש  ֻלֵ ֻפַ ִֹהתְּ ָאז לֹוְּ
ֹחֹולֹ ל ֹׁשֶ ית ַֹטֻלִ ִֹעם ַֹז"ל, נֻו ַֹרֻבֵ ל ֹׁשֶ ין ִפֻלִ תְּ ֹֻבִ ַֹז"ל מֹוֲהַרַנ"ת

מֹו"רַֹז"לֹ לַֹאדְּ ֹ.ׁשֶ

ָעִמים ה ֻפְּ ֻמָ י ֻכַ ֻתִ ַמעְּ ָ ה ש  זֶׁ ֻמֹוֲהַרנַֹ :וְּ ַֹז"לָֹאַמרַֹאַחר־"תֹׁשֶ ךְּ ֻכָ
ָֹיָמיו ל ׁש,ֹֹ:ֻכָ ַֹמֻמָ ָֹחָדׁש ֹֹמַח מֹו ַעצְּ ֹֻבְּ יׁש ֻגִ ִֹהרְּ ָאה ָהלְּ ֹוְּ ָאז ֻמֵ ׁשֶ

הֹֹ נֻוִֹמֻזֶ לַֹרֻבֵ ִפִליןֹׁשֶ יתֹֻותְּ ֻלִ  .["לזַַֹהֻטַ

ִפֻלוֹ ־יִלֻקֻוֵט ] ָכל יֹום, ת ח"א לח: ֻתְ ָהִניַח ֻבְּ ה לְּ ֻכֶׁ זְּ אֶׁ וְּ
ים,  ִ דֹוש  ִרים ֻוקְּ ֵּ ש  ין ֻכְּ ִפֻלִ י,ֹֻתְּ יק־ֲאִמֻתִ ַצֻדִ יֻו ִמֻסֹוֵפרָֹהגֻוןֹוְּ ִיהְּ וְּ

נֹוָרָא   ָנה ֲעצֻוָמה וְּ ַכֻוָ דֹוָלה, ֻובְּ ה גְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ִבין ֻבִ ֻתָ ָראֻויִנכְּ כוֻ  ה ֻכָ  '[.וְּ

  .קיב
י) מ  נַׁ ־יְּ  ("ת ח"א לטמֹוֲהרַׁ

ׁשֻובָֹהַרבָֹנַסעֹט"תקס יטְּ ֻדִ רְּ ַֹעלִֹמֻבַ
ִדיָנה. רוַַֹֻׁהֻמְּ ַַׁז"ל.ַׁזֹאתְַׁוִסֻפְ נֻו ְַׁלַרֻבֵ

ֻיֹום ַאֲחָריוַֻׁבַ ֻלְ ֶ ַאלַׁש  ָ נוַַֻׁׁש  ַעלַַׁעלַַׁז"לַַׁרֻבֵ ַַׁה'ֻבַ
' יֻהַ יַַׁמֻגִ ְַֹׁוָאַמר:ַׁהֻוא.ֵַׁהיָכןַַׁיֲעֹקבַַׁרֻבִ ֹרֹוֶצה"ׁשֶ

ֻדֹקֹ יו"!ִֹלבְּ ִפֻלָ ְַַׁׁוֵהִבינוַַֻֻׁׁתְּ ש  ֻיֵ ֶ ָנהַׁלוַַֹׁׁש  ֻוָ ֶזה.ַֻׁכַ  ֻבָ

א יַֻׁבָ ַעלַַׁיֲעֹקבַַׁרֻבִ 'ַׁ'ֻבַ יֻהַ ֻגִ ַַׁהֻמַ
יו,ֹֻוָבַדקַׁל,"ַהנַַֻׁ ִפֻלָ ָהיוֹֹֻֻתְּ ֹוְּ

ִרים ׁשֵ ָיִפיםֹֻכְּ ֹאדֹוְּ ֹאדֹמְּ י,ֹמְּ ִתיַבת־ַידָֹהיוֹֹֻֻכִ ִֹמֻכְּ
יקַֹהֻסֹוֵפר ֻדִ ָסםַֹהֻצַ ֺפרְּ ַרִיםֹמֹוֵרנוַֹֹֻהמְּ ַֹז"ל,ֶֹאפְּ
ר ָתבֲֹאׁשֶ ֻלוֹֹֹֻכְּ םֹׁשֶ ַקֻיֵ יֹוֵתרִֹמתְּ ֶאהֹֻבְּ ִנרְּ ָחָדׁשֹֹוְּ ֹֻכְּ

ׁשֹֹ ָסם.ַֹמֻמָ ֺפרְּ מְּ  ֻכַ

נוְַַֻׁׁוָאַמרַָׁעָנה ָיןֶֹזהַַׁז"ל:ַַׁרֻבֵ ָֹהִענְּ
רוֹֻ ֻפְּ ֻסִ מֹולֹׁשֶ ָהַרבֶֹאתְּ ֹׁשֶ

ַֹאךְֹּ

ַקִיץ ֹֻבְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ךְֹּ ַֹאַחר־ֻכָ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לט ָוֶאְתַחֻנַ

ׁשֹוב יטְּ ֻדִ רְּ יָֹעַליָֹעַברָֹנַסע,ִֹמֻבַ ֻתִ ַדעְּ ָכלֹֻבְּ ֹֻבְּ
ָלהַהֹ יְּ יֶֹזהֹֻוֵמֲחַמתַֹהֻזֹאת,ֹֻלַ ֻתִ ַדקְּ יןֹֻבָ ִפֻלִ ַֹהֻתְּ

י. ֻלִ ְַׁמֹאדְַׁונֹוָראִַׁנְפָלאִַׁעְנָיןַַׁעל־ֶזהְַׁוָאַמרַׁׁשֶ
ַדְרֻכוַֹׁ י־מֹוֲהַר"ן' ער(ַֻׁכְ 'ַחֻיֵּ ַׁ)ֻבְּ ַללַֻׁוִמֻתֹוךְַַׁׁ–. ָבָריוַֻׁכְ ַֻׁדְ
ַמע:ַָׁהֵאֻלוַֻׁ ְ ֻקֹוֵראִַׁנש  ָהַרבֹׁשֶ ֵארֹל"ַהנַֹֹֻלְּ ֹ'ֻפְּ

ָרֵאל'ֹ ְַׁוכֻו'.ִַׁיש ְּ

  .קיג
י) ב  י אֹור,־ֻכֹוכְּ ש   נְּ  לו; ן"מֹוֲהרַׁ ־אַׁ

יחַׁ  י־ש ִ פ  רְּ  (ֹקֶדש  ח"א תט־ש ַׁ

בֹו,ֵַׁמָאִבי ֻכָ ְ ַרת־ִמש  ֻפָ ֲַׁהֵריִני־ֻכַ
ַמע ָ ש ֻ ֶ יַׁש  ַׁרִַׁמֻפִ ַׁל:"זַַַׁׁעֹוֵזר'

ים ָהֲאָנׁשִ לֹׁשֶ מוֹֹֹׁשֶ רוֹֹֻל,"ַזַצֹֹר"ַאדְּ ֵניַֹיַחדִֹחֻבְּ ֹׁשְּ
ָהרֹוָתיו.ֹ ַַׁאזְּ

ֻלֹא ִליֶֹאָחדֹיֹוםֵֹיֵלךְֹֹּׁשֶ ָחן־ֹֻבְּ לְּ ֹׁשֺ ִלֻמֻוד
. ַָׁערֻוךְּ

ַגם ִהירֹוְּ ֹאדִֹהזְּ ָהִניַחֹֹמְּ יןֹלְּ ִפֻלִ נֻו־ֹֻתְּ ַרֻבֵ ֻדְּ
ם ַַׁׁ.ֻתַ ֻתוְֹֹוָאַמר: ַדעְּ ֻלְּ ֶכףֹ"ׁשֶ ֹֻתֵ

ִחיִלין תְּ ֻמַ ׁשֶ ָהִניַחֹֹֻכְּ ין,ֹלְּ ִפֻלִ ִחילוֹֹֻֻתְּ ָהִניַחַֹֹיתְּ ֹלְּ
י ֻתֵ ָוה"ַׁ:ָידֻוַעְַַׁׁוֶזהַַׁהֻזֻוגֹות".ֹׁשְּ צְּ ֻמִ ֹמדֹׁשֶ ִֹללְּ

יןֻבִֹֹ ִפֻלִ םֹתְּ נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ  ."ֻדְּ

יםָֹנֲהגוֹֻ ֻלֹו:ָֹהֲאָנׁשִ ָהיוֹֹֻׁשֶ יִחיןֹׁשֶ ַֹמֻנִ
ין' ִפֻלִ םֹֻתְּ נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ דוֹֹֻ,'ֻדְּ ָלמְּ ֶהםֹוְּ ֹֻבָ

ָחן־ָערֻוךְֹּ'ֹ לְּ ַׁ.'ׁשֺ

יַח ] ְרֵפי־קֶֹדש  ש ִ נֻו :  ח"ג קעה ֶהָחָדש  ; כט ח"ב ־ש ַ ַרֻבֵּ
ִהיגֹרֹוֶצהָֹהִייִתי": ַז"ל ָאַמר ַהנְּ עֹוָלם,ֹלְּ יֹוםֹֻבָ ֻבְּ ר־ֹׁשֶ ַהֻבַ

ָוה, יַחִֹֹמצְּ ָוהַֹיֻנִ ר־ִמצְּ ֵניַֹהֻבַ ין,ֹזֻוגֹותֹׁשְּ ִפֻלִ ֹֹֻתְּ נֻו־ֹי,"ַרׁשִ ַרֻבֵ וְּ
ם ר־ ֶוועְרט'ְמ  ַאז ,טֶוועלְ ר ֶדען ִאין ַאייְנִפיְר  ֶגעָוואְלט ָוואְלט ִאיךְ ) "ֻתַ ֻבַ

אר ְצֵווי ֵלייְגן ְגַלייךְ  ֶמען ָזאל ִמְצָוה,  ין ֻפָ ִפֻלִ   [.(ֻתְ

  .קיד
י) י ֲהָלכֹות,־ִלֻקֻוט  ִפֻלִ  (חה, כ ןֻתְּ

ֶֹאת־ ָקֵרב ֹלְּ רֹוֶצה ֹׁשֶ ִֹמי ֵ ַהׁשֻ ֹלְּ מֹו ם־ַעצְּ
ַֹעל־ יךְּ ׁשִ ַהמְּ ֹלְּ , ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ מֹו 'ֻתֹוֶסֶפת־ַעצְּ

הֹ ָ ֺדׁשֻ ם'ָצִריְך ְלָהִניַח ֹ–'ֹקְּ נֻו ֻתַ ַרֻבֵ ין ֻדְ ִפֻלִ  .'ֻתְ

יו ֲֹאָנׁשָ ֶֹאת ַֹז"ל נֻו ַֹרֻבֵ ִהיר ִהזְּ  :ׁשֶ
םְלָהנִ " נֻו ֻתַ ַרֻבֵ ין ֻדְ ִפֻלִ  ."יַח ֻתְ

  .קטו
י) י ֲהָלכֹות,־ִלֻקֻוט  ִפֻלִ  (ה, כט ןֻתְּ

יָחא ׁשִ בֹות־מְּ ִעֻקְּ סֹוףֹֻבְּ לֻות,ֹֻבְּ ַֹהֻגָ
ִריִכים ֵהרֹצְּ ֹאדִֹלֻזָ ָהִניַחֹֹמְּ ין'ֹלְּ ִפֻלִ  ֻתְ

ם נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ מוֹֹֹ,'ֻדְ ִהירוֹֹֻֻכְּ ִהזְּ לֹׁשֶ יִקים־ֹֻכָ ֻדִ ַהֻצַ
יםֹ ֻיִ ָהיוֲֹֹֻאִמֻתִ ָֹיֵמינֻו.ֻבְֹֹּׁשֶ

  .קטז
יחַׁ ) י־ש ִ פ  רְּ  (ח"ג קעד ֶהָחָדש   ֹקֶדש  ־ש ַׁ

חֻור":ַׁהָרָצַַׁז"לַׁ ַהֻבָ ָוהֹׁשֶ ר־ִמצְּ ָֹיִניַחַֹֹהֻבַ
ין ִפֻלִ יֹוםה,ָֹלִראׁשֹונַָֹֹהֻתְּ ָוה,ֹֻבְּ ר־ִמצְּ ַֹהֻבַ

ֹֹ".םֹקֶדֹֹלֹאֹ

  .קיז
יחַׁ ) י־ש ִ פ  רְּ  ( ח"ג סה ֶהָחָדש  ; ע ח"ג ֹקֶדש  ־ש ַׁ

ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ רֻוֶצהָֹהִייִתי": ֶיהֹמְּ הְּ ֻיִ ִֹליֹׁשֶ
ן, ַרקַֹאףֹֻבֵ ֶנֶסתֵֹיֵלךְֹֹּׁשֶ ֵבית־ַהֻכְּ ִֹעםֹלְּ

ית ֻלִ יןַֹהֻטַ ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹוְּ ר, ֶיהָֹהִעֻקָ הְּ ֻיִ ןִֹליֹׁשֶ  ]ִאיךְּ ֹ"ֻבֵ

ט ט ָוואלְּ עָוואלְּ ן גֶׁ ן, ַא  ָהאֻבְּ ר זֻוהְּ יין ָנאר ָזאל עֶׁ ן גֵּ ית ִמיטְּ  ַטֻלִ

ין אֻון ִפֻלִ ל ִאין ֻתְּ ֻוהְּ י, ַאַריין ש  ן[ ַא  ַאֻבִ יַׁ.זֻוהְּ דֻוַעַַֻׁׁכִ ֻיָ ַׁלֹאַֻׁכַ
ָניוֶַׁהֱאִריכוַֻׁ ֻמֻוָבאְַׁיֵמיֶהםַֻׁבָ י־מֹוֲהַרַַֻׁׁכַ ַחֻיֵ ַׁן"ֻבְ

 .ְועֹודַׁ

ַהגָֹהָיה ידֹׁש:"ַאנִַֹֹמנְּ ֻפִ ַהקְּ ָֹלֶלֶכתֹלְּ
יתִֹעם ֻלִ יןַֹהֻטַ ִפֻלִ ַהֻתְּ ֶנֶסת,ֹוְּ ֵבית־ַהֻכְּ ֹלְּ

לֹא ִאיָרםֹוְּ ַהׁשְּ םֹלְּ יֹוםִֹמֻיֹוםֹׁשָ י,ֹלְּ חֶֹזהֹֻכִ בְּ ֹוֹֹׁשִ
ֲארֻותוֹֹ ֻפַ ִהתְּ לֹוְּ הֻוִדי,ֹׁשֶ ֶנֶסתָֹלֶלֶכתֹיְּ ֵבית־ַהֻכְּ ֹלְּ

יִֹעם ֻבֻוׁשֵ ֵריַֹמלְּ ִכתְּ ֶלךְֹֹּוְּ יתֵֹהםַֹהֻמֶ ֻלִ ַֹהֻטַ
יןֹ ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹֹ.וְּ

  .קיח
י) ב  י אֹור,־ֻכֹוכְּ ש   נְּ  (כה ן"מֹוֲהרַׁ ־אַׁ

ָחק ִזיקִֹיצְּ ָקֵרב,"זַַֹֹאיְּ תְּ ֻנִ ׁשֶ ֹֻכְּ ִַׁנְתעֹוֵררַׁל,
דֹולֹותַֹׁותֻוְרִדיפְַׁמִריבֹותַָׁעָליו ְַׁמֹאדַֻׁגְ

לַׁ ֵניִַׁמֻכָ יתוַַֹֻׁׁבְ ֻתוֵַַֹׁׁמחֹוְתנוַַֹֻׁׁוִבְפָרטַֻׁבֵ ְ ְַׁוכֻו'.ְַׁוִאש 

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

ֹא(

ֹב(

ן ַֹעל־ֻכֵ

ל ֹֻכָ

מוֹֹ ֹֻכְּ

יו ׁשָ ַֹעכְּ

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ָֹאַמר

ה ֹֻוִמֻזֶ

י ַֹרֻבִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  מ ָוֶאְתַחֻנַ

ַֹז"לֶֹאת נֻו נוַֹֹֹרֻבֵ ְרֻכוַַַֹׁׁעלֹחֹותְּ .ַָׁהָרעַֻׁדַ
ַאלְַׁוַגם ָ ַַׁׁש  ֻבֶֹקר ֲהלֹאאֹותֹו:  ֻבַ

ה ַאֻתָ ֶ ש  יַח  ֻכְ ין, ַמֻנִ ִפֻלִ ה ֻוְבָיְדךָ  ֻתְ  ַמְכִריְך  ַאֻתָ
ְרצֻועֹות ַעְצְמָך  ֶאת ל ֻבִ ֶ ֵהָמה, עֹור ש  ִפיךָֹֹֻבְ ֹֻובְּ

ה הַֹאֻתָ דֹוֵמם,ַֹמֲחׁשֶ ךָֹֹוְּ ֵאינְּ רֹרֹוֶצהֹוְּ ַדֻבֵ ָֹאזֹלְּ
ֻבֻורֹׁשֻום ֹֻדִ ךָָֹֹאזַֹיֲעֹמדִֹאם, ֻדְּ ֶנגְּ ָֹעֵרלֵֹאיֶזהֹלְּ
ֻלֹא ַמעָֹרָאהֹׁשֶ ׁשָ זֹאתֹוְּ ֹלֹאַֹהִאםֵֹמעֹוָלם,ֹֻכָ
הָֹעֶליךָֹֹאֹוֵמרָֹהָיהֹ ַאֻתָ ַעתֹיֹוֵצאֹׁשֶ  ?!ִמֻדַ

נוֻ ) י ַהיְּ ן ֻכִ ֺכֻוָ ש   מְּ ן ,ַמֻמָ ה ֻכֵּ ֻמָ ם הֵּ י ֻגַ רֵּ יהוֻ  ִאמְּ ה ֻפִ ֻלֶׁ ר ָהאֵּ ֶׁ  ֲאש 
הֻוא ֲחָתנוֹ  ַעל ֹיאַמר ֶׁ א ש  ַעת, יֹוצֵּ ַהֻדַ ה ַעל מֵּ עֹוש ֶׁ ֶׁ צֹון ש   רְּ

א , ַהֻבֹורֵּ ַרךְּ ֻבָ ִפי ִיתְּ ֲעלֻומֹות ֻכְּ ָרָכיו ֻתַ ר ֻדְּ ֶׁ נוֻ  ֲאש  י ַעל יֹוִדיעֵּ דֵּ  יְּ
ֱאָמִנים ֲעָבָדיו  ַׁ.(ַהֻנֶׁ

ֻיֹוֵצא ְדָבִריםַֻׁכַ הַֻׁבִ ֵאֻלֶ רַֻׁכָ ֻבֵ ַַֻׁׁדִ ַׁ–ְוהֹוִכיחֹו
ְתָחֵרטַַׁעד ֻנִ ֶ ,ַַׁעל־ֶזהַׁחֹוְתנוְַַֹׁׁמֹאדַׁש 

ל רוַַֹׁׁעֹודַׁיֹוִסיףְַׁלַבלַַׁעל־ַעְצמֹו:ְַׁוִקֻבֵ ְַׁלַיֻסְ
ַָׁוָהְלָאה.ַַׁההֻואֵַׁמַהֻיֹוםַׁ

  .קיט
י) ב  יחֹות־ֻכֹוכְּ ִסֻפֻוִרים;־אֹור, ש ִ  וְּ

יחַׁ  י־ש ִ פ  רְּ  (תנב ח"א ֹקֶדש  ־ש ַׁ

ח ֻבַ ֹׁשִ ֶֹאתַֹז"ל ֹאד ִתיַבתֹמְּ ֹֻכְּ
ין ִפֻלִ יֹֻתְּ ַֹרֻבִ ל ָחקֹׁשֶ ִזיקִֹיצְּ ַֹאיְּ

ֹסֹוֵפרֹיֹוֵסף ָחֵפץ, לָֹהָיה:ֹוְּ ֻכָ לֹוֵמנוֹֹֻׁשֶ י־ׁשְּ ׁשֵ ַֹאנְּ
לוֹֹֻ ֻלְּ ֻפַ יןִֹיתְּ ִפֻלִ תְּ ַתב־ָידוֹֹֹֻבִ  .ֻכְּ

ַעם ִטיַרתַַׁאַחרַֻׁפַ ַׁל"ַהנַַַַֻׁׁהֻסֹוֵפרַֻׁפְ ָהָיה, ֶ ַׁש 
ֶַַׁׁאָחדֵַׁאֶצל יוֻתְ ִַׁפֻלָ ְַׁלסֹוֵפרַֻׁוְנָתָנם,

ְַׁלָבְדָקן ַתח. ֻפָ ֶ ש  יןֶַׁאתַַׁהֻסֹוֵפרַֻׁכְ ִפֻלִ ְַׁוָרָאהַַׁהֻתְ
ַחתֶַׁאת ֻיֹותַַׁהֻנָ ִ ָרש  ִחיםֵַׁאיךְַַַׁׁהֻפָ ֻנָ ֻמֺ ֶ יםַׁש  ֻתִ ֻבָ ,ַֻׁבַ

ן ֲהָלָכהְַׁמֺכֻוָ ָכלַֻׁכַ ָרִטיםַֻׁבְ ְַׁוִדְקֻדֻוִקיםַַׁהֻפְ
ִתיָבה ְַׁוַהֻכְ ַָׁאַמר, ַקתַֹעלִֹהיאֹ"ֵעדֻות: ִֹצדְּ

ין,ֹֹוֵפרַהֻסֹֹ ִפֻלִ ֵאֻלוֹֹֻֻותְּ ִריִכיםֵֹאיןֹֻכָ ִדיָקה"ֹצְּ  .ֻבְּ

  .קכ
יחַׁ ־ֲאָבֶני"ָה ) ֶזל; ש ִ רְּ י־ֻבַׁ פ  רְּ  ( תרכד ח"א ֹקֶדש  ־ש ַׁ

ַעםַׁ יַָׁהַרבַַׁעלַַׁז"לַׁת"מֹוֲהַרנַַֻׁפַ ,ַַׁזְלָמןַַׁרֻבִ
ָהָיהַֹעל ַכַעסֹׁשֶ ַֹהֲחִסיִדיםַֹעלֹֻבְּ

נוֹֻ ֻכְּ ׁשְּ ֻמִ יןֹׁשֶ ִפֻלִ ֶהםַֹהֻתְּ ֻלָ ָרףיֲֵֹֹעבֻורֹׁשֶ ַׁ.ין־שָֹ
ךְַֹּׁ ַאַחר־ֻכָ קוֹֹֻת:"מֹוֲהַרנֵַֹֹהִביןֹוְּ דְּ ֻצָ ָבָריו"ֹ"ׁשֶ ֹ.דְּ

  .קכא
יחַׁ ) י־ש ִ פ  רְּ  ( פז ח"ו ֹקֶדש  ־ש ַׁ

לֹוֵמנוֹֻ י־ׁשְּ ׁשֵ ןֵֹמַאנְּ ֹֻבֵ ֹלֹו ָֹהָיה
יַעֹ ִהֻגִ וֹות,ֹׁשֶ ִמצְּ יַָׁהָיהֹלְּ ִַׁמיְכֶלעַַׁרֻבִ

ן יַֻׁבֶ ִַַׁׁיְצָחקַַׁרֻבִ ן ַׁזַַׁמֹוֲהַרנַַֻׁבֶ ְַׁמעֹוְררוַַֹׁׁל,""ת
ַחתִַׁלְקַראתְַׁלִהיבוַֹֻׁוַמַׁ יןַַׁהֻנָ ִפֻלִ ַַׁהֻתְ ַׁאֹוֵמרְַׁוָהָיה,
ַׁלוַֹׁ תָֹזִהירֹ"ֱהֵיה: ַ ֺדׁשֻ קְּ יןֹֻבִ ִפֻלִ רֹלֹאַֹהֻתְּ ַדֻבֵ ֹלְּ

ֶהם יֹֻבָ ֻבֻוֵריַֹרקִֹאםֹֻכִ ה.ֹֻתֹוָרהֹֻדִ ִפֻלָ ִאםֹֻותְּ ֹוְּ
ֵהר ֻזָ ָכךְֹֹֻּתִ ֹֻבְּ ָבֵרךְֹּ, ָך,ֲֹאִניֹמְּ הֹאֹותְּ ֻכֶ זְּ ֻתִ ֹׁשֶ

ִניםָֹיִמיםַֹלֲאִריכֻותֹ ׁשָ ַמִים"ֹ,וְּ ַאת־ׁשָ ִירְּ ֹ.ֻולְּ

  .קכב
ין') ִפֻלִ ת ֻתְּ וַׁ י 'ִמצְּ נ  יְּ ֻדֹות, ִענְּ ֻמִ ֶפר־הַׁ  (ס 

ֵדיֹ]א[ ַחת'ַֹעל־יְּ מְּ ֵדיֹ,'יֹום־טֹובֹש ִ ַעל־יְּ ֹוְּ
ַחת' ין ַהֻנָ ִפֻלִ ָראֻוי ֻתְ ֵלדֹ–ֹ'ֻכָ ֻתוֹֹֹֻתֵ ִניםִֹאׁשְּ ֹֻבָ

ָכִריםֹֹ ִניםזְּ ֹ.י( )ֻבָ

ׁשִֹֹמי ]ב[ ֻיֵ ֻקֻונֹו:,ַֹעֻזֻותֹלוֹֹֹׁשֶ נִֹֹֻֻתִ ֻיַ ין'ֹיַחֹׁשֶ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ
ָהיוֹֹֻ יקֹֹרֹאׁשַֹֹעלֹׁשֶ ֹ.ה( )ַעֻזֻותַצֻדִ

ֶנה,ֹ]ג[ פְּ נֹוֵטלַֹהֻנִ יַחָֹֹיָדיו,ֹוְּ ין,ֹֻוַמֻנִ ִפֻלִ קֹוֵראֹֻתְּ ֹוְּ
ַמע, ִריַאת־ׁשְּ ֹֹקְּ ל ֻלֵ ֻפַ ִאֻלוֹֹֻ–ֻוִמתְּ ָנהֹֻכְּ ַח,ֹֻבָ ֻבֵ ִֹמזְּ

ִריבֹ ִהקְּ ן,ָֹעָליוֹוְּ ֻבָ ִאֻלוָֹֹֻקרְּ הָטַבלֹֹֻוכְּ ִפֻלָ ֹ.מ( )ֻתְּ

יֶתךָ  ְמֺזזֹות ַעל ם"ֻוְכַתְבֻתָ  ָעֶריָך" ֻבֵ ְ  ֻוִבש 
ָבִרים ו, ט(  ִמְצַות ְמזֻוָזה – )ֻדְּ

  .קכג
ֻסֹו ח"א ב, )  (ףֻבַׁ

ַׁ ְדָרש  ֻמִ ה כז, ב ֻבַ ָרא־ַרֻבָ קְּ ַעל ִאֻיֹוב מא,  –)ַוֻיִ

ַׁג( :ֹ ֹלֹו' ם ֻלֵ ַֹוֲאׁשַ יַמִני ֻדִ ִֹהקְּ ִמיֹֹ–"'ִמי
ִיתֹ יֹלֹוֹֻבַ ַתֻתִ ֻנָ זֻוָזהֹֹקֶדםֹׁשֶ הִֹליֹמְּ ְַׁוכֻו'.'"ָֹעש ָ

ָכלֹ ֹוְּ נֻו ֻלָ ֹׁשֶ ים־טֹוִבים ַֹמֲעש ִ ל ֻכָ ׁשֶ
ָֹראֻויֹ ֵאין ֹוְּ ֵֹמִאֻתֹו, ַֹהֻכֹל ִפֻלֹות, ַהֻתְּ

ָבר.ַֹלֲחׁשֹבֹ ָכרַֹעלֹׁשֻוםֹֻדָ לֹש ָ ַקֻבֵ ֹלְּ

ֹהֹוִכיַחֹ

עֹוד ֹוְּ

ֹת"מֹוֲהַרנַֹ

ֵכן ֹוְּ

ַעס ֹֻכָ

ֶאָחד ׁשֶ ֹֻכְּ

ִֹאיָתא

ָצא: ִֹנמְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  מא ָוֶאְתַחֻנַ

  .קכד
ֻסֹו ח"א כג, ד־)  (ףֻבַׁ

ֹ ִחיַנת ַַׁׁ'ְמזֻוָזה',ֻבְּ ְדָרש  ֻמִ ַֻׁבַ ִַׁאיָתא י ֻכִ
בָֻ ) דְּ ֻמִ ה כב, ז(ֻבַ ַׁר־ַרֻבָ ָמןֹ"ָלֹ: ֹׁשְּ ָרא ִֹנקְּ ה ֻמָ
הָֹלֶזה".ֹ ִזיןִֹמֻזֶ ֻזָ ֵניֹׁשֶ ַׁ'זֻוֵזי',ִֹמֻפְּ

ַׁב כב, כה(ִאֻיוֹ ) ָהָיה": יֹוְּ ֻדַ ָצֶריךָֹֹׁשַ ַׁ–ַׁ"ֻבְּ
ֹֹ:ַהְינוַֻׁ ֵדי ֶכֶסףֹֻתֹוָעפֹותֹֹ'ְמזֻוָזה'.ַעל־יְּ "וְּ

" ָ )ַָׁלךְּ .ַׁ–ַׁם(ש  עֹוֶפֶפתָֹלךְּ ָנָסתֹוֹמְּ רְּ ֵדי־ֶזהֹֻפַ ַַׁעל־יְּ
ַׁ י ֹ"ֻכִ ֻדַ ִחיֹיׁשַ ֹֻבְּ ִרית"ַֹנתהֻוא ָח ר ֻזַֹה )ַׁ'ְוכוַַֻֻׁׁבְּ נְּ ס ֻפִ

 .רנז.( 

ַׁ ֻו ְרש  ֻדָ ֶ ִמ )ש  לְּ ַ רֻוש  ָרכוֹ י יְּ :ַׁת פ"א(ֻבְּ
'ְקִריַאת־ רֹות' ֵהם ֻבִ ֻבְ ֶרת־ַהֻדִ 'ֲעש ֶ ֶ "ש 

ֶנֶגד ' ַמע', ְוִדֻבֻור 'לֹא ַתְחֹמד' ֻכְ ְ םש   ֻוְכַתְבֻתָ
ָבִרי)ַׁת'"ְמֺזזוֹ  ַעל ַֹׁ–ַׁם ו, ט(ֻדְּ ֵדי יַֹעל־יְּ ֹ'ְמזֻוָזה'ֻכִ

תנִֹֹ ֻדַ לֹ'ֶחמְּ ֻטֵ ֻבַ מֹון'.ֹתְּ ַֹהֻמָ

ָאְמרֻוַׁ ֶ בָֻ )"לַַׁרזַַׁש  ַ ָנחוֹ ת קג: ש  ָבִריל ַע  ת לד.מְּ ם ֻדְּ

 ָ ַׁ(םש  ם": ִתיָבה "ֹ–ַׁ"ֻוְכַתְבֻתָ ֵהא ֻכְ ֻיְ ֶ ש 
ה ֻמָ ַַׁׁ."ֻתַ ִחיַנת ַֻׁבְ י)ְוֶזה ִ אש  רֵּ ַׁת כה, כז(ֻבְּ "ַיֲעֹקבֹ:

ם", ֹֻתָ ִַַׁׁאיׁש ַַׁעל־ָידֹו: י ָֹהִעיר"ֻכִ ֵני ֹֻפְּ ַחן ָ )ַׁ"ַוֻיִ  םש 

ַעֹ,ַׁלג, יח(  ַע'.ׁשֶ ֻבֵ טְּ ֻקֻוןַֹהֻמַ ַׁל־ָידֹוֹ'ֻתִ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ בָֻ )ש  ַ ַׁת לב:(ש  ֲאִריַכת: ֶ ָיִמים ־"ש 
ַֹׁ–ַַׁעל־ְיֵדי ְמזֻוָזה" ָֹסמֻוךְּ י ֻכִ

ֹ ם"לְּ ָבִרי)ַׁ"ֻוְכַתְבֻתָ ַׁם יא, כ(ֻדְּ "ְלַמַען ִיְרֻבֻו ,
ָ )ְַׁיֵמיֶכם" ָ ם ש  ֱֹאמֻוָנהַׁ–ַׁם, כא(ש  ֵדי ַֹעל־יְּ י ֹֻכִ
א־ֹ ָ ַמש ֻ אֹ'אֹורֻבְּ ן,ֹֻבָ ים'.־ֻוַמֻתָ ַֹהַחֻיִ

ָנחוֹ ) זֻוָזה,ַֹׁ:ת לג.(מְּ ִביעֻותַֹהֻמְּ "קְּ
ַתח" ַֹהֻפֶ ל ֹׁשֶ יֹון ָֹהֶעלְּ ִליׁש ְּ ׁשֻ ַֻׁבַ

–ַַׁׁ ַָׁאְמרֻו י בָ )ֻכִ ִציָע א־ֻבָ ַׁא מב.(מְּ ׁשֹ: ֻלֵ ׁשַ ֹיְּ עֹוָלם "לְּ
ָיא" ַמטְּ ַרקְּ פְּ ִליׁשֹֻבִ עֹוָתיו,ֹׁשְּ ַׁ–ְוכֻו'ַַָׁׁאָדםֶֹאתֹמְּ

ֹ ִליׁש ִליׁשֹֻו'ׁשְּ ְּ ַֹה'ׁשֻ ֹהֻוא יֹון' ָהֶעלְּ
ָיא', ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֻבִ ַַׁׁׁשֶ ַמֲאַמר ֲַׁחזַַֻׁכְ ִמ )"ל לְּ ַ רֻוש  י פאה יְּ

ַׁפ"ח( ָלאֹ: ֹֻדְּ אָתן ִֹמֻמָ ִדין, ָעבְּ ֹֻדְּ ין ׁשִ ַֹחמְּ "ָטִבין
ִדין".ֹ ַָׁעבְּ

א־ ָ ַמש ֻ ַֻׁבְ ִַׁלְהיֹות ַָׁצִריְך ַָׁהֱאמֻוָנה ן,ַֻׁוַמֻתָ
ָאְמרֻוַׁ ֶ מֹוַׁש  בָֻ )ֻכְ ַ אָתֹוְֹּ:ַׁת לא.(ש  ֹ"ָנש ָ ָנַתֻתָ

ֱאמֻוָנה"ֹ ַׁ.ֻבֶ

ֹ ָֹצִריךְּ ם ָ ׁשֻ ֹׁשֶ מֹון, ַֹהֻמָ ר ִעֻקַ ׁשֶ
הֻואֹ יֹון,ֹׁשֶ ִליׁשֶֹעלְּ ׁשְּ ֱאמֻוָנה,ֹהֻואֹֻבִ

ִליׁשֹֹ ְּ 'ׁשֻ ָיא'.ֹֻבַ ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֻבִ ֹׁשֶ

אֹות־ לְּ ִֹנפְּ ֵאה ֹֻורְּ ֹֻבֹוא ְַׁמבָֹארַַׁׁם,ַהׁשֵ י ֻכִ
ַׁ ָאה' ְלִמיַֻׁפֵ ַ 'ירֻוש  י'ֻובִ  –)פ"א ֻבִ ִ אש  רֵּ ה' ת־ַרבָֻ בְּ

ַׁלה, ג( ִליָתאֹ: ֻגָ ַֹמרְּ ַֹחד י ַרֻבִ ֹלְּ ַלח ֹׁשְּ ן ַטֻבָ "ַארְּ
זֻוָזה".ֹ יֲֹחָדאֹמְּ ַלחֵֹליהַֹרֻבִ ַָׁטָבא,ֹׁשְּ

ֶלא:ַׁ זֻוָזהֹהֻואַֻׁפֶ ַלחֹלֹוֹמְּ ַמֻדֻוַעֹׁשָ
לֹא ָקא,ֹוְּ יְּ ָוהַֹאֶחֶרת?!ֹֻדַ ִַׁמצְּ

ַׁ י ַַׁהנַַַׁעל־ֻפִ ֵַׁהיֵטב: ְַׁמבָֹאר זֻוָזה'ֹ"ל ֹ'מְּ י ֻכִ
ַבֹ ֹמְּ ָקא יְּ ןֹֻדַ ַעל־ֻכֵ ֹוְּ מֹון', ַֹהֻמָ ת ֻדַ ֹ'ֶחמְּ ל ֻטֵ

ַלחֹלֹוֹ ֹׁשָ ן' ַטֻבָ ֹ'ַארְּ י ֹֻכִ ָקא, יְּ ֹֻדַ זֻוָזה' ֹ'מְּ ַלחֹלֹו ׁשָ
יֹ ֹֻכִ ֹֻוָממֹון', ירֻות ֹ'ֲעׁשִ נֻו ַֹהיְּ ָֹטָבא', ִליָתא ֻגָ 'ַמרְּ
יבֻותֹ רַֹהֲחׁשִ הִֹעֻקַ ָעש ָ ה,ֹוְּ ֻבֵ ֶוהָֹממֹוןַֹהרְּ ָהָיהֹׁשָ

נֶֹ ֹֻכְּ י ַֹרֻבִ ֹלֹו ַלח ֹׁשָ ן ֹֻכֵ ַֹעל ה. זֻוָזה'ִמֻזֶ ֹ'מְּ ֶֹזה, ֶֹגד
ָקאֹ יְּ ירֻות'.ֹ–ֻדַ תָֹהֲעׁשִ ֻדַ לֹ'ֶחמְּ ַבֻטֵ זֻוָזה'ֹמְּ יֹ'מְּ ֹֻכִ

  .קכה
ֶפר) ֻדֹות,־ס  ֻמִ ִנים הַׁ  (נו ֻבָ

ִניםַׁ–ַׁ'ְמזֻוָזה' ֵהםֵֹמִתיםֹֻבָ ׁשֶ ֹֻכְּ
ים. ַטֻנִ ֹקְּ

  .קכו
יחַׁ ) י־ש ִ פ  רְּ  (ח"ג קצד ֶהָחָדש  ח"ב תריט;  ֹקֶדש  ־ש ַׁ

ׁשֹ ֻקֵ ֻבִ ׁשֶ ,ֶֹאָחדִֹמֻסֹוֵפרֹת"מֹוֲהַרנַֹֹֻכְּ
ֻדֹק בְּ ֻיִ זֻוזֹותֶֹאתֹלוֹֹֹׁשֶ יתוֹֹֹמְּ ֹֻבֵ א, ֹֻבָ

ֵביתוַֹֹֹהֻסֹוֵפר ָלַקחֹלְּ זֻוזֹותֶֹאתֹוְּ ִיתֹמְּ ַֹהֻבַ
ָקן.ֹ ָבדְּ ֵעתַׁלְּ ָהָיהַֻׁבְ ֶ ֵביתַׁת"מֹוֲהַרנַַַׁׁש  ֶנֶסת.ַֻׁבְ  ַהֻכְ

ֵביתוֹֹֹת"מֹוֲהַרנַֹ ֹלְּ ָרָאה, זֻוָזהֹוְּ ַהֻמְּ ֹׁשֶ
בֻוָעהֵֹאיָנֻהֹ ֶפַתֹֹקְּ ִיתֹחֻבְּ ַאל:ַׁ,ַהֻבַ ָ ַׁש 

זֻוָזהֵַׁהיָכן ַׁ?ַהֻמְ ַהֻסֹוֵפרַׁלֹו:ַָׁענוַַֻׁׁ–! ָקָחןֹ"ׁשֶ ֹלְּ
ִדיָקהֹ ָארִֹעםִֹלבְּ זֻוזֹותֹׁשְּ ִית"!ֹמְּ ַַׁהֻבַ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ִביל ֹהזֶֹ־ֻוִבׁשְּ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ה ַֹעֻתָ

אֹוָרה ִלכְּ ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ֲעוֹון ֹֻבַ

ַעם ֹֻפַ

ָחַזר ׁשֶ ֹֻכְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  מב ָוֶאְתַחֻנַ

ַנס ֹֹת"מֹוֲהַרנִַֹֹנכְּ ִית אֹ–ַלֻבַ ַלחֶַׁאֻלָ ָ ַׁש 
יַעַַַׁׁלֻסֹוֵפר.ִַׁלְקרֹא ִהֻגִ ֶ ַֻׁוְכש  ַׁלוַַָֹׁׁאַמר,

ֲֹֹהֵרי":ַׁת"מֹוֲהַרנַַׁ ֻתָ טיִתיֹֻבֵֶֹֹאתִֹליָֹלַקחְּ  ִמיר ]ָהאסְּ

ען ענֻומֶׁ טֻוֻב[ ִדי צֻוגֶׁ ְּ ֹש  ִכי, ךְֹֹּוְּ ִקיםֹֻכָ זֻוזֹותֹֻבֹודְּ ֹ?מְּ
ךָָֹֹהָיה ֹדקֹלְּ קֹומוֶֹֹֹאָחדֶֹאָחדִֹלבְּ מְּ ָעםֹֻבִ ָקבְּ ֹֻולְּ

ֲחָזָרהֹ אֹותוֹֹֹֻבַ ַׁ!"ַמֲעָמדֹֻבְּ

ֻפוֻ ן ַעֻיֵּ ] ֺנֻסַ ר ַהֻסִ ל'בַֻ  –ר ַאחֵּ ח ֻבְּ זֶׁ רְּ י"ָה־ֻבַ ִסֻפֻוִרים 'ֲאָבנֶׁ יחֹות־וְּ , ש ִ
ַנ"ת ַז"ל לאִמֻמ    [.ֹוַהרְּ

יָת " ר ְוָעש ִ ָ ש  ָבִרים)" ְוַהֻטֹוב ַהֻיָ  (יח, ו ֻדְּ

ָרה זֹו  ָ ש  ִנים ֻפְּ ין ִלפְּ ֻדִ ת־הַׁ ֻורַׁ ִ ) .ִמש ֻ ש   (י"רַׁ

  .קכז
ֻדֹות) ֻמִ ֶפר־הַׁ ָדָקה, ס   (יא צְּ

ֵהא]א[  ֻתְּ ׁשֶ ָהרֹֻכְּ ַאתִֹנזְּ נְּ ִ ֹ־ִמ'ש ֻ ם' ֲֹאַזיֹ–ִחֻנָ
ֶיה הְּ ֻיִ ׁשֶ ךָֹֹֻכְּ טֵֹאיֶזהוֹֹֻלְּ ֻפָ םִֹעםִֹמׁשְּ ֵאינוַֹֹֹאֻלָ ֹׁשֶ

רֹרֹוֶצה ֵ ַפׁשֻ ךָֹֹלְּ ִֹעֻמְּ ֵדי־ַעל, רֶֹזה־יְּ ֵ ׁשֻ ֻפַ ךִָֹֹיתְּ ִֹעֻמְּ
ֹ.)ַאֲהָבה ח"א ט(ֹ

ָרה'ֹ[ב] ׁשָ ט יב, ב(ַֹה'ֻפְּ ֻפָ ְּ ן־ִמש  ָחן־ָערֻוךְּ ֹחש ֶׁ לְּ ֺ ֹ–ֹ)ש 
ט'ִֹהיאֹ ֻפָ ׁשֹֹ'ִמׁשְּ ֻיֵ ָדָקה'ֹֹֻבוֹֹֹׁשֶ ָדָקה'צְּ ֹ.(יא )צְּ

ים ָהֵעדֹת "ָמה ִטי ְוַהֺחֻקִ ֻפָ ְ ש  ָבִרים ו, כ(ם" ְוַהֻמִ  )ֻדְּ

  .קכח
 (ח"א נו, ג)

ַַׁהַַׁׁ–ַׁ'ֻתֹוָרה'ַהַׁ ֶַׁאת ים',קֹוִרים ַׁ'ַחֻיִ
ַַׁהַׁ ֶַׁאת יִכין ִ ְלתֹוְךַַׁׁ'ִחֻיֻות'ֻוַמְמש 

ֻדֹות',ַהַַׁׁ ִחיַנתַַׁׁ'ֻמִ ֵהםַֻׁבְ ֶ ַׁ'ָיִמים'.ש 

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ ַׁם לט, ה(ֻתְּ ַֹמהֹ": ָֹיַמי ת ֻוִמֻדַ
ַהֹֹ:ַהְינוַַֻׁׁ–ַׁא"ִהי ֹֻתֹוָרֹ'ׁשֶ ִהֹה' ִחיַנתֹׁשֶ יאֹֻבְּ

ַַׁׁ'ָמה', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ו, כ(ֻדְּ "ָמה ָהֵעדֹות :
ִטים" ֻפָ ְ ש  ים ְוַהֻמִ ִחיַנתַַׁׁ–ְַׁוַהֺחֻקִ 'ִמֻדֹותִֹהיאַֻׁבְ

ֹ ָיִמים' ֹֹ–וְּ תֹוךְּ ֹלְּ ַעל־ָיָדֻהֹקֹוִריןֶֹאתַֹה'ִחֻיֻות' ׁשֶ
ִמים'.ֹ ַה'ֻיָ ֻדֹות'ֹוְּ ַֹה'ֻמִ

ַַׁׁ,ֶזה ל ְַׁלַקֻבֵ ר ָ ֶַׁאְפש  ַָׁהָיה ֶאתַׁלֹא
ַׁ.'־אֹור',ֵַׁמֲחַמתַׁ'ִרֻבֻויִחֻיֻות'ַהַׁ

ְהֶיה ֻוְצָדָקה" נֻו, ֻתִ י ֻלָ מֹר ֻכִ ְ ֹות ִנש  ל ֶאת ַלֲעש   ֻכָ
ְצָוה ר ֱאלֵֹקינוֻ ' ה ִלְפֵני ַהֻזֹאת ַהֻמִ ֶ ֲאש  נוֻ  ֻכַ  "ִצֻוָ

ָבִרים) ַׁ(ו, כה ֻדְּ

  .קכט
 (ח"א רנא)

נֻוֹ'ַמֲחלֶֹקת'ֹ ָחמֹות',ַֹהיְּ ֵדיֹ'ִמלְּ ַעל־יְּ ֹ–ׁשֶ
ִלֹ ִעים,נֹופְּ ׁשָ ֹרְּ ל ֹׁשֶ בֹות ַֹמֲחׁשָ ֹים

ִרים.ֹ ׁשֵ יםֹֻכְּ ִפירֻות,ַֹעלֲֹאָנׁשִ לֹֻכְּ בֹותֹׁשֶ  ַמֲחׁשָ

ַׁ ם,ָלֶזה: ַֹהׁשֵ ַֹעל ָחָמה לְּ ַֹהֻמִ ֹסר ִַׁלמְּ
ַַׁעל־ְיֵדי־ ְלָחָמה, ַַׁהֻמִ ֵחם ִַׁיֻלָ ם ֵ ַהש ֻ ֶ ש 

ַׁ ִעים. ָ ְַׁרש  בֹות ְ ַַׁמְחש  ל ְַׁמַבֻטֵ ע:ַַׁׁ–ֶזה ַֻׁדַ ֲאָבל
ֹ ָדָקהֹׁשֶ ֹצְּ ֵדי ַעל־יְּ םֹׁשֶ ֻתָ בְּ ַמֲחׁשַ ֹֻבְּ ֹֻכַֹח ֵֹיׁש ֶהם, ֻלָ

ֹ ָחָמה לְּ ַֹהֻמִ ֹסר ִֹימְּ ִֹאם ֲֹאִפֻלֻו ם ַקֻיֵ ִהתְּ ֹלְּ ֵ ַהׁשֻ ַׁםלְּ
ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

וֹותֹ ִֹמצְּ ה עֹוש ֶ ֹׁשֶ נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ ֱֹאֶמת, ִאיׁש ׁשֶ
ֵביןֹ ֹלְּ ינֹו ֻדֻוִקיםֹֻבֵ קְּ ָכלַֹהֻדִ ֵלמֻותֹֻובְּ ׁשְּ ֻבִ
ֹֻכָֹ מֹו ַעצְּ ֹלְּ יךְּ ׁשִ ַהמְּ ֹלְּ ֹֻכַֹח ֹלֹו ֵֹיׁש לֹקֹונֹו,

ֹ ין ֵהםֹעֹוש ִ ָדקֹותֹׁשֶ ֶכתֹֹ–ַהֻצְּ ׁשֶ ָדָקהִֹנמְּ ַֹהֻצְּ י ֻכִ
ָדָקה,ֹֻכַֹחָֹֹלֶהםֵֹאיןַֹוֲאַזיֹ–ַרקַֹאַחרָֹהֱאֶמתֹ ַֹהֻצְּ

ֵאיןֹ םֹֻכַֹחֹֹוְּ ֻתָ בְּ ַמֲחׁשַ ם.ֹֻבְּ ַקֻיֵ ִהתְּ ֹלְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרים)ש  ַׁ(ו, כה ֻדְּ ְהֶיה : "ֻוְצָדָקה ֻתִ
ל ֹות ֶאת ֻכָ ֹמר ַלֲעש  ְ י ִנש  ְצָוה  ָלנֻו, ֻכִ ַהֻמִ

נֻו".  ר ִצֻוָ ֶ ֲאש   ַהֻזֹאת ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקינֻו ֻכַ

ַׁ ַׁ'ֱאֶמת' ִחינֹות ַֻׁבְ ַָׁלנֻו ְהֶיה ֻיִ ֶ ש  ַהְינֻוַַׁׁ–ֻכְ ֻדְ
ְצווַֹׁ ַַׁהֻמִ ל ַֻׁכָ ֹות ַַׁלֲעש  ֹמר ְ ַׁה'ִַׁלש  ִַׁלְפֵני ת

ָכל ַֻׁבְ ְפֵניְַַׁׁלַבֻדֹו, ַֻׁבִ ה עֹוש ֶ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ְקֻדֻוִקים, ַהֻדִ
ֵני־ָאָדם.ַׁ ַֻׁבְ

לֹא ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֶזה ֹוְּ

לֹא ֻבְּ ֹׁשֶ

ע: ֹֻדַ

ֻקֻון ַהֻתִ ֹוְּ

ַדע: ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  מג ָוֶאְתַחֻנַ

ְצָוה " ל ַהֻמִ ֹות ֶאת ֻכָ ֹמר ַלֲעש  ְ י ִנש  ֻכִ
נֻו" ר ִצֻוָ ֶ ֲאש  ַַׁהֻזֹאת ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקינֻו ֻכַ

ְיָקאַׁ"ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקינֻו"ַׁ–ְוכֻו'ַַׁׁ ַׁ.ֻדַ

ֵניֹ ִֹלפְּ וֹות צְּ ַֹהֻמִ ל ֹֻכָ ֹות ַֹלֲעש  ֹמר ׁשְּ ֻנִ ׁשֶ
ָכל ֹֻבְּ ֹקֹוֵננֻו, ֵבין ֹלְּ יֵנינֻו ֹֻבֵ ַבד, ֹלְּ ֹה'

ֻדֻוִקיםֹוְֹֹּ קְּ ָרִטים.ַהֻדִ ַֹהֻפְּ

נֻו" ר ִצֻוָ ֶ ֲאש  ַַׁׁ–ַׁ"ֻכַ ָכלַֹהְינֻו: ֻבְּ
ֹ ֻדֻוִקים קְּ רַהֻדִ ֲאש ֶ נֻו' 'ֻכַ ם־ִֹצֻוָ ֵ ַהׁשֻ

ֹ. ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ

ְהֶיה ָלנֻו" ָקא.ֹֹ"ָלנֻו"ַׁ–ַׁ"ֻוְצָדָקה ֻתִ יְּ ֻדַ
ָדקֹות,ַהְינֻו:ַׁ לַֹהֻצְּ ֹֻכָ ֵמנֻו ַעצְּ ֹלְּ יךְּ ׁשִ מְּ ֻנַ ַׁׁשֶ

ָדָקה'ִַׁלַַׁׁ ֶרְךַַׁה'ֻצְ יַֻׁדֶ "ל.ֻכִ ֻנַ ְֹךַָׁל'ֱאֶמת'ַֻׁכַ  ְמש 

י ' 'ַעם "ֻכִ ה ָקדֹוש  ךָ ' ַלה ַאֻתָ ַחר ֱאלֶֹקיָך, ֻבְ  ה' ֻבָ
ה'" ְל'ַעם לוֹ  ִלְהיֹות ֱאלֶֹקיךָ  ָבִרים) ְסֺגֻלָ  (ז, ו ֻדְּ

  .קל
ת תקס"ד – ח"א כא, ט) נַׁ ְּ ֲחמֻו ש  ת־נַׁ ֻבַׁ ַׁ ש  ָרה ֻבְּ  (ֶנֶאמְּ

ה" ֺגֻלָ ֹסְּ ֹ"ַעם ָרִאים ָבִרי)ִַׁנקְּ ַׁ–ַׁם ז, ו(ֻדְּ
פֻוָאה, יןִֹלרְּ עֹוש ִ ה'ֹׁשֶ ֺגֻלָ ֹ'סְּ מֹו ַאף־ַֻׁכְּ

ֶַׁזהַׁ ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ב ְַׁמַחֻיֵ ַבע ַַׁהֻטֶ ֵאין ֶ ַׁש  י ַעל־ֻפִ
ַׁ ִַׁלְרפֻוָאה, ל ְַׁמֺסֻגָ י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֶזהִלְרפֻוָאה, ֹוְּ

ָלה־ ַמעְּ ַבע'לְּ ֶכלֹ'ֵמַהֻטֶ ֵ ַֹהש ֻ ֵאין יֹ־ׁשֶ ָהֱאנֹוׁשִ
 .ֵמִביןֹ

ֻבָֹ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ֹאֹוָתנֻו ַעםָֹלַקח ֹלְּ ַרךְּ
ֶכלֹ ֵ ַֹהש ֻ ֵאין ֹׁשֶ י ַֹאף־ַעל־ֻפִ תֹו, ֺגֻלָ סְּ

ים ַֹעֻמִ ִֹמֻתֹוךְּ ַֹעם ָֹלַקח ֵֹאיךְּ ֵֹמִבין, י ַׁ–ַָׁהֱאנֹוׁשִ
מוַֹׁ ת־"ַׁ:ֻכְ ֵרגִֹמֻדַ טְּ ֻקִ ִריַעתַֹים־סֻוף'ֹׁשֶ ַעתֹ'קְּ ׁשְּ ֻבִ
ין ַֹהֻדִ ַֹעֻכֻו"ם": ֵדי ֹעֹובְּ לֻו ַַַׁׁהֻלָ רֻוָמ ר ֻזַֹה )ְוכֻו' ה ֻתְּ

י־ֵכןַָׁלַׁקע:( ַׁ"ַעםָֹקדֹוׁש"ַקחַׁאֹוָתנֻוְַׁלַׁ,ַַׁאף־ַעל־ֻפִ
ם(ַׁ ָ ֹ.)ש 

ֹ מֹו ֹֻכְּ ה ֻזֶ גֺֹ'ׁשֶ ָלהסְּ ַמעְּ ֹ'לְּ ה', ־ֻלָ
ַבע ֶכלֵמַהֻטֶ ֵ ִֹמש ֻ ָלה ַמעְּ ֹלְּ י,ֹ־', ֱאנֹוׁשִ

ִחיַנתֹ ֶזהֹֻבְּ יִפין'.ֹוְּ ֹ'ַמֻקִ

הֹוִלידֹאֹוָתםֹ יִפין',ֹלְּ ֻקִ ֵאֻלֻוַֹה'ֻמַ ָכהֹלְּ ֻזָ ׁשֶ
ֹ ָצא ִֹנמְּ ִנים, פְּ ֹֻבִ ֹאֹוָתם ִניס ַהכְּ ָכהֹֻולְּ ֻזָ ׁשֶ

ה'.ֹ ֺגֻלָ ָהִביןֶֹאתַֹה'ֻסְּ ַׁלְּ

ַׁלֹוַׁ ֵַׁיש  ִחיָנתֹו ַֻׁבְ ְַׁלִפי ְַׁוֶאָחד ֶַׁאָחד ל ֻכָ
ַׁ יף, ַֻׁוַמֻקִ ִניִמי םֻפְ ֵ ַֹהׁשֻ ֲחָננֹו ֶ ֹׁשֻ ַֹמה ָכל ַׁוְּ

ַׁ ַָׁדָבר ֵַׁאיֶזה ש  ַֻׁוְלַחֻדֵ ַֻׁוְלַהְכִניְלָהִבין יס ֻקִ ףַַׁהֻמַ
ִַׁלְפִני ַֹׁ–ם ר ַֹהֻיֹש ֶ אי ַוֻדַ ַחיֵֹֻֻבְּ ֹמְּ ַֹהֻסְּ ַגֻלֹות ֹלְּ הב ֹֺגֻלָ
ֹֹ ה"לְּ ֺגֻלָ ֵהיִטיבִֹמֻטֻובֹוַֹלֲאֵחִרים."ַעםֹסְּ ֹ,ֹֻולְּ

  .קלא
 (ח"א לה, א)

"ֵהםֹ ָבִרי)ַׁ"ַעם ָקדֹוש  ם ז, ו; יד, ב־כא; ֻדְּ

ַׁכו, יט( ָרֵאל,ֹ, ש ְּ ִֹמֻיִ ֶאָחד ֹוְּ ֶֹאָחד ָכל וְּ
ַעלֵֹחֶלק"ֵיׁשֹלֹוֹֹ ִֹמֻמַ כוֹֹֻב לא, ב(ִאֻיוֹ )"ֱֹאלֹוֻקַ ֹ'.וְּ

  .קלב
 (ח"א קא)

ַעַָׁאָדםַׁוְַׁ ִחיַנתַָׁאָדםַֻׁבְ ַֻׁבְ ֵַׁיש  יןְצמֹו ֻפִ ־'ַאנְּ
ִהיִרין', ַַׁׁנְּ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵהם ֶ ָרֵאלֹש  ִֹיש ְּ ת ַ ֺדׁשֻ קְּ
" ָבִרי)ַׁ"ַעם ָקדֹוש  ,ַׁם ז, ו; יד, ב־כא; כו, יט(ֻדְּ

םַׁ ׁשָ רְּ ׁשָ חֹוִקיםֹֻבְּ ֲאוֹות.ָֹהרְּ ַהֻתַ ֻדֹותֹוְּ לַֹהֻמִ ִֹמֻכָ

  .קלג
 (ח"ב ז, ג־יא)

ֹהֻוא: ָרַָֹׁהַרֲחָמנֻות ש ְּ ֻיִ ׁשֶ ֹֻכְּ "ַעם ֵאל
" ָבִרי)ַָׁקדֹוש  ,ַׁם ז, ו; יד, ב־כא; כו, יט(ֻדְּ

ֲעוֹונֹות. ֹֻבַ לֹום ׁשָ ַֹחס־וְּ ִלין ִפַֹׁנֹופְּ ת־ֻולְּ ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ י
ַדֻקֻוָתםֹ ָרֵאלֹוְּ ֹגֶדִֹיש ְּ חֹוִקיםֹֹלוְּ רֻוָחִנֻיֻוָתם,ֵֹהםֹרְּ

ַַׁהֵַַׁׁמָעוֹון, ָלל ַֻׁכְ א ָ ִַׁלש ֻ ַָׁלֶהם ר ָ אֹ'ְוִאי־ֶאְפש  ָ ש ֻ ֻמַ
לָֹעוֹוןֹ ֵבדֹׁשֶ ֶַׁאָחד.ַׁיֹוםַֻׁלוֲַֻׁאִפַַׁׁ,'ַהֻכָ

ֶזה: ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ָאז: ֹוְּ

נוֹֻ ֲֹאַנחְּ

מֹו־ֵכן ֹֻכְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ֹֻוִמי

ֵכן ֹֻבְּ

ָרֵאל ִֹיש ְּ

ָכל ֹֻבְּ

ר ִֹעֻקָ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  מד ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ

ֶכם "לֹא ל ֵמֺרֻבְ ים ִמֻכָ ק ָהַעֻמִ ַ ֶכם ְוכֻו',' ה ָחש   ֻבָ
י ם ֻכִ ל ַהְמַעט ַאֻתֶ ים"  ִמֻכָ ָבִרים)ָהַעֻמִ  (ז, ז ֻדְּ

  .קלד
 (ח"א י, י)

ה', מֹוִסיף ַעל  ֱאַמר 'ְוֵאֻלֶ ֻנֶ ֶ ָמקֹום ש 
ֹוִנים" ית)ַָׁהִראש  ִ אש  רֵּ ה־ֻבְּ ִחינַַַׁׁ–ַׁל, ג( ַרֻבָ תַֻׁבְ

ִרֻבֻוי' פֹותֹוְּ ִחיַנתַׁ'ֻתֹוסְּ ֲאָוה',ֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה',,ַֻׁבְ ַׁ'ֻגַ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ז, ו(ֻדְּ ק : ֶכם ָחש ַ "לֹא ֵמֺרֻבְ

וַַֹׁׁ–ַׁה'"  רֻוש  ֻפֵ ֶ ֲאָוה'ַׁ:ש  ַׁ.'ֻגַ

ֹוִנים" ִחיַנתַַׁׁ–ַַׁעל ָהִראש  ַֻׁבְ הֻוא ֶ ש 
ַַׁׁ'ָהָמן־ֲעָמֵלק', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו בָֻ )ֻכְ דְּ ֻמִ ר ֻבַ

ית":ַׁכד, כ(  ַׁק".ֲעָמֵלֹֹֻגֹוִיםֵֹראׁשִ

  .קלה
 (ח"א ע)

תֻובַׁ ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ק :ַׁם ז, ו(ֻדְּ ֶכם ָחש ַ "לֹא ֵמֺרֻבְ
ַעט" ם ַהֻמְ י ַאֻתֶ ֶכם, ֻכִ ֻוַַׁׁ–ַׁה' ֻבָ ְוָדְרש 

ַַׁרזַַׁ י)"ל ִ ן פט. ֺחֻלִ ָבִרי"י ַרש  ָ ם ֻדְּ ַׁם(ש  ֶכ "לֹא : ם ֵמֺרֻבְ
ם ַמְמִעיִטין ַעְצ ְוכוֻ  ַאֻתֶ ֶ ְמֶכם ', ַרק ֵמֲחַמת ש 

ֶכם".  ק ה' ֻבָ ְַׁוכֻו', ָחש ַ

ֹ ִעיִטיֵמֲחַמת מְּ ֻמַ ָמןׁשֶ ַֹעצְּ ִטיִנים ֹֻוַמקְּ ַׁ–ַׁן
ְבִחינַַׁ ַֻׁבִ ֵַׁהם ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזה ַׁלֹוַַׁׁ'ָעָפר',ת ש  ֻיֵ ֶ ש 

','ֻכַֹח־ ךְּ ַַַׁׁהֻמֹוׁשֵ ִחיַנת ן',ֻבְ ֻכָ ַֹׁ'ִמׁשְּ ךְּ ֻמֹוׁשֵ ׁשֶ
ן:ַַָׁׁהֱאלֹקֻות.ֹ ֶכם".ְוַעל־ֻכֵ ק ה' ֻבָ  "ָחש ַ

ְֹמֵרי ָבִרים)ֻדֹור"  ְלֶאֶלף ְצֹוָתוִמ  "ֻוְלש   (ז, ט ֻדְּ

  .קלו
 (ח"א נח, ז)

ַַׁׁה',ֵמַאֲהָבֹ ִחיַנת ַֻׁבְ ֶֹלֶחם"ֶזה
נֶֹ מוֹ )ַׁה"ִמׁשְּ ְּ ַמֲאַמרַׁת טז, כב(ש  ַֻׁכְ ,

ֲַׁחזַַׁ ַׁה לא.(סֹוָט )"ל ָאה": רְּ ִֹמֻיִ אן ֵֹמַאֲהָבהֹֻכָ אן ַׁ"ֻכָ
ם:  –)סֹוָטה לא.  ָ הֵֹמַאֲהָבהֹיֹוֵתרִאיָתא ש  דֹולָֹהעֹוש ֶ ִמןֹֹ"ֻגָ

ִיםֹ ֻפַ ַאלְּ לֻויֹלְּ ֶזהֹֻתָ ֶאֶלףֹֻדֹורֹוְּ לֻויֹלְּ הֹֻתָ ֻזֶ ֹׁשֶ ָאה, רְּ הִֹמֻיִ ָהעֹוש ֶ

ַׁ(ֻדֹור" ׁשֻוָבהַׁ–. ֹ'ֻתְּ ֵדי הַֹֹעל־יְּ ֹעֹוש ֶ ֵמַאֲהָבה',
ֵניֲֹאָלִפים.ֹ ֶֹחֶסדִֹלׁשְּ

ם" ֻלֵ ַ ְֹנָאיו ֻוְמש  ָניו ֶאל ְלש  ָבִרים)ְלַהֲאִבידֹו"  ֻפָ  (ז, י ֻדְּ

  .קלז
 (ח"א ח, ג)

ֵֹמָה'ַרב ךְּ ׁשַ מְּ ֻנִ ֶ ה',־ׁשֻ ִלֻפָ קְּ ַֻׁדִ
מֹוַׁ ַֻׁכְ ָעה, ָ ַׁש  ְַׁלִפי יף ְַׁוַתֻקִ דֹול ֻגָ

ָעָרה' ֵאיןַַׁׁ'רֻוַח־סְּ ֶ ַׁש  ַַׁאְך ָעתֹו. ְ ש  ַֻׁבִ דֹול ַֻׁגָ הֻוא ֶ ש 
ַֻׁוְמָסֵער ְַׁוֶנֱאָבד, ֶלה ַֻׁכָ ְַׁוַלֻסֹוף ָלל, ַֻׁכְ ִַׁקֻיֻום ַׁלֹו

ָמֵתֻה.ַׁ ְ  ֻגֻוֵפֻהְַׁוִנש 

תֻובַׁ ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ְנָאיו :ַׁם ז, י(ֻדְּ ם ְלש  ֻלֵ ַ "ֻוְמש 
ָניו ְלַהֲאִבידֹו". ם"ֶַׁאל ֻפָ ֻלֵ ַ ֹ–ֹ"ֻוְמש 

ַׁ ֹון ֵלמֻותְלש  רֹון'־'ׁשְּ ַהְינֻו:ַַׁהִחֻסָ ַֻׁדְ ַׁלֹו, ְך ָ ְמש  ֻנִ ֶ ַׁש 
ִחיַנתַַׁׁ ַׁ'ֲאִריַכתָֹהרֻוַח'.ֻבְ

ָניו". ָניו"ַׁ"ֶאל ֻפָ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ֻפָ ַֻׁבְ הֻוא
ַׁהֻואְַׁוכוַַֻׁׁ'ָהרֻוַח' ַַׁאְך ֹ–ֹ"ְלַהֲאִבידֹו"'.

ַׁ ָעה, ָ ַׁש  ְַׁלִפי דֹול ַֻׁגָ הֻוא ֶ ַׁש  ַַׁאף י ֶֹנֱאָבדֻכִ ַַׁלֻסֹוף
"ל.ַׁ ֻנַ  ֻכַ

ַקֹ ֹמְּ יִקים, ַצֻדִ בֻוקֹֻבְּ ים',ַֹהֻדָ לָֹה'רֻוַח־ַחֻיִ ֻבֵ
ֵלמֻות רֹון־'ׁשְּ ָה'ַרב'ַהִחֻסָ ֹוְּ יק ֻדִ ֵֹמַהֻצַ ־,

ה'.ֹ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ

  .קלח
 (ח"א סו, ג)

ֶיהֹ ִֹיהְּ ֶֹלָעִתיד, ה ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָהֱאֶמת
ֹ ִעיםַמֻפֶ ׁשָ ַׁ.ֶלתָֹהרְּ

ָבִרי) ֹוְנָאיו ֶאל :ַׁם ז, י(ֻדְּ ם ְלש  ֻלֵ ַ "ֻוְמש 
ָניו ְלַהֲאִבידֹו". ָניו" ֻפָ ֶזהַַׁׁ–ַׁ"ֻפָ

ַׁ ִחיַנת ַעל־ְיֵדי־ֶזהַׁ'ֱאֶמת',ֻבְ ֶ ם  ש  ֻלֵ ַ ְמש 
ֹוְנָאיו ֻוַמֲאִביָדן ִמן ָהעֹוָלם.   ְלש 

ל ֹ"ֻכָ

ֹ"מֹוִסיף

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ׁשֻוָבֹ' ֹהֻתְּ

ֹים־ַחיִָֹֻהרֻוַחֹ

מוֹֹ ֹֻוכְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ִחיַנת בְּ ֹֻבִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תַַׁנֲחמוַֻׁ ֻבָ ַ  מה ַהְפטַֹרתַׁש 

 

י ַנֲחמוֻ  "ַנֲחמוֻ  ָיה מ, א()יְּ ֱאלֵֹקיֶכם"  יֹאַמר ַעֻמִ עְּ ַׁ  ש 

  .א
ת תקס"ד – ח"א כא, יא) נַׁ ְּ ֲחמֻו ש  ת־נַׁ ֻבַׁ ַׁ ש  ָרה ֻבְּ  (ֶנֶאמְּ

ֵֹאינוֹֹ לֻות, ַהֻגָ ֹוְּ ֻסֻוִרים ַהֻיִ ֹוְּ רֹות אַֹֹהֻצָ ֶאֻלָ
רֹון ֹ'ֶחסְּ ֵֹעֶרךְּ ִפי ַעת',־לְּ ָלםַַׁהֻדַ ׁשְּ ֻנִ ׁשֶ ֹֻוכְּ

רֹונֹותֹֹ לַֹהֶחסְּ ָלםֹֻכָ ַעתִֹנׁשְּ כוַֹֻהֻדַ  '.וְּ

ים־ִנְצִחיִַֻׁ ֶַׁלָעִתיד,ַַׁה'ַחֻיִ ִַׁיְהֶיה ים'
ַעת,ַׁ ַַׁהֻדַ ה ְרֻבֶ ֻיִ ֶ ַׁש  ַעת, ַַׁהֻדַ ֵמֲחַמת

ְדעֻוַַׁהֻכֹלֶַׁאתַַׁׁ ֻיֵ ֶ ַׁש  ֵ ַׁ'.ְוכוַֻׁםַַׁהש 

ַׁ ַָׁאז ַָׁלֶהם ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ַעת ַָׁלנֻוַַׁׁ–ַהֻדַ ר ָ ֶאְפש 
ֻנֻו.ֵַׁליַדע רִַׁמֻמֶ ַֻׁוְלַדֻבֵ

ַׁ ַָׁאז ַָׁלנֻו ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ַעת רַַׁׁ–ַהֻדַ ָ ִַׁאי־ֶאְפש  ֶזה
ְַׁלַׁ ֲַׁאִפֻלֻו ֵעת ֶַׁזהַֻׁכָ ו ָ ַַׁעְכש  י ַֻׁכִ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ר ַדֻבֵ

יִפים'ַַׁׁ ְבִחינֹותַׁ'ַמֻקִ ַעתַֻׁבִ ַׁ'.ְוכוַַֻׁהֻדַ

ֻהַׁ ַֻׁבָ יף'.ֵַׁיש  יףְַׁלַמֻקִ יף'ַֻׁו'ַמֻקִ  'ַמֻקִ

י ַנֲחמוֻ  ַנֲחמוֻ " ַׁם"ֱאלֵֹקיֶכ  יֹאַמר ַעֻמִ
יָ ) עְּ ַ ש  נֻוֹֹ–ֹ"ַנֲחמוֻ  ַנֲחמוֻ "ַׁ.ה מ, א(יְּ ַהיְּ

ֹ ֹֻו'ַמֻקִ יף', יף','ַמֻקִ ַמֻקִ ֹלְּ ִַׁהיאַׁיף ַה'ְיִדיָעה' ֶ ַׁש 
רֹות.ַׁ לַַׁהֻצָ לַֻׁכָ ֶ ָחָמה'ַׁש  רַַׁה'ֻנֶ ִַׁעֻקַ

ַׁ ְַׁלַהְיִדיעֹות? ַָׁלבֹוא ר ָ "יֹאַמר ַׁ–ֶאְפש 
אי"ַׁ–ֱַׁאלֵֹקיֶכם" ֲחׁשַ ֹֻבַ ר ֻזַֹה )ַׁ"ֲאִמיָרה

ִמינִ   ְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁח קעו.(ֹקַר י לט. ש 

ַׁ סֻוק: ַַׁהֻפָ ֵרש  ֻפֵ ֶ ֹ–ֹ"ַנֲחמֻו ַנֲחמֻו"ש 
ְַׁלַַׁהַׁ ִַׁלְזֻכֹות ְֹינֻו: ָ יִפין',־ַגת'ַהש ֻ ֻקִ ַַׁהֻמַ
ַגת ָ ַעת',־'ַהש ֻ ַַׁהַַַׁׁהֻדַ ר ִַׁעֻקַ הֻו ֻזֶ ֶ ָחָמה'ש  ֶזהַַׁׁ–ַׁ'ֻנֶ

ַׁ ַׁא( ֵהם: ֶ ַׁש  ִחינֹות, ַֻׁבְ ֵני ְ ַׁש  ַַׁעל־ְיֵדי ָעָקה'זֹוִכין ַׁ'צְּ
יִפין.ַׁב(ַַׁׁ– ֻקִ ַעל־ְיֵדי־ֶזהַׁמֹוִליִדיןַַׁהֻמַ ֶ תֹש  ַ ֺדׁשֻ ֻו'קְּ

רֹות' ַֹהֻנֵ ַעת בְּ ַעל־ְיֵדַַׁׁ–ַׁׁשִ ֶ ַַׁמְכִניִסיםַׁש  י־ֶזה
יִפיןַׁ ֻקִ ִַׁלְפִנים.ַַׁהֻמַ

ַהְינֻוַַׁׁ–ַׁ"יֹאַמר"ֹ"יֹאַמר ֱאלֵֹקיֶכם".
ַׁ ִחיַנת אי"ֻבְ ֲחׁשַ ֹֻבַ ִחיַנתַׁ"ֲאִמיָרה ַֻׁבְ ,

ֶמן' ַַׁׁ'ׁשֶ הֻוא ֶ אי'.ש  ֲחׁשַ ֶמן'וְַַׁׁ'ֻבַ ִחיַנתַַׁׁ'ׁשֶ ַֻׁבְ הֻוא
רֹות"ַׁ ַעתַֹהֻנֵ בְּ ָהיֻוִַׁמַַׁׁ"ׁשִ ֶ ֶמן'.ש  ֶ ַׁ'ׁשֻ

ַֻׁבְַַׁׁ– "ֱאלִֹקיםַֹלֲאָרָמאִֹחיַנתֶַׁזה
ָ ר ֻזַֹה )ַָׁקָלא" ִחיַנתַַׁׁ,ם(ש  ֻבְ

ָעָקה'ַהַַׁׁ "ל.ַׁ'ֻצְּ ַַׁהֻנַ

ַגתֹ ָ 'ַהש ֻ ִחינֹותֵֹאֻלֻו,ֹזֹוִכיןֹלְּ ֵניֹֻבְּ ׁשְּ
ַגתֹ ָ ֹ'ַהש ֻ הֻוא ֹׁשֶ יִפין', ֻקִ ַהֻמַ

ַעת ִחיַנתֹ־ַהֻדַ ָחָמה',ֹֻבְּ רַֹה'ֻנֶ הֻוִֹעֻקַ ֻזֶ דֹוׁש',ֹׁשֶ ַהֻקָ
יףֹ–ֹ"ַנֲחמֻו ַנֲחמֻו" ֹֻו'ַמֻקִ יף' ֹ'ַמֻקִ נֻו: ַֹהיְּ

יף'.ֹ ַמֻקִ ֹלְּ

  .ב
 (ח"ב פה)

ֹ'לֻוִזים', ָרִאים קְּ רֹוְמִזיםַַַׁׁהֻנִ
'ֹעֶרף',ַׁ ַֻׁבָ ִהיא ֶ ַׁש  ַׁ'ֵלָאה', ִלְבִחיַנת

ַׁ ֹוָנה' ִַׁראש  א ַׁ'ֺנְקֻבָ ִהיא ֶ ָהֲאִריַז"ל ש  ֻקֻוִטים לְּ ר ַהֻלִ פֶׁ )סֵּ

א(  צֵּ ת ַוֻיֵּ ַ ָרש  ַׁ.ֻפָ

ְַׁל' הֻואִַׁנְכָנִסין ֶ ַׁש  ,' ש  ְקֻדָ ֵבית־ַהֻמִ
ַׁ ִחיַנת: ית־ֵאֹֻבְ ֹֻבֵ ָראֹו ֹקְּ ַׁל""ַיֲעֹקב

ָסִחי) ַׁם פח.(ֻפְּ "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  ְַׁוֶזהֻו ִטי). ֹופְּ :ַׁם א, כד(ש 
ֶרךְַֹּׁ ֻדֶ ֵבית־ֵאֹֹ"ׁשֶ ָנִסיןֹלְּ  ל".לֻוזִֹנכְּ

יָ ) עְּ ַ ש  ַׁה מ, א(יְּ יֹֹ".ַנֲחמוֻ  ַנֲחמוֻ ": ֻתֵ ׁשְּ
ֹ ָעִמים ִרֹֹ"ַנֲחמוֻ "ֻפְּ יַמטְּ ֹֻגִ א ֹ'ָקְדֹקד',ֻיָ
ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ֹֹ–ֹ'ֹעֶרף'ׁשֶ ָנִסיןֹׁשֶ ִֹנכְּ ַעל־ָיָדֻה

ֵבית־ֵאֹ ֹלְּ י־ַׁ–ל ָֹראׁשֵ ֹש"נ, א ִרֻיָ יַמטְּ ֹֻגִ 'ֹעֶר"ף'
בוֹֹֹ ת ַנ'ֲחמֻו".ת:ֹֻתֵ 'ֻבַ ַ  "ש 

ל ֹֻכָ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ַֹאךְֹּ

ִדיָעה' ַה'יְּ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֵאיךְֹּ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֹ"ֱאלֵֹקיֶכם"

ֵדי ַעל־יְּ ֹׁשֶ

ֹ'ֱאגֹוִזים'

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ



תַַׁנֲחמוַֻׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ֻבָ ַ  מו ַהְפטַֹרתַׁש 

ֵארֹ ָ ׁשֻ ֻיִ עֶֹרףָֹאָדם,ֹׁשֶ ׁשֹֻבְּ ֻיֵ ָהֶעֶצםֹלֻוזֹׁשֶ
ׁשֹ ַחֻדֵ ִֹיתְּ ֻנֻו יֹוןַֹהֻגֻוף,ֹֻוִמֻמֶ לְּ ַיןַֹֹאַחרֹֻכִ נְּ ֻבִ

רֹ ִֹעֻקָ ֶזהֻו ֹוְּ ִתים. ת־ַהֻמֵ ִחֻיַ ֹֻתְּ ַעת ׁשְּ ֹֻבִ ַהֻגֻוף
ִחיַנתֹֹ "לֹ"ַנֲחמֻו ַנֲחמֻו"ֶנָחמֹוֵתינֻו,ֹֻבְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ֶַׁנֱאַמר ַַׁהֻגֻוף ַׁת ג, יג(רוֻ )ַעל ִבי": כְּ ַֹעדֹׁשִ
ה.ַׁר"ַהֻבֶֹקֹ ִחֻיָ הֻואֵַׁעתַַׁהֻתְ ֶ הֹ,ַׁש  ִהֻנֵ ַֹבֻבֶֹקר"וְּ

ה ִהֻנֵ ִ )ַׁה"ֵלָאִֹֹהיאֹוְּ אש  רֵּ ַׁת כט, כה(יֻבְּ ַַׁהְינֻו: 'ֶעֶצםֹ,
"ל,ַׁלֻוז'ֹ הַֹהֻגֻוף.ַַׁהֻנַ ֻנֶ ֻבַ ַעל־ָיָדֻהִֹנתְּ ַׁׁשֶ

  .ג
ח תקצ"ו) לַׁ ְּ רֻוָפה, ה' ש   (ָעִלים־ִלתְּ

ְרָצָתםִַׁיְגֻדֹרַׁהֻוא ַַׁעֻמוַַֹֻׁׁוִפְרַצתַֻׁפִ
ָרֵאל, יֵעםִַׁויַנֲחֵמםִַׁיש ְ ִ ֶנָחמֹותְַׁויֹוש  ַֻׁבְ

ַלִים.ִַׁצֻיֹון ָ רַֹאךְִַֹּׁוירֻוש  לָֹחָמהַהנִֶֹֹֻעֻקַ ִֹמֻכָ
רֹות ַלן,ַֹהֻצָ ַעתֹהֻואַֹרֲחָמָנא־ִלצְּ לַֹהֻדַ ֹׁשֶ
ים,ַֹהֻתֹוָרה ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ַהֻצַ מוַֹֹׁוְּ תֻובַַֻׁׁכְ ֻכָ ֶ ש 

ים קיט, נ( ִהֻלִ ',ְַׁוכוְַֹֻׁבָעְנִיי" ֶנָחָמִתי "זֹאתַׁ:)ֻתְּ
ֹבָאר ַכמְּ סֻוקַֹעלֹוְּ י" "ַנֲחמוֻ ֹֻפָ ָיהַַׁנֲחמֻו ַעֻמִ עְּ ַ ש   )יְּ

ִלֻקוֻ  –מ, א   י־מֹוֲהַר"ֻבְּ ַׁ.ן ח"א כא, יא(טֵּ

 –ִעְנְיֵני 'ֶנָחָמה'  –

  .ד
ֻסֹו ח"ב ד, )  (ףֻבַׁ

ַצַער ֹֹֻבְּ ָצָרה הֹ–ֻובְּ ֻמָ הֹֻכַ ַכֻמָ ֹוְּ
מֹות ׁשָ הֹנְּ עֹוָלם־ַהֻזֶ ֻבָ עֹוָלם־ֹׁשֶ וְּ

א ִניןַֹהֻבָ קֹונְּ ִליןֹמְּ ַאֻבְּ ַֹצֲערוַֹֹֹעלֹֻוִמתְּ ַגם, ֹוְּ
ִכיָנה ְּ קֹוֶנֶנת.ַֹהׁשֻ יַׁמְּ ִמים ַעל וֻ "ֲאִפֻל ַֻׁכִ ל ֻדָ ֶ  ש 
ִעים ָ ִכיָנה ְרש  ְ  ַעל ַקל־ָוֹחֶמר, ְמקֹוֶנֶנת ַהש ֻ
ָמן  ל ֻדָ ֶ יִקים" ש  ִרין) ַצֻדִ דְּ הֶׁ  .(מו. ַסנְּ

ֻזֹוֶכה ֶ ש   'ִמְתַנֲחִמין' ֲאַזיֹ–ִֹל'ְרפֻוָאה' ֻכְ
ם ֻלָ ךְֹֹּ,ֻכֺ ׁשָ ִנמְּ ָחה'ֹוְּ מְּ םֹ'ש ִ ֺכֻלָ ְבִחיַנתַׁ,לְּ ַֻׁבִ

ָיה) עְּ ַ ש  ם ֵאהֻו,ְוֶאְרֻפָ ":ַׁ(נז, יח יְּ ֻלֵ ַ  לוֹ  ִנֺחִמים ַוֲאש 
ֵדיַׁ–ַׁ"ְוַלֲאֵבָליו ַעל־יְּ ךְֹֹּ'ְרפֻוָאתֹו',ֹׁשֶ ׁשָ ִֹנמְּ

ָכלֹ'ֶנָחָמה'ֹ נֻו:,ֹל"ַהנַָֹֹֻהֲאֵבִליםֹלְּ ְמָחה'.ַֹהיְּ ֹ'שִֹ

  .ה
ֶפר) ֻדֹות,־ס  ֻמִ  (ח"ב ח ֱאמֻוָנה הַׁ

ֵדיאֹֻבָֹֹ– ֹ'ֱאמֻוָנה'.ַֹעל־יְּ

  .ו
י) ה יב־ִסֻפֻור  ֲעש ֶ ֻיֹות, מַׁ ֲעש ִ ה מַׁ ִפֻלָ ל־ֻתְּ עַׁ  (ִמֻבַׁ

י ַׁיֹוֵתרַָׁעַבְרֻתִ לַׁ'ָיםַַׁעלַׁעֹוֵברְַׁוָהִייִתי, ֶ ַׁש 
ַַׁיִין' י:, הְַׁוָיַדְעֻתִ ֻזֶ ֶ ם'ַׁש  הַַׁה'ֻיָ אי,ַַׁנֲעש ָ ַוֻדַ ַֻׁבְ

ֻבֻוִרים לֵֹמַהֻדִ ִליץ'ֹׁשֶ ַֹה'ֻמֵ הֻוא, ֹעֹוֵמדֹׁשֶ
ר ַדֻבֵ חֻוִמיןֹֻומְּ נְּ ֵניֹֻתַ 'ִֹלפְּ ֶלךְּ ה'ַֹה'ֻמֶ ֻכָ לְּ ַה'ֻמַ ,ֹוְּ
ַאַחר־ ךְֹּוְּ ָניוֹחֹוֵזרֹהֻואֹֻכָ רֹֻפָ ַדֻבֵ חֻוִמיןֹֻומְּ נְּ ֹֻתַ

ה' ֻכָ ת־ַמלְּ ַה'ֻבַ ֻבֻוִריםֹֻוֵמֵאֻלוֹֻ,ֹלְּ הַֹהֻדִ םַֹנֲעש ָ ַֹה'ֻיָ
ל מוַַָֹׁׁיִין',ֹׁשֶ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ יִרים)ַׁש  ִ יר־ַהש ֻ ִ ךְֹּ":ַׁ(ז, י ש  ִחֻכֵ ֹוְּ
ֵייןֹ ַׁ.ְלָמְצאוַַָֹׁׁיכֹולַָׁהִייִתיַׁלֹאַַׁאךְַַׁׁ–ֹ"ַהֻטֹובֹֻכְּ

  .ז
י) יֻ ־ִסֻפֻור  ֲעש ִ סמַׁ ֶלערְּ עטְּ ָעה ֻבֶ בְּ ִ ש ֻ הַׁ ה יג מ  ֲעש ֶ  (ֹות, מַׁ

ֵניֵֹיׁשֹ ִריםֹׁשְּ ִֹצֻפֳ ַאַחתָֹזָכרֶֹאָחד, ֵקָבהֹוְּ ,ֹנְּ
ֵהם עֹוָלםֶֹאָחדֹזֻוגַֹרקֹוְּ ֹֻבָ ָדה. ֶנֶאבְּ ֹוְּ
ֵקָבה ַֹהֻנְּ הֻוא. שֹ ֹהֹוֵלךְֹֹּוְּ ַחֻפֵ ֹאֹוָתֻהֹֹֻומְּ ִהיא, ֹוְּ

תֹ ש ֶ ַחֻפֶ ַׁ.אֹותוֹֹֹמְּ

ים ש ִ הְַׁמַחֻפְ ַַׁעדֶַׁזה,ֶַׁאתֶַׁזהַַׁהְרֻבֵ
ְתעוַֻׁ ֻנִ ֶ ַׁש  ֵאיָנםְַׁוָראוַֻׁ, ֶ ִַׁלְמצֹאְַׁיכֹוִליםַׁש 

ֲַׁחֵברוֶַַֹׁׁאתֶַׁאָחד ֲארוַֻׁ. ְ ַׁעֹוְמִדיםְַׁוִנש  וַֻׁ, ַָׁלֶהםְַׁוָעש 
יםְַׁוכֻו'ַׁ  .ִקֻנִ

ֹ ָלה יְּ ַֹה'ֻזֻוגֵֹאֻלוֲֹֹֻאַזיֹ–ַהֻלַ
ִרים', ִחיִליםִֹצֻפֳ לַֹמתְּ ֶֹאָחדֹֻכָ

ַאַחת לֹוְּ ַיֻלֵ קֹולֹלְּ ָלָלהֹֻבְּ ֹאדֹדֹוָלהֻגְֹֹּיְּ ֹמְּ י, לֹֻכִ ֹֻכָ
לֶֹאָחדֹ ַיֻלֵ כֻו'ַֹעלֹמְּ ַׁ.זֻוגֹוֹוְּ

ר ָ ְמָחהִַׁלְסֻבֹלִַׁאי־ֶאְפש  ִ ַַַׁׁהש ֻ ש  ֻיֵ ֶ ם,ַׁש  ָ ַׁש 
י ֻיֹוםֹֻכִ ִציםֹֻבַ ַקֻבְּ םִֹמתְּ ִריםֹׁשָ ֵֹאֶצלִֹצֻפֳ

ל ַאַחתֶֹאָחדֹֻכָ ֹל"ַהנֵַֹֹֻמַהֻזֻוגֹוְּ ֵהם, ַנֲחִמיםֹוְּ ֹמְּ
ִחים ֻמְּ ש ַ לֶֹאתֹֻומְּ ֹל,"ַהנֵַֹֹֻמַהֻזֻוגַֹאַחתוְֶֹֹּאָחדֹֻכָ
ָמחֹות ש ְּ דֹולֹותֹֻבִ ֹאדֹֻגְּ ֹאדֹמְּ  ָלֶהם ְואֹוְמִרים,ֹמְּ

ְבֵרי ְנחֻוִמין: ֻדִ ֲעַדִין ֻתַ ֶ ר "ש  ְמְצאוֻ  ֶאְפש ָ ֻתִ ֶ  ש 
ֻיֹוםַַׁעדַׁ–ַׁזֹו"! ֶאת ֶזה ֻבַ ֶ רַׁש  ָ ֶַׁאתִַׁלְסֻבֹלִַׁאי־ֶאְפש 

ְמָחהַֻׁגֶֹדלַׁ ִ ַַַׁׁהש ֻ ש  ֻיֵ ֶ םְַׁוכֻו'ַׁש  ָ ַׁ.ש 

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָֹהַרֲחָמן

יק ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֲֹאָבל

ָחָמֹ ֹהַהֻנֶ

ֵכן ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָהיוֹֻ ֹוְּ

ִגיַעֹ ֻמַ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ֹֻוַבֻיֹום,



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תַַׁנֲחמוַֻׁ ֻבָ ַ  מז ַהְפטַֹרתַׁש 

  .ח
בֻוָנ ) ָמה ֻותְּ  (ה יב, דָחכְּ

ַׁ ין(ֵמָאִבי ִ ש  טְּ ָמן ִמטֻולְּ י ַנחְּ ַז"ל:ַַׁׁ)ַרֻבִ
צֻוַק"לֹ ֹזְּ מֹו"ר ַֹאדְּ ר ֻפֵ ֻסִ ֶ ֹׁשֻ ַאַחר ׁשֶ

ֹ ֶגער' ערְּ ֵֹמַה'ֻבֶ ה ֲעש ֶ ַֹהֻמַ יֶאת ֻיֹות, ־)ִסֻפֻורֵּ ַמֲעש ִ

ָעִני( ער וְּ גֶׁ ערְּ ה י ִמֻבֶׁ יו,ַֹׁ–ַַׁמֲעש ֶׁ ֲֹאָנׁשָ ין ֹֻבֵ ָֹאז ָהָיה
ַֹוֲעצֻוָמֹ דֹוָלה ֹֻגְּ ָחה מְּ ֹש ִ ֶֹאתֹ–ה ָֹאז רֻו רְּ ׁשָ ֹוְּ

תֻוב:ֹֹ יַהֻכָ ָיה נא, ג(ְוכֻו'ִַַׁׁצֻיֹון"' ה ִנַחם "ֻכִ עְּ ַ ש   .)יְּ

חֹ ָ ש ֻ ֹׁשֶ ים דֹוׁשִ ַֹהֻקְּ יחֹוָתיו ִ ִֹמש ֻ ָֹאז ֵהִבינֻו
, ךְּ ה:ַַַׁׁאַחר־ֻכָ ֲעש ֶ ַַׁהֻמַ סֹוף ַֻׁבְ בָֹאִרים ַהֻמְ

זֹ ֺרֻמָ ם,ֹמְּ ַֹהֻמֻוָבאֹׁשָ ת־ֶמֶלךְּ ַהֻבַ חֻורֹוְּ ַיןַֹהֻבָ ִענְּ ׁשֶ
ֹנִֹ ָרֵאל,ַעל ֶנֶסת־ִיש ְּ ֹֻוכְּ יַח ָֹמׁשִ ַמת וַַׁׁׁשְּ ָ ַעְכש  ֶ ש 

ַׁ ה, ִַׁמֻזֶ ֶַׁזה ִַׁנְפָרִדים ֵֹהם ֹֻכְּ ָכל ָרֵאלֹוְּ ֶנֶסת־ִיש ְּ
כֻות לְּ ַהֻמַ לֻוֹ־וְּ ָֹנפְּ ֻה, ֵֹמִאֻתָ ךְּ ׁשָ מְּ ֻנִ ֶ ֹׁשֻ ה ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻדִ

ָֹהרֹוֵצַח, ַעס ֹֻכַ ל ֹׁשֶ ִלֻפֹות ַֹהֻקְּ ַֹיד ַחת ֹֻתַ דֻו ָירְּ ַׁוְּ
ַׁ ֻפֻור, ַַׁהֻסִ ְפִנים ַֻׁבִ ֵֹאיָמהַֹעַֹהֻמֻוָבא יל ֻפִ ֻמַ ֹׁשֶ ד

ֹ, ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹלְּ עֹק צְּ ִֹמֻלִ ָֹהָאָדם ַֹעל ָוַפַחד
ד"! ִֹמֻיָ ָך ֹאֹותְּ ֹנק ֶֹאחְּ עֹק, צְּ ֹֻתִ ֹ"ִאם ֹלֹו: אֹוֵמר ַׁוְּ

יַח ְוכֻו'ְַׁוכֻו'ַׁ ִ ַין 'ָמש  ִענְּ יַח' ֻובְּ ִ ַין 'ָמש  ִענְּ ֲאִריךְּ ֻבְּ ֻמַ ֶׁ ם ש  ָ ן־ש   )ַעֻיֵּ

י'(  ַׁ.ָהֲאִמֻתִ

ֹוְֹּ ה ַעֻלֶ תִֹיתְּ ִֹעֻלַ ל ֻדֵ ֻגַ ִיתְּ
ֻבֹות,ֹ ַֹהֻסִ ל ֹֻכָ ת ִסֻבַ ֹוְּ ָהִעֻלֹות
בַׁ ַֻׁוְלַסֻבֵ ַַׁלֲעִלֻיֹות, ה ֵאֻלֶ ַֻׁכָ ְַׁיִרידֹות ם ַֻׁגַ ַלֲהֹפְך
ִַׁיְהיֻוַׁ ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזה ְיָקא ֻדַ ֶ ַׁש  ִַׁסֻבֹוָתיו, ִגְלֻגֻוֵלי ֻבְ

ַׁ ִרים ְַׁוִנְתַחֻבְ ָצאַֹׁ–ִנְתַוֲעִדים מְּ ֹֻתִ ָמֻה ַעצְּ ֹֻבְּ ִהיא וְּ
ַהֻכִֹ ֹלְּ יָמִנים ַֹהֻסִ ֵהםֶֹאת ֹׁשֶ ַעִין ֹֻבְּ ַֹעִין יָרם

קֹוָמם,ֹ ִֹלמְּ יֹאֲחזֻו ֹוְּ ַעֻלֻו תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ַֹעד ים, ֻיִ ֲאִמֻתִ
ֹ ַֹעד: ֵמי עֹולְּ ֹלְּ ָֹלֶהם ן ֻתֵ ֹֻתִ כֻות לְּ ַהֻמַ יוְּ  ִנַחם "ֻכִ

ְַׁוכֻו'.ִַׁצֻיֹון" 'ה 

  .ט
ב ֶנָחָמה'־ָעִלים) ֻתַׁ רֻוָפה, 'ִמכְּ  ִלתְּ

"ל ִלי זַׁ ֻתָ פְּ י נַׁ ֻבִ רַׁ "ל(, מ  נֻו זַׁ ֻב  ִמיד רַׁ לְּ  ֻתַׁ

ִדיִדי אֹוֲהִביֹיְּ ִֹמֻנַֹערֹוְּ י. ֻתִ ַמעְּ רֹׁשָ ֲֹאׁשֶ
יַָׁעֶליָך,ָֹעַבר ֻתִ ַמעְּ זֹ"ׁשָ ֻגַ רְּ ִניַֹוֻתִ טְּ ֹֻבִ

קֹול לוֹֹֻלְּ ָפַתי"ָֹצלְּ יַׁהֹוֶמהַׁ,)ֲחַבֻקֻוק ג, טז(ַׁשְֹּ ִַׁלֻבִ

ר,ַַׁצַעְרךַַַָׁׁעל יַָׁאִחי,ַָׁעֶליךִַַָׁׁליַַׁצרַַׁהֻמַ ַֹׁנַעםַֻׁכִ
קֻוַעַַַׁׁאֲהָבתוַֹׁ יַֻׁתָ ִלֻבִ עֻוֵרינוַַֻֻׁׁבְ ןַׁ,ִמֻנְ ַַׁמרַַׁעל־ֻכֵ

ְלָבִביַַׁצֲערוַַֹֻׁׁוָמרֹורַׁ ַׁ.ֻבִ

מוְַַֹׁׁלִהְתַנֵחם, ֺמְכָרִחין ַַֻׁׁכְ תֻוב ֻכָ ֶ ָיה ש  עְּ ַ ש  )יְּ

י ַנֲחמוֻ  "ַנֲחמוֻ ַׁ:מ, א(  יֹאַמר ַעֻמִ
ַהֻתֹוָרה. ֱאלֵֹקיֶכם" ִחיתִֹהיאֹוְּ ָכלִֹנצְּ ָֹאָדםֹֻובְּ

ָכל ַמןֹֻובְּ ה ְוַגם.ֹזְּ  .ַנֲחמֻו" "ַנֲחמוֻ  אֹוֶמֶרת: ַעֻתָ

ֵַׁמָאזַׁ ַַׁצֲערֹו, ַַׁעל י ֻוָ ַֻׁדַ י ְַׁוִלֻבִ י ַמְעֻתִ ָ ש ֻ ֶ ש 
יַׁ ֻוָ יַֻׁדַ יֹוֵתר.ִלֻבִ ְַׁוַרֻבֹותַַׁאְנחֹוַתיַֻׁבְ

רֶֹנָחָמִתי,ֹזֹאת יוֲֹאׁשֶ ֻתִ ַדעְּ ִֹמֻנַֹער,ֹיְּ
י: ֻתִ ָיַדעְּ רֹוְּ ָרׁשֲֹֹאׁשֶ ִניִמֻיֻותֹֺמׁשְּ פְּ ָבבֹו,ֹֻבִ ֹלְּ

ת ֺקֻדַ יתֱֹאמֻוָנהֹנְּ ם,ֲֹאִמֻתִ ֵ ַהׁשֻ תֹוָרֹֹֻבְּ ֹתֹו,ֻובְּ
ִחיֵריֹ א,ֹֻוִבבְּ ַקֻיָ רַֹצֻדִ הֲֹאׁשֶ ֵניֵֹהֻמָ יְּ ׁשֻוָעהַֹמעְּ ֹ.ַהיְּ

ִדְבֵריֶהם  ְלִהְתַנֵחם ְיכֹוִלים ֻבְ
נוֻ  ֶאת ֻוְלַהֲחיֹות ֵ ִמיד ַנְפש  םֹ,ֻתָ ַקֻיֵ ֹֻולְּ

ָראֹות קְּ יםַֹהֻמִ דֹוׁשִ רַֹהֻקְּ ֶהםֲֹאׁשֶ ַנֵחםֹֻבָ ִֹהתְּ
הוֹֻ ִמֻיָ ִרירֻותַֹצֲעָקתוַֹֹֹאַחרִֹירְּ מְּ ֹֹֻבִ ִרירֻותֻדִ ֹ,מְּ

ל־זֹאתַֹאַחר יָכה ג, יח־כא־כב־לב(ַָׁאַמרֹֻכָ ַׁ:)אֵּ
ִחיָֹאַבדֹ"ָוֹאַמר יִֹנצְּ ֻתִ תֹוַחלְּ יבֹזֹאתֵֹמה'.ֹוְּ ָֹאׁשִ

יֶֹאל ןַֹעלִֹלֻבִ ֵדיֹאֹוִחיל.ֹֻכֵ ֹהַֹחסְּ י' נוֹֹֻלֹאֹֻכִ ָֹתמְּ
כוֹֻ כוֹֻ'ֹוְּ י'.ֹוְּ י־ֵכןֹהֹוָגה".ִֹאםֹֻכִ ַאַחר־ַֹאף־ַעל־ֻפִ
ֹ ךְּ ם, לב;ֻכָ ָ ם ש  ָ עְּ  )ש  ַ ש  ִרַחםַׁ:ָיה סג, ז(יְּ ַרֲחָמיוֹ"וְּ ֹֻכְּ

רֹבֹ ֹ.ֲחָסָדיו"ֹֻוכְּ

ם ֺקֻיַ ָך,ֹיְּ ַגםֹֻבְּ בֻואֹותֹוְּ ֶנָחמֹותֹנְּ ָיה'ֹוְּ עְּ ׁשַ ֹ'יְּ
ר אֲֹאׁשֶ דֹורֹותִֹֹנֻבֵ ָיה סו, יג(לְּ עְּ ַ ש  ִאיׁשַֹׁ:)יְּ ֹ"ֻכְּ

ר ַנֲחֶמֻנֻו,ִֹאֻמוֲֹֹֹאׁשֶ ןֹֻתְּ ֶכם,ָֹאֹנִכיֹֻכֵ ֲֹאַנֶחמְּ
ַלִםֹ ֺנָחמֻו"ֹֻוִבירֻוׁשָ ַׁ.ֻתְּ

ם ךְַַָׁׁיֺקֻיַ קַֻׁבְ ים כז, יד(ְַׁלַחֻזֵ ִהֻלִ ַֹו"ֲחַזקַׁ:)ֻתְּ
ַיֲאֵמץ ָך",ֹוְּ רִַׁלֻבֶ ֶ הֲַׁאש  הִַׁיְזֻכֶ ְזֻכֶ ֻיִ ֶ ַׁש  ַָׁלֶזה,

ַלִיםֵַׁליֵלךְַׁ ָ ִַַׁׁלירֻוש  רֹבִַׁעיר־ַהֻקֶֹדש  ַַׁהְרָחָבה,ַֻׁבְ
ןַָׁאֵמןַׁ ַָׁרצֹון.ְַׁיִהיַֻׁכֵ

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

י ֹֻכִ

ל־זֹאת ַעל־ֻכָ ֹוְּ

ֹיָאִחֹ

ַֹאךְֹּ

ֹתֻוֵמֵעֹ

ַֹאךְֹּ

ר ֲֹאׁשֶ

ן ֹֻכֵ

ֹןֻכֵֹ



תַַׁנֲחמוַֻׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ֻבָ ַ  מח ַהְפטַֹרתַׁש 

רוֻ  ֻבְ ַלִם"  ֵלב ַעל "ֻדַ ָ ָיה מ, ב(ְירֻוש  עְּ ַׁ ש   )יְּ

  .י
 (ח"א כ, ד)

ִֹהיֹ– ִחינַֹא יֹון',ֻבְּ ָֹהֶעלְּ ֹ'ֵלב ַׁת
ְבִחיַנתַׁ יָ )ֻבִ עְּ ַ ש  רוֹֻ":ַׁה מ, ב(יְּ ֻבְּ ַֹעלֹֻדַ

ַלִֵֹלבֹ רֻוׁשָ  ם".יְּ

רוֻ  ְ ֲעָרָבה "ַיש ֻ ה ֻבָ ָיה מ, ג(ֵלאלֵֹקינֻו"  ְמִסֻלָ עְּ ַׁ ש   )יְּ

  .יא
 ח"א נט, א()

ָפׁשֹותֹ ַלֲעשֹותֹנְּ ָקֵרבֹוְּ ֻבֹוֶנהֹֹ–לְּ
ִחי ַֹהֻקֶֹדׁש'ֻבְּ ֹ'ֵהיַכל '.ְַׁוכוַַַֻׁׁנת

ַַׁהִחֻיֻוִניֵַׁהיַכַׁ'וְַׁ ַָׁהרֻוַח יש  ַֻׁוַמְלֻבִ ֹוֶרה ַׁש  ' ַַׁהֻקֶֹדש  ל
ר,ְַׁויוַֹׁ ֵ ש  ַַׁהֻכָ ֵלבַָׁהִאיש  ֻבְ ֶ ה.ֵַׁנקִַׁחֻיֻותֹוֵַׁמָהרֻוַחַׁש  ַַׁהֻזֶ

ַָׁהרֻוַחַׁ ְַׁלַרְגֵלי תֹו ָ ש  ִחיַנתַֹׁ–ַַׁהְלֻבָ ִֹמֻבְּ י ֻכִ
ֶֹאת יר ׁשִ ַהיְּ ֹלְּ עֹוֵרר ִֹנתְּ ִלין' ֵניֹֹ'ַרגְּ ֻבְּ

, ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ְבִחיַנתַַָׁׁאָדםַֹלֲעבֹוַדתַֹהׁשֻ יָ )ֻבִ עְּ ַ ש  ה מ, יְּ

ַׁג( ה ֵלאלֵֹקינֻו".: רֻו ָבֲעָרָבה ְמִסֻלָ ְ ֹ"ַיש ֻ
ה"ֹ ִלין'ֹ"ְמִסֻלָ קֹוםָֹהַרגְּ הֻואֹ'מְּ ָקא,ֹׁשֶ יְּ  .ֻדַ

ַׁ ִחיַנת י)ֻבְ ִהֻלִ ַׁם פד, ו(ֻתְּ  ְמִסֻלֹות":
ְלָבָב  ֹֹ–ֹם"ֻבִ ֵדי ַעל־יְּ ת "ְמִסֻלוֹ ׁשֶ
ְלָבָבם" ֻבִ ֶ ֵני־ָאָדםֹֹ–ֹש  ֹֻבְּ יר ׁשִ ַהיְּ ֹלְּ עֹוֵרר ִנתְּ
ִניםֹ ֹוכְּ ְך"ַהׁשֻ ירָֹלֶהםֹֹ–ֹ"ָבֲעָרָבה ֻוַבֹחש ֶ ׁשִ ַהיְּ לְּ
ֶרךְֹֹּ .ֹֻדֶ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹלֲעבֹוַדתַֹהׁשֻ

ל יא "ֻכָ א"  ֻגֶ ש ֵ ָיה מ, ד(ִיֻנָ עְּ ַׁ ש   )יְּ

  .יב
 (ח"א ד, ט)

א" יְּ ֻגַ ֹֻבַ ָבִרי)ַֹׁאתֹו ִחיַנתַַׁׁ.ם לד, ו(ֻדְּ ֶזהַֻׁבְ
ַַׁׁ'ַאִין', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יָ )ֻכְ עְּ ַ ש  :ַׁה מ, ד(יְּ
ל"ַׁ יא ֻכָ ש ֵ  ֻגֶ  א".ִיֻנָ

בֹוד "ְוִנְגָלה ר ָכל ְוָראוֻ ' ה ֻכְ ש ָ ו ֻבָ י ַיְחֻדָ י ֻכִ ר"' ה ֻפִ ֻבֵ  ֻדִ
ָיה מ, ה( עְּ ַׁ ש   )יְּ

  .יג
ֻסֹו ח"א יג, )  (ףֻבַׁ

ו" ר ַיְחֻדָ ש ָ יָ )ַֻׁבָ עְּ ַ ש  ִחיַנתַַׁׁ–ַׁה מ, ה(יְּ ַֻׁבְ ֶזה
ֹ ָפׁשֹות''לְּ ֹ.ִקיַטתַֹהֻנְּ

ר" ֻבֵ ָ )ִַׁפי ה' ֻדִ ַַׁעל־ְיֵדיַַׁׁ–ַׁם(ש  ה ַַׁנֲעש ֶ ֶזה
ֹ ִדיָבה" ֹנְּ י)"רֻוַח ִהֻלִ הֻואַַׁׁ,ם נא, יד(ֻתְּ ֶ י ש  "ֻפִ

ָאְמרֻוֲַׁחַז"לַַׁׁה'", ֶ מֹוַׁש  ָנה ו.(רֹאש  )ֻכְ ָ ִפיךָֹ"':ַׁ־ַהש ֻ ַׁ'ֻבְּ
ָבִרי)ַׁ ָדָקה"ַׁ–ַׁם כג, כד(ֻדְּ ַׁ.זֹוֹצְּ

ִביא ֻמֵ ֶ ַׁש  ָבר ַַַׁׁהֻדָ ְקָרא: "ְוִנְגָלה ַהֻמִ
י ִפי  ו ֻכִ ר ַיְחֻדָ ש ָ ְכבֹוד ה' ְוָראֻו ָכל ֻבָ

ר" ֻבֵ ָ )ֹה' ֻדִ ָפסֻוקֶַׁזה,ַׁם(ש  ֲאָמרַֻׁבְ לַַׁהֻמַ ,ַֻׁוְמָבֵארַֻׁכָ
ֻהֹ ֵֹריׁשֵ רֻוׁש ֹֻפֵ ָֹחֵסר ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֹֻבַ ַֹאךְּ

ָרא.ֹ קְּ ֹֻדִ

ַתב] ְך ְלֻתוֹ ־הֹוָספֹות ִמֻכְ ֻיָ ַ נֻו ַז"ל, ַהש ֻ ה, ַיד ַרֻבֵ ָרה ַהֻזֶ
ְדֻפַ  ֶפרַהֻנִ סֹוף ַהֻסֵ ָלה – :ס ֻבְ ִנגְּ בֹודֹ"וְּ ְעָיה מ, ה( "'הֹֻכְּ ַ , )ְיש 

ִחיַנת  ה ֻבְּ ָמה'זֶׁ תֻוב 'ָחכְּ ֻכָ ֶׁ מֹו ש  ֵלי ג, לה(, ֻכְּ ְ בֹוד: )ִמש  ֲֹחָכִמיםֹ"ֻכָ
ָחלֻו" ִחיַנת ִינְּ ית־, ֻבְּ ׁשֹ'ֻבֵ ֻדָ קְּ מוֹ , 'ַהֻמִ תוֻ  ֻכְּ ֻכָ ֶׁ : ה יז, יב(ִיְרְמיָ )ב ש 

א" ֻסֵ דֵּ ל־ַע  –ן"ֵֹמִראׁשוָֹֹֹמרֹוםָֹכבֹודֹֻכִ ָראוֹֻ"ה: זֶׁ י־יְּ רָֹכלֹוְּ ש ָ ֹֻבָ
ֹֹ ֻדָ  .ו"ַיחְּ

ָראוֻ " ִחינַ ה זֶׁ  –" וְּ ַכֹ'ת ֻבְּ ׁשָ ַֹהמְּ ִהי, ה'ַהֻתֹוָרֹת ֶׁ ִאיָֹֻ'א ש  ֹהרְּ
ָתֹֹ  ."א'ַטנְּ

ֹֻכָֹ" ֹל ש ָ ֹֻבָ ֹר ֻדָ ִחינַ ה זֶׁ  – ו"ַיחְּ ֹת ֻבְּ ִֹקיַטֹ'לְּ ָפׁשוֹֹת ַֹהֻנְּ ֹת ֻלָ  ,ם'ֻכֺ
ִחינַ   בְּ לֵ )ת ֻבִ ְ ָפׁשֹותֹלֹוֵקַחֹ": י יא, ל(ִמש   .ם"ָחָכֹֹנְּ

י יֹ"ֻכִ ר"'ֹהֹֻפִ ֻבֵ ל־ – ֻדִ י זֶׁ ֻכָ דֵּ ה ַעל־יְּ ִדיָבה'ה ַנֲעש ֶׁ הֻוא 'רֻוַחֹנְּ ֶׁ , ש 
ֹה'" י רֻו ֲחַז"ל "ֻפִ ָאמְּ ֶׁ מֹו ש  ָנה ו.(רֹאש  ), ֻכְּ ָ ִפיךָֹ"': ־ַהש ֻ ָבִרי) 'ֻבְּ  םֻדְ

ָדָקה" – כג, כד(   [.זֹוֹצְּ

  .יד
 (ח"א יד, ב)

לֻות ֻגָ בֹודַֻׁבַ בֹודֵַׁאֶצלַַׁהֻכָ רַַׁהֻכָ ִַׁעֻקַ י ַֻׁכִ ,
ָרֵאלַׁ ֵני־ִיש ְ ַֻׁבְ ַַׁוֲאַנְחנֻו ָהַעֻכֻו"ם,

ָפִליםְַׁוִנְבִזיםַׁ ְ ַׁ.ש 

יןֹ ִֹמֻבֵ בֹודֹו ֹֻכְּ ה ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ׁשֶ
, ךְּ תֻובַַַׁׁהחׁשֶ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ

ַליִֹ' רֻוׁשָ ֹם'יְּ

ל ֻדֵ ֻתַ ׁשְּ ַֹהֻמִ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֻבֹר קְּ ֹ"ַוֻיִ

ל ֹ"ֻכָ

י ֹ"ֻכִ

ֹֻומֻוָבן

ו ׁשָ ַֹעכְּ

ֶלָעִתיד־ָלבֹוא ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תַַׁנֲחמוַֻׁ ֻבָ ַ  מט ַהְפטַֹרתַׁש 

ָיה מ, ה( עְּ ַ ש  בוֹ  ְוִנְגָלה":ַׁ)יְּ יָֹאזַֹיֻטֻוְֹוכֻו',ַַׁׁד ה'"ֻכְ ֻכִ
"ֹ ם ֻלָ דֻכֺ ָעבְּ ֶכםֹוֹֹלְּ יָ )ַׁד"ֶאָחֹֹׁשְּ ַפנְּ ָאזַֹׁ–ַׁה ג, ט(צְּ

אֹורֹה'"ֹ ָכהֹֻבְּ ֵנלְּ כֻוֹוְּ רֻוַֹבֻגֹוִים:ֹ"לְּ יָ )יֹאמְּ עְּ ַ ש  ה ב, יְּ

ַׁה( ֹ'אֹור',. ָרא ִֹנקְּ 'ָכבֹוד' ַַׁׁוְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו א)ֻכְ קֵּ זְּ חֶׁ ל יְּ

ָהָאֶרץ":ַׁב( מג,  ֹבדוֵֹֹֹהִאיָרהֹוְּ ַׁ".ִמֻכְּ

  .טו
 (ח"א עח)

בֹוד ש ָ  ָכל ְוָראוֻ ' ה ֻכְ ו רֻבָ י ַיְחֻדָ  ֻכִ
י ֻבֵ ' ה ֻפִ יָ )ר" ֻדִ עְּ ַ ש  ַַׁהְינֻו:ַׁה מ, ה(יְּ .

ֹ ִֹעם ֻבֻור ַֹהֻדִ ַיֵחד ֻמְּ ׁשֶ ֹֻכְּ ֹ'ִיחֻודַֹהׁשֵ הֻוא ֹׁשֶ ם,
ֻה'ֹ ֻתֵ ִכינְּ ־הֻואֹֻוׁשְּ ִריךְּ א־ֻבְּ ׁשָ ַׁ.ֺקדְּ

בֹוד ה'". בֹוד"ַׁ"ְוִנְגָלה ֻכְ זֹוֹֹ–ֹ"ֻכָ
ִכיָנה' ַׁ'ׁשְּ ַַׁהְינֻו: .ֹ תְּ ֻנִ לֹׁשֶ ֻדֵ ֻגַ ִנתְּ ֹוְּ ה ֻלֶ ֻגַ

ִכיָנה',ֶהָאַרת־' ְּ כֻות'.ַֹהׁשֻ ִחיַנתֹ'ַמלְּ הֻואֹֻבְּ יַַׁׁׁשֶ ֻכִ
ַֻׁכָֹחֻהַׁ ְַׁוֶנֱחָלש  ַׁאֹוָרֻה ִַׁנְקָטן ו ָ ְַׁוֶזהֻוְַׁוכוַַַֻׁׁעְכש  ,'

לֻות־ַׁ ִכיָנה'ֻגָ ְּ  .'ַהׁשֻ
כֻות',ֹ ַֹמלְּ צֻוף רְּ ֹ'ֻפַ ן ַתֻקֵ ֻיְּ ֹׁשֶ ֵדי ַעל־יְּ
ִחיַנתֹ ֹֻבְּ הֻוא ֹׁשֶ ֻבֻור', ַֹה'ֻדִ ִויַיֵחד

ֹ ִחיַנת ֹֻובְּ כֻות' ֹ'ַמלְּ ִכיָנה' ֹֹ–'ׁשְּ ִֹעם ַֹהׁשֵ ֹ–ם
כֻות'.ֹ צֻוףַֹמלְּ רְּ לֹ'ֻפַ לֹאֹוָרֻהֹׁשֶ ֻדֵ ֻגַ ִיתְּ הֹוְּ ֻלֶ ֻגַ ִֹיתְּ

  .טז
 (ח"א צד)

ָגלֻות, ֹֻבְּ ֻבֻור מֹוַַַׁׁהֻדִ ֻכְ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ :ַׁם צו, ג(ֻתְּ

ֹ בֹודֹו", ֹֻכְּ ֶֹאת ַֹבֻגֹוִים רֻו ִַׁעםַׁ"ַסֻפְּ ֻבֻור ַַׁהֻדִ ְוַהְינֻו:
ָרֵאַׁ ִַׁיש ְ ֶַׁנֱאַמר ְַׁלָכְך ָגלֻות. ַֻׁבְ ָיה מ, ה(ל עְּ ַ ש  :ַׁ)יְּ

י ִפי  ו ֻכִ ר ַיְחֻדָ ש ָ בֹוד ה' ְוָראֻו ָכל ֻבָ "ְוִנְגָלה ֻכְ
ר"  ֻבֵ  .ה' ֻדִ

ֹ ׁשֶ ָרֵאלֻכְּ ִֹיש ְּ ֲאלֻו ֻגָ ֻבֻורַׁ–ַֻׁיִ ַֹהֻדִ ם־ָֹאז ֻגַ
. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֶיהִֹעםַֹהׁשֻ ָיכֹולִֹיהְּ בְּ ןֹֻכִ ֹֻכֵ

ב ָיה מ, כב(ָאֶרץ" ָה  חֻוג ַעל "ַהֻיֹש ֵ עְּ ַׁ ש   )יְּ

  .יז
ֻסֹו ח"ב ד, )  (ףֻבַׁ

ֻלֻות־ ֻגַ ֹ'ִהתְּ הֻוא ֹׁשֶ יֹום־טֹוב, ֹוְּ ֶרֶגל
ֹ ֲֹהָדַחתֹֹ–ָהָרצֹון' ִחיַנת ֹֻבְּ ה ַנֲעש ֶ

ִמים, ַֹהֻדָ ִכֻבֻוס בַֹׁוְּ ַסֻבֵ ֹלְּ ִמים ַֹהֻדָ כֹוִלים ֹיְּ ַוֲאַזי
ֶדר.ֹ ֻסֵ ַֻׁכַ

ֹ ֹ'ַחג' ָֹהֶרֶגל: ָרא ׁשֹוןֹֹ–ִנקְּ לְּ
תֻובַַֻׁׁבֻוב','ִסֹ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יָ )ֻכְ עְּ ַ ש  ה מ, יְּ

ַׁכב( ב": 'ַעל ִסֻבֻוב ֹ–ֹץ"ָהָאֶר  חֻוג ַעל ַהֻיֹש ֵ
ִמים,ַֹׁ–ָֹהָאֶרץ' ַַׁהֻדָ ְַׁוִכֻבֻוס ֲַׁהָדַחת ַַׁעל־ְיֵדי י ֻכִ
ִביםַׁ ֶדר.ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזהֵַׁהםְַׁמַסֻבְ ֻסֵ ַֻׁכַ

ֵחם ְמֻתָ ֹאֶהל "ַוֻיִ ֶבת"  ֻכָ ָ ָיה מ, כב(ָלש  עְּ ַׁ ש   )יְּ

  .יח
 (ח"א ו, ה־ז)

ֹ'ָרִקיַע', ַַׁׁהֻוא תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יָ )ֻכְ עְּ ַ ש  ה מ, יְּ

ַׁכב( ֵחם": ְמֻתָ ֹאֶהל ַוֻיִ ֶב  ֻכָ ָ ַׁת",ָלש 
י)ֻוְכִתיבַַׁׁ ִהֻלִ ַמִיםֹנֹוֶטה":ַׁם קד, ב(ֻתְּ ִריָעֹֹׁשָ יְּ ַׁה".ֻכַ

םֹ ֹֻתָ בִאיׁש י)ַׁם"ֹאָהִליֹיֹש ֵ ִ אש  רֵּ ת כה, ֻבְּ

ַׁכז( ֹ'ָרִקיַע',, ִחיַנת תֻוב:ַַֻׁׁבְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ֵחםַׁ ְמֻתָ ֹאֶהל". "ַוֻיִ ֹֻכָ

  .יט
 (ח"א כט, ה)

נֻוִנית ֹ'ַלבְּ יךְּ ׁשִ ִהמְּ ְַׁוכוַַֻׁׁ'ׁשֶ רֶֹנֱאַמֹ',
י)ַֻׁבוֹֹ ִ אש  רֵּ ַׁת כה, כז(ֻבְּ ב": ַׁם",ֹאָהִליֹיֹש ֵ

ַׁ ַמִים',ַהְינֻו: ֹ'ׁשָ ִחיַנת ַַֻׁׁבְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יָ )ֻכְ עְּ ַ ש   ה מ,יְּ

ֶבת".:ַׁכב(  ָ ֹאֶהל ָלש  ֵחם ֻכָ ְמֻתָ  "ַוֻיִ

ָלה" ִנגְּ ֹוְּ

ֲֹאַזי:

ֲֹאָבל

ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֹֻבַ

נֻו: ַהיְּ ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ִביל ֶֹזה־ֻוִבׁשְּ

ֹ'ֹאֶהל'

ֹ"ַיֲעֹקב

'ַיֲעֹקב' ֹוְּ



 ַׁ  נ

 

 

F  ַח ו   ַמְפת ֵּ ִפל   fת ַהת ְ

ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר"ב]א־ ן ֶאל ה' ֻבָ  [ "ָוֶאְתַחֻנַ
 .(ח"ב לד; ח"ב לט) 

ה' ֱאלֵֹקיֶכם,ד]ג־ ֵבִקים ֻבַ ם ַהֻדְ ים  [ "ְוַאֻתֶ ַחֻיִ
ֶכם ַהֻיֹום"  ֻלְ ֻבֶֹקר טמט;  אח") ֻכֺ ִפֻלֹות־הַׁ  .(ֻתְּ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ט־ח־ז־ו]ה־ [ "ְוהֹוַדְעֻתָ
ִפֻלֹות־; ח"ב מב; ח"ב ז ;ח"א צ; ח"א נג)ָבֶניָך"  ֻתְּ

ֲחנֻוִנים  תַׁ ִפֻלֹות' ח"א כא, וְּ י־ֻתְּ 'ִלֻקֻוט  ָמָטה לְּ ְּ ש   .(הַׁ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינֻו ה' יג־יב־יא]י־ ַמע ִיש ְ ְ [ "ש 
ַמע – ֶאָחד" ְ ח"א ; ח"א לו) ִמְצַות ְקִריַאת ש 

ֻבֶֹקר ו; ח"א צה; פז  ִפֻלֹות־הַׁ  .(ֻתְּ

 [כו־כה־כד־כג־כב־כא־כ־יט־יח־יז־טז־טו]יד־
ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך, ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ְרֻתָ ַ ין  "ֻוְקש  ֻבֵ

ין –ֵעיֶניָך"  ִפֻלִ ח"א ; ח"א לח ;ח"א לה) ִמְצַות ֻתְ

ֲחנֻוִנים ;ח"ב ה ;ח"א סט ;נד תַׁ ִפֻלֹות־וְּ ָמָטה , ֻתְּ ְּ ש  הַׁ

ִפֻלֹות' ח"ב ה י־ֻתְּ 'ִלֻקֻוט  ח"ב  ;ח"ב כט; ח"ב כא ;לְּ

ִפֻלֹות ;ח"ב לה; לג ֻבֶֹקר דֻתְּ ֻבֶֹקר ו; ־הַׁ ִפֻלֹות־הַׁ  ;ֻתְּ

ֻבֶֹקר ט  ִפֻלֹות־הַׁ  .(ֻתְּ

ָעֶריָך" ְ יֶתָך ֻוִבש  ם ַעל ְמֺזזֹות ֻבֵ  ]כז[ "ֻוְכַתְבֻתָ
"ְולֹא ַתְחמֹד ְוכֻו' ְולֹא ; ִמְצַות ְמזֻוָזה –

ה"    .(ח"א כג)ִתְתַאֻוֶ

P [א ]ִפֻלֹות  p לטֹב"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ ָהגַ עח ב"ח ן"ִלֻקֻוטֵּ יטוֻ ת , 'ַהנְּ ִ ש   '(תַהֻפְּ

ן" ֵעת' ה ֶאל ָוֶאְתַחֻנַ ָבִרים ג, כג( "ֵלאמֹר ַהִהוא ֻבָ  )ֻדְּ

ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ר'לְּ  ש  ת אֹוצַׁ נַׁ ֻתְּ ם מַׁ ֹכחַׁ ', ִחֻנָ כֻות ֻבְּ יִקים ֻוזְּ ֻדִ ֻצַׁ  הַׁ
דֹוִלים ֻגְּ כוֻ  הַׁ ֻזָ ֶ ֻתֹ  ש  חְּ יךְּ  רלַׁ ִ ש  מְּ הַׁ ר'ָה  ֻולְּ ת אֹוצַׁ נַׁ ֻתְּ ם מַׁ ' ִחֻנָ

ָכל י לְּ א  ה ;עֹוָלם ֻבָ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש  ֲעלֹות וְּ ל לַׁ ָרא  ֶאֶרץ־ִיש ְּ ק ;לְּ ֻז  חַׁ ֻנְּ ֶ ש   וְּ
נוֻ   מ  צְּ ב עַׁ ֻצָ ָכל־מַׁ ין: "ֻבְּ א  ֶ ֻום ש  עֹוָלם ִיאֻוש   ש  ָלל ֻבָ  "!ֻכְּ

ֵעת ַהִהיא ֵלאמֹ  , רֶאל ְיֹהָוה ֻבָ
ה ַהִחֻלֹוָת  םֱאלִֹהי יֲאדֹנָ  ַאֻתָ

ךָ  ְדְלךָ  ,ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבֻדְ ְוֶאת ָיְדָך  ,ֶאת ֻגָ
ר ה,ַהֲחָזָק  ֶ ַמִים לֵא  ִמי ֲאש  ָ ש ֻ ר  ֻוָבָאֶרץ ֻבַ ֶ ֲאש 

יָך ְוִכְגבֻורֶֹת  ה ְכַמֲעש ֶ א. ךָ יַיֲעש ֶ ָרה ֻנָ  ,ֶאְעֻבְ
ֵעֶבר  ר ֻבְ ֶ ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהֻטֹוָבה ֲאש 

ן  ְרֻדֵ ָבנֹ  ,ַהֻיַ ה ְוַהֻלְ  ".ןָהָהר ַהֻטֹוב ַהֻזֶ

ן"  ָוֶאְתַחֻנַ

ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נא ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ל ֶ  ֶאת חֹוֵנן, ֲחִמיםַר  ָמֵלא, עֹוָלם ש 
ֵאינוֹ  ִמי ֶ  ֶאת ְמַרֵחם, ָלחֹון ָראֻוי ש 

ֵאינוֹ  ִמי ֶ ה, ְלַרֵחם ָראֻוי ש  ם ֶחֶסד עֹוש ֶ  ִחֻנָ
ָכל יָת  ֻוְכָבר. ָודֹור ֻדֹור ֻבְ ים ֲחָסִדים ָעש ִ  ַרֻבִ
ְכָלִלֻיֻות  ָכל ֻוִבְפָרִטֻיֻות ֻבִ  .ָודֹור ֻדֹור ֻבְ

ה  ֲעָזבֻונוֻ  אְולֹ  ,ַרֲחֶמיךָ  ֲעָזרֻונוֻ  ֵהֻנָ
י ְוַגם, ֲחָסֶדיךָ  ָפל ִעֻמִ ָ ְבֶזה ַהש ֻ  ְוַהֻנִ

ִלי ַרֻבֹות ְוטֹובֹות ֲחָסִדים ָגַמְלֻתָ  יעֻור ֻבְ ִ  ש 
ר ָוֵעֶרךְ    .ֻוִמְסֻפָ

יָרה ָמֵלא ִפי ִ ם, ש  ֹוִני ַכֻיָ ה ֻוְלש   ִרֻנָ
ֲהמֹון יו ֻכַ ֻלָ יק לֹא', ְוכוֻ  ֻגַ ל ַאְסֻפִ  ֻכָ

ֲחָך, ְלָך, ְלהֹודֹות ָיַמי ֻבֵ ַ  ֻוְלָפֶאְרָך, ֻוְלש 
ש   ֻוְלָבֵרךְ  ְמךָ  ֶאת ֻוְלַקֻדֵ ִ ל ְלהֹודֹות, ש   ֻוְלַהֻלֵ
ר, י ַאַחת ֻוְלַסֻפֵ י ֲאָלִפים ַאְלֵפי ֶאֶלף ִמֻנִ  ְוִרֻבֵ
ָעִמים, ְרָבבֹות ים ַהֻטֹובֹות ֻפְ  ְוִנְפָלאֹות, ִנֻסִ

ים ַוֲחָסִדים י ַוֲעצֻוִמים, ַרֻבִ ם, ַחְסֻדֵ ר ִחֻנָ ֶ  ֲאש 
י יָת ָעש ִ   ה. ַהֻיֹום ַעד ֵמעֹוִדי ִעֻמִ  ַהֻזֶ

ר טֻוְבָך" ַרב ֶ יָת  ֲאש  י ָעש ִ תֹוךְ  ִעֻמִ  ֻבְ
ָלִלֻיֻות ָרֵאל ֻכְ ךָ  ִיש ְ ר, ַעֻמֶ ֶ  ָנַתֻתָ  ֲאש 

נֹות ָלנוֻ  ה טֹובֹות ַמֻתָ ֵאֻלֶ נֹות, ֻכָ  ְיָקרֹות ַמֻתָ
ה  ֵאֻלֶ ָהיוֻ , ֻכָ ֶ ֵבית ְגנֻוִזים ש  ָנֶזיךָ  ֻבְ  .ֵמעֹוָלם ֻגְ

א ֻבָ ֶ יעַ  ש  ִ יְתךָ  ֶנֱאַמן, ָוַרב מֹוש  ה, ֻבֵ ֶ  מש 
נוֻ  לֹום ַרֻבֵ ָ  ָלנוֻ  ְוֵהִביא, ָעָליו־ַהש ֻ

ה ֻוִעים" ,ְגנֻוָזה ֶחְמֻדָ ֲעש  ַ ר, "יֹום יֹום ש  ֶ  ֲאש 
ווֻ  לֹא ֲחָפִצים "ְוָכל, ֵאֶליָה  ֲערֹךְ  ֵאין ְ  ִיש 

 .ָבֻה" 

ה ְיֹהָוה ֱאלַֹה  יָת ַאֻתָ  ִעם ,י"ָעש ִ
ָללִ  ָרֵאל ֻיֻותֻכְ ל ְוִעם, ִיש ְ  ֶאָחד ֻכָ

ְפָרִטֻיֻות ְוֶאָחד ָכל ֻבִ ִנְפְלֹאֶתיָך , "ָויֹום יֹום ֻבְ
ֹבֶתיָך ֵאֵלינוֻ  ְ יָדה  ,ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליךָ  ,ֻוַמְחש  ַאֻגִ

ֻפֵ   ָרה ָעְצמֻו ִמֻסַ  ".רַוֲאַדֻבֵ

ר ֶ אִתי ֲאש   ינוֻ ֵה ֱאלֹ  הְיֹהוָ  ְלָפֶניךָ  ֻבָ
י ָמֵלא ֻו,ֲאבֹוֵתינ יֵה ֵואלֹ  ם ַחְסֻדֵ  ִחֻנָ

ִמיד   .ֻתָ

ַנת ֵמ'אֹוַצר ם' ַמֻתְ ִני, ִחֻנָ  ַלֲעלֹות ְוַזֻכֵ
ָרֵאל  ְמֵהָרה ַקל ִחיש   ְלֶאֶרץ־ִיש ְ

ָנה  ָ ש ֻ  .ַהֻזֹאת ֻבַ

ה ל ֶאְזֻכֶ ם ְלַקֻבֵ ָ ה ש  ָ  ,ְוָטֳהָרה ְקֺדש ֻ
ר ֹות ֵמֶעש ֶ לֻולֹות ְקֺדש ֻ ם ַהֻכְ ָ , ש 

ֹאֶפן ֶאְזכֶֻ  ֻבְ ֶ ה הש  ֻוב ֵמַעֻתָ ֱאֶמת ֵאֶליךָ  ָלש  , ֻבֶ
ש   ה ַעְצִמי ֻוְלַטֵהר ֻוְלַקֻדֵ , עֹוָלם ְוַעד ֵמַעֻתָ
ַמִים־ְלִיְרַאת ְוִלְזֻכֹות  ָ ֱאֶמת. ש   ֻבֶ

ל ֶ ה ִלי ֵאין, עֹוָלם ש  ר, ֻפֶ  ְולֹא ְלַדֻבֵ
אִתי ַרק, רֹאש   ְלָהִרים ֵמַצח  ֻבָ

ָעִני ַתח ֻכְ ֻפֶ ב, ֻבַ עַ  ֵטאְוַהחוֹ  ַהַחֻיָ ֵ , ְוַהֻפֹוש 
ֹוֵאל ש   ש  ַדַעת ֻוְמַבֻקֵ ל ֻבְ ֹון ְמֺבְלֻבָ  ֻוִבְלש 
ִגים ַנת, ִעֻלְ ם' 'ַמֻתְ ֹכַח , ְלַבד ִחֻנָ  ֻוְזכֻות ֻבְ

יִקים ֻדִ דֹוִלים ַהֻצַ כוֻ  ַהֻגְ ֻזָ ֶ ָרֵאל ש   ְלֶאֶרץ־ִיש ְ
יךְ  רַלְחֻתֹ  ְוָזכוֻ , ַרֻבֹות ְמִניעֹות ַאֲחֵרי ִ  ֻוְלַהְמש 

נַ  ָה'אֹוַצר  ם' תַמֻתְ ל ַעל ִחֻנָ ֵאי ֻכָ  .עֹוָלם ֻבָ

י ְלַבד ְוֹכָחם ַמְכֻתִ , ְיֵתדֹוַתי ֻתָ
ה ְלָפֶניךָ  ָלֹבא ה ַגם ַעֻתָ , ַעֻתָ

אֹ  ְ ש   לִלש  ךָ  ֻוְלַבֻקֵ ַנת ִמֻמְ ם' 'ַמֻתְ ִני, ִחֻנָ ָחֻנֵ ֻתְ ֶ  ש 
ַנת ֵמָה'אֹוַצר ם' ַמֻתְ תֻוַח , ִחֻנָ  ְועֹוֵמד ַהֻפָ
יִקים ִלְפֵני  ֻדִ יםַה  ַהֻצַ ִ דֹוש   .ֻקְ

ִני ָחֻנֵ ַרֲחֶמיךָ  ֻתְ ים ֻבְ  ֻוַבֲחָסֶדיךָ  ָהַרֻבִ
דֹוִלים ה, ַהֻגְ ר ֵאת ְוַתֲעש ֶ ֶ  ֲאש 

יךָ  ֺחֻקֶ מֹ  ִמְצֹוֶתיךָ  ְוֶאת ,ֵאֵלךְ  ֻבְ ְ ה ,רֶאש   ֵמַעֻתָ
 עֹוָלם. ְוַעד 

ֵדִני, ְותֹוֵרִני ֶרךְ  ֻוְתַלֻמְ ִתיב ַהֻדֶ  ְוַהֻנָ
ֹאֶפ , ְוָהֵעָצה ה ןֻבְ ֶאְזֻכֶ ֶ  ַקל ִחיש   ש 

ג ַלֲעֹבר ְמֵהָרה, ל ַעל ֻוְלַדֻלֵ ִניעֹות, ֻכָ  ַהֻמְ

 ִרֻבֹונוֹ 

 ַעד

 ְוִאֻלוֻ 

 "ָמה

 ַעד

 ַרֻבֹות"

ה  ְוַעֻתָ

ִני  ָחֻנֵּ

 אֻוַלי

 ִרֻבֹונוֹ 

ְזכֻוָתם  ֻבִ

ם ָ  ִמש ֻ

ִני  ֻוְתַזֻכֵּ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נב ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ְכסֻוִכים, ְוָהִעֻכֻוִבים, ְלֻבֻוִלים, ְוַהֻסִ  ְוַהֻבִ
ֹבא אֹוִתי ַהֻמֹוְנִעים  ָרֵאל ִמֻלָ  .ְלֶאֶרץ־ִיש ְ

ָאר ֵהן, ָממֹון ֵמֲחַמת ְמִניעֹות ְ ל ש   ֻכָ
עֹוָלם ְמִניעֹות ִמיֵני ֻבָ ֶ ל ִבְפָרטוֻ , ש   ֻכָ

ר ַהֻכֹל, ַהֻמַֹח  ְמִניעֹות ִמיֵני ֶ ֲאש  ה ַלֻכֹל ֻכַ  ֶאְזֻכֶ
ר ֻבֵ ַ ל ְלש  ֹאֶפן, ְמֵהָרה ְמֵהָרה ֻוְלַבֻטֵ  ֻבְ

ה ֶאְזֻכֶ ֶ ָסמֻוךְ  ְמֵהָרה ש  ְלֶאֶרץ־ ְוָלֹבא ֵליֵלךְ  ֻבְ
ָרֵאל.   ִיש ְ

ם ָלֹבא ָ לֹום ְלש  ָ ש  יךְ , ֻבְ ִ  ֻוְלַהְמש 
ם ָ ָ  ָעַלי ש   ְוִיְרָאה ְוָטֳהָרה הְקֺדש ֻ

ֵלָמה, ְ ל ש  ר'ָה  ִמֻכָ ֹות ֶעש ֶ לֻוִלים 'ְקֺדש ֻ  ַהֻכְ
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְ ֵהם, ֻבְ ֶ ִחינֹות ש  ָרה' ֻבְ  ֲעש ָ

ֶהם 'ַמֲאָמרֹות ֻבָ ֶ ָראָת  ש  ר, עֹוָלֶמךָ  ֻבָ ֶ  ֲאש 
ֶהם לֻוִלים ֻבָ ֶרת ְוֶנְעָלִמים ֻכְ רֹות־ָהֲעש ֶ ֻבְ  ,ַהֻדִ
ֵהם  ֶ ָלִלֻיֻות ש  ה הַהֻתֹוָר  ֻכְ ָ דֹוש   .ַהֻקְ

ל ָרה'ָה  ֻכָ ר' 'ַמֲאָמרֹות ֲעש ָ  ֶעש ֶ
ֹות ה 'ְקֺדש ֻ לֻוִלים, ָהֵאֻלֶ ל ֻכְ  ִמֻכָ

ְראֹות  ֹות ַהֻיִ דֹוש   .ַהֻקְ

ל ֶ יר, עֹוָלם ש  , ְונֹוָרא ָאיֹום ַאֻדִ
ִני ֹות ְלָכל ַזֻכֵ ֺדש ֻ ְראֹות ַהֻקְ  ְוַהֻיִ

ה ֹאֶפן, ָהֵאֻלֶ ה ֻבְ ֶאְזֻכֶ ֶ וֻ  ש   ֵאֶליךָ  בָלש 
ֻוָבה ְתש  ֵלָמה ֻבִ ְ ֱאֶמת ש  ךָ , ֻבֶ ֱאֶמת ֻוְלָעְבֻדְ  ֻבֶ
ִיְרָאה ד ִלְלֹמד ֻוְבַאֲהָבה, ֻבְ מֹ  ֻוְלַלֻמֵ ְ  רִלש 

ֹות ם ְוַלֲעש  ל ֶאת ,ֻוְלַקֻיֵ ְבֵרי ֻכָ  תֹוָרֶתךָ  ֻדִ
ַאֲהָבה.   ֻבְ

ל ֶ ר ָמה, עֹוָלם ש  ה ֲאַדֻבֵ  ָיַדְעֻתָ  ְוַאֻתָ
ָבר ַאךְ , אֹוִתי נוֻ  ֻכְ ִריִכין הֹוַדְעֻתָ ֻצְ ֶ  ש 

ל ֻלֵ ֶפה ְלִהְתֻפַ ה, ָמֵלא ֻבְ ֹוֵמעַ  ְוַאֻתָ ת ש  ִפֻלַ  ֻתְ
ל  ה ֻכָ  .ֻפֶ

י ַמְכֻתִ ה ַגם ָלֹבא ,ְיֵתדֹוַתי ֻתָ  ַעֻתָ
ה ְתִפֻלָ ַעל ,ְלָפֶניךָ  ְוַתֲחנֻוִנים ֻבִ  ֻבַ

ַעל, ָהַרֲחִמים ַעל, ַהֶחֶסד ֻבַ  ַהֶחְמָלה ֻבַ
 .ְוַהֲחִניָנה 

ה קֹום ,ְמַקֻוֶ ֲאִני ִמֻמָ ֶ ם ש  ָ  ַלֲעלֹות, ש 
ָרֵאל ְמֵהָרה ה אֻוַלי, ְלֶאֶרץ־ִיש ְ  ֶאְזֻכֶ

ם ָ ה ַמה ש  ֶאְזֻכֶ ֶ ֹאֶפן, ש ֻ ֶאְמָצא ֻבְ ֶ  ֶדֶרךְ  ש 
ית ְוֵעָצה ְוֹכַח  ְוָנִתיב ֻיִ ה ֲאִמֻתִ ֶאְזֻכֶ ֶ ָמֻה  ש  , ְלַקֻיְ
ֹאֶפן ה ֻבְ ֶאְזֻכֶ ֶ ֱאֶמת ֵאֶליךָ  ְלִהְתָקֵרב ש   ֻבֶ
ַא  ֻוב, ֻוְבִיְרָאה ֲהָבהֻבְ ֱאֶמת ֵאֶליךָ  ְוָלש   ֻבֶ

ה   .עֹוָלם ְוַעד ֵמַעֻתָ

ה ְיֹהָוה ֱאלָֹה  י ַאֻתָ ֻוָבה ֻכִ , יְוָאש 
 ,"ְוֵאָרֵפא הְרָפֵאִני ְיֹהוָ 

ֶפש  ־ְרפֻוַאת יֵעִני", ַהֻגֻוף־ֻוְרפֻוַאת ַהֻנֶ ִ  הֹוש 
ָעה  ֵ ש  י ְוִאֻוָ ִתי ֻכִ ה ְתִהֻלָ  ."ָאֻתָ

ַנת 'אֹוַצרֵמ  ם', ַמֻתְ ֹכַח  ִחֻנָ  ֻוְזכֻות ֻבְ
יִקים ֻדִ דֹוִלים ַהֻצַ ֱאֶמת ָהֲעָנִוים ַהֻגְ , ֻבֶ

ְתִמימֻות ַההֹוְלִכים ֱאֶמת ֻבִ ים, ֻבֶ  ְועֹוש ִ
ים ַעְצָמם  ִ ֲאָנש  ֻוִטים ֻכַ ש  ֱאֶמת ְלַגְמֵרי ֻפְ  .ֻבֶ

ה ָתם ֻגֶֹדל יֹוֵדעַ  ְלַבד ַאֻתָ ָ  ְקֺדש ֻ
ר ַעד, ֻכָֹחם ְוֹעֶצם ֻוַמֲעָלָתם ֶ  ֵיש   ֲאש 

יֻהַ  ְלָהִרים ,ֻכַֹח  ָלֶהם ם ֻוְלַהְגֻבִ  אֹוִתי ֻגַ
קֹום ֲאִני ִמֻמָ ֶ ם, ש  ָ , ֵאֶליךָ  ְלָקְרֵבִני ש 

ָרֵאל ְמֵהָרה ְוַלֲהִביֵאִני  ֻוְלַזֻכֹות, ְלֶאֶרץ־ִיש ְ
ן אֹוִתי, ל ֻוְלַתֻקֵ י ַמה ֻכָ ְלַקְלֻתִ ֻקִ ֶ  ֵאֵצא ְולֹא, ש ֻ

ה, ִמן ן ַעד ָהעֹוָלם־ַהֻזֶ ֲאַתֻקֵ ֶ ֹכָחם ש  ל ֵאת ֻבְ  ֻכָ
ר  ֶ י. ֲאש  ַחְתֻתִ ִ  ש 

ל ֶ ה, עֹוָלם ש  ם ֶחֶסד עֹוש ֶ ָכל ִחֻנָ  ֻבְ
ה, ֻדֹור ַרֲחֶמיךָ  ַאֻתָ ם ַוֲחָסֶדיךָ  ֻבְ , ִחֻנָ

ָראָת  ְמֻתָ  ֻבָ ה עֹוָלְמךָ  ְוִקֻיַ ָ ש ֻ ִ ִרים־ְוש   ֶעש ְ
ן־ֻתֹוָרה קֹוֶדם דֹורֹות ָאז, ַמֻתַ ֶ  םָהעֹולָ  ָהָיה ש 
ם לֹא ִמְתַקֻיֵ י, ֻתֹוָרה ֻבְ ֶחֶסד ִאם ֻכִ ם ֻבְ  ִחֻנָ

 .ְלַבד 

ן  הֵּ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

ר ֶ  ֲאש 

 ִרֻבֹונוֹ 

 ִרֻבֹונוֹ 

 ֶזה־ְוַעל

 ַוֲאִני

נוֻ " יבֵּ ִ  ֲהש 

ִני  ָחֻנֵּ
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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נג ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ה ַגם ָעֵלינוֻ  ַרֲחֶמיךָ  ַעֻתָ ים ֻבְ , ָהַרֻבִ
 'אֹוַצר, ַהֻטֹוב אֹוָצְרךָ  ָלנוֻ  ֻוְפַתח

ַנת ם' ַמֻתְ ה, ִחֻנָ נוֻ  ַוֲעש ֵ  ְוֶחֶסד ְצָדָקה ִעֻמָ
ם  ָכל ִחֻנָ  .ֵעת ֻבְ

ֵעת ָאנוֻ  ֻבָ ֶ ִליםִמְתבַֻ  ש  ְבֵרי־ ֻטְ ִמֻדִ
ְזכֻות ָעֵלינוֻ  ַרֵחם, ֻתֹוָרה  ֻבִ

יִקים ֻדִ דֹוִלים ַהֻצַ ים ַהֻגְ ֻיִ יעַ , ָהֲאִמֻתִ ֻפִ ְ  ְוַתש 
ל ָעֵלינוֻ  ם, טֻוב ֻכָ ֶחֶסד אֹוָתנוֻ  ֻוְתַקֻיֵ ם ֻבְ , ִחֻנָ
מוֹ  ְמֻתָ  ֻכְ ֻיַ ֻקִ ֶ ֶחֶסד עֹוָלְמךָ  ש  ם ֻבְ ִרים־, ִחֻנָ ֶעש ְ

ה  ָ ש ֻ ִ  ן־ֻתֹוָרה.ַמֻתַ  קֹוֶדם דֹורֹות ְוש 

ַרֲחֶמיךָ  ָעֵלינוֻ  ַרֵחם ים ֻבְ , ָהַרֻבִ
נוֻ  יִקים ְלִהְתָקֵרב ְוַזֻכֵ ־ְלַצֻדִ

ים, ֻיִ ִמים ֲאִמֻתִ ל ֶאת ַהְמַקֻיְ  ָהעֹוָלם ֻכָ
תֹוָרָתם ָתם, ֻבְ ָ יטֻוָתם ֻוְבַדְרֵכי ֻוְקֺדש ֻ ִ ש   ֻפְ

ְפָלִאים.   ַהֻנִ

ֹכָחם יךְ  ֻוְזכֻוָתם, ֻבְ ִ  ָעֵלינוֻ  ְלַהְמש 
ה ָ ָכל ְוָכל־טֹוב ְוַחֻיֻות ְקֺדש ֻ  ֻבְ

ַנת ֵמָה'אֹוַצר, ֵעת ם' ַמֻתְ תֻוַח  ִחֻנָ  ְועֹוֵמד ַהֻפָ
 .ִלְפֵניֶהם 

ין ֵהם ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַעְצָמם־ֶאת ְמַחֻיִ
ֵעת ֵטִלים ֻבְ ֻבְ ֶ  ֻוָבֶזה, ַהֻתֹוָרה ִמן ש 

ין ֵהם ל ֶאת ְמַחֻיִ ים ֻכָ ִ ֻוִטים ָהֲאָנש  ש   ַהֻפְ
 ֶ עֹוָלםש  ּקֹוִרין ֻבָ ֶ ַטאֶקעס(: )ש  ָראסְּ ֲעֵלי־ ֵהן, ּפְּ ֻבַ

ֵעת ֻתֹוָרה ֵטִלים ֻבְ ֻבְ ֶ י ְוֵהן, ַהֻתֹוָרה ִמן ש  ֵ  ַאְנש 
י־ָהָאֶרץ ֶהָהמֹון ִחים ַוֲאִפֻלוֻ , ְוַעֻמֵ ֻנָ  ַהֻמֺ

ֻיֹות ְחֻתִ אֹול־ֻתַ ְ ש  יו ֻבִ ְחֻתָ , ַרֲחָמָנא־ִלְצָלן ֻוִמֻתַ
ַעְלָמא אֻוִמין ַוֲאִפֻלוֻ    .ֻדְ

ין ֵהם  ַדְרֵכיֶהם ַעל־ְיֵדי, ְמַחֻיִ
ְפָלִאים ים, ַהֻנִ עֹוש ִ ֶ  ַעְצָמם ש 

ים ִלְפָעִמים ִ ֲאָנש  ֻוִטים ֻכַ ש  , ְלַגְמֵרי ֻפְ
יִכים ִ ַפע ַחֻיֻות ֻוַמְמש  ֶ ֻיֻום ,טֹוב ְוש  ־ִמֻקִ

ן־ֻתֹוָרה, קֹוֶדם ָהעֹוָלם ָהָיה ַמֻתַ ֶ ם ש   ִמְתַקֻיֵ
ֶחֶסד ָהעֹוָלם ם ֻבְ  ַהֻתֹוָרה ֵדיַעל־יְ  ִחֻנָ

ְעֶלֶמת הֻוא, ַהֻנֶ ֶ ֶרךְ  ש  ֶאֶרץ־ ִלְכֻבֹוש   ַהֻדֶ
ָרֵאל.   ִיש ְ

ץ  לִלֻפֹ  ִלְבִלי ְלָבִבי, ֶאת ֻוְתַאֻמֵ
ֻום ָבר ִמש ֻ עֹוָלם ֻדָ ֻבָ ֶ  יֻוַכל ְולֹא, ש 

ָבר ַעל־ֻדָ ְטָרא־ַאֲחָרא ַהֻבַ  ֶאת ְלַהֲחִליש   ְוַהֻסִ
י  ְעֻתִ ֻום ֻדַ ש  עֹוָלם ֹאֶפן ֻבְ  .ֻבָ

ֱאמֻוָנה ְוַאֲאִמין ֵלָמה ֻבֶ ְ  ַוֲחָזָקה ש 
ֵאין ָתִמיד: ֶ ֻום "ש  עֹוָלם ִיאֻוש   ש   ֻבָ

ָלל" הֻוא ֵאיךְ , ֻכְ ֶ הֻוא ֵאיךְ , ש  ֶ י, ש   ַרֲחֶמיךָ  ֻכִ
 .ְלעֹוָלם ָכִלים לֹא 

ה ל ֶאת ְמַנֻסֶ ָכל ָאָדם ֻכָ , ֵעת ֻבְ
ה ל ְוַאֻתָ ב ְמַגְלֻגֵ ל ִעם ֻוְמַסֻבֵ  ֻכָ

ְלֻגֻוִלים ,םָאָד  ה, ִנְפָלאֹות ְוִסֻבֹות ֻגִ  ְוַאֻתָ
ָהָאָדם ָחֵפץ ֶ ק ש  ַרךְ  ָידוֹ  ְיַחֻזֵ ם־ִיְתֻבָ ֵ ַהש ֻ  ֻבְ
ָכל  מוֹ  הֻוא ִאם ַאף, ֵעת ֻבְ הֻוא ֻכְ ֶ  .ש 

 ְוָיָקר ,ְדִאְתֲאִביד" ָטָבא ְרעֻוָתא "ֵלית
ֵעיֶניךָ  ְוָחִביב ל, ְמֹאד ְמֹאד ֻבְ נֻוָעה ֻכָ  ֻתְ

ֶ  ֻוְתנֻוָעה א ָהָאָדםש  ֵ  ְלִהְתָקֵרב ַעְצמוֹ  ְמַנש ֻ
קֹום ֵאֶליךָ  הֻוא ִמֻמָ ֶ ם ש  ָ ק, ש  ־ֶאת ֻוְמַחֻזֵ
ַרֲחֶמיךָ  ַעְצמוֹ   ֻוְלַצֻפֹות ְלַקֻוֹות ,ַוֲחָסֶדיךָ  ֻבְ
ָכל ַעם ֵאֶליךָ  ְלִהְתָקֵרב ,ֵעת־ֻבְ ָכל־ֻפַ  ֻבְ

 .ֵמָחָדש   

יָת  ֻלִ  ,ִנְפָלא ִהְתנֹוְצצֻות ָלנוֻ  ֻגִ
 ְוַרֲחֶמיךָ  ֲחָסֶדיךָ  ְלֵאיֻפִ  ֵמֹעֶצם

ים יֶקיךָ  ַעל־ְיֵדי, ְמֹאד ְוָהֲעצֻוִמים ָהַרֻבִ  ַצֻדִ
ים ִ דֹוש  ים ַהֻקְ ֻיִ ָאֲחזוֻ , ָהֲאִמֻתִ ֶ נוֻ  ש  קוֻ  ֻבָ  ְוִחֻזְ

ָכל ָיֵדינוֻ  קֹול ְוָקְראוֻ , ֵעת ֻבְ דֹול ֻבְ  ֻגָ
ִמיעוֻ  ְ ֵאין אֹוָתנֻו: ְוִהש  ֶ ֻום "ש   ִיאֻוש   ש 

עֹוָלם  ָלל". ֻבָ  ֻכְ

ם  ַרחֵּ

 ַוֲאִפֻלוֻ 

ן  ַעל־ֻכֵּ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ש 

ר ֶ  ֲאש 

םכֺֻ   ֻלָ

ק  ֻוְתַחֻזֵּ

ַדע  ְואֵּ

ה  ְוַאֻתָ

י  ֻכִ

ר ֶ ֲאש   ֻכַ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   דנ ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ְמָחה ְלתֹוךְ  ָלֹבא ָכל ְגדֹוָלה ש ִ  ֻבְ
יטֻות ַעל־ְיֵדי, ֵעת ִ ש   ַהֻפְ
ִמימֻות ֵלָמה,־ְוָהֱאמֻוָנה ְוַהֻתְ ְ ךָ  ש   ֻוְבתֹוָרְתךָ  ֻבְ
ה, ָ דֹוש  יֶקיךָ  ַהֻקְ ים ִויֵרֶאיךָ  ֻוְבַצֻדִ ֻיִ  ,ָהֲאִמֻתִ
ִמיִמים ַהֻטֹוִבים ִרים ,ְוַהֻתְ ָ ִלֻבֹוָתם ַהְיש   ,ֻבְ
ְדָרֶכיךָ  םַההֹוְלִכי  ֱאֶמת ֻבִ  .ֻבֶ

ק ָעַלי,  ףִלְכסֹ  ְלָבִבי, ֶאת ֻוְתַחֻזֵ
ֻתֹוֵקק ְ עַ  ֻוְלִהש  ְעֻגֵ ֱאֶמת ֻוְלִהְתֻגַ  ֻבֶ

ָרֵאל, ה ֻוְלַהְרֻבֹות ְלֶאֶרץ־ִיש ְ ְתִפֻלָ  ֻבִ
ָכל ַעל־ֶזה ְוַתֲחנֻוִנים ה ַעד, יֹום ֻבְ ֶאְזֻכֶ ֶ  ש 
ח ְפֻתַ ֻתִ ֶ ַנת ָה'אֹוַצר ִלי ש  ִני ,ם'ִחנָֻ  ַמֻתְ  ֻוְתָחֻנֵ
ֶחֶסד ם, ֻבְ יֵעִני ִחֻנָ ִ ם ָלֹבא ְמֵהָרה ְותֹוש  ָ  ְלש 
לֹום ָ ש  ִלי ֻבְ יךְ , ֶפַגע ֻבְ ִ ל ָעַלי ֻוְלַהְמש   ֻכָ

ר'ָה   ֹות ֶעש ֶ ָרֵאל. 'ְקֺדש ֻ ֶאֶרץ־ִיש ְ ֻבְ ֶ  ש 

ל ַעל ה ֻכָ ָען ֲאִני ,ְלַבד ֵאֻלֶ ְ  ְוִנְתֶלה ִנש 
 ְלַאֲחִרית קֵמָרחוֹ  ְוצֹוֶפה, ֲעַדִין ְוִנְסָמךְ 

ַני ֵמִעיז ַוֲאִני, טֹוָבה ְוִתְקָוה טֹוב ךָ  ֻפָ  ֶנְגֻדְ
ַעֻזֻות ֶזה, ֵמַצח־ֻבְ ת ֻכָ ֶ ְנחֹוש   ֻוַבְרֶזל, ֻכַ

נֻות ָ ַעְקש  נֻות, ֻבְ ָ ַעְקש  ש   ֻדְ ה ְלַבֻקֵ  ַעֻתָ
ָפֶניָך: ֲעֵלִני ִמֻלְ ֻתַ ֶ ָרֵאל, ְמֵהָרה ש   ְלֶאֶרץ־ִיש ְ
ים, ֶאֶרץ  ה ֶאֶרץ ַהַחֻיִ ָ דֹוש   .ַהֻקְ

ֱאֶמת ֵאֶליךָ  י־ַעל ,ֻבֶ  ַדְרֵכי ֻפִ
יטֻות ִ ש  ִמימֻות ַהֻפְ  ,ְוַהֻתְ

ֵלָמה,־ְוָהֱאמֻוָנה ְ ֱאֶמת ש  ְמָחה ֻבֶ  ֻוְבש ִ
ֹכל, ְגדֹוָלה ר ֻכְ ֶ י ֲאש  ַאְלֻתִ ָ ךָ  ש   ָמֵלא ֵמִאֻתְ

ה ַעד ַרֲחִמים   .ֵהֻנָ

ֲעִדי ָך ְלעֹוָלם  ,ִיְגֹמר ֻבַ ְיֹהָוה ַחְסֻדְ
ֶר ַמעֲ  י ָיֶדיָך ַאל ֻתֶ  ןִיְהיֻו ְלָרצוֹ  ף.ש ֵ

י ְלָפֶניךָ  ,ִפיִאְמֵרי־ ְיֹהָוה צֻוִרי  ,ְוֶהְגיֹון ִלֻבִ
 ְוָאֵמן. ָאֵמן. "יְוֹגֲאלִ  

 

P [ב ]ִפֻלֹות  p בֹלד"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ לוֻ  ֲחָבִלים, 'עא ב"ח ן"ִלֻקֻוטֵּ ִעִמים ִלי ָנפְּ ֻנְּ  '(ֻבַ

ן" ֵעת' ה לֶא  ָוֶאְתַחֻנַ ָבִרים ג, כג( "ֵלאמֹר ַהִהוא ֻבָ  )ֻדְּ

ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ל ָלֹבא ש  ָרא  ֶאֶרץ־ִיש ְּ ר ֶאֶרץ ,לְּ ֶ ה ֲאש   מֹש ֶ
נוֻ  ֻב  ל רַׁ ֻל  ֻפַׁ ִפֻלֹות ו"תקט ִהתְּ ם ָלֹבא ֻתְּ ָ ש   לְּ

אִתי ש   ֻבָ  הְיֹהוָ  ֶאל ְוִלְקרֹא ְלַבֻקֵ
 יםֵלאלִֹה  ֶאְקָרא, "עֹוָלם לֵא 

ַלח. ָעָלי רֻגֵֹמ  לָלֵא  ֶעְליֹון, ְ ַמִים ִיש  ָ  ִמש ֻ
ֲֹאִפי ֶסלָ  יֵעִני ֵחֵרף ש  ִ ַלח ה,ְויֹוש  ְ  יםִה ֱאלֹ  ִיש 

 ".ַוֲאִמֻתוֹ  ַחְסֻדוֹ  

יֵעִני, ִ ק ְויֹוש   ְלָבִבי, ֶאת ִויַחֻזֵ
ה ֶאְזֻכֶ ֶ ֻתֹוֵקק ש  ְ עַ  ְלִהש  ְעֻגֵ  ֻוְלִהְתֻגַ

ֱאֶמת ְוִלְכֹסף ָרֵא  ָלֹבא, ָלֶזה ֻבֶ  לְלֶאֶרץ־ִיש ְ
ה, ְמֵהָרה ָכל ַלֲעֹסק ְוֶאְזֻכֶ  ָהֲעָסִקים ֻבְ
ִריִכים   ֹזאת. ְנִסיָעה ְלִעְנַין ַהֻצְ

ה ֶאְזֻכֶ ֶ ה ָלָאֶרץ ְמֵהָרה ָלֹבא ש  ָ דֹוש  , ַהֻקְ
ָרֵאל ים ֶאֶרץ, ֶאֶרץ־ִיש ְ  ֶאֶרץ", ַהַחֻיִ

ה ֶאֶרץ, "ָהֲאָרצֹות ְלָכל ְצִבי  טֹוָבה ֶחְמֻדָ
ָרִציָת  ֻוְרָחָבה ֶ  ֶאֶרץ, ַלֲאבֹוֵתינוֻ  ְלֻתָ ְוִהְנַח  ש 
ר  ֶ ה ֲאש  ִמיד אֹוָתֻה  דֹוֵרש   ַאֻתָ  .ֻתָ

ר ֶ ה ֲאש  ֶ נוֻ  מש  לֹום ַרֻבֵ ָ  ָעָליו־ַהש ֻ
ל ֻלֵ ־ֵמאֹות ו"תקט ִהְתֻפַ  ]ֲחֵמש 

ֵרה[  ־ֶעש ְּ ִפֻלֹות ַוֲחֵמש  ם ָלֹבא ֻתְ ָ  .ְלש 

ִני יֵעִני, ֻוְתַזֻכֵ ִ יךְ  ְותֹוש  ִ  ְלַהְמש 
ם ָעַלי ָ ים ַהֻמִֹחין ש  ִ דֹוש  , ַהֻקְ

ל ֹמִחין  ֶ ָרֵאל ש  ֱאֶמת ֶאֶרץ־ִיש ְ  .ֻבֶ

הוְ   ֶאְזֻכֶ

ם  ֻוְתַרחֵּ

ן  הֵּ

ִני  ֻוְתָקְרבֵּ

 ְיֹהָוה"

ן  ַעל־ֻכֵּ

ִני  ְוַיַעְזרֵּ

 ַעד

 ֶאֶרץ

ִני  ְוַתַעְזרֵּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נה ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

P [ג ]ִפֻלֹות  p אֹמט"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ הֶׁ מט א"ח ן"ִלֻקֻוטֵּ ל ֻבָ ם ֹאהֶׁ ש  ש ָ מֶׁ ֶׁ  '(ם, 'ַלש ֻ

ם" ֵבִקים ְוַאֻתֶ ה ַהֻדְ  ,ֱאלֵֹקיֶכם' ֻבַ
ים ֶכם ַחֻיִ ֻלְ ָבִרים ד, ד( "ַהֻיֹום ֻכֺ  )ֻדְּ

ה – ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ יֹות ש  בֻוִקים ִלהְּ ִמיד ֻדְּ ךְּ  ֻתָ רַׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ש ֻ  הַׁ  –ֻבְּ

ל ְוֶאת אֹוָתנוֻ  ךָ  ֻכָ ית ַעֻמְ  ֻבֵ
ָרֵאל בֻוִקים ִלְהיֹות, ִיש ְ ךָ  ֻדְ  ֻבְ

ל, ָתִמיד  ַמְלכֻוְתךָ  ֹעל ֶאת ָעֵלינוֻ  ֻוְלַקֻבֵ
ַאֲהָבה   .ֻבְ

יעַ  ֻפִ ְ י ָעֵלינֻו, ְוַתש  ים םַחֻיִ  ֲאֺרֻכִ
ִמים טֹוִבים ם .ְוַקֻיָ נוֻ  ִויֺקֻיַ  ֻבָ

תֻוב: ִמְקָרא ֻכָ ֶ יֹהָוה " ש  ֵבִקים ֻבַ ם ַהֻדְ ְוַאֻתֶ
ים ם,ֱאלֵֹהיכֶ   ֶכם ַחֻיִ ֻלְ  ".ַהֻיֹום ֻכֺ

P [ד]ִֹֹֹפֻלו pֹ טֹרַהֻבֶֹקֹת־ֻתְּ
נֻוָיה  ֲחִרית ד; ַהֻבְּ ַ ִטיַלת־ָיַדִים־ש  י־ֲהָלכֹות, נְּ י ִלֻקֻוטֵּ )ַעל־ֻפִ

י ִל  ל רֻות'(ַעל־ֻפִ ר ֻבַֹעז אֶׁ י־מֹוֲהַר"ן ח"א סה, 'ַוֻיֹאמֶׁ  ֻקֻוטֵּ

ם" ֵבִקים ְוַאֻתֶ ה ַהֻדְ  ,ֱאלֵֹקיֶכם' ֻבַ
ים ֶכם ַחֻיִ ֻלְ ָבִרים ד, ד( "ַהֻיֹום ֻכֺ  )ֻדְּ

ֹות ֻבְּ  ה ִמצְּ ֻב  רְּ ֹות הַׁ ֲעש  ה לַׁ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ  ָכל יֹום,ש 
ךְּ  רַׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ש ֻ  הַׁ ִקים לְּ ב  ֶיה ֻדְּ ל־ָיָדם ִנהְּ עַׁ  וְּ

וֹ  כָ ה ַהְרֻבֵ ת ִמְצוֹ ת ַלֲעש  ם יוֹ ל ֻבְ
 הֶאְזכֶֻ  ,הִמְצוָ ל כָֻ י ְיֵד ־לְועַ  .םָויוֹ 

ֵ ר ְלִהְתַחבֵֻ  ר אוֹ ל ֶא י, ַעְצִמ ־תֶא ר ֻוְלַקש ֻ
ִריָח  ֶ ה ַהֻזְ ֻטוֻ ל ש  ְכִליל ֶא ל ַהֻבִ הוֻ ת, ַהֻתַ ֶ א ש 

רֻוךְ ף סוֹ ־ןֵאיר אוֹ  ה ִנְהיֶ ם ָיָד ־לְועַ א, הוֻ ־ֻבָ
ֵבִקי  ךָ ם ֻדְ  .ֻבְ

ֺקיַֻ  ֻיְ ֶ נוֻ ם ש  ֵבִקים : "ֻבָ ם ַהֻדְ ְוַאֻתֶ
יֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶכם  ,ֻבַ ֻלְ ים ֻכֺ ַחֻיִ

 ד.ָועֶ ה ֶסלָ ח ֶנַצ ן ָאֵמ ם", ַהֻיוֹ  

P [ה ]ִפֻלֹות  p אֹנג"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ ַע "א הֵּ ח"א נג, ' ן"ִלֻקֻוטֵּ  ת'(ַהֻדַ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ  ָבִרים ד, ט( ""ְוהֹוַדְעֻתָ  )ֻדְּ

ל ֶ , ָעֵלינוֻ  ְוַרֵחם חֻוס, עֹוָלם ש 
ה ֻתֶ ה ְוִהְתֻפַ ס ְוִהְתַרֻצֶ ֻיֵ  ְוִהְתֻפַ

ֵתנוֻ  ַמע, ִלְתִפֻלָ ְ ִגיָעֵתנוֻ  קֹול ֻוש  ֵלם, ֻפְ ְ  ְוַהש 
נוֻ  ֶאת ְעֻתֵ ַרֲחֶמיךָ  ֻדַ ים ֻבְ ה, ָהַרֻבִ יר ְוִנְזֻכֶ  ְלַהֻכִ

ם אֹוְתךָ  ֶזה ֻגַ ֵלמֻות ַתְכִליתבְֻ  ,ָהעֹוָלם ֻבָ ְ  ַהש ֻ
ֵאין  ֶ ֵלמֻות ש  ְ  .ַאֲחָריו ש 

ְתךָ  ֺדֻלָ ֵאי ְלָכל ֻוְגבֻוָרְתךָ  ֻגְ  ֻבָ
 ַלֻדֹורֹות ְלהֹוִדיעַ , עֹוָלם

ִאים ל ֶאת ,ַהֻבָ ה ֻכָ דֹול ְיֹהָוה ַמֲעש ֵ  ַהֻגָ
ר, ְוַהֻנֹוָרא ֶ ַמְענוֻ  ֲאש  ָ  ְוַרֻבֹוֵתינוֻ  ֵמֲאבֹוֵתינוֻ  ש 

ים ִ דֹוש  ח ְלדֹור ֻדֹור". ַהֻקְ ֻבַ ַ יךָ  ְיש   ,ַמֲעש ֶ
ידוֻ  ֻוְגבֻורֹוֶתיךָ   ֶאל יֹוִדיעַ  ְלָבִנים ָאב. ַיֻגִ

ךָ    ".ֲאִמֻתֶ

ם ֱאֶמת ְלַקֻיֵ תֻוב ִמְקָרא ֻבֶ ֻכָ ֶ  :ש 
ם" . ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעֻתָ

ַעת ְלַמַען ל ֻדַ י ֻכָ י ,ָהָאֶרץ ַעֻמֵ  הֻוא ְיֹהָוה ֻכִ
 .עֹוד ֵאין יםָהֱאלִֹה  

P [ו ]ִפֻלֹות  p אֹצ"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ עֹוִד ח"א רפב, ' ן"ִלֻקֻוטֵּ אלַֹקי ֻבְּ ָרה לֵּ  י'(ֲאַזֻמְּ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך" ָבִרים ד, ט( "ְוהֹוַדְעֻתָ  )ֻדְּ

יעַ  ְוָתֵגן ִ ָכל־ֵעת ָלנוֻ  ְותֹוש  , ֻבְ
ֵדנוֻ  ְותֹוֵרנוֻ  ה ,ָתִמיד ֻוְתַלֻמְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ש 

ֵנינוֻ  ִעם ְלִהְתַנֵהג ֵאיךְ  ,ֵליַדע  ְוַזְרֵענוֻ  ֻבָ
ְטנֻוָתם ְמָרם ֵאיךְ , ִמֻקַ ָ ט ְלש  ם ֻוְלַמֻלֵ ָ  ִמן ַנְפש 

ֻתֹות   .ָהָרעֹות ַהֻכִ

נוֻ   ֻוְתַזֻכֵּ

יךְ  ִ  ְוַתְמש 

 הְוֶאְזכֶֻ 

 הְוִנְזכֶֻ 

 ִרֻבֹונוֹ 

 ֻוְלהֹוִדיעַ 

ה  ְוִנְזֻכֶ

 ְוַתֲעזֹר



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נו ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ְדָרֶכיךָ  ,ְלטֹוָבה ים ֻבִ ִ דֹוש   ַהֻקְ
ים ֻיִ ְלכוֻ , ְוָהֲאִמֻתִ ֻיֵ ֶ ֶדֶרךְ  ש   ֻבְ

ר ָ ש  ְתִמימֻות, ֱאֶמתְוָה  ַהֻיָ יטֻות ֻבִ ִ  ֻוְפש 
ְרצֹוְנךָ  ֱאֶמת ַהֻטֹוב ֻכִ ר, ֻבֶ ֶ ֲאש  ְלנוֻ  ֻכַ  ִקֻבַ
ים ְוַרֻבֹוֵתינוֻ  ֵמֲאבֹוֵתינוֻ   ִ דֹוש   .ַהֻקְ

ֵנינוֻ  ְלָכל ְלהֹוִדיעַ   ְודֹורֹוֵתינוֻ  ֻבָ
ִאים  ֶזַרע ֻדֹורֹות ֻוְלָכל, ַאֲחֵרינוֻ  ַהֻבָ

ָרֵאל ל ֶאת, ִיש ְ י ֻכָ דֹול ְיֹהָוה ַמֲעש ֵ ר, ַהֻגָ ֶ  ֲאש 
יָת  נוֻ  ָעש ִ ה ַעד ֲאבֹוֵתינוֻ  ִמיֵמי ִעֻמָ ָכל ֵהֻנָ  ֻבְ
ִנים ,ַאֲחרֹון ֻדֹור ֵיְדעוֻ  ְלַמַען, "ָודֹור ֻדֹור  ֻבָ

ֵלדוֻ   רוֻ  ָיֺקמוֻ  ,ִיֻוָ  ".ִלְבֵניֶהם ִויַסֻפְ

ם ֵלמֻות ְלַקֻיֵ ְ ש  תֻוב ִמְקָרא ֻבִ ֻכָ ֶ  :ש 
ם"  ",ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני יךָ ְלָבנֶ  ְוהֹוַדְעֻתָ

ת ָלֶהם ְלהֹוִדיעַ  ַ ה ֱאמֻוָנֵתנוֻ  ְקֺדש ֻ ָ דֹוש   ַהֻקְ
הֹוָרה  ִמיָמה ְוַהֻטְ  .ְוַהֻתְ

 ְוָהֵגן, ְלַמַעְנךָ  ְוָעֵלינוֻ  ֲעֵליֶהם
ֲעֵדיֶהם ְמֵרם ,ֻבַ ָ יֵלם ְוש  ל ,ְוַהֻצִ  ִמֻכָ

ל ,ָהָרִעים ִחֻנֻוִכים ִמיֵני ֶ ל ש   ְדָרִכים ִמיֵני ֻכָ
ֵאי ֶ ִרים ָנםש  ָ ֵעיֶניךָ  ְיש  ה. "ֻבְ  ְיֹהָוה ַאֻתָ
ְמֵרם  ְ ש  ֶרֻנוֻ  ,ֻתִ ֻצְ  ".ְלעֹוָלם זוֻ  ַהֻדֹור ִמן ֻתִ

ֵלַטת ַעל ךָ  ַיְלֵדי ֻפְ ָרֵאל ַעֻמְ ית־ִיש ְ , ֻבֵ
ר ֶ ֵען ָמה ַעל ָלנוֻ  ֵאין ֲאש  ָ ִהש ֻ י־ ,ֻלְ ֻכִ

יֶהם ְזכֻות ַעל ִאם דֹוש   ֶהֶבל־ֻפִ ֵאין ַהֻקָ ֶ  ֻבוֹ  ש 
 .ֵחְטא 

נֹוֵתיֶהם ְיֵמיֶהם ְ ֻטֹוב ֻוש   ֻבַ
ִעיִמים ֶהם ְוִתְהֶיה, ֻוַבֻנְ  ִעֻמָ

ִמיד יֵעם ְוַתַעְזֵרם, ֻתָ ִ ְזֻכוֻ  ,ְותֹוש  ֻיִ ֶ ךָ  ש   ְלָעְבֻדְ
ֱאֶמת  ל ,ֻבֶ  .ְלעֹוָלם ְיֵמיֶהם ֻכָ

 

P [ז ]ִפֻלֹות  p בֹז"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ ַר ח"ב ז, ' ן"ִלֻקֻוטֵּ י מְּ ַנֲהגֵּ ֻכִ  ם'(ֲחָמם יְּ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך" ָבִרים ד, ט( "ְוהֹוַדְעֻתָ  )ֻדְּ

ה ךָ  ֵמַעֻתָ ֱאֶמת ְלָעְבֻדְ ֵאיָמה, ֻבֶ  ֻבְ
 ָנסֻור ְולֹא, ֻוְבַאֲהָבה ֻוְבִיְרָאה

ֹמאל ָיִמין ֵמְרצֹוְנךָ  ה ַעד, ֻוש ְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ַעל־ְיֵדי ש 
ְרָאה ֵלָמה ַהֻיִ ְ ִנים ידְלַהֲעִמ  ,ש   ְוַתְלִמיִדים ֻבָ

עֹוָלם ֲהגֻוִנים   .ֻבָ

ל ךָ  ְוָכל ֲאִני, ְוֶאָחד ֶאָחד ֻכָ  ַעֻמְ
ָרֵאל ית־ִיש ְ ַעת־ ְלַהְכִניס, ֻבֵ ַהֻדַ

ה ָ ְקֺדש ֻ ָבֵנינוֻ  ,ֻדִ  ,ְויֹוְצֵאי־ֲחָלֵצינוֻ  ֻבְ
מוֹ , ֲהגֻוִנים ֻוְבַתְלִמיִדים תֻוב ֻכְ ֻכָ ֶ  :ש 

ם"   ."ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעֻתָ

ֻבֻוֵרנוֻ  ֶזה ְוִעְסֵקנוֻ  ֻדִ  ִיְהֶיה ,ָהעֹוָלם ֻבָ
תֹוָרְתךָ  ַרק ה, ַוֲעבֹוָדְתךָ  ֻבְ ִנְזֻכֶ ֶ  ש 

ל ,ָתִמיד ֻכָ ֶ ר ַיֲעֹסק ְוֶאָחד ֶאָחד ש   ִעם ִויַדֻבֵ
ַמִים ֲחֵברוֹ  ָ ִיְרַאת־ש  ָכל ,ֻבְ . ָויֹום יֹום ֻבְ

לוֻ  ין ִמן ֵדין ִויַקֻבְ  ,ְוַדַעת־ֱאלִֹהים ,הֻתֹוָר  ,ֻדֵ
ַמִים ָ ק ִויָזֵרז ִויעֹוֵרר, ְוִיְרַאת־ש  ל ִויַחֻזֵ  ֻכָ

ֲעבֹוַדת ,ֲחֵברוֹ  ֶאת ְוֶאָחד ֶאָחד ם־ ֻבַ ֵ ַהש ֻ
ַרךְ    .ִיְתֻבָ

ָבר יָת  ֻכְ ֻלִ  ֲחָכֶמיךָ  ַעל־ְיֵדי ָלנוֻ  ֻגִ
ים ֻיִ ה :ָהֲאִמֻתִ ֻזֶ ֶ ר ש  ָאָרה ִעֻקָ ְ  ַהַהש 

ָאר ,ְוַהֲחִליפֹות ְ ש  ֻנִ ֶ  ִמיָתתוֹ  ַאַחר ָהָאָדם ןִמ  ש 
ה עֹוָלם־ַהֻזֶ י, ֻבָ ָאר ֵאין ֻכִ ְ  ָהָאָדם ִמן ִנש 

לֻום ה ֻכְ עֹוָלם־ַהֻזֶ ִטיָרתוֹ  ַאַחר ֻבָ י, ֻפְ  ִאם ֻכִ
ְעֻתוֹ  ים ְוִדֻבֻוָריו ֻדַ ִ דֹוש  ָכה ַהֻקְ ֻזָ ֶ  ְלָהִאיר ש 

ֲחֵבָריו   .ֻוָבָניו ֻבַ

ָכם  ֻוְלַחֻנְ

ה  ְוִנְזֻכֶ

ה  ְוִנְזֻכֶ

ם  ַרחֵּ

 ֲחמֹל

 ַתֲאִריךְ וְ 

ה  ְוִנְזֻכֶ

ה ְזֻכֶ ֻיִ ֶ  ש 

 ְוָכל

י  ֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נז ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

אנוֻ   ֵהיֵואלֹ  ֱאלֵֹהינוֻ  ְיֹהָוה ְלָפֶניךָ  ֻבָ
ֹוִנים ֱאלֵֹהי, ֲאבֹוֵתינוֻ   ָהִראש 

יעַ  ָמֵגן, ְוָהַאֲחרֹוִנים ִ ָכל ָלנוֻ  ֻומֹוש   ֻדֹור ֻבְ
ַרֵחם. ָודֹור ֻתְ ֶ ַרֲחֶמיךָ  ָעֵלינוֻ  ש  ים ֻבְ , ָהַרֻבִ

נוֻ  ָלנוֻ  ְוַתֲעזֹר ְהֶיה ,ֻוְתַזֻכֵ ֻיִ ֶ ָאר ש  ְ  ִזְכֵרנוֻ  ִנש 
ֵסק ְולֹא, דֹורֹות ְלדֹוֵרי ָ  ֶחֶבל ִיֻפָ ֺדש ֻ ל הַהֻקְ ֶ  ש 

ָרֵאל   .ְלעֹוָלם ִיש ְ

ָכל ִמיד יֹום ֻבְ ר ,ֻתָ  ֲחֵבֵרינוֻ  ִעם ְלַדֻבֵ
ַמִים ֻוָבֵנינוֻ  ָ ִיְרַאת־ש  מוֻ , ֻבְ  ְוִיְתַקֻיְ

נוֻ  ְדָבֵרינוֻ  ָבֵרינוֻ  ַיַעְברוֻ  ְולֹא, ֶאְצָלם ְוַדְעֻתֵ  ֻדְ
ם ֻבָ לֹום ִמֻלִ ָ ְנסוֻ  ַרק, ַחס־ְוש   ְדָבֵרינוֻ  ִיֻכָ
יִֻ  ם יםָהֲאִמֻתִ ִלֻבָ ְמעוֻ , ֻבְ ְ מוֻ  ְוִיש   ֶאְצָלם ְוִיְתַקֻיְ

ָיֵתד ,ָלַעד ל ָחָזק ֻכְ ֻובוֻ . ִיֻמֹוט ֻבַ  ֵאֶליךָ  ְוָיש 
ֱאֶמת   .ֻבֶ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ נוֻ  ש  ָהֲעָנִפים ,ְלָהִאיר ֺכֻלָ  ֻבְ
נוֻ  ַהֻיֹוְצִאים ִאיר ,ֵמִאֻתָ ְ ִנים ְלַהש   ֻבָ

ה ֲהגֻוִנים ְוַתְלִמיִדים  עוֹ  ַהְרֻבֵ  .ָלםֻבָ

ֵנינוֻ  ֻבָ ֶ  ְלהֹוִליד ִיְזֻכוֻ  ,ְוַתְלִמיֵדינוֻ  ש 
ִנים עֹוד ים ְוַתְלִמיִדים ֻבָ  ְלָהִאיר, ַרֻבִ

ֶהם דֹוש   ֻבָ ַעת־ַהֻקָ ַמְענוֻ  ,ַהֻדַ ָ ש ֻ ֶ ְלנוֻ  ש   ְוִקֻבַ
י , ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה ַוֲחָכֵמינוֻ  ַרֻבֹוֵתינוֻ  ִמֻפִ
ח רְלדוֹ  דֹור. "ְלעֹוָלם ְלדֹור ִמֻדֹור ְוֵכן ֻבַ ַ  ְיש 

יךָ   ידוֻ  ֻוְגבֻורֹוֶתיךָ  ,ַמֲעש ֶ  ".ַיֻגִ

נוֻ  תֻוב ִמְקָרא ְמֵהָרה ֻבָ ֻכָ ֶ  ַוֲאִני" :ש 
ִריִתי זֹאת  ,ְיֹהָוה ָאַמר אֹוָתם ֻבְ

ר רֻוִחי ֶ ר ֻוְדָבַרי ,ָעֶליךָ  ֲאש  ֶ י ֲאש  ְמֻתִ  ש ַ
ִפיךָ  וֻ  לֹא ,ֻבְ יךָ  ָימֻוש  י ,ִמֻפִ  יֻוִמֻפִ  ,ַזְרֲעךָ  ֻוִמֻפִ

ה ,ְיֹהָוה ָאַמר ,ַזְרֲעךָ  ַרעזֶ   ".עֹוָלם ְוַעד ֵמַעֻתָ

 

 

 

P [ח ]ִפֻלֹות  p בֹמב"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ דֵּ ־לַע ח"ב פג, ' ן"ִלֻקֻוטֵּ ֻקוֻ י יְּ ִרי־ןֻתִ  ת'(ַהֻבְּ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך" ָבִרים ד, ט( "ְוהֹוַדְעֻתָ  )ֻדְּ

ל ֶ ם, עֹוָלם ש  ָ ה ַהש ֻ ם ֻפֶ ן, ָלִאֻלֵ  ֻתֶ
ה ָלנוֻ  ֻוַח  ,ֻפֶ תֹוָרְתךָ  ָלש   ֻבְ
ֻיֹות ְוִנְפְלאֹוֶתיךָ  ִמיד ָהֲאִמֻתִ  ֵיְדעוֻ  ְלַמַען, "ֻתָ

ִנים ,ַאֲחרֹון דֹור ֵלדוֻ  ֻבָ רוֻ  ָיקֻומוֻ  ,ִיֻוָ  ִויַסֻפְ
 ".ִלְבֵניֶהם 

 ,ָבֵנינוֻ  ְוִלְבֵני ,ְלָבֵנינוֻ  ְלהֹוִדיעַ 
ֵני־ִיש ְ  ֻוְלָכל  ֵאת ,ְלדֹורֹוָתם ָרֵאלֻבְ

ל ה ֻכָ ר ,ְוִנְפְלאֹוָתיו ְיֹהָוה ַמֲעש ֵ ֶ ה ֲאש   ָעש ָ
נוֻ  ה ַהֻיֹום ַעד ,ְיִציַאת־ִמְצַרִים ִמֻיֹום ,ִעֻמָ , ַהֻזֶ
מוֹ  תֻוב ֻכְ ֻכָ ֶ ם" :ש   ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעֻתָ

 ."ָבֶניךָ  

P [ט ]ִֹֹפֻלו ַתֲחנֻוִני־תֻתְּ  pֹםוְּ
ָמָטֹ ֹהַֹהׁשְּ ִפֻלֹותִלֻקֻוֵטי'לְּ ֹח"אֹכאֹ'־ֻתְּ

י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ יָק ח"א כא, ' ן"ִלֻקֻוטֵּ ִמיא ַעֻתִ ִתיר טְּ  '(םֻוסְּ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך" ָבִרים ד, ט( "ְוהֹוַדְעֻתָ  )ֻדְּ

ם ְלָבֶניךָ " ְנֻתָ ֻנַ ִ ָבִרים ד, " ְוש   (ז)ֻדְּ

ם תֻוב ִמְקָרא ְלַקֻיֵ ֻכָ ֶ ם" :ש   ְוהֹוַדְעֻתָ
 :ֻוְכִתיב. "ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ 

ם" ְנֻתָ ֻנַ ִ ם" :ְוֵכן. "ְלָבֶניךָ  ְוש  ְדֻתֶ  ֹאָתם ְוִלֻמַ
ֵניֶכם ֶאת   ."ֻבְ

ֵאר ָ ש ֻ ֻיִ ֶ נוֻ  ש  ָאַרת ,ֵמִאֻתָ ְ ַעת־ ַהש  ַהֻדַ
ה ָ ְקֺדש ֻ ם ,ֻדִ ָבֵנינוֻ  ֻגַ ְויֹוְצֵאי־ ֻבְ

ה, ֲחָלֵצינוֻ  ל ְוִנְזֻכֶ ֵנינוֻ  ֶאת ְלַגֻדֵ  הְלתֹוָר  ,ֻבָ
ה  ים־טֹוִבים ֻוְלֺחֻפָ  .ֻוְלַמֲעש ִ

ן  ַעל־ֻכֵּ

ה  ְוִנְזֻכֶ

ֹאֶפן  ֻבְ

 ַעד

ם  ִויֺקֻיַ

 ִרֻבֹונוֹ 

ה  ְוִנְזֻכֶ

ה  ְוִנְזֻכֶ

ה  ְוִנְזֻכֶ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נח ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

 

 

 

P [י ]ִפֻלֹות  p אֹלו"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ ִעילו א"ח ן"ִלֻקֻוטֵּ רֵּ רֹב ָעַלי מְּ קְּ  '(ם, 'ֻבִ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינֻו ה' ֶאָח " ַמע ִיש ְ ְ  ד"ש 
ָבִרי) ַמ ת ְקִריַא ת ִמְצַו  – ם ו, ד(ֻדְּ ְ  עש 

ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ל ש  צ  ִהֻנָ ִה  לְּ הֻוִריםמ  י ָרִעים רְּ ד  ל־יְּ ת עַׁ י ֲאִמירַׁ נ  ְּ  ש 
סֻוִקים ע' ֻפְּ מַׁ ְּ ם ָברֻוךְּ 'וֻ ' ש  הֹוִריד', ש   ָמעֹות ֻולְּ ֲאִמיָרָתם ֻדְּ  ֻבַׁ

ַרֲחֶמיךָ  ים, ֻבְ ל ָהַרֻבִ  ָעַלי ְלַקֻבֵ
ִמיד ַמִים ַמְלכֻות ֹעל ֻתָ ָ  ש 

ַאֲהָבה ה, ֻבְ יל ְוֶאְזֻכֶ י ֶאת ְלַהֻצִ ִ  ַנְפש 
ֵני ֲאִמיַרת ַעל־ְיֵדי ָרִעים, יםֵמִהְרהֻוִר  ְ  ש 
סֻוִקים ל ֵאֻלוֻ  ֻפְ ֶ ַלת ש  ַמִים ַמְלכֻות ֹעל ַקֻבָ ָ , ש 

ֵהם ֶ ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינֻו ְיֹהוָ " ש  ַמע ִיש ְ ְ  הש 
רֻוךְ . ֶאָחד ם ֻבָ ֵ בֹוד ש   ְלעֹוָלם ַמְלכֻותוֹ  ֻכְ

 .ָוֶעד" 

ִמיד ָרִגיל ִלְהיֹות ָכל לֹוַמר ֻתָ  ֻבְ
סֻוִקים, ֵאֻלוֻ  ַעםֻפַ  ָנה ַהֻפְ ַכֻוָ  ֻבְ

ְמָחה ַוֲעצֻוָמה, ְגדֹוָלה  ְגדֹוָלה, ֻוְבש ִ
 .  ֻוִבְמִסיַרת־ֶנֶפש 

ַאֲהָבה ְלָבִבי ֶאת ֻוָקה ֻבְ  ֻוְתש 
 ַעד, ֵאֶליךָ  ְגדֹוָלה ַוֲחֵפָצה

ה ֶאְזֻכֶ ֶ ָמעֹות ְלהֹוִריד ש  ַעת ֻדְ ְ ש  ַלת ֻבִ  ֹעל ַקֻבָ
ַמִים ַמְלכֻות  ָ ֵניֻבִ  ש  ְ סֻוִקים ש   .ָהֵאֻלוֻ  ֻפְ

ל ַעל־ְיֵדי־ֶזה, יךְ  ְלַקֻבֵ ִ  ֻוְלַהְמש 
ה־ַמְלכֻות ָעַלי ָ ְקֺדש ֻ  ֻוְלַהְכִניעַ , ֻדִ

ר ֻבֵ ַ ל ְוַלֲעֹקר ֻוְלש  ָעה־ַמְלכֻות ֻוְלַבֻטֵ ְ  ִמן ָהִרש 
ִהיא ,ָהעֹוָלם ֶ ֲאַות־ִנאֻוף ש  ִהיא, ֻתַ ֶ ְפָחה ש  ִ  ש 

א  ָ יש  ה" ,ֻבִ ָ  ."זֹוָנה ִאש ֻ

ְפָחה ִ ֵני ַהש ֻ ֻה  ִמֻפְ מוֹ , ְגִבְרֻתָ  ֻכְ
תֻוב: ֻכָ ֶ ֵני ש  ַרי "ִמֻפְ י ש ָ ִבְרֻתִ  ֻגְ

 .ֻבֹוַרַחת" ָאֹנִכי 

ֹכֲחךָ  יר ,ֻבְ  ֻוְלַהְמִליךְ  ְלַהְגֻבִ
ה" ָ ה"ָה  ַעל ,"ה' ִיְרַאת ִאש ֻ ָ  ִאש ֻ

ַנע, "זֹוָנה ְפָחה ְוִתֻפֹל ְוִתֻכָ ִ ִבְרֻתָ  ִלְפֵני ַהש ֻ  ֻה ֻגְ
ֶניָה  ְוִתְבַרח   .ִמֻפָ

ה ֶאְזֻכֶ ֶ ל ש  י ְלַבֻטֵ ֻנִ ֲאַות־ִנאֻוף, ִמֻמֶ  ֻתַ
ר ֻבֵ ל ַעל ֻוְלִהְתֻגַ  ַהִהְרהֻוִרים ֻכָ

ם, ָרִעים ָ ָרם ְלָגְרש  ֻבְ ַ ָלם ֻוְלש   ,ֵמָעַלי ֻוְלַבֻטְ
ִבֻטֻול  מֻור ֻבְ ה ,ֻגָ  .עֹוָלם ְוַעד ֵמַעֻתָ

נֵ  ֲאִמיַרת ַעל־ְיֵדי ְ סֻוִקים יש   ֻפְ
ש   ,ֵאֻלוֻ  ֻיֵ ֶ ֶהם ש  ֵנים ֻבָ ְ ר־'ש   ָעש ָ

בֹות ְהֶיה –' ֻתֵ ֻתִ ֶ י ש  ִ  ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ִנְכֶלֶלת ַנְפש 
ר'בִֻ  ֵנים־ָעש ָ ְ ְבֵטי ש  ִ ֵהם ',ֻה יָ  ש  ֶ ָלִלֻיֻות ש   ֻכְ

ה.־ַמְלכֻות  ָ ְקֺדש ֻ  ֻדִ

ע אֹוִתֻיֹות'ָה  ַ ִעים־ָוֵתש   'ַאְרֻבָ
ש   ֻיֵ ֶ ֵני ש  ְ ש   – ֵאֻלוֻ  סֻוִקיםֻפְ  ֻבִ

ה ע ,ִנְכָלל ִלְהיֹות ֶאְזֻכֶ ַ ִעים־ָוֵתש  תֹוְך ַאְרֻבָ  ֻבְ
ש   אֹוִתֻיֹות ֻיֵ ֶ ָרֵא "בִֻ  ש  ֵני ִיש ְ מֹות ֻבְ ְ ֵהם "לש  ֶ  ש 

ֵנים  ְ ר־'ש  ְבֵטי ָעש ָ ִ  .'ֻה יָ  ש 

P [יא ]ִפֻלֹות  p אֹפז"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ  ,קצג א"ח ן"ִלֻקֻוטֵּ

בָ  ָ ֲחש  ש  ה 'ַהֻמַ דוֹ ף ֻתֹקֶׁ  ָלֻה  יֵּ  '(לֻגָ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינֻו ה' ֶאָח " ַמע ִיש ְ ְ  ד"ש 
ָבִרי) ַמ ת ְקִריַא ת ִמְצַו  – ם ו, ד(ֻדְּ ְ  עש 

ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ סֹר ש  נוֻ  ִלמְּ ש   פְּ ל נַׁ ם־ִקֻדֻוש  ' עַׁ ש    ,'הַׁ
ת עַׁ ְּ ש  ת ֻבִ לַׁ ֻבָ כֻות ֹעל קַׁ לְּ ִים מַׁ מַׁ ָ  ש 

י הְיֹהוָ  ִ א ַנְפש  ָ ל ִרֻבֹונוֹ ". ֶאש ֻ ֶ  ש 
ִני, עֹוָלם ַרֲחֶמיךָ  ַזֻכֵ  ִלְמֹסר ,ֻבְ

י ִ ם ַעל ַנְפש  ֵ ־ַהש ֻ ֱאֶמת 'ִקֻדֻוש  ָכל־ֵעת ,ֻבֶ  ֻבְ
ִמיד ַעת ֻוִבְפָרט. ֻתָ ְ ש  ַמע' 'ְקִריַאת ֻבִ ְ ֵעת, ש   ֻבְ

ַלת  ַמִים'־ַמְלכֻות ֹעל 'ַקֻבָ ָ  .ש 

ְמךָ  ְלַיֵחד ִ ָכל ש  ִמיד יֹום ֻבְ  ,ֻתָ
ֶעֶרב ְמִסיַרת־ֶנֶפש   ֻוַבֻבֶֹקר, ֻבָ  ֻבִ

ִני  ְוָעְזרֵּ

ִני  ֻוְתַזֻכֵּ

ר  ֻוְתעֹורֵּ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 ְוִתְבַרח

ה  ְוֶאְזֻכֶ

ֹאֶפן  ֻבְ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

י  ְוַעל־ְידֵּ

ֶליךָ "  אֵּ

ה ֶאְזֻכֶ ֶ  ש 



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   נט ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ם ַעל ֵ ־ַהש ֻ ֱאֶמת ִקֻדֻוש  ָכל ֻבֶ ְמָחה, ֵלב ֻבְ ש ִ  ֻבְ
 .ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה 

ל ֱאֶמת, ָעַלי ְלַקֻבֵ ל ֻבֶ ע ֻכָ  ָהַאְרֻבַ
ין ִמיתֹות ית־ֻדִ ֵרָפה ְסִקיָלה, ֻבֵ  ש ְ

ֵעת, ָוֶחֶנק ֶהֶרג ֲאִני ֻבָ ֶ ְמךָ  ְמַיֵחד ש  ִ ָכל ש   ֻבְ
 .יֹום 

ה ֱאֶמת ְמֺרֻצֶ ֵלם, ֻוְבֵלב ֻבֶ ָ  ש 
ָכל ָלמֻות יתֹות, ֻבְ ל ְוִלְסֻבֹל ַהֻמִ  ֻכָ

ֻסֻוִרים ִביל ְוָהִעֻנֻוִיים, ַהֻיִ ְ ש  ת ֻבִ ַ ְמךָ  ְקֺדש ֻ ִ  ש 
דֹול   .ַהֻגָ

P [יב ]ִפֻלֹות  p אֹצה"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ ַעֻמֹו ִיֻתֵּ פ א"ח ן"ִלֻקֻוטֵּ  '(ן, 'ה' ֹעז לְּ

ַמע " ְ ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינֻו ה' ֶאָח ש   ד"ִיש ְ
ָבִרי) ַמ ת ְקִריַא ת ִמְצַו  – ם ו, ד(ֻדְּ ְ  עש 

ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ סֹר ש  נוֻ  ִלמְּ ש   פְּ ל נַׁ ם־ִקֻדֻוש  ' עַׁ ש    'הַׁ
ת עַׁ ְּ ש  ת ֻבִ לַׁ ֻבָ כֻות ֹעל קַׁ לְּ ִים מַׁ מַׁ ָ  ש 

יֵעִני ִ ַרֲחֶמיךָ  ְוהֹוש  ים ֻבְ , ָהַרֻבִ
ה ֶאְזֻכֶ ֶ ִ  ִלְמֹסר ָתִמיד ש   ַעל יַנְפש 

ם'־'ִקֻדֻוש   ֵ ֱאֶמת ַהש ֻ ַעת ֻוִבְפָרט, ֻבֶ ְ ש   ֻבִ
ַמע'־'ְקִריַאת ְ ה' ש  ה, ֻו'ְתִפֻלָ ֶאְזֻכֶ ֶ  ָתִמיד ש 
ל ֻלֵ ַמע'־'ְקִריַאת ְולֹוַמר ְלִהְתֻפַ ְ ְמִסיַרת־ ,ש  ֻבִ

ֱאֶמת ֶנֶפש     .ֻבֶ

ל י ְלַקֻבֵ ַדְעֻתִ ָרצֹון ,ֻבְ  ָחָזק ֻבְ
ֱאֶמת, י ִלְמֹסר ֻבֶ ִ  ַעל מֻותלָ  ַנְפש 
ם', ֵ ־ַהש ֻ ְלהֻוִבין ְלִהְתַלֵהב 'ִקֻדֻוש  ַ ש   ֻבְ

ר, ִדְרִחימֻוָתא ֻבֵ ל ִלְמֹסר, ִיְצִרי ַעל ֻוְלִהְתֻגַ  ֻכָ
י ֻגֻוִפי ִ ִביל ,ֻוְמֹאִדי ְוַנְפש  ְ ש  ש   ֻבִ ְמךָ  ְלַקֻדֵ ִ  ש 

דֹול  דֹוש   ַהֻגָ  ְוַהֻנֹוָרא. ְוַהֻקָ

 

P [יג]ִֹפֻלֹות־ַהֻבֶֹקרֹו pֹ ֻתְּ
י ִל ־ַעל) י־ֲהָלכֹותֻפִ ִטיַלת־ָיַדִים ,ֻקֻוטֵּ נֻוָיה  נְּ ֲחִרית א; ַהֻבְּ ַ ש 

י־ַעל י ֻפִ ֻכֻוִרים'( ן"מֹוֲהַר ־ִלֻקֻוטֵּ יֹום ַהֻבִ  ח"א נו, 'ֻובְּ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינֻו ה' ֶאָח " ַמע ִיש ְ ְ  ד"ש 
ָבִרי) ַמ ת ְקִריַא ת ִמְצַו  – ם ו, ד(ֻדְּ ְ  עש 

ל ֻב  קַׁ ע, ֻולְּ מַׁ ְּ ת־ש  ִריאַׁ ר קְּ ה לֹומַׁ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ כֻות  ש  לְּ ֹעל מַׁ
ל ֶאָח"ד,  ֶ ָדֶלי"ת ש  ֲאִריךְּ ֻבְּ הַׁ ה לְּ ֻכֶ ִנזְּ ֲהָבה; וְּ אַׁ ִים ֻבְּ מַׁ ָ ש 

ת־ָיִמים  ֲאִריכַׁ ה לַׁ ֻכֶ י־ֶזה ִנזְּ ד  ל־יְּ עַׁ ֶ  ש 

ַמ ־ְקִריַאתר לֹוַמ  ְ י ָעלַ ל ֻוְלַקֻבֵ ע, ש 
ַמיִ ת ַמְלכוֻ ל עֹ  ָ ַאֲהבָ ם ש  ה, ֻבְ

סוֻ ר ְולֹוַמ  ָרֵאל ְיהֹ ק: "ַהֻפָ ַמע ִיש ְ ְ ָוה ש 
ָ  ,ד"ֱאלֵֹהינֻו ְיֹהָוה ֶאָח   ְקֺדש ֻ  ה.ֻבִ

ֲאִפֻלוֻ ם: ָהעֹולָ ל ְלכָ  ֶ כָ  ש  ל ֻבְ
רוֹ  לָ ת ַהַהְסֻתָ ִלים, ֻכֺ ם ְמַקֻבְ

םת ִחיוֻ  ֵ ַרךְ ־ֵמַהש ֻ נוֻ ר ֲאַת ת ְוֵלי, ִיְתֻבָ י ֻפָ
יֻה   לָ  ִמיֻנֵ  ל.ֻכְ

ָדלֶ  ְלַהֲאִריךְ  ֶ "ת יֻבְ "ד, ֶאָח ל ש 
ַעל ֶ ה ַלֲאִריַכת־ְיֵדי־ש  ־ֶזה ִנְזֻכֶ

מוֹ ם, ָיִמי ָאְמרוֻ  ֻכְ ֶ ־ִזְכרֹוָנם ַרֻבֹוֵתינוֻ  ש 
ָדלֶ א ְלַאְרכָֻ  ְוָצִריךְ ה: "ִלְבָרכָ  "ת יֻבְ
ֶאָח  ְכִתיא הוֻ א ֲהָד "ד", ֻדְ ְלַמַען ב: "ֻדִ

ֶאְזכֶֻ , "ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכֻתוֹ  ֶ ה ש 
ִנים ָיִמית ַלֲאִריכַ  ָ יךְ ם, ְוש  ִ ת עַ ַהֻדַ  ְלַהְמש 

ְלכוֻ  ְלתֹוךְ    ת.ַהֻמַ

P [יד ]ִפֻלֹות  p אֹלה"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח" י ִלֻקֻוטֵּ רֵּ לה א)ַעל־ֻפִ ְּ ָק ם ָהָע י , 'ַאש   '(אַזרְּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ַרֲחֶמ  ם יָך,ֻבְ ין ִמְצַות ְלַקֻיֵ ִפֻלִ  ֻתְ
ָראֻוי, ל ִעם ֻכָ ָרֶטיָה  ֻכָ  ֻפְ

הְוֶא   ְזֻכֶ

ֶאְהֶיה ֶ  ש 

ִני  ְוָעְזרֵּ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 הְוֶאְזכֶֻ 

 ֻוְלהֹוִדיעַ 

 הְוֶאְזכֶֻ 

נוֻ   ֻוְתַזֻכֵּ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   ס ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

נֹוֶתיָה, ְוִדְקֻדֻוֶקיָה,  ִמְצֹות ג"ְוַתְריַ  ְוַכֻוָ
לֻוִים ֻה  ַהֻתְ ְמָחה טֹוב, ֻוְבֵלב, ֻבָ  ְגדֹוָלה, ֻוְבש ִ
 .ֲעצֻוָמה ְוַאֲהָבה ֻוְבִיְרָאה 

ֻלֹא ֶ יַח  ש  י ֶאת ַאֻסִ ְעֻתִ  ִמן ֻדַ
יןַה  ִפֻלִ ה, ְלעֹוָלם ֻתְ  ְוֶאְזֻכֶ

ִאיר ֻיָ ֶ ֶניָך, אֹור ָעַלי ש  ת ַעל־ְיֵדי ֻפָ ַ  ְקֺדש ֻ
ין ִמְצַות ִפֻלִ ים. ֻתְ ִ דֹוש  ם ַהֻקְ י ִויֺקֻיַ  ִמְקָרא ֻבִ

תֻוב: ֻכָ ֶ ל ְוָראוֻ " ש  י ֻכָ י ָהָאֶרץ, ַעֻמֵ ם ֻכִ ֵ  ש 
ךָֻ  ְוָיְראוֻ  ָעֶליָך, ִנְקָרא ְיֹהָוה   ".ִמֻמֶ

יֺֻ  ֶ ךְ ש  ַ ַמ  אֹור ָעַלי ְמש  ְ  ל"ַהַחש 
, דֹוש   ָהְרצֻועֹות ַעל־ְיֵדי ַהֻקָ

ֹות דֹוש  ל ַהֻקְ ֶ ין ש  ִפֻלִ ה ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה, ַהֻתְ  ֶאְזֻכֶ
ֵלָמה־ֶלֱאמֻוָנה ְ ֱאֶמת ש  ה ֻבֶ ִמיד. ְוֶאְזֻכֶ  ֻתָ
ר ֵ ק ְלִהְתַקש ֻ ֻבֵ ךָ  ֻוְלִהְתֻדַ ֱאֶמת, ֻבְ  ַעל־ְיֵדי ֻבֶ

יַרת  ִ ין ְקש  ִפֻלִ יבְֻ  ַהֻתְ ִ  ֻוִבְזרֹוִעי. רֹאש 

יךְ  ִ ִמיד, ָעַלי ְלַהְמש  ת ֻתָ ַ  אֹור ְקֺדש ֻ
ין ִפֻלִ ים ַהֻתְ ִ דֹוש  ל, ַהֻקְ  ֻוְלַקֻבֵ

ִמיד ֶכל ֻתָ ָמה ָחָדש   ש ֵ ָ ה ֻוְנש  ָ ־ֵמאֹור ֲחָדש 
ִנים.   ַהֻפָ

P [טו ]ִפֻלֹות  p אֹלח"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח" י ִלֻקֻוטֵּ ילֹו'(, 'ַמ לח א)ַעל־ֻפִ חֵּ ֹעה וְּ רְּ ֹבת ֻפַ ֻכְּ  רְּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ַרֲחֶמיךָ  ים, ֻבְ ם ָהַרֻבִ  ִמְצַות ְלַקֻיֵ
ין ִפֻלִ ָראֻוי ֻתְ ָכל, ֻכָ ָרֶטיָה  ֻבְ  ֻפְ

נֹוֶת  ְוִדְקֻדֻוֶקיָה,  ִמְצֹות ג"ְוַתְריַ  יָה,ְוַכֻוָ
לֻוִים  ה. ַהֻתְ  ֻבָ

ָכל ְלָהִניַח  ין יֹום, ֻבְ ִפֻלִ ִרים ֻתְ ֵ ש   ֻכְ
ים, ִ יק ָהגֻון ִמֻסֹוֵפר ֻוְקדֹוש  ־ְוַצֻדִ

י ִבין ְוִיְהיוֻ , ֲאִמֻתִ ה ִנְכֻתָ ָ ְקֺדש ֻ  ְגדֹוָלה, ֻבִ
ָנה ָראֻוי ְונֹוָרָאה ֲעצֻוָמה ֻוְבַכֻוָ ן ֻכָ ַעת ְלַכֻוֵ ְ ש   ֻבִ

ִתיַבת  ין ֻכְ ִפֻלִ  .ְוִתֻקֻוָנן ַהֻתְ

ֻיֹות, ִ ְרש  ים ְוִתֻקֻון ַהֻפַ ֻתִ  ַהֻבָ
ִגיִדין, ֻוְתִפיָרָתן ְוָהְרצֻועֹות,  ֻבְ

ֻקֻוֵני ְוָכל ין ֻתִ ִפֻלִ ה ִיְהֶיה ַהֻכֹל, ַהֻתְ  ַעל ַנֲעש ֶ
ִפי ְוָנאֹות, טֹוב ַהֻיֹוֵתר ַצד  ַהֻתֹוָרה ִדיֵני ֻכְ

ה  ָ דֹוש   .ַהֻקְ

ין ִפֻלִ י, ַהֻתְ ֻלִ ֶ ִרים ש  ֵ ש  ִמיד ֻכְ ָכל ֻתָ  ֻבְ
ָרֵטי יֹוֵתר ְוָנִאים, ִדיֵניֶהם ֻפְ  ֻבְ

ַתְכִלית ים, ְוַהֻיֹוִפי ַהֻנֹוי ֻבְ ִ ַתְכִלית ֻוְקדֹוש   ֻבְ
ה  ָ ֺדש ֻ  .ַהֻקְ

ין ְלָהִניַח, ִפֻלִ ִ  ֻתְ ַרש  ין י,"ֻדְ  ֻוְתִפֻלִ
ם, נֻו־ֻתָ ַרֻבֵ ָכל ֻדְ . םָויוֹ  יֹום ֻבְ

ה ְמקֹוָמם ְלָהִניָחם ְוֶאְזֻכֶ  ַעל ָהָראֻוי, ֻבִ
רֹעַ  ְוַעל ָהרֹאש   ְמָחה, ַהֻזְ ש ִ ה ֻבְ  ְוֶחְדָוה ַרֻבָ
ָנה, ְמֹאד ְמֹאד ַוֲעצֻוָמה ְגדֹוָלה  ְגדֹוָלה ֻוְבַכֻוָ
דֹול ֻוְבִהְתעֹוְררֻות, ְונֹוָרָאה ֲעצֻוָמה  ֻגָ

ְמָחה  ש ִ  ְגדֹוָלה. ֻבְ

ה, ֶאְזֻכֶ ֶ ְהיֶ  ש  ֻיִ ֶ ךְ  הש  ָ ה ָעַלי ִנְמש  ָ  ְקֺדש ֻ
 ֲהָנַחת ַעל־ְיֵדי, ַוֲעצֻוָמה ְגדֹוָלה

ין ִפֻלִ ים ֻתְ ִ דֹוש   .ְמֹאד ְמֹאד ְוַהֻנֹוָרִאים ַהֻקְ
ךְ  ְוִיְהֶיה ָ ת ָעַלי ִנְמש  ַ ין, ְקֺדש ֻ ִפֻלִ  ַהֻתְ

ם ָ ְרש  ָ ְתךָ  ָהֶעְליֹון, ִמש ֻ ָ ְקֺדש ֻ  ָהֶעְליֹוָנה. ַעד ֻבִ
ה ֶאְזֻכֶ ֶ ַעל־ ֶבֱאֶמת, ֵאֶליךָ  דֹולגָֻ  ִלְדֵבקֻות ש 

ין ִמְצַות ְיֵדי  ִפֻלִ  .ֻתְ

י ָאִסיַח  ְעֻתִ ין ִמן ֻדַ ִפֻלִ , ְלעֹוָלם ַהֻתְ
ר ְולֹא ֻום ֲאַדֻבֵ יָחה ש  ֵטָלה ש ִ ֵעת, ֻבְ  ֻבָ

ֲאִני ֶ ר ש  ין ֺמְכֻתָ ְתִפֻלִ ִכְתֵרי, ֻבִ א ֻבְ ַמְלֻכָ  ֻדְ
ָאה  ֲחִגיַרת, ִעֻלָ ָאה ַזְיָנא ֻבַ  .ִעֻלָ

נֻו,  ְוַתַעְזרֵּ

ה,  ְוֶאְזֻכֶ

ִני  ֻוְתַזֻכֵּ

ִני  ְוַזֻכֵּ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 ֻוְכִתיַבת

 ְהיוֻ ְויִ 

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 ַעד

 ְולֹא



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   סא ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

רלְ  ֵנֶזר ִהְתַעֻטֵ ְפֶאֶרת ֲעֶטֶרת ֻבְ  ֻתִ
ין ִפֻלִ ים ַהֻתְ ִ דֹוש  ֵאיָמה, ַהֻקְ  ֻבְ

ֵלב ַוֲעצֻוָמה, ְגדֹוָלה ֻוְבִיְרָאה  טֹוב, ֻבְ
ְמָחה ה ֻוְבש ִ ֹאֶפן, ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרֻבָ  ֻבְ
ה ֶאְזֻכֶ ֶ ם ש  ין ִמְצַות ְלַקֻיֵ ִפֻלִ ֵלמֻות ֻתְ ְ ש   ֻבִ
ְרצֹוְנךָ  ָהָראֻוי ה ַעד ,ַהֻטֹוב ֻכִ ֶאְזֻכֶ ֶ  ש 

ק ֻבֵ ךָ  ְלִהְתֻדַ ַרךְ  ֻבְ ִמיד, ִיְתֻבָ ת ַעל־ְיֵדי ֻתָ ַ  ְקֺדש ֻ
ין  ִפֻלִ  .ַהֻנֹוָרִאים ַהֻתְ

ַמִים, ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ים חֹוֵמל ש  ֻלִ  ֲחֹמל, ֻדַ
נֻו, ְוָעְזֵרנוֻ  ָעֵלינֻו, ת ְוָחֻנֵ ַ  ִבְקֺדש ֻ

ין. ִפֻלִ ם ַהֻתְ ֵ יָת  ֻוְכש  ֻכִ ֻזִ ֶ  ָלנוֻ  ְוָנַתֻתָ  אֹוָתנֻו, ש 
ה ַעל־ְיֵדי ֶ ָך, מש  דֹוָלה ִמְצָוה ַעְבֻדֶ  ַהֻגְ
ן, ַהֻזֹאת נוֻ  ֻכֵ ָחֻנֵ נוֻ  ֻתְ ַרֲחֶמיָך, ֻוְתַזֻכֵ ם ֻבְ  ְלַקֻיֵ
ֱאֶמת ֵלמֻות ֻבֶ ְ דֹול, ֻוִבש  ל ֹזאת ִמְצָוה ֻגָ ֶ  ש 

ין  ִפֻלִ  .ֻתְ

ַרֲחֶמיךָ  ל ֻבְ ָגִמים ֻכָ ַגְמנוֻ  ַהֻפְ ֻפָ ֶ  ש 
ְמךָ  ִ ש  דֹול ֻבְ ה דעַ , ַהֻגָ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ש 

יךְ  ִ ת ָתִמיד ָעֵלינוֻ  ְלַהְמש  ַ ין ְקֺדש ֻ ִפֻלִ  ַהֻתְ
ֱאֶמת ה ַעד, ֻבֶ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ק ש  ֻבֵ ךָ  ְלִהְתֻדַ  ָתִמיד ֻבְ

ְדֵבקֻות ֻוָקה, ְוָעצֻום ִנְפָלא ֻבִ ְתש  ָקה ֻבִ ְ  ְוֶחש 
ה ַוֲחֵפָצה  ֵאֶליךָ  ְגדֹוָלה ְוַאֲהָבה ְוֶחְמֻדָ

ְרצֹוְנךָ  ֶבֱאֶמת   ַהֻטֹוב. ֻכִ

ֵדִני ָעְזֵרִני עֹוָלִמים, ִני ֻפְ יֵלִני, ְוָחֻנֵ  ַהֻצִ
יֵעִני ִ אֹור, ְוהֹוש  ֶניךָ  ֻבְ  ַהֲחֵייִני ֻפָ

ֵמִני ִני, ְוַקֻיְ ְהֶיה ַזֻכֵ ֻיִ ֶ ךְ  ש  ַ ת ָעַלי ִנְמש  ַ  ְקֺדש ֻ
ין  ִפֻלִ ים, ַהֻתְ ִ דֹוש  ם ַהֻקְ ָ ְרש  ָ  ָהֶעְליֹון. ִמש 

ד ְכִלי ְלַחֻדֵ הַה ־ְבַהֻתֹוָרה ש ִ ָ דֹוש   ֻקְ
ִמיד ה, ֻתָ ָכל ָתִמיד ְוֶאְזֻכֶ  יֹום ֻבְ

ין, ֲהָנַחת ַעל־ְיֵדי ָויֹום, ִפֻלִ  ְלֹמִחין ֻתְ
ים, ִ ָרה ֲחָדש  ה, ֻוְלַהֻכָ ָ ַגת ֲחָדש  ָ ַהש ֻ ־ֻבְ
ַרךְ  רֹוְממֻוְתָך, ִויִדיַעת ,ֱאלֹהֻוְתךָ   ִיְתֻבָ

ה  ְמָך, ְוִיְתַעֻלֶ ִ  ְנָצִחים. ֻוְלֵנַצח ָלַעד ש 

ה ַליעָ  ָ ֶניךָ  ְגדֹוָלה ֻבֻוש   ִמֻפָ
 ַעל "ִיְרָאְתךָ  ְוִתְהֶיה, ָתִמיד

ַני"  ה, זוֻ  –ֻפָ ָ י ַהֻבֻוש   ֶאֱחָטא" "ְלִבְלֻתִ
ה   .עֹוָלם ְוַעד ֵמַעֻתָ

אֹור ָעַלי ֶניךָ  ֻבְ  ָפַני ְוִיְהיוֻ , ֻפָ
ה ְמִאירֹות ָ ְקֺדש ֻ  ַעל־ְיֵדי ְגדֹוָלה, ֻבִ

ה אֹור ָ ָ  ַהֻבֻוש  ְקֺדש ֻ יךְ  הֻדִ ִ ְמש  ֻתַ ֶ  ָעַלי ש 
ַרֲחֶמיךָ  דֹוִלים ֻוַבֲחָסֶדיךָ  ֻבְ וֻ  ַעד, ַהֻגְ בֹוש  ֻיֵ ֶ  ש 
ֲהלוֻ  ַני ְוִיֻבָ ל ִמֻפָ ֻפֹל רֹוַאי, ֻכָ ֻיִ ֶ  ֲעֵליֶהם ש 
ה ָ ַני ְגדֹוָלה ְוִיְרָאה ֻבֻוש  ת ַעל־ְיֵדי, ִמֻפָ ַ  ְקֺדש ֻ

ין אֹור  ִפֻלִ יךְ  ַהֻתְ ִ ְמש  ֻתַ ֶ ַרֲחֶמיָך. ָעַלי ש   ֻבְ

ָרה ְגדֹוָלה, ְיִדיָעה ָלֶהם  ְוַהֻכָ
ה ָ ה, ֲחָדש  ָ ה ְוִיְרָאה ִדְקֺדש ֻ ָ  ֻובֻוש 

ת ַעל־ְיֵדי, ְגדֹוָלה ַ ִנים־אֹור ְקֺדש ֻ  ַהֻפָ
יךְ  ִ ְמש  ֻתַ ֶ ֶחְמָלְתךָ  ָעַלי ש  דֹוָלה ֻבְ ם. ַהֻגְ  ִויֺקֻיַ

י תֻוב: ִמְקָרא ֻבִ ֻכָ ֶ ל "ְוָראוֻ  ש  י ֻכָ  ָהָאֶרץ, ַעֻמֵ
י  ם ֻכִ ֵ ךָֻ  ָעֶליךָ  ִנְקָרא הְיֹהוָ  ש   ".ְוָיְראֻו ִמֻמֶ

P [טז ]ִפֻלֹות  p אֹנד"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח" י ִלֻקֻוטֵּ ִהי ִמֻקֵּ נד א)ַעל־ֻפִ רוֹ ץ , 'ַויְּ  '(ןִזֻכָ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ִני ם ֻוְתַזֻכֵ ָכל ְלַקֻיֵ  ִמְצַות יֹום, ֻבְ
ין, ִציִצית, ־ֻוְקִריַאת ֻוְתִפֻלִ

ַמע, ְ ה, ש  ַתְכִלית ֻוְתִפֻלָ ֵלמֻות ֻבְ ְ ֵלב, ַהש ֻ  ֻבְ
ְמָחה טֹוב, , ֶנֶפש  ־ֻוִבְמִסיַרת ְגדֹוָלה, ֻוְבש ִ

ה ָ ְקֺדש ֻ ָנה ֻוְבָטֳהָרה, ֻבִ  ְגדֹוָלה ֻוְבַכֻוָ
ל ִעם, ַוֲעצֻוָמה ָרֵטיֶהם ֻכָ  ְוִדְקֻדֻוֵקיֶהם, ֻפְ

נֹוֵתיֶהם,  לֻוִים ִמְצֹות ג"ְוַתְריַ  ְוַכֻוָ ֶהם ַהֻתְ  .ֻבָ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 ָאִבינוֻ 

ן  ֻוְתַתֻקֵּ

 רצוֻ 

ה  ְוֶאְזֻכֶ

יךְ  ִ  ְוַתְמש 

 ְוָתִאיר

ףְוִיֻתוֹ   סֵּ

ִניְוַתעַ   ְזרֵּ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   סב ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

P [יז ]ִפֻלֹות  p אֹסט"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח" י ִלֻקֻוטֵּ ָל ר ִאֻסוֻ ר , 'ֹחמֶׁ סט א)ַעל־ֻפִ זֵּ  '(הֻגְּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ם ין ִמְצַות ְלַקֻיֵ ִפֻלִ ֵלמֻות ֻתְ ְ ש   ֻבִ
ָראֻוי, ָכל ֻכָ ָרֶטיָה  ֻבְ  ְוִדְקֻדֻוֶקיָה, ֻפְ

נֹוֶתיָה, לֻוִיים ִמְצֹות ג"ְוַתְריַ  ְוַכֻוָ ֻה  ַהֻתְ , ֻבָ
ְמָחה  ש ִ ה ֻוְבֶחְדָוה ְגדֹוָלה ֻבְ  .ַוֲעצֻוָמה ַרֻבָ

ין אֹור ָעֵלינֻו, ְוָתִאיר ִפֻלִ  ַהֻתְ
ים, ְוָהְרצֻועֹות ִ דֹוש   ַהֻקְ

ם ָ ְרש  ָ ֹאֶפן, ָהֶעְליֹון ִמש ֻ ה ֻבְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ן ש  ָגם ְלַתֻקֵ  ֻפְ
ל ֵזלֹות, ֻכָ ל ֻוְפַגם ַהֻגְ ֲאַות ֻכָ  ְוָכל ָממֹון,־ֻתַ

ָגם ִמיֵני ַעת ֻפְ הֻוא, ְוַהֻמַֹח  ַהֻדַ ֶ ַלל ש   ֻכְ
ָ  ַהֻתֹוָרה  דֹוש   .הַהֻקְ

ה ן, ִנְזֻכֶ ת ַעל־ְיֵדי ְלַתֻקֵ ַ  ְקֺדש ֻ
ת ַהֻמִֹחין, ַ  ֹמִחין,־ַהֻמֹוְתֵרי ֻוְקֺדש ֻ

כוֻ  ְ ְמש  ֻיֺ ֶ ת ַעל־ְיֵדי ָעֵלינוֻ  ש  ַ ין ְקֺדש ֻ ִפֻלִ  ַהֻתְ
ים ְוָהְרצֻועֹות ִ דֹוש  נוֻ  ְוַהֻנֹוָרִאים, ַהֻקְ ַזֻכֵ ֻתְ ֶ  ש 

ָמם  ֵלמֻות ְלַקֻיְ ְ ש  ְמָחה, ֻבִ ש ִ ְרצֹונְ  ֻבְ  .ַהֻטֹוב ךָ ֻכִ

ל  ָרִעים, ִהְרהֻוִרים ִמיֵני ִמֻכָ
ל בֹות ִמיֵני ֻוִמֻכָ ָ  ָרעֹות, ַמֲחש 

ל ָגם ִמיֵני ֻוִמֻכָ ַעת־ֻפְ ה. ַהֻדַ  ֻתֹוָרה ִלְלֹמד ְוִנְזֻכֶ
ָטֳהָרה בֹות, ֻבְ ָ ַמֲחש  ִלי, ֻוְנכֹונֹות ַצחֹות ַזֻכֹות ֻבְ  ֻבְ

ֻום  ֲערֹובֹות ש  ֹסֶלת ֻתַ ַעת־תַוֲעִכיַר  ֻפְ ָלל ַהֻדַ  .ֻכְ

P [יח ]ִפֻלֹות  p בֹה"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח"ב  י ִלֻקֻוטֵּ עוֻ ה)ַעל־ֻפִ קְּ  '(הֱאמֻונָ  , 'ֻתִ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ש   י,וְ  ֹמִחי ְוִיְתַחֻדֵ ה ַדְעֻתִ ָ ְקֺדש ֻ  ֻבִ
ָחְכָמה, ְגדֹוָלה ֻוְבָטֳהָרה  "ֻבְ

ְתבֻוָנה י, ַהֻמִֹחין ְוִיְתנֹוְצצוֻ , ֻוְבַדַעת" ֻבִ ֻלִ ֶ  ש 
ָחְכָמה ָכל ְיֵתָרה ַוֲהָבָנה ֻבְ ַעם,־ֻבְ ה ֻפַ ָ ְקֺדש ֻ  ֻבִ

 .ְגדֹוָלה 

ת ַ ין ִלְקֺדש ֻ ִפֻלִ ֱאֶמת, ַהֻתְ ֵהם ֻבֶ ֶ  ש 
ָ ־'חֹוָתם ֺדש ֻ מוֹ , ה'ַהֻקְ תֻוב: ֻכְ ֻכָ ֶ  ש 

יֵמִני ָך, ַעל ַכחֹוָתם "ש ִ חֹוָתם ִלֻבֶ  ַעל ֻכַ
 .ְזרֹוֶעָך" 

ם ין ִמְצַות ְלַקֻיֵ ִפֻלִ ָראֻוי, ֻתְ ָכל ֻכָ  ֻבְ
ָרֶטיָה  נֹוֶתיָה, ְוִדְקֻדֻוֶקיָה,ֻפְ  ְוַכֻוָ

ים ִמְצֹות ג"ְוַתְריַ  לֻוֻיִ ֻה  ַהֻתְ  טֹוב, ֻוְבֵלב, ֻבָ
ְמָחה ָראֻוי, ָלהְגדוֹ  ֻוְבש ִ ֹמַח  ֻכָ  ְוָלִגיל ִלש ְ
ֻוש   ָאנוֻ , ְמֹאד ְוָלש  ֶ ש  ר זֹוִכים ֻכְ  ְלִהְתַעֻטֵ
ֲעֶטֶרת ְפֶאֶרת ֻבַ ין ֻתִ ִפֻלִ ים ַהֻתְ ִ דֹוש   ַהֻקְ

ֵהם ְמֹאד, ְוַהֻנֹוָרִאים  ֶ ְתֵרי ש  א ֻכִ ַמְלֻכָ  .ֻדְ

ת ַ ְבָעה ְקֺדש ֻ ִ ים ַהש ֻ ִ ל ָראש  ֶ  ש 
ֵרין יִני"ן ַהֻתְ ִ יםַהֻקְ  ש  ִ  דֹוש 

ין ִפֻלִ ֻתְ ֻבַ ֶ ֵהם, ש  ֶ י"ן ש  ִ ל ש  ֶ ה ש  ָ לש  ְ  ש 
ים, ִ י"ןוְ  ָראש  ִ ל ש  ֶ ע ש  ים ַאְרֻבַ ִ ה, ָראש   ִנְזֻכֶ
יךְ  ִ ת ָעֵלינוֻ  ְלַהְמש  ַ ה ְקֺדש ֻ ֶ יַח  מש  ִ , ָמש 

הֻוא ֶ ָרֵאל רֹוֵעה ש  י, ִיש ְ לֻול ָהֲאִמֻתִ ֻכָ ֶ ל ש   ִמֻכָ
ְבָעה  ִ  רֹוִעים. ַהש ֻ

ֶ  ְוֹכָחם ה לש  ֶ נוֻ  מש  ־ָעָליו ַרֻבֵ
לֹום, ָ ל ַהש ֻ ֶ ל ְוש  ְבָעה ֻכָ ִ  ַהש ֻ

ל ֻוִבְזכֻות, רֹוִעים יִקים ֻכָ ֻדִ ים־ַהֻצַ ֻיִ , ָהֲאִמֻתִ
ה ר ִנְזֻכֶ ֻבֵ ַ ל ְלש  ֲאַות ֻוְלַבֻטֵ נוֻ  ִנאֻוף־ֻתַ , ֵמִאֻתָ

ר ֻבֵ ַ ה־ַהחֹוָתם ֻוְלש  ְקִלֻפָ ן, ֻדִ ָכל ֻוְלַתֻקֵ  ִמיֵני ֻבְ
הֻדִ ־ַהחֹוָתם ִתֻקֻוִנים,  ָ  .ְקֺדש ֻ

נוֻ  ַהֻמִֹחין ֻלָ ֶ ה ש  ָ ְקֺדש ֻ  ֻבִ
ֶכל ְגדֹוָלה ֻוְבָטֳהָרה ש ֵ  ַזךְ  ֻבְ

ְכֵלנוֻ  ְוִיְהֶיה. ָוַצח  ָואֹור הֹוֵלךְ " ֻוֹמֵחנֻו, ש ִ
יעַ "ַהֻיֹום ְנכֹון ַעד ֻפִ ְ ת ָעֵלינוֻ  . ְוַתש  ַ  ְקֺדש ֻ

נוֻ   ְוַזֻכֵּ

ֻפִ  ְ  יעַ ְוַתש 

 ַהֻכֹל

נוֻ  ְמרֵּ ְ  ְוִתש 

ק  ְוִיְתַחֻזֵּ

נוֻ   ֻוְתַזֻכֵּ

נוֻ   ְוַזֻכֵּ

 ֻוִבְזכֻות

 ֻוִבְזכֻוָתם

 ְוִיְתנֹוְצצוֻ 



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   סג ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ין ִפֻלִ ם ַהֻתְ ָ ְרש  ָ ֵהם, ִמש ֻ ֶ  ִחיןַהֻמֹ  ִהְתנֹוְצצֻות ש 
ים, ִ דֹוש  ְמצֻום ִעם ַהֻקְ דֹוש   ַהֻצִ ל ַהֻקָ ֶ ל ש   ֻכָ

ִפי ְוֶאָחד, ֶאָחד ְלָכל ַהֻמִֹחין,  ֶעְרֻכוֹ  ֻכְ
 ֻוַמְדֵרָגתֹו. 

ֵלל ת ְלִהֻכָ ַ ְקֺדש ֻ ה ֻבִ ֶ נוֻ  מש  , ַרֻבֵ
ת ַ ל ֻוִבְקֺדש ֻ ְבָעה ֻכָ ִ  רֹוִעים ַהש ֻ

ה ָ ְקֺדש ֻ ת, ֻדִ ַ ל ֻוִבְקֺדש ֻ יִק  ֻכָ ֻדִ ־יםַהֻצַ
ים ֻיִ כוֻ , ָהֲאִמֻתִ ְ ת ָעֵלינוֻ  ְויְֺמש  ַ  ַהֻמִֹחין ְקֺדש ֻ

ין  ִפֻלִ ים, ְוַהֻתְ ִ דֹוש  ם ַהֻקְ ָ ְרש  ָ  .ָהֶעְליֹון ִמש 

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

ין ִפֻלִ נוֻ  ְוַהֻמִֹחין ַהֻתְ ֻלָ ֶ  ֶאל הַיֲעלֶ  ְולֹא, ש 
ְמנֻוִניֹות ֵלחֹות ַהֻמַֹח, ַ ֵהם ָרעֹות, ְוש  ֶ  ש 
ִחיַנת  ת ֻבְ ו ִטֻפַ ָמֵעאל. ֵעש ָ ְ  ְוִיש 

P [יט ]ִֹֹפֻלו ַתֲחנֻוִני־תֻתְּ  pֹםוְּ
ָמָטֹ ֹהַֹהׁשְּ ִפֻלֹות'לְּ ֹח"בֹהֹ'ִלֻקֻוֵטי־ֻתְּ

י־מֹוֲהַר"ן ח"ב ה י ִלֻקֻוטֵּ עוֻ ' ,)ַעל־ֻפִ קְּ  ה'(ֱאמֻונָ  ֻתִ

ם ְלאֹות ַעל  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,ָיֶדךָ "ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ל ֶ נוֻ , עֹוָלם ש  ְכָלל ִלְהיֹות ַזֻכֵ  ֻבִ
ֻבֻוץ ,־ַהֻקִ דֹוש  ִצין ַהֻקָ ִמְתַקֻבְ ֶ ָכל ש   ֻבְ

ָנה ָ ָנה, ש  ָ יק ֶאל ְוש  ֻדִ  ַעל ָהֱאֶמת, ְוָהַרב ַהֻצַ
ָנה־רֹאש    ָ ָאז, ַהש ֻ ֶ רעִ  ש  ֻבֻוץ ְזַמן ֻקַ  .ַהֻקִ

ַעל ֶ ֻבֻוץ ְיֵדי־ש  ל ַהֻקִ ֶ  ש 
ְלִמיִדים יק ָהַרב ֶאל ַהֻתַ ֻדִ  ְוַהֻצַ

ָנה־רֹאש   ַעל ָהֱאֶמת ָ ְקנוֻ , ַהש ֻ ל ִיְתֻתַ  ֻכָ
ה ָ ים ַהֲחִמש ֻ ִ ל חֻוש  ֶ ר ַהֻמַֹח, ַעד ש  ֶ ־ַעל ֲאש 

ל־ְיֵדי ה ֶזה,־ֻכָ י ַהֻמִֹחין ְלִתֻקֻון ִנְזֻכֶ ִ דֹוש   םַהֻקְ
ֵלמֻות.  ְ ש   ֻבִ

ה־ַהחֹוָתם ָ ְקֺדש ֻ הֻוא ֻדִ ֶ ִחיַנת ש   ֻבְ
ין' ִפֻלִ ן 'ֻתְ ֻקֵ ם, ִיְתֻתַ  ִקֻבֻוץ ְיֵדי־ַעל ֻגַ
ְלִמיִדים ְבִחיַנת, ָהֱאֶמת־ָהַרב ֶאל ַהֻתַ : ֻבִ
ָדי ֻתֹוָרה ֲחתֹום"  ִלֻמֺ  ."ֻבְ

P [כ ]ִפֻלֹות  p בֹכא"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח י ִלֻקֻוטֵּ יַ כג"ב )ַעל־ֻפִ ִענְּ ָח ן , 'ֻבְּ מְּ ִ  '(הַהש ֻ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ר טֻוְבךָ  ַרב ֶ יָת  ֲאש  נוֻ  ָעש ִ  "ַמה, ִעֻמָ
ָקר ךָ  ֻיָ ְדלוֻ  ַמה. ֱאלִֹהים" ַחְסֻדְ  ָמה, ֻגָ

, ָעֵלינוֻ  ַוֲחָסֶדיךָ  ֶמיךָ ַרֲח  ָעְצמוֻ  ֶמה, ַרֻבוֻ 
ר ֶ ְרֻתָ  ֲאש  ְכָתִרים אֹוָתנוֻ  ִהְכֻתַ ים ֻבִ ִ  ְקדֹוש 
ה ֵאֻלֶ לֻוֵתינוֻ  ֻוְבֹתֶקף, ֻכָ  ִהְתַרֲחקֻוֵתנוֻ  ְוֹעֶצם ֻגָ
ךָ  ֵעינוֻ  ִרֻבֻוי ַעל־ְיֵדי ִמֻמְ ָ ש  ךָ  ֻפְ  ֲעַדִין, ֶנְגֻדְ

ֻוָרה ַאֲהָבְתךָ  נוֻ  ְקש  ה. ֻבָ ה ְוַאֻתָ  אֹוִתי ַגם ְמַזֻכֶ
ֹותלַ   ה ֲעש  ֻמָ ָכל ִמְצֹות ֻכַ  .יֹום ֻבְ

יל ִלי ָראֻוי ְמָחה ְלַהְגֻדִ ִ ָכל ַהש ֻ ־ֻבְ
ל ְוַלֲהֹפךְ , ֵעת גֹון ֻכָ  ַוֲאָנָחה ַהֻיָ

ְמָחה י, ְלש ִ א ֻכִ ְמָחִתי ֶזהוֻ , ַאְדַרֻבָ , ש ִ
ֺרָחק ֻמְ ֶ מֹוִני, ְוחֹוֵטא ֻוָפגֻום ש  ה ֻכָ ע ִיְזֻכֶ  ִלֻגַ
ְדָבִרים ִ  ֻבִ ה ְונֹוָרִאים יםְקדֹוש  ֵאֻלֶ  ְלַיֵחד, ֻכָ

ְמךָ  ִ ר, יֹום ְבָכל ש  ֲעֶטֶרת ֻוְלִהְתַעֻטֵ ְפֶאֶרת ֻבַ  ֻתִ
ין ִפֻלִ ים ַהֻתְ ִ דֹוש  ָכל ְוַהֻנֹוָרִאים ַהֻקְ , יֹום ֻבְ

ף ִציִצית ֻוְלִהְתַעֻטֵ ש   ֻבְ ין ְלִהְתַלֻבֵ ִ ְלבֻוש   ֻבִ
א  ַמְלֻכָ ִעֻטֻוָפא ֻדְ ָאר, ְדִמְצָוה ֻבְ ְ ְצֹות ֻוש   .ַהֻמִ

רֹוִצים ַמה ֶ ר ש ֻ ֻבֵ  ְלַהְכִניס ְלִהְתֻגַ
י ַדְעֻתִ י ֻבְ לֹום־ַחס ַעְצבֻות ְוִלֻבִ ָ , ְוש 

ַעי ֵמִרֻבֻוי ָ ש   ֶזה־ָכל־ַעל־ְיֵדי, ַוֲעֹונֹוַתי ֻפְ
ְיָקא יל ֻדַ ְמָחה ַאְגֻדִ ִ י: ְואֹוַמר, ַהש ֻ  ְלִלֻבִ

א ְמָחִתי ֶזהוֻ , 'ַאְדַרֻבָ  ֶחְדָוִתי ֶזהוֻ , ש ִ

ה  ְוִנְזֻכֶ

 ְוִתְהֶיה

 ִרֻבֹונוֹ 

ה,  ְוִנְזֻכֶ

ם  ֻגַ

 ָמה

אי  ֻוְבַוֻדַ

 ְוָכל



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   סד ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

דֹוָלה ָאֹנִכי ,ַהֻגְ ֶ ְך, ַהְמֺרָחק ש  ל־ֻכָ  זֹוֶכה ֻכָ
ע  ֹות ִלֻגַ ְקֺדש ֻ ה'. ֻבִ ֵאֻלֶ  ֻכָ

P [כא ]ִפֻלֹות  p בֹכט"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח"ב  י ִלֻקֻוטֵּ ַע י , 'ִמ מ)ַעל־ֻפִ ֻיֹודֵּ ֶׁ ל ש  ָראֵּ ץ־ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ  ('מֵּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ל ֶ ֲארֻות ָנא ְזָכר, עֹוָלם ש   ַהִהְתֻפָ
ֻוִעים ֲעש  ַ , ְוַהש ֻ ְלֻתָ ֻבַ ֻקִ ֶ ל ש   ִמֻכָ

יִקים ֻדִ ָהיוֻ  ַהֻצַ ֶ ָכל ש  ַלל, ָודֹור ֻדֹור ֻבְ  ֻוִמֻכְ
ָרֵאל ךָ  ִיש ְ דֹוש   ַעֻמְ ֲארֻות ְוָכל, ַהֻקָ  ַהִהְתֻפָ

ֻוִעים ֲעש  ַ ר ְוַהש ֻ ֶ ה ֲאש  ל ַאֻתָ  ֲעַדִין ְמַקֻבֵ
ַלל ָרֵאל ִמֻכְ ךָ  ִיש ְ יִקים, ַעֻמֶ ֻדִ  ֻוֵמַהֻצַ

ִרים ֵ ש  ים ְוַהֻכְ ֻיִ ְלִוים ֲאִמֻתִ ֻדֹור ֲאֵליֶהם ַהֻנִ ֻבַ ֶ  ש 
ה ר, ַהֻזֶ ֶ ם ֲאש  ָ ךְ  ִמש ֻ ָ ל ִנְמש  ת ֻכָ ַ ֶאֶרץ־ ְקֺדש ֻ

ָרֵאל   .ִיש ְ

ם ן־ֻגַ ְהֶיה ֻכֵ ֻיִ ֶ  ֵחֶלק ִלי ש 
ַהִהְת  ֲארֻותֻבְ ה, ַהֻזֹאת ֻפָ ֶאְזֻכֶ ֶ  ש 

ֻוב ֹות ֵאֶליךָ  ָלש  ֱאֶמת ְרצֹוְנךָ  ְוַלֲעש   ַעד, ֻבֶ
ר ֶ ֵאר ֲאש  ְתֻפָ י ֻתִ ִכיָנה ִעֻמִ ְ ָכל ָתִמיד ַהש ֻ ־ֻבְ

 .ֵעת 

ַרֲחֶמיךָ  ים ֻבְ ַחְרֻתָ  ָהַרֻבִ נוֻ  ֻבָ ל ֻבָ  ִמֻכָ
ים ה, ָהַעֻמִ ֵאר ְוַאֻתָ נוֻ  ִמְתֻפָ ָכל ֻבָ  ֻדֹור ֻבְ

ֲארֻות ֹזאתוְ , ָודֹור  ְלֶכֶתר עֹוָלה ַהִהְתֻפָ
ךָ  ַעל ַוֲעָטָרה ְ ְבִחיַנת רֹאש  ין ֻבִ ִפֻלִ ם, ֻתְ ָ  ֻוִמש ֻ
ךְ   ָ ת ִנְמש  ַ ָרֵאל ְקֺדש ֻ  .ֶאֶרץ־ִיש ְ

ה ְוַתַעְזֵרנוֻ  ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ל ש  ֻכֵ  ַעל ְלִהְסֻתַ
ֵאר ֵני ַהְדַרת יִֹפי ֻפְ יִקים ֻפְ ֻדִ ־ַהֻצַ

ים ֻיִ יֵמי ֻוִבְפָרט ,ָהֲאִמֻתִ ָנה ֻבִ ָ ־ַהש ֻ  רֹאש 
ים, ִ דֹוש  ָאז ַהֻקְ ֶ ר הֻוא ש  ֲארֻות ִעֻקָ , ַהִהְתֻפָ

ֵניֶהם ְוָאז אֹור ְמֹאד, ְמִאירֹות ֻפְ ַלל ֻבְ  ֻכְ
ֲארֻות ֻוִעים, ַהִהְתֻפָ ֲעש  ַ ל ְוַהש ֻ ֶ ל ש  ֻבֻוץ ֻכָ ־ַהֻקִ

דֹוש    ִצים ַהֻקָ ְתַקֻבְ  ֲאֵליֶהם. ַהֻמִ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ל ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ש   ְלַקֻבֵ
יךְ  ִ ם ָעֵלינוֻ  ֻוְלַהְמש  ן,־ֻגַ  ֶהָאָרה ֻכֵ

ֲארֻות ִנְפָלָאה ר ַהֻזֹאת. ַעד ֵמַהִהְתֻפָ ֶ  ֲאש 
ה, ךְ  ִנְזֻכֶ ַ ְמש  ֻיֺ ֶ ת ָתִמיד ָעֵלינוֻ  ש  ַ ין ְקֺדש ֻ ִפֻלִ  ַהֻתְ

ת ֻוְפֵאר ַהֻנֹוָרִאים, ַ ין ְקֺדש ֻ ִפֻלִ  ִיְהיוֻ  ַהֻתְ
ֵעיֵנינוֻ  ֻבֹוְקִעים ְזכֶֻ  ַעד, ֻבְ ֻנִ ֶ ם הש  ָכל ֻגַ  ֻבְ
ֲאַנְחנוֻ  ָמקֹום ֶ ל ש  ֻכֵ יט ִנְסֻתַ ם ְוַנֻבִ ָ , ש 

ש   ְתַקֻדֵ ֻיִ ֶ קֹום ש  ת ַההֻוא ַהֻמָ ַ ְקֺדש ֻ ֶאֶרץ־ ֻבִ
ָרֵאל   .ִיש ְ

ר ֶ ל ֲאש  ֻיֹוֵדעַ  ִמי ֻכָ ֶ ַעם ש  ֶאֶרץ־ ִמֻטַ
ָרֵאל דֹוש   ִיש ְ יש  , ַהֻקָ ת ַיְרֻגִ ַ ֶאֶרץ־ ְקֺדש ֻ

ָרֵאל, ָכל ִיש ְ ְת  ָמקֹום ֻבְ ֻיִ ֶ ֵעדש  נוֻ  ֻוָ , ַיַחד ִעֻמָ
ר ַעד ֶ יר ֲאש   ְוַיְבִחין ְוֵיַדע אֹוָתנֻו, ַיֻכִ

ֲאַנְחנוֻ  ֶ יִקים־ ֵאֶצל ִלְהיֹות ָזִכינוֻ  ש  ַצֻדִ
ים  ֻיִ ָנה ַעל ֲאִמֻתִ ָ ־ַהש ֻ  .רֹאש 

ֻוב ֱאֶמת ֵאֶליךָ  ָלש  ְזכֻות, ֻבֶ  ְוֹכַח  ֻבִ
ים ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ֹאֶפן, ַהֻצַ  ֻבְ

ְתֻפָ  ֻתִ ֶ ִכיָנה ֵארש  ְ נוֻ  ַהש ֻ ה ֻבָ ל, ֵמַעֻתָ  ֻוְתַקֻבֵ
ֻוִעים ֲעש  ַ דֹוִלים ש  ֲארֻות ֻגְ ה ְוִהְתֻפָ  ַהְרֻבֵ

נֻו, ָכל־ֵעת, ֵמִאֻתָ ל ֻבְ  ְוֶאָחד ֶאָחד ִמֻכָ
ְפָרִטֻיֻות.   ֻבִ

P [כב ]ִפֻלֹות  p בֹלג"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח"ב  י ִלֻקֻוטֵּ יסז)ַעל־ֻפִ ִ אש  רֵּ ית , 'ֻבְּ ינֵּ עֵּ ָראֵּ  לְּ  (ל'ָכל ִיש ְּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ם ין ִמְצַות ְלַקֻיֵ ִפֻלִ ֵלמֻות ֻתְ ְ ש  , ֻבִ
ה ָ ְקֺדש ֻ ִיְרָאה, ְגדֹוָלה ֻוְבָטֳהָרה ֻבִ  ֻבְ

 ִרֻבֹונוֹ 

ִני  ְוַזֻכֵּ

י  ֻכִ

נוֻ   ֻוְתַזֻכֵּ

ֹאֶפן  ֻבְ

 ַעד

נוֻ   ְוַזֻכֵּ

נוֻ   ְוַזֻכֵּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   סה ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ְמָחה, ֻוְבַאֲהָבה ש ִ  ַעד. ֵלָבב ֻוְבטֻוב ֻבְ
ךְ  ַ ְמש  ֻיֺ ֶ ֵאר ַעל־ְיֵדי ָעֵלינוֻ  ש  ין ֻפְ ִפֻלִ  ַהֻתְ

ים ִ דֹוש  ת, ְוַהֻנֹוָרִאים ַהֻקְ ַ  ַהֻמִֹחין ְקֺדש ֻ
ם, ָ ְרש  ָ ־ ִמש ֻ יִ ֵמָה'רֹאש  הֻוא, ת'ֻבַ ֶ א ש   ְמַמֻלֵ

י ֶאת ֻתֵ ין ֻבָ ִפֻלִ ים, ַהֻתְ ִ דֹוש  ֹמִחין ַהֻקְ  ֻבְ
ים ִ ָחְכָמה ֻוִבְתבֻוָנה ֻוְב ", ְקדֹוש  ַדַעת ֻוְבָכל ֻבְ

 ה".ְמָלאכָ  

P [כג ]ִפֻלֹות  p בֹלה"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י־מֹוֲהַר"ן ח"ב  י ִלֻקֻוטֵּ יעב)ַעל־ֻפִ ים , 'ַחֻיִ ִחֻיִ  (ם'ִנצְּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ל ֶ ִניזַ , עֹוָלם ש  ָ  ֻכֵ ה הְלבֻוש  ָ , ִדְקֺדש ֻ
ה ֶאְזֻכֶ ֶ ש   ְלִהְתָיֵרא ש  ֻיֵ  ֻוְלִהְתֻבַ

ֶניךָ  ֹות ִלְבִלי ָתִמיד, ִמֻפָ ֻום ַלֲעש  ָבר ש   ֻדָ
הֻוא ֶ ֶנֶגד ש  ֶאְרֶצה ַוֲאִפֻלוֻ  ְרצֹוֶנָך. ֻכְ ֶ ש   ֻכְ
ֹות ה, ִמְצָוה ֵאיֶזה ַלֲעש  ש   ֶאְזֻכֶ ֻיֵ ךָ  ְלִהְתֻבַ  ִמֻמְ
ה ֵני, ַהְרֻבֵ ה ְצָוהַהֻמִ  ִמֻפְ ָ דֹוש   ְוַהֻנֹוָרָאה ַהֻקְ

ַעְצָמֻה    .ֻבְ

ה ָאֹנִכי ִמי ֶאְזֻכֶ ֶ ין ַלְחֹטף ש  ִפֻלִ  ַהֻתְ
ים ִ דֹוש  ֵהם ְוַהֻנֹוָרִאים ַהֻקְ ֶ ְתֵרי ש   ֻכִ

א, יָחם ְדַמְלֻכָ י ַעל ֻוְלַהֻנִ ִ  ֻוְזרֹוִעי רֹאש 
גֻוִמים ף, ְמֹאד ַהֻפְ ִעֻטֻוָפא ֻוְלִהְתַעֻטֵ  ֻבְ
ְלבוֻ  ְדִמְצָוה יןֻבִ ִ א ש  ַמְלֻכָ ת, ֻדְ ַ ְקֺדש ֻ  ֻבִ
יִצית ים ַהֻצִ ִ דֹוש  ֲאֵרי ְוֵכן, ְוַהֻנֹוָרִאים ַהֻקְ ַ ש   ֻבְ

ְצֹות.   ַהֻמִ

ְצֹות ַעְצָמן ַהֻמִ ים ֻבְ ִ  ְונֹוָרִאים ְקדֹוש 
ל ְמֹאד, ְמֹאד  ְוִלְפֵני .ֻוִמְצָוה ִמְצָוה ֻכָ

ה ֲאִני ִמי ְצָוה עֹוש ֶ  ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  ִלְפֵני, ַהֻמִ
ָלִכיםַה  רֻוְך־הֻוא ֻמְ ־ֻבָ דֹוש   ְונֹוָרא ָאיֹם, ַהֻקָ

יר  ר', ְוכוֻ  ְוַאֻדִ ֶ תוֹ  ֲאש   .ֵחֶקר ֵאין ִלְגֺדֻלָ

י ְלַדַעת זֹוֶכה ָהִייִתי ל ֲאִמֻתִ הֻוא ֻכָ ֶ , ש 
אי ַוֻדַ ַני ַעל נֹוֵפל ָהָיה ֻבְ ה ֻפָ ָ  ֻבֻוש 

ֹות ֲאִפֻלוֻ , ְגדֹוָלה   .ִמְצָוה ַלֲעש 

P [כד ]ִֹֹפֻלו  p דֹרַהֻבֶֹקֹ־תֻתְּ
י  נֻוָיה ַעל־ֻפִ ר ד; ַהֻבְּ ַמת־ַהֻבֹקֶׁ ֻכָ ְּ י־ֲהָלכֹות, ַהש  י ִלֻקֻוטֵּ )ַעל־ֻפִ

יָנא'( ַסֻכִ ָרא ֻדְּ ְּ יש  י־מֹוֲהַר"ן ח"א ל, 'מֵּ  ִלֻקֻוטֵּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ַחת  ְ ֶמן ִמש  ֶ ְך ָעֵלינֻו אֹור "ש  ַ ְמש  ֻיֺ ֶ ש 
ים,  ִ דֹוש  ין ַהֻקְ ִפֻלִ ִחיַנת ֻתְ ", ֻבְ ֹקֶדש 
גֹות־ֱאלֹהֻות,  ָ ְלָהִאיר ָעֵלינֻו ֶהָארֹות ַהש ֻ
רֹות  ֶדֶרְך ֵנס ָוֶפֶלא, ְלָהִאיר ֻוְלַהְדִליק ַהֻנֵ ֻבְ
חֻוִדים  ל ַהֻיִ לֻוִלים ֻכָ ֶהם ֻכְ ֻבָ ֶ ים, ש  ִ דֹוש  ַהֻקְ

ה, ֲאִפֻלֻו ְוַהֻמְ  גֹות־ֱאלֹהֻות ְלַמֻטָ ָ כֹות ַהש ֻ ָ ש 
ְדיֹוָטא  ,ָלנוֻ  ִחים ֻבִ ֲאַנְחנֻו ֺמֻנָ ֶ מֹו ש  ֻכְ

ְחֻתֹוָנה ְמֹאד.   ַהֻתַ

P [הכ ]ִֹֹפֻלו  p וֹרַהֻבֶֹקֹ־תֻתְּ
נֻוָיה  ֲחִרית א; ַהֻבְּ ַ ִטיַלת־ָיַדִים־ש  י־ֲהָלכֹות, נְּ י ִלֻקֻוטֵּ )ַעל־ֻפִ

י־מֹוֲהַר"ן ח"א  י ִלֻקֻוטֵּ ֻכֻוִרים'(ַעל־ֻפִ יֹום ַהֻבִ  נו, 'ֻובְּ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ל  ה הֻוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינֻו ַעל ֻכָ ַאֻתָ
ל ַמְלכֻות־ ֻדֵ ְתֻגַ ֻיִ ֶ יָך, ַעד ש  ַמֲעש ֶ

עֹוָלם. ְועַ  ה ֻבָ ָ ְקֺדש ֻ ה ְלָהִניַח ֻדִ ל־ְיֵדי־ֶזה ֶאְזֻכֶ
ְך  ַ ְמש  ֻיֺ ֶ ה, ש  ָ ְקֺדש ֻ ָכל יֹום ָויֹום ֻבִ ין ֻבְ ִפֻלִ ֻתְ

ַדִים ַעת ֵמַהֻיָ ִחיַנת  ,ַהֻדַ ֵהם ֻבְ ֶ ֶאל ַהֻמִֹחין ש 
יְך ֲאִריַכת־ָיִמים ְלתֹוְך  ִ ַאְמש  ֶ ין, ַעד ש  ִפֻלִ ֻתְ

ְלכֻות.   ַהֻמַ

 ִרֻבֹונוֹ 

י  ֻכִ

י  ֻכִ

 ְוִאם

 הְוִנְזכֶֻ 

 ְוִתְמלֹךְ 



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   סו ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

 

P [וכ ]ִֹֹפֻלו  p טֹרַהֻבֶֹקֹ־תֻתְּ
י ִלֻק  נֻוָיה )ַעל־ֻפִ ֲחִרית ד; ַהֻבְּ ַ ִטיַלת־ָיַדִים־ש  י־ֲהָלכֹות, נְּ ֻוטֵּ

ל רֻות'( ר ֻבַֹעז אֶׁ י־מֹוֲהַר"ן ח"א סה, 'ַוֻיֹאמֶׁ י ִלֻקֻוטֵּ  ַעל־ֻפִ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ  ְרֻתָ ַ  ְוָהיֻו ְלטָֹטפֹת ,"ֻוְקש 
ין ֵעיֶניךָ  ָבִרים ו, ח( "ֻבֵ ית ִמְצַו  – )ֻדְּ ִפֻלִ  ןֻתְ

ִני ְלַקיֵֻ  ַזֻכֵ ֻבֶֹקר, ֻתְ ָכל יֹום ָויֹום ֻבַ ם ֻבְ
ין,  ִפֻלִ ִמְצַות ִציִצית, ַוֲהָנַחת ֻתְ

ַמע, ֻוְתִפלָֻ   ְ  ה.ֻוְקִריַאת־ש 

ר הֹוַדְעֻתָ  ֶ ֲאש  ש  ֶאת ֹמִחי, ֻכַ ְלַחֻדֵ
ים ִ דֹוש   :ָלנֻו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהֻקְ

ְצֹות ַעל־ְיֵדי ֵאֻלֻו ַהֻמִ ֶ ָרֵאל  ,ש  ל ִיש ְ זֹוִכין ֻכָ
ל ְלִה  ִכין ַעל ֻכָ ָ ְמש  ֻנִ ֶ ֻות־ַהֻמִֹחין, ש  ש  ְתַחֻדְ

ָכל יֹום ָויֹום, ֵמאֹור  ָרֵאל ֻבְ ש ְ ֶאָחד ִמֻיִ
ֻטֻול ֶאל  ל ַהֻבִ ֶ יָמה ש  ִ ִריָחה ְוָהְרש  ַהֻזְ

ה.  ָ ְקֺדש ֻ ָנה ֻבִ ֵ ַעל־ְיֵדי ַהש ֻ ֶ ְכִלית ש   ַהֻתַ

ל אֹור  ה ְלַקֻבֵ ֶאְזֻכֶ ֶ ן, ש  ם־ֻכֵ ָעְזֵרִני ֻגַ
ִרי ה ַעל־ְיֵדי ַהֻזְ ֶאְזֻכֶ ֶ ָחה, ַעל־ְיֵדי ש 

ְכִלית.  ל ֶאל ַהֻתַ ֻטֵ ה, ְלִהְתֻבַ ָ ְקֺדש ֻ ָנה ֻבִ ֵ ַהש ֻ
ל  ָנִתי, ְלַקֻבֵ ְ ָהִקיִצי ִמש ֻ ה ֻבְ ן ֶאְזֻכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֻכֵ

יָמה  ִ ל ָהְרש  ֶ ִריָחה ש   .אֹור ַהֻזְ

ְצֹות  ם ַהֻמִ אֹור ַהֻיֹום, ְלַקֻיֵ ה ֻבְ ֶאְזֻכֶ ֶ ש 
ָכל  יֹום, ַהְינֻו: ִציִצית, ָהֵאֻלֻו ֻבְ

ה. ְוַעל־ְיֵדי־ ַמע, ֻוְתִפֻלָ ְ ין, ֻוְקִריַאת־ש  ֻוְתִפֻלִ
תֹוָרה  ָכל יֹום, ַלֲעֹסק ֻבְ ר ֻבְ ֻבֵ ה ְלִהְתֻגַ ֶזה ֶאְזֻכֶ

ק ָחָדש  ְוִחֻיֻות ָחָדש   ֶ ֵחש  ה  ,ֻבְ ָ ְקֺדש ֻ ֻבִ
 ֻוְבָטֳהָרה. 

ִריָחה,  ֻכַֹח ֶאת אֹור ַהֻזְ ְ ִלְבִלי ִלש 
ה ֻוְלָה  ָ ְקֺדש ֻ ין ֻבִ ִפֻלִ ִניַח ֻתְ

ל  ֶ ִריָחה ש  ֵהם אֹור ַהֻזְ ֶ ֻוְבָטֳהָרה, ש 
ל  ֶ ִריָחה ש  ל אֹור ַהֻזְ ה ְלַקֻבֵ יָמה, ְוֶאְזֻכֶ ִ ָהְרש 
ת ִמְצַות ִציִצית  ַ יֵקי־ֱאֶמת, ַעל־ְיֵדי ְקֺדש ֻ ֻדִ ַהֻצַ

ה.  ָ ְקֺדש ֻ ֵלמֻות ֻבִ ְ ש  ין ֻבִ  ֻוְתִפֻלִ

תֹוָרֶתךָ  ת  ,ֵעיֵנינֻו ֻבְ ַ ַעל־ְיֵדי ְקֺדש ֻ
ין ן  .ִציִצית ֻוְתִפֻלִ ה ְלַתֻקֵ ְוֶאְזֻכֶ
ה ֻוְבָטֳהָרה ָ ְקֺדש ֻ ַעל־ְיֵדי ִמְצַות  ,ֵעיַני ֻבִ

ין ְהֶיה ֻתֹוַרת ְיֹהָוה  .ִציִצית ֻוְתִפֻלִ "ְלַמַען ֻתִ
ח אֹוְתָך ְלעֹוָלם.  ֻכַ ְ ִמיד, ְולֹא ֶאש  ִפי" ֻתָ  ֻבְ

ין, ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ִציִצית וֻ  ְתִפֻלִ
לֹום  ָ ֻלֹא ִיְתַאֲחזֻו ַחס־ְוש  ֶ ֹמר ש  ְ ִלש 
ל ֶאת  ֻלֹא יֻוְכלֻו ְלַבְלֻבֵ ֶ ַהְנטֻוֵרי־ַתְרָעא, ְוש 
רֹות ְוַהְמִניעֹות  י, ַעל־ְיֵדי ַהַהְסֻתָ ְבֻתִ ַ ַמֲחש 

עֹוְבִרין ָעַלי.  ֶ ְלֻבֻוִלים ש   ְוַהֻבִ

ת  ַ ְקֺדש ֻ ֹמַח ֶאת־ַעְצִמי ֻבִ ִלש ְ
ָרֵאל ת ִיש ְ ַ ל ָעַלי ְקֺדש ֻ , ֻוְלַקֻבֵ

ָכל יֹום, ַעל־ְיֵדי ִמְצַות  ָמע" ֻבְ ְ ה ְוִנש  "ַנֲעש ֶ
ִריָחה  ל אֹור ַהֻזְ ין, ַוֲאַקֻבֵ ִציִצית ֻוְתִפֻלִ

ֻטֻול, ְוַעל־ְיֵד  ל ַהֻבִ ֶ יָמה ש  ִ ־ֶזה ִיְהיֻו יֵמָהְרש 
יִנין  ֻסֻוִרים ְוַהֻדִ ל ַהֻיִ יָלא ִנְבָטִלין ֻכָ ִמֻמֵ

י ִ ְך ַהֻכֹל  ְוָצרֹות ַנְפש  ים, ְוִיְתַהֻפֵ ֺרֻבִ ַהֻמְ
ַעם  ָכל ֻפַ ה ֻוְבָטֳהָרה. ,ְלטֹוָבה ֻבְ ָ ְקֺדש ֻ  ֻבִ

P [זכ ]ִפֻלֹות  p אֹכג"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ דֶׁ כג א"ח ן"ִלֻקֻוטֵּ יָת צֶׁ  '(ק, 'ִצֻוִ

ם" יֶתךָ  ְמֺזזֹות ַעל ֻוְכַתְבֻתָ ָעֶריךָ  ֻבֵ ְ  "ֻוִבש 
ָבִרים ו, ט(  הְמזֻוָז ת ַו ִמְצ  – )ֻדְּ

ה ְולֹא' ְוכוֻ  ַתְחמֹד ְולֹא" ָבִרים ה, יז( "ִתְתַאֻוֶ  )ֻדְּ
ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ם ש  ֻי  קַׁ ת' לְּ וַׁ זֻוָזה ִמצְּ מֻות' מְּ ל  ְּ ש   ,ֻבִ
ל צ  ִהֻנָ י־ֶזה ֻולְּ ד  ל־יְּ ת עַׁ ֻדַׁ ֶחמְּ ת מ  ֲאוַׁ ֻתַׁ  ָממֹון וְּ

ַרֲחֶמיךָ  ים ֻבְ נוֻ , ָהַרֻבִ ם ְוַזֻכֵ  ְלַקֻיֵ
ֵלמֻותבִֻ  ,ְמזֻוָזה ִמְצַות ְ  ָהָראֻוי ש 

ְרצֹוְנךָ  ל ִעם, ַהֻטֹוב ֻכִ ָרֶטיָה  ֻכָ  ְוִדְקֻדֻוֶקיָה  ֻפְ
נֹוֶתיָה  ים ִמְצֹות ג"ְוַתְריַ  ,ְוַכֻוָ לֻוֻיִ ֻה  ַהֻתְ , ֻבָ
ְמָחה טֹוב, ֻוְבֵלב  דֹוָלה. ֻוְבש ִ  ֻגְ

ן  ֻוְבכֵּ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

ן  ַעל־ֻכֵּ

 ַעד

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 ְוָתִאיר

ִני  ְוַזֻכֵּ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

נוֻ   ְוָחֻנֵּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ תַַׁׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְ ַ ָרש   סז ןָוֶאְתַחנַַֻֻׁפָ

ְמֵרנֻו, ְ ֲעֵדנֻו, ְוָתֵגן ְוִתש  ַעל־ ֻבַ
הַהֻקְ  ְמזֻוָזה ִמְצַות ְיֵדי ָ , דֹוש 

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ר ,ַעל־ְיֵדי־ֶזה ש  ֻבֵ ַ ֲאַות ְלַגְמֵרי ְלש   ֻתַ
ת מֹון ְוֶחְמֻדַ ֻלֹא, ַהֻמָ ֶ ֻום ָלנוֻ  ִיְהֶיה ש   ש 
ה ֻום ְוַתֲאָוה, ֶחְמֻדָ ֻום ָממֹון, ְלש   ֵחֶפץ ֻוְלש 

ל  ֶ ה ש   .ָהעֹוָלם־ַהֻזֶ

ן ֻכֵ ֶ ֻלֹא ,ְוָכל־ש  ֶ  ַעל ַיֲעֶלה ש 
נוֻ  ְעֻתֵ ה ֻוםש   ,ֻדַ ַחס־ ֶחְמֻדָ

לֹום ָ  ַנְחֹמד ְולֹא, ֲחֵבֵרנוֻ  ְוֶחְפֵצי ְלָממֹון ,ְוש 
ה ְולֹא ית" ִנְתַאֻוֶ ֵדהֻו,, ֵרֵענוֻ  ֻבֵ  ַעְבֻדֹו, ש ָ

ֹורֹו, ַוֲאָמתֹו, ר ְוָכל ַוֲחמֹורֹו, ש  ֶ  ."ְלֵרֵענוֻ  ֲאש 

ֹות ֵלָמה ַלֲעש  ְ ֻוָבה־ש  ש  ֱאֶמת, ֻתְ  ֻבֶ
ל ַעל בֹות ֻכָ ָ ֲחש   ְוַהֶחְמֻדֹות ַהֻמַ

ָהָיה ֶ נוֻ  ש  ה ַעד ְבִלֻבֵ  ְוֶחְפֵצי ְלָממֹון ,ַעֻתָ
 ֲחֵבֵרנֻו. 

ן ֱאֶמת ְלַתֻקֵ ל ,ֻבֶ ָגִמים ֻכָ  ַהֻפְ
ַגְמנֻו, ֻפָ ֶ דֹול ָהָעֹון ַעל־ְיֵדי ש   ַהֻגָ

ה ל ַהֻזֶ ֶ ה". ַתְחֹמד לֹא" ש  ה ֻוֵמַעֻתָ  ִנְזֻכֶ
ר ֻבֵ ַ ל, ְלש  ל ֻוְלַבֻטֵ ָ  ֵאֻלוֻ  ֻכָ ֲחש   בֹותַהֻמַ

ֲאֹות ְוַהֶחְמֻדֹות ל ְוַהֻתַ ֶ  ַוֲחָפִצים, ָממֹון ש 
נוֻ  עֹוד ַיֲעלוֻ  ְולֹא ִלֻבֵ ָלל. ֻבְ ה ֻכְ  ֶלֱאֶמת ְוִנְזֻכֶ

ֵלמֻות ֶוֱאמֻוָנה  ְ ש   .ֻבִ

ים ש   ָהַרֻבִ ַקֻדֵ ת אֹוָתנוֻ  ֻתְ ַ ְקֺדש ֻ  ֻבִ
ה ְמזֻוָזה ִמְצַות ָ דֹוש   ַהֻקְ

ֹמר הְוַעל־ְיֵדי־זֶ , ְוַהֻנֹוָרָאה ְ ש   ֵצאֵתנוֻ  ֻתִ
ים ֻוֹבֵאנוֻ   לֹום ְלַחֻיִ ָ ה ֻוְלש   .עֹוָלם ְוַעד ֵמַעֻתָ

ה ָעֵלינוֻ  ָ ה, ְוָטֳהָרה ְקֺדש ֻ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ש 
ִרית, ת־ַהֻבְ ַ ִביַרת ִלְקֺדש ֻ ְ  ְוִלש 

ֲאַות־ָממֹון ֱאֶמת ֻתַ ה, ֻבֶ ים ְוִנְזֻכֶ  טֹוִבים ְלַחֻיִ
ים, ֹון ַוֲאֺרֻכִ ש   ַעל־ְיֵדי ְמָחה,ְוש ִ  ֻוְלש ָ
זֻוָזה ה' 'ַהֻמְ ָ דֹוש  ר ַהֻקְ ֶ יָת  ֲאש   אֹוָתנוֻ  ִזֻכִ

ַרֲחֶמיָך.   ֻבְ

ל ֶאת י ֻכָ ֹמר ָיֵדינֻו, ַמֲעש ֵ ְ  ְוִתש 
נֻו, ְוֶאת אֹוָתנֻו, ֵ  ָממֹוֵננוֻ  ְוֶאת ַנְפש 

ה, ָ ְקֺדש ֻ ל ְוֶאת ֻדִ ר ֲחָפֵצינֻו, ֻכָ ֶ ה ֲאש   ַאֻתָ
יעַ   ֻפִ ְ ַרֲחֶמ  ָלנוֻ  ַמש  ָכל־ֵעת יךָ ֻבְ  .ֻבְ

יל ל ,אֹוָתם ְוַתֻצִ ק ִמיֵני ִמֻכָ  ֶהֻזֵ
עֹוָלם ֻבָ ֶ יֵלנוֻ , ש  ֵנבֹות ְוַתֻצִ  ִמֻגְ

ל ַוֲאֵבדֹות, עֹוָלם ֶהְפֵסד ִמיֵני ֻוִמֻכָ ֻבָ ֶ י, ש   ֻכִ
ֹוְמֵרנוֻ  ֵאל  יֵלנוֻ  ש  ה ֻוַמֻצִ  .ָאֻתָ

נֻו,  ְוַתַעְזרֵּ

ן ֻכֵּ ֶ ל־ש   ִמֻכָ

ה  ְוִנְזֻכֶ

ה  ְוִנְזֻכֶ

 ֻוְבַרֲחֶמיךָ 

יךְ  ִ  ְוַתְמש 

ךְ   ֻוְתָברֵּ

מֹר ְ  ְוִתש 



א' תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ְנֶחְמֻתָ ְבָעהַֻׁדִ ִ תַַׁנֲחמֻו'ְַׁו'ש  ֻבָ ַ  סח 'ש 

 

  .א
ָחָמה – ח"ב ד, ה) ֻנֶ ת הֻוא הַׁ ֻבָ ַׁ  (ש 

ִחיַנתֵֹהם בֻות'.ֹֻבְּ ַַׁוֲאִפֻלוַַֻׁׁ'ַעצְּ
ְצוֹות יןַַׁהֻמִ עֹוש ִ ֶ 'יֵמיַׁש  ַַׁהֹחל',ַֻׁבִ

ִחיַנתֵַׁהם ְַׁוכֻו',ַֻׁבְ יַׁ'ַעְצבֻות' ַטַֹֻׁכִ ֹט""מְּ
נֻוֵתֻהֹ טְּ לְּ יֵמיֹׁשָ י־ֻזַֹהר ג)ַַׁהֹחל"ֹֻבִ ֻקֻונֵּ ַׁ:(ֻתִ ַׁט'"ֻו'ְמַטַׁ,

ִחיַנתַׁהֻואַׁ ִחיַנת,ַׁ'ֶעֶבד'ַֻׁבְ  'ַעְצבֻות'.ַֻׁבְ

ת' ֻבָ ִחיַנתֹֻואהֹ'ׁשַ ן'ֹֻבְּ ֹ'ֻבֵ ַׁ"ַנְיָחאְַׁוָאז,
ִאין ִאין"ְַׁלִעֻלָ ְַׁוַתֻתָ עֹוֵרר, ִנתְּ ָחה'ֹוְּ מְּ ַׁ,'ש ִ

יןִַׁנְתרֹוְמִמיןַַׁוֲאַזי לְַׁוִנְתַעֻלִ ְצוֹותַֻׁכָ לַַׁהֻמִ ֶ ַׁש 
ת ֶ ש  ֵ ַָׁה'ַעְצבֻות'ִַׁמןַַׁהֹחל'ְַׁיֵמיַׁ'ש  ךְַׁ, ָ ְַׁוִנְמש 

נֻוָחהֲַׁעֵליֶהםַׁ ָחה"ֹ"מְּ מְּ ש ִ ִמירוֹ )ַׁוְּ בָֻ ת זְּ ַ ש  ַׁ.ת(לְּ

ית) ִ אש  רֵּ ַׁ(ה, כח־כט ֻבְּ ן,ֹ"ַוֻיֹוֶלד: ֹֻבֵ
ָרא קְּ מוַֹֹֹוֻיִ ֵֹלאֹמרֹֹנַחֹֹׁשְּ  ֶזה',

נוֹֹֻ'ְיַנֲחֵמנוֻ  ֲעש ֵ בֹוןִֹמֻמַ ַׁ:ַהְינוַַֻׁׁ–ַָׁיֵדינֻו"ֹֻוֵמִעֻצְּ
ִחיַנת ת'ַֻׁבְ ֻבָ ִהיאַׁ,'ׁשַ ֶ ִחיַנתַׁש  ן'ַֻׁבְ ִחיַנתַׁ,'ֻבֵ ,ַׁ'ֹנַח'ַֻׁבְ
ָחא ִאיןֹ"ַניְּ ִעֻלָ ִאין"ֹֻדְּ ַתֻתָ ִ )ַׁוְּ אש  רֵּ ה ל, ה(ֻבְּ ,ַׁית־ַרֻבָ
הֻוא ַח  ְמַנֵחם ש ֶ ֻמֵ ֹ,ָהַעְצבֻות ִמן ַהֻכֹל ֻוְמש ַ

ִחיַנתֹ  '.ְוכוְַַֻׁׁיַנֲחֵמנֻו" "ֶזה:ֹֻבְּ

  .ב
י) ת־ִלֻקֻוט  ֻבָ ַׁ  (ז, יח ֲהָלכֹות, ש 

ִחיַנת תֹֻבְּ ֻבָ ַ ָעה־ַֹאַחרַֹנֲחמֻו' 'ש  ׁשְּ 'ֻתִ
ֹ ָאב' יֹ–ֻבְּ רֹֻכִ ָחָמהִֹעֻקַ לַֹהֻנֶ רֹותִֹמֻכָ ַֹהֻצָ

לֻוִלי ןֹןַהֻכְּ ֻבַ 'ֺחרְּ ׁש',ֹֻבְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ת',ֹהֻואֹֻבֵ ֻבָ ֹ'ׁשַ
הֻוא ִחיַנתֹׁשֶ יק־ָהֱאֶמת,ֹֻבְּ ֻדִ ִחיַנתַַַׁׁהֻצַ ית ֻבְ ִ אש  רֵּ )ֻבְּ

ן,ֹ"ַוֻיֹוֶלדַׁ:ה, כח־כט( ָראֹֻבֵ קְּ מוֶֹֹֹאתַֹוֻיִ ֵֹלאֹמרֹֹנַחֹֹׁשְּ
ַנֲחֵמנֻו"ֶֹזהֹ ֻמֻוָבא)'ְַׁוכוַַֻׁׁיְּ ָיָנא ֻכַ נְּ י־ֻתִ ִלֻקֻוטֵּ ַׁ.(ב ִסיָמן ֻבְּ

ׁשֻוָבה,ֹזֹוִכיןֵֹדי־ֶזהַעל־יְֹּ הִֹלתְּ ֻזֶ רֹׁשֶ ִֹעֻקַ
ָחָמה מוַַֹׁׁ,ַהֻנֶ ַַֻׁׁכְ תֻוב ֻכָ ֶ ָיה נז, יח(ש  עְּ ַ ש  ַׁ:)יְּ

ם ֻלֵ ַלֲאֵבָליו",ֹלוִֹֹֹנחֻוִמיםֹ"ַוֲאׁשַ תֻובַֻׁוְכמוַַֹׁׁוְּ ֻכָ ֶ ַׁש 

:' דֹוש  'ֻזַֹהר־ַהֻקָ ִעְנַיןַֻׁבַ ְלָאִכיםַֻׁבְ ַָׁהָאָדםִַׁעםַַׁהֻמַ
ִלים ְתַאֻבְ ֻמִ ֶ חֹוֵטאַׁש  ֶ ש  ַַֻׁׁכְ ָ ַׁלֹוםַחס־ְוש  ב, ָ ׁשֻ ׁשֶ ֹֻוכְּ
ׁשֻוָבה, תְּ םָֹעָליו:ֶֹנֱאַמרֹֻבִ ֻלֵ ֹלוִֹֹֹנחֻוִמיםֹ"ַוֲאׁשַ

ַלֲאֵבָליו"ֹ  '.ְוכוַַֻׁׁוְּ

יָ )ַֹנֲחמֻו" "ַנֲחמוֻ  עְּ ַ ש  ֹה מ, א(יְּ י", ֻתֵ ְ  ש 
ָעִמים חֻוָמ )ֹ"ֻפְ נְּ ָבִריא ֻתַ יכָ ם א; ֻדְּ ה א, ַרבָֻ ה־אֵּ

עוֹ ; נז ִחיַנתַׁ,(דוְּ ׁשֻוָבהַֻׁבְ ׁשֻוָבַֹֹעלֹ'ֻתְּ ִחיַנתַׁ,ה'ֻתְּ ַֻׁבְ
ִמיַרת יֹ"ׁשְּ ֻתֵ תֹות"ֹׁשְּ ֻבָ ת קיח:(ַׁׁשַ ֻבָ ַ ֶהם"ַׁ,)ש  ֻבָ ֹׁשֶ

לֻוָיהֹ הֹֻתְּ ֺאֻלָ ָ )"ַֹהֻגְּ ֹ.ם(ש 

  .ג
י) ת־ִלֻקֻוט  ֻבָ ַׁ  (ז, כב־כד ֲהָלכֹות, ש 

ָאב, ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ָעהֹקֹוִריןֹֻתִ בְּ ֹ'ׁשִ
א'" ֻתָ ֶחמְּ נְּ ָח )ַֻׁדִ לְּ ֺ יח־ֹאַר  ָערֻוךְּ ן־ש  ם תכח, ַחֻיִ

פוֹ  –ח  ִגלָֻ  תֻתֹוסְּ ֵּ ה לא: מְּ ש  ֻתָ 'ַה ם ֻבְּ ִסיקְּ יַׁ–ַׁא'(ֻפְּ ֵדיֹֻכִ ַֹעל־יְּ
לָֹהֲאֵבלֻות ָרֵאלֹׁשֶ ַלל־ִיש ְּ הֹֻכְּ לֹש ָ 'ׁשְּ ֹֻבִ
בֻועֹות' ָאבֹׁשָ ָעה־ֻבְּ ִתׁשְּ ֹֻובְּ ֵדי־ֶזה, ךְַֹֹּעל־יְּ ׁשַ ִֹנמְּ

ִחיַנת ַיןֹֻבְּ נְּ ׁש',ֹ'ֻבִ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ מוַַֹֻׁׁבֵ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ ַׁש 
ֲעִנית ל:(ַרַז"לַׁ לַׁ:)ֻתַ ֹֹ"ֻכָ תְּ לַהֻמִ ַלִים,ַֹעלַֹאֻבֵ רֻוׁשָ ֹיְּ

רֹוֶאהֹזֹוֶכהֹ ָחָתֻה"ֹוְּ מְּ ש ִ ֹ.ֻבְּ

ַׁ ְסָפִרים בֻועֹות ֻבַ ָ נֹות, ַחג ַהש ֻ ֻוָ ַער־ַהֻכַ ַ )ש 

ָצִרים'( ין־ַהֻמְּ ַין 'ֻבֵּ רֻוש  א, ִענְּ סֹוףַׁ:ֻדְּ ֻבְּ ֹ"ׁשֶ
ָאב,ֹיֹום ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ַמחֹֻתִ ִמיַחתִֹנצְּ יַח"ֶֹקֶרןֹצְּ ַָׁמׁשִ

י־ֲהלָ ַׁ ן 'ִלֻקֻוטֵּ ז ג, ח()ַעֻיֵּ ית־ַהֻגֵּ ִ אש   .כֹות', רֵּ
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַנֵחםַֹהׁשֻ ָכלֹאֹוָתנוֹֹֻמְּ ִֹמיֵניֹֻבְּ

ָעהֶֹנָחמֹות, בְּ ֹ'ׁשִ ֵהם א'ֹׁשֶ ֻתָ ֶחמְּ נְּ ֹֻדִ
ֻקֹוִרין תִֹמןֹׁשֶ ֻבָ ָנה',ַֹעדַֹנֲחמֻו'ֹ'ׁשַ ָ ֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ
ֶהם ֻבָ ִחילֹׁשֶ ַקתַֹמתְּ ֻתָ לַֹהֲחרֹון־ַאףַֹהמְּ אֹׁשֶ ֵֹחטְּ

ָֹהֵעֶגל.ֹ

ָעהֵֹהם בְּ ֹֹ'ׁשִ א' ֻתָ ֶחמְּ נְּ ֶנֶגדֹ–ֻדִ ַֻׁכְ
ִחיַנת תֹוךְַַַׁׁה'ָוא"וַֻׁבְ ֻבְ ֶ ַָׁהָאֶל"ף',ַׁש 

ֵמי ֹל'ַהחֹֹ־'יְּ

ֲֹאָבל

בְֹּ ִֹחיַנתֻבִ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזהֻו: ֹוְּ

"ַאַחר ֹוְּ

ֻמֻוָבא ֹֻכַ

ָאז ֹוְּ

ַעל־ֻכֵֹ ֹןוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

א' ְנֶחְמֻתָ ְבָעהַֻׁדִ ִ תַַׁנֲחמֻו'ְַׁו'ש  ֻבָ ַ  סט 'ש 

ִאיר ֻמֵ ֶ קֻוָדהַׁש  ְחֻתֹוָנהַַׁלֻנְ ה,ַַׁהֻתַ ֵהםַַׁעֻתָ ֶ ְכָלָלםַׁש  ַֻׁבִ
ַׁ ְבָעה' ִ יךְַַַׁׁעל־ְיֵדיַׁ–'ש  ִ ְמש  ֻמַ ֶ ִחיַנתַָׁהאֹורַׁש  ִַׁמֻבְ

ִמיַחת' יַחֶֹֹקֶרןֹצְּ ָאזַׁ,'ָמׁשִ ֶ ןַׁש  ֻקֵ ִַׁאיָרהֻוְמִַַׁׁנְתֻתַ
קֻוָדהַָׁהֶעְליֹוָנהְַׁנקֻוָדה ֻנְ ְחֻתֹוָנהַֻׁבַ ָראֻוי,ַַׁהֻתַ ַֻׁכָ

ִחיַנתַַׁעל־ְיֵדיַׁ הַׁו,"ַהָואַֻׁבְ ֻזֶ ֶ רַׁש  ֻקֻוןִַׁעֻקַ ַׁ.ַהֻתִ

ָנה'ֹֹקֶדםֹקֹוִרין ָ ֶרתֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ ַֹו'ֲעש ֶ
ֵמי ֹֹיְּ ׁשֻוָבה' יֹ–ֻתְּ רֹֻכִ תִֹעֻקַ ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ
ָנה', ָ ֶרתֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ ֵמַֹֹו'ֲעש ֶ ׁשֻוָבה',ֹייְּ 'יֹום־ֹֻתְּ וְּ

ֻפֻור', ֵדיֹהֻואֹֻכִ ִתיםַֹעל־יְּ ֻבָ ַ ֻקֹוִריןֵֹאלוַֹֹֻהׁשֻ ֹׁשֶ
ֶהם טֹרֹותֵֹאֻלוֹֹֻֻבָ י,ַֹהַהפְּ רֹֻכִ ֻקֻוןִֹעֻקַ ֵדיַֹהֻתִ ַֹעל־יְּ

ת.ֹ ֻבָ ַׁׁשַ

ךְֹֹּ"קֹוִרין יַֹאַחר־ֻכָ ֻתֵ רְּ ֹ'ֻתַ
א'" ֻתָ יֻובְּ תְּ ָח )ֹֻדִ לְּ ֺ ָ  ָערֻוךְּ ן־ש  פוֹ ם; ש  ת ֻתֹוסְּ

ִגלָֻ  ָ ה מְּ י"ַׁ,ם(ש  ֻתֵ רְּ ָקאֹ"ֻתַ יְּ ִחיַנתַׁ,ֻדַ ׁשֻוָבהַֻׁבְ ַֹעלֹ'ֻתְּ
ׁשֻוָבה', הַֻׁתְּ ֻזֶ ֶ ַַׁׁש  ִחיַנת ת קיח:(ֻבְ ֻבָ ַ ָמֵליַׁ:)ש  ֹ"ִאלְּ

רוֹֹֻ מְּ ָרֵאלֹׁשָ יִֹיש ְּ ֻתֵ תֹות"ֹׁשְּ ֻבָ ָקא.ֹׁשַ יְּ ֹֻדַ

ל תַֹהֲהָכָנהֹֻכָ ַ ֺדׁשֻ 'רֹאׁש־ִֹלקְּ
ָנה', ָ ֶרתַֹהׁשֻ ֵמיַֹו'ֲעש ֶ ׁשֻוָבה',ֹיְּ ֹֻתְּ

'יוֹֹֹ ֻפֻור'וְּ ֵדיֹהֻואַׁ–ַׁם־ֻכִ תֹותַֹעל־יְּ ֻבָ ֻקֹֹֹׁשַ ֻמִ ֶֹדם.ׁשֶ

ָאְמרוַֻׁ ֶ ה לא: ַַׁרַז"לַׁש  ִגֻלָ פֹות מְּ י  –)ֻתֹוסְּ ַעל־ֻפִ

א( ֻתָ ִסיקְּ נוֹֻ:ַַׁהֻפְּ קְּ ֻתִ רֹותֹ"ׁשֶ ֹקֶדםֹרֹאׁש־ִֹלקְּ
ָנה ָ ָלָתאַֹהׁשֻ ֲענֻוָתא'ֹ'ֻתְּ ֺפרְּ לֹש ֹֻדְּ ָ ַהׁשֻ ִתיםֹֻבְּ ֻבָ ֹׁשַ

ָצִרים ין־ַהֻמְּ ֻבֵ ַאַחֹ,ֹׁשֶ ךְֹּוְּ ָעהֹר־ֻכָ בְּ א',ֹ'ׁשִ ֻתָ ֶחמְּ נְּ ֹֻדִ
יֹ ֻתֵ 'ַתרְּ א'"ֹוְּ ֻתָ יֻובְּ תְּ ֹ.ֻדִ

ר תִַׁעֻקַ ַ ָנהְַׁקֺדש ֻ ָ ־ַהש ֻ ֻפֻור,ַׁרֹאש  ְַׁויֹום־ֻכִ
ֻוָבה,ִַׁלְזֻכֹותַׁהֻוא יִַׁלְתש  ֶרתֵַׁהםַֻׁכִ ְַׁיֵמיַׁ'ֲעש ֶ
ֻוָבה' ש  ַֻׁתְ ר, ֻוָבהְַׁוִעֻקַ ש  ת'ַַׁעל־ְיֵדיַׁהֻואַַׁהֻתְ ֻבָ ַ ַׁ'ש 

ְַׁוכֻו'.ַׁ

  .ד
י) ב כֹות,ֲהָל ־ִלֻקֻוט   (ג, יז־יח־כט ָער 

ִחיַנת תֹֻבְּ ֻבָ ֹֹ'ׁשַ יֹ–ַנֲחמֻו' רֹֻכִ ָחָמהִֹעֻקַ ַֹהֻנֶ
ל רֹות,ִֹמֻכָ ת־ֹקֶדׁש',ֹהֻואַֹהֻצָ ֻבַ הֻואֹ'ׁשַ ֹׁשֶ
ִחיַנתֹ  ָהָרצֹון'.־'ֶהָאַרתֹֻבְּ

ר לִַׁעֻקַ רֹות,ַֻׁכָ ,ַָׁצרֹותֵַׁהםַַׁהֻצָ ֶפש  ֵאיןַַׁהֻנֶ ֶ ַׁש 
ֹותַׁזֹוִכין ֱאֶמתְַׁרצֹונוַַַֹׁׁלֲעש  ַֻׁבֶ הוַֻׁ, ֻזֶ ֶ רַׁש  ִַׁעֻקַ
ְכִלית הַַׁהֻתַ עֹוָלם־ַהֻזֶ ַֻׁבָ הְַׁוחֻוץ, ֶַׁהֶבלַַׁהֻכֹלִַׁמֻזֶ

ְַׁוֵאין ֻוםַָׁלנוְַַֻׁׁוכֻו'. ַַׁעלַַׁעְצֵמנוְַַֻׁׁלַנֵחםֶַׁנָחָמהַׁש 
ַַָׁׁצַרת ֶפש  ַַׁהֻנֶ ָאנוַֻׁ. ֶ ִַׁהְתַרֲחקֻוֵתנוַַֻֻׁׁגֶֹדלַׁרֹוִאיןַׁש 

ַרךְַַׁׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ  ְוכֻו'.ֵַׁמַהש ֻ

ֹהֻוא ֻבַָֹֹרקֶֹנָחמֹוֵתינֻו, ֹֹקֶדׁש',ֹת'ׁשַ
הֻוא ִחיַנתֹׁשֶ ֵדיֹֻבְּ ַעל־יְּ ֹׁשֶ ָֹה'ָרצֹון',

ת' ֻבָ ָרצֹוןֹזֹוִכיןָֹאנוֹֹֻ'ׁשַ ֵלמֻותֹלְּ ׁשְּ ֹסףֹֻבִ ִֹלכְּ
ֻתֹוֵקק ִהׁשְּ ִמידֹֻולְּ םֹֻתָ ֵ ַהׁשֻ ַרךְֹֹּלְּ ֻבָ ֶיהִֹיתְּ ֵֹאיךְִֹֹּיהְּ
ֶיה,ֹ הְּ ֻיִ ֶזהֹׁשֶ רֹוְּ ָחָמה.ִֹעֻקַ ַֹהֻנֶ

ת ֻבָ ֹֹ'ׁשַ ָחָמהֹהֻואֹ–ַנֲחמֻו' ןַהַֹֹעלַֹהֻנֶ ֻבַ ֹ'ֺחרְּ
ׁש' ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַהְינוַַֻׁׁ,ֻבֵ ִליןַֻׁדְ ְתַאֻבְ ֻמִ ֶ ַָׁעָליוַׁש 

ין רַַׁהְמָצִרים',ַׁ'ֻבֵ ְבָעה־ָעש ָ ִ ַתֻמֻוז'ִַׁמ'ש ֻ ַַׁעדַֻׁבְ
ָאב' ָעה־ֻבְ ְ ש  ַׁ'ֻתִ ר. ןְַׁוִעֻקַ 'ַׁ'ֺחְרֻבַ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ

ִחיַנתַׁהֻוא ַגםַֻׁבְ הֻואַָׁהָרצֹון'־'ֻפְ ֶ ַגםַׁש  ־'ֻפְ
ַָׁהֱאמֻוָנה' י, יַֻׁכִ 'ַה'ֻבֵ ש  ְקֻדָ ִחיַנתַׁהֻואַׁת־ַהֻמִ ַֻׁבְ

ַָׁהָרצֹון'ְַׁוכֻו'.־'ֶהָאַרתַׁ

הֲֹאֵבלֻותַֹאַחר ִכֻיָ ַהֻבְּ לֹוְּ ין־ֹׁשֶ 'ֻבֵ
ָצִרים' ָאב',ַֹהמְּ ָעה־ֻבְּ ׁשְּ 'ֻתִ ֹזֹוִכיןֹוְּ

ךְַֹֹּאַחר תֹֻכָ ֻבָ 'ׁשַ ֹֹלְּ ת'ֹ–ַנֲחמֻו' ֻבָ ַֹנֲחמוֹֹֻׁשַ ָקא' יְּ ,ֹֻדַ
י ת'ֹֻכִ ֻבָ רֹ'ׁשַ ָחָמהִֹעֻקַ י,ַֹהֻנֶ ֹֹֻכִ ָחָמהֹרִעֻקַ ֹהֻואַֹהֻנֶ

ָֹהָרצֹון'.ֹ'ֶהָאַרתֹ

ֵדיַֹעלֹזֹוִכין ה',ֹיְּ ִכֻיָ ָאְמרֻוַַַׁׁה'ֻבְּ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ַׁ ֲעִנית ל:(ַרַז"ל ַׁ)ֻתַ ל: לֹ"ֻכָ ַאֻבֵ תְּ ַֹעלַֹהֻמִ

ָלִים, רֻוׁשָ רֹוֶאהֹזֹוֶכהֹיְּ ָחָתֻה"ֹוְּ מְּ ש ִ יַׁ–ַֻׁבְּ ַעל־ַֻׁכִ
ה'ַהְַַׁׁיֵדי ִכֻיָ לַֻׁבְ ֶ ָרֵאלַׁש  ִַׁכיןזוַַַֹׁׁעל־ְיֵדי־ֶזהַׁ,'ִיש ְ

הֻואְַׁל'ָרצֹון', ֶ ִחיַנתַׁש  ְמָחה'ַֻׁבְ ַׁ'ש ִ י, רַֻׁכִ ִַׁעֻקַ
ְמָחה' ִ ַַַׁׁעל־ְיֵדיַַׁה'ש ֻ יַׁ–ָה'ָרצֹון' ַֻׁבֹוִכיןֵַׁהםַֻׁכִ

ֻובַׁ ַרְך.ֵַׁאָליוַָׁלש  ִַׁיְתֻבָ

ִכים ַהֻפְּ ה'ֹמְּ ִכֻיָ 'ָרצֹון',ַֹה'ֻבְּ ֹלְּ
מוֹֹֹֻוָבֶזה ַעצְּ ִכיןֹֻבְּ ַהֻפְּ ֹמְּ

ה',ָֹה'ֲאֵבלֻות' ִכֻיָ ַה'ֻבְּ ָחה',ֹוְּ מְּ 'ש ִ ִחיַנתַֹׁלְּ ָיה ֻבְ עְּ ַ ש  )יְּ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

מוֹֹ ֹֻכְּ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָכל ֹוְּ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ



א' תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ְנֶחְמֻתָ ְבָעהַֻׁדִ ִ תַַׁנֲחמֻו'ְַׁו'ש  ֻבָ ַ  ע 'ש 

וַֹֻׁ:סו, י( יש  ֻהֹֹ"ש ִ ֹושֹ ִֹאֻתָ לָֹמש  ִליםֹֹֻכָ ַאֻבְּ תְּ ַהֻמִ
יַׁ–ַָׁעֶליָה" רַֻׁכִ ְמָחה',ִַׁעֻקַ ִ ַַׁעל־ְיֵדיַׁהֻואַַׁה'ש ֻ

ַָׁהָרצֹון'.־'ֶהָאַרתַׁ

  .ה
י־ֲהָלכֹות,) ָכר ִלֻקֻוט  ר־ש ָ ֹומ   (ד, ט ש 

ן'ֹקֹוִרין ַחֻנַ ֻבָֹֹ'ָוֶאתְּ 'ׁשַ ַֹנֲחמֻו',ֹתֻבְּ
ֵדי יךְֹֹֻּכְּ ׁשִ ַהמְּ ַנתָֹה'אֹוַצרֹלְּ ַֹמֻתְּ

ם' יךְִֹֹּחֻנָ ׁשִ ִהמְּ נֻו'ֹׁשֶ ה־ַרֻבֵ ִרֻבֻויֹ'ֹמש ֶ ִפֻלֹוָתיוֹֻבְּ ֹֻתְּ
ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ָרֵאל,ָֹלֹבאֹׁשֶ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַהֻכֹלֹלְּ ָֹהָיהֹׁשֶ

ֹכַחֹ ם'ָֹה'אֹוַצרֹֻבְּ ִֹחֻנָ ַנת ַֹמֻתְּ מוַֹׁ, בָֹארַֻׁכְ ֻמְ ֶ ַׁש 
ַהֻתֹוָרהַׁ י־מוֹ ַֻׁבְ  .ֲהַר"ן ח"ב עח()ִלֻקֻוטֵּ

י הֻואַֹאף־ַעל־ֻפִ מוֹֹֹׁשֶ ַעצְּ ֹלֹאֹֻבְּ
א ָרֵאלֹֻבָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ַאף־ַעל־,

י־ֵכן ֵדי־ֶזהֹֻפִ יךְַֹֹּעל־יְּ ׁשִ ָֹה'אֹוַצרָֹעֵלינוִֹֹֻהמְּ
ַנת ם',ַֹמֻתְּ הִַׁחֻנָ ֻזֶ ֶ רַׁש  ֵעתֶַׁנָחָמֵתנוִַַֻׁׁעֻקַ לֻוֵתנוַַֻֻׁׁבְ ַֻׁגָ

ַׁ.ֵמַאְרֵצנוַַֻׁׁ

ה רַֹעֻתָ ֵדיֵֹתנוִֹֻחֻיוִֹֹֻעֻקַ ם'ֹ'ֶחֶסדַֹעל־יְּ ִֹחֻנָ
יִכין ׁשִ מְּ ֻמַ הָֹעֵלינוֹֹֻׁשֶ נֻו'ֹ'ֹמש ֶ ָכלַֹרֻבֵ ֹוְּ

ים, ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ַנתֵֹמ'ָהאֹוַצרַֹהֻצַ ם'ַֹמֻתְּ ִֹחֻנָ
ה ַחֻיֶ ֻמְּ לֶֹאתֹׁשֶ ִמיד,ָֹהעֹוָלםֹֻכָ ָכלֹֻתָ ִֹמיֵניֹֻבְּ
ִרידֹות עֹוָלם,ֹיְּ ֻבָ ָכלַׁׁשֶ לֻותְַׁיֵמיַֻׁבְ רַָׁהָארֹךְַַַׁׁהֻגָ ַַׁהֻמַ

הַׁ ְכָללַַׁהֻזֶ ַֻׁוִבְפָרט.ַֻׁבִ

ם',ֶֹחֶסדַהֶֹֹזה' ִריןִֹחֻנָ יןֹחֹוזְּ עֹוש ִ ֹוְּ
ֶרךְֹּ' הֹֻדֶ בֻוׁשָ ָרֵאלֹ'ֻכְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁ,לְּ

ֵדי הַֻׁכְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֻובַׁש  ְמֵהָרהְַׁלַאְרֵצנוַַָֻׁׁלש  ָיֵמינֻוַַֻׁׁבִ ֻבְ
ַָׁאֵמן.ַׁ

  .ו
ָחס תקצ"ד) נְּ ת ֻפִ ֻבָ ַׁ רֻוָפה, ֶעֶרב־ש   (ָעִלים־ִלתְּ

ן הִֹיֻתֵ ֻכֶ זְּ ֻנִ ָהִכיןֹׁשֶ ֵמנוֹֹֻלְּ הַֹעצְּ ַֹעלֵֹמַעֻתָ
ת ֻבָ הַֹנֲחמֻו',ֹ'ׁשַ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶנָחָמהֹׁשֶ ֵלָמהֹלְּ ַֹעלֹׁשְּ

ל נֻו,ָֹצרֹותֹֻכָ ׁשֵ ֻלֹאַֹנפְּ ֻנוֹֹֻעֹודִֹנֻסֹגֹׁשֶ ,ִֹמֻמֶ ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ
הֹ ֻזֶ רֹׁשֶ ָחָמהִֹעֻקַ ׁשֻוָעהַֹהֻנֶ ַהיְּ ַֹהֻכֹל.ַֹעלֹוְּ

  .ז
ֶקב תר"ד) רֻוָפה, ג' ע   (ָעִלים־ִלתְּ

ַׁד ָאב'ַׁ'ֶעֶרב' ָעה־ֻבְ ְ ש  אִתיַֻׁתִ ְַׁלֹפהַֻׁבָ
לֹום ָ ש  ַֻׁבְ ָאבַֻׁוָבִכינוַֻׁ, ָעה־ֻבְ ְ ִתש  .ַֻׁבְ

ָלתוֹֹ ֶחמְּ ֹמַחָֹֹזִכינוֹֹֻֻובְּ תִֹלש ְּ ֻבָ 'ׁשַ ַֹנֲחמֻו'ֹֻבְּ י, ֹ"ֻכִ
הֹ נוֹֻ'ֹהַֹאֻתָ ֻתָ נֻו"ֲֹעַזרְּ ֻתָ ִנַחמְּ ים פו, יז(ַׁוְּ ִהֻלִ י ֻתְּ ַׁ.)ַעל־ֻפִ

  .ח
ֶקב תר") רֻוָפה, ד' ע   (אָעִלים־ִלתְּ

א' ֻתָ ֶחמְּ נְּ ָברֹֻדִ ִחילֻו,ֹֻכְּ ִריִכיןִֹהתְּ ֹֻוצְּ
ָהִכין ָמןֹלְּ ָנה'ַֹעלַֹעצְּ ָ ֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ

דֹוׁשֹֹ ָהָאיֹםַֹהֻקָ נֹוָראֹוְּ כֻו'.ֹוְּ ֹאדֹוְּ  מְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֵדי ַעל־יְּ ֹׁשֶ

ִֹמי

יֹום ֹֻבְּ

ָעה בְּ 'ׁשִ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ֻבַָׁ ַ נֻוַַׁז"תַַׁנֲחמֻו'ֵַׁאֶצלַׁ'ש   עא לַרֻבֵ

ַח  ֹות ַהֻתֹורֹות ַמְפֻתֵ דֹוש  דֹוש   ַהֻקְ ֶפר־ַהֻקָ  ִמֻסֵ
ֶאְמרוֻ  ן"ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר  ֻנֶ ֶ ֻבַ 'ֻבְ  ש  ַ  'ַנֲחמוֻ  תש 

ֹיבא.  ֹ"ֹ–ֹח"א ִהֻלָ ֹֻתְּ ָדוִֹה ֹלְּ ת־ַנֲחמֻוֹֹ–ד" ֻבַ ׁשַ
ָמה ח"א י"ב()ֹֹֹֹֹ.תקס"ג ָחכְּ ָראֹות־לְּ ֻפְּ רְּ י־מֹוֲהַר"ן נט; ֻפַ ַֹחֻיֵּ

יָקֹֹ–ֹח"אֹכא. ב ִמיאַֹעֻתִ ִתירֹטְּ ת־ֹ–ֹםֻוסְּ ֻבַ ׁשַ
י־מֹוֲהַר"ן י־יב־נט(ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ.ַנֲחמֻוֹתקס"ד ֹ)ַחֻיֵּ

ֹ. ג ֹעח ִעֹֹ–ח"ב יַֹֻבְּ ֹנְּ ָהגַֹן ַֹהנְּ יטוֹֻת ׁשִ ַֹהֻפְּ ֹ–ת
ת־ַנֲחמֻוֹתק"ע ֻבַ יחֹות־ָהַר"ן קנג־ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ.ׁשַ )ש ִ

י־מֹוֲהַר"ן מט־נט־רטו;  קנד;  י־מֹוֲהַרַנ"ת ח"א נ־נא(  ַחֻיֵּ מֵּ ֹיְּ

ֻבָ י 'ִעְנְינֵ  – ַ נוֻ ל ֵאֶצ ' ַנֲחמוֻ ת ש   – "לַז  ַרֻבֵ

  .א
י) ֻי   (קכו ן"מֹוֲהרַׁ ־חַׁ

יֹותִלָֹֹהָיה: לוֹֹֹהְּ 'רֹאׁש־ַֹעלֶֹאצְּ
ָנה' ָ ַעלַֹהׁשֻ ה'ֹוְּ ת־ֲחֺנֻכָ ֻבַ ַעלֹ'ׁשַ 'ַחג־ֹוְּ
בֻועֹות'.ֹ ָ ַַׁהׁשֻ

ֵאֻלוֶַַֻׁׁאְצלוִַַֹׁׁלְהיֹותַֻׁוַמְזִהיר:ַׁהְמַצוֶַֻׁ ַֻׁבְ
ה לֹשָׁ ְ ים.ַַׁהש ֻ ִמידְַׁוָהָיהְַׁזַמֻנִ ַׁאֹוֵמרַֻׁתָ

ֲאִריכֻותִַׁנְפָלָאהַֻׁתֹוָרה דֹוָלהַֻׁבַ ֵאֻלוַַֻֻׁׁגְ יםַֻׁבְ ַמֻנִ ַַׁהֻזְ
ַׁ.ְוכֻו'ַׁ

יֹוֵתר יֹוֵתרֹֻבְּ ִהיר:ֹוְּ יֹותִֹהזְּ לוִֹֹֹלהְּ ַֹעלֶֹאצְּ
כֻו'. ָנה'ֹוְּ ָ ֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ

לֹש  ָעִמיםֹׁשָ ָנהֹֻפְּ ָ ׁשֻ ֹֻתֹוָרהָֹאַמרֹֻבַ
ִביעֻות קְּ ָהָיהַַׁהְינֻו:ַׁ.ֻבִ ֶ ְַׁוכֻו'ַׁנֹוֵסַעַַׁׁש 

ַעם־ַאַחת ֹחֶרף,ַֻׁפַ בַֻׁבַ ַ םְַׁוָיש  ָ לֹשׁ־ַַׁעלַׁש  ָ ַהש ֻ
יַׁרְוָאַמְַַׁׁסֺעֻדֹות, ֻתֵ ְ ָעִמיםַׁש  ַֻׁתֹוָרהַֻׁפְ ַַׁהְינוַֻׁ,

יָרה', ִ ת־ש  ֻבָ ַ 'ש  ת.ֵַׁאיֶזהְַׁועֹודַֻׁבְ ֻבָ ַ ִיץְַׁוַגםַׁש  ֻקַ ַֻׁבַ

ַעם־ַֹרקֹֻתֹוָרהָֹאַמרֹלֹאֲֹאָבלְַׁוכֻו'.ַׁנֹוֵסַעַַָׁׁהָיה ֻפַ
ִריןַֹאַחתֹ עהְּ ׁשֶ טְּ ת־ַנֲחמֻו'.ֹֻבִ ֻבָ 'ׁשַ ֹֻבְּ

ָבר: ֵאֻלוַַַֻׁׁהֻדָ ֶ הַׁש  ָ ש ֻ ִ ָעִמיםַׁש  ַׁל,"ַהנַַַֻֻׁׁפְ
לֹשַׁהַׁ ָ ַׁש  ָעִמיםְַׁינֻו: ֵביתוַַֹֻׁׁפְ לֹשַַֻׁׁׁבְ ָ ְַׁוש 
ָעִמים ֶרךְַַֻׁׁפְ ֻדֶ ַֻׁבַ ְקִביעֻותַֻׁתֹוָרהַׁאֹוֵמרַָׁהָיה, .ַֻׁבִ
הְַׁוחֻוץ ֻוםַׁלוַַָֹׁׁהָיהַׁלֹאִַׁמֻזֶ ַַׁלֲאִמיַרתְַׁקִביעֻותַׁש 

ַׁ יַׁ–ֻתֹוָרה בַָׁהָיהַׁלֹאַֻׁכִ ֵ נוַַֻׁׁיֹוש  ה־ַַׁעלִַׁעֻמָ ֺעֻדָ ַהֻסְ
יתַׁ ִ ִליש  ְ ָלל,ַׁש  ֵאֻלוַַַֻׁׁרקַֻׁכְ ֻבַַָֻׁׁבְ ַ ַׁלְַׁוכֻו'."ַהנִַַַֻׁׁתיםַהש ֻ

  .ב
יחַׁ ) י־ש ִ פ  רְּ  ( רלח אח" ֹקֶדש  ־ש ַׁ

ר נוִַַֻׁׁסֻפֵ ֵַׁמִעְנַיןַַׁרֻבֵ ֹ'עֹוָלםַַׁז"ל
ַָׁלֶזה:ֵַׁעָצהַָׁאַמרְַׁוָאזַׁ,ַהֻתֹהֻו'

ַבע ָ ש ֻ ֻיִ ֶ ְנִקיַטתַׁש  ר:ֵַׁחֶפץַֻׁבִ ֵ ש  לַֻׁכָ ֻכָ ֵמיֹ"ׁשֶ יוֹיְּ ַֹחֻיָ
הֶֹאָחדָֹעָליוַֹיֲעֹברֹלֹא לׁשָ ְּ יםִֹמׁשֻ ַמֻנִ ֹזְּ

בֻוִעים יֹותַֹהֻקְּ לוִֹֹֹלהְּ ֶֹאצְּ נוֹֻ. ַֹהיְּ 'רֹאׁש־ַֹעל:
ָנה', ָ ַעלַֹהׁשֻ בֻועֹות',ֹוְּ ַעלֹ'ׁשָ ה'"!ֹוְּ ת־ֲחֺנֻכָ ֻבָ ַׁ'ׁשַ
יַׁ–ַׁ הְַׁזַמןַָׁהָיהַָׁאזַֻׁכִ ַׁ.ַלֻכֹלְַׁקִהֻלָ

ים בֻועֹות'ֲאֵחִריםְַַׁׁזַמֻנִ ָ ה'( )'ש  ת־ֲחֺנֻכָ ֻבָ ַ 'ש  ַׁ–ַׁוְּ
ֵאַַׁׁאֹוָתםַַׁעלַַׁרקַַׁהִחֻיֻובַָׁהָיה ֶ ַׁיָנםש 

קֹומוְַַֹׁׁרחֹוִקיםַׁ ךְִַַׁׁמֻמְ ל־ֻכָ ַׁ.ֻכָ

יםַָׁלֶהםַָׁהָיהַׁ– ,ֲַׁאֵחִריםְַׁזַמֻנִ
ַַׁהְינוַֻׁ ת: ֻבָ ַ יָרה', 'ש  ִ ת־ְו'ֹש  ֻבָ ַ ש 

יַׁ–ַׁ'ַנֲחמוֻ   נֻו ַז"ל ָהָיה ָאז ֻכִ  ֲאֵליֶהם. נֹוֵסַע  ַרֻבֵ

  .ג
יחַׁ ) י־ש ִ פ  רְּ  ( קנה ח"ב ֹקֶדש  ־ש ַׁ

ַקֻבֵָֹֹנהֻוגָֹהָיה ִהתְּ נוֵֹֹֻאֶצלֹץלְּ ַז"לַֹֹרֻבֵ
ה ָ ׁשֻ ָעִמיםֹׁשִ ָנה.ֹֻפְּ ָ ׁשֻ ַֻׁבַ

נוֹֻ ֻכֵ רְּ ֹֻדַ

ָהָיה ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

עֹוד ֹוְּ

ַלל ֹֻכְּ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ֵני ְּ ַהׁשֻ ֹוְּ

חֹוִקים ָהרְּ ֹוְּ

ֻדֻוַע: ֻיָ ֹֻכַ



ֻבַָׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ נֻוַַׁז"'ש   עב לתַַׁנֲחמֻו'ֵַׁאֶצלַַׁרֻבֵ

ָעִמים ָנהַֻׁפְ ָ ש ֻ נוֶַַֻׁׁאלַׁנֹוְסִעיםַָׁהיוַַֻׁׁ–ַֻׁבַ ַַׁרֻבֵ
ים ְזַמֻנִ בֻוִעיםַֻׁבִ ַַׁהֻקְ ָנה, ָ ־ַהש ֻ ַׁרֹאש 

תַׁ ֻבָ ַ הְַׁוש  בֻועֹותֲַׁחֺנֻכָ ָ ַׁ.ְוש 

ָעִמים ָנהֹֻפְּ ָ ׁשֻ נוָֹֹֻהָיהֹ–ֹֻבַ ַז"לַֹֹרֻבֵ
ל י־ׁשְּ ׁשֵ ַאנְּ ת־ֹֹוֵמנֻו,לְּ ֻבָ 'ׁשַ ֹֻבְּ נֻו: ַהיְּ ֻדְּ

יָרה' ֹׁשִ ת־ַנֲחמֻו', ְוֵכן, ֻבָ ַ 'ש  עֹודֹֻבְ תֹוְּ ֻבָ ַֹאַחתֹׁשַ
חֹוֶרףֹ ִריםַֻׁבַ ־אֹומְּ ש  ֻיֵּ ֶׁ ָתה )ש  ָהיְּ ֶׁ ת זֹאת, ש  ֻבָ ַ ָקִלים'( 'ש  ְּ ַׁ.ש 

  .ד
י־מֹוֲהרַׁ ) ֻי  ָמה ח"א ן"חַׁ ָחכְּ ָראֹות־לְּ ֻפְּ רְּ  (ב"י נט; ֻפַׁ

ה ִהֻלָ ָדִוד'ֹ'ֻתְּ יַׁלְּ ַׁ־מֹוֲהַר"ן ח"א[]ִלֻקֻוטֵּ
ֹב"יִֹסיָמן ת־ַנֲחמֻו'ֶֹנֱאַמר, ֻבַ 'ׁשַ ֹֻבְּ

יקַׁג."תקס ֻתִ ִהמְּ תֹוכוֹֹֹוְּ רֻוׁשֹֹֻבְּ סֻוקֹֻפֵ ָיה ַַׁהֻפָ עְּ ַ ש  )יְּ

ַׁ'ְוכוַַַֻׁׁנֲחמֻו" "ַנֲחמוֻ ַׁ:מ, א( ַֹנֲחמֻו", "ַנֲחמוֻ .
נוֹֻ ֵריןַֹהיְּ יִקים",ֹ"ֻתְּ יקַֹצֻדִ יֹון'־'ַצֻדִ יקוְֶֹֹּעלְּ ־'ַצֻדִ

ֻתֹון'ֹ חְּ ַׁ.'ְוכוַֹֻֻׁתַ

ךְַַׁאַׁ ַתןַַׁחר־ֻכָ ֻנָ ֶ ש  יקַֻׁכְ ֲאָמרֶַׁאתְַׁלַהְעֻתִ ַַׁהֻמַ
ה ִתיַבתַַׁהֻזֶ ַׁל"זַַַָׁׁידוִַַֹׁׁמֻכְ י, ֶַׁזהַַׁמֲאָמרַֻׁכִ

ֹוןַׁהֻוא ינוְַַֻׁׁלש  ַׁ"זַַַַׁׁרֻבֵ ִמיטַׁ–ל ְ רֻוש   ִהש   ֻפֵ
סֻוק םַׁל,"ַהנַ  "ַנֲחמוֻ  ַנֲחמוֻ " ַהֻפָ ֵ ַׁיֹוֵדַעְַַׁׁוַהש ֻ

ָנתוַַֹׁׁ ֻוָ ַׁל."זַַַֻׁׁכַ

  .ה
י־מֹוֲהרַׁ ) ֻי   (י־יב־נט ן"חַׁ

יָקא'' י־מֹוֲהַר"ן ח"א[ַַׁעֻתִ ִֹסיָמןַׁ]ִלֻקֻוטֵּ
ֶרךְֶֹֹּנֱאַמרֹא,"כ ֻדֶ ת־ַנֲחמֻו'ֹֻבַ ֻבַ 'ׁשַ ֹֻבְּ

ֹד."תקסֹ

  .ו
יחֹות) י־ש ִ ֻי  "ן קנג; חַׁ "ן מט־נט־רטו;־ָהרַׁ  מֹוֲהרַׁ

י מ  נַׁ ־יְּ  ("ת ח"א נ־נאמֹוֲהרַׁ

ָיָנא נְּ ִלֻקֻוֵטי־ֻתִ ֹח"עִֹסיָמןֹֻבְּ ַין, ִענְּ ֹֻבְּ
ָהַגת יטֻותֹ'ַהנְּ ׁשִ ָרהַהֻפְּ ֶֹנֶאמְּ ,'ֹ

ת ֻבָ 'ׁשַ אֻוַמאןַֹנֲחמֻו'ֹֻבְּ קֻותוָֹֹֹסמֻוךְֹֹֻּבְּ ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ ַׁלְּ
ַנת תק"ע(ַׁ ְּ ַׁ.)ש 

תַָׁהֵעת ֻבָ ַ ְַׁל'ש  ָסמֻוְך ִַׁנְכַנסַַׁנֲחמֻו',ַֻׁבְ
לַַׁאֶחֶרתְַׁלִדיָרה ֶ ְַׁוכוַַֻׁׁש  ק)' ֻלֵּ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶׁ  ש 

ם ָ ַעל.ַׁ(ש  ת,ֹאֹותוֹֹֹוְּ ֻבָ ַ צוַֹֹֻהׁשֻ ַקֻבְּ הִֹנתְּ ֻמָ יםֹֻכַ ֲֹאָנׁשִ
יםֲחָדֹ םֹׁשִ ִניםֹֻגַ ׁשָ אוֹֹֻיְּ ֻבָ ת־ַֹעלֵֹאָליוֹׁשֶ ֻבָ ׁשַ

ָהָיהֹֹקֶדׁש,ֹ דֹולִֹקֻבֻוץֹוְּ ֹ.ֻגָ

םָֹמה":ְַׁוָאַמר ִעיםַֹאֻתֶ ִליֹנֹוסְּ ֲֹהלֹא?ֶֹאצְּ
הֹיֹוֵדַעֵֹֹאיִניֲֹאִני ָללַֹעֻתָ ֲאִניַׁ?!ֻכְּ ֶ ש  ַֻׁכְ

ַַֻׁׁתֹוָרהַׁאֹוֵמר ְַׁוָלבֹואִַׁלְנֹסַעַַָׁׁמהַַׁעלַָׁלֶכםֵַׁיש 
הֲַׁאָבל,ֵַׁאַלי אֶתםַָׁמהַַׁעלַַׁעֻתָ ֵַׁאיִניֲַׁאִניֲַׁהלֹא?ַֻׁבָ
הַׁיֹוֵדַעַׁ ָללַַׁעֻתָ ַֻׁכְ י?! הֲֹאִניֹֻכִ ֹ'ִאיׁשַֹֹרקַֹעֻתָ

ׁשֻוט'ֹֹ ִטיק'ֻפָ ָראסְּ ֵרי'ֹֻפְּ ַגמְּ ֹ!"לְּ

יָחה ש ִ ָכַפלַׁזֹאת,ַֻׁבְ ׁשֹֹוְּ ֻלֵ ׁשִ הֹוְּ ֻמָ ֹֻכַ
ָעִמים: ֵאינוֹֹֹֻפְּ ָלל,ֹיֹוֵדַעֹֹ"ׁשֶ ֹֻכְּ

הֻוא ׁשֶ ׁשֻוטִֹאיׁשַֹֹרקֹוְּ ֹֹֻפָ ַגמְּ הֻואֵֹרי,לְּ ׁשֶ ֹוְּ
ִטיק'ֹ ָראסְּ ֹ!'ֻפְּ

ַָׁאַמר הֻוא: הֹׁשֶ ַחֻיֶ מוֹֹֹמְּ הַֹעצְּ ַֹרקַֹעֻתָ
ה ֻמֶ ָהָיהֹֻבַ ֶ ָרֵאל!ֹׁשֻ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ

לְַׁלָבֵאר הֵֹאיךְַָֹּׁהִעְנָיןַֻׁכָ ֻלָ ֻגַ ִֹנתְּ
ָכה ׁשְּ ִנמְּ ֹ'ֵיׁשַֹֹהֻזֹאתַֹהֻתֹוָרהֹוְּ

ֱאֶמתֵֹמַאִין' יַׁ–ַֻׁבֶ הַֻׁכִ ִחֻלָ ָללַׁיֹוֵדַעַַָׁׁהָיהַׁלֹאִַׁמֻתְ ַֻׁכְ
ַׁ ֱאֶמת עַׁ–ֻבֶ ֻבַ ִנׁשְּ ת־ֹקֶדׁש'ֹוְּ ֻבָ 'ׁשַ זֹו־ְַׁוָאַמרַׁ,ֻבְּ ֻבְ
ֹון: ש  עֲֹאִני"ַַׁהֻלָ ֻבַ ת־ֹקֶדׁש'"ִֹנׁשְּ ֻבָ 'ׁשַ ַַׁהְינוַַֻׁׁ–ַֻׁבְּ

הֻואַׁל:"ַהנִַַַֻׁׁעְנָיןַַׁעל ָללֹיֹוֵדַעֵֹֹאינוֹֹֹ"ׁשֶ ֹֻכְּ
ו"! ׁשָ ֹון:ְַׁוָאַמרַׁ–ַַׁעכְּ ש  ֶזה־ַהֻלָ ֶווערֹ"ָדאַֻׁבְ ֹׁשְּ
ייִֹאיךְֹֹּ ֹֹֻבַ ת"ׁשַ ת[ַֻׁבָ ֻבָ ַ ש  ע ֻבְּ ֻבַ ְּ אן ֲאִני ִנש  ַׁ.]ֻכָ

ָהֵאינוַַֹֹׁעל־ַעְצמֹו:ַָׁאַמר ֹיֹוֵדַעֹֹ"ׁשֶ
ֻלוֹֹ ָלא"ִֹחֻדֻוׁשֹֹהֻואֹׁשֶ ַׁ,'ְוכוִַַֻׁׁנפְּ

ה רְַׁוַעֻתָ ה:ִַׁסֻפֵ ֵאינוֹֹֹ"ֵאיךְַַֹּׁהְרֻבֵ הֹיֹוֵדַעֹֹׁשֶ ַֹעֻתָ
ָלל".ֹ ֹֻכְּ

יָחה ִחילֹזֹאת,ֹש ִ רִֹהתְּ ַדֻבֵ ָבֵארֹלְּ ֹֻולְּ
ל ָיןֹֻכָ ַׁ:)ַהֻתֹוָרה ַהַנ"ל(ַההֻואַֹֹהֻנֹוָראִֹענְּ

הֵֹאיךְֹּ ַחֻיֶ מוֹֹֹמְּ ֵעתֶֹאת־ַעצְּ יטֻותֹֻבְּ ׁשִ ַֹהֻפְּ
ֶרךְֹּ לֵֹמַה'ֻדֶ ָרֵאל',ֹׁשֶ ֶזהֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ֻבָ ֶ יןְַׁוש  ֶַׁאתְַׁמַחֻיִ

לׁשֹ ֹׁשָ

לׁשֹ ׁשָ ֹוְּ

ַֹמֲאַמר

ַֹאךְֹּ

ַֹמֲאַמר

ַֹהֻתֹוָרה

אֹוָתֻהֹ ֹֻבְּ

ָֹעָנה

ֶהֱאִריךְֹּ ֹוְּ

ָאז ֹוְּ

ר ׁשָ ִֹאי־ֶאפְּ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ֹֻוִמֻתֹוךְֹּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ֻבַָׁ ַ נֻוַַׁז"תַַׁנֲחמֻו'ֵַׁאֶצלַׁ'ש   עג לַרֻבֵ

ל ֻוִטיםַֻׁכָ ש  עֹוָלםַַׁהֻפְ ֻבָ ֶ ֻקֹוִרין)ַׁש  ֶׁ עס ש  ַטאקֶׁ ָראסְּ ,ַׁ(ֻפְּ
ֵעַַֻׁׁוַבֲעֵלי־ֻתֹוָרהַׁלֹוְמִדיםֵַׁהן ֵטִליםַׁתֻבְ ֻבְ ֶ ִַׁמןַׁש 

ַַׁהֻתֹוָרה יםֵַׁהן, ִ ֻוִטיםֲַׁאָנש  ש  ַֻׁפְ ֺאֻמֹות־ֲַׁאִפֻלוַֻׁ.
לְַׁצִריִכיםַָׁהעֹוָלם ֹבָאר)'ְַׁוכוַֻׁ'ְַׁוכוִַַֻׁׁחֻיֻותְַׁלַקֻבֵ מְּ ל ֻכַ  ֻכָ

ה  ֻתֹוָרה זֶׁ ַׁ.(ל"ַהנַ  ֻבַ

ְכַנסַַׁמהִַׁנְכָלל ֻנִ ֶ יָרהַׁש ֻ ,ַׁל"ַהנַַַַֻׁׁלֻדִ
י םְַׁמבָֹארַֻׁכִ ָ ַגם:ַׁש  ֹֹ"וְּ ׁשָ אןֹוַעכְּ ֹֻכָ

חֻוץ־ָלָאֶרץ ִאיןֹֻבְּ ָרֵאלֹֻבָ ָעִמיםִֹיש ְּ קֹום"ִֹלפְּ ַַׁלֻמָ
ַׁ.'ְוכוַַֻׁׁ

רַָׁהָיה יַחְַַׁׁמַדֻבֵ נוַַֻֻׁׁוֵמש ִ הִַׁעֻמָ ַַׁהְרֻבֵ
ְמָחה ש ִ דֹוָלה,ַֻׁבְ יַֻׁוְבֵחןַֻׁגְ ֲַׁאִמֻתִ

ְַׁמֹאדְַׁמֹאדְַׁונֹוָראִַׁנְפָלא ב. ַ לְַׁוָיש  הַֻׁכָ ֺעֻדָ ַַׁהֻסְ
ְמָחה ש ִ ה,ַֻׁבְ רַַׁרֻבָ יַחְַַׁׁוִדֻבֵ הְַׁוֵהש ִ נֻו,ַַׁהְרֻבֵ קִַׁעֻמָ ְַׁוִחֻזֵ

הְַׁמֹאדְַׁמֹאדַׁאֹוָתנוַַֻׁׁ ַכֻמָ הַֻׁבְ ֹונֹותְַׁוַכֻמָ ַׁ.ְלש 

בֵֹמעֶֹמקָֹצַעק ַֹהֻלֵ ד: ַֹזייטֹ"ֶגעַוואלְּ
טַֹאייךְֹּ ַייֵאׁשִֹֹניׁשְּ וֻ  ַאל ]ֲאָההַׁ!מְּ ָיֲאש  ת ֻתְּ  אֶׁ

ם[ כֶׁ מְּ ַַׁעצְּ ךְֹּ. ֹאדֹֻוָמׁשַ ַבתֹמְּ ד'ֹֻתֵ ַׁ[ַאָהֻה ]ַׁ'ֶגעַוואלְּ
ֶדֶרךְֹּ ִהירֹֻכְּ זְּ צֹוֵעקַֹהֻמַ ב.ֵֹמעֶֹמקֹוְּ ְַׁוָאַמרַַׁהֻלֵ

ֹון ש  ֶזה־ַהֻלָ ַֻׁבְ טִֹאיזִֹיאֻוׁשֹֹ"ֵקיין: ִניׁשְּ ָֹגארְּ
ן"ֹ דְּ ַהאנְּ ַׁ!ַפארְּ

ר ַצֻיֵ ָמִזיםֹלְּ ָרַמזָֹהרְּ ָֹלנוֹֹֻׁשֶ
נֻועֹוָתיו תְּ יםֹֻבִ דֹוׁשִ ַֹהֻקְּ ֵֹאיךְֹּ,

ק ַחֻזֵ ִהתְּ ִליתֵֹקץֵֹאיןַֹעדֹלְּ ַתכְּ ֵארַׁ.וְּ ְַׁוִהְתֻפָ
ַעַׁ הֻואְַׁצמוַֹֻׁבְ ֶ הַׁש  ְמָחהַַׁעֻתָ ש ִ דֹוָלהַֻׁבְ ַֻׁגְ ְַׁוָאַמר:.

הֻוא ָאהֹ"ׁשֶ ִירְּ ָחה"ֹֻבְּ מְּ ש ִ ֹוןְַׁוָאַמרַׁ.ֻובְּ ְלש  ַֻׁבִ
ַנז ֻכְ ְ ַַׁאש  יןֹ"ִאיךְֹּ: טֹֻבִ רֻוםַֹהיינְּ "ֹפְּ ֵרייִליךְּ  ]ֲאִניַׁפְּ

ַח[  מֵּ ש ָ א וְּ ַׁ.ַהֻיֹום ָירֵּ

ָבֵאר ַהֻיִֹפיָֹהֱאֶמתַֹהֵחןֹֻולְּ ֵארֹוְּ ַהֻפְּ ֹוְּ
ַהֹ הוְּ ָ ֺדׁשֻ ָאהֹֻקְּ רְּ ַהֻיִ ָחהֹוְּ מְּ ִ ַהש ֻ לֹוְּ ֹׁשֶ

ֹלֹאֹאֹותוֹֹ ת, ֻבָ ַ יקַֹהׁשֻ ֻפִ לַֹיסְּ ֵאיֵלי־ֹעֹורֹותֹֻכָ
ָביֹותֹ ָבֵאר.ֹנְּ ַׁלְּ

םָֹרִאינוֹֻ ׁשֻוַעת־ַהׁשֵ אֹוָתיוֹיְּ לְּ ִנפְּ ֹוְּ
אֹוָתיו נֹורְּ הֻואָֹהֲעצֻוִמיםֹוְּ ַֹעלֹחֹוֵמלֹׁשֶ

ָרֵאלַֹעֻמוֹֹ ֻתֹוךְִֹֹּיש ְּ ֻמִ ֹׁשֶ ָכל־ֵעת, ָֹמהַהֲעָלֹֹֻבְּ

ָרה ֻתָ ַהסְּ זֹאת,ֹוְּ ךְֹֹֻּכָ ַהֻפֵ ָרצֹוןִֹנתְּ ֶזהֹלְּ .ֹֻכָ
ה ִחֻלָ תְּ ֻבִ ָללֹיֹוֵדַעָֹֹהָיהֹלֹאֹׁשֶ ֱאֶמתֹֻכְּ ֹֻבֶ ֹֻוִמֻתֹוךְֹּ,

ֶזה'ֹיֹוֵדַעֵֹֹאינוֹֹ'ֹ א,ֹֻכָ ֻלֻות'ִֹליֵדיֹֻבָ ֻגַ ֶזהֹ'ִהתְּ ַׁ.ֻכָ

ֹון יֹום־ִראש  יַֻׁבְ ַתְבֻתִ ֻכָ ֶ ַׁזֹאתַׁש 
ַַׁהֻתֹוָרה ָתבְַׁוֵהֵבאִתי, ְלָפָניוַַַׁׁהֻכְ

ְַׁוכֻו' ל. ֻכֵ לַֻׁבוְַַֹׁׁוָרָאהְַׁוִהְסֻתַ תֻובַַׁמהַֻׁכָ ֻכָ ֶ ַַׁעדַׁש ֻ
ַׁ.ַהֻסֹוףַׁ

הַֹמה":ְַׁוָאַמרַָׁעָנה ֹֹֻזֶ ֻתָ ַתבְּ ֲֹהלֹא?ֹֻכָ
יֶֹזה ֻתִ חְּ ִמיִֹליֹש ַ ַעצְּ טוֻ  ]ָוואסַׁ"ֻבְּ  ָהאסְּ

ן ָדא ִריֻבְּ ְּ עש  גֶׁ ט[ ַאזֹוי ִמיר ִאיךְּ  ָהאבֻ  ָדאס? אֹויפְּ סְּ מֻועֶׁ ְּ עש  ַׁ–ַׁגֶׁ
ַהֹ ָבִריםוְּ יִקיםֹֻדְּ ֲאִריכֻותַַׁעֻתִ ִנים ֻבַ פְּ ן עֹוד ֻבִ  ]ַעֻיֵּ

י־  י־מֹוֲהַר"ן ֻוִבימֵּ ַחֻיֵּ יחֹות־ָהַר"ן ֻובְּ ש ִ ַׁ."ת[מֹוֲהַרנַ ֻבְּ

  .ז
"ן קנד יחֹות־ָהרַׁ "ל( – )ש ִ נַׁ ֻתֹוָרה ח"ב ע"ח הַׁ ךְּ לְּ ֻיָ ַׁ  ש ֻ

מוַֹׁ ְ ש  ָאַמרַֻׁבִ ֶ ר:ַׁש  ִעֻקַ יַעַֹֹמהֹׁשֶ ִהֻגִ ֶ ֹׁשֻ
ֵרָגתוֹֹ ַמדְּ ֹלְּ ֵדיַֹעלַֹרקֹאהוֹֻ, ַיןֹיְּ ִֹענְּ

ִטיק' ָראסְּ יטֻות)ַׁ'ֻפְּ ִ ש  ַׁ(ֻפְּ ָהָיה, ֶ רַׁש  הְַׁמַדֻבֵ ַַׁהְרֻבֵ
יַחַׁ הַֻׁוֵמש ִ ינוַַַֹׁׁהְרֻבֵ ַׁקֹונוְַַֹׁׁלֵביןַֻׁבֵ יםְַׁוָאַמר, ִהֻלִ ַֻׁתְ
ה יטֻותַַׁהְרֻבֵ ִ ְפש  ַֻׁבִ ְיָקאְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזה. יַעַַֻׁׁדַ ִַׁהֻגִ

יַעְַַׁׁלַמהַׁ ִהֻגִ ֶ  .ש ֻ

ַעֹ ֻגֵ עְּ ֻגַ ֹאדִֹמתְּ ָֹהֲעבֹוָדהַֹמֲעַלתַֹאַחרֹמְּ
ִחיַנת בְּ ִטיק'ֹֻבִ ָראסְּ ֹֻפְּ ֱאֶמת.' ַׁ:ְוָאַמרַֻׁבֶ

ִטיקַֹאייַֹאיי"ַׁ ָראסְּ  !"ֻפְּ

ַָׁאַמר ר: ֻבֵ ֻדִ ֶ הִַׁעםַׁש  ֻמָ יִקיםַֻׁכַ דֹוִלים,ַַׁצֻדִ ַֻׁגְ
ן:ְַׁוָאְמרוַֻׁ ם־ֻכֵ ֻלֹאַֻׁגַ יעוֹֹֻׁשֶ ֵרָגָתםִֹהֻגִ ַמדְּ ֹלְּ

י־ִאם ֵדיֹֻכִ ָיןַֹעל־יְּ ִטיק'ִֹענְּ ָראסְּ ָעְסקוַַֻׁׁ,'ֻפְּ ֶ ַׁש 
ֲעבֹוָדָתם יטֻותַֻׁבַ ִ ְפש  מֻורַֻׁבִ ִהְתֻבֹוְדדֻותַֻׁגָ ַֻׁבְ

יָחהַׁ ינוְַַֹׁׁוש ִ ֵריַׁ–'ְַׁוכוַַֻׁׁקֹונוְַַֹׁׁלֵביןַֻׁבֵ ְ ַׁ.ָלֶהםַַׁאש 

  .ח
יחֹות) "ן ריא־ש ִ  (ָהרַׁ

לֹוֵצץ ֹאדִֹמתְּ ִקיםֹמְּ ָֹעָליוֵֹמַהחֹולְּ
ִרים אֹומְּ ֹוְּ ֻתֹוָרתוֹֹ: לֹ"ׁשֶ ֵקנוִֹֹֹקֻבֵ יִֹמֻזְּ ַֹרֻבִ

ָמןֹ ִקיר"ַֹנחְּ  .ל""זַָֹֹהאִריֶדענְּ

־ֶזה תֹוךְּ ֹֻובְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ָאז ֹוְּ

ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ֹוְּ

ר ַצֻיֵ ֹֻולְּ

ָאז ֹוְּ

ךְֹּ ַֹאַחר־ֻכָ

ךְֹּ ַֹאַחר־ֻכָ

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

ָהָיה ֹוְּ

ם ֹֻגַ

ָֹהָיה



ֻבַָׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ נֻוַַׁז"'ש   עד לתַַׁנֲחמֻו'ֵַׁאֶצלַַׁרֻבֵ

ֶדֶרְך־ַצחֻות ה:ַֻׁבְ ֻמָ יֵֹהיִטיבֹֻכַ ֵקִני,ִֹעֻמִ ֹזְּ
ִאיר ִהׁשְּ ֵאֻלֻו,ֹֻתֹורֹותִֹליֹׁשֶ ןֹֻכָ ֺכֻוָ ֹמְּ

ׁשֹ ָכלַֹמֻמָ ָיןֹלְּ ָיןִֹענְּ ִענְּ ֶיהֹוְּ הְּ ֻיִ ָיָנאֹׁשֶ ֵֹמִענְּ
יֹוָמא ִריִכיןַַׁמהַֻׁוְכִפיַׁ.ֻדְּ ֻצְ ֶ יםַׁש ֻ ִ ַָׁהֲאָנש 

ֹוְמִעים ַַׁהש ֻ גֹון, ת־ֲחנַַַֺׁׁעלַֻׁכְ ֻבָ ַ ה''ש  הַֻׁכָ ,ֵַׁמֲחֺנֻכָ
ת־ַנֲחמֻו' ְוַעל ֻבָ ַ ֻיֹוֵצא 'ש  ְַׁוכוַַֻֻׁׁבוֹ  ֻכַ ָכל', ֹוְּ

ים לִֹעםָֹהֲאָנׁשִ כֻוָתםֹֻכָ ָטרְּ ִמֻיֻותִֹהצְּ ַגׁשְּ ֹֻבְּ
רֻוָחִנֻיֻות יוֹֹֻֻובְּ ָלִליםִֹיהְּ זֹאתִֹנכְּ אֹותוַֹֹֹהֻתֹוָרהֹֻבְּ ֹֻבְּ

ָכל,ָֹהֵעתֹ ָעַברַֹמהֹוְּ ֶ עֹוָלםֹׁשֻ ַׁ'.ְוכוַַָֻׁׁאזֹֻבָ

ֻתֹוָרִתיַׁאֹוְמִריםֵַׁהםְַׁוָאַמר: ֶ ִַׁהיאַׁש 
ֵקִני יִַׁמֻזְ ַׁל"זַַַַׁׁנְחָמןַַׁרֻבִ ֵקִניָֹהָיהִֹאם. ֹזְּ

י ָמןַֹרֻבִ מוַֹֹֹנחְּ ַעצְּ לוָֹֹֹהָיהֹֻתֹוָרִתי,ֹׁשֹוֵמַעֹֹֻבְּ ֶֹאצְּ
ןֹ ם־ֻכֵ ַׁ'.ְוכוִַַֻׁׁחֻדֻוׁש"ֹֻגַ

  .ט
י) ֻי   (קסב ן"מֹוֲהרַׁ ־חַׁ

ַריינֶֹ'ָהַֹֹעלָֹאז ֻכוֹֹֹע'אֻוקְּ ַדרְּ ָהָיהֹֻכְּ ֹׁשֶ
ֹֹנֹוֵסַעֹ ִרין'ִֹמידֻתָ עהְּ ׁשֶ ת־ַֹעלִֹל'טְּ ֻבַ 'ׁשַ

ֶרךְַַׁׁ,ַנֲחמֻו' תַֻׁוַבֻדֶ ְקִהֻלַ רַַׁלאִדיִזין,ַֻׁבִ ֻבֵ ִַׁעםַֻׁדִ
לֹוֵמנוַֻׁ ְ י־ש  ֵ ַַַׁׁאְנש  ש  ֻיֵ ֶ ם:ַׁש  ָ הֻואַׁש  ָרחֹ"ׁשֶ ֹֺמכְּ

ק"! ֻלֵ ֻתַ ִהסְּ רַׁ–ַׁלְּ ֶהםְַׁוִדֻבֵ ןִַׁעֻמָ ם־ֻכֵ ֵַׁמִעְנַיןַֻׁגַ
יםַהַַׁׁ ִ ׁשֻ ִ ֻבֹוִרים'ֹ'ׁשֻ הֻואַֻׁגִ ֶ ַָׁצִריְךְַׁוכֻו'.ַׁש 

  .י
ייְּ ) נַׁ ־מ   ("ת ח"א אמֹוֲהרַׁ

ת־ַנֲחמֻו'ֹג"תקנ ֻבָ ַ 'ש  ָֹהיוֹֹֻ–ֹֻבְ
ֻוִאי ש ֻ יֹןַהֻנִ ֻלִ ל ַׁׁשֶ ֶׁ ֹ"ת ַז"ל(מֹוֲהַרנַ )ש 

ת־ֹקֶדׁשֹֹ ִהֻלַ קְּ ַראד'.ֹֻבִ אִריגְּ ֹ'ׁשַ

  

ָאַמר ֹוְּ

ָֹעָנה

ָנַסע ֹוְּ

ַנת ׁשְּ ֹֻבִ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב רַֻׁבְ הַָׁעש ָ ָ  עה ֲחִמש ֻ

 

 

  .א
ת־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ִטילַׁ ִים ת, נְּ ה  ָידַׁ ֺעֻדָ  , פג(וִלסְּ

ַַׁרַז"ל וֻו ְ ִהש  ֶ ֲעִנית ַׁש  ה־"ַׁ:(ו:כ)ֻתַ ָ ֲֹחִמׁשֻ יֹום
ֻפֻוִרים יֹום־ַהֻכִ ֹוְּ ָאב ֹֻבְּ ר ְוָאְמרֻוַֹׁ,"ָעש ָ

( ָ ַׁם(ש  ָרֵאל": ִיש ְּ ֹלְּ ָֹיִמים־טֹוִבים ָֹהיֻו ֻלֹא ֹ,ׁשֶ
ָאבֹ רֹֻבְּ ה־ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ ֻפֻוִריםֹ,ֻכַ יֹום־ַהֻכִ ֹ".וְּ

ָאב'ֻבַַׁ רֹֻבְּ ה־ָעש ָ ָ ָקהַַׁׁ',ֲחִמׁשֻ ַמְתִחילַַׁהַהְמֻתָ
ַׁ ל ֶ ַׁש  ֻקֻון ֹ'ְוַהֻתִ א־ַהמְּ ִליםֵחטְּ מֻוֹ"ַׁ',ַרֻגְּ רְּ ֻגָ ׁשֶ

ָאב ָעהֹֻבְּ ׁשְּ ֵלילֹֻתִ דֹורֹותֹֻבְּ הֹלְּ ִכֻיָ ָ )ַׁ"ֻבְּ יַַׁׁ.ם כט.(ש  ֻכִ
ָאב" רֹֻבְּ ה־ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ רֹ,ֻבַ ֻבָ ִֹמדְּ ֵֹמֵתי לֻו ָהיֻוֹֹ,ֻכָ ׁשֶ

אֹ ֵֹמֵחטְּ ָאב ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ֹֻתִ ֵֹליל ָכל ֹֻבְּ ֵמִתים
ִליםֹ ַרֻגְּ ָ )ַׁ"ַהמְּ ַׁ.ם ל:(ש 

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ַעְצמֹו ֻפֻוִריםיֹום־ַהֹ'ֻבְ ָאזַַׁׁ',ֻכִ ֶ ש 
ַׁ ים ִ ש  ָֹנא"ְמַבֻקְ ַלח ַַׁׁ"סְּ א־'ַעל ֵחטְּ

ִלים ַרֻגְּ ַַׁׁ'ַהמְּ ַרם ֻגָ ֶ ׁשֹ'ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ַׁ'ֺחרְּ
ָעה־'ֻבְַׁ ָאבִתׁשְּ ַָׁהֲעוֹונֹותַׁ,'ֻבְּ ל ַֻׁכָ לֻוִיים ַֻׁתְ ֻבֹו ֶ ַׁש 

ַׁ."ן ח"ב ז(־מֹוֲהַר יִלֻקֻוטֵּ )ַׁ

ַׁ ֶ ָאב'ש  ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ יֹום־'וְֹֹּ'ֲחִמׁשֻ
ֻפֻוִרֹ ַַׁאַחתַׁ',יםַהֻכִ ִחיָנה ַֻׁבְ יַַׁׁ–ֵַׁהם ֻכִ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵניֶהם ְ ִלים'ש  ַרֻגְּ א־ַהמְּ ֵֹחטְּ ֻקֻון דֹור־'וְֹֹּ'ֻתִ

רֹ ֻבָ דְּ ְרמֻוַַׁׁ–ַׁ'ַהֻמִ ֻגָ ֶ ׁשֹ'ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ֹ.'ֺחרְּ

ָנה ְ ש  ֻמִ םַֻׁבַ ָ םַׁש  ֻיֵ ֻסִ ֶ ֲעִני)ַׁש  יר־ל ַע  –ת כו: ֻתַ ִ ש 

יִרים ִ תוֹֹ"ַׁ:ג, יא( ַהש ֻ ֲֹחֺתֻנָ יֹום ֶזהַֹׁ–ַׁ"ֻבְּ
ן־ֻתֹוָרה. ִֹלֻבוֹֹ"ַַׁמֻתַ ַחת מְּ ֹש ִ יֹום ַיןַֹׁ–ַׁ"ֻובְּ נְּ ֹֻבִ ֶזה

כֻו'.ֹ ׁשֹוְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ

ַׁ ר ׁשֹ'ִעֻקַ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ַֹהֺחרְּ ַׁ:הֻואַׁ'ָצַרת
רַׁ ֵ ְַׁלַקש ֻ ְַׁיכֹוִלין ֵַׁאין ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶ ַׁש ֻ ַמה

ַַׁיַחד ַֻׁוְלָכְלָלם לַַׁׁ,ָהעֹוָלמֹות ַֻׁכָ ַגם ַֻׁפְ הֻו ֻזֶ ֶ ש 
רֻודַרֲחָמָנאַׁתָהֲעוֹונוַֹׁ ַֻׁפֵ ֻגֹוְרִמין ֶ ַׁש  ָלן, ־ַחסַׁ־ִלֻצְ

לֹוםַׁ ָ ַׁ.ְוש 

ִהַַׁׁ'ֻתֹוָרה'ַהַׁ ֶ ַׁיש  ִחיַנת ַֻׁבְ יֹוםֹ"א ֻובְּ
תוֹֹ ׁשֹ'וַַֻׁׁ",ֲחֺתֻנָ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין ַׁ–ַׁ'ִבנְּ
ַָׁלֶזה ֻקֻון ַַׁהֻתִ ַַׁהַַׁׁ.ֵהם ַַׁעל־ְיֵדי י ַׁ',ֻתֹוָרה'ֻכִ

ַָׁהעֹוָלמֹות ל ַֻׁכָ ִרין ְ ַתְחֻתַַׁׁ,ִמְתַקש ֻ ַֻׁבְ ַׁ,ֹוןֶעְליֹון
ֶעְליֹוןַׁ ַׁ.ְוַתְחֻתֹוןַֻׁבְ

ַללַַׁהֻתֹוָרה רַֻׁכְ ָאנֻוַׁזֹוִכיןַַׁעל־ְיֵדיַַׁׁ,ֶזהִַׁעֻקַ ֶ ש 
ִמֻיֻותַׁ ְ ַגש  יןַֻׁבְ ַׁעֹוש ִ ָאנֻו ֶ לִַׁמְצָוהַֻׁוִמְצָוהַׁש  ֻכָ

ַָׁהעֹוָלם ֶזה ְַׁלַמְעָלהַׁ–ַֻׁבְ ר ֵ ַַׁׁ,ְלִהְתַקש ֻ ִ יְךַֻׁוְלַהְמש 
ה ְַׁלַמֻטָ ַֺׁעֻזֹו ִכיַנת ְ ַַׁהַַׁׁ–ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְ הֻו ֻזֶ ֶ חֻוִדיםַׁש  ֻיִ

לִַׁמְצָוהַֻׁוִמְצוַַָׁׁ יםַַׁעל־ְיֵדיַֻׁכָ ֲעש ִ ַׁה.ַהֻנַ

ַׁ ִחיַנת ׁשֹ'ֻבְ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין נְּ םַַׁׁ',ֻבִ ָ ש ֻ ֶ ש 
רַׁ קֹוםַֹהֻתֹוָרה'ִעֻקַ ֹ'מְּ ֵצאֹ", ֻיֹוןֹֻתֵ יִֹמֻצִ ֻכִ

ָיה ַׁ"ֻתֹוָרה עְּ ַ ש  םַֻׁבְַַׁׁ–ַׁ(ב, ג)יְּ ָ יַׁש  ׁשֹ'ֻכִ ֻדָ קְּ ֹ',ֵבית־ַהֻמִ
רַֹׁ ָלִלֻיֻות־'ִעֻקַ "ל.ַׁ,'ָלמֹותָהעוֹֹֻכְּ ְַׁוַכֻנַ

ֶַׁזה ֻקֻון ַֻׁבַַַׁׁ,ֻתִ ְך ָ ָאב'ִנְמש  ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ ֹ'ֲחִמׁשֻ
ֻפֻוִרים'וְֹּ ַַׁמְתִחילַַׁׁ',יֹום־ַהֻכִ ֻבֹו ֶ ש 

ַׁ ן ֻקֵ ִלים'ְלִהְתֻתַ ַרֻגְּ א־ַהמְּ ַַׁהַַׁׁ'ֵחטְּ ְרמֻו ֻגָ ֶ ן'ש  ֻבָ ַׁ'.ֺחרְּ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ַַׁמְתִחיל ַָׁאז ן ית־'ְוַעל־ֻכֵ ַֹהֻבֵ ת ֲחֺנֻכַ

ׁשֹֹ ֻדָ קְּ הוַַֻׁׁ',ַהֻמִ ֶ ֻקֻוןש  "לַׁ,אַַׁהֻתִ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַַׁרַז"ל ָאְמרֻו ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ן ַֻׁכֵ ם ֲעִנית ַֻׁגַ ַׁ:(לא.)ֻתַ
ָאב" ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ ֻבַ ֲֹהרֻוֵגיֹֹ,ׁשֶ נֻו ִנֻתְּ

בֻוָרה ִֹלקְּ יָתר ַֹהֻטֹובֹֹ,ֻבֵ ת ֻכַ רְּ ֹֻבִ נֻו ֻקְּ ֹֻתִ ַעל־ֶזה ׁשֶ
זֹון ת־ַהֻמָ ֻכַ ִברְּ ִטיבֹֻבְּ ַהֻמֵ ה־'ְוֶזהַָׁהָיהַֻׁבַַַׁׁ",וְּ ָ ֲחִמׁשֻ

ֹ ָאבָעש ָ ֹֻבְּ ְיָקאַׁ'ר ר"ַׁ,ֻדַ ֻבָ ִֹמדְּ ֵֹמֵתי קֻו סְּ ֹֻפָ ֻבֹו ַׁ"ׁשֶ
( ָ ַַׁׁ,ם ל:(ש  ְרמֻו ֻגָ ֶ ׁשֹ'ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ַעל־ַׁ',ֺחרְּ ֶ ש 

ַָׁהעֹוָלמֹות ִַׁנְכְללֻו ַׁלֹא ְַׁיכֹוִליןַַׁׁ,ְיֵדי־ֶזה ְוֵאין
יְךַַׁׁ ִ ַעתַָׁהֲאִכיָלהַׁ'ֶהָאַרת־ָהָרצֹון'ְלַהְמש  ְ ש  ַׁ.ֻבִ

ם־ִיְתֻבַָׁ ֵ ַַׁהש ֻ ב ֻבַַַׁׁ:ַרךְִַׁסֻבֵ ֶ ה־'ש  ָ ֲחִמׁשֻ
ָאב ֹֻבְּ ר הוַַֻׁׁ,'ָעש ָ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְ ֻקֻוןֹ'א ֻתִ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָצא ֹ:ִנמְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָכל ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ רַֻׁבְ הַָׁעש ָ ָ  עו ֲחִמש ֻ

ר ֻבָ ִֹמדְּ ַַׁׁ–ַׁ'ֵמֵתי נֻו ִַׁנֻתְ ְיָקא ַֻׁדַ יָתרֹ'ָאז ֹֻבֵ ֲהרֻוֵגי
בֻוָרה ַַׁעלַׁ,'ִלקְּ נֻו ְַׁוִתֻקְ ת ְרֻכַ ַֻׁבִ ַהֻטֹובֹ'־ֶזה
ִטיב ַהֻמֵ תַׁ'וְּ ִבְרֻכַ זֹוןֻבְ ִחיַנתַַׁׁ,־ַהֻמָ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ש 

ַכתֶֹהָאַרת־ָהָרֹ'ַׁ ׁשָ ַעתַָׁהֲאִכיָלהַׁ'צֹוןַהמְּ ְ ש  ַׁ.ֻבִ

ךְַַׁׁ'ֶהָאַרת־ָהָרצֹון' ָ ַעל־ְיֵדיַַׁׁ:ִנְמש 
ָלִלֻיֻות־ָהעֹוָלמֹות' ַַׁעל־ְיֵדיַַׁׁ',ֻכְּ ְך ָ ְמש  ֻנִ ֶ ש 

ַׁ ִחיַנת ִית'ֻבְ ת־ַהֻבַ ְךַַׁׁ',ֲחֺנֻכַ ֵ ְַׁלִהְתַמש ֻ ְתִחיל ֻמַ ֶ ש 
ָאב'ֻבַַׁ ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ הוַַֻׁׁ',ֲחִמׁשֻ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְ יֹום־'א

ֻפֻוִרים ַַׁׁ',ַהֻכִ ֶ ַׁש  ֹ'הֻוא ִליםֻקֻון־ֻתִ ַרֻגְּ ֵמֵתיֹ'וֹֹֻ'ַהמְּ
רֹ ֻבָ ְרמֻוַַׁׁ'ִמדְּ ֻגָ ֶ ׁשֹ'ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ֹ.'ֺחרְּ

ָאב'ֻבַַׁ רֹֻבְּ ה־ָעש ָ ָ קֻוֹ"ַׁ',ֲחִמׁשֻ סְּ ֻבֹוֹֻפָ ׁשֶ
ר ֻבָ ִֹמדְּ ִַׁהְתנֹוְצצֻותַַׁׁ–ַׁ"ֵמֵתי ַמְתִחיל

ַׁ ִחיַנת ׁשֹ'ֻבְ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ ת ַעל־ְיֵדי־ֶזהַַׁׁ',ֲחֺנֻכַ ֶ ש 
ִַׁנְמַׁ ְך ָ "לַׁ'ֶהָאַרת־ָהָרצֹון'ש  ֻנַ ִחיַנתַַׁׁ,ֻכַ ַֻׁבְ הֻו ֻזֶ ֶ ש 
ִטיב' ַהֻמֵ ֹוְּ ַֹהֻטֹוב ת ֻכַ רְּ ַַׁׁ'ֻבִ ַַׁעל נֻו ֻקְ ֻתִ ֶ ֲהרֻוֵגיֹ'ש 

בֻוָרהֹ נֻוִֹלקְּ ֻתְּ ֻנִ יָתרֹׁשֶ ַׁ.'ֻבֵ

"ֹ יֹום ֹֻבְּ בֻוָרה ִֹלקְּ נֻו ה־'ִנֻתְּ ָ ֲחִמׁשֻ
ָאב ֹֻבְּ ר ָקאֹ'ָעש ָ יְּ ַַׁהֻכֹלַַׁׁ–ַׁ"ֻדַ י ֻכִ

ִחיָנהַַׁאַחתַׁ "לַׁ,ֻבְ ַׁ.ְוַכֻנַ

ַׁ ֵַׁהיֵטב ָ )ְלֵעיל ִלֻקֻוטֵּ ם ש  ִטיַלתת, ֲהָלכוֹ ־יֻבְּ ־נְּ

ה ָיַדִים ֺעֻדָ אֹות עב, ו הֲהָלכָ  ִלסְּ תֹ'ִעְנַיןַַׁׁ(ֻבְּ ֻכַ רְּ ֻבִ
ִטיב ַהֻמֵ ֹוְּ תַׁ'ַהֻטֹוב ִבְרֻכַ ַֻׁבְ ן ֻקֵ ְתֻתַ ֻנִ ֶ זֹוןַׁש  ־ַהֻמָ

ְיָקא ַַׁׁ,ֻדַ בֻוָרה'ַעל ִֹלקְּ נֻו ֻתְּ ֻנִ ֹׁשֶ יָתר ֹֻבֵ ַׁ,'ֲהרֻוֵגי
ִַׁנְפְלאֹותְוָתִבַׁ ֵַׁהיֵטב ַׁ־ין ֵ ִבילַׁ,םַהש  ְ ש  ֻבִ ֶ ־ֶזהַׁש 

ַֻׁבַַׁ ִַׁלְקבֻוָרה נֻו ִַׁנֻתְ ְיָקא ָאב'ֻדַ ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ ַׁ'ֲחִמׁשֻ
ְיָקא יַָׁאזַַׁמְתִחילַַׁׁ–ַֻׁדַ ִלים'ֻכִ ַרֻגְּ א־ַהמְּ ֻקֻוןֵֹחטְּ ַׁ',ֻתִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזהַׁזֹוִכיןַַׁלַׁ ֶ ִית'ש  ת־ַהֻבַ ַעל־ְיֵדי־ַׁ',ֲחֺנֻכַ ֶ ש 
ְַׁלַׁ ַׁזֹוִכין "לַׁ'ןֶהָאַרת־ָהָרצוֹֹ'ֶזה ֻנַ ַֻׁכַ ְוָהֵבןַַׁׁ,ְוכֻו'

ַׁ.ֵהיֵטבַׁ

  .ב
י) הִלֻקֻוט  ִאֻיָ כֹות־ָהרְּ רְּ  ־ֲהָלכֹות, ֻבִ

ָרִטֻיֹות ה, יז ָרכֹות־ֻפְּ  (יח־ֻובְּ

ָעה ׁשְּ ָאב'־'ֻתִ ִריִכיןֹֻבְּ ִחילֹצְּ ַהתְּ ָֹלקֻוםֹלְּ
רַֹהֻבֶֹקר,ֹאֹורֹֹקֶדם ַסֻדֵ ֻקֻוןֹלְּ ֲֹחצֹות',־'ֻתִ

ַלֲעֹסק ֻתֹוָרה,ֹוְּ ֵדיַֻׁבַ ֹמרַֻׁכְ ְ רֹוןַהִַַׁׁלש  ֻכָ ־ְיֵדי־ַעלַֻׁזִ
 ֶזה.ַׁ

ִהְזִהירוַֻׁ ֶ ֲעִנית לא.(ֲַׁחַז"לַׁש  ַׁ)ֻתַ אן: ֹ"ִמֻכָ
ֵאיָלךְֹּ מֹוִסיףֹוְּ ָלאֹיֹוִסיף,ֹֻדְּ ֹמֹוִסיףֹֻודְּ

כוֹֻ י ַׁ"'וְּ ִלֻמֻוד ַהֻתֹוָרה, ֲהרֵּ ֻמֹוִסיף ֻבְּ ֶׁ , ִמי ש  ךְּ ילֵּ אֵּ ָאב וְּ ]ִמט"ו ֻבְּ

ים  כֻו'[ –הֻוא מֹוִסיף ַחֻיִ ֻלֹא מֹוִסיף וְּ ֶׁ ְתנוַַֻֻׁׁוְכמוַֹׁ.ַֻׁוִמי ש  ֻנָ ֶ ַׁש 
"ח אֹוַרחִַׁסיָמן ים רלח(־)ֻבַ ַַׁחֻיִ ִבי,ַֹעדֹ"ִמֻקֻוִמי: כְּ ֹׁשִ

ֹ.קֻוִמי"ֹ

ָעה ׁשְּ ָאב'־ִמ'ֻתִ בֻועֹות',ַֹעדֹֻבְּ ֹ'ׁשָ
ִריִכין םֹצְּ ַקֻיֵ יֹ"קֻוִמיֹלְּ ָלהֹרֹֻנִ יְּ ַֹבֻלַ

רֹאׁשֹ ֺמרֹות,ֹלְּ ִכיַֹאׁשְּ פְּ ִיםֹׁשִ ךְַֹֹּכֻמַ ֵניֹֹנַכחִֹלֻבֵ ֹֻפְּ
יכָ ַׁ"'ה יַׁ.ה ב, יט()אֵּ רַֻׁכִ ִמיַרת'ִַׁעֻקַ רֹון־ׁשְּ ֻכָ ַׁ'ַהֻזִ

ֵכר ַתְכִליתוִַַֹׁׁלֻזָ ְצִחיַֻׁבְ א,־ָלעֹוָלםַַׁהֻנִ ־ַעלַׁהֻואַַׁהֻבָ
ַׁ.ֶזה־ְיֵדיַׁ

'רֹאׁשֲֹֹהָכָנהֹהֻוא ָנה'ֹ־לְּ ָ יַׁ–ַהׁשֻ לַֻׁכִ ַֻׁכָ
ָנהְַׁימֹות ָ ַַׁעְצמוְַַֹׁׁלָהִכיןְַׁצִריִכיןַַׁהש ֻ

ַַַׁׁעל ָנה'־'רֹאש  ָ הֻואַַׁהש ֻ ֶ ין',ַהַׁ־'יֹוםַׁש  רַֻׁדִ ֶ ֲאש  ַֻׁכַ
ַמע ְ יוִַׁנש  ַׁ־ִמֻפִ דֹוש  ָאַמר:ַַׁהֻקָ ֶ רַׁש  ָהִעֻקָ ֹהֻואֹ"ׁשֶ
ָנה"־רֹאׁשֹֹ ָ יחֹותַַׁהׁשֻ ַׁ.'ְוכוַַָֻׁׁהַר"ן רטו(־)ש ִ

מוֹֹ ָצִריךְֹֹֻּכְּ ָהִכיןֹׁשֶ מוֹֹֹלְּ לַֹעצְּ ֵמיֹֻכָ יוֹיְּ ַֹחֻיָ
יֹום ין־לְּ דֹולַֹהֻדִ ַהֻנֹוָראַֹהֻגָ לֹוְּ ֹ–ֶלָעִתידֹֹׁשֶ

מוֹֹ ָרִטֻיוֵֹֹֻכן־ֻכְּ פְּ ָהִכיןָֹצִריךְֹֹּתֻבִ מוֹֹֹלְּ לַֹעצְּ ֹֻכָ
מֹות ָנה,ֹיְּ ָ ָנה',־'רֹאׁשַֹֹעלַֹהׁשֻ ָ הֻואַֹהׁשֻ ֹ'יֹוםֹׁשֶ

ין',ֹ יַֹהֻדִ ָאיֹום"ֹנֹוָראֹהֻואֹ"ֻכִ ף'(ַׁוְּ ה ֻתֹקֶׁ ַתֻנֶׁ ֻיֻוט 'ֻונְּ ַׁ.)ֻפִ

ִריִכין ִחילֹצְּ ַהתְּ ָהִכיןֹלְּ מֹו,ֹלְּ ַֹעצְּ
רֹוִאין ׁשֶ ִמיםֹֻכְּ יןַֹהֻיָ ׁשִ מְּ ַמׁשְּ ֹמְּ

ֵהםֹֻוָבִאין,ֹ הֹׁשֶ ָ ר־ֵמ'ֲחִמׁשֻ ָאב'ָֹעש ָ .ֹֻבְּ ֵאיָלךְּ ֹוְּ

הַָׁאז ָ 'ֲחִמש ֻ ר־ֻבַ ָאב'ַַָׁׁעש ָ ָקהַׁהֻואַׁ–ֻבְ ַַׁהַהְמֻתָ
ל ֶ ִעיםַׁש  יםַׁיֹוםַַׁאְרֻבָ ָהיוַַָֻׁׁהֶאְמָצִעֻיִ ֶ ַׁש 
ַכַעס, ִהְתִחילוַַֻֻׁׁבְ ֶ ֶכףַׁש  ְבָעהַַׁאַחרַֻׁתֵ ִ רַׁ'ש  ַָׁעש ָ
ַתֻמֻוז', ֻבוַַֹֻׁׁבְ ֶ רוַַֻׁׁש  ֻבְ ֻתַ ְ הְונִַַַׁׁהֻלֻוחֹותִַׁנש  ְַׁתַהֻוָ
ְכָחה, ִ הַַׁהש ֻ ֻזֶ ֶ ַרםַׁש  ןַֻׁגָ רְַׁוָהֲאֵבלֻותַַׁהֺחְרֻבָ לַַׁהֻמַ ֶ ַׁש 

ין ַַׁהְמָצִרים'־'ֻבֵ ַאַחר. ָעהֹוְּ ׁשְּ ָאב'־'ֻתִ ִחילֹֻבְּ ַֹמתְּ
ָקהֹ ֻתָ ר,ַֹהַהמְּ ָהִעֻקָ הֹוְּ ָ 'ֲחִמׁשֻ ר־ֻבַ ָאב'ָֹעש ָ ַׁ.ֻבְּ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעֻיֵ ֹוְּ

ַֹאַחר

מוֹֹ ֹֻוכְּ

נוֹֻ ַהיְּ ֹ:ֻדְּ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

יֹוֵתר ֹֻובְּ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב רַֻׁבְ הַָׁעש ָ ָ  עז ֲחִמש ֻ

ִדְבֵרי ַַַׁׁרַז"לַֻׁבְ ָאְמרֻו ֶ ֲעִנית ל:(ש  ַׁ:)ֻתַ
ֻבוֹֹ לוֹֹֻ"ׁשֶ ֵֹֹמֵתיֹֻכָ ר" ֻבָ ָנהֹ–ִמדְּ ָ ׁשֻ ֹֻבַ

קוָֹֹֻהַאֲחרֹוָנה דְּ ֻבָ ָמןֹׁשֶ ָעהַֹעצְּ ׁשְּ ָאב'־ִמ'ֻתִ ַֹעדֹֻבְּ
הֹ ָ ר־'ֲחִמׁשֻ ָאב',ָֹעש ָ אוֹֹֻֻבְּ צְּ ִנמְּ םֹוְּ ֻלָ יםֹֻכֺ כוַֹֹֻחֻיִ ֹ'.וְּ

ֵזַרת ִלים'ֹ'ֻגְּ ַרֻגְּ ָתהַֹהמְּ ָהיְּ ָעהֹׁשֶ 'ִתׁשְּ ־ֻבְּ
ם ֹ"ַאֻתֶ ָאב' ִכיֶתםֹֻבְּ הֹֻבְּ ִכֻיָ לֹֻבְּ ם"ֹׁשֶ ִַׁחֻנָ

ִריכט.  ֲעִנית)ֻתַ  דְּ הֶׁ ָרהַׁ,ן קד:(ַסנְּ ַהֻצָ לֹוְּ ִביַרתֹׁשֶ ֹ'ׁשְּ
ָתהַֹהֻלֻוחֹות' ָהיְּ ָעהֹׁשֶ בְּ 'ׁשִ רֹֻבְּ ַתֻמֻוז'ָֹעש ָ ַעל־ֹֻבְּ

ֵדי אֹיְּ ֲעִנית פ"ד מ"ו(ַָׁהֵעֶגל'ֹ'ֵחטְּ ִחיָנהֵֹהםַׁ–ַׁ)ֻתַ ֹֻבְּ
ִכיםַֹאַחת, ֻיָ ׁשַ ְַׁוכֻו'ַָׁלֶזהֶֹזהֹוְּ ל־ֶזה. ֵדי־ֻכָ ַעל־יְּ ֹוְּ
ֶֹֹנֱחַרב ית־ַהֻמִ ׁש'ַה'ֻבֵ ֻדָ ָעהֹקְּ בְּ ִ רִֹמ'ׁשֻ ָֹעש ָ

ַתֻמֻוז'ֹ ָאב'.ַֹעדֹֻבְּ ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ֹ'ֻתִ

ִחיל ָקה'ַֹמתְּ ֻתָ יַׁ–ַַׁה'ַהמְּ ֹֻכִ
ָאב' ָעה־ֻבְּ 'ִתׁשְּ ֵעתֹֻבְּ ֹֻתֶֹקףֹֻבְּ

ִרירֻות ן,ֹמְּ ֻבָ ִחילַֹהֺחרְּ דַֹמתְּ ֵעתִֹמֻיָ ָחהֹלְּ ִֹמנְּ
ִמיַחת ׁשֻוָעהֶֹקֶרןֹצְּ ֹיְּ י, יַחֹֹנֹוַלדָֹאזֹֻכִ ָֹמׁשִ

ֻמוֹֻ ה א, נא ַָׁבאֻכַ יָכה־ַרֻבָ א יא; אֵּ ֻתָ ִתיחְּ ה ֻפְּ ר־ַרֻבָ ֻתֵּ סְּ ן –)אֶׁ  ַעֻיֵּ

ַער  ַ רֻוש  א(־'ש  בֻועֹות, סֹוף ֻדְּ ָ י ַחג ַהש ֻ ֵּ רֻוש  נֹות', ֻדְּ ֻוָ ַׁ.ַהֻכַ

ָקה, ֻתָ רַֹהַהמְּ ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ֹֹֻבַ ָאב' ֹ–ֻבְּ
ָאז" קוֹֹֻׁשֶ סְּ ר"ֵֹמֵתיֹֻפָ ֻבָ ִֹמדְּ ְַׁוָאז,

ה"ָֹאַרת־ָהָרצֹון''ֶהְַַׁׁלִהְתנֹוֵצץַַׁמְתִחיל ַרֻצָ תְּ ֻנִ ֹׁשֶ
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ָרֵאלַֹהׁשֵ ִיש ְּ ִעיםֹלְּ ֻבָ ַארְּ ָֹיִמיםֹֻבְּ
ֵהםָֹהַאֲחרֹוִנים, ַֹעדֱֹאלֻולֵֹמרֹאׁש־ֹחֶדׁשֹֹׁשֶ

ֻפֻוִרים ָהיוֹֹֻיֹום־ַהֻכִ ָרצֹוןֹׁשֶ יֹ,ֻבְּ יםֹֻכִ ָצִעֻיִ ָֹהֶאמְּ
ַכַעס"ָֹהיוֹֻ ִ )ַֻׁבְּ מוֹ "י ַרש  ְּ ַׁת לג, יא(ש  ֹסֹוף'ֻבְֲַַׁׁאָבל,
ִעיםָהַאֹ ֻבָ לֹרְּ ַעסֹׁשֶ הַׁ,'ֻכַ ַרךְִַַׁׁנְתַרֻצָ ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש 

ה ִפֻלֹוָתיו,ִַׁרֻבֻויַַׁעל־ְיֵדיְַׁלֹמשֶׁ מוֹ )ַׁלוְַַֹׁׁוָאַמרַֻׁתְ ְּ ת ש 

ָסלַׁ:לד, א(  ָך"ֹ"ֻפְּ ַׁ.לְּ

ָקה ֻתָ ָהָרצֹון,ַֹהַהמְּ ִחילֹוְּ ִֹהתְּ
ר ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ָאב',ֹֻבַ ֻבוֹֹֹֻבְּ ַקתֹׁשֶ ֻתָ ַֹהמְּ

ַעס לַֹהֻכַ ָֹֹיִמיםֹׁשֶ ָֹצִעיםָהֶאמְּ ר, ֲאׁשֶ ָֹאנוֹֹֻֻכַ
ֵעיֵנינוֹֹֻרֹוִאיןֹ ֻבוֹֹֹֻבְּ קוֹֹֻ"ׁשֶ סְּ ר"ֵֹמֵתיֹֻפָ ֻבָ ֹ.ִמדְּ

ווֹֻ ֲעִנית פ"ד מ"ח(ַַׁרַז"לִֹהׁשְּ יֹום־ַׁ)ֻתַ
לֹטֹוב רֹׁשֶ ה־ָעש ָ ָ ָאב'ֹ'ֲחִמׁשֻ ֹֻבְּ

ֻפֻוִרים' 'יֹום־ַהֻכִ יַׁ–ַׁלְּ ֻפֻוִרים'ַֻׁכִ ַמרַׁ'יֹום־ַהֻכִ ַֻׁגְ
ָקהַָׁהָרצֹון לְַׁוַהְמֻתָ ֶ ִעיםַאַַׁׁש  ַָׁיִמיםְַׁרֻבָ

ָהיוַַָֻׁׁהַאֲחרֹוִנים, ֶ לַׁש  ֶ ַָׁרצֹוןַׁש  י. 'יֹום־ָֹאזֹֻכִ ֻבְּ
ֻפֻוִרים', רַֹהֻכִ ַמרִֹעֻקַ ֵלמֻותֹֻגְּ ָקהֹׁשְּ ֻתָ יַׁ,ַהַהמְּ ַֻׁכִ

הַָׁאז הִַׁנְתַרֻצָ ְמָחהְַׁלֹמשֶׁ ש ִ ַׁלוְַַֹׁׁוָאַמרַֻׁבְ
י"ַׁ ֻתִ מוַֹׁ',ְַׁוכוַַֻׁׁ"ָסַלחְּ ַַֻׁׁכְ ֵרש  ֻפֵ ֶ ַַׁׁש  ִ םַׁי"ַרש  ָ ַׁ.ש 

ָחָלה ַֹֹהַהתְּ ִהתְּ ַרךְִֹֹּחילׁשֶ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ
ַרֻצֹות ִהתְּ ןֹלְּ ָֹהַאֲחרֹונֹותֹלֻוחֹותִֹלֻתֵ
ֻפֻוִרים'ֹ 'יֹום־ַהֻכִ ִחילֶֹזהֹ–ֻבְּ רִֹהתְּ ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ֹֻבַ

ָאב' ָאזַׁ,ֻבְּ ֶ ָקהְַׁלִהְתנֹוֵצץִַׁהְתִחילַׁש  ַַׁהַהְמֻתָ
לְַׁוָהָרצֹוןַׁ ֶ ִעיםַׁש  ַׁ.ָהַאֲחרֹוִניםַָׁיִמיםַַׁאְרֻבָ

קוֹֹֻ"ֻבוֹֹ סְּ ר",ֵֹמֵתיֹֻפָ ֻבָ ִהיאִֹמדְּ ֹׁשֶ
ִחיָנה ִביַרתִֹעםַֹאַחתֹֻבְּ ַֹהֻלֻוחֹות'ֹ'ׁשְּ

נַֹֻ ֹל"ֻכַ ן. ַעל־ֻכֵ כֻותֵֹיׁשֹֹוְּ ֻיָ רֹׁשַ ה־ָעש ָ ָ ַֹל'ֲחִמׁשֻ
ָאב',ֹ ֻפֻוִרים'ִֹעםֹֻבְּ ֹ.'יֹום־ַהֻכִ

ֶכף ָעהַֹאַחרֹֻתֵ ׁשְּ ָאב',־'ֻתִ ָרטֹֻבְּ פְּ ֹֻבִ
ר ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ֹֹֻבַ ָאב', ְַׁצִריִכיןֻבְּ

ןְַׁתִחילְלַהַׁ ַגם'ְַׁלַתֻקֵ רֹון־ֻפְּ ֻכָ הַׁ'ַהֻזִ ְתַהֻוָ ֻנִ ֶ ־ַעלַׁש 
ִביַרת'ְַׁיֵדי יַׁ–ַׁ'ַהֻלֻוחֹות־ׁשְּ הַֻׁכִ ַַׁלֲחזֹרְַׁצִריִכיןַַׁעֻתָ

יךְַׁ ִ ִחיַנתַַׁעְצמוַֹׁ־ַעלַֻׁוְלַהְמש  ַלתֶַׁהָאַרתַֻׁבְ ַַׁקֻבָ
ִכיןַׁ,ָהַאֲחרֹונֹותַַׁהֻלֻוחֹות ָ ְמש  ֻנִ ֶ ִעיםַׁש  ַאְרֻבָ ַֻׁבְ

ֻפֻוִרים־ֹוםיַַׁעדַָׁהַאֲחרֹוִניםַָׁיִמים ַעל,ַַׁהֻכִ ֶ ־ְיֵדי־ש 
ִניםַׁחֹוְזִריםֶַׁזהַׁ רֹון'ַהַַֻׁׁוְמַתֻקְ ֻכָ ַׁ.'ֻזִ

ִריִכין ִחילָֹאזֹצְּ ַהתְּ ֲחצֹות,ָֹלקֻוםֹלְּ ֹֻבַ
הֻוא ִחיַנתֹׁשֶ ֻקֻוןֹֻבְּ רֹוןֹֻתִ ֻכָ ֶזהַׁ–ַׁ.ַהֻזִ ֹוְּ

ִחיַנת ֹיֹום־רֹאׁשֱֹֹאלֻול,ֹֻבְּ ָנה, ָ ֻפֻוִרים,־ַהׁשֻ ַֹהֻכִ
ָעהֹ ֻבָ ַארְּ כֻו'ִֹמֹ־ֺסֻכֹותֹוְּ ִנים(יִניםֹוְּ פְּ ן ֻבִ ֹ.)ַעֻיֵּ

  .ג
יןת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ֻטִ  (, כגג ֻגִ

ִחיַנת ֲעִני)ַֻׁבְ ָֹיִמיםֹ"ַׁ:ת כו:(ֻתַ ָֹהיֻו לֹא
ָרֵאל ִיש ְּ ָאבֹֹ,טֹוִביםֹלְּ ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ ֻכַ

ֻפֻוִריםֹ יֹום־ַהֻכִ ִחיָנהַַׁאַחתַׁ–ַׁ"ֻוכְּ ֵניֶהםַֻׁבְ ְ יַׁש  ַׁ.ֻכִ

רֹֻבְֹּ' ה־ָעש ָ ָ ֻקֻוןַַׁׁ–ַׁ'ָאבֲחִמׁשֻ ִחיַנתַַׁהֻתִ הֻואַֻׁבְ
ַׁ ל ֶ ַׁש  ָקה ָאב'ְוַהַהְמֻתָ ָעה־ֻבְּ ׁשְּ מֹוַַׁׁ,'ֻתִ ֻכְ

ֻמֻוָבן ֹֻכַ

י ֹֻכִ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

זֹאת ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

י ֹֻכִ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ רַֻׁבְ הַָׁעש ָ ָ  עח ֲחִמש ֻ

ַַׁרַז"ל ָאְמרֻו ֶ יכָ )ַׁש  ֻתָ ה ַרבָֻ ־האֵּ ִתיחְּ ַׁ:א לג(ֻפְּ
ֵֹמֵתיֹ" ל ֹׁשֶ ֵזָרה ַֹהֻגְּ ָתה ָֹהיְּ ָאב ָעה־ֻבְּ ִתׁשְּ ֻבְּ ׁשֶ

ר,ֹ ֻבָ דְּ ֻמִ ֹֻבַ ָנה ֹׁשָ ָכל ֹֻבְּ ֵֹמִתים ָֹהיֻו ָאז ֹׁשֶ ר, ֻבָ ִמדְּ
ֹֹ ָ קוֹֻֻוַבֲחִמׁשֻ סְּ ָאבֹֻפָ רֹֻבְּ רֹה־ָעש ָ ֻבָ ֹ."ֵמֵתיִֹמדְּ

ַׁ ֶ ָאב'ש  ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ ִחיַנתַַׁׁ',ֲחִמׁשֻ ַֻׁבְ הֻוא
ַׁ ל ֶ ַׁש  ָקה ְַׁוַהַהְמֻתָ ֻקֻון ָעה־'ַהֻתִ ׁשְּ ֻתִ

ָאבֹ ַׁ'.ֻבְּ

ַׁ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ֻפֻוִרים'הֻוא יַַׁׁ–ַׁ'יֹום־ַהֻכִ ֻכִ
ֻזֹוִכיןַֻׁבְַׁ ֶ ש  ָאב'ֻכְ ָעה־ֻבְּ ְלִהְתעֹוֵררַַׁׁ'ִתׁשְּ

ְתַׁ ְַׁיִריָדתוַֹֻׁבִ ַֻׁגֶֹדל רֹוִאין ֶ ַׁש  ַַׁעל־ְיֵדי ֻוָבה ַׁ,ש 
םַׁ ֵ ַַׁהש ֻ ְַׁוֶנְעָלם ר ִַׁנְסֻתָ ְיָקא ַֻׁדַ ם ָ ש ֻ ֶ ַׁש  ֻוַמֲאִמיִנים

ַעְצמוַֹׁ ַֻׁבְ ַרְך ִַׁלְבִחיַנתַַׁׁ–ִַׁיְתֻבָ ַׁזֹוִכין ַעל־ְיֵדי־ֶזה
ׁשֻוָבה' ַַׁׁ,'ֻתְּ ֻפֻוִרים'ִלְבִחיַנת ָאזַַׁׁ',יֹום־ַהֻכִ ֶ ש 

קַַׁהַַׁׁ ֱאֶמתְַׁוִנְמֻתָ םַֻׁבֶ ָ ַׁ.ֻכֹלעֹוִליןְַׁלש 

ָאב' ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ הֻואַַׁׁ,'ֲחִמׁשֻ ֶ ש 
ַׁ ל ֶ ַׁש  ֻקֻון ְַׁוַהֻתִ ָקה ָעה־'ַהַהְמֻתָ ׁשְּ ֻתִ

ָאבֹ ֻפֻוִרים'וְֹֹּ'ֻבְּ ִחיָנהַׁ–ַׁ'יֹום־ַהֻכִ ַׁ.ַאַחתֵַׁהםַֻׁבְ

ֲעִני) ָ ת ֻתַ ָרֵאלֹ"ַׁ:ם(ש  ִֹיש ְּ נֹות ֹֻבְּ ֶהם ֻבָ ׁשֶ
אָֹנאֹ ֹש ָ חֻור, ֹֻבָ רֹות, אֹומְּ ֹוְּ כֻו' אֹותֹוְּ יֹוצְּ

תֻובֵעי ֻכָ ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ כֻו', ֹוְּ י)ֶַׁניָך ִ יִרי־רש  ִ :ֹם ג, יא(ַהש ֻ
לֹֹמה' ֹׁשְּ ֶלךְּ ֻמֶ ֹֻבַ ִֹצֻיֹון נֹות ֹֻבְּ ֶאיָנה ֹֻורְּ ֶאיָנה ֹ,צְּ

ִֹאֻמוֹֹ ָרהֹלֹו ִעֻטְּ ֲעָטָרהֹׁשֶ יֹוםֹ,ֻבָ ֹֻובְּ תֹו יֹוםֲֹחֺתֻנָ ֹֻבְּ
ַחתִֹלֻבוֹֹֹ מְּ ֹ'".ש ִ

ַֻׁבַַׁ ְיָקא ַֻׁדַ ָאז ֶ ָאבֹ'ש  ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ
יוֹֹ ֻפֻוִריםוְּ ִחיַנתַַׁׁ,'ם־ַהֻכִ ַֻׁבְ ַׁהֻוא ָאז

ה'ַהַַׁׁ ָ ֺדׁשֻ קְּ ַׁ.'ִחֻתֻון־ֻדִ

ה'ַהַׁ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ֻוִאין ש ֻ ַהֻנִ ֹוְּ ה ְךַַׁׁ,'ֲחֺתֻנָ ָ ִנְמש 
ִחיַנתַׁ ים'ִמֻבְ י־ָקָדׁשִ ׁשֵ ִחיַנתַַׁׁ,'ָקדְּ ֶכל־'ֻבְ ש ֵ

ַַׁׁ,'ַהֻכֹוֵלל ִחיַנת ֶתר'ֻבְ ַַׁׁ,'ֻכֶ ִחיַנת ָלִלֻיֻותֹ'ֻבְ ֻכְּ
ִֹראׁשֹונֹות ה לֹש ָ ַַׁׁ,'ׁשְּ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְ ֲעָטָרהֹ"הֻוא ֻבָ

ָרהֹלוֹֹֹ ִעֻטְּ ִהיאַַׁׁ,"ִאֻמוֹֹֹׁשֶ ֶ יָנה'ש  דֻוַע.ַׁ,'ֻבִ ֻיָ ַֻׁכַ

ֲעִני) ירל ַע  – ; כו:ת פ"ד מ"חֻתַ ִ יִרים־ש  ִ ַׁ:(ג, יא ַהש ֻ
תוֹֹ"' ֲֹחֺתֻנָ יֹום ֹֻבְּ ן־ֻתֹוָרה.ֹֹ–' ַֹמֻתַ ֶזהֻו

ַחתִֹלֻבֹו'ֹ מְּ יֹוםֹש ִ ׁשֹֹ–ֹֻובְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַיןֹֻבֵ נְּ ַׁ."ֶזהֹֻבִ

ַׁ י ַֻׁכִ ַַׁאַחת, ִחיָנה ַֻׁבְ ֵניֶהם ְ ָתאֹ"ש  אֹוַריְּ
ַקת ָֹנפְּ ָאה ִֹעֻלָ ָמה לַֻ ר זַֹה )ַׁ"ֵמָחכְּ ַ ש  ,ַׁח סב:(ֻבְּ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ִהיא ֶ ים'ש  י־ָקָדׁשִ ׁשֵ לַַׁׁ',ָקדְּ ַֻׁכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 
רַׁ ִַׁעֻקַ ם ָ ַֻׁוִמש ֻ , ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ת ַ ְקֺדש ֻ

הַׁ לַַׁהֲחֺתֻנָ ֶ רֻותַׁש  ֻוִאיַַׁהִהְתַחֻבְ ש ֻ ה.ְוַהֻנִ ָ ְקֺדש ֻ ַׁןַֻׁדִ

ַֻׁבַַׁ יֹום־'זֹוִכין ֹוְּ ָאב ֹֻבְּ ר ה־ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ
ֻפֻוִרים ְיָקאַׁ,'ַהֻכִ ִחיָנהַַׁׁ–ַֻׁדַ ַֻׁבְ ֵניֶהם ְ ש ֻ ֶ ש 

ַׁ ִַׁלְבִחיַנת ַַׁלֲעלֹות ַׁזֹוִכין ָאז ֶ ַׁש  ֶכל־'ַאַחת, ש ֵ
יקַַׁהֻכַַֹׁׁ',ַהֻכֹוֵללֹ ַׁל.ְלַהְמֻתִ

  .ד
ב ג, לט(־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  )  ת, ָער 

ֹ ֶ ִחיַנתַֹמהֹׁשֻ כֻוַֹרַז"לֶֹאתֹֻבְּ מְּ ה־'ֻסָ ָ ֲחִמׁשֻ
ֹ ָאבָעש ָ ֹֻבְּ ֹֹ'ר ֻפֻוִרים'לְּ מֹוַַׁׁ,'יֹום־ַהֻכִ ֻכְ

ָנה ְ ש  ֻמִ ַֻׁבַ תֻוב ֻכָ ֶ ֲעִני)ַׁש  ָֹהיֻוֹ"ַׁ:ת פ"ד מ"ח(ֻתַ לֹא
ָרֵאל ִיש ְּ ֹלְּ ֹֹ,ָיִמים־טֹוִבים ה־ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ ָאבֹֻכַ ֹֻבְּ ר

ֻפֻוִריםֹ יֹום־ַהֻכִ ְַׁוכֻו'.ֹ"וְּ

"ֹ ָעה־ָעש ָ בְּ ׁשִ ַתֻמוֹֻֻבְּ ֹֻבְּ רֻוֹֹ,זר ֻבְּ ֻתַ ִנׁשְּ
ָ )ַׁ"ַהֻלֻוחֹות ִחיַנתַַׁׁ,ם פ"ד מ"ו(ש  ַֻׁבְ הֻוא ֶ ש 

ַגם־ָהָרצֹון' ַַׁׁ,'ֻפְּ הֻוא ֶ ָלִלֻיֻות־ַהֻתֹוָרה'ש  ְוכֻו',ַַׁׁ'ֻכְּ
ַׁוְַׁ "ל. ָֹיִמיםֹ"ְוַכֻנַ ִעים ֻבָ ַֹארְּ ִחילֻו ִֹהתְּ ָאז

ַכַעס ֹֻבְּ ָהיֻו ֹׁשֶ ָצִעים ִ )ַׁ"ָהֶאמְּ מוֹ "י ַרש  ְּ ַׁ,ת לג, יא(ש 
ָֹהַֹׁ ֹ'.ָרצֹון'ֵהֶפךְּ

ַעס' ַֹהֻכַ ר ךְַַׁׁ'ִעֻקַ ַ ִַׁנְמש  ַַׁעדַׁ־יֻכִַַׁׁ,לֹא ִאם
ָאב' ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ִַׁהְתִחילַַׁׁ,'ֻתִ ְך ְוַאַחר־ֻכָ

קַׁ ַעסְַׁוָהרֶֹגזְַׁלִהְתַמֻתֵ ְךְַׁלָרצֹוןַׁ,ַהֻכַ ַׁ.ֻוְלִהְתַהֻפֵ

ַָׁהֶאְמָצִעים ַָׁיִמים ִעים ַָׁהַאְרֻבָ ֵאֻלֻו ַאף־ַׁ,ֻבְ
ֶהםַׁ י־ֵכןַֻׁבָ ַכַעס,ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ָהָיהַֻׁבְ ֶ יַׁש  ַעל־ֻפִ

הִנְתַׁ ְַׁלֹמשֶׁ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ ה ַׁלֹוַַׁׁ,ַרֻצָ ָאַמר ֶ ַׁש  ַעד
ַׁיֹום ִעים ַָׁהַאְרֻבָ ֵַׁאֻלֻו סֹוף מוֹ )ַֻׁבְ ְּ ָסלֹ"ַׁ:ת לד, א(ש  ֻפְּ

ֵניֹֺלֹחתֹ ָךֹׁשְּ ַׁ.ְוכֻו'ַׁ"לְּ

ֶַׁאְמָצִעים ַָׁיִמים ִעים ַָׁהַאְרֻבָ סֹוף ֻבְ ֶ ַׁ,ש 
ְַׁלִהְתַרֻצֹותַׁ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ ִהְתִחיל
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 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב רַֻׁבְ הַָׁעש ָ ָ  עט ֲחִמש ֻ

ה רַׁ.ְלֹמשֶׁ ָקהִַׁהיאַֻׁבְַַַׁׁוִעֻקַ ֹ'ַהַהְמֻתָ ה־ָעש ָ ָ רֲֹחִמׁשֻ
ָאב ָאְמרֻוַַׁרַז"לַׁ,'ֻבְּ ֶ מֹוַׁש  ֲעִני)ַֻׁכְ לֻוֹ":ַׁת ל.(ֻתַ ֻבֹוֹֻכָ ׁשֶ

רֹ ֻבָ ֹ".ֵמֵתיִֹמדְּ

ר ֻבָ ַַׁׁ–ַׁ"ִמדְּ ִחיַנת ַֻׁבְ ַגם־ָהָרצֹון'ֶזה ַׁ,'ֻפְּ
ַׁ ר ִַׁעֻקַ י ר'ֻכִ ֻבָ ִֹמדְּ ֵַׁמַַׁׁ',ֵמֵתי א־'ָהיֻו ֵחטְּ

ַַׁרַז"לַׁ',ָהֵעֶגל ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו יכָ )ַֻׁכְ ֻתָ ה ַרבָֻ ־האֵּ ִתיחְּ א ֻפְּ

ֹזוֹֹ"ַׁ:לג( ֵזָרה ֹֻגְּ ָרה זְּ ִֹנגְּ ָאז ֻמֵ ֹֹ,ׁשֶ ה־ָעש ָ ָ רֹֻוַבֲחִמׁשֻ
רֹ ֻבָ לֻוֵֹמֵתיִֹמדְּ ָאבֹֻכָ ֹ."ֻבְּ

ַׁ ַַׁעל־ְיֵדי ָהָיה ֶ ַׁש  ָהרֶֹגז ֶ א־'ש  ֵחטְּ
הֻואַַׁׁ',ָהֵעֶגל ֶ ַגם־ָהָרצֹון'ש  ַעל־ַׁ',ֻפְּ ֶ ש 

ַׁ ַָׁהָיה ר'ְיֵדי־ֶזה ֻבָ ִֹמדְּ ַָׁהרֶֹגזַׁ–ַׁ'ֵמֵתי ַסקִַׁנְפֶַַׁׁזה
לַֻׁבַַַׁׁ ֻטֵ ֹ'ְוִנְתֻבַ ה־ָעש ָ ָ ָאבֲחִמׁשֻ ֹ.'רֹֻבְּ

ַׁ ֶ ֹ'ש  ה־ָעש ָ ָ ָאבֲחִמׁשֻ ֹֻבְּ ִַׁנְפַסקַַׁׁ',ר ָאז
ְַׁלסֹוףַַׁׁ–ַׁ'רֶֹגז'ָהַׁ ַָׁסמֻוְך ַׁהֻוא ַָׁאז י ֻכִ

ֶַׁאְמָצִעים ַׁיֹום ִעים ַָׁהַאְרֻבָ ם־, ֵ ַַׁהש ֻ ִַׁהְתִחיל ָאז ֶ ש 
ה ַרְךְַׁלִהְתַרֻצֹותְַׁלֹמשֶׁ ַׁ,ָרצֹוןְוַלֲהֹפְךַָׁהרֶֹגזְַׁלַַׁׁ,ִיְתֻבָ

ַׁלוַֹׁ ָאַמר ֶ ךָֹ"ַׁ:ַעדַׁש  ָסלֹלְּ ַעל־ְיֵדי־ֶזהַַׁׁ,ְוכֻו'ַׁ"ֻפְּ ֶ ש 
לַׁלֻוחֹותַַׁאֲחַַׁׁ ֻפֻוִרים.ָזָכהְַׁלַקֻבֵ יֹום־ַהֻכִ ַׁרֹונֹותַֻׁבְ

ַׁ ֶ ֻפֻוִרים'ש  ֹ'וַֹֹ'יֹום־ַהֻכִ ה־ָעש ָ ָ רֲֹחִמׁשֻ
ָאב ַַׁאַחתַׁ',ֻבְּ ִחיָנה ַֻׁבְ רַַׁׁ–ֵַׁהם ִַׁעֻקַ י ֻכִ

ַַׁׁ'ֶהָאַרת־ָהָרצֹון' ל ֶ ֻפֹ'ש  ָאזַַׁׁ',ֻוִריםיֹום־ַהֻכִ ֶ ש 
ַׁ ל ַָׁהַַׁׁ–ַׁ'לֻוחֹותַֹאֲחרֹונֹות'ִקֻבֵ ִהְתִחילַַׁׁ'ָרצֹון'ֶזה
ֹ'ְלָהִאירֵַׁמַַׁׁ ה־ָעש ָ ָ ָאבֲחִמׁשֻ "לַׁ'רֹֻבְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ רַַׁׁ–ַׁ'ָיִמים־טֹוִבים'ֵהם ִַׁעֻקַ י ֻכִ
ִמים־טֹוִבים' ַֹהֻיָ ת ַ ֺדׁשֻ ַַׁעל־ַׁ',קְּ הֻוא
"ל.ַׁ',ֶהָאַרת־ָהָרצֹון'ְיֵדיַַׁׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ָהיוַֻׁ ֶ יִרים)ַׁאֹוְמִריםַׁש  ִ יר־ַהש ֻ ִ ֲעִניג, יא;  ש  ת ֻתַ

ַׁכו.( כֻו',ֹ: ֹוְּ ִֹצֻיֹון נֹות ֹֻבְּ ֶאיָנה ֹֻורְּ ֶאיָנה "צְּ
תֹו" ֲֹחֺתֻנָ יֹום ן־ֻתֹוָרה.ֹ–ֹֻבְּ ַֹמֻתַ יֹוםֶַֹׁזה "ֻובְּ
ַחתִֹלֻבֹו" מְּ ׁשֹֹ–ֹש ִ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַיןֹֻבֵ נְּ ֶנהֹֹ,ֶזהֹֻבִ ֻבָ ֻיִ ׁשֶ

ָיֵמינוֹֹֻ ֵהָרהֹֻבְּ מְּ ֲעִני)ַֻׁבִ ַׁ.ת כו.(ֻתַ

ׁשֹ'וַַֻׁׁ'ֻתֹוָרה'ַהַׁ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין ֵהםַַׁׁ',ִבנְּ
ִחיַנתַׁ ְתַַׁׁ',ֶהָאַרת־ָהָרצֹון'ֻבְ ֻמַ ֶ ִחילְַׁלָהִאירַׁש 

ֹ'ֻבַַׁ ה־ָעש ָ ָ ָאבֲחִמׁשֻ ֹֻבְּ "לַׁ'ר ֻנַ ַַׁהַַׁׁ–ַֻׁכַ י ַׁ'ֻתֹוָרה'ֻכִ
ַׁ ִחיַנת ִַׁמֻבְ ֶכת ֶ צֹונֹות'ִנְמש  רְּ ֻבָ הֻואַַׁׁ',ָרצֹון־ׁשֶ ֶ ש 

ה'ַׁ ַמתֹֹמש ֶ ֹ'.ׁשֶֹרׁשִֹנׁשְּ

ַַׁהַֻׁבְַׁ ׁשֹ'ִחיַנת ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ רַַׁׁ–ַׁ'ֻבֵ ִַׁעֻקַ י ֻכִ
ׁשֹ'ַהַׁ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁׁ',ֻבֵ ִחיַנת ַֻׁבְ ַׁ',ָרצֹון'הֻוא

נַַַֻׁׁ ַׁ."לֻכַ

ֵֹמֵתי"וֹֻ

ָצא ֹ:ִנמְּ

ָצא ֹ:ִנמְּ

ָצא ֹ:ִנמְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶֹזהוֹֻוְֹּ

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ


