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 ִסּפּור ַהִהְתָקְרבּות

ָרֵאל דֹב אֹוֶדֶסר י ִיׂשְ ל ַרּבִ ׁשֶ

ר. ָהִעּקָ ֲאָבל. ַהּכֹל,. ְפרֹוְשרֹוש. ּבִ ר. ְלַסּפֵ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ֵווי,. אֹוי 

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ ַמה. ָעַלי,. ָעַבר. ֶ ּשׁ ַמה. ר. ְלַסּפֵ ַאְתִחיל.

דֹוׁש. נּו.ַהּקָ ה.ְלִהְתָקֵרב.ְלַרּבֵ ֶאְזּכֶ ב.ִסּבֹות.ׁשֶ ִרֵחם.ָעַלי.ְוִסּבֵ

ַעל- ּבַ ֵמִאיר. י. ַרּבִ ֶקֶבר. ַעל. ְשֶבְרָיה. ּבִ יָבה. ְיׁשִ ּבַ י. ָלַמְדּתִ ֲאִני 
י. דֹות.ְוֶהָהִרים,.ַוֲאִני.ָאַהְבּתִ ין.ַהּשָׂ ס,.ִהיא.עֹוֶמֶדת.ּבֵ ַהּנֵ

י. ִהְתָקַרְבּתִ ׁשֶ ִלְפֵני. עֹוד. דֹות. ְוַהּשָׂ ֶהָהִרים. ין. ּבֵ ל. ְלַשּיֵ ָלֵצאת.

ָנה.ָהָיה.ִלי.ִמְלָחמֹות. ֵרה.ׁשָ ַבע.ֶעׂשְ ן.ׁשְ יִתי.ּבֶ ֲעׂשֵ ּנַ נּו..ּוְכׁשֶ ְלַרּבֵ

לֹא. עֹוד. ֲאִני. ים?. עֹוׂשִ ָמה. ָהָרע,. ֶצר. ַהּיֵ ִעם. ְמֹאד. ָקׁשֹות.

יָבה. ֵמַהְיׁשִ ָצאִתי. ּיָ ׁשֶ ב. ִסּבֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָאז. נּו,. ֵמַרּבֵ י. ָיַדְעּתִ

ה,.ְוָרִאיִתי. ּפָ ח.ַאׁשְ ה,.ּוֶבָחֵצר.ָעַמד.ּפַ ְלֶהָחֵצר.ָלַקַחת.ּכֹוס.ּתֵ

ִלי.ַהְתָחָלה,. ִריָכה,.ּבְ ִלי.ּכְ ן.ּבְ מֹות,.ֶזה.ָהָיה.ֵסֶפר.ָיׁשָ ה.ׁשֵ ּמָ ׁשָ

מֹות.. ִלי.סֹוף.-.ׁשֵ ּבְ

ֶפר. ַהּסֵ ִיְהֶיה. לֹא. ׁשֶ ִביל. ׁשְ ּבִ ָאז. ַמִים,. ׁשָ ְיֵרא. ָהִייִתי. ֲאִני. נּו, 
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ֶפר.ַעל.ְמָנת.ִלְזרֹק.אֹותֹו. י.ֶאת.ַהּסֵ תֹוְך.ֶזֶבל,.ָלַקְחּתִ יֹון.ּבְ ִבּזָ ּבְ

ָרִאיִתי. ִניָזה. ַלּגְ ֶפר. ַהּסֵ ֶאת. י. ַרְקּתִ ּזָ ׁשֶ ֶשֶרם. יָבה.. ְיׁשִ ּבַ ִניָזה. ַלּגְ

ֶפׁש'... כּות.ַהּנֶ ּפְ ּתַ ֶפר.'ִהׁשְ ם.ַהּסֵ ֵ ּשׁ ׁשֶ

ם,.ֲאִני.ָהָיה.ִלי. ה.ָעַלי.רׁשֶ ֶפׁש'.-.ֶזה.ָעׂשָ כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ 'ִהׁשְ

ם,.ָאז.אּוַלי. ֵ י.ְלַהּשׁ ְך.ַנְפׁשִ ּפֵ ּתַ ְעּגּוִעים.ְלִהׁשְ ּגַ

ה.ִסְפֵרי. ַהְרּבֵ ן.ֲאִני.ָהִייִתי.ָרִגיל.ִלְקרֹא.ּבְ ֶזה.שֹוב.ְלָפַני,.ְוַגם-ּכֵ

מֹו. ְ ּשׁ ׁשֶ ֶזה. ּכָ ֵסֶפר. ָרִאיִתי. לֹא. ֲאָבל. ֲחִסידּות,. ִסְפֵרי. מּוָסר,.

שֹוב. ֶזה. "אּוַלי. י:. ַדְעּתִ ּבְ י. ְבּתִ ָחׁשְ ָאז. ֶפׁש'.. ַהּנֵ כּות. ּפְ ּתַ 'ִהׁשְ

ֶזה. ִלי. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֶזה. אּוַלי. ִביִלי,. ׁשְ ּבִ

ְוֵתֶכף. ֶאָחד.... ף. ּדַ ָקָראִתי. ִלְקרֹא,. י. ִהְתַחְלּתִ ָאז. ֶפר".. ַהּסֵ

ָרִאיִתי. ַמִים.. ָ ַהּשׁ ִמן. ה. ּזֶ ׁשֶ ְמֹאד,. שֹוב. ִביִלי. ׁשְ ּבִ ה. ּזֶ ׁשֶ ָרִאיִתי.

ל. י.ּכָ ֶפר,.ּכִ ִכיִתי.ִלְמצֹא.ֶזה.ַהּסֵ ּזָ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ֶחֶסד.ֵמַהּשׁ ּזֶ ׁשֶ

ל.ַמה. ְלָחמֹות.ּכָ ל.ַהּמִ ַאְצִליַח.ִלְכּבׁש.ּכָ ִביִלי.ְוׁשֶ ׁשְ ּבּור.ָהָיה.ּבִ ּדִ

י.אֹותֹו. ִניָזה.ְוָלַקְחּתִ ֶפר.ַלּגְ י.ֶאת.ַהּסֵ ֲאִני.סֹוֵבל,.ָאז.לֹא.ָזַרְקּתִ ֶ ּשׁ

ֶפר. ין.ֶהָהִרים.ִעם.ַהּסֵ ֶדה.ּבֵ יָבה.ְלַהּשָׂ י.ֶאת.ַעְצִמי.ֵמַהְיׁשִ ְוָגַנְבּתִ

ֶפר... ּסֵ י.ִלְקרֹא.ּבַ ְוִהְתַחְלּתִ

ְלִהְתּבֹוֵדד. ִעּמֹו. י. ָהַלְכּתִ ֶפר. ַהּסֵ ֶאת. ָצאִתי. ּמָ ׁשֶ ְזַמן. ּמִ נּו, 

ֵאיְך. נּו. ַרּבֵ ם. ׁשֵ ּבְ ה. ּמָ ׁשָ תּוב. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ י. ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ
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דֹות,.ַאף.ֶאָחד.לֹא. ּשָׂ ּבַ י. ְוָהַלְכּתִ ל,. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוֵאיְך. ְלִהְתּבֹוֵדד.

דֹות.ְוָהָיה.ִלי.ִהְתּבֹוְדדּות. ּשָׂ י.ַעְצִמי.ּבַ ַנְבּתִ ֵנָבה,.ּגָ מֹו.ּגְ ָיַדע,.ֶזה.ּכְ

ם. תּוב.ׁשָ ּכָ ֶ י.ַמה.ּשׁ ְמּתִ ֶפר.ְוִקּיַ ַהּסֵ ְוָקָראִתי.ּבְ

.- ה. ַהּזֶ ֶפר. ַהּסֵ ל. ׁשֶ ַהּכַֹח. ׁשֶ י. ַחּיָ ּבְ ָהִראׁשֹון. ַעם. ּפַ ְוָרִאיִתי 

ל. ּכָ הֹוֵרג. ֶזה. ִהְתּבֹוְדדּות,. ל. ׁשֶ ּכַֹח. ֵאיֶזה.

ל.ִמיֵני. ל.ִמיֵני.ַמֲחלֹות.ָרעֹות,.ּכָ יִקים,.ּכָ ּזִ ל.ַהּמַ ִחיִתים,.ּכָ ׁשְ ַהּמַ

ֲאוֹות. ל.ִמיֵני.ּתַ ים,.ּכָ ַמֲעׂשִ

יָבה,. י.ַלְיׁשִ ָחַזְרּתִ ׁשֶ ַאֲחֵרי.ַהִהְתּבֹוְדדּות.ּכְ ַעִין.ׁשֶ ָרִאיִתי ַעִין.ּבְ

ַעְצִמי:."ֵאיֹפה. י.ּבְ ּתִ ׁשְ מֹו.ָאָדם.ָחָדׁש..ִהְרּגַ ָהִייִתי.ּכְ

ִחיִתים?.ֶנֶהְרגּו!" ׁשְ ל.ַהּמַ ֵהם.ּכָ

ָאז. ָהָרע. ֶצר. ֵמַהּיֵ ַעְצִמי. יל. ְלַהּצִ ָרִציִתי. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ָאז. ַעד 

ִלי. ָהָיה. ׁשֶ ְוַלְמרֹות. י,. ּתִ ׂשְ ְוִחּפַ י. ּתִ ׂשְ ְוִחּפַ י. ּתִ ׂשְ ִחּפַ

ָנֵקל,.ֶזה. ְלָחמֹות.ּבְ ל.ַהּמִ זֹו.-.ִלְכּבׁש.ּכָ ְיׁשּועֹות,.ֲאָבל.ְיׁשּוָעה.ּכָ

ֵני. ׁשְ ף,. ּדַ ַהֵסֶפר. תֹוְך. ּבְ ָקָראִתי. ֲאִני. ֵמעֹוָלם.. ִלי. ָהָיה. לֹא.

ָלאֹות. ּפְ ְוָרִאיִתי. ה.. ּמָ ׁשָ תּוב. ּכָ ֶ ּשׁ ַמה. י. ְמּתִ ִקּיַ ְוֵתֶכף. ים,. ּפִ ּדַ

ָפִרים. ּסְ ׂש.ּבַ י,.ֲאִני.ְמַחּפֵ ָכל.ְיֵמי.ַחּיָ לֹא.ָרִאיִתי.ּבְ ה.ַמה.ׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ
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ֶזה. ּכָ ֶלא. ּפֶ ִלי. ָהָיה. ׁשֶ ֶזה. ּכָ ָבר. ּדָ ֲאָבל. ְיׁשועֹות,. רֹוֶאה. ַוֲאִני.

ֶפר.-.לֹא.ָהָיה.ִלי.ֵמעֹוָלם! ל.ֶזה.ַהּסֵ ּבּוִרים.ׁשֶ תֹוְך.ַהּדִ ּבְ

ִהְתעֹוְררּות,. ּבְ ֶפר. ַהּסֵ ּבְ ה. ַהְרּבֵ י. ָלַמְדּתִ ֲאִני. ָאז. נּו, 

ֶפר,. ר.ַהּסֵ ַעל-ְמַחּבֵ י.ִמי.ּבַ ִהְתַלֲהבּות,.ֲאָבל.לֹא.ָיַדְעּתִ ּבְ

ֲאִני. אֹוָצר,. מֹו. ּכְ ֶאְצִלי. ָהָיה. ים. ּפִ ְוַהּדַ מֹות,. ׁשֵ ָהָיה. ֶזה. י. ּכִ

ז.וְבָכל.יֹום.ָהָיה.ִלי.ַהַהְנָהָגה. תֹוְך.ַאְרּגָ ֶפר.ּבְ י.ֶאת.ַהּסֵ ָסַגְרּתִ

ֶדה. ֶפר.ְלתֹוְך.ַהּשָׂ י.ִעם.ַהּסֵ ַהּזֹו.ְוָהָיה.ִלי.ִהְתּבֹוְדדּות,.ָהַלְכּתִ

ה... ֵאּלֶ ָלאֹות.ּכָ ָראִתי.ְוָרִאיִתי.ּפְ ּקָ ֶ י.ַמה.ּשׁ ְמּתִ ְוָקָראִתי,.ְוֵתֶכף.ִקּיַ

ַבע!. ּשּול.ַהּשֶ ּבִ

ָרִאיִתי. ֵמעֹוָלם,. ִלי. ָהָיה. לֹא. ׁשֶ דֹולֹות. ּגְ ָלאֹות. ּפְ ָרִאיִתי 

אִתי.ַעל. ּבָ ר.ִמּיֹום.ׁשֶ ים.ְוִנְפָלאֹות.ֲחָדׁשֹות.ֲאׁשֶ ִנּסִ

ַעל- ּבַ ִמי. י. ָיַדְעּתִ ְולֹא. ה.. ֵאּלֶ ּכָ ָלאֹות. ּפְ ָרִאיִתי. לֹא. י. ְעּתִ ּדַ

ֶפר... ל.ַהּסֵ ר.ׁשֶ ַהְמַחּבֵ

ֶפר.ּוָבא.ֵאַלי.ָחֵבר. ּסֵ ָשה.ְוָקָראִתי.ּבַ ּמִ י.ּבַ ְבּתִ ַעם ַאַחת.ָיׁשְ ּפַ

ִהְתַלֲהבּות,. ּבְ קֹוֵרא. ֲאִני. ׁשֶ ְוָרָאה. י. ּלִ ׁשֶ ֵמַהֲחִסידּות.

ָאז. ֶפר,. ַהּסֵ תֹוְך. ּבְ דֹול. ּגָ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ַאֲהָבה,. ּבְ ְרִצינּות,. ּבִ

ה. ּזֶ ֶפׁש'.ְוהּוא.ָיַדע.ׁשֶ כּות.ַהּנֶ ּפְ ּתַ ֶפר.ֶזה.'ִהׁשְ ַהּסֵ הּוא.ָרָאה.ׁשֶ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִסּפּור.ַהִהְתָקְרבּות

. ..ח..

ה?!. ה.עֹוׂשֶ ֶרְסֶלב,.ָאז.ָאַמר.ִלי.ֶזה.ֶהָחֵבר:."ָמה.ַאּתָ ְפֵרי.ּבְ ִמּסִ

ְפֵרי. ֶפר,.ֶזה.ִמּסִ ֶזה.ַהּסֵ ה.קֹוֵרא!.ָאסּור.ִלְקרֹא.ּבְ ֶפר.ַאּתָ ֶזה.ַהּסֵ ּבְ

ֶרְסֵלב!" ּבְ

ָלאֹות,. ֶפר.ְוָרִאיִתי.ּפְ ל.ַהּסֵ ַעם.ׁשֶ י.ַהּשַ ָבר.ָשַעְמּתִ ֲאָבל ֲאִני.ּכְ

דֹול. ּגָ ַכַעס. ּבְ י. ְוִנְכַנְסּתִ ְמֹאד. י. ְזּתִ ְוִהְתַרּגַ י. ִנְדַהְמּתִ ָאז.

ה. ַאּתָ ֶפר. ַהּסֵ ֶזה. ַעל. ע!. ָרׁשָ ִעְסְקָך,. לֹא. "ֶזה. לֹו:. י. ְוָאַמְרּתִ

עֹוָלם..ֶזה. ׁש.ּבָ ּיֵ ֶ ה.לֹא.יֹוֵדַע.ַמה.ּשׁ ָאסּור.ִלְלֹמד,.ַאּתָ אֹוֵמר.ׁשֶ

דֹולֹות". ָלאֹות.ּגְ ּנּו.ּפְ ים.ַוֲאִני.רֹוֶאה.ִמּמֶ ֶפר.קֶֹדׁש.ָקָדׁשִ ַהּסֵ

ן- ּבֶ לֹא. ה. ַאּתָ ֵהָמה,. ּבְ ה. ַאּתָ ֵהָמה,. "ּבְ ִלי:. ָאַמר. הּוא. ָאז 
ֶזה. עֹוָלם,. ּבָ ׁש. ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה. לּום. ּכְ יֹוֵדַע. לֹא. ה. ַאּתָ ָאָדם..

ְוָכל. ָהַאְדמֹו"ִרים. ל. ּכָ ֶהם.. ּבָ ִלְקרֹא. ָאסּור. ֶרְסֶלב,. ּבְ ְפֵרי. ִמּסִ

ִלְקרֹא. ָאסּור. ׁשֶ ְואֹוְמִרים. ֶרְסֵלב. ּבְ ַעל. ִדים. ִמְתַנּגְ ָהעֹוָלם.

ֶרְסֶלב". ִסְפֵרי.ּבְ ּבְ

עֹוָלם. ּבָ ֶרְסֶלב. ּבְ ׁש. ּיֵ ׁשֶ י. ַחּיָ ּבְ ָהִראׁשֹון. ַעם. ַהּפַ י. ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני 

י.לֹו:."ֲאִני. ָפִרים,.ָאז.ָאַמְרּתִ תֹוְך.ַהּסְ ָאסּור.ִלְקרֹא.ּבְ ְוׁשֶ

ל. ּכָ בֹואּו. ּיָ ׁשֶ ָהַאְדמֹו"ִרים!. ְלָכל. ָהעֹוָלם,. ְלָכל. ׁשֹוֵמַע. לֹא.

ַמע.ְלַאף.ֶאָחד,.ֶזה. ָלִכים.-.ֲאִני.לֹא.ֶאׁשְ ָהַאְדמֹו"ִרים.ְוָכל.ַהּמְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִסּפּור.ַהִהְתָקְרבּותִהׁשְ

. ..ש..

ִאי. ֶ ּשׁ ַמה. ה. ֵאּלֶ ּכָ ָלאֹות. ּפְ ָרִאיִתי. ֲאִני. ִביִלי,. ׁשְ ּבִ שֹוב. ֶפר. ַהּסֵ

ר!" ר.ְלַסּפֵ ֶאְפׁשָ

ל. ֶזה.ֶנֶגד.ּכָ ִנים.ּכָ ֶזה,.ַעז.ּפָ ן.ּכָ ה.ֻחְצּפָ ָאז הּוא.ָאַמר.ִלי:."ַאּתָ
ן-ָאָדם". ה.לֹא.ּבֶ ַאְדמֹו"ִרים,.ָאז.ַאּתָ

ִביִלי.ֶזה.שֹוב!" ׁשְ י לֹו:."ּבִ ָאַמְרּתִ

י.ַוֲאִני.רֹוֶצה.אֹותֹו,.ֲאִני.לֹא. ּלִ ֶפר.ׁשֶ ָאז הּוא.ָאַמר.ִלי:."ֶזה.ַהּסֵ

ֲאִני. ּבֹו,. ְקָרא. ּתִ ה.לֹא. ַאּתָ ׁשֶ ֲאִני.רֹוֶצה.ַרק. ָצִריְך.אֹותֹו,.

ֶפר!" רֹוֶצה.ֶאת.ַהּסֵ

ָזִכיִתי.ִמן.ַהֶהְפֵקר,. י.לֹו:."ֲאִני. ָרִציִתי.ָלֵתת.לֹו,.ָאַמְרּתִ לֹא 
ה". ּפָ ַפח.ָהַאׁשְ ֶפר.ָהָיה.ּבְ ַהּסֵ

ל. ֶזה.ֶנֶגד.ּכָ ִנים.ּכָ ה.ַעז.ּפָ ה.אֹוִתי.ְוָאַמר.ִלי:."ַאּתָ ָאז הּוא.ִהּכָ

ָאסּור. ׁשֶ אֹוְמִרים. ם. ּלָ ּכֻ נּו,. ּלָ ׁשֶ י. ָהַרּבִ ֶנֶגד. ָהַאְדמֹוִרי"ם,.

ה.רֹוֶצה.ִלְקרֹא!" ֶרְסֵלב.ְוַאּתָ ֵסֶפר.ּבְ ִלְקרֹא.ּבְ

ֶפר,.ֲאָבל.הּוא. ׁשּום.ֹאֶפן.ֶאת.ַהּסֵ ֲאִני לֹא.ָרִציִתי.ָלֵתת.לֹו.ּבְ

ֶפר. ַהּסֵ ֶאת. י. ּנִ ִמּמֶ הֹוִציא. ְוהּוא. י. ּנִ ִמּמֶ ָחָזק. יֹוֵתר. ָהָיה.

ֶפר,.ֲאָבל.ָהָיה.ִלי. ִלי.ַהּסֵ י.ָיּתֹום,.ּבְ ַאְרּתִ כֹח.ְוָהַלְך,.ַוֲאִני.ִנׁשְ ּבְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִסּפּור.ַהִהְתָקְרבּות

. ..י..

ֶרְסֶלב. ּבְ ָמּה. ְ ּשׁ ׁשֶ עֹוָלם. ּבָ ֲחִסידּות. ׁש. ּיֵ ׁשֶ י. ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ֶרַוח.

ה. ּמָ ּכַ ָקָראִתי. ְכָבר. ַוֲאִני. ֶרְסֵלב.. ּבְ ִסְפֵרי. ּבְ ִלְלֹמד. ָאסור. ְוׁשֶ

י.ָהִייִתי. ֲאִני.ָזַכְרּתִ ֶ ַעם,.ָאז.ִמַמה.ּשׁ י.ַהּשַ ֶפר.ְוָשַעְמּתִ ּסֵ ָעִמים.ּבַ ּפְ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְוָקָראִתי. י. ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ֶדה. ּשָׂ ּבַ ְוהֹוֵלְך. יְך. ַמְמׁשִ

ֶפר.ַוֲאִני. ִהְתִחיל.ַלֲעזֹר.ִלי.ּוָמָצאִתי.ֶזה.ַהּסֵ מֹו.ׁשֶ ַרֵחם.ָעַלי.ּכְ ּיְ ׁשֶ

ֶרְסֶלב. ּבְ ִסְפֵרי. ִלי. ְזִמין. ּיַ ׁשֶ ְך. ּכָ .– ָעַלי. ַעל. ּפָ ה. ּזֶ ֶ ּשׁ ַמה. יֹוֵדַע.

ָרֵאל. ִיׁשְ ֶרְסֵלב!:. ּבְ ֲחִסיד. ִלְהיֹות. רֹוֶצה. ֲאִני. ֶרְסֶלב,. ּבְ ַוֲחִסיֵדי.

א,.ִסּפּור.ַהִהְתָקְרבּות. ָסּבָ

ֵסֶפר
ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ
ָכל. ּבְ ָאָדם. ל. ּכָ ׁשֶ ן,. ׁשָ ַהּיָ דֹוׁש. ַהּקָ ֶרְך. ַהּדֶ ַעל. ד. ּוְמֻיּסָ ט  ְמֻלּקָ
ְצָרָכיו. ּבִ ֵהן. לֹו. ָחֵסר. ֶ ּשׁ ַמה. ְוָכל. ָעָליו. עֹוֵבר. ֶ ּשׁ ַמה.

ְוַנְפׁשֹו. ִלּבֹו. ּפְֹך. ִיׁשְ ם. ּלָ ּכֻ ַעל. ם,. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ ְוֵהן. ים. ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

ָמה. ַהְקּדָ ּבַ ְמבָֹאר. ּכַ ְוַתֲחנּוִנים,. ַרֲחִמים. ּבְ ה'. ֵני. ּפְ נַֹכח. ִים. ּמַ ּכַ

ים. ֶפר.ִמּתֹוָרה.ְנִביִאים.ּוְכתּוִבים.ּוְגָמָרא.ּוִמְדָרׁשִ ּוִבְפִתיַחת.ַהּסֵ

ְפֵרי. ְפֵרי."ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ּוִמּסִ ֶפר.ִמּסִ דֹוׁש.ּוִבְפִנים.ַהּסֵ ְוזַֹהר.ַהּקָ

ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש,. ַהּקָ ְלִמידֹו. ִמּתַ ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי.

ְעּתֹו. י.ָנַתן.ֵמהֹודֹו.ָעָליו.ְלַהְכִניס.ּדַ ה..ּכִ ן.ַהּזֶ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ ׁשּו.ַהּדֶ ִחּדְ ׁשֶ

ה. ְתִפּלָ ּבִ ַעְצָמם. קּו. ַחּזְ ּיְ ׁשֶ ְוַהּיֹוְרִדים,. ַהּנֹוְפִלים. ָכל. ּבְ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵמִעְנַין. ז'. ִסיָמן. ְנָיָנא. ּתִ ִלּקּוֵשי. ּבְ ְמבָֹאר. ּכַ ִמיד. ּתָ ְוַתֲחנּוִנים.

ְי'קּומּון. בֹות. י־ּתֵ ָראׁשֵ .- ַע. ְיהֹוׁשֻ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ְלִמיד. ַהּתַ

ִעְנַין.ָהַרב. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֶ ם.ַמה.ּשׁ ן.ׁשָ נּו.ׁש'ֹוְכֵני.ָע'ָפר,.ַעּיֵ ָה'ִקיצּו.ְו'ַרּנְ

ַע. ה.ִויהֹוׁשֻ ִחיַנת.ֹמשֶׁ ֵהם.ּבְ ְלִמיד.ׁשֶ ְוַהּתַ



ֵסֶפר
ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ
ָכל. ּבְ ָאָדם. ל. ּכָ ׁשֶ ן,. ׁשָ ַהּיָ דֹוׁש. ַהּקָ ֶרְך. ַהּדֶ ַעל. ד. ּוְמֻיּסָ ט  ְמֻלּקָ
ְצָרָכיו. ּבִ ֵהן. לֹו. ָחֵסר. ֶ ּשׁ ַמה. ְוָכל. ָעָליו. עֹוֵבר. ֶ ּשׁ ַמה.

ְוַנְפׁשֹו. ִלּבֹו. ּפְֹך. ִיׁשְ ם. ּלָ ּכֻ ַעל. ם,. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ ְוֵהן. ים. ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

ָמה. ַהְקּדָ ּבַ ְמבָֹאר. ּכַ ְוַתֲחנּוִנים,. ַרֲחִמים. ּבְ ה'. ֵני. ּפְ נַֹכח. ִים. ּמַ ּכַ

ים. ֶפר.ִמּתֹוָרה.ְנִביִאים.ּוְכתּוִבים.ּוְגָמָרא.ּוִמְדָרׁשִ ּוִבְפִתיַחת.ַהּסֵ

ְפֵרי. ְפֵרי."ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ּוִמּסִ ֶפר.ִמּסִ דֹוׁש.ּוִבְפִנים.ַהּסֵ ְוזַֹהר.ַהּקָ

ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש,. ַהּקָ ְלִמידֹו. ִמּתַ ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי.

ְעּתֹו. י.ָנַתן.ֵמהֹודֹו.ָעָליו.ְלַהְכִניס.ּדַ ה..ּכִ ן.ַהּזֶ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ ׁשּו.ַהּדֶ ִחּדְ ׁשֶ

ה. ְתִפּלָ ּבִ ַעְצָמם. קּו. ַחּזְ ּיְ ׁשֶ ְוַהּיֹוְרִדים,. ַהּנֹוְפִלים. ָכל. ּבְ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵמִעְנַין. ז'. ִסיָמן. ְנָיָנא. ּתִ ִלּקּוֵשי. ּבְ ְמבָֹאר. ּכַ ִמיד. ּתָ ְוַתֲחנּוִנים.

ְי'קּומּון. בֹות. י־ּתֵ ָראׁשֵ .- ַע. ְיהֹוׁשֻ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ְלִמיד. ַהּתַ

ִעְנַין.ָהַרב. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֶ ם.ַמה.ּשׁ ן.ׁשָ נּו.ׁש'ֹוְכֵני.ָע'ָפר,.ַעּיֵ ָה'ִקיצּו.ְו'ַרּנְ

ַע. ה.ִויהֹוׁשֻ ִחיַנת.ֹמשֶׁ ֵהם.ּבְ ְלִמיד.ׁשֶ ְוַהּתַ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ָמה ַהְקּדָ

. ..יב..

ָמה ַהְקּדָ

ִמי. ֱאֶמת,. ּבֶ ַנְפׁשֹו. ַעל. ֶהָחס. ִמי. ים,. ַחּיִ ֶהָחֵפץ. ָהִאיׁש. ִמי 

ִלים. ְמַקּבְ ָיָדּה. ַעל. ׁשֶ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ַלֲעבֹוַדת. ִלְזּכֹות. ֶהָחֵפץ.

ָיָדּה. ְוַעל. י.. ַחּיָ ְלֵאל. ה. ִפּלָ ּתְ תּוב. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַהִחּיּות.. ר. ִעּקַ

"ִלּקּוֵשי. ֵסֶפר. ּבְ ּמּוָבא. ּכַ ָהעֹוָלמֹות,. ְלָכל. ִחּיּות. יִעין. ּפִ ַמׁשְ

צּו. ר.ִנְקּבְ ָבִרים.ֲאׁשֶ ים.ִלּבֹו.ְלַהּדְ מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ש'.ָיׂשִ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲעַלת. ִמּמַ ֶהם. ּבָ ר. ְיֻדּבַ ר. ֲאׁשֶ ה.. ַהּזֶ ֶפר. ּסֵ ּבַ ּוָבאּו.

ִים. ּמַ ם.ַנְפׁשֹו.ְוִלּבֹו.ּכַ ּפְֹך.ׁשָ ָמקֹום.ְמֻיָחד,.ִלׁשְ ְוַהִהְתּבֹוְדדּות.ּבְ

ֵהן. ְלָהָאָדם,. לֹו. ְחַסר. ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה. ל. ּכָ ַעל. ׁשֹו. ּוְלַבּקְ ה'. ֵני. ּפְ נַֹכח.

ם.ְוַרק.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ָיכֹול. ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ים.ְוֵהן.ּבַ ִמּיִ ׁשְ ְצָרָכיו.ַהּגַ ּבִ

ן. ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ ה.הּוא.ַהּדֶ דֹוׁש.ַהּזֶ ֶרְך.ַהּקָ י.ַהּדֶ ָבר..ּכִ ָכל.ּדָ ע.ּבְ ׁשַ ְלִהּוָ

ִזְכרֹוָנם. ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַרּבֹוֵתינּו. ּוְנִביֵאינּו. ּה.ֲאבֹוֵתינּו. ּבָ ְרכּו. ּדָ ׁשֶ

ָאַמר. ׁשֶ ָהִראׁשֹון. ָאָדם. ֵאֶצל. ִצינּו. ּמָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ֵמעֹוָלם.. ִלְבָרָכה.

י.לֹא.ִהְמִשיר. ֶדה.ֶשֶרם.ִיְהֶיה.ָבָאֶרץ.ּכִ יַח.ַהּשָׂ תּוב:.ְוָכל.ׂשִ ַהּכָ

ּבֹו. תּוב. ּכָ ׁשֶ י. ִליׁשִ ְ ּוַבּשׁ "י,. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש. ְוכּו',. ַאִין. ְוָאָדם. ְוכּו'.

ַעד. ָעְמדּו,. ְרַקע. ַהּקַ ַתח. ּפֶ ַעל. ַרק. ָיְצאּו,. לֹא. ָהָאֶרץ,. ּתֹוֵצא.
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ְוָצְמחּו. ְוָיְרדּו. ֲעֵליֶהם,. ל. ּלֵ ְוִהְתּפַ ָהִראׁשֹון. ָאָדם. א. ּבָ ׁשֶ

ִבים. ָהִאיָלנֹות.ְוָהֲעׂשָ

יב. ֵהׁשִ ַמה. ָנן,. ַרּבָ נּו. ּתָ ָחָדׁש:. זַֹהר. ּבְ מּוָבא. נַֹח. ֵאֶצל. ְוֵכן 

ל. ָבה.ְוָרָאה.ּכָ ָצא.ִמן.ַהּתֵ ּיָ ׁשֶ רּוְך־הּוא.ְלנַֹח.ּכְ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ל.עֹוָלם. ָהעֹוָלם.ָחֵרב.ְוִהְתִחיל.ִלְבּכֹות.ָעָליו.ְוָאַמר,.ִרּבֹונֹו.ׁשֶ

דֹוׁש־ יבֹו.ַהּקָ ִרּיֹוֶתיָך..ֵהׁשִ ִנְקֵראָת.ַרחּום.ָהָיה.ְלָך.ְלַרֵחם.ַעל.ּבְ

ִזְמָנא. ּבְ ְוָלא. א. ּדָ ָאְמִרית. ַען. ּכְ ְשָיא.. ׁשַ ַרֲעָיא. רּוְך־הּוא,. ּבָ

ַוֲאִני. ה. ַהּזֶ ּדֹור. ּבַ ְלָפַני. יק. ַצּדִ ָרִאיִתי. י.אֹוְתָך. ּכִ ָלְך,. ֲאָמִרית. ּדַ

ִדיל. ל.ַהאי.ֲאָמֵרית.ָלְך.ּבְ ּבּול.ַמִים.ְוכּו',.ּכָ ִהְנִני.ֵמִביא.ֶאת.ַהּמַ

. ַתַחּתְ ּפְ ַעְלָמא. ִיְתָאִביד. ּדְ ּוְכַען. ָעְלָמא. ַעל. ַרֲחִמין. ִתיְבֵעי. ּדְ

ְך. ּכָ נַֹח. ֲחָזא. ּדַ יָון. ּכֵ ּוְבַתֲחנּוִנים.. ַבֲעָין. ּבְ ּפּוָמְך.ְלַמְלָלא.ֳקָדַמי.

ה'. ַרח. ַוּיָ ְוכּו',. ְלָפָניו. ל. ּלֵ ְוִהְתּפַ ְוָקם. ִנין. ְוֻקְרּבָ ֲעלּוִוין. ִהְקִריב.

ם. ן.ׁשָ תֹו.ְוכּו',.ַעּיֵ ִפּלָ יחֹוַח.ֶזה.ֵריַח.ּתְ ֶאת.ֵריַח.ַהּנִ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָאַמר. ׁשֶ ּכְ ַאְבָרָהם,. ֵאֶצל. ָמִצינּו. ְוֵכן 

ׁש. ּגַ ַוּיִ ד. ִמּיָ ה,. ָרּבָ י. ּכִ ַוֲעֹמָרה. ְסדֹם. ַזֲעַקת. ְלַאְבָרָהם.

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֶנֶגד. ָבִרים. ּדְ ה. ְוִהְרּבָ ְוכּו',. ַוּיֹאֶמר. ַאְבָרָהם.

יִקים.ְוכּו'.אּוַלי.ַיְחְסרּון. ים.ַצּדִ ִ תֹו.אּוַלי.ֵיׁש.ֲחִמּשׁ ְתִפּלָ הּוא.ּבִ

תּוב:. ַהּכָ ַעל. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ְרׁשּו. ּדָ ְוַגם. ְוכּו',.
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ן. ּקֵ ּתִ ׁשֶ ם,. ר.ָעַמד.ׁשָ קֹום.ֲאׁשֶ ּבֶֹקר.ֶאל.ַהּמָ ּבַ ם.ַאְבָרָהם. ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

רּוְך־הּוא.ַלֲאִביֶמֶלְך,. דֹוׁש־ּבָ ֲחִרית"..ְוֵכן.ָאַמר.ַהּקָ ת.ׁשַ ִפּלַ "ּתְ

ל. ּלֵ ְתּפַ ַעְדָך.ְוכּו'.ַוּיִ ל.ּבַ ּלֵ י.ָנִביא.הּוא.ְוִיְתּפַ ת.ָהִאיׁש.ּכִ ב.ֵאׁשֶ ָהׁשֵ

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ְוָאְמרּו. ָהֱאלִֹהים. ֶאל. ַאְבָרָהם.

ר. ׁשֶ ַהּקֶ ר. ֻהּתַ ַאְבָרָהם. ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ יָון. ּכֵ ם,. ׁשָ ה. ַרּבָ ִמְדָרׁש. ּבְ

ה. ַהּזֶ

ל. ׁשֶ ּוּוג. ַהּזִ ׁש. ְלַבּקֵ ֶלְכּתֹו. ּבְ ַעְבּדֹו,. ֱאִליֶעֶזר. ֵאֶצל. ָמִצינּו. ְוֵכן 

תֹו,.ַוּיֹאַמר. ְתִפּלָ ַרְך.ּבִ יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ֵרׁש.ׂשִ נֹו.ּפֵ ִיְצָחק.ּבְ

ה.ֶחֶסד. ה'.ֱאלֵֹהי.ֲאדֹוִני.ַאְבָרָהם.ַהְקֵרה.ָנא.ְלָפַני.ַהּיֹום.ַוֲעׂשֵ

ם. ׁשָ ה. ַרּבָ ִמְדָרׁש. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ְוָדְרׁשּו. ְוכּו',.

ַעל. ּפָ ׁשֶ ַהְינּו. מֹור,. ּגְ .- . ִהְתַחְלּתָ עֹוָלם:. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו. ָאַמר,. ׁשֶ

ְלֵמָאה. ִיְצָחק. ֶאת. לֹו. ן. ּתֵ ּתִ ׁשֶ תֹו. ׁשָ ּוַבּקָ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ַאְבָרָהם.

ּוּוג.ִלְבנֹו. ֹמר.ִעּמֹו.ַחְסּדֹו.ִלְמצֹא.ַהּזִ ָנה,.ּגְ ׁשָ

ֶדה,.ְוָדְרׁשּו. ּשָׂ ּבַ ֵצא.ִיְצָחק.ָלׂשּוַח. ַוּיֵ ְוֵכן ָמִצינּו.ֵאֶצל.ִיְצָחק,.

ִמְנָחה". ת. ִפּלַ "ּתְ ן. ּקֵ ּתִ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו.

שּוָחה. ׁשְ דֹו. ּיָ ׁשֶ ִרְבָקה. ָצְפָתה. ה,. ַרּבָ ִמְדָרׁש. ּבְ ם. ׁשָ ְוָאְמרּו.

ֲאָלה.ָעָליו.ִמי. ד.ׁשָ דֹול.הּוא.ִמּיָ אי.ָאָדם.ּגָ ה.ָאְמָרה,.ַוּדַ ְתִפּלָ ּבִ

ָרָאה. ׁשֶ ְך.ּכְ ֶדה.ִלְקָראֵתנּו..ְוַאַחר־ּכָ ּשָׂ ֶזה.ַההֹוֵלְך.ּבַ ָהִאיׁש.ַהּלָ
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ּתֹו,.ְוָדְרׁשּו. ר.ִיְצָחק.ַלה'.ְלנַֹכח.ִאׁשְ ְעּתַ ִתיב,.ַוּיֶ ִרְבָקה.ֲעָקָרה.ּכְ

ָבר.ַאֵחר. ר,.ּדָ עֹשֶׁ ִפּלֹות.ּבְ ַפְך.ּתְ ָ ּשׁ ֲחָכֵמינּו,.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ

תֹו. ְתִפּלָ ֵזָרה.ּבִ ָהַפְך.ֶאת.ַהּגְ ׁשֶ

קֹום,.ְוָדְרׁשּו.ֲחָכֵמינּו. ּמָ ע.ּבַ ְפּגַ ִתיב,.ַוּיִ ְוֵכן ָמִצינּו.ֵאֶצל.ַיֲעקֹב.ּכְ

יָחתֹו. ת.ַעְרִבית".ּוֵפֵרׁש.ׂשִ ִפּלַ ן."ּתְ ּקֵ ּתִ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ

ָמַרִני. ִדי.ּוׁשְ ַרְך.ְוָאַמר,.ִאם.ִיְהֶיה.ֱאלִֹהים.ִעּמָ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ְוכּו'.ְוָנַתן.ִלי.ֶלֶחם.ֶלֱאכֹל.ּוֶבֶגד.ִלְלּבֹשׁ.ְוכּו'..ְוָאְמרּו.ֲחָכֵמינּו.

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָנַשל. ם,. ׁשָ ה. ַרּבָ ִמְדָרׁש. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם.

ִנים.. ּבָ ל. ׁשֶ ָתן. ִלְגֻאּלָ ַח. ַמְפּתֵ ָאן. ַוֲעׂשָ ָאבֹות. ל. ׁשֶ יָחָתן. ׂשִ הּוא.

ָהָיה. ִנים.ׁשֶ ֵרה.ׁשָ ע־ֶעׂשְ ל.ָהַאְרּבַ ה,.ּכָ ִמְדָרׁש.ַרּבָ ְועֹוד.ָאְמרּו.ּבְ

ה־ ָ ְיָלה.ּוֶמה.ָהָיה.אֹוֵמר,.ֲחִמּשׁ ּלַ ַכב.ּבַ ֵבית.ָלָבן.לֹא.ׁשָ ַיֲעקֹב.ּבְ

יֹוֵתר. ּבְ ֶזה. ּבָ י.ַיֲעקֹב.ָעַסק. ּכִ ים. ִהּלִ ּתְ ּבִ ׁשֶ ֲעלֹות. יר.ַהּמַ ר.ׁשִ ָעׂשָ

ַלח. ָ ּשׁ ׁשֶ ּמּוָבא..ְוֵכן.ּכְ ָכל.ַלְיָלה.ּכַ ַרְך.ּבְ יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ְלָפֵרׁש.ׂשִ

ד.ָאִחי. יֵלִני.ָנא.ִמּיַ ַרְך.ַהּצִ ו.ָאַמר.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ְלָאִכים.ֶאל.ֵעׂשָ ַהּמַ

ְוכּו'.

ְוַתֲחנּוִנים.. ה. ְתִפּלָ ּבִ ָעְסקּו. דֹוׁשֹות. ַהּקְ הֹות. ָהִאּמָ ל. ּכָ ְוֵכן 

ִביל. ׁשְ ּבִ הֹות. ָהִאּמָ רּו. ִנְתַעּקְ ה. ָלּמָ ְדָרׁש. ּמִ ּבַ ְוָאְמרּו.

ֲחָכֵמינּו. ְוָאְמרּו. ָתם. ִלְתִפּלָ ה. ִמְתַאּוֶ רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
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ְלְקָחה. ּנִ ׁשֶ ּכְ ָרה. ׂשָ ַעל. ָרא(. ַוּיֵ ת. ָרׁשַ ּפָ ה. ַרּבָ )ִמְדָרׁש. ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם.

ַעל. שּוָחה. ׁשְ ָרה. ׂשָ ָהְיָתה. ְיָלה. ַהּלַ ל.אֹותֹו. ּכָ ֲאִביֶמֶלְך. ְלֵבית.

ְלנַֹכח. ִתיב,. ּכְ ּוְבִרְבָקה. ְוכּו',. ָהעֹוָלִמים. ִרּבֹון. ְואֹוֶמֶרת. ֶניָה. ּפָ

זֹו. ָזִוית. ּבְ ָעַמד. ֶזה. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ְוָדְרׁשּו. ּתֹו. ִאׁשְ

ָמִצינּו. ּוְבָרֵחל. ֶלת.. ּלֶ ּוִמְתּפַ זֹו. ָזִוית. ּבְ עֹוֶמֶדת. ְוזֹו. ל. ּלֵ ּוִמְתּפַ

קִֹלי.ְוכּו'.ַנְפּתּוֵלי.ֱאלִֹהים. ַמע.ּבְ י.ֱאלִֹהים.ְוַגם.ׁשָ ַנּנִ ָאְמָרה,.ּדָ ׁשֶ

ׁשֹות.ַהֲחִביבֹות.ְלָפָניו.ְוכּו'.ְוֵכן. ּקָ "י.ּבַ י.ְוכּו'.ּוֵפֵרׁש.ַרׁשִ ְלּתִ ִנְפּתַ

ְועֹוד. ַרְחָמּה.. ֶאת. ח. ְפּתַ ַוּיִ ֱאלִֹהים. ֵאֶליָה. ַמע. ׁשְ ַוּיִ ּה. ּבָ ִתיב. ּכְ

ְוֵעיֵני. ִתיב,. ּכְ ּוְבֵלָאה. ְוכּו'.. ֶניָה. ּבָ ה.ַעל. ְמַבּכָ ָרֵחל. ּה. ּבָ ִתיב. ּכְ

ָהְיָתה.ּבֹוָכה. ֵלָאה.ַרּכֹות,.ְוָדְרׁשּו.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ

ו. ל.ֵעׂשָ ֶחְלקֹו.ׁשֶ ּפֹל.ּבְ ּלֹא.ּתִ ֶלת.ׁשֶ ּלֶ ּוִמְתּפַ

ַלח. ָ ּשׁ ּמּוָבא..ּוְכׁשֶ ה.ּכַ ֶרְך.ַהּזֶ ּדֶ ם.ָהְלכּו.ּבַ ּלָ ָבִשים.ּכֻ ְ ל.ַהּשׁ ְוֵכן ּכָ

ֶהם.ֶאל.יֹוֵסף.ָאְמרּו.ֲחָכֵמינּו.ַז"ל. ְנָיִמין.ִעּמָ ּבִ ַיֲעקֹב.ֶאת.

ֶסף.ַוֲהֵרי.ַהּדֹורֹון. ץ(,.ָאַמר.ָלֶהם.ַיֲעקֹב,.ֲהֵרי.ַהּכֶ ה.ִמּקֵ ִמְדָרׁש.ַרּבָ )ּבְ

ֲעָין,.ֲאַמר.ְלהֹון. ַוֲהֵרי.ֲאֵחיֶכם.ְוכּו',.ֲאָמִרין.ֵלּה.ְצלֹוָתְך.ֲאַנן.ּבַ

ן.ָלֶכם.ַרֲחִמים.ְוכּו',.ִמי. י.ִיּתֵ ּדַ ֲעָין,.ְוֵאל.ׁשַ ִאם.ְצלֹוִתי.ַאּתּון.ּבַ

י. י.הּוא.יֹאַמר.ְלִיּסּוַרי.ּדַ ּסּוִרים.ּדַ ָעִתיד.לֹוַמר.ַלּיִ ׁשֶ

ל.ִלְפֵני. ּלֵ ה.ְלִהְתּפַ ֵבית.ָהֲאסּוִרים.ִהְרּבָ ָהָיה.יֹוֵסף.ּבְ ׁשֶ ְוֵכן ּכְ
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ֵבית. ָעָנה.ְליֹוֵסף.ּבְ ִלים.ִמי.ׁשֶ ּלְ ָאנּו.ִמְתּפַ מֹו.ׁשֶ ַרְך,.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִתיב,. ְנָיִמין.ּכְ ַקח.יֹוֵסף.ֶאת.ּבִ ּלָ ׁשֶ ָהֲאסּוִרים.הּוא.ַיֲעֵננּו..ְוֵכן.ּכְ

ָמִצינּו. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ְוָדְרׁשּו. ְיהּוָדה,. ֵאָליו. ׁש. ּגַ ַוּיִ

ה. ה.ִלְתִפּלָ ׁשָ ַהּגָ

ים. ִמים.ָהַרּבִ ּיָ ּבַ ַוְיִהי. ִתיב,. ּכְ ִמְצַרִים. ּבְ ָהיּו. ׁשֶ ּכְ ֲאבֹוֵתינּו. ְוֵכן 

ַעל. ַוּתַ ְזָעקּו. ַוּיִ ָהֲעבֹוָדה. ִמן. ָרֵאל. ְבֵני־ִיׂשְ ָאְנחּו. ַוּיֵ ָהֵהם.

ֵני־ ּבְ ְצֲעקּו. ַוּיִ ִתיב,. ּכְ ם. ַהּיָ ַעל. ְוֵכן. ָהֱאלִֹהים.. ֶאל. ְוָעָתם. ׁשַ

יֹוָנִתי. ח(,. ּלַ ׁשַ ּבְ ת. ָרׁשַ )ּפָ ה. ַרּבָ ִמְדָרׁש. ּבְ ְוָאְמרּו. ה'.. ֶאל. ָרֵאל. ִיׂשְ

ִמיִעִני.קֹול.לֹא. ַהׁשְ ִמיִעִני.ֶאת.קֹוֵלְך,. ַהׁשְ ְוכּו'. ַלע. ַהּסֶ ַחְגֵוי. ּבְ

ָבר. ּכְ ׁשֶ ַהּקֹול. אֹותֹו. קֹוֵלְך,. ֶאת. ִמיִעִני. ַהׁשְ א. ֶאּלָ ֶנֱאַמר,.

ָתן. ה.ִלְתִפּלָ רּוְך־הּוא.ִמְתַאּוֶ דֹוׁש־ּבָ י.ַהּקָ ִמְצַרִים,.ּכִ י.ּבְ ַמְעּתִ ׁשָ

ם. ן.ׁשָ ָרֵאל.ְוכּו',.ַעּיֵ ל.ִיׂשְ ׁשֶ

ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם. לֹום,.ָידּוַע.ּבְ ָ נּו,.ָעָליו.ַהּשׁ ה.ַרּבֵ ְוֵכן ֹמשֶׁ

ַעל. ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ָיָמיו. ל. ּכָ ָעַסק. ה. ּמָ ּכַ ִלְבָרָכה,.

ה.ְוכּו',.ּוְכִתיב:. ֵעֶגל.־.ַוְיַחל.ֹמשֶׁ ַעְצמֹו.ְוַעל.ִיְשָרֵאל..ָחְשאּו.ּבָ

ְרׁשּו. ה.ּדָ ִעים.יֹום.ְוכּו'..ּוְבִמְדָרׁש.ַרּבָ ם.ַאְרּבָ ֵ ל.ִלְפֵני.ַהּשׁ ָוֶאְתַנּפַ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ד.אֹותֹו. ּמֵ ּלִ ׁשֶ ., ה. ַוְיַחל.ֹמשֶׁ תּוב. ַהּכָ ַעל.

ר. ַהּמָ ֶאת. ה. ֲעׂשֵ ְך,. ּכָ ֱאֹמר. לֹו:. ְוָאַמר. ְלָפָניו. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵאיְך.
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ְך. ּכָ לֹא. רּוְך־הּוא:. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני. ה. ֹמשֶׁ ָאַמר. ְוכּו'.. ָמתֹוק.

ר.ָמתֹוק,. ה.ֶאת.ַהּמָ ל.ֶוֱאֹמר.ֲעׂשֵ ּלֵ ָמָרה,.ֱהֵוי.ִמְתּפַ .ִלי.ּבְ ָאַמְרּתָ

א.אֹוָתם,.ֱהֵוי.ַוְיַחל. ָרֵאל.ְוַרּפֵ ל.ִיׂשְ ו.ֳחִלי.ְמִריָרָתם.ׁשֶ ַאף.ַעְכׁשָ

ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ד. ְמַלּמֵ ַוְיַחל,. ַמהּו. ָחָדׁש. זַֹהר. ּבְ ּוְכִתיב. ה.. ֹמשֶׁ

ַתן.ַנְפׁשֹו. ּנָ ָנן.ָאְמִריַנן,.ַעד.ׁשֶ ֲאָחַזּתּו.ַחְלָחָלה..ַרּבָ ֲעֵליֶהם.ַעד.ׁשֶ

ְכִתיב,.ְוִאם.ַאִין. א.ּדִ ה.ּוִמן.ָהעֹוָלם.ַהּבָ ֲעֵליֶהם.ִמן.ָהעֹוָלם.ַהּזֶ

ל. ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ ִלים. ְמַרּגְ ּבַ ָרכֹות.ל"ב(..ָחְשאּו. ּבְ ֶכת. ַמּסֶ ּבְ ם. ּגַ ן. )ְוַעּיֵ ְמֵחִני.ָנא,.

ִמְרָים. ּבְ ְוֵכן. ְוכּו',. ה. ֹמשֶׁ ְצַעק. ַוּיִ ְתאֹוְנִנים. ּמִ ּבַ ה,. ֹמשֶׁ

ָנא. ְרָפא. ָנא. "ֵאל. ה'. ֶאל. ה. ֹמשֶׁ ְצַעק. ַוּיִ ִתיב,. ּכְ ְצָשְרָעה. ּנִ ׁשֶ ּכְ

ן.ֶאל. ִתיב,.ָוֶאְתַחּנַ ֵנס.ָלָאֶרץ.ּכְ ּלֹא.ִיּכָ ְגָזר.ָעָליו.ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ָלּה"..ְוֵכן.ּכְ

ת. ָרׁשַ )ּפָ ה. ַרּבָ ִמְדָרׁש. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ְוָאְמרּו. ה'.

ְוִאיָתא. ן,. ָוֶאְתַחּנַ ִמְנַין. ּכְ ִפּלֹות. ּתְ תקש"ו. ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ָרָכה(. ּבְ

ם. ן.ׁשָ ְוַעּיֵ ַנֲעֶנה.. ה.ַאַחת.ָהָיה. ִפּלָ ּתְ ל.עֹוד. ּלֵ ִאם.ָהָיה.ִמְתּפַ ׁשֶ

קּותֹו.. ּלְ ִהְסּתַ יֹום. ּבְ ה. ֹמשֶׁ ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ִפּלֹות. ּתְ ה. ּמָ ּכַ ְדָרׁש. ּמִ ּבַ

ִלים. יֲעָך.ֵמֲעַצת.ְמַרּגְ ל.ָיּה.יֹוׁשִ ּלֵ ַע.ִהְתּפַ ְוֵכן.ַעל.ְיהֹוׁשֻ

ח. ּשַ ּתַ ל.ָעָליו.ָהַלְך.ְוִהׁשְ ּלֵ ה.לֹא.ִהְתּפַ ּמֹשֶׁ ָרָאה.ׁשֶ ׁשֶ ֵלב.ּכְ ְוֵכן ּכָ

ֲעַצת. ּבַ ת. ִנּסָ ִיְהֶיה. ּלֹא. ׁשֶ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאבֹות. ִקְבֵרי. ַעל.

ִלים. ְמַרּגְ
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ה,. ְחּתָ ַקח.ֶאת.ַהּמַ ה.קַֹרח,.ַוּיִ ַמֲעׂשֵ ֶגף.ּבְ ֵעת.ַהּנֶ ְוֵכן ַאֲהרֹן.ּבְ

ָאנּו. מֹו.ׁשֶ ַרְך.ּכְ ל.ִלְפֵני.ה'.ִיְתּבָ ּלֵ ה.ָאז.ְמֹאד.ְלִהְתּפַ ְוִהְרּבָ

ה.ְוכּו'. ְחּתָ ּמַ ָעָנה.ְלַאֲהרֹן.ּבַ ִלים.ִמי.ׁשֶ ּלְ ִמְתּפַ

יְנָחס. ּפִ ֲעֹמד. ַוּיַ ִתיב,. ּכְ ַהֵעָדה. ִמּתֹוְך. קּומֹו. ּבְ יְנָחס. ּפִ ְוֵכן 
ל. ַוְיַפּלֵ

ַע. ְיהֹוׁשֻ ְקַרע. ַוּיִ ָרֵאל,. ׂשְ ִמּיִ ָהַעי. י. ַאְנׁשֵ ִהּכּו. ׁשֶ ּכְ ַע. ְיהֹוׁשֻ ְוֵכן 

ֲאָהּה.ה'. ַוּיֹאֶמר. ְוכּו'. ַאְרָצה. ָניו. ּפָ ַעל. ּפֹל. ַוּיִ ְמלֹוָתיו. ׂשִ

ֱאלִֹהים.ְוכּו'.

ה'. ַאף. ַחר. ַוּיִ ָרֵאל,. ִיׂשְ ָחְשאּו. ׁשֶ ּכְ ֹוְפִשים. ַהּשׁ יֵמי. ּבִ ְוֵכן 

ָֹרֵאל,. ֵני־ִיׁשְ ַיד.אֹוְיֵביֶהם..ֶמה.ָעׂשּו.ּבְ ָרֵאל.ּוְנָתָנם.ּבְ ִיׂשְ ּבְ

ׁשֹוֵפש. ֲעֵליֶהם. ְוֶהֱעִמיד. ֲעֵליֶהם. ִרֵחם. ׁשֶ ַעד. ה'. ֶאל. ְזֲעקּו. ַוּיִ

ָכל.ׁשֹוֵפש.ְוׁשֹוֵפש. יָלם,.ְוֵכן.ָהָיה.ּבְ ְוִהּצִ

ַאְסרּוהּו. ים.ֶאת.ֵעיָניו,.ַוּיַ ּתִ ִלׁשְ רּו.ּפְ ּקְ ּנִ ׁשֶ ּבֹור.ּכְ ְמׁשֹון.ַהּגִ ְוֵכן ׁשִ

ָנא. ָזְכֵרִני. ַוּיֹאַמר. ה'. ֶאל. ְמׁשֹון. ׁשִ ְקָרא. ַוּיִ ִים. ּתַ ֻחׁשְ ּנְ ּבַ

ַעם.ְוכּו'. ֵקִני.ָנא.ַאְך.ַהּפַ ְוַחּזְ

ּוָבכֹה. ה'. ֶאל. ל. ּלֵ ְתּפַ ַוּתִ ַרְחָמּה,. ָסַגר. ה'. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ה. ַחּנָ ְוֵכן 
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ֲחָכֵמינּו. ְוָדְרׁשּו. ל,. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָתה. ִהְרּבְ י. ּכִ ְוָהָיה. ְוכּו'. ה. ִתְבּכֶ

ה. ְרּבֶ ל.ַהּמַ ּכָ אן.ׁשֶ ְדָרׁש.ׁשֹוֵחר.שֹוב".ִמּכָ "ּמִ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ּבַ

יִקים. ֶכת.יֹוָמא.כ"ש,.ַצּדִ ַמּסֶ ה.הּוא.ַנֲעֶנה..ְוֵכן.ָאְמרּו.ּבְ ְתִפּלָ ּבִ

ִתיב. ּכְ ְוֵכן. ַמַעת.. ִנׁשְ ָתם. ִפּלָ ּתְ ה,. ְתִפּלָ ּבִ ין. ְרּבִ ּמַ ׁשֶ ְזַמן. ל. ּכָ .-

ה. ַער.ַהּזֶ י.ִלְפֵני.ה'.ְוכּו'.ֶאל.ַהּנַ ּפְֹך.ֶאת.ַנְפׁשִ ה:.ָוֶאׁשְ ֵאֶצל.ַחּנָ

ה.ַוּתֹאַמר.ְוכּו',.ְוָדְרׁשּו.ֲחָכֵמינּו. ל.ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ י.ְוכּו'.ַוּתִ ְלּתִ ּלָ ִהְתּפַ

ָבִרים. ּדְ סֹוֶדֶרת. ִהְתִחיָלה. שֹוב". "ׁשֹוֵחר. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם.

ִעם.ִוּדּוִיים.

ָרֵאל,. ים.ַעל.ִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ ְברּו.ַהּפְ ּגָ ׁשֶ ִביא.ּכְ מּוֵאל.ַהּנָ יֵמי.ׁשְ ְוֵכן ּבִ

ָתה. ְצּפָ ַהּמִ ָרֵאל. ִיׂשְ ל. ּכָ ֶאת. ִקְבצּו. מּוֵאל. ׁשְ ַוּיֹאֶמר.

ַמִים. ֲאבּו. ׁשְ ַוּיִ ָתה. ְצּפָ ַהּמִ ְבצּו. ּקָ ַוּיִ ה'. ֶאל. ַעְדֶכם. ּבַ ל. ּלֵ ְוֶאְתּפַ

ְזַעק. ַוּיִ ִים(. ּמַ ּכַ ם. ְפכּו.ִלּבָ ָ ּשׁ ים.ׁשֶ כּו.ִלְפֵני.ה'..)ּוֵפְרׁשּו.ַהְמָפְרׁשִ ּפְ ׁשְ ַוּיִ

ֲעֵנהּו.ה'. ָרֵאל.ַוּיַ ַעד.ִיׂשְ מּוֵאל.ֶאל.ה'.ּבְ ׁשְ

ִצינּו.ֵאֶצל. ּמָ מֹו.ׁשֶ ה,.ּכְ ְתִפּלָ ה.ּבִ ִביִאים.ָעְסקּו.ַהְרּבֵ ל.ַהּנְ ְוֵכן ּכָ

ּוֵפְרׁשּו. ְלָפָניו,. י. ָעַמְדּתִ ר. ֲאׁשֶ ה'. ַחי. ָאַמר,. ׁשֶ הּו. ֵאִלּיָ

ת. ּמֵ ׁשֶ ה..ְוֵכן.ּכְ ְתִפּלָ ר.ֲאִני.ָרִגיל.ַלֲעֹמד.ְלָפָניו.ּבִ ים.ֲאׁשֶ ַהְמָפְרׁשִ

ֱאלַֹהי. ה'. ַוּיֹאַמר. ה'. ֶאל. ְקָרא. ַוּיִ ִתיב,. ּכְ ְרִפית. ַהּצָ ל. ׁשֶ ָנּה. ּבְ

ַהר. ּבְ ְוֵכן. הּו.. ֵאִלּיָ קֹול. ּבְ ה'. ַמע. ׁשְ ַוּיִ ֶלד. ַהּיֶ ֶנֶפׁש. ָנא. ב. ׁשָ ּתָ
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ְוָרָצה. ַעל. ַהּבַ ְנִביֵאי. ְוֶאת. ָרֵאל. ִיׂשְ ל. ּכָ ֶאת. ץ. ּבֵ ּקִ ׁשֶ ּכְ ְרֶמל. ַהּכַ

הּו. ֵאִלּיָ ׁש. ּגַ ַוּיִ ִתיב,. ּכְ ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ ֱאלִֹהים. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָלֶהם. ְלַגּלֹות.

ַדע. ָרֵאל.ַהּיֹום.ִיּוָ ִביא.ַוּיֹאַמר.ה'.ֱאלֵֹהי.ַאְבָרָהם.ִיְצָחק.ְוִיׂשְ ַהּנָ

ים. ּסִ ַהּנִ ל. ּכָ ַעל. ְוֵכן. ֲעֵנִני.. ה'. ֲעֵנִני. ְוכּו'. ֱאלִֹהים. ה. ַאּתָ י. ּכִ

י. ע.ּכִ ע,.ָאְמרּו.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.ֶוֱאִליׁשָ ה.ֱאִליׁשָ ָעׂשָ ׁשֶ

ל. ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ ִתיב. ּכְ ִביא. ַהּנָ יֹוָנה. ּבְ ְוֵכן. ָעֵבד.. ּדְ ַרֲחֵמי.הּוא. ּבְ ָעֵבד.

ה.ַלֲחַבּקּוק. ִפּלָ ִתיב,.ּתְ ֲחַבּקּוק.ּכְ ָגה.ְוכּו'..ְוֵכן.ּבַ ֵעי.ַהּדָ יֹוָנה.ִמּמְ

ְרׁשּו.ֲחָכֵמינּו. ִביִאים.ּדָ ל.ַהּנְ ְגיֹונֹות.ְוכּו'.ְוֵכן.ַעל.ּכָ ִביא.ַעל.ׁשִ ַהּנָ

יִקים. ת.ַצּדִ ָרא,.ּוְתִפּלַ ת.ַוּיֵ ָרׁשַ ה.ּפָ ִמְדָרׁש.ַרּבָ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ּבְ

ם:. ׁשָ ִתיב. ּכְ כ"ז,. ִיְרְמָיה. ן. ְוַעּיֵ ָרֵאל.. ִיׂשְ ְנִביֵאי. ֵאּלּו. .- ַמע. ִיׁשְ

ה'.ְצָבאֹות". "ְוִאם.ְנִביִאים.ֵהם.ְוכּו'.ּוָפְגעּו.ּבַ

ל.ָיָמיו. יֹוֵתר.ּכָ לֹום,.הּוא.ָעַסק.ּבְ ָ ֶלְך,.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ְוֵכן ּדָ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ ָועֹות. ּוׁשְ ּוְזָעקֹות. ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ

ר. ְלַחּבֵ ָכה. ּזָ ׁשֶ ַעד. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. הּוא.

ְועֹות. ְוׁשַ ְצָעקֹות. ָמֵלא. ּלֹו. ּכֻ ׁשֶ דֹוׁש. ַהּקָ ים. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ה. ִמּזֶ

זַֹהר.ָחָדׁש. ְרׁשּו.ּבְ ַרְך..ַוֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ּדָ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ִמיהּוָדה,. א. ּבָ ׁשֶ ִוד. ּדָ ֶזה. ָהעֹוֵרב. ֶאת. ח. ּלַ ַוְיׁשַ נַֹח,. ת. ָרׁשַ ּפָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִמיד. ּתָ קֹוֵרא. ָהָיה. ׁשֶ ֶאֶעְרֶבּנּו,. ָאנִֹכי. ָאַמר. ׁשֶ
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ם. ָהִרים.)ְלִהְתּבֹוֵדד.ׁשָ ָהָיה.הֹוֵלְך.ּבֶ ָבר.ַאֵחר.ׁשֶ עֹוֵרב.ְוכּו',.ּדָ ּכְ

עֹוֶלה. ְוָדִוד. ְכִתיב,. ּדִ עֹוֵרב. ּכְ ַרְך(. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש.

יִתים.עֹוֶלה.ּובֹוֶכה.ְורֹאׁש.לֹו.ָחפּוי.ְוכּו'. ַמֲעֵלה.ַהּזֵ ּבְ

ִתיב. ּכְ ׁש. ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ֶאת. ָנה. ּבָ ׁשֶ ּכְ נֹו. ּבְ לֹֹמה. ׁשְ ְוֵכן 

ֶנֶגד. ה'. ח. ִמְזּבַ ִלְפֵני. לֹֹמה. ׁשְ ֲעֹמד. ַוּיַ ח',. ְמָלִכים־א. ּבִ

תֹו. ִפּלָ ל.ּתְ ם.ּכָ ן.ׁשָ ַמִים,.ַעּיֵ ָ יו.ַהּשׁ ּפָ ְפרֹשׁ.ּכַ ָרֵאל.ַוּיִ ל.ְקַהל.ִיׂשְ ּכָ

ב. ּסֵ ִתיב.ֶאְצלֹו,.ַוּיַ ָחְליֹו.ּכְ הּו.ֶמֶלְך.ְיהּוָדה.ּבְ ֲאִריכּות..ְוֵכן.ִחְזִקּיָ ּבַ

ל.ְוכּו'. ּלֵ ְתּפַ יר.ַוּיִ ָניו.ֶאל.ַהּקִ הּו.ּפָ ִחְזִקּיָ

ְתרֹון. ּפִ ר. ִלְנבּוַכְדֶנּצַ יד. ְלַהּגִ ֻהְצַרְך. ר. ֲאׁשֶ ּכַ אל. ָדִנּיֵ ּבְ ְוֵכן 

ְוַלֲחַנְנָיה. ֲאַזל. ְלַבְיֵתּה. אל. ִנּיֵ ּדָ ֱאַדִין. ִתיב,. ּכְ ַהֲחלֹום.

ָתא.הֹוַדע.ְוַרֲחִמין.ְלִמְבֵעא.ִמן.ֳקָדם.ֱאָלּה. ֵאל.ַוֲעַזְרָיה.ִמּלְ ִמיׁשָ

ר. ֲאׁשֶ ֶלְך. ַהּמֶ ְרָיֶוׁש. ּדָ ַזר. ּגָ ר. ְוַכֲאׁשֶ ְוכּו',. ָנא. ּדְ ָרָזא. א.ַעל. ַמּיָ ׁשְ

ָיִמים. ֹחֶדׁש. ַעד. ים. ַוֲאָנׁשִ ֱאלִֹהים. ל. ּכָ ִמן. ל. ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ִאיׁש. ל. ּכָ

ין. ְוַכּוִ ְלַבְיֵתּה. ַעל. אל. ְוָדִנּיֵ ם,. ׁשָ ִתיב. ּכְ ָהֲאָריֹות. ְלֹגב. ַלְך. ֻיׁשְ

ָלָתא.ְביֹוָמא.הּוא. ֵלם.ְוִזְמִנין.ּתְ יֵתּה.ֶנֶגד.ְירּוׁשְ ִעּלִ ִתיָחן.ֵלּה.ּבְ ּפְ

ָהֲאָריֹות. ְלֹגב. ַלְך. ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוַגם. ֱאָלֵהּה.. ֳקָדם. ּומֹוֵדא. א. ְמַצּלֵ

ִמי. ִלים. ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ה. ִהְרּבָ

ם. ֵ ע.ְוָצַעק.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּוַ ֹגב.ָהֲאָריֹות.ְוכּו'..ְוֵכן.ׁשִ אל.ּבְ ָעָנה.ְלָדִנּיֵ ׁשֶ
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ָנה. ָוֶאּתְ אל.ש'(:. ִנּיֵ )ָדּ תּוב. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַלִים. ְירּוׁשָ ן. ֻחְרּבַ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ

ק. צֹום.ְוׂשַ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ּבְ ִפּלָ ׁש.ּתְ ַני.ֶאל.ה'.ָהֱאלִֹהים.ְלַבּקֵ ֶאת.ּפָ

א.ה'.ְוכּו',. ֶדה.ָוֹאְמָרה.ָאּנָ ְלָלה.ַלה'.ֱאלַֹהי.ָוֶאְתּוַ ָוֵאֶפר.ָוֶאְתּפַ

ה.ְוכּו'.. ְתִפּלָ ר.ּבִ ָמע.ְוכּו'.ְועֹוד.ֲאִני.ְמַדּבֵ ה.ֱאלַֹהי.ָאְזְנָך.ּוׁשְ ַהּשֵ

ֲאִריכּות. תֹו.ּבַ ִפּלָ ל.ּתְ ם.ּכָ ן.ׁשָ ַעּיֵ

ן.ָהֵאׁש. ְבׁשַ ּכִ ְלכּו.ְלתֹוְך. ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַוֲעַזְרָיה. ֵאל. ֲחַנְנָיה.ִמיׁשָ ְוֵכן 

ֲהֵוי. ין.ַעל.ּדַ ֵזיב.ְלִאּלֵ ף.נ"ז,.ָמאן.ׁשְ ּזַֹהר.ַאֲחֵרי.ּדַ ִתיב.ּבַ ּכְ

ָאנּו. ֶזה. ְוַעל. ם. ׁשָ ן. ַעּיֵ ְוכּו',. הּוא. ִריְך. ּבְ א. ֻקְדׁשָ ָקֵמי. ָלן. ַמּצְ

ן. ְבׁשַ ּכִ תֹוְך. ּבְ ַוֲעַזְרָיה. ֵאל. ִמיׁשָ ַלֲחַנְנָיה. ָעָנה. ׁשֶ ִמי. ִלים. ּלְ ִמְתּפַ

ָהֵאׁש.הּוא.ַיֲעֵננּו.

ׁש. ָהר.ְוכּו'.ְלַבּקֵ ם.צֹום.ַעל.ַהּנָ ִתיב,.ָוֶאְקָרא.ׁשָ ֶעְזָרא.ּכְ ְוֵכן ּבְ

ה.ֵמֱאלֵֹהינּו.ְוכּו'. ַבְקׁשָ צּוָמה.ַוּנְ ָרה.ְוכּו'.ַוּנָ ֶרְך.ְיׁשָ ּנּו.ּדֶ ִמּמֶ

ים.ָנְכִרּיֹות.ָצַעק.ֶעְזָרא. ָרֵאל.ָנׁשִ אּו.ִיׂשְ ׂשְ ּנָ ׁשֶ ָעֵתר.ָלנּו..ְוֵכן.ּכְ ַוּיֵ

ַני.ֵאֶליָך.ְוכּו',. י.ְלָהִרים.ֱאלַֹהי.ּפָ י.ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ָמָרה.ַעל.זֹאת:.ּבֹשְׁ

ֲאִריכּות. תֹו.ּבַ ִפּלָ ל.ּתְ ן.ֶעְזָרא.ש'.ּכָ ַעּיֵ

ה. לּו.ַהְרּבֵ ּלְ יָרה.ָצֲעקּו.ְוִהְתּפַ ן.ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר.ּבְ ַכי.ְוֶאְסּתֵ ְוֵכן ָמְרּדֳ
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ר. ֶאְסּתֵ ּוְבִמְדַרׁש. ר. ֶאְסּתֵ ת. ְמִגּלַ ּבִ ְמבָֹאר. ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ִני. ּוְבַתְרּגּום.ׁשֵ

ל. ּכָ ָלנּו. רּו. ְוִסּדְ דֹוָלה. ַהּגְ ֶנֶסת. ּכְ י. ַאְנׁשֵ אּו. ּבָ ְך. ַאַחר־ּכָ ְוֵכן 

ֲחִרית,. ׁשַ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ָאָדם.ְלַהּשׁ ל.ּכָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ִפּלֹות.ׁשֶ ַהּתְ

ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוַנם. ֲחָכֵמינּו. ל. ּכָ ְוֵכן. ְוַעְרִבית,. ִמְנָחה. ּבְ מּוָסף,. ּבְ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד. ִהְרּבּו. ְוָהֲאמֹוָרִאים,. ִאים. ּנָ ַהּתַ ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ

ִאים. ּנָ ת.ַהּתַ ִפּלַ ָרכֹות.ּתְ ֶכת.ּבְ ַמּסֶ ְמבָֹאר.ּבְ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ְוֵכן. ֵרה.. ֶעׂשְ ֹמֶנה. ׁשְ ת. ִפּלַ ּתְ ל.ַאַחר. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלַעְצָמם. רּו. ּדְ ּסִ ׁשֶ

גֹון. ָבר.ְוָדָבר,.ּכְ ל.ּדָ ְפָרִשּיּות.ַעל.ּכָ ִפּלֹות.ּבִ ה.ּתְ רּו.ָלנּו.ַהְרּבֵ ִסּדְ

ְרנֹו. ּגָ ֶאת. ָלֹמד. ָהָאָדם. ְכָנס. ּנִ ׁשֶ ּכְ נּו. ּקְ ּתִ ְוֵכן. ֶרְך. ַהּדֶ ת. ִפּלַ ּתְ

ִרי. ּכְ ָרָכה.ּבַ ַלח.ּבְ ׁשְ ּתִ ָפֶניָך.ה'.ֱאלֵֹהינּו.ׁשֶ יֹאַמר:.ְיִהי.ָרצֹון.ִמּלְ

ְיִהי. יֹאַמר:. ְרָחץ. ַלּמֶ ָהָאָדם. ְכָנס. ּנִ ּוְכׁשֶ מ"ב(,. ְמִציָעה. ָבא. )ָבּ ה. ַהּזֶ

ֵמאּור. יֵלִני. ְוַתּצִ ְותֹוִציֵאִני. לֹום. ְלׁשָ ְכִניֵסִני. ּתַ ׁשֶ ָפֶניָך. ִמּלְ ָרצֹון.

ְכָנס.ָהָאָדם. ּנִ ׁשֶ ה.ְוַכּיֹוֵצא.ּבֹו.ֶלָעִתיד.ָלבֹוא.)ּבָרכֹות.ס(,.ְוֵכן.ּכְ ַהּזֶ

ִלי. ֶזה. ֵעֶסק. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ָפֶניָך. ִמּלְ ָרצֹון. ְיִהי. יֹאַמר:. ם. ּדָ ְלָהִקיז.

ָרצֹון. ְיִהי. יֹאַמר:. ִלְכַרְך. ְכָנס. ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן. ם(,. )ׁשָ ְוכּו'. ִלְרפּוָאה.

ְוֶהְחִלישּו. ם(,. )ׁשָ לֹום. ְלׁשָ ה. ַהּזֶ ַרְך. ַלּכְ ְכִניֵסִני. ּתַ ׁשֶ ָפֶניָך. ִמּלְ

ּלֹו. ל.ַהּיֹום.ּכֻ ל.ָהָאָדם.ּכָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ְוָאְמרּו.ַהְלַואי.ׁשֶ
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ה. ַהְרּבֵ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְוָעְסקּו. יִקים. ַצּדִ ה. ּמָ ּכַ אּו. ּבָ ְך. ַאַחר־ּכָ ְוֵכן 

ָהֲאִר"י. א. ּבָ ׁשֶ ַעד. ה,. ַהְרּבֵ ּוִפּיּוִשים. ִפּלֹות. ּתְ רּו. ְוִחּבְ

רּו.ָלנּו. ים.ְוִחּבְ דֹוׁשִ יק.ִלְבָרָכה,.ְוַתְלִמיָדיו.ַהּקְ דֹוׁש.ֵזֶכר.ַצּדִ ַהּקָ

ְך. ֲעֵרי.ִצּיֹון".ְוכּו'.ְוַאַחר־ּכָ ֶפר."ׁשַ מֹו.ַהּסֵ ִפּלֹות.ּכְ ה.ּתְ ּמָ ן.ּכַ ם.ּכֵ ּגַ

ְוָעַסק. ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש. ַהּקָ ם־שֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ א. ּבָ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ַמֲעַלת. ֶדל. ּגֹ ה. ְוִגּלָ ּוִבְפִריׁשּות. ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ה. ַהְרּבֵ

ָחְכַמת. ְיסֹוד. ַעל. דּו. ְתַיּסְ ּנִ ׁשֶ ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים. ּסְ ּבַ דּוַע. ּיָ ּכַ

יק.ִלְבָרָכה. דֹוׁש,.ֵזֶכר.ַצּדִ ם־שֹוב.ַהּקָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

יק.מֹוֵרנּו. ּדִ ה.שֹוב".ְלָהַרב.ַהּצַ ֵסֶפר."סּור.ֵמָרע.ַוֲעׂשֵ ן ּבְ ְוַעּיֵ

ם,.ֵאין.ְלָך.ִמְבַחר. ַתב.ׁשָ ּכָ יְדְשׁשֹוב.ׁשֶ י.ְצִבי.ִמּזִ ָהַרב.ַרּבִ

ַלְיָלה. ֲחצֹות. ַאַחר. זֹו. ָעה. ׁשָ ּבְ ִאם. י. ּכִ ְלִהְתּבֹוְדדּות. ָהֵעת.

ֲעוֹונֹוֶתיָה. ר.ִנְתַרֲחָקה.ּבַ ׁש.ַעל.ַנְפׁשֹו.ָהֻאְמָלָלה.ֲאׁשֶ ַלֲעֹמד.ּוְלַבּקֵ

ר. ִויַדּבֵ ָעַבר,. ֶ ּשׁ ַמה. ל. ּכָ זֹו. ָעה. ׁשָ ּבְ ׁש. ִויַחּפֵ ים,. ַהַחּיִ קֹור. ִמּמְ

ְדָבִרים. ּבִ ְוַרְגַלִים. ָיַדִים. ּוש. ִפּשׁ ּבְ ַרּבֹו. ִלְפֵני. ֶעֶבד. ּכְ ִלּבֹו. ֵמַעל.

ה. ְתִפּלָ ר.ּבִ ר.ְיַדּבֵ ֵבן.ִלְפֵני.ָאִביו,.ּוְבָכל.ָלׁשֹון.ֲאׁשֶ ים.ֵלאֹמר.ּכְ ַרּכִ

ָברֹו. ְלׁשֹוָנּה.ְוׁשֹוֵמַע,.ְלַמַען.ָירּוץ.ּדְ ר.ּבִ ַדּבֵ ּמְ ִדיָנה.ׁשֶ ְלׁשֹון.ַהּמְ ּבִ

ׁש. ִויַבּקֵ ָעיו. ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוָתיו. ַעל. ּכֹוֵאב. ר. ֲאׁשֶ ֵלב. ֵאב. ִמּכְ ְמֵהָרה.

קכ"ד. ַדף. ָנׂשא. ת. ָרׁשַ ּפָ ַהּזַֹהר. ּוְכִדְבֵרי. ּוְסִליָחה,. ְמִחיָלה.
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ָבִרים. ּדְ ִוּדּוי. א. ֶאּלָ ָלנּו. ַאר. ּתָ ֶאׁשְ ָלא. א. ׁשָ ּדָ ִמּקְ י. ּבֵ ָחִריב. ִמּדְ

ֵלב. ּבְ ּוְלִיְרָאתֹו. ַלֲעבֹוָדתֹו. ְעְזֵרהּו. ּיַ ׁשֶ ֵמֱאלָֹהיו. ׁש. ִויַבּקֵ ְלַבד.. ּבִ

ֲעִניִתים. ַהּתַ ל. ִמּכָ ִנְבָחר. ֶזה. אי. ּוְבַוּדַ ֶזה. ִעְנָין. ּבְ ְוַיֲאִריְך. ֵלם. ׁשָ

ִמּדֹות". ית. "ּבֵ ֵסֶפר. ם. ׁשֵ ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ ם. ׁשָ ּוֵמִביא. ם,. ׁשָ ן. ַעּיֵ ְוכּו'.

ִריְך. ּצָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ְלָהֲאִר"י,. ַהְמֻיָחס. ַיד. ִתיַבת. ּכְ

ַרְך.ַרּכֹות,. ר.ָלֵאל.ִיְתּבָ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ִויַדּבֵ ָהָאָדם.ְלִהְתּבֹוֵדד.ּבֵ

אן.ְלׁשֹונֹו. ר.ָהֶעֶבד.ֶאל.ַרּבֹו.ּוֵבן.ִעם.ָאִביו,.ַעד.ּכָ ר.ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ

יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש. ַהּקָ ם־שֹוב,. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלִמיֵדי. ּתַ ל. ּכָ ְוֵכן 

א.ֶנְכּדֹו.הּוא.ֲאדֹוֵננּו. ּבָ ה.ַעד.ׁשֶ ֶרְך.ַהּזֶ ּדֶ ִלְבָרָכה,.ָהְלכּו.ּבַ

פּון,. ְוַהּצָ נּוז. ַהּגָ אֹור. ָהאֹורֹות,. אֹור. דֹוׁש,. ַהּקָ נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו.

ַעל. ּבַ ֶרְסָלב. ִמּבְ ִלְבָרָכה,. ְוָקדֹוׁש. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ַנְחָמן,. י. ַרּבִ ָהַרב.

ֶרְך. ׁש.ַהּדֶ ָאר.ְסָפִרים.ְוִחּדֵ ר.ִסְפֵרי."ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ּוׁשְ ַהְמַחּבֵ

ְוָעַסק. ֵמעֹוָלם. ֲאבֹוֵתינּו. ּבֹו. ְרכּו. ּדָ ׁשֶ ה,. ַהּזֶ דֹוׁש. ְוַהּקָ ן. ׁשָ ַהּיָ

ּוַבְיָעִרים,. דֹות. ּשָׂ ּבַ ְוִהְתּבֹוְדדּות. ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ה. ַהְרּבֵ

ְוָאַמר. ם,. ׁשָ ן. ַעּיֵ דֹוׁשֹות. ַהּקְ ַהְנָהגֹוָתיו. ּבְ ן. ְלַקּמָ ר. ְיֻסּפַ ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ן."ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.ב'.ִסיָמן.צ"ג(.ְוהּוא. ה.)ַעּיֵ ִפּלָ ל.ִעְסקֹו.הּוא.ּתְ ּכָ ׁשֶ

ִרים. ָרִכים.ְיׁשָ ד.אֹוָתנּו.ּדְ ַכת.ֲאֵפָלֵתנּו.ְלַלּמֵ ֶחׁשְ ֵהִאיר.ֵעיֵנינּו.ּבְ

נּו.ְלַבְבֶכם. יו:.ּתְ ַעם.ַאַחת.ַלֲאָנׁשָ ֶזה..ְוָאַמר.ּפַ ֵאיְך.ְלִהְתַנֵהג.ּבָ
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ְרכּו. ּדָ ן.ׁשֶ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ הּוא.ַהּדֶ ֶרְך.ָחָדׁש.ׁשֶ ִלי.ְואֹוִליְך.ֶאְתֶכם.ַעל.ּדֶ

ּבֹו.ֲאבֹוֵתינּו.ֵמעֹוָלם.

רּות. ּבְ ִהְתּגַ ֶדל. ִמּגֹ ֵצל. ְלִהּנָ ֵעָצה. ׁשּום. ֵאין. ר. ֲאׁשֶ ָלנּו. ה  ְוִגּלָ

ֶאת. יל. ְלַהְכׁשִ ה. ּוִמְתַאּוֶ ׁשֹוֵקק. הּוא. ִמיד. ּתָ ׁשֶ ֶצר. ַהּיֵ

ֵאיֶזה.ָמקֹום. ל.ָאָדם.ּבְ ר.ּכָ ָהָאָדם,.ַרק.ַעל־ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות.ֲאׁשֶ

ל.ֶאָחד.יֹוֵדַע. ר.ּכָ ִפי.ֲאׁשֶ הּוא.ּכְ הּוא.ּוְבֵאיֶזה.ַמְדֵרָגה.ׁשֶ ּוְזַמן.ׁשֶ

ע.ְלַעְצמֹו.ָמקֹום.ְמֻיָחד. ֶאת.ִנְגֵעי.ְלָבבֹו.ּוַמְכאֹוֵבי.ַנְפׁשֹו,.ִיְקּבַ

ָלׁשֹון. עֹוֵבר.ָעָליו.ּבְ ֶ ל.ַמה.ּשׁ ַרְך.ִמּכָ ם.ְלָבבֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ּפְֹך.ׁשָ ִלׁשְ

ַרְך. ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו. ָקְרֵבהּו. ּיְ ׁשֶ ׁשֹו. ּוְלַבּקְ ּבֹו,. ִרים. ְמַדּבְ ָאנּו. ׁשֶ

לֹום,.ַוֲאִפּלּו. ָבר.ַחס.ְוׁשָ ַעל.ּדָ ת.ַהּבַ ֶרׁשֶ ּלֹא.ִיָתֵפס.ּבְ ְוַיְעְזֵרהּו.ׁשֶ

ל.ִאם.לֹא.ִיְתָיֵאׁש. ְכׁשַ ּנִ ֶ ה.ּשׁ ּמֶ ל.ּבַ לֹום,.ִנְכׁשַ ָבר.ַחס.ְוׁשָ ִאם.ּכְ

ָלקּום. אי. ַוּדַ ּבְ ה. ִיְזּכֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ּוְתִפּלָ ָעָקה. ִמּצְ ַעְצמֹו.

ִאין. ַפאְלש. ֵמען. ָאז. ֲאִפּלּו. ׁשֹון:. ַהּלָ ֶזה. ּבְ ְוָאַמר. ִפיָלתֹו,. ִמּנְ

ֶמען. אּון. ַרייש. ׁשְ ֶמען. אּון. ֶמען. ַרייש. ׁשְ ַאַריין,. ָלאֶשא. ַאּבְ

ְוצֹוֲעִקים[. ְוצֹוֲעִקים. צֹוֲעִקים. ּבֹוץ,. ְלתֹוְך. נֹוְפִלים. ִאם. ]ֲאִפּלּו. ַרייש. ׁשְ

ה.ְלׁשֹונֹות. ה.ְוַכּמָ ַכּמָ ה.ּבְ ר.ִמּזֶ ּבֵ יחֹות.ָהַר"ן(,.ְוֵכן.עֹוד.ּדִ )ׂשִ

ל. ּלֵ ְתּפַ ּיִ ים.ִהְזִהיר.ְמֹאד,.ׁשֶ ִמּיִ ׁשְ ם.ַעל.ָצְרֵכי.ָהָאָדם.ַהּגַ ְוֵכן ּגַ

ָבר. דֹול.ְוֵהן.ּדָ ָבר.ּגָ ְחַסר.לֹו.ֵהן.ּדָ ּיֶ ָבר.ׁשֶ ל.ּדָ ָהָאָדם.ַעל.ּכָ
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ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן". "ִלּקּוֵשי. ֵסֶפר. ּבְ ְמבָֹאר. ׁשֶ מֹו. ּכְ ָקָשן.

ְלָכל. ה'. שֹוב. ם:. ׁשָ ּוֵפֵרׁש. ַלּכֹל,. ה'. שֹוב. סּוק:. ּפָ ַעל. י"ד.

ְך. ּכָ ֲאִמין. ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוַכּיֹוֵצא.. ְלַפְרָנָסה. ְוֵהן. ִלְרפּוָאה. ֵהן. ָבִרים. ַהּדְ

ִריְך.הּוא.)ַהְינּו. א.ּבְ ַתר.ֻקְדׁשָ לּותֹו.ּבָ ּדְ ּתַ ר.ִהׁשְ אי.ִיְהֶיה.ִעּקַ ַוּדַ ּבְ

ַאַחר. ִיְרּדֹף. ְולֹא. ְוָדָבר(. ָבר. ּדָ ל. ּכָ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ֵאָליו. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַרק.

ְמַעש. ּדִ ּוְמַעש. ָלל.. ּכְ מֹוִעיִלים. ֵאיָנם. י. ּכִ ַרּבֹות,. ְחּבּולֹות. ּתַ

ַהּמֹוִעיִלים,.ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ֵמֶהם.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלָמְצָאם..ֲאָבל.ִלְקרֹא.

עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ָבר. ּדָ ְלָכל. ּומֹוִעיל. שֹוב. ֶזה. רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ

ן. ַעּיֵ ִמיד. ּתָ ְמָצא. ּנִ ּבַ ַרְך. ִיְתּבָ י.הּוא. ּכִ ִמיד.. ּתָ ִלְמצֹא. ָיכֹול. ְוֶזה.

ָעתֹו.ְוִהְצָשְרכּותֹו. ּפָ ל.ַהׁשְ ל.ּכָ ָהָאָדם.ָצִריְך.ְלַקּבֵ ם..ְוָאַמר.ׁשֶ ׁשָ

ָבר. דֹול.ֵהן.ּדָ ָבר.ּגָ ָבִרים,.ֵהן.ּדָ ל.ַהּדְ ה,.ְוַעל.ּכָ ִפּלָ ַרק.ַעל־ְיֵדי.ּתְ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י.ִאם.ָלאו,.ַאף.ׁשֶ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ָקָשן.ִיְתּפַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵהָמה,.ׁשֶ מֹו.ּבְ ִריְך,.הּוא.ּכְ ּצָ ֶ ל.ַמה.ּשׁ נֹוֵתן.לֹו.ּכָ

ה..ּוִבְפָרש.ְלִעְנַין. ִפּלָ לֹא.ּתְ ל.ִהְצָשְרכּוָתּה.ּבְ ן.ּכָ ם.ּכֵ נֹוֵתן.ָלּה.ּגַ

ְוָאַמר. ה.. ִפּלָ ּתְ ַרק. ֵעָצה. ׁשּום. ֵאין. אי. ַוּדַ ּבְ ם,. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת.

ָלִלית.ְוׁשֶֹרׁש.ְלָכל.ָהֵעצֹות.ַהּמּוָבִאים. ה.הּוא.ֵעָצה.ּכְ ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ

ְמֵלִאים. ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו. ָאְמָנם. י. ּכִ ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו. ּבִ

ם,. ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ָבר.ְוָדָבר.ּבַ ל.ּדָ ֵעצֹות.נֹוָראֹות.ְוִנְפָלאֹות.ַעל.ּכָ

ה. ַעְצָמם.ָקׁשֶ ר.ְלעֹוָלם.ַיֲעֹמדּו..ֲאָבל.ָהֵעצֹות.ּבְ ֵעצֹות.ה'.ֲאׁשֶ
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ה. ִפּלָ ּתְ ַרק. הּוא. ָהֵעָצה. ר. ִעּקַ ם. ּלָ ּכֻ ְוַעל. ָמם,. ְלַקּיְ ְמֹאד.

ִלְהיֹות. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. דֹול. ּגָ ְוַעד. שֹן. ּקָ ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר. ְוִהְתּבֹוְדדּות..

י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות. ְרֵאִלי.ּכִ ִאיׁש.ִיׂשְ

ָלל,. ּכְ ַדְעּתֹו. ּבְ ָהָאָדם. ִיּפֹל. ּלֹא. ׁשֶ ְמֹאד,. אֹוָתנּו. ק. ִחּזֵ ְוַגם 

ֵמֲחַמת. ְמֻשְמָשם. ִלּבֹו. ה. ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ִלְפָעִמים. רֹוֶאה. ׁשֶ ּכְ

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ָעָליו. ָהעֹוְבִרים. ּסּוִרים. ְוַהּיִ ֲחקּות. ַהּדַ ֶדל. ּגֹ

ָיכֹול. ְוֵאינֹו. ן,. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ תֹו. ִשְרּדָ ֵמֲחַמת. אֹו. ּוְברּוָחִנּיּות.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני.ַהּשׁ י.ָיָקר.ְמֹאד.ּבְ ר.ִעם.ְלָבבֹו,.ּכִ ר.ֶאת.ֲאׁשֶ ְלַדּבֵ

ַרְך.ִמּתֹוְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ר. ְלַדּבֵ ּזֹוֶכה.ָהָאָדם. ׁשֶ ְוִדּבּור. ּבּור. ּדִ ל. ּכָ

ֲאִפּלּו. ְוָאַמר:. ְורּוָחִנּיּות.. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ַוֲעִנּיּותֹו. ְחקֹו. ּדָ עֶֹצם.

ֶאָחד,. ּבּור. ּדִ ַרק. ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ר. ְלַדּבֵ זֹוֶכה. ָהָאָדם. ֵאין. ׁשֶ ּכְ

ָיָקר.ְמֹאד.ֶאְצלֹו. ם.ֶזה. ּגַ ְלַבד,. ּבִ ל.עֹוָלם. ִרּבֹונֹו.ׁשֶ ַוֲאִפּלּו.ַרק.

הּוא. רֹוֶאה.ָהָאָדם.ׁשֶ ֵעת.ׁשֶ ר.ּבְ ַעת.אֹוָתנּו.ֲאׁשֶ ד.ּדַ ַרְך..ְוִלּמֵ ִיְתּבָ

ַרְך.ְוִלּבֹו.ְמֻשְמָשם.ְמֹאד.ְוֵאינֹו.ָיכֹול. ם.ִיְתּבָ ֵ ָרחֹוק.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ

ַעְצמֹו.ְנֻקּדֹות.שֹובֹות. ׂש.ּבְ יו,.ֻמְכָרח.ָהָאָדם.ְלַחּפֵ ִלְפּתַֹח.ֶאת.ּפִ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ּוְלהֹודֹות. ֶהם. ּבָ ַעְצמֹו. ה. ִויַחּיֶ ֲעַדִין,. ּבֹו. ְמָצִאים. ַהּנִ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְויּוַכל. יו. ּפִ ח. ֻיְפּתַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֲעֵליֶהם,. ַרְך. ִיְתּבָ

'ִלּקּוֵשי. ּבְ ְמבָֹאר. ּכַ ָראּוי,. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש.
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ֵלאלַֹהי. ָרה. ֲאַזּמְ סּוק. ּפָ ַעל. רפ"ב. ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן'.

ם. ן.ׁשָ עֹוִדי,.ַעּיֵ ּבְ

ָצרֹות. ָהָאָדם. ַעל. עֹוְבִרים. ׁשֶ ּכְ ן,. ּכֵ ם. ּגַ ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ הּוא. ְוֵכן 

ה. ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ַעד. ְלָבבֹו,. ֶאת. אֹוְשִמין. ְוֵהם. ׁשֹוִנים. ְוִיּסּוִרים.

ם. ֵ יָחתֹו.ְוַצֲערֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ל.ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ ּלֵ ְוָכֵבד.לֹו.ֲאִפּלּו.ְלִהְתּפַ

ׂש.ְוִלְמצֹא.ֶאת.ַהַהְרָחבֹות. ְוָקא.ָצִריְך.ָהָאָדם.ְלַחּפֵ ַרְך,.ָאז.ּדַ ִיְתּבָ

ה. ָעׂשָ תֹוְך.ָצרֹוָתיו,.ְוַהּשֹובֹות.ׁשֶ ַרְך.ַמְרִחיב.לֹו.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ַרְך.ֲעֵליֶהם,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ם.ִיְתּבָ ֵ ה,.ּוְלהֹודֹות.ְלַהּשׁ ִעּמֹו.ַעד.ֵהּנָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְוִלְצעֹק. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְויּוַכל. ְלָבבֹו. ח. ֻיְפּתַ אי. ַוּדַ ּבְ

ָראּוי. ּכָ

ֲהָלָכה.ד',. ֵהָמה. ּבְ ְלֵאי. ּכִ ִהְלכֹות. ֲהָלכֹות",. "ִלּקּוֵשי. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ֶהָעָבר,. ַעל. מֹוֶדה. ָאָדם. ִיְהֶיה. ְלעֹוָלם. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ

ִחיַנת:.ְלָך. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.יּוַכל.ִלְהיֹות.ְוצֹוֵעק.ֶלָעִתיד.ָלבֹוא,.ּבְ

תּוב. ּכָ ֶ ֶזה.ַמה.ּשׁ ם.ה'.ֶאְקָרא,.ּוְמָפֵרׁש.ּבָ ח.ֶזַבח.ּתֹוָדה.ּוְבׁשֵ ֶאְזּבַ

נֹו.ה'.ָמה. לֹום.ּבְ ֵני.ַאְבׁשָ ָבְרחֹו.ִמּפְ ִוד.ִמְזמֹור.ְלָדִוד:.ּבְ ֵאֶצל.ּדָ

ְזמֹור,.ּוְלהֹודֹות. ר.ַהּמִ ִהְתִחיל.ְלַזּמֵ י.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ַרּבּו.ָצָרי.ְוכּו',.ּכִ

י.ְסָתם. ּכִ ַאֲחָריו,. נֹו.רֹוֵדף. ּבְ לֹום. ַאְבׁשָ ֶ ּשׁ ַרְך.ַמה. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ָראּוי. ּכָ ִלְצעֹק. ָיכֹול. ָהָיה. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. א. ַאּבָ ַעל. ְמַרֵחם. ָרא. ּבְ
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ה. ְך:.ה'.ָמה.ַרּבּו.ָצָרי,.ּוְבלֹא.ָהֵעָצה.ַהּזֹאת.ָהָיה.ָקׁשֶ ַאַחר־ּכָ

ן. ְלַקּמָ ן. ְוַעּיֵ ם. ׁשָ ן. ַעּיֵ ָראּוי,. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִלְצעֹק. ָאז. לֹו.

ה.)אֹות.מש(. ֶפר.ַהּזֶ ְפִנים.ַהּסֵ ּבִ

ַח.ֶאת. ְרֵאִלי.ְלַנּצֵ ׂשְ ל.ִאיׁש.ַהּיִ ֵלי.ַזִין.ׁשֶ ר.ַהּכְ ר.ִעּקַ ְוָאַמר ֲאׁשֶ

ל. ּכָ ְוַעל־ְיֵדי. ְוִהְתּבֹוְדדּות,. ה. ִפּלָ ַהּתְ ַרק. הּוא. ִיְצרֹו.

ה,. ַהְרּבֵ ַח. ְמַנּצֵ הּוא. ְוִהְתּבֹוְדדּות. ה. ִפּלָ ּתְ ל. ׁשֶ ְוִדּבּור. ּבּור. ּדִ

'ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן'.ֵחֶלק.ִראׁשֹון.ִסיָמן.ב'..ְוַאף־ ל.ֶזה.ּבְ ּמּוָבן.ּכָ ּכַ

ְצִריִכין. ָהיּו. אי. ַוּדַ ּבְ ַגע. ּפֶ לֹא. ּבְ ֶרַגע. ֵאין. ׁשֶ ֲחַמת. ּמֵ ׁשֶ י. ַעל־ּפִ

ם. ּגַ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ה",. ׁשָ ּוַבּקָ ַגע. ּפֶ לֹא. ּבְ ֶרַגע. "ֵאין. ם:. ְלַקּיֵ

עֶֹצם. ִמּתֹוְך. ְלָפָניו. ר. ְלַדּבֵ ָהָאָדם. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ּבּוִרים. ַהּדִ ְמַעש.

רֹום,. ַלּמָ ֵעיָניו. א. ְונֹוׂשֵ ּיֹום,. ּבַ ַעם. ּפַ ֵאיֶזה. ּבְ ַוֲעִנּיּותֹו,. ְחקֹו. ּדָ

ַרְך,. ם.ֶזה.ָיָקר.ְמֹאד.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ ַרְך,.ּגַ יו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ּפָ ּופֹוֵרׂש.ּכַ

ה. ִפּלָ ּתְ סּוק:. ּפָ ַעל. ָלק. ּבָ ת. ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר. ּבַ ם. ּגַ ְוַכְמבָֹאר.

ת. ִפּלַ ַרְך.ּתְ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ָיָקר.ֵאֶצל.ַהּשׁ ה.ְוַכּמָ ּמָ י.ַיֲעשֹף,.ּכַ ְלָעִני.ּכִ

ים.ַעל.ֶחְסרֹון. ִמּיִ ׁשְ ל.ַעל.ְצָרָכיו.ַהּגַ ּלֵ ְתּפַ ֶהָעִני,.ֲאִפּלּו.ֶהָעִני.ַהּמִ

ם. ן.ׁשָ ְרָנָסתֹו.ְוַכּיֹוֵצא,.ַעּיֵ ּפַ

ז'. ֲהָלָכה. ְנָחה. ַהּמִ ת. ִפּלַ ּתְ "ִלּקּוֵשי.ֲהָלכֹות".ִהְלכֹות. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

יׁש. ַמְרּגִ ָאָדם. ׁשֶ ּכְ ן. ּכֵ ׁשֶ ְוָכל. ן. ּכֵ ׁשֶ ל. ּכָ ׁשֶ ם,. ׁשָ ָבֵאר. ּמְ ׁשֶ
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ַעל. ּנֹוְפִלין. ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרש. ָהָרִעים,. יו. ַמֲעׂשָ ּבְ ְפלּותֹו. ְוׁשִ ֲעִנּיּותֹו.

ֵמִרּבּוי. ַעת. ַהּדַ ִמן. ָעִני. הּוא. ׁשֶ ָהֲעִנּיּות,. ִמיֵני. ֵני. ׁשְ ָהָאָדם.

ְמֹאד,. ְרָנָסה. ּפַ ּוְמֻחַסר. ָעִני. הּוא. ְוַגם. ָהֲעצּוִמים. ִקְלקּוָליו.

יל. ּכִ ׂשְ ּמַ ל.אֹותֹו.ְמֹאד..ּוְכׁשֶ ְרָנָסתֹו.ְמַבְלּבֵ ְוָהֲעִנּיּות.ְוֶחְסרֹון.ּפַ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ רּוִזים. ְוַהּכְ ְלָהְרָמִזים. ִלּבֹו. ה. ּוַמּשֵ ָרָכיו. ּדְ ַעל.

ִמין. י.ִמּיָ ְקָוה,.ּכִ ֵאין.לֹו.ׁשּום.ּתִ ָכל.יֹום,.ְורֹוֶאה.ׁשֶ קֹוֵרא.אֹותֹו.ּבְ

ּוַפְרָנָסתֹו. ְמֹאד. ְמֻקְלָקִלים. יו. ַמֲעׂשָ סֹוֵמְך.. ֵאין. ֹמאל. ּוִמּשְׂ

ים. ּוַמְלּבּוׁשִ ּוַפְרָנָסה. ֶלֶחם. צֹוֲעִקים. ּוָבָניו. ּתֹו. ְוִאׁשְ חּוָקה,. ּדְ

ֶזה. ל. ִמּכָ ר. ּבֵ ִמְתּגַ הּוא. ּוְכׁשֶ ים,. ַהֶהְכֵרִחּיִ ִהְצָשְרכּות. ָאר. ּוׁשְ

ַרְך.ִמּתֹוְך.עֶֹצם.ֲעִנּיּותֹו.ְוָדְחקֹו. ם.ִיְתּבָ ֵ יחֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְוׁשֹוֵפְך.ׂשִ

ם. ֵ י.ַיֲעשֹף.ְוכּו'.ֶזה.ָיָקר.ְמֹאד.ֵאֶצל.ַהּשׁ ה.ְלָעִני.ּכִ ִפּלָ ְבִחיַנת.ּתְ ּבִ

ץ.ֱענּות.ָעִני.ְולֹא. ּקַ י.לֹא.ָבָזה.ְולֹא.ׁשִ תּוב:.ּכִ ּכָ ַרְך,.ּוְכמֹו.ׁשֶ ִיְתּבָ

ָראּוי. ׁשֶ ָלל. ִמּכְ ֵמַע,. ׁשָ ֵאָליו. עֹו. ּוְ ּוְבׁשַ ּנּו. ִמּמֶ ָניו. ּפָ יר. ִהְסּתִ

ַרֲחָמיו. ים. ַרּבִ ַאְך. ּנּו,. ִמּמֶ ָניו. ּפָ יר. ּוְלַהְסּתִ צֹו. ּקְ ּוְלׁשַ ְלַבּזֹותֹו.

תּוִקים. ָבָריו.ַהּמְ ם.ּדְ ן.ׁשָ צֹו.ְוכּו',.ַעּיֵ ּקְ הּו.ְוֵאינֹו.ְמׁשַ ְוֵאינֹו.ְמַבּזֵ

ַעְצמֹו. ק. ְלַחּזֵ ָהָאָדם. ָצִריְך. ה. ּמָ ּכַ ַעד. ָך. ְלַנְפׁשְ ְוָתִבין. ַבׁש. ִמּדְ

ָכל.ַמה. ּבְ ְלֵבין.קֹונֹו. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ל. ׁשֶ ֶזה. ִעְנָין. ּבְ

עֹוֵבר.ָעָליו.. ֶ ּשׁ
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לֹו. ֵיׁש. ִאם. ֶאָחד. ּבְ יר. ְלַהּכִ כֹוִלין. ּיְ ׁשֶ ָאַמר,. ַאַחת. ּוַפַעם 

ָניו. ה.ַעל.ּפָ ּלֶ י.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְתּגַ ִהְתּבֹוְדדּות..ַהְינּו,.ּכִ

ְמָתֵאר. ם. ְלִחּנָ ְולֹא. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ דֹוָלה. ּגְ ְוִיְרָאה. ה. ּבּוׁשָ

קֶֹדׁש. ית. ִמּבֵ ֵצאתֹו. ּבְ דֹול. ַהּגָ ַהּכֵֹהן. ַמְרֵאה. ֶאת. ָשן. ּיְ ַהּפַ

כֵֹהן.. ַמְרֵאה. ֶמֶלְך,. ֵני. ּפְ ְלַחּלֹות. ֶתר. ּסֵ ּבַ ב. יֹוׁשֵ ּכְ ים:. ָדׁשִ ַהּקֳ

ֶתר. ּסֵ ּבַ ב. ְוַהּיֹוׁשֵ ְתּבֹוֵדד. ַהּמִ ַמֲעַלת. ָך. ְלַנְפׁשְ ִבין. ּתָ ֶזה. ל. ּוִמּכָ

ר. ִעּקַ ה.ָלנּו,.ׁשֶ ּלָ ם.ּגִ ם..ּגַ ֵ ֵני.ַהּשׁ ִים.נַֹכח.ּפְ ּמַ ּפְֹך.ִלּבֹו.ְוַנְפׁשֹו.ּכַ ִלׁשְ

ינֹו. ּבֵ ָהָאָדם. ִיְתּבֹוֵדד. ְיָלה. ּלַ ּבַ ָאז. ׁשֶ ְיָלה,. ּלַ ּבַ הּוא. ָלֶזה. ַמן. ַהּזְ

ׂש. ִויַחּפֵ ִלּבֹו. ל. ּכָ ֶאת. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִויָפֵרׁש. קֹונֹו. ְלֵבין.

ּוְלָבְרָרם. ֲעַדִין,. ּבֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ֻקּדֹות.שֹובֹות. ַהּנְ ַהְינּו. ָהרּוַח.שֹוָבה.

ְכִליתֹו.ָהַאֲחרֹון. ִמיד.ּתַ ִמּתֹוְך.ָהרּוַח.ָרָעה,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְזּכֹר.ּתָ

'ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן'.ֵחֶלק.ִראׁשֹון. ּבְ בָֹאר. ּמְ מֹו.ׁשֶ א,.ּכְ ָלעֹוָלם.ַהּבָ

יָחה. ְיָלה.ִעם.ְלָבִבי.ָאׂשִ ּלַ ָרה.ְנִגיָנִתי.ּבַ סּוק:.ֶאְזּכְ ִסיָמן.נ"ד.ַעל.ּפָ

ם. ן.ׁשָ ׂש.רּוִחי,.ַעּיֵ ַוְיַחּפֵ

ָאר. ּוׁשְ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ּבַ ה. ַהְרּבֵ ַלֲעסֹק. ְמֹאד. ִהְזִהיר. ְוֵכן 

ל. ּכָ תֹוְך. ּבְ ַעְצמֹו. ֶאת. ְוִלְמצֹא. ׁשֹות,. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ

ֶצר. ַהּיֵ ִמְלֶחֶמת. ִעְנַין. ַעל. ַרק. י. ּכִ ְוָאַמר. ים,. ִהּלִ ּתְ ְזמֹוֵרי. ַהּמִ

ֶאָחד. ל. ּכָ ִביל. ׁשְ ּבִ ֶנֱאַמר. רֹו. ְוִעּקָ ים. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ל. ּכָ ד. ִנְתַיּסֵ
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ֵהם. ׁשֶ ְוֵחילֹוָתיו. ָהַרע. ֶצר. ַהּיֵ ְלֶחֶמת. ִמּמִ ֵצל. ּנָ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,. ׂשְ ִמּיִ

ְלהֹוִרידֹו. רֹוִצים. ׁשֶ ָהָאָדם. ל. ׁשֶ ֹוְנִאים. ְוַהּשׂ ָהאֹוְיִבים. ר. ִעּקַ

לֹום. ּיֹות.ַחס.ְוׁשָ ְחּתִ ֹאל.ּתַ ִלׁשְ

ָכל. ּבְ ִפּלֹות,.ַהְינּו.ׁשֶ ִהְזִהיר.ְמֹאד.ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ ְוֵכן 

ַעְצמֹו. ַעל. ל. ּכֵ ְלִהְסּתַ ַיְתִחיל. ָהָאָדם,. ְלמֹוד. ּיִ ׁשֶ ָמקֹום.

ּפְֹך. ְוִיׁשְ ָהָרִעים,. יו. ַמֲעׂשָ ַעל־ְיֵדי. ֶזה. ל. ִמּכָ ָרחֹוק. הּוא. ה. ּמָ ּכַ

ֶאת. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ִויָפֵרׁש. ַרְך,. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ִלּבֹו. ֶאת. ַעל־ְיֵדי־ֶזה.

עֹוֵבר. ֶ ּשׁ ַמה. ל. ִמּכָ ָהֵעת. אֹותֹו. ּבְ ַנְפׁשֹו. ּוַמְכאֹוֵבי. ְלָבבֹו. ִנְגֵעי.

ְלַמְעָלה.. דֹוִלים. ּגְ ֲעׁשּוִעים. ׁשַ ה. ִמּזֶ ה. ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ְוָאַמר. ָעָליו,.

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ִלְפֵני.ַהּשׁ ֵאּלֶ ֲעׁשּוִעים.ּכָ ֲעַדִין.לֹא.ָעלּו.ׁשַ ְוָאַמר.ׁשֶ

ֵאּלּו,. ִפּלֹות. ַהּתְ ַעל־ְיֵדי. ין. ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ֲעׁשּוִעים. ַ ַהּשׁ ֵאּלּו. מֹו. ּכְ

ִלְתׁשּוָבה. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ִיְזּכֶ אי. ּוְבַוּדַ ַהּתֹורֹות.. ִמן. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ

י.עֹוָלם. ֵלָמה.ּוְלַחּיֵ ׁשְ

י. דֹוׁש.ַרּבִ יק.ַהּקָ ּדִ ַעם.ַאַחת.ְלַתְלִמידֹו.ָהַרב.ַהּצַ ְוֵכן ָאַמר.ּפַ

"ִלּקּוֵשי. ֵסֶפר. ר. ַהְמַחּבֵ ַעל. ּבַ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ָנָתן,.

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ֵאָליו. ִהְתָקְרבּותֹו. ת. ְתִחּלַ ּבִ "ל,. ַהּנַ ֲהָלכֹות".

ל. ר.ָאז.ְלָפָניו.ֶאת.ּכָ ַעם.ַאַחת.ְלַבּדֹו.ְוִסּפֵ ְכַנס.ֶאְצלֹו.ּפַ ּנִ ֵעת.ׁשֶ ּבְ

יק.ִלְבָרָכה,. נּו,.ֵזֶכר.ַצּדִ ה.ָאז.ָעָליו.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ִלּבֹו..ְוִצּוָ
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יִבים.ֶאת. ׁשִ ָבִרים.ַהּמְ ה.ּדְ ר.ִעּמֹו.ָאז.ַהְרּבֵ ה.ַהְנָהגֹות,.ְוִדּבֵ ּמָ ּכַ

ָבָריו.ָלַקח. ם..ּוְבתֹוְך.ּדְ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ קֹו.ּבַ ֶפׁש.ְלַהֲחיֹותֹו.ּוְלַחּזְ ַהּנֶ

ה. דֹוׁשָ ָידֹו.ַהּקְ יק.ִלְבָרָכה,.ּבְ נּו,.ֵזֶכר.ַצּדִ אֹותֹו.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ

ׁשֹון:."אּון.ַוייֶשער.ִאיז.ֵזעֶהר. ֶזה.ַהּלָ ֵתָפיו.ְוָאַמר.לֹו.ּבְ ְסִביב.ּכְ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ אס.ַהאְרץ.ַפאר.ַהּשׁ יש.ַאז.ֶמען.ֶרעש.ִזיְך.אֹויס.ּדָ ּגִ

ַאזֹו.ִויא.ַפאר.ֵאיין.ֶאֶמְת'ן.ּגּוְשן.ְפַרייְנד".]ְויֹוֵתר.ִמֶזה.שֹוב.ְמֹאד.

י[.. ִלְפֵני.ֲחֵבר.שֹוב.ֲאִמּתִ מֹו. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִלּבֹו. יִחין.ֶאת. ׂשִ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ָהַרב. מֹוֵרנּו. דֹוׁש. ַהּקָ ְלִמידֹו. ּתַ ֵלב. ּבְ ִנְכְנסּו. ָהֵאּלּו. ּבּוִרים. ְוַהּדִ

ֶכף. ׁש.ְוֵהִבין.ּתֵ ֵאׁש.ּבֹוֶעֶרת.ַמּמָ יק.ִלְבָרָכה,.ּכְ י.ָנָתן,.ֵזֶכר.ַצּדִ ַרּבִ

ִריְך. ּצָ ֶ ּשׁ ַמה. ְלָכל. ה. ִיְזּכֶ אי. ַוּדַ ּבְ זֹאת. ֵעָצה. ַעל־ְיֵדי. ַרק. ר. ֲאׁשֶ

ָהָרע. ֶצר. ַהּיֵ ב. ַסּבֵ ּיְ ׁשֶ בֹות. ַמֲחׁשָ ִמיֵני. ל. ּכָ י. ּכִ ם,. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ

ם. ֵ ר.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְיַסּפֵ ם. ּלָ ּכֻ ְמָנֶעּנּו. ּיִ ׁשֶ ַדְעּתֹו.ְוָכל.ִמיֵני.ְמִניעֹות. ּבְ

ָבר. ּדָ ל. ּכָ ַעל. ְוַתֲחנּוִנים. ַרֲחִמים. ֵמִאּתֹו. ׁש. ִויַבּקֵ ַרְך. ִיְתּבָ

ֱאֶמת. ְרֵאִלי.ּבֶ ָראּוי.ְלִאיׁש.ִיׂשְ ְעְזֵרהּו.ִלְהיֹות.ּכָ ּיַ ׁשֶ

יק.ִלְבָרָכה,. י.ָנָתן,.ֵזֶכר.ַצּדִ יק.ַרּבִ ּדִ ר.מֹוֵרנּו.ָהַרב.ַהּצַ ְוַגם ִסּפֵ

יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו,. ְוַרּבֵ ר.ִעּמֹו.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו. ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֵעת. ּבְ י. ּכִ

ֱהיֹותֹו. ֵעת. ּבְ ם. ׁשָ ָהָיה. ׁשֶ הּו. ֵאִלּיָ ָעַרת. ִמּמְ ִלְבָרָכה,. ְוָקדֹוׁש.

יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו,. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. לֹו. ָאַמר. ָרֵאל,. ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ
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ֵעיָניו. ּבְ ר. ִנְצַשּיֵ ם,. ׁשָ ֲעִמיָדתֹו. ֵעת. ּבְ ָאז,. ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ְוָקדֹוׁש.

ׁשֹון. ּוְבֶזה.ַהּלָ ם.. ּוְלִהְתּבֹוֵדד.ׁשָ ל. ּלֵ ם.ְלִהְתּפַ הּו.ׁשָ ַמֲעַמד.ֵאִלּיָ

ִאיז. א. ּדָ ָאש. יָמאְלש. ּגִ אֹויס. ִמיר. ָהאּב. "ִאיְך. לֹו:. ָאַמר.

ַהאְרץ. אס. ּדָ יֶרעש. ּגִ אֹויס. ִזיְך. ָהאש. אּון. הּו. ֵאִלּיָ ַשאִנין. יׁשְ ּגִ

יַח. אן.ָעַמד.ֱאִליהּו.ְוֵהּשִׂ ּכָ י.ְלַעְצִמי.ֵאיְך.ׁשֶ ְרּתִ ַרְך".]ִצּיַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַפאר.ַהּשׁ

יק. י.ָנָתן,.ֵזֶכר.ַצּדִ ר.מֹוֵרנּו.ָהַרב.ַרּבִ ֵרְך[.ְוִסּפֵ ֶאת.ִלּבֹו.ִלְפֵני.ה'.ִיְתּבָ

ַלֲעסֹק. יֹוֵתר. ּבְ ק. ְוִנְתַחּזֵ ׁש. ְוִנְתַחּדֵ ִנְתעֹוֵרר. ָאז. ׁשֶ ִלְבָרָכה,.

ָחֵסר. ָבר.ׁשֶ ל.ּדָ ַרְך.ַעל.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ִמיד.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ּתָ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו. ִמּדְ ָאז. ֵהִבין. י. ּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ

ַשַעם. ָשַעם. ּלֹא. ׁשֶ ְלַמְדֵרָגתֹו,. ָזָכה. לֹא. הּו. ֵאִלּיָ ם. ּגַ ׁשֶ ָהֵאּלּו,.

ֲהלֹא. י. ּכִ ְוִהְתּבֹוְדדּות,. ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ַרק. ּוְקבּוָרה,. ִמיָתה.

אּו.ְלַמְדֵרָגָתם,.ַרק.ַעל־ יִקים.לֹא.ּבָ ּדִ ל.ַהּצַ ר.ּכָ ָבר.ָאַמר,.ֲאׁשֶ ּכְ

ַרְך. ה.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ְתִפּלָ ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות.ּבִ

ׁש. ר.ַמּמָ יק.ִלְבָרָכה,.ֲאׁשֶ י.ָנָתן,.ֵזֶכר.ַצּדִ ה מֹוֵרנּו.ָהַרב.ַרּבִ ְוִהּנֵ

ל.ּתֹוָרה. ם.ּבֹו:.לֹא.ָמׁש.ִמּתֹוְך.ָהֹאֶהל,.ָאֳהלֹו.ׁשֶ ִנְתַקּיֵ

י.מֹוֲהַר"ן'. ַעל.'ִלּקּוּשֵ דֹוׁש,.אֹור.ָהאֹורֹות.ְוכּו',.ּבַ נּו.ַהּקָ ל.ַרּבֵ ׁשֶ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו. ּדַ ל. ִקּבֵ הּוא. ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר.

י. ּכִ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. יִקים,. ּדִ ַהּצַ ְלִמיָדיו. ּתַ ל. ִמּכָ יֹוֵתר. ִנְפָלא.
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ּבֹו. ִלְבָרָכה,.ֵהִאיר. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש,. ַהּקָ נּו. ְוַרּבֵ ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.

ָשן..ְוָאַמר. אֹור.ַהּקָ ּמָ דֹול.ּבַ אֹור.ַהּגָ ּמָ ה.ּכַ דֹוׁשָ ְעּתֹו.ַהּקְ ֶהָאַרת.ּדַ

יֹוֵדַע. הּוא. יק.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ ַצּדִ ֵזֶכר. נּו,. ְוַרּבֵ ָעָליו.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.

ְבֵרי. ל.ּדִ ם.ּכָ ה.ְוִקּיֵ ד.ְוָעׂשָ ם,.ְוהּוא.ָלַמד.ְוִלּמֵ ּלָ ּנּו.יֹוֵתר.ִמּכֻ ִמּמֶ

ַתְכִלית. ּבְ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש,. ַהּקָ נּו. ְוַרּבֵ ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.

שֹובֹות,. ּדֹות. ַהּמִ ָכל. ּבְ ִרים. ְיׁשָ ָרִכים. ּדְ ָלנּו. ה. ְוִגּלָ ֵלמּות,. ְ ַהּשׁ

ל.ֵמֲאדֹוֵננּו. ר.ִקּבֵ ִפי.ֲאׁשֶ ה.ְוִהְתּבֹוְדדּות,.ּכְ ִפּלָ ִעְנַין.ּתְ ּוִבְפָרש.ּבְ

ים. ִחּדּוׁשִ ׁש. ְוִחּדֵ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש,. ַהּקָ נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו.

ם,.ֲהלֹא. ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ל.ָאָדם.ּבַ ק.ֶאת.ּכָ נֹוָרִאים.ְוִנְפָלִאים.ְלַחּזֵ

ר. ִחּבֵ ים,.ׁשֶ דֹוׁשִ תּוִבים.ַעל.ִסְפֵרי."ִלּקּוֵשי.ֲהָלכֹות".ַהּקְ ה.ּכְ ֵהּמָ

ת.ֲאדֹוֵננּו. ְפֻקּדַ ּבִ ְלָחן.ָערּוְך,. ָעה.ֶחְלֵקי.ׁשֻ ל.ַאְרּבָ ּכָ אֹוָתם.ַעל.

"ִלּקּוֵשי. ֵסֶפר. ר. ִחּבֵ ְוַגם. ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו,. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו.

ִרּצּוִיים. ׁשֹות,. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ ִפּלֹות. ּתְ ֶהם. ּבָ לּול. ַהּכָ ִפּלֹות". ּתְ

ָרֵאל,. ל.ִאיׁש.ִיׂשְ דֹול.ְלֶנֶפׁש.ּכָ ּוִפּיּוִסים,.ִוּדּוִיים.ְוִהְתעֹוְררּות.ּגָ

ר.ְיָסָדם. עֹוֵרר.ָהָאָדם.ֶאת.ַעְצמֹו,.ִלְזּכֹר.ֶאת.ַאֲחִריתֹו,.ֲאׁשֶ ּיְ ׁשֶ

מֹוֲהַר"ן". "ִלּקּוֵשי. ֵסֶפר. ּבְ ׁשֶ ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאָמִרים. ַהּמַ ְיסֹוד. ַעל.

יק.ִלְבָרָכה. נּו,.ֵזֶכר.ַצּדִ ת.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ְפֻקּדַ ּבִ

תּוב:. ַהּכָ ְלׁשֹון. ָהֵאּלּו. ִפּלֹות. ַהּתְ ַעל. ַאַחת. ַעם. ּפַ ְוָאַמר 
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ַהְינּו. ָיּה,. ל. יַהּלֶ ִנְבָרא. ְוַעם. ַאֲחרֹון,. ְלדֹור. זֹאת. ֶתב. ּכָ ִתּ

ְראֹות. ְלִהּבָ ְוָעִתיד. ַאֲחרֹון,. ְלדֹור. בּו. ִנְכּתְ ה. ָהֵאּלֶ ִפּלֹות. ַהּתְ ׁשֶ

ַמֲעָלָתם.. ה,.ְוִהְפִליג.ְמֹאד.ּבְ ִפּלֹות.ָהֵאּלֶ ַהּתְ לּו.ָיּה.ּבְ ַהּלְ ּיְ ַעם,.ׁשֶ

ׁשֹון:. ַהּלָ ֶזה. ּבְ ִפּלֹות". "ִלּקּוֵשי־ּתְ ֶפר. ַלּסֵ ָמה. ַהְקּדָ ּבַ ְוָכַתב.

עֹוָלם.ְוכּו'..ְוִהְזִהיר.ְמֹאד.ַלֲעסֹק. ֵאּלּו.ֲעַדִין.לֹא.ָהיּו.ּבָ ִפּלֹות.ּכָ ּתְ

ְצאּו. ּיָ ׁשֶ ו,. ַעְכׁשָ .- ָאַמר. ַאַחת. ּוַפַעם. ם.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ִמיד,. ּתָ ֶהם. ּבָ

ל. ּבֹון.ַעל.ּכָ ין.ְוֶחׁשְ עֹוָלם,.ֲעִתיִדים.ָלֵתת.ּדִ ה.ּבָ ִפּלֹות.ָהֵאּלֶ ַהּתְ

ם. ׁשָ ַתב. ּכָ י־ֵכן. ְוַאף־ַעל־ּפִ אֹוָתם.. אֹוְמִרים. ֵאין. ׁשֶ ָויֹום,. יֹום.

ַהְינּו.ַלֲעסֹק. ח.ָהָאָדם.ֶאת.ָידֹו,.ּדְ ה.ַאל.ַיּנַ ם.ִמּזֶ ּגַ ָמה,.ׁשֶ ַהְקּדָ ּבַ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יחֹו. ׂשִ ּפְֹך. ִלׁשְ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ יֹום. ָכל. ּבְ

אֹותֹו. ָחֵסר.לֹו.ּבְ רֹוֶאה.ׁשֶ ָבר.ְוָדָבר.ׁשֶ ל.ּדָ ָרִשּיּות.ַעל.ּכָ ְפָרֵשי.ּפְ ּבִ

ִרים. ַדּבְ ּמְ ָלׁשֹון.ׁשֶ ִפּלֹות.ּבְ ַעְצמֹו.ֵמַהּתֹוָרה.ּתְ ָהֵעת,.ְוַלֲעׂשֹות.ּבְ

ר. י.ִאי.ֶאְפׁשָ ּכִ ָבר,. ּדָ ָכל. ּבְ ע. ׁשַ ְלִהּוָ יּוַכל. ְוַרק.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ּבֹו,.

ל.ִהְצָשְרכּות.ָהָאָדם,.ּוִבְפָרש.ְלִפי. ְפָרִשּיּות.ּכָ ְכָתב.ּבִ ְלָבֵאר.ּבִ

ם. ן.ׁשָ ָכל.ֵעת.ּוְזַמן,.ַעּיֵ ָאָדם.ּבְ ים.ּבָ ֲעׂשִ ּנַ ּנּוִיים.ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ה. ִחּלָ ּתְ ּבַ ם:. ׁשָ ַתב. ּכָ ׁשֶ רכ"ש(,. )ִסיָמן. יחֹות־ָהַר"ן". "ׂשִ ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ר.ַמה. ל.ֶאָחד.ָהָיה.ְמַדּבֵ ּכָ ֶ ה.ַמה.ּשׁ ִפּלָ ר.ַהּתְ ָהָיה.ֶזה.ִעּקַ

ַאְך. ּבֹו,. ִרים. ְמַדּבְ ָהיּו. ׁשֶ ָלׁשֹון. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִלּבֹו. ּבְ ֶ ּשׁ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ָמהִהׁשְ ַהְקּדָ

. ..לש..

ֵסֶדר. נּו. ְוִתּקְ ְוכּו'. דֹוָלה. ֶנֶסת־ַהּגְ י־ּכְ ַאְנׁשֵ ָראּו. ְך. ַאַחר־ּכָ

ם..ַאְך. ן.ׁשָ ה,.ַעּיֵ ִפּלָ "ם.ִהְלכֹות.ּתְ ָהַרְמּבַ ה,.ְוַכְמבָֹאר.ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ו. ַעְכׁשָ ם. ּגַ ן. ּכֵ ַעל. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ר. ִעּקַ ֶזהּו. יָנא. ִמּדִ ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל.

דֹוָלה,. ֶנֶסת־ַהּגְ י־ּכְ ַאְנׁשֵ נּו. ּקְ ּתִ ׁשֶ ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵסֶדר. ִלים. ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּלֵ שֹוב.ְמֹאד.ְלָהָאָדם.ִלְהיֹות.ָרִגיל.ְלִהְתּפַ

הּו. ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ּבֹו,. ִבין. ּמֵ ׁשֶ ָלׁשֹון. ּבְ ּבֹו. ִמּלִ ׁשֹות. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ ִפּלֹות. ּתְ

ר.ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ ּכַ ה,. ִפּלָ ר.ַהּתְ י.ֶזה.ִעּקַ ַרְך.ַלֲעבֹוָדתֹו,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ו,. ם.ַעְכׁשָ ן.ּגַ ר.ּכֵ ה,.ֲאׁשֶ יָלא.מּוָבן.ִמּזֶ ה.ִמּמֵ ם..ְוִהּנֵ ן.ׁשָ ְוכּו,.ַעּיֵ

נֹוָראֹות. ִפּלֹות. ּתְ ַאֲחֵריֶהם. ׁשֶ יִקים. ּדִ ַהּצַ ָלנּו. רּו. ּדְ ּסִ ׁשֶ ִכינּו. ּזָ ׁשֶ

ֶזה.ְלַבד,. ק.ָהָאָדם.ַעְצמֹו.ּבְ ּפֵ י־ֵכן.ַאל.ִיְסּתַ ה,.ַאף־ַעל־ּפִ ֵאּלֶ ּכָ

ּבֹו. ַרְך.ִמּלִ יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ַאְך.ָצִריְך.ְלַהְרּבֹות.ְמֹאד.ְלָפֵרׁש.ׂשִ

לֹו. ָחֵסר. ׁשֶ רֹוֶאה. ׁשֶ ְפָרִשּיּות,. ּבִ ָבר. ּדָ ל. ּכָ ּבֹו. ִבין. ּמֵ ׁשֶ ָלׁשֹון. ּבְ

ִמּיּות. ַגׁשְ רּוָחִנּיּות.ֵהן.ּבְ אֹותֹו.ָהֵעת,.ֵהן.ּבְ ּבְ

שּות. ְ ּשׁ ִהְתּפַ ֵעת. ּבְ ה. ָהֵאּלֶ ִמים. ַהּיָ ַאֲחִרית. ּבְ ָרִאינּו. ְוָרֹאה 

ִנְתַרֲחקּו. נּו. ֵמַעּמֵ ים. ַרּבִ ׁשֶ ְמֹאד,. ַהּנֹוָרא. ְך. ַהֹחשֶׁ

ל. ׁשֶ ידֹוִנים. ַהּזֵ ֵמי. ֶזֶרם. ּבְ ְשפּו. ְוִנׁשְ ה'. ֵמֲעבֹוַדת. ְמֹאד. ְמֹאד.

מֹו. ּכְ ָמֳעָמד. ְוֵאין. ְמצּוָלה. יֵון. ּבִ עּו. ְוִנְשּבְ ה,. ַהּזֶ ָפל. ָ ַהּשׁ עֹוָלם.

ַרק. ְוַהּכֹל. ָמֳעָמד",. ְוֵאין. ְמצּוָלה. יֵון. ּבִ י. "ָשַבְעּתִ תּוב:. ּכָ ׁשֶ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ָמה ַהְקּדָ

. ..מ..

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֵעָצה. ם. ִלּבָ ַעל. יִמים. ְמׂשִ ֵאיָנם. ר. ֲאׁשֶ ֵמֲחַמת.

ים.ֵאיָנם. ִתי.ְלָך.ה'.ְוכּו'",.ְוַרּבִ תּוב.ַאַחר.ֶזה:."ַוֲאִני.ְתִפּלָ ּכָ ׁשֶ

ֶזה. ֶרְך.ֵאיְך.ְלִהְתַנֵהג.ּבָ יֹוְדִעים.ׁשּום.ּדֶ

מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. ִסְפֵרי. ּבְ ְוֵעיָניו. ִלּבֹו. ים. ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ִמי. ָאְמָנם. ְוֵהן 

י.ָנָתן,. דֹוׁש.מֹוֵרנּו.ָהַרב.ַרּבִ דֹוׁש.ְוַתְלִמידֹו.ַהּקָ נּו.ַהּקָ ְוַרּבֵ

יב. ְוַיּצִ ֱאֶמת. ֶרְך. ּדֶ ֶהם. ּבָ ִיְמָצא. אי. ַוּדַ ּבְ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר.

ְבֵריֶהם. ּדִ ַאְך. ה.. ַהּזֶ דֹוׁש. ַהּקָ ִעְנָין. ּבָ ְלִהְתַנֵהג. ֵאיְך. ְוָנכֹון.

יֶהם. רּוׁשֵ ּדְ ין. ּבֵ ִרים. ְמֻפּזָ ֶזה. ֵמִעְנָין. ִרים. ַהְמַדּבְ ים. דֹוׁשִ ַהּקְ

ְוַגם. ָנֵקל. ּבְ ׁשֹו. ְמֻבּקָ ִלְמצֹא. ָיכֹול. ָאָדם. ל. ּכָ ְוָלאו. ים. דֹוׁשִ ַהּקְ

ל.ִאיׁש.. ַיד.ּכָ ִכיִחים.ּבְ ה.ֵאיָנם.ְמצּוִיים.ּוׁשְ ָפִרים.ָהֵאּלֶ ֲהלֹא.ַהּסְ

ים. ַרּבִ ַמֲאָמִרים. ה. ַהּזֶ ֶפר. ּסֵ ּבַ ץ. ְלַקּבֵ ְלָבֵבנּו. ֶאל. ְמנּו. ׂשַ ָלזֹאת.

ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש,. ַהּקָ נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. ְפֵרי. ִמּסִ

דֹוׁש. ַהּקָ ְלִמידֹו. ִמּתַ ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי. ְפֵרי. ּוִמּסִ

ְתּבֹוֵדד. ים.ּוַמֲעַלת.ַהּמִ ִהּלִ ִרים.ֵמִעְנַין.ַמֲעַלת.ֲאִמיַרת.ּתְ ַהְמַדּבְ

חּוִצים.ְלָכל. ִרים.ַהּנְ ֵני.ה'.ּוְדָרִכים.ְיׁשָ ִים.נַֹכח.ּפְ ּמַ ְוׁשֹוֵפְך.ִלּבֹו.ּכַ

ֶזה. ק.ַעְצמֹו.ּבָ ִאיׁש.ָלַדַעת,.ֵאיְך.ְלִהְתַנֵהג.ּוְלַחּזֵ

ּלֹו. ּכֻ י. ּכִ ֶפׁש". ַהּנֶ כּות. ּפְ ּתַ "ִהׁשְ ה. ַהּזֶ ֶפר. ַהּסֵ ם. ׁשֵ ְוָקָראנּו 

ּפְֹך.ִלּבֹו.ְוַנְפׁשֹו. ל.ָאָדם.ִלׁשְ ִריְך.ּכָ ּצָ ר.ֵאיְך.ׁשֶ ְמַדּבֵ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ָמהִהׁשְ ַהְקּדָ

. ..מא..

ָבר.ְוָדָבר. ל.ּדָ ָלִלית.ַעל.ּכָ ם,.ְוַרק.ֶזה.הּוא.ָהֵעָצה.ַהּכְ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ים.ָהָאָדם.ֶאת. ר.ָיׂשִ ֲאׁשֶ ִמּיּות..ּוֶבַשח.ּכַ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות.ְוֵהן.ּבְ ֵהן.ּבְ

ה,. ַהּזֶ ֶפר. ּסֵ ּבַ תּוִבים. ַהּכְ ה. ָהֵאּלֶ ָבִרים. ַהּדְ ַעל. ְוִלּבֹו. ֵעיָניו.

ה. ן.ַהּזֶ ׁשָ דֹוׁש.ַהּיָ ֶרְך.ַהּקָ ּדֶ יל.ַעְצמֹו.ֵליֵלְך.ּבַ ִיְתעֹוֵרר.ְלָבבֹו.ְלַהְרּגִ

בֹוא. ּיָ ׁשֶ ּכְ ׁש. ְלִהְתַחּדֵ ְוָעִתיד. ֵמעֹוָלם,. ֲאבֹוֵתינּו. ּבֹו. ְרכּו. ּדָ ׁשֶ

ְלכּו. ּיֵ ה.ׁשֶ ֶרְך.ַהּזֶ עֹוָלם.ַהּדֶ יְך.ּבָ י.ַרק.הּוא.ַיְמׁשִ יַח.ִצְדֵקנּו..ּכִ ָמׁשִ

"ִלּקּוֵשי.ֲהָלכֹות".ִהְלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֶ מֹו.ּשׁ ֵאי.עֹוָלם,.ּכְ ל.ּבָ ּבֹו.ּכָ

'ִלּקּוֵשי.מֹוֲהֲר"ן'.ֵחֶלק. בָֹאר.ּבְ ּמְ רֹאׁש־ֹחֶדׁש.ֲהָלָכה.ה'.ּוְכמֹו.ׁשֶ

ְוָכל. ה. ִפּלָ ַהּתְ יַח.הּוא. ָמׁשִ ל. ׁשֶ ֵזינֹו. ֵלי. ּכְ ר. ִעּקַ ׁשֶ ִסיָמן.ב',. א'.

ם..ְוַגם. ָ ְכּבֹשׁ.ַהּכֹל.ִמּשׁ ּיִ ִביׁשֹות.ׁשֶ ה.ְוָכל.ַהּכְ ֲעׂשֶ ּיַ ְלָחמֹות.ׁשֶ ַהּמִ

ְבִכי. "ּבִ תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ֶזה. ּבָ לּוָיה. ּתְ ָהֲעִתיָדה. ה. ֻאּלָ ַהּגְ ל. ּכָ

ָעֵלינּו. ְיַרֵחם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְוַהּשׁ אֹוִביֵלם".. ּוְבַתֲחנּוִנים. ָיבֹואּו.

נּו. ּבָ ם. ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ ַעד. ה. ַהּזֶ דֹוׁש. ַהּקָ ֶרְך. ּדֶ ּבַ ֵליֵלְך. ֱאֶמת. ּבֶ ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ים. ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י. ָקְדׁשִ ַהר. ֶאל. "ַוֲהִביאֹוִתים. תּוב:. ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא.

ָיֵמינּו.ָאֵמן: ְמֵהָרה.ּבְ ִתי".ּבִ ִפּלָ ֵבית.ּתְ ּבְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ַהְנָהגֹות.ַאְדמֹו"ר

. ..מב..

ַזַצ"ל,  מֹוֲהַר"ן  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ַהְנָהגֹות 

ָבָחיו  ׁשְ ִסּפּוֵרי  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ִהְתּבֹוְדדּות  ִעְנַין  ּבְ

ים: דֹוׁשִ ַהּקְ

ַהְנָהגֹוָתיו. ִסּפּוֵרי. ּבְ תֹו,. ְתִחּלָ ּבִ ָהַר"ן". ְבֵחי. "ׁשִ ֵסֶפר  ּבְ

ֲעבֹוָדתֹו. ר. ִעּקַ תּוב,. ּכָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ ִויִגיָעתֹו.

ִפּלֹות. ַהּתְ ִרּבּוי. ַרק. ָהָיה. ָכה. ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה. ָזָכה. ָיָדּה. ַעל. ר. ֲאׁשֶ

ָהָיה.ָרִגיל.ְמֹאד. ּיּוִסים.ׁשֶ ׁשֹות.ְוָהִרּצּוִיים.ְוַהּפִ ּקָ ִחּנֹות.ְוַהּבַ ְוַהּתְ

ס.אֹותֹו. ה.ּוְמַפּיֵ ַרְך..ְוָהָיה.ְמַרּצֶ ן.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ל.ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַרֲחָמיו.ְלָקְרבֹו. הּו.ּבְ ַזּכֵ ּיְ ׁשֹות.ׁשֶ ִחּנֹות.ּוַבּקָ ה.ִמיֵני.ּתְ ַכּמָ ַרְך.ּבְ ִיְתּבָ

ִפּלֹות. ַהּתְ ָהָיה. לֹו. הֹוִעיל. ֶ ּשׁ ַמה. ר. ְוִעּקַ ַרְך.. ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו.

לֹו. ְלַיֵחד. ְמֹאד. ָרִגיל. ָהָיה. ׁשֶ יֵנינּו,. ּבֵ ר. ַהְמֻדּבַ ַנז. ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון. ּבִ

יָחתֹו. ֵני.ָאָדם,.ְוָהָיה.ְמָפֵרׁש.ׂשִ ם.ּבְ ֵאין.ׁשָ ָצא.ׁשֶ ּמָ ֶ ֵאיֶזה.ָמקֹום.ּשׁ

ְלׁשֹון. ּבִ ַהְינּו. ּבֹו,. ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ָלׁשֹון. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני.

ן. ׁש.ּוִמְתַחּנֵ ַרְך.ּוְמַבּקֵ ס.אֹותֹו.ִיְתּבָ ה.ּוְמַפּיֵ ַנז..ְוָהָיה.ְמַרּצֶ ּכְ ַאׁשְ

ָראּוי. ה.ִמיֵני.ְשָענֹות.ַוֲאַמְתָלאֹות.ׁשֶ ה.ְוַכּמָ ַכּמָ ַרְך.ּבְ ְלָפָניו.ִיְתּבָ

ֶזה.ְמֹאד. ַרְך,.ְוָהָיה.ָרִגיל.ּבָ ָקְרבֹו.ַלֲעבֹוָדתֹו.ִיְתּבָ ּיְ ַרְך.ׁשֶ לֹו.ִיְתּבָ
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. ..מג..

ַמְשִמין. ָהָיה. ם. ּגַ ֶזה.. ַעל. ִנים. ְוׁשָ ָיִמים. ה. ְמַבּלֶ ְוָהָיה. ְמֹאד..

ֶחֶדר. מֹו. ּכְ ם. ׁשָ ָהָיה. ׁשֶ ג. ַהּגַ ַחת. ּתַ ָאִביו. ית. ּבֵ י. ּבֵ ּגַ ַעל. ַעְצמֹו.

ם.ָהָיה. ֶבן.ּוִמְסּפֹוא,.ְוׁשָ ם.ּתֶ ֲחִזיִקין.ׁשָ ּמַ ל.ָקִנים.ׁשֶ ה.ׁשֶ ְמִחּצָ ּבִ

ם. ֵ ַלַחׁש.ְלַהּשׁ ים.ְוָהָיה.צֹוֵעק.ּבְ ִהּלִ ַמְשִמין.ַעְצמֹו.ְוָהָיה.אֹוֵמר.ּתְ

ַרְך. הּו.ְלָקְרבֹו.ֵאָליו.ִיְתּבָ ַזּכֵ ּיְ ַרְך,.ׁשֶ ִיְתּבָ

ֵאיֶזה. ְמָצִאים.ּבְ ּנִ עֹוָלם,.ׁשֶ ּבָ ׁשֹות.ׁשֶ ּקָ יֵני.ּבַ ל.ַהּמִ ּכָ ָלל ׁשֶ ְוַהּכְ

לֹא. ַלּכֹל. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל. יֵנינּו,. ּבֵ ָמצּוי. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ֵסֶפר.

ָעִמים,. ה.ּפְ ה.ְוַכּמָ ּמָ ּלֹא.ֲאָמָרה.ּכַ ה.ׁשֶ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִחּנָ יַח.ׁשּום.ּתְ ִהּנִ

ִסים. ְדּפָ ַהּנִ ׁשֹות. ּקָ ְוַהּבַ ִצּיֹון". ֲעֵרי. "ׁשַ ְוֵסֶפר. ים. ִהּלִ ּתְ ֵהן.

ַוֲאִפּלּו. ּוְתִחּנֹות. ׁשֹות. ּקָ ּבַ ִמיֵני. ָאר. ּוׁשְ דֹוִלים. ַהּגְ ּדּוִרים. ַהּסִ ּבְ

יַח. ִהּנִ לֹא. ם. ּלָ ּכֻ .- ַנז. ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון. ּבִ ִסים. ְדּפָ ַהּנִ ִחּנֹות. ַהּתְ

ַאַחר.ַמֲעָמדֹות. ִחּנֹות.ׁשֶ ל.ַהּתְ ָאְמָרם..ְוָהָיה.ָרִגיל.לֹוַמר.ּכָ ִמּלְ

ל. ּכָ לֹוַמר. ָרִגיל. ָהָיה. ְוהּוא. ָויֹום. יֹום. ל. ּכָ ַאַחר. ִסים. ְדּפָ ַהּנִ

ָרִגיל. ָהָיה. ם. ּגַ ֶאָחד.. ַפַעם. ּבְ ִמים. ַהּיָ ל. ּכָ ל. ׁשֶ ם. ּלָ ּכֻ ִחּנֹות. ַהּתְ

ִחּנֹות. ִרים.ִמּתְ סּוִקים.ַהְמַדּבְ ים.ַרק.ַהּפְ ְתִהּלִ ִלְפָעִמים.לֹוַמר.ּבִ

סּוִקים. ּפְ ַרק. אֹוֵמר. ְוָהָיה. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ּוְצָעָקה. ׁשֹות. ּוַבּקָ

סּוִקים. ַהּפְ ל. ּכָ אֹוֵמר. ְוָהָיה. אֹוֵמר,. ָהָיה. לֹא. ָאר. ְ ְוַהּשׁ ֵאּלּו.

ַפַעם.ֶאָחד. ים.ּבְ ִהּלִ ל.ֵסֶפר.ּתְ ָהֵאּלּו.ִמּכָ
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. ..מד..

ֵמַעְצמֹו,. ל. ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה. ֶ ּשׁ ַמה. ָהָיה. ר. ָהִעּקָ ֶזה. ל. ּכָ ַבד  ּוִמּלְ

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ּבֹו. ִמּלִ ר. ְלַדּבֵ ָרִגיל. ָהָיה. ֶ ּשׁ ַמה. ַהְינּו. ּדְ

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ְושֹוֵען. ל. ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה. ׁשֶ ַנז,. ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ

ְעּתֹו. ָאַמר.ִמּדַ ׁשֹות.ׁשֶ ה.ִמיֵני.ְשָענֹות.ּוְתִחּנֹות.ּוַבּקָ ַכּמָ ַרְך.ּבְ ִיְתּבָ

ר. ָהִעּקָ ְוֶזהּו. ַלֲעבֹוָדתֹו.. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ הּו. ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ "ל,. ּנַ ּכַ ּבֹו. ּוִמּלִ

דֹוׁש. יו.ַהּקָ ַמְענּו.ִמּפִ ְך.ׁשָ ָכה..ּכָ ּזָ ֶ ה.ּשׁ הֹוִעיל.לֹו.ִלְזּכֹות.ְלּמַ ֶ ַמה.ּשׁ

ֵפרּוׁש. ּבְ

ְבֵרי. ּדִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ר. ְמַדּבֵ ָהָיה. ָעִמים. ּפְ ה  ְוַכּמָ

ּבּוָריו. ּדִ תֹוְך. ּבְ לֹו. ן. ּמֵ ְוִנְזּדַ ּבֹו. ִמּלִ ׁשֹות. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ

ֵעיָניו,. ּבְ ְוהּוְשבּו. רֹות. ּוְמֻסּדָ ְנכֹונֹות. ּוְתִפּלֹות. ָיפֹות. ְשָענֹות.

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָרִגיל. ִיְהֶיה. ְלַמַען. רֹון,. ְלִזּכָ ֶאְצלֹו. ּכֹוְתָבם. ְוָהָיה.

ינֹו.ְלֵבין. ר.ּבֵ ִעְנָין.ֶזה.ְלַדּבֵ ְך..ְוֵכן.ָהָיה.ָרִגיל.ּבְ ם.ַאַחר־ּכָ אֹוָתם.ּגַ

ה.ְלִהְתָקֵרב. ְזּכֶ ּיִ ִפּלֹוָתיו.ָהיּו,.ׁשֶ ה.ְמֹאד.ְמֹאד,.ְוָכל.ּתְ קֹונֹו.ַהְרּבֵ

ַרְך.ַעל. ם.ִיְתּבָ ֵ דֹולֹות.ְלַהּשׁ ַרְך,.ְוָהיּו.לֹו.ְשָענֹות.ּגְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ִלין. ּכְ ִמְסּתַ ֵאין. ׁשֶ ִמיד,. ּתָ לֹו. ִנְדֶמה. ָהָיה. י־ֵכן. ְוַאף־ַעל־ּפִ ֶזה,.

לֹו,. ִנְדָמה. א,. ַרּבָ ַאּדְ ַרק. ָלל,. ּכְ ׁשֹוְמִעין. ְוֵאין. ָלל. ּכְ ָעָליו.

ַהְרָחקֹות. ִמיֵני. ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו. אֹותֹו. ְרִחיִקין. ּמַ ׁשֶ

חֹוְלִפין. ׁשֶ רֹוֶאה,. ָהָיה. י. ּכִ ּוְכָלל.. ָלל. ּכְ ּבֹו. רֹוִצין. ֵאין. ּוְכִאּלּו.
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. ..מה..

ם. ֵ ִנים,.ְוֲעַדִין.הּוא.ָרחֹוק.ֵמַהּשׁ ה.ָיִמים.ְוׁשָ ה.ְוַכּמָ ּמָ ְועֹוְבִרין.ּכַ

ִנְדָמה. ן. ּכֵ ַעל. ִהְתָקְרבּות,. ְלׁשּום. ֲעַדִין. ָזָכה. ְולֹא. ַרְך. ִיְתּבָ

ָלל,. ִלין.ָעָליו.ּכְ ּכְ ָלל.ְוֵאין.ִמְסּתַ ָבָריו.ּכְ ֵאין.ׁשֹוְמִעין.ּדְ ֵעיָניו.ׁשֶ ּבְ

ָכל.ִמיֵני.ִהְתַרֲחקּות.ֵמֲעבֹוָדתֹו. א,.ַמְרִחיִקין.אֹותֹו.ּבְ ַרּבָ ַרק.ַאּדְ

יַח. ק.ַעְצמֹו.ְמֹאד.ְולֹא.ִהּנִ י־ֵכן.ָהָיה.ְמַחּזֵ ַרְך..ַאְך.ַאף־ַעל־ּפִ ִיְתּבָ

ַדְעּתֹו.ֵמֲחַמת. ָהָיה.נֹוֵפל.ּבְ ָעִמים.ָהָיה,.ׁשֶ ה.ּפְ ֶאת.ְמקֹומֹו..ְוַכּמָ

ְתָקֵרב. ּיִ ְך.ׁשֶ ל.ּכָ יר.ּוַמְפִציר.ּכָ ל.ּוַמְעּתִ ּלֵ הּוא.ִמְתּפַ ָרָאה,.ׁשֶ ֶזה.ׁשֶ

ּוֵמֲחַמת. ָלל.. ּכְ ָעָליו. ִלין. ּכְ ִמְסּתַ ְוֵאין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת.

ינֹו. ְך.ּבֵ ל.ּכָ ר.עֹוד.ּכָ ַדְעּתֹו,.ְולֹא.ָהָיה.ְמַדּבֵ ֶזה.ָנַפל.ִלְפָעִמים.ּבְ

ׁש. ּיֵ ְוִהְתּבַ ַעְצמֹו. ּבְ ר. ִנְזּכַ ְך. ַאַחר־ּכָ ָיִמים.. ֵאיֶזה. קֹונֹו. ְלֵבין.

אי. ַוּדַ ֱאֶמת.ּבְ י.ּבֶ ַרְך,.ּכִ ִהְרֵהר.ַאַחר.ִמּדֹוָתיו.ִיְתּבָ ַעְצמֹו.ַעל.ׁשֶ ּבְ

ְלָקְרבֹו. רֹוֶצה. הּוא. אי. ּוְבַוּדַ ְוכּו'. ְוַרחּום. ַחּנּון. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ר. ּוְלַדּבֵ יר. ַדְעּתֹו,.ְוִהְתִחיל.ׁשּוב.ְלַהְעּתִ ּבְ ק. ְוִנְתַחּזֵ ְוכּו',.ְוָחַזר.

ָעִמים: ה.ּפְ ּמָ "ל,.ְוֵכן.ָהָיה.ּכַ ּנַ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ְכָפר.אֹוְסַיאִשין.ָסמּוְך.ְלִעיר. ם.ִסיָמן.קי"ז:.ּבִ תּוב.ׁשָ עֹוד ּכָ

ם. ר.ָחִמיו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ְוׁשָ ם.ָהָיה.ּדָ ֶמעְדֶועִדְוֶקע,.ׁשָ

ֵדִלים.ְקֵנה־ דֹול.ְוָעָליו.ּגְ ם.הֹוֵלְך.ָנָהר.ּגָ ּדּולֹו..ְוׁשָ ר.ּגִ ָהָיה.ִעּקַ

ֲאדֹוֵננּו. ל. ׁשֶ ּקֶֹדׁש. ּבַ ְרּכֹו. ּדַ ְוָהָיה. ְמֹאד.. ִלְמֹאד. ה. ַהְרּבֵ סּוף.
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. ..מו..

ִלְפָעִמים. לֹוֵקַח. ָהָיה. ׁשֶ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו,. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו.

ַאף־ "ל,. ַהּנַ ָהר. ַהּנָ ְלתֹוְך. ַעְצמֹו. ּבְ ּה. ִעּמָ ש. ְוׁשָ ה. ְקַשּנָ ְסִפיָנה.

ּלֹא.ָהָיה.ָיכֹול.ֵהיֵשב.ְלַהְנִהיג.ְסִפיָנה.זֹאת,.ַאף־ַעל־ י.ׁשֶ ַעל־ּפִ

קֹום. ַהּמָ ַעד. ֵנה־סּוף,. ַהּקָ ֲאחֹוֵרי. ַעד. ּה. ִעּמָ ש. ׁשָ ָהָיה. י־ֵכן. ּפִ

ה. ְתִפּלָ ה.ּבִ ָעׂשָ ֶ ה.ַמה.ּשׁ ם.ָעׂשָ ּלֹא.ָהיּו.רֹוִאים.אֹותֹו.עֹוד..ְוׁשָ ׁשֶ

ְרֶאה. ּנִ ָכה.ּכַ ּזָ ֶ ֱאֶמת.ָזָכה.ְלַמה.ּשׁ י.ּבֶ ֵרי.לֹו,.ּכִ ְוִהְתּבֹוְדדּות.ַאׁשְ

ים: דֹוׁשִ ָפָריו.ַהּקְ חּוׁש.ִמּסְ ּבְ

סּוס. ָלַקַחת. ָרִגיל. ָהָיה. ׁשֶ ַתב,. ּכָ י־מֹוֲהַר"ן". "ַחּיֵ ּוְבֵסֶפר 

ָיַרד. ם. ְוׁשָ ַיַער,. ְלֵאיֶזה. ָעָליו. ְוָרַכב. ית.חֹוְתנֹו. ִמּבֵ

ַער. ַהּיַ ְלתֹוְך. ָהַלְך. ְוהּוא. ִאיָלן,. ְלֵאיֶזה. רֹו. ּוְקׁשָ ַהּסּוס. ִמן.

ָעִמים. ּפְ ה. ְוַכּמָ ַדְרּכֹו.. ּכְ ם. ׁשָ ְלִהְתּבֹוֵדד. ּלֹו,. ׁשֶ ֶאת. ַלֲעׂשֹות.

ָראּו. ּוְכׁשֶ חֹוְתנֹו.. ְלֵבית. ִלְמקֹומֹו. ּוָבַרח. ַהּסּוס. ַעְצמֹו. יר. ִהּתִ

י. ּכִ ְמֹאד,. ֲחִדים. ּוִמְתּפַ ּדֹוֲאִגים. ָהיּו. ְלַבּדֹו,. א. ּבָ ַהּסּוס. ׁשֶ ם. ׁשָ

ָעִמים. ּפְ ה. ְוַכּמָ לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ֵמַהּסּוס. ָנַפל. אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָאְמרּו,.

א. ְך.ּבָ ַער,.ְוַאַחר־ּכָ ּיַ ָהָיה.ּבַ ֵעת.ׁשֶ דֹוִלים.ּבְ ִמים.ּגְ ׁשָ ָנְפלּו.ָעָליו.ּגְ

ֶפר,.אֹות.כ"ח(. ְפִנים.ַהּסֵ ן.)ּבִ ן.ְלַקּמָ ְיָלה.אֹו.יֹוֵתר..ְוַעּיֵ ּלַ ָעה.ּבַ ְלֵביתֹו.ׁשָ

ָמקֹום. ּבְ ר. ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות,. ַהּקְ יחֹוָתיו. ִמּשִׂ ם. ׁשָ י. ְקּתִ ֶהְעּתַ ׁשֶ
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. ..מז..

ַער,.שֹוב.ְמֹאד.ְלִהְתּבֹוֵדד. ּיַ ֶדה.אֹו.ּבַ ּשָׂ ִבים,.ַהְינּו.ּבַ ֵדִלים.ֲעׂשָ ּגְ ׁשֶ

ם: ׁשָ

יַע. ִהּגִ ֶ ּשׁ ַמה. ר. ִעּקַ ָאַמר,. קנ"ד(. ִסיָמן. ָהַר"ן",. יחֹות. "ׂשִ )ּבְ ם. ׁשָ עֹוד 

ָהָיה. ׁשֶ ָראְסִשיק,. ּפְ ִעְנַין. ַעל־ְיֵדי. ַרק. הּוא. ְלַמְדֵרָגתֹו.

ים. ִהּלִ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,.ְוָאַמר.ּתְ ה.ּבֵ יַח.ַהְרּבֵ ה.ּוֵמׂשִ ר.ַהְרּבֵ ְמַדּבֵ

יַע.. ִהּגִ ֶ ּשׁ ְלַמה. יַע. ִהּגִ ְיָקא. ּדַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ישּות,. ְפׁשִ ּבִ ה. ַהְרּבֵ

ַמה. י. ּנִ ִמּמֶ ה. ַיֲעׂשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יֹוֵדַע. ָהִייִתי. ִאם. ְוָאַמר.

ֲעבֹוָדִתי,. ּבַ ְך. ּכָ ל. ּכָ ֵרז. ִמְזּדָ ָהִייִתי. ֶזה(. ּכָ ִחּדּוׁש. ַהְינּו. )ּדְ ה. ַעּתָ ֲאִני. ֶ ּשׁ

ּה. ּלָ ּכֻ ָנה. ָ ּשׁ ַרְך.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְועֹוֵבד.ַהּשׁ ָהִייִתי.עֹוׂשֶ ֶ ה.ּשׁ ּמַ ַעד.ׁשֶ

ַע.ְמֹאד.ַאַחר.ַמֲעַלת. ְעּגֵ יֹום.ֶאָחד..ְוָהָיה.ִמְתּגַ ה.ּבְ ָהִייִתי.עֹוׂשֶ

ַאיי. ַאיי. ְוָאַמר:. ֱאֶמת. ּבֶ ָראְסִשיק. ּפְ ְבִחיַנת. ּבִ ָהֲעבֹוָדה.

דֹוִלים.ְוָאְמרּו. יִקים.ּגְ ה.ַצּדִ ּמָ ר.ִעם.ּכַ ּבֵ ּדִ ם.ָאַמר.ׁשֶ ָראְסִשיק..ּגַ ּפְ

ָראְסִשיק. י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ִעְנַין.ּפְ יעּו.ְלַמְדֵרָגָתם.ּכִ ּלֹא.ִהּגִ ן.ׁשֶ ם.ּכֵ ּגַ

יָחה. ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ מּור. ּגָ ישּות. ְפׁשִ ּבִ ֲעבֹוָדָתם. ּבַ ָעְסקּו. ׁשֶ

ֵרי. יעּו,.ַאׁשְ ִהּגִ ֶ יעּו.ְלַמה.ּשׁ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ְוכּו',.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִהּגִ ּבֵ

ָלֶהם:

י. ַאף־ַעל־ּפִ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ קס"ב.. ִסיָמן. ם. ׁשָ עֹוד 
ב.ּבֹו.ְלַבּדֹו,.ַאף־ ׁשַ ּיָ ָפר,.ׁשֶ ַהּכְ ָהָיה.לֹו.ֶחֶדר.ְמֻיָחד.ּבְ ׁשֶ
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. ..מח..

תֹוְך.ֵאיֶזה. ֶדה,.ּבְ ֵני.ַהּשָׂ י.רֹב.ַעל.ּפְ י־ֵכן.ָהָיה.הֹוֵלְך.ַעל־ּפִ ַעל־ּפִ

י. ה..ּוַפַעם.ַאַחת.ָהַלְכּתִ ם.ַהְרּבֵ ַיַער,.ְוַכּיֹוֵצא,.ְוָהָיה.ִמְתּבֹוֵדד.ׁשָ

ה,. ְתִחּלָ ּבִ ם. ׁשָ ר. ּדָ ָהָיה. ׁשֶ ֶמעְדֶועִדְוֶקע. ת־קֶֹדׁש. ְקִהּלַ ּבִ ִעּמֹו.

ָידֹו. ְוָנָשה. ְוֶהָהִרים,. דֹות. ַהּשָׂ ֵאֶצל. ָוָאָנה. ָאֶנה. ִעּמֹו. י. ְוָהַלְכּתִ

דֹות. ַהּשָׂ ֵאּלּו. ל. ּכָ ַעל. ִלי:. ְוָאַמר. ְוֶהָהִרים,. דֹות. ַהּשָׂ ֵני. ּפְ ַעל.

קֹומֹות. ַהּמְ ל. ּכָ ְוַעל. ָהִעיר,. ְסִביב. רֹוֶאה. ה. ַאּתָ ׁשֶ ְוֶהָהִרים.

ה. ה.ְוַכּמָ ּמָ י.ּכַ י.ְוָסַבְבּתִ ם.ָהַלְכּתִ ֻכּלָ מּוִכים.ְלָהִעיר.ָסִביב,.ּבְ ַהּסְ

קֹומֹות. ַהּמְ ָכל. ּבְ ם. ׁשָ ּוִמְתּבֹוֵדד. הֹוֵלְך. ָהָיה. ׁשֶ ַהְינּו. ָעִמים.. ּפְ

.ְמֹאד,. בֹוּהַ ם.ַעל.רֹאׁש.ָהָהר.ֵיׁש.ָמקֹום.ּגָ ָ ּשׁ ר.ִלי.ׁשֶ "ל..ְוִסּפֵ ַהּנַ

ַעל. עֹוֶלה. ְוָהָיה. ְקָעה. ּבִ מֹו. ּכְ תֹוכֹו. ּבְ ֵיׁש. ְבהֹו. ּגָ רֹאׁש. ּבְ ם. ְוׁשָ

ָהָיה. ם. ְוׁשָ תֹוכֹו. ּבְ ׁשֶ ְקָעה. ַהּבִ ְלתֹוְך. ְוִנְכָנס. ָהָהר. ַבּה. ּגֹ רֹאׁש.

ְוִלְפָעִמים.ָהָיה.הֹוֵלְך. ָעִמים.. ּפְ ה. ּמָ ּכַ אֹוֵהב.ְמֹאד.ְלִהְתּבֹוֵדד.

ת־קֶֹדׁש. ְקִהּלַ ּבִ ָהָיה. ֶזה. ְוָכל. "ל,. ּנַ ּכַ ֲאֵחִרים. ְמקֹומֹות. ּבִ

ם.. ׁשָ ר. ּדָ ׁשֶ ֵעת. ּבְ ְמֻפְרָסם. יק. ַצּדִ ָהָיה. ָבר. ּכְ ׁשֶ ֶמעְדֶועִדְוֶקע.

ב. ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת. ּבְ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ְמֹאד. ה. ַמְרּבֶ ָהָיה. ֶ ּשׁ ַמה. חּוץ.

ְך. ֶמעְז'ּבּוז.ְוַגם.ַאַחר־ּכָ ב.ּבְ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ה.ּכְ ִחּלָ ּתְ "ל..ְוֵכן.ּבַ ָפר.ְוַכּנַ ַהּכְ ּבְ

ָכל. ּבְ ֶרְסַלב. ּבְ ת.קֶֹדׁש. ְקִהּלַ ּוֹפה. אֶלע. ְזָלאִשיּפָ ּבִ ב. ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת. ּבְ

ָהָיה. ׁשֶ ָעִמים. ּפְ ה. ְוַכּמָ ה.. ַהְרּבֵ ִמְתּבֹוֵדד. ָהָיה. ָויֹום. יֹום.

ּלֹו: ל.ַהּיֹום.ּכֻ ִמְתּבֹוֵדד.ּכָ
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ַאַחר. ַאַחת. ַעם. ּפַ ַתב:. ּכָ י"ז. ף. ּדַ מֹוֲהַר"ן". י. "ַחּיֵ ּוְבֵסֶפר 

נּו. ַרּבֵ ִעם. ְמעֹון. ׁשִ י. ַרּבִ ָנַסע. ְמֻפְרָסם,. ה. ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

נּו.ִזְכרֹונֹו. ם.ָיַגע.ַרּבֵ ָ ּשׁ ָפר.אֹוְסַיאִשין,.ׁשֶ ֶרְך.ּכְ ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ּדֶ

ם,. ׁשָ ר. ּדָ ָהָיה. ׁשֶ חֹוְתנֹו,. ֵבית. ּבְ דֹוָלה. ַהּגְ ֲעבֹוָדתֹו. ּבַ ִלְבָרָכה.

נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה. דֹות.ְוַכּיֹוֵצא.ְוָהָיה.ַרּבֵ ֶרְך.ַהּשָׂ ְוָנַסע.ִעּמֹו.ּדֶ

ָכל. י.ּבְ ָכאן,.ּכִ ה.ָהָיה.שֹוב.ְלָפַני.ּבְ ּמָ ַע.ְמֹאד.ְוָאַמר:.ּכַ ְעּגֵ ִמְתּגַ

ֵאּלּו. ּבְ ם. ׁשָ י. ּכִ ֵעֶדן.. ן. ּגַ ַשַעם. י. ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ּוְפִסיָעה. ִסיָעה. ּפְ

ַע. ְעּגֵ ָרִכים.ָהָיה.ָרִגיל.ֵליֵלְך.ּוְלִהְתּבֹוֵדד..ְוָהָיה.ֵמֵצר.ּוִמְתּגַ ַהּדְ

ִלי. ה. ְוָלּמָ ְמֹאד. ְלָפַני. שֹוב. ָהָיה. אן. ּכָ ֲהלֹא. ְוָאַמר:. ְמֹאד.

ָפַני,. ּבְ ר. ִסּפֵ ַאַחת. ַעם. ּפַ עֹוד. ם. ּגַ ו.. ַעְכׁשָ ל. ׁשֶ ְרסּום. ַהּפִ

ָמקֹום. ֵאיֶזה. ּבְ ִמְתּבֹוֵדד. ָהָיה. ׁשֶ ּכְ ְנעּוָריו,. יֵמי. ּבִ ְהיֹותֹו. ּבִ ׁשֶ

ָחָדׁש. ָהעֹוָלם. ל. ּכָ ָהָיה. ם. ָ ִמּשׁ ָחַזר. ׁשֶ ּכְ ֶדה,. ּשָׂ ּבַ אֹו. ַער. ּיַ ּבַ

ִאּלּו.הּוא.עֹוָלם.ַאֵחר.ְלַגְמֵרי,.ְולֹא.ָהָיה. ֵעיָניו,.ְוִנְדֶמה.לֹו.ּכְ ּבְ

ר.ִמּקֶֹדם: ֲאׁשֶ ָלל.ּכַ ֵעיָניו.ּכְ ָהעֹוָלם.ִנְרֶאה.ּבְ

ר.ִלי.ִאיׁש.ֶאָחד. יחֹות.ָהַר"ן".ִסיָמן.קס"ג..ִסּפֵ "ׂשִ ם.ּבְ עֹוד ׁשָ

ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ב. יֹוׁשֵ ְהיֹותֹו. ּבִ ׁשֶ אֶלע,. ַלאִשיּפָ ִמּזְ

ִזְכרֹונֹו. נּו,. ַרּבֵ ל. ּלֵ ִהְתּפַ ִיץ. ּקַ ּבַ ַאַחת. ַעם. ּפַ אֶלע,. ְזַלאִשיּפָ ּבִ

ה. ְלּדָ ַהּיַ ּתֹו. ּבִ ֶאת. ָשַלח. ְך. ְוַאַחר־ּכָ ם. ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר. ּבַ ִלְבָרָכה,.
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. ..נ..

ִלְבָרָכה.. ִזְכרֹונֹו. נּו. ְלַרּבֵ ָלבֹוא. אֹותֹו. ְוָקְרָאה. ְחֶיה. ּתִ ָרה. ׂשָ

ִעּמֹו. ְוָהַלְך. ל.. ְלַשּיֵ י. ִעּמִ ֵלְך. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ לֹו. ְוָאַמר.

יֹוֵתר. ָהְלכּו. ְך. ְוכּו',.ַאַחר־ּכָ ִבים. ָהֲעׂשָ ין. ּבֵ ְוָהַלְך. ָלִעיר.. חּוץ.

ם.ָסמּוְך.ָלִעיר.. ָהָיה.ׁשָ ּקֹוִרין.ַמאִגיֶלא(.ׁשֶ ּוָבאּו.ָסמּוְך.ְלַהר.ֶאָחד.)ׁשֶ

אִגיֶלא.. ר.לֹו.ָהִאיׁש.ִעְנַין.אֹותֹו.ַהּמַ ַאל.אֹותֹו.ַמה.ּזֹאת,.ְוִסּפֵ ְוׁשָ

ם.לֹא. ְכַנס.ְלׁשָ ּנִ ם..ּוְכׁשֶ ם,.ְוִנְכַנס.ְלׁשָ ֵלְך.ִעּמֹו.ְלׁשָ ּיֵ ְוָאַמר.לֹו.ׁשֶ

ְוָעֹמק. תֹוכֹו. ּבְ ָחלּול. ָהָיה. "ל. ַהּנַ ָהָהר. י. ּכִ ָלל,. ּכְ ַלחּוץ. ִנְראּו.

נּו,.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ִעם.ָהִאיׁש. ם.ַרּבֵ תֹוכֹו..ְוִנְכנס.ְלׁשָ ְקָצת.ּבְ

ְוָלַקח. ָהָאֶרץ,. ַעל. ם. ׁשָ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ב. ְוָיׁשַ "ל.. ַהּנַ

ֲעֵרי.ִצּיֹון",.ְוִהְתִחיל.לֹוַמר.ּוָבָכה.ְמֹאד. ּלֹו.ֵסֶפר."ׁשַ ית.ָיד.ׁשֶ ִמּבֵ

ה.ְמֹאד.ְמֹאד. ף.ְלַדף.ּוָבָכה.ַהְרּבֵ ן.ִמּדַ ְמֹאד..ְוָהָיה.אֹוֵמר.ְלַהּלָ

ִקּבּול. ית. ]ּבֵ יְך. ַהּצּוּבֶ ְוֶהֱחִזיק. ְוָהִאיׁש.ָעַמד.ֶאְצלֹו. ִלי.ֶהְפֵסק.. ּבְ

דֹוָלה.ְמֹאד.. תֹו.ַהּגְ ִכּיָ ּתֹוֵמם.ְוָרָאה.ּבְ ּלֹו..ְוָעַמד.ִמׁשְ ַהִמְקֶשֶרת[.ׁשֶ

ַעל. ה. ִצּוָ ְבּכֹות. ִמּלִ ַסק. ּפָ ר. ְוַכֲאׁשֶ ֶזה.. ּבָ ה. ַהְרּבֵ ְזַמן. ָהה. ְוׁשָ

ְוָיָצא. ַהּיֹום.עֹוֵמד.. ֵהיָכן. חּוץ. ּבַ ל. ּכֵ ְוִיְסּתַ ֵלְך. ּיֵ ׁשֶ "ל. ַהּנַ ָהִאיׁש.

ְך. ּכָ ְוָכל. קַֹע.. ִלׁשְ נֹוָשה. ֶמׁש. ֶ ְוַהּשׁ ַהּיֹום. ָנה. ּפָ ָבר. ּכְ ׁשֶ ְוָרָאה.

ִלי.ֶהְפֵסק.ְוכּו': ִיץ.ּבְ ּקַ ֵלם.ּבַ תֹו.ָקרֹוב.ְליֹום.ׁשָ ְבִכּיָ ִהְתַמְהַמּה.ּבִ

ת.קֶֹדׁש.אּוַמאן,. ִלְקִהּלַ ָצא. ּיָ ׁשֶ ּכְ ם. ּגַ ִסיָמן.קס"ד.. ם. ׁשָ עֹוד 
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ָנה,.ּוְכָבר.ָזָכה. מֹו.ֲחִצי.ׁשָ קּותֹו.ּכְ ּלְ ָהָיה.ָסמּוְך.ְמֹאד.ְלִהְסּתַ ׁשֶ

ָבר,. ְמבָֹאר.ּכְ ּה.ָאָדם.ֵמעֹוָלם,.ּכַ ּלֹא.ָזָכה.ּבָ ְלַמֲעָלה.ֶעְליֹוָנה.ׁשֶ

ה.ְמֹאד..ּוַפַעם.ַאַחת.ִנְכַנס. ם.ָהָיה.לֹו.ִהְתּבֹוְדדּות.ַהְרּבֵ ם.ׁשָ ּגַ

ם. ֵכנּות.ׁשָ ׁשְ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ֶאְצלֹו.ּבִ ר.ַרּבֵ ּדָ ִית,.ׁשֶ ַעל.ַהּבַ ַהּבַ

ָהָיה. נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ֶחֶדר.ְמֻיָחד,.ׁשֶ ם.ָהָיה.ְלַרּבֵ אּוַמאן..ְוׁשָ ּבְ

ְתֹאם. ּפִ ִית. ַהּבַ ַעל. ַהּבַ ְוִנְכַנס. ּבֹו.. ָיד. ִפיַסת. ּתְ ִית. ְלַבַעל־ַהּבַ

ָהָיה.ׁשֹוֵכב. נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ ְלאֹותֹו.ַהֶחֶדר,.ּוָמָצא.ֶאת.ַרּבֵ

ָאז. ָהָיה. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ָהָאֶרץ.. ַעל. ְוַרְגַלִים. ָיַדִים. ּוש. ִפּשׁ ּבְ

ֵנס,.ְוִכְמַעש. ר.ַחּיּותֹו.ָהָיה.ּבְ עּור,.ֲאׁשֶ ִלי.ׁשִ ָחלּוׁש.ְמֹאד.ְמֹאד.ּבְ

י. ְרּכֹו.ַהּשֹוב.ַעל־ּפִ י־ֵכן.לֹא.ָעַזב.ּדַ ָכל.ֵעת,.ַאף־ַעל־ּפִ ְגַוע.ּבְ ּנִ ׁשֶ

ק.ְלַמְעָלה.ְלַמְעָלה. ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ָעה.ָהַאֲחרֹוָנה. ָ ישּות.ַעד.ַהּשׁ ׁשִ ּפְ

ֵרי.לֹו. ַאׁשְ

ִמּקֶֹדם,. יֹוֵדַע. ָהִייִתי. ִאם. ָיָמיו:. סֹוף. ּבְ ָאַמר. ׁשֶ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ

כֹוִלין. ּיְ ֶ ה.ַמה.ּשׁ ֲאִני.יֹוֵדַע.ַעּתָ מֹו.ׁשֶ יֵמי.ְנעּוַרי,.ּכְ ּבִ

ּוַמְפִסיד.ֶאת. ד. ְמַאּבֵ ָהִייִתי. ִהְתּבֹוְדדּות,.לֹא. ִלְזּכֹות.ַעל־ְיֵדי.

ַתֲעִניִתים.ְוִסּגּוִפים. ְך.ּבְ ל.ּכָ ָקר.ּכָ ּגּוִפי.ַהּיָ

תֹו,. ֻדּלָ יֵמי.ּגְ ַקש.ֲאִפּלּו.ּבִ י.ְלעֹוָלם.לֹא.ָנח.ְולֹא.ׁשָ ָלל, ּכִ ְוַהּכְ

ְלַמְדֵרָגה. ֱאלֹהּות. גֹות. ַהּשָׂ ּבְ ָכה. ּזָ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ
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ק. ּפֵ י־ֵכן.לֹא.ִהְסּתַ ְונֹוָרָאה.ְמֹאד,.ַאף־ַעל־ּפִ ַוֲעצּוָמה. בֹוָהה. ּגְ

ה. ְוִהְרּבָ ְוכּו'.. ָעה. ׁשָ ּוְבָכל. ָכל.ֵעת. ּבְ ְוָיַגע. ְוָשַרח. ֶזה,. ּבָ ַעְצמֹו.

ּוְבַגְעּגּוִעים. ַרּבֹות. ׁשֹות. ּוַבּקָ ּוְבַהְפָצרֹות. ְוַתֲחנּוִנים. ְתִפּלֹות. ּבִ

ָגה. ְלַהּשָׂ א. ּבָ ׁשֶ ַעד. ְמֹאד,. ְמֹאד. ְונֹוָרִאים. דֹוִלים. ּגְ ְוִכּסּוִפין.

ְלזֹאת. ָכה. ּזָ ֶ ִמּשׁ ֶכף. ּתֵ ְך,. ְוַאַחר־ּכָ ֶעְליֹוָנה.. יֹוֵתר. ּוַמְדֵרָגה.

ָכה.ָלֶזה,. ּזָ ׁשֶ ֶכף.ּכְ ְך.ּתֵ ְמָחה,.ְוַאַחר־ּכָ ׂשִ ָגה.ְוָהָיה.ְקָצת.ּבְ ַהַהּשָׂ

ְתִחיל.ֵליֵלְך. ּמַ מֹו.ׁשֶ ל.ֶהָעַבר.ְוָחַזר.ְוִהְתִחיל.ֵמָחָדׁש.ּכְ ַכח.ּכָ ׁשָ

דֹוׁש. ַהּקָ יו. ִמּפִ ׁשֹוְמִעים. ָהִיינּו. ְוִלְפָעִמים. ָרֵאל.. ִיׂשְ ת. ַ ְקֻדּשׁ ּבִ

זֹוִכים. ֵאיְך. ְוִכּסּוִפים:. ּתֹוְקקּות. ִהׁשְ ְלׁשֹון. ּבִ ָאַמר. ׁשֶ ֵפרּוׁש,. ּבְ

ִאּלּו.לֹא.ִהְתִחיל. דֹול,.ּכְ ְתִמימּות.ּגָ ִלְהיֹות.ְיהּוִדי..ְוָאַמר.זֹאת.ּבִ

ִרּצּוִיים. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ְלַהְפִציר. ה. ְוִהְרּבָ ָלל,. ּכְ ֲעַדִין.

ּנּו. בֹוָהה.ִמּמֶ ְדֵרָגה.ַהּגְ ָכה.ְלַהּמַ ּזָ ְוִכּסּוִפים.ּוְשָענֹות,.ַעד.ׁשֶ

זֹו. בֹוָהה.ּכָ יַע.ְלַמְדֵרָגה.ּגְ ּסֹוף.ִהּגִ ּבַ ַעם.ַעד.ׁשֶ ל.ּפַ ְוֵכן ָהָיה.ּכָ

ׁשּום.ֹאֶפן,.ְוַעל. יג.יֹוֵתר.ּבְ תֹוְך.ַהּגּוף.ְלַהּשִׂ ר.ּבְ ִאי.ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ׁשֹון:."ִאיְך.ָוואְלש. זֹו.ַהּלָ ק.ָאז..ְוָאַמר.ּבְ ּלֵ ן.ָהָיה.ֻמְכָרח.ְלִהְסּתַ ּכֵ

ישָאהן,.ָוואִרין.ִאיְך.ָקאן. אס.ֶהעְמִדיל.אֹויס.ּגִ יֶגעִרין.ּדָ ׁשֹוין.ּגִ

י,. ְנּתִ ּתָ ש.ֶאת.ּכֻ ָבר.ּפֹוׁשֵ ֶשעהן".]ָהִייִתי.ּכְ אֹויף.ֵאיין.ַמְדֵרָגה.ִניש.ׁשְ

ָכה. ּזָ ׁשֶ י. ְוַאף־ַעל־ּפִ ֲאַחת[,. ַמְדֵריָגה. ַעל. ַלֲעֹמד. ָיכֹול. ֵאיִני. ׁשֶ יָון. ּכֵ
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ּלֹו. ה.ְוִהְתּבֹוְדדּות.ׁשֶ ִפּלָ י־ֵכן.ָהָיה.ַהּתְ ָכה,.ַאף־ַעל־ּפִ ּזָ ֶ ְלַמה.ּשׁ

ישּות. ְפׁשִ ּבִ ר,. ּבָ ִנׁשְ ּוְבֵלב. ְנמּוָכה. רּוַח. ּבְ קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ

ַעם. ּפַ ר. ֲאׁשֶ מֹוֲהַר"ן',. י. 'ַחּיֵ ֵסֶפר. ּבְ תּוב. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ּוִבְתִמימּות.

ֵאיְך. ים. ַשּנִ ַהּקְ עּוִרים. ַהּנְ ֵני. ִמּבְ ֶאָחד. אֹותֹו. ַאל. ׁשָ ַאַחת.

ל. ַרְך:.ִרּבֹונֹו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ד.אֹותֹו.לֹוַמר.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְלִהְתּבֹוֵדד,.ְוִלּמֵ

ֶזה,.ְוִכי. ֶהֶבל.ּכָ ַעְברּו.ָיַמי.ּבְ ּיַ ֵכן.ׁשֶ י.ֲהִיּתָ עֹוָלם.ַרֵחם.ָעַלי.ְוכּו',.ּכִ

ֵכן.ַאז.ֶעס.ָזאל.ִמיר.ַאזֹוי. ַנז.ֲהִיּתָ ּכְ י.)ּוִבְלׁשֹון.ַאׁשְ ְך.נֹוַצְרּתִ ּכָ ִביל. ׁשְ ּבִ

אִפין. ַאׁשַ ּבַ ֶועִגין. ֶדעְסש. פּון. ען. ּדֶ ִאיְך. ין. ּבִ ֶוועְלש.. יא. ּדִ עֶהן. ּגֵ ַאֶועק.

ַאַחר. ָהִאיׁש. ֶזה. ָעַמד. ֵעת,. ֵאיֶזה. ּבְ ְך,. ַאַחר־ּכָ ְוכּו'(.. יָואִרין. ּגִ

ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ׁשֶ ַמע. ְוׁשָ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ְתֵלי. ּכָ

ֵאּלּו: ִדּבּוִרים.ּכָ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַפְך.ֶאת.ִלּבֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ַעְצמֹו.ׁשָ ּבְ

יק.ִלְבָרָכה,. נּו,.ֵזֶכר.ַצּדִ ָאַמר.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ְוֵכן ַאַחר.ׁשֶ

"ִלּקּוֵשי. ּבְ ְוכּו'". אֹוֵבד. ה. ׂשֶ ּכְ ִעיִתי. "ּתָ ֲאָמר. ַהּמַ ֶאת.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ם,. ׁשָ ֵרׁש. ּפֵ ׁשֶ ר"ו. ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן".

ֶרְך. הּוא.ּתֹוֶעה.ִמּדֶ רֹוֶאה.ׁשֶ ׁשֶ ֶכף.ּכְ ְרּכֹו.ִלְקרֹות.ֶאת.ָהָאָדם.ּתֵ ּדַ

ְוֵיׁש. ׁש. ַמּמָ ְקִריָאה. ּבִ ְוֵיׁש. ְרִמיָזה. ּבִ ּקֹוְראֹו. ׁשֶ ֵיׁש. ֶכל,. ַהּשֵׂ

ָמַתי. ַעד. ָקַמְיהּו. ַמְכֶרֶזת. אֹוַרְיָתא. י. ּכִ הּו,. ּוַמּכֵ ּבֹו. ּבֹוֵעש. ׁשֶ

ַעְצמֹו,. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִהיא. ְוַהּתֹוָרה. ֶפִתי.. ֶאֲהבּו. ּתֶ ָתִיים. ּפְ
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ֲעַדִין. ׁשֶ ן.ּכְ ֲחְזרּו.ֵאָליו,.ְוַעל.ּכֵ ּיַ ם.ׁשֶ ׁשָ הּוא.קֹוֵרא.אֹוָתם.ּוְמַבּקְ ׁשֶ

ָלׁשּוב,. ַקל. ּבְ לֹו. ר. ֶאְפׁשָ ָאז. ר,. ׁשָ ַהּיָ ֶרְך. ִמּדֶ ה. ַהְרּבֵ ָנָשה. לֹא.

ְוַהּתֹוָרה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ קֹול. ֶאת. ֲעַדִין. יר. ַמּכִ הּוא. ׁשֶ ֵמֲחַמת.

ַרְך.ְוָהָיה.ׁשֹוֵמַע. ם.ִיְתּבָ ֵ י.ֶזה.ָסמּוְך.ָהָיה.ֵאֶצל.ַהּשׁ ְוָרִגיל.ּבֹו,.ּכִ

ר. ן.ֶאְפׁשָ ַכח.ֶאת.ַהּקֹול.ְוַעל.ּכֵ קֹולֹו,.קֹול.ַהּתֹוָרה,.ַוֲעַדִין.לֹא.ׁשָ

ה.ֶאָחד.ּתֹוֶעה. ר.ׁשֶ ֲאׁשֶ ל.ָהרֹוֶעה,.ּכַ ְמׁשַ ַקל.ָלׁשּוב..ְוהּוא.ּכִ לֹו.ּבְ

לֹא. ֲעַדִין. ה. ַהּשֶׂ ּוְכׁשֶ אֹותֹו,. קֹוֵרא. הּוא. ֶכף. ּתֵ ָאז. ֶרְך,. ֵמַהּדֶ

ַאֲחָריו. ְוהֹוֵלְך. ַהּקֹול. יר. ַמּכִ הּוא. ֲאַזי. ֶרְך. ֵמַהּדֶ ה. ַהְרּבֵ ָעה. ּתָ

ַכח.ֶאת. ָבר.ׁשָ ֶרְך,.ָאז.ּכְ ה.ֵמַהּדֶ ָבר.ָנָשה.ַהְרּבֵ ּכְ ׁשֶ ֶכף..ֲאָבל.ּכְ ּתֵ

עֹוד. ִמְתָיֵאׁש. ָהרֹוֶעה. ְוַגם. ּבֹו,. יר. ַמּכִ ְוֵאינֹו. ָהרֹוֶעה,. קֹול.

ן. ּכֵ ֵמִאּתֹו.. ְוָתָעה. ָהַלְך. ׁשֶ ַרב. ְזַמן. ה. ּזֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת. ׁשֹו. ַבּקְ ִמּלְ

עֹו,.ְוָנָשה.ְוָתָעה. ִרׁשְ לֹום.ּבְ ָבר.ָהָאָדם.ֶהֱאִריְך.ְזַמן.ַחס.ְוׁשָ ּכְ ׁשֶ ּכְ

ְוַהּתֹוִעים,. ָרִכים.ַהְמֻקְלָקִלים. ר.ְלֵאּלּו.ַהּדְ ׁשָ ַהּיָ ֶרְך. ה.ִמּדֶ ַהְרּבֵ

ַהְינּו. ֹאֵבד",. ה. ׂשֶ ּכְ ִעיִתי. "ּתָ ְוֶזה:. ְוכּו'.. ָלׁשּוב. לֹו. ה. ָקׁשֶ ָאז.

"ל,. ּנַ ּכַ ֶרְך. ֵמַהּדֶ ַהּנֹוֶשה. אֹוֵבד. ה. ׂשֶ ּכְ ר. ׁשָ ַהּיָ ֶרְך. ִמּדֶ ִעיִתי. ּתָ ׁשֶ

לֹא. ִמְצוֹוֶתיָך. י. ּכִ ָך. ַעְבּדֶ ׁש. ּקֵ ּבַ ָפֶניָך:. ִמּלְ ׁשֹוֵאל. ֲאִני. ן. ּכֵ ַעל.

זֹוֵכר. ֲאִני. ׁשֶ ְזַמן. ל. ּכָ ֶכף. ּתֵ ִני. ׁשֵ ְלַבּקְ ַמֵהר. ּתְ ׁשֶ ַהְינּו. י,. ָכְחּתִ ׁשָ

ם..ְוָכתּוב. ן.ׁשָ י.ֲעַדִין.ֶאת.קֹול.ִמְצוֹוֶתיָך.ְוכּו',.ַעּיֵ ָכְחּתִ ְולֹא.ׁשָ

נּו,. ה.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ּלָ ּגִ ָעה.ׁשֶ ׁשָ ּבְ י.מֹוֲהַר"ן".ׁשֶ ֵסֶפר."ַחּיֵ ּבְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ַהְנָהגֹות.ַאְדמֹו"רִהׁשְ

. ..נה..

ְלַתְלִמידֹו. ָאַמר. ה,. ַהּזֶ ֲאָמר. ַהּמַ ֶאת. ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר.

ה. ּזֶ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ְוָקדֹוׁש. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ָנַתן. י. ַרּבִ ָהַרב. דֹוׁש. ַהּקָ

ּלֹו: לּו(.ַהִהְתּבֹוְדדּות.ׁשֶ ים.ַהּלָ ִעּתִ ו.)ּבָ ֲאָמר.הּוא.ַעְכׁשָ ַהּמַ

ֶדל.ִנְפְלאֹות.ְיִגיָעתֹו.ְוִשְרָחתֹו. .ְקָצת.ִמּגֹ ַמְעּתָ .ְוׁשָ ְוִאם ָיַדְעּתָ
ָפִרים. ּסְ ּבַ ְמבָֹאר.ְקָצת. )ּכַ ׁש. ם.ִמיֵמי.ְנעּוָריו.ַמּמָ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ּבַ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָגתֹו. ַהּשָׂ ִנְפְלאֹות. ְוֹגֶדל. מֹוֲהַר"ן"(. י. ְו"ַחּיֵ ָהַר"ן". יחֹות. "ׂשִ

ן. ְמַעּיֵ ְלָכל. ְקָצת. ְוַכּמּוָבן. דּוַע. ּיָ ּכַ ְמֹאד,. ְפָלָאה. ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרָאה.

ְלַבד. ֵמֶהם,. ֵלָהנֹות. ָהעֹוָלם. ָזכּו. ר. ֲאׁשֶ ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו. ּבִ

ֵלָהנֹות. ָהעֹוָלם. ָזכּו. לֹא. ר. ֲאׁשֶ ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ִחּבּוָריו. ָאר. ְ ִמּשׁ

ּלֹו,. נּוז.ׁשֶ ֶפר.ַהּגָ ְרָפם.ְוַהּסֵ ַקד.ְלׂשָ ר.ּפָ ָפִרים.ֲאׁשֶ מֹו.ַהּסְ ֵמֶהם,.ּכְ

ְמבָֹאר. ּכַ ִלְגנֹז,. שֹוב. י. ּכִ ָהאֹור. ֶאת. ֱאלִֹהים. ְרא. ַוּיַ ְבִחיַנת. ּבִ

יג. ְלַהּשִׂ ָכה. ּזָ ׁשֶ ָחְכָמה. ֲעלּומֹות. ִמּתַ ְלַבד. ה.. ִמּזֶ ַאֵחר. ָמקֹום. ּבְ

ְוַהְיִדיָעה. מּוָעה. ְ ַהּשׁ י. ִמּפִ ֲאִפּלּו. ֵמֶהם. ֵליַדע. ָזִכינּו. לֹא. ר. ֲאׁשֶ

י. ְתִמימּות.ֲאִמּתִ ם.ּבִ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ה.ִנְכַנס.ּבַ ל.ֵאּלֶ ְלַבד,.ְוַאֲחֵרי.ּכָ

ה. ׂשֶ ּכְ ִעיִתי. ּתָ ַרְך:. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִהְתּבֹוֵדד. ׁשֶ ַעד. ְך. ּכָ ל. ּכָ

אי.ִאם. ּוְבַוּדַ "ל.. ַהּנַ ֶזה. ַמֲאָמר. ּבְ ַהְמבָֹאר. ּוָבֹאֶפן. ְוכּו',. אֹוֵבד.

ל. ׁשֶ ִצְדָקתֹו. ִמימּות. ּתְ ֶדל. ּגֹ ַעל. ְמֹאד. א. ּלֵ ְתּפַ ּתִ ֶזה. ּבָ ְתּבֹוֵנן. ּתִ

סּוק.ֶזה.ַעְצמֹו.ָאַמר. ֱאֶמת,.ֲהלֹא.ּפָ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ַאְך.ּבֶ ַרּבֵ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ַהְנָהגֹות.ַאְדמֹו"ר

. ..נו..

ּבֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ י,. ַאּפֵ ַמְנָיא. ּתְ סֹוף. ּבְ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ ִוד. ּדָ

ים. ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי. ָכל. ּבְ ְוֵכן. ְמֹאד,. ִבים. ּגָ ְוִנׂשְ נֹוָרִאים. סֹודֹות.

ם.ְמֵלִאים.סֹודֹות.נֹוָרִאים.ְוִנְפָלִאים.ְמֹאד,.ּוִמי.לֹא.ֵיַדע. ּלָ ּכֻ ׁשֶ

לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ּוַמְדֵרַגת. ַמֲעַלת. ֶדל. ּגֹ ְוַיֲאִמין.

י. ה.אֹוֵבד.ְוכּו',.ּכִ ׂשֶ ִעיִתי.ּכְ י־ֵכן.ָאַמר.ַעל.ַעְצמֹו.ּתָ ְוַאף־ַעל־ּפִ

ל.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו. תֹו.ׁשֶ ִכּיָ ֶדל.ּבְ ַרְך.ֵאין.ֵחֶקר..ְוֵכן.ּגֹ תֹו.ִיְתּבָ ֻדּלָ ִלּגְ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו,. ְוַרּבֵ

ָבִרים. ּדְ ה. ּמָ ּכַ יק. ַאְעּתִ ְקָצָרה. ּבִ ַאְך. ָלל,. ּכְ ר. ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר.

דֹוׁשֹות: יחֹוָתיו.ַהּקְ ִמּשִׂ

א. ל.ִלּמּודֹו.ּבָ ר.ּכָ ר,.ֲאׁשֶ ּפֵ ּסִ ַתב.ׁשֶ ְבֵחי־ָהַר"ן".ּכָ ֶפר "ׁשִ ּסֵ ּבַ

ָניֹות,. ה.ָהָיה.לֹוֵמד.ִמׁשְ דֹוָלה..ּוִבְתִחּלָ יִגיָעה.ּגְ לֹו.ּבִ

ם. ֵ ה.ְמֹאד.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְולֹא.ָהָיה.ֵמִבין.ִלּמּודֹו,.ְוָהָיה.ּבֹוֶכה.ַהְרּבֵ

ִלְלֹמד. ּיּוַכל. ׁשֶ ָכה. ּזָ ׁשֶ ַעד. תֹוָרתֹו,. ּבְ ֵעיָניו. ִאיר. ּיָ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ

ָהָיה. לֹא. ה. ִחּלָ ּתְ ּבַ ָמָרא,. ּגְ ַמד. ּלָ ׁשֶ ּכְ ְך. ַאַחר־ּכָ ְוֵכן. ָניֹות.. ִמׁשְ

ָכה. ּזָ ׁשֶ ַעד. ְמֹאד,. ה. ַהְרּבֵ ן. ּכֵ ם. ּגַ ּבֹוֶכה. ְוָהָיה. ן,. ּכֵ ם. ּגַ ֵמִבין.

ִלּמּוד. ּבְ ַלֲעסֹק. ְוִהְתִחיל. ל. ּדֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך. ַאַחר־ּכָ ְוֵכן. ְלָהִבין,.

ם. דֹוׁש.ְוִכְתֵבי.ָהֲאִר"י,.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ָהָיה.ּבֹוֶכה.ּגַ ַהּזַֹהר.ַהּקָ

ָכל. ּבְ ָכה.ְלָהִבין. ּזָ ׁשֶ ַרְך,.ַעד. ם.יְתּבָ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ ה.ְמֹאד. ן.ַהְרּבֵ ּכֵ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ַהְנָהגֹות.ַאְדמֹו"רִהׁשְ

. ..נז..

ה. ם..ּוִמּזֶ ן.ׁשָ "ל,.ַעּיֵ ּנַ תֹו.ּכַ תֹו.ּוְבִכּיָ ִפּלָ ַמד.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ּלָ ָמקֹום.ׁשֶ

ה.ְמֹאד.ִלְבּכֹות. ם.ִמיֵמי.ַיְלדּותֹו.ָהָיה.ָרִגיל.ַהְרּבֵ ר.ּגַ ִנְרֶאה,.ֲאׁשֶ

ם: ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ל.ֲעבֹוָדה.ּבַ ַרְך.ַעל.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ְהיֹותֹו.ֲעַדִין.ֶיֶלד.ָקָשן. ּבִ י־מֹוֲהַר"ן",.ׁשֶ ֵסֶפר."ַחּיֵ תּוב.ּבְ ְוֵכן ּכָ

ת. ּבָ ׁשַ ל. ְלַקּבֵ ְמֹאד. ַע. ְעּגֵ ִמְתּגַ ָהָיה. ִנים,. ׁשָ ׁש. ׁשֵ ן. ּבֶ ּכְ

ָסמּוְך. ת. ּבָ ׁשַ ֶעֶרב. ּבְ ְרָחץ. ַלּמֶ ְוָהַלְך. ָראּוי.. ּכָ דֹוָלה. ּגְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ֶכף. ְזִריזּות.ּוָבא.ּתֵ ד,.ְוָשַבל.ֶאת.ַעְצמֹו.ּבִ ַאַחר.ֲחצֹות.ַהּיֹום.ִמּיָ

ְדָרׁש.ְוָהַלְך.ָאֶנה. ת.ְוִנְכַנס.ְלֵבית־ַהּמִ ּבָ ְגֵדי.ׁשַ ְלֵביתֹו.ְוָלַבׁש.ּבִ

ְיֵתָרה.. ָמה. ּוְנׁשָ ת. ּבָ ׁשַ ת. ַ ְקֻדּשׁ ָעָליו. יְך. ְלַהְמׁשִ ְוָרָצה. ָוָאָנה.

ְך. ָלל..ּוְבתֹוְך.ּכָ ָבר,.ַאְך.לֹא.ָרָאה.ּכְ ְוָהָיה.ָחֵפץ.ִלְראֹות.ֵאיֶזה.ּדָ

ִאיׁש. ֵאיֶזה. ּוָבא. ְדָרׁש,. ְלֵבית־ַהּמִ ים. ֲאָנׁשִ ִלְכנֹס. ִהְתִחילּו.

ַנז. ּכְ ְלׁשֹון.ַאׁשְ ּקֹוִרין.ּבִ ל,.ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ְלָחנֹו.ׁשֶ ָחׁשּוב.ְוָעַמד.ֵאֶצל.ׁשֻ

יִרים,.ְוָהַלְך.הּוא.ִזְכרֹונֹו. ִ יר־ַהּשׁ ֶשעְנֶדר,.ְוִהְתִחיל.לֹוַמר.ׁשִ ׁשְ

ֶשעְנֶדער,.ּוֵמֲחַמת. ְ תֹוְך.ַהּשׁ ה.ּבְ ִלְבָרָכה,.ְוִהְכִניס.רֹאׁשֹו.ְלַמּשָ

ם. ׁשָ ח. ֻמּנָ ְוָהָיה. ָעָליו,. ידּו. ִהְקּפִ לֹא. ָקָשן,. ֶיֶלד. ֲעַדִין. ָהָיה. ׁשֶ

ְדָמעֹות. ּבִ ְמֹאד. ּוָבָכה. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִלְבּכֹות. ְוִהְתִחיל.

ְנפּוחֹות. ַנֲעׂשּו. ֵעיָניו. ׁשֶ ַעד. ָהֶעֶרב,. ַעד. עֹות. ׁשָ ה. ּמָ ּכַ ִליׁש. ׁשָ

ִאּלּו. ַתח.ֶאת.ֵעיָניו,.ְוִנְדָמה.לֹו.ּכְ ְך.ּפָ ָואִלין(.ְוַאַחר־ּכָ ּקֹוִרין.ִגיׁשְ )ׁשֶ
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רֹות,.ְוֵעיָניו. ָבר.ִנְדְלקּו.ַהּנֵ ּכְ הּוא.רֹוֶאה.ֵאיֶזה.אֹור,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ

ן. ַעּיֵ ְעּתֹו.ְקָצת,. ּדַ ִנְתָקֵרר. ְוָאז. ה,. ִכּיָ ִמּבְ ְך. ּכָ ל. ּכָ ָהיּו.ְסתּומֹות.

ם. ׁשָ

מֹו. ה,.ּכְ דֹוׁש.ַהּזֶ ְרּכֹו.ַהּקָ ל.לֹא.ָעַזב.ּדַ ּדֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ְך.ּכְ ְוֵכן ַאַחר־ּכָ

ב. יֹוׁשֵ ְהיֹותֹו. ּבִ ם. ּגַ ר. ֲאׁשֶ ְלֵעיל,. י. ְקּתִ ֶהְעּתַ ׁשֶ

ָרֵאל,.ָהַלְך.ְלִהְתּבֹוֵדד. אֶלע,.ַאֲחֵרי.ּבֹואֹו.ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ְזַלאִשיּפָ ּבִ

ַרְך,. חּוץ.ָלִעיר.ִעם.עֹוד.ִאיׁש.ֶאָחד.ּוָבָכה.ְמֹאד.ָאז.ְלָפָניו.ִיְתּבָ

ִלי.ֶהְפֵסק.. ִיץ.ּבְ ּקַ ֵלם.ּבַ תֹו.ָקרֹוב.ְליֹום.ׁשָ ְבִכּיָ ְתַמְהַמּה.ּבִ ּנִ ַעד.ׁשֶ

ב. ַעם.ַאַחת.ָיׁשַ ר.ּפַ י.ֵמָאִבי.מֹוִרי.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ֲאׁשֶ ַמְעּתִ ְוׁשָ

ְך. ל.ּכָ ַחְדרֹו.ּוָבָכה.ּכָ יק.ִלְבָרָכה.ּבְ נּו,.ֵזֶכר.ַצּדִ ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ

ָמעֹות.ָיְרדּו.ֵמֵעיָניו.ַעל. ַרְך,.וַהּדְ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְמֹאד.ִלְפֵני.ַהּשׁ ַהְרּבֵ

ַעד. ָמעֹות,. ֵמַהּדְ ְך. ּכָ ל. ּכָ ָהָאֶרץ. ְתַלְחַלח. ּנִ ׁשֶ ַעד. ָהָאֶרץ,.

ַלְחלּוִחית. ֵמֲחַמת. ָהָאֶרץ. ֶאל. ּלֹו. ׁשֶ ְנָעל. ַהּמִ ֲעֵקב. ק. ְדּבַ ּנִ ׁשֶ

ָמעֹות. ַהּדְ

ּכֹות. ַהּסֻ יֵמי. ּבִ ַאַחת. ַעם. ּפַ ר. ֲאׁשֶ ּנּו,. ִמּמֶ י. ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד. ְוֵכן 

יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו,. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. יף. ִהּקִ ׁשֶ ּכְ ים. דֹוׁשִ ַהּקְ

ְך. יו.ַאַחר־ּכָ ָהֶאְתרֹוג.ּוִמיָניו,.ָראּו.ֲאָנׁשָ יָמה.ּבְ ִלְבָרָכה,.ֶאת.ַהּבִ
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ְתַלְחַלח. ּנִ ׁשֶ יָמה,. ַהּבִ ְסִביב. ָהַלְך. ׁשֶ קֹום. ּמָ ּבַ ְרַקע,. ַהּקַ ַעל.

יָמה: יפֹו.ֶאת.ַהּבִ ֵעת.ַהּקִ ַפְך.ָאז.ּבְ ָ ּשׁ ּלֹו.ׁשֶ ָמעֹות.ׁשֶ ְרַקע.ֵמַהּדְ ַהּקַ

ָנַתן. ַאַחת. ַעם. ּפַ ר. ֲאׁשֶ ָהַר"ן". יחֹות. "ׂשִ ֵסֶפר. ּבְ ְוָכתּוב 

דֹוֵלי. ִמּגְ ְלֶאָחד. ָנה. ַמּתָ ּבְ ּלֹו. ׁשֶ ן. ׁשָ ַהּיָ ית. ּלִ ַהּשַ

מֹו. י.ּכְ ה,.ּכִ ית.ַהּזֶ ּלִ ד.ַהּשַ ֵהר.ְמֹאד.ְלַכּבֵ ְמקָֹרָביו.ְוָאַמר.לֹו:.ִהּזָ

י.ִלְפֵני. ַפְכּתִ ָמעֹות.ׁשָ ְך.ּדְ ל.ּכָ ית.ּכָ ּלִ ַהּשַ ׁש.ּבְ ּיֵ ָערֹות.ׁשֶ ר.ׂשְ ִמְסּפַ

ָכל.ֵעת. ר.ּבְ ית..ְוָאַמר.ֲאׁשֶ י.ַמהּו.ַשּלִ ַדְעּתִ ּיָ ַרְך.ַעד.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

סֹוד. ֶזה. ַעל. ה. ְוִגּלָ קֶֹדם.. ּבֹוֶכה. הּוא. ּתֹוָרה,. ה. ְמַגּלֶ הּוא. ׁשֶ

ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. "ִלּקּוֵשי־מֹוֲהַר"ן",. דֹוׁש. ַהּקָ ִסְפרֹו. ּבְ ִנְפָלא.

ים,. ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ְעְינֹות. ִמּמַ י. ּכִ ם,. ׁשָ ַתב. ּכָ ְוֵכן. רס"ב,.

ְוַהִחיצֹוִנים. ַאֲחָרא. ְשָרא. ַהּסִ ּוָבִאים. ְנָהרֹות,. ֵמֶהם. נֹוְבִעים.

קֶֹדם. ִלְבּכֹות. ְצִריִכין. ן,. ּכֵ ְוַעל. ָהרֹות.. ַהּנְ ֵמֵאּלּו. ּתֹות. ִלׁשְ

ְבִחיַנת:. ּבִ ְנָהרֹות. ִכי. ֵמַהּבְ ה. ַנֲעׂשֶ ְוָאז. ּתֹוָרה,. ּבַ ים. ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ

ְשָרא.ַאֲחָרא. "י..ְוָאז.ַהּסִ ַרׁשִ ם.ּבְ ן.ׁשָ ׁש",.ַעּיֵ ִכי.ְנָהרֹות.ִחּבֵ "ִמּבְ

ִכי,.ְוַעל־ְיֵדי. ֲעׂשּו.ֵמַהּבְ ּנַ ָהרֹות.ׁשֶ ְוַהִחיצֹוִנים.ׁשֹוִתים.ֵמֵאּלּו.ַהּנְ

ן. ּכֵ ְוַעל. אֹוַרְיָתא.. ּדְ ים. ֵמַהִחּדּוׁשִ ְיִניָקה. ׁשּום. ָלֶהם. ֵאין. ֶזה.

ְבִחיַנת:. ֶכת".ּבִ ם."ַמּסֶ ׁשֵ ים.ּבְ ִנְקָרא.ִחּבּור.ַהֲהָלכֹות.ְוַהִחּדּוׁשִ

ֵקה. ַמׁשְ ֶאת. ִלְמסְֹך. ָצִריְך. י. ּכִ י",. ָמָסְכּתִ ְבִכי. ּבִ ַוי. ּקֻ "ְוׁשִ
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ִחיַנת. ּבְ ֶבל",. ּבָ ַנֲהרֹות. "ַעל. ִחיַנת:. ּבְ ְוֶזה. ֶבִכי.. ּבְ ים. ַהִחּדּוׁשִ

ְבִלי.. ּבַ ַתְלמּוד. ּבְ לּוִלים. ַהּכְ ים. ֵמַהִחּדּוׁשִ ים. ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ָהרֹות. ַהּנְ

ם.לֹוְמִדים. ָ ּשׁ ׁשֶ דֹוׁשֹות,. יבֹות.ַהּקְ ַהְיׁשִ ִחיַנת. ּבְ ְבנּו",. ָיׁשַ ם. "ׁשָ

"ל. ּנַ י.ָצִריְך.ִלְבּכֹות.ִמּקֶֹדם.ּכַ ִכינּו",.ּכִ ם.ּבָ ים.."ּגַ ֵאּלּו.ַהִחּדּוׁשִ

ם. ן.ׁשָ ַעּיֵ

ָרִגיל. ָהָיה. ְולֹא. ְמֹאד,. ר. ּבָ ִנׁשְ ֵלב. ּבְ ִמיד. ּתָ הֹוֵלְך. ָהָיה. ְוֵכן 

ְחּתֹו,. ּפַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֲחַמת. ּמֵ ׁשֶ ַמְענּו. ְוׁשָ ׂשֹוֲחקֹות.. ָפִנים. ּבְ

ְלכּות. ִמּמַ ָאה. ּבָ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ם־שֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ַחת. ּפַ ִמׁשְ

ֵהם. רֹב. י. ַעל־ּפִ ַזְרעֹו. ם. ּגַ ן. ּכֵ ַעל. ְלָהעֹוָלם,. דּוַע. ּיָ ּכַ ִוד. ּדָ ית. ּבֵ

לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ ִוד. ּדָ י. ּכִ ְמֹאד.. ר. ּבָ ִנׁשְ ֵלב. ּבְ הֹוְלִכים.

ב. ים.ַהּיֹוְצִאים.ִמּלֵ ּבּוׁשִ ְבֵרי.ּכִ ֻרּבֹו.הּוא.ּדִ ים.ׁשֶ ִהּלִ ָיַסד.ֵסֶפר.ּתְ

ר. ּבָ ֵלב.ִנׁשְ ָבָריו.ֵהם.ַרק.ְצָעקֹות.ְוַתֲחנּוִנים.ּבְ ל.ּדְ י.ּכָ ר,.ּכִ ּבָ ִנׁשְ

י.רֹב.. ר.ַעל־ּפִ ּבָ ה.ֵיׁש.ָלֶהם.ֵלב.ִנׁשְ ם.ַזְרעֹו.ַעּתָ ן.ּגַ ְמֹאד..ַעל.ּכֵ

י. ּכִ ְוָאַמר. ִמיד,. ּתָ ְמָחה. ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות. ְמֹאד. ִהְזִהיר. ָלנּו. ֲאָבל.

ַחס. ְלַעְצבּות. ר. ּבָ ִנׁשְ ב. ִמּלֵ ָלבֹוא. ְיכֹוִלים. ֶכם. ֶעְרּכְ ּכְ ים. ֲאָנׁשִ

ְהֶיה.לֹו.ֵלב. ּיִ ּיֹום.ׁשֶ ָעה.ּבַ ן.ְצִריִכין.ְלַיֵחד.ֵאיֶזה.ׁשָ לֹום,.ַעל.ּכֵ ְוׁשָ

ַהּיֹום. ל. ּכָ ָאר. ׁשְ ֲאָבל. ַרְך.. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. ר. ּבָ ִנׁשְ

ְלַיֵחד. לֹו. ָנֵקל. ּבְ ְמָחה. ַהּשִׂ ְוַעל־ְיֵדי. ְמָחה. ׂשִ ּבְ ַרק. ִיְהֶיה. ּלֹו. ּכֻ
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ה. ְזּכֶ ּיִ ֵרי.ִמי.ׁשֶ ַרְך,.ַאׁשְ ר.ֶאת.ִלּבֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ּבֵ ּיֹום.ְלׁשַ ָעה.ּבַ ׁשָ

ְלַאֲחִרית. ה. ִיְזּכֶ אי. ַוּדַ ּבְ ָאז. ה,. ֵאּלֶ ְוַהְנָהגֹות. ְדָרִכים. ּבִ ֵליֵלְך.

שֹוב:
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ִתיָחה ּפְ

ל.ֲאבֹוֵתינּו.ּוְנִביֵאינּו. ר.ּכָ ָמה,.ֲאׁשֶ ַהְקּדָ ָבר ֵהֵבאִתי.ְלֵעיל.ּבַ ּכְ

ָהְלכּו. ם. ּלָ ּכֻ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ַוֲחָכֵמינּו.

יָחָתם. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ה. ַהּזֶ ֶרְך. ּדֶ ּבַ

ְוָכל.ִאיׁש. ר.ָעַבר.ֲעֵליֶהם,. ל.ָמה.ֲאׁשֶ ַרְך.ִמּכָ ִיְתּבָ ם. ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ה,.ְוַרק.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ן.ַהּזֶ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ ּדֶ ן.ֵליֵלְך.ּבַ ם.ּכֵ ָוִאיׁש.ָצִריְך.ּגַ

ים. ְמָצִאים.ְקָצת.ֲאָנׁשִ ּנִ י,.ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ י.עֹוָלם..ְוִלְהיֹות.ׁשֶ ה.ְלַחּיֵ ִיְזּכֶ

ָהעֹוֵמד. ָלִאיׁש. ר. ֲאׁשֶ ְואֹוְמִרים. ָהֱאֶמת,. ֶאת. ִכים. ַהְמַהּפְ

ְלָפֵרׁש. ִהְתּבֹוְדדּות,. ּבְ ַלֲעסֹק. ָראּוי. ֵאין. חּוָתה. ּפְ ַמְדֵרָגה. ּבְ

ַלֲעבֹוָדתֹו. ָקְרבֹו. ּיְ ׁשֶ ׁשֹו. ְלַבּקְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ

י. יִקים..ָלֵכן.ָאַמְרּתִ ּדִ ְך.ִלְגדֹוֵלי.ַהּצַ ּיָ ה.ׁשַ ַרְך,.ַרק.ָהִעְנָין.ַהּזֶ ִיְתּבָ

ת. ְתִחּלַ ּבִ ס. ְדּפָ ַהּנִ ֲאָמר. ַהּמַ ֶאת. ֶפר. ַהּסֵ ת. ְתִחּלַ ּבִ ּפֹה. יג. ְלַהּצִ

ת,. ּבָ ְתִחיל.ֵמִהְלכֹות.ׁשַ ים,.ַהּמַ ֵסֶפר."ִלּקּוֵשי.ֲהָלכֹות".ֹאַרח.ַחּיִ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ְבֵרי. ִמּדִ יֹוִכיַח. ּבֹו. ר. ֲאׁשֶ

ַעְצמֹו. ּבְ יֹוֵדַע. ָהָאָדם. ֶ ּשׁ ַמה. ל. ּכָ א,. ַרּבָ ַאּדְ ַרק. ם,. ְעּתָ ּדַ ִהּפּוְך.

יֹוֵתר. ֶזה.ּבְ ק.ַעְצמֹו.ּבָ ַרְך.ָצִריְך.ְלַחּזֵ ם.ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר.ֵמַהּשׁ ִרחּוקֹו.ּבְ
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ן. ִיּתֵ "ִמי. ָנן,. ַרּבָ נּו. ּתָ ה:. ף. ַדּ ָזָרה. ֲעבֹוָדה. ֶכת. ַמּסֶ ּבְ ִאיָתא 

ה. ֹמשֶׁ ָלֶהם. ָאַמר. ְלִיְרָאה".. ָלֶהם. ֶזה. ְלָבָבם. ְוָהָיה.

ָאַמר. ׁשֶ ָעה. ׁשָ ּבְ שֹוָבה,. פּוֵיי. ּכְ ֵני. ּבְ שֹוָבה. פּוֵיי. ּכְ ָרֵאל:. ְלִיׂשְ

ָלֶהם. ֶזה. ְלָבָבם. ְוָהָיה. ן. ִיּתֵ ִמי. ָרֵאל. ְלִיׂשְ רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ְרָמָזּה. לֹא. ה. ֹמשֶׁ ַאף. ְוכּו',. ה. ַאּתָ ָלנּו. ן. ּתֵ לֹוַמר:. ָלֶהם. ָהָיה.

ֱאַמר:.ָואֹוֵלְך.ֶאְתֶכם. ּנֶ ָנה,.ׁשֶ ִעים.ׁשָ ָרֵאל.ֶאָלא.ְלַאַחר.ַאְרּבָ ְלִיׂשְ

ֵלב. ָלֶכם. ה'. ָנַתן. ְולֹא. ּוְכִתיב:. ְוגֹו',. ר. ְדּבָ ּמִ ּבַ ָנה. ׁשָ ִעים. ַאְרּבָ

ּה. ְעּתֵ ַאּדַ ֱאָנׁש. ָקֵאי. ָלא. ּה. ִמּנֵ ַמע. ׁשְ ה. ַרּבָ ָאַמר. ְוגֹו',. ָלַדַעת.

ִנין. ִעין.ׁשְ ּה.ַעד.ַאְרּבְ ַרּבֵ ּדְ

"י: ַרׁשִ

א. ֶאּלָ זֹו. ְלתֹוָכָחה. ְרָמָזּה.. לא.

ֵנה. ִמׁשְ ּבְ ָנה. ׁשָ ִעים. ַאְרּבָ ְלַאַחר.

ַעְרבֹות.מֹוָאב.ָאַמר.ָלֶהם.. ּתֹוָרה,.ּבְ

ְהיּו. ּתִ ְולֹא.ָנַתן.ָלֶכם.ֵלב.ָלַדַעת,.ׁשֶ

דֹוׁש־ ַהּקָ ַמה. ֹאל. ִלׁשְ יֹוְדִעים.

ַאְלַמא. ם,. ִמּכֶ ׁש. ְמַבּקֵ רּוְך־הּוא. ּבָ

לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. נּו,. ַרּבֵ ה. ֹמשֶׁ ַאף.

ֶזה. ָבר. ּדָ ִלּבֹו. ַעל. ָלֵתת. ר. ִנְזּכַ לֹא.

ה. ִמּנֵ ַמע. ׁשְ ָנה:. ׁשָ ִעים. ַאְרּבָ ַעד.

ּה.. ַרּבֵ ּדְ ּה. ְעּתֵ ַאּדַ ֱאָנׁש. ָקֵאי. ָלא.

ַעד. ּוְתבּוָנתֹו. ְעּתֹו. ּדַ סֹוף. ָלַדַעת.

לֹא. ה. ֹמשֶׁ ֲהֵרי. ׁשֶ ָנה. ׁשָ ִעים. ַאְרּבָ

ִעים. ַאְרּבָ ַעד. ָרֵאל. ְלִיׂשְ ְרָמָזּה.

ָנה. ׁשָ

ָנה.לֹא.ָקֵאי.ֱאָנׁש.ְוכּו',. ִעים.ׁשָ ְוָכְתבּו ַהּתֹוָספֹות:.ַעד.ַאְרּבָ

ּתֹאַמר. ְוִאם. ר.. ִנְזּכַ לֹא. ה. ֹמשֶׁ ַאף. ׁשֶ "י. ַרׁשִ ֵרׁש. ּפֵ
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ר..ְוֵיׁש. ם.הּוא.לֹא.ִנְזּכָ ָרֵאל,.ֲהלֹא.ּגַ ה.ַעל.ִיׂשְ ַעס.ֹמשֶׁ אי.ּכָ ַאּמַ

ה.זֹו.לֹא.ָנַתן.ֵלב.ַעד. הּוא.לֹא.ָהָיה.ָצִריְך.ִלְתִפּלָ ִפי.ׁשֶ ּלְ לֹוַמר,.ׁשֶ

ָהיּו. ׁשֶ ָרֵאל. ִיׂשְ ֲאָבל. ּה,. ַרּבֵ ּדְ ּה. ְעּתֵ ַאּדַ ָקם. ּדְ ָנה. ׁשָ ִעים. ַאְרּבָ

ָעה,. ׁשָ ֵמאֹוָתּה. ְלִהְתּבֹוֵנן. ָלֶהם. ָהָיה. זֹו,. ה. ִלְתִפּלָ ְצִריִכים.

אן.ְלׁשֹונֹו. ִלים,.ַעד.ּכָ ֵעֶגל.ּוַבְמַרּגְ ָבר.ָחְשאּו.ּבָ ֲהֵרי.ּכְ ׁשֶ

ְתִחיל:.ָהָיה.ָלֶכם. ּבּור.ַהּמַ ּדִ ּבַ דֹות. ַאּגָ ּבָ "א. ַהְרׁשָ ַהּמַ ְוָכַתב 

ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ ֲהַגם. ְוכּו'. ן. ּתֵ לֹוַמר.

ל.ָמקֹום. ַמִים..ִמּכָ ְרַאת.ׁשָ ַמִים.חּוץ.ִמּיִ יֵדי.ׁשָ ִלְבָרָכה,.ַהּכֹל.ּבִ

ָאָדם. ֵני. ּבְ ֵלב. ְלַהּשֹות. רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְבַיד. ּדִ יָשא. ׁשִ ּפְ

אן.ְלׁשֹונֹו. תּוִבים.מֹוִרים.ַעל.ֶזה..ַעד.ּכָ ה.ּכְ ַכּמָ ְלשֹוָבה,.ּדְ

ֲחָכֵמינּו. ַמְזִהיִרים. ה. ּמָ ּכַ ָהֱאֶמת. ְלֵעין. ְמבָֹאר. ֶזה. ל  ּוִמּכָ

ְלָפֵרׁש. ַהְינּו. ּדְ ִהְתּבֹוְדדּות,. ַעל. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם.

ן.ָלנּו.ִיְרַאת. ּתֵ ּיִ ָפָניו.ׁשֶ ׁש.ִמּלְ ַרְך.ּוְלַבּקֵ ם.ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ׂשִ

חּוץ. ַמִים. ׁשָ יֵדי. ּבִ ַהּכֹל. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ֶנֱחָשא,. י. ְלִבְלּתִ ַמִים. ׁשָ

ׁש. ְלַבּקֵ ּוְצִריִכין. ָידֹו.. ּבְ ַהּכֹל. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ַמִים,. ׁשָ ְרַאת. ִמּיִ

ָמָרא. ּגְ ּבַ ֵהיֵשב. בָֹאר. ּמְ ׁשֶ מֹו. ּכְ ֶזה,. ַעל. ְיָקא. ּדַ ַרְך. ִיְתּבָ אֹותֹו.

פּוֵיי. ּכְ אֹוָתם. ְוָקָרא. ְמֹאד. ֲעֵליֶהם. ִהְתַרֵעם. ה. ּמֹשֶׁ ׁשֶ ַהּזֹאת,.

הּוא. ה,.ׁשֶ ן.ָלנּו.ַאּתָ ַרְך.ּתֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ּלֹא.ָאְמרּו.ְלַהּשׁ שֹוָבה.ַעל.ׁשֶ
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"א. ַהְרׁשָ ּמַ ּבַ ם. ׁשָ ְוַכְמבָֹאר. ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. ָלֶהם. ן. ִיּתֵ ַרְך. ִיְתּבָ

"ל. ַהּנַ

ל. ׁשֶ ּמּוד. ַהּלִ ּבְ ְמֹאד. ְמֹאד. ַעְצמֹו. ְלַהְכִניס. ְצִריִכין. ֲאָבל 

ן. ִמיד:.ּתֵ ַרְך.ּתָ ׁש.אֹותֹו.ִיְתּבָ ַהְינּו.ְלַבּקֵ ִהְתּבֹוְדדּות,.ּדְ

ׁשּום.ֹאֶפן..ַעד. ַדְעּתֹו.ּבְ ַמִים,.ְוִלְבִלי.ִלּפֹל.ּבְ ה.ִיְרַאת.ׁשָ ָלנּו.ַאּתָ

ה.לֹא.ְרָמָזּה. ַאף.ֹמשֶׁ ם,.ׁשֶ ָאְמרּו.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ׁשָ ׁשֶ

ַעל. ָאָדם.עֹוֵמד. ֵאין. י. ּכִ ָנה,. ׁשָ ִעים. ַאְרּבָ סֹוף. ּבְ ִאם. י. ּכִ ָלֶהם.

ָנה. ִעים.ׁשָ ל.ַרּבֹו.ַעד.ַאְרּבָ ְעּתֹו.ׁשֶ ּדַ

סֹוף. ְלָהִבין. ֶזה. ּבָ ַלֲעסֹק. ְצִריִכין. ה. ּמָ ּכַ ֵהיֵשב. ְוָהֵבן. ְרֵאה 

ִהְזִהירּו. ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ל. ׁשֶ ם. ְעּתָ ּדַ

ל. ּכָ ל. ְעּתֹו.ׁשֶ ּדַ ָבר.ַמֲחִליׁש.ְמֹאד. ּדָ ַעל. ַהּבַ י. ּכִ אֹוָתנּו.ַעל.ֶזה..

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. נּו. ּוְ ּכִ ָעָליו.לֹא. ִאּלּו. ּכְ ְוֶאָחד. ֶאָחד.

ֵאינֹו. ֱאֶמת. ּבֶ ֲאָבל. ְוכּו'.. ָעְרּפֹו. יּות. ְוַקׁשְ יו. ַמֲעׂשָ ֲעִכיַרת. ְלִפי.

ְעּתֹו,. ּדַ סֹוף. ַעְצֵמנּו. ּבְ ִבין. ּנָ ׁשֶ רֹוֶצה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַרק. ֵכן,.

ה.ֵלב.שֹוב. ן.ָלנּו.ַאּתָ ִמיד,.ּתֵ ׁש.אֹותֹו.ּתָ ַבּקֵ ּנְ ְרצֹונֹו.ְוֶחְפצֹו.ׁשֶ ׁשֶ

ֶמָך. ר.ְלִיְרָאה.ֶאת.ׁשְ ְוָכׁשֵ

ה. ּמֹשֶׁ ֵתרּוָצם,.ׁשֶ ְתבּו.ּבְ ּכָ ֶ "ל,.ַמה.ּשׁ ּתֹוָספֹות.ַהּנַ ן ֵהיֵשב.ּבַ ְוַעּיֵ
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ְולֹא. דֹול. ּגָ יק. ַצּדִ ָהָיה. י. ּכִ ָלֶזה. ְך. ּכָ ל. ּכָ ִלּבֹו. ם. ׂשָ לֹא. ַעְצמֹו. ּבְ

לּו. ִנְכׁשְ ָבר. ּכְ ׁשֶ ָראּו. ׁשֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֲאָבל. זֹו.. ה. ִלְתִפּלָ ָצִריְך. ָהָיה.

ְלַהְכִניס. ָלֶהם. ָהָיה. ִלים,. ּוַבְמַרּגְ ֵעֶגל. ּבָ דֹולֹות. ּגְ ֲעֵברֹות. ּבַ

אֹותֹו. ַבְקׁשּו. ּיְ ׁשֶ ְרצֹונֹו,. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַעת. ּדַ ן. ְלַכּוֵ ַעְצָמם.

ה. ּזֶ ׁשֶ ַמִים,. ׁשָ ִיְרַאת. ָלֶהם. ן. ִיּתֵ הּוא. ְוׁשֶ ֵמֲעֵברֹות. ְמֵרם. ׁשְ ּיִ ׁשֶ

"ל. ה.ַהּנַ ן.ָלנּו.ַאּתָ ִעְנַין.ּתֵ

ְקָצת. ל. ׁשֶ ַעת. ַהּדַ ִהּפּוְך. "ל. ַהּנַ ּתֹוָספֹות. ּבַ ְמבָֹאר. ַוֲהֵרי 

ֵאין.ָראּוי.ַלֲעסֹק. אֹוְמִרים,.ׁשֶ ִכין.ֶאת.ָהֱאֶמת.ׁשֶ ַהְמַהּפְ

ִאם. י. ּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ

ים. ֲאָנׁשִ ּוִבְפָרש. עּוִרים. ַהּנְ ֵני. ּבְ לֹא. ֲאָבל. יִקים,. ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי. ּגְ

ׁש,. "ל.ַהִהּפּוְך.ַמּמָ ּתֹוָספֹות.ַהּנַ ִמים.ְוכּו'..ַוֲהֵרי.ְמבָֹאר.ּבַ ָ ְמֻגּשׁ

ָלֶזה. ָצִריְך. ָהָיה. לֹא. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. נּו. ַרּבֵ ה. ֹמשֶׁ א,. ַרּבָ ַאּדְ ׁשֶ

יד. ְיָקא.ִהְקּפִ ָרֵאל.ּדַ דֹול,.ֲאָבל.ַעל.ִיׂשְ יק.ּגָ י.ָהָיה.ַצּדִ ְך.ּכִ ל־ּכָ ּכָ

ֶזה. ֵמֲחַמת. חּוָתה,. ַהּפְ ַמְדֵרָגָתם. ֶאת. ְדעּו. ּיָ ׁשֶ ֵמַאַחר. ְמֹאד,.

ִהְתּבֹוְדדּות.ּוְלָהִבין.ֵהיֵשב. ק.ְמֹאד.ּבְ ְיָקא.ָהיּו.ְצִריִכין.ְלִהְתַחּזֵ ּדַ

ַעְצמֹו. הּוא. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ל. ׁשֶ ְעּתֹו. ּדַ סֹוף.

מֹו. ּכְ ָידֹו,. ּבְ ָבר. ַהּדָ ֵאין. ׁשֶ ה. ִמּזֶ ְרֶאה. ּנִ ׁשֶ ְוכּו',. ן. ִיּתֵ ִמי. אֹוֵמר.

חּוץ. ַמִים. ׁשָ יֵדי. ּבִ ַהּכֹל. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ
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ן.ָלנּו. ׁש.אֹותֹו:.ּתֵ ַבּקֵ ּנְ י־ֵכן.ְרצֹונֹו.ׁשֶ ַמִים..ַאף־ַעל־ּפִ ְרַאת־ׁשָ ִמּיִ

ינֹו.ְלֵבין. יָחתֹו.ּבֵ ה.הּוא.ִעְנַין.ַהִהְתּבֹוְדדּות.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ּזֶ ה..ׁשֶ ַאּתָ

ַרֲחָמיו. ן.לֹו.ּבְ ּתֵ ּיִ ָפָניו.ַעל.ַנְפׁשֹו.ׁשֶ ׁש.ִמּלְ ן.ּוְלַבּקֵ קֹונֹו,.ּוְלִהְתַחּנֵ

ֱאֶמת.ַלֲאִמּתֹו.ַהּכֹל. י.ּבֶ ַמִים.ְלַבל.ֶיֱחָשא.עֹוד.ְוכּו'..ּכִ ִיְרַאת.ׁשָ

סּוִקים.ּוַמַאְמֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם. ה.ּפְ ּמָ ּכַ מֹו.ׁשֶ ַרְך,.ּכְ ָידֹו.ִיְתּבָ ּבְ

"ל,.ַרק. "א.ַהּנַ ַהְרׁשָ ּמַ תּוב.ּבַ ּכָ ִלְבָרָכה,.מֹוִרים.ַעל.ֶזה,.ּוְכמֹו.ׁשֶ

ַעְצמֹו. ּבְ ְוֶזה. ֶזה.. ַעל. אֹותֹו. ׁש. ְלַבּקֵ ְיָקא. ּדַ ַרְך. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ׁשֶ

ם.ֵהיֵשב.ָלֶזה,. ימּו.ִלּבָ ׂשִ ּיָ ן.ְוָהָיה.ְלָבָבם,.ַהְינּו.ׁשֶ ַנת:.ִמי.ִיּתֵ ּוָ ּכַ

ן.ָלנּו. ִמיד.ַעל.ֶזה.ְולֹוַמר.ּתֶ ַרְך.ּתָ ן.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ׁש.ּוְלִהְתַחּנֵ ְלַבּקֵ

ְלִיְרַאת. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ אֹוָתם. ה. ְיַזּכֶ אי. ַוּדַ ּבְ ְוָאז. ְוכּו',. ה. ַאּתָ

ה. ּמָ ּכַ ְוָתִבין. "ל. ַהּנַ ָמָרא. ּגְ ּבַ ֵהיֵשב. ן. ְוַעּיֵ שּוב.. ּוְלָכל. ַמִים. ׁשָ

ׁש.אֹותֹו. ָרֵאל.ְיַבּקֵ ׂשְ ל.ֶאָחד.ִמּיִ ּכָ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְרצֹון.ַהּשׁ ְוַכּמָ

ִהְזִהיָרנּו. ׁשֶ ַהִהְתּבֹוְדדּות. ִעְנַין. הּוא. ה. ּזֶ ׁשֶ ַמִים,. ׁשָ ִיְרַאת. ַעל.

ר,. ָעִמים.ֵאין.ִמְסּפָ יק.ִלְבָרָכה,.ּפְ נּו,.ֵזֶכר.ַצּדִ ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ

ֶזה. ּיֹאֵחז.ּבָ ֵרי.ׁשֶ ַאׁשְ

יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ָנָתן,. י. ַרּבִ ָהַרב. )ִמּמֹוֵרנּו. ִלְתרּוָפה",. "ָעִלים. ֵסֶפר. ּבְ ן  ְוַעּיֵ
הּוא. ר.ִמי.ׁשֶ ן,.ֲאׁשֶ ם.ּכֵ ם.ּגַ ּכֹוֵתב.ׁשָ ב.ר"ז(.ׁשֶ ִלְבָרָכה,.ִמְכּתָ

ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ יֹוֵתר. ּבְ ַעְצמֹו. ק. ְלַחּזֵ ָצִריְך. חּוָתה,. ּפְ ַמְדֵרָגה. ּבְ
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ִאיׁש. ל. ׁשֶ ּבּוָריו. ּדִ א,. ַרּבָ ְוַאּדְ ַרְך.. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש.

ֶאְצלֹו. ְיָקִרים. ֲהגּוִנים,. ֵאיָנם. ׁשֶ יו. ַמֲעׂשָ ַעל־ְיֵדי. ְמֹאד. מּוְך. ַהּנָ

ִני,.ַוֲחַזק. ׁשֹון:.ֲחַזק,.ּבְ ֶזה.ַהּלָ ם.ּבְ ַרְך.יֹוֵתר.ְויֹוֵתר..ְוכֹוֵתב.ׁשָ ִיְתּבָ

ה,. ּפֶ ּבַ ָכל.יֹום. ה.ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּסּוִפים. ר.ַהּכִ ה.ְלַדּבֵ ֶרְך.ַהּזֶ ּדֶ ּבַ ֵליֵלְך.

ֵאיְך. ׁשֶ ְוַתֲאִמין. ָלֶזה,. ַעְצְמָך. יל. ְלַהְרּגִ ְמֹאד. ַעְצְמָך. ְוַתְכִריַח.

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני.ַהּשׁ ָך.ְיָקִרים.ְמֹאד.ּבְ ּלְ ּבּוִרים.ׁשֶ ם.ַהּדִ הּוא.ּגַ ׁשֶ

ל.ָהעֹוָלמֹות.ִעם. י.ּכָ ְתָך,.ּכִ ם.ִלְתִפּלָ ה.ּגַ ַרֲחָמיו.ִמְתַאּוֶ י.הּוא.ּבְ ּכִ

ֵאיָמה. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ אֹותֹו. עֹוְבִדים. ׁשֶ דֹוָלה,. ַהּגְ ֲעבֹוָדָתם. ל. ּכָ

יָחה. ֶנֶגד.ׂשִ ָלל.ּכְ ַרְך.ּכְ ִמיד,.ֵאינֹו.עֹוֶלה.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ ּוְבִיְרָאה.ּתָ

ָפל,. ָ ַהּשׁ ָהעֹוָלם. ֶזה. ּבְ ׁשֶ ן־ָאָדם. ּבֶ ל. ׁשֶ ַאַחת. ה. ּוְתִפּלָ ַאַחת.

ז'(.. ִסיָמן. ְנָיָנא,. ּתִ )ִלּקּוֵשי. ְיַנֲהֵגם". ֵמַרֲחָמם. י. "ּכִ ַהּתֹוָרה. ּבְ ְמבָֹאר. ּכַ

ֵאיָנם.עֹוִלים.ָיֶפה,. יו.ׁשֶ ְוִאם.ָהָאָדם.ָנמּוְך.ְמֹאד.ַעל־ְיֵדי.ַמֲעׂשָ

ַרְך.ְועֹוֵבד.ֵאיֶזה. יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ הּוא.ְמָפֵרׁש.ׂשִ ׁשֶ א,.ּכְ ַרּבָ ַאּדְ

בֹודֹו. ר.ּכְ י.ֶזה.ִעּקַ ַרְך.יֹוֵתר.ְויֹוֵתר,.ּכִ ֵעיָניו.ִיְתּבָ ֲעבֹוָדה,.ָיָקר.ּבְ

ַרְך,. ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו. ִכים. ִנְמׁשָ ְמֹאד. ָהְרחֹוִקים. ׁשֶ ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ

ם: ן.ׁשָ ים.ְוכּו',.ַעּיֵ דֹוׁשִ ְסָפָריו.ַהּקְ ְמבָֹאר.ּבִ ּכַ
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יק  י, ַאְעּתִ ֶפר ָאַמְרּתִ ַקת ֶזה ַהּסֵ ַהְעּתָ ֲאִני עֹוֵסק ּבְ ב ׁשֶ ְוַאּגַ

ְגָמָרא  ּבִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו,  ַמַאְמֵרי  ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ

ה  ִפּלָ ֶדל ַמֲעַלת ַהּתְ ִרים ִמּגֹ דֹוׁש ַהְמַדּבְ ים ְוזַֹהר ַהּקָ ּוִמְדָרׁשִ

ָבר,  ל ּדָ ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהּשׁ ְלַבּקֵ

ָבר: ָכל ּדָ ע ּבְ ׁשַ ר ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלִהּוָ ֲאׁשֶ

א

שֹוִבים. ים. ֲעׂשִ ִמּמַ יֹוֵתר. ה. ִפּלָ ּתְ דֹוָלה. ּגְ ֶאְלָעָזר:. י. ַרּבִ ָאַמר 

נּו. ה.ַרּבֵ ים.שֹוִבים.יֹוֵתר.ִמּמֹשֶׁ ַמֲעׂשִ דֹול.ּבְ ֵאין.ְלָך.ּגָ ׁשֶ

ג(:. ָבִרים. )ּדְ ֱאַמר. ּנֶ ׁשֶ ה,. ְתִפּלָ ּבִ א. ֶאּלָ ַנֲעָנה. לֹא. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ

ְוכּו'.. ה. ְסּגָ ַהּפִ רֹאׁש. ֲעֵלה. ֵלּה. ּוְסִמיְך. ֵאַלי. ר. ּבֵ ּדַ ּתֹוֵסף. ַאל.

נֹות,. ְרּבָ ַהּקָ ִמן. יֹוֵתר. ה. ִפּלָ ּתְ דֹוָלה. ּגְ ֶאְלָעָזר:. י. ַרּבִ ְוָאַמר.

ם(:. )ׁשָ ּוְכִתיב. ִזְבֵחיֶכם. רֹב. ִלי. ה. ָלּמָ א'(:. ְעָיה. )ְיׁשַ ֱאַמר. ּנֶ ׁשֶ

ֲאִריְך. ַהּמַ ל. ּכָ ֲחִניָנא:. י. ַרּבִ ָאַמר. ְוכּו',. יֶכם. ּפֵ ּכַ ֶכם. ּוְבָפִרׂשְ

ָאָדם. ָרָאה. ִאם. ְוכּו',. ֵריָקם. חֹוֶזֶרת. תֹו. ִפּלָ ּתְ ֵאין. תֹו. ְתִפּלָ ּבִ

ה. ים.כ"ז(:.ַקּוֵ ִהּלִ ֱאַמר.)ּתְ ּנֶ ל,.ׁשֶ ּלֵ ל.ְולֹא.ַנֲעָנה.ַיֲחזֹר.ְוִיְתּפַ ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ

ָעה. ַאְרּבָ ָנן,. ַרּבָ נּו. ּתָ ה'.. ֶאל. ה. ְוַקּוֵ ָך. ִלּבֶ ְוַיֲאֵמץ. ֲחַזק. ה'. ֶאל.
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ה.ְוֶדֶרְך. ִפּלָ ים.שֹוִבים,.ּתְ ְצִריִכין.ִחּזּוק.ְוֵאּלּו.ֵהן:.ּתֹוָרה.ּוַמֲעׂשִ

ָרכֹות. ה.ֶאל.ה'.ֲחַזק.ְוכּו':.ּבְ ֱאַמר:.ַקּוֵ ּנֶ ִין,.ׁשֶ ה.ִמּנַ ִפּלָ ֶאֶרץ.ְוכּו'.ּתְ

ל"ב.

ב

תֹו.ֶקַבע.ְוכּו'.ַמאי.ֶקַבע. ִפּלָ ה.ּתְ י ֱאִליֶעֶזר.אֹוֵמר:.ָהעֹוׂשֶ ַרּבִ

תֹו. ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ל. ּכָ ְעָיא:. אֹוׁשַ י. ַרּבִ ָאַמר. ַע. ְיהֹוׁשֻ י. ַרּבִ ָאַמר.

ְלׁשֹון. ֵאינֹו.אֹוְמָרּה.ּבִ ל.ׁשֶ ָנן.ָאְמֵרי.ּכָ אֹוי.ְוַרּבָ ַמּשׂ ּדֹוָמה.ָעָליו.ּכְ

ף.כ"ש. ם,.ּדַ ֲחנּוִנים:.ׁשָ ּתַ

ג

ר.ָמִרי:. ה.ּבַ ַרּבָ ֵמּה.ּדְ ְ ַמֲעָרָבא.ִמּשׁ י.ִיְצָחק:.ָאְמֵרי.ּבְ ָאַמר ַרּבִ

ת. ִמּדַ רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ת. ִמּדַ ּכְ ּלֹא. ׁשֶ ּוְרֵאה. ּבֹוא.

ס. ּיֵ ר־ָוָדם.ַמְקִניש.ֶאת.ֲחֵברֹו.ָסֵפק.ִמְתּפַ ׂשָ ת.ּבָ ר.ָוָדם..ִמּדַ ׂשָ ּבָ

ָסֵפק. ֵהיֶמּנּו. ס. ּיֵ ִמְתּפַ ּתֹאַמר. ְוִאם. ס,. ּיֵ ִמְתּפַ ֵאין. ָסֵפק. ֵהיֶמּנּו.

רּוְך־הּוא.ָאָדם.עֹוֵבר. דֹוׁש־ּבָ ְדָבִרים.ְוכּו',.ֲאָבל.ַהּקָ ס.ּבִ ּיֵ ִמְתּפַ

י"ד(:. ַע. )הֹוׁשֵ ֱאַמר. ּנֶ ׁשֶ ְדָבִרים. ּבִ ּנּו. ִמּמֶ ס. ּיֵ ִמְתּפַ ֶתר. ּסֵ ּבַ ֲעֵבָרה.

ֲחִזיק. ּמַ א.ׁשֶ ָבִרים.ְוׁשּובּו.ֶאל.ה'",.ְולֹא.עֹוד.ֶאּלָ ֶכם.ּדְ "ְקחּו.ִעּמָ

ֲעֶלה. ּמַ ׁשֶ א. ֶאּלָ עֹוד. ְולֹא. שֹוב",. "ְוַקח. ֱאַמר:. ּנֶ ׁשֶ שֹוָבה,. לֹו.
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ָמה.ָפִרים. ּלְ ֱאַמר:."ּוְנׁשַ ּנֶ ִרים,.ׁשֶ ִאּלּו.ִהְקִריב.ּפָ תּוב.ּכְ ָעָליו.ַהּכָ

א. ֶאְרּפָ לֹוַמר. ְלמּוד. ּתַ חֹוָבה. ֵרי. ּפָ ּתֹאַמר. א. ּמָ ׁשֶ ָפֵתינּו". ׂשְ

ְמׁשּוָבָתם.אֹוֲהֵבם.ְנָדָבה:.יֹוָמא.פ"ו.

ד

ין. ין.ּבֵ ַזר.ּדִ ין.קֶֹדם.ּגְ י.ִיְצָחק:.ָיָפה.ְצָעָקה.ָלָאָדם.ּבֵ ָאַמר ַרּבִ
ף.ש"ז. ָנה.ּדַ ָ ין:.רֹאׁש.ַהּשׁ ַזר.ּדִ ְלַאַחר.ּגְ

ה

ֶאְלָעָזר:. י. ַרּבִ ָאַמר. ל"ו(,. )ִאיֹוב. ְבָצר". לֹא. ׁשּוֲעָך. "ֲהַיֲערְֹך 

ָלִקיׁש. ֵריׁש. ְלָצָרה.. ה. ִפּלָ ּתְ ָאָדם. ים. ַיְקּדִ ְלעֹוָלם.

ָצִרים. לֹו. ֵאין. ה. ַמּשָ ִמּלְ ה. ְתִפּלָ ּבִ ַעְצמֹו. ץ. ַהְמַאּמֵ ל. ּכָ ָאַמר:.

ַרֲחִמים. ָאָדם. ׁש. ְיַבּקֵ ְלעֹוָלם. אֹוֵמר:. יֹוָחָנן. י. ַרּבִ ַמְעָלה.. ִמּלְ

ַמְעָלה,. ִצין.ֶאת.ּכֹחֹו.ְוַאל.ִיְהיּו.לֹו.ָצִרים.ִמּלְ ְהיּו.ַהּכֹל.ְמַאּמְ ּיִ ׁשֶ

ַרֲחִמים:. ׁש. ְלַבּקֵ ֵרת. ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי. עּוהּו. ַסּיְ ּיְ ׁשֶ "י. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש.

ִרין.מ"ד. ַסְנֶהּדְ

ו

ֲעִקיָבא. י. ַרּבִ ל. ׁשֶ ִמְנֲהגֹו. ָהָיה. ְך. ּכָ ְיהּוָדה. י. ַרּבִ ָאַמר. ְנָיא  ּתַ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִתיָחה ּפְ

. ..עב..

ינֹו. ּבֵ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה. ּוְכׁשֶ ְוכּו',. ּבּור. ַהּצִ ִעם. ל. ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה. ׁשֶ ּכְ

ָזִוית.ַאֶחֶרת.ְוָכל. ָזִוית.זֹו.ּומֹוְצאֹו.ּבְ יחֹו.ּבְ ְלֵבין.ַעְצמֹו.ָאָדם.ַמּנִ

ה. ּמָ ֲחָויֹות..ָאַמר.ַרב.הּוָנא:.ּכַ ּתַ ִריעֹות.ְוִהׁשְ ֵני.ּכְ ה,.ִמּפְ ְך.ָלּמָ ּכָ

י.ְקָרֵאי. ַמע.ֵמַהּנֵ א.ְלִמׁשְ ה(.ִאיּכָ ִפּלָ ְבְרָוָתא.)ֵמִעְנַין.ּתְ ּגַ ִהְלְכָתא.

אן. ִמּכָ ּה",. ִלּבָ ַעל. ֶרת. ְמַדּבֶ ִהיא. ה. "ְוַחּנָ א'(. א',. מּוֵאל. )ׁשְ ה. ַחּנָ ּדְ

ָרכֹות.ל"א(. ם.)ּבְ ן.ׁשָ ְוַעּיֵ ָפָתיו.ְוכּו',. ׂשְ ּבִ ְחּתְֹך. ּיַ ל.ָצִריְך.ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ַלּמִ

מּוֵאל. ׁשְ ה.ּוְב"ִמְדַרׁש.ׁשֹוֵחר.שֹוב".ּבִ ָלה.ַחּנָ ּלְ ִהְתּפַ ִפּלֹות.ׁשֶ ַהּתְ

י. ּכִ "ְוָהָיה. סּוק:. ַהּפָ ַעל. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ָאְמרּו.

ה. ְתִפּלָ ּבִ ה. ְרּבֶ ַהּמַ ל. ּכָ ׁשֶ אן. ִמּכָ ה'",. ֶאל. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָתה. ִהְרּבְ

הּוא.ַנֲעֶנה:

ז

י. ְרּתֵ ּתַ א. ַמּיָ ׁשְ ָקֵמי. ִמן. ֲעָיא. ּבָ י. ִמּלֵ ָלת. ּתְ י. ַהּנֵ ָרָבא:. ְוָאַמר 

הּוָנא. ַרב. ּדְ ֻחְכָמֵתּה. ִלי.. ַיֲהבּו. ָלא. ַוֲחָדא. ִלי. ַיֲהבּו.

ר.ַרב.הּוָנא. ּה.ּבַ ַרּבָ א.ַיֲהבּו.ִלי.ְוִעְנְוָתנּוֵתּה.ּדְ ַרב.ִחְסּדָ ְוֻעְתֵרּה.ּדְ

ָלא.ַיֲהבּו.ִלי:.מֹוֵעד.ָקָשן.כ"ה.

ח

ָבר.ְלָפָניו. א.ָעִני.לֹוַמר.ּדָ ר.ָוָדם,.ִאם.ּבָ ׂשָ ה"..ּבָ ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע ּתְ
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ד.הּוא. ָבר.ְלָפָניו.ִמּיָ יר.לֹוַמר.ּדָ א.ָעׁשִ ֵאינֹו.ׁשֹוֵמַע.ֵהיֶמּנּו,.ִאם.ּבָ

א.ַהּכֹל. ן.ֶאּלָ רּוְך־הּוא.ֵאינֹו.ּכֵ דֹוׁש־ּבָ לֹו,.ֲאָבל.ַהּקָ ׁשֹוֵמַע.ּוְמַקּבְ

ֲהֵרי. ׁשֶ ְלָך. ַדע. ּתֵ ים.. ְוָהֲעִנּיִ ְוָהֲעָבִדים. ים. ׁשִ ַהּנָ ְלָפָניו. ִוים. ׁשָ

ָעִני.. ּבְ תּוב. ּכָ ֶ ּשׁ ּבֹו.ַמה. תּוב. ּכָ ִביִאים. ַהּנְ ל. ּכָ ל. ׁשֶ ן. ַרּבָ ה. מׁשֶ ּבְ

ְלָעִני. ה. ִפּלָ ּתְ ִתיב. ּכְ ּוְבָעִני. ה. ְלֹמשֶׁ ה. ִפּלָ ּתְ תּוב. ּכָ ה. מׁשֶ ּבְ

ח. ּלַ ׁשַ ה.ּבְ קֹום:.ִמְדָרׁש.ַרּבָ ה.ִלְפֵני.ַהּמָ ְתִפּלָ ִוין.ּבִ ַהּכֹל.ׁשָ ְלהֹוִדיֲעָך.ׁשֶ

ט

ֹמַע. ר.ָוָדם.ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלׁשְ ׂשָ ה.מֹוֵצא.ּבָ ה"..ַאּתָ ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע ּתְ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֲאָבל. ֶאָחד. ּכְ ַנִים. ׁשְ יַחת. ׂשִ

ל. ּוְמַקּבֵ ׁשֹוֵמַע. ְוהּוא. ְלָפָניו. ִלים. ּלְ ִמְתּפַ ַהּכֹל. א. ֶאּלָ ן. ּכֵ ֵאינֹו.

ם. ָתם:.ׁשָ ִפּלָ ּתְ

י

רּוְך־הּוא:. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני. ה. ֹמשֶׁ ָאַמר. ה".. ִפּלָ ּתְ "ׁשֹוֵמַע 

ִמי. ְוֵאין. ַצַער. ּבְ ֶניָך. ּבָ ִיְהיּו. ׁשֶ ּכְ עֹוָלם!. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו.

דֹוׁש־ ד.ֲעֵנה.אֹוָתם..ָאַמר.לֹו.ַהּקָ ׁש.ַרֲחִמים.ֲעֵליֶהם,.ִמּיָ ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ

ְקְראּו.אֹוִתי.ֲאִני.ֶאֱעֶנה. ּיִ ָעה.ׁשֶ ָכל.ׁשָ יָך.ּבְ ה.ַחּיֶ רּוְך־הּוא:.ֹמשֶׁ ּבָ

ם. ָכל.ָקְרֵאינּו.ֵאָליו":.ׁשָ ִדְכִתיב"."ִמי.ַכה'.ֱאלֵֹהינּו.ּבְ אֹוָתם,.ּכְ
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יא

ָבִרים. ּדְ ְוׁשּובּו.ֶאל.ה'"..ָאַמר.ָלֶהם:. ָבִרים. ּדְ ֶכם. ִעּמָ "ְקחּו 

ל.. ְמַקּבֵ ַוֲאִני. ְלָפַני. לּו. ּלְ ְוִהְתּפַ כּו. ּבְ ׁש.. ְמַבּקֵ ֲאִני.

ָאְנחּו. "ַוּיֵ ֱאַמר:. ּנֶ ׁשֶ אֹוָתם?. ִדיִתי. ּפָ ה. ְתִפּלָ ּבִ לֹא. ֲאבֹוֵתיֶכם.

ה. ְתִפּלָ ַע.לֹא.ּבִ יֵמי.ְיהֹוׁשֻ ְזָעקּו"..ּבִ ָֹרֵאל.ִמן.ָהֲעבֹוָדה.ַוּיִ ֵני־ִיׁשְ ּבְ

ְולֹא. ֶזַבח. לֹא. ׁש. ְמַבּקֵ ֲאִני. ֵאין. ֱהֵוי. ים?. ִנּסִ ָלֶהם. יִתי. ָעׂשִ

ָבִרים.ְוׁשּובּו. ֶכם.ּדְ ֱאַמר:."ְקחּו.ִעּמָ ּנֶ ָבִרים,.ׁשֶ א.ּדְ נֹות.ֶאּלָ ָקְרּבָ

ה.ל"ח. ָרׁשָ ה.ּפָ ַצּוֶ ה.ּתְ ֶאל.ה'":.ִמְדָרׁש.ַרּבָ

יב

ׁש. א.ְמַבּקֵ ה,.ֶאּלָ ִרּיָ ל.ּבְ ב.ּכָ רּוְך־הּוא.ָחֵפץ.ְלַחּיֵ דֹוׁש־ּבָ ֵאין ַהּקָ

ַדאי. ּכְ ָאָדם. ֵאין. ַוֲאִפּלּו. ֵלם.. ִויַקּבְ ְלָפָניו. לּו. ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ה. ל.ּוַמְרּבֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ יָון.ׁשֶ תֹו.ְוַלֲעׂשֹות.ִעּמֹו.ֶחֶסד,.ּכֵ ְתִפּלָ ֵלָענֹות.ּבִ

ה.ח. ָרׁשָ ָרא,.ּפָ ְנחּוָמא,.ַוּיֵ ה.ֶחֶסד.ִעּמֹו:.ִמְדָרׁש.ּתַ ַתֲחנּוִנים.ֲאִני.עֹוׂשֶ ּבְ

יג

ָרַכי:. רּוְך־הּוא.ֲהֵרי.ֲאִני.מֹוִדיֲעָך.ִמְקָצת.ּדְ דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ

ּתֹוָרה. ַבח. ׁשֶ ֶהם. ּבָ ֵאין. ׁשֶ ָאָדם. ֵני. ּבְ רֹוֶאה. ֲאִני. ׁשֶ ּכְ

ה. ַמֲעׂשֵ ּבְ ְולֹא. ְיֵדיֶהם. ה. ַמֲעׂשֵ ּבְ לֹא. שֹוִבים,. ּוַמֲעִשים.
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ַתֲחנּוִנים.ְלָפַני.ֲאִני. ים.ּבְ ֵהם.עֹוְמִדים.ּוַמְרּבִ ֲאבֹוֵתיֶהם,.ַרק.ׁשֶ

ת.ָהַעְרָער.ְולֹא.ָבָזה.ֶאת. ִפּלַ ָנה.ֶאל.ּתְ ֱאַמר:."ּפָ ּנֶ ִנְזָקק.ָלֶהם..ׁשֶ

הּו. ֵבי.ֵאִלּיָ א.ּדְ ּנָ ָתם":.ּתַ ִפּלָ ּתְ

יד

ָאה.לֹו.ָצָרה. ְשרֹון,.ִאם.ּבָ ר.ָוָדם.ֵיׁש.לֹו.ּפַ ׂשָ י יּוָדן.ָאַמר:.ּבָ ַרּבִ

ֵאֶצל. ְועֹוֵמד. הֹוֵלְך. א. ֶאּלָ ְתֹאם,. ּפִ ֶאְצלֹו. ִנְכָנס. ֵאינֹו.

לֹוִני. יתֹו.ְואֹוֵמר,.ִאיׁש.ּפְ ְשרֹונֹו.ְוקֹוֵרא.ְלֶבן.ּבֵ ל.ּפַ ַתח.ֲחֵצרֹו.ׁשֶ ּפֶ

את.ְלָך.ָצָרה. ן.ִאם.ּבָ רּוְך־הּוא.ֵאינֹו.ּכֵ דֹוׁש־ּבָ חּוץ..ֲאָבל.ַהּקָ ּבַ

ל. "ּכָ ְכִתיב:. ּדִ הּוא. א. ַהּדָ אֹוְתָך,. עֹוֶנה. ְוהּוא. ְצַוח. לֹו. ְוכּו'.

ָרכֹות.ש. ְלִמי.ּבְ ֵלש":.ְירּוׁשַ ם.ה'.ִיּמָ ׁשֵ ר.ִיְקָרא.ּבְ ֲאׁשֶ

טו

ׁש. ְלַבּקֵ ָרֵאל. ִיׂשְ ֵעי. ְלפֹוׁשְ ה. ּפֶ ָלֶהם. ח. ִנְפּתָ ָעה. ׁשָ אֹותה  ּבְ

ִרּבֹונֹו. ְלָפָניו:. ְולֹוַמר. ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלם. ְלַקּבְ ַרֲחִמים.

אֹוָתנּו.. ְמָגֶרה. ָהָרע. ֵיֶצר. י. ּכִ ְלָפֶניָך. ְוָידּוַע. לּוי. ּגָ עֹוָלם!. ל. ׁשֶ

ֵלָמה.ְלָפֶניָך,.ְלִפי. ְתׁשּוָבה.ׁשְ ים.ּבִ ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ּבְ ל.אֹוָתנּו. ַקּבֵ

הּוא. ים.אֹותֹו.ַעד.ׁשֶ יחֹות.ּוְתִפּלֹות,.ֵהם.ְמַלּוִ ה.ׂשִ ְרּבֶ ל.ַהּמַ ּכָ ׁשֶ

הּו. ֵבי.ֵאִלּיָ ָנא.ּדְ ִנְכָנס.ְלֵבית.עֹוָלמֹו:.ּתַ
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טז

ים. הּוא.ּבֹוֵשַח.ַעל.ַמֲעׂשִ ִוד,.ֵיׁש.ִמי.ׁשֶ "ה' ְקָראִתיָך"..ָאַמר.ּדָ

ַוֲאִני. ֲאבֹוָתיו. ה. ַמֲעׂשֵ ַעל. ּבֹוֵשַח. ׁשֶ ְוֵיׁש. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָנִאים.

א. ֶאּלָ שֹוִבים. ים. ַמֲעׂשִ י. ּבִ ֵאין. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ָך,. ּבְ ּבֹוֵשַח.

ֵאין. ׁשֶ ְוָרָאה. ָיַדע. ָעָרה. ּמְ ּבַ ִוד. ּדָ ָהָיה. ׁשֶ ּכְ ֲעֵנִני.. ָראִתיָך,. ּקְ ׁשֶ

ְגבּוָרתֹו.ּוַמהּו.עֹוֵמד.ָעָליו.ַרק. ָממֹונֹו.ְולֹא.ּבִ ָאָדם.עֹוֵמד.לֹא.ּבְ

ים. ִהּלִ ַדת.ּתְ ֱאַמר:."קֹוִלי.ֶאל.ה'.ֶאְזָעק":.ַאּגָ ּנֶ תֹו,.ׁשֶ ִפּלָ ּתְ
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ֲעֵנית. ּנַ ׁשֶ ה. ִפּלָ ּתְ ֵיׁש. ְלעֹוָלם.. ִנְנָעִלים. ֵאיָנם. ה. ִפּלָ ּתְ ֲעֵרי  ׁשַ

ְכִתיב. ּדִ ה. ִמּמֹשֶׁ ָלֵמד,. ה. ַאּתָ י. ִמּמִ יֹום.. ִעים. ְלַאְרּבָ

ה. ִפּלָ ּתְ ְוֵיׁש. יֹום".. ִעים. ַאְרּבָ ה'. ִלְפֵני. ל. "ָוֶאְתַנּפַ ש(:. ָבִרים. )ּדְ

ְכִתיב. ּדִ אל. ִנּיֵ ִמּדָ ָלֵמד,. ה. ַאּתָ י. ִמּמִ יֹום.. ִרים. ְלֶעׂשְ ֲעֵנית. ּנַ ׁשֶ

ת. לׁשֶ ׁשְ ְמלֹאת. ַעד. י. ָאֲכְלּתִ לֹא. ֲחֻמּדֹות. "ֶלֶחם. י(:. אל. ִנּיֵ )ּדָ

ָמָעה.ה'.ְסָלָחה.ְוכּו'".. ְך.ָאַמר."ה'.ׁשְ ֻבִעים.ָיִמים".ְוַאַחר־ּכָ ׁשָ

ה.ָלֵמד,.ִמּיֹוָנה. י.ַאּתָ ה.ָיִמים..ִמּמִ לֹשָׁ ֲעֵנית.ִלׁשְ ּנַ ה.ׁשֶ ִפּלָ ְוֵיׁש.ּתְ

ל. ּלֵ ְתּפַ ה.ָיִמים.ַוּיִ לׁשָ ָגה.ׁשְ ְמֵעי.ַהּדָ ְכִתיב.)יֹוָנה.ב(:."ַוְיִהי.יֹוָנה.ּבִ ּדִ

ֲעֵנית.ְליֹום. ּנַ ה.ׁשֶ ִפּלָ ָגה"..ְוֵיׁש.ּתְ ֵעי.ַהּדָ יֹוָנה.ֶאל.ה'.ֱאלָֹהיו.ִמּמְ

ֲעֵנית. ּנַ ׁשֶ ה. ִפּלָ ּתְ ְוֵיׁש. ְוכּו',. הּו. ֵמֵאִלּיָ ָלֵמד. ה. ַאּתָ י. ִמּמִ ֶאָחד..
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ס"ש(:. ים. ִהּלִ )ּתְ ְכִתיב. ּדִ ִוד. ִמּדָ ָלֵמד,. ה. ַאּתָ י. ִמּמִ ַאַחת.. ְלעֹוָנה.

ּלֹא. ׁשֶ ַעד. ׁשֶ ה. ִפּלָ ּתְ ְוֵיׁש. ָרצֹון".. ֵעת. ה'. ְלָך. ִתי. ִפּלָ ּתְ "ַוֲאִני.

ְעָיה.ס"ה(:."ְוָהָיה. ֱאַמר.)ְיׁשַ ּנֶ יו.הּוא.ַנֲעֶנה,.ׁשֶ ל.אֹוָתּה.ִמּפִ ּלֵ ִיְתּפַ

ים. ִהּלִ ִתיב.)ּתְ ה.ּכְ א.ַרּבָ י.ִחּיָ ֶשֶרם.ִיְקְראּו.ַוֲאִני.ֶאֱעֶנה"..ָאַמר.ַרּבִ

ל. ּלֵ ה.ַאל.ה'".ֱהֵוי.ִמְתּפַ ְך.ְוַקּוֵ ק.ְוַיֲאֵמץ.ִלּבֵ ה.ֶאל.ה'.ֲחּזַ נ"ז(:."ַקּוֵ

ה.ב'. ָרׁשָ ן,.ּפָ ה,.ָוֶאְתַחּנַ נּו.ְלָך:.ִמְדָרׁש.ַרּבָ ּתְ ּיִ ָעה.ׁשֶ ל.ְוֵיׁש.ׁשָ ּלֵ ְוחֹוֵזר.ּוִמְתּפַ
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ה'. ְוִלְפֵני. ַיֲעשֹף. י. ּכִ ְלָעִני. ה. ִפּלָ "ּתְ ְוָאַמר:. ַתח. ּפָ יֹוֵסי. י  ַרּבִ

א. ֻקְדׁשָ ָקֵמי. יַמת. ַאְקּדִ ָעִני. ּדְ ְצלֹוָתא. יחֹו",. ׂשִ ּפְֹך. ִיׁשְ

ת.ֶהָעִני. ִפּלַ ְכִתיב.]ּתְ ִגין.ּדִ ַעְלָמא.ּבְ ל.ְצלֹוְתהֹון.ּדְ ִריְך.הּוא.ִמּכָ ּבְ

ָהעֹוָלם,. ִפּלֹות. ּתְ ל. ִמּכָ הּוא. רּוְך. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ ִלְפֵני. ל. ְלִהְתַקּבֵ ַמְקִדיָמה.

ץ.ֱענּות.ָעִני".ְוכּו'. ּקַ י.לֹא.ָבָזה.ְולֹא.ׁשִ תּוב[."ּכִ ּכָ ּום.ׁשֶ ִמּשׁ

ָנא. ַמְסּכְ א.ְצלֹוָתא,.ּוְצלֹוָתא.ּדְ ֵני.ָנׁשָ ָכל.ּבְ א ֲחִזי,.ְצלֹוָתא.ּדְ ּתָ

ְוָתֵבר. הּוא. ִריְך. ּבְ א. ֻקְדׁשָ ָקֵמי. ַקְיָמא. ּדְ ְצלֹוָתא. ִאיִהי.

ל. ת.ּכָ ִפּלַ ּה.]ּבֹא.ּוְרֵאה.ּתְ ָלא.ַקּמֵ ְרִעין.ּוִפְתִחין.ְוָעאַלת.ְלִאְתַקּבְ ּתַ

דֹוׁש. ה.ָהעֹוֶמֶדת.ִלְפֵני.ַהּקָ ִפּלָ ת.ֶהָעִני.ִהיא.ּתְ ִפּלַ ה,.ֲאָבל.ּתְ ִפּלָ ָאָדם.ִהיא.ּתְ

ְלָפָניו. ל. ְלִהְתַקּבֵ ְוִנְכֶנֶסת. ּוְפָתִחים. ָעִרים. ׁשֶ ׁשֹוֶבֶרת. ִהיא. ׁשֶ הּוא. רּוְך. ּבָ
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י. ַמְעּתִ י.ִיְצַעק.ֵאַלי.ְוׁשָ ְכִתיב."ְוָהָיה.ּכִ א.הּוא.ּדִ תּוב[.ַהּדָ ּכָ ְוֶזהּו.ׁשֶ

ַלח.קס"ח:. ׁשְ ַמע.ַצֲעָקתֹו":.זַֹהר.ַוּיִ מֹוַע.ֶאׁשְ י.ַחּנּון.ֲאִני".ּוְכִתיב."ׁשָ ּכִ
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ין. ִאּלֵ ָלת. ּתְ ְוכּו'. ַיֲעשֹף. י. ּכִ ְלָעִני. ה. ִפּלָ ּתְ ַתח:. ּפָ א. ַאּבָ י  ַרּבִ

ֵלית. א.ּדְ ה.ּדָ ִפּלָ ה.ְוכּו'.ּתְ ה.ְלֹמשֶׁ ִפּלָ ה,.ּתְ ִפּלָ ִאְקרּון.ּתְ ּדְ

ִגיֵנּה. ֵלית.ּכְ א.ּדְ ה.ּדָ ִפּלָ ה.ְלָדִוד.ּתְ ִפּלָ ַבר.ַנׁש.ֲאַחָרא..ּתְ ִגיֵנּה.ּבְ ּכְ

הּו,.ֱהֵוי. ּלְ יָבא.ִמּכֻ ה.ְלָעִני.ְוכּו'..ָמאן.ֲחׁשִ ִפּלָ א.ֲאַחָרא..ּתְ ַמְלּכָ ּבְ

ה.ְוָקִדים. ֹמשֶׁ ה.ּדְ א.ָקִדים.ִלְתִפּלָ ה.ּדָ ִפּלָ ָעִני..ּתְ ה.ּדְ ִפּלָ ֵאיָמא.ּתְ

ה. לֹשָׁ ]ׁשְ ָעְלָמא. ּדְ ְצלֹוְתִהין. ָאר. ׁשְ ְלָכל. ְוָקִדים. ָדִוד. ּדְ ה. ִלְתִפּלָ

ָאָדם. מֹוָה.ּבְ ֵאין.ּכָ ה.זֹו.ׁשֶ ִפּלָ ה.ְוכּו'.ּתְ ה.ְלֹמשֶׁ ִפּלָ ה.-.ּתְ ִפּלָ ְקָרִאים.ּתְ ֵהם.ַהּנִ

ַאֵחר.. ֶמֶלְך. ּבְ מֹוָה. ּכָ ֵאין. ׁשֶ ה. ִפּלָ ּתְ ִהיא. זֹו. ה. ִפּלָ ּתְ ְלָדִוד. ה. ִפּלָ ּתְ ַאֵחר..

ה.ִמי.ֲחׁשּוָבה.ִמּכּוָלן.ֶהֵוי.אֹוֵמר. לֹשָׁ ְ ה.ִהיא..ֵמֵאּלּו.ַהּשׁ ִפּלָ ה.ְלָעִני.ּתְ ִפּלָ ּתְ

ל. ה.ׁשֶ ה,.ְוקֹוֶדֶמת.ִלְתִפּלָ ל.ֹמשֶׁ ה.ׁשֶ ה.זֹו.קֹוֶדֶמת.ִלְתִפּלָ ִפּלָ ה.ְלָעִני,.ּתְ ִפּלָ ּתְ

ִפּלֹות.ָהעֹוָלם[. ָאר.ּתְ ל.ׁשְ ָדִוד,.ְוקֹוֶדֶמת.ִמּכָ

א..ּוְכִתיב."ָקרֹוב.ה'. ִביר.ִלּבָ ָעִני.ִאיהּו.ּתְ ִגין.ּדְ ַמאי ַשְעָמא.ּבְ

י. ּוֵ ּכַ ל. ּכָ ַתח. ּפָ ְצלֹוֵתּה. ְצלֹוי. ּדִ יָון. ּכֵ ְוכּו'". ֵלב. ֵרי. ּבְ ְלִנׁשְ

ַההּוא. לֹון. ָדִחי. א. ְלֵעּלָ ַסְלִקין. ּדְ ְצלֹוִתין. ָאר. ׁשְ ְוָכל. ְרִקיִעין.
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י.ַיֲעשֹף.ְוכּו'.ִאיהּו. ה.ְלָעִני.ּכִ ִפּלָ ְכִתיב.ּתְ א.ּדִ ִביר.ִלּבָ ָנא.ּתְ ַמְסּכְ

ְוָלא.ָעאִלין.ַעד.ְצלֹוָתא. ָעְלָמא. ּדְ ָעֵבד.ֲעשֹוָפא.ְלָכל.ְצלֹוִתין.

ב,. ַהּלֵ בּור. ׁשְ הּוא. ָעִני. ׁשֶ ּום. ִמּשׁ ַעם,. ַהּשַ ]ַמהּו. ְוכּו'. ָעאִלית. יֵלּה. ּדִ

ל. ּכָ ּפֹוֵתַח. תֹו. ִפּלָ ּתְ ל. ּלֵ ֶהָעִני.ִהְתּפַ ׁשֶ יָון. ּכֵ ֵרי.ֵלב.. ּבְ ְלִנׁשְ ְוָכתּוב.ָקרֹוב.ה'.

אֹוָתם. דֹוֶחה. ְלַמְעָלה. ָהעֹולֹות. ִפּלֹות. ַהּתְ ָאר. ׁשֶ ְוָכל. ָהָרִקיַע,. ַחּלֹונֹות.

ה. י.ַיֲעשֹף.ְוכּו'.הּוא.עֹוׂשֶ ה.ְלָעִני.ּכִ ִפּלָ תּוב.ּתְ ּכָ ב.ׁשֶ בּור.ַהּלֵ אֹותֹו.ֶהָעִני.ׁשְ

ה. ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ַעד. ִנְכָנסֹות. ֵאיָנן. ׁשֶ עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ִפּלֹות. ּתְ ל. ּכָ ַאֵחר. ּמְ ׁשֶ ִאיחּור,.

ּלֹו.ִנְכֶנֶסת[. ׁשֶ

ָעְלָמא,. ּדְ ל.ְצלֹוִתין. ּכָ פּון. ִיְתַעּשְ ִריְך.הּוא.ָאַמר. ּבְ א  ְוֻקְדׁשָ

י. ּבֵ ֵעיָנא.ָהָכא. ּבְ אי..ָלא. ְלַגּבַ עֹול. ּתֵ ּוְצלֹוָתא.ָדא.

יֵלּה.ַוֲאָנא.ְוהּוא. ְרעּוִמין.ּדִ יָנָנא..ָקַמאי.ֶלֱהֵוי.ּתַ ידֹוִנין.ּבֵ יָנא.ּדִ ּדִ

ה'. ִלְפֵני. יחֹו". ׂשִ ּפְֹך. ִיׁשְ ה'. "ְוִלְפֵני. ְכִתיב:. ּדִ ְוכּו'. ְלחֹוָדָנא. ּבִ

ה.זֹו. ִפּלֹות.ּוְתִפּלָ ל.ַהּתְ ְתַאֲחְרָנא.ּכָ רּוְך.הּוא.ָאַמר.ּתִ דֹוׁש.ּבָ אי..]ְוַהּקָ ַוּדַ

ִתְהֶיה. ְלָפַני. יֵנינּו,. ּבֵ דּונּו. ּיָ ׁשֶ ין. ּדִ ית. ּבֵ אן. ּכַ ָצִריְך. ֵאיִני. ֵאַלי,. ַתֲעֶלה.

תּוב.ְוכּו'[. ּכָ מֹו.ׁשֶ נּו.ּכְ ַבּדֵ ּלֹו,.ַוֲאִני.ָוהּוא.ִנְהֶיה.ִבּלְ ַתְרעּומֹות.ׁשֶ

הּוא. ִריְך. ּבְ א. ֻקְדׁשָ ין. ְלִאּלֵ ין. ִאּלֵ ֲאִלין. ׁשָ א. ַמּיָ ׁשְ ֵחיֵלי. ל  ּכָ

ִאְתַיֲחָדא. ָאְמִרין. ל.. ּדֵ ּתַ ִאׁשְ ַמאי. ּבְ ִאְתֲעַסק,. ַמאי. ּבְ

ִאְתֲעֵבד. ָמה. ָיְדִעין. ָלא. הּו. ּלְ ּכֻ יֵלּה.. ּדִ ָמאִנין. ּבְ א. ֵתאּוְבּתָ ּבְ
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ֵלית. יֵלּה..ּדְ ְרעּוִמין.ּדִ ל.ִאּנּון.ּתַ ֵני.ּוִמּכָ ִמְסּכְ ֵמַההּוא.ְצלֹוָתא.ּדְ

ָקֵמי. תּוְרָעִמי. ּבְ ְמעֹוי. ּדִ ִפיְך. ׁשָ ד. ּכַ א. ֶאּלָ ָנא. ְלַמְסּכְ א. אּוְבּתָ ּתֵ

ד. א.ּכַ ִריְך.הּוא.ֶאּלָ א.ּבְ א.ְלֻקְדׁשָ אּוְבּתָ א.ְוֵלית.ּתֵ יׁשָ א.ַקּדִ ַמְלּכָ

ָעֵבד.ֲעשֹוָפא. ּדְ ְוָדא.ִאיהּו.ְצלֹוָתא. ָקֵמּה. דֹו. ְואֹוׁשְ ל.לֹון. ְמַקּבֵ

ְלֵאּלּו. ֵאּלּו. ׁשֹוֲאִלים. ָמִים. ָ ַהּשׁ ְצָבאֹות. ל. ]ּכָ ָעְלָמא. ּדְ ְצלֹוִתין. ְלָכל.

הּוא. ָלֶהם. אֹוְמִרים. ל,. ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ה. ּמֶ ּבַ הּוא,. רּוְך. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ עֹוֵסק. ה. ּמֶ ּבַ

ת. ִפּלַ ה.ִמּתְ ֲעׂשֶ ם.ֵאיָנם.יֹוְדִעים.ַמה.ּנַ ּלָ ּלֹו,.ּכֻ ִלים.ׁשֶ ּכֵ ְתׁשּוָקה.ּבַ ֵחד.ּבִ ִמְתּיַ

ׁשֹוֵפְך. ׁשֶ א.ּכְ י.ֵאין.ְתׁשּוָקה.ְלָעִני.ֶאּלָ ּלֹו,.ּכִ ְרעֹוֶמת.ׁשֶ ל.ֵאּלּו.ַהּתַ ֶהָעִני.ּוִמּכָ

רּוְך. דֹוׁש.ּבָ ׁשּוָקה.ְלַהּקָ דֹוׁש..ְוֵאין.ּתְ ֶלְך.ַהּקָ ְרעֹומֹות.ִלְפֵני.ַהּמֶ ָמעֹות.ַהַתּ ּדְ

ה. ִפּלָ ּתְ ִהיא. ְוזֹו. ְלָפָניו,. ִכים. ּפָ ְוִנׁשְ אֹוָתם. ל. ְמַקּבֵ הּוא. ׁשֶ ּכְ א. ֶאּלָ הּוא.

ֲאִריְך. ּמַ ם.ׁשֶ ן.ׁשָ עֹוָלם[.ַעּיֵ ּבָ ִפּלֹות.ׁשֶ ה.ִאיחּור.ְוִעּכּוב.ְלָכל.ַהּתְ עֹוׂשֶ ׁשֶ

ָלק.קצ"ה. ת.ּבָ ָרׁשַ ֶזה:.זַֹהר.ּפָ עֹוד.ּבָ

ה',. ֲהָלָכה. ין. ִפּלִ ּתְ ִהְלכֹות. סֹוף. ּבְ ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ל.ֶזה. ּכָ ם.ׁשֶ ם.ׁשָ "ל..ּוְמַסּיֵ ְבֵרי.ַהּזַֹהר.ַהּנַ ם.ּדִ ִביא.ׁשָ ּמֵ ׁשֶ

ְחקֹו. ּדָ ַעל. ְצָרָכיו,. ַעל. ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ְסָתם. ָעִני. ּבְ ֲאִפּלּו. ֶנֱאַמר.

ָהָאָדם. ְתִחיל. ּמַ ׁשֶ ּכְ ן. ּכֵ ׁשֶ ְוָכל. ן. ּכֵ ׁשֶ ל. ִמּכָ ִמּיּות.. ַגׁשְ ּבְ ַוֲעִנּיּותֹו.

ים.שֹוִבים,. ַמֲעׂשִ ּבְ ְוָדְחקֹו. ֲעִנּיּותֹו. יׁש. ּוַמְרּגִ ַעְצמֹו. ַעל. ְלַרֵחם.

ְוׁשֹוֵפְך. ֵאָליו,. ְמָקְרבֹו. ֵאינֹו. ׁשֶ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִעם. ְושֹוֵען.



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִתיָחהִהׁשְ ּפְ

. ..פא..

ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ ְוכּו'.. ה. ְבִכּיָ ּבִ ְתעֹוֵרר. ּנִ ׁשֶ ַעד. ְלָפָניו. ְוִלּבֹו. יחֹו. ׂשִ

ל. ִמּכָ ְיָקָרה. ְוִהוא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני. ּבְ זֹו. ה. ִפּלָ ּתְ ְיָקָרה.

ִלְפעֹל. ה. ִיְזּכֶ אי. ַוּדַ ּבְ ל.סֹוף. ּכָ ְוסֹוף. ְוכּו',. עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ִפּלֹות. ַהּתְ

ל. ּכָ ִעם. ֶוה. ׁשָ ִלְהיֹות. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב. תֹו. ׁשָ ּקָ ּבַ

ֲאִריכּות: ל.ֶזה.ּבַ ם.ּכָ ן.ׁשָ יִקים,.ַעּיֵ ּדִ ִרים.ְוַהּצַ ׁשֵ ַהּכְ

כ

ן. ּפֶ ָיֵרא.ָאנִֹכי.אֹותֹו. י. ּכִ ו. ד.ֵעׂשָ ִמּיַ ד.ָאִחי. ִמּיַ ָנא. יֵלִני  "ַהּצִ

ָצֵלי. ּדְ ָמאן. אן. ִמּכָ ִנים".. ּבָ ַעל. ֵאם. ִני. ְוִהּכַ ָיבֹוא.

ְוִאי. ָנא.. יֵלִני. ַהּצִ ָיאּות.. ְדָקא. ּכִ ִמּלֹוי. א. ְלָפְרׁשָ ֵעי. ּבָ ְצלֹוָתא.

יָמא.ְקֵרִבין. ד.ָאִחי..ְוִאי.ּתֵ ָבן..ִמּיַ א.ִלי.ִמּלָ ֵזיְבּתָ ָהא.ׁשְ יָמא.ּדְ ּתֵ

ִגין. ּבְ ַשְעָמא. ַמאי. ו.. ֵעׂשָ ד. ִמּיַ רּון.. ִאּקְ ַאִחין. ְסָתם. ַאֲחָרִנין.

אי.ִאיְצְשִריְך.. יָמא.ֲאָנא.ַאּמַ ְדָקא.ָיאּות..ְוִאי.ּתֵ ה.ּכִ א.ִמּלָ ְלָפְרׁשָ

ה. מֹוְדָעא.ִמּלָ ּתְ ִגין.ְלִאׁשְ ִני..ּבְ ן.ָיבֹוא.ְוִהּכַ י.ָיֵרא.ָאנִֹכי.אֹותֹו.ּפֶ ּכִ

י. ּמִ אן.ׁשֶ ה.]ִמּכַ ְדָקא.ָיאּות.ְוָלא.ִיְסּתֹם.ִמּלָ א.ָלּה.ּכִ א.ּוְלָפְרׁשָ ְלֵעּלָ

יֵלִני.ָנא,.ְוִאם.ּתֹאַמר. ָראּוי.-.ַהּצִ ָבָריו.ּכָ תֹו.ָצִריְך.ְלָפֵרׁש.ּדְ ִפּלָ ל.ּתְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ְקרֹוִבים. ם. ּגַ ׁשֶ ּתֹאַמר. ְוִאם. ָאִחי.. ד. ִמּיַ .- ָבן. ִמּלָ אֹוִתי. . ְלּתָ ִהּצַ ַבר. ּכְ ׁשֶ

ִריִכים. ּצְ ּום.ׁשֶ ַעם,.ִמּשׁ ו..ַמה.ַהּשַ ד.ֵעׂשָ ָרִאים.ַאִחים.-.ִמּיַ ם.ִנּקְ ֲאֵחִרים.ְסּתַ

ן. י.ָיֵרא.ָאנִֹכי.אֹותֹו.ּפֶ ָראּוי..ִאם.ּתֹאַמר.ָלָמה.ֲאִני.ָצִריְך,.ּכִ ָבר.ּכָ ְלַפֵרׁש.ַהּדָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִתיָחה ּפְ

. ..פב..

ְולֹא. ָראּוי. ּכָ אֹותֹו. ּוְלָפֵרׁש. ְלַמְעָלה. ָבר. ַהּדָ יר. ְלַהְסּבִ ֵדי. ּכְ ִני,. ְוִהּכַ ָיבֹוא.

ַלח.קס"ש. ׁשְ ָבר[:.זַֹהר.ַוּיִ ִלְסּתֹום.ַהּדָ

ְקָצת. ִתיָחה. ּוְבַהּפְ ָמה. ַהַהְקּדָ ּבְ ָלַדַעת. ֶהְרֵאיִתיָך. ה  ִהּנֵ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ִביֵאינּו. ּוִמּנְ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו. ְבֵרי. ִמּדִ

ָהְלכּו. ם. ּלָ ּכֻ ר. ֲאׁשֶ ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ּוֵמַרּבֹוֵתינּו.

ׁש.ַרֲחִמים. ה.ְוִהְתּבֹוְדדּות.ְלַבּקֵ ִפּלָ ל.ּתְ ה.ׁשֶ דֹוׁש.ַהּזֶ ֶרְך.ַהּקָ ַהּדֶ ּבְ

ָחֵפץ. ִאם. ה,. ְוַעּתָ ָבר.. ּדָ ל. ּכָ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְוַתֲחנּוִנים.

ַבת. ּתֵ תֹוְך. ּבְ ְוָלבֹוא. ים. ְצִחּיִ ַהּנִ יָך. ַחּיֶ ַעל. ָלחּוס. ן. ּכֵ ם. ּגַ ה. ַאּתָ

ידֹוִנים. ַהּזֵ ֵמי. ּבּול. ַהּמַ י. ִמּמֵ ֵצל. ְלִהּנָ ֵדי. ּכְ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי. ּדִ

אּו. ׁש.ּבָ ר.ַמּמָ ה.ֲאׁשֶ ִמים.ָהֵאּלֶ ַאֲחִרית.ַהּיָ ַההֹוִמים.ְוׁשֹוְשִפים.ּבְ

ים.ֵעיֶניָך. ֶפר.ְוָתׂשִ ִנים.ַהּסֵ ַמִים.ַעד.ָנֶפׁש,.ֶאְנַהְגָך.ֲאִביֲאָך.ֶאל.ּפְ

'ִלּקּוֵשי. ְפֵרי. ִמּסִ ּבֹו. ַהּמּוָבִאים. ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאָמִרים. ְלַהּמַ ָך. ְוִלּבְ

נּו. י.מֹוֲהַר"ן'.ֵמֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ יחֹות.ָהַר"ן'.ְו'ַחּיֵ מֹוֲהַר"ן'.'ׂשִ

יק. י.ַנְחָמן,.ֵזֶכר.ַצּדִ דֹוׁש.אֹור.ָהאֹורֹות.ְוכּו'.מֹוֵרנּו.ָהַרב.ַרּבִ ַהּקָ

ְלִמידֹו. ִמּתַ ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי. ְפֵרי. ּוִמּסִ ִלְבָרָכה,.

ׁשּו. ר.ִחּדְ י.ָנָתן.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ֲאׁשֶ יק.ַרּבִ ּדִ דֹוׁש.ָהַרב.ַהּצַ ַהּקָ

ִרים.ֵאיְך. ָרִכים.ְיׁשָ ה,.ְוִתְמָצא.ּדְ דֹוׁש.ַהּזֶ ן.ַהּקָ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ ֶאת.ַהּדֶ

דֹוׁש. ַהּקָ ֶרְך. ַהּדֶ ּבְ ֵעיֶנָך. חּו. ְוֻיְפּתְ ֶזה. ּבָ ַעְצְמָך. ק. ּוְלַחּזֵ ְלִהְתַנֵהג.



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִתיָחהִהׁשְ ּפְ

. ..פג..

ל. ה.ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ּלֹו.ּבְ ּיֹות".ׁשֶ "ִסּפּוֵרי.ַמֲעׂשִ תּוב.ּבְ ּכָ מֹו.ׁשֶ ה,.ּכְ ַהּזֶ

ְכִלית. ַהּתַ ר. ִעּקַ ׁשֶ ָלֶהם,. ֲחרּו. ּבָ ׁשֶ ת. ַהּכַ ר. ֲאׁשֶ ה,. ִפּלָ ּתְ ַעל. ַהּבַ

ה. ּמָ ּכַ ם. ּגַ ָלֶהם. ָהָיה. ְוַתֲחנּוִנים,. ה. ְתִפּלָ ּבִ ַלֲעסֹק. ַרק. הּוא.

ה.ְוַעל־ ִפּלָ ַעל.ּתְ ְתָקְרבּו.ְלַהּבַ ּנִ ם.קֶֹדם.ׁשֶ ִפּלֹות.ּגַ ִחּבּוִרים.ִמּתְ

ְך. ַאַחר־ּכָ ַרק. יִקים.. ַצּדִ ָהיּו. ה. ְתִפּלָ ּבִ ַרק. ָעְסקּו. ׁשֶ ְיֵדי־ֶזה.

ִפּלֹוָתיו. ה.ָלֶהם.ֵסֶדר.ּתְ ה.ְוִגּלָ ִפּלָ ַעל.ּתְ כּו.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּבַ ּזָ ׁשֶ ּכְ

יִקים. ְלַצּדִ ה.אֹוָתם. ְוָעׂשָ ֵעיֵניֶהם. ֵהִאיר. ָאז. ְוִעְנָיָניו,. ְוִחּבּוָריו.

ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו. ּבְ ִיְהֶיה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְוַהּשׁ ם.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ְוכּו'. מּוִרים. ּגְ

ַרְך. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ּכִ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ַעל. ַרק. ָיֵמינּו. ל. ּכָ ְלַבּלֹות.

ֱאֶמת.ָאֵמן: ּבֶ



ְדיֹון ּפִ
עֹות ְויֹאַמר: ָיִניַח ָיָדיו ַעל ַהּמָ

ַרְגֵליֶהם:.ֶצֶדק.ִיְקָרֵאהּו.ְלַרְגלֹו:. ר.ּבְ קּום.ֲאׁשֶ ָמעֹות ְוֵאת.ַהּיְ

יָנא.. ּדִ ַמְלכּוָתא. ּדְ יָנא. ּדִ א:. יׁשָ ַקּדִ ַמְלכּוָתא. ֶצֶדק.

ק. ִנְמּתָ ין. ַהּדִ ֵאין. בּוָרה.. ּגְ ִלי. יָנה. ּבִ ֲאִני. יָנה.. ּבִ יִנים. ַהּדִ ׁשֶֹרׁש.

דֹוָלה,.ָיד.ַהֲחָזָקה,. ִביָנה:.ָיד.ַהּגְ ה.ָיַדִים.ּבְ לֹשָׁ ְרׁשֹו..ׁשְ ׁשָ א.ּבְ ֶאּלָ

ל.מ"ב..מ"ב. ׁשֶ ם. ׁשֵ א. יַמְשִרּיָ ּגִ ָיד. ָעִמים. ּפְ לֹשׁ. ׁשָ ָהָרָמה.. ָיד.

ָעִמים. ֵני.ּפְ ִריָאה:.ׁשְ ְבּ ּבַ כַֹח..מ"ב.ׁשֶ א.ּבְ ל.ָאּנָ ם.ׁשֶ ִציָרה.ׁשֵ ּיְ ּבַ ׁשֶ

ּוִמּלּוי. ִמּלּואֹו,. ּבְ ׁשּוש(,. ֲהָוָי"ה.)ּפָ ֲאִצילּות:. ּבָ ׁשֶ אקי"ק..מ"ב.

ְדִמּלּוי:

ׁשֹות. ַהּקָ בּורֹות. ְוַהּגְ יִנים. ַהּדִ קּו. ְמּתְ ּיֻ ׁשֶ ָפֶניָך. ִמּלְ ָרצֹון. ְיִהי 

הּוא. ׁשֶ ֶעְליֹון. ֶלא. ּפֶ ַעל־ְיֵדי. לֹוִנית(. ּפְ ן. ּבֶ לֹוִני. )ּפְ ֵמַעל.

ּבֹו. ֵאין. ׁשֶ ּוְפׁשּוִשים. . מּוִרים. ּגְ ְוַרֲחִמים. דֹוִלים. ּגְ ֲחָסִדים.

ָלל,.ָאֵמן: ין.ּכְ ַתֲערֶֹבת.ּדִ

ר.ָהְרפּוָאה. י.ִעּקַ רֹות,.ּכִ ל.ַהּצָ יַע.ִמּכָ יִנים.ְוהּוא.מֹוׁשִ ַקת.ַהּדִ ְדיֹון.הּוא.ַהְמּתָ ּפִ

ְדיֹון. "ּפִ ר. ִמְסּפַ בֹות(. ַהּתֵ י. ּתֵ ׁשְ )ִעם. א". ְיַרּפֵ "ְוַרּפֹא. י. ּכִ ְוָקא,. ּדַ ְדיֹון. ּפִ ַעל־ְיֵדי.

ֶנֶפׁש":.לקו"מ.ח"ב,.ג.
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ֵחֶלק ִראׁשֹון

א

ים.. ִהּלִ ֲאִמיַרת.ּתְ רֹוֶצה.ִלְזּכֹות.ִלְתׁשּוָבה.ִיְהֶיה.ָרִגיל.ּבַ ִמי ׁשֶ

ים(. ִ י.ֵיׁש.נּו"ן.)ֲחִמּשׁ ל.ִלְתׁשּוָבה..ּכִ ים.ְמֻסּגָ ִהּלִ י.ֲאִמיַרת.ּתְ ּכִ

ָאָדם. ל. ּכָ ָיכֹול. ָעִרים. ׁשְ ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ַאְרּבָ ׁשּוָבה.. ּתְ ֲעֵרי. ׁשַ

ִחיַנת. ּבְ הּוא. ים. ִ ַהֲחִמּשׁ ַער. ׁשַ ַאְך. יָגם,. ּוְלַהּשִׂ ֶהם. ּבָ ִלְכנֹס.

ֶאְצלֹו. ם. ּגַ י. ּכִ ְבָיכֹול.. ּכִ ַעְצמֹו. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ל. ׁשֶ ׁשּוָבה. ַהּתְ

תּוב.)ַמְלֲאִכי.ג'(:."ׁשּובּו. ּכָ מֹו.ׁשֶ ׁשּוָבה,.ּכְ ִחיַנת.ּתְ ַרְך.ָמִצינּו.ּבְ ִיְתּבָ

ֲעֵרי. ׁשַ ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ָהַאְרּבָ ְוֵאּלּו. ֲאֵליֶכם".. ְוָאׁשּוָבה. ֵאַלי.

מֹות. ׁשְ ׁש.ּבִ ּיֵ ע.אֹוִתּיֹות.ׁשֶ ִעים.ְוֵתׁשַ ִחיַנת.ַאְרּבָ ׁשּוָבה.ֵהם.ּבְ ּתְ

אֹות. לֹו. ֵיׁש. ַער. ָוׁשַ ַער. ׁשַ ל. ּכָ י. ּכִ ָיּה.. ְבֵשי. ׁשִ ר. ָעׂשָ ֵנים. ׁשְ

ָבִשים. ְ ע.אֹוִתּיֹות.ַהּשׁ ִעים.ְוֵתׁשַ ֵמַאְרּבָ

י־ֵכן.ָלאו. ֶמָך,.ְוַאף־ַעל־ּפִ ה ַהּכֹל.ֲחֵפִצים.ְלִיְרָאה.ֶאת.ׁשְ ְוִהּנֵ

ֵאין. י.ֵיׁש.ֶאָחד.ׁשֶ ׁשּוָבה..ּכִ ל.ָאָדם.זֹוֶכה.ַלֲעׂשֹות.ּתְ ּכָ

ׁש.לֹו.ִהְתעֹוְררּות. ּיֵ ָלל.ִלְתׁשּוָבה,.ַוֲאִפּלּו.ִמי.ׁשֶ לֹו.ִהְתעֹוְררּות.ּכְ

ׁשּוָבה. ל.ּתְ ַער.ׁשֶ ַ יַע.ֶאל.ָהאֹות.ְוַהּשׁ ִלְתׁשּוָבה,.ֵאינֹו.זֹוֶכה.ְלַהּגִ
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ל. ַער.ׁשֶ ַ ַהּשׁ ם.יּוַכל.ִלְהיֹות.ׁשֶ יַע.ְלׁשָ ְך.לֹו..ַוֲאִפּלּו.ִאם.ַמּגִ ּיָ ַ ַהּשׁ

ִלְתׁשּוָבה.. זֹוֶכה. ָהָאָדם. ֵאין. ֶזה. ל. ּכָ ּוַמֲחַמת. ָסגּור.. ׁשּוָבה. ּתְ

ֵאין.לֹו.ׁשּום.ִהְתעֹוְררּות. ים,.ֲאִפּלּו.ִמי.ׁשֶ ִהּלִ ְוַעל־ְיֵדי.ֲאִמיַרת.ּתְ

ׁשּוָבה..ְוַגם.זֹוֶכה.ַעל־ְיֵדי. ִלְתׁשּוָבה.הּוא.ִמְתעֹוֵרר.ַלֲעׂשֹות.ּתְ

ַער. ַ ְך.לֹו..ְוִלְפּתַֹח.ַהּשׁ ּיָ ַ ַער.ְוָהאֹות.ַהּשׁ ַ יַע.ֶאל.ַהּשׁ ים.ְלַהּגִ ִהּלִ ּתְ

ִחיַנת. ׁשּוָבה..ְוֶזה.ּבְ ים.ַלֲעׂשֹות.ּתְ ִהּלִ ּזֹוֶכה.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ְמָצא.ׁשֶ ַהּנִ

ֶבר.ֻהַקם.ָעל".ְוָדְרׁשּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם. מּוֵאל־ב.כ"ג(."ְנֻאם.ַהּגֶ )ׁשְ

ּוְנִעים. ׁשּוָבה,. ּתְ ל. ׁשֶ ּה. ֻעּלָ ֵהִקים. ׁשֶ ש"ז:(. ָקָשן. )מֹוֵעד. ִלְבָרָכה.

ָרֵאל,. ִיׂשְ ְזִמירֹות. ְנִעים. ִחיַנת. ּבְ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ָרֵאל.. ִיׂשְ ְזִמירֹות.

ל. ׁשֶ ּה. ֻעּלָ הּוַקם. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַסד,. ּיָ ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ַהְינּו. ּדְ

ְלֵעיל.. ר. ְזּכָ ּנִ ּכַ ִלְתׁשּוָבה. זֹוֶכה. ים. ִהּלִ ּתְ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ׁשּוָבה,. ּתְ

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ֲעבֹוָדה־ָזָרה.ד:(.לֹא.ָהָיה. ְוֶזה.ׁשֶ

ׁשּוָבה.ְלָיִחיד. ֵדי.ְלהֹורֹות.ּתְ א.ּכְ ה.ֶאּלָ ִוד.ָראּוי.ְלאֹותֹו.ַמֲעׂשֶ ּדָ

ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ַעל־ְיֵדי. ׁשּוָבה. ַהּתְ הֹוָרַאת. ר. ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא. ְוכּו'..

דֹול.ְמֹאד.ּוְברּוַח. ִהְתעֹוְררּות.ּגָ ֲאָמרֹו.ּבְ ים,.ׁשֶ ִהּלִ הּוא.ֵסֶפר.ּתְ

ִלְמצֹא. ָיכֹול. הּוא. ֶ ּשׁ ִפי.ַמה. ּכְ ְוֶאָחד. ֶאָחד. ל. ּכָ ׁשֶ ַעד. ַהּקֶֹדׁש,.

ַעל־ְיֵדי. ִלְתׁשּוָבה. ְוִלְזּכֹות. ים. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. תֹוְך. ּבְ ַעְצמֹו. ֶאת.

ר.ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ ים.ּכַ ִהּלִ ֲאִמיַרת.ּתְ
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ִעים. ַאְרּבָ ֵהם. ׁשֶ ָיּה,. ְבֵשי. ׁשִ ר. ָעׂשָ ֵנים. ׁשְ כּות. ּכְ ִהְזּדַ ר  ְוִעּקַ

ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ַאְרּבָ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ אֹוִתּיֹות,. ע. ְוֵתׁשַ

רֹון,. ַהּגָ ֵמַצר. ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ִמְצַרִים.. ּבְ ָהָיה. ׁשּוָבה,. ּתְ ֲעֵרי. ׁשַ

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ִכְתֵבי. ּבְ ּמּוָבא. )ּכַ ָאה. ִעּלָ ׁשּוָבה. ּתְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ

ְוָזכּו. ִמְצַרִים. ּבְ ם. ׁשָ כּו. ּכְ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ַאַחר. ן. ּכֵ ְוַעל. ֵהיֵשב(. ְוָהֵבן. ם. ׁשָ ן. ְוַעּיֵ

ֵהם. ִפיָרה,.ׁשֶ ְיֵמי.ַהּסְ ָעה. ִעים.ְוִתׁשְ ם,.ָסְפרּו.ַאְרּבָ ָ ָלֵצאת.ִמּשׁ

ָעה. ִעים.ְוִתׁשְ ֵהם.ַאְרּבָ "ל,.ׁשֶ ע.אֹוִתּיֹות.ַהּנַ ִעים.ְוֵתׁשַ ֶנֶגד.ַאְרּבָ ּכְ

ם.ַעל.ַהר.ִסיַני. ֵ ֶרד.ַהּשׁ ים.ָאז:.ַוּיֵ ִ ׁשּוָבה..ּוְביֹום.ַהֲחִמּשׁ ֲעֵרי.ּתְ ׁשַ

ל. ׁשּוָבה.ׁשֶ ִחיַנת.ַהּתְ ִחיַנת.ְוָאׁשּוָבה.ֲאֵליֶכם..ּבְ מֹות.י"ש(,.ֶזה.ּבְ )ׁשְ

ים. ִ ַהֲחִמיּשׁ ַער. ׁשַ ִחיַנת. ּבְ ְבָיכֹול,. ּכִ ַעְצמֹו. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ר.ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ ּכַ

בֹות.ֵהם. ִאים".-.סֹוֵפי.ּתֵ ָרֵאל.ַהּבָ ֵני.ִיׂשְ מֹות.ּבְ ה.ׁשְ ְוֶזהּו "ְוֵאּלֶ

ים",."ִמְצָרְיָמה.ֶאת.ַיֲעקֹב.ִאיׁש.ּוֵביתֹו". ִהּלִ אֹוִתּיֹות."ּתְ

ים. ִהּלִ ּתְ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ׁשּוָבה",. "ּתְ אֹוִתּיֹות. ֵהם. בֹות. ּתֵ סֹוֵפי. .-

ִאים. ַהּבָ ָרֵאל. ִיׂשְ ֵני. ּבְ מֹות. ׁשְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ִלְתׁשּוָבה,. זֹוֶכה.

ֵהם. ׁשּוָבה. ּתְ ֲעֵרי. ׁשַ ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ַאְרּבָ י. ּכִ ְוכּו'.. ִמְצַרְיָמה.

ָרֵאל. ִיׂשְ ֵני. ּבְ מֹות. ׁשְ ּבִ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ע.אֹוִתּיֹות. ְוֵתׁשַ ִעים. ַאְרּבָ ִחיַנת. ּבְ

ר.ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ ם.ּכַ ְך.ׁשָ ּכֵ ִאים.ִמְצַרְיָמה.ְלִהְזּדַ ַהּבָ
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ֶרת. ַוֲעׂשֶ ֱאלּול. ּבֶ ַהְינּו. ּדְ ׁשּוָבה,. ּתְ יֵמי. ּבִ ׁשֶ רֹוִאין. ָאנּו. ׁשֶ ְוֶזה 

ים,. ִהּלִ ֲאִמיַרת.ּתְ ָרֵאל.עֹוְסִקין.ָאז.ּבַ ל.ִיׂשְ ׁשּוָבה,.ּכָ ְיֵמי.ּתְ

ָבר. ן.הּוא.ּדָ "ל..ְוַעל.ּכֵ ּנַ ל.ִלְתׁשּוָבה.ּכַ ים.ְמֻסּגָ ִהּלִ י.ֲאִמיַרת.ּתְ ּכִ

ים.ִהיא. ִהּלִ י.ּתְ ים,.ּכִ ִהּלִ ֲאִמיַרת.ּתְ ִמיד.ּבַ דֹול.ְמֹאד.ַלֲעסֹק.ּתָ ּגָ

ּיֹאֵחז. ֵרי.ׁשֶ ַרְך,.ַאׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ דֹול.ְמֹאד.ְמֹאד.ְלַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות.ּגָ

ְנָיָנא,.ִסיָמן.ע"ג. ּבֹו:.ִליּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן.ּתִ

ׁשּוָבה.ִסיָמן. "ִלּקּוֵשי.ֵעצֹות".אֹות.ּתְ ן.ּבְ יק,.ַעּיֵ ְעּתִ ָאַמר ַהּמַ

ׁשֹון:. ַהּלָ זֹו. ּבְ ְקָצָרה. ּבִ ה. ַהּזֶ ָהִעְנָין. ם. ׁשָ תּוב. ּכָ ׁשֶ ל"ב,.

ם. ׁשָ ֶרְך. ּדֶ ׁשֶ לֹו,. ְך. ּיָ ַ ַהּשׁ ַער. ַ ַהּשׁ ֶאל. יַע. ְלַהּגִ יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ׁשֶ ְוֵיׁש.

ֲאִמיַרת. ְוַעל־ְיֵדי. ְוכּו',. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב. ָצִריְך. ְוָקא. ּדַ

ְך. ּיָ ַ ַהּשׁ ׁשּוָבה. ּתְ ל. ׁשֶ ַער. ַ ְלַהּשׁ ְוָלבֹוא. ְוכּו'. ה. ִיְזּכֶ ים. ִהּלִ ּתְ

י. ם.ּכִ ים.ׁשָ דֹוׁשִ ָבָריו.ַהּקְ ְרֶאה.ִמּדְ ם.ְוַהּנִ ן.ׁשָ ָמתֹו.ְוכּו',.ַעּיֵ ְלִנׁשְ

ִעים. ַאְרּבָ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. "ל. ַהּנַ ָעִרים. ׁשְ ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ָהַאְרּבָ

ָמתֹו. ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש. ְלִפי. ָאָדם. ל. ּכָ י. ּכִ ִלְתׁשּוָבה.. ָרִכים. ּדְ ָעה. ְוִתׁשְ

ְיָקא. ּדַ ֵליֵלְך. ִריְך.לֹו. ּצָ ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת. ַוֲעבֹוָדה. ְמֻיָחד. ֶרְך. ּדֶ ֵיׁש.לֹו.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב. ה. ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֶרְך,. ַהּדֶ אֹותֹו. ּבְ

ַהּתֹוָרה."ָאנִֹכי".)ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן,.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ד'(.ַעל.ַמֲאַמר. ְוַכּמּוָבן.ּבְ

הּוא. ֶרְך. ּדֶ ֵאיֶזה. ּבְ יֹוֵדַע. ְוֵאינֹו. ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו.
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ְרּכֹו.ַהְמֻיָחד.לֹו. ל.ָאָדם.זֹוֶכה.ִלְמצֹא.ּדַ ם..ְוָלאו.ּכָ ן.ׁשָ ְך,.ַעּיֵ ְמַהּלֵ

ָצַעק. ֶזה. ְוַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ּבֹו. ָלׁשּוב. ָמתֹו. ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש. ְלִפי.

ְיָקא(. ה.ַנַער.ֶאת.ָאְרחֹו.)ּדַ ה.ְיַזּכֶ ּמֶ לֹום:."ּבַ ָ ֶלְך,.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ּדָ

דֹוׁש,. ַהּקָ נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. ָלנּו. ה. ְוִגּלָ ְדָבֶריָך",. ּכִ ֹמר. ִלׁשְ

לֹו. יַע. ּפִ ַיׁשְ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ַעל־ְיֵדי. ׁשֶ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר.

ְרּכֹו. ּדַ ֵמַעְצמֹו. יג. ְלַהּשִׂ ָוַדַעת. ּוִביָנה. ָחְכָמה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ֶזה.ָהעֹוָלם,. ָמתֹו.ַמה.ַלֲעׂשֹות.ּבְ ְיָקא.ְלִפי.ׁשֶֹרׁש.ִנׁשְ ַהְמֻיָחד.לֹו.ּדַ

ִסיָמן. ן.ּבְ ן.ְלַקּמָ ֵלָמה,.ְוַעּיֵ ה.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִלְתׁשּוָבה.ׁשְ ְזּכֶ ּיִ ַעד.ׁשֶ

ע"ה:

ב

ַהּכֹל.. ִמן. ֶעְליֹוָנה. דֹוָלה. ּגְ ַמֲעָלה. ִהיא. ַהִהְתּבֹוְדדּות 

ָעה.אֹו. ִנים.ׁשָ ּפָ ל. ּכָ ִלְקּבַֹע.לֹו.ַעל. ַהְינּו. ּדְ

יָחתֹו. ֶדה.ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ ּשָׂ ֵאיֶזה.ֶחֶדר.אֹו.ּבַ יֹוֵתר.ְלִהְתּבֹוֵדד.ְלַבּדֹו.ּבְ

ִדְבֵרי.ֵחן.ְוִרּצּוי.ּוִפּיּוס,. ְשָענֹות.ַוֲאַמְתָלאֹות.ּבְ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ּבִ ּבֵ

ָקְרֵבהּו.ֵאָליו.ַלֲעבֹוָדתֹו. ּיְ ַרְך,.ׁשֶ ָפָניו.ִיְתּבָ ן.ִמּלְ ׁש.ּוְלִהְתַחּנֵ ְלַבּקֵ

ַהְינּו. ִרים.ּבֹו,.ּדְ ַדּבְ ּמְ ָלׁשֹון.ׁשֶ יָחה.זֹו.ִיְהֶיה.ּבְ ה.ְוׂשִ ֱאֶמת..ּוְתִפּלָ ּבֶ

ה.לֹו.ְלָפֵרׁש. ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש.ָקׁשֶ י.ּבִ ַנז,.ּכִ ּכְ ְלׁשֹון.ַאׁשְ ְמִדיָנֵתנּו.ּבִ ּבִ

ֵמֲחַמת. ּבּוִרים,. ַהּדִ ַאֲחֵרי. ְך. ִנְמׁשָ ב. ַהּלֵ ֵאין. ְוַגם. יָחתֹו,. ׂשִ ל. ּכָ
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ר. ְלַדּבֵ נּו. ְרּכֵ ּדַ ֵאין. י. ּכִ ְך,. ּכָ ל. ּכָ ׁשֹון. ַהּלָ ּבְ ר. ְלַדּבֵ ל. ֻמְרּגָ ֵאינֹו. ׁשֶ

ִרים. ּוְמַדּבְ ִרים. ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ַנז,. ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון. ּבִ ֲאָבל. ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש.. ּבִ

יֹוֵתר. ְוָקרֹוב. ְך. ִנְמׁשָ ב. ַהּלֵ י. ּכִ ּבֹו.. ר. ְלַדּבֵ יֹוֵתר. ְוָקרֹוב. ּבֹו,.ַקל.

ַנז. ּכְ ַאׁשְ ּוִבְלׁשֹון. ּבֹו.. ל. ֻמְרּגָ הּוא. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ַנז. ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון. ֶאל.

יַח. ָיׂשִ ְלָבבֹו. ִעם. ר. ֲאׁשֶ ל. ּכָ ְוֶאת. יָחתֹו,. ׂשִ ל. ּכָ ְלָפֵרׁש. ָיכֹול.

ְוֵהן. ֶהָעָבר. ַעל. ּוְתׁשּוָבה. ֲחָרָשה. ֵהן. ַרְך,. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ר. ִויַסּפֵ

ֵמַהּיֹום. ַרְך. ִיְתּבָ ֵאָליו. ְלִהְתָקֵרב. ִלְזּכֹות. ֲחנּוִנים. ּתַ ת. ׁשַ ּקָ ּבַ

ּה. ְרּגֵ ל.ָחד.ְלפּום.ּדַ ֶזה.ּכָ ֱאֶמת,.ְוַכּיֹוֵצא.ּבָ ָוָהְלָאה.ּבֶ

יֹום. ּבְ יֹום. י. ִמּדֵ ֶזה. ּבָ ְלַהְתִמיד. ַעְצמֹו. יל. ְלַהְרּגִ ְמֹאד. ֵהר  ְוִיּזָ

ְמָחה. ׂשִ ל.ַהּיֹום.ִיְהֶיה.ּבְ ָאר.ּכָ "ל..ּוׁשְ ּנַ ָעה.ְמֻיֶחֶדת.ּכַ ׁשָ

ְתִחיל. יָמן.ַהּקֹוֵדם.)ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן,.ֵחֶלק.ב'.ִסיָמן.כ"ד(.ַהּמַ ּסִ תּוב.ּבַ ּכָ מֹו.ׁשֶ )ּכְ

ְוַהְנָהָגה.זֹו.ִהיא. ם(.. ן.ׁשָ ַעּיֵ ִמיד,. ּתָ ְמָחה. ׂשִ ּבְ דֹוָלה.ִלְהיֹות. ּגְ -.ִמְצָוה.

ְמֹאד. שֹוָבה. ְוֵעָצה. ֶרְך. ּדֶ ְוִהיא. ְמֹאד,. ְמֹאד. ַמֲעָלה. ּבְ דֹוָלה. ּגְ

ּכֹוֵלל. ׁשֶ ָלִלית. ּכְ ֵעָצה. ִהיא. זֹאת. י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ֵאָליו. ְלִהְתָקֵרב.

ם.אֹו.ִאם.הּוא. ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ְחַסר.לֹו.ּבַ ּיֶ ֶ ל.ַמה.ּשׁ י.ַעל.ּכָ ַהּכֹל..ּכִ

ְיָפֵרׁש. ַהּכֹל. ַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו. ָוכֹל. ִמּכֹל. ְלַגְמֵרי. ָרחֹוק.

ִלְפָעִמים. ִאם. ַוֲאִפּלּו. "ל.. ּנַ ּכַ ַרְך. ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו. ׁש. ִויַבּקֵ יָחתֹו. ׂשִ

ַרְך. ר.ְלָפָניו.ִיְתּבָ יו.ְלַדּבֵ ָבָריו.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְפּתַֹח.ּפִ ִמין.ּדְ ּתְ ִנְסּתַ
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ַהֲהָכָנה. ַהְינּו. ּדְ ְמֹאד,. שֹוב. ַעְצמֹו. ּבְ ֶזה. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,. ּכְ

ר. ְלַדּבֵ ּתֹוֵקק. ּוִמׁשְ ְוָחֵפץ. ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ְועֹוֵמד. מּוָכן. הּוא. ׁשֶ

יּוַכל. ְוַגם. ְמֹאד.. שֹוב. ן. ּכֵ ם. ּגַ ַעְצמֹו. ּבְ ֶזה. ָיכֹול,. ֵאינֹו. ׁשֶ ַאף.

ַעְצמֹו. ּבְ ֶזה. ְוַעל. ַעְצמֹו,. ּבְ ה. ִמּזֶ ה. ּוְתִפּלָ יָחה. ׂשִ לֹו. ַלֲעׂשֹות.

ֵאינֹו. ׁשֶ ַעד. ְך. ּכָ ל. ּכָ ְתַרֵחק. ּנִ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ן. ְוִיְתַחּנֵ ִיְצַעק.

ַרְך.ַרֲחִמים.ְוַתֲחנּוִנים. ׁש.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ר..ִויַבּקֵ ָיכֹול.ֲאִפּלּו.ְלַדּבֵ

ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ּיּוַכל. ׁשֶ יו,. ּפִ ח. ְוִיְפּתַ ָעָליו. ְחֹמל. ּיַ ׁשֶ

ּוְמֻפְרָסִמים. דֹוִלים. ּגְ יִקים. ַצּדִ ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ ׁשֶ ְוַדע. ַרְך.. ִיְתּבָ

זֹו.. ַהְנָהָגה. ַעל־ְיֵדי. ַרק. ְלַמְדֵרָגָתם,. אּו. ּבָ ּלֹא. ׁשֶ רּו,. ִסּפְ

ָהעֹוָלה. זֹו. ַהְנָהָגה. ַמֲעַלת. ֶדל. ּגֹ ֵמַעְצמֹו. ָיִבין. יל. ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ְוַעד. שֹן. ִמּקָ ֶנֶפׁש. ְלָכל. ֶוה. ָ ַהּשׁ ָבר. ּדָ ְוהּוא. ְלַמְעָלה.. ְלַמְעָלה.

ָיבֹואּו. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. זֹו. ַהְנָהָגה. ִלְנהֹג. ְיכֹוִלים. ם. ּלָ ּכֻ י. ּכִ דֹול.. ּגָ

ֶזה: ּיֹאֵחז.ּבָ ֵרי.ׁשֶ דֹוָלה..ַאׁשְ ְלַמֲעָלה.ּגְ

אֹו. ּלֹוֵמד. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. ּדְ ה.. ִפּלָ ּתְ ֵמַהּתֹוָרה. ַלֲעׂשֹות. שֹוב. ם  ּגַ

ה. יק.ָהֱאֶמת,.ֲאַזי.ַיֲעׂשֶ ּדִ ׁשֹוֵמַע.ֵאיֶזה.ַמֲאַמר.ּתֹוָרה.ִמּצַ

ל. ּכָ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ן. ּוְלִהְתַחּנֵ ׁש. ְלַבּקֵ ַהְינּו. ּדְ ה.. ִפּלָ ּתְ ה. ִמּזֶ

ם.הּוא.ָלבֹוא. ה.ּגַ ֲאָמר,.ָמַתי.ִיְזּכֶ אֹותֹו.ַהּמַ ם.ּבְ ֱאַמר.ׁשָ ּנֶ ֶ ַמה.ּשׁ

הּו. ַזּכֵ ּיְ ַרְך.ׁשֶ ׁש.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ה,.ִויַבּקֵ ה.הּוא.ָרחֹוק.ִמּזֶ ְלָכל.ֶזה.ְוַכּמָ
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יל.ְוֶהָחֵפץ. ּכִ ׂשְ ֲאָמר..ְוַהּמַ אֹותֹו.ַהּמַ ם.ּבְ ֱאַמר.ׁשָ ָלבֹוא.ְלָכל.ַהּנֶ

ָבר.ִמּתֹוְך. ַעְצמֹו.ּדָ ֶדֶרְך.ֱאֶמת,.ְוָיִבין.ּבְ ם.ּבְ ֵ ֱאֶמת.יֹוִליכֹו.ַהּשׁ ּבֶ

ֵחן. ְבֵרי. ּדִ ָבָריו. ּדְ ְהיּו. ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ֶזה,. ּבָ ְלִהְתַנֵהג. ֵאיְך. ָבר. ּדָ

ֱאֶמת.. ָקְרֵבהּו.ַלֲעבֹוָדתֹו.ּבֶ ּיְ ַרְך.ׁשֶ ּוְשָענֹות.ְנכֹונֹות.ְלַרּצֹותֹו.ִיְתּבָ

ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ .ְמֹאד..ּוִבְפָרש.ּכְ בֹוּהַ יָחה.זֹו.עֹוֶלה.ְלָמקֹום.ּגָ ְוִעְנַין.ׂשִ

ְמֹאד. דֹוִלים. ּגְ ֲעׁשּוִעים. ׁשַ ה. ַנֲעׂשֶ ה. ִמּזֶ ה,. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה.

ם,.ִסיָמן.כה. ְלַמְעָלה:.ׁשָ

ם:. ׁשָ ַתב. ּכָ ׁשֶ שעב(,. ב. )ִמְכּתָ ִלְתרּוָפה". "ָעִלים. ֵסֶפר. ּבְ ן  ַעּיֵ

יֹום. ָכל. ּבְ ׁש. ְלַבּקֵ ִפּלֹות. ּתְ ִמּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. ר. ְוָהִעּקָ

ְלַמד. ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה,. ֵאיֶזה. י. ַעל־ּפִ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש.

ָכל. ם.ְיכֹוִלים.ִלְמצֹא.ֶאת.ַעְצמֹו.ּבְ ֻכּלָ ּבְ ים,.ׁשֶ דֹוׁשִ ְסָפָריו.ַהּקְ ּבִ

ּפֹוְרִחים. ָיֵמינּו. ל. ּכָ י. ּכִ ָלֶזה.. ה. ִנְזּכֶ ָמַתי. ם!. ֵ ַהּשׁ ֲאָהּה,. יֹום..

ְוַכֲחלֹום. ֶבת. נֹוׁשָ ּוְכרּוַח. ֶלה. ּכָ ּוְכָעָנן. עֹוֵבר. ֵצל. ּכְ ְוהֹוְלִכים.

ְהיּו. ּיִ ׁשֶ ּוְלַהֲחִזיָקם,. ְלָתְפָסם. ה. ּמֶ ּבַ ָלנּו. ְוֵאין. ְוכּו',. ָיעּוף.

ל.ֶאָחד.ַעל־ְיֵדי. ּכָ ָלֶנַצח. ֶהם. ּבָ ְחֶיה. ּנִ ׁשֶ ָלנּו,. ִמים. ַקּיָ ָאִרים. ִנׁשְ

הּוא. ה,.ׁשֶ דֹוׁש.ַהּזֶ ֶרְך.ַהּקָ י.ַהּדֶ ר.ַעל־ּפִ ה.ְוַתֲחנּוִנים..ְוָהִעּקָ ִפּלָ ּתְ

"ל.. ּנַ ּכַ ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. הּוא. ׁשֶ ְמֹאד,. ְוָחָדׁש. ן. ָיׁשָ

י.ָקרֹוב. ן,.ּכִ ה,.ּוֶבֱאֶמת.ֵאינֹו.ּכֵ ֵעיֵני.ַעְצמֹו.ִמּזֶ ְוָכל.ֶאָחד.ָרחֹוק.ּבְ
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ְוִאם.ַאף־ַעל־ ַלֲעׂשֹותֹו.. ּוִבְלָבְבָך. ִפיָך. ּבְ ָבר.ְמֹאד,. ַהּדָ ֵאֶליָך.

ְרנּו. ּבַ ה.ּדִ ם.ִמּזֶ ָלל,.ֲהלֹא.ּגַ ר.ּכְ י־ֵכן.ֵאין.ְיכֹוִלים.ְלַהְתִחיל.ְלַדּבֵ ּפִ

ָבר. ּכְ ׁשֶ ים,. ּוְמֻנּסִ דּוִקים. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ּיֹות,. ֲאִמּתִ ֵעצֹות. ּבְ ה. ַהְרּבֵ

זֹאת. ל. ּכָ ֹמַע. ִלׁשְ ִכינּו. ּזָ ׁשֶ ֵרינּו,. ַאׁשְ ְוכּו'.. ה. ַהְרּבֵ ָלנּו. הֹוִעילּו.

ֱאֶמת. ּבֶ ְרצֹונֹו. ם. ְלַקּיֵ ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ן,. ִיּתֵ ִמי. ְקָצת.. ֶזה. ּבָ ְוַלֲעסֹק.

ַלה'. ְוִלְצעֹק. ׁש. ּוְלַבּקֵ יֹום. ָכל. ּבְ ֹמַח. ִלׂשְ ָרָכיו,. ּדְ ָכל. ּבְ ְוָלֶלֶכת.

ֶפר. ַהּסֵ סֹוף. ּבְ ן. )ַעּיֵ ם:. ׁשָ ן. ַעּיֵ ְוכּו',. ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ְוַלֲעׂשֹות.

ה'. ֲהָלָכה. ֹחֶדׁש. רֹאׁש. ִהְלכֹות. ים. ֹאַרח־ַחּיִ ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי. ֶפר. ִמּסֵ ְפָלא. ַהּנִ רּוׁש. ַהּדְ

ִסיָמן.א'.ּוְבִסיָמן.ב(. "ל.ּבְ ֲאָמִרים.ַהּנַ ֵני.ַהּמַ ד.ַעל.ְיסֹוד.ׁשְ ְתַיּסֵ ּנִ ׁשֶ

י־ "ִלּקּוּטֵ ֶפר  ַהּסֵ סֹוף  ּבְ תּוִבים  ַהּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יחֹוָתיו  ׂשִ

מֹוֲהַר"ן":

ג

ַוֲאִמיַרת. קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ּוְלִעְנַין 

ּזֹוִכין. ׁשֶ ּכְ ְמֹאד. שֹוב. ׁשֹות,. ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות. ים. ִהּלִ ּתְ

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִלְבּכֹות. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד. ֱאֶמת,. ּבֶ ֵלם. ׁשָ ֵלב. ּבְ ְלָאְמָרן.

ָהָאָדם. ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָאַמר. ֲאָבל. ָאִביו.. ִלְפֵני. ַהּבֹוֶכה. ֵבן. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ

ה. ּוְמַצּפֶ ִלּבֹו. ּבְ ב. ְוחֹוׁשֵ ׁשֹות. ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות. ים. ִהּלִ ּתְ אֹוֵמר.
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ן. ם.ּכֵ ֶלת.ּגַ ָבה.ֵאיָנּה.שֹוָבה,.ְוִהיא.ְמַבְלּבֶ ֲחׁשָ ה,.זֹאת.ַהּמַ ְבּכֶ ּיִ ׁשֶ

ֵלב. ּבְ ׁשֹות. ּקָ ַהּבַ לֹוַמר. ָיכֹול. ֵאינֹו. ֶזה. ֵמֲחַמת. י. ּכִ ְעּתֹו,. ּדַ ֶאת.

ׁשֹות. ִחּנֹות.ּוַבּקָ ַעת.ֲאִמיַרת.ּתְ ׁשְ י.ְצִריִכין.ּבִ ֵלמּות..ּכִ ׁשְ ֵלם.ּבִ ׁשָ

ן. עֹוָלם,.ַרק.ְלַכּוֵ ּבָ בֹות.חּוץ.ׁשֶ ל.ִמיֵני.ַמְחׁשְ ְלַהְרִחיק.ֵמַעְצמֹו.ּכָ

ר. ֲאׁשֶ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ִלְפֵני.ַהּשׁ הּוא.ְמַדּבֵ ּבּוִרים.ׁשֶ ְעּתֹו.ֶאל.ַהּדִ ּדַ

ַעד. ִלּבֹו. ִיְתעֹוֵרר. ַקל. ּבְ יָלא. ִמּמֵ ְוָאז. ֵרֵעהּו,. ֶאל. ִאיׁש. ר. ְיַדּבֵ

ה.ַעל.ֶזה. ב.ּוְמַצּפֶ חֹוׁשֵ ׁשֶ ֱאֶמת..ֲאָבל.ּכְ ה.ְגדֹוָלה.ּבֶ בֹא.ִלְבִכּיָ ּיָ ׁשֶ

ַעְצָמּה. י.ָהֲאִמיָרה.ּבְ ָידֹו,.ּכִ ה,.ֲאַזי.ֶזה.ָוֶזה.ֵאינֹו.עֹוֶלה.ּבְ ְבּכֶ ּיִ ׁשֶ

ה,. ְבּכֶ ּיִ ה.ׁשֶ ב.ּוְמַצּפֶ חֹוׁשֵ י.ֶזה.ׁשֶ "ל..ּכִ ּנַ ָלה.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ּכַ ְלּבְ ִנְתּבַ

ֵאינֹו. ָנה,.ׁשֶ ּוָ ֶלת.ַהּכַ ַבְלּבֶ ּמְ ָבה.ָזָרה,.ׁשֶ ִחיַנת.ַמֲחׁשָ ן.ּבְ ם.ּכֵ הּוא.ּגַ

ר. י.ָהִעּקָ ר.ַעל־ְיֵדי־ֶזה..ּכִ הּוא.ְמַדּבֵ ֶ ֹמַע.ֵהיֵשב.ַמה.ּשׁ ָיכֹול.ִלׁשְ

בֹות. ִלי.ׁשּום.ַמֲחׁשָ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּבּור.ּבֶ ר.ַהּדִ ְלַדּבֵ

ֱאֶמת.ַמה.ּשֹוב,.ְוִאם. ה.ּבֶ ה.ִלְבִכּיָ "ל..ְוִאם.ִיְזּכֶ ּנַ ָלל.ּכַ ֲאֵחרֹות.ּכְ

ם,.ִסיָמן.צ"ה. "ל:.ׁשָ ּנַ ִביל.ֶזה.ּכַ ׁשְ ל.ֲאִמיָרתֹו.ּבִ ָלאו.ָלאו,.ְולֹא.ְיַבְלּבֵ

ד

ְרּכֹו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,. ָהָיה.ּדַ עֹוד ָאַמר.ְלִעְנַין.ִהְתּבֹוְדדּות.ׁשֶ

ִהְתּבֹוְדדּות.ְלָפֵרׁש. ֶזה.ִלְהיֹות.ָרִגיל.ְמֹאד.ּבְ ְלָזֵרז.ְמֹאד.ּבָ

ֲאִפּלּו.ִאם. ָכל.יֹום.ָויֹום..ְוָאַמר.ׁשֶ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ׂשִ
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ם. ּבּור.ֶאָחד.ּגַ ִרין.ַרק.ּדִ ְמַדּבְ ׁשֶ ָלל,.ֲאִפּלּו.ּכְ ר.ּכְ ֵאין.ְיכֹוִלין.ְלַדּבֵ

ּבּור. ר.ַרק.ּדִ ֲאִפּלּו.ִאם.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַדּבֵ ן.שֹוב.ְמֹאד..ְוָאַמר.ׁשֶ ּכֵ

ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ ּבּור. ַהּדִ אֹותֹו. ר. ִויַדּבֵ ַדְעּתֹו,. ּבְ ָחָזק. ִיְהֶיה. ֶאָחד.

ה.ָיִמים. ה.ְוַכּמָ ּמָ ה.ּכַ עּור.ָוֵעֶרְך..ַוֲאִפּלּו.ִאם.ְיַבּלֶ ִלי.ׁשִ ָעִמים.ּבְ ּפְ

ר. ה.ְלַדּבֵ יץ,.ְוַיְרּבֶ ם.ֶזה.שֹוב..ְוִיְהֶיה.ָחָזק.ְוַאּמִ ִדּבּור.ֶזה.ְלַבד,.ּגַ ּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ ָעָליו. ַרֵחם. ּיְ ׁשֶ ַעד. ר,. ִמְסּפָ ֵאין. ָעִמים. ּפְ ּבּור. ַהּדִ אֹותֹו.

יָחתֹו. יו.ְויּוַכל.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ח.ּפִ ַרְך.ְוִיְפּתַ ִיְתּבָ

ְיכֹוִלין. ֲהלֹא. י. ּכִ ְמֹאד.. דֹול. ּגָ ּכַֹח. לֹו. ֵיׁש. ּבּור. ַהּדִ ׁשֶ ְוָאַמר 

ּלֹא.ּתּוַכל.ִלירֹות,.ְוָהֵבן.. ֵרָפה.ׁשֶ ִלְלֹחשׁ.ַעל.ְקֵנה.ׂשְ

ה.ֵמִהְתּבֹוְדדּות,.ְוֶהֱאִריְך.ְמֹאד. ר.ַהְרּבֵ ּבֵ ה,.ּדִ ר.ִמּזֶ ּבֵ ּדִ ׁשֶ ְוָאז.ּכְ

ק.ְוֵזֵרז.אֹוָתנּו.ְמֹאד. ה.ִמיֵני.ְלׁשֹונֹות,.ְוִחּזֵ ַכּמָ יָחה.ִנְפָלָאה.ּבְ ׂשִ ּבְ

ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ְלַהְרּבֹות. ק. ְלִהְתַחּזֵ ֶזה,. ּבָ ְמֹאד.

ּלֹו. ּכֻ ַהּיֹום. ל. ּכָ ָלנּו. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ְרצֹונֹו. ׁשֶ ְוָאַמר. קֹונֹו.. ְלֵבין.

ָאָדם. ל. ּכָ ָלאו. ַאְך. ֶזה.. ַעל. ַהּיֹום. ל. ּכָ ּוְלַבּלֹות. ִהְתּבֹוְדדּות,.

ְהֶיה.ָלֶהם. ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח.ְלַצּוֹות.ָלֶהם. ּבְ ן. ּכֵ ם.זֹאת,.ַעל. ָיכֹול.ְלַקּיֵ

ם.ֶזה.שֹוב.ְמֹאד.. י.ּגַ ָעה.ִהְתּבֹוְדדּות,.ּכִ ִנים.ֵאיֶזה.ׁשָ ל.ּפָ ַעל.ּכָ

ֲעבֹוָדתֹו. עֹל. ָעָליו. ל. ְלַקּבֵ ְורֹוֶצה. ֶזה. ּבָ ָחָזק. ּבֹו. ּלִ ׁשֶ ִמי. ֲאָבל.

ִהְתּבֹוְדדּות.. ַהּיֹום. ל. ּכָ לֹו. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ְרצֹונֹו. ֱאֶמת.. ּבֶ ַרְך. ִיְתּבָ
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ָרכֹות.כ"א(.ּוְלַואי. יר.ָאז.ַמֲאַמר.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.)ּבְ ְוִהְזּכִ

ם,.ִסיָמן.צ"ו. ּלֹו:.ׁשָ ל.ַהּיֹום.ּכֻ ל.ָאָדם.ּכָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ה

ינֹו. ּבֵ יָחה. ַהּשִׂ ַמֲעַלת. ְלִעְנַין. ָאַמר. ׁשֶ מֹו. ׁשְ ּבִ י. ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד 

דּורֹות. ׁשֹות.ַהּסְ ִפּלֹות.ּוְתִחּנֹות.ּוַבּקָ י.ַעל.ּתְ ְלֵבין.קֹונֹו..ּכִ

ִלים.ְוַהְמַקְשְרִגים.ְוֵהם. ל.ַהְמַחּבְ ָבר.יֹוְדִעים.ֵמֶהם.ּכָ ָבר,.ּכְ ִמּכְ

ּיֹוְדִעים. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ִפּלות. ַהּתְ ֵאּלּו. ל. ׁשֶ ָרִכים. ַהּדְ ַעל. אֹוְרִבים.

דּוַע. ַהּיָ ה. בּוׁשָ ַהּכְ ֶרְך. ַהּדֶ ַעל. ל,. ְלָמׁשָ מֹו. ּכְ ָבר.. ִמּכְ ֵמֶהם.

ִמיד.ֵמֲחַמת. ם.אֹוְרִבים.רֹוְצִחים.ְוַגְזָלִנים.ּתָ ּוְמֻפְרָסם.ַלּכֹל,.ׁשָ

ְוֶדֶרְך. ָנִתיב. ּבְ הֹוְלִכים. ׁשֶ ּכְ ֲאָבל. ָבר.. ּכְ ֶזה. ֶרְך. ִמּדֶ ּיֹוְדִעים. ׁשֶ

ָלל.. ּכְ ם. ׁשָ ֶלֱארֹב. יֹוְדִעים. ֵאין. ם. ׁשָ ֲעַדִין,. נֹוַדע. ּלֹא. ׁשֶ ָחָדׁש.

ֵמַעְצמֹו. ָהָאָדם. ר. ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ יָחה. ַהּשִׂ י. ּכִ "ל.. ַהּנַ ָלִעְנָין. ֵכן. מֹו. ּכְ

ָהָאָדם. ׁשֶ ה,. ֲחָדׁשָ ה. ּוְתִפּלָ ָחָדׁש. ֶרְך. ּדֶ ִהיא. קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ

ל־ ן.ֵאין.ַהְמַקְשְרִגים.ְמצּוִיים.ּכָ ּכֵ ּבֹו.ֵמָחָדׁש,.ַעל. אֹוְמָרּה.ִמּלִ

ָאר. ם.ַעל.ֲאִמיַרת.ׁשְ י־ֵכן.ִהְזִהיר.ְמֹאד.ּגַ ְך.ֶלֱארֹב..ְוַאף־ַעל־ּפִ ּכָ

ם,.ִסיָמן.צ"ז. ָעִמים:.ׁשָ ה.ּפְ ּמָ ְדָבֵרינּו.ּכַ ְמבָֹאר.ּבִ ׁשֹות.ּכַ ִחּנֹות.ּוַבּקָ ּתְ
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ו

ׁשֹות,. ִהְתּבֹוְדדּות.ּוְתִחּנֹות.ּוַבּקָ קּות.ּבְ עֹוד ָאַמר.ְלִעְנַין.ִהְתַחּזְ
ַאף־ ָהָאָדם.. ֶאת. ְלעֹוֵרר. דֹול. ּגָ ּכַֹח. לֹו. ֵיׁש. ּבּור. ַהּדִ י. ּכִ

י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ֵלב,. לֹו. ֵאין. ׁשֶ ְלָהָאָדם. ְדֶמה. ּנִ ׁשֶ י. ַעל־ּפִ

ׁשֹות.ְוַכּיֹוֵצא,. ְבֵרי.ִהְתעֹוְררּות.ּוְתִחּנֹות.ּוַבּקָ ה.ּדִ ר.ַהְרּבֵ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ּכְ

ּלּות.ִהְתעֹוְררּות.ִלּבֹו. ִחיַנת.ִהְתּגַ ר.הּוא.ּבְ ַדּבֵ ּמְ ַעְצמֹו.ׁשֶ ֶזהּו.ּבְ

רֹו,. ַדּבְ ּבְ ָיְצָאה. י. ַנְפׁשִ ְבִחיַנת:. ּבִ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְוַנְפׁשֹו.

ב..ְוִלְפָעִמים.ַעל־ ֶפׁש.ְוַהּלֵ ּלּות.ַהּנֶ ַעְצמֹו.הּוא.ִהְתּגַ ּבּור.ּבְ ַהּדִ ׁשֶ

ָלל,.ַאף־ ּכְ לֹא.ֵלב. ְהֶיה.ּבְ ּיִ ׁשֶ י. ה,.ַאף־ַעל־ּפִ ר.ַהְרּבֵ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי.

דֹול. ּגָ ְלִהְתעֹוְררּות. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְך. ַאַחר־ּכָ ָיבֹוא. י־ֵכן. ַעל־ּפִ

ם,. דֹול:.ׁשָ ַעְצמֹו.ֵיׁש.לֹו.ּכַֹח.ּגָ ּבּור.ּבְ י.ַהּדִ ָלל.ּכִ ֵלב.ָוֶנֶפׁש..ְוַהּכְ ּבְ

ִסיָמן.צ"ח.

ז

קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוַהּשִׂ ַהִהְתּבֹוְדדּות. ר. ִעּקַ ׁשֶ ָאַמר 

ם. ֵ ְך.ִלְפֵני.ַהּשׁ ל.ּכָ יָחתֹו.ּכָ ָפֵרׁש.ׂשִ ּיְ ׁשֶ ֵלמּות.הּוא.ּכְ ׁשְ ּבִ

לֹום,. ָמתֹו.ַחס.ְוׁשָ ֵצא.ִנׁשְ ּתֵ ְהֶיה.ָסמּוְך.ְמֹאד.ׁשֶ ּיִ ַרְך.ַעד.ׁשֶ ִיְתּבָ

ָמתֹו. ִנׁשְ ְהֶיה. ּתִ ּלֹא. ׁשֶ ַעד. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ִיְגַוע. ְמַעש. ּכִ ׁשֶ ַעד.

ֲעָרה.ֵמעֶֹצם.ַצֲערֹו.ְוַגְעּגּועֹו. חּוש.ַהּשַׂ י.ִאם.ּכְ גּופֹו.ּכִ ְקׁשּוָרה.ּבְ
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ִדְבֵרי.ַרּבֹוֵתינּו. ֱאֶמת..ְוֵכן.ְמבָֹאר.ּבְ ַרְך.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְוִכּסּוָפיו.ְלַהּשׁ

ָאָדם. ל. ׁשֶ תֹו. ִפּלָ ּתְ ֵאין. ָאְמרּו:. ׁשֶ ח'(,. ֲעִנית. )ּתַ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם.

"ל..ְוָאַמר:. ּנַ ַכּפֹו..ַהְינּו.ּכַ ים.ַנְפׁשֹו.ּבְ ן.ֵמׂשִ א.ִאם.ּכֵ ַמַעת.ֶאּלָ ִנׁשְ

ְלָפֵרׁש. יּוַכל. ִהְתּבֹוְדדּות,. ּבְ עֹוֵזר. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ֲהלֹא.

ֵרֵעהּו.. ֶאל. ִאיׁש. ר. ְיַדּבֵ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ

מֹו. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִעם. ר. ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ַעְצמֹו,. יל. ְלַהְרּגִ ּוְצִריִכין.

ם. ֵ בֹודֹו.ְוַהּשׁ י.ְמלֹא.ָכל.ָהָאֶרץ.ּכְ ר.ִעם.ַרּבֹו.ְוִעם.ֲחֵברֹו.ּכִ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ם,.ִסיָמן.צ"ש. ָכל.ָמקֹום:.ׁשָ ַרְך.ִנְמָצא.ּבְ ִיְתּבָ

ח

ר.ִלְהיֹות.ִאיׁש. דֹול.ִאי.ֶאְפׁשָ שֹן.ְוַעד.ּגָ ּקָ ּמִ ָאַמר.ׁשֶ רּו ִלי.ׁשֶ ִסּפְ

ְוָהָיה. ִהְתּבֹוְדדּות.. ַעל־ְיֵדי. ִאם. י. ּכִ ֱאֶמת. ּבֶ ר. ׁשֵ ּכָ

ְוָאַמר,. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ְמֻפְרָסִמים. יִקים. ַצּדִ ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ יר. ַמְזּכִ

י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות.ְוַגם. אּו.ְלַמְדֵרָגָתם.ּכִ ם.לֹא.ּבָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

יק. ם־שֹוב,.ֵזֶכר.ַצּדִ ַעל־ׁשֵ ְכֵדי.ַהּבַ ׁשּוש.ִמּנֶ ּפָ ַפס.ִאיׁש.ֶאָחד. ּתָ

ם. ֵ ַעם.ִלְפֵני.ַהּשׁ ָכל.ּפַ יָחתֹו.ּבְ ם.ֶזה.ְמָפֵרׁש.ׂשִ ִלְבָרָכה,.ְוָאַמר:.ּגַ

ם־שֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ַרע. ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר:. דֹוָלה.. ּגְ ה. ְבִכּיָ ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ

לֹום,. ָ ֶלְך,.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ַרע.ּדָ י.ֵהם.ִמּזֶ יֹוֵתר.ּכִ ֶזה.ּבְ ְרִגיִלים.ּבָ

ְמֹאד. ִלּבֹו. ר. ּבֵ ְמׁשַ ָהָיה. ׁשֶ ֶזה. ִעְנָין. ָהָיה. ִוד. ּדָ ל. ׁשֶ ִעְסקֹו. ְוָכל.
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ַסד.. ּיָ ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ר. ִעּקַ הּו. ּזֶ ׁשֶ ִמיד. ּתָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני.

ם,.ִסיָמן.ק'. ָמקֹום.ַאֵחר:.ׁשָ ְמבָֹאר.ּבְ ּכַ

ט

יָחתֹו. ּקּון.ֲחצֹות.ְיכֹוִלין.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ַעל־ְיֵדי.ֲאִמיַרת.ּתִ ָאַמר ׁשֶ

י. מֹו.ַעל.ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות..ּכִ ר.ִעם.ְלָבבֹו.ּכְ ל.ֲאׁשֶ ֶאת.ּכָ

ר.ֲאִמיַרת.ֲחצֹות.הּוא. ָתָמא.ֵאין.אֹוְמִרים.ַעל.ֶהָעָבר,.ְוִעּקַ ִמּסְ

ְבִחיָנה. ּיֹאַמר.ֲחצֹות.ּבִ ו.ִעם.ָהָאָדם..ּוְכׁשֶ ה.ַעְכׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַעל.ַמה.ּשׁ

תֹוְך.ֲאִמיַרת.ֲחצֹות.. ּבְ ר.ִעם.ְלָבבֹו. ל.ֲאׁשֶ ּכָ ְיכֹוִלין.ִלְמצֹא. זֹו..

ֶאת. ְמָצא. ּיִ ׁשֶ ִלְראֹות. ָצִריְך. ְוַכּיֹוֵצא,. ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ְוֵכן.

ִחּנֹות. ַהּתְ ל. ּכָ ּוְבתֹוְך. ים. ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי. ל. ּכָ תֹוְך. ּבְ ַעְצמֹו.

ָחְכמֹות. ִלי. ּבְ ישּות. ְפׁשִ ּבִ ּוְבַקל. ְוַכּיֹוֵצא.. ּוְסִליחֹות. ׁשֹות. ּוַבּקָ

ׁשֹות..ּוִבְפָרש. ִחּנֹות.ּוַבּקָ ל.ַהּתְ תֹוְך.ּכָ ְיכֹוִלין.ִלְמצֹא.ֶאת.ַעְצמֹו.ּבְ

ֶאָחד. ל. ּכָ ִביל. ׁשְ ּבִ ָרֵאל,. ִיׂשְ ַלל. ּכְ ִביל. ׁשְ ּבִ ֱאַמר. ּנֶ ׁשֶ ים. ְתִהּלִ ּבִ

ׁש.ָעָליו.ְוָכל. ּיֵ ֶצר.ׁשֶ ל.ִמְלֲחמֹות.ַהּיֵ ְפָרש..ְוָכל.ָאָדם,.ּכָ ְוֶאָחד.ּבִ

רֹו. י.ִעּקָ ים..ּכִ ִהּלִ ּתְ ה.ִעּמֹו,.ַהּכֹל.ְמבָֹאר.ּוְמֹפָרׁש.ּבַ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה.ּשׁ ַמּכָ

ר. ִעּקַ ֵהם. ׁשֶ ְוֵחילֹוָתיו,. ָהָרע. ֶצר. ַהּיֵ ִמְלֲחמֹות. ַעל. ֶנֱאַמר.

ֶרְך. ִמּדֶ ְלָמְנעֹו. רֹוִצים. ׁשֶ ָהָאָדם. ל. ׁשֶ ֹוְנִאים. ְוַהּשׂ ָהאֹוְיִבים.

לֹא. ִאם. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ּיֹות. ְחּתִ ּתַ אֹול. ִלׁשְ ּוְלהֹוִרידֹו. ים. ַהַחּיִ
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ל. ּכָ ד. ִנְתַיּסֵ זֹאת. ִמְלָחָמה. ִעְנַין. ַעל. ְוַרק. ֵמֶהם.. ַעְצמֹו. ֹמר. ִיׁשְ

ָהֵעצֹות,. ל. ּכָ ל. ׁשֶ ִויסֹוד. ְוׁשֶֹרׁש. ָלל. ּכְ ר. ִעּקָ י. ּכִ ים.. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר.

ָאֵרי. ּוׁשְ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ַרק. ַרְך,.הּוא. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב.

ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,. יָחתֹו.ּבֵ ׁשֹות.ְוִהְתּבֹוְדדּות.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ִחּנֹות.ּוַבּקָ ּתְ

ַרְך..ְוַרק.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ָקְרֵבהּו.ַלֲעבֹוָדתֹו.ִיְתּבָ ּיְ ָפָניו.ׁשֶ ׁש.ִמּלְ ְלַבּקֵ

ִמיד. ּתָ ְמֹאד. יץ. ְוַאּמִ ָחָזק. ִיְהֶיה. ִאם. ְלָחָמה,. ַהּמִ ַח. ְלַנּצֵ זֹוִכין.

ִמיד,. ּתָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ן. ּוְלִהְתַחּנֵ ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ יר. ְלַהְעּתִ

ְך. ֵרי.לֹו..ּכָ ְלָחָמה,.ַאׁשְ ח.ַהּמִ אי.ְיַנּצַ ַוּדַ ְהֶיה,.ֲאַזי.ּבְ ּיִ ִיְהֶיה.ֵאיְך.ׁשֶ

נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה. ְבֵרי.ַרּבֵ ֵהַבּנּו.ִמּדִ

נּו. ִסְפֵרי.ַרּבֵ ה.ֵעצֹות.שֹובֹות.ּבְ ּמָ ְמָצִאים.ּכַ ּנִ י.ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ ּכִ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב. ְמֵלִאים.ֵעצֹות. ֵהם. ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו.

ם. ְלַקּיֵ ְלָהָאָדם. ה. ָקׁשֶ רֹב. י. ַעל־ּפִ י־ֵכן,. ַאף־ַעל־ּפִ ַרְך,. ִיְתּבָ

ׁשֹות,. ִפּלֹות.ּוְתִחּנֹות.ּוַבּקָ ר.הּוא.ּתְ ן.ָהִעּקָ ַעְצָמּה..ַעל.ּכֵ ָהֵעָצה.ּבְ

ִחיָנה. ּבְ ֵאיֶזה. ּבְ ִפיו. ּבְ ר. ְיַדּבֵ ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. ְהֶיה,. ּיִ ׁשֶ ֵאיְך. ִיְהֶיה.

ְך. ּיֹוִציא.אֹותֹו.ֵמֹחשֶׁ ִמיד.ׁשֶ ַרְך.ּתָ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ הּוא,.ִויַבּקֵ ׁשֶ

ִמי.לֹו.ַעד. ן.ּדֳ ֱאֶמת.ְוַאל.ִיּתֵ ֵלָמה.ּבֶ ְתׁשּוָבה.ׁשְ ְלאֹור.ְוַיֲחִזיֵרהּו.ּבִ

ַרְך.ֶזה. ם.ִיְתּבָ ֵ הּוא.קֹוֵרא.ְוצֹוֵעק.ְלַהּשׁ י.ׁשֶ ֲעֵנהּו..ְוַאף־ַעל־ּפִ ּיַ ׁשֶ

ִאם. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,. ְמֹאד. ָרחֹוק. הּוא. ַוֲעַדִין. ַרב. ְזַמן.



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ח"א.-.אֹות.שִהׁשְ

. ..קא..

סֹוף. ל. ּכָ סֹוף. אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֹות,. ּוַבּקָ ְתִפּלֹות. ּבִ יץ. ְוַאּמִ ָחָזק. ִיְהֶיה.

ִלי. אי,.ּבְ ַוּדַ ֱאֶמת,.ּבְ ַרְך.ִויָקְרֵבהּו.ַלֲעבֹוָדתֹו.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַיֲעֵנהּו.ַהּשׁ

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה. מֹו.ׁשֶ ָסֵפק..ַרק.ֲחַזק.ֶוֱאַמץ..ּכְ

ה.ֶאל.ה'. תּוב:."ַקּוֵ ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ִחּזּוק,. ָצִריְך. ה. ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ָרכֹות.לב(. )ּבְ

ל. "י:.ִאם.לֹא.ִנְתַקּבֵ ה.ֶאל.ה'"..ּוֵפֵרׁש.ַרׁשִ ָך.ְוַקּוֵ ק.ְוַיֲאֵמץ.ִלּבֶ ֲחּזַ

ַמִים. ָ ִקיף.ְוֵיֶרא.ה'.ִמּשׁ ה..ְוֵכן.ְלעֹוָלם.ַעד.ַיׁשְ ְתָך.ֲחזֹר.ְוַקּוֵ ִפּלָ ּתְ

ה.ְוַעד.עֹוָלם". ָרֵאל.ֶאל.ה'.ֵמַעּתָ תּוב:."ַיֵחל.ִיׂשְ ּכָ ּוְכמֹו.ׁשֶ

ְצִריִכין. ַאְך. ָעִמים.. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ְדָבֵרינּו. ּבִ זֹאת. ְמבָֹאר. ּוְכָבר 

י. ָכל.יֹום.ָויֹום,.ּכִ נֹות.זֹאת,.ְוִלְזּכֹר.זֹאת.ּבְ ִלְכּפֹל.ְוִלׁשְ

עּור,. ִלי.ׁשִ ה.ִמיֵני.ֲחִליׁשּות.ּוִבְלּבּוִלים.ַעל.ֶזה.ּבְ ה.ְוַכּמָ ּמָ ֵיׁש.ּכַ

ְצִריִכין. ן. ּכֵ ַעל. ַלֲחׁשֹב.. ב. ְוַהּלֵ ר. ְלַדּבֵ ָיכֹול. ה. ַהּפֶ ֵאין. ֶ ּשׁ ַמה.

ץ.ַלֲעֹמד.ַעל. ְוִיְתַאּמֵ ק. ְתַחּזֵ ּיִ ֵדי.ׁשֶ ָעִמים,.ּכְ ַלֲחזֹר.זֹאת.ֶאֶלף.ּפְ

ִמיד,. ּתָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ן. ּוְלִהְתַחּנֵ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָעְמדֹו,.

ֶאל. ְלָבֵבנּו. א. "ִנּשָׂ ְהֶיה.. ּיִ ׁשֶ ֵאיְך. ִיְהֶיה. ַלֲעבֹוָדתֹו. ָקְרֵבהּו. ּיְ ׁשֶ

ְוַנֲחָלתֹו. ִיּשֹשׁ.ה'.ֶאת.ַעּמֹו. י.לֹא. ַמִים".."ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ִים.ֶאל.ֵאל. ּפָ ּכַ

ם,. י.לֹא.ָכלּו.ַרֲחָמיו":.ׁשָ י.לֹא.ָתְמנּו.ּכִ י.ה'.ּכִ לֹא.ַיֲעזֹב".."ַחְסּדֵ

ִסיָמן.ק"א.
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י

ֵאיֶזה. ָאז. עֹוד. ׁשֹוֵמַע. ָהָאָדם. ׁשֶ ְזַמן. ל. ּכָ ה.. ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ

עֹוֵמד.עֹוד.ָאָדם. יׁש.ׁשֶ ֹוֵמַע.ּוַמְרּגִ ּשׁ ַהְינּו.ׁשֶ ָאָדם..ּדְ

ָאָדם. ל. ּכָ ָצִריְך. י. ּכִ שֹוב.. לֹא. הּוא. תֹו,. ִפּלָ ּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ֶאָחד.

ם. ֵ ְוַהּשׁ ֲאִני. א. ֶאּלָ ם. ׁשָ ֵאין. ׁשֶ ַדְעּתֹו. ּבְ ר. ַצּיֵ ּיְ ׁשֶ תֹו. ִפּלָ ּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ

ַרְך.ְלַבד..ּוְב"ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.נ"ה.ְמבָֹאר. ִיְתּבָ

ַעת. ׁשְ ְך.ּבִ ל.ּכָ ל.ֶאת.ַעְצמֹו.ּכָ ב.ָהָאָדם.ְלַבּשֵ ֻחּיָ ּמְ עֹוד.יֹוֵתר,.ׁשֶ

ֶאת. ַרק. ָלל. ּכְ ַעְצמֹו. ֶאת. ֲאִפּלּו. יׁש. ַיְרּגִ ּלֹא. ׁשֶ ַעד. ה,. ִפּלָ ַהּתְ

ם,.ִסיָמן.ק"ג. ם:.ׁשָ ן.ׁשָ ַרְך.ְלַבּדֹו..ַעּיֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יא

ֵני. ל.ְסָתם.ּבְ ׁשּושֹות.ׁשֶ ָהָיה אֹוֵהב.ְמֹאד.ֶאת.ָהֲעבֹודֹות.ַהּפְ

אֹוֵהב. ְוָהָיה. ִרים,. ׁשֵ ַהּכְ ׁשּוִשים. ַהּפְ ים. ָהֲאָנׁשִ ָאָדם.

תֹוְך. ּבְ ׁשֹות. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ ה. ַהְרּבֵ לֹוַמר. כֹול. ּיָ ׁשֶ ִמי. ְמֹאד.

ְוָהָיה. ִרים.. ׁשֵ ַהּכְ ַעם. ַהֲהמֹון. ֶדֶרְך. ּכְ דֹוִלים. ַהּגְ ּדּוִרים. ַהּסִ

ת.. ּבָ ׁשַ ּבְ ְזִמירֹות. ר. ְלַזּמֵ ָעִמים. ּפְ ה. ּמָ ּכַ אֹוָתנּו. ּומֹוִכיַח. ַמְזִהיר.

ֵעיָניו.ְוֵאינֹו. הּוא.ָחָכם.ּבְ יד.ְוכֹוֵעס.ְמֹאד,.ַעל.ִמי.ׁשֶ ְוָהָיה.ַמְקּפִ

ָאר. ׁשְ אֹו. ת. ּבָ ׁשַ ּוְבמֹוָצֵאי. ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְזִמירֹות. ר. ְלַזּמֵ ץ. ִמְתַאּמֵ

ישּות. ְפׁשִ ּבִ הּוא. ֲהדּות. ַהּיַ ר. ִעּקַ י. ּכִ ׁשּושֹות.. ּפְ ֲעבֹודֹות.
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ָבר. ּכְ ֶאְצֵלנּו. ְמבָֹאר. ּכַ ָחְכמֹות. ׁשּום. ִלי. ּבְ מּור. ּגָ ּוִבְתִמימּות.

לֹו. יַע. ִהּגִ ׁשֶ קֶֹדם. ָיָמיו,. ל. ּכָ ַעְצמֹו. ּבְ הּוא. ְוַגם. ָעִמים.. ּפְ ה. ּמָ ּכַ

ה. ר.ְזִמירֹות.ַהְרּבֵ ק.ַעל.ָידֹו.ָהָיה.ְמַזּמֵ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ֵבד.ׁשֶ ַהחֹוַלַאת.ַהּכָ

ם,.ִסיָמן.ק"ד. ת:.ׁשָ ּבָ ת.ּוְבמֹוָצֵאי.ׁשַ ּבָ ת.ְוׁשַ ּבָ ָכל.ׁשַ ּבְ

יב

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ִעְנַין.ַהְנָהַגת.ִהְתָקְרבּות.ְלַהּשׁ ַאל.אֹותֹו.ּבְ ֶאָחד ׁשָ

ָיכֹול. ֵאיִני. ֲהלֹא. אֹותֹו:. ַאל. ְוׁשָ ְוכּו'.. ִלְלֹמד. לֹו. ה. ְוִצּוָ

ְלָכל. ַלּכֹל.. ָלבֹוא. ְיכֹוִלין. ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. לֹו:. יב. ֵהׁשִ ִלְלֹמד..

ֹות.ּוְלָכל.ָהֲעבֹודֹות.ּוְלָכל. ֻדּשׁ שּוב..ְלתֹוָרה.ַוֲעבֹוָדה.ּוְלָכל.ַהּקְ

ָכל.ָהעֹוָלמֹות. ּבְ ַהּשֹובֹות.ׁשֶ

ָיד. ַתב. ּכְ ָהֵאָתִנים". "ֶיַרח. ֶפר. ּסֵ ּבַ ן. ַעּיֵ יק:. ְעּתִ ַהּמַ )ָאַמר 

יק.ִלְבָרָכה,.ַעל. עִרין,.ֵזֶכר.ַצּדִ ׁשֶ דֹוׁש.ִמּשְ ֵמָהַרב.ַהּקָ

"ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן. הֹומֹות.ְיַכְסֻימּו.ּבְ ַהּתֹוָרה.ּתְ

ינֹו. ר.ּדִ ִעּקַ ָנה..ׁשֶ ָ ל.רֹאׁש.ַהּשׁ ין.ׁשֶ ם.ְלִעְנַין.יֹום.ַהּדִ ַתב.ׁשָ ּכָ ש'.ׁשֶ

י.ַעל־ ה..ּכִ ִפּלָ ִעְנַין.ַהּתְ ּלֹא.ָהָיה.ָזִהיר.ּבְ ל.ָאָדם.הּוא.ַעל.ׁשֶ ׁשֶ

ים.שֹוִבים. ה.ְיכֹוִלין.ָלבֹוא.ְלָכל.שּוב.ְלתֹוָרה.ּוְלַמֲעׂשִ ִפּלָ ְיֵדי.ּתְ

נּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם. ּקְ ּתִ ֵצל.ִמן.ַהֵחְשא.ּוְכמֹו.ׁשֶ ְוִלְתׁשּוָבה.ּוְלִהּנָ
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ַרּבֹוֵתינּו. ִדְבֵרי. ּבְ מּוָבן. ְוֶזה. ֶזה.. ַעל. ה. ַהְרּבֵ ִפּלֹות. ּתְ ִלְבָרָכה,.

ן. ּבֶ ֶאְלָעָזר. י. ַרּבִ ָאַמר. ׁשֶ ס"ה(,. )ֵערּוִבין. ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם.

ין.ְוכּו'.ּוַמְסקּו. ל.ָהעֹוָלם.ִמן.ַהּדִ ֲעַזְרָיה:.ָיכֹול.ֲאִני.ִלְפשֹר.ֶאת.ּכָ

ה. ִפּלָ ּתְ ין. ּדִ י. ּכִ ה.. ִפּלָ ּתְ ין. ִמּדִ ָקֲאַמר. ּדְ ִלְפשֹר. ָיכֹול. ֲאִני. ַמאי.

ָזִהיר. ָהָיה. ִאְלָמֵלי. י. ּכִ ָאָדם.. ל. ׁשֶ ּבֹון. ְוַהֶחׁשְ ין. ַהּדִ ַלל. ּכְ הּוא.

ם. ּגַ ְוַכְמבָֹאר. ַהּכֹל.. ן. ְלַתּקֵ זֹוֶכה. ָהָיה. ָראּוי. ּכָ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְוָרִגיל.

ה. ּזֶ ׁשֶ ַאֵחר.. ָמקֹום. ּבְ ֶאְצֵלנּו. ְוַכְמבָֹאר. ֶזה.. ֵמֵעין. ים. ְמָפְרׁשִ ּבַ

ְלִמיָתה. ּה. ּלָ ׁשֶ ַהִחּיּוב. ר. ִעּקַ ׁשֶ ַהְמֹאָרָסה. ַנֲעָרה. ֵמִעְנַין. ִנְלָמד.

ם(. ן.ׁשָ ר.לֹא.ָצֲעָקה.ְוכּו',.ַעּיֵ ַבר.ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן,.הּוא.ַעל.ּדְ

ה. ַהּזֶ ָלעֹוָלם. ֵמת. יִחין. ַמּנִ ָהָיה. ִאם. ָאַמר.. ַאַחת. ַעם  ּפַ

ָכל.ּכֹחֹו:. ל.ָיֶפה.ָיֶפה.ּבְ ּלֵ אי.ָהָיה.ִמְתּפַ ַוּדַ ל.ּבְ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ם,.ִסיָמן.קי"א. ׁשָ

יג

ַרְך..ְוָהָיה. ם.ִיְתּבָ ֵ ֵבקּות.ְלַהּשׁ ה.הּוא.ּדְ ִפּלָ ר.ַהּתְ י.ִעּקַ ָאַמר ּכִ

ּבֹו,. ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ַנז. ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון. ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵתר. שֹוב.

ָסמּוְך. ב. ַהּלֵ ֲאַזי. ּבֹו,. ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ָלׁשֹון. ּבְ ִלים. ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ י. ּכִ

יֹוֵתר. ּבְ ַעְצמֹו. ק. ְלַדּבֵ ְוָיכֹול. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי. ּבְ ְמֹאד. ְוָדבּוק.
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דֹוָלה. ַהּגְ ֶנֶסת. ּכְ י. ַאְנׁשֵ ָלנּו. נּו. ּקְ ּתִ ָבר. ּכְ ַאְך. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵסֶדר. ר. ְלַסּדֵ ָיכֹול. ָאָדם. ל. ּכָ או. ּלָ ׁשֶ )ֵמֲחַמת. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵסֶדר.

ַהּקֶֹדׁש. ְלׁשֹון. ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ִבים. ַחּיָ ָאנּו. ן. ּכֵ ַעל. ּמּוָבא(. ּכַ ְלַעְצמֹו.

ּלֹות. רּוׁש.ַהּמִ ן.ּפֵ ר.הּוא.ַרק.ְלַכּוֵ רּו.ָלנּו..ֲאָבל.ָהִעּקָ ּדְ ּסִ מֹו.ׁשֶ ּכְ

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִלים. ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ה. ִפּלָ ַהּתְ ר. ִעּקַ הּו. ּזֶ ׁשֶ ְפׁשּושֹו.. ּכִ

ַרְך.. ִקין.ּבֹו.ִיְתּבָ ּבְ ָבר.ְוָדָבר..ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִמְתּדַ ל.ּדָ ַרְך.ַעל.ּכָ ִיְתּבָ

ָלֶזה. ְוֵאינֹו.ָראּוי. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵתַבת. ּבְ ׁשֶ ר. ְסּתָ ַהּנִ נֹות. ּוָ ּכַ ל.ִעם. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ )ּוִמי.

ַהּקֶֹדׁש. ְלׁשֹון. ּבִ ר. ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי. ה. ְוִהּנֵ ם(. ן.ׁשָ ַעּיֵ ְוכּו'. דֹול. ּגָ ָגם. ּפְ הּוא.

רּוׁש. ּפֵ ַדְעּתֹו. ּבְ ַלֲחׁשֹב. ָצִריְך. ֵאין. ְלִמי.. ְירּוׁשַ גֹון. ּכְ ִמיד. ּתָ

ָנתֹו. ּוָ ר.ּכַ הּוא.אֹוֵמר..ְוֶזה.ִעּקַ ֶ ה.ָאְזנֹו.ְלַמה.ּשׁ ּשֶ ּיַ ּלֹות,.ַרק.ׁשֶ ַהּמִ

ַמֲעָלה.ֶאְצָלם. דֹוִלים.ּבְ ים.ַהּגְ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ּדִ תֹו..ְוֵאֶצל.ַהּצַ ְתִפּלָ ּבִ

רּוׁש. ּפֵ ֵהם. ְוכּו'. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ל. ׁשֶ נֹות. ּוָ ַהּכַ ל. ּכָ

ם,. נֹות:.ׁשָ ּוָ ל.ַהּכַ לּוִלים.ּכָ ֶהם.ּכְ ּלָ ּלֹות.ׁשֶ ֵפרּוׁש.ַהּמִ ּבְ ּלֹות..ׁשֶ ַהּמִ

ִסיָמן.ק"כ.

יד

דֹוָלה.ַעל. ֻקְבָלָנא.ּגְ ְבלּו.ְלָפָניו.ּבְ ּקָ יו,.ׁשֶ ק.ֶאת.ֲאָנׁשָ ָהָיה ְמַחּזֵ

ְמֹאד. ֲעֵליֶהם. ה. ְוָקׁשֶ ְמֹאד. ה. ִפּלָ ִמּתְ ְרחֹוִקים. ֵהם. ׁשֶ

ּלֹא. ה.ְלׁשֹונֹות,.ׁשֶ ַכּמָ ק.ּוְמַנֵחם.אֹוָתם.ּבְ ל..ְוָהָיה.ְמַחּזֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ
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ר,. ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר.ׁשֶ ִביל.ֶזה..ָאַמר:.ֲהלֹא.ֵאֶצל.ַהּגֵ ׁשְ ֵדעֹוֵתיֶהם.ּבִ לּו.ּבְ ִיּפְ

רּוְך. בֹות.ְלַבד.ַעד.ּבָ ה.הּוא.ֶאְצלֹו.ֵליַדע.ֲאִמיַרת.ַהּתֵ ה.ְזִכּיָ ּמָ ּכַ

ֶאת. ַח. ּמֵ ּוְלׂשַ ַעְצמֹו. ֶאת. ְלַנֵחם. ְלָאָדם. ָראּוי. ן. ּכֵ ַעל. ָאַמר,. ׁשֶ

ל. ׁשֶ בֹות. ַהּתֵ לֹוַמר. זֹוֶכה. הּוא. ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. ר. ֲאׁשֶ ַעְצמֹו.

ה. ִפּלָ ַהּתְ

ֵמִעְנַין. ֶאָחד. ׁשּוש. ּפָ ִאיׁש. ִעם. ר. ְמַדּבֵ ָהָיה. ׁשֶ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ

לֹו. ְוָנַתן. ל.. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד. לֹו. ה. ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ה,. ִפּלָ ּתְ

י.ִאם. ל.ּכִ ּלֵ ֵאינֹו.ָצִריְך.ְלִהְתּפַ ִלּבֹו.ׁשֶ ֲחׁשֹב.ּבְ ּיַ ֵעָצה..ְוָאַמר.לֹו.ׁשֶ

ן.ַרק. ִגְלּגּול.ֶזה.ְלַתּקֵ י.אּוַלי.הּוא.ָצִריְך.ּבְ ָאַמר,.ּכִ רּוְך.ׁשֶ ַעד.ּבָ

ל. ּלֵ ָבר.ִהְתּפַ ְלּגּול.ָהִראׁשֹון.ּכְ ּגִ י.אּוַלי.ּבַ ה..ּכִ ִפּלָ ֵחֶלק.ֶזה.ֵמַהּתְ

ָאַמר. רּוְך.ׁשֶ ה,.ַרק.ֵחֶלק.ֶזה.ַעד.ּבָ ִפּלָ ָאר.ֶחְלֵקי.ַהּתְ ָנה.ׁשְ ַכּוָ ּבְ

ן.ַיְכִניס. ָנה..ְוַעל.ּכֵ ַכּוָ ל.ּבְ ּלֵ ִגְלּגּול.ֶזה.ְלִהְתּפַ ו.ּבְ הּוא.ָצִריְך.ַעְכׁשָ

ָאַמר.. ׁשֶ רּוְך. ּבָ ַעד. ָנה. ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעש. ַהּמְ ֶזה. ּבְ ּכֹחֹו. ל. ּכָ

ן. ְלַתּקֵ ָצִריְך. אּוַלי. ַיֲחׁשֹב. ָאַמר. ׁשֶ ְלָברּוְך. יַע. ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ְך. ְוַאַחר־ּכָ

ַעד. ל. ּלֵ ְוִיְתּפַ ִוד.. ּדָ ַוְיָבֶרְך. ַעד. ָאַמר. ׁשֶ רּוְך. ִמּבָ גֹון. ּכְ ֶזה,. ֵחֶלק.

ְעּתֹו. ּדַ ל. ְיַבְלּבֵ ּלֹא. ׁשֶ ָלל. ְוַהּכְ ן.. ְלַהּלָ ְוֵכן. ָנה. ַכּוָ ּבְ ַהֵחֶלק. אֹותֹו.

ץ. ה.ְוָכֵבד.ָעָליו,.ַרק.ִיְתַאּמֵ י.ִיְהֶיה.ָקׁשֶ ה.ּכִ ִפּלָ ָכל.ַהּתְ ה.ּבְ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ְיכֹוִלים. ְמַעש. י. ּכִ ָנה.. ַכּוָ ּבְ ְמַעש. ְמַעש. לֹוַמר. ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ
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ִסיָמן. ם,. ׁשָ "ל:. ּנַ ּכַ ְוכּו'. ְמַעש. ְך.עֹוד. ְוַאַחר־ּכָ ָנה.. ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

קי"א.

ֱאֶמת.ַעל. ּבֶ יחֹות.ָהַר"ן".ִסיָמן.ע"ה,.ׁשֶ "ׂשִ ָבר.ְמבָֹאר.ּבְ ְוַגם ּכְ

ָנה,.ַרק. ַכּוָ ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ל. ּכָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְיכֹוִלים. ֵאין. י.רֹב. ּפִ

ִחיָנתֹו.. ה.ְלִפי.ּבְ ִפּלָ ל.ֵאיֶזה.ֵחֶלק.ֵמַהּתְ ּלֵ ל.ֶאָחד.ִמְתּפַ י.ּכָ ְמַעש..ּכִ

הּוא. ְוֶזה. ְוכּו'.. ַרְגִלין. ּדְ ָמאֵרי. ְוִאית. ָיִדין. ּדְ ָמאֵרי. ִאית. י. ּכִ

ָנה. ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוזֹוֶכה. ִמְתעֹוֵרר. ֶאָחד. ל. ּכָ ׁשֶ "ל. ַהּנַ ִחיָנה. ּבְ

ָהָאָדם. ֵלב. ִיּפֹל. ַאל. ן. ּכֵ ַעל. ִחיָנתֹו.. ּבְ ְלִפי. ה. ִפּלָ ֵמַהּתְ ֵחֶלק.

ה,. ִפּלָ ָנה.ֵאיֶזה.ֵחֶלק.ֵמַהּתְ ַכּוָ ל.ְקָצת.ּבְ ּלֵ ָכה.ְלִהְתּפַ ּזָ ְראֹותֹו.ׁשֶ ּבִ

ׁשּום.ֹאֶפן,. ָראּוי.ּבְ ל.ּכָ ּלֵ ּוִפְתֹאם.ִנְפַסק.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.עֹוד.ְלִהְתּפַ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ל. ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ "ל.. ּנַ ּכַ ן. ּכֵ ִלְהיֹות. ֻמְכָרח. רֹב. י. ּפִ ַעל. י. ּכִ

ה,. ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוכּו'.. מּור. ּגָ ישּות. ְפׁשִ ּבִ ה. ִפּלָ ַהּתְ ָאר. ׁשְ

ִלּבֹו. ְוִיְתַלֵהב. ֲחזֹר. ּיַ ׁשֶ ַעד. ה. ִמּזֶ ְלִהְתעֹוֵרר. ַרְך,. ִיְתּבָ ַרֲחָמיו. ּבְ

ָראּוי. ּכָ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ַעם. ַהּפַ עֹוד. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוַיְתִחיל. ְמֹאד.

ְלִהְתעֹוְררּות,. ה. ִפּלָ ַהּתְ ָכל. ּבְ זֹוֶכה. ֵאינֹו. ִלְפָעִמים. ְוִאם. ְוכּו'..

יְשל. ְך.ֵאיֶזה.ַקּפִ ר.ַאַחר־ּכָ ה.יּוַכל.ְלַדּבֵ ִיְזּכֶ ֲעׂשֹות?.ִאם. ּלַ ַמה.

ל.ֶאָחד. אי.ּכָ ַוּדַ י.ּבְ ָנה..ּכִ ַכּוָ ה.ַאֶחֶרת.ּבְ ה.ּוְתִחּנָ ׁשָ ּקָ ים.אֹו.ּבַ ִהּלִ ּתְ

ָלַדַעת. לֹו. ָראּוי. ִחיתּותֹו,. ּפְ ַנְפׁשֹו. ּבְ ּיֹוֵדַע. ֶ ּשׁ ַמה. ִפי. ּכְ ְוֶאָחד.
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.ְמֹאד.ְמֹאד,. בֹוּהַ ִהיא.ּגָ ה.ׁשֶ ִפּלָ הּוא.ָרחֹוק.ְמֹאד.ְמֹאד.ֵמַהּתְ ׁשֶ

ּמּוד. בֹוַה.יֹוֵתר.ִמּלִ ִהיא.ּגָ זֹו.ׁשֶ .ּכָ בֹוּהַ ה.ַלֲעבֹוָדה.ּגָ ּוֵמֵהיָכן.ִיְזּכֶ

ָיכֹול. ֵאינֹו. ִאם. ּלֹו.. ׁשֶ ֶאת. ַלֲעׂשֹות. ָעָליו. ן. ּכֵ ַעל. ַהּתֹוָרה..

ה. ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי. ּדִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַיְתִחיל. ָראּוי. ּכָ ָנה. ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

י.רֹב. הּוא.אֹוֵמר,.ְוַעל־ּפִ ֶ ה.ָאְזנֹו.ְלַמה.ּשׁ מּור,.ְוַיּשֶ ישּות.ּגָ ְפׁשִ ּבִ

ם. ן.ׁשָ ָראּוי.ְוכּו'.ַעּיֵ ָיבֹוא.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ְלִהְתעֹוְררּות.ּכָ

ַתב. ּכָ "ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.ִראׁשֹון.ִסיָמן.צ"ש.ׁשֶ ם.ּבְ ן ּגַ ְוַעּיֵ

ָעה. ׁשָ ה.ֲאִפּלּו.ּבְ ְתִפּלָ ק.ּבִ ִריְך.ָהָאָדם.ְלִהְתַחּזֵ ּצָ ם,.ׁשֶ ׁשָ

ִפיו. ּבְ גּוָרה. ׁשְ תֹו. ִפּלָ ּתְ ְוֵאין. ְדֵבקּות. ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה. ֵאינֹו. ׁשֶ

ָכל. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאז. ם. ּגַ ק. ִיְתַחּזֵ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,. ְוׁשָ ַחס.

ְוִתְהֶיה. ְדֵבקּות. ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵעת. ּבְ י. ּכִ ָנתֹו.. ְוַכּוָ ּכֹחֹו.

ִעם. ִפּלֹות. ַהּתְ ל. ּכָ ַיֲעֶלה. ָאז. ָראּוי. ּכָ ִפיו. ּבְ גּוָרה. ׁשְ תֹו. ִפּלָ ּתְ

ן.ֶאל.ה'".-. ְוֶזה:."ָוֶאְתַחּנַ ָראּוי.. ּכָ ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ה.ַההּוא. ִפּלָ ַהּתְ

ֵעת.ַהִהיא.ֵלאֹמר". ְדֵבקּות.."ּבָ ּלֹא.ּבִ ְדֵבקּות.ּוֵבין.ׁשֶ ין.ּבִ ִמיד.ּבֵ ּתָ

ִיְהיּו. ָבִרים. ְוַהּדְ ְדֵבקּות. ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵעת. ּבְ י. ּכִ ַהְינּו. .-

ִפי,.ָאז.ַיֲעלּו. ִתי.ּבְ ִפּלָ גּוָרה.ּתְ ִחיַנת.ׁשְ ִפי,.ּבְ ים.ּבְ ֶנֱאָמִרים.ּוְמֻרּצִ

ִעם. ָראּוי. ּכָ ּלֹא. ׁשֶ ה. ַעּתָ ַעד. ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ִפּלֹות. ַהּתְ ל. ּכָ ם. ּגַ

ה.ַהֲהגּוָנה.ַההּוא. ִפּלָ ַהּתְ
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ִעְנַין. ּבְ ַתב. ּכָ ֶ ּשׁ ַמה. ע"ד. ִסיָמן. ָהַר"ן". יחֹות. "ׂשִ ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ִהְתַלֲהבּות. ׁשּום. ְלָהָאָדם. ֵאין. ְפָעִמים. ּלִ ׁשֶ ה,. ִפּלָ ַהּתְ

ה,.ּוְצִריִכין.ַלֲעׂשֹות.ְלַעְצמֹו.ִהְתַלֲהבּות.ַוֲחִמימּות.ְוֵלב. ְתִפּלָ ּבִ

ָהָאָדם. ׁשֶ ִלְפָעִמים. ְמָצא. ּנִ ׁשֶ ל. ְלָמׁשָ מֹו. ּכְ ה.. ִלְתִפּלָ ּבֹוֵער.

אֹוְמִרים. מֹו.ׁשֶ ז.ּכְ ַכַעס.ְוִנְתַרּגֵ א.ּבְ ּבָ ה.ְלַעְצמֹו.רֶֹגז.ַעד.ׁשֶ עֹוׂשֶ

ׁש. מֹו.ֵכן.ַמּמָ ִניְצש.ִזיְך.ַא.רֶֹגז..ּכְ ַנז:.ֶער.ׁשְ ּכְ ְלׁשֹון.ַאׁשְ ָהעֹוָלם.ּבִ

ְלַעְצמֹו. ַלֲעׂשֹות. ִלְפָעִמים. ְצִריִכין. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִעְנַין. ּבְ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי. ּבְ ב. ַהּלֵ ְוַתְבֵעַרת. ֲחִמימּות. לֹו. ה. ְוַיֲעׂשֶ רֶֹגז.

ִניְצש.ִזיְך.ַא.רֶֹגז..ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ָיבֹוא.ַאַחר־ ַאזֹוי.ִוויא.ֵאייֶנער.ׁשְ

ֱאֶמת: ה.ּבֶ ְתִפּלָ דֹול.ּבִ ֱאֶמת.ְלִהְתַלֲהבּות.ּגָ ְך.ּבֶ ּכָ

טו

יַע.ָלָאָדם.ִהְרהּור. ְפָעִמים.ַמּגִ ּלִ ָאַמר,.ׁשֶ מֹו.ׁשֶ ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ֵאיֶזה. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוְקקּות. ְוִהׁשְ ׁשּוָבה. ּתְ

ֶזה. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ְיָקא. ּדַ קֹום. ַהּמָ אֹותֹו. ּבְ ם. ׁשָ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ָמקֹום.

ֵאיֶזה. ם. ׁשָ ר. ְלַדּבֵ גֹון. ּכְ ּתֹוְקקּות.. ְוִהׁשְ ׁשּוָבה. ּתְ ַהִהְרהּור.

ה. ּפֶ ּבַ ּתֹוְקקּות. ִהׁשְ ְבֵרי. ּדִ אֹו. ׁשֹות. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ ל. ׁשֶ ּבּוִרים. ּדִ

י. קֹומֹו,.ַאף־ַעל־ּפִ ין.ְולֹא.ָיזּוז.ִמּמְ ִפי.ָהִעְנָין..ְולֹא.ַיְמּתִ ב.ּכְ ּוַבּלֵ

ְקִביעּות. ְמקֹום. ּבִ ּלֹא. ׁשֶ גֹון. ּכְ ְלָכְך,. מּוָכן. קֹום. ַהּמָ ֶזה. ֵאין. ׁשֶ
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קֹומֹו. זּוז.ִמּמְ ּיָ ׁשֶ י.ּכְ ֶדֶרְך.ִהּלּוְך.ְוַכּיֹוֵצא..ּכִ ה,.ַרק.ּבְ ְלתֹוָרה.ּוְתִפּלָ

ֶזה. ַעְצמֹו.ִעְנָין.ּכָ ּנּו.ַז"ל.ּבְ ְפסֹק..ְוֵכן.ָרִאינּו.ִמּמֶ ּיִ ָיכֹול.ִלְהיֹות.ׁשֶ

ם,.ִסיָמן.קכ"ד. ָעִמים:.ׁשָ ה.ּפְ ּמָ ּכַ

טז

ר. ִעּקַ ׁשֶ לֹו,. ְוָאַמר. ֶאָחד. ִעם. ר. ּבֵ ּדִ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ְמִעְנַין 

ַעל. ים. ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי. ל. ּכָ לֹוַמר. ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת.

ְלָחמֹות. ל.ַהּמִ י.ּכָ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ְקָצת..ּכִ ַעְצמֹו..ּוֵפֵרׁש.לֹו.ַרּבֵ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ יֵלהּו. ּצִ ּיַ ׁשֶ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ׁש. ּקֵ ּבִ ׁשֶ

ֶצר. ַהּיֵ ִמְלֲחמֹות. ַעל. ַעְצמֹו,. ַעל. ְלָפֵרׁש. ְצִריִכין. ַהּכֹל. ֵמֶהם,.

ָהִאיׁש. ַאל. ְוׁשָ ש'(.. ִסיָמן. ּבְ ְלֵעיל. ה. ִמּזֶ )ְוַכְמבָֹאר. ִעּמֹו. ְוֵחילֹוָתיו. ָהָרע.

ִוד. ּדָ סּוִקים.ׁשֶ ַהּפְ אֹותֹו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ֵאיְך.ְיָפֵרׁש.ְלַעְצמֹו.ּבְ

י. ְמָרה.ַנְפׁשִ גֹון:.ׁשָ ַח.ֶאת.ַעְצמֹו,.ּכְ ּבֵ לֹום,.ְמׁשַ ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ַהּמֶ

ם.ֶזה.ְצִריִכין.ְלָפֵרׁש. יב.לֹו:.ּגַ ֶזה..ֵהׁשִ י.ָחִסיד.ָאִני,.ְוַכּיֹוֵצא.ּבָ ּכִ

ְוִלְמצֹא. ְזכּות,. ְלַכף. ַעְצמֹו. ֶאת. ָלדּון. ְצִריִכין. י. ּכִ ַעְצמֹו.. ַעל.

ִחיַנת.ָחִסיד. ֶזה.הּוא.ּבְ ּבָ ה.שֹוָבה,.ׁשֶ ַעְצמֹו.ֵאיֶזה.ְזכּות.ּוְנֻקּדָ ּבְ

ָפש. נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ֲהלֹא.ֵאֶצל.ְיהֹוׁשָ ְוַכּיֹוֵצא..ְוָאַמר.לֹו.ַרּבֵ

ם. ֵ ַדְרֵכי.ַהּשׁ ּבְ ַדְרֵכי.ה'..ׁשֶ ּה.ִלּבֹו.ּבְ ְגּבַ ִמים.ב'.י"ז(:.ַוּיִ ְבֵרי־ַהּיָ ִתיב.)ּדִ ּכְ

נּו.ִזְכרֹונֹו. .ִלּבֹו.ְקָצת..עֹוד.ָאַמר.לֹו.ַרּבֵ יּהַ ַרְך.ִהְגּבִ ַוֲעבֹוָדתֹו.ִיְתּבָ
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ַמה. ָאנּו. ָמה. ה. ִחּלָ ּתְ ּבַ אֹוְמִרים. ָאנּו. ּבֶֹקר. ּבַ ֲהלֹא. ִלְבָרָכה,.

ָאנּו. ְך. ְוַאַחר־ּכָ ְמֹאד.. ַעְצֵמנּו. ַמְקִשיִנים. ְוָאנּו. ְוכּו'. ינּו. ַחּיֵ

ְך.ָאנּו. ַאַחר־ּכָ ֵני.ְבִריֶתָך.ְוכּו'..ׁשֶ ָך.ּבְ אֹוְמִרים,.ֲאָבל.ֲאַנְחנּו.ַעּמְ

ֵני. ּבְ ַעּמֹו. ֲאַנְחנּו. ׁשֶ ֵתנּו. ֻדּלָ ּגְ ֶאת. ִרים. ּוְמַסּפְ ַעְצֵמנּו. ִקים. ְמַחּזְ

ְצִריִכין. ְך. ּכָ י. ּכִ ְוכּו'.. ְוַיֲעקֹב. ִיְצָחק. ַאְבָרָהם. ֶזַרע. ִריתֹו. ּבְ

"ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק. ן.ּבְ "ל..ְוַעּיֵ ּנַ ם.ּכַ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ְלִהְתַנֵהג.ּבַ

ָרה.ֵלאלַֹהי. סּוק:."ֲאַזּמְ ַתב.ַעל.ּפָ ּכָ ִראׁשֹון.ִסיָמן.רפ"ב.ַמה.ׁשֶ

ם,.ִסיָמן.קכ"ה. אֹות.ס"ז:.ׁשָ ן.ּבְ עֹוִדי".ּומּוָבא.ְלַקּמָ ּבְ

יז

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יחֹו. ׂשִ ּפְֹך. ִלׁשְ כֹול. ּיָ ׁשֶ ִמי. ְמֹאד. טֹוב 

י. ּכִ ָאִביו.. ִלְפֵני. א. ְתַחּשֵ ַהּמִ ֵבן. ּכְ ְוַתֲחנּוִנים. ַרֲחִמים. ּבְ

ָבִרים. )ּדְ תּוב. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ִנים,. ּבָ ְקָרָאנּו. ָבר. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲהלֹא.

ְלָפֵרׁש. ְמֹאד. ן.שֹוב. ּכֵ ַעל. ֱאלֵֹהיֶכם".. ַלה'. ם. ַאּתֶ ִנים. "ּבָ י"ד(:.

ָאִביו. ִלְפֵני. ּקֹוֵבל. ׁשֶ ֵבן. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ְוַצֲערֹו. יָחתֹו. ׂשִ

ִנְדֶמה. ִאם. ְוַאף. ֶיעְסִשין(.. ּפְ ּקֹוִרין. )ׁשֶ ְוַרֲחִמים. ֵחן. ל. ׁשֶ ְתנּועֹות. ּבִ

ל.ֶזה. ַרְך,.ִעם.ּכָ ֵבן.ְלָפָניו.ִיְתּבָ יו.ֵאינֹו.ּכְ ִפי.ַמֲעׂשָ ּלְ ְלָהָאָדם,.ׁשֶ

ְך. ּכָ ּוֵבין. ְך. ּכָ ין. ּבֵ י. ּכִ "ל,. ּנַ ּכַ ִנים. ּבָ ְקָרָאנּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲהלֹא.

ֵבן. י.ַלֲעׂשֹות.ַעְצִמי.ּכְ ּלִ ִנים.ְוכּו'.ָעַלי.ַלֲעׂשֹות.ׁשֶ ְקרּוִיים.ְלָך.ּבָ
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ה. ְבּכֶ ּיִ ַתֲחנּוִנים.ַעד.ׁשֶ כֹול.ְלעֹוֵרר.ִלּבֹו.ּבְ ּיָ ׁשֶ "ל..ּוָמה.ּשֹוב.ּכְ ּנַ ּכַ

יחֹות.ָהַר"ן.ז'. ֵבן.ִלְפֵני.ָאִביו:.ׁשִ ָמעֹות.ּכְ ְויֹוִריד.ּדְ

ם:. ׁשָ ַתב. ּכָ ׁשֶ רנ"ד(,. ב. )ִמְכּתָ ִלְתרּוָפה". "ָעִלים. ֵסֶפר. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

תּוב:. ַהּכָ ֶאת. ם. ׁשָ ִביא. ּמֵ ׁשֶ ה,. ַרּבָ ִמְדָרׁש. ּבְ ְוָרִאיִתי.

ִרי.בֹו. י.ַדּבְ י.ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים,.ּכִ יר.ִלי.ֶאְפַרִים,.ִאם.ֶיֶלד.ׁשַ "ֲהֵבן.ַיּקִ

ֶבן. ֲעׁשּוִעים,.ּכְ ם:.ֵאיֶזה.ֶיֶלד.ׁשַ ֶרּנּו.עֹוד.".ְוִאיָתא.ׁשָ ָזכֹור.ֶאְזּכְ

ִנים.. ע.ְוָחֵמׁש.ׁשָ ֶבן.ַאְרּבַ ִנים,.ְוָחד.ָאַמר.ּכְ לֹשׁ.ׁשָ ֶבן.ׁשָ ִים,.ּכְ ּתַ ׁשְ

ה. לֹשָׁ ִים.אֹו.ׁשְ ּתַ ן.ׁשְ ּבֶ ֶאָחד.ָאַמר.ּכְ ים.ׁשֶ ָפְרׁשִ ם.ַהּמְ ְרׁשּו.ׁשָ ּוּפִ

י. ּכִ ר. ְלַדּבֵ ָיכֹול. ֵאינֹו. ֶזה. ּכָ ָקָשן. ּנֹוק. ּתִ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ִנים,. ׁשָ

ָאִביו. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ִדּבּור,. ַחִצי. ַרק. ר. ּוְמַדּבֵ ֶרֶמז. ּבְ ִאם.

ע. ֶבן.ַאְרּבַ א.ֶחְפצֹו..ְוָחד.ָאַמר:.ּכְ ִדּבּוָריו.ּוְמַמּלֵ ַע.ּבֹו.ּבְ ֲעׁשֵ ְמׁשַ

ֶפה.ָמֵלא:. ׁש.ֵמָאִביו.ּבְ ֵלם.ּוְמַבּקֵ ּבּורֹו.ׁשָ ָאז.ּדִ ִנים..ׁשֶ ְוָחֵמׁש.ׁשָ

תֹו.. ׁשָ ּקָ ּבַ א. ְמַמּלֵ ְוָאִביו. לֹוִני,. ּפְ ֵחֶפץ. אֹו. לֹוִני. ּפְ ֵחֶפץ. ִלי. ן. ּתֵ

י.ָהִעְנָין.יֹוֵתר,. ַאְרּתִ ְך,.ּבֵ ל־ּכָ ם.ְמבָֹאר.ּכָ ֵאין.ׁשָ י.ׁשֶ ְוַאף־ַעל־ּפִ

ַמה. ְלִעְנַין. ה. ַהְרּבֵ ִהְתעֹוְררּות. ה. ִמּזֶ הֹוֵצאִתי. ָעְנִיי. ּבְ ֲאִני. י. ּכִ

ַרְך. יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ִהְזִהיָרנּו.הּוא,.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ֶ ּשׁ

קּות. י.ֶמִמְדָרׁש.ֶזה.ִהְתַחּזְ ה.ָלֵאל.ֵהַבְנּתִ ִהּלָ י.ּתְ ָכל.יֹום.ְוכּו',.ּכִ ּבְ

ֲאִפּלּו. ׁשֶ ה,. ִמּזֶ ּוְמבָֹאר. מּוָבן. י. ּכִ ָלֶזה.. ָעצּום. ְוִהְתעֹוְררּות.
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יָחתֹו. ַרְך.ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ ָלל.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ר.ּכְ ָאָדם.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַדּבֵ ׁשֶ ּכֶ

ר. ַרְך,.ֲאִפּלּו.ִאם.ְמַדּבֵ ֵעיָניו.ִיְתּבָ י־ֵכן.ָיָקר.ּבְ ֵהיֵשב,.ַאף־ַעל־ּפִ

ִנים,. לֹשׁ.ׁשָ ִים.אֹו.ׁשָ ּתַ ן.ׁשְ ינֹוק.ּבֶ מֹו.ּתִ ּבּור.ּכְ ֶרֶמז.ּוַבֲחִצי.ּדִ ַרק.ּבְ

ֵלִמים. ׁשְ ּבּוִרים. ּדִ ר. ּוְמַדּבֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ עֹוֵזר. ְוִלְפָעִמים.

ֵעיָניו. ָרֵאל.ְיָקִרים.ּבְ ִנים..ְוָכְך.ִיׂשְ ע.אֹו.ָחֵמׁש.ׁשָ ן.ַאְרּבַ ִתינֹוק.ּבֶ ּכְ

ַרְך,. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ָצְרֵכיֶהם. יִחים. ּוְמׂשִ ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ

ַעל. ם. ׁשָ תּוב. ּכָ ֶ ּשׁ ַמה. ם. ׁשָ ן. ְוַעּיֵ ֲעׁשּוִעים.. ׁשַ ֶיֶלד. ְוִנְקָרִאים.

ם. ּבּוִרי.ּבֹו.ְוכּו'..מּוָבן.ׁשָ י.ּדִ ִרי.בֹו..ּדַ י.ַדּבְ י.ִמּדֵ ְקָרא:.ּכִ ִסּיּום.ַהּמִ

ְך,. ּכָ ל. ּכָ ְכָתב. ּבִ ְלָבֵאר. ר. ֶאְפׁשָ ְוִאי. ּבּור,. ַהּדִ ִיְקַרת. עֶֹצם.

ק. ְלִהְתַחּזֵ ה. ִמּזֶ ְרָמִזים. ִבינּו. ּתָ ֵמֲאֵליֶכם. ַאְך. ר,. ְלַקּצֵ ְוַהֶהְכֵרַח.

ָאְמָנם. ּתּוְכלּו.. ׁשֶ ֵאיְך. קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוַהּשִׂ ּבּור. ַהּדִ ּבְ

ם. ּגַ ַאְך. ֵלִמים,. ׁשְ ּבּוִרים. ּדִ ֵפרּוׁש. ּבְ ר. ְלַדּבֵ יֹוֵתר. שֹוב. אי. ַוּדַ ּבְ

ּבּור. ם.ַהּדִ ַרְך.ּגַ ֵעיָניו.ִיְתּבָ ר.ֵהיֵשב,.ָיָקר.ּבְ ֵאיָנם.ְיכֹוִלים.ְלַדּבֵ ׁשֶ ּכְ

אֹו. ִים. ּתַ ׁשְ ן. ּבֶ הּוא. ׁשֶ ֲעׁשּוִעים,. ׁשַ ֶיֶלד. מֹו. ּכְ ֶיעְסִשין"(,. "ּפְ ּקֹוִרין. )ׁשֶ

י.הּוא. ישּות,.ּכִ ְפׁשִ ל.זֹאת.ּבִ ם.ּכָ ִנים..ְוָהֵבן.ֵהיֵשב.ְלַקּיֵ לֹשׁ.ׁשָ ׁשָ

י.ִאם. לֹום.ּכִ ׁשָ ר.ַלֲעבֹר.ֶזה.ָהעֹוָלם.ּבְ י.ִאי.ֶאְפׁשָ יֶכם.ָלֶנַצח,.ּכִ ַחּיֵ

ן. ה.ְוכּו',.ַעּיֵ ּפֶ א.ּבַ י.ֵאין.ּכֵֹחנּו.ֶאּלָ אן,.ּכִ ַתְבנּו.ּכָ ּכָ ַעל־ְיֵדי.ֶזה.ׁשֶ

ם: ׁשָ
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יח

ָעה. ׁשָ ְלַיֵחד. לֹו. ָנֵקל. ּבְ ָאז. ְמָחה,. ׂשִ ּבְ ַהּיֹום. ל. ּכָ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ִעם. ר. ֲאׁשֶ ֶאת. יח. ּוְלַהׂשִ ִלּבֹו. ֶאת. ֹר. ּבֵ ְלׁשַ ּיֹום. ּבַ

ָעִמים.. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ֶאְצֵלנּו. ְמבָֹאר. ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ְלָבבֹו.

ה.לֹו.ְמֹאד.ְלִהְתּבֹוֵדד. לֹום,.ָקׁשֶ ׁש.לֹו.ַעְצבּות.ַחס.ְוׁשָ ּיֵ ׁשֶ ֲאָבל.ּכְ

ם,.ִסיָמן.כ'. ַרְך:.ׁשָ יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ

יט

ר.הּוא. ּבָ י.ֵלב.ִנׁשְ ָלל..ּכִ ר.ְוַעְצבּות.ֵאינֹו.ִעְנָין.ֶאָחד.ּכְ ּבָ ֵלב ִנׁשְ
חֹול.ְוהּוא.ִסְשָרא־ א.ִמן.ַהּשְ ב,.ֲאָבל.ַעְצבּות.הּוא.ּבָ ּלֵ ּבַ

ר. ּבָ ִנׁשְ ֵלב. ֲאָבל. אֹוָתּה.. ׂשֹוֵנא. רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ ַאֲחָרא.

ַרְך.. ִיְתּבָ ֵעיָניו. ּבְ ְמֹאד. ְוָיָקר. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ָחִביב. הּוא.

ים. ל.ַהּיֹום,.ַאְך.ֲאָנׁשִ ר.ּכָ ּבָ ְהֶיה.ְלָהָאָדם.ֵלב.ִנׁשְ ּיִ ְוָהָיה.שֹוב.ׁשֶ

ב. ִמּלֵ ָלבֹוא. ְיכֹוִלים. י. ּכִ זֹאת. ם. ְלַקּיֵ ְיכֹוִלים. ֵאין. ֶכם. ֶעְרּכְ ּכְ

ה.ָאסּור.ְלָהָאָדם.ְלַגְמֵרי..ַעל. ּזֶ לֹום,.ׁשֶ ר.ְלַעְצבּות.ַחס.ְוׁשָ ּבָ ִנׁשְ

ר,. ּבָ ִנׁשְ ֵלב. לֹו. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ּיֹום. ּבַ ָעה. ׁשָ ֵאיֶזה. ְלַיֵחד. ְצִריִכין. ן. ּכֵ

ל. ָאר.ּכָ ַרְך.ֲאָבל.ׁשְ ר.ִלּבֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ּבֵ ַהְינּו.ְלִהְתּבֹוֵדד.ּוְלׁשַ ּדְ

ם,.ִסיָמן.מ"א. ְמָחה:.ׁשָ ׂשִ ּלֹו.ִיְהֶיה.ַרק.ּבְ ַהּיֹום.ּכֻ
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כ

ְתַרֵעם. ּמִ ִמי.ׁשֶ ַכַעס.ּוְברֶֹגז,.ּכְ הּוא.ּבְ מֹו.ִמי.ׁשֶ ַעְצבּות הּוא.ּכְ

ֵאינֹו. ׁשֶ ַעל. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ַרְך,. ִיְתּבָ ָעָליו. ּוִמְתלֹוֵנן.

א.ִלְפֵני. ְתַחּשֵ ֵבן.ַהּמִ ר.הּוא.ּכְ ּבָ ה.לֹו.ְרצֹונֹו..ֲאָבל.ֵלב.ִנׁשְ עֹוׂשֶ

ּנּו,. ְתַרֵחק.ִמּמֶ ּנִ ּקֹוֵבל.ּובֹוֶכה.ִלְפֵני.ָאִביו.ַעל.ׁשֶ ִתינֹוק.ׁשֶ ָאִביו.ּכְ

ם,.ִסיָמן.מ"ב. ן.ִסיָמן.ל"ד:.ׁשָ ן.עֹוד.ְלַקּמָ ְוַעּיֵ

כא

ֵלב. לֹו. ָהָיה. ִאם. ִסיָמן. ְוֶזה. ְמָחה,. ׂשִ א. ּבָ ר. ּבָ ִנׁשְ ֵלב. ַאַחר 
ם,.ִסיָמן.מ"ה. ְמָחה:.ׁשָ ְך.ְלׂשִ א.ַאַחר־ּכָ ּבָ ׁשֶ ר,.ּכְ ּבָ ִנׁשְ

כב

ָעה.ַאַחת. ב.ַעְצמֹו.ׁשָ ֵ ה.ְלַיּשׁ ְזּכֶ ּיִ דֹוָלה,.ׁשֶ ה.ּגְ ָצִריְך ָלֶזה.ְזִכּיָ

ִריִכין.ְלִהְתָחֵרש,. ּצְ ֶ ְהֶיה.לֹו.ֲחָרָשה.ַעל.ַמה.ּשׁ ּיִ ּיֹום.ְוׁשֶ ּבַ

י.ַהּיֹום.חֹוֵלף.ְועֹוֵבר.ֶאְצלֹו.ְוֵאין. ל.ָאָדם.זֹוֶכה.ָלֶזה,.ּכִ י.ָלאו.ּכָ ּכִ

ן. יו..ַעל.ּכֵ ל.ְיֵמי.ַחּיָ ַעם.ַאַחת.ּכָ ב.ַעְצמֹו.ֲאִפּלּו.ּפַ ֵ ַנאי.ְלַיּשׁ לֹו.ּפְ

ב.ַעְצמֹו.ֵהיֵשב. ֵ ַנאי.ּוְלַיּשׁ ר,.ִלְראֹות.ְלַיֵחד.לֹו.ּפְ ּבֵ ְצִריִכין.ְלִהְתּגַ

ְך.ָראּוי.לֹו. ּכָ עֹוָלם,.ִאם. ּבָ ה. ר.הּוא.עֹוׂשֶ יו.ֲאׁשֶ ַמֲעׂשָ ל. ּכָ ַעל.

ם,.ִסיָמן.מ"ז. ֵאּלּו:.ׁשָ ים.ּכָ ַמֲעׂשִ ְלַבּלֹות.ָיָמיו.ּבְ
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דֹוׁש. ַהּקָ ֵמָהַרב. ַתב־ָיד. ּכְ ְלָחן". ֻ ַהּשׁ "ַנַחת. ֵסֶפר. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

בָֹאר. ּמְ ַסח,.ׁשֶ ִהְלכֹות.ּפֶ עִרין.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ּבְ ׁשֶ ִמּשְ

ֵעיֵני. ְלַסּמֹות. הּוא. ְשָרא־ַאֲחָרא. ַהּסִ רּות. ּבְ ִהְתּגַ ר. ִעּקַ ׁשֶ ם,. ׁשָ

ְבִחיַנת:."לֹא.ַיְחּפֹץ. ָרָכיו,.ּבִ ָלל.ַעל.ּדְ ּלֹא.ְלִהְתּבֹוֵנן.ּכְ ָהָאָדם.ׁשֶ

ְוֶהָאַרת. ּכַֹח. עֹוֵרר. ּמְ ׁשֶ ֶכף. ּתֵ ֲאָבל. ְוכּו'".. ְתבּוָנה. ּבִ ִסיל. ּכְ

ַמת. ִנׁשְ ה'. "ֵנר. ִחיַנת. ּבְ ר,. ַהּנֵ אֹור. ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ָמה,. ׁשָ ַהּנְ

ָרָכיו,. ּדְ ַעל. ּוְלִהְתּבֹוֵנן. יו. ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש. ּפֵ ְלַפׁשְ ּוַמְתִחיל. ָאָדם",.

ה. ִעין.לֹו.ּוְמַעש.ִמן.ָהאֹור.ּדֹוֶחה.ַהְרּבֵ ֵהר.ְמַסּיְ א.ִלּשָ ֲאַזי:.ַהּבָ

י. ִדיָקה..ּכִ ֵעת.ַהּבְ עּור.ָחֵמץ.ּבְ ָבְרִכין.ַעל.ּבִ ּמְ ְך..ְוֶזה.ׁשֶ ִמן.ַהֹחשֶׁ

ַהְינּו. ָהָרע(. ֶצר. ַהּיֵ ד. ִמּצַ הּוא. )ׁשֶ ֶהָחֵמץ. ל. ׁשֶ ַעְצָמּה. ּבְ ִדיָקה. ַהּבְ

ָבר.הּוא.ַהְתָחַלת. יו,.ֶזה.ּכְ ַמֲעׂשָ ׁש.ּבְ ּפֵ ׂש.ּוְלַפׁשְ ְתִחיל.ְלַחּפֵ ּמַ ׁשֶ ּכְ

עּור: ַהּבִ

כג

ים. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ל. ּכָ ָיַסד. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ָאַמר: 

ְוָאַמר,. ִהְתּבֹוְדדּות.. ִעְנַין. ּבְ ְמֹאד. ָחָזק. ָהָיה. ׁשֶ ה. ִמּזֶ

ֵעת. לֹום,.ָהָיה.ּבְ ָ ֶלְך,.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ל.ּדָ ר.ִהְתּבֹוְדדּות.ׁשֶ ִעּקַ ׁשֶ

יַח. ר.ּוֵמׂשִ ָסִדין..ָאז.ָהָיה.ְמַדּבֵ ה.ַעְצמֹו.ּבְ תֹו.ְוִכּסָ ַכב.ַעל.ִמּשָ ָ ּשׁ ׁשֶ

ָכל. ּבְ ֶחה. "ַאׂשְ תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִלּבֹו. ל. ּכָ
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יל. ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִמי. ֵרי. ַאׁשְ ַאְמֶסה".. י. ַעְרׂשִ ִדְמָעִתי. ּבְ ִתי. ִמּשָ ַלְיָלה.

ם,.ִסיָמן.ס"ח. ם.ַהְנָהָגה.זֹו.ָהעֹוָלה.ַעל.ַהּכֹל:.ׁשָ ַעְצמֹו.ְלַקּיֵ

ָעה. ׁשָ ּבְ ְלָהָאָדם,. ּשֹוב. ׁשֶ דֹוׁשֹות,. ַהּקְ יחֹות. ּשִׂ ּבַ ַתב. ּכָ עֹוד 

יחֹו. ּפְֹך.ׂשִ יל.ַעְצמֹו.ִלׁשְ תֹו.ִליׁשֹן,.ְלַהְרּגִ ֹוֵכב.ַעל.ִמּשָ ּשׁ ׁשֶ

ַלֲעבֹוָדתֹו. ְלִהְתָקֵרב. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ׁשֹו,. ּוְלַבּקְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני.

ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ּבּוִרים. ּדִ ר. ְלַדּבֵ ָאז. זֹוֶכה. ֵאינֹו. ְוִאם. ַרְך.. ִיְתּבָ

ַעְצמֹו. יל. ַיְרּגִ ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. ָהֶאֶבן,. ִלּבֹו. רּות. ּבְ ִהְתּגַ ֵמֲחַמת.

ַעל. ֶזה. ַאַחר. ֶזה. כּופֹות. ּתְ ה. ַהְרּבֵ ִניחֹות. ּגְ ְוִלְגנַֹח. ַח. ְלִהְתַאּנֵ

ַרְך.. ה.ְלִהְתָקֵרב.ֵאָליו.ִיְתּבָ ְזּכֶ ּיִ ַרְך.ְוׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ָרחֹוק.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ׁשֶ

דֹוׁש."ִלּקּוֵשי. ִסְפרֹו.ַהּקָ ן.אֹות.מ"ו(..ּוְכָבר.ְמבָֹאר.ּבְ ן.ְלַקּמָ )ְוַעּיֵ

ֲאָנָחה. ַעל־ְיֵדי. ִלְזּכֹות. כֹוִלין. ּיְ ֶ ּשׁ ַמה. ּתֹורֹות. ה. ּמָ ּכַ מֹוֲהַר"ן".

ם: ן.ׁשָ ה,.ַעּיֵ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

כד

ְלִמי. רּו. ַזּמְ קי"ש(:. ָסִחים. )ּפְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו 

אֹותֹו. ַח. ְלַנּצֵ ְצִריִכין. י. ּכִ ֵמַח.. ְוׂשָ אֹותֹו. ִחין. ַנּצְ ּמְ ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְלָהָאָדם. ְדֶמה. ּנִ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ י. ּכִ ְבָיכֹול.. ּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ

ו. ה,.ְוַגם.ַעְכׁשָ ְלֵקל.ַהְרּבֵ ּקִ ַרְך.ֵאינֹו.רֹוֶצה.ְלָקְרבֹו.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ִיְתּבָ
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ָצִריְך. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ַרְך,. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ּכִ ָראּוי. ּכָ ִמְתַנֵהג. ֵאינֹו.

ַח.ַעְצמֹו.ְלָפָניו.ְוִלְפרֹשׁ. ּשֵ ּתַ יֹוֵתר.ּוְלִהׁשְ ק.ַעְצמֹו.ּבְ ָהָאָדם.ְלַחּזֵ

י.ַאף־ ַרֵחם.ָעָליו.ִויָקְרֵבהּו.ַלֲעבֹוָדתֹו,.ּכִ ּיְ ַרְך.ׁשֶ יו.ֵאָליו.ִיְתּבָ ּפָ ּכַ

רֹוֶצה. ׁשֶ ִנְמָצא. ְרֵאִלי.. ִיׂשְ ִאיׁש. ִלְהיֹות. רֹוֶצה. ֲאִני. י־ֵכן. ַעל־ּפִ

לֹו. ֵיׁש. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְוַהּשׁ ְבָיכֹול,. ּכִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ַח. ְלַנּצֵ

ם,.ִסיָמן.ס"ש. ְבָיכֹול:.ׁשָ ִחין.אֹותֹו.ּכִ ַנּצְ ּמְ ה.ׁשֶ ְמָחה.ִמּזֶ ׂשִ

ם,. ַתב.ׁשָ ּכָ "ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.קכ"ד.ׁשֶ ן ּבְ ְוַעּיֵ

ה,.ַעל. ַרְך.ִמּזֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.לֹו.ְלַהּשׁ ּיֵ ְמָחה.ׁשֶ ֲחַמת.ַהּשִׂ ּמֵ ׁשֶ

ַח.אֹותֹו.. ּיּוַכל.ְלַנּצֵ ִפיו.ׁשֶ ּבּוִרים.ּבְ ַעְצמֹו.ׁשֹוֵלַח.לֹו.ּדִ ן.הּוא.ּבְ ּכֵ

ֶאת. ַח. ְלַנּצֵ ָוָדם. ר. ְלָבׂשָ ר. ֶאְפׁשָ ָהָיה. לֹא. אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה. ִלי. ּבְ י. ּכִ

ֶזה. ַע.לֹו.ּבָ ַעְצמֹו.ְמַסּיֵ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ רּוְך־הּוא.ַאְך.ַהּשׁ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

"ל: ּנַ ּכַ

כה

ַרְך.ְלָפֵרׁש. ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ִעם.ַהּשׁ ָרֵאל.רֹוֶצה.ְלַדּבֵ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ ׁשֶ ּכְ

ָקְרבֹו. ּיְ ׁשֶ ּנּו. ִמּמֶ ׁש. ּוְלַבּקֵ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ

ל. ּכָ ִליְך. ַמׁשְ ְבָיכֹול. ּכִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָאז. ַרְך,. ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו.

לֹום,.ְוָכל.ָהֲעָסִקים. רֹוֶצה.ִלְגזֹר.ַחס.ְוׁשָ ֵזרֹות.ׁשֶ ִעְנָיָניו.ְוָכל.ַהּגְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ח"א.-.אֹות.כזִהׁשְ

. ..קיש..

ִליְך.ַהּכֹל. ְבָיכֹול..ְוהּוא.ַמׁשְ ֶהם.ּכִ ַרְך.עֹוֵסק.ּבָ הּוא.ִיְתּבָ ּלֹו,.ׁשֶ ׁשֶ

ּוְלָפֵרׁש. ִעּמֹו. ר. ְלַדּבֵ רֹוֶצה. ׁשֶ ָהִאיׁש. ְלֶזה. ַרק. ַעְצמֹו. ּופֹוֶנה.

ֵאָליו. ְלִהְתָקֵרב. ְעְזֵרהּו. ּיַ ׁשֶ ֵמִאּתֹו. ׁש. ְלַבּקֵ ְלָפָניו,. יָחתֹו. ׂשִ

ל. ִמּכָ ָרֵאל. ִיׂשְ ִנּצֹוִלין. יָלא. ִמּמֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ִנְמָצא. ַרְך.. ִיְתּבָ

ם,.ִסיָמן.ע'. ֵזרֹות.ָקׁשֹות.ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן:.ׁשָ ַהּגְ

כו

ִסיָמן. ם,. ׁשָ ים:. ִהּלִ ּתְ לֹוַמר. ְיכֹוִלים. ׂשֹורֹות.שֹובֹות. ּבְ ַעל־ְיֵדי 
צ"ז.

כז

ִוד. ּדָ ֲאָמָרם. ִאּלּו. ּכְ דֹוָלה. ּגְ ַמֲעָלה. ִהיא. ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת 

ֲאָמָרם. הּוא. י. ּכִ ַעְצמֹו.. ּבְ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ

אֹוֵמר. בֹות..ּוְכׁשֶ תֹוְך.ַהּתֵ ח.ּבְ רּוַח.ַהּקֶֹדׁש,.ְוָהרּוַח.ַהּקֶֹדׁש.ֻמּנָ ּבְ

יו.ֶאת.ָהרּוַח.ַהּקֶֹדׁש,. רּוַח.ּפִ ים,.הּוא.ְמעֹוֵרר.ּבְ ִהּלִ ְזמֹוֵרי.ּתְ ַהּמִ

ַעְצמֹו.. לֹום,.ּבְ ָ ֶלְך,.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ִאּלּו.ֲאָמָרם.ּדָ ב.ּכְ ֱחׁשָ ּנֶ ַעד.ׁשֶ

חֹון. ּשָ ּבִ ִלְהיֹות.לֹו. אֹות.ֶאת.ַהחֹוֶלה,. ְלַרּפְ ל.ְמֹאד. ְמֻסּגָ ְוהּוא.

יעֹו. יֹוׁשִ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ַעל־ְיֵדי. ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַעל. ַרק.

ָען. ָהָאָדם.ִנׁשְ מֹו.ׁשֶ ֶעֶנת..ּכְ ִחיַנת.ִמׁשְ חֹון.הּוא.ּבְ ּשָ ם..ְוַהּבִ ֵ ַהּשׁ
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יעֹו. ּיֹוׁשִ ׁשֶ ּבֹוֵשַח. ׁשֶ חֹון. ּשָ ַהּבִ ַעל. ָען. ִנׁשְ הּוא. ן. ּכֵ ה,. ּשֶ ַהּמַ ַעל.

ַעל־ ן. ְוַעל־ּכֵ ִלי.. ָען. ְלִמׁשְ ה'. ַוְיִהי. ִוד:. ּדָ ָאַמר. ׁשֶ מֹו. ּכְ ם.. ֵ ַהּשׁ

ְך. ְוִהְתַהּלֵ ָיקּום. ִאם. תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַהחֹוֶלה.. א. ִנְתַרּפֵ ְיֵדי־ֶזה.

י. ַ ַזע.ִיּשׁ ִחיַנת:.ְוָיָצא.ֹחֶשר.ִמּגֶ ה..ְוֶזה.ּבְ ַעְנּתֹו.ְוִנּקָ חּוץ.ַעל.ִמׁשְ ּבַ

ֲעִתיִדין. ִחיַנת:. ּבְ ְוֶזה. ִוד.. ּדָ ַרע. ִמּזֶ הּוא. ׁשֶ יַח. ָמׁשִ ַעל. ֱאַמר. ַהּנֶ

ְוִאיׁש. ִחיַנת:. ּבְ ֶעֶנת,. ׁשְ ַהּמִ ַעל־ְיֵדי. ֵמִתים,. ַחּיּו. ּיְ ׁשֶ יִקים. ַצּדִ

ַער. ֵני.ַהּנַ ֶעֶנת.ַעל.ּפְ ׁשְ .ַהּמִ ִחיַנת:.ְוָנַתּתָ ָידֹו,.ּבְ ַעְנּתֹו.ּבְ ִמׁשְ

ִבים. ָהֲעׂשָ ל. ּכָ ְוָאז. ִעּבּור. ִחיַנת. ּבְ הּוא. ֹחֶרף. ָאז:. ר. ּבֵ ּדִ ם  ּגַ

ֹחֶרף,.ְוֵהם.ָאז. ֵשל.ּכָֹחם.ּבַ י.ּבָ ּכִ ם.ֵמִתים,. ּלָ ּכֻ ָמִחים. ְוַהּצְ

ל. ּכָ ָאז. ֵלָדה. ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ִיץ. ַהּקַ א. ּבָ ּוְכׁשֶ ִמיָתה.. ְבִחיַנת. ּבִ

ּיֹוְצִאים. ׁשֶ ים,.ְוָאז.שֹוב.ְוָיֶפה.ְמֹאד.ּכְ ִבים.ִנְתעֹוְרִרים.ְוַחּיִ ָהֲעׂשָ

ה.ְוַתֲחנּוִנים.ּוְתׁשּוָקה.ְוַגְעּגּוִעים. ִפּלָ יָחה.זֹו.ּתְ ֶדה..ׂשִ ּשָׂ ָלׂשּוַח.ּבַ

ִלְחיֹות. ְתִחיִלים. ַהּמַ ֶדה. ַהּשָׂ יַח. ׂשִ ל. ּכָ ְוָאז. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

תֹו:. יָחתֹו.ּוְתִפּלָ תֹוְך.ׂשִ ם.ִנְכָסִפים.ְוִנְכָלִלים.ּבְ ּלָ ְוִלְצֹמַח,.ָאז.ּכֻ

ם,.ִסיָמן.צ"ח. ׁשָ

ֵצא. ִחיַנת.ַוּיֵ ה.ּבְ ּזֶ ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ב'.ִסיָמן.א'.ׁשֶ ן ּבְ ְוַעּיֵ

יַח. ׂשִ ל. ּכָ ִעם. ָהְיָתה. תֹו. ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ֶדה. ּשָׂ ּבַ ָלׂשּוַח. ִיְצָחק.
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ן. ַעּיֵ תֹו,. ִפּלָ ּתְ ְלתֹוְך. ּכָֹחם. רּו. ִחּזְ ֶדה. ַהּשָׂ יַח. ׂשִ ל. ּכָ ׁשֶ ֶדה. ַהּשָׂ

ם: ׁשָ

כח

חֹות. ּבָ ׁשְ ירֹות.ְוַהּתִ ִ ֹמַע.ַהּשׁ ָאַמר: ִאם.ָהָיה.ָהָאָדם.זֹוֶכה.ִלׁשְ

יָרה. ׁשִ אֹוֵמר. ב. ָוֵעׂשֶ ב. ֵעׂשֶ ל. ּכָ ֵאיְך. ִבים,. ָהֲעׂשָ ל. ׁשֶ

ָלל,. ֶבת.חּוץ.ּכְ ה.ּוְבִלי.ׁשּום.ַמֲחׁשֶ ִנּיָ ִלי.ׁשּום.ּפְ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ן. ּכֵ ְוַעל. ֶהם.. ּלָ ׁשֶ יָרה. ִ ַהּשׁ ֶאת. ֹוְמִעין. ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוָנֶאה. ָיֶפה. ה. ּמָ ּכַ

ׁשֹון:. זֹו.ַהּלָ ִיְרָאה.)ְוָאַמר.ּבְ ם.ּבְ ֵ יֵניֶהם.ַלֲעבֹד.ֶאת.ַהּשׁ שֹוב.ְמֹאד.ּבֵ

ֵני. ּפְ ַעל. ּוְלִהְתּבֹוֵדד. ֵזייא(. ין. ְצִויׁשִ ַזיין. ְפרּום.צּו. יש. ּגִ ֶזעֶהר. ִאיז. ֶעס.

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ ם. ׁשָ ּפְֹך. ְוִלׁשְ ָהָאֶרץ,. ּדּוֵלי. ּגִ ין. ּבֵ ֶדה. ַהּשָׂ

ן,. ם.ּכֵ ָאַמר.ּגַ יחֹות.)ִסיָמן.רכ"ז(.ׁשֶ ַהּשִׂ ן.עֹוד.ּבְ ֱאֶמת,.ְוַעּיֵ ַרְך.ּבֶ ִיְתּבָ

ְמקֹום. ּבִ ָלִעיר. ִמחּוץ. ִיְהֶיה. ַהִהְתּבֹוְדדּות. ׁשֶ יֹוֵתר. ּשֹוב. ׁשֶ

ם,.ִסיָמן. ב:.ׁשָ ְתעֹוֵרר.ַהּלֵ ּיִ ִבים.ּגֹוְרִמים.ׁשֶ י.ָהֲעׂשָ "ל..ּכִ ּנַ ִבים.ּכַ ֲעׂשָ

קס"ג.

כט

ִלּבֹו. א. ְוִלּשָׂ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִלְצעֹק. ָאָדם. ל. ּכָ ָצִריְך. ָאַמר: 

ַעל. לּוי. ּתָ ם. ַהּיָ ֶאְמַצע. ּבְ הּוא. ִאּלּו. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ֵאָליו.
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ֵאין. ַמִים,.ַעד.ׁשֶ ָ ֲעָרה,.ְורּוַח.ְסָעָרה.סֹוֵער.ַעד.ֵלב.ַהּשׁ חּוש.ַהּשַׂ

ִלְצעֹק..ֲאָבל. ֲאִפּלּו. ַנאי. ּפְ ֵאין. ׁשֶ ְוִכְמַעש. ֲעׂשֹות. ּלַ יֹוְדִעין.ַמה.

א.ֵעיָניו.ְוִלּבֹו. י.ִאם.ִלּשָׂ אי.ֵאין.לֹו.ֵעָצה.ּוָמנֹוס,.ּכִ ַוּדַ ֱאֶמת.ּבְ ּבֶ

ֵעת. ָכל. ּבְ ְצִריִכין. ְוָכְך. ַרְך.. ִיְתּבָ ֵאָליו. ְוִלְצעֹק. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

דֹוָלה. ָנה.ּגְ ַסּכָ י.ָהָאָדם.ּבְ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתּבֹוֵדד.ְוִלְצעֹק.ְלַהּשׁ

ם,.ִסיָמן.קי"ז. ַנְפׁשֹו:.ׁשָ ל.ֶאָחד.ּבְ ר.יֹוֵדַע.ּכָ ֲאׁשֶ ֶזה.ָהעֹוָלם.ּכַ ְמֹאד.ּבְ

ל

ח. י.ְלָפָניו,.ְוהּוא.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ָהָיה.ֻמּנָ ַעם ַאַחת.ָעַמְדּתִ ּפַ

דֹוׁש. ַהּקָ יו. ּפִ ִמּתֹוְך. ֵאּלּו. ּבּוִרים. ּדִ ְוִנְזְרקּו. תֹו,. ִמּשָ ַעל.

אֹול. ֶשן.ׁשְ ר.ֶזה[.ִמּבֶ ער.ִעיֶקר.ִאיז.]ָהִעּקָ ׁשֹון:."ּדֶ זֹו.ַהּלָ ְוָאַמר.ּבְ

ם,.ִסיָמן.ש"ב. י":.ׁשָ ְעּתִ ּוַ ׁשִ

ה,. ַהּזֶ ּבּור. ַהּדִ ם. ׁשָ ִביא. ּמֵ ׁשֶ ֵסֶפר."ָעִלים.ִלְתרּוָפה",. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ל. ּכָ ַדְעּתֹו. ּבְ נֹוֵפל. ֶאָחד. ְוָכל. ׁשֹון:. ַהּלָ זֹו. ּבְ ם. ׁשָ ְוָכַתב.

ִאּלּו.ָיַרד. ִאּלּו.ָעָליו.לֹא.ֶנֱאַמר.זֹאת,.ּכְ ְדֶמה.לֹו.ּכְ ּנִ ְך,.ַעד.ׁשֶ ּכָ

כֹחֹו.ִלְצעֹק.עֹוד,. לֹום,.ּוְכִאּלּו.ֵאין.ּבְ אֹול.ַחס.ְוׁשָ ֶשן.ׁשְ יֹוֵתר.ִמּבֶ

ִחּיֹות. ה.ְמֹאד.ְוֵאינֹו.מֹוִעיל.לֹו,.ְועֹוד.ּדְ ָבר.ָצַעק.ַהְרּבֵ ּוְכִאּלּו.ּכְ

יֹוֵדַע. ֲאִני. י. ּכִ הּוא,. ֵכן. לֹא. ּוֶבֱאֶמת. ה.. ְוָכֵאּלֶ ה. ֵאּלֶ ּכָ ה. ַהְרּבֵ
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ם.ְוכּו'..ְוַעל. ָבָריו.ּגַ ָכל.ּדְ ן.ּבְ ּוֵ הּוא.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ּכִ ָהֱאֶמת,.ׁשֶ

ם: ן.ׁשָ ל.ֶאָחד.ְוֶאָחד.ְוכּו'.ַעּיֵ ּכָ

לא

ִפי. ִריְך.ִלְנהֹג.ּכְ ּצָ ְלָכל ֶאָחד.ְוֶאָחד.ֵיׁש.ַהְנָהגֹות.ְמֻיָחדֹות.ׁשֶ

ֲאָבל. ָמתֹו.. ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש. ּוְכִפי. ַגם. ּפָ ֶ ּשׁ ַמה. ן. ְלַתּקֵ ִריְך. ּצָ ׁשֶ

יֹום. ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ ּפְֹך. ְוִלׁשְ ַהִהְתּבֹוְדדּות.

ֶזה. ב.ּבָ ֻחּיָ ּמְ ָלִלית,.ׁשֶ ִרים.ּבֹו,.ֶזה.הּוא.ַהְנָהָגה.ּכְ ַדּבְ ּמְ ּוְבָלׁשֹון.ׁשֶ

ְלָחן. ְוֵכן.ִלּמּוד.ׁשֻ יו.. ַחּיָ ְיֵמי. ל. ּכָ ָכל.יֹום. ּבְ ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ל.ֶאָחד. ּכָ

ם,.ִסיָמן. "ל:.ׁשָ ּנַ ָלִלית.ּכַ ן.ַהְנָהָגה.ּכְ ם.ּכֵ ָכל.יֹום.ֶזה.הּוא.ּגַ ָערּוְך.ּבְ

קפ"ה.

ֶזה: לּוִיים.ֶזה.ּבָ ּתְ ם.ׁשֶ בָֹאר.ׁשָ ּמְ ן.סֹוף.אֹות.נ"ש.ׁשֶ ן ְלַקּמָ ְוַעּיֵ

לב

ָלֶהם. ֵאין. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ִרים. ׁשֵ ּכְ ִנְמָצִאים. אי. ַוּדַ ּבְ ָאַמר: 

ְמבָֹהִלים. אֹוָתם. קֹוֵרא. ֲאִני. ֲאָבל. ִהְתּבֹוְדדּות,.

יַח.ְוִיְקְראּו.אֹוָתם,. בֹוא.ָמׁשִ ּיָ ׁשֶ לּוִשים(,.ּוִפְתֹאם.ּכְ ִלים.)ּפְ ּוְמֻבְלּבָ

ַהַהְנָהָגה. ּבְ ְתַנֵהג. ּמִ ׁשֶ ִמי. ֲאָבל. ִלים.. ּוְמֻבְלּבָ ְמעָֹרִבים. ִיְהיּו.

ַאַחר. ָהָאָדם. מֹו. ּכְ ּדֹוֶמה. ִיְהֶיה. ִהְתּבֹוְדדּות,. ל. ׁשֶ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ
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ְעּתֹו.נֹוָחה. ן.ִיְהֶיה.ּדַ ֶבת.ֵהיֵשב..ּכֵ ֶ ְעּתֹו.נֹוָחה.ּוְמֻיּשׁ ּדַ ָנה,.ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ם,.ִסיָמן.רכ"ח. ִלי.ְמהּוָמה.ּוִבְלּבּול:.ׁשָ ֶבת.ָעָליו.ּבְ ֶ ּוְמֻיּשׁ

לג

ם. ֵ ְלַהּשׁ ְך. ּכָ ל. ּכָ ְך. ִנְמׁשָ ִלּבֹו. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ְרֵאִלי. ִיׂשְ ְלִאיׁש. ָראּוי 

ִיְתעֹוֵרר. ים,. ֲאָנׁשִ ין. ּבֵ הּוא. ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו. ׁשֶ ַעד. ַרְך,. ִיְתּבָ

ּוְבִהְתעֹוְררּות. דֹוָלה. ּגְ ְתׁשּוָקה. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ם,.ְוִיְצַעק.ֵאָליו.ְלַהּשׁ ֵ א.ָיָדיו.ְוִלּבֹו.ְלַהּשׁ ִנְמָרץ,.ְוִיּשָׂ

ַעְזֵבִני.ה'.ֱאלָֹהי",. ֶפׁש.ּוְבִהְתעֹוְררּות.ִנְפָלא:."ַאל.ּתַ ְכלֹות.ַהּנֶ ּבִ

ה. ִחּנָ ּתְ ל. ׁשֶ ָנִעים. קֹול. ּבְ ה. ַהּזֶ סּוק. ַהּפָ ְוָאַמר. ָיָדיו. ָאז. ְוֵהִרים.

ם,.ִסיָמן.ר"ל. ַרְך:.ׁשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ְוַגְעּגּוִעים.ִלְפֵני.ַהּשׁ

לד

ר. ּבָ י.ֵלב.ִנׁשְ ֹחָרה,.ּכִ ר.ְלָמָרה.ׁשְ ּבָ ין.ֵלב.ִנׁשְ ּבֵ ָאַמר: ַהִחּלּוק.ׁשֶ

ין.ָהעֹוָלם.ַיֲחִזיר.ָפָניו. עֹוֵמד.ּבֵ ׁשֶ ֲאִפּלּו.ּכְ ְך,.ׁשֶ הּוא.ּכָ

תֹוְך. ַעְצָמּה,.ּבְ ָעה.ּבְ ל.עֹוָלם.ְוכּו'..ּוְבאֹוָתּה.ׁשָ ְויֹאַמר:.ִרּבֹונֹו.ׁשֶ

עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו. ַעְצמֹו,. ּבְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ָאַמר. ְך,. ּכָ

ִנְמָרץ. ּתֹוְקקּות. ִהׁשְ ּבְ ָיַדִים. יַאת. ּוִבְנׂשִ ִנְפָלא. ִהְתעֹוְררּות. ּבְ

ם,.ִסיָמן.רל"א. ַדְרּכֹו:.ׁשָ ּכְ
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לה

ּבֹור.ֶאָחד.ָחַגר.ָמְתָניו.ִלְכּבֹשׁ.חֹוָמה.ֲחָזָקה,. ל,.ּגִ ָאַמר ְלָמׁשָ

ַער. ַ ַער,.ָהָיה.ָארּוג.ַעל.ַהּשׁ ַ א.ֶאל.ַהּשׁ ּבָ ׁשֶ ְך.ּכְ ְוַאַחר־ּכָ

שּות. ׁשְ ֵיׁש. ְוִכי. ַער.. ַ ַהּשׁ ֶאת. ַתם. ּסָ ׁשֶ ִביׁש. ַעּכָ ִמּקּוֵרי. ַמְשֶוה.

ַהּקּוֵרי. ל. ׁשֶ ִתיָמה. ַהּסְ ֵמֲחַמת. ְלַחְמּתֹו. ִמּמִ ֲחזֹר. ּיַ ׁשֶ ה. ִמּזֶ יֹוֵתר.

ַעל־ְיֵדי. ׁשֶ ּבּור.. ַהּדִ הּוא. ר. ָהִעּקָ ָאַמר:. ְך. ְוַאַחר־ּכָ ִביׁש.. ַעּכָ

ְוָאַמר. ְלָחמֹות.. ַהּמִ ל. ּכָ ַח. ּוְלַנּצֵ ַהּכֹל. ִלְכּבֹשׁ. ְיכֹוִלים. ּבּור. ַהּדִ

ר.הּוא. ָבה.ֲאָבל.ָהִעּקָ ֲחׁשָ ּמַ כֹוִלין.ְלִהְתּבֹוֵדד.ּבַ ּיְ י.ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ַעל. ה. ׁשֶ ּקָ ֶ ּשׁ ַמה. ְלִעְנַין. יָלא,. ִמּמֵ ל. ְמׁשָ ַהּנִ ּוְמבָֹאר. ּבּור.. ַהּדִ

ִלּבֹו,.ְוָכל.ֶזה.ֵמֲחַמת. ּבְ ֶ ַרְך.ַמה.ּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ִלְפֵני.ַהּשׁ ָהָאָדם.ְלַדּבֵ

אי.הּוא. ה..ּוְבַוּדַ ָ ְקֻדּשׁ ֵאין.לֹו.ַעּזּות.ּדִ ּלֹו,.ׁשֶ ה.ּוְכֵבדּות.ׁשֶ ּבּוׁשָ

ִמְלָחָמה. ִדּבּורֹו. ּבְ ִלְכּבֹשׁ. רֹוֶצה. הּוא. ֲהלֹא. י. ּכִ דֹול,. ּגָ שּות. ׁשְ

ָסמּוְך. הּוא. ׁשֶ ּכְ ו. ְוַעְכׁשָ ֶצר.. ַהּיֵ ִמְלֶחֶמת. הּוא. ׁשֶ ֲחָזָקה,.

ר.חֹומֹות. ּבֵ ּוְלׁשַ ְוִלְכּבֹשׁ. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ר.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְלַהְתִחיל.ְלַדּבֵ

ה. ַקּלָ ְמִניָעה. ִביל. ּוִבׁשְ ּבּור,. ַהּדִ ַעל־ְיֵדי. ָעִרים. ׁשְ ְוִלְפּתַֹח.

ַעְצמֹו. ֶאת. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ִיְמַנע. ְוַכּיֹוֵצא. ְעּתֹו. ּדַ ֵמֲחִליׁשּות.

קּוֵרי. ל. ׁשֶ ִלְסִתיָמה. ֶבת. ֶנֱחׁשֶ ַהּזֹאת. ִניָעה. ַהּמְ ֲהלֹא. ר.. ַדּבֵ ִמּלְ

ּשֹוב. ִדּבּורֹו..ְוָאַמר.ׁשֶ ר.ּבְ ּבֵ רֹוֶצה.ְלׁשַ ֶנֶגד.ַהחֹומֹות.ׁשֶ ִביׁש.ּכְ ַעּכָ
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ָעה.ַאַחת. ּיֹום..ׁשָ עֹות.ּבַ י.ׁשָ ּתֵ ְהֶיה.ְלָהָאָדם.ִהְתּבֹוְדדּות.ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ר.ְוַיֲערְֹך.ִלּבֹו.ְלָכְך..ְוַאַחר־ ּתֹוֵקק.ְוָיִכין.ַעְצמֹו.ְלַדּבֵ ֵלְך.ְוִיׁשְ ּיֵ ׁשֶ

ם,.ִסיָמן.רל"ב. ָעה.ֶאָחת:.ׁשָ ר.ׁשָ ְך.ְיַדּבֵ ּכָ

לו

ְגדֹו.ָקרּוַע. ל,.ַהְינּו.ִאם.ּבִ ּלֵ ָבר.ְצִריִכין.ְלִהְתּפַ ל.ּדָ ָאַמר: ַעל.ּכָ

ֶגד. ן.לֹו.ּבֶ ּתֵ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ְוָצִריְך.ְלֶבֶגד,.ִיְתּפַ

דֹול.ְוָדָבר.ָקָשן,.ַעל.ַהּכֹל. ָבר.ּגָ ֶזה.ּדָ ּיֹוֵצא.ּבָ ּכַ ל. ִלְלּבֹשׁ..ְוֵכן.ּכָ

ַמה. ל. ּכָ ַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִמיד. ּתָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו. יל. ַיְרּגִ

ַהְינּו. ר,.ּדְ ל.ַעל.ָהִעּקָ ּלֵ ר.ְלִהְתּפַ ָהִעּקָ י.ׁשֶ ְחַסר.לֹו..ַאף־ַעל־ּפִ ּיֶ ֶ ּשׁ

ַרְך,.ַאף־ַעל־ ִיְתּבָ ַרְך.ְלִהְתָקֵרב.ֵאָליו. ִיְתּבָ ם. ֵ ַעל.ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ

ֵאינֹו.ִמְתַנֵהג. ל..ְוָאַמר:.ִמי.ׁשֶ ּלֵ ם.ַעל.ֶזה.ְצִריִכין.ְלִהְתּפַ י־ֵכן.ּגַ ּפִ

ּוַפְרָנָסה. ָגִדים. ּבְ לֹו. נֹוֵתן. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ְך,. ּכָ

ן. ם.ּכֵ ּגַ ֵהָמה.ׁשֶ מֹו.ּבְ ל.ִחּיּותֹו.הּוא.ּכְ ְוִהְצָשְרכּות.ִחּיּותֹו,.ֲאָבל.ּכָ

יְך. ֵאינֹו.ַמְמׁשִ י.ֵמַאַחר.ׁשֶ ַרְך.נֹוֵתן.ָלּה.ַלְחָמּה.ְוכּו'..ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ל.ִחּיּותֹו. ן.ּכָ ַרְך,.ַעל.ּכֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ִפּלָ ל.ִחּיּותֹו.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ּכָ

ל. יְך.ּכָ י.ָהָאָדם.ָצִריְך.ְלַהְמׁשִ ׁש..ּכִ ֵהָמה.ַמּמָ מֹו.ִחּיּות.ּבְ הּוא.ּכְ

ה.ְוַתֲחנּוִנים. ִפּלָ ַרְך.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ם.ִיְתּבָ ֵ ִחּיּותֹו.ְוִהְצָשְרכּותֹו.ֵמַהּשׁ

י.ָנָתן,.ֵזֶכר. ְוָקא..ּוַפַעם.ַאַחת.ָאַמר.ְלַתְלִמידֹו.מֹוֵרנּו.ָהַרב.ַרּבִ ּדַ
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ָהָיה.ְקָצת.ֻמְכָרח. ָבר.ָקָשן.ּוָפחּות.ְמֹאד.ׁשֶ יק.ִלְבָרָכה,.ַעל.ּדָ ַצּדִ

י. ּתֹוֵמם,.ּכִ ַרְך?".ְוָעַמד.ִמׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ .ַעל.ֶזה.ְלַהּשׁ ְלּתָ ּלַ לֹו:."ִהְתּפַ

ָבר. ַרְך.ַעל.ּדָ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ֵעיָניו.ְלִהְתּפַ ָבר.ְלֶפֶלא.ּבְ ָהָיה.ַהּדָ

לֹו. ְוָאַמר. ָעָנה. יֹוֵתר.. ּבְ ֻמְכָרח. ָהָיה. לֹא. י. ּכִ ְוַגם. ֶזה. ּכָ חּות. ּפָ

ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ בֹוְדָך. ּכְ ֶזה. ֵאין. ַמּה(. ּתֵ ְלׁשֹון. )ּבִ

עֹוָלם.ְצִריִכין. ּבָ ָבִרים.ׁשֶ ל.ַהּדְ ַעל.ּכָ ָלל.ׁשֶ ֶזה?.ְוַהּכְ ָבר.ָקָשן.ּכָ ּדָ

ם,.ִסיָמן.רל"ג. ַרְך:.ׁשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ְלִהְתּפַ

לז

ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ קּות. ִהְתַחּזְ ְלִעְנַין. ָאַמר 

ה.ְוִנְדֶמה. ִנים.ַהְרּבֵ קֹונֹו..ֲאִפּלּו.ִאם.עֹוְבִרים.ָיִמים.ְוׁשָ

י־ֵכן. לּום,.ַאף־ַעל־ּפִ יָחתֹו.ְוִדּבּוָריו.ּכְ ׂשִ ַעל.ֲעַדִין.ּבְ ּלֹא.ּפָ לֹו.ׁשֶ

ם.. ים.רֹשֶׁ ּבּוִרים.עֹוׂשִ אי.ַהּדִ ַוּדַ ֱאֶמת.ּבְ י.ּבֶ ָלל,.ּכִ ה.ּכְ ַאל.ִיּפֹל.ִמּזֶ

י. ַאף־ַעל־ּפִ ָהֶאֶבן,. ַעל. ַהּיֹוְרִדים. ַמִים. מֹו. ּכְ ל,. ָמׁשָ ֶרְך. ּדֶ ַעל.

ר. ִנּכָ ְוֵאין. ה. ׁשָ ַהּקָ ָהֶאֶבן. ֶנֶגד. ּכְ ּכַֹח. ִים. ְלַהּמַ ֵאין. ׁשֶ ְדֶמה. ּנִ ׁשֶ

ַעל. יֹוְרִדים. ִים. ַהּמַ ׁשֶ ּכְ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ָהֶאֶבן,. ּבְ ִים. ַהּמַ ם. רֹשֶׁ

ָהֶאֶבן. ּבְ ֶנֶקב. ים. ְרצּוִפים.ֵהם.עֹוׂשִ ים. ְזַמּנִ ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ ָהֶאֶבן.

ר.ּבֹו. מֹו.ֵכן.ֲאִפּלּו.ִאם.ִלּבֹו.ֵלב.ָהֶאֶבן.ְוֵאין.ִנּכָ חּוׁש..ּכְ ְרֶאה.ּבְ ּנִ ּכַ

ִמים. ַהּיָ ְרבֹות. ּבִ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ תֹו,. ּוְתִפּלָ ּבּוָריו. ּדִ ם. רֹשֶׁ
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מֹו. ּכְ ְוִדּבּוָריו,. יָחתֹו. ׂשִ ַעל־ְיֵדי. ָהֶאֶבן. ִלּבֹו. ֵקב. ִיּנָ ִנים. ָ ְוַהּשׁ

ם,.ִסיָמן.רל"ד. "ל:.ׁשָ ּנַ ֲחקּו.ָמִים.ּכַ ֲאָבִנים.ׁשָ

לח

ת.קֶֹדם.ִמְנָחה.ְיכֹוִלין. ּבָ ֶעֶרב.ׁשַ אֹוְמִרים.ּבְ "הֹודּו".ׁשֶ ָאַמר: ּבְ

ם. ׁשָ י. ּכִ ם.. ׁשָ יָחתֹו. ׂשִ ל. ּכָ ּוְלָפֵרׁש. ְמֹאד. ִלּבֹו. ר. ּבֵ ְלׁשַ

ם,. ׁשָ ָבר:. ל.ּדָ ֶפׁש.ּוֵמִעְנַין.ְצָעָקה.ַעל.ּכָ ר.ֵמִעְנַין.ָצרֹות.ַהּנֶ ְמַדּבֵ

ִסיָמן.ע"ר.

לט

ְהֶיה.לֹו.ֶחֶדר.ְמֻיָחד,.לֹו.ְלַבּדֹו,.ַלֲעסֹק. ּיִ טֹוב ְמֹאד.ְלָהָאָדם.ׁשֶ

ינֹו. יָחה.ּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות.ְוׂשִ ם.ּוִבְפָרש.ּבְ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ם.ּבַ ׁשָ

ֶחֶדר. ִבין.ּבְ ּיֹוׁשְ ַעְצָמּה.ׁשֶ יָבה.ּבְ ֲאִפּלּו.ַהְיׁשִ ְלֵבין.קֹונֹו..ְוָאַמר.ׁשֶ

זֹוֶכה. ֵאינֹו. ׁשֶ ִמי. ֲאִפּלּו. ַאְך. ְמֹאד.. שֹוב. ֶזה. ם. ּגַ ְלַבּדֹו,. ְמֻיָחד.

ם.הּוא.ָיכֹול.ִלְמצֹא. י־ֵכן.ּגַ ְהֶיה.לֹו.ֶחֶדר.ְמֻיָחד,.ַאף־ַעל־ּפִ ּיִ ׁשֶ

ינֹו. ּבֵ ר. ּוְלַדּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות. ל. ׁשֶ זֹו. ְלַהְנָהָגה. ְחּבּולֹות. ּתַ ה. ּמָ ּכַ

ן.ֶחֶדר.ְמֻיָחד,. ם.ּכֵ ית.הּוא.ּגַ ּלִ ַחת.ַהּשַ י.ּתַ ְלֵבין.קֹונֹו..ְוָאַמר,.ּכִ

ינֹו.ְלֵבין. ר.ּבֵ ית.ַעל.ֵעיָניו.ְיכֹוִלים.ְלַדּבֵ ּלִ ִלין.ַהּשַ ְלׁשְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ י.ּכְ ּכִ

ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ְיכֹוִלין. ם. ּגַ רֹוֶצה.. ֶ ּשׁ ַמה. קֹונֹו.
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ְמבָֹאר. ִדין,.ּכַ ַהּסָ ה.ַעְצמֹו.ּבְ תֹו.ּוְמַכּסֶ ֹוֵכב.ַעְצמֹו.ַעל.ִמּשָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

לֹום.. ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ּדָ ְך.ָנַהג.ַעְצמֹו. ּכָ ׁשֶ ְלֵעיל.אֹות.כ"ג.

לֹוֵמד. הּוא. ׁשֶ ֲאֵחִרים. רּו. ְוִיְסּבְ ֶפר. ַהּסֵ ַעל. ב. ֵליׁשֵ ְיכֹוִלין. ם. ּגַ

ִלְמצֹא. ְיכֹוִלים. ְועֹוד. קֹונֹו.. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ר. ְלַדּבֵ ָאז. ָיכֹול. ְוהּוא.

ַהַהְנָהָגה.זֹו. ֱאֶמת.ִלְנהֹג.ַעְצמֹו.ּבְ ָחֵפץ.ּבֶ ְחּבּולֹות,.ִמי.ׁשֶ ה.ּתַ ּמָ ּכַ

ה. ָ ֻדּשׁ ִהיא.ְיסֹוד.ׁשֶֹרׁש.ַהּקְ ל.ִהְתּבֹוְדדּות.ָהעֹוָלה.ַעל.ַהּכֹל,.ׁשֶ ׁשֶ

יֹוֵתר. שֹוב. ֲאָבל. ָעִמים,. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ָבר. ּכְ ְמבָֹאר. ּכַ ֳהָרה. ְוַהּשָ

ם,.ִסיָמן.רע"ד.רע"ה. "ל:.ׁשָ ּנַ ְהֶיה.לֹו.ֶחֶדר.ְמֻיָחד.ּכַ ּיִ ל.ׁשֶ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

מ

ְצָעָקה. ה,.ּבִ ּקָ ָמָמה.ּדַ קֹול.ּדְ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְיכֹוִלים ִלְצעֹק.ְלַהּשׁ

י.ֵאינֹו. ָלל..ּכִ ַמע.ּכְ דֹוָלה.ְמֹאד,.ְוׁשּום.ָאָדם.לֹא.ִיׁשְ ּגְ

ָעָקה. ַהּצְ ֵהיֵשב. ר. ְמַצּיֵ הּוא. ַרק. ַלחּוץ. קֹול. ׁשּום. מֹוִציא.

ם,.ִסיָמן.ש"ז. ל.ָהִעְנָין:.ׁשָ ְפִנים.ּכָ ן.ּבִ ָבה,.ְוַעּיֵ ֲחׁשָ ּמַ ּבַ

מא

לֹו. נּו. ּתְ ּיִ ׁשֶ ָפה,. ַהּקָ ּבְ יף. ְלַהּקִ ְרּכֹו. ּדַ ַהֶחְנָוִני. ֲהלֹא. ָאַמר: 

יְשִליְך. ְלַאַחר.ְזַמן..ּוַמּדּוַע.לֹא.יֹאַמר.ָהָאָדם.ֵאיֶזה.ַקּפִ

ח. ֻמּנָ ְוִיְהֶיה. ִמְצוֹות,. ָאר. ׁשְ ַלֲעׂשֹות. אֹו. ִלְלֹמד,. אֹו. ים,. ִהּלִ ּתְ
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ה. ְגּבֶ ּיִ ְצָשֵרְך.ָלֶזה.ׁשֶ ּיִ י.ִיְהֶיה.ְזַמן.ׁשֶ ּומּוָכן.ֶאְצלֹו.ְלֵעת.ַהּצֶֹרְך..ּכִ

ּנֹוֵתן.ַהֶחְנָוִני.ְסחֹוָרה. מֹו.ׁשֶ תֹו,.ּוַמּדּוַע.לֹא.ִיְהֶיה.ּכְ ָכרֹו.ּוְפֻעּלָ ׂשְ

ם,.ִסיָמן.רס"ש. ָפה:.ׁשָ ַהּקָ ּבְ

מב

ק. י־ֵכן.ְיַחּזֵ הּוא,.ַאף־ַעל־ּפִ מֹו.ׁשֶ ָאַמר: ֲאִפּלּו.ִאם.ָהָאָדם.ּכְ

ְוָאַמר. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלָבבֹו. ץ.ֶאת. ִויַאּמֵ

ל. ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵעיַני.ֵמַהּשׁ ִלּבֹו:.ֲהלֹא.ִאם.ֲאִני.ָרחֹוק.ּבְ ֲחׁשֹב.ּבְ ּיַ ׁשֶ

ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ א,. ַרּבָ ַאּדְ ן. ּכֵ ִאם. ֲעוֹונֹוַתי,. ִרּבּוי. ֵמֲחַמת. ְך. ּכָ

ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ֲהלֹא. י. ּכִ ְיָקא.. ּדַ ַיִדי. ַעל. ה. ִפּלָ ַהּתְ

ָרֵאל.ֵאיָנּה. ֵעי.ִיׂשְ ת.ּפֹוׁשְ ִפּלַ ּה.ִמּתְ ֵאין.ּבָ ה.ׁשֶ ִפּלָ ל.ּתְ ִלְבָרָכה:.ּכָ

ן,.ִאם.ֲאִני. ָנה..ְוִאם.ּכֵ ּה.ֶחְלּבְ ָהָיה.ּבָ שֶֹרת.ׁשֶ ה,.ְוַיְלִפיַנן.ִמּקְ ִפּלָ ּתְ

ֵלמּות. ׁשְ ל. ּכָ א,. ַרּבָ ַאּדְ ן. ּכֵ לֹום,.ִאם. ְוׁשָ ָרֵאל.ַחס. ִיׂשְ ֵעי. פֹוׁשְ ּכְ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. ֲאִני. אי. ּוְבַוּדַ "ל.. ְוַכּנַ ְיָקא. ּדַ ָיִדי. ַעל. ה. ִפּלָ ַהּתְ

ם. ֵ ַהּשׁ י. ַחְסּדֵ ּבְ ְוִלְבשַֹח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵתר. ּבְ

ַיִדי. ְיָקא.ַעל. ּדַ א,. ַרּבָ ַאּדְ י. ּכִ ִתי,. ִפּלָ ּתְ ם.ֶאת. ּגַ ל. ִויַקּבֵ ַמע. ׁשְ ּיִ ׁשֶ

לֹא. ּבְ ר.ְלַהְקִשיר.ְקשֶֹרת. י.ִאי.ֶאְפׁשָ ּכִ ה.. ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ר.ׁשְ ִעּקַ

שֶֹרת,.ּוְכמֹו.ֵכן. ֵלמּות.ַהּקְ ָנה.הּוא.ׁשְ ם.ֶחְלּבְ ּגַ ָנה,.ִנְמָצא.ׁשֶ ֶחְלּבְ
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ְצָשֶרֶפת. רּוָעה,.ַהּמִ ִתי.ַהּגְ ִפּלָ לֹא.ּתְ ּבְ "ל.ׁשֶ ה.ְוַכּנַ ִפּלָ הּוא.ְלִעְנַין.ּתְ

ם,.ִסיָמן.רצ"ה. ה:.ׁשָ ִפּלָ ֵלמּות.ְלַהּתְ ָרֵאל,.לֹא.ָהָיה.ׁשְ ת.ִיׂשְ ִלְתִפּלַ

יחֹות־ָהַר"ן". "ׂשִ ה.ּבְ ִפּלָ דֹול.ְלִעְנַין.ּתְ קּות.ּגָ ן עֹוד.ִהְתַחּזְ ְוַעּיֵ
י־ ַעל־ּפִ עּוִרים,.ׁשֶ ֵני־ַהּנְ ָאַמר.ְלִעְנַין.ּבְ ֶ )אֹות.רפ"ג(,.ַמה.ּשׁ

ׁש. ְלִהְתַקּדֵ ָזכּו. ּלֹא. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ָתם,. ְתִפּלָ ּבִ אֹוָתם. ל. ְמַבְלּבֵ רֹב.

ְך. ַאַחר־ּכָ עֹוְמִדים. ׁשֶ ּכְ ן. ּכֵ ְוַעל. ּוּוג,. ַהּזִ ת. ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָראּוי. ּכָ

ִזְכרֹונֹו. ְוהּוא. ל.. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד. ֲעֵליֶהם. ה. ָקׁשֶ ל,. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ה. ַדְעּתֹו.ִמּזֶ ָעִמים,.ִלְבִלי.ִלּפֹל.ּבְ ה.ּפְ ּמָ ִלְבָרָכה.ִהְזִהיר.ַעל.ֶזה.ּכַ

ּכַֹח.ַהּכֹל. ה.ְצִריִכין.ִלׁשְ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ָלל.ּוָמה.ַדֲהָוה.ֲהָוה..ּוִבׁשְ ּכְ

ֵאיְך. ִמיד. ּתָ ָראּוי. ּכָ ְמָחה. ׂשִ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ר. ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ְלַגְמֵרי.

ַעל־ְיֵדי. ה. ִיְזּכֶ סֹוף. ל. ּכָ ּסֹוף. ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ה'. ּבַ ְוִלְבשַֹח. הּוא. ׁשֶ

ַעל.ֶזה. ָראּוי..ְוָאַמר,.ׁשֶ ׁש.ּכָ ְלָחָמה.ּוְלִהְתַקּדֵ ַח.ַהּמִ ה.ְלַנּצֵ ִפּלָ ַהּתְ

ִתי.. ְלִמּשָ ָסמּוְך. ֵהא. ּתְ ׁשֶ ִתי. ִפּלָ ּתְ ַעל. ְנָיִמין,. ּבִ א. ַאּבָ ִהְצַשֵער.

ְסמּוָכה. ֵהא. ּתְ ׁשֶ ִתי. ִפּלָ ּתְ ַעל. ְוֶזהּו. ִזּוּוג.. ְלׁשֹון. ִהוא. ה. ִמּשָ

ד,.ְולֹא. ָסמּוְך.ִמּיָ ְך.ּבְ ל.ַאַחר־ּכָ ּלֵ אּוַכל.ְלִהְתּפַ ִתי,.ַהְינּו.ׁשֶ ְלִמּשָ

ָלל: ִתי.ּכְ ִפּלָ ה.ֶאת.ּתְ ל.ָהִעְנָין.ַהּזֶ ְיַבְלּבֵ
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מג

ּוְלָפֵרׁש. ֱאֶמת. ּבֶ ְלִהְתּבֹוֵדד. ָרִגיל. ִלְהיֹות. ַהּזֹוֶכה. ָהָאָדם 

ִאם. ְפָרש. ּבִ ָראּוי,. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ

ָכל. ּבְ יׁש. ַמְרּגִ הּוא. ֲאַזי. ָעִרים,. ּוַבּיְ דֹות. ּשָׂ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵדד. זֹוֶכה.

ְך. ַאַחר־ּכָ ם. ּגַ ֵעֶדן.. ן. ּגַ ַשַעם. ם. ׁשָ ּפֹוֵסַע. ׁשֶ ּוְפִסיָעה. ִסיָעה. ּפְ

ִאּלּו. ֵעיָניו.ְוִנְדֶמה.לֹו.ּכְ ל.ָהעֹוָלם.ָחָדׁש.ּבְ ם.ָאז.ּכָ ָ חֹוֵזר.ִמּשׁ ׁשֶ ּכְ

ֵעיָניו. ּבְ ִנְרֶאה. ָהעֹוָלם. ְוֵאין. ְלַגְמֵרי. ָחָדׁש. ַאֵחר. עֹוָלם. הּוא.

י.מֹוֲהַר"ן. ר.ִמּקֶֹדם:.ַחּיֵ ֲאׁשֶ ָלל.ּכַ ּכְ

מד

קֹונֹו,. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוַהּשִׂ ִהְתּבֹוְדדּות. ִעְנַין. הֹוִדיַע  ׁשֶ ּכְ

ָהַרב. מֹוֵרנּו. יק. ּדִ ַהּצַ ָהַרב. מֹוֵרנּו. ִעּמֹו. ר. ִדּבֵ

ַאל.אֹותֹו:.ֲהלֹא.ָהָאָדם.הּוא. יק.ִלְבָרָכה,.ְוׁשָ י.ָנָתן.ֵזֶכר.ַצּדִ ַרּבִ

אֹוֵמר. ְלַאַחר.ָיד,.ּכְ ֵפרּוׁש.ַרק.ּכִ יב.לֹו.ּבְ ִחיָרה,.ְולֹא.ֵהׁשִ ַעל.ּבְ ּבַ

ְלָך. ְלָבֵאר. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ לֹוַמר. ּכְ י־ֵכן.. ַאף־ַעל־ּפִ

ּומֹוֵרנּו. ְך.. ּכָ ִלְנהֹג. ְצִריִכין. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ָהִעְנָין.

ֹאל.יֹוֵתר,. יק.ִלְבָרָכה,.לֹא.ָהָיה.ָיכֹול.ִלׁשְ י.ָנָתן.ֵזֶכר.ַצּדִ ָהַרב.ַרּבִ

רּו. ּדְ ּסִ ִפּלֹות.ׁשֶ ם.ַעל.ַהּתְ ָיא.זֹו.ְיכֹוִלין.ְלַהְקׁשֹות.ּגַ י.ֻקׁשְ י.ָיַדע.ּכִ ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ ִעְנַין. ַעל. ָבר. ִמּכְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָלנּו.
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ן. יֵבנּו.ְוַכּיֹוֵצא.)ְוַעּיֵ ת.ֲהׁשִ ְרּכַ גֹון.ּבִ ַרְך,.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְוִהְתָקְרבּות.ְלַהּשׁ

דֹון. ּקָ ּפִ ִהְלכֹות. ש. ּפָ ִמׁשְ ן. ֹחשֶׁ ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי. ֶפר. ִמּסֵ ֵהֵבאִתי. ֶ ּשׁ ַמה. אֹות.צ"ג. ּבְ ן. ְלַקּמָ

ם. ֲהָלָכה.ג'(:.ׁשָ

מה

ִהְתּבֹוְדדּות,. ַעת. ׁשְ ּבִ ָהָאָדם. ּיֹאַמר. ׁשֶ שֹוב. ָאַמר: 

ֲאִני. ַהּיֹום. יֹאַמר. קֹונֹו,. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ְתּבֹוֵדד. ּמִ ׁשֶ ּכְ

ל. ּכָ י. ּכִ ַהְתָחָלה.. ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ה. ְוַיֲעׂשֶ ָך,. ּבְ ק. ְלִהְתַדּבֵ ַמְתִחיל.

ִרים. ַהְמַחּקְ ַוֲאִפּלּו. ַהַהְתָחלֹות,. ַאַחר. הֹוְלִכין. כֹות. ַהַהְמׁשָ

ה.. ֲעׂשֶ ל.ַהּמַ ל.ּכָ ָבר.ׁשֶ מֹו.ֲחִצי.ּדָ ַהַהְתָחָלה.ִהיא.ּכְ אֹוְמִרים.ׁשֶ

"ל,. ּנַ ַעם.ַהְתָחָלה.ְויֹאַמר.ּכַ ָכל.ּפַ ה.ּבְ ְך.ַיֲעׂשֶ ה.ַנְפׁשָ ִנְמָצא.ִמּמָ

ו.ִיְהֶיה.שֹוב.יֹוֵתר,. ְך:.ִאם.ָהָיה.ִמּקֶֹדם.שֹוב.ַעְכׁשָ ה.ַנְפׁשָ י.ִמּמָ ּכִ

אי.ָצִריְך.ּוֻמְכָרח. ַוּדַ לֹום.ִמּקֶֹדם.לֹא.ָהָיה.שֹוב,.ּבְ ְוִאם.ַחס.ְוׁשָ

ם. ה:.ׁשָ ַלֲעׂשֹות.ַהְתָחָלה.ֲחָדׁשָ

מו

ֶהָחָכם. ֶנְכּדֹו. ֶאְצלֹו. ָהָיה. אּוַמן. ּבְ ָהַאֲחרֹון. ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ָרה.ִזְכרֹוָנּה. ֶקת.ָמַרת.ׂשָ ּדֶ ּתֹו.ַהּצַ ן.ּבִ ָרֵאל,.ּבֶ ַמר.ִיׂשְ ּכְ

ִנים,. ע.ׁשָ לֹשׁ.אֹו.ַאְרּבַ ן.ׁשָ ִלְבָרָכה,.ְוֶנְכּדֹו.ָהָיה.ֲעַדִין.ַנַער.ָקָשן.ּבֶ
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י. ּכִ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ל. ׁשֶ ָחָזק.ְמֹאד.ַהחֹוַלַאת. ָהָיה. ְוָאז.

ֹחל־ ּבְ ְך. ּכָ ַאַחר. ֶכף. ּתֵ ק. ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ קּותֹו. ּלְ ְלִהְסּתַ ָסמּוְך. ָהָיה.

"ל:. ַהּנַ ְלֶנְכּדֹו. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ְוָאַמר. ֻסּכֹות,. ַהּמֹוֵעד.

ִלְבִריאּוִתי.. ָאׁשּוב. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָעַלי. ל. ּלֵ ִהְתּפַ ָרֵאל,. ִיׂשְ

ל.ָעֶליָך..ָעָנה. ּלֵ ְוֶאְתּפַ ָך. ּלְ ׁשֶ עֹון[. ]ׁשָ ייֶגעִריל. ַהּזֵ ִלי. ן. ּתֵ יב:. ֵהׁשִ

ָבר.הּוא.ּגּוֶשער.יּוד.]ְיהּוִדי. ּכְ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה:.ֲהְרִאיֶתם.ׁשֶ ַרּבֵ

ל..ְוָנַתן. ּלֵ ְתּפַ ּיִ ִביל.ׁשֶ ׁשְ ן.לֹו.ֵחֶפץ.ּבִ ֶאּתֵ ה.ׁשֶ י.ְמַצּוֶ שֹוב.-.ַרב[..ּכִ

ׁשֹון:. ַהּלָ זֹו. ּבְ ְוָאַמר. לֹו.. ְוָהַלְך. ייֶגעִריל. ַהּזֵ ַער. ַהּנַ ְוָלַקח. לֹו,.

א. ַהַסּבָ ה.ׁשֶ ֲעׂשֶ יזּוְנד".]ה'.ה'.ּתַ ער.ֵזייֶדע.ַזיין.ּגִ אש.ָלאז.ּדֶ אש.ּגָ "ּגָ

נּו. ַרּבֵ ָעָנה. ם.. ׁשָ ָהעֹוְמִדים. חֹוק. ִלׂשְ ְוִהְתִחילּו. ִריא[.. ּבָ ִיְהֶיה.

ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְלַבּקֵ ְצִריִכין. ְך. ּכָ ְוָאַמר:. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו.

ְך. ּכָ לֹוַמר.ׁשֶ ִעְנַין.ַאֵחר!.ּכְ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלין.ְלַהּשׁ ּלְ ְוִכי.ֵאיְך.ִמְתּפַ

ִלְפֵני. ִתינֹוק. ּכְ מּור. ּגָ שּות. ַפׁשְ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ה.ְלַהּשׁ ִפּלָ ר.ַהּתְ ִעּקַ

ם. ר.ִאיׁש.ֶאל.ֵרֵעהּו:.ׁשָ ר.ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ָאִביו.ּכַ

מז

ַבת. ִהְתּבֹוְדדּות,.ַרק.ּתֵ ר.ּבְ ֵאין.ְיכֹוִלין.ְלַדּבֵ ׁשֶ ָאַמר: ֲאִפילּו.ּכְ

ן. )ְוַעּיֵ ְמֹאד. שֹוב. ן. ּכֵ ם. ּגַ ְלַבד,. ּבִ עֹוָלם". ל. ׁשֶ "ִרּבֹונֹו.

ְוֵאינֹו. ר. ִכין.ַעְצמֹו.ְלַדּבֵ ּמֵ ֲאִפּלּו.ַהֲהָכָנה.ְלַבד.ׁשֶ ְלֵעיל.אֹות.ב'.ְמבָֹאר.ׁשֶ
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יר. ְלַהּכִ כֹוִלין. ּיְ ׁשֶ ְוָאַמר. ְמֹאד(.. שֹוב. ן. ּכֵ ם. ּגַ הּוא. ָלל. ּכְ ר. ְלַדּבֵ ָיכֹול.

ם.. ֶאָחד.ִאם.ֵיׁש.לֹו.ִהְתּבֹוְדדּות:.ׁשָ ּבְ

ן.אֹות.נ"ו: ָמה.ּוְלַקּמָ ַהְקּדָ ה.ּבַ ן ִמּזֶ ְוַעּיֵ

מח

ְהֶיה.לֹו.ִהְתּבֹוְדדּות. ּיִ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ ה.לֹו.ַרּבֵ ְלֶאָחד ִצּוָ

ַאַחת. ַעם. ּפַ ְיָלה.. ּלַ ּבַ ַאַחת. ּוַפַעם. ּיֹום. ּבַ ַאַחת. ַעם. ּפַ

הּוא. ִאם. יו. ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד. ְלִאיׁש. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ַאל. ׁשָ

ַעת. ׁשְ ּבִ ְקֶרעְכִצין(. ּקֹוִרין. )ׁשֶ ַח. ּוִמְתַאּנֵ ּגֹוֵנַח. ִלְהיֹות. ָרִגיל.

ַאל.אֹותֹו.עֹוד.ִאם.הּוא.ּגֹוֵנַח. יב.לֹו.ֵהן..ׁשָ ִהְתּבֹוְדדּות,.ְוֵהׁשִ

נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה:. ב..ָעָנה.ְוָאַמר.לֹו.ַרּבֵ ַח.ֵמעֶֹמק.ַהּלֵ ּוִמְתַאּנֵ

ְלָחן. ֻ ִניָחה.ַוֲאָנָחה,.ִאם.ֲאִני.אֹוֵחז.ָיַדי.ַעל.ַהּשׁ ה.ּגְ ֲאִני.עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ

ְך.ְלָהִרים.ְוִלּשֹל. ר.ִלי.ַאַחר־ּכָ ַעת.ָהֲאָנָחה,.ָאז.ִאי.ֶאְפׁשָ ׁשְ ָאז.ּבִ

ָעה.ַעד. ׁשָ ֵאיֶזה. ין. ְלַהְמּתִ ֲאִני. ְוָצִריְך. ְלָחן,. ֻ ַהּשׁ ֵמַעל. ָיַדי. ֶאת.

ִלְבָרָכה,.ֶאת. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ַעם.ַאַחת.ָאַחז. ּפַ ּכִֹחי.. י. ּבִ חֹוֵזר. ׁשֶ

ִלּבֹו. ֶנֶגד. ּכְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו. ַאְיִזיק. מּוֵאל. ׁשְ י. ַרּבִ יק. ּדִ ַהּצַ ָהַרב.

ד. ַאּבֵ ּתְ ב(. ַהּלֵ ֲחַלל. ּבַ ׁשֶ )ַהְינּו. ֶזה. ּכָ ם. ּדָ ִביל.ְמַעש. ׁשְ ּבִ ְוָאַמר.לֹו:.

ער.ַא. ַנז:."ִאיּבֶ ּכְ א..ּוִבְלׁשֹון.ַאׁשְ ה.ְוָהעֹוָלם.ַהּבָ ֶאת.ָהעֹוָלם.ַהּזֶ

ֶיעֶנע. ָאֶון. ֶוועלש. ִדיא. ֶוועִרין. ָאהן. ָזאְלְסש. ִליש. ּבְ יֶסעֶלע. ּבִ
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ה. ַח.ַהְרּבֵ יל.ַעְצְמָך.ְלִהְתַאּנֵ ְרּגִ אס.אֹויס"..ּתַ ֶוועְלש..ְקֶרעְכץ.ּדָ

ה.ְוַתְכִניַע.ֶאת. ם.ַהּזֶ ְפשֹר.ֶאת.ַהּדָ ּתִ ַרְך.ַעד.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ם. י:.ׁשָ ִקְרּבִ י.ָחַלל.ּבְ ה.ִלְבִחיַנת:.ְוִלּבִ ּבֹו,.ְוִתְזּכֶ ָהָרע.ׁשֶ

נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ִעם.ָהַרב.ַיֲעקֹב.יֹוֵסף. ר.ַרּבֵ ּבֵ ַעם ַאַחת.ּדִ ּפַ

ל. ָמׁשָ לֹו. ר. ְוִסּפֵ ִמיד,. ּתָ ַדְרּכֹו. ּכְ ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ֵמִעְנַין.

ְך. ים.ִלְלֹמד.ָחְכמֹות..ַאַחר־ּכָ נֹו.ְלֶמְרַחּקִ ַלח.ֶאת.ּבְ ָ ּשׁ ְלֶמֶלְך.ׁשֶ

ה. ַעם.ַאַחת.ִצּוָ ָכל.ַהָחְכמֹות..ּפַ ד.ּבְ ֶלְך.ְמֻלּמָ ן.ְלֵבית.ַהּמֶ א.ַהּבֵ ּבָ

מֹו.ֶאֶבן.ָהֵרַחִים(. דֹול.ְמֹאד.)ּכְ ח.ֵאיֶזה.ֶאֶבן.ּגָ ן.ִלּקַ ֶלְך.ַעל.ַהּבֵ ַהּמֶ

ן. ָתָמא.לֹא.ָהָיה.ָיכֹול.ַהּבֵ יתֹו..ּוִמּסְ א.אֹותֹו.ַעל.ֲעִלּיֹות.ּבֵ ְוִלּשָׂ

ְמֹאד.. ְוָכֵבד. דֹול. ּגָ ֶאֶבן. ָהָיה. י. ּכִ ָהֶאֶבן. ֶאת. ּוְלָהִרים. א. ִלּשָׂ

אֹות.ְרצֹון.ָאִביו. ר.לֹו.ְלַמּלְ ִאי.ֶאְפׁשָ ן.ְמֹאד.ַעל.ׁשֶ ְוִנְצַשֵער.ַהּבֵ

לֹו:. ְוָאַמר. ְך. ַאַחר־ּכָ ְעּתֹו. ּדַ ֶלְך. ַהּמֶ לֹו. ה. ּלָ ּגִ ׁשֶ ַעד. ֶלְך,. ַהּמֶ

ֶזה.ָלַקַחת. ֵבד.ּכָ ָבר.ּכָ ה.ָעֶליָך.ּדָ ֲאִני.ֲאַצּוֶ ָך.ׁשֶ ְעּתְ ֲהַיֲעֶלה.ַעל.ּדַ

ַלֲעׂשֹות. ֲהתּוַכל. אֹותֹו,. ּוְלָהִרים. א. ְוִלּשָׂ הּוא. ׁשֶ מֹו. ּכְ ָהֶאֶבן.

ָהָיה. ָנִתי. ּוָ ּכַ ל. ּכָ ַרק. דֹוָלה?. ַהּגְ ָחְכָמְתָך. י. ַעל־ּפִ ֶזה. ּכָ ָבר. ּדָ

ַלֲחִתיכֹות. ָהֶאֶבן. ֶאת. ּוְתפֹוֵצץ. ה. ְוַתּכֶ ָחָזק. יׁש. ּשִ ּפַ ח. ּקַ ּתִ ׁשֶ

ֵכן. מֹו. ּכְ ה.. ָהֲעִלּיָ ַעל. אֹותֹו. ְלַהֲעלֹות. ּתּוַכל. ּוָבֶזה. ְקַשּנֹות,.

ֵאל. ֶאל. ים. ּפַ ּכַ ֶאל. ְלָבֵבנּו. א. ּשָׂ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו. ה. ִצּוָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ
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ר. דֹול.ְוָכֵבד.ְמֹאד.ְוִאי.ֶאְפׁשָ ָמִים,.ּוְלָבֵבנּו.הּוא.ֵלב.ֶאֶבן.ּגָ ָ ּשׁ ּבַ

הּוא. יׁש,.ׁשֶ ּשִ ח.ּפַ ּקַ ּיִ ׁשּום.ֹאֶפן,.ַרק.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ְלָהִרים.אֹותֹו.ּבְ

ְוָאז. ּוְלפֹוֵצץ.ֶאת.ֵלב.ָהֶאֶבן,. ר. ּבֵ ְלׁשַ ְוַעל.ָידֹו.ְיכֹוִלין. ּבּור,. ַהּדִ

ַרְך,.ְוָהֵבן. ם.ִיְתּבָ ֵ נּוַכל.ְלָהִרים.אֹותֹו.ְלַהּשׁ

ִריִכין. ּצְ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ֵמִעְנָין.ׁשֶ ר.ַרּבֵ ּבֵ ַעם.ַאַחת.ּדִ עֹוד ּפַ

ׁשֹות. ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות. ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ּבַ ה. ַהְרּבֵ ַלֲעסֹק.

י.יּוִדיל.ֵזֶכר. יק.ַרּבִ ּדִ ַאל.אֹותֹו.ָהַרב.ַהּצַ ְוִהְתּבֹוְדדּות.ְוכּו'..ְוׁשָ

ְהיּו. ּיִ יק.ִלְבָרָכה:.ֵאיְך.לֹוְקִחין.ֵלב?.)ְרצֹונֹו.לֹוַמר.ֵאיְך.זֹוִכין.ׁשֶ ַצּדִ

ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ לֹו. יב. ֵהׁשִ ב(,. ַהּלֵ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ּבּוִרים. ַהּדִ

ב,. ַהּלֵ ִהְתעֹוְררּות. ם. ְלּתֶ ִקּבַ יק. ַצּדִ ֵאיֶזה. ֵאֶצל. ִלי. ּתֹאְמרּו.

ל. ׁשֶ ּבּוִרים. ּדִ ה. ּפֶ ּבַ ְלַהְרּבֹות. ה,. ּפֶ ּבַ ָהֲאִמיָרה. הּוא. ר. ָהִעּקָ

יָלא. א.ִמּמֵ ב.ּבָ ׁשֹות,.ְוִהְתעֹוְררּות.ַהּלֵ ִחּנֹות.ּוַבּקָ ּתְ

ל.ַהְמקָֹרב. יֵמי.ְנעּוָריו.ׁשֶ ה.לֹו,.ּבִ דֹוֵלי.ְמקָֹרָביו.ִצּוָ ְלֶאָחד ִמּגְ

ְפָרִשּיּות. ה.ּבִ ר.ַהְרּבֵ ַעת.ִהְתּבֹוְדדּות.ְיַדּבֵ ׁשְ ּבִ "ל,.ׁשֶ ַהּנַ

י. ֲאוֹות.ַהּגּוף.ֶהֶבל,.ּכִ ל.ּתַ ּכָ יר.ָלֶהם.ׁשֶ ל.ֵאיְבֵרי.ּגּופֹו.ְוַיְסּבִ ִעם.ּכָ

ְוָכל. יּוָבל,. ִלְקָברֹות. ְוַהּגּוף. ָלמּות. ָאָדם. ל. ּכָ סֹוף. ֲהלֹא.

ה.. ֵאּלֶ ּבָ ּיֹוֵצא. ּכַ ּבּוִרים. ּדִ ְועֹוד. ְוכּו'. בּו. ְוִיְתַרּקְ לּו. ִיּבְ ָהֵאיָבִרים.

ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ִעם. ר. ִסּפֵ ְך. ְוַאַחר־ּכָ ְזַמן.. ֵאיֶזה. ְך. ּכָ ְוִהְתַנֵהג.
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יׁש. ַהּגּוף.ֵאינֹו.ׁשֹוֵמַע.ּוַמְרּגִ ר.ׁשֶ ֲאׁשֶ ל.ְלָפָניו.ּבַ ִלְבָרָכה,.ְוִהְתַנּצֵ

נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה:. ל.ַשֲענֹוָתיו.ּוְדָבָריו.ִעּמֹו..ָאַמר.לֹו.ַרּבֵ ָלל.ּכָ ּכְ

ַמה. ְך. ַאַחר־ּכָ ְוִתְרֶאה. ה. ִמּזֶ ָיד. ה. ְרּפֶ ּתַ ְוַאל. ֶזה. ִעְנָין. ּבְ ֲחַזק.

ַעד. ָבָריו. ּדְ ם. ְוִקּיֵ ַלֲעָצתֹו. ַמע. ְוׁשָ ה.. ָהֵאּלֶ ּבּוִרים. ֵמַהּדִ ְהֶיה. ּיִ ֶ ּשׁ

ְפָרִשּיּות. ּבִ ִעּמֹו. ר. ּבֵ ּדִ ׁשֶ ְוֵאיָבר. ֵאיָבר. ל. ּכָ ׁשֶ ְך. ַאַחר־ּכָ ָכה. ּזָ ׁשֶ

ר. ּבֵ ּדִ ה.ׁשֶ ָצא.ֵמָהֵאיָבר.ַהּזֶ ּיָ ְך.ַעד.ׁשֶ ל.ּכָ ָבָריו.ּכָ ְך.ַאַחר.ּדְ ִנְמׁשַ

ָלל..ְוֶזה. ה.ּכְ ׁשָ לֹא.ּכַֹח.ְוַהְרּגָ ַאר.ּבְ ׁש.ְוִנׁשְ ל.ַהִחּיּות.ַמּמָ ִעּמֹו.ּכָ

עֹות.ָיָדיו.ְוַרְגָליו. גֹון.ֶאְצּבְ ֵאיָבִרים.ַהִחיצֹוִנים,.ּכְ חּוׁש.ּבָ ָרָאה.ּבְ

ָהֵאיָבִרים. ִעם. ר. ְלַדּבֵ ִהְתִחיל. ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַעד. ֶזה,. ּבָ ְוַכּיֹוֵצא.

ָהָיה. ְוַכּיֹוֵצא,. ב. ַהּלֵ גֹון. ּכְ ֶהם,. ּבָ לּוי. ּתָ ַהִחּיּות. ׁשֶ ים. ִניִמּיִ ַהּפְ

ַהִחּיּות. ּנּו. ִמּמֶ ֵצא. ּתֵ ּלֹא. ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ְמֹאד. ָבָריו. ּדְ ְלַצְמֵצם. ָצִריְך.

"ל. ּנַ ׁש.ּכַ ַמּמָ

"ל.ִעם.ַהְמקָֹרִבים. ר.ָהִאיׁש.ַהּנַ ּבֵ ַעם.ַאַחת.ּדִ ּפַ י ׁשֶ ַמְעּתִ ְוׁשָ

ְכלּום,. ֵאינֹו. ה. ַהּזֶ ָהעֹוָלם. ׁשֶ ֵאיְך. ֵמִעְנָין. ֵאָליו.

ּוְבתֹוְך. "ל,. ּנַ ּכַ ְוכּו'. ַהּגּוף. ִעְנְיֵני. ל. ִמּכָ ְכִלית. ַהּתַ הּוא. ּוָמה.

ׁשּות(. ין.ַחּלָ ִליּבִ יּבְ ַנז:.ּגִ ּכְ ף.ְוִהְתִחיל.ִלְגֹוַע.)ּוִבְלׁשֹון.ַאׁשְ ָבָריו.ִנְתַעּלֵ ּדְ

ָכה. ּזָ ב.ְוִנְתעֹוֵרר.ּבֹו.ִחּיּותֹו..ְוָאַמר.ָאז,.ׁשֶ דֹולֹות.ׁשָ ּוִביִגיעֹות.ּגְ

ָכל. ר.ּבְ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ְלַמְדֵרָגה.זֹו,.ֲאׁשֶ ת.ַרּבֵ ַ ַעל־ְיֵדי.ְקֻדּשׁ
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ְכִלית. ְרַאת.ָהעֶֹנׁש.ְוַהּסֹוף.ְוַהּתַ יר.ַעְצמֹו.ֵהיֵשב.ִמּיִ ְזּכִ ּמַ ֵעת.ׁשֶ

ֲאִפּלּו. ֵאיָבָריו,. ל. ּכָ ין. יׁשִ ַמְרּגִ ֲאַזי. ה. ַהּזֶ ִעְנְיֵני.ָהעֹוָלם. ל. ּכָ ל. ׁשֶ

ָבר.ּוַמְרִקיִבין. ֹוְכִבין.ּכְ ּשׁ מֹו.ׁשֶ ׁש.ּכְ ַרְגָליו,.ַמּמָ ּבְ ָשן.ׁשֶ ע.ַהּקָ ֶאְצּבַ

ִקְרּבֹו. ּבְ ִחּיּותֹו. ְלַהֲחִזיק. דֹול. ּגָ קּות. ִהְתַחּזְ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַעד. ְוכּו',.

נּו. ם.ַרּבֵ ׁשֵ י.ּבְ ַמְעּתִ ׁש.ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן..ְוׁשָ ֵצא.ַנְפׁשֹו.ַמּמָ ּלֹא.ּתֵ ׁשֶ

ים.ֲאֵחִרים:."ֵמֲחַמת. ה.ֲאָנׁשִ ם.ְלַכּמָ ָאַמר.ּגַ ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ׁשֶ

אְרְפש. ּדַ ן. ּכֵ ַעל. ֲאוֹות,. ַהּתַ ּבְ ְוָחָזק. ְמֹאד. ָעב. ֶכם. ּלָ ׁשֶ ַהּגּוף. ׁשֶ

ה[. ם.ְלִהְשִרידּו.ַהְרּבֵ ִריִכים.ַאּתֶ ִאיר.ִאיהם.ַאַסאְך.ָאהן.ּדּוֶלען.]ּצְ

מּוָבן. יָלא. ּוִמּמֵ ְכִלית".. ַהּתַ ֵמִעְנַין. ים. ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים. ּדִ ִעם.

ֵמִעְנַין. ה. ַהְרּבֵ ּבּוִרים. ּדִ ַעְצמֹו. ִעם. ן. ּכֵ ם. ּגַ ר. ְלַדּבֵ ִריִכין. ּצְ ׁשֶ

ן.ְלֵעיל. לֹום.)ְוַעּיֵ ּלֹא.ִיְרּפּו.ָיָדיו.ְלַגְמֵרי,.ַחס.ְוׁשָ ֵדי.ׁשֶ קּות.ּכְ ִהְתַחּזְ

אֹות.ש"ז(.

י. ַרּבִ ָהַרב. מֹוֵרנּו. ָאַמר. ַאַחת. ַעם. ּפַ ר. ֲאׁשֶ ם,. ׁשָ מּוָבא. עֹוד 

דֹוׁש. נּו.ַהּקָ יק.ִלְבָרָכה.ַלֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ָנָתן.ֵזֶכר.ַצּדִ

רֹוִני. י.ְבָקְרִאי.ִנַחר.ּגְ ֶדֶרְך.ֻקְבָלָנא:."ָיַגְעּתִ יק.ִלְבָרָכה.ּבְ ֵזֶכר.ַצּדִ

ֵזֶכר. נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. ְוֵהִרים. ֵלאלָֹהי".. ְמַיֵחל. ֵעיַני. לּו. ּכָ

ן.ַמה. ה:.ִאם.ּכֵ ָלׁשֹון.ַרּכָ יק.ִלְבָרָכה.ֶאת.ָיָדיו.ְמַעש.ְוָאַמר.ּבְ ַצּדִ

יק. אי.ַצּדִ ַרְך.ּוְבַוּדַ אי.ָאסּור.ְלַהְרֵהר.ַאֲחָריו.ִיְתּבָ ַוּדַ י.ּבְ לֹוַמר.ּכִ ֲעׂשֹות.)ּכְ ּלַ
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לֹום. ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ְך.ָאַמר.לֹו:.ֲהלֹא.ִאם.ּדָ ם(..ַאַחר־ּכָ ֵ ַהּשׁ

ָבר.ָקָרא. ּכְ ְפׁשּושֹו,.ׁשֶ ּכִ רֹוִני,.ָהָיה. ּגְ י.ְבָקְרִאי.ִנַחר. ָיַגְעּתִ ָאַמר.

ׁש. ַמּמָ רֹונֹו. ּגְ ָקְראֹו. ּבְ ׁש. ַמּמָ ְוָיֵגַע. ָעֵיף. ָהָיה. ׁשֶ ַעד. ְך. ּכָ ל. ּכָ

כֲֹחָך.ְוכּו': ה.ָלֵקל.ֲעַדִין.ּבְ ִהּלָ ה.ּתְ שּות,.ֲאָבל.ַאּתָ ַפׁשְ ּבְ

מֹו  ּכְ ְוִהְתּבֹוְדדּות  ה  ִפּלָ ּתְ ֵמִעְנַין  ִרים  ַהְמַדּבְ ַמֲאָמִרים 

ְוַהּיֹוְצִאים  ַהּנֹוְבִעים  ֵעצֹות"  "ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ ֵמַהּתֹורֹות 

ֵמֵאיֶזה  מֹוָצאֹו  ְמקֹור  אֹות  ל  ּכָ ֵאֶצל  י  ְמּתִ ְוָרׁשַ ִראׁשֹון. 

ָבִרים  ַהּדְ ֵליַדע  ַהּקֹוֵרא  ִיְרֶצה  ִאם  ְלַמַען  הּוא,  ּתֹוָרה 

ֶפר "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן"  ְפִנים ַהּסֵ ן ּבִ ם ּוְרָאיֹוֵתיֶהם ְיַעּיֵ ְרׁשָ ׁשָ ּבְ

ַעְצמֹו: ּבְ

מט

ְוָכל. ה.. ִפּלָ ַהּתְ הּוא. ְרֵאִלי. ִיׂשְ ִאיׁש. ל. ׁשֶ ַזִין. ֵלי. ַהּכְ ר  ִעּקַ

ִמְלֶחֶמת. ֵהן. ִלְכּבֹשׁ,. ָהָאָדם. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ְלָחמֹות. ַהּמִ

ְוַהחֹוְלִקים,. ַהּמֹוְנִעים. ִעם. ִמְלָחמֹות. ָאר. ׁשְ ֵהן. ָהָרע. ֶצר. ַהּיֵ

רֹוֶצה. ׁשֶ ִמי. ן. ּכֵ ַעל. ִחּיּותֹו.. ל. ּכָ ם. ָ ּוִמּשׁ ה,. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ַהּכֹל.

ְתִפּלֹות. ּבִ ְלַהְרּבֹות. ָצִריְך. ֱאֶמת. ּבֶ ָרֵאל. ִיׂשְ ת. ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות.
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ַח. ֵלי.ַזִין.ְלַנּצֵ ר.ַהּכְ י.ֶזה.ִעּקַ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ּכִ יחֹות.ּבֵ ׁשֹות.ְוׂשִ ּוַבּקָ

ְלָחָמה:.ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ִראׁשֹון,.ִסיָמן.ב. ַהּמִ

י. ַרּבִ ָהַרב. דֹוׁש. ַהּקָ ִמּמֹוֵרנּו. ִלְתרּוָפה". "ָעִלים. ֵסֶפר. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ר. ם.ֲאׁשֶ ַתב.ׁשָ ּכָ ב.שכ"ג(.ׁשֶ יק.ִלְבָרָכה.)ִמְכּתָ ָנָתן.ֵזֶכר.ַצּדִ

יר. ְזּכִ ּמַ יק.ִלְבָרָכה.ׁשֶ נּו.ֵזֶכר.ַצּדִ ל.ַרּבֵ דֹוׁש.ׁשֶ ל.ָלׁשֹון.ְוָלׁשֹון.ַהּקָ ּכָ

ֵלב. ֶאת. ק. ּוְלַחּזֵ ְלעֹוֵרר. ְמֻיָחד. ּכַֹח. לֹו. ֵיׁש. ָבר,. ּדָ ל. ּכָ ֵאֶצל.

ַזִין. ֵלי. ּכְ ל. ּכָ ׁשֶ ִלּבֹו. ֶאל. ים. ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ּוִמי. ֶזה.. ּבָ ַלֲעסֹק. ְרֵאִלי. ׂשְ ַהּיִ

י. ּכִ ֶזה.. ּבָ ַלֲעסֹק. ֵמָחָדׁש. ִמְתעֹוֵרר. ְוכּו',. ה. ִפּלָ ַהּתְ הּוא. ּלֹו. ׁשֶ

ִרים. ַהּשָׂ מֹו. ּכְ ְך. ּכָ ל. ּכָ ִלְלֹחם. ּכַֹח. ִלי. ֵאין. ִאם. ִלּבֹו,. ּבְ ַיֲחׁשֹב.

ם.הּוא. ּגַ ׁשּוש,.ׁשֶ ּפָ מֹו.ִאיׁש.ַחִיל. דֹוִלים,.ֲאָבל.ֲהלֹא.ֲאִני.ּכְ ַהּגְ

ְכִסיֵסי.ִמְלָחָמה. ֶלְך.ּוֻמְכָרח.ִלְלֹמד.ּתַ ית.ַהּמֶ ֵלי.ַזִין.ִמּבֵ לֹוֵקַח.ּכְ

ִדים.אֹותֹו. ִרים.ַהְמַלּמְ ֶלְך.ְוַהּשָׂ כַֹח.ַהּמֶ ָכל.יֹום,.ְוַהּכֹל.ּבְ ְוכּו'.ּבְ

ה.ַוֲחָזָקה.ְמֹאד. ְלָחָמה.ֲאֻרּכָ ַהּמִ הּוא.ֲאִני.יֹוֵדַע.ׁשֶ ְוכּו',.ְוֵאיְך.ׁשֶ

ֶזה. ְוַגם. י,. ּפִ ּבּור. ּדִ ְמַעש. ִאם. י. ּכִ ְוכּו'. ַזִין. ֵלי. ּכְ ׁשּום. ִלי. ְוֵאין.

ם: ן.ׁשָ ם.ְוִנְפְלאֹוָתיו.ָהֲעצּוִמים.ְוכּו',.ַעּיֵ ֵ יׁשּוַעת.ַהּשׁ ּבִ

ִנים. ְוׁשָ ָיִמים. ְוִהְתּבֹוְדדּות. ה. ְתִפּלָ ּבִ ה. ַמְרּבֶ ָהָאָדם. ְוִאם 

ֲעַדִין. ׁשֶ ַעְצמֹו. ּבְ רֹוֶאה. הּוא. י־ֵכן. ְוַאף־ַעל־ּפִ ה,. ַהְרּבֵ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַרְך.ְוִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ הּוא.ָרחֹוק.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ
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לֹום. ְוׁשָ ַחס. ִיְשֶעה. ַאל. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ּנּו. ִמּמֶ ִנים. ּפָ יר. ַמְסּתִ ּכְ

ַרק. ָלל. ּכְ יחֹוָתיו. ְוׂשִ ִפּלֹוָתיו. ּתְ ׁשֹוֵמַע. ֵאינֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ּוַמֲאִזין. ׁשֹוֵמַע. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵלָמה,. ׁשְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ַיֲאִמין.

יָחה.ְוֵאין. ה.ְוׂשִ ה.ּוְתִחּנָ ִפּלָ ל.ּתְ ל.ּכָ ּבּור.ְוִדּבּור.ׁשֶ ל.ּדִ יב.ּכָ ּוַמְקׁשִ

ה. עֹוׂשֶ ְוִדּבּור. ּבּור. ּדִ ל. ּכָ ַרק. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ֶנֱאָבד. ּבּור. ּדִ ׁשּום.

ַעם..ַאְך. ָכל.ּפַ ַרְך.ּבְ ם.ְלַמְעָלה.ְמַעש.ּוְמעֹוֵרר.ַרֲחָמיו.ִיְתּבָ רֹשֶׁ

הּוא.ָצִריְך.ִלְכנֹס.ּבֹו,.ּוִבְרבֹות. ה.ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְנַין.ַהּקְ ֲעַדִין.לֹא.ִנְגָמר.ּבִ

ׁשּום. ַדְעּתֹו.ּבְ ׁש.ְולֹא.ִיּפֹל.ּבְ ִנים,.ִאם.לֹא.ִיְהֶיה.ִשּפֵ ָ ִמים.ְוַהּשׁ ַהּיָ

ה.יֹוֵתר.ְויֹוֵתר,. ְתִפּלָ ץ.ּבִ ק.ְוִיְתַאּמֵ ר.ְוִיְתַחּזֵ ּבֵ עֹוָלם,.ְוִיְתּגַ ֹאֶפן.ּבָ

ם. ֵ ַהּשׁ ַרְך,.ַעד.ׁשֶ ְמרּו.ַרֲחָמיו.ִיְתּבָ ִפּלֹות.ִיּכָ ָאז.ַעל־ְיֵדי.ִרּבּוי.ַהּתְ

כַֹח. ָניו.ּוְיַמֵלא.ֶחְפצֹו.ּוְרצֹונֹו.ּבְ ַרְך.ִיְפֶנה.ֵאָליו.ְוָיִאיר.לֹו.ּפָ ִיְתּבָ

דֹוָלה.. ּגְ ּוְבֶחְמָלה. ַרֲחִמים. ּבְ ִויָקְרֵבהּו. ים. ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים. ּדִ ַהּצַ

ַוֲאִפּלּו.ִאם.ָהָאָדם.זֹוֶכה.ִלְפָעִמים.ְלֵאיֶזה.ְיׁשּוָעה.ְוִהְתָקְרבּות.

יו.ַהּשֹוִבי.. תֹו.ּוַמֲעׂשָ ִפּלָ ָכה.ָלֶזה.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ּזָ ְקָצת,.ַאל.ַיֲחׁשֹב.ׁשֶ

ָאְמרּו.ַרּבֹוִתינּו. מֹו.ׁשֶ ַרְך,.ּכְ ים.שֹוִבים.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ל.ַהַמֲעׂשִ י.ּכָ ּכִ

ה. ם".ִמי.ָעׂשָ ּלֵ יַמִני.ַוֲאׁשַ סּוק."ִמי.ִהְקּדִ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.ַעל.ַהּפָ

דֹול. ַהּגָ ַחְסּדֹו. ְולּוֵלא. ְוכּו'.. ִית. ּבַ לֹו. י. ַתּתִ ּנָ ׁשֶ ֶשֶרם. ְמזּוָזה. ִלי.

ַרֲחָמָנא. ע. ִנְשּבָ ָהָיה. ֶ ּשׁ ה. ּמֶ ּבַ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ע. ִנְשּבָ ָהָיה. ָבר. ּכְ

ן.אֹות.צ"א. ן.ְלַקּמָ ִלְצָלן:.ְוַעּיֵ
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נ

ה. ִפּלָ "ּתְ תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ה,. ִפּלָ ֵמַהּתְ ִלין. ְמַקּבְ ַהִחּיּות. ר  ִעּקַ

ְלָכל. ִחּיּות. יַע. ּפִ ַמׁשְ ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ם. ּגַ י".. ַחּיָ ְלֵאל.

ָפל,.עֹוַלם־ַהּכֹוָכִבים. ָ ֵהם:.עֹוָלם.ַהּשׁ ה.ֶחְלֵקי.עֹוָלם,.ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ

ּכַֹח. ְמעֹוֵרר. ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ן. ּכֵ ְוַעל. ְלָאִכים.. ְועֹוַלם־ַהּמַ

ִבים. ים.ַעל.ָהֲעׂשָ ְלָאִכים,.ַהְמַנֲהִגים.ֶאת.ַהּכֹוָכִבים.ַהְמֻמּנִ ַהּמַ

ְואֹוְמִרים. אֹוָתם. ים. ּוַמּכִ ה. ַהּזֶ ָפל. ָ ַהּשׁ עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ָמִחים. ְוַהּצְ

ב. ֵעׂשֶ ְלָך. ֵאין. ַז"ל. ֲחָכֵמינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ לּו,. ְגּדְ ּיִ ׁשֶ ָלֶהם.

לֹו:. ְואֹוֵמר. אֹותֹו. ה. ּכֶ ּמַ ׁשֶ ּוַמְלָאְך. ּכֹוָכב. לֹו. ֵאין. ׁשֶ ה. ַמּשָ ִמּלְ

ָתם,. ְתִפּלָ ּבִ ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם. ְמַפְרְנִסין. ָרֵאל. ִיׂשְ ם. ּגַ ַדל.. ּגְ

ן.זֹוֶכה.ָהָאָדם. תֹו,.ּכֵ ְתִפּלָ ַמִים.ּבִ ָ ּשׁ ּבַ ַפְרֵנס.ְלָאִביו.ׁשֶ ּמְ ּוְכִפי.ׁשֶ

ְמרּו.ֵעדֹוָתיו",. תּוב:."ׁשָ ָאַמר.ַהּכָ ְרָנָסתֹו..ְוֶזה.ׁשֶ ִלְמצֹא.ֶאת.ּפַ

ַעל. ְמִעיִדין. ָאנּו. ַעל־ָיָדּה. ׁשֶ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֶאת. ְמרּו. ׁשָ ַהְינּו.

ְמזֹוָנא. ָנא.ּדִ ָ ַאְחדּותֹו,.ְוַעל־ְיֵדי.ֶזה:."ְוֹחק.ָנַתן.ָלמֹו",.ְוֹחק.ִלּשׁ

ֶאת. ִלְמצֹא. ָהָאָדם. זֹוֶכה. ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ם. ּגַ יָצה.ש"ז(.. )ּבֵ הּוא.

בֹות.ָזרֹות. ִאים.ַמֲחׁשָ ל.ָאז.ּבָ ּלֵ ָאָדם.עֹוֵמד.ְלִהְתּפַ ׁשֶ ִזּוּוגֹו..ַאְך.ּכְ

ל. ּלֵ ְך.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתּפַ ֹחשֶׁ ָאר.ּבַ ִבים.אֹותֹו.ְוִנׁשְ ּוְקִלּפֹות.ּוְמַסּבְ

יָך. ּבּוִרים.ִמּפִ ְצאּו.ַהּדִ ּיֵ ׁשֶ ְרֶאה. ּתִ ָנה.ָלֶזה.ׁשֶ ּקָ ַהּתַ ְוַתְכִלית 
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ִהיא. ֱאֶמת. ּבֶ יָך. ִמּפִ ַהּיֹוֵצאת. ָבה. ַהּתֵ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֱאֶמת.. ּבֶ

ל. ּלֵ ה.ְלִהְתּפַ ְוִתְזּכֶ ִנּצֹוד.ּבֹו,. ה. ַאּתָ ְך.ׁשֶ ֹחשֶׁ ּבַ ַתח. ים.ְלָך.ּפֶ ׂשִ ּתָ

ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,. יָחתֹו.ּבֵ תֹו.ְוׂשִ תֹו.ּוְתִחּנָ ְתִפּלָ ּבִ ר.ׁשֶ ֵהיֵשב..ְוָהִעּקָ

ְך. ֶדל.ַהֹחשֶׁ ּבּור.ִמּגֹ ר.ׁשּום.ּדִ ר.לֹו.ְלַדּבֵ ִאי.ֶאְפׁשָ י.ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

י־ֵכן. ל.ַצד,.ַאף־ַעל־ּפִ ב.אֹותֹו.ְמֹאד.ְמֹאד.ִמּכָ ְלּבּול.ַהְמַסּבֵ ְוַהּבִ

ַמְדֵרָגה. ֵאיֶזה. ּבְ ֱאֶמת. ּבֶ ּבּור. ַהּדִ ר. ְלַדּבֵ ִיְרֶאה. ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל.

ֱאֶמת..ַאף־ יָעה.ְוכּו'.ּבֶ ּיֹאַמר:.ה'.הֹוׁשִ ל.ׁשֶ גֹון.ְלָמׁשָ ְנמּוָכה,.ּכְ

י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ָראּוי,. ּכָ ִחּיּות. ּבְ ר. ְלַדּבֵ ָיכֹול. ֵאינֹו. ׁשֶ י. ַעל־ּפִ

ישּות. ְפׁשִ ֱאֶמת.ּבִ ּבּור.ּבֶ ר.ַהּדִ ִנים.ְלַדּבֵ ל.ּפָ ַיְכִריַח.ַעְצמֹו.ַעל.ּכָ

ל. ּלֵ ּיּוַכל.ְלִהְתּפַ הּוא..ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ָיִאיר.לֹו.ָהֱאֶמת.ׁשֶ ֶ ִפי.ַמה.ּשׁ ּכְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַרְך.. ִיְתּבָ דֹול. ַהּגָ ַחְסּדֹו. ּבְ ֵהיֵשב. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש.

ה.ִלְבקַֹע. ם.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְזּכֶ ל.ָהעֹוָלמֹות,.ּגַ ם.ּכָ ן.ּוְמַקּיֵ הּוא.ְמַתּקֵ

צּודֹות. ְתׁשּוָבה.ְלהֹוִציָאם.ִמּמְ ם.ֲאֵחִרים.ּבִ ָתִחים.ְלַהֲחִזיר.ּגַ ּפְ

ם,.ִסיָמן.ש. ֶהם:.ׁשָ ֵהם.ִנּצֹוִדים.ּבָ ׁשֶ

ִלי,.ֵזֶכר. י.ַנְפּתָ ר.ָהַרב.ַרּבִ ּפֵ ּסִ ֶ ב ָאְרָחא.ַאֲעִתיק.ּפֹה.ָמה.ּשׁ ַאּגַ

ת. ְתִחּלַ ּבִ ה.. ַהּזֶ ּבּור. ַהּדִ אֹודֹות. ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ

יק.ִלְבָרָכה,.ָרָאה. נּו.ֵזֶכר.ַצּדִ ִהְתָקְרבּותֹו.ַלֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ

ַאל.אֹותֹו.ְלֵאיֶזה. א.ֵאָליו.ֶאָחד.ֵמעֹוָלם.ָהֶעְליֹון.ְוׁשָ ּבָ ֲחלֹום.ׁשֶ ּבַ
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יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ֶרְסֶלב. ִמּבְ ְלַאְדמֹו"ר. יבֹו:. ֵהׁשִ ְמקָֹרב,. הּוא. יק. ַצּדִ

ַמע. ָ ּשׁ ׁשֶ ְדָבר־ּתֹוָרה. ֵאיֶזה. לֹו. ּיֹאַמר. ֶ ּשׁ הּו,. ַוְיַבְקׁשֵ ִלְבָרָכה..

מֹוֵרנּו. ֵמֲאדֹוֵננּו. ׁשְֹמעֹו. ַאֲחֵרי. ֶכף. ּתֵ ָהָיה. ה. ּזֶ ׁשֶ ּוְלִפי. יו.. ִמּפִ

ְיַכְסֻימּו". "ְתהֹמֹות. ַהּתֹוָרה. ֶאת. ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו. ְוַרּבֵ

ר. י.ִעּקַ ּכִ ְתֶחֶלת:. "ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".)ֵחֶלק.ִראׁשֹון,.ִסיָמן.ש(,.ַהּמַ ּבְ ׁשֶ

י. ַחּיָ ְלֵאל. ה. ִפּלָ ּתְ תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ה,. ִפּלָ ֵמַהּתְ ִלין. ְמַקּבְ ַהִחּיּות.

ַהּתֹוָרה. ֵמַהְתָחַלת. ה. ַהּזֶ ּבּור. ַהּדִ ִלי. ַנְפּתָ ָהַרב. ָאַמר.לֹו. ְוכּו',.

ָעצּום. ִהְתַלֲהבּות. ּבְ ְמֹאד. ִנְתַלֵהב. זֹאת. ְמעֹו. ּוְבׁשָ ַהּזֹאת,.

ִהְתַלֲהבּותֹו. ֶדל. ּוִמּגֹ ָבה,. ּגָ ְוִנׂשְ ֲעצּוָמה. ּוִבְתׁשּוָקה. ב,. ּגָ ְוִנׂשְ

ְלַמְעָלה. ָהֶעְליֹון. ֵמָהעֹוָלם. ָהִאיׁש. ַעְצמֹו. ֵהִרים. ּוְתׁשּוָקתֹו.

ִלי.ֵזֶכר. א.ָהַרב.ַנְפּתָ ְך.ּבָ ֱעָלם.ֵמִאּתֹו..ְוַאַחר־ּכָ ּנֶ ְלַמְעָלה,.ַעד.ׁשֶ

ְוָקדֹוׁש. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ַלֲאדֹוֵננּו. ִלְבָרָכה. יק. ַצּדִ

ה..ָעָנה.ְוָאַמר.לֹו. ר.לֹו.ֶאת.ַמְרֶאה.ַהֲחלֹום.ַהּזֶ ִלְבָרָכה,.ַוְיַסּפֵ

ם. ַאּתֶ ְוִכי. ִלְבָרָכה:. ְוָקדֹוׁש. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו.

ְבֵרי.ּתֹוָרִתי. עֹוָלם.ָהֶעְליֹון.ׁשֹוְמִעים.ֶאת.ּדִ ם.ּבָ ר.ּגַ ְסבּוִרים,.ֲאׁשֶ

ּבּור. ּדִ ֵאיֶזה. ְכׁשֹוְמִעין. ּכִ ם,. ׁשָ ִהיא.. ֵכן. לֹא. אן,. ּכָ ְמֲעֶכם. ׁשָ ּכְ

ִמי.הּוא.ִעְנַין.ַאֵחר.ְלַגְמֵרי!: ְ ִמּשׁ

ם:.ָנא. ַתב.ׁשָ ּכָ ב.שכ"ה(.ׁשֶ ֵסֶפר."ָעִלים.ִלְתרּוָפה".)ִמְכּתָ ן ּבְ ְוַעּיֵ
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ֹאֶפן. ּבְ ְלֵעיל. ֶרת. ְזּכֶ ַהּנִ ָהֵעָצה. ם. ְלַקּיֵ ֵהר. ְוִהּזָ ֵהר. ִהּזָ ִני,. ּבְ ְמֹאד.

ָהֵעָצה. י. ּכִ ָנה,. ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְך. ַהֹחשֶׁ ִמּתֹוְך. ַלֲחשֹף. ּתּוַכל. ׁשֶ

י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך. ָעִמים.. ּפְ ֲאָלִפים. ה. ּוְמֻנּסָ דּוָקה. ּבְ ַהּזֹאת.

ָעצּום. ְך. ֹחשֶׁ ּבְ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ְמֹאד. ְמֹאד. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ָבר. ַעל־ּדָ ַהּבַ

ה. לֹות.ַהְרּבֵ בֹות.ְמֻבְלּבָ ְבּתֹו.ַמֲחׁשָ ַמֲחׁשַ ר.ּבְ ה,.ּוְמַסּדֵ ִפּלָ ָכל.ּתְ ּבְ

ֵעָצה. ָעִמים. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ִלְזּכֹר. ה. ִפּלָ ּתְ ָכל. ּבְ ּוְצִריִכין. עּור,. ׁשִ ִלי. ּבְ

ר. ל.ְלַדּבֵ ּדֵ ּתַ ְלּבּוִלים.ּוְלִהׁשְ ְך.ְוַהּבִ ַהּזֹאת,.ִלְפנֹות.עֶֹרף.ֵמַהֹחשֶׁ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָיִאיר.לֹו. ְוָאז. הּוא,. ֶ ּשׁ ִפי.ַמה. ּכְ ֱאֶמת. ּבֶ ּבּור. ַהּדִ

ְרֵאה. ְתִפּלֹוָתיו.. ּבִ ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ם. ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ ַעד. ְוכּו',. ָתִחים. ַהּפְ

ב. י.קֶֹדם.ִסּבֵ ֶרַגע.ַאַחת.ֵאֶצל.ָהָאָדם..ּכִ ִני.ַוֲחַכם,.ַהִחּלּוק.ּבְ ּבְ

ר. ְלַדּבֵ ַעְצמֹו. יְך. ִהְמׁשִ ׁשֶ ה. ַקּלָ ּוְבֶרַגע. ְך,. ּכָ ל. ּכָ ְך. ַהֹחשֶׁ אֹותֹו.

ָהָאָדם,. ל. ּכָ ֶזה. י. ּכִ ָהעֹוָלמֹות,. ל. ּכָ ם. ְלַקּיֵ ָזָכה. ֱאֶמת,. ּבּור. ּדִ

רּות. ַהִהְתּגָ ֶדל. ּגֹ ַאְך. ֶרַגע,. ָכל. ּבְ ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ּבֹו. לּוִיים. ּתְ ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ ָלנּו. ים. ִהְקּדִ ָבר. ּכְ ַאְך. עּור.. ׁשִ ִלי. ּבְ הּוא. ּבֹו. ִרין. ְתּגָ ּמִ ׁשֶ

הֹוִדיַע. ְוַאֲחֵרי. ְוכּו'.. ֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ַעל־ְיֵדי. ְרפּוָאה. ַרְך. ִיְתּבָ

ֵעת. ָכל. ּבְ ַלֲחֹתר. ְוכּו'. ָלנּו. ָראּוי. זֹאת,. ל. ּכָ ֶאת. ָלנּו. ֱאלִֹהים.

ם. ן.ׁשָ ֱאֶמת,.ַעּיֵ ְבֵריֶהם.ּבֶ ם.ּדִ ְלַקּיֵ
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נא

ָכל. ְחַסר.לֹו.ּבְ ּיֶ ֶ ל.ַמה.ּשׁ ל.ַעל.ּכָ ּלֵ יל.ַעְצמֹו.ְלִהְתּפַ ָצִריְך ְלַהְרּגִ

ַחס. חֹוֶלה. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ּכְ אֹו. ִנים. ּבָ אֹו. ְרָנָסה. ּפַ ֵהן. ֵעת,.

ר. ִעּקַ ִיְהֶיה. ם. ּלָ ּכֻ ַעל. ְוכּו',. ְרפּוָאה. ְוָצִריְך. ֵביתֹו. ּבְ לֹום,. ְוׁשָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ְוַיֲאִמין. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲעָצתֹו.ַרק.

ְלָכל. ַהְינּו. ַלּכֹל,. ה'. שֹוב. תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַלּכֹל,. שֹוב. הּוא. ׁשֶ

ָבִרים,. ַהּדְ ְלָכל. ֵהן. ְלַפְרָנָסה,. ֵהן. ִלְרפּוָאה,. ֵהן. ָבִרים,. ַהּדְ

א. ַתר.ֻקְדׁשָ לּותֹו.ּבָ ּדְ ּתַ ר.ִהׁשְ אי.ִיְהֶיה.ִעּקַ ַוּדַ ְך,.ּבְ ֲאִמין.ּכָ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ם.ֵאיָנם. י.ֻרּבָ ְחּבּולֹות.ַרּבֹות,.ּכִ ִריְך.הּוא.ְולֹא.ִיְרּדֹף.ַאַחר.ּתַ ּבְ

ֵמֶהם. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ַהּמֹוִעיִלים. ְמַעש. ּדִ ּוְמַעש. לּום,. ּכְ מֹוִעיִלים.

ֶזה. רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ ִלְקרֹא. ֲאָבל. ְלָמְצָאם.. ָיכֹול. ְוֵאינֹו.

י. ִמיד.ּכִ עֹוָלם,.ְוֶזה.ָיכֹול.ִלְמצֹא.ּתָ ּבָ ָבר.ׁשֶ שֹוב.ּומֹוִעיל.ְלָכל.ּדָ

ם,.ִסיָמן.י"ד. ִמיד:.ׁשָ ְמָצא.ּתָ ּנִ ַרְך.ּבַ הּוא.ִיְתּבָ

נב

ַהּתֹוָרה. ַהְינּו.סֹודֹות. נּוז,. ַהּגָ ַשַעם.אֹור. ִלְשעֹם. רֹוֶצה. ׁשֶ ִמי 

קֹונֹו,. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ה. ַיְרּבֶ ֶלָעִתיד,. ה. ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

ְך.ָראּוי. יו,.ִאם.ּכָ ל.ֲעָסָקיו.ּוַמֲעׂשָ ּפֹש.ֶאת.ַעְצמֹו.ַעל.ּכָ ְוָיִדין.ְוִיׁשְ

ַרְך,.ַהּגֹוֵמל. ם.ִיְתּבָ ֵ ֶנֶגד.ַהּשׁ ְך.ּכְ ְוָהגּון.לֹו.ַלֲעׂשֹות,.ּוְלִהְתַנֵהג.ּכָ
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ש",.ְוַעל. ּפָ ִמׁשְ ָבָריו.ּבְ ל.ּדְ ָכל.ֵעת.ָוֶרַגע.."ִויַכְלּכֵ ִעּמֹו.שֹובֹות.ּבְ

ּפֹש.ֶאת. ַעְצמֹו.ָיִדין.ְוִיׁשְ ש.ִעם.ַעְצמֹו.ְוהּוא.ּבְ ּפָ ִמׁשְ ַהּכֹל.ָיבֹוא.ּבְ

ָחִדים. ל.ַהּפְ יו..ּוָבֶזה.ָיִסיר.ֵמָעָליו.ּכָ ל.ֲעָסָקיו.ּוַמֲעׂשָ ַעְצמֹו.ַעל.ּכָ

ּום. ּלֹא.ִייָרא.ְולֹא.ִיְפַחד.ִמּשׁ פּולֹות..ַהְינּו.ׁשֶ ְראֹות.ַהּנְ ֵצל.ִמּיִ ְוִיּנָ

עֹוָלם,. ּבָ ׁשֶ ָבר. ּדָ ּום. ִמּשׁ ְולֹא. ְוִלְסִשים. ָרָעה. ה. ְוַחּיָ ְוָאדֹון. ר. ׂשַ

ְרָאה. ַרְך.ְלַבד.ִייָרא.ְוִיְפַחד..ּוָבֶזה.ַיֲעֶלה.ֶאת.ַהּיִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַרק.ֵמַהּשׁ

י. ִמּמִ ַדע. ּיֵ ׁשֶ ֵלם. ׁשָ ְלַדַעת. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעת,. ַלּדַ ַהְינּו. ּדְ ּה,. ְרׁשָ ְלׁשָ

ָהרֹוְממּות.. ִיְרַאת. ד. ְכּבָ ַהּנִ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ְלִיְרָאה. ַהְינּו. ִיְתָיֵרא,.

ה.ַעל־ְיֵדי־ ְגֶלה..ְוִיְזּכֶ ּנִ ּבַ ַגת.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ה.ְלַהּשָׂ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְזּכֶ

ְמִסירּות. ּבִ ה. ִלְתִפּלָ ה. ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֱאֶמת.. ּבֶ ְפלּות. ְלׁשִ ֶזה.

ל. ּלֵ ה.ְוִיְתּפַ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ִמּיּותֹו.ְוֵיׁשּותֹו.ּבִ ׁשְ ל.ּגַ ל.ּכָ ַבּשֵ ּיְ ֶנֶפׁש.ׁשֶ

ַנת.ּתֹוֶעֶלת.ַעְצמֹו.ְולֹא.ַיֲחׁשֹב.ִלְכלּום.ֶאת.ַעְצמֹו,. ּוָ ִלי.ׁשּום.ּכַ ּבְ

עֹוָלם..ְוַעל־ ִאּלּו.ֵאינֹו.ּבָ ִמּיּותֹו.ְוַעְצִמּיּותֹו.ּכְ ׁשְ ל.ּגַ ל.ּכָ ַרק.ְיַבּשֵ

ה. ּלֶ ְתּגַ ּיִ נּוז.ׁשֶ הּוא.אֹור.ַהּגָ ַגת.ִסְתֵרי.ּתֹוָרה.ׁשֶ ה.ְלַהּשָׂ ְיֵדי־ֶזה.ִיְזּכֶ

ם,.ִסיָמן.ש"ו. "ל:.ׁשָ ֶלָעִתיד..ְוָכל.ֶזה.זֹוִכין.ַעל־ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות.ַהּנַ

נג

ָרֵאל,. ִיׂשְ ל. ׁשֶ ָתם. ִלְתִפּלָ ה. ִמְתַאּוֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
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ְוהּוא. ֲאָותֹו. ּתַ ִאים. ְמַמּלְ ֵהם. ְלָפָניו. ִלים. ּלְ ִמְתּפַ ָרֵאל. ׂשְ ּיִ ּוְכׁשֶ

ם. ם:.ׁשָ ֲענּוג.ֵמִאּתָ ל.ּתַ ְמַקּבֵ

נד

ל.ָאָדם. ר.ְוכּו',.ְוָצִריְך.ּכָ ִחיַנת.ִנְגֶלה.ְוִנְסּתָ ל ָאָדם.ֵיׁש.לֹו.ּבְ ּכָ

ר. ְסּתָ ֵמַהּנִ ַלֲעׂשֹות. א. ְלַדְרּגָ א. ְרּגָ ִמּדַ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ַלֲעלֹות.

ִריְך. ּצָ ִפּלֹות,.ׁשֶ ִנְגֶלה..ְוֶזה.זֹוִכין.ַעל־ְיֵדי.ִלּמּוד.ּתֹוָרה.ְוִרּבּוי.ּתְ

ַעד. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ה. ְתִפּלָ ּבִ ּוְלַהְרּבֹות. ּתֹוָרה. ִלְלֹמד.

ִנְגֶלה,. ר. ְסּתָ ֵמַהּנִ ה. ַנֲעׂשֶ ְוִיְהֶיה. ּנּו.. ִמּמֶ ר. ְסּתָ ַהּנִ לֹו. ה. ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ

ַעד. עֹוד. ל. ּלֵ ִיְתּפַ ְך. ְוַאַחר־ּכָ יֹוֵתר.. . בֹוּהַ ּגָ ר. ִנְסּתָ לֹו. ְוִיְהֶיה.

א. ְרּגָ ַעם.ֵליֵלְך.ִמּדַ ָכל.ּפַ ּבְ ְוֵכן. ה.. ר.ַהּזֶ ְסּתָ ם.ַהּנִ ּגַ ה.לֹו. ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

יג. ַרְך.ְלַהּשִׂ ם.ִיְתּבָ ֵ ַעם.ֵמַהּשׁ ָכל.ּפַ ׁש.ּבְ .יֹוֵתר,.ְלַבּקֵ בֹוּהַ א.ּגָ ְלַדְרּגָ

ְמָחה. ְלׂשִ זֹוִכין. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוכּו'.. יֹוֵתר. . בֹוּהַ ַהּגָ ר. ְסּתָ ַהּנִ

ה.ְלִהְתָקֵרב. ָ ֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְכָנִסין.ֶאל.ַהּקְ ה,.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּוְלַעּזּות.ּדִ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה. ֵמֶהם. ל. ְלַקּבֵ ֱאֶמת,. יֵקי. ְלַצּדִ

ה. ִפּלָ י.ּתְ ֵלָמה,.ּכִ ָנה.ׁשְ ַכּוָ ה.ּבְ ִפּלָ דֹול..ְוָכל.ֶזה.זֹוִכין.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ּגָ

ם.ִסיָמן.כ"ב. ם:.ׁשָ ן.ׁשָ ָנה.ּכֹוֵלל.ַהּכֹל.ְוכּו'.ַעּיֵ ַכּוָ ּבְ
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נה

ִריְך.ְלָהֵעז. ּצָ ׁשֶ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ה.הּוא.ַעל־ְיֵדי.ַעּזּות. ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ

ַמה. ל. ּכָ ַעל. ָפָניו. ִמּלְ ׁש. ְלַבּקֵ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶנֶגד. ָניו. ּפָ

ר.ַלֲעֹמד. י.ִאי.ֶאְפׁשָ ים.ְוִנְפָלאֹות..ּכִ ִריְך.ַוֲאִפּלּו.ַלֲעׂשֹות.ִנּסִ ּצָ ֶ ּשׁ

ה.. ָ ְקֻדּשׁ י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ַעּזּות.ּדִ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַהּבֹוֵרא. ת. ֻדּלַ ּגְ ֶאת. ּה. ִלּבֵ ּבְ ֵער. ְמׁשָ ּדִ ַמה. פּום. ּכְ ָחד. ל. ּכָ י. ּכִ

ַלֲעֹמד. ָיכֹול. ָהָיה. ֵאיְך. ּוְגִריעּותֹו,. ִחיתּותֹו. ּפְ ְורֹוֶאה. ַרְך. ִיְתּבָ

ק. ה.ָצִריְך.ָהָאָדם.ְלַסּלֵ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ן.ּבִ ל.ְלָפָניו..ַעל.ּכֵ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ִריְך. ּצָ ֶ ל.ַמה.ּשׁ ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ָניו.ְלַבּקֵ ה.ְוָיֵעז.ּפָ ֶאת.ַהּבּוׁשָ

ְשחּו.ְולֹא.בֹוׁשּו":. ָך.ּבָ ִחיַנת."ֵאֶליָך.ָזֲעקּו.ְוִנְמָלשּו.ּבְ "ל.ְוֶזה.ּבְ ּנַ ּכַ

ם.ִסיָמן.ל. ׁשָ

נו

קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ִרים. ּוְמַדּבְ יִחים. ׂשִ ּמְ ׁשֶ יָחה. ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי 

שֹוִבים. ְוָהְרצֹונֹות. ּסּוִפים. ַהּכִ ה. ּפֶ ּבַ ּומֹוִציִאין.

ַע.ָלֵצאת.ֵמָהָרע. ְעּגֵ ּתֹוֵקק.ּוִמְתּגַ הּוא.ִנְכָסף.ּוִמׁשְ ֶ ּלֹו,.ַמה.ּשׁ ׁשֶ

ַרְך. ן.ִלְפֵני.ה'.ִיְתּבָ ל.ּוִמְתַחּנֵ ּלֵ י,.ּוִמְתּפַ ּלֹו.ְוִלְזּכֹות.ְלשֹוב.ֲאִמּתִ ׁשֶ

ֶאל. ִמּכַֹח. ָפׁשֹות.שֹובֹות. ַהּנְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.הּוא.מֹוִציא. ֶזה,. ַעל.

י. ּכִ כַֹח,. ּבְ ְנָפׁשֹות. ין. ַנֲעׂשִ ְלַבד. ּסּוִפין. ַהּכִ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ַהּפַֹעל..
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י".. ַנְפׁשִ ְלָתה. ּכָ ְוַגם. "ִנְכְסָפה. ִחיַנת:. ּבְ ֶפׁש,. ַהּנֶ ּסּוִפין.ֵהם. ַהּכִ

ַהּפַֹעל,. ֶאל. ִמּכַֹח. ְויֹוְצִאין. ִנְגָמִרין. "ל. ַהּנַ ּבּור. ַהּדִ ְוַעל־ְיֵדי.

ָלא. ה".ְוַתְרּגּומֹו:.ְלרּוַח.ְמַמּלְ ִחיַנת:."ַוְיִהי.ָהָאָדם.ְלֶנֶפׁש.ַחּיָ ּבְ

זֹוֶכה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. רֹו".. ְבַדּבְ ָיְצָאה. י. "ַנְפׁשִ תּוב:. ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו.

ה. ּוְמַחּיֶ ְלשֹוב. ַהּתֹוָרה. אֹוִתּיֹות. ר. ְלַצּיֵ ְוזֹוֶכה. תֹו. ׁשָ ּקָ ּבַ ִלְפעֹל.

ים. ָכל.ָהעֹוָלמֹות.ְוַנֲעׂשִ יְך.שֹוָבה.ּוְבָרָכה.ּבְ ם.ַהּכֹל.ּוַמְמׁשִ ּוְמַקּיֵ

ה.ְנָפׁשֹות.ַעל־ ּמָ עֹוָלם.ּוְמעֹוֵרר.ִלְתׁשּוָבה.ּכַ ֻעּלֹות.שֹובֹות.ּבָ ּפְ

ל. ׁשֶ ֶזה. ִעְנָין. י. ּכִ קֹונֹו.. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ר. ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ה. ַהּזֶ ּבּור. ַהּדִ ְיֵדי.

ָיָקר. הּוא. ָמֵלא. ֶפה. ּבְ ּוְלהֹוִציָאם. שֹוִבים. ּוְרצֹונֹות. ּסּוִפין. ּכִ

ָכל. ה.ּבְ ֶזה.ַהְרּבֵ יל.ַעְצמֹו.ַלֲעסֹק.ּבָ ל.ָאָדם.ְלַהְרּגִ ְמֹאד..ְוָצִריְך.ּכָ

ְוֶזה:. ל.ָהעֹוָלם.ְלמּוָשב.. ּכָ ְלַהֲחִזיר. ְיכֹוִלים. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. יֹום..

ה. ה.ַעל.ָהָאֶרץ",.ַהְינּו.ֶהֶבל.ַהּיֹוֵצא.ֵמַהּפֶ ר.ַנֲעׂשֶ "ֵיׁש.ֶהֶבל.ֲאׁשֶ

ֲאֵליֶהם. יַע. ּגִ ּמַ ׁשֶ ִעים. ְרׁשָ ׁש. "ּיֵ ׁשֶ "ל.. ַהּנַ ים. ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים. ֵמַהּדִ

ה. ּמָ י.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ְמעֹוֵרר.ּכַ "ל..ּכִ ּנַ יִקים",.ַהְינּו.ּכַ ּדִ ה.ַהּצַ ַמֲעׂשֵ ּכְ

ַהּיֹוֵצא. ֶהֶבל. ּבַ ּמֹוִציִאין. ׁשֶ ְלִהּפּוְך. ְוֵיׁש. ִלְתׁשּוָבה.. ִעים. ְרׁשָ

לֹום,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ּסּוִפים.ָרִעים.ַחס.ְוׁשָ ל.ּכִ ּבּוִרים.ׁשֶ ה.ּדִ ֵמַהּפֶ

ּבּור. י.ַהּדִ ִעים"..ּכִ ה.ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע.ֲאֵליֶהם.ּכְ ּגִ ּמַ יִקים.ׁשֶ "ֵיׁש.ַצּדִ

ים. ֲאָנׁשִ ּבַ ֶלת. ְלּגֶ ִמְתּגַ ָלא,. ְמַמּלְ ָהרּוַח. הּוא. ׁשֶ ֶפׁש,. ַהּנֶ הּוא. ׁשֶ

ם,.ִסיָמן.ל"א. ה.ַעל.ָהָאֶרץ:.ׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ ִפי.ַהֶהֶבל.ׁשֶ ֲאֵחִרים.ּכְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ח"א.-.אֹות.נו

. ..קנב..

בָֹאר. ּמְ ִנים.ֲהָלָכה.ד'.ׁשֶ "ִלּקּוֵשי.ֲהָלכֹות".ִהְלכֹות.ָאּמָ ן ּבְ ְוַעּיֵ

ּסּוִפים. ֹמר.ַעְצמֹו.ְמֹאד.ִמּכִ ן.ְצִריִכין.ִלׁשְ ר.ַעל.ּכֵ ם,.ֲאׁשֶ ׁשָ

י.הֹוְלִכים.ּוְמעֹוְרִרים.ֶאת. ה,.ּכִ ּפֶ הֹוִציָאם.ּבַ ָרִעים,.ּוִבְפָרש.ִמּלְ

ֶלְך.ָעָליו. ִוד.ַהּמֶ ָאַמר.ּדָ י.ָהעֹוָלם.ְלַתֲאוֹות.ָרעֹות..ְוֶזה.ׁשֶ ַאְנׁשֵ

ְמָצא",. ּתִ ַבל. ִני. ְצַרְפּתָ ַלְיָלה. . ַקְדּתָ ּפָ י. ִלּבִ . ַחְנּתָ "ּבָ לֹום:. ָ ַהּשׁ

י. ָעַמְדּתִ ּלֹא. ׁשֶ י. ָיַדְעּתִ ָרֵאל,. ִיׂשְ ַלל. ּכְ ִביל. ׁשְ ּבִ ָאַמר. ׁשֶ ַהְינּו.

ַהאי. ּדְ ּסּוִפים. ִמּכִ ֵצל. ְלִהּנָ ֲעַדִין. ָזִכיִתי. י.לֹא. ּכִ ָראּוי,. ּכָ יֹון. ּסָ ּנִ ּבַ

ִנים.ֲאִני.ׁשֹוֵמר. ל.ּפָ י.ַעל.ּכָ י",.ּכִ ל.ַיֲעָבר.ּפִ ָעְלָמא,.ַאְך."ַזּמֹוִתי.ּבַ

ַחס. י. ּפִ ּבּור. ַהּדִ ַעל. ֵאּלּו. ּסּוִפים. ַהּכִ ְלהֹוִציא. ּלֹא. ׁשֶ ַעְצִמי.

ֻעּלֹות.ָרעֹות. ּפְ ים.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַנֲעׂשִ ִיְהיּו. ּלֹא. ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ לֹום,. ְוׁשָ

ִמיד. ּתָ ר. ְלַדּבֵ ַעְצִמי. יל. ַמְרּגִ ֲאִני. ַרק. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. עֹוָלם. ּבָ

ִמיד. ּתָ ֵאֶליָך. ִלְקרֹות. שֹוִבים. ּסּוִפים. ּכִ ל. ׁשֶ ים. ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים. ּדִ

ֻעּלֹות.שֹובֹות. ְך.ּפְ ֱאֶמת,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְמׁשָ יֵבִני.ֵאֶליָך.ּבֶ ׁשִ ּתְ ׁשֶ

ָפֶתיָך". ְדַבר.ׂשְ ּוְבָרָכה.ְלָכל.ָהעֹוָלמֹות..ְוֶזה."ִלְפֻעּלֹות.ָאָדם.ּבִ

ָפֶתיָך,. ְבֵרי.ׂשְ ֵהם.ּדִ ים.ׁשֶ ּבּוִרים.ְקדֹוׁשִ ר.ַרק.ּדִ ָמר.ְלַדּבֵ ֲאִני.ִנׁשְ ׁשֶ

ֻעּלֹות.ָאָדם.ְלשֹוָבה..ְוֶזה. ל.ּפְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְהיּו.ִנְגָמִרים.ּכָ ֵדי.ׁשֶ ּכְ

יל. ַמְרּגִ ֲאִני. ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. י. ּכִ ִריץ". ּפָ ָאְרחֹות. י. ַמְרּתִ ׁשָ "ֲאִני.

"ל,.ַעל־ ּנַ ּסּוִפים.שֹוִבים.ּכַ ל.ּכִ ּבּוִרים.ׁשֶ ִמיד.ּדִ ר.ּתָ ְלׁשֹוִני.ְלַדּבֵ

ֵהם. ִריץ.ׁשֶ ל.ָאְרחֹות.ּפָ ֵמר.ִמּכָ ָ ֵצל.ּוְלִהּשׁ ְיֵדי־ֶזה.ֲאִני.זֹוֶכה.ְלִהּנָ
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ֲאׁשּוַרי. ֹמְך. "ּתְ ַרק. ִלְצָלן,. ַרֲחָמָנא. ָרִעים. ָרִכים. ַהּדְ ל. ּכָ

ְוסֹוֲעִדים. ּתֹוְמִכים. שֹוִבים. ּבּוִרים. ַהּדִ י. ּכִ ְוכּו'. לֹוֶתיָך". ַמְעּגְ ּבְ

יֹוֵתר.ַעל־ ָבֵאר.ּבְ ּמְ לֹוֶתיָך..ְוֶזה.ׁשֶ ַמְעּגְ אֹוִתי.ִלְתֹמְך.ֲאׁשּוַרי.ּבְ

ל. הּו.ּכָ ּזֶ ֲעֵנִני.ֵאל"..ׁשֶ י.ּתַ ְיֵדי.ָמה.ָזִכיִתי.ָלֶזה:."ֲאִני.ְקָראִתיָך.ּכִ

יל. ִריִכין.ְלַהְרּגִ ּצְ ינֹו.ּוֵבין.קֹונֹו.ׁשֶ יָחה.ּבֵ ִעְנַין.ַהִהְתּבֹוְדדּות.ְוַהּשִׂ

שֹוִבים. ּסּוִפים. ּכִ ִמיד. ּתָ ִלְכסֹף. ה. ַהְרּבֵ ֶזה. ּבָ ַעְצמֹו. ֶאת.

"ל: ּנַ ָכל.יֹום.ּכַ יו.ּבְ ּוְלהֹוִציָאם.ִמּפִ

ָנָתן. י. ַרּבִ ֵסֶפר."ָעִלים.ִלְתרּוָפה".ִמּמֹוֵרנּו.ָהַרב. ּבְ עֹוד. ן  ְוַעּיֵ

ִלְפעֹל. ְיכֹוִלים. ַהּכֹל. י. ּכִ ם,. ׁשָ ַתב. ּכָ ׁשֶ ל"א(. ב. )ִמְכּתָ ַז"ל.

ּסּוִפין. ר.ַהּכִ יל.ֶאת.ַעְצמֹו.ְלַדּבֵ ַעל־ְיֵדי.ְרצֹונֹות.ְוִכּסּוִפים.ּוְלַהְרּגִ

ִפיו..קּומּו.ָנא.ִעְמדּו.ָנא.עֹוְררּו.ָנא.ְלַבְבֶכם.ַהּשֹוב. ְוָהְרצֹונֹות.ּבְ

ִלְכסֹף. ה. ַהּזֶ ֶדֶרְך. ּבַ ֵליֵלְך. ַעְצְמֶכם. יל. ְלַהְרּגִ ֵהיֵשב. ֵהיֵשב.

ים. ּסּוּפִ ַהּכִ ר. ּוְלַדּבֵ ָכל.ֵעת. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ה.ַלה'. ּתֹוֵקק.ַהְרּבֵ ּוְלִהׁשְ

ים.ִנְפָלִאים.ַעל־ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ֶנֱאָרִגים.עֹוָלמֹות.ְוִחּדּוׁשִ ה,.ׁשֶ ּפֶ ּבַ

ָעִרים. ְ ַהּשׁ ְוֶאָחד. ים. לֹשִׁ ׁשְ ָמאַתִים. ּבְ אֹוִתּיֹות. ֵצרּוֵפי. ְיֵדי.

ַעל־ְיֵדי. ִנְפָלִאים. ים. ֲחָדׁשִ ֵצרּוִפים. ּבְ ִגין. ּוְ ְוִנְזּדַ ְצָשְרִפין. ַהּמִ

ּמּוָבן. ּכַ ים,. דֹוׁשִ ְוִלְדָרָכיו.ַהּקְ ּסּוִפים.ַלה'.ּוְלתֹוָרתֹו. ּבּוֵרי.ַהּכִ ּדִ

י. ם.ּכִ ָבר.ֵריק.הּוא.ִמּכֶ י.לֹא.ּדָ ִלּקּוֵשי.א'.ִסיָמן.ל"א..ּכִ ּוְמבָֹאר.ּבְ
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ָלה. ַקּבָ ִסְפֵרי. ּבְ י. ָלַמְדּתִ ַהּיֹום. ׁשֶ ּוֵמֲחַמת. ְוכּו',. יֶכם. ַחּיֵ הּוא.

ֵצרּוֵפי. ַעל־ְיֵדי. ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ַוֲאִריַגת. ִהְתַהּוּות. ֵמִעְנַין.

ִנים.ְוָאחֹור.ְוכּו'. ָעִרים.ּפָ ים.ְוֶאָחד.ׁשְ לֹשִׁ ָמאַתִים.ׁשְ ָהאֹוִתּיֹות.ּבְ

ִעם. ִרי. ַדּבְ י. ִמּדֵ ה. ַהְרּבֵ ה. ַהְרּבֵ ה. ַעּתָ י. ִנְתעֹוַרְרּתִ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.

שֹובֹות. ַמֲעלֹות. ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ נּו. ּלָ ׁשֶ עּוִרים. ַהּנְ ֵני. ִמּבְ ֶאָחד.

ָהְרצֹונֹות. ִעְנַין. ּבְ ְפָרש. ּבִ ַז"ל,. נּו. ַרּבֵ ַדְרֵכי. ּבְ ֵליֵלְך. ְלַהּזֹוֶכה.

ּוִבְפָרִשּיּות. ְכָלִלּיּות. ּבִ ּוְלתֹוָרתֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ּסּוִפים. ְוַהּכִ

ֱאֶמת,. ְרצֹונֹו.ִלְהיֹות.ְיהּוִדי.ּבֶ ָלל.ׁשֶ ֶדֶרְך.ּכְ ה..ֵהן.ּבְ ּפֶ ָרם.ּבַ ּוְלַדּבְ

אֹותֹו.ָהֵעת.ְוכּו'.ְוכּו'.. ְפָרש.ּבְ ּבִ ָחֵסר.לֹו. ֶ ּשׁ ְפָרִשּיּות.ַמה. ּבִ ֵהן.

ה. ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה. א. ּדָ ָסֵבל. ֹמָחא. ל. ּכָ ֵלית. ֶזה,. ּבָ ּיֹאֵחז. ׁשֶ ֵרי. ַאׁשְ

ֲעׁשּוִעים. ַ ַהּשׁ ְוִנְפְלאֹות. ָהֶעְליֹוִנים. עֹוָלמֹות. ּבָ ה. ִמּזֶ ְוֶנֱאָרג.

ם.ַהְנָהָגה.זֹאת. ָהעֹוִלים.ְלָפָניו.ַעל־ְיֵדי־ֶזה..ִחְזקּו.ְוִאְמצּו.ְלַקּיֵ

ָכל.ֵעת.ְלַמַען.ִייַשב.ָלֶכם.ָלַעד: ּבְ

נז

ְרצֹוָנּה. ה.שֹוָבה.ְיָקָרה.ְמֹאד.ׁשֶ ָרֵאל.ֵיׁש.ְנֻקּדָ ׂשְ ָכל ֶאָחד.ִמּיִ ּבְ

ֲאוֹות. ַהּתַ ַאְך. קֹוָנּה,. ְרצֹון. ַלֲעׂשֹות. ַרק. ִמיד. ּתָ ָחָזק.

ן.ָצִריְך. ה..ַעל.ּכֵ ֻקּדָ ׁשֹוְבִרין.ִלּבֹו,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִלּבֹו.ָרחֹוק.ֵמַהּנְ

ה. ֻקּדָ ִחיַנת.ַהּנְ ִאיר.ּבְ ּיָ ֵדי.ׁשֶ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,.ּכְ ר.ּבֵ ל.ֶאָחד.ְלַדּבֵ ּכָ
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ַהְינּו. ּדְ ִלּבֹו,. ָעְרַלת. ל. ּשֵ ִיְתּבַ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ְלִלּבֹו,. ּבֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ

ל. ׁשֶ ִלּבֹו. ׁשֹוְבִרים. ֵהם. ׁשֶ ֵלב. ת. ֶחְרּפַ ֵהם. ׁשֶ ָרעֹות. ָהַאֲהבֹות.

ם,.ִסיָמן.ל"ד. י:.ׁשָ ְבָרה.ִלּבִ ה.ׁשָ ְבִחיַנת.ֶחְרּפָ ָאָדם.ּבִ

נח

קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ר. ְלַדּבֵ ַעְצמֹו. ֶאת. יל. ְלַהְרּגִ ָהָאָדם. ָצִריְך 

ְלָבבֹו. ֶאת. עֹוֵרר. ּיְ ׁשֶ ַעד. ַלֲאִמּתֹו,. דֹול. ּגָ ֱאֶמת. ּבֶ

ֱאֶמת. ְבֵרי. ּדִ ב. ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲחִמימּות. ּבַ ר. ְלַדּבֵ ְתִחיל. ּיַ ׁשֶ ַעד. ֱאֶמת,. ּבֶ

ִחיתּוָתיו. ּפְ ְרֶאה. ּיִ ׁשֶ ַעד. ְתׁשּוָבה,. ּבִ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ְלָבבֹו. ּבִ ׁשֶ

י.ַעד. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ָפָניו. ִמּלְ ׁש.ְמֹאד. ּיֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַהּבֹוֵרא,.ַעד. ת. ּוְגֻדּלַ

ו. ֶהם.ְוַעְכׁשָ ן.ּבָ ֵתָפיו.ְולֹא.ִעּיֵ ִליְך.ַחּשֹאָתיו.ַאֲחֵרי.ּכְ ו.ִהׁשְ ַעְכׁשָ

ָעיו. ׁשָ ֶדל.ּפְ דֹוָלה.ַעל.ּגֹ ה.ּגְ ּיֹוֵדַע.אֹוָתם,.ֲאַזי.ִנְכָנס.ּבֹו.ּבּוׁשָ ׁשֶ ּכְ

ה.ַהּזֹאת. ָכל.ָעְלִמין,.ְוַהּבּוׁשָ א.ּדְ ְרׁשָ ָרא.ְוׁשָ יש.ִעּקָ ּלִ ֶנֶגד.ָרב.ְוׁשַ ּכְ

ין. ִפּלִ ִחיַנת.אֹור.ַהּתְ ה.ַהּזֹאת.ִהיא.ּבְ ָניו..ְוַהּבּוׁשָ ה.ַעל.ּפָ ּלֶ ִנְתּגַ

ְוִהיא. ַרְך. ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא. ּבְ ָרֵאל. ִיׂשְ ֵבקּות. ּדְ ַעל. ִסיָמן. ֵהם. ׁשֶ

ה.ַהּזֹאת.מֹוֲחִלין.לֹו. ִנים,.ְוַעל־ְיֵדי.ַהּבּוׁשָ ִחיַנת.ֵקרּון.אֹור.ַהּפָ ּבְ

ם,.ִסיָמן.ל"ח. ל.ֲעֹונֹוָתיו:.ׁשָ ַעל.ּכָ

אֹות. ּבְ ְלֵעיל. ּמּוָבא. ׁשֶ ְלַמה. ַסַעד. אן. ִמּכָ יק:. ְעּתִ ַהּמַ ָאַמר 
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לֹו. ֵיׁש. ִאם. ֶאָחד. ּבְ יר. ְלַהּכִ כֹוִלים. ּיְ ׁשֶ ָאַמר. ֶ ּשׁ ַמה. מ"ה,.

דֹוָלה. ּגְ ה. ּבּוׁשָ ָניו. ּפָ ַעל. ה. ּלָ ִנְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. י. ּכִ ִהְתּבֹוְדדּות.

"ל. ּנַ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

נט

ְוַגם. ִנים,. ְיׁשֵ ַהּכֹל. ָאז. ׁשֶ ְיָלה,. ּלַ ּבַ הּוא. ַהִהְתּבֹוְדדּות. ר  ִעּקַ

ְיִחיִדי,. ֶרְך. ּדֶ ּבַ ֵלְך. ּיֵ ׁשֶ ְלָהִעיר. ֵמחּוץ. קֹום. ַהּמָ ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ

ּיֹום.. ּבַ ֲאִפּלּו. ם. ׁשָ הֹוְלִכים. ָאָדם. ֵני. ּבְ ֵאין. ׁשֶ ָמקֹום. ּבְ ַהְינּו. ּדְ

ּוַמְפֶנה. "ל. ּנַ ּכַ ְיִחיִדי. ֶרְך. ּדֶ ּבַ ְיָלה. ּלַ ּבַ ְתּבֹוֵדד. ּמִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.

ַעד. ַהּכֹל. ל. ּוְמַבּשֵ ה. ַהּזֶ ָהעֹוָלם. ִעְסֵקי. ל. ִמּכָ ְוַדְעּתֹו. ִלּבֹו.

ה. ל.ַהְרּבֵ ּלֵ ה.ִמְתּפַ ִחּלָ ּתְ ּבַ ַהְינּו.ׁשֶ ל.ֶאת.ַעְצמֹו.ְלַגְמֵרי..ּדְ ַבּשֵ ּמְ ׁשֶ

ה.עֹוד.ַעד. ַהְרּבֵ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ְך. ְוַאַחר־ּכָ זֹאת. ה. ִמּדָ ל. ַבּשֵ ּמְ ׁשֶ ַעד.

ַעד. עֹוד. ה. ַהְרּבֵ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ְך. ְוַאַחר־ּכָ ַאֶחֶרת,. ה. ִמּדָ ל. ַבּשֵ ּמְ ׁשֶ

אּות.ְוׁשּום. ּלֹא.ִיְהֶיה.ּבֹו.ׁשּום.ּגֵ ל.ֶאת.ַעְצמֹו.ְלַגְמֵרי.ׁשֶ ַבּשֵ ּמְ ׁשֶ

ׁש,.ְוזֹוֶכה.ַעל־ ַאִין.ּוְכֶאֶפס.ַמּמָ ֵעיָניו.ּכְ ְהֶיה.ּבְ ּיִ ׁשּות.ַעד.ׁשֶ ַמּמָ

ֱאֶמת,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְכָלל.ַנְפׁשֹו. ּשּול.ּבֶ ְיֵדי־ֶזה.ָלבֹוא.ִלְבִחיַנת.ּבִ

ב. ְמֻחּיַ ְקָרא. ּנִ ׁשֶ סֹוף. ָהֵאין. ַרְך. ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו. ּבְ ְרׁשֹו. ׁשָ ּבְ

ָהעֹוָלמֹות,. ל. ּכָ ִנְכָלִלין. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. דּוַע.. ּיָ ּכַ ִציאּות. ַהּמְ

ְקָרא. ּנִ ַרְך.ָהֵאין.סֹוף.ׁשֶ ַאְחדּותֹו.ִיְתּבָ ן.ּבְ ם.ּכֵ ַנְפׁשֹו,.ּגַ לּוִיים.ּבְ ַהּתְ
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ְיָלה. ּלַ ּבַ עֹור. ַהּנֵ ָנה,. ׁשְ ַהּמִ רּוׁש. ּפֵ ְוֶזה. ִציאּות.. ַהּמְ ב. ְמֻחּיַ

ל.ִעְסֵקי. ִמּכָ ִלּבֹו. ּוַמְפֶנה. "ל,. ּנַ ּכַ ַהְינּו. ְיִחיִדי,. ֶרְך. ּדֶ ּבַ ְך. ְוַהְמַהּלֵ

ְוֶזה. ֱאֶמת,. ּבֶ ּשּול. ּבִ ִלְבִחיַנת. בֹוא. ּיָ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ה,. ַהּזֶ ָהעֹוָלם.

ְכָלל. ּנִ ׁשֶ ַהְינּו. ב,. ִמְתַחּיֵ ָהָאָדם. ֶזה. ֲהֵרי. "ל,. ּנַ ּכַ ַהְינּו. ָלה,. ְלַבּשָ

ַנְפׁשֹו,. ּבְ ְוֶזה. ִציאּות,. ַהּמְ ב. ְמֻחּיַ ְקָרא. ּנִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו. ּבְ

ִנְכָלִלים. ַנְפׁשֹו. ּבְ לּוִיים. ַהּתְ ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ִעם. ְפׁשֹו. ּנַ ׁשֶ ַהְינּו.

ם,.ִסיָמן.נ"ב. "ל:.ׁשָ ּנַ ִציאּות.ּכַ ב.ַהּמְ ְמֻחּיַ ּבִ

ם. ִביא.ׁשָ ּמֵ ב.רצ"ג(.ַאַחר.ׁשֶ ֵסֶפר."ָעִלים.ִלְתרּוָפה".)ִמְכּתָ ן ּבְ ְוַעּיֵ

ְיָלה". ּלַ ּבַ עֹור. "ַהּנֵ ֵמַהּתֹוָרה. מּוָעִשים. ָבִרים. ּדְ ְקָצָרה. ּבִ

ִכינּו. ּזָ ׁשֶ עֹוָלם,. ׁשֹון:.ֵהיָכן.ֲאַנְחנּו.ּבָ ֶזה.ַהּלָ ּבְ ם. ַתב.ׁשָ ּכָ "ל,. ַהּנַ

י. ִלּבִ זֹאת,.ַוֲעַדִין.ִמּתֹוָרתֹו.ָאנּו.ְרחֹוִקים..ַוֲאִני.צֹוֵעק.ּבְ ֹמַע.ּכָ ִלׁשְ

ם.זֹאת. ּלֹא.ָזִכיִתי.ְלַקּיֵ ִנים.ׁשֶ ה.ׁשָ ּמָ ָעְברּו,.ּכַ ִמים.ׁשֶ ה.ַעל.ַהּיָ ַעּתָ

ְמַעש. ַעש.ּדִ ַח.ַעְצִמי.ַעל.ַהּמְ ּמֵ ִניעֹות,.ֲאָבל.ֲאִני.ְמׂשַ ֵמִרּבּוי.ַהּמְ

ְלָפֵרׁש. ִכינּו. ּזָ ֶ ּשׁ ְוַגם.ַמה. ה.. ִמּזֶ ם.ְמַעש. ְלַקּיֵ ִלְפָעִמים. ִכיִתי. ּזָ ׁשֶ

י. ן.ָיָקר.ְמֹאד.ְמֹאד,.ּכִ ם.ּכֵ ַרְך,.הּוא.ּגַ ּיֹום.ְלָפָניו.ִיְתּבָ יָחֵתנּו.ּבַ ׂשִ

ֵרי.ַהּזֹוֶכה. ֵלמּות..ְוַאׁשְ ׁשְ "ל.ּבִ ל.ַהּנַ ם.ּכָ ל.ָאָדם.זֹוֶכה.ְלַקּיֵ ָלאו.ּכָ

ם. ֵרי.ַהּזֹוֶכה.ְלַקּיֵ ֵרי.ְוַאׁשְ ּיֹום,.ֲאָבל.ַאׁשְ ְלִהְתּבֹוְדדּות.ֲאִפּלּו.ּבַ

ֵלל.ַעל־ְיֵדי־ ה.ְלִהּכָ ְזּכֶ ּיִ ְיָלה.ְוכּו',.ַעד.ׁשֶ ּלַ עֹור.ּבַ ישּות.ַהּנֵ ְפׁשִ ּבִ
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ּבֹו,. לּוי. ַהּתָ ָהעֹוָלם. ל. ּכָ ּוְלַהֲעלֹות. ִציאּות. ַהּמְ ִחּיּוב. ּבְ ֶזה.

ֶחְלִקי. ְיִהי. ִציאּות.. ַהּמְ ב. ְמֻחּיַ הּוא. ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ּבֹו. ֵלל. ְלִהּכָ

ר. ּבֵ ב..ּוַפַעם.ַאַחת.ּדִ ְכּתָ ל.ַהּמִ ם.ּכָ ן.ׁשָ ֶהם.ְלעֹוָלם.ְוכּו',.ַעּיֵ ִעּמָ

דֹוׁש. ַהּקָ ֶרְך. ֵמַהּדֶ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ָנָתן. י. ַרּבִ ָהַרב. מֹוֵרנּו.

דֹוׁש. ַהּקָ ַאְדמֹו"ר. זֹאת. ה. ּלָ ּגִ ׁשֶ ִפי. ּכְ ְיָלה. ּלַ ּבַ ַהֵנעֹור. ל. ׁשֶ ה. ַהּזֶ

ֶרְך. ַהּדֶ ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ְזַמן,. ִיְהֶיה. ׁשֹון:.עֹוד. ַהּלָ ֶזה. ּבְ ָאז. ְוָאַמר. ַזַצ"ל.

ָכל. ּבְ ה. בּוׁשָ ּכְ ֶרְך. ּדֶ הּוא. ו. ַעְכׁשָ מֹו. )ּכְ ים,. ָלַרּבִ ה. בּוׁשָ ּכְ ֶרְך. ּדֶ ה. ַהּזֶ

ֶזה,.ָאַמר. ּבָ ׁש. ּיֵ ָחִדים.ׁשֶ ין(..ְואֹודֹות.ַהּפְ ית.ּוְתִפּלִ יַח.ַשּלִ ּבֶֹקר.ְלַהּנִ

ִאם.ָהָיה.לֹו. יק.ְוָקדֹוׁש.ִלְבָרָכה.ׁשֶ נּו.ֵזֶכר.ַצּדִ ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ

ׁש. ֶדה,.ְולֹא.ָהָיה.חֹוׁשֵ ְיָלה.ַלּשָׂ ּלַ חֹו.ְיִחיִדי.ּבַ ּלְ ן.ָיִחיד,.ָהָיה.ְמׁשַ ּבֵ

ָלל. ֵאין.לֹו.ִלְפֹחד.ּכְ ל.ָאָדם,.ׁשֶ ָבר..ְוָאַמר.זֹאת.ַעל.ּכָ ְלׁשּום.ּדָ

יק. י.ָנָתן.ֵזֶכר.ַצּדִ לּוֵחי.ִמְצָוה.ֵאיָנם.ִנּזֹוִקים(..ּומֹוֵרנּו.ָהַרב.ַרּבִ י.ׁשְ )ּכִ

ּזַֹהר. תּוב.ּבַ ּכָ מֹו.ׁשֶ ֶזה.ְוָאַמר.ַעל.ֶזה.ּכְ ר.ּבָ ִלְבָרָכה.הֹוִסיף.ְלַדּבֵ

ִקְבֵרי. ַעל. ַח. ּשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְלֶחְברֹון. ֵלב. ּכָ ֲהִליַכת. ְלִעְנַין. דֹוׁש. ַהּקָ

ם. ׁשָ ְוָכַתב. ם.. ׁשָ ָהיּו. ׁשֶ ֵמָהֲעָנִקים. ָיֵרא. לֹא. ְוֵאיְך. ָהָאבֹות,.

ְך. ל.ִמיֵדי..ּכָ ּכֵ ָדְחָקא.ָלא.ִמְסּתַ ִאיהּו.ּבְ דֹוׁש:.ָמאן.ּדְ ַהּזַֹהר.ַהּקָ

ָאה. ְלַצּלָ ְוָאֵתי. ִמיֵדי. ל. ּכֵ ִאְסּתַ ָדְחָקא.ָלא. ּבְ ֲהָוה. ּדַ ִגין. ּבְ ֵלב,. ּכָ

ְך. ָבר..ּכָ ל.ַעל.ּדָ ּכֵ ַדַחק,.לֹא.ִמְסּתַ הּוא.ְבּ ַעל.ִקְבֵרי.ֲאָבַהן.ְוכּו'.]ִמי.ׁשֶ

ַעל. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ּוָבא. ָבר,. ּדָ ַעל. ל. ּכֵ ִהְסּתַ ַדַחק,.לֹא. ְבּ ָהָיה. ׁשֶ ּום. ִמּשׁ ֵלב,. ּכָ
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ב. ֵ ּיֹוֵדַע.ּוְמַחּשׁ ל.ִמי.ׁשֶ ה,.ּכָ ִעְנָין.ַהּזֶ ם..ְוֵכן.ּבָ ן.ׁשָ ִקְבֵרי.ָהָאבֹות[,.ַעּיֵ

ין. ֶהֶרף.ַעִין.ִיְפְרחּו.ָיָמיו.ְוִיְצָשֵרְך.ָלֵתת.ּדִ ּכְ ֶאת.ַעְצמֹו.ֵהיֵשב,.ׁשֶ

ָבר.ְוכּו',.ִמי. רּו.לֹו.ַעל.ׁשּום.ּדָ יו,.ְולֹא.ְיַוּתְ ל.ַמֲעׂשָ ּבֹון.ִמּכָ ְוֶחׁשְ

ַחד. יש.ַעל.ׁשּום.ּפַ אי.לֹא.ַיּבִ ַוּדַ ָכל.ֶזה.ּבְ ב.ֶאת.ַעְצמֹו.ּבְ ֲחׁשֵ ּמְ ׁשֶ

ָלל,. ַחד.ּכְ ֶזה.ּפַ ֱאֶמת.ֵאין.ּבָ ּבֶ ן.ׁשֶ ּכֵ ל.ׁשֶ ָחִדים.ְוַכּיֹוֵצא..ּוִמּכָ ֵמַהּפְ

ר.ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ ּכַ

ה. ַמֲעׂשֶ ִלְבָרָכה. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ָנָתן. י. ַרּבִ ָהַרב. מֹוֵרנּו. ר. ִסּפֵ ם  ּגַ

יק.ְוָקדֹוׁש.ִלְבָרָכה:. דֹוׁש.ֵזֶכר.ַצּדִ ם־שֹוב.ַהּקָ ַעל־ׁשֵ ֵמַהּבַ

ִהְתַלֲהבּות. לּו.ּבְ ּלְ ּלֹו.ְוִהְתּפַ א.ׁשֶ ל.ִעם.ַהֶחְבַרּיָ ּלֵ ַעם.ַאַחת.ִהְתּפַ ּפַ

ָראּו. ָתם,. ִפּלָ ּתְ ְמרּו. ּגָ ׁשֶ ּכְ ְך,. ַאַחר־ּכָ ם.. ַדְרּכָ ּכְ ְמֹאד. דֹול. ּגָ

הּוא. ִלְבָרָכה. ְוָקדֹוׁש. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש. ַהּקָ ם־שֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ׁשֶ

ֵעת. ּבְ ָלֶהם:. ְוָאַמר. ָעָנה. ְך. ְוַאַחר־ּכָ ְמֹאד.. זֹוֲעפֹות. ָפִנים. ּבְ

בֹות. ם.ַמֲחׁשָ ָכל.ֶאָחד.ִמּכֶ ָבר.ּבְ ַעל־ּדָ ם,.ִהְכִניס.ַהּבַ ְלּתֶ ּלַ ִהְתּפַ ׁשֶ

ִהְתַלֲהבּות. ִלים.ּבְ ּלְ ם.ִמְתּפַ ַאּתֶ ֶזה.ׁשֶ אּות.ּוְרמּות.רּוָחא,.ּבָ ל.ּגֵ ׁשֶ

ֶזה,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְתעֹוֵרר.ְלַמְעָלה.ִקְשרּוג.ֲעֵליֶכם. ּוִבְדֵבקּות.ּכָ

זֹאת. ר. ְוִסּפֵ זֹאת.. י. ְקּתִ ִהְמּתַ ׁשֶ ַעד. דֹוָלה. ּגְ ְיִגיָעה. ִלי. ְוָהָיה.

ֵצל. ְלִהּנָ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ְצִריִכין. ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ ַעת. ּדַ ְלַמַען.

ֲאִפּלּו. ׁשֶ ִלְהיֹות,. ָיכֹול. י. ּכִ ם.. ֵ ַהּשׁ ּתֹוֲעַבת. ִהיא. ׁשֶ אּות,. ִמּגֵ
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י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ָרעֹות. ּדֹות. ְוַהּמִ ֲאוֹות. ַהּתַ ל. ִמּכָ ם. ְנִקּיִ ַבר. ּכְ ׁשֶ

ְוַכְמבָֹאר. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְשמּוָנה. ֲאָוה. ּגַ ב. ּלֵ ּבַ ֵאר. ָ ְלִהּשׁ ָיכֹול.

ִביל.ֶזה. ׁשְ ן.ְצִריִכין.ּבִ "ל..ְוַעל.ּכֵ ְיָלה".ַהּנַ ּלַ עֹור.ּבַ ַהּתֹוָרה."ַהּנֵ ּבְ

ַרְך. ְתִפּלֹות.ּוְצָעקֹות.ַלה'.ִיְתּבָ ִהְתּבֹוְדדּות.ּבִ ְלַהְרּבֹות.ְמֹאד.ּבְ

ֱאֶמת,. ּבֶ ּשּול. ּבִ ִלְבִחיַנת. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד. ְיִחיִדי,. ֶרְך. ּוַבּדֶ ְיָלה. ּלַ ּבַ

ה.ַעל־ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ׁשּות,.ַעד. ְוׁשּום.ַמּמָ אּות. ּגֵ ּבֹו.ׁשּום. ִיְהֶיה. ּלֹא. ׁשֶ

ַנְפׁשֹו. ּבְ לּוִיים. ַהּתְ ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ִעם. ִנְכָלל. ִלְהיֹות. ְיֵדי־ֶזה.

"ל: ּנַ ִציאּות.ּכַ ב.ַהּמְ הּוא.ְמֻחּיַ ַרְך.ָהֵאין־סֹוף,.ׁשֶ ַאְחדּותֹו.ִיְתּבָ ּבְ

ס

יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ִהְתּבֹוְדדּות,. ל. ׁשֶ ַמן. ַהּזְ ר. ִעּקַ ָאז. ְיָלה  ּלַ ּבַ

ֵני. ּפְ נַֹכח. ִים. ּמַ ּכַ ִלּבֹו. ּפְֹך. ְוִלׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני.

ׁש.ּבֹו.ֲעַדִין,. ּיֵ ֻקּדֹות.שֹובֹות.ׁשֶ ׂש.ָהרּוַח.שֹוב,.ַהְינּו.ַהּנְ ה',.ּוְלַחּפֵ

ְמָחה. ְלׂשִ ה. ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ָרָעה.. ָהרּוַח. ִמּתֹוְך. ּוְלָבְרָרם.

ה. ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֲאוֹות.. ַהּתַ ל. ּכָ ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ה. ַהְמַדּמֶ ּוְלַהְכִניַע.

ַעל. ֵעת. ָכל. ּבְ ְוַלֲחׁשֹב. ָאֵתי. ּדְ ָעְלָמא. ּבְ ִמיד. ּתָ ִלְזּכֹר. רֹון,. ְלִזּכָ

ה.ָלׁשּוב.ֵאָליו. ְזּכֶ ּיִ א.ַעד.ׁשֶ ְכִליתֹו.ְוסֹופֹו.ַאֲחרֹון.ָלעֹוָלם.ַהּבָ ּתַ

ם,.ִסיָמן.נ"ד. ֱאֶמת:.ׁשָ ַרְך.ּבֶ ִיְתּבָ
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סא

ָכל. ּבְ ָראּוי. ּכָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוִכין. ַהּפֹוְסִקים,. ִלּמּוד. ַעל־ְיֵדי 

ֱאֶמת.ִאם.ָהָיה.ָהָאָדם.יֹוֵדַע.ּוַמֲאִמין. י.ּבֶ ְלָבבֹו..ּכִ

עֹוֵמד. ַרְך. ִיְתּבָ ְוהּוא. בֹודֹו,. ּכְ ָהָאֶרץ. ָכל. לֹא. ּמְ ׁשֶ ֵלם. ׁשָ ֵלב. ּבְ

ּבּור. ּדִ ל. ּכָ יב. ּוַמְקׁשִ ּוַמֲאִזין. ְוׁשֹוֵמַע. ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ָעָליו.

ֶאת. ן. ְלַכּוֵ ְמֹאד. ק. ְמַדְקּדֵ ָהָיה. אי. ַוּדַ ּבְ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ל. ׁשֶ ְוִדּבּור.

ּבֹו. ּלִ דֹול..ַרק.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ּגָ ִהְתַלֲהבּות. ל.ּבְ ּלֵ ָבָריו,.ְוָהָיה.ִמְתּפַ ּדְ

ֵלם,. ֵלב.ׁשָ יִדיָעה.זֹאת.ּבְ ם,.ְוֵאינֹו.ָחָזק.ּבִ ִחיַנת.ָחַלק.ִלּבָ ָחלּוק.ּבְ

תֹו.. ְתִפּלָ ּבִ ִלּבֹו. ן. ְמַכּוֵ ְוֵאינֹו. ְך. ּכָ ל. ּכָ ק. ִביל.ֶזה.ֵאינֹו.ְמַדְקּדֵ ׁשְ ּבִ

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ב,. ּלֵ ּבַ ׁשֶ ִפירֹות. ְוַהּכְ יֹות. ׁשְ ֵמַהּקֻ ְך. ִנְמׁשָ ֶזה. ְוָכל.

ִלּמּוד. ָלֶזה. ּקּון. ַהּתִ ן. ּכֵ ְוַעל. ב.. ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָהָרע. ֶצר. ַהּיֵ ַמֲחלֶֹקת.

ָהָרע. ֶצר. ַהּיֵ ַמֲחלֶֹקת. ִלים. ְמַבּשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים,.

ב. ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָהָרע. ֶצר. ַהּיֵ ַמֲחלֶֹקת. ׁשֶֹרׁש. י. ּכִ ְרׁשֹו.. ׁשָ ּבְ ב. ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ה. ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ ֲחלֶֹקת.ׁשֶ ְך.ִמּמַ א.ִנְמׁשָ א.ְלַדְרּגָ ְרּגָ לּות.ִמּדַ ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ

ְוֶזה. אֹוֵסר. ה. ּזֶ ׁשֶ ְוָהֲאמֹוָרִאים,. ָנִאים. ַהּתַ ַמֲחלֶֹקת. הּוא. ׁשֶ

ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲחלֶֹקת.ׁשֶ ן.ַהּמַ יר..ְוַעל־ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּפֹוְסִקים.ְמַתּקֵ ַמּתִ

ל.ַמֲחלֶֹקת. לֹום.ְוַהַהְכָרָעה.ׁשֶ ָ ַסק.ֲהָלָכה.הּוא.ַהּשׁ י.ַהּפְ "ל,.ּכִ ַהּנַ

ם.ַמֲחלֶֹקת. ל.ּגַ ּשֵ ן.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְתּבַ ִאים.ַוֲאמֹוָרִאים..ְוַעל.ּכֵ ּנָ ּתַ
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ּלֹא.ִיְהֶיה.ִלּבֹו.ָחלּוק. ר.ֵלָבב.ׁשֶ ב.ְוזֹוֶכה.ְליֹשֶׁ ּלֵ ּבַ ֶצר.ָהָרע.ׁשֶ ַהּיֵ

ה,. ִפּלָ ּבּוֵרי.ַהּתְ ל.ּדִ ַרְך.ׁשֹוֵמַע.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָעָליו,.ַרק.ְלַהֲאִמין.ׁשֶ

ֵלָבב. ֵלָבב".. ר. יֹשֶׁ ּבְ ְוֶזה:."אֹוְדָך. ָראּוי.. ּכָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה. ְוָאז.

ְרׁשּו.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ַעל. ּדָ מֹו.ׁשֶ ֵני.ְיָצִרין,.ּכְ ׁשְ ְיָקא.ּבִ ּדַ

ֵשי. ּפְ ָלְמִדי.ִמׁשְ ֵני.ְיָצֶריָך,.ֵאיָמַתי."ּבְ ׁשְ ָכל.ְלָבְבָך".-.ּבִ סּוק."ּבְ ּפָ

ם,.ִסיָמן.ס"ב. ם:.ׁשָ ן.ׁשָ ִצְדֶקָך".ַעּיֵ

ל'. אֹות. ְלֵעיל. ּמּוָבא. ֶ ּשׁ ְלַמה. ַסַעד. אן. ִמּכָ יק. ְעּתִ ַהּמַ ָאַמר 

ה,. ָהֵאּלֶ ָהִעְנָיִנים. ֵני. ׁשְ ר. ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות. ַהּקְ יחֹוָתיו. ִמּשִׂ

ִלּמּוד. ְוַגם. ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַהְינּו.

ָכל.יֹום. ל.ִאיׁש.ָוִאיׁש.ּבְ ָלִלית.ַעל.ּכָ ְלָחן.ָערּוְך.ֵהם.ַהְנָהָגה.ּכְ ׁשֻ

ֶזה: לּוִיים.ֶזה.ּבָ "ל.ֵהם.ּתְ ִפי.ַהּנַ י.ּכְ יו,.ּכִ ָויֹום.ִמיֵמי.ַחּיָ

סב

ָהֵאם.הֹוֶלֶכת. מֹו.ׁשֶ ִנים,.ַהְינּו.ּכְ ִחיַנת.ֵאם.ַהּבָ ּבּור הּוא.ּבְ ַהּדִ

ִפים.ְוֵאיָנּה. קֹומֹות.ַהְמֻשּנָ ָנּה.ֲאִפּלּו.ַלּמְ ִמיד.ִעם.ּבְ ּתָ

ִמיד. ּתָ ָהָאָדם. ִעם. הֹוֵלְך. ּבּור. ַהּדִ ֵכן. מֹו. ּכְ אֹוָתם,. ׁשֹוַכַחת.

ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ִמיד. ּתָ יר.אֹותֹו. ּוַמְזּכִ ִפים. ַהְמֻשּנָ ְמקֹומֹות. ּבִ ֲאִפּלּו.

ֶרּנּו.עֹוד",.ַהְינּו. ִרי.בֹו.ָזכֹור.ֶאְזּכְ י.ַדּבְ י.ִמּדֵ ִחיַנת."ּכִ ַרְך,.ּבְ ִיְתּבָ
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ְדֵרָגה.ְמֹאד. ֶפל.ַהּמַ ׁשֵ לֹום,.ּבְ ח.ַחס.ְוׁשָ ֲאִפּלּו.ִאם.ָהָאָדם.ֻמּנָ ׁשֶ

ּבּור. ַהּדִ ַעל־ְיֵדי. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. הּוא. ׁשֶ ָמקֹום. ּבְ

ַהְינּו. ּדְ ְלעֹוָלם.. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ַעְצמֹו. ֶאת. יר. ְלַהְזּכִ ָיכֹול.

ר. ם.ְלַדּבֵ ם.ׁשָ ק.ּגַ הּוא,.ִאם.ִיְתַחּזֵ ָמקֹום.ׁשֶ ֲאִפּלּו.ִאם.הּוא.ּבְ ׁשֶ

יָחה. ְוׂשִ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ל. ׁשֶ ים. ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים. ּדִ ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל.

ִיְרַאת. ּבְ ֲחֵברֹו. ִעם. אֹו. ַרּבֹו. ִעם. יַח. ָלׂשִ אֹו. קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ

ְלעֹוָלם,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ַעְצמֹו. ֶאת. יר. ְלַהְזּכִ ָיכֹול. ַמִים,. ׁשָ

ְלָמקֹום. ָנַפל. ִאם. ֲאִפּלּו. ִפים,. ַהְמֻשּנָ קֹומֹות. ּמְ ּבַ ם. ׁשָ ֲאִפּלּו.

ּכַֹח.ֶאת. יַח.אֹותֹו.ִלׁשְ ּבּור.ֵאינֹו.ַמּנִ י.ַהּדִ ַפל.ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן..ּכִ ּנָ ֶ ּשׁ

ְוִהיא. ּבּור. ַהּדִ ּכַֹח. ֶדל. ִמּגֹ ֵהיֵשב. ָבר. ַהּדָ ְוָהֵבן. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ד.עֹוָלמֹו. ֱאֶמת.ְלַבל.ְיַאּבֵ ָחֵפץ.ּבֶ ֵעָצה.ִנְפָלָאה.ְונֹוָרָאה.ְלִמי.ׁשֶ

ם,.ִסיָמן.ע"ח. לֹום:.ׁשָ ְלַגְמֵרי.ַחס.ְוׁשָ

סג

ָראּוי.ּוְבֶאְמַצע.הּוא.נֹוֵפל. ל.אֹו.ִמְתּבֹוֵדד.ּכָ ּלֵ ָאָדם ִמְתּפַ ׁשֶ ּכְ

ַגם.ָהֱאמּוָנה..ְוָאז.ָצִריְך. ְך.ִמּפְ ְדֵרָגתֹו.ֶזה.ִנְמׁשָ ִמּמַ

ַמִים. ָ ִמּשׁ ַפל. ּנָ ׁשֶ ַעל. ַעְצמֹו. ּבְ ׁש. ּיֵ ְוִיְתּבַ ִקְרּבֹו. ּבְ ִלּבֹו. ר. ּבֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ

ַח.ְוַעל־ְיֵדי.ָהֲאָנָחה.ַיֲחזֹר. ְתַאּנֵ ּיִ ָלָאֶרץ.ִויַרֵחם.ַעל.ַעְצמֹו.ַעד.ׁשֶ

ם,.ִסיָמן.ק"ח. ְלַמְדֵרָגתֹו:.ׁשָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ח"א.-.אֹות.סה

. ..קסד..

סד

ֵהם. קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ר. ּוְמַדּבֵ יַח. ֵמׂשִ ָאָדם. ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ

ָלֶזה. ְכָנס. ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ַהּקֶֹדׁש.. רּוַח. ִחיַנת. ּבְ

ַרְך,.ׁשֹוֵלַח. ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּוַמְכִריַח.ַעְצמֹו.ּוֵמִכין.ַעְצמֹו.ְלַדּבֵ

ַהּקֶֹדׁש.. רּוַח. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ִפיו. ּבְ ּבּוִרים. ּדִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו.

ִדְבֵרי. ּבְ ֵעת. ָכל. ּבְ ׁש. ְלַבּקֵ ִמיד. ּתָ ל. ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ִלְראֹות. ְוָצִריְך.

ב. ַהּלֵ ָשֳהַרת. ְיֵדי. ַעל. זֹוִכין. ְוֶזה. ים.. ֲחָדׁשִ ְוַתֲחנּוִנים. ִרּצּוִיים.

-."ֵלב.ָשהֹור. ְוֶזה. ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶכל. ַהּשֵׂ נּועֹות. ּתְ ַעל־ְיֵדי. ּזֹוִכין. ׁשֶ

ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ י",. ִקְרּבִ ּבְ ׁש. ַחּדֵ ָנכֹון. "ְורּוַח. ָאז:. ֱאלִֹהים",. ִלי. ָרא. ּבְ

ִחיַנת.רּוַח.ַהּקֶֹדׁש. ֵהם.ּבְ ים.ׁשֶ ּבּוִרים.ֲחָדׁשִ ַעם.ּדִ ָכל.ּפַ ׁש.ּבְ ְלַחּדֵ

ם,.ִסיָמן.קנ"ו. "ל:.ׁשָ ּנַ ּכַ

סה

ָאסּור. ׁשֶ ַהְינּו. ָבר,. ּדָ ׁשּום. ַעל. ַעְצמֹו. ַלֲעֹמד. ְלָאָדם. ָאסּור 

לֹו. ה. ַיֲעׂשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ׁש. ְלִהְתַעּקֵ

ָאר.ְצָרָכיו,.ַרק. ִנים.אֹו.ׁשְ ְרָנָסה.אֹו.ּבָ תֹו.ֵהן.ּפַ ׁשָ ּקָ ְוָקא.ֶאת.ּבַ ּדַ

ן. ִיּתֵ ְוַתֲחנּוִנים..ִאם. ַרֲחִמים. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך.

ְתָך.ֶקַבע. ִפּלָ ַעׂש.ּתְ ן.ְוִאם.ָלאו.ָלאו..ְוֶזה.ַאל.ּתַ ַרְך.ִיּתֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַהְינּו. ָנֶפׁש". תּוב:."ְוָקַבע.ֶאת.קְֹבֵעיֶהם. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ֵזָלה. ּגְ ְלׁשֹון.
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"ל:. ּנַ ּכַ ְוַתֲחנּוִנים. ַרֲחִמים. א. ֶאּלָ ְגֵזָלה. ּבִ ָחְזָקה. ּבְ ָבר. ַהּדָ ח. ִלּקַ

ם,.ִסיָמן.קצ"ו. ׁשָ

סו

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ְוַצֲערֹו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְמָפֵרׁש. ִמְתּבֹוֵדד. ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ָגִמים. ַהּפְ ֶדל. ּגֹ ַעל. ּוִמְתָחֵרש. ה. ּוִמְתַוּדֶ ַרְך. ִיְתּבָ

יָחתֹו.ְוַצֲערֹו.. ת.ְלָפָניו.ׂשִ ֶנְגּדֹו.ְמָפֶרׁשֶ ִכיָנה.ּכְ ְ ם.ַהּשׁ ַגם,.ָאז.ּגַ ּפָ ׁשֶ

ְוִהיא. ְבָיכֹול,. ּכִ ֶאְצָלּה,. ַגם. ּפָ ָמתֹו. ִנׁשְ ּבְ ּוְפָגם. ָגם. ּפְ ל. ּכָ י. ּכִ

ם,. ׁשָ ָגִמים:. ַהּפְ ל. ּכָ ן. ְלַתּקֵ ְחּבּולֹות. ּתַ ׁש. ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ אֹותֹו. ְמַנֶחֶמת.

ִסיָמן.רנ"ש.

סז

רֹוִאים. ׁשֶ ּכְ גֹון. ּכְ ַלֲחֵברֹו,. ֵמָאָדם. ִהְתעֹוְררּות. ׁש. ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵלב. ּבְ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ּוְסִליחֹות. ׁשֹות. ּקָ ּבַ ֶאָחד.אֹוֵמר. ׁשֶ

ל. ּכֵ י.ַמְתִחיל.ְלִהְסּתַ ן..ּכִ ם.ּכֵ ּנּו.ּגַ ר.ָאז.ֲחֵברֹו.ִמְתעֹוֵרר.ִמּמֶ ּבָ ִנׁשְ

ׁשֹות. ּקָ ּבַ ן. ּכֵ ם. ּגַ לֹוַמר. ּוַמְתִחיל. ן. ּכֵ ם. ּגַ ְוִנְתעֹוֵרר. ַעְצמֹו. ַעל.

מֹו.ֵכן.ֵיׁש.ֵאֶצל.ָהָאָדם.ַעְצמֹו.ִהְתעֹוְררּות. ב..ּכְ ִהְתעֹוְררּות.ַהּלֵ ּבְ

אֹוֵמר. ׁשֶ ַהְינּו. ּדְ ַעְצמֹו,. ְבֵרי. ּדִ ִמּתֹוְך. ְתעֹוֵרר. ּמִ ׁשֶ ּוֵבּה. ּה. ִמּנֵ

ְך. ּכָ ּוְבתֹוְך. ִלי.. ַוי. ְוצֹוֵעק. ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ּוְתִחּנֹות. ׁשֹות. ּקָ ּבַ
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ל.ַעְצמֹו.ֵהיָכן.ֲאִני,.ּוִמי.צֹוֵעק. ּכֵ ה.ּוַמְתִחיל.ְלִהְסּתַ ִנְתעֹוֵרר.ִמּזֶ

ְיָקא.. ִנית.ִלְצעֹק.ַוי.ִלי,.ִלי.ּדַ ׁש,.ּוַמְתִחיל.ׁשֵ ְך,.ֲהלֹא.ַוי.ִלי.ַמּמָ ּכָ

ָראּוי.. ֱאֶמת.ּכָ ן.אֹוֵמר.ּבֶ ם.ּכֵ ִאּלּו.ּגַ ה.ִנְדֶמה.לֹו.ּכְ ִחּלָ ּתְ ּבַ ְוַאף.ׁשֶ

ְך. ְלַאַחר־ּכָ קֶֹדם. ין. ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש. רֹוִאים. ְך. ַאַחר־ּכָ ֶזה. ל. ּכָ ִעם.

ם,.ִסיָמן.ע"ר. ְוָהֵבן:.ׁשָ

סח

לֹו. ְוִנְדֶמה. ָלל. ּכְ ר. ְלַדּבֵ ָיכֹול. ָהָאָדם. ֵאין. ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

תֹו. ְתִפּלָ ּבִ יו. ּפִ ִלְפּתַֹח. ָיכֹול. ֵאינֹו. ׁשֶ

ֶפׁש. ַהּנֶ ָצרֹות. ּוִמּכֶֹבד. ּלֹו. ׁשֶ ִמּיּות. ׁשְ ַהּגַ ֶדל. ִמּגֹ ְוִהְתּבֹוְדדּותֹו.

ָאז. ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ָעָליו,. עֹוְבִרים. ׁשֶ ְוַהּגּוף.

ַצר.ְוַהּדַֹחק. ְיָקא.ְלַהְכִריַח.ֶאת.ַעְצמֹו.ִלְקרֹא.ַלה'.ִמּתֹוְך.ַהּמֵ ּדַ

הּוא. ִהְתעֹוְררּות. ר. ִעּקַ ּה".. ּיָ ָקָראִתי. ַצר. ַהּמֵ "ִמן. ִחיַנת:. ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ִחּלָ ּתְ ְוַהּדַֹחק. ַצר. ַהּמֵ ִמן. ָהָאָדם. ְתעֹוֵרר. ּיִ ׁשֶ

כֹול. ּיָ דֹוָלה.ַעד.ׁשֶ י.רֹב.ָלבֹוא.ְלַהְרָחָבה.ּגְ ְך.ַעל.ּפִ ה.ַאַחר־ּכָ ִיְזּכֶ

ּיּוַכל.ָלבֹוא.ִלְבִחיַנת. ָראּוי.ַעד.ׁשֶ יָחתֹו.ּכָ ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְתעֹוֵרר. ּנִ ׁשֶ ְיָקא. ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַהּקֶֹדׁש. רּוַח.

ֶלְך. ִוד.ַהּמֶ ִצינּו.ֵאֶצל.ּדָ ּמָ ֶזה..ּוְכמֹו.ׁשֶ ִרירּות.ּכָ ַצר.ְוַהּמְ ִמּתֹוְך.ַהּמֵ

ַצר. ַהּמֵ ִמן. ָהָיה. ַהַהְתָחָלה. ׁשֶ ִפּלֹוָתיו,. ּתְ ָכל. ּבְ לֹום. ָ ַהּשׁ ָעָליו.
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ַפל.ָעָליו.ָצרֹות. ּנָ גֹון.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ָהָיה.ַצר.לֹו.ְמֹאד,.ּכְ ְוַהּדַֹחק.ׁשֶ

אֹותֹו. ּבְ א. ּבָ ְך. ְוַאַחר־ּכָ ְוַכּדֹוֶמה,. ָנָבל. ָצרֹות. אֹו. לֹום. ַאְבׁשָ

הּוא. ָהָרָחב. ׁשֶ ׁשֹוָפר. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ַהּקֶֹדׁש.. ְלרּוַח. ה. ִפּלָ ּתְ

ים. ִהּלִ )ּתְ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ה.. ַהּפֶ ה.ֵאֶצל. ְלַמּשָ ָצר.הּוא. ְוַהּקָ ְלַמְעָלה.

ם,.ִסיָמן.רע"ש. "ל:.ׁשָ ּנַ ר.ִלי",.ַהְינּו.ּכַ ּצַ י.ּבַ ר.ּפִ ס"ו(."ְוִדּבֶ

סט

ָרחֹוק. ל.ַעל.ַעְצמֹו,.ְורֹוֶאה.ׁשֶ ּכֵ ְתִחיל ָהָאָדם.ְלִהְסּתַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ִמּשֹוב.ְוהּוא.ָמֵלא.ֲעוֹונֹות,.ָאז.יּוַכל.ִלּפֹל.ַעל־

הּוא. ן. ּכֵ ַעל. ָלל.. ּכְ ּוְלִהְתּבֹוֵדד. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל. ְולֹא. ְיֵדי־ֶזה.

ֵאיְך. י. ּכִ שֹוב.. ֵאיֶזה. ַעְצמֹו. ּבְ ְוִלְמצֹא. ׁש. ּוְלַבּקֵ ׂש. ְלַחּפֵ ב. ְמֻחּיָ

ְוַאף. שֹוב.. ָבר. ּדָ אֹו. ִמְצָוה. ֵאיֶזה. ָמיו. ִמּיָ ה. ָעׂשָ ּלֹא. ׁשֶ ר. ֶאְפׁשָ

רֹוֶאה. הּוא. ה,. ָעׂשָ ׁשֶ שֹוב. אֹותֹו. ּבְ ל. ּכֵ ְלִהְסּתַ ְתִחיל. ּמַ ׁשֶ ּכְ

ְפִנּיֹות. י.ַהּשֹוב.ְמעָֹרב.ּבִ ָצִעים,.ּכִ ַעְצמֹו.הּוא.ָמֵלא.ּפְ ַהּשֹוב.ּבְ ׁשֶ

ִיְהֶיה. ּלֹא. ׁשֶ ר. ֶאְפׁשָ ֵאיְך. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ה,. ַהְרּבֵ ּוִבְפסֶֹלת.

ׁש.עֹוד.ַעד. ׂש.ִויַבּקֵ ה.שֹוָבה..ְוֵכן.ְיַחּפֵ ַעש.שֹוב.ֵאיֶזה.ְנֻקּדָ ַהּמְ ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. שֹובֹות.. ְנֻקּדֹות. ֵאיֶזה. עֹוד. ַעְצמֹו. ּבְ ְמָצא. ּיִ ׁשֶ

ֱאֶמת. ַעְצמֹו.ֵאיֶזה.ְזכּות.ְושֹוב,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.יֹוֵצא.ּבֶ ּבְ ּמֹוֵצא. ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה,. ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלׁשּוב. ְוָיכֹול. ְזכּות. ְלַכף. חֹוָבה. ף. ִמּכַ
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ּמֹוֵצא. ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ע",. ָרׁשָ ְוֵאין. ְמַעש. "ְועֹוד. ְבִחיַנת. ּבִ

. ע.ַעל־ְיֵדי־ֶזה."ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ ם.ֵאינֹו.ָרׁשָ ָ ּשׁ ַעְצמֹו.עֹוד.ְמַעש.ׁשֶ ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ָהִראׁשֹוָנה.. ַמְדֵרָגתֹו. ַעל. ְוֵאיֶנּנּו". ְמקֹומֹו. ַעל.

הּוא.ְוָאז. ַח.ֶאת.ַעְצמֹו.ֵאיְך.ׁשֶ ּמֵ יּוַכל.ְלַהֲחיֹות.ֶאת.ַעְצמֹו.ּוְלׂשַ

ָרה.ֵלאלַֹהי. ר.ּוְלהֹודֹות.ַלה'..ְוֶזה:."ֲאַזּמְ ּוְלַזּמֵ ל. ּלֵ יּוַכל.ְלִהְתּפַ

י.ֲעַדִין,. ׁש.ּבִ ּיֵ ֻקּדֹות.שֹובֹות.ׁשֶ עֹוִדי",.ַהְינּו.ְבָהעֹוד.ְמַעש.ַהּנְ ּבְ

ִסיָמן. ם,. ׁשָ ַרְך:. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ר. ְלַזּמֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.אּוַכל.

רפ"ב.

י. ַרּבִ דֹוׁש. ַהּקָ ָהַרב. ִמּמֹוֵרנּו. ִלְתרּוָפה". "ָעִלים. ֵסֶפר. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ַשייְשׁש. ְלׁשֹון. ּבִ ם. ׁשָ ַתב. ּכָ ׁשֶ ִלְבָרָכה. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ָנָתן.

ָהִעְנָין. ָאַמר. ִלְבָרָכה. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. ׁשֶ ֵאיְך.

ְתִמימּות. ֶזה.ּבִ ל.ִאיׁש.ֵליֵלְך.ּבָ ֵלב.ּכָ ָבִרים.ּבְ ְנסּו.ַהּדְ ּכָ ּיִ ֵדי.ׁשֶ ה.ּכְ ַהּזֶ

נּו. ם:.ְוָכְך.ָהָיה.אֹוֵמר.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ישּות.ְוָכַתב.ׁשָ ּוִבְפׁשִ

ִאיז. ֶער. ֶזעהש. ַאֶמעְנְשׁש. ַאז. ִלְבָרָכה:. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. דֹוׁש. ַהּקָ

ִזיְך. מּוז. ֶער. ָנאר. ַפאִלין,. ַאָראּפ. ִניש. ֶער. ָשאר. ְפל. ׁשָ ֶזעֶהר.

עס. ב.ַזיין:.ִוויא.ָהאּב.ִאיְך.ִניש.ֶעּפֶ ֵ ה.ַזיין,.ִאין.ָזאל.ִזיְך.ְמַיּשׁ ְמַחּיֶ

עס. ֶעּפֶ ַאָמאהל. ִניש. ָפאְרש. ִאיְך. ָהאּב. ִוויא. יָשאן. ּגִ ַאִמְצָוה.

ָאב. ּבְ ָעה. ׁשְ ּתִ ִאין. ּפּור. ּכִ יֹום. ִאין. ַפאְסש. ִאיְך. יָשאן. ּגִ יְשץ. ּגִ
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אס.ַהאְרץ. ע.ּדָ ֲעֵניִתים.אֹויְך.ָחְשׁשֶ ּתַ ֶל"ת. ל.ַהּדָ ּכָ אֹויְך..אּון.

עה.ַאָמאל.ִאין.ִמְקֶוה.ַאַריין..אּון. ִשיש.ִמיר.ֶזעֶהר.ֵווייא..אּון.ּגֶ

ִמיְך. ִאיְך. ע. ִלְצָלן,.מּוְשׁשֶ ַרֲחָמָנא. ְלקּוִלים. ַהּקִ ל. ּכָ ִאין. ֲאִפּלּו.

יל.ַזיין.ְוכּו'.ִאין.ִוויא.ֶסע.ִאיז.. ֶזעֶהר.אּון.ִוויל.ִמיְך.ֶזעֶהר.ַמּצִ

עס.ְנֻקּדֹות.שֹובֹות.ָהאּב.ִאיְך.ִאין.ִמיר.ָוואס. ִנים.ֶעּפֶ ל.ּפָ ַעל.ּכָ

ִאין. ַרְך.. ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא. ְרצֹון. יָשאן. ּגִ ָעִמים. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ָהאּב. ִאיְך.

ַזיין. ש.ְמָיֵאׁש. ִזיְך.ִניׁשְ ַזיין.ִאין. ה. ִזיְך.ְמַחּיֶ ער.ִמיש.ִמיז.ֶמען. ּדֶ

ָפל,.ָאסּור.לֹו.ִלּפֹול. הּוא.ְמֹאד.ׁשָ ָהָאָדם.רֹוֶאה.ׁשֶ ׁשֶ ׁשּום.ֹאֶפן.ְוכּו'.]ּכְ ּבְ

יִתי. ָעׂשִ לֹא. ַהִאם. ַעְצמֹו,. ב. ּוְלַיׁשֵ ַעְצמֹו. ֶאת. ְלַהֲחּיֹות. יב. ְמֻחּיָ הּוא. ַרק.

יֹום. ה.ּבְ ָכל.זֹאת.ֵאיֶזה.שֹוב,.ֲאִני.ִמְתַעּנֶ יִתי.ּבְ ֵאיֶזה.ִמְצָוה,.ַהִאם.לֹא.ָעׂשִ

י. ִלּבִ ׁשֶ ַאף. צֹומֹות,. ָעה. ָהַאְרּבָ ל. ּכָ ם. ּגַ ְוֵכן. ָאב,. ּבְ ָעה. ִתׁשְ ּבְ ְוַגם. ּפּור,. ּכִ

ְלקּוִלים. ַהּקִ ָכל. ּבְ ַוֲאִפּלּו. ְקֶוה,. ַלּמִ ִלְפָעִמים. ם. ּגַ ְוהֹוֵלְך. ְמֹאד.. ִלי. ּכֹוֵאב.

יל.ֶאת.ַעְצִמי.ְוכּו'.ְוֵאיְך. ַע.ֲאִני.ְמֹאד.ְורֹוֶצה.ֲאִני.ְלַהּצִ ַרֲחָמָנא.ִלְצַלן.ִמְתַיּגֵ

ַמה. ֶאְצִלי,. ִנְמָצא. שֹובֹות. ְנקּודֹות. ֵהן. ׁשֶ ֵאיזֹו. ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. הּוא. ׁשֶ

ַרְך..ִעם.ֶזה.מּוְכָרִחים.ְלַהֲחּיֹות. ָעִמים.ְרצֹון.ַהּבֹוֵרא.ִיְתּבָ ה.ּפְ ּמָ יִתי.ּכַ ָעׂשִ ׁשֶ

"ִלּקּוֵשי. ּבְ ם. ׁשָ ן. ַעּיֵ ְוכּו'[. ֹאֶפן. ׁשּום. ּבְ ְלִהְתָיֵאׁש. ְולֹא. ַעְצמֹו. ֶאת.

ָבִרים. ה.ְוַתְכִניס.ַהּדְ ָבִרים.ָהֵאּלֶ ל.ַהּדְ מֹוֲהַר"ן".ִסיָמן.רפ"ב,.ּכָ

ָך.ֵמָחָדׁש. ִלּבְ ה.ּבְ ָהֵאּלֶ
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ר.ְצִריִכין. ּבֵ ָבר.ִמְתּגַ ַעל.ּדָ י־ֵכן.ַהּבַ לֹום.ַאף־ַעל־ּפִ ְוִאם ַחס.ְוׁשָ

ּוְבָכל. ָויֹום. ָכל.יֹום. ּבְ ְוֵכן. ֶזה.. ּבָ ְוֵליֵלְך. ְך.ַלֲחזֹר. ַאַחר־ּכָ

ר. ּבֵ ה..ּוִבְפָרש.ְלִהְתּגַ ַרְך.ַהְרּבֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ְך.עֹוֵזר.ַהּשׁ ַעם..ּוְבתֹוְך.ּכָ ּפַ

ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו. ְולֹוַמר. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ֶזה. ל. ּכָ ְולֹוַמר. ְוָלׂשּוַח.

יא. ין..ַאזֹוי.ִוויא.ּדִ ין,.ִוויא.ַאזֹוי.ִאיְך.ּבִ עֹוָלם!.ִוויא.ַאזֹוי.ִאיְך.ּבִ

יא.ָהאְסש.ִזיְך.ָפאְרש. ֵווייְסש.ִאין.ִאיְך.ֵווייס.ַמיין.ֵווייָשאג,.ּדִ

ַרע. אְפן.ִמּזֶ אׁשַ יָשאן.ִאין.ָהאְסש.ִמיְך.ּבַ ִמיש.ִמיר.ֶחֶסד.עֹוָלם.ּגִ

ִניִשין. יׁשְ ִני.ְוכּו'..אּון.ֶמע.ָהאש.ִמיְך.ָפאְרש.ּגִ ָרֵאל.ְולֹא.ָעׂשַ ִיׂשְ

ָהאּב. ֶחֶדר. אּון. ִאין. ָשאג.. ַאְכש. ִציא. ַפאְרָגאִסין. ִליש. ּבְ אּון.

ָמָרא. ּגְ ִאין. ׁש. ֻחּמָ ִאין. ִסּדּור. ִאין. ית. ַאֶלף־ּבֵ יֶלעִריְנש. ּגִ ִאיְך.

יא. יִליֶשען.פּון.ּדִ ּגִ ִמיץ.ָהאּב.ִאיְך. ְוכּו'..ִוויִפיל.ִיּסּוִרים.ִאין.ׁשְ

ה. ּמָ עש.ּכַ יִמיְשׁשֶ ּגִ ִדים..אּון.ַאֵליין.ָהאּב.ִאיְך.ִמיְך.אֹויְך. ְמַלּמְ

ֲאִני,. ֲאִני.ֵאיְך.ׁשֶ ל.עֹוָלם!.ֵאיְך.ׁשֶ ָעִמים..ָוואס.ִשיש.ֶמען.]ִרּבֹונֹו.ׁשֶ ּפְ

ִדי.ֶחֶסד. יָת.ִעּמָ ָכל.אֹוֶפן.ָעׂשִ ֵאִבי,.ּבְ ה.יֹוֵדַע,.ַוֲאִני.יֹוֵדַע.ֶאת.ּכְ ַאּתָ מֹו.ׁשֶ ּכְ

ָדִמי. ְפכּו. ְוׁשָ אֹוִתי. ָמלּו. ְוֵכן. ְוכּו'. ָרֵאל. ִיׂשְ ַרע. ִמּזֶ אֹוִתי. ָראָת. ּוּבָ עֹוָלם.

ְוכּו'.. ְוְגָמָרא. ׁש. ְוֻחּמָ ְוִסּדּור. ית. ַאֶלף־ּבֵ ֵחֶדר. ּבְ י. ְוָלַמְדּתִ ָיִמים. מֹוָנה. ְ ִלּשׁ

ה. ּמָ ּכַ ַעְצִמי. ּבְ י. ָסַבְלּתִ ְוֵכן. ִדים,. ַלּמְ ֵמַהּמְ י. ָסַבְלּתִ ְוַמּכֹות. ִיּסּוִרים. ה. ּמָ ּכַ

ִעיָסה. ּבָ ׁשֶ אֹור. ׂשְ ַאְך. ְרצֹוְנָך[. ַלֲעׂשֹות. ְרצֹוִני. ים. עֹוׂשִ ַמה. ָעִמים. ּפְ

ׁש. ּיֵ ִהְתּבַ לֹא. ָמָרא. ַהּגְ ּבְ ׁשֶ דֹוׁש. ַהּקָ א. ּנָ ַהּתַ ְוִאם. אֹוִתי.. ב. ְמַעּכֵ
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ַרֶייען. עִמין.ׁשְ ש.ׁשֶ אי.ִניׁשְ ַוּדַ אַדאְרִפין.ִמיר.ִזיְך.ּבְ לֹוַמר.ֶזה,.ּבַ

ְצָעָקה:. ל. ׁשֶ ְלׁשֹונֹות. ִמיֵני. ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַפאר. אס. ּדָ

ָאנּו. ֵאין. אי. ַווּדַ ]ּבְ ְוכּו'.. יַוואְלד. ּגִ יַוואְלד. ּגִ ְוכּו'. יֶשער. ּבִ יֶשער. ּבִ

ל. ׁשֶ ְלׁשֹונֹות. ִמיֵני. ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִלְצעֹוק.זֹאת. יׁש. ּיֵ ְלִהְתּבַ ְצִריִכין.

לֹום,. לֹום.ַחס.ְוׁשָ ְצָעָקה.ַמר.ַמר.ְוכּו'.ֲאָהה.ֲאָהה.ְוכּו'[.ְוִאם.ַחס.ְוׁשָ

ר,.ְצִריִכין.ִלְצעֹק.עֹוד.יֹוֵתר. ּבֵ ָבר.ִמְתּגַ ַעל.ּדָ י־ֵכן.ַהּבַ ַאף־ַעל־ּפִ

י.לֹא. ַמִים.."ּכִ ָ ִקיף.ְוֵיֶרא.ה'.ִמּשׁ ׁשְ ּיַ ַעם.ַעד.ׁשֶ ָכל.ּפַ ְויֹוֵתר.ְוֵכן.ּבְ

ָבִרים. ֶזה.ּדְ ׁשּוָעה.ֵיׁש.ּבָ ב.ַהּיְ ְתַעּכֵ ּמִ ֶ ִיְזַנח.ְלעֹוָלם.ה'"..ּוַמה.ּשׁ

ן. )ַעּיֵ ַרְך. ִיְתּבָ בֹוָתיו. י.ְמֹאד.ָעְמקּו.ַמְחׁשְ ּכִ ֶנְעָלִמים.ְמֹאד.ְמֹאד.

ֵאין.ָאנּו.ִמְתעֹוְרִרים. ֶ נּו.ַמה.ּשׁ ּדֵ ִניָעה.ִמּצִ אי.ַהּמְ ן.אֹות.ק'(,.ּוְבַוּדַ ְלַקּמָ

ם. ֵ ַהּשׁ ְוַגם. ָראּוי,. ּכָ ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ִריִכין. ּצְ ֶ ּשׁ ַמה. ַעל. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ

ל. ׁשֶ ֲאִפּלּו. ָרֵאל. ִיׂשְ ל. ׁשֶ ָתם. ִלְתִפּלָ ה. ּוִמְתַאּוֶ ָחֵפץ. ַרְך. ִיְתּבָ

ֵאָליו. ְוִלְצעֹק. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ה. ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ְורֹוֶצה. רּוִעים. ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע. ַהּגָ

ם: ן.ׁשָ ַרְך.יֹוֵתר.ְוכּו',.ַעּיֵ ִיְתּבָ

ע

ׁש. ׁשֹון.ְלַקּדֵ ֹמר.ֶאת.ַהּלָ ׁשְ ּיִ ֵלמּות.ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש.)ַהְינּו.ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ׁשְ

ּוְתִחּנֹות. ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ל. ׁשֶ ים. ְקדֹוׁשִ ִדּבּוִרים. ּבְ אֹותֹו.

א,. ַרּבָ י.ַאּדְ ר.ּבֹו,.ּכִ ַדּבֵ ּמְ ָלׁשֹון.ׁשֶ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ַוֲאִפּלּו.ּבְ יָחה.ּבֵ ׁשֹות.ְוׂשִ ּוַבּקָ
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י. ר.ּבֹו,.ּכִ הּוא.ְמַדּבֵ ָלׁשֹון.ׁשֶ ר.ּבְ ְוָקא.ְלַדּבֵ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ָצִריְך.ּדַ ר.ּבֵ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ְלִתּקּון. זֹוִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. "ל(,. ְוַכּנַ יֹוֵתר. ּבְ ִלּבֹו. ְמעֹוֵרר. ַעל־ְיֵדי־ֶזה.

ָרעֹות,. ֲאוֹות. ַהּתַ ל. ּכָ ַהּכֹוֵלל. ָהָרע. ֶאת. ּוְלַהְכִניַע. ִרית. ַהּבְ

ל. ׁשֶ ִדּבּור. ּבְ ֲחִמימּותֹו. ֶאת. ְמָקֵרר. י. ּכִ ִנאּוף.. ֲאַות. ּתַ הּוא. ׁשֶ

י. ְרּתִ ּבַ ּדִ ְוכּו'. י. ִקְרּבִ ּבְ י. ִלּבִ ַחם. ְבִחיַנת. ּבִ "ל. ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש. ְלׁשֹון.

ל. ׁשֶ ִדּבּור. ּבְ ֲחִמימּותֹו. ֶאת. ְמָקֵרר. ֵאינֹו. ׁשֶ ִמי. ֲאָבל. ְלׁשֹוִני.. ּבִ

ִמְקֵרה. ּבִ אֹותֹו. ְמָקֵרר. ְסָעָרה. ָהרּוַח. ָאז. "ל. ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש. ְלׁשֹון.

ִרית.זֹוִכין. ּקּון.ַהּבְ ַלְיָלה.ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן..ְוֵכן.ְלִהּפּוְך,.ַעל־ְיֵדי.ּתִ

ֶזה..ְוַעל־ לּוִיים.ֶזה.ּבָ י.ֵהם.ּתְ "ל,.ּכִ ֵלמּות.ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש.ַהּנַ ִלׁשְ

ל. ָניו.ְמִאירֹות.ּכָ ְהיּו.ּפָ ּיִ ָניו.ׁשֶ ְך.ֶאת.ּפָ ְיֵדי־ֶזה.זֹוֶכה.ָהָאָדם.ְלַזּכֵ

ֶזה. ל. ׁשֶ ָפָניו. ּבְ ַעְצמֹו. ֶאת. ִלְראֹות. ֶאָחד. ל. ּכָ ּיּוַכל. ׁשֶ ַעד. ְך,. ּכָ

"ל. ֵלמּות.ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש.ַהּנַ ִרית.ְוִלׁשְ ּזֹוֶכה.ְלִתּקּון.ַהּבְ ָהִאיׁש.ׁשֶ

ְתׁשּוָבה. ּבִ ְוָיׁשּוב. ֹחֶשְך. ּבַ ע. ּקָ ְמׁשֻ ָניו. ּפָ ֵאיְך. ַמְרָאה. ּבְ מֹו. ּכְ

לֹא.ּתֹוָכָחה.ּוְבלֹא.מּוָסר.ְוַרק. ַרְך,.ֲאִפּלּו.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵלָמה.ְלַהּשׁ ׁשְ

ם,.ִסיָמן.י"ש. ָפָניו.ְלַבד:.ׁשָ ָשה.ּבְ ַעל־ְיֵדי.ַהַהּבָ

עא

יֵקי.ֱאֶמת. ּדִ רּותֹו.ַלּצַ ְ ִרית.ּוְכִפי.ִהְתַקּשׁ ּקּון.ַהּבְ ִפי.ּתִ ל ֶאָחד.ּכְ ּכָ

מֹו.ֵכן.הּוא.ָיכֹול.ִלְשעֹם.ְמִתיקּות. ִרית,.ּכְ ֵהם.ׁשֹוְמֵרי.ַהּבְ ׁשֶ
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ַהְינּו. נֹו",. ָקְרּבָ ֶלֱאכֹל. ָנִחית. "ַאְרֵיה. ְוָאז. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי. ּבְ

ְבִחיַנת.ַמִין.ְמִריִרין. ִרית.הּוא.ּבִ ַגם.ַהּבְ תֹו..ֲאָבל.ַעל־ְיֵדי.ּפְ ִפּלָ ּתְ

ְוָאז. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי. ּבְ ְמִתיקּות. ִלְשעֹם. ָיכֹול. ֵאינֹו. ְוָאז. ְוכּו'.

ִנים. ּפָ י. ַעּזֵ ׁשֶ ְוַדע,. תֹו.. ִפּלָ ּתְ ַהְינּו. נֹו,. ָקְרּבָ ֶלֱאכֹל. ָנִחית. א. ְלּבָ ּכַ

תֹו. ִפּלָ ָלִבים.ָהעֹוְמִדים.ְוחֹוְלִקים.ַעל.ּתְ ּדֹור.ֵהם.ֵהם.ַהּכְ ׁש.ּבַ ּיֵ ׁשֶ

ם,. ׁשָ ֵלמּות:. ׁשְ ּבִ ִריתֹו. ּבְ ן. ּקֵ ּתִ לֹא. ֲעַדִין. ׁשֶ ְרֵאִלי. ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש. ל. ׁשֶ

ִסיָמן.נ'.

ִסיָמן. ה. ִפּלָ ּתְ אֹות. ֵעצֹות". "ִלּקּוֵשי. ֵסֶפר. ּבְ ֶזה. ַעל. ְוָכַתב 

ל.ַהחֹוְלִקים. דֹול.ֲעוֹוָנם.ׁשֶ ה.ּגָ ּמָ ִבין.ּכַ ה.ּתָ מ"ש:.ּוִמּזֶ

י. ּכִ תֹו. ִפּלָ ּתְ ֶאת. ל. ְלַבְלּבֵ ְורֹוִצים. ְרֵאִלי. ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש. ת. ִפּלַ ּתְ ַעל.

ְלִתּקּון. ֲעַדִין. ָזָכה. לֹא. ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ָהִאיׁש. ה. ּזֶ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ

ִחיַנת. ִהוא.ּבְ ֲחלֶֹקת.ַהּזֹאת.ׁשֶ א.ָעָליו.ַהּמַ ִרית.ּוֵמֲחַמת.ֶזה.ּבָ ַהּבְ

שּוִרים. ּפְ ֵאיָנם. ַהחֹוְלִקים. ֲאָבל. "ל,. ּנַ ּכַ ְוכּו'. ָנִחית. א. ְלּבָ ּכַ

ה. ָ ֻדּשׁ ם.ִמן.ַהּקְ י.ֵהם.עֹוְקִרים.ֶאת.ַנְפׁשָ ם,.ּכִ ֵמֲחַמת.ֶזה.ֵמָעְנׁשָ

ׁש,. ַמּמָ ָלִבים. ּכְ ם. ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים. ִלְהיֹות. ַעְצָמם. ּוַמְכִניִסים.

חֹוְלִקים. י.ֶנֶפׁש,.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ָלִבים.ַעּזֵ ִחיַנת.ְוַהּכְ ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן,.ּבְ

"ל.. ֵלמּות.ְוַכּנַ ׁשְ ִריתֹו.ּבִ ן.ּבְ ּקֵ ּלֹא.ּתִ י.ׁשֶ תֹו,.ַאף־ַעל־ּפִ ִפּלָ ַעל.ּתְ

ָכל.ּכֹחֹו.ַאף־ ל.ּבְ ּלֵ ַע.ַעְצמֹו.ְלִהְתּפַ אי.ָהָאָדם.ָצִריְך.ְלַיּגֵ ַוּדַ י.ּבְ ּכִ
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ְמִתיקּות. יׁש. ְלַהְרּגִ ָיכֹול. ְוֵאינֹו. הּוא. ׁשֶ מֹו. ּכְ הּוא. ׁשֶ י. ַעל־ּפִ

י.ַעל. ּכִ ַעְצָמּה.ְיָקָרה.ְמֹאד,. ּבְ ה,.ְוַגם.ַהְיִגיָעה. ִפּלָ ִדּבּוֵרי.ַהּתְ ּבְ

ָמקֹום. ְמבָֹאר.ּבְ ל.ַהּיֹום".ְוכּו',.ּכַ י.ָעֶליָך.הַֹרְגנּו.ּכָ ֶזה.ֶנֱאַמר:."ּכִ

ְדָבָריו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה. ַאֵחר.ּבִ

"ִלּקּוֵשי. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָבָריו,. ִמּדְ מּוָבן. עֹוד. ה  ְוִהּנֵ

ַהּפֹוֵגם. ל. ּכָ ר. ֲאׁשֶ ב'. ִסיָמן. ִראׁשֹון. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן".

בֹות. רּות.ַמֲחׁשָ ּבְ ִהְתּגַ ה.ַעל־ְיֵדי. ִפּלָ ַהּתְ ּנּו. ִמּמֶ נֹוְשִלין. ִרית. ּבְ ּבַ

ר. ִסיָמן.ל',.ֲאׁשֶ ם.ּבְ ַתב.ׁשָ תֹו..ְוֵכן.ּכָ ִפּלָ ל.ּתְ ִאים.ְלַבְלּבֵ ּבָ ָזרֹות.ׁשֶ

ַעת. ּדַ ְוָכל.ִעְרּבּוב. שּוִתים. ְ ְוָכל.ַהּשׁ עֹוָלם. ּמֵ ׁשֶ ְלּבּוִלים. ַהּבִ ל. ּכָ

ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל. ְהֶיה,. ּיִ ׁשֶ ֵעת. ֵאיֶזה. ּבְ ַהּיֹום. ָכל. ּבְ ְלָהָאָדם. ׁש. ּיֵ ׁשֶ

ְיָקא,. ִמיַע.ֶאת.ַעְצמֹו.ָאז.ּדַ ה.ּוַמׁשְ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ְיָקא.ּבְ א.ּדַ ַלּכֹל.ּבָ

ל. ְיַמּלֵ "ִמי. ְבִחיַנת:. ּבִ תֹו. ִפּלָ ּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ָהָאָדם. ֶאת. ל. ְלַבְלּבֵ

ה.ָאז:. ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ בּורֹות.ה'.ּבְ ל.ּגְ ַמּלֵ ּמְ בּורֹות.ה'",.ַהְינּו.ִמי.ׁשֶ ּגְ

ִעְרּבּוֵבי. ל. ּכָ ְלַעְצמֹו. ִמיַע. ׁשְ ּמַ ׁשֶ ַהְינּו. תֹו",. ִהּלָ ּתְ ל. ּכָ ִמיַע. "ַיׁשְ

ְלׁשֹון. הּוא. ה. ִהּלָ ּתְ י. ּכִ ּלֹו.. ׁשֶ ְלּבּוִלים. ַהּבִ ְוָכל. ּלֹו. ׁשֶ ַעת. ַהּדַ

ֳהָלה",. ּתָ ים. ָיׂשִ "ּוְבַמְלָאָכיו. תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ּוִבְלּבּול. ִעְרּבּוב.

ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ דֹול.ְמֹאד.ְמֹאד. ּגָ רּות. ּבְ ִהְתּגַ ְצִריִכין. ן. ּכֵ ַעל.
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ְועֹוִלים.ַעל. ִאים. ּבָ ׁשֶ ָזרֹות. בֹות. ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְלּבּוִלים. ַהּבִ ֵאּלּו. ַעל.

ְיָקא. ִלּבֹו.ָאז.ּדַ

.- מֹוֲהַר"ן". "ִלּקּוֵשי. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ְדָבָריו. ּבִ ְוִאיָתא 

רֹות. ַהּזָ בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ְלִעְנַין. קכ"ב,. ִסיָמן. ְנָיָנא. ּתִ

ֵלָמה. ה.ְוקֹוָמה.ׁשְ ָבה.ָזָרה.ִהיא.ְקִלּפָ ל.ַמֲחׁשָ י.ּכָ ה,.ּכִ ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ

יַח.ַעל. ּגִ ֵסֶדר.ְוֵאינֹו.ַמׁשְ ל.ּכְ ּלֵ ָאָדם.עֹוֵמד.ּוִמְתּפַ ּמּוָבא,.ּוְכׁשֶ ּכַ

יל. ַמּפִ הּוא. תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ִהּלּוכּו. ֶדֶרְך. ּבְ ָאז. ָזרֹות,. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ

ָאר. ׁשְ ּבִ ֶזה. ּבָ ְוַכּיֹוֵצא. אֹוָתם..ָלֶזה.חֹוֵתְך.ָיד.ְוָלֶזה.חֹוֵתְך.ֶרֶגל.

ִריְך.ֵליֵלְך.ְוַלֲעבֹר. ּצָ ׁשֶ ִעְנַין.ִמְלָחָמה.ּכְ ל.ּבְ מֹו.ְלָמׁשָ ָהֵאיָבִרים..ּכְ

יֵניֶהם,. ּבֹור.ְועֹוֵבר.ּבֵ הּוא.ּגִ ה.רֹוְצִחים.ְואֹוְרִבים.ּוְכׁשֶ ין.ַהְרּבֵ ּבֵ

ֶדֶרְך. ּבְ ָיד. חֹוֵתְך. ָלֶזה. אֹוָתם.. יל. ַמּפִ הּוא. ִהּלּוכּו. ֶדֶרְך. ּבְ ָאז.

ה,. ִפּלָ ִעְנַין.ַהּתְ ׁש.ּבְ ילֹו.ְוָלֶזה.ֶרֶגל.ְוכּו'.ְוֵכן.הּוא.ַמּמָ ִהּלּוכּו.ּוַמּפִ

בֹות. ֲחׁשָ ל.ַעל.ַהּמַ ּכֵ ֵסֶדר.ְוִלְבִלי.ְלִהְסּתַ ל.ּכְ ּלֵ ר.ְלִהְתּפַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ָלל.ָאז.הֹוֵרג.אֹוָתם.אֹו.חֹוֵתְך.ֵמֶהם.ֵאיָבִרים.ֵאיָבִרים. ָזרֹות.ּכְ

ִלּקּוֵשי.א'. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ְדָבָריו. ּבִ ְמבָֹאר.עֹוד. ְוֵכן. "ל.. ּנַ ּכַ

ְוִלְבִלי. ָלל. ּכְ ֲעֵליֶהם. ל. ּכֵ ְלִהְסּתַ ְצִריִכין. ֵאין. ׁשֶ ע"ב,. ִסיָמן.

תֹו.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְתִפּלָ ֵסֶדר.ּבִ ָלל,.ַרק.ֵליֵלְך.ּכְ יש.ְלַאֲחָריו.ּכְ ְלַהּבִ

א,. ַרּבָ ַאּדְ ָאז. ֵמֶהם. ְעּתֹו. ּדַ יַח. ַיּסִ לֹא. ְוִאם. קּו.. ּלְ ִיְסּתַ יָלא. ִמּמֵ
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ָבר. ּדָ ֵמֵאיֶזה. ַהּבֹוֵרַח. ָהָאָדם. מֹו. ּכְ יֹוֵתר.. ּבְ ָעָליו. רּו. ּבְ ִיְתּגַ

ּנּו.ָאז. ַרח.ִמּמֶ ּבָ ָבר.ׁשֶ ְלַאַחר.ָיד.ַעל.ֶזה.ַהּדָ ד.ּכִ ל.ִמן.ַהּצַ ּכֵ ּוִמְסּתַ

ִעְנַין. ּבְ ׁש. ַמּמָ הּוא. ן. ּכֵ יֹוֵתר. ּבְ ָעָליו. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ה. ַהּזֶ ָבר. ַהּדָ

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ְדָבָריו. ּבִ עֹוד. ְמבָֹאר. ְוֵכן. בֹות.. ֲחׁשָ ַהּמַ

ָבר. ְרצֹונֹו..ַוֲאִפּלּו.ִאם.ּכְ ַיד.ָהָאָדם.ְלַהּשֹוָתּה.ּכִ ָבה.ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ

ַיד. ּבְ י־ֵכן. ה,.ַאף־ַעל־ּפִ ְבּתֹו.ָלֵצאת.ַלחּוץ.ַהְרּבֵ ָלה.ַמֲחׁשַ ֻהְרּגְ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. י. ּכִ ר,. ׁשָ ַהּיָ ֶרְך. ְלַהּדֶ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ְלַהּשֹוָתּה. ָהָאָדם.

ן. ּכֵ ְוַעל. ם.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ֹאֶפן. ׁשּום. ּבְ ַיַחד. ּבְ בֹות. ַמֲחׁשָ ֵני. ׁשְ ְהיּו. ּיִ ׁשֶ

ֶחה. ּדָ אי.ּתִ ַוּדַ ה.ּבְ ִפּלָ ִדּבּוֵרי.ַהּתְ ר.ַלֲחׁשֹב.ַרק.ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ אי.ּכְ ַוּדַ ּבְ

ָבה.ָזָרה. ֲחׁשָ ַהּמַ

ה. ּזֶ ׁשֶ ו'. ֲהָלָכה. ין. ִפּלִ ּתְ ִהְלכֹות. ֲהָלכֹות". "ִלּקּוֵשי. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ִריִכין.ַאַחר.ְיִציַאת.ִמְצַרִים. ּצְ עֹוִרים,.ׁשֶ ִחיַנת.עֶֹמר.ׂשְ ּבְ

ַמֲאַכל. הּוא. ׁשֶ עֹוִרים. ַהּשְׂ י. ּכִ ַהְינּו. ָלעֶֹמר.. ִמים. ַהּיָ ִלְסּפֹר.

ְלּבּוִלים. ַהּבִ ל. ּכָ ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ה. ַהְמַדּמֶ ּכַֹח. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ֵהָמה. ּבְ

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ָזרֹות,. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָכל. ַהִהְרהּוִרים. ְוָכל.

ה.. ְבִחיַנת.עֶֹמר.ּוִמּדָ ם.ֵהם.ּבִ ּלָ דּוַע,.ּכֻ ּיָ ָערֹות,.מֹוְתֵרי.ֹמִחין.ּכַ ׂשְ

ר.ִלְכנֹס. ה.ִאי.ֶאְפׁשָ ה.ַאַחת.ְויֹוֵתר.ִמּזֶ ֲחֶזֶקת.ִמּדָ ּמַ ִלי.ׁשֶ מֹו.ּכְ ּכְ

י־ִאם. ּכִ ּבֹו. ִלְכנֹס. ָיכֹול. ֵאינֹו. ׁשֶ ִלי. ּכְ הּוא. ַהּמַֹח. ֵכן. מֹו. ּכְ ּה,. ּבָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ח"א.-.אֹות.עאִהׁשְ

. ..קעז..

ַבת.ַאַחת.. ר.ִלְכנֹס.ּבֹו.ּבְ ה.ִאי.ֶאְפׁשָ ָבה.ַאַחת.ְויֹוֵתר.ִמּזֶ ַמֲחׁשָ

ְוֶזה. "ל.. ּנַ ּכַ בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם. ׁשֶ ָערֹות. ׂשְ ְלׁשֹון. עֹוִרים. ׂשְ ְוֶזה.

ל. ׁשֶ ַהִחּיּות. ֵהם. ׁשֶ ִמים. ַהּיָ י. ּכִ ַהְינּו. ָלעֶֹמר,. ִמים. ַהּיָ ּסֹוְפִרין. ׁשֶ

ַמן,. ּוַבּזְ ִמים. ּיָ ּבַ ִנְכָלִלים. ָהָאָדם. ל. ׁשֶ יו. ַחּיָ ְיֵמי. ל. ּכָ י. ּכִ ָהָאָדם,.

ַהָחְכָמה. תּוב. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ּמַֹח,. ּבַ ׁשֶ ַהָחְכָמה. ַהִחּיּות.הּוא. ר. ְוִעּקַ

ה. ְבִחיַנת.עֶֹמר.ּוִמּדָ ם.ֵהם.ּבִ בֹות.ְוֻכּלָ ֲחׁשָ ל.ַהּמַ ם.ּכָ ָ ה.ּוִמּשׁ ַחּיֶ ּתְ

"ל. ּנַ ּכַ

עֹוִרים. ן.ַאַחר.ְיִציַאת.ִמְצַרִים.ְצִריִכין.ְלָהִביא.עֶֹמר.ׂשְ ְוַעל ּכֵ

ר. י.ִעּקַ ִפיָרה.ֵמאֹותֹו.ַהּיֹום,.ּכִ ְוַלֲהִניפֹו.ְוִלְמנֹות.ְיֵמי.ַהּסְ

ִרית. ַהּבְ ַגם. ּפְ ָהָאֶרץ. ֶעְרַות. ִהיא. ׁשֶ ִמְצַרִים. ֲהַמת. ִמּזֻ ֳהָרה. ַהּשָ

ִמְצַות. ְוַעל־ְיֵדי. דּוַע.. ּיָ ּכַ ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ָשֳהַרת. ַעל־ְיֵדי. הּוא.

ה. ִפיָרה.ְיכֹוִלים.ִלְזּכֹות.ְלָבֵרר.ַהְמַדּמֶ עֹוִרים.ִויֵמי.ַהּסְ ָהעֶֹמר.ׂשְ

ַעְצמֹו. ַעל. יְך. ּוְלַהְמׁשִ ְלּבּוִלים,. ְוַהּבִ בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ל. ּכָ ּנּו. ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ִלְתּפֹס. ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. ה. ֵמַעּתָ ַעְצמֹו. ֶאת. ֹמר. ׁשְ ּיִ ׁשֶ ה. ָ ְקֻדּשׁ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. י. ּכִ ֵהיֵשב. ַדע. ּיֵ ְוׁשֶ ַלחּוץ,. ֵצא. ּתֵ ְלַבל. ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ

ׁשּום.ֹאֶפן.ְוַהּמַֹח.הּוא.ַרק.עֶֹמר. ַיַחד.ּבְ בֹות.ּבְ ֵני.ַמֲחׁשָ ְהיּו.ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ָבה.ַאַחת,.ְוַעל. ּה.ַרק.ַמֲחׁשָ ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְכנֹס.ּבָ ה.ּוְכִלי.ׁשֶ ּוִמּדָ

ה,. ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל. ב. ׁשֵ ּבְ ַרק. ָרעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ֵמַהּמַ ִלְברַֹח. ָיכֹול. ן. ּכֵ
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ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ַיֲעִמיק. ַרק. ָבה. ַמֲחׁשָ אֹוָתּה. ַלֲחׁשֹב. ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו.

ָבה. ֲחׁשָ ֶחה.ַהּמַ ּדָ אי.ּתִ ַוּדַ תֹו.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ּבְ ִפּלָ ִדְבֵרי.ּתְ ֵהיֵשב.ּבְ

"ל. ּנַ ָהָרָעה.ּכַ

ַתב. ּכָ ב.שי"ג(.ׁשֶ ב.שי"ב.ּוְבִמְכּתָ ֵסֶפר."ָעִלים.ִלְתרּוָפה".)ִמְכּתָ ן ּבְ ְוַעּיֵ

ָך.. ְעּתְ ִמּדַ ַיֲעבֹר. ַאל. עֹוִרים. ׂשְ ל.עֶֹמר. ׁשֶ יָמן. ְוַהּסִ ם:. ׁשָ

יָחה. ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ְלִעְנַין. ם. ּגַ ָהָאָדם. ֶאת. ֶזה. ּבָ ם. ׁשָ ק. ּוְמַחּזֵ

ה.ַעל. ּלֹא.ַלֲחׁשֹב.ַהְרּבֵ ר.ׁשֶ ם:.ְוָהִעּקָ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,.ְוָכַתב.ׁשָ ּבֵ

ָעה. אֹוָתּה.ׁשָ ְכִלית.ּבְ ל.ַעל.ַהּתַ ּכֵ א.ַרק.ְלִהְסּתַ ֶהָעָבר.ְוַעל.ְלַהּבָ

ּבּור.ְוִדּבּור. ל.ּדִ י.ּכָ ְצִליַח.ְלָך.ָלֶנַצח,.ּכִ ּיַ ּתּוַכל.ׁשֶ ֶ ְוַלֲעׂשֹות.ַמה.ּשׁ

ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ַהּכֹל.הּוא.ַהְצָלַחת. יָחה.ּבֵ ה.ְוׂשִ ל.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ׁשֶ

עּור.ַעִין.לֹא.ָרֲאָתה.ְוכּו'.. ֵאין.ָלּה.ׁשִ ֶפׁש.ַהְצָלָחה.ִנְפָלָאה.ׁשֶ ַהּנֶ

ּלֹו,.ָהַרֲחָמן. ה.ֶאת.ׁשֶ ָבר.עֹוׂשֶ ַעל.ּדָ ַהּבַ ָאנּו.רֹוִאים.ׁשֶ ּוִבְפָרש.ׁשֶ

ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו. ר.ּבֵ נּו.ְלַדּבֵ ּלָ ִבים.ַלֲעׂשֹות.ֶאת.ׁשֶ יֵלנּו,.ָאנּו.ְמֻחּיָ ַיּצִ

יְך.ַעל.ַעְצמֹו. ַרְך,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ַיְמׁשִ יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ְלָפֵרׁש.ׂשִ

ִלּבֹו. ֶאל. ָרּה. ְ ְלַקּשׁ ּבֹו,. ׁש. ּיֵ ׁשֶ שֹוָבה. ה. ֻקּדָ ַהּנְ ת. ַ ּוְקֻדּשׁ ֶהָאַרת.

ה.ְלָהִסיר. ם..ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְזּכֶ ן.ׁשָ יץ.ְוָחָזק.ְוכּו'..ַעּיֵ ר.ַאּמִ ֶקׁשֶ ּבְ

ֲאוֹות.ָרעֹות.ְוָהַאֲהבֹות.ָרעֹות. ֵהם.ַהּתַ ל.ַהֲחָרפֹות.ׁשֶ ּבֹו.ּכָ ִמּלִ
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"ל. י.ְוַכּנַ ְבָרה.ִלּבִ ה.ׁשָ ִחיַנת:.ֶחְרּפָ ל.ָהָאָדם.ּבְ ֹוְבִרים.ִלּבֹו.ׁשֶ ַהּשׁ

ם: ן.ׁשָ ִסיָמן.נ"ז,.ַעּיֵ ּבְ

ְפֵרי ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות: ַמֲאָמִרים ֵמִהְתּבֹוְדדּות ִמּסִ

עב

ִסיָמן. "ל.ּבְ ּנַ ֵבקּות.)ּכַ ִחיַנת.ּדְ ֵהם.ּבְ ין.ׁשֶ ִפּלִ ל.ַהּתְ ר ַהּמִֹחין.ׁשֶ ִעּקַ
ר. ִעּקַ י. ּכִ ְוִהְתּבֹוְדדּות.. ה. ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. נ"ח(.

ם. ָמקֹום.ַאֵחר,.ְוַעל.ׁשֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ מֹו.ׁשֶ ה,.ּכְ ִפּלָ ֵבקּות.הּוא.ּתְ ַהּדְ

ֱאלִֹהים. ַנְפּתּוֵלי. ִחיַנת. ּבְ ה.. ִפּלָ ּתְ ְלׁשֹון. ין. ִפּלִ ּתְ ִנְקָרִאין. ֶזה.

י. ּתִ ׁשְ ִנְתַעּקַ ּוְפַתְלּתֹל. ׁש. ִעּקֵ ׁשֹון. ִמּלְ "י. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש. י,. ְלּתִ ִנְפּתַ

ָוה.ִעם. קֹום.ִלְהיֹות.ׁשָ ה.ַלּמָ ִצירֹות.ּוְפִתיִלים.ַהְרּבֵ י.ּפְ ְוִהְפַצְרּתִ

ְצִריִכין. זֹו. ּוִבְבִחיָנה. ָיִדי.. ַעל. ים. ִהְסּכִ ׁשֶ י. ָיכְֹלּתִ ְוַגם. ֲאחֹוִתי..

ה. ּזֶ ׁשֶ ָיָמיו. ל. ּכָ ְמֹאד. ְמֹאד. ְוִהְתּבֹוְדדּות. ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות.

ַאף־ ׁשֶ ְמֹאד,. ְמֹאד. ֶזה. ּבָ דֹול. ּגָ ן. ַעְקׁשָ ִלְהיֹות. ְוָצִריְך. ר,. ָהִעּקָ

ָלל.ְוהּוא.ָרחֹוק. ָבָריו.ֵאיָנם.מֹוִעיִלים.ּכְ ּדְ ְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ּנִ י.ׁשֶ ַעל־ּפִ

ַעל. ֶזה.ַוֲעַדִין.לֹא.ּפָ עֹוֵסק.ּבָ ִנים.ׁשֶ ָבָריו.ְמֹאד,.ְוֶזה.ָיִמים.ְוׁשָ ִמּדְ

ן. מֹו.ָהַעְקׁשָ ֶזה..ּכְ ן.ּבָ י־ֵכן.ָצִריְך.ִלְהיֹות.ַעְקׁשָ ָלל,.ַאף־ַעל־ּפִ ּכְ

נּות. ַעְקׁשָ ְצִריִכין. ן. ּכֵ ַשַעם,. ׁשּום. ִלי. ּבְ ָבר. ַהּדָ ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ ׁש. ַמּמָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ח"א.-.אֹות.עב

. ..קפ..

ר. א.ְוֵעָצה,.ֲאָבל.ִעּקַ ָכל.ֻעְבּדָ ם.ּבְ ֵ ָכל.ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ דֹול.ְמֹאד.ּבְ ּגָ

יחֹות. ׂשִ ר.ּבְ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְוָהִעּקָ ְתִפּלָ יֹוֵתר.ְצִריִכין.ּבִ נּות.ּבְ ַעְקׁשָ

ְלַהְרּבֹות. ְמֹאד. ק. ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכין. י. ּכִ ִהְתּבֹוְדדּות.. ל. ׁשֶ

ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ קֹונֹו,. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ

י.לֹא. ִלי.ַשַעם.ָוֵריַח..ּכִ ָעִמים.ּבְ ה.ּפְ ּמָ ׁש.ּוְפַתְלּתֹל.ּכַ ֶדֶרְך.ִעּקֵ ּבְ

צֹו. ּקְ ָראּוי.ְלַבּזֹותֹו.ּוְלׁשַ י.ׁשֶ ץ.ֱענּות.ָעִני.ַאף־ַעל־ּפִ ּקַ ָבָזה.ְולֹא.ׁשִ

ָכל.ֵעת. ַרְך.ָמֵלא.ַרֲחִמים.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ י־ֵכן.ַהּשׁ ַאף־ַעל־ּפִ

ְמֹאד. ַמֲאִריְך. קצ"ה. ף. ּדַ ָלק. ּבָ ת. ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר. ּבַ ן  ְוַעּיֵ

ֶנֱאַמר. ֶזה. ְוָכל. ם.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ֶהָעִני,. ת. ִפּלַ ּתְ ִיְקַרת. ֹגֶדל. ּבְ

ַוֲעִנּיּותֹו. ְחקֹו. ּדָ ַעל. ְצָרָכיו,. ַעל. ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ם. ְסּתַ ָעִני. ּבְ ֲאִפּלּו.

ְתִחיל.ָהָאָדם.ְלַרֵחם.ַעל. ּמַ ׁשֶ ן.ּכְ ּכֵ ן.ְוָכל.ׁשֶ ּכֵ ל.ׁשֶ ִמּיּות,.ִמּכָ ַגׁשְ ּבְ

ים.שֹוִבים,.ְושֹוֵען.ִלְפֵני. ַמֲעׂשִ יׁש.ֲעִנּיּותֹו.ְוָדְחקֹו.ּבְ ַעְצמֹו.ּוַמְרּגִ

ִלּבֹו. ְוׁשֹוֵפְך. ַלֲעבֹוָדתֹו,. ְלָקְרבֹו. ֵאָליו. ן. ּוִמְתַחּנֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ֵעיֵני. ה.זֹו.ּבְ ִפּלָ ה.ְיָקָרה.ּתְ ה.ְוַכּמָ ּמָ ה.ְוַתֲחנּוִנים,.ּכַ ְבִכּיָ ְלָפָניו.ּבִ

י. ְוַאף־ַעל־ּפִ עֹוָלם.. ּבָ ׁשֶ ִפּלֹות. ַהּתְ ל. ִמּכָ יֹוֵתר. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ָלל,. ַעל.ּכְ ּלֹא.ּפָ ל.ּוִמְתּבֹוֵדד.ְוִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ה.ׁשֶ ּמָ ה.ּכַ ּזֶ ׁשֶ

ְמנּוִיים. ם. ְוֻכּלָ ֶנֱאָבד. ֵאינֹו. ְוִדּבּור. ּבּור. ּדִ ל. ּכָ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. י. ּכִ ְוַגם. ַרְך,. ִיְתּבָ אֹוְצרֹוָתיו. ּבְ ּוְגנּוִזים. ּוְספּוִרים.
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ם.ִאם. ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ַעל.ּבַ ֶזה.ַהּגּוף.ִאם.ּפָ ָלל.ֵליַדע.ּבְ ְלָהָאָדם.ּכְ

ֲעָרה. ַהּשַׂ חּוש. ּכְ ִאם. י. ּכִ ָיָמיו. ל. ּכָ ַעל. ּפָ לֹא. ִאם. ַוֲאִפּלּו. ָלאו..

ְצִריִכין. ן. ּכֵ ְוַעל. ה. ַהּזֶ ָהעֹוָלם. י. ַחּיֵ ל. ִמּכָ ָיָקר. ֶזה. ם. ּגַ ַאַחת.

ְבִחיַנת:. "ל.ּבִ ּנַ ְהֶיה.ָחָזק.ּכַ ּיִ עּור,.ּוְכׁשֶ ִלי.ׁשִ ֶזה.ְמֹאד.ּבְ ק.ּבָ ְלִהְתַחּזֵ

ה. ִיְזּכֶ אי. ַוּדַ ּבְ סֹוף. ל. ּכָ סֹוף. ָאז. י",. ְלּתִ ִנְפּתַ ֱאלִֹהים. "ַנְפּתּוֵלי.

ְוִלְהיֹות. ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב. תֹו. ׁשָ ּקָ ּבַ ִלְפעֹל.

ין,. ִפּלִ יִקים:.ִלּקּוֵשי.ַהָלכֹות,.ִהְלכֹות.ּתְ ּדִ ִרים.ְוַהּצַ ׁשֵ ֶוה.ִעם.ֶאָחיו.ַהּכְ ׁשָ

ֲהָלָכה.ה'.

עג

ל.ֶאת.ַעְצמֹו.ֶאל. ַבּשֵ ּיְ ׁשֶ ָצִריְך.ִלְהיֹות.ַעד. ַהִהְתּבֹוְדדּות 

ל. ּכָ ל. ַבּשֵ ּיְ ׁשֶ ְלַגְמֵרי,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ִריְך. ּצָ ש,.ׁשֶ ּפָ ִחיַנת.ִמׁשְ ּבְ ְוֶזה. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְרצֹונֹוָתיו.ִלְרצֹון.ַהּשׁ

ָבר,.ִאם. ל.ּדָ ב.ֶאת.ַעְצמֹו.ַעל.ּכָ ֵ ּפֹש.ֶאת.ַעְצמֹו.ּוְלַיּשׁ ָהָאָדם.ִלׁשְ

יָחה. ְוַהּשִׂ ִהְתּבֹוְדדּות. ר. ְוִעּקַ ְוכּו',. ָיָמיו. ְלַבּלֹות. לֹו. ָראּוי. ְך. ּכָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ שֹוִבים. ְרצֹונֹות. קּות. ִהְתַחּזְ ּבְ ִלְהיֹות. ָצִריְך.

ֵאָליו. ְרצֹונֹו. ל. ִויַבּשֵ ָהעֹוָלם. ַהְבֵלי. ל. ִמּכָ ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ק. ִויַסּלֵ

ְעּתֹו. ּדַ ר. ּזֵ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ָהעֹוָלם. רּוחֹות. ע. ַאְרּבַ ל. ּכָ ּמִ ׁשֶ ַעד. ַרְך,. ִיְתּבָ

ַאְחדּותֹו.ּוְרצֹונֹו. ֵלל.ּבְ ֶאָחד.ְלִהּכָ ם.ְלָדֶל"ת.ּדְ ּלָ ם.ָיׁשּוב.ִמּכֻ ְלׁשָ
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ַעת.רֹוֶאה. ּוב.ַהּדַ ַעת.ִהְתּבֹוְדדּות.ְוִיּשׁ ׁשְ י.רֹב.ּבִ ַרְך..ְוַעל־ּפִ ִיְתּבָ

ָהעֹוָלם. רּוחֹות. ע. ַאְרּבַ ָכל. ּבְ ָמקֹום. ׁשּום. לֹו. ֵאין. ׁשֶ ַעְצמֹו. ּבְ

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ָהעֹוָלם. ְגֵעי. ִמּפִ ם. ׁשָ א. ּוְלִהְתַחּבֵ ם. ְלׁשָ ִלְברַֹח.

ִחיַנת:."ָאָנה.ֵאֵלְך.ֵמרּוֶחָך". גּוף.ָוֶנֶפׁש.ּוָממֹון.ּבְ ּוְברּוָחִנּיּות.ּבְ

ַרְך.ְלַבד. ִיְתּבָ י.ִאם.ֵאָליו. ּכִ ֵאין.לֹו.ָמנֹוס. רֹוֶאה.ׁשֶ ְוכּו',.ַעד.ׁשֶ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ָעֶדיָך".. י. ְבּתִ ְוׁשַ י. ַנְסּתִ ָך. ִמּמְ י. "ּכִ ְבִחיַנת:. ּבִ

ְתעּו.. ּנִ מֹו.ׁשֶ ָכל.ֵעת.ְלָכל.קֹוְרָאיו,.ֲאִפּלּו.ִאם.ִנְתעּו.ּכְ ִנְמָצא.ּבְ

ִלים.ְלעֹוָלם. י.ַרֲחָמיו.ֵאיָנם.ּכָ ּכִ

ִמיד.ֶאל. ֶזה.ִלְהיֹות.ְרצֹונֹו.ָחָזק.ּתָ ק.ּבָ ּזֹוֶכה.ְלִהְתַחּזֵ ְוָכל ִמי.ׁשֶ

ה.ֶאת.ָהָרצֹון.ַהּשֹוב.ֲאִפּלּו.ִאם.ַיֲעבֹר. ָהֱאֶמת,.ְולֹא.ַיְרּפֶ

ְוֵאּלּו. שֹוב.. ַאֲחִריתֹו. ִיְהֶיה. סֹוף. ל. ּכָ סֹוף. אי. ַוּדַ ּבְ ָמה,. ָעָליו.

ִשין,. ל.ַצר.ְואֹוֵיב.ּוַמׂשְ שּוִחים.ִמּכָ ִהְתּבֹוְדדּות.ֵהם.ּבְ ְרִגיִלין.ּבְ ׁשֶ

ִמיד,.ּוִמי.ֶזה. ַרְך.ּתָ ָנָפיו.ִיְתּבָ ֵצל.ּכְ יִרים.ַעְצָמם.ּבְ י.ֵהם.ַמְסּתִ ּכִ

יִרים. ַמְסּתִ ֵהם. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ת. ָלֶגׁשֶ ִלּבֹו. ֶאת. ָעֵרב.

ְוֶזה. ַמְחִסי".. ה'. ה. ַאּתָ י. "ּכִ ִחיַנת:. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ֶאְצלֹו. ַעְצָמם.

ה. י.ַאּתָ ִחיַנת:."ּכִ ָדד".ְוכּו'.ּבְ ַשח.ּבָ ָרֵאל.ּבֶ ּכֹן.ִיׂשְ ׁשְ ִחיַנת:."ַוּיִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות.ׁשֹוְכִנים. ׁשֶ יֵבִני",. ּתֹוׁשִ ְלָבָדד.ָלֶבַשח. ה'.

ְלָבָדד. ָעם. "ֶהן. תּוב:. ַהּכָ ֶאת. ֶזה. ּבָ ָפֵרׁש. ּמְ ׁשֶ ם. ׁשָ ן. ַעּיֵ ַשח.. ּבֶ
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יָנם.ְלֵבין.ַעְצָמם.ֵהיֵשב.ֵהיֵשב.ַמה. ֵהם.ִמְתּבֹוְדִדים.ּבֵ ּכֹן",.ׁשֶ ִיׁשְ

ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ַהּשִׂ ִעְנַין. ל. ּכָ הּו. ּזֶ ׁשֶ ְוַתְכִליָתם,. סֹוָפם. ִיְהֶיה.

ם. ַדְעּתָ ּבְ ִבים. חֹוׁשְ ֵאיָנם. ׁשֶ ב". ָ ִיְתַחּשׁ לֹא. "ּוַבּגֹוִים. קֹונֹו,.

ֲעַפר. ָמָנה. "ִמי. מֹון,. ַהּמָ ַאַחר. רֹוְדִפים. ׁשֶ ַהּגֹוִיים. ה. ַמֲעׂשֵ

הֹוְלִכים. ה.ׁשֶ ִסיָעה.ּוְפִסיָעה.ִמּזֶ ל.ּפְ ה.ִמּכָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַיֲעקֹב",.ַמה.ּשׁ

ֶאת. ר. "ּוִמְסּפָ ֵהיֵשב. ַעְצמֹו. ב. ֵ ּוְלַיּשׁ ְלִהְתּבֹוֵדד. ִמְצָוה. ִלְדַבר.

ֶאָחד. ֶל"ת.ּדְ ִחיַנת.ּדָ ָגִלים.ּבְ ָעה.ּדְ ִחיַנת.ַאְרּבָ ָרֵאל".ּבְ רַֹבע.ִיׂשְ

ַחר,.ֲהָלָכה.ה. ַ ְרכֹות.ַהּשׁ ם,.ִהְלכֹות.ּבִ ֲאִריכּות:.ׁשָ ל.ֶזה.ּבַ ם.ּכָ ן.ׁשָ "ל,.ַעּיֵ ּנַ ּכַ

עד

ָיכֹול. ְוֵאינֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ָצִריְך. הּוא. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ָלל. ּכְ יו. ּפִ ִלְפּתַֹח.

צּו.ֶאת. ִויַאּמְ ַמְעָלה. עּוהּו.ִמּלְ ַסּיְ ּיְ ׁשֶ ׁש.ַרֲחִמים.. ק.ְלַבּקֵ ְלִהְתַחּזֵ

ֲחַז"ל. ָאְמרּו. ׁשֶ ּוְכמֹו. ַרֲחִמים. ׁש. ְלַבּקֵ ָיכֹול. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ּכֹחֹו.

ִצין. ְהֶיה.ַהּכֹל.ְמַאּמְ ּיִ ׁש.ָאָדם.ַרֲחִמים.ׁשֶ ַסְנֶהְדִרין:.ְלעֹוָלם.ְיַבּקֵ ּבְ

ׁש. ְלַבּקֵ ֵרת. ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי. עּוהּו. ַסּיְ ּיְ ׁשֶ "י:. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש. ּכֹחֹו,. ֶאת.

ם. ם:.ׁשָ ן.ׁשָ ַרֲחִמים.ְוכּו',.ַעּיֵ
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עה

ׁשּוָבה,. ֲעֵרי.ּתְ ל.ַהמ"ש.ׁשַ ּכֹוֵלל.ּכָ ים.ׁשֶ ִהּלִ ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת.ּתְ

ָבִשים. ְ ָעה.אֹוִתּיֹות.ַהּשׁ ִעים.ְוִתׁשְ ִחיַנת.ַאְרּבָ ֵהם.ּבְ ׁשֶ

ָרֵאל. ִוד.ֶמֶלְך.ִיׂשְ ד.ַעל־ְיֵדי.ּדָ ִסיָמן.א',.ְוִנְתַיּסֵ ּמּוָבא.ְלֵעיל.ּבְ ּכַ

ל. ׁשֶ ים. ִ ַהֲחִמּשׁ ַער. ׁשַ יג. ְלַהּשִׂ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ יַח,. ָמׁשִ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ

ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו. יָחה.ּבֵ ּמּוָבא,.ְוַעל־ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות.ְוׂשִ ה.ּכַ ָ ְקֻדּשׁ

ְך. ִנְמׁשָ ַאֵחר,. ָמקֹום. ּבְ ְמבָֹאר. ּכַ ים. ִהּלִ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ ה. ּזֶ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְהיּו.ְיכֹוִלין.ְלָפֵרׁש. יַח,.ׁשֶ ֶהָאָרה.ֵמִהְתנֹוְצצּות.ָמׁשִ

ַעְצמֹו. ּבְ ֶזה. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ּוְלַבּקֵ ַהּכֹל. ַעל. יָחתֹו. ׂשִ

ַעְצמֹו. ה.ּבְ ּזֶ ֱאֶמת..ַעד.ׁשֶ יֵבנּו.ה'.ֵאֶליָך.ּבֶ ּנּוַכל.ְלַבְקׁשֹו:.ֲהׁשִ ׁשֶ

נּו.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְהֶיה. ּלָ ה.ׁשֶ ַמּשָ ב.ְלִהְתעֹוְררּות.ִמּלְ ִיְהֶיה.ֶנֱחׁשָ

ִחיַנת:. ַמְעָלה,.ּבְ ם.ִמּלְ ְך.ָעֵלינּו.ֶהָאָרה.ְגדֹוָלה.ִלְתׁשּוָבה.ּגַ ִנְמׁשָ

ל. ׁשֶ ַצֲעָקתֹו. ל. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ י. ּכִ ֲאֵליֶכם".. ְוָאׁשּוָבה. ֵאַלי. "ׁשּובּו.

ֶזה. ָנתֹו. ּוָ ּכַ ְוכּו'. ֵאַלי. ׁשּובּו. ֵאֵלינּו:. ּצֹוֵעק. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

יֵבנּו.ְוכּו',.ְוֶזה.ִיְהֶיה. ִמיד.ֲהׁשִ ֲאַנְחנּו.ִנְצַעק.ֵאָליו.ּתָ ַעְצמֹו.ׁשֶ ּבְ

ִבים.ֵאָליו.ֵמַעְצֵמנּו,. ִאּלּו.ָאנּו.ׁשָ נּו.ּכְ ּלָ ב.ְלִהְתעֹוְררּות.ׁשֶ ֶנֱחׁשָ

ֲאִמיַרת. ְוַעל־ְיֵדי. ה.. דֹוׁשָ ַהּקְ ָנתֹו. ּוָ ּכַ ְמִביִנים. ָאנּו. ֵאין. ׁשֶ ַרק.

ל. ׁשֶ ים. ִ ַהֲחִמּשׁ ַער. ַ ִמּשׁ ֶהָאָרה. ְך. ִנְמׁשָ ְוִהְתּבֹוְדדּות. ים. ִהּלִ ּתְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ח"א.-.אֹות.עהִהׁשְ

. ..קפה..

ַהּכֹל. ּכֹוֵלל. ׁשֶ "ל. ַהּנַ ה. ַהּזֶ ְפָלא. ַהּנִ ֶכל. ַהּשֵׂ הּוא. ׁשֶ ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. י. ּכִ א.. ְלַתּתָ א. ּוֵמֵעּלָ א. ְלֵעּלָ א. ּתָ ִמּתַ

אֹוֵמר. ִלְפָעִמים. ִמְזמֹור".. "ְלָדִוד. ְלָדִוד". "ִמְזמֹור. ִלְבָרָכה:.

ְך.ׁשֹוָרה.ָעָליו.רּוַח.ַהּקֶֹדׁש.ְוִלְפָעִמים.ְלִהּפּוְך,. יָרה.ְוַאַחר־ּכָ ׁשִ

ִחינֹות. ַהּבְ ֵני. ְ ִמּשׁ לּוִלים. ּכְ ים. ִהּלִ ּתְ ְזמֹוֵרי. ּמִ ׁשֶ "ל. ּנַ ּכַ ַהְינּו.

א.קֶֹדם..ְוַעל. ְלֵעּלָ א.קֶֹדם.ּוֵמִאְתָערּוָתא.ּדִ ְלַתּתָ ֵמִאְתָערּוָתא.ּדִ

ּנּוַכל. ן.ַהּכֹל.ׁשֶ ּקֵ ִנּתַ ים.ְוִהְתּבֹוְדדּות. ִהּלִ ן.ַעל־ְיֵדי.ֲאִמיַרת.ּתְ ּכֵ

יֵבנּו.ְוכּו'. ׁשֹו.ֲהׁשִ ְלַבּקְ

ב. י־ֵכן.ִיְהֶיה.ֶנֱחׁשָ ַרְך.ְוַאף־ַעל־ּפִ ַהּכֹל.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ִנְמָצא ׁשֶ

ַעל. ִמְתעֹוְרִרים. ָאנּו. ׁשֶ ֵמַאַחר. נּו. ּלָ ׁשֶ ְלִהְתעֹוְררּות.

אי. ַוּדַ ּבְ ה. ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֶזה,. ַעל. אֹותֹו. ׁש. ְלַבּקֵ ִנים. ּפָ ל. ּכָ

ַהּכֹל. ׁשֶ ה. ְוַקּלָ דֹוָלה. ּגְ ֵעָצה. הּוא. אי. ּוְבַוּדַ ֵלָמה.. ׁשְ ִלְתׁשּוָבה.

ּבּור. ַהּדִ ַעל־ְיֵדי. א. ַהּבָ עֹוָלם. י. ּוְלַחּיֵ ִלְתׁשּוָבה. ִלְזּכֹות. ְיכֹוִלין.

יַח. ָבר.ִהּנִ ַעל.ּדָ י.ַהּבַ דֹוָלה,.ּכִ ם.ַעל.ֶזה.ֵיׁש.ְמִניָעה.ּגְ ְלַבד,.ַאְך.ּגַ

ְרָנָסה,. ת.ַהּפַ ִשְרּדַ ל.ָאָדם.ּבְ ַעְצמֹו.ַעל.ֶזה.ְמֹאד.ְלַהְשִריד.ֶאת.ּכָ

ים. ִ ַער.ַהֲחִמּשׁ ָרֵאל.ְלׁשַ ִפיָלה.ִלְכֶנֶסת.ִיׂשְ ר.ַהּנְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִעּקַ ׁשֶ

ה. ַקּלָ ֵעָצה. ּבְ ֲאִפּלּו. ַלֲעסֹק. יחֹו. ַמּנִ ֵאינֹו. ׁשֶ ַעד. ְמָאה,. ַהּשֻ ל. ׁשֶ

ם.ֶזה.ֵאינֹו. ֱאֶמת.ּגַ ָראּוי..ֲאָבל.ּבֶ ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ זֹאת.ִלְצעֹק.ְלַהּשׁ ּכָ
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ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ַעְצמֹו. ֶאת. יר. ְלַהְזּכִ ְצִריִכין. י. ּכִ ָלל,. ּכְ ְמִניָעה.

ְרָנָסתֹו.ַעל־ְיֵדי.ְיִגיָעתֹו.ְוָשְרחֹו,. יְך.ְלַעְצמֹו.ּפַ ׁשּום.ֹאֶפן.ְלַהְמׁשִ ּבְ

ה".ְוכּו',. לֹום."ּכִֹחי.ְועֶֹצם.ָיִדי.ָעׂשָ ִפיָרה.לֹוַמר.ַחס.ְוׁשָ י.ֶזהּו.ּכְ ּכִ

ֵמִאּתֹו. ַרק. ֶכת. ִנְמׁשֶ ְרָנָסה. ַהּפַ ל. ּכָ ׁשֶ ְלַהֲאִמין. ְצִריִכין. ַרק.

ַעל. ם.ּוְבַחְסּדֹו..ְוַעל־ְיֵדי־.ֶזה.ֲאִפּלּו.ַהּבַ ֵ יׁשּוַעת.ַהּשׁ ַרְך.ּבִ ִיְתּבָ

יֹום. עֹות.ּבְ ה.ׁשָ ּמָ ן.ָיכֹול.ִלְמצֹא.ְלַנְפׁשֹו.ּכַ א.ּוַמּתָ ְמָלאָכה.ּוַמּשָׂ

יָחתֹו. ים.ְוִהְתּבֹוְדדּות,.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ִהּלִ ֲאִמיַרת.ּתְ ֶהם.ּבַ ֲעסֹק.ּבָ ּיַ ׁשֶ

ִלְתׁשּוָבה. אי. ַוּדַ ּבְ ה. ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. "ל,. ּנַ ּכַ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו.

ָבִרים.ְוׁשּובּו.ֶאל.ה'",.ְוָאְמרּו. ֶכם.ּדְ ְבִחיַנת:."ְקחּו.ִעּמָ ֵלָמה.ּבִ ׁשְ

י.ַעל־ ָבִרים,.ּכִ א.ּדְ ׁש.ֶאּלָ ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.ֵאיִני.ְמַבּקֵ

ׁשֹו. ְלַבּקְ ים. ְקדֹוׁשִ ִדּבּוִרים. ּבְ ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. ְתעֹוֵרר. ּנִ ׁשֶ ְיֵדי.

נּו. ּלָ ׁשֶ ְלִהְתעֹוְררּות. ב. ֶנֱחׁשָ ִיְהֶיה. ֶזה. "ל,. ְוַכּנַ ְוכּו'. יֵבנּו. ֲהׁשִ

ִלי. ּבְ י. ּכִ ֵהיֵשב,. ְוָהֵבן. ֵלָמה,. ׁשְ ִלְתׁשּוָבה. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ְוִנְזּכֶ

ר.ְלִהְתָקֵרב. אי.ִאי.ֶאְפׁשָ ַוּדַ ָלל.ּבְ ׁשּום.ִהְתעֹוְררּות.ּכְ

ֵמָהֵעצֹות. ֶהָאָרה. ל. ְלַקּבֵ זֹוִכין. ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ַעל־ְיֵדי. ם  ּגַ

ַער. ַ ִמּשׁ יַח. ָמׁשִ ֵמִהְתנֹוְצצּות. ִכים. ְמׁשָ ַהּנִ דֹוׁשֹות,. ַהּקְ

ֵסֶפר. ּבְ לּוִלים. ּכְ ָהֵעצֹות. ּוְכַלל. ה,. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל. ׁשֶ ים. ִ ַהֲחִמּשׁ

ִחיַנת. ִחיַנת.ֶנַצח.ָוהֹוד.ּבְ ֵהם.ּבְ ֱאָמִנים.ׁשֶ ִוד.ַהּנֶ י.ּדָ ֵהם.ַחְסּדֵ ים.)ׁשֶ ִהּלִ ּתְ
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ֶנַצח. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ִוד. ּדָ י. ַחְסּדֵ ׁשֶ דּוַע,. ּיָ ּכַ ְמֹאד. ְוִנְפָלאֹות. ְקדֹוׁשֹות. ֵעצֹות.

ִיְהֶיה. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִמיד. ּתָ ִלְצעֹק. ַהְינּו. ֵעצֹות(. ִחיַנת. ּבְ ָוהֹוד.

ל. "ל,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ְיכֹוִלין.ָלֵצאת.ְוַלֲעלֹות.ִמּכָ ּנַ ְהֶיה.ּכַ ּיִ ֵאיְך.ׁשֶ

ַער. ׁשַ ִחיַנת. ִמּבְ ֲאִפּלּו. עֹוָלם,. ּבָ ׁשֶ ְוַהְיִרידֹות. ִפילֹות. ַהּנְ

ל.ָאָדם. ָבר.ַמְשִריד.ֶאת.ּכָ ַעל.ּדָ ַהּבַ ְמָאה,.ׁשֶ ל.ַהּשֻ ים.ׁשֶ ִ ַהֲחִמּשׁ

ֵאין.לֹו. יו,.ַעד.ׁשֶ ל.ְיֵמי.ַחּיָ ְרָנָסה.ּכָ ת.ַהּפַ ַתֲאוֹות.ָממֹון.ְוִשְרּדַ ּבְ

ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. "ל.. ּנַ ּכַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִלְצעֹק. ֲאִפּלּו. ָלל. ּכְ ַנאי. ּפְ

ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ ְלָדִוד. ה. ִהּלָ ּתְ ְזמֹור. ַהּמִ ַמֲעַלת.

לֹו. ֻמְבָשח. יֹום. ָכל. ּבְ ָעִמים. ּפְ לֹשׁ. ׁשָ ָהאֹוְמרֹו. ל. ּכָ ִלְבָרָכה:.

ּה.ָאֶלף־ ִאית.ּבֵ ּום.ּדְ ם.ִמּשׁ א,.ּוַמְסֵקי.ׁשָ ן.עֹוָלם.ַהּבָ הּוא.ּבֶ ׁשֶ

ָנָתם.ִהיא. רּו".ְוַכּוָ ּבֵ ְרָנָסה:."ֵעיֵני.כֹל.ֵאֶליָך.ְיׂשַ ּה.ּפַ ית.ְוִאית.ּבֵ ּבֵ

ה.. ַהּזֶ ְזמֹור. ּמִ ּבַ ַיַחד. ּבְ "ל. ַהּנַ ִחינֹות. ַהּבְ ֵני. ׁשְ לּוִלים. ּכְ ׁשֶ ּום. ִמּשׁ

ְזמֹור. ַהּמִ ֶזה. ּבְ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ה. ָהֵאּלֶ ִחינֹות. ַהּבְ ֵני. ׁשְ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ַהְינּו.

י. ּכִ א.. ַהּבָ י.עֹוָלם. ּוְלַחּיֵ ֵלָמה. ׁשְ ִלְתׁשּוָבה. אי. ַוּדַ ּבְ ה. ִנְזּכֶ ַיַחד. ּבְ

ל. לּוִלים.ּכָ ֶהם.ּכְ ּבָ ִים.אֹוִתּיֹות.ׁשֶ ּתַ ִרים.ּוׁשְ ַלל.ָהֶעׂשְ ַעל־ְיֵדי.ּכְ

ׁש. ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ַעְצמֹו. ַעל. יְך. ַיְמׁשִ עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ּבּוִרים. ַהּדִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ְוִהְתּבֹוְדדּות.ְלַהּשׁ ְתִהּלִ ּבּור.ְמֹאד.ְלַהְרּבֹות.ּבִ ַהּדִ

ל. ּכָ ל. ׁשֶ ָגִמים. ַהּפְ ל. ּכָ ן. ְלַתּקֵ אי. ַוּדַ ּבְ ה. ִיְזּכֶ ֶזה. ְוַעל־ְיֵדי־.

ִים.אֹוִתּיֹות,. ּתַ ִרים.ּוׁשְ ִחיַנת.ָהֶעׂשְ ן.ִמּבְ ם.ּכֵ ֵהם.ּגַ ַהֲחָשִאים,.ׁשֶ
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ָעַבר. ָבר.ׁשֶ אֹותֹו.ַהּדָ ׁש.ּבְ ּיֵ לֹום.ָהאֹוִתּיֹות.ׁשֶ יְך.ַחס.ְוׁשָ ִהְמׁשִ ׁשֶ

ִזְכרֹונֹו. ְדָבָריו. ּבִ ְוַכּמּוָבן. דּוַע. ּיָ ּכַ ְשָרא־ַאֲחָרא,. ְלַהּסִ ָעָליו.

"ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.. ַהּתֹוָרה.ָאנִֹכי.ִסיָמן.ד'.ּבְ ִלְבָרָכה.ּבְ

"ל..ֲאָבל.ֲהלֹא. ּנַ ה.ּכַ ְרָנָסה.מֹוֵנַע.ֶאת.ָהָאָדם.ִמּזֶ ת.ַהּפַ ַאְך.ִשְרּדַ

ֵמִאּתֹו. ַרק. ְרָנָסה. ַהּפַ ל. ּכָ ׁשֶ ָהָאָדם. יר.ֶאת. ַמְזּכִ ה. ַהּזֶ ְזמֹור. ַהּמִ

ְוכּו'. ה". ְוַאּתָ רּו. ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך. כֹל. "ֵעיֵני. תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ

ה. ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. אי. ּוְבַוּדַ ְוכּו',. יַע". ּבִ "ּוַמׂשְ ְוכּו'. "ּפֹוֵתַח".

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ְוִיְזּכֶ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור. ַהּדִ ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ אי. ַוּדַ ּבְ

א. י.עֹוָלם.ַהּבָ ֵלָמה.ּוְלַחּיֵ ִלְתׁשּוָבה.ׁשְ

ֵני.ָמה.לֹא.ֶנֱאַמר. ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.ִמּפְ ְוֶזה ׁשֶ

ָרֵאל,. ִיׂשְ ִלְכֶנֶסת. ָלה. ַמּפָ ּה. ּבָ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ֵני. ִמּפְ ֵרי,. ַאׁשְ ּבְ נּו"ן.

רּוַח. ּבְ ּוְסָמָכּה. ִוד. ּדָ ָחַזר. ָהֵכי. ַוֲאִפּלּו. ְוכּו'. ָנְפָלה. ֱאַמר:. ּנֶ ׁשֶ

ָלא. י. ּכִ ַהְינּו. ַהּנֹוְפִלים".. ְלָכל. ה'. "סֹוֵמְך. ֱאַמר:. ּנֶ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,.

ל. ים.ׁשֶ ִ ַער.ַהֲחִמּשׁ ז.ַעל.ׁשַ ַרּמֵ ּמְ ֵפרּוׁש.ׁשֶ יר.ַהּנּו"ן.ּבְ ָרָצה.ְלַהְזּכִ

ָלה. ַמּפָ ּה. ּבָ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ֵני. ִמּפְ ְקָוה. ַהּתִ ר. ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָרֵאל. ֶנֶסת־ִיׂשְ ּכְ ל. ׁשֶ ִפיָלה. ַהּנְ ר. ִעּקַ ם. ּגַ י. ּכִ ָרֵאל,. ִלְכֶנֶסת־ִיׂשְ

ֲאַות. ּתַ הּוא. ׁשֶ ְמָאה. ַהּשֻ ל. ׁשֶ ים. ִ ַהֲחִמּשׁ ַער. ׁשַ ַעל־ְיֵדי. הּוא.

יר. ְלַהְזּכִ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ן. ּכֵ ְוַעל. "ל.. ּנַ ּכַ ְרָנָסה. ַהּפַ ת. ְוִשְרּדַ ָממֹון.
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ְרָמָזּה. ֶרֶמז. ּבְ ַרק. ְמֹאד,. ד. ְתַנּגֵ ַהּמִ ר. ּבֵ ִיְתּגַ י. ּכִ ֵפרּוׁש. ּבְ ַהּנּו"ן.

ַאֲחָריו."סֹוֵמְך.ה'.ְלָכל.ַהּנֹוְפִלים".ְוכּו',.ְוֶזה.ַעל־ְיֵדי. סּוק.ׁשֶ ּפָ ּבַ

ְיַפְרְנסֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוִיְבַשח. ם. ֵ ַהּשׁ ַעל. ְיָהבֹו. ִליְך. ׁשְ ּיַ ׁשֶ

דֹוׁש. ּבּור.ַהּקָ ַהּדִ ּיֹום.ּבְ עֹות.ּבַ ה.ׁשָ ּמָ אי,.ֲאִפּלּו.ִאם.ַיֲעסֹק.ּכַ ַוּדַ ּבְ

ֲעֵלי. ַהּבַ ל. ׁשֶ ֲאִפּלּו. ְרָנָסה. ַהּפַ ל. ּכָ י. ּכִ ְותֹוָרה,. ה. ִפּלָ ּתְ ל. ׁשֶ

ְסָמְך. ּנִ ׁשֶ ְוֶזה. ַרְך. ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו. ַרק. הּוא. ן. ּוַמּתָ א. ּוַמּשָׂ ְמָלאָכה.

ׁש.ָלֶזה. ּיֵ ָאנּו.רֹוִאין.ׁשֶ "ל..ְוֶזה.ׁשֶ ּנַ רּו.ּכַ ּבֵ ָלֶזה.ֵעיֵני.כֹל.ֵאֶליָך.ְיׂשַ

דֹול,.ַהּכֹל.ֵמִאּתֹו. ירּות.ְמֹאד.ְוָלֶזה.ֲעִנּיּות.ְוַדֲחקּות.ּגָ ה.ֲעׁשִ ַהְרּבֵ

יק.ה'. דּוַע,.ְו"ַצּדִ ּיָ ל.ֶאָחד.ְוֶאָחד.ּכַ ל.ּכָ ִחיָרה.ׁשֶ ַרְך.ְלִפי.ַהּבְ ִיְתּבָ

ִעם. ה. עֹוׂשֶ ֶ ּשׁ ַמה. ל. ּכָ ׁשֶ יו",. ַמֲעׂשָ ָכל. ּבְ ְוָחִסיד. ָרָכיו. ּדְ ָכל. ּבְ

ל. ל.ּכָ ְקָוה.ׁשֶ ר.ַהּתִ ַרְך..ְוִעּקַ דֹול.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ָהָאָדם.ַהּכֹל.ֶחֶסד.ּגָ

א,.ְוַעל־ְיֵדי. ל.עֹוָלם.ַהּבָ ים.ׁשֶ ים.ִנְצִחּיִ ָאָדם.הּוא.ִלְזּכֹות.ְלַחּיִ

ר. ֲאׁשֶ ְלָכל. קֹוְרָאיו. ְלָכל. ה'. "ָקרֹוב. ַעל־ְיֵדי. ָלֶזה,. זֹוִכין. ָמה.

י. ר.ּפִ ת.ה'.ְיַדּבֵ ִהּלַ ְהֶיה,.ְוֶזה:."ּתְ ּיִ ְיָקא,.ִיְהֶיה.ִמי.ׁשֶ ִיְקָרֻאהּו".ּדַ

יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ָוֶעד",. ְלעֹוָלם. ָקְדׁשֹו. ם. ׁשֵ ר. ׂשָ ּבָ ל. ּכָ ִויָבֵרְך.

ן. ּקֵ ִיְתּתַ אי. ַוּדַ ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֵעת,. ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני.

ָהאֹוֵמר. ן. ּכֵ ְוַעל. א.. ַהּבָ עֹוָלם. י. ְלַחּיֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ְוִיְזּכֶ ַהּכֹל.

ן. ּבֶ הּוא. ׁשֶ לֹו. ֻמְבָשח. יֹום. ָכל. ּבְ ָעִמים. ּפְ לֹשׁ. ׁשָ ה. ַהּזֶ ִמְזמֹור.

ִמְזמֹור.ֶזה. לּוִלים.ּבְ ִחינֹות.ַהּכְ ֵני.ַהּבְ י.ַעל־ְיֵדי.ׁשְ א,.ּכִ עֹוָלם.ַהּבָ
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"ל:. ּנַ א.ּכַ י.עֹוָלם.ַהּבָ ַרְך.ּוְלַחּיֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ָלׁשּוב.ְלַהּשׁ אי.ִיְזּכֶ ַוּדַ ּבְ

ַמע,.ֲהָלָכה.ה. ם,.ִהְלכֹות.ְקִריַאת־ׁשְ ׁשָ

עו

ֶאל. ַתן. ּנָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ַההּוא,. קֹום. ּמָ ּבַ ַגע. ּפָ ׁשֶ ּכְ ָאִבינּו,. ַיֲעקֹב 

ד.ָקְפָצה.לֹו.ָהָאֶרץ. ׁש,.ּוִמּיָ ְקּדָ ִלּבֹו.ַלֲחזֹר.ִלְמקֹום.ַהּמִ

ָזָכה. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. א.ׁשֶ ְלַתּתָ יג.ָאז.עֶֹצם.ַמֲעַלת.ָהִאְתָערּוָתא.ּדִ ְלַהּשִׂ

ִעין.לֹו.. ֵהר.ְמַסּיְ א.ִלּשָ ְבִחיַנת.ַהּבָ ֵעיָלא.ּבִ א.לֹו.ִסּיּוַע.ִמּלְ ֶכף.ּבָ ּתֵ

מּור.. ְך.ַהּגָ ֵעת.ַהֹחשֶׁ הּוא.ּבְ ת.ַעְרִבית,.ׁשֶ ִפּלַ ן.ָאז.ּתְ ּקֵ ן.ּתִ ְוַעל.ּכֵ

ִפילֹות. ַהּנְ ְלעֶֹמק. ַעְצמֹו. ֶאת. ְלהֹוִריד. תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ֹגֶדל. ּבְ ָזָכה. י. ּכִ

ָכל.ּדֹור.ָודֹור.ַעד.ִעְקבֹות. ּבְ ְוׁשֶ ּוְפָרש. ְכָלל. ּבִ ָרֵאל. ִיׂשְ ל. ּכָ ל. ׁשֶ

ַכת.ַלְיָלה.ַוֲאִפּלּו. ֶחׁשְ ֲאִפּלּו.ּבְ ָרֵאל,.ׁשֶ ֵלב.ִיׂשְ יָחא,.ּוֵמִאיר.ּבְ ְמׁשִ

ְלִהְתעֹוֵרר. ק. ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכין. ּוְברּוָחִנּיּות. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ׁש. ַמּמָ

ַרְך,. ִיְתּבָ ֵאָליו. ה. ּוְתִפּלָ ְצָעָקה. ּבִ א. ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא. ּבְ

ִיְתֲאֵבד. י".ְוֵלית.ְרעּוָתא.ָשָבא.ּדְ ְעּתִ ּוַ אֹול.ׁשִ ֶשן.ׁשְ ְבִחיַנת:."ִמּבֶ ּבִ

נּו. ָאַמר.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ֱאַבד[,.ּוְכמֹו.ׁשֶ ּנֶ ]ֵאין.ׁשּום.ָרצֹון.שֹוב.ׁשֶ

ת. ְגֻדּלַ ִהְפִליג.ָאז.ְמֹאד.ּבִ יָחה.ַהּנֹוָרָאה.ׁשֶ ַהּשִׂ ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ּבְ

ׁשֹון:. ַהּלָ זֹו. ּבְ ָאז. ם. ְוִסּיֵ ָלל,. ּכְ יֹוְדִעין. ֵאין. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא.
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י. ַאּבִ יַפאִלין. ּגִ ִאיז. ִאיְשִליֶכער. ַאִהין. ִוויא. ַזאְך. ַאֶייער. ֲאִפּלּו.

עש.ְוכּו'. ַרייש.ֶמע.ּבֶ ַרֶייען.ֶמע.ׁשְ ֶמע.ִאיז.ִזיְך.ִניש.ְמָיֵאׁש.ִפין.ׁשְ

ְוצֹוֲעִקים. ה. ִפּלָ ִמּתְ ים. ִמְתָיַאׁשִ ּלֹא. ׁשֶ ר. ָהִעּקָ ָנַפל. ֶאָחד. ל. ּכָ ׁשֶ ]ֵאיָפה.

ם. ֵ ַהּשׁ דֹול. ּגָ י. ּכִ ְלשֹוָבה. ַהּכֹל. ְך. ְתַהּפֵ ּנִ ׁשֶ ִעְנָין. ֵיׁש. ים[,. ׁשִ ּוְמַבּקְ

ם. ֵ ָלל.ְוכּו',.ְוָיָקר.ְוָחׁשּוב.ְמֹאד.ֵאֶצל.ַהּשׁ ַרְך.ְוֵאין.יֹוְדִעין.ּכְ ִיְתּבָ

ָכל. ּבְ ָאָדם. ל. ּכָ ל. ׁשֶ ְוִהְתעֹוְררּות. ִהְתעֹוְררּות. ל. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ

א. ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא.ּדִ ָאָדם.ִמְתעֹוֵרר.ּבְ ׁשֶ הּוא,.ְוֵתֶכף.ּכְ ָמקֹום.ׁשֶ

ִאְתָערּוָתא. ֶכף. ּתֵ ִמְתעֹוֵרר. הּוא,. ׁשֶ ל. ּכָ ַוֲעבֹוָדה. ה. ְתִפּלָ ּבִ

ה.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ֵיׁש.לֹו.ּכַֹח.ְלִהְתעֹוֵרר.עֹוד.ּוְכמֹו. א.ַהְרּבֵ ְלֵעּלָ ּדִ

א.יֹוֵתר.ְוכּו'. ְלֵעּלָ ְך.ִאְתָערּוָתא.ּדִ ֵכן.ִנְמׁשָ

י.ִלְפָעִמים. ָרכֹות.כ"ז:(..ּכִ ת.ַעְרִבית.ְרׁשּות.)ּבְ ִפּלַ ִחיַנת.ּתְ ְוֶזה ּבְ

ְך.ַעל.ָהָאָדם.ַעד. ּכָ ל. ּכָ ַעת. ַהּדַ ר. ְוֶהְעּדֵ ָכה. ַהֲחׁשֵ ּגֹוֵבר.

ֵאינֹו. ׁשֶ ֵאֶלם,. יֹוַנת. ִחיַנת. ּבְ ּבּור,. ַהּדִ ר. ֶהְעּדֵ ְבִחיַנת. ּבִ הּוא. ׁשֶ

יָחתֹו. ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ ל.ּוְלִהְתּבֹוֵדד. ּלֵ ָלל.ְלִהְתּפַ יו.ּכְ ּפִ ָיכֹול.ִלְפּתַֹח.

ְוֶנֱאַמר:. י",. ּפִ ח. ֶאְפּתַ לֹא. י. "ֶנֱאַלְמּתִ ְבִחיַנת:. ּבִ לֹו,. ָראּוי. ּכָ

יִקים. ּדִ ַהּצַ ּכַֹח. לּוֵלא. ּוֶבֱאֶמת. ְוכּו',. ה". ּדּוִמּיָ י. "ֶנֱאַלְמּתִ

ל.ְוָלׁשּוב.ֶאל. ּלֵ ִהְתּפַ ים.ָאז.ְלַגְמֵרי.ִמּלְ דֹוִלים,.ָהיּו.ִמְתָיֲאׁשִ ַהּגְ

ַיֲעקֹב. ְבִחיַנת. ּבִ ֵהם. ׁשֶ ֱאֶמת. יֵקי. ּדִ ַהּצַ ּקּון. ּתִ ר. ִעּקַ ְוֶזה. ם.. ֵ ַהּשׁ
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ֵלב. ּבְ ּוַמְכִניִסים. אֹוָתנּו. ִקים. ּוְמַחּזְ ְמעֹוְרִרים. ֵהם. ׁשֶ ָאִבינּו,.

ִמּיּות.ּוְברּוָחִנּיּות,. ַגׁשְ לּות.ּבְ ֹתֶקף.ְמִרירּות.ַהּגָ ם.ּבְ ּגַ ָרֵאל,.ׁשֶ ִיׂשְ

ם. ֵ ל.ְוָיׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ ּלֵ ַכת.ַלְיָלה,.ִיְתּפַ ִחיַנת.ּתֶֹקף.ֶחׁשְ הּוא.ּבְ ׁשֶ

ְוַאף־ "ל.. ּנַ ּכַ ה.ְלעֹוָלם. ִפּלָ ְוַהּתְ ָעָקה. ַהּצְ ִמן. ְלִהְתָיֵאׁש. ְוִלְבִלי.

י־ "ל.ַאף־ַעל־ּפִ ּנַ ּבּור.ּכַ ר.ַהּדִ ְבִחיַנת.ֶהְעּדֵ הּוא.ָאז.ּבִ י.ׁשֶ ַעל־ּפִ

ל. ּכָ ׁשֶ ַעד. ַלֲאִמּתֹו. ָהֱאֶמת. ת. ְנֻקּדַ ַעל. ֶאָחד. ל. ּכָ ל. ּכֵ ִיְסּתַ ֵכן.

ְרצֹונֹות.ֲחָזִקים. ִנים.ּבִ ל.ּפָ הּוא.ַעל.ּכָ ל.ָמקֹום.ׁשֶ ק.ִמּכָ ֶאָחד.ִיְתַחּזֵ

ְיָלה. ּלַ ּבַ י. "ָזַכְרּתִ ְבִחיַנת:. ּבִ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ שֹוִבים. ְוִכּסּוִפים.

ֶאת. י. ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֵלילֹות. ּבַ ִבי. ּכָ ִמׁשְ "ַעל. ּוִבְבִחיַנת:. ה'". ְמָך. ׁשִ

ׁש. ְנַבּקֵ ְיָלה. ַהּלַ ַכת. ֶחׁשְ ֹתֶקף. ּבְ ם. ּגַ ׁשֶ ְוכּו',. י". ַנְפׁשִ ַאֲהָבה. ׁשֶ

ל. י.סֹוף.ּכָ ְרצֹונֹות.ֲחָזִקים.ְמֹאד,.ּכִ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ׂש.ֶאת.ַהּשׁ ּוְנַחּפֵ

יָלא. ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִמּמֵ נּו,.ַעד.ׁשֶ ְכִלית.ֵמִאּתָ ְהֶיה.ַהּתַ סֹוף.ַמה.ּתִ

י. ְבִחיַנת:."ֶנֱאַלְמּתִ ם.ָאז.ּבִ ה.ּגַ ִפּלָ ִדּבּוֵרי.ּתְ יו.ּבְ ק.ִלְפּתַֹח.ּפִ ִיְתַחּזֵ

ְך.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ר",.ְוַאַחר־ּכָ יִתי.ִמּשֹוב.ּוְכֵאִבי.ֶנְעּכָ ה.ֶהֱחׁשֵ ּדּוִמּיָ

ם. ֵ י־ֵכן.ְמֹאד.ְלַהּשׁ ּתֹוֵקק.ַאף־ַעל־ּפִ הּוא.ּכֹוֵסף.ּוִמׁשְ ַעְצמֹו.ׁשֶ ּבְ

ּבּור.ַעל־ ר.ַהּדִ ְבִחיַנת.ֶהְעּדֵ הּוא.ּבִ ַרְך,.ּוִמְצַשֵער.ַעל־ֶזה.ׁשֶ ִיְתּבָ

ּזֹוֶכה. ׁשֶ ְלׁשֹוִני",. ּבִ י. ְרּתִ ּבַ ּדִ ְוכּו'. י. ְבִקְרּבִ י. ִלּבִ "ַחם. ְיֵדי־ֶזה:.

ֲחִמימּות. ּבַ ים. ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים. ּדִ ר. ְלַדּבֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְך. ַאַחר־ּכָ
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ְרצֹונֹות. ַעל־ְיֵדי. ּבּוִרים. ַהּדִ ְצאּו. ּיָ ׁשֶ ֵמַאַחר. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹול. ּגָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ דֹוִלים.ְלַהּשׁ שֹוִבים.ְוִכּסּוִפים.ּגְ

ר.ָהֵעָצה. ִמיד.ְוֶזה.ִעּקַ ה.ּתָ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ר.ׁשְ ּוֶבֱאֶמת ֶזה.ִעּקַ

ָבר. ּלֹא.ִיְהֶיה.ַהּדָ יָחה.ְוִהְתּבֹוְדדּות,.ׁשֶ ה.ְוׂשִ ִלְתִפּלָ

ִחיַנת. ה.ּבְ ּזֶ ִריְך.ָלֵצאת.ְיֵדי.חֹוָבתֹו,.ׁשֶ ּצָ מֹו.ׁשֶ חֹוָבה,.ּכְ ָעָליו.ּכְ

ה. ִחּלָ ּתְ ּבַ א.ַרֲחִמים.ְוַתֲחנּוִנים,.ׁשֶ ְתָך.ֶקַבע.ֶאּלָ ִפּלָ ַעׂש.ּתְ ַאל.ּתַ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ּסּוִפים.שֹוִבים.ְמֹאד.ְלַהּשׁ ְרצֹונֹות.ְוּכִ ְיעֹוֵרר.ִלּבֹו.ּבִ

ְרׁשּותֹו. ירֹות.ִלּבֹו.ּבִ ֱאֶמת.ִמּקִ ְך.ּבֶ ׁש.ַאַחר־ּכָ ל.ּוְמַבּקֵ ּלֵ ָאז.ִמְתּפַ ׁשֶ

ת. ִפּלַ ִחיַנת.ּתְ ֶדֶרְך.עֹל.ְוִחּיּוב.ְלַבד..ְוֶזה.ּבְ ּוְרצֹונֹו.ַהּשֹוב,.לֹא.ּבְ

ָלנּו. נּו. ּקְ ּתִ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַרק. "ל.. ּנַ ּכַ ַהְינּו. ְרׁשּות,. ַעְרִבית.

י. ִביל.ֲהמֹון.ַעם,.ּכִ ׁשְ ת.חֹוָבה.ּבִ ִפּלַ ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.ּתְ

ִפּלֹות.ֵאּלּו. ֵלמּות.ַהּתְ ר.ׁשְ ָלל..ֲאָבל.ִעּקַ ל.ּכְ ּלֵ לֹא.ֶזה.לֹא.ִיְתּפַ ּבְ

ֶדֶרְך. ּלֹא.ּבְ ַרֲחִמים.ְוַתֲחנּוִנים.ׁשֶ ל.אֹוָתם.ּבְ ּלֵ ַעְצָמם.-.ְלִהְתּפַ ּבְ

ּיֹום,. ֵהם.ּבַ ֲחִרית.ּוִמְנָחה,.ׁשֶ ל.יֹום,.ׁשַ ִפּלֹות.ׁשֶ ן.ּתְ ֶקַבע..ְוַעל.ּכֵ

ְבִחיַנת.חֹוָבה.. ן.ֵהם.ּבִ ַעת.ֶהָאַרת.ַהּמִֹחין,.ֲעַדִין.ַעל.ּכֵ ׁשְ ַהְינּו.ּבִ

ַכת. ֹתֶקף.ֶחׁשְ ם.ּבְ ל.ּגַ ּלֵ ת.ַעְרִבית,.ַהְינּו.ְלִהְתּפַ ִפּלַ ן.ּתְ ּקֵ ְוַיֲעקֹב.ּתִ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ְוָאז. ְלַגְמֵרי,. ַהּמִֹחין. קּות. ּלְ ִהְסּתַ ַעת. ׁשְ ּבִ ַלְיָלה,.

ל.ָאז. ּלֵ יל.ָעָליו.ִחּיּוב.ְלִהְתּפַ ַהְינּו.ְלַהּשִ ת.חֹוָבה,.ּדְ ִפּלַ ן.ּתְ ְלַתּקֵ
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ּבּור.ְוִאי. ר.ַהּדִ ַעת.ְוֶהְעּדֵ ר.ַהּדַ ְבִחיַנת.ֶהְעּדֵ הּוא.ָאז.ּבִ ֵמֲחַמת.ׁשֶ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ּקּון. ּתִ ר. ִעּקַ ָאז. ן. ּכֵ ְוַעל. ָלל.. ּכְ יו. ּפִ ִלְפּתַֹח. ר.לֹו. ֶאְפׁשָ

ָאִבינּו. ַיֲעקֹב. ן. ּקֵ ּתִ ׁשֶ ְרׁשּות. ַעְרִבית. ת. ִפּלַ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ַעל־ְיֵדי.

ָהֱאֶמת. ֶהָאַרת. ָאז. ם. ּגַ ַעְצמֹו. ַעל. יְך. ְלַהְמׁשִ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו.

הּוא. ְבִחיַנת.ַיֲעקֹב.ׁשֶ ֵהם.ּבִ יֵקי.ֱאֶמת.ׁשֶ ּדִ ל.ַהּצַ ִנים.ׁשֶ ֵמאֹור.ַהּפָ

ִחיַנת. ּבְ ִנים. ַהּפָ ְלאֹור. ְוָזָכה. ְלַיֲעקֹב". ֱאֶמת. ן. ּתֵ "ּתִ ְבִחיַנת:. ּבִ

ְוכּו',. ַיֲעקֹב'. ּדְ 'ׁשּוְפֵרּה. ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ

ְדָבָריו.ִזְכרֹונֹו. ּמּוָבא.ּבִ ִחיַנת.ָרצֹון.ּכַ "ל.הּוא.ּבְ ִנים.ַהּנַ ְואֹור.ַהּפָ

י.ְרִציָתם"..ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֶניָך.ּכִ תּוב:."ְואֹור.ּפָ ּכָ מֹו.ׁשֶ ִלְבָרָכה,.ּכְ

ְרצֹונֹות.ְוִכּסּוִפין.שֹוִבים. ִנים.ּבִ ל.ּפָ ק.ֶאת.ַעְצמֹו.ַעל.ּכָ ה.ְלַחּזֵ ִיְזּכֶ

ּפְֹך.ִלּבֹו. ים.ְוִיׁשְ ִדּבּוִרים.ְקדֹוׁשִ יו.ּבְ ח.ּפִ יָלא.ִיְהֶיה.ִנְפּתָ ְוָאז.ִמּמֵ

ַהּשֹוִבים,. ְוִכּסּוִפין. ָהָרצֹון. ּתֶֹקף. ֵמֲחַמת. ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִים. ּמַ ּכַ

י. ם.ּכִ ֶלן.ׁשָ ִחיַנת:."ַוּיָ ִמיד..ְוֶזה.ּבְ ה.ּתָ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ר.ׁשְ ה.ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ

ּמּוָבא. גּוף.ָוֶנֶפׁש.ּכַ לּות.ּבְ ַכת.ַהּגָ ז.ַעל.ֶחׁשְ ַרּמֵ ּמְ ֶמׁש",.ׁשֶ ֶ ָבא.ַהּשׁ

קֹום".ְוָזָכה. ּמָ ע.ּבַ ְפּגַ ִדְבֵרי.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ְוָאז:."ַוּיִ ּבְ

ת. ִפּלַ ן.ּתְ א.ְוִתּקֵ ְלַתּתָ ּדִ יג.ָאז.עֶֹצם.ַמֲעַלת.ָהִאְתָערּוָתא. ְלַהּשִׂ

ְנָחה,.ֲהָלָכה.ז. ת.ַהּמִ ִפּלַ ם,.ִהְלכֹות.ּתְ "ל:.ׁשָ ּנַ ַעְרִבית,.ַהְינּו.ּכַ
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עז

ַחס. עֹוָלמֹו. ֶאת. ד. ְיַאּבֵ ּלֹא. ׁשֶ ַנְפׁשֹו. ַעל. ָלחּוס. רֹוֶצה. ׁשֶ ִמי 

ֵדי. ּכְ ָהֱאֶמת,. ַאַחר. ְמֹאד. ְוַלֲחקֹר. ׂש. ְלַחּפֵ ָצִריְך. לֹום,. ְוׁשָ

ֵאיֶזה. ְעּתֹו.ּבְ י.אּוַלי.ַמְשָעה.אֹותֹו.ּדַ ֱאֶמת..ּכִ ם.ּבֶ ֵ ָלׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ

אֹור. ר. ְלַצּיֵ ָזָכה. ּלֹא. ׁשֶ ֵמֲחַמת. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. שֹוב. לֹא. ֶרְך. ּדֶ

ֵלמּות,. ׁשְ ּלֹו.ֵאיָנם.ּבִ ֵלי.ַהּמִֹחין.ׁשֶ ּכְ ָראּוי,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ַהּתֹוָרה.ּכָ

ְצָעָקה. הּוא. ֶזה. ְלָכל. ּקּון. ַהּתִ ר. ְוִעּקַ ִרית.. ַהּבְ ַגם. ּפְ ֵמֲחַמת.

ִריִכין.ִלְצעֹק. ּצְ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,.ׁשֶ יָחה.ְוִהְתּבֹוְדדּות.ּבֵ ה.ְוׂשִ ּוְתִפּלָ

ִמיד,. ר.ְוָהֱאֶמת.ּתָ ׁשָ ֶדֶרְך.ַהּיָ ּיֹוִליֵכהּו.ּבְ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ַלּשׁ ַהְרּבֵ

ה.ַעל־ֶזה:."הֹוֵרִני. לֹום.ַהְרּבֵ ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ַעק.ּדָ ּצָ מֹו.ׁשֶ ּכְ

ֹאַרח. ּבְ ּוְנֵחִני. ָך. ְרּכֶ ּדַ ה'. הֹוֵרִני. ָך. ֲאִמּתֶ ּבַ ְך. ֲאַהּלֵ ָך. ְרּכֶ ּדַ ה'.

ָך. ַוֲאִמּתְ ַלח.אֹוְרָך. ׁשְ ְוכּו'. יָך. ֻחּקֶ ֶרְך. ּדֶ ְוכּו'.הֹוֵרִני.ה'. ִמיׁשֹור.

דֹול. ּגָ ִלְזכּות. ְצִריִכין. י. ּכִ ְמֹאד.. ה. ַהְרּבֵ ְוֵכן. ַיְנחּונּו",. ה. ֵהּמָ

ל.ְיֵמי. דֹוָלה.ּכָ לּות.ִויִגיָעה.ּגְ ּדְ ּתַ דֹוִלים.ְוִהׁשְ ִויׁשּוָעה.ְוַרֲחִמים.ּגְ

ַלֲאִמּתֹו. ֱאֶמת. ּבֶ ַהּקֶֹדׁש. ֶדֶרְך. ּבְ ֵעת. ָכל. ּבְ ֵליֵלְך. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ יו,. ַחּיָ

ְמִסיַרת.ֶנֶפׁש,. ַרְך.ַעל־ֶזה.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ּוְצִריִכין.ִלְצעֹק.ַהְרּבֵ

ָאְמרּו. ׁשֶ ּוְכמֹו. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ׁש. ַמּמָ ַנְפׁשֹו. ֵצא. ּתֵ ְמַעש. ּכִ ׁשֶ ַעד.

ַמַעת. ִנׁשְ ָאָדם. ל. ׁשֶ תֹו. ִפּלָ ּתְ ֵאין. ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו.
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ִרית.ִלְזּכֹות. ּקּון.ַהּבְ ר.ּתִ י.ִעּקַ ַכּפֹו..ּכִ ים.ַנְפׁשֹו.ּבְ ן.ֵמׂשִ א.ִאם.ּכֵ ֶאּלָ

ֵלמּות.הּוא.ַעל.ְיֵדי.ְצָעָקה. ׁשְ ֲאָוה.ַהּזֹאת.ּבִ לּות.ַהּתַ ָלֵצאת.ִמּגָ

ְבִעין.ָקִלין.ְלָפחֹות,. ִריִכין.ִלְצעֹק.ׁשִ ּצְ ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ַהְרּבֵ

ּוְתִפּלֹות. ּוְצָעקֹות. קֹולֹות. לּוִלין. ּכְ ָקִלין. ְבִעין. ׁשִ ּוְבֵאּלּו.

ְבִעים. י.ׁשִ ל.ָהָאָדם..ּכִ יו.ׁשֶ ל.ְיֵמי.ַחּיָ ר.ּכָ ְוַתֲחנּוִנים.ְלֵאין.ִמְסּפָ

ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַלּתֹוָרה. ִנים. ּפָ ְבִעים. ׁשִ ֶנֶגד. ּכְ ֵהם. ָהָאָדם. ל. ׁשֶ ִנים. ׁשָ

ה.הּוא.ָרחֹוק. ּמָ ַנְפׁשֹו.ּכַ ִלְזּכֹות.ָלֶהם..ְוָכל.ֶאָחד.ָיכֹול.ְלָהִבין.ּבְ

ם. ּלָ ן.ִמּכֻ ּכֵ ל.ׁשֶ ִנים.ֶאָחד.ַלּתֹוָרה,.ִמּכָ ִחיַנת.ּפָ ֲעַדִין.ֲאִפּלּו.ִמּבְ

ָבר.ָצַעק. ה,.ַוֲאִפּלּו.ִאם.ּכְ ַגם.ַהְרּבֵ ן,.ֲאִפּלּו.ִאם.לֹא.ּפָ ְוַעל ּכֵ

תֹוָרה.ּוִמְצוֹות,. ה.ּבְ ַרְך.ְוָעַסק.ַהְרּבֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ַהְרּבֵ

ֶאָחד. ִנים. ּפָ ֲאִפּלּו. יג. ִהּשִׂ לֹא. ֲעַדִין. ׁשֶ ֵמַאַחר. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ

ה. ּמָ ּכַ אי. ַוּדַ ּבְ ה,. ִמּזֶ ּוְרָבָבה. ֶאֶלף. ֵחֶלק. ֲאִפּלּו. ְולֹא. ַלּתֹוָרה,.

יו.. ַחּיָ ְיֵמי. ל. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִלְצעֹק. ֲעַדִין. ָצִריְך. ה.הּוא. ְוַכּמָ

י. ָעָקה.ְלעֹוָלם..ּכִ ָאסּור.ְלָיֵאׁש.ֶאת.ַעְצמֹו.ִמן.ַהּצְ ּוְכָבר.ָידּוַע.ׁשֶ

מֹו. ּכְ הּוא. ֲעַדִין. ִאם. ַוֲאִפּלּו. ְמֹאד. ה. ַהְרּבֵ ַגם. ּפָ ִאם. ֲאִפּלּו.

ה. ּוְתִפּלָ ָעָקה. ַהּצְ ִמן. ַעְצמֹו. ֶאת. ִיְתָיֵאׁש. לֹא. ִאם. הּוא,. ׁשֶ

ֱאֶמת. ִנים.ַלּתֹוָרה.ּבֶ ּלּות.ֵאיֶזה.ּפָ ְוַתֲחנּוִנים,.ָיכֹול.ִלְזּכֹות.ְלִהְתּגַ

ַרְך.שֹוב.ַלּכֹל.ַרק. ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ִנים,.ּכִ ְבִעים.ּפָ ִ ַוֲאִפּלּו.ְלָכל.ַהּשׁ
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ה. ַהְרּבֵ ִלְצעֹק. ר. ְוָהִעּקָ א,. ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא. ֵאיֶזה. ִריִכין. ּצְ ׁשֶ

ר.הּוא. ֲאוֹות.ְוָהִעּקָ ל.ַהּתַ ר.ּכָ ּבֵ ה.ְלׁשַ ְזּכֶ ּיִ ַרְך.ַעד.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ְבִעים. ׁשִ ִחיַנת. ּבְ ַהּתֹוָרה. ּלּות. ְלִהְתּגַ ה. ִיְזּכֶ ְוָאז. "ל. ַהּנַ ֲאָוה. ּתַ

ם.ִהְלכֹות.ֵיין.ֶנֶסְך.ֲהָלָכה.ד. ִנים.ַלּתֹוָרה:.ׁשָ ּפָ

עח

ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ק. ְלִהְתַחּזֵ ִמיד. ּתָ ְצִריִכין 

ֵעת. ָכל. ּבְ ְלעֹוֵרר. ֵדי. ּכְ קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ

ּנּו.ַעל־ְיֵדי־ לּו.ִמּמֶ ּשְ ְתּבַ ּיִ ִאיר.ְלִלּבֹו,.ַעד.ׁשֶ ּתָ תֹו.ַהּשֹוָבה.ׁשֶ ְנֻקּדָ

ֵהם. ׁשֶ ִלּבֹו,. ַעל. ֹוִרין. ַהּשׁ ָרעֹות. ְוַאֲהבֹות. ַהֲחָרפֹות. ל. ּכָ ֶזה.

ֵעת. ָכל. ּבְ ׁשֶ ֵמֲחַמת. ַאְך. נ'.. ִסיָמן. ּבְ "ל. ּנַ ּכַ ֵלב. ָעְרַלת. ִחיַנת. ּבְ

תֹו. ְנֻקּדָ אֹור. יר. ּוְלַהְסּתִ ְלַהֲעִלים. ֵלב. ַהֶחְרּפֹות. ִרים. ּבְ ִמְתּגַ

ֶרְך. י.רֹב,.ּדֶ ן.ַעל־ּפִ ֵעת.ַהִהיא,.ַעל.ּכֵ ְך.ְלִלּבֹו.ּבָ ּיָ ַ ה.ַהּשׁ דֹוׁשָ ַהּקְ

ְלֵבין.קֹונֹו,. ינֹו. ּבֵ יָחתֹו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ֶזה,. ּבָ ַלֲעסֹק. ָהָאָדם.ָהרֹוֶצה.

ר.ְוֵאינֹו.יֹוֵדַע.ַמה. ה.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַדּבֵ ַעּתָ ַעם.ׁשֶ ָכל.ּפַ ִנְדֶמה.לֹו.ּבְ

ְך. ִנְמׁשָ ֶזה. ְוָכל. דּוַע.. ּיָ ּכַ ְוכּו'. ְמֹאד. ָאשּום. ְוִלּבֹו. ָלל. ּכְ ר. ַדּבֵ ּלְ

ֶקר. ׁשֶ הּוא. ֱאֶמת. ּבֶ ֲאָבל. "ל.. ַהּנַ ֵלב. ָעְרַלת. ֵלב,. ֵמַהֶחְרּפֹות.

ן.ֲאַזי.ִיְהֶיה.ִנְדֶמה. י.ִאם.יֹאַמר.ּכֵ ָבר,.ּכִ ַעל־ּדָ ה.ּבַ מּור.ּוַמֲעׂשֵ ּגָ

ר. ר.ְולֹא.ְיַדּבֵ ה.ֵאין.לֹו.ֵלב.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַדּבֵ ַעּתָ ן,.ׁשֶ לֹו.ְלעֹוָלם.ּכֵ
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ָעָליו. ִרין. ּבְ ִמְתּגַ ַעְצמֹו. ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְלעֹוָלם.

ּשּול. ּבִ ר. ִעּקַ י. ּכִ יֹוֵתר.. ּבְ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ֵלב. ָעְרַלת. ֵלב. ַהֶחְרּפֹות.

תֹו. ִלְנֻקּדָ ִלּבֹו. ֶאת. ר. ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. הּוא. "ל. ַהּנַ ֵלב. ָעְרַלת.

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יחֹו. ׂשִ ֹוֵפְך. ּשׁ ׁשֶ יו,. ּפִ ּבּור. ּדִ ַעל־ְיֵדי. ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

תֹו.ַהּשֹוָבה. ַרְך.ּוְמעֹוֵרר.ְנֻקּדָ ִיְתּבָ

אי.ֵאין. ַוּדַ ּבְ ֶזה.ֵליַדע.ּוְלַהֲאִמין,.ׁשֶ ק.ּבָ ן.ְצִריִכין.ְלִהְתַחּזֵ ַעל ּכֵ

ְך. ּיָ ַ ה.ַהּשׁ ֻקּדָ ר.ַעְצמֹו.ְלַהּנְ ֵ ּלֹא.יּוַכל.ָאז.ְלַקּשׁ עֹוָלם.ׁשֶ ֵעת.ּבָ

ַמה. ִפי. ּכְ ֶזה. ּבָ ר. ְלַדּבֵ ְמֹאד. ר. ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ַהִהוא. ֵעת. ּבָ ְלִלּבֹו.

ה.. דֹוׁשָ תֹו.ַהּקְ ִדּבּוָריו.ֶאת.אֹור.ְנֻקּדָ ׂש.ּבְ ׁש.ּוְלַחּפֵ ּיּוַכל,.ּוְלַבּקֵ ֶ ּשׁ

ֶזה. ל. ּכָ ֵליַדע. ְלָהָאָדם. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י. ְוַאף־ַעל־ּפִ

ֵעת.ּוָבֶרַגע.ַהּזֹאת. ְך.ְלִלּבֹו.ּבָ ּיָ ַ ה.ַהּשׁ ֻקּדָ ְפָרִשּיּות,.ַמה.הּוא.ַהּנְ ּבִ

אי.ֵיׁש. ַוּדַ ּבְ ִמיד.ׁשֶ י־ֵכן.ָצִריְך.הּוא.ְלַהֲאִמין.ּתָ ְיָקא,.ַאף־ַעל־ּפִ ּדַ

ְיָקא. ֵעת.ַהִהיא.ּדַ ָכה.ְלִלּבֹו.ּבָ ּיָ ַ ה.שֹוָבה.ַהּשׁ ִחיַנת.ְנֻקּדָ ה.ּבְ ַעּתָ

הּוא.. ל.ָמקֹום.ׁשֶ ן.ִמּכָ ּקֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיּתַ ר.ַעְצמֹו.ֵאֶליָה,.ׁשֶ ֵ ּוְלַקּשׁ

ִלְזּכֹות. ה. ַהְרּבֵ ְוַתֲחנּוִנים. ִפּלֹות. ּתְ ַעל־ֶזה. ְצִריִכין. ּוֶבֱאֶמת.

ִחיַנת:. ְיָקא,.ְוֶזה.ּבְ ֵעת.ַהִהיא.ּדַ ָכה.ְלִלּבֹו.ּבָ ּיָ ַ ה.ַהּשׁ ֻקּדָ ִלְמצֹא.ַהּנְ

ל.ָחִסיד.ֵאֶליָך.ְלֵעת.ְמצֹא",."ְלֵעת.ְמצֹא". ל.ּכָ ּלֵ "ַעל.זֹאת.ִיְתּפַ

ה. ּזֶ ַמן,.ׁשֶ ִפי.ָהֵעת.ְוַהּזְ ה.ּכְ ֻקּדָ ִמיד.ִלְמצֹא.ַהּנְ ה.ּתָ ְזּכֶ ּיִ ְיָקא,.ׁשֶ ּדַ
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ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ קֹונֹו,. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ ַהִהְתּבֹוְדדּות. ִחיַנת. ּבְ

ְלִלּבֹו. ָכה. ּיָ ַ ַהּשׁ ה. ֻקּדָ ְלַהּנְ ֵעת. ָכל. ּבְ ַעְצמֹו. ֶאת. ר. ֵ ְלַקּשׁ זֹוִכין.

ֹוֵפש.ְוָדן.ֶאת. ּשׁ ש,.ׁשֶ ּפָ ִחיַנת.ִמׁשְ ֵעת.ַהּזֹאת..ְוָכל.ֶזה.הּוא.ּבְ ּבָ

ַהּתֹוָרה.. ְבֵרי. ּדִ ל. ּכָ ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ַעְצמֹו. ֶאת. ּומֹוִכיַח. ַעְצמֹו.

ּוְבָכל. ֵעת. ָכל. ּבְ ַעְצמֹו. ֶאת. ּפֹוש. ִלׁשְ ש,. ּפָ ׁשְ ַהּמִ ן. ְלַכּוֵ ּוְצִריִכין.

ר. ה.ֲאׁשֶ ִחיַנת:."ְוִיְהיּו.ְדָבַרי.ֵאּלֶ ּבְ ְוֶזה. ַמן.. ְוַהּזְ ִפי.ָהֵעת. ּכְ יֹום.

ְוִהְתּבֹוְדדּות. ֲחנּוִנים. ַהּתַ ִחיַנת. ,ּבְ ְוכּו'. ה'". ִלְפֵני. י. ְנּתִ ִהְתַחּנַ

יִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ַמְמׁשִ ש.ַעְבּדֹו".ְוכּו',.ׁשֶ ּפַ "ל."ַלֲעׂשֹות.ִמׁשְ ַהּנַ

ַמן. ָראּוי.ְלִפי.ֶזה.ַהּזְ יֹומֹו".ּכָ ַבר.יֹום.ּבְ "ל."ּדְ ש.ַהּנַ ּפָ ׁשְ ִחיַנת.ַהּמִ ּבְ

ִדים.ַהָלָכה.ג. ם,.ִהְלכֹות.ְמַלּמְ ָעה:.ׁשָ ָ ְוַהּיֹום.ְוַהּשׁ

עט

ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ִהְתַרֲחקּותֹו. עֶֹצם. ֵליַדע. ָצִריְך. ָהָאָדם 

ַרֲחָמיו. ד. ּצַ ּמִ ׁשֶ ְוַיֲאִמין,. ֵיַדע. י־ֵכן. ְוַאף־ַעל־ּפִ

ַרְך.הּוא.ָקרֹוב.ְמֹאד.ְלָכל.ֶאָחד.ְוֶאָחד.ֲאִפּלּו.ְלָהְרחֹוִקים. ִיְתּבָ

ּבּור.ָאנּו.ְיכֹוִלין. י.ַעל־ְיֵדי.ַהּדִ ּבּור..ּכִ ר.ַעל־ְיֵדי.ַהּדִ ְמֹאד..ְוָהִעּקָ

ִלְקרֹות.אֹותֹו.ֵמָרחֹוק.ְמֹאד.ְוהּוא.ִמְתָקֵרב.ֵאֵלינּו.ַעל־ְיֵדי־ֶזה,.

ִיְקָרֻאהּו. ר. ֲאׁשֶ ְלכֹל. קֹוְרָאיו. ְלָכל. ה'. "ָקרֹוב. תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ

ְקרֹוִבים. ֱאלִֹהים. לֹו. ר. ֲאׁשֶ דֹול. ּגָ גֹוי. "ּוִמי. ּוְכִתיב:. ֶבֱאֶמת",.
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"ּבֹוֵרא. ִחיַנת:. ּבְ ְוֶזה. ֵאָליו".. ָקְרֵאנּו. ָכל. ּבְ ֱאלֵֹהינּו. ה'. ּכַ ֵאָליו.

זֹוִכים. ְיָקא. ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ּבּור,. ַהּדִ ִחיַנת. ּבְ ָפָתִים". ׂשְ ִניב.

ַהִהְתַרֲחקּות. ִחיַנת. ּבְ רֹוב". ְוַלּקָ ָלָרחֹוק. לֹום. "ׁשָ ִלְבִחיַנת:.

ד.ַעְצמֹו. ֱאֶמת.ַהִהְתַרֲחקּות.ִמּצַ ַדע.ּבֶ ּיֵ "ל..ׁשֶ ְוַהִהְתָקְרבּות.ַהּנַ

ק. ְלַדְקּדֵ ִלּבֹו. ּנֹוֵתן. ׁשֶ ּוִמי. ַרְך.. ִיְתּבָ ד.ַרֲחָמיו. ְוַהִהְתָקְרבּות.ִמּצַ

ָפָתִים. ה,.ּבֹוֵרא.ִניב.ׂשְ ְקָרא.ַהּזֶ ל.ַהּמִ ּלֹות.ׁשֶ רּוׁש.ַהּמִ ּוְלָהִבין.ּפֵ

ינֹו. ּבֵ יָחה. ַהּשִׂ ִעְנַין. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך. ֵעצֹות. ה. ִמּזֶ ְלָהִבין. יּוַכל.

"ל. ּקּון.ְלִעְנַין.ָרחֹוק.ְוָקרֹוב.ַהּנַ ר.ַהּתִ ה.ִעּקַ ּזֶ ְלֵבין.קֹונֹו,.ׁשֶ

ִלְפֵני. ַהּכֹל. יַח. ְוָלׂשִ ְלָפֵרׁש. יּוַכל. "ל. ַהּנַ יָחה. ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי. י  ּכִ

ם. ֵ יָחתֹו.עֶֹצם.ִהְתַרֲחקּותֹו.ֵמַהּשׁ ׂשִ ַרְך.ְלָפֵרׁש.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִיְתָקֵרב. י־ֵכן. ְוַאף־ַעל־ּפִ ַרְך,. ִיְתּבָ

עּור. ׁשִ ִלי. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ַרֲחָמיו. ִרּבּוי. ְזּכֹר.עֶֹצם. ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ְיָקא. ּדַ

ּלּו.ָלנּו.ֲאבֹוֵתינּו.ְוַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה..ֲאָבל.ַעל. ר.ּגִ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵמעֶֹצם. י. ּכִ ְמֹאד. ה. ָקׁשָ ַעְצָמּה. ּבְ "ל. ַהּנַ יָחה. ַהּשִׂ רֹב. י. ּפִ

רֹוֶצה. דּוַע.ְלִמי.ׁשֶ ּיָ ָלל,.ּכַ ר.ּכְ ּבּוִרים.ְלַדּבֵ ִהְתַרֲחקּותֹו.ֵאין.לֹו.ּדִ

ָבר.ִהְזִהירּו.ָלנּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם. ֶזה..ֲאָבל.ּכְ יל.ַעְצמֹו.ּבָ ְלַהְרּגִ

זֹאת. ַהְנָהָגה. ִלְנהֹג. קּות. ִהְתַחּזְ ִמיֵני. ָכל. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ִלְבָרָכה,.

ִכין.ֶאת.ַעְצמֹו.ְורֹוֶצה. ּמֵ י.ַהֲהָכָנה.ְוָהָרצֹון.ְלַבד.ׁשֶ ָכל.יֹום..ּכִ ּבְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ח"א.-.אֹות.עשִהׁשְ

. ..רא..

ַרְך. ם.ֶזה.ָיָקר.ְמֹאד.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ ר,.ּגַ ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַדּבֵ ר,.ַרק.ׁשֶ ְלַדּבֵ

אי.ַיֲעזֹר. ַוּדַ ה.ּבְ ֶזה.ַהְרּבֵ תּוב.ְלֵעיל.אֹות.ב'(..ְוִאם.ִיְהֶיה.ָחָזק.ּבָ ּכָ )ּוְכמֹו.ׁשֶ

ִניב. "ּבֹוֵרא. ְבִחיַנת:. ּבִ ּבּוִרים. ּדִ לֹו. ְוִיְבָרא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו.

ֵהם. ְלָהָאָדם. ִאים. ַהּבָ ּבּוִרים. ַהּדִ י. ּכִ ׁש,. ַמּמָ ּבֹוֵרא. ָפָתִים",. ׂשְ

ּבּוִרים. אי.הּוא.ָרחֹוק.ִמּדִ ַוּדַ י.ּבְ ׁש,.ּכִ ה.ַמּמָ ִריָאה.ֲחָדׁשָ ִחיַנת.ּבְ ּבְ

הּוא.ָחָזק. ׁשֶ ַרְך,.ֲאָבל.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְמֹאד.ֵמֲחַמת.ִהְתַרֲחקּותֹו.ֵמַהּשׁ

קֹונֹו,. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יַח. ְוָלׂשִ ר. ְלַדּבֵ ַעְצמֹו. ּוֵמִכין. זֹאת. ֲעבֹוָדה. ּבַ

ם. ֵ ְרצֹונֹות.ְוִכּסּוִפים.ֲחָזִקים,.ָאז.ַהּשׁ ָעה.ּבִ ֶזה.ֵאיֶזה.ׁשָ ּבָ ְוָחָזק.

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ יו. ּפִ ְלתֹוְך. ּבּוִרים. ּדִ לֹו. ְוׁשֹוֵלַח. עֹוְזרֹו. ַרְך. ִיְתּבָ

לֹו. ָרא. ּבָ ַרֲחָמיו. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ׁש,. ַמּמָ ה. ֲחָדׁשָ ִריָאה. ּבְ

ָפָתִים",. ְבִחיַנת:."ּבֹוֵרא.ִניב.ׂשְ יו,.ּבִ ּבּוִרים.ְוִהְזִמיָנם.ְלתֹוְך.ּפִ ּדִ

לֹום. "ׁשָ ִלְבִחיַנת:. זֹוֶכה. ְיָקא. ּדַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְיָקא.. ּדַ ּבֹוֵרא.

"ל. ּנַ רֹוב".ּכַ ָלָרחֹוק.ְוַלּקָ

ָלׁשֹון",. ַמֲעֶנה. ּוֵמה'. ֵלב. ַמַעְרֵכי. "ָלָאָדם. תּוב:. ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ִחיַנת.ַהֲהָכָנה. ָהָאָדם.ָצִריְך.ְלַהֲעִריְך.ִלּבֹו,.ַהְינּו.ּבְ ׁשֶ

יו. ּפִ ְלתֹוְך. ּבּוִרים. ּדִ לֹו. ׁשֹוֵלַח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְוָאז. "ל,. ַהּנַ

ָפַתי. ׂשְ "ה'. תּוב:. ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו. ָלׁשֹון".. ַמֲעֶנה. "ּוֵמה'. ְבִחיַנת:. ּבִ

לֹו. ּפֹוֵתַח. ְבָיכֹול,. ּכִ ַעְצמֹו,. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוכּו',. ח". ְפּתָ ּתִ
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י.ַהּכֹל.ֵמִאּתֹו. ְלָבבֹו..ּכִ ר.ּבִ יַח.ֶאת.ֲאׁשֶ ר.ְוָלׂשִ ָפָתיו.ְלַדּבֵ ֶאת.ׂשְ

ְרצֹונֹות.ְוִכּסּוִפים. ַרְך,.ַרק.ָהָאָדם.ָצִריְך.ְלָהִכין.ֶאת.ַעְצמֹו.ּבִ ִיְתּבָ

ֵלמּות:. ׁשְ ָראּוי.ּבִ יָחתֹו.ּכָ ר.ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ ים.ְוה'.ַיְעְזרֹו.ְלַדּבֵ ְקדֹוׁשִ

ן.ֲהָלָכה.ה'. ּלּוַח.ַהּקֵ ם,.ִהְלכֹות.ׁשִ ׁשָ

ֵמִעְנַין. כ"ז(. ב. )ִמְכּתָ ִלְתרּוָפה". "ָעִלים. ֵסֶפר. ּבְ עֹוד. ן  ְוַעּיֵ

ְוִלְכסֹף. ּתֹוֵקק. ְלִהׁשְ ִהְתּבֹוְדדּות,. ּבְ קּות. ִהְתַחּזְ

ִלְצעֹק. ה. ּפֶ ּבַ ּוְלהֹוִציָאם. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ שֹוִבים. ּוְרצֹונֹות. ִכּסּוִפין. ּבְ

ִהְזִהיָרנּו.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ים,. ַהְמֻרּבִ ְלַרֲחָמיו. ָכל.ֵעת. ּבְ

ִני.ְיִדיִדי. ׁשֹון:.ּבְ זֹו.ַהּלָ ם.ּבְ יק.ִלְבָרָכה..ְוָכַתב.ׁשָ נּו,.ֵזֶכר.ַצּדִ ְוַרּבֵ

ב. ּגָ ׂשְ נּו.ַהּנִ ְבֵרי.ַרּבֵ ּתֹוָדה.ָלֵאל.ּדִ ְראֹוִתי.ׁשֶ יׂשּו.ֵמַעי.ּבִ ַוֲחִביִבי..ׂשִ

ִמים.ְוֶנֱחָמִדים. ים.ְוַקּיָ ָבָריו.ַחּיִ י.ּדְ ֶכם..ּכִ ִלּבְ ם.ּבְ ים.רֹשֶׁ ַז"ל,.עֹוׂשִ

ישּות. ׁשִ ּפְ ְבֵרי. ּדִ ֵהם. ָאְמָנם. ִאם. י. ּכִ עֹוָלִמים,. ּוְלעֹוְלֵמי. ָלַעד.

ָסִכים. ָלם.ֵמִרּבּוי.ַהּמְ ה.ְמֹאד.ְלַקּבְ ֵבד.ְוָקׁשֶ ּוְתִמימּות,.ֲאָבל.ּכָ

ל. שּוִתים.ׁשֶ ְ ל.ֶאָחד,.ְוַהּשׁ ל.ּכָ עֹות.ׁשֶ יִלים.ּוִבְלּבּוֵלי.ַהּדֵ ְבּדִ ַהּמַ

ִבים. ְמַסּבְ ֵהם. ׁשֶ ָחְכמֹות.. ָהעֹוָלם. ֵאֶצל. ְקָרִאים. ַהּנִ ֶאָחד. ל. ּכָ

ה. ּמֶ ּבַ ר. ְוָהִעּקָ ְנבֹוִכים.. ָרִכים. ּדְ ה. ַכּמָ ּבְ ְמֹאד. ב. ַהּלֵ ִמים. ּוְמַעּקְ

ַעד. ֱאֶמת,. ִאיׁש. ּכְ ַעְצמֹו. ה. ְועֹוׂשֶ ָהָאָדם. ַעת. ּדַ ֲחִליׁש. ּמַ ׁשֶ

ִלי. ּיֹוִעילּו. ַמה. ם. ִלּבָ ּבְ אֹוְמִרים. ה. ֵאּלֶ ּכָ ֵמֲחָכִמים. ים. ַרּבִ ׁשֶ
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ַעְצִמי.ָהֱאֶמת,. י.ֵכן,.ֲאִני.יֹוֵדַע.ּבְ ה,.ֲהלֹא.ַאף.ַעל.ּפִ ֵאּלֶ ָבִרים.ּכָ ּדְ

ְתִחיל. ּמַ י.ְוכּו'.ְוכּו',.ַעד.ׁשֶ ה.ִעּמִ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה.ּוַמה.ּשׁ ֲאִני.עֹוׂשֶ ֶ ַמה.ּשׁ

ש.(. ָרכֹות. ּבְ ְלִמי. )ְירּוׁשַ ּוְכִתיב. ְוַתֲחנּוִנים.. ָעָקה. ִמּצְ ַעְצמֹו. ְלַרֵחק.

לֹום. ְוׁשָ ַחס. חֹוְלִפים. ׁשֶ ַעד. .," ֶאֶעְזֶבּךָ יֹוַמִים. ַעְזֵבִני. ּתַ "יֹום.

קֹד. ֵרי.ָאָדם.ׁשֹוֵמַע.לֹו.ִלׁשְ ְתַרֵחק.ְמֹאד..ַאׁשְ ּמִ ִנים.ׁשֶ ָיִמים.אֹו.ׁשָ

ְלַהְתִחיל. יֹום,. יֹום. ים. דֹוׁשִ ַהּקְ יחֹוָתיו. ְוׂשִ ּתֹוָרתֹו. ְלֵתי. ּדַ ַעל.

ּוְרצֹונֹות. ִכּסּוִפין. ּבְ ְוִלְכסֹף. ּתֹוֵקק. ְלִהׁשְ ֵמָחָדׁש. ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ

יחֹות. ׂשִ ִדְבֵרי. ּבְ ִפיו,. ּבְ ּסּוִפין. ַהּכִ ּוְלהֹוִציא. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים. ֲחָדׁשִ

יָחתֹו. ְועֹות.ּוְגִניחֹות.ַוֲאָנחֹות.ּוְלָפֵרׁש.ׂשִ ְוַתֲחנּוִנים.ּוְצָעקֹות.ְוׁשַ

ֵאיְך. ִיְהֶיה. ְהֶיה,. ּיִ ׁשֶ ֵאיְך. ִיְהֶיה. ָאִביו,. ִלְפֵני. ֵבן. ּכְ יֹום. ָכל. ּבְ

ַעְצמֹו,. ק.ֶאת. ְיַחּזֵ ָלל,. ּכְ ר. ְלַדּבֵ יּוַכל. ַוֲאִפּלּו.ִאם.לֹא. ְהֶיה.. ּיִ ׁשֶ

ּיּוַכל.ֵאיְך. ן.ֵאיְך.ׁשֶ ַעם.ִלְצעֹק.ּוְלִהְתַחּנֵ ָכל.ּפַ ְוָיִכין.ֶאת.ַעְצמֹו.ּבְ

ָרצֹון. ַוֲאִפּלּו. ֶנֱאָבד,. ֵאינֹו. ְוִדּבּור. ְצָעָקה. ׁשּום. י. ּכִ ּיּוַכל,. ׁשֶ

ֶריָך. ִאְתֲאֵבד..ַאׁשְ י.ֵלית.ְרעּוָתא.ָשָבא.ּדְ ָעְלָמא.ֵאינֹו.ֶנֱאָבד,.ּכִ ּבְ

ם: ן.ׁשָ .ְוכּו',.ַעּיֵ ַתְבּתָ ּכָ ֶרְך.ׁשֶ ּדֶ ק.ַעְצְמָך.ֵליֵלְך.ּבַ ַחּזֵ ִני.ִאם.ּתְ ּבְ

פ

ַעד. ְך. ּכָ ל. ּכָ ִניעֹות. ְוַהּמְ ּסּוִרים. ַהּיִ ִרים. ּבְ ִמְתּגַ ִלְפָעִמים 

יָחתֹו. ה.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ֵאין.ְיכֹוִלים.ֲאִפּלּו.ִלְפּתַֹח.ּפֶ ׁשֶ
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בֹואֹו.ְלָפֵרׁש. ַעם.ּבְ ָכל.ּפַ ּבְ ֵהר.ׁשֶ ן.ְצִריִכין.ִלּזָ ַרְך..ַעל.ּכֵ ְלָפָניו.ִיְתּבָ

ַהּשֹובֹות. ִרּבּוי. ַעְצמֹו. יר.ֶאת. ַיְזּכִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ

ה. ַרְך.ֵמעֹודֹו.ַעד.ַהּיֹום.ַהּזֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ִעּמֹו.ַהּשׁ ָעׂשָ ְוַהֲחָסִדים.ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ י. ַחְסּדֵ ל. ּכָ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ מֹו. ִלׁשְ ְוהֹוָדָאה. ּתֹוָדה. ן. ְוִיּתֵ

הּוא. ׁשֶ מֹו. ּכְ ָאָדם. ל. ּכָ י. ּכִ ה.. ֵהּנָ ַעד. ִעּמֹו. ה. ָעׂשָ ׁשֶ ְושֹובֹוָתיו.

ָכל.יֹום. ין.ּבְ ית.ּוְתִפּלִ יַח.ַשּלִ ָרֵאל.ּוַמּנִ ְכַלל.ִיׂשְ הּוא.ּבִ ֵמַאַחר.ׁשֶ

אי.ָראּוי.לֹו. ַוּדַ ָכל.יֹום.ָויֹום,.ּבְ ֲעַמִים.ּבְ ַרְך.ּפַ מֹו.ִיְתּבָ ּוְמַיֵחד.ׁשְ

ָכל.יֹום.ָויֹום.ַעל.עֶֹצם. ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ן.הֹוָדָאה.ְותֹוָדה.ְלַהּשׁ ִלּתֵ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְכַלל. ּבִ ִלְהיֹות. ָכה. ּזָ ׁשֶ ָעָליו. ַרְך. ִיְתּבָ ְושּובֹו. ַחְסּדֹו.

ה. ּמָ ּכַ ַנְפׁשֹו. ּבְ יֹוֵדַע. ֶאָחד. ל. ּכָ ׁשֶ ן. ּכֵ ׁשֶ ל. ִמּכָ ַהּתֹוָרה,. ֵלי. ְמַקּבְ

ַרְך.ֵמעֹודֹו. ם.ִיְתּבָ ֵ ַמל.ִעּמֹו.ַהּשׁ ּגָ ְפָרִשּיּות.ׁשֶ שֹובֹות.ִנְפָלאֹות.ּבִ

ב.ְוֵאין.ָיכֹול.ְלָפֵרׁש. ַעד.אֹותֹו.ַהּיֹום..ְוֵכן.ִלְפָעִמים.ֶנֱאָשם.ַהּלֵ

ְפָרש. ִמּיּות,.ּבִ ַגׁשְ רֹות.ּבְ ַרְך.ֵמֲחַמת.ִרּבּוי.ַהּצָ יָחתֹו.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ׂשִ

ה. ְמֻרּבָ ָצָרתֹו. ֵאין. ׁשֶ יֹום. ֵאין. ְמַעש. ּכִ ׁשֶ לּות. ַהּגָ ֹאֶרְך. ּבְ ה. ַעּתָ

יל.ַעל. ּכִ ׂשְ חּוָקה.ְמֹאד,.ְוָצִריְך.ָהָאָדם.ַהּמַ ְרָנָסה.ּדְ ֵמֲחֵברֹו.ְוַהּפַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ִהְרִחיב.לֹו.ַהּשׁ ׂש.ְוִלְמצֹא.ַהַהְרָחבֹות.ׁשֶ ָרָכיו.ְלַחּפֵ ּדְ

ַרְך.ֲעֵליֶהם,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ם.ִיְתּבָ ֵ רֹות.ּוְלהֹודֹות.ְלַהּשׁ תֹוְך.ַהּצָ ּבְ

ה.ְוַעל־ְיֵדי־ ם.ַעּתָ תֹו.ּגַ ִפּלָ ַמע.ּתְ ׁשְ ּיִ ה'.ׁשֶ ק.ְלָבבֹו.ִלְבשַֹח.ּבַ ִיְתַחּזֵ

יָחתֹו. ׂשִ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ְלָפֵרׁש. ְויּוַכל. יו. ּפִ ח. ֻיְפּתַ אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה.
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ִחיַנת:. ּבְ ְוֶזה. ָראּוי.. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ֵאָליו. ְלִהְתָקֵרב. ְויּוַכל. ָראּוי. ּכָ

'ְלעֹוָלם.ִיְהֶיה.ָאָדם.מֹוֶדה.ַעל.ֶהָעָבר.ְוצֹוֵעק.ֶלָעִתיד.ָלבֹוא',.

ֵאָליו. ִלְצעֹק. ְמֹאד. ה. ָקׁשֶ ֶהָעָבר. ַעל. מֹוִדים. ֵאין. ׁשֶ ּכְ י. ּכִ ַהְינּו.

רֹות. ַהּצָ ֵמִרּבּוי. ם. ְתַאּשֵ ּנִ ׁשֶ ב. ַהּלֵ ֹאֶשם. ֶדל. ִמּגֹ ַרְך. ִיְתּבָ

רּוָחִנּיּות,.ַעל. עֹוֵבר.ָעָליו.ּבְ ֶ ל.ַמה.ּשׁ ַעת.ִמּכָ ּוֵמַהֲחִליׁשּות.ַהּדַ

יָחתֹו.ְלָפָניו. בֹואֹו.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ַעם.ּבְ ָכל.ּפַ ֵהר.ְמֹאד.ּבְ ן.ְצִריִכין.ִלּזָ ּכֵ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֶהָעָבר. ַעל. ְלהֹודֹות. ה. ַהּזֶ ֶרְך. ּדֶ ּבַ ֵליֵלְך. ַרְך. ִיְתּבָ

יּוַכל.ִלְצעֹק.ֶלָעִתיד.ָלבֹוא.

נֹו,.ְוִהְקׁשּו. לֹום.ּבְ ֵני.ַאְבׁשָ ָבְרחֹו.ִמּפְ ְוֶזה ִעְנַין.ִמְזמֹור.ְלָדִוד.ּבְ

ֵלּה'?. ֵעי. ִמיּבָ ְלָדִוד. 'ִקיָנה. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו.

ָרא. ּבְ ְסָתם. ָאַמר. ַמח.. ׂשָ הּוא,. נֹו. ּבְ ׁשֶ ָרָאה. ׁשֶ יָון. 'ּכֵ ְוֵתְרצּו,.

ָרָאה. ֶ תֹוְך.ָצָרתֹו.ַמה.ּשׁ א..ְוַגם.ָמָצא.ַהְרָחָבה.ּבְ ְמַרֵחם.ַעל.ַאּבָ

ְוִלְכאֹוָרה. ִעּמֹו.. אֹוֲחִזין. ְוכּו'. ְנֶהְדִרין. ַהּסַ ׁשֶ ֶמת,. ַקּיֶ ְכִסיסֹו. ּתַ

ַרק. ֶזֶמר. ׁשֹון. ִמּלְ ר. ְמַדּבֵ ֵאינֹו. ְזמֹור. ַהּמִ ַהְתָחַלת. ֲהלֹא. ה,. ָקׁשֶ

ם:."ה'.ָמה.ַרּבּו.ָצָרי. תּוב.ׁשָ ּכָ מֹו.ׁשֶ דֹוָלה,.ּכְ ׁשֹון.ְצָעָקה.ּגְ ִמּלְ

ָבר.ּוָמָצא. ָהַפְך.ַהּדָ "ל.ׁשֶ ל.ֶזה.הּוא.ִעְנָין.ַהּנַ ים".ְוכּו',.ַאְך.ּכָ ַרּבִ

ִהְתִחיל. ה. ֵאּלֶ ל. ּכָ ְוַעל. ַהּזֹאת. ָרה. ַהּצָ עֶֹצם. תֹוְך. ּבְ ַהְרָחבֹות.

ּוְלהֹודֹות. ר. ְלַזּמֵ ִהְתִחיל. ׁשֶ ְוֵתֶכף. ְלָדִוד",. "ִמְזמֹור. לֹוַמר.
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ְוָאז. ְוַדְעּתֹו. ִלּבֹו. ִנְתַרֵחב. ֶכף. ּתֵ ַהּשֹובֹות. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ָראּוי."ה'.ָמה. ל.ְוִלְצעֹק.ּכָ ּלֵ יו.ְוִהְתִחיל.ְלִהְתּפַ ח.ּפִ ְיָקא.ִנְפּתָ ּדַ

ֻכּלֹו. ֻרּבֹו.ּכְ ן.ִסְפרֹו.ׁשֶ ים.ָקִמים.ָעַלי".ְוכּו'..ְוַעל.ּכֵ ַרּבּו.ָצָרי.ַרּבִ

ם. ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא. ׁשֹות,. ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות. דֹולֹות. ּגְ ְצָעקֹות. ָמֵלא. הּוא.

ַצֲעקֹוָתיו. ל. ּכָ י. ּכִ ְוהֹוָדָאה,. ה. ִהּלָ ּתְ ְלׁשֹון. הּוא. ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ

ח. ּכַ ן.ְוִתׁשְ ה,.ּפּוק.ַעּיֵ ֶרְך.הֹוָדָאה.ּוְתִהּלָ ְיָקא.ּדֶ ְוַתֲחנּונֹוָתיו.ָהיּו.ּדַ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ּמֹוֶדה. ׁשֶ ֶזה. ֶרְך. ּדֶ ַעל. הֹוְלִכים. ׁשֶ ִמְזמֹוִרים. ה. ַכּמָ ּבְ

ַצֲעָקתֹו. ְבֵרי. ּדִ ּוְבתֹוְך. א. ְלַהּבָ ַעל. ְוצֹוֵעק. ֶהָעָבר. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ

הּוא. ְוהֹוָדָאה. ּתֹוָדה. ַרק. י. ּכִ ְוצֹוֵעק,. ּומֹוֶדה. חֹוֵזר. תֹו. ּוְתִחּנָ

ם,. ׁשָ "ל:. ּנַ ּכַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִלְצעֹק. ּנּוַכל.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ֶרְך. ַהּדֶ

ְלֵאי.ְבֵהָמה,.ֲהָלָכה.ד'. ִהְלכֹות.ּכִ

דֹוׁש. ַהּקָ ֵמָהַרב. ָיד. ִתיַבת. ּכְ ְלָחן". ֻ ַהּשׁ "ַנַחת. ֵסֶפר. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ִסיָמן. לּוָלב. ִהְלכֹות. ּבְ ִלְבָרָכה,. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. עִרין. ׁשֶ ִמּשְ

ה. ִחּלָ ּתְ ַלה'. הֹודּו. ּבְ ַנְעְנִעים. ּמְ ׁשֶ ְוֶזה. ם:. ׁשָ ַתב. ּכָ ׁשֶ תרמ"ח,.

ְלָחָמה. ַח.ַהּמִ ּזֹוִכין.ְלַנּצֵ ׁשֶ י.ּכְ א,.ּכִ יָעה.ּנָ א.ה'.הֹוׁשִ ָוסֹוף.ּוְבָאּנָ

ּלּוָלב. ּבַ יִנים.ׁשֶ ַעת.ַהּמִ ִחיַנת.ַאְרּבַ ֵהם.ּבְ ֵלי.ִמְלָחָמה.ׁשֶ ִעם.ַהּכְ

ָאֵחד.ָמָנא.ְקָרָבא. דֹוׁש:."ָמאן.ָנַצח?.ָמאן.ּדְ ּזַֹהר.ַהּקָ ּמּוָבא.ּבַ ּכַ

דֹוׁש־ ַהּקָ ִאְלָמֵלא. י. ּכִ ַלה',. ְלהֹודֹות. ְצִריִכין. אי. ַוּדַ ּבְ ָיֵדּה",. ּבְ
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י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל. לֹו.. ָיכֹול. ָהָיה. לֹא. עֹוְזרֹו. רּוְך־הּוא. ּבָ

ֶהָעָבר. ַעל. ׁשֶ ְוַההֹוָדאֹות. ָרכֹות. ַהּבְ תֹוְך. ּבְ ַעְצמֹו. ּבְ ֶזה. תֹוְך. ּבְ

ה'. א. ָאּנָ ֶהָעִתיד. ַעל. ם. ּגַ ה. ַהְרּבֵ ִלְצעֹק. ֶזה. תֹוְך. ּבְ ְצִריִכין.

ל. ִמיִדית.ּוְבָכל.יֹום.ָויֹום.ִיְצרֹו.ׁשֶ ְלָחָמה.ּתְ י.ַהּמִ א,.ּכִ יָעה.ּנָ הֹוׁשִ

ִנְכֵלי.ַעְרמּוִמּיּות. ל.ָעָליו.ּבְ ׁש.ָעָליו.ּוִמְתַנּכֵ ר.ּוִמְתַחּדֵ ּבֵ ָאָדם.ִמְתּגַ

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,. ּתֹו,.ּוְכמֹו.ׁשֶ ִרׁשְ ּלֹו.ְלצּודֹו.ּבְ ׁשֶ

ְמָצאֹו. ְוכּו'.לֹא. ים. לֹשִׁ ִלׁשְ ילֹו. ַמּפִ ָנה. ׁשָ ִרים. ְלֶעׂשְ ְמָצאֹו. 'לֹא.

ִמיד. ן.ְצִריִכין.ִלְצעֹק.ּתָ מֹוִנים'.ְוכּו',.ַעל.ּכֵ ילֹו.ִלׁשְ ְבִעים.ַמּפִ ְלׁשִ

ַרְך.. ֵאָליו.ִיְתּבָ

ם. ְלָחָמה,.ּגַ ַח.ַהּמִ כּו.ְלַנּצֵ ּזָ ֶ ַעְצָמּה,.ַמה.ּשׁ י.ַהְיׁשּוָעה.ּבְ ְוַגם ּכִ

ל. ת.ּכָ ַ ֶדל.ַמֲעַלת.ְקֻדּשׁ ִפי.ּגֹ ֵלמּות,.ּכְ ׁשְ ן.ֲעַדִין.ֵאיָנּה.ּבִ ּכֵ

ֶאָחד. ל. ּכָ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ְכִלית. ַהּתַ ּוְכִפי. ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ן.ְצִריִכין.ִלְצעֹק.ַהְרּבֵ יג,.ַעל.ּכֵ ָרֵאל.ְלַהּשִׂ ׂשְ ִמּיִ

ה. ּזֶ הֹוָדָאה.)ׁשֶ ם.ּבְ י־ֵכן.ְצִריִכין.ְלַסּיֵ ָכל.ֵעת..ֲאָבל.ַאף־ַעל־ּפִ ּבְ

ִפי. י.ּכְ הֹודּו.ַלה'(..ּכִ ל.ּבְ סֹוף.ַהַהּלֵ ַעם.ּבְ ַנְעְנִעים.עֹוד.ַהּפַ ּמְ ֶ ִחיַנת.ַמה.ּשׁ ּבְ

ל. י.ה'.ַעל.ּכָ ְדלּו.ַחְסּדֵ ֶזה.ָהעֹוָלם,.ַמה.ּגָ ׁש.ּבְ ּיֵ ָנה.ׁשֶ ּכָ ֶדל.ַהּסַ ּגֹ

ל. ּכָ ּזֹוֶכה. ׁשֶ הּוא,. ׁשֶ ל. ּכָ חֹון. ְוִנּצָ ְיׁשּוָעה. ֵמֵאיֶזה. ּוְפָרש. ָרש. ּפְ

ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ ּוְכמֹו. ֵעת.. ָכל. ּבְ ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד.
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ִסּיּום. ַאַחר. ֶכף. ּתֵ ן. ּכֵ ְוַעל. ְוכּו'.. בּורֹוָתיו'. ּגְ ֵהן. 'ֵהן. ִלְבָרָכה:.

ָמרֹות. ּוְצָעקֹות. קֹולֹות. ּבְ ְענֹות. הֹוׁשַ ׁשּוב. צֹוֲעִקים. ל. ַהַהּלֵ

ְיׁשּועֹות. ל. ְלַקּבֵ ִכינּו. ּזָ ֶ ּשׁ ִפי.ַמה. ּכְ ה,. ַרּבָ ַאּדְ י. ּכִ ה,. ַרּבָ ה. ּוִבְבִכּיָ

י.ָרחֹוק. יָעה.ְיִמיְנָך.ַוֲעֵננּו.ּכִ ה.הֹוׁשִ ם.ַעּתָ ן.ּגַ ה.ַעל.ּכֵ ֵאּלֶ ַרּבֹות.ּכָ

ְוִיְהיּו. ם:. ַסּיֵ ּמְ ׁשֶ ְוֶזה. ֲעַדִין.. ית. ַוֲאִמּתִ ֵלָמה. ׁשְ ְיׁשּוָעה. ּנּו. ִמּמֶ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ל. ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְינּו. ְוכּו',. י. ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר. ֲאׁשֶ ה. ֵאּלֶ ְדָבַרי.

ָהָאֶרץ. י. ַעּמֵ ְלָכל. ַעת. ַהּדַ ה. ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ַעד. ְך. ּכָ ל. ּכָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

י.ה'.הּוא.ָהֱאלִֹהים.ֵאין.עֹוד: ְדעּו.ּכִ ּיֵ ׁשֶ

פא

י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ הּוא,. ׁשֶ מֹו. ּכְ הּוא. ָהָאָדם. ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ם. ׁשָ הּוא. ר. ֲאׁשֶ ָמקֹום. ּבְ ַדְעּתֹו. ּבְ ָחָזק. ִיְהֶיה.

ֵלמּות. ׁשְ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ְוִהְתּבֹוְדדּות,. ה. ִפּלָ ּתְ ּבּוֵרי. ּדִ ר. ְלַדּבֵ

ֲאַות. ל.ּתַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ַמְכִניִעין.ָהָרע.ַהּכֹוֵלל.ׁשֶ ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש,.ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ֶזה,. ּבָ ָנתֹו. ְוַכּוָ )אֹות.ס"ח(.. "ל. ּנַ ּכַ ִנאּוף.

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ׁשּוב. ּיָ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ּלֹו. ׁשֶ ָהָרע. ּבֹר. ְוִלׁשְ ְלַהְכִניַע.

ָעְלָמא,. ּבּור.ּבְ אי.לֹא.ִיְהֶיה.ֶנֱאָבד.ׁשּום.ּדִ ַוּדַ י.ּבְ אי.שֹוב.לֹו,.ּכִ ַוּדַ ּבְ

ל. ּכָ צּו. ְוִיְתַקּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָעָליו. ְיַרֵחם. ִמים. ַהּיָ ּוִבְרבֹות.

ל. יו,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ַיְכִניַע.ִויַבּשֵ הֹוִציא.ִמּפִ ה.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבּוִרים.ּדִ ַהּדִ
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ל. ַקל.ָיכֹול.ְלַבּשֵ יָלא.ּבְ ֲאַות.ִנאּוף,.ְוָאז.ִמּמֵ ל.ּתַ ָהָרע.ַהּכֹוֵלל.ׁשֶ

ֶזה. ּבָ ָחָזק. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ר. ְוָהִעּקָ ֲאוֹות.. ַהּתַ ל. ּכָ ָאר. ׁשְ ם. ּגַ ְך. ַאַחר־ּכָ

ה. ִנים.ַאף.ִאם.ַיֲעבֹר.ָעָליו.ָמה,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְזּכֶ ְמֹאד.ָיִמים.ְוׁשָ

ְוָאז. ִנים(,. ּפְ ן. )ַעּיֵ ָגגֹות. ִלׁשְ ה. ִחּלָ ּתְ כּו. ִיְתַהּפְ ְוָהֲעוֹונֹות. ִלְתׁשּוָבה.

ְלׁשֹון. ֵלמּות. ׁשְ ְלַתְכִלית. ָזכּו. ָבר. ּכְ ׁשֶ יִקים. ּדִ ַהּצַ ְך. ַאַחר־ּכָ

יּוַכל. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוָריו. ּדִ ִויָבְררּו. ַיֲעלּו. ַהּקֶֹדׁש.

מּור. ְך.ְלשֹוב.ּגָ ְבכָֹחם.ְלִהְתַהּפֵ

ֲעֹוֶנָך". ּבַ . ְלּתָ ָכׁשַ י. ּכִ ֱאלֶֹהיָך. ה'. ַעד. ָרֵאל. ִיׂשְ "ׁשּוָבה. ְוֶזה: 

ָגגֹות. כּו.ָהֲעוֹונֹות.ִלׁשְ ׁשּוָבה.ִיְתַהּפְ ַעל־ְיֵדי.ַהּתְ ַהְינּו.ׁשֶ

ם. ְמַסּיֵ ֶזה. ַעל. ָלֶזה,. ְזּכּו. ּתִ ַעל־ְיֵדי.ַמה. ַאְך. ָלה.. ַמְכׁשֵ ִחיַנת. ּבְ

ְיָקא,. ֶכם.ּדַ ָבִרים.ְוׁשּובּו.ֶאל.ה'"..ִעּמָ ֶכם.ּדְ תּוב:."ְקחּו.ִעּמָ ַהּכָ

ם.ְצִריִכים. ה.ׁשָ ַאּתָ ִמים.ׁשֶ ָ ְמקֹומֹות.ְנמּוִכים.ּוְמֻגּשׁ י.ֲאִפּלּו.ּבִ ּכִ

ֶכם. ר.ִעּמָ ָבִרים.ֵמֲאׁשֶ ח.ּדְ ם.ֵיׁש.ָלֶכם.ּכַֹח.ִלּקַ ם.ׁשָ ּגַ ְדעּו.ׁשֶ ּתֵ ׁשֶ

ָגגֹות. ִלׁשְ ָהֲעוֹונֹות. כּו. ִיְתַהּפְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה',. ֶאל. ְוָלׁשּוב.

יִקים. ּדִ ַהּצַ כַֹח. ּבְ מּור. ּגָ ְלשֹוב. אֹוָתם. ַמֲעִלים. ַקל. ּבְ ְך. ְוַאַחר־ּכָ

א.ָעֹון.ְוַקח.שֹוב",. ּשָׂ ל.ּתִ "ל,.ְוֶזה:."ִאְמרּו.ֵאָליו.ּכָ ּנַ דֹוִלים.ּכַ ַהּגְ

ם,. ׁשָ מּור:. ּגָ ְלשֹוב. כּו. ְתַהּפְ ּיִ ׁשֶ ַעד. ְלַגְמֵרי. ָהֲעוֹונֹות. ְמַחל. ּיִ ׁשֶ

ִהְלכֹות.ָחָדׁש.ֲהָלָכה.ד'.
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ֱאדֹום,. לּות. ּגָ ְקָרא. ּנִ ׁשֶ ו,. ַעְכׁשָ ל. ׁשֶ לּות. ַהּגָ ֲאִריכּות. ֶנֶגד  ּכְ

ֶאת. ְרִחיק. ּמַ ׁשֶ ֲעָמֵלק. ת. ְקִלּפַ רּות. ּבְ ִהְתּגַ ִחיַנת. ּבְ

ְרִחיק,.ֵאין.ֵעָצה.ְוֵאין.ָחְכָמה. ּמַ מֹו.ׁשֶ ַרְך.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ָהָאָדם.ֵמַהּשׁ

ּוְצָעקֹות. ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ִאם. י. ּכִ בּוָנה. ּתְ ְוֵאין.

"ַעד. ָוֵעֶרְך,. עּור. ׁשִ ִלי. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְועֹות. ְוׁשַ ּוְזָעקֹות.

ה.ְלַמְעָלה.ֵמַהּכֹל.ְוכֹוֵלל. ִפּלָ י.ּתְ ַמִים".ּכִ ָ ִקיף.ְוֵיֶרא.ה'.ִמן.ַהּשׁ ַיׁשְ

ִחיַנת:."ֵעֶדן. ה.ִהיא.ּבְ ִפּלָ י.ּתְ ה..ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ָעִרים.ּדִ ים.ׁשְ ִ ל.ַהֲחִמּשׁ ּכָ

ל. ּכָ ׁשֶֹרׁש. ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ׁשֶֹרׁש. הּוא. ׁשֶ ָרֲאָתה". לֹא. ַעִין.

ִהיא. ה. ִפּלָ ַהּתְ י. ּכִ ה.. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה. ל. ׁשֶ ַהָחְכָמה. ַמַעְינֹות.

ֵאין. ים.ׁשֶ ִ ַער.ַהֲחִמּשׁ ִחיַנת.ׁשַ ִחיַנת:."ָנִתיב.לֹא.ְיָדעֹו.ַעִיש".ּבְ ּבְ

ָכל.עֹז. ק.ּבְ ה.ּוִמְתַחּזֵ ְתִפּלָ עֹוֵסק.ּבִ יג.אֹותֹו..ַהְינּו.ִמי.ׁשֶ ִהּשִׂ ִמי.ׁשֶ

ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.הּוא.ְמעֹוֵרר.ַעִין. יחֹות.ּבֵ ְתִפּלֹות.ְוׂשִ ְלַהְרּבֹות.ּבִ

לֹא. "ָנִתיב. ִחיַנת:. ּבְ ים. ִ ַהֲחִמּשׁ ַער. ׁשַ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ָהֶעְליֹון.

ַעד. ּוְלָהִבין. יג. ְלַהּשִׂ ּיּוַכל. ׁשֶ ֶכל. ׂשֵ ׁשּום. ֵאין. י. ּכִ ַעִיש".. ְיָדעֹו.

חּות. ַהּפָ ל. ׁשֶ ֲאִפּלּו. ָרֵאל,. ִיׂשְ ת. ִפּלַ ּתְ ל. ׁשֶ ַהּכַֹח. יַע. ַמּגִ ֵהיָכן.

ל.ֶאָחד.ַעל.ָצרֹות.ַנְפׁשֹו. ל.ּכָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ֶ ְפָרש.ַמה.ּשׁ חּוִתים,.ּבִ ּפְ ּבַ ׁשֶ

דֹוׁש. ַהּקָ ְלָאְך. ַהּמַ ֲאִפּלּו. י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ָרחֹוק. הּוא. ׁשֶ
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ֵאינֹו. ְלקֹונֹו. ָתִרים. ּכְ ֵמֶהם. ר. ְוקֹוׁשֵ ָרֵאל. ִיׂשְ ת. ִפּלַ ּתְ ל. ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

יַע. ּבִ ה,.ַרק.הּוא.ַמׁשְ ֶתר.ַהּנֹוָרא.ַהּזֶ יֹוֵדַע.ְלֵהיָכן.ְלַהֲעלֹות.ַהּכֶ

ָאְמרּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ קֹונֹו,. רֹאׁש. ּבְ ב. ְוֵיׁשֵ ֵמַעְצמֹו. ֲעֶלה. ּיַ ׁשֶ אֹותֹו.

ִתיב:. ה.ָהַאֲחרֹוָנה.ּכְ ֻאּלָ ּגְ ן.ּבַ ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה..ְוַעל.ּכֵ

הּוא. ה. ַהּזֶ לּות. ַהּגָ י. ּכִ אֹוִביֵלם".. ּוְבַתֲחנּוִנים. ָיבֹואּו. ְבִכי. "ּבִ

ים. ִ ַער.ַהֲחִמּשׁ רּות.ׁשַ ּבְ ִחיַנת.ִהְתּגַ ָלִאים".ּבְ ֵרד.ּפְ ְבִחיַנת:."ַוּתֵ ּבִ

ָעִתיד.הּוא.ַרק. ּלֶ ֵלָמה.ׁשֶ ה.ׁשְ ֻאּלָ ר.ַהּגְ ן.ִעּקַ ְמָאה,.ַעל.ּכֵ ל.ַהּשֻ ׁשֶ

"ל:. ּנַ ים.ּכַ ִ ַער.ַהֲחִמּשׁ ִחיַנת.ׁשַ ן.ִמּבְ ם.ּכֵ הּוא.ּגַ ה.ׁשֶ ִפּלָ ַעל־ְיֵדי.ּתְ

ִליַח.ִלְגּבֹות.חֹוב,.ֲהָלָכה.ג'. ה.ׁשָ ם,.ִהְלכֹות.ָהעֹוׂשֶ ׁשָ

פג

ְזַמן. ל. ּכָ ׁשֶ ַקְרָקעֹות,. ֶחְזַקת. ִדין. ּבְ ַהְמבָֹאר. ֶמָחָאה. ֵמִעְנַין 

מֹוִעיָלה. ֲחִזיק. ַהּמַ ֶחְזַקת. ֵאין. ָאז. מֹוֶחה. הּוא. ׁשֶ

ַעם. ָכל.ּפַ ק.ּבְ ל.ָאָדם.ְלִהְתַחּזֵ ִריְך.ּכָ ּצָ לּום,.מּוָבן.ֵהיֵשב.ֵאיְך.ׁשֶ ּכְ

ַרְך.ִיְהֶיה. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְוִהְתּבֹוְדדּות.ּוְצָעָקה.ְלַהּשׁ ְתִפּלָ ּבִ

י.ֲאִפּלּו.ִאם.רֹוֶאה. ְהֶיה.ֲאִפּלּו.ִאם.ַיֲעבֹר.ָעָליו.ָמה..ּכִ ּיִ ֵאיְך.ׁשֶ

ר. ּבֵ ה,.ָהָרע.ִמְתּגַ תֹו,.ְוַאְדַרּבָ ְתִפּלָ לֹום.ּבִ ֵאינֹו.ּפֹוֵעל.ַחס.ְוׁשָ ׁשֶ

ה. ַהְרּבֵ ּפֹוֵעל. ׁשֶ ְוַיֲאִמין. ֵיַדע. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ יֹוֵתר,. ּבְ ָעָליו.

הּוא. תֹו. ּוְתִפּלָ ַצֲעָקתֹו. ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. י. ּכִ ְוַצֲעָקתֹו,. תֹו. ְתִפּלָ ּבִ
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הּוא. ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד. ל. ּכָ ת. ַ ְקֻדּשׁ י. ּכִ "ל.. ַהּנַ ֶמָחָאה. ִחיַנת. ּבְ

ָהָאָדם. ַעל. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ָהָרע. ּוְכׁשֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת. ּבְ

ַחס. ְלָגְרׁשֹו. רֹוִצים. ׁשֶ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ָרעֹות,. ּוִמּדֹות. ַתֲאוֹות. ּבְ

ְוָכל. ָרֵאל.. ֶאֶרץ־ִיׂשְ הּוא. ׁשֶ ם. ֵ ַהּשׁ ַנֲחַלת. ּבְ ַח. ּפֵ ֵמִהְסּתַ לֹום. ְוׁשָ

ֵמעֶֹצם. אֹותֹו. יִחין. ַמּנִ ֵאין. תֹו,. ָ ִלְקֻדּשׁ ָלׁשּוב. חֹוֵתר. ֶ ּשׁ ַמה.

ָראּוי.. ם.ּכָ ר.ֶנְגּדָ ּבֵ ִרין.ּבֹו,.ְוהּוא.ֵאינֹו.ִמְתּגַ ְתּגָ ּמִ רּות.ׁשֶ ּבְ ַהִהְתּגַ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ּוְצָעָקה. ה. ְתִפּלָ ּבִ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ר. ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ן. ּכֵ ְוַעל.

ָרֵאל. ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ֶחְלקֹו. ְוִלְכּבֹשׁ. ְלָגֵרׁש. יּוְכלּו. לֹא. ֲאַזי. ַרְך. ִיְתּבָ

ִחיַנת. ּבְ הּוא. ְוַצֲעָקתֹו. תֹו. ִפּלָ ּתְ י. ּכִ ֹאֶפן.. ׁשּום. ּבְ לֹום. ְוׁשָ ַחס.

ְלַהֲחִזיק. ְשָרא־ַאֲחָרא. ַהּסִ ְיכֹוָלה. ֵאין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ֶמָחָאה,.

ׁש. ּיֵ ׁשֶ י.ֵאין.ֲחָזָקה.מֹוֶעֶלת.ּכְ ׁשּום.ֹאֶפן,.ּכִ לֹום.ּבְ ַנֲחָלתֹו.ַחס.ְוׁשָ ּבְ

ְלְשִלין.ֲהָלָכה.ה'. ם,.ִהְלכֹות.ֶחְזַקת.ִמּשַ ּה:.ׁשָ ֶמָחָאה.ֶנְגּדָ

פד

י. ִסיָמן.ב',.ּכִ "ל.ּבְ ּנַ ִפּלֹות.ּכַ ֲעָלה.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ ֶדל ַהּמַ ּגֹ

רּוֵפי.אֹוִתּיֹות. ַהּצֵ ל.ָהֲעֵברֹות.הּוא.ּבְ ל.ּכָ ָגם.ׁשֶ ר.ַהּפְ ִעּקַ

ּוָפַגם. ָעָליו. ָעַבר. ׁשֶ ה. ַהּזֶ ָבר. ּדָ ּבַ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה. ל. ׁשֶ

י.ַיֲחזֹר. ן.ַהּכֹל,.ּכִ ה.ֵמַהּתֹוָרה.ְיַתּקֵ עֹוׂשֶ ה.ׁשֶ ִפּלָ ּבֹו..ְוַעל־ְיֵדי.ַהּתְ

י. ֵאת..ּכִ ֶיֶתר.ׂשְ רּוִפים.ְוַיֲחִזיֵרם.ַעל.ְמכֹוָנם.ּבְ ה.ַהּצֵ ן.ְוַיֲעׂשֶ ִויַתּקֵ
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ַעל־ְיֵדי. ים. ִנְתַהּוִ ים. דֹוׁשִ ַהּקְ רּוִפים. ַהּצֵ ל. ּכָ ׁשֶֹרׁש. ר. ִעּקַ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ל. ּכָ י. ּכִ ַהּתֹוָרה.. ׁשֶֹרׁש. ִהיא. ה. ִפּלָ ַהּתְ י. ּכִ ה,. ִפּלָ ַהּתְ

ֶלְך,. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ָיַסד. ֶהם. ּבָ ׁשֶ ְנִגיָנה. ִמיֵני. ָרה. ֲעׂשָ ּבַ לּוָלה. ּכְ ִהיא.

ָרה. ִפּלֹות,.ַוֲעׂשָ ל.ַהּתְ לּול.ִמּכָ ּכָ ים.ׁשֶ ִהּלִ לֹום,.ֵסֶפר.ּתְ ָ ָעָליו.ַהּשׁ

ָעִמים.. ַהּשְ ְנִגינֹות. ִחיַנת. ּבְ ְשָעִמים. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ְנִגיָנה. ִמיֵני.

ִחיַנת."ְשָעִמים. ל.ּבְ ל.ּכָ ְכִלית.ׁשֶֹרׁש.ָהֶעְליֹון.ׁשֶ ָעִמים.ֵהם.ּתַ ְוַהּשְ

ּמּוָבן. ּכַ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה. ּבְ ׁש. ּיֵ ׁשֶ אֹוִתּיֹות". ִגין. ּתָ ְנֻקּדֹות.

ַהּתֹוָרה. אֹוִתּיֹות. ל. ׁשֶ רּוִפים. ַהּצֵ ל. ּכָ ׁשֶ ַהְינּו. זַֹהר.. ִתּקּוֵני. ּבְ

ָעִמים. ַהּשְ ַעל־ְיֵדי. ה. ַנֲעׂשֶ ַהּכֹל. ֻקּדֹות,. ַהּנְ ְיֵדי. ַעל. ים. ְתַהּוִ ּנִ ׁשֶ

ָרה. ֲעׂשָ ִחיַנת. ּבְ ְנִגיָנה,. ִחיַנת. ּבְ ָעִמים. ְוַהּשְ ַהּכֹל,. ֵהם.ׁשֶֹרׁש. ׁשֶ

ל. ר.ִהְתַהּוּות.ּכָ ִעּקַ "ל..ִנְמָצא.ׁשֶ ּנַ ה.ּכַ ִפּלָ ִחיַנת.ּתְ ִמיֵני.ְנִגיָנה,.ּבְ

ל.ַהּתֹוָרה.הּוא.ַעל.ְיֵדי. ֶהם.ֶנֶאְרָגה.ּכָ ּמֵ ים.ׁשֶ דֹוׁשִ רּוִפים.ַהּקְ ַהּצֵ

ּתֹוָרה. ָגה.ּבַ ר.ָלבֹוא.ְלׁשּום.ַהּשָׂ ן.ִאי.ֶאְפׁשָ "ל..ְוַעל.ּכֵ ּנַ ה.ּכַ ִפּלָ ּתְ

ִמּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. ְצִריִכין. ן. ּכֵ ְוַעל. ה.. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ִאם. י. ּכִ

ַהּתֹוָרה. ְבֵרי. ּדִ ל. ּכָ ם. ְלַקּיֵ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַהְינּו. ּדְ ִפּלֹות. ּתְ

ְבֵרי.ּתֹוָרה,. ָעַבר.ַעל.ּדִ ַעְצמֹו.ׁשֶ ּיֹוֵדַע.ּבְ ׁשֶ ן.ּכְ ּכֵ ל.ׁשֶ ּלֹוֵמד..ִמּכָ ׁשֶ

ְמַחל. ּיִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ַהְרּבֵ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ אי. ַוּדַ ּבְ ָצִריְך. הּוא.

תּוב. ָכל.ַהּכָ ם.ּכְ ִנים.ְלַקּיֵ ל.ּפָ ה.ַעל.ּכָ ה.ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּיִ לֹו.ַעל.ֶהָעָבר.ְוׁשֶ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ח"א.-.אֹות.פה

. ..ריד..

ם,. "ל:.ׁשָ ּנַ ן.ַהּכֹל.ּכַ ּקֵ ה.ִיְתּתַ ִפּלָ י.ַעל־ְיֵדי.ַהּתְ ַהּתֹוָרה.ַהּזֹאת..ּכִ ּבְ

ֵכִנים,.ֲהָלָכה.ד'. ִהְלכֹות.ִנְזֵקי.ׁשְ

פה

ְבִחיָנה. ּבִ הּוא. ׁשּוָבה. ּתְ י. ּכִ ה.. ִפּלָ ּתְ הּוא. ׁשּוָבה. ַהּתְ ר  ִעּקַ

ְלשֹוָבה. ַהּכֹל. ְך. ִנְתַהּפֵ ם. ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמַהּתֹוָרה. ְלַמְעָלה.

י. ּכִ ה,. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. זֹוִכין. ְוָלֶזה. ִלְזֻכּיֹות.. ִכין. ִנְתַהּפְ ּוְזדֹונֹות.

ְפִנים. ְמבָֹאר.ּבִ ִחיַנת.ְלַמְעָלה.ֵמַהּתֹוָרה.ּכַ ן.ּבְ ם.ּכֵ ה.הּוא.ּגַ ִפּלָ ּתְ

ֱאֶמת,. ּבֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב. רֹוֶצה. ׁשֶ ִמי. ן. ּכֵ ְוַעל. "ל.. ְוַכּנַ

ל. ּלֵ ְתּפַ ּיִ ַהְינּו.ׁשֶ ה,.ּדְ ִפּלָ ֵלָמה.הּוא.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ׁשּוָבה.ׁשְ ר.ַהּתְ ִעּקַ

ַגם. ּפָ ֶ ּשׁ ַמה. ַעל. לֹו. ְוִיְסַלח. ְמַחל. ּיִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִמיד. ּתָ

ל.ָאָדם. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ י. ּכִ יֵלהּו.ֵמֲעוֹונֹות.. ְוַיּצִ ה. ִויַרֵחם.ָעָליו.ֵמַעּתָ

ַעל. ַהּבַ ּוִבְפָרש. ָהעֹוָלם,. ֶזה. ּבְ ַוֲעצּוָמה. דֹוָלה. ּגְ ָנה. ַסּכָ ּבְ הּוא.

ל. ׁשֶ ִיְצרֹו. יֹום. ּוְבָכל. ל,. ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ה. ּמֶ ּבַ ל. ִנְכׁשַ ָבר. ּכְ ׁשֶ ׁשּוָבה. ּתְ

רֹוֶצה. ׁשֶ ֶכף.ּכְ י.ּתֵ ה.ָלׁשּוב,.ּכִ ר.ָעָליו.ְוכּו'.ְוֵאיְך.ִיְזּכֶ ּבֵ ָאָדם.ִמְתּגַ

יֹוֵתר.. ּבְ ָעָליו. ִרין. ּבְ ִמְתּגַ ר,. ּבֵ ְלִהְתּגַ ִריְך. ּצָ ֶ ּשׁ ר.ַעל.ַמה. ּבֵ ְלִהְתּגַ

יל.ֶאת. ִריְך.ְלַהְרּגִ ּצָ ה.ְוִהְתּבֹוְדדּות..ׁשֶ ִפּלָ ר.הּוא.ּתְ ן.ָהִעּקָ ַעל.ּכֵ

תֹו. ִחּנָ ּתְ יל. ּוְלַהּפִ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,. ּבֵ ָכל.יֹום. ּבְ ַעְצמֹו.ְלִהְתּבֹוֵדד.

הּו.ָלׁשּוב. ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ָכל.ֵעת. ֵלא.ַרֲחִמים.ּבְ ַרְך.ַהּמָ ִיְתּבָ ם. ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ
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ּפֹוֵעל. ֵאינֹו. ׁשֶ רֹוֶאה. ִאם. ַוֲאִפּלּו. ֱאֶמת.. ּבֶ ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ

י־ יֹוֵתר,.ַאף־ַעל־ּפִ ִרין.ָעָליו.ּבְ ּבְ י.ֲעַדִין.ִמְתּגַ תֹו.ּכִ ְתִפּלָ ֲעַדִין.ּבִ

ַרְך.אּוַלי.ָיחּוס. ם.ִיְתּבָ ֵ ִמיד.ְלַהּשׁ ל.ּתָ ּלֵ ּלֹו.ְוִיְתּפַ ה.ֶאת.ׁשֶ ֵכן.ַיֲעׂשֶ

ה.ֶאל.ה'".ְוכּו'.ְוָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו. תּוב:."ַקּוֵ ּכָ מֹו.ׁשֶ אּוַלי.ְיַרֵחם..ּכְ

ה..ְוָכל. ְתָך.ֲחזֹר.ְוַקּוֵ ִפּלָ ָלה.ּתְ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.ְוִאם.לֹא.ִנְתַקּבְ

יר. ְוַיְעּתִ ַלה'. ה. ְיַקּוֶ ִמיד. ּתָ ׁשֶ ַדְעּתֹו. ּבְ ָחָזק. ָהָאָדם. ֵאין. ׁשֶ ְזַמן.

י. ֵלָמה..ּכִ ׁשּוָבתֹו.ׁשְ ֵאָליו.ַאף.ִאם.ַיֲעבֹר.ָעָליו.ָמה.ֲעַדִין.ֵאין.ּתְ

יֹון.אֹו.ִמְכׁשֹול.ְוכּו'. ֵלד.יֹום,.אּוַלי.ָיבֹוא.ָעָליו.ִנּסָ ִמי.יֹוֵדַע.ַמה.ּיֵ

ְלָחָמה..ֲאָבל.ִאם.ָהָאָדם.ָחָזק. ֵרי.ַהּמִ ִקׁשְ ּוִמי.יֹוֵדַע.ִאם.ַיֲעֹמד.ּבְ

ַוֲאִפּלּו. יֹון,. ּסָ ּנִ ּבַ ַיֲעֹמד. לֹא. לֹום. ְוׁשָ ַחס. ִאם. ֲאִפּלּו. ׁשֶ ַדְעּתֹו. ּבְ

ה. ְיַקּוֶ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ְהֶיה,. ּיִ ׁשֶ ֵאיְך. לֹום. ְוׁשָ ַחס. ִיְהֶיה. ִאם.

"..ָאז. ּךָ אֹול.ִהּנֶ ְ יָעה.ּשׁ ְבִחיַנת:."ְוַאּצִ ַרְך,.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ִמיד.ְלַהּשׁ ּתָ

י.סֹוף. ֵלָמה,.ּכִ ה.ִלְתׁשּוָבה.ׁשְ אי.ִיְזּכֶ ַוּדַ ּבְ אי.ׁשֶ ַוּדַ שּוַח.ּבְ הּוא.ּבָ

ּלֹא. ׁשֶ ַדְעּתֹו. ּבְ ָחָזק. ׁשֶ ֵמַאַחר. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָיׁשּוב. ל.סֹוף. ּכָ

ם,.ִהְלכֹות.אֹוָנָאה,.ֲהָלָכה.ג. עֹוָלם:.ׁשָ ּבָ ָבר.ׁשֶ ּום.ּדָ ִיּפֹל.ִמּשׁ

פו

ָהָיה. ָהִראׁשֹוָנה. ה. ֻאּלָ ּגְ ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו 

ִיְהֶיה. לֹא. ַאֲחרֹוָנה. ה. ֻאּלָ ּגְ ֲאָבל. ֶהְפֵסק,. ַאֲחֶריָה.
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י.ָאז. ִחיַנת.ּתֹוָרה,.ּכִ ה.ִראׁשֹוָנה.הּוא.ּבְ ֻאּלָ י.ּגְ ַאֲחֶריָה.ֶהְפֵסק..ּכִ

ִחיַנת. ה.ַאֲחרֹוָנה.הּוא.ּבְ ל.ֶאת.ַהּתֹוָרה..ּוְגֻאּלָ ָרֵאל.ְלַקּבֵ ָזכּו.ִיׂשְ

ה. ָ ל.ִעְנַין.ַהֲחִמּשׁ יַח..ְוֶזה.ּכָ ִוד.ּוָמׁשִ ִחיַנת.ּדָ ר.ּבְ ה.ִעּקַ ּזֶ ה,.ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ל. י.ּכָ י.ּתֹוָרה..ּכִ ׁשֵ ה.ֻחּמְ ָ ֶנֶגד.ֲחִמּשׁ ֵהם.ּכְ ים,.ׁשֶ ִהּלִ ּתְ ּבַ ְסָפִרים.ׁשֶ

ִפּלֹות. ל.ּתְ לּול.ִמּכָ ּכָ ים.ׁשֶ ִהּלִ הּוא.ֵסֶפר.ּתְ ִוד,.ׁשֶ ל.ּדָ ִפּלֹוָתיו.ׁשֶ ּתְ

ַהּתֹוָרה. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִביל. ׁשְ ּבִ ַרק. הּוא. ַהּכֹל. ָרֵאל,. ִיׂשְ

ֵאין. ׁשֶ ֵלָמה. ׁשְ ה. ִלְגֻאּלָ זֹוִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוַרק. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ

ם. לּות:.ׁשָ ַאֲחֶריָה.ּגָ

פז

ֵלמּות,.ָאז.ֲעַדִין.ֵאין. ׁשְ ה.ּבִ ֵאין.ָהָאָדם.זֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ל ְזַמן.ׁשֶ ּכָ

לֹו.ָמקֹום.ַלה'.ַוֲעַדִין.הּוא.ָנע.ָוָנד.ּוְמֻשְלָשל..ַוֲאִפּלּו.ִאם.

י. ם.ַעל.ָעְמדֹו,.ּכִ ֵאר.ַקּיָ ָ ּשׁ ּיִ שּוַח.ׁשֶ ּתֹוָרה,.ֲעַדִין.ֵאינֹו.ּבָ עֹוֵסק.ּבַ

ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ רֹוִאים. ָאנּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ ָעָליו.. ֲעבֹר. ּיַ ַמה. יֹוֵדַע. ִמי.

ִנים. ה.ׁשָ ה.ְוַכּמָ ּמָ דֹוָלה.ּכַ ַהְתָמָדה.ּגְ ּתֹוָרה.ּבְ ָעְסקּו.ּבַ ים.ׁשֶ ֲאָנׁשִ

ַרֲחָמָנא. ְפלּו. ּנָ ֶ ּשׁ ְלַמה. ְוָנְפלּו. ֵמַהּתֹוָרה. ִנְתַרֲחקּו. ְך. ְוַאַחר־ּכָ

י. ה,.ּכִ ִפּלָ ה.הּוא.ּתְ ָ ְקֻדּשׁ ֲעָמד.ּדִ קֹום.ְוַהּמַ ר.ַהּמָ ן.ִעּקַ ִלְצָלן..ַעל.ּכֵ

ִמיד.ֲאִפּלּו.ִאם. ם.ַעל.ָעְמדֹו.ּתָ ֵאר.ַקּיָ ָ ה.זֹוִכין.ְלִהּשׁ ִפּלָ ַעל־ְיֵדי.ּתְ

י.ִאם.ֵאינֹו.זֹוֶכה.ַרק.ַלּתֹוָרה.ְלַבד,.ַאף־ ְהֶיה..ּכִ ּיִ ִיְהֶיה.ֵאיְך.ׁשֶ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ח"א.-.אֹות.פזִהׁשְ

. ..ריז..

ינּו. י.ֵהם.ַחּיֵ ְכִלית,.ּכִ ר.ַהּתַ אי.שֹוב.ְמֹאד.ְוֶזה.ִעּקַ ַוּדַ ּבְ י.ׁשֶ ַעל־ּפִ

לֹום. ְוׁשָ ַחס. ּנֹוֵפל. ׁשֶ ּכְ ְך. ַאַחר־ּכָ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ָיֵמינּו,. ְוֹאֶרְך.

ּזֹוֶכה. ׁשֶ ה.ְלַהֲחיֹות.ֶאת.ַעְצמֹו..ֲאָבל.ּכְ ּמֶ ִמן.ַהּתֹוָרה.ָאז.ֵאין.לֹו.ּבַ

ְקָוה.ְלעֹוָלם,.ֲאִפּלּו.ִאם.ַיֲעבֹר.ָעָליו.ָמה. ה.ֵיׁש.לֹו.ּתִ ִלְתִפּלָ

ִמיד. ּתָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב. ְיכֹוִלין. ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. י  ּכִ

הּוא.ָרחֹוק. י.ׁשֶ י.ַאף־ַעל־ּפִ הּוא..ּכִ מֹו.ׁשֶ ֲאִפּלּו.ִאם.הּוא.ּכְ

ל.ַהּתֹוָרה,.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהֲחיֹות.ֶאת.ַעְצמֹו. ֹות.ּוִמּכָ ֻדּשׁ ל.ַהּקְ ִמּכָ

ל. ּלֵ רֹום.ְוִיְתּפַ י־ֵכן.ִאם.ִיְתֶלה.ֵעיָניו.ַלּמָ ָבר,.ַאף־ַעל־ּפִ ׁשּום.ּדָ ּבְ

ְקָוה,. ּתִ לֹו. ֵיׁש. ֲעַדִין. ם,. ׁשָ הּוא. ׁשֶ קֹום. ִמּמָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ַלל. ִביל.ּכְ ׁשְ לֹום.ּבִ ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ָאַמר.ּדָ ֶ ְבִחיַנת.ַמה.ּשׁ ּבִ

ם. ְוִסּיֵ ְוכּו',. ָמֳעָמד". ְוֵאין. ְמצּוָלה. יֵון. ּבִ י. "ָשַבְעּתִ ָרֵאל:. ִיׂשְ

ה. ִפּלָ י.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ִתי.ְלָך.ה'.ֵעת.ָרצֹון"..ּכִ ְך:."ַוֲאִני.ְתִפּלָ ַאַחר־ּכָ

י. ִמיד,.ּכִ ק.ֶאת.ַעְצמֹו.ּתָ ַרְך.ְיכֹוִלין.ְלַחּזֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ְוַתֲחנּוִנים.ְלַהּשׁ

ַחס. ְמצּוָלה. יֵון. ּבִ ֲאִפּלּו. ּוָמקֹום,. ַמֲעָמד. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ה. ִפּלָ ּתְ

ָאְמרּו. ֶ ּשׁ ַמה. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ַמֲעָמד.. ׁשּום. ם. ׁשָ ֵאין. ׁשֶ לֹום,. ְוׁשָ

י. ּכִ ה'. ִפּלָ ּתְ א. ֶאּלָ ֲעִמיָדה. 'ֵאין. ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו.

רֹוֶצה. ן.ִמי.ׁשֶ ל.ֶאָחד..ְוַעל.ּכֵ ל.ּכָ ֲעָמד.ׁשֶ ר.ַהּמַ ה.הּוא.ִעּקַ ִפּלָ ּתְ

תֹוָרה. ֵניֶהם,.ּבְ ׁשְ ֱאֶמת.ָצִריְך.ֶלֱאֹחז.ּבִ ְרֵאִלי.ּבֶ ׂשְ ִלְהיֹות.ִאיׁש.ַהּיִ
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לֹום,. ר.ִאם.ִיּפֹל.ַחס.ְוׁשָ ֶאָחד.שֹוִבים.ֲאׁשֶ ֵניֶהם.ּכְ י.ׁשְ ה,.ּכִ ּוְתִפּלָ

ם. "ל:.ׁשָ ּנַ ָהֶאָחד.ָיִקים.ֶאת.ֲחֵברֹו.ּכַ

פח

ַאִנין. ּמֶ ִחיַנת.אֹוָנָאה.ׁשֶ ְשָרא.ַאֲחָרא.ֵהם.ּבְ ֶצר ָהָרע.ְוַהּסִ ַהּיֵ

ה.ִמיֵני.אֹוָנאֹות.ְוָשֻעּיֹות. ַכּמָ ּבְ ִרּיֹות. ּוַמְשִעין.ֶאת.ַהּבְ

עֹוָלם.עֹוֵבר. ֲחִליִפין.עֹוָלם.עֹוֵמד.ּבְ ּמַ עּור.ָוֶעֶרְך,.ַעד.ׁשֶ ִלי.ׁשִ ּבְ

ים. ים.ִנְצִחּיִ ים.שֹוִבים.ַחּיִ לֹום,.ּוַמְתִעין.ֶאת.ָהָאָדם.ֵמַחּיִ ַחס.ְוׁשָ

ּוַמר. אֹול. ׁשְ ְלַדְרֵכי. יּוָבל". ָלֶשַבח. ּצֹאן. "ּכַ ַאֲחֵריֶהם. ֵליֵלְך.

ְוֵאין. א,. ַהּבָ עֹוָלם. ּבָ ן. ּכֵ ׁשֶ ל. ּוִמּכָ ה. ַהּזֶ עֹוָלם. ּבָ ֲאִפּלּו. ֶות. ִמּמָ

ָהֵעָצה. ר. ְוִעּקַ ָהָרע.. ֶצר. ַהּיֵ אֹוָנאֹות. ּכְ עֹוָלם. ּבָ דֹוָלה. ּגְ אֹוָנָאה.

ּוָמָרה. דֹוָלה. ַהּגְ ֵמָהאֹוָנָאה. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֵצל. ְלִהּנָ ְחּבּוָלה. ְוַהּתַ

י.ִאם.ָהָאָדם.ָחָזק. ה.ְוַתֲחנּוִנים..ּכִ ִפּלָ ַהּזֹאת.הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ּתְ

ָקְרֵבהּו. ּיְ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ִיְתּפַ ִמיד. ּתָ ׁשֶ ַדְעּתֹו. ּבְ יץ. ְוַאּמִ

יּוַכל. לֹא. אי. ַוּדַ ּבְ ָאז. ְהֶיה,. ּיִ ׁשֶ ֵאיְך. ִיְהֶיה. ֱאֶמת. ּבֶ ַלֲעבֹוָדתֹו.

ׁשּום.ֹאֶפן. ֶצר.ָהָרע.ְלאֹונֹותֹו.ּוְלַהְשעֹותֹו.עֹוד.ּבְ ַהּיֵ

ִחיַנת. י.ַקְרָקעֹות.ֵהם.ּבְ ִחיַנת:.ֵאין.אֹוָנָאה.ְלַקְרָקעֹות..ּכִ ְוֶזה ּבְ

מֹו. ּכְ ֶאֶרץ,. ְקֵראת. ּנִ ׁשֶ ֱאמּוָנה. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ה,. ִפּלָ ּתְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ח"א.-.אֹות.פשִהׁשְ

. ..ריש..

ִדְבֵרי.ַרּבֹוֵתינּו. ּמּוָבא.ּבְ ָכן.ֶאֶרץ.ּוְרֵעה.ֱאמּוָנה",.ּכַ תּוב:."ׁשְ ּכָ ׁשֶ

ה.. ה.ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ִחיַנת.ְסִמיכּות.ּגְ ן.ּבְ ם.ּכֵ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה..ְוֶזה.ּגַ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה.ּבְ ֵלָמה.ּבִ ה.ׁשְ ְקָוֵתנּו.ּוְסִמיָכֵתנּו.ִלְגֻאּלָ ר.ּתִ י.ִעּקַ ּכִ

י.ֲאִפּלּו. "ל..ּכִ ּנַ ה.ּכַ ִפּלָ ְכָלִלּיּות.ּוִבְפָרִשּיּות.הּוא.ַרק.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ּבִ

לֹו. ֵיׁש. ֲעַדִין. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ס. ְתּפָ ּנִ ֶ ּשׁ ה. ּמֶ ּבַ ָהָאָדם. ס. ִנְתּפָ ִאם.

ׁשֹות,. ה.ְוַתֲחנּוִנים.ּוַבּקָ ִפּלָ ְקָוה.ּוְסִמיָכה.ּוַמֲעָמד.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ּתִ

יִתי. ה.ִקּוִ תּוב:."ַקּוֹ ּכָ מֹו.ׁשֶ ַהְיֵון.ְמצּוָלה.ְוֵאין.ָמֳעָמד,.ּכְ ֲאִפּלּו.ּבְ

יש. ִמּשִ אֹון. ׁשָ ִמּבֹור. ֲעֵלִני. ַוּיַ ְוָעִתי. ׁשַ ַמע. ׁשְ ַוּיִ ֵאַלי. ש. ַוּיֵ ה'. ֶאל.

ַעל־ְיֵדי. ׁשֶ ְוכּו',. ָרי". ֲאׁשֻ ּכֹוֵנן. ַרְגָלי. ֶסַלע. ַעל. ֶקם. ַוּיָ ֵון. ַהּיָ

ִקּוּוי.ַאַחר.ִקּוּוי,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ִמיד.ּבְ ַרְך.ּתָ ם.ִיְתּבָ ֵ י.ְלַהּשׁ ְעּתִ ּוַ ִ ּשׁ ׁשֶ

ֶקם.ַעל.ֶסַלע.ַרְגָלי",. ֵון.ַוּיָ יש.ַהּיָ אֹון.ִמּשִ ֲעֵלִני.ִמּבֹור.ׁשָ ָזִכיִתי."ַוּיַ

ה. ִפּלָ ּתְ ַעל. הּוא. ִמיָכה. ְוַהּסְ ְוָהֲעִמיָדה. קּוָמה. ַהּתְ ר. ִעּקַ י. ּכִ

ַרְגֵלינּו. ָהיּו. "עֹוְמדֹות. תּוב:. ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

הּוא. ׁש.ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ם.ַהּבֵ ַלִים.ׁשָ י.ְירּוׁשָ ַלִים",.ּכִ ָעַרִיְך.ְירּוׁשָ ׁשְ ּבִ

ם. "ל:.ׁשָ ּנַ ִחיַנת.ָהֲעִמיָדה.ּכַ ר.ּבְ ם.ִעּקַ ה.ׁשָ ִפּלָ ית.ַהּתְ ּבֵ

פט

ם. ֵ ִחיַנת.ְרצֹונֹות.ְוִכּסּוִפים.ֲחָזִקים.ְלַהּשׁ ה.ִהיא.ּבְ ִפּלָ ר ַהּתְ ִעּקַ

מּור.ֶאל.אֹור.ָהֵאין־סֹוף.ַעד. ְדֵבקּות.ּוִבּשּול.ּגָ ַרְך.ּבִ ִיְתּבָ
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יו. ּפִ ּופֹוֵתַח. ָעָליו. ְמַרֵחם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְלִדּבּוִרים,. א. ּבָ ׁשֶ

ִחיַנת:."ָלָאָדם.ַמַעְרֵכי.ֵלב.ּוֵמה'. יָחתֹו.ְלָפָניו..ְוֶזה.ּבְ ְלָפֵרׁש.ׂשִ

ְמבָֹאר. ִפּלֹות.ּכַ ה.ִמּתֹורֹות.ּתְ ֲעׂשֶ ּיַ ר.הּוא.ׁשֶ ַמֲעֵנה.ָלׁשֹון"..ְוָהִעּקָ

ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ל. ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו. ַאֵחר,. ָמקֹום. ּבְ

יג. ּלֹא.ָזָכה.ְלַהּשִׂ ֶ ּנּו,.ַהְינּו.ַמה.ּשׁ ר.ִמּמֶ ְסּתָ ם.ֶאת.ַהּנִ יג.ּוְלַקּיֵ ְלַהּשִׂ

ם. ם.ּגַ יג.ּוְלַקּיֵ תֹו,.ְלַהּשִׂ ׁשָ ּקָ ּזֹוֶכה.ִלְפעֹל.ּבַ ׁשֶ ם.ֲעַדִין..ְוָאז.ּכְ ּוְלַקּיֵ

ה. עֹוׂשֶ ה.ּתֹוָרה,.ַהְינּו.ׁשֶ ִפּלָ ה.ִמּתְ עֹוׂשֶ ִחיַנת.ׁשֶ ִחיַנת.זֹו,.ֶזה.ּבְ ּבְ

ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ִפיָסה. ּתְ ּבֹו. ֵאין. ׁשֶ סֹוף. ְלֵאין. ֵבקּות. ּדְ הּוא. )ׁשֶ ה. ִפּלָ ִמּתְ

ִפיָסה.ֲעַדִין(.ּתֹוָרה.)ַהְינּו.ִנְגֶלה(..ְוָאז.ָצִריְך. ם.ּבֹו.ֵאין.לֹו.ּתְ ּגַ ר.ׁשֶ ִנְסּתָ

ַגת. ַהּשָׂ ּבְ ֵהן. ִמּזֹו,. בֹוָהה. ּגְ ַמְדֵרָגה,. עֹוד. יג. ּשִׂ ּיַ ׁשֶ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַעד. ְלַמְדֵרָגה. ְדֵרָגה. ִמּמַ ְוֵכן. ַהּתֹוָרה. ִקּיּום. ּבְ ר. ְוָהִעּקָ ַהּתֹוָרה.

ְכִלית. ְכִלית.ּתַ ה.ְיכֹוִלין.ַלֲעלֹות.ִמּתַ ִפּלָ י.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ֵאין.סֹוף..ּכִ

ֵאין־ ַעד. ָהֶעְליֹוָנה. ַמֲעָלה. ְכִלית. ּתַ ַעד. ְחּתֹוָנה. ַהּתַ יֹוָשא. ּדְ

ָנה,.ֲהָלָכה.ה'. ם,.ִהְלכֹות.ַמּתָ סֹוף:.ׁשָ

צ

ִחיַנת. ּבְ ׁשֶֹרׁש. ֵהם. ׁשֶ יִנים,. ַהּדִ ׁשֶ ָהָאָדם. רֹוֶאה. ֶ ּשׁ ַמה. ל  ּכָ

ְיָקא. ּדַ הּוא. יֹוֵתר,. ּבְ ָעָליו. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ֶצר,. ַהּיֵ רּות. ּבְ ִהְתּגַ

ְוֶעֶתר. ה. ְתִפּלָ ּבִ ּוְלַהְפִציר. ְלַהְרּבֹות. יֹוֵתר. ּבְ ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ָצִריְך.
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ָהֶעְליֹון. ְוַהֶחֶסד. ָדָקה. ַהּצְ יְך. ְלַהְמׁשִ ְכֵדי. ּבִ ְויֹוֵתר,. יֹוֵתר.

ר.ַהִהְתּבֹוְדדּות,. ן.ִעּקַ יִנים..ְוַעל.ּכֵ ל.ּתֶֹקף.ַהּדִ יק.ּוְלַבּשֵ ּוְלַהְמּתִ

מֹו. יֹוֵתר,.ּכְ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,.ֶנֱאַמר.ֵאֶצל.ִיְצָחק.ּבְ יָחה.ּבֵ הּוא.ׂשִ ׁשֶ

הּוא. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ֶדה",. ּשָׂ ּבַ ָלׂשּוַח. ִיְצָחק. ֵצא. "ַוּיֵ תּוב:. ּכָ ׁשֶ

ן. ּכֵ ְוַעל. ַלה'",. ִיְצָחק. ר. ְעּתַ "ַוּיֶ ֶנֱאַמר:. ּובֹו. ין,. ַהּדִ ִחיַנת. ִמּבְ

ת. ְתִפּלַ יֹוֵתר.ִלְהיֹות.ָזִהיר.ּבִ ִהְזִהירּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.ּבְ

ם. ֶנֶגד.ִיְצָחק:.ׁשָ הּוא.ּכְ ְיָקא.ׁשֶ ְנָחה.ּדַ ַהּמִ

צא

נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.)ִלּקּוֵשי. ִדְבֵרי.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ְמֹבָאר ּבְ
ְרֵאִלי.הּוא. ׂשְ ל.ִאיׁש.ַהּיִ ֵלי.ַזִין.ׁשֶ ר.ַהּכְ ִעּקַ א'.ִסיָמן.ב'(.ׁשֶ

י. ַחְרּבִ תּוב:."ּבְ ּכָ מֹו.ׁשֶ ה,.ּכְ ִפּלָ ָכה.ְלֶחֶרב.ַהּתְ ּזָ ה..ּוִמי.ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

ֵליַדע. ָצִריְך. .- ִתי'. ׁשָ ּוַבּקָ ִתי. ְתִפּלָ 'ּבִ "י. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש. י",. ּתִ ּוְבַקׁשְ

ְולֹא. ֲעָרה. ַהּשַׂ ֶאל. קֹוֵלַע. ִלְהיֹות. ַהֶחֶרב,. ִעם. ִלְלֹחם. ֵאיְך.

ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ם.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ֹמאל. ִלׂשְ אֹו. ְלָיִמין. ה. ַיּשֶ ּלֹא. ׁשֶ ַיֲחִשיא,.

לֹום,.ֵמֲחַמת. ִפּלֹות.ֵהם.ָלִריק.ַחס.ְוׁשָ ַהּתְ לֹום.ׁשֶ ִיְשֶעה.ַחס.ְוׁשָ

נֹוֶשה. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ִעים,. נֹוׁשָ ְוֵאיָנם. ּצֹוֲעִקים. ׁשֶ ה. ּמָ ּכַ ה. ּזֶ ׁשֶ

ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. נּו. ּלָ ַמה. לֹוַמר:. ִיְשֶעה. ַאל. ְוֵכן. ֹמאל.. ִלׂשְ

ן.ִנְסֹמְך. ַחְסּדֹו.ְלַבד,.ִאם.ּכֵ ר.ַהְיׁשּוָעה.הּוא.ַרק.ּבְ ִעּקַ ֵמַאַחר.ׁשֶ
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י. ּכִ ָראּוי.. ּכָ ּלֹא. ׁשֶ ְלָיִמין. נֹוֶשה. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ַחְסּדֹו.. ַעל. ַרק.

ִמיד.ְוֵליַדע.ָהֱאֶמת,. ה.ּתָ ְתִפּלָ ֱאֶמת.ְצִריִכין.ְלַהְרּבֹות.ְמֹאד.ּבִ ּבֶ

ְוַאף־ ַחְסּדֹו,. ּבְ ִאם. י. ּכִ ֵתנּו,. ְתִפּלָ ּבִ ִלְפעֹל. ַדִאים. ּכְ ָאנּו. ֵאין. ׁשֶ

ה. ְתִפּלָ נּו.ְלַהְרּבֹות.ּבִ ּלָ י־ֵכן.ָאנּו.ְצִריִכין.ַלֲעׂשֹות.ֶאת.ׁשֶ ַעל־ּפִ

יְך.ָעֵלינּו.ַחְסּדֹו. ּלֹו.ְוַיְמׁשִ ה.ֶאת.ׁשֶ ַרְך.ַיֲעׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ִמיד,.ְוַהּשׁ ּתָ

ה. אֹות.מ"ז(..ְוִהּנֵ ן.ְלֵעיל.ּבְ מֹו.)ְוַעּיֵ יֵענּו.ְמֵהָרה.ְלַמַען.ׁשְ ְלַמֲענֹו.ְויֹוׁשִ

ִרית.זֹוִכין. ּקּון.ַהּבְ ַעל־ְיֵדי.ּתִ "ל(.ׁשֶ ִלּקּוֵשי.א'.ִסיָמן.ב'.ַהּנַ ם.)ּבְ ְמבָֹאר.ׁשָ

כֹוָרה,. ַלּבְ ָזָכה. ִרית. ַהּבְ ֶאת. ַמר. ָ ּשׁ ׁשֶ יֹוֵסף. ן. ּכֵ ְוַעל. ה.. ִלְתִפּלָ

ַנִים,. ׁשְ י. ּפִ כֹור.נֹוֵשל. ַהּבְ י. ּכִ ה.. ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת.ֲעבֹוַדת. ּבְ הּוא. ׁשֶ

ִחינֹות.. י.ּבְ ּתֵ ַנִים,.ׁשְ י.ׁשְ ּה.ּפִ ׁש.ּבָ ּיֵ ה.ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת.ֶחֶרב.ַהּתְ ה.ּבְ ּזֶ ׁשֶ

י. ּתֵ יִפּיֹות,.ׁשְ ִחיַנת.ֶחֶרב.ּפִ ֵאַלת.ְצָרָכיו'.ּבְ ל.ָמקֹום.ּוׁשְ ְבחֹו.ׁשֶ 'ׁשִ

ל. ּכָ י. ּכִ ָאִביו,. ְיצּוֵעי. ל. ִחּלֵ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ֵמְראּוֵבן. ָלה. ְוִנּשְ ּיֹות,. ּפִ

ם. ן.ׁשָ ה,.ַעּיֵ ִפּלָ ּנּו.ַהּתְ ִרית.נֹוְשִלין.ִמּמֶ ּבְ ַהּפֹוֵגם.ּבַ

ּומּוָבא. ּוְפִריָעה.. ִחּתּוְך. ִחיַנת. ּבְ ִמיָלה,. ִמְצַות. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ו. ֵעׂשָ ת. ְקִלּפַ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ִריָעה. ְוַהּפְ ָהָעְרָלה. ת. ִלּפַ ּקְ ׁשֶ

ֵני.ִמיֵני. ִרית,.ְוֵהם.ׁשְ ַגם.ַהּבְ ִחיַנת.ּפְ י.ֵהם.ּבְ ָמֵעאל,.ַהְינּו.ּכִ ְוִיׁשְ

י. ּכִ ה.. ְתִפּלָ ּבִ ק. ִהְתַחּזֵ ִמּלְ ָהָאָדם. ַעת. ּדַ ִלין. ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ ְקִלּפֹות.

י.הּוא. ּכִ מּוָרה,. ַהּגְ ָהָעְרָלה. ת. ְקִלּפַ ִחיַנת. ּבְ ֲעָמֵלק.הּוא. ו. ֵעׂשָ
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ָהָאָדם. ֵלב. ּוַמְשֶעה. ָלל. ּכְ ה. ְתִפּלָ ּבִ מֹוֶדה. ְוֵאינֹו. ר. ִעּקָ ּבָ ַפר. ּכָ

לֹום,.ְוַעל. ִפּלֹות.ֵהם.ָלִריק.ְוֵאיָנם.מֹוִעיִלים.ַחס.ְוׁשָ ל.ַהּתְ ּכָ ׁשֶ

ִחיַנת.ֲעבֹוַדת. הּוא.ּבְ כֹוָרה".ׁשֶ ו.ֶאת.ַהּבְ ֶבז.ֵעׂשָ ן.ֶנֱאַמר.ּבֹו."ַוּיִ ּכֵ

חֹוְתִכין.ֶאת.ָהָעְרָלה.ַהחֹוָפה.ַעל. "ל..ְוַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ּנַ ה.ּכַ ִפּלָ ַהּתְ

ִחיַנת. ּבְ ְך. ְוִנְמׁשָ תֹו.ָהָרָעה. ִלין.ְקִלּפָ ִרית,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ְמַבּשְ ַהּבְ

ִמיד.. ּתָ ה. ְתִפּלָ ּבִ ק. ְלִהְתַחּזֵ זֹוִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ּתִ

ִריָעה,. ַהּפְ עֹור. ת. ְקִלּפַ הּוא. ׁשֶ ה. ִנּיָ ׁשְ ה. ְקִלּפָ ֵיׁש. ֲעַדִין. ֲאָבל.

ְך.ָשעּות.ַאֵחר. ִנְמׁשָ ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָמֵעאל. ִיׁשְ ת. ִחיַנת.ְקִלּפַ ּבְ הּוא. ׁשֶ

לֹו. ְדֶמה. ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ה. ְתִפּלָ ּבִ ל. ֵ ְלִהְתַרּשׁ ב,. ּלֵ ּבַ

ְפָרש. ּבִ תֹו.. ִפּלָ ּתְ ֶאת. אי. ַוּדַ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַמע. ׁשָ ָבר. ּכְ ׁשֶ

ָבר. ּכְ ָאז.ִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ רֹוֶאה.ֵאיֶזה.ְצִמיַחת.ֶקֶרן.ְיׁשּוָעה,.ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ְך. ל.יֹוֵתר,.ְוֶזה.ִנְמׁשָ ּלֵ ל.ְלִהְתּפַ ֵ תֹו.ְוהּוא.ִמְתַרּשׁ ִפּלָ ָלה.ּתְ ִנְתַקּבְ

ַמע.ה'. י.ׁשָ ם."ּכִ ן.ַעל.ׁשֵ ְקָרא.ּכֵ ּנִ ָמֵעאל,.ׁשֶ ת.ִיׁשְ ִחיַנת.ְקִלּפַ ִמּבְ

ם.ָית.ְצלֹוֵתיְך'..ְוַעל־ְיֵדי. ֵ יל.ַהּשׁ ֶאל.ָעְנֵיְך",.ְוַתְרּגּומֹו:.'ֲאֵרי.ַקּבִ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ְוזֹוִכין. ַהּזֹאת. ה. ִלּפָ ַהּקְ ם. ּגַ ִלים. ְמַבּשְ ִריָעה. ּפְ ִמְצַות.

ִמיַחת.ֶקֶרן. ִמיד.ְוִלְהיֹות.מֹוֶדה.ַעל.ֶהָעָבר,.ַעל.ַהּצְ ה.ּתָ ְתִפּלָ ּבִ

ִנְגְמָרה. ֲעַדִין.לֹא. י. ּכִ ָלבֹוא.. ֶלָעִתיד. ְוִלְצעֹק. ָרָאה,. ׁשֶ ְיׁשּוָעה.

ְיֵמי. ל. ּכָ ְמֹאד. ְיׁשּועֹות. ה. ַהְרּבֵ ְצִריִכין. ָאנּו. ַוֲעַדִין. ׁשּוָעה,. ַהּיְ

ר. ֲאׁשֶ ָלבֹוא. ְצִריִכין. ָאנּו. ֶ ּשׁ ְלַמה. ָלבֹוא. ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד. ינּו,. ַחּיֵ
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ְלַהְרּבֹות. ְצִריִכין. ן. ּכֵ ְוַעל. ה,. ַהּזֶ ָלעֹוָלם. אנּו. ּבָ ֶזה. ִביל. ׁשְ ּבִ

ִמיד. ה.ּתָ ְתִפּלָ ּבִ

ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ְוָדְרׁשּו. ֳכי". ָמְרּדְ ב. ׁשָ "ַוּיָ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

י. ַאף־ַעל־ּפִ י. ּכִ ּוְלַתֲעִניתֹו'.. ּקֹו. ְלׂשַ ב. ָ ּשׁ 'ׁשֶ ִלְבָרָכה,.

סּוס. ַעל. יבּוהּו. ִהְרּכִ ׁשֶ זֹאת,. ּכָ ִנְפָלָאה. ְיׁשּוָעה. ָרָאה. ָבר. ּכְ ׁשֶ

ַעל־ ל. ֵ ִנְתַרּשׁ לֹא. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ְוכּו',. ְלָפָניו. ְוָקְראּו. ֶלְך. ַהּמֶ

ר. ֶאְסּתֵ "ַוּתֹוֶסף. ִתיב. ּכְ ר. ֶאְסּתֵ ֵאֶצל. ְוֵכן. תֹו.. ִפּלָ ִמּתְ ְיֵדי־ֶזה.

ֶאת. ְלַהֲעִביר. לֹו. ן. ְתַחּנֶ ַוּתִ . ְבּךְ ַוּתֵ ְוכּו'. ֶלְך. ַהּמֶ ִלְפֵני. ר. ַדּבֵ ַוּתְ

ֵהם. ׁשֶ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶנֶסת. ּכְ ַלל. ּכְ ַעל. ז. ְמַרּמֵ ְוֶזה. ְוכּו'.. ָהָמן". ָרַעת.

דֹוִלים. ּגְ ים. ְוִנּסִ ְיׁשּועֹות. רֹוִאין. ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו. ׁשֶ ר,. ֶאְסּתֵ ִחיַנת. ּבְ

ָבר.ָנְפָלה. ִחיַנת.ָהָמן.ֲעָמֵלק,.ּכְ ְשָרא.ַאֲחָרא,.ּבְ ַהּסִ ְוִנְפָלִאים,.ׁשֶ

י־ֵכן.ֵאיָנם. ָניו.ַעל.ָהֵעץ,.ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,.ְוָתלּו.אֹותֹו.ְוֶאת.ּבָ

ּובֹוִכים. ִלים. ּלְ ּוִמְתּפַ עֹוְמִדים. ֵהם. ַוֲעַדִין. ֶזה. ּבָ ִקים. ּפְ ִמְסּתַ

א.ִלְפֵני.ָאִביו,.ְלַהֲעִביר. ְתַחּשֵ ֵבן.ַהּמִ ַרְך.ּכְ ִנים.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ּוִמְתַחּנְ

ֵהר. ְזּכּו.ְלִהּשָ ּיִ הּוא.ִסְשָרא־ַאֲחָרא.ְלַגְמֵרי,.ׁשֶ ֶאת.ָרַעת.ָהָמן.ׁשֶ

ה. ְתִפּלָ ּבִ ל. ֵ ִמְתַרּשׁ ָהָאָדם. ׁשֶ ּכְ ּוֶבֱאֶמת. ְלַגְמֵרי.. ׁש. ְלִהְתַקּדֵ

הּו. ּזֶ ׁשֶ ה,. ַהְרּבֵ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ַעל. ּפָ ָבר. ּכְ ׁשֶ לֹו. ְדֶמה. ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת.

"ל,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ּנַ ִריָעה.ּכַ ת.ַהּפְ ָמֵעאל,.ְקִלּפַ ת.ִיׁשְ ִחיַנת.ְקִלּפַ ּבְ
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לֹום,. לּותֹו.ַחס.ְוׁשָ ַמר.ְיׁשּוָעתֹו.ְוִיְתָאֵרְך.ּגָ ב.ּגְ לֹום.ִנְתַעּכֵ ַחס.ְוׁשָ

ת. ִחיַנת.ְקִלּפַ ה,.ְוָאז.ַיֲחזֹר.ְוִיְתעֹוֵרר.ּבְ ְתִפּלָ ל.ּבִ ֵ ְתַרּשׁ ּנִ ֵמַאַחר.ׁשֶ

ת.ָהָעְרָלה.ְוֶיֱאשֹם.ִויַשְמֵשם. ִחיַנת.ְקִלּפַ הּוא.ּבְ ע.ׁשֶ ו.ָהָרׁשָ ֵעׂשָ

ְולֹא. 'ָמל. ֱאֶמת. ּבֶ ן. ּכֵ ְוַעל. ה.. ְתִפּלָ ּבִ ק. ִהְתַחּזֵ ִמּלְ ְלַגְמֵרי. ִלּבֹו.

לֹום,.חֹוֵזר.ְוֵנעֹור. י.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ַחס.ְוׁשָ ִאּלּו.לֹא.ָמל'.ּכִ ַרע.ּכְ ּפָ

ֵניֶהם. ׁשְ ְלַהֲעִביר. ְצִריִכין. ן. ּכֵ ַעל. "ל,. ַהּנַ ָהָעְרָלה. ת. ְקִלּפַ ם. ּגַ

ַנֲחלֹות,. ִהְלכֹות. ם,. ׁשָ "ל:. ּנַ ּכַ ִמיד. ּתָ ה. ְתִפּלָ ּבִ ק. ְלִהְתַחּזֵ ִלְזּכֹות. ֵדי. ּכְ

ֲהָלָכה.ד'.

צב

ַעְצמֹו. ֵלָמה,.ְלַהֲאִמין.ּבְ ֱאמּוָנה.ׁשְ ק.ְמֹאד.ּבֶ ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ

יָחתֹו. ְוׂשִ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ָבר. ּדָ ל. ּכָ ִלְפעֹל. ּכַֹח. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ

ֵלב.ָהָאָדם. ַעת.ּבְ ה.ִמיֵני.ֲחִליׁשּות.ַהּדַ ּמָ י.ֵיׁש.ּכַ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו..ּכִ ּבֵ

ֵני.ָאָדם.ִנְדֶמה. ַנְפׁשֹו.ְורֹב.ּבְ ל.ֶאָחד.יֹוֵדַע.ּבְ ר.ּכָ ֲאׁשֶ ִעְנָין.ֶזה,.ּכַ ּבְ

ה.. ְתִפּלָ ִקים.ּבִ ן.ֵאיָנם.ִמְתַחּזְ ֵאין.ָלֶהם.ּכַֹח.ָלֶזה,.ְוַעל.ּכֵ ָלֶהם.ׁשֶ

ִעְנָין. דֹוָלה.ְמֹאד.ּבָ יִגיָעה.ַוֲעבֹוָדה.ּגְ ַע.ּבִ ן.ְצִריִכין.ְלִהְתַיּגֵ ְוַעל.ּכֵ

ל.ַהְתָחלֹות. ְבִחיַנת:.ּכָ ַהְתָחָלה,.ּבִ ר.ַהְיִגיָעה.הּוא.ּבַ ה,.ְוִעּקַ ַהּזֶ

ָאז. י. ּכִ ּוְלִהְתּבֹוֵדד.. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְתִחיל. ּמַ ׁשֶ ֵעת. ּבְ ַהְינּו. ָקׁשֹות,.

ְוִהְתּבֹוְדדּותֹו.. תֹו. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ה. ֻעּלָ ּפְ ׁשּום. ָרָאה. לֹא. ֲעַדִין.
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ָנה. ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ּכֹחֹו. ָכל. ּבְ ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ּכְ ֲאָבל.

גֹון. ּכְ תֹו,. ְתִפּלָ ּבִ ָבר. ּדָ ֵאיֶזה. ִלְפעֹל. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַעד. ּוְלִהְתּבֹוֵדד.

ֶזה. ּבָ ק. ִמְתַחּזֵ הּוא. ָאז. ְוַנֲעָנה,. ָבר. ּדָ ֵאיֶזה. ַעל. ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ

ֵמַאַחר. תֹו,. ְתִפּלָ ּבִ ִלְפעֹל. ּכַֹח. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ַעְצמֹו. ּבְ ם. ּגַ ְלַהֲאִמין.

ה. ַרְך.ְוַנֲעָנה..ְוָאז.ַנֲעׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַמע.ַהּשׁ תֹו.ׁשָ ִפּלָ ם.ּתְ ּגַ רֹוֶאה.ׁשֶ ׁשֶ

י. ה,.ּכִ ִפּלָ ּבּוֵרי.ַהּתְ ַפע.ַעל.ְיֵדי.ּדִ ֶ ל.ַהּשׁ ֵלָמה.ְלַקּבֵ ִלי.ׁשְ ֶאְצלֹו.ּכְ

ַעל־ְיֵדי. ַהְינּו. ּדְ ָהֱאמּוָנה,. ַעל־ְיֵדי. ִלי.הּוא. ַהּכְ ִהְתַהּוּות. ר. ִעּקַ

תֹו. ִפּלָ ם.ּתְ ַרְך.ׁשֹוֵמַע.ּגַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַעְצמֹו.ׁשֶ ם.ּבְ ֲאִמין.ּגַ ּמַ ׁשֶ

ִכְתֵבי. ּבְ ּומּוָבא. ַנִים.. ׁשְ י. ּפִ נֹוֵשל. כֹור. ַהּבְ ֶ ּשׁ ַמה. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ֶהם. ּבָ ֵיׁש. ַההֹוָלדֹות. ָכל. ּבְ י. ּכִ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י.

עֹות. ּפָ ל.ַההֹוָלדֹות.ְוָכל.ַהַהׁשְ י.ּכָ כֹור,.ַהְינּו.ּכִ ֵחֶלק.ֵמהֹוָלַדת.ַהּבְ

ִחיַנת. ִמּבְ ְך. ִנְמׁשָ כֹור. ַהּבְ ְוהֹוָלַדת. ה,. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ִכין. ִנְמׁשָ

תֹו,. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ְרֵאִלי. ִיׂשְ ִאיׁש. ּפֹוֵעל. ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה. ה. ֻעּלָ ַהּפְ

ה.ֶאְצלֹו. ִמיד.ְוַנֲעׂשֶ ל.ּתָ ּלֵ ק.ֱאמּוָנתֹו.ְלִהְתּפַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְתַחּזֵ ׁשֶ

ר. ֲאׁשֶ ְבָכל. ַנִים. ׁשְ י. ּפִ כֹור. ַהּבְ נֹוֵשל. ן. ּכֵ ְוַעל. "ל.. ּנַ ּכַ ְוכּו'. ִלי. ּכְ

ע.לֹו.ַעל־ְיֵדי. ּפָ ר.ִנְמָצא.ְונֹוָלד.ְוִנׁשְ ָכל.ָמה.ֲאׁשֶ י.ּבְ ֵצא.לֹו..ּכִ ִיּמָ

תֹו,. ְתִפּלָ ַעל.ּבִ ּפָ ה.ָהִראׁשֹוָנה.ׁשֶ ֻעּלָ ֶזה.ֵחֶלק.ֵמַהּפְ ה.ֵיׁש.ּבָ ִפּלָ ּתְ

ל. ּכָ ֶנֶגד. ּכְ ן.ֵיׁש.לֹו.ֵחֶלק. ּכֵ כֹור,.ְוַעל. ִחיַנת.הֹוָלַדת.ַהּבְ ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ
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כֹוָרה. ַהּבְ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ ֵאר.ַרּבֵ ן.ּבֵ ֶאָחד.ְוֶאָחד..ְוַעל.ּכֵ

ִעְנַין. הּוא. כֹור. ַהּבְ ּלֹוֵקַח. ׁשֶ ַנִים. ׁשְ י. ּפִ ְוִעְנַין. ה,. ִפּלָ ַהּתְ הּוא.

ֵאַלת. ּוׁשְ ָמקֹום. ל. ׁשֶ ְבחֹו. ׁשִ ה.. ִפּלָ ַהּתְ ּבְ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ִחינֹות. ּבְ י. ּתֵ ְ ַהּשׁ

ְך. ְוַאַחר־ּכָ קֹוֵדם. ָמקֹום. ל. ׁשֶ ְבחֹו. ׁשִ ִסּדּור. י. ּכִ "ל.. ּנַ ּכַ ְצָרָכיו.

יִרין. ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ֶזה.. ִעְנָין. ן. ּכֵ ם. ּגַ הּוא. ְצָרָכיו. ֵאַלת. ׁשְ

ֲחָסִדים. ּגֹוֵמל. ְוכּו'. ֲאבֹוֵתינּו. ֱאלֵֹהי. הּוא. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ָבָחיו. ׁשְ ּבִ

ַעל־ְיֵדי־ ִמיד.ׁשֶ ָתם.ּתָ ִפּלָ ַמע.ּתְ ֶהם.ֶחֶסד.ְוׁשָ ַמל.ִעּמָ ּגָ שֹוִבים.ׁשֶ

ק.ֶאְצֵלנּו.ָהֱאמּוָנה. עֹוָלם,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְתַחּזֵ מֹו.ּבָ ֶזה.ִנְתַיֵחד.ׁשְ

ֵאַלת.ְצָרֵכינּו. ׁשְ ֵתנּו.ּבִ ִפּלָ ַמע.ּתְ ם.ָעֵלינּו.ְוִיׁשְ ַרֵחם.ּגַ ּיְ ַעְצֵמנּו.ׁשֶ ּבְ

ה. ַצּוֵ ְוכּו'. ֶקֶדם. יֵמי. ּבִ יֵמיֶהם. ּבִ . ַעְלּתָ ּפָ "ּפַֹעל. תּוב:. ּכָ ׁשֶ ְוֶזה 

יֵמי.ֲאבֹוֵתינּו. .ּבִ ַעְלּתָ ּפָ מֹו.ׁשֶ ְיׁשּועֹות.ַיֲעקֹב".ְוכּו',.ַהְינּו.ּכְ

ה.ְיׁשּועֹות.ַיֲעקֹב. ן.ַצּוֵ דֹולֹות,.ּכֵ ים.ִויׁשּועֹות.ּגְ יָת.ָלֶהם.ִנּסִ ְוָעׂשִ

ַעת. ּדַ ְלַהֲחִליׁש. ָבר. ּדָ ַעל. ַהּבַ ָיכֹול. ִלְפָעִמים. ַאְך. ה.. ַעּתָ ם. ּגַ

ה. ַהְרּבֵ ֲעלּו. ּפָ ְוַרּבֹוֵתינּו. ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ָהָאָדם,.

ְפַעל. ּתִ ׁשֶ ר. ֶאְפׁשָ ֵאיְך. מֹוָך. ּכָ רּוַע. ּגָ ִאיׁש. ֲאָבל. ָתם,. ְתִפּלָ ּבִ

ַרְך.ׁשֹוֵמַע. ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ֱאֶמת.לֹא.ֵכן.הּוא..ּכִ ְתָך..ֲאָבל.ּבֶ ְתִפּלָ ּבִ

תֹו. ׁשָ ּקָ ָרֵאל.ִלְפעֹל.ּבַ ׂשְ ָכל.ֶאָחד.ִמּיִ ה.ְוֵיׁש.ּכַֹח.ּבְ ל.ּפֶ ת.ּכָ ִפּלַ ּתְ

מֹו. ּכְ ֱאֶמת. ּבֶ ֵאָליו. ל. ּלֵ ִיְתּפַ ִאם. ַרְך. ִיְתּבָ ֶאְצלֹו. ַרֲחִמים. ּבְ
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ִיְקָרֻאהּו. ר. ֲאׁשֶ ְלכֹל. קֹוְרָאיו. ְלָכל. ם. ֵ ַהּשׁ "ָקרֹוב. תּוב:. ּכָ ׁשֶ

יר.ֶאת. ים.ֶאל.ִלּבֹו.ּוְלַהְזּכִ ׂשִ ּיָ ן.ָצִריְך.ָהָאָדם.ׁשֶ ֶבֱאֶמת",.ְוַעל.ּכֵ

ם.ְוָעָנה.אֹותֹו. ֵ ָרה.ֶאל.ַהּשׁ ָעִמים.ָקָרא.ִמּצָ ה.ּפְ ּמָ ּכַ ֶ ַעְצמֹו.ַמה.ּשׁ

יעֹו. ה.ַוה'.יֹוׁשִ ְתִפּלָ ה.ּבִ ם.ַעּתָ ק.ּגַ יעֹו,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְתַחּזֵ ְוהֹוׁשִ

ם. "ל:.ׁשָ ּנַ ּכַ

צג

ינֹו. יָחה.ּבֵ ִלְכאֹוָרה ֵיׁש.ְלַהְקׁשֹות.ַעל.ִעְנַין.ִהְתּבֹוְדדּות.ְוׂשִ

ּפְֹך. ִלׁשְ יֹום. ָכל. ּבְ ֶאָחד. ל. ּכָ ִריְך. ּצָ ׁשֶ קֹונֹו,. ְלֵבין.

ַרְך,. הּו.ְלָקְרבֹו.ַלֲעבֹוָדתֹו.ִיְתּבָ ַזּכֵ ּיְ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ יחֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ׂשִ

יִקים. ּדִ ַהּצַ ל. ּכָ ׁשֶ ָמָצאנּו. ְוֵכן. ָעִמים,. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ְלֵעיל. ְמבָֹאר. ּכַ

ִפּלֹות. ּתְ ה. ּמָ ּכַ ֶזה. ַעל. ְוָיְסדּו. ֶזה. ּבָ ן. ּכֵ ם. ּגַ ָעְסקּו. ְדמֹוִנים. ַהּקַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ְזּכּו.ְלִהְתָקֵרב.ְלַהּשׁ ּיִ ֶצר.ָהָרע,.ְוׁשֶ ֵצל.ֵמַהּיֵ ִלְזּכֹות.ְלִהּנָ

ה. ים.ָמֵלא.ִמּזֶ ִהּלִ ַרְך.ְוָכל.ֵסֶפר.ּתְ ּוְלִיְרָאה.ּוְלַאֲהָבה.אֹותֹו.ִיְתּבָ

יֵבנּו.ְוַכּיֹוֵצא.. גֹון.ֲהׁשִ דֹוָלה,.ּכְ י.ְכֶנֶסת.ַהּגְ ִפּלֹות.ֵמַאְנׁשֵ ְוֵכן.ַהּתְ

ה,.ֲהלֹא.ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.'ַהּכֹל. ְוִלְכאֹוָרה.ָקׁשֶ

ְך.ַעל־ֶזה. ּיָ ׁשַ ֵאיְך. ן. ּכֵ ְוִאם. ַמִים'. ׁשָ ְרַאת. ִמּיִ ַמִים.חּוץ. ׁשָ יֵדי. ּבִ

ַאְך. ָלנּו.. ַרק. ִחיָרה. ַהּבְ ָמַסר. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵמַאַחר. ה. ִפּלָ ּתְ

ר. י.ִאי.ֶאְפׁשָ ל.ָהָאָדם..ּכִ ִחיָרה.ׁשֶ ר.ַהּבְ ַעְצמֹו.ִעּקַ ֱאֶמת.ֶזה.ּבְ ּבֶ
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ְלַמה. ְוָלבֹוא. ּשֹוב. ּבַ ְוִלְבֹחר. ָרע. ּבָ ִלְמֹאס. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ִלְזּכֹות.

י.ִאם. ִחיָרתֹו,.ּכִ ֶזה.ָהעֹוָלם.ַעל־ְיֵדי.ּבְ ִריְך.ָהָאָדם.ָלבֹוא.ּבְ ּצָ ֶ ּשׁ

ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו. יחֹות.ּבֵ ְתִפּלֹות.ְוַתֲחנּוִנים.ְוׂשִ ה.ּבִ ְרּבֶ ּיַ ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ

הּו.ְלָקְרבֹו.ַלֲעבֹוָדתֹו. ַזּכֵ ּיְ ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְמֹאד.ְמֹאד.ְלַהּשׁ ַהְרּבֵ

ַרְך. ִיְתּבָ

ל.ָחִסיד.ֵאֶליָך. ל.ּכָ ּלֵ ִיְתּפַ י."ַעל.זֹאת. ּכִ ה.. ִפּלָ ר.ַהּתְ ְוֶזהּו ִעּקַ

יעּו".. ַיּגִ לֹא. ֵאָליו. ים. ַרּבִ ַמִים. ֶשף. ְלׁשֵ ַרק. ְמצֹא. ְלֵעת.

ין. אּוְבּתִ ֵהם.ּתְ ידֹוִנים.ׁשֶ ים.ַהּזֵ ֶשף.ַמִים.ַרּבִ ְשפּוהּו.ׁשֵ ִיׁשְ ּלֹא. ׁשֶ

ים. ְשפּו.ַרּבִ ָכל.ֵעת..ּוְכָבר.ִנׁשְ ֹוְשִפין.ּבְ ַהאי.ָעְלָמא.ַהּשׁ ין.ּדְ יׁשִ ּבִ

בּוָנה. ים.ְמֹאד.ַעל.ָיָדם.ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן,.ְוֵאין.ָחְכָמה.ְוֵאין.ּתְ ַרּבִ

ם. ֵ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְלַהּשׁ ִפּלָ ם.ַרק.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ֶנְגּדָ ְוֵאין.ֵעָצה.ַלֲעֹמד.ּכְ

ַעל. ּבַ הּוא. ָהָאָדם. ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ י. ּכִ ֵמֶהם.. יֵלהּו. ּצִ ּיַ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ

ם. ֵ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְלַהּשׁ ִפּלָ ר.הּוא.ּתְ י־ֵכן.ָהִעּקָ ִחיָרה,.ַאף־ַעל־ּפִ ּבְ

ׁש.לֹו.ּכַֹח.ִלְבֹחר. ּיֵ ֶכל,.ׁשֶ ַהּשֵׂ ִחיָרה.הּוא.ּבְ י.ַהּבְ ַרְך.ַעל.ֶזה..ּכִ ִיְתּבָ

ִאם. י. ּכִ ּכַֹח. לֹו. ֵאין. ָהָאָדם. ֶכל. ׂשֵ ַאְך. ָרע.. ּבָ ְוִלְמֹאס. ּשֹוב. ּבַ

ִפירֹות. ּכְ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ִלּפֹות,.ׁשֶ ְוַהּקְ ֲאוֹות. ל.ַהּתַ ּוְלַבּשֵ ְלַהְכִניַע.

ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ ֵיׁש. ם. ָ ּשׁ ׁשֶ ִלים,. ּכֵ ִביַרת. ׁשְ ִחיַנת. ִמּבְ ִאים. ַהּבָ

ָבה. ַמֲחׁשָ ם.ּבְ ּלָ י.ּכֻ ֶכל,.ּכִ ֵהם.ִניצֹוֵצי.ַהּשֵׂ ים.ׁשֶ דֹוׁשִ ִניצֹוצֹות.ַהּקְ
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ּוְמִניעֹות. ַאֲחָרִנין. ְוִסְשִרין. ְלּבּוִלים. ּבִ ֵיׁש. ֲאָבל. ִרירּו.. ִאְתּבְ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ם. ָ ּשׁ ׁשֶ נּוי,. ַהּפָ ָחָלל. ִחיַנת. ִמּבְ ִאים. ַהּבָ ה. ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ

י.ִאם.ַעל־ְיֵדי. ֶכל.ְוָחְכָמה,.ּכִ ִלְמצֹא.ֱאלֹהּותֹו.ַעל־ְיֵדי.ׁשּום.ׂשֵ

ִחיַנת. הּוא.ּבְ ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ס"ד(,.ׁשֶ ְמבָֹאר.ּבְ ֱאמּוָנה.ְלַבד.)ּכַ

ִלּפֹות. יֵלהּו.ֵמַהּקְ ּצִ ּיַ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ּוְזָעקֹות.ְלַהּשׁ ִפּלָ ּתְ

ם. ָ ִכין.ִמּשׁ ְמׁשָ ֶצר.ָהָרע.ַהּנִ ְוַהּיֵ

ל. ָכל.יֹום.ִיְצרֹו.ׁשֶ ְוַעל ֶזה.ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.ּבְ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְוִאְלָמֵלא. ָעָליו. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ָאָדם.

ְרׁשֹו. ׁשָ ְך.ּבְ ְמׁשָ ה.ַהּנִ ֶצר.ָהָרע.ַהּזֶ י.ֵמַהּיֵ ָידֹו..ּכִ עֹוְזרֹו.ָהָיה.נֹוֵפל.ּבְ

ֹאֶפן. ׁשּום. ּבְ ֵצל. ְלִהּנָ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. נּוי. ַהּפָ ָחָלל. ִחיַנת. ִמּבְ ם,. ָ ִמּשׁ

ַעל־ְיֵדי. ִאם. י. ּכִ ְלַבד,. ַעְצמֹו. ֶכל. ׂשֵ ּבְ ָהָאָדם. ִחיַרת. ּבְ ְיֵדי. ַעל.

ה. ְתִפּלָ ן.ְצִריִכין.ְלַהְרּבֹות.ְמֹאד.ְמֹאד.ּבִ א,.ְוַעל.ּכֵ ַמּיָ ׁשְ א.ּדִ ְעּתָ ִסּיַ

ֶכל,. ׂשֵ ׁשּום. מֹוִעיל. ֵאין. ם. ׁשָ י. ּכִ ּנּו,. ִמּמֶ ֵצל. ְלִהּנָ ְוַתֲחנּוִנים.

ַחס. יֹוֵתר. ּבְ ם. ׁשָ ָקִעין. ִנׁשְ ְוָחְכָמה. ֶכל. ׂשֵ ַעל־ְיֵדי. א,. ַרּבָ ַאּדְ

ר.הּוא. ִסיָמן.ס"ד(.ַרק.ָהִעּקָ ְדָבָריו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ּבְ ם.ּבִ ְמבָֹאר.ׁשָ לֹום,.)ּכַ ְוׁשָ

הּוא. ַעְצמֹו. ּבְ ֶזה. ּוֶבֱאֶמת. ה.. ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ָהֱאמּוָנה.

ּכַֹח. ְלָהָאָדם. ׁש. ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה. ַהְינּו. ּדְ ִחיָרה.. ַהּבְ ּכַֹח. ְיסֹוד. ר. ִעּקַ

ְלַבד. ֱאמּוָנה. ַעל. ְוִלְסֹמְך. ְלַגְמֵרי. ְכלֹו. ׂשִ ל. ְלַבּשֵ ִחיָרה. ַהּבְ
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ֶצר.ָהָרע. י.ַהּיֵ ַרְך..ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְלַהּשׁ ְתִפּלָ ּוְלַהְרּבֹות.ּבִ

ה.ַעל.ָהָאָדם..ַאף־ ם.ֶזה.ָקׁשֶ ּגַ ְך.ַעד.ׁשֶ ל.ּכָ ם.ֵלב.ָהָאָדם.ּכָ ְמַעּקֵ

ל. ַעם.ֶאת.ּכָ ָכל.ּפַ ָבר.ַקל.ְמֹאד.ָלׂשּוַח.ּבְ ֱאֶמת.הּוא.ּדָ ּבֶ י.ׁשֶ ַעל־ּפִ

ַעל. ָפָניו. ִמּלְ ׁש. ּוְלַבּקֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ְלָבבֹו. ִעם. ר. ֲאׁשֶ

ַעת. ּדַ ם. ּוְמַעּקֵ ל. ְמַבְלּבֵ ָבר. ּדָ ַעל. ַהּבַ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ַנְפׁשֹו,.

ה. ִפּלָ ּתְ ל. ׁשֶ ֶזה. ִעְנָין. רֹב. י. ַעל־ּפִ ׁשֶ ַעד. ְך. ּכָ ל. ּכָ ָהָאָדם.

ָהֲעבֹודֹות. ל. ִמּכָ יֹוֵתר. ם. ְלַקּיֵ ָהָאָדם. ַעל. ה. ָקׁשֶ ְוִהְתּבֹוְדדּות.

ֱאמּוָנה. לֹו. ֵאין. ׁשֶ ֱאמּוָנה,. ֶחְסרֹון. ֵמֲחַמת. ֶזה. ְוָכל. ָקׁשֹות..

ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ַמֲאַמר. ּכְ ַהּכֹל. ִויסֹוד. ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ֱאמּוָנתֹו. ּבֶ יק. "ְוַצּדִ ַאַחת. ַעל. ְוֶהֱעִמיָדן. ֲחַבּקּוק. א. ּבָ ִלְבָרָכה:.

ִיְחֶיה".

י.ִמי. ל.ָהָאָדם..ּכִ ִחיָרה.ׁשֶ ר.ּכַֹח.ַהּבְ ַעְצמֹו.ִעּקַ ֶזה.ּבְ ן.ּבָ ְוַעל ּכֵ

ר. ָהִעּקָ ּבֹוֵחר. הּוא. ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ַחּיִ ּבְ ִלְבֹחר. ּזֹוֶכה. ׁשֶ

י"..ְוָאז. ֶרְך.ֱאמּוָנה.ָבָחְרּתִ ְבִחיַנת:."ּדֶ ה.ּבִ ֶדֶרְך.ֱאמּוָנה.ּוְתִפּלָ ּבְ

ִלְפֵני. יחֹות. ְוׂשִ ְתִפּלֹות. ּבִ ה. ּוַמְרּבֶ ֵלָמה. ׁשְ ֱאמּוָנה. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ֱאֶמת,. ּבֶ ֵאָליו. ָלׁשּוב. הּו. ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ִכין. ְמׁשָ ַהּנִ ַאֲחָרא. ְוִסְשָרא. ִלּפֹות. ַהּקְ ל. ּכָ ל. ּוְמַבּשֵ יק. ַמְמּתִ

ם. ֵ נּוי,.ֲאַזי.עֹוְזרֹו.ַהּשׁ ל.ָחָלל.ַהּפָ ְמצּום.ׁשֶ ִחיַנת.ַהּצִ ן.ִמּבְ ְרׁשָ ׁשָ ּבְ
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תֹוָרה.ּוִמְצוֹות,.ּוֵמִאיר. ַרְך.ּבְ ה.ַלֲעבֹד.אֹותֹו.ִיְתּבָ ְזּכֶ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ִיְתּבָ

ַמה. ַוֲעבֹוָדה. תֹוָרה. ּבְ ְלָהִבין. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַעד. תֹוָרתֹו. ּבְ ֵעיָניו.

ל. ּוְמַבּשֵ ַמְכִניַע. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְלָהִבין.. י. ֱאנֹוׁשִ ֶכל. ׂשֵ ּבְ ר. ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ

ִחיַנת. ִמּבְ ן. ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ִכין. ְמׁשָ ַהּנִ ַאֲחָרא. ְוִסְשָרא. ִלּפֹות. ַהּקְ ל. ּכָ

ה..ּוֵמֲחַמת. ָ ֻדּשׁ ל.ִניצֹוצֹות.ַהּקְ ם.ּכָ ָ ִלים.ּוַמֲעֶלה.ִמּשׁ ִביַרת.ּכֵ ׁשְ

ְרׁשֹו.ִמּתֶֹקף. ׁשָ ן.ּבְ ם.ּכֵ ְך.ּגַ ַעְצמֹו.ִנְמׁשָ ִלים.ּבְ ִביַרת.ּכֵ ִחיַנת.ׁשְ ּבְ ׁשֶ

ּוְכָבר. ְפִנים.. ּבִ ְמבָֹאר. ּכַ נּוי. ַהּפָ ָחָלל. ִחיַנת. ּבְ ל. ׁשֶ ְמצּום. ַהּצִ

ל. ׁשֶ ְמצּום. ַהּצִ ֶזה. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ יק. ְלַהְמּתִ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ֵאר. ִנְתּבָ

ְוכּו'. ִניעֹות. ְוַהּמְ ִלּפֹות. ַהּקְ ֵאּלּו. ם. ּגַ לּו. ּשְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ )ַעד. נּוי. ַהּפָ ָחָלל.

ִחיַנת.ֱאמּוָנה,. הּוא.ּבְ ה.ׁשֶ ִפּלָ י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ם(.ּכִ ָ ִניָקָתם.ִמּשׁ ּיְ ׁשֶ

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ְצוֹות,.ׁשֶ ְוַהּמִ ל.ַהּתֹוָרה. ּכָ ל. ר.ְיסֹוד.ׁשֶ ִעּקַ ן. ַעל־ּכֵ

ל. ִחיַנת:."ּכָ ּבְ ה.ֶוֱאמּוָנה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ן.ַרק.ַעל. ּכֵ ם. ּגַ ֶכל,.הּוא. ׂשֵ

ִחיָרה. ל.ּכַֹח.ַהּבְ ר.ְיסֹוד.ּכָ ֶזה.ִעּקַ ן.ּבָ ִמְצֹוֶתיָך.ֱאמּוָנה"..ְוַעל.ּכֵ

דֹון.ֲהָלָכה.ג'.אֹות.ז'. ּקָ ם,.ִהְלכֹות.ּפִ "ל:.ׁשָ ּנַ ּכַ

צד

ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב. ִלְזּכֹות. ַהּקֶֹדׁש,. ֶאל. ת. ָלֶגׁשֶ ָהרֹוֶצה. ל  ּכָ

ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ יָחה. ְוׂשִ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ר. ָהִעּקָ ַרְך,. ִיְתּבָ

ֵבד. ּכָ ַעְצמֹו. ּבְ ֶזה. ם. ּגַ ָעִמים..ֲאָבל. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ָבר. ּכְ ְמבָֹאר. ּכַ קֹונֹו.
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ּבּוִרים.ְוֵאינֹו.יֹוֵדַע. ֵאין.לֹו.ׁשּום.ּדִ ַעל.ָהָאָדם.ְמֹאד.ְוִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ

ל.ִעּמֹו. ּבֹו.ּבַ ּלִ ָעִמים.ִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ר,.ּוְברֹב.ּפְ ַהְתִחיל.ְלַדּבֵ ה.ּלְ ִמּמַ

ִהְתעֹוְררּות. ׁשּום. ִלי. ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ ֵהם. ּבּוִרים. ּדִ ֵאיזֹו. ר. ְיַדּבֵ ְוִאם.

ּתֹוֵקק. ִיׁשְ ַרק. ם.. ִאּלֵ ּכְ ַלֲעֹמד. ה. ְתִחּלָ ּבִ ְצִריִכין. ן. ּכֵ ְוַעל. ב.. ַהּלֵ

ים. ַחּמִ ּבּוִרים. ּדִ לֹו. יַע. ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ רֹום. ַלּמָ ֵעיָניו. ְוִיְתֶלה. ה. ִויַצּפֶ

עֹוָלם.ּוְלֵהיָכן. ְעּתֹו.ֵהיֵשב..ֵהיָכן.הּוא.ּבָ ב.ּדַ ֵ ִויַיּשׁ ַגֲחֵלי.ֵאׁש,. ּכְ

ל. ְתַרֵחק.ּכָ ּנִ ׁש.ַעל.ַנְפׁשֹו.ׁשֶ ּיֵ ִנְתָעה,.ְוֹגֶדל.עֶֹצם.ָהַרֲחָמנּות.ׁשֶ

ׂש. ְלַחּפֵ ָצִריְך. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ַרק. ַמִים,. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֵמָאִביו. ְך. ּכָ

ׁש.ּבֹו.ֲעַדִין.ְוכַֹח.ּוְזכּות. ּיֵ ֻקּדֹות.שֹובֹות.ׁשֶ ם.ַהּנְ ַעְצמֹו.ּגַ ְוִלְמצֹא.ּבְ

יל.אֹותֹו.ָהָרע. ַיּפִ ּלֹא. ְכֵדי.ׁשֶ ּבִ ָען.ֲעֵליֶהם. ׁשְ ַהּנִ יֵקי.ֱאֶמת. ּדִ ַהּצַ

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ֲאָבל. לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ְלַגְמֵרי. ַעְצמֹו. ְלָיֵאׁש. ּלֹו. ׁשֶ

ְוַלֲעֹמד. יו,. ּפִ ח. ִיְפּתַ לֹא. ם. ּוְכִאּלֵ ּוְכָרׁש. ַדל. ּכְ ַיֲעֹמד. ַרְך. ִיְתּבָ

ּבּוִרים. ּדִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו. יַע. ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ ּתֹוֵקק. ּוְלִהׁשְ ּוְלַצּפֹות.

ַהּתֹוָרה,. ת. ַ ְקֻדּשׁ ַעְצמֹו. ַעל. יְך. ְלַהְמׁשִ ּיּוַכל. ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ים,. ַחּמִ

ר. ֲאׁשֶ ַעד. ַהּתֹוָרה,. ְבֵרי. ּדִ ֶאת. ם. ּוְלַקּיֵ ל. ְלַקּבֵ ה. ֵמַעּתָ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

דֹול. ּגָ ְלִהְתעֹוְררּות. ְך. ַאַחר־ּכָ זֹוֶכה. ַעְצמֹו. ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.

ה. ּדּוִמּיָ י. "ֶנֱאַלְמּתִ ְבִחיַנת:. ּבִ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲחִמימּות. ּבַ ר. ּוְמַדּבֵ

י. ִקְרּבִ ּבְ י. ִלּבִ ְוָקא."ַחם. ּדַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוכּו',. ִמּשֹוב". יִתי. ֶהֱחׁשֵ

ְלׁשֹוִני". י.ּבִ ְרּתִ ּבַ ֲהִגיִגי.ִתְבַער.ֵאׁש.ּדִ ּבַ
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ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ְרׁשּו. ּדָ ׁשֶ ַמ"ל. ַחׁשְ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

לֹות'.ְוָדְרׁשּו.עֹוד.'ַחּיֹות.ֵאׁש. ים.ְמַמּלְ ים.ָחׁשֹות.ִעּתִ 'ִעּתִ

ים. ָחׁשִ ׁשֶ ּבּור.הּוא.ַעל־ְיֵדי. ַהּדִ ּקּון. ּתִ ר. ִעּקַ ׁשֶ ַהְינּו. לֹות'.. ְמַמּלְ

ָרצֹון. ּתֹוְקִקין.ּבְ יו..ַרק.ִמׁשְ ח.ּפִ ם.לֹא.ִיְפּתַ ִאּלֵ ה.ּכְ ִחּלָ ְוׁשֹוְתִקין.ּתְ

דֹול,. ּגָ ַרֲחָמנּות. ּבְ ַעְצמֹו. ַעל. ּוְמַרֲחִמין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָחָזק.

ָכל. ּבְ ָעָליו. ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות. ֹגֶדל. ַנְפׁשֹו. ּבְ יֹוֵדַע. ֶאָחד. ל. ּכָ ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ַעד. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַרֲחֵמי. ִנְתעֹוְרִרין. ְיָקא. ּדַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ֵעת..

"ּוֵמָעָפר. ְבִחיַנת:. ּבִ ְקָצת,. ר. ּוְלַדּבֵ ְלַצְפֵצף. ְתִחיִלים. ּמַ ׁשֶ

ים. ַחּמִ ְלִדּבּוִרים. ְך. ַאַחר־ּכָ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַעד. ַצְפֵצף".. ּתְ ִאְמָרֵתְך.

זֹוֶכה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. לֹות.. ְמַמּלְ ֵאׁש. ַחּיֹות. ִחיַנת. ּבְ ֵאׁש. ַגֲחֵלי. ּכְ

ַהּתֹוָרה. ַלת. ַקּבָ ְוִלְבִחיַנת. ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל. ְלִהְתָקֵרב. ְך. ַאַחר־ּכָ

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:. ֶ ִחיַנת.ַמה.ּשׁ ֵלמּות..ְוֶזה.ּבְ ׁשְ ּבִ

ה. ָ ֲחִמּשׁ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. "ְך. ַמְנַצּפַ י. ּכִ ֲאָמרּום.. צֹוִפים. "ְך. ַמְנַצּפַ

ה,. ה.מֹוָצאֹות.ַהּפֶ ָ ִחיַנת.ֵאׁש.ְוֵהם.ׁשֶֹרׁש.ֲחִמּשׁ ֵהם.ּבְ בּורֹות.ׁשֶ ּגְ

ּזֹוִכים.ָלֶזה.ַעל־ ַגֲחֵלי.ֵאׁש..ׁשֶ ים.ּכְ ּבּוִרים.ַחּמִ ִחיַנת.ַהּדִ ה.ּבְ ּזֶ ׁשֶ

י. ְלַחְסּדֵ ים. ּוְמַחּכִ ּוְמַיֲחִלים. ְוצֹוִפים. ה. ִחּלָ ּתְ ֹוְתִקים. ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי.

ִעי".. ה.אֹוִחיָלה.ֵלֱאלֵֹהי.ִיׁשְ ה'.ֲאַצּפֶ ְבִחיַנת:."ַוֲאִני.ּבַ ם,.ּבִ ֵ ַהּשׁ

ְוָקא. ִחיַנת:."שֹוב.ְוָיִחיל.ְודּוָמם.ִלְתׁשּוַעת.ה'",.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ּדַ ּבְ

"ֵאין. ִחיַנת:. ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ ְוֶזה. "ל.. ַהּנַ ּבּוִרים. ַהּדִ ֵלמּות. ִלׁשְ זֹוִכים.
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ּבּור,. ַהּדִ ר. ְוֶהְעּדֵ ִתיָקה. ְ ַהּשׁ ִחיַנת. ּבְ ְוכּו',. ָבִרים". ּדְ ְוֵאין. ֹאֶמר.

ָכל.ָהָאֶרץ.ָיָצא. ִחיַנת:."ּבְ ה.ּבְ ּזֶ חּול.ׁשֶ ְקָוה.ְוַהּיִ ַרק.ַעל־ְיֵדי.ַהּתִ

ם,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה:."ּוִבְקֵצה. ֵ י.ַהּשׁ ׁשֹון.ִקּוּוי.ְוִיחּול.ְלַחְסּדֵ ם".ִמּלְ ַקּוָ

ִריָאה. ַהּבְ ֵסֶדר. ּבְ ֶ ּשׁ ַמה. ִחיַנת. ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ ְוֶזה. יֶהם".. ִמּלֵ ֵתֵבל.

ַכת. ִחיַנת.ֶחׁשְ ְך.הּוא.ּבְ י.ַהֹחשֶׁ ְיָלה.קֹוֵדם.ָלאֹור..ּכִ ְך.ְוַהּלַ ַהֹחשֶׁ

ּקֹוֵדם. ׁשֶ ִתיָקה. ְ ַהּשׁ ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ּבּור,. ַהּדִ ר. ְוֶהְעּדֵ ַעת. ַהּדַ

ִחיַנת. ְיָלה.ָאז.הּוא.ּבְ ּלַ י.ּבַ "ל..ּכִ ִחיַנת.ָח"ׁש.ַמ"ל.ַהּנַ ְלִדּבּור,.ּבְ

ִבי. ּכָ ְבִחיַנת:."ַעל.ִמׁשְ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ּתֹוְקקּות.ְוִכּסּוִפין.ְלַהּשׁ ִהׁשְ

ָרה. י".ְוכּו',.ְוֶנֱאַמר:."ֶאְזּכְ ָאֲהָבה.ַנְפׁשִ י.ֵאת.ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ילֹות.ּבִ ַבּלֵ

ְך.זֹוִכין.ַעל־ יָחה".ְוכּו'..ְוַאַחר־ּכָ ְיָלה.ִעם.ְלָבִבי.ָאׂשִ ְנִגיָנִתי.ַבּלָ

ר.ָהאֹור. ֵהם.ִעּקַ ּבּוִרים.ׁשֶ ֵלמּות.ַהּדִ הּוא.ׁשְ ְיֵדי־ֶזה.ְלאֹור.יֹום.ׁשֶ

ָבֶריָך.ָיִאיר". ַתח.ּדְ ְבִחיַנת:."ּפֶ ּבִ

ֶכף. י.ּתֵ ָלל..ּכִ ָעה.ּכְ ָ ר.ִלְדֹחק.ֶאת.ַהּשׁ י.ִאי.ֶאְפׁשָ ָלל, ּכִ ְוַהּכְ

ָאז. ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב. רֹוִצין. ׁשֶ ּכְ

ָעה.ַחס. ָ ַהּשׁ ּלֹא.ִלְדֹחק.ֶאת. ׁשֶ ֵהר.ְמֹאד.ֵמֲהִריָסה,. ִלּזָ ְצִריִכין.

לֹום.הּוא.ַרק.ַעל־ְיֵדי־ ְתָקאֹות.ַחס.ְוׁשָ י.רֹב.ַהַהְרּפַ לֹום,.ּכִ ְוׁשָ

ָרֵאל. ְלִיׂשְ ִהְזִהיָרם. ׁשֶ ֶיֶהְרסּו". ן. "ּפֶ ַאְזָהַרת. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ֶזה.

ה. ַהְרּבֵ ּוְלַחּכֹות. ין. ְלַהְמּתִ ְצִריִכין. ַרק. ּתֹוָרה.. ן. ַמּתַ ַעת. ׁשְ ּבִ
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לֹו. ִעין. ְמַסּיְ ֵהר. ִלּשָ א. 'ַהּבָ ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ם,. ֵ ַהּשׁ ִלְתׁשּוַעת.

ה. ְתִפּלָ ּבִ ַרק. ְלַהְרּבֹות. ּוְצִריִכין. ְיָקא,. ּדַ ן'. ַהְמּתֵ לֹו. אֹוְמִרים.

ֶאת. ִלְדֹחק. ָאסּור. זֹאת. ּבְ ְוַגם. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְוַתֲחנּוִנים.

'ַאל. ִחיַנת:. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ֶכף,. ּתֵ תֹו. ׁשָ ּקָ ּבַ ְפַעל. ּיִ ׁשֶ ְרֶצה. ּיִ ׁשֶ ָעה. ָ ַהּשׁ

קֹום'.. א.ַרֲחִמים.ְוַתֲחנּוִנים.ִלְפֵני.ַהּמָ ְתָך.ֶקַבע.ֶאּלָ ִפּלָ ַעׂש.ּתְ ּתַ

ה. ְוַיְרּבֶ עֹוד. ין. ַיְמּתִ ָלאו,. ְוִאם. ן,. ִיּתֵ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ן. ִיּתֵ ְוִאם.

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,. ן.ְלָפָניו,.ּוְכמֹו.ׁשֶ עֹוד.ְלִהְתַחּנֵ

ָלה. ִנְתַקּבְ לֹא. ְוִאם. ה'". ֶאל. ה. "ַקּוֵ ה:. ִפּלָ ַהּתְ ִחּזּוק. ְלִעְנַין.

ם. ַעְצָמם.ּגַ ה.ּבְ ִפּלָ ִדּבּוֵרי.ַהּתְ ה..ַאְך.ֲאִפּלּו.ּבְ ְתָך.ֲחזֹר.ְוַקּוֵ ִפּלָ ּתְ

ָהָיה. ֶ ּשׁ ַמה. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ָעה,. ָ ַהּשׁ ֶאת. ִלְדֹחק. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ן. ּכֵ

יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. ְלִהְתּבֹוֵדד. ְכָנס. ּנִ ׁשֶ ֶכף. ּתֵ ׁשֶ ֶאָחד. ל. ּכָ רֹוֶצה.

ּבּוִרים. ר.ּדִ ד.ְיַדּבֵ יו.ְוֵתֶכף.ּוִמּיָ ח.ּפִ ַרְך,.ֲאַזי.ֻיְפּתַ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני.ַהּשׁ

ַגֲחֵלי. ּכְ ים. ְוַחּמִ ֵלִמים. ׁשְ ּבּוִרים. ּדִ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ה. ַהְרּבֵ

ל.ָאָדם.זֹוֶכה.ָלֶזה,. או.ּכָ ּלָ דֹול..ּוַמֲחַמת.ׁשֶ ֵאׁש.ּוְבִהְתעֹוְררּות.ּגָ

ׁשּום. לֹו. ְוֵאין. ּבּוִרים. ּדִ לֹו. ֵאין. ׁשֶ ְלָהָאָדם. ִנְדֶמה. ַעם. ּפַ ּוְבָכל.

ם. ּגַ ְלַגְמֵרי. ל. ֵ ִמְתַרּשׁ הּוא. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ָלל,. ּכְ ִהְתעֹוְררּות.

ם. י.ּגַ ן.ְצִריִכין.ֵליַדע.זֹאת.ֵהיֵשב,.ּכִ ה.ְוַתֲחנּוִנים..ַעל.ּכֵ ִפּלָ ִמּתְ

יְך. ר.ְלַהְמׁשִ י.ִאי.ֶאְפׁשָ ָעה'..ּכִ ָ ִחיַנת.'ּדֹוֵחק.ֶאת.ַהּשׁ ֶזה.הּוא.ּבְ

חּול. ְוַהּיִ ִתיָקה. ְ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי. ִאם. י. ּכִ "ל. ַהּנַ ּבּוִרים. ַהּדִ ֵלמּות. ׁשְ
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ין. ּתֹק.ַרק.ְלַהְמּתִ ה.ִלּדֹם.ְוִלׁשְ ִחּלָ י.ְצִריִכין.ּתְ ּבּור..ּכִ ּקֶֹדם.ַהּדִ ׁשֶ

לֹו. יַע. ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ ה'. י. ְלַחְסּדֵ ּתֹוֵקק. ּוְלִהׁשְ ְוִלְכסֹף. ַע. ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ

ַעְצמֹו.ְלָפֵרׁש. ְך.זֹוֶכה.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ּבְ ֵלִמים,.ְוַאַחר־ּכָ ּבּוִרים.ׁשְ ּדִ

ר. ֲאׁשֶ ָכל. ּכְ דֹול. ּגָ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ

ָחׁשֹות. ים. ִעּתִ ִחיַנת. ּבְ ַמ"ל. ָח"ׁש. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ְלָבבֹו,. ִעם.

ֵזָלה,. ְגּ ִהְלכֹות. ם,. ּשָ "ל:. ּנַ ּכַ לֹות. ְמַמּלְ ֵאׁש. ַחּיֹות. לֹות,. ְמַמּלְ ים. ִעּתִ

ֲהָלָכה.ג.

ם. ׁשָ ַתב. ּכָ ׁשֶ ב.שע"ו,. ִמְכּתָ ִלְתרּוָפה". "ָעִלים. ֵסֶפר. ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ְלַהְתִחיל. ֶזה. ּבָ ֵליֵלְך. ֶאָחד. ל. ּכָ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ׁשֹון:. ַהּלָ ֶזה. ּבְ

ַהְינּו.ְלַהְתִחיל. "ל,.ּדְ ַמ"ל.ַהּנַ ִחיַנת.ַחׁשְ ם.ִעְנַין.ּבְ ַעם.ְלַקּיֵ ָכל.ּפַ ּבְ

ֵאָליו. דֹוָלה. ּגְ ְתׁשּוָקה. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ְוַלֲחרֹשׁ. ּתֹק. ִלׁשְ

ְך,.ַעד. ל.ּכָ י.ּכָ ְתַרַחְקּתִ ּנִ דֹול.ַעל.ַעְצמֹו.ׁשֶ ַרְך.ּוְבַרֲחָמנּות.ּגָ ִיְתּבָ

י.ֵאין. ְבִחיַנת:."ּכִ ר.ּבִ ָלל.ֵמֵהיָכן.ְלַהְתִחיל.ְלַדּבֵ ֵאיִני.יֹוֵדַע.ּכְ ׁשֶ

י". ּפִ ח. ֶאְפּתַ לֹא. י. ֶנֱאַלְמּתִ ה. ּלָ ּכֻ . ָיַדְעּתָ ה'. ֵהן. ִבְלׁשֹוִני. ה. ִמּלָ

ָעִמים.ַוֲעַדִין.ֲאִני. ה.ּפְ ּמָ י.ּכַ ִהְתַחְלּתִ ָבר.ִנְדֶמה.ִלי.ׁשֶ י.ּכְ ְוכּו',.ּכִ

ם. ֵ ְוַהּשׁ ַנְפׁשֹו. ּבְ ֶאָחד. ל. ּכָ יֹוֵדַע. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ְוכּו',. ְך. ּכָ ל. ּכָ ָרחֹוק.

ָעֶליָך. ָיחּוס. רֹב. י. ְוַעל־ּפִ ִמיד.. ּתָ ים. ַרּבִ ַרֲחִמים. ָמֵלא. ַרְך. ִיְתּבָ

ַהּפֹוֵתַח. ם. ִאּלֵ מֹו. ּכְ ׁש. ַמּמָ ׁש.. ַמּמָ מֹוָך. ּכָ ם. ְלִאּלֵ ה. ּפֶ ח. ְוִיְפּתַ
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ן.ְלֵעיל. ָפָתִים".)ַעּיֵ סּוק."ּבֹוֵרא.ִניב.ׂשְ ְרנּו.ַעל.ּפָ ּבַ ּדִ ר.ּוְכמֹו.ׁשֶ ְלַדּבֵ

ָפַתִים,. ׂשְ ִניב. ֵמָחָדׁש. ׁש. ַמּמָ ּבֹוֵרא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ אֹות.ע"ש(,.

הּוא. ׁשֶ ֵאיְך. ַהִהְתַרֲחקּות. עֶֹצם. ּבְ יָחֵתנּו. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ּנּוַכל. ׁשֶ

ֵחֶקר.. ֵאין. תֹו. ֻדּלָ ִלּגְ י. ּכִ ָעִמים. ּפְ ֲאָלִפים. ן. ּכֵ ָהָיה. ִאם. ֲאִפּלּו.

ִלְראֹות. ְיכֹוִלים. ּוְמַעש. ַמֲאִמיִנים. ָאנּו. ֱאֶמת. ּבֶ י. ּכִ ּוִבְפָרש.

אי.לֹא.ֶנֱאָבד.ׁשּום. ַוּדַ הּוא.ּבְ י־ֵכן.ֵאיְך.ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ ּוְלָהִבין.ׁשֶ

ַמע. ׁשְ ּנִ ּכַ ׁש,. ּיֹות.ַמּמָ ְחּתִ ּתַ אֹול. ְ ּבּור.ְוׁשּום.ְצָעָקה.ֲאִפּלּו.ִמּשׁ ּדִ

ָעִמים.ְוָאנּו.ְצִריִכין. ה.ּפְ ּמָ דֹוׁש.ּכַ נּו.ַהּקָ י.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ִמּפִ

ֵלָמה. ֱאמּוָנה.ׁשְ ֶזה.ּבֶ ְלַהֲאִמין.ּבָ

ָהָיה. לֹא. ִאם. ׁשֶ ַעְצמֹו. ּבְ ְלָהִבין. ָיכֹול. ֶאָחד. ל. ּכָ י. ּכִ ְפָרט  ּבִ

ְוכּו'. שֹוִבים. ּסּוִפים. ְוַהּכִ ָעקֹות. ַהּצְ ֵאּלּו. ּבְ ק. ִמְתַחּזֵ

ֵקץ. ֵאין. י. ּכִ עּור,. ׁשִ ִלי. ּבְ ְויֹוֵתר. יֹוֵתר. רּוַע. ּגָ ָהָיה. אי. ַוּדַ ּבְ

רֹוֶצה.ְלַהֲאִביד.ְוַלֲעקֹר.ֶאת.ָהָאָדם. ָבר.ׁשֶ ַעל.ּדָ רּות.ַהּבַ ְלִהְתּגָ

ַעל־ ְנָפׁשֹות. ה. ּמָ ּכַ ְקעּו. ׁשָ ָבר. ּכְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְלַגְמֵרי.

ּוָברּוְך. "ל.. ַהּנַ ָכל. ּבְ קּו. ִהְתַחּזְ ּלֹא. ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ר. ְוָהִעּקָ ְיֵדי־ֶזה..

ה,. ה.ּוַבּדֹור.ֶהָחָדׁש.ַהּזֶ תֹום.ַהּזֶ ּדֹור.ַהּיָ ָחַמל.ָעֵלינּו.ּבַ ֱאלֵֹהינּו.ׁשֶ

עֹוֵזר. ְוֵאין. ָלִאים. ּפְ ֵרד. "ַוּתֵ יֹוֵתר. ּבְ ֶנֱאַמר. ַהּדֹורֹות. ֵאּלּו. ַעל.

ר. ֲאׁשֶ ה,.ּכַ ר.ַהּזֶ לּות.ַהּמַ לּו.ֵמַהּגָ ֱאַמר.ַעל.ּדֹורֹות.ַהּלָ ּנֶ ָלּה",.ׁשֶ
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ֶאת. עֹוָלם. ּבָ ה. ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה. ֵמָרחֹוק. ּוְמִביִנים. רֹוִאים. ָאנּו.

ָהָיה. ׁשֶ ם. ֵ ַהּשׁ לּוֵלא. ֶמׁש,. ֶ ַהּשׁ ַחת. ּתַ ה. ֲעׂשֶ ַהּנַ ָהָרע. ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ

דֹוׁש.אֹור.ָחָדׁש.נֹוָרא. נּו.ַהּקָ ַלח.ָלנּו.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ָלנּו.ְוׁשָ

ּוַמֲחִזיֵקנּו. ה. עֹוׂשֶ ֶ ּשׁ ַמה. נּו. ִעּמָ ה. ְועֹוׂשֶ ה. ָעׂשָ ׁשֶ ֶזה,. ּכָ ב. ּגָ ְוִנׂשְ

ן.ָעֵלינּו.ְלהֹודֹות. ה..ַעל.ּכֵ ֵאּלֶ יֵבי.ַשַעם.ּכָ ְבָעה.ְמׁשִ ׁשִ ַרֲחָמיו.ּבְ ּבְ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָאְרחֹוָתיו. ּבְ ְוֵליֵלְך. ִמיד. ּתָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּוְלַהּלֵ

ם. ֵ ַהּשׁ ְוָגדֹול. "ל,. ַהּנַ ָכל. ּכְ ם. ְלַקּיֵ ֵמָחָדׁש. ֵעת. ָכל. ּבְ ְלַהְתִחיל.

ם. ן.ׁשָ ְך.ְלשֹוָבה,.ַעּיֵ תֹו.ֵאין.ֵחֶקר.ְוַהּכֹל.ִיְתַהּפֵ ְוִלְגֻדּלָ

צה

יַח,. ִחיַנת.ַמְלכּות.ָמׁשִ הּוא.ּבְ ה,.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ר ּכַֹח.ַמְלכּות.ּדִ ִעּקַ

ֶלְך. י.ַהּמֶ ה..ּכִ ְבִחיַנת.ַמְלכּות.ּפֶ ּבּור.ּבִ הּוא.ַעל־ְיֵדי.ַהּדִ

ל. ׁשֶ חֹון. ִנּצָ ְוָכל. ּבּור. ַהּדִ ַעל־ְיֵדי. ַרק. ַמְלכּותֹו. ל. ּכָ ַמְנִהיג.

ַעל־ְיֵדי. הּוא. יַח. ָמׁשִ ַמְלכּות. הּוא. ׁשֶ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות. ַהּמַ

ֶלְך.ָעָליו. ִוד.ַהּמֶ ַסד.ּדָ ּיָ ים.ׁשֶ ִהּלִ ל.ֵסֶפר.ּתְ ִחיַנת.ּכָ ּבּור..ְוֶזה.ּבְ ַהּדִ

יַח,.ְוָהָיה.לֹוֵחם.ִמְלֲחמֹות. הּוא.ׁשֶֹרׁש.ַמְלכּות.ָמׁשִ לֹום,.ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ַעל־ְיֵדי. ם. ּלָ ּכֻ ח. ְוִנּצַ ּוְברּוָחִנּיּות. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ָיָמיו. ל. ּכָ ם. ֵ ַהּשׁ

ירֹות. ִפּלֹות.ְוַתֲחנּוִנים.ְוׁשִ ַהְינּו.ַעל־ְיֵדי.ִרּבּוי.ּתְ ה,.ּדְ ּבּור.ּפֶ ַהּדִ

ֵסֶפר. ּבְ ָקְדׁשֹו. רּוַח. ּבְ ם. ּלָ ּכֻ ַלל. ּכָ ׁשֶ ַעד. עּור. ׁשִ ִלי. ּבְ חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ
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הּוא. ׁשֶ ִנְצִחי. ְלַמְלכּות. ֱאֶמת. ּבֶ ָזָכה. ן. ּכֵ ְוַעל. דֹוׁש. ַהּקָ ים. ִהּלִ ּתְ

ֶהם. ּבָ ַמְתִחיל. ים. ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי. רֹב. ּבְ ן. ּכֵ ְוַעל. יַח.. ָמׁשִ ַמְלכּות.

ים. ַהְלִוּיִ ִביל. ׁשְ ּבִ ְזמֹור. ַהּמִ ה. ָעׂשָ ׁשֶ "י,. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש. ַח.. ַלְמַנּצֵ

ל. ם.ַעל.ּכָ רּוׁשֹו.ּגַ יר.ְוכּו'..ְוֵכן.ּפֵ ׁשִ ִחים.ּבְ ֵהם.ְמַנּצְ ּיֹאְמרּוהּו.ׁשֶ ׁשֶ

ִלְכנֹס. רֹוֶצה. ׁשֶ ִמי. ְלָכל. ְואֹוֵמר. ַמְזִהיר. ּכְ ישּות,. ְפׁשִ ּבִ ָרֵאל. ִיׂשְ

ִביל. ׁשְ י.ַרק.ּבִ ֶזה.ּכִ ל.ָאָדם.ֻמְכָרח.ּבָ ּכָ ם,.ׁשֶ ֵ ִלְלֹחם.ִמְלֲחמֹות.ַהּשׁ

ִמְזמֹור. יֹאַמר. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ְלָחָמה. ַהּמִ ַח. ְלַנּצֵ ְורֹוֶצה. ִנְבָרא,. ֶזה.

ֶפה.ָמֵלא,.ְוָהֵבן.ֵהיֵשב. ֶזה.אֹו.ִמְזמֹור.ֶזה.ּבְ

ִחיַנת. ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ הּוא. ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות,. ְלִעְנַין. הּוא. ֵכן. ּוְכמֹו 

י.ַעל־ְיֵדי. ּכִ ַאֵחר,. ָמקֹום. ּבְ ְמבָֹאר. ּכַ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת.

ַח. ִוד.ָאַמר.ַלְמַנּצֵ ם.ּדָ אי..ּגַ ַוּדַ ח.ַהּכֹל.ּבְ ים.ְיַנּצַ דֹוׁשִ ּבּוִרים.ַהּקְ ַהּדִ

ִמְזמֹור. ַח. "ַלְמַנּצֵ ְואֹוֵמר:. ַעְצמֹו. ק. ּוְמַחּזֵ א. ְמַנּשֵׂ ּכִ ַעְצמֹו. ַעל.

ּבּורֹו,. ְלָחמֹות.ַעל־ְיֵדי.ּדִ ל.ַהּמִ ַח.ּכָ ַנּצֵ ּמְ ְלָדִוד".-.ַהְינּו.ְלָדִוד,.ׁשֶ

ַמְדֵרָגתֹו. ל.ָאָדם.ֲאִפּלּו.ּבְ ְזמֹור..ְוֵכן.ָצִריְך.ּכָ ה.ֶזה.ַהּמִ אֹוֵמר.ַעּתָ

ה.ַעל־ְיֵדי. ַח.ַהְרּבֵ אי.הּוא.ְמַנּצֵ ַוּדַ ּבְ ֵפָלה.ֵליַדע.ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ ְ ַהּשׁ

י. ּכִ אֹוֵמר,. ׁשֶ ְוכּו'. ְוִהְתּבֹוְדדּות. יָחה. ׂשִ ל. ׁשֶ ְוִדּבּור. ּבּור. ּדִ ל. ּכָ

ְוִאם. ְנָצִחים.. ּוְלֵנַצח. ַעד. ְלעֹוְלֵמי. ָאר. ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִנְצִחי. חֹון. ִנּצָ ֶזהּו.

ִיְהֶיה. ֶזה. ּבָ ַיֲעסֹק. ׁש. ַמּמָ ַנְפׁשֹו. ֵצא. ּתֵ ׁשֶ ַעד. ׁשֶ ֶזה. ּבָ ָחָזק. ִיְהֶיה.
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ַחְסּדֹו. ְלָחָמה.ּבְ ח.ַהּמִ אי.ְיַנּצַ ַוּדַ ְהֶיה.ְוַיֲעבֹר.ָעָליו.ָמה,.ּבְ ּיִ ֵאיְך.ׁשֶ

ל. ב.ׁשֶ ר.הּוא.ֹחֶזק.ַהּלֵ ִמית.ָהִעּקָ ִמְלָחָמה.ַגׁשְ ּבְ דֹול..ּוְכמֹו.ׁשֶ ַהּגָ

ה.ִלּמּוִדים. ּמָ דּו.ְלָבָבם,.ְוֵיׁש.ַעל.ֶזה.ּכַ ּלֹא.ְיַאּבְ י.ַהַחִיל.ׁשֶ ַאְנׁשֵ

הּוא. ֵכן. מֹו. ּכְ ְלָחָמה,. ּמִ ּבַ ַהּיֹוְצִאים. ָבא. ַהּצָ י. ַאְנׁשֵ ֵלב. ק. ְלַחּזֵ

ְבָכל.ֵעת. ק.ֶאת.ַעְצמֹו. ְלַחּזֵ ִריִכין. ּצְ ׁשֶ ן. ּכֵ ם. ּגַ ֶזה. ִעְנָין. ּבְ ׁש. ַמּמָ

ֶפה. ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ ַעְצמֹו. ּבְ זֹאת. יר. ּוְלַהְזּכִ ּוְלַהֲאִמין. ְוֵליַדע. ְמֹאד.

ל. ּכָ ַח. ְלַנּצֵ ּבּור. ְלַהּדִ ְמֹאד. דֹול. ּגָ ּכַֹח. ֵיׁש. הּוא. ׁשֶ ֵאיְך. ׁשֶ ָמֵלא,.

ָכל. ּבְ יר. ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ַח. ַלְמַנּצֵ ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלָחמֹות. ַהּמִ

ַלֲעסֹק. רֹוֶצה. ׁשֶ ּכְ ה. ַהְרּבֵ ַעְצמֹו. ֶאת. ק. ְלַחּזֵ ְצִריִכין. י. ּכִ ַעם.. ּפַ

אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין. קֹונֹו. ְלֵבין. ינֹו. ּבֵ ְוִדּבּור. יָחה. ְוׂשִ ה. ְתִפּלָ ּבִ

"ל.. ּנַ ּכַ ל.ָיָמיו. ֶזה.ּכָ ּבָ ח.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִאם.ִיְהֶיה.ָחָזק.ַלֲעסֹק. ְיַנּצַ

ֵלמּות. ׁשְ ְלָחָמה.ּבִ ה.ְלַנֵצַח.ַהּמִ ְהֶיה.ֲאִפּלּו.ִאם.לֹא.ִיְזּכֶ ּיִ ְוֵאיְך.ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי. ה. ַהְרּבֵ ח. ִנּצַ ָבר. ּכְ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,. ְוׁשָ ַחס.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ּוִבּקֵ ר. ּבֵ ּדִ ׁשֶ ַעְצָמם. ּבְ ים. דֹוׁשִ ּבּוִרים.ַהּקְ ַהּדִ

ה. ָ ְקֻדּשׁ חֹון.ּדִ ִביל.ִנּצָ ׁשְ ים.ּבִ עֹוׂשִ ֶ ל.ַמה.ּשׁ י.ּכָ ְלִהְתָקֵרב.ֵאָליו,.ּכִ

ִלְגֹמר. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָזָכה. לֹא. ִאם. ֲאִפּלּו. ְלעֹוָלם. ָאר. ִנׁשְ ֶזה.

ְפָרש. ּבִ ִאְתֲאִביד. ּדְ ָשָבא. ְרעּוָתא. ֵלית. י. ּכִ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ תֹו. ֻעּלָ ּפְ

ת. ְרַכּ ם,.ִהְלכֹות.ּבִ ה.ָיָקר.ִמן.ַהּכֹל:.ּשָ ּזֶ ה.ׁשֶ ִפּלָ ל.ּתְ ּבּוִרים.ְוקֹולֹות.ׁשֶ ּדִ

ה,.ֲהָלָכה.ה. ָהְרִאּיָ
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. ..רמב..

צו

רֹוִאים. ָאנּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ ְמֹאד,. דֹול. ּגָ ּכַֹח. לֹו. ֵיׁש. ה  ּבּור־ּפֶ ַהּדִ

נּו.ָלנּו.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,. ּקְ ּתִ ֶ ה.ּשׁ ּמֶ ּבַ

ֵליְמֵרי. ָלָתא.ּדְ י.ּתְ ַאּפֵ ָחַלם.לֹו.ֲחלֹום.לֹא.שֹוב.ְיִשיֶבּנּו.ּבְ י.ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ָעִמים..ּוָבֶזה.רֹוִאים.ִנְפְלאֹות. ה.ּפְ ּמָ ֵלּה:.ֶחְלָמא.ָשָבא.ָחֵזית.ּכַ

ֱאֶמת.ָחַלם.לֹו.ֲחלֹום.ַרע,. ּבֶ י.ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ ּבּור,.ׁשֶ יפּות.ַהּדִ ּקִ ּתַ

יִשיִבים.לֹו.ְבִפיֶהם.ֶחְלָמא.ָשָבא. י־ֵכן.ַעל־ְיֵדי.ֶשַהּמֵ ַאף־ַעל־ּפִ

ֱאֶמת. ְהֶיה.ַהֲחלֹום.ּבֶ ּיִ ֶזה.ֵיׁש.ָלֶהם.ּכַֹח.ׁשֶ ָעִמים,.ּבָ ה.ּפְ ּמָ ָחֵזית.ּכַ

דֹול.ּכֹחֹו. ה.ּגָ ּמָ ֶזה.ּכַ רֹוִאים.ּבָ שֹוב.ְוַלֲהֹפְך.ֵמַרע.ְלשֹוב..ִנְמָצא.ׁשֶ

דֹול.ְמֹאד.ַלֲהֹפְך. ּבּור.ֵיׁש.לֹו.ּכַֹח.ּגָ י.ַהּדִ דֹוׁש,.ּכִ ּבּור.ַהּקָ ל.ַהּדִ ׁשֶ

ְלָחָמה. חֹון.ַלּמִ ר.ִנּצָ י.ִעּקַ ן.ֵמַרע.ְלשֹוב,.ּכִ ם.ּכֵ ֶאת.ָהָאָדם.ַעְצמֹו.ּגַ

י. ָרֵאל,.ּכִ ל.ִיׂשְ ֵלי.ַזִין.ׁשֶ ר.ַהּכְ הּוא.ִעּקַ ּבּור,.ׁשֶ הּוא.ַעל־ְיֵדי.ַהּדִ

יַח. ָמׁשִ ל. ׁשֶ ַזִין. ִלי. ַהּכְ ר. ִעּקַ ְוֶזה. "ל,. ְוַכּנַ ה. ּפֶ ּבַ א. ֶאּלָ ּכֵֹחנּו. ֵאין.

ֵלי. ל.ּכְ ּכָ יֵקי.ֱאֶמת.ׁשֶ ּדִ ל.ַהּצַ ל.ּכָ ִלּקּוֵשי.א'.ִסיָמן.ב'(.ְוׁשֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ מֹו.ׁשֶ )ּכְ

ר. ִעּקַ ְוֵכן. דֹוׁש.. ַהּקָ ּבּור. ְוַהּדִ ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. ַרק. הּוא. ֵזיָנם.

ּה. ְבּתֵ ָקא.ַמֲחׁשַ ה,.ְלַאְדּבְ ָ ְקֻדּשׁ רֹון.ּדִ ְכָחה.ְוִלְזּכֹות.ְלִזּכָ ִ ּשּול.ַהּשׁ ּבִ

ֵלמּות.הּוא.ַרק.ַעל־ ׁשְ ְכָללּות.ּוִבְפָרִשּיּות.ּבִ ָאֵתי,.ּבִ ָעְלָמא.ּדְ ּבְ

ָזכֹור. ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ ּבּור,. ַהּדִ ְיֵדי.
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. ..רמג..

ַעל־ ׁשּוש,.ׁשֶ ִעְנַין.ִלּמּוד.ַהּפָ ם.ּבְ חּוׁש.ּגַ רֹוִאין.ּבְ ה..ּוְכמֹו.ׁשֶ ּפֶ ּבַ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ָמֵלא,. ֶפה. ּבְ ָעִמים. ּפְ ה. ַהְרּבֵ ָנתֹו. ִמׁשְ חֹוֵזר. ׁשֶ ְיֵדי.

ִמיד.. זֹוֵכר.ִלּמּודֹו.ּתָ

ר. ִעּקַ "ל,.ׁשֶ ָאֵתי.ַהּנַ ָעְלָמא.ּדְ רֹון.ּבְ ן.ְלִעְנַין.ִזּכָ ם.ּכֵ ְוֵכן הּוא.ּגַ

יו,. ִדּבּור.ּפִ ה.ּבְ רֹון.ַהּזֶ ּכָ ָהֵעָצה.ִלְזּכֹות.ָלֶזה.הּוא.ַלֲחזֹר.ַהּזִ

ה:. רֹון.ַהּזֶ ֶפה.ָמֵלא.ֵמִעְנָין.ַהִזּכָ ר.ּבְ ָכל.יֹום.ְלַדּבֵ ִלְהיֹות.ָרִגיל.ּבְ

ְהֶיה.סֹוִפי,.ְוִכי. א,.ַמה.ּיִ י.ָלעֹוָלם.ַהּבָ ּנִ ְכִלית.ִמּמֶ ְהֶיה.ַהּתַ ַמה.ּיִ

ֶזה.ָהעֹוָלם,.ֲהלֹא.ַהּכֹל. לֹום.ּבְ ה.ִלְקּבַֹע.ַעְצִמי.ַחס.ְוׁשָ אִתי.ֵהּנָ ּבָ

ְוָהָרץ. ָהעֹוֵבר. ָהעֹוָלם. ֶזה. ּבְ ְקִביעּות. ׁשּום. ֵאין. ׁשֶ יֹוְדִעים.

י.ִאם.ְלָהִכין.ַעְצִמי.ְלָעְלָמא. ה.ּכִ אִתי.ֵהּנָ ְוַהּפֹוֵרַח.ְמֹאד.ְולֹא.ּבָ

נּוִיים. ה.ִסְפֵרי.מּוָסר.ַהּבְ ן.ְצִריִכין.ִלְלֹמד.ַהְרּבֵ ָאֵתי.ְוכּו'..ְוַעל.ּכֵ ּדְ

ים. דֹוׁשִ ְפֵרי.מּוָסר.ַהּקְ י.ַהּסִ ה,.ּכִ דֹוׁשָ ַעל.ְיסֹודֹות.ֱאמּוָנֵתנּו.ַהּקְ

א..ְוֵכן.ְצִריִכין.ְלִהְתּבֹוֵדד. ְכִלית.עֹוָלם.ַהּבָ יִרין.ֵהיֵשב.ֶאת.ּתַ ַמְזּכִ

ְכִלית.עֹוָלם. ֶפה.ָמֵלא.ִמּתַ ר.ִעם.ַעְצמֹו.ּבְ ָכל.יֹום.ּוְלַדּבֵ ה.ּבְ ַהְרּבֵ

יר.ֶאת.ָהָאָדם.. דֹול.ְלַהְזּכִ ּבּור.ֵיׁש.לֹו.ּכַֹח.ּגָ י.ַהּדִ "ל,.ּכִ ּנַ א.ּכַ ַהּבָ

ם. ֶרּנּו.עֹוד":.ׁשָ ִרי.בֹו.ָזכֹור.ֶאְזּכְ י.ַדּבְ י.ִמּדֵ ִחיַנת:."ּכִ ְוֶזה.ּבְ
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צז

ְמֹאד. ִהְפִליגּו. ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ִדְבֵרי. ּבְ ְמֹבָאר 
ַאף־ ׁשֶ ֶהָעִני,. ן. ָקְרּבָ ִהיא. ׁשֶ ִמְנָחה,. ן. ָקְרּבָ ַמֲעַלת. ּבְ

י־ ר.ְוַאִיל.ְוֶכֶבׂש.ְוכּו',.ַאף־ַעל־ּפִ ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלָהִביא.ּפַ י.ׁשֶ ַעל־ּפִ

ָהֵאיָפה. יִרית. ֲעׂשִ ִביא. ּיָ ׁשֶ ָנה,. ּקָ ּתַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו. ָמָצא. ֵכן.

ּה. י.ֶנֱאַמר.ּבָ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני.ַהּשׁ ִהיא.ֲחִביָבה.ְמֹאד.ּבְ ֶקַמח.ׁשֶ

תּוב. ֲעֶלה.ָעָליו.ַהּכָ ּמַ ז.ׁשֶ ן.ִמְנָחה",.ְלַרּמֵ י.ַתְקִריב.ָקְרּבַ "ְוֶנֶפׁש.ּכִ

ת.ַצו.ָאְמרּו.ְלִעְנַין. ָרׁשַ ה.ּפָ ִאּלּו.ִהְקִריב.ַנְפׁשֹו..ּוְבִמְדַרׁש.ַרּבָ ּכְ

ֵאיָנם. נֹות. ְרּבָ ַהּקָ ל. ּכָ ׁשֶ א. ֶאּלָ עֹוד. ְולֹא. ִמְנָחה:. ן. ָקְרּבַ ַמֲעַלת.

ּוַמֲחִציָתּה. ּבֶֹקר. ּבַ ַמֲחִציָתּה. ֶחְצָיּה. ָאה. ּבָ ְוֶזה. ֶחְצָים. ִאים. ּבָ

ָעָליו. ַמֲעֶלה. אֹוָתּה. ְקִריב. ּמַ ׁשֶ ִמי. א. ֶאּלָ עֹוד. ְולֹא. ֶעֶרב,. ּבָ

ם.. ן.ׁשָ ִאּלּו.ַמְקִריב.ִמּסֹוף.ָהעֹוָלם.ְוַעד.סֹופֹו.ְוכּו',.ַעּיֵ תּוב.ּכְ ַהּכָ

דֹוׁש־ ה.ַהּקָ ּלָ נֹות.ּגִ ְרּבָ ל.ַהּקָ ה.ֶלְך־ְלָך:.ּכָ ִמְדָרׁש.ַרּבָ ם.ָאְמרּו.ּבְ ּגַ

ׁש. ּלָ ְמׁשֻ ְוֵעז. ת. ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ ֶעְגָלה. ָאִבינּו:. ְלַאְבָרָהם. רּוְך־הּוא. ּבָ

יִרית. ִרים.ְוכּו'.ְועֹופֹות,.חּוץ.ֵמֲעׂשִ ִחיַנת.ּפָ ֵהם.ּבְ ְותֹור.ְוגֹוָזל.ׁשֶ

יִרית. ֲעׂשִ ן. ָקְרּבַ ם. ּגַ ה.לֹו. ּלָ ּגִ ׁשֶ ם. ָאַמר.ׁשָ ּדְ ְוֵיׁש.ָמאן. ָהֵאיָפה,.

ת.ֶהָעִני.ַהְמבָֹאר. ִפּלַ ז.ְלִעְנַין.ּתְ ֶרֶמז..ְוָכל.ֶזה.ְמַרּמֵ ָהֵאיָפה.ַרק.ּבְ

ְמֹאד. ְיָקָרה. ִהיא. ׁשֶ קצ"ה,. ף. ּדַ ָלק. ּבָ ת. ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר. ּבַ
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הּוא. ה. ַעּתָ ן. ְרּבַ ַהּקָ ר. ִעּקַ י. ּכִ ם.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני. ּבְ

ֶכם. ִחיַנת:."ְקחּו.ִעּמָ ׁשּוָבה.ּבְ ר.ַהּתְ י.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִעּקַ ה,.ּכִ ִפּלָ ּתְ

ָבִרים.ְוׁשּובּו.ֶאל.ה'".ְוָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.ֵאינֹו. ּדְ

יׁש. ְרּגִ ּמַ ׁשֶ י.ָצִריְך.ָהָאָדם.ָלַדַעת.ּכְ ָבִרים..ּכִ א.ּדְ ם.ֶאּלָ ׁש.ִמּכֶ ְמַבּקֵ

ּלֹא.יּוַכל. ׁשֶ ִמּיּות.ּוְברּוָחִניּות,.ֲאִפּלּו.ּכְ ַגׁשְ ְפלּותֹו.ּבְ ֲעִנּיּותֹו.ְוׁשִ

ָראּוי,. ּכָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ְוָלׂשּוַח. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ר. ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ּכְ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ

ְוָגלּותֹו. ֲעִנּיּותֹו. ְמִרירּות. ּדִ ְמִרירּות. ִמּתֹוְך. ּיּוַכל. ׁשֶ ֵאיְך.

ה.ְלָעִני.ִכי.ַיֲעשֹף. ִפּלָ ְבִחיַנת:."ּתְ ִמּיּות.ְורּוָחִנּיּות.ֲאִפּלּו.ּבִ ַגׁשְ ּבְ

ְפִכי. ְבִחיַנת:."ׁשִ ֹוֵפְך.ַמִים,.ּבִ מֹו.ַהּשׁ יחֹו",.ּכְ ּפְֹך.ׂשִ ְוִלְפֵני.ה'.ִיׁשְ

ּוְבִלי. ֶכל. ׂשֵ ִלי. ּבְ הּוא. ׁשֶ לֹו. ִנְדֶמה. ִאם. ֲאִפּלּו. ְך",. ִלּבֵ ִים. ַכּמַ

ר.ִעם.ְלָבבֹו.ׁשֹוֵפְך. ל.ֲאׁשֶ י־ֵכן.ֶאת.ּכָ ָנה.ָהָראּוי,.ַאף־ַעל־ּפִ ּוָ ּכַ

ַעְצָמּה. ּבְ ַהּזֹאת. ה. ִפּלָ ַהּתְ ִאם. ְוַגם. ַרְך,. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ִשיחֹו.

אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ה,. ַהְרּבֵ ְמֻקְלָקלֹות. בֹות. ּוְבַמֲחׁשָ ְפסֶֹלת. ּבִ ְמעֶֹרֶבת.

ים. ַרּבִ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ַלֲעלֹות. ְראּוָיה. ֵאיָנּה.

ר. ּבֵ ְתּגַ ּמִ הּוא.ֵמַאַחר.ׁשֶ ֲאִפּלּו.ֵאיְך.ׁשֶ ְך,ׁשֶ ל.ּכָ ַרְך.ּכָ ַרֲחָמיו.ִיְתּבָ

דֹוׁש־ ְמִרירּות.ֲעִנּיּותֹו.ְוַדּלּותֹו,.ַהּקָ ל.ִמּתֹוְך.ְמִרירּות.ּדִ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ה. ִפּלָ ּתְ ׁשֶ א. ֶאּלָ עֹוד. ְולֹא. ָלּה.. ּוְמַקּבְ ָעָליו. ְמַרֵחם. רּוְך־הּוא. ּבָ

ְוַעד. ָהעֹוָלם. ִמּסֹוף. ֵקץ,. ֵאין. ַעד. ּקּוָנּה. ּתִ יַע. ַמּגִ ְוָקא. ּדַ זֹאת.
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. ..רמו..

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ְוָקא.ְיָקָרה.ְמֹאד.ֵאֶצל.ַהּשׁ זֹאת.ּדַ ה.ּכָ ִפּלָ י.ּתְ סֹופֹו,.ּכִ

יִעים.ַרֲחָמיו. ָלל.ַעד.ֵהיָכן.ַמּגִ יג.ּכְ ר.ְלַהּשִׂ ִאי.ֶאְפׁשָ ְוהּוא.סֹוד.ׁשֶ

ָעָקה. ֵמַהּצְ ַעְצמֹו. ְמָיֵאׁש. ָהָאָדם. ֵאין. ׁשֶ ְזַמן. ל. ּכָ ַרְך,. ִיְתּבָ

ה. ִפּלָ ְוַהּתְ

ר. ִעּקַ לּוי. ּתָ ֶזה. ּבָ י. ּכִ ֶזה. ּבָ לּוָיה. ּתְ ָהַאֲחרֹוָנה. ה. ֻאּלָ ַהּגְ ְוָכל 

י. ּלֵ י.ּדַ ַדּלֵ ׁשּוָבה,.ִלְבִלי.ְלָיֵאׁש.ַעְצמֹו.ֲאִפּלּו.ּבְ ּקּון.ַהּתְ ּתִ

ְלַאְבָרָהם. ֲאִפּלּו. ה. ּלָ ִנְתּגַ לֹא. ַהּסֹוד. ֶזה. ן. ּכֵ ְוַעל. ְוכּו',. ּלּות. ּדַ

ֵפרּוׁש.ַעד. ר.ְלַגּלֹות.ֶזה.ַהּסֹוד.ּבְ י.ִאי.ֶאְפׁשָ ֶרֶמז,.ּכִ ָאִבינּו.ַרק.ּבְ

"ְוֶאל. ִחיַנת:. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ יַע,. ַמּגִ ְסִליָחתֹו. ְוִרּבּוי. ַרֲחָמיו. ֵהיָכן.

ֶזה. ְקָרא:. ַוּיִ ִמְדַרׁש. ּבְ ְרׁשּו. ּדָ ׁשֶ ִלְסלַֹח". ה. ַיְרּבֶ י. ּכִ ֱאלֵֹהינּו.

ְלָהִבין. ָצִריְך. ֶאָחד. ל. ּכָ ַרק. "ל.. ּנַ ּכַ ַהְינּו. ָהֵאיָפה,. יִרית. ֲעׂשִ

ָהַרֲחִמים. ִמן. ַעְצמֹו. ִיְתָיֵאׁש. ְוַאל. ַעְצמֹו. ַעל. חּוס. ּיָ ׁשֶ ַעְצמֹו. ּבְ

ְועֶֹצם. ַרֲחָמיו".. ָכלּו. ְולֹא. ָתְמנּו. לֹא. ה'. י. "ַחְסּדֵ י. ּכִ ְלעֹוָלם.

יִקים. ּדִ ַהּצַ ְיֵדי. ַעל. ָודֹור. ּדֹור. ָכל. ּבְ ה. ּלֶ ִמְתּגַ ה. ַהּזֶ ַהֶחֶסד.

ַעְצמֹו. ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ יַח,. ָמׁשִ ִהְתנֹוְצצּות. ִחיַנת. ּבְ יִכים. ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ

ִוד,. ּדָ ָאַמר. ׁשֶ ְוֶאְביֹון". ָעִני. "ַוֲאִני. ִחיַנת:. ּבְ ְוֶאְביֹון. ָעִני. ִמיד. ּתָ

יַע. ן.ּוְלהֹוׁשִ ִחיַנת:.'ָעִני.ְורֹוֵכב.ַעל.ַהֲחמֹור',.ְוהּוא.עֹוֵסק.ְלַתּקֵ ּבְ

ְוֵהם. ְוכּו',. ְוֶאְביֹון". ל. ּדַ ַעל. "ָיחּוס. ְבִחיַנת:. ּבִ ים. ָהֲעִנּיִ ְלָכל.
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. ..רמז..

ָצָרתֹו,.ֲאִפּלּו. י.ַיֲעשֹף".ּבְ ה.ְלָעִני.ּכִ ִפּלָ ִזים.ָלנּו.ִיְקַרת.ַה"ּתְ ְמַרּמְ

יַע. ַמּגִ ֵהיָכן. ַעד. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה. ַהּזֹאת. ֶהָעִני. ת. ִפּלַ ּתְ ִאם.

ת. ִפּלַ ּתְ )ַהְינּו. ֶחְצָיּה. ָאה. ּבָ ׁשֶ ִמְנָחה. ן. ָקְרּבַ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ּקּוָנּה.. ּתִ

ַאף־ ה. ַהְרּבֵ ְמֻקְלָקלֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ּבְ ּוְמעֶֹרֶבת. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה. ׁשֶ ֶהָעִני.

ְקִריב.אֹוָתּה. ּמַ "ל(.ּוִמי.ׁשֶ ּנַ ָלּה.ּכַ רּוְך־הּוא.ְמַקּבְ דֹוׁש־ּבָ י־ֵכן.ַהּקָ ַעל־ּפִ

ִאּלּו.ַמְקִריב.ִמּסֹוף.ָהעֹוָלם.ְוַעד.סֹופֹו,. תּוב.ּכְ ַמֲעֶלה.ָעָליו.ַהּכָ

ְנָחה,.ֲהָלָכה.ז. ת.ַהּמִ ִפּלַ ם,.ִהְלכֹות.ּתְ "ל:.ׁשָ ּנַ ַהְינּו.ּכַ

צח

ֱאלֹהּותֹו. ֶאת. ֵהיֵשב. ִלְזּכֹר. ַהְינּו. רֹון,. ּכָ ַהּזִ ִמיַרת. ׁשְ ר  ִעּקַ
ח.אֹותֹו.ְלעֹוָלם.הּוא.ַעל־ ּכַ ַרְך.ְולֹא.ִיׁשְ ְוַאְדנּותֹו.ִיְתּבָ

ל.ַעל.ָיָדם. ִלים.ְלַקּבֵ ּבּוִרים.ֵהם.ּכֵ י.ַהּדִ ים..ּכִ ּבּוִרים.ְקדֹוׁשִ ְיֵדי.ּדִ

ר. ְלַדּבֵ ה. ְרּבֶ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה. ְוָכל. ַרְך,. ִיְתּבָ ֵאין.סֹוף. ִהְתנֹוְצצּות.אֹור.

ֱאלֹהּותֹו. ּלּות. ִהְתּגַ יְך. ַמְמׁשִ הּוא. ים. ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים. ּדִ יֹוֵתר. ּבְ

ר. ן.ְצִריִכין.ְלַדּבֵ יֹוֵתר..ְוַעל.ּכֵ ַרְך.ּבְ יֹוֵתר.ְוזֹוֶכה.ִלְזּכֹר.אֹותֹו.ִיְתּבָ

קֹש.ְוַאל. ה.ְוַאל.ֶיֱחַרׁש.ְוַאל.ִיׁשְ תֹוָרה.ּוְתִפּלָ ה.ּבְ ּבּוִרים.ַהְרּבֵ ּדִ

ֵדי. ה.ְמֹאד.ּכְ ים.ַהְרּבֵ ּבּוִרים.ְקדֹוׁשִ י.ְצִריִכים.ּדִ ִמי.לֹו,.ּכִ ן.ּדֳ ִיּתֵ

ִהְתנֹוְצצּות. ל. ׁשֶ ה. ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא. דֹול. ַהּגָ ָהאֹור. ל. ְלַקּבֵ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
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. ..רמח..

ח.אֹותֹו. ּכַ ֹמחֹו.ְוִלּבֹו.ְולֹא.ִיׁשְ רֹו.ֵהיֵשב.ּבְ ְ ַרְך.ּוְלַקּשׁ ֱאלֹהּותֹו.ִיְתּבָ

ת.ַעְרִבית,.ֲהָלָכה.ד. ִפּלַ ם,.ִהְלכֹות.ּתְ ְלעֹוָלם:.ׁשָ

צט

ֵני. ׁשְ רּות. ִהְתַחּבְ ר. ִעּקַ רל"ז:. ִסיָמן. א'. ִלּקּוֵשי. ּבְ ְמֹבָאר 

ֵני.ֲהָפִכים.הּוא.ַעל־ְיֵדי.ִנּגּון,. מֹו.ׁשְ ֵהם.ּכְ ָבִרים.ׁשֶ ּדְ

ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ֵלִוי. ּנֹוַלד. ׁשֶ ּכְ ֵלָאה. ָאְמָרה. ֶ ּשׁ ַמה. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה.

ַמה. סֹוד. ְוֶזה. ֵאַלי.. י. ִאיׁשִ ֶוה. ִיּלָ ַעם. ַהּפַ ִנּגּוָנא:. ּדְ ִסְשָרא.

ר.ַהִחּבּור. ן.ִעּקַ ם..ְוַעל.ּכֵ ן.ׁשָ ה,.ַעּיֵ ְכֵלי.ֶזֶמר.ַעל.ֲחֻתּנָ ִנים.ּבִ ַנּגְ ּמְ ֶ ּשׁ

ה. ִמּזֶ ב.ְמֹאד. ּגָ ְוִנׂשְ הּוא.ְמרֹוָמם. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ֵבקּות. ְוַהּדְ

ָחָשא. ׁשֶ ְלִמי. ֲאִפּלּו. ְמֹאד,. מּוְך. ְוַהּנָ ִמי. ׁשְ ְוַהּגַ ָפל. ָ ַהּשׁ ָהעֹוָלם.

ֵסֶפר. ַעל־ְיֵדי. ַרק. הּוא. ַמִים.. ָ ּשׁ ּבָ ׁשֶ ֵמָאִביו. ְמֹאד. ְוִנְתַרֵחק.

ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ַסד. ּיָ ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ

ְוֵכן. ְנִגיָנה.. ִמיֵני. ָרה. ָהֲעׂשָ ל. ִמּכָ לּול. ּכָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֲאִפּלּו.ָהָאָדם.ָהָרחֹוק.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ׁשֶ חּוׁש. ּבְ רֹוִאים.

ִנּגּון. ַעל־ְיֵדי. רֹב. י. ּפִ ַעל. ְמֹאד,. ְחּתֹוָנה. ַהּתַ יֹוָשא. ּדְ ּבַ ח. ּוֻמּנָ

יר.ֶאת. ַרְך.ּוַמְזּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַמִים,.ִנְתעֹוֵרר.ְלַהּשׁ ָ ָנתֹו.ַלּשׁ ן.ְוַכּוָ ַנּגֵ ּמְ ׁשֶ

רּות. ר.ִהְתַחּבְ י.ַעל־ְיֵדי.ְנִגיָנה.ִעּקַ עֹוָלם..ּכִ ַעְצמֹו.ֵהיָכן.הּוא.ּבָ

ן.ַעל־ְיֵדי.ֲאִמיַרת. "ל,.ּכֵ ּנַ ֵני.ֲהָפִכים.ּכַ מֹו.ׁשְ ֵהם.ּכְ ָבִרים.ׁשֶ ֵני.ּדְ ׁשְ
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. ..רמש..

ְיכֹוִלים. אי. ַוּדַ ּבְ ְנִגיָנה,. ִמיֵני. ָרה. ָהֲעׂשָ ל. ִמּכָ לּול. ּכָ ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ

הּוא. ׁשֶ ָמקֹום. ל. ִמּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ר. ּוְלִהְתַחּבֵ ק. ּבֵ ְלִהְתּדַ

ִחיַנת.ְנִגיָנה. ֵהם.ּבְ ִזְמָרה.ׁשֶ סּוֵקי.ּדְ ִחיַנת.ּפְ ן.ּבְ ם.ּכֵ "ל..ְוֶזה.ּגַ ּנַ ּכַ

י.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.יּוַכל. ה,.ּכִ ַמע.ּוְתִפּלָ אֹוְמִרים.קֶֹדם.ְקִריַאת־ׁשְ ׁשֶ

ה. ּוְתִפּלָ ַמע. ְקִריַאת־ׁשְ ַעת. ׁשְ ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ַהׁשֵ ּבְ ַעְצמֹו. ק. ְלַדּבֵ

ִים.ֲהָלָכה.ה'. ּפַ יַאת.ּכַ ם,.ִהְלכֹות.ְנׂשִ דּוַע:.ׁשָ ּיָ ֵבקּות.ּכַ ר.ַהּדְ ָאז.ִעּקַ ׁשֶ

ק

ּסּוִרים.ְוַהֶחְסרֹונֹות. ל.ַהּיִ ֱאֶמת.ּכָ ּבֶ ה,.ֵמַאַחר.ׁשֶ ִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ

ְלַזּכֹותֹו. אֹו. ְלשֹוָבתֹו:. הּוא. ַהּכֹל. ְלָהָאָדם. ׁש. ּיֵ ׁשֶ

רֹות. ֵצל.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִמּצָ ּנָ ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ים.אֹו. ִנְצִחּיִ ים. ְלַחּיִ ָיָדם. ַעל.

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,. דּוַע..ּוְכמֹו.ׁשֶ ּיָ דֹולֹות.ּכַ יֹוֵתר.ּגְ

ָעֵבד.ַרֲחָמָנא.ְלָשב.ָעֵבד',.ִאם. ל.ַמה.ּדְ ִריְך.ָהָאָדם.לֹוַמר.'ּכָ ּצָ ׁשֶ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. אֹוָתנּו. ִהְזִהירּו. ה. ָלּמָ ן. ּכֵ

ָהָאָדם. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת,. ּבֶ ַאְך. ְוֶחְסרֹונֹוָתיו.. ְצָרָכיו. ַעל.

ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ קֶֹדם. י. ּכִ ֶחְסרֹונֹוָתיו.. ל. ּכָ ַעל. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך.

א.ַעל.ָהָאָדם,. ּבָ ֶ ל.ַמה.ּשׁ דֹוָלה.ּכָ אי.הּוא.שֹוָבה.ּגְ ַוּדַ ָהָאָדם.ּבְ

ְוִצּנֹורֹות. ִלים. ּכֵ ֲעַדִין. ֵאין.לֹו. י. ּכִ לֹום,. ְוׁשָ ִיּסּוִרים.ַחס. ַוֲאִפּלּו.

ּקּוֵני. ּתִ ַהֶחֶסד.קֶֹדם. ֵיֵרד. ְוִאם. ַהֶחֶסד,. ַפע. ׁשֶ ָיָדם. ַעל. ל. ְלַקּבֵ
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ְוָאז. ר. ַהּנֵ ּבּוי. ּכִ ַהּגֹוֵרם. ֶמן. ֶ ַהּשׁ ִרּבּוי. ְבִחיַנת. ּבִ ִיְהיּו. ִלים. ַהּכֵ

לֹום,.ְויּוַכל.ָלבֹוא.לֹו.ַעל־ ה.ַחס.ְוׁשָ ְך.ְלִדין.ָקׁשֶ ַהֶחֶסד.ִנְתַהּפֵ

ל. ּכָ ן. ּכֵ ְוַעל. ַאֵחר.. קֹום. ִמּמָ לֹום. ְוׁשָ ַחס. ְוֶהְפֵסד. ק. ֶהּזֵ ְיֵדי־ֶזה.

ל.ַעל.ֶחְסרֹונֹוָתיו.ָאז.ֵהם.לֹו.ְלשֹוָבה. ּלֵ ֵאין.ָהָאָדם.ִמְתּפַ ְזַמן.ׁשֶ

ִלים. ן.ּכֵ יִנים.ּוְמַתּקֵ יק.ַהּדִ ה.ַמְמּתִ ִפּלָ דֹוָלה..ֲאָבל.ַעל־ְיֵדי.ַהּתְ ּגְ

ִלים. ּקּוֵני.ַהּכֵ ר.ּתִ י.ִעּקַ ַפע.ַהֶחֶסד,.ּכִ ל.ַעל.ָיָדם.ׁשֶ ְוִצּנֹורֹות.ְלַקּבֵ

ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ַאַחר. ְיָקא. ּדַ ְוָאז. ִנים(,. ּפְ ן. )ַעּיֵ ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. הּוא.

ֵאין. י.ּוְמזֹוֵני.ּוְבִריאּות.ַהּגּוף.ּבְ ֵני.ַחּיֵ ַפע.ּבָ ֶ בֹוא.לֹו.ַהּשׁ ָראּוי.ּתָ ּכָ

ַפע. ֶ יק.לֹו.ַהּשׁ ּלֹא.ַיּזִ ֹאֶפן.ׁשֶ ָבר.ַרק.ְלשֹוָבה.ְוִלְבָרָכה,.ּבְ ַמְחסֹור.ּדָ

ְוִצּנֹורֹות. ִלים. ּכֵ ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי. נּו. ּקְ ִנּתַ ָבר. ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר. ָלל. ּכְ

ם,.ִהְלכֹות.ִמיָלה.ֲהָלָכה.ה'. ַפע.ַהֶחֶסד:.ׁשָ ל.ַעל.ָיָדם.ׁשֶ ְלַקּבֵ

קא

דֹוׁש.מֹוֲהַר"ן,.ֵזֶכר. נּו.ַהּקָ ּדֹות.ֵמֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ )ֵסֶפר ַהּמִ

יק.ְוָקדֹוׁש.ִלְבָרָכה,.אֹות.ְיׁשּוָעה.ִסיָמן.ג':.ַעל.ְיֵדי. ַצּדִ

ִהְתּבֹוְדדּות:. אֹות. ם. ּגַ ם. ׁשָ ן. ְוַעּיֵ ְיׁשּוָעה.. א. ּבָ ִהְתּבֹוְדדּות.

ה. יָחה.ַהּזֹאת.ַנֲעׂשֶ ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו,.ַהּשִׂ יַח.ּבֵ ָאָדם.ֵמׂשִ יָחה.ׁשֶ ַהּשִׂ

ֵצא. ה.ֵסֶדר.ַוּיֵ ית.ַרּבָ ֵראׁשִ ן.ּבְ ה.ִויׁשּוָעה.ְלָבָניו..)ְוַעּיֵ ֻאּלָ ְך.ּגְ ַאַחר־ּכָ

לֹום,."ִאם. ָ ל.ַיֲעקֹב.ָאִבינּו.ָעָליו.ַהּשׁ תֹו.ׁשֶ ִפּלָ ם.ַעל.ּתְ ַתב.ׁשָ ּכָ ה.ע',.ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ
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ל.ָאבֹות. יָחָתן.ׁשֶ רּוְך־הּוא.ׂשִ דֹוׁש־ּבָ ִדי.ְוכּו'",.ָנַשל.ַהּקָ ִיְהֶיה.ֱאלִֹהים.ִעּמָ

ִנים(: ל.ּבָ ָתן.ׁשֶ ַח.ִלְגֻאּלָ ָאן.ַמְפּתֵ ַוֲעׂשָ

קב

ׁש. ּיֵ ׁשֶ ע,. ּדַ ִסיָמן.רש"ו:. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵשי. ּבְ ְמֹבָאר 
ף.קל"ו. א.ָנׂשֹא.ּדַ ָרא.ַרּבָ ן.ִאּדְ יִנין.)ַעּיֵ י.ּדִ ּתֵ ָעה.ּבָ ִרים.ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ

ְדיֹון. ּפִ ֵיׁש. ין. ּוֵבית־ּדִ ין. ית־ּדִ ּבֵ ל. ּכָ ּוְכֶנֶגד. רצ"ג(. ף. ּדַ זּוָשא. ָרא. ּוְבִאּדְ

ן.ִלְפָעִמים.ֵאינֹו.מֹוִעיל. ם..ַעל.ּכֵ ׁש.ׁשָ ּיֵ ין.ׁשֶ יק.ַהּדִ ְמֻיָחד.ְלַהְמּתִ

ִרים. ל.ָהֶעׂשְ ל.ֶאָחד.ְוֶאָחד.יֹוֵדַע.ּכָ י.ָלאו.ּכָ ין,.ּכִ עֹוׂשִ ְדיֹון.ׁשֶ ַהּפִ

ם.. ּלָ ה.ּכֻ ְדיֹונֹות,.ַוֲאִפּלּו.ִאם.יֹוֵדַע.אֹוָתם.ֵאינֹו.עֹוׂשֶ ָעה.ּפִ ְוַאְרּבָ

ַעל־ ין,. ַהּדִ ְלאֹותֹו. ַהְמֻיָחד. ְדיֹון. ַהּפִ ה. עֹוׂשֶ ֵאינֹו. ׁשֶ ּכְ ן. ּכֵ ְוַעל.

ל. ּכָ ּכֹוֵלל. ׁשֶ ֶאָחד. ְדיֹון. ּפִ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ע,. ּדַ ַאְך. מֹוִעיל.. ֵאינֹו. ְיֵדי־ֶזה.

ִרים. ל.ָהֶעׂשְ יק.ּכָ יִנים,.ְוָיכֹול.ְלַהְמּתִ י.ּדִ ּתֵ ָעה.ּבָ ִרים.ְוַאְרּבָ ָהֶעׂשְ

ִחיַנת. ּבְ ָצִריְך.ֵעת.ָרצֹון,. ְדיֹון. ַהּפִ ּוְלֶזה. יִנים,. ּדִ י. ּתֵ ּבָ ָעה. ְוַאְרּבָ

ִחיַנת:."ַוֲאִני. ִמְנָחה,.ּבְ ת.ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ מֹו. ּלּות.ֵמַצח.ָהָרצֹון,.ּכְ ִהְתּגַ

ל. ּכָ ָלאו. יִקים. ּדִ ַהּצַ ֲאִפּלּו. ַאְך. ְוכּו'.. ָרצֹון". ֵעת. ְוכּו'. ִתי. ְתִפּלָ

ַדע. ּיֵ ָדָרא.ׁשֶ י.ִאם.ָחד.ּבְ ְדיֹון..ְולֹא.ִנְמָצא.ּכִ ֶאָחד.יֹוֵדַע.ֶזה.ַהּפִ

ְדיֹון.ַאף־ ה.ּפִ יק.עֹוׂשֶ ּדִ ה.ַהּצַ ּזֶ ׁשֶ ְדיֹון..ּוְפָעִמים.ֲאִפּלּו.ּכְ ֶזה.ַהּפִ

ֵאִבים. ּתְ ם.ְלַמְעָלה. ּגַ י. ּכִ ְוֶזה.ֵמֲחַמת. י־ֵכן.ֵאינֹו.מֹוִעיל.. ַעל־ּפִ
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ה. ַמּשָ ִמּלְ ָלֶהם. א. ּבָ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ָלאו. י. ּכִ ֶזה,. ּכָ ְלִפְדיֹון. ְמֹאד.

י. ּתֵ ּבָ ָעה. ְוַאְרּבָ ִרים. ָהֶעׂשְ ל. ּכָ יק. ְלַהְמּתִ ּיּוַכל. ׁשֶ ֶזה. ּכָ ְדיֹון. ּפִ

ָקה,.ֵהם. א.ָלֶהם.זֹאת.ַהַהְמּתָ ּבָ ׁשֶ ן.ּכְ ַבת.ַאַחת..ְוַעל.ּכֵ יִנים.ּבְ ּדִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ַהְינּו. ּדְ ַאֵחר,. ָבר. ּדָ ְלצֶֹרְך. ּה. ִעּמָ ים. ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

ַעּכּו"ם. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ְזַמן. ל. ּכָ י. ּכִ ִרים.. ּגֵ ין. ַנֲעׂשִ ָקה. ְוַהַהְמּתָ ְדיֹון. ַהּפִ

ַאף. ְוַהֲחרֹון. ין. ַהּדִ יִקין. ְמּתִ ּמַ ּוְכׁשֶ עֹוָלם.. ּבָ ַאף. ֲחרֹון. עֹוָלם. ּבָ

ִרים. ין.ּגֵ ק.ָהַעּכּו"ם.ְוַנֲעׂשִ ִנְמּתָ

יו.ְוַגם. ל.ְיֵמי.ַחּיָ לֹום.ּכָ ָ נּו.ָעָליו.ַהּשׁ ה.ַרּבֵ ְוֶזה ָהָיה.ֲעבֹוַדת.ֹמשֶׁ

ֵדי.ַלֲעׂשֹות. ל.ְלָקֵרב.ָהֵעֶרב־ַרב.ּכְ ּדֵ ּתַ י.ִהׁשְ ְלַאַחר.מֹותֹו..ּכִ

יק. ְלַהְמּתִ ֵדי. ּכְ עֹור. ּפְ ית. ּבֵ מּול. ר. ִנְקּבַ מֹותֹו. ּבְ ְוַגם. ִרים,. ּגֵ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ק. ּלֵ ִנְסּתַ ן. ּכֵ ְוַעל. ִרים.. ּגֵ ין. ַנֲעׂשִ ְהיּו. ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ָהַעּכּו"ם,.

ִרים. ָהֶעׂשְ ל. ּכָ יק. ְלַהְמּתִ ֵדי. ּכְ ָרצֹון,. ֵעת. הּוא. ָאז. ׁשֶ ִמְנָחה. ּבְ

ל.ֲעבֹוַדת. י.ּכָ ִרים,.ּכִ ֵדי.ַלֲעׂשֹות.ּגֵ "ל.ּכְ ּנַ יִנים.ּכַ י.ּדִ ּתֵ ָעה.ּבָ ְוַאְרּבָ

ן. ּכֵ ְוַעל. ְלָרצֹון.. ָהַעּכּו"ם. ל. ׁשֶ ַאף. ַהֲחרֹון. יק. ְלַהְמּתִ ה. ֹמשֶׁ

ר. ְלִמְסּפַ ָמד". "ׁשְ ר. ִמְסּפַ ין. ּבֵ ע. ְמֻמּצָ הּוא. ה". "ֹמשֶׁ ר. ִמְסּפַ

ָמד.ְלָהְפָכּה.ְלָרצֹון. ְ יק.ַהּשׁ ִמיד.ְלַהְמּתִ י.הּוא.עֹוֵמד.ּתָ "ָרצֹון".ּכִ

ה". י."ֹמשֶׁ ם.ּכִ ִלּקּוֵשי.א'.ִסיָמן.י',.מּוָבא.ׁשָ ם.ּבְ ן.ּגַ "ל.ְוכּו'..ְוַעּיֵ ּנַ ּכַ

י.ַמֲאָמר.ֶזה. ן.ַעל־ּפִ ם.ּכֵ א."ֲחרֹון.ַאף".ּומּוָבן.ּגַ יַמְשִרּיָ ּגִ
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ַחר.ֲהָלָכה. ַ ת.ַהּשׁ ְרּכַ "ִלּקּוֵשי.ֲהָלכֹות".ִהְלכֹות.ּבִ ּוְמֹבָאר ּבְ

ִיְקַרת. ֶדל. ּגֹ ֶזה,. ַמֲאָמר. י. ַעל־ּפִ כ"ב. אֹות. ה'.

יַח.ְוׁשֹוֵפְך.ֶאת. ּשֹוֵען.ָהָאָדם.ּוֵמׂשִ ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ַהִהְתּבֹוְדדּות,.ׁשֶ

ְמֹאד. רֹוֶצה. ׁשֶ ּוְרצֹונֹו,. ְעּתֹו. ּדַ ה. ּוְמַגּלֶ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ִלּבֹו.

ה. ִעּסָ ּבָ ׁשֶ אֹור. ַהּשְׂ ה,. ֲעׂשֶ ּיַ ַמה. ַרק. ַרְך,. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ַלֲעׂשֹות.

ְרצֹוֵננּו.ַלֲעׂשֹות. לּוי.ְוָידּוַע.ְלָפֶניָך.ׁשֶ א:.'ּגָ ּנָ ַמֲאַמר.ַהּתַ ב,.ּכְ ְמַעּכֵ

ן. ׁש.ּוִמְתַחּנֵ ב'.ּוְמַבּקֵ ה.ְמַעּכֵ ִעּסָ ּבָ אֹור.ׁשֶ ב,.ַהּשְׂ ְרצֹוְנָך.ּוִמי.ְמַעּכֵ

הּוא. ֶצר.ָהָרע.ׁשֶ ל.ּוְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהּיֵ ה.ְלַבּשֵ ְזּכֶ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ְלָפָניו.ִיְתּבָ

יק. ּדִ ְלַהּצַ ְוֹאֶמץ. ּכַֹח. מֹוִסיף. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה,. ִעּסָ ּבָ ׁשֶ אֹור. ַהּשְׂ

ְך. ְמׁשָ ּנִ "ל.ׁשֶ ְדיֹון.ָהֶעְליֹון.ַהּנַ ִמיד.ַעל־ְיֵדי.ַהּפִ עֹוֵסק.ּתָ ָהֱאֶמת.ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ַאף,. ַהֲחרֹון. יק. ְלַהְמּתִ ָהֶעְליֹון,. ָהָרצֹון. ַצח. ִמּמֵ

אֹוָתם. ּוַמֲעֶלה. ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ ׁשּובּו. ּיָ ׁשֶ ָהְרחֹוִקים. ְמָקֵרב.

"ל.ָהָאָדם. ינֹו.ְלֵבין.קֹונֹו.ַהּנַ יָחה.ּבֵ ָמד.ְלָרצֹון..ְוַעל־ְיֵדי.ַהּשִׂ ְ ִמּשׁ

ֶהָאַרת. ן. ּכֵ ם. ּגַ ַעְצמֹו. ַעל. יְך. ּוַמְמׁשִ ָהָרצֹון. קּות. ְלִהְתַחּזְ זֹוֶכה.

"ל.. ַהּנַ ה. ִעּסָ ּבָ ׁשֶ אֹור. ַהּשְׂ ֵמִאּתֹו. ל. ְלַבּשֵ "ל,. ַהּנַ ָהָרצֹון. ֵמַצח.

ן.ַהּכֹל. ל.סֹוף.ְיַתּקֵ אי.סֹוף.ּכָ ַוּדַ ֶזה.ְמֹאד.ָאז.ּבְ ְוִאם.ִיְהֶיה.ָחָזק.ּבָ

ַהּכֹוֵלל. ָהֶעְליֹון. ְדיֹון. ּפִ ּבַ עֹוֵסק. ׁשֶ דֹול. ַהּגָ יק. ּדִ ַהּצַ ּכַֹח. ַעל־ְיֵדי.

ן.ַהּכֹל. ּקֵ ם.ִנְתּתַ י.ׁשָ יו.ְוֵהן.ְלַאַחר.מֹותֹו.ּכִ ַחּיָ "ל.ֵהן.ּבְ ַהּנַ
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. ..רנד..

ִביא. ְלַהּמֵ ָחִליָלה. ן. ּכֵ ַעל. ר. ֲאׁשֶ ס"ה,. אֹות. עֹוד. ם. ׁשָ ן  ְוַעּיֵ

ְדיֹון. ה.ַהּפִ דֹול.ָהעֹוׂשֶ יק.ַהּגָ ּדִ ְדיֹון.ְלַהְרֵהר.ַאֲחֵרי.ַהּצַ ַהּפִ

י. יַע.ֵאָליו.ְיׁשּוָעתֹו..ּכִ ֲעַדִין.לֹא.ִהּגִ "ל,.ַאף.ׁשֶ ָהֶעְליֹון.ַהּכֹוֵלל.ַהּנַ

ׁשּוָבה. ּתְ ֲעֵלי. ּבַ ה. ַנֲעׂשָ י. ּכִ ִנְפָלָאה. ְלשֹוָבה. לֹו. הּוא. אי. ַוּדַ ּבְ

ְוָהַרֲחִמים. ַהְיׁשּוָעה. ר. ִעּקַ ֶזה. י. ּכִ ל.ָאָדם,. ּכָ ָצִריְך. ְוֶזה. "ל,. ּנַ ּכַ

ֲהלֹא. ְוַגם. ֵמֲעוֹונֹות.. ֵצל. ּוְלִהּנָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב. ִלְזּכֹות.

אי. ּוְבַוּדַ ְמֹאד,. ַרּבֹות. ִליׁשּועֹות. ָאָדם. ל. ּכָ ָצִריְך. ֱאֶמת. ּבֶ

ֲעֵלי. ּבַ ָיָדּה. ַעל. ים. ַנֲעׂשִ ְהיּו. ּיִ ׁשֶ ַהּזֹאת,. דֹוָלה. ַהּגְ ָקה. ַהַהְמּתָ ּבְ

ל. י.ּכָ ִמּיּות.ְורּוָחִנּיּות..ּכִ ַגׁשְ ל.ַהְיׁשּועֹות.ּבְ לּוִלים.ּכָ ׁשּוָבה,.ּכְ ּתְ

ִחיַנת.ֲחרֹון.ַאף. ִנים,.ִמּבְ ַרת.ּפָ לֹום,.ֵהם.ֵמַהְסּתָ רֹות.ַחס.ְוׁשָ ַהּצָ

הּוא. י",.ׁשֶ י.ֵאין.ֱאלַֹהי.ְבִקְרּבִ תּוב:."ֲהלֹא.ַעל.ּכִ ּכָ מֹו.ׁשֶ "ל,.ּכְ ַהּנַ

ה".. ָהֵאּלֶ ָהָרעֹות. "ְמָצאּוִני. ַאף,. ַוֲחרֹון. ָזָרה. ֲעבֹוָדה. ִחיַנת. ּבְ

ִכין. ִנְמׁשָ ִיְהיּו. יָלא. ּוִמּמֵ ַהּכֹל. ק. ִנְמּתַ "ל. ַהּנַ ְדיֹון. ַהּפִ ְוַעל־ְיֵדי.

הּוא.ָצִריְך.ָלֶהם. ל.ַהְיׁשּועֹות.ׁשֶ ַמן.ּכָ ְך.ַהּזְ ֶהְמׁשֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ּבְ

ִריִכים. ּצְ ׁשֶ ַאְך. ָלֶנַצח,. ֵלמּות. ּוׁשְ ַהְרָחבֹות. ִמיֵני. ָכל. ּבְ

ֲאִמין.לֹא.ָיחּוׁש. ְלִהְתַמְהֵמַה,.ְוַהּמַ

אי. ַוּדַ ּבְ י.ִעם.ה'.ַהֶחֶסד",.ַהְינּו.ׁשֶ ָרֵאל.ֶאל.ה'.ּכִ ְוֶזה "ַיֵחל.ִיׂשְ

ׁש.ִעּמֹו. ּיֵ ה.ִעּמֹו.ְפדּות",.ַהְינּו.ׁשֶ ה.ֶחֶסד.ַאְך."ְוַהְרּבֵ ַיֲעׂשֶ
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. ..רנה..

ן. יַע.ֶאת.ָהָאָדם,.ַעל.ּכֵ ִריְך.ְלהֹוׁשִ ּצָ דּות.ִויׁשּועֹות.ׁשֶ ה.ּפְ ַהְרּבֵ

ין. ד.ְוָצִריְך.ַרק.ְלַיֵחל.ּוְלַהְמּתִ ר.ְלַמּלֹאת.לֹו.ֶחְסרֹונֹו.ִמּיָ ִאי.ֶאְפׁשָ

דֹוָלה,. ּגְ ַהּיֹוֵתר. ָרה. ֵמַהּצָ ה.אֹותֹו. ְפּדֶ ּיִ ׁשֶ ַעד. ם,. ֵ ַהּשׁ ִליׁשּוַעת.

ַרְך.ּפֹוֶדה. הּוא.ִיְתּבָ ֶ ר.ַמה.ּשׁ ֶזה..ְוָהִעּקָ ם.ּבָ יעֹו.ּגַ ְך.יֹוׁשִ ְוַאַחר־ּכָ

"ל,. ַהּנַ ָהֶעְליֹון. ְדיֹון. ַהּפִ ַעל־ְיֵדי. ֲעוֹונֹוָתם. ל. ִמּכָ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאת.

ה. ּזֶ ל.ֲעוֹונֹוָתיו",.ׁשֶ ָרֵאל.ִמּכָ ה.ֶאת.ִיׂשְ ִחיַנת:."ְוהּוא.ִיְפּדֶ ְוֶזה.ּבְ

ם. "ל..ְוֶזה.ּגַ ְדיֹון.ָהֶעְליֹון.ַהּנַ ַעל־ְיֵדי.ַהּפִ ִרים.ׁשֶ ת.ּגֵ ּיַ ִחיַנת.ֲעׂשִ ּבְ

"ל. דֹול.ַהּנַ ְדיֹון.ַהּגָ ה.ִעּמֹו.ְפדּות".ְוַהְינּו.ַהּפִ ִחיַנת."ְוַהְרּבֵ ן.ּבְ ּכֵ

י. ּתֵ ּבָ ָעה. ְוַאְרּבָ ִרים. ָהֶעׂשְ ל. ּכָ ל. ׁשֶ ְדיֹונֹות. ַהּפִ ל. ּכָ ּכֹוֶלֶלת. ׁשֶ

ק. ְתַחּזֵ ּיִ ֶ ין.ּוְלַיֵחל.ַלה',.ְוָכל.ַמה.ּשׁ ן.ְצִריִכין.ְלַהְמּתִ ִדיִנים..ְוַעל.ּכֵ

ְתָקֵרב.ְיׁשּוָעתֹו. ָעה,.ּתִ ָ יֹוֵתר.ְלַקּוֹות.ַלה'.ּוְלַבל.ִלְדֹחק.ֶאת.ַהּשׁ

ְיׁשּוָעתֹו. ַמח. ּצְ ּתִ ַעְצמֹו. ּבְ חֹון. ּשָ ְוַהּבִ ּוּוי. ַהּקִ ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ יֹוֵתר..

ם.עֹוד. ן.ׁשָ ָקרֹוב.ְוכּו',.ְוַעּיֵ ּבְ

ינֹו.ְלֵבין. יָחה.ּבֵ ׂשִ ִריְך.ָהָאָדם.ְלַהְרּבֹות.ּבְ ּצָ יָלא מּוָבן.ׁשֶ ּוִמּמֵ

יק. ּדִ ְלַהּצַ ְוֹאֶמץ. ּכַֹח. ְלהֹוִסיף. ֵדי. ּכְ "ל,. ַהּנַ קֹונֹו.

ַעל.ָידֹו. "ל,.ׁשֶ ְדיֹון.ָהֶעְליֹון.ַהּכֹוֵלל.ַהּנַ ֶזה.ַהּפִ עֹוֵסק.ּבְ ָהֱאֶמת.ׁשֶ

יק,. ְעּתִ ַהּמַ ַעת. ּדַ ַלֲעִנּיּות. ְוִנְרֶאה. "ל.. ּנַ ּכַ ֵקן.ַהּכֹל. ְוִנְתּתַ ק. ִנְמּתַ

אֹות. ְלֵעיל. ֵהֵבאִתי. ֶ ּשׁ ַמה. ָבִרים. ַהּדְ ׁשֶֹרׁש. מּוָבן. ֶזה. ל. ּכָ ּמִ ׁשֶ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ח"א.-.אֹות.קב

. ..רנו..

ינֹו.ְלֵבין. יַח.ּבֵ ָאָדם.ֵמׂשִ יָחה.ׁשֶ ַהּשִׂ ּדֹות",.ׁשֶ ֶפר.ַהּמִ ַהּקֶֹדם.ִמ"ּסֵ

אי.ָיכֹול. ַוּדַ י.ּבְ ה.ִויׁשּוָעה.ְלָבָניו,.ּכִ ֻאּלָ ְך.ּגְ ה.ַאַחר־ּכָ קֹונֹו.ַנֲעׂשֶ

ם.ֵאָליו. ַמן.ּגַ ְך.ַהּזְ ֶהְמׁשֵ בֹוא.ְיׁשּוָעתֹו.ּבְ ּתָ ִלְזּכֹות.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ׁשֶ

אי. ַוּדַ ּבְ ַעְצמֹו. ּבְ ָלֶזה. ה. ִיְזּכֶ לֹא. ִאם. ַאף. ַאְך. "ל,. ּנַ ּכַ ַעְצמֹו. ּבְ

ה.ְוַהְיׁשּוָעה.ְלָבָניו: ֻאּלָ בֹוא.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ַהּגְ ּתָ
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ִני ֵחֶלק ׁשֵ

תֹו  ְתִחּלָ ּבִ ֶפר  ַהּסֵ סֹוף  ר  ְלַחּבֵ ָרִאיִתי  יק:  ְעּתִ ַהּמַ ָאַמר 

ְפָלא  ַהּנִ רּוׁש  ֵמַהּדְ ַהּיֹוְצִאים  ָבִרים  ַהּדְ ְמִצית  ּתַ יק  ּוְלַהְעּתִ

ה'(  ֲהָלָכה. ֹחֶדׁש. רֹאׁש. ִהְלכֹות. ים. ַחּיִ )ֹאַרח. ֲהָלכֹות"  "ִלּקּוֵטי  ֶפר  ִמּסֵ

ִלּקּוֵטי  ל ִלְתׁשּוָבה" ּבְ ים ְמֻסּגָ ִהּלִ ֲאָמר "ּתְ ד ַעל ַהּמַ ְתַיּסֵ ּנִ ֶ ּשׁ

א'  אֹות  ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ ק  ְעּתַ ּנֶ ׁשֶ ע"ג  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ

ְמֹאד"  ֶעְליֹוָנה  ַמְעָלה  הּוא  "ִהְתּבֹוְדדּות  ֲאָמר  ַהּמַ ְוַעל 

ה אֹות ב',  ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ ק ּבְ ְעּתַ ּנֶ ְנָיָנא ִסיָמן כ"ה ׁשֶ ִלּקּוֵטי ּתִ ּבְ

יָחתֹו  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ַהּזֹוֶכה  ַמֲעַלת  ֶדל  ִמּגֹ ה  ַהְרּבֵ ּבֹו  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָקְרבֹו  ּיְ ׁשֶ ׁשֹו  ְלַבּקְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 

ּתֶֹכן  ְוֶזה הּוא  ִפּלֹות  ּתְ ִמּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  ָהִעְנָין  ת  ֻדּלַ ּוִמּגְ

"ל: ַהֲהָלָכה ַהּנַ ים ּבְ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ּדְ

א

ָנה. ָ ֵאר.ִעְנַין.רֹאׁש־ַהּשׁ "ל.ִיְתּבָ ה.ַהּנַ ֲאָמִרים.ָהֵאּלֶ י ַהּמַ ַעל־ּפִ

ְעָנא. ָעה.ִמיִנים.ְוהֹוׁשַ ּפּוִרים.ְוֻסּכֹות.ְוַאְרּבָ ְויֹום־ַהּכִ

ה. ָהֵאּלֶ ִמים. ּיָ ּבַ ֲעבֹוָדֵתנּו. ל. ּכָ י. ּכִ ְוכּו'. ֲעֶצֶרת. ִמיִני. ּוׁשְ א. ַרּבָ
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ְלכּות. ַהּמַ ִביל. ׁשְ ּבִ ַהּכֹל. ֲעֶצֶרת. ִמיִני. ׁשְ ַעד. ָנה. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּמֵ ׁשֶ

ין. ַאְנּפִ ְזֵעיר. ִעם. ּוְלַיֲחָדּה. ֵלם. ׁשָ ְרצּוף. ּפַ ִלְבנֹוָתּה. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִלְבנֹות. ה. ָהֵאּלֶ ִמים. ּיָ ּבַ ָנֵתנּו. ּוָ ּכַ ל. ּכָ ׁשֶ ַהְינּו. נֹות,. ּוָ ּכַ ּבַ ְמבָֹאר. ּכַ

ה,. ִפּלָ ַהּתְ ו. ַעְכׁשָ י. ּכִ ִפיָלָתּה.. ִמּנְ ְלָהִקים.אֹוָתּה. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֶאת.

ַרּבֹוֵתינּו. ַמֲאַמר. ּכְ ְמֹאד. ָנְפָלה. ִוד,. ּדָ ַמְלכּות. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ

ָבִרים. ּדְ ֵאּלּו. .- ָאָדם". ִלְבֵני. ת. ֻזּלֻ ֻרם. "ּכְ ִלְבָרָכה:. ִזְכרֹוָנם.

ֶהם.ּוַמאי. ל.עֹוָלם.ּוְבֵני.ָאָדם.ְמַזְלְזִלים.ּבָ רּומֹו.ׁשֶ ָהעֹוְמִדים.ּבְ

לּו.ְלָהִקים.ֶאת. ִמים.ַהּלָ ּיָ ל.ֲעבֹוָדֵתנּו.ּבַ ר.ּכָ ה..ְוֶזה.ִעּקַ ִפּלָ ִניהּו.ּתְ

ֵלם. ְנַין.ׁשָ ִחיַנת.ַמְלכּות.ְוִלְבנֹוָתּה.ּבִ ה.ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ה. ְלַמּשָ ִהיא. ׁשֶ ה. ִפּלָ ּתְ ֵיׁש. ִפּלֹות.. ּתְ ִחינֹות. ּבְ ֵני. ׁשְ ֵיׁש. ה  ְוִהּנֵ

ִהיא. ה.ׁשֶ ִפּלָ ֵמַהּתֹוָרה.ְוִהיא.ְשֵפיָלה.ְלַהּתֹוָרה.ְוֵיׁש.ּתְ

בֹוָהה.ֵמַהּתֹוָרה.. ׁש.ְוַגם.ִהיא.ּגְ ִחיָנה.ַאַחת.ִעם.ַהּתֹוָרה.ַמּמָ ּבְ

ְרָנָסה. ַהְינּו.ַעל.ּפַ ִלין.ַעל.ְצָרָכיו,.ּדְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ה.ׁשֶ ִפּלָ י.ֵיׁש.ּתְ ַהְינּו.ּכִ

ָעה. י.ׁשָ ה.ִנְקֵראת.ַחּיֵ ִפּלָ ים.ּוְרפּוָאה.ְוכּו',.ְוזֹאת.ַהּתְ ּוָבִנים.ְוַחּיִ

ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ אי.ִמי.ׁשֶ ַוּדַ י.ּבְ ה.ֵמַהּתֹוָרה.ּוְשֵפָלה.ֵאֶליָה..ּכִ ְוִהיא.ְלַמּשָ

ִביל.ַהּתֹוָרה,.ַרק.הּוא. ׁשְ ָלל.ּבִ ן.ּכְ ּוֵ ַעל.ָצְרֵכי.ּגּופֹו.ְוֵאינֹו.ִמְתּכַ

י.ּוְמזֹוֵני.ְוכּו'.ַלֲהָנָאתֹו. ֵני.ַחּיֵ ַרְך.ּבָ ם.ִיְתּבָ ֵ ן.לֹו.ַהּשׁ ּתֵ ּיִ ל.ׁשֶ ּלֵ ִמְתּפַ

י. ָלל..ּכִ ֵלמּות.ּכְ אי.ֵאין.ָלּה.ׁשְ ַוּדַ ה.ּבְ ִפּלָ ּוְלצֶֹרְך.ּגּופֹו,.זֹאת.ַהּתְ
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ה.לֹו. ָלּמָ י. ְכִלית.ָהַאֲחרֹון.ָהֲאִמּתִ ל.ַעל.ַהּתַ ּכֵ ֵאינֹו.ִמְסּתַ ׁשֶ ִמי.

ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ תֹו. ִפּלָ ַרְך.ִמּתְ ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ַחת.רּוַח. ַהּנַ ים,.ּוָמה. ַחּיִ

ֲאַות. ִביל.ְלַמּלֹאת.ּתַ ׁשְ ְרָנָסה.ּוָממֹון.ּבִ ַרְך.ּפַ ם.ִיְתּבָ ֵ ן.לֹו.ַהּשׁ ּתֵ ּיִ ׁשֶ

ִלְבָעָליו. מּור. ׁשָ ר. ְבִחיַנת."עֹשֶׁ ּבִ ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ִלְהיֹות. ְוָיכֹול. ְשנֹו,. ּבִ

דֹוׁש. ּזַֹהר.ַהּקָ ר.ּבַ ּגָ ֵאּלּו.קֹוֵרא.ּתִ ִפּלֹות.ּכָ ן.ַעל.ּתְ ְלָרָעתֹו",.ְוַעל.ּכֵ

יק:. ְעּתִ י.ַהב.ָלן.ְמזֹוֵני'.ְוכּו'.)ָאַמר.ַהּמַ ין.ַהב.ָלן.ַחּיֵ ַכְלּבִ 'צֹוְוִחין.ּכְ

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,. ֶ ְפׁשּושֹו.ַמה.ּשׁ ֶזה.ְיכֹוִלין.ָאנּו.ְלָפֵרׁש.ּכִ ּבָ

ה,. ֵאּלֶ ִפּלֹות.ּכָ ה,.ַהְינּו.ַעל.ּתְ ְתִפּלָ ם,.ְולֹא.ּבִ .ּבָ ְרּתָ ֶכת.יֹוָמא.י"א:(:.ְוִדּבַ )ַמּסֶ

ַנַחת. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ֵאין. י. ּכִ ְותֹוָספֹות(.. "י. ַרׁשִ ֵפרּוׁש. ּבְ ם. ׁשָ ן. ַעּיֵ

ל. ּלֵ ְתּפַ ה.ַהּמִ ּזֶ ׁשֶ י.ִאם.ּכְ ִביל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף,.ּכִ ׁשְ ִהיא.ּבִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ִמּתְ

י. ַחּיֵ ֵני. ּבָ לֹו. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ִקּיּום. ִביל. ׁשְ ּבִ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ן. ּוֵ ִמְתּכַ

ּתֹוָרתֹו. ם. ּוְלַקּיֵ ַרְך. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ַלֲעׂשֹות. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ּוְמזֹוֵני,.

אי.ֵיׁש. ַוּדַ ִביל.ֶזה.ּבְ ׁשְ ֱאֶמת.ּבִ ָנתֹו.ּבֶ ּוָ ֱאֶמת..ְוִאם.ּכַ ּוִמְצוֹוָתיו.ּבֶ

י־ֵכן. ַרק.ַאף־ַעל־ּפִ זֹאת,. ה. ִפּלָ ִמּתְ ַנַחת.רּוַח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

י.ֲהלֹא. ה.ֵמַהּתֹוָרה.ּוְשֵפָלה.ֵאֶליָה..ּכִ זֹאת.ִהיא.ְלַמּשָ ה.ּכָ ִפּלָ ּתְ

ְכֵדי. ל.ַעל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף.ּבִ ּלֵ ר.הּוא.ַהּתֹוָרה,.ַרק.הּוא.ִמְתּפַ ָהִעּקָ

זֹאת. ה.ּכָ ִפּלָ ן.ּתְ ם.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ֶאת.ַהּתֹוָרה,.ְוַעל.ּכֵ ּיּוַכל.ְלַקּיֵ ׁשֶ

ּנּו. ה.ִמּמֶ ִהיא.ְשֵפָלה.ְלַהּתֹוָרה.ּוְלַמּשָ
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ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. זֹאת. ּכָ ה. ְתִפּלָ ּבִ ֲאִריְך. ַהּמַ ְוַעל 

י. ָעה'..ּכִ י.ׁשָ ַחּיֵ י.עֹוָלם.ְועֹוְסִקין.ּבְ יִחין.ַחּיֵ ִלְבָרָכה:.'ַמּנִ

ִביל. ׁשְ ּבִ ה.זֹאת.ִהיא. ִפּלָ ַהּתְ ה. ַעּתָ י־ֵכן.ְלֵעת. ֲהלֹא.ַאף־ַעל־ּפִ

ִביל. ׁשְ ּבִ אֹוָתּה. ִריִכין. ּצְ ׁשֶ ַרק. ָעה,. ׁשָ י. ַחּיֵ ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּגּוף,. ָצְרֵכי.

ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. אי. ַוּדַ ּבְ ן. ּכֵ ַעל. עֹוָלם.. י. ַחּיֵ ִהיא. ׁשֶ ַהּתֹוָרה.

ָצִריְך. זֹאת. ּכָ ה. ּוְתִפּלָ זֹאת,. ּכָ ה. ִפּלָ ִמּתְ דֹול. ּגָ אי. ַוּדַ ּבְ ַעְצָמּה. ּבְ

י.ֵמַאַחר. ּה.ַהִחיצֹוִנים,.ַהְינּו.ּכִ ּלֹא.ִיְתַאֲחזּו.ּבָ דֹוָלה.ׁשֶ ִמיָרה.ּגְ ׁשְ

ִביל.ַהּתֹוָרה,.ַעל. ׁשְ ָנתֹו.ּבִ ּוָ ּכַ ל.ַעל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף.ַרק.ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ָנתֹו. ּוָ ְשָרא.ַאֲחָרא.ְלִהְתַאֵחז.ּבֹו.ּוְלַהּשֹות.ּכַ ַקל.ּתּוַכל.ַהּסִ ן.ּבְ ּכֵ

ַעְצמֹו. ִביל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף.ּבְ ׁשְ ּבִ

ְבִחיָנה. ִחיַנת.ַמְלכּות,.ִהיא.ּבִ ִהיא.ּבְ ה,.ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ ן.ּכְ ְוַעל ּכֵ

ְלכּות. ַהּמַ ׁשֶ נֹות,. ּוָ ּכַ ּבַ בָֹאר. ּמְ ֶ ּשׁ ַמה. ִחיַנת. ּבְ ֶזה. זֹאת,.

ּלֹא. ׁשֶ ֵדי. ּכְ ָאחֹור. ּבְ ָאחֹור. ין. ַאְנּפִ ְזֵעיר. ִעם. ְבָיכֹול. ּכִ בּוָקה. ּדְ

ִחיַנת. ּבְ ין.הּוא. ִחיַנת.ְזֵעיר.ַאְנּפִ ּבְ י. ּכִ ה.ַהִחיצֹוִנים,. ּנָ ִייְנקּו.ִמּמֶ

ָאר. ּוִבׁשְ ַהּתֹוָרה. ְקִריַאת. נֹות. ַכּוָ ּבְ ּמּוָבן. ּכַ ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה.

ה. ִפּלָ ִחיַנת.ַהּתְ ִהיא.ּבְ ְלכּות.ׁשֶ י.ָאז.ֵאין.ְלַהּמַ ְמקֹומֹות..ַהְינּו.ּכִ

ִהיא. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ִעם. בּוָקה. ּדְ ִהיא. ַרק. ַעְצָמּה,. ְפֵני. ּבִ ְרצּוף. ּפַ

יבּות. ַוֲחׁשִ ִעְנָין. ָלּה. ֵאין. ַהּתֹוָרה. ּוְבלֹא. ין. ַאְנּפִ ְזֵעיר. ִחיַנת. ּבְ
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ּה.ַהִחיצֹוִנים. ּלֹא.ִיְתַאֲחזּו.ּבָ ִמיָרה.ׁשֶ "ל,.ְוַגם.ְצִריָכה.ׁשְ ּנַ ָלל.ּכַ ּכְ

"ל. ּנַ ּכַ

ל.ַרק. ּלֵ ָאָדם.ִמְתּפַ ׁשֶ ה.ִהיא.ּכְ ִפּלָ ְנַין.ַהּתְ ֵלמּות.ּבִ ר.ׁשְ ֲאָבל ִעּקַ

ִפּלֹוָתיו.ִלְזּכֹות. ל.ּתְ ּכָ ַהְינּו.ׁשֶ ָמתֹו.ְלַבד..ּדְ ַעל.ָצְרֵכי.ִנׁשְ

ם.ֶאת.ַהּתֹוָרה. ַרְך.ְוִלְזּכֹות.ְלַקּיֵ ם.ְוַלֲעבֹוָדתֹו.ִיְתּבָ ֵ ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ה. ה..ּוְתִפּלָ ֲעׂשֶ א.ַהּמַ ר.ֶאּלָ ְדָרׁש.הּוא.ָהִעּקָ י.לֹא.ַהּמִ ַמד,.ּכִ ּלָ ׁשֶ

ר.ִקּיּום. א,.ִהיא.ִעּקַ ַרּבָ זֹאת.ֵאיָנּה.ְשֵפָלה.ְלִלּמּוד.ַהּתֹוָרה,.ַאּדְ ּכָ

ר. ה.ִעּקַ ּזֶ ם.ֶאת.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ׁש.ַרק.ְלַקּיֵ ַבּקֵ ּמְ ַהּתֹוָרה,.ֵמַאַחר.ׁשֶ

ָוה.ְלַהּתֹוָרה.ּוְגבֹוָהה. ה.ִהיא.ׁשָ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתֹוָרה,.ְוזֹאת.ַהּתְ ׁשְ

ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ִהיא. ָנה.ּבְ ּוָ ר.ַהּכַ י.ֲהלֹא.ָהִעּקָ ְבָיכֹול..ּכִ ה.ּכִ ּנָ ִמּמֶ

ׁש. ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ תֹו,. ְתִפּלָ ּבִ ָנתֹו. ּוָ ּכַ ל. ּכָ ְוֶזה. ַהּתֹוָרה,. ם.ֶאת. ְלַקּיֵ ֵדי. ּכְ

ִוד. ָאַמר.ּדָ מֹו.ׁשֶ ם.ֶאת.ַהּתֹוָרה,.ּכְ ם.ּוְלַקּיֵ ֵ ַרק.ְלִיְרָאה.ֶאת.ַהּשׁ

י.ֵמֵאת.ה'".ְוכּו'..ִנְמָצא. ַאְלּתִ לֹום:."ַאַחת.ׁשָ ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ַהּמֶ

ה. ִפּלָ ם.ַהּתְ קֹוָמָתם.ְוַאף.ּגַ ִוים.ּבְ ֵניֶהם.ׁשָ ה.ׁשְ ִפּלָ ַהּתֹוָרה.ְוַהּתְ ׁשֶ

ּוִבְבִחיַנת:. ְעָלּה. ּבַ ֲעֶשֶרת. ַחִיל. ת. ֵאׁשֶ ְבִחיַנת. ּבִ יֹוֵתר. בֹוָהה. ּגְ

ִהיא. ׁשֶ זֹאת. ּכָ ה. ִפּלָ ּתְ ַהְינּו. ּדְ ה'",. ִיְרַאת. ָחְכָמה. ית. "ֵראׁשִ

ית.ּוְלַמְעָלה.ֵמַהָחְכָמה. ה.ִיְרַאת.ה'".ִהיא.ֵראׁשִ ָ ִחיַנת:."ִאּשׁ ּבְ
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ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ זֹוִכין. ָיָדּה. ַעל. י. ּכִ ַהּתֹוָרה,. ִהיא. ׁשֶ

ר. ָהִעּקָ

רֹאׁש־ ּבְ עֹוְסִקים. ָאנּו. ׁשֶ ִסיָרה. ַהּנְ ַנת. ּוָ ּכַ ל. ּכָ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 
ַהִחיצֹוִנים,. ֲאִחיַזת. ל. ּוְלַבּשֵ יִנים. ַהּדִ יק. ְלַהְמּתִ ָנה. ָ ַהּשׁ

ֶאת. ר. ְלַנּסֵ ֵדי. ּכְ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. יִנים. ַהּדִ ִמּתֶֹקף. ִניָקָתם. ּיְ ׁשֶ

ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ ָאחֹור,.ַרק. ּבְ ְבִחיַנת.ָאחֹור. ּבִ ְהֶיה. ּתִ ּלֹא. ׁשֶ ְלכּות. ַהּמַ

ָפִנים,. ּבְ ִנים. ּפָ ְבִחיַנת. ּבִ ְוִתְתַיֵחד. ַעְצמֹו. ְפֵני. ּבִ ֵלם. ׁשָ ְרצּוף. ּפַ

ָאנּו. ׁשֶ "ל. ּנַ ּכַ ַהְינּו. ִלְבָרָכה.. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ִכְתֵבי. ּבְ ְמבָֹאר. ּכַ

ל. ּכָ ׁשֶ עֹוָלם,. ּבָ ה. ִפּלָ ַהּתְ ּקּון. ּתִ ֵלמּות. ׁשְ יְך. ְלַהְמׁשִ ָאז. עֹוְסִקין.

ְרָאה,.ְלִיְרָאה.ֶאת. תֹו.ַרק.ַעל.ַהּיִ ִפּלָ ר.ּתְ ֶאָחד.ְוֶאָחד.ִיְהֶיה.ִעּקַ

ן. ּכֵ ְוַעל. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ִמְצוֹוָתיו. ם. ּוְלַקּיֵ ְוַהּנֹוָרא. ד. ְכּבָ ַהּנִ ם. ֵ ַהּשׁ

ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ְוכּו'. ָך. ְחּדְ ּפַ ן. ּתֵ ּוְבֵכן. ָנה. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ ַמְתִחיִלין.

"ל: ּנַ ה.ּכַ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ׁשְ

ב

ׁשּוָבה,. ֶרת־ְיֵמי־ּתְ ַלֲעׂשֶ ִראׁשֹון. הּוא. ָנה. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ

עֹוָלם,. ּבָ ׁשּוָבה. ּתְ ל. ׁשֶ ֶרְך. ַהּדֶ יְך. ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין. ְוָאז.

יִכין. ַמְמׁשִ ְוֶזה. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב. עֹוָלם. ֵאי. ּבָ ל. ּכָ ְזּכּו. ּיִ ׁשֶ
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ַהְינּו. ּדְ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ה. ִפּלָ ַהּתְ קֹוַמת. ִלְבנֹות. עֹוְסִקין. ׁשֶ ַעל־ְיֵדי.

ם. ֵ ְלַהּשׁ ִמיד. ּתָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ְלַהְרּבֹות. ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ֵלמּות. ר.ׁשְ ה.ִעּקַ ּזֶ "ל..ׁשֶ ּנַ ם.ֶאת.ַהּתֹוָרה.ּכַ ה.ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ַרְך.ׁשֶ ִיְתּבָ

ל. ּלֵ ִפּלֹות,.ַהְינּו.ְלִהְתּפַ ּתְ הּוא.ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות. ה.ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

י. ּכִ ִלְתׁשּוָבה,. זֹוִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְיָקא. ּדַ י. ּכִ ַהּתֹוָרה. ִקּיּום. ַעל.

מֹו. הּוא.ּכְ י.ׁשֶ י.ַאף־ַעל־ּפִ ה.ְיכֹוִלין.ִלְפעֹל.ַהּכֹל,.ּכִ ִפּלָ ַעל־ְיֵדי.ּתְ

ִאי. ְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ּנִ ַתֲאוֹוָתיו.ָהָרעֹות.ַעד.ׁשֶ ס.ּבְ הּוא.ּוְכָבר.ִנְתּפַ ׁשֶ

ה. ָידֹו.ְוִאם.ַיְרּבֶ ּבּור.ּבְ י־ֵכן.ַהּדִ ם,.ַאף־ַעל־ּפִ ָ ר.ָלֵצאת.ִמּשׁ ֶאְפׁשָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ל.ַהְרּבֵ ּלֵ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְוִיְתּפַ ִפּלָ ּבּוֵרי.ּתְ ר.ּדִ ְלַדּבֵ

ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ְבֵרי. ּדִ ל. ּכָ ֶאת. ם. ּוְלַקּיֵ ָלׁשּוב. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ִקּיּום. ַעל. ֵהם. ִפּלֹוָתיו. ּתְ ל. ּכָ ׁשֶ ִפּלֹות,. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. עֹוִשים. ׁשֶ

ח. ְפּתַ ּיִ ַרְך.ָעָליו.ַעד.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ אי.ְיעֹוֵרר.ַרֲחֵמי.ַהּשׁ ַוּדַ ַהּתֹוָרה,.ּבְ

ל.סֹוף.ָלׁשּוב. ּכָ ה.סֹוף. ְוִיְזּכֶ ׁשּוָבה. ּתְ ֲעֵרי. ׁשַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו.

"ל. ַהּנַ ַהּתֹוָרה. ּבְ ן.ְמבָֹאר. ּכֵ ְוַעל. ִויַרֲחֵמהּו.. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֶאל.ַהּשׁ

ֵסֶפר. ל. ּכָ י. ּכִ ִלְתׁשּוָבה.. ל. ְמֻסּגָ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ׁשֶ א'. ִסיָמן. ּבְ

ַעְצמֹו:. ּבְ ִוד. ּדָ ָאַמר. ׁשֶ ּוְכמֹו. ֶזה. ֶרְך. ּדֶ ד.ַרק.ַעל. ִנְתַיּסֵ ים. ִהּלִ ּתְ

ּוְכִתיב:. ה'",. נַֹעם. ּבְ ַלֲחזֹות. ְוכּו'. ה'. ֵמֵאת. י. ַאְלּתִ ׁשָ "ַאַחת.

ה. ַהְרּבֵ ֶזה. ּבָ ְוַכּיֹוֵצא. ָך". ֲאִמּתֶ ּבַ ְך. ֲאַהּלֵ ָך. ְרּכֶ ּדַ ם. ֵ ַהּשׁ "הֹוֵרִני.

ֹוְנָאיו,. ִמּשׂ ֵצל. ְלִהּנָ ל. ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ִפּלֹות. ַהּתְ ל. ּכָ ַוֲאִפּלּו. סּוִקים.. ּפְ
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ֶצר.ָהָרע.ְוֵחילֹוָתיו. ֵהם.ַהּיֵ ֶפׁש.ׁשֶ ֹוְנֵאי.ַהּנֶ ֵצל.ִמּשׂ ָנתֹו.ְלִהּנָ ּוָ ל.ּכַ ּכָ

ן.ֵמֶהם.. ם.ּכֵ ְך.ּגַ ֹוְנִאים.ִנְמׁשָ ל.ָהאֹוְיִבים.ְוַהּשׂ י.ּכָ ּכִ

ֵסֶפר. ּבְ לֹום. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ַנת. ּוָ ּכַ ל. ּכָ ׁשֶ ָלל,  ַהּכְ

ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְלַבּקֵ הּוא. ים. ִהּלִ ּתְ

ְוַהּמֹוְנִעים. ֹוְנִאים. ַהּשׂ ל. ִמּכָ ֵצל. ּוְלִהּנָ ַהּתֹוָרה. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ

ִמּיּות.ּוְברּוָחִנּיּות,. ַגׁשְ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹד.ֶאת.ַהּשׁ ִבים.ִמּלַ ְוַהְמַעּכְ

ֶלְך.ָעָליו. ִוד.ַהּמֶ ל.ּדָ ים.הּוא.ֵמִהְתּבֹוְדדּות.ׁשֶ ִהּלִ ל.ֵסֶפר.ּתְ י.ּכָ ּכִ

ה. ָ ֲחִמּשׁ ֶנֶגד. ּכְ ים. ִהּלִ ּתְ ִסְפֵרי. ה. ָ ֲחִמּשׁ ֵהם. ן. ּכֵ ְוַעל. לֹום.. ָ ַהּשׁ

ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ִפּלֹות,. ּתְ ִמּתֹורֹות. ה. ָעׂשָ ׁשֶ ַהְינּו. ּתֹוָרה,. י. ׁשֵ ֻחּמְ

תּוב:. ּכָ מֹו.ׁשֶ ִוד.ּכְ ִחיַנת.ּדָ ַעְצָמּה.ּבְ ִהיא.ּבְ ה.ׁשֶ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ׁשְ

ׁשּוָבה.ִהיא.ַעל־ ר.ִהְתעֹוְררּות.ַהּתְ ן.ִעּקַ ה"..ְוַעל.ּכֵ ִפּלָ "ַוֲאִני.ּתְ

ין. עֹוׂשִ ׁשּוָבה.זֹוִכין.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ר.ַהּתְ י.ִעּקַ ים.ּכִ ִהּלִ ְיֵדי.ֲאִמיַרת.ּתְ

"ל. ּנַ ים.ּכַ ִהּלִ ִחיַנת.ּתְ הּו.ּבְ ּזֶ ִפּלֹות.ׁשֶ ִמּתֹורֹות.ּתְ

יְך. ִפּלֹות.ְצִריִכין.ְלַהְמׁשִ ּתְ ֶרְך.ֶזה.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות. ֲאָבל ּדֶ

ִכין. ְמׁשָ י.ּתֹוָרה.ַהּנִ ִחיַנת.ִחּדּוׁשֵ .ְמֹאד,.ִמּבְ בֹוּהַ קֹום.ּגָ ִמּמָ

ְמֶחה. ַהּמֻ ָהרֹוֵפא. ׁשֶ מֹו. ּכְ י. ּכִ ְסִתיָמָאה.. יָקא. ַעּתִ ּדְ ֵמאֹוַרְיָתא.

ר.ֵליַדע. ָאָדם,.ִאי.ֶאְפׁשָ ּבָ אֹות.ֵאיֶזה.חֹוַלַאת.ׁשֶ רֹוֶצה.ְלַרּפְ ׁשֶ ּכְ

ָחְכַמת. ּבְ ֵהיֵשב. ִקי. ּבָ ׁשֶ ּכְ ִאם. י. ּכִ ַהחֹוַלַאת,. ַמהּות. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ
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ֵאיָבָריו. ל. ּכָ ּוְתכּוַנת. ָהָאָדם. קֹוַמת. ָרֵשי. ּפְ ל. ּכָ ְויֹוֵדַע. ּתּוַח. ַהּנִ

ים. ִניִמּיִ ַהּפְ ָהֵאיָבִרים. ל. ּכָ ְוֵאיְך. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְועֹוְרָקיו. ְוִגיָדיו.

ְרֵקיֶהם. ִרין.ֶזה.ֵאֶצל.ֶזה.ּוְתכּוַנת.ּפִ ים.ֲערּוִכים.ּוְמֻסּדָ ְוַהִחצֹוִנּיִ

ר. ָ ְמֻקּשׁ ְוכּו'. ְוֶעֶצם. ֵאיָבר. ל. ּכָ ֵאיְך. ְוִחּבּוֵריֶהם. ֵריֶהם. ְוִקׁשְ

ְוָהעֹוְרִקים. יִדים. ַהּגִ ֵרי. ִקׁשְ ֶזה.ַעל־ְיֵדי. ּבָ ְוֶזה. ֶזה. ּבָ ֶזה. ר. ּוְמֻחּבָ

ַהּגּוף. כּוַנת. ּתְ ל. ּכָ ָאר. ּוׁשְ ֶהם,. ּבָ ָרִצים. ִמים. ַהּדָ ְוֵאיְך. ְוכּו',.

ָכל. ִקי.ּבְ ּבָ ָהרֹוֵפא. ׁשֶ ּכְ ְוָקא. ּדַ ּתּוַח..ְוָאז. ָחְכַמת.ַהּנִ לּוִלים.ּבְ ַהּכְ

ְוַלֲעסֹק. ַהחֹוַלַאת. ַמהּות. ְלָהִבין. ֵנס. ִלּכָ ָיכֹול. ָאז. ֵהיֵשב. ֶזה.

ָהעֹוְסִקים. ים,. ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור. יֵקי. ַצּדִ ֵכן. מֹו. ּכְ ְרפּוָאתֹו.. ּבִ

ַלֲעסֹק. ָלֶהם. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ָרֵאל,. ִיׂשְ ַנְפׁשֹות. ֳחִלי. ְרפּוַאת. ּבִ

ֶפׁש,. ֵלמּות.ַמהּות.ֳחִלי.ַהּנֶ ׁשְ ּיֹוְדִעים.ּבִ ׁשֶ י.ִאם.ּכְ ְרפּוָאָתם.ּכִ ּבִ

כּוַנת.קֹוַמת.ָהָאָדם.ָהֶעְליֹון. ִחיַנת.ּתְ ּיֹוְדִעים.ּבְ ְוֶזה.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ

י. ּכִ ָאָדם.. ְקֵראת. ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. קֹוַמת. כּוַנת. ּתְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ

)ָמאַתִים. ַרַמ"ח. ֵהם. ׁשֶ ָהָאָדם. קֹוַמת. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ַהּתֹוָרה.

ים. ִ ּשׁ ׁשִ ֵמאֹות. לֹשׁ. )ׁשְ ָס"ה. ּוׁשְ ה. ֲעׂשֵ ִמְצוֹות. ֹמֶנה(. ּוׁשְ ִעים. ַאְרּבָ

ָס"ה. ֶנֶגד.ְרַמ"ח.ֵאיָבִרים.ּוׁשְ ֵהם.ּכְ ה.ׁשֶ ֲעׂשֶ ְוָחֵמׁש(.ִמְצוֹות.לֹא.ּתַ

ָאָדם. ּבָ יִדים.ׁשֶ ָהֵאיָבִרים.ְוַהּגִ קֹוַמת.ָאָדם,.ּוְכמֹו.ׁשֶ ּבְ יִדים.ׁשֶ ּגִ

מֹו.ֵכן.ְצִריִכין. "ל,.ּכְ ּנַ ֶזה.ּכַ ִרים.ֶזה.ּבָ ָ ִרים.ּוְמֻקּשׁ ֲערּוִכים.ּוְמֻסּדָ

ל. ל.ּכָ ר.ְוַהִחּבּור.ׁשֶ ׁשֶ ְבִחיַנת.קֹוַמת.ַהּתֹוָרה.ֵסֶדר.ַהּקֶ ֵליַדע.ּבִ
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ְוָכל. ה,. ֲעׂשֶ ּתַ לֹא. ִמְצוֹות. ָס"ה. ּוׁשְ ה. ֲעׂשֵ ִמְצוֹות. ַרַמ"ח.

ֵהם. ֵאיְך. ֵהיֵשב. ֵליַדע. ֶהם,. ּבָ לּוִלים. ַהּכְ ָנן. ַרּבָ ּדְ ְצוֹות. ַהּמִ

ֶזה,.ְוָאז.ְיכֹוִלים. ֶזה.ְוֶזה.ּבָ ִרים.ֶזה.ּבָ ָ ִרים.ּוְמֻקּשׁ ֲערּוִכים.ּוְמֻסּדָ

ְרפּוָאה. ְלֵאיֶזה. ה. ּוִמּדָ ה. ּוִמּדָ ּוִמְצָוה. ִמְצָוה. ל. ּכָ ת. ְסֻגּלַ ֵליַדע.

ֶפׁש.. ֹאֹות.ֳחִלי.ַהּנֶ יֹוֵתר.ְוֵאיְך.ְלַרּפְ ֶלת.ּבְ ִהיא.ְמֻסּגֶ

ּיֹוְדִעים.ַעל. ֵאּלּו.ׁשֶ י.ּתֹוָרה.ּכָ יִכין.ִחּדּוׁשֵ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ְוָקא.ּכְ ְוָאז ּדַ

ְיכֹוִלין. ָאז. "ל,. ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה. קֹוַמת. כּוַנת. ּתְ ִחיַנת. ּבְ ָיָדם.

ַהְינּו. ִפּלֹות,. ּתְ ִמּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ֶרְך. ַהּדֶ יְך. ְלַהְמׁשִ

ם.ִמְצָוה.זֹאת. ם.ְלַקּיֵ ֵ ֵני.ַהּשׁ ִים.נַֹכח.ּפְ ּמַ נּו.ּכַ ּפְֹך.ִלּבֵ ּנּוַכל.ִלׁשְ ׁשֶ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. זֹאת. שֹוָבה. ה. ְלִמּדָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ

ל. ְלָמׁשָ מֹו. ּכְ זֹאת.. ּוְלַמְדֵרָגה. ֶזה. ָבר. ּדָ ְלִתּקּון. ָלבֹוא. ה. ִנְזּכֶ

ִמְצַות. ם. ְלַקּיֵ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְלַבּקֵ רֹוֶצה. ֶאָחד. ׁשֶ ּכְ

ה. יִצית,.ֵאיֶזה.ִמּדָ ת.ַהּצִ ֵלמּות,.ִאם.ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ְסֻגּלַ ׁשְ ִציִצית.ּבִ

ָיָדּה. ַעל. ה. ִיְזּכֶ ַמֲעָלה. ּוְלֵאיֶזה. ִציִצית. ַעל־ְיֵדי. ר. ּבֵ ְלׁשַ ה. ִיְזּכֶ

ַעד. ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהֲאִריְך. ׁש. ְלַבּקֵ ָיכֹול. ֵאינֹו. אי. ַוּדַ ּבְ ָאז. ְוכּו',.

י.ֵאינֹו.ָיכֹול. ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ עֹוֵרר.ַרֲחֵמי.ַהּשׁ ּיְ ר.ִלּבֹו,.ַעד.ׁשֶ ּבֵ ׁשַ ּיֶ ׁשֶ

ִציִצית. ִמְצַות. ם. ְלַקּיֵ ִני. ַזּכֵ עֹוָלם. ל. ׁשֶ 'ִרּבֹונֹו. ַרק:. ׁש. ְלַבּקֵ

ֵרי. ַאׁשְ ְמֹאד,. שֹוב. ֶזה. ם. ּגַ אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ ֵלמּות'. ׁשְ ּבִ
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ַרְך,.ַאף־ַעל־ ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ִמְצָוה. ל. ּכָ ׁש.ַעל. ְלַבּקֵ ּה. ּבָ ּיֹאֵחז. ׁשֶ

ְוַתֲחנּוִנים. ַרֲחִמים. תֹו. ִפּלָ ּתְ ַלֲעׂשֹות. זֹוֶכה. ֵאינֹו. ֲעַדִין. י־ֵכן. ּפִ

ָבר. ּה.ּדָ ׁש.ּבָ ּזֹוֶכה.ְלַחּדֵ הּוא.ֶזה.ׁשֶ ׁשֶ

הּוא. ִמּתֹוָרה. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ֵלָמה. ְ ַהּשׁ ה. ִפּלָ ַהּתְ ר. ִעּקַ ֲאָבל 

ת. ְסֻגּלַ ָיָדם. ַעל. ֵליַדע. ּזֹוִכין. ׁשֶ אֹוַרְיָתא. י. ֵמִחּדּוׁשֵ

ָהָאָדם. ּיֹוֵדַע. ׁשֶ ּכְ ַכְרנּו,. ּזָ ׁשֶ יִצית. ַהּצִ ל. ְמׁשַ ּבִ מֹו. ּכְ ְצוֹות,. ַהּמִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוִלְזּכֹות. ִנאּוף. ֲאַות. ּתַ ר. ּבֵ ְלׁשַ ל. ְמֻסּגָ יִצית. ּצִ ׁשֶ

ָרֵאל. ה.ּוְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ֵלָמה.ְוִלְתִפּלָ יִקים.ְוֶלֱאמּוָנה.ׁשְ ּדִ ַלֲעַצת.ַהּצַ

מֹוֲהַר"ן. "ִלּקּוֵשי. ֵסֶפר. ּבְ בָֹאר. ּמְ ׁשֶ מֹו. ּכְ ְוכּו',. ים. ִנּסִ ְוַלֲעׂשֹות.

ִפּלֹות. ּתְ ר. ְלַסּדֵ ָיכֹול. אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה. ֶרְך. ּדֶ י. ַעל־ּפִ ה. ִהּנֵ ז',. ִסיָמן.

ִפי. ּכְ ֶאָחד. ל. ּכָ י. ּכִ ִציִצית.. ִמְצַות. ַעל. ִנְפָלא. ֲאִריכּות. ּבַ ַרּבֹות.

ִרית.ְוָכל.ַמה. ּקּון.ַהּבְ ה.הּוא.ָרחֹוק.ִמּתִ ּמָ ַנְפׁשֹו.ּכַ ּיֹוֵדַע.ּבְ ֶ ַמה.ּשׁ

ָצִריְך. הּוא. ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ֶזה. ִעְנָין. ּבְ ָעָליו. עֹוֵבר. ֶ ּשׁ

ִציִצית. ִמְצַות. ם. ְלַקּיֵ יעֹו. ּיֹוׁשִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלַהְפִציר.

ָעָליו. ִהיא.ָהעֹוֶמֶדת. ׁשֶ ֲאַות.ִנאּוף,. ִמּתַ ֵצל. ְלִהּנָ ֵדי. ּכְ ִתּקּוָנּה. ּכְ

ְוֵכן. ים.. ַהַחּיִ ֵמַחי. ְלַהְרִחיקֹו. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְלַכּלֹותֹו. יֹום. ָכל. ּבְ

ל. הּוא.ְיסֹוד.ּכָ ֵלָמה.ׁשֶ ה.הּוא.ָרחֹוק.ֵמֱאמּוָנה.ׁשְ ּמָ ְזּכֹר.ּכַ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ְוֵכן. ְוכּו'. ה. ִפּלָ ִמּתְ ָרחֹוק. הּוא. ה. ּמָ ּכַ ְוֵכן. ְוכּו'. ּה. ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה.
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ְוכּו'. ָהֱאֶמת. ִכים. ַהְמַהּפְ ל. ׁשֶ ָרעֹות. ֵעצֹות. ה. ְוַכּמָ ה. ּמָ ּכַ

ִלְזּכֹות. ָצִריְך. הּוא. ְוַרֲחִמים. ְיׁשּוָעה. ה. ְוַכּמָ ָעָליו. ִרים. ּבְ ִמְתּגַ

ה. ֵאּלֶ ל. ּכָ ַעל. ֵהן. יִקים,. ַצּדִ ֲעצֹות. ֵהם. ׁשֶ ּיֹות. ֲאִמּתִ ְלֵעצֹות.

זֹאת. ִמּתֹוָרה. ה. ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ יחֹו. ׂשִ ּפְֹך. ִלׁשְ יּוַכל. אי. ַוּדַ ּבְ

ִעם. ר. ֲאׁשֶ ל. ּכָ ֶאת. ְלָפֵרׁש. ִציִצית. ִמְצַות. ת. ֻגּלַ ִמּסְ ֶרת. ַהְמַדּבֶ

ָאר.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה. ׁשְ ֶזה.ּבִ ְלָבבֹו.ַעל־ְיֵדי־ֶזה,.ְוַכּיֹוֵצא.ּבָ

יָקא. ַעּתִ ִחיַנת.אֹוַרְיָתא.ּדְ ִכין.ִמּבְ ֵאּלּו.ִנְמׁשָ י תֹוָרה.ּכָ ְוִחּדּוׁשֵ

ה.. דֹוׁשָ ִחיַנת.ׁשֶֹרׁש.ַהּתֹוָרה.ַהּקְ ִהיא.ּבְ ְסִתיָמָאה.ׁשֶ

ת. ִנְדֶרׁשֶ ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. ֶעׂשְ לֹשׁ. ְ ַהּשׁ ל. ׁשֶ ׁשֶֹרׁש. ם. ְוׁשָ

יִקים,. ּדִ יִכים.ַהּצַ ְמׁשִ ּמַ י.ּתֹוָרה.ׁשֶ ל.ַהִחּדּוׁשֵ ַלל.ּכָ ֵהם.ּכְ ֶהם,.ׁשֶ ּבָ

ֵהם. ל.ַרֲחִמים.ׁשֶ ֵרה.ִמּדֹות.ׁשֶ לֹשׁ.ֶעׂשְ ְ ל.ַהּשׁ ם.ׁשֶֹרׁש.ׁשֶ ם.ּגַ ְוׁשָ

ִהיא.ַרֲחִמים.ְוַתֲחנּוִנים,.ְוַעל. ה.ׁשֶ ִפּלָ ל.ֵסֶדר.ַהּתְ ַלל.ׁשֶֹרׁש.ּכָ ּכְ

ם,. ָ י.ּתֹוָרָתם.ִמּשׁ יִכים.ִחּדּוׁשֵ ְמׁשִ ּמַ יֵקי.ֱאֶמת.ׁשֶ ּדִ ן.ַעל־ְיֵדי.ַהּצַ ּכֵ

ּתֹוָרָתם. י. ֵמִחּדּוׁשֵ ַלֲעׂשֹות. ֶרְך. ַהּדֶ ֶזה. יִכין. ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.

זֹוֶכה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ִפּלֹות,. ּתְ

"ל. ּנַ ִלְתׁשּוָבה.ּכַ

ַעל־ְיֵדי. י. ּכִ ָנה.. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ ׁשֹוָפר. ּתֹוְקִעין. ֶזה. ִביל  ּוִבׁשְ

ה. ְזּכֶ ּנִ ֵאּלּו,.ׁשֶ י.ּתֹוָרה.ּכָ יִכין.ִחּדּוׁשֵ ֹוָפר.ַמְמׁשִ ַהּשׁ
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ִפּלֹות,. ּתְ ִמּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֶאת. ְלָהִקים. ָיָדם. ַעל.

קֹול.ׁשֹוָפר. ָנה.ּבְ י.ַהּתֹוָרה.ִנּתְ ׁשּוָבה..ּכִ ר.ַהּתְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִעּקַ ׁשֶ

תּוב:. ּכָ מֹו.ׁשֶ ה.ּכְ ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ִיְרָאה. ִחיַנת. ּבְ ְוַגם.ׁשֹוָפר.הּוא.

קֹול. ָנה.ַהּתֹוָרה.ּבְ ִביל.ֶזה.ִנּתְ ל".ּוִבׁשְ ְתַהּלָ ם.ִהיא.ּתִ ֵ "ִיְרַאת.ַהּשׁ

ּזֹוֶכה. ׁשֶ ּכְ ִהיא. ַהּתֹוָרה. ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ ׁשֶ ְלהֹורֹות. ׁשֹוָפר,.

ה.ַעל־ ּלָ ְתּגַ ּנִ ִחיַנת.ִיְרָאה.ׁשֶ ִהיא.ּבְ ה.ׁשֶ ִפּלָ ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹוָרה.ּתְ

"ל. ּנַ ֹוָפר.ּכַ ְיֵדי.ַהּשׁ

ְצִריִכין. א. ְלַדְרּגָ א. ְרּגָ ִמּדַ ַלֲעלֹות. רֹוִצים. ׁשֶ ּכְ ָידּוַע. ה  ְוִהּנֵ

י. ָמָרא:.ַרּבִ ּגְ ִצינּו.ּבַ ּמָ מֹו.ׁשֶ ּקֶֹדם,.ּכְ ּמִ ק.ַהּמִֹחין.ׁשֶ ְלַסּלֵ

ּכַֹח. ֵדי.ִלׁשְ ה.ּכְ ָרֵאל.ֲהָוה.ִמְתַעּנֶ ד.ֲהֵוי.ָסֵלק.ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֵזיָרא.ּכַ

ֶאֶרץ־ ל. ׁשֶ ַהּמִֹחין. ל. ְלַקּבֵ ְוִלְזּכֹות. חּוץ־ָלָאֶרץ. ל. ׁשֶ ַהּתֹוָרה.

ִכְתֵבי.ָהֲאִר"י.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,. ִחיַנת.ַהְמבָֹאר.ּבְ ָרֵאל..ְוֶזה.ּבְ ִיׂשְ

הּוא.ַהּתֹוָרה. ין.ׁשֶ יל.ַעל.ְזֵעיר.ַאְנּפִ ַאּפִ ָנה.ְוַהּדּוְרִמיָשא.ּדְ ֵ ֵמַהּשׁ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ֹוָפר. ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי. ִנְתעֹוֵרר. ְך. ְוַאַחר־ּכָ "ל,. ּנַ ּכַ

ִריִכין.ִלְזּכֹות. ּצְ ָנה.ׁשֶ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ י.ּבְ ְלכּות,.ּכִ ִנְנֶסֶרת.ּוִנְבֵנית.ַהּמַ

ְוֶדֶרְך. ִפּלֹות,. ּתְ ִמּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ִלְתׁשּוָבה.

י. ִחּדּוׁשֵ ִחיַנת. ִמּבְ ְמֹאד. . בֹוּהַ ּגָ קֹום. ִמּמָ יְך. ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין. ֶזה.

ַעל־ְיֵדי. יל. ַמּפִ ן. ּכֵ ַעל. "ל,. ּנַ ּכַ ְסִתיָמָאה. יָקא. ַעּתִ ּדְ אֹוַרְיָתא.
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קּות. ּלְ ִהְסּתַ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ָנה,. ְוׁשֵ ּדּוְרִמיָשא. ין. ַאְנּפִ ְזֵעיר.

יֹוֵתר.ַעל־ְיֵדי. בֹוִהים.ּבְ ֵדי.ִלְזּכֹות.ְלֹמִחין.ּגְ ּקֶֹדם,.ּכְ ּמִ ַהּמִֹחין.ׁשֶ

יק. ִחיַנת.ַעּתִ "ל.ִמּבְ י.ּתֹוָרה.ַהּנַ יְך.ִחּדּוׁשֵ ַהְינּו.ְלַהְמׁשִ ֹוָפר,.ּדְ ַהּשׁ

ִחיַנת. הּוא.ּבְ ְלכּות.ׁשֶ ה.ַעל.ָיָדם.ִלְבנֹות.קֹוַמת.ַהּמַ ְזּכֶ ּנִ ֵדי.ׁשֶ ּכְ

ֶרְך. ר.ּדֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִעּקַ ִפּלֹות,.ׁשֶ ה.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ ִפּלָ ַהּתְ

ָנה. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ ה. ַעּתָ יְך. ְלַהְמׁשִ ִריִכין. ּצְ ׁשֶ עֹוָלם. ּבָ ׁשּוָבה. ַהּתְ

ֵחְשא. ַעל־ְיֵדי. רּו. ּבְ ּתַ ִנׁשְ ָהִראׁשֹונֹות. לּוחֹות. י. ּכִ ְוַגם. "ל.. ּנַ ּכַ

יָלה. ַרְך,.ְוָאז.ּגִ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַרּצֹות.ֶאת.ַהּשׁ ָהֵעֶגל.ְוָאז.ָעָלה.ֹמשֶׁ

ֵהם. ׁשֶ ַרֲחִמים. ל. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו.

ַהְינּו. ֶהם.. ּבָ ת. ִנְדֶרׁשֶ ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ִחיַנת. ּבְ

ל. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ה.לֹו. ּלָ ּגִ ׁשֶ

ַהְינּו. ּדְ ַהּתֹוָרה,. ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ִמּשׁ יִכין. ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַרֲחִמים.

ִקּיּום. ְלַהְכִניס. זֹוִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ה,. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ

ְתׁשּוָבה. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ם. ּלָ ּכֻ יָבם. ַלֲהׁשִ ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ ַהּתֹוָרה.

ִראׁשֹון. יֹום. הּוא. ׁשֶ ָנה,. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ ן. ּכֵ ְוַעל. "ל.. ּנַ ּכַ ֵלָמה. ׁשְ

ֵהם. ׁשֶ ּפּוִרים,. ּכִ יֹום. ּבְ ְגָמִרים. ּנִ ׁשֶ ׁשּוָבה,. ֶרת־ְיֵמי־ּתְ ַלֲעׂשֶ

ֶהם. ּבָ ִעים.יֹום.ָהַאֲחרֹוִנים.ׁשֶ ָרה.ָיִמים.ָהַאֲחרֹוִנים.ֵמַאְרּבָ ֲעׂשָ

ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם. מֹו.ׁשֶ ה,.ּכְ ַרְך.ְלֹמשֶׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ַהּשׁ ִנְתַרּצָ
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ּקּון. ּתִ יְך. ְלַהְמׁשִ ן. ּכֵ ם. ּגַ הּוא. ׁשֶ ֹוָפר. ּשׁ ּבַ ָאז. ּתֹוְקִעין. ִלְבָרָכה,.

"ל: ּנַ ִפּלֹות.ּכַ "ל.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ ַהּנַ

ג

אֹוְמִרים. ׁשֶ ׁשֹוָפרֹות,. ִזְכרֹונֹות,. ַמְלֻכּיֹות,. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ה. ַהְרּבֵ ֶהם. ּבָ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָנה. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ל. ׁשֶ מּוָסף. ת. ְתִפּלַ ּבִ

ָאז. עֹוִשים. ׁשֶ ַהְינּו. ּוְכתּוִבים.. ְנִביִאים. ִמּתֹוָרה. סּוִקים. ּפְ

ה.. ִפּלָ ין.ִמּתֹוָרה.ּתְ עֹוׂשִ ִחיַנת.ׁשֶ ה.ּבְ ּזֶ ה,.ׁשֶ ִפּלָ ַנ"ְך.ּתְ סּוֵקי.ּתַ ִמּפְ

ִקיַעת. ּתְ ר. ִעּקַ ְוַגם. מּוָסף,. ת. ְתִפּלַ ּבִ אֹוָתם. אֹוְמִרים. ן. ּכֵ ְוַעל.

ַעל. ד. ִנְתַיּסֵ מּוָסף. ת. ִפּלַ ּתְ ִעְנָין. ל. ּכָ י. ּכִ מּוָסף.. ּבְ הּוא. ׁשֹוָפר.

ֵאין. ׁשֶ ֵמֲחַמת. י. ּכִ ַהְינּו. ִפּלֹות.. ּתְ ִמּתֹורֹות. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ֶזה,. ָבר. ּדָ

ְצִריִכים. ָאנּו. ׁשֶ ֹפַעל. ּבְ נֹות. ְרּבָ ַהּקָ ְלַהְקִריב. ְיכֹוִלים. ָאנּו.

ית־ ֶנה.ּבֵ ּבָ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלים.ְלַהּשׁ ּלְ ן.ָאנּו.ִמְתּפַ ְלַהְקִריב,.ַעל.ּכֵ

נֹות. ָקְרּבָ ֶאת. ְלָפֶניָך. ְוַנְקִריב. ָיֵמינּו. ּבְ ְמֵהָרה. ּבִ ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה. ּבְ ָעֵלינּו. ה. ְמֻצּוֶ ּכַ חֹובֹוֵתינּו.

ן. ָקְרּבַ ַהְקָרַבת. ל. ׁשֶ ְצָוה. ֵמַהּמִ ַהְינּו. ה,. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ

ה.. ִפּלָ ּתְ ה. ִמּזֶ ין. עֹוׂשִ ָמה,. ְלַקּיְ ה. ַעּתָ זֹוִכין. ָאנּו. ֵאין. ׁשֶ מּוָסף.

ַהְינּו. ִפּלֹות,.ּדְ ֶרְך.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ יִכין.ַהּדֶ ּוָבֶזה.ָאנּו.ַמְמׁשִ

ּיּום.ֵאיֶזה.ִמְצָוה,. הּוא.ָרחֹוק.ִמּקִ ֶ ִפי.ַמה.ּשׁ ל.ֶאָחד.ְוֶאָחד.ּכְ ּכָ ׁשֶ
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ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך. ה,. ֲעׂשֶ ּתַ לֹא. ִמְצוֹות. ֵהן. ה. ֲעׂשֵ ִמְצוֹות. ֵהן.

ָמּה. ה.ְלַקּיְ ְזּכֶ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ן. ְרּבַ ה.ְלַהְקִריב.ַהּקָ ְזּכֶ ּנִ ִלים.ׁשֶ ּלְ ָאנּו.ִמְתּפַ ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ

ל.סֹוף.ָלׁשּוב.ְלַאְרֵצנּו. ה.סֹוף.ּכָ מּוָסף,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְזּכֶ

ה. ׁש,.ּוְלֵעת.ַעּתָ ֹפַעל.ַמּמָ נֹות.חֹובֹוֵתינּו.ּבְ ם.ָקְרּבְ ּוְלַהְקִריב.ׁשָ

מֹו.ֵכן.הּוא. ן,.ּכְ ְמקֹום.ָקְרּבָ ֶבת.ּבִ ַעְצָמּה.ֶנֱחׁשֶ ה.ּבְ ִפּלָ זֹאת.ַהּתְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ִפּלֹות,. ּתְ ִמּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. "ל. ַהּנַ ֶרְך. ַהּדֶ ְלִעְנַין.

ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ אי.ָלׁשּוב. ַוּדַ ּבְ ל.סֹוף. ּכָ ה.סֹוף. ִנְזּכֶ

ֵלמּות,. ׁשְ ֶפׁש.ּבִ ת.ַהּנֶ ֵאין.ָאנּו.זֹוִכים.ֲעַדִין.ִלְגֻאּלַ ל.ְזַמן.ׁשֶ ְוַגם.ּכָ

ִלים.ַעל.ִקּיּום. ּלְ ָאנּו.ִמְתּפַ ַעְצָמּה.ׁשֶ ה.ּבְ ִפּלָ י־ֵכן.ַהּתְ ַאף־ַעל־ּפִ

ְמֹאד. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל. ל. ּוְמֻקּבָ ָחׁשּוב. ֶזה. ם. ּגַ ַהּתֹוָרה,.

ר.ִמְצַות. ן.ִעּקַ ל.ָעֵלינּו..ְוַעל.ּכֵ ּשָ ּמֻ ֶ ינּו.ַמה.ּשׁ ִאּלּו.ָעׂשִ ב.ּכְ ְוֶנֱחׁשָ

ה.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות. ֶרְך.ַהּזֶ יְך.ַהּדֶ הּוא.ְלַהְמׁשִ ִקיַעת.ׁשֹוָפר.ׁשֶ ּתְ

ת.מּוָסף.. ִפּלַ ַעת.ּתְ ׁשְ "ל.הּוא.ּבִ ּנַ ִפּלֹות.ּכַ ּתְ

ת.ְורֹאׁש־ ּבָ ׁשַ ה,.ּבְ ָ ׁש.ּבֹו.ּתֹוֶסֶפת.ְקֻדּשׁ ּיֵ ָכל.יֹום.ׁשֶ ן.ּבְ ְוַעל ּכֵ
ּפּוִרים,. ּכִ ְויֹום. ָנה. ָ ְורֹאׁש־ַהּשׁ ְויֹום־שֹוב. ֹחֶדׁש.

ׁשּוָבה,. ּתְ ְיֵמי. ֵהם. ָהֵאּלּו. ִמים. ַהּיָ ל. ּכָ י. ּכִ מּוָסף.. ִלים. ּלְ ִמְתּפַ

ּלּו. ּכֻ ָאז.ִיְהֶיה.יֹום.ׁשֶ א.ׁשֶ ִחיַנת.ֵמֵעין.עֹוָלם.ַהּבָ ת.הּוא.ּבְ ּבָ ְוׁשַ
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ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ְדָבָריו. ּבִ ּמּוָבא. ּכַ ׁשּוָבה. ּתְ ּלֹו. ּכֻ ׁשֶ יֹום. ת. ּבָ ׁשַ

ם. ֵ ַהּשׁ ַעד. . ְבּתָ "ְוׁשַ ִחיַנת:. ּבְ הּוא. ת. ּבָ ְוׁשַ ו',. ִסיָמן. א'. ִלּקּוֵשי.

ָאְמרּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ ין,. ּדִ ְיֵמי. ִמים.שֹוִבים.ֵהם. ַהּיָ ל. ּכָ ְוֵכן. ֱאלֶֹהיָך",.

ִנּדֹוִנין. ֲעֶצֶרת. ּבַ בּוָאה,. ַהּתְ ַעל. ִנּדֹוִנין. ֶפַסח:. ּבְ ַז"ל. ַרּבֹוֵתינּו.

ְמבָֹאר. ּכַ ׁשּוָבה. ּתְ ְיֵמי. ֵהם. ין. ּדִ ִויֵמי. ְוכּו',. ִנּדֹוִנין. ָחג. ּבֶ ְוכּו'.

ְורֹאׁש־ֹחֶדׁש. ל'.. ִסיָמן. א'. ִלּקּוֵשי. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ְדָבָריו. ּבִ

ְדָבָריו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ִלּקּוֵשי. ְמבָֹאר.ּבִ ׁשּוָבה.ּכַ הּוא.ׁשֶֹרׁש.ַהּתְ

ָעַלי. ָהִביאּו. רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָאַמר. ׁשֶ ה. ּזֶ ּמִ ׁשֶ י',. ִסיָמן. א'.

ָכל. ׁשּוָבה.ּבְ ל.ּתְ ְלׁשֵ ּתַ ה.ִנׁשְ ֵרַח,.ִמּזֶ י.ֶאת.ַהּיָ ַעְשּתִ ּמִ ָרה.ַעל.ׁשֶ ּפָ ּכַ

ֵהם. ּפּוִרים. ּכִ ְויֹום. ָנה. ָ ַהּשׁ ְורֹאׁש־. ֹחֶדׁש.. רֹאׁש. ּבְ ְבָרִאים. ַהּנִ

הּוא. ׁשּוָבה. ַהּתְ ֶרְך. ּדֶ ַכת. ַהְמׁשָ ר. ְוִעּקַ ׁשּוָבה.. ּתְ ְיֵמי. אי. ַוּדַ ּבְ

ת.מּוָסף. ִפּלַ ִחיַנת.ּתְ ה.ּבְ ּזֶ ִפּלֹות.ׁשֶ ין.ִמּתֹורֹות.ּתְ עֹוׂשִ ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ

ת.מּוָסף: ִפּלַ ִלין.ּתְ ּלְ ה.ִמְתּפַ ִמים.ָהֵאּלֶ ָכל.ַהּיָ ן.ּבְ "ל,.ְוַעל.ּכֵ ּנַ ּכַ

ד

ל.רֹאׁש־ֹחֶדׁש.הּוא. ּקּון.ׁשֶ ר.ּתִ ִחיַנת.רֹאׁש.ֹחֶדׁש..ְוִעּקַ ְוֶזה ּבְ

ִוים. ׁשָ ֵניֶהם. ׁשְ ְהיּו. ּיִ ׁשֶ ָבָנה,. ַהּלְ ִגיַמת. ּפְ אֹות. ְלַמּלְ

ְוֶזה. ה".. ַהַחּמָ אֹור. ּכְ ָבָנה. ַהּלְ "ְוָהָיה.אֹור. ִחיַנת:. ּבְ קֹוָמָתם,. ּבְ

ִלין.ַרק. ּלְ ְתּפַ ּמִ ִפּלֹות,.ַהְינּו.ׁשֶ ין.ִמּתֹורֹות.ּתְ עֹוׂשִ זֹוִכין.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ
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ַיַחד,. ה.ּבְ ַעל.ִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְכָלִלין.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ

דּוַע,. ּיָ ּכַ ּוְלָבָנה. ה. ַחּמָ ִחיַנת. ּבְ ְוָדִוד,. ה. ֹמשֶׁ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ

ֶכֶתר.ֶאָחד,. ים.ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵניֶהם.ִמׁשְ קֹוָמָתם.ּוׁשְ ִוים.ּבְ ֵניֶהם.ׁשָ ּוׁשְ

ׁשּוָבה. ּתְ ּתֹוָרה,. ְכִלית. ּתַ י. ּכִ הּוא.. ֶאָחד. ֵניֶהם. ׁשְ ְכִלית. ּתַ י. ּכִ

תֹו. ִפּלָ ל.ּתְ ּכָ ה.ֵמַאַחר.ׁשֶ ִפּלָ ְכִלית.ַהּתְ ים.שֹוִבים..ְוֶזה.ּתַ ּוַמֲעׂשִ

הּו. ּזֶ ׁשֶ ה. ַמֲעׂשֶ ִליֵדי. ָלבֹוא. ַהּתֹוָרה. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ִלְזּכֹות. ִהיא.

ְכִלית. ר.ְוַהּתַ ָהִעּקָ

ִחיַנת. ּבְ ֶזה. י. ּכִ ֹחֶדׁש. רֹאׁש. ּבְ ָנה. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ע. ִנְקּבַ ן. ּכֵ ְוַעל 

ה. ִנים.ִנְמִנים.ַלַחּמָ ָ י.ַהּשׁ ה.ּוְלָבָנה.ַיַחד,.ּכִ ָלִלּיּות.ַחּמָ ּכְ

ָנה. ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ ָאז. י. ּכִ ּמּוָבא.. ּכַ ָבָנה. ַלּלְ ִנְמִנים. ים. ְוֶהֳחָדׁשִ

ַמְתִחיִלין. ָאנּו. ׁשֶ ׁשּוָבה,. ֶרת־ְיֵמי־ּתְ ַלֲעׂשֶ ִראׁשֹון. הּוא. ׁשֶ

קֹוַמת. ְלָהִקים. עֹוְסִקים. ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ִלְתׁשּוָבה. ִהְתעֹוְררּות. ּבְ

ה. ַחּמָ ִנְכָלל. ָאז. ן. ּכֵ ַעל. ה,. ִפּלָ ּתְ ֵמַהּתֹוָרה. ַלֲעׂשֹות. ה. ִפּלָ ַהּתְ

ַעל־ְיֵדי. זֹוִכין. ֶזה. ל. ּכָ י. ּכִ ִוים,. ׁשָ ֵניֶהם. ׁשְ י. ּכִ ַיַחד. ּוְלָבָנה.

"ל. ּנַ ִפּלֹות.ּכַ עֹוִשים.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ ׁשֶ

ֶנֶגד. ים.ּכְ ִהּלִ ה.ִסְפֵרי.ּתְ ָ ִחיַנת.ֲחִמּשׁ ה.ּבְ ּזֶ ָבר.ְמבָֹאר.ׁשֶ ה ּכְ ְוִהּנֵ

ר.ִהְתעֹוְררּות.ִלְתׁשּוָבה. ִעּקַ י.ּתֹוָרה,.ׁשֶ ׁשֵ ה.ֻחּמְ ָ ֲחִמּשׁ

י. ּכִ א'. ִסיָמן. ּבְ "ל. ַהּנַ ַהּתֹוָרה. ּבְ ּוְמבָֹאר. ַעל־ְיֵדי־ֶזה.. הּוא.
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ִעים. ַאְרּבָ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשּוָבה. ּתְ ֲעֵרי. ׁשַ ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ָהַאְרּבָ

ן. ַעּיֵ ָיּה,. ְבֵשי. ׁשִ ר. ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ מֹות. ׁשְ ּבִ ׁש. ּיֵ ׁשֶ אֹוִתּיֹות. ע. ְוֵתׁשַ

ֵנים־ ׁשְ ֶנֶגד. ּכְ ים. ֳחָדׁשִ י. ָראׁשֵ ר. ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ם.. ׁשָ

ׁשּוָבה.הּוא.רֹאׁש. י.ׁשֶֹרׁש.ַהּתְ י.ַהּכֹל.ֶאָחד.ּכִ ְבֵשי.ָיּה..ּכִ ר.ׁשִ ָעׂשָ

ַהְינּו. ִוד,. ּדָ ִחיַנת.ַמְלכּות. ּבְ י.רֹאׁש.ֹחֶדׁש.הּוא. ּכִ "ל.. ּנַ ּכַ ֹחֶדׁש.

ן. ּזֹוִכין.ַעל.ָידֹו.ִלְתׁשּוָבה..ְוַעל.ּכֵ ִוד,.ׁשֶ ַסד.ּדָ ּיָ ים.ׁשֶ ִהּלִ ִחיַנת.ּתְ ּבְ

ָבִשים. ׁשְ ר. ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ֶנֶגד. ּכְ ים. ֳחָדׁשִ י. ָראׁשֵ ר. ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ֵהם.

ִעים. ִחיַנת.ַאְרּבָ ֵהם.ּבְ ע.אֹוִתּיֹות.ׁשֶ ִעים.ְוֵתׁשַ ֶהם.ַאְרּבָ ׁש.ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי. ֲאֵליֶהם. ָלבֹוא. ּזֹוִכין. ׁשֶ ׁשּוָבה,. ּתְ ֲעֵרי. ׁשַ ָעה. ְוִתׁשְ

רֹאׁש־ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ֶזה. ל. ּכָ ׁשֶ ִוד,. ּדָ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ

"ל. ּנַ ֹחֶדׁש.ּכַ

.- ם". ֵ ַהּשׁ ם. ְלׁשֵ ְלהֹודֹות. ָרֵאל. ְלִיׂשְ ֵעדּות. ָיּה. ְבֵשי. "ׁשִ ְוֶזה: 

ִחיַנת.הֹודֹות. הּוא.ּבְ ים.ׁשֶ ִהּלִ ִחיַנת.ּתְ ְיָקא,.ּבְ ְלהֹודֹות.ּדַ

"ל.. ּנַ ִחיַנת.רֹאשׁ־ֹחֶדׁש.ּכַ ל.ֶזה.הּוא.ּבְ ּכָ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ְוַהּלֵ

ים.ְואֹוִתּיֹות. ִהּלִ ִחיַנת.ּתְ ל.רֹאׁש־ֹחֶדׁש,.ּבְ ּקּון.ׁשֶ ר.ֶזה.ַהּתִ ְוִעּקַ

ֹחֶדׁש. רֹאׁש. ּבְ ע. ְקּבַ ּנִ ׁשֶ ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש־. ּבְ ה. ַנֲעׂשָ ָיּה,. ְבֵשי. ׁשִ

ש",. ּפָ ׁשְ ַלּמִ ִכְסאֹות. בּו. ָיׁשְ ה. ּמָ ׁשָ י. "ּכִ ְסִמיְך. ּמַ ׁשֶ ְוֶזה. "ל.. ּנַ ּכַ

ש.ְוָאז. ּפָ ׁשְ ְסאֹות.ַלּמִ ִבים.ּכִ ָאז.יֹוׁשְ ָנה.ׁשֶ ָ ִחיַנת.רֹאׁש־ַהּשׁ ַהְינּו.ּבְ
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ּקּון. ַהּתִ ִוד",.ׁשֶ ְסאֹות.ְלֵבית.ּדָ ִתּקּון.ֶזה..ְוֶזה:."ּכִ ְצִריִכין.ַלֲעסֹק.ּבְ

ִוד,.ַהְינּו. ִחיַנת.ַמְלכּות.ּדָ ן.ַעל־ְיֵדי.ּבְ ּקֵ ָנה.ִנְתּתַ ָ ל.רֹאׁש־ַהּשׁ ׁשֶ

ֲאִמיַרת. ּבַ ָרֵאל. ִיׂשְ ל. ּכָ ָאז. עֹוְסִקים. ן. ּכֵ ְוַעל. ים.. ִהּלִ ּתְ ַעל־ְיֵדי.

ל.רֹאׁש־ ּקּון.ׁשֶ ר.ַהּתִ י.ִעּקַ "ל,.ּכִ ַהּתֹוָרה.ַהּנַ ְמבָֹאר.ּבְ ים.ּכַ ִהּלִ ּתְ

ְוִלְזּכֹות. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֶאת. ְלָהִקים. ׁשּוָבה. ּתְ ְיֵמי. ֶרת. ַוֲעׂשֶ ָנה. ָ ַהּשׁ

ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ ַעל־ְיֵדי. זֹוִכין. ְוֶזה. ִלְתׁשּוָבה,.

"ל: ּנַ ִפּלֹות.ּכַ ִהְתּבֹוְדדּות.ְוַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ

ה

דֹול.ִלְפַני.ְוִלְפִנים. ָאז.ִנְכַנס.ַהּכֵֹהן.ּגָ ּפּור.ׁשֶ ִחיַנת.יֹום.ּכִ ְוֶזה ּבְ

ּה.. ְרׁשָ ׁשָ ֵהם.ַהּתֹוָרה.ּבְ ם.עֹוֵמד.ָהָארֹון.ְוַהּלּוחֹות.ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

ִפּלֹות. י.ַהּתְ ּה,.ּכִ ְרׁשָ ׁשָ ה.ּבְ ִפּלָ ת.ַהּתְ ר.ְמקֹום.ֲעִלּיַ ם.ִעּקַ ם.ּגַ ְוׁשָ

ְכִלית. ּתַ ר. ִעּקַ ים. ָקָדׁשִ י. ָקְדׁשֵ ּבְ ם. ְוׁשָ דּוַע.. ּיָ ּכַ ם. ׁשָ ֶרְך. ּדֶ עֹוִלין.

ְכָלִלין. ּנִ ׁשֶ ּכְ ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ ֶזה. י. ּכִ ה,. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵלמּות. ׁשְ

ִמּתֹורֹות. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. זֹוִכין. ה. ּזֶ ׁשֶ ַיַחד. ּבְ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה.

ְכִלית. ם.הּוא.ּתַ ְמקֹום.ָהָארֹון.ׁשָ ם.ּבִ ן.ׁשָ "ל..ְוַעל.ּכֵ ּנַ ִפּלֹות.ּכַ ּתְ

ִלים. ִיחּוָדא.ׁשְ ה.ּבְ ם.ִמְתַיֲחִדין.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ י.ׁשָ דּוַע.ּכִ ּיָ חּוד.ּכַ ַהּיִ

ֶכל.ָהֶעְליֹון.ַלֲעׂשֹות. ם.ֶזה.ַהּשֵׂ ָ דֹול.ִמּשׁ יְך.ַהּכֵֹהן.ּגָ ן.ַמְמׁשִ ְוַעל.ּכֵ

ר. ְוִעּקַ ׁשּוָבה. ַהּתְ ר. ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ִפּלֹות,. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות.
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נּו.ַהּלּוחֹות. ּפּוִרים.ִנּתְ יֹום־ַהּכִ ן.ּבְ ִחיָלה..ְוַעל.ּכֵ ִליָחה.ְוַהּמְ ַהּסְ

ָלה. ְוִנְתַקּבְ ה. ְלֹמשֶׁ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ה. ִנְתַרּצָ ְוָאז. ָהַאֲחרֹונֹות,.

ר. ִנְתַחּבֵ ָאז. י. ּכִ ְדָבֶריָך",. ּכִ י. "ָסַלְחּתִ לֹו:. ְוָאַמר. תֹו,. ִפּלָ ּתְ

ּקּון. יְך.ָאז.ַהּתִ י.זֹוִכין.ְלַהְמׁשִ ה.ַיַחד,.ּכִ ִפּלָ ְוִנְתַיֵחד.ַהּתֹוָרה.ְוַהּתְ

"ל. ּנַ ן.ַהּכֹל.ּכַ ּקֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִנְתּתַ ִפּלֹות.ׁשֶ ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ

ל. ּדּוי.ּכָ ַהּוִ ּפֹוְרִשין.ּבְ ּפּוִרים.ׁשֶ ל.יֹום.ּכִ ּדּוִיים.ׁשֶ ִחיַנת.ַהּוִ ְוֶזה ּבְ

ם. ֵ ֵמַהּשׁ ים. ּוְמַבְקׁשִ ֲעֵליֶהם. ּוִמְתָחְרִשין. ַהֲחָשִאים.

ִנְמָצא. עֹוד",. ֶאֱחָשא. ּלֹא. ׁשֶ ָפֶניָך. ִמּלְ ָרצֹון. "ְיִהי. ַרְך:. ִיְתּבָ

ָעַבר. ל.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ַהְינּו.ִמּכָ ה,.ּדְ ִפּלָ ין.ֵמַהּתֹוָרה.ּתְ עֹוׂשִ ׁשֶ

א. ילֹו.ְלַהּבָ ּצִ ּיַ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ֲעֵליֶהם.ְלַהּשׁ ּלֵ ֲעֵליֶהם,.הּוא.ִמְתּפַ

ין. עֹוׂשִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת.ּתְ ל.ֶזה.הּוא.ּבְ ּכָ ְוִיְמַחל.לֹו.ַעל.ֶהָעָבר,.ׁשֶ

עֹוְסִקים. ּפּוִרים. יֹום־ַהּכִ ל. ׁשֶ ַהּיֹום. ָכל. ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא. ֵמַהּתֹוָרה..

אֹוְמִרים.ָאז,. ּדּוִיים.ׁשֶ ה.ַעל־ְיֵדי.ִרּבּוי.ַהּוִ ִפּלָ ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹוָרה.ּתְ

יֹום. ִעים. ַאְרּבָ ל. ׁשֶ ָהַאֲחרֹון. יֹום. ָאז. י. ּכִ ְלָכְך,. ְצִריִכין. ָאז. י. ּכִ

ָעְברּו. ׁשֶ ָהֵעֶגל. ֵחְשא. ל. ׁשֶ ּקּון. ַהּתִ ַמר. ּגְ ר. ִעּקַ ָאז. ׁשֶ ַאֲחרֹוִנים,.

ֵמַהּתֹורֹות. עֹוִשים. ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ּקּון. ַהּתִ ר. ִעּקַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ַעל.

ַרֲחִמים. ל. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ִפּלֹות,. ּתְ

ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ִמּשׁ ִכין. ְמׁשָ ַהּנִ ָאז. ה. ְלֹמשֶׁ ּלּו. ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
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ן. ּכֵ )ְוַעל. "ל.. ּנַ ּכַ ּקּון. ַהּתִ ִביל. ׁשְ ּבִ ֶהם. ּבָ ת. ִנְדֶרׁשֶ ַהּתֹוָרה. ׁשֶ

ּתֹוָרה,. י. ׁשֵ ֻחּמְ ה. ָ ֲחִמּשׁ ֶנֶגד. ּכְ ִפּלֹות. ּתְ ָחֵמׁש. ּפּוִרים. יֹום־ַהּכִ ּבְ ִלים. ּלְ ִמְתּפַ

"ל(. ּנַ י.ּתֹוָרה.ּכַ ׁשֵ ה.ֻחּמְ ָ ֶנֶגד.ֲחִמּשׁ ים.ּכְ ִהּלִ ה.ִסְפֵרי.ּתְ ָ ִחיַנת.ֲחִמּשׁ ה.ּבְ ּזֶ ׁשֶ

"ה'. ָעִמים. ּפְ ַבע. ׁשֶ ְנִעיָלה. ת. ִפּלַ ּתְ סֹוף. ּבְ אֹוְמִרים. ן. ּכֵ ְוַעל 

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ֶוֱאלִֹהים. ה'. ׁשֶ ַהְינּו. ָהֱאלִֹהים",. הּוא.

ּה.ָחד.. ּלָ דּוַע,.ּכֻ ּיָ ה.ּכַ ִחיַנת.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ין.ּוַמְלכּות,.ּבְ ְזֵעיר.ַאְנּפִ

ִחיַנת. ּבְ ֶזה. ָעִמים,. ּפְ ַבע. ׁשֶ זֹאת. אֹוְמִרין. ן. ּכֵ ְוַעל. "ל.. ּנַ ּכַ ַהְינּו.

ַהּתֹוָרה.הּוא. ְוֵכן. יָך". ְלּתִ ִהּלַ ּיֹום. ּבַ ַבע. "ׁשֶ ִחיַנת:. ּבְ ה,. ִפּלָ ַהּתְ

ְבָעה".ְוֶזה:. תּוב:."ָחְצָבה.ַעּמּוֶדיָה.ׁשִ ּכָ מֹו.ׁשֶ ְבָעה,.ּכְ ִחיַנת.ׁשִ ּבְ

י. הּוא.ַהּתֹוָרה,.ּכִ ֵשי.ִצְדֶקָך".ׁשֶ ּפְ יָך.ַעל.ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום.ִהּלַ ַבע.ּבַ "ׁשֶ

ה.ֵמַהּתֹוָרה. יָך.ַנֲעׂשָ ְלּתִ ּיֹום.ִהּלַ ַבע.ּבַ ִחיַנת.ׁשֶ הּוא.ּבְ ה.ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

ְבָעָתִים". ק.ׁשִ ִחיַנת."ְמֻזּקָ ֵשי.ִצְדֶקָך..ְוֶזה.ּבְ ּפְ ִחיַנת.ִמׁשְ הּוא.ּבְ ׁשֶ

ֲעֵרי. ׁשַ ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ַאְרּבָ ִחיַנת. ּבְ ַבע,. ׁשֶ ָעִמים. ּפְ ַבע. ׁשֶ .-

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ָבִשים. ְ ַהּשׁ אֹוִתּיֹות. ע. ְוֵתׁשַ ִעים. ַאְרּבָ ׁשּוָבה,. ּתְ

ם:. ִנְתַקּיֵ ְוָאז. ֵמַהּתֹוָרה.. ים. ֲעׂשִ ַהּנַ ִפּלֹות. ּתְ ִחיַנת. ּבְ ים. ִהּלִ ּתְ

ִיְהֶיה. ה. ַהַחּמָ ְואֹור. ה. ַהַחּמָ אֹור. ּכְ ָבָנה. ַהּלְ אֹור. "ְוָהָיה.

ָבָנה. ַהּלְ ּפּוִרים. ּכִ יֹום. מֹוָצֵאי. ּבְ ין. ׁשִ ְמַקּדְ ן. ּכֵ )ְוַעל. "ל.. ּנַ ּכַ ְבָעַתִים". ׁשִ

יֹום. ּבְ זֹוִכין. ֶזה. ְוָכל. "ל(.. ּנַ ּכַ ְוכּו'. ָבָנה. ַהּלְ אֹור. ְוָהָיה. ִלים. ּלְ ּוִמְתּפַ
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הּוא. ם. ָ ּשׁ ׁשֶ ים. ִ ַהֲחִמּשׁ ַער. ׁשַ דֹול,. ַהּגָ יֹוֵבל. סֹוד. ּפּוִרים,. ּכִ

ים. ִ ֵמֲחִמּשׁ ָהֶעְליֹון. ַער. ׁשַ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ דֹול. ּגָ ׁשֹוָפר. ִחיַנת. ּבְ

יָקא. ַעּתִ יג.אֹוַרְיָתא.ּדְ ּשִׂ ּיַ יַח,.ׁשֶ יג.אֹותֹו.ָמׁשִ ּשִׂ ּיַ יָנה,.ׁשֶ ֲעֵרי.ּבִ ׁשַ

ַלֲעׂשֹות. ָהֱאֶמת. ֶכל. ַהּשֵׂ ֶזה. ְך. ִנְמׁשָ ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְסִתיָמָאה,.

ָרֵאל. ִיׂשְ ל. ּכָ ָיׁשּובּו. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ "ל,. ּנַ ּכַ ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות.

ַרְך.ְלעֹוָלם.ָוֶעד: ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ו

ִוד. ת.ּדָ ִחיַנת:."ְלָהִקים.ֻסּכַ ה.הּוא.ּבְ י.ֻסּכָ ה..ּכִ ִחיַנת.ֻסּכָ ְוֶזה ּבְ

ִוד. ּדָ ת. ֻסּכַ ר. ְוִעּקַ ֵלם.. ׁשָ ת. ְלֻסּכַ ְוִלְזּכֹות. ַהּנֹוָפֶלת".

ים,. ֲעוֹונֹוֵתינּו.ָהַרּבִ ּבַ ְפָלה. ּנָ ׁשֶ ה. ִפּלָ ִחיַנת.ַהּתְ ּבְ ַהּנֹוָפֶלת.הּוא.

מֹו. ּכְ ה. ִפּלָ ּתְ ָהָיה. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ֵעֶסק. ל. ּכָ י. ּכִ

ִפיָלָתּה.. ה.ִמּנְ ִפּלָ ה",.ַהְינּו.ְלָהִקים.ֶאת.ַהּתְ תּוב:."ַוֲאִני.ְתִפּלָ ּכָ ׁשֶ

ת.ִלְבֵני.ָאָדם.-.ֵאּלּו. ֻרם.ֻזּלֻ ִחיַנת:."ּכְ ה.ִהיא.ּבְ ִפּלָ ו.ַהּתְ י.ַעְכׁשָ ּכִ

ה".)ַהְינּו. ִפּלָ ל.עֹוָלם,.ּוַמאי.ִניהּו,.ּתְ ֻרּמֹו.ׁשֶ ָבִרים.ָהעֹוְמִדים.ּבְ ּדְ

ֲעׁשּוִעים. ׁשַ ֵמֶהם. ה. ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ֵמַהּתֹורֹות. ים. ָהעֹוׂשִ ִפּלֹות. ַהּתְ ֵאּלּו. ִחיַנת. ּבְ

ְנָיָנא.ִסיָמן.כ"ה(.ּוְבֵני.ָאָדם. ִלּקּוֵשי.ּתִ ם.ּבְ ְמבָֹאר.ׁשָ דֹוִלים.ְלַמְעָלה,.ּכַ ּגְ

ת. ֻסּכַ ִחיַנת. ּבְ ו. ַעְכׁשָ הּוא. ה. ִפּלָ ַהּתְ ן. ּכֵ ְוַעל. ֶהם.. ּבָ ְמַזְלְזִלים.

ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ַלֲהִקיָמּה.. עֹוְסִקים. ּכֹות. ּוְבּסֻ ַהּנֹוָפֶלת,. ִוד. ּדָ
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ֵצא. ה,. ֻסּכָ ִמְצַות. ַעל. ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ָאְמרּו. ׁשֶ

ַעׂש. ּתַ ַאל. ִחיַנת:. ּבְ ֶזה. ֲעַראי,. ִדיַרת. ּבְ ב. ְוׁשֵ ֶקַבע. יַרת. ִמּדִ

ַרּבֹוֵתינּו. ְוָאְמרּו. ְוַתֲחנּוִנים,. ַרֲחִמים. א. ֶאּלָ ֶקַבע. ְתָך. ִפּלָ ּתְ

ְיָקא. ָבר,.ְוֶזה.זֹוִכין.ּדַ ּה.ּדָ ׁש.ּבָ ּיֹוֵדַע.ְלַחּדֵ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.ֶזה.ׁשֶ

ָבר. ּדָ ׁש. ְלַחּדֵ אי. ַוּדַ ּבְ זֹוִכין. ָאז. ׁשֶ ִפּלֹות,. ּתְ ִמּתֹורֹות. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ

יק. י.ָנָתן.ֵזֶכר.ַצּדִ ֵבי.מֹוֵרנּו.ָהַרב.ַרּבִ ִמְכּתְ ן.ּבְ ַעם..)ְוַעּיֵ ָכל.ּפַ תֹו.ּבְ ְתִפּלָ ּבִ

ה,. ֲחָדׁשָ ה. ֻסּכָ ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ָון,. ֶחׁשְ ַנת.תקצ"ה.רֹאׁש־ֹחֶדׁש. ׁשְ ִלְבָרָכה,.

ָנה.ֵיׁש.ּפֹוְסִלים.ְוֶזה. ה.ְיׁשָ י.ֻסּכָ ְוָקא,.ּכִ ה.ּדַ ה.ִלְהיֹות.ֲחָדׁשָ ּכָ ִריָכה.ַהּסֻ ּצְ ׁשֶ

ם(. ן.ׁשָ ה,.ַעּיֵ ה.ֲחָדׁשָ ִפּלָ ִחיַנת.ּתְ ּבְ

מּור. ּגָ ְוִיחּוד. לֹום. ׁשָ ַלֲעׂשֹות. ַהְינּו. ֵלם,. ׁשָ ת. ֻסּכַ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ין.ּוַמְלכּות. ִחיַנת.ְזֵעיר.ַאְנּפִ ֵהם.ּבְ ה,.ׁשֶ ין.ּתֹוָרה.ִלְתִפּלָ ּבֵ

ל. ּכָ ִנְכָנִסים. ה. ּכָ ּסֻ ּבַ ם. ְוׁשָ לֹום.. ָ ְוַהּשׁ חּוד. ַהּיִ ר. ִעּקַ ם. ָ ּשׁ ׁשֶ

ִחיָנה. ּבְ ִביל. ׁשְ ּבִ ַהּכֹל. ִוד. ּדָ ַעד. ֵמַאְבָרָהם. רֹוִעים. ְבָעה. ִ ַהּשׁ

י.ֲעבֹוַדת. ה..ּכִ ִפּלָ ה.ְוַהּסֹוף.הּוא.ּתְ ִפּלָ י.ַהַהְתָחָלה.ִמּתְ זֹאת,.ּכִ

י.ֲעַדִין.לֹא.ָהָיה.ׁשּום.ּתֹוָרה.ְוַעל. ה.ּכִ ִפּלָ ָהָאבֹות.ִהְתִחיָלה.ִמּתְ

ַתְכִלית. ֲחִרית.ְוכּו'..ֲאָבל.ֲעַדִין.לֹא.ָהָיה.ּבְ ן.ׁשַ ּקֵ ן.ַאְבָרָהם.ּתִ ּכֵ

ה. ּנָ ִמּמֶ ַלֲעׂשֹות. ּתֹוָרה. ָנה. ִנּתְ לֹא. ֲעַדִין. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ֵלמּות. ְ ַהּשׁ

ִביא.ֶאת. ה.ְוַאֲהרֹן.ֵהם.ַהּתֹוָרה..ְויֹוֵסף.הּוא.ַהּמֵ ה,.ּוֹמשֶׁ ִפּלָ ּתְ
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ים. ה.ְלהֹוִליד.ַמֲעׂשִ ִפּלָ ה.ּתְ ּנָ ִוד.ַלֲעׂשֹות.ִמּמֶ ַהּתֹוָרה.ִלְבִחיַנת.ּדָ

ִחיַנת. ּבְ עֹוָלם. ְיסֹוד. יק. ּדִ ַהּצַ ִחיַנת. ּבְ הּוא. יֹוֵסף. י. ּכִ שֹוִבים,.

ִחיָנה. ַהּבְ הּוא. ׁשֶ ְצלֹוָתא,. ּדִ ְרָכִאין. ּבִ ַח"י. ָעְלִמין,. ַח"י. יק. ַצּדִ

ַלֲעׂשֹות. ה,. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ְוָדִוד,. ה. ֹמשֶׁ ֵניֶהם. ׁשְ ר. ַהְמַחּבֵ

ה. ִפּלָ א.ּתְ ִגיַמְשִרּיָ ִוד.ּבְ ה.יֹוֵסף.ּדָ ן.ֹמשֶׁ ה.ְוַעל.ּכֵ ִפּלָ ֵמַהּתֹוָרה.ּתְ

ר. ִעּקַ י. ּכִ ה.. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ם. ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ְיָקא. ּדַ י. ּכִ

ה. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ הּוא. ַתְכִלית. ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ

"ל.. ּנַ ה.ּכַ יִקים.ָהֵאּלֶ ּדִ ת.ַהּצַ לׁשֶ ה.ַעל־ְיֵדי.ׁשְ ה.ַנֲעׂשֶ ּזֶ ׁשֶ

ת. ֲעִלּיַ ֵלמּות. ׁשְ ְכִלית. ּתַ ַעת. ׁשְ ּבִ ם. ּתָ ָלׁשְ ׁשְ קּו. ּלְ ִנְסּתַ ן. ּכֵ ְוַעל 

ַרֲעִוין. ּדְ ַרֲעָוא. ֵעת. ּבְ ִמְנָחה. ּבְ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ִהיא. ׁשֶ ה. ִפּלָ ַהּתְ

ָאז.. אֹוְמִרים. ׁשֶ ָרצֹון". ֵעת. ה'. ְלָך. ִתי. ְתִפּלָ "ַוֲאִני. ְבִחיַנת:. ּבִ

ִחיַנת. ִחיַנת.ַהּתֹוָרה.ּבְ ֶעָך".ֱאֶמת,.ֶזה.ּבְ ֱאֶמת.ִיׁשְ ְוֶזהּו:."ֲעֵנִני.ּבֶ

ה.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹוָרה. ֶאְזּכֶ ּתֹוַרת.ֱאֶמת,.ַהְינּו.ַעל־ְיֵדי.ָהֱאֶמת.ׁשֶ

י. ֲעֵנִני.ַוְיִהי.ִלי.ִליׁשּוָעה.ְוֶזהּו:."ָעּזִ אי.ּתַ ַוּדַ ה,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ּבְ ִפּלָ ּתְ

ִחיַנת:."ה'.עֹז.ְלַעּמֹו". ִחיַנת.ַהּתֹוָרה,.ּבְ י".ֶזה.ּבְ ְוִזְמָרת.ָיּה".."ָעּזִ

ר.ּתֹוָרה. ה.ְלַדּבֵ ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,.ַהְינּו.ּכְ ִפּלָ ִחיַנת.ּתְ ן.ְוִזְמָרת.ָיּה.ֶזה.ּבְ ִיּתֵ

אי."ַוְיִהי.ִלי. ַוּדַ ה,.ָאז.ּבְ ִפּלָ ַהְינּו.ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹוָרה.ּתְ ה,.ּדְ ּוְתִפּלָ

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ רֹוִעים. ְבָעה. ִ ַהּשׁ ה. ֵאּלֶ ל. ּכָ ן. ּכֵ ְוַעל. ִליׁשּוָעה"..
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ֶזה. ּבָ עֹוְסִקים. ֻסּכֹות. ּבְ י. ּכִ ה. ּכָ ּסֻ ּבַ ִנְכָנִסים. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ

"ל. ּנַ ּכַ

ר. ֵנים־ָעׂשָ ְ ַהּשׁ ׁשֶֹרׁש. ֵהם. "ל. ַהּנַ רֹוִעים. ְבָעה. ִ ַהּשׁ ֵאּלּו. ְוַגם 

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ָבִשים. ׁשְ ר. ֵנים־ָעׂשָ ְ ַהּשׁ י. ּכִ ָיּה.. ְבֵשי. ׁשִ

ׁשּושֹות. ֵרה.ּפְ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ִחיַנת.ׁשְ בּוֵלי.ֲאַלְכסֹון,.ּבְ ר.ּגְ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ

דּוַע.. ּיָ ְנָין.ּכַ ְבָעה.ְיֵמי.ַהּבִ ִחיַנת.ׁשִ פּולֹות.ִמּבְ ַבע.ּכְ ֶ ִכין.ִמּשׁ ְמׁשָ ַהּנִ

ע. ְוֵתׁשַ ִעים. ָבִשים.ַאְרּבָ ׁשְ ר. ֵנים־ָעׂשָ ְ ַהּשׁ מֹות. ׁשְ ּבִ ֵיׁש. ן. ּכֵ ְוַעל.

ְבָעה. ׁשִ ִחיַנת. ּבְ ם. ְרׁשָ ׁשָ י. ּכִ ַבע,. ׁשֶ ָעִמים. ּפְ ַבע. ׁשֶ אֹוִתּיֹות.

ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ָבִשים. ְ ַהּשׁ אֹוִתּיֹות. ע. ְוֵתׁשַ ִעים. ְוַאְרּבָ רֹוִעים..

ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ַאְרּבָ ִחיַנת. ּבְ ִפיָרה. ַהּסְ ְיֵמי. ָעה. ְוִתׁשְ ִעים. ַאְרּבָ

ין. עֹוׂשִ ִחיַנת.ׁשֶ הּוא.ּבְ ים.ׁשֶ ִהּלִ ִחיַנת.ּתְ ֵהם.ּבְ ׁשּוָבה.ׁשֶ ֲעֵרי.ּתְ ׁשַ

ן.ִנְכָנִסים. ֶזה.ְוַעל.ּכֵ ּכֹות.עֹוְסִקין.ּבָ "ל..ּוְבּסֻ ּנַ ִפּלֹות.ּכַ ִמּתֹורֹות.ּתְ

ִפיָרה,. ָעה.ְיֵמי.ַהּסְ ִעים.ְוִתׁשְ ל.ַאְרּבָ ּקּון.ׁשֶ י.ַהּתִ "ל,.ּכִ ּנַ ה.ּכַ ּכָ ַלּסֻ

ם. בּועֹות.ִנְפּגָ ׁשָ ים.ּבְ ִ יֹום.ַהֲחִמּשׁ לּו.ַהּתֹוָרה.ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִקּבְ ׁשֶ

ָחׁש. ְך.ֻזֲהַמת.ַהּנָ ְך.ַעל־ְיֵדי.ֵחְשא.ָהֵעֶגל,.ְוָאז.ָחַזר.ְוִנְמׁשָ ַאַחר־ּכָ

עֹוְסִקין. ָנה. ְוׁשָ ָנה. ׁשָ ָכל. ּבְ ה. ְוַעּתָ ּתֹוָרה.. ן. ַמּתַ ּבְ ְפְסָקה. ּנִ ׁשֶ

יֹום. ָלם.ּבְ ּקּון.ִנׁשְ ל.ֵחְשא.ָאָדם.ָהִראׁשֹון.ְוַהּתִ ּקּון.ׁשֶ ן.ַהּתִ ְלַתּקֵ

ָהַאֲחרֹוִנים. ָיִמים. ִעים. ַאְרּבָ ִמן. ָמר. ּגְ הּוא. ָאז. ׁשֶ ּפּוִרים. ּכִ
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ַרֲחִמים. ל. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ל. ׁשֶ ּקּון. ַהּתִ ָאז. ה. ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֶהם,. ּבָ ת. ִנְדֶרׁשֶ ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ִמּשׁ כּו. ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ

"ל. ּנַ ִפּלֹות.ּכַ ִחיַנת.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ הּוא.ּבְ ׁשֶ

ּכֹות. ַהּסֻ ְיֵמי. ְבַעת. ׁשִ ים. עֹוׂשִ ּפּוִרים. ּכִ יֹום. ַאַחר. ן. ּכֵ ְוַעל 

יִכין. ַמְמׁשִ ּוָבֶזה. רֹוִעים. ְבָעה. ִ ַהּשׁ ה. ּכָ ַהּסֻ ּבְ ְוִנְכָנִסים.

ל.ְסִפיַרת.ָהעֶֹמר,.ְוַאַחר־ תֹות.ׁשֶ ּבָ ַבע.ׁשַ ל.ׁשֶ ּקּון.ׁשֶ ֵמָחָדׁש.ַהּתִ

ן. ם.ּכֵ ְקָרא.ּגַ ּנִ בּועֹות.ׁשֶ ֶנֶגד.ׁשָ הּוא.ּכְ ִמיִני.ֲעֶצֶרת.ׁשֶ ְך.הּוא.ׁשְ ּכָ

ּקּון. ַהּתִ ָאז. ְוִנְגָמר. ַהּתֹוָרה. ן. ּכֵ ם. ּגַ ִמים. ְמַסּיְ ְוָאז. ֲעֶצֶרת.

ַלל. ּכְ ִלים. ּוְלַהׁשְ ן. הּוא.ְלַתּקֵ ָנה,.ׁשֶ ָ ִהְתַחְלנּו.ּבֹו.ֵמרֹאׁש־ַהּשׁ ׁשֶ

ַיַחד. אֹוָתם. ּכֹוְלִלים. ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ה. ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ

ָבר. ּדָ ַאֲחִרית. "ְושֹוב. "ל.. ּנַ ּכַ ִפּלֹות. ּתְ ִמּתֹורֹות. ים. ְועֹוׂשִ

ִפיָרה. ָעה.ְיֵמי.ַהּסְ ִעים.ְוִתׁשְ ל.ַאְרּבָ ּקּון.ׁשֶ י.ַהּתִ יתֹו",.ּכִ ֵמֵראׁשִ

ַרק. ָאז. ְלנּו. ִקּבַ ּלֹא. ׁשֶ ֵמֲחַמת. "ל. ּנַ ּכַ ם. ִנְפּגַ בּועֹות. ׁשָ ּבְ ְגָמר. ּנִ ׁשֶ

ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ל. ׁשֶ ּקּון. ַהּתִ ֲעַדִין. ה. ּלָ ִנְתּגַ ְולֹא. ַהּתֹוָרה.

"ל,. ּנַ ּכַ ִפּלֹות. ִחיַנת.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ הּוא.ּבְ ל.ַרֲחִמים.ׁשֶ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות. ה.עֹוְסִקים. ַעּתָ ּפּור.ַעד. ְויֹום־ּכִ ָנה. ָ ֲאָבל.ֵמרֹאׁש־ַהּשׁ

ִחיָנה. ן.ַהּבְ ם.ּכֵ "ל..ְוֶזה.ּגַ ּנַ ּקּון.ּכַ ר.ַהּתִ ִפּלֹות.ְוֶזה.ִעּקַ ִמּתֹורֹות.ּתְ

ה. י.ַחּמָ ָתּה'..ּכִ ה.ֵמַחּמָ ָתּה.ְמֻרּבָ ְהֶיה.'ִצּלָ ּתִ ה.ְצִריָכה.ׁשֶ ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ
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ה. ּכָ ְוַהּסֻ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ְוֵצל. ַהּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ הּוא.

ל.ָצִריְך. ה.ֲאָבל.ַהּצֵ ה.ָוֵצל,.ַהְינּו.ִמּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ְמעֶֹרֶבת.ֵמַחּמָ

ִלים.ַעל.ִקּיּום. ּלְ ְתּפַ ּמִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ר.ִהיא.ַהּתְ י.ָהִעּקָ ה.ּכִ ְהֶיה.ְמֻרּבֶ ּיִ ׁשֶ

ִקּיּום. ִחיַנת. ּבְ ה. ַמֲעׂשֶ ִחיַנת. ּבְ הּוא. זֹאת. ּכָ ה. ּוְתִפּלָ ַהּתֹוָרה,.

ין. יו.ְמֻרּבִ ְהֶיה.ַמֲעׂשָ ּיִ י.ָצִריְך.ׁשֶ ר.ּכִ ן.ָהִעּקָ ׁש,.ַעל.ּכֵ ַהּתֹוָרה.ַמּמָ

"ל: ּנַ ָתּה.ּכַ ה.ֵמֲחּמָ ָתּה.ְמֻרּבָ ִחיַנת.ִצּלָ ה.ּבְ ּזֶ ֵמָחְכָמתֹו.ׁשֶ

ז

ל. ּקּון.אֹוְמִרים.ָאז.ּכָ ָאז.ִנְגָמר.ַהּתִ א.ׁשֶ ְעָנא.ַרּבָ הֹוׁשַ ן.ּבְ ְוַעל ּכֵ

עֹוְסִקים. ָאנּו. ׁשֶ ּקּון. ַהּתִ ר. ִעּקַ ֶזה. י. ּכִ ים.. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר.

עֹוָלם. ּבָ ים. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. יְך. ְלַהְמׁשִ ה. ַעּתָ ַעד. ָנה. ָ ֵמרֹאׁש־ַהּשׁ

ֶזה. ל. ּכָ ׁשֶ ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ְוַלֲעׂשֹות. ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ְוַלֲעסֹק.

"ל: ּנַ ים.ּכַ ִהּלִ ִחיַנת.ּתְ הּוא.ּבְ

ח

ל.ַהַח"י.ַנְענּוִעים.ִעם.ַהּלּוָלב.ּוִמיָניו.. נֹות.ׁשֶ ּוָ ִחיַנת.ַהּכַ ְוֶזה ּבְ

ְצלֹוָתא,. ּדִ ְרָכָאן. ּבִ ַח"י. ֶנֶגד. ּכְ ַנְענּוִעים. ַח"י. ֵהם. י. ּכִ

ְענּוִעים. ַהּנַ ַנת. ּוָ ּכַ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ִכְתֵבי. ּבְ ּוְמבָֹאר.

ה. ָ ּשׁ ִ רֹאׁש.ְלתֹוְך.ַהּשׁ ּבָ יְך.ֶהָאָרה.ֵמַהּמִֹחין.ׁשֶ ֵדי.ְלַהְמׁשִ הּוא.ּכְ
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ְלָהִאיר. ְקָצוֹות. ה. ָ ּשׁ ִ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְלַהּמִֹחין. ּכַֹח. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ְקָצוֹות,.

ִחיַנת. ה.ֶזה.ּבְ ִפּלָ ין.ִמּתֹוָרה.ּתְ עֹוׂשִ ׁשֶ י.ּכְ ְלכּות..ַהְינּו.ּכִ ְלתֹוְך.ַהּמַ

ְלכּות. הּוא.ַהּתֹוָרה.ְלַהּמַ ה.ְקָצוֹות.ׁשֶ ָ ּשׁ ִ ּשׁ ּבַ ִאיִרין.ַהּמִֹחין.ׁשֶ ּמְ ׁשֶ

ם. ְלַקּיֵ ל.ְסָתם. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו. ְוֶזה. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ

ִלְהיֹות. ְיכֹוָלה. ֵאיָנּה. זֹו. ּכָ ה. ִפּלָ ּתְ ַאְך. ּוִמְצָוה.. ִמְצָוה. ל. ּכָ

ּה.ֲעַדִין. י.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהֲאִריְך.ּבָ ְבִחיַנת.ַרֲחִמים.ְוַתֲחנּוִנים,.ּכִ ּבִ

ַרֲחָמיו. עֹוֵרר. ּיְ ׁשֶ ַעד. ם.. ֵ ַהּשׁ ֵני. ּפְ נַֹכח. ִים. ּמַ ּכַ ִלּבֹו. ּפְֹך. ְוִלׁשְ

יְך.ֶהָאָרה. ן.ָצִריְך.ְלַהְמׁשִ ֵלמּות.ַעל־ְיֵדי־ֶזה..ַעל.ּכֵ ׁשְ ַרְך.ּבִ ִיְתּבָ

ִכין. ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרה. י. ִחּדּוׁשֵ ִחיַנת. ִמּבְ ַהְינּו. רֹאׁש,. ּבָ ׁשֶ ִמּמִֹחין.

י. ְרׁשֵ ׁשָ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ְסִתיָמָאה. יָקא. ַעּתִ ּדְ אֹוַרְיָתא. ִחיַנת. ִמּבְ

ַמה. ּוִמְצָוה. ִמְצָוה. ל. ּכָ ת. ְסֻגּלַ יֹוְדִעים. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַהּתֹוָרה,.

ֵאּלּו. ּכָ ּתֹוָרה. י. ִחּדּוׁשֵ ַעל־ְיֵדי. ְוָאז. ָיָדּה.. ַעל. ִלְזּכֹות. כֹוִלין. ּיְ

ּפְֹך. ִפּלֹות.ְוִלׁשְ ֶרְך.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ ֵלמּות.ֶזה.ַהּדֶ ׁשְ ְך.ּבִ ִנְמׁשָ

"ל. ּנַ ָראּוי.ּכַ ל.ִמְצָוה.ּכָ ם.ּכָ ה.ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּיִ ם,.ׁשֶ ֵ ִים.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּמַ ִלּבֹו.ּכַ

ם: ן.ׁשָ ֹוָפר,.ַעּיֵ ִעְנַין.ַהּשׁ ַאְרנּו.ּבְ ּבֵ ֶ ה.ּשׁ ּמֶ ּבַ

ט

ִעם. יִפין. ּקִ ּמַ ׁשֶ ּתֹוָרה. ְמַחת. ׂשִ ל. ׁשֶ פֹות. ַהַהּקָ ִחיַנת. ּבְ ְוזֹו 

ם. ֵ ַהּשׁ א. "ָאּנָ ׁשֹות,. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ ָאז. ְואֹוְמִרים. ַהּתֹוָרה.
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יִפין. ַמּקִ ְבִחיַנת. ּבִ ֲעַדִין. ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ְלהֹורֹות. א",. ּנָ יָעה. הֹוׁשִ

ַרְך.ְלַהְכִניס. ם.ִיְתּבָ ֵ ן.ֵמַהּשׁ ׁש.ּוְלִהְתַחּנֵ ֶאְצֵלנּו.ְוָכל.ִעְסֵקנּו.ְלַבּקֵ

ּיּום. ּקִ ׁשֶ ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. עֹוִשים. ׁשֶ ַהְינּו. ּדְ ִלְפִנים.. יף. ּקִ ַהּמַ

ְבִחיַנת. ֵלמּות,.ְוהּוא.ּבִ ׁשְ ּלֹא.ָזִכינּו.ֲעַדִין.ּבִ ְצוֹות.ׁשֶ ַהּתֹוָרה.ְוַהּמִ

ֵתינּו. ׁשָ ּקָ ּבַ ל. ּכָ ְוֶזה. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ָמם. ְלַקּיְ ה. ִנְזּכֶ ֶאְצֵלנּו,. יף. ַמּקִ

י. ּכִ ְמֹאד,. ָאז. ֵמִחים. ׂשְ ן. ּכֵ ְוַעל. א".. ּנָ יָעה. הֹוׁשִ ם. ֵ ַהּשׁ א. "ָאּנָ

ם. ָ ים.ֵמַהּתֹורֹות,.ִמּשׁ ֲעׂשִ ּנַ ֵאּלּו.ׁשֶ ֵלמֹות.ּכָ ּזֹוִכין.ִלְתִפּלֹות.ׁשְ ׁשֶ ּכְ

"ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.כ"ב,. ּמּוָבן.ּבְ ְמָחה.ּכַ ר.ַהּשִׂ ִעּקַ

ר. ִעּקַ ֵהם. ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ַמע. ְוִנׁשְ ה. ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ

ִלְבָרָכה.ַעל. ִזְכרֹוָנם. ְרׁשּו.ֲחָכֵמינּו. ּדָ ֶ ּשׁ ִחיַנת.ַמה. ּבְ ְמָחה,. ַהּשִׂ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָעִתיד. ׁשֶ ַמע. ְוִנׁשְ ה. ַנֲעׂשֶ ל. ׁשֶ ָתִרים. ַהּכְ

ם",. ְמַחת.עֹוָלם.ַעל.רֹאׁשָ ְלַהֲחִזיָרם.ָלנּו,.ֲעֵליֶהם.ֶנֱאַמר:."ְוׂשִ

ִחיַנת. הּוא.ּבְ ְרָאה.ׁשֶ ְמָחה.הּוא.ַעל־ְיֵדי.ַהּיִ ֵלמּות.ַהּשִׂ ר.ׁשְ ְוִעּקַ

ם: ן.ׁשָ ְרָעָדה,.ַעּיֵ ִחיַנת.ְוִגילּו.ּבִ ה.ּבְ ִפּלָ ּתְ

י

ַמִים. ֲאבּו. ׁשְ "ַוּיִ ִחיַנת:. ּבְ ֶזה. י. ּכִ ָחג,. ּבֶ ִים. ַהּמַ ִנּסּוְך. ִעְנַין. ְוֶזה 

"י. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש. מּוֵאל,. ׁשְ ּבִ ֱאַמר. ַהּנֶ ה'". ִלְפֵני. כּו. ּפְ ׁשְ ַוּיִ

ַלם. ׁשְ ּנִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ִחיַנת.ׁשְ ִים,.ַהְינּו.ּבְ ּמַ ם.ּכַ ְפכּו.ִלּבָ ָ ּשׁ ׁשֶ
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הּוא.ַעל. ֹוֵאָבה.ׁשֶ ית.ַהּשׁ ְמַחת.ּבֵ ִחיַנת.ׂשִ "ל..ְוֶזה.ּבְ ּנַ ֻסּכֹות.ּכַ ּבְ

ַהְיׁשּוָעה". ְעְיֵני. ִמּמַ ׂשֹון. ׂשָ ּבְ ַמִים. ם. ַאְבּתֶ "ּוׁשְ תּוב:. ּכָ ׁשֶ ם. ׁשֵ

י. ַהִחּדּוׁשֵ ִחיַנת. ּבְ ַהְינּו. ֲחָדת',. אּוְלָפן. לּון. 'ּוְתַקּבְ ְוַתְרּגּומֹו:.

ְוֵהם. ְסִתיָמָאה,. יָקא. ַעּתִ ִחיַנת. ִמּבְ ִכין. ְמׁשָ ַהּנִ "ל. ַהּנַ ּתֹוָרה.

ְמקֹור. נֹוֵבַע. ַנַחל. ִחיַנת. ּבְ ׁש,. ַמּמָ ַהְיׁשּוָעה. ַמְעְיֵני. ִחיַנת. ּבְ

בּול. ִלי.ּגְ י.נֹוְבִעים.ֵמֶהם.ֵעצֹות.ִויׁשּועֹות.ִנְפָלאֹות.ּבְ ָחְכָמה,.ּכִ

ְהֶיה.. ּיִ ׁשֶ ִמי. ִיְהֶיה. ֲאִפּלּו. ַלּכֹל,. יַע. ְלהֹוׁשִ כֹוִלים. ּיְ ׁשֶ ָוֵקץ,.

ִפּלֹות,. ּזֹוִכים.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ ׁשֶ ֵאּלּו,.ּכְ י.ּתֹוָרה.ּכָ ּוֵמִחּדּוׁשֵ

ֶאָחד. ל. ּכָ ם,. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִים. ּמַ ּכַ ִלּבֹו. ּפְֹך. ִלׁשְ זֹוִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה.

ר.יֹוֵדַע.ִנְגֵעי.ְלָבבֹו.ּוַמְכאֹוָביו.ֵאיְך.הּוא.ָרחֹוק. ִפי.ֲאׁשֶ ְוֶאָחד.ּכְ

ָרעֹות. ְוַתֲאוֹות. ָרעֹות. ִמּדֹות. ּוְלֵאיֶזה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ

ָכל. עֹוֵבר.ָעָליו.ּבְ ֶ ֲעוֹונֹוָתיו.ְוָכל.ַמה.ּשׁ ּוִבְלּבּוִלים.ָרִעים.ָנַפל.ּבַ

ֵאּלּו. ִפּלֹות. ּתְ תֹוְך. ּבְ ִלְמצֹא. יּוַכל. ַהּכֹל. ׁשֶ ֵעת,. ּוְבָכל. יֹום.

ְלָפָניו. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. "ל,. ַהּנַ ה. ָהֵאּלֶ ֵמַהּתֹורֹות. ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ

ִלְפֵני. א. ְתַחּשֵ ַהּמִ ֵבן. ּכְ ם. ּלָ ּכֻ ַעל. ְוַתֲחנּוִנים. ַרֲחִמים. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ

ם. ַאְבּתֶ "ל.ְוֶזה."ּוׁשְ ִאיַבת.ַמִים.ַהּנַ ִחיַנת.ׁשְ ל.ֶזה.הּוא.ּבְ ּכָ ָאִביו,.ׁשֶ

ֵלמּות.הּוא. ׁשְ ֶרְך.ֶזה.ּבִ יְך.ּדֶ ּזֹוִכין.ְלַהְמׁשִ ׁשֶ י.ּכְ ׂשֹון"..ּכִ ׂשָ ַמִים.ּבְ

"ל. ַהּנַ ְרָעָדה". ּבִ ִחיַנת."ְוִגילּו. ּבְ ֵאין.ָלּה.ֵקץ. ׁשֶ ְמָחה. אי.ׂשִ ַוּדַ ּבְ
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ְמַחת. ל.ׂשִ ְמָחה.ׁשֶ ְלִעְנַין.ַהּשִׂ "ל. ּנַ ּכַ ְמַחת.עֹוָלם". ִחיַנת."ְוׂשִ ּבְ

פֹות: ּתֹוָרה.ְוַהַהּקָ

יא

ם. ֵ ַהּשׁ ָבָרא. י. ּכִ ֹוֵבָבה. ַהּשׁ ת. ַהּבַ ִקין. ְתַחּמָ ּתִ ָמַתי. "ַעד. ְוֶזה: 

"י. ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש. ֶבר",. ּגָ סֹוֵבב. ּתְ ְנֵקָבה. ָאֶרץ. ּבָ ה. ֲחָדׁשָ

י. ּנִ ְתִרי.ִמּמֶ ּסָ ִקין.ּתִ ְתַחּמָ ׁשּוָבה.ְוֶזה.ְלׁשֹונֹו:.ּתִ סּוק.ְלִעְנַין.ּתְ ַהּפָ

ִנְבֵראת. ה. ֲחָדׁשָ ה. ִהּנֵ ְך,. ַדְרּכֵ ֵני. ִמּפְ ֵאַלי. ָלׁשּוב. ה. ּבֹוׁשָ . ַאּתְ ׁשֶ

ֶאָנּה.ְלׁשֹון. ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ׁשֹו. ְלַבּקְ ָכר. ַהּזָ ֲחזֹר.ַאַחר. ּתַ ֵקָבה. ַהּנְ ׁשֶ ָאֶרץ. ּבָ

"י..ְוִלְכאֹוָרה. אן.ְלׁשֹון.ַרׁשִ ה.ְוכּו',.ַעד.ּכָ ׁשָ ִעיר.ֲאַבּקְ ֲאסֹוְבָבה.ּבָ

ָכר.ְוכּו'. ֲחזֹר.ַאַחר.ַהּזָ ֵקָבה.ּתַ ַהּנְ ֶבר.ׁשֶ סֹוֵבב.ּגָ ָמה.ִעְנָין.ְנֵקָבה.ּתְ

ִאיׁש. י. ּכִ ֵהיֵשב,. ְמבָֹאר. "ל. ַהּנַ י. ַעל־ּפִ ַאְך. ׁשּוָבה?. ּתְ ְלִעְנַין.

ל. ּכָ .ְמֹאד,.ׁשֶ בֹוּהַ ָמקֹום.ּגָ ם.ְלַמְעָלה.ּבְ ְרׁשָ ה.ָזָכר.ּוְנֵקָבה.ׁשָ ָ ְוִאּשׁ

ָכל.ִסְפֵרי.ַהּזַֹהר. ּמּוָבן.ּבְ ֶהם,.ּכַ לּוִיים.ּבָ חּוִדים.ָהֶעְליֹוִנים.ּתְ ַהּיִ

דֹוׁש־ ִחיַנת.ַהּקָ דֹוׁש.ְוִכְתֵבי.ָהֲאִר"י.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ְוֵהם.ּבְ ַהּקָ

ְכָתב. ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ְוֵהם. ָרֵאל.. ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת־. רּוְך־הּוא. ּבָ

ה. ִפּלָ ּתְ י. ּכִ ה.. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ה. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה.

ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ י. ּכִ ה.. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ הּוא.

י.ִאם.ַעל־ ר.ּכִ ה,.ְוֶזה.ִאי.ֶאְפׁשָ ִפּלָ ה.ֵמַהּתֹוָרה.ּתְ עֹוׂשֶ ׁשֶ הּוא.ּכְ
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ל. ּכָ ָלִלּיּות. ּכְ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ה. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ְיֵדי.

ל. ׁשֶ רּוחֹו. ִחיַנת. ִמּבְ ִכים. ִנְמׁשָ ם. ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוַרְיָתא,. ּדְ ין. ַהִחּדּוׁשִ

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית. ּבְ ַהּתֹוָרה. ׁשּות. ְלִהְתַחּדְ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ יַח. ָמׁשִ

יָקא.ְסִתיָמָאה. ַעּתִ ִחיַנת.אֹוַרְיָתא.ּדְ הּוא.ּבְ ׁשֶ

ֵלמּות. ׁשְ ֶרְך.ּבִ ְך.ֶזה.ַהּדֶ ים.ֵאּלּו.ִיְהֶיה.ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי ִחּדּוׁשִ

ְוָאז. "ל,. ּנַ ּכַ ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. עֹוָלם. ּבָ

ַמה. ינּו. ָעׂשִ ִאם. ֲאִפּלּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב. ׁש. ּיֵ ִנְתּבַ לֹא.

ַעְצֵמנּו. ָאנּו.יֹוְדִעים.ּבְ מֹו.ׁשֶ ו.ּכְ ינּו.ַוֲאִפּלּו.ִאם.ֲאַנְחנּו.ַעְכׁשָ ָעׂשִ ֶ ּשׁ

ה.ַלֲעׂשֹות. ֶרְך.ַהּזֶ י.ַהּדֶ י־ֵכן.ַעל־ּפִ ל.ֶאָחד.ְוֶאָחד,.ַאף־ַעל־ּפִ ּכָ

יַח. ִחיַנת.ִהְתנֹוְצצּות.ָמׁשִ ה.ִמּבְ ְך.ַעּתָ ְמׁשָ ִפּלֹות.ַהּנִ ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ

ִיְתַמְהַמּה. לֹא. אי. ַוּדַ ּבְ י. ּכִ ָיֵמינּו,. ּבְ ְמֵהָרה. ּבִ ָלבֹוא. ְתנֹוֵצץ. ּמִ ׁשֶ

ֶרְך.ֶזה. י.ּדֶ ה,.ַעל־ּפִ ִהְתַמְהַמּה.ַעד.ֵהּנָ מֹו.ׁשֶ לֹום.ּכְ עֹוד.ַחס.ְוׁשָ

ֵמַאַחר. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב. הּוא. ׁשֶ ֵאיְך. נּו. ּלָ ּכֻ ְיכֹוִלין. ָאנּו.

ַרְך.הּוא.ַרק. ם.ִיְתּבָ ֵ נּו.ְלַהּשׁ ׁשּוָבֵתנּו.ְוִתְקָוֵתנּו.ְותֹוַחְלּתֵ ל.ּתְ ּכָ ׁשֶ

ם. ֵ ִנים.ֵמַהּשׁ ים.ּוִמְתַחּנְ ׁשִ ים.ּוְמַבּקְ ָאנּו.ְמַצּפִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ַעל־ְיֵדי.ּתְ

ְגבּוָרתֹו. ּבִ יֵענּו. ְויֹוׁשִ ְוַיְעְזֵרנּו. ֵאָליו. אֹוָתנּו. יב. ׁשִ ּיָ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ

ה.. ל.ַהּתֹוָרה.ֵמַעּתָ ם.ֶאת.ּכָ ְפָלִאים.ְלַקּיֵ דֹוָלה.ּוַבֲחָסָדיו.ַהּנִ ַהּגְ

ל.ָלׁשּוב. ּלֵ ִהְתּפַ נּו.ִמּלְ ַדְעּתֵ ה.ֵאין.ָלנּו.ִלּפֹל.ּבְ אי.ַעּתָ ַוּדַ ן.ּבְ ַעל.ּכֵ
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ֲהלֹא. י. ּכִ הֶֹגן,. ּכְ ֵאיָנם. ינּו. ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ ֵמֲחַמת. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

הּוא.ַיְעְזֵרנּו. ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵתינּו.ֵמַהּשׁ ׁשָ ּקָ ַעְצמֹו.ּבַ א.ֶזהּו.ּבְ ַרּבָ ַאּדְ

ַרֵחם. ּיְ ִמיד,.ַעד.ׁשֶ ינּו.ּוָבֶזה.ָאנּו.ְיכֹוִלים.ַלֲעסֹק.ּתָ ן.ַמֲעׂשֵ ְלַתּקֵ

הּוא. ׁשֶ ִמי. ּוֶבֱאֶמת. ֵתינּו.. ׁשָ ּקָ ּבַ אֹות. ְלַמּלְ ַמִים. ָ ַהּשׁ ִמן. ָעֵלינּו.

ִהְתּבֹוְדדּות.ְוַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות. ה.ְלַהְרּבֹות.ּבְ ֶרְך.ַהּזֶ ּדֶ ָחָזק.ּבַ

אי. ַוּדַ ל.סֹוף.ּבְ ִמיד.סֹוף.ּכָ ֵאּלּו.ּתָ ְתִפּלֹות.ּכָ ִפּלֹות.ּוְלַהְרּבֹות.ּבִ ּתְ

נּו. י.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ י.ִמּפִ ר.ֵהַבְנּתִ ֲאׁשֶ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ָיׁשּוב.ְלַהּשׁ

דֹוׁש. ַהּקָ

ֹוֵבָבה",. ת.ַהּשׁ ִקין.ַהּבַ ְתַחּמָ ִביא:."ַעד.ָמַתי.ּתִ ּצֹוֵעק.ַהּנָ ְוֶזה ׁשֶ

דֹול. ּגָ קֹול. ּבְ ְוקֹוֵרא. ְוצֹוֵעק. ר. ּגָ ּתִ קֹוֵרא. ִביא. ַהּנָ ׁשֶ ַהְינּו.

ׁשּוב. ַעם.ִמּלָ ָכל.ּפַ נּו.ּבְ ַדְעּתֵ ָאנּו.נֹוְפִלין.ּבְ ֶ ָאיֹם.ְונֹוָרא.ַעל.ַמה.ּשׁ

נּו. ְלּתֵ ִאּוַ ּבְ ׁשֹוִנים. ָהִיינּו. ׁשֶ ָהָרִעים,. נּו. ַמֲעׂשֵ ִרּבּוי. ֵמֲחַמת.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ְתַרֲחִקים.ֵמַהּשׁ רֹב.ַהּמִ דּוַע,.ׁשֶ ּיָ ר.ּכַ ָעִמים.ֵאין.ִמְסּפָ ּפְ

ה. ּמָ ּכַ ה. ּזֶ ׁשֶ רֹוִאים. ׁשֶ ֵמַאַחר. ה. ָהֵאּלֶ ְנִפילֹות. ֵמֲחַמת. הּוא. ׁשֶ

ָבר. ּדָ ַעל. ְוַהּבַ יֹוֵתר,. נֹוְפִלים. ַעם. ּפַ ּוְבָכל. ָלׁשּוב. ֲחֵפִצים. ׁשֶ

לּו. ְ ר.ֲעֵליֶהם.יֹוֵתר.ְויֹוֵתר,.ּוֵמֲחַמת.ֶזה.ִנְתַרּשׁ ּבֵ ֶרה.ּוִמְתּגַ ִמְתּגָ

לֹום,.ְוַעל.ֶזה. ְקָוה.ַחס.ְוׁשָ ִאּלּו.ָאַפס.ּתִ ׁשּוב.עֹוד.ּכְ ְיֵדיֶהם.ִמּלָ

ּנּו. ְתִרי.ִמּמֶ ּסָ ִקין".ַעד.ָמַתי.ּתִ ְתַחּמָ ִביא:."ַעד.ָמַתי.ּתִ צֹוֵעק.ַהּנָ
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ִנְבֵראת. ה. ֲחָדׁשָ ה. ִהּנֵ ְך,. ְרּכֵ ּדַ ֵני. ִמּפְ ֵאַלי. ָלׁשּוב. ה. ּבֹוׁשָ . ַאּתְ ׁשֶ

ֵקָבה. ַהּנְ ׁשֶ ַהְינּו. ָכִרים.. ַהּזְ ַאַחר. ֲחזֹר. ּתַ ֵקָבה. ַהּנְ ׁשֶ ָאֶרץ,. ּבָ

ַאַחר. רֹוֶדֶפת. ה. ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ה. ָ ָהִאּשׁ

י.ַמה. ִפּלֹות,.ּכִ ין.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ עֹוׂשִ ׁשֶ ה.ִהיא.ַרק.ּכְ ּזֶ ַהּתֹוָרה.ׁשֶ

ֵמֲחַמת. ֶזהּו. ה. ָ ִאּשׁ ַאַחר. ַלֲחזֹר. ִאיׁש. ל. ׁשֶ ְרּכֹו. ּדַ ו. ַעְכׁשָ ֶ ּשׁ

ִפּלֹות. ַקְשנּות.ְורֹב.ַהּתְ ה.ּבְ ִפּלָ ו.ַהּתְ י.ַעְכׁשָ ַמֲעָלה,.ּכִ ַקְשנּוָתּה.ּבְ

ַאַחר. ִלְרּדֹף. ה. ּפֶ ְתחֹון. ּפִ ה. ִפּלָ ְלַהּתְ ֵאין. ְוָאז. ַהּגּוף. ָצְרֵכי. ֵהם.

הּוא.ְלָצְרֵכי.ַהּגּוף.ֵאין. ה.ׁשֶ ִפּלָ י.ַהּתְ ַהּתֹוָרה.ְוִלְתּבַֹע.אֹוָתּה,.ּכִ

ת. ְתִחּלַ ּבִ "ל. ּנַ ּכַ ְוכּו'. ַהּתֹוָרה. ַעל־ְיֵדי. ִאם. י. ּכִ ֵלמּות. ׁשְ ָלּה.

רּוׁש. ַהּדְ

ֶאְלַמד. לֹוַמר. ְוָהֱאֶמת. ַהּשֹוב. ֶרְך. ּדֶ ֶזה. ֵאין. אי. ַוּדַ ּבְ ן. ּכֵ ְוַעל 

י.ֶזה. ּכִ ל.ַעל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף,. ּלֵ אּוַכל.ְלִהְתּפַ ֵדי.ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה.

ָנתֹו. ּוָ ר.ּכַ י.ִעּקַ ֶהם',.ּכִ ם.ַקְרּדֹם.ַלֲחֹתְך.ּבָ ֲעׂשֵ ִחיַנת.'ַאל.ּתַ הּוא.ּבְ

ֹאל.ַעל.ְצָרָכיו..ַעל. ׁש.ִלׁשְ ּיֵ ְתּבַ ּמִ ַעל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף.ַרק.ֵמֲחַמת.ׁשֶ

ְמֹאד. ה. ְמֻגּנֶ אי. ַוּדַ ּבְ ְוֶזה. ְצָרָכיו.. ַאל. ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ לֹוֵמד. ן.הּוא. ּכֵ

ׁש.ֶאת.ַהּתֹוָרה. ַבּקֵ ה.ּתְ ִפּלָ ַהּתְ זֹו.ׁשֶ ה.ּכָ ְתִפּלָ ן.ֵאין.ָנֶאה.ּבִ ַעל.ּכֵ

ֶאת. ם. ְלַקּיֵ הּוא. ׁשֶ ִמּתֹורֹות,. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲאָבל. "ל.. ּנַ ּכַ

אי.ֵאיָנּה. ַוּדַ דֹול.ְוָאז.ּבְ ֵלמּות.ּגָ ׁשְ ה.ִנְבֵנית.ּבִ ִפּלָ ַהּתֹוָרה,.ָאז.ַהּתְ
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הּוא. ְעָלּה.ׁשֶ ה,.ִלְרּדֹף.ַאַחר.ּבַ ָ ִחיַנת.ִאּשׁ ה,.ּבְ ִפּלָ ת.ַהּתְ ׁשֶ ּיֶ ִמְתּבַ

"ֶהֱחִזיקּו. ִחיַנת:. ּבְ ֶבר". ּגָ סֹוֵבב. ּתְ "ְנֵקָבה. ְבִחיַנת:. ּבִ ַהּתֹוָרה.

זֹאת. ּכָ ֵלָמה. ׁשְ ה. ִפּלָ ּתְ י. ּכִ ְוכּו',. ֶאָחד". ִאיׁש. ּבְ ים. ָנׁשִ ַבע. ׁשֶ

ׁש.אֹוָתּה:.ְלַמד.ַוֲעסֹק. אי.ּתּוַכל.ִלְרּדֹף.ַאַחר.ַהּתֹוָרה.ּוְלַבּקֵ ַוּדַ ּבְ

ִפּלֹות.ֵאּלּו,. אּוַכל.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ ֵדי.ׁשֶ ִביִלי.ּכְ ׁשְ ּתֹוָרה.ּבִ ּבַ

ֶרְך.ֶזה.ֵאין.ְלָך. ָנִתי.ַלֲעׂשֹות.ְרצֹון.ּבֹוְרִאי,.ְוַעל־ְיֵדי.ּדֶ ּוָ ל.ּכַ י.ּכָ ּכִ

י.ַרֲחַמי.לֹא. ְהֶיה.ּכִ ּיִ ִמיד.ִיְהֶיה.ֵאיְך.ׁשֶ ׁש.ָלׁשּוב.ֵאַלי.ּתָ ּיֵ ְלִהְתּבַ

ִני. ׁשֵ ְלַבּקְ ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ָלבֹוא. ּתּוַכל. ַעם. ּפַ ּוְבָכל. ִלים. ּכָ

ה. ֲאָקֶרְבָך.ֵמַעּתָ ׁשֶ

ְך. ִנְמׁשָ ֶזה. ֶרְך. ּדֶ י. ּכִ ל.סֹוף,. ּכָ ָבֶריָך.סֹוף. ּדְ יֹוִעילּו. אי  ּוְבַוּדַ

ֶהְפֵסק. ָלּה. ֵאין. ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה. ה. ֻאּלָ ּגְ ִחיַנת. ִמּבְ

י. "ל,.ּכִ ּנַ ֵאינֹו.ִנְפָסק.ְלעֹוָלם.ּכַ ִחיַנת.ַמְעְיֵני.ַהְיׁשּוָעה.ׁשֶ הּוא.ּבְ ׁשֶ

ְרכּו.ּבֹו.ֲאבֹוֵתינּו.ֵמעֹוָלם.ַאְבָרָהם.ִיְצָחק.ְוַיֲעקֹב. ּדָ ֶרְך.ׁשֶ הּוא.ּדֶ

ָעְסקּו. ׁשֶ ְדמֹוִנים. ַהּקַ יִקים. ּדִ ַהּצַ ְוָכל. ִוד. ּדָ יֹוֵסף. ַאֲהרֹן. ה. ֹמשֶׁ

ַאְך. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב. ה. ַהְרּבֵ ְוִהְתּבֹוְדדּות. ה. ְתִפּלָ ּבִ

ֵלמּות.ַלֲעׂשֹות. ׁשְ ה.לֹא.ָהיּו.ְיכֹוִלים.ֲעַדִין.ִלְזּכֹות.ָלֶזה.ּבִ ִחּלָ ּתְ ּבַ

עֹוָלם. ּבָ ּתֹוָרה. ָהָיה. לֹא. ֲעַדִין. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ה,. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה.

ָכה. ּזָ ה,.ׁשֶ ל.ָהָאבֹות.ַעד.ֹמשֶׁ ה.ּכָ ה.ַהְרּבֵ ְתִפּלָ ְוֻהְכְרחּו.ַלֲעסֹק.ּבִ
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יְך.ּתֹוָרה.. ה".ְלַהְמׁשִ ה.ְלֹמשֶׁ ִפּלָ ִחיַנת:."ּתְ ּבְ ִפּלֹוָתיו. ּתְ ִרּבּוי. ּבְ

ְלתֹוְך. ַהּתֹוָרה. ּוְלַהְכִניס. ַלֲחזֹר. ָהֵעת. יָעה. ִהּגִ ֲעַדִין.לֹא. ֲאָבל.

ִפּלֹות,. עֹוָלם.ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ ֶרְך.ֶזה.ּבָ ה.ְוִלְכּבֹשׁ.ּדֶ ִפּלָ ַהּתְ

ם. ּגַ ְוֶהֱחִשיאּו. ָהֵעֶרב־ַרב. ְלְקלּו. ּקִ ׁשֶ ֲהָוה. ּדַ ָמה. ֲהָוה. ן. ּכֵ ְוַעל.

הּוא. לֹום,.ׁשֶ ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ א.ּדָ ּבָ ָרֵאל.ְוכּו',.ַעד.ׁשֶ ֶאת.ִיׂשְ

יַח. ַמת.ָמׁשִ ְבָעה.רֹוִעים.ְוהּוא.ָהָיה.ׁשֶֹרׁש.ִנׁשְ ִ ִלים.ֶאת.ַהּשׁ ַמׁשְ

ִפּלֹות. ֶרְך.ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ ְוהּוא.ִהְתִחיל.ְלעֹוֵרר.ֶזה.ַהּדֶ

ִיְהֶיה. ָמר. ַהּגְ ר. ָהִעּקַ ֲאָבל. "ל,. ּנַ ּכַ ְוכּו'. ים. ִהּלִ ּתְ ִחיַנת. ּבְ הּו. ּזֶ ׁשֶ

ֶרְך. ה.ְלַגְמֵרי.ְוַעל־ְיֵדי.ַהּדֶ ֶרְך.ַהּזֶ ׁש.ַהּדֶ ָאז.ִיְתַחּדֵ יַח.ׁשֶ יֵמי.ָמׁשִ ּבִ

ָנׁשּוב. הּוא. ׁשֶ ֵאיְך. י. ּכִ ְלעֹוָלם,. ֵלם. ִנּכָ ְולֹא. ֵנבֹוׁש. לֹא. ה. ַהּזֶ

"ל. ּנַ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ַהְינּו. ה",. ְתִפּלָ ַוֲאִני. ְשנּוִני. ִיׂשְ ַאֲהָבִתי. ַחת. "ּתַ ִחיַנת:. ּבְ ְוֶזה 

ּוְכמֹו. ֶחֶסד.. ּתֹוַרת. ִחיַנת. ּבְ ַהּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ֶזה. ַאֲהָבה.

"ִלּקּוֵשי. ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו. ֲאדֹוֵננּו. ַתב. ּכָ ׁשֶ

ה'. ה. ְיַצּוֶ "יֹוָמם. סּוק:. ּפָ ַעל. ל"ג. ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן".

ִחיַנת.ַאֲהָבה.ָוֶחֶסד.ְוכּו'. ל.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ֵהם.ּבְ ּכָ ַחְסּדֹו",.ׁשֶ

ֲאִני.זֹוֶכה.ִלְבִחיַנת. ֶ ל.ַמה.ּשׁ ּכָ ַחת.ַאֲהָבִתי".ׁשֶ ם,.ְוֶזהּו."ּתַ ן.ׁשָ ַעּיֵ

ֲאִני.רֹוֶצה.ְלַהְתִחיל. ֶ ל.ַמה.ּשׁ ִחיַנת.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה,.ּכָ ַאֲהָבה.ּבְ
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.– ַאֲהָבה. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ּוִמְצָוה. ּתֹוָרה. ֵאיֶזה. ּבְ ַלֲעסֹק.

יל. ְלַהּפִ ְורֹוִצים. י. ּבִ ִשיִנים. ּוַמׂשְ ִרים. ִמְתּגָ ֵהם. ׁשֶ ְשנּוִני",. "ִיׂשְ

רּות. ֶנֶגד.ִהְתּגָ ֲעׂשֹות.ּכְ לֹום,.ַוֲאִני.ֵאיִני.יֹוֵדַע.ַמה.ּלַ אֹוִתי.ַחס.ְוׁשָ

ה. עֹוׂשֶ ֲאִני. ׁשֶ ִעְסִקי. ל. ּכָ ַהְינּו. ה",. ִפּלָ ּתְ "ַוֲאִני. ן. ּכֵ ַעל. זֹאת,. ּכָ

ה. ִפּלָ ּתְ ה. ּנָ ִמּמֶ ה. עֹוׂשֶ ֲאִני. ַאֲהָבה. ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ֵמַהּתֹוָרה.

ם. ֵ ה.ָלׁשּוב.ְלַהּשׁ ֶאְזּכֶ ה.ִליׁשּוָעה.ֲעַדִין.ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ֲאִני.ְמַצּפֶ

ֱאֶמת. ַרְך.ּבֶ ִיְתּבָ

דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר. ּבַ ּמּוָבא. ֶ ּשׁ ַמה. ִנְפָלאֹות. ְרֶאה. ּתִ ה  ְוַעּתָ

ֶבר". ּגָ סֹוֵבב. ּתְ "ְנֵקָבה. ִחיַנת:. ּבְ הּוא. ֻסּכֹות. ּבְ ׁשֶ

ְוֶזה. ם,. ׁשָ ן. ַעּיֵ ֶאָחד". ִאיׁש. ּבְ ים. ָנׁשִ ַבע. ׁשֶ "ְוֶהֱחִזיקּו. ִחיַנת:. ּבְ

ֶפר.ּתֹוָרה,.ְואֹוְמִרים. פֹות.ִעם.ַהּלּוָלב.ְסִביב.ַהּסֵ הּוא.ִעְנַין.ַהַהּקָ

סֹוֵבב. ְבִחיַנת:."ְנֵקָבה.ּתְ ְענֹות.ְסִביב.ַהּתֹוָרה.ּבִ ִפּלֹות.ְוהֹוׁשַ ּתְ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ְלתֹוְך. ַהּתֹוָרה. יִכין. ַמְמׁשִ ָאנּו. ׁשֶ ַהְינּו. "ל,. ַהּנַ ֶבר". ּגָ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ֻסּכֹות,.עֹוָלה. ּבְ ָאז. י. ּכִ ִפּלֹות.. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות.

ִמּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות. ֶרְך. ַהּדֶ יְך. ְלַהְמׁשִ ָאז. עֹוְסִקין. ׁשֶ ַעל־ְיֵדי.

ִחיַנת:. ּבְ ֶבר",. ּגָ סֹוֵבב. ּתְ "ְנֵקָבה. ִחיַנת:. ּבְ ה.הּוא. ּזֶ ׁשֶ ִפּלֹות,. ּתְ

"ְוֶהֱחִזיקּו. ְוֶזהּו:. "ל.. ּנַ ּכַ ֶאָחד". ִאיׁש. ּבְ ים. ָנׁשִ ַבע. ׁשֶ "ְוֶהֱחִזיקּו.

ה.ִיְרַאת.ה'',. ָ ִחיַנת.'ִאּשׁ הּוא.ּבְ ה,.ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת.ּתְ ים".ּבְ ַבע.ָנׁשִ ׁשֶ
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תּוב:. ם.ַהּכָ ַסּיֵ ּמְ יָך".ְוכּו',.ְוֶזהּו.ׁשֶ ְלּתִ ּיֹום.ִהּלַ ַבע.ּבַ ִחיַנת:."ׁשֶ ּבְ

ְמָלה. ְוַהּשִׂ ֶחם. ַהּלֶ י. ּכִ ׁש",. ִנְלּבַ ְמלֹוֵתינּו. ְוׂשִ נֹאַכל. "ַלְחֵמנּו.

ל.ָצְרֵכי. ׁשּושֹות.ׁשֶ ִפּלֹות.ּפְ ְך.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ְמׁשָ ְרָנָסה.ַהּנִ הּוא.ַהּפַ ׁשֶ

זֹאת.ֵאין. ה.ּכָ ִפּלָ י.ּתְ ְך.ֵמַהּתֹוָרה,.ּכִ ְרָנָסה.ִנְמׁשָ ר.ַהּפַ ַהּגּוף,.ִעּקַ

ֵמַהּתֹוָרה. ֶלת. ַקּבֶ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה. ִאם. י. ּכִ יַע. ּפִ ְלַהׁשְ ּכַֹח. ׁשּום. ָלּה.

ין.ֵמַהּתֹוָרה. עֹוׂשִ ה.ׁשֶ ִפּלָ עֹות.ְוכּו',.ֲאָבל.ּתְ ּפָ ל.ַהַהׁשְ ם.ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

עֹות,. ּפָ ַהַהׁשְ ל. ּכָ ְוֶאְצָלּה. ּתֹוָרה. ַעְצָמּה. ּבְ ִהיא. ה. ִפּלָ ַהּתְ זֹאת.

ל. ּכָ ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ִעְסָקּה. ל. ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר.

ׁש. ְמלֹוֵתינּו.ִנְלּבַ ְיָקא.נֹאַכל.ְוׂשִ עֹות..ְוֶזה.ַלְחֵמנּו.ּדַ ּפָ ַהַהׁשְ

ַהְינּו. ּדְ ֵתנּו",. ֶחְרּפָ ֶאת. ֱאסֹף. ָעֵלינּו. ְמָך. ׁשִ ֵרא. ִיּקָ "ַרק. ְוֶזה: 

ילּוָתא. ִמּזִ ּוִבְזיֹונֹות. ֵמֲחָרפֹות. ה. ִפּלָ ַהּתְ ְלַהֲעלֹות.

ְוכּו'.. ָבִרים'. ּדְ 'ֵאּלּו. ְוכּו'. ת". ֻזּלֻ ֻרם. "ּכְ ִחיַנת. ִמּבְ ָגלּוָתא. ּדְ

ְעָלּה".. ּבַ ֲעֶשֶרת. ַחִיל. ת. "ֵאׁשֶ ִחיַנת:. ּבְ ִהיא. זֹאת. ּכָ ה. ּוְתִפּלָ

ָנה". ּלָ ּכֻ ַעל. ָעִליָת. . ְוַאּתְ ָחִיל. ָעׂשּו. נֹות. ּבָ "ַרּבֹות. ִחיַנת:. ּבְ

ְעָלּה.ָצִריְך. ּבַ ה.ׁשֶ ָ י.ֵיׁש.ִאּשׁ ְעָלּה"..ּכִ ּה.ֵלב.ּבַ ַשח.ּבָ ִחיַנת:."ּבָ ּבְ

ֶנת. ְמַתּקֶ ַרק. ְוִהיא. ְרָנָסה. ַהּפַ ָצְרֵכי. ל. ּכָ ָלּה. ְלָהִביא. ְלַפְרְנָסּה.

ל. ׁשֶ ׁשּוָשה. ַהּפְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ְוֶזה. ְוכּו',. ה. ַוֲאִפּיָ ּול. ִבּשׁ ּבְ ֲאָכל. ַהּמַ

ְעָלּה. ּבַ ָלּה. ֵמִביא. ּה. ִפּלָ ַהּתְ ל. ׁשֶ ַפע. ֶ ַהּשׁ ל. ּכָ ׁשֶ ַהּגּוף. ָצְרֵכי.
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ְהֶיה. ּיִ ַפע.ָצִריְך.ׁשֶ ֶ ּול.ַהּשׁ ּשׁ ַמר.ּבִ ּגְ ר. ִעּקַ הּוא.ַהּתֹוָרה.ַרק.ׁשֶ ׁשֶ

ֶאת. ְלַפְרֵנס. ְלָהעֹוָלם. ֵליֵרד. ּתּוַכל. ׁשֶ ֵדי. ּכְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי.

ְעָלּה. ּבַ ל. ׁשֶ ירּות. ֲעׁשִ ל. ּכָ ׁשֶ ַחִיל. ת. ֵאׁשֶ ֵיׁש. ֲאָבל. ָהעֹוָלם..

ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ְעָלּה". ּבַ ֵלב. ּה. ּבָ ַשח. "ּבָ ִחיַנת:. ּבְ ה. ּנָ ִמּמֶ ְוִחּיּותֹו.

ל.ִחּיּות. ּכָ ם.ֶאת.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ עֹוִשים.ֵמַהּתֹורֹות.ְלַקּיֵ ִפּלֹות.ׁשֶ ַהּתְ

ַעל־ְיֵדי. ַהְינּו. ּדְ ָיָדּה,. ַעל. הּוא. ַהּתֹוָרה. ִקּיּום. הּוא. ׁשֶ ַהּתֹוָרה.

"ל. ה.ְוַכּנַ ִפּלָ ַהּתְ

ִקין". ְתַחּמָ סּוק."ַעד.ָמַתי.ּתִ ִיְרְמָיה.ַאַחר.ּפָ ם.ּבְ ְסַמְך.ׁשָ ּנִ ְוֶזהּו ׁשֶ

ית. ּבֵ ֶאת. י. ְוָזַרְעּתִ ה'. ְנֻאם. ִאים. ּבָ ָיִמים. ה. "ִהּנֵ ְוכּו'.

"י:.'ַהּשֹוִבים. ֵהָמה"..ּוֵפֵרׁש.ַרׁשִ ָרֵאל.ְוכּו'.ֶזַרע.ָאָדם.ְוֶזַרע.ּבְ ִיׂשְ

י'.."ֶזַרע. ּלִ ם.ִלְהיֹות.ֶזַרע.ׁשֶ ּלָ ֶהם.ֲאִני.ֶאְזָרֵעם.ּכֻ ּבָ ָכִלים.ׁשֶ ְוַהּסְ

א. ֱאָנׁשָ ְבֵני. ּכִ ֲאִקִמינּון. יֹוָנָתן:. ם. ְרּגֵ ּתִ ֵהָמה". ּבְ ְוֶזַרע. ָאָדם.

ַהְינּו. ָעֶליָה.. ִנְפָקִדין. ֲעֹונֹוֶתיָה. ֵאין. ׁשֶ ְבִעיָרא,. ּכִ ְוַאְצְלִחינּון.

ִחיַנת. ִחיַנת:."זֹאת.ַהּתֹוָרה.ָאָדם".ּבְ ִחיַנת.ּתֹוָרה.ּבְ ָאָדם.ֶזה.ּבְ

ֵהָמה. ּבְ י. ּכִ ה,. ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ֶזה. ֵהָמה. ּבְ דֹוׁש,. ַהּקָ מ"ה. ם. ׁשֵ

ּמּוָבא,. ִחיַנת.ַמְלכּות.ּכַ הּוא.ּבְ דֹוׁש.ׁשֶ ם.ב"ן.ַהּקָ א.ׁשֵ ִגיַמְשִרּיָ ּבְ

ֵאין.ּבֹו.ׁשּום. מֹו.ׁשֶ ְבֵהָמה,.ּכְ ים.ַעְצמֹו.ּכִ ׂשִ ּיָ ה.ׁשֶ ִפּלָ ר.ַהּתְ י.ִעּקַ ּכִ

ְוַתֲחנּוִנים,. ַרֲחִמים. ׁש. ְיַבּקֵ ַרק. ְלַנְפׁשֹו,. ֵעצֹות. ית. ָלׁשִ ַעת. ּדַ
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ם. תּוב:."ּגַ ּכָ ֲערֹג.ַעל.ֲאִפיֵקי.ָמִים",.ּוְכמֹו.ׁשֶ ל.ּתַ ַאּיָ ְבִחיַנת:."ּכְ ּבִ

ן. ּכֵ ָעגּור. סּוס. "ּכְ ִחיַנת:. ּבְ ֵאֶליָך",. ֲערֹוג. ּתַ ֶדה. ׂשָ ֲהמֹות. ּבַ

ֶאת. ְזַרע. ּיִ ׁשֶ זֹאת. ִחיָנה. ּבְ ְוַעל־ְיֵדי. ּיֹוָנה",. ּכַ ה. ֶאְהּגֶ ֲאַצְפֵצף.

ֲעׂשּו.ִמּתֹורֹות. ּיַ ׁשֶ ֵהָמה.ַיַחד,.ַהְינּו. ְוֶזַרע.ּבְ ָרֵאל.ֶזַרע.ָאָדם. ִיׂשְ

ֲאִפּלּו. ם,. ְלֻכּלָ ְיׁשּוָעה. יְך. ְלַהְמׁשִ זֹוִכין. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ִפּלֹות,. ּתְ

י. ּכִ יֶהם,. ַמֲעׂשֵ ַעל־ְיֵדי. ׁש. ַמּמָ ֵהמֹות. ּבְ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ְלאֹוָתם.

ֲעוֹונֹות. ְוִלְסִליַחת. ִלְתׁשּוָבה. ֵהם. ם. ּגַ ִיְזּכּו. ֶזה. ֶרְך. ּדֶ ַעל־ְיֵדי.

ֵאין. ׁשֶ ְבִעיָרא. ּכִ ְוַאְצְלִחינּון. א. ֱאָנׁשָ ְבֵני. ּכִ "ֲאִקִמינּון. ִחיַנת:. ּבְ

ׁשּוָבה. ַהּתְ ר. ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. י. ּכִ ָעֶליָה",. ִנְפָקִדין. ֲעוֹונֹוֶתיָה.

ל. ׁשֶ ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ִחיַנת. ּבְ הּוא. י. ּכִ ֲעוֹונֹות. ּוְסִליַחת.

ְוֶזה. "ל. ְוַכּנַ ּקּון. ְוַהּתִ ִליָחה. ַהּסְ ר. ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ַרֲחִמים,.

ָרֵאל". ִיׂשְ ית. ּבֵ ֶאת. י. ְוָכַרּתִ ִאים. ּבָ ָיִמים. ה. "ִהּנֵ ם:. ׁשָ ְסַמְך. ּנִ ׁשֶ

ם.ֶאת.ַהּתֹוָרה. ה.ְלַקּיֵ ֶרְך.ֶזה.ִנְזּכֶ י.ַעל־ְיֵדי.ּדֶ "ל,.ּכִ ּנַ ְוכּו'.ַהְינּו.ּכַ

ה".. ֶבּנָ ֶאְכּתְ ם. ִלּבָ ְוַעל. ם. ִקְרּבָ ּבְ ּתֹוָרִתי. ֶאת. י. "ְוָנַתּתִ ִחיַנת:. ּבְ

ַהְינּו. ה,. ִפּלָ ּתְ זֹו. ב. ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה. י. ּכִ ה. ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ֶזה. ֵלב.

בּו. ְכּתְ ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ב. ַהּלֵ תֹוְך. ּבְ ַהּתֹוָרה. ֶבת. ִנְכּתֶ ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ

ִחיַנת.ֵלב,.ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ָנׁשּוב.ֵאָליו. ֵהם.ּבְ ִפּלֹות.ׁשֶ ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ

ִחיַנת:."ְוָהִייִתי.ָלֶהם. ַרֲחָמיו.ּבְ ֱאֶמת.ִויָקֵרב.אֹוָתנּו.ּבְ ַרְך.ּבֶ ִיְתּבָ

ה.ִיְהיּו.ִלי.ְלָעם": ֵלאלִֹהים.ְוֵהּמָ
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ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ֶזה. ָרֵחל. ְוָרֵחל.. ְוֵלָאה. ַיֲעקֹב. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ּגֹוְזִזים. ַהּכֹל. ׁשֶ ּגֹוְזֶזיָה,. ִלְפֵני. ָרֵחל. ּכְ ִהיא. ׁשֶ ה. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן". "ִלּקּוֵשי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ׁשֶ מֹו. )ּכְ ֲהָלכֹות. ה. ּנָ ִמּמֶ ּופֹוְסִקים.

ַרּכֹות",. ֵלָאה. "ְוֵעיֵני. ִחיַנת:. ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ֶזה. ֵלָאה. י"ב(..

ְבִכי. ְבִחיַנת:."ּבִ ו,.ּבִ ל.ֵעׂשָ ֶחְלקֹו.ׁשֶ ּפֹל.ּבְ ּלֹא.ּתִ ָהְיָתה.ּבֹוָכה.ׁשֶ ׁשֶ

ָלִלּיּות.ַהּתֹוָרה. ִחיַנת.ּכְ ָיבֹאּו.ּוְבַתֲחנּוִנים.אֹוִביֵלם"..ַיֲעקֹב.ֶזה.ּבְ

ת.ַיֲעקֹב",.ַהְינּו. ה.ְקִהּלַ ה.מֹוָרׁשָ ה.ָלנּו.ֹמשֶׁ ִחיַנת:."ּתֹוָרה.ִצּוָ ּבְ

ַעל־ ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה. ְכָתב. ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה. י. ּכִ ְכָתב.. ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ

דּוַע..ּוְכָבר. ּיָ ִחיַנת.ַיֲעקֹב.ְוָרֵחל.ּכַ ה.ּבְ ָ ִחיַנת.ִאיׁש.ְוִאּשׁ ה.ֵהם.ּבְ ּפֶ

עֹוִשים.ִמּתֹוָרה.הּוא.ַעל־ְיֵדי.ּתֹוָרה. ה.ׁשֶ ִפּלָ ר.ַהּתְ ִעּקַ ַאְרנּו.ׁשֶ ּבֵ

ִכים. ְמׁשָ ַהּנִ אֹוַרְיָתא. ּדְ ין. ִחּדּוׁשִ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ה. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ

יֹוְדִעים. ְיָקא. ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ְוכּו',. ִמּדֹות. ֵרה. לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ִמּשׁ

ֲחָדא. ּכַ ְוָרֵחל. ֵלָאה. ן. ּכֵ ְוַעל. ִפּלֹות,. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ַלֲעׂשֹות.

ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ּוְבִכְתֵבי. דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר. ּבַ ּמּוָבא. ּכַ יֵבי. ֲחׁשִ

ָרֵחל. ל.ֲעבֹוָדתֹו.ּבְ הּוא.ְיסֹוד.ַהּתֹוָרה.ָהָיה.ּכָ ִלְבָרָכה..ְוַיֲעקֹב.ׁשֶ

ַלּתֹוָרה. ֵלמּות. ׁשְ ֵאין. י. ּכִ ה,. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ

ם. ׁשָ ְלהֹוִליד. ר. ֶאְפׁשָ ְוִאי. ה,. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. לֹא. ּבְ ְכָתב. ּבִ ׁשֶ
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ִאם. י. ּכִ ְכָתב. ּבִ ׁשֶ ִמּתֹוָרה. שֹוִבים. ים. ּוַמֲעׂשִ ּוִמְצוֹות. ֲעבֹוָדה.

ַעְצָמּה.ֵאין. ְכָתב.ּבְ ּבִ י.ִמּתֹוָרה.ׁשֶ ה,.ּכִ ַעל־ּפֶ ּבְ ַעל־ְיֵדי.ּתֹוָרה.ׁשֶ

ָמקֹום.ַאֵחר,. ל.ֶזה.ּבְ ְמבָֹאר.ּכָ ֵלמּות.ּכַ ׁשְ יֹוְדִעים.ׁשּום.ִמְצָוה.ּבִ

ֱאֶמת.ִאי. ָרֵחל..ֲאָבל.ּבֶ ל.ַיֲעקֹב.ּבְ ל.ֲעבֹוָדתֹו.ׁשֶ ן.ָהָיה.ּכָ ְוַעל.ּכֵ

ֵהם. ׁשֶ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְצוֹות. ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה. ם. ְלַקּיֵ ִלְזּכֹות. ר. ֶאְפׁשָ

"ל. ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְוַכּנַ ִפּלָ י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ִחיַנת.'ַיֲעקֹב.ְוָרֵחל',.ּכִ ּבְ

"ל. ּנַ ִחיַנת.'ֵלָאה'.ְוּכַ ֵהם.ּבְ ׁשֶ

ר. ִאי.ֶאְפׁשָ ֶזה.ׁשֶ לּוִיים.ֶזה.ּבָ ה.ֵהם.ּתְ ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ר. ה.ְוִאי.ֶאְפׁשָ ִפּלָ י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ִלְזּכֹות.ְלתֹוָרה.ּכִ

ִלְלֹמד. ְצִריִכין. י. ּכִ ּתֹוָרה,. ַעל־ְיֵדי. ִאם. י. ּכִ ה. ִלְתִפּלָ ִלְזּכֹות.

ִלְזּכֹות.ִלְלֹמד. ם. ּגַ ל,.ֲאָבל. ּלֵ ִהְתּפַ ּלְ ֵדי.ֵליַדע.ַעל.ַמה. ּכְ ּתֹוָרה.

ָכל.יֹום."ְוָהֵאר. ִלין.ּבְ ּלְ ָאנּו.ִמְתּפַ ה..ּוְכמֹו.ׁשֶ ִפּלָ ּתֹוָרה.ְצִריִכין.ּתְ

ְוכּו'. ד". ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד. ְוכּו'. יָנה. ּבִ נּו. ִלּבֵ ּבְ ְוֵתן. תֹוָרֶתָך. ּבְ ֵעיֵנינּו.

ֲאִפּלּו. ן. ּכֵ ְוַעל. ַהַהְתָחָלה.. ֵמֵהיָכן. יֹוְדִעים. ֵאין. ֶזה. ּוֵמֲחַמת.

ָבר. לֹום,.לֹא.ָהָיה.ָיכֹול.ַלֲעֹמד.ַעל.ַהּדָ ָ ַיֲעקֹב.ָאִבינּו.ָעָליו.ַהּשׁ

ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ָרֵחל. ּבְ ה. ִחּלָ ּתְ ֵבק. ְלִהּדָ ֶהְכֵרַח. ׁשֶ ְוָסַבר.

ִריִכין.ְלַהְתִחיל.ֵמֵעֶסק. ּצְ ְך.ׁשֶ י.ִלְכאֹוָרה.ִנְרֶאה.ּכָ ה,.ּכִ ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ְלָיא. ִאְתּגַ ּדְ ִחיַנת.ָעְלָמא. ּבְ י.ָרֵחל.ִהיא. ּכִ ְוַגם. "ל,. ְוַכּנַ ַהּתֹוָרה.
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אֹוַרְיָתא. ּדְ ין. ִחּדּוׁשִ ַמֲעַלת. רֹוִאין. ַהּכֹל. י. ּכִ ַהְינּו. ּמּוָבא,. ּכַ

ֵמֲחַמת. ּכֹל,. ֵעיֵני. ּבְ ַוֲחִביִבין. ה. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ִמּתֹוָרה. ִכין. ְמׁשָ ַהּנִ

ְוַהָחְכָמה. ּכֹל,. ְלֵעין. ְגֶלה. ַהּנִ דֹול. ּגָ ֶכל. ְוׂשֵ ָחְכָמה. ֶהם. ּבָ ׁש. ּיֵ ׁשֶ

ָעְלָמא. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ֵלָאה. ֲאָבל. ַהּכֹל.. ֵעיֵני. ּבְ ֲחׁשּוָבה.

ָסתּום. ה. ִפּלָ ַהּתְ ּוַמֲעַלת. יבּות. ֲחׁשִ י. ּכִ ּמּוָבא,. ּכַ ְסָיא. ִאְתּכַ ּדְ

ְוִאי. ִחיַנת.ֱאמּוָנה. ּבְ ַרק. ה.הּוא. ִפּלָ ּתְ י. ּכִ ַהּכֹל,. ֵמֵעיֵני. ְוֶנְעָלם.

ן.ֶנֱאַמר. ָלל..ְוַעל.ּכֵ ֶכל.ּכְ ׁשּום.ׂשֵ ה.ּבְ ִפּלָ ר.ְלָהִבין.ִעְנַין.ַהּתְ ֶאְפׁשָ

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו,. ְוָדְרׁשּו. ת'. ֻזּלֻ ֻרם. 'ּכְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעל.

ֶהם'. ָבִרים.ְוכּו'.ּוְבֵני.ָאָדם.ְמַזְלְזִלין.ּבָ 'ֵאּלּו.ּדְ

ְוֵעיֵני. ַמְרֶאה. ִויַפת. ּתַֹאר. ְיַפת. ָהְיָתה. "ְוָרֵחל. ִחיַנת:. ּבְ ְוֶזה 

ה.ַהּכֹל. ַעל־ּפֶ ּבְ י.יֹוִפי.ִהּדּור.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ֵלָאה.ַרּכֹות",.ּכִ

ֲאָבל. ָנה,. ׁשְ ַהּמִ ֶאל. ָרִצין. ְוַהּכֹל. ַהּכֹל,. ֵעיֵני. ּבְ ְוָחׁשּוב. רֹוִאין.

ּפֹל. ּתִ ּלֹא. ׁשֶ ִמיד.. ּתָ ּבֹוָכה. ָהְיָתה. ׁשֶ ַרּכֹות",. ֵלָאה. "ְוֵעיֵני.

ל.ֶאָחד. ָרֵאל,.ַעל.ּכָ ֶנֶסת.ִיׂשְ ו..ְוֶזה.ֶרֶמז.ַעל.ּכְ ל.ֵעׂשָ ֶחְלקֹו.ׁשֶ ּבְ

ָהיּו. מֹו.ֵלָאה.ַעד.ׁשֶ ְך.ּכְ ל.ּכָ ִריְך.ִלְבּכֹות.ּכָ ּצָ ָרֵאל,.ׁשֶ ׂשְ ְוֶאָחד.ִמּיִ

ֶמ"ְך.ֶמ"ם[.ַחס. ל.ַהּס"ם.]ַהּסָ ֶחְלקֹו.ׁשֶ ּפֹל.ּבְ ּלֹא.ּתִ ֵעיֶניָה.ַרּכֹות.ׁשֶ

ִעְנַין. יבּות. ַוֲחׁשִ ַמֲעַלת. ֲאָבל. ו.. ֵעׂשָ ל. ׁשֶ רֹו. ׂשָ הּוא. ׁשֶ לֹום,. ְוׁשָ

ָעְלָמא. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. י. ּכִ רֹוִאין. ַהּכֹל. ֵאין. ה. ִפּלָ ּתְ ל. ׁשֶ ֶזה.
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ִרים.ֵאין.ָרִצין. ׁשֵ ֵני.ָאָדם.ַהּכְ ן.ֲאִפּלּו.ּבְ "ל.ְוַעל.ּכֵ ּנַ ְסָיא.ּכַ ִאְתּכַ ּדְ

"ל.ַוֲאִפּלּו.ַיֲעקֹב.לֹא. ּנַ ּה.ּכַ א,.ְמַזְלְזִלין.ּבָ ַרּבָ ְך.ְוַאּדְ ל.ּכָ ַאֲחֶריָה.ּכָ

"ל. ּנַ ְיָקא.ּכַ ָרֵחל.ּדַ ָבר.ְוָעַבד.ּבְ ָהָיה.ָיכֹול.ַלֲעֹמד.ַעל.ַהּדָ

דֹוָלה.ָרָצה.ְלַהְשעֹות.ֶאת.ַיֲעקֹב. אּותֹו.ַהּגְ ַרּמָ י.ּבְ ְוָלָבן ָהֲאַרּמִ

ָלל.ַמֲעַלת. י.ָלָבן.לֹא.ָיַדע.ּכְ ָרֵחל,.ּכִ ּוְלַהֲחִליף.לֹו.ֵלָאה.ּבְ

ן.ָסַבר. ה.ְלַגְמֵרי,.ְוַעל.ּכֵ ִפּלָ ּתְ אי.ִזְלֵזל.ּבַ ַוּדַ י.הּוא.ּבְ ה,.ּכִ ִפּלָ ַהּתְ

ַיֲעקֹב. ֶאת. ה. ִרּמָ ׁשֶ ְוָסַבר. ָלל. ּכְ יבּות. ֲחׁשִ ׁשּום. ֵלָאה. ּבְ ֵאין. ׁשֶ

ֱאֶמת.ַהּכֹל.ֵמֵאת. ָרֵחל..ֲאָבל.ּבֶ ֱהֶחִליף.לֹו.ֵלָאה.ּבְ ֶ ה.ּשׁ ּמֶ ְמֹאד.ּבַ

ּוֶבֱאֶמת. ַרְך. ִיְתּבָ בֹוָתיו. ַמְחׁשְ ָעְמקּו. ְמֹאד. י. ּכִ ָהְיָתה,. ם. ֵ ַהּשׁ

ֶקת.ָמְסָרה.ִסיָמֶניָה. ּדֶ י.ָרֵחל.ַהּצַ דֹוָלה,.ּכִ ַהּכֹל.ָהָיה.ְלשֹוָבה.ּגְ

יָמִנים. ַהּסִ ָמַסר. ַיֲעקֹב. י. ּכִ ׁש.. ּיֵ ְתּבַ ּתִ ּלֹא. ׁשֶ ֵלָאה. ַלֲאחֹוָתּה.

יִבי.ָלְך.ִצּיּוִנים".ְוָדְרׁשּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם. ִחיַנת:."ַהּצִ ְלָרֵחל.ּבְ

ף. ְתַחּלֵ ח.ְולֹא.ּתִ ּכַ ּתַ ׁשְ ּלֹא.ּתִ ִלְבָרָכה:.'ָעׂשּו.ִסיָמִנים.ַלּתֹוָרה.ׁשֶ

יָמִנים.ֵהם. ֲהָלָכה'..ְוָכל.ַהּסִ ּלֹא.ּכַ ִנים.ַלּתֹוָרה.ׁשֶ ּלֹא.ְלַגּלֹות.ּפָ ׁשֶ

ל. ּכָ ם. ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵחל,. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ה,. ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. ְבִחיַנת. ּבִ

ַעל־ ּבְ ִחיַנת.ּתֹוָרה.ׁשֶ ִהיא.ּבְ יָמִנים..ֲאָבל.ָרֵחל.ׁשֶ סֶֹרת.ְוַהּסִ ַהּמָ

ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ֵלָאה,. ַלֲאחֹוָתּה. יָמִנים. ַהּסִ ל. ּכָ מֹוֶסֶרת. ה. ּפֶ

ַלל. הּוא.ּכְ ר.ִעם.ַיֲעקֹב.ׁשֶ ֶדת.אֹוָתּה.ֵאיְך.ְלַדּבֵ ה,.ּוְמַלּמֶ ִפּלָ ַהּתְ
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ֱאֶמת.ִנְכָלִלין. ה..ְוָאז.ּבֶ ִפּלָ ַהּתֹוָרה,.ְוֵאיְך.ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹוָרה.ּתְ

ִחיָנה. ֵניֶהם.ּבְ ה.ׁשְ ה.ּוְתִפּלָ ַעל־ּפֶ ּבְ י.ּתֹוָרה.ׁשֶ ָרֵחל.ְוֵלָאה.ַיַחד,.ּכִ

ַלל. הּוא.ְיסֹוד.ּכְ ִרין.ִעם.ַיֲעקֹב.ׁשֶ ֵניֶהם.ִמְתַחּבְ "ל,.ּוׁשְ ּנַ ַאַחת.ּכַ

ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָיּה,. ְבֵשי. ׁשִ ר. ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ְלהֹוִליד. ֵדי. ּכְ ְוַהּכֹל. ַהּתֹוָרה,.

ָעה. ִעים.ְוִתׁשְ ֶנֶגד.ַאְרּבָ ֵהם.ּכְ ע.אֹוִתּיֹות,.ׁשֶ ִעים.ְוֵתׁשַ ֶהם.ַאְרּבָ ּבָ

ִחיַנת. ל.ֶזה.הּוא.ּבְ ּכָ ים,.ׁשֶ ִהּלִ ִחיַנת.ּתְ הּו.ּבְ ּזֶ ׁשּוָבה,.ׁשֶ ֲעֵרי־ּתְ ׁשַ

ָבִרים. ָכל.ַהּדְ ֱאֶמת.ּבְ י.ּבֶ "ל..ּכִ ּנַ ִפּלֹות.ּכַ עֹוִשים.ֵמַהּתֹורֹות.ּתְ ׁשֶ

ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ִעְנַין. ּבְ מֹו. ּכְ ַהַהְתָחָלה,. ֵמֵהיָכן. יֹוְדִעים. ֵאין. ׁשֶ

ַהּיֹום. ְקָצת. ִלְלֹמד. ַהְינּו. ּדְ ֵניֶהם.. ְ ִמּשׁ ְלַהְתִחיל. ְצִריִכין. "ל,. ַהּנַ

ה.ֲעַדִין. ִחּלָ ּתְ ּבַ י.ׁשֶ ה.ְקָצת.ַהּיֹום.ְוָאז.ַאף־ַעל־ּפִ ְתִפּלָ ְוַלֲעסֹק.ּבִ

ה,. ִפּלָ ה.ְוֵאיְך.ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹוָרה.ּתְ ִפּלָ ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ֵהיֵשב.ֵסֶדר.ּתְ

ֵעיָניו. ּוֵמִאיר. ָעָליו. ְמַרֵחם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ

ִחיָנתֹו. ד.אֹותֹו.ְלִפי.ּבְ ּומֹוֵסר.לֹו.ִסיָמֵני.ְוַדְרֵכי.ַהּתֹוָרה,.ּוְמַלּמֵ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי. ְך. ְוַאַחר־ּכָ ה,. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה. ַלֲעׂשֹות. ֵאיְך.

ֶאָחד. ל. ּכָ ׁשֶ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ְוֵכן. יֹוֵתר,. ַהּתֹוָרה. יג.ֶאת. ְלַהּשִׂ יֹוֵדַע.

ֶאת. ְוַהּתֹוָרה. ַהּתֹוָרה. ֶאת. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲחֵברֹו,. ֶאת. ַמֲחִזיק.

ַהּתֹוָרה. ִהיא. ׁשֶ ָרֵחל. ה. ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶ ּשׁ ַמה. סֹוד. ְוֶזהּו. ה,. ִפּלָ ַהּתְ

"ל. ּנַ ה.ּכַ ִפּלָ ִהיא.ַהּתְ ה.מֹוֶסֶרת.ִסיָמֶניָה.ְלֵלָאה.ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ
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ִדְבֵרי.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,. ִאיָתא.ּבְ ֶ ִחיַנת.ַמה.ּשׁ ְוֶזה ּבְ

יָמִנים. ָרה.ַהּסִ ה.ְוִדּבְ ּשָ ַחת.ַהּמִ ְכָבה.ּתַ ַעְצָמּה.ׁשָ ָרֵחל.ּבְ ׁשֶ

ׁש.ֵלָאה.. ּיֵ ְתּבַ ּלֹא.ּתִ ֵדי.ׁשֶ ג.ִעם.ֵלָאה.ּכְ ּוֵ ְזּדַ ּנִ ֵעת.ׁשֶ ִעם.ַיֲעקֹב.ּבְ

דֹול.ְונֹוָרא.ַעל. ִכְתֵבי.ָהֲאִר"י.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.סֹוד.ּגָ ְוִאיָתא.ּבְ

ג. ּוֵ ְזּדַ ּמִ ֵעת.ׁשֶ ּבְ חּוִדים.ָהֶעְליֹוִנים,.ׁשֶ סֹוד.ַהּיִ ָבר.ּבְ ְך.ַהּדָ ּכָ ֶזה,.ׁשֶ

ָאז. ֵלָאה. ִחיַנת. ּבְ ְקָרא. ַהּנִ ָהאֹור. ִעם. ַיֲעקֹב. ְקָרא. ַהּנִ ָהאֹור.

י. ים..ְוַעל־ּפִ ֵעץ.ַחּיִ ם.ּבְ ן.ׁשָ ה.ְוכּו',.ַעּיֵ ּשָ ַחת.ַהּמִ ִחיַנת.ָרֵחל.ּתַ ּבְ

"ל. ַהּנַ ה. ִפּלָ ּתְ ְלִעְנַין. ה. ַהּזֶ ַהּסֹוד. ֵהיֵשב. ן. ְמֻכּוָ "ל. ַהּנַ נּו. ְרּכֵ ּדַ

ֲעבֹוַדת. ִפי. ּכְ ין. ַנֲעׂשִ ָהֶעְליֹוִנים. חּוִדים. ַהּיִ ל. ּכָ ׁשֶ נֹות,. ּוָ ּכַ ּבַ דּוַע. ּיָ )ּכַ

חּוד(,.ַהְינּו. ֵלמּות.ַהּיִ ר.ׁשְ הּוא.ִעּקַ ה.ׁשֶ ִפּלָ ְחּתֹוִנים.ּוִבְפָרש.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ַהּתַ

יָחתֹו. ְוׂשִ תֹו. ִפּלָ ּתְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ִנְכָנס. ְרֵאִלי. ִיׂשְ ִאיׁש. ׁשֶ ֵעת. ּבְ י. ּכִ

ּתֹוָרתֹו. ם. ּוְלַקּיֵ ֵאָליו. ְלִהְתָקֵרב. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני.

ֵאין. ֲעַדִין. ֲאָבל. ה,. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה. ַלֲעׂשֹות. ְורֹוֶצה. ּוִמְצוֹוָתיו,.

ְרֵכי.ְוִסיָמֵני.ַהּתֹוָרה. י.ֲעַדִין.ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ּדַ ר.ּכִ ְלׁשֹונֹו.ְלַדּבֵ ה.ּבִ ִמּלָ

ִחיַנת.'ָרֵחל'. יַח,.ָאז.ּבְ ר.ְוָלׂשִ ל.ּוְלַדּבֵ ּלֵ ְוֵאינֹו.יֹוֵדַע.ֵאיְך.ְלִהְתּפַ

אֹוַרְיָתא. ין.ּדְ ִחיַנת.ִחּדּוׁשִ ה',.ּבְ ַעל־ּפֶ ּבְ ִחיַנת.'ּתֹוָרה.ׁשֶ ִהיא.ּבְ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות. ָרִכים. ַהּדְ ִכין. ִנְמׁשָ ֶהם. ּמֵ ׁשֶ ְסִתיָמָאה,. יָקא. ֵמַעּתִ

ַעְצָמּה.ְמַרֶחֶמת.ַעל.ִאיׁש. "ל,.ָאז.ִהיא.ּבְ ּנַ ּכַ ִפּלֹות. ִמּתֹורֹות.ּתְ

"ל.ּומֹוֶסֶרת. ּנַ ִחיַנת.'ֵלָאה'.ּכַ הּוא.ּבְ ל.ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ה.ַהּמִ ְרֵאִלי.ַהּזֶ ִיׂשְ
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ַעְצָמּה.ִעם. ּבְ ֶרת. ּוְמַדּבֶ ל.ַהּתֹוָרה,. ׁשֶ ָרִכים. ְוַהּדְ יָמִנים. ַהּסִ לֹו.

ּיּוַכל. ֵדי.ׁשֶ ַלל.ׁשֶֹרׁש.ַהּתֹוָרה.ּכְ ִחיַנת.ּכְ ִחיַנת.'ַיֲעקֹב'.ּבְ ּדֹוָדּה.ּבְ

ֵדי. ה.ַיַחד.ּכְ גּו.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ּוְ ְזּדַ ּיִ ֵדי.ׁשֶ ה.ּכְ ִפּלָ ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹוָרה.ּתְ

ים.שֹוִבים. ּיֹוִלידּו.ַמֲעׂשִ ׁשֶ

ְכָנס. ּנִ ׁשֶ ֵעת. ּבְ ָלָאָדם. ִעים. ּפָ ׁשְ ַהּנִ ּבּוִרים. ַהּדִ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יָחתֹו. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. ְלִהְתּבֹוֵדד.

ָחָזק. הּוא. ּוְכׁשֶ ר,. ְלַדּבֵ ּבּור. ּדִ ׁשּום. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ה. ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ

י.רֹב. ר,.ֲאַזי.ַעל־ּפִ י־ֵכן.ְלַדּבֵ ַדְעּתֹו.ּוַמְכִריַח.ַעְצמֹו.ַאף־ַעל־ּפִ ּבְ

ר.אֹוָתם,.ְוֵאּלּו. ַדּבֵ ּיְ ְעּתֹו.ׁשֶ ּלֹא.ָעלּו.ַעל.ּדַ ּבּוִרים.ׁשֶ ִאים.לֹו.ּדִ ּבָ

"ל.. ִחיָנה.ַהּנַ ִכין.ִמּבְ ַמִים.ְוִנְמׁשָ ָ ָלִחים.לֹו.ִמן.ַהּשׁ ּבּוִרים.ִנׁשְ ַהּדִ

ָבִשים.. ה.ׁשְ ָ ּשׁ ְלָדה.ׁשִ ּיָ ר.ַההֹוָלָדה.ַעל־ְיֵדי.ֵלָאה.ׁשֶ ן.ִעּקַ ְוַעל.ּכֵ

שֹוִבים,. ים. ַמֲעׂשִ ֵהם. ׁשֶ יִקים,. ַצּדִ ל. ׁשֶ ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם. ר. ִעּקַ י. ּכִ

ְסָיא. ִאְתּכַ ִחיַנת.ֵלָאה.ָעְלָמא.ּדְ ִהיא.ּבְ ה.ׁשֶ ִפּלָ ֵהם.ַעל־ְיֵדי.ַהּתְ

ְסָרה. ּמָ ְזכּות.ׁשֶ ל.ָרֵחל.ָהְיָתה.ַרק.ּבִ ל.ַההֹוָלָדה.ׁשֶ "ל,.ְוַגם.ּכָ ּנַ ּכַ

סּוק:. ּפָ ַעל. ַז"ל. ַרּבֹוֵתינּו. ְרׁשּו. ּדָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַלֲאחֹוָתּה,. ִסיָמֶניָה.

יִקים. ּדִ ַהּצַ הֹוָלדֹות. ל. ּכָ ׁשֶ ַהְינּו. ָרֵחל",. ֶאת. ֱאלִֹהים. "ְוִיְזּכֹר.

י. ּכִ ר. ָהִעּקָ הּו. ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ים.שֹוִבים.ַעל־ְיֵדי. ַמֲעׂשִ ּמֹוִליִדין. ׁשֶ

ַההֹוָלָדה. ר. ִעּקַ ה',. ֲעׂשֶ ַהּמַ א. ֶאּלָ ר. ָהִעּקָ הּוא. ְדָרׁש. ַהּמִ 'לֹא.
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ה,. ִפּלָ הּוא.ַהּתְ יָמִנים.ְלֵלָאה.ׁשֶ ּמֹוְסִרים.ַהּסִ הּוא.ַרק.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ

ִלְזּכֹות. ִביל. ׁשְ ּבִ הּוא. ּתֹוָרָתם. ִלּמּוד. ל. ּכָ ם. ּגַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי. ַהְינּו.

ָזכּו. לֹא. יִקים. ּדִ ַהּצַ ל. ּכָ י. ּכִ "ל.. ּנַ ּכַ ִפּלֹות. ּתְ ִמּתֹוָרָתם. ַלֲעׂשֹות.

ִהְתּבֹוְדדּות. ַעל־ְיֵדי. ִאם. י. ּכִ ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ ְלַמְדֵרָגָתם.

דֹוׁשֹות. יחֹוָתיו.ַהּקְ ׂשִ ְמבָֹאר.ּבְ ּוְתִפּלֹות.ְוכּו'.ּכַ

י. ּכִ ה.. ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ִנְכְללּו. ָפחֹות. ְ ַהּשׁ ם. ּגַ ׁשֶ ַיֲעקֹב. ָזָכה. ן. ּכֵ ְוַעל 

ּמּוָבא. ּכַ ַהּכֹוְלִלים,. ִעם. ָנה. ִמׁשְ א. יַמְשִרּיָ ּגִ ְפָחה. ׁשִ

ָראּוי,. ּכָ לֹוְמִדין. ֵאין. ּוְכׁשֶ ִלְבָרָכה.. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ִכְתֵבי. ּבְ

ֶנֱאַמר:. ָאז. ּוְלַקְנֵשר,. ְלִהְתַיֵהר. ַרק. ם,. ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות. ֹמר. ִלׁשְ

ה. ָ ּשׁ ׁשִ ִלּמּוד. ַעל־ְיֵדי. ֲאָבל. ּה".. ִבְרּתָ ּגְ ִתיַרׁש. י. ּכִ ְפָחה. "ְוׁשִ

ָבְרִרין. ּמְ ָראּוי.ְמָבְרִרין.ַהּשֹוב.ִמן.ָהָרע.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ָנה.ּכָ ִסְדֵרי.ִמׁשְ

ה. ָ ֻדּשׁ ּקְ ְפָחה.ִנְכֶלֶלת.ּבַ ִ ִחיַנת.ַהּשׁ ר.ִמן.ָהָאסּור.ְוכּו',.ְוָאז.ּבְ ּתָ ַהּמֻ

"ָרֲאָתה. סּוף,. ַים. ְקִריַעת. ּבִ ָהָיה. ׁשֶ מֹו. ּכְ ּה,. ִבְרּתָ ּגְ ַיד. ַחת. ּתַ

ַהּתֹוָרה. ִמן. ְלהֹוִליד. ר. ֶאְפׁשָ ְוִאי. ְוכּו',. ם". ַהּיָ ַעל. ְפָחה. ׁשִ

ַעד. ְשָרא־ַאֲחָרא. ַהּסִ ְכִניִעין. ּמַ ׁשֶ ּכְ ִאם. י. ּכִ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ הֹוָלָדה.

אּו. ׂשְ ּנָ ׁשֶ ָהָאבֹות. סֹוד. ְוֶזה. ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְפָחה. ִ ַהּשׁ ְכֶלֶלת. ּנִ ׁשֶ

ְפָחה. ִחיַנת.ׁשִ ִהְכִניַע.ּבְ י.ׁשֶ ָפחֹות..ֲאָבל.ַאְבָרָהם.ַאף־ַעל־ּפִ ׁשְ

ְפָחָתּה.ְוָזָכה.ַאַחר־ ָרה.ֶאת.ׁשִ ְסָרה.לֹו.ׂשָ ּמָ א.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ יׁשָ ּבִ
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לֹא. ֲעַדִין. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ִיְצָחק,. ֶאת. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלהֹוִליד. ְך. ּכָ

ל. ׁשֶ ַההֹוָלָדה. ּגּוף. ן. ּכֵ ְוַעל. ְלַגְמֵרי,. ְלשֹוב. ֵמַרע. ָכה. ִנְתַהּפְ

ָמֵעאל.. הּוא.ִיׁשְ ִסְשָרא־ַאֲחָרא.ׁשֶ ְפָחה.ָהָיה.הֹוָלָדה.ּדְ ִ ַהּשׁ

ּוְלֵלָאה. ְלָרֵחל. ֵניֶהם. ִלׁשְ ָכה. ּזָ ׁשֶ ָאִבינּו.ַעל־ְיֵדי. ַיֲעקֹב. ֲאָבל 

ין.ֵמַהּתֹוָרה. עֹוׂשִ ִחיַנת.ׁשֶ הּו.ּבְ ּזֶ ֵניֶהם.ִנְכְללּו.ַיַחד.ׁשֶ ּוׁשְ

א. יׁשָ ּבִ ְפָחה. ִ ַהּשׁ ל. ׁשֶ ַהַהְכָנָעה. ר. ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ה,. ִפּלָ ּתְ

ַהְכָנַעת. ר. ִעּקַ י. ּכִ מּור,. ּגָ ְלשֹוב. ֵמַרע. ָכה. ְתַהּפְ ּנִ ׁשֶ ַעד. ְלַגְמֵרי.

ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ה. ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי. הּוא. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְשָרא־ַאֲחָרא. ַהּסִ

"ל,. ּנַ יִקים.ְלַמְדֵרָגָתם.ּכַ ּדִ ל.ַהּצַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ָזכּו.ּכָ ֵמַהּתֹורֹות,.ׁשֶ

מּוָרה.ַעד. ּגְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָפחֹות. ְ א.ֶאת.ַהּשׁ ַיֲעקֹב.ִלּשָׂ ן.ָזָכה. ּכֵ ַעל.

ֵהם. ׁשֶ ְונֹוָראֹות. ְקדֹוׁשֹות. הֹוָלדֹות. ֵמֶהם. ם. ּגַ ְלהֹוִליד. ָכה. ּזָ ׁשֶ

ְיִניָקה. ִלְפָעִמים. ֵיׁש. ַעְצָמּה. ְפֵני. ּבִ ִמּתֹוָרה. י. ּכִ ָיּה.. ְבֵשי. ׁשִ

א. יׁשָ ְפָחה.ּבִ ִחיַנת.ׁשִ הּוא.ּבְ לֹום,.ׁשֶ ְשָרא־ַאֲחָרא.ַחס.ְוׁשָ ְלַהּסִ

ִחיַנת:. "ל.ְוָאז.הּוא.ּבְ ּנַ ָמּה.ּכַ ּלֹא.ִלׁשְ ַדְעּתֹו.ִלְלֹמד.ׁשֶ ְכִניס.ּבְ ּמַ ׁשֶ

ז. ָנה'.ְוַכְמֻרּמָ ִחיַנת.'ִמׁשְ הּוא.ּבְ ּה".ׁשֶ ִביְרּתָ י.ִתיַרׁש.ּגְ ְפָחה.ּכִ "ְוׁשִ

ְשָרא־ַאֲחָרא. ַהּסִ ּתּוַכל. ַעְצָמּה. ְפֵני. ּבִ ה. ִפּלָ ִמּתְ ְוֵכן. ּקּוִנים.. ּתִ ּבַ

"ל.. ל.ְלצֶֹרְך.ּגּופֹו.ְלַבד.ְוַכּנַ ּלֵ ַדְעּתֹו.ְלִהְתּפַ ְכִניס.ּבְ ּמַ ְלִהְתַאֵחז.ׁשֶ

ם.ֶאת. ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ תֹו. ִפּלָ ּתְ ְוָכל. ַיַחד. ה. ּוְתִפּלָ ְכָלל.ּתֹוָרה. ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל.
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ֹמר. ה.ִלׁשְ ְזּכֶ ּיִ ִפּלֹות.ֵמַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ַדע.ַלֲעׂשֹות.ּתְ ּיֵ ֵדי.ׁשֶ ַהּתֹוָרה.ּכְ

חּוד. ַהּיִ ַתְכִלית. ּבְ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ִנְכָלל. ָאז. ם,. ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות.

ׁשּום. ְשָרא־ַאֲחָרא. ְלַהּסִ ְוֵאין. ָאֶון',. ּפֹוֲעֵלי. ל. ּכָ ְרדּו. 'ִיְתּפָ ְוָאז:.

ִנְכָלִלין. ָפחֹות. ְ ְוַהּשׁ ְלשֹוב. ְך. ִנְתַהּפֵ ָהָרע. א. ַרּבָ ַאּדְ ְיִניָקה,.

ְלֵלָאה. ָכה. ּזָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ַיֲעקֹב,. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ה,. ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ

ַיַחד,.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ָזָכה. ה.ּבְ ִחיַנת.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ֵהם.ּבְ ּוְלָרֵחל.ׁשֶ

ר. ִעּקַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. "ל,. ּנַ ּכַ ָיּה. ְבֵשי. ׁשִ ָפחֹות. ְ ֵמַהּשׁ ם. ּגַ ְלהֹוִליד.

ּפּוִרים. ְויֹום־ַהּכִ ָנה. ָ ל.רֹאׁש־ַהּשׁ ִליָחה.ׁשֶ ר.ַהּסְ ְוִעּקַ ׁשּוָבה. ַהּתְ

"ל: ִכין.ִלְזֻכּיֹות.ְוַכּנַ ָאז.ֲעוֹונֹות.ִנְתַהּפְ ׁשֶ

יג

מֹו. ּכְ ָלאכֹות. ַהּמְ ל. ּכָ ּבֹו. ֲאסּוִרין. ׁשֶ יֹום־שֹוב. ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ר. ִעּקַ י. ּכִ יֹום־שֹוב.. ּבְ ר. ּתָ ּמֻ ׁשֶ ֶנֶפׁש. ֹאֶכל. ְלַבד. ת,. ּבָ ׁשַ ּבְ

ה.. ל.ָאָדם.הּוא.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ִביל.ֶזה.ִנְבָרא.ּכָ ׁשְ ּבִ ְכִלית.ׁשֶ ַהּתַ

ר. ֲאׁשֶ ָאָדם,. ל. ּכָ ל. ׁשֶ ְכִלית. ְוַהּתַ ְוַהִחּיּות. ּיּום. ַהּקִ ר. ִעּקַ ֶזה. י. ּכִ

ה,. ְכִלית.ַהּזֶ ִביל.ַהּתַ ׁשְ ל.ָהעֹוָלמֹות.ְוַהּכֹל.ּבִ ִבילֹו.ִנְבְראּו,.ּכָ ׁשְ ּבִ

א. א.ְלַדְרּגָ ְרּגָ ה,.ְוֵיֵלְך.ִמּדַ תֹוָרה.ּוְתִפּלָ ל.ָיָמיו.ּבְ ה.ַלֲעסֹק.ּכָ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ָאָדם. ָהָיה. ְוִאם. ה.. ּוְתִפּלָ תֹוָרה. ּבְ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה. ַמְדֵרָגה. ַעד.

ַהְיִגיעֹות. ל. ּכָ ִלים. ּשְ ִמְתּבַ ָהיּו. ָאז. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ָלֶזה. זֹוֶכה.
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ים. לֹשִׁ ׁשְ לּוִלים.ּבִ ָלאכֹות.ַהּכְ ל.ָהֲעָסִקים.ְוַהּמְ ל.ּכָ ָרחֹות.ׁשֶ ְוַהּשְ

ִביל. ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָלאכֹות. ַהּמְ ְיִגיעֹות. ל. ּכָ י. ּכִ ְמָלאכֹות.. ע. ְוֵתׁשַ

תֹוָרה. ַגם.ּבְ ּפָ ה.ֵמֵחְשא.ָאָדם.ָהִראׁשֹון.ׁשֶ ְרָנָסה,.ַהּכֹל.ִנְתַהּוָ ַהּפַ

ַעת.ָהָיה. ּלֹא.ֶלֱאכֹל.ֵמֵעץ.ַהּדַ ה.ׁשֶ ְצַשּוָ ּנִ ְצָוה.ׁשֶ י.ַהּמִ ה,.ּכִ ּוְתִפּלָ

ָהָיה. ְוַגם. דּוַע,. ּיָ ּכַ ַהּתֹוָרה. לּול. ּכָ ָהָיה. ֶזה. ּבָ י. ּכִ ּתֹוָרה. ִחיַנת. ּבְ

ֵלמּות,. ׁשְ ִריָאה.ּבִ ּקּון.ַהּבְ ִלים.ּתִ ְכֵדי.ְלַהׁשְ ל.ָאז.ּבִ ּלֵ ָצִריְך.ְלִהְתּפַ

א.ָאָדם. ּבָ ׁשֶ סּוק.ְוָאָדם.ַאִין.ְוכּו',.ּכְ "י.ַעל.ּפָ ֵרׁש.ַרׁשִ ּפֵ ּוְכמֹו.ׁשֶ

ָאַכל. ְוהּוא. ם.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ְוָצְמחּו,. ָיְרדּו. ִמים. ׁשָ ַהּגְ ַעל. ֵלל. ְוִהְתּפַ

ָיכֹול. ָהָיה. לֹא. ְוַגם. ּתֹוָרה. ְבִחיַנת. ּבִ ַגם. ּפָ ּוָבֶזה. ַעת. ֵמֵעץ־ַהּדַ

ּקּון. ִביל.ּתִ ׁשְ ל.ּבִ ּלֵ ָהָיה.ָצִריְך.ְלִהְתּפַ תֹו,.ׁשֶ ִפּלָ ל.ּתְ ּלֵ עֹוד.ְלִהְתּפַ

ים. לֹשִׁ ּוׁשְ ְרָנָסה. ַהּפַ ְיִגיַעת. ִנְגַזר. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ָהעֹוָלמֹות,.

ה".ְוכּו'. בֹון.ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ִחיַנת:."ּבְ ע.ְמָלאכֹות.ּבְ ְוֵתׁשַ

תֹוָרה. ּזֹוֶכה.ַלֲעסֹק.ּבְ ֶ ִפי.ַמה.ּשׁ ל.ָאָדם.ּכְ ו.ּכָ ם.ַעְכׁשָ ן.ּגַ ְוַעל ּכֵ

ֵמַעְצמֹו. ל. ְלַבּשֵ זֹוֶכה. ֵכן. מֹו. ּכְ יֹוֵתר. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. ּוְתִפּלָ

ְוזֹוֶכה. ָלאכֹות,. ַהּמְ ת. ִשְרּדַ ְך. ִנְמׁשָ ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָחׁש. ַהּנָ ֻזֲהַמת.

ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ מֹו. ּכְ ֲאֵחִרים,. ַעל־ְיֵדי. ית. ַנֲעׂשֵ ְמַלאְכּתֹו. ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ

ה,. ּוְתִפּלָ תֹוָרה. ּבְ ַרק. ַיַעְסקּו. ָרֵאל. ִיׂשְ ל. ּכָ ׁשֶ ְזַמן. ּבִ ֶלָעִתיד.

דֹול. ּגָ ָלל. ּכְ ֶזה. י. ּכִ ְוכּו'.. ְוָרעּו.צֹאְנֶכם". ָזִרים. "ְוָעְמדּו. ִתיב:. ּכְ
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י.ִאם. ּכִ ִכים. ִנְמׁשָ ֵאיָנם. עֹות. ּפָ ַהַהׁשְ ְוָכל. ָהעֹוָלם. ִקּיּום. ל. ּכָ ׁשֶ

ִריַאת.ָהעֹוָלם.ָהָיה.ַעל־ְיֵדי. ר.ּבְ י.ִעּקַ ה..ּכִ ַעל־ְיֵדי.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ

ְוָדְרׁשּו. ָאמֹון",. ֶאְצלֹו. "ָוֶאְהֶיה. תּוב:. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַהּתֹוָרה,.

א.אֹוֵמן'..ְוַגם. ְקִרי.ָאמֹון.ֶאּלָ ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.'ַאל.ּתִ

ָכל. ּבְ ית.ׁשֶ ֵראׁשִ ה.ּבְ ל.ִקּיּום.ָהעֹוָלם.ְוָכל.ִחּדּוׁש.ַמֲעׂשֵ ו.ּכָ ַעְכׁשָ

עֹות. ּפָ ל.ַהִחּיּות.ְוַהַהׁשְ יֹום.ַהּכֹל.הּוא.ַרק.ַעל־ְיֵדי.ַהּתֹוָרה..ַאְך.ּכָ

ְוֵאין. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ִצּיּוָרם. ִנְגָמר. ֵאין. ַהּתֹוָרה. ַעל־ְיֵדי. ִכין. ְמׁשָ ַהּנִ

ה.ִהיא. ִפּלָ י.ַהּתְ ה,.ּכִ ִפּלָ י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ַהּתְ יֹוְרִדים.ְלָהעֹוָלם,.ּכִ

ְך.ְלתֹוְך. ַפע.ְלשֹוב.ְוִנְמׁשָ ֶ ַעל.ָיָדּה.ִנְגָמר.ִצּיּור.ַהּשׁ ִלי.ׁשֶ ר.ַהּכְ ִעּקַ

תֹוָרה. ּבְ ַלֲעסֹק. ּזֹוֶכה. ֶ ּשׁ ַמה. ִפי. ּכְ ֶאָחד. ל. ּכָ ן. ּכֵ ְוַעל. ָהעֹוָלם..

ֵכן. מֹו. ּכְ "ל,. ּנַ ּכַ ה. ִפּלָ ּתְ ֵמַהּתֹוָרה. ַלֲעׂשֹות. ר. ְוָהִעּקָ ה,. ּוְתִפּלָ

ל. ָרכֹות.ּוְלַבּשֵ עֹות.ְוַהּבְ ּפָ ל.ַהַהׁשְ יְך.ּכָ זֹוֶכה.ַעל־ְיֵדי־ֶזה.ְלַהְמׁשִ

"ל. ּנַ ָלאכֹות.ּכַ ת.ַהּמְ ּנּו.ְיִגיַעת.ְוִשְרּדַ ִמּמֶ

ר. ֻמּתָ יֹום־שֹוב. ּבְ ׁשֶ ְויֹום־שֹוב,. ת. ּבָ ׁשַ ין. ּבֵ ׁשֶ ַהִחּלּוק. ְוֶזהּו 

ת. ּבָ י.ׁשַ ּכִ ם.ֶזה.ָאסּור.. ּגַ ת. ּבָ ּוְבׁשַ ֶנֶפׁש. ְמֶלאֶכת.ֹאֶכל.

ֵאר.ַרק. ָ ל.ַהּכֹל.ְולֹא.ִיּשׁ ּשֵ ָאז.ִיְתּבַ ָאֵתי.ׁשֶ ִחיַנת.ָעְלָמא.ּדְ הּוא.ּבְ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָאז. ן. ּכֵ ַעל. ֶלָעִתיד,. יִקים. ּדִ ַהּצַ ְזּכּו. ּיִ ׁשֶ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה.

ם. י.ִמְתַקּיֵ ע.ְמָלאכֹות.ְלַגְמֵרי,.ּכִ ים.ְוֵתׁשַ לֹשִׁ ְ ל.ַהּשׁ ִלין.ּכָ ּשְ ִמְתּבַ
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ָאז. ָתם. ָ ְקֻדּשׁ ְך. ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ַעל־ְיֵדי. ַרק. ָהעֹוָלם.

ה. ַתְכִלית.ָהֲעִלּיָ ָלִמין.ְועֹוִלין.ָאז.ּבְ ל.ֶלָעִתיד.ְוִנׁשְ ה.ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ

מֹו. ּכְ ָהִראׁשֹון. ָאָדם. ַעל. ם. ּגַ ֵהֵגן. ת. ּבָ ׁשַ ן. ּכֵ ְוַעל. ֵלמּות,. ְ ְוַהּשׁ

ִמים.שֹוִבים.ֵהם.ֵזֶכר.ִליִציַאת. ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ַז"ל..ֲאָבל.ַהּיָ ׁשֶ

ה,. ֹמשֶׁ ַעל־ְיֵדי. ָהָיה. ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה. ה. ֻאּלָ ַהּגְ הּוא. ׁשֶ ִמְצַרִים.

ה. ִפּלָ ת.ַהּתְ ִחיַנת.ֲעִלּיַ ַלת.ַהּתֹוָרה,.ֲאָבל.ּבְ ִכינּו.ַעל.ָיָדּה.ְלַקּבָ ּזָ ׁשֶ

ַעל.ָידֹו. יַח.ׁשֶ בֹוא.ָמׁשִ ּיָ ׁשֶ ֵרר.ָאז.ֲעַדִין.ַעד. ִנְתּבָ ֵלמּות.לֹא. ׁשְ ּבִ

ה. ֻאּלָ ּגְ ָהעֹוָלם. ְכָלִלּיּות. ּבִ י. ּכִ ָהַאֲחרֹוָנה,. ה. ֻאּלָ ַהּגְ ְהֶיה. ּתִ

ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ ְוָדִוד. ה. ֹמשֶׁ ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ְוַאֲחרֹוָנה. ִראׁשֹוָנה.

ִרין.ֲעַדִין.ְמֶלאֶכת.ֹאֶכל. יֹום־שֹוב.ֻמּתָ ן.ּבְ ה..ַעל.ּכֵ ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ

ַלֲאִכיַלת. ְסמּוִכים. ֵהם. ׁשֶ ָלאכֹות. ַהּמְ ִחיַנת. ּבְ ַהְינּו. ֶנֶפׁש,.

ה. ּזֶ ַפע.ְלַהֲחיֹות.ָהָאָדם,.ׁשֶ ֶ ַמר.ִצּיּור.ַהּשׁ ִחיַנת.ּגְ ה.ּבְ ּזֶ ָהָאָדם,.ׁשֶ

ֵהם.ְרחֹוִקים. ָלאכֹות.ׁשֶ י.ַהּמְ "ל..ּכִ ּנַ ה.ּכַ ִפּלָ ה.ַעל־ְיֵדי.ַהּתְ ַנֲעׂשֶ

ַפע. ֶ ַהּשׁ ַכת. ְוַהְמׁשָ ִהְתַהּוּות. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ֶנֶפׁש. ֵמֹאֶכל. ֲעַדִין.

"ל. ּנַ ה.ַעל־ְיֵדי.ַהּתֹוָרה.ּכַ ֲעׂשֶ ַהּנַ

ָאז.ֵיׁש.ֲאִחיָזה.ְלַהִחיצֹוִנים.ּוְצִריִכים. יֵמי.ַהֹחל,.ׁשֶ ן.ּבִ ְוַעל ּכֵ

ה,. ִפּלָ דֹוָלה.ְלָבֵרר.ּוְלַהֲעלֹות.ֶאת.ַהּתֹוָרה.ְוַהּתְ ְיִגיָעה.ּגְ

ֹוְלִשין. ּשׁ ע.ְמָלאכֹות.ׁשֶ ים.ְוֵתׁשַ לֹשִׁ ְ ל.ַהּשׁ ן.ֵיׁש.ָאז.ְיִגיַעת.ּכָ ַעל־ּכֵ
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ה,. ִפּלָ ְוַהּתְ ְלַהּתֹוָרה. ֵלמּות. ׁשְ ֵאין. ָאז. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ַהֹחל,. יֵמי. ּבִ

ל.ֵמֶהם.ֲאִחיַזת.ַהִחיצֹוִנים,.ְוָכל. ּוְצִריִכין.ְיִגיָעה.ְלָבְרָרם.ְלַבּשֵ

ֵמֲחַמת. ת,. ּבָ ּוְבׁשַ דּוַע.. ּיָ ּכַ ְמָלאכֹות. ְצִריִכין. רּור. ּבֵ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ְזַמן.

ְלַגְמֵרי. ִלין.ֲאִחיַזת.ַהִחיצֹוִנים. ּשְ ִנְתּבַ ל.יֹום,. ת.ִעּצּומֹו.ׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ

ל. ֵשִלין.ּכָ ן.ָאז.ּבְ דֹול,.ַעל.ּכֵ ֵלמּות.ּגָ ׁשְ ה.ּבִ ְועֹוִלים.ַהּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ

ה.ֵמִעּצּומֹו. ָ ֻדּשׁ ֶכת.ַהּקְ יֹום־שֹוב.ֵאין.ִנְמׁשֶ ּבְ ָלאכֹות..ֲאָבל. ַהּמְ

ל. ְלַקּבֵ ָאז. ִכינּו. ּזָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ֲעִלּיֹות. ְבִחיַנת. ּבִ ִאם. י. ּכִ יֹום. ל. ׁשֶ

ֵרר. ִנְתּבָ לֹא. ֲעַדִין. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲאָבל. ִראׁשֹוָנה,. ה. ֻאּלָ ַהּגְ ַאַחר.

ֵני. ּבְ ׁשֶ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו. ְרׁשּו. ּדָ ן. ּכֵ ְוַעל. ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ

ַרק. ִיְהֶיה. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲעִלּיֹות. ֵלמּות. ׁשְ י. ּכִ ּה,. ּבָ ְמַזְלְזִלין. ָאָדם.

"ל. ּנַ יַח.ּכַ ֶלָעִתיד.ַעל־ְיֵדי.ָמׁשִ

ָאז. ּכַֹח. ָלנּו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ י. ַאף־ַעל־ּפִ יֹום־שֹוב,. ּבְ ם. ּגַ ׁשֶ ִנְמָצא 

ה. ּוַבֲעִלּיָ יֹוֵתר. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. ִפּלָ ַהּתְ ם. ּגַ ְלַהֲעלֹות.

ֵאיָנּה. ֲעַדִין. ֲאָבל. יֹום־שֹוב,. ת. ַ ְקֻדּשׁ ּתֹוְספֹות. ֵמֲחַמת. ְיֵתָרה,.

ן.ֵיׁש.ָאז.ֲעַדִין. ת,.ַעל.ּכֵ ּבָ ׁשַ מֹו.ּבְ ֵלמּות.ּכְ ׁשְ ֶרֶרת.ְועֹוָלה.ּבִ ִמְתּבָ

ַפע. ֶ ַמר.ִצּיּור.ַהּשׁ ל.ּגְ ָלאכֹות.ׁשֶ ֵהם.ַהּמְ ְמֶלאֶכת.ֹאֶכל.ֶנֶפׁש.ׁשֶ

"ל.. ּנַ רּור.ֲעַדִין.ּכַ ה.ְצִריָכה.ּבֵ ִפּלָ ַהּתְ ה,.ׁשֶ ִפּלָ ְך.ַעל־ְיֵדי.ּתְ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ם.ַהּתֹוָרה. ן.ּגַ ֵלמּות.ַעל.ּכֵ ׁשְ ה.ֵאיָנּה.ּבִ ִפּלָ ַהּתְ ּוֶבֱאֶמת.ֵמֲחַמת.ׁשֶ
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ֲאִחיָזה. ֵיׁש. ַהֹחל. יֵמי. ּבִ ן. ּכֵ ְוַעל. ֵלמּות.. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית. ּבְ ֵאיָנּה.

"ל,.ּוְכמֹו. ּנַ ַהּתֹוָרה.ּוְצִריִכין.ְיִגיָעה.ְלָבְרָרם.ּכַ ם.ּבְ ְלַהִחיצֹוִנים.ּגַ

ה.לֹו.ַסם. ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה:.לֹא.ָזָכה.-.ַנֲעׂשֶ ׁשֶ

ֶזה. לּוִיים. ּתְ ֵניֶהם. ׁשְ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. י. ּכִ ִלְצָלן.. ַרֲחָמָנא. ָמֶות,.

ַהּתֹוָרה. ּבְ ְך. ּכָ ל. ּכָ ָגם. ַהּפְ נֹוֵגַע. ֵאין. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ַרק. ֶזה,. ּבָ

ן. ּכֵ ְוַעל. ְך,. ּכָ ל. ּכָ ּה. ּבָ ְמַזְלְזִלין. ָאָדם. ֵני. ּבְ ְוֵאין. ה. ִפּלָ ַהּתְ ּבְ מֹו. ּכְ

ַהּתֹוָרה. ן.ּבְ ה,.ַעל.ּכֵ ה.ְמֻרּבָ ָ ׁש.ּבֹו.ּתֹוְספֹות.ְקֻדּשׁ ּיֵ יֹום־שֹוב.ׁשֶ ּבְ

ן. ּכֵ ְוַעל. ה. ִפּלָ ַהּתְ ּבְ ִאם. י. ּכִ ּוְפָגם. רֹון. ִחּסָ ׁשּום. ָאז. נֹוֵגַע. ֵאין.

"ל. ּנַ ָלאכֹות.חּוץ.ֵמֹאֶכל.ֶנֶפׁש.ּכַ ל.ַהּמְ ֲאסּוִרים.ּבֹו.ּכָ

דֹול. ִלין.ּתֹוֶסֶפת.אֹור.ּגָ ת.ְמַקּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ ָתִבים.ׁשֶ ּכְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ְוֶזה ׁשֶ

ּתֹוֶסֶפת.ָהאֹור. יֹום־שֹוב. ּבְ ֲאָבל. ין,. ְלבּוׁשִ תֹוְך. ּבְ יֹוֵתר. ּבְ

ֶזה.ֵמֲחַמת. ְוָכל. ין.. לֹא.ְלבּוׁשִ ּבְ ת,.ֲאָבל.הּוא. ּבָ ַ ִמּשׁ ָקָשן. הּוא.

ה. ִפּלָ ה,.ְוַעל־ְיֵדי.ַהּתְ ִפּלָ ת.ַהּתְ ם.ֲעִלּיַ ָלם.ּגַ ת.ִנׁשְ ּבָ ׁשַ י.ּבְ "ל,.ּכִ ַהּנַ

ין. תֹוְך.ְלבּוׁשִ דֹוִלים.ְוַהּנֹוָרִאים.ּבְ ל.ָהאֹורֹות.ַהּגְ ל.ּכָ ְיכֹוִלין.ְלַקּבֵ

י. ִחיַנת.ֱאמּוָנה..ּכִ הּוא.ּבְ ה,.ׁשֶ ִפּלָ ין.ְוִנְגָמִרים.ַעל.ְיֵדי.ַהּתְ ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ

י. ּכִ ּמּוָבא.. ּכַ ֵמַהּכֹל. לּוָלה. ּכְ ׁשֶ ם. ׁשֵ ַעל. ה. ּלָ ּכַ ִנְקֵראת. ת. ּבָ ׁשַ

ל. ִמּכָ לּול. ּכָ ת,. ּבָ ׁשַ ת. ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ ה,. ּוְתִפּלָ ֱאמּוָנה.

ל.ַעל־ ר.ְלַקּבֵ ִאי.ֶאְפׁשָ ל.ָהאֹורֹות.ׁשֶ י.ּכָ עֹוָלם,.ּכִ ּבָ ָהאֹורֹות.ׁשֶ
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ה,. ִפּלָ ִחיַנת.ּתְ ל.ַעל־ְיֵדי.ֱאמּוָנה,.ּבְ ַעת.ְיכֹוִלין.ְלַקּבֵ ְיֵדי.ׁשּום.ּדַ

ּתֹוֶסֶפת. ׁשֶ יֹום־שֹוב,. ּבְ ֲאָבל. "ל.. ּנַ ּכַ ת. ּבָ ׁשַ ִחיַנת. ּבְ הּוא. ׁשֶ

ן.ֵאין. ְבִחיַנת.ּתֹוָרה,.ַעל.ּכֵ ל.יֹום.הּוא.ַרק.ּבִ ת.ִעּצּומֹו.ׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ

ר. ִעּקַ י. ּכִ ין. ְלבּוׁשִ לֹא. ּבְ ְוהּוא. ְך. ּכָ ל. ּכָ . בֹוּהַ ּגָ אֹור. ָאז. ִלין. ְמַקּבְ

"ל. ה.ְוַכּנַ ִפּלָ ִלים.ִנְגָמִרים.ַעל־ְיֵדי.ַהּתְ ין.ְוַהּכֵ בּוׁשִ ַהּלְ

ִמּתֹוָרה. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ַרק. הּוא. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲעִלּיֹות. ר. ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ

ן. ה..ְוַעל.ּכֵ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ּתֹוָרה.ּבִ ּקֹוִרין.ּבַ ה.ְוֶזה.ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ה. ִפּלָ ָאז.עֹוָלה.ַהּתְ יֹוֵתר,.ׁשֶ ה.ּבְ ָ ׁש.ּבֹו.ּתֹוֶסֶפת.ְקֻדּשׁ ּיֵ ָכל.יֹום.ׁשֶ ּבְ

יֹוֵתר,.ַעד. ן.קֹוִרים.ּבֹו.ְקרּוִאים.ּבְ יֹוֵתר,.ַעל.ּכֵ דֹוָלה.ּבְ ה.ּגְ ֲעִלּיָ ּבַ

ן. ּכֵ ַעל. "ל. ּנַ ּכַ ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲעִלּיֹות. ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ ָאז. ׁשֶ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ

ַעל. ׁשֶ רֹוִעים,. ְבָעה. ִ ַהּשׁ ֶנֶגד. ּכְ ֵהם. ׁשֶ ְבֵרי,. ּגַ ְבָעה. ׁשִ ּבֹו. קֹוִרין.

ָאְמרּו. ׁשֶ ְוֶזה. "ל.. ּנַ ּכַ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. ִפּלָ ְוַהּתְ ָיָדם.עֹוִלים.ַהּתֹוָרה.

ּתֹוָרה. ּבַ ַהּקֹוְרִאים. ל. ׁשֶ ַעם. ַהּשַ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ַרּבֹוֵתינּו.

ת.ְמָלאָכה. ּיַ ׁש.ּבֹו.ִאּסּור.ֲעׂשִ ּיֵ יֹום.ׁשֶ ּבְ ּשּול.ְמָלאָכה,.ׁשֶ ּום.ּבִ ִמּשׁ

י. ּכִ "ל,. ּנַ ּכַ ַהְינּו. יֹוֵתר,. ּבְ ְבֵרי. ּגַ ר. ִמְסּפַ ּתֹוָרה. ּבַ קֹוְרִאין. יֹוֵתר. ּבְ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲעִלּיֹות. ִפי. ּכְ ְויֹום־שֹוב.הּוא. ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָלאָכה. ִאּסּור.

ר.ָהעֹוִלים. ה.ֵהם.ִמְסּפַ ִפּלָ ֵלמּות,.ּוְכמֹו.ֵכן.ְלִפי.ֲעִלּיֹות.ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ֶזה.ּוְביֹום. לּוִיים.ֶזה.ּבָ ה.ֵהם.ּתְ י.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ן..ּכִ ם.ּכֵ ַלּתֹוָרה.ּגַ
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ן.ֵיׁש.ּבֹו.ֲעַדִין.ֲאִחיַזת. ֵלמּות,.ְוַעל.ּכֵ ׁשְ ה.ּבִ ִפּלָ ֵאין.ֲעִלּיֹות.ַהּתְ ׁשֶ

ם. ּגַ "ל,. ּנַ ּכַ ְמָלאכֹות. ַלֲעׂשֹות. ֲעַדִין. ִריִכין. ּצְ ׁשֶ ַעד. ַהִחיצֹוִנים.

ָאז.עֹוָלה. ת.קֶֹדׁש.ׁשֶ ּבַ ׁשַ ְך,.ַאְך.ּבְ ל.ּכָ ֵלמּות.ּכָ ַהּתֹוָרה.ֵאין.ָלּה.ׁשְ

ָלאכֹות. ל.ַהּמְ ן.ּכָ ֵלמּות.ַעל.ּכֵ ְ ַתְכִלית.ַהּשׁ ה.ּבְ ִפּלָ ַהּתֹוָרה.ְוַהּתְ

"ל: ּנַ ְבֵרי.ּכַ ְבָעה.ּגַ ֵשלֹות.ּבֹו.ְלַגְמֵרי.ְוקֹוְרִאין.ּבֹו.ׁשִ ּבְ

יד

ְוכּו',. ִלְקִחי". ָשר. ּמָ ּכַ ַיֲערֹף. ְוכּו'. ַמִים. ָ ַהּשׁ "ַהֲאִזינּו. ְוֶזה: 

"י. ֵרׁש.ַרׁשִ ּפֵ ָאְזֵניֶהם.ּוְכֵעין.ׁשֶ ָבַרי.ּבְ ְנסּו.ּדְ אי.ִיּכָ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ל. ּלֵ י.ֶאְקָרא.ְוֶאְתּפַ ם.ה'.ֶאְקָרא".ּכִ י."ׁשֵ ַעם,.ּכִ ם.ְלִעְנָינֹו.ְוַהּשַ ׁשָ

אי. ַוּדַ ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ה. ְוֶאֱעׂשֶ ה'. ם. ׁשֵ ּבְ

ָבַרי. ּדְ ְנסּו. ְוִיּכָ ִאְמָרִתי". ל. ּשַ ּכַ ל. ּזַ ּתִ ִלְקִחי. ָשר. ּמָ ּכַ "ַיֲערֹף.

ר. ִעּקַ י. ּכִ ַהּתֹוָרה,. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ְוִתְזּכּו. ָשר. ְוַכּמָ ל. ּשַ ּכַ ְלַבְבֶכם. ּבִ

ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות. ין. עֹוׂשִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. הּוא. ַהּתֹוָרה. ִקּיּום.

"ל. ְוַכּנַ

ִמים. ַאֲחִרית.ַהּיָ ֵדי.ִלְזּכֹות.ּבְ יַרת.ַהֲאִזינּו.ֶנֶאְמָרה.ּכְ ל.ׁשִ י ּכָ ּכִ

"ָאנִֹכי. ִעְנָין:. ּבָ ם. ׁשָ תּוב. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַהּתֹוָרה,. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ

י. יָרה.ַהּזֹאת.ְלָפָניו.ְלֵעד.ּכִ ִ ַני.ְוכּו'.ְוָעְנָתה.ַהּשׁ יר.ּפָ ר.ַאְסּתִ ַהְסּתֵ
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ה,. ִפּלָ ִחיַנת.ּתְ יַרת.ַהֲאִזינּו.ֶזה.ּבְ י.ׁשִ י.ַזְרעֹו"..ּכִ ח.ִמּפִ ּכַ ׁשְ לֹא.ּתִ

ְנִגיָנה,. ִמיֵני. ָרה. ֲעׂשָ ִחיַנת. ּבְ ְוִזְמָרה,. יָרה. ׁשִ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ

ַהְינּו. ים.. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. לֹום. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ָיַסד. ֶהם. ּבָ ׁשֶ

לֹום.ֶאת. ָ נּו.ָעָליו.ַהּשׁ ה.ַרּבֵ ַלל.ֹמשֶׁ יָרה.ַהּזֹאת.ּכָ ִ ַעל־ְיֵדי.ַהּשׁ ׁשֶ

ה,. ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ יָרה,. ׁשִ ִחיַנת. ּבְ תֹוְך. ּבְ ַהּתֹוָרה. ַלל. ּכְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ֵהִאיר.ָלנּו.ֶהָאָרה.זֹאת.ִלְזּכֹות.ַלֲעׂשֹות.ֵמַהּתֹורֹות.

ִמים. ַהּיָ ַאֲחִרית. ּבְ ַהּתֹוָרה. ּיּום. ּקִ ר. ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ִפּלֹות. ּתְ

י. ִמּפִ ַכח. ָ ִתּשׁ לֹא. י. ּכִ ְוכּו'. ַהּזֹאת. יָרה. ִ ַהּשׁ "ְוָעְנָתה. ִחיַנת:. ּבְ

"ל. ּנַ ַזְרעֹו".ְוכּו'.ּכַ

ִרית. ה.לֹא.יֹאְמרּו.עֹוד.ֲארֹון.ּבְ ִמים.ָהֵהּמָ ּיָ ְוֶזה: )ִיְרְמָיה.ג'(."ּבַ

א.ה'.ְוכּו'. ּסֵ ּכִ ַלִים. ִיְקְראּו.ִלירּוׁשָ ֵעת.ַהִהיא. ה'.ְוכּו'.ּבָ

הּוא. ַלִים. ְירּוׁשָ ָהָרע".. ם. ִלּבָ ִררּות. ׁשְ ַאֲחֵרי. עֹוד. ֵיְלכּו. ְולֹא.

ׁש. ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ ם. ׁשָ י. ּכִ "ל,. ּנַ ּכַ ה. ִפּלָ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ֵלם. ׁשָ ִיְרָאה.

ִיְהֶיה. ַהּתֹוָרה. ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ ׁשֶ ַהְינּו. ה,. ִפּלָ ּתְ ית. ּבֵ יתֹו. ּבֵ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ְלתֹוְך. ַהְינּו. ּדְ ַלִים. ְירּוׁשָ ִחיַנת. ּבְ ְלתֹוְך. בֹוא. ּתָ ׁשֶ ּכְ

ְדָרׁש. י.לֹא.ַהּמִ ם,.ּכִ ֹמר.ְוַלֲעׂשֹות.ּוְלַקּיֵ ַעל־.ְיֵדי־ֶזה.זֹוִכין.ִלׁשְ ׁשֶ

ה. ֲעׂשֶ א.ַהּמַ ר.ֶאּלָ הּוא.ָהִעּקָ

ְיָקא,. ָבִרים.ּדַ ָבִרים.ְוׁשּובּו.ֶאל.ה'".-.ּדְ ֶכם.ּדְ ְוֶזה: "ְקחּו.ִעּמָ
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ם.קֶֹדם. ּגַ י.ֵמַאַחר.ׁשֶ ה.ְמֹאד.ִלְזּכֹות.ִלְתׁשּוָבה.ּכִ אי.ָקׁשֶ ַוּדַ י.ּבְ ּכִ

ֶצר.ָהָרע.לֹא. ְמצּודֹות.ַהּיֵ ד.ּבִ ֲעוֹונֹות.ְוִנְלּכַ ָחָשא.ְוִנְתַלְכֵלְך.ּבַ ׁשֶ

ֶנְגּדֹו. ן.ֵאיְך.ָיכֹול.ַלֲעֹמד.ּכְ ּכֵ ל.ׁשֶ ֶנְגּדֹו,.ִמּכָ ָהָיה.לֹו.ּכַֹח.ַלֲעֹמד.ּכְ

ר. ִעּקַ ן. ּכֵ ַעל. ס.. ְתּפַ ּנִ ֶ ּשׁ ה. ּמֶ ּבַ ס. ִנְתּפַ ָבר. ּכְ ׁשֶ ּכְ ְך. ַאַחר־ּכָ

ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ים,. ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת. ַעל־ְיֵדי. ׁשּוָבה. ַהּתְ

ָאז. "ל.ׁשֶ ּנַ ִפּלֹות.ּכַ ין.ִמּתֹורֹות.ּתְ עֹוׂשִ ׁשֶ ר.ּכְ ִהְתּבֹוְדדּות,.ְוָהִעּקָ

ַרְך.ַעל. ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ִנים,.ּוְלַבּקֵ ל.ּפָ ִפיו,.ַעל.ּכָ ר.ּבְ ָיכֹול.ְלַדּבֵ

ָמּה. ְלַקּיְ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ּוִמְצָוה,. ִמְצָוה. ל. ּכָ ַעל. ַהּתֹוָרה,. ְבֵרי. ּדִ ל. ּכָ

ָבר.ָעַבר.ֲעֵליֶהם,. ּכְ ָבִרים.ׁשֶ ל.ַהּדְ ְוָלׁשּוב.ֵאָליו,.ּוִבְפָרש.ַעל.ּכָ

ֶכם. ִעּמָ ְבִחיַנת:."ְקחּו. ּבִ אי,. ַוּדַ ּבְ ִלְתׁשּוָבה. זֹוִכין. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.

"ל. ּנַ ם".ּכַ ֵ ָבִרים.ְוׁשּובּו.ֶאל.ַהּשׁ ּדְ

ִריִכין. ּצְ ׁשֶ ַהְינּו. ה'",. ִיְרַאת. ָחְכָמה. ית. "ֵראׁשִ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה 

ּתֹוָרה. ְכִלית. ּתַ י. ּכִ ְלָחְכָמתֹו.. ֶחְשאֹו. ִיְרַאת. ים. ְלַהְקּדִ

ם. ה.ָלֶזה,.ַעל.ֶזה.ִסּיֵ ִיְזּכֶ ה. ּמֶ ּבַ ים.שֹוִבים,.ַאְך. ׁשּוָבה.ּוַמֲעׂשִ ּתְ

ִחיַנת. הּוא.ּבְ ים.ׁשֶ ִהּלִ תֹו.עֹוֶמֶדת.ָלַעד",.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ִהּלָ "ּתְ

ֶכל.שֹוב.ְלָכל. ה.ָלֶזה..ְוֶזהּו:."ׂשֵ ִפּלֹות.ִיְזּכֶ עֹוִשים.ִמּתֹורֹות.ּתְ ׁשֶ

ִחיַנת. ִמּבְ ָהֶעְליֹון,. ֶכל. ׂשֵ ִחיַנת. ִמּבְ ְך. ִנְמׁשָ ֶזה. י. ּכִ יֶהם",. עֹׂשֵ

י. ּכִ שֹוב.. ֶכל. ׂשֵ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ְסִתיָמָאה,. יָקא. ַעּתִ ּדְ אֹוַרְיָתא.
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יְך.ִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ַעל־ְיֵדי. ֶכל.שֹוב.ְוִנְפָלא.ְלַהְמׁשִ אי.ִהיא.ׂשֵ ַוּדַ ּבְ

ים. ִהּלִ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ָלַעד",. עֹוֶמֶדת. תֹו. ִהּלָ "ּתְ ִחיַנת:. ּבְ

י. תֹו.עֹוֶמֶדת.ָלַעד",.ּכִ ִהּלָ ִפּלֹות.ְוֶזהּו:."ּתְ ַלֲעׂשֹות.ִמּתֹורֹות.ּתְ

ה. ֻאּלָ ַהּגְ ְהֶיה. ּתִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. י. ּכִ ָלַעד,. עֹוֶמֶדת. ִחיָנה. ַהּבְ זֹאת.

ר. י.ִאי.ֶאְפׁשָ ֵלָמה.ָלַעד.ְוָלֶנַצח..ּכִ ה.ׁשְ ֻאּלָ ְהֶיה.ּגְ ּתִ ָהַאֲחרֹוָנה.ׁשֶ

י.ָלֶהם.ְוכּו'.לֹא. ִחיַנת:."ְוָכַרּתִ ִחיָנה.ְלעֹוָלם.ּבְ ְלַקְלֵקל.זֹאת.ַהּבְ

ַדע.ַלה'.לֹא.יֹום. ִחיַנת:."ְוָהָיה.יֹום.ֶאָחד.ִיּוָ ִרית".ְוכּו'..ְוֶזה.ּבְ ּבְ ּכַ

י.ִהיא. ַמן,.ּכִ זֹאת.הּוא.ְלַמְעָלה.ֵמַהּזְ ה.ּכָ ִפּלָ י.ּתְ ְולֹא.ַלְיָלה",.ּכִ

לּוָלה. י.ִהיא.ּכְ ה.ּכִ ִפּלָ הּוא.ּתְ הּוא.ּתֹוָרה.ְולֹא.ַלְיָלה.ׁשֶ לֹא.יֹום.ׁשֶ

ְלֶמֶלְך. ַאֲחָריו."ְוָהָיה.ה'. תּוב. ּכָ ֶ ּשׁ ם.ַמה. ִיְתַקּיֵ ְוָאז. ֵניֶהם,. ְ ִמּשׁ

מֹו.ֶאָחד": ּיֹום.ַההּוא.ִיְהֶיה.ה'.ֶאָחד.ּוׁשְ ל.ָהָאֶרץ.ּבַ ַעל.ּכָ

ק:  ָחָזק ָחָזק ְוִנְתַחּזַ

ה ַח ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרּבֶ ֵעף ּכֹ רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ  ּבָ

ַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם. ָלם ׁשֶ ם ְוִנׁשְ  ּתָ

ַנ ַנח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן



ת.ֵאֶליָך
ה.ִלי.ָלֶרֶד

ְמֹאד.ָהָיה.ָקׁשֶ

ִתי
ָקר.ְלַהּגִיד.ְלָך.ּכִי.ֶנֱהֵנ

ְלִמיִדי.ַהּיָ
ּתַ

ֶתָך.ְוָעֶליָך.ָאַמְרּתִי
ְמֹאד.ֵמֲעבֹוָד

*ַמיין.ַפייֶעִריל.ֶוועש.ְשִליֶען.ּבִיז

ָמׁשִיַח.ֶוועש.קּוֶמען.ֲחַזק.ֶוֱאַמץ

ֶתָך
ֲעבֹוָד

ּבַ

ַנ.ַנְח.ַנְחָמ.ַנְחָמן.ְמאּוָמן

ה.ְלָך.סֹוד.ְוהּוא:
ּוָבֶזה.ֲאַגּלֶ

ו.ְלַקו.פצפצי-ה ש.ִמּקַ
ָמֵלא.ְוָגִדי

ִביֵנהּו,.ְוִסיָמן
ּוְבִחּזּוק.ֲעבֹוָדה.ּתְ

ה
ְתַעּנֶ
ֵאיְנָך.ִמ

ַתּמּוז.יֹאְמרּו.ׁשֶ
יז.ּבְ

ׁשִיַח
ת.ַהּמָ

ּתּוַקד.ַעד.ּבִיַא
ִלי.
ׁש.ֶשׁ
*.ַהֵא
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ִפּלֹות ְלִהְתּבֹוְדדּות ּתְ
ִפּלֹות ִמּתֹוְך ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ּתְ

י.ֵואלָֹהי,. ָרֵאל.ָאִבי.ָאִבי.ֲאדֹוִני.ַמְלּכִ )לא(.ָאִבי ָאִבי.ֶרֶכב.ִיׂשְ

ָך. ה.יֹוֵדַע.עֶֹצם.ִרחּוֵקנּו.ִמּמְ י,.ַאּתָ צּור.ְלָבִבי.ּוְקדֹוׁשִ

ָלׁשֹון. ׁשּום. ּבְ ַהַהְרָחָקה. ְלַכּנֹות. ר. ֶאְפׁשַ ִאי. ר. ֲאׁשֶ יו,. ַעְכׁשָ

ּתֹוֵקק. י.ִאם.ִלְכסֹף.ּוְלִהׁשְ עֹוָלם,.ְוֵאין.ָלנּו.ׁשּום.ְסִמיָכה,.ּכִ ּבָ ׁשֶ

ְלַרֲחֶמיָך,. ּוְלַקּוֹות. ִליׁשּוָעְתָך. ּוְלַצּפֹות. ֵאֶליָך. ַע. ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ

ּסּוִפין. ַהּכִ ׁשֶ ים,. ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך. ַצּדִ ַעל־ְיֵדי. ָלנּו. יָת. ּלִ ּגִ ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ן. ּכֵ ַעל. ְמֹאד,. שֹוִבים. ַעְצָמם. ּבְ ֵהם. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּתֹוְקקּות. ְוַהִהׁשְ

ֶהָחֵפץ. ֲאבֹוַתי,. ֵואלֵֹהי. ֱאלַֹהי. ְיהָֹוה. ָפֶניָך. ִמּלְ ׁש. ְלַבּקֵ אִתי. ּבָ

ים. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ְבּ ִני. ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ָלִתי,. ַהּצָ ּבְ ל. ּדֵ ּתַ ׁשְ ְוַהּמִ ִתּקּוִני. ּבְ

ֱאֶמת. ַע.ֵאֶליָך.ָתִמיד.ּבֶ ְעּגֵ ּתֹוֵקק.ּוְלִהְתּגַ יֵלִני.ִלְכסֹף.ּוְלִהׁשְ ְוַתְרּגִ

ש. ּוְתַמּלֵ ְמֵרִני. ְוִתׁשְ ים. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ְבּ יֵלִני. ְוַתּצִ ֵלם.. ׁשָ ּוְבֵלב.

ּתֹוְקקּות. ִהׁשְ ִמיֵני. ל. ּוִמּכָ ָרִעים,. ּסּוִפין. ִכּ ִמיֵני. ל. ִמּכָ י. ַנְפׁשִ

ל.ִמיֵני.ַתֲאוֹות.ְוִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ְולֹא. ְוַגְעּגּוִעים.ָרִעים,.ּוִמּכָ

ה. ָלל.ֵמַעּתָ ּתֹוְקקּות.ָרִעים.ּכְ ּסּוִפין.ְוִהׁשְ י.ׁשּום.ּכִ ַיֲעֶלה.ַעל.ִלּבִ

ְוַעד.עֹוָלם:
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ִפי. ּבְ ּוְלהֹוִציא. ר. ְלַדּבֵ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ּבְ ְוַתַעְזֵרִני 

י,.ְוַתַעְזֵרִני. ּלִ ַעּגּוִעים.שֹוִבים.ׁשֶ ּסּוִפין.ְוַהּגַ ֶאת.ַהּכִ

ה. ְוֶאְזּכֶ ָוֶנֶפׁש,. ֵלב. ָכל. ּבְ ְלָפֶניָך. יָחִתי. ׂשִ ל. ּכָ ְלָפֵרׁש. ָתִמיד.

ָתִמיד,. קֹוִני. ְלֵבין. יִני. ּבֵ יָחה. ּוְבׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ְלַהְרּבֹות.

ר.ִעם.ְלָבִבי. יִחי.ְלָפֶניָך.ָתִמיד,.ְוָכל.ֲאׁשֶ ל.ׂשִ ּפֹוְך.ּכָ ה.ִלׁשְ ְוֶאְזּכֶ

ִכּסּוִפין. ּבְ ֱאֶמת.ּוִבְתִמימּות,. יָחה.ְלָפֶניָך.ָמֵלא.ַרֲחִמים,.ּבֶ ָאׂשִ

ַלֲעׂשֹות. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד. ֵאֶליָך,. ִנְמָרץ. ּתֹוְקקּות. ְוִהׁשְ דֹוִלים. ּגְ

י. ּלִ ׁשֶ ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ּסּוִפין. ַהּכִ ַעל־ְיֵדי. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַרּבֹות. ְנָפׁשֹות.

ָכל.יֹום.ָויֹום.ֹחק. ֵפרּוׁש.ּבְ ִפי.ּבְ ה.ְלהֹוִציָאם.ּוְלפֹוְרָשם.ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ְקדֹוׁשֹות. ְנֻקּדֹות. ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַלֲעׂשֹות. ה. ְוֶאְזּכֶ ַיֲעבֹר.. ְולֹא.

ְוִיְהיּו. ְלשֹוב,. ַהּתֹוָרה. אֹוִתּיֹות. יר. ּוְלַצּיֵ ַהּתֹוָרה,. ְלאֹוִתּיֹות.

ה. ים,.ְוֶאְזּכֶ ה.ַסם.ַחּיִ דֹוׁשָ ְבֵרי.ַהּתֹוָרה.ַהּקְ ל.ּדִ ים.ֶאְצִלי.ּכָ ַנֲעׂשִ

ְמֵרִני. ְוִתׁשְ ָוֶעד.. ְלעֹוָלם. ָתִמיד. ּוַבֲעבֹוָדְתָך. ָך. ּבְ ק. ּבֵ ְלִהְתּדַ

ׁשּום. ּוְבַזְרִעי. י. ּבִ ק. ּבֵ ִיְתּדַ ְולֹא. ל. ְלּגֵ ִיְתּגַ ּלֹא. ׁשֶ ָתִמיד. יֵלִני. ְוַתּצִ

ּסּוִפין.ָרִעים.ַחס. ית.ִמּכִ לֹום,.ַהּיֹוֵצאת.ְוַנֲעׂשֵ ֶנֶפׁש.ָרָעה.ַחס.ְוׁשָ

ְקדֹוׁשֹות. ְנָפׁשֹות. ָתִמיד. י. ּנִ ִמּמֶ ְצאּו. ּיֵ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני. לֹום,. ְוׁשָ

ּנֹוִציֵאם. ׁשֶ נּו. ּלָ ׁשֶ ַהּשֹוִבים. ּסּוִפין. ִכּ ַעל־ְיֵדי. ה,. ַהְרּבֵ ְושֹובֹות.

ּלֹו. ּכֻ ָהעֹוָלם. ָכל. ִויעֹוְררּו. ָפׁשֹות,. ַהּנְ ֵאּלּו. רּו. ּבְ ְוִיְתּגַ ִפינּו. ּבְ
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. ..שכא..

ַלֲעׂשֹות. ֵאֶליָך. ם. ֻכּלָ ׁשּובּו. ּיָ ׁשֶ ַעד. ֱאֶמת,. ּבֶ ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך.ּבֶ

ַמע. ׁשְ ֱאלִֹהים. ְתבּונֹות.. י. ִלּבִ ְוָהגּות. ָחְכמֹות. ר. ְיַדּבֵ י  ּפִ )לד(.

ָנא. ְרֵצה. י. ּפִ ִנְדבֹות. ִפי.. ְלִאְמֵרי. ַהֲאִזיָנה. ִתי. ִפּלָ ּתְ

יָבה. ְוַהְקׁשִ ִתי. ִפּלָ ּתְ ְיהָֹוה. ַהֲאִזיָנה. ֵדִני.. ַלּמְ ֶשיָך. ּפָ ּוִמׁשְ ְיהָֹוה.

ֵאֶליָך. ִעי. ּוְ ׁשַ ּבְ ֲחנּוַני. ּתַ קֹול. ְיהָֹוה. ַמע. ׁשְ ֲחנּונֹוָתי.. ּתַ קֹול. ּבְ

י.ְלָדָבר.ָרע.ְלִהְתעֹוֵלל. ש.ִלּבִ ָך..ַאל.ּתַ ִביר.ָקְדׁשֶ ִאי.ָיַדי.ֶאל.ּדְ ָנׂשְ ּבְ

יֶהם.. ַמְנַעּמֵ ים.ּפֲֹעֵלי.ָאֶון.ּוַבל.ֶאְלַחם.ּבְ ע.ֶאת.ִאיׁשִ ֶרׁשַ ֲעִלילֹות.ּבְ

ֵעְדֹוֶתיָך. ֶאל. י. ִלּבִ ַהש. ֵאָדע.. לֹא. ָרע. י. ּנִ ִמּמֶ ָיסּור. ׁש. ִעּקֵ ֵלָבב.

ׁש. ַחּדֵ ָנכֹון. ְורּוַח. ֱאלִֹהים. ִלי. ָרא. ּבְ ָשהֹור. ֵלב. ַצע.. ּבָ ֶאל. ְוַאל.

ה. ֶאְזּכֶ א,.ׁשֶ ל.עֹוָלם,.ָמָרא.ְדַעְלָמא.ּכֹּלָ י..ָעְזֵרִני.ִרּבֹונֹו.ׁשֶ ִקְרּבִ ּבִ

יֵלִני. ְוַתּצִ י,. ִלּבִ ֵכן. ִפי. ּכְ ְוִיְהֶיה. ִפי,. ְלִאְמֵרי. י. ִלּבִ ֶאת. ר. ֵ ְלַקּשׁ

ְולֹא. ִמְרָמה,. ְפֵתי. ׂשִ ְלָפֶניָך. ר. ֲאַדּבֵ ּלֹא. ׁשֶ ים. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ּבְ

ִתי. ּוְתִפּלָ יִחי. ׂשִ ּפְֹך. ִלׁשְ ה. ְוֶאְזּכֶ ִפי,. ֵמִאְמֵרי. י. ִלּבִ ָחַלק. ִיְהֶיה.

ַעד. ֵלם,. ׁשָ ּוְבֵלב. ָמֵלא. ֶפה. ּבְ ְלָפֶניָך. ִתי. ׁשָ ּוַבּקָ ִתי. ּוְתִחּנָ

י. ִעּמִ ְוִתְהֶיה. ׁשֹוַתי,. ּוַבּקָ ְתִחּנֹוַתי. ּבִ י.ְלִאְמֵרי.ִפי. ִלּבִ ר. ֵ ְתַקּשׁ ּיִ ׁשֶ

ְלָפֶניָך. יָחִתי. ׂשִ ל. ּכָ ְלָפֵרׁש. ִני. ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרִני. יֵעִני. ְותֹוׁשִ ָתִמיד.

ְלָפֶניָך. יָחה. ָאׂשִ ְלָבִבי. ִעם. ר. ֲאׁשֶ ל. ּכָ ְוֵאת. ֵלב,. ָכל. ּבְ ָתִמיד.
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ִהְתּבֹוְדדּות. ה.ְלַהְרּבֹות.ְמֹאד.ּבְ ֵלם,.ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.ּוְבֵלב.ׁשָ ָתִמיד.ּבֶ

ה. ֻקּדָ ַהּנְ ְוָתִאיר. ה. ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ַעד. קֹוִני,. ְלֵבין. יִני. ּבֵ יָחה. ּוְבׂשִ

מֹו. ּכְ ל,. מֹוׁשֵ יק. ַצּדִ ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ י. ּבִ ת. ֶרׁשֶ ׁשְ ַהּמֻ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ה. ֻקּדָ ְוַהּנְ יִקים.. ַצּדִ ם. ּלָ ּכֻ ָרֵאל(. )ִיׂשְ ְך. ְוַעּמֵ תּוב,. ּכָ ׁשֶ

ּוְתִחּנֹות. ְתִפּלֹות. ּבִ ִפי. ִאְמֵרי. ַעל־ְיֵדי. ְוִתְמׁשֹל. ִאיר. ּתָ ַהּזֹאת.

ר. ֶקׁשֶ ה.ַהּזֹאת.ּבְ דֹוׁשָ ה.ַהּקְ ֻקּדָ י.ַלּנְ ר.ִלּבִ ֵ ה.ְלַקּשׁ ׁשֹות..ְוֶאְזּכֶ ּוַבּקָ

י,. י.ְלִלּבִ ה.ַהּזֹאת.ִמּפִ דֹוׁשָ ה.ַהּקְ ֻקּדָ ִאיר.ַהּנְ ּתָ יץ.ְוָחָזק,.ַעד.ׁשֶ ַאּמִ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהַאֲהָבה. אֹור. ה. ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ַעד.

ֵלב,. ת. ֶחְרּפַ י. ּבִ ִמּלִ ְוִיּפֹל. ל. ּשֵ ִיְתּבַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. י,. ּבִ ת. ֶרׁשֶ ׁשְ ַהּמֻ

ּוִמּדֹות. ָרעֹות. ֲאוֹות. ַהּתַ ל. ּכָ ֵהם. ׁשֶ ֵלב,. ִביַרת. ׁשְ ֵלב,. ָעְרַלת.

ֹוִרין. בֹות.ָרעֹות.ְוִהְרהּוִרים.ָרִעים.ּוִבְלּבּוִלים.ַהּשׁ ָרעֹות.ּוַמֲחׁשָ

ְמֹאד. ְוִנְתַקְלֵקל. ַחת. ְוִנׁשְ ר. ּבַ ִנׁשְ י. ִלּבִ ל. ּכָ ר. ֲאׁשֶ ַעד. י,. ִלּבִ ַעל.

י. ּנִ ִמּמֶ ְשלּו. ִיְתּבַ ם. ְוֻכּלָ לּו.. ַהּלָ ַהֶחְרּפֹות. ִרּבּוי. ַעל־ְיֵדי. ְמֹאד.

ִני. ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ י,. ּבִ ׁשֶ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ה. ֻקּדָ ַהּנְ אֹור. ַעל־ְיֵדי. ְלַגְמֵרי.

ׁשֹות. י,.ַעל־ְיֵדי.ִדְבֵרי.ְתִחּנֹות.ּוַבּקָ י.ְלִלּבִ ה.ְוָתִאיר.ִמּפִ ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ

ֱאֶמת. ּבֶ ְלאֹוְמָרם. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַלֲעבֹוָדֶתָך,. ֵאֶליָך. ְוִהְתעֹוְררּות.

ֱאֶמת.ַלֲאִמּתֹו: א.ּבֶ ֵלם.ֵמעּוְמָקא.ְדִלּבָ ּוְבֵלב.ׁשָ

ים,.ׁשֹוֵמַע.ֶאְנַקת. ּלִ ים,.חֹוֵמל.ּדַ א ְיהָֹוה,.ָמֵלא.ַרֲחִמים.ַרּבִ ָאּנָ
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ל. ׁשֶ ְתׁשּוָבָתן. ּבִ ֶהָחֵפץ. ֲעלּוִבים,. ֶעְלּבֹון. ּבְ רֹוֶאה. ֶאְביֹוִנים,.

י. ּתִ ּוָבׁשְ ִתי. ֶחְרּפָ . ָיַדְעּתָ ה. ַאּתָ ִמיָתָתם,. ּבְ ָחֵפץ. ְוֵאינֹו. ִעים. ְרׁשָ

ה. ה.ַוֲאַקּוֶ י.ָוָאנּוׁשָ ְבָרה.ִלּבִ ה.ׁשָ ל.צֹוְרָרי..ֶחְרּפָ ָך.ּכָ ִתי.ֶנְגּדְ ּוְכִלּמָ

ה. ָלנּוד.ָוַאִין.ְוַלְמַנֲחִמים.ְולֹא.ָמָצאִתי..ֲהֵריִני.ְלָפֶניָך.ָמֵלא.ּבּוׁשָ

ר.ּוָמה. ּוִבְזיֹונֹות,.ָמה.אֹוַמר.ָמה.ֲאַדּבֵ ה,.ָמֵלא.ֶחְרּפֹות. ּוְכִלּמָ

י. ּכִ י. ָיֹגְרּתִ ר. ֲאׁשֶ ִתי. ֶחְרּפָ ַהֲעֵבר. ָעַלי,. ַוֲחֹמל. חּוס. ק,. ֶאְצַשּדָ

ְלָפֶניָך. ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלׁשּוב. ִני. ַזּכֵ שֹוִבים.. ֶשיָך. ּפָ ִמׁשְ

ֹאֶפן. ֵלם,.ּבְ ֱאֶמת.ּוְבֵלב.ׁשָ יָחִתי.ְלָפֶניָך.ּבֶ ִני.ְלָפֵרׁש.ׂשִ ֱאֶמת,.ַזּכֵ ּבֶ

י. ִמּפִ י. ּבִ ְוָתִאיר. י. ּבִ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ַהּשֹוָבה. ה. ֻקּדָ ַהּנְ ְלעֹוֵרר. אּוַכל. ׁשֶ

ה. ְוֶאְזּכֶ ְמֹאד.. גּום. ַהּפָ י. ִלּבִ ֶאת. ן. ְלַתּקֵ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ י,. ְלִלּבִ

ל.ַהֶחְרּפֹות.ֵלב.ְוָכל.ָהָעְרַלת.ֵלב.ְוָכל. י.ּכָ ל.ִמִלּבִ ְלָהִסיר.ּוְלַבּשֵ

ִלי. י.ָמֵלא.ַעְקִמיִמּיּות.ַרע.ְמֹאד.ּבְ י.ִלּבִ י,.ּכִ ִלּבִ ּבְ ָהַעְקִמיִמּיּות.ׁשֶ

ב.ִמּכֹל.ְוָאֻנׁש.הּוא.ִמי.ֵיָדֶעּנּו,. ר..ָעקֹב.ַהּלֵ עּור.ָוֵעֶרְך.ּוִמְסּפָ ׁשִ

ְבִרי.ַוֲחבֹשׁ. ָליֹות,.ְרָפא.ֶאת.ׁשִ ה.ְיהָֹוה.חֹוֵקר.ֵלב.ּובֹוֵחן.ּכְ ְוַאּתָ

ִרּבֹונֹו. ָעַלי. ַוֲחֹמל. חּוס. ְמֹאד,. ים. ֻרּבִ ַהּמְ י. ַנְפׁשִ ַמְכאֹוֵבי. ֶאת.

ָהָרע. ְוָהַעְקִמיִמּיּות. ְלָבִבי. רַֹע. . ָיַדְעּתָ ה. ַאּתָ י. ּכִ עֹוָלם,. ל. ׁשֶ

י.ָמֵלא.ִהְרהּוִרים.ְוַתֲאוֹות. ל.ִלּבִ ּכָ י,.ַעד.ׁשֶ ִלּבִ ֱאָחז.ְוִנְתָעֵרב.ּבְ ּנֶ ׁשֶ

ר,.ַעד. עּור.ָוֵעֶרְך.ּוִמְסּפָ ִלי.ׁשִ ּבְ ה.ְמֹאד.ְמֹאד. ּוִבְלּבּוִלים.ַהְרּבֵ

ָעה. ְוׁשָ ֵעת. ְבָכל. י. ּכִ ַאַחת,. ָעה. ׁשָ קֹש. ְוִלׁשְ ָלנּוַח. ִלי. ה. ׁשֶ ּקָ ׁשֶ
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. ..שכד..

ִרין.ֶאת. ּבְ ְלּבּוִלים.ַאֲחַרי,.ּוְמָחְרִפין.ּוְמׁשַ ֲאוֹות.ְוַהּבִ רֹוְדִפין.ַהּתַ

ֶרְך.ּוְנִתיב.ְוֵעָצה.ְוַתְחּבּוָלה. ר.ֵאיִני.יֹוֵדַע.ׁשּום.ּדֶ ְלָבִבי,.ַעד.ֲאׁשֶ

ֵאיֶזה. ֲעַדִין. ִלי. ְתנֹוֵצץ. ּמִ ֶ ּשׁ ַמה. ַוֲאִפּלּו. ֵמֶהם,. ֵלש. ְלִהּמָ ֵאיְך.

ֲחִליׁשּות. ֵמעֶֹצם. ָמם. ְמַקּיְ ֵאיִני. שֹובֹות,. ֵעצֹות. ִהְתנֹוְצצּות.

ֶפׁש: ב.ְוַהּנֶ ַעת.ּוִפּזּור.ַהּלֵ ַהּדַ

ְמִרירּוִתי. . ָיַדְעּתָ ה. ַאּתָ ְמֹאד,. ִלי. ַמר. עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ָכל. ּבְ ְלָבִבי. ְורַֹע. ִתי. ֶחְרּפָ . ָיַדְעּתָ ה. ַאּתָ ֶהָעצּום,.

אֹות. ּיּוַכל.ְלַרּפְ ָרֶשיָה.ְוִדְקּדּוֶקיָה,.ְוֵאין.ִמי.ׁשֶ ָכל.ּפְ ִחינֹוֶתיָה,.ּבְ ּבְ

ֲחָסֶדיָך. ה.ְלַבד.ְיהָֹוה.ֱאלַֹהי.ֵואלֵֹהי.ֲאבֹוַתי,.ּבַ י.ִאם.ַאּתָ אֹוִתי,.ּכִ

ֵאיִני.זֹוֶכה. י.ׁשֶ ם.ְלַבד,.ַאף־ַעל־ּפִ ֶחֶסד.ִחּנָ ים.ְלַבד,.ּבְ ּיִ ָהֲאִמּתִ

י. ּכִ ., ָיַדְעּתָ ה. ַאּתָ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֶמת,. ּבֶ ֵאּלּו. ְדָבִרים. ֲאִפּלּו. ר. ְלַדּבֵ

ל.רֹוַאי.ַיְלִעיגּו. ָכל.ִמיֵני.ֶחְרּפֹות.ּוִבְזיֹונֹות,.ּכָ ְמָחְרִפים.אֹוִתי.ּבְ

ת. י.ּובֹשֶׁ ִתי.ֶנְגּדִ ִלּמָ ל.ַהּיֹום.ּכְ ָפה.ָיִניעּו.רֹאׁש..ּכָ ִלי.ַיְפִשירּו.ְבׂשָ

ם..ּוְבָכל. ֵני.אֹוֵיב.ּוִמְתַנּקֵ ף.ִמּפְ ְתִני..ִמּקֹול.ְמָחֵרף.ּוְמַגּדֵ ּסָ ַני.ּכִ ּפָ

ּוִבְזיֹונֹות.. ֶחְרּפֹות. ִמיֵני. ל. ּכָ י. ְוִלּבִ י. ַדְעּתִ ּבְ ב. ְמֻעְרּבָ ָוֶרַגע. ֵעת.

ִמיֵני. ָכל. ּבְ ְלָבִבי. ֶאת. ִרים. ּבְ ּוְמׁשַ אֹוִתי. ָחְרִפים. ּמְ ׁשֶ ַדי. ְולֹא.

ַאף. ים,. ּוְמֻגּנִ ָרִעים. ְוִהְרהּוִרים. ָרעֹות. ּוִמּדֹות. ָרעֹות. ֲאוֹות. ּתַ

א.ֵעיַני.ְמַעש.ֵאֶליָך,.ּוְלַצְפֵצף. ֲאִני.רֹוֶצה.ִלּשָׂ ׁשֶ ְך.ּכְ תֹוְך.ּכַ ם.ּבְ ּגַ
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. ..שכה..

ְפִנּיֹות. ּבִ י. ִלּבִ ָמֵלא. ְך. ּכַ תֹוְך. ּבְ ַוֲחִנינֹוֶתיָך,. ְלַרֲחֶמיָך. ִאְמָרִתי.

ִתי. ְתִפּלָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ר. ֲאׁשֶ ָהרּוַח,. ְוַגּסּות. דֹוִלים. ּגְ ּוִבְלּבּוִלים.

ל. תּוב,.ּתֹוֲעַבת.ְיהָֹוה.ּכָ ּכָ מֹו.ׁשֶ לֹום,.ּכְ ָך.ַחס.ְוׁשָ ִנְמֶאֶסת.ֵמִאּתְ

ה.ּוָמה.ֶאְפַעל,.ְלֵהיָכן.ָאנּוס.ְלֶעְזָרה.. ה.ָמה.ֶאֱעׂשֶ ַבּה.ֵלב..ְוַעּתָ ּגְ

ְלָבִבי..ַאְך,.ַאף־ַעל־ ְוָצרֹות. ַרּבּו.ַמְכאֹוַבי. י. ּכִ ְבָעְנִיי. יָשה. ַהּבִ

נּוִזים,. ים.ְוַלֲחָסֶדיָך.ַהּגְ ה.ּוְמַיֵחל.ְלַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ י־ֵכן.ֲאִני.ְמַקּוֶ ּפִ

ר. ִתי.ַהּשֹוָבה,.ֲאׁשֶ ה.יֹוֵדַע.ְצפּון.ְלָבִבי.ְוֶעֶצם.ׁשֶֹרׁש.ְנֻקּדָ י.ַאּתָ ּכִ

ה.ּוְשהֹוָרה,. ה.שֹוָבה.ּוְקדֹוׁשָ י.ׁשֶֹרׁש.ְנֻקּדָ ֱאֶמת.ַלֲאִמּתֹו.ֵיׁש.ּבִ ּבֶ

יק. ּדִ ַמת.ַהּצַ ִנׁשְ ת.ּבְ ֶרׁשֶ ָמִתי.ֻמׁשְ ָרֵאל.ְוִנׁשְ ית.ִיׂשְ ַרע.ּבֵ י.ֲאִני.ִמּזֶ ּכִ

ן. ּכֵ ַעל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֵני. ּבְ ַמת. ִנׁשְ ָלִלּיּות. ּכְ ׁשֶֹרׁש. הּוא. ׁשֶ י. ָהֲאִמּתִ

ִתי.ַהּשֹוָבה,.ֲאִני.צֹוֵעק. ְפִניִמּיּות.ׁשֶֹרׁש.ְנֻקּדָ ֱאֶמת.ַלֲאִמּתֹו.ּבִ ּבֶ

ִני. חֹוס.ָעַלי.ּוְתַרֵחם.ָעַלי.ּוְתָחּנֵ ּתָ ֵלם,.ׁשֶ ֱאֶמת.ּוְבֵלב.ׁשָ ֵאֶליָך.ּבֶ

י. ִלּבִ ָעְרַלת. י. ּנִ ִמּמֶ ְלָהִסיר. ְוַתַעְזֵרִני. ם,. ִחּנָ ַנת. ַמּתְ ֵמאֹוַצר.

ֱאֶמת. ה.ְלַהּשֹות.ְלָבִבי.ֵאֶליָך.ּבֶ י..ְוֶאְזּכֶ ת.ִלּבִ י.ְוֶחְרּפַ ִביַרת.ִלּבִ ּוׁשְ

ּוִמּדֹות. ָרעֹות. ֲאוֹות. ַהּתַ ל. ּכָ י. ּבִ ִמּלִ ל. ּוְלַבּשֵ ר. ּבֵ ּוְלׁשַ ַלֲאִמּתֹו,.

ְתׁשּוָבה. ּבִ ְוַתֲחִזיֵרִני. ב.. ַהּלֵ ְורַֹע. ב. ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְוַעְקִמיִמּיּות. ָרעֹות.

ה. ְוֶאְזּכֶ ֵלם,. ׁשָ ּוְבֵלב. ֱאֶמת. ּבֶ ְלָפֶניָך. ֱאֶמת. ּבֶ ְלָפֶניָך. ֵלָמה. ׁשְ

ֵלם,. ׁשָ ְלֵלב. ָקדֹוׁש,. ְלֵלב. שֹוב,. ְלֵלב. ָשהֹור,. ְלֵלב. ְמֵהָרה.

ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב: ּכִ
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. ..שכו..

י. ..ָזַכְרּתִ ֲחֶרּךָ י.ֲאׁשַ ְיָלה.ַאף.רּוִחי.ְבִקְרּבִ ּלַ יִתָך.ּבַ י ִאּוִ )נב(.ַנְפׁשִ

ַעל. ּתֹוָרֶתָך.. ְמָרה. ָוֶאׁשְ ְיהָֹוה. ְמָך. ׁשִ ְיָלה. ַבּלַ

ְולֹא. יו. ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י. ַנְפׁשִ ָאֲהָבה. ׁשֶ י.ֵאת. ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ילֹות. ּלֵ ּבַ ִבי. ּכָ ִמׁשְ

ׂש. ַוְיַחּפֵ יָחה. ָאׂשִ ְלָבִבי. ִעם. ְיָלה. ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי. ָרה. ֶאְזּכְ ְמָצאִתיו..

ַהּכֹל,. ֲאדֹון. א,. ּכֹּלָ ָעְלָמא. ּדְ ָמֵריּה. עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו. רּוִחי..

עֹוָלְמָך. ָראָת. ּבָ ה. ַאּתָ ְוִיְהֶיה,. ה. הֹוֶ ָהָיה. ּוְמֻיָחד. ָיִחיד. ֶאָחד.

ִביָלם. ׁשְ ר.ּבִ דֹוׁש,.ֲאׁשֶ ָך.ַהּקָ ָרֵאל.ַעּמְ ִביל.ִיׂשְ ׁשְ ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב.ּבִ ּבִ

ָרֵאל. ִיׂשְ מֹות. ְנׁשָ יְך. ְלַהְמׁשִ ֵדי. ּכְ ם,. ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ָראָת. ּבָ

ְלַמַען. עֹוָלם,. ּבָ לּו. ְוִיְמׁשְ ֱאֶמת. ּבֶ ְרצֹוְנָך. ֲעׂשּו. ּיַ ׁשֶ ֵדי. ּכְ עֹוָלם,. ּבָ

ל. ּכָ א. ּוְלַנּשֵׂ ְלַהֲעלֹות. ַהּשֹוָבה. ָתם. ֻעּלָ ּפְ ַעל־ְיֵדי. יּוְכלּו.

ת.ָהֲאִצילּות,. ִחּלַ ה.ַעד.ּתְ ּיָ ְכִלית.ָהֲעׂשִ ם,.ִמן.ּתַ ּלָ ָהעֹוָלמֹות.ּכֻ

ל. ּכָ ְכְללּו. ּיֻ ׁשֶ ָהֶעְליֹון,. ם. ְרׁשָ ְלׁשָ ם. ּלָ ּכֻ . יּהַ ּוְלַהְגּבִ ְלַהֲעלֹות.

ָלַעד. ה. ְוִיְתַעּלֶ ַרְך. ִיְתּבָ ׁשּוש. ַהּפָ ַאְחּדּוְתָך. ּבְ ם. ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות.

ה. ָראָת.ָהעֹוָלם.ְוַאּתָ ּבָ ה.הּוא.קֶֹדם.ׁשֶ י.ַאּתָ ּוְלֵנַצח.ְנָצִחים,.ּכִ

ָראָת.ָהעֹוָלם: ּבָ הּוא.ְלַאַחר.ׁשֶ

ֲאבֹוֵתינּו,. ֵואלֵֹהי. ֱאלֵֹהינּו. ְיהָֹוה. ָפֶניָך. ִמּלְ ָרצֹון. ְיִהי. ּוְבֵכן 

ְלַהְרּבֹות. ִני. ּוְתַזּכֵ ְבֶעְזִרי,. ְוִתְהֶיה. ָעַלי. ַרֵחם. ּתְ ׁשֶ

ל. ה.ַעל־ְיֵדי.ַהִהְתּבֹוְדדּות.ְלַבּשֵ ֶאְזּכֶ ִמיד.ַעד.ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות.ּתָ ּבְ
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. ..שכז..

ִנְכָלל. ְוֶאְהֶיה. ְלַגְמֵרי. ֵיׁשּוִתי. ל. ּשֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד. ְלַגְמֵרי,. ַעְצִמי.

ים.ְוַתְזִמין.ִלי.ָמקֹום. ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ִני.ּבְ ֱאֶמת..ּוְתַזּכֵ ַאְחּדּוְתָך.ּבֶ ּבְ

קֹום. ַהּמָ ִלי. ִלְבֹחר. ה. ְוֶאְזּכֶ ְלִהְתּבֹוְדדּות,. ְמֻיָחד. ּוְזַמן. ְמֻיָחד.

ֵעת. ּבְ ְיָלה. ּלַ ּבַ הּוא. ׁשֶ ְלִהְתּבֹוְדדּות,. ְבָחר. ַהּמֻ ַמן. ְוַהּזְ ְבָחר. ַהּמֻ

ָכל.ַלְיָלה.ְוַלְיָלה. ה.ּבְ ֶאְזּכֶ ִנים..ּוְבֶדֶרְך.ְיִחיִדי,.ׁשֶ ֵני.ָאָדם.ְיׁשֵ ּבְ ׁשֶ

ֵאין. ׁשֶ ָמקֹום. ּבְ ְיִחיִדי. ֶדֶרְך. ּבְ ֵליֵלְך. ְמֻיָחד. ָמקֹום. ּבְ ְלִהְתּבֹוֵדד.

ְוֶאְתּבֹוֵדד. ֵאֵלְך. ם. ְוׁשָ ַבּיֹום,. ֲאִפּלּו. ם. ׁשָ הֹוְלִכים. ָאָדם. ֵני. ּבְ

ר.ִעם.ְלָבִבי. ל.ֲאׁשֶ יָחִתי.ְלָפֶניָך,.ְוֵאת.ּכָ ל.ׂשִ ְיָלה.ַוֲאָפֵרׁש.ּכָ ּלַ ּבַ

ְתעֹוֵרר. ּיִ ֵפרּוׁש,.ַעד.ׁשֶ ֶפה.ָמֵלא.ּבְ ה.ְלָבֵאר.ּוְלָפֵרׁש.ְלָפֶניָך.ּבְ ֶאְזּכֶ

ה.ַוֲעצּוָמה. ה.ַרּבָ דֹוָלה,.וִבְבִכּיָ ְתׁשּוָקה.ּגְ ֱאֶמת.ֵאֶליָך.ּבִ ְלָבִבי.ּבֶ

ַעי. ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוַתי. ַעל. ּוְלִהְתַוּדֹות. ִלְבּכֹות. ִליׁש,. ׁשָ ְדָמעֹות. ּבִ

ל. ּוְלַקּבֵ ֵלם,. ׁשָ ּוְבֵלב. ֱאֶמת. ּבֶ ֲעֵליֶהם. ּוְלִהְתָחֵרש. ים,. ֻרּבִ ַהּמְ

עֹוד. ָאׁשּוב. ּלֹא. ׁשֶ ֱאֶמת. ּבֶ ֵלם. ׁשָ ֵלב. ּבְ ְגמּוָרה. ָלה. ַקּבָ ָעַלי.

י.לֹא. ַעְלּתִ ָלל,.ִאם.ָאֶון.ּפָ ה.ּכְ רּוִחי.ְרִמּיָ ְלִכְסָלה,.ְולֹא.ִיְהֶיה.ּבְ

ָך. ִני.ֵמִאּתְ ָחּנֵ ּתְ ים.ָעַלי,.ׁשֶ ה.ְלעֹוֵרר.ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ אֹוִסיף..ְוֶאְזּכֶ

ְמֵרִני. ְוִתׁשְ ָתִמיד,. ה. ֵמַעּתָ ֶעְזִרי. ּבְ ְוִתְהֶיה. ם,. ִחּנָ ַנת. ַמּתְ ּבְ

ֲאוֹות. ל.ַהּתַ ִעים.ּוִמּכָ ַרֲחֶמיָך.ֵמֲחָשִאים.ַוֲעֹונֹות.ּוְפׁשָ יֵלִני.ּבְ ְוַתּצִ

ּה. ּלָ ּכֻ ל.ַהּתֹוָרה. ַלל.ּכָ הּוא.ּכְ ִרית.ׁשֶ ַגם.ַהּבְ ָרעֹות..ּוִבְפָרש.ִמּפְ

דֹוִלים. ַרֲחֶמיָך.ַהּגְ ים.ּבְ ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ְמֵרִני.ָתִמיד.ּבְ יֵלִני.ְוִתׁשְ ּצִ ּתַ
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ַהִהְתּבֹוְדדּות. ַעל־ְיֵדי. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד. ָהֲעצּוִמים,. ַרֲחֶמיָך. ּבְ

ה.ָרָעה.ְוָכל. ה.ּוִמּדָ ל.ִמּדָ ל.ּכָ ל.ַעְצִמי.ְלַגְמֵרי,.ְלַבּשֵ ְיָלה.ְלַבּשֵ ּלַ ּבַ

ֲאוֹות. ל.ַהּתַ ֶאְהֶיה.ָנִקי.ְלַגְמֵרי.ִמּכָ ֲאָוה.ְוַתֲאָוה.ָרָעה,.ַעד.ׁשֶ ּתַ

אּות.ְוַגְבהּות. ל.ִמיֵני.ּגֵ ל.ּכָ ה.ְלַבּשֵ ּדֹות.ָרעֹות,.ְוֶאְזּכֶ ל.ַהּמִ ּוִמּכָ

ּשּול. ַהּבִ ְלַתְכִלית. ָלבֹא. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד. י,. ּנִ ִמּמֶ ָהרּוַח. ְוַגּסּות.

ֵלל. ְלִהּכָ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד. ַהּשֹוב,. ְרצֹוְנָך. ּכִ ַלֲאִמּתֹו. ֱאֶמת. ּבֶ

ל.ָהעֹוָלם.ִעם. ֱאֶמת..ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ִיְהֶיה.ִנְכָלל.ּכָ ַאְחּדּוְתָך.ּבֶ ּבְ

ִריָאה. ַהּבְ ַאַחר. ְוֻיְכַלל. ְוִיְתַאֵחד. ׁשּוש,. ַהּפָ ַאְחּדּוְתָך. ּבְ י. ַנְפׁשִ

ִציאּות..ְוִנְהֶיה. ִחּיּוב.ַהּמְ ִציאּות.ּבְ ִרי.ַהּמְ ִריָאה,.ֶאְפׁשָ קֶֹדם.ַהּבְ ּבְ

ֵרד. ִנּפָ ְולֹא. ֱאֶמת,. ּבֶ ָתִמיד. ָך. ּבְ ּוְכלּוִלים. ַוֲאחּוִדים. ְדבּוִקים.

עֹוָלם,. ׁשּוש.ּבָ ה.ַאְחּדּוְתָך.ַהּפָ ּלֶ ה,.ְוִיְתּגַ ֶרַגע.ַקּלָ ָך.ֲאִפּלּו.ּכְ ִמּמְ

ה. ַאּתָ י. ּכִ ְיצּור. ל. ּכָ ְוָיִבין. ַעְלּתֹו. ּפְ ה. ַאּתָ י. ּכִ עּול. ּפָ ל. ּכָ ְוֵיַדע.

ָרֵאל. ִיׂשְ ֱאלֵֹהי. ְיהָֹוה. ַאּפֹו. ּבְ ָמה. ְנׁשָ ר. ֲאׁשֶ ּכֹל. ְויֹאַמר. ְיַצְרּתֹו.

ִני,.ְלַהְרּבֹות. ִני.ָחּנֵ ָלה..ָעְזֵרִני.ָעְזֵרִני,.ָחּנֵ ּכֹל.ָמׁשָ ֶמֶלְך.ּוַמְלכּותֹו.ּבַ

ֶדֶרְך.ְיִחיִדי,. ְיָלה.ּבְ ּלַ ּבַ יִני.ְלֵבין.קֹוִני. ּבֵ יָחה. ִהְתּבֹוְדדּות.ּוְבׂשִ ּבְ

ָך. ֶאְהֶיה.ִנְכָלל.ּבְ ֱאֶמת,.ַעד.ׁשֶ ּשּול.ּבֶ ה.ְלַתְכִלית.ַהּבִ ֶאְזּכֶ ַעד.ׁשֶ

ֱאֶמת. ּבֶ ֵאֶליָך. נּו. ּלָ ּכֻ ְוָנׁשּוב. ם,. ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ִעם. ֱאֶמת. ּבֶ

ָפה.ָלַדַעת.ֶאת.ְיהָֹוה.יֹוָמם.לֹא.ָננּוַח. ֵלם,.ְוֵנְדָעה.ִנְרּדְ ּוְבֵלב.ׁשָ

ָכל־ֵעת: ה.ִלְמצֹא.אֹוְתָך.ּבְ ר.ִנְזּכֶ קֹש,.ַעד.ֲאׁשֶ ַלְיָלה.לֹא.ִנׁשְ
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ְרצֹוְנָך. ֵלמּות.ּכִ ׁשְ ֱאֶמת.ּבִ ק.ּבֶ ם.ִמְצַות.ּובֹו.ִתְדּבָ ה ְלַקּיֵ ְוִנְזּכֶ

חּוס. ָעֵלינּו,. ְוַרֵחם. חּוס. ָעֵלינּו. ַוֲחֹמל. חּוס. ַהּשֹוב..

ל. ְלַבּשֵ ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָפֶניָך,. ִמּלְ נּו. ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה. ְלָכל. נּו. ְוַזּכֵ נּו. ְוָחּנֵ

ֱאלֵֹהינּו. ְיהָֹוה. ָך. ּבְ ִנְכָלִלים. נּו. ֻכּלָ ְהֶיה. ּנִ ׁשֶ ַעד. ֱאֶמת. ּבֶ ַעְצֵמנּו.

ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ָראָת. ּבָ ְלַבד. ֶזה. ִביל. ׁשְ ּבִ י. ּכִ ֲאבֹוֵתינּו,. ֵואלֵֹהי.

ׁשּוֵבנּו. ים.. ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך. ַצּדִ ַעל־ְיֵדי. ָלנּו. יָת. ּלִ ּגִ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ם,. ּלָ ּכֻ

ְצָבאֹות. ֱאלִֹהים. ְיהָֹוה. נּו,. ִעּמָ ַעְסָך. ּכַ ְוָהֵפר. ֵענּו. ִיׁשְ ֱאלֵֹהי.

ה. ַאּתָ י. ּכִ ְוָאׁשּוָבה. יֵבִני. ֲהׁשִ ָעה.. ׁשֵ ְוִנּוָ ֶניָך. ּפָ ָהֵאר. יֵבנּו. ֲהׁשִ

ֶקֶדם..ִיְהיּו. ׁש.ָיֵמינּו.ּכְ יֵבנּו.ְיהָֹוה.ֵאֶליָך.ְוָנׁשּוָבה.ַחּדֵ ֱאלָֹהי..ֲהׁשִ

י.ְלָפֶניָך.ְיהָֹוה.צּוִרי.ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון.ִאְמֵרי.ִפי.ְוֶהְגיֹון.ִלּבִ

ֶצֶדק. ֵעת.. ָכל. ּבְ ְצָדָקה. ה. עֹוׂשֵ ש. ּפָ ִמׁשְ ׁשֹוְמֵרי. ֵרי  ַאׁשְ )נש(.

מּו.ָפֶניָך.. ְסֶאָך.ֶחֶסד.ֶוֱאֶמת.ְיַקּדְ ש.ְמכֹון.ּכִ ּפָ ּוִמׁשְ

ַרֲחֶמיָך. ִני.ּבְ ש..ַזּכֵ ּפָ ל.עֹוָלם,.ָמֵלא.ַרֲחִמים,.אֹוֵהב.ִמׁשְ ִרּבֹונֹו.ׁשֶ

ֵעת. ָכל. ּבְ ַעְצִמי. ּפֹש. ִלׁשְ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ש. ּפָ ְלִמׁשְ ים. ָהַרּבִ

ב. ֵ ּוְלַיּשׁ ָרַכי. ּדְ ְוַלְחׁשֹב. ה,. עֹוׂשֶ ֲאִני. ר. ֲאׁשֶ ָבִרים. ַהּדְ ל. ּכָ ַעל.

ַעְצִמי.ֵהן.ַעל.ֶהָעַבר. ֵפש.ּבְ ָ ָכל.יֹום.ָויֹום,.ְלִהּשׁ י.ֵהיֵשב.ּבְ ְעּתִ ּדַ

ִשי.ָלאֹור,.ְלָבֵרר.ִלי. ּפָ ה.ְלהֹוִציא.ִמׁשְ ֶאְזּכֶ ֵהן.ַעל.ֶהָעִתיד..ַעד.ׁשֶ

ְרצֹוְנָך. ַלֲעׂשֹות. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ּה,. ּבָ ֵאֵלְך. ׁשֶ ָרה. ְיׁשָ ֶדֶרְך.
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ֱאֶמת,.ְולֹא.ִאיַגע.ָלִריק.ְולֹא.ֵאֵלד. ֶשיָך.ּבֶ ּפָ יָך.ּוִמׁשְ ֹמר.ֻחּקֶ ְוִלׁשְ

ר,.ְולֹא.ַאְשֶעה. ׁשָ ש.ָהֱאֶמת.ְוַהּיָ ּפָ ׁשְ ה.ִמן.ַהּמִ ָהָלה..ְולֹא.ַאּשֶ ַלּבֶ

ל.ֲעָסַקי. ּפֹש.ְוָלדּון.ֶאת.ּכָ ה.ִלׁשְ לֹום,.ַרק.ֶאְזּכֶ ֶאת.ַעְצִמי.ַחס.ְוׁשָ

ֶבֱאֶמת. ֵאֶליָך. ָלׁשּוב. ה. ֶאְזּכֶ ְלַמַען. ַלֲאִמּתֹו,. ֱאֶמת. ּבֶ י. ּוַמֲעׂשַ

יָך..חּוס. ְמָרה.ֵעדּות.ּפִ ִני,.ְוֶאׁשְ ֶשיָך.ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב,.ּכְ ּכִ

ַהּשֹוב. ֵיֵצר. ִיְהֶיה. ׁשֶ ִני. ּוְתַזּכֵ ָהֲעצּוִמים,. ַבֲחָסֶדיָך. ָעַלי. ַוֲחֹמל.

ַעְצִמי. ַעל. ל. ּכֵ ּוְלִהְסּתַ יֹום. ָכל. ּבְ ְלִהְתּבֹוֵדד. ה. ְוֶאְזּכֶ ׁשֹוְפִשי,.

ים. ֲעׂשִ ל.ַהּמַ ַעְצִמי.ַעל.ּכָ ֵפש.ּבְ ָ ֵהיֵשב.ֵהיֵשב,.ּוְלַרֵחם.ָעַלי.ּוְלִהּשׁ

ֵעצֹות. ְוַלְחׁשֹב. ה,. ַהּזֶ ַהּיֹום. ַעד. ֵמעֹוִדי. יִתי. ָעׂשִ ר. ֲאׁשֶ

ָלה. ל.ָעַלי.ַקּבָ ַחת,.ּוְלַקּבֵ י.ׁשַ י.ִמּנִ ש.ַנְפׁשִ ְוַתֲחּבּולֹות,.ֵאיְך.ְלַמּלֵ

ֶשיָך. ּפָ יָך.ּוִמׁשְ ֹמר.ִמְצֹוֶתיָך.ְוֻחּקֶ ֱאֶמת,.ִלׁשְ ֵלם.ּבֶ ֵלב.ׁשָ ֲחָזָקה.ּבְ

דֹול.ְוָחָזק.ְמֹאד.ֵאֶליָך. ִהְתַלֲהבּות.ּגָ י.ּבְ ְתַלֵהב.ִלּבִ ּיִ ָתִמיד,.ַעד.ׁשֶ

ב. ה.ַעל־ְיֵדי.ִהְתַלֲהבּות.ַהּלֵ ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב,.ַעד.ׁשֶ ֱאֶמת.ּכִ ּבֶ

ֱאַחז. ּנֶ י,.ֵהן.ָהַרע.ׁשֶ ֱאַחז.ּבִ ּנֶ ל.ָהַרע.ׁשֶ רֹף.ּוְלָבֵער.ּכָ ְלַכּלֹות.ְוִלׂשְ

ַעל־ְיֵדי. י. ּבִ ֱאַחז. ּנֶ ׁשֶ ָהַרע. ֵהן. ָהָרִעים,. י. ַמֲעׂשַ ַעל־ְיֵדי. י. ּבִ

ְלָקְרָבם. ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. ּבְ ֶהם. ִעּמָ ר. ְלַדּבֵ ֲאִני.עֹוֵסק. ׁשֶ ֲאֵחִרים,.

ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך. ַעל־ְיֵדי. ָעֵלינּו. . ַזְרּתָ ּגָ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַלֲעבֹוָדֶתָך,.

ָאָדם. ֵני. ּבְ ְלָקֵרב. ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ב. ְמֻחּיָ ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד. ל. ּכָ ׁשֶ

ה.יֹוֵדַע. ֶזה..ֲאָבל.ַאּתָ ָרֵאל.ֲעֵרִבים.ֶזה.ּבָ י.ָכל.ִיׂשְ ַלֲעבֹוָדֶתָך,.ּכִ
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ֶרה. ְתּגָ ּמִ רּות.ָהַרע.ׁשֶ ׁש.ַעל.ֶזה,.ְוֹגֶדל.ִהְתּגָ ּיֵ ִניעֹות.ׁשֶ ִרּבּוי.ַהּמְ

ל. י.ָהַרע.ׁשֶ ֶזה.ָהִאיׁש.ָהעֹוֵסק.ְלָקֵרב.ְרחֹוִקים.ַלֲעבֹוָדֶתָך,.ּכִ ּבְ

לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ַהְמָקְרָבם. ֵלב. ּבְ ְלִהְתַאֵחז. רֹוֶצה. ים. ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו.

ַרְך: ם.ִיְתּבָ ֵ לֹום.ֵמַהּשׁ ְלַהּשֹות.ְלָבבֹו.ַחס.ְוׁשָ

ֶתָך,. ָ ְקֻדּשׁ מּול. ִתי. ִחּנָ ּתְ יל. ְלַהּפִ ְלָפֶניָך. אִתי. ּבָ ן  ַעל־ּכֵ

ים,.ְוַתְחֹמל.ָעֵלינּו. ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ַרֵחם.ָעֵלינּו.ּבְ ּתְ ׁשֶ

ָוַדַעת. ּוִביָנה. ָחְכָמה. ָעֵלינּו. יַע. ּפִ ְוַתׁשְ דֹוָלה,. ַהּגְ ֶחְמָלְתָך. ּבְ

ְיהָֹוה.. ית. ִמּבֵ ַהּיֹוֵצא. ַהָחְכָמה. ַמְעָין. ָעֵלינּו. ְך. ְוֻיְמׁשַ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַעד. ש,. ּפָ ׁשְ ּמִ ּבְ ָבֵרינּו. ּדְ ל. ּוְלַכְלּכֵ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ש. ּפָ ְלִמׁשְ נּו. ּוְתַזּכֵ

ל.ָהְרחֹוִקים. ל.ּכָ ל.ָהַרע.ׁשֶ רֹף.ּכָ ש.ְוִיׂשְ ּפָ ׁשְ ְתעֹוֵרר.ֵאׁש.ַהּמִ ּיִ ׁשֶ

ְלַהֲחִזיר. כַֹח. ָלנּו. ְוִיְהֶיה. ָיֵדינּו,. ַעל. ַלֲעבֹוָדְתָך. ְתָקְרִבים. ַהּמִ

ֵלָמה.ְלָפֶניָך,.ּוְלָקֵרב.ְנָפׁשֹות.ַרּבֹות. ְתׁשּוָבה.ׁשְ ים.ּבִ ים.ַרּבִ ֲאָנׁשִ

ל.ּוְלרֹוֵמם. ֱאֶמת.ְוִלְבנֹות.ֵמֶהם.ֵהיַכל.ַהּקֶֹדׁש,.ְלַגּדֵ ַלֲעבֹוָדְתָך.ּבֶ

בֹוְדָך. ר.ּכְ י.ֶזה.ִעּקָ דֹול.ַעל.ָיָדם,.ּכִ בֹוְדָך.ַהּגָ א.ּוְלַהֲעלֹות.ּכְ ּוְלַנּשֵׂ

ַעל. ָרם. תּוב,. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ ַלֲעבֹוָדֶתָך,. ִמְתָקְרִבים. ָהְרחֹוִקים. ׁשֶ ּכְ

ֶהם. ּלָ יק.ָלנּו.ָהַרע.ׁשֶ בֹודֹו..ְולֹא.ַיּזִ ַמִים.ּכְ ָ ל.ּגֹוִים.ְיהָֹוה.ַעל.ַהּשׁ ּכָ

ָבֵבנּו.ַעל־ְיֵדי. רֹף.ּוְלָבֵער.ָהַרע.ִמּלְ ה.ְלַהְכִניַע.ְוִלׂשְ ָלל,.ַרק.ִנְזּכֶ ּכְ

דֹול. ּגָ ִהְתַלֲהבּות. ּבְ ב. ַהּלֵ ְוִיְתַלֵהב. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ש. ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵאׁש.
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. ..שלב..

ל.ָהַרע.ְלַגְמֵרי,.ְולֹא. ָרף.ּכָ ש,.ְוִיְהֶיה.ִנׂשְ ּפָ ׁשְ א.ַהּמִ ּסֵ ב.ַעל.ּכִ ְוֵיׁשֵ

לֹום,.לֹא. ְוׁשָ ְלִהְתַאֵחז.ַחס. ִלּפֹות. ְוַהּקְ ְלָהַרע. ּכַֹח. ִיְהֶיה.ׁשּום.

ְתָקְרִבים.ַלֲעבֹוָדְתָך.ְורֹוִצים. ָפׁשֹות.ַהּמִ ֵלב.ַהּנְ ְלָבֵבנּו.ְולֹא.ּבְ ּבִ

ל.ָהעֹוָלם. ְתעֹוֵרר.ּכָ ּיִ ה.ׁשֶ ֵלָמה.ְלָפֶניָך..ְוִנְזּכֶ ְתׁשּוָבה.ׁשְ ָלׁשּוב.ּבִ

ַלֲעׂשֹות. ֶאָחת. ה. ֲאֻגּדָ ם. ֻכּלָ ְוֵיָעׂשּו. ֱאֶמת,. ּבֶ ַלֲעבֹוָדְתָך. ּלֹו. ּכֻ

כַֹח. ירּו. ְוַיּכִ ְוָיבֹואּו. ְרחֹוִקים. ְמעּו. ְוִיׁשְ ֵלם.. ׁשָ ֵלב. ּבְ ְרצֹוְנָך.

ִצּיֹון. ּבְ ָאר. ׁשְ ַהּנִ ל(. )ּכָ ְוָהָיה. תּוב,. ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא. ם. ִויֻקּיַ ַמְלכּוֶתָך,.

ים. ַלַחּיִ תּוב. ַהּכָ ל. ּכָ לֹו. ֵיָאֶמר. ָקדֹוׁש. ַלִים. ירּוׁשָ ּבִ ְוַהּנֹוָתר.

ׁשֹוְפֵשינּו. יב. ְוָתׁשִ ְלַגְמֵרי.. ָהַרע. ל. ּשֵ ְוִיְתּבַ ָלִים.. ירּוׁשָ ּבִ

ָך. ְלַבּדֶ ְיהָֹוה. ה. ַאּתָ ְוִתְמלְֹך. ה,. ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ְויֹוֲעֵצינּו. ָבִראׁשֹוָנה. ּכְ

תּוב,. ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא. ם. ִויֻקּיַ ש.. ּפָ ּוְבִמׁשְ ֶצֶדק. ּבְ ּוְבַרֲחִמים. ֶחֶסד. ּבְ

ִלּפֹות. ל.ַהּקְ ל.ּכָ ְסאֹו..ּוְתַבּשֵ ש.ּכִ ּפָ ׁשְ ב.ּכֹוֵנן.ַלּמִ ַויהָֹוה.ְלעֹוָלם.ֵיׁשֵ

ְשִרין.אֹוֲחָרִנין.ִמן.ָהעֹוָלם: ְוָכל.ַהּסִ

ֲאבֹוֵתינּו,. ֵואלֵֹהי. ֱאלֵֹהינּו. ְיהָֹוה. ָפֶניָך. ִמּלְ ָרצֹון. ְיִהי  )פ(.

ֶאת. ׁש. ְלַקּדֵ ִני. ּוְתַזּכֵ ים,. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ּבְ ַעְזֵרִני. ּתַ ׁשֶ

ה. ים.ַהְרּבֵ ּבּוִרים.ְקדֹוׁשִ ִמיד.ּדִ ר.ּתָ ה.ְלַדּבֵ י.ָתִמיד..ְוֶאְזּכֶ ּבּור.ּפִ ּדִ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה. ּבְ ְלַהְרּבֹות. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָויֹום,. יֹום. ָכל. ּבְ

ְולֹא. ָויֹום,. יֹום. ָכל. ּבְ ה. ַהְרּבֵ ׁשֹות. ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות. ּוִבְתִפּלֹות.
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. ..שלג..

ירֹות. ְוׁשִ ׁשֹות. ּוַבּקָ ּוְתִפּלֹות. ְוִלּמּוד. ְרָסא. ִמּגִ י. ּפִ ַאְפִסיק.

יָחִתי. ְהֶיה.ׂשִ דֹוׁש,.ְוָכל.ַהּיֹום.ּתִ דֹול.ְוַהּקָ ְמָך.ַהּגָ חֹות.ְלׁשִ ּבָ ְוִתׁשְ

ָבִרים.ְלָפֶניָך. ה.ְלִהְתַוּדֹות.ִוּדּוי.ּדְ ה..ְוֶאְזּכֶ תֹוָרה.ּוְתִפּלָ ְוִדּבּוִרי.ּבְ

ְלָפֶניָך. ּוְלָפֵרׁש.ֲחָשַאי. ָך,. ֶנְגּדְ י. ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ל.ַמה. ּכָ ָכל.יֹום.ַעל. ּבְ

ִמיד,. ּתָ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ְלַהְרּבֹות. ה. ְוֶאְזּכֶ ֵפרּוׁש.. ּבְ ָמֵלא. ֶפה. ּבְ

ֵאֶליָך. יֵבִני. ִויׁשִ ְלשֹוָבה. ֵרִני. ִיְזּכְ ָזכֹור. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור. ַהּדִ ׁשֶ ַעד.

ֵחִני. ּכָ ׁשְ ֵלָמה.ְלָפֶניָך..ְוַאל.ּתִ ְתׁשּוָבה.ׁשְ ֵלם,.ּבִ ֱאֶמת.ּוְבֵלב.ׁשָ ּבֶ

ֲעֹונֹוַתי. ּבַ ֶהם. ּבָ י. ְדּתִ ְלּכַ ּנִ ׁשֶ ים. ַהְמֻגּנִ קֹומֹות. ַהּמְ ֵאּלּו. ּבְ ָחִליָלה.

ְמֵהָרה.. ַקל. ִחיׁש. ֵמֶהם. ּוְלהֹוִציֵאִני. ְלָזְכֵרִני. ּוְתַמֵהר. ים,. ָהַרּבִ

ֶיֶלד. ִאם. ֶאְפַרִים. ִלי. יר. ַיּקִ ֲהֵבן. תּוב,. ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא. י. ּבִ ם. ּוְתַקּיֵ

ן.ָהמּו. ּכֵ ֶרּנּו.עֹוד.ַעל. ֶאְזּכְ ָזכֹור. ּבֹו. ִרי. ּבְ ּדַ י. ִמּדֵ י. ּכִ ֲעׁשּוִעים. ׁשַ

ַרֵחם. ים.ּתְ ֵמַעי.לֹו.ַרֵחם.ֲאַרֲחֶמּנּו.ְנֻאם.ְיהָֹוה...ּוְבַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ

דֹול,. ּגָ ָגלּות. ּבְ נּו. ִעּמָ ׁשֹוֶכֶנת. ִהיא. ר. ֲאׁשֶ ָך. ֻעּזְ ִכיַנת. ׁשְ ַעל.

ּבּור. ַהּדִ ְלהֹוִציא. ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו. לּות,. ּגָ ּבַ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור. ְוַהּדִ

ינּו. ִמּפִ ֵיֵצא. ּלֹא. ׁשֶ ָתִמיד. ְמֵרנּו. ְוִתׁשְ ֲעֵדנּו. ּבַ ְוָתֵגן. לּות.. ֵמַהּגָ

ינּו. ּפִ ּבּור. ּדִ ִנְפּגֹם. ְולֹא. ְרצֹוְנָך,. ּכִ ֵאינֹו. ׁשֶ ּבּור. ּדִ ׁשּום. ְלעֹוָלם.

ּוְלַהְרּבֹות. ָתִמיד,. ינּו. ּפִ ּבּור. ּדִ ֶאת. ׁש. ְלַקּדֵ ה. ִנְזּכֶ ַרק. ְלעֹוָלם,.

ים: ּבּוִרים.ְקדֹוׁשִ ָאר.ּדִ ה.ּוׁשְ ִדּבּוֵרי.תֹוָרה.ּוְתִפּלָ ּבְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִפּלֹות.ְלִהְתּבֹוְדדּות ּתְ

. ..שלד..

ִני.ַלֲהגֹות. ה,.ְוַזּכֵ דֹוׁשָ ָאִבי ָאב.ָהַרֲחָמן,.ָקְרֵבִני.ְלתֹוָרְתָך.ַהּקְ

ל.ֲחִמימּוִתי. ה.ְלָקֵרר.ּכָ ֶאְזּכֶ תֹוָרְתָך.יֹוָמם.ָוָלְיָלה,.ַעד.ׁשֶ ּבְ

עֶֹצם. יֹוֵדַע. ה. ַאּתָ י. ּכִ ה.. ּוְתִפּלָ תֹוָרה. ּבְ י. ּפִ ִדּבּור. ַעל־ְיֵדי.

י. ּפֵ ִרׁשְ ּבְ ְמֹאד. ּבֹוֵער. ְלָבִבי. ר. ֲאׁשֶ ְלָבִבי,. ְמדּוַרת. ְבֵעַרת. ּתַ

יקֹוד.ְיקֹוד.ֵאׁש,. ְלֶהֶבת,.ִלְפָעִמים.ְלָבִבי.ּבֹוֵער.ְמֹאד.ֵאֶליָך.ּכִ ׁשַ

י. ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה. ְרׁשָ ִקְנָאה. אֹול. ִכׁשְ ה. ָקׁשָ ַאֲהָבה. ֶות. ַכּמָ ה. ַעּזָ י. ּכִ

כֹול. ּיָ ׁשֶ ַעד. ה,. ּדָ ֵמַהּמִ יֹוֵתר. הּוא. ֲאָבל. ְלֶהֶבת־ָיּה.. ׁשַ ֵאׁש.

י. ְעּתִ ּדַ ל. ְלּבֵ ִנְתּבַ ְך. ּכַ ּוְבתֹוְך. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ּגּוִפי. ל. ּכָ ְלאֹוִקיד.

ה. ַהּזֶ עֹוָלם. ֲאוֹות. ַהּתַ ֶאל. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. י. ִלּבִ ּובֹוֵער. ְוחֹוֵזר.

ר.רֹוִצים.ַחס. מֹו.ַתּנּור.ּבֹוֵעָרה.ֵמֹאֶפה,.ַעד.ֲאׁשֶ יד.ֵאׁש,.ּכְ ַלּפִ ּכְ

ְוֵאיִני. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. י. ְוַנְפׁשִ ּגּוִפי. ֶאת. רֹף. ְוִלׂשְ ֶלֱאכֹל. לֹום,. ְוׁשָ

ַהּזֹאת,. דֹוָלה. ַהּגְ ָהֵאׁש. ֵני. ִמּפְ ֵמן. ּוְלִהּשָ ִלְברַֹח. ְלֵהיָכן. יֹוֵדַע.

ה.ַהּזֹאת.ְוֵאין.ִלי.ׁשּום.ְמנּוָחה. ּמָ ׁשַ ָאֶרץ.ַהּנְ ַוֲאִני.הֹוֵלְך.ָנע.ָוָנד.ּבָ

ְסִפיָנה. ּכִ ג.. ּגָ ַעל. ּבֹוֵדד. ִצּפֹור. ּכְ ָוֶאְהֶיה. י. ַקְדּתִ ׁשָ ֵמרֹוְדָפי..

י. ּכִ הֹומֹות,. ּתְ ְויֹוֵרד. ַמִים. ׁשָ עֹוֶלה. ים,. ַיּמִ ֵלב. ּבְ ַהְמשֶֹרֶפת.

ִאיׁש. ּכְ ֵסֶדר,. ּכְ ּלֹא. ׁשֶ ְוַהְיִריָדה. ֵסֶדר. ּכְ ּלֹא. ׁשֶ ִהיא. ה. ָהֲעִלּיָ

ע,. ּלָ ְתּבַ י.ֲעכּוָרה.ְוָכל.ָחְכָמִתי.ּתִ ּכֹור.ּוְכֶגֶבר.ֲעָברֹו.ָיִין..ְוַדְעּתִ ׁשִ

ֶנֶגד. ּכְ ְוֵעצֹות. ַתְחּבּולֹות. ּבְ ם. ְלִהְתַחּכֵ ָרִציִתי. ֶ ּשׁ ַמה. ָכל. י. ּכִ

ה. ַאּתָ ְיהָֹוה,. א. ָאּנָ ְמאּוָמה.. ָיִדי. ּבְ ָעְלָתה. לֹא. י. ַנְפׁשִ אֹוְיֵבי.
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ה. ה,.ְוַעּתָ י.ֵמעֹוִדי.ַעד.ַהּיֹום.ַהּזֶ ה.ִעּמִ ר.ַנֲעׂשָ ל.ֲאׁשֶ .ֵאת.ּכָ ָיַדְעּתָ

יֹוְצֵרנּו. ה. ְוַאּתָ ַהֹחֶמר. ֲאַנְחנּו. ה,. ָאּתָ ָאִבינּו. ֱאלֵֹהינּו,. ְיהָֹוה.

ה. י.ַעּתָ ַיד.ַהּיֹוֵצר,.ּכִ ֹחֶמר.ּבְ ָיְדָך.ּכַ נּו..ִהְנִני.ּבְ ּלָ ה.ָיְדָך.ּכֻ ּוַמֲעׂשֵ

ִלְזעֹק. ִאם. י. ּכִ ֵעָצה,. ְוֵאין. בּוָנה. ּתְ ְוֵאין. ָחְכָמה. ׁשּום. ִלי. ֵאין.

ים.ּוְבֶחְמָלְתָך. ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ִני.ּבְ ָחּנֵ ּתְ ְוִלְצעֹק.ֵאֶליָך.ְלַבד.ַעד.ׁשֶ

דֹוָלה,.ּוְתָקְרֵבִני.ֵאֶליָך.ְלַמַעְנָך.ְלַבד: ַהּגְ

ה,. ּבּוֵרי.תֹוָרה.ּוְתִפּלָ ית.ָמנֹוס.ְלתֹוְך.ּדִ ן.ִלי.ּבֵ ָמֵלא ַרֲחִמים,.ּתֶ

יֹום. ָכל. ּבְ ה. ּוְתִפּלָ תֹוָרה. ִדּבּוֵרי. ּבְ ְלַהְרּבֹות. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ֲעִדי. דֹוׁש.ְיַרֵחף.ָעַלי.ְוָיֵגן.ּבַ ּבּור.ַהּקָ ל.ַהּדִ ָויֹום,.ְורּוַח.ֱאלִֹהים.ׁשֶ

לּו. ּשְ ְתּבַ ּיִ ֲאוֹות,.ַעד.ׁשֶ ה.ֵאׁש.ַהּתַ י.ִויַכּבֶ ב.ַעל.ִלּבִ ֵ יֵלִני.ִויַנּשׁ ְוַיּצִ

ה.ַעל־ְיֵדי.ַהּתֹוָרה. ה.ְוַעד.עֹוָלם..ְוֶאְזּכֶ י.ֵמַעּתָ ּנִ ֲאוֹות.ִמּמֶ ל.ַהּתַ ּכָ

ֵאֶליָך,. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהִהְתַלֲהבּות. ֶאת. ם. ּגַ ְלַצְמֵצם. ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב. ה.ּכִ ַהְדָרָגה.ּוְבִמּדָ ְהֶיה.ַהִהְתַלֲהבּות.ֵאֶליָך.ּבְ ּיִ ׁשֶ

יֵלִני. ְוַתּצִ ָלל.. ּכְ ה. ּדָ ֵמַהּמִ חּוץ. ֵאֵצא. ְולֹא. ַלֲאִמּתֹו,. ֱאֶמת. ּבֶ

ל.ִמיֵני. ה,.ִמּכָ דֹוׁשָ ְזכּות.ַהּתֹוָרה.ַהּקְ דֹוׁש,.ּבִ ּבּור.ַהּקָ ְזכּות.ַהּדִ ּבִ

ּוְתָגֵרׁש. ַהָרעֹות,. ֲאוֹות. ַהּתַ ל. ּוִמּכָ ִעים. ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות. ֲחָשִאים.

רּוַח. ים,. ַחּיִ רּוַח. ָעַלי. יְך. ְלַהְמׁשִ ִני. ּוְתַזּכֵ י.. ּנִ ִמּמֶ שּות. ׁשְ ָהרּוַח.

ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור. ַהּדִ ַעל־ְיֵדי. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהֶחֶבל. ֶרְך. ּדֶ ַהּקֶֹדׁש,.



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִפּלֹות.ְלִהְתּבֹוְדדּות ּתְ

. ..שלו..

ְורּוַח. ָחָדׁש. ֵלב. ָלֶכם. י. ְוָנַתּתִ תּוב,. ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא. נּו. ּבָ ם. ּוְתַקּיֵ

ְרֶכם. ׂשַ ִמּבְ ָהֶאֶבן. ֵלב. ֶאת. ַוֲהִסירֹוִתי. ֶכם. ִקְרּבְ ּבְ ן. ֶאּתֵ ה. ֲחָדׁשָ

יִתי.ֵאת. ֶכם.ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן.ּבְ ר..ְוֶאת.רּוִחי.ֶאּתֵ ׂשָ י.ָלֶכם.ֵלב.ּבָ ְוָנַתּתִ

ה. ְוִנְזּכֶ יֶתם.. ַוֲעׂשִ ְמרּו. ׁשְ ּתִ ַשי. ּפָ ּוִמׁשְ ֵלכּו. ּתֵ י. ֻחּקַ ּבְ ר. ֲאׁשֶ

ְוֶאת. אֹוָתנּו. ה. ּוְתַזּכֶ לּות.. ֵמַהּגָ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות. ַהּמַ ְלַהֲעלֹות.

ל.ֶאָחד.ְוֶאָחד.ְלַגּלֹות.ֶחְלֵקי. ה.ּכָ ִנְזּכֶ ָרֵאל.ׁשֶ ית־ִיׂשְ ָך.ּבֵ ל.ַעּמְ ּכָ

ָרֵאל.. ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד. ֶאָחד. ל. ּכָ ֶקֶרב. ּבְ ָרׁש. ׁשְ ַהּמֻ יַח. ָמׁשִ ת. ַ ְקֻדּשׁ

ים,. ים.ִנְצִחּיִ נּו.ְלַחּיִ ים.ּוְתַזּכֵ ים.שֹוִבים.ַוֲאֻרּכִ יְך.ָעֵלינּו.ַחּיִ ְוַתְמׁשִ

ת. ְתִחּיַ ּבִ ְוָלקּום. ַלֲעֹמד. נּו. ּוְתַזּכֵ יֵענּו. ְותֹוׁשִ ָעֵלינּו. ְוַתְחֹמל.

ְוַהֲחִסיִדים. יִקים. ּדִ ַהּצַ ָאר. ׁשְ ִעם. עֹוָלם. י. ְלַחּיֵ ִתים. ַהּמֵ

ִרים: ׁשֵ ִמיִמים.ְוַהּכְ ְוַהּתְ

ְוַתֲעלּומֹות. עֹוָלם. ָרֵזי. יֹוֵדַע. ה. ַאּתָ עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )צח(.

ָבֶשן. ַחְדֵרי. ל. ּכָ חֹוֵפׂש. ה. ַאּתָ ָחי,. ל. ּכָ ִסְתֵרי.

י.ֵאין.ִלי.ׁשּום.ְסִמיָכה.ְוִתְקָוה. ה.יֹוֵדַע.ּכִ ָליֹות.ָוֵלב..ַאּתָ ּובֹוֵחן.ּכְ

יָחִתי. ֲאִני.ְמָפֵרׁש.ׂשִ ֶ י.ִאם.ַעל־ְיֵדי.ַמה.ּשׁ י.ְוִנְצִחי,.ּכִ ְלשֹוב.ֲאִמּתִ

ֲעלּומֹות.ֵלב,. ל.ּתַ ַעל.ָהַרֲחִמים,.ֲאָבל.ְלָפֶניָך.ִנְגלּו.ּכָ ְלָפֶניָך.ּבַ

י. ּכִ ַעְצמֹו,. ּבְ ֶזה. ם. ּגַ ָעַלי. ְוָכֵבד. ה. ָקׁשֶ ה. ּמָ ּכַ יֹוֵדַע. ה. ְוַאּתָ

ִאם. ַוֲאִפּלּו. ְמֹאד,. ה. ִמּזֶ אֹוִתי. ּומֹוְנִעים. אֹוִתי. ִלים. ְמַבְלּבְ
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ה.ׁשֹוֵלַח.ִלי.ֵאיֶזה.ִדּבּוִרים,. דֹוָלה,.ַאּתָ ֶחְמָלְתָך.ַהּגְ ִלְפָעִמים,.ּבְ

ְך. ּכָ תֹוְך. ּבְ ְלָפֶניָך,. ר. ַהּמַ י. ְוִלּבִ יָחִתי. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ַמְתִחיל. ַוֲאִני.

ִמי. ּכְ ּתֹוֵמם,. ִמׁשְ ָאר. ִנׁשְ ַוֲאִני. ּבּור,. ַהּדִ ֶאְמַצע. ּבְ ְלָבִבי. ם. ִנְסּתַ

ּבּור. ק.ַהּדִ ּלֵ ְתֹאם.ִנְסּתַ מֹו.ֵכן.ּפִ ׁש,.ּכְ ָבָריו.ַמּמָ תֹוְך.ּדְ ם.ּבְ ְתַאּלֵ ּנִ ׁשֶ

ַמה. יֹוֵדַע. ְוֵאיִני. ֵמִהים,. ּתְ בֹוַתי. ּוַמְחׁשְ ָאשּום. ּוְלָבִבי. י,. ּנִ ִמּמֶ

יָת.. ה.ָעׂשִ י.ַאּתָ י.ּכִ ח.ּפִ י.לֹא.ֶאְפּתַ ְתֹאם.ֶנֱאַלְמּתִ י.ּפִ ֲעׂשֹות,.ּכִ ּלַ

מֹו. ר..ְוִנְדֵמיִתי.ּכְ יִתי.ִמּשֹוב.ּוְכֵאִבי.ֶנְעּכָ ה.ֶהֱחׁשֵ י.דּוִמּיָ ֶנֱאַלְמּתִ

י,. ּנִ ִמּמֶ ִנים. ּפָ יר. ַמְסּתִ ּכְ ה. ְוַאּתָ ָחִליָלה,. ., ּךָ ִמּמֶ ָאחֹור. ָנסֹוג.

ֱאמּוָנה. ָגם. ּפְ ַעל־ְיֵדי. ְך. ִנְמׁשָ ֶזה. ל. ּכָ ׁשֶ ָאְזֵנינּו. יָת. ּלִ ּגִ ּוְכָבר.

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי. ה. ֶאֱעׂשֶ ָמה. ה. ְוַעּתָ ָזָרה,. ֲעבֹוָדה. ּכַ ב. ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ

ַהִהְרהּוִרים. ל. ּכָ ַעל. ר. ּוְלַכּפֵ ן. ְלַתּקֵ ֶזה,. ל. ּכָ ַעל. ר. ְלַכּפֵ

ִלים.ָהעֹוִלים.ַעל.רּוִחי,. בֹות.ָרעֹות.ְוַרְעיֹוִנים.ַהְמֻבְלּבָ ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ֵהם. ׁשֶ ֱאמּוָנה. ָגם. ּפְ ֵהם. ׁשֶ ָזָרה. ֲעבֹוָדה. ִהְרהּוֵרי. ַעל. ּוִבְפָרש.

ַוֲאִני. ֵאַלי,. ֶניָך. ּפָ יב. ׁשִ ּתָ ׁשֶ ה. ֶאֱעׂשֶ ָמה. אֹוי. ֵמַהּכֹל.. ים. ָקׁשִ

ְוֵאָרֶאה. ָאבֹוא. ָמַתי. ָלֶזה,. ה. ֶאְזּכֶ ָמַתי. ֱאֶמת.. ּבֶ ֵאֶליָך. ָאׁשּוב.

ֵלָמה.ַוֲחָזָקה. ה.ֶלֱאמּוָנה.ׁשְ ֵני.ֱאלִֹהים..ָמַתי.ָמַתי,.ָמַתי.ֶאְזּכֶ ּפְ

ָפִנים,. ּבְ ִנים. ּפָ ְלָפֶניָך. יָחִתי. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד. ּוְנכֹוָנה,.

יל. ְבּדִ ר.ִאיׁש.ֶאל.ֵרֵעהּו,.ְולֹא.ִיְהֶיה.ׁשּום.ָמָסְך.ַהּמַ ר.ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ

יֵעִני. ִני.ְוָעְזֵרִני.ְוהֹוׁשִ ַעל.ָהַרֲחִמים,.ְוַזּכֵ יִני.ּוֵביֶנָך..ַרֵחם.ָעַלי.ּבַ ּבֵ
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ב. ַהּלֵ ֵמעֶֹמק. דֹוָלה. ּגְ ֲאָנָחה. ח. ְלִהְתַאּנֵ ַעְצִמי. ֶאת. יל. ַאְרּגִ ׁשֶ

ים,. ֻרּבִ ַהּמְ ֲעֹונֹוַתי. ַעל־ְיֵדי. ָך. ִמּמְ ִרחּוִקי. ֶדל. ּגֹ ַעל. ֱאֶמת,. ּבֶ

י. ּפִ ם. ִנְסּתַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ר. ֲאׁשֶ ָהֱאמּוָנה,. ָגם. ּפְ ַעל. ּוִבְפָרש.

יׁש. ְלַהְרּגִ ִני. ַזּכֵ ָלָאֶרץ.. ַמִים. ָ ִמּשׁ מֹו. ּכְ י. ְוָנַפְלּתִ ּבּוִרי. ּדִ ֶאְמַצע. ּבְ

ֲאָנָחה. ַח. ֶאְתַאּנֵ ׁשֶ ַעד. ֱאֶמת,. ּבֶ ֶהָעצּום. ּוַמְכאֹוִבי. ֵאִבי. ּכְ

ֱאֶמת,. ּבֶ י. ִקְרּבִ ּבְ ר. ּבַ ִנׁשְ רּוִחי. ְוִיְהֶיה. ב,. ַהּלֵ ֵמעֶֹמק. ית. ּיִ ֲאִמּתִ

יַע. ים.ָעַלי..ְוַיֲעֶלה.ְוָיבֹא.ְוַיּגִ ּיִ ְתעֹוְררּו.ַרֲחֶמיָך.ָהֲאִמּתִ ּיִ ֹאֶפן.ׁשֶ ּבְ

ִאּלּו. ּכְ ַאְנָחִתי. ַעל־ְיֵדי. ר. ּבָ ׁשְ ַהּנִ רּוִחי. ְלָפֶניָך. ְוֵיָרֶצה. ְוֵיָרֶאה.

ר.ַעל.ִהְרהּוֵרי. ָאה.ְלַכּפֵ ִהיא.ּבָ ן.עֹוָלה.ְלָפֶניָך.ׁשֶ י.ָקְרּבַ ִהְקַרְבּתִ

ַרֲחִמים.ּוְבָרצֹון,. ח.ֶאת.ָיְדָך.ּבְ ְפּתַ דֹוָלה.ּתִ ב..ּוְבֶחְמָלְתָך.ַהּגְ ַהּלֵ

ָהרּוַח. ְוַעל־ְיֵדי. ֱאֶמת.. ּבֶ ְלָפֶניָך. ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ ְוַתֲחִזיֵרִני.

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ָהֲאָנָחה,. ַעת. ׁשְ ּבִ ַאְכִניס. ׁשֶ ְוָהרּוַח. אֹוִציא. ׁשֶ

סּוק. ִמּפָ ַהּיֹוֵצא. ם.)חתך(. ֵ ֵמַהּשׁ דֹוָלה. ּגְ ָעַלי.ֶהָאָרה. יְך. ַתְמׁשִ

יַע.ְלָכל.ַחי.ָרצֹון..ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.ַתְחּתְֹך. ּבִ ּפֹוֵתח'.ֶאת'.ָיֶדָך'.ּוַמׂשְ

ָאחֹור,.ְוַתֲחִזיֵרִני. ִחיַנת.ָאחֹור.ּבְ ָמִתי.ִמּבְ י.ְוִנׁשְ ר.ֶאת.ַנְפׁשִ ּוְתַנּסֵ

ַמִים,.ֵאל. ָ ּשׁ ּבַ ָפִנים..ָאִבינּו.ׁשֶ ִנים.ּבְ ְבִחיַנת.ּפָ יֵבִני.ֵאֶליָך.ּבִ ּוְתׁשִ

עֹוֵבר. ֶ ּשׁ ַמה. ל. ּכָ ֶאת. יֹוֵדַע. ה. ַאּתָ ֱאמּוָנה,. ֵאל. ֶנֱאָמן,. ֶמֶלְך.

י. ּכִ ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה. ִעְנַין. ּבְ ְוֶאָחד. ֶאָחד. ל. ּכָ ַעל. ָעֵלינּו.

ָרֵאל,. ִיׂשְ ָך. ַעּמְ ֶאת. דֹוָלה. ַהּגְ ּוְבַאֲהָבְתָך. ים. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ּבְ
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. ..שלש..

ר. ֲאׁשֶ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך. תֹוֵכינּו. ּבְ . ְוָנַשְעּתָ ָעֵלינּו. . ָחַמְלּתָ

ִעים.ּגֹוָרֵלנּו. ֵרינּו.ַמה.ּשֹוב.ֶחְלֵקנּו.ּוַמה.ּנָ נּו.ֵמֲאבֹוֵתינּו..ַאׁשְ ָיַרׁשְ

ֵתנּו..ַאְך.ֵמעֶֹצם.ִרּבּוי.ֲעֹונֹוַתי.ֲעַדִין.עֹוִלים.ַעל. ָ ָפה.ְיֻרּשׁ ּוַמה.ּיָ

ר. ֲאׁשֶ ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך. ֶנֶגד. ּכְ ֵהם. ׁשֶ בֹות.חּוץ. ַמְחׁשְ ב. ַהּלֵ

ל. ִמּכָ דֹוָלה. ּגְ ְוָצָרה. ִנים. ּפָ ַרת. ְוַהְסּתָ ַהִהְתַרֲחקּות. ר. ִעּקָ ֶזה.

ֱאלַֹהי. ֵאין. י. ּכִ ַעל. ֲהלֹא. תּוב,. ּכָ ׁשֶ מֹו. ּכְ עֹוָלם,. ּבָ ׁשֶ רֹות. ַהּצָ

ה: ל.ָהָרעֹות.ָהֵאּלֶ י.ְמָצאּוִני.ּכָ ִקְרּבִ ּבְ

ַרֲחִמים. ּבְ דֹוִלים,. ּגְ ַרֲחִמים. ּבְ ַרֲחִמים,. ָמֵלא. ָעֵלינּו. ַרֵחם 

ִפירֹות. ּכְ ִמיֵני. ל. ִמּכָ ה. יֵלנּו.ֵמַעּתָ ְוַהּצִ ְמֵרנּו. ְוׁשָ ים.. ַרּבִ

ַרק. ה.. דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך. ֶנֶגד. ּכְ ֵהם. ׁשֶ בֹות. ּוַמֲחׁשָ ְוִהְרהּוִרים.

ְיהָֹוה. ָך. ּבְ ְלַהֲאִמין. ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו. ַדְרֵכי. ּבְ ֶלֱאֹחז. ה. ִנְזּכֶ

ֱאמּוָנה. ים,.ּבֶ ּיִ יֶקיָך.ָהֲאִמּתִ ה.ּוְבַצּדִ דֹוׁשָ ֱאלֵֹהינּו,.ּוְבתֹוָרְתָך.ַהּקְ

ִאּלּו. ּכְ ְך,. ּכָ ל. ּכָ ֲחָזָקה. ְוִתְהֶיה.ָהֱאמּוָנה. ּוְנכֹוָנה.. ה. ַזּכָ ֵלָמה. ׁשְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ַעִין,. ּבְ ַעִין. ַרְך,. ְתּבָ ּתִ אֹוְתָך. רֹוֶאה. ֲאִני.

י.ֶאֱחָשא.עֹוד.ׁשּום. ה,.ְלִבְלּתִ ַני,.זֹו.ַהּבּוׁשָ ִתְהֶיה.ִיְרָאְתָך.ַעל.ּפָ

ְרֶצה. ּיִ ָלל,.ּוְבָכל־ֵעת.ׁשֶ ָגם.ּכְ ֵחְשא.ְוָעֹון.ְולֹא.ֶאְפּגֹם.עֹוד.ׁשּום.ּפְ

ֵאיֶזה. ל. ׁשֶ ָבה. ַמֲחׁשָ ֵאיֶזה. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. י. ְעּתִ ּדַ ַעל. ַלֲעלֹות.

ֶכף.ֵאיָמה.ָוַפַחד. ּפֹל.ָעַלי.ּתֵ הּוא.ֶנֶגד.ְרצֹוְנָך,.ּתִ ַתֲאָוה.ְוָרצֹון.ׁשֶ
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. ..שמ..

ָכל־ ה.עֹוֵמד.ָעַלי.ּבְ ר.ַאּתָ ֶניָך,.ֲאׁשֶ דֹוָלה.ִמּפָ ה.ּגְ ְוִיְרָאה.ּובּוׁשָ

י. ּכִ בֹוַתי,. ּוַמְחׁשְ י. ִלּבִ ְצפּון. ְויֹוֵדַע. י. ַמֲעׂשַ ּבְ ְורֹוֶאה. ָוֶרַגע. ֵעת.

ּוְכמֹו. בֹוֶדָך.. ּכְ ָהָאֶרץ. ָכל. ְמלֹוא. י. ּכִ ֵתר,. ֶאּסָ לֹא. ֶניָך. ִמּפָ

ְנֻאם. ֶאְרֶאּנּו. לֹא. ַוֲאִני. ִרים. ְסּתָ ּמִ ּבַ ִאיׁש. ֵתר. ִיּסָ ִאם. תּוב,. ּכָ ׁשֶ

ה.ַעל־ ַמִים.ְוֶאת.ָהָאֶרץ.ֲאִני.ָמֵלא..ְוֶאְזּכֶ ָ ְיהָֹוה.ֲהלֹוא.ֶאת.ַהּשׁ

ן.ּוְלִהְתּבֹוֵדד. ל.ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ה.ְלִהְתּפַ דֹוׁשָ ְיֵדי.ֹתֶקף.ָהֱאמּוָנה.ַהּקְ

ָבה. ּוְבַמֲחׁשָ ֵלם. ׁשָ ֵלב. ּבְ ָתִמיד. ְלָפֶניָך. יָחִתי. ׂשִ ל. ּכָ ּוְלָפֵרׁש.

ה. ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי. ּדִ ֶאל. ְקׁשּוָרה. ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ ְנכֹוָנה,.

ד. ה.ֶאל.ַהּצַ ה.ּוְבִלי.ׁשּום.ְנִשּיָ ִנּיָ ִלי.ׁשּום.ּפְ יץ.ְוָחָזק.ּבְ ר.ַאּמִ ֶקׁשֶ ּבְ

ֶאל. ִנים. ּפָ ָך. ִעּמְ חֹוַתי. ְוׂשִ ָבַרי. ּדְ ל. ּכָ ְוִיְהיּו. לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ָלל. ּכְ

ָך. ר.ִעּמְ ה.ֲאַדּבֵ ה.ֶאל.ּפֶ ר.ִאיׁש.ֶאל.ֵרֵעהּו..ּפֶ ר.ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ִנים,.ּכַ ּפָ

ֶניָך. ִים.נֹוַכח.ּפָ י.ַכּמַ ּפְֹך.ֶאת.ַנְפׁשִ ר.ִעם.ְלָבִבי..ְוֶאׁשְ ל.ֲאׁשֶ ֵאת.ּכָ

ִדְבֵרי. ַרֲחִמים.ְוַתֲחנּוִנים,.ּבְ י.ּבְ ל.ִלּבִ ר.ְלָפֶניָך.ֶאת.ּכָ ְיהָֹוה..ַוֲאַסּפֵ

א. ְתַחּשֵ ֵבן.ַהּמִ ֱאֶמת,.ּכְ א.ּבֶ ר.ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב.ִנׁשְ ֵחן.ְוִרּצּוי.ּוִפּיּוס,.ּבְ

ַעל. ֵמֶעיָך. ְוֶיֱהמּו. ָעַלי. ַרֲחֶמיָך. ִיְכְמרּו. ר. ֲאׁשֶ ַעד. ָאִביו,. ִלְפֵני.

יֵעִני. ְלהֹוׁשִ ה. ֵמַעּתָ ְוַתְתִחיל. ה.. ֵהּנָ ַעד. ָך. ִמּמְ ִרחּוִקי. ֶדל. ּגֹ

ה.ָלׁשּוב.ֵאֶליָך. ה.ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ית.ָלֶנַצח,.ׁשֶ ּיִ ֵלָמה.ַוֲאִמּתִ ְיׁשּוָעה.ׁשְ

ֵעת. ָכל. ּבְ ָך. ֲאִמּתְ ּבַ ְוַתְדִריֵכִני. ְותֹוִליֵכִני. ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ ֱאֶמת. ּבֶ

ֹמאל..ְוַתְחֹמל.ּוְתַרֵחם. ָוֶרַגע,.ְולֹא.ָאסּור.עֹוד.ֵמְרצֹוְנָך.ָיִמין.ּוׂשְ
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. ..שמא..

ִמיֵני. ָכל. ּבְ ָכל־ֵעת. ּבְ יֵעִני. ְותֹוׁשִ ן.. ַהּבֵ ַעל. ָהָאב. ַרֲחֵמי. ּכְ ָעַלי.

ָנסֹוג. ְולֹא. ָלֶנַצח,. ִהְתָקְרבּות. ִמיֵני. ָכל. ּבְ ּוְתָקְרֵבִני. ְיׁשּועֹות,.

יֵבנּו. ְמָך.ִנְקָרא..ְיהָֹוה.ֱאלִֹהים.ְצָבאֹות.ֲהׁשִ ינּו.ּוְבׁשִ ַחּיֵ .ּתְ ּךָ ִמּמֶ

רּוְך.ְיהָֹוה.ְלעֹוָלם.ָאֵמן.ְוָאֵמן: ָעה..ּבָ ׁשֵ ֶניָך.ְוִנּוָ ָהֵאר.ּפָ

י.. ִקְרּבִ ּבְ ׁש. ַחּדֵ ָנכֹון. ְורּוַח. ֱאלִֹהים. ִלי. ָרא. ּבְ ָשהֹור. ֵלב  )קיח(.

ְלקֹול. יב. ּוַמְקׁשִ ּוַמֲאִזין. ׁשֹוֵמַע. עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו.

ה. ַעּתָ ח. ֶאּקַ ֵאיְך. ֵדִני. ַלּמְ ְוַתֲחנּוֵנינּו.. יחֹוֵתינּו. ְוׂשִ ִפּלֹוֵתינּו. ּתְ

ַרֲחֶמיָך. ה.ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ְסָך,.ׁשֶ ים.ְוָיִפים.ְלַרּצֹוְתָך.ּוְלַפּיֶ ּבּוִרים.ֲחָדׁשִ ּדִ

ה. ּמָ ּכַ ֶזה. י. ּכִ ֹמר.. ֶאׁשְ ִמְצֹוֶתיָך. ְוֶאת. ֵאֵלְך. יָך. ֻחּקֶ ּבְ ר. ֲאׁשֶ ֵאת.

ָנִתי. ּוָ יחֹות,.ְוָכל.ּכַ ְתִפּלֹות.ְוׂשִ ה.ּבִ ן.ּוַמְרּבֶ ֲאִני.צֹוֵעק.ּוִמְתַחּנֵ ׁשֶ

לֹא. ַוֲעַדִין. ְמֵהָרה.. ֱאֶמת. ּבֶ ֵאֶליָך. ָלׁשּוב. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ם,. ֻכּלָ ּבְ

י. ּיּות.ָעְרּפִ י,.ֵמֲחַמת.ַקׁשְ ּנִ ִניָעה.ִמּמֶ ַהּמְ י..ַוֲאִני.יֹוֵדַע.ׁשֶ ְעּתִ נֹוׁשָ

יֹוֵדַע. ה..ֲאָבל.ֵאיִני. ֻרּבָ י.ַהּמְ ְעּתִ ּדַ ּוְכִסילּות. ְוַתֲאוֹוַתי.ָהָרעֹות.

ָאְפסּו. ים. ֲחָדׁשִ ְוִדּבּוִרים. ֶזה,. ל. ִמּכָ ָלֵצאת. ֵאיְך. ֶרְך. ּדֶ ׁשּום.

י. ֶנֱאַלְמּתִ ּה.. ֻכּלָ . ָיַדְעּתָ ְיהָֹוה. ֵהן. ְלׁשֹוִני. ּבִ ה. ִמּלָ ֵאין. י. ּכִ י,. ּנִ ִמּמֶ

י. ח.ּפִ י.לֹא.ֶאְפּתַ ר..ֶנֱאַלְמּתִ יִתי.ִמּשֹוב.ּוְכֵאִבי.ֶנְעּכָ ה.ֶהֱחׁשֵ דּוִמּיָ

ְקָוִתי. ּתִ ל. ּכָ ׁשֶ ַמִים,. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי. יֹוֵדַע. ה. ְוַאּתָ יָת.. ָעׂשִ ה. ַאּתָ י. ּכִ

ְוָעה.ֵאֶליָך.. ה.ְוַתֲחנּוִנים.ּוְצָעָקה.ְוׁשַ ִפּלָ י,.ִהיא.ַעל.ּתְ ְותֹוַחְלּתִ
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. ..שמב..

ָכל. ּבְ ָצִריְך. ֲאִני. ׁשֶ מֹו. ּכְ ים,. ּבּוִרים.ֲחָדׁשִ ּדִ ֲאָבל.ֵאיְך.לֹוְקִחים.

ֵאֶליָך. יֵבִני. ׁשִ ּתְ ׁשֶ ֱאֶמת. ּבֶ ְלַרּצֹוְתָך. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ָויֹום,. יֹום.

ְמֵהָרה:

י. ַמְרּתִ ְהֶיה,.ֲאִני.ַעל.ִמׁשְ ּיִ הּוא.ְוֵאיְך.ׁשֶ ַמִים,.ֵאיְך.ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ

ַאְך. ָתִמיד.. ֵאֶליָך. ִלְצעֹק. דֹוָלה,. ַהּגְ ֶעְזָרְתָך. ּבְ ֶאֱעֹמד.

חֹוס. ּתָ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,. ֵואלֵֹהי. ֱאלַֹהי. ְיהָֹוה. ֶניָך. ּפָ ְלַחּלֹות. אִתי. ּבָ

ְוִנְמָאס. ִנְבֶזה. ַעל. מֹוִני,. ּכָ ף. ִנְרּדָ ַעל. ָעַלי,. ְוַתְחֹמל. ּוְתַרֵחם.

ָכל־ ִפי.ּבְ ַלח.ּבְ ָך,.ְוִתׁשְ ָך.ֵמִאּתְ יַע.ָעַלי.רּוַח.ָקְדׁשְ ּפִ מֹוִני..ְוַתׁשְ ּכָ

ֶהם,. ּבָ ְלַרּצֹוְתָך. אּוַכל. ׁשֶ ְוָיִפים,. ָנִאים. ים. ֲחָדׁשִ ּבּוִרים. ּדִ ֵעת.

ּוְתַרֵחם. ֱאֶמת.ְלָפֶניָך.ְמֵהָרה.. ּבֶ ֵלָמה. ְתׁשּוָבה.ׁשְ ּבִ ֲחִזיֵרִני. ּתַ ׁשֶ

י. ְבּתִ ק.ַמֲחׁשַ ְלַדּבֵ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵקִני,. ּוְתַחּזְ ְוַתַעְזֵרִני. יֵעִני. ָעַלי.ְותֹוׁשִ

ַרֲחֶמיָך. ּבְ ֵצִני. ּוְתַאּמְ יֵרִני. ְוַתְזּכִ ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך. ּבְ ָתִמיד.

ַרק. ָלל,. ּכְ חּוָצה. ֵצא. ּתֵ ְלַבל. י. ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת. ֶלֱאֹחז. ָתִמיד,.

ַעד. ַוֲעבֹוָדְתָך,. תֹוָרְתָך. ּבְ ְקדֹוׁשֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ִמיד. ּתָ ַלְחׁשֹב.

ים,. ּיִ ֲאִמּתִ אֹוַרְייָתא. ּדְ ין. ִחּדּוׁשִ ָכל־ֵעת. ּבְ ׁש. ְלַחּדֵ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד. ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך. ּבְ ָכל־ֵעת. ּבְ ְכִלי. ׂשִ ְוִיְתַנֲעַנע.

ם.ְלָבִבי. ְתַחּמֵ ּיִ ב,.ׁשֶ ּלֵ ֶכל.ְלהֹוִליד.חֹום.ּבַ ַעל־ְיֵדי.ְתנּועֹות.ַהּשֵׂ

ְוִלְהיֹות. ָך. ּבְ ק. ּבֵ ְלִהְתּדַ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִהְתַלֲהבּות. ֲחִמימּות. ּבַ
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. ..שמג..

תֹוָרה.ּוִמְצוֹות. ֵעת.ִעְסִקי.ּבְ ֱאֶמת..ּוִבְפָרש.ּבְ ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב.ּבֶ ּכִ

ִהְתַלֲהבּות. ּבְ ֵאֶליָך. ְלִהְתַלֵהב. ה. ֶאְזּכֶ ְוִהְתּבֹוְדדּות,. ה. ּוְתִפּלָ

ה. ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב,.ַעד.ׁשֶ ה.ּכִ ַהְדָרָגה.ּוְבִמּדָ ה.ּבְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול.ּדִ ּגָ

ָגִמים. ל.ַהּפְ ן.ּכָ ה,.ְלַתּקֵ ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי.ַהֲחִמימּות.ְוַהִהְתַלֲהבּות.ּדִ

ב.ַוֲחִמימּות.ְוִהְתַלֲהבּות. ָך.ַעל־ְיֵדי.ַתְבֵעַרת.ַהּלֵ י.ֶנְגּדְ ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ

ל.ָהרּוַח. ַרֲחֶמיָך.ִויׁשּוָעֶתָך,.ְלָגֵרׁש.ּכָ ה.ּבְ ִסְשָרא.ַאֲחָרא..ְוֶאְזּכֶ ּדְ

י..ְוִתּכֹף. ְרּבִ י.ּוִמּקִ ּנִ ַבֵער.ִמּמֶ ְמָאה.ּתְ י,.ְוֶאת.רּוַח.ַהּשֻ ּנִ שּות.ִמּמֶ ׁשְ

ֱאֶמת,. ב.ּבֶ ה.ְלָשֳהַרת.ַהּלֵ ֶאְזּכֶ ד.ָלְך,.ַעד.ׁשֶ ְעּבֶ ּתַ ֶאת.ִיְצִרי.ְלִהׁשְ

ים. ֲחָדׁשִ ּבּוִרים. ּדִ ְלָפֶניָך. ְוָלׂשּוַח. ר. ְלַדּבֵ ה. ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.

ַעם: ָכל.ּפַ ּבְ

ה,. ַעּתָ ַגם. ִתּקּוִני. ּבְ ב. ַהחֹוׁשֵ ים,. ּלִ ּדַ חֹוֵמל. ַרֲחִמים,. ָמֵלא 

ר.ֲהִביֵנִני. ֲאַדּבֵ ֶ מֹוִני,.הֹוֵרִני.ַמה.ּשׁ ם.ּכָ יָך.ְלִאּלֵ ַתח.ּפִ ּפְ

ֶתָך..ַרֵחם. ִהּלָ ּתְ יד. ַיּגִ ּוִפי. ח. ְפּתָ ּתִ ָפַתי. ׂשְ ַאל..ֲאדָֹני. ֶאׁשְ ֶ ּשׁ ַמה.

יִני. ה,.ּבֵ יָחה,.זֹו.ְתִפּלָ ׂשִ ה.ְלַהְרּבֹות.ּבְ ֶאְזּכֶ ֶעְזִרי,.ׁשֶ ָעַלי.ֶוְהֵיה.ּבְ

ּבּוִרים. יַע.ָעַלי.ּדִ ּפִ י..ְוַתׁשְ ל.ְיֵמי.ַחּיַ ָכל.יֹום.ָויֹום.ּכָ ְלֵבין.קֹוִני.ּבְ

ים. ִדּבּוִרים.ֲחָדׁשִ ִלי. ן. ּתֶ ַעם,. ּפַ ָכל. ּבְ ְוָיִפים. ים. ים.ְקדֹוׁשִ ֲחָדׁשִ

ה. ִמּמַ ַעל־ָיָדם. י. ַנְפׁשִ יל. ְלַהּצִ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ַרֲחִמים,. ָמֵלא.

ּוְבֵלב. ֱאֶמת. ּבֶ ְוָלׁשּוב.ֵאֶליָך. א,. ּוַבּבָ ֶזה. ּבָ ֵצל. ְלִהּנָ ֲאִני.ָצִריְך. ֶ ּשׁ
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. ..שמד..

ָאֶון. ִאם. ְלִכְסָלה,. עֹוד. ָאׁשּוב. ְולֹא. ַהּשֹוב,. ְרצֹוְנָך. ּכִ ֵלם. ׁשָ

ְזכּות. ּבִ ים,. ֲחָדׁשִ ַרֲחִמים. ּבְ ָעַלי. ַרֵחם. אֹוִסיף.. לֹא. י. ַעְלּתִ ּפָ

ֲעֵליֶהם. ָעִנים. ִנׁשְ ָאנּו. ר. ֲאׁשֶ ֵלִמים,. ְ ַהּשׁ דֹוִלים. ַהּגְ יִקים. ּדִ ַהּצַ

ָכל.יֹום.ּוְבָכל־ֵעת.ּוְבָכל. ַעם.ּבְ ָכל.ּפַ ׁש.ּבְ כּו.ְלִהְתַחּדֵ ּזָ ִמיד,.ׁשֶ ּתָ

ל.ְסִמיכּוֵתנּו.ֲעֵליֶהם,.ּוְבֹגֶדל.ּכָֹחם. ּכָ ה.יֹוֵדַע.ׁשֶ י.ַאּתָ ָעה..ּכִ ׁשָ

ִחיתּוֵתנּו. עֶֹצם.ּפְ ה,.ֲאִפּלּו.ּבְ ה.ַגם.ַעּתָ ְסֹמְך.ַעּתָ ֵיׁש.ָלנּו.ַעל.ַמה.ּלִ

נּו. ִלּבֵ ְוַשֵהר. ְזכּוָתם. ּבִ יֵענּו. הֹוׁשִ לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ּוְגִריעּוֵתנּו.

י.ָגלּוי. ה.ֱאלָֹהי..ּכִ י.ַאּתָ יֵבִני.ְוָאׁשּוָבה.ּכִ ֱאֶמת..ֲהׁשִ ַלֲעבֹוָדְתָך.ּבֶ

ים,.ַאְך.ֵאיִני.ָיכֹול.ְלהֹוִציָאם. ר.ָמֵלאִתי.ִמּלִ ְוָידּוַע.ְלָפֶניָך,.ֲאׁשֶ

ר. ַדּבֵ י.ִמּלְ י.ֲאִני.לֹא.ֶאְחׂשְֹך.ּפִ ׁשּוָבה,.ּכִ ל.ּתְ ן.ִלי.ִדּבּור.ׁשֶ ה..ּתֶ ּפֶ ּבַ

מּוִני.ְוַיַעְזרּוִני,. י..ַאְך.ַרֲחֶמיָך.ְיַקּדְ בֹא.ְלתֹוְך.ּפִ ּיָ ֶ ל.ַמה.ּשׁ ְלָפֶניָך.ּכָ

ה.ָחֵפץ.ֶחֶסד. י.ַאּתָ ְרצֹוְנָך.ָחִליָלה,.ּכִ ּלֹא.ּכִ ָבר.ׁשֶ ּלֹא.אֹוַמר.ּדָ ׁשֶ

ה,. ַעּתָ ַגם. ּוְבשֹוָבִתי. ִתּקּוִני. ּבְ ָחֵפץ. ה. ְוַאּתָ ְלֵהִשיב,. ה. ּוַמְרּבֶ

ן. ּכֵ י,.ַעל. ְעּתִ ּדַ ְלּבּול. ּבִ י.ֵמרֹב. ּכִ ֶמָך. יֵעִני.ְלַמַען.ׁשְ ָעְזֵרִני.ְוהֹוׁשִ

ר.ְוָלׂשּוַח. ב.ְלַדּבֵ ה.ָלעּו..ֲאָבל.ֲאִני.ֻמְכָרח.ּוְמֻחּיָ ם.ַעּתָ ָבַרי.ּגַ ּדְ

י,. ִקְרּבִ ָמה.ּבְ ׁשָ ַהּנְ ל.ְזַמן.ׁשֶ י,.ּכָ י.ּבִ ל.עֹוד.ַנְפׁשִ ן.ְלָפֶניָך.ּכָ ּוְלִהְתַחּנֵ

י: ה.ִעּמִ ֵעיֶניָך.ֲעׂשֵ ה.ַהּשֹוב.ּבְ ְוַאּתָ

יָמה. ּכִ ַנׁשְ ָפִרים.. ּכְ ּבַ ָנִליָנה. ֶדה. ַהּשָׂ ֵנֵצא. דֹוִדי. ְלָכה  )*יא(.
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. ..שמה..

ֵהֵנצּו. ָמַדר. ַהּסְ ח. ּתַ ּפִ ֶפן. ַהּגֶ ְרָחה. ּפָ ִאם. ִנְרֶאה. ָרִמים. ַלּכְ

ִני. ַזּכֵ עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו. ָלְך.. ּדֹוַדי. ֶאת. ן. ֶאּתֵ ם. ׁשָ ָהִרּמֹוִנים.

ָלֵצאת. ָרִגיל. ִלְהיֹות. ה. ְוֶאְזּכֶ ִמיד.. ּתָ ִהְתּבֹוְדדּות. ּבְ ְלַהְרּבֹות.

ם. ֶדה,.ְוׁשָ יַח.ַהּשָׂ ִבים.ְוכֹל.ׂשִ ין.ִאיָלנֹות.ַוֲעׂשָ ֶדה.ּבֵ ָכל.יֹום.ַלּשָׂ ּבְ

ְלֵבין. יִני. ּבֵ ה,. ְתִפּלָ זֹו. יָחה. ׂשִ ּבְ ּוְלַהְרּבֹות. ְלִהְתּבֹוֵדד. ה. ֶאְזּכֶ

ֶדה.ְוָכל. יַח.ַהּשָׂ ר.ִעם.ְלָבִבי..ְוכֹל.ׂשִ ל.ֲאׁשֶ ם.ּכָ קֹוִני,.ָלׂשּוַח.ׁשָ

ם.ִיְתעֹוְררּו.ִלְקָראִתי,. ּלָ ָמִחים,.ּכֻ ִבים.ְוָהִאיָלנֹות.ְוָכל.ַהּצְ ָהֲעׂשָ

ִתי,.ַעד. יָחִתי.ּוְתִפּלָ ְבֵרי.ׂשִ נּו.ּכָֹחם.ְוַחּיּוָתם.ְלתֹוְך.ּדִ ְוַיֲעלּו.ְוִיּתְ

ַעל־ ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית. ּבְ ֶלֶמת. ִנׁשְ יָחִתי. ְוׂשִ ִתי. ְתִפּלָ ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ

ל.ּכֹחֹוָתם.ְוַחּיּוָתם. ם.ִעם.ּכָ ּלָ ְכְללּו.ּכֻ ּיֻ ֶדה,.ׁשֶ יַח.ַהּשָׂ ל.ׂשִ ְיֵדי.ּכָ

ִתי.. ִפּלָ תֹוְך.ּתְ ם.ֻיְכְללּו.ּבְ ּלָ ם.ָהֶעְליֹון,.ּכֻ ְרׁשָ ְורּוֳחִניּוָתם.ַעד.ׁשָ

ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. י. ִלּבִ ֶאת. ִלְפּתַֹח. ה. ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה.

ים,. ַרּבִ ַרֲחִמים. ָמֵלא. ְלָפֶניָך. ה. ְקדֹוׁשָ יָחה. ּוְבׂשִ ְוַתֲחנּוִנים.

ִים. ַכּמַ י. ִלּבִ ּפְֹך. ִלׁשְ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד. יִחי,. ׂשִ ל. ּכָ ּפְֹך. ֶאׁשְ ּוְלָפֶניָך.

י.ְוֶנֶפׁש.עֹוָלַלי. י,.ַעל.ַנְפׁשִ ּפַ א.ֵאֶליָך.ּכַ ֶניָך.ְיהָֹוה..ְוֶאּשָׂ נֹוַכח.ּפָ

י: ְוַשּפַ

ְקָוה. ּתִ ָאֵפס. ְמַעש. ּכִ ְיהָֹוה,. ֲאָהּה. ֲעזֹר,. ֲעזֹר. ְיהָֹוה,. ֲאָהּה 

י.ָאְזַלת.ָיִדי.ְוָאֵפס.ּכִֹחי,.ַרק.ֵמָרחֹוק. ָחִליָלה,.ְרֵאה.ּכִ
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ֲאָלִפים. ב. ַחּיָ ַעל. ֲחֹמל. ֵאֶליָך.. ִאְמָרִתי. ְמַצְפֵצף. ֲאִני. ּוֵמָעָפר.

מֹוִני,. ּכָ ָרחֹוק. ַעל. ֲחֹמל. מֹוִני,. ּכָ ַהּיֹום. ַעד. ָעִמים. ּפְ ּוְרָבבֹות.

ֲחֹמל. ָעַלי,. ֲחֹמל. מֹוִני,. ּכָ ְלֶחְמָלה. ָראּוי. ֵאינֹו. ׁשֶ ִמי. ַעל. ֲחֹמל.

ָעַלי,.ֲחֹמל.ָעַלי,.ֲחֹמל.ָעַלי,.ַרֵחם.ָעַלי,.ַרֵחם.ָעַלי,.ָחְנֵנִני.ְיהָֹוה.

יֵלִני.ֵמֲחָשִאים. ֵדִני,.ַהּצִ ֵדִני.ּפְ ִני,.ּפְ ִני.ָחּנֵ ם.ְלַגְמֵרי,.ָחּנֵ ַנת.ִחּנָ ַמּתְ ּבְ

יֵלִני. ַהּצִ ם,. יִהּנָ ּגֵ ל. ׁשֶ יָנּה. ִמּדִ יֵלִני. ַהּצִ ִעים,. ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות.

לֹום. ְוׁשָ ַחס. ִלי. יִעים. ַמּגִ ָהיּו. ׁשֶ ִרים. ְוַהּמָ ים. ׁשִ ַהּקָ ים. ֵמעֹוַנׁשִ

ַמְלַאְך. ל. ׁשֶ ֵמַחְרּבֹו. יֵלִני. ַהּצִ ים,. ּיִ ָהֲאִמּתִ ֶשיָך. ּפָ ִמׁשְ י. ַעל־ּפִ

יֵלִני.ֵמֶחְרּפֹות. ם,.ַהּצִ יִהּנָ ל.ּגֵ יָנּה.ׁשֶ ֶבר.ּוִמּדִ ֶות.ּוֵמִחּבּוש.ַהּקֶ ַהּמָ

ל. ׁשֵ ֶאּכָ ְולֹא. ֵלם. ֶאּכָ ְולֹא. ֵאבֹוׁש. ּלֹא. ׁשֶ ּוִבְזיֹונֹות,. ּובּוׁשֹות.

ְלעֹוָלם.ָוֶעד,.לֹא.ְבַעְלָמא.ָהֵדין.ְולֹא.ְבַעְלָמא.ְדָאֵתי..ַהֲחִזיֵרִני.

יָך.ֵאֵלְך.ְוֶאת. ֻחּקֶ ר.ּבְ ה.ֵאת.ֲאׁשֶ ֵלָמה.ְלָפֶניָך,.ֲעׂשֵ ְתׁשּוָבה.ׁשְ ּבִ

י.ָחִסיִתי. יֵלִני.ַאל.ֵאבֹוׁש.ּכִ י.ְוַהּצִ ְמָרה.ַנְפׁשִ ֹמר..ׁשָ ֶשיָך.ֶאׁשְ ּפָ ִמׁשְ

ֶאְצְלָך. נּוִזים. ַהּגְ ים. ֲחָדׁשִ ֲחָסִדים. ה. ּלֵ ּגַ ֲחָסֶדיָך,. ַהְפֵלא. ָבְך..

מֹוִני,.ְלַמַעְנָך.ּוְלַמַען. ֵאינֹו.ָראּוי.ְלַרֵחם.ּכָ ְלָקֵרב.ּוְלַרֵחם.ֶאת.ׁשֶ

ָתם. ָ ְקֻדּשׁ ר. ֲאׁשֶ ים,. ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים. ּדִ ַהּצַ ְוַרּבֹוֵתינּו. ֲאבֹוֵתינּו.

יָעה,. הֹוׁשִ ַמִים,. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי. יָעה,. הֹוׁשִ ָעַלי.. ם. ּגַ ְלָהֵגן. ַדאי. ּכְ

ֵעיַני. ֶאת. אִתי. ָנׂשָ ֵאֶליָך. י.. ּפָ ּכַ ֵאֶליָך. י. ְחּתִ ּשַ ׁשִ ֶלְך,. ַהּמֶ ֲאדֹוִני.

ֶאֶרץ.ֲעֵיָפה. י.ּכְ ל.ַהּיֹום..ַנְפׁשִ ָיַדי.ּכָ י. ּתִ ַרׂשְ ּפֵ ָמִים.. ָ ּשׁ ּבַ ִבי. ַהּיֹוׁשְ
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רֹום. ַלּמָ ֵעיַני. ּלּו. ּדַ ִמיד,. ּתָ ְרצֹוְנָך. ּכִ ֶאְהֶיה. ׁשֶ ִני. ַזּכֵ ֶסָלה.. ְלָך.

קּוִני.ֵזִדים.. ָך.ְלשֹוב.ַאל.ַיַעׁשְ י.ָעְרֵבִני..ֲערֹב.ַעְבּדְ ָקה.ּלִ ֲאדָֹני.ָעׁשְ

ִקיף.ְוֵיֶרא.ְיהָֹוה. לּו.ִליׁשּוָעֶתיָך.ּוְלִאְמַרת.ִצְדֶקיָך..ַעד.ַיׁשְ ֵעיַני.ּכָ

י. ִמיד.ֲאַיֵחל.ְוהֹוַסְפּתִ ָמִים..אּוַלי.ָיחֹוס.אּוַלי.ְיַרֵחם..ַוֲאִני.ּתָ ָ ִמּשׁ

י.לֹא.ִיְזַנח.ְלעֹוָלם.ֲאדָֹני..שֹוב.ְוָיִחיל.ְודּוָמם. ֶתָך..ּכִ ִהּלָ ל.ּתְ ַעל.ּכָ

ְשֵננּו.. ְבָקה.ָלָאֶרץ.ּבִ נּו.ּדָ ָחה.ֶלָעָפר.ַנְפׁשֵ י.ׁשָ ִלְתׁשּוַעת.ְיהָֹוה..ּכִ

ָך..ָאֵמן.ְוָאֵמן: נּו.ּוְפֵדנּו.ְלַמַען.ַחְסּדֶ קּוָמה.ֶעְזָרָתה.ּלָ

יחֹו..ִרּבֹונֹו. ּפְֹך.ׂשִ ה ְלָעִני.ִכי.ַיֲעשֹף.ְוִלְפֵני.ְיהָֹוה.ִיׁשְ ִפּלָ )*כב(.ּתְ

ְלָפֶניָך. יָחִתי. ׂשִ ל. ּכָ ְלָפֵרׁש. ָעְזֵרִני. עֹוָלם,. ל. ׁשֶ

ה.ְלַהְרּבֹות. ֶאְזּכֶ יֵעִני.ׁשֶ ִני.ְוהֹוׁשִ ִמיד..ַזּכֵ ָכל.יֹום.ּוְבָכל.ֵעת.ּתָ ּבְ

ְיָלה. ה.ְלַבּלֹות.רֹב.ַהּיֹום.ְוַהּלַ ֶאְזּכֶ יִני.ְלֵבין.קֹוִני,.ַעד.ׁשֶ יָחה.ּבֵ ׂשִ ּבְ

ָכל. ּבְ י. ּפִ ח.ֶאת. ְוִתְפּתַ ָעַלי. ּוְתַרֵחם. י.. ַחּיַ ְיֵמי. ל. ּכָ ֶזה. ִעְנָין. ַעל.

ָך. ָקְדׁשְ עֹון. ִמּמְ ים. ּוְקדֹוׁשִ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ּבּוִרים. ּדִ ִלי. ַלח. ְוִתׁשְ ֵעת,.

י. ָפֶניָך.ַעל.ַנְפׁשִ ׁש.ִמּלְ ל.ּוְלַבּקֵ ּלֵ יר.ּוְלִהְתּפַ ַמִים,.ְלַהְעּתִ ָ ִמן.ַהּשׁ

ֶעֶתר,. ים..ְוַתַעְזֵרִני.ָתִמיד.ְלַהְרּבֹות.ּבְ ִדּבּוִרים.ֲחָדׁשִ ָכל־ֵעת.ּבְ ּבְ

ִדְבֵרי־ֵחן. ּבְ ַוֲאַמְתָלאֹות.ְנכֹונֹות. ְוַשֲענֹות. ּוִפּיּוס. ִרּצּוי. ִדְבֵרי. ּבְ

ים.ָעַלי. ה.ָתִמיד.ְלעֹוֵרר.ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן.ׁשֶ ְוַתֲחנּוִנים,.ּבְ

ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ה. ְוֶאְזּכֶ ֵאֶליָך.. ְלִהְתָקֵרב. ֵעת. ָכל. ּבְ יֵעִני. ּתֹוׁשִ ׁשֶ
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ִהְתָקְרבּות. ָכל.ֵעת.ּבְ א,.ְלִהְתָקֵרב.ֵאֶליָך.ּבְ ְרָגא.ְלַדְרּגָ ַלֲעלֹות.ִמּדַ

ֵמֶעיָך. ֶיֱהמּו. ַרֲחִמים,. ָמֵלא. יֵעִני. ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני. יֹוֵתר.. דֹול. ּגָ

י.ְלִהְתָקֵרב. ה.ִנְכסֹף.ִנְכַסְפּתִ ּמָ י.ֶזה.ּכַ ,.ּכִ י.ָיַדְעּתָ ְוַרֲחֶמיָך.ָעַלי..ּכִ

ים.. ֲעֹונֹוַתי.ָהַרּבִ ֶהם.ּבַ י.ּבָ ְדּתִ ְלּכַ ּנִ צּולֹות.ָים.ׁשֶ ֵאֶליָך.ְוָלׁשּוב.ִמּמְ

יָחִתי. ׂשִ ּוְלָפֵרׁש. ְלִהְתּבֹוֵדד. ֵעת. ָכל. ּבְ ַלְחּתֹר. רֹוֶצה. ַוֲאִני.

ן. ָראּוי,.ְוַעל.ּכֵ יָחִתי.ְלָפֶניָך.ּכָ ְלָפֶניָך,.ַוֲעַדִין.לֹא.ָזִכיִתי.ְלָפֵרׁש.ׂשִ

ים.ְמֹאד.ְמֹאד,.ּוְכָבר. ֻרּבִ י.ַהּמְ רֹות.ַנְפׁשִ י.ִמּצָ ְעּתִ ֲעַדִין.לֹא.נֹוׁשַ

ָמַתי. ָמָתי,. ַעד. ְיהָֹוה. ה. ְוַאּתָ ָעְברּו.. ֶ ּשׁ ַמה. נֹוַתי. ְ ִמּשׁ ָעְברּו.

ָאְמָנם. ִאם. י. ּכִ ֱאֶמת.. ּבֶ ֵלָמה. ׁשְ ְיׁשּוָעה. יֵעִני. ְלהֹוׁשִ ְתִחיל. ּתַ

ְונֹוָראֹות,. ִנְפָלאֹות. י,. ִעּמִ ֱאלַֹהי. ְיהָֹוה. ה. ַאּתָ יָת. ָעׂשִ ַרּבֹות.

.ִלי.ּכַֹח.ַעד. ר.ָנַתּתָ עּור,.ֲאׁשֶ ִלי.ׁשִ דֹוִלים.ַוֲעצּוִמים.ּבְ ֲחָסִדים.ּגְ

יֶקיָך. ַצּדִ ת. ַ ְקֻדּשׁ ֵצל. ּבְ ּוְלִהְסּתֹוֵפף. ִליׁשּוָעֶתָך,. ְלַצּפֹות. ה. ֵהּנָ

ָך. י־ֵכן.ֲעַדִין.ֲאִני.ָרחֹוק.ִמּמְ ֱאֶמת..ֲאָבל.ַאף־ַעל־ּפִ ֱאָמִנים.ּבֶ ַהּנֶ

ְלָבֵאר. ר. ֶאְפׁשַ ִאי. ּוַמהּוִתי. ְוִעְנָיִני. ִרחּוִקי. ְוֹגֶדל. ְמֹאד,. ְמֹאד.

ה. יָחה.ּוְתִפּלָ ׂשִ ..ּוְלַהְרּבֹות.ּבְ ה.ָיָדְעּתָ ֵער,.ְיהָֹוה.ֱאלַֹהי.ַאּתָ ּוְלׁשַ

כֹל. ּכְ ֵהיֵשב. ְלָפֶניָך. יָחִתי. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ה. ִמּלָ ְלׁשֹוִני. ּבִ ֵאין. ְלָפֶניָך.

ּוִביׁשּוָעְתָך. ַרֲחֶמיָך. ּבְ ִאם. י. ּכִ ְלָבִבי,. ּבִ ְוָגנּוז. ָצפּון. ר. ֲאׁשֶ

ח.ִלי. ְפּתַ ּתִ ה,.ׁשֶ ֵעיֶניָך.ֵמַעּתָ ה.ִלְמצֹא.ֵחן.ּבְ דֹוָלה,.ִאם.ֶאְזּכֶ ַהּגְ

ֲעֵרי. ׁשַ ה,. ׁשָ ּוַבּקָ ה. ֲעֵרי.ְתִחּנָ ׁשַ ה,. ֲעֵרי.ְתִפּלָ ׁשַ ה.ֵמָחָדׁש. ֵמַעּתָ
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יָחה.ְוִדּבּוִרים. ֲעֵרי.ׂשִ ֲעֵרי.ִהְתּבֹוְדדּות,.ׁשַ ית,.ׁשַ ּיִ ְמִליָצה.ֲאִמּתִ

ה.ְלָפֵרׁש. ה.ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן.ׁשֶ ֲעֵרי.ֵחן.ְוַתֲחנּוִנים,.ּבְ ים,.ׁשַ ְקדֹוׁשִ

ים. ִדְבֵרי.ַתֲחנּוִנים.ְוִרּצּוִיים.ּוִפּיּוִסים.ֲחָדׁשִ יָחִתי.ְלָפֶניָך.ּבְ ל.ׂשִ ּכָ

ֶניָך.ְיהָֹוה. ִים.נֹוַכח.ּפָ י.ַכּמַ ּפְֹך.ִלּבִ ה.ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן.ׁשֶ ַעם,.ּבְ ָכל.ּפַ ּבְ

ה.ֲאִני.ָצִריְך.ְלַהְתִחיל. ּמָ .ֶאת.ְלָבִבי,.ּכַ ה.ָיַדְעּתָ י.ַאּתָ ָכל.ֵעת..ּכִ ּבְ

ַמר. ּבְ ְוִלְבּכֹות. ְלָפֶניָך,. ן. ּוְלִהְתַחּנֵ ֵלל. ּוְלִהְתּפַ ְוִלְזעֹק. ִלְצעֹק.

ְכלֹות. ּבִ ְלָפֶניָך. ַח. ּשֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְלָפֶניָך,. ִים. ַכּמַ י. ִלּבִ ּפְֹך. ְוִלׁשְ ֶנֶפׁש.

ַעל. ָפֶניָך. ִמּלְ ׁש. ְלַבּקֵ ֱאֶמת,. ּבֶ ֶנֶפׁש. ְמִסיַרת. ּבִ ׁש,. ַמּמָ ֶפׁש. ַהּנֶ

יִתי.ְמֹאד. ִהְרּבֵ ִעים.ׁשֶ ׁשָ ל.ַהֲחָשִאים.ְוָהֲעֹונֹות.ְוַהּפְ י,.ַעל.ּכָ ַנְפׁשִ

ה.ָכל. ּדֶ ר,.ֶאּדַ ה..ָמה.ֲאַדּבֵ ָך,.ֵמעֹוִדי.ַעד.ַהּיֹום.ַהּזֶ ִלְפׁשַֹע.ֶנְגּדֶ

ְמָעה. י.ַמִים.ְוֵעיִני.ְמקֹור.ּדִ ן.רֹאׁשִ י..ִמי.ִיּתֵ נֹוַתי.ַעל.ַמר.ַנְפׁשִ ׁשְ

י. ְלַנְפׁשִ י. ַמְלּתִ ּגָ ר. ֲאׁשֶ י. ַנְפׁשִ ַמר. ַעל. ָוַלְיָלה.. יֹוָמם. ה. ְוֶאְבּכֶ

י. ָמַרְדּתִ עֹוֵבר,. ֵצל. ּכְ ָהעֹוֶבֶרת. ה. ַקּלָ ֲאָוה. ּתַ ִביל. ׁשְ ּבִ ם,. ִחּנָ ּבְ

ַמה. י. ְדּתִ ְוִאּבַ אִתי. ּבָ ֶ ּשׁ ְלַמה. ּוָבאִתי. י,. ָמַרְדּתִ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ָך. ֶנְגּדְ

י. ִלּבִ י. ִלּבִ יִתי,. ָעׂשִ י,.אֹוי.ֶמה. ַנְפׁשִ ְוַעל. ָעַלי. י..אֹוָיה. ְדּתִ ִאּבַ ֶ ּשׁ

ַעל.ַחְלֵליֶהם,.ֵמַעי.ֵמַעי.ַעל.ַחְלֵליֶהם..אֹוי.ַוֲאבֹוי,.ָמה.אֹוַמר.

ָבר. ים.ּכְ ק,.לּוֵלא.ַרֲחֶמיָך.ַוֲחָסֶדיָך.ָהַרּבִ ר.ַמה.ֶאְצַשּדָ ָמה.ֲאַדּבֵ

ָאז. ֲעׁשּוָעי. ׁשַ תֹוָרְתָך. לּוֵלי. ִליְצָלן,. ַרֲחָמָנא. ָהָיה. ֶ ּשׁ ַמה. ָהָיה.

י.ְבָעְנִיי: ָאַבְדּתִ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִפּלֹות.ְלִהְתּבֹוְדדּות ּתְ

. ..שנ..

ּבּוִרים. יַע.ָעַלי.ּדִ ּפִ ׁשְ ּתַ אִתי.ְלָפֶניָך.ָמֵלא.ַרֲחִמים,.ׁשֶ ן ּבָ ַעל־ּכֵ

ֹאֶפן. ּבְ דֹוׁש,. ַהּקָ ּבּור. ַהּדִ קֹור. ִמּמְ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ֲחָדׁשִ

ִדְבֵרי.ֵחן. ָכל.ֵעת.ּבְ יִחי.ְלָפֶניָך.ּבְ ל.ׂשִ ּפְֹך.ּכָ ה.ִלׁשְ ה.ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

אֹוְתָך,. ס. ּוְלַפּיֵ ְלַרּצֹות. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ְוַתֲחנּוִנים.

ֵאֵלְך. יָך. ֻחּקֶ ּבְ ר. ֲאׁשֶ ים,.ֵאת. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ּבְ ה. ֵמַעּתָ ה. ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ

ָעְברּו. ׁשֶ ָיַמי. ׁש. ְלַחּדֵ ה. ֵמַעּתָ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹמר.. ֶאׁשְ ִמְצֹוֶתיָך. ְוֶאת.

ח,.ְולֹא.ָאׁשּוב.עֹוד.ְלִכְסָלה..ָעְזֵרִני.ָמֵלא. ְך.ַוֲאֵפָלה.ְמֻנּדָ ֹחשֶׁ ּבְ

יֵעִני.ָמֵלא.ְיׁשּועֹות: ַרֲחִמים,.הֹוׁשִ

ִמימּות. ֶדֶרְך.ָהֱאֶמת.ְוַהּתְ י.ּבְ ְכִלי.ְוַדְעּתִ ח ֶאת.ֵעיֵני.ׂשִ ְוִתְפּתַ

ָהֱאֶמת. ֶרְך. ַהּדֶ ֵהיֵשב. ֵליַדע. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ י,. ָהֲאִמּתִ

ּיֹות,. ַוֲאִמּתִ ָנאֹות. ִפּלֹות. ּתְ ֵמַהּתֹורֹות,. ַלֲעׂשֹות. ֵאיְך. כֹון,. ְוַהּנָ

ּלּו.ֵאּלּו. ר.ּגִ ים,.ֲאׁשֶ ּיִ יִקים.ָהֲאִמּתִ ּדִ ְרצֹוְנָך.ְוִכְרצֹון.ְיֵרֶאיָך.ַהּצַ ּכִ

דֹוִלים. ּגְ ֲעׁשּוִעים. ׁשַ ֲעלּו. ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ עֹוָלם.. ּבָ תֹוָרה. י. ַהִחּדּוׁשֵ

יֵבִני. ּוְתׁשִ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ֱאֶמת. ּבֶ ַרֲחֶמיָך. עֹוֵרר. ּתְ ׁשֶ ַעד. ְלָפֶניָך,.

ל. ׁשֶ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָנָתם. ּוָ ּכַ ן. ְלַכּוֵ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָעְזֵרִני. ֱאֶמת.. ּבֶ ֵאֶליָך.

ִסְפֵריֶהם. ּבְ ֶאְלמֹוד. ׁשֶ ָמקֹום. ָכל. ּבְ ים. ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים. ּדִ ַהּצַ

ָבִרים. ל.ַהּדְ ִפּלֹות.ָנאֹות.ּוְקדֹוׁשֹות.ַעל.ּכָ ר.ּתְ ים,.ּוְלַסּדֵ דֹוׁשִ ַהּקְ

ה. ֶאְזּכֶ ֱאֶמת,.ׁשֶ ים.ּבֶ דֹוׁשִ ִדְבֵריֶהם.ַהּקְ ִזים.ּבְ ֱאָמִרים.ְוַהְמֻרּמָ ַהּנֶ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִפּלֹות.ְלִהְתּבֹוְדדּותִהׁשְ ּתְ

. ..שנא..

ל. יִחי.ְלָפֶניָך.ַעל־ְיֵדי.ּכָ ּפְֹך.ׂשִ ה.ִלׁשְ יַע.ָלֶהם.ְמֵהָרה..ְוֶאְזּכֶ ְלַהּגִ

ה.ֵליֵלְך. עֹוָלם..ְוֶאְזּכֶ ים.ּבָ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ּדִ ּלּו.ַהּצַ ּגִ ּתֹוָרה.ְותֹוָרה.ׁשֶ

ֵליֵלְך. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ תֹוָרָתם,. ְבֵרי. ּדִ ל. ּכָ ִעם. ֱאֶמת. ּבֶ ֲעבֹוָדְתָך. ּבַ

י.תֹוָרה.ַאַחת,.ּוְלַהְפִציר. י.ִחּדּוׁשֵ ֶדֶרְך.ַהּקֶֹדׁש.ֵאיֶזה.ְזַמן.ַעל.ּפִ ּבְ

ַעד. ַמן,. ַהּזְ אֹותֹו. ָכל. ּבְ ְלָפֶניָך. ְוָלׂשּוַח. ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ יר. ּוְלַהְעּתִ

אֹוָתּה.ַהּתֹוָרה. ֱאָמָרה.ּבְ יג.ָהֲעבֹוָדה.ַהּנֶ יַע.ּוְלַהּשִׂ ה.ְלַהּגִ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ָכל. ל.ֲעבֹוָדִתי.ּבְ ם,.ְוִתְהֶיה.ּכָ ֱאַמר.ׁשָ ל.ַהּנֶ ֱאֶמת.ֵאת.ּכָ ם.ּבֶ ְלַקּיֵ

ה. ֶאְזּכֶ ְך. ּכַ ְוַאַחר. י.אֹוָתּה.ַהּתֹוָרה.. ּפִ ַמן.ַעל. ְוַהּזְ אֹוָתּה.ָהֵעת.

ה.ֵליֵלְך. ֶאְזּכֶ י.תֹוָרה.ֲאֶחֶרת,.ַעד.ׁשֶ ם.ִעם.ִחּדּוׁשֵ ֵליֵלְך.ְזַמן.ְמֻסּיָ

ֱאֶמת,. ָנָתם.ּבֶ ּוָ ן.ּכַ עֹוָלם,.ּוְלַכּוֵ ּלּו.ּבָ ּגִ י.תֹורֹוָתם.ׁשֶ ל.ִחּדּוׁשֵ ִעם.ּכָ

ְמֹאד. ְמֹאד. ה. ִמּזֶ ָרחֹוק. ֲאִני. ְוִאם. ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ ָמם. ְלַקּיְ ְוִלְזּכֹות.

ל. ֵלא.ּכָ ִיּפָ ָך.לֹא. י.ִמּמְ ּכִ ָבר.ָרחֹוק,. ּדָ ֵעיֶניָך.ֵאין.ׁשּום. ּבְ ה,. ַעּתָ

ה. עֹׂשֶ ה. ְוַאּתָ ה. ְמִזּמָ ָך. ִמּמְ ֵצר. ִיּבָ ְולֹא. ּתּוָכל. ּכֹל. ֵהן. ָבר,. ּדָ

ר.לֹא.ַנֲעׂשּו.ֵמעֹוָלם: ָכל.ֵעת.ֲאׁשֶ ֲחָדׁשֹות.ּבְ

ה.ֵאין.ִלי.ׁשּום.ּכַֹח. י.ַעּתָ יֵעִני,.ּכִ יֵעִני.הֹוׁשִ ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני,.הֹוׁשִ

זֹוֶכה. ֵאיִני. ֶזה. ְוַגם. ְלַרֲחֶמיָך,. י. ּפַ ּכַ שַֹח. ִלׁשְ ִאם. י. ּכִ

ָכל.ֵעת.ִליׁשּוָעְתָך. ה.ּבְ ה.ַוֲאַצּפֶ ָראּוי,.ַרק.ֵמָרחֹוק.ֲאַקּוֶ ֱאֶמת.ּכָ ּבֶ

ֵאין. י. ּכִ י,. ִעּמִ ה. ֲעׂשֵ ֵעיֶניָך. ּבְ ַהּשֹוב. ה. ְוַאּתָ ֱאֶמת.. ּבֶ ֵלָמה. ְ ַהּשׁ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִפּלֹות.ְלִהְתּבֹוְדדּות ּתְ

. ..שנב..

ֶדֶרְך. ּוְבֵאיֶזה. ר,. ַדּבֵ ּלְ ּוַמה. ר. ְלַדּבֵ ֵאיְך. ָמה,. ַעד. יֹוֵדַע. י. ִאּתִ

ִעְנָין. ּוְבֵאיֶזה. ָפֶניָך.. ִמּלְ י. ּתִ ַקׁשְ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה. ְלָכל. יַע. ְלַהּגִ ה. ֶאְזּכֶ

י. ְלִלּבִ ְך. ּיָ ַ ַהּשׁ ֵעת. ָכל. ּבְ ית. ּיִ ָהֲאִמּתִ ה. ֻקּדָ ַהּנְ ִלְמצֹא. ה. ֶאְזּכֶ

ֵעת. ָכל. ּבְ ְלִהְתַנֵהג. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ָעה,. ָ ְוַהּשׁ ָהֵעת. אֹוָתּה. ּבְ

יָחה. ית.ְוׂשִ ּיִ ה.ֲאִמּתִ ִפּלָ ר.ּתְ ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב,.ּוְלַסּדֵ ָעה.ּכִ ּוְבָכל.ׁשָ

ית. ּיִ ָהֲאִמּתִ ה. ֻקּדָ ְלַהּנְ ֱאֶמת. ּבֶ ַעְצִמי. ר. ֵ ּוְלַקּשׁ ְלָפֶניָך,. ָנָאה.

ה.ָלׁשּוב.ֵאֶליָך.ְוִלְהיֹות. ֶאְזּכֶ ֹאֶפן.ׁשֶ ֵעת.ַהּזֹאת,.ּבְ י.ּבָ ְך.ְלִלּבִ ּיָ ַ ַהּשׁ

ִמיד: ֱאֶמת.ּתָ ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב.ּבֶ ּכִ

יָחה. ה.ְוׂשִ ְתִפּלָ ֵצִני.ּבִ ֵקִני.ְוַאּמְ יץ,.ַחּזְ ָיִחיד ַקְדמֹון,.ָחָזק.ְוַאּמִ

ֶתָך.. ִהּלָ יד.ּתְ ח.ּוִפי.ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי.ּתִ ְלָפֶניָך.ָתִמיד..ֲאדָֹני.ׂשְ

ָלֵאל. אֹוִחיָלה. ֵדִני.. ַלּמְ ֶשיָך. ּפָ ּוִמׁשְ ְיהָֹוה. ָנא. ְרֵצה. י. ּפִ ִנְדבֹות.

ָעם. ְקַהל. ּבִ ר. ֲאׁשֶ ָלׁשֹון.. ַמֲעֵנה. ּנּו. ִמּמֶ ֲאָלה. ֶאׁשְ ָפָניו. ה. ֲאַחּלֶ

ְלָאָדם. ִמְפָעָליו.. ּוְבַעד. ֲעִדי. ּבַ ְרָננֹות. יָעה. ַאּבִ ֻעּזֹו. יָרה. ָאׁשִ

ר,.ֲהִביֵנִני. ֲאַדּבֵ ֶ ַמַעְרֵכי־ֵלב.ּוֵמיהָֹוה.ַמֲעֵנה.ָלׁשֹון..הֹוֵרִני.ַמה.ּשׁ

ְרֵכי. ּדַ ֱאֶמת. ּבֶ ֵדִני. ַלּמְ ְלַרצֹוְתָך,. ֵאיְך. ַאל,.הֹוִדיֵעִני. ֶאׁשְ ֶ ּשׁ ַמה.

ָלׁשֹון. ּבְ ָהַרֲחִמים,. ַעל. ּבַ ָך. ִעּמְ יָחה. ְוַהּשִׂ ַהִהְתּבֹוְדדּות.

ר. ְיַדּבֵ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ָתִמיד. ְלָפֶניָך. יָחִתי. ׂשִ ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ ּבֹו,. ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

אֹוְתָך. ַח. ְלַנּצֵ ה. ֶאְזּכֶ ֶדֶרְך. ֵאיֶזה. ּבְ הֹוֵרִני. ֵרֵעהּו.. ֶאל. ִאיׁש.



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִפּלֹות.ְלִהְתּבֹוְדדּותִהׁשְ ּתְ

. ..שנג..

ְלָפֶניָך. ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ ְוַתֲחִזיֵרנּו. ֵאֵלינּו. ֶניָך. ּפָ יב. ׁשִ ּתָ ׁשֶ

ַח.אֹוְתָך,. ה.ְלַנּצֵ ְזּכֶ ּנִ ה.ְרצֹוְנָך.ׁשֶ ּזֶ יָת.ָלנּו.ׁשֶ ּלִ י.ְכָבר.ּגִ ֱאֶמת..ּכִ ּבֶ

ִחין. ַנּצְ ּמְ רּו.ְלִמי.ׁשֶ ָאְמרּו.ַרּבֹוֵתינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.ַזּמְ מֹו.ׁשֶ ּכְ

ל. יַע.ָעַלי.ְוַעל.ּכָ ּפִ ֶניָך.ְוַתׁשְ עֹוְררּו.ַרֲחֶמיָך.ַעל.ּבָ ֵמַח..ּיֵ אֹותֹו.ְוׂשָ

ְלָפֶניָך,. יָחָתם. ׂשִ ְלָפֵרׁש. ְוחֹוְתִרים. ִעים. ְעּגְ ּוִמְתּגַ ַהֲחֵפִצים.

ר.ַעל־ ָרה.ִמיֵני.ִזְמָרה,.ֲאׁשֶ ִכים.ֵמֲעׂשָ ְמׁשָ ים.ַהּנִ ּבּוִרים.ְקדֹוׁשִ ּדִ

ְבֵרי. ים'.ִמּדִ ִהּלִ לֹום,.ֵסֶפר.'ּתְ ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ּדָ ר. ָיָדם.ִחּבֵ

. ָיַדְעּתָ ה. י.ַאּתָ ּכִ ָכל.ֵעת.. ַפְך.ְלָפֶניָך.ּבְ ָ ּשׁ ים.ׁשֶ דֹוׁשִ יָחתֹו.ַהּקְ ׂשִ

ָרה.ִמיֵני.ִזְמָרה,.ַרק. ל.ָהֲעׂשָ ֶרְך.ׁשֶ י.ֵאין.ֲאַנְחנּו.יֹוְדִעים.ׁשּום.ּדֶ ּכִ

ּוְבכַֹח. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ּוְזכּות. כַֹח. ּבְ ְבשּוִחים. ָאנּו.

יחֹות. ְוׂשִ ּוְתִפּלֹות. חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות. ׁשִ רּו. ּדְ ּסִ ׁשֶ יִקים. ּדִ ַהּצַ ל. ּכָ

ַתְכִלית. ּבְ ָרה.ִמיֵני.ִזְמָרה. ל.ָהֲעׂשָ יג.ּכָ כּו.ְלַהּשִׂ ּזָ ְלָפֶניָך,.ַעד.ׁשֶ

ַהֲחֵפִצים. ְוָכל. ָאנִֹכי. ם. ּגַ י. ַעְנּתִ ִנׁשְ ְלַבד. כָֹחם. ּבְ ֵלמּות,. ְ ַהּשׁ

ּבּוִרים. ּדִ ר. ְלַדּבֵ ֲאַנְחנּו. ם. ּגַ ה. ִנְזּכֶ ׁשֶ ְלָפֶניָך,. יָחָתם. ׂשִ ְלָפֵרׁש.

ִזְמָרה,. ָרה.ִמיֵני. ִכים.ֵמֲעׂשָ ְמׁשָ ַהּנִ ְרצֹוְנָך. ּכִ ים. ּיִ ים.ֲאִמּתִ ְקדֹוׁשִ

ָכל.ֵעת. יָחֵתנּו.ְלָפֶניָך.ָתִמיד.ּבְ ל.ׂשִ ה.ּוְלָפֵרׁש.ּכָ ל.ַהְרּבֵ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ָכל. ַח.אֹוְתָך.ּבְ ה.ַעל־ָיָדם.ְלַנּצֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן.ׁשֶ ֵלם..ּבְ ֱאֶמת.ּוְבֵלב.ׁשָ ּבֶ

ֵאין. ֵלָמה.ׁשֶ ְתִחיל.ְוִתְגֹמר.ְמֵהָרה.ְלָגֳאֵלנּו.ְגאּוָלה.ׁשְ ּתַ ֵעת,.ׁשֶ

ְכָלל.ּוִבְפָרש,. מֹון,.ּבִ ֶפׁש.ְוַהּגּוף.ְוַהּמָ ת.ַהּנֶ ֻאּלַ לּות,.ּגְ ַאֲחֶריָה.ּגָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִפּלֹות.ְלִהְתּבֹוְדדּות ּתְ

. ..שנד..

ָתִמיד,. ֵעיֶניָך. ּבְ ַהּשֹוב. ְוַלֲעׂשֹות. ְלַגְמֵרי. ֵמַרע. ָלסּור. ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ְוַלֲעלֹות. ֱאֶמת,. ּבֶ ְתָך. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְקבּוִעים. ְוִלְהיֹות.

ֱאֶמת..ִיְהיּו. ְרצֹוְנָך.ַהּשֹוב.ּבֶ דֹוָלה.ּכִ ה.ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ְרָגא.ְלַדְרָגא.ּבִ ִמּדַ

י.ְלָפֶניָך.ְיהָֹוה.צּוִרי.ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון.ִאְמֵרי־ִפי.ְוֶהְגיֹון.ִלּבִ



מֹו ָנֶאה לֹו ֶזה ְשׁ

ֵסֶפר
ָלִלי ּקּון ַהְכּ ִתּ

ִלּקּוֵשי.מֹוֲהַר"ן.ח"א.כש. ְמבָֹאר.ּבְ ִרית.)ּכַ ּקּון.ַהּבְ הּוא ּתִ
ּקּון.ְלִמְקֵרה.ַלְיָלה.ַחס. אֹות.ד(..ְוהּוא.ּתִ

ִמְזמֹוֵרי. ָרה. ָהֲעׂשָ ֵאּלּו. לֹוַמר. לֹום,. ְוׁשָ

הֹוִציאֹו. לֹו.. ָרה. ּקָ ׁשֶ ַהּיֹום. אֹותֹו. ּבְ ים. ִהּלִ ּתְ

נּו. ּלּוי,.ֲאדֹוֵננּו.מֹוֵרנּו.ְוַרּבֵ ֵמַהֶהְעֵלם.ֶאל.ַהּגִ

יק.ְיסֹוד.עֹוָלם,.ַנַחל.נֹוֵבַע.ְמקֹור. ַהָקדֹוׁש.ַצּדִ

ְמָחה,.ַנ. ן.ׂשִ ן.ֵפיֶגא.ּבֶ נּו.ַנְחָמן.ּבֶ ָחְכָמה,.ַרּבֵ

ְוָקדֹוׁש. יק. ַצּדִ ֵזֶכר. ֵמאּוָמן. ַנְחָמן. ַנְחָמ. ַנְח.

ִלְבָרָכה,.ְזכּותֹו.ָיֵגן.ָעֵלינּו.ָאֵמן:



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ ָמה ַהְקּדָ

. ..שנו..

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ
ָמה ַהְקּדָ

ּקּון.ְלִמְקֵרה.ַלְיָלה.ַרֲחָמָנא. ְנָיָנא",.ּתִ ִסיָמן צ"ב."ִלּקּוֵשי.ּתִ ּבְ

ִסיָמן. ְמבָֹאר.ּבְ ים.ּכַ ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ִלְצָלן.לֹוַמר.ֲעׂשָ

ים. ִהּלִ יְשל.ִמְזמֹוֵרי.ּתְ ָרה.ַקּפִ ֵאּלּו.ֵהם.ָהֲעׂשָ ר"ה.ְוכּו'..ְוַדע.ׁשֶ

ה.ָאַמר.הּוא.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ַהּתֹוָרה. ְתִחּלָ י.ּבִ ע.ָאִחי,.ּכִ ְוכּו'..ּדַ

ָהִראׁשֹון. ֶפר. ּסֵ ּבַ ס. ְדּפַ ּנִ ּכַ ַלְיָלה. ְלִמְקֵרה. ּקּון. ּתִ ְתֶחֶלת. ַהּמַ

ָהִייִתי. לֹא. ְלַגּלֹוָתּה. ִהְתִחיל. ׁשֶ ֵעת. ּבְ ה. ּוִבְתִחּלָ ר"ה,. ִסיָמן. ּבְ

ִני.ּוָבאִתי.ֶאְצלֹו.ָסמּוְך.ְמֹאד. ִזּכַ ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ְלָפָניו.ָאז,.ַאְך.ַהּשׁ

מֹו. ׁשְ ּבִ ֶאָחד. ִלי. ר. ְוִסּפֵ ְלַגּלֹוָתּה. ִהְתִחיל. ׁשֶ ָהֵעת. ְלאֹוָתּה.

ְך,. דֹוׁש,.ּוְבתֹוְך.ּכָ יו.ַהּקָ ָמָעּה.ִמּפִ ְ ּשׁ ִפי.ַמה.ׁשֶ "ל.ּכְ ַהּתֹוָרה.ַהּנַ

"ל,. מֹו.ַהּתֹוָרה.ַהּנַ ׁשְ ּבִ י.ַאֵחר. י.ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָעה. ָ אֹוָתּה.ַהּשׁ ּבְ

ְוָחַזר. ה. ִמּזֶ ִעּמֹו. י. ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ב. ִסּבֵ ְך. ּכָ תֹוְך. ּבְ

"ל. ִסיָמן.ר"ה.ַהּנַ ָבר.ּבְ ס.ּכְ ְדּפַ ּנִ ִקּצּור.ּכַ ַוֲאָמָרּה.ְלָפַני.ּבְ

יְשַלְך. ה.ָאז.ֵאיֶזה.ַקּפִ ּלָ ה.ַהּתֹוָרה.לֹא.ּגִ ּלָ ּגִ ּוְבאֹוָתּה ָהֵעת.ׁשֶ

יְשַלְך. ַקּפִ ָרה. ֲעׂשָ לֹוַמר. ְסָתם. ָאַמר. ַרק. לֹוַמר,.



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ָמהּתִ ַהְקּדָ

. ..שנז..

ָאַמר,. ׁשֶ ָאז. דֹוׁש. ַהּקָ יו. ִמּפִ י. ַמְעּתִ ְוׁשָ "ל,. ַהּנַ ְלִתּקּון. ים. ִהּלִ ּתְ

ים. ִהּלִ ּתְ יְשַלְך. ַקּפִ ָרה. ֲעׂשָ ֵהם. ֵאיֶזה. ְלַגּלֹות. ָראּוי. ָהָיה. ׁשֶ

ים. ִהּלִ ּתְ יְשל. ַקּפִ ָרה. ֲעׂשָ ֵהם. ׁשֶ ֵאיֶזה. ַאְך. לֹוַמר,. ִריִכין. ּצְ ׁשֶ

ים.ֵאיֶזה. ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ל.ֲעׂשָ י.ּכָ ּקּון.ָלֶזה,.ּכִ ּיֹאְמרּו.ֵהם.ּתִ ׁשֶ

"ל.. ּקּון.ְלַהּנַ ֵהם.ּתִ ָרה.ִמיֵני.ְנִגיָנה.ׁשֶ ֶנֶגד.ֲעׂשָ ם,.ֵהם.ּכְ ּלָ ֵהם,.ּכֻ ׁשֶ

ּקּון. ּתִ ׁשֶ ה,. ְתִחּלָ ּבִ ָאַמר. "ל. ַהּנַ ַהּתֹוָרה. ה. ּלָ ּגִ ׁשֶ ֵעת. ּבְ ְוָאז.

ְך. ְוַאַחר־ּכָ ְקֶוה,. ּמִ ּבַ ִלְשּבֹל. ִריִכין. ּצְ ׁשֶ ְקֶוה,. ַהּמִ ָהִראׁשֹון.הּוא.

"ל. ּנַ ים.ּכַ ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ "ל.לֹוַמר.ֲעׂשָ ּקּון.ַהּנַ ה.ַהּתִ ּלָ ּגִ

אֹותֹו. ּבְ ִלְשּבֹל. ְמֹאד. ֵהר. ִלּזָ ִריִכין. ּצְ ׁשֶ ָאַמר. ַאַחת. ַעם. ּפַ ם  ּגַ

י.ָשהֹור,.ַוֲאִפּלּו.ִאם.לֹא.יּוַכל. ְלּתִ ְהֶיה.ָהָאָדם.ּבִ ּיִ ַהּיֹום.ׁשֶ

אֹותֹו.ַהּיֹום.ֲאִפּלּו.ִלְפנֹות. ִנים.ִיְשּבֹל.ּבְ ל־ּפָ ּבֶֹקר,.ַעל־ּכָ ִלְשּבֹל.ּבַ

ן. ְיָקא..)ְוַעּיֵ אֹותֹו.ַהּיֹום.ּדַ ֵהר.ְמֹאד.ִלְשּבֹל.ּבְ י.ְצִריִכין.ִלּזָ ֶעֶרב.ּכִ

ן. ד.ְוכּו'.ַעּיֵ ֶכף.ּוִמּיָ ּשֹוב.ְמֹאד.ִלְשּבֹל.ּתֵ ָאַמר,.ׁשֶ ּיֹות.ׁשֶ סֹוף.ִסּפּוֵרי.ַמֲעׂשִ ּבְ

ּוַמה. ִנים,. ׁשָ ע. ְלַאְרּבַ ָקרֹוב. ָעְברּו. ׁשֶ ַאַחר. ְך. ַאַחר־ּכָ ם(.. ׁשָ

ּוְכָבר. ר,. ְלַסּפֵ ְיִריעֹות. ִרְבבֹות. ִיְקְצרּו. ִנים. ָ ַהּשׁ ֵאּלּו. ּבְ ָעַבר. ֶ ּשׁ

. ְרּגְ ְמּבֶ ּנּו,.ּוְכָבר.ָחַזר.ִמּלֶ ק.ִמּמֶ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ּלֹו.ׁשֶ ָהָיה.לֹו.ַהחֹוַלַאת.ׁשֶ

ְלָפָניו. ָעַמְדנּו. ַוֲאַנְחנּו. תֹו. ִמּשָ ַכב.ַעל. ׁשָ ֹחֶרף. ּבַ ַאַחת. ַעם  ּפַ

ֵהם. ים.ׁשֶ ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ר.ֵמִעְנַין.ָהֲעׂשָ ְוִהְתִחיל.ְלַדּבֵ
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סּוִקים. ַהּפְ ָיר. ַהּנְ ַעל. ִלְכּתֹב. ָעַלי. ה. ִצּוָ ְוָאז. "ל,. ְלַהּנַ ּקּון. ּתִ

"ל,. ְלַהּנַ ּקּון. ּתִ ֵהם. ׁשֶ ְנִגיָנה. ִמיֵני. ָרה. ָהֲעׂשָ ֶהם. ּבָ ז. ֻרּמָ ּמְ ׁשֶ

סּוִקים. ַהּפְ ִלי. ה. ְוִגּלָ ֵאַלי,. ִיְקָרא. יו. ּוִמּפִ ִלְכּתֹב. י. ְבּתִ ְוָיׁשַ

ְנָיָנא".ִסיָמן. "ִלּקּוֵשי.ּתִ ִסים,.)ּבְ ר.ֵהם.ִנְדּפָ ֲאׁשֶ ֶפר.ּכַ ים.ַעל.ַהּסֵ ּוְכַתְבּתִ

ְפָרִשּיּות.ֵאיזֹו.ֵהם. ְרצֹונֹו.ְלַגּלֹות.ּבִ ְעּתֹו.ׁשֶ ה.ּדַ ּלָ "ל(,.ְוָאז.ּגִ צ"ב.ַהּנַ

ַהּיֹום,. אֹותֹו. ּבְ לֹוַמר. ִריִכים. ּצְ ׁשֶ ים. ִהּלִ ּתְ יְשל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ

ד.ַאַחר־ ִמּיָ ָזִכינּו,. ה.ָלנּו.ְולֹא. ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ים. ּוְמַצּפִ ְוָהִיינּו.עֹוְמִדים.

ת.ְוִהְזִמין. ּבָ ֵאיֶזה.ׁשַ ְך.ָהִייִתי.ֶאְצלֹו.ּבְ ְך.ָנַסְענּו.ֵמִאּתֹו.ְוַאַחר־ּכָ ּכָ

ָבר. ּכְ ׁשֶ דֹוׁש. ַהּקָ ָידֹו. ִתיַבת. ּכְ ֵעיַני. ּבְ ָרִאיִתי. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ִריִכין.לֹוַמר,.ַאְך. ּצְ ים,.ׁשֶ ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ם.ְלַעְצמֹו.ָהֲעׂשָ ָרׁשַ

ִלי.ְרׁשּותֹו,. ַעְצִמי.ּבְ ַתב.ָידֹו.ּבְ ח.ּכְ ֶאּקַ ֶרְך.ֶאֶרץ.ׁשֶ לֹא.ָהָיה.ִמּדֶ

י.ֵמֲחַמת.ֵאיַמת. ה,.ְולֹא.ָיכְֹלּתִ ַעל.ּפֶ ֹמִחי.ּבְ ְוָרִציִתי.ְלָתְפָסם.ּבְ

"ל. ַהּנַ ָידֹו. ַתב. ּכְ ּוָמָצאִתי. ְלַחְדרֹו. אִתי. ּבָ י. ּכִ יד,. ַיְקּפִ ן. ּפֶ י,. ַרּבִ

ת. ּבַ ׁשַ ּבְ ָהְיָתה. ַהּזֹאת. ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ י. )ּכִ ְרׁשּותֹו,. לֹא. ּבְ ּבֹו. י. ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ

ָיָצא. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. הּוא. ׁשֶ ָקָשן. ִלְפָרש. תק"ע. ַנת. ׁשְ ָקִלים. ׁשְ ת. ָרׁשַ ּפָ

י. ִנְכַנְסּתִ ְוָאז. ַהּתֹוָרה. ְקִריַאת. ֵעת. ּבְ ּלֹו. ׁשֶ דֹול. ַהּגָ ִית. ַלּבַ ְוִנְכַנס. ֵמַחְדרֹו.

ֵעת. ּבְ ִראׁשֹון. יֹום. ּבְ ְך. ְוַאַחר־ּכָ "ל(.. ַהּנַ ָידֹו. ַתב. ּכְ ְוָרִאיִתי. ַחְדרֹו. ּבְ

י. ַאְלּתִ י.ִעּמֹו.ְוׁשָ ְרּתִ ּבַ י.ְרׁשּות.ֵמִאּתֹו.ָלׁשּוב.ְלֵביִתי,.ּדִ ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ

ָבר.ֵהם. ּכְ י.ׁשֶ י.ָיַדְעּתִ "ל,.ּכִ יְשל.ַהּנַ ָרה.ַקּפִ ה.ִלי.ֲעׂשָ ַגּלֶ ּיְ ּנּו.ׁשֶ ִמּמֶ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ָמהּתִ ַהְקּדָ

. ..שנש..

ְהֶיה.ֵעת.ַאֵחר.ָלֶזה,. ּיִ "ל..ְולֹא.ָרָצה.ְוָאַמר.ׁשֶ ּנַ ִמים.ֶאְצלֹו.ּכַ ִנְרׁשָ

י.ֵמִאּתֹו. ְוָהַלְכּתִ

ֵביִתי. ָהִייִתי.ֲאִני.ּבְ ֵעת.ׁשֶ ְך ָסמּוְך.ְלאֹוָתּה.ָהֵעת.ּבְ ַאַחר־ּכָ

ים. ִהּלִ ּתְ יְשל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ ה. ּלָ ּגִ ָאז. ֶנעְמרֹוב,. ּבְ

עְמרֹוב,. ִלי.ִמּנֶ י.ַנְפּתָ ֶרְסַלב.ְוִלְפֵני.ֲחֵבִרי.ַרּבִ ֹפה.ּבְ ִלְפֵני.ָהַרב.ּדְ

ִעְנָין.ֶזה. ְך.ָאַמר.ָלֶהם,.ֱהיֹות.ּבְ ְוִיֵחד.אֹוָתם.ְלֵעדּות.ַעל.ֶזה.ְוָכּ

אי. ַוּדַ ּבְ ִדים. ִנְלּכָ לֹום(,. ְוׁשָ ַחס. ַלְיָלה. ִמְקֵרה. ִעְנַין. )ַהְינּו. דּוַע,. ַהּיָ

ְוֵתְדעּו. ְלֵעדּות.. ֶאְתֶכם. לֹוֵקַח. ֲאִני. ָהעֹוָלם,. ֶחְלֵקי. ה. לֹשָׁ ׁשְ

ים.מֹוִעיִלים.ְמֹאד.ְמֹאד.ְלִתּקּון. ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ֵאּלּו.ָהֲעׂשָ ׁשֶ

ְקֶרה.לֹו. ּיִ מּור.ּומֹוִעיל.ְמֹאד.ְמֹאד,.ְוֵיׁש.ִמי.ׁשֶ ּקּון.ּגָ ֶקִרי.ְוֵהם.ּתִ

ה.ַוֲעֵיפּות.אֹו. ה.אֹו.ַעל־ְיֵדי.ֻחְלׁשָ ִתּיָ ַעל־ְיֵדי.ִרּבּוי.ֲאִכיָלה.ּוׁשְ

מֹו. לּום,.)ְוהּוא.ּכְ ָראּוי,.ְוָכל.ֶזה.ֵאינֹו.ּכְ ֵאינֹו.ׁשֹוֵכב.ּכָ ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ

ַמְעָלה. ִמּלְ אֹותֹו. ֹוְמִרים. ּשׁ ׁשֶ ֵיׁש. ם. ּגַ ָנה(. ֵ ּשׁ ּבַ ין. ּתִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ינֹוק. ּתִ

ם. ּגַ ְוִנּצֹול.. אֹותֹו. ׁשֹוֵמר. ל. ּזָ ַהּמָ ׁשֶ אֹו. ְקֶרה,. ַהּמִ ִמן. ְוִנּצֹול.

נֹוֵפל. הּוא. ִאּלּו. ּכְ ֲחלֹום. ּבַ ָנה. ׁשֵ ּבְ ְלָהָאָדם. ִנְדֶמה. ִלְפָעִמים.

יִלין. ּצִ ּמַ ׁשֶ ַמִים. ָ ַהּשׁ ִמן. ֶזה. ם. ּגַ ָנתֹו,. ְ ִמּשׁ ִמְתעֹוֵרר. ְך. ְוַאַחר־ּכָ

לֹום,.ֵמֲחַמת.ִהְרהּוִרים,. ְקֶרה.לֹו.ַחס.ְוׁשָ ּיִ ה,.ַרק.ִמי.ׁשֶ אֹותֹו.ִמּזֶ

ָפִרים. ּסְ ּבַ ְמבָֹאר. ּכַ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְקִלּפֹות. ׁש. ַמּמָ ִנְבָרִאים. ה. ִמּזֶ
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ים. ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ אֹותֹו.ַהּיֹום.ֵאּלּו.ָהֲעׂשָ ּיֹאַמר.ּבְ ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ

ֶזה.ְמֹאד.ְמֹאד. ן.ּבָ אי.ְיַתּקֵ ַוּדַ ּבְ

ֶזה. ִעְנָין. ַעל. ַלֲעֹמד. ָרצּו. ׁשֶ דֹוִלים. ּגְ יִקים. ַצּדִ ה. ּמָ ְוַכּ ה  ְוַכּמָ

מּור,.ּוְקָצָתם.לֹא.ָיְדעּו. ּקּון.ּגָ עּו.ִלְמצֹא.ָלֶזה.ּתִ ְוִנְתַיּגְ

ּקּון. ִעְנַין.ּתִ ָלל.ַמהּו.ִעְנָין.ֶזה,.ּוְקָצָתם.ִהְתִחילּו.ֵליַדע.ְקָצת.ּבְ ּכְ

ְמרּו..ְוִלי. ֶזה.ְולֹא.ּגָ ֶאְמַצע.ָעְסָקם.ּבָ קּו.ְלעֹוָלָמם.ּבְ ּלְ ֶזה,.ְוִנְסּתַ

ְוִעְנַין. ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ ֶזה. ַעל. ַלֲעֹמד. ִכיִתי. ּזָ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָעַזר.

"ל.הּוא. ים.ַהּנַ ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ּקּון.ֶזה.ַעל־ְיֵדי.ֲאִמיַרת.ָהֲעׂשָ ּתִ

ְונֹוָרא. ִנְפָלא. ּקּון. ּתִ י.הּוא. ּכִ ִנְפָלא. ִחּדּוׁש. ְלַגְמֵרי. ָחָדׁש. ָבר. ּדָ

יֹאְמֵרם. ְך. ְוַאַחר־ּכָ ְקֶוה,. ַלּמִ ֵליֵלְך. ּיּוַכל. ׁשֶ ּוִמי. ְמֹאד.. ְמֹאד.

ר.ִלְשּבֹל. ִאי.ֶאְפׁשָ אי.ַמה.ּשֹוב,.ַאְך.ֲאִפּלּו.ִאם.הּוא.ָאנּוס.ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

ִאם. י־ֵכן. ַאף־ַעל־ּפִ ֶרְך,. ּדֶ ּבַ הּוא. ׁשֶ אֹו. חֹוֶלה. הּוא. ׁשֶ גֹון. ּכְ

דֹול.ְונֹוָרא.ְמֹאד..ְוִאם.יֹאְמֵרם. ּקּון.ּגָ י.ֵהם.ּתִ ֵרי.לֹו.ּכִ יֹאְמֵרם.ַאׁשְ

ַעְצָמּה. ּבְ ָהֲאִמיָרה. ם. ּגַ ַאְך. שֹוב,. ַמה. אי. ַוּדַ ּבְ ָראּוי. ּכָ ָנה. ַכּוָ ּבְ

ל.ְמֹאד. ְמֻסּגָ

ָתָמא. ִריַאת.ָהעֹוָלם..ִמּסְ י.לֹא.נֹוַדע.זֹאת.ִמּיֹום.ּבְ ְוָאַמר: ּכִ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ַאְך. ְלַגְמֵרי,. זֹאת. ל. ְלַבּשֵ רֹוֶצה. ָהִייִתי.

י. ר.ּכִ ִמּיּות.ִאי.ֶאְפׁשָ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות,.ּבְ ִמּיּות.ְולֹא.ּבְ ַגׁשְ זֹאת.לֹא.ּבְ
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ָהָאָדם. ֵני. ּבְ ָלִלּיּות. ּכְ ל. ׁשֶ ַבע. ַהּשֶ ּנֹות. ּוְלׁשַ ל. ְלַבּשֵ ָצִריְך. ָהָיה.

נּו.ָעָליו. ה.ַרּבֵ י.ֲאִפּלּו.ֹמשֶׁ ר,.ּכִ ִאי.ֶאְפׁשָ ָבר.ׁשֶ ְתִמידּות.ְוֶזה.ּדָ ּבִ

ּוְבָדָבר. ָעה. ׁשָ ְלִפי. ַרק. ָהָיה. ַבע. ַהּשֶ ל. ּשֵ ּבִ ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא,. לֹום. ָ ַהּשׁ

ָהָיה. ן.ְוַכּיֹוֵצא.ׁשֶ ְרּדֵ ִקיַעת.ַהּיַ גֹון.ְקִריַעת.ַים.סּוף.אֹו.ּבְ ָרִשי,.ּכְ ּפְ

י. ֵני־ָאָדם,.ּכִ ָלִלּיּות.ּבְ ל.ּכְ ַבע.ׁשֶ ל.ַהּשֶ ָעה,.ֲאָבל.ְלַבּשֵ ַרק.ְלִפי.ׁשָ

ְוַגם. ַבע.ֶאְצלֹו,. ַהּשֶ ּנֹות. ּוְלׁשַ ל. ְלַבּשֵ ֶהְכֵרַח. ּבְ ְוֶאָחד. ל.ֶאָחד. ּכָ

ר,. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ָבר. ּדָ ְוֶזה. ִמיד,. ּתָ ַבע. ַהּשֶ ּנֹות. ּוְלׁשַ ל. ְלַבּשֵ ָצִריְך.

ָבר. יְשל.ֵהם.ּדָ ָרה.ַקּפִ ר.ְוכּו'..ַאְך.ָהֲעׂשָ רּוָחִנּיּות.ִאי.ֶאְפׁשָ ְוַגם.ּבְ

ִנְפָלא.ְוָיָקר.ּומֹוִעיל.ְמֹאד.

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהְבָטַחת ַרֵבּ

ִמי. קּותֹו,. ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר. ֲאַזי. ָיָמיו,. ִיְמְלאּו. י. ּכִ ם. ּגַ ׁשֶ ָאַמר, 

יְשל. ָרה.ַקּפִ ם.ֵאּלּו.ָהֲעׂשָ בֹוא.ַעל.ִקְברֹו.ְויֹאַמר.ׁשָ ּיָ ׁשֶ

ְדלּו. רּוָשה.ִלְצָדָקה.)ֲעבּורֹו(,.ֲאִפּלּו.ִאם.ּגָ ן.ּפְ "ל,.ְוִיּתֵ ים.ַהּנַ ִהּלִ ּתְ

ץ. לֹום,.ֲאַזי.ֶאְתַאּמֵ ְוָעְצמּו.ֲעוֹונֹוָתיו.ַוֲחָשָאיו.ְמֹאד.ְמֹאד.ַחס.ְוׁשָ

ָחָזק. ַוֲאִני. ְוכּו'.. נֹו. ּוְלַתּקְ יעֹו. ְלהֹוׁשִ ְוָלרַֹחב. ָלֹאֶרְך. ל. ּדֵ ּתַ ְוֶאׁשְ

ֵאּלּו. ׁשֶ יֹוֵתר,. ּבְ ָחָזק. ֲאִני. ֶזה. ּבָ ַאְך. י,. ּלִ ׁשֶ ָבִרים. ַהּדְ ָכל. ּבְ ְמֹאד.

ָרה. ָהֲעׂשָ ֵהן. ְוֵאּלּו. ְמֹאד.. ְמֹאד. מֹוִעיִלים. יְשל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ

צ',  ע"ז,  נ"ט,  מ"ב,  מ"א,  ל"ב,  ט"ז,  ים:. ִהּלִ ּתְ יְשל. ַקּפִ

ָעִמים. ה.ּפְ ּמָ סּו.ּכַ ָבר.ִנְדּפְ ר.ּכְ ֲאׁשֶ ק"ה, קל"ז, ק"נ,.ּכַ
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ים ִהּלִ ְיִהי ָרצֹון קֶֹדם ֲאִמיַרת ּתְ

ת ְויו"ט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹו( ָבּ ַשׁ )ְבּ

ָדִוד. ָפֶניָך.ְיָי.ֱאלֵֹהינּו.ְואלֵֹהי.ֲאבֹוֵתינּו,.ַהּבֹוֵחר.ְבּ ְיִהי ָרצֹון.ִמְלּ

חֹות,. ָבּ ְוִתְשׁ ירֹות. ִשׁ ְבּ ְוַהּבֹוֵחר. ַאֲחָריו,. ּוְבַזְרעֹו. ַעְבּדֹו.

ִאּלּו. ֶאְקָרא,.ְכּ ים.ֶשׁ ִהִלּ ַרֲחִמים.ֶאל.ְקִריַאת.ִמְזמֹוֵרי.ְתּ ֶפן.ְבּ ֵתּ ֶשׁ

ָעֵלינּו.. ָיֵגן. ְזכּותֹו. ַעְצמֹו. ְבּ לֹום. ׁ ַהָשּ ָעָליו. ֶלְך. ַהֶמּ ִוד. ָדּ ֲאָמָרם.

בֹוֵתיֶהם. ֵתּ ּוְזכּות. ים,. ִהִלּ ְתּ סּוֵקי. ְפּ ְזכּות. ָלנּו. ְוַיֲעָמד.

ַהּיֹוְצִאים. מֹות. ׁ ְוַהֵשּ ְוַשֲעֵמיֶהם,. ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם. ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם,.

ֵעינּו.ַוֲעֹונֹוֵתינּו. ׁ ָשּ ר.ְפּ בֹות,.ְלַכֵפּ בֹות.ּוִמּסֹוֵפי.ֵתּ י.ֵתּ ֵמֶהם.ֵמָראֵשׁ

ל.ַהחֹוִחים.ְוַהּקֹוִצים. ר.ָעִריִצים.ּוְלַהְכִרית.ָכּ אֵתינּו,.ּוְלַזֵמּ ְוַחשֹּ

ְנעּוִרים. ת. ֵאֶשׁ ר. ּוְלַחֵבּ ָהֶעְליֹוָנה,. ה. ָנּ ֹוַשׁ ַהּשׁ ֶאת. ַהּסֹוְבִבים.

ַפע. ֶשׁ ָלנּו. ְך. ֵשׁ ִיָמּ ם. ׁ ּוִמָשּ ְוֵרעּות,. ְוַאֲחָוה. ַאֲהָבה. ְבּ ּדֹוָדּה. ִעם.

אֵתינּו. ַחשֹּ ְוִלְסלַֹח. ֵמֲעֹונֹוֵתינּו. ְלַשֲהֵרנּו. ָמה. ּוְנָשׁ רּוַח. ְלֶנֶפׁש.

ֵאּלּו. ָאַמר.ִמְזמֹוִרים. ֶשׁ ְלָדִוד. . ָסַלְחָתּ ֶשׁ מֹו. ְכּ ֵעינּו,. ׁ ָשּ ְפּ ר. ּוְלַכֵפּ

מּות..ְוַאל. אְתָך.לֹא.ָתּ ם.ְיָי.ֶהֱעִביר.ַחָשּ ֱאַמר,.ַגּ ֶנּ מֹו.ֶשׁ ְלָפֶניָך,.ְכּ

ֶהם. נּו.ַעד.ְמלֹאת.ְשנֹוֵתינּו.ָבּ ֵחנּו.ֵמָהעֹוָלם.ַהֶזּה.קֶֹדם.ְזַמֵנּ ָקּ ִתּ

ַחְתנּו..ּוְזכּות. ר.ִשׁ ן.ֵאת.ֲאֵשֶ ּנּוַכל.ְלַתֵקּ ֹאֶפן.ֶשׁ ָנה.ְבּ ְבִעים.ָשׁ ִשׁ
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ָך. ֲאִריְך.ַאְפּ ַתּ ֲעֵדנּו,.ֶשׁ לֹום.ָיֵגן.ָעֵלינּו.ּוַבּ ׁ ֶלְך.ָעָליו.ַהָשּ ִוד.ַהֶמּ ָדּ

ַנת. ַמְתּ ּוֵמאֹוַצר. ְלָפֶניָך.. ֵלָמה. ְשׁ ְתׁשּוָבה. ִבּ ֵאֶליָך. ׁשּוֵבנּו. ַעד.

ֶאת. י. ְוִרַחְמִתּ ָאֹחן. ר. ֲאֶשׁ ֶאת. ְוַחּנֹוִתי. ְכִתיב,. ִדּ ְכּ נּו,. ָחֵנּ ם. ִחָנּ

עֹוָלם. ָבּ יָרה. ִשׁ ְלָפֶניָך. אֹוְמִרים. ָאנּו. ֶשׁ ם. ּוְכֵשׁ ֲאַרֵחם.. ר. ֲאֵשֶ

ָבָחה.ָלעֹוָלם. יר.ּוְשׁ ה.לֹוַמר.ְלָפֶניָך.ְיָי.ֱאלֵֹהינּו.ִשׁ ְך.ִנְזֶכּ ַהֶזּה,.ָכּ

רֹון. ׁ ַהָשּ ֶלת. ֲחַבֶצּ ְתעֹוֵרר. ִתּ ים. ִהִלּ ְתּ ֲאִמיַרת. ְוַעל־ְיֵדי. א.. ַהָבּ

ן.ָלּה,.הֹוד. ָבנֹון.ִנָתּ בֹוד.ַהְלּ ן,.ְכּ ִגיַלת.ְוַרֵנּ קֹול.ָנִעים.ְבּ יר.ְבּ ְוָלִשׁ

ָיֵמינּו.ָאֵמן.ֶסָלה: ְמֵהָרה.ְבּ ֵבית.ֱאלֵֹהינּו,.ִבּ ְוָהָדר.ְבּ

ים יֹאַמר ֶזה: ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ַיְתִחיל ּבַ קֹוֶדם ׁשֶ

ָפָניו. ָמה. ְנַקּדְ ֵענּו:. ִיׁשְ ְלצּור. ָנִריָעה. ַליהָֹוה,. ָנה. ְנַרּנְ ְלכּו 

דֹול.ְיהָֹוה,.ּוֶמֶלְך. י.ֵאל.ּגָ ְזִמרֹות.ָנִריַע.לֹו:.ּכִ תֹוָדה,.ּבִ ּבְ

ל.ֱאלִֹהים:. דֹול.ַעל.ּכָ ּגָ

ּבֹוְרִאי.. ַח.ֶאת. ּבֵ ּוְלׁשַ ל. ּוְלַהּלֵ י.ְלהֹודֹות. ּפִ ן.ֶאת. ְמַזּמֵ ֲהֵריִני 

ְדִחילּו. ּבִ ּה. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא. ִריְך. ּבְ א. ֻקְדׁשָ ִיחּוד. ם. ְלׁשֵ

ָרֵאל: ל.ִיׂשְ ם.ּכָ ׁשֵ ּוְרִחימּו.ַעל־ְיֵדי.ַההּוא.ָשִמיר.ְוֶנְעָלם.ּבְ
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ָרה ִמְזמֹוִרים טֹוב לֹוַמר זֹאת ִלְפֵני ָהֲעָשׂ

ים. ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי. ָרה. ָהֲעָשׂ ֲאִמיַרת. ַבּ ַעְצִמי. ר. ְמַקֵשׁ ֲהֵריִני 

ּוְלָכל. דֹוֵרנּו,. ְבּ ֶשׁ ם. ִיּ ָהֲאִמִתּ יִקים. ִדּ ַהַצּ ְלָכל. ֵאּלּו.

ה,. ָאֶרץ.ֵהָמּ ר.ָבּ ים.ֲאֵשֶׁ ּים.ׁשֹוְכֵני.ָעָפר.ְקדֹוִשׁ יִקים.ָהֲאִמִתּ ִדּ ַהַצּ

ְמקֹור. נֹוֵבַע. ַנַחל. עֹוָלם. ְיסֹוד. יק. ַצִדּ דֹוׁש. ַהָקּ נּו. ְלַרֵבּ ּוִבְפָרש.

ַנְחָמן. ַנְחָמ. ַנְח. ַנ. ְמָחה,. ׂשִ ן. ּבֶ ֵפיֶגא. ן. ֶבּ ַנְחָמן. נּו. ַרֵבּ ָחְכָמה,.

ים. ִהּלִ ָרה.ִמְזמֹוֵרי.ּתְ ן.לֹוַמר.ֵאלּו.ָהֲעָשׂ ּקֵ ָלה.ְוּתִ ֵמאּוָמן,.ֲאֶשר.ּגִ

ָרֵאל,. ִיְשׂ ל. ָכּ ְוַעל. ָעֵלינּו. ָיֵגן. ְזכּוָתם. ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ִביל. ׁשְ ּבִ

ָאֵמן..

ים. ִהּלִ יְשל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ָנָתם.ֲאִני.אֹוֵמר.ָהֲעׂשָ ּוָ ם.ְוַעל.ּכַ ְעּתָ ְוַעל ּדַ

ל. ּכָ ּוְלַגּלֹות. ְלעֹוֵרר. ה. ֶאְזּכֶ ְוכָֹחם. ּוִבְזכּוָתם. ֵאּלּו,.

ֵהם:. ׁשֶ ים,. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ֶהם. ּבָ ֱאַמר. ּנֶ ׁשֶ ְנִגיָנה. ִמיֵני. ָרה. ָהֲעׂשָ

הֹוָדָאה,. ה,. ִפּלָ ּתְ ִנּגּון,. ִנּצּוַח,. יר,. ׁשִ יל,. ּכִ ַמׂשְ ָרָכה,. ּבְ ֵרי,. ַאׁשְ

ע,. ש,.ְמֻרּבָ ּלָ פּול,.ְמׁשֻ ׁשּוש,.ּכָ יר.ּפָ ֵהם:.ׁשִ ִמְזמֹור,.ַהְללּוָיּה,.ׁשֶ

דֹוׁש..ּוִבְזכּות.ְוכַֹח. דֹול.ְוַהָקּ ְמָך.ַהְמֻיָחד.ַהּגָ ׁשִ לּוִלים.ּבְ ֵהם.ּכְ ׁשֶ

ֵהם.ֵאל.ֱאלִֹהים. ִמּלּוָאם,.ׁשֶ ים.ָהֵאּלּו.ּבְ דֹוׁשִ מֹות.ַהּקְ ֵני.ׁשְ ַהׁשְ

עֹוִלים. ֵהם. ׁשֶ ֵמם,. יֹוד. ֵהי. ָלֶמד. ָאֶלף. ָלֶמד,. ָאֶלף. ֶזה(:. )ּכָ

ִני. ַזּכֵ מֹות.ּתְ ֵ כַֹח.ֵאלּו.ַהּשׁ ים,.ּבְ ִהּלִ ר.ּתְ ִמְסּפַ ר.תפ"ה,.ּכְ ִמְסּפָ ּבְ

ָלִלי,.ָאֵמן ּקּון.ַהּכְ הּוא.ּתִ ִרית,.ׁשֶ ְלִתּקּון.ַהּבְ
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טז

. י.ָחִסיִתי.ָבְך:א. ְמֵרִני.ֵאל.ּכִ ם.ְלָדִוד,.ׁשָ ִמְכּתָ

. ל.ָעֶליָך:ב. ה,.שֹוָבִתי.ּבַ .ַליהָֹוה.ֲאדָֹני.ָאּתָ ָאַמְרּתְ

. ל.ֶחְפִצי.ג. יֵרי.ּכָ ה,.ְוַאּדִ ָאֶרץ.ֵהּמָ ר.ּבָ ים.ֲאׁשֶ ִלְקדֹוׁשִ

ָבם:

. יֶהם.ד. ִנְסּכֵ יְך. ַאּסִ ל. ּבַ ָמָהרּו,. בֹוָתם.ַאֵחר. ַעּצְ ִיְרּבּו.

ָפָתי: מֹוָתם.ַעל.ׂשְ א.ֶאת.ׁשְ ָ ם,.ּוַבל.ֶאׂשּ ִמּדָ

. ה.ּתֹוִמיְך.ּגֹוָרִלי:ה. ְיהָֹוה.ְמָנת.ֶחְלִקי.ְוכֹוִסי,.ַאּתָ

. ְפָרה.ָעָלי:ו. ִעִמים,.ַאף.ַנֲחָלת.ׁשָ ּנְ ֲחָבִלים.ָנְפלּו.ִלי.ּבַ

. רּוִני.ז. ר.ְיָעָצִני,.ַאף.ֵלילֹות.ִיּסְ ֲאָבֵרְך.ֶאת.ְיהָֹוה.ֲאׁשֶ

ִכְליֹוָתי:

. ל.ֶאּמֹוש:ח. י.ִמיִמיִני.ּבַ י.ָתִמיד,.ּכִ יִתי.ְיהָֹוה.ְלֶנְגּדִ ּוִ ׁשִ

. ּכֹן.ש. ִיׁשְ ִרי. ׂשָ ּבְ ַאף. בֹוִדי,. ּכְ ֶגל. ַוּיָ י. ִלּבִ ַמח. ׂשָ ָלֵכן.

ָלֶבַשח:
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. ֲחִסיְדָך.י. ן. ִתּתֵ לֹא. אֹול,. ִלׁשְ י. ַנְפׁשִ ַתֲעזֹב. לֹא. י. ּכִ

ַחת: ִלְראֹות.ׁשָ

. ֶניָך,.יא. ּפָ ֶאת. ָמחֹות. ׂשְ ׂשַֹבע. ים,. ַחּיִ ֹאַרח. ּתֹוִדיֵעִני.

יִמיְנָך.ֶנַצח: ְנִעמֹות.ּבִ

לב

. סּוי.ֲחָשָאה:א. ע.ּכְ ׁשַ ֵרי.ְנׂשּוי.ּפֶ יל,.ַאׁשְ ּכִ ְלָדִוד.ַמׂשְ

. רּוחֹו.ב. ֵרי.ָאָדם.לֹא.ַיְחׁשֹב.ְיהָֹוה.לֹו.ָעֹון,.ְוֵאין.ּבְ ַאׁשְ

ה: ְרִמּיָ

. ל.ַהּיֹום:ג. ֲאָגִתי.ּכָ ׁשַ לּו.ֲעָצָמי,.ּבְ י.ּבָ ּתִ י.ֶהֱחַרׁשְ ּכִ

. י.ד. ּדִ ְלׁשַ ְך. ֶנְהּפַ ָיֶדָך,. ָעַלי. ד. ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה. יֹוָמם. י. ּכִ

ַחְרבֵֹני.ַקִיץ.ֶסָלה: ּבְ

. י.אֹוֶדה.ה. יִתי,.ָאַמְרּתִ אִתי.אֹוִדיֲעָך.ַוֲעֹוִני.לֹא.ִכּסִ ַחּשָ

אִתי. ַחּשָ ֲעֹון. אָת. ָנׂשָ ה. ְוַאּתָ ַליהָֹוה,. ַעי. ְפׁשָ ֲעֵלי.

ֶסָלה:



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.לבּתִ

. ..שסז..

. ל.ָחִסיד.ֵאֶליָך.ְלֵעת.ְמצֹא,.ַרק.ו. ל.ּכָ ּלֵ ַעל.זֹאת.ִיְתּפַ

יעּו: ים.ֵאָליו.לֹא.ַיּגִ ֶשף.ַמִים.ַרּבִ ְלׁשֵ

. ש.ז. ַפּלֵ י. ָרּנֵ ֵרִני,. ּצְ ּתִ ר. ִמּצַ ִלי***. ֵסֶתר. ה. ַאּתָ

סֹוְבֵבִני.ֶסָלה: ּתְ

. ָעֶליָך.ח. ִאיֲעָצה. ֵתֵלְך,. זּו. ֶדֶרְך. ּבְ ְואֹוְרָך. יְלָך. ּכִ ַאׂשְ

ֵעיִני:

. ָוֶרֶסן.ש. ֶמֶתג. ּבְ ָהִבין,. ֵאין. ֶפֶרד. ּכְ סּוס. ּכְ ְהיּו. ּתִ ַאל.

ל.ְקרֹב.ֵאֶליָך: ֶעְדיֹו.ִלְבלֹום.ּבַ

. ֶחֶסד.י. יהָֹוה. ּבַ ְוַהּבֹוֵשַח. ע,. ָלָרׁשָ ַמְכאֹוִבים. ים. ַרּבִ

ְיסֹוְבֶבּנּו:

. ֵרי.יא. ִיׁשְ ל. ּכָ ְוַהְרִנינּו. יִקים,. ַצּדִ ְוִגילּו. ַביהָֹוה. ְמחּו. ׂשִ

ֵלב:

אן ָצִריְך ְלַהְפִסיק ְמַעט )לקו"מ ח"א ִסיָמן רי"ג(  *** ּכָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.מא

. ..שסח..

מא

. ַח.ִמְזמֹור.ְלָדִוד:א. ַלְמַנּצֵ

. ֵשהּו.ְיהָֹוה:ב. יֹום.ָרָעה.ְיַמּלְ ל,.ּבְ יל.ֶאל.ּדָ ּכִ ֵרי.ַמׂשְ ַאׁשְ

. ֵנהּו.ג. ּתְ ָאֶרץ,.ְוַאל.ּתִ ר.ּבָ ַ הּו.ְוֻאׁשּ ְמֵרהּו.ִויַחּיֵ ְיהָֹוה.ִיׁשְ

ֶנֶפׁש.ֹאְיָביו: ּבְ

. .ד. בֹו.ָהַפְכּתָ ּכָ ל.ִמׁשְ ָוי,.ּכָ ְיהָֹוה.ִיְסָעֶדּנּו.ַעל.ֶעֶרׂש.ּדְ

ְבָחְליֹו:

. י.ָחָשאִתי.ה. י.ּכִ ִני,.ְרָפָאה.ַנְפׁשִ י.ְיהָֹוה.ָחּנֵ ֲאִני.ָאַמְרּתִ

ָלְך:

. מֹו:ו. אֹוְיַבי.יֹאְמרּו.ַרע.ִלי,.ָמַתי.ָימּות.ְוָאַבד.ׁשְ

. ץ.ָאֶון.לֹו,.ז. ר,.ִלּבֹו.ִיְקּבָ ְוא.ְיַדּבֵ א.ִלְראֹות.ׁשָ ְוִאם.ּבָ

ר: ֵיֵצא.ַלחּוץ.ְיַדּבֵ

. בּו.ָרָעה.ח. ַיְחׁשְ ָעַלי. ׂשְֹנָאי,. ל. ּכָ ִיְתַלֲחׁשּו. ָעַלי. ַיַחד.

ִלי:



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.מבּתִ

. ..שסש..

. יֹוִסיף.ש. לֹא. ַכב. ׁשָ ר. ַוֲאׁשֶ ּבֹו,. ָיצּוק. ַעל. ִלּיַ ּבְ ַבר. ּדְ

ָלקּום:

. י.בֹו.אֹוֵכל.ַלְחִמי,.י. ַשְחּתִ ּבָ ר. לֹוִמי.ֲאׁשֶ ם.ִאיׁש.ׁשְ ּגַ

יל.ָעַלי.ָעֵקב: ִהְגּדִ

. ָמה.ָלֶהם:יא. ּלְ ִני.ַוֲהִקיֵמִני,.ַוֲאׁשַ ה.ְיהָֹוה.ָחּנֵ ְוַאּתָ

. ֹאְיִבי.יב. ָיִריַע. לֹא. י. ּכִ י,. ּבִ . ָחַפְצּתָ י. ּכִ י. ָיַדְעּתִ זֹאת. ּבְ

ָעָלי:

. יֵבִני.ְלָפֶניָך.ְלעֹוָלם:יג. ּצִ י,.ַוּתַ .ּבִ ַמְכּתָ י.ּתָ ֻתּמִ ַוֲאִני.ּבְ

. ָרֵאל.ֵמָהעֹוָלם.ְוַעד.ָהעֹוָלם,.יד. רּוְך.ְיהָֹוה.ֱאלֵֹהי.ִיׂשְ ּבָ

ָאֵמן.ְוָאֵמן:

מב

. יל.ִלְבֵני.קַֹרח:א. ּכִ ַח.ַמׂשְ ַלְמַנּצֵ

. ַתֲערֹג.ב. י. ַנְפׁשִ ן. ּכֵ ָמִים,. ֲאִפיֵקי. ַעל. ֲערֹג. ּתַ ל. ַאּיָ ּכְ

ֵאֶליָך.ֱאלִֹהים:



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.מב

. ..שע..

. ָאבֹוא.ג. ָמַתי. ָחי,. ְלֵאל. ֵלאלִֹהים. י. ַנְפׁשִ ָצְמָאה.

ֵני.ֱאלִֹהים: ְוֵאָרֶאה.ּפְ

. ֱאֹמר.ֵאַלי.ד. י.ִדְמָעִתי.ֶלֶחם.יֹוָמם.ָוָלְיָלה,.ּבֶ ָהְיָתה.ּלִ

ה.ֱאלֶֹהיָך: ל.ַהּיֹום.ַאּיֵ ּכָ

. ֶאֱעבֹר.ה. י. ּכִ י,. ַנְפׁשִ ָעַלי. ָכה. ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה. ֶאְזּכְ ה. ֵאּלֶ

ה.ְותֹוָדה. קֹול.ִרּנָ ית.ֱאלִֹהים,.ּבְ ם.ַעד.ּבֵ ּדֵ ְך.ֶאּדַ ּסָ ּבַ

ָהמֹון.חֹוֵגג:

. הֹוִחיִלי.ו. ָעָלי,. ֱהִמי. ַוּתֶ י. ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי. ׁשְ ּתִ ַמה.

ָניו: י.עֹוד.אֹוֶדּנּו.ְיׁשּועֹות.ּפָ ֵלאלִֹהים.ּכִ

. ְרָך.ז. ֶאְזּכָ ן. ַעל־ּכֵ ּתֹוָחח,. ִתׁשְ י. ַנְפׁשִ ָעַלי. ֱאלַֹהי,.

ן.ְוֶחְרמֹוִנים.ֵמַהר.ִמְצָער: ֵמֶאֶרץ.ַיְרּדֵ

. ל.ח. ּכָ ִצּנֹוֶריָך,. ְלקֹול. קֹוֵרא. הֹום. ּתְ ֶאל. הֹום. ּתְ

יָך.ָעַלי.ָעָברּו: ֶריָך.ְוַגּלֶ ּבָ ִמׁשְ

. י.ש. ִעּמִ ירֹה. ׁשִ ְיָלה. ּוַבּלַ ַחְסּדֹו. ְיהָֹוה. ה. ְיַצּוֶ יֹוָמם.

י: ה.ְלֵאל.ַחּיָ ִפּלָ ּתְ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.נשּתִ

. ..שעא..

. קֵֹדר.י. ה. ָלּמָ ִני,. ַכְחּתָ ׁשְ ָלָמה. ַסְלִעי. ְלֵאל. אֹוְמָרה.

ַלַחץ.אֹוֵיב: ֵאֵלְך.ּבְ

. ֵאַלי.יא. ָאְמָרם. ּבְ צֹוְרָרי,. ֵחְרפּוִני. ַעְצמֹוַתי. ּבְ ֶרַצח. ּבְ

ה.ֱאלֶֹהיָך: ל.ַהּיֹום.ַאּיֵ ּכָ

. הֹוִחיִלי.יב. ָעָלי,. ֱהִמי. ּתֶ ּוַמה. י. ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי. ׁשְ ּתִ ַמה.

ַני.ֵואלָֹהי: י.עֹוד.אֹוֶדּנּו,.ְיׁשּועֹת.ּפָ ֵלאלִֹהים.ּכִ

נט

. אּול.א. לַֹח.ׁשָ ׁשְ ם,.ּבִ ֵחת.ְלָדִוד.ִמְכּתָ ׁשְ ַח.ַאל.ּתַ ַלְמַנּצֵ

ִית.ַלֲהִמיתֹו: ְמרּו.ֶאת.ַהּבַ ׁשְ ַוּיִ

. ֵבִני:ב. ּגְ ׂשַ ִמְתקֹוְמַמי.ּתְ יֵלִני.ֵמֹאְיַבי,.ֱאלָֹהי,.ּמִ ַהּצִ

. יֵעִני:ג. י.ָדִמים.הֹוׁשִ יֵלִני.ִמּפֲֹעֵלי.ָאֶון,.ּוֵמַאְנׁשֵ ַהּצִ

. ִעי.ד. י,.ָיגּורּו.ָעַלי.ַעִזים,.לֹא.ִפׁשְ ה.ָאְרבּו.ְלַנְפׁשִ י.ִהּנֵ ּכִ

אִתי.ְיהָֹוה.: ְולֹא.ַחּשָ

. ִלי.ָעֹון.ְירּוצּון.ְוִיּכֹוָננּו,.עּוָרה.ִלְקָראִתי.ּוְרֵאה:ה. ּבְ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.נש

. ..שעב..

. ָרֵאל,.ו. ִיׂשְ ֱאלֵֹהי. ְצָבאֹות. ֱאלִֹהים. ְיהָֹוה. ה. ְוַאּתָ

ל.ּבְֹגֵדי.ָאֶון. ֹחן.ּכָ ל.ַהּגֹוִים,.ַאל.ּתָ ָהִקיָצה.ִלְפקֹד.ּכָ

ֶסָלה:

. ֶלב.ִויסֹוְבבּו.ִעיר:ז. ָיׁשּובּו.ָלֶעֶרב.ֶיֱהמּו.ַכּכָ

. י.ח. ּכִ ְפתֹוֵתיֶהם,. ׂשִ ּבְ ֲחָרבֹות. ִפיֶהם. ּבְ יעּון. ַיּבִ ה. ִהּנֵ

ִמי.ׁשֵֹמַע:

. ְלַעג.ְלָכל.ּגֹוִים:ש. ַחק.ָלמֹו,.ּתִ ׂשְ ה.ְיהָֹוה.ּתִ ְוַאּתָ

. י:י. ּבִ ּגַ י.ֱאלִֹהים.ִמׂשְ ֹמָרה,.ּכִ ֻעּזֹו.ֵאֶליָך.ֶאׁשְ

. ֵמִני,.ֱאלִֹהים.ַיְרֵאִני.ְבׁשְֹרָרי:יא. י.ְיַקּדְ ֱאלֵֹהי.ַחְסּדִ

. ְבֵחיְלָך.יב. ֲהִניֵעמֹו. י,. ַעּמִ חּו. ּכְ ִיׁשְ ן. ּפֶ ַהְרֵגם. ּתַ ַאל.

נּו.ֲאדָֹני: ְוהֹוִריֵדמֹו,.ָמִגּנֵ

. ִבְגאֹוָנם,.יג. ְכדּו. ְוִיּלָ ָפֵתימֹו. ׂשְ ַבר. ּדְ ימֹו. ּפִ את. ַחּשַ

רּו: ַחׁש.ְיַסּפֵ ּוֵמָאָלה.ּוִמּכַ

. ֱאלִֹהים.יד. י. ּכִ ְוֵיְדעּו. ְוֵאיֵנמֹו,. ה. ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה. ה. ּלֵ ּכַ

ַיֲעקֹב.ְלַאְפֵסי.ָהָאֶרץ.ֶסָלה: ל.ּבְ ֹמשֵׁ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.עזּתִ

. ..שעג..

. ֶלב.ִויסֹוְבבּו.ִעיר:שו. בּו.ָלֶעֶרב.ֶיֱהמּו.ַכּכָ ְוָיׁשֻ

. ִלינּו:שז. עּו.ַוּיָ ּבְ ה.ְיִניעּון.ֶלֱאכֹל,.ִאם.לֹא.ִיׂשְ ֵהּמָ

. ָהִייָת.יז. י. ּכִ ָך,. ַחְסּדֶ ַלּבֶֹקר. ן. ַוֲאַרּנֵ ָך. ֻעּזֶ יר. ָאׁשִ ַוֲאִני.

יֹום.ַצר.ִלי: ב.ִלי.ּוָמנֹוס.ּבְ ּגָ ִמׂשְ

. ֱאלֵֹהי.יח. י. ּבִ ּגַ ִמׂשְ ֱאלִֹהים. י. ּכִ ָרה,. ֲאַזּמֵ ֵאֶליָך. י. ֻעּזִ

י: ַחְסּדִ

עז

. ַח.ַעל.ְידּותּון.ְלָאָסף.ִמְזמֹור:א. ַלְמַנּצֵ

. ֱאלִֹהים.ב. ֶאל. קֹוִלי. ְוֶאְצָעָקה,. ֱאלִֹהים. ֶאל. קֹוִלי.

ְוַהֲאִזין.ֵאָלי:

. ָרה.ְולֹא.ג. ִנּגְ ָיִדי.ַלְיָלה. י,. ּתִ ָרׁשְ ּדָ יֹום.ָצָרִתי.ֲאדָֹני. ּבְ

י: ֵחם.ַנְפׁשִ ָתפּוג,.ֵמֲאָנה.ִהּנָ

. ף.ד. ְוִתְתַעּשֵ יָחה. ָאׂשִ ְוֶאֱהָמָיה,. ֱאלִֹהים. ָרה. ֶאְזּכְ

רּוִחי.ֶסָלה:



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.עז

. ..שעד..

. ר:ה. י.ְולֹא.ֲאַדּבֵ ֻמרֹות.ֵעיָני,.ִנְפַעְמּתִ .ׁשְ ָאַחְזּתָ

. נֹות.עֹוָלִמים:ו. ֶדם,.ׁשְ י.ָיִמים.ִמּקֶ ְבּתִ ַ ִחׁשּ

. יָחה,.ז. ָאׂשִ ְלָבִבי. ִעם. ְיָלה,. ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי. ָרה. ֶאְזּכְ

ׂש.רּוִחי: ַוְיַחּפֵ

. ַהְלעֹוָלִמים.ִיְזַנח.ֲאדָֹני,.ְולֹא.יִֹסיף.ִלְרצֹות.עֹוד:ח.

. ַמר.ֹאֶמר.ְלדֹר.ָודֹר:ש. ֶהָאֵפס.ָלֶנַצח.ַחְסּדֹו,.ּגָ

. ַאף.ַרֲחָמיו.ֶסָלה:י. ַכח.ַחּנֹות.ֵאל,.ִאם.ָקַפץ.ּבְ ֲהׁשָ

. נֹות.ְיִמין.ֶעְליֹון:יא. ָוֹאַמר.ַחּלֹוִתי.ִהיא,.ׁשְ

. ְלֶאָך:יב. ֶדם.ּפִ ָרה.ִמּקֶ י.ֶאְזּכְ ֶאְזּכֹור.ַמַעְלֵלי.ָיּה,.ּכִ

. יָחה:יג. ֳעֶלָך,.ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך.ָאׂשִ ְוָהִגיִתי.ְבָכל.ּפָ

. אלִֹהים:יד. דֹול.ּכֵ ָך,.ִמי.ֵאל.ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש.ּדַ ֱאלִֹהים,.ּבַ

. ָך:שו. ים.ֻעּזֶ .ָבַעּמִ ה.ֶפֶלא,.הֹוַדְעּתָ ה.ָהֵאל.עֹׂשֵ ַאּתָ

. ֵני.ַיֲעקֹב.ְויֹוֵסף.ֶסָלה:שז. ָך,.ּבְ ְזרֹוַע.ַעּמֶ .ּבִ ַאְלּתָ ּגָ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.צּתִ

. ..שעה..

. זּו.יז. ִים.ָיִחילּו,.ַאף.ִיְרּגְ ִים.ֱאלִֹהים,.ָראּוָך.ּמַ ָראּוָך.ּמַ

ְתהֹמֹות:

. ָחִקים,.ַאף.ֲחָצֶציָך.יח. זְֹרמּו.ַמִים.ָעבֹות,.קֹול.ָנְתנּו.ׁשְ

כּו: ִיְתַהּלָ

. ָרְגָזה.יש. ֵבל,. ּתֵ ְבָרִקים. ֵהִאירּו. ל. ְלּגַ ּגַ ּבַ ַרַעְמָך. קֹול.

ְרַעׁש.ָהָאֶרץ: ַוּתִ

. בֹוֶתיָך.לֹא.כ. ים,.ְוִעּקְ ַמִים.ַרּבִ ִביְלָך.ּבְ ָך.ּוׁשְ ְרּכֶ ם.ּדַ ּיָ ּבַ

נָֹדעּו:

. ה.ְוַאֲהרֹן:כא. ַיד.ֹמשֶׁ ָך,.ּבְ ָנִחיָת.ַכּצֹאן.ַעּמֶ

צ

. ה.א. ה.ִאיׁש.ָהֱאלִֹהים,.ֲאדָֹני.ָמעֹון.ַאּתָ ה.ְלֹמשֶׁ ִפּלָ ּתְ

דֹר.ָודֹר: נּו.ּבְ ָהִייָת.ּלָ

. חֹוֵלל.ֶאֶרץ.ְוֵתֵבל,.ּוֵמעֹוָלם.ב. דּו.ַוּתְ ֶשֶרם.ָהִרים.ֻיּלָ ּבְ

ה.ֵאל: ַעד.עֹוָלם.ַאּתָ

. א,.ַוּתֹאֶמר.ׁשּובּו.ְבֵני.ָאָדם:ג. ּכָ ב.ֱאנֹוׁש.ַעד.ּדַ ׁשֵ ּתָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.צ

. ..שעו..

. ַיֲעבֹר,.ד. י. ּכִ ֶאְתמֹול. יֹום. ּכְ ֵעיֶניָך. ּבְ ִנים. ׁשָ ֶאֶלף. י. ּכִ

ְיָלה: מּוָרה.ַבּלָ ְוַאׁשְ

. ָחִציר.ַיֲחלֹף:ה. ּבֶֹקר.ּכֶ ָנה.ִיְהיּו,.ּבַ ם.ׁשֵ ְזַרְמּתָ

. ּבֶֹקר.ָיִציץ.ְוָחָלף,.ָלֶעֶרב.ְימֹוֵלל.ְוָיֵבׁש:ו. ּבַ

. ָך,.ּוַבֲחָמְתָך.ִנְבָהְלנּו:ז. י.ָכִלינּו.ְבַאּפֶ ּכִ

. ֶניָך:ח. ָך,.ֲעֻלֵמנּו.ִלְמאֹור.ּפָ ה.ֲעֹונֵֹתינּו.ְלֶנְגּדֶ ּתָ ׁשַ

. ְכמֹו.ש. ֵנינּו. ׁשָ ינּו. ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך,. נּו. ּפָ ָיֵמינּו. ָכל. י. ּכִ

ֶהֶגה:

. ְגבּורֹת.י. ּבִ ָנה,.ְוִאם. ְבִעים.ׁשָ נֹוֵתינּו.ָבֶהם.ׁשִ ְיֵמי.ׁשְ

ִחיׁש. ָגז. י. ּכִ ָוָאֶון,. ָעָמל. ם. ְוָרְהּבָ ָנה,. ׁשָ מֹוִנים. ׁשְ

ֻעָפה: ַוּנָ

. ָך,.ּוְכִיְרָאְתָך.ֶעְבָרֶתָך:יא. ִמי.יֹוֵדַע.עֹז.ַאּפֶ

. ן.הֹוַדע,.ְוָנִבא.ְלַבב.ָחְכָמה:יב. ִלְמנֹות.ָיֵמינּו.ּכֵ

. ֵחם.ַעל.ֲעָבֶדיָך:יג. ׁשּוָבה.ְיהָֹוה.ַעד.ָמָתי,.ְוִהּנָ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.קהּתִ

. ..שעז..

. ָכל.יד. ּבְ ְמָחה. ְוִנׂשְ ָנה. ּוְנַרּנְ ָך,. ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר. ֵענּו. ּבְ ׂשַ

ָיֵמינּו:

. נֹות.ָרִאינּו.ָרָעה:שו. יָתנּו,.ׁשְ ימֹות.ִעּנִ ֵחנּו.ּכִ ּמְ ׂשַ

. ֵניֶהם:שז. ֵיָרֶאה.ֶאל.ֲעָבֶדיָך.ָפֳעֶלָך,.ַוֲהָדְרָך.ַעל.ּבְ

. ָיֵדינּו.יז. ה. ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,. ֱאלֵֹהינּו. ֲאדָֹני. נַֹעם. ִויִהי.

ה.ָיֵדינּו.ּכֹוְנֵנהּו: ּכֹוְנָנה.ָעֵלינּו,.ּוַמֲעׂשֵ

קה

. ים.א. ָבַעּמִ הֹוִדיעּו. מֹו,. ִבׁשְ ִקְראּו. ַליהָֹוה. הֹודּו.

ֲעִלילֹוָתיו:

. ָכל.ִנְפְלאֹוָתיו:ב. יחּו.ּבְ רּו.לֹו,.ׂשִ ירּו.לֹו.ַזּמְ ׁשִ

. י.ְיהָֹוה:ג. ַמח.ֵלב.ְמַבְקׁשֵ ם.ָקְדׁשֹו,.ִיׂשְ ׁשֵ ִהְתַהְללּו.ּבְ

. ִמיד:ד. ׁשּו.ָפָניו.ּתָ ּקְ ְרׁשּו.ְיהָֹוה.ְוֻעּזֹו,.ּבַ ּדִ

. ֵשי.ה. ּפְ ּוִמׁשְ ֹמְפָתיו. ה,. ָעׂשָ ר. ֲאׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו. ִזְכרּו.

ִפיו:



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.קה

. ..שעח..

. ִחיָריו:ו. ֵני.ַיֲעקֹב.ּבְ ֶזַרע.ַאְבָרָהם.ַעְבּדֹו,.ּבְ

. ָשיו:ז. ּפָ ָכל.ָהָאֶרץ.ִמׁשְ הּוא.ְיהָֹוה.ֱאלֵֹהינּו,.ּבְ

. ה.ְלֶאֶלף.ּדֹור:ח. ָבר.ִצּוָ ִריתֹו,.ּדָ ָזַכר.ְלעֹוָלם.ּבְ

. ָחק:ש. בּוָעתֹו.ְלִיׂשְ ַרת.ֶאת.ַאְבָרָהם,.ּוׁשְ ר.ּכָ ֲאׁשֶ

. ִרית.עֹוָלם:י. ָרֵאל.ּבְ ֲעִמיֶדָה.ְלַיֲעקֹב.ְלֹחק,.ְלִיׂשְ ַוּיַ

. ָנַען,.ֶחֶבל.ַנֲחַלְתֶכם:יא. ן.ֶאת.ֶאֶרץ.ּכְ ֵלאֹמר.ְלָך.ֶאּתֵ

. ּה:יב. ְמַעש.ְוָגִרים.ּבָ ר,.ּכִ ְהיֹוָתם.ְמֵתי.ִמְסּפָ ּבִ

. ְמָלָכה.ֶאל.ַעם.ַאֵחר:יג. כּו.ִמּגֹוי.ֶאל.ּגֹוי,.ִמּמַ ְתַהּלְ ַוּיִ

. ָקם,.ַוּיֹוַכח.ֲעֵליֶהם.ְמָלִכים:יד. יַח.ָאָדם.ְלָעׁשְ לֹא.ִהּנִ

. ֵרעּו:שו. יָחי,.ְוִלְנִביַאי.ַאל.ּתָ עּו.ִבְמׁשִ ּגְ ַאל.ּתִ

. ָבר:שז. ה.ֶלֶחם.ׁשָ ל.ַמּשֵ ְקָרא.ָרָעב.ַעל.ָהָאֶרץ,.ּכָ ַוּיִ

. ר.יֹוֵסף:יז. ַלח.ִלְפֵניֶהם.ִאיׁש,.ְלֶעֶבד.ִנְמּכַ ׁשָ

. ָאה.ַנְפׁשֹו:יח. ְרֶזל.ּבָ ֶבל.ַרְגלֹו,.ּבַ ִעּנּו.ַבּכֶ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.קהּתִ

. ..שעש..

. ַעד.ֵעת.ּבֹא.ְדָברֹו,.ִאְמַרת.ְיהָֹוה.ְצָרָפְתהּו:יש.

. ֵחהּו:כ. ים.ַוְיַפּתְ ל.ַעּמִ יֵרהּו,.ֹמשֵׁ ַלח.ֶמֶלְך.ַוַיּתִ ׁשָ

. ָכל.ִקְנָינֹו:כא. ל.ּבְ מֹו.ָאדֹון.ְלֵביתֹו,.ּוֹמשֵׁ ׂשָ

. ם:כב. ַנְפׁשֹו,.ּוְזֵקָניו.ְיַחּכֵ ָריו.ּבְ ֶלְאסֹר.ׂשָ

. ֶאֶרץ.ָחם:כג. ר.ּבְ ָרֵאל.ִמְצָרִים,.ְוַיֲעקֹב.ּגָ בֹא.ִיׂשְ ַוּיָ

. ָריו:כד. ֲעִצֵמהּו.ִמּצָ ֶפר.ֶאת.ַעּמֹו.ְמֹאד,.ַוּיַ ַוּיֶ

. ֲעָבָדיו:כה. ל.ּבַ נֹא.ַעּמֹו,.ְלִהְתַנּכֵ ם.ִלׂשְ ָהַפְך.ִלּבָ

. ַחר.ּבֹו:כו. ר.ּבָ ה.ַעְבּדֹו,.ַאֲהרֹן.ֲאׁשֶ ַלח.ֹמשֶׁ ׁשָ

. ֶאֶרץ.ָחם:כז. ְבֵרי.ֹאתֹוָתיו,.ּוֹמְפִתים.ּבְ מּו.ָבם.ּדִ ׂשָ

. ָברֹו:כח. ְך,.ְולֹא.ָמרּו.ֶאת.ּדְ ְחׁשִ ְך.ַוּיַ ַלח.ֹחשֶׁ ׁשָ

. ָגָתם:כש. ֶמת.ֶאת.ּדְ ָהַפְך.ֶאת.ֵמיֵמיֶהם.ְלָדם,.ַוּיָ

. ַחְדֵרי.ַמְלֵכיֶהם:ל. ִעים,.ּבְ ַרץ.ַאְרָצם.ְצַפְרּדְ ׁשָ

. בּוָלם:לא. ָכל.ּגְ ים.ּבְ ּנִ בֹא.ָערֹב,.ּכִ ָאַמר.ַוּיָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.קה

. ..שפ..

. ַאְרָצם:לב. ָרד,.ֵאׁש.ֶלָהבֹות.ּבְ ֵמיֶהם.ּבָ ׁשְ ָנַתן.ּגִ

. בּוָלם:לג. ר.ֵעץ.ּגְ ּבֵ ְפָנם.ּוְתֵאָנָתם,.ַוְיׁשַ ְך.ּגַ ַוּיַ

. ר:לד. ה,.ְוֶיֶלק.ְוֵאין.ִמְסּפָ בֹא.ַאְרּבֶ ָאַמר.ַוּיָ

. ִרי.ַאְדָמָתם:לה. ַאְרָצם,.ַוּיֹאַכל.ּפְ ב.ּבְ ל.ֵעׂשֶ ַוּיֹאַכל.ּכָ

. ית.ְלָכל.אֹוָנם:לו. ַאְרָצם,.ֵראׁשִ כֹור.ּבְ ל.ּבְ ְך.ּכָ ַוּיַ

. ל:לז. ָבָשיו.ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף.ְוָזָהב,.ְוֵאין.ּבִ ַוּיֹוִציֵאם.ּבְ

. ם.ֲעֵליֶהם:לח. ְחּדָ י.ָנַפל.ּפַ ֵצאָתם,.ּכִ ַמח.ִמְצַרִים.ּבְ ׂשָ

. ַרׂש.ָעָנן.ְלָמָסְך,.ְוֵאׁש.ְלָהִאיר.ָלְיָלה:לש. ּפָ

. יֵעם:מ. ּבִ ַמִים.ַיׂשְ ָלו,.ְוֶלֶחם.ׁשָ ֵבא.ׂשְ ַאל.ַוּיָ ׁשָ

. ּיֹות.ָנָהר:מא. ּצִ זּובּו.ָמִים,.ָהְלכּו.ּבַ ַתח.צּור.ַוּיָ ּפָ

. ַבר.ָקְדׁשֹו,.ֶאת.ַאְבָרָהם.ַעְבּדֹו:מב. י.ָזַכר.ֶאת.ּדְ ּכִ

. ִחיָריו:מג. ה.ֶאת.ּבְ ִרּנָ ׂשֹון,.ּבְ ַוּיֹוִצא.ַעּמֹו.ְבׂשָ

. ים.ִייָרׁשּו:מד. ן.ָלֶהם.ַאְרצֹות.ּגֹוִים,.ַוֲעַמל.ְלֻאּמִ ּתֵ ַוּיִ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ִמְזמֹור.קלזּתִ

. ..שפא..

. יו.ְותֹורָֹתיו.ִיְנצֹרּו,.ַהְללּוָיּה:מה. ְמרּו.ֻחּקָ ֲעבּור.ִיׁשְ ּבַ

קלז

. ָזְכֵרנּו.א. ּבְ ִכינּו,. ּבָ ם. ּגַ ְבנּו. ָיׁשַ ם. ׁשָ ֶבל. ּבָ ַנֲהרֹות. ַעל.

ֶאת.ִצּיֹון:

. ּנֹרֹוֵתינּו:ב. ִלינּו.ּכִ תֹוָכּה,.ּתָ ַעל.ֲעָרִבים.ּבְ

. ְותֹוָלֵלינּו.ג. יר. ׁשִ ְבֵרי. ּדִ ׁשֹוֵבינּו. ֵאלּונּו. ׁשְ ם. ׁשָ י. ּכִ

יר.ִצּיֹון: ִ ירּו.ָלנּו.ִמׁשּ ְמָחה,ׁשִ ׂשִ

. יר.ְיהָֹוה,.ַעל.ַאְדַמת.ֵנָכר:ד. יר.ֶאת.ׁשִ ֵאיְך.ָנׁשִ

. ח.ְיִמיִני:ה. ּכַ ׁשְ ָלִים,.ּתִ ֵחְך.ְירּוׁשָ ּכָ ִאם.ֶאׁשְ

. לֹא.ו. ִאם. ֵרִכי,. ֶאְזּכְ לֹא. ִאם. י. ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני. ק. ְדּבַ ּתִ

ְמָחִתי: ָלִים.ַעל.רֹאׁש.ׂשִ ַאֲעֶלה.ֶאת.ְירּוׁשָ

. ָלִים,.ז. ְירּוׁשָ יֹום. ֵאת. ֱאדֹום. ִלְבֵני. ְיהָֹוה. ְזכֹר.

ּה: ָהֹאְמִרים.ָערּו.ָערּו.ַעד.ַהְיסֹוד.ּבָ



ֶפׁש כּות ַהּנֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ִמְזמֹור.קנ

. ..שפב..

. ֶאת.ח. ָלְך. ם. ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ ֵרי. ַאׁשְ דּוָדה,. ְ ַהׁשּ ֶבל. ּבָ ת. ּבַ

.ָלנּו: ַמְלּתְ ּגָ מּוֵלְך.ׁשֶ ּגְ

. ַלע:ש. ץ.ֶאת.עָֹלַלִיְך.ֶאל.ַהּסָ ּיֹאֵחז.ְוִנּפֵ ֵרי.ׁשֶ ַאׁשְ

קנ

. ְרִקיַע.ֻעּזֹו:.א. ָקְדׁשֹו,.ַהְללּוהּו.ּבִ ַהְללּוָיּה.ַהְללּו.ֵאל.ּבְ

. ְדלֹו:ב. רֹב.ּגֻ ַהְללּוהּו.ִבְגבּורָֹתיו.ַהְללּוהּו.ּכְ

. ֵנֶבל.ְוִכּנֹור:ג. ֵתַקע.ׁשֹוָפר,.ַהְללּוהּו.ּבְ ַהְללּוהּו.ּבְ

. ים.ְועּוָגב:ד. ִמּנִ ֹתף.ּוָמחֹול,.ַהְללּוהּו.ּבְ ַהְללּוהּו.ְבּ

. ִצְלְצֵלי.ה. ּבְ ַהְללּוהּו. ַמע,. ׁשָ ְבִצְלְצֵלי. ַהְללּוהּו.

ְתרּוָעה:

. ל.ָיּה,.ַהְללּוָיּה:ו. ַהּלֵ ָמה.ּתְ ׁשָ ּכֹל.ַהּנְ

סּוִקים ֵאּלּו: ה ּפְ לֹוׁשָ ְזמֹוִרים יֹאַמר ׁשְ ְלַאַחר ִסּיּום ַהּמִ

בּות.ַעּמֹו,.ָיֵגל.ַיֲעקֹב. ׁשּוב.ְיהָֹוה.ׁשְ ָרֵאל.ּבְ ּיֹון.ְיׁשּוַעת.ִיׂשְ ן.ִמּצִ ִמי.ִיּתֵ

ָצָרה:. ֵעת. ּבְ ם. ָמעּוּזָ ֵמְיהָֹוה,. יִקים. ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת. ָרֵאל:. ִיׂשְ ַמח. ִיׂשְ

י.ָחסּו.בֹו: יֵעם.ּכִ ִעים.ְויֹוׁשִ ֵשם.ֵמְרׁשָ ֵשם,.ְיַפּלְ ְעְזֵרם.ְיהָֹוה.ַוְיַפּלְ ַוּיַ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ הּתִ ִפּלָ ּתְ

. ..שפג..

ָתִבים, ַחת ַהְכּ ַאְמַתּ ה ָמָצאנּו ְבּ ִפָלּ  זֹאת ַהְתּ
ּמּות ְוַרב ָהֵאיכּות ְוִהיא ְמָעט ַהַכּ

. ַאְנְתּ ּבֹות,. ַהִסּ ל. ָכּ ת. ְוִסַבּ ָהִעּלֹות. ת. ִעַלּ עֹוָלם,. ל. ֶשׁ ִרּבֹונֹו 

ֵלית. ְדּ ְך,. ִמָנּ א. ְלֵעָלּ ְוֵלית. ָלא,. כֹּ ִמן. א. ְלֵעָלּ א,. ְלֵעָלּ

ל. ה,.ּוְמרָֹמם.ַעל.ָכּ ִהָלּ ָלל,.ּוְלָך.ּדּוִמָיּה.ְתּ ְך.ְכּ ִפיָסא.ָבּ ָבה.ְתּ ַמֲחָשׁ

ר.ֲחִתיָרה. ְחֹתּ ַתּ ׁש.ֶשׁ ה..אֹוְתָך.ֶאְדרֹשׁ,.אֹוְתָך.ֲאַבֵקּ ִהָלּ ָרָכה.ּוְתּ ְבּ

לּות. ְלְשׁ ַתּ ל.ָהעֹוָלמֹות,.ַעד.ַהִהְשׁ ֶרְך.ָכּ ָך,.ֶדּ ה.ֵמִאְתּ בּוָשׁ ֶרְך.ְכּ ֶדּ

ֲעלּומֹות,. ר.ִנְגָלה.ְלָך,.יֹוֵדַע.ּתַ ִפי.ֲאֶשׁ ֲאִני.עֹוֵמד,.ְכּ קֹום.ֶשׁ ָמּ י.ַבּ ִלּ ֶשׁ

ְתׁשּוָבה. ִבּ ְלַהֲחִזיֵרִני. אֹוְרָך,. ָעַלי. ִאיר. ָתּ ַהֶזּה. ּוְנִתיב. ֶרְך. ּוַבֶדּ

ִמְבָחר. ְרצֹון. ִפי. ְכּ ֱאֶמת,. ֶבּ ְרצֹוְנָך. ִפי. ְכּ ֱאֶמת,. ֶבּ ְלָפֶניָך. ֵלָמה. ְשׁ

ֶבת.חּוץ.ְוׁשּום. י.ׁשּום.ַמֲחֶשׁ ְבִתּ ַמֲחַשׁ ב.ְבּ רּוִאים,.ִלְבִלי.ַלֲחשֹׁ ַהְבּ

בֹות. ַמֲחָשׁ ְבּ ק. ְלַדֵבּ ַרק. ְרצֹוְנָך,. ֶנֶגד. הּוא. ֶשׁ ּוִבְלּבּול. ָבה. ַמֲחָשׁ

ָגְתָך.ּוְבתֹוָרְתָך.. ׂ ַהָשּ ֱאֶמת.ְבּ ֲעבֹוָדְתָך.ֶבּ ַזּכֹות.ַצחֹות.ּוְקדֹוׁשֹות.ַבּ

ֱאֶמת.. ֶבּ ָך. ְלָעְבְדּ ָשהֹור. ֵלב. ִלי. ְוֶתן. ֵעְדֹוֶתיָך",. ֶאל. י. ִלִבּ "ַהש.

ׁשּוַעת. דֹול.ִחיׁש.ַקל.ְמֵהָרה..ְתּ צּולֹות.ָים.ּתֹוִציֵאִני.ְלאֹור.ָגּ ּוִמְמּ

ֵני. ְפּ ֱהיֹוִתי.ַעל. ְיֵמי. ל. ָכּ ים. ַהַחִיּ אֹור. ְבּ ַעִין,.ֵלאֹור. ֶהֶרף. ְכּ ְיהָֹוה.

ְך,. ֹחֶשׁ ַבּ ָעְברּו. ֶשׁ ִמים. ַהָיּ ְנעּוָרי,. ׁש. ְלַחֵדּ ה. ְוֶאְזֶכּ ָהֲאָדָמה..

ִביָאִתי,. ה,.ְוִתְהֶיה.ְיִציָאִתי.ִמן.ָהעֹוָלם.ְכּ ׁ ֻדָשּ ְלַהֲחִזיָרם.ֶאל.ַהְקּ

ּלֹו. ֵהיָכלֹו,..ֻכּ ר.ְבּ נַֹעם.ְיהָֹוה..ּוְלַבֵקּ ה.ַלֲחזֹות.ְבּ לֹא.ֵחְשא..ְוֶאְזֶכּ ְבּ

בֹוד,.ָאֵמן.ֶנַצח.ֶסָלה.ָוֶעד: אֹוֵמר.ָכּ



ו ְלַקו" הֹוָצַאת "ָמֵלא ְוָגִדיש ִמַקּ

ָבֵעי ל ַמאן ְדּ ְלֹכּ
ק.ְלָכל.ּדֹוֵרׁש. ֻחּלָ ים.ּוּמְ ס.ְלִזּכּוי.ָהַרּבִ ַהֵסֶפר ֻמְדּפָ
ַסת. ַהְדָפּ ְבּ ָרֵתנּו. ַמְשּ ל. ָכּ ׁש.. ּוְמַבּקֵ

ַאת. ַצָוּ ֶאת. ְלַקֵיּם. ִהיא. ים. דֹוִשׁ ַהְקּ ָפִרים. ַהְסּ

קּותֹו."ָיפּוצּו. ְלּ ָוּה.קֶֹדם.ִהְסַתּ ִצּ מֹוֲהַרַנ"ת.ַזַצ"ל,.ֶשׁ

ַמְעְינֶֹתיָך.חּוָצה"..

יס. ְלַהְדִפּ ְרצֹונֹו. ִבּ ֶשׁ ִמי. ל. ְלכֹּ ְנתּוָנה. ָהְרׁשּות 

ָכל. ְבּ הּוא. ֶשׁ ָלׁשֹון. ָכל. ְבּ ֶזה. ֵסֶפר.

ְמִדיָנה.ּוְמִדיָנה,.ְוֵאין.ְרׁשּות.ְלַאף.ֶאָחד.ְלאֹוְסרֹו.

יר". יל.ּתֹוָרה.ְוַיְאִדּ ה,."ַיְגִדּ א.ַאְדַרָבּ ֶאָלּ


