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הַ ְקדמה
ָאמַ ר הַ ַמעְ ִּתיקְ :כבָ ר יָדועַ ו ְמפֻ ְרסָ ם ִּמ ְקצֵ ה הָ עוֹ לָ ם וְ עַ ד ָקצֵ הו
שת אֲ דוֹ נֵנו מוֹ ֵרנו וְ ַר ֵבנו ,אוֹ ר הָ אוֹ רוֹ ת וְ כו'
ג ֶֹדל נִּ ְפלְ אוֹ ת ְק ֻד ַ
מוֹ ֵרנו הָ ַרב ַר ִּבי נ ְַחמָ ן זֵכֶ ר צַ ִּדיק וְ ָקדוֹ ש לִּ ְב ָרכָ הַ ,בעַ ל
ֲשיוֹ ת" וְ "סֵ פֶ ר
הַ ְמחַ ֵבר ִּס ְפ ֵרי "לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן" וְ " ִּספו ֵרי מַ ע ִּ
שר ְבכָ ל
הַ ִּמדוֹ ת" ו ְש ָאר ְספָ ִּרים ְקדוֹ ִּשים וְ נוֹ ָר ִּאים ְמאֹד אֲ ֶ
הָ ָא ֶרץ יָצָ א ַקוָם ו ִּב ְקצֵ ה ֵתבֵ ל ִּמ ֵליהֶ ם .וְ ִּהנֵה לְ בַ ד מֵ הַ ִּנ ְר ֶאה
שם,
לְ כָ ל ְמעַ יֵן ִּב ְספָ ָריו הַ ְקדוֹ ִּשים עַ ְמקות עֲצוֹ ָתיו ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שלֹא יִּ ְמצָ א הָ ָא ָדם ִּב ְספָ ָריו
שר ֵאין ְדבַ ר עֵ צָ ה ְקדוֹ ָשה ֶ
אֲ ֶ
הַ ְקדוֹ ִּשיםִּ ,ה ְפלִּ יא עֵ צָ ה ִּהגְ ִּדיל תו ִּשיָה ְביוֹ ֵתר ,לְ חַ זֵק ולְ ַא ֵמץ
ָכל הַ ְנפָ שוֹ ת הַ חֲלושוֹ ת וְ הָ ֲעיֵפוֹ ת אֲ ִּפלו הַ ֻמנָחוֹ ת לְ מַ ָטה
שי ְָרדו ַבעֲוֹ נוֹ ֵתיהֶ ם עַ ד הַ ְשאוֹ ל
שר ִּכ ְת ִּרין ִּד ְמסָ אֲ בו ָתאֶ ,
ְבעֶ ֶ
ַת ְח ִּתיוֹ ת ו ִּמ ַת ְח ָתיו ,לְ כֻ ָלם יְ עוֹ ֵרר וְ י ִָּקיץ וִּ יחַ יֶה לְ בַ ל יִּ ְתיָאֲ שו
של יְ ִּקימון ִּמ ָליו ו ִּב ְר ַכיִּ ם כוֹ ְרעוֹ ת
שלוֹ ם ִּמן הָ ַרחֲ ִּמים ,וְ כוֹ ֵ
חַ ס וְ ָ
יְ ַא ֵמץִּ ,כי ִּה ִּשיג ְג ֻד ָלתוֹ וְ חַ ְסדוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך וְ ַרחֲ מָ יו הַ ְמ ֻר ִּבים עַ ד
ֵאין חֵ קֶ ר אֲ ִּפלו עַ ל הַ ְנפָ שוֹ ת הַ ְפגומוֹ ת ְמאֹד ,וְ הוֹ ִּדיעַ לָ הֶ ם
שמובָ א ְב"לִּ קוטֵ י
של "וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך" ְכמוֹ ֶ
הַ ְב ִּחינָה ֶ
של "הָ ִּקיצו וְ ַר ְננו שוֹ ְכנֵי עָ פָ ר"
מוֹ ה ֲַר"ן" ִּסימָ ן ו' ,וְ גַם הַ ְב ִּחינָה ֶ
שם
שר י ְָרדו לְ ָ
שם ִּא ָתם וְ עִּ ָמם וְ ֶא ְצלָ ם ְבכָ ל הַ ְמקוֹ מוֹ ת אֲ ֶ
וְ הַ ֵ
ְ
שמובָ א
שם יְ כוֹ לִּ ים לַ חֲ זֹר וְ לָ שוב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַרך ְכמוֹ ֶ
וְ גַם ִּמ ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

הַ ְקדמה

נפֶ ש

ה

ְב"לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן" חֵ לֶק ב' ִּסימָ ן ז' .וְ צָ עַ ק ְבקוֹ לוֹ הַ ָקדוֹ ש
גִּ יוַואלְ ד! זַייט ַאיְ ְ
יך נִּ יט ְמי ֵָאש [גִּ יוַואלְ ד! ַאל ִּת ְתיָאֲ שו]
ש ְך ְמאֹד ֵתבַ ת ִּגיוַואלְ ד לְ הוֹ רוֹ ת ולְ ַר ֵמז לְ כָ ל ֶאחָ ד
ומָ ַ
שלֹא יִּ ְתי ֵָאש ְבשום אֹפֶ ן ָבעוֹ לָ ם אֲ ִּפלו ִּאם ַי ֲעבֹר
לְ דוֹ רוֹ תֶ ,
עָ לָ יו מָ ה.
ש ָבא לְ זֶה
שר ָכל עִּ נְ יָנוֹ ֶ
וְ ָרמַ ז לָ נו ִּמ ְדבָ ָריו הַ ְקדוֹ ִּשים אֲ ֶ
שהֵ ם
הָ עוֹ לָ ם הוא ַרק ִּב ְש ִּביל לְ ַת ֵקן ָכל הַ ְנפָ שוֹ ת הַ ְנפולוֹ ת ֶ
ְב ִּחינַת ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים .ופַ עַ ם ַאחַ ת ָאמַ רַ ,כ ָמה וְ כו' הָ יו
שם ,וְ כֵ ן ָאמַ ר עוֹ ד ַפעַ ם
אתים ִּמ ָ
מֻ נ ִָּחים ָב ֶרפֶ ש וְ כו' וַאֲ נִּ י הוֹ צֵ ִּ
ַאחַ ת עַ ל עַ ְצמוֹ  ,וַאֲ נִּ י י ַָדי ְמל ְֻכלָ כוֹ ת ְב ָדם ו ִּב ְש ִּפיר ו ְב ִּשלְ יָא
ש ָסבַ ל ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה וְ גַם ָכל
ְכ ֵדי לְ טַ הֵ ר וְ כו' .וְ כֵ ן ָכל יִּ סו ָריו ֶ
שנֶעְ לָ ם אוֹ רוֹ הַ ָקדוֹ ש מֵ הָ עוֹ לָ ם ,עַ ד
ִּה ְתג ְַברות הַ הַ עֲלָ מָ ה ֶ
שלֹא זָכו לֵ הֵ נוֹ ת מֵ אוֹ רוֹ הַ ָקדוֹ ש הוא ַרק ִּב ְש ִּביל
שיֵש ַר ִּבים ֶ
ֶ
ש ָכ ַתב ְב ִּמ ְכ ָתבוֹ הַ ִּנ ְד ַפס ְבסֵ פֶ ר "חַ יֵי מוֹ ה ֲַר"ן" ְבזוֹ
זֶהְ ,כמוֹ ֶ
שעָ סַ ְק ִּתי ִּע ָמכֶ ם
ש ַגם הָ עֵ סֶ ק ֶ
הַ ָלשוֹ ן :י ַָדעְ ִּתי גַם י ַָדעְ ִּתיֶ ,
לְ הוֹ ִּציא ֶא ְתכֶ ם ִּמ ִּשנֵי הַ ָסמֶ ְך מֵ "ם הֵ ן עַ ל ָכל ֵא ֶלה עֵ ינָיו לָ טַ ש
וְ ִּשנָיו חָ ַרק עָ לַ יְ .בכֵ ן אֲ הובַ יַ ,אחַ י וְ ֵרעַ י ִּחזְקו וְ ִּא ְמצו וְ כו' וְ לֹא
שר לִּ ַמ ְד ִּתי
ֹשה עֶ בֶ ד ה'ַ ,כאֲ ֶ
יִּ ְהיֶה לָ ִּריק יִּ גְ עִּ י וְ ִּש ְמרו תוֹ ַרת מ ֶ
שם.
ֶא ְתכֶ ם וְ כו' עַ יֵן ָ
ידיו הַ ְקדוֹ ִּשים ָתמַ ְך יָדוֹ עַ ל
וְ ִהנֵּה ְביוֹ ֵתר מֵ עַ ל ָכל ַתלְ ִּמ ָ
ַתלְ ִּמידוֹ הַ ָקדוֹ ש הָ ַרב הַ ַצ ִּדיק ַר ִּבי נ ָָתן ,זֵכֶ ר צַ ִּדיק לִּ ְב ָרכָ ה,
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ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר ִּס ְפ ֵרי "לִּ קוטֵ י הֲלָ כוֹ ת" הַ ְקדוֹ ִּשים וְ ִּס ְפ ֵרי
"לִּ קוטֵ י ְת ִּפלוֹ ת" ,וְ נ ַָתן מֵ הוֹ דוֹ עָ לָ יו וְ סָ מַ ְך ֶאת יָדוֹ עָ לָ יו
יבים ֶאת
שה ְבכָ ל ִּמינֵי ִּדבו ִּרים הַ ְמ ִּש ִּ
לְ הַ ְכנִּ יס ַדעְ תוֹ הַ ְקדוֹ ָ
ש ְיחַ זְקו עַ ְצמָ ם וְ לֹא יִּ ְתיָאֲ שו
הַ נֶפֶ ש ְבכָ ל הַ נוֹ ְפלִּ ים וְ הַ יוֹ ְר ִּדים ֶ
ְבשום אֹפֶ ן.
ֹש ְך
וְ ִהנֵּה עַ ָתה ְבעִּ ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִּשיחָ א ְבעֵ ת ִּה ְת ַפ ְשטות הַ ח ֶ
שר
ֹש ְך וְ כו' מַ ָמש ,אֲ ֶ
הַ נוֹ ָרא ְמאֹד ָכפול ו ְמכֻ ָפל תֹהו ָובֹהו וְ ח ֶ

יאינו הָ ִּראשוֹ נִּ ים ,ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הָ ,ראו ֵכן ָתמָ הו ֵאי ְך
גַם נְ ִּב ֵ
שם ְבתוֹ ךְ
יו ְכלו ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל הַ ְקדוֹ ִּשים לְ ִּה ְתחַ זֵק ְביִּ ְר ַאת הַ ֵ
שר ִּה ְק ִּדים ְרפו ָאה לְ מַ ָכ ֵתנו
שם אֲ ֶ
הַ חַ ְשכות הַ זֶה .ובָ רו ְך הַ ֵ
שלַ ח לָ נו מוֹ ִּשיעַ ו ַָרבַ ,נ'חַ ל נ'וֹ בֵ עַ ְמ'קוֹ ר חָ ' ְכמָ ה הוא אֲ דוֹ נֵנו
וְ ָ
שר הוא
מוֹ ֵרנו וְ ַר ֵבנו הַ ָקדוֹ ש ,זֵכֶ ר צַ ִּדיק לִּ ְב ָרכָ ה ,אֲ ֶ
ידיו הַ ְקדוֹ ִּשים הוֹ ִּדיעו לָ נו רֹב ַרחֲ מָ יו וַחֲ סָ ָדיו עַ ד ֵאין
וְ ַתלְ ִּמ ָ
חֵ קֶ רַ .א ְך ִּד ְב ֵריהֶ ם הַ ְקדוֹ ִּשים ְב ִּה ְתחַ זְקו ָתם הָ עֲצומָ ה ְמפֻ ז ִָּרים
ש ְב ִּס ְפ ֵרי "לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן" ו ְב ִּס ְפ ֵרי
ַב ְדרו ִּשים הַ ְקדוֹ ִּשים ֶ
"לִּ קוטֵ י הֲלָ כוֹ ת" וְ לֹא ָכל ֶאחָ ד יִּ ְמצָ א ָבהֶ ם ְמבֻ ָקשוֹ ְבנָקֵ ל.
לָ זֹאת לִּ ֵקט וְ ִּק ֵבץ מוֹ ֵרנו הָ ַרב הַ ַצ ִּדיק ַר ִּבי נ ָָתן ,זֵכֶ ר צַ ִּדיק
לִּ ְב ָרכָ ה ,הַ ֵספֶ ר הַ ָקדוֹ ש "לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת" ְבאוֹ ִּתיוֹ ת וְ עִּ נְ יָנִּ ים
שם גַם ִּד ְב ֵרי ִּה ְתחַ זְקותוֹ הַ גָדוֹ ל
וְ יוכַ ל הַ ְמעַ יֵן לִּ ְמצֹא ָ
הַ נוֹ ְבעִּ ים ִּמ ְספָ ָריו הַ ְקדוֹ ִּשים .וְ ַאחֲ ָריו ָקם הָ ַרב הַ ָקדוֹ ש
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ערין ,זֵכֶ ר צַ ִּדיק לִּ ְב ָרכָ ה ,וְ לִּ ֵקט וְ ִּק ֵבץ הַ ֵספֶ ר "לִּ קוטֵ י
ש ִּ
ִּמ ְט ֶ
עֵ צוֹ ת חָ ָדש" ְבאוֹ ִּתיוֹ ת וְ עִּ נְ יָנִּ ים ָכל הָ עֵ צוֹ ת הַ ְקדוֹ שוֹ ת
הַ ְמפֻ ז ִָּרים ְב ִּס ְפ ֵרי "לִּ קוטֵ י הֲלָ כוֹ ת" הַ ְקדוֹ ִּשים.
שם גַם ִּד ְב ֵרי הַ ִּה ְתחַ זְקות הַ נוֹ ְבעִּ ים
וְ יוכַ ל הַ ְמעַ יֵן לִּ ְמצֹא ָ
שר עַ ָתה
ִּמ ִּס ְפ ֵרי "לִּ קוטֵ י הֲלָ כוֹ ת" הַ ְקדוֹ ִּשים .וְ ָראֹה ָר ִּאינו אֲ ֶ
שיֵש ַר ִּבים ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל
ְבתֹקֶ ף הַ חַ ְשכות ְבעִּ ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִּשיחָ אֶ ,
שם ַא ְך נִּ ְדמֶ ה לָ הֶ ם ִּכי ֶאפֶ ס
ש ִּנ ְכסָ ִּפים ְמאֹד לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ֶ
ִּת ְקו ָָתם חָ לִּ ילָ ה .לָ זֹאת נִּ ְתעוֹ ַר ְרנו לְ ַק ֵבץ ֶאל מָ קוֹ ם ֶאחָ ד
ש ִּנ ְד ְפסו ְב ִּס ְפ ֵרי "לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת" הַ ְקדוֹ ִּשים
ִּד ְב ֵרי הַ ִּה ְתחַ זְקות ֶ
מַ הֲדו ָרא ַק ָמא ובַ ְת ָרא ,ובַ ֵספֶ ר הַ ָקדוֹ ש "לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש"
לְ הַ ְד ִּפיסָ ם ַב ֻקנְ ְט ֵרס הַ ָקטָ ן הַ זֶה ,לְ מַ עַ ן יוכַ ל ָכל ִּאיש לְ הָ ִּשיב
שר ע ֲַדיִּ ן לֹא ָא ְב ָדה
שם ,וְ י ֵַדע אֲ ֶ
נ ְַפשוֹ הַ שוֹ קֵ ָקה לִּ ְדבַ ר הַ ֵ
שם הַ ֻקנְ ְט ֵרס הַ זֶה " ְמ ִּשיבַ ת נָפֶ ש" ִּכי
ִּת ְקוָתוֹ חָ לִּ ילָ ה .וְ ָק ָראנו ֵ
שם אֲ מָ רוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת ְמז ָֻקקוֹ ת ִּש ְבעָ ַתיִּ ם,
ֻכלוֹ הוא ִּא ְמרוֹ ת הַ ֵ
לְ הַ חֲ יוֹ ת ולְ הָ ִּשיב ָכל הַ ְנ ָשמוֹ ת הַ ְנפולוֹ ת ִּב ְב ִּחינַת ִּש ְבעָ ה
שבַ ע יִּ פֹל צַ ִּדיק וָ ָקם,
ש ִּי ְהיֶה ִּב ְב ִּחינַת ֶ
ְמ ִּשיבֵ י טַ עַ ם ,עַ ד ֶ
ַכמובָ ן ִּמזֶה ְבמַ אֲ מַ ר " ִּת ְקעו אֱ מונָה" ("לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן" חֵ לֶ ק ב' ִּס ָימן ה').
ש ִּנז ְֶכה לָ שוב ִּב ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה
וְ כֵ ן נִּ ז ְֶכה לְ ַק ְימָ ם ֶבאֱ מֶ ת ,עַ ד ֶ
יאת ְמ ִּשיחֵ נו ִּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינו ָאמֵ ן.
וְ לָ שוב לְ ַא ְרצֵ נו ְב ִּב ַ

ח

ְמ ִׁשיבַ ת

א

נפֶ ש

ְמ ִׁשיבַ ת נפֶ ש
א
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,צָ ִּר ְ
יך לִּ ְהיוֹ ת ָב ִּקי
שרוֹ צֶ ה לָ שוב לְ הַ ֵ
ִמי ֶ
שלֹא י ִַּפיל וְ לֹא יְ ַרחֵ ק אוֹ תוֹ שום ָדבָ ר
ַבהֲלָ כָ ה ְמאֹדֶ ,
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו
ידה .ו ְבכָ ל מַ ה ֶ
ָבעוֹ לָ ם ֵבין ַבעֲלִּ יָה ובֵ ין ִּביְ ִּר ָ
שקוֹ ִּרין ֶדער הַ אלְ ִּטין ז ְ
שמַ יִּ ם
יקיֵם ִּאם ֶא ַסק ָ
ִּיך) וִּ ַ
את עַ ְצמוֹ ( ֶ
יְ חַ זֵק ֶ

שגַם ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת
שם ַא ָתה וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָךֶ ,
ָ
שם הוא
שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי גַם ָ
יְ כוֹ לִּ ין לְ ָק ֵרב ֶאת עַ ְצמוֹ לְ הַ ֵ

יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְמצָ אִּ ,ב ְב ִּחינַת וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך

("לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן"

ח"א ִּסימָ ן ו') ו ְבלִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת עַ יֵן ְתשובָ ה אוֹ ת י' וְ זוֹ לְ שוֹ נוֹ
שרוֹ צֶ ה ָא ָדם לֵ ילֵ ְך ְב ַד ְרכֵ י הַ ְתשובָ ה ,צָ ִּר ְ
יך לִּ ְהיוֹ ת
שםְ :כ ֶ
ָ

ָב ִּקי ַבהֲלָ כָ ה וְ צָ ִּר ְ
יך לִּ ְהיוֹ ת לוֹ ְשנֵי ְב ִּקיאֻ יוֹ ת ,הַ יְ נו ָב ִּקי

שזֶהו ְב ִּחינַת עַ יִּ ל וְ נ ִָּפיקְ ,ב ִּחינַתִּ " :אם
ְב ָרצוֹ א ָב ִּקי ְבשוֹ ב ֶ
שם ָא ָתה וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך" .הַ יְ נו ִּמי
שמַ יִּ ם ָ
ֶא ַסק ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,צָ ִּר ְ
ש ִּי ְתחַ זֵק
יך לַ חֲגֹר מָ ְתנָיו ֶ
שרוֹ צֶ ה לָ שוב לְ הַ ֵ
ֶ
שהֵ ם
ידהֶ ,
שם ָת ִּמיד ֵבין ַבעֲלִּ יָה ֵבין ִּב ִּיר ָ
עַ ְצמוֹ ְב ַד ְרכֵ י הַ ֵ
שמַ יִּ ם ָשם ָא ָתה וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך,
ְב ִּחינַת ִּאם ֶא ַסק ָ
ש ִּיז ְֶכה לְ ֵאיזֶה עֲלִּ יָה לְ ֵאיזֶה מַ ְד ֵרגָה ְגדוֹ לָ ה אוֹ
הַ יְ נו ֵבין ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

א
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ט

שם וְ לֹא יִּ ְס ַת ֵפק עַ ְצמוֹ
ל־פי־כֵ ן ַאל ַי ֲעמֹד ָ
ְקטַ נָהַ ,אף־עַ ִּ
ָבזֶה וְ צָ ִּר ְ
שהוא
ידע ולְ הַ אֲ ִּמין ֶ
ש ִּי ְהיֶה ָב ִּקי ָבזֶה ְמאֹד ,לֵ ַ
יך ֶ
צָ ִּר ְ
שזֶהו ְב ִּחינַת ָב ִּקי ְב ָרצוֹ א וְ כו'.
יך לֵילֵ ְך יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר וְ כו' ֶ

ש ִּיפֹל,
שלוֹ ם ,לְ מָ קוֹ ם ֶ
שאֲ ִּפלו ִּאם יִּ פֹל חַ ס וְ ָ
וְ כֵּ ן לְ הֵ פֶ ְךֶ ,
שם ַאל יִּ ְתי ֵָאש
שלוֹ ם ,גַם ָ
אֲ ִּפלו ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת חַ ס וְ ָ
ֶאת עַ ְצמוֹ לְ עוֹ לָ ם ְבשום אֹפֶ ן יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶהַ ,רק יְ חַ ֵפש
יך ֶ

שהוא
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וִּ יחַ זֵק עַ ְצמוֹ ְבכָ ל מָ קוֹ ם ֶ
וִּ יבַ ֵקש ֶאת הַ ֵ
ו ְבכָ ל מַ ה ֶ
שם
שיוכַ לִּ .כי גַם ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת נִּ ְמצָ א הַ ֵ
שם יְ כוֹ לִּ ין לְ ַד ֵבק ֶאת עַ ְצמוֹ ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך.
יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ גַם ִּמ ָ
וְ זֶה ְב ִּחינַת" :וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך" ְב ִּחינַת ָב ִּקי ְבשוֹ בִּ ,כי
ש ָב ִּקי ְש ֵתי ְב ִּקיאֻ יוֹ ת
שר לִּ זְכוֹ ת לִּ ְתשובָ ה ִּכי ִּאם ְכ ֶ
ִּאי ֶא ְפ ָ
ידע,
ש ִּיז ְֶכה לֵ ַ
ֵאלו .ובֶ אֱ מֶ ת ִּהיא ְב ִּקיאות גָדוֹ ל ְמאֹד ֶ
שם ָת ִּמיד
יכין לְ יַגֵעַ עַ ְצמוֹ וְ לִּ ְטרֹחַ ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ש ְצ ִּר ִּ
ֶ
ולְ צַ פוֹ ת ְבכָ ל עֵ ת לְ הַ ִּגיעַ לְ מַ ְד ֵרגָה ְגבוֹ הָ ה יוֹ ֵתר.
ל־פי־כֵ ן ַאל יִּ פֹל ִּמשום ָדבָ ר וַאֲ ִּפלו ִּאם יִּ ְהיֶה ֵא ְ
יך
וְ ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן ַאל יִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ ְכלָ ל
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
ש ִּי ְהיֶה חַ ס וְ ָ
ֶ
שיֵש לוֹ ְש ֵתי ְב ִּקיאֻ יוֹ ת
יקיֵם וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך ַכ ַנ"ל .ו ְכ ֶ
וִּ ַ
ְ
שם
ֵאלו אֲ זַי הוא הוֹ לֵ ך ְב ַד ְרכֵ י הַ ְתשובָ ה ,וְ ָאז יְ ִּמין הַ ֵ
ֲשה
שם וְ ַנע ֶ
ְפשוטָ ה לְ ַק ֵבל ְתשובָ תוֹ וְ זוֹ כֶ ה לִּ ְכבוֹ ד הַ ֵ
שבֶ ת עַ ל הַ ִּכ ֵסא ַ -א ְש ֵרי לוֹ :
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ָא ָדם לָ ֶ

שם)
( ָ

י

ְמ ִׁשיבַ ת
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ב
שגַם הָ ְרחוֹ ִּקים
־ברו ְך־הוא הוא ֶ
של הַ ָקדוֹ ש ָ
עִ ַקר ְג ֻד ָלתוֹ ֶ
ִּמ ֶמנו יִּ ְת ָב ַר ְך ְמאֹד ְמאֹד גַם הֵ ם יִּ ְת ָק ְרבו לַ עֲבוֹ ָדתוֹ  ,ובָ זֶה

ל־כן ֵאין
נִּ ְתי ֵַקר וְ נִּ ְתעַ ֶלה ְשמוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך לְ מַ ְעלָ ה ולְ מַ ָטה .עַ ֵ
שם מֵ חֲמַ ת
לָ ָא ָדם לְ י ֵָאש עַ ְצמוֹ ִּמ ְל ִּה ְת ָק ֵרב לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ל־יְ ֵדי חֲטָ ָאיו הַ ְמ ֻר ִּבים
ש ִּנ ְת ַרחֵ ק ְמאֹד מֵ הַ ֵ
ֶ

שלוֹ םִּ .כי ַא ְד ַר ָבאִּ ,מ ֶמנו
ש ִּה ְר ָבה לַ עֲשוֹ ת ַרע חַ ס וְ ָ
ַאף ֶ
ַדיְ ָקא יִּ ְתעַ ֶלה וְ יִּ ְש ַת ַבח וְ יִּ ְתג ֵַדל ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ְביוֹ ֵתר
ַכ ַנ"ל .אֲ בָ ל עִּ ַקר ִּה ְת ָק ְרבות הָ ְרחוֹ ִּקים לְ הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הוא
יקי הַ דוֹ ר:
עַ ל־יְ ֵדי צַ ִּד ֵ

שם י)
( ָ

ג
יקי אֱ מֶ ת וְ אוֹ חֲ זִּים ֶאת עַ ְצמָ ם
הַ חֲבֵּ ִרים הַ ְמק ָֹר ִּבים לְ צַ ִּד ֵ
ש ְיחַ זְקו זֶה ֶאת זֶה וִּ יעוֹ ְררו זֶה ֶאת זֶה .וְ ִּע ַקר
ָבהֶ םָ ,ראוי ֶ
שהוא גָדוֹ ל ָכל
הַ ִּה ְתחַ זְקות הוא ְבג ֶֹדל כֹחַ הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶ
שיָכוֹ ל לְ הַ עֲלוֹ ת גַם נ ְַפשוֹ הַ ְפגומָ ה ְביוֹ ֵתר וְ לֹא
ָכ ְך ,עַ ד ֶ
שע ֲָרה ,גַם
י ְָצ ָאה ע ֲַדיִּ ן מֵ חֹל ֶאל הַ ק ֶֹדש אֲ ִּפלו ְכחוט הַ ַ
אוֹ תוֹ יָכוֹ ל הַ ַצ ִּדיק לְ הַ עֲלוֹ ת ולְ חַ ְדשוֹ לְ טוֹ בָ ה ְב ֹג ֶדל כֹחוֹ
של ָכל ֶאחָ דִּ .כי אֲ ִּפלו הַ גָרועַ
וְ זֶה עִּ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות ֶ
ש ַב ְגרועִּ ים יִּ ְהיֶה ִּמי ֶ
ֶ
שו עוֹ בֵ ר עָ לָ יו
ש ִּי ְהיֶה אֲ ִּפלו ִּאם עַ ְכ ָ
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אי

שאוֹ חֵ ז ֶאת עַ ְצמוֹ ְבהַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת יֵש
שעוֹ בֵ ר ָכל זְמַ ן ֶ
מַ ה ֶ
ש ָכל אֶ חָ ד
יכין ֶ
לוֹ ִּת ְקוָה טוֹ בָ ה וְ נִּ ְפלָ ָאה לָ נֶצַ ח .גַם ְצ ִּר ִּ
יְ חַ זֵק ֶאת חֲבֵ רוֹ וִּ יעוֹ ְררו זֶה ֶאת זֶה וִּ יחַ זְקו זֶה ֶאת זֶה
ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ ַיז ְִּכיר ָכל ֶאחָ ד ֶאת חֲבֵ רוֹ ָכל הָ עֵ צוֹ ת
ש ִּק ְבלו
שיוֹ ְד ִּעים ו ְמ ִּבינִּ ים ָכל ֶאחָ ד ְכ ִּפי מַ ה ֶ
טוֹ בוֹ ת ֶ
מֵ ַר ָבם:

שם י"ג)
( ָ

ד
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ְת ָפ ֵאר אֲ ִּפלו ִּעם הַ ַקל
שהַ ֵ
יך לָ ַדעַ תֶ ,
צָ ִר ְְ
שם
ש ֵ
ש ְביִּ ְש ָר ֵאל אֲ ִּפלו פוֹ ְשעֵ י יִּ ְש ָר ֵאלָ ,כל זְמַ ן ֶ
ש ַב ַק ִּלים ֶ
ֶ
שם
שהַ ֵ
יִּ ְש ָר ֵאל נִּ ְק ָרא עָ לָ יו יֵש בוֹ ִּה ְת ָפאֲ רות ְפ ָר ִּטי ֶ
ל־כן ָאסור לָ ָא ָדם לְ י ֵָאש עַ ְצמוֹ
יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ְת ָפ ֵאר עִּ מוֹ  .עַ ֵ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ִּפלו ִּאם ִּקלְ קֵ ל ופָ גַם הַ ְר ֵבה ְמאֹד חַ ס
מֵ הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ֶמנו
שלוֹ םִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן לֹא ָפסַ ק חֲ ִּביבות הַ ֵ
וְ ָ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ הָ עִּ ָקר הוא
ל־כן ע ֲַדיִּ ן יָכוֹ ל לָ שוב לַ ֵ
ַכ ַנ"ל וְ עַ ֵ
שהֵ ם יְ כוֹ לִּ ים לִּ ְמצֹא גַם הַ טוֹ ב
שי אֱ מֶ ת ֶ
עַ ל־יְ ֵדי ַאנְ ֵ
ש ַב ְגרועִּ ים ולְ הָ ִּשיב
שיֵש אֲ ִּפלו ְבהַ גָרועַ ֶ
וְ הַ ִּה ְת ָפאֲ רות ֶ
שם י"ז)
( ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך:
הַ כֹל לַ ֵ

בי

ְמ ִׁשיבַ ת

ה ו

נפֶ ש

ה
יך הָ ָא ָדם לַ עֲלוֹ ת ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא צָ ִּר ְ
ש ִּי ְהיֶה לוֹ
יך ֶ
ש ָצ ִר ְְ
ְכ ֶׁ
ידה ִּהיא ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה .ו ִּמזֶה
ידה ק ֶֹדם הָ עֲלִּ יָהִּ ,כי הַ יְ ִּר ָ
יְ ִּר ָ
יָכוֹ ל ָכל ָא ָדם לְ הָ ִּבין ַכ ָמה הוא צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק ַבעֲבוֹ ַדת
שם וְ לֹא יִּ פֹל לְ עוֹ לָ ם ְב ַדעְ תוֹ ִּמ ָכל הַ ְנ ִּפילוֹ ת וְ הַ יְ ִּרידוֹ ת
הַ ֵ
ש ָבעוֹ לָ ם ִּכי ִּאם יִּ ְת ַא ֵמץ וְ יִּ ְתחַ זֵק לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל זֶה
ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם אֲ ִּפלו ִּאם ַי ֲעבֹר עָ לָ יו מָ ה ,יִּ ז ְֶכה
ְבשום אֹפֶ ן ֶ
ש ִּי ְתהַ ְפכו ָכל הַ יְ ִּרידוֹ ת לַ עֲלִּ יוֹ ת ְגדוֹ לוֹ תִּ ,כי
לְ בַ סוֹ ף ֶ
ידה ִּהיא ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה .וְ יֵש ָבזֶה הַ ְר ֵבה לְ ַד ֵבר ִּכי
הַ יְ ִּר ָ
שעָ לָ יו ֵאינָם
שנָפַ ל נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
שנָפַ ל לְ מָ קוֹ ם ֶ
ָכל ֶאחָ ד ֶ
שעָ לָ יו ֵאינָם נֶאֱ מָ ִּרים
נֶאֱ מָ ִּרים ְדבָ ִּרים הָ ֵא ֶלה ִּכי נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ַרק לִּ גְ דוֹ לִּ ים ְבמַ עֲלָ ה הָ עוֹ לִּ ים ְבכָ ל ַפעַ ם ִּמ ַד ְר ָגא לְ ַד ְרגָא
אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ֵת ַדע וְ ַתאֲ ִּמיןִּ ,כי ָכל ְדבָ ִּרים ֵאלו נֶאֱ מָ ִּרים גַם
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ַב ְגרו ִּעיםִּ ,כי הַ ֵ
ש ַב ְקטַ ִּנים וְ הַ גָרועַ ֶ
עַ ל הַ ָקטָ ן ֶ
טוֹ ב לַ כֹל ָת ִּמיד:

שם כ"ב)
( ָ

ו
שהוא ְבמַ ְד ֵרגָה הַ ַת ְחתוֹ נָה
ש ָבעוֹ לָ ם אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ָכל ָא ָדם ֶ
ְמאֹד וַאֲ ִּפלו ִּאם הוא ְבתוֹ ְך הָ ָא ֶרץ מַ ָמש ִּעם ָכל זֶה

שםְ ,בו ַַדאי צָ ִּר ְ
שיֵלֵ ְך וְ ַיעֲלֶ ה
יך ֶ
שרוֹ צֶ ה לִּ ְכנֹס ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ְכ ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

ז

נפֶ ש

גי

שיוֹ צֵ א ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא
ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא .ו ְבכָ ל ַפעַ ם ופַ עַ ם ֶ
שהֵ ם
ְכ ִּפי ְב ִּחינָתוֹ  ,אֲ זַי ִּמ ְתג ְַב ִּרים עָ לָ יו מֵ חָ ָדש הַ ְקלִּ פוֹ ת ֶ
שבוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת
הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ הַ ִּד ְמיוֹ נוֹ ת וְ הַ ַמ ֲח ָ
יחים אוֹ תוֹ
ו ִּמ ְת ַפ ְש ִּטים ְכנֶגְ דוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם ְמאֹד וְ ֵאינָם מַ ִּנ ִּ
ש ִּרים
שה .ובָ זֶה טוֹ ִּעים הַ חֲ ִּס ִּידים הַ ְכ ֵ
שע ֲֵרי ְק ֻד ָ
לִּ ְכנֹס לְ ַ
ש ִּפ ְתאֹם ִּמ ְתג ְַב ִּרים עָ לָ יו ַתאֲ ווֹ ת
שרוֹ ִּאים ֶ
הַ ְר ֵבהְ ,כ ֶ
שנָפַ ל ִּמ ַמ ְד ֵרגָתוֹ מֵ חֲ מַ ת
ו ִּבלְ בולִּ ים ו ְמנִּ יעוֹ ת וְ נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ש ַבזְמַ ן הַ ק ֶֹדם לֹא הָ יו ֵאלו הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים
ֶ
ְ
ל־כן הוא סוֹ בֵ ר
ִּמ ְתג ְַב ִּרים עָ לָ יו ָכל ָכך וְ הָ יו נ ִָּחים ְקצָ ת עַ ֵ
שלוֹ ם .אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ֵאין זֶה נְ ִּפילָ ה ְכלָ ל ַרק
שנָפַ ל חַ ס וְ ָ
ֶ
ש ָצ ִּר ְ
יך לַ עֲלוֹ ת ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא לְ ִּפי ְב ִּחינָתוֹ ,
שזֶה מֵ חֲמַ ת ֶ
ֶ
ומֵ חֲמַ ת זֶה ִּמ ְתג ְַב ִּרים עָ לָ יו מֵ חָ ָדש ְב ִּה ְתג ְַברות גָדוֹ ל יוֹ ֵתר
ש ַב ֵלב
ָכל הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הָ עַ ְק ִּמימות ֶ
וְ כו' ,וְ צָ ִּר ְ
יך ְבכָ ל ַפעַ ם ופַ עַ ם לְ ִּה ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ הַ ְר ֵבה
ַבר עֲלֵ יהֶ ם וְ יִּ ְשבֹר
ש ִּי ְתג ֵ
וְ לִּ ְבלִּ י לִּ פֹל ִּמזֶה ְב ַדעְ תוֹ ְכלָ ל ,עַ ד ֶ
אוֹ ָתם מֵ חָ ָדש:

שם כ"ה)
( ָ

ז
וְ הָ עֵּ צָ ה לָ זֶה  -לִּ ֵתן ְצ ָד ָקה לַ עֲנִּ ִּיים הֲגונִּ יםִּ ,כי עִּ ַקר ְג ֻד ַלת
שנוֹ ְתנִּ ים לְ עָ נִּ י הָ גון
הַ בוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְתג ֶַלה עַ ל־יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ֶ

די

ְמ ִׁשיבַ ת

שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ֶ

ח ט

־ברו ְך־הוא
הַ ָקדוֹ ש ָ

נפֶ ש
ִּמ ְתג ֵַדל

ו ִּמ ְת ָפ ֵאר

שהֵ ם הַ ְמנִּ יעוֹ ת
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ז ְֶכה לְ הַ ְכנִּ יעַ הַ ְקלִּ פוֹ ת ֶ
ש ִּמ ְתג ְַב ִּרים ְבכָ ל ַד ְרגָא וְ ַד ְרגָא ַכ ַנ"ל:
וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ כו' ֶ
שם)
( ָ

ח
ָשיש ִּבנְ קֻ ָדתוֹ
ש ַמח ֶאת עַ ְצמוֹ וְ יָגִּ יל וְ י ִּ
ש ְי ַ
עוֹ ד עֵ צָ ה לָ זֶהֶ ,
שזָכָ ה לִּ ְהיוֹ ת ִּמז ֶַרע יִּ ְש ָר ֵאל ולְ ִּה ְת ָק ֵרב
הַ טוֹ בָ ה ַב ֶמה ֶ
ְ
יכין אוֹ תוֹ ְב ֶד ֶרך הָ אֱ מֶ ת,
יכין ומַ ְד ִּר ִּ
שי אֱ מֶ ת הַ מוֹ לִּ ִּ
לְ ַאנְ ֵ
שר עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה טוֹ בָ ה לָ ֶנצַ ח
יך ֶ
אֲ ֶ
שהֵ ם
ש ֵבר הַ ְקלִּ פוֹ ת ֶ
וְ עַ ל־יְ ֵדי הַ ִּש ְמחָ ה הַ זֹאת הוא ְמ ַ
ש ְבכָ ל ַד ְרגָא:
הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ כו' ֶ

שם)
( ָ

ט
ש ֵבר הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ כו' וְ כָ ל ַפעַ ם עוֹ לֶ ה
ש ִמ ְתחַ זֵּק ו ְמ ַ
ְכ ֶׁ
שה
לַ ַמ ְד ֵרגָה הַ ְשנִּ יָה הַ ְגבוֹ הָ ה יוֹ ֵתר לְ ִּפי ְב ִּחינָתוֹ ָ ,בזֶה עוֹ ֶ
שהוא
שהוא עוֹ מֵ ד ְבאוֹ ָתה הַ ַמ ְד ֵרגָה ֶ
טוֹ בָ ה גַם לַ חֲבֵ רוֹ ֶ
נִּ ְכנָס ָבה עַ ָתהִּ ,כי חֲבֵ רוֹ יוֹ צֵ א ִּמ ֶמנָה וְ עוֹ לֶ ה לְ מַ ְד ֵרגָה
שיַעַ ְמדו
שר לִּ ְשנֵי ְבנֵי ָא ָדם ֶ
יוֹ ֵתר עֶ לְ יוֹ נָהִּ ,כי ִּאי ֶא ְפ ָ
ייבין) ,מַ ה
שקוֹ ִּרין הֵ ִּ
ְבמַ ְד ֵרגָה ַאחַ ת וְ זֶה ְב ִּחינַת ה ֲָרמָ ה ( ֶ
יה ֶאת חֲ בֵ רוֹ  ,הַ יְ נו ַכ ִּנז ְָכר לְ עֵ יל:
ש ֶאחָ ד מֵ ִּרים ומַ גְ ִּב ַ
ֶ

שם)
( ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

י

נפֶ ש

וט

ש ְבתוֹ ִּה ְרהו ֵרי זְנות וְ הוא
ש ָב ִּאים עַ ל מַ חֲ ַ
שרוֹ ֶׁאה ָא ָדם ֶ
ְכ ֶׁ
ש ֵבר ַתאֲ ָותוֹ ומַ ִּסיחַ ַד ְעתוֹ מֵ הֶ ם ,זֶהו עִּ ַקר ְתשובָ תוֹ
ְמ ַ
ש ָפגַם ִּמק ֶֹדםָ ,כל ֶאחָ ד ְכ ִּפי עִּ נְ יָנוֹ
וְ ִּתקונוֹ עַ ל ְפגַם הַ ְב ִּרית ֶ
ל־כן ַאל יִּ פֹל
ִּכי זֶהו ְב ִּחינַת ְתשובַ ת הַ ִּמ ְש ָקל מַ ָמש .עַ ֵ
ש ִּמ ְתג ְַב ִּרין עָ לָ יו ִּה ְרהו ִּרים ָר ִּעים ו ְמג ִֻּנים
שרוֹ ֶאה ֶ
ְב ַדעְ תוֹ ְכ ֶ
ְמאֹדִּ ,כי ַא ְד ַר ָבא ,זֶה ַדיְ ָקא ִּתקונוֹ ו ְתשובָ תוֹ ִּכי ַדיְ ָקא
ַבר
ש ָב ִּאים עָ לָ יו ֵאלו הַ ִּה ְרהו ִּרים וְ הוא ִּמ ְתג ֵ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֶ
עֲלֵ יהֶ ם עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא הוא עִּ ַקר ִּתקונוֹ ו ְתשובָ תוֹ ַכ ַנ"ל
שנ ְָפלו עַ ל־יְ ֵדי ְפגַם
שה ֶ
ובָ זֶה הוא מוֹ ִּציא נִּ יצוֹ צֵ י הַ ְק ֻד ָ
הַ ְב ִּרית וְ כו':

שם כ"ה)
( ָ

י
ש ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ וְ לֵ ית אֲ ַתר ָפנוי
יך לָ ַדעַ תֶ ,
צָ ִר ְְ
ִּמנֵה וְ ִּאיהו ְממַ ֵלא ָכל עָ לְ ִּמין וְ סוֹ בֵ ב ָכל עָ לְ ִּמין .וַאֲ ִּפלו ִּמי
שא ומַ ָתן ַבגוֹ יִּ ים לֹא יוכַ ל לְ ִּה ְתנ ֵַצל וְ לוֹ מַ ר ִּאי
שעוֹ סֵ ק ְבמַ ָ
ֶ
ַש ִּמיות
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מֵ חֲמַ ת עוֹ ִּביות וְ ג ְ
ֶא ְפ ִּשי לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
שעוֹ סֵ ק ָת ִּמיד עִּ ָמהֶ םִּ ,כי
שנוֹ פֵ ל ָת ִּמיד עָ לָ יו מֵ חֲמַ ת הָ עֵ סֶ ק ֶ
ֶ
ַש ִּמ ִּיים ו ְבכָ ל לְ שוֹ נוֹ ת הַ גוֹ יִּ ים יָכוֹ ל לִּ ְמצֹא
ְבכָ ל הַ ְדבָ ִּרים ג ְ
בָ הֶ ם אֱ לֹקותוֹ ִּ ,כי ְבלֹא אֱ לֹקותוֹ ֵאין לָ הֶ ם שום ִּחיות וְ ִּקיום
שהַ ַמ ְד ֵרגָה יוֹ ֵתר ַת ְחתוֹ נָה אֲ זַי אֱ לֹקותוֹ
ְכלָ ל ַרק ָכל מַ ה ֶ
שם ְב ִּצ ְמצום גָדוֹ ל ו ְמל ָֻבש ְבמַ לְ בו ִּשים יוֹ ֵתר:
ָ

שם ל"ג)
( ָ

זט

ְמ ִׁשיבַ ת

יא יב

נפֶ ש

יא
ְגלַ ל ֵכן צָ ִּר ְ
ש ָקע ִּב ְמדוֹ ר
שאֲ ִּפלו ִּאם ַא ָתה ְמ ֻ
ש ֵת ַדעֶ ,
יך ֶ
ש ִּנ ְדמֶ ה לְ ָך
הַ ְקלִּ פוֹ ת וְ ַא ָתה ְבמַ ְד ֵרגָה ַת ְחתוֹ נָה ְמאֹד עַ ד ֶ

שר עוֹ ד לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ,מֵ חֲמַ ת
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ֶ

שאֲ ִּפלו
ל־פי־כֵ ן ֵת ַדעֶ ,
ש ִּנ ְת ַרחַ ְק ָת ְמאֹד ִּמ ֶמנו ַאף־עַ ִּ
ֶ
ָ
שם ַא ָתה
שם תוכַ ל לִּ ְמצֹא אֱ לֹקותוֹ ו ִּמ ָ
ִּב ְמקוֹ ְמך גַם ֵכן ָ

יָכוֹ ל לְ ַד ֵבק ֶאת עַ ְצמֶ ָך בוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לָ שוב ֵאלָ יו ִּב ְתשובָ ה
שם
ש ִּב ְמקוֹ ְמ ָך ָ
ְשלֵ מָ הִּ ,כי לֹא ְרחוֹ ָקה ִּהיא ִּמ ְמ ָךֶ ,א ָלא ֶ
ַרבו הַ ְלבו ִּשים:

שם)
( ָ

יב
שנ ְָפלו ִּב ְב ִּחינַת הַ ְס ָת ָרה
שעָ ְברו עֲבֵ רוֹ ת ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ
יֵּשְ ֶ
ש ֵאין לָ הֶ ם עוֹ ד
ש ְבתוֹ ְך הַ ְס ָת ָרה ומַ חֲמַ ת זֶה נִּ ְדמֶ ה לָ הֶ םֶ ,
ֶ
ֲשה לוֹ ְכהֵ ֶתר זֶה
שנָה ַנע ָ
שלוֹ םִּ ,כי עָ בַ ר וְ ָ
ִּת ְקוָ ה חַ ס וְ ָ
שלוֹ ם ,אֲ זַי
שעָ בַ ר יוֹ ֵתר חַ ס וְ ָ
ְב ִּחינַת הַ ְס ָת ָרה ַאחַ ת ,אֲ בָ ל ְכ ֶ
ש ְבתוֹ ְך
שם יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְס ָתר ִּמ ֶמנו ִּב ְב ִּחינַת הַ ְס ָת ָרה ֶ
הַ ֵ

שה ְמאֹד לִּ ְמצֹא אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,אֲ בָ ל
הַ ְס ָת ָרה ,וַאֲ זַי ָק ֶ

ִּב ְב ִּחינַת עֵ סֶ ק הַ תוֹ ָרה יְ כוֹ לִּ ין לְ עוֹ ֵרר גַם אוֹ תוֹ ולְ הוֹ ִּדיעוֹ
שיָשוב ֶאל
שיֵש לוֹ ִּת ְק ָוה גַם ֵכן עַ ד ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךֶ ,
מֵ הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת ְבכֹחַ הַ ַצ ִּדיקֵ י
הָ אֱ מֶ ת וְ יִּ ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ

ְמ ִׁשיבַ ת

יג יד

נפֶ ש

זי

שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד ְבכָ ל עֵ ת
אֱ מֶ ת יְ כוֹ לִּ ים לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
ֵא ְ
שם נ"ו)
( ָ
שהֵ ם:
שהֵ ם ְבכָ ל מָ קוֹ ם ֶ
יך ֶ

יג
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
אד מֵ הַ ֵ
ַב ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְנמוֹ ִּכים ְמאֹד ו ְרחוֹ ִּקים ְמ ֹ
שם ַדיְ ָקא ְמל ָֻבש ִּחיות גָבוֹ ַה ְמאֹד ִּב ְב ִּחינַת ִּס ְת ֵרי תוֹ ָרה,
ָ
שלוֹ ם ,צָ ִּר ְ
שם
ש ָ
שי ֵַדע זֹאת ֶ
יך ֶ
שנָפַ ל ְמאֹד חַ ס וְ ָ
ל־כן ִּמי ֶ
עַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְביוֹ ֵתר ִּכי
ִּב ְמקוֹ מוֹ ַדיְ ָקא יָכוֹ ל לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ

ש ִּיז ְֶכה לָ שוב ֶאל
שם ַדיְ ָקא ֶנעֱלָ ם ִּחיות גָבוֹ ַה ְמאֹד ו ְכ ֶ
ָ
שם ,יִּ ְתג ֶַלה עַ ל־יָדוֹ ַדיְ ָקא תוֹ ָרה ְגבוֹ הָ הְ ,דהַ יְ נו ִּס ְת ֵרי
הַ ֵ
תוֹ ָרה:

שם)
( ָ

יד
שרוֹ צֶ ה לִּ ָכנֵס ַבעֲבוֹ ַדת
ִאם ִּמ ְתעוֹ ֵרר ָא ָדם לִּ ְתשובָ ה אֲ זַי ְכ ֶ
ַבר עָ לָ יו ְבכָ ל ַפעַ ם יֵצֶ ר הָ ָרע
שם וְ לִּ נְ סֹעַ לְ הַ ַצ ִּדיקִּ ,מ ְתג ֵ
הַ ֵ
ְ
ל־כן צָ ִּריך ְבכָ ל ַפעַ ם ִּה ְתג ְַברות ְביוֹ ֵתר
יוֹ ֵתר גָדוֹ ל ,עַ ֵ
ַבר עָ לָ יו
ש ִּמ ְתג ֵ
וְ ִּה ְתחַ זְקות חָ ָדש ֶנגֶד הַ יֵצֶ ר הָ ָרע הֶ חָ ָדש ֶ
ש ִּנ ְתעוֹ ֵרר הָ ָא ָדם
ש ִּל ְפעָ ִּמים ְכ ֶ
ְבכָ ל ַפעַ ם ו ִּמזֶה ָבא מַ ה ֶ
ר־כ ְך
ָ
שי אֱ מֶ ת ,יֵש לוֹ ְתשו ָקה ְגדוֹ לָ ה וְ ַאחַ
לִּ נְ סֹעַ לְ ַאנְ ֵ
ש ָבא לְ הַ ַצ ִּדיק
ש ַמ ְת ִּחיל לִּ נְ סֹעַ ֶנחֱלָ ש ִּח ְשקוֹ  ,וְ לִּ ְפעָ ִּמים ְכ ֶ
ְכ ֶ
ְ
שך ִּמ ְב ִּחינָה
ְבעַ ְצמוֹ נוֹ פֵ ל ִּמ ְתשו ָקתוֹ לְ ג ְַמ ֵרי ָ -כל זֶה נִּ ְמ ָ

חי

ְמ ִׁשיבַ ת

טו

נפֶ ש

ש ִּנ ְתעוֹ ֵרר לִּ נְ סֹעַ לְ הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת
הַ ִּנז ְָכר לְ עֵ ילִּ ,כי ֵתיכֶ ף ְכ ֶ
ר־כךְ
ָ
שהָ יָה לוֹ ַב ְת ִּח ָלה וְ ַאחַ
אֲ זַי הֵ ִּמית יִּ ְצרוֹ הָ ָרע ֶ
שרוֹ צֶ ה לִּ נְ סֹעַ  ,נִּ ְתהַ וֶה לוֹ יֵצֶ ר הָ ָרע חָ ָדש חָ זָק ִּמ ַב ְת ִּח ָלה,
ְכ ֶ
שרוֹ צֶ ה
ל־כן ִּמי ֶ
ִּכי ָכל הַ גָדוֹ ל מֵ חֲבֵ רוֹ יִּ ְצרוֹ גָדוֹ ל ִּמ ֶמנו .עַ ֵ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ ת צָ ִּריך ִּה ְתחַ זְקות
לְ ָק ֵרב ֶאת עַ ְצמוֹ לְ הַ ֵ
ש ִּמ ְתחַ ֵדש עָ לָ יו
חָ ָדש ְבכָ ל ַפעַ ם ֶנגֶד הַ יֵצֶ ר הָ ַרע הֶ חָ ָדש ֶ
ְבכָ ל ַפעַ ם:

שם ע"ב)
( ָ

טו
ִכי יֵש ַכ ָמה ְב ִּחינוֹ ת ַביֵצֶ ר הָ ָרע וְ רֹב הָ עוֹ לָ ם  -הַ יֵצֶ ר הָ ָרע
ֻשם ְמאֹד ,רוחַ ְשטות מַ ָמש .ו ִּמי
ש ָלהֶ ם הוא נָמו ְך ו ְמג ָ
ֶ
שעֵ ר ְבלִּ בוֹ ְקצָ ת ֶאת ְג ֻד ַלת
שהוא ו ְמ ַ
שיֵש לוֹ ַדעַ ת צַ ח ָכל ֶ
ֶ
ְ
הַ בוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַרךְ ,בו ַַדאי הַ יֵצֶ ר הָ ָרע הַ זֶה הוא ֶא ְצלוֹ ְשטות
של ַתאֲ וַת נִּ אוף הוא ֶא ְצלוֹ
גָדוֹ ל וְ ִּשגָעוֹ ן וַאֲ ִּפלו נִּ ָסיוֹ ן ֶ
ְשטות וְ ֵאין צָ ִּר ְ
שיֵש לוֹ יֵצֶ ר
יך שום ִּה ְתג ְַברות נֶגְ דוֹ ַ ,רק ֶ
של רֹב
הָ ָרע ַאחֵ ר גָבוֹ ַה ִּמזֶה הַ ְר ֵבה ,אֲ בָ ל זֶה הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֶ
שכֶ ל
שהוא ַרק ַבעַ ל ֵ
הָ עוֹ לָ ם הוא ְשטות גָדוֹ ל ֶבאֱ מֶ ת לְ ִּמי ֶ
אֱ מֶ ת לְ בַ ד :

שם)
( ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

טז יז יח

נפֶ ש

טי

טז
ש ָלהֶ ם הוא ְב ִּחינַת ְקלִּ ָפה ַד ָקה וְ זֶה
שהַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֶ
וְ יֵּשְ ֶ
גָרין ֶא ָלא ְב ִּאיש חַ יִּ ל גָדוֹ ל ְבמַ עֲלָ ה
הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֵאין ְמ ִּ
יקים
של הַ ַצ ִּד ִּ
ְקצָ ת ,אֲ בָ ל ע ֲַדיִּ ן ֵאין זֶה הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֶ
ש ָלהֶ ם הוא מַ לְ ָא ְך הַ ָקדוֹ ש מַ ָמש:
אֲ ִּמ ִּת ִּייםִּ ,כי הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֶ
שם)
( ָ

יז
שם יִּ ְת ָב ַר ְך יֵש יֵצֶ ר הָ ָרע
גַם ְבעִּ נְ יַן הַ ִּה ְת ָק ְרבות עַ ְצמוֹ לְ הַ ֵ
ש ִּל ְפעָ ִּמים ִּרבוי הַ ִּה ְתלַ הֲבות חוץ מֵ הַ ִּמ ָדה הוא
גָדוֹ ל ,הַ יְ נו ֶ
מֵ הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ זֶה ְב ִּחינַתֶ " :פן ֶיה ְֱרסו לַ עֲלוֹ ת ֶאל ה'",
חֲמים לְ ִּהנָצֵ ל גַם ִּמזֶה:
יכין לְ בַ ֵקש ַר ִּ
ו ְצ ִּר ִּ

שם)
( ָ

יח
שלוֹ ם ,וְ יֵש לוֹ ֵאיזֶה צָ ָרה ַרחֲמָ נָא
שיֵש עָ לָ יו ִּדינִּ ים חַ ס וְ ָ
ִמי ֶ
לִּ ְצלַ ן ,צָ ִּר ְ
ַבר ולְ ִּה ְתחַ זֵק ָאז ְביוֹ ֵתר לְ ִּה ָנצֵ ל
יך לִּ ְראוֹ ת לְ ִּה ְתג ֵ
ַבר עָ לָ יו הַ יֵצֶ ר הָ ַרע ְביוֹ ֵתרִּ ,כי
מֵ הַ יֵצֶ ר הָ ָרעִּ ,כי ָאז ִּמ ְתג ֵ
עִּ ַקר ש ֶֹרש הַ יֵצֶ ר הָ ָרע הוא ְגבורוֹ ת וְ ִּדינִּ ים ַרחֲ מָ נָא לִּ ְצלָ ן:
שם)
( ָ

כ

ְמ ִׁשיבַ ת

יט כ

נפֶ ש

יט
ל־כן צָ ִּר ְ
יך
גַם עַ ְצבות מַ זִּיק ְמאֹד וְ נוֹ ֵתן כֹחַ לְ הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ,עַ ֵ
ש ֵמחַ ֶאת נ ְַפשוֹ ְבכָ ל ַד ְרכֵ י הָ עֵ צוֹ ת
ַבר ְמאֹד לְ ַ
לְ ִּה ְתג ֵ
הַ ְמב ָֹא ִּרים ִּב ְמקוֹ מָ םִּ ,כי עִּ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות הוא עַ ל־יְ ֵדי
ש ָכתובִּ " :כי חֶ ְדוַת ה' ִּהיא מָ עֻזְכֶ ם":
ִּש ְמחָ ה וְ חֶ ְדוָהְ ,כמוֹ ֶ
שם)
( ָ

כ
ש ָא ָדם
חקות ִּהיא ְת ִּח ַלת הַ ִּה ְת ָק ְרבות ,הַ יְ נו ְכ ֶ
הַ ִה ְת ַר ֲ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ זַי עַ ל ִּפי רֹב ָב ִּאים עָ לָ יו
רוֹ צֶ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
ִּדינִּ ים וְ יִּ סו ִּרים ו ְמנִּ יעוֹ ת ַרבוֹ ת ַועֲצומוֹ ת וְ נִּ ְדמֶ ה לוֹ ְ ,כ ִּאלו
ְמ ַר ֲח ִּקים אוֹ תוֹ  ,אֲ בָ ל ָכל זֶה לְ טוֹ בָ ה ִּב ְש ִּביל ִּה ְת ָק ְרבות,
וְ צָ ִּר ְ
ַבר ולְ ִּה ְת ַא ֵמץ וְ לַ ֲעמֹד ַב ִּנ ָסיוֹ ן הַ זֶה
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק ולְ ִּה ְתג ֵ
שלוֹ ם ,עַ ל־יְ ֵדי הַ ִּיסו ִּרים וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת
שלֹא יִּ ְת ַרחֵ ק חַ ס וְ ָ
ֶ
יקין אוֹ תוֹ
ש ַמ ְר ִּח ִּ
וְ הַ ִּה ְת ַרחֲקות ,וְ ַאל יִּ ְטעֶ ה ְבעַ ְצמוֹ לוֹ מַ ר ֶ
שעוֹ בֵ ר עָ לָ יו הַ כֹל
ש ָכל מַ ה ֶ
שלוֹ םַ ,רק י ֵַדע וְ יַאֲ ִּמיןֶ ,
חַ ס וְ ָ
ַבר לְ ִּה ְת ָק ֵרב יוֹ ֵתרִּ ,כי הַ ִּה ְת ַרחֲקות
ש ִּי ְתג ֵ
לְ טוֹ בָ תוֹ ְ ,כ ֵדי ֶ
ִּהיא ַרק ִּב ְש ִּביל הַ ִּה ְת ָק ְרבות:

(לקו"מ ח"ב ,מח)

ְמ ִׁשיבַ ת

כא

נפֶ ש

אכ

כא
שאֲ ִּפלו ִּאם ָנפַ ל
עֵּ צָ ה לְ ִּה ְתחַ זְקות הוא הַ ִּדבורְ ,דהַ יְ נו ֶ
שם לְ ַד ֵבר ִּדבו ֵרי
ל־פי־כֵ ן יִּ ְתחַ זֵק גַם ָ
שנָפַ ל ַאף־עַ ִּ
לְ מָ קוֹ ם ֶ
שמַ יִּ ם וְ לָ שוחַ
אֱ מֶ תְ ,דהַ יְ נו ִּדבו ֵרי תוֹ ָרה ו ְת ִּפ ָלה וְ יִּ ְר ַאת ָ
ש ֵכן ִּעם ַרבוֹ ִּ ,כי
ֵבינוֹ לְ בֵ ין קוֹ נוֹ וְ לָ שוחַ ִּעם חֲבֵ רוֹ ו ִּמ ָכל ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
הַ ִּדבור יֵש לוֹ כֹחַ גָדוֹ ל לְ הַ ז ְִּכיר ֶאת הָ ָא ָדם ְבהַ ֵ
שה ְמאֹד.
ולְ חַ זְקוֹ ָת ִּמיד אֲ ִּפלו ַב ְמקוֹ מוֹ ת הָ ְרחוֹ ִּקים מֵ הַ ְק ֻד ָ
שם ע"ח).
( ָ

שם) :גַם
(עַ יֵן ְבלִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת ִּדבור אוֹ ת י"ט וְ זוֹ לְ שוֹ נוֹ ָ
שהָ ֵאם הוֹ לֶכֶ ת
הַ ִּדבור הוא ְב ִּחינַת ֵאם הַ ָבנִּ ים ,הַ יְ נו ְכמוֹ ֶ
ָת ִּמיד עִּ ם ָבנֶיהָ אֲ ִּפלו לַ ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים ,וְ ֵאינָה
שוֹ כַ חַ ת אוֹ ָתםְ ,כמוֹ ־כֵ ן הַ ִּדבור הוֹ ֵל ְך ִּעם הָ ָא ָדם ָת ִּמיד
שם
אֲ ִּפלו ַב ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים ,ומַ ז ְִּכיר אוֹ תוֹ ָת ִּמיד ֶאת הַ ֵ
שלוֹ םִּ ,ב ְשפַ ל
שאֲ ִּפלו ִּאם הָ ָא ָדם מֻ נָח חַ ס וְ ָ
יִּ ְת ָב ַר ְך .הַ יְ נו ֶ
ל־פי־כֵ ן
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
שהוא חַ ס וְ ָ
הַ ַמ ְד ֵרגָה ְמאֹד ְבמָ קוֹ ם ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
עַ ל־יְ ֵדי הַ ִּדבור יָכוֹ ל לְ הַ ז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ְבהַ ֵ
שהוא ִּאם יִּ ְתחַ זֵק
שאֲ ִּפלו ִּאם הוא ְבמָ קוֹ ם ֶ
לְ עוֹ לָ םְ ,דהַ יְ נו ֶ
של תוֹ ָרה
שם לְ ַד ֵבר עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ִּדבו ִּרים ְקדוֹ ִּשים ֶ
גַם ָ
ו ְת ִּפ ָלה וְ ִּשיחָ ה ֵבינוֹ לְ בֵ ין קוֹ נוֹ אוֹ לָ שוחַ ִּעם ַרבוֹ אוֹ חֲ בֵ רוֹ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
שמַ יִּ ם ,יָכוֹ ל לְ הַ ז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ְבהַ ֵ
ְביִּ ְר ַאת ָ

בכ

ְמ ִׁשיבַ ת

כב כג

נפֶ ש

שם
שם ַב ְמקוֹ מוֹ ת הָ ְרחוֹ ִּקים ְמאֹד מֵ הַ ֵ
לְ עוֹ לָ ם ,אֲ ִּפלו ָ
שהֵ ם ְב ִּחינַת ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים ,אֲ ִּפלו ִּאם נָפַ ל
יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
שנָפַ ל ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןִּ .כי הַ ִּדבור ֵאינוֹ מַ ִּניחַ אוֹ תוֹ
לְ מָ קוֹ ם ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ הָ בֵ ן הַ ָדבָ ר הֵ יטֵ ב ִּמג ֶֹדל כֹחַ
לִּ ְשכֹחַ ֶאת הַ ֵ
שחָ פֵ ץ ֶבאֱ מֶ ת
הַ ִּדבור ,וְ הוא עֵ צָ ה נִּ ְפלָ ָאה וְ נוֹ ָר ָאה לְ ִּמי ֶ
שלוֹ ם:
לְ בַ ל יֹאבַ ד עוֹ לָ מוֹ לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ

שם)
( ָ

כב

צָ ִר ְְ
שם ְב ִּש ְמחָ ה.
יך לִּ ְהיוֹ ת ָת ִּמיד ְב ִּש ְמחָ ה וְ לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
וְ ִּאם לִּ ְפעָ ִּמים נוֹ פֵ ל ִּמ ַמ ְד ֵרגָתוֹ צָ ִּר ְ
יך לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ
שהָ יָה מַ ז ְִּריחַ לוֹ ֵאיזֶה הֶ ָא ָרה ְקצָ ת
ַבי ִָּמים הַ קוֹ ְד ִּמיםֶ ,
שהָ יָה לוֹ
וְ יֹאחַ ז ֶאת עַ ְצמוֹ עַ ָתה ַב ִּה ְתעוֹ ְררות וְ הַ ז ְִּריחָ ה ֶ
מֵ ָאז ו ִּמ ֶק ֶדם:

שם רכ"ב)
( ָ

כג
שיֵש לוֹ עֲסָ ִּקים
שהוא ְמע ָֹרב ֵבין הָ עַ כו"םְ ,דהַ יְ נו ֶ
ִמי ֶ
ְ
שא ומַ ָתן עִּ ָמהֶ ם צָ ִּריך לִּ ְשמֹר ֶאת עַ ְצמוֹ ְמאֹד ְמאֹד
ומַ ָ
שת ַיהֲדותוֹ ִּ ,כי ְב ַקל יוכַ ל
שלוֹ ם ,לִּ ְק ֻד ַ
שלֹא יַזִּיק לוֹ חַ ס וְ ָ
ֶ
שלוֹ ם ,וְ צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד
לְ ִּה ָתפֵ ס ְב ִּר ְש ָתם חַ ס וְ ָ
שת ַיהֲדותוֹ ולְ בַ ֵקש
ולְ הַ ז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם ִּב ְק ֻד ַ
ֲשיהֶ ם וְ ַד ְרכֵ יהֶ ם:
של ֹא יִּ לְ מַ ד ִּמ ַמע ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הַ ְר ֵבה ֶ
מֵ הַ ֵ
שם רמ"ד)
( ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

כד כה כו

נפֶ ש

גכ

כד
ש ִּלבוֹ חָ זָק ֵאינוֹ ִּמ ְתי ֵָרא
עִ ַקר הַ ְגבו ָרה הוא ַב ֵלבִּ ,כי ִּמי ֶ
ִּמשום ָא ָדם ו ִּמשום ָדבָ ר וְ הוא יָכוֹ ל לַ עֲשוֹ ת ְגבורוֹ ת
חזֶק וְ אֹמֶ ץ לִּ בוֹ
נוֹ ָראוֹ ת וְ לִּ ְכבֹש ִּמלְ חָ מוֹ ת חֲ זָקוֹ ת עַ ל־יְ ֵדי ֹ
ש ֵאינוֹ ִּמ ְת ַפחֵ ד וְ ָרץ לְ ִּק ְש ֵרי הַ ִּמלְ חָ מָ ה הַ חֲ ז ָָקה ,ו ְכמוֹ ־כֵ ן
ֶ
שם וְ הָ בֵ ן הֵ יטֵ ב:
הוא מַ ָמש ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ

שם רמ"ט)
( ָ

כה
שמַ יִּ ם הואִּ ,כי
ש ִּמן הַ ָ
שנוֹ פֵּ ל ָא ָדם ִּמ ַמ ְד ֵרגָתוֹ  ,י ֵַדע ֶ
ְכ ֶׁ
ל־כן נָפַ ל ְכ ֵדי
ִּה ְת ַר ֲחקות הוא ַת ְכלִּ ית ִּה ְת ָק ְרבות ,עַ ֵ
שי ְַת ִּחיל
שם יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,ועֲצָ תוֹ ֶ
ש ִּי ְתעוֹ ֵרר יוֹ ֵתר לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
ֶ
שם ְכ ִּאלו לֹא ִּה ְת ִּחיל ע ֲַדיִּ ן
מֵ חָ ָדש לְ ִּה ָכנֵס ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
יכין מַ ָמש
ש ְצ ִּר ִּ
ְכלָ ל מֵ עוֹ לָ ם ,וְ זֶה ְכלָ ל גָדוֹ ל ַבעֲבוֹ ַדת ה' ֶ
ְבכָ ל יוֹ ם לְ הַ ְת ִּחיל מֵ חָ ָדש:

שם רס"א)
( ָ

כו
ש ָרחוֹ ק
ש ַמ ְת ִחיל הָ ָא ָדם לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל עַ ְצמוֹ וְ רוֹ ֶאה ֶ
ְכ ֶׁ
ִּמטוֹ ב וְ הוא מָ לֵ א עֲווֹ נוֹ ת ,אֲ זַי יָכוֹ ל לִּ פֹל עַ ל־יְ ֵדי־זֶה וְ לֹא
ל־כן הוא ְמחֻ יָב לְ חַ ֵפש ולְ בַ ֵקש
יוכַ ל לְ ִּה ְת ַפ ֵלל ְכלָ ל ,עַ ֵ
וְ לִּ ְמצֹא ְבעַ ְצמוֹ ֵאיזֶה טוֹ בִּ ,כי ֵא ְ
שה
שלֹא עָ ָ
שר ֶ
יך ֶא ְפ ָ

דכ

ְמ ִׁשיבַ ת

כז

נפֶ ש

ש ַמ ְת ִּחיל לְ ִּה ְס ַת ֵכל
ִּמי ָָמיו ֵאיזֶה ִּמ ְצ ָוה אוֹ ָדבָ ר טוֹ ב וְ ַאף ְכ ֶ
שהַ טוֹ ב ְבעַ ְצמוֹ הוא מָ לֵא
שה ,הוא רוֹ ֶאה ֶ
שעָ ָ
ְבאוֹ תוֹ טוֹ ב ֶ
ְפצָ ִּעים וְ ֵאין בוֹ ְמתוֹ םִּ ,כי הַ טוֹ ב ְמע ָֹרב ִּב ְפנִּ יוֹ ת ו ִּב ְפסֹלֶ ת
שלֹא יִּ ְהיֶה ְבהַ ְמעַ ט טוֹ ב
שר ֶ
ל־פי־כֵ ן ִּאי ֶא ְפ ָ
הַ ְר ֵבה ַאף־עַ ִּ
ְ
ש ִּי ְמצָ א
ֵאיזֶה נְ קֻ ָדה טוֹ בָ ה ,וְ כֵ ן צָ ִּריך לְ חַ ֵפש ולְ בַ ֵקש עַ ד ֶ
שגַם זֶה הַ טוֹ ב ְמע ָֹרב גַם
ְבעַ ְצמוֹ עוֹ ד ֵאיזֶה ָדבָ ר טוֹ ב וְ ַאף ֶ
ֵכן ִּב ְפסֹלֶ ת הַ ְר ֵבהִּ ,עם ָכל זֶה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים יֵש בוֹ ֵאיזֶה
ש ִּי ְמצָ א ְבעַ ְצמוֹ
נְ קֻ ָדה טוֹ בָ ה וְ כֵ ן יְ חַ ֵפש וִּ יבַ ֵקש עוֹ ד ,עַ ד ֶ
שמוֹ צֵ א ְבעַ ְצמוֹ
עוֹ ד ֵאיזֶה נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֶ
ֵאיזֶה זְכות וָטוֹ ב עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יוֹ צֵ א ֶבאֱ מֶ ת ִּמ ַכף חוֹ בָ ה לְ כַ ף
זְכות וְ יוכַ ל לָ שוב ִּב ְתשובָ ה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יוכַ ל
ש ֵמחַ ֶאת עַ ְצמוֹ ֵא ְ
שהוא ,וְ ָאז
יך ֶ
לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ולְ ַ
שם:
יוכַ ל לְ ִּה ְת ַפ ֵלל ולְ ז ֵַמר ולְ הוֹ דוֹ ת לַ ֵ

שם רפ"ב)
( ָ

כז
יך הָ ָא ָדם לִּ זָהֵ ר ְמאֹד לֵילֵ ְך עַ ל ֶד ֶר ְך זֶהִּ ,כי הוא ְכלָ ל
וְ צָ ִר ְְ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך לְ בַ ל
ש ִּי ְרצֶ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
וִּ יסוֹ ד גָדוֹ ל לְ ִּמי ֶ
שלוֹ םִּ .כי הָ עִּ ָקר הוא לְ הַ ְר ִּחיק
יֹאבַ ד עוֹ לָ מוֹ לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
שרִּ ,כי רֹב
מֵ עַ ְצמוֹ עַ ְצבות ומָ ָרה ְשחוֹ ָרה ְבכָ ל מַ ה ְד ֶא ְפ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּע ַקר ִּרחו ָקם הוא
ש ְרחוֹ ִּקים מֵ הַ ֵ
ְבנֵי ָא ָדם ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

כח

הכ

שנוֹ ְפלִּ ים ְב ַד ְע ָתם
מֵ חֲמַ ת מָ ָרה ְשחוֹ ָרה וְ עַ ְצבות ומֵ חֲמַ ת ֶ
ֲשיהֶ ם
שרֹב מַ ע ֵ
שרוֹ ִּאים ְבעַ ְצמָ ם עֹצֶ ם ִּקלְ קולָ םֶ ,
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
שיוֹ ֵדעַ ָכל ֶאחָ ד ְבנ ְַפשוֹ ֶאת נִּ גְ עֵ י לְ בָ בוֹ
ְמקֻ לְ ָקלִּ ים ְכ ִּפי מַ ה ֶ
ומַ ְכאוֹ בָ יו ,ומֵ חֲ מַ ת זֶה הֵ ם נוֹ ְפלִּ ים ְב ַדעְ ָתם וְ ֻר ָבם ְמיָאֲ ִּשים
עַ ְצמָ ם לְ ג ְַמ ֵרי ַרחֲ מָ נָא לִּ ְצלָ ן ,וְ ֵאינָם ִּמ ְת ַפ ְללִּ ים ְבכַ ָונָה ְכלָ ל
שהָ יו יְ כוֹ לִּ ים
שם אֲ ִּפלו מַ ה ֶ
וְ ֵאינָם עוֹ ִּשים ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ל־כן צָ ִּר ְ
יך הָ ָא ָדם לְ הַ ְש ִּכיל ְמאֹד עַ ל ָדבָ ר
לַ עֲשוֹ ת ע ֲַדיִּ ן .עַ ֵ
ש ְקעו עַ ל־יְ ֵדי־זֶהִּ ,כי הַ יֵאוש חַ ס
זֶהִּ ,כי הַ ְר ֵבה נְ פָ שוֹ ת ָ
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד לֵילֵ ךְ
ל־כן ְצ ִּר ִּ
שה ִּמן הַ כֹל .עַ ֵ
שלוֹ םָ ,ק ֶ
וְ ָ

עִּ ם הַ ֶד ֶר ְך הַ זֶה הַ ִּנז ְָכר לְ עֵ יל לְ חַ ֵפש ְבעַ ְצמוֹ נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת

ְבכָ ל ַפעַ םְ ,כ ֵדי לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ָת ִּמיד
שק ו ְב ִּחיות ו ְב ִּש ְמחָ ה
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יוכַ ל לְ ִּה ְת ַפ ֵלל ְבחֵ ֶ
שם ֶבאֱ מֶ תַ ,כ ִּנז ְָכר לְ עֵ יל:
ָת ִּמיד וְ לָ שוב ֶאל הַ ֵ

שם)
( ָ

כח
ֲשיבָ ם ְבכָ ל
יכים לְ הַ חֲיוֹ ָתם וְ לַ ה ִּ
שנ ְָפלו ו ְצ ִּר ִּ
שמוֹ ת ֶ
יֵּשְ נְ ָ
יבין ֶאת הַ נֶפֶ ש ,וְ עַ ל־יְ ֵדי ִּה ְתנוֹ ְצצות
ִּמינֵי מַ ְטעַ ִּמים הַ ְמ ִּש ִּ
הַ מ ִֹּחין

ְב ִּחינַת

ְת ִּפ ִּלין

ִּה ְתג ְַברות ִּה ְרהו ֵרי נִּ אוף

שזוֹ ִּכין
ֶ

עַ ל־יְ ֵדי

ש ְב ִּרין
ש ְמ ַ
ֶ

שמובָ א ְבלִּ קוטֵ י עֵ צוֹ תְ ,ב ִּרית כ"ו)
( ְכמוֹ ֶ

עַ ל־

ש ִּרים לְ הַ חֲיוֹ ת ולְ הָ ִּשיב ֶאת ֵאלו
ֲשים ִּדבו ִּרים ְכ ֵ
יְ ֵדי־זֶה ַנע ִּ
שמוֹ ת הַ ְנפולוֹ ת:
הַ ְנ ָ

("לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן" חֵ לֶ ק ב' ִּסימָ ן ה)

וכ

ְמ ִׁשיבַ ת

כט ל

נפֶ ש

כט
שלוֹ ם ,וַאֲ ִּפלו ִּאם נָפַ ל
ָאסור לָ ָא ָדם לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ חַ ס וְ ָ
שלוֹ ם ,ומֻ נָח ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת ַרחֲמָ נָא
שנָפַ ל חַ ס וְ ָ
לְ מָ קוֹ ם ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ל־פי־כֵ ן ַאל יִּ ְתי ֵָאש עַ ְצמוֹ מֵ הַ ֵ
לִּ ְצלָ ןַ ,אף־עַ ִּ
שם יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו
ְבשום אֹפֶ ן ָבעוֹ לָ םִּ ,כי גַם ִּמ ָ
יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ  .וְ הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֵאינוֹ
שיוכַ ל
שיֵש לוֹ זֶה הַ כֹחַ ֶ
שם צַ ִּדיקִּ ,כי ִּאם ְכ ֶ
נִּ ְק ָרא ְב ֵ
שנ ְָפלו ְמאֹד ְמאֹד ,לְ חַ ז ְָקם
לְ הַ חֲיוֹ ת ולְ הָ ִּרים ֶאת ֵאלו ֶ
שם
ולְ ַא ְמצָ ם לְ עוֹ ְר ָרם וְ לַ ה ֲִּקיצָ ם ולְ גַלוֹ ת לָ הֶ םִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן הַ ֵ
ִּא ָתם וְ ִּע ָמם וְ ֶא ְצלָ ם וְ ָקרוֹ ב לָ הֶ םִּ ,כי ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ
ְכבוֹ דוֹ  .וְ כֵ ן לְ הֵ פֶ ְך ,צָ ִּר ְ
שהֵ ם
יך הַ ַצ ִּדיק לְ הַ ְראוֹ ת לְ ֵאלו ֶ
שע ֲַדיִּ ן ֵאינָם יוֹ ְדעִּ ים ְכלָ ל ִּב ִּידיעָ תוֹ
ְבמַ ְד ֵרגָה ְגדוֹ לָ הֶ ,
שם ז)
( ָ
ית מַ ה ִּפ ְש ַפ ְש ָת וְ כו':
יִּ ְת ָב ַר ְךְ ,ב ִּחינַת מֶ ה חָ ִּמ ָ

ל
ידתוֹ
ש ָא ָדם נוֹ פֵ ל ִּמ ַמ ְד ֵרגָתוֹ וְ לִּ ְפעָ ִּמים נְ ִּפילָ תוֹ וִּ ִּיר ָ
ְכ ֶׁ
שנוֹ פֵ ל לִּ ְמקוֹ מוֹ ת
ְגדוֹ לָ ה ְמאֹד ְמאֹד ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןִּ ,כי יֵש ֶ
ש ִּנ ְק ָר ִּאים ְב ִּחינוֹ ת ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים וְ נוֹ פֵ ל
ְמג ִֻּנים ְמאֹד ֶ
לִּ ְספֵ קוֹ ת וְ ִּה ְרהו ִּרים ָרעִּ ים ו ְמג ִֻּנים וְ ז ִָּרים ְמאֹד ולְ ִּבלְ בולִּ ים
שהַ ְקלִּ ָפה ְמעַ ֶקמֶ ת ו ְמסַ ֶבבֶ ת לִּ בוֹ
ַר ִּבים וְ לִּ בוֹ ְסחַ ְרחַ רֶ ,

ְמ ִׁשיבַ ת

לא

נפֶ ש

זכ

ְבעַ ְק ִּמימות ו ִּבלְ בולִּ ים עֲצו ִּמים 'עֶ ס פַ אר ְד ֵרייט ָדאס
ש ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ֵאלו
ל־פי ֶ
ש ְמעָ ֶקמֶ ת ֶאת לִּ בוֹ )ַ .אף־עַ ִּ
ארץ' ( ֶ
הַ ְ
שם יֵש
ל־פי־כֵ ן גַם ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,אף־עַ ִּ
שר לִּ ְמצֹא הַ ֵ
ִּאי ֶא ְפ ָ
שם
שם ֶאת הַ ֵ
ש ְיחַ ֵפש וִּ יבַ ֵקש ִּמ ָ
ִּת ְק ָוה ְגדוֹ לָ ה עַ ל־יְ ֵדי ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך וְ יִּ ְהיֶה שוֹ ֵאל ו ְמבַ ֵקש ַאיֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ  .וְ כָ ל מַ ה

שהוא רוֹ ֶאה ֶאת עַ ְצמוֹ ָרחוֹ ק ְביוֹ ֵתר ִּמ ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך,
ֶ

יִּ ְצטַ עֵ ר וְ יִּ ְש ַאל וִּ יבַ ֵקש יוֹ ֵתר ַאיֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ  .וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
שהוא ְמחַ ֵפש ו ְמבַ ֵקש ו ִּמ ְתגַעְ גֵעַ ַאחַ ר ְכבוֹ דוֹ
ְבעַ ְצמוֹ ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך ו ִּמ ְצטַ עֵ ר וְ צוֹ עֵ ק וְ שוֹ ֵאל ו ְמבַ ֵקש ַאיֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ ,
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ הוא עוֹ לֶ ה ְב ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהִּ ,כי זוֹ כֶ ה
שה הָ עֶ לְ יוֹ נָה ְמאֹד
ש ִּהיא הַ ְק ֻד ָ
לַ עֲלוֹ ת לִּ ְב ִּחינַת " ַאיֵה" ֶ
ש ְיחַ ֵפש ָת ִּמיד וִּ יבַ ֵקש ַאיֵה
ְמאֹד .וְ זֶה עִּ ַקר הַ ְתשובָ ה ֶ
ְ
ידה נִּ ְתהַ ֵפך לַ עֲלִּ יָה
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה הַ יְ ִּר ָ
ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ ַכ ַנ"לֶ ,
ידה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה הַ מובָ א ְבכָ ל
ְגדוֹ לָ ה וְ זֶהו ְב ִּחינַת יְ ִּר ָ
שם הֵ יטֵ ב ִּכי עָ מֹק הוא:
ִּס ְפ ֵרי ק ֶֹדש וְ עַ יֵן ִּב ְפנִּ ים וְ הָ בֵ ן ָ
שם י"ב)
( ָ

לא
שם וְ הָ בֵ ן הַ ָדבָ ר
שן גָדוֹ ל ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
יך לִּ ְהיוֹ ת עַ ְק ָ
צָ ִר ְְ
שם
שרוֹ צֶ ה לְ ִּה ָכנֵס ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
הֵ יטֵ בִּ ,כי עַ ל ָכל ָא ָדם ֶ
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו עֲלִּ יוֹ ת
ש ַב ְקטַ ִּניםְ ,בהֶ ְכ ֵרחַ ֶ
וַאֲ ִּפלו הַ ָקטָ ן ֶ

חכ

ְמ ִׁשיבַ ת

לב לג

נפֶ ש

וִּ ִּירידוֹ ת ְבלִּ י ִּמ ְס ָפר וְ כַ ָמה ִּמינֵי נְ ִּפילוֹ ת וְ הַ ְשלָ כוֹ תִּ .כי
שם .וְ עַ ל
ש ַמ ִּפילִּ ין ֶא ָחד ְבכַ ָונָה מֵ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
לִּ ְפעָ ִּמים יֵש ֶ
יכין לְ ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל ְבלִּ י ִּשעור וְ כַ ְמב ָֹאר ִּמזֶה
ָכל זֶה ְצ ִּר ִּ
ְקצָ ת לְ מַ ְעלָ ה .וְ כַ ָמה ְפעָ ִּמים הוא צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק
שנות
יכין עַ ְק ָ
שנות ו ְצ ִּר ִּ
ולְ ִּה ְת ַאחֵ ז עַ ְצמוֹ ַרק ְב ֶד ֶר ְך עַ ְק ָ

גָדוֹ ל ְמאֹד ְמאֹד ָבזֶה ,ו ְזכֹר ָדבָ ר זֶה הֵ יטֵ ב ִּכי ִּת ְצטָ ֵר ְך לָ זֶה

ְמאֹד:

שם מח)
( ָ

לב
ש ָכל ֵאלו הַ ְנ ִּפילוֹ ת וְ הַ יְ ִּרידוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ כו'
וְ ַדעֶ ,
שע ֲֵרי
ש ִּנ ְכנ ִָּסין ְב ַ
יכים ְבהֶ ְכ ֵרחַ לַ ֲעבֹר ָבהֶ ם ק ֶֹדם ֶ
ְצ ִּר ִּ
יקים וְ הַ יְ ֵר ִּאים הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים עָ ְברו ְבכָ ל
שה ,וְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
הַ ְק ֻד ָ
זֶה:

שם)
( ָ

לג
וְ ִאם ַא ָתה ָרחוֹ ק ְמאֹד ְמאֹד ִּמ ֶמנו יִּ ְת ָב ַר ְך וְ נִּ ְדמֶ ה לְ ָך,
ש ַא ָתה פוֹ גֵם מַ ָמש ְבכָ ל ָשעָ ה נֶגְ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְךֶ ,נגֶד זֶה ֵת ַדע
ֶ
ֻשם ָכל ָכ ְךָ ,כל ְתנועָ ה ו ְתנועָ ה
שהוא ְמג ָ
ש ִּאיש ָכזֶה ֶ
ֶ

ַש ִּמיותוֹ אֲ ִּפלו
שהוא ְמנ ֵַתק ֶאת עַ ְצמוֹ ְמעַ ט ְמעַ ט ִּמן ג ְ
ֶ
ְ
ַש ִּמיותוֹ
שהוא מַ ְמ ִּשיך ֶאת עַ ְצמוֹ ִּמג ְ
ְתנועָ ה ְבעָ לְ מָ אֶ ,

ְמ ִׁשיבַ ת

לד לה לו

נפֶ ש

טכ

יק ָרה ְמאֹד ְמאֹד ֶא ְצלוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ִּהיא ְגדוֹ לָ ה וִּ ָ
וְ הוא ָרץ ָבזֶה ַאלְ פֵ י אֲ לָ ִּפים ַפ ְרסָ אוֹ ת ְבעוֹ לָ מוֹ ת עֶ לְ יוֹ נִּ ים:
שם)
( ָ

לד
וְ הָ עִ ָקר לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְב ִּש ְמחָ ה ְבכָ ל ִּמינֵי עֵ צוֹ ת ִּכי
ל־כן צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְש ַת ֵדל ְבכָ ל כֹחוֹ
עַ ְצבות מַ זִּיק ְמאֹד עַ ֵ
לְ הַ ְר ִּחיק ולְ ג ֵָרש ֶאת הָ עַ ְצבות וְ הַ ָמ ָרה ְשחוֹ ָרה ,הֵ ן עַ ל־יְ ֵדי
ש ְיחַ ֵפש וְ יִּ ְמצָ א ְבעַ ְצמוֹ ע ֲַדיִּ ן נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת וְ כו' הֵ ן עַ ל־יְ ֵדי
ֶ
ש ֵמחַ ֶאת עַ ְצמוֹ ִּכי
שר לְ ַ
שנִּ י גוֹ י .וְ עַ ל ִּפי רֹב ִּאי ֶא ְפ ָ
שלֹא עָ ַ
ֶ
ש ָכ ַת ְבנו ָכל זֶה
ִּאם עַ ל־יְ ֵדי ִּענְ יְ נֵי ְצחוֹ ק ו ְשחוֹ ק וְ כו'ְ ,כמוֹ ֶ
שם:
ְבלִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת ,אוֹ ת ִּש ְמחָ ה עַ יֵן ָ

שם)
( ָ

לה
שהָ ָא ָדם צָ ִּר ְ
שר צַ ר ְמאֹד,
יך לַ ֲעבֹר ְבזֶה הָ עוֹ לָ ם עַ ל ֶג ֶ
וְ ַדעֶ ,
שלֹא יִּ ְת ַפחֵ ד ְכלָ ל:
וְ הַ ְכלָ ל וְ הָ עִּ ָקרֶ ,

שם)
( ָ

לו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ עֹצֶ ם רוֹ ְממותוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ִּב ְתנועָ ה
לְ ִפי ְג ֻד ַלת הַ ֵ
ש ֵאינוֹ ָכ ָראוי לְ ִּפי
ַק ָלה ְבעָ לְ מָ א ו ְב ִּה ְס ַת ְכלות ְבעָ לְ מָ א ֶ
ש ָראוי חַ ס
ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,הָ יָה ָראוי לָ בוֹ א עַ ל הָ ָא ָדם מַ ה ֶ

ל

ְמ ִׁשיבַ ת

לז

נפֶ ש

שם יִּ ְת ָב ַר ְך מָ לֵ א ַרחֲ ִּמים וְ כָ ל הָ עוֹ לָ ם מָ לֵא
שלוֹ םַ .א ְך הַ ֵ
וְ ָ
ְ
ַרחֲמָ נות וְ הוא יִּ ְת ָב ַרך רוֹ צֶ ה ְמאֹד ְבהָ עוֹ לָ ם ,עַ ל־ ֵכן אֲ הו ִּבי
ָא ִּחיַ ,א ָתה הַ ְמעַ יֵן ,נ ְַפ ִּשי ולְ בָ ִּביֲ ,חזַק וֶאֱ מַ ץ ְמאֹד ו ְבטַ ח
שעוֹ בֵ ר עָ לֶ ָ
יך הַ כֹל
שם ִּכי לֹא ַי ֲעזֹב אוֹ ְת ָךִּ ,כי ָכל מַ ה ֶ
ַב ֵ
ְ
ָ
שם
לְ טוֹ בָ ְתך וְ ִּת ְסמֹך עַ ל ַרחֲמָ יו הַ ְמ ֻר ִּבים ְבלִּ י ִּשעורִּ ,כי הַ ֵ

ש ִּנ ְתהַ ֵפ ְך
יִּ ְת ָב ַר ְך גָדוֹ ל ְמאֹד וְ לִּ גְ ֻד ָלתוֹ ֵאין חֵ ֶקר ,וְ יֵש ִּענְ יָן ֶ
הַ כֹל לְ טוֹ בָ ה וזְדוֹ נוֹ ת נִּ ְתהַ ְפ ִּכין לִּ זְכֻ יוֹ ת ַרק חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ:
שם מ"ט)
( ָ

לז
שיֵש ע ֲַדיִּ ן יֵצֶ ר הָ ָרע לָ ָא ָדםִּ ,כי ָאז
וְ ִהיא מַ עֲלָ ה ְגדוֹ לָ ה ְכ ֶ
ְ
יָכוֹ ל לַ ֲעבֹד אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַרך ִּעם הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ַדיְ ָקאְ .דהַ יְ נו
ַבר ִּמתוֹ ְך ח ֲִּמימות הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ,לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך ִּמ ֶמנו
לְ ִּה ְתג ֵ
לְ תוֹ ְך ֵאיזֶה עֲבוֹ ָדה מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ ִּאם ֵאין יֵצֶ ר הָ ַרע

ֱשבֶ ת ְכלָ ל .ו ִּב ְש ִּביל זֶה מַ ִּניחַ
לָ ָא ָדם ֵ -אין עֲבוֹ ָדתוֹ ֶנח ֶ
ְ
שט ָכל ָכך עַ ל הָ ָא ָדם
ש ִּי ְת ַפ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶאת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֶ
הַ ֵ

ש ָחפֵ ץ ֶבאֱ מֶ ת לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך,
ו ְביוֹ ֵתר עַ ל ִּמי ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי ִּה ְת ַפ ְשטותוֹ וְ ִּה ְתגָרותוֹ ָכל ָכ ְך הוא
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִּ
ש ֵמ ִּביא לְ כַ ָמה עֲווֹ נוֹ ת ו ְפג ִָּמים
מֵ ִּביא ֶאת הָ ָא ָדם לְ מַ ה ֶ
ְ
ל־פי־כֵ ן הַ כֹל ְכ ַדאי ֶא ְצלוֹ יִּ ְת ָב ַרך ִּב ְש ִּביל
ְגדוֹ לִּ יםַ .אף־עַ ִּ
של הַ יֵצֶ ר הָ ָרע
ש ְבתֹקֶ ף ִּה ְתג ְַברותוֹ ֶ
הַ ְתנועָ ה טוֹ בָ ה מַ ה ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

לח

נפֶ ש

אל

שזֶה י ָָקר
ַבר עָ לָ יו הָ ָא ָדם ְב ֵאיזֶה ְתנועָ ה ובוֹ ֵרחַ ִּמ ֶמנוֶ ,
ִּמ ְתג ֵ
ְ
שנִּ ים ְבלִּ י
ֶא ְצלוֹ יִּ ְת ָב ַרך ְביוֹ ֵתר מֵ ִּאלו עָ בַ ד אוֹ תוֹ ֶאלֶ ף ָ
יֵצֶ ר הָ ָרעִּ .כי ָכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת לֹא נִּ ְב ְראו ִּכי ִּאם ִּב ְש ִּביל
שיֵש לוֹ יֵצֶ ר
ש ָכל מַ עֲלָ תוֹ ַו ֲח ִּשיבותוֹ הוא מֵ חֲמַ ת ֶ
הָ ָא ָדם ֶ
שהוא
הָ ָרע ָכזֶה וְ הוא ִּמ ְתחַ זֵק ְכנֶגְ דוֹ  .עַ ל־ ֵכן ָכל מַ ה ֶ
שט ְביוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ְכמוֹ ־כֵ ן הוא י ָָקר ְבעֵ ינָיו יִּ ְת ָב ַרךְ
ִּמ ְת ַפ ֵ
שם
שהוא ִּמ ְתחַ זֵק נֶגְ דוֹ וְ הַ ֵ
יוֹ ֵתר ָכל ְתנועָ ה ְבעָ לְ מָ אֶ ,
שנֶאֱ מַ ר" :ה' לֹא יַעַ זְבֶ נו
יִּ ְת ָב ַר ְך ְבעַ ְצמוֹ עוֹ זְרוֹ לָ זֶהְ ,כמוֹ ֶ
ְביָדוֹ ":

שם)
( ָ

לח
ש ְמעוֹ ְררוֹ וְ ַאף
הַ יֵּצֶׁ ר הָ ָרע נוֹ קֵ ש ְבכָ ל ַפעַ ם ו ְמעוֹ ְררוֹ לְ מַ ה ֶ
ל־פי־כֵ ן
ִּאם ֵאין ָא ָדם שוֹ מֵ עַ לוֹ ופוֹ נֶה ע ֶֹרף ִּמ ֶמנו ַאף־עַ ִּ
יעי וְ יוֹ ֵתר .אֲ בָ ל
ישי ו ְר ִּב ִּ
שנִּ י ו ְשלִּ ִּ
הוא נוֹ קֵ ש בוֹ עוֹ ד ַפעַ ם ֵ
שן ֶנגֶד הַ יֵצֶ ר הָ ָרע וְ אֵ ינוֹ
ִּאם הָ ָא ָדם הוא חָ זָק ְב ַדעְ תוֹ וְ עַ ְק ָ
ְ
פוֹ נֶה ֵאלָ יו ְכלָ ל ,אֲ זַי הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ִּמ ְס ַת ֵלק וְ הוֹ לֵ ך לוֹ  .וְ כֵ ן
שבוֹ ת הַ ָב ִּאים לְ בַ לְ ְבלוֹ הוא מַ ָמש
ַב ְת ִּפ ָלה ְבעִּ נְ יַן הַ ַמ ֲח ָ
שבָ ה ָב ָאה ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ַפעַ ם ַאחַ ר ַפעַ ם
שהַ ַמ ֲח ָ
ַכ ַנ"לֶ ,
לְ בַ לְ ְבלוֹ  ,וְ צָ ִּר ְ
יך לִּ ְהיוֹ ת חָ זָק לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְס ַת ֵכל עָ לֶ יהָ ְכלָ ל
ְבשום אֹפֶ ן וְ עַ יֵן ִּב ְמקוֹ מוֹ ת אֲ חֵ ִּרים ִּמזֶה:

(שם נא)

בל

ְמ ִׁשיבַ ת

לט מ

נפֶ ש

לט
ש ִּמ ְת ָק ֵרב לְ צַ ִּדיק
שה ְגבוֹ הָ הְ ,כגוֹ ן ְכ ֶ
ש ָא ָדם נִּ ְכ ָנס לִּ ְק ֻד ָ
ְכ ֶׁ
הָ אֱ מֶ ת וְ כַ יוֹ צֵ א לִּ ְפעָ ִּמים ָאז ַדיְ ָקא יִּ ְק ֶרה לוֹ ִּמ ְק ֶרה ִּבלְ ִּתי
שלוֹ ם.
טָ הוֹ ר חַ ס וְ ָ
וְ ַאל יִּ פֹל ְב ַד ְעתוֹ ִּמ ְפנֵי זֶה ִּכי ַא ְד ַר ָבא לִּ ְפעָ ִּמים זֶה ִּסימָ ן
שה וְ לִּ ְפעָ ִּמים ִּהיא טוֹ בָ ה ְגדוֹ לָ ה:
ש ִּנ ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ֶ
שם קי"ז):
( ָ

מ
ש ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל ,ובָ זֶה ְבעַ ְצמוֹ
ְכבָ ר ְמב ָֹאר ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
שהוא רוֹ ֶאה ֶאת עַ ְצמוֹ ָרחוֹ ק ְמאֹד מֵ הַ ֵ
ֶ
ְב ַת ְכלִּ ית הָ ִּרחוקָ ,בזֶה ְבעַ ְצמוֹ ָראוי לוֹ לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ
שהוא ָרחוֹ קִּ .כי הָ יָה
שעַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים הוא יוֹ ֵדעַ ֶ
מֵ ַאחַ ר ֶ
שהוא
שלֹא י ֵַדע ְכלָ ל ֶ
ש ִּי ְהיֶה ָרחוֹ ק ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ
שר ֶ
ֶא ְפ ָ
שעַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים הוא יוֹ ֵדעַ ג ֶֹדל ִּרחוקוֹ ַאף
ָרחוֹ ק ,ומֵ ַאחַ ר ֶ
ל־פי־כֵ ן זֶה ְבעַ ְצמוֹ הוא
שהַ אֱ מֶ ת הוא ֵכןַ ,אף־עַ ִּ
עַ ל ִּפי ֶ
שהוא עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים יוֹ ֵדעַ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ה ֶ
חָ שוב ֵאצֶ ל הַ ֵ
ִּרחוקוֹ  .וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ ָראוי לוֹ לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ
שיוכַ ל:
ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל מַ ה ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

מא מב

נפֶ ש

גל

מא
ָשים הַ ְפשו ִּטים
אֲ ִפלוְ הָ אֲ נ ִּ

אקיס)
אסטַ ְֶׁ
שקוֹ ִרין ְ ְפ ָר ְ
( ֶׁ

וַאֲ ִּפלו

ש ִּעים וַאֲ ִּפלו אֻ מוֹ ת הָ עוֹ לָ ם לְ הַ ְב ִּדילֻ ,כ ָלם ְמ ַק ְבלִּ ים
הָ ְר ָ
שהוא ִּאיש ָפשוטְ ,כגוֹ ן
ִּחיות מֵ הַ תוֹ ָרה .וְ עַ ל־ ֵכן אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לִּ לְ מֹד,
שהוא ְבמָ קוֹ ם ֶ
ש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לִּ לְ מֹד אוֹ ֶ
ֶ
ל־פי־כֵ ן גַם ָאז הוא ְמ ַק ֵבל ִּחיות מֵ הַ תוֹ ָרה .עַ ל־ ֵכן
ַאף־עַ ִּ
ְ
שיוכַ ל
שמַ יִּ ם ְבכָ ל מַ ה ֶ
גַם ָאז צָ ִּריך לְ הַ חֲ זִּיק עַ ְצמוֹ ְביִּ ְר ַאת ָ
ש ֵאינוֹ
שהוא ָבטֵ ל ִּמן הַ תוֹ ָרה וַאֲ ִּפלו ִּמי ֶ
שעָ ה ֶ
אֲ ִּפלו ְב ָ
יָכוֹ ל לִּ לְ מֹדִּ ,כי ֻכ ָלם ְמ ַק ְבלִּ ים ִּחיות ִּמן הַ תוֹ ָרה הַ נ ְֶעלֶמֶ ת
ש ִּמ ְתנַהֵ ג ִּב ְפ ִּשיטות לִּ ְפעָ ִּמים וְ עַ יֵן
עַ ל־יְ ֵדי הַ ַצ ִּדיק הַ גָדוֹ לֶ ,
ִּב ְפנִּ ים:

שם ע"ח)
( ָ

מב
שלוֹ םְ ,מאֹד ְמאֹד ומֻ נָח ִּב ְשאוֹ ל
שנָפַ ל חַ ס וְ ָ
ַואֲ ִפלוְ ִּמי ֶ
ל־פי־כֵ ן יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה ְגדוֹ לָ ה
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
ַת ְח ִּתיוֹ ת חַ ס וְ ָ
עַ ל־יְ ֵדי הַ ַצ ִּדיק הַ גָדוֹ ל הָ אֲ ִּמ ִּתיִּ ,כי עַ ל־יָדוֹ יְ כוֹ לִּ ין הַ כֹל
שהֵ ם ,עַ ל־ ֵכן ֶבאֱ מֶ ת
שה ְבכָ ל מָ קוֹ ם ֶ
לְ ַק ֵבל ִּחיות מֵ הַ ְק ֻד ָ
ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל
הַ אנְ ִּדין)ְ .וְ ֵא ְ
שנָפַ ל ַרחֲ מָ נָא
שהוא אֲ ִּפלו ִּאם נָפַ ל לְ מָ קוֹ ם ֶ
יך ֶ
( ַקיין יֵאוש ִּאיז ָגאר נִּ יט פַ אר

ש ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ַבמֶ ה
ל־פי־כֵ ן מֵ ַאחַ ר ֶ
לִּ ְצלַ ןַ ,אף־עַ ִּ

דל

ְמ ִׁשיבַ ת

מג מד

נפֶ ש

שהוא ,ע ֲַדיִּ ן יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה לָ שוב וְ לַ חֲ זֹר ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך.
ֶ
וְ הָ ִּע ָקר הוא " ִּמ ֶבטֶ ן ְשאוֹ ל ִּשו ְַע ִּתי"ִּ ,כי גַם ְצעָ ָקה ִּמ ְשאוֹ ל
ַת ְח ִּתיוֹ ת ֵאינָה נֶאֱ בֶ ֶדת לְ עוֹ לָ ם ,וְ יִּ ְצעַ ק וְ יִּ ְצעַ ק וְ לֹא יִּ ְתי ֵָאש
עַ ְצמוֹ ִּמן הַ ְצעָ ָקה לְ עוֹ לָ םַ ,רק יִּ ְצעַ ק וְ יִּ ְתחַ נֵן לִּ ְפנֵי ה'
יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ַש ִּקיף וְ י ֵֶרא ה'
ש ִּי ְהיֶה עַ ד י ְ
יך ֶ
שמַ יִּ ם:
ִּמ ָ

שם ע"ח)
( ָ

מג
אֲ ִפלְו ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת יְ כוֹ לִּ ים לִּ ְהיוֹ ת ְסמו ִּכים ֵאלָ יו
שם)
( ָ
יִּ ְת ָב ַר ְך:

מד
ש ְיכוֹ לִּ ין לְ ַת ֵקן.
ש ְיכוֹ לִּ ין לְ ַקלְ קֵ לַ ,תאֲ ִּמין ֶ
ִאם ַא ָתה מַ אֲ ִּמין ֶ
שם קי"ב)
( ָ

ַמהדורת ב ְתרא
א
שה
של הַ ְק ֻד ָ
ש ְכבָ ר הוא ֵאצֶ ל הַ ֶפ ַתח ֶ
לִ ְפעָ ִמים יֵש ָא ָדם ֶ
ַבר ָאז עָ לָ יו הַ ִּס ְט ָרא
ש ִּמ ְתג ֵ
וְ הוא חוֹ זֵר לַ אֲ חוֹ ָריו ,מֵ חֲ מַ ת ֶ
ַאח ֲָרא וְ הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ְב ִּה ְתג ְַברות גָדוֹ ל ְמאֹד ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
יחין אוֹ תוֹ לִּ ְכנֹס לְ תוֹ ְך הַ ֶפ ַתח ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
וְ ֵאין מַ ִּנ ִּ

ְמ ִׁשיבַ ת

א

נפֶ ש

הל

שלוֹ םִּ ,כי כֵ ן
הוא נוֹ פֵ ל ְב ַד ְעתוֹ וְ חוֹ זֵר לְ ָאחוֹ ר לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
שהָ ָא ָדם
שרוֹ ִּאין ֶ
ֶד ֶר ְך הַ ַבעַ ל ָדבָ ר וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ְכ ֶ
ש ִּי ְכנֹס ,אֲ זַי הֵ ם
שה וְ ִּכ ְמעַ ט ֶ
שע ֲֵרי הַ ְק ֻד ָ
סָ מו ְך מַ ָמש לְ ַ

ִּמ ְת ַפ ְש ִּטים עָ לָ יו ְב ִּה ְתג ְַברות גָדוֹ ל ְמאֹד ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
יכין ָאז ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל נֶגְ ָדם לַ ֲעמֹד עַ ל עָ ְמדוֹ
ל־כן ְצ ִּר ִּ
עַ ֵ
וְ לִּ ְבלִּ י לְ הַ ִּניחַ ֶאת ְמקוֹ מוֹ וְ לִּ ְבלִּ י לְ הַ ְש ִּגיחַ עַ ל הַ ְנ ִּפילוֹ ת
שעוֹ ְב ִּרין עָ לָ יוַ ,רק לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד
וְ הַ יְ ִּרידוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים ֶ
שם.
שיוכַ ל ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ַבר עֲלֵ יהֶ ם וְ לַ עֲשוֹ ת מַ ה ֶ
לְ ִּה ְתג ֵ
שנִּ ים יִּ ְכנֹס לָ בֶ טַ ח ְבעֶ ז ְָרתוֹ יִּ ְת ָב ַרךְ
ו ִּב ְרבוֹ ת הַ י ִָּמים וְ הַ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מָ לֵ א ַרח ֲִּמים
שהִּ ,כי הַ ֵ
שע ֲֵרי הַ ְק ֻד ָ
לְ תוֹ ְך ַ
ש ָכל הַ ְתנועוֹ ת וְ הַ הַ עְ ָתקוֹ ת
וְ רוֹ צֶ ה ַבעֲבוֹ ָד ֵתנו ְמאֹד .וְ ַדעֶ ,
ַש ִּמיותוֹ
שהָ ָא ָדם נִּ ָתק וְ נֶעְ ָתק ְבכָ ל ַפעַ ם ֵאיזֶה ְמעַ ט ִּמן ג ְ
ֶ
ְ
לַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַרך ֻכ ָלם ִּמ ְת ַק ְב ִּצים ו ִּמ ְתחַ ְב ִּרים וְ נִּ ְת ַק ְש ִּרין

שלוֹ ם,
שיֵש חַ ס וְ ָ
ובָ ִּאים לְ עֶ ז ְָרתוֹ ְבעֵ ת הַ צ ֶֹר ְךְ ,דהַ יְ נו ְכ ֶ
ש ְג ֵדלִּ ים
שיֵש ִּאילָ ן ֶ
שלוֹ ם .וְ ַדעֶ ,
ֵאיזֶה דֹחַ ק וְ עֵ ת צָ ָרה חַ ס וְ ָ
ְ
ש ָכל עָ לֶ ה צָ ִּריך לִּ ְהיוֹ ת ג ֵָדל מֵ ָאה ָשנִּ ים
עָ לָ יו עָ לִּ ים ֶ
שנִּ ים ְבו ַַדאי עוֹ בֵ ר עָ לָ יו מַ ה
ו ִּמ ְס ָתמָ א ְב ֵאלו הַ ֵמ ָאה ָ
שנִּ ים הוא יוֹ ֶרה ְבקוֹ ל
שעוֹ בֵ ר ,וְ ַאחַ ר ָכ ְך ְבסוֹ ף הַ ֵמ ָאה ָ
ֶ
של מובָ ן
שקוֹ ִּרין או ְרמַ ְטיֶע ,וְ הַ ִּנ ְמ ָ
גָדוֹ ל ְכמוֹ ְקנֵה ְש ֵרפָ ה ֶ
ִּמ ֵמילָ א:

("לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן" חֵ לֶ ק ב' ִּסימָ ן מ"ח)

ול

ְמ ִׁשיבַ ת

ב ג

נפֶ ש

ב
שיוכַ ל
שם ְבכָ ל מַ ה ֶ
יך הָ ָא ָדם לְ חַ זֵק עַ ְצמוֹ ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
צָ ִר ְְ
שהוא וְ יִּ ְסמ ְֹך עַ ל ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך הַ ְמ ֻר ִּבים
ַאף ִּאם הוא ְכמוֹ ֶ
ְמאֹד ְבלִּ י ִּשעורִּ ,כי ְבו ַַדאי לֹא ַי ֲעזֹב אוֹ תוֹ ַאף ִּאם עָ בַ ר
ֲשה
שעָ בַ ר ,הֶ עָ בָ ר ַאיִּ ן וְ הָ ִּע ָקר ִּמ ָכאן ולְ הַ ָבא לֹא ַיע ֶ
מַ ה ֶ
ֲשה הֵ ן
ֲשה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים הֵ ן ְבמַ ע ֶ
שב וְ ַאל ַתע ֶ
עוֹ ד וְ יִּ ְהיֶה ֵ
ָשים ָכ ֵאלו הוא גַם ֵכן
של אֲ נ ִּ
שבָ ה ֶ
שבָ הִּ ,כי גַם הַ ַמ ֲח ָ
ְב ַמ ֲח ָ
שבָ ה וְ צָ ִּר ְ
יך לִּ ְהיוֹ ת
ֲשיָה יֵש מַ ֲח ָ
ֲשיָהִּ ,כי גַם ְבעוֹ לָ ם הָ ע ִּ
ע ִּ
שבָ הַ ,כ ִּנז ְָכר לְ עֵ יל ,ומַ ה
ֲשה ו ְב ַמחֲ ָ
שה' ְב ַמע ֶ
שב וְ ַאל ַת ֲע ֶ
' ֵ
ש ַנע ָ
ֶ
ֲשה עִּ מוֹ ִּמ ֵמילָ א ַאל יָחוש וְ ַאל יִּ ְס ַת ֵכל עַ ל זֶה ְכלָ ל.
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו ָכל זֶה הַ ִּנז ְָכר לְ עֵ ילִּ ,כי זֶה
וְ ַדעִּ ,כי ְבהֶ ְכ ֵרחַ ֶ
ש ָא ָדם עוֹ בֵ ר ְב ֵאלו הַ ְמקוֹ מוֹ ת
עִּ ַקר הַ ְתשובָ ה הַ ְשלֵ מָ ה ְכ ֶ
שו הוא
שהָ יָה ָבהֶ ם ִּמק ֶֹדם ,וְ עַ ְכ ָ
וְ הַ ְב ִּחינוֹ ת ֵאלו מַ ָמש ֶ
שה
שעָ ָ
פוֹ נֶה ע ֶֹרף מֵ הֶ ם וְ כוֹ פֶ ה יִּ ְצרוֹ לִּ ְבלִּ י לַ עֲשוֹ ת עוֹ ד מַ ה ֶ
שבָ הַ ,כ ִּנז ְָכר לְ עֵ יל ,וְ זֶהו עִּ ַקר
ֲשה הֵ ן ְבמַ ֲח ָ
הֵ ן ְבמַ ע ֶ
הַ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה:

שם מ"ט)
( ָ

ג
ְכבָ ר ְמב ָֹאר לְ עֵ יל מֵ ִּענְ יַן הָ עֲלִּ יוֹ ת וְ הַ יְ ִּרידוֹ ת אֲ לָ ִּפים
יכין לַ ֲעבֹר עַ ל הָ ָא ָדם ק ֶֹדם
ש ְצ ִּר ִּ
ו ְרבָ בוֹ ת עַ ד ֵאין ִּשעורֶ ,

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

ד

זל

שגַם עַ ל ְגדוֹ לֵי
שם ִּב ְשלֵ מות ,וְ ֶ
שזוֹ ִּכין לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ֶ
יקים עָ בַ ר עֲלֵ יהֶ ם ָכל זֶה .וְ הָ ִּע ָקר לִּ ְהיוֹ ת חָ זָק ְב ַד ְעתוֹ
הַ ַצ ִּד ִּ
שם לְ עוֹ לָ ם ,וְ לֹא יִּ ְס ַת ֵכל עַ ל שום
שי ֵָאחֵ ז ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ְמאֹד ֶ
ָדבָ ר ָבעוֹ לָ ם ,וְ לֹא י ִַּניחַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך לְ עוֹ לָ ם ,וַאֲ ִּפלו ִּאם
יַעַ ְברו

עָ לָ יו

חַ ס

שלוֹ ם,
וְ ָ

ָכל

הַ יְ ִּרידוֹ ת

ש ָבעוֹ לָ ם
ֶ

שם ְבכָ ל מַ ה
ל־פי־כֵ ן יִּ ְהיֶה ִּמ ְתחַ זֵק ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ַאף־עַ ִּ
שלוֹ םַ ,רק לְ הַ ְת ִּחיל
שלֹא לְ י ֵָאש עַ ְצמוֹ חַ ס וְ ָ
שיוכַ ל .וְ הָ ִּע ָקר ֶ
ֶ
ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש ְכ ִּאלו לֹא ִּה ְת ִּחיל ע ֲַדיִּ ן ְכלָ ל לִּ ְכנֹס
ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,רק עַ ָתה הוא מַ ְת ִּחיל מֵ חָ ָדש ,וְ כֵ ן ְבכָ ל
יכין לְ הַ ְת ִּחיל מֵ חָ ָדש ַכ ָמה
ַפעַ ם ופַ עַ ם ָת ִּמיד וְ לִּ ְפעָ ִּמים ְצ ִּר ִּ
ְפעָ ִּמים ְביוֹ ם ֶאחָ ד:

שם מ"ח)
( ָ

ד
שהוא ִּמ ְת ַפ ֵלל ומַ עְ ִּתיר ומַ ְפ ִּציר הַ ְר ֵבה
שרוֹ ֶׁאה הָ ָא ָדם ֶ
ְכ ֶׁ
ש ִּיז ְֶכה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
זֶה זְמַ ן ַרב ָכל ָכ ְךֶ ,
ל־פי־כֵ ן ֵאין ִּמ ְס ַת ְכלִּ ין עָ לָ יו ְכלָ ל וְ ֵאין שוֹ ְמ ִּעין לוֹ ,
וְ ַאף־עַ ִּ
יקין אוֹ תוֹ מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַרךְ
ש ַמ ְר ִּח ִּ
ַרק ַא ְד ַר ָבה ,נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ְבכָ ל ִּמינֵי הַ ְרחָ קוֹ ת ו ְכ ִּאלו ֵאין רוֹ ִּצין בוֹ ְכלָ ל ו ְכלָ ל,
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הוא נוֹ פֵ ל ְב ַד ְעתוֹ ומַ ְר ֶפה עַ ְצמוֹ מֵ עֲבוֹ ַדת
שלוֹ ם ,אֲ זַי צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְת ַביֵש ְבעַ ְצמוֹ עַ ל זֶה ְמאֹד,
שם חַ ס וְ ָ
הַ ֵ

חל

ְמ ִׁשיבַ ת

ה ו

נפֶ ש

שם
ש ִּה ְרהֵ ר ַאחַ ר ִּמדוֹ ָתיו יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת ְבו ַַדאי הַ ֵ
עַ ל ֶ
ְ
יִּ ְת ָב ַרך חַ נון וְ ַרחום וְ כו' ו ְב ַו ַדאי רוֹ צֶ ה לְ ָק ְרבוֹ וְ כו' ,עַ ל־ ֵכן

צָ ִּר ְ
יך לַ ֲחזֹר ולְ ִּה ְתחַ זֵק ְב ַדעְ תוֹ לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש

ַכ ַנ"ל:

שם)
( ָ

ה
שרוֹ צֶ ה יוֹ ֵתר לִּ ְכנֹס ַבעֲבוֹ ַדת
ָכל ֶאחָ ד לְ ִּפי עֶ ְרכוֹ ָכל מַ ה ֶ
ַבר עָ לָ יו הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ו ִּמ ְתג ֶָרה בוֹ ְביוֹ ֵתר,
שםִּ ,מ ְתג ֵ
הַ ֵ
ְ
ש ֶאחָ ד רוֹ ֶאה
ָשים הַ ִּנלְ חָ ִּמים זֶה ָבזֶהְ ,כ ֶ
ְכ ֶד ֶרך ְשנֵי אֲ נ ִּ
ַבר
ַבר נֶגְ דוֹ אֲ זַי הוא ִּמ ְתחַ זֵק ְבכָ ל כֹחוֹ ו ִּמ ְתג ֵ
שחֲבֵ רוֹ ִּמ ְתג ֵ
ֶ
ש ִּל ְפעָ ִּמים ִּמ ְתג ֶָרה הַ ַבעַ ל
ְביוֹ ֵתר ְכנֶגְ דוֹ  .ו ִּמזֶה ָבא מַ ה ֶ
ש ִּה ְת ִּחיל
שהָ ָרע רוֹ ֶאהֶ ,
ָדבָ ר ְביוֹ ֵתר ְבהָ ָא ָדם וְ זֶה מֵ חֲמַ ת ֶ
ַבר ְביוֹ ֵתר
ֵאיזֶה טוֹ ב לְ ִּה ְתעוֹ ֵרר ָב ָא ָדם אֲ זַי הוא ִּמ ְתג ֵ
ְכנֶגְ דוֹ  .וְ עַ ל־ ֵכן צָ ִּר ְ
יך הָ ָא ָדם לִּ ְהיוֹ ת מַ ְש ִּכיל עַ ל ָדבָ ר זֶה
ו ְב ַת ְחבולוֹ ת

ֲשה
ַיע ֶ

ִּמלְ חָ מָ ה

ְב ִּה ְתג ְַברות גָדוֹ ל ְבכָ ל ַפעַ ם:

ַבר
לְ ִּה ְתג ֵ

עַ ל

הָ ָרע

( ִּשיחוֹ ת הָ ַר"ן י')

ו
ש ִּיז ְֶכה לְ חַ יֵי
ש ָרחוֹ ק הוא ֶ
לִ ְפעָ ִמים נִּ ְדמֶ ה לָ ָא ָדם ֶ
ִּה ְת ַרחֲ קותוֹ מֵ ה' יִּ ְת ָב ַרךְ
עוֹ לָ ם־הַ ָבא לְ ִּפי ג ֶֹדל
ל־פי־כֵ ן יִּ ְהיֶה חָ זָק וְ ַא ִּמיץ ְב ַד ְעתוֹ  ,לִּ ְמשֹךְ
ַאף־עַ ִּ

ְמ ִׁשיבַ ת

ז

נפֶ ש

טל

ולְ ִּה ְשתוֹ ֵקק ולְ ִּה ְתג ְַעגֵעַ ָת ִּמיד ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לַ עֲשוֹ ת
שיוכַ ל ַבעֲבוֹ ַדת ה' וְ יִּ ְהיֶה ְמרוצֶ ה לַ עֲבוֹ ד ֶאת
ְב ִּש ְמחָ ה מַ ה ֶ
ה' ָת ִּמיד ָכל יְ מֵ י חַ יָיו גַם ְבלֹא עוֹ לָ ם הַ ָבא .וַאֲ ִּפלו ִּאם
שלוֹ ם ,יִּ ְהיֶה ֵא ְ
יך
ַם־כן חַ ס וְ ָ
ֵיהנֹם ג ֵ
ש ִּי ְהיֶה לוֹ ג ִּ
נִּ ְר ֶאה לוֹ ֶ
שלוֹ ָת ִּמיד וְ לַ ֲעסֹק
ש ִּי ְהיֶה הוא ְמחֻ יָב לַ עֲשוֹ ת ֶאת ֶ
ֶ
שיוכַ ל לַ ֲחטֹף וְ לַ עֲשוֹ ת ֵאיזֶה ִּמ ְצוָ ה אוֹ
ַבעֲבוֹ ַדת ה' ָכל מַ ה ֶ
ֲשה:
תוֹ ָרה ו ְת ִּפ ָלה וְ כַ יוֹ צֵ א וַה' הַ טוֹ ב ְבעֵ ינָיו ַיע ֶ

שם מ"ח)
( ָ

ז
ל־פי־כֵ ן
שםַ ,אף־עַ ִּ
אֲ ִפלוְ ִּאם ֵאין הָ ָא ָדם זוֹ כֶ ה לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךְ ,בו ַַדאי צָ ִּר ְ
יך לְ חַ זֵק
ש ְמיַחֵ ל ע ֲַדיִּ ן לְ הַ ֵ
ָכל זְמַ ן ֶ
ולְ ַא ֵמץ עַ ְצמוֹ ְמאֹד ָבזֶה לְ בַ ד גַם ֵכןִּ ,ב ְב ִּחינַת ' ִּחזְקו
וְ ִּא ְמצו לְ בַ ְבכֶ ם ָכל הַ ְמ ַי ֲחלִּ ים לַ ה' .וְ ַאל יִּ פֹל ְב ַד ְעתוֹ ִּמשום
ש ָבעוֹ לָ םִּ ,כי ֵאין ָרעָ ה ְגדוֹ לָ ה ִּמ ְנ ִּפילָ ה ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן.
ָדבָ ר ֶ
וְ כֵ ן צָ ִּר ְ
יך ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד לְ חַ זֵק ֶאת חֲבֵ רוֹ לְ בַ ל יִּ פֹל
ש ָבעוֹ לָ ם וַאֲ ִּפלו ִּאם הוא יוֹ ֵדעַ ְבעַ ְצמוֹ
ְב ַד ְעתוֹ ִּמשום ָדבָ ר ֶ
ל־פי־כֵ ן יְ חַ זֵק ֶאת חֲ בֵ רוֹ ִּ ,כי ֶאת
שהואַ ,אף־עַ ִּ
שהוא ְכמוֹ ֶ
ֶ
חֲבֵ רוֹ ְב ַקל יוֹ ֵתר לְ חַ זְקוֹ ִּמ ְלחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ִּ ,כי ֵאין חָ בוש
ש ִּיז ְֶכה לִּ ְבלִּ י לְ הַ ִּפיל ֶאת חֲבֵ רוֹ
מַ ִּתיר ֶאת עַ ְצמוֹ וְ כו' .ו ְכ ֶ
שהוא ָרחוֹ ק
שהוא יוֹ ֵדעַ ְבעַ ְצמוֹ ֶ
שלוֹ םַ ,אף עַ ל ִּפי ֶ
חַ ס וְ ָ

מ
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ח
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מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ ַרק ַא ְד ַר ָבא ,יְ חַ זְקוֹ ְבכָ ל ִּמינֵי ִּה ְתחַ זְקות וִּ יחַ יֵהו
יבין ֶאת הַ נֶפֶ ש ,עַ ל־יְ ֵדי
ישיבֵ הו ְבכָ ל ִּמינֵי ִּדבו ִּרים הַ ְמ ִּש ִּ
וִּ ִּ
ר־כ ְך יִּ ז ְֶכה גַם הוא לַ חֲ זֹר וְ לָ שוב
ָ
ש ַאחַ
זֶה יָכוֹ ל לִּ ְהיוֹ תֶ ,
שם:
שם .עַ יֵן ָ
לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ

שם ק"כ)
( ָ

ח
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ִּמ ְת ָק ְר ִּבין לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ָשים ֶ
לְ עִ נְ יַן ְקצָ ת אֲ נ ִּ
ל־פי־כֵ ן גַם הַ ִּה ְת ָק ְרבות
וְ ַאחַ ר ָכ ְך ִּמ ְת ַרחֲ ִּקין .וְ ַאף־עַ ִּ
ל־פי
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַאף־עַ ִּ
שעָ ה י ָָקר גַם ֵכן ְבעֵ ינֵי הַ ֵ
ש ְל ִּפי ָ
ֶ
שלוֹ ם:
ֲשה חַ ס וְ ָ
ש ַנע ֶ
ֲשה מַ ה ֶ
ש ַאחַ ר ָכ ְך ַנע ֶ
ֶ

שם קכ"ג)
( ָ

ַק ֵּו ה אֶ ל ה' חזַ ק וְ יַא ֵּמץ לִׁ ֶבך .וְ ַק ֵּו ה אֶ ל ה' (א) ִׁ :חזְ קו
וְ יַא ֵּמץ לְ בַ ְבכֶ ם .כל הַ ְמיַחלִׁ ים לַ ה'

( ב)

 :הלוֹ א

יתיך חזַ ק וֶ ֱאמץ אַ ל־ ַתערֹץ וְ אַ ל־ ֵּתחת ִׁכי
ִׁצ ִׁו ִׁ
אל ֹהֶ יך ְבכֹל א ֶש ר ֵּתלֵּ ְך (ג) :
ִׁע ְמך ה' ֱ
א) תהלים כז ,יד ב) תהלים לא ,כה ג) יהושע א ,ט

א
שמוֹ ְצ ִּאין ְבעַ ְצמָ ן ֵאיזֶה
ש ְמחַ ְפ ִּשין ו ְמבַ ְק ִּשין עַ ד ֶ
עַ ל־יְ ֵּדי ֶ
נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִּב ְכ ֵדי לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמָ ם ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמָ ם

ְמ ִׁשיבַ ת

ב
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אמ

ש ִּכין ָכל הַ ִּתקונִּ ים
ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְמ ָ
כהֲנִּ ים ַבעֲבוֹ ָד ָתם ולְ וִּ ִּיים ְבדוכָ נָם וְ יִּ ְש ָר ֵאל
ש ַנעֲשו עַ ל־יְ ֵדי ֹ
ֶ
ש ִּנ ְמ ְשכו עַ ל־יְ ֵדי ָק ְר ָבנוֹ ת
ְבמַ עֲמָ ָדם וְ כֵ ן ָכל הַ ִּתקונִּ ים ֶ
ו ְקט ֶֹרת:

( ִּהלְ כוֹ ת הַ ְש ָכמַ ת הַ בֹקֶ ר הֲלָ כָ ה א' אוֹ ת ה)

ב
אֲ ִפלוְ ַבמַ ְד ֵרגוֹ ת הַ ַת ְחתוֹ נוֹ ת ְמאֹד מֵ ִּאיר אוֹ ר הָ ֵאין סוֹ ף
שהוא ְבהֶ ְעלֵ ם גָדוֹ ל
יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,כמובָ ן ִּב ְכ ָת ִּבים ַרק ֶ
שרוֹ צֶ ה לְ ַד ֵבק ֶאת עַ ְצמוֹ
ו ִּבלְ בו ִּשין ַר ִּבים ,אֲ בָ ל ָכל ִּמי ֶ
שהוא,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך יָכוֹ ל לְ ַד ֵבק ֶאת עַ ְצמוֹ ִּמ ָכל מָ קוֹ ם ֶ
ְבהַ ֵ
שלֹא יִּ ְש ָכחֶ ָך ובֶ ן ָא ָדם
וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ רַ " :א ְש ֵרי ִּאיש ֶ
יכין ִּה ְת ַא ְמצות וְ ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל לְ זֶה.
יִּ ְת ַא ֵמץ ָב ְך"ִּ ,כי ְצ ִּר ִּ
שהוא ְבמַ ְד ֵרגָה נְ מוֹ כָ ה ְביוֹ ֵתר צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק
וְ כָ ל ִּמי ֶ
ֹש ְך ְבגֵיא
ולְ ִּה ְת ַא ֵמץ ָבזֶה ְביוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתרִּ ,כי גַם ְבת ֶֹקף הַ ח ֶ
צַ לְ מָ ֶות יְ כוֹ לִּ ין לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך עַ ל עַ ְצמוֹ אוֹ ר הָ ֵאין סוֹ ף עַ ל־יְ ֵדי

שעָ ה ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך וְ עַ ל
ש ִּי ְסתֹם עֵ ינָיו וִּ יבַ ֵטל עַ ְצמוֹ ֵאיזֶה ָ
ֶ
ְ
זֶה נֶאֱ מַ ר" :גַם ִּכי ֵאלֵ ך ְבגֵיא צַ לְ מָ וֶת לֹא ִּא ָירא ָרע ִּכי

שב ַבחֹשֶ ְך ה' אוֹ ר לִּ י"
ַא ָתה עִּ ָמ ִּדי" ,ו ְכ ִּתיבִּ " :כי ֵא ֵ
שח ֲִּרית הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת א')
( ִּהלְ כוֹ ת נְ ִּטילַ ת י ַָדיִּ ם ַ

במ
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ג
ש ִּמ ְתנוֹ צֵ ץ לוֹ ֵאיזֶה
ש ְבכָ ל עֵ ת ֶ
ידע ֶ
יך ָכל ָא ָדם לֵ ַ
צָ ִר ְְ
ִּה ְתנוֹ ְצצות אֱ לֹקות אוֹ ִּאם נִּ ְתעוֹ ֵרר ְב ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,אֲ זַי ִּמ ְת ָג ִּרים בוֹ יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר וְ צָ ִּר ְ
יך
חָ ָדש לְ הַ ֵ
לִּ ְהיוֹ ת חָ זָק הַ ְר ֵבה לְ בַ ל יִּ פֹל ִּמזֶה וְ ַאל ֶיחֱלַ ש ַד ְעתוֹ עַ ל־יְ ֵדי
שלוֹ ם,
זֶה אֲ ִּפלו ִּאם יִּ ְהיֶה ֵכן אֲ לָ ִּפים ו ְרבָ בוֹ ת ְפעָ ִּמים חַ ס וְ ָ
ַרק צָ ִּר ְ
ש ִּי ְתחַ זֵק
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק הַ ְר ֵבה עַ ל־יְ ֵדי הַ תוֹ ָרה ,הַ יְ נו ֶ
לְ הַ ְמ ִּש ְ
ש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה
שי תוֹ ָרה אֲ ִּמ ִּת ִּיים ַואֲ ִּפלו ִּמי ֶ
יך ִּחדו ֵ

לָ זֶה ,יְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ

עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים לַ ֲעסֹק ַבתוֹ ָרה

ְב ִּה ְתעוֹ ְררות חָ ָדש ולְ ַקיֵם ֶאת ָכל ִּד ְב ֵרי הַ תוֹ ָרה
ִּב ְפ ִּשיטות ו ְת ִּמימות וְ לֹא יֵצֵ א ִּמ ַד ְרכֵ י הַ תוֹ ָרה חַ ס וְ ָשלוֹ ם.
ש ְל ִּפי אוֹ ר ִּה ְתלַ הֲבות לְ בָ בוֹ הוא נִּ ְכסָ ף
ל־פי ֶ
ִּכי ַאף־עַ ִּ
לִּ ְהיוֹ ת ָקדוֹ ש ופָ רוש ומֻ ְב ָדל לְ ג ְַמ ֵרי מֵ הַ ְבלֵ י עוֹ לָ ם הַ זֶה לְ ִּפי
של הַ ִּה ְתנוֹ ְצצות הַ זֶה ,ובֶ אֱ מֶ ת ָכ ְך ָראוי לִּ ְהיוֹ ת.
הַ ז ְִּריחָ ה ֶ

ַבר עָ לָ יו ו ִּמ ְתג ֶָרה בוֹ
ל־פי־כֵ ן יִּ ְצרוֹ ִּמ ְתג ֵ
ַא ְך ִּאם ַאף־עַ ִּ

שלוֹ ם,
עַ ָתה ְביוֹ ֵתר ַדיְ ָקאַ ,אל יִּ פֹל לְ ג ְַמ ֵרי עַ ל־יְ ֵדי זֶה חַ ס וְ ָ
ַרק יִּ ְתחַ זֵק לִּ ְבלִּ י לָ צֵ את עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ִּמ ַד ְרכֵ י הַ תוֹ ָרה
ש ָכתובַ " :אל ִּת ְצ ַדק הַ ְר ֵבה וְ ַאל
יקיֵם ִּמ ְק ָרא ֶ
ִּב ְפ ִּשיטות וִּ ַ
שלוֹ ם ,עַ ל־יְ ֵדי
שע הַ ְר ֵבה חַ ס וְ ָ
שלֹא יִּ ְר ַ
שע הַ ְר ֵבה" ֶ
ִּת ְר ַ
שיֵלֵ ְך ְב ֶד ֶר ְך
ש ָרצָ ה לִּ ְצ ַדק הַ ְר ֵבה וְ לֹא עָ לְ ָתה ְביָדוֹ  .וְ ָאז ְכ ֶ
ֶ
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גמ

זֶה וְ יִּ ְהיֶה חָ זָק ָבזֶה הַ ְר ֵבהָ ,אז יֵלֵ ְך לָ בֶ טַ ח ַד ְרכוֹ וְ יוכַ ל ְבכָ ל
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לִּ ְסתֹם עֵ ינָיו ְבכָ ל
ַפעַ ם לְ עוֹ ֵרר ֶאת עַ ְצמוֹ לְ הַ ֵ
עֵ ת מֵ חֵ יזוֹ ְדהַ אי עָ לְ מָ א ולְ בַ ֵטל עַ ְצמוֹ ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ ִּאם

יִּ ז ְֶכה לְ בַ ֵטל ֶאת עַ ְצמוֹ ֶבאֱ מֶ ת מֵ עַ ָתה לָ צֵ את מֵ חֵ יזו ְדהַ אי
עָ לְ מָ א לְ ג ְַמ ֵרי ָכ ָראוי ֶבאֱ מֶ ת ְבו ַַדאי מַ ה טוֹ ב ,וְ ִּאם לָ או חַ ס
שלוֹ ם ,עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים לֹא יִּ פֹל ִּמזֶה ְכלָ ל ו ְכלָ ל ַרק יְ חַ זֵק
וְ ָ
ל־פי ַד ְרכֵ י
שר ִּב ְפ ִּשיטות גָמור עַ ִּ
ֶאת עַ ְצמוֹ לִּ ְהיוֹ ת ִּאיש ָכ ֵ
ש ֶב ֶרת ו ְמבַ ֶטלֶ ת ָכל
שה ִּכי הַ תוֹ ָרה ְמ ַ
הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא הָ רוֹ ִּצים לְ ִּה ְתגָרוֹ ת ָבנו חַ ס

וְ ָ
שם ט"ז)
שלוֹ םָ ( :

ד
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,צָ ִּר ְ
יך ָת ִּמיד לְ בַ ֵקש
שרוֹ צֶ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
ִמי ֶ
שר ולְ הַ עֲלוֹ ת ְב ִּחינַת
שם ולְ ַק ֵ
שר הוא ָ
ֶאת ה' ְבכָ ל מָ קוֹ ם אֲ ֶ
שר הוא ָשם ,לִּ ְב ִּחינַת לְ מַ ְעלָ ה מֵ הַ ָמקוֹ םְ ,דהַ יְ נו
הַ ָמקוֹ ם אֲ ֶ
של עוֹ לָ ם וְ ָאז זוֹ כֶ ה לַ ֲעבֹד ֶאת
שהוא ְמקוֹ מוֹ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
לְ הַ ֵ
שנָפַ ל
ש ִּי ְמנָעֵ הו .וַאֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ה' ֶבאֱ מֶ ת וְ ֵאין שום מָ קוֹ ם ֶ
ְ
ֻשם
לְ ֵאיזֶה מָ קוֹ ם לֹא טוֹ ב ַבחֲטָ ָאיו וַאֲ ִּפלו לְ מָ קוֹ ם נָמוך ו ְמג ָ

ל־פי־כֵ ן
שלוֹ ם ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןַ ,אף־עַ ִּ
ו ְמל ְֻכלָ ְך ְמאֹד חַ ס וְ ָ
צָ ִּר ְ
שם
ש ָ
של עוֹ לָ ם ֶ
שהוא ְמקוֹ מוֹ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
ש ִּיזְכֹר ְבהַ ֵ
יך ֶ
יֵש מָ קוֹ ם לְ כָ ל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד .וְ עַ ל־ ֵכן ֵאין שום נְ ִּפילָ ה ָבעוֹ לָ ם

דמ
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ה

שם
שם יָכוֹ ל לַ חֲ זֹר לְ הַ ֵ
שר נִּ ָדח לְ ָ
ְכלָ לִּ ,כי ִּמ ָכל הַ ְמקוֹ מוֹ ת אֲ ֶ
ָ
שם
שם ֶאת ה' אֱ ל ֶֹקיך"ִּ ,מ ָ
יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,ב ְב ִּחינַת" :ו ִּב ַק ְש ֶתם ִּמ ָ
שם ַכמובָ א:
שר הוא ָ
ַדיְ ָקאִּ ,מ ָמקוֹ ם אֲ ֶ

יצית הֲלָ כָ ה ג'
( ִּהלְ כוֹ ת ִּצ ִּ
אוֹ ת ט')

ה
שם עִּ ַקר אֲ ִּחיזַת
ֲשה הָ ָא ָדם הֵ ם ִּבזְמַ ן ו ְבמָ קוֹ ם וְ ָ
ָכל מַ ע ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הוא ִּכ ְביָכוֹ ל לְ מַ עְ לָ ה
הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא .אֲ בָ ל הַ ֵ
שם אֲ ִּחיזַת הַ ִּס ְט ָרא
מֵ הַ זְמַ ן וְ הַ ָמקוֹ ם ,וְ ָשם ֻכלוֹ טוֹ ב וְ ֵאין ָ
שם נִּ ְמ ָתק הַ כֹל ,וְ זֶה ְב ִּחינַתִּ " :אם אֶ ַסק
ַאח ֲָרא ְכלָ ל וְ ָ
שם ָא ָתה וְ כו' י ִָּמים יוצָ רו וְ לֹא ֶאחָ ד ָבהֶ ם" .הַ יְ נו
שמַ יִּ ם ָ
ָ
שם
שלוֹ ם מֵ הַ ֵ
ש ֵאין שום מָ קוֹ ם וזְמַ ן לִּ ְברֹחַ ולְ ִּה ְתי ֵָאש חַ ס וְ ָ
ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם הֵ ם ֶא ְצלוֹ וְ הוא ְמחַ יֶה
יִּ ְת ָב ַר ְך ִּכי ָכל הַ ְמקוֹ מוֹ ת ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם וְ כֵ ן לְ עִּ נְ יַן הַ זְמַ ן.
ֶאת ָכל הַ ְמקוֹ מוֹ ת וְ הַ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶ
וְ עַ ל־ ֵכן ְבכָ ל זְמַ ן ו ְבכָ ל מָ קוֹ ם יְ כוֹ לִּ ין לִּ ְמצֹא אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַרךְ,
שם
ִּכי הַ ָמקוֹ ם ִּב ְכלָ לוֹ וְ כֵ ן הַ זְמַ ן ִּב ְכלָ לוֹ הַ כֹל הוא מֵ הַ ֵ
יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ עַ ל־ ֵכן עַ ל־יְ ֵדי ְתשובָ ה יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו
יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לַ עֲלוֹ ת לְ מַ ְעלָ ה מֵ הַ ָמקוֹ ם וְ הַ זְמַ ן:

שם אוֹ ת ט"ו)
( ָ
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המ

ו
שבוֹ ת ָרעוֹ ת וְ זָרוֹ ת
ֶׁנגֶׁד ָכל הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ הַ ַמ ֲח ָ
הָ רוֹ ְד ִּפים ַאחַ ר הָ ָא ָדם ו ְמבַ לְ ְבלִּ ים אוֹ תוֹ ְבכָ ל עֵ ת ו ִּב ְפ ָרט
ִּב ְשעַ ת הַ ְת ִּפ ָלה וְ הָ ָא ָדם יֵש לוֹ יִּ סו ִּרים ְגדוֹ לִּ ים מֵ הֶ ם,
שהוא ְב ִּחינַת אֱ מונָה
הָ עִּ ָקר הוא ְב ִּחינַת אֲ ִּריכַ ת ַא ַפיִּ ם ֶ
שם
ש ִּי ְהיֶה לוֹ אֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ְבהַ ֵ
ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים ,הַ יְ נו ֶ
ש ִּרים אֲ ִּמ ִּת ִּיים וְ יִּ ְתחַ זֵק ַבעֲבוֹ ָדתוֹ
יקים ו ְכ ֵ
יִּ ְת ָב ַר ְך ו ְבהַ ַצ ִּד ִּ
וְ לֹא יִּ פֹל ִּמשום ָדבָ ר וְ לֹא יִּ ְכ ַפת לֵ ה וְ לֹא ִּת ְקצָ ר רוחוֹ
שהַ ַבעַ ל ָדבָ ר רוֹ צֶ ה
ִּמשום ִּבלְ בול ַו ֲחלִּ ישות הַ ַדעַ ת ,מַ ה ֶ
שלוֹ םִּ .כי צָ ִּריךְ
לְ הַ ְכנִּ יס ְב ַדעְ תוֹ ְכ ִּאלו ָאפֵ ס ִּת ְק ָוה חַ ס וְ ָ
לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל זֶה ְכלָ ל ַרק לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹדִּ ,כי ֵאין
שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל .וְ ֵא ְ
ש ְכבָ ר
שהוא ַאף עַ ל ִּפי ֶ
יך ֶ
נָפַ ל נְ ִּפילָ ה זֹאת ְבעַ ְצמוֹ ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ְבלִּ י ִּשעור
ל־פי־כֵ ן ֵאין יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל ,וְ צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק
ַאף־עַ ִּ
ולְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ ָח ָדש וְ ַאל יִּ פֹל לְ ז ְִּקנָה ְד ִּס ְט ָרא
ַאח ֲָרא ְכלָ ל.
ש ָבעוֹ לָ ם הֵ ם ִּמ ְב ִּחינַת ז ְִּקנָה ְד ִּס ְט ָרא
ִכי ָכל הַ ְנ ִּפילוֹ ת ֶ
שיו
ש ְכבָ ר נִּ ז ְַקן ַבחֲטָ ָאיו ו ְבמַ ֲע ָ
ש ִּנ ְדמֶ ה ְבעֵ ינָיו ֶ
ַאח ֲָראֶ ,
שר לוֹ לָ צֵ את מֵ הֶ ם ְבשום אֹפֶ ן
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ש ָרגִּ יל ָבהֶ ם ,עַ ד ֶ
ֶ

ומ
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שלוֹ ם .ובֶ אֱ מֶ ת הוא צָ ִּר ְ
ש ְבכָ ל יוֹ ם
ידע ולְ הַ אֲ ִּמיןֶ ,
יך לֵ ַ
חַ ס וְ ָ
שעָ ה יֵש כֹחַ ְבהָ ָא ָדם לְ ִּה ְתחַ ֵדש וְ לִּ ְהיוֹ ת
ו ְבכָ ל עֵ ת ו ְבכָ ל ָ
שה
שם יִּ ְת ָב ַר ְך עוֹ ֶ
שה מַ ָמשִּ ,כי הַ ֵ
ח ָד ָ
ֲשה ְב ִּריָה ֲ
ַנע ֶ
שעָ ה דוֹ מָ ה לַ חֲ בֶ ְר ָתה.
ֲח ָדשוֹ ת ְבכָ ל יוֹ ם וְ ֵאין ָ
עַ ל־ ֵּכן צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק ולְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש
יכין לְ הַ ְת ִּחיל ַכ ָמה ְפעָ ִּמים,
וְ לִּ ְפעָ ִּמים גַם ְביוֹ ם ֶאחָ ד ְצ ִּר ִּ
ש ִּי ְהיֶה ,צָ ִּריךְ
ְ
וַאֲ ִּפלו ִּאם יִּ ְה ֶיה ָכ ְך זְמַ ן ָאר ְֹך יִּ ְהיֶה ֵאיך ֶ
שעָ ה,
לְ הַ ז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ְבה' יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל עֵ ת ו ְבכָ ל ָ
שעָ בַ ר עַ ד הֵ נָה ולְ הַ ְת ִּחיל מֵ עַ ָתה
וְ לִּ ְשכֹחַ לְ ג ְַמ ֵרי ָכל מַ ה ֶ
שיוכַ ל ,וְ ַאל יִּ ְס ַת ֵכל עַ ל שום ִּבלְ בול
מֵ חָ ָדש מַ ָמש ָכל מַ ה ֶ
ַו ֲחלִּ ישות הַ ַדעַ ת ְכלָ ל .וְ כָ ל זֶה הוא ְב ִּחינַת אֲ ִּריכַ ת ַא ַפיִּ ם
יך לְ הַ אֲ ִּר ְ
ש ָצ ִּר ְ
יך רוחוֹ  ,לַ ֲעבֹר עַ ל ָכל הַ ִּבלְ בולִּ ים
ֶ
וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל שום ָדבָ ר וְ לֹא ִּת ְקצָ ר רוחוֹ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל מַ ה
שעוֹ בֵ ר עָ לָ יוַ .רק יִּ ְתחַ זֵק ְבהַ ֵ
ִּמ ָכל מַ ה ֶ

חֲמים ְבכָ ל עֵ ת וְ "חַ ְס ֵדי ה'
שיוכַ לִּ ,כי ה' יִּ ְת ָב ַר ְך מָ לֵ א ַר ִּ
ֶ
לֹא ָת ְמנו וְ לֹא כָ לו ַרחֲמָ יו":

( ִּהלְ כוֹ ת ְת ִּפ ִּלין הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ו')

ז
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הוא ַרק
של רֹב הָ עוֹ לָ ם מֵ הַ ֵ
ָכל הַ ִּה ְת ַרחֲ קות ֶ
מֵ חֲמַ ת נְ ִּפילוֹ ת ַו ֲחלִּ ישות הַ ַדעַ תִּ .כי ֻר ָבם ִּה ְתנַסו ַכ ָמה
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זמ

שנ ְָפלו
ר־כ ְך נ ְָפלו לְ מַ ה ֶ
ָ
ְפעָ ִּמים וְ ִּה ְת ִּחילו ַבעֲבוֹ ַדת ה' וְ ַאחַ
ָכל ֶאחָ ד ְכ ִּפי נְ ִּפילָ תוֹ ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,ו ְקצָ ָתם ִּה ְתעוֹ ְררו
ר־כ ְך
ָ
לְ הַ ְת ִּחיל עוֹ ד הַ ַפעַ ם אוֹ ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ,אֲ בָ ל ַאחַ
ר־כ ְך עַ ל־ ֵכן נִּ ְתיָאֲ שו
ָ
ל־פי־כֵ ן נ ְָפלו ַאחַ
ש ַאף־עַ ִּ
ש ָראו ֶ
ְכ ֶ
ל־דבָ ר ְבעַ ְצמוֹ
ֲשה ַבעַ ָ
ְבעַ ְצמָ ן .אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ָכל זֶה מַ ע ֵ
חֲראִּ ,כי נִּ ְק ָרא "ז ֵָקן ו ְכ ִּסיל" וְ הוא
א־א ָ
שהוא ז ֵָקן ְד ִּס ְט ָר ַ
ֶ
ידי ז ְִּקנָה וְ ָתשות כֹחַ חַ ס
רוֹ צֶ ה לְ הַ ִּפיל ֶאת הָ ָא ָדם לִּ ֵ
ש ִּאי
ֲשיו עַ ד ֶ
שלוֹ םְ ,כ ִּאלו ְכבָ ר נִּ ז ְַקן ַבחֲטָ ָאיו ו ְבמַ ע ָ
וְ ָ
ֶא ְפ ָ
שר לְ ִּה ְש ַתנוֹ ת עוֹ ד .ובֶ אֱ מֶ ת לֹא כֵ ן הואִּ ,כי ְבכָ ל יוֹ ם
ש ְמבָ ְר ִּכין עַ ל זֶה
שה מַ ָמש ְכמוֹ ֶ
הָ ָא ָדם הוא ְב ִּריָה ח ֲָד ָ
שחַ ר .וְ עַ ל־ ֵכן צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק
ַכ ָמה ְב ָרכוֹ ת ְב ִּב ְרכוֹ ת הַ ַ
ְבכָ ל עֵ ת וְ יִּ ְהיֶה דוֹ מֶ ה ְבעֵ ינָיו ְכ ִּאלו הַ יוֹ ם נוֹ לָ ד ו ְכ ִּאלו הַ יוֹ ם
ְמ ַק ֵבל הַ תוֹ ָרה מֵ חָ ָדש:

שם)
( ָ

ח
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ תוֹ ָרתוֹ הוא ֵאין סוֹ ף וְ ֵאין ַת ְכלִּ ית ו ְכמוֹ
הַ ֵּ
ְ
ש ֵאין עֲלִּ יָה ָבעוֹ לָ ם לְ ִּפי ְג ֻד ָלתוֹ יִּ ְת ָב ַרך ִּכי גָבוֹ ַה מֵ עַ ל
ֶ
ידה ָבעוֹ לָ םִּ ,כי ְבכָ ל הַ יְ ִּרידוֹ ת
גָבוֹ ַה וְ כו'ְ ,כמוֹ ־כֵ ן ֵאין יְ ִּר ָ
ידה
שיֵש יְ ִּר ָ
ידה ְגרועָ ה ְביוֹ ֵתר ומֵ ַאחַ ר ֶ
שלוֹ ם ,יֵש יְ ִּר ָ
חַ ס וְ ָ
ְ
שלוֹ ם ,צָ ִּריך לְ ִּה ְתחַ זֵק לִּ ְבלִּ י לִּ פֹל יוֹ ֵתר חַ ס
גָרועַ ִּמזוֹ חַ ס וְ ָ

חמ
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יקים הַ ְגדוֹ לִּ ים,
שלוֹ ם .וְ ִּע ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות הוא ְבכֹחַ הַ ַצ ִּד ִּ
וְ ָ
שלֹא עָ ְמדו לְ עוֹ לָ ם עַ ל מַ ְד ֵרגָה ַאחַ ת וְ עָ לו ְבכָ ל ַפעַ ם יוֹ ֵתר
ֶ
ש ַב ַמ ְד ֵרגוֹ ת אֲ ִּפלו
ש ִּה ִּגיעו לְ מַ ְד ֵרגָה גָבוֹ ַה ֶ
וַאֲ ִּפלו ְכ ֶ
ל־פי־כֵ ן לֹא
לְ מַ ְד ֵרגָה עֶ לְ יוֹ נָה וְ נוֹ ָר ָאה ְמאֹד ַאף־עַ ִּ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ֵאין
הלֹא הַ ֵ
ִּה ְס ַת ְפקו ֶאת עַ ְצמָ ן ָבזֶה וְ אוֹ ְמ ִּריםֲ ,
ש ְיכוֹ לִּ ים ְבזֶה הָ עוֹ לָ ם לְ הַ ִּשיג עוֹ ד .עַ ל־ ֵכן
סוֹ ף ו ִּמי יוֹ ֵדעַ מַ ה ֶ
ש ֶבאֱ מֶ ת ָב ִּאים ְבכָ ל
הֵ ם מַ ְת ִּחילִּ ים ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש עַ ד ֶ
ַפעַ ם לְ מַ ְד ֵרגָה ְגבוֹ הָ ה יְ ֵת ָרה ְמאֹד וְ כֵ ן לְ עוֹ לָ ם.
יקים ֵאלו יֵש ִּת ְק ָוה לְ כָ ל הַ נוֹ ְפלִּ ים וְ ֵאין
עַ ל־ ֵּכן ְ ְבכֹחַ צַ ִּד ִּ
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ
ל־פי ֶ
שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לִּ .כי ַאף־עַ ִּ
שלוֹ םַ ,אף־עַ ל־
ידה ָכזֹאת ִּאי ֶא ְפ ָשר לַ עֲלוֹ ת חַ ס וְ ָ
ש ִּמ ִּיר ָ
ֶ
ִּפי־כֵ ן ִּמי יוֹ ֵדעַ ְג ֻד ַלת חַ ְס ֵדי ה'ִּ ,כי יֵש חֶ סֶ ד ָכזֶה אֶ ְצלוֹ
שם יְ כוֹ לִּ ין לַ עֲלוֹ ת וְ כָ ל ְצעָ ָקה ו ְצעָ ָקה
שגַם ִּמ ָ
יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
שצוֹ עֵ ק אֲ ִּפלו ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת ֵאינוֹ נֶאֱ בָ ד לְ עוֹ לָ ם יִּ ְהיֶה
ֶ
ְ
ְ
ש ְכמוֹ
יקים הַ ַנ"ל מַ ִּשיגִּ יםֶ ,
ר־כךִּ .כי הַ ַצ ִּד ִּ
ָ
ש ִּי ְהיֶה ַאחַ
ֵאיך ֶ
שלֹא יו ְכלו
ידה לְ עוֹ לָ םֶ ,
ש ֵאין עֲלִּ יָה לְ עוֹ לָ ם ְכמוֹ ־כֵ ן ֵאין יְ ִּר ָ
ֶ
שהַ ַצ ִּדיק
שם ובֶ אֱ מֶ ת הַ כֹל ֶאחָ דִּ ,כי ָכל מַ ה ֶ
לַ עֲלוֹ ת ִּמ ָ
שם ,הוא
עוֹ לֶ ה לְ מַ ְד ֵרגָה גָבוֹ ַה יוֹ ֵתר ומַ ִּשיג יוֹ ֵתר ְג ֻד ַלת הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ,
שזֶהו עִּ ַקר ְג ֻד ַלת הַ ֵ
שם ֶ
מַ ִּשיג יוֹ ֵתר חַ ְס ֵדי הַ ֵ
ִּכי ִּמ ַדת הַ חֶ סֶ ד נִּ ְק ֵראת ְג ֻד ָלה ַכיָדועַ  .וְ עַ ל־ ֵכן ֵאלו
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טמ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שזוֹ ִּכים לְ הַ ִּשיג ְבכָ ל ַפעַ ם ְג ֻד ַלת הַ ֵ
יקים ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
ְביוֹ ֵתר ,הַ יְ נו ג ֶֹדל חֲ סָ ָדיו עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ ִּכין לְ הַ ִּשיגִּ ,כי ֵאין
ידה ונְ ִּפילָ ה ָבעוֹ לָ ם וְ ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ִּכי
שום יְ ִּר ָ
שהֵ ם ִּע ַקר ְג ֻד ַלת הַ בוֹ ֵרא
מַ ִּשיגִּ ין ְבכָ ל ַפעַ ם ֲחסָ ִּדים ָכ ֵאלו ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה הַ כֹל יְ כוֹ לִּ ין לַ עֲלוֹ ת.
עַ ד ֶ
וְ עַ ל־ ֵכן ֶבאֱ מֶ ת אֲ ִּפלו הַ ְקטַ ִּנים ְבמַ עֲלָ ה ְמאֹד וַאֲ ִּפלו ִּאם
ל־פי־כֵ ן ָכל זְמַ ן
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
נ ְָפלו לְ ִּר ְשעות גָמור חַ ס וְ ָ
ש ְיכוֹ לִּ ים לָ זוז עוֹ ד ְב ֵאיבָ ר
שמָ ה ְב ִּק ְר ָבם ָכל זְמַ ן ֶ
שהַ ְנ ָ
ֶ
יכין לְ הַ אֲ ִּר ְ
ֶאחָ דְ ,צ ִּר ִּ
יך ַא ָפם וְ רוחָ ם ולְ צַ פוֹ ת לִּ ישועָ ה
ַבר לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש ְבכָ ל מַ ה
ָת ִּמיד ולְ ִּה ְתג ֵ
ְ
שה
ש ִּי ְהיֶהִּ ,כי ֵאין שום ְתנועָ ה ִּד ְק ֻד ָ
ש ְיכוֹ לִּ ין יִּ ְהיֶה ֵאיך ֶ
ֶ
שה וְ כו' נֶאֱ בָ ד ְכלָ ל
וְ לֹא שום אֲ נָחָ ה ו ְצעָ ָקה וְ ִּכסו ִּפין ִּד ְק ֻד ָ
לְ עוֹ לָ םִּ " ,כי לֹא יִּ ְזנַח לְ עוֹ לָ ם ה'" ִּכי ַר ִּבים ַרחֲ מָ יו וַחֲ סָ ָדיו
עַ ד ֵאין סוֹ ף וְ ֵאין ַת ְכלִּ יתַ ,כ ִּנז ְָכר לְ עֵ יל:

שם ט')
( ָ

ט
ידה ִּהיא ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהִּ .כי עִּ ַקר
לִ ְפעָ ִמים הַ ְנ ִּפילָ ה וְ הַ ְי ִּר ָ
ש ִּי ְתחַ זֵק וְ יַחֲ זֹר וְ י ְַת ִּחיל וִּ יחַ ֵדש ִּחיותוֹ
הַ ְנ ִּפילָ ה הוא ְכ ֵדי ֶ
שזֶה ִּע ַקר הָ עֲבוֹ ָדה ,לִּ ְחיוֹ ת חַ ִּיים חֲ ָד ִּשים ַבעֲבוֹ ָדתוֹ
ומֹחוֹ ֶ
שם אוֹ ת כ"ב)
( ָ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל עֵ ת:

נ
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י
שם
שנ ְַפ ָ
שרֹב ְבנֵי ָא ָדם טוֹ ִּעים ְבעַ ְצמָ ם וְ סוֹ ְב ִּריםֶ ,
מַ ה ֶ
שה לָ הֶ ם לָ שוב ֶאל ה' לִּ ְהיוֹ ת
שה וְ ָק ֶ
ש ְר ָ
שה ִּמ ָ
ֵאינָה ְקדוֹ ָ
יקים
שר ֶבאֱ מֶ ת ְכמוֹ ְש ָאר צַ ִּד ִּ
ִּאיש צַ ִּדיק אוֹ ִּאיש ָכ ֵ
שי ( ַכמו ְר ַגל ִּב ְפ ֵני אֲ ָנ ִּשים) לוֹ מַ ר,
ש ִּרים ְכמַ ְרגָלָ א ְבפומָ א ְד ִּאינְ ֵ
ו ְכ ֵ
שר וְ י ֵָרא ֶבאֱ מֶ ת
ש ְמסַ ְפ ִּרין מֵ ִּאיש צַ ִּדיק אוֹ מֵ ִּאיש ָכ ֵ
ְכ ֶ
ומַ ְת ִּחיל לְ ִּה ְתעוֹ ֵרר ָבהֶ ם ִּה ְרהו ֵרי ְתשובָ ה גַם ֵכן לְ ִּה ְת ָק ֵרב
של
שבוֹ ת ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ָכל יִּ ְש ָר ֵאל ְמלֵ ִּאים מַ חֲ ָ
לְ הַ ֵ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמידַ ,א ְך
ִּה ְרהו ֵרי ְתשובָ ה וְ ִּה ְת ָק ְרבות לְ הַ ֵ
ָ
ַאחַ
ר־כ ְך ֵתכֶ ף אוֹ ְמ ִּריםִּ ,מי יָכוֹ ל לְ ִּה ְת ַדמוֹ ת לְ זֶה הָ ִּאיש

שה ִּמ ְנעו ָריוְ .כ ִּאלו ִּצ ְד ַקת
שמָ ה ְקדוֹ ָ
צַ ִּדיק וְ כו' ִּכי הָ יָה נְ ָ
שיֵש
שה ֶ
שמָ ה הַ ְקדוֹ ָ
ש ִּרים הוא ַרק ִּמ ַצד הַ ְנ ָ
יקים ו ְכ ֵ
הַ ַצ ִּד ִּ
שר ֶבאֱ מֶ ת ֵאינוֹ ֵכןִּ .כי עִּ ַקר ִּצ ְד ַקת
לָ הֶ ם ִּמתוֹ לַ ְד ָתם אֲ ֶ
הַ ַצ ִּדיק הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי יְ גִּ יעָ תוֹ וְ ִּט ְרחָ תוֹ ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַרךְ
ַבר וְ ִּה ְתחַ זֵק ְבכָ ל
שנִּ ים הַ ְר ֵבה וְ ִּה ְתג ֵ
ַכ ָמה וְ כַ ָמה י ִָּמים וְ ָ
ַפעַ ם וְ לֹא ִּה ִּניחַ ֶאת עַ ְצמוֹ לִּ פֹל ְבשום אֹפֶ ן וְ ִּה ְר ָבה
שזָכָ ה .וְ כָ ל ָא ָדם יָכוֹ ל
שזָכָ ה לְ מַ ה ֶ
ִּב ְת ִּפ ָלה וְ ַתחֲ נונִּ ים עַ ד ֶ
לִּ ְהיוֹ ת ְכמוֹ ָתם ִּכי הַ ְב ִּח ָירה חָ ְפ ִּשית ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו
שם טוֹ ב מֻ נָח וְ כו'.
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הֶ ,כ ֶתר ֵ
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שם ֵאינָה
שנ ְַפ ָ
שסוֹ ְב ִּרים ֶ
ובֶׁ אֱ מֶׁ ת ִּענְ יַן הַ ָטעות הַ זֶה ֶ
שה ומֵ חֲמַ ת זֶה ֵאינָם ִּמ ְתג ְַב ִּרים לַ עֲשוֹ ת
ש ְר ָ
שה ִּמ ָ
ְקדוֹ ָ
ש ְך ִּמ ְב ִּחינַת הֵ יכָ לֵ י
יקיםָ ,כל זֶה נִּ ְמ ָ
ֲשה הַ ַצ ִּד ִּ
ְכמַ ע ֵ
ש ֶנחֱלַ ף הַ ֶבן מֶ לֶ ְך לְ בֶ ן
שם ְב ִּחינַת הַ ִּחלוףֶ ,
ש ִּמ ָ
הַ ְתמורוֹ ת ֶ
ש ֵמחֲמַ ת זֶה נָפַ ל
ֲשיוֹ ת"ֶ ,
הָ עֶ בֶ ד ַכ ְמב ָֹאר ְב" ִּספו ֵרי מַ ע ִּ
שהָ יָה ְמסֻ ָפק
שנָפַ ל וְ הָ לַ ְך ִּב ְד ָר ִּכים לֹא טוֹ ִּבים ,עַ ד ֶ
לְ מָ קוֹ ם ֶ

ְבעַ ְצמוֹ ִּאם הוא ֶבן הַ ֶמלֶ ְך אוֹ ֶבן הָ עֶ בֶ דְ .כמוֹ ־כֵ ן הוא ְבכָ ל
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּב ְפ ָרט ְבת ֶֹקף סוֹ ף הַ גָלות
ָא ָדם הָ ָרחוֹ ק מֵ הַ ֵ
ש ַכ ָמה
ַבר הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ְמאֹד ְמאֹד עַ ד ֶ
ש ִּה ְתג ֵ
הַ ַמר הַ זֶהֶ ,
שם ֵאינָה ְמסֻ גֶלֶ ת
ְבנֵי ָא ָדם ְמיָאֲ ִּשין ֶאת עַ ְצמָ ן ְכ ִּאלו נ ְַפ ָ
שם וְ כָ ל זֶה הוא ַרק ִּפתוי הַ יֵצֶ רִּ .כי
ְכלָ ל לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ֶבאֱ מֶ ת צָ ִּר ְ
ש ֶנפֶ ש ָכל ֶאחָ ד
ידע ולְ הַ אֲ ִּמיןֶ ,
יך הָ ָא ָדם לֵ ַ
יק ָרה ְמאֹד ְמאֹד וְ כֻ ָלם הֵ ם ְב ִּחינַת ְבנֵי
ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ְגבוֹ הָ ה וִּ ָ
ְמלָ ִּכים וִּ יכוֹ לִּ ים לִּ זְכוֹ ת לְ מַ ְד ֵרגוֹ ת ְגבוֹ הוֹ ת ו ְקדוֹ שוֹ ת ְמאֹד
ש ִּריםִּ ,כי גַם עֲלֵ יהֶ ם עָ ְברו
יקים וְ הַ ְכ ֵ
ְכמוֹ ָכל הַ ַצ ִּד ִּ
ְ
שבוֹ ת וַחֲ לִּ ישות הַ ַדעַ ת ָכ ֵא ֶלה וְ כָ אֵ ֶלהַ .אך הָ יו
מַ חֲ ָ
מַ ְש ִּכילִּ ים לִּ ְבלִּ י לְ הַ ִּניחַ

לְ הַ ְטעוֹ ת אוֹ ָתם וְ ִּה ְתג ְַברו

שזָכו ַ -א ְש ֵרי לָ הֶ ם .וְ זֶה
שזָכו לְ מַ ה ֶ
וְ ִּה ְתחַ זְקו ְמאֹד עַ ד ֶ
ְב ִּחינַת" :ו ִַּיגְ ַבה לִּ בוֹ ְב ַד ְרכֵ י ה'":

שחַ ר הֲלָ כָ ה ג' אוֹ ת ו')
( ִּב ְרכוֹ ת הַ ַ

בנ
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יא
ש ָצ ִּר ְ
יך ָכל ֶאחָ ד לְ בָ ֵר ְך ֶאת
עִ ַקר ִּב ְר ַכת הַ תוֹ ָרה הוא ֶ -
שר ָבחַ ר ָבנו ִּמ ָכל הָ עַ ִּמים וְ נ ַָתן לָ נו ֶאת
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,אֲ ֶ
הַ ֵ
שר לְ הַ ִּשיג עַ ל
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
שזֶה ְב ִּחינַת ְסג ָֻלה ומַ ִּקיףֶ ,
תוֹ ָרתוֹ ֶ
של ִּמ ְצ ַריִּ ם
שרוֹ ֶ
ש ָטעַ ן ָ
מַ ה ָבחַ ר ָבנו ְביוֹ ֵתר ִּמ ֻכ ָלםְ ,כמוֹ ֶ
ֶבאֱ מֶ ת הַ ָללו עוֹ ְב ֵדי עֲבוֹ ָדה ז ָָרה וְ כו' .וְ עַ ל־ ֵכן ֶבאֱ מֶ ת
נִּ ְק ָר ִּאים יִּ ְש ָר ֵאל " ְסג ָֻלה"ִּ ,כי ִּה ְת ָק ְרבות יִּ ְש ָר ֵאל לַ אֲ ִּביהֶ ם
שהוא
שמַ יִּ ם יוֹ ֵתר ִּמ ָכל הָ עוֹ לָ ם הוא ַרק ְכמוֹ ְסג ָֻלה ֶ
ש ַב ָ
ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת סוֹ ד
שר לְ הַ ִּשיג ֶ
שכֶ ל ,וְ ִּאי ֶא ְפ ָ
לְ מַ ְעלָ ה מֵ הַ ֵ
הַ ְנקֻ ָדה הַ ְקדוֹ ָ
ש ְביִּ ְש ָר ֵאל
שה הַ ְכלולָ ה ִּמ ָכל הַ ְנקֻ דוֹ ת ֶ
ש ְמל ָֻבש
שלוֹ םֶ ,
ֹשה ַר ֵבנו ,עָ לָ יו הַ ָ
שהוא ְב ִּחינַת נְ קֻ ַדת מ ֶ
ֶ
שר הַ ְנקֻ ָדה הַ זֹאת עוֹ מֶ ֶדת ֵבין
ְבכָ ל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ,אֲ ֶ
שזֹאת הַ ְנקֻ ָדה ִּהיא ִּע ַקר הַ הֶ ְב ֵדל ֵבין יִּ ְש ָר ֵאל
ְשמָ ד לְ ָרצוֹ ן ֶ
של הַ ִּש ְבעִּ ים
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ ִּכים לַ עֲלוֹ ת מֵ הָ ָרע ֶ
לָ עַ ִּמיםֶ ,
שת יִּ ְש ָר ֵאל
שהוא ְב ִּחינַת ְשמָ ד וְ לִּ ְכנֹס לִּ ְכלַ ל ְק ֻד ַ
אֻ מוֹ ת ֶ
שהוא ְב ִּחינַת ָרצוֹ ן .וְ עַ ל־ ֵכן ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל אֲ ִּפלו ִּאם
ֶ
ש ִּכ ְמעַ ט ֵאינוֹ יוֹ ֵדעַ לְ הַ ְב ִּחין ֵבין
שנָפַ ל עַ ד ֶ
נָפַ ל לְ מָ קוֹ ם ֶ
שת יִּ ְש ָר ֵאל לְ זֻהֲמַ ת הָ עַ כו"ם מֵ חֲמַ ת עֹצֶ ם ִּרבוי
ְק ֻד ַ
ל־פי־כֵ ן צָ ִּר ְ
יך לְ חַ זֵק עַ ְצמוֹ
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
ִּקלְ קולָ יו חַ ס וְ ָ
שהוא ִּמז ֶַרע
שיֵש לוֹ ִּמ ַצד הַ תוֹ לָ ָדה ֶ
ִּבנְ קֻ ַדת ַיהֲדותוֹ ֶ
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שת
ש ִּכ ְמעַ ט ֵאינוֹ מַ ְר ִּגיש ְבעַ ְצמוֹ ְק ֻד ַ
ל־פי ֶ
יִּ ְש ָר ֵאלַ ,אף־עַ ִּ
ְ
ל־פי־כֵ ן צָ ִּריך לְ הַ אֲ ִּמין
יִּ ְש ָר ֵאל מֵ עֹצֶ ם ִּקלְ קולָ יוַ .אף־עַ ִּ
שהוא
שה הַ ְכלָ לִּ ית הַ זֹאת ֶ
ָבזֶה ְמאֹדִּ ,כי הַ ְנקֻ ָדה הַ ְקדוֹ ָ
ש ְמל ָֻבש ְבכָ ל ֶאחָ ד ַכ ַנ"ל הוא סוֹ ד
ֹשה ֶ
ְב ִּחינַת נְ קֻ ַדת מ ֶ
שר ֶבאֱ מֶ ת ִּאי ֶא ְפ ָשר לְ הַ ִּשיגוֹ .
גָדוֹ ל אֲ ֶ
שנָפַ ל ְב ַדעְ תוֹ ָכל ָכ ְך ְבו ַַדאי הוא
וְ עַ ל־ ֵכן ַא ְד ַר ָבאִּ ,מי ֶ
ְ
ְביוֹ ֵתר צָ ִּר ְ
שהוא ִּמז ֶַרע
יך לְ הוֹ דוֹ ת ולְ בָ ֵרך עַ ל חֶ לְ קוֹ ֶ ,
שה ָכזֹאת,
שנִּ י גוֹ י ו ְמל ָֻבש בוֹ נְ קֻ ָדה ְקדוֹ ָ
יִּ ְש ָר ֵאל וְ לֹא עָ ַ
שת יִּ ְש ָר ֵאל לְ בֵ ין הָ עַ ִּמים,
שר הוא ִּע ַקר הַ הֶ ְב ֵדל ֵבין ְק ֻד ַ
אֲ ֶ
וְ עַ ל־יְ ֵּדי הַ ְנקֻ ָדה הַ זֹאת יְ כוֹ לִּ ין הַ כֹל לַ עֲלוֹ ת ִּמ ְשמָ ד מַ ָמש
שלֹא
שלֹא יִּ ְתיָאֲ שו ֶאת עַ ְצמָ ם ֶ
שלוֹ ם ,לְ ָרצוֹ ן .ו ִּבלְ בַ ד ֶ
חַ ס וְ ָ
שזֶה הָ יָה
שר ָאמַ ְר ֶתם נִּ ְהיֶה כַ גוֹ יִּ םֶ ,
יִּ ְהיו ִּב ְב ִּחינַת וַאֲ ֶ
שנ ְָפלו
שלֹא ֵב ְרכו ַבתוֹ ָרה ְת ִּח ָלה ,מֵ חֲמַ ת ֶ
ְב ִּחינַת הַ ְפגָם ֶ
שר
שי ְָדעו עֹצֶ ם ִּקלְ קולָ ם עַ ד אֲ ֶ
ְב ַדעְ ָתם ְמאֹד עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ְ
שה לָ הֶ ם לְ בָ ֵרך ִּב ְר ַכת הַ תוֹ ָרה ,מֵ ַאחַ ר
מֵ חֲמַ ת זֶה הָ יָה ָק ֶ
ש ֵאינָם ְמ ַק ְי ִּמין אוֹ ָתה ו ְפגָם זֶה ַדיְ ָקא ג ַָרם חֻ ְר ַבן
ֶ
ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש וְ הַ גָלות ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה,
ִּכי ֵא ְ
ל־פי־כֵ ן ָאסור לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ חַ ס
שהוא ַאף־עַ ִּ
יך ֶ

שלוֹ םַ ,רק ַא ְד ַר ָבא ,הוא ְביוֹ ֵתר צָ ִּר ְ
יך לְ בָ ֵר ְך עַ ל חֶ לְ קוֹ
וְ ָ

שזֶה ִּע ַקר ִּב ְר ַכת הַ תוֹ ָרה ַכ ַנ"ל
שת ַיהֲדותוֹ ֶ
עַ ל נְ קֻ דוֹ ת ְק ֻד ַ

דנ
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שיֵש בוֹ
שת יִּ ְש ָר ֵאל ֶ
ולְ חַ ֵפש ַאחַ ר נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִּמ ְק ֻד ַ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יָכוֹ ל ֶבאֱ מֶ ת
ע ֲַדיִּ ן ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ָבהֶ ם ,עַ ד ֶ
לַ עֲלוֹ ת ִּמ ְשמָ ד לְ ָרצוֹ ןַ .א ְך לִּ זְכוֹ ת לְ כָ ל זֶה ֶבאֱ מֶ ת הָ עִּ ָקר
ֹשה וְ הֵ ם
שהֵ ם ְב ִּחינַת מ ֶ
יקים ֶ
הוא עַ ל־יְ ֵדי ִּה ְת ָק ְרבות לַ ַצ ִּד ִּ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה הֵ ם
ְמעוֹ ְר ִּרין ו ְמ ִּא ִּירין ָבנו הַ ְנקֻ ָדה הַ זֹאת ֶ
יקין ָכל הַ ִּדינִּ ים ומַ עֲלִּ ין אוֹ ָתנו ִּמ ְשמָ ד לְ ָרצוֹ ן ַכ ַנ"ל:
מַ ְמ ִּת ִּ
שחַ ר הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ז' ח')
( ִּהלְ כוֹ ת ִּב ְרכוֹ ת הַ ַ

יב
שהַ כֹל
ש ִּהיא אֱ מונַת הָ ָרצוֹ ן ֶ
ת־שמַ ע ֶ
ְ
יא
עִ ַקר ִּמ ְצ ָות ְק ִּר ַ
ִּמ ְתנַהֵ ג ַרק ִּב ְרצוֹ נוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,הוא לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך עָ לָ יו אֱ מונָה
שה הַ זֹאת ְבכָ ל יוֹ ם מֵ חָ ָדש ְב ִּחינַתְ " :בכָ ל יוֹ ם יִּ ְהיו
הַ ְקדוֹ ָ
ְ
ָ
שה
ְבעֵ ינֶיך ַכ ֲח ָד ִּשים" .ולְ הַ ְמ ִּשיך עַ ל עַ ְצמוֹ הָ ָרצוֹ ן ִּד ְק ֻד ָ
ש ִּי ְהיֶה
שר ָכל מַ ְח ְשבוֹ ָתיו וְ לִּ בוֹ וְ ַד ְעתוֹ לָ ָרצוֹ ן הַ זֶהֶ ,
ולְ ַק ֵ
ָת ִּמיד ָכל ְתשו ָקתוֹ וְ ִּכסופָ יו ו ְרצוֹ נוֹ חָ זָק ַרק לַ ַת ְכלִּ ית
הָ אֲ ִּמ ִּתי הַ ִּנ ְצ ִּחי ,ולְ הוֹ ִּסיף ְבכָ ל יוֹ ם מֵ חָ ָדש לְ ִּה ְתחַ זֵק
שה ְבכָ ל ַפעַ ם יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר .וְ ַאף ִּאם עוֹ בֵ ר
ְבהָ ָרצוֹ ן ִּד ְק ֻד ָ
ל־פי־כֵ ן ַאל י ְַר ֶפה ֶאת הָ ָרצוֹ ן
שעוֹ בֵ רַ ,אף־עַ ִּ
עָ לָ יו מַ ה ֶ
ְ
ש ְבכָ ל יוֹ ם
ש ָצ ִּריך לְ הַ אֲ ִּמיןֶ ,
ְבשום אֹפֶ ן ָבעוֹ לָ ם ,וְ הָ ִּע ָקר ֶ
יכין לְ הַ ְמ ִּתין ולְ הַ ְמ ִּתין
ֲשים ֲח ָדשוֹ ת לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ל־ ֵכן ְצ ִּר ִּ
ַנע ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ְצ ִּמיחַ יְ שועוֹ ת
שי ִַּגיעַ יוֹ ם יְ שועָ תוֹ ִּ ,כי הַ ֵ
עַ ד ֶ
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ש ָבא וְ נִּ ְתחַ ֵדש יוֹ ם ַאחֵ ר,
ֲח ָדשוֹ ת ְבכָ ל יוֹ םִּ .כי ָכל מַ ה ֶ
שה יְ ֵת ָרה ִּמלְ מָ ְעלָ הִּ ,כי ַרק ִּב ְש ִּביל
נִּ תוֹ סֵ ף וְ נִּ ְתחַ ֵדש ְק ֻד ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְמ ַקיֵם עוֹ לָ מוֹ ו ְבטובוֹ ְמחַ ֵדש ְבכָ ל יוֹ ם
זֶה הַ ֵ
אשיתִּ ,ב ְכ ֵדי לְ עוֹ ֵרר אוֹ ָתנו לְ ִּה ְתחַ ֵדש ְבכָ ל יוֹ ם
ֲשה ְב ֵר ִּ
מַ ע ֵ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ.
וָיוֹ ם ִּב ְרצוֹ נוֹ ת חֲ ָד ִּשים וַחֲ ז ִָּקים לְ הַ ֵ
ש ָתלוי ְבי ִָּמיםִּ ,כי יֵש
וְ זֶׁה ְב ִּחינַת טָ ה ֳַרת הַ ְטמֵ ִּאים ֶ
ש ְגמַ ר טָ ה ֳָרתוֹ וִּ ישועָ תוֹ
שמֶ ש ,הַ יְ נו ֶ
ש ְטעונִּ ין ַרק הַ ע ֲֵרב ֶ
ֶ
ש ְטעונִּ ין ִּש ְבעָ ה י ִָּמים
ש ַאחֲ ָריו ,וְ יֵש ֶ
שיָבוֹ א הַ יוֹ ם ֶ
ָתלוי עַ ד ֶ
שי ְָצאו יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ,סָ ְפרו ִּש ְבעָ ה
לְ טָ ה ֲָר ָתן .ו ְכ ֶ
ַ
שזָכו לְ ַק ָבלַ ת הַ תוֹ ָרה .וְ הָ עִּ ָקר
ש ָבתוֹ ת ְת ִּמימוֹ ת עַ ד ֶ
ש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה ע ֲַדיִּ ן לִּ ְשלֵ מות
לְ ִּה ְתחַ זֵק ְבכָ ל ֵאלו הַ י ִָּמים ֶ
ל־פי־כֵ ן
שהוא ְב ִּחינַת קַ ָבלַ ת הַ תוֹ ָרהַ ,אף־עַ ִּ
טָ ה ֳָרתוֹ ֶ
יִּ ְתחַ זֵק ָבהֶ ם ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ִּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲחז ִָּקים חֲ ָד ִּשים וְ יִּ ְהיֶה
ש ִּיז ְֶכה
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו ,עַ ד ֶ
חָ זָק ָבזֶה ְמאֹד ְמאֹד ְבכָ ל מַ ה ֶ
ש ִּע ַקר ְגמַ ר טָ ה ֳָרתוֹ
לְ יוֹ ם יְ שועָ תוֹ וְ טָ ה ֳָרתוֹ ִּב ְשלֵ מות .וְ יֵש ֶ
יאת ִּש ְמשוֹ לְ ג ְַמ ֵרי ,הַ יְ נו ַאחַ ר ְפ ִּט ָירתוֹ ִּמן
יִּ ז ְֶכה ַרק ַאחַ ר ִּב ַ
שמֶ ש וְ טָ הֵ ר וְ ַאחַ ר יֹאכַ ל ִּמן
שזֶה ְב ִּחינַת ובָ א הַ ֶ
הָ עוֹ לָ ם ֶ
ש ִּיז ְֶכה אֵ לָ יו
שהוא חֶ לְ קוֹ הַ טוֹ ב לָ עוֹ לָ ם הַ ָבא ֶ
הַ ֳק ָד ִּשיםֶ ,
ְ
יאת ִּש ְמשוֹ וְ לֹא יִּ ְצטָ ֵרך לְ ִּה ְתגַלְ גֵל וְ לִּ ְסבֹל
ֵתכֶ ף ַאחַ ר ִּב ַ

ש ָצ ִּר ְ
שלֹא הֵ ִּכין ֶאת עַ ְצמוֹ ְכלָ ל ָכל יְ מֵ י
יך לִּ ְסבֹל ִּמי ֶ
מַ ה ֶ

ונ
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חַ יָיו וְ לֹא ִּה ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך עַ ל עַ ְצמוֹ הָ ְרצוֹ נוֹ ת
הַ ְקדוֹ ִּשים הַ ַנ"ל ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ םִּ .כי ָאז ַביוֹ ם הָ ַאחֲרוֹ ן
שחָ טַ ף טוֹ ב ְבזֶה הָ עוֹ לָ ם וְ כָ ל ָרצוֹ ן וְ ָרצוֹ ן
ִּמ ְת ַק ְב ִּצין ָכל מַ ה ֶ
שהָ יָה לוֹ ְבכָ ל יוֹ ם ָויוֹ ם ָכל יְ מֵ י חַ יָיו ,וְ ַרק זֶה הוא
טוֹ ב ֶ
ִּת ְק ָותוֹ וְ הַ ְש ָא ָרתוֹ לָ נֶצַ ח:

שם אוֹ ת מ"א מ"ב)
( ָ

יג
שה הֵ ם
שהוא ְב ִּחינַת ז ֵָקן ִּד ְק ֻד ָ
הַ ְמק ָֹר ִבים לַ צַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶ
ידי ז ְִּקנָה לְ עוֹ לָ ם ,וְ ֵא ְ
יך
שלוֹ ם לִּ ֵ
נִּ זְהָ ִּרים לִּ ְבלִּ י לִּ פֹל חַ ס וְ ָ

שהוא ֵא ְ
שעוֹ בֵ ר עַ ל הָ ָא ָדם ְבכָ ל יוֹ ם הֵ ם מַ אֲ ִּמינִּ ים,
יך ֶ
ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
ש ָכל יוֹ ם וָיוֹ ם הוא ִּענְ יָן חָ ָדש לְ ג ְַמ ֵריִּ .כי הַ ֵ
ֶ
אשית ו ְבו ַַדאי לֵ ית יוֹ ם
ֲשה ְב ֵר ִּ
ְמחַ ֵדש ְבכָ ל יוֹ ם ָת ִּמיד מַ ע ֵ
שיֵש לוֹ ג ֵָדר ִּמ ְלבָ ר .ומַ אֲ ִּמינִּ ים ְבחַ ְסדוֹ
ְדלֵ ית ֵבה טוֹ ב ַרק ֶ
יכין חֲ סָ ִּדים
ש ַמ ְמ ִּש ִּ
ש ֵאינוֹ נִּ ְפסָ ק לְ עוֹ לָ ם עַ ד ֶ
הַ גָדוֹ ל ֶ
ֲח ָד ִּשים לָ עוֹ לָ ם ְבכָ ל יוֹ ם וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ ִּכין לְ הוֹ ִּסיף ְבכָ ל
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה מֵ ִּאיר ִּה ְתגַלות הָ ָרצוֹ ן
שה ָו ַדעַ תֶ ,
יוֹ ם אוֹ ר ְק ֻד ָ
ְבכָ ל יוֹ ם יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר:

שחַ ר ,הֲלָ כָ ה ה' ,אוֹ ת פ"ג)
( ִּהלְ כוֹ ת ִּב ְרכוֹ ת הַ ַ

יד
שרוֹ צֶ ה לָ חוס עַ ל עַ ְצמוֹ וְ לַ חֲ שֹב עַ ל ַת ְכלִּ יתוֹ
ָכל ִּמי ֶ
ְ
ְ
שהוא יִּ ְהיֶה ְבעֵ ינֵי
שהוא ֵאיך ֶ
ש ֵאיך ֶ
הַ ִּנ ְצ ִּחיָ ,כל ַת ָקנָתוֹ ֶ
שה מַ ָמשִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת
ח ָד ָ
עַ ְצמוֹ ְבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם ִּכ ְב ִּריָה ֲ
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ש ִּב ְש ִּביל זֶה
שה ְבכָ ל יוֹ םֶ ,
ֲשה הָ ָא ָדם ִּכ ְב ִּריָה ח ֲָד ָ
ַנע ֶ
ְ
שלְ חָ ן עָ רוך ,וְ עַ ל־ ֵכן
שחַ ר ַכ ְמב ָֹאר ַב ֻ
ְמבָ ְר ִּכין ָכל ִּב ְרכוֹ ת הַ ַ

שהוא צָ ִּר ְ
ֵא ְ
שעוֹ סֵ ק ְבכָ ל יוֹ ם
ש ִּת ְהיֶה הָ עֲבוֹ ָדה ֶ
יך ֶ
יך ֶ

שה ַכ ָמה
שה אֶ ְצלוֹ לְ ג ְַמ ֵריִּ ,כי ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל עוֹ ֶ
ח ָד ָ
ֲ
ְ
יצית ו ְת ִּפ ִּלין וְ כַ יוֹ צֵ אַ ,אך הָ עִּ ָקר
ִּמ ְצווֹ ת ְבכָ ל יוֹ ם ִּצ ִּ
שעוֹ מֵ ד בוֹ ע ֲַדיִּ ן
שזֶה הַ יוֹ ם ֶ
ַשב ַד ְעתוֹ ְבכָ ל יוֹ ם ֶ
ש ִּי ְר ֶאה לְ י ֵ
ֶ
לֹא הָ יָה ָבעוֹ לָ ם וְ כֵ ן לֹא יִּ ְהיֶה עוֹ ד הַ יוֹ ם הַ זֶה ָבעוֹ לָ ם.
שה
יכין ְבזֶה הַ יוֹ ם ִּהיא חֲ ָד ָ
ש ְצ ִּר ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
וְ הָ עֲבוֹ ָדה לְ הַ ֵ

לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ ַרק עָ לֶ ָ
שעוֹ מֵ ד
יך נָפַ ל חוֹ בַ ת הַ יוֹ ם עַ ל זֶה הָ ָא ָדם ֶ
ְבאוֹ תוֹ הַ דוֹ ר ְבאוֹ תוֹ הַ יוֹ ם ,הוא ַדיְ ָקא צָ ִּר ְ
יך לַ ֲעסֹק
ש ָרף וַאֲ ִּפלו נִּ ְשמוֹ ת
ַבעֲבוֹ ָדה זֹאת וְ לֹא מַ לְ ָא ְך וְ לֹא ָ
ש ְבגַן עֵ ֶדן עֶ לְ יוֹ ן ֵאינָם יְ כוֹ לִּ ים לְ הַ ְשלִּ ים הָ עֲבוֹ ָדה
יקים ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
ָ
הַ זֹאתַ .רק "חַ י חַ י הוא יוֹ דוך ָכמוֹ נִּ י הַ יוֹ ם" ָ -כמוֹ נִּ י הַ יוֹ ם
שהוא
שאֲ נִּ י הַ יוֹ ם ְב ֵאיזֶה מַ ְד ֵרגָה ְפחו ָתה ֶ
ַדיְ ָקא ,הַ יְ נו ְכמוֹ ֶ
שאֲ נִּ י חַ י אֲ נִּ י צָ ִּר ְ
יך לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך
ל־פי־כֵ ן מֵ ַאחַ ר ֶ
ַאף־עַ ִּ
שהוא גָרועַ
שיוֹ ֵדעַ ְבנ ְַפשוֹ ֶ
ַדיְ ָקאַ .א ְד ַר ָבאָ ,כל מַ ה ֶ

ו ְמקֻ לְ ָקל ְביוֹ ֵתר ,עַ ל־יָדוֹ ַדיְ ָקא יִּ ְתג ֵַדל וְ יִּ ְת ַק ֵדש ְשמוֹ
ש ִּי ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ִּב ְב ִּחינַת ַכד ָא ֵתי
הַ גָדוֹ ל ְביוֹ ֵתר ְכ ֶ
שא
יִּ ְתרוֹ וְ ָאמַ ר וְ כו' ְכ ֵדין ִּא ְס ַת ַלק וְ ִּא ְתי ַַקר ְשמֵ ה ְדקֻ ְד ָ

חנ
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ְב ִּר ְ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הוא ַדיְ ָקא
יך הוא וְ כו'ִּ .כי ִּע ַקר ְג ֻד ַלת הַ ֵ
שהָ ְרחוֹ ִּקים ִּמ ְת ָק ְר ִּבים ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך.
ְכ ֶ
וְ עִ ַקר הָ עֵ צָ ה לְ ִּקיום הַ תוֹ ָרה הוא לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם
מֵ חָ ָדש ַכ ַנ"ל ,וַאֲ ִּפלו ִּאם ֵאין יְ כוֹ לִּ ין לַ עֲשוֹ ת ְכלום ִּמג ֶֹדל
ִּה ְתגָרות

וְ ִּה ְתג ְַברות

הַ גָלות

ְבגוף

וָ נֶפֶ ש

ומָ מוֹ ן,

ל־פי־כֵ ן י ְַת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם לְ הָ ִּכין ולְ הַ ז ְִּמין ֶאת עַ ְצמוֹ
ַאף־עַ ִּ
ְ
שזֶה ְב ִּחינַת " ֶא ְהיֶה" ָדא ַאנָא
מֵ חָ ָדש לַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַרך ֶ
יכין לְ הַ ְת ִּחיל ְביוֹ ם ֶאחָ ד ַכ ָמה
הוֵי .וְ לִּ ְפעָ ִּמים ְצ ִּר ִּ
ז ִָּמין לְ מֶ ֱ
שבועַ וְ כו' .עַ ד
ש ֵכן ְבכָ ל ָ
וְ כַ ָמה הַ ְתחָ לוֹ ת ח ֲָדשוֹ ת ִּמ ָכל ֶ
ָ
ר־כ ְך ִּמ ְצטָ ְר ִּפין ָכל הַ הַ ְתחָ לוֹ ת הַ ַנ"ל ובָ ִּאין לְ עֶ ז ְָרתוֹ
ש ַאחַ
ֶ
ִּכי לֵ ית ְרעו ָתא טָ בָ א ְד ִּא ְת ָא ִּביד .וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ כֶ ה
ַאחַ ר־ ָכ ְך לְ הַ ְת ִּחיל וְ לִּ גְ מֹר עֲבוֹ ָדתוֹ ִּב ְשלֵ מות ָכ ָראוי.

ש ָצ ִּר ְ
יך הָ ָא ָדם לְ סַ ֵלק ִּמ ַד ְעתוֹ ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל ַפעַ ם
וְ הָ ִּע ָקר ֶ
שעָ ה ,וְ כָ ל
שעָ בַ ר עָ לָ יו עַ ד אוֹ תוֹ הַ יוֹ ם וְ אוֹ ָתה הַ ָ
ָכל מַ ה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
ש ִּה ְת ִּחיל לַ ֲעבֹד הַ ֵ
הַ הַ ְתחָ לוֹ ת ִּמ ָכל הָ עֲבוֹ דוֹ ת ֶ
עַ ד עַ ָתה לֹא ַיעֲלֶ ה אֶ ְצלוֹ ַבחֶ ְשבוֹ ן ְכלָ ל ַרק ְכ ִּאלו לֹא
של
ִּה ְת ִּחיל ע ֲַדיִּ ן מֵ עוֹ לָ ם ְכלָ לִּ .כי ִּע ַקר הַ יְ ִּרידוֹ ת וְ הַ ְנ ִּפילוֹ ת ֶ
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ ְב ַדעְ תוֹ ֶ
ָכל ֶאחָ ד הוא מֵ חֲמַ ת ֶ
ְ
ר־כך ִּה ְתחַ זֵק לְ הַ ְת ִּחיל
ָ
ְקצָ ת ַבעֲבוֹ ַדת ה' וְ נָפַ ל ִּמזֶה ,וְ ַאחַ
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עוֹ ד וְ נָפַ ל עוֹ ד הַ ַפעַ ם וְ כֵ ן הַ ְר ֵבה ְפעָ ִּמים ,וְ עַ ל־ ֵכן ִּמ ְתי ֵָאש
ֶאת עַ ְצמוֹ

של ַבעֲבוֹ ָדתוֹ
שלוֹ ם ,ו ִּמ ְת ַר ֵ
לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
ִּמ ְלהַ ְת ִּחיל עוֹ ד הַ ַפעַ ם.

שעָ בַ ר עָ לָ יו,
עַ ל־ ֵּכן ְ ִּע ַקר הָ עֵ צָ ה לִּ ְשכֹחַ ְבכָ ל ַפעַ ם ָכל מַ ה ֶ
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל אֲ לָ ִּפים ו ְרבָ בוֹ ת ְפעָ ִּמים ֵאין
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִּ
ִּמ ְס ָפרַ ,רק עַ ָתה י ְַת ִּחיל מֵ ָח ָדש לְ ג ְַמ ֵרי לְ הָ ִּכין ולְ הַ ז ְִּמין ֶאת
שיוכַ לִּ ,אם לִּ ְצעֹק ֶאל
עַ ְצמוֹ לַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל מַ ה ֶ

ש ָצ ִּר ְ
שעָ הִּ ,אם
יך עַ ָתה ְבאוֹ ָתה ָ
שם מֵ עֹמֶ ק הַ ֵלב ְכמוֹ ֶ
הַ ֵ
ש ֵמחַ
לְ הַ ְת ִּחיל לִּ לְ מֹד ולְ ִּה ְת ַפ ֵלל וְ לַ עֲשוֹ ת ִּמ ְצווֹ תִּ ,אם לְ ַ

שנִּ י גוֹ י וְ כו' ,וְ כֵ ן ְבכָ ל ִּמינֵי עֵ צוֹ ת
שלֹא עָ ַ
ֶאת עַ ְצמוֹ ַב ֶמה ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ָ
לַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ד ֶ
ש ֵאר ַקיָם ְב ִּקיום
שב
שחָ טָ א ָכל י ָָמיו וְ ָ
הַ תוֹ ָרה ָת ִּמידִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ָב ַאחֲרוֹ נָה מוֹ ֲחלִּ ין לוֹ הַ כֹל ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל ַכ ָמה ְפעָ ִּמים לָ שוב
ש ֵכן ִּמי ֶ
לִּ ְב ָרכָ הִּ ,מ ָכל ֶ
ש ָראו
ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ ִּע ַקר הַ ְנ ִּפילוֹ ת ַו ֲחלִּ ישות הַ ַדעַ ת ִּמזֶה ֶ
ש ְכבָ ר נִּ סו ֶאת עַ ְצמָ ם וְ ִּה ְת ִּחילו ַכ ָמה ְפעָ ִּמים וְ נ ְָפלו הוא
ֶ
יתם עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
שרוֹ צֶ ה לְ הַ ִּס ָ
ל־דבָ ר ֶ
ֲשה ַבעַ ָ
ַרק מַ ע ֶ
שלוֹ ם.
ולְ עַ ְר ֵבב ַדעְ ָתם לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמָ ם חַ ס וְ ָ
יכין לְ ִּהזָהֵ ר ְמאֹד לֵ ילֵ ְך ַב ֶד ֶר ְך הַ ַנ"ל ,לְ הַ ְת ִּחיל
עַ ל־ ֵּכן ְצ ִּר ִּ
ש ִּהיא וְ יִּ ְש ַכח ִּמ ַד ְעתוֹ לְ ג ְַמ ֵרי ָכל מַ ה
מֵ חָ ָדש ְב ֵאיזוֹ ְב ִּחינָה ֶ

ס
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ש ִּה ְת ִּחיל עַ ד עַ ָתה לֹא ַי ֲעלֶה
שעָ בַ ר עָ לָ יו ,וְ כָ ל הַ הַ ְתחָ לוֹ ת ֶ
ֶ
ְ
לוֹ ִּמן הַ חֶ ְשבוֹ ן ְכלָ לַ ,רק עַ ָתה צָ ִּריך לְ הַ ְת ִּחיל מֵ חָ ָדש
ש ִּיז ְֶכה לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ולְ הַ ְת ִּחיל
לְ ג ְַמ ֵרי וְ כֵ ן לְ עוֹ לָ ם ,עַ ד ֶ
שזוֹ כֶ ה לְ ִּה ְתחַ זֵק ְבכָ ל הַ ַנ"ל,
וְ לִּ גְ מֹר ִּב ְשלֵ מות ָכ ָראוי .ו ְכ ֶ
אֲ זַי זוֹ כֶ ה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לִּ ְדבָ ִּרים ְגבוֹ ִּהים וְ עֶ לְ יוֹ נִּ ים ְמאֹדִּ .כי
שם
שם ֶא ְהיֶה ופַ עַ ם ַאחַ ת ֵ
שלֹש ְפעָ ִּמים ֵ
ש ְך הֶ ָא ָרה ִּמ ָ
נִּ ְמ ָ

שלוֹ ם,
ֹשה ַר ֵבנו ,עָ לָ יו הַ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך לְ מ ֶ
שהוֹ ִּדיעַ הַ ֵ
ה ָויָה ֶ
ֲ

ש ַאל אוֹ תוֹ "וְ ָא ְמרו לִּ י מַ ה ְשמוֹ " וְ כו' .וְ כֵ ן זוֹ כֶ ה
ש ָ
ָבעֵ ת ֶ
שהוא ָפשוט,
ש ִּי ְתעַ ר לֶ עָ ִּתיד ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ הַ ִּשיר וְ הַ ִּנגון ֶ
שהוא
שם הֲוָ ָי"ה ְב ִּרבועַ ֶ
ש ָלשְ ,מ ֻר ָבע ,וְ נֶאֱ ָרג עַ ל ֵ
ָכפולְ ,מ ֻ
י' י"ה יה"ו וְ כו'ַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים

יאת הַ תוֹ ָרה הֲלָ כָ ה ו')
( ִּהלְ כוֹ ת ְק ִּר ַ

טו
שרוֹ צֶ ה לָ חוס עַ ל נ ְַפשוֹ וְ לָ צֵ את
ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ֶ
ִּמזֻהֲמָ תוֹ ולְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ צַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת וְ כַ ָונָתוֹ ֶבאֱ מֶ ת לָ שוב
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,צָ ִּר ְ
שיַעַ ְברו עָ לָ יו ַכ ָמה
ש ְבהֶ ְכ ֵרחַ ֶ
ידעֶ ,
יך לֵ ַ
לְ הַ ֵ
וְ כַ ָמה ִּמ ְש ָב ִּרים וְ ג ֵַלי הַ יָם ו ְב ִּחינוֹ ת וְ נִּ ְסיוֹ נוֹ ת וְ צֵ רו ִּפים וְ ִּאם
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו ְבו ַַדאי יִּ ז ְֶכה
לֹא י ִַּניחַ ֶאת ְמקוֹ מוֹ ְבכָ ל מַ ה ֶ
לְ ַאח ֲִּרית טוֹ ב לָ נֶצַ ח .ולְ כָ ל זֶה ְמ ַק ְבלִּ ין כֹחַ ַרק מֵ הַ ַצ ִּדיק
שה ַכ ָמה ַת ְחבולוֹ ת
שהוא עוֹ ֶ
ֹשה ֶ
הָ אֱ מֶ ת ְב ִּחינַת מ ֶ
ְבחָ ְכמָ ה נִּ ְפלָ ָאה ְכ ֵדי לְ הַ חֲיוֹ ת ולְ ַקיֵם ֶאת ָכל הַ ְנפָ שוֹ ת
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שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה
שם יִּ ְת ָב ַר ְךֶ .
הַ חֲפֵ ִּצים לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
שגָתוֹ ו ִּמ ְדבֵ קותוֹ
שהַ ַצ ִּדיק ְמבַ ֵטל ֶאת עַ ְצמוֹ לִּ ְפעָ ִּמים מֵ הַ ָ
ֶ
ָשים הַ ְפשו ִּטים
ִּב ְכ ֵדי לְ הַ חֲיוֹ ת ולְ חַ זֵק ֶאת ָכל הָ אֲ נ ִּ
יכין
ש ְצ ִּר ִּ
שעָ ה ֶ
הַ ְבטֵ לִּ ים ִּמן הַ תוֹ ָרה וְ כֵ ן ֶאת הַ לוֹ ְמ ִּדים ְב ָ
יכין לְ בַ ֵטל ֶאת עַ ְצמָ ם
לְ בַ ֵטל ֶאת עַ ְצמָ םִּ .כי ְבהֶ ְכ ֵרחַ ְצ ִּר ִּ
לִּ ְפעָ ִּמיםִּ ,כי הָ עֲבוֹ ָדה ְצ ִּריכָ ה לִּ ְהיוֹ ת ִּב ְב ִּחינַת ָרצוֹ א וָשוֹ ב
יכין
ש ְצ ִּר ִּ
שזֶה ְב ִּחינַת ָכל הָ עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת ֶ
עַ יִּ ל וְ נ ִָּפיקֶ ,
שה
ש ֵבין ָפ ָר ָ
לַ ֲעבֹר עַ ל ָכל ֶאחָ ד .וְ זֶה ְב ִּחינַת הַ הַ ְפסָ קוֹ ת ֶ
ש ְמבַ ֵטל עַ ְצמוֹ
שזֶה ְב ִּחינַת הַ ִּבטול ֶ
ש ַבתוֹ ָרה ֶ
שה ֶ
לְ פָ ָר ָ
הַ ַצ ִּדיק ְבכָ ל ַפעַ ם ומַ ְפ ִּסיק עַ ְצמוֹ מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ ִּ ,ב ְכ ֵדי לְ הַ חֲיוֹ ת
ולְ חַ זֵק ֶאת ָכל ְב ִּחינַת הַ ְבטֵ לִּ ים הַ ַנ"ל .וְ זֶה ְמ ֻר ָמז ְב ִּד ְב ֵרי
ש ְמשוֹ ת לִּ ֵתן
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,מֶ ה הָ יו הַ ְפסָ קוֹ ת ְמ ַ
ֹשה וְ כו' ַקל ָוחֹמֶ ר לְ הֶ ְדיוֹ ט הַ ָלמֵ ד ִּמן הַ הֶ ְדיוֹ ט וְ כו'.
ֶרוַח לְ מ ֶ
כחַ הַ הֶ ְדיוֹ טוֹ ת לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמָ ם ְבעֵ ת ִּבטולָ ם
ִּכי ִּע ַקר ֹ
יד ָתן הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי הַ ְפסָ קוֹ ת הַ ַנ"ל .וְ עַ ל־יְ ֵדי
וִּ ִּיר ָ
שעוֹ בֵ ר עֲלֵ יהֶ ם עַ ל־יְ ֵדי זֶה
ש ְמחַ ז ְִּקין ֶאת עַ ְצמָ ם ְבכָ ל מַ ה ֶ
ֶ
שם כֹל הַ ִּנ ְסיוֹ נוֹ ת
ש ִּמ ָ
ְמבָ ְר ִּרין ְב ִּחינַת עֵ ץ הַ ַדעַ ת טוֹ ב ו ָָרע ֶ
של הָ ָא ָדם .וְ עַ ל־יְ ֵדי זֶה זוֹ ִּכין לְ ִּתקון הַ ַדעַ ת וְ עַ ל־יְ ֵדי זֶה
ֶ
ִּמ ֵמילָ א נִּ ְת ַת ְקנִּ ין ָכל הַ ְשל ָֹשה מ ִֹּחין וְ זוֹ ִּכין לֶ אֱ מונַת ִּחדוש
ש ֶלעָ ִּתיד:
הָ עוֹ לָ ם הַ זֶה ,וְ ִּחדוש הָ עוֹ לָ ם ֶ

שם אוֹ ת ל"ח)
( ָ
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טז

טז
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ִּניחַ ָכל הָ עֶ לְ יוֹ נִּ ים ומַ לְ ָא ִּכים
שהַ ֵ
ְכמוְֹ ֶ
ַש ִּמ ִּיים,
ו ְש ָר ִּפים וְ כו' וְ רוֹ צֶ ה ַדיְ ָקא ַבעֲבוֹ ַדת ְבנֵי ָא ָדם הַ ג ְ
ֵכן

ָכל

מַ ה

שהַ ַמ ְד ֵרגָה
ֶ

נְ מוֹ כָ ה

ו ְפחו ָתה

ְביוֹ ֵתר

ֲשה
שהוא ַנע ֶ
ש ִּמ ְתעוֹ ְר ִּרים ִּמ ָשם ְב ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות ָכל ֶ
ְכ ֶ
שעֲשו ִּעים נִּ ְפלָ ִּאים לְ מַ ְעלָ ה ִּב ְב ִּחינַת ַכד ָא ֵתי יִּ ְתרוֹ
ִּמזֶה ַ
ְ
שא ְב ִּריך הוא וְ כו'.
וְ כו' ְכ ֵדין ִּא ְס ַת ַלק וְ ִּא ְתי ַַקר ְשמָ א ְדקֻ ְד ָ
שהַ ַצ ִּדיק הַ גָדוֹ ל מַ ֲע ֶלה נְ פָ שוֹ ת הַ ְפגומוֹ ת
וְ עַ ל־ ֵכן עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ֲשה יִּ חוד נִּ ְפלָ א ,וְ זֶה סוֹ ד נְ ִּשיכַ ת
ְמאֹד עַ ל־יְ ֵדי זֶה ַדיְ ָקא ַנע ֶ
הַ נָחָ ש לְ ַא ַילְ ָתא הַ ְמב ָֹאר ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש ְבסוֹ ד ְק ִּריעַ ת
ש ַמ ְמ ִּש ְ
יך הַ ַצ ִּדיק
ֲשה עַ ל־יְ ֵדי ֶ
יַם־סוף .וְ ִּע ַקר הַ ִּיחוד ַנע ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה
הֶ ָא ָרה עַ ל הַ ְנפָ שוֹ ת הַ ַנ"ל ִּמ ְב ִּחינַת עַ ִּתיק ֶ
יקא ַתלְ יָא ִּמ ְל ָתאִּ .כי
שם" :מַ ה ִּת ְצעַ ק ֵאלַ י" ְבעַ ִּת ָ
ש ָכתוב ָ
ֶ
שהֵ ם חוֹ לֵ י הַ נֶפֶ ש ו ְפגו ִּמים ְביוֹ ֵתר ,עַ ל־ ֵכן ִּאי
מֵ חֲמַ ת ֶ
שיָכוֹ ל
שר לְ הוֹ ִּשיעָ ם ִּכי ִּאם הַ ַצ ִּדיק הַ גָדוֹ ל ְביוֹ ֵתר ֶ
ֶא ְפ ָ
שהוא אוֹ ַריְ ָתא
לְ הָ ִּאיר ָבהֶ ם ִּמ ְב ִּחינַת גָבוֹ ַה ְמאֹד ֶ
יקא:
ְדעַ ִּת ָ

( ִּהלְ כוֹ ת נְ ִּטילַ ת י ַָדיִּ ם לִּ ְסע ָֻדה הֲלָ כָ ה ו' אוֹ ת מ')

יז
הַ תוֹ ָרה וְ הַ ִּמ ְצווֹ ת הֵ ם ְרחָ ִּבים ְמאֹד ְבלִּ י ֵקץ וְ ַת ְכלִּ ית

( ְכמוֹ
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שר
יתי ֵקץ ְרחָ בָ ה ִּמ ְצוָ ְת ָך ְמאֹד") וְ ִּאי ֶא ְפ ָ
ש ָכתוב" :לְ כָ ל ִּת ְכלָ ה ָר ִּא ִּ
ֶ
לְ הַ ִּשיגָם ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ִּע ַקר הַ ִּה ְתג ְַברות וְ הַ ִּה ְתחַ זְקות
ש ֵאין יוֹ ְד ִּעים ְכלָ לִּ .כי ִּע ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות
שיוֹ ְדעִּ ים ֶ
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ש ֵמ ִּאיר לָ נו הַ ַצ ִּדיק
שה ֶ
ש ַמאֲ ִּמינִּ ים ְבהַ ַדעַ ת הַ ְקדוֹ ָ
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ש ָב ִּאין
ש ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ וְ כו' ,אֲ בָ ל ֵתכֶ ף ְכ ֶ
הָ אֱ מֶ ת ֶ
ש ַאף־עַ ל־
שה לוֹ עַ ל עַ ְצמוֹ עַ ל ֶ
ש ָק ֶ
עָ לָ יו קֻ ְשיוֹ ת ,וַאֲ ִּפלו ְכ ֶ
שת
ֻשם ָכל ָכ ְך וְ ָרחוֹ ק ָכל ָכ ְך ִּמ ְק ֻד ַ
ִּפי־כֵ ן הוא ָפגום ו ְמג ָ
הַ תוֹ ָרה ,אֲ זַי ֵתכֶ ף צָ ִּר ְ
יך לִּ ְברֹחַ ִּמ ָכל ֵאלו הַ ֻק ְשיוֹ תִּ ,כי ִּאם
יִּ ְרצֶ ה לְ ָת ֵרץ הַ ֻק ְשיוֹ ת אֲ זַי יִּ ָכנֵס ְבקֻ ְשיוֹ ת ונְ ִּפילוֹ ת עֲמֻ קוֹ ת
עוֹ ד יוֹ ֵתר .עַ ל־ ֵכן צָ ִּר ְ
ש ְבתוֹ ולְ ַק ֵים ְסיָג
יך לִּ ְשתֹק ְבמַ ֲח ַ
ַבר ְבכָ ל עֹז לַ חֲ טֹף ֵאיזֶה
יקהַ ,רק לְ ִּה ְתג ֵ
לַ חָ ְכמָ ה ְש ִּת ָ
שיוכַ ל תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ו ִּב ְפ ָרט ְת ִּפ ָלה
נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ָכל מַ ה ֶ
חנונִּ ים וְ ִּשיחָ ה לִּ ְפנֵי קוֹ נוֹ וְ לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל ָכל מַ ה
וְ ַת ֲ
שן גָדוֹ ל ַבעֲבוֹ ַדת
שעוֹ בֵ ר עָ לָ יוִּ .כי ְצ ִּרי ִּכין לִּ ְהיוֹ ת עַ ְק ָ
ֶ
ש ִּצ ָונו
שםִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת ֵאין יוֹ ְד ִּעין ְכלָ ל ַרק לְ ַקיֵם ְכמוֹ ֶ
הַ ֵ
ַר ֵבנו ,ז ְִּכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָרכָ ה ,לִּ ְבלִּ י לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ ְבשום אֹפֶ ן
ִּכי ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לַ .רק לִּ ְכסֹף ולְ ִּה ְשתוֹ קֵ ק
שםִּ ,כי לִּ גְ ֻד ָלתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ֵאין
ולְ צַ פוֹ ת ְבכָ ל עֵ ת לִּ ישועַ ת הַ ֵ
חֵ קֶ ר ַכ ְמב ָֹאר ִּמזֶה עוֹ ד הַ ְר ֵבה ִּב ְמקוֹ מוֹ ת אֲ חֵ ִּרים:
שם אוֹ ת ס')
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לִ ְפעָ ִמים נִּ ְדמֶ ה לְ הָ ָא ָדם הַ שוֹ מֵ עַ אוֹ ְמעַ יֵן ִּב ְספָ ִּרים וְ רוֹ ֶאה
הַ ִּה ְתחַ זְקות,

ש ִּחזְקו
ֶ

אוֹ ָתנו

יקים
הַ ַצ ִּד ִּ

הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים

ש ֵאין שום
חֲריהֶ ם וְ הוֹ ִּדיעו לָ נוֶ ,
ידיהֶ ם הַ ָב ִּאים ַא ֵ
וְ ַתלְ ִּמ ֵ
שנָפַ ל ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
יֵאוש ָבעוֹ לָ ם וַאֲ ִּפלו ִּאם נָפַ ל ְכמוֹ ֶ
ְ
שם ִּאתוֹ וְ ִּעמוֹ וְ ֶא ְצלוֹ וְ סָ מוך לוֹ ִּכי " ְמלֹא
ל־פי־כֵ ן הַ ֵ
ַאף־עַ ִּ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
שם ְמצַ ֶפה הַ ֵ
כָ ל הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ " וְ גַם ִּמ ָ
שהואַ .א ְך מֵ חֲמַ ת חֲ לִּ ישות
לִּ ְתשובָ תוֹ ְב ֵאיזֶה מַ ְד ֵרגָה ֶ

ש ֵאי ָנם טוֹ ִּבים ִּכי י ַָדע ִּאינִּ ש
ֲשיו ֶ
שיֵש לוֹ ִּמ ַמע ָ
הַ ַדעַ ת ֶ
ְבנ ְַפ ֵ
שהוא גָרועַ ִּמן הַ כֹל וְ לֹא עָ לָ יו נֶאֱ מַ ר
שה וְ נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
שהֵ ם
יקים ֵבאֲ רו ְבפֵ רוש ֶ
הגַם ִּכי הַ ַצ ִּד ִּ
ְדבָ ִּרים הַ ָללוֲ ,
ל־פי־כֵ ן
ש ַב ְגרועִּ יםַ ,אף־עַ ִּ
ְמ ַד ְב ִּרים אֲ ִּפלו ִּעם הַ גָרועַ ֶ
נִּ ְדמֶ ה לוֹ ְכ ִּאלו הֵ ם רוֹ ִּצים ַרק לְ פַ תוֹ ת אוֹ תוֹ ולְ הַ ִּסיתוֹ
שלֹא יִּ פֹל עוֹ ד יוֹ ֵתר
שר ְבעָ לְ מָ אְ ,כ ֵדי ֶ
וְ לִּ ְכנֹס עִּ מוֹ ְב ֶד ֶר ְך ֶפ ֶ
וְ יִּ ְהיֶה גָרועַ עוֹ ד ְביוֹ ֵתר ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן .אֲ בָ ל הָ אֱ מֶ ת הוא
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָרחוֹ ק
שהַ ֵ
יוֹ ֵדעַ ְבנ ְַפשוֹ ְפ ִּחיתותוֹ וְ ִּש ְפלותוֹ וְ ֶ
שלוֹ ם ,וְ כַ יוֹ צֵ א
ִּמ ֶמנו ְמאֹד ו ְכבָ ר ָא ְב ָדה ִּת ְק ָותוֹ חַ ס וְ ָ
שרוֹ צֶ ה הַ ַבעַ ל ָדבָ ר לְ הַ ִּסיתוֹ
חלִּ ישות ונְ ִּפילוֹ ת ָכ ֵאלו ֶ
ַב ֲ
שזָכו לְ ִּה ָכלֵ ל ְבתוֹ ְך
ולְ הַ ִּדיחוֹ ִּמ ֶד ֶר ְך הָ אֱ מֶ ת .אֲ בָ ל אוֹ ָתם ֶ
הַ ִּקבוץ הַ ָקדוֹ ש הָ אוֹ חֲ זִּין עַ ְצמָ ן ְבהַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ,הֵ ם
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מַ אֲ ִּמינִּ ים ֶבאֱ מֶ ת ובֶ אֱ מונָה ְשלֵ מָ הִּ ,כי ָכל ִּד ְב ֵרי הַ ַצ ִּדיק
שלוֹ ם,
שר ו ִּפתוי וְ הַ ָס ָתה חַ ס וְ ָ
וְ ִּה ְתחַ זְקותוֹ ֵאינָם ְב ֶד ֶר ְך ֶפ ֶ

שג ָָתם הָ עֲצומָ ה
ַרק ָכ ְך הוא הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ ִּ .כי ְב ֹג ֶדל הַ ָ
ִּה ִּשיגו הָ אֱ מֶ תִּ ,כי ַר ִּבים ַרחֲמָ יו וַחֲ סָ ָדיו יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ד ֵאין
שבוֹ ת לְ ִּבלְ ִּתי יִּ ַדח ִּמ ֶמנו נִּ ָדח אֲ ִּפלו ִּמי
שב מַ חֲ ָ
חֵ קֶ ר וְ חוֹ ֵ
יקים
שהַ ַצ ִּד ִּ
ש ְכבָ ר נִּ ַדח לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָשלוֹ ם .וְ כָ ל הַ ִּדבו ִּרים ֶ
ֶ
יצים
ַחֲמים אוֹ ָתנו ו ְמעוֹ ְר ִּרים ו ְמ ִּק ִּ
ְמחַ ז ְִּקים אוֹ ָתנו ו ְמנ ִּ
ידעִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן הַ ֵ
אוֹ ָתנו לֵ ַ
שם ִּא ָתנו ו ִּב ְמקוֹ מֵ ינו מַ ָמש ִּכי
" ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ " ,לֹא ִּמ ִּל ָבם הוֹ ִּציאו ְדבָ ִּרים ֵא ֶלה,
ַרק הֵ ם ִּד ְב ֵרי ה' מַ ָמש וְ הוא יִּ ְת ָב ַר ְך ְבעַ ְצמוֹ הוֹ ִּדיעַ לָ נו
ידיהֶ ם
יקים וְ ַתלְ ִּמ ֵ
הַ ִּדבו ִּרים הַ ְקדוֹ ִּשים הַ ָללו עַ ל־יְ ֵדי הַ ַצ ִּד ִּ
ידע ִּכי ע ֲַדיִּ ן
ש ִּנ ְשאֲ רו ַאחַ ר ִּה ְס ַתלְ קו ָתם ,לֵ ַ
הַ ְקדוֹ ִּשיםֶ ,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּע ָמנו ְבכָ ל דוֹ ר וָ דוֹ ר וְ לֹא ַי ֲעזֹב אוֹ ָתנו לְ עוֹ לָ ם
הַ ֵ
שלַ יִּ ם ְת ִּה ָלה ָב ָא ֶרץ .ולֶ עָ ִּתיד
ָשים ֶאת יְ רו ָ
עַ ד יְ כוֹ נֵן וְ י ִּ
לָ בוֹ א יִּ זְכו לִּ ְראוֹ ת זֹאת ְבעֵ ינֵיהֶ ם מַ ָמש ִּב ְב ִּחינַת "וְ נִּ גְ לָ ה
שם ִּד ֵבר"
שם וְ ָראו וְ כו' ִּכי ִּפי הַ ֵ
ְכבוֹ ד הַ ֵ

שם אוֹ ת פ"ב מובָ ן):
( ָ

יט
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שרוֹ צֶ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
לֵידעְ ,כ ֶ
יך ָכל ָא ָדם ַ
צָ ִר ְְ
שהַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הַ ָמסַ ִּכים ִּמ ְת ַפ ְש ִּטים ְכנֶגְ דוֹ ְמאֹד ְמאֹד
וְ רוֹ ֶאה ֶ

וס
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ש ְבכָ ל ַפעַ ם
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל ְמעַ ט וְ רוֹ ֶאהֶ ,
ו ִּב ְפ ָרט ְכ ֶ
ש ַאחַ ר
ִּמ ְש ַת ְט ִּחים ְכנֶגְ דוֹ יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ,וְ לִּ ְפעָ ִּמים רוֹ ֶאה ֶ
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל לְ ִּה ָטהֵ ר ְקצָ ת חָ זַר
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
שנִּ ים ֶ
ַכ ָמה ָ
וְ נָפַ ל ,וְ ִּה ְתג ְַברו עָ לָ יו הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ ִּה ְרהו ִּרים ְב ִּה ְש ַת ְטחות
עָ צום ְמאֹד ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,צָ ִּר ְ
ש ְך
ש ָכל זֶה נִּ ְמ ָ
שי ֵַדע ֶ
יך ֶ
ש ֵמהֶ ם ָכל
שע ֲַדיִּ ן לֹא נִּ ז ְַד ֵכ ְך מֵ הֶ ם ֶ
מֵ הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים ֶ
יכין
ש ְצ ִּר ִּ
הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הַ ִּה ְתג ְַברות ,ומֵ חֲמַ ת ג ֶֹדל הַ יְ גִּ יעוֹ ת ֶ
לָ זֶה לְ הַ ְפ ִּשיט מֵ עַ ְצמוֹ הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים ִּב ְשלֵ מות וְ לָ או ָכל
שעוֹ בֵ ר עַ ל הָ ָא ָדם.
ָא ָדם זוֹ כֶ ה לַ ֲעמֹד ָבזֶהִּ ,מזֶה ָבא ָכל מַ ה ֶ
שם וְ ִּה ְת ִּחיל
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל ְקצָ ת ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
וַאֲ ִּפלו ִּמי ֶ
לְ טַ הֵ ר עַ ְצמוֹ ְמעַ ט ,וַאֲ ִּפלו ִּאם ְכבָ ר עָ לָ ה ְקצָ ת ִּמ ַד ְרגָא
ל־פי־כֵ ן ָיכוֹ ל
לְ ַד ְרגָא ו ְבכָ ל ַפעַ ם נִּ ז ְַד ֵכ ְך ְביוֹ ֵתרַ ,אף־עַ ִּ
שט עָ לָ יו ָכל הַ ַתאֲ ווֹ ת
ר־כ ְך ַי ֲחזֹר וְ יִּ ְת ַפ ֵ
ָ
ש ַאחַ
לִּ ְהיוֹ ת ֶ
וְ ִּה ְרהו ִּרים ְב ִּה ְת ַפ ְשטות יוֹ ֵתר ִּמ ַב ְת ִּח ָלה וְ הַ כֹל עַ ל־יְ ֵדי
שע ֲַדיִּ ן לֹא ִּה ְפ ִּשיט אוֹ ָתם מֵ עַ ְצמו
הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים ֶ
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל לְ טַ הֵ ר ֶאת עַ ְצמוֹ ְקצָ ת.
ל־פי ֶ
לְ ג ְַמ ֵריַ ,אף־עַ ִּ
שרוֹ ִּאין ְבחוש
וְ ָדבָ ר זֶה יְ כוֹ לִּ ין לִּ לְ מֹד ולְ הָ ִּבין הֵ יטֵ ב ִּמ ַמה ֶ
יכין לְ בָ ְררוֹ
ש ְצ ִּר ִּ
שהוא ִּחיות הָ ָא ָדםֶ ,
מֵ עִּ נְ יַן ֵברור הַ ֶלחֶ ם ֶ
וְ לִּ ְקצֹר

יכין לַ חֲ רֹש וְ לִּ ְזרֹעַ
ְבבֵ רור ַאחַ ר ֵברור ו ְצ ִּר ִּ
ר־כ ְך לְ נַקוֹ ת הַ ְתבו ָאה ִּממוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן וְ ַאחַ ר ָכ ְך לְ טָ ְחנָה
ָ
וְ ַאחַ

ְמ ִׁשיבַ ת

יט

נפֶ ש

זס

ולְ נַקוֹ ת הַ ֶקמַ ח ִּמ ֻס ִּבין ומוֹ ְרסָ ן .וְ כָ ל ֵאלו הַ ְפסֹלֶ ת הַ נֶאֱ חָ זִּין
ש ִּנ ְת ַאחֲ זו
ש ְך מֵ הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים ֶ
ְבהַ ְתבו ָאה ,הַ כֹל נִּ ְמ ָ
ש ִּנ ְפ ְגמָ ה הָ אֲ ִּכילָ ה עַ ל־יְ ֵדי אֲ ִּכילַ ת עֵ ץ
ְבהַ ַמאֲ כָ לִּ ים מֵ עֵ ת ֶ
ש ָכל ֵאלו הַ ֵברו ִּרים הֵ ם לְ נַקוֹ ת הַ ְתבו ָאה
הַ ַדעַ ת .נִּ ְמצָ א ֶ
ל־פי־כֵ ן ֵאין זֶה ַת ְכלִּ ית
מֵ אֲ ִּחיזַת הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים .וְ ַאף־עַ ִּ
הַ ֵברורִּ ,כי ִּע ַקר הַ ֵברור הוא ִּב ְשעַ ת הָ אֲ ִּכילָ ה וְ ָאז עִּ ַקר
שעַ ל־יְ ֵדי
שה ולְ בָ ֵר ְך עָ לֶ יהָ ְבכַ ָונָה ,עַ ד ֶ
הַ יְ גִּ יעָ ה לֶ אֱ כֹל ִּב ְק ֻד ָ

שיוכַ ל
ש ְבהַ ֶלחֶ ם ו ְמחַ יֶה ֶאת הָ ָא ָדםֶ ,
זֶה עוֹ לֶ ה הַ טוֹ ב הַ ז ְַך ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ולְ ִּה ָכלֵ ל עַ ל־יְ ֵדי זֶה ְב ֵאין
לְ הוֹ דוֹ ת ולְ הַ ֵלל לְ הַ ֵ

ֲשה ִּקיא
סוֹ ף ְבחַ י הַ חַ ִּיים יִּ ְת ָב ַר ְך וְ ָאז נִּ ְדחֶ ה הַ ְפסֹלֶ ת וְ ַנע ֶ
ש ִּנ ְת ָב ֵרר הַ ֶלחֶ ם
ש ָכל ֵאלו הַ ֵברו ִּרים ֶ
צוֹ ָאה מַ ָמש .נִּ ְמצָ א ֶ
ֱש ִּבים ְכלָ ל ֶנגֶד
ס ֶלת הַ נֶאֱ חַ ז בוֹ ֵאינָם ֶנח ָ
עַ ד הֵ נָה מֵ הַ ְפ ֹ
ש ָאז עִּ ַקר
ש ִּב ְשעַ ת הָ אֲ ִּכילָ ה עַ ְצמָ הֶ ,
הַ ֵברור הָ ַאחֲרוֹ ן ֶ

הַ ֵברור ִּמ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים מַ ָמש .וְ זֶה מַ ָמש ִּענְ יַן ָכל מַ ה
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחיל לְ בָ ֵרר ולְ ז ֵַכ ְך עַ ְצמוֹ
שיֵש ֶ
שעוֹ בֵ ר עַ ל הָ ָא ָדם ֶ
ֶ
שגַם
וְ הַ ֵברור הוא ִּב ְב ִּחינַת ֵברור הַ ִּח ָטה ִּממוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן ,וְ ַאף ֶ
יכין ע ֲַדיִּ ן הַ ֵברור
ל־פי־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
זֶה טוֹ ב ְמאֹדַ ,אף־עַ ִּ
ש ִּי ְהיֶה
ִּמ ְב ִּחינַת סֻ ִּבין ומוֹ ְרסָ ן וְ עוֹ ד ְש ָאר ִּתקונִּ ים עַ ד ֶ
ִּב ְב ִּחינַת לֶ חֶ ם ומַ אֲ כַ ל ָא ָדם ִּב ְשלֵ מות.
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ש ְכבָ ר זָכָ ה לְ כָ ל זֶה ,ע ֲַדיִּ ן צָ ִּר ְ
יך לִּ זְכוֹ ת לִּ גְ מֹר
ך אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ַא ְְ
ֲשה
ש ַנע ֶ
הַ ֵברור ִּב ְשלֵ מותְ ,דהַ יְ נו לִּ ְב ִּחינַת ְגמַ ר הַ ֵברור ֶ
ַבר
ש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה לְ ִּה ְתג ֵ
ִּב ְשעַ ת אֲ ִּכילָ ה עַ ְצמָ ה ַכ ַנ"ל .ו ִּמי ֶ
ש ָסמו ְך
יכין ָאז ְכ ֶ
ש ְצ ִּר ִּ
ולְ ִּה ְתחַ זֵק וְ לִּ ְסבֹל הַ יְ גִּ יעוֹ ת ֶ
ַבר עָ לָ יו ְמנִּ יעוֹ ת
לְ ַת ְכלִּ ית הַ ֵברור ,אֲ זַי יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְתג ֵ
שו
שעַ ְכ ָ
ומָ סַ ִּכים ו ִּבלְ בולִּ ים הַ ְר ֵבה יוֹ ֵתר ִּמ ַב ְת ִּח ָלה מֵ חֲמַ ת ֶ
יכין לִּ ְדחוֹ ָתם
ש ְצ ִּר ִּ
נִּ ְתעוֹ ְר ִּרין הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים מַ ָמש ֶ
שהוא ְשעַ ת ְגמַ ר הַ ֵברור .וְ זֶה
ִּב ְשעַ ת הָ אֲ ִּכילָ ה ַדיְ ָקא ֶ
ְ
ִּב ְפ ָר ִּטיות ו ִּב ְכלָ לִּ יות ִּכי עַ ל ָכל הָ ָא ָדם צָ ִּריך לַ ֲעבֹר ָכל זֶה
ש ָצ ִּר ְ
ֶ
יך לְ ִּה ְתיַגֵעַ לְ בָ ֵרר ֶאת עַ ְצמוֹ ְבבֵ רור ַאחַ ר ֵברור

שה לִּ ְפעָ ִּמים
שהוא ְב ִּחינַת אֲ ִּכילָ ה ָק ֶ
וְ הַ ֵברור הָ ַאחֲרוֹ ן ֶ
יכין לְ בָ ֵרר הַ טוֹ ב וְ לִּ ְדחוֹ ת הָ ָרע ִּקיא
ִּמ ֻכ ָלםִּ ,כי ָאז ְצ ִּר ִּ
שהֵ ם ָכל הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא וְ הַ ְקלִּ פוֹ ת לְ ג ְַמ ֵרי ֶאל
צוֹ ָאה ֶ
שיֵש
ש ִּע ַקר עֹצֶ ם הַ יְ גִּ יעוֹ ת ֶ
הַ חוץ .וְ כֵ ן ִּב ְכלָ לִּ יות הָ עוֹ לָ ם ֶ
שם וְ כָ ל עֹצֶ ם ְמ ִּר ַירת
שרוֹ צֶ ה לִּ ְכנֹס ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שו לְ ִּמי ֶ
עַ ְכ ָ
שו ְב ִּע ְקבָ א ִּד ְמ ִּשיחָ א ,הוא מֵ חֲמַ ת
ש ִּמ ְת ַג ֵבר עַ ְכ ָ
הַ גָלות ֶ
יכין לְ בָ ֵרר ַת ְכלִּ ית הַ ֵברור ִּב ְשלֵ מות עַ ד
שו ְצ ִּר ִּ
שעַ ְכ ָ
ֶ
חֲריהָ גָלות וְ הַ ֵברור הַ זֶה
ש ֵאין ַא ֶ
ש ִּת ְהיֶה ְגאֻ ָלה ְשלֵ מָ ה ֶ
ֶ
ש ָאז עִּ ַקר
ש ִּב ְשעַ ת הָ אֲ ִּכילָ ה עַ ְצמָ ה ֶ
הוא ְב ִּחינַת הַ ֵברור ֶ
ִּה ְתג ְַברות הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים ַכ ַנ"ל.
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טס

שזוֹ ִּכין
שו ְמ ִּרירות וִּ יגִּ יעוֹ ת הַ ְר ֵבה ק ֶֹדם ֶ
יכין עַ ְכ ָ
עַ ל־ ֵּכן ְצ ִּר ִּ
ְ
שה ִּב ְפ ָרט לְ ז ֵַכך ולְ נַקוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ִּמ ַתאֲ ווֹ ת
ש ִּב ְק ֻד ָ
לְ ָדבָ ר ֶ
שהֵ ם ְב ִּחינַת ִּקיא צוֹ ָאה מַ ָמש ,וְ צָ ִּר ְ
יך עַ ָתה
וְ ִּה ְרהו ִּרים ֶ
לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד ְבכָ ל ִּמינֵי ִּה ְתחַ זְקות לִּ ְבלִּ י לִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ
שם מֵ ִּאתוֹ עַ ל ִּפי הַ ְד ָר ִּכים
ִּמזֶה ְכלָ לַ ,רק לְ ִּה ְש ַת ֵדל לְ ג ְָר ָ
שם
יקי אֱ מֶ תִּ ,כי ְכבָ ר ִּה ְק ִּדים הַ ֵ
ש ִּגלו לָ נו הַ ַצ ִּד ֵ
וְ הָ עֵ צוֹ ת ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְרפו ָאה לַ ַמ ָכה עַ ל־יְ ֵדי הַ ְספָ ִּרים וְ הָ עֵ צוֹ ת
הַ ְקדוֹ שוֹ ת ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי זֶה יְ כוֹ לִּ ין
ש ִּנ ְתגַלו ְבדוֹ רוֹ ֵתינו ֵא ֶלה ֶ
ש ֵאר עַ ל
אֲ נ ְַחנו לְ ִּה ְתחַ זֵק ולְ הַ חֲיוֹ ת עַ ְצמֵ נו גַם עַ ָתה ולְ ִּה ָ
עָ ְמ ֵדנו לְ הַ ְמ ִּש ְ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל ַפעַ ם עַ ד
יך ֶאת עַ ְצמוֹ ֶאל הַ ֵ
ש ִּנז ְֶכה לְ ִּה ָטהֵ ר לְ ג ְַמ ֵרי מֵ הַ ְבג ִָּדים הַ צוֹ ִּאים הַ ַנ"לִּ .כי
ֶ
הַ ָטה ֳָרה ִּמ ָכל זֶה הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי הַ תוֹ ָרה ְכמַ אֲ מַ ר
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הִּ ,כנְ חָ לִּ ים נִּ ָטיו  -מַ ה ְנחָ לִּ ים
מַ עֲלִּ ין ֶאת הָ ָא ָדם ִּמ ֻט ְמ ָאה לְ טָ ה ֳָרה ַאף ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה ֵכן
( ִּהלְ כוֹ ת ְב ִּציעַ ת הַ ַפת הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ה' ו' ז')

כ
ַר ִבים נִּ ְכ ְשלו וְ נ ְָפלו ְכ ֶ
ש ִּה ִּגיעו סָ מו ְך לִּ גְ מַ ר ְשלֵ מו ָתםִּ ,כי
שה ו ְב ַקל הָ יו יְ כוֹ לִּ ין ְכבָ ר
ש ְכבָ ר הָ יו ֵאצֶ ל ֶפ ַתח הַ ְק ֻד ָ
יֵש ֶ
ְ
ש ָאז
שם מֵ חֲמַ ת ֶ
שה ִּב ְשלֵ מותַ ,אך חָ זְרו ִּמ ָ
לִּ ְכנוֹ ס אֶ ל הַ ְק ֻד ָ

ִּה ְת ַפ ְשטו עֲלֵיהֶ ם הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים ָכל ָכ ְך ,עַ ד

ע
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שר לַ ֲעמֹד נֶגְ ָדם וְ כָ ל זֶה מֵ חֲ מַ ת
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ש ִּנ ְדמֶ ה לָ הֶ ם ֶ
ֶ
הַ ַנ"ל וְ ִּע ַקר הַ ִּתקון וְ הָ עֵ צָ ה לָ זֶה הוא עֵ סֶ ק הַ תוֹ ָרה וְ צָ ִּריךְ
של ִּמ ִּד ְב ֵרי
הָ ָא ָדם לִּ ְהיוֹ ת חָ זָק ְמאֹד ָבזֶה לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְת ַר ֵ
שר ַי ֲעבֹר עָ לָ יו וְ ָאז ְבכָ ל מַ ה
שלוֹ םְ ,בכָ ל אֲ ֶ
תוֹ ָרה חַ ס וְ ָ
ַבר עַ ל־יְ ֵדי הַ תוֹ ָרהִּ ,כי ָכל
שעוֹ בֵ ר עָ לָ יו יוכַ ל לְ ִּה ְתג ֵ
ֶ
שה מֵ הַ הַ ְתחָ לָ ה עַ ד הַ סוֹ ף הַ כֹל
הַ ִּתקונִּ ים וְ הַ ֵברו ִּרים ִּד ְק ֻד ָ
ַרק עַ ל־יְ ֵדי הַ תוֹ ָרה:

שם אוֹ ת ל"ח)
( ָ

כא
שר לִּ ְהיוֹ ת ִּאיש יִּ ְש ְר ֵאלִּ י ֶבאֱ מֶ ת וְ לַ ֲעבֹד אוֹ תוֹ
ִאי ֶא ְפ ָ
שנות גָדוֹ ל
יִּ ְת ָב ַר ְך ָכ ָראוי ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי עַ זות וְ עַ ְק ָ
יכין
שהִּ ,כי הַ ְר ֵבה הַ ְר ַפ ְת ָקאוֹ ת ַועֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת ְצ ִּר ִּ
ִּד ְק ֻד ָ
שן
לַ ֲעבֹר עַ ל ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ְבלִּ י ִּשעור .וְ ִּאם לֹא יִּ ְהיֶה עַ ְק ָ
ש ִּה ְת ִּחיל ,אֲ זַי
גָדוֹ ל לִּ ְבלִּ י לְ הַ ִּניחַ עַ ל־יְ ֵדי זֶה ְמעַ ט עֲבוֹ ָדתוֹ ֶ
שרוֹ צֶ ה לַ עֲשוֹ ת
ש ֵאר עַ ל עָ ְמדוֹ ִּ .ב ְפ ָרט ְכ ֶ
ש ִּי ָ
שר לוֹ ֶ
ִּאי ֶא ְפ ָ
שזֶה ִּע ַקר
ָדבָ ר גָדוֹ לְ ,כגוֹ ן לִּ נְ סֹעַ וְ לָ בֹא לְ ֶא ֶרץ יִּ ְש ָר ֵאל ֶ
שת ִּאיש הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י וְ הוא עִּ ַקר נִּ ְצחוֹ ן הַ ִּמלְ חָ מָ ה
ְק ֻד ַ
שר לְ נ ֵַצחַ ִּמלְ חָ מָ ה
ַכ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ רְ ,ב ַו ַדאי ִּאי ֶא ְפ ָ
שנות גָדוֹ ל ְמאֹד .וְ זֶה ִּע ַקר
זֹאת ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי עַ ְק ָ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ִּמ ְת ָפ ֵאר ְביִּ ְש ָר ֵאל ,הָ ִּע ָקר
שהַ ֵ
הַ ִּה ְת ָפאֲ רות ֶ
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אע

ש ַמ ִּפילִּ ין
של ִּאיש הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י ֶ
שנות ֶ
הוא ְבהָ עַ זות וְ הָ עַ ְק ָ
שנות גָדוֹ ל
אוֹ תוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם וְ הוא ִּמ ְתחַ זֵק ְבכָ ל עֵ ת ְבעַ ְק ָ
וְ ֵאינוֹ מַ ִּניחַ לְ הַ ִּפיל ֶאת עַ ְצמוֹ ְבשום אֹפֶ ן .וְ עִּ ַקר ַק ָבלַ ת
שהוא ְכלַ ל הַ ִּה ְת ָפאֲ רות הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי זֶה
הַ תוֹ ָרה ֶ
ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הִּ " :מ ְפנֵי מָ ה נִּ ְתנָה תוֹ ָרה
שהֵ ם עַ זִּין" ובָ זֶה ָתלוי ָכל עֲבוֹ ַדת ִּאיש
לְ יִּ ְש ָר ֵאלִּ ,מ ְפנֵי ֶ
הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י ִּמ ְת ִּח ָלה וְ עַ ד סוֹ ף:

( ִּהלְ כוֹ ת ִּב ְר ַכת הַ ָמזוֹ ן הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת י"ב)

כב
ש ֵאין עֲלִּ יָה לְ עוֹ לָ ם ִּכי "לִּ גְ ֻד ָלתוֹ ֵאין
שם ֶ
ש ְכ ֵ
ידעֶ ,
יכין לֵ ַ
ְצ ִר ִ
שזָכָ ה לְ ַת ְכלִּ ית
ל־פי ֶ
חֵ קֶ ר" ,וְ עַ ל־ ֵכן הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ַאף־עַ ִּ
ְ
שגַת אֱ לֹקותוֹ יִּ ְת ָב ַרךַ ,אף־עַ ל־ ִּפי־כֵ ן
מַ ְד ֵרגָה עֶ לְ יוֹ נָה ְבהַ ָ
ֵאינוֹ ִּמ ְס ַת ֵפק ָבזֶה ו ְמחַ ֵפש ו ְמבַ ֵקש לְ הַ ִּשיג עוֹ ד יוֹ ֵתר,
שאֲ ִּפלו ִּאם נִּ ְדמֶ ה
ידה לְ עוֹ לָ ם ,הַ יְ נו ֶ
ְכמוֹ ־כֵ ן מַ ָמש ֵאין יְ ִּר ָ
ש ֵאין לְ מַ ָטה ִּמ ֶמנָה,
שהוא ְבמַ ְד ֵרגָה ַת ְחתוֹ נָה ְמאֹד ֶ
לוֹ ֶ
ְ
ל־פי־כֵ ן צָ ִּריך לַ ֲחתֹר ולְ בַ ֵקש ע ֲַדיִּ ן אולַ י יֵש ִּת ְק ָוה,
ַאף־עַ ִּ
ִּכי ֶבאֱ מֶ ת ֵאין שום יֵאוש ְכלָ ל לְ עוֹ לָ םִּ ,כי ַר ִּבים ַרחֲ מָ יו
שר לִּ זְכוֹ ת לָ זֶה
ַו ֲחסָ ָדיו יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ד ֵאין חֵ קֶ ר .אֲ בָ ל ִּאי ֶא ְפ ָ
שהוא ְב ַת ְכלִּ ית ַת ְכלִּ ית
ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶ
ְב ִּחינַת נְ קֻ ָדה הָ עֶ לְ יוֹ נָה ,עַ ל־ ֵכן הוא יָכוֹ ל לְ הָ ִּאיר

בע
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ִּה ְתחַ זְקות הָ אֲ ִּמ ִּתי ְב ַת ְכלִּ ית ַת ְכלִּ ית נְ קֻ ָדה הַ ַת ְחתוֹ נָהִּ ,כי
שהוא ְג ֻד ַלת ַרחֲמָ יו
ש ַמ ִּשיג יוֹ ֵתר ְג ֻד ָלתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
ָכל מַ ה ֶ
ַו ֲחסָ ָדיו ,עַ ל־יְ ֵדי זֶה הוא יָכוֹ ל לְ הָ ִּאיר הָ אֱ מֶ ת גַם ְב ַת ְכלִּ ית
שע ֲַדיִּ ן יֵש לָ הֶ ם ִּת ְק ָוה.
ְדיוֹ טָ א הַ ַת ְחתוֹ נָה לְ עוֹ ְר ָרם גַם ֵכן ֶ
יכין לִּ ְסבֹל ִּבזְיוֹ נוֹ ת ו ְש ִּפיכות ָד ִּמים הַ ְר ֵבה ק ֶֹדם
אֲ בָ ל ְצ ִּר ִּ
שזוֹ ִּכין לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ זֶה הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ תִּ .כי עִּ ַקר ִּה ְתחַ ְברות
ֶ
שהוא ְב ִּחינַת נְ קֻ ָדה הָ עֶ לְ יוֹ נָה ִּעם הַ ַתלְ ִּמיד
זֶה הַ ַצ ִּדיק ֶ
שהוא ְב ִּחינַת נְ קֻ ָדה הַ ַת ְחתוֹ נָה,
שרוֹ צֶ ה לְ ַק ֵבל ִּמ ֶמנו ֶ
ֶ
שסוֹ ְבלִּ ין
הָ ִּע ָקר הוא עַ ל־יְ ֵדי ִּבזְיוֹ נוֹ ת ו ְש ִּפיכות ָד ִּמים ֶ
ִּב ְש ִּביל הַ ִּה ְת ָק ְרבות ֵאלָ יו ִּכי זֶה ִּע ַקר ְתשובָ תוֹ וְ ִּתקונוֹ .
וְ ַא ְד ַר ָבה ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ

ש ָב ִּאין עָ לָ יו ִּבזְיוֹ נוֹ ת
ֶ

שהוא אוֹ חֵ ז עַ ְצמוֹ ְבהַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת,
ו ְש ִּפיכות ָד ִּמים עַ ל ֶ
שע ֲַדיִּ ן יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה ְגדוֹ לָ ה
ִּמזֶה ְבעַ ְצמוֹ ָראוי לוֹ לְ הָ ִּבין ֶ
שזוֹ כֶ ה לִּ ְסבֹל ִּבזְיוֹ נוֹ ת ו ְש ִּפיכות
וְ ַאח ֲִּרית טוֹ בִּ .כי מֵ ַאחַ ר ֶ
ָד ִּמים ִּב ְש ִּביל לֶ אֱ חֹז ֶאת עַ ְצמוֹ ְבהַ ְנקֻ ָדה הָ עֶ לְ יוֹ נָה זֶה ִּע ַקר
ִּתקונוֹ ִּכי הַ ַצ ִּדיק ְב ִּחינַת נְ קֻ ָדה הָ עֶ לְ יוֹ נָה יְ כוֹ לָ ה לְ ַת ְקנוֹ
שהוא:
ְבכָ ל מָ קוֹ ם ֶ

( ִּב ְר ַכת הַ ֵפרוֹ ת הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת י"א)

כג
של ְתשובָ ה הַ ַנ"ל,
עְִ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות וְ הַ ְב ִּקיאות ַבהֲלָ כָ ה ֶ
שם ֶאחָ ד
שהַ ֵ
הָ עִּ ָקר הוא עַ ל־יְ ֵדי אֱ מונָה ְשלֵ מָ ה לְ הַ אֲ ִּמין ֶ
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כד
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גע

שעוֹ בֵ ר
שלְ תוֹ  ,וְ כָ ל מַ ה ֶ
ִּראשוֹ ן וְ ַאחֲרוֹ ן ו ְבכָ ל ְמקוֹ מוֹ ת מֶ ְמ ַ
ְ
ֹשך ,לַ יְ לָ ה וָיוֹ ם ,חֻ ְר ָבן
עָ לָ יו וְ עַ ל ָכל הָ עוֹ לָ ם ֻכלוֹ אוֹ ר ָוח ֶ

שזֶה ְב ִּחינַת
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
שר הַ כֹל לְ הַ ֵ
ו ִּבנְ יָן  -יְ ַק ֵ
ִּה ְת ַק ְשרות נְ קֻ ָדה הַ ַת ְחתוֹ נָה ַב ְנקֻ ָדה הָ עֶ לְ יוֹ נָה ,וְ עַ ל־יְ ֵדי זֶה
שלֹא יְ הֵ א נֶאֱ בָ ד שום יוֹ ם ִּמימֵ י חַ יָיו ו ְבכָ ל יוֹ ם יִּ ז ְֶכה
יִּ ז ְֶכה ֶ
שי ִָּכים לְ ש ֶֹרש נִּ ְשמָ תוֹ :
לִּ ְמצֹא הָ אֲ בֵ דוֹ ת הַ ַ

שם אוֹ ת ט"ו)
( ָ

כד
של מָ קוֹ ם ,וְ כֵ ן ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל
יקים הֵ ם מֶ ְר ַכ ְבתוֹ ֶ
הַ ַצ ִד ִ
ְכ ִּפי ִּתקון ְתשובָ תוֹ ֵכן זוֹ כֶ ה לְ הַ ְשלִּ ים ְב ִּחינַת הַ ֶמ ְר ָכבָ ה,
יכין לָ זֶה
ש ְצ ִּר ִּ
יקים"ַ ,רק ֶ
ש ָכתוב "וְ עַ ֵמ ְך ֻכ ָלם צַ ִּד ִּ
ְכמוֹ ֶ
שר ַי ֲעבֹר עָ לָ יוִּ .כי ק ֶֹדם
ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל ְמאֹד ְבכָ ל אֲ ֶ
שזוֹ ִּכין לִּ ְב ִּחינַת הַ ֶמ ְר ָכבָ ה יֵש ְב ִּחינַת רוחַ ְסעָ ָרה וְ עָ נָן
ֶ
שהֵ ם ְב ִּחי ַנת ְכלַ ל הַ ְקלִּ פוֹ ת
גָדוֹ ל וְ ֵאש ִּמ ְתלַ ַקחַ ת וְ כו'ֶ ,
ש ִּכין ָכל הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הַ ַתאֲ ווֹ ת
שם נִּ ְמ ָ
ש ִּמ ָ
וְ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ֶ
ש ִּמ ְתחַ זֵק ֶנגֶד
וְ כו' ַוח ֲָרפוֹ ת ו ִּבזְיוֹ נוֹ ת מֵ הַ חוֹ לְ ִּקים עָ לָ יו .ו ְכ ֶ
ָכל זֶה ִּב ְב ִּחינַת הַ ְב ִּקיאות הַ ַנ"ל ְב ִּחינַת ָב ִּקי ְבעַ יִּ ל ָב ִּקי
ְבנ ִָּפיק ָאז זוֹ כֶ ה לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה וְ לִּ ְהיוֹ ת נִּ ְכלָ ל ִּב ְכלַ ל
שעִּ ַקר
של מָ קוֹ ם .ומֵ חֲמַ ת ֶ
שהֵ ם מֶ ְר ַכ ְבתוֹ ֶ
יקים ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
ששוֹ מֵ עַ חֶ ְר ָפתוֹ וְ שוֹ ֵתק,
הַ ְתחָ לַ ת הַ ְתשובָ ה הוא עַ ל־יְ ֵדי ֶ

דע

ְמ ִׁשיבַ ת
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כה

שזֶה
ש ַב ֵלב ֶ
ש ֶבחָ לָ ל הַ ְשמָ אלִּ י ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְכנָע הַ ָדם ֶ
ֶ
ְב ִּחינַת ִּמ ְצוַת ִּמילָ ה

(עַ יֵּן ְ ִב ְפנִ ים),

שת
ל־כן הַ ְתחָ לַ ת ְק ֻד ַ
עַ ֵ

שהֵ ם אוֹ ִּתיוֹ ת חָ "ש מָ "ל,
הַ ֶמ ְר ָכבָ ה הוא ִּמ ְב ִּחינַת חַ ְשמַ "ל ֶ
ששוֹ ֵתק עַ ל חֶ ְר ָפתוֹ  ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
יקה ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי הַ ְש ִּת ָ
הַ יְ נו ֶ
נִּ ְכנָע הַ ָדם הַ ַנ"ל ִּב ְב ִּחינַת ִּמ ְצוַת ִּמילָ ה וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ כֶ ה
שזוֹ כֶ ה
לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ולְ הַ ִּשיג ְב ִּחינַת הַ ֶמ ְר ָכבָ ה ,עַ ד ֶ
שב עַ ל הַ ִּכ ֵסא:
לְ ִּה ָכלֵ ל ְבהָ ָא ָדם הַ יוֹ ֵ

שם אוֹ ת י"ח)
( ָ

כה
שעִּ ים ְגדוֹ לִּ ים ַכ ָמה
שהֵ ם ְר ָ
ָשים ֶ
ש ָאנו רוֹ ִּאים ַכ ָמה אֲ נ ִּ
מַ ה ֶ
שנִּ ים וְ עוֹ ְב ִּרים עֲבֵ רוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ַוחֲמורוֹ ת ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
ָ
ְ
ֲשים ַבעֲלֵ י ְתשובָ ה
ר־כך נִּ ְתעוֹ ְר ִּרים ִּב ְתשובָ ה וְ ַנע ִּ
ָ
וְ ַאחַ
ֲשיוֹ ת ָכ ֵא ֶלה ַב ְגמָ ָרא ו ִּמ ְד ָר ִּשים
ְגמו ִּריםַ ,כמובָ א ַכ ָמה מַ ע ִּ
ֲשה ְד ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָר ֶבן
ו ְש ָאר ְספָ ִּרים הַ ְקדוֹ ִּשים ו ְכמַ ע ֵ
ֲשיוֹ ת הַ ְר ֵבה ְמאֹד ְבכָ ל דוֹ ר
דוֹ ְר ַדיָא וְ כַ יוֹ צֵ א ְב ֵא ֶלה מַ ע ִּ
הלֹא עֲבֵ ָרה גוֹ ֶר ֶרת עֲבֵ ָרה
וָ דוֹ ר .וְ לִּ ְכאוֹ ָרה ָתמו ַה הַ ָדבָ רֲ ,
שעוֹ בֵ ר עֲבֵ ָרה יוֹ ֵתר הוא נוֹ פֵ ל ְביַד הַ ִּס ְט ָרא
וְ כָ ל מַ ה ֶ
ַבר ֶנגֶד הַ ִּס ְט ָרא
ש ְלבַ סוֹ ף יִּ ְתג ֵ
ַאח ֲָרא ְביוֹ ֵתר ,ומֵ ַאיִּ ן ָבא ֶ
ַאח ֲָרא וְ יַחֲ זֹר ִּב ְתשובָ ה.
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כה
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הע

שמָ ה
ך הָ עִּ נְ יָן הוא ִּכי ֶבאֱ מֶ ת ְבכָ ל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל יֵש נְ ָ
ַא ְְ
שיֵש לָ ה כֹחַ גָדוֹ ל לַ ֲעמֹד ֶנגֶד הַ יֵצֶ ר הָ ָרע וְ חֵ ילוֹ ָתיו,
יְ ָק ָרה ֶ
ִּכי ִּאם לֹא הָ יָה לוֹ כֹחַ לַ ֲעמֹד ֶנגֶד הַ יֵצֶ ר הָ ָרע לֹא הָ יָה
־ברו ְך־הוא נוֹ ֵתן לוֹ יֵצֶ ר הָ ָרע ָכזֶהִּ ,כי ֵאין
הַ ָקדוֹ ש ָ

שם
־ברו ְך־הוא ָבא ִּב ְטרונְ יָא ִּעם ְב ִּריוֹ ָתיו ,וְ ֵאין הַ ֵ
הַ ָקדוֹ ש ָ
שלֹא יוכַ ל לַ ֲעמֹד
יִּ ְת ָב ַר ְך נוֹ ֵתן שום ְמנִּ יעוֹ ת לָ ָא ָדם מַ ה ֶ
ָבהֶ ם.
שהָ ָא ָדם נִּ לְ ָכד ָבהֶ ם
ך ִּע ַקר ָכל הַ חֲטָ ִּאים וְ כָ ל הַ ַתאֲ ווֹ ת ֶ
ַא ְְ
שהוא עִּ ַקר הַ יֵצֶ ר הָ ָרע
וְ הָ עִּ ָקר ַתאֲ וַת נִּ אוף ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןֶ ,
ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,הָ עִּ ָקר הוא מֵ חֲמַ ת
ש ֵאינוֹ יוֹ ֵדעַ ִּמכֹחוֹ  ,וְ זֶה עִּ ַקר ְב ִּחינַת מ ִֹּחין ְד ַק ְטנות
ְשטות ֶ
שהוא ְכלַ ל ָכל הַ חֲטָ ִּאים
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה נוֹ פֵ ל לְ ַתאֲ וַת נִּ אוף ֶ
ֶ
שאֵ ינוֹ
ש ִּנ ְקטָ ן מֹחוֹ וְ ֶנחֱלַ ש ַד ְעתוֹ עַ ד ֶ
ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןְ ,דהַ יְ נו ֶ
שר לוֹ לַ ֲעמֹד ְכ ֶנגֶד ַתאֲ וָה
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
יוֹ ֵדעַ ִּמכֹחוֹ וְ נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ש ִּלבוֹ חָ זָק יוכַ ל
זֹאתִּ ,כי ִּע ַקר הַ ְגבו ָרה הוא ַב ֵלב ,ו ִּמי ֶ
ש ָר ִּאינו
ש ָבעוֹ לָ םְ ,כמוֹ ֶ
ַבר עַ ְצמוֹ ֶנגֶד ָכל הַ ַתאֲ ווֹ ת ֶ
לְ ִּה ְתג ֵ
שעָ ְמדו ְבנִּ ְסיוֹ נוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ,וְ כָ ל זֶה
ש ִּרים ֶ
יקים ו ְכ ֵ
ַכ ָמה צַ ִּד ִּ
של ִּאיש
שזֶה ִּע ַקר הַ כֹחַ ֶ
עַ ל־יְ ֵדי חָ ְכמָ ָתם וְ ַד ְע ָתם ֶ
ש ָכתוב" :הַ חָ ְכמָ ה ָתעֹז לְ חָ כָ ם" וְ כו'.
הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ יְ ,כמוֹ ֶ

וע
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כ"חַ מָ "הִּ ,כי הַ מ ִֹּחין הֵ ם ְמ ִּחצוֹ ת
וְְעַ ל־ ֵּכן ָח' ְכ' ָמ'ה אוֹ ִּתיוֹ ת ֹ
שיַאֲ ִּמין ְבכֹחוֹ
שהָ עִּ ָקר ֶ
ְפרוסוֹ ת ִּב ְפנֵי ַתאֲ וַת נִּ אוףַ ,רק ֶ
שיֵש ְבכֹחַ ִּש ְכלוֹ ומֹחוֹ לַ ֲעמֹד ֶנגֶד
וְ י ֵַדע ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ֶ
שכֶ ל הוא
ָכל הַ ַתאֲ ווֹ ת אֲ ִּפלו ֶנגֶד ַתאֲ וַת נִּ אוףִּ .כי הַ מֹחַ וְ הַ ֵ
של הַ ָפחות
של ִּאיש הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י אֲ ִּפלו ֶ
שמָ ה ֶ
שמָ ה ,וְ הַ ְנ ָ
הַ ְנ ָ
ש ַב ְפחו ִּתים ְבו ַַדאי ִּהיא יְ כוֹ לָ ה לַ ֲעמֹד ֶנגֶד ָכל הָ עוֹ לָ ם עִּ ם
ֶ
ָכל הַ ַתאֲ ווֹ תִּ ,כי ֵאין זֶה ֶד ֶר ְך הָ ֲע ָנ ָוה לְ הַ ְק ִּטין כֹחוֹ וְ לוֹ מַ ר
יקים וְ הַ ְכ ֵ
שמָ ה ְגבוֹ הָ ה ְכמוֹ הַ ַצ ִּד ִּ
ש ֵאין לוֹ נְ ָ
ֶ
ש ִּריםְ ,כ ִּאלו
שר וְ צַ ִּדיקִּ ,כי ֲענָוָה ָכזוֹ
ֵאין ְביָדוֹ ְכלָ ל לִּ ְהיוֹ ת ִּאיש ָכ ֵ
אֲ סו ָרה וְ ִּהיא ֲע ָנוָה ְפסולָ ה וְ ֵאין זֶה ֲענָוָ ה ְכלָ ל ַרק מ ִֹּחין
יכין לְ ִּה ְת ַרחֵ ק ִּמזֶה ְמאֹדִּ ,כי עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ְצ ִּר ִּ
ְד ַק ְטנותֶ ,
נוֹ ְפלִּ ין לְ כָ ל הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ הָ עִּ ָקר לְ ַתאֲ וַת נִּ אוף ַכ ַנ"לַ .רק
ַא ְד ַר ָבה ,צָ ִּר ְ
שמָ ה
שיֵש לוֹ נְ ָ
יך ָכל ֶאחָ ד לוֹ מַ ר לְ ַד ְעתוֹ ֶ
ש ַב ְפחו ִּתים
של הַ ָפחות ֶ
שמָ ה ֶ
ְגבוֹ הָ ה ְמאֹדִּ .כי הַ ְנ ָ
שה ְמאֹד ְמאֹד וְ צָ ִּר ְ
יך לוֹ מַ ר
ש ְביִּ ְש ָר ֵאל גַם ֵכן ְגבוֹ הָ ה ו ְקדוֹ ָ
ֶ

ש ֵאין נ ֶָאה לוֹ לִּ ְהיוֹ ת ָכרו ְך ַאחַ ר ַתאֲ ווֹ ת חַ ס
ְב ַדעְ תוֹ ֶ ,
שלוֹ םְ ,כמוֹ
ש ֵכן לַ ֲעבֹר ֵאיזֶה עֲבֵ ָרה חַ ס וְ ָ
שלוֹ םִּ ,מ ָכל ֶ
וְ ָ
יה לִּ בוֹ
יכין לְ הַ גְ ִּב ַ
ש ְצ ִּר ִּ
ש ָכתוב" :ו ִַּיגְ ַבה לִּ בוֹ ְב ַד ְרכֵ י ה'" ֶ
ֶ
ש ְרשוֹ ָרחוֹ ק
ידעִּ ,כי ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ְב ָ
ְב ַד ְרכֵ י ה' וְ לֵ ַ
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זע

מֵ עֲבֵ רוֹ ת ְמאֹד ְמאֹד ,וְ כָ ל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל הוא ַבעַ ל כֹחַ
גָדוֹ ל לַ ֲעמֹד ֶנגֶד ָכל הָ עוֹ לָ ם ִּעם ָכל הַ ַתאֲ ווֹ תַ ,רק הָ עִּ ָקר,
ידע ִּמכֹחוֹ ַכ ַנ"ל.
ש ִּיז ְֶכה לֵ ַ
ֶ
שהַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא אוֹ ֶרבֶ ת ְמאֹד עַ ל הָ ָא ָדם וְ כָ ל
ומֵּ חֲ מַ ת ֶ
שהָ ָא ָדם עוֹ בֵ ר עֲבֵ ָרה יוֹ ֵתר יוֹ נ ֶֶקת ִּמ ֶמנו הַ ִּס ְט ָרא
מַ ה ֶ
ַאח ֲָרא יוֹ ֵתר ובוֹ לַ עַ ת אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן .וְ עַ ל־ ֵכן
לִּ ְפעָ ִּמים הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא בוֹ לַ עַ ת ֶאת הָ ָא ָדם ָכל ָכ ְך עַ ד
שת ַיהֲדותוֹ וְ ִּהיא ִּמ ְתחַ זֶקֶ ת
ימיות ְק ֻד ַ
ש ַמגַעַ ת לְ עֶ צֶ ם ְפנִּ ִּ
ֶ
ידי
יאה אוֹ תוֹ לִּ ֵ
ַב ֶרת לִּ ְבלֹעַ גַם נְ קֻ ָדה זֹאת גַם ֵכן ו ְמ ִּב ָ
ו ִּמ ְתג ֶ
שלוֹ םְ ,כ ֵדי לִּ ְבלֹעַ אוֹ תוֹ לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס
עֲבֵ ָרה ְגדוֹ לָ ה חַ ס וְ ָ
ימיות
שהוא רוֹ צֶ ה לִּ ְבלֹעַ ֶאת עֶ צֶ ם ְפנִּ ִּ
שלוֹ ם .אֲ בָ ל ֵתכֶ ף ְכ ֶ
וְ ָ
ְק ֻד ַ
חֲרא
שת ַיהֲדותוֹ  ,אֲ זַי זֹאת הַ ְנקֻ ָדה עוֹ מֶ ֶדת לְ הַ ִּס ְט ָרא ַא ָ
ימיות
של הַ ְפנִּ ִּ
ש ָלהִּ ,כי זֹאת הַ ְנקֻ ָדה ֶ
ְבבֵ ית הַ ְבלִּ יעָ ה ֶ
שר
שתוֹ הוא ַבעַ ל כֹחַ גָדוֹ ל ְמאֹד וְ עַ ל־ ֵכן ִּאי ֶא ְפ ָ
ְק ֻד ָ
ש ֵאינָה
לְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא לִּ ְבלֹעַ אוֹ ָתה ְבשום אֹפֶ ן וְ לֹא ַדי ֶ
יְ כוֹ לָ ה לִּ ְבלֹעַ אוֹ ָתהַ ,אף גַם זֹאת הַ ְנקֻ ָדה טוֹ בָ ה עוֹ מֶ ֶדת
ש ִּהיא מֻ ְכ ַרחַ ת
ש ָלה ,עַ ד ֶ
לְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ְבבֵ ית הַ ְבלִּ יעָ ה ֶ
ש ָבלְ עָ ה ִּמזֹאת
לִּ ֵתן ה ֲָקאוֹ ת לְ הָ ִּקיא ולְ הוֹ ִּציא ָכל הַ ְק ֻדשוֹ ת ֶ
שמָ ה.
הַ ְנ ָ

חע
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ש ִּל ְפעָ ִּמים הָ ָא ָדם נִּ ְתעוֹ ֵרר ִּב ְתשובָ ה ַאחַ ר
ו ִמזֶׁה ָבא מַ ה ֶ
יאה ֶאת
ַכ ָמה עֲבֵ רוֹ ת ,הַ יְ נו ַכ ַנ"לִּ ,כי לִּ ְפעָ ִּמים עֲבֵ ָרה ְמ ִּב ָ
ש ִּנלְ ָכד ְב ֵאיזֶה עֲבֵ ָרה
הָ ָא ָדם לִּ ְתשובָ ה ,הַ יְ נו עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ְגדוֹ לָ הַ ,רחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְתמַ ְרמֵ ר לִּ בוֹ וְ נִּ ְתעוֹ ֵרר
ֲשה ַבעַ ל ְתשובָ ה גָמור ,וְ כָ ל זֶה מֵ חֲ מַ ת
ש ַנע ֶ
ִּב ְתשובָ ה ,עַ ד ֶ
ש ִּהיא ֶבאֱ מֶ ת ַבעַ ל כֹחַ ָגדוֹ ל,
שלוֹ ֶ
ִּה ְתג ְַברות הַ ְנקֻ ָדה ֶ
שהַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא רוֹ צָ ה לִּ ְבלֹעַ אוֹ ָתה
ש ִּהיא רוֹ ָאה ֶ
ו ְכ ֶ
ש ֻמ ְכ ַרחַ ת
ַב ֶרת ְכנֶגְ ָדה עַ ד ֶ
שלוֹ ם ,אֲ זַי ִּמ ְתג ֶ
לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
ש ָבלְ עָ ה ִּמ ֶמנו.
לִּ ֵתן ה ֲָקאוֹ ת ולְ הַ חֲ זִּיר הַ ְק ֻדשוֹ ת ֶ
ך ְבו ַַדאי ֵאין שום ָא ָדם יָכוֹ ל לִּ ְס ֹ
ַא ְְ
שלוֹ ם,
מ ְך עַ ל זֶה חַ ס וְ ָ
יקין ְביָדוֹ לַ עֲשוֹ ת
ִּכי 'הָ אוֹ מֵ ר ֶאחֱטָ א וְ ָאשוב ֵאין מַ ְס ִּפ ִּ
חֲרא ָכל ָכ ְך,
ַב ֶרת הַ ִּס ְט ָרא ַא ָ
ְתשובָ ה'ִּ ,כי לִּ ְפעָ ִּמים ִּמ ְתג ֶ
ש ָמ ִּצינו ַכ ָמה
שבוֹ לַ עַ ת אוֹ תוֹ ֶבאֱ מֶ ת לְ ג ְַמ ֵריְ ,כמוֹ ֶ
עַ ד ֶ
שבו ִּב ְתשובָ ה גַם לְ בַ סוֹ ף וְ נִּ ְכ ְרתו
שלֹא ָ
ש ִּעים ֶ
וְ כַ ָמה ְר ָ
וְ נ ֶֶא ְבדו לְ ג ְַמ ֵרי ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןִּ ,כי זֶה ִּס ְת ֵרי ַד ְרכֵ י הַ ְב ִּח ָירה
יכין לִּ ְהיוֹ ת
ש ֵאין שום ָא ָדם יָכוֹ ל לַ ֲעמֹד עֲלֵ יהֶ םְ .בו ַַדאי ְצ ִּר ִּ
ֶ
ש ְכבָ ר
חֲרי ֶ
בוֹ ֵרחַ ִּמן הָ עֲבֵ ָרה ְב ַת ְכלִּ ית הַ ְב ִּריחָ הַ ,א ְך ַא ֵ

שלוֹ ם ,צָ ִּר ְ
ש ֵאין
ידע ולְ הַ אֲ ִּמין ֶ
יך לֵ ַ
שעָ בַ ר חַ ס וְ ָ
עָ בַ ר מַ ה ֶ

ַבר
שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל ,וַאֲ ִּפלו ִּאם ְכבָ ר ָרצָ ה לְ ִּה ְתג ֵ
שר וְ לֹא עָ לְ ָתה ְביָדוֹ וְ נָפַ ל
אֲ לָ ִּפים ְפעָ ִּמים לִּ ְהיוֹ ת ִּאיש ָכ ֵ
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שנָפַ ל ,וַאֲ ִּפלו ִּאם נָפַ ל לַ עֲבֵ רוֹ ת ְגמורוֹ ת וַחֲמורוֹ ת
לְ מַ ה ֶ
ל־פי־כֵ ן ע ֲַדיִּ ן יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה ָכל עוֹ ד
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
חַ ס וְ ָ
ש ִּי ְהיֶה לוֹ אֱ מונָה ְשלֵ מָ ה
נִּ ְשמָ תוֹ בוֹ  .וְ הָ ִּע ָקר הוא אֱ מונָה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ יִּ ְש ַת ֵדל ְבכָ ל עֹז לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ צַ ִּדיק אֲ ִּמ ִּתי
ְבהַ ֵ
ְ
ְ
ש ְיג ֶַלה לוֹ הַ ַצ ִּדיק
שם יִּ ְת ָב ַרךֶ ,
וְ יִּ ְשפֹך ִּשיחוֹ לִּ ְפנֵי הַ ֵ
ש ִּיז ְֶכה עַ ל־יָדוֹ לֶ אֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ,וְ ָאז ְבו ַַדאי
הָ אֱ מֶ ת ְכ ֵדי ֶ
יֵש לוֹ ִּת ְקוָ ה לְ עוֹ לָ ם יִּ ְהיֶה ֵא ְ
כחַ
ש ִּי ְהיֶהִּ ,כי ִּע ַקר הַ ֹ
יך ֶ
שהוא ְכלָ ל
לַ ֲעמֹד ְכ ֶנגֶד הַ יֵצֶ ר הָ ָרע הוא עַ ל־יְ ֵדי אֱ מונָה ֶ
וְ עִּ ַקר ָכל הַ תוֹ ָרה ֻכ ָלה:

[וְ עַ יֵן גָלות וגְ אֻ ָלה אוֹ ת ו' צַ ִּדיק אוֹ ת נ"ט]
( ִּב ְרכוֹ ת הָ ֵריחַ הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת א' ב')

כו
ַש ִּמיות ו ְברוחָ נִּ יות אֲ ִּפלו ִּאם
שהָ ָא ָדם ְבגָלות ְבג ְ
אֲ ִפלוְ ְכ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שם הַ ֵ
שלוֹ ם ,עַ ד ֵאין ַת ְכלִּ ית גַם ָ
נָפַ ל חַ ס וְ ָ
ְמצַ ְמצֵ ם ֶאת עַ ְצמוֹ ומַ ְס ִּתיר ֶאת עַ ְצמוֹ ְב ַד ְרכֵ י נִּ ְפלְ אוֹ ָתיו
הָ עֲצו ִּמים ומַ ז ְִּכיר אוֹ תוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם ְבכַ ָמה וְ כַ ָמה ְרמָ זִּים
שיָשוב ֵאלָ יו וַאֲ זַי
שוֹ נִּ ים ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל ָמקוֹ םְ ,כ ֵדי ֶ
ש ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי ִּה ְתג ְַברות הָ ַרע עַ יִּ ן
נִּ ְתהַ ֵפ ְך הַ כֹל לְ טוֹ בָ הֶ ,
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְתמַ עֵ ט
וְ הַ ַבעַ ל ָדבָ ר וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ֶ
וְ נִּ ְתצַ ְמ ֵצם הָ אוֹ ר ְמאֹד ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא ִּה ִּגיעַ טוֹ בָ ה
יה ולְ הַ עֲלוֹ ת גַם
יקים הַ ְגדוֹ לִּ ים לְ הַ גְ ִּב ַ
ש ְיכוֹ לִּ ין הַ ַצ ִּד ִּ
ְגדוֹ לָ ה ֶ

פ
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ש ִּנ ְס ַתר הָ אוֹ ר
הַ נוֹ ְפלִּ ים וְ הַ יְ רו ִּדים ְמאֹד ְמאֹדִּ .כי עַ ל־יְ ֵדי ֶ
שה לְ הַ ִּשיג
שהָ יָה ָק ֶ
ָכל ָכ ְך עַ ל־יְ ֵדי ִּרבוי הַ ִּצ ְמצו ִּמים עַ ד ֶ
יקים ְב ִּרבוי יְ גִּ יעָ ָתם ִּב ְמ ִּס ַירת נֶפֶ ש
ולְ הָ ִּבין הָ ְרמָ זִּים ,וְ הַ ַצ ִּד ִּ
זָכו לְ הַ ִּשיג הָ אוֹ ר ִּמתוֹ ְך ת ֶֹקף הַ הַ ְס ָתרוֹ ת ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זָכו
ישים לָ נו
ש ְבעֹצֶ ם חָ ְכמָ ָתם הֵ ם מַ לְ ִּב ִּ
שגוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ,עַ ד ֶ
לְ הַ ָ
שגַם ָכל ֶאחָ ד ִּב ְמקוֹ מוֹ
הָ אוֹ ר ְב ִּצ ְמצו ִּמים נִּ ְפלָ ִּאים ְבאֹפֶ ן ֶ
יוכַ ל לְ הַ ִּגיעַ לוֹ הָ ְרמָ זִּים וְ עֵ צוֹ ת וְ ִּה ְתעוֹ ְררות ְבכָ ל מָ קוֹ ם
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמידִּ .כי הַ הֶ עְ לֵם
שהוא ,לֶ אֱ חֹז ֶאת עַ ְצמוֹ ְבהַ ֵ
ֶ
הוא ִּב ְש ִּביל הַ ִּגלוי ַכמובָ א ְב ִּכ ְתבֵ י הָ אֲ ִּר"י ז ְִּכרוֹ נוֹ
ימין ו ְמצַ ְמ ְצ ִּמין הָ אוֹ ר
ש ַמעֲלִּ ִּ
לִּ ְב ָרכָ ה ,הַ יְ נו ָכל מַ ה ֶ
ְב ִּצ ְמצו ִּמים ַר ִּבים יוֹ ֵתר הַ כֹל נִּ ְתהַ ֵפ ְך לְ טוֹ בָ ה עַ ל־יְ ֵדי
יקיםִּ ,כי ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הֵ ם ְמג ִַּלין ו ְמ ִּא ִּירין
גְ דוֹ לֵ י הַ ַצ ִּד ִּ
ְ
ידע וְ לִּ זְכֹר אוֹ תוֹ
שנוכַ ל לֵ ַ
שם יִּ ְת ָב ַרךֶ ,
לְ יִּ ְש ָר ֵאל אוֹ ר הַ ֵ

שהוא .וְ זֶה ְב ִּחינַת ' ֵאין ִּמעוט ַאחַ ר
יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל מָ קוֹ ם ֶ
ש ְממַ ע ֲִּטין ו ְמצַ ְמ ְצ ִּמין הָ אוֹ ר
ש ָכל מַ ה ֶ
ִּמעוט ֶא ָלא לְ ַרבוֹ ת'ֶ ,
ְב ִּמעוט ַאחַ ר ִּמעוט ,הַ כֹל הוא ַרק ִּב ְש ִּביל לְ ַרבוֹ ת הָ אוֹ ר
לְ הַ גְ ִּדילוֹ וְ לַ ה ֲִּאירוֹ ְבלֵ ב יִּ ְש ָר ֵאל עַ ל־יְ ֵדי זֶה ַדיְ ָקא:

( ִּהלְ כוֹ ת

ִּב ְר ַכת הָ ְר ִּאיָה הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ע"ז)

ְמ ִׁשיבַ ת

כז

נפֶ ש

אפ

כז
שם זֶה ְב ִּחינַת
שהָ ָא ָדם עוֹ ֶלה ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ְכ ֶׁ
שה מַ ָמשִּ ,ב ְב ִּחינַת:
ח ָד ָ
ֲשה ְב ִּריָה ֲ
שהִּ ,כי ַנע ֶ
יאה חֲ ָד ָ
ְב ִּר ָ
"אֲ נִּ י הַ יוֹ ם יְ לִּ ְד ִּת ָ
ֲשה ַבר
ש ַנע ֶ
יך" הַ נֶאֱ מַ ר עַ ל הָ ָא ָדם ְכ ֶ
ש ִּנ ְתחַ יֵב ְב ִּמ ְצווֹ ת,
שנָה ֶ
ִּמ ְצ ָוהְ ,דהַ יְ נו ֶבן ְשלֹש־עֶ ְש ֵרה ָ
שהָ ָא ָדם
ַכ ְמב ָֹאר ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש ,ו ְכמוֹ ־כֵ ן הוא ְבכָ ל עֵ ת ֶ
שם
ְמ ַק ֵדש ו ְמטַ הֵ ר עַ ְצמוֹ ו ְמ ַק ֵבל עַ ל עַ ְצמוֹ עֹל עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ש ָאז נֶאֱ מַ ר עָ לָ יו ,אֲ נִּ י הַ יוֹ ם יְ לִּ ְד ִּת ָ
ֲשה
יךִּ ,כי ַנע ֶ
ְביוֹ ֵתרֶ ,
שזוֹ כֶ ה לָ זֶה לַ עֲלוֹ ת
שה מַ ָמש ,וְ עַ ל־ ֵכן ק ֶֹדם ֶ
יאה חֲ ָד ָ
ְב ִּר ָ
שה ,ק ֶֹדם לָ זֶה
ֲשה ְב ִּריָה חֲ ָד ָ
ש ִּי ְהיֶה ַנע ֶ
ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ֶ
צָ ִּר ְ
ידה ֶ
ש ִּי ְהיֶה יְ ִּר ָ
יך ֶ
ידה
שהוא ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהִּ ,כי הַ יְ ִּר ָ
שהָ יָה צָ ִּר ְ
יך
של הֶ חָ לָ ל הַ ָפנוי ֶ
ִּהיא ִּמ ְב ִּחינַת הַ ִּצ ְמצום ֶ

יאה ַכיָדועַ  ,וְ זֶה ְב ִּחינַת מַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו
לִּ ְהיוֹ ת ק ֶֹדם הַ ְב ִּר ָ
שלְ וָ ה',
יקים ְ -ת ִּח ָל ָתן יִּ סו ִּרין וְ סוֹ פָ ן ַ
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה' :צַ ִּד ִּ
יאה ,וְ זֶה ְב ִּחינַת
שק ֶֹדם לַ ְב ִּר ָ
ִּכי הַ ִּיסו ִּרים ָב ִּאים מֵ הַ ִּצ ְמצום ֶ
שזוֹ כֶ ה לַ עֲשוֹ ת
שיֵש לְ הָ ָא ָדם ק ֶֹדם ֶ
ָכל הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ עִּ כו ִּבים ֶ
שה
ש ִּב ְק ֻד ָ
שהִּ ,כי ְבכָ ל ָדבָ ר ֶ
ש ִּב ְק ֻד ָ
ֵאיזֶה ִּמ ְצ ָוה אוֹ ָדבָ ר ֶ
ְ
ש ִּי ְהיֶה הַ ִּצ ְמצום
בוֹ ְר ִּאים עוֹ לָ מוֹ ת ַכיָדועַ וְ עַ ל־ ֵכן צָ ִּריך ֶ
שה:
ק ֶֹדם ,וְ זֶה ְב ִּחינַת הַ ְמנִּ יעוֹ ת הַ קוֹ ְד ִּמין לְ הַ ָדבָ ר ֶ
ש ִּב ְק ֻד ָ
( ִּהלְ כוֹ ת ְת ִּפ ַלת הַ ִּמנְ חָ ה הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת ה')

בפ
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כח
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וַאֲ זַי
ש ָא ָדם מַ ְת ִּחיל לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
ַב ְת ִּח ָלה ְכ ֶ
ל־פי רֹב ְכסֵ ֶדר ְקצָ ת ו ִּמ ְת ַפ ֵלל וְ לוֹ מֵ ד וְ עוֹ סֵ ק
הוֹ לֵ ְך לוֹ עַ ִּ
שהוא ְב ִּחינַת חֶ סֶ ד
ש ֲח ִּרית' ֶ
שם .וְ זֶה ְב ִּחינַת ' ַ
ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
וְ ָאז ָכל סֵ ֶדר הַ ְת ִּפ ָלה ַבאֲ ִּריכות ָק ְר ָבנוֹ ת ו ְקט ֶֹרת וְ כו'
יאת ְשמַ ע ו ְת ִּפ ָלה ו ְכמוֹ ־כֵ ן גַם הוא מַ ְר ֶבה ָאז
ו ְק ִּר ַ
ל־פי רֹב
שם ָכל ֶאחָ ד לְ ִּפי ְב ִּחינָתוֹ  ,אֲ בָ ל עַ ִּ
ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך לְ נַסוֹ ת
ר־כ ְך נוֹ פֵ ל מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ ומַ ְת ִּחיל הַ ֵ
ָ
ַאחַ
שרוֹ צֶ ה
אוֹ תוֹ ו ִּמ ְתג ֶָרה בוֹ הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ַכיָדועַ לְ כָ ל ִּמי ֶ
של הָ ָא ָדם .וַ אֲ זַי
שם וַאֲ זַי ִּע ַקר הַ ִּנ ָסיוֹ ן ֶ
לְ ִּה ָכנֵס ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ְ
ְצ ִּר ִּ
יכין ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל ְמאֹד ְבלִּ י ִּשעור וְ עֵ ֶרך ו ִּמ ְס ָפר
לְ ִּה ְתחַ זֵק ְבכָ ל ַפעַ ם ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לִּ ְבלִּ י לִּ פֹל ִּמשום

ש ָצ ִּר ְ
ַבר ְכ ֶנגֶד ְב ִּחינַת
יך לְ ִּה ְתג ֵ
ש ָבעוֹ לָ ם .וְ הָ ִּע ָקר ֶ
ָדבָ ר ֶ

שהֵ ם ִּמ ְתג ְַב ִּרין ָאז עַ ל הָ ָא ָדם וְ רוֹ ִּצין
הַ מ ִֹּחין ְד ַק ְטנות ֶ
שלוֹ ם ,אוֹ
לְ הַ ִּפילוֹ ְב ַדעְ תוֹ ְ ,כ ִּאלו ֵאין לוֹ עוֹ ד ִּת ְקוָ ה חַ ס וְ ָ
לְ מָ נְ עוֹ ִּמ ְת ִּפ ָלה ְבכַ ָונָה וְ ִּש ְמחָ ה וְ כַ יוֹ צֵ א ָבזֶה.
ש ָאז ִּע ַקר
וְ כָ ל זֶה הוא ְב ִּחינַת 'צָ ה ֳַריִּ ם' ,זְמַ ן הַ ִּמנְ חָ הֶ ,
אֲ ִּחיזַת הַ מ ִֹּחין ְד ַק ְטנות וְ צָ ִּר ְ
יך לְ ַקיֵם מַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה' ,לְ עוֹ לָ ם יְ הֵ א ָא ָדם ז ִָּהיר ִּב ְת ִּפ ַלת הַ ִּמנְ חָ ה'

ְמ ִׁשיבַ ת

כח

נפֶ ש

גפ

יכין לִּ זָהֵ ר ְביוֹ ֵתר לְ ִּה ְתחַ זֵק ִּב ְת ִּפ ָלה ַועֲבוֹ ַדת
ש ָאז ְצ ִּר ִּ
הַ יְ נו ֶ
ש ָבעוֹ לָ םַ ,רק י ֵַדע וְ יַאֲ ִּמין
שם וְ לֹא יִּ פֹל ִּמשום ָדבָ ר ֶ
הַ ֵ
ש ָצעֲקו ְבקוֹ ל גָדוֹ ל וְ חָ זָקִּ ,כי
יקים אֲ ִּמ ִּת ִּיים ֶ
ְב ִּד ְב ֵרי הַ ַצ ִּד ִּ
ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל ִּכי לִּ ְג ֻד ָלתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ֵאין חֵ קֶ ר,

הפ ְֹך הַ כֹל לְ ג ְַמ ֵרי מֵ ַרע לְ טוֹ ב
ו ְב ֹג ֶדל ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך יָכוֹ ל לַ ֲ
ומֵ עֲווֹ נוֹ ת לִּ זְכֻ יוֹ ת עַ ל־יְ ֵדי ְתשובָ ה ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו,
ש ְימֵ י חַ יָיו
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה .ו ְכמוֹ ־כֵ ן ִּב ְכלַ ל חַ יֵי הָ ָא ָדם ֶ
ֹש ְךְ ,כמוֹ
יתתוֹ וְ ִּה ְס ַת ְלקותוֹ נִּ ְק ָרא לַ יְ לָ ה ָוח ֶ
נִּ ְק ָר ִּאים יוֹ ם ו ִּמ ָ
שמֶ ש".
ש ְך הַ ָ
שר לֹא ֶת ְח ַ
שנֶאֱ מַ ר" :עַ ד אֲ ֶ
ֶ

וְ עַ ל־ ֵּכן ַאחַ ר ֲח ִּצי י ָָמיו הוא ְב ִּחינַת צָ ה ֳַריִּ ם זְמַ ן הַ ִּמנְ חָ ה,
ַבר הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ְביוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתרִּ .כי
ל־פי רֹב ָאז ַדיְ ָקא ִּמ ְתג ֵ
וְ עַ ִּ
יכין לְ הַ ְת ִּחיל ִּע ַקר הָ עֲבוֹ ָדה ִּבימֵ י הַ ְנעו ִּרים
ְבו ַַדאי ְצ ִּר ִּ
שא עֹל ִּמ ְנעו ָריו" וְ 'יַנְ קו ָתא
ַדיְ ָקאִּ " ,כי טוֹ ב לַ גֶבֶ ר ִּכי יִּ ָ
שזָכָ ה לְ הַ ְת ִּחיל ַבעֲבוֹ ַדת
ְכלִּ ילָ א ְדו ְַר ָדא' .אֲ בָ ל אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ש ַמ ִּגיעַ לְ ֶא ְמצַ ע יָמָ יו
ל־פי־כֵ ן ְכ ֶ
שם ִּמ ְנעו ָריוַ ,אף־עַ ִּ
הַ ֵ
ש ָצ ִּר ְ
ַבר
ל־פי רֹב ִּמ ְתג ֵ
יך לְ הַ ִּגיעַ  ,אֲ זַי עַ ִּ
וְ רוֹ צֶ ה לְ הַ ִּגיעַ לְ מַ ה ֶ

שט ְמאֹד לְ מָ נְ עוֹ ִּמ ֶד ֶר ְך הַ חַ ִּיים חַ ס
הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ו ִּמ ְת ַפ ֵ

של ֹא ִּה ְת ִּחיל ְכלָ ל ִּבימֵ י נְ עו ִּרים
ש ֵכן ִּמי ֶ
שלוֹ םָ ,כל ֶ
וְ ָ
שעָ ְברו רֹב ְשנוֹ ָתיו ו ְמהַ ְרהֵ ר ִּב ְתשובָ ה וְ רוֹ צֶ ה
שרוֹ ֶאה ֶ
ו ְכ ֶ
ַבר עָ לָ יו
שאֲ זַי ֵתכֶ ף ִּמ ְתג ֵ
שם ֶ
לְ הַ ְת ִּחיל ָאז ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ

דפ

ְמ ִׁשיבַ ת

כט

נפֶ ש

ש ָתיו
הַ ַבעַ ל ָדבָ ר וְ ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ הַ ִּניחוֹ לָ צֵ את ִּמ ַתאֲ ווֹ ָתיו ו ְר ָ
ידה לִּ י
שר נִּ לְ ַכד ָבהֶ ם .וְ עַ ל זֶה צוֹ עֵ ק הַ ָפסוק" :הַ ִּג ָ
אֲ ֶ
ש ַאהֲבָ ה נ ְַפ ִּשי ֵאיכָ ה ִּת ְרעֶ ה ֵאיכָ ה ַת ְר ִּביץ ַב ָצה ֳַריִּ ם"
ֶ
יכין לְ הַ ְרבוֹ ת
ש ָאז זְמַ ן הַ ִּמנְ חָ ה הַ ַנ"ל ,וְ עַ ל־ ֵכן ְצ ִּר ִּ
ַדיְ ָקאֶ ,
שלֹא יִּ פֹל לְ עוֹ לָ ם מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ
ִּב ְת ִּפ ָלה ִּבימֵ י הַ ְנעו ִּרים ֶ
יִּ ְת ָב ַרךְ.
ש ְכבָ ר
ִכי לִּ ְפעָ ִּמים הָ ָא ָדם נוֹ פֵ ל לְ עֵ ת ז ְִּקנות ,ו ִּב ְפ ָרט ְכ ֶ
הַ י ִָּמים ָב ִּאים וְ ִּה ִּגיעַ לְ ֶא ְמצַ ע יָמָ יו ומַ ְת ִּחיל הַ יוֹ ם לַ ֲערֹבָ ,אז
צָ ִּר ְ
ַבר
יך לְ ִּה ְס ַת ֵכל ְבעַ ְצמוֹ ְמאֹד עַ ל ַאח ֲִּריתוֹ וְ סוֹ פוֹ ולְ ִּה ְתג ֵ
ְביוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתרִּ ,כי ָאז הוא ְב ִּחינַת צָ ה ֳַריִּ ם ְב ִּחינַת זְמַ ן
ש ְצ ִּר ִּ
הַ ִּמנְ חָ ה ֶ
יכין לְ ִּהזָהֵ ר ָבה ְביוֹ ֵתר ַכ ַנ"ל לְ הַ ְמ ִּתיק
שאֲ ִּחי ָז ָתם ִּממ ִֹּחין
שהוא ְב ִּחינַת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֶ
הַ ִּדינִּ ים ֶ
שר עַ ְצמוֹ הֵ יטֵ ב
ְד ַק ְטנות ְב ִּחינַת זְמַ ן הַ ִּמנְ חָ ה ,ולְ קַ ֵ
שהֵ ם ַדיְ ָקא יְ כוֹ לִּ ין
ֹשה ֶ
שהֵ ם ְב ִּחינַת מ ֶ
יקים אֲ ִּמ ִּת ִּייםֶ ,
לְ צַ ִּד ִּ
ש ְרשוֹ הָ עֶ לְ יוֹ ן:
של זְמַ ן הַ ִּמנְ חָ ה ְב ָ
לְ הַ ְמ ִּתיק הַ ִּדין ֶ
שם הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ה'; וְ עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת ְת ִּפ ָלה אוֹ ת ג')
( ָ

כט
ְמב ָֹאר ְב ִּכ ְתבֵ י הָ אֲ ִּר"י ז ְִּכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָרכָ ה ,מֵ עִּ נְ יַן הַ ִּצ ְמצו ִּמים
שהָ יָה ק ֶֹדם
הַ ִּנ ְפלָ ִּאים ְב ָרצוֹ א וָ שוֹ ב מָ טֵ י וְ לֹא מָ טֵ י ֶ
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ר־כ ְך ִּה ְת ִּחיל
ָ
ש ַב ְת ִּח ָלה ִּצ ְמצֵ ם הָ אוֹ ר וְ ַאחַ
יאה מַ ה ֶ
הַ ְב ִּר ָ
ְ
ְ
ר־כך חָ זַר הָ אוֹ ר לִּ ְמקוֹ מוֹ
ָ
לְ הַ ְמ ִּשיך ֵאיזֶה ְב ִּחינַת אוֹ ר ,וְ ַאחַ
שר ע ֲַדיִּ ן לִּ ְסבֹל
וְ ִּה ְש ִּאיר ַרק ֵאיזֶה ְר ִּשימָ הִּ ,כי לֹא הָ יָה ֶא ְפ ָ
ר־כ ְך חָ זַר וְ ִּה ְמ ִּש ְ
יך עוֹ ד הַ ַפעַ ם ֵאיזֶה ְב ִּחינַת
ָ
זֶה הָ אוֹ ר .וְ ַאחַ
שלֹא יִּ ְהיֶה ִּרבוי
אוֹ ר ְב ִּצ ְמצום חָ ָדש נִּ ְפלָ א וְ חָ זַר וְ הֶ עֱלִּ ימוֹ ֶ ,
ֲשה ְב ִּחינַת חָ לָ ל
ש ַנע ָ
אוֹ ר וְ כֵ ן הָ יָה הַ ְר ֵבה ְפעָ ִּמים וְ כו' עַ ד ֶ
ר־כ ְך ִּה ְמ ִּש ְ
יך אוֹ ר הַ ְמלָ ִּכים וְ לֹא י ְָכלו לְ ַק ֵבל
ָ
הַ ָפנוי .וְ ַאחַ
ש ִּה ְת ִּחיל עוֹ לָ ם הַ ִּתקון .וְ כָ ל
הָ אוֹ ר וְ נִּ ְש ְברו ומֵ תו וְ כו' עַ ד ֶ
הַ ְש ִּב ָירה הָ יְ ָתה עַ ל־יְ ֵדי ֶ
שלֹא הָ יָה ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא.
וְ עִ ַקר הָ ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ( ֶשלְ מַ ָטה) הוא עַ ל־יְ ֵדי הָ ָא ָדם
הַ ַבעַ ל ְב ִּח ָירה ַדיְ ָקא .אֲ בָ ל ִּמזֶה ְבעַ ְצמוֹ הוא ָכל הַ ְב ִּח ָירה,
ש ְמנ ְַצ ִּחין
ִּכי ָכל כֹחַ הַ יֵצֶ ר הָ ָרע הוא מֵ הַ ְש ִּב ָירה ,וְ עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ֶאת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ִּב ְב ִּח ָירתוֹ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְמ ַת ֵקן הַ ְש ִּב ָירה
עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ,וְ עַ ל־ ֵכן ְבהָ ָא ָדם ְתלויִּ ין ִּתקון
ֲשים ֵאצֶ ל הָ ָא ָדם ָכל הַ ְב ִּחינָה
ָכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת וְ עַ ל־ ֵכן ַנע ִּ
שאוֹ ר
שהֵ ם ְב ִּחינַת הַ ִּצ ְמצו ִּמים הַ ַנ"ל ,הַ יְ נו מַ ה ֶ
הַ ַנ"ל ֶ
של ִּאיש הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י הוא ְב ִּחינַת ֵאין סוֹ ף,
לַ ה ֲִּביות הַ ֵלב ֶ
יכין לְ צַ ְמצֵ ם
ִּכי ֵאין סוֹ ף וְ ֵאין ַת ְכלִּ ית לִּ ְתשו ָקתוֹ  ,ו ְצ ִּר ִּ
שהָ יו
הַ ִּה ְתלַ הֲבות וְ כו' ,וְ ֵאלו הַ ִּצ ְמצו ִּמים נִּ ְפלָ ִּאים הַ ַנ"ל ֶ
שיַעַ ְברו עַ ל הָ ָא ָדם
יאהֻ ,כ ָלם ְבהֶ ְכ ֵרחַ ֶ
ק ֶֹדם ְכלַ ל הַ ְב ִּר ָ

ופ
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יאהִּ ,כי ֻכ ָלם לֹא הָ יו ִּכי
שהוא ְגמַ ר ִּתקון ְשלֵ מות הַ ְב ִּר ָ
ֶ
שהוא יְ ַת ֵקן הַ כֹל עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא
ִּאם ִּב ְש ִּביל הָ ָא ָדם ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מֵ ִּאיר ָפנָיו
שהַ ֵ
ִּדלְ ַת ָתא ַדיְ ָקא .וְ זֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ

ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו
ר־כ ְך מַ ְס ִּתיר אוֹ תוֹ ו ְכעֵ ין ֶ
ָ
ְקצָ ת וְ ַאחַ

ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,עַ ל ָפסוקַ " :א ֶתם נִּ ָצ ִּבים הַ יוֹ ם"  -הַ יוֹ ם
שהוא מַ אֲ ִּפיל ומֵ ִּאיר ָכ ְך עָ ִּתיד לְ הַ אֲ ִּפיל ולְ הָ ִּאיר
הַ זֶה ֶ
לָ כֶ ם.
ֲשה ְבכָ ל דוֹ ר ו ְבכָ ל ָא ָדם ו ְבכָ ל זְמַ ן וְ הַ כֹל
וְ כָ ל זֶה ַנע ֶ
ִּב ְש ִּביל הַ ְב ִּח ָירהִּ ,כי עַ ל־יְ ֵדי זֶה עִּ ַקר הַ ְב ִּח ָירה עַ ל־יְ ֵדי
הַ ִּה ְתגַלות וְ הַ הַ עֲלָ מָ ה ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת ְכלַ ל הָ עֲלִּ יוֹ ת וְ הַ יְ ִּרידוֹ ת
ְ
שרוֹ צֶ ה לֵ ילֵ ך ְב ַד ְרכֵ י
שעוֹ ְב ִּרין עַ ל הָ ָא ָדם .ו ִּב ְש ִּביל זֶה ִּמי ֶ
ֶ

שם צָ ִּר ְ
יך לִּ ְהיוֹ ת ָב ִּקי ַבהֲלָ כָ ה ָב ִּקי ְבעַ יִּ ל ָב ִּקי ְבנ ִָּפיק
הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ָב ִּקי ְב ָרצוֹ א ָב ִּקי ְבשוֹ ב ,הַ יְ נו לְ חַ זֵק עַ ְצמוֹ ְבהַ ֵ
ידע ִּכי הַ הַ עֲלָ מָ ה וְ הַ ִּצ ְמצום הוא
שעוֹ בֵ ר עָ לָ יו ,וְ לֵ ַ
ְבכָ ל מַ ה ֶ
שם ש ֶֹרש
שהַ ִּצ ְמצו ִּמים ִּמ ָ
ש ֵמחֲמַ ת ֶ
ַת ְכלִּ ית הַ ִּה ְתגַלותַ .רק ֶ
שבוֹ ת ָרעוֹ ת
ח ָ
ש ֵמהֶ ם ָכל הַ ַמ ֲ
אֲ ִּחיזַת הַ ִּדינִּ ים וְ הַ ִּי ְצ ִּרין ָרעִּ ין ֶ
יכין לְ ִּהזָהֵ ר ְמאֹד לִּ ְברֹחַ
הַ ִּמ ְתג ִָּרין ְבהָ ָא ָדם ,עַ ל־ ֵכן ְצ ִּר ִּ
ְ
מֵ הֶ ם ולְ הַ ְמ ִּש ְ
שבוֹ ת ְקדוֹ שוֹ ת ֵאיך לַ ֲעבֹד ֶאת
יך ְבלִּ בוֹ מַ חֲ ָ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ עַ ל־יְ ֵדי ָכל זֶה זוֹ כֶ ה לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
שם
הַ ֵ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ְתגַלֶה
יִּ ְת ָב ַר ְך ְבהַ ְד ָרגָה ו ְב ִּמ ָדה ,עַ ד ֶ
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זפ

אֱ לֹקותוֹ ומַ לְ כותוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך לְ כָ ל ָב ֵאי עוֹ לָ ם וְ יִּ ְת ַת ֵקן הָ עוֹ לָ ם
של הָ ָא ָדם הַ ַבעַ ל
ִּב ְשלֵ מות עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ֶ
ש ְבכָ ל
אשיתֶ ,
ֲשה ְב ֵר ִּ
ְב ִּח ָירה ַדיְ ָקא .וְ זֶה ִּע ַקר ִּחדוש מַ ע ֵ
ֹש ְך
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מַ אֲ ִּפיל ומֵ ִּאיר יוֹ צֵ ר אוֹ ר ובוֹ ֵרא ח ֶ
שהַ ֵ
יוֹ ם ֶ

של ְת ִּח ַלת
ש ְך ִּמ ְב ִּחינַת הַ ִּצ ְמצו ִּמים הַ ַנ"ל ֶ
וְ כו' ,הַ כֹל נִּ ְמ ָ
יאת הָ עוֹ לָ ם וְ ִּקיומוֹ עַ ד
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה הָ יָה ָכל ְב ִּר ַ
יאהֶ ,
הַ ְב ִּר ָ
ש ֵאלָ יו נִּ ְמסַ ר
עַ ָתה .וְ הָ ִּע ָקר ִּב ְש ִּביל הָ ָא ָדם הַ ַבעַ ל ְב ִּח ָירה ֶ
הַ כֹל לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך אֱ לֹקותוֹ וְ ִּה ְתגַלות מַ לְ כותוֹ עַ ל־יְ ֵדי
ש ָצ ִּר ְ
יך לְ צַ ְמצֵ ם
הַ ִּצ ְמצו ִּמים הַ ַנ"ל ְכ ִּפי ְב ִּח ָירתוֹ  ,וְ הָ עִּ ָקר ֶ

של ֹא יִּ ְהיֶה ִּב ְב ִּחינַת ה ֲִּריסָ ה חַ ס
אוֹ ר ִּה ְתלַ הֲבות לְ בָ בוֹ ֶ
ר־כ ְך צָ ִּר ְ
שבוֹ ת
ַבר עַ ל הַ ַמחֲ ָ
יך לִּ זָהֵ ר לְ ִּה ְתג ֵ
ָ
שלוֹ ם ,וְ ַאחַ
וְ ָ

ָרעוֹ ת ולְ הַ ְמ ִּש ְ
שם
ש ַי ֲעבֹד הַ ֵ
שבוֹ ת טוֹ בוֹ ת ,עַ ד ֶ
יך ַרק מַ חֲ ָ
יאת וְ ִּקיום
שזֶה ְב ִּחינַת ְב ִּר ַ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְבהַ ְד ָרגָה ו ְב ִּמ ָדה ֶ
הָ עוֹ לָ מוֹ ת ַכ ַנ"ל.
יקים ְבכָ ל ַד ְרגָא וְ ַד ְר ָגאִּ ,כי
ֲשה גַם ֵאצֶ ל הַ ַצ ִּד ִּ
וְ כָ ל זֶה ַנע ֶ
שהוא
גַם עֲלֵ יהֶ ם עוֹ ְב ִּרים עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת הַ ְר ֵבה ַא ְך ֶ
ְב ַדקות ְמאֹד ְב ִּחינַת חֶ ְשכַ ת הַ מ ִֹּחין וְ הֶ ָא ָר ָתן ,וְ גַם זֶה
יכין
שה ְגדוֹ לָ הַ .א ְך ְביוֹ ֵתר ְצ ִּר ִּ
ְב ַדקות גָדוֹ ל ְמאֹד ו ִּב ְק ֻד ָ
ש ְכבָ ר עָ ְברו עַ ל ִּמ ְצווֹ ת הַ תוֹ ָרה חַ ס
ִּתקונִּ ים ֵאלו לְ אוֹ ָתן ֶ
יקים
יכין לָ שוב ִּב ְתשובָ ה וְ הַ כֹל ְבכֹחַ הַ ַצ ִּד ִּ
שלוֹ ם ,ו ְצ ִּר ִּ
וְ ָ
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יכין ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך גַם עֲלֵ יהֶ ם ו ְמ ִּא ִּירין
ש ַמ ְמ ִּש ִּ
הַ ְגדוֹ לִּ ים ֶ
ְבלִּ ָבם עֵ צוֹ ת עֲמֻ קוֹ ת וְ ִּה ְתחַ זְקות נִּ ְפלָ ָאה ְבכָ ל ַפעַ םְ ,באֹפֶ ן
שהֵ ם .אֲ בָ ל ַאף־עַ ל־
ש ִּיזְכו לָ שוב ְבכָ ל ַפעַ ם ִּמ ָכל מָ קוֹ ם ֶ
ֶ
ש ִּי ְהיֶה לָ הֶ ם ֵאיזֶה ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ִּכי
ִּפי־כֵ ן ְבהֶ ְכ ֵרחַ ֶ
שר ,וְ זֶה ְב ִּחינַת ָכל הָ עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת
ְבלֹא זֶה ִּאי ֶא ְפ ָ
שעוֹ ְב ִּרין עַ ל ָכל ָא ָדם וַאֲ ִּפלו עַ ל
אֲ לָ ִּפים ו ְרבָ בוֹ ת ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ .כי גַם הֵ ם יֵש לָ הֶ ם ְב ִּחינַת
הָ ְרחוֹ ִּקים ְמאֹד מֵ הַ ֵ
עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת ִּכי גַם ֶא ְצלָ ם ֵאין יוֹ ם דוֹ מֶ ה לַ חֲבֵ רוֹ וַאֲ ִּפלו
ְביוֹ ם ֶאחָ ד יֵש לְ כָ ל ֶאחָ ד ַכ ָמה ִּשנויִּ ים לְ ֵאין ִּמ ְס ָפר.
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ולְ ִּה ְת ָק ֵרב
ו ִּב ְפ ָרט ֵאלו הַ ִּמ ְתעוֹ ְר ִּרים לָ שוב לְ הַ ֵ
ַבר
שי כֹחַ ְמאֹד וְ הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ִּמ ְתג ֵ
יקי אֱ מֶ ת וְ הֵ ם ֲחלו ֵ
לְ הַ ַצ ִּד ֵ
שלוֹ ם ,וְ הֵ ם
עֲלֵ יהֶ ם וְ חוֹ ֵתר ַת ְח ֵתיהֶ ם וְ רוֹ צֶ ה לְ הַ ִּפילָ ם חַ ס וְ ָ
ַבר וְ יֵש לָ הֶ ם ִּשנויִּ ים ְב ִּחינַת עֲלִּ יוֹ ת
ִּמ ְתי ְַגעִּ ים לְ ִּה ְתג ֵ
שמַ יִּ ם י ְֵרדו ְתהוֹ מוֹ ת
וִּ ִּירידוֹ ת ְבלִּ י ִּשעורְ ,ב ִּחינַת ַיעֲלו ָ
יכין ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל וְ עָ צום ְמאֹד
וְ כו' ,וְ עַ ל ָכל זֶה ְצ ִּר ִּ
של זֶה
ש ְכבָ ר עָ ְמדו ַב ִּמלְ חָ מָ ה ֶ
יקים ֶ
וְ הָ עִּ ָקר ְבכֹחַ הַ ַצ ִּד ִּ
ש ֵאין
הָ עוֹ לָ ם ָכ ָראוי ְב ַת ְכלִּ ית הַ ְשלֵ מות וְ הֵ ם מוֹ ִּדיעִּ ים לָ נו ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך נֶאֱ בָ ד אֲ ִּפלו ִּמ ְשאוֹ ל
שום ִּה ְתעוֹ ְררות לְ הַ ֵ
ֲשים ִּתקונִּ ים
ַת ְח ִּתיוֹ ת ו ִּמ ַת ְח ָתיוַ ,א ְד ַר ָבא ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַנע ִּ
ש ְמלַ ְק ִּטים ָכל הַ ְנקֻ דוֹ ת
יקים ֶ
נִּ ְפלָ ִּאים עַ ל־יְ ֵדי ְגדוֹ לֵ י הַ ַצ ִּד ִּ
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טפ

של ְב ִּחינַת הַ ִּה ְתעוֹ ְררות הַ ָללו ו ְמ ַת ְקנִּ ין אוֹ ָתם,
טוֹ בוֹ ת ֶ
ְ
שלֹא יִּ ְהיו
ובוֹ נִּ ים מֵ הֶ ם ִּתקונִּ ים נִּ ְפלָ ִּאיםַ ,אך הָ עִּ ָקר ֶ
יקים הַ ַנ"ל ַרק ַא ְד ַר ָבא,
חוֹ לְ ִּקים עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים עַ ל הַ ַצ ִּד ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
לְ ַקיֵם ִּד ְב ֵריהֶ ם ולְ ִּה ְתעוֹ ֵרר ְבכָ ל עֵ ת מֵ חָ ָדש לְ הַ ֵ
וְ ָאז יִּ זְכו סוֹ ף ָכל סוֹ ף לְ ַאח ֲִּרית טוֹ ב וְ יִּ ְהיֶה לָ הֶ ם חֵ לֶ ק גָדוֹ ל
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה ִּתקון ָכל
ִּב ְב ִּחינַת ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ֶ
הָ עוֹ לָ מוֹ ת:

( ִּהלְ כוֹ ת ְת ִּפ ַלת הַ ִּמנְ חָ ה הֲלָ כָ ה ז' אוֹ ת כג)

ל
יאה
ש ְת ִּח ַלת הַ ְב ִּר ָ
ְמב ָֹאר ְב ִּכ ְתבֵ י הָ אֲ ִּר"י ז ְִּכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
ש ִּכ ְביָכוֹ לִּ ,ה ְמ ִּש ְ
יך הָ אוֹ ר
ִּהיא עַ ל־יְ ֵדי ַכ ָמה ִּצ ְמצו ִּמים ֶ
ר־כ ְך הֶ עֱלִּ ימוֹ וְ כֵ ן ַכ ָמה וְ כַ ָמה ְפעָ ִּמים
ְב ֵאיזֶה ְב ִּחינָה וְ ַאחַ
ָ

שיו ְכלו
ְבכַ ָמה ְד ָר ִּכים וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא נִּ ְתהַ וו הַ ֵכלִּ ים ֶ
יתת הַ ְמלָ ִּכים וְ ִּתקונָם
לְ ַק ֵבל הָ אוֹ ר .וְ כָ ל זֶה הוא סוֹ ד ִּמ ַ
ר־כ ְך עוֹ לָ ם
ָ
ש ְך ַאחַ
יתה נִּ ְמ ָ
ש ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי הַ ְש ִּב ָירה וְ הַ ִּמ ָ
ֶ
הַ ִּתקון ְבתוֹ ְספוֹ ת אוֹ ר נִּ ְפלָ א יוֹ ֵתר ַכמובָ ן ַב ְכ ָת ִּבים .אֲ בָ ל
עִּ ַקר הַ כֹל הָ יָה ָתלוי ְבהָ ָא ָדם הַ ַבעַ ל ְב ִּח ָירהִּ ,כי הוא הָ יָה
צָ ִּר ְ
יך לְ ַת ֵקן הַ כֹל עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ,וְ עַ ל־ ֵכן
של הָ ָא ָדםִּ .כי ְבהֶ ְכ ֵרחַ
עַ ָתה גַם ֵכן הָ עִּ ָקר ָתלוי ִּב ְתשובָ ה ֶ
שהוא
ש ִּי ְהיֶה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות ְבעָ לְ מָ א ֶ
ֶ
ָ
שעוֹ מֵ ד
ְב ִּחינַת ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא וְ עַ ל־ ֵכן ֵאין לְ ך ָדבָ ר ֶ
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ִּב ְפנֵי הַ ְתשובָ ה וְ 'עַ ד יוֹ ם מוֹ תוֹ ְתחַ ֶכה לוֹ ' וְ כו'ִּ .כי אֲ ִּפלו
שחָ טָ א אֲ לָ ִּפים ְפעָ ִּמים ִּעם ָכל זֶה ְבכָ ל ַפעַ ם
ִּאם חָ טָ א ְכמוֹ ֶ
שם ֵאין שום
ש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ְב ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות לָ שוב ֶאל הַ ֵ
ֶ
ש ָכתוב ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש' :לֵ ית
ִּה ְתעוֹ ְררות נֶאֱ בָ דְ ,כמוֹ ֶ
ְרעו ָתא טָ בָ א ְד ִּא ְת ָא ִּביד'ִּ ,כי עַ ל־יְ ֵדי הַ ְתשובָ ה נִּ ְתהַ ְפ ִּכין
ֲשה ִּתקון עַ ל־יְ ֵדי הַ ִּקלְ קולִּ יםִּ ,כי
הָ עֲווֹ נוֹ ת לִּ זְכֻ יוֹ תִּ ,כי ַנע ֶ
ש ִּה ְמ ִּש ְ
ש ִּקלְ קֵ ל וְ ִּה ְמ ִּש ְ
שזֶה
יך ֶ
יך הָ אוֹ ר לְ מָ קוֹ ם ֶ
ָכל מַ ה ֶ
ָ
ִּע ַקר הַ ִּקלְ קול ,אֲ בָ ל ַאחַ
ש ִּנ ְתעוֹ ֵרר ִּב ְתשובָ ה הוא
ר־כ ְך ְכ ֶ

חֲד ִּשים
ֲשה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא ֵכלִּ ים ָ
ְמ ַקיֵם הַ כֹל וַאֲ זַי ַנע ֶ
ש ְך לְ תוֹ כָ ן אוֹ ר חָ ָדש וְ נִּ ְפלָ א.
וְ נִּ ְמ ָ
ש ִּה ְמ ִּש ְ
יך הָ אוֹ ר לִּ ְמקוֹ מוֹ ת ג ִַּסים וְ כו'
ִכי עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ר־כ ְך לְ ז ְַככָ ן ,עַ ד
ָ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְתעַ בו הַ ֵכלִּ ים וִּ יכוֹ לִּ ים ַאחַ

ש ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ְתהַ וו ֵכלִּ ים
ש ִּי ְתהַ ֵפ ְך הַ כֹל לְ טוֹ בָ ה ֶ
ֶ
שלֹא הָ יו יְ כוֹ לִּ ים לְ ַק ֵבל ִּמק ֶֹדם
נִּ ְפלָ ִּאים לְ ַק ֵבל הָ אוֹ ר חָ ָדש ֶ
י־אם עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
שר לְ ִּה ְתהַ ווֹ ת הַ ֵכלִּ ים ִּכ ִּ
ִּכי לֹא הָ יָה ֶא ְפ ָ
ידה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה ,עֲווֹ נוֹ ת נִּ ְתהַ ְפ ִּכין
שזֶהו ְב ִּחינַת יְ ִּר ָ
ֶ
ש ָכל זֶה הוא
לִּ זְכֻ יוֹ תִּ ,ה ְת ַרחֲ קות ַת ְכלִּ ית ִּה ְת ָק ְרבותֶ .
ית ָתם
ש ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי ִּמ ָ
יתת הַ ְמלָ ִּכים ֶ
ְב ִּחינַת ִּתקון ִּמ ַ
ש ְך 'אוֹ ר מָ "ה הֶ חָ ָדש' הַ גָדוֹ ל ְביוֹ ֵתר ַכמובָ ן
ו ְש ִּב ָיר ָתם נִּ ְמ ָ
ַב ְכ ָת ִּבים .אֲ בָ ל ָכל זֶה לָ או ָכל ָא ָדם זוֹ כֶ ה ִּכי ִּאם ְבכֹחַ
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אצ

שהֵ ם יְ כוֹ לִּ ים
שיוֹ ְד ִּעים סוֹ ד זֶה לְ עָ ְמקוֹ ֶ ,
יקים הַ ְגדוֹ לִּ ים ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
לְ עוֹ ֵרר ְבנֵי ָא ָדם לִּ ְתשובָ ה ולְ חַ זֵק ֶאת ָכל ֶאחָ ד ולְ הַ עֲלוֹ ת
ָכל ִּמינֵי ִּה ְתעוֹ ְררות ְבעָ לְ מָ א ָכל נְ קֻ ָדה ונְ קֻ ָדה טוֹ בָ ה
ש ִּי ְת ַת ֵקן ָכל ֶאחָ ד
ולְ ַת ֵקן עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֵכלִּ ים נִּ ְפלָ ִּאים ְבאֹפֶ ן ֶ
ְבי ֶֶתר ְש ֵאת.
שיוכַ ל לַ ֲעסֹק
יכין לְ חַ ֵפש ְמאֹד ַאחַ ר צַ ִּדיק ָכזֶה ֶ
עַ ל־ ֵּכן ְצ ִּר ִּ
שה ְבעַ ְצמָ ה ִּהיא טוֹ בָ ה ְגדוֹ לָ ה
ְב ִּתקונוֹ  ,וְ הַ ִּחפוש וְ הַ ַב ָק ָ
יקים
ש ִּקלְ ֵקלִּ .כי הַ ַצ ִּד ִּ
ְמאֹד לָ נֶצַ ח אֲ ִּפלו ִּאם ִּקלְ ֵקל ְכמוֹ ֶ
שזָכו עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא
הַ ְגדוֹ לִּ ים זָכו לְ מַ ה ֶ
ֶ
ש ָלהֶ ם ְב ַת ְכלִּ ית ַת ְכלִּ ית הַ ְשלֵ מות .וְ עַ ל־ ֵכן עָ שו ֵכלִּ ים
ש ְיכוֹ לִּ ים לְ ַת ֵקן ָכל הַ ִּקלְ קולִּ ים
נִּ ְפלָ ִּאים וְ נוֹ ָר ִּאים ְמאֹד ֶ
יכין עַ ל־
ל־פי־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
ש ָבעוֹ לָ ם ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןַ ,רק ַאף־עַ ִּ
ֶ
של הָ ָא ָדם ְבעַ ְצמוֹ ִּ ,כי
ָכל־ ָפנִּ ים ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות ְבעָ לְ מָ א ֶ
שר לְ ַת ְקנוֹ ָכ ָראוי .וְ יִּ זָהֵ ר
ְבלִּ י שום ִּה ְתעוֹ ְררות ְכלָ ל ִּאי ֶא ְפ ָ
שלוֹ ם ,עַ ל
שלֹא יִּ ְהיֶה לֵ ץ וְ חוֹ לֵ ק חַ ס וְ ָ
ְבנ ְַפשוֹ עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ֶ
הַ ַצ ִּדיק הָ עוֹ סֵ ק ְב ִּתקונוֹ  .וְ זֶה ְב ִּחינַת מַ עֲלַ ת הַ ְתשובָ ה
ש ְבמָ קוֹ ם
ש ִּה ְפלִּ יגו ָבה ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ְמאֹד; " ֶ
ֶ
ש ַבעֲלֵ י ְתשובָ ה עוֹ ְמ ִּדים" וְ כו' .וְ כֵ ן ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם
ֶ
ש ַמגַעַ ת עַ ד ִּכ ֵסא הַ ָכבוֹ ד'ִּ .כי ַדיְ ָקא מֵ חֲ מַ ת
לִּ ְב ָרכָ הֶ ' :
ַבר ְבכֹחַ
ֻש ִּמים ָכ ֵאלֶ ה וְ ִּה ְתג ֵ
שי ַָרד לִּ ְמקוֹ מוֹ ת נְ מוֹ ִּכים ו ְמג ָ
ֶ
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ֲשים ֵכלִּ ים
שם עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא ַנע ִּ
הַ ַצ ִּדיק לַ עֲלוֹ ת ִּמ ָ
יקים ְגמו ִּרים
ש ֵאין צַ ִּד ִּ
נִּ ְפלָ ִּאים לְ ַק ֵבל הָ אוֹ ר הַ ִּנ ְפלָ א ,מַ ה ֶ
ש ֵאין לָ הֶ ם ֵכלִּ ים ָכ ֵאלו.
יְ כוֹ לִּ ים לְ ַק ֵבל אוֹ ר ָכזֶה מֵ חֲ מַ ת ֶ
יקים הַ ְגדוֹ לִּ ים
שר לִּ זְכוֹ ת ִּכי ִּאם ְבכֹחַ הַ ַצ ִּד ִּ
וְ כָ ל זֶה ִּאי ֶא ְפ ָ
של ְתשובָ ה
שהֵ ם עִּ ַקר הַ ַבעֲלֵ י ְתשובָ ה ִּכי הֵ ם הַ ְבעָ לִּ ים ֶ
ֶ
שחָ ס עַ ל חַ יָיו וְ רוֹ צֶ ה לָ שוב ִּב ְתשובָ ה ,צָ ִּר ְ
יך לְ ַק ֵבל
וְ כָ ל ִּמי ֶ
שלֹא טָ עֲמו טַ עַ ם חֵ ְטא מֵ עוֹ לָ ם
ל־פי ֶ
מֵ הֶ םִּ .כי הֵ ם ַאף־עַ ִּ
שג ָָתם
ל־פי־כֵ ן הֵ ם עוֹ ִּשים ְתשובָ ה ְבכָ ל ַפעַ ם עַ ל הַ ָ
ַאף־עַ ִּ
הָ ִּראשוֹ נָה ,וְ גַם הֵ ם יוֹ ְר ִּדים לִּ ְמקוֹ מוֹ ת נְ מוֹ ִּכים ְמאֹד ְבכַ ָונָה
חז ָ
שם ולְ הַ ֲ
ִּב ְש ִּביל לְ הַ עֲלוֹ ת הַ ְנפָ שוֹ ת ִּמ ָ
ִּירם ִּב ְתשובָ ה,
שזֶה ְב ִּחינַת' :וַאֲ נִּ י י ַָדי ְמל ְֻכלָ כוֹ ת ְב ָדם ו ִּב ְש ִּפיר וְ כו' ְכ ֵדי
ֶ
יקים יֵש ִּת ְק ָוה לְ כָ ל ִּמי
לְ טָ הֵ ר' וְ כו' .ו ְבכֹחַ ֵאלו הַ ַצ ִּד ִּ
ש ִּי ְהיו
ידתוֹ לַ עֲלִּ יָה ְגדוֹ לָ ה וְ ֶ
ש ַיעֲלֶ ה מֵ עֹמֶ ק יְ ִּר ָ
שיֹאחֵ ז ָבהֶ ם ֶ
ֶ
ֲשים עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא ֵכלִּ ים נִּ ְפלָ ִּאים לְ ַק ֵבל אוֹ ר הָ ֵאין
ַנע ִּ
ְ
ש ִּי ְשמַ ע לְ ִּד ְב ֵריהֶ ם וְ יֵלֵ ך ְב ַד ְרכֵ יהֶ ם
סוֹ ף ָכ ָראויַ .רק הָ ִּע ָקר ֶ
מֵ עַ ָתה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים וִּ יסַ ֵלק חָ ְכמָ תוֹ ְכ ִּאלו ֵאין לוֹ שום
שכֶ ל ַרק יְ בַ ֵטל ַדעְ תוֹ לְ ג ְַמ ֵרי נֶגְ ָדם וְ ָאז יִּ ז ְֶכה ְבו ַַדאי
ֵ
לְ ַאח ֲִּרית טוֹ ב ַכ ַנ"ל:

שם הֲלָ כָ ה ז' אוֹ ת ל"ב נ"ב)
( ָ
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גצ

לא
ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הַ ,ב ִּמ ְד ָרש עַ ל ָפסוק" :וַאֲ נִּ י
ית ָך" וְ כו' הַ ִּנ ְסמָ ְך ַאחַ ר ָפסוקְ " :ת ַא ֵבד
ְברֹב חַ ְס ְד ָך ָאבֹא בֵ ֶ
שזֶה ָאמַ ר ָדוִּ ד עַ ל דוֹ ֵאג וַאֲ ִּחיתֹפֶ ל
דוֹ ְב ֵרי כָ זָב" וְ כו'ֶ ,
שר עָ שו ֵכן
וְ הַ חוֹ לְ ִּקים עָ לָ יו .עַ ל זֶה ִּסיֵם" :וַאֲ נִּ י ַכאֲ ֶ
ְ
ית ָך" וְ כו' ,וְ כֵ ן צָ ִּריך ָכל
יתי"ַ .א ְך " ְברֹב חַ ְס ֶד ָך ָאבֹא בֵ ֶ
עָ ִּש ִּ
שיוֹ ֵדעַ ְבנ ְַפשוֹ ֶבאֱ מֶ ת ְכ ֵאב
ָא ָדם לוֹ מַ ר עַ ל נ ְַפשוֹ ִּב ְפ ָרט ְכ ֶ
עֲווֹ נוֹ ָתיו ,אֲ זַי צָ ִּר ְ
יך לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ולְ חַ זֵק נ ְַפשוֹ ְמאֹד
שזָכָ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
שה ִּעמוֹ הַ ֵ
שעָ ָ
ְבהַ ֲחסָ ִּדים ֶ

ש ֵאינוֹ חוֹ לֵ ק עָ לָ יו וְ זוֹ כֶ ה
לְ צַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת וְ עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ֶ
שה וְ הַ ֵבית הַ ִּמ ְד ָרש הַ ָקדוֹ ש
לְ ִּה ָכלֵ ל ְבתוֹ ְך הַ יְ ִּשיבָ ה הַ ְקדוֹ ָ
של הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ,וְ לוֹ מַ ר לְ נ ְַפשוֹ
של הַ ִּקבוץ הַ ָקדוֹ ש ֶ
ֶ
יתי גַם אֲ נִּ יַ ,אךְ
שר עָ שו הַ חוֹ לְ ִּקים ֵכן עָ ִּש ִּ
וַאֲ נִּ י ַכאֲ ֶ
ָ
ָ
יתך' הַ יְ נו
שגָמַ לְ ָת עָ לַ י ' ָאבֹא בֵ ֶ
ל־פי־כֵ ן ְברֹב חַ ְס ְדך ֶ
ַאף־עַ ִּ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה ָכל ִּת ְקווֹ ַתי לָ נֶצַ ח.
לְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש הַ ַנ"ל ֶ
של ַתלְ ִּמ ִּידים ִּעם ַר ִּבי
ִּכי ֶבאֱ מֶ ת נִּ ְמצָ א ְבכָ ל דוֹ ר יְ ִּשיבָ ה ֶ
שי תוֹ ָרה
ש ָלהֶ ם ְב ִּחדו ֵ
שעוֹ ְס ִּקין ְבבֵ ית־הַ ִּמ ְד ָרש ֶ
אֱ מֶ ת ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָכל הַ ְנפָ שוֹ ת
ש ְיכוֹ לִּ ין לְ ָק ֵרב לְ הַ ֵ
אֲ ִּמ ִּת ִּייםֶ ,
שה.
שה לְ ָת ְפסָ ם ולְ ָק ְרבָ ם ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ש ָק ֶ
הָ ְרחוֹ קוֹ ת ְמאֹד עַ ד ֶ
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ֵיהנֹם ו ִּב ְשאוֹ ל
שנ ְָפלו לְ עֵ מֶ ק הַ ָבכָ א ְבעֹמֶ ק הַ ג ִּ
וְ יֵש ֶ
ֲשיהֶ ם הָ ָרעִּ ים ,וְ הָ עִּ ָקר עַ ל־יְ ֵדי ִּרבוי
ַת ְח ִּתיוֹ ת עַ ל־יְ ֵדי מַ ע ֵ
שזֶה
ש ָלהֶ ם ִּב ְפ ָרט ְב ַתאֲ וַת נִּ אוף ֶ
שבוֹ ת ָרעוֹ ת ֶ
זֻהֲמַ ת הַ ַמחֲ ָ
שיֵש יֵצֶ ר הָ ָרע
עִּ ַקר הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ַכ ְמב ָֹאר ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש .עַ ד ֶ
שפוֹ גֵעַ
שהוא מָ אוס ו ְמזֹהָ ם ְמאֹד ו ִּמי ֶ
שהוא ְמנ ָֻול מַ ָמש ֶ
ֶ
שה לוֹ לְ ִּהנָצֵ ל ִּמ ֶמנוִּ ,כי
שלוֹ ם ,אֲ זַי ָק ֶ
בוֹ הַ ְמנ ָֻול הַ זֶה חַ ס וְ ָ
חֲרי הָ ָא ָדם הָ רוֹ צֶ ה
הוא ְמנ ָֻול ו ְמזֹהָ ם ְמאֹד וְ כָ רו ְך ְמאֹד ַא ֵ
לְ ָת ְפסוֹ ִּב ְמצו ָדתוֹ ופוֹ גֵעַ ְבהָ ָא ָדם ְבכָ ל עֵ ת וְ הוא עִּ ַקר
ש ָאנו ִּמ ְת ַפ ְללִּ ים ְבכָ ל יוֹ ם לְ ִּהנָצֵ ל ִּמ ֶמנו .וְ עַ ל זֶה
הַ ֶפגַע ַרע ֶ
ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הִּ ' :אם ָפגַע ְב ָך ְמנ ָֻול זֶה -

שי ְַמ ִּש ְ
יך
מָ ְשכֵ הו לְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש'ִּ ,כי זֶה עִּ ַקר הַ ִּתקון ֶ
ש ְבתוֹ לְ תוֹ ְך הַ ֵבית הַ ִּמ ְד ָרש הַ ָקדוֹ ש הַ ַנ"ל,
מַ ֲח ַ
שהוא ִּב ְכלַ ל
ש ַיז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ ֶ
ֶ
הַ ִּקבוץ הַ ַנ"ל עַ ל־יְ ֵדי־זֶה; ' ִּאם ֶאבֶ ן הוא נִּ מוֹ חַ ' וְ כו'ִּ ,כי

שיָכוֹ ל
ִּמ ֵבית הַ ִּמ ְד ָרש הַ ַנ"ל יוֹ צֵ א מַ ְעיָן ָקדוֹ ש וְ טָ הוֹ ר ָכזֶה ֶ
לְ טַ הֵ ר ָכל הַ ְנפָ שוֹ ת הַ יְ רודוֹ ת ְמאֹד עַ ל־יְ ֵדי הָ עֵ צוֹ ת עֲמֻ קוֹ ת
ו ְקדוֹ שוֹ ת הַ נוֹ ְב ִּעים ִּמ ֶמנו ולְ הַ עֲלוֹ ָתם מֵ עֵ מֶ ק הַ ָבכָ א
שם יִּ ְת ָב ַר ְך.
ֲשיבָ ם לְ הַ ֵ
וְ לַ ה ִּ
שזוֹ כֶ ה לְ ִּה ָכלֵ ל ְבתוֹ ְך הַ ֵבית הַ ִּמ ְד ָרש הַ זֶה,
וְ עַ ל־ ֵכן ִּמי ֶ
צָ ִּר ְ
ידעִּ ,כי ָכל נְ קֻ ָדה
יך לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְמאֹד ולְ הַ אֲ ִּמין וְ לֵ ַ
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הצ

שהוא ִּמ ְתעוֹ ֵרר ְבכָ ל
שה ֶ
טוֹ בָ ה וְ כָ ל ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות ִּד ְק ֻד ָ
ְ
שבוֹ ת ָרעוֹ ת ולְ הַ ְמ ִּשיך עַ ל עַ ְצמוֹ
עֵ ת לְ נ ֵַתק ֶאת עַ ְצמוֹ ִּמ ַמחֲ ָ
שהוא חוֹ ֵתר ְבכָ ל יְ כָ לְ תוֹ
שבוֹ ת ְקדוֹ שוֹ ת .וְ כָ ל מַ ה ֶ
מַ חֲ ָ
ֲשה עִּ מוֹ מַ ה
ש ֵבינוֹ לְ בֵ ינוֹ ַנע ָ
ל־פי ֶ
לַ עֲשוֹ ת ֵאיזֶה טוֹ ב ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן שום
ֲשה ו ְכבָ ר הָ יָה ֵכן אֲ לָ ִּפים ְפעָ ִּמים ַאף־עַ ִּ
ש ַנע ָ
ֶ
שהוא הָ רֹאש
נְ קֻ ָדה טוֹ ב ֵאינוֹ נֶאֱ בָ דִּ .כי הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶ
יְ ִּשיבָ ה ,רֹאש הַ ֵבית הַ ִּמ ְד ָרש הַ ָקדוֹ ש מֵ ִּרים ו ְמ ַק ֵבץ
שה ובוֹ נֶה מֵ הֶ ם ִּבנְ יָנִּ ים
ו ְמ ַא ֵסף הַ כֹל לְ תוֹ ְך ֵבית הַ ְק ֻד ָ
ש ַמעֲלֶ ה ְב ִּחינַת ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא
נִּ ְפלָ ִּאים עַ ל־יְ ֵדי ֶ
שזֶה עִּ ַקר ִּתקון ָכל
ִּמ ְמקוֹ מוֹ ת נְ מוֹ ִּכים ָכ ֵאלֶ ה ַדיְ ָקא ֶ
של הָ ָא ָדם הַ ַבעַ ל
הָ עוֹ לָ מוֹ ת הַ ָתלוי ְב ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ֶ
שהַ ַד ְרגָא נָמו ְך יוֹ ֵתר אֲ זַי י ָָקר
ְב ִּח ָירה ַדיְ ָקא וְ כָ ל מַ ה ֶ
שה,
שם ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות ִּד ְק ֻד ָ
שעוֹ לֶ ה ִּמ ָ
וְ חָ שוב ְביוֹ ֵתר ְכ ֶ
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה

בוֹ נִּ ין

הַ ַצ ִּדיקֵ י

אֱ מֶ ת

הַ ְב ִּחינָה

ִּמ ְש ָכן

שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ָבנֶה ֶבאֱ מֶ ת
ובֵ ית־הַ ִּמ ְק ָדש ְבכָ ל דוֹ ר עַ ד ֶ
ש ִּי ְת ַקיֵם לָ עַ ד
ו ִּב ְשלֵ מות גָמור הַ ַביִּ ת הָ ַאחֲרוֹ ן ֶ
שם ס"ה ,ס"ו ,ס"ז ,ס"ח ,ס"ט ,פ"ב ,פ"ג ,פ"ז)
( ָ

לב
שהוא
ש ָפגַע ַב ָמקוֹ ם הַ הוא ֶ
שלוֹ םְ ,כ ֶ
ַי ֲעקֹב ָא ִּבינו ,עָ לָ יו הַ ָ
שם לְ הַ ִּשיג ִּב ְשלֵ מות ִּענְ יַן עֹצֶ ם
ְמקוֹ ם הַ ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש זָכָ ה ָ

וצ
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שהוא וְ ֵא ְ
יך
נִּ ְפלְ אוֹ ת ומַ עֲלַ ת הָ ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ָכל ֶ
ש ְך ִּמ ְלמַ עְ לָ ה הֶ ָא ָרה ְגדוֹ לָ ה
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא נִּ ְמ ָ
ֶ
ִּמ ְב ִּחינַת

ִּא ְתעָ רו ָתא

ִּדלְ עֵ ָלא,

וְ ֵא ְ
יך

שהָ ִּא ְתעָ רו ָתא
ֶ

שזֶה ְב ִּחינַת
ִּדלְ ַת ָתא וְ הָ ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ עֵ ָלא נִּ ְכלָ לִּ ין יַחַ ד ֶ
ֲשין עַ ל־יְ ֵדי עֲבוֹ דוֹ ת יִּ ְש ָר ֵאל.
ש ַנע ִּ
ְכלָ לִּ יות ָכל הַ ִּיחו ִּדיםֶ ,
וְ ִּע ַקר

הַ ִּתקונִּ ים

וְ יִּ חו ִּדים

ֵאלו

ֲשין
ַנע ִּ

ִּב ְשלֵ מות

ְבבֵ ית־הַ ִּמ ְק ָדש ַכ ְמב ָֹאר ָכל זֶה ִּב ְפנִּ ים הֵ יטֵ ב ,וְ ָאז" :ו ִַּי ַקץ
ִּמ ְשנָתוֹ וַיֹאמֶ ר ָאכֵ ן יֵש ה' ַב ָמקוֹ ם הַ זֶה וְ ָאנ ִֹּכי לֹא י ַָדעְ ִּתי".
ובָ זֶה ִּת ֵקן לְ הַ ְכנִּ יס ְבלֵ ב ָכל הַ ְנפָ שוֹ ת לְ דוֹ רוֹ ת עַ ד הַ יוֹ ם
ש ִּב ְמקוֹ מָ ם
שסוֹ ְב ִּרים ֶ
שאֲ ִּפלו הַ ְנפָ שוֹ ת הַ ְנפולִּ ין ְמאֹד ֶ
הַ זֶה ֶ
ש ָכל ְב ִּחינַת
שלוֹ ם ,וְ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך חַ ס וְ ָ
שם הַ ֵ
ֵאין נִּ ְמצָ א ָ
ֱשב לִּ ְכלום ,י ְֵדעו הֵ ם
ש ָלהֶ ם ֵאינוֹ ֶנח ָ
שה ֶ
ִּה ְתעוֹ ְררות ִּד ְק ֻד ָ
שם
שגַם ִּב ְמקוֹ מָ ם יֵש הַ ֵ
גַם ֵכן וְ יַאֲ ִּמינו ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ֶ
שם ַב ָמקוֹ ם
ש ָבעוֹ לָ םִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת יֵש הַ ֵ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל מָ קוֹ ם ֶ
ש ֵאינוֹ יוֹ ֵדעַ
הַ זֶה גַם ֵכן ִּכי " ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ "ַ ,רק ֶ
ִּמג ֶֹדל הַ הַ עֲלָ מָ ה ִּב ְב ִּחינַת" :וְ ָאנ ִֹּכי לֹא י ָָדעְ ִּתי" ,אֲ בָ ל ִּאם
יִּ ְתעוֹ ֵרר ְב ֵאיזֶה ְב ִּחינַת ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא יִּ ְז ֶכה לְ מוֹ ְצאוֹ .
שי ָכל
ש ְר ֵ
שם ָ
ש ָ
שת הַ ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש ֶ
וְ הָ עִּ ָקר ְבכֹחַ ְק ֻד ַ
הַ ְנפָ שוֹ ת ובוֹ ָתלוי ִּתקון ָכל הַ ְנפָ שוֹ ת וְ כָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת,
יקי אֱ מֶ ת הָ עוֹ ְס ִּקים ְבכָ ל דוֹ ר ְב ִּבנְ יָנוֹ
שת הַ ַצ ִּד ֵ
ו ְבכֹחַ ְק ֻד ַ
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ש ְך ְב ִּחינַת ִּה ְתעוֹ ְררות הַ ְתשובָ ה לְ כָ ל יִּ ְש ָר ֵאל.
שם נִּ ְמ ָ
ו ִּמ ָ
יכין ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות ִּמ ְלמַ ָטה גַם
ל־פי־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
ַא ְך ַאף־עַ ִּ
ֵכן:

שם פ"ד פ"ה)
( ָ

לג
' ָכל הַ הַ ְתחָ לוֹ ת ָקשוֹ ת' ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה,
שר לְ ִּה ְתעוֹ ֵרר ֶבאֱ מֶ ת
ִּב ְפ ָרט ְבעִּ נְ יַן הַ ְתשובָ הִּ .כי ִּאי ֶא ְפ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ִּי ְתנוֹ צֵ ץ לוֹ אוֹ ר הַ ֵ
לִּ ְתשובָ הִּ ,כי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי ֶ
שר לְ הַ ז ְִּריחַ לוֹ מֵ אוֹ רוֹ
ש ִּי ְתעוֹ ֵרר לָ שובַ .א ְך ִּאי ֶא ְפ ָ
ְכ ֵדי ֶ

שיָשוב ִּב ְתשובָ ה ִּכי" :כָ ל זָר לֹא יֹאכַ ל
יִּ ְת ָב ַר ְך ִּכי ִּאם ְכ ֶ
שם
שהַ ֵ
ק ֶֹדש" ,וְ ִּאם ֵכן מֵ הֵ יכָ ן הַ הַ ְתחָ לָ ה .וְ לִּ ְפעָ ִּמים ְכ ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְמ ַרחֵ ם עָ לָ יו ומַ ז ְִּריחַ לוֹ אוֹ רוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך לְ תוֹ ְך עֹמֶ ק
שלוֹ ונְ ִּפילָ תוֹ הַ ְגדוֹ לָ ה ְכ ֵדי לְ עוֹ ְררוֹ ִּב ְתשובָ ה,
הַ חַ ְשכות ֶ
ַא ְך הוא ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ַק ֵבל הָ אוֹ ר הַ זֶה ִּכי לְ ִּפי עֹצֶ ם ְש ִּב ָירתוֹ
ֲשיו הָ ָרעִּ ים הַ כֹל הוא ֶא ְצלוֹ
לְ ִּש ְב ֵרי ְשבָ ִּרים עַ ל־יְ ֵדי מַ ע ָ
ש ִּל ְפעָ ִּמים ִּמ ְתעוֹ ֵרר הָ ָא ָדם
ְב ִּחינַת ִּרבוי אוֹ ר ,ו ִּמזֶה ָבא ֶ
ְ
ר־כך נוֹ פֵ ל ִּמזֶה וְ כֵ ן ִּמז ְַד ֵמן
ָ
ִּב ְתשובָ ה עַ ל ֵאיזֶה זְמַ ן וְ ַאחַ
שלֹא ִּת ֵקן ע ֲַדיִּ ן ֶאת ֵכלָ יו
ַכ ָמה ְפעָ ִּמים .וְ כָ ל זֶה מֵ חֲ מַ ת ֶ
שיוכַ ל לְ ַק ֵבל הַ ִּה ְתעוֹ ְררות ָכ ָראוי וְ זֶה ִּב ְפ ָרט.
ֶ

חצ
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שזֶה ְב ִּחינַת ָכל
ַם־כן ְב ִּחינָה זוֹ ֶ
ַא ְך ִּב ְכלַ ל יִּ ְש ָר ֵאל יֵש ג ֵ
הַ ָגלֻיוֹ ת וְ הַ ְגאֻ לוֹ ת וְ חָ זְרו וְ גָלו וְ כֵ ן ַכ ָמה ְפעָ ִּמיםַ .א ְך
שם רוֹ מֵ מָ ה" ולְ עוֹ לָ ם יָדוֹ עַ ל
ל־פי־כֵ ן" :יְ ִּמין הַ ֵ
ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן ִּמ ָכל ְב ִּחינַת ְגאֻ ָלה ו ִּמ ָכל
הָ עֶ לְ יוֹ נָהִּ ,כי ַאף־עַ ִּ
שהָ יו יִּ ְש ָר ֵאל ְב ֶא ֶרץ יִּ ְש ָר ֵאל ַנעֲשו ִּתקונִּ ים נִּ ְפלָ ִּאים
ַפעַ ם ֶ
ְ
ר־כך נִּ ְתג ֶָרה הַ ַבעַ ל ָדבָ ר וְ חָ זְרו
ָ
ש ַאחַ
ל־פי ֶ
הַ ְר ֵבה .וְ ַאף־עַ ִּ
וְ ִּקלְ ְקלו,

ל־פי־כֵ ן
ַאף־עַ ִּ

נִּ ְשאֲ רו

ְר ִּשימוֹ ת

הַ ְר ֵבה

מֵ הַ ִּתקונִּ ים הַ ַנ"ל עַ ד ֶ
ש ְבהַ כֹחַ הַ זֶה ָאנו חַ ִּיים ַבגָלות וְ יֵש
לָ נו כֹחַ לְ ַק ֵבל ֵאיזֶה ִּה ְתנוֹ ְצצות ִּמ ִּידיעַ ת אֱ לֹקותוֹ יִּ ְת ָב ַרךְ
שה .ו ְכמוֹ ־כֵ ן מַ ָמש הוא ְבכָ ל זְמַ ן ו ְבכָ ל
וֶאֱ מונָתוֹ הַ ְקדוֹ ָ
ש ַמ ְת ִּחיל ְפעָ ִּמים ֵאין ִּמ ְס ָפר
ל־פי ֶ
ש ַאף־עַ ִּ
ָא ָדם ִּב ְפ ָרט ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך וְ נוֹ פֵ ל ִּמזֶה ְבכָ ל ַפעַ ם אֲ ִּפלו ִּאם
ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שנוֹ פֵ ל חַ ס
הַ ְנ ִּפילָ ה ְגדוֹ לָ ה ְמאֹד ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ל־פי־כֵ ן ָכל
שלוֹ ם ,לַ עֲבֵ רוֹ ת מַ ָמש ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןַ ,אף־עַ ִּ
וְ ָ
ש ִּה ְת ִּחיל ֵאיזֶה הַ ְתחָ לָ ה טוֹ בָ ה ְבכָ ל ַפעַ ם ֵאינוֹ נֶאֱ בָ ד
מַ ה ֶ
לְ עוֹ לָ ם.
ִכי

ל־פי
ַאף־עַ ִּ

ש ִּב ְשעַ ת
ֶ

הַ ְנ ִּפילָ ה

נִּ ְת ַקלְ ֵקל

הַ כֹל

ל־פי־כֵ ן נִּ ְש ָאר ְר ִּשימָ ה טוֹ בָ ה ִּמ ָכל עֲבוֹ ָדה ַועֲבוֹ ָדה
ַאף־עַ ִּ
ו ִּמ ָכל הַ ְתחָ לָ ה וְ הַ ְתחָ לָ ה .וְ ֵאלו הָ ְר ִּשימוֹ ת הֵ ם ִּתקונִּ ים
שה
נִּ ְפלָ ִּאים וְ הֵ ם נִּ ְצ ָר ִּכים ומֻ ְכ ָר ִּחים ְמאֹד ֶאל ִּבנְ יַן הַ ְק ֻד ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

לג

נפֶ ש

טצ

ש ָיבֹא מָ ִּשיחַ
שו ֶ
יכים עַ ְכ ָ
יכין לְ הָ ִּקיםִּ .כי אֲ נ ְַחנו ְצ ִּר ִּ
ש ְצ ִּר ִּ
ֶ
שה
יכין לְ הָ ִּקים ִּבנְ יַן הַ ְק ֻד ָ
ִּצ ְדקֵ נו וְ יִּ גְ ָאלֵ נו ְגאֻ ַלת עוֹ לָ ם ו ְצ ִּר ִּ
יכין
שלֹא יֵהָ ֵרס לְ עוֹ לָ ם ,ו ְצ ִּר ִּ
שלֵ ם ְב ֶד ֶר ְך נִּ ְפלָ א ֶ
ִּבנְ יָן ָ
שנִּ ית וְ לֹא
שה ֵ
לֶ אֱ סֹף ָכל נִּ ְדחֵ י יִּ ְש ָר ֵאל ולְ ַק ְבצָ ם יַחַ ד ִּב ְק ֻד ָ
שמָ ה נִּ ָדח ַבחוץִּ ,כי הוא יִּ ְת ָב ַרךְ
ש ֵאר שום נִּ יצוֹ ץ ונְ ָ
יִּ ָ
שבוֹ ת ְב ַרחֲמָ יו לְ בַ ל יִּ ַדח ִּמ ֶמנו נִּ ָדח .וְ עַ ל־ ֵכן
שב מַ חֲ ָ
חוֹ ֵ
יכין לָ זֶה
יכין לְ ִּבנְ יָן זֶה ֵכלִּ ים ַר ִּבים לְ ֵאין ִּמ ְס ָפר ו ְצ ִּר ִּ
ְצ ִּר ִּ
ש ֶאחָ ד
ְכלֵ י אֻ ָמנות הַ ְר ֵבה ְבלִּ י ִּשעור .עַ ל־ ֵכן ָכל מַ ה ֶ
ש ִּב ְק ֻד ָ
שה עַ ְכ ָ
ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל עוֹ ֶ
שה הֵ ן לִּ מוד
שו ֵאיזֶה ָדבָ ר ֶ
הַ תוֹ ָרה ו ְת ִּפ ָלה ו ְצ ָד ָקה ו ְש ָאר ִּמ ְצווֹ ת  -הַ כֹל הוא י ָָקר
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ הוא נִּ ְצ ָר ְך ְמאֹד לְ הַ ַצ ִּדיק
ְמאֹד ְבעֵ ינֵי הַ ֵ
שמוֹ ת וְ ִּתקון ָכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת
הָ אֱ מֶ ת הָ עוֹ סֵ ק ְב ִּתקון ָכל הַ ְנ ָ
ל־פי
שהוא עוֹ סֵ ק לִּ ְבנוֹ ת .וְ עַ ל־ ֵכן ַאף־עַ ִּ
שה ֶ
ולְ ִּבנְ יַן הַ ְק ֻד ָ
שה אוֹ עָ סַ ק ְכבָ ר ְקצָ ת
ש ִּב ְק ֻד ָ
שה הַ ָדבָ ר ֶ
שעָ ָ
שזֶה הָ ָא ָדם ֶ
ֶ
ר־כ ְך ,אֲ ִּפלו ִּאם
ָ
שם י ִָּמים אוֹ ָשנִּ ים וְ נָפַ ל ַאחַ
ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
נְ ִּפילָ תוֹ ְגדוֹ לָ ה ְמאֹד ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,וַאֲ ִּפלו ִּאם חָ זַר
שם וְ חָ זַר וְ נָפַ ל וְ כֵ ן הָ יָה ַכ ָמה ְפעָ ִּמים
וְ נִּ ְתעוֹ ֵרר לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ֵאין ִּמ ְס ָפר יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ל־פי־כֵ ן ֵת ַדע וְ ַתאֲ ִּמין
ש ִּי ְהיֶהַ ,אף־עַ ִּ
יך ֶ
ש ֵאין שום ָדבָ ר וְ לֹא שום עֲבוֹ ָדה ַק ָלה
ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ הֶ ,
שבָ ה טוֹ בָ ה
ח ָ
נֶאֱ בָ ד לְ עוֹ לָ ם ,וַאֲ ִּפלו ִּה ְתעוֹ ְררות ְבעָ לְ מָ א ומַ ֲ

ק
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ֵאינוֹ נֶאֱ בָ ד לְ עוֹ לָ ם וְ כַ מובָ א ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש' ,לֵ ית ְרעו ָתא
ש ִּנ ְתעוֹ ֵרר ְב ֵאיזֶה ִּה ְתעוֹ ְררות
טָ בָ א ְד ִּא ְת ָא ִּביד'ִּ ,כי ֵתכֶ ף ְכ ֶ
שה ,אֲ זַי
שה ֵאיזֶה ע ְֻב ָדא ִּד ְק ֻד ָ
שעוֹ ֶ
ש ֵכן ְכ ֶ
ְבעָ לְ מָ א ו ִּמ ָכל ֶ
ש ְבכָ ל דוֹ ר הָ עוֹ סֵ ק
ֵתכֶ ף חוֹ טֵ ף אוֹ תוֹ הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶ
ש ַמ ְכנִּ יס,
ְב ִּתקון נ ְַפשוֹ ת יִּ ְש ָר ֵאל ומַ ְכנִּ יס אוֹ תוֹ לְ מָ קוֹ ם ֶ
שהוא עוֹ סֵ ק לִּ ְבנוֹ ת לְ הַ ְכנִּ יס
לְ צ ֶֹר ְך הַ ִּבנְ יָן הַ ִּנ ְפלָ א וְ הַ נוֹ ָרא ֶ
ש ֵאר ֶאחָ ד מֵ הֶ ם ַבחוץ.
ש ָבעוֹ לָ ם וְ לֹא יִּ ָ
שם ָכל הַ ִּנ ָד ִּחים ֶ
לְ ָ
שה אֲ ִּפלו ַרק
ש ְמ ָק ֵרב הָ ָא ָדם ֶאת עַ ְצמוֹ ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ִכי ְכ ֶ
שכֵ ן ֶ
ִּב ְב ִּחינַת ְשכֵ נות ְכמוֹ ָ
ש ָדר ֵאצֶ ל ַבעַ ל־הַ ַביִּ ת ַרק לְ ִּפי
ל־פי־כֵ ן גַם עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ תוֹ ְס ִּפים הַ ָב ִּתים
שעָ ה ַאף־עַ ִּ
ָ
של הַ ְת ִּפ ָלה ְב ִּרבוי עָ צום ְבלִּ י ִּשעור וָעֵ ֶר ְך
הַ ְקדוֹ ִּשים ֶ
שעֲשו ִּעים ְגדוֹ לִּ ים לְ מַ עְ לָ ה ְבלִּ י
ֲשין עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַ
ו ִּמ ְס ָפר וְ ַנע ִּ
ְ
שלוֹ םְ ,כמוֹ
ר־כך נִּ ְת ַרחֵ ק חַ ס וְ ָ
ָ
ש ַאחַ
ל־פי ֶ
ִּשעור ַאף־עַ ִּ

ר־כ ְך ִּמ ֵבית הַ ַבעַ ל הַ ַביִּ ת וְ נִּ ְת ַרחֵ ק
ָ
שיוֹ צֵ א ַאחַ
שכֵ ן ֶ
הַ ָ

ָשים
שיֵש ִּת ְשעָ ה אֲ נ ִּ
של ְכ ֶ
שרוֹ ִּאין ְבחוש ,לְ מָ ָ
ִּמ ֶמנו .ו ְכמוֹ ֶ
ל־פי־כֵ ן ֵאין יְ כוֹ לִּ ין
יקים ְגדוֹ לִּ ים ַאף־עַ ִּ
אֲ ִּפלו ִּאם ֻכ ָלם צַ ִּד ִּ
ש ָבא
שה .ו ְכ ֶ
שה ָב ְרכו אוֹ ַק ִּדיש ו ְק ֻד ָ
ש ִּב ְק ֻד ָ
לוֹ מַ ר ָדבָ ר ֶ
ש ַב ְפחו ִּתים ִּמן הַ שוק
ֶא ְצלָ ם ָא ָדם ֶאחָ ד אֲ ִּפלו ָפחות ֶ
ֲש ָרה וְ נִּ גְ מָ ר עַ ל־יָדוֹ אֲ ִּמ ַירת הַ ָדבָ ר
ְמצָ ְר ִּפין אוֹ תוֹ לְ ִּמנְ יַן ע ָ
ש ֵתכֶ ף ו ִּמיָד חָ לַ ף הָ לַ ְך לוֹ וְ חָ זַר ֶאל
ל־פי ֶ
שהַ .אף־עַ ִּ
ש ִּב ְק ֻד ָ
ֶ
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אק

שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שעֲשועִּ ים ג ַָרם לְ הַ ֵ
ל־פי־כֵ ן ַכ ָמה ַ
הַ שוקַ ,אף־עַ ִּ
שם ַכ ָמה
שה נִּ גְ מַ ר עַ ל־יָדוֹ  .וְ כֵ ן אֲ ִּפלו ִּאם הָ יו ָ
ִּכי ָכל הַ ְק ֻד ָ
ש ִּנתוֹ סֵ ף אֲ לֵיהֶ ם
ל־פי־כֵ ן ָכל מַ ה ֶ
ִּמנְ יָנִּ ים ִּבלְ עָ דוֹ ַאף־עַ ִּ
שתוֹ ו ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
עוֹ ד נֶפֶ ש ַאחַ ת ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל נִּ תוֹ סֵ ף ְק ֻד ָ
יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ִּכי ְברֹב עָ ם הַ ְד ַרת מֶ לֶ ְךַ .א ְד ַר ָבאָ ,כל מַ ה
ֲשה
שה ַנע ֶ
ש ִּנתוֹ סֵ ף נֶפֶ ש ַאחַ ת ֶאל ִּקבוץ גָדוֹ ל ִּד ְק ֻד ָ
ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ִּתקונִּ ים נִּ ְפלָ ִּאים וְ נוֹ ָר ִּאים ְביוֹ ֵתר ַכ ְמב ָֹאר
ִּב ְפנִּ ים.
שה ֵאיזֶה ֻע ְב ָדא ְבעָ לְ מָ א
שהָ ָא ָדם עוֹ ֶ
ש ָכל מַ ה ֶ
נִּ ְמצָ א ֶ
ְ
ְ
ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַרך ַאף־עַ ִּ
ֲשה ִּעמוֹ מַ ה
ר־כך ַנע ֶ
ָ
ש ַאחַ
ל־פי ֶ
ל־פי־כֵ ן זֹאת הָ ע ְֻב ָדא ֵאינָה
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
ֲשה חַ ס וְ ָ
ש ַנע ֶ
ֶ
נֶאֱ בֶ ֶדת לְ עוֹ לָ ם ו ְכבָ ר נִּ ְצטָ ְרפָ ה ֶאל הַ ִּבנְ יָן הַ ִּנ ְפלָ א וְ ג ְָרמָ ה
שה וְ נִּ ְת ַרבו ַכ ָמה אֲ לָ ִּפים וְ ִּר ֵבי
ִּתקון גָדוֹ ל לְ ִּבנְ יַן הַ ְק ֻד ָ
ְרבָ בוֹ ת ָב ִּתים עַ ל־י ָָדה .וְ ִּאם יְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ָכל ַפעַ ם ָכל
יְ מֵ י חַ יָיו לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ַי ֲעבֹר ,אֲ זַי סוֹ ף ָכל סוֹ ף
אֲ ִּפלו ִּאם ַי ֲעבֹר עָ לָ יו מַ ה ֶ
שג ַָרם ְבכָ ל עֲבוֹ ָדה ו ְבכָ ל
יִּ ְת ַק ְבצו ָכל ֵאלו הַ ִּתקונִּ ים ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
הַ ְתחָ לָ ה וְ כֻ ָלם יִּ ְת ַק ְבצו לְ עֶ ז ְָרתוֹ לָ שוב לְ הַ ֵ
אשיתוֹ ִּמ ְצעָ ר ַ -אח ֲִּריתוֹ יִּ ְשגֶא ְמאֹד",
ֶבאֱ מֶ ת "וְ ' ִּאם ֵר ִּ

בק
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שה ִּכי ֵאין
ש ִּב ְק ֻד ָ
ש ָפעַ ל עַ ל־יְ ֵדי ָכל ע ְֻב ָדא ֶ
וַאֲ זַי יִּ ְר ֶאה מַ ה ֶ
שום ָדבָ ר נֶאֱ בָ ד לְ עוֹ לָ ם וְ כַ ַנ"ל:

( ִּהלְ כוֹ ת ְת ִּפ ַלת עַ ְר ִּבית הֲלָ כָ ה ד'
אוֹ ת ל"ד)

לד
שהוא צָ ִּר ְ
של ָכל ָא ָדםִּ ,כי ֵא ְ
יך לְ חַ זֵק
יך ֶ
עִ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות ֶ
שלוֹ ם ,וְ עִּ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות
ֶאת עַ ְצמוֹ לְ בַ ל יִּ פֹל יוֹ ֵתר חַ ס וְ ָ
יקים
שם הַ ַצ ִּד ִּ
שם ה' וְ ֵ
שם ,הַ יְ נו עַ ל־יְ ֵדי ֵ
הוא עַ ל־יְ ֵדי הַ ֵ
שם ה'ִּ ,כי
שזֶה ְב ִּחינַת ֵ
שר ְשמָ ם נִּ ְק ָרא עָ לָ יו ֶ
אֲ ִּמ ִּת ִּיים אֲ ֶ
ש ָתף ִּב ְשמָ םִּ ,כי זֶה ִּע ַקר הַ ִּה ְתחַ ְזקות
ְשמוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ְמ ֻ
שנִּ י גוֹ י וְ ִּה ְב ִּדילָ נו ִּמן
ש'לֹא עָ ַ
שז ִָּכינו ֶ
וְ הַ ִּש ְמחָ ה מַ ה ֶ
שם ה' ִּכי
שזֶה ְב ִּחינַת ֵ
שם יִּ ְש ָר ֵאל נִּ ְק ָרא עָ לֵ ינו ֶ
הַ תוֹ עִּ ים' ,וְ ֵ
ש ָתף ִּב ְשמֵ נו .וְ זֶה ִּע ַקר ִּת ְקוָ ֵתנו וִּ ישועָ ֵתנו
ְשמוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ְמ ֻ
" ִּכי לֹא יִּ טֹש ה' ֶאת עַ מוֹ ַבעֲבור ְשמוֹ הַ גָדוֹ ל" וְ זֶה עִּ ַקר
שם ָק ְדשוֹ ָבטָ ְחנו .ובָ זֶה יָכוֹ ל לְ חַ זֵק
ש ָלנו ִּכי ְב ֵ
הַ ִּב ָטחוֹ ן ֶ
ש ַב ְגרועִּ ים אֲ ִּפלו
ש ַב ַק ִּלים וְ הַ גָרועַ ֶ
ֶאת עַ ְצמוֹ אֲ ִּפלו הַ ַקל ֶ
שם יִּ ְש ָר ֵאל נִּ ְק ָרא עָ לָ יו
שע ֲַדיִּ ן ֵ
פוֹ ְשעֵ י יִּ ְש ָר ֵאל ,מֵ ַאחַ ר ֶ
צָ ִּר ְ
יך לְ חַ זֵק ולְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ָבזֶה ְמאֹד.
ש ָבהֶ ם
יקי אֱ מֶ ת ֶ -
שזָכָ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ צַ ִּד ֵ
ל־ש ֵּכן ְ ִּמי ֶ
ִמ ָכ ֶׁ
שם ה'ְ ,בו ַַדאי צָ ִּר ְ
יך לִּ ְשמֹחַ ְמאֹד ַב ֶמה
עִּ ַקר הַ גְ ָדלַ ת ֵ
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גק

שם
ש ֵ
שזָכָ ה לִּ ְהיוֹ ת ְשמָ ם נִּ ְק ָרא עָ לָ יוִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת מֵ ַאחַ ר ֶ
ֶ
שם ה' נִּ ְק ָרא עָ לֵ ינו ָאנו ְמחֻ י ִָּבים לִּ ְשמֹחַ ָכל
שהוא ֵ
יִּ ְש ָר ֵאל ֶ
יָמֵ ינו לְ עוֹ לָ םִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן יֵש לָ נו ִּת ְקוָ ה לְ כָ ל הַ טוֹ בוֹ ת ולְ כָ ל
ש ֵמהֶ ם עִּ ַקר הַ ְד ָאגוֹ ת
הַ יְ שועוֹ ת וְ לִּ ְמ ִּחילַ ת עֲווֹ נוֹ ת ֶ
וְ הָ עַ ְצבות

ִּב ְב ִּחינַת:

" ֶא ְד ַאג

אתי",
מֵ חַ ָט ִּ

ִּכי

ֵתכֶ ף

שם ה' ו ְמחַ ִּיין ֶאת עַ ְצמָ ם ָבזֶה ְמאֹד ַב ֶמה
שזוֹ ְכ ִּרים ְב ֵ
ְכ ֶ
שם יִּ ְש ָר ֵאל נִּ ְק ָרא עָ לָ יו ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ
שם ה' וְ ֵ
ש ֵ
ֶ
ש ְך ְמ ִּחילָ ה ו ְסלִּ יחָ ה
שם נִּ ְמ ָ
זוֹ ִּכין לִּ ְמ ִּחילַ ת עֲווֹ נוֹ ת ִּכי ִּמ ָ
ֹאתינו
שנֶאֱ מַ ר' :וְ כַ ֵפר עַ ל חַ ט ֵ
וְ כַ ָפ ָרה לְ כָ ל הָ עֲווֹ נוֹ תְ ,כמוֹ ֶ
ש ִּכין
לְ מַ עַ ן ְשמֶ ָך'ִּ .כי ָכל הַ ְסלִּ יחוֹ ת וְ הַ ַכ ָפרוֹ ת נִּ ְמ ָ
שם
ש ִּכין ִּמ ֵ
ש ֻכ ָלם נִּ ְמ ָ
חֲמים ֶ
של ַר ִּ
ִּמ ְשלֹש־עֶ ְש ֵרה ִּמדוֹ ת ֶ
ָ
אתי
ה'ִּ ,ב ְב ִּחינַת" :אֲ נִּ י ַאע ֲִּביר ָכל טו ִּבי עַ ל ָפנֶיך וְ ָק ָר ִּ
שם ה' לְ פָ נ ָ
שר ָאחוֹ ן"
ֶיך" ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה "וְ חַ נוֹ ִּתי ֶאת אֲ ֶ
ְב ֵ
שם ה' ו ַַי ֲעבֹר ה' עַ ל ָפנָיו ו ִַּי ְק ָרא"
וְ כו' ,וְ נֶאֱ מַ ר" :ו ִַּי ְק ָרא ְב ֵ
ש ְך עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ָכל ִּה ְתגַלות הַ ְשלֹש־עֶ ְש ֵרה
ש ִּנ ְמ ָ
וְ כו'ֶ ,
ְ
ש ָתף
שהוא ַרק לְ מַ עַ ן ְשמוֹ יִּ ְת ָב ַרך הַ ְמ ֻ
חֲמים ֶ
של ַר ִּ
ִּמדוֹ ת ֶ
ִּב ְשמֵ נו:

ש ָבת הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ט"ו)
( ִּהלְ כוֹ ת ַ

לה
שם ו ְבכָ ל ַפעַ ם
ש ָא ָדם עוֹ סֵ ק ִּב ְת ִּפ ָלה ַועֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ְכ ֶ
ִּמ ְת ַבלְ ֵבל וְ נוֹ פֵ ל מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ וַאֲ זַי ֶד ֶר ְך הַ ַבעַ ל ָדבָ ר

דק
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לְ ִּה ְתגָרוֹ ת בוֹ וְ רוֹ צֶ ה לְ הַ ִּפילוֹ מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ לְ ג ְַמ ֵרי ,מֵ ַאחַ ר
ש ֵאינוֹ
שרוֹ ֶאה ֶ
ֶ

יָכוֹ ל לִּ גְ מֹר ֶאת ְת ִּפ ָלתוֹ

ַועֲבוֹ ָדתוֹ

ש ִּמ ְתג ְַב ִּרים עָ לָ יו ְבכָ ל ַפעַ ם
ִּב ְשלֵ מות ,עַ ל־יְ ֵדי הַ ִּבלְ בולִּ ים ֶ
ְבאֹפֶ ן ַאחֵ ר .עַ ל־ ֵכן צָ ִּר ְ
ַבר ולְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד
יך הָ ָא ָדם לְ ִּה ְתג ֵ
שהַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת מַ עֲלֶ ה גַם ְמעַ ט עֲבוֹ ָדתוֹ
ידע ולְ הַ אֲ ִּמיןֶ ,
וְ לֵ ַ
ו ְת ִּפ ָלתוֹ הַ ְמט ָֹרפוֹ ת וְ הַ ְמבֻ לְ ָבלוֹ תִּ .כי עִּ ַקר עֲלִּ ַית ָכל
הַ ְת ִּפלוֹ ת וְ הַ תוֹ ָרה וְ הַ ִּמ ְצווֹ ת הַ כֹל הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי הַ ַצ ִּדיק
שעוֹ סֵ ק ְבתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת הַ ְר ֵבה ,גַם ֵכן
הָ אֱ מֶ תִּ ,כי אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ְ
ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ הַ עֲלוֹ ת עֲבוֹ ָדתוֹ ִּב ְשלֵ מות לַ ָמקוֹ ם הַ ָצ ִּריך ִּכי
ִּאם עַ ל־יְ ֵדי הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ,וְ זֶה הַ ַצ ִּדיק מַ עֲלֶ ה גַם ָכל
הַ ְת ִּפלוֹ ת וְ הָ עֲבוֹ דוֹ ת הַ ְמט ָֹרפוֹ תִּ ,כי ְמבָ ֵרר ְמעַ ט הַ טוֹ ב
ש ָבהֶ ם ומַ עֲלֶ ה אוֹ תוֹ ובוֹ נֶה מֵ הֶ ם ִּבנְ יָנִּ ים נִּ ְפלָ ִּאים .וְ עַ ל־ ֵכן
ֶ
שהַ ִּבלְ בולִּ ים ִּמ ְתג ְַב ִּרין
שהָ ָא ָדם רוֹ ֶאה ֶ
ַא ְד ַר ָבאָ ,כל מַ ה ֶ
ו ְת ִּפ ָלתוֹ ַועֲבוֹ ָדתוֹ ְב ַק ְטנות גָדוֹ ל הוא צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק יוֹ ֵתר
וְ יוֹ ֵתר ,לְ הַ ְכ ִּריחַ ֶאת עַ ְצמוֹ ְמאֹד ולְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם
מֵ חָ ָדש

לְ ִּה ְתחַ זֵק

ִּב ְת ִּפ ָלה

ַועֲבוֹ ָדה,

ִּב ְכ ֵדי

ש ִּי ְהיֶה
ֶ

של נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ח ֲִּבילוֹ ת ח ֲִּבילוֹ ת הַ ְר ֵבה ֶ
שיֵש ְבכָ ל עֲבוֹ ָדה ַועֲבוֹ ָדה ,וְ ָאז יִּ ְתעוֹ ֵרר הַ ַצ ִּדיק ְב ַרח ֲִּמים
ֶ
של
יה ולְ הַ עֲלוֹ ת הַ ח ֲִּבילוֹ ת הַ ְקדוֹ שוֹ ת ֶ
ְגדוֹ לִּ ים יוֹ ֵתר לְ הַ גְ ִּב ַ
שעָ סַ ק ָבהֶ ם:
תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ֶ

שם הֲלָ כָ ה ו' אוֹ ת ט')
( ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

לו

נפֶ ש

הק

לו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך.
יקין ֶאת הָ ָא ָדם מֵ הַ ֵ
ש ַמ ְר ִּח ִּ
שלֹש ְקלִּ פוֹ ת ֶ
יֵּשְ ָ
ֶאחָ ד מַ ִּגיעַ ֵאלָ יו ומַ זִּיקוֹ ְברֹאשוֹ ומַ ְכנִּ יס ְבמֹחוֹ וְ ַדעְ תוֹ
של מָ מוֹ ן ו ְש ָאר ַתאֲ ווֹ ת .וְ ֶאחָ ד מַ ִּגיעַ ֵאלָ יו
שבוֹ ת ָרעוֹ ת ֶ
מַ חֲ ָ
שי ְַחמֹד ְמאֹד
ומַ ִּזיקוֹ לְ לִּ בוֹ ומַ ְכנִּ יס חֶ ְמ ָדה ְגדוֹ לָ ה ְבלִּ בוֹ ֶ
ל־פי־כֵ ן הָ יָה
לְ כָ ל הַ ַתאֲ ווֹ ת ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןַ ,א ְך ַאף־עַ ִּ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ֵאר בוֹ ע ֲַדיִּ ן ֵאיזֶה נְ קֻ ָדה טוֹ בָ ה ֶ
ש ִּי ָ
שר ֶ
ֶא ְפ ָ
ש ַבמֹחַ .
שבוֹ ת ֶ
ח ָ
ַבר עַ ל ַתאֲ וַת הַ ֵלב וְ עַ ל הַ ַמ ֲ
ַי ֲחזֹר וְ יִּ ְתג ֵ
ש ִּע ַקר
שה ִּמ ֻכ ָלםֶ ,
ש ָק ָ
ישית ֶ
אֲ בָ ל יֵש עוֹ ד ְקלִּ ָפה ְשלִּ ִּ
ִּע ְס ָקה לְ הַ ְשלִּ ְ
יך ולְ הַ ִּפיל ֶאת הָ ָא ָדם ולְ הַ חֲלִּ יש ַדעְ תוֹ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שלוֹ ם ,מֵ הַ ֵ
ש ִּי ְהיֶה נָסוֹ ג ָאחוֹ ר לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
ֶ
יקים ִּב ְב ִּחינַת" :נָזוֹ רו ָאחוֹ ר" ,וְ אוֹ מֵ ר לוֹ ' :מַ ה ְל ָך
ומֵ הַ ַצ ִּד ִּ

לְ יַגֵעַ עַ ְצ ְמ ָך ֵאצֶ ל הַ ח ֲִּס ִּידים וְ הַ יְ ֵר ִּאים אֲ ִּמ ִּת ִּיים ,מֵ ַאחַ ר

ש ַא ָתה ֶא ְצלָ ם ְכבָ ר זְמַ ן ַרב ַוע ֲַדיִּ ן ָכל
ש ַא ָתה רוֹ ֶאה ֶ
ֶ
שבוֹ ת ָרעוֹ ת וְ ַתאֲ ווֹ ת הַ ֵלב ְב ָת ְק ָפם ,וְ לָ ָמה ַא ָתה
הַ ַמחֲ ָ
ִּמ ְתיַגֵעַ ְב ִּחנָם ,שוב לַ אֲ חוֹ ֶר ָ
יך לָ רוץ ַאחַ ר ַפ ְרנָסָ ְת ָך וְ ַאחַ ר
שה ִּמ ֻכ ָלם.
הַ ָממוֹ ן וְ כַ יוֹ צֵ א ִּכ ְש ָאר הָ עוֹ לָ ם' .ו ְקלִּ ָפה זֹאת ָק ָ
שהָ ָא ָדם ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ֵא ְ
שהוא יֵש לוֹ
יך ֶ
ִכי ָכל זְמַ ן ֶ
ש ִּרים
יר ִּאים ו ְכ ֵ
ש ִּמ ְת ָק ֵרב לִּ ֵ
ַת ָקנָהִּ ,כי הַ ִּה ְת ָק ְרבות לְ בַ ד ֶ

וק

ְמ ִׁשיבַ ת

לז

נפֶ ש

שה ְכלָ ל
זֶה ְבעַ ְצמוֹ י ָָקר ְמאֹד אֲ ִּפלו ִּאם לֹא יְ ַק ֵבל שום ְק ֻד ָ
שו יוֹ ֵתר
שהוא גָרועַ עַ ְכ ָ
שלוֹ ם ,וַאֲ ִּפלו ִּאם נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
חַ ס וְ ָ
שלֹא הַ ִּה ְת ָק ְרבות
הלֹא הוא יוֹ ֵדעַ הָ אֱ מֶ ת ֶ
ִּמ ַב ְת ִּח ָלהֲ ,
שלוֹ םִּ ,כי ְבו ַַדאי ִּאם הָ יָה
אֲ לֵ יהֶ ם ג ְָרמָ ה לוֹ זֹאת חַ ס וְ ָ
שוֹ מֵ עַ לַ עֲצָ ָתם ְבו ַַדאי הָ יָה טוֹ ב לוֹ ְמאֹד ָבזֶה ובַ ָבאַ .רק
ֲשה ִּעמוֹ מַ ה
שכֹחַ הַ ְב ִּח ָירה גָדוֹ ל ְמאֹד ו ִּמ ֵמילָ א ַנע ָ
מֵ חֲמַ ת ֶ
ֲשה עִּ מוֹ ִּאם לֹא הָ יָה
ֲשהִּ ,אם ֵכן ִּמי יוֹ ֵדעַ מֶ ה הָ יָה ַנע ֶ
ש ַנע ָ
ֶ
ִּמ ְת ָק ֵרב ְכלָ לִּ ,כי ְבו ַַדאי ִּאם לֹא הָ יָה ִּמ ְת ָק ֵרב ְכלָ ל ָאז
שהַ י ִָּמים
הָ יָה גָרועַ יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר .וְ ַאל יֹאמַ ר מַ ה ִּהיא ֶ
הָ ִּראשוֹ נִּ ים הָ יו טוֹ ִּבים מֵ ֵא ֶלהִּ ,כי ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵדעַ מַ ה
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו ָכל יָמָ יוִּ ,כי הָ אוֹ ֵרב יוֹ ֵ
ֶ
שב וְ אוֹ ֵרב עָ לָ יו ְבכָ ל
יוֹ ם ו ְבכָ ל עֵ ת ו ְבו ַַדאי ְכבָ ר נִּ ַצל מֵ הַ ְר ֵבה ַפח יוֹ ְק ִּשים
עַ ל־יְ ֵדי כֹחַ הַ ִּה ְת ָק ְרבות לְ בַ ד:

שם אוֹ ת י"ב)
( ָ

לז
ש ְכבָ ר נִּ ְתעוֹ ֵרר ַכ ָמה
של הָ ָא ָדם הוא מֵ חֲמַ ת ֶ
רֹב הַ ְנ ִּפילוֹ ת ֶ
ְ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך וְ נָפַ ל ִּמזֶה .ובֶ אֱ מֶ ת הוא לְ הֵ פֶ ךִּ ,כי
ְפעָ ִּמים לְ הַ ֵ
שחָ טָ א ָכל יָמָ יו וְ לֹא נִּ ְתעוֹ ֵרר ִּב ְתשובָ ה
הלֹא אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ֲ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו
ְכלָ לִּ ,אם יָשוב לְ בַ סוֹ ף מוֹ ֲחלִּ ין לוֹ ְ ,כמוֹ ֶ
ש ִּנ ְתעוֹ ֵרר ַכ ָמה ְפעָ ִּמים וְ חָ זַר
ש ֵכן ְכ ֶ
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הִּ .מ ָכל ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

לח לט

נפֶ ש

זק

ש ְבו ַַדאי יֵש לוֹ ִּת ְקוָה
וְ נִּ ְת ַרחֵ ק וְ כֵ ן הָ יָה ַכ ָמה ְפעָ ִּמיםֶ ,
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ֶבאֱ מֶ תִּ ,כי
ו ְבו ַַדאי ְבנָקֵ ל לוֹ יוֹ ֵתר לָ שוב לְ הַ ֵ
'לֵ ית ְרעו ָתא טָ בָ א ְד ִּא ְת ַא ִּביד':

שם הֲלָ כָ ה ז' אוֹ ת ז)
( ָ

לח
ִּב ְשעַ ת הַ חֻ ְר ָבן וְ הַ ְנ ִּפילָ ה ָאנו ְמ ַק ְבלִּ ין ִּחיות ְבהֶ עְ לֵ ם גָדוֹ ל
שהוא סוֹ ד ְב ִּחינַתִּ ' :כ ֵסא
ַדיְ ָקאִּ ,מ ְב ִּחינָה עֶ לְ יוֹ נָה ְמאֹד ֶ
ש ְך ִּכי ִּאם ְמעַ ט
ש ֵאין הַ ִּחיות נִּ ְמ ָ
ְד ִּמ ְת ַכ ְסיָא' וְ כו' ַרק ֶ
שם
יכים לְ חַ ֵפש ַאחַ ר הַ ֵ
ִּד ְמעַ ט ו ְבהֶ עְ לֵ ם נִּ ְפלָ א ,וְ ָאז ְצ ִּר ִּ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ,
יִּ ְת ָב ַר ְך ְמאֹד ולְ ִּה ְתחַ זֵק וְ לִּ ְטעֹן ָכל זֹאת ִּעם הַ ֵ
הלֹא ֶבאֱ מֶ ת ַא ָתה נֶעְ לָ ם ֵבינֵינו גַם עַ ָתה לָ כֵ ן הוֹ ִּדיעֵ נו נָא,
ֲ
ָ
ָ
שזֶה
ַאיֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ ְדך וְ ַאל תוֹ סֵ ף לְ הַ ְס ִּתיר ָפנֶיך מֵ ִּא ָתנוֶ .
ש ָטעַ ן הַ נ ִָּביא ְבסוֹ ף הַ ִּקינוֹ תַ " ,א ָתה ה' לְ עוֹ לָ ם
ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
שב ִּכ ְסאֲ ָך לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר" ְב ִּחינַת ִּכ ֵסא הַ ַנ"ל" .לָ ָמה לָ נֶצַ ח
ֵת ֵ

ֲשיבֵ נו ה' ֵאלֶ ָ
יך" וְ כו' .וְ עַ ל־יְ ֵדי ָכל זֶה
ִּת ְש ָכחֵ נו וְ כו' ה ִּ
ש ִּת ְתהַ ֵפךְ
ְ
ש ְיחַ ֵפש גַם ָאז ַאחַ ר ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַרך יִּ ז ְֶכה ֶ
ֶ
שה הַ ְגבוֹ הָ ה
ידה לַ עֲלִּ יָה וְ יִּ ז ְֶכה לְ קַ ֵבל הַ ִּחיות ִּד ְק ֻד ָ
הַ יְ ִּר ָ
שפַ ע גָדוֹ ל:
הַ ַנ"ל ְב ִּא ְתגַלְ יָא ו ְב ֶ

שם אוֹ ת י"ז כ"ג)
( ָ

לט
ש ָבא
עִּ ַקר ִּתקון ְפגִּ ימַ ת הַ ְלבָ נָה הוא עַ ל־יְ ֵדי ִּה ְתחַ זְקות ֶ

חק

ְמ ִׁשיבַ ת

מ

נפֶ ש

עַ ל־יְ ֵדי ִּש ְמחָ הְ ,ב ִּחינַתִּ " :כי חֶ ְדוַת ה' ִּהיא מָ עֻזְכֶ ם" ,וְ זֶה
שעַ "חֲ זַק
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ֶאת יְ הוֹ ֻ
ש ִּהז ְִּהיר הַ ֵ
ֶ
שעַ הוא ְב ִּחינַת לְ בָ נָה ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו
וֶאֱ מַ ץ"ִּ ,כי יְ הוֹ ֻ
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה:

שם אוֹ ת מ"ט)
( ָ

מ
שהוא ִּמלְ חֶ מֶ ת הַ יֵצֶ ר ִּהיא ִּמלְ חָ מָ ה אֲ ֻר ָכה
ִמלְ חֶׁ מֶׁ ת עֲמָ לֵ ק ֶ
ש ְבכָ ל מַ ה
ְמאֹד ,וְ עִּ ַקר הַ ְכנָעָ תוֹ הוא עַ ל־יְ ֵדי ִּה ְתחַ זְקותֶ ,
שעוֹ בֵ ר עַ ל הָ ָא ָדם ָכל יְ מֵ י חַ יָיו יִּ ְהיֶה חָ זָק ְמאֹד לִּ ְבלִּ י
ֶ
לְ הַ ִּניחַ לְ הַ ִּפיל ֶאת עַ ְצמוֹ ְבשום אֹפֶ ןִּ ,ב ְב ִּחינַת" :וְ ַא ִּציעָ ה
שם יִּ ְק ָרא וְ יִּ ְצעַ ק ֶאל ה' ִּב ְכלוֹ ת הַ נֶפֶ ש
ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך" .וְ גַם ִּמ ָ
ִּב ְב ִּחינַתִּ " :מ ֶבטֶ ן ְשאוֹ ל ִּשו ְַע ִּתי" וְ כו' .וְ זֶה עִּ ַקר ֶד ֶרךְ
ש ָאנו עוֹ ְס ִּקים לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך ַבי ִָּמים הַ נוֹ ָר ִּאים
הַ ְתשובָ ה ֶ

ֲש ֶרת יְ מֵ י ְתשובָ ה וְ יוֹ ם ִּכ ֻפ ִּרים
שנָה ַוע ֶ
הַ ְקדוֹ ִּשים רֹאש־הַ ָ
ש ָאנו עוֹ ְס ִּקים ַבי ִָּמים הַ ָללוִּ .כי
וְ זֶה עִּ ַקר נִּ ְצחוֹ ן הַ ִּמלְ חָ מָ ה ֶ
שהָ ָא ָדם ֵאינוֹ ְמי ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ ו ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ
ָכל זְמַ ן ֶ
ְ
שהוא ,הוא נִּ ְק ָרא נוֹ צֵ חַ
לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש ֵאיך ֶ
שר
שם הַ ִּמלְ חָ מָ הִּ ,כי ִּאי ֶא ְפ ָ
ֶאת הַ ִּמלְ חָ מָ הִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת לַ ֵ
לְ הָ ָא ָדם ְבעַ ְצמוֹ לְ נ ְַצחוֹ ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה:
ש ָכתוב:
' ִּאלְ מָ לֵ א הַ ָקדוֹ ש־ ָברו ְך־הוא עוֹ זְרוֹ ' וְ כו'ְ ,כמוֹ ֶ
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טק

שהָ ָא ָדם ְמחֻ יָב לְ חַ זֵק ֶאת
" ִּמלְ חָ מָ ה לַ ה' ַבעֲמָ לֵ ק" וְ כו'ַ ,רק ֶ
עַ ְצמוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש לִּ ְבלִּ י לִּ ְהיוֹ ת נָסוֹ ג ָאחוֹ ר
ִּמ ִּמלְ חָ מָ ה הַ זֹאת וְ לִּ ְבלִּ י לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ ְבשום אֹפֶ ן .וְ זֶה
ש ָאמַ ר' :מַ אן נָצַ ח מַ אן
ְמ ֻר ָמז ְב ִּד ְב ֵרי הַ זֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש ֶ
ְד ָא ִּחיד מָ אנֵי ְק ָרבָ א ְביָדוֹ ִּהי'ִּ ,כי ו ַַדאי ַב ִּמלְ חָ מָ ה הַ זֹאת
ֵאין רוֹ ִּאין ע ֲַדיִּ ן ְבחוש מַ אן נָצַ חִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן הַ ִּמלְ חָ מָ ה אֲ ֻר ָכה
שעוֹ בֵ ר,
ַבר וְ עַ ל ָכל ֶאחָ ד עוֹ בֵ ר מַ ה ֶ
ְמאֹד וְ הַ גָלות ִּמ ְתג ֵ
שאוֹ ֲחזִּין ע ֲַדיִּ ן הַ ְכלֵ י זַיִּ ן ְבי ֵָדינו
ל־פי־כֵ ן ָכל זְמַ ן ֶ
ַאף־עַ ִּ
ש ָלנו הוא ְת ִּפ ָלהַ ,כ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם אֲ חֵ ר,
וְ ִּע ַקר הַ ְכלֵ י זַיִּ ן ֶ
וְ כָ ל זְמַ ן ֶ
ש ֵאין ָאנו ְמיָאֲ ִּשין עַ ְצמֵ נו ִּמ ִּמלְ חָ מָ ה הַ זֹאת חַ ס
שלוֹ ם ,וְ אוֹ ֲחזִּין ע ֲַדיִּ ן הַ ְכלֵ י ִּמלְ חָ מָ ה ְבו ַַדאי אֲ נ ְַחנו
וְ ָ
שהָ ָא ָדם ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ִּב ְת ִּפ ָלה
ְמנ ְַצ ִּחיםִּ ,כי ָכל זְמַ ן ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הוא ִּב ְכלַ ל ְמנ ֵַצחַ ֶאת הַ ִּמלְ חָ מָ ה,
ו ְצעָ ָקה לְ הַ ֵ
ִּכי זֶה עִּ ַקר הַ ִּנ ָצחוֹ ן ַכ ַנ"ל:

שם אוֹ ת נ"ד)
( ָ

מא
שיֵש
ש ָבתִּ ,כי ָכל זְמַ ן ֶ
שהוא ְב ִּחינַת ַ
הָ עִ ָקר הוא אֱ מונָה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ ת ,וְ עַ ל־ ֵכן
לוֹ אֱ מונָהְ ,בו ַַדאי יָשוב ֶאל הַ ֵ

צָ ִּר ְ
יך הָ ָא ָדם לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ ְ ,דהַ יְ נו
חֳרא רוֹ צָ ה לְ הַ ִּפילוֹ
שהַ ַבעַ ל ָדבָ ר וְ הַ ִּס ְט ָרא ָא ָ
עַ ל־יְ ֵדי מַ ה ֶ

יק
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שלוֹ ם ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ יְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ִּ ,כי הַ ַבעַ ל
חַ ס וְ ָ
ש ַמ ְכנִּ יס
ָדבָ ר ִּמ ְתנ ֵַכל ְבנ ְַפשוֹ לְ הַ ִּפילוֹ ְבכָ ל עֵ ת מֵ חֲמַ ת ֶ
שר לוֹ עוֹ ד לָ שוב
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ש ָפגַם וְ ִּקלְ ֵקל ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ
ְבלִּ בוֹ ֶ
ָשים
שיֵש אֲ נ ִּ
ולְ ַת ֵקן עֲבֵ רוֹ ת ו ְפג ִָּמים ָכ ֵאלוִּ ,ב ְפ ָרט ְכ ִּפי מַ ה ֶ
שהֵ ם יוֹ ְדעִּ ים ְבעַ ְצמָ ם
ש ֶבאֱ מֶ ת ִּקלְ ְקלו הַ ְר ֵבה ְמאֹדְ ,כמוֹ ֶ
ֶ
שנִּ ים
שעָ ְברו עֲבֵ רוֹ ת ַרבוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ַוחֲמורוֹ ת י ִָּמים וְ ָ
ֶ
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחילו ַכ ָמה ְפעָ ִּמים
הַ ְר ֵבה ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן .וְ יֵש ֶ
שנ ְָפלוָ ,כל
ר־כ ְך נ ְָפלו ְכמוֹ ֶ
ָ
שם וְ ַאחַ
ִּב ְתשובָ ה ובַ ֲעבוֹ ַדת הַ ֵ
ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ְכ ִּפי נְ ִּפילָ תוֹ ַ ,רחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,וְ עַ ל־ ֵכן מַ ְכנִּ יס
ש ְכבָ ר ָאפַ ס ִּת ְק ָו ָתם לְ ִּפי
הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ְבלִּ ָבם ְבכָ ל ַפעַ ם ֶ
עֹצֶ ם הַ ְפג ִָּמים הָ ֵא ֶלה ,אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ָבזֶה ְבעַ ְצמוֹ יָכוֹ ל
שיוֹ ֵדעַ
הָ ָא ָדם לְ הַ חֲיוֹ ת ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ִּ ,כי מֵ ַאחַ ר ֶ
שעַ ל־י ָָדה פוֹ גְ ִּמים
שעֲבֵ ָרה ִּהיא ְפגָם גָדוֹ ל ֶ
ומַ אֲ ִּמין ע ֲַדיִּ ןֶ ,
ְבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת עֶ לְ יוֹ נִּ יםִּ ,אם ֵכן יֵש לוֹ אֱ מונָה ע ֲַדיִּ ן
שיֵש לוֹ אֱ מונָה ע ֲַדיִּ ן ְבו ַַדאי יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה ְבלִּ י
ומֵ ַאחַ ר ֶ
ש ְיכוֹ לִּ ין לְ ַקלְ קֵ ל ְבו ַַדאי
שהוא מַ אֲ ִּמין ֶ
סָ פֵ קִּ ,כי מֵ ַאחַ ר ֶ
יְ כוֹ לִּ ין לְ ַת ֵקן גַם ֵכן.
שהָ ֶא ִּפיקוֹ ְר ִּסים וְ הַ ְמחַ ְק ִּרים ֵאינָם מַ אֲ ִּמינִּ ים
ִכי זֶה יָדועַ ֶ
ש ִּמזֶה
ש ְמ ַקלְ ְקלִּ ים עַ ל־יְ ֵדי עֲבֵ ָרה ְבעוֹ לָ מוֹ ת עֶ לְ יוֹ נִּ יםֶ ,
ְכלָ ל ֶ
ש ֶקר לְ ִּמ ְצווֹ ת
של הֶ בֶ ל וָ ֶ
שנוֹ ְתנִּ ים ְטעָ ִּמים ֶ
ש ְך מַ ה ֶ
נִּ ְמ ָ
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איק

ש ָאנו מַ אֲ ִּמינִּ ים
של תוֹ ָרה .אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנו עַ ם ָקדוֹ ש ֶ
ַועֲבֵ רוֹ ת ֶ
שלוֹ םִּ ,היא ְפגַם גָדוֹ ל ְמאֹד ְבעוֹ לָ מוֹ ת
שהָ עֲבֵ ָרה חַ ס וְ ָ
ֶ
עֶ לְ יוֹ נִּ ים וְ כו' ומֵ חֲמַ ת זֶה רוֹ צֶ ה הַ ַבעַ ל ָדבָ ר לְ הַ ִּפילוֹ חַ ס
שלוֹ ם .וְ הוא ַא ְד ַר ָבא ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ ָראוי לוֹ
וְ ָ
שיֵש לוֹ אֱ מונָה ע ֲַדיִּ ןִּ .כי עִּ ַקר
לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ מֵ ַאחַ ר ֶ
ְ
שרוֹ צֶ ה לְ הַ ִּפיל אוֹ תוֹ ָכל ָכך עַ ד
ַכ ָונַת הַ ַבעַ ל ָדבָ ר הוא ֶ
שיֹאמַ ר" :לֵ ית
שלוֹ םֶ ,
שי ִַּפיל אוֹ תוֹ לִּ ְכ ִּפירוֹ ת ְגמורוֹ ת חַ ס וְ ָ
ֶ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה:
ִּדין וְ לֵ ית ַדיָן" ,ו ְכמוֹ ֶ
ְ
שאוֹ מֵ ר לֵ ך ַו ֲעבֹד עֲבוֹ ָדה
ֲשה ָכ ְך וְ כו' עַ ד ֶ
'הַ יוֹ ם אוֹ מֵ ר לוֹ ע ֵ
ז ָָרה' ,ו ְכמוֹ ֶ
ש ָבאו לְ מַ ה
ש ָאנו רוֹ ִּאים ְבכָ ל דוֹ ר ַכ ָמה וְ כַ ָמה ֶ
חלִּ ישות הַ ַדעַ ת
ש ָבאו ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,עַ ל־יְ ֵדי נְ ִּפילוֹ ת ַו ֲ
ֶ
ש ִּה ְכנִּ יס ָבהֶ ם הַ ַבעַ ל ָדבָ ר.
ָכ ֵאלו ֶ
עַ ל־ ֵּכן צָ ִּר ְ
יך הָ ָא ָדם לְ הַ ְש ִּכיל עַ ל ְד ָרכָ יו וְ לָ חוס עַ ל חַ יָיו
שיוכַ ל יִּ ְהיֶה ֵא ְ
יך
ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל עֵ ת ְבכָ ל מַ ה ֶ
שיֵש
ש ִּי ְהיֶה .וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ יְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ֶ
שפוֹ גְ ִּמין הַ ְר ֵבה עַ ל־יְ ֵדי עֲבֵ רוֹ ת ַכ ַנ"לִּ .כי
לוֹ אֱ מונָה ע ֲַדיִּ ן ֶ
שיֵש לוֹ אֱ מונָה יֵש לוֹ ִּת ְקוָה ו ְבו ַַדאי יְ כוֹ לִּ ין לְ ַת ֵקן
ָכל ְזמַ ן ֶ
ָ
הַ כֹלִּ ,כי " ָכל ִּמ ְצווֹ ֶתיך אֱ מונָה"ִּ .כי עִּ ַקר הַ ִּמ ְצווֹ ת הֵ ם
לָ בוֹ א עַ ל־י ָָדם לֶ אֱ מונָה ְשלֵ מָ הְ ,כ ֵדי לְ הַ ִּכיר ֶאת ִּמי
שיֵש לְ הָ ָא ָדם נְ קֻ ָדה
ש ָאמַ ר וְ הָ יָה הָ עוֹ לָ ם ,וְ כָ ל זְמַ ן ֶ
ֶ

ביק
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שה יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה ע ֲַדיִּ ןִּ ,כי ְבו ַַדאי יֵש
מֵ הָ אֱ מונָה הַ ְקדוֹ ָ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ְבנָקֵ ל
שגַם הוא יָכוֹ ל לַ ֲחזֹר לְ הַ ֵ
עֵ צוֹ ת ָכ ֵאלו ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַב ָמקוֹ ם
ֲשה לְ הַ ֵ
ש ַיע ֶ
עַ ל־יְ ֵדי ֵאיזֶה נַחַ ת רוחַ ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ז ְֶכה לָ שוב ֵאלָ יו ֶבאֱ מֶ ת עַ ל־יְ ֵדי כֹחַ
שהואֶ ,
ֶ
שיָכוֹ ל לִּ זְכוֹ ת לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ָכל ָכךְ
הַ ַצ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת ,עַ ד ֶ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו
ש ִּי ְתהַ ְפכו ָכל הָ עֲווֹ נוֹ ת לִּ זְכֻ יוֹ ת ְכמוֹ ֶ
עַ ד ֶ
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,וְ כַ ַנ"ל:

( ִּהלְ כוֹ ת ְתחו ִּמין הֲלָ כָ ה ה')

מב
שה ְמאֹד
שלוֹ ם ,לַ ְמקוֹ מוֹ ת הָ ְרחוֹ ִּקים מֵ הַ ְק ֻד ָ
שנָפַ ל חַ ס וְ ָ
ִמי ֶ
שם אֱ לֹקותוֹ יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי
שר לִּ ְמצֹא ָ
ש ִּכ ְביָכוֹ ל ִּאי ֶא ְפ ָ
עַ ד ֶ

עַ ל ְמקוֹ מוֹ ת ֵאלו נֶאֱ מַ ר" :ו ְכבוֹ ִּדי לְ ַאחֵ ר לֹא ֶא ֵתן"ַ .א ְך
שהַ ִּחיות
ֶבאֱ מֶ ת גַם הֵ ם ְמ ַק ְבלִּ ים ִּחיות ִּמ ֶמנו יִּ ְת ָב ַר ְך ַרק ֶ

שם ְב ֵאלו הַ ְמקוֹ מוֹ ת הוא סָ תום וְ נ ְֶעלָ ם ְמאֹד
שר ָ
אֱ לֹקות אֲ ֶ
ְבסוֹ ד חָ לָ ל הַ ָפנוי .וְ ַדיְ ָקא ֵאלו הַ ְמקוֹ מוֹ ת ְמ ַק ְבלִּ ין ִּחיות
ִּמ ְב ִּחינָה עֶ לְ יוֹ נָה ְמאֹד ְב ִּחינַת הַ ַמאֲ מָ ר סָ תום .וְ עַ ל־ ֵכן
שםִּ ,כי
שם יִּ ְת ָב ַר ְך גַם ִּמ ָ
ש ְיחַ ֵפש וִּ יבַ ֵקש ֶאת הַ ֵ
עִּ ַקר עֲצָ תוֹ ֶ
שר
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַרק ֶ
שם נ ְֶעלָ ם הַ ֵ
ֶבאֱ מֶ ת גַם ָ
שה
שכֶ ל ו ְסבָ ָרא ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי הַ ַב ָק ָ
שם ְבשום ֵ
לְ מָ ְצאוֹ ָ
שרוֹ צֶ ה
וְ הַ ִּחפוש ִּב ְב ִּחינַתַ " :איֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ " .ו ִּמי ֶ
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גיק

שר לוֹ לִּ ְכנֹס
שה ֶבאֱ מֶ ת ִּאי ֶא ְפ ָ
לְ ִּה ָכנֵס ֶאל ַד ְרכֵ י הַ ְק ֻד ָ
שנוֹ פֵ ל
ש ְמנ ִַּסין אוֹ תוֹ ִּב ְב ִּחינָה זֹאת ֶ
ִּב ְשלֵ מות ִּכי ִּאם ְכ ֶ
ל־פי הַ ַנ"ל ָאז
ש ַמחֲ זִּיק ֶאת עַ ְצמוֹ עַ ִּ
לִּ ְמקוֹ מוֹ ת ָכ ֵאלו .ו ְכ ֶ
ידה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים.
ש ִּת ְהיֶה הַ יְ ִּר ָ
יִּ ז ְֶכה ֶ
שי ֵַדע חֶ ְסרוֹ ן ַדעַ ת הָ אֱ נוֹ ִּשי
וְ עִ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות הוא ֶ
ש ָכתובִּ " :כי ַבעַ ר
שכֶ ל ְכלָ ל ְכמוֹ ֶ
ש ֶבאֱ מֶ ת ֵאין לָ נו שום ֵ
ֶ
ְ
ָאנ ִֹּכי מֵ ִּאיש" וְ כו' וְ ָאנו ְמחֻ י ִָּבים לְ בַ ֵטל ולְ הַ ְשלִּ יך ִּש ְכלֵ נו
ש ֶבאֱ מֶ ת יֵש
יקי אֱ מֶ תֶ ,
לְ ג ְַמ ֵרי ַרק לְ הַ אֲ ִּמין ְב ִּד ְב ֵרי הַ ַצ ִּד ֵ
ִּחיות אֱ לֹקות אֲ ִּפלו ַב ְמקוֹ מוֹ ת הָ ְרחוֹ ִּקים ְמאֹד ְמאֹדַ ,רק
שם ְכבוֹ ד אֱ לֹקותוֹ
שכֶ ל אֱ נוֹ ִּשי לִּ ְמצֹא ָ
שר ְבשום ֵ
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ֶ
ְ
ְ
שם ָפנוי מֶ אֱ לֹקותוֹ יִּ ְת ָב ַרךִּ ,ב ְב ִּחינַת:
ש ָ
יִּ ְת ָב ַרך מֵ ַאחַ ר ֶ
יכים ָשם לְ חַ ְפשוֹ ולְ בַ ֵקש
"ו ְכבוֹ ִּדי לְ ַאחֵ ר לֹא ֶא ֵתן"ַ ,רק ְצ ִּר ִּ
" ַאיֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ " ַכ ַנ"ל וְ ַרק עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַיעֲלֶ ה ְב ַת ְכלִּ ית
הָ עֲלִּ יָה ַכ ַנ"ל.
שנ ְָפלו
של הָ ְרחוֹ ִּקים ְמאֹד ֶ
ִכי עִּ ַקר ִּחיות וְ הַ ִּה ְתחַ זְקות ֶ
שהֵ ם ִּמ ְב ִּחינַת חָ לָ ל הַ ָפנוי ַכ ַנ"ל עִּ ַקר
לִּ ְמקוֹ מוֹ ת ָכ ֵאלו ֶ
שם
ש ָלהֶ ם הוא ִּב ְב ִּחינַת ְר ִּכיכָ אִּ ,כי ֵאין רוֹ ִּאין ָ
הַ ִּחיות ֶ
שום אוֹ ר וְ הוא ַדק ִּמן הַ ַדק וְ הוא נִּ ְדחֶ ה וְ נִּ ְתעַ ֵלם ִּב ְפנֵי ָכל
שם
ש ִּנ ְדחֶ ה ִּב ְפנֵי כֹל .וְ ָ
שם ְכ ֶד ֶר ְך ָדבָ ר הָ ַר ְך ֶ
הַ ִּנ ְכנָס לְ ָ
ַדיְ ָקא זֶהו עִּ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת ְר ִּכיכָ א הַ ַנ"ל

דיק
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שהוא ְב ִּחינַת" :הַ ְרפו ו ְדעו ִּכי ָאנ ִֹּכי ֶאל ִֹּהים" כו' ,וְ עַ ל זֶה
ֶ
ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה' ,לְ עוֹ לָ ם יְ הֵ א ָא ָדם ַרךְ
שה ָכ ֶא ֶרז'ִּ ,כי ָקנֶה  -אֲ ִּפלו ָכל הָ רוחוֹ ת
ַכ ָקנֶה וְ ַאל יִּ ְהיֶה ָק ֶ
הזִּיזוֹ ִּמ ְמקוֹ מוֹ ַ ,דיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ָבעוֹ לָ ם ֵאין יְ כוֹ לִּ ין לַ ֲ
ֶ
ְ
ל־פי־כֵ ן הוא חָ זָק
שהוא ַרך וְ נִּ ְכ ָפף ִּב ְפנֵי כֹל וְ ַאף־עַ ִּ
ֶ
ש ְרשוֹ וְ ֵאין יְ כוֹ לִּ ין הָ רוחוֹ ת לְ עָ ְקרוֹ ִּמ ְמקוֹ מוֹ ,
וְ ַא ִּמיץ ְמאֹד ְב ָ
שה ָכ ֶא ֶרז וְ כו' ,ו ְכמוֹ ־כֵ ן ִּב ְמקוֹ מוֹ ת
ש ֵאין ֵכן ִּאם הָ יָה ָק ֶ
מַ ה ֶ
של הַ ִּס ְט ָרא
שהֵ ם ְב ִּחינַת חָ לָ ל הַ ָפנוי וְ הָ רוחַ ְסעָ ָרה ֶ
ָכ ֵאלו ֶ
שם ָאסור לְ ִּה ָכנֵס ְבקֻ ְשיוֹ ת
שם ְמאֹד ָ
ַבר ָ
ַאח ֲָרא ִּמ ְתג ֵ
שם
וְ ֵתרו ִּצים ְכלָ לִּ ,ב ְב ִּחינַתַ " :אל ַת ְקשו לְ בַ ְבכֶ ם"ִּ ,כי ָ
שהוא ַר ְך ַכ ָקנֶה וְ עַ ל ָכל
עִּ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי ֶ
הַ ְש ֵאלוֹ ת וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הַ ֻק ְשיוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים הֵ ן מֵ עַ ְצמוֹ הֵ ן
ָשיב ָדבָ רִּ ,ב ְב ִּחינַת" :וָאֱ ִּהי ְכ ִּאיש
מֵ אֲ חֵ ִּרים עַ ל ֻכ ָלם לֹא י ִּ
שר לֹא שוֹ מֵ עַ וְ ֵאין ְב ִּפיו תוֹ כָ חוֹ ת"ִּ ,כי הַ ֻק ְשיוֹ ת
אֲ ֶ
ַשבָ ן ַכ ַנ"ל.
שר לְ י ְ
שם ִּאי ֶא ְפ ָ
וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים הַ ָב ִּאים ִּמ ָ
ל־פי־כֵ ן יִּ ְהיֶה חָ זָק ֶבאֱ מונָה ְמאֹד ַכ ָקנֶה הָ ַרךְ
וְ ַאף־עַ ִּ
ש ִּנ ְר ֶאה ְכנִּ ְכ ָפף ִּמ ְפנֵי
ל־פי ֶ
ש ַאף־עַ ִּ
הַ ִּנ ְש ָרש ַב ַמיִּ ם ֶ
ש ְרשוֹ ְמאֹדְ .כמוֹ ־כֵ ן
ל־פי־כֵ ן הוא חָ זָק ְב ָ
הָ רוחוֹ ת ַאף־עַ ִּ
צָ ִּר ְ
שר ִּק ַבלְ נו
ש ִּי ְהיֶה ָחזָק ֶבאֱ מונָתוֹ אֲ ֶ
יך הָ ָא ָדם ֶ
מֵ אֲ בוֹ ֵתינו וְ ַרבוֹ ֵתינו וְ לֹא יִּ ְשמַ ע לְ שום קֻ ְשיָא ו ִּבלְ בול
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וטק

ָשיב עֲלֵ יהֶ ם ְכלָ לְ ,כ ִּאלו
הַ ָב ִּאים ִּמ ְמקוֹ מוֹ ת ָכ ֵאלו וְ לֹא י ִּ
ש ִּנ ְדמֶ ה לָ הֶ ם ְכ ִּאלו הוא נִּ ְכ ָפף
ֵאין ְב ִּפיו מַ ֲענֶה עַ ד ֶ
שלוֹ ם.
ִּב ְפנֵיהֶ ם חַ ס וְ ָ
ובֶׁ אֱ מֶׁ ת זֶהו ִּע ַקר ִּה ְתחַ זְקותוֹ ִּב ְב ִּחינַת ַר ְך ַכ ָקנֶה ַכ ַנ"לִּ ,כי
שם ְבקֻ ְשיוֹ ת
שם ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ָכ ֵאלו ִּאם יִּ ְרצֶ ה לְ ִּה ָכנֵס ָ
ָ
ַשב
שר לְ י ֵ
ֹש ְך לְ ג ְַמ ֵריִּ ,כי ִּאי ֶא ְפ ָ
ש ֵאר ַבח ֶ
וְ ֵתרו ִּצים ,אֲ זַי יִּ ָ
שם
יכין ָ
שם .עַ ל־ ֵכן ְצ ִּר ִּ
הַ ֻק ְשיוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים הַ ָב ִּאים ִּמ ָ
לִּ ְהיוֹ ת ַר ְך ְב ִּחינַת ַר ְך ַכ ָקנֶה לִּ ְבלִּ י לְ הָ ִּשיב ָדבָ ר ַרק לִּ ְהיוֹ ת
חָ זָק ְבש ֶֹרש ִּגדולוֹ  ,הַ יְ נו לְ ִּה ְתחַ זֵק ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ולְ בַ ֵקש
שם יִּ ְת ָב ַר ְך גַם ִּמ ָשם ִּב ְב ִּחינַתַ " :איֵה ְמקוֹ ם
ולְ חַ ֵפש ֶאת הַ ֵ
ְכבוֹ דוֹ " הַ ַנ"ל וְ ָאז ַדיְ ָקא יִּ ז ְֶכה לְ ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה ַכ ַנ"ל .וְ עִּ ַקר
ש ִּי ְהיֶה עַ ל־יְ ֵדי מָ ִּשיחַ ֶבן יוֹ סֵ ף
ִּתקון הָ עוֹ לָ ם ִּב ְשלֵ מות ֶ
ומָ ִּשיחַ ֶבן ָדוִּ ד הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת ַר ְך ַכ ָקנֶה הַ ַנ"ל
וְ עַ ל־ ֵכן נִּ ְק ָרא יוֹ סֵ ף " ַא ְב ֵר ְך" וְ ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם

שהוא
ל־פי ֶ
לִּ ְב ָרכָ הָ ' :אב ְבחָ ְכמָ ה וְ ַר ְך' וְ כו' ,הַ יְ נו ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן הוא ַר ְך ַכ ָקנֶה ,וְ כֵ ן ְב ָדוִּ ד
ָאב ְבחָ ְכמָ ה ַאף־עַ ִּ
של
נֶאֱ מַ ר" :וְ ָאנ ִֹּכי הַ יוֹ ם ַר ְך ומָ שוחַ מֶ לֶ ְך" .ו ְב ִּענְ יָן זֶה ֶ
שר לְ בָ ֵאר
ְב ִּחינַת ְר ִּכיכָ א יֵש הַ ְר ֵבה לְ ַד ֵבר ,אֲ בָ ל ִּאי ֶא ְפ ָ
ִּב ְכ ָתב וְ הַ ַמ ְש ִּכיל הֶ חָ פֵ ץ ֶבאֱ מֶ ת י ִָּבין ִּמ ַדעְ תוֹ ֵ ,איךְ
ל־פי־כֵ ן יִּ ְהיֶה חָ זָק
יכים לִּ ְהיוֹ ת ַר ְך ַכ ָקנֶה וְ ַאף־עַ ִּ
ְצ ִּר ִּ

זטק
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ש ְרשוֹ ְמאֹד וְ ַא ְד ַר ָבא ,עַ ל־יְ ֵדי הָ ַרכות עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ִּע ַקר
ְב ָ
חָ זְקוֹ וְ ָת ְקפוֹ לָ נֶצַ ח:

שם הֲלָ כָ ה ו' אוֹ ת ח)
( ָ

מג
הַ ַצ ִדיק נִּ ְק ָרא ָתמָ רְ ,ב ִּחינַת" :צַ ִּדיק ַכ ָתמָ ר יִּ ְפ ָרח"ִּ ,כי
חלִּ יף הַ כֹל
ָתמָ "ר לְ שוֹ ן ְתמו ָר"הִּ ,כי הַ ַצ ִּדיק מֵ ִּמיר ומַ ֲ
לְ טוֹ בָ ה וְ כָ ל הַ ִּק ְטרוגִּ ים ְמהַ ֵפ ְך אוֹ ָתם לִּ זְכותִּ ,ב ְב ִּחינַת:
" ִּאם יֵש עָ לָ יו מַ לְ ָא ְך מֵ לִּ יץ ֶאחָ ד ִּמ ִּני ָאלֶ ף" ִּ " -מ ִּני ֶאלֶ ף"

ֲשה הַ ַמלְ ָא ְך
ש ַדיְ ָקא ִּמ ִּני ֶאלֶ ף הַ ְמ ַק ְט ְרגִּ ים ַנע ֶ
ַדיְ ָקאֶ ,
ש ִּמ ְת ַר ִּבים הַ ְמ ַק ְט ְרגִּ ים יוֹ ֵתר הוא
הַ ֵמלִּ יץִּ ,כי ָכל מַ ה ֶ

ל־פי־כֵ ן הוא
ש ַאף־עַ ִּ
מַ ְמלִּ יץ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ טוֹ ב יוֹ ֵתר ,עַ ל ֶ
מוֹ צֵ א בוֹ ֵאיזֶה נְ קֻ ָדה טוֹ בָ הִּ ,כי ָכל ֵאלו הַ ְמ ַק ְט ְרגִּ ים עַ ל
שהֵ ִּסיתו אוֹ תוֹ לַ חֲ טֹא ְכמַ אֲ מַ ר
הָ ָא ָדם הֵ ם ְבעַ ְצמָ ם אוֹ ָתם ֶ
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה' :הוא הַ ֵמ ִּסית הוא הַ ְמ ַק ְט ֵרג'.
שלוֹ ם ,הַ ְמ ַק ְט ְרגִּ ים ְמאֹד ,אֲ זַי
ש ִּמ ְת ַר ִּבים חַ ס וְ ָ
וְ עַ ל־ ֵכן ְכ ֶ
ְ
ְ
עוֹ מֵ ד הַ ַמלְ ָאך הַ ֵמלִּ יץ ו ְמהַ ֵפך הַ כֹל לִּ זְכות ַדיְ ָקא ִּכי טוֹ עֵ ן

שיֵש עָ לָ יו ְמ ַק ְט ְרגִּ ים הַ ְר ֵבה ָכל ָכ ְך
הלֹא ַא ְד ַר ָבא ,מֵ ַאחַ ר ֶ
ֲ

יתין הַ ְר ֵבה .וְ ִּאם ֵכן
ִּאם ֵכן הָ יָה לוֹ יְ צָ ִּרין ָרעִּ ין ו ְמ ִּס ִּ
ַא ְד ַר ָבא ,הוא ֶפלֶ א גָדוֹ ל ֵא ְ
יך ִּה ְתחַ זֵק ִּאיש ָכזֶה ֶנגֶד

ל־פי־כֵ ן ֵאיזֶה נְ קֻ ָדה
חטֹף ַאף־עַ ִּ
יתים הַ ְר ֵבה ָכל ָכ ְך לַ ֲ
ְמ ִּס ִּ
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שה ,וְ זֶה ְב ִּחינַת' :מֵ לִּ יץ ֶאחָ ד
שעָ ָ
של ֵאיזֶה ִּמ ְצ ָוה ֶ
טוֹ בָ ה ֶ
ש ַדיְ ָקא ִּמ ִּני ֶאלֶ ף הַ ְמ ַק ְט ְרגִּ ים עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ִּמ ִּני ָאלֶ ף' ַדיְ ָקאֶ ,
ְבעַ ְצמוֹ הוא מַ ְמלִּ יץ עָ לָ יו ִּכי ִּאם ֵכן ֵאין ִּחדוש ָכל ָכ ְך

יתים ַר ִּבים
שהָ יָה לוֹ ְמ ִּס ִּ
שחָ טָ א ָכל ָכ ְך מֵ ַאחַ ר ֶ
ַב ֶמה ֶ
ְ
ַבר לַ עֲשוֹ ת
ָכ ֵאלֶ הַ .א ְד ַר ָבא ,זֶהו ִּחדוש נִּ ְפלָ א ֵאיך ִּה ְתג ֵ
שעָ ְמדו עָ לָ יו חֲ יָלוֹ ת ַרבוֹ ת
ֵאיזֶה טוֹ ב ְבעָ לְ מָ א מֵ ַאחַ ר ֶ
שהוֹ לֵ ְך ְב ֶד ֶר ְך זֶה נִּ ְק ָרא ָתמָ ר,
ָכ ֵאלו ,וְ עַ ל־ ֵכן הַ ַצ ִּדיק ֶ
ש ֵמ ִּמיר ומַ חֲ לִּ יף הַ ִּק ְטרוגִּ ים לִּ זְכות הַ ַנ"ל:
ֶ

שם אוֹ ת ט"ו)
( ָ

מד
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הוא
עִ ַקר ִּקיום הָ ָא ָדם וְ ִּה ְתחַ זְקותוֹ ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שכוֹ לֵ ל ְשנֵי הַ ְד ָר ִּכים הַ ַנ"ל ְבאוֹ ת מ"ב מ"ג ְביַחַ ד
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ש ִּאם יִּ פֹל הָ ֶאחָ ד
וְ זֶה ְב ִּחינַת" :טוֹ ִּבים הַ ְשנַיִּ ם ִּמן הָ ֶאחָ ד ֶ -
י ִָּקים ֶאת חֲבֵ רוֹ "ִּ ,כי הֵ ם ְמחַ ז ְִּקין ֶאת ָכל ָא ָדם לְ בַ ל יִּ פֹל
ְבשום אֹפֶ ן ָבעוֹ לָ םִּ .כי לִּ ְפעָ ִּמים ְמחַ ז ְִּקין ֶאת עַ ְצמוֹ עַ ל־יְ ֵדי
שמוֹ ְצ ִּאין ְבעַ ְצמוֹ ע ֲַדיִּ ן .וְ לִּ ְפעָ ִּמים נוֹ פֵ ל
הַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
ש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ
שלוֹ ם גַם ִּמזֶה עַ ד ֶ
חַ ס וְ ָ
ְבשום ָדבָ ר מֵ חֲמַ ת ג ֶֹדל הַ הַ עֲלָ מָ ה וְ הַ הַ ְס ָת ָרה וְ חַ ְשכות
ש ְך עָ לָ יו .וְ ָאז צָ ִּר ְ
יך לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ
ש ִּנ ְמ ָ
ו ְכבֵ דות לֵ ב ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרךִּ ,ב ְב ִּחינַת:
שה וְ הַ ִּחפוש ַאחַ ר הַ ֵ
עַ ל־יְ ֵדי הַ ַב ָק ָ

חיק
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שר
ש ִּמזֶה הַ ֶד ֶר ְך ִּאי ֶא ְפ ָ
" ַאיֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ " הַ ַנ"לֶ ,
ל־דבָ ר לְ בַ לְ ְבלוֹ ולְ הַ ִּפילוֹ עַ ל־יְ ֵדי שום ִּבלְ בול
לְ הַ ַבעַ ָ
ש ָאפַ ס
שלוֹ םֶ ,
שי ְַכנִּ יס ְב ַדעְ תוֹ חַ ס וְ ָ
ל־פי ֶ
ָבעוֹ לָ םִּ .כי ַאף־עַ ִּ
שהָ אֱ מֶ ת הוא ָכ ְך
ל־פי ֶ
ש ִּקלְ קֵ ל ְמאֹד .וְ ַאף־עַ ִּ
ִּת ְק ָוה מֵ חֲמַ ת ֶ
ש ְכבָ ר
ל־פי־ כֵ ן מֵ ַאחַ ר ֶ
שהואַ ,אף־עַ ִּ
וְ גַם עַ ָתה הוא ְכמוֹ ֶ
שאֲ ִּפלו ַב ְמקוֹ מוֹ ת הָ ְרחוֹ ִּקים
ִּגלו לָ נו הַ ַצ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת ֶ
שהֵ ם ִּב ְב ִּחינַת ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים,
שה ְמאֹד עַ ד ֶ
מֵ הַ ְק ֻד ָ
ל־פי־כֵ ן
שנֶאֱ מַ ר עֲלֵ יהֶ ם" :ו ְכבוֹ ִּדי לְ ַאחֵ ר לֹא ֶא ֵתן"ַ ,אף־עַ ִּ
ֶ
ְ
ְצ ִּר ִּ
שם יִּ ְת ָב ַרך וְ לַ עֲלוֹ ת
שם ֶאת הַ ֵ
יכין לְ בַ ֵקש ולְ חַ ֵפש גַם ִּמ ָ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא לְ ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה לִּ ְב ִּחינַת ַאיֵה מַ אֲ מָ ר
סָ תום .עַ ל־ ֵכן ְבו ַַדאי ָת ִּמיד יָקום עַ ל עָ ְמדוֹ .
של ַאיֵה לְ בַ ד גַם ֵכן ִּאי
הגַם ִּכי ִּב ְב ִּחינַת הַ ֶד ֶר ְך הַ זֶה ֶ
ֲ
יכין לַ ֲעלוֹ ת
שר לִּ ְהיוֹ ת לְ עוֹ לָ ם ִּב ְת ִּמידות ִּכי ְצ ִּר ִּ
ֶא ְפ ָ
שה לְ ג ְַמ ֵרי ִּב ְמקוֹ ם ִּה ְתגַלות
ִּמ ְמקוֹ מוֹ ת הַ ַנ"ל ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ש ִּי ְתג ֶַלה ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַרךְ
שה ֶ
ְכבוֹ דוֹ ִּכי זֶה עִּ ַקר הַ ְק ֻד ָ
( ַכ ְמב ָֹאר ְב"לִּ קוטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן" ִּתנְ ָינָא ִּסימָ ן י"ב ְבמַ אֲ מָ ר
ש ְמחַ יֶה ו ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ
וְ ַאיֵה הַ ַנ"ל)ַ .א ְך ִּמ ֵמילָ א ְכ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שהַ ֵ
עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת ַאיֵה הַ ַנ"ל ְבתוֹ ְך ָכ ְך יִּ ז ְֶכה ֶ

ש ַי ֲחזֹר וְ יִּ ְמצָ א הַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת
יְ ַרחֵ ם עָ לָ יו וְ י ִָּאיר עֵ ינָיוֶ ,
שהֵ ם ִּמ ְב ִּחינַת ִּה ְתגַלות ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ זֶה
שיֵש בוֹ ע ֲַדיִּ ן ֶ
ֶ
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חֲרי הַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת הוא ְב ִּחינַת
של הַ ִּחפוש ַא ֵ
הַ ֶד ֶר ְך ֶ
שה וְ הַ ִּחפוש ַאיֵה ְמקוֹ ם
של הַ ַב ָק ָ
" ַא ְב ָרהָ ם" ,וְ הַ ֶד ֶר ְך ֶ
ְכבוֹ דוֹ הוא ְב ִּחינַת "יִּ ְצחָ ק" ,וְ " ַי ֲעקֹב ָא ִּבינו" הוא הַ ְב ִּריחַ
שכוֹ ֵלל ְשנֵי הַ ְד ָר ִּכים הַ ַנ"ל יַחַ ד ,וְ עָ לָ יו נֶאֱ מַ ר
הַ ִּתיכוֹ ן ֶ
ש ָלש לֹא ִּב ְמהֵ ָרה יִּ נ ֵָתק"ִּ ,כי עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ ִּכין
וְ הַ חוט הַ ְמ ֻ
שתוֹ לְ עוֹ לָ ם ַכ ַנ"ל:
לַ ֲעמֹד ִּב ְק ֻד ָ

שם אוֹ ת י"ט)
( ָ

מה
ידה
ֹש ְך וְ הַ ְי ִּר ָ
ש ַדיְ ָקא ִּב ְשעַ ת ִּה ְתג ְַברות הַ ח ֶ
עִ נְ יַן מַ ה ֶ
ְ
ש ְבתוֹ ך הַ הַ ְס ָת ָרה ָאז ַדיְ ָקא ִּע ַקר זְמַ ן
וְ הַ הַ ְס ָת ָרה ֶ
הַ ִּה ְת ָק ְרבות וְ הַ ִּה ְתעוֹ ְררות לִּ ְתשובָ ה ֶבאֱ מֶ ת

(עַ יֵן לִּ קוטֵ י

יעין לְ ַת ְכלִּ ית
ש ַמ ִּג ִּ
עֵ צוֹ ת רֹאש־ח ֶֹדש אוֹ ת י"ג וְ ֶזה לְ שוֹ נוֹ ְ .):כ ֶ
שם
שלוֹ ם ,אֲ זַי ַדיְ ָקא ְמק ָֹר ִּבין לְ הַ ֵ
ידה וְ הַ הַ ְס ָת ָרה חַ ס וְ ָ
הַ יְ ִּר ָ
שם ְב ַת ְכלִּ ית
יִּ ְת ָב ַר ְך ְב ַת ְכלִּ ית הַ ֵקרוב ִּכ ְביָכוֹ לִּ ,כי ָ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שם ְמל ָֻבש הַ ֵ
שלוֹ םָ ,
ידה חַ ס וְ ָ
הַ הַ ְס ָת ָרה וְ הַ יְ ִּר ָ

ְבעַ ְצמוֹ ִּכ ְביָכוֹ ל ְבלִּ י לְ בוש ִּב ְב ִּחינַת" :וְ עָ בַ ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ
ש ָאז ַדיְ ָקא
ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ כו' ,אֲ נִּ י וְ לֹא מַ לְ ָא ְך" ַכיָדועַ  .נִּ ְמצָ א ֶ
שזוֹ כֶ ה לְ גַלוֹ ת הַ הַ ְס ָת ָרה יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך
ְכ ֶ
ֶבאֱ מֶ תִּ ,כי ָאז ַדיְ ָקא ְסמו ִּכין ֵאלָ יו ְמאֹד ,וְ עַ ל־ ֵכן אֲ ַזי ַדיְ ָקא
יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לַ חֲ זֹר ִּב ְתשובָ הַ .א ְך

כק
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ש ַמ ִּגיעִּ ין
שעָ ה ֶ
ידע זֹאת ולְ כַ וֵן הַ ָ
יכין לָ זֶה ַדעַ ת גָדוֹ ל לֵ ַ
ְצ ִּר ִּ
שאֲ זַי ַדיְ ָקא ְמק ָֹר ִּבין ֵאלָ יו
לְ ַת ְכלִּ ית הַ הַ ְס ָת ָרה ,וְ לָ ַדעַ ת ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְמהַ ְפ ִּכין הַ הַ ְס ָת ָרה לְ ַדעַ תִּ .כי
יִּ ְת ָב ַר ְך ְמאֹד ֶ
ַבר ֶבאֱ מֶ ת הַ הַ ְס ָת ָרה חַ ס
ש ֵאין יוֹ ְד ִּעין זֹאת תוכַ ל לְ ִּה ְתג ֵ
ְכ ֶ
ש ִּיפֹל מֵ הַ ַדעַ ת לְ ג ְַמ ֵרי וְ יִּ ְת ַרחֵ ק ְביוֹ ֵתר חַ ס
שלוֹ ם ,עַ ד ֶ
וְ ָ
ש ִּהיא ְב ִּחינַת ִּה ְתג ְַברות הַ ִּס ְט ָרא
שלוֹ םִּ .כי הַ הַ ְס ָת ָרה ֶ
וְ ָ
שהָ יָה
ש ְך ִּמ ְב ִּחינַת ְש ִּב ַירת ֵכלִּ ים ֶ
ַאח ֲָרא ָכל זֶה נִּ ְמ ָ
עַ ל־יְ ֵדי ִּרבוי אוֹ ר.
ידה ְגדוֹ לָ ה
ש ְבו ַַדאי הַ הַ ְס ָת ָרה ִּהיא יְ ִּר ָ
ל־פי ֶ
ש ַאף־עַ ִּ
נִ ְמצָ א ֶ
ְ
ש ִּנ ְס ָתר וְ נ ְֶעלָ ם ִּמ ֶמנו אֱ לֹקותוֹ יִּ ְת ָב ַרך חַ ס
ְמאֹד מֵ ַאחַ ר ֶ
ש ָכל זֶה ַנע ֶ
שלוֹ םִּ ,עם ָכל זֶה מֵ ַאחַ ר ֶ
וְ ָ
ֲשה עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת
שם ַדיְ ָקא אוֹ ר גָדוֹ ל
ש ֶבאֱ מֶ ת ְמל ָֻבש ָ
ִּרבוי אוֹ ר ,נִּ ְמצָ א ֶ
שם ְמל ָֻבש הוא יִּ ְת ָב ַר ְך ְבעַ ְצמוֹ ִּכ ְביָכוֹ ל.
וְ נוֹ ָרא ְמאֹד ִּכי ָ
יכים לָ זֶה חָ כָ ם גָדוֹ ל ְבמַ עֲלָ ה ְגדוֹ לָ ה ְמאֹד
עַ ל־ ֵכן ְצ ִּר ִּ
שיוכַ ל לְ גַלוֹ ת ָכל הַ הַ ְס ָתרוֹ ת אֲ ִּפלו
ש ִּיז ְֶכה לְ ַדעַ ת ָכזֶה ,עַ ד ֶ
ֶ
ש ְבתוֹ ְך הַ ְס ָת ָרה ולְ הָ ְפכָ ה לְ ַדעַ ת ,וְ ַדיְ ָקא ָאז
הַ הַ ְס ָת ָרה ֶ
ִּירם ִּב ְתשובָ ה
חז ֵ
שמַ יִּ ם וְ ַי ֲ
ש ַב ָ
יְ ָק ֵרב ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל לַ אֲ ִּביהֶ ם ֶ
ַכ ַנ"ל.
ידה
ש ָאז ִּה ִּגיעו לְ ַת ְכלִּ ית הַ יְ ִּר ָ
יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם ֶ
וְ זֶׁה ְב ִּחינַת יְ ִּצ ַ
ש ָמה" ְבגִּ ַמ ְט ִּריָא ְשנֵי מֵ אוֹ ת
ַכיָדועַ  ,וְ זֶה ְב ִּחינַתְ " :רדו ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

מה

אכק

ש ָאז ִּה ִּגיעו
שר ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,הַ יְ נו ֶ
ָועֶ ֶ
ְ
ֹשה ַר ֵבנו זָכָ ה לְ ַדעַ ת ָכזֶה עַ ד
ידהַ .אך מ ֶ
לְ ַת ְכלִּ ית הַ יְ ִּר ָ
ש ָאז ַדיְ ָקא זָכָ ה לְ גַלוֹ ת הַ הַ ְס ָת ָרה ולְ הָ ְפכָ ה לְ ַדעַ ת
ֶ
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ גְ אֲ לו ָאז ַדיְ ָקא.
שהָ יו עוֹ ְס ִּקים ָבזֶה ְגדוֹ לֵ י חַ ְכמֵ י
וְ זֶׁה ְב ִּחינַת ִּקדוש הַ ח ֶֹדש ֶ
יאין ְבסוֹ ד הָ ִּעבורִּ .כי ִּקדוש הַ ח ֶֹדש הוא
שהָ יו ְב ִּק ִּ
יִּ ְש ָר ֵאל ֶ
ש ִּהיא ְב ַת ְכלִּ ית
גַם ֵכן ְב ִּחינַת ִּה ְתגַלות הַ הַ ְס ָת ָרה ָבעֵ ת ֶ
הַ ְפגָם הַ ַנ"ל ִּכי הַ ְלבָ נָה ִּהיא ְב ִּחינַת מַ לְ כות ו ְפגִּ ימַ ת
שם יְ נִּ י ַקת הַ ִּס ְט ָרא
ש ִּמ ָ
הַ ְלבָ נָה ִּהיא ְב ִּחינַת הַ ְס ָת ָרה ֶ
ַאח ֲָרא ַכיָדועַ  ,וְ עִּ ַקר ִּחיות הַ ַמלְ כות הוא ְב ִּחינַת אוֹ ר
ש ְך מֵ חַ י הַ חַ ִּיים ,וְ זֶה ְב ִּחינַת מַ ה
ש ִּנ ְמ ָ
הַ ַדעַ ת וְ הַ חָ ְכמָ ה ֶ
שהוא ְב ִּחינַת ַדעַ ת
שמֶ ש ֶ
שהַ ְלבָ נָה ְמ ַק ֶבלֶ ת הֶ ָא ָר ָתה מֵ הַ ֶ
ֶ
שמֶ ש ְמאֹד וְ עוֹ מֵ ד ְכנֶגְ ָדה
ש ִּהיא ְסמוכָ ה לַ ֶ
הַ ַנ"ל .וְ ַדיְ ָקא ְכ ֶ
ְב ַת ְכלִּ ית הַ ֵקרובָ ,אז ִּהיא ְב ַת ְכלִּ ית הַ הַ ְס ָת ָרה וְ הַ ִּמעוט
ש ַמ ִּגיעָ ה
וְ ֵאינָה ְמ ִּא ָירה לְ הָ עוֹ לָ ם ְכלָ ל ַכיָדועַ  ,וַאֲ זַי ְכ ֶ
לְ ַת ְכלִּ ית

הַ ִּמעוט

וְ הַ הַ ְס ָת ָרה

אֲ זַי

ֵתכֶ ף

מַ ְתחֶ לֶ ת

לְ ִּה ְתמַ לֹאת וַאֲ זַי הוא ְב ִּחינַת מוֹ לַ ד הַ ְלבָ נָה ַכיָדועַ  .וְ עַ ל־ ֵכן
הָ יו עוֹ ְס ִּקים ָבזֶה ֲחכָ ִּמים ְגדוֹ לִּ ים ִּכי צָ ִּר ְ
יך לָ זֶה ַדעַ ת גָדוֹ ל

ידה לִּ ְב ִּחינַת ַדעַ ת
הפ ְֹך ַת ְכלִּ ית הַ הַ ְס ָת ָרה וְ הַ ְי ִּר ָ
שיוכַ ל לַ ֲ
ֶ
ש ִּנ ְצטַ וו
ַכ ַנ"ל ,וְ עַ ל־ ֵכן ִּקדוש הַ ח ֶֹדש הוא ִּמ ְצ ָוה ִּראשוֹ נָה ֶ

בכק

ְמ ִׁשיבַ ת

מו

נפֶ ש

יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּכי הַ כֹל ִּענְ יָן ֶאחָ ד
יִּ ְש ָר ֵאל וְ נֶאֱ מַ ר ְבעִּ נְ יַן יְ ִּצ ַ
ַכ ַנ"ל .וְ עַ ל־ ֵכן ש ֶֹרש הַ ְתשובָ ה ְברֹאש ח ֶֹדש ַכ ְמב ָֹאר
ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר ִּכי ִּה ְתגַלות הַ הַ ְס ָת ָרה הַ ַנ"ל זֶה ִּע ַקר
ִּה ְתעוֹ ְררות לִּ ְתשובָ ה .וְ עַ ל־ ֵכן נוֹ הֲגִּ ין לְ ִּה ְתעוֹ ֵרר ִּב ְתשובָ ה
ְבעֶ ֶרב רֹאש־ח ֶֹדש וְ עוֹ ִּשין יוֹ ם ִּכפור ָקטָ ןִּ ,כי אֲ זַי הַ ְלבָ נָה
ְב ַת ְכלִּ ית הַ ִּמעוט וְ הַ הַ ְס ָת ָרה ,וְ עַ ל־ ֵכן ָאז ַדיְ ָקא הוא זְמַ ן
הַ ִּה ְת ָק ְרבות ,וְ עַ ל־ ֵכן עוֹ ִּשין ָאז ְתשובָ ה וְ חוֹ ז ְִּרין ֵאלָ יו
יִּ ְת ָב ַר ְך:
הלָ כָ ה ג אוֹ ת ב)
( ִּהלְ כוֹ ת רֹאש־ח ֶֹדשֲ ,

מו
ְבעֶׁ ֶׁרב רֹאש־ח ֶֹדש הַ ְלבָ נָה ִּהיא ְב ַת ְכלִּ ית הַ ִּמעוט וְ ָאז
ַדוְ ָקא מַ ְתחֶ לֶ ת לְ ִּה ְתמַ לֹאת ִּמיָד ְברֹאש ח ֶֹדש ,וְ זֶה ֶרמֶ ז עַ ל
שהֵ ם ע ֲִּת ִּידים לְ ִּה ְתחַ ֵדש ְכמוֹ ָתה"ְ ,כמוֹ
ְכלַ ל יִּ ְש ָר ֵאל " ֶ
שאוֹ ְמ ִּרים ְב ִּב ְר ַכת ִּקדוש לְ בָ נָהִּ .כי ָכל יְ מֵ י עוֹ לָ ם ָאנו
ֶ
עוֹ ְס ִּקים ְב ִּתקון ְפגִּ ימַ ת הַ ְלבָ נָה ו ְבכָ ל ַפעַ ם ְמ ַת ְקנִּ ים אוֹ ָתה
ש ֶלעָ ִּתיד ִּת ְתמַ ֵלא ְפגִּ ימָ ָתה לְ ג ְַמ ֵרי וְ לֹא
ְמעַ ט ְמעַ ט ,עַ ד ֶ
ַש ִּמיות ֵאין
ש ְבג ְ
ל־פי ֶ
יִּ ְהיֶה ָבה שום ִּמעוט וְ כו' ,וְ ַאף־עַ ִּ
ָאנו רוֹ ִּאין עַ ָתה ע ֲַדיִּ ן ְבהַ ְלבָ נָה שום ִּתקון ִּכי ְבכָ ל ח ֶֹדש
חוֹ ז ֶֶרת

ו ִּמ ְתמַ עֶ טֶ ת

ְכבַ ְת ִּח ָלה,

ל־פי־כֵ ן
ַאף־עַ ִּ

ָאנו

שלוֹ ם ,ו ְבו ַַדאי ִּהיא
ש ֵאין יְ גִּ יעָ ֵתנו לָ ִּריק ,חַ ס וְ ָ
מַ אֲ ִּמינִּ ים ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

מו

נפֶ ש

גכק

ש ֶלעָ ִּתיד נִּ ְר ֶאה זֹאת
נִּ ְת ַת ֶקנֶת ְברוחָ נִּ יות ְבכָ ל ַפעַ ם עַ ד ֶ
שת עֲבוֹ ַדת
ש ִּנ ְתמַ ְל ָאה ְפגִּ ימָ ָתה עַ ל־יְ ֵדי ְק ֻד ַ
עַ יִּ ן ְבעַ יִּ ן ֶ
יקים וְ כָ ל יִּ ְש ָר ֵאל .ו ְכמוֹ ־כֵ ן הוא ֵאצֶ ל ָכל אֶ חָ ד
הַ ַצ ִּד ִּ
שיֵש לוֹ עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת ָכל יָמָ יו ְבלִּ י ִּשעור עַ ד
ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ֶ
ש ְבכָ ל ַפעַ ם
שלֹא ָפעַ ל ְכלום מֵ ַאחַ ר ֶ
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
שיֵש ֶ
ֶ
ל־פי־כֵ ן ֵאין
שלוֹ םַ .אף־עַ ִּ
חוֹ זֵר ו ִּמ ְתמַ עֵ ט אוֹ נִּ ְפגָם חַ ס וְ ָ
שלוֹ ם .וְ הָ עִּ ָקר הוא ְת ִּמימות
שום יְ גִּ יעָ ה לָ ִּריק חַ ס וְ ָ
ו ְפ ִּשיטות לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְב ַד ְרכֵ י הַ ְת ִּמימות ו ְפ ִּשיטות
ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יֵש לְ כָ ל ֶאחָ ד ִּת ְקוָה
של הַ ַצ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת ֶ
לְ עוֹ לָ ם:

שם ,הֲלָ כָ ה ג אוֹ ת ב)
( ָ

הַ ַצ ִדיק ֵאינוֹ צָ ִּר ְ
יך ְכלָ ל לְ הָ עוֹ לָ ם ִּב ְש ִּביל עַ ְצמוֹ ִּ ,כי
ש ָבעוֹ לָ ם
ֲשירות ֶ
ַא ְד ַר ָבאִּ ,מ ֶמנו ָכל הַ הַ ְש ָפעוֹ ת וְ כָ ל הָ ע ִּ
ל־כן ָכל מַ ה
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,וְ עַ ֵ
ְכמוֹ ֶ
שנוֹ ְתנִּ ין לוֹ ְמ ַק ְבלִּ ין ִּמ ֶמנו ַאלְ פֵ י אֲ לָ ִּפים וְ ִּר ֵבי ְרבָ בוֹ ת
ֶ
ל־כן גַם ָכל ִּמי
יוֹ ֵתרָ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶה ובָ עוֹ לָ ם הַ ָבא .וְ עַ ֵ
ש ְמשוֹ ולְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו גַם זֶה נִּ ְק ָרא
שטוֹ ֵרחַ ְבגופוֹ לְ ַ
ֶ
שהוא ְכלָ ל ְב ִּחינַת ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ִּכי הַ ַצ ִּדיק
ְצ ָד ָקה ֶ
של
ִּמ ְתעַ ֶלה ו ִּמ ְתג ֵַדל ְמאֹד עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ֶ
ֱשב לָ הֶ ם ְצ ָד ָקה:
יִּ ְש ָר ֵאל הַ טוֹ ְר ִּחים לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו וְ ֶנח ָ
שנָה ,הֲלָ כָ ה ו)
( ִּהלְ כוֹ ת רֹאש־הַ ָ

דכק

ְמ ִׁשיבַ ת

מז

נפֶ ש

מז
של ָכל ֶאחָ ד וְ אֶ חָ ד
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
ְכלַ ל הַ ִּה ְת ַרחֲ קות מֵ הַ ֵ
חֲרא
ִּמגָדוֹ ל וְ עַ ד ָקטֹן ,הָ עִּ ָקר הוא עַ ל־יְ ֵדי ז ְִּקנָה ְד ִּס ְט ָרא ַא ָ
ָשן
ש ִּנ ְדמֶ ה לְ כָ ל ֶאחָ ד ְכ ִּאלו הַ כֹל ִּמ ְתנַהֵ ג ַכ ֵס ֶדר הַ י ָ
מַ ה ֶ
שר לוֹ לָ שוב מֵ הֶ םְ ,כמוֹ
וְ הוא ְכבָ ר ז ֵָקן ִּב ְד ָרכָ יו וְ ִּאי ֶא ְפ ָ
ְ
ֹשך" וְ הַ כֹל עַ ל־יְ ֵדי הַ ז ְִּקנָה
ש ָכתוב" :לֹא יַאֲ ִּמין שוב ִּמ ִּני ח ֶ
ֶ

ש ִּנ ְק ָרא" :מֶ לֶ ְך ז ֵָקן ו ְכ ִּסיל".
ש ַמ ִּפיל עָ לָ יו הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ֶ
ֶ
יקים
חכָ ִּמים ,הַ ַצ ִּד ִּ
ל־כן ָכל הַ ִּתקון הוא עַ ל־יְ ֵדי הַ ֲ
וְ עַ ֵ
קוֵי ה' יַחֲ לִּ יפו
ֶשרִּ ,ב ְב ִּחינַת "וְ ֹ
הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים ו ִּמ ְתחַ ְד ִּשים ַכנ ֶ
כֹחַ " וְ כו' ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ ִּכין לְ חַ ֵדש ְבכָ ל עֵ ת ִּחדו ֵ
שי תוֹ ָרה

אֲ ִּמ ִּת ִּיים וְ נִּ ְפלָ ִּאיםִּ ,כי הֵ ם ִּמ ְתג ְַב ִּרים ַבעֲבוֹ ָד ָתם ְבכָ ל יוֹ ם
שם ְכלָ ל,
מֵ חָ ָדש ְכ ִּאלו לֹא ִּה ְת ִּחילו ע ֲַדיִּ ן ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה מַ ִּשיגִּ ין ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל עֵ ת ְג ֻד ַלת הַ בוֹ ֵרא
ְביוֹ ֵתר ו ְמחַ ְב ִּרים ְספָ ִּרים ְקדוֹ ִּשים חֲ ָד ִּשים ְבכָ ל עֵ ת .וְ הַ כֹל
ְכ ֵדי לְ בָ ֵאר ולְ גַלוֹ ת ְג ֻד ַלת הַ בוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַר ְך וגְ ֻד ַלת הַ תוֹ ָרה
שת נ ְַפשוֹ ת יִּ ְש ָר ֵאלִּ ,כי "אוֹ ַריְ ָתא
שה וגְ ֻד ַלת ְק ֻד ַ
הַ ְקדוֹ ָ
ְ
שא ְב ִּריך הוא וְ יִּ ְש ָר ֵאל ֻכ ָלא חָ ד" .וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הֵ ם
וְ קֻ ְד ָ
שם
ש ִּמ ָ
יכים ֲחסָ ִּדים חֲ ָד ִּשים ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל עֵ ת ֶ
מַ ְמ ִּש ִּ
עִּ ַקר הַ ִּת ְק ָוה לִּ זְכוֹ ת לִּ ְתשובָ ה ָכל הָ ְרחוֹ ִּקים ְמאֹד ְמאֹד
ש ִּכ ְמעַ ט
ֶ

ִּכ ְמעַ ט

ָא ְב ָדה

ִּת ְק ָו ָתם

ִּמג ֶֹדל

הַ ִּה ְתגָרות
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וְ הַ ִּה ְתג ְַברותִּ ,ב ְב ִּחינַתָ " :ואֹמַ ר ָאבַ ד נִּ ְצ ִּחי וְ תוֹ חַ לְ ִּתי מֵ ה'"
ַא ְך עִּ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות" ,חַ ְס ֵדי ה' ִּכי לֹא ָת ְמנו חֲ ָד ִּשים
חסָ ָדיו וְ ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ֵאינָם ָת ִּמים
לַ ְב ָק ִּרים" וְ כו'ִּ ,כי ֲ

שהַ חֲ סָ ִּדים ִּמ ְתחַ ְד ִּשים
וְ ֵאינָם ָכלִּ ים לְ עוֹ לָ ם וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָלא ֶ
ש ְבכָ ל יוֹ ם,
אשית ֶ
ֲשה ְב ֵר ִּ
שזֶה עִּ ַקר ִּחדוש מַ ע ֵ
ְבכָ ל בֹקֶ ר ֶ
ִּב ְב ִּחינַת" :ו ְבטובוֹ ְמחַ ֵדש ְבכָ ל יוֹ ם ָת ִּמיד" וְ כו'.
שם
שהַ ֵ
של ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד מַ ה ֶ
וְ זֶׁהוְ ָכל הַ ֶנחָ מָ ה וְ הַ ִּת ְקוָה ֶ
שר
יִּ ְת ָב ַר ְך ְמחַ ֵדש ֲחסָ ִּדים חֲ ָד ִּשים וְ נִּ ְפלָ ִּאים ְבכָ ל ב ֶֹקר אֲ ֶ
לְ ִּפי הַ ִּה ְתחַ ְדשות הַ חֲסָ ִּדים יֵש לַ כֹל ִּת ְקוָה ְבכָ ל עֵ ת .וְ כָ ל
זֶה מַ ְמ ִּש ִּ
יקים הַ ְגדוֹ לִּ ים הַ ִּמ ְתחַ ְד ִּשים ְבכָ ל
יכין עָ לֵ ינו הַ ַצ ִּד ִּ
יכין עָ לֵ ינו חֲ סָ ִּדים חֲ ָד ִּשים ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל
עֵ ת וְ הֵ ם מַ ְמ ִּש ִּ
עֵ ת ו ְמבַ ְטלִּ ין הַ ז ְִּקנָה ְד ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ,וְ זֶה ָכל ִּת ְקוָ ֵתנו
יעים ִּכי
ש ֵאין יוֹ ְד ִּעין ְכלָ ל עַ ד הֵ יכָ ן חֲ סָ ָדיו מַ ִּג ִּ
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
לִּ ְג ֻד ָלתוֹ ֵאין חֵ ֶקר וְ עִּ ַקר ְג ֻד ָלתוֹ ִּהיא ְג ֻד ַלת חֲסָ ָדיוַ ,וחֲסָ ָדיו
יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ְתחַ ְד ִּשין ָת ִּמיד ְבכָ ל עֵ ת עַ ד ֵאין ֵקץ וְ ֵאין ַת ְכלִּ ית
ַכ ַנ"ל:

( ִּהלְ כוֹ ת רֹאש־ח ֶֹדש הֲלָ כָ ה ז' אוֹ ת י"ז)

מח
ש ֵכן
שלוֹ םִּ ,מ ָכל ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך חַ ס וְ ָ
ש ָא ָדם נִּ ְת ַרחֵ ק מֵ הַ ֵ
ְכ ֶׁ
שנוֹ פֵ ל לְ ַתאֲ ווֹ ת ָרעוֹ ת ַועֲבֵ רוֹ תַ ,רחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,אֲ זַי ִּהיא
ְכ ֶ

וכק
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ש ִּהיא
ְב ִּחינַתָ " :רחֵ ל ְמבַ ָכה עַ ל ָבנֶיהָ " וְ כו'ִּ ,כי הַ ְש ִּכינָה ֶ
שת יִּ ְש ָר ֵאל נִּ ְק ֵראת " ָרחֵ ל" ַכיָדועַ  ,וַאֲ זַי ִּהיא ִּב ְב ִּחינַת
ְק ֻד ַ
" ְכ ָרחֵ ל לִּ ְפנֵי גוֹ ְזזֶיהָ נֶאֱ לָ מָ ה"ִּ ,כי הַ ְקלִּ פוֹ ת וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא
גוֹ ְזזִּין אוֹ ָתה וְ נוֹ ְטלִּ ין ִּמ ֶמנָה ִּכ ְביָכוֹ ל הוֹ ָדה וְ ִּת ְפ ַא ְר ָתה וְ ִּהיא
נֶאֱ לָ מָ ה ֵבינֵיהֶ ם ,וְ ָאז ִּהיא ְב ִּחינַת " ְש ִּכינָה מָ ה אוֹ מֶ ֶרת
שזֶה הָ ָרחוֹ ק ְמאֹד נִּ ְתעוֹ ֵרר ְבעֹצֶ ם
ֹאשי" וְ כו' .ו ְכ ֶ
ָקלַ נִּ י מֵ ר ִּ
ִּרחוקוֹ וְ ֵאינוֹ ְמי ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ ְבשום אֹפֶ ן ובוֹ כֶ ה וְ צוֹ עֵ ק
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד ,זֶה ְב ִּחינַת" :קוֹ ל ְב ָרמָ ה נִּ ְשמָ ע נְ ִּהי
לְ הַ ֵ
שת נ ְַפשוֹ בוֹ כָ ה ִּב ְמ ִּרירות גָדוֹ ל
ְב ִּכי ַת ְמרו ִּרים"ִּ ,כי ְק ֻד ַ
שזֶה זְמַ ן
ְמאֹד "ומֵ אֲ נָה לְ ִּהנָחֵ ם וְ כו' ִּכי ֵאינֶנו"ִּ ,כי רוֹ ָאה ֶ
ַרב אֲ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָכל ָכ ְך .אֲ בָ ל
שר ִּהיא ְרחוֹ ָקה מֵ הַ ֵ
ש ִּהיא ִּמ ְתחַ ז ֶֶקת ֶאת עַ ְצמָ ה ע ֲַדיִּ ן
ל־פי־כֵ ן מֵ ַאחַ ר ֶ
ַאף־עַ ִּ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ָת ִּמיד ,אֲ זַי נִּ ְתעוֹ ְר ִּרין ַרחֲמֵ י
עק וְ לִּ ְבכוֹ ת לְ הַ ֵ
לִּ ְצ ֹ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך ומֵ ִּאיר עָ לֶ יהָ הֶ ָא ָרה וְ ִּה ְתחַ זְקות ִּמ ְלמַ עְ לָ ה
הַ ֵ
ִּב ְב ִּחינַת" :כֹה ָאמַ ר ה' ִּמנְ ִּעי קוֹ לֵ ְך ִּמ ֶב ִּכי וְ עֵ ינַיִּ ְך ִּמ ִּד ְמעָ ה
ית ְך".
חֲר ֵ
שכָ ר לִּ ְפע ָֻל ֵת ְך וְ יֵש ִּת ְקוָ ה לְ ַא ִּ
ִּכי יֵש ָ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַרק עַ ל־יְ ֵדי צַ ִּדיק הַ דוֹ ר
וְ כָ ל זֶה מוֹ ִּדיעַ לָ ה הַ ֵ
ש ֵמ ִּאיר
ששכָ ר ,הַ יְ נו ֶ
שהוא ְב ִּחינַת יִּ ָ
הַ גָדוֹ ל ְבמַ עֲלָ ה ְמאֹד ֶ
שכָ ר" ִּכי ֵאין
ְבכָ ל נֶפֶ ש ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ומוֹ ִּדיעַ לָ ה ִּכי ע ֲַדיִּ ן "יִּ ש ָ
שום יֵאוש ָבעוֹ לָ םִּ ,כי ֵאין שום ִּדבור וְ לֹא שום ְצעָ ָקה
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נֶאֱ בָ ד אֲ ִּפלו ְצעָ ָקה ִּמ ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת ֵאינָה נֶאֱ בֶ ֶדת
שהַ ַתאֲ ווֹ ת וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת ִּמ ְתג ְַב ִּרין עָ לָ יו
לְ עוֹ לָ ם .וַאֲ ִּפלו ְכ ֶ
ש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לָ צֵ את מֵ הֶ ם,
ו ִּמ ְת ַפ ְש ִּטין לְ פָ נָיו ְמאֹד עַ ד ֶ
שם
שהוא כוֹ סֵ ף וְ חוֹ מֵ ד ְבכָ ל עֵ ת לַ ֵ
ל־פי־כֵ ן גַם ָאז ְכ ֶ
ַאף־עַ ִּ
יִּ ְת ָב ַר ְך וְ ֵאינוֹ מַ ִּניחַ ֶאת הָ ָרצוֹ ן וְ הַ ִּכסו ִּפין לְ עוֹ לָ ם ָכל זֶה
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְדבָ ֵרינו ְבכַ ָמה
י ָָקר ְמאֹד ְבעֵ ינֵי הַ ֵ
ְמקוֹ מוֹ ת:

( ִּהלְ כוֹ ת ֶפסַ ח הֲלָ כָ ה ט אוֹ ת יב)

מט
ַכ ָמה וְ כַ ָמה עִּ ִּתים עוֹ ְב ִּרים עַ ל ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ִּע ִּתים
שהֵ ם הַ כ"ח [הָ עֶ ְש ִּרים
שלוֹ םֶ ,
לְ טוֹ בָ ה עִּ ִּתים לְ ָרעָ ה חַ ס וְ ָ
ו ְשמוֹ נָה] ִּע ִּתים הָ אֲ מו ִּרים ְבסֵ פֶ ר קֹהֶ לֶ ת ובָ הֶ ם ְכלולִּ ים ָכל
הָ עִּ ִּתים הָ עוֹ ְב ִּרים עַ ל ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ִּמיוֹ ם ִּה ָולְ דוֹ עַ ד יוֹ ם
שר עֲלֵ יהֶ ם ִּה ְתחַ נֵן ָדוִּ דְ " :בי ְָד ָך עִּ תוֹ ָתי הַ ִּצילֵ נִּ י
מוֹ תוֹ  ,אֲ ֶ
ִּמיַד אוֹ יְ בָ י ומֵ רוֹ ְדפָ י" ,וְ זֶה ִּע ַקר ְשלֵ מות הַ ַצ ִּדיק הַ גָדוֹ ל
ששכָ ר
ְבמַ עֲלָ ה הַ ְמלַ ֵמד תוֹ ָרה ו ַָדעַ ת לְ יִּ ְש ָר ֵאלְ ,כמוֹ יִּ ָ
שיוכַ ל לְ ִּה ְתחַ זֵק
שיוכַ ל לְ הָ ִּאיר ְבכָ ל ֶא ָחד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ֶ
ֶ
ש ֵאר עַ ל עָ ְמדוֹ ְבכָ ל הַ זְמַ ִּנים וְ הָ עִּ ִּתים הָ עוֹ ְב ִּרים עָ לָ יו,
ולְ ִּה ָ
ששכָ ר יוֹ ְדעֵ י ִּבינָה לָ ִּע ִּתים לָ ַדעַ ת מַ ה
ִּב ְב ִּחינַת" :ו ִּמ ְב ֵני יִּ ָ
שי ֵַדע ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל מַ ה ַלעֲשוֹ ת
ֲשה יִּ ְש ָר ֵאל"ֶ ,
ַיע ֶ
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ְבכָ ל עֵ ת ָועֵ ת ֵא ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק ולְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל עֵ ת
ָועֵ ת ְכ ִּפי הָ עֵ ת וְ הַ זְמַ ן ַפעַ ם ְבתוֹ ָרהַ ,פעַ ם ִּב ְת ִּפ ָלהַ ,פעַ ם
ש ְועָ ה ו ְת ִּחנָה ו ְב ִּכיָהַ ,פעַ ם
ִּב ְצ ָד ָקהַ ,פעַ ם ִּב ְצעָ ָקה וְ ַ
יקה ,וְ יֵש עֵ ת
ְב ִּש ְמחָ ה וְ חֶ ְד ָוהַ ,פעַ ם ְב ִּדבורַ ,פעַ ם ִּב ְש ִּת ָ
יכין ומֻ ְכ ָר ִּחין לְ בַ ֵטל ֶאת עַ ְצמוֹ ַדיְ ָקא מֵ הָ עֲבוֹ ָדה,
ש ְצ ִּר ִּ
ֶ
של תוֹ ָרה זֶהו ִּקיומָ הִּ ,כי יֵש עֵ ת
ִּב ְב ִּחינַת ִּבטולָ ה ֶ
יכין לֶ אֱ כֹל אוֹ לִּ ישֹן ִּב ְש ִּביל ִּקיום הַ גוף אוֹ לְ ַד ֵבר עִּ ם
ש ְצ ִּר ִּ
ֶ
ְבנֵי ָא ָדם ְכ ֵדי לִּ ְפקֹחַ ַדעְ תוֹ וְ כַ יוֹ צֵ א ָבזֶה הַ ְר ֵבה וְ הַ כֹל ְכ ִּפי
ש ַי ֲעבֹר עַ ל
הָ עִּ ִּתים הָ עוֹ ְב ִּרים עַ ל הָ ָא ָדםִּ ,כי ְבהֶ ְכ ֵרחַ ֶ
הָ ָא ָדם ַכ ָמה וְ כַ ָמה ִּמינֵי עִּ ִּתים שוֹ נִּ ים .וְ כֵ ן ְב ָדוִּ ד הַ ֶמ ְ
לֶך
שר עָ ְברו עָ לָ יו וְ עַ ל
ש ִּנ ְס ַת ֵלק נֶאֱ מַ ר" :וְ הָ עִּ ִּתים אֲ ֶ
ְכ ֶ
יִּ ְש ָר ֵאל" ,וְ הַ ַצ ִּדיק הַ דוֹ ר הָ אֲ ִּמ ִּתי הוא מֵ ִּאיר ְבכָ ל ֶאחָ ד
שי ֵַדע ֵא ְ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבהַ ֵ
ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ֶ
ְבכָ ל עֵ ת ָועֵ ת ַכ ַנ"ל:

שם אוֹ ת ה')
( ָ

נ
שהָ ָא ָדם צָ ִּר ְ
יך לַ ֲעמֹד ְבנִּ ָסיוֹ ן לִּ ְבלִּ י לֵ ילֵ ְך ַאחַ ר
ְכמוְֹ ֶ
שלוֹ םְ ,כמוֹ ־כֵ ן צָ ִּריךְ
ַתאֲ ווֹ ָתיו ְבהֶ ֵתר אוֹ ְב ִּאסור חַ ס וְ ָ
שלוֹ ם ,וְ עָ בַ ר
של חַ ס וְ ָ
לְ ִּה ְתחַ זֵק לַ ֲעמֹד ְבנִּ ָסיוֹ ן ִּאם ְכבָ ר נִּ ְכ ַ
שלוֹ ם.
שעָ בַ ר לְ בַ ל יִּ פֹל עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
עָ לָ יו מַ ה ֶ
שנוֹ ְפלִּ ים ְב ַדעְ ָתם
ש ִּנ ְמצָ ִּאים הַ ְר ֵבה ְבנֵי ָא ָדם ֶ
ִּכי מַ ה ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

נ

נפֶ ש

טכק

ָשר עוֹ ד ,זֶהו
שר לָ הֶ ם לֵ ילֵ ְך ַב ֶד ֶר ְך הַ י ָ
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
וְ אוֹ ְמ ִּריםֶ ,
ש ְמבַ ְק ִּשים תוֹ אֲ נָה
ַרק מֵ חֲמַ ת ַתאֲ וָ ָתם וְ יִּ ְצ ָרם הָ ָרע ֶ
שיו ְכלו
שלוֹ םְ ,כ ֵדי ֶ
חֲרי הַ ָמקוֹ ם חַ ס וְ ָ
ַועֲלִּ ילָ ה לִּ ְפרֹש מֵ ַא ֵ
שלוֹ םִּ .כי הַ תוֹ אֲ נוֹ ת
לֵ ילֵ ְך ַאחַ ר ַתאֲ ווֹ ָתם הָ ָרעוֹ ת חַ ס וְ ָ
שהַ ַבעַ ל ָדבָ ר מוֹ צֵ א לְ כָ ל ָא ָדם ַרבו ִּמ ְספֹר
וְ הָ עֲלִּ ילוֹ ת ֶ
ולְ כָ ל ֶאחָ ד מוֹ צֵ א עֲלִּ ילוֹ ת ְמיֻחָ דוֹ ת ֻר ָבם עַ ל־יְ ֵדי חֶ ְסרוֹ ן
ל־פי־כֵ ן ָכל
ַפ ְרנָסָ ה ו ְמנִּ יעוֹ ת הַ מוֹ נְ ִּעים וְ כו'ַ .א ְך ַאף־עַ ִּ
ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל נ ְַפשוֹ ָמ ָרה לוֹ ְמאֹד עַ ל זֶהִּ ,כי יוֹ ֵדעַ
ַבר בוֹ הַ טוֹ ב ְבכָ ל
ל־כן ִּמ ְתג ֵ
ש ִּי ְצטָ ֵר ְך לִּ ֵתן ִּדין וְ חֶ ְשבוֹ ן ,וְ עַ ֵ
ֶ

שם יִּ ְת ָב ַר ְךַ .א ְך ְבשום ָדבָ ר ֵאינוֹ
ַפעַ ם ו ִּמ ְתעוֹ ֵרר לָ שוב לְ הַ ֵ
מוֹ צֵ א לְ עַ ְצמוֹ עֲלִּ ילָ ה ו ְפטור ָכל ָכ ְך ְכמוֹ עַ ל־יְ ֵדי

ש ַמ ִּפילוֹ ְב ַד ְעתוֹ ְבכָ ל
של הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ֶ
הַ ַת ְחבולָ ה הַ ַנ"ל ֶ
שלוֹ םִּ ,כי רוֹ ֶאה
ַפעַ ם ומַ ְר ֶאה לוֹ ְכ ִּאלו ָאפַ ס ִּת ְקוָה חַ ס וְ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ְכבָ ר חָ ַתר ַכ ָמה ְפעָ ִּמים לָ שוב לְ הַ ֵ
ְבעֵ ינָיו ֶ

שנָפַ ל וְ כֵ ן הָ יָה ַכ ָמה
ר־כ ְך ָכל ֶאחָ ד ְכ ִּפי מַ ה ֶ
ָ
וְ נָפַ ל ַאחַ

ל־כן הוא ָפטור ְכבָ ר ְבעֵ ינֵי עַ ְצמוֹ
ְפעָ ִּמים ְבלִּ י ִּמ ְס ָפר .וְ עַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ.
ִּמ ַל ֲחתֹר עוֹ ד ֲח ִּתירוֹ ת לָ שוב לְ הַ ֵ
של נְ ִּפילוֹ ת ָכ ֵאלו
שבוֹ ת ֶ
אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ָכל הָ ַרעֲיוֹ נִּ ים וְ הַ ַמ ֲח ָ
חֲרי
שמוֹ צֵ א לוֹ עֲלִּ ילָ ה לִּ ְפרֹש מֵ ַא ֵ
ל־דבָ ר ֶ
ֲשי ַבעַ ָ
הֵ ם ַרק מַ ע ֵ
הַ ָמקוֹ ם ַכ ַנ"לִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל וְ כָ ל
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ָא ָדם צָ ִּר ְ
שזוֹ כֶ ה
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו הַ ְר ֵבה הַ ְר ֵבה ק ֶֹדם ֶ
יך ֶ
ש ָפ ַרש
שה .ו ִּמי לָ נו גָדוֹ ל מֵ ָא ָדם הָ ִּראשוֹ ן ֶ
לְ ִּה ָכנֵס ֶאל הַ ְק ֻד ָ
שב ִּב ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה מֵ ָאה ו ְשל ִֹּשים ָשנָה.
מֵ ִּא ְשתוֹ וְ ָ
שנָה ָבאו רוחוֹ ת וְ ִּח ְממו
וְ ַדיְ ָקא ְבכָ ל ֵאלו הַ ֵמ ָאה ו ְשל ִֹּשים ָ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ,ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,ו ְבו ַַדאי
אוֹ תוֹ וְ כו'ְ ,כמוֹ ֶ
שה ַדעְ תוֹ ְמאֹד ִּמזֶה ְבכָ ל ַפעַ ם ,ו ְבו ַַדאי ָא ַרב עָ לָ יו
נ ְֶחלְ ָ
הַ ַבעַ ל ָדבָ ר וְ ָרצָ ה לְ הַ ִּפילוֹ ְב ַד ְעתוֹ לְ ג ְַמ ֵרי ְבכָ ל ַפעַ ם .אֲ בָ ל
שעָ סַ ק
ַבר ְבכָ ל עֵ ת וְ לֹא ִּה ִּניחַ ַד ְרכֵ י ְתשובָ תוֹ ֶ
הוא ִּה ְתג ֵ
שנָה לְ הוֹ לִּ יד ֶאת
שזָכָ ה ְבסוֹ ף הַ ֵמ ָאה ו ְשל ִֹּשים ָ
ָבהֶ ם ,עַ ד ֶ
ֹשה
ש ִּמ ֶמנו הֻ ְש ַתת הָ עוֹ לָ ם' וְ י ְָצאו ִּמ ֶמנו הָ ָאבוֹ ת ומ ֶ
שת ' ֶ
ֵ
ומָ ִּשיחַ  ,וְ ָא ָדם הָ ִּראשוֹ ן ְבעַ ְצמוֹ הָ יָה גַם ֵכן ָכל יָמָ יו צַ ִּדיק
יכין לְ ַת ֵקן
שע ֲַדיִּ ן ְצ ִּר ִּ
ל־פי ֶ
שם טוֹ ב .וְ ַאף־עַ ִּ
וְ חָ ִּסיד וְ נִּ ְפטַ ר ְב ֵ
ל־פי־כֵ ן ִּאם לֹא הָ יָה
שלוֹ ְבכָ ל דוֹ ר ָודוֹ רַ ,אף־עַ ִּ
הַ ְפגָם ֶ
ש ִּת ֵקן ְבו ַַדאי הָ יָה
ַבר ו ִּמ ְתחַ זֵק ְבעַ ְצמוֹ לְ ַת ֵקן מַ ה ֶ
ִּמ ְתג ֵ
ח ָריו.
יקים הַ ָב ִּאים ַא ֲ
שה ְמאֹד הַ ִּתקון ְביוֹ ֵתר גַם לַ ַצ ִּד ִּ
ָק ֶ
שו ִּכי זֶהו ִּע ַקר
ו ְכמוְֹ־כֵּ ן הוא מַ ָמש ְבכָ ל ָא ָדם גַם עַ ְכ ָ
ש ָבעוֹ לָ ם
ש ִּי ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל הַ יְ ִּרידוֹ ת ֶ
שלוֹ ֶ ,
הַ ִּנ ָסיוֹ ן ֶ
שר ַי ֲעבֹר עָ לָ יו וְ י ְַר ִּגיל ֶאת עַ ְצמוֹ
ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןְ ,בכָ ל אֲ ֶ
יד ֶמה ְב ַד ְעתוֹ ְכ ִּאלו נוֹ לָ ד הַ יוֹ ם
ְבכָ ל יוֹ ם לְ הַ ְת ִּחיל מֵ חָ ָדש וִּ ַ
ש ִּיז ְֶכה לְ ַת ֵקן ְבעַ ְצמוֹ עַ ל־יְ ֵדי ְתשובָ תוֹ
וְ כו' .וְ ָאז מַ ה ֶ
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שלֹא יִּ ז ְֶכה לִּ גְ מֹר הַ ִּתקון,
הַ ְשלֵ מָ ה ְבו ַַדאי מַ ה טוֹ ב ומַ ה ֶ
שיֵש לָ הֶ ם
יקים הַ ְקדוֹ ִּשים ֶ
יִּ ְהיֶה ָבטוחַ ְבכֹחַ וזְכות הַ ַצ ִּד ִּ
שלֹא יִּ ְתי ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ
הפ ְֹך הַ כֹל לְ טוֹ בָ ה .ו ִּבלְ בַ ד ֶ
כֹחַ לַ ֲ
שם ְב ִּקווי ַאחַ ר ִּקווי ולְ הַ ְרבוֹ ת ִּב ְצעָ ָקה
ִּמ ְלצַ פוֹ ת ולְ ַקווֹ ת לַ ֵ
ְ
שה וְ ַתחֲנונִּ ים לְ פָ נָיו יִּ ְת ָב ַרךִּ " ,כי ִּעם ה' הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְר ֵבה
ובַ ָק ָ
ִּעמוֹ ְפדות" וְ כו':

שם אוֹ ת ט ,י"א)
( ָ

נא
שחֲבֵ ָריו
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
לִ ְפעָ ִמים נוֹ פֵ ל הָ ָא ָדם ְב ַדעְ תוֹ מֵ חֲמַ ת ֶ
ש ְבו ַַדאי הוא
ל־פי ֶ
ְבנֵי גִּ ילוֹ טוֹ ִּבים ִּמ ֶמנו הַ ְר ֵבה ,וְ ַאף־עַ ִּ
ִּמ ָדה טוֹ בָ ה לִּ ְהיוֹ ת ְשפַ ל רוחַ ִּב ְפנֵי ָכל ָא ָדם ולְ הַ חֲ זִּיק ֶאת
ָכל ָא ָדם טוֹ ב ִּמ ֶמנו .אֲ בָ ל ִּאם יִּ פֹל ְב ַד ְעתוֹ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה חַ ס
ָאה
ש ֵאין נ ֶ
שלוֹ םֵ ,אין זֶה ֲע ָנ ָוה ַא ְד ַר ָבא ,זֶה ג ְַדלות גָדוֹ ל ֶ
וְ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַוע ֲַדיִּ ן הוא ָרחוֹ ק
ש ַי ֲעבֹד ֵאיזֶה עֲבוֹ ָדה לְ הַ ֵ
לוֹ ֶ

שזָכוִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת ָאסור
ָכל ָכ ְך ַוחֲבֵ ָריו ְכבָ ר זָכו לְ מַ ה ֶ

חֲרי הַ ָמקוֹ ם ו ִּמי יוֹ ֵדעַ מֵ ֵאיזֶה מָ קוֹ ם הוא ו ְבאֵ יזֶה
לְ הַ ְרהֵ ר ַא ֵ
ְ
ֲשיוִּ .כי ֵאין ָא ָדם דוֹ מֶ ה לַ חֲבֵ רוֹ
שך עַ ל־יְ ֵדי מַ ע ָ
ְמקוֹ מוֹ ת נִּ ְמ ָ
ְכלָ ל.
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,לְ עִּ נְ יַן
וְ זֶׁה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
ְס ִּפ ַירת הָ עֹמֶ ר "ו ְספַ ְר ֶתם לָ כֶ ם  -ו ְספַ ְר ֶתם לְ עַ ְצ ְמכֶ ם"ִּ .כי
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ָכל הַ ָבא לְ טַ הֵ ר ֶאת עַ ְצמוֹ וְ לִּ זְכוֹ ת לְ ַק ֵבל עָ לָ יו עֹל תוֹ ָרה
שהוא הֲכָ נָה לְ ַק ָבלַ ת הַ תוֹ ָרה
שזֶה ְב ִּחינַת ְס ִּפ ַירת הָ עֹמֶ ר ֶ
ֶ
צָ ִּר ְ
יך לִּ ְספֹר הַ י ִָּמים לְ עַ ְצמוֹ ַדיְ ָקא וְ ַאל י ִַּפיל אוֹ תוֹ חֲ בֵ רוֹ
שזֶה ְב ִּחינַתֶ " :אחָ ד הָ יָה ַא ְב ָרהָ ם"
שלוֹ םֶ ,
ְכלָ ל חַ ס וְ ָ
שהוא ַרק ֶאחָ ד
שב ָת ִּמיד ֶ
שחָ ַ
ַכ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר .הַ יְ נו ֶ
ָבעוֹ לָ ם וְ לֹא ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל שום מוֹ נֵעַ ו ְמעַ ֵכב ו ְמבַ לְ ֵבלִּ .כי
שעִּ ים הָ רוֹ ִּצים לְ מָ נְ עוֹ
שיֵש ַכ ָמה ְמנִּ יעוֹ ת מֵ ְר ָ
ֶבאֱ מֶ ת ְכמוֹ ֶ
ְבכַ ָמה הַ ָסתוֹ ת ו ִּפתויִּ ים וְ לֵ יצָ נות וְ כו' אוֹ ְב ִּה ְתגָרות
ַם־כן לִּ ְפעָ ִּמים ַכ ָמה
ש ַמ ְר ִּבין עָ לָ יוְ ,כמוֹ ־כֵ ן יֵש ג ֵ
הַ ַמ ֲחלֹקֶ ת ֶ
ש ִּרים
ְמנִּ יעוֹ ת ַו ֲחלִּ ישות הַ ַדעַ ת אֲ ִּפלו מֵ חֲבֵ ָריו וְ אוֹ הֲבָ יו הַ ְכ ֵ
ֶבאֱ מֶ ת.
שר לְ בָ ֵאר הֵ יטֵ ב ִּב ְכ ָתבַ ,רק הַ ַמ ְש ִּכיל
וְ כָ ל זֶה ִּאי ֶא ְפ ָ
הֶ חָ פֵ ץ ֶבאֱ מֶ ת י ִָּבין ִּמ ַד ְעתוֹ ִּ ,כי ְכ ֶנגֶד ָכל ִּמינֵי ְמנִּ יעוֹ ת
יכין לֵ ילֵ ְך ַב ֶד ֶר ְך הַ ַנ"ל ִּב ְב ִּחינַתֶ " :אחָ ד הָ יָה
ָכ ֵאלו ְצ ִּר ִּ
ַא ְב ָרהָ ם" ,וְ לֹא יִּ ְס ַת ֵכל עַ ל חֲבֵ רוֹ ְכלָ ל ִּב ְב ִּחינַת" :ו ְספַ ְר ֶתם
לָ כֶ ם  -לְ עַ ְצ ְמכֶ ם" ַכ ַנ"ל ולְ ִּה ְתנַהֵ ג ְב ַד ְרכֵ י הַ ְת ִּמימות
וְ לִּ ְהיוֹ ת ְב ִּש ְמחָ ה ָת ִּמיד אֲ ִּפלו ַבעֲנִּ יות וְ ַדחֲ קות גָדוֹ ל ,וְ גַם
ל־פי־כֵ ן
עֲבוֹ ָדתוֹ ו ְת ִּפ ָלתוֹ ֵאינָה ִּב ְשלֵ מות ְכלָ לַ .אף־עַ ִּ
שמֵ חַ ְבחֶ לְ קוֹ ָת ִּמיד וְ לֹא יִּ ְס ַת ֵכל עַ ל הָ עוֹ לָ ם ְכלָ ל,
יִּ ְהיֶה ָ
שם
שפַ ע וְ גַם ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שיֵש לָ הֶ ם ַפ ְרנָסָ ה ְב ֶ
שיֵש הַ ְר ֵבה ֶ
ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

נב

נפֶ ש

גלק

שהֵ ם ְגדוֹ לִּ ים ִּמ ֶמנו אֲ לָ ִּפים
ְבתוֹ ָרה ו ְת ִּפ ָלה נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
שלֹא ָר ָאה מֵ הֶ ם יְ גִּ יעוֹ ת ָכ ֵא ֶלה וְ הוא
ל־פי ֶ
מַ ְד ֵרגוֹ ת ַאף־עַ ִּ
ִּה ְתיַגַע ָכל ָכ ְך וְ לֹא זָכָ ה לָ זֶה וְ הוא ַבעֲנִּ יות ו ְב ִּש ְפלות גָדוֹ ל
ל־פי־כֵ ן ַאל יִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ ִּמזֶה
ַש ִּמיות ו ְברוחָ נִּ יותַ .אף־עַ ִּ
ְבג ְ
שמֵ חַ ְבחֶ לְ קוֹ וִּ יחַ יֶה ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל עֵ ת ַב ַמה
ְכלָ ל וְ יִּ ְהיֶה ָ
ש ַמ ְרוִּ יחַ לִּ ְפעָ ִּמים יִּ ְהיֶה י ָָקר
שיוכַ ל ,וְ כָ ל נְ קֻ ָדה טוֹ בָ ה ֶ
ֶ
שר ִּה ְפלִּ יא חַ ְסדוֹ עִּ מוֹ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ֶ
ְבעֵ ינָיו ְמאֹד וְ יוֹ ֶדה לְ הַ ֵ
שחֲבֵ רוֹ
לִּ זְכוֹ ת לָ זֶה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים .ומָ ה ִּא ְכ ַפת לֵ יה מַ ה ֶ
של
ֲשה ֶ
גָדוֹ ל וְ טוֹ ב ִּמ ֶמנו ,טוֹ ב ה' לַ כֹל .וְ כַ מובָ א ְבהַ ַמע ֶ
שחֲ בֵ רוֹ
שאֲ לו ִּמ ֶמנו מַ ה ֶ
ש ָ
שהָ יָה ָרגִּ יל לְ הָ ִּשיב עַ ל ֶ
הַ ָתם ֶ
אכתוֹ וְ הֵ ִּשיב" :מָ ה ִּא ְכ ַפת
לוֹ ֵקחַ ִּמ ָקח גָדוֹ ל יוֹ ֵתר ְבעַ ד ְמלַ ְ
ש ִּלי" ,וְ הוא הָ יָה
ֲשה ֶ
שלוֹ וְ זֶה מַ ע ֶ
ֲשה ֶ
לִּ י ָבזֶה זֶה מַ ע ֶ
שלֹא הָ יְ ָתה
ל־פי ֶ
אכתוֹ ַאף־עַ ִּ
שמֵ חַ ְמאֹד ִּב ְמלַ ְ
שעַ וְ ָ
ִּמ ְש ַתעְ ֵ
ש ִּה ְרוִּ יחַ ִּמיָד לְ יָד
ִּב ְשלֵ מות הָ ָראוי ,וְ גַם ִּב ְמעַ ט הָ ֶרוַח ֶ
ַאח ֲֵרי עָ מָ ל וִּ יגִּ יעָ ה ַר ָבה וְ לֹא ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל אֲ חֵ ִּרים ְכלָ ל
ַכ ַנ"ל:

שם אוֹ ת כ"ב)
( ָ

נב
ידה ְב ִּחינַת וְ נ ִָּפיק,
שהָ ָא ָדם הוא ִּב ְב ִּחינַת יְ ִּר ָ
שעָ ה ֶ
ש ְב ָ
מַ ה ֶ
שה ְגבוֹ הָ ה ְמאֹדְ ,ב ִּחינַת
ָאז ַדיְ ָקא חוֹ פֶ פֶ ת ומַ ֶגנֶת עָ לָ יו ְק ֻד ָ
שלֵ ם' ְב ִּחינַת
שזֶה סוֹ ד 'סֻ ַכת ָ
ִּא ָמא ִּד ְמסַ ְככָ א עַ ל ְבנִּ ין ֶ

דלק

ְמ ִׁשיבַ ת

נג

נפֶ ש

ש ִּה ִּקיפו ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל ַבהֲלִּ יכָ ָתן ַב ִּמ ְד ָבר
הֶ ֵקף עַ נְ נֵי ָכבוֹ ד ֶ
ש ָרף וְ עַ ְק ָרב:
שהוא ְמקוֹ ם נָחָ ש ָ
ֶ

(עַ יֵן לקוטי עצות חדש ,אֱ לול,
שנָה וְ כו' אוֹ ת ע"ד)
רֹאש־הַ ָ

נג
שה
ֲש ָרה ִּכ ְת ִּרין ִּד ְק ֻד ָ
שנָפַ ל ִּמ ָכל הָ ע ָ
לִ ְפעָ ִמים יֵש ֶאחָ ד ֶ
א־אח ֲָרא ַר ֲחמָ נָא
שר ְכ ָת ִּרים ְד ִּס ְט ָר ַ
וְ ִּה ְתג ְַברו עָ לָ יו ָכל הָ עֶ ֶ
שלוֹ
לִּ ְצלָ ן ,וְ ָאז ְבו ַַדאי ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ִּה ְת ַפ ֵלל ְכלָ ל וְ הַ ְת ִּפ ָלה ֶ
שה מָ ָרה לָ ה ְמאֹד
ִּהיא ִּב ְב ִּחינַת 'מָ ַרת נֶפֶ ש' ְב ִּחינַת" :וְ נ ְַפ ָ
שרוֹ צֶ ה
שאֲ ִּפלו ְכ ֶ
וְ ִּכעֲסַ ָתה צָ ָר ָתה גַם ָכעַ סְ ,דהַ יְ נו ֶ
של
לְ ִּה ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ולְ כַ וֵן ִּב ְת ִּפ ָלתוֹ  ,אֲ זַי צָ ָר ָתה ֶ
ש ִּהיא הַ ִּס ְט ָרא
ש ִּהיא ְב ִּחינַת "חַ נָה" ,וְ צָ ָר ָתה ֶ
הַ ְת ִּפ ָלה ֶ
ַב ֶרת עַ ל הַ ְת ִּפ ָלה ומַ ְכעֶ סֶ ת אוֹ ָתה ו ְמבַ לְ ֶבלֶ ת
ַאח ֲָרא ִּמ ְתג ֶ
שם
ֶאת הָ ָא ָדם ִּמן הַ ְת ִּפ ָלה ְבכַ ָמה ִּמינֵי ִּבלְ בולִּ ים .וְ הַ ֵ
שבוֹ ת לְ בַ ל יִּ ַדח
שב מַ חֲ ָ
יִּ ְת ָב ַר ְך חוֹ מֵ ל עָ לָ יו גַם ֵכן וְ חוֹ ֵ
שי ְַמ ִּש ְ
יך ֶאת עַ ְצמוֹ ֶאל הָ אֱ מֶ ת
ִּמ ֶמנו נִּ ָדח וְ נוֹ ֵתן לוֹ עֵ צָ הֶ ,

וְ יִּ ְר ֶאה לְ ַד ֵבר ִּדבו ֵרי הַ ְת ִּפ ָלה ֶבאֱ מֶ ת ְב ֵאיזֶה מַ ְד ֵרגָה
שהוא ְב ִּחינַת:
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
שהוא ,וְ יִּ זְכֹר ֶאת עַ ְצמוֹ ְבהַ ֵ
ֶ
" ָאנ ִֹּכי ה' אֱ ל ֶֹק ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְמצָ א ְבכָ ל מָ קוֹ ם.
יך"ִּ ,כי הַ ֵ

ש ְך ֶאת עַ ְצמוֹ ֶאל הָ אֱ מֶ ת ,אֲ זַי הוא סָ מו ְך
שמוֹ ֵ
וְ עַ ל־יְ ֵדי ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ִּכי אֱ מֶ ת הוא הַ ֵ
וְ ָקרוֹ ב ֶאל הַ ֵ

ְמ ִׁשיבַ ת

נד

נפֶ ש

הלק

ְבעַ ְצמוֹ וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יָכוֹ ל לַ עֲלוֹ ת ִּמ ָכל הַ יְ ִּרידוֹ ת וְ הַ ְנ ִּפילוֹ ת
ש ָבעוֹ לָ םִּ ,ב ְב ִּחינַתָ " :אנ ִֹּכי ֵא ֵרד עִּ ְמ ָך ִּמ ְצ ָריְ מָ ה וְ ָאנ ִֹּכי
ֶ

ֲש ָרה
הלֹא ָאנ ִֹּכי טוֹ ב לָ ְך מֵ ע ָ
ַאעַ לְ ָך גַם עָ לֹה" .וְ זֶה ְב ִּחינַתֲ " :
ש ִּת ְזכֹר ְב ִּחינַתָ " :אנ ִֹּכי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך" הַ ַנ"ל זֶה
בָ נִּ ים" ,הַ יְ נו ְכ ֶ
ש ִּה ְתג ְַברו ָכל
ל־פי ֶ
ֲש ָרה בָ נִּ יםִּ ,כי ַאף־עַ ִּ
טוֹ ב ִּמ ָכל הָ ע ָ
ש ָפגַם ְבכָ ל מַ עֲלוֹ ת
שר ִּכ ְת ִּרין ִּד ְמסָ אֲ בו ָתא עַ ל־יְ ֵדי ֶ
הָ עֶ ֶ
שה .עַ ל ָכל זֶה ְב ִּחינַת " ָאנ ִֹּכי טוֹ ב לָ ְך ִּמ ֻכ ָלם"ִּ ,כי
ִּד ְק ֻד ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְמצָ א ְבכָ ל מָ קוֹ ם וְ ָקרוֹ ב ה' לְ כָ ל קוֹ ְר ָאיו
הַ ֵ
שר יִּ ְק ָראוהו בֶ אֱ מֶ ת:
לְ כֹל אֲ ֶ

חנ ָֻכה הֲלָ כָ ה ו' אוֹ ת ח')
( ִּהלְ כוֹ ת ֲ

נד
יכין לְ הוֹ ִּדיעַ לְ הַ טוֹ ב הַ ָכבוש ֵאצֶ ל ָכל ֶאחָ ד ַב ָמקוֹ ם
ְצ ִר ִ
ש ְשמוֹ
ש ָכבושֶ ,את ְשמוֹ ַדיְ ָקא ,הַ יְ נו לְ הַ ז ְִּכירוֹ הֵ יטֵ ב ֶ
ֶ
שזוֹ כֵ ר הֵ יטֵ ב ְשמוֹ
שם יִּ ְש ָר ֵאל הַ ָקדוֹ שִּ ,כי ָכל זְמַ ן ֶ
ָכלול ְב ֵ
שם .וְ עִּ ַקר
שנָפַ ל לְ ָ
ע ֲַדיִּ ן אֲ זַי ְב ַקל יְ כוֹ לִּ ין לְ הוֹ ִּציאוֹ ִּמ ָמקוֹ ם ֶ
ְ
ש ִּל ְפעָ ִּמים הַ טוֹ ב נִּ ְכ ָבש וְ נִּ ְתעַ ֵלם ָכל ָכך עַ ד
הַ ִּש ְכחָ ה מַ ה ֶ
ששוֹ כֵ חַ ֶאת ְשמוֹ .
ששוֹ כֵ חַ לְ ג ְַמ ֵרי ֶאת מַ עֲלָ תוֹ  ,הוא מַ ה ֶ
ֶ
שר
ש ֵאינוֹ ִּאיש ָכ ֵ
שהַ ֵמת שוֹ כֵ חַ ֶאת ְשמוֹ ְכ ֶ
וְ זֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
שם ה' .וְ צָ ִּר ְ
יך לְ הַ ז ְִּכיר
ש ְרשוֹ ֵ
ש ָ
שם ֶ
ֶבאֱ מֶ תִּ .כי עִּ ָקר הוא הַ ֵ
שם
שם יִּ ְש ָר ֵאל נִּ ְק ָרא עָ לָ יו וְ הַ ֵ
ש ֵ
ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך יֵש לוֹ ִּמ ֶמנו ִּה ְת ָפאֲ רות ְפ ָר ִּטיַ ,אף ִּאם הוא ְכמוֹ

ולק

ְמ ִׁשיבַ ת

נה
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ש ַמז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ָבזֶה ְבכָ ל ַפעַ ם ְב ַקל יוכַ ל
שהוא .ו ִּמי ֶ
ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרךִּ ,כי ֵאין הַ טוֹ ב שוֹ כֵ חַ מַ עֲלָ תוֹ לְ ג ְַמ ֵרי,
לָ שוב לְ הַ ֵ
שר ָכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת לֹא
ש ְשמוֹ יִּ ְש ָר ֵאל אֲ ֶ
שזוֹ כֵ ר ע ֲַדיִּ ן ֶ
מֵ ַאחַ ר ֶ
נִּ ְב ְראו ַרק ִּב ְש ִּבילֵ נו

וְ כו'ִּ ( :הלְ כוֹ ת ִּסימָ ן ְבהֵ מָ ה וְ חַ יָה הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת י"ד)

נה
שהוא עֶ צֶ ם הָ אֱ מֶ ת
ש ִּמ ְס ַת ֵכל עַ ל הַ שֹ ֶרש וְ הַ ַת ְכלִּ ית ֶ
ִמי ֶ
ש ָב ָרא הַ כֹל יֵש מֵ ַאיִּ ן וְ ֵאלָ יו הֵ ם
שהוא הַ בוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
ֶ
ש ִּבים לָ לֶ כֶ ת ,לַ ֲחזֹר ולְ ִּה ָכלֵ ל בוֹ ְבסוֹ פָ ם ְבעֵ ת ִּחדוש
ָ
שקֶ ר
ש ִּמ ְס ַת ֵכל עַ ל זֶה ְבו ַַדאי ֵאין לְ שום ֶ
הָ עוֹ לָ םִּ ,מי ֶ
ש ֶקר יָכוֹ ל לַ חֲ זֹר
אֲ ִּחיזָה בוֹ  ,ו ִּמ ָכל ִּמינֵי ַרע וְ טֻ ְמ ָאה וָ ֶ
ש ְבכָ ל
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,מֵ ַאחַ ר ֶ
שהוא הַ ֵ
שה ֶ
לְ הָ אֱ מֶ ת וְ לַ ְק ֻד ָ
ְ
שם
שהַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַרך וְ ֶ
שהַ כֹל מֵ הַ ֵ
שם יוֹ ֵדעַ ֶ
שהוא ָ
מָ קוֹ ם ֶ

יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְמצָ א ְבכָ ל מָ קוֹ ם ָת ִּמידִּ ,ב ְב ִּחינַתִּ " :אם ֶא ַסק
ח ִּש ְ
יך ִּמ ֶמ ָך".
ֹש ְך לֹא ַי ֲ
שמַ יִּ ם וְ כו' וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל וְ כו' גַם ח ֶ
ָ

ֹש ְך
ש ַמאֲ ִּמין ָבזֶה ָת ִּמיד ְבו ַַדאי ֵאין שום ח ֶ
ל־כן ִּמי ֶ
וְ עַ ֵ

שם
שיוכַ ל לְ הַ ְר ִּחיקוֹ מֵ הַ ֵ
שקֶ ר וְ ַרע וְ טֻ ְמ ָאה ָבעוֹ לָ םֶ ,
ָו ֶ
שהֵ ם הַ כֹל ֶאחָ ד עֶ צֶ ם
יקיו הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך וְ תוֹ ָרתוֹ וְ צַ ִּד ָ
ש ַמ ְר ֶבה הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ִּב ְש ָק ָריו וְ ַר ָמאֻ יוֹ ָתיו
הָ אֱ מֶ ת .וְ כָ ל מַ ה ֶ
לְ הַ ְר ִּחיקוֹ מֵ הָ אֱ מֶ ת ,יִּ ְת ָק ֵרב ֶאל הָ אֱ מֶ ת יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר
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ידה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהִּ .כי
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא ִּב ְב ִּחינַת יְ ִּר ָ
אשית וְ הַ ַת ְכלִּ ית
ש ֶקר הוא ִּמ ְב ִּחינַת הָ ֵר ִּ
ש ֶֹרש אֲ ִּחיזַת הַ ֶ
שם הַ כֹל נִּ ְכלָ ל ְכ ֶאחָ ד ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב,
ש ָ
של ָכל הַ ְדבָ ִּרים ֶ
ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת עָ פָ ר ְב ִּחינַת" :הַ כֹל הָ יָה ִּמן
ְב ִּדיל וְ עוֹ פֶ ֶרתֶ ,
ַבר עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ֶקר יָכוֹ ל לְ ִּה ְתג ֵ
ל־כן הַ ֶ
הֶ עָ פָ ר" וְ כו' ,וְ עַ ֵ
שהוא זָהָ ב וְ כו'.
שנוֹ ת וְ לוֹ מַ ר עַ ל ֶכסֶ ף ֶ
לְ הַ חֲ לִּ יף ולְ ַ
ש ֶקר ִּכי
של הַ ֶ
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ ִּע ַקר הַ ְכנָעָ תוֹ ו ִּבטולוֹ ֶ
אשית
ש ִּי ְש ָר ֵאל ִּמ ְס ַת ְכלִּ ין ְבכָ ל ָדבָ ר ַרק עַ ל הָ ֵר ִּ
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ְ
אשית וְ ַת ְכלִּ ית
שהוא ֵר ִּ
שם יִּ ְת ָב ַרך ֶ
שהוא הַ ֵ
וְ הַ ַת ְכלִּ ית ֶ
ש ֶקר
הַ כֹל וְ הוא יִּ ְת ָב ַר ְך עֶ צֶ ם הָ אֱ מֶ ת ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נוֹ פֵ ל הַ ֶ
וְ נִּ ְמחֶ ה ו ִּמ ְת ַב ֵטל ִּמן הָ עוֹ לָ ם וְ זוֹ ִּכין לַ עֲלוֹ ת ְב ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה
ַכ ַנ"ל:

שם אוֹ ת כ"ה)
( ָ

נו
יֵּשְ ְשנֵי ִּמינֵי ֵברו ִּרים הַ ְקדוֹ ִּשים ,הַ יְ נו הַ ֵברור הָ ֶאחָ ד הוא
הַ ֵברו ִּרים

הַ ְגדוֹ לִּ ים

וְ הַ ִּתקונִּ ים

הַ ִּנ ְפלָ ִּאים

ֲשים
הַ ַנע ִּ

עַ ל־י ֵָדינו הַ ַבעֲלֵ י ְב ִּח ָירה ,הַ יְ נו עַ ל־יְ ֵדי ָכל הַ ִּמ ְצווֹ ת
ש ָאנו עוֹ ִּשין עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא
ֲשים טוֹ ִּבים ֶ
ומַ ע ִּ
שנִּ י הוא הַ ִּתקונִּ ים הַ ִּנ ְפלָ ִּאים וְ הַ נוֹ ָר ִּאים
ש ָלנו .וְ הַ ֵברור הַ ֵ
ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ְבעַ ְצמוֹ ִּב ְב ִּחינַת
ֲשים ְבכָ ל ֶרגַע עַ ל־יְ ֵדי הַ ֵ
ש ַנע ִּ
ֶ
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שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבעַ ְצמוֹ עוֹ סֵ ק ָבזֶה
ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ עֵ ָלאִּ ,כי הַ ֵ
לְ ַת ֵקן ולְ בָ ֵרר ָכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת .ובֶ אֱ מֶ ת ְשנֵי הַ ֵברו ִּרים ֵאלו
הַ ַנ"ל נִּ ְכלָ לִּ ים ְכ ֶאחָ דִּ ,כי ' ְב ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ִּ -א ְתעָ ר
ש ָלנו הוא ַרק
כחַ הָ ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ֶ
לְ עֵ ָלא ,וְ כֵ ן ָכל ֹ
ְ
שו
שר לָ נו עַ ְכ ָ
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
שם יִּ ְת ָב ַרך ְבעַ ְצמוֹ ַ ,רק ֶ
עַ ל־יְ ֵדי הַ ֵ
של
לְ הַ ִּשיג ולְ הָ ִּבין ָכל זֶה ִּב ְשלֵ מותִּ ,כי זֶה סוֹ ד הָ ִּענְ יָן ֶ
ש ֶבאֱ מֶ ת ְשנֵיהֶ ם נִּ ְכלָ לִּ ין ְכ ֶאחָ דַ ,רק
הַ יְ ִּדיעָ ה וְ הַ ְב ִּח ָירה ֶ
שר לָ נו לְ הַ ִּשיג ולְ הָ ִּבין ָכל זֹאת וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ֶ
ַדיְ ָקא עִּ ַקר כֹחַ הַ ְב ִּח ָירה.
ל־כן ְ ִּמי ֶ
וְ עַ ֵּ
של לְ עוֹ לָ ם ,ו ְכמוֹ
שהוֹ לֵ ְך ִּב ְת ִּמימות לֹא יִּ ָכ ֵ
ְ
ְ
שנֶאֱ מַ ר" :הוֹ לֵ ך ְבתֹם יֵלֵ ך ֶבטַ ח"ִּ ,כי עַ ל־יְ ֵדי ְת ִּמימות
ֶ
וֶאֱ מונָה הוא ְמ ַקיֵם ָכל הַ תוֹ ָרה ְכ ִּדינוֹ ִּעם ָכל ְפ ָרטֵ יהֶ ם
ש ִּתקון ָכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת ָתלוי ַרק
וְ ִּד ְקדו ֵקיהֶ םִּ ,כי מַ אֲ ִּמין ֶ
ש ִּנז ְֶכה לְ ַקיֵם ָכל הַ ִּמ ְצווֹ ת ִּעם ָכל
ָבנו ,הַ יְ נו עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֶ
ש ָלנו,
ש ָבהֶ ם עַ ל־יְ ֵדי ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ ַת ָתא ֶ
הַ ִּד ְקדו ִּקים ֶ
שלוֹ םְ ,ב ֵאיזֶה חֵ ְטא וְ עָ ווֹ ן
של חַ ס וְ ָ
ש ִּנ ְכ ָ
ל־פי־כֵ ן ְכ ֶ
וְ ַאף־עַ ִּ
שלוֹ ם ,וְ יִּ ְתחַ זֵק לָ שוב
לֹא יִּ פֹל ְב ַד ְעתוֹ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה חַ ס וְ ָ
ש ְלמַ עְ לָ ה ְב ִּחינַת
שיֵש ְב ִּחינַת הַ ֵברור ֶ
ִּב ְתשובָ הִּ ,כי יוֹ ֵדעַ ֶ
שם ֵאין מַ ִּגיעַ שום ְפגָם ְכלָ ל,
ש ְל ָ
ִּא ְתעָ רו ָתא ִּדלְ עֵ ָלא ֶ
שם ָיכֹל לְ ִּה ְת ַת ֵקן
את מַ ה ִּת ְפעַ ל לוֹ " .וְ ָ
ְב ִּחינַתִּ " :אם חָ טָ ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

נו

נפֶ ש

טלק

הַ כֹל וְ כָ ל הָ עֲווֹ נוֹ ת יִּ ְתהַ ְפכו לִּ זְכֻ יוֹ ת עַ ל־יְ ֵדי ְתשובָ הִּ ,כי
ְמאֹד עָ ְמקו מַ ְח ְשבוֹ ָתיו יִּ ְת ָב ַר ְך ו ִּמ ָכל הַ ִּקלְ קולִּ ים יָכוֹ ל
שיוֹ ֵדעַ
ל־כן עַ ל־יְ ֵדי ֶ
לְ הוֹ ִּציא מֵ הֶ ם ִּתקונִּ ים ְגדוֹ לִּ ים .וְ עַ ֵ
ש ֵאר ַקיָם ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך לְ עוֹ לָ ם
ומַ אֲ ִּמין ָכל זֹאת יִּ ָ
ְ
ש ִּי ְהיֶה.
יִּ ְהיֶה ֵאיך ֶ
ש ְך
שם יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְמ ָ
ִכי ָכל הַ ְנ ִּפילוֹ ת וְ הַ ִּה ְת ַר ֲחקות מֵ הַ ֵ
שיֵש ִּב ְשנֵי ְב ִּחינוֹ ת ֵברו ִּרים הַ ַנ"לִּ .כי יֵש
מֵ הַ ְמבוכָ ה ֶ
ְ
שה
שעוֹ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרך אוֹ ֶ
ש ֵאינוֹ מַ ְת ִּחיל ְכלָ ל לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
ֶ
ש ְך ִּמ ַמה ֶ
שלוֹ ם ,עוֹ ד לְ הֵ פֶ ְך ,וְ זֶה נִּ ְמ ָ
חַ ס וְ ָ
שרוֹ צֶ ה הַ ֵיצֶ ר

הָ ָרע לְ הַ גְ ִּביר הַ יְ ִּדיעָ ה עַ ל הַ ְב ִּח ָירהְ ,כ ִּאלו ֵאין לְ הָ ָא ָדם
שם
ְב ִּח ָירה ְכלָ ל וְ הַ כֹל ָתלוי ַרק ִּב ִּידיעָ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ ֵאין הַ ֵ
שזֶה ְב ִּחינַת הַ יְ ִּדיעוֹ ת
יִּ ְת ָב ַר ְך רוֹ צֶ ה ְכלָ ל ַבעֲבוֹ ַדת הָ ָא ָדם ֶ
ש ִּעים הַ ְגמו ִּרים הַ פוֹ ְר ִּקים
של הָ ֶא ִּפיקוֹ ְר ִּסים וְ הָ ְר ָ
הַ כוֹ זְבוֹ ת ֶ
עֹל לְ ג ְַמ ֵרי ַכיָדועַ .
שעוֹ ְב ִּרים עֲבֵ רוֹ ת וְ ֵאינָם נִּ ְכנ ִָּסים
וַ אֲ ִפלוְ הַ ַבעֲלֵ י ַתאֲ ווֹ ת ֶ
ל־פי־כֵ ן ָכל כֹחַ הַ יֵצֶ ר הָ ָרע
ְכלָ ל לַ ֲח ִּקירוֹ ת הַ ַנ"ל ַאף־עַ ִּ
שךְ
ש ְך ִּמ ְב ִּחינָה זוֹ ִּ ,כי ִּע ַקר הַ יֵצֶ ר הָ ַרע נִּ ְמ ָ
ש ָלהֶ ם נִּ ְמ ָ
ֶ

ִּמ ְכ ִּפירות ַכ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר .וְ כֵ ן יֵש עוֹ ד לְ הֵ פֶ ְךִּ ,כי
שנ ְָפלו
ש ְכבָ ר ִּה ְת ִּחילו ְקצָ ת ַבעֲבוֹ ַדת ה' ַא ְך ֶ
יֵש ְבנֵי ָא ָדם ֶ
ר־כ ְך ִּמ ְמעַ ט עֲבוֹ ָד ָתם וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נ ְָפלו ְב ַד ְע ָתם ְמאֹד.
ָ
ַאחַ

מק
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שם
ש ִּנ ְתיָאֲ שו עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ ג ְַמ ֵרי מֵ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
וְ יֵש הַ ְר ֵבה ֶ
ש ִּנ ְתעוֹ ְררו לַ עֲבוֹ ַדת
שזֶה ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ֶ
ש ָראוֶ ,
מֵ חֲמַ ת ֶ
שם וְ לֹא עָ לְ ָתה ְבי ָָדם וְ כו' ַכיָדועַ ִּענְ יַן הָ ָרע הַ זֶה ְבכַ ָמה
הַ ֵ
שיוֹ נֵק גַם ֵכן
ְבנֵי הַ ְנעו ִּרים ,וְ הַ יֵצֶ ר הָ ָרע הַ זֶה הוא לְ הֵ פֶ ְךֶ ,
מֵ הַ ְמבוכוֹ ת הַ ַנ"ל וְ רוֹ צֶ ה לְ הַ גְ ִּביר הַ ְב ִּח ָירה עַ ל הַ יְ ִּדיעָ ה,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְכלָ ל.
ְכ ִּאלו הַ כֹל ָתלוי ַרק ְבהָ ָא ָדם לְ בַ ד ְבלִּ י הַ ֵ
שנָפַ ל וְ ִּקלְ ֵקל  -שוב ֵאין לוֹ ִּת ְקוָ ה חַ ס
ל־כן מֵ ַאחַ ר ֶ
וְ עַ ֵ
שהַ כֹל ָתלוי
שלוֹ ם ,אֲ בָ ל הַ הוֹ לֵ ְך ִּב ְת ִּמימות הוא מַ אֲ ִּמין ֶ
וְ ָ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
ְ
ל־פי־כֵ ן הַ כֹל מֵ הַ ֵ
ָבנו ְבו ַַדאיַ ,אך ַאף־עַ ִּ
שר
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ל־פי ֶ
ל־פי־כֵ ן הַ כֹל ָתלוי ָבנו ַאף־עַ ִּ
וְ ַאף־עַ ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ל־כן ְבו ַַדאי לֹא יִּ ְת ַרחֵ ק מֵ הַ ֵ
לְ הָ ִּבין זֹאת ,וְ עַ ֵ
וְ לֹא יִּ פֹל לְ עוֹ לָ ם.
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל כֹחֵ נוִּ ,כי
יכין לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
ִכי ְבו ַַדאי ְצ ִּר ִּ
הַ כֹל

ָתלוי

ָבנו,

ִּכי

הָ ָא ֶרץ

נ ַָתן

לִּ ְבנֵי

הָ ָא ָדם,

שם
ל־פי־כֵ ן ֵאין שום נְ ִּפילָ ה וְ יֵאוש ָבעוֹ לָ םִּ ,כי הַ ֵ
וְ ַאף־עַ ִּ
יִּ ְת ָב ַר ְך גוֹ מֵ ר ָת ִּמיד וְ סוֹ ף ָכל סוֹ ף יִּ גְ מֹר הַ כֹל ִּכ ְרצוֹ נוֹ ִּ ,כי
" ַא ָתה מָ רוֹ ם לְ עוֹ לָ ם ה'" " ַועֲצַ ת ה' ִּהיא ָתקום" ,וְ כָ ל מַ ה
שה הָ ָא ָדם שום ָדבָ ר טוֹ ב ֵאינוֹ נֶאֱ בָ ד לְ עוֹ לָ ם .ו ְבו ַַדאי
שעוֹ ֶ
ֶ
שרוֹ ֶאה
ל־פי ֶ
שה ְפע ָֻלתוֹ ִּב ְשלֵ מות ַאף־עַ ִּ
הַ ָדבָ ר טוֹ ב עוֹ ֶ
ֲשה ,זֶה
ש ַנע ָ
ֲשה עִּ מוֹ מַ ה ֶ
ר־כ ְך לֹא עָ לְ ָתה לוֹ יָפֶ ה וְ ַנע ָ
ָ
ש ַאחַ
ֶ
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אמק

ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה
שר לְ הָ ִּבין ,ו ְכמוֹ ֶ
ִּאי ֶא ְפ ָ
ש ָאמַ ר לוֹ ָא ִּביו וְ כו'
לְ עִּ נְ יַן " ִּשלוחַ הַ ֵקן" וְ " ִּכבוד ָאב"' ,ה ֲֵרי ֶ
ש ֻכלוֹ ָאר ְֹך'.
של זֶה וְ כו' ֶא ָלא לְ עוֹ לָ ם ֶ
הֵ יכָ ן אֲ ִּריכַ ת יָמָ יו ֶ
ש ְמסֻ גָל
ש ְמפ ָֹרש ַבתוֹ ָרהֶ ,
ו ְכמוְֹ־כֵּ ן יֵש ַכ ָמה ִּמ ְצווֹ ת ֶ
לְ ִּהנָצֵ ל עַ ל־י ָָדם מֵ עֲבֵ רוֹ ת ולְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְךְ ,כגוֹ ן
יצית ו ְת ִּפ ִּלין
ש ָלבוש ִּצ ִּ
יצית ו ְת ִּפ ִּלין .וְ יֵש ֶאחָ ד ֶ
ִּצ ִּ
חֲטיאוֹ חַ ס
ַבר עָ לָ יו הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ומַ ִּ
ל־פי־כֵ ן ִּמ ְתג ֵ
וְ ַאף־עַ ִּ
ְ
שלוֹ ם ,יִּ ְפרֹק עֹל לְ ג ְַמ ֵרי וְ לֹא יְ ַקיֵם
שלוֹ םִּ ,אם ָכך חַ ס וְ ָ
וְ ָ
ִּצ ִּ
יצית ו ְת ִּפ ִּלין חָ לִּ ילָ ה .אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ָכל ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה
שה וְ כָ ל ִּד ְב ֵרי ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,אֱ מֶ ת וְ י ִַּציב
הַ ְקדוֹ ָ
שר לָ נו לַ ה ֲִּבינָם
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
שיֵש ַכ ָמה ְדבָ ִּרים ֶ
וְ כו' ַרק ֶ
יצית גָדוֹ ל ְמאֹד וִּ יכוֹ לִּ ין
ִּב ְשלֵ מות ו ְבו ַַדאי כֹחַ ִּמ ְצוַת ִּצ ִּ
לְ הַ ִּציל ֶאת ֶבן ָא ָדם מֵ הַ יֵצֶ ר הָ ַרע וְ ַתאֲ ווֹ ָתיו ,וְ כַ מובָ א
יצית עַ ל ָפנָיו .אֲ בָ ל
ש ָט ְפחו לוֹ הַ ִּצ ִּ
ֲשה ַב ְגמָ ָראִּ ,מזֶה ֶ
הַ ַמע ֶ
שךְ
ש ִּנ ְמ ָ
שוִּ ין וְ יֵש ֶאחָ ד ֶ
ל־פי־כֵ ן לָ או ָכל ְבנֵי ָא ָדם ָ
ַאף־עַ ִּ

שאֲ ִּפלו ִּאם לוֹ בֵ ש
ְכבָ ר ַאח ֲֵרי הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ

ל־פי־כֵ ן
שה לוֹ לַ ֲעמֹד ְכ ֶנגֶד הַ יֵצֶ ר הָ ָרע .וְ ַאף־עַ ִּ
יצית ָק ֶ
ִּצ ִּ
ְ
יצית וְ כֵ ן
ַא ְד ַר ָבא ,הוא ַדיְ ָקא צָ ִּריך לִּ זָהֵ ר ְביוֹ ֵתר לִּ לְ בֹש ִּצ ִּ
ש ֵאר לוֹ זְכות
שעַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים יִּ ָ
ְבכָ ל הַ ִּמ ְצווֹ ת ,וְ טוֹ ב לְ פָ נָיו ֶ
שלוֹ ם .ו ְברֹב
יצית וְ כַ יוֹ צֵ א וְ לֹא י ֵָאבֵ ד לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
ִּמ ְצוַת ִּצ ִּ

במק ְמ ִׁשיבַ ת

נו

נפֶ ש

יצית וְ כֵ ן ְש ָא ֵרי
הַ זְמַ ִּנים אולַ י יִּ ְצטָ ְרפו זְכות ִּמ ְצוַת ִּצ ִּ
ַבר עַ ל יִּ ְצרוֹ
ש ִּיז ְֶכה לְ ִּה ְתג ֵ
שיֵש בוֹ  ,עַ ד ֶ
הַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
ִּב ְשלֵ מות .וְ ֵא ְ
שה ֵאיזֶה
שעוֹ ֶ
ל־פנִּ ים מַ ה ֶ
ל־כ ָ
ש ִּי ְה ֶיה עַ ָ
יך ֶ
ֲשה עִּ מוֹ
ש ַנע ֶ
ל־פי ֶ
ָדבָ ר טוֹ ב ֵאינוֹ נֶאֱ בָ ד לְ עוֹ לָ ם ַאף־עַ ִּ
ֲשה .וְ יֵש גַם ָבזֶה ַכ ָמה ְב ִּחינוֹ ת וְ כַ ָמה
ש ַנע ֶ
ר־כ ְך מַ ה ֶ
ָ
ַאחַ
שנֶעֶ לְ מו ִּמ ְבנֵי ָא ָדם וְ הַ כֹל ִּב ְש ִּביל כֹחַ הַ ְב ִּח ָירה.
עִּ נְ יָנִּ יםֶ ,
וְ הַ ְכלָ ל ִּכי ָכל ָא ָדם ֵא ְ
שהוא ,הוא ְמחֻ יָב לַ עֲשוֹ ת ֶאת
יך ֶ
ל־פי־כֵ ן
שלוֹ וְ לַ ֲעסֹק ַבעֲבוֹ ַדת ה' כֹל יְ מֵ י חַ יָיו .וְ ִּאם ַאף־עַ ִּ
ֶ
שלוֹ םֵ ,אינוֹ
חַ ס וְ ָ

זוֹ כֶ ה לִּ ְק ֻד ָ
שה וְ טָ ה ֳָרה ְשלֵמָ ה,

ל־פי־כֵ ן 'לֵ ית ְרעו ָתא טָ בָ א ְד ִּא ְת ָא ִּביד' .וְ ִּאם רוֹ ֶאה
ַאף־עַ ִּ
ש ִּמ ְצ ָוה זֹאת וְ ע ְֻב ָדא זוֹ ִּהיא ְמסֻ גֶלֶ ת לִּ זְכוֹ ת
ְב ֵאיזֶה סֵ פֶ ר ֶ
לְ מַ ְעלָ ה זֹאת וְ ִּענְ יָן זֶה ,וְ הוא נִּ ְתעוֹ ֵרר עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ ַקיֵם
ל־פי־כֵ ן לֹא זָכָ ה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ַאף־עַ ִּ
ִּמ ְצ ָוה זֹאת ,וְ רוֹ ֶאה ֶ
לַ ַמעֲלָ ה הַ זֹאתֵ ,אין לוֹ לִּ פֹל ְב ַד ְעתוֹ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְכלָ לִּ ,כי ִּמי
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הֶ עֱלָ ה הַ ִּמ ְצוָה וְ הָ ע ְֻב ָדא
יוֹ ֵדעַ ַד ְרכֵ י ה' אולַ י הַ ֵ

שלוֹ לְ צ ֶֹר ְך ִּתקון נִּ ְפלָ א וְ גָבוֹ ַה יוֹ ֵתרִּ .כי ְמאֹד עָ ְמקו
ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
מַ ְח ְשבוֹ ָתיו יִּ ְת ָב ַר ְך וְ ָאסור לְ הַ ְרהֵ ר ַאחַ ר הַ ֵ
וְ ַאחַ ר ָכל ִּד ְב ֵרי הַ תוֹ ָרה וְ ִּד ְב ֵרי ַרבוֹ ֵתינו ,ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה,
ְכלָ ל:

שם אוֹ ת ל"ח מ"א מ"ב מ"ח מ"ט)
( ָ
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גמק

נז
שהֵ ם ְב ִּחינַת
שנוֹ פֵּ ל הָ ָא ָדם לְ מַ ְד ֵרגוֹ ת נְ מוֹ כוֹ ת ְמאֹד ֶ
ְכ ֶׁ
שר לָ הֶ ם לְ ַק ֵבל ִּחיות
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים ֶ
ש ִּב ְש ִּביל זֶה הָ יו ָכל
ִּמ ְב ִּחינַת ִּה ְתגַלות ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְךֶ ,
ֲש ָרה מַ אֲ מָ רוֹ תִּ ,כי עֲלֵ יהֶ ם הַ יְ נו עַ ל ְמקוֹ מוֹ ת ֵאלו
הָ ע ָ
נֶאֱ מַ ר" :ו ְכבוֹ ִּדי לְ ַאחֵ ר לֹא ֶא ֵתן" ,וְ ִּחיו ָתם הוא ַרק
אשית
של הַ ַמאֲ מָ ר סָ תום ִּד ְב ֵר ִּ
מֵ הַ הַ עֲלָ מָ ה וְ הַ הַ ְס ָת ָרה ֶ
שנוֹ פֵ ל
שהוא ְב ִּחינַתַ " :איֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ " .וַאֲ זַי ְכ ֶ
ֶ
שלוֹ ם ,וְ זוֹ כֶ ה לְ ַרחֵ ם עַ ל עַ ְצמוֹ ִּ ,כי
לִּ ְמקוֹ מוֹ ת ֵאלו חַ ס וְ ָ
ְ
ש ְמקוֹ מוֹ ָרחוֹ ק ִּמ ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַרך וְ ִּאם ֵכן ֵאינָם
רוֹ ֶאה ֶ
שם מָ קוֹ ם ְכלָ לִּ ,כי עִּ ַקר הַ ָמקוֹ ם הוא ְבמָ קוֹ ם
נִּ ְק ָר ִּאים ְב ֵ
שיֵש הַ ְש ָר ַאת הַ ְק ֻד ָ
ֶ
שה וְ ִּה ְתגַלות ְכבוֹ ד אֱ לֹקותוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
של עוֹ לָ ם" .אֲ בָ ל
ש ִּנ ְק ָרא מָ קוֹ ם ַכיָדועַ ְ ,ב ִּחינַתְ " :מקוֹ מוֹ ֶ
ֶ
שם מָ קוֹ ם ְכלָ ל,
ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים ֵאינָם נִּ ְק ָר ִּאים ְב ֵ
שלְ חָ נוֹ ת מָ לְ או ִּקיא צוֹ ָאה ְבלִּ י מָ קוֹ ם"
ִּב ְב ִּחינַתִּ " :כי כָ ל ֻ
שנוֹ פֵ ל הָ ָא ָדם
ל־כן ְכ ֶ
שנֶאֱ מַ רְ " :ב ֶאפֶ ס מָ קוֹ ם" וְ כו' .עַ ֵ
ו ְכמוֹ ֶ
שלוֹ םֵ ,אין לוֹ ֶבאֱ מֶ ת שום מָ קוֹ ם ְכלָ ל וְ הוא נָע
שם חַ ס וְ ָ
לְ ָ
שלוֹ ם,
שהָ ָא ָדם חוֹ טֵ א חַ ס וְ ָ
ָונָד ָב ָא ֶרץִּ .כי עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ו ִּמ ְת ַרחֵ ק ִּמ ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך הוא ְכ ִּאלו מַ חֲ זִּיר הָ עוֹ לָ ם לְ תֹהו
ל־כן ֵאין לוֹ שום
חֲריב הָ עוֹ לָ ם לְ ג ְַמ ֵרי וְ עַ ֵ
ָובֹהו ו ְכ ִּאלו מַ ִּ
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ידע הָ אֱ מֶ ת
שזוֹ כֶ ה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים לֵ ַ
מָ קוֹ ם ְכלָ ל אֲ בָ ל ְכ ֶ
שהֶ ח ֱִּריב ֶאת ָכל הָ עוֹ לָ ם,
וְ לִּ ְראוֹ ת ְפגָמוֹ וְ ִּקלְ קולוֹ הַ גָדוֹ ל ֶ
ש ֵאין לוֹ מָ קוֹ ם ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל ו ְמ ַרחֵ ם עַ ל עַ ְצמוֹ וְ שוֹ ֵאל
עַ ד ֶ
ו ְמבַ ֵקשַ ,איֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ ִּ ,כי ְבו ַַדאי ַגם ְמקוֹ מוֹ ת ֵאלו
שהוא
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַרק ֶ
ש ִּי ְהיֶה לָ הֶ ם ֵאיזֶה ִּחיות מֵ הַ ֵ
ְבהֶ ְכ ֵרחַ ֶ
ל־כן
ְבהֶ עְ לֵ ם גָדוֹ לִּ ,ב ְב ִּחינַתַ " :איֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ " הַ ַנ"ל ,עַ ֵ
שם ַאחַ ר ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך,
ש ְמחַ ֵפש ו ְמבַ ֵקש גַם ָ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֶ
שת
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הוא עוֹ לֶ ה ְב ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה לִּ ְב ִּחינַת ְק ֻד ַ
שם הוא ְב ִּחינַת
שהוא ְב ִּחינַת ַאיֵה וְ ָ
הַ ַמאֲ מָ ר סָ תום הַ ַנ"ל ֶ
לְ מַ ְעלָ ה ִּמן הַ ָמקוֹ ם.
ידה ֶ
שהַ יְ ִּר ָ
נִ ְמצָ א ֶ
שהוא
שנָפַ ל לְ מַ ְד ֵרגָה ָכזֹאת עַ ד ֶ
שלוֹ ֶ
ִּב ְב ִּחינַת לְ מַ ָטה ִּמן הַ ָמקוֹ םִּ ,כי הָ יָה ִּב ְב ִּחינַת" :תֹהו ָובֹהו"
שה וְ הַ ִּחפוש
שו עַ ל־יְ ֵדי הַ ַב ָק ָ
וְ לֹא הָ יָה לוֹ מָ קוֹ ם ְכלָ ל ומֵ עַ ְכ ָ
עָ לָ ה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַבעֲלִּ יָה ְגדוֹ לָ ה לִּ ְב ִּחינַת לְ מַ עְ לָ ה ִּמן
הַ ָמקוֹ ם וְ ָאז נִּ ְמחָ לִּ ין לוֹ ָכל עֲווֹ נוֹ ָתיוִּ .כי ִּמ ְב ִּחינַת ַאיֵה
שם ָכל הַ ְסלִּ יחָ ה
שה הָ עֶ לְ יוֹ נָה ְמאֹדִּ ,מ ָ
שהוא הַ ְק ֻד ָ
הַ ַנ"ל ֶ
וְ הַ ְמ ִּחילָ ה לְ כָ ל הָ עֲוֹ נוֹ ת ִּב ְב ִּחינַת ִּכי ִּע ְמ ָך הַ ְסלִּ יחָ ה וְ כו'ִּ ,כי

ִּע ְמ ָך ַדיְ ָקא ִּכי ַאיֵה הַ ַנ"ל הוא ְב ִּחינַת ֶכ ֶתר ְב ִּחינַת ְתלֵיסַ ר

של ַרחֲ ִּמים
שהֵ ם ש ֶֹרש הַ ְשלֹש־עֶ ְש ֵרה ִּמדוֹ ת ֶ
ִּתקונֵי ִּד ְקנָא ֶ
ש ָ
ֶ
שם עִּ ַקר הַ ְמ ִּחילָ ה וְ הַ ְסלִּ יחָ ה ַכיָדועַ  .וְ זֶה ְב ִּחינַתִּ " :אם

ְמ ִׁשיבַ ת

נז

נפֶ ש

המק

י ְַא ִּדימו כַ תוֹ לָ ע ַכ ֶצמֶ ר יִּ ְהיו"ִּ .כי ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטֻ נ ִָּפים הַ ַנ"ל
שה וַחֲ ז ָָקה ְמאֹד
ש ִּהיא ְקלִּ ָפה ָק ָ
הֵ ם ְב ִּחינַת ְקלִּ ַפת תוֹ לָ ע ֶ
שלוֹ ם,
ַב ֶרת ְבכָ ל יוֹ ם לְ כַ לוֹ ת ָכל הָ עוֹ לָ ם לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
ו ִּמ ְתג ֶ
ש ִּכין ָכל ִּמינֵי
ַכ ְמב ָֹאר ְבכַ ָונוֹ ת .ו ִּמ ְב ִּחינַת ְקלִּ ָפה זֹאת נִּ ְמ ָ
שאֲ סו ִּרים ַבאֲ ִּכילָ ה ְב ִּאסור חָ מור מֵ ַאחַ ר
ְש ָק ִּצים ו ְרמָ ִּשים ֶ
ְ
שהֵ ם ְרחוֹ ִּקים לְ ג ְַמ ֵרי ִּמ ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַרךִּ ,ב ְב ִּחינַת" :ו ְכבוֹ ִּדי
ֶ
שה וְ הַ ִּחפוש ַאחַ ר
לְ ַאחֵ ר לֹא ֶא ֵתן" .אֲ בָ ל עַ ל־יְ ֵדי הַ ַב ָק ָ
שם ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה עוֹ לֶ ה ְב ַת ְכלִּ ית
ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך גַם ִּמ ָ
שכֶ ת לוֹ ְסלִּ יחָ ה ו ְמ ִּחילָ ה ִּמ ְב ִּחינַת ְתלֵיסַ ר
הָ עֲלִּ יָה וְ נִּ ְמ ֶ
שהֵ ם ְב ִּחינַת צֶ מֶ ר ַכיָדועַ  .וְ זֶהִּ " :אם י ְַא ִּדימו
ִּתקונֵי ִּד ְקנָא ֶ
כַ תוֹ לָ ע ַכ ֶצמֶ ר יִּ ְהיו".
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,לְ ִּענְ יַן תוֹ לָ ִּעים
וְ זֶׁה ֶ
ש ָפ ְרשוִּ ,כי ִּמי
ש ֵאינָם אֲ סו ִּרים עַ ד ַאחַ ר ֶ
ש ִּנ ְתהַ וו ְב ָתלוש ֶ
ֶ
ש ֵאין לוֹ שום מָ קוֹ ם
שנוֹ פֵ ל לַ ְמקוֹ מוֹ ת הַ ַנ"ל וְ ָאז רוֹ ֶאה ֶ
ֶ
שלֹא
שה ,אֲ זַי הָ עִּ ָקר לִּ ְבלִּ י לְ הַ ִּניחַ ֶאת ְמקוֹ מוֹ וְ ֶ
ְכלָ ל ַב ְק ֻד ָ
שר
שלוֹ םַ ,כאֲ ֶ
לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ וְ לִּ ְפרֹש וְ לָ צֵ את לַ חוץ חַ ס וְ ָ
ש ָראו ְבעַ ְצמָ ן נְ ִּפילָ ָתם
שעַ ל־יְ ֵדי ֶ
הָ יָה ְכבָ ר ַכ ָמה וְ כַ ָמה ֶ
שה
הַ ְגדוֹ לָ ה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְתיָאֲ שו לְ ג ְַמ ֵרי ופָ ְרשו ִּמן הַ ְק ֻד ָ
שלוֹ ם ,וְ ָרצו לִּ ְקבֹעַ לָ הֶ ם מָ קוֹ ם חוץ
וְ י ְָצאו לַ חוץ חַ ס וְ ָ
שט עַ ְצמָ ן
שלוֹ ם ,וְ ָרצו לִּ ְשרֹץ ָב ָא ֶרץ לְ ִּה ְת ַפ ֵ
שה חַ ס וְ ָ
מֵ הַ ְק ֻד ָ

ומק

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

נז

ש ָא ְמרוֵ " :איזִּיל וְ ֶא ְתהַ נֵי ְבהַ אי
ָבזֶה הָ עוֹ לָ םְ ,כמוֹ ֵאלו ֶ
שלוֹ ם .וְ ֵאלו הֵ ם
ש ֵאין לוֹ עוֹ לָ ם הַ ָבא ,חַ ס וְ ָ
עָ לְ מָ א" ,מֵ ַאחַ ר ֶ
ש ֶרץ
ְבו ַַדאי ְטמֵ ִּאים וַאֲ סו ִּרים לְ ג ְַמ ֵריִּ ,כי זֶה ְב ִּחינַת" :הַ ֶ
שם ִּע ַקר אֲ ִּחיזַת הַ נָחָ ש
ש ָ
הַ שוֹ ֵרץ עַ ל הָ ָא ֶרץ" ַדיְ ָקא ֶ
שנָפַ ל
שלוֹ ם .אֲ בָ ל זֶה הַ תוֹ לָ ע הַ יְ נו ִּמי ֶ
וְ הַ ֻט ְמ ָאה חַ ס וְ ָ
שזֶהו ְב ִּחינַת תוֹ לָ ע
לִּ ְב ִּחינַת ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְמטונ ִָּפים הַ ַנ"לֶ ,
שהוא ָדבוק ִּב ְמקוֹ מוֹ
ַרק ֶ

וְ ֵאינוֹ

פוֹ ֵרש ֶאל הַ חוץ

עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ יםִּ .כי יוֹ ֵדעַ ִּכי ֶבאֱ מֶ ת ְבו ַַדאי ֵאין שום מָ קוֹ ם
ש ָכתובָ " :אנָה
שלוֹ םְ ,כמוֹ ֶ
לִּ ְברֹחַ ולְ ִּה ָס ֵתר ִּמ ָפנָיו חַ ס וְ ָ
ִּמ ָפנ ָ
ֶיך ֶא ְב ָרח ִּאם ֶא ַסק ָשמַ יִּ ם" וְ כו' .ומַ ה ִּי ְפעַ ל ָבזֶה ִּאם

הלֹא סוֹ ף ָכל סוֹ ף
יוֹ ִּסיף עוֹ ד ְבי ֶֶתר לֵ ילֵ ְך ַאחַ ר ַתאֲ וַת לִּ בוֹ ֲ

מָ ָרה ִּת ְהיֶה ָב ַאחֲרוֹ נָה ו ְבוַ ַדאי יִּ ְהיֶה לוֹ ָאז לְ מֵ ִּשיב נֶפֶ ש
שי ִַּציל עַ ְצמוֹ מֵ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא
שלָ ל ַרב ָכל מַ ה ֶ
ו ְכמוֹ צֵ א ָ
אֲ ִּפלו ְמעַ ט ִּד ְמעַ ט.
שהוא רוֹ ֶאה
ַשב ֶאת עַ ְצמוֹ עַ ל ָכל זֹאת וְ כָ ל מַ ה ֶ
ו ְכשְֶׁ ְמי ֵּ
ש ֵאין לוֹ מָ קוֹ ם ְכלָ ל,
שהוא ָרחוֹ ק ִּמ ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ָאז יוֹ ֵדעַ ֶ
ֶ

ש ְרחוֹ ִּקים ִּמ ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ֵאינָם נִּ ְק ָר ִּאים
ִּכי ָכל הַ ְמקוֹ מוֹ ת ֶ
שם
ל־כן שוֹ ֵאל ו ְמחַ ֵפש ו ְמבַ ֵקש גַם ִּמ ָ
שם מָ קוֹ ם ְכלָ ל .וְ עַ ֵ
ְב ֵ
ְ
שזֶה
ַאחַ ר ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַרך ִּב ְב ִּחינַתַ " :איֵה ְמקוֹ ם ְכבוֹ דוֹ " ֶ
שם ֶאת ה' אֱ לֹקֶ ָ
שם" ַדיְ ָקא
יך" ִּ " -מ ָ
ְב ִּחינַת" :ו ִּב ַק ְש ֶתם ִּמ ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

נח

נפֶ ש

זמק

שלוֹ םַ ,רק
ִּכי עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ֵאינוֹ פוֹ ֵרש לָ צֵ את לַ חוץ חַ ס וְ ָ
ַא ְד ַר ָבאֵ ,אינוֹ מַ ִּניחַ ֶאת ְמקוֹ מוֹ ִּ ,ב ְב ִּחינַתִּ " :אם רוחַ
של ַת ֲע ֶלה עָ לֶ ָ
יך ְמקוֹ ְמ ָך ַאל ַתנַח" .עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יוכַ ל
הַ מוֹ ֵ
ידה לַ עֲלִּ יָה ְגדוֹ לָ ה וְ ַיעֲלֶ ה לִּ ְב ִּחינַת
ש ִּת ְתהַ ֵפ ְך הַ יְ ִּר ָ
לִּ זְכוֹ ת ֶ
ֲשה
לְ מַ ְעלָ ה ִּמן הַ ָמקוֹ ם ַכ ַנ"ל ,ו ִּמ ְב ִּחינַת תוֹ לָ "ע יִּ ְהיֶה ַנע ֶ
של יוֹ ם
ש ְמכַ ֵפר עַ ל עֲבֵ רוֹ ת ֶ
עוֹ לָ "ה ְב ִּחינַת" :עוֹ לַ ת ָת ִּמיד"ֶ ,
שזֶה
של לַ יְ לָ ה ומַ ְכנִּ יעַ ו ְמבַ ֵטל ְקלִּ ַפת תוֹ לָ ע הַ ַנ"לֶ ,
וְ ֶ
שלֹא ָפ ְרשו מֻ ָת ִּריןִּ .כי ָכל
ש ְב ָתלוש עַ ד ֶ
ְב ִּחינַת תוֹ לָ ִּעים ֶ
זְמַ ן ֶ
שלֹא ָפ ְרשו לַ חוץ לִּ ְשרֹץ עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ לַ עֲשוֹ ת לוֹ מָ קוֹ ם
שלוֹ םַ ,רק
ָב ָא ֶרץ ִּב ְמקוֹ ם אֲ ִּחיזַת הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא חַ ס וְ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ זַי תוכַ ל
ַא ְד ַר ָבאְ ,מחַ ֵפש גַם ִּמ ְמקוֹ מוֹ ַאחַ ר הַ ֵ
ידה לְ ִּה ְתהַ ֵפ ְך לַ עֲלִּ יָה ְגדוֹ לָ ה ַכ ַנ"ל:
הַ יְ ִּר ָ

( ִּהלְ כוֹ ת תוֹ לָ עִּ ים הַ לָ כָ ה ג
אוֹ ת א-ג)

נח
יצים ַועֲלֵ יהֶ ם
שהֵ ם ִּב ְב ִּחינַת ֵב ִּ
יֵּשְ נְ פָ שוֹ ת חֲלושוֹ ת ְמאֹד ֶ
עִּ ַקר ִּה ְתג ְַברות הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ְקלִּ ַפת עֲמָ לֵ קְ ,כמוֹ
חֲר ָ
יקי אֱ מֶ ת
יך" ,וְ הַ ַצ ִּד ֵ
ֱשלִּ ים ַא ֶ
ש ָכתוב" :וַיְ זַנֵב ְב ָך ָכל הַ ֶנח ָ
ֶ
עוֹ ְס ִּקים ְבכָ ל דוֹ ר לְ ַת ֵקן גַם הַ ְנפָ שוֹ ת הַ ָללו ,ו ִּב ְש ִּביל זֶה
ש ִּי ְת ַת ְקנו גַם ָכל
שהוא ִּב ְש ִּביל ֶ
עִּ ַקר אֲ ִּריכַ ת הַ גָלות ֶ
שזוֹ ִּכין לָ בוֹ א
הַ ְנפָ שוֹ ת הַ חֲלושוֹ ת .וְ ֵאלו הַ ְנפָ שוֹ ת ְכ ֶ

חמק ְמ ִׁשיבַ ת

נח

נפֶ ש

ש ַי ֲעבֹר
יכים ֶ
לְ צַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת ולְ הַ ְת ִּחיל לְ ִּה ְת ַת ֵקןְ ,בו ַַדאי ְצ ִּר ִּ
עֲלֵ יהֶ ם יְ גִּ יעוֹ ת וְ יִּ סו ִּרים ו ְמ ִּרירות הַ ְר ֵבה ְמאֹד ְבגוף ָונֶפֶ ש
ומָ מוֹ ן ְבכַ ָמה וְ כַ ָמה ְב ִּחינוֹ ת שוֹ נוֹ תַ ,כ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם
ַאחֵ ר ( ְב ִּהלְ כוֹ ת נְ ִּטילַ ת ָי ַדיִּ ם ה"ו סי"ז).
ש ִּי ְתחַ זְקו ְמאֹד וְ ַאל יִּ ְתיָאֲ שו ְבעַ ְצמָ ן
וְ עִ ַקר טָ ה ֳָר ָתם הוא ֶ
שנֶאֱ מַ ר" :אוֹ ְת ָך
לְ עוֹ לָ םַ ,רק יְ ַקוו ָת ִּמיד לִּ ישועָ הְ ,כמוֹ ֶ
שר לְ שום ָא ָדם ִּב ְכלָ ל
יתי ָכל הַ יוֹ ם"ִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת ִּאי ֶא ְפ ָ
ִּק ִּו ִּ
ו ִּב ְפ ָרט לָ בוֹ א ֶאל הַ ִּת ְקוָה הַ טוֹ בָ ה ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי צַ עַ ר
יכין
ש ְצ ִּר ִּ
וְ יִּ סו ִּרין ו ְמ ִּרירות גָדוֹ ל ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
לְ ִּה ְתמַ ְרמֵ ר ְמאֹד עַ ל חֻ ְר ַבן ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש .וְ הָ עִּ ָקר עַ ל
שמַ יִּ ם .וְ כֵ ן ָכל
ש ַב ָ
ש ָאנו ְרחוֹ ִּקין ָכל ָכ ְך ְבגָלו ֵתנו מֵ ָא ִּבינו ֶ
ֶ

ֶאחָ ד ִּב ְפ ָרט צָ ִּר ְ
ש ִּהיא
יך לְ ִּה ְתמַ ְרמֵ ר ְמאֹד עַ ל גָלות נ ְַפשוֹ ֶ
ַבר הָ ָרע
שמַ יִּ ם ו ְבכָ ל ַפעַ ם ִּמ ְתג ֵ
ש ַב ָ
ְרחוֹ ָקה ָכל ָכ ְך מֵ ָא ִּביהָ ֶ

שר לִּ ְטעוֹ ת וְ לוֹ מַ רָ ,אבַ ד נִּ ְצ ִּחי וְ תוֹ חַ לְ ִּתי
שהָ יָה ֶא ְפ ָ
ְביוֹ ֵתר ֶ
ְ
שלוֹ ם .אֲ בָ ל צָ ִּריך לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד ולְ נַחֵ ם ֶאת
מֵ ה' חַ ס וְ ָ
שנֶאֱ מַ ר
ירי הַ ִּת ְקוָה ֶ
עַ ְצמוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם וְ לִּ ְהיוֹ ת ִּב ְכלַ ל אֲ ִּס ֵ
ירי" ַדיְ ָקא
ירי הַ ִּת ְק ָוה" " -אֲ ִּס ֵ
עֲלֵ יהֶ ם" :שובו לְ ִּב ָצרוֹ ן אֲ ִּס ֵ
ִּכי צָ ִּר ְ
שר ְבהַ ִּת ְקוָה הָ אֲ ִּמ ִּתית
יך לִּ ְהיוֹ ת נֶאֱ סָ ר וְ נִּ ְק ָ
ְב ַת ְכלִּ ית הַ ִּה ְת ַק ְשרות וְ לֹא י ִַּניחַ ֶאת ִּת ְקוָ תוֹ לְ עוֹ לָ םִּ " ,כי
חַ ְס ֵדי ה' ִּכי לֹא ָת ְמנו" ,וְ הַ חֲ סָ ִּדים ִּמ ְתחַ ְד ִּשים ְבכָ ל בֹקֶ ר,
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טמק

ל־כן "טוֹ ב וְ י ִָּחיל וְ ֻד ָמם לִּ ְתשועַ ת ה'"ִּ .כי ְבו ַַדאי ְבהֶ ְכ ֵרחַ
עַ ֵ
שה ֶבאֱ מֶ ת
בר עַ ל ָכל ֶאחָ ד הָ רוֹ צֶ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ש ַי ֲע ֹ
ֶ
ש ִּי ְהיֶה חָ זָק ַב ִּת ְקוָה
שהָ עִּ ָקר ֶ
ְמ ִּרירות גָדוֹ ל ְבלִּ י ִּשעורַ ,רק ֶ
שה ַכ ַנ"ל.
ִּד ְק ֻד ָ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,עַ ל
וְ זֶׁה ְמ ֻר ָמז ַב ֶמה ֶ
אשיהֶ ם ַכ ִּדים אוֹ חַ ִּדים
ש ִּאם ְשנֵי ָר ֵ
יצים ְטהוֹ ִּרים ֶ
ִּסימָ נֵי ֵב ִּ
ְ
ש ִּעים וְ כָ ל הָ ְרחוֹ ִּקים ִּמן
ְבו ַַדאי ְטמֵ ִּאיםִּ ,כי זֶה ֶד ֶרך הָ ְר ָ
שנוֹ פֵ ל עֲלֵ יהֶ ם ֵאיזֶה צַ עַ ר וְ יִּ סו ִּריםֵ ,אינָם
ש ְכ ֶ
הָ אֱ מֶ ת ֶ
שםְ ,כמוֹ
ְמ ַנח ֲִּמים ֶאת עַ ְצמוֹ ְכלָ ל וְ ֵאין ְמ ַק ִּוים לָ צֵ את ִּמ ָ
ש ָכתוב" :לֹא יַאֲ ִּמין שוב ִּמ ִּני ח ֶ
ֶ
ֹש ְך" ,וְ נִּ ְש ָא ִּרים ְשקו ִּעים
שם
ִּב ְד ָאגָה ומָ ָרה ְשח ָֹרה ְגדוֹ לָ ה ו ְמיָאֲ ִּשים ֶאת עַ ְצמָ ם מֵ הַ ֵ
שיֵש לָ הֶ ם ֵאיזֶה טוֹ ב
יִּ ְת ָב ַר ְך לְ ג ְַמ ֵרי .וְ לִּ ְפעָ ִּמים לְ הֵ פֶ ְךְ ,כ ֶ
אֲ ִּכילָ ה ו ְש ִּתיָה וְ כַ יוֹ צֵ א ,אֲ זַי ְממַ ְל ִּאים ִּפיהֶ ם ְשחוֹ ק וְ עוֹ ִּשים
ימים לִּ ָבם ְכלָ ל ֶאל הָ ַאח ֲִּרית.
ָכל יְ מֵ יהֶ ם ַכחַ ִּגים וְ ֵאינָם ְמ ִּש ִּ
אשיהֶ ם ַכ ִּדים"ְ ,מ ַר ֵמז עַ ל ִּה ְתג ְַברות
וְ זֶה ְב ִּחינַתְ " :שנֵי ָר ֵ
שזֶה ְב ִּחינַת ַכד ַכ ְמב ָֹאר
ש ָלהֶ ם ֶ
הָ עַ ְצבות וְ הָ אֲ בֵ לות ֶ
אשיהֶ ם חַ ִּדים ְמ ַר ֵמז עַ ל הַ ְשחוֹ ק
ִּב ְפנִּ ים .אוֹ ְשנֵי ָר ֵ
ש ָלהֶ םְ ,כ ִּאלו ָכל הַ ִּש ְמחָ ה ִּהיא ְבזֶה הָ עוֹ לָ ם חַ ס
וְ הַ ִּש ְמחָ ה ֶ
שה",
שלוֹ ם ,וְ עַ ל ִּש ְמחָ ה ָכזוֹ נֶאֱ מַ ר" :ולְ ִּש ְמחָ ה מַ ה זוֹ עוֹ ָ
וְ ָ
ש ִּרים הֵ ם ִּב ְב ִּחינַת' :ראֹשוֹ ֶאחָ ד ַכד וְ ֶאחָ ד חַ ד',
אֲ בָ ל הַ ְכ ֵ

נק
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שר הַ ַצעַ ר וְ הַ ִּיסו ִּרין ִּעם הַ ִּת ְק ָוה וְ הַ נֶחָ מָ ה ִּכי
ִּכי ֶא ְצלָ ם ְמקֻ ָ
שר לָ בוֹ א
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ירי הַ ִּת ְק ָוה ַכ ַנ"לִּ ,כי יוֹ ְד ִּעים ֶ
הֵ ם אֲ ִּס ֵ
לְ ַת ְכלִּ ית הַ ִּת ְקוָה טוֹ בָ ה ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי יִּ סו ִּרים .וְ כֵ ן ִּב ְשעַ ת
הַ ִּיסו ִּרין הֵ ם ְמחַ ז ְִּקין ו ְמחַ ִּיין ֶאת עַ ְצמָ ם ְבהַ ִּת ְקוָה
חֲרית טוֹ בַ .א ְך אֲ ִּפלו ִּאם
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ ִּכין ֶבאֱ מֶ ת לְ ַא ִּ

'ראֹשוֹ ֶאחָ ד ַכד וְ ֶאחָ ד חַ ד' גַם ֵכן ֵאין לִּ ְסמ ְֹך עַ ל זֶה
לְ ָא ְכלָ ן:
שסוֹ ְבלִּ ין
שעִּ ים ֶ
ִכי לִּ ְפעָ ִּמים נִּ ְמצָ א ְבאֹפֶ ן ָכזֶה גַם ֵאצֶ ל הָ ְר ָ
צַ עַ ר ו ְמ ִּרירות גָדוֹ ל ִּב ְש ִּביל ֵאיזֶה ִּת ְק ָוה ִּמ ַתאֲ ווֹ ת עוֹ לָ ם
הַ זֶה ,לְ הַ ִּשיג עַ ל־יְ ֵדי־זֶה מָ מוֹ ן אוֹ כָ בוֹ ד וְ כַ יוֹ צֵ א ו ִּב ְשעַ ת
הַ ִּיסו ִּרין הֵ ם ְמ ַנח ֲִּמין ֶאת עַ ְצמָ ם ַב ֶמה ֶ
ַשיג
ר־כ ְך י ִּ
ָ
ש ַאחַ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַתאֲ וָ תוֹ מֵ עוֹ לָ ם הַ זֶה .וְ צַ עַ ר ָכזֶה וְ ִּת ְקוָה ָכזֹאת
שהַ כֹל ִּב ְש ִּביל ַתאֲ וַת עוֹ לָ ם
ִּהיא ְבו ַַדאי לֹא טוֹ ב מֵ ַאחַ ר ֶ
ל־כן ַא ִּפלו ראֹשוֹ ֶאחָ ד ַכד וְ ֶאחָ ר חַ ד ֵאין לְ ָא ְכלָ ן,
הַ זֶה .עַ ֵ
שהַ ַצעַ ר וְ הַ ִּת ְקוָה הוא
שהוא ִּמ ִּמין טָ הוֹ ר ,הַ יְ נו ֶ
שי ֵַדע ֶ
עַ ד ֶ
ַרק ִּב ְש ִּביל ַת ְכלִּ ית הַ ִּנ ְצ ִּחי:

יצים הֲלָ כָ ה ה')
( ִּהלְ כוֹ ת ֵב ִּ

נט
שם מֵ חָ ָדש:
עִ נְ יַן ִּה ְתחַ זְקות לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שה וְ עַ זות אוֹ ת ג] (עַ יֵן ַבהַ ְשמָ טוֹ ת)
[עַ יֵן יִּ ְר ָאה ַועֲבוֹ ָדה אוֹ ת נ"ד בו ָ
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אנק

ס
ש ִּמ ְת ַאוֶה לְ כָ ל הַ ַתאֲ ווֹ ת
של ָכל ָא ָדם ֶ
ָכל הַ ִּבלְ בולִּ ים ֶ
ֻשם,
ידע ולְ הָ ִּבין הַ כֹל ְב ִּש ְכלוֹ הַ ְמג ָ
ל־פי־כֵ ן רוֹ צֶ ה לֵ ַ
וְ ַאף־עַ ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ עַ ל
שה לוֹ ַכ ָמה קֻ ְשיוֹ ת עַ ל הַ ֵ
ו ְבכָ ל ַפעַ ם ָק ֶ
שה לוֹ קֻ ְשיוֹ ת עַ ל עַ ְצמוֹ גַם זֶה
יקים וְ כו' .וַאֲ ִּפלו ִּאם ָק ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
ש ַמחֲ לִּ יש ַדעְ תוֹ
ל־דבָ ר ֶ
ֲשי ַבעַ ָ
ֵאינוֹ טוֹ בִּ ,כי גַם זֶה מַ ע ֵ
ְ
שה לוֹ עַ ל עַ ְצמוֹ ֵ " ,איך ַא ָתה רוֹ צֶ ה
ש ָק ֶ
עַ ל־יְ ֵדי הַ ֻק ְשיוֹ ת ֶ
שעָ ה הַ קוֹ ֶדמֶ ת
הלֹא ַב ָ
לְ ִּה ְת ַפ ֵלל ְבכַ ָונָה וְ ִּה ְתלַ הֲבותַ ,ו ֲ
עָ ִּש ָ
ית ָכ ְך וְ כָ ְך" וְ כו' וְ כַ יוֹ צֵ א ָבזֶה ִּבלְ בולִּ ים הַ ְר ֵבה ְבלִּ י

ש ְמבַ לְ ֵבל ַדעַ ת
ש ְך ִּמזֻהֲמַ ת הַ נָחָ ש ֶ
ִּשעור .וְ כָ ל זֶה נִּ ְמ ָ

שרוֹ צֶ ה לְ הָ ִּבין הַ כֹלִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת ֵאין ָאנו יוֹ ְדעִּ ים
הָ ָא ָדם ֶ
שלוֹ םָ ,אמַ רִּ " :כי בַ עַ ר
ְכלָ ל ,וַאֲ ִּפלו ְשלֹמֹה הַ ֶמלֶ ְך ,עָ לָ יו הַ ָ
ָאנ ִֹּכי מֵ ִּאיש וְ לֹא ִּבינַת ָא ָדם לִּ י" ,וְ כֵ ן ִּב ְת ִּה ִּלים ָאמַ ר:
ש ֵכן ֶאלֶ ף
יתי ִּע ָמ ְך"ִּ .מ ָכל ֶ
"וַאֲ נִּ י בַ עַ ר וְ לֹא ֵא ָדע ֶבהֱמוֹ ת הָ יִּ ִּ
ָשים ְפשו ִּטים ִּב ְפ ָרט
אֲ לָ ִּפים וְ ִּר ֵבי ְרבָ בוֹ ת ַקל וָ חֹמֶ ר אֲ נ ִּ
ש ֵאין הָ ָא ָדם יוֹ ֵדעַ ְכלָ לַ ,רק צָ ִּר ְ
יך
ַבדוֹ רוֹ ת הַ ָללו .וְ הַ ְכלָ ל ֶ
שר
שם וְ כָ ל אֲ ֶ
לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ָ
ֲשה ,וְ ָאז טוֹ ב לְ ך לְ עוֹ לָ ם וְ סוֹ ף
ִּת ְמצָ א י ְָד ָך לַ עֲשוֹ ת ְב ֹכ ֲח ָך ע ֵ
ָכל סוֹ ף ַת ִּגיעַ לְ ַת ְכלִּ ית הַ טוֹ ב וְ הַ ִּנ ְצ ִּחי ָבזֶה ובַ ָבא:
שר ְבחָ לָ ב ,הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת י"ב)
( ִּהלְ כוֹ ת ָב ָ
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סא
שהַ יֵצֶ ר הָ ָרע
ָכל הָ ְר ִּדיפוֹ ת וְ הַ הַ ָסתוֹ ת וְ הַ ִּה ְתגָרות ֶ
וְ חֵ ילוֹ ָתיו ִּמ ְתג ִָּרים ְבכָ ל ָא ָדם ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל עֵ ת ,הַ כֹל
שו ו ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ ַא ְר ַבע
ש ְך ִּמ ְב ִּחינַת ְקלִּ ַפת לָ בָ ן וְ עֵ ָ
נִּ ְמ ָ
ש ֻכ ָלם עוֹ ְמ ִּדים ְבכָ ל דוֹ ר וָ דוֹ ר עַ ל ָכל אֶ חָ ד
מַ לְ כֻ יוֹ תֶ ,
שלוֹ ם .וְ ֵאין שום עֵ צָ ה לְ ִּהנָצֵ ל מֵ הֶ ם
ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל לְ כַ לוֹ תוֹ חַ ס וְ ָ
ְ
שהוא
שם יִּ ְת ָב ַרךֶ ,
ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי אֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ְבהַ ֵ
שה ְב ִּחינַת חֲ ָד ִּשים לַ ְב ָק ִּרים ַר ָבה
ְב ִּחינַת ִּה ְתחַ ְדשות ִּד ְק ֻד ָ
ש ֵאינוֹ יוֹ ֵדעַ
שי ֵַדע הָ ָא ָדם הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ ֶ
אֱ מונ ֶָת ָך .הַ יְ נו ֶ
ְכלָ לְ ,כלָ ל ְכלָ ל לֹאַ .רק יִּ ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ָבאֱ מונָה
הַ ְקדוֹ ָ
ש ִּק ַבלְ נו מֵ אֲ בוֹ ֵתינו וְ ַרבוֹ ֵתינו הַ ְקדוֹ ִּשים ,וְ ַאל
שה ֶ
ש ָבעוֹ לָ םִּ ,כי ֵאין ָאנו יוֹ ְדעִּ ים ְכלָ ל
יְ בַ לְ ֵבל אוֹ תוֹ שום ָדבָ ר ֶ
שהוֹ רו אוֹ ָתנו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הִּ .כי הֵ ם
ַרק ְכ ִּפי ֶ
יכין לִּ ְשבֹר ְב ַת ְכלִּ ית
ש ְצ ִּר ִּ
ָא ְמרו וְ הֵ ם ָא ְמרו ,הֵ ם ָא ְמרו ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם וַאֲ ִּפלו מֵ ֵאיזֶה ְתנועָ ה
הַ ְשלֵ מות ָכל הַ ַתאֲ ווֹ ת ֶ
יכין לִּ ְברֹחַ
ש ֵאינָה ִּכ ְרצוֹ ן הַ בוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַר ְך ְצ ִּר ִּ
ְבעָ לְ מָ אֶ ,
ולְ ִּה ְת ַרחֵ ק ִּמ ֶמנָה ְב ַת ְכלִּ ית הָ ִּרחוקִּ ,כי הוא פוֹ גֵם ְמאֹד
ְבנֶפֶ ש הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י ו ְבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת הַ ְתלויִּ ים בוֹ  .וְ הֵ ם ָא ְמרו
שעָ בַ ר אֲ ִּפלו ִּאם עָ בַ ר הָ ָא ָדם
שאֲ ִּפלו ִּאם עָ בַ ר הָ ָא ָדם מַ ה ֶ
ֶ
עַ ל ָכל הַ תוֹ ָרה ֻכ ָלה אֲ לָ ִּפים ְפעָ ִּמים ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
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גנק

ל־פי־כֵ ן ֵאין שום יֵאוש לְ עוֹ לָ ם ְכלָ ל וְ צָ ִּר ְ
יך לְ הַ ְת ִּחיל
ַאף־עַ ִּ
שם
שםִּ .כי הַ ֵ
ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדש לְ ִּה ְתחַ זֵק ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ש ַב ְגרועִּ ים,
שעֲשו ִּעים מֵ הַ גָרועַ ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְמ ַק ֵבל ַתעֲנוג וְ ַ

שהָ ְרחוֹ ִּקים ְמאֹד
ַא ְד ַר ָבא ,זֶהו ִּע ַקר ְג ֻד ָלתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ְכ ֶ
ִּמ ְת ָק ְר ִּבים ֵאלָ יו ומוֹ ִּדים בוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ו ִּמ ְתחַ ז ְִּקים ֶבאֱ מונָה
ש ְבכָ ל יוֹ ם
ש ְב ִּחים אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,עַ ל חַ ְס ְד ָך ֶ
ומוֹ ִּדים ו ְמ ַ

ִּע ָמנו וְ עַ ל נִּ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
יאת ָשמַ יִּ ם
ש ְבכָ ל עֵ ת וְ כו' .וְ עִּ ַקר ְב ִּר ַ
יך ֶ

שי ְַת ִּחיל הָ ָא ָדם ְבכָ ל ַפעַ ם
ָו ָא ֶרץ הָ יָה ַרק ִּב ְש ִּביל זֶה ֶ
אשית
אשית ְכ ִּאלו נוֹ לָ ד הַ יוֹ ם ו ְכ ִּאלו הַ יוֹ ם הוא ֵר ִּ
מֵ ֵר ִּ
אשית ָב ָרא אֱ ל ִֹּקים" וְ כו',
שזֶה ְב ִּחינַתְ " :ב ֵר ִּ
הַ ְתחָ לָ תוֹ ֶ
אשית הַ ַנ"ל .וְ כֵ ן עַ ד
אשית" ַדיְ ָקא ִּב ְש ִּביל ְב ִּחינַת ֵר ִּ
" ְב ֵר ִּ
ְ
ֲשה
שם יִּ ְת ָב ַרך ְמחַ ֵדש ְבטובוֹ ְבכָ ל יוֹ ם ָת ִּמיד מַ ע ֵ
עַ ָתה הַ ֵ
אשית .וְ הַ כֹל ַרק ִּב ְש ִּביל זֶה ִּב ְש ִּביל הַ ִּה ְתחַ ְדשות
ְב ֵר ִּ
ש ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ְכ ִּפי מַ ְד ֵרגָתוֹ י ְַת ִּחיל ְבכָ ל יוֹ ם
הַ ַנ"לֶ ,
מֵ חָ ָדש לִּ ְכנֹס ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ַכ ַנ"ל .וְ זֶה ְב ִּחינַת עִּ נְ יַן
ִּמ ְצוַת ִּבכו ִּרים ווִּ דוי ִּבכו ִּרים ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:

שם אוֹ ת י"א)
( ָ

סב
שם יִּ ְת ָב ַר ְך יְ שועוֹ ת חֲ ָדשוֹ ת,
ְבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם שוֹ לֵ חַ הַ ֵ
ַב ֶרת עָ לָ יו ְבכָ ל
לְ הַ ִּציל ֶאת הָ ָא ָדם מֵ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא הַ ִּמ ְתג ֶ

דנק
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יוֹ ם ,וְ זֶה ְב ִּחינַתַ " :ב ְשרו ִּמיוֹ ם לְ יוֹ ם יְ שועָ תוֹ " .וְ כֵ ן ִּב ְת ִּפ ַלת
ְשמוֹ נֶה עֶ ְש ֵרה אוֹ ְמ ִּרים" :וְ עַ ל נִּ ֶס ָ
ש ְבכָ ל יוֹ ם ִּע ָמנו" וְ כו'
יך ֶ
ו ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הְ ' :בכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם יִּ ְצרוֹ
־ברו ְך־הוא עוֹ זְרוֹ '
ַבר עָ לָ יו וְ ִּאלְ מָ לֵ א הַ ָקדוֹ ש ָ
של ָא ָדם ִּמ ְתג ֵ
ֶ
ֲשים ִּעם הָ ָא ָדם עִּ נְ יָנִּ ים
ש ְבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם ַנע ִּ
וְ כו' .נִּ ְמצָ א ֶ
ְ
־ברוך־הוא עוֹ זְרוֹ ומוֹ ִּשיעוֹ ְבכָ ל
ֲח ָד ִּשים לְ ג ְַמ ֵרי וְ הַ ָקדוֹ ש ָ
ל־כן ֵאין לְ הָ ָא ָדם לְ בַ לְ ֵבל ֶאת עַ ְצמוֹ ְכלָ ל ִּמיוֹ ם
יוֹ ם .עַ ֵ
שם
שהַ ֵ
שה ֶ
לַ חֲבֵ רוֹ ִּ ,כי ִּמי יוֹ ֵדעַ ַכ ָמה ְגדוֹ לָ ה הַ ְישועָ ה הַ חֲ ָד ָ
ַבר לְ הַ ְת ִּחיל
יִּ ְת ָב ַר ְך יִּ ְשלַ ח לוֹ הַ יוֹ םִּ ,אם יִּ ז ְֶכה לְ ִּה ְתג ֵ
מֵ חָ ָדש:

שם אוֹ ת י"ב)
( ָ

סג
ש ָצ ִּר ְ
שן גָדוֹ ל
יך הָ ָא ָדם לִּ ְהיוֹ ת עַ ְק ָ
ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר ֶ
שנות הוא ִּה ְתחַ זְקות
של הָ עַ ְק ָ
ַבעֲבוֹ ַדת ה' ,וְ זֶה הָ ִּענְ יָן ֶ
נִּ ְפלָ א לִּ ְבלִּ י לִּ פֹל ְבשום אֹפֶ ן ָבעוֹ לָ ם .וְ זֶה ְב ִּחינַת "לֹא
שנִּ ים" ,וְ ָא ְמרו
יתה לָ בוש ָ
שלֶ ג ִּכי כָ ל בֵ ָ
יתה ִּמ ָ
ִּת ָירא לְ בֵ ָ
שנִּ ים ֶא ָלא ְשנַיִּ ם',
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הַ ' ,אל ִּת ְק ֵרי ָ
שזֶה
"נָתוֹ ן ִּת ֵתן" " ָפתוֹ חַ ִּת ְפ ָתח" "הַ ֲענֵק ַתעֲנִּ יק" וְ כו'ֶ ,
ש ָכל ִּקיום הַ תוֹ ָרה ָתלוי ָבזֶה
שנות הַ ַנ"ל ֶ
ְב ִּחינַת הָ עַ ְק ָ
ש ִּי ְתחַ זֵק לִּ ְשנוֹ ת וְ לִּ ְכפֹל ָכל ע ְֻב ָדה טוֹ בָ ה ,אוֹ לִּ מוד תוֹ ָרה
ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת
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הנק

חזֹר
ש ִּי ְתחַ זֵק ְבכָ ל ַפעַ ם לַ ֲ
ש ִּה ְת ִּחיל לְ הַ ְר ִּגיל עַ ְצמוֹ ֶ .
וְ כו'ֶ ,
שה אֲ ִּפלו ֶאלֶ ף ְפעָ ִּמים אֲ ִּפלו
ש ִּב ְק ֻד ָ
וְ לַ עֲשוֹ ת אוֹ תוֹ הַ ָדבָ ר ֶ
שעָ בַ רִּ ,כי זֶה ִּע ַקר ִּקיום הַ תוֹ ָרה
ִּאם עָ בַ ר עָ לָ יו מַ ה ֶ
שם וְ לַ עֲשוֹ ת
שן גָדוֹ ל ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
יכין לִּ ְהיוֹ ת עַ ְק ָ
ש ְצ ִּר ִּ
ֶ
ְ
שנות אֲ ִּפלו אֲ לָ ִּפים
שה אֲ ִּפלו ְב ֶד ֶרך עַ ְק ָ
ש ִּב ְק ֻד ָ
הַ ָדבָ ר ֶ
שהַ ַבעַ ל
ְפעָ ִּמים וְ לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל שום חֲ לִּ ישות הַ ַדעַ תֶ ,
ישין ַד ְעתוֹ וְ זֶהו עִּ ַקר
ָדבָ ר וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא וְ הַ ֵליצָ נִּ ים מַ חֲ לִּ ִּ
ֵיהנֹם
שה ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֵאינוֹ ִּמ ְתי ֵָרא ִּמג ִּ
הַ ִּה ְתחַ זְקות ִּד ְק ֻד ָ
שלֶ ג ְכמַ אֲ מַ ר
של ֶ
ֵיהנֹם ֶ
של ֵאש וְ ג ִּ
ֵיהנֹם ֶ
שלֶ גִּ .כי יֵש ג ִּ
של ֶ
ֶ
של ֵאש מַ ִּגיעַ עַ ל
ֵיהנֹם ֶ
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,וְ ג ִּ
ֵיהנֹם
שלוֹ ם ,אֲ בָ ל ג ִּ
ש ִּנ ְתחַ ֵמם לִּ ְדבַ ר עֲבֵ ָרה וְ ַתאֲ ָוה חַ ס וְ ָ
ֶ
ְ
ש ָבא לוֹ
ר־כך ְכ ֶ
ָ
שלֶ ג הוא עַ ל ֲחלִּ ישותוֹ ַאחַ
של ֶ
ֶ
כל ְמלֵ ִּאים חֲ ָרטוֹ ת'ְ ,כמוֹ
ִּה ְתעוֹ ְררות לִּ ְתשובָ הִּ ,כי 'הַ ֹ
ל־פי רֹב עִּ ַקר
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה .אֲ בָ ל עַ ִּ
ֶ
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ
ישת הַ ַדעַ תֶ ,
עִּ כובוֹ ִּמ ְתשובָ ה הוא מֵ חֲ מַ ת חֲ לִּ ַ
שר לוֹ עוֹ ד לָ שוב וְ ֵאינוֹ מוֹ ִּעיל לוֹ עוֹ ד ְתשובָ ה
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ֶ
לְ ִּרבוי הָ ֲעווֹ נוֹ ת הָ עֲצו ִּמים ְמאֹד וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הוא ִּמ ְתי ֵָאש
ש ִּה ְת ִּחילו
שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,ב ְפ ָרט אוֹ ָתן ֶ
לְ ג ְַמ ֵרי ִּמ ְל ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ

ר־כ ְך נ ְָפלו ִּמזֶה ,וְ עִּ ָקר הוא
ָ
שם וְ ַאחַ
ְכבָ ר ְקצָ ת ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ

ש ַמ ִּפיל עָ לָ יו הַ ַבעַ ל
מֵ חֲמַ ת חֲ לִּ ישות הַ ַדעַ ת וְ הַ ְק ִּרירות ֶ

ונק
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סד סה

של
ל־כן עַ ל זֶה נִּ דוֹ ן ְב ְק ִּרירות הֶ עָ צום וְ הַ ַמר ֶ
ָדבָ ר וְ עַ ֵ
שנות
שה וְ הָ עַ ְק ָ
שלֶ ג ,אֲ בָ ל עַ ל־יְ ֵדי הָ עַ זות ִּד ְק ֻד ָ
של ֶ
ֵיהנֹם ֶ
ג ִּ
וְ הַ ִּה ְתחַ זְקות הַ ַנ"ל לִּ ְבלִּ י לְ הַ ִּניחַ ֶאת ְמקוֹ מוֹ ְבשום אֹפֶ ן,
ַרק לְ ַקיֵם וְ לַ חֲ זֹר ולְ ַקיֵם ִּקיום הַ תוֹ ָרה וְ הַ ִּמ ְצווֹ ת ָכל מַ ה
שיוכַ ל לַ ֲחטֹף ָבזֶה הַ ֵצל עוֹ בֵ ר ָכל יְ מֵ י חַ יָיו אֲ ִּפלו ִּאם ַי ֲעבֹר
ֶ
שלוֹ םִּ ,מתוֹ ָרה
עָ לָ יו מָ ה וְ ֵאינוֹ מַ ִּניחַ לְ ָק ֵרר עַ ְצמוֹ חַ ס וְ ָ
ו ִּמ ְצווֹ ת יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה .עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבו ַַדאי לֹא יִּ ְהיֶה
יך ֶ
של ֶ
ֵיהנֹם ֶ
נִּ דוֹ ן ְבג ִּ
יתה
שלֶ ג ו ְק ִּרירות ,וְ זֶה" :לֹא ִּת ָירא לְ בֵ ָ
שנִּ ים" ַכ ַנ"ל:
יתה לָ בוש ָ
שלֶ ג ִּכי כָ ל ֵב ָ
ִּמ ָ

שם הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת כ"ז,
( ָ
כ"ט )

סד
שלוֹ םִּ ,אם הוא
שי ַָרד חַ ס וְ ָ
שי ַָרד הָ ָא ָדם ְכמוֹ ֶ
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִ
חָ זָק ִּב ְרצוֹ נוֹ וְ ִּה ְשתוֹ ְקקותוֹ ֶאל הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ יָכוֹ ל לַ עֲלוֹ ת
שזֶה ְב ִּחינַת
ידה ַדיְ ָקא לְ מָ קוֹ ם גָבוֹ ַה ְמאֹד ֶ
עַ ל־יְ ֵדי הַ יְ ִּר ָ
ידה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה' עַ יֵן ְפנִּ ים:
'יְ ִּר ָ

שר ֵכלִּ ים הֲלָ כָ ה ד'
( ִּהלְ כוֹ ת הֶ ְכ ֵ
אוֹ ת כ"ב)

סה
ש ִּי ְהיֶה צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק
ש ַב ְגרו ִּעים יִּ ְהיֶה ִּמי ֶ
אֲ ִפלוְ הַ גָרועַ ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך וְ לִּ ְבלִּ י לִּ ְרפוֹ ת
ולְ ִּה ְת ַא ֵמץ ,לְ יַחֵ ל ולְ ַקווֹ ת לְ הַ ֵ
של ֶאת הָ ָרצוֹ ן הַ טוֹ ב לְ עוֹ לָ ם ,ו ְבו ַַדאי יִּ ז ְֶכה לִּ ְפעֹל
ולְ ַר ֵ

ְמ ִׁשיבַ ת

סו

נפֶ ש

זנק

שר ְכבָ ר
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הַ ְר ֵבה טוֹ בוֹ ת אֲ ִּמ ִּתיוֹ ת וְ נִּ ְצ ִּחיוֹ ת ַכאֲ ֶ
שה
ָפעֲלו יִּ ְש ָר ֵאל הַ ְקדוֹ ִּשים הַ ְר ֵבה עַ ל־יְ ֵדי הָ עַ זות ִּד ְק ֻד ָ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יָצָ אנו
ש הֶ ,
ש ָלהֶ ם ִּד ְק ֻד ָ
וְ ִּחזוק הָ ָרצוֹ ן ֶ
ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ ָק ַרע לָ נו ֶאת הַ יָם וְ ז ִָּכינו לְ ַק ָבלַ ת הַ תוֹ ָרה וְ כַ יוֹ צֵ א
שזָכו יִּ ְש ָר ֵאל ְבכָ ל דוֹ ר
ָבזֶה הַ ְר ֵבה יְ שועוֹ ת אֲ ִּמ ִּתיוֹ תֶ ,
שה ִּב ְמ ִּסירות נֶפֶ ש
ש ָלהֶ ם ֶאל הַ ְק ֻד ָ
עַ ל־יְ ֵדי ת ֶֹקף הָ ָרצוֹ ן ֶ
ש ָאנו זוֹ ְכ ִּרין ֶאת ָכל זֹאת ְבכָ ל ַפעַ ם
מַ ָמש .וְ עַ ל־יְ ֵדי ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יֵש לָ נו כֹחַ גַם עַ ָתה לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ַבתוֹ חֶ לֶת
ש ִּנז ְֶכה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לִּ ְשבֹר
שה עַ ד ֶ
וְ הַ ִּת ְקוָה וְ הָ ָרצוֹ ן ִּד ְק ֻד ָ
ֶאת ָכל הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ לָ בוֹ א לְ ַת ְכלִּ ית הַ טוֹ ב .וְ זֶהִּ " :חזְקו
שהוא
חלִּ ים" ַדיְ ָקא ֶ
וְ יַאֲ מֵ ץ לְ בַ ְבכֶ ם ָכל הַ ְמ ַי ֲחלִּ ים" " -הַ ְמ ַי ֲ
ש ֵאינוֹ
שזֶה י ִָּמים ַר ִּבים ֶ
ל־פי ֶ
ש ַאף־עַ ִּ
ְב ִּחינַת ִּחזוק הָ ָרצוֹ ן ֶ
ל־פי־כֵ ן הוא ְמיַחֵ ל ו ְמ ַקוֶה ו ְמצַ ֶפה
זוֹ כֶ ה ֶאל הַ טוֹ ב ַאף־עַ ִּ
שמַ יִּ ם וְ זֶה ָכל
ַש ִּקיף וְ י ֵֶרא ה' ִּמ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,עַ ד י ְ
לְ הַ ֵ
ש ִּי ְהיֶה ַכ ַנ"ל:
חלִּ יםָ ,כל ַדיְ ָקא יִּ ְהיֶה ִּמי ֶ
הַ ְמ ַי ֲ

שם אוֹ ת כ"ו ,כ"ז,
( ָ
כ"ח ,כ"ט)

סו
יכין עֹז וְ ַתעֲצומוֹ ת וְ ִּה ְתחַ זְקות עָ צום ְמאֹד ְבזֶה הָ עוֹ לָ ם
ְצ ִר ִ
ִּמ ְס ַפר יְ מֵ י חַ יֵי הֶ ְבלוֹ  ,לַ ֲעמֹד ְכ ֶנגֶד ָכל הַ ְד ִּחיוֹ ת וְ כו',
שלוֹ םְ ,בכָ ל עֵ ת .וְ הָ ִּע ָקר
שהַ ַבעַ ל ָדבָ ר רוֹ צֶ ה לְ הַ ִּדיחוֹ חַ ס וְ ָ
ֶ

חנק

ְמ ִׁשיבַ ת

סז

נפֶ ש

ש ְמצַ יֵר הָ אוֹ ר לְ הֵ פֶ ְך
שלוֹ עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ש ֶקר ֶ
עַ ל־יְ ֵדי הַ ְסבָ רוֹ ת ֶ
שלוֹ ם,
שלוֹ ם ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה מַ ִּסיתוֹ לִּ ְדבַ ר עֲבֵ ָרה חַ ס וְ ָ
חַ ס וְ ָ
ר־כ ְך
ָ
שה ֶא ְצלוֹ מֵ ִּאסור הֶ ֵתר ומֵ עֲבֵ ָרה ִּמ ְצ ָוה .וְ ַאחַ
וְ עוֹ ֶ
של ְכבָ ר הוא ָבא עוֹ ד הַ ַפעַ ם ו ִּמ ְתלַ ֵבש עַ ְצמוֹ
ש ִּנ ְכ ַ
ְכ ֶ
ְב ִּמ ְצווֹ ת וְ רוֹ צֶ ה לְ הַ ִּפיל ֶאת הָ ָא ָדם וְ לִּ ְדחוֹ תוֹ לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס
ש ְך מֵ הַ ְקלִּ ָפה וְ הַ ִּס ְט ָרא
שלוֹ ם ,וְ כָ ל זֶה וְ כַ יוֹ צֵ א בוֹ נִּ ְמ ָ
וְ ָ
שרוֹ צֶ ה לְ צַ יֵר אוֹ ר
ַאח ֲָרא ,וְ הָ עִּ ָקר ִּמ ְב ִּחינַת ְקלִּ ַפת ִּבלְ עָ ם ֶ
יכין עֹז וְ ִּה ְתחַ זְקות
ל־כן ְצ ִּר ִּ
הַ תוֹ ָרה לְ הֵ פֶ ְך ִּמן הָ אֱ מֶ ת .וְ עַ ֵ
עָ צום נֶגְ דוֹ ְבלִּ י ִּשעור ,וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ רַ " :א ְש ֵרי ָא ָדם עֹ'ז ל'וֹ
ָב' ְך ְמ' ִּסלוֹ ת" וְ כו'ָ ,ר ֵ
אשי ֵתבוֹ ת ִּבלְ עָ "ם ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:
( ִּהלְ כוֹ ת יֵין נֶסֶ ְך הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת כ"ח ְבסוֹ פוֹ )

סז
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
לִ ְפעָ ִמים נוֹ פֵ ל הָ ָא ָדם ְמאֹד וְ נִּ ְת ַרחֵ ק מֵ הַ ֵ
ש ָפגַם וְ ִּקלְ קֵ ל ְמאֹד ,וְ גַם
עַ ל־יְ ֵדי הָ אֱ מֶ תִּ ,כי יוֹ ֵדעַ ֶבאֱ מֶ ת ֶ
־כן ִּמ ְתי ֵָאש ְבעַ ְצמוֹ לְ ג ְַמ ֵרי,
שהוא וְ עַ ל ֵ
עַ ָתה הוא ְכמוֹ ֶ
יכין לְ ִּה ְת ַרחֵ ק מֵ הָ אֱ מֶ ת ָכזֶה וְ כו':
אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ְצ ִּר ִּ
שם עוֹ ד אוֹ ת ל)
(עַ יֵן אֱ מֶ ת אוֹ ת כ"ז וְ עַ יֵן ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

סח

נפֶ ש

טנק

סח
עֹצֶׁ ם ְג ֻד ַלת ַרחֲמָ יו וַחֲ סָ ָדיו יִּ ְת ָב ַר ְך הֵ ם עַ ד ֵאין סוֹ ף וְ ֵאין
שר לְ הַ ִּשיג ְכלָ ל עֶ צֶ ם אֲ ִּמ ַתת ַכ ָונָתוֹ
ַת ְכלִּ ית וְ ִּאי ֶא ְפ ָ
שלוֹ םִּ ,כי גַם
יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ִּפלו ְבתֹקֶ ף ַכעֲסוֹ וַחֲרוֹ ן ַאפוֹ חַ ס וְ ָ

ש ְנבַ ֵקש וְ נִּ ְת ַפ ֵלל לְ פָ נָיו וְ חָ פֵ ץ לְ הוֹ ִּשיעֵ נו
ָאז ְרצוֹ נוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק
ל־כן גַם ָאז ְצ ִּר ִּ
ֶבאֱ מֶ ת יְ שועָ ה ְשלֵ מָ ה .וְ עַ ֵ
ְ
ִּב ְת ִּפ ָלה ולְ ִּה ְתחַ נֵן לְ פָ נָיו יִּ ְת ָב ַרך וְ לִּ ְבטֹחַ ְברֹב ַרחֲ מָ יו
ש ָמ ִּצינו
שר לְ הַ ִּשיג ְכלָ ל .ו ְכמוֹ ֶ
שר ִּאי ֶא ְפ ָ
ַו ֲחסָ ָדיו אֲ ֶ
שלוֹ ם ,לְ ַאחַ ר חֵ ְטא הָ עֵ גֶל וַיֹאמֶ ר
ֹשה ַר ֵבנו ,עָ לָ יו הַ ָ
ְבמ ֶ

שלוֹ םָ ,אז הֵ ִּבין מ ֶ
ידם חַ ס וְ ָ
לְ הַ ְש ִּמ ָ
ֹשה לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל
ְ
ש ִּנ ְדמֶ ה ְכ ִּאלו חָ פֵ ץ לְ כַ לוֹ ָתם חַ ס
ַפ ְש ִּטיות ְדבָ ָריו יִּ ְת ָב ַרך ֶ
שלוֹ ם .אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ ֵאינוֹ ֵכן ַרק הַ כֹל ְכ ֵדי לְ ז ְָרזָוֹ
וְ ָ
ש ִּי ְתחַ זֵק ִּב ְת ִּפ ָלה לְ הַ ְמ ִּתיק הַ ִּדינִּ ים וְ הַ ִּק ְטרוגִּ ים מֵ עַ ל
ֶ
ֹשה ָאז ַב ְת ִּפ ָלה ְמאֹד עַ ד
ל־כן ִּה ְתחַ זֵק מ ֶ
יִּ ְש ָר ֵאל .וְ עַ ֵ
ֹשה "ו ִַּינָחֶ ם ה' עַ ל הָ ָרעָ ה" וְ כו',
שם יִּ ְת ָב ַר ְך לְ מ ֶ
ש ִּנ ְת ַר ָצה הַ ֵ
ֶ
של
וְ ָאז לִּ ְמדוֹ סֵ ֶדר הַ ְת ִּפ ָלה וְ גִּ ָלה לוֹ ְשלֹש־עֶ ְש ֵרה ִּמדוֹ ת ֶ
שעֶ צֶ ם אֲ ִּמ ָתתוֹ
שם ִּג ָלה לוֹ הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ ֶ ,
ַרח ֲִּמים .וְ ָ
ש ֵאינוֹ נִּ ְפסָ ק
יִּ ְת ָב ַר ְך הוא ִּרבוי ַרחֲמָ יו וַחֲ סָ ָדיו לָ נֶצַ חֶ ,
שזֶה ְב ִּחינַת " ֵאל ַרחום וְ חַ נון ֶא ֶר ְך ַא ַפיִּ ם וְ ַרב
לְ עוֹ לָ םֶ ,

שם
של הַ ֵ
שזֶה ִּע ַקר הָ אֱ מֶ ת ֶ
חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת" וְ כו' ,הַ יְ נו ֶ

סק

ְמ ִׁשיבַ ת

סט

נפֶ ש

ש ַרחֲמָ יו וַחֲ סָ ָדיו ֵאינָם ָכלִּ ים לְ עוֹ לָ ם יִּ ְהיֶה ֵא ְ
יך
יִּ ְת ָב ַר ְךֶ ,
ש ְועָ ה
ש ִּי ְהיֶה ,וְ ָת ִּמיד מוֹ ִּעיל ְת ִּפ ָלה וְ ַת ֲחנונִּ ים ו ְצעָ ָקה וְ ַ
ֶ
יסים אוֹ תוֹ
ש ַמ ְכעִּ ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ַאחַ ר ָכל הַ ְכעָ ִּסים ֶ
לְ הַ ֵ
יִּ ְת ָב ַר ְך ע ֲַדיִּ ן ַרחֲמֵ י אֲ ִּמ ָתתוֹ ֵאינָם ָכלִּ ים לְ עוֹ לָ ם.

ש ִּמ ְתחַ ז ְִּקים
ש ִּרים ֶ
יקים ו ְכ ֵ
ו ְבכָ ל דוֹ ר וָ דוֹ ר נִּ ְמצָ ִּאים צַ ִּד ִּ
יקים ָכל הַ ִּדינִּ ים
ִּב ְת ִּפ ָלה ָת ִּמיד ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הֵ ם מַ ְמ ִּת ִּ
יסים
ש ָבעוֹ לָ ם ו ְמבַ ְטלִּ ים ָכל הַ ְגזֵרוֹ ת ָרעוֹ ת ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ומַ ְכנִּ ִּ
ֶ
הַ ַדעַ ת הָ אֲ ִּמ ִּתי ְביִּ ְש ָר ֵאל ,לְ ִּה ְתחַ זֵק ִּב ְת ִּפ ָלה וְ ַתחֲנונִּ ים
ש ָכתובָ " :קרוֹ ב ה'
ָת ִּמידִּ .כי זֶהו ִּע ַקר הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ ְכמוֹ ֶ
שר יִּ ְק ָראֻ הו בֶ אֱ מֶ ת" ,ו ְכ ִּתיב" :וַאֲ נִּ י
לְ כָ ל קוֹ ְר ָאיו לְ כֹל אֲ ֶ
ָ
ְת ִּפ ָל ִּתי לְ ָך וְ כו' ֲענֵנִּ י ֶבאֱ מֶ ת יִּ ְשעֶ ך" ֶ -באֱ מֶ ת ַדיְ ָקא ִּכי
יתי מַ ה
שעָ ִּש ִּ
ש ֶבאֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ גַם עַ ָתה ַאחַ ר ֶ
אֲ נִּ י מַ אֲ ִּמין ֶ
שעָ בַ ר ,ע ֲַדיִּ ן ע ֲַדיִּ ן ַא ָתה חָ פֵ ץ
יתי וְ עָ בַ ר עָ לַ י מַ ה ֶ
שעָ ִּש ִּ
ֶ
ל־כן אֲ נִּ י ִּמ ְתחַ זֵק ו ִּמ ְת ַפ ֵללֲ ,ענֵנִּ י ֶבאֱ מֶ ת
לְ הוֹ ִּשיעֵ נִּ י וְ עַ ֵ
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק
יִּ ְשעֶ ָך ,וְ הָ בֵ ן הֵ יטֵ ב הֵ יטֵ ב ַכ ָמה וְ כַ ָמה ְצ ִּר ִּ
ִּב ְת ִּפ ָלה ָת ִּמיד יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה:
יך ֶ

( ִּהלְ כוֹ ת ִּר ִּבית הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ל"ג)

סט
ש ָבעוֹ לָ ם ְמ ַר ְמזִּין הָ עִּ ָקר עַ ל ִּמלְ חֶ מֶ ת הַ יֵצֶ ר
ָכל הַ ִּמלְ חָ מוֹ ת ֶ
ַש ִּמיות עִּ ם
שיֵש לְ ֶאחָ ד ְבג ְ
הָ ָרעִּ .כי אֲ ִּפלו הַ ִּמלְ חָ מוֹ ת ֶ
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שוֹ נְ ִּאים וְ אוֹ יְ ִּבים הַ כֹל הוא ִּמלְ חָ מוֹ ת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ְכמַ אֲ מַ ר
שיֵש לָ ָא ָדם צָ ִּרים
שם ֶ
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הְ ,כ ֵ
ל־כן עִּ ַקר הַ ִּמלְ חָ מָ ה
ִּמ ְלמַ ָטה ָכ ְך יֵש לוֹ צָ ִּרים לְ מַ ְעלָ ה ,וְ עַ ֵ
ש ִּהז ְִּהיר הַ כֹהֵ ן ,ק ֶֹדם
ִּהיא ִּמלְ חֶ מֶ ת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע .וְ זֶה ֶ
שם לְ נ ֵַצחַ ֶאת הָ אוֹ יְ ִּבים
ש ִּנ ְכנְ סו לִּ לְ חֹם ִּמלְ חֶ מֶ ת הַ ֵ
ֶ
שהֵ ם ְב ִּחינַת
שה ֶ
ש ְמסַ ְב ִּבין ֶאת הַ ְק ֻד ָ
וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָראֶ ,
שהֵ ם ְכלַ ל ָכל הַ ְמעַ ְכ ִּבים
ש ְס ִּביב ֶא ֶרץ־יִּ ְש ָר ֵאל ֶ
הָ עַ כו"ם ֶ
שהָ ָא ָדם נִּ ְכנָס לְ ִּה ָלחֵ ם
שה .ו ְכ ֶ
ש ִּב ְק ֻד ָ
וְ הַ מוֹ נְ עִּ ים ִּמ ְדבָ ִּרים ֶ
עִּ ָמהֶ ם ,אֲ זַי נִּ ְתעוֹ ְר ִּרין עָ לָ יו ִּק ְטרוגִּ ים ְגדוֹ לִּ ים וְ רוֹ ִּצים
שלוֹ ם ,וְ זֶהו עִּ ַקר
לְ הַ ִּפיל אוֹ תוֹ מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
ש ָצ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק לַ ֲעמֹד עַ ל ַרגְ לָ יו לְ בַ ל יִּ פֹל
הַ ִּמלְ חָ מָ ה ֶ

שלוֹ ם ,וְ ָאז ְבו ַַדאי יִּ ז ְֶכה לְ נ ְַצחָ ם
מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך חַ ס וְ ָ
ש ְב ָרם ולְ בַ ְטלָ ם.
ולְ ָ
שלֹא יִּ פֹל מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
אֲ בָ ל ַב ֶמה יִּ ְהיֶה ִּב ְטחוֹ נוֹ חָ זָק ֶ

שהוא
ש ְכ ֶ
שהֶ ,
שלוֹ ם ,הָ עִּ ָקר הוא ַרק אֱ מונָה הַ ְקדוֹ ָ
חַ ס וְ ָ
שה ְבו ַַדאי ֵאין לוֹ לְ ִּה ְתי ֵָרא ִּמשום
חָ זָק ָבאֱ מונָה הַ ְקדוֹ ָ
ש ָאמַ ר לָ הֶ ם הַ כֹהֵ ן:
ש ָבעוֹ לָ ם .וְ זֶה ֶ
ִּמלְ חָ מָ ה וְ שום נִּ ָסיוֹ ן ֶ
" ְשמַ ע יִּ ְש ָר ֵאלַ ,א ֶתם ְק ֵר ִּבים הַ יוֹ ם לַ ִּמלְ חָ מָ ה" ,וְ ָד ְרשו
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה' ,אֲ ִּפלו ֵאין ָבכֶ ם זְכות ֶא ָלא מַ ה
ש ַא ֶתם אוֹ ְמ ִּרים ְבכָ ל יוֹ ם ְשמַ ע יִּ ְש ָר ֵאל ַא ֶתם ְראויִּ ים
ֶ
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לְ נ ֵַצחַ ֶאת אוֹ יְ בֵ יכֶ ם' וְ כו' ,הַ יְ נו ַכ ַנ"לִּ .כי ִּבזְכות " ְשמַ ע
שהָ ,בזֶה לְ בַ ד
יִּ ְש ָר ֵאל" לְ בַ ד ,הַ יְ נו ִּבזְכות הָ אֱ מונָה הַ ְקדוֹ ָ
ַש ִּמיות ו ְברוחָ נִּ יות.
ַא ֶתם יְ כוֹ לִּ ים לְ ִּה ְת ָק ֵרב לַ ִּמלְ חָ מָ ה ְבג ְ
ש ַא ֶתם חֲ ז ִָּקים ֶבאֱ מונָתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך שוב ֵאין לָ כֶ ם
ִּכי מֵ ַאחַ ר ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם .וְ זֶה " ַאל י ֵַרךְ
לְ ִּה ְתי ֵָרא ְכלָ ל ִּמשום ִּמלְ חָ מָ ה ֶ
לְ בַ ְבכֶ ם ַאל ִּת ְיראו וְ ַאל ַתעַ ְרצו וְ ַאל ַת ְח ְפזו ִּמ ְפנֵיהֶ ם",
שעֲטַ ת
וְ ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הַ ' ,אל ִּת ְיראו ִּמ ַ
סו ִּסים ו ִּמ ִּש ְפעַ ת הַ ַקלְ ג ִַּסים וְ קוֹ ל הַ ְק ָרנוֹ ת' ,הַ יְ נו עִּ נְ יְ נֵי
שעוֹ ִּשים הַ שוֹ נְ ִּאים לְ הַ ְפ ִּחיד ולְ ַאיֵם עַ ל
ַת ְכ ִּסיסֵ י ִּמלְ חָ מָ ה ֶ
ש ְכנֶגְ ָדם ,וְ כָ ל הַ ְב ִּחינוֹ ת הָ ֵאלו יֵש ְב ִּמלְ חֶ מֶ ת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע
ֶ
שם
ש ִּה ְת ִּחיל לִּ ְכנֹס ְקצָ ת ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
וְ הוא יָדועַ לְ ִּמי ֶ
ו ְב ִּמלְ חֶ מֶ ת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע אֲ ִּפלו ָא ָדם ָפשוט לְ ג ְַמ ֵריִּ ,כי ֶד ֶרךְ
הַ ַבעַ ל ָדבָ ר לְ ַאיֵם ולְ הַ ְפ ִּחיד עַ ל הָ ָא ָדם ְמאֹד ְמאֹד
ולְ הַ ְכ ִּביד עָ לָ יו עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ְמאֹד ְמאֹד .ומֵ חֲ מַ ת זֶה

ַר ִּבים נִּ ְמנ ִָּעים ִּמ ְלהַ ְת ִּחיל לִּ ְכנֹס ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך מֵ חֲמַ ת
הָ ִּאיו ִּמים וְ הַ ְכבֵ דות הַ ָללו וְ כַ יוֹ צֵ א ָבהֶ ם וְ זֶה ְב ִּחינַת
שעֲטַ ת סו ִּסים וְ ִּש ְפעַ ת ַקלְ ג ִַּסים' וְ כו' .אֲ בָ ל הָ עִּ ָקר
' ַ
שלֹא יִּ ְפחַ ד ְכלָ לַ ,כ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר,
שם ֶ
ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ֶשר צַ ר ְמאֹד,
ש ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה הָ ָא ָדם צָ ִּרי ְך לַ ֲעבֹר עַ ל ג ֶ
ֶ
שלֹא יִּ ְת ַפחֵ ד הָ ָא ָדם ְכלָ ל.
וְ הָ עִּ ָקר הוא ֶ
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ֶשר הַ ַצר ְבלִּ י ַפחַ ד
שלוֹ ם עַ ל ג ֶ
וְ עִ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות לַ ֲעבֹר ְב ָ
שה ַכ ַנ"לְ ,ב ִּחינַת " ְשמַ ע יִּ ְש ָר ֵאל",
הוא הָ אֱ מונָה הַ ְקדוֹ ָ
" ַא ֶתם ְק ֵר ִּבים הַ יוֹ ם לַ ִּמלְ חָ מָ ה" ,הַ יְ נו ִּבזְכות ְשמַ ע יִּ ְש ָר ֵאל
שה אֲ זַי שוב " ַאל י ֵַר ְך לְ בַ ְבכֶ ם וְ כו'
שהוא הָ אֱ מונָה הַ ְקדוֹ ָ
ֶ

ִּכי ה' אֱ ל ֵֹקיכֶ ם הַ הוֹ לֵ ְך ִּע ָמכֶ ם לְ הוֹ ִּשיעַ ֶא ְתכֶ ם" וְ כו'

שאֲ נִּ י מַ אֲ ִּמין
ִּב ְב ִּחינַת" :ה' לִּ י לֹא ִּא ָירא"ִּ ,כי מֵ ַאחַ ר ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ִּכי " ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ
ְבהַ ֵ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך עִּ ָמ ִּדי ָת ִּמיד ,אֲ זַי שוב "לֹא ִּא ָירא
ְכבוֹ דוֹ " וְ הַ ֵ

ֲשה לִּ י ָא ָדם"ִּ ,כי מֵ ַאחַ ר ֶ
מַ ה ַיע ֶ
שיֵש לְ הָ ָא ָדם אֱ מונָה חֲ ז ָָקה
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבו ַַדאי יְ ַנ ַצח ָכל הַ ִּמלְ חָ מוֹ ת וְ סוֹ ף ָכל סוֹ ף
ְבהַ ֵ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ תִּ ,ב ְב ִּחינַת" :זֹאת ָא ִּשיב ֶאל
יָשוב לְ הַ ֵ
ל־כן אוֹ ִּחיל" ,זֹאת הוא ְב ִּחינַת מַ לְ כות אֱ מונָה
לִּ ִּבי עַ ֵ
ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:

( ִּהלְ כוֹ ת ִּגלוחַ הֲלָ כָ ה ג' אוֹ ת ט')

ע
מֵּ עִ נְ יַן הַ ָת ַרת נְ ָד ִּרים עַ ל־יְ ֵדי ח ֲָרטָ ה ִּמזֶה יְ כוֹ לִּ ין לְ הָ ִּבין
שם עַ ד ֵאין סוֹ ף וְ ֵאין ַת ְכלִּ ית וְ ֵאין שום יֵאוש
עֹצֶ ם חַ ְס ֵדי הַ ֵ
ש ָא ָדם נוֹ ֵדר וְ אוֹ סֵ ר עַ ל עַ ְצמוֹ
ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לִּ .כי הַ ְנ ָד ִּרים ֶ
שעוֹ לֶ ה לִּ ְמקוֹ ם הַ נ ֶֶדר
ֵאיזֶה ָדבָ ר זֶהו ְב ִּחי ָנה ְגבוֹ הָ ה ְמאֹדֶ ,
שי הַ תוֹ ָרה
ש ְר ֵ
שהֵ ם ָ
יפין הַ ְקדוֹ ִּשים ֶ
שהוא ְב ִּחינַת הַ ַמ ִּק ִּ
ֶ
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ש ְנ ָד ִּרים הֵ ם ִּמ ְב ִּחינָה
ל־פי ֶ
ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ יםַ ,א ְך ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן יְ כוֹ לִּ ין לְ הַ ִּת ָירם עַ ל־יְ ֵדי
ְגבוֹ הָ ה ָכל ָכ ְך ַאף־עַ ִּ
שזֶהו ְב ִּחינַת ְתשובָ הִּ ,כי
ש ִּמ ְתחָ ֵרט לִּ ְפנֵי הֶ ָחכָ ם ֶ
ח ֲָרטָ ה ֶ
יפין הַ ַנ"ל
שם ִּב ְב ִּחינַת הַ ַמ ִּק ִּ
עִּ ַקר הַ ְתשובָ ה הוא ח ֲָרטָ ה ִּכי ָ
שם
שר לֹא נ ֵַדע" וְ ָ
שם הוא ְב ִּחינַתַ " :ת ְכלִּ ית הַ יְ ִּדיעָ ה אֲ ֶ
ָ
הַ חֶ סֶ ד עַ ד ֵאין סוֹ ף ,וִּ יכוֹ לִּ ין לְ ִּה ְתחָ ֵרט וְ לַ עֲשוֹ ת ְתשובָ ה
לְ עוֹ לָ ם יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה.
יך ֶ
ִכי ֶבאֱ מֶ ת ִּענְ יַן הַ ְתשובָ ה הוא ָדבָ ר נִּ ְפלָ א וְ הוא לְ מַ עְ לָ ה
שה ִּכ ְביָכוֹ ל וְ כַ ְמב ָֹאר
מֵ הַ ַדעַ ת ,לְ מַ ְעלָ ה מֵ הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
ל־כן כֹחַ הַ ְתשובָ ה ֵאינוֹ נִּ ְפסָ ק לְ עוֹ לָ ם ְבשום
ִּב ְפנִּ ים ,וְ עַ ֵ
שלוֹ ם ִּמזֶה,
ש ַמ ְת ִּחיל לָ שוב וְ נוֹ פֵ ל חַ ס וְ ָ
אֹפֶ ן ,וַאֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ר־כ ְך
ָ
וַאֲ ִּפלו ִּאם ִּה ְת ִּחיל ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ו ְבכָ ל ַפעַ ם נָפַ ל ַאחַ

ל־פי־כֵ ן הוא צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק
שנָפַ ל ַכ ַנ"לַ ,אף־עַ ִּ
לְ מַ ה ֶ
לְ הַ ְת ִּחיל ְבכָ ל ַפעַ ם מֵ חָ ָדשִּ ,כי כֹחַ הַ ְתשובָ ה ֵאינוֹ נִּ ְפסָ ק
שם הַ חֶ סֶ ד עַ ד ֵאין סוֹ ף.
לְ עוֹ לָ ם ִּכי ָ

ש ְיכוֹ לִּ ין לְ בַ ֵטל
וְ זֶׁה ָאנו רוֹ ִּאים עַ ל־יְ ֵדי הַ ָת ַרת נְ ָד ִּריםֶ ,
ש ִּהיא ְב ִּחינַת ְתשובָ ה ְבכֹחַ הֶ חָ כָ ם,
הַ נ ֶֶדר עַ ל־יְ ֵדי ח ֲָרטָ ה ֶ
שהַ נ ֶֶדר ְבעַ ְצמוֹ הוא ְב ִּחינָה ְגבוֹ הָ ה ְמאֹד
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִּ
שי הַ תוֹ ָרה
ש ְר ֵ
ש ְלמַ ְעלָ ה מֵ הַ ַדעַ ת ְב ִּחינַת ָ
יפין ֶ
ְב ִּחינַת מַ ִּק ִּ
ל־פי־כֵ ן יֵש ְב ִּחינָה ְגבוֹ הָ ה עוֹ ד
ְב ִּחינַת ְתשובָ הַ ,אף־עַ ִּ
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חֲרטָ הְ .כמוֹ ־כֵ ן ְבכָ ל
שם ִּמ ְת ַב ֵטל הַ נ ֶֶדר עַ ל־יְ ֵדי הַ ָ
ש ָ
יוֹ ֵתר ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ְבכָ ל ָא ָדם ו ְבכָ ל ַד ְרגָא ו ְבכָ ל זְמַ ן יֵש
עֲבוֹ ַדת הַ ֵ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך גָבוֹ ַה מֵ עַ ל גָבוֹ ַה ,מַ ה
ֲחסָ ִּדים נִּ ְפלָ ִּאים ֵאצֶ ל הַ ֵ

שם
שהַ ֵ
ל־פי ֶ
ש ֵאין הַ ֶפה יָכוֹ ל לְ ַד ֵבר וְ הַ ֵלב לַ חֲ שֹב .וְ ַאף־עַ ִּ
ֶ
ְ
שה ִּעמוֹ חֶ סֶ ד וְ הֵ ִּרימוֹ מֵ ַא ְשפוֹ ת וְ הֵ ִּשיבוֹ ֵאלָ יו
יִּ ְת ָב ַרך עָ ָ
וְ הוא לֹא חָ ס עַ ל עַ ְצמוֹ ופָ גַם גַם ְבהַ חֶ סֶ ד הַ ִּנ ְפלָ א הַ זֶה ַכ ָמה
ל־פי־כֵ ן יֵש חֶ סֶ ד לְ מַ עְ לָ ה מֵ חֶ סֶ ד עַ ד ֵאין
ְפעָ ִּמיםַ ,אף־עַ ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ָכל
שהַ כֹל יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
סוֹ ף ְבאֹפֶ ן ֶ
שהֵ ם ְבכֹחוֹ וזְכותוֹ ֶ
מָ קוֹ ם ֶ
של הַ ַצ ִּדיק הַ גָדוֹ ל וְ הֶ חָ כָ ם
ש ְבדוֹ רוֹ ִּ ,אם יִּ ְש ְמעו ֵאלָ יו וְ יֵלְ כו ִּב ְד ָרכָ יו הַ ְקדוֹ שוֹ ת:
ֶ
( ִּהלְ כוֹ ת נְ ָד ִּרים הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת ז')

עא
שהַ ַצ ִּדיק הַ גָדוֹ ל יָכוֹ ל לְ הָ ִּאיר לַ ְגדוֹ לִּ ים ְבמַ עֲלָ ה
עַ ל־יְ ֵּדי ֶ
ְב ִּחינַת " ָד ֵרי מַ ְעלָ ה" ולְ הוֹ ִּדיעַ לָ הֶ ם ִּכי ע ֲַדיִּ ן ֵאינָם יוֹ ְדעִּ ין
ְכלָ ל ִּמ ְג ֻד ָלתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך .עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבעַ ְצמוֹ יָכוֹ ל לְ ָק ֵרב
הָ ְרחוֹ ִּקים וְ הַ ְנמוֹ ִּכים ְמאֹד ולְ חַ זֵק ֶאת לְ בָ בָ ם לְ בַ ל יִּ ְתיָאֲ שו
שם ִּא ָתם וְ ִּע ָמם ִּכי
שלוֹ םִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן הַ ֵ
ִּמן הָ ַרח ֲִּמים חַ ס וְ ָ
" ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ ":
שם אוֹ ת י"ד ט"ו ט"ז וְ עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש ,ג ִֵּרים אוֹ ת י"ד)
( ָ

וסק
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עב
ש ָצ ִּר ְ
ש ִּאי
יך לֵ י ַדעֶ ,
מֵּ עִ נְ יַן ִּה ְתחַ זְקות לְ הָ ָא ָדם מֵ חֲ מַ ת ֶ
ידע ְבזֶה הָ עוֹ לָ ם הֵ יכָ ן הוא עוֹ מֵ ד
שר לוֹ ְבשום אֹפֶ ן לֵ ַ
ֶא ְפ ָ
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק
ש ְצ ִּר ִּ
וְ אוֹ חֵ ז וְ זֶה ִּע ַקר ְב ִּח ָירתוֹ וְ נִּ ְסיוֹ נוֹ ַ ,רק ֶ
שלוֹ
ש ֵאין שום ְתנועָ ה טוֹ בָ ה ֶ
ֶבאֱ מונָה לְ הַ אֲ ִּמין גַם ְבעַ ְצמוֹ ֶ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם
שלוֹ םְ ,כמוֹ ֶ
נֶאֱ בֶ ֶדת חַ ס וְ ָ
לִּ ְב ָרכָ ה:

(עַ יֵן אֱ מונָה אוֹ ת ק"א)

עג
ש ִּי ְס ַת ֵכל ְבעֵ ין הָ אֱ מֶ ת עַ ל ִּבטול הַ זְמַ ן ,וְ ֵא ְ
יך הַ זְמַ ן
ִמי ֶ
עוֹ בֵ ר ופוֹ ֵרחַ וְ ֵאין לוֹ ְמנוחָ ה אֲ ִּפלו ְכ ֶרגַעִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת ֵאין
שום זְמַ ן ְכלָ ל ַרק מֵ חֲמַ ת ַק ְטנות ַדעְ ֵתנו נִּ ְדמֶ ה לָ נוְ ,כ ִּאלו
ָשן וְ חוֹ לֵ ם
ש ִּנ ְדמֶ ה לְ הָ ָא ָדם הַ י ֵ
יֵש ֵאיזֶה ְב ִּחינַת זְמַ ןְ ,כמוֹ ֶ
שנָה,
שעָ ְברו עָ לָ יו ִּש ְב ִּעים ָ
שעָ ה וְ נִּ ְדמֶ ה לוֹ ַבחֲלוֹ מוֹ ֶ
ְב ֶרבַ ע ָ
ר־כךְ
ָ
הלֹא ֵתכֶ ף ַאחַ
וְ כָ ל זֶה מֵ חֲמַ ת ַק ְטנות ַדעְ תוֹ ָאזִּ .כי ֲ
שעָ ה.
שלֹא עָ בַ ר עָ לָ יו ַרק ֶרבַ ע ָ
ַבה ֲִּקיצוֹ רוֹ ֶאה ְבעֵ ינָיוֶ ,
שיֵש ֵאיזֶה
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ ֶבאֱ מֶ ת ֶ
ְכמוֹ ־כֵ ן מַ ָמש לְ ִּענְ יָן מַ ה ֶ
ְב ִּחינַת זְמַ ן ובֶ אֱ מֶ ת ֵאין שום זְמַ ן ְכלָ לַ ,כ ְמב ָֹאר ָכל זֶה
ִּב ְפנִּ ים ,וְ ִּאם יִּ ְס ַת ֵכל הָ ָא ָדם עַ ל־זֶה ֶבאֱ מֶ ת ,אֲ זַי ְבוַ ַדאי
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ָשים ָכל לִּ בוֹ לְ בַ ֵטל הַ ְבלֵ י הַ זְמַ ן וְ לָ ִּשים ָכל ִּת ְקוָ תוֹ
י ִּ
ִּב ְב ִּחינַת לְ מַ ְעלָ ה מֵ הַ זְמַ ן.
גַם

שיַאֲ ִּמין ִּב ְב ִּחינַת
ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה

לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ זְמַ ן,

ש ָבעוֹ לָ ם יִּ ְהיֶה
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לֹא יִּ פֹל לְ עוֹ לָ ם ִּמשום נְ ִּפילָ ה ֶ
ֵא ְ
שיֵש ְב ִּחינַת אֲ נִּ י הַ יוֹ ם
ש ִּי ְהיֶהִּ ,כי ַיז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ֶ
יך ֶ

יְ לִּ ְד ִּת ָ
שהוא ְב ִּחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ זְמַ ן,
יך הַ נֶאֱ מַ ר ְבמָ ִּשיחַ ֶ
שעָ בַ ר נִּ ְת ַב ֵטל לְ ג ְַמ ֵרי
שם נִּ ְת ַת ֵקן הַ כֹל וְ כָ ל הַ זְמַ ן ֶ
ש ָ
ֶ
ֲשה ְכ ִּאלו הַ יוֹ ם נוֹ לָ ד מַ ָמש עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת לְ מַ עְ לָ ה
וְ ַנע ֶ
שהֵ ם ְב ִּחינַת מָ ִּשיחַ  .וְ זֶה
יקי אֱ מֶ ת ֶ
ש ַמ ִּשיגִּ ין הַ ַצ ִּד ֵ
מֵ הַ זְמַ ןֶ ,
שנָפַ ל
עִּ ַקר הַ ִּת ְקוָה וְ הַ ִּה ְתחַ זְקות לָ שוב ִּמ ָכל הַ ְפג ִָּמים ֶ
ש ִּכים ִּמ ְב ִּחינַת
ש ֻכ ָלם נִּ ְמ ָ
ָבהֶ ם ָכל ֶאחָ ד ְכ ִּפי ְב ִּחינָתוֹ ֶ ,
שרוֹ צֶ ה
שמֶ ש וְ הַ זְמַ ן .ו ְכ ֶ
ֲשה ַתחַ ת הַ ֶ
ֲשה הָ ָרע הַ ַנע ֶ
הַ ַמע ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ ת
לְ טַ הֵ ר ֶאת עַ ְצמוֹ ִּמזֻהֲמָ תוֹ וְ לָ שוב לְ הַ ֵ
ולְ ִּה ָכלֵ ל ִּב ְב ִּחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ זְמַ ןִּ ,כי ִּע ַקר הַ ְתשובָ ה הוא
ִּב ְב ִּחינַת לְ מַ ְעלָ ה מֵ הַ זְמַ ןַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים ,אֲ בָ ל ֵא ְ
יך זוֹ ִּכין

גָמים
שעָ ְברו עָ לָ יו ִּב ְפ ִּ
הפ ְֹך ולְ ַת ֵקן ָכל הַ י ִָּמים וְ הַ זְמַ ִּנים ֶ
לַ ֲ
ָכ ֵאלו.

ל־כן עִּ ַקר ִּת ְקוָ תוֹ וְ ִּתקונוֹ עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ זְמַ ן
עַ ֵּ
ֲשה ְכ ִּאלו הַ יוֹ ם נוֹ לָ ד מַ ָמש .וְ כָ ל זְמַ ן
שם נִּ ְת ַת ֵקן הַ כֹל וְ ַנע ֶ
ש ָ
ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
ש ַמאֲ ִּמין ְבהַ ֵ
שיֵש לְ הָ ָא ָדם נְ קֻ ַדת הָ אֱ מונָה ֶ
ֶ

חסק ְמ ִׁשיבַ ת

עג

נפֶ ש

שהוא ְב ִּחינַת לְ מַ ְעלָ ה
יאת ָמ ִּשיחַ ֶ
ובָ עוֹ לָ ם הַ ָבא ו ְב ִּב ַ
מֵ הַ זְמַ ן הַ נֶאֱ מַ ר ֵאצֶ ל מָ ִּשיחַ  ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יֵש לוֹ ִּת ְקוָה
לְ עוֹ לָ ם .וְ ֵא ְ
ש ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ַב ֶמה
שהוא מֵ ַאחַ ר ֶ
יך ֶ
שהוא ,אֲ זַי יֵש ִּת ְקוָ ה לְ ַאח ֲִּריתוֹ עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת אֲ נִּ י הַ יוֹ ם
ֶ
ְ
ָ
שה וְ ִּתקון
שך ְק ֻד ָ
שם נִּ ְמ ָ
ש ִּמ ָ
שת מָ ִּשיחַ ֶ
שהוא ְק ֻד ַ
יְ לִּ ְד ִּתיך ֶ
עַ ל ָכל הַ ג ִֵּרים ובַ עֲלֵ י ְתשובָ ה.
ש ָבא לְ ִּה ְתגַיֵר
שנוֹ לָ ד ִּמזֻהֲמַ ת הָ עַ כו"ם ו ְכ ֶ
ִכי אֲ ִּפלו גֵר ֶ
ש ִּנ ְתגַיֵר ְכ ָקטָ ן
ָא ְמרו עָ לָ יו ַרבוֹ ֵתינו ,ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,גֵר ֶ
שנוֹ לָ ד ָדמֵ י ְב ִּחינַת אֲ נִּ י הַ יוֹ ם יְ לִּ ְד ִּת ָ
ֶ
ש ָבא עַ ָתה
יך ,מֵ ַאחַ ר ֶ
שנוֹ לַ ד
ש ֵכן הַ ַבעַ ל ְתשובָ ה ֶ
שת יִּ ְש ָר ֵאלִּ ,מ ָכל ֶ
לִּ ְכנֹס ִּב ְק ֻד ַ
ש ֶבאֱ מֶ ת עָ בַ ר עָ לָ יו מַ ה
ל־פי ֶ
שת יִּ ְש ָראֵ ל ַאף־עַ ִּ
ִּב ְק ֻד ַ
שרוֹ צֶ ה לָ שוב
ל־פי־כֵ ן ְכ ֶ
שעָ בַ ר ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןַ .אף־עַ ִּ
ֶ
שת יִּ ְש ָר ֵאל ִּב ְשלֵ מות ,אֲ זַי צָ ִּר ְ
יך
ֶבאֱ מֶ ת וְ לִּ ְכנֹס ִּב ְק ֻד ַ
שזֶה
שעָ ה ְכ ִּאלו הַ יוֹ ם נוֹ לַ ד מַ ָמש ֶ
לַ ֲחשֹב ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל ָ
שנֶאֱ מַ ר
שהֵ ם ְב ִּחינַת מָ ִּשיחַ ֶ ,
יקים ֶ
שת הַ ַצ ִּד ִּ
ש ְך ִּמ ְק ֻד ַ
נִּ ְמ ָ

בוֹ  ,אֲ נִּ י הַ יוֹ ם יְ לִּ ְד ִּת ָ
יך ,וְ זֶה עִּ ַקר הַ ְכנִּ יסָ ה לִּ ְתשובָ ה
ש ִּי ְהיֶה ִּב ְב ִּחינָה זֹאת לַ חֲ שֹב ְבכָ ל
שת יִּ ְש ָר ֵאלִּ .כי ְכ ֶ
וְ לִּ ְק ֻד ַ
עֵ ת ְכ ִּאלו עַ ָתה נוֹ לָ ד וַאֲ ִּפלו ִּאם ַי ֲעבֹר עָ לָ יו מָ ה ,יִּ ְתחַ זֵק
שעַ ָתה נוֹ לַ ד ָאז ְבו ַַדאי סוֹ ף ָכל
ְבכָ ל ַפעַ ם וְ יַחֲ שֹב ְבלִּ בוֹ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ ָאז יִּ ְת ַת ֵקן הַ כֹלִּ ,כי
סוֹ ף יִּ ז ְֶכה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ

ְמ ִׁשיבַ ת

עד

נפֶ ש

טסק

הַ י ִָּמים הָ ִּראשוֹ נִּ ים יִּ ְפלו וְ הַ כֹל יִּ ְתהַ ֵפ ְך לְ טוֹ בָ ה עַ ל־יְ ֵדי
ְתשובָ תוֹ הַ ְשלֵ מָ ה וְ יִּ ְהיֶה נִּ ְכלָ ל הַ כֹל ִּב ְב ִּחינַת לְ מַ עְ לָ ה
מֵ הַ זְמַ ן ִּב ְב ִּחינַת מָ ִּשיחַ ְב ִּחינַת אֲ נִּ י הַ יוֹ ם יְ לִּ ְד ִּת ָ
יך .וְ זֶה
שב אֱ נוֹ ש עַ ד ַד ָכא וְ ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם
ְב ִּחינַת ָת ֵ
ל־פי־כֵ ן מוֹ ִּעיל גַם
של נֶפֶ שַ ,אף־עַ ִּ
לִּ ְב ָרכָ ה ,עַ ד ִּד ְכדוכָ ה ֶ
ָאז ְתשובָ הְ ,ב ִּחינַת וַתֹאמֶ ר שובו ְבנֵי ָא ָדם ,וְ כָ ל זֶה
שזֶה ְב ִּחינַת ִּכי ֶאלֶ ף ָשנִּ ים
עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת לְ מַ ְעלָ ה מֵ הַ זְמַ ן ֶ
ְבעֵ ינ ָ
ש ַמ ְת ִּחיל
ֶיך ְכיוֹ ם ֶא ְתמוֹ ל ִּכי ַי ֲעבֹר כו' .וְ זֶה גַם ֵכן ֶ
ד ָני מָ עוֹ ן וְ כו' ְבטֶ ֶרם הָ ִּרים י ָֻלדו וְ כו' ומֵ עוֹ לָ ם
הַ ִּמזְמוֹ ר ,אֲ ֹ
ש ָכל זֶה הוא ְב ִּחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ זְמַ ן.
עַ ד עוֹ לָ ם ַא ָתה ֵאלֶ ,
ִּכי ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ ִּכין לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ָת ִּמיד יִּ ְהיֶה
ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה וְ כָ ל הַ ִּמזְמוֹ ר זֶה סוֹ בֵ ב הוֹ לֵ ְך עַ ל ִּענְ יָן זֶה ,עַ יֵן
יך ֶ
ְפנִּ ים:

( ִּהלְ כוֹ ת ִּמילָ ה הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת י"ז ,י"ח ,י"ט)

עד
ש ְיכוֹ לִּ ין לִּ זְכוֹ ת עַ ל־יְ ֵדי הַ ִּה ְתחַ זְקות ִּב ְשעַ ת
לְ עִ נְ יַן מַ ה ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא
ידה לַ עֲלִּ יָה וְ ֶ
ש ִּת ְתהַ ֵפ ְך הַ יְ ִּר ָ
ידה ֶ
יְ ִּר ָ
יִּ ְתחַ ֵדש לְ טוֹ בָ ה ְב ִּה ְתחַ ְדשות נִּ ְפלָ א:

(עַ יֵן ִּטלְ טול ונְ ִּסיעָ ה אוֹ ת י)

עק

ְמ ִׁשיבַ ת

עה עו

נפֶ ש

עה
ש ְב ִּמ ְצוַת נְ ג ִָּעים ְמ ֻר ָמז ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל לְ הָ ָא ָדם
מֵּ עִ נְ יַן מַ ה ֶ
ידה ָאז זוֹ כֶ ה לְ ַק ֵבל
ש ַמ ִּגיעַ לְ ַת ְכלִּ ית הַ יְ ִּר ָ
ש ִּל ְפעָ ִּמים ַדיְ ָקא ְכ ֶ
ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת ַבהֶ ֶרת
טָ ה ֳָרה וְ ִּתקון לְ נ ְַפשוֹ וְ לָ שוב ִּב ְתשובָ הֶ ,
ִּכגְ ִּריס טָ מֵ א ָפ ְרחָ ה ְבכֻ לוֹ ָטהוֹ ר וְ כו':

(עַ יֵן יִּ ְר ָאה אוֹ ת פ"ז)

עו
שם נִּ ְפ ָתח לְ הָ ָא ָדם אוֹ ר גָדוֹ ל וְ נִּ ְדמֶ ה
לִ ְפעָ ִמים ְבחֶ ְמלַ ת הַ ֵ
ש ְך
ר־כ ְך ִּפ ְתאֹם נ ְֶח ָ
ָ
שר ָכ ָראוי וְ ַאחַ
ש ְבו ַַדאי יִּ ְהיֶה ִּאיש ָכ ֵ
ֶ
שזֶה
שלֹא ְבעוֹ נ ָָתהֶ ,
שמֶ ש מַ ָמש ִּפ ְתאֹם ֶ
לוֹ ְכ ִּאלו ָבא הַ ֶ
שנֶאֱ מַ ר ְב ַי ֲעקֹב ו ִַּי ְפגַע ַב ָמקוֹ םִּ ,כי ְבאֲ ְב ָרהָ ם
ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
נֶאֱ מַ ר :וַי ְַרא ֶאת הַ ָמקוֹ ם מֵ ָרחוֹ ק ,אֲ בָ ל ַי ֲעקֹב ָא ִּבינו זָכָ ה
לִּ ְפגֹעַ

מַ ָמש

ַב ָמקוֹ ם

ַכמובָ א

ַבזֹהַ ר

הַ ָקדוֹ ש,

שמֶ ש
שם ִּכי בָ א הַ ֶ
ל־פי־כֵ ן ְכ ִּתיב ַב ְת ֵרה וַיָלֶ ן ָ
וְ ַאף־עַ ִּ
שלֹא ְבעוֹ נ ָָתה ,הַ יְ נו
וְ ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
ש ָכל זֶה ְב ִּחינַת וְ ִּהנֵה סֻ ָלם
ַכ ַנ"ל .וְ ָאז הוֹ ִּדיעו לוֹ ַב ֲחלוֹ ם ֶ
שזֶהו ָכל עֲבוֹ ַדת
שמַ יְ מָ הֶ ,
מֻ ָצב ַא ְרצָ ה וְ רֹאשוֹ מַ ִּגיעַ הַ ָ
ש ָצ ִּר ְ
שעוֹ לִּ ין ַב ֻס ָלם
יך לֵ ילֵ ְך ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ְכמוֹ ֶ
הָ ָא ָדם ֶ

ש ָצ ִּר ְ
יך
וְ ִּהנֵה מַ לְ אֲ כֵ י אֱ ל ִֹּקים עוֹ לִּ ין וְ יוֹ ְר ִּדין בוֹ  ,הַ יְ נו ֶ

ש ִּנ ְק ָר ִּאים מַ לְ אֲ כֵ י אֱ ל ִֹּקים ַכ ָמה וְ כַ ָמה
יקים ֶ
ש ִּי ְהיֶה לְ הַ ַצ ִּד ִּ
ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

עז

נפֶ ש

אעק

עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת וְ ק ֶֹדם הָ עֲלִּ יָה צָ ִּר ְ
ידה
ש ִּי ְהיֶה יְ ִּר ָ
יך ֶ
ל־כן ַאל יִּ ְשתוֹ מֵ ם הָ ָא ָדם
ידה ִּהיא ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה .עַ ֵ
וְ הַ ְי ִּר ָ
שהוא
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יוִּ ,כי אֲ ִּפלו ְכ ֶ
וְ לֹא יִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ ִּמ ָכל מַ ה ֶ
שרוֹ ֶאה ֵאיזֶה יְ שועָ ה וְ ִּה ְתנוֹ ְצצות ַאל יִּ ְטעֶ ה
ִּב ְב ִּחינַת עֲלִּ יָה ֶ
שע ֲַדיִּ ן הוא ָרחוֹ ק ְמאֹד
שלוֹ ַ ,רק י ֵַדע ֶ
ש ְכבָ ר הָ אוֹ ר ֶ
ֶ
ְ
ְ
שך אֶ ְצלוֹ
שנ ְֶח ַ
ר־כך ֶ
ָ
שרוֹ ֶאה ַאחַ
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לֹא יִּ פֹל ְכ ֶ
ל־פי־כֵ ן הָ אוֹ ר
ידהִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת ַאף־עַ ִּ
שזֶה ְב ִּחינַת יְ ִּר ָ
הָ אוֹ ר ֶ
שלוֹ ם,
ש ְכבָ ר הֵ ִּאיר לוֹ לֹא נִּ ְכ ָבה וְ לֹא יִּ ְס ַת ֵלק ִּמ ֶמנו חַ ס וְ ָ
ֶ
ְ
ִּכי אוֹ ר חַ ְסדוֹ יִּ ְת ָב ַרך מֵ ִּאיר עָ לָ יו ָת ִּמיד ַרק ֶ
שהַ כֹל הוא
ִּב ְב ִּחינַת ִּמ ֶמ ְרחָ ק ָת ִּביא לַ ְחמָ ה ו ִּב ְב ִּחינַת וַי ְַרא ֶאת
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ה
הַ ָמקוֹ ם מֵ ָרחוֹ ק .אֲ בָ ל סוֹ ף ָכל סוֹ ף יִּ גְ מֹר הַ ֵ
ֵיטיב ִּעם ְכלַ ל יִּ ְש ָר ֵאל וְ ִּעם ָכל ֶאחָ ד ִּב ְפ ָר ִּטיות
ש ִּה ְת ִּחיל וְ י ִּ
ֶ
שנֶאֱ מַ ר
יכים לִּ ְהיוֹ ת ְמצַ ִּפים לִּ ישועָ ה ָת ִּמיד ו ְכמוֹ ֶ
ַרק ְצ ִּר ִּ
כל הַ יוֹ ם ו ְמצַ ִּפים לִּ ישועָ ה( :וְ עַ יֵן לִּ קוטֵ י
ִּכי לִּ ישועָ ְת ָך ִּק ִּוינו ָ
עֵ צוֹ ת חָ ָדש ,יִּ ְר ָאה ַועֲבוֹ ָדה אוֹ ת פ"ט)

( ִּהלְ כוֹ ת ִּשלוחַ הַ ֵקן הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת י')

עז
שרוֹ ִּאים עֹצֶ ם ִּרחו ָקם מֵ הָ אוֹ ר,
ש ְיכוֹ לִּ ים לִּ ְטעוֹ ת מֵ ַאחַ ר ֶ
יֵּשְ ֶ
עַ ֵ
שלוֹ ם,
ל־כן יָכוֹ ל לִּ פֹל עֲלֵ יהֶ ם עַ ְצבות ומָ ָרה ְשח ָֹרה חַ ס וְ ָ
שחָ ס
ל־כן ִּמי ֶ
שהוא מַ זִּיק ְמאֹד ְביוֹ ֵתר ִּמן הַ כֹל ַכיָדועַ  .עַ ֵ
ֶ
עַ ל עַ ְצמוֹ ֶבאֱ מֶ ת צָ ִּר ְ
ש ַדיְ ָקא
הפ ְֹך הַ כֹל לְ ִּש ְמחָ הֶ ,
יך לַ ֲ

בעק ְמ ִׁשיבַ ת

עז

נפֶ ש

שרוֹ ֶאה ומֵ ִּבין עֹצֶ ם ִּה ְת ַר ֲחקות הָ אוֹ ר ִּמ ֶמנו
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
הלֹא ַאף־עַ ל־
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא יָגִּ יל וְ יִּ ְשמַ ח ְמאֹדִּ ,כי ֲ
שהָ אוֹ ר ֶא ְצלוֹ
ִּפי־כֵ ן הוא רוֹ ֶאה ֶ

הלֹא
מַ ָמשִּ ,כי ֲ

חנ ָֻכה
של נֵר ֲ
יקים אוֹ ר הַ ָקדוֹ ש ֶ
ל־פי־כֵ ן ָאנו מַ ְדלִּ ִּ
ַאף־עַ ִּ
שהֵ ם אוֹ רוֹ ת נִּ ְשג ִָּבין ְמאֹד
יתנו מַ ָמש .וְ כֵ ן הַ ְת ִּפ ִּלין ֶ
ְבבֵ ֵ
היֵש
ֹאשינוֲ ,
יחין אוֹ ָתם עַ ל זְרוֹ עֵ נו וְ עַ ל ר ֵ
וְ ָאנו מַ ִּנ ִּ
שע ֲַדיִּ ן אוֹ ר
ש ָאנו יוֹ ְד ִּעין ֶ
ִּה ְת ָק ְרבות יוֹ ֵתר ִּמזֶה .וְ ִּאם ֶ
הַ ְת ִּפ ִּלין ָרחוֹ ק מֵ ִּא ָתנו ְמאֹדַ ,א ְד ַר ָבא ,זֶהו ִּש ְמחָ ֵתנו
ש ְמ ַר ְפ ִּאים אוֹ ָתנו ִּב ְרפואוֹ ת יְ ָק ִּרים וְ נִּ ְפלָ ִּאים ָכ ֵאלֶה
ֶ
הַ ָב ִּאים ִּמ ֶמ ְרחָ ק גָדוֹ ל ָכל ָכ ְך ,ובָ זֶה יֵש לָ נו ִּת ְק ָוה ְגדוֹ לָ ה,

יק ְרבֵ נו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ָכל צָ רוֹ ֵתינו וִּ ָ
יאנו הַ ֵ
ִּכי ְבו ַַדאי יוֹ ִּצ ֵ
חֲמים.
ֵאלָ יו ְב ַר ִּ

ש ָאנו רוֹ ִּאים ְבכָ ל עֵ ת אוֹ רוֹ ת ְרחוֹ ִּקים וְ נִּ ְשג ִָּבים
ומֵּ ַאחַ ר ֶ
שהֵ ם ֶא ְצלֵ נו מַ ָמש ,וְ ִּאם ע ֲַדיִּ ן ָאנו ְרחוֹ ִּקים מֵ הֶ ם
ָכ ֵא ֶלה ֶ
ַא ְד ַר ָבאָ ,כל זֶה צָ ִּר ְ
שרוֹ ֶאה
שלֹא יִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ ְכ ֶ
ידע ֶ
יך לֵ ַ
ש ַמ ִּניחַ ְת ִּפ ִּלין
ל־פי ֶ
שעוֹ בֵ רַ ,אף־עַ ִּ
שעוֹ בֵ ר עָ לָ יו מַ ה ֶ
ֶ
ְ
שע ֲַדיִּ ן הָ אוֹ ר
שי ֵַדע ֶ
ומַ ְדלִּ יק נֵר ֲחנ ָֻכה וְ כו' וְ כו'ִּ .כי צָ ִּריך ֶ
הפ ְֹך הַ כֹל
יכין לַ ֲ
ל־פי־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
ָרחוֹ ק ִּמ ֶמנו ְמאֹד ַא ְך ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן הָ אוֹ ר הָ ָרחוֹ ק הַ ִּנ ְשגָב הַ זֶה
לְ ִּש ְמחָ הִּ ,כי ַאף־עַ ִּ
שזֶהו ְב ִּחינַת הַ הַ ֵלל וְ הַ ִּש ְמחָ ה
יתי מַ ָמשֶ ,
הוא ֶא ְצלִּ י ו ְבבֵ ִּ

ְמ ִׁשיבַ ת

עח

נפֶ ש

געק

ש ַנעֲשו לָ נו ְבכָ ל הַ י ִָּמים טוֹ ִּבים וְ הַ כֹל ְכ ֵדי
עַ ל תֹקֶ ף הַ ִּנ ִּסים ֶ
לְ ִּה ְתחַ זֵק עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ צַ פוֹ ת לִּ ישועָ ה ָת ִּמידִּ ,ב ְב ִּחינַת זֵכֶ ר
שגָבַ ר
ש ְכמוֹ ֶ
שה לְ נִּ ְפלְ אוֹ ָתיו וְ כו' וְ לִּ ְהיוֹ ת ָבטוחַ וְ חָ זָק ֶ
עָ ָ
שז ִָּכינו לְ אוֹ רוֹ ת
עָ לֵ ינו חַ ְסדוֹ  ,לַ עֲשוֹ ת לָ נו נִּ ִּסים ָכ ֵא ֶלהֶ ,
נִּ ְפלָ ִּאים ָכ ֵא ֶלה הַ ָב ִּאים ִּמ ֶמ ְרחָ ק ְמאֹד ִּמ ֶמ ְרחָ ק ָת ִּביא
לַ ְחמָ הְ ,כ ֵדי לְ ַר ְפאוֹ ת ַתחֲלו ֵאי נ ְַפשוֹ ֵתינו ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ָאנו
ש ְבוַ ַדאי יוֹ ִּשיעֵ נו ְב ַרחֲמָ יו וְ יוֹ ִּסיף,
ְבטו ִּחים ְב ִּב ָטחוֹ ן חָ זָק ֶ
שר נָשוב ֵאלָ יו
לַ עֲשוֹ ת ִּע ָמנו נִּ ִּסים חֲ ָד ִּשים וְ נִּ ְפלָ ִּאים עַ ד אֲ ֶ
ש ִּה ְת ִּחיל ִּכי ְדבַ ר אֱ ל ֵֹקינו יָקום לְ עוֹ לָ ם
ֶבאֱ מֶ ת וְ יִּ גְ מֹר מַ ה ֶ
ש ָכתוב :וְ ַא ָתה מָ רוֹ ם לְ עוֹ לָ ם ה':
ו ְכמוֹ ֶ

שם אוֹ ת י"א)
( ָ

עח
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,הַ יְ נו ג ִֵּרים ובַ עֲלֵי
עִ ַקר ִּה ְת ָק ְרבות ְרחוֹ ִּקים לְ הַ ֵ
שי ְֵדעו וְ י ִַּכירו ְבעַ ְצמָ ם עֹצֶ ם
ְתשובָ ה הוא עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ל־פי־כֵ ן
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ַצד עַ ְצמָ ם ,וְ ַאף־עַ ִּ
ִּה ְת ַר ֲחקו ָתם מֵ הַ ֵ

שהֵ ם ְסמו ִּכים ו ְקרוֹ ִּבים ְמאֹד
י ְֵדעו וְ יַאֲ ִּמינו גַם לְ הֵ פֶ ְךֶ ,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הַ ִּנ ְפלָ ִּאים ְמאֹד
ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ַצד ַרחֲ מֵ י הַ ֵ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם
שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
ְבלִּ י ִּשעורֶ .
ית וְ כו',
ש ָבא לְ ִּה ְתגַיֵר אוֹ ְמ ִּרים לוֹ מָ ה ָר ִּא ָ
לִּ ְב ָרכָ ה ,גֵר ֶ
ש ַמ ִּכיר ְבעַ ְצמוֹ גַם
וְ ִּאם ָאמַ ר יוֹ ֵדעַ אֲ נִּ י וְ ֵאינִּ י ְכ ַדאי ,הַ יְ נו ֶ

דעק ְמ ִׁשיבַ ת

עח

נפֶ ש

ל־פי־כֵ ן חָ פֵ ץ לְ ִּה ְת ָק ֵרב
ש ַאף־עַ ִּ
ֵכן עֹצֶ ם ִּה ְת ַר ֲחקותוֹ ַ ,רק ֶ
שהוא בוֹ טֵ חַ ְב ַרחֲ ָמיו הַ ְמ ֻר ִּביםִּ ,כי הוא
ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ַצד ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך אוֹ הֵ ב גֵר גַם ֵכןָ ,אז ְמ ָק ְר ִּבין אוֹ תוֹ .

ש ָא ְמ ָרה ָנע ֳִּמי לְ רותַ ,א ְר ַבע ִּמיתוֹ ת
וְ זֶׁה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
שר ָתמו ִּתי
ית־דין ,וְ ָא ְמ ָרה לָ ה ַבאֲ ֶ
ִּ
ית־דין נִּ ְמ ְסרו לְ בֵ
ִּ
ֵב
ָאמות וְ כו' .וְ לִּ ְכאוֹ ָרה ,הָ יָה זֶה ְכמוֹ ִּה ְת ַרחֲקותִּ ,כי רות
הָ יְ ָתה ְצנועָ ה ָכל ָכ ְך וְ ָר ְצ ָתה לְ ִּה ְתגַיֵר ִּב ְתשו ָקה ְגדוֹ לָ ה ָכל

של ַא ְר ַבע
ָכ ְך ,וְ ִּהיא אוֹ מֶ ֶרת לָ ה אולַ י ָתחו ִּבי ְבחֵ ְטא ֶ

שלוֹ ם ,וְ גַם רות  -לָ מָ ה הֵ ִּשיבָ ה
ית־דין חַ ס וְ ָ
ִּ
ִּמיתוֹ ת ֵב
ַבאֲ ֶ
ש ִּהיא ְמ ֻר ָצה גַם לָ זֶה ,הָ יָה לָ ה
שר ָתמו ִּתי ָאמות ,הַ יְ נו ֶ
שלֹא ֶא ְהיֶה חַ יֵב
לְ הָ ִּשיב ְבטוחָ ה אֲ נִּ י ְב ֻת ִּמי וְ ִּצ ְד ָק ִּתי ֶ
שלוֹ ם.
ית־דין חַ ס וְ ָ
ִּ
יתת ֵב
ִּמ ַ
ש ִּע ַקר ִּה ְת ָק ְרבות
ך ָכל זֶה הוא ִּענְ יָן הַ ַנ"לִּ ,כי מֵ חֲמַ ת ֶ
ַא ְְ
חקות וְ ִּה ְת ָק ְרבות
הָ ְרחוֹ ִּקים הוא עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת ִּה ְת ַר ֲ
ש ִּי ְטעֶ ה
שלוֹ ם לָ ָרחוֹ ק וְ לַ ָקרוֹ בִּ .כי ֵתכֶ ף ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת ָ
הַ ַנ"לֶ ,
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרךָ ,אז י ֵַדע
ש ְכבָ ר הוא ָקרוֹ ב לְ הַ ֵ
ְבעַ ְצמוֹ לוֹ מַ רֶ ,

שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ ת ,ו ִּמזֶה הָ יו ָכל
שהוא ָרחוֹ ק מֵ הַ ֵ
ְבו ַַדאי ֶ
ש ָאז ְבו ַַדאי
הַ חֻ ְר ָבנוֹ ת ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןִּ .כי גַם ִּבזְמַ ן הַ ַביִּ ת ֶ
שמַ יִּ םַ ,ואֲ ִּפלו
ש ַב ָ
הָ יָה זְמַ ן ִּה ְת ָק ְרבות יִּ ְש ָר ֵאל לַ אֲ ִּביהֶ ם ֶ
שם ַת ְכלִּ ית
ש ָ
מד ְבבֵ ית־הַ ִּמ ְק ָדש ְבעַ ְצמוֹ ֶ
שזָכו לַ ֲע ֹ
ְכ ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

עח
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שהָ יָה
ְשלֵ מות ְמקוֹ ם הַ ִּה ְת ָק ְרבותִּ ,ב ְפ ָרט ְבבַ יִּ ת ִּראשוֹ ן ֶ
יכין
ל־פי־כֵ ן הָ יו ְצ ִּר ִּ
שם ע ֲַדיִּ ן הָ ָארוֹ ן וְ הַ לוחוֹ ת וְ כו'ַ ,אף־עַ ִּ
ָ
שת
ידע ַכ ָמה הֵ ם ְרחוֹ ִּקים ע ֲַדיִּ ן ִּמ ֶמנו יִּ ְת ָב ַר ְך ו ִּמ ְק ֻד ַ
לֵ ַ
הפ ְֹך הַ כֹל לְ ִּש ְמחָ ה וְ לִּ ְבטֹחַ
הַ ָמקוֹ ם הַ נוֹ ָרא הַ זֶהַ ,רק לַ ֲ

שהוא ְמ ָק ֵרב גַם ָכל הָ ְרחוֹ ִּקיםְ ,כמוֹ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךֶ ,
ְבחַ ְס ֵדי הַ ֵ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ִּצ ְמצֵ ם הַ ֵ
ש ָר ִּאינו ְבבֵ ית־הַ ִּמ ְק ָדש ְבעַ ְצמוֹ ֶ
ֶ
שמַ יִּ ם ו ְשמֵ י
שר הֵ ן הַ ָ
הַ ְש ָר ַאת ְש ִּכינָתוֹ ְבבֵ ית־הַ ִּמ ְק ָדש ,אֲ ֶ
הַ ָ
שמַ יִּ ם לֹא יְ כַ לְ ְכלו ָך .וְ כֵ ן מֵ עֹצֶ ם ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ִּצוָה
שהֵ ם ָפגְ מו
ַש ִּמית לְ ֵריחַ נִּ יחוֹ חַ  .ומֵ חֲמַ ת ֶ
לְ הַ עֲלוֹ ת ְבהֵ מָ ה ג ְ

ש ְכבָ ר ָכל טובָ ם ְבי ָָדם ו ְכבָ ר ְקרוֹ ִּבים הֵ ם
ָאז ָבזֶה וְ סָ ְברוֶ ,
ל־כן ְשכֵ חונִּ י
מַ ָמש ִּמ ַצד עַ ְצמָ ם וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה וַי ֶָרם לִּ ָבם עַ ֵ
שזֶה ְב ִּחינַת הָ סֵ ִּבי עֵ ינַיִּ ךְ
וְ ג ְָרמו עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ָכל הַ חֻ ְר ָבןֶ ,
שם .
ש ֵפ ֵרש ַר ִּש"י ָ
שהֵ ם ִּה ְר ִּהיבֻ נִּ יְ ,כמוֹ ֶ
ִּמנֶגְ ִּדי ֶ
ל־פי
ל־כן גַם ָנע ֳִּמי ִּד ְב ָרה ִּעם רות ְב ֶד ֶר ְך זֶהִּ ,כי ַאף־עַ ִּ
וְ עַ ְֵּ
ְ
שהִּ ,מ ָכל
שעַ ָתה בוֹ עֵ ר לִּ ֵבך ְמאֹד לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ֶ
יתת
ר־כ ְך ,אולַ י ִּת ְתחַ יֵב ִּמ ַ
ָ
מָ קוֹ ם ִּמי יוֹ ֵדעַ מַ ה ִּי ְהיֶה ַאחַ
ש ְבו ַַדאי ִּק ְבלָ ה עַ ל
ל־פי ֶ
ית־דין ,וְ רות הַ ַצ ֶדקֶ ת ַאף־עַ ִּ
ִּ
ֵב
ש ְב ָתה ָאז לִּ ְהיוֹ ת צַ ֶדקֶ ת ְגמו ָרה וְ לֹא
עַ ְצמָ ה ְבמַ ֲח ַ
ל־פי־כֵ ן
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
ית־דין חַ ס וְ ָ
ִּ
יתת ֵב
ש ִּת ְתחַ יֵב ִּמ ַ
ֶ
הֵ ִּשיבָ ה לָ ה ִּב ְת ִּמימות ִּצ ְד ָק ָתהִּ ,כי ְבו ַַדאי ֵאינ ִֶּני ְבטוחָ ה

ועק
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של ,חַ ס
שאוכַ ל עוֹ ד לְ ִּה ָכ ֵ
ְב ִּצ ְד ָק ִּתי לְ עוֹ לָ ם ו ִּמי יוֹ ֵדעַ ַב ֶמה ֶ
שלוֹ םַ .רק יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ַבר הַ ַבעַ ל
ש ִּי ְהיֶה אֲ ִּפלו ִּאם יִּ ְתג ֵ
יך ֶ
וְ ָ
יתת
ש ֶא ְתחַ יֵב ִּמ ַ
יאנִּ י ֶ
ש ְי ִּב ֵ
יאנִּ י לְ מַ ה ֶ
יב ֵ
שלוֹ ם ,וִּ ִּ
ָדבָ ר חַ ס וְ ָ
ל־פי־כֵ ן אֲ נִּ י ְמ ַק ֶבלֶ ת עָ לַ י
שלוֹ םַ ,אף־עַ ִּ
ית־דין חַ ס וְ ָ
ִּ
ֵב
שר ָתמו ִּתי
שת יִּ ְש ָראֵ ל ֶבאֱ מֶ ת וְ ַי ֲעבֹר עָ לַ י מָ ה ובַ אֲ ֶ
ְק ֻד ַ
ָאמות וְ כו' .וַאֲ זַי ֵק ְרבָ ה אוֹ ָתה ָנע ֳִּמי ְב ִּה ְת ָק ְרבות גָדוֹ ל
שיֵצֵ א ִּמ ֶמנָה מָ ִּשיחַ
שז ְָכ ָתה ֶ
ֲשית צַ ֶד ֶקת ְגדוֹ לָ ה ,עַ ד ֶ
וְ ַנע ֵ
ש ַי ֲחזִּיר ָכל הָ עוֹ לָ ם לְ מוטָ ב .וְ כֵ ן הוא ְבכָ ל ָא ָדם הַ ָבא
ֶ
ש ִּע ַקר ִּה ְת ָק ְרבותוֹ עַ ל־יְ ֵדי
לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֶאל הָ אֱ מֶ תֶ ,
ש ִּנ ְת ָק ֵרב הַ ְר ֵבה צָ ִּר ְ
יך
ר־כ ְך ְכ ֶ
ָ
ִּה ְת ַר ֲחקות .וַאֲ ִּפלו ַאחַ
לִּ זְכֹר ְבכָ ל ַפעַ ם ְב ִּה ְת ַרחֲקותוֹ ַ .רק לֹא לְ ִּה ְת ַרחֵ ק ֶבאֱ מֶ ת
חקות יִּ ְהיֶה
שהַ ִּה ְת ַר ֲ
שלוֹ םַ ,רק ַא ְד ַר ָבאֶ ,
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה חַ ס וְ ָ
שלוֹ ם לָ ָרחוֹ ק
ִּב ְש ִּביל ַת ְכלִּ ית הַ ִּה ְת ָק ְרבותְ ,ב ִּחינַת ָ
וְ לַ ָקרוֹ ב ַכ ַנ"ל:

שם אוֹ ת ט"ז י"ז)
( ָ

עט
חקות וְ ג ֶֹדל
ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאלְ ,בתוֹ ְך ת ֶֹקף הַ ָצ ָרה וְ הַ ַד ֲ
ש ַמ ְר ִּגיש ָכל ֶאחָ ד ְבנ ְַפשוֹ ,
צָ ַרת הַ נֶפֶ ש וְ גָלו ָתהְ ,כ ִּפי ֶ
ַאף־עַ ל־ ִּפי־כֵ ן צָ ִּר ְ
שם ַדיְ ָקא ִּת ְקוָה
יך לִּ ְראוֹ ת ולְ ִּה ְס ַת ֵכל ִּמ ָ
וְ סֶ בֶ ר לִּ גְ אֻ ַלת נ ְַפשוֹ לָ שוב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,ב ְב ִּחינַת "וַי ְַרא
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שבֶ ר ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם" (בראשית מב ,א) ,וְ ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו
ַי ֲעקֹב ִּכי יֵש ֶ
שבֶ ר' – 'וְ יוֹ סֵ ף הו ַרד ִּמ ְצ ַריְ מָ ה'ִּ ,כי יֵש סֶ בֶ ר –
ַז"לִּ ' :כי יֵש ֶ
שבֶ ר' – ' ַועֲבָ דום וְ ִּענו אוֹ ָתם',
ש ִּליט'; ' ִּכי יֵש ֶ
'וְ יוֹ סֵ ף הוא הַ ַ
חֲרי כֵ ן י ְֵצאו ִּב ְרכֻ ש גָדוֹ ל' וְ כוִּ .כי ָכ ְך
ִּכי יֵש סֶ בֶ ר – 'וְ ַא ֵ
שבֶ ר וְ הַ ָצ ָרה ְגדוֹ לָ הַ ,ר ְחמָ נָא
הוא ֶבאֱ מֶ תִּ ,כי ְבתוֹ ְך הַ ֶ
לִּ ְצלַ ן ,צָ ִּר ְ
יך לִּ ְהיוֹ ת ְמצַ ֶפה לִּ ישועָ ה ָת ִּמיד ,לְ הַ סֶ בֶ ר

וְ הַ ִּת ְקוָה ְגדוֹ לָ ה הַ ְמל ָֻבש ָבה .וְ כֵ ן הוא ְבכָ ל ָא ָדם
שזֶה ְב ִּחינַת 'הַ ִּה ְת ַר ֲחקות הוא ַת ְכלִּ ית
ִּב ְפ ָר ִּטיותֶ ,
הַ ִּה ְת ָק ְרבות ,וְ הַ יְ ִּר ָ
ידה יוכַ ל לִּ ְהיוֹ ת ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה' .וְ זֶה
ְב ִּחינַת " ָאנ ִֹּכי ֵא ֵרד ִּע ְמ ָך ִּמ ְצ ַריְ מָ ה וְ ָאנ ִֹּכי ַאעַ לְ ָך גַם עָ לֹה",
ומובָ ן ַב ְספָ ִּריםִּ ,כי ְב ָפסוק זֶה ְמ ֻד ָבר ָכל סוֹ ד גָלות
יִּ ְש ָר ֵאל וְ כָ ל הָ עֲלִּ יוֹ ת וְ הַ יְ ִּרידוֹ ת הָ עוֹ ְב ִּרים עַ ל ִּאיש
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק
ש ְצ ִּר ִּ
הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י .וְ הָ עִּ ָקר הוא ִּה ְתחַ זְקותֶ ,
ש ַדיְ ָקא
ידהֶ ,
ְמאֹד ְמאֹד ְבתֹקֶ ף ִּה ְתג ְַברות ְמ ִּרירות הַ יְ ִּר ָ
יק ְרבוֹ ֵאלָ יוִּ ,כי לֹא
שם יְ ַרחֵ ם עָ לָ יו ה' יִּ ְת ָב ַר ְך וְ יוֹ ִּשיעוֹ וִּ ָ
ִּמ ָ
ש ָכתובִּ " :אם ָאמַ ְר ִּתי מָ טָ ה
יִּ טֹש ה' ֶאת עַ מוֹ וְ כו' .ו ְכמוֹ ֶ
ַרגְ לִּ י ,חַ ְס ְד ָך ה' יִּ ְסעָ ֵדנִּ י וְ כו' ".וְ כֵ ן עוֹ ד ְפסו ִּקים ַר ִּבים
ו ְב ִּד ְב ֵרי חַ ַז"לִּ ,כי ה' יִּ ְת ָב ַר ְך ְמהַ ֵפ ְך לְ יִּ ְש ָר ֵאל הַ ַמ ָכה
לִּ ְרפו ָאה.
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וְ ִהנֵּה הַ ָפסוק הַ זֶהָ " ,אנ ִֹּכי ֵא ֵרד עִּ ְמ ָך וְ כו'" ,יֵש בוֹ ְשל ִֹּשים
ֲש ָרה
אוֹ ִּתיוֹ ת ,ו ִּמ ְתחַ ְל ִּקים לִּ ְשל ָֹשה חֲלָ ִּקיםָ ,כל חֵ לֶ ק מֵ ע ָ
שע ֲֵרי ִּציוֹ ן,
שם הַ ָקדוֹ ש הַ מובָ א ְב' ַ
אוֹ ִּתיוֹ ת ,ו ִּמזֶה יוֹ צֵ א הַ ֵ
הַ יוֹ צֵ א ִּמ ָפסוק " ָאנ ִֹּכי ֵא ֵרד ִּע ְמ ָך וְ כו'" ,וְ הוא :אמ"י נצ"א
שהוא
של הַ ֲחל ָֻקה ִּראשוֹ נָה ֶ
וְ כו'; הַ יְ נו ִּכי מֵ אוֹ ת הָ ִּראשוֹ ן ֶ
שהוא אוֹ ת
של ֲחל ָֻקה הַ ְשנִּ יָה ֶ
אוֹ ת ָאלֶ ף ,וְ אוֹ ת הָ ִּראשוֹ ן ֶ
שהוא אוֹ ת יוד
ישיתֶ ,
של חֲ ל ָֻקה הַ ְשלִּ ִּ
מֵ ם ,וְ אוֹ ת הָ ִּראשוֹ ן ֶ
שם אמ"י ,וְ כֵ ן ֻכ ָלם לְ הַ ָלן .ו ִּמזֶה
של " ָאנ ִֹּכי"ִּ ,מזֶה יוֹ צֵ א הַ ֵ
ֶ
ְ
ידה,
ש ְבהַ ְתחָ לַ ת הַ ְי ִּר ָ
יְ כוֹ לִּ ין לְ הָ ִּבין ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ לֵ ,איך ֶ

שר אוֹ ִּתיוֹ ת
שהֵ ם עֶ ֶ
ש ְמ ֻר ָמז ְב ֵתבוֹ ת " ָאנ ִֹּכי ֵא ֵרד ִּע ְמ ָך"ֶ ,
ֶ
שהוא ְב ִּחינַת
ִּראשוֹ נוֹ ת ,וְ כֵ ן ְבתוֹ ְך ת ֶֹקף הַ גָלות ְבעַ ְצמוֹ ֶ ,

של
שר אוֹ ִּתיוֹ ת ֶ
שהֵ ם הָ עֶ ֶ
ֵתבַ ת " ִּמ ְצ ַריְ מָ ה" ,וְ " ָאנ ִֹּכי"ֶ ,
הַ חֲ ל ָֻקה הַ ְשנִּ יָהְ ,מ ֻר ָמז ו ִּמ ְצטָ ֵרף ִּע ָמהֶ ם ֵתכֶ ף הַ ְצ ִּמיחַ ת
של
שזֶה ְב ִּחינַת הַ יוֹ ד ֶ
של ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהֶ ,
קֶ ֶרן יְ שועָ ה ֶ
של "וְ ָאנ ִֹּכי",
" ָאנ ִֹּכי" וְ ֵתבַ ת " ַאעַ לְ ָך גַם עָ לֹה" ,וְ הַ יוֹ ד ֶ
שם ִּע ַקר הָ עֲלִּ יָהַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ יםִּ ,מ ְצטָ ֶרפֶ ת עִּ ם
ש ִּמ ָ
ֶ
ידה
שהוא הַ ְתחָ לַ ת הַ ְי ִּר ָ
של " ָאנ ִֹּכי" הָ ִּראשוֹ ןֶ ,
הָ ָאלֶ ף ֶ
שהוא הַ גָלות
של " ִּמ ְצ ַריְ מָ ה"ֶ ,
לְ תוֹ ְך הַ גָלות ,וְ ִּעם הַ ֵמם ֶ
ידה וְ הַ גָלות,
שגַם ִּב ְת ִּח ַלת הַ יְ ִּר ָ
עַ ְצמוֹ – ָכל זֶה לְ הוֹ רוֹ ת ֶ
שלֹא
ש ְמ ֵרנו ולְ הַ ִּצילֵ נו ֶ
ֵתכֶ ף עָ ְמ ָדה לָ נו הַ יוד הַ ַנ"ל לְ ָ
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ידה ִּת ְהיֶה ַת ְכלִּ ית
שהַ ְי ִּר ָ
שלוֹ םַ ,רק ֶ
שם חַ ס וְ ָ
נִּ ְש ַת ַקע ָ
הָ עֲלִּ יָה

(עיין אותיות כב ,כג ,כד)

וְ זֶה ְמ ֻר ָמז ְב ִּד ְב ֵרי ַרבוֹ ֵתינו

ש ָא ְמרו ַב ִּמ ְד ָרש עַ ל ָפסוק "וַיְ ִּהי ָבעֵ ת
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ֶ
שלֹא ִּה ְת ִּחיל הַ גָלות
שעַ ד ֶ
הַ ִּהיא וַי ֵֶרד יְ הו ָדה וְ כו'"ֶ ,
שהוא ֶפ ֶרץ וְ כו' ,הַ יְ נו ַכ ַנ"ל:
הָ ִּראשוֹ ן נוֹ לַ ד הַ גוֹ ֵאל הָ ַאחֲרוֹ ן ֶ
שם אוֹ ת כב ,כג ,כד)
( ָ

פ
שם
ש ְמחַ ז ְִּקים אוֹ ָתנו לְ ִּה ְתחַ זֵק ְבהַ ֵ
יקי־אֱ מֶ תֶ ,
ִד ְב ֵּרי הַ ַצ ִּד ֵ
יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד ,ומוֹ ִּדיעִּ ים לָ נו ִּכי ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם
יכין אֲ נ ְַחנו לְ ִּהזָהֵ ר ָבהֶ ם לְ הַ ְכנִּ יסָ ם
ְכלָ ל ְ -דבָ ִּרים ֵאלו ְצ ִּר ִּ
ֹשה ַר ֵבנו
ש ָאמַ ר מ ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
ְבלִּ ֵבנו ְכטַ ל ו ְכמָ טָ רֶ ,
ש ֻכ ָלה מוסָ ר וְ ִּה ְתעוֹ ְררות
שלוֹ ם ְב ִּש ַירת ״הַ אֲ זִּינו"ֶ ,
עָ לָ יו הַ ָ
וְ ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְתי ֵָאש ִּמן הַ ְצעָ ָקה ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך
של ָא ָדם ,חַ ס
לְ עוֹ לָ ם ,אֲ ִּפלו חֶ ֶרב חַ ָדה מֻ ַנחַ ת עַ ל צַ וָארוֹ ֶ
שלוֹ םִּ ,כי לֹא יִּ טֹש ה׳ ֶאת עַ מוֹ ִּכי ַר ִּבים ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַרךְ
וְ ָ
שיַאֲ זִּינו
ל־כן ִּהז ְִּהיר לָ הֶ ם ְביוֹ ֵתר ֶ
וְ כו'ַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים .וְ עַ ֵ
שם :״ ַי ֲערֹף ַכ ָמטָ ר לִּ ְק ִּחיִּ ,תזַל ַכ ַטל
הֵ יטֵ ב ָכל זֶה ,וְ ָאמַ ר ָ
שיוֹ ְר ִּדין ִּט ַפת מַ יִּ ם ָב ָא ֶרץ,
ִּא ְמ ָר ִּתי"ִּ ,כי ְכמוֹ הַ ַטל וְ הַ ָמטָ ר ֶ
יכין
ר־כ ְך צוֹ מֵ חַ מֵ הֶ ם ְצמָ ִּחים נִּ ְפלָ ִּאיםְ ,כמוֹ ־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
ָ
וְ ַאחַ
ש ִּי ְצ ְמחו
לְ הַ ְכנִּ יס הַ ִּדבו ִּרים ֵאלו ְבעֹמֶ ק הַ ֵלב הֵ יטֵ ב ,עַ ד ֶ

פק
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ְבלִּ ָבם וְ ַיעֲשו ֵפרוֹ ת טוֹ ִּביםִּ ,כי ְדבָ ִּרים ֵאלו לְ ִּה ְתחַ זֵק
יכין לְ הַ אֲ זִּין הֵ יטֵ ב ולְ הָ ִּבין ָדבָ ר
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד ְצ ִּר ִּ
ְבהַ ֵ
של הַ ַצ ִּדיק ,עַ ד הֵ יכָ ן
ִּמתוֹ ְך ָדבָ ר ,לְ הָ ִּבין הֵ יטֵ ב ְר ִּמיזוֹ ָתיו ֶ
שר לְ בָ ֵאר ְכלָ ל ָכל
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק לְ עוֹ לָ םִּ ,כי ִּאי ֶא ְפ ָ
ְצ ִּר ִּ
ש ָאמַ ר ָדוִּ ד הַ ֶמלֶךְ
ְ
שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
הַ צ ֶֹרך ִּב ְדבָ ִּרים הַ ָללוֶ ,

ש ִּס ֵפר ָכל צָ רוֹ ָתיו ,וְ ֵא ְ
שהַ הֶ ְכ ֵרחַ ַרק
יך ֶ
שלוֹ םַ ,אחַ ר ֶ
עָ לָ יו הַ ָ
לִּ ְשאֹג וְ לִּ ְצעֹק ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד ָכל הַ יוֹ םִּ ,ב ְב ִּחינַת "עַ ל

זֹאת יִּ ְת ַפ ֵלל ָכל חָ ִּסיד ֵאלֶ ָ
שטֶ ף מַ יִּ ם
צאַ ,רק לְ ֶ
יך לְ עֵ ת ְמ ֹ
״א ְש ִּכילְ ָך
ר־כ ְךַ :
ָ
ַר ִּבים ֵאלָ יו לֹא י ִַּגיעו וְ כו׳״ ,וְ ִּסיֵם ַאחַ
וְ אוֹ ְר ָך ְב ֶד ֶר ְך־זו ֵתלֵ ְך ִּאיעֲצָ ה עָ לֶ ָ
יך עֵ ינִּ י"ִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן ִּאי
ל־כ ְך ִּב ְפ ָר ִּטיותַ ,רק אֲ נִּ י ְמ ַר ֵמז לְ ָך
שר לְ בָ ֵאר לְ ָך ָכ ָ
ֶא ְפ ָ
שרוֹ ִּצין לִּ ְדחוֹ ת אוֹ ְתךָ
ש ַאל ִּת ְס ַת ֵכל עַ ל שום ְד ִּחיָה ֶ
ְבעֵ ינַי ֶ

ש ָב ִּאים עָ לֶ ָ
יך מֵ עַ ְצ ְמ ָך,
שבוֹ ת ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך  -הֵ ן מֵ הַ ַמ ְח ָ
מֵ הַ ֵ
ש ִּכים מֵ אֲ חֵ ִּרים וְ כו׳  -עַ ל ֻכ ָלם ַאל
הֵ ן מֵ הַ ְד ִּחיוֹ ת הַ ִּנ ְמ ָ
שאֲ נִּ י מוֹ ֶרה לְ ָך הַ ֶד ֶר ְך
ִּת ְס ַת ֵכל ְכלָ לַ ,רק ָת ִּבין ְדבָ ַריֶ ,
שם
ש ָת ִּמיד ִּת ְתחַ זֵק ִּב ְצעָ ָקה ו ְש ָאגָה לְ הַ ֵ
ו ְמ ַר ֵמז לְ ָך ְבעֵ ינַי ֶ

יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ ָאז טוֹ ב לְ ָך:

( ִּהלְ כוֹ ת עָ ְרלָ ה ,הֲלָ כָ ה ד ,אוֹ ת טז ,עַ יֵן ְפנִּ ים; וְ עַ יֵן

שנָה וְ כו' ,אוֹ ִּתיוֹ ת קלט מ)
עוֹ ד לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש אֱ לול רֹאש־הַ ָ
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אפק

פא
עִ ַקר הַ ִּחנו ְך לַ עֲבוֹ ַדת הַ בוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַר ְך הוא עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחי ַנת
שעוֹ בֵ ר
ש ִּהיא ְב ִּחינַת ֲחנ ָֻכהִּ ,כי לְ ִּפי מַ ה ֶ
תוֹ ָדה ,הוֹ ָד ָאהֶ ,
עַ ל ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ִּרבוי הַ ִּיסו ִּרים וְ הַ ָצרוֹ ת וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת
שה לְ ִּה ְת ַקיֵם עַ ד
וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ כו'ְ ,בו ַַדאי הָ יָה ָק ֶ
שר ֶבאֱ מֶ ת
ש ִּי ְהיֶה ִּאיש ָכ ֵ
ש ִּיז ְֶכה לִּ גְ אֻ ָלה ְשלֵ מָ הְ ,דהַ יְ נו ֶ
ֶ
שזֶהו ְב ִּחינַת ְגאֻ ָלה ְשלֵ מָ ה .וְ עַ ל־ ֵכן ֶבאֱ מֶ ת ַכ ָמה
ָכ ָראויֶ ,
שהֶ אֱ ִּריכו ַבעֲבוֹ ָד ָתם
שם ,וְ יֵש ֶ
וְ כַ ָמה ִּה ְת ִּחילו ַב ֲעבוֹ ַדת הַ ֵ
שנִּ ים ,אֲ בָ ל ַאחַ ר ָכ ְך לֹא ָי ְכלו לִּ ְסבֹל עוֹ ד ְמ ִּרירות
י ִָּמים וְ ָ
הַ ְכבֵ דות ֶ
שנ ְָפלו
של הַ ַבעַ ל ָדבָ ר וְ נ ְָפלו ָכל ֶאחָ ד ְכמוֹ ֶ
שחָ פֵ ץ ֶבאֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ לָ חוס עַ ל
ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן .אֲ בָ ל ִּמי ֶ
שעוֹ בֵ ר
ש ְבכָ ל מַ ה ֶ
חַ יָיו ,עִּ ַקר ִּקיומוֹ עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינָה הַ ַנ"לֶ ,
עָ לָ יו ,יִּ ְהיֶה ֵא ְ
שהוא ְבעַ ְצמוֹ
ש ִּי ְהיֶה ,אֲ ִּפלו ִּאם רוֹ ֶאה ֶ
יך ֶ
ש ֵאינָם טוֹ ִּבים וְ כו'ַ ,אף־עַ ל־ ִּפי־כֵ ן
ֲשיו ֶ
הַ חַ יָב ְמאֹד ְבמַ ע ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך גוֹ מֵ ל עִּ מוֹ
ש ַב ְגרו ִּעיםְ ,ב ַו ַדאי הַ ֵ
אֲ ִּפלו הַ גָרועַ ֶ

ש ִּת ְקנו לוֹ מַ ר "עַ ל נִּ ֶס ָ
יך
ֲחסָ ִּדים נִּ ְפלָ ִּאים ְבכָ ל יוֹ ם ְכמוֹ ֶ
ָ
ש ְבכָ ל יוֹ ם ִּע ָמנו וְ עַ ל נִּ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
ש ְבכָ ל עֵ ת"
יך וְ טוֹ בוֹ ֶתיך ֶ
ֶ
וְ כו'.

בפק
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יכין
ש ְצ ִּר ִּ
ו ְבו ַַדאי ִּד ְב ֵרי ַרבוֹ ֵתינו ַז"ל ֵכנִּ ים וַאֲ ִּמ ִּת ִּייםֶ ,
ְ
שה
ש ְבו ַַדאי ה' יִּ ְת ָב ַרך עוֹ ֶ
אֲ נ ְַחנו ֻכ ָלנו לְ הַ אֲ ִּמין ָבזֶה ְמאֹדֶ ,
עִּ ם ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד נִּ ִּסים וְ נִּ ְפלָ אוֹ ת וְ טוֹ בוֹ ת ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל
שעָ ה .וְ ִּאם יִּ ְרצֶ ה לְ ִּה ְס ַת ֵכל יִּ ְר ֶאה הַ ְר ֵבה ְבעֵ ינָיו
עֵ ת ו ְבכָ ל ָ
וְ יִּ זְכֹר ֶאת עַ ְצמוֹ הֵ יטֵ בַ ,כ ָמה מַ עֲלוֹ ת טוֹ בוֹ ת לַ ָמקוֹ ם עָ לָ יו,
שזָכָ ה הָ ָא ָדם לְ ֵאיזֶה ִּמ ְצ ָוה ולְ ֵאיזֶה נְ קֻ ָדה
ִּכי ָכל מַ ה ֶ
טוֹ בָ הְ ,בו ַַדאי ֵאינוֹ נֶאֱ בָ ד לְ עוֹ לָ ם ,וְ ֵאין ָכל הָ עוֹ לָ ם ֻכלוֹ עִּ ם
של
ָכל ַתאֲ וֹ ָתיו וְ יִּ סו ָריו ַוהֲבָ לָ יו ְכ ַדאי ְכ ֶנגֶד נְ קֻ ָדה ַאחַ ת ֶ
ש ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל זוֹ כֶ ה ְבכָ ל יוֹ ם .ו ְצ ִּרי ִּכין
ִּמ ְצ ָוה ַאחַ ת ֶ
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו ,יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ש ְבכָ ל מַ ה ֶ
לְ הַ ְר ִּגיל ֶאת עַ ְצמוֹ ֶ ,
יך
ש ִּי ְהיֶהַ ,יז ְִּכיר ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל עֵ ת הַ טוֹ בוֹ ת וְ הַ ִּנ ְפלָ אוֹ ת
ֶ
ְ
שה ה' יִּ ְת ָב ַרך עִּ מוֹ עַ ד הֵ נָה ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ְתחַ זֵק לִּ ְצעֹק
שעָ ָ
ֶ

ולְ ִּה ְת ַפ ֵלל לַ ה' יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמידִּ ,ב ְב ִּחינַת 'מוֹ ֶדה עַ ל הֶ עָ בָ ר
וְ צוֹ עֵ ק לֶ עָ ִּתיד לָ בוֹ א' ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ז ְֶכה סוֹ ף ָכל סוֹ ף
לִּ גְ אֻ ָלה ְשלֵ מָ ה ,לָ שוב לַ ה' יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ ת .וְ עַ ל־ ֵכן עַ ל־יְ ֵדי
שםִּ ,כי ְכמוֹ
ְב ִּחינָה זֹאת ַדיְ ָקא ִּמ ְתחַ ְנ ִּכין לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שה ִּבימֵ י ַק ְטנותוֹ ַ ,אף־עַ ל־ ִּפי
שהָ ָא ָדם עוֹ ֶ
שהָ עֲבוֹ ָדה ֶ
ֶ
ש ֵאין לָ ה ְשלֵ מות גָמורִּ ,ב ְפ ָרט ִּכי ִּמ ְס ָתמָ א ֵתכֶ ף
ֶ
ֲשה ַנעֲרות וְ ַק ְטנותַ ,אף־עַ ל־ ִּפי־כֵ ן ָכל
שה מַ ע ֵ
ר־כ ְך עוֹ ֶ
ָ
ַאחַ
שה ָאז י ָָקר ְמאֹד ,מֵ חֲ מַ ת
שהוא עוֹ ֶ
ְתנועָ ה טוֹ בָ ה ֶ
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פב פג

גפק

שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה הוא ִּמ ְתחַ נ ְֵך ַבעֲבוֹ ַדת ה' יִּ ְת ָב ַר ְךְ .כמוֹ ־כֵ ן
ֶ
ש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה לַ ְשלֵ מות
הוא אֲ ִּפלו ְב ָא ָדם גָדוֹ לָ ,כל זְמַ ן ֶ
ש ָרחוֹ קַ ,אף־עַ ל־ ִּפי־כֵ ן
הָ ָראוי ,וְ אֲ ִּפלו ִּאם הוא ָרחוֹ ק ְכמוֹ ֶ
שה ָאז יְ ָק ָרה ַגם־ ֵכן
שעוֹ ֶ
שה ֶ
של הַ ְק ֻד ָ
ָכל נְ קֻ ָדה ו ְתנועָ ה ֶ
ְ
ְ
ְמאֹדִּ ,כי הוא ְב ִּחינַת ִּחנוך ,וְ ִּע ַקר הַ ִּחנוך עַ ל־יְ ֵדי הַ הוֹ ָד ָאה
שזוֹ כֶ ה
עַ ל הֶ עָ בָ ר ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ִּמ ְתחַ זֵק לִּ ְצעֹק לְ הַ ָבא ,עַ ד ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ַכ ָנ"ל:

( ִּהלְ כוֹ ת ִּכלְ ֵאי ְבהֵ מָ ה ,הֲלָ כָ ה

ש ָבת קל)
ד ,אוֹ ת ט; וְ עַ יֵן עוֹ ד לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדשַ ,

פב
עִ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות הוא עַ ל־יְ ֵדי אֱ מונָה – עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת
הֶ חָ ָדש 'אֱ מונָה' אוֹ ת קיב

פג
ָא ְמרוְ ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הֵ ,אין ְמחַ ז ְִּקין ֶא ָלא לִּ ְמחֻ ז ִָּקין
וְ ֵאין ְמז ְָרזִּין ֶא ָלא לִּ ְמז ָֹרזִּין .וְ לִּ ְכאוֹ ָרהֵ ,אינוֹ מובָ ן ִּכי ִּאם ֵכן
מֵ הֵ יכָ ן הַ הַ ְתחָ לָ ה ,ו ְכבָ ר ְמב ָֹאר ִּב ְדבָ ֵרינו ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר,
שהֵ ם ְתלויִּ ים זֶה ָבזֶה
שם ֶ
שיֵש ַכ ָמה ְדבָ ִּרים ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ֶ
ְ
וְ ֵאין יוֹ ְד ִּעין מֵ הֵ יכָ ן הַ הַ ְתחָ לָ הַ .אך ֶבאֱ מֶ ת ָכל הַ הַ ְתחָ לָ ה
ש ָלנו הַ כֹל הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי
וְ הָ ֶא ְמצַ ע וְ הַ סוֹ ף וְ הַ ַת ְכלִּ ית ֶ
ֹשה ַר ֵבנו,
שהוא ְב ִּחינַת מ ֶ
ש ְבכָ ל דוֹ רֶ ,
הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶ

דפק
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של ָכל יִּ ְש ָר ֵאל ו ִּמ ֶמנו
שהוא הָ יָה הָ ַר ִּבי הָ ִּראשוֹ ן ֶ
ֶ
שהָ יָה הוא
יתנו וְ ִּת ְקו ֵָתנוִּ ,כי מַ ה ֶ
הַ הַ ְתחָ לָ ה וְ אֶ ְצלוֹ ָכל ַת ְכלִּ ֵ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה .וְ הַ הַ ְתחָ לָ ה
ש ִּי ְהיֶהְ ,כמוֹ ֶ
ֶ
שר
ֹשה ְבעַ ְצמוֹ ְבו ַַדאי ִּאי ֶא ְפ ָ
של הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ְב ִּחינַת מ ֶ
ֶ
ְ
לָ נו לְ הַ ִּשיג ְכלָ ל וְ ֵאין לָ נו לְ הַ ְרהֵ ר ָבזֶה ְכלָ לֵ ,איך זָכָ ה יִּ לוד

ש ְכבָ ר ז ִָּכינו לְ קַ ָבלַ ת
שגָה ָכזֹאת וְ כו'ַ .א ְך ַאחַ ר ֶ
שה לְ הַ ָ
ִּא ָ
ֹשה ַר ֵבנו ולְ הַ ְמ ִּש ְ
שה ְבכָ ל
יך ַדעְ תוֹ הַ ְקדוֹ ָ
הַ תוֹ ָרה עַ ל־יְ ֵדי מ ֶ
ש ְבכָ ל דוֹ ר ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
יקי אֱ מֶ ת ֶ
דוֹ ר וָדוֹ ר עַ ל־יְ ֵדי צַ ִּד ֵ
הוֹ דוֹ ת לָ ֵאל יֵש לָ נו מֵ הֵ יכָ ן לְ הַ ְת ִּחילִּ ,כי ִּמ ְנעו ֵרינו ְמג ְַדלִּ ין

שת יִּ ְש ָר ֵאל ומָ לִּ ין ֶאת הַ יֶלֶ ד ַביוֹ ם הַ ְש ִּמינִּ י
אוֹ ָתנו ִּב ְק ֻד ַ
ר־כ ְך ְמחַ ְנ ִּכין אוֹ תוֹ ְבתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ,ו ְבו ַַדאי יֵש
ָ
ִּמיָד ,וְ ַאחַ
שז ִָּכינו לְ ִּה ָולֵד
שםַ ,ב ֶמה ֶ
לָ נו ַב ֶמה לְ ִּה ְתחַ זֵקְ ,בעֶ ז ְַרת הַ ֵ
שת יִּ ְש ָראֵ ל ,ומַ אֲ ִּמינִּ ים אֲ נ ְַחנו ְבתוֹ ַרת
ולְ ִּה ְתג ֵַדל ִּב ְק ֻד ַ
יקי אֱ מֶ ת הַ ָב ִּאים ַאח ֲָריו ו ְמחַ ז ְִּקין
ֹשה ו ְב ִּד ְב ֵרי ָכל הַ ַצ ִּד ֵ
מ ֶ
ש ְכבָ ר עָ בַ ר עָ לֵינו
ל־פי ֶ
שם ,וְ ַאף־עַ ִּ
אוֹ ָתנו לִּ ְבטֹחַ ְבחַ ְס ֵדי הַ ֵ
ל־פי־כֵ ן הֵ ם
שעָ בַ ר ִּב ְכלָ לִּ יות ו ִּב ְפ ָר ִּטיות ַאף־עַ ִּ
מַ ה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
מַ ז ְִּה ִּירין אוֹ ָתנו לִּ ְבלִּ י לְ י ֵָאש עַ ְצמֵ נו וְ לִּ ְהיוֹ ת ְבהַ ֵ
שם
שם ִּא ָתנו ַאל ִּת ָיראום ִּכי ע ֲַדיִּ ן ע ֲַדיִּ ן הַ ֵ
ִּמ ְבטָ חֵ נוִּ ,כי הַ ֵ
ִּע ָמנו וְ ֶא ְצלֵ נו וְ ִּא ָתנו וְ ָקרוֹ ב ֵאלֵינו ְמאֹד ִּכי ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ
ַביה.
ְכבוֹ דוֹ ַוע ֲַדיִּ ן חֲ ִּביבו ֵתיה ג ַַבן ַוח ֲִּביבו ָתן ג ֵ
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הפק

ש ָאנו זוֹ ִּכין לְ הַ אֲ ִּמין ולְ ִּה ְתחַ זֵק עַ ל־יְ ֵדי ִּד ְב ֵרי
וְ עַ ל־יְ ֵּדי ֶ
ש ְכבָ ר טָ ְרחו וְ ִּה ְתי ְַגעו
יקים אֲ ִּמ ִּת ִּיים ֶ
של הַ ַצ ִּד ִּ
אֱ מֶ ת ֶ
שם ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ִּב ְש ִּבילֵ נו הַ ְר ֵבה לְ ָק ֵרב אוֹ ָתנו לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ש ִּי ְהיֶה
שהֶ ,
יְ כוֹ לִּ ין גַם אֲ נ ְַחנו לִּ זְכוֹ ת לְ הֶ ָא ַרת הָ ָרצוֹ ן ִּד ְק ֻד ָ
ְרצוֹ נֵנו חָ זָק וְ ַא ִּמיץ ְמאֹד לְ ִּה ְשתוֹ קֵ ק וְ לִּ ְכסֹף ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַרךְ
ִּב ְרצוֹ נוֹ ת חֲ ז ִָּקים וְ ג ְַעגו ִּעים ְגדוֹ לִּ ים ְמאֹד.
שט יוֹ ֵתר עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
שהָ ָרצוֹ ן ִּמ ְתג ֵַדל ו ִּמ ְת ַפ ֵ
וְ ָאז ָכל מַ ה ֶ
ָאנו זוֹ ִּכין לְ ִּה ְתחַ זֵק ְביוֹ ֵתר ִּכי ִּע ַקר ִּה ְתחַ זְקות הוא עַ ל־יְ ֵדי
הָ ָרצוֹ ןִּ .כי הָ ָרצוֹ ן ָח ְפ ִּשי ָת ִּמידִּ ,כי יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה
יך ֶ
ל־פי־כֵ ן ְרצוֹ נֵנו וְ כוֹ ְספֵ נו חָ זָק ְמאֹד ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך
ַאף־עַ ִּ
לַ עֲשוֹ ת ְרצוֹ נוֹ

ולְ ַקיֵם ִּמ ְצווֹ ָתיו ֶבאֱ מֶ ת ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה

ש ִּמ ְתחַ זֵק ְביוֹ ֵתר עַ ל־יְ ֵדי זֶה זוֹ כֶ ה לְ הֶ ָא ַרת הָ ָרצוֹ ן
ֶ
ִּב ְשלֵ מות יוֹ ֵתר וְ ָאז ִּמ ְתחַ זֵק עוֹ ד יוֹ ֵתר וְ כֵ ן לְ הַ ָלן ,ובֶ אֱ מֶ ת
שהוא ְב ִּחינַת יִּ ְר ָאהַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים,
לְ הֶ ָא ַרת הָ ָרצוֹ ן ֶ
יוכַ ל ָכל ָא ָדם לִּ זְכוֹ ת ְב ַקלִּ ,כי הָ ָרצוֹ ן חָ ְפ ִּשי לְ עוֹ לָ םַ ,רק
ש ָצ ִּר ְ
ש ִּי ְהיֶה ִּאיש חַ יִּ ל ולְ ִּה ְתחַ זֵק ָבזֶה ְמאֹד וְ זֶה ָתלוי
יך ֶ
ֶ
ָבזֶה ִּכי ֵאין ְמחַ ז ְִּקין ֶא ָלא לִּ ְמחֻ ז ִָּקין ַכ ַנ"ל.
שיָגְ עו ָכל
וְ הַ הַ ְתחָ לָ ה הוא ַרק ְבכֹחַ וזְכות הַ ַצ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ִּה ְמ ִּשיכו ַדעַ ת ָכזֶהֶ ,
שם ,עַ ד ֶ
ָכ ְך ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
יְ כוֹ לִּ ין הַ כֹל לְ ִּה ְתחַ זֵק וְ לִּ זְכוֹ ת לְ הֶ ָא ַרת הָ ָרצוֹ ן ולְ ִּה ְתחַ זֵק

ופק
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ֹשה
ל־כן יָפֶ ה ָאמַ ר מ ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְביוֹ ֵתר וְ כֵ ן לְ הַ ָלן ַכ ַנ"ל .וְ עַ ֵ
ְ
וְ עַ ָתה יִּ ְש ָר ֵאל מָ ה ה' אֱ לֹקֶ ָ
יך שוֹ ֵאל מֵ עִּ ָמךִּ ,כי ִּאם לְ יִּ ְר ָאה,
ֹשה יִּ ְר ָאה ִּמ ְל ָתא
ַבי מ ֶ
וְ ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,לְ ג ֵ
ש ְכבָ ר טָ ַר ְח ִּתי וְ ָיגַעְ ִּתי
זוטַ ְר ָתא ,הַ יְ נו וְ עַ ָתה ַאחַ ר ֶ
ִּב ְש ִּבילְ כֶ ם ָכל ָכ ְך ַכ ְמב ָֹאר ַב ָפ ָר ִּשיוֹ ת הַ קוֹ ְד ִּמים ,עַ ד
שר יִּ ְר ָאה ִּמ ְל ָתא זוטַ ְר ָתא
שגָה ו ַָדעַ ת ָכזֶה אֲ ֶ
יתי לְ הַ ָ
שז ִָּכ ִּ
ֶ
ל־כן יֵש לָ כֶ ם גַם ֵכן יְ סוֹ ד חָ זָק וְ הַ ְתחָ לָ ה
ֹשה ,עַ ֵ
ַבי מ ֶ
לְ ג ֵ
שתו ְכלו לְ ִּה ְתחַ זֵק ָכל ָכ ְך עַ ל־יְ ֵדי הֶ ָא ַרת ַדעְ ִּתי
טוֹ בָ ה ֶ
ש ִּתזְכו גַם ֵכן לְ הֶ ָא ַרת הָ ָרצוֹ ן
שאֲ נִּ י מֵ ִּאיר ָבכֶ ם ,עַ ד ֶ
ֶ
של הַ ַצ ִּדיק
ש ְך מֵ הֶ ָא ַרת הַ ַדעַ ת ֶ
ולְ יִּ ְר ָאה ְגדוֹ לָ ה הַ ִּנ ְמ ָ
שו ְבנ ֵָקל לָ נו
שר ֶבאֱ מֶ ת גַם ֶא ְצלֵ נו עַ ְכ ָ
הָ אֱ מֶ ת ,עַ ד אֲ ֶ
ש ִּת ְהיֶה הַ ִּי ְר ָאה ִּמ ְל ָתא זוטַ ְר ָתא גַם
לִּ זְכוֹ ת לְ מַ ְד ֵרגָה זוֹ ֶ ,
ש ִּנז ְֶכה לְ ִּה ְתחַ זֵק ֶבאֱ מֶ תְ .בכֹחַ הַ הַ ְתחָ לָ ה
ֶא ְצלֵ נו עַ ל־יְ ֵדי ֶ
של ָכל הַ ַצ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת הַ ָב ִּאים
ֹשה ַר ֵבנו וְ ֶ
של מ ֶ
שה ֶ
הַ ְקדוֹ ָ
ַאח ֲָריו:

( ִּהלְ כוֹ ת ִּפ ְדיוֹ ן ְבכוֹ ר הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ל"ג)

פד
שלוֹ ם ,אֲ ִּפלו ִּאם נָפַ ל לַ עֲבֵ רוֹ ת
ש ָנפַ ל ְמאֹד חַ ס וְ ָ
אֲ ִפלוְ ִּמי ֶ
שלוֹ ם ,צָ ִּר ְ
שם
ש ִּי ְהיֶה לוֹ יִּ ְר ָאה ְגדוֹ לָ ה מֵ הַ ֵ
יך גַם ֵכן ֶ
חַ ס וְ ָ

שיוכַ ל
יִּ ְת ָב ַר ְך לְ ִּה ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל נְ קֻ ָדה ונְ קֻ ָדהֶ ,
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לְ מַ ֵלט ֶאת נ ְַפשוֹ מֵ ַרע וְ לִּ ְמש ְֹך ֶאת עַ ְצמוֹ לְ ֵאיזֶה טוֹ ב וְ ַאל
ש ְכבָ ר נָפַ ל ָכל ָכ ְך ִּאם ֵכן הֻ ַתר
יִּ ְפטֹר ֶאת עַ ְצמוֹ  ,מֵ ַאחַ ר ֶ
שלוֹ ם ,חָ לִּ ילָ ה לֹא ְתהֵ א ָכזֹאת ְביִּ ְש ָר ֵאלִּ ,כי
לוֹ הַ כֹל חַ ס וְ ָ
שם ָכל פוֹ עֲלֵ י ָאוֶןִּ .כי גַם
ֹש ְך וְ ֵאין צַ לְ מָ וֶת לְ ִּה ָס ֵתר ָ
ֵאין ח ֶ
שם ְמאֹד
יכין לִּ ָירא ֶאת הַ ֵ
ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת ו ִּמ ַת ְח ָתיו ְצ ִּר ִּ
שלְ תוֹ :
ְמאֹד ִּכי ְבכָ ל ְמקוֹ מוֹ ת מֶ ְמ ַ

( ִּהלְ כוֹ ת ְבכוֹ ר ְבהֵ מָ ה ְטהוֹ ָרה

הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת י"ד עַ יֵן יִּ ְר ָאה אוֹ ת ק"ד)

פה
של הַ יֵצֶ ר
ָא ְמרוְ ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הָ ,כ ְך הוא ַד ְרכוֹ ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת עֲבֵ ָרה
ֲשה ָכ ְך וְ כו' ֶ
הָ ַרע; הַ יוֹ ם אוֹ מֵ ר לוֹ ע ֵ
שוְ א
גוֹ ֶר ֶרת עֲבֵ ָרה ,ו ְכ ִּתיב ,הוֹ י מוֹ ְשכֵ י הֶ עָ וֹ ן ְבחַ ְבלֵ י הַ ָ
ָשים ָכ ֵא ֶלה
של הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ִּעם אֲ נ ִּ
וְ כו' .ובֶ אֱ מֶ ת לְ ִּפי ַד ְרכוֹ ֶ
ש ֵאינָם ִּמ ְת ַג ְב ִּרים ְכנֶגְ דוֹ ִּבנְ עו ֵריהֶ ם ְבו ַַדאי הָ יָה ָאפֵ ס
ֶ
ש ָכתובְ :מפַ נֵק ִּמנֹעַ ר
שלוֹ ם ,לְ רֹב הָ עוֹ לָ ם ְכמוֹ ֶ
ִּת ְק ָוה חַ ס וְ ָ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך חוֹ מֵ ל עָ לֵ ינו ְבכָ ל דוֹ ר וָ דוֹ ר
עַ ְבדוֹ וְ כו' .אֲ בָ ל הַ ֵ
שבוֹ ת לְ בַ ל יִּ ַדח ִּמ ֶמנו נִּ ָדח וְ הוא שוֹ לֵ חַ ִּסיועָ א
שב מַ ֲח ָ
וְ חוֹ ֵ
שהֵ ם
יקי הַ דוֹ ר הַ ְגדוֹ לִּ ים הָ אֲ ִּמ ִּת ִּייםֶ ,
ִּמ ְלעֵ ָלא עַ ל־יְ ֵדי צַ ִּד ֵ
ֲשה ִּעם ָכל
ש ַנע ֶ
ְב ִּחינַת מָ ְר ְדכַ י וְ הֵ ם יוֹ ְד ִּעים הֵ יטֵ ב מַ ה ֶ
ֲשה וְ הֵ ם
שר ַנע ָ
ֶאחָ ד וְ ֶאחָ דְ ,ב ִּחינַת ומָ ְר ְדכַ י י ַָדע ֶאת ָכל אֲ ֶ
ְמעוֹ ְר ִּרים ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל לִּ ְתשובָ הִּ ,ב ְב ִּחינַת וַיֵצֵ א ְבתוֹ ְך

חפק ְמ ִׁשיבַ ת

פה
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הָ עִּ יר ו ִַּיזְעַ ק זְעָ ָקה גְ דוֹ לָ ה ומָ ָרה .וְ הֵ ם מוֹ ִּדיעִּ ים לִּ ְכלַ ל
ש ִּהיא ְב ִּחינַת ֶא ְס ֵתר לְ בַ ל ִּת ְתי ֵָאש עַ ְצמָ ה
ְכנֶסֶ ת יִּ ְש ָר ֵאל ֶ
ש ִּהיא ְרחוֹ ָקה
ל־פי ֶ
ִּמן הָ ַרח ֲִּמים וְ ָתבוֹ א לִּ ְפנֵי הַ ֶמלֶ ְך ַאף־עַ ִּ

לשים יוֹ ם,
שלֹא נִּ ְק ֵראת לָ בוֹ א ֶאל הַ ֶמ ֶל ְך זֶה ְש ִּ
ָכל ָכ ְך ֶ
יכין יִּ ְש ָר ֵאל
שר עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ַפעַ ם ַאחַ ת ְבח ֶֹדש ְצ ִּר ִּ
אֲ ֶ
יכין
ל־פי־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
שמַ יִּ םַ .אף־עַ ִּ
ש ַב ָ
לְ הַ ְק ִּביל ְפנֵי אֲ ִּביהֶ ם ֶ
חֲמים ,אולַ י יָחוס אולַ י יְ ַרחֵ ם.
לְ הַ ִּקיש עַ ל ַדלְ ֵתי ַר ִּ

ר־כ ְך ְכנֶסֶ ת יִּ ְש ָר ֵאל ְמ ַק ֶבלֶ ת ַדעַ ת הַ ַצ ִּדיק
ָ
ש ַאחַ
עַ ד ֶ
שר לֹא כַ ָדת,
הָ אֱ מֶ ת ,וְ אוֹ מֶ ֶרת ו ְבכֵ ן ָאבֹא ֶאל הַ ֶמלֶ ְך אֲ ֶ
שלֹא כַ ָדת ֶ
וְ ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
של תוֹ ָרהִּ ,כי
של תוֹ ָרה ְבו ַַדאי ֵאינ ִֶּני
ל־פי ָדת ֶ
שעַ ִּ
אֲ נִּ י יוֹ ֵדעַ ְבעַ ְצ ִּמי ֶ
שאֲ נִּ י
ָראוי לָ בוֹ א לִּ ְפנֵי הַ ֶמלֶ ְך לְ ִּה ְת ַפ ֵלל לְ פָ נָיוְ ,כ ִּפי מַ ה ֶ

ל־פי־כֵ ן ָאבוֹ א לְ פָ נָיו
יוֹ ֵדעַ חֲטָ ַאי ַועֲווֹ נוֹ ַתיַ .א ְך ַאף־עַ ִּ
שלוֹ ם,
שר ָאבַ ְד ִּתי ָאבָ ְד ִּתי .הַ יְ נו ִּאם חַ ס וְ ָ
שלֹא כַ ָדת ,וְ כַ אֲ ֶ
ֶ
ֵאינוֹ לְ ָרצוֹ ן לְ פָ נָיו ְת ִּפ ָל ִּתי וְ ִּה ְתבוֹ ְדדו ִּתי עַ ָתה מֵ ִּרבוי
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּע ִּמי
ֲשה הַ ֵ
שר ָאבַ ְד ִּתי ָאבָ ְד ִּתי וְ ַיע ֶ
ִּקלְ קולִּ יַ ,כאֲ ֶ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך אולַ י
ש ִּי ְרצֶ ה ,אֲ נִּ י ָת ִּמיד אֲ יַחֵ ל וְ ֶא ְצעַ ק לְ הַ ֵ
מַ ה ֶ
ְ
שט
שם יִּ ְת ָב ַרך עַ ל עַ מוֹ יִּ ְש ָר ֵאל וַיוֹ ֶ
יְ ַרחֵ ם .וְ ָאז ְמ ַרחֵ ם הַ ֵ
ש ְר ִּביט הַ זָהָ ב ,זֶה סוֹ ד הַ הֶ ָא ָרה
הַ ֶמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵתר ֶאת ַ
ש ַמ ִּגיעַ לִּ ְפעָ ִּמים לְ הָ ָא ָדם
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
וְ ִּה ְת ָק ְרבות מֵ הַ ֵ
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טפק

שם יִּ ְת ָב ַר ְך שוֹ לֵחַ לוֹ
ל־פי־כֵ ן הַ ֵ
ש ַאף־עַ ִּ
הַ נָמו ְך ְמאֹדֶ ,

ש ְך
ש ִּנ ְמ ָ
ש ְר ִּביט הַ זָהָ בֶ ,
שטַ ת ַ
ִּה ְת ָק ְרבות מֵ ָרחוֹ ק ְבסוֹ ד הוֹ ָ

ְבנֵס ַאמוֹ ת הַ ְר ֵבה ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,הַ יְ נו
שהוא
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְכ ֶ
שאֲ ִּפלו הָ ָא ָדם הָ ָרחוֹ ק ְמאֹד מֵ הַ ֵ
ֶ
שוֹ מֵ עַ לַ עֲצַ ת הַ ַצ ִּדיק לִּ ְבלִּ י לְ ִּה ְתי ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ ַ ,רק
שהוא ֵא ְ
ל־פי־כֵ ן ֵא ְ
שהוא הוא מוֹ סֵ ר ֶאת
יך ֶ
יך ֶ
ַאף־עַ ִּ
של
נ ְַפשוֹ ְב ִּבטול גָמור ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ובָ א לִּ ְפנֵי מַ לְ כוֹ ֶ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך חוֹ מֵ ל עָ לָ יו ומֵ ִּאיר
עוֹ לָ ם לְ ִּה ְתחַ נֵן לְ פָ נָיו ,אֲ זַי הַ ֵ
עָ לָ יו הֶ ָא ָרה נִּ ְפלָ ָאה מֵ ָרחוֹ ק ְמאֹדִּ ,כי מֵ ִּאיר עָ לָ יו הַ ַדעַ ת
שהוא ְב ִּחינַת יִּ ְר ָאה עִּ ָל ָאה ְדעִּ ָל ָאה ,עַ ד
הָ עֶ לְ יוֹ ן ְמאֹד ֶ

שהוא ְב ִּחינַת
ש ִּיז ְֶכה גַם הָ ָרחוֹ ק ְמאֹד לִּ ְשלֵ מות הַ ִּי ְר ָאה ֶ
ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
שעַ ל־יְ ֵדי זֶה יִּ ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
יִּ ְר ָאה עִּ ם ַדעַ תֶ ,
ֶבאֱ מֶ ת:

שם אות ט"ז י"ז)
( ָ

פו
ש ְמ ַד ְב ִּרים
ש ְמעַ ְינִּ ים ְב ִּס ְפ ֵרי מוסָ רֶ ,
יֵּשְ ְבנֵי ָא ָדם הַ ְר ֵבה ְכ ֶ
ָשים
של הַ חֲטָ ִּאים ומֵ עֹצֶ ם ְמ ִּר ַירת הָ ֳענ ִּ
מֵ עֹצֶ ם ג ֶֹדל הַ ְפ ָגם ֶ
ֵיהנֹם וְ כַ יוֹ צֵ א וְ כו' ,הֵ ם ִּמ ְת ַפ ֲח ִּדים ְמאֹד .אֲ בָ ל הַ ַבעַ ל
של ג ִּ
ֶ
ָדבָ ר ִּמ ְתג ֶָרה ָבהֶ ם ומַ ִּפילָ ם עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ עַ ְצבות גָדוֹ ל
ש ִּל ְפעָ ִּמים נוֹ ְפלִּ ים עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְביוֹ ֵתר
יוֹ ֵתר ִּמ ַב ְת ִּח ָלה ,עַ ד ֶ
ְ
ש ָב ִּאים
שלוֹ םָ ,כל ָכך עַ ד ֶ
שנוֹ ְפלִּ ים חַ ס וְ ָ
שלוֹ ם ,וְ יֵש ֶ
חַ ס וְ ָ

צק

ְמ ִׁשיבַ ת

פו

נפֶ ש

שלֹא זָכו
שלוֹ ם .וְ כָ ל זֶה מֵ חֲ מַ ת ֶ
לִּ ְכ ִּפירוֹ ת ְגמורוֹ ת חַ ס וְ ָ
יקי אֱ מֶ ת לְ הַ חֲיוֹ ת ולְ חַ זֵק ֶאת
לְ ַק ֵבל הַ ַדעַ ת הָ אֲ ִּמ ִּתי ִּמ ַצ ִּד ֵ
ש ְכבָ ר נִּ ְש ְקעו ְב ַד ְרכֵ יהֶ ם ָכל ָכ ְך חַ ס
עַ ְצמָ ם וְ נִּ ְדמֶ ה לָ הֶ ם ֶ
ל־כן ָכל מַ ה
שר לָ הֶ ם לָ שוב עוֹ ד ,וְ עַ ֵ
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
שלוֹ ם ,עַ ד ֶ
וְ ָ
ָשים נוֹ ְפלִּ ים ְבעֵ ינֵי עַ ְצמָ ן יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר,
שרוֹ ִּאין יִּ ְר ַאת הָ ֳענ ִּ
ֶ
ש ְבכָ ל דוֹ רַ ,כ ְמב ָֹאר
וְ זֶה עִּ ַקר ְב ִּחינַת ִּמלְ חֶ מֶ ת עֲמָ לֵ ק ֶ
ִּב ְפנִּ ים.
שם יִּ ְת ָב ַר ְך חוֹ מֵ ל עַ ל עַ מוֹ וְ שוֹ לֵ חַ עָ לֵ ינו הֶ ָא ָרה
אֲ בָ ל הַ ֵ
של מָ ִּשיחַ ,
נִּ ְפלָ ָאה עַ ל־יְ ֵדי צַ ִּדיקֵ י הַ דוֹ ר ִּמ ְב ִּחינַת הַ ִּי ְר ָאה ֶ
שי ְַמ ִּש ְ
ש ַת ִּגיעַ הַ ִּי ְר ָאה
שכֶ ל עֶ לְ יוֹ ן ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ
יך הַ ִּי ְר ָאה ְב ֵ
ֶ
לְ טוֹ בָ ה אֲ ִּפלו לַ גָרועַ ֶ
שאֲ ִּפלו הָ ָרחוֹ ק ְמאֹד
ש ַב ְגרועִּ יםֶ ,
שגַם הוא יֵש
ְמאֹד יִּ ְהיֶה לוֹ ַדעַ ת אֲ ִּמ ִּתי לְ הַ ְב ִּחין הָ אֱ מֶ תֶ ,
ל־כן ְבו ַַדאי לֹא
לוֹ ִּת ְק ָוה ִּכי ַרחֲ ָמיו יִּ ְת ָב ַר ְך ַר ִּבים ְמאֹד .וְ עַ ֵ
יִּ פֹל עַ ל־יְ ֵדי יִּ ְר ַאת הָ ֹענֶש ַא ְד ַר ָבאִּ ,מ ִּי ְר ַאת הָ ֹענֶש יְ חַ זֵק
ש ֵמחַ ֶאת עַ ְצמוֹ
ֶאת עַ ְצמוֹ לִּ ְמצֹא ְבעַ ְצמוֹ נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ולְ ַ
ל־פנִּ ים .וְ ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי
ל־כ ָ
שהוא ִּמז ֶַרע יִּ ְש ָר ֵאל עַ ָ
ַב ֶמה ֶ
יִּ ְר ַאת הָ ֹענֶש יָבוֹ א לְ ִּש ְמחָ ה ְגדוֹ לָ הִּ ,כי יִּ ְר ַאת הָ ֹענֶש
ש ַמז ְִּה ִּירים ְמאֹד
יקים אֲ ִּמ ִּת ִּיים ֶ
ַת ְכ ִּריחֵ הו לְ ַקיֵם ִּד ְב ֵרי הַ ַצ ִּד ִּ
ש ִּי ְתחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְב ִּש ְמחָ ה ָת ִּמיד
ש ַב ְגרו ִּעיםֶ ,
ֶאת הַ גָרועַ ֶ
עַ ִּ
יכין אֲ נ ְַחנו
ל־פי ַד ְרכֵ י עֲצוֹ ֵתיהֶ ם הַ ְקדוֹ שוֹ ת .ו ְבו ַַדאי ְצ ִּר ִּ
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לְ ִּה ְת ָי ֵרא ְמאֹד לִּ ְשמֹעַ לְ ִּד ְב ֵריהֶ ם הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים ולְ ַק ְימָ ם
ענֶש
שהוא יִּ ְר ַאת הָ ֹ
ל־כן ְבסוֹ ף הַ תוֹ כָ חָ ה ֶ
ֶבאֱ מֶ ת ,וְ עַ ֵ
שר לֹא עָ בַ ְד ָת ֶאת ה' אֱ לֹקֶ ָ
יך ְב ִּש ְמחָ ה,
ְכ ִּתיבַ ,תחַ ת אֲ ֶ
שר
יכין לְ ִּה ְתי ֵָרא ְמאֹד ִּמ ִּי ְר ַאת הָ ֹענֶש ,עַ ד אֲ ֶ
ש ְצ ִּר ִּ
נִּ ְמצָ א ֶ
יקים אֲ ִּמ ִּת ִּיים
יִּ ְתחַ זֵק עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ ַקיֵם ִּד ְב ֵרי הַ ַצ ִּד ִּ
ש ֵמחַ ֶאת עַ ְצמוֹ
ש ַב ְגרועִּ ים לְ ַ
ש ַמז ְִּה ִּירים ֶאת הַ גָרועַ ֶ
ֶ
שם
שמוֹ צֵ א בוֹ ע ֲַדיִּ ן וְ לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
ִּבנְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
ְב ִּש ְמחָ ה:

שם אוֹ ת י"ז ,כ')
( ָ

פז
אשית חָ ְכמָ ה"
ש ָכתוב ְבסֵ פֶ ר " ֵר ִּ
ש ָכל מַ ה ֶ
ידע ֶ
יכין לֵ ַ
ְצ ִר ִ
שה וְ טָ ה ֳָרה ְגדוֹ לָ ה וְ עֹצֶ ם
ו ְש ָאר ִּס ְפ ֵרי ק ֶֹדש ִּענְ יְ נֵי ְק ֻד ָ
שהואֵ ,אין
של ָכל חֵ ְטא ו ְפגָם אֲ ִּפלו ָכל ֶ
הַ ְפגָם וְ הָ ֹענֶש ֶ
הַ ַכ ָונָה ְבכָ ל זֶה ִּב ְכ ֵדי לְ ַרחֵ ק ֶאת הָ ָא ָדם מֵ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
שלוֹ םַ ,רק ַכ ָונ ָָתם הַ טוֹ בָ ה
ולְ הַ ֲחלִּ יש ַדעְ תוֹ ְביוֹ ֵתר חַ ס וְ ָ
ש ִּי ְהיו ְקדוֹ ִּשים
הוא ַרק לְ ָק ֵרב ולְ הַ ז ְִּהיר ֶאת יִּ ְש ָר ֵאלֶ ,
שהואִּ ,כי ְבו ַַדאי ָכ ְך
ו ְטהוֹ ִּרים וְ יִּ ְת ַר ֲחקו אֲ ִּפלו ִּמ ְפגָם ָכל ֶ
ָראוי

לָ הֶ ם

לְ ִּפי

עֹצֶ ם

ש ָתם
ְק ֻד ָ

שם,
ש ְר ָ
ִּמ ָ

אֲ בָ ל

ש ָפגַם ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
ש ָפגַם ְכמוֹ ֶ
ל־פי־כֵ ן אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ַאף־עַ ִּ
ְ
שע הַ ְר ֵבה,
ְבו ַַדאי צָ ִּריך לְ ַקיֵם מַ אֲ מַ ר הַ ָכתוב ַ -אל ִּת ְר ַ
ש ָאכַ ל שום
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הִּ ,מי ֶ
ו ְכמוֹ ֶ

בצק
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יהי ֵריחוֹ נוֹ ֵדף יוֹ ֵתר.
וְ ֵריחוֹ נוֹ ֵדף ַי ֲחזֹר וְ יֹאכַ ל שום וִּ ִּ
ו ְבו ַַדאי צָ ִּר ְ
יך הָ ָא ָדם לְ הַ חֲיוֹ ת ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל עֵ ת

ָת ִּמיד יִּ ְהיֶה ֵא ְ
שלֹא לְ ַק ֵבל
יכין לִּ זָהֵ ר ֶ
ש ִּי ְהיֶהִּ ,כי ְצ ִּר ִּ
יך ֶ
שלוֹ ם ,לְ ִּה ְת ַרחֵ ק עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
הַ ִּי ְר ָאה וְ הַ מוסָ ר לְ ָרעָ ה חַ ס וְ ָ
שם לְ חַ ִּיים ַדיְ ָקא,
ש ִּי ְהיֶה ִּב ְב ִּחינַת יִּ ְר ַאת הַ ֵ
ְביוֹ ֵתר ַרק ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך עַ ל־יְ ֵדי הַ ִּי ְר ָאה
ְדהַ יְ נו לְ ָק ֵרב ֶאת עַ ְצמוֹ לְ הַ ֵ
שלוֹ םַ ,רק ַא ְד ַר ָבא ,מֵ עֹצֶ ם
וְ הַ מוסָ ר וְ לֹא לְ ִּה ְת ַרחֵ ק חַ ס וְ ָ
הַ ִּי ְר ָאה יְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ לְ ַקיֵם ִּד ְב ֵרי ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם
לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
ש ֵאינוֹ
ש ִּהז ְִּהירונו לְ הַ אֲ ִּמין ְבחַ ְסדוֹ וְ טובוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
נִּ ְפסָ ק לְ עוֹ לָ ם ,ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל עֵ ת לְ הַ ְת ִּחיל מֵ חָ ָדש
שם:
ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ

שם אוֹ ת כ"ח)
( ָ

פח
ש ִּצ ְו ָתה הַ תוֹ ָרה עַ ל עֶ בֶ ד עִּ ְב ִּריִּ ,אם ְבגַפוֹ
ש ָאנו רוֹ ִּאין ֶ
ָבזֶׁה ֶ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ָיבֹא ְבגַפוֹ יֵצֵ אָ ,בזֶה ָאנו רוֹ ִּאים ַרחֲמָ נות הַ ֵ
ֵא ְ
הלֹא
שבוֹ ת לְ בַ ל יִּ ַדח ִּמ ֶמנו נִּ ָדחִּ ,כי ֲ
שב מַ חֲ ָ
שהוא חוֹ ֵ
יך ֶ

ש ִּה ִּת ָירה
שי ַָרד לְ מַ ְד ֵרגָה ְפחו ָתה ָכל ָכ ְך ,עַ ד ֶ
אֲ ִּפלו הָ עֶ בֶ ד ֶ
שהוא עָ ווֹ ן חָ מור
הַ תוֹ ָרה לְ ַרבוֹ לִּ ְמסֹר לוֹ ִּש ְפחָ ה ְכ ַנעֲנִּ ית ֶ

שהוא ְכבָ ר הֶ ְפ ֵקר גָמור
שר לוֹ מַ ר ֶ
אדִּ ,אם ֵכן הָ יָה ֶא ְפ ָ
ְמ ֹ
וְ ֵאין לוֹ שום ִּת ְק ָוה עוֹ ד .ובֶ אֱ מֶ ת לֹא כֵ ן הוא ִּכי ָאנו רוֹ ִּאים

ְמ ִׁשיבַ ת

פט

נפֶ ש

גצק

ש ִּהז ְִּה ָירה הַ תוֹ ָרה
שגַם ְבהָ עֶ בֶ ד יֵש ַכ ָמה ִּדינִּ ים וְ ַאזְהָ רוֹ תֶ ,
ֶ
שלוֹ ם ,וְ זֶה
שלֹא לְ הַ ְפ ִּקירוֹ לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
לְ ַרחֵ ם עָ לָ יו הַ ְר ֵבה וְ ֶ
ש ִּהז ְִּה ָירה הַ תוֹ ָרה ִּאם ְבגַפוֹ ָיבֹא וְ כו',
ָאנו רוֹ ִּאים גַם ַב ֶמה ֶ
שה ַבת יִּ ְש ָר ֵאל ָאסור לְ ַרבוֹ לִּ ְמסֹר לוֹ
ש ִּאם ֵאין לוֹ ִּא ָ
הַ יְ נו ֶ
שלוֹ םִּ .כי
שלֹא יֹאבַ ד לְ ג ְַמ ֵרי ,חַ ס וְ ָ
שה ִּב ְכ ֵדי ֶ
ִּש ְפחָ ה לְ ִּא ָ
שם ִּמ ַבת
שה יִּ ְר ַאת הַ ֵ
שר וְ ִּחבור ְב ִּא ָ
ִּאם יֵש לוֹ ְכבָ ר ֶק ֶ
שי ַָרד
ש ִּמ ִּש ְפלות מַ ְד ֵרגָתוֹ ֶ
ל־פי ֶ
יִּ ְש ָר ֵאל ,אֲ זַי ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן יֵש לוֹ
שא ִּש ְפחָ ה ַאף־עַ ִּ
לְ מַ ְד ֵרגַת עֶ בֶ ד הֻ ַתר לוֹ לִּ ָ
ִּת ְק ָוה .אֲ בָ ל ִּאם לֹא נִּ ְתחַ ֵבר ע ֲַדיִּ ן ְבבַ ת יִּ ְש ָר ֵאל ,אֲ זַי ִּאם
שא ִּש ְפחָ ה ֶ
הָ יָה נוֹ ֵ
שהוא הַ הֶ פֶ ְך מַ ָמש הָ יָה נֶאֱ בָ ד לְ ג ְַמ ֵרי,
שנָפַ ל
ל־פי ֶ
ל־כן ָא ְס ָרה הַ תוֹ ָרה לִּ ְמסֹר לוֹ ִּש ְפחָ ה ַאף־עַ ִּ
עַ ֵ
שהוא תֹקֶ ף
לְ עַ ְבדותִּ .כי אֲ ִּפלו עַ ל הַ נוֹ פֵ ל לְ עַ ְבדות גָמור ֶ
שם
ל־פי־כֵ ן גַם לְ ָ
זֻהֲמַ ת הַ נָחָ ש ְב ִּחינַת עֲמָ לֵ ק ַאף־עַ ִּ
שבוֹ ת לְ בַ ל יִּ ְהיֶה
שב מַ חֲ ָ
מַ ִּגיעִּ ין ַרחֲ מָ נותוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך וְ חוֹ ֵ
שלוֹ ם:
נִּ ְדחֶ ה לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ

שם אוֹ ת כ"ו)
( ָ

פט
שם יִּ ְת ָב ַר ְך לִּ ְבלִּ י לְ י ֵָאש
יך לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ָת ִּמיד ְבהַ ֵ
צָ ִר ְְ
ידע ָת ִּמידִּ ,כי ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ
ֶאת עַ ְצמוֹ ְבשום אֹפֶ ןַ ,רק לֵ ַ
ש ִּיז ְֶכה לְ ִּה ְתחַ זֵק
שם עִּ מוֹ וְ אֶ ְצלוֹ וְ כו' ,עַ ד ֶ
ְכבוֹ דוֹ ַוע ֲַדיִּ ן הַ ֵ

דצק

ְמ ִׁשיבַ ת

פט

נפֶ ש

ש ַדיְ ָקא ְבעֵ ת
שי ִַּגיעַ לְ הֶ ָא ַרת הָ ָרצוֹ ןֶ ,
ִּב ְשעַ ת הָ אֲ ִּכילָ ה עַ ד ֶ
הָ אֲ ִּכילָ ה י ִַּגיעַ עָ לָ יו ָרצוֹ ן וְ ִּה ְשתוֹ ְקקות חָ זָק וְ נִּ ְמ ָרץ ְמאֹד
של רֹב
שם יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ זֶהו הַ הֶ פֶ ְך מַ ָמש מֵ הַ ְנ ִּפילוֹ ת ֶ
לְ הַ ֵ
שרֹב הַ ְנ ִּפילוֹ ת הֵ ם עַ ל־יְ ֵדי הָ אֲ ִּכילָ ה ,הַ יְ נו
הָ עוֹ לָ ם ֶ
ש ֵאינָה
ש ָלהֶ ם ֶ
שנוֹ ְפלִּ ים ְב ַד ְע ָתם ְמאֹד מֵ חֲמַ ת הָ אֲ ִּכילָ ה ֶ
ֶ
שה ָכ ָראוי.
ִּב ְק ֻד ָ
ש ְבו ַַדאי צָ ִּר ְ
יך ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל
ל־פי ֶ
ובֶׁ אֱ מֶׁ ת ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן ָאסור לוֹ לִּ פֹל
לְ ַק ֵדש אֲ ִּכילָ תוֹ ִּב ְשלֵ מותַ ,אף־עַ ִּ
יכין לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ
ְב ַדעְ תוֹ ִּמשום ָדבָ ר ַרק ַא ְד ַר ָבהְ ,צ ִּר ִּ
ש ָאסור לִּ ְהיוֹ ת ָאז
ְבכָ ל ַפעַ ם ו ִּב ְפ ָרט ִּב ְשעַ ת הָ אֲ ִּכילָ ה ֶ
ש ָאסור
ִּאיש עָ צֵ ל ַרק לִּ ְהיוֹ ת ִּאיש חַ יִּ ל ,הַ יְ נו ִּכי לֹא ַדי ֶ
ידע
יכין לֵ ַ
לִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ עַ ל־יְ ֵדי אֲ ִּכילָ תוֹ ַ ,א ְד ַר ָבהְ ,צ ִּר ִּ
שאֲ ִּכילַ ת ִּאיש הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י יְ ָק ָרה ְמאֹד מֵ ַאחַ ר
ולְ הַ אֲ ִּמין ֶ
ש ֵאינוֹ אוֹ כֵ ל ָדבָ ר
ל־פי הַ תוֹ ָרה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ֶ
שאֲ ִּכילָ תוֹ עַ ִּ
ֶ
ל־פי הַ תוֹ ָרה .וְ גַם ְמבָ ֵרךְ
שלוֹ םַ ,רק הַ כֹל עַ ִּ
הָ ָאסור חַ ס וְ ָ
עַ ל ָכל ָדבָ ר ְת ִּח ָלה ָוסוֹ ף ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל
ְמבָ ֵרר ֵברו ִּרים הַ ְר ֵבה ַבאֲ ִּכילָ תוֹ וְ יֵש לוֹ לֶ אֱ כֹל ְב ִּש ְמחָ ה
ידע ִּכי ְמלֹא כָ ל
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לֵ ַ
ו ְב ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל ְבהַ ֵ
ש ִּיז ְֶכה ִּב ְשעַ ת
שם עִּ מוֹ וְ כו' ַכ ַנ"ל .עַ ד ֶ
הָ ָא ֶרץ ְכבוֹ דוֹ וְ הַ ֵ
ש ִּי ְשתוֹ קֵ ק ָאז ַדיְ ָקא
אֲ ִּכילָ תוֹ ַדיְ ָקא לְ הֶ ָא ַרת הָ ָרצוֹ ןֶ ,

ְמ ִׁשיבַ ת

צ

נפֶ ש

הצק

שת
שזֶה עִּ ַקר ְק ֻד ַ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְב ָרצוֹ ן מֻ ְפלָ ג ְמאֹד ֶ
לְ הַ ֵ
אֲ ִּכילַ ת יִּ ְש ָר ֵאלִּ .כי עַ ל־יְ ֵדי זֶה הוא ַת ְכלִּ ית ְשלֵ מות
ש ְבמַ אֲ כָ ל וְ עוֹ לִּ ים עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
של ָכל הַ ִּניצוֹ צוֹ ת ֶ
הַ ֵברור ֶ
שם הָ עֶ לְ יוֹ ן ִּב ְשלֵ מות ַכ ְמב ָֹאר
ש ְר ָ
לְ ָ

ִּב ְפנִּ יםִּ ( :הלְ כוֹ ת חַ ָלה הֲלָ כָ ה
ד' אוֹ ת ג')

צ
־ברו ְך־הוא ְמ ַק ֵפחַ ְשכָ ר ָכל ְב ִּריָה ,וְ כָ ל מַ ה
ֵּאין הַ ָקדוֹ ש ָ
שם
שמַ יִּ ם ִּב ְש ִּביל הַ ֵ
שם ָ
שה ָא ָדם ֵאיזֶה טוֹ ב לְ ֵ
ש ָפעַ ל וְ עָ ָ
ֶ
ְ
יִּ ְת ָב ַרך ָדבָ ר גָדוֹ ל וְ ָדבָ ר ָקטֹן ,לֹא יֹאבַ ד שום ָדבָ ר לֶ עָ ִּתיד
שלוֹ םַ ,כ ָמה ְפעָ ִּמים עַ ל ָכל הַ תוֹ ָרה ִּכי
אֲ ִּפלו ִּאם עָ בַ ר חַ ס וְ ָ
שע הוא
שהוא ָר ָ
ש ִּמי ֶ
ש ְמב ָֹאר ְב ִּס ְפ ֵרי ק ֶֹדשֶ ,
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִּ
ֲשיו הַ טוֹ ִּבים ,יֵש ָבזֶה
מוֹ ִּסיף כֹחַ ַב ְקלִּ ָפה עַ ל־יְ ֵדי מַ ע ָ
ְ
שר לְ בָ אֲ ָרם ָכל ָכך ִּב ְפ ָרט
שר ִּאי ֶא ְפ ָ
ְדבָ ִּרים ְבגוֹ אֲ ֶ
שלֹא
שרוֹ צֶ ה לָ חוס עַ ל עַ ְצמוֹ ֶ ,
ש ָכל ִּמי ֶ
ִּב ְכ ָתבַ ,א ְך הַ ְכלָ ל ֶ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך,
יְ ַא ֵבד ֶאת עוֹ לָ מוֹ לְ ג ְַמ ֵרי ו ִּמ ְתג ְַעגֵעַ לָ שוב לְ הַ ֵ
ל־פי־
ש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה לָ שוב ָכ ָראוי לוֹ ַאף־עַ ִּ
ל־פי ֶ
אֲ זַי ַאף־עַ ִּ
ְ
ש ִּי ְהיֶה
שה יִּ ְהיֶה ֵאיך ֶ
ש ִּב ְק ֻד ָ
ֲשה ֵאיזֶה ָדבָ ר ֶ
ש ַיע ֶ
כֵ ן ָכל מַ ה ֶ
ְבו ַַדאי לֹא יִּ ְהיֶה נֶאֱ בָ ד שום ָדבָ ר ,אֲ ִּפלו ִּאם לֹא יִּ ז ְֶכה
ל־פי
שעַ ִּ
ל־ש ֵכן ֶ
שלוֹ םִּ ,מ ָכ ֶ
לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ֶבאֱ מֶ ת חַ ס וְ ָ
ש ִּי ְהיֶה חָ זָק ְב ַד ְעתוֹ וְ י ְַר ִּגיל עַ ְצמוֹ ְמעַ ט ְמעַ ט ְבתוֹ ךְ
הָ רֹב ְכ ֶ

וצק

ְמ ִׁשיבַ ת

צא

נפֶ ש

שה ,אֲ זַי סוֹ ף ָכל סוֹ ף יִּ ז ְֶכה לָ שוב ִּב ְתשובָ ה
ַד ְרכֵ י הַ ְק ֻד ָ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרךִּ ,כי ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל,
ְשלֵ מָ ה לְ הַ ֵ
ַכ ְמב ָֹאר ְכבָ ר ַכ ָמה ְפעָ ִּמים:

( ִּהלְ כוֹ ת ְתרומוֹ ת ומַ עַ ְשרוֹ ת הֲלָ כָ ה ג'
אוֹ ת ב)

צא
שהָ ָא ָדם הוא ְבמֵ צַ ר גָדוֹ ל וְ הַ ַתאֲ ווֹ ת וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא
ְכ ֶׁ
ש ֵאין לוֹ ֶד ֶר ְך לִּ נְ טוֹ ת י ִָּמין
ִּמ ְתג ְַב ִּרים עָ לָ יו ְמאֹד ,עַ ד ֶ
ו ְשמֹאלִּ ,ב ְב ִּחינַת ָכל רוֹ ְדפֶ יהָ ִּה ִּשיגוהָ ֵבין הַ ְמצָ ִּרים ,עַ ד
שלוֹ ם ,וְ הוא ְבעֹצֶ ם ָד ְחקוֹ
ש ָאפֵ ס ִּת ְקוָה חַ ס וְ ָ
ש ִּנ ְדמֶ ה ֶ
ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ צוֹ עֵ ק עָ לָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמן
ו ְמצָ ֵרי נ ְַפשוֹ פוֹ נֶה לְ הַ ֵ
ש ַמה
ל־פי ֶ
אתי יָהַ ,אף־עַ ִּ
הַ ֵמצַ רִּ ,ב ְב ִּחינַת ִּמן הַ ֵמצַ ר ָק ָר ִּ
שע ֲָרה,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך הוא ַרק ְכחוט הַ ַ
שפוֹ נֶה עַ ְצמוֹ לְ הַ ֵ
ֶ
ְ
ֲשה
שם יִּ ְת ָב ַרך וְ ַנע ֶ
ל־פי־כֵ ן הוא י ָָקר ְבעֵ ינֵי הַ ֵ
ַאף־עַ ִּ
ישא ,הַ יְ נו
יקנָא ַק ִּד ָ
שהֵ ם ְב ִּחינַת ְשעָ רוֹ ת ְד ִּד ְ
ִּמ ֵמצַ ר צֶ מֶ ר ֶ
של
ש ִּכין עָ לָ יו ָכל הַ ְשלֹש־עֶ ְש ֵרה ִּמדוֹ ת ֶ
ש ִּנ ְתעוֹ ְר ִּרין וְ נִּ ְמ ָ
ֶ
שם ֻכלוֹ
ש ָ
ישאֶ ,
יקנָא ַק ִּד ָ
שהֵ ם ְתלֵ יסַ ר ִּתקונֵי ִּד ְ
ַרח ֲִּמים ֶ
ְ
שם נִּ ְתהַ ֵפך הַ כֹל לְ טוֹ בָ ה וזְכות ַכיָדועַ  ,וְ זֶה
ַרח ֲִּמים וְ טוֹ ב וְ ָ
אתי יָה ,מֵ צַ ר
ש ְמב ָֹאר ַב ַכ ָונוֹ תִּ ,מן הַ ֵמצַ ר ָק ָר ִּ
ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
יקנָא וְ כו' ,הַ יְ נו ַכ ַנ"ל .וְ זֶה
אוֹ ִּתיוֹ ת צֶ מֶ רְ ,ב ִּחינַת ִּתקונֵי ִּד ְ
שהָ יָה מַ לְ ִּבין הָ עֲווֹ נוֹ ת
של צֶ מֶ ר ְביוֹ ם ִּכפור ֶ
ְב ִּחינַת חוט ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

צב

נפֶ ש

זצק

שנָהִּ ,ב ְב ִּחינַת ִּאם י ְַא ִּדימו כַ תוֹ לָ ע ַכ ֶצמֶ ר יִּ ְהיו,
של ָכל הַ ָ
ֶ
ְ
שך עַ ל־יְ ֵדי
ִּכי עִּ ַקר ְסלִּ יחַ ת עֲווֹ נוֹ ת ְביוֹ ם ִּכפו ִּרים נִּ ְמ ָ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך מוֹ צֵ א ְביִּ ְש ָר ֵאל אֲ ִּפלו
שהַ ֵ
ְב ִּחינָה זֹאת עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ַבחוֹ ְט ִּאים ַרחֲ מָ נָא לִּ ְצלָ ןַ ,כ ָמה וְ כַ ָמה ְשעָ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת ,הַ יְ נו

ש ְמנ ְַת ִּקין עַ ְצמָ ם ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ִּמן הָ ָרע ֶאל הַ טוֹ ב
מַ ה ֶ
שגַם זֶה י ָָקר ְמאֹד ֶא ְצלוֹ
שע ֲָרה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ֶ
ְכחוט הַ ַ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְמ ִּא ִּירין הַ ְשעָ רוֹ ת הָ עֶ לְ יוֹ נוֹ ת
יִּ ְת ָב ַר ְך ,עַ ד ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה
יקנָא ְב ִּחינַת צֶ מֶ ר ֶ
הַ ְקדוֹ שוֹ ת ְב ִּחינַת ִּתקונֵי ִּד ְ
ְמ ִּחילַ ת ָכל הָ עֲווֹ נוֹ ת ַכ ַנ"ל:

אשית הַ גֵז הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת ב')
( ִּהלְ כוֹ ת ֵר ִּ

צב
הנָא ַר ָבא ְמלַ ֵמד ָת ִּמיד זְכות עַ ל יִּ ְש ָר ֵאל ,וְ כָ ל
ִמיכָ ֵּאל ַכ ֲ
שמוֹ ְצ ִּאין ְביִּ ְש ָר ֵאל הוא עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת ְשעָ רוֹ ת
הַ זְכֻ יוֹ ת ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יְ כוֹ לִּ ין לִּ ְמצֹא זְכות אֲ ִּפלו ַבגָרועַ
הַ ַנ"לֶ ,
ש ַב ְגרו ִּעיםִּ ,כי ְבכֻ ָלם נִּ ְמ ְצאו ַכ ָמה ְשעָ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת מַ ה
ֶ
יכין עַ ְצמָ ם ַכ ָמה ְפעָ ִּמים מֵ ַרע לְ טוֹ ב ְכחוט
ש ַמ ְמ ִּש ִּ
ֶ
אשית הַ גֵז ֶאל הַ כֹהֵ ן
שע ֲָרה .וְ עַ ל־יְ ֵדי ִּמ ְצוַת נְ ִּתינַת ֵר ִּ
הַ ַ
שהוא ְב ִּחינַת
ש ְרשוֹ ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְת ַת ֵקן ְב ִּחינַת הַ ֶצמֶ ר ְב ָ
ש ִּכין חֲ סָ ִּדים עַ ל
ְשעָ רוֹ ת עֶ לְ יוֹ נוֹ ת הַ ַנ"ל ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה נִּ ְמ ָ
ש ִּנ ְמצָ א ָבהֶ ם ַכ ַנ"ל:
יִּ ְש ָר ֵאל עַ ל־יְ ֵדי הַ ְשעָ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
שם אוֹ ת ג')
( ָ

חצק ְמ ִׁשיבַ ת

צג

נפֶ ש

צג
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מוֹ ִּכיחַ ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל וְ כָ ל
שהַ ֵ
ָכל הַ תוֹ כָ חוֹ ת ֶ
ְ
ש ְמבַ זֶה אוֹ ָתם לִּ ְפעָ ִּמים ְב ֶד ֶרך ִּבזָיוֹ ן ,הַ כֹל
הַ ִּבזְיוֹ נוֹ ת ֶ
לְ טוֹ בָ ה ְגדוֹ לָ הְ ,כ ֵדי לְ לַ ֵמד עֲלֵ יהֶ ם זְכות וָחֶ סֶ ד ְכ ֵדי
ש ִּי ְש ָר ֵאל ְמ ַקלְ ְקלִּ ין
שיָשובו ֵאלָ יו ֶבאֱ מֶ תִּ .כי לִּ ְפעָ ִּמים ְכ ֶ
ֶ
ש ִּכ ְמעַ ט ֵאין נִּ ָכר ְמעַ ט הַ טוֹ ב
ֲשיהֶ ם ְמאֹד ְמאֹד עַ ד ֶ
מַ ע ֵ
ש ִּעים וְ הַ ִּקלְ קולִּ ים ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
ש ָבהֶ ם מֵ עֹצֶ ם ִּרבוי הַ ְפ ָ
ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך לְ לַ ֵמד עֲלֵ יהֶ ם זְכות עַ ל־יְ ֵדי ְמעַ ט
וְ ִּאם יִּ ְרצֶ ה הַ ֵ
שלוֹ ם ,וְ יִּ ְמ ְצאו
ש ָבהֶ ם יִּ ְתעוֹ ְררו הַ ְמ ַק ְט ְרגִּ ים ,חַ ס וְ ָ
הַ טוֹ ב ֶ
ְ
שם
שלוֹ ם ,אֲ בָ ל הַ ֵ
ְכ ֶנגֶד זֶה אֲ לָ ִּפים ְפעָ ִּמים לְ הֵ פֶ ך חַ ס וְ ָ

יִּ ְת ָב ַר ְך חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוא וְ ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן הוא רוֹ צֶ ה ְבעַ מוֹ

וְ חָ פֵ ץ לְ הַ טוֹ ת ִּע ָמהֶ ם ְכלַ ֵפי חֶ סֶ דָ ,אז ְבטובוֹ וְ חָ ְכמָ תוֹ
הַ ִּנ ְפלָ ָאה הוא ְבעַ ְצמוֹ ְמבַ זֶה ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל ְב ַת ְכלִּ ית הַ ִּבזָיוֹ ן,
שלוֹ םְ ,כמוֹ ָכל
ש ְכבָ ר הֵ ם ֶא ְצלוֹ חַ ס וְ ָ
שאוֹ מֵ ר עֲלֵ יהֶ ם ֶ
עַ ד ֶ
שם
שהַ ֵ
ש ְכבָ ר ִּקלְ ְקלו ָכל ָכ ְך .וְ ֵתכֶ ף ֶ
הָ אֻ מוֹ ת מֵ ַאחַ ר ֶ
שהֵ ם ְכמוֹ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְמהַ ֵפ ְך הַ ָדבָ ר וְ אוֹ מֵ ר עַ ל יִּ ְש ָר ֵאל ֶ
הָ אֻ מוֹ ת מַ ָמש ,אֲ זַי ֵתכֶ ף נִּ ְתג ֶַלה וְ נִּ ְת ָר ֶאה עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ש ָבהֶ ם.
ַדיְ ָקא אֲ ִּמ ַתת הַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

צג

נפֶ ש

טצק

ש ָבהֶ ם ְכלָ ל עַ ד
ֱשב הַ טוֹ ב ֶ
ִכי ְבו ַַדאי ַב ְת ִּח ָלה לֹא הָ יָה ֶנח ָ
שת
ש ִּכ ְמעַ ט לֹא הָ יָה נִּ ְר ֶאה ְכלָ לִּ ,כי ְבו ַַדאי לְ ִּפי ְק ֻד ַ
ֶ
שם אֲ זַי אֲ ִּפלו ִּאם ֵאין פוֹ גְ ִּמין ָכל יָמָ יו ַרק
ש ְר ָ
יִּ ְש ָר ֵאל ְב ָ
שע ֲָרה ַאחַ ת הוא גַם ֵכן ְפגַם גָדוֹ ל וְ נוֹ ָרא ְמאֹדִּ ,כי
ְכחוט הַ ַ
יִּ ְש ָר ֵאל הֵ ם ְרחוֹ ִּקים לְ ג ְַמ ֵרי מֵ עָ ווֹ ן ו ִּמ ָכל ִּמינֵי ְפג ִָּמיםִּ ,מ ָכל
שע ֲָרה,
שפוֹ גְ ִּמים חַ ס וְ ָשלוֹ ם ,יוֹ ֵתר ִּמחוט הַ ַ
ש ֵכן ְכ ֶ
ֶ
שהַ ְפג ִָּמים וְ הַ חֲטָ ִּאים ְמ ֻר ִּבים ְמאֹד ַרחֲמָ נָא
ל־ש ֵכן ְכ ֶ
ִּמ ָכ ֶ
ש ְמעַ ט הַ טוֹ ב ֵאינוֹ נִּ ָכר ְכלָ לִּ ,ב ְפ ָרט ִּכי גַם ְמעַ ט
לִּ ְצלָ ן ,עַ ד ֶ
ש ִּי ְרצֶ ה
הַ טוֹ ב עַ ְצמוֹ ְמע ָֹרב ִּב ְפסֹלֶ ת הַ ְר ֵבהָ ,אז ְבו ַַדאי ְכ ֶ
הַ ֵ
ש ָלהֶ ם לְ ִּפי
שם יִּ ְת ָב ַר ְך לְ ִּה ְס ַת ֵכל עַ ל עֹצֶ ם ִּרבוי הַ ְפג ִָּמים ֶ
ש ָראוי לָ הֶ ם לִּ ְהיוֹ ת ָאז ְב ַו ַדאי
שת יִּ ְש ָר ֵאל ְכ ִּפי מַ ה ֶ
ְק ֻד ַ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ַרב
שלוֹ ם .אֲ בָ ל הַ ֵ
ִּכ ְמעַ ט ָאפֵ ס ִּת ְק ָוה חַ ס וְ ָ
חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת וְ חָ פֵ ץ ְב ִּקיום הָ עוֹ לָ ם וְ ַרק הוא י ַָדע יִּ ְצ ֵרנו
ל־כן ְב ַרחֲמָ יו
וְ הֵ יכָ ן הָ ָא ָדם ָכבוש ְבזֶה הָ עוֹ לָ ם וְ כו' ,עַ ֵ
הָ עֲצו ִּמים הוא ְבעַ ְצמוֹ ְמהַ ֵפ ְך הַ ָדבָ ר לְ טוֹ בַ ת יִּ ְש ָר ֵאל
הלֹא
ומַ ְת ִּחיל לְ הַ ְשווֹ ת אוֹ ָתם לְ כָ ל הָ אֻ מוֹ תִּ ,ב ְב ִּחינַת ֲ
ש ְמ ַד ֶמה ומַ ְשוֶה
ִּכ ְבנֵי כו ִּש ִּיים ַא ֶתם לִּ י וְ כו' ,וְ ֵתכֶ ף ְכ ֶ
ֹאמרו ְבפֶ ה
אוֹ ָתם לִּ ְש ָאר הָ אֻ מוֹ תְ ,בו ַַדאי הַ כֹל יוֹ דו וְ י ְ
שע ֲַדיִּ ן יֵש ִּחלוק ַרב וְ נִּ ְפלָ א ִּכ ְרחוֹ ק ִּמז ְָרח ִּמ ַמע ֲָרב
מָ לֵ אֶ ,
ש ְביִּ ְש ָר ֵאל לְ בֵ ין הָ עַ כו"םִּ ,כי ְכ ֶנגֶד הָ עַ כו"ם
ֵבין הַ גָרועַ ֶ

ר

ְמ ִׁשיבַ ת

צג

נפֶ ש

נִּ ְמצָ א ָת ִּמיד ְביִּ ְש ָר ֵאל ַכ ָמה ְשעָ רוֹ ת ונְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת
לַ אֲ לָ ִּפים וְ לִּ ְרבָ בוֹ תִּ ,כי אֲ ִּפלו פוֹ ְשעֵ י יִּ ְש ָר ֵאל ְמלֵ ִּאים
ִּמ ְצווֹ ת ְכ ִּרמוֹ ן ְכמַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה.
ש ְמ ַד ֶמה יִּ ְש ָר ֵאל לָ עַ כו"ם וְ לִּ ְבנֵי
ש ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי ֶ
נִ ְמצָ א ֶ
כו ִּש ִּיים עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא נִּ ְתג ֶַלה ומֵ ִּאיר לְ עֵ ין כֹל הַ זְכות
ש ָבהֶ םִּ ,כי ְכ ֶנגֶד הָ עַ כו"ם ְבו ַַדאי עַ ְמ ָך יִּ ְש ָר ֵאל ֻכ ָלם
וְ הַ טוֹ ב ֶ
יחין טַ ִּלית ו ְת ִּפ ִּלין ְבכָ ל יוֹ ם ו ִּמ ְתעַ ִּנין
יקיםִּ ,כי ֻכ ָלנו מַ ִּנ ִּ
צַ ִּד ִּ
הלֹא
ש ָאמַ ר הַ נ ִָּביאֲ ,
ל־כן ַאחַ ר ֶ
ְביוֹ ם ִּכפו ִּרים וְ כו' .וְ עַ ֵ
ִּכ ְבנֵי כו ִּש ִּיים וְ כו' ,חוֹ זֵר ו ְמסַ יֵם תוֹ ְך ְכ ֵדי ִּדבור לְ טוֹ בָ ה,
שםֶ ,אפֶ ס ִּכי לֹא הַ ְשמֵ ד ַא ְש ִּמיד וְ כו' ַביוֹ ם
שנֶאֱ מַ ר ָ
ְכמוֹ ֶ
הַ הוא ָא ִּקים ֶאת סֻ ַכת ָדוִּ ד הַ נוֹ פָ לֶ ת וְ כו'ִּ ,כי ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי
שלוֹ ם,
ש ְמהַ ֵפ ְך הַ ָדבָ ר ו ְמ ַד ֶמה יִּ ְש ָר ֵאל לְ עַ כו"ם חַ ס וְ ָ
ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא נִּ ְתג ֶַלה וְ נִּ ְת ָר ֶאה ַכ ָמה וְ כַ ָמה נְ קֻ דוֹ ת
שיֵש ָבהֶ ם ְכ ֶנגֶד הָ עַ כו"ם וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יָבוֹ א מָ ִּשיחַ
טוֹ בוֹ ת ֶ
וְ י ִָּקים ֶאת סֻ ַכת ָדוִּ ד הַ נוֹ פָ לֶ תִּ ,כי מָ ִּשיחַ הוא ִּמ ְב ִּחינַת
עַ ִּתיקְ ,ב ִּחינַת וְ עַ ד עַ ִּתיק יוֹ ִּמין ְמטָ א וְ הוא יוֹ ֵדעַ לְ לַ ֵמד
ש ְביִּ ְש ָר ֵאל
זְכות עַ ל יִּ ְש ָר ֵאל ,לִּ ְמצֹא ָכל הַ ְשעָ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
של ְב ִּחינַת עַ ִּתיק ,וְ זֶה גַם ֵכן
שזֶה ְב ִּחינַת הַ חֶ סֶ ד הָ ַרב ֶ
ֶ
ְב ִּחינַת ְק ָרא ְשמוֹ לֹא עַ ִּמי ִּכי ַא ֶתם לֹא עַ ִּמי וְ כו' ,וְ ֵתכֶ ף
שר י ֵָאמֵ ר לָ הֶ ם לֹא עַ ִּמי ַא ֶתם
חוֹ זֵר וְ אוֹ מֵ ר וְ הָ יָה ִּב ְמקוֹ ם אֲ ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

צד צה

נפֶ ש

אר

י ֵָאמֵ ר לָ הֶ ם ְבנֵי ֵאל חָ י ,הַ יְ נו ַכ ַנ"לִּ ,כי ַדיְ ָקא עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
של יִּ ְש ָר ֵאל ְכ ֶנגֶד הָ עַ ִּמים:
נִּ ְתג ֶַלה עֹצֶ ם מַ עֲלָ ָתם וְ ִּת ְפ ַא ְר ָתם ֶ
שם אוֹ ת ד' ה')
( ָ

צד
שר לוֹ
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
לִ ְפעָ ִמים נוֹ פֵ ל הָ ָא ָדם ְב ַד ְעתוֹ ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ
לְ הַ חֲיוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ְבשום ָדבָ ר ְכ ִּאלו ֵאין בוֹ שום טוֹ ב
ְכלָ ל ,אֲ זַי צָ ִּר ְ
שנִּ י
הפ ְֹך הַ ָדבָ ר ולְ הַ ְת ִּחיל ִּמ ַצד הַ ֵ
יך גַם ֵכן לַ ֲ
ש ְבתוֹ ִּ ,אם ֵכן ְכ ִּפי ַד ְע ִּתי אֲ נִּ י ֻכ ִּלי ַרע
ַכ ַנ"ל וְ לַ חֲ שֹב ְבמַ ֲח ַ
לְ ג ְַמ ֵרי וְ ֵאין ִּבי שום טוֹ ב ְכלָ ל ,וְ ָאז ַדיְ ָקא מַ ְת ִּחיל לְ הַ ְר ִּגיש
ש ִּנ ְמ ְצאו בוֹ ע ֲַדיִּ ןִּ ,כי ְכ ֶנגֶד הַ גָרועַ
ְבעַ ְצמוֹ הַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
וְ הָ ָרע לְ ג ְַמ ֵרי ְבו ַַדאי יִּ ְמצָ א ְבעַ ְצמוֹ גַם ְבעֹצֶ ם ְג ִּריעותוֹ
ַכ ָמה וְ כַ ָמה נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יְ חַ יֶה ֶאת עַ ְצמוֹ .
ַבי ֲחבֵ רוֹ ִּ ,כי צָ ִּר ְ
יך לָ דון ֶאת הַ כֹל לְ כַ ף
וְ כֵ ן הוא גַם ֵכן לְ ג ֵ
שיֵש ַבחֲבֵ רוֹ ְ ,ב ִּחינַת וְ עוֹ ד ְמעַ ט וְ ֵאין
זְכות וְ לִּ ְמצֹא הַ טוֹ ב ֶ
שעַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:
ָר ָ

שלוֹ ם אוֹ ת כ"ו)
שם אוֹ ת ו' ,עַ יֵן ָ
( ָ

צה
ַב ְת ִח ָלה הַ יֵצֶ ר הָ ָרע מַ ֲח ִּטיא ֶאת הָ ָא ָדם עַ ל־יְ ֵדי ִּש ְקרוֹ
ש ָבא
ר־כ ְך ְכ ֶ
ָ
ש ַמ ְטעֶ ה אוֹ תוֹ ְבכַ ָמה ִּמינֵי הַ ְטעָ אוֹ ת ,וְ ַאחַ
ֶ
ש ְכבָ ר
עַ ל ַדעְ תוֹ לָ שוב ,הוא מַ ֲחלִּ יש ַד ְעתוֹ ומַ ְכנִּ יס ְבלִּ בוֹ ֶ ,

בר
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ש ְכבָ ר
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ֶמנו וְ הוא ָרחוֹ ק ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ
נִּ ְס ַת ֵלק הַ ֵ
ְ
שר לוֹ לָ שוב .ובֶ אֱ מֶ ת הוא לְ הֵ פֶ ךִּ ,כי מַ לְ כותוֹ ַבכֹל
ִּאי ֶא ְפ ָ
שר ִּכ ְת ִּרין ִּד ְמסָ אֲ בו ָתא ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן,
שלָ ה אֲ ִּפלו ָבעֶ ֶ
מָ ָ
שנֶאֱ מַ ר :הַ שוֹ כֵ ן ִּא ָתם ְבתוֹ ְך טֻ ְמאוֹ ָתם ,וְ ָד ְרשו
ו ְכמוֹ ֶ
שהֵ ם ְטמֵ ִּאים ְ -ש ִּכינָה
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,אֲ ִּפלו ְכ ֶ
ֹשה ָב ַא ְר ָבעִּ ים
שה מ ֶ
שעָ ָ
ֵבינֵיהֶ ם ,וְ זֶה ִּע ַקר ֶד ֶר ְך הַ ְתשובָ ה ֶ
שהָ ִּע ָקר הוא
יוֹ ם הָ ַאחֲרוֹ נִּ ים מֵ אֱ לול עַ ד יוֹ ם ִּכפו ִּריםֶ ,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ע ֲַדיִּ ן ִּעם ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד אֲ ִּפלו עִּ ם
שהַ ֵ
ידע ֶ
לֵ ַ
ש ַב ְגרו ִּעיםִּ ,ב ְב ִּחינַת וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך .וְ כָ ל זְמַ ן
הַ גָרועַ ֶ
שהָ ָא ָדם חוֹ זֵר זֹאת ְב ַדעְ תוֹ ומַ ְכנִּ יס זֹאת ְבלִּ בוֹ ֶבאֱ מֶ ת
ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת הָ ַאזְהָ ָרה וְ י ַָד ְע ָת הַ יוֹ ם וְ כו'ִּ ,כי ה' הוא
ֶ
שמַ יִּ ם ִּמ ַמעַ ל וְ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִּמ ַתחַ ת ,הַ יְ נו ְב ִּחינַת
הָ אֱ לֹֹ ִֹּקים ַב ָ
שם ַא ָתה וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך ,אֲ זַי ְבוַ ַדאי
שמַ יִּ ם ָ
ִּאם ֶא ַסק ָ
יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה ְגדוֹ לָ הִּ ,כי ָכל יְ מֵ י חַ יָיו לִּ זְכוֹ ת לְ ֶד ֶר ְך

הַ ְתשובָ ה ֶבאֱ מֶ ת ִּכי זֶה עִּ ַקר ֶד ֶר ְך הַ ְתשובָ ה ְבח ֶֹדש אֱ לול,
שזֶה סוֹ ד ַכ ָונַת אֱ לול
שהוא ְב ִּחינַת הַ נוֹ ֵתן ַביָם ֶד ֶר ְך וְ כו'ֶ ,
ֶ
ַכמובָ א ַב ַכ ָונוֹ ת.

שיוֹ צֵ א ִּמזֶה לְ כָ ל ְבנֵי ָא ָדם הַ ְפשו ִּטים
וְ הַ ַכ ָונָה הַ ְפשוטָ ה ֶ
ְ
שאֲ ִּפלו ְבתוֹ ך ְמצולוֹ ת יָם הַ שוֹ ְט ִּפים ְמאֹד עַ ל
ידעֶ ,
הוא לֵ ַ
הָ ָא ָדם ַכהֲמוֹ ן ג ֵַלי הַ יָם מַ ָמשִּ ,ב ְב ִּחינַת :ו ַַת ְשלִּ יכֵ נִּ י ְמצולָ ה
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גר

שם יֵש ֶד ֶר ְך וְ נ ִָּתיב ָת ִּמיד
ל־פי־כֵ ן גַם ָ
ִּבלְ בַ ב י ִַּמיםַ ,אף־עַ ִּ
שם
שמַ יִּ ם ָ
לָ שוב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת ִּאם ֶא ַסק ָ
שזֶה סוֹ ד ַכ ָונַת אֱ לול ְב ִּחינַת
ָא ָתה וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָךֶ ,
ש ָכל ָא ָדם יָכוֹ ל לִּ זְכוֹ ת ֵאלָ יו ָת ִּמיד ְבכָ ל
הַ ֶד ֶר ְך הַ ַנ"לֶ ,
שהוא ִּב ְפ ָרט ֶבאֱ לולִּ ,אם יַאֲ ִּמין ָבזֶה ֶבאֱ מֶ ת
מָ קוֹ ם ֶ
ו ִּב ְפ ִּשיטות:

( ִּהלְ כוֹ ת עֵ דות הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ט')

צו
ידה לִּ י עֵ ִּדים נֶאֱ מָ נִּ ים
וָאעִּ ָ
ָא ְמרוְ ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הָ ,
ֶאת או ִּריָה וְ ֶאת זְכַ ְריָה ,או ִּריָה ִּסימָ ן לִּ זְכַ ְריָהִּ ,כי ְכמוֹ
ַבא עַ ל הַ חֻ ְר ָבןֵ ,כן
ש ִּה ְתנ ֵ
ש ִּנ ְת ַק ְימָ ה נְ בו ַאת או ִּריָה ֶ
ֶ
ַבא עַ ל הַ ְגאֻ ָלה וְ עַ ל ִּבנְ יַן
ש ִּה ְתנ ֵ
ִּת ְת ַקיֵם נְ בו ַאת זְכַ ְריָה ֶ
ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש .וְ זֶה הָ ִּענְ יָן הוא ִּב ְכלָ ל ,ו ִּב ְפ ָרט גַם ֵכן לְ עִּ נְ יַן
שזֶה
ֲשיוֶ ,
של ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל וְ ִּתקון מַ ע ָ
ְגאֻ ַלת הַ נֶפֶ ש ֶ
ְב ִּחינַת ִּבנְ יַן ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש ִּב ְפ ָרטִּ ,כי ְבטֶ בַ ע הָ ָא ָדם
ֲשיו
שעַ ל־יְ ֵדי מַ ע ָ
ש ַמאֲ ִּמין ֶ
לְ הַ אֲ ִּמין ְבהַ ִּקלְ קול ,הַ יְ נו ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת חֻ ְר ָבן
ש ֵאינָם הֲגונִּ ים ִּקלְ קֵ ל ופָ גַם הַ ְר ֵבה ֶ
ֶ
ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש ,אֲ בָ ל עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ֶנחֱלָ ש ַדעְ תוֹ ְמאֹד עַ ד
שר לוֹ לָ שוב
ש ְכבָ ר ָא ְב ָדה ִּת ְק ָותוֹ וְ ִּאי ֶא ְפ ָ
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ֶ
ל־דבָ ר ִּכי
ֲשי ַבעַ ָ
ֲשיו עוֹ ד ,וְ זֶה ַרק מַ ע ֵ
ולְ ַת ֵקן מַ ע ָ
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צז

שלוֹ ם.
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הוא פוֹ גֵם ְבכָ ל ַפעַ ם ְביוֹ ֵתר חַ ס וְ ָ
ש ְיכוֹ לִּ ין לְ ַקלְ קֵ ל
ידע ולְ הַ אֲ ִּמיןִּ ,כי ְכמוֹ ֶ
יכין לֵ ַ
ובֶ אֱ מֶ ת ְצ ִּר ִּ
ֲשיו וְ לָ שוב
יטיב מַ ע ָ
ְכמוֹ ־כֵ ן יְ כוֹ לִּ ין לְ ַת ֵקן גַם ֵכן ולְ הֵ ִּ
ש ָפגַם .וְ ַא ְד ַר ָבא,
ש ִּי ְת ַת ֵקן ָכל מַ ה ֶ
ִּב ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ,עַ ד ֶ
יכין ָאנו לְ ִּה ְתחַ זֵק ְבכָ ל ַפעַ ם
ִּמ ָדה טוֹ בָ ה ְמ ֻר ָבה ו ְצ ִּר ִּ
ְ
ְב ִּב ָטחוֹ ן חָ זָק ְברֹב חֲ סָ ָדיו וְ ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַרך ִּכי סוֹ ף ָכל סוֹ ף
ְבו ַַדאי

נִּ ז ְֶכה

לָ שוב

ֶאל

שם
הַ ֵ

ֶבאֱ מֶ ת

וְ יִּ ָבנֶה

יאים
ש ִּה ְב ִּטיחָ נו עַ ל־יְ ֵדי ַכ ָמה נְ ִּב ִּ
הַ ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדשְ ,כמוֹ ֶ
יקיםַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:
וְ צַ ִּד ִּ

שם אוֹ ת יא)
( ָ

צז
הַ תוֹ ָרה נִּ ְק ֵראת עֵ דות ְב ִּחינַת ְשנֵי לוחוֹ ת הָ עֵ דותְ ,שנֵי
שהֵ ם ְכ ֶנגֶד ְשנֵי הַ ְב ִּחינוֹ ת
יכין ְשנֵי עֵ ִּדים ֶ
ַדיְ ָקא ִּכי ְצ ִּר ִּ
הַ ַנ"ל ְבאוֹ ת צ"ה ,הַ יְ נו ְב ִּחינַת נְ קֻ ָדה הָ עֶ לְ יוֹ נָה ונְ קֻ ָדה
שמַ יִּ ם וָ ָא ֶרץ ,לְ הוֹ ִּדיעַ ִּכי מַ לְ כותוֹ ַבכֹל
הַ ַת ְחתוֹ נָה ְב ִּחינַת ָ
שמַ יִּ ם ִּמ ַמעַ ל וְ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִּמ ָתחַ תְ ,ב ִּחינַת ִּאם
שלָ ה בַ ָ
מָ ָ
שזֶה עִּ ַקר ֶד ֶרךְ
שם ָא ָתה וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל וְ כו'ֶ ,
שמַ יִּ ם ָ
ֶא ַסק ָ
ידה
ש ִּנגְ מָ ר ְביוֹ ם ִּכפו ִּרים ַכ ַנ"ל .וְ זֶה ְב ִּחינַת וָ ָא ִּע ָ
הַ ְתשובָ ה ֶ
שמַ יִּ ם וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ.
ָבם ֶאת הַ ָ
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הר

ל־כן נִּ ְתנו ְשנֵי לוחוֹ ת הָ עֵ דות ְביוֹ ם ִּכפו ִּרים ַדיְ ָקאִּ ,כי
וְ עַ ֵּ
הַ תוֹ ָרה ְב ִּחינַת ְשנֵי לוחוֹ ת הָ עֵ דות הֵ ם עֵ ִּדים נֶאֱ מָ נִּ ים,
ש ַמז ְִּכ ִּירין ו ְמז ְָרזִּין ֶאת הָ ָא ָדם ְבכָ ל ַפעַ ם לְ בַ ל יִּ ְתי ֵָאש
ֶ
חֲמיםִּ ,כי ִּב ְש ִּביל זֶה נִּ ְתנו לוחוֹ ת הָ עֵ דות
עַ ְצמוֹ ִּמן הָ ַר ִּ
שהוא עֵ ת ָרצוֹ ן יוֹ ם ְמ ִּחילָ ה ו ְסלִּ יחָ ה יוֹ ם
ְביוֹ ם ִּכפו ִּרים ֶ
ְ
ש ִּנגְ מָ ר בוֹ הַ ֶד ֶרך לִּ ְתשובָ ה ַכ ַנ"ל ,לְ הָ ִּעיד לְ יִּ ְש ָר ֵאל אֲ ִּמ ַתת
ֶ

שה ,לוחוֹ ת הָ עֵ דות
שהַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
טובוֹ וְ חַ ְסדוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
שכוֹ לֵ ל ְשנֵי הַ ְנקֻ דוֹ ת
נִּ ְתנו ְביוֹ ם ִּכפו ִּרים עַ ל יְ סוֹ ד זֶה ֶ
יכין לְ ִּהזָהֵ ר ְבנ ְַפשוֹ
ש ְבו ַַדאי ְצ ִּר ִּ
ל־פי ֶ
ש ַאף־עַ ִּ
הַ ַנ"ל .הַ יְ נו ֶ
שלֹא לִּ ְפגֹם אֲ ִּפלו ְפגָם ָכל
וְ לִּ ְשמֹר ֶאת הַ תוֹ ָרה ְמאֹד וְ ֶ
שנוֹ טֶ ה
שהואִּ ,כי ִּב ְתנועָ ה קַ ָלה פוֹ גֵם ו ְמ ַקלְ ֵקל ְמאֹד ְכ ֶ
ֶ
ְ
ְ
יטיב
שלוֹ ם ,וְ ַא ְד ַר ָבא ,צָ ִּריך הָ ָא ָדם לְ הֵ ִּ
ִּמ ֶד ֶרך הַ תוֹ ָרה חַ ס וְ ָ
ֲשיו ְבכָ ל ַפעַ ם וְ לַ עֲלוֹ ת ְבכָ ל ַפעַ ם ִּמ ַמ ְד ֵרגָה לְ מַ ְד ֵרגָה
מַ ע ָ
שם ָא ָתה
שמַ יִּ ם ָ
עֶ לְ יוֹ נָה ְביוֹ ֵתרִּ ,ב ְב ִּחינַת ִּאם ֶא ַסק ָ
יכין
ש ְצ ִּר ִּ
ל־פי־כֵ ן ְכמוֹ ֶ
ְב ִּחינַת נְ קֻ ָדה הָ עֶ לְ יוֹ נָהַ .אף־עַ ִּ
ש ִּאם עוֹ ְב ִּרין עַ ל ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה פוֹ גְ ִּמין
לְ הַ אֲ ִּמין ָבזֶהֶ ,
ו ְמ ַקלְ ְקלִּ ין ְמאֹד וְ גוֹ ְר ִּמין חֻ ְר ָבן גָדוֹ ל ְבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת חַ ס
שיֵש ְבכֹחַ
יכין לְ הַ אֲ ִּמין גַם ֵכן לְ הֵ פֶ ְךֶ ,
שלוֹ םְ ,כמוֹ ־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
וְ ָ
שם ִּעמוֹ וְ ֶא ְצלוֹ
ש ָפגַםִּ ,כי ע ֲַדיִּ ן הַ ֵ
הָ ָא ָדם לְ ַת ֵקן ָכל מַ ה ֶ
ִּב ְב ִּחינַת וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָךְ ,ב ִּחינַת נְ קֻ ָדה הַ ַת ְחתוֹ נָהִּ ,כי

ור
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יְ ִּמינוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ְפשוטָ ה ָת ִּמיד לְ עָ ז ְֵרנו לָ שוב ולְ ָק ְרבֵ נו ֵאלָ יו
ש ִּנגְ מָ ר ְביוֹ ם ִּכפו ִּרים,
יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ל־יְ ֵדי הַ ֶד ֶר ְך הַ ְתשובָ ה ֶ
שזֶה ִּע ַקר ֶד ֶר ְך
שהוא ְבעַ ְצמוֹ כוֹ לֵ ל ְשנֵי הַ ְנקֻ דוֹ ת הַ ַנ"לֶ ,
ֶ

יכין לָ ִּשים לִּ ֵבנו לָ זֶה ולְ הַ אֲ ִּמין ָבזֶה
הַ ְתשובָ הַ ,רק ָאנו ְצ ִּר ִּ
ְבכָ ל עֵ ת ,וְ זֶה ְב ִּחינַת עֵ דות ה' נֶאֱ מָ נָה מַ ְח ִּכימַ ת ֶפ ִּתי.
שה ִּהיא רוֹ צָ ה לְ הַ ְח ִּכים אֲ ִּפלו ֶאת
ִכי ֶבאֱ מֶ ת הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
ש ְכבָ ר נִּ ְת ַפ ָתה ַאחַ ר יִּ ְצרוֹ
הַ ֶפ ִּתי ,הַ יְ נו אֲ ִּפלו ֶאת ִּמי ֶ
ש ִּנ ְתעָ הַ ,אף־עַ ִּ
וְ נִּ ְתעָ ה לְ מָ קוֹ ם ֶ
ל־פי־כֵ ן הַ תוֹ ָרה מַ ְכ ֶרזֶת
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ִּאם יָשוב ִּמיָד ,יְ ַק ֵבל הַ ֵ
ידה לְ פָ נָיו ֶ
ו ְמעִּ ָ
יק ְרבוֹ ֵאלָ יו ְב ַאהֲבָ ה ְגדוֹ לָ ה ,וְ הַ תוֹ ָרה
ְתשובָ תוֹ ְב ָרצוֹ ן וִּ ָ
ְ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יָכוֹ ל
ידה לְ פָ נָיו הַ ֶד ֶרך לִּ ְתשובָ ה ֶ
ְבעַ ְצמָ ה ְמעִּ ָ
שה לוֹ
ש ָק ֶ
גַם הַ ֶפ ִּתי לְ ִּה ְתחַ ֵכםַ ,רק הַ ְמנִּ יעָ ה הוא מֵ חֲמַ ת ֶ
שיָכוֹ ל לְ ַת ֵקן ע ֲַדיִּ ן ,וְ עַ ל זֶה קוֹ ֵרא הַ ָכתוב
לְ הַ אֲ ִּמין ְבעַ ְצמוֹ ֶ
ומַ ְכ ִּריזִּ ,כי עֵ דות ה' נֶאֱ מָ נָהִּ ,כי ְבו ַַדאי ִּהיא נֶאֱ מָ נָה ְמאֹד
שמַ יִּ ם
שלָ ה ַב ָ
ש ַמלְ כותוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ַבכֹל מָ ָ
ידה ֶ
ש ְמ ִּע ָ
ְבעֵ דו ָתה ֶ
ִּמ ַמעַ ל וְ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִּמ ָתחַ ת ַכ ַנ"ל ,וְ ִּאם ַא ָתה מַ אֲ ִּמין
ש ֵכן אֵ ְ
יך
שלוֹ םִּ ,מ ָכל ֶ
לְ עֵ דו ָתה עַ ל הַ ְפגָם וְ הַ ִּקלְ קול חַ ס וְ ָ
ַא ָתה צָ ִּר ְ
יך לְ הַ אֲ ִּמין לְ עֵ דו ָתה עַ ל כֹחַ הַ ִּתקוןִּ ,כי ְבו ַַדאי

ִּמ ָדה טוֹ בָ ה ְמ ֻר ָבה ַכ ַנ"ל .וְ זֶה גַם ֵכן ְב ִּחינַת עֵ דוֹ ֶת ָ
יך נֶאֶ ְמנו
ש ְכבָ ר ָא ְרכו
ל־פי ֶ
ְמאֹד וְ כו' ה' לְ א ֶֹר ְך י ִָּמים ,הַ יְ נו ַאף־עַ ִּ
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צח

זר

שהוא ְשלֵמות
ש ָאנו ְמצַ ִּפים לְ ִּבנְ יַן ֵבית־הַ ִּמ ְק ָדש ֶ
הַ י ִָּמים ֶ
הַ ְתשובָ ה

וְ הַ ִּתקון

ַוע ֲַדיִּ ן

לֹא

שעְ נו
נוֹ ָ

ִּב ְשלֵ מות,

יכין ע ֲַדיִּ ן לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד ְב ִּת ְק ָו ֵתנוִּ ,כי
ל־פי־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
ַאף־עַ ִּ
ְבו ַַדאי עֵ דות ה' נ ֶֶא ְמנו ְמאֹד ַכ ַנ"ל:

שם אוֹ ת ט' ,י' ,י"א ,י"ב ,י"ד)
( ָ

צח
יסין
ש ַמ ְכנִּ ִּ
ש ֶקר ֶ
הַ יֵּצֶׁ ר הָ ָרע וְ חֵ ילוֹ ָתיו הֵ ם ְב ִּחינַת עֵ ֵדי ֶ
ְבלֵ ב הָ ָא ָדם הַ הֶ פֶ ְך ִּמ ָכל הַ ַנ"לִּ ,כי הוא הַ ֵמ ִּסית הוא
הַ ַמ ִּדיחַ הוא הַ ַמ ְס ִּטיןִּ ,כי ַב ְת ִּח ָלה מֵ ִּסית לְ הָ ָא ָדם ו ְמ ִּביאוֹ
ר־כ ְך הוא מַ ְס ִּטין ו ְמ ַק ְט ֵרג עָ לָ יו
ָ
ש ְמ ִּביאוֹ וְ ַאחַ
לְ מַ ה ֶ
שהוא מַ ְס ִּטין ו ְמ ַק ְט ֵרג לְ מַ עְ לָ ה
לְ מַ ְעלָ ה ולְ מַ ָטה ,ו ְכמוֹ ֶ
שלוֹ םְ ,כמוֹ ־כֵ ן הוא
לְ הַ ְר ִּחיק ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל חַ ס וְ ָ
חלִּ יש ַדעְ תוֹ ְכ ִּאלו
מַ ְס ִּטין ְביוֹ ֵתר ְבלֵ ב הָ ָא ָדם ְבעַ ְצמוֹ ומַ ֲ
שלוֹ ם .וְ עַ ל זֶה צוֹ עֵ ק הַ ָכתובִּ ,כי
ְכבָ ר ָאפֵ ס ִּת ְק ָוה חַ ס וְ ָ
שרוֹ ִּצים לְ הָ עִּ יד
שהֵ ם הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָראֶ ,
ש ֶקר ֶ
ָקמו ִּבי עֵ ֵדי ֶ
ְ
שלוֹ ם,
ְבלֵ ב הָ ָא ָדם הֶ פֶ ך ִּמן הָ אֱ מֶ ת ולְ הַ ְר ִּחיקוֹ ְביוֹ ֵתר חַ ס וְ ָ
שהֵ ם ִּמילָ ה
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְת ֵרין סַ ה ֲִּדין ֶ
ל־כן נ ַָתן לָ נו הַ ֵ
וְ עַ ֵ

שיֵש לְ הָ ָא ָדם ְשנֵי
ש ָבתִּ ,כי ָכל זְמַ ן ֶ
ו ְת ִּפ ִּלין אוֹ ִּמילָ ה וְ ַ
יחין לוֹ ְבכָ ל עֵ ת,
עֵ ִּדים נֶאֱ מָ נִּ ים הַ ַנ"ל הֵ ם ְמ ִּע ִּידין ומַ ְב ִּט ִּ
ש ָאנו זוֹ ִּכין ע ֲַדיִּ ן לִּ ְשנֵי עֵ ִּדים
חֲביבו ֵתה ג ַָבן מֵ ַאחַ ר ֶ
שע ֲַדיִּ ן ִּ
ֶ

חר
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ְקדוֹ ִּשים ָכ ֵאלו ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יֵש לָ נו כֹחַ לְ בַ ֵטל ולְ הַ ְכנִּ יעַ
ש ָכלול
ש ֶקר הַ ַנ"ל עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת הַ ֶד ֶר ְך לִּ ְתשובָ ה ֶ
הָ עֵ ֵדי ֶ
גַם ֵכן ִּמ ְב ִּחינַת ְשנֵי עֵ ִּדים נֶאֱ מָ נִּ ים ְב ִּחינַת לוחוֹ ת הָ עֵ דות:
שם אוֹ ת י"ד)
( ָ

צט
יך ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל לְ ִּהזָהֵ ר ְמאֹד לִּ ְבלִּ י לְ י ֵָאש ֶאת
צָ ִר ְְ
עַ ְצמוֹ ְבכָ ל הַ י ִָּמים הָ ָרעִּ ים וְ ִּע ִּתים לְ ָרעָ ה הָ עוֹ ְב ִּרים עָ לָ יו,
שהֵ ם
ש ִּמ ְתג ְַב ִּרין עָ לָ יו הַ יְ מֵ י ָרע ֶ
ַרק ַא ְד ַר ָבאָ ,כל מַ ה ֶ
הַ ִּמדוֹ ת ָרעוֹ ת וְ כַ יוֹ צֵ א יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ,הוא צָ ִּר ְ
ַבר
יך לְ ִּה ְתג ֵ
ש ִּי ְמצָ א גַם ָבהֶ ם
ְביוֹ ֵתר לְ חַ ֵפש ולְ בַ ֵקש גַם ָבהֶ ם ,עַ ד ֶ
שםִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת
אוֹ ִּתיוֹ ת הַ תוֹ ָרה וְ ִּחיות אֱ לֹקות הַ ְמל ָֻבש ָ
ֵאין שום מָ קוֹ ם נָמו ְך וְ יָרוד ָבעוֹ לָ ם וְ לֹא שום יוֹ ם וְ עֵ ת וזְמַ ן
שם ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה וְ ִּחיות אֱ לֹקות ְבהֶ עְ לֵם
ש ֵאין ָ
ָבעוֹ לָ ם ֶ
ש ְמחַ יֶה אוֹ תוֹ הַ ָמקוֹ ם וְ הַ זְמַ ן .וְ לִּ ְפעָ ִּמים מַ ִּפיל
ו ְב ִּצ ְמצוםֶ ,
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ֶאת הָ ָא ָדם לִּ ְמקוֹ מוֹ ת ָכ ֵאלו ִּב ְמכֻ ָון ִּב ְש ִּביל
הַ ֵ
שם לְ חַ ֵפש ולְ בַ ֵקש ָכ ָראוי ֶאת הַ טוֹ ב
ַבר ָ
נִּ ָסיוֹ ןִּ ,אם יִּ ְתג ֵ
שלוֹ
ידה ֶ
הַ ְמל ָֻבש ְבתוֹ ְך מָ קוֹ ם וזְמַ ן ַרע ָכזֶה ,וְ ָאז ְת ִּהי הַ יְ ִּר ָ
ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:

( ִּהלְ כוֹ ת הַ לְ ו ָָאה הֲלָ ' ה' אוֹ ת ה' ו')
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טר

ק
שתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך וְ הוא נָע וָ נָד
שהָ ָא ָדם ָרחוֹ ק ִּמ ְק ֻד ָ
ְבעֵּ ת ֶ
שתוֹ ִּמ ְד ִּחי ֶאל ֶד ִּחי ַרחֲמָ נָא
ו ְמטֻ לְ טָ ל וְ דוֹ ִּחין אוֹ תוֹ ִּמ ְק ֻד ָ
ל־פי־כֵ ן ִּאם הוא חָ זָק וְ ַא ִּמיץ לְ בַ ֵקש וְ לִּ ְדרֹש
לִּ ְצלָ ןַ ,אף־עַ ִּ
ולְ חַ ֵפש וְ לַ חֲ תֹר ְבכָ ל עֵ ת ולְ ִּה ְתגַעְ גֵעַ וְ לִּ ְכסֹף ולְ בַ ֵקש ֶאת
ש ַאהֲבָ ה נ ְַפשוֹ  ,הַ יְ נו לִּ זְכוֹ ת לִּ ְמצֹא אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ,אֲ זַי
ֶ
שנִּ ים הַ ְר ֵבה וְ ֵאינוֹ
שע ֲַדיִּ ן עוֹ ְב ִּרים עָ לָ יו י ִָּמים וְ ָ
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן י ֵַדע
זוֹ כֶ ה לְ מָ ְצאוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ולְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יוַ ,אף־עַ ִּ
שה וְ ִּחפוש
וְ יַאֲ ִּמין ִּכי ְבכָ ל עֵ ת ָועֵ ת עַ ל־יְ ֵדי ָכל ַב ָק ָ
ישה ֶ
ישה ו ְד ִּר ָ
וְ עַ ל־יְ ֵדי ָכל ְד ִּר ָ
שדוֹ ֵרש ו ְמבַ ֵקש ו ְמחַ ֵפש
ְ
שתוֹ יִּ ְת ָב ַרך ,וְ עַ ל־יְ ֵדי ָכל הַ ָבטָ ה וְ גַעְ גועַ
לִּ ְמצֹא ְכבוֹ ד ְק ֻד ָ
ש ַמ ִּביט וְ תוֹ לֶ ה עֵ ינָיו לְ ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך וְ עַ ל־יְ ֵדי ָכל ְתנועָ ה
ֶ
שה ,עַ ל־יְ ֵדי ָכל זֶה זוֹ כֶ ה ְבכָ ל
שפוֹ נֶה ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ו ְתנועָ ה ֶ
ל־פי
ֹשתַ ,אף־עַ ִּ
ש ֵבר חוֹ מוֹ ת ַב ְרזֶל וְ ַדלְ תוֹ ת נְ ח ֶ
ַפעַ ם לְ ַ
ר־כ ְך ִּמ ְתג ְַב ִּרין עָ לָ יו ְבכָ ל ַפעַ ם ַרחֲ מָ נָא לִּ ְצלָ ן,
ָ
ש ַאחַ
ֶ
שלוֹ ם ,וְ ֵאין שום
ל־פי־כֵ ן ֵאין יְ גִּ יעוֹ לָ ִּריק חַ ס וְ ָ
וְ ַאף־עַ ִּ
שלוֹ ם ,וְ ִּאם הוא חָ זָק
שה נֶאֱ בֶ ֶדת חַ ס וְ ָ
שפוֹ נָה לַ ְק ֻד ָ
ְתנועָ ה ֶ
וְ ַא ִּמיץ לְ בַ ֵקש ולְ חַ ֵפש יוֹ ֵתר ַאף ִּאם ַי ֲעבֹר עָ לָ יו מָ ה ְב ַו ַדאי
סוֹ ף ָכל סוֹ ף יִּ ז ְֶכה לִּ ְמצֹא אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך.

יר
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יכין לַ ֲעבֹר עַ ל הָ ָא ָדם עִּ ָדן וְ עִּ ָדנִּ ין הַ ְר ֵבה וְ כַ ָמה
ו ְבו ַַדאי ְצ ִּר ִּ
בר
יכין לַ ֲע ֹ
י ִָּמים ונְ הָ רוֹ ת ו ְתהוֹ מוֹ ת ומֵ ימוֹ ת ְמחֻ ָל ִּפין ְצ ִּר ִּ
עָ לָ יו ,ו ְבכַ ָמה ִּמ ְד ָב ִּריוֹ ת הַ ְמלֵ ִּאים נְ חָ ִּשים וְ עַ ְק ַר ִּבים
ְגדוֹ לִּ ים וְ נוֹ ָר ִּאים צָ ִּר ְ
שר זוֹ כֶ ה לְ ִּה ָכנֵס
יך לַ ֲעבֹר ָבהֶ ם ,עַ ד אֲ ֶ
שר לְ בָ ֵאר ְכלָ ל
שה ֶבאֱ מֶ ת ,וְ זֶה הַ ָדבָ ר ִּאי ֶא ְפ ָ
שע ֲֵרי הַ ְק ֻד ָ
לְ ַ
ְ
ש ְכבָ ר זָכַ ְרנו
ל־פי ֶ
עַ ד הֵ יכָ ן הָ ָא ָדם צָ ִּריך לְ ִּה ְתחַ זֵקַ ,אף־עַ ִּ
יכין
ל־פי־כֵ ן ע ֲַדיִּ ן ְצ ִּר ִּ
שם ַאף־עַ ִּ
ָבזֶה הַ ְר ֵבה ְבעֶ ז ְַרת הַ ֵ
שעָ לָ יו ֵאין ָאנו ְמכַ ְונִּ ים
לְ מ ָֹדעִּ י ִּכי לְ כָ ל ֶאחָ ד נִּ ְדמֶ ה ֶ
ִּב ְדבָ ֵרינוִּ ,כי הוא יֵש לוֹ ְמנִּ יעוֹ ת ָכ ֵאלֶ ה וְ נִּ ְת ָפס ְב ַתאֲ ווֹ ָתיו
שר עוֹ ד
ש ְל ִּאיש ְכמוֹ תוֹ ִּאי ֶא ְפ ָ
ו ִּב ְמצו ָדתוֹ ָכל ָכ ְך עַ ד ֶ

שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ְכבָ ר נִּ לְ ַכד י ִָּמים וְ ָשנִּ ים
לָ שוב ֶבאֱ מֶ ת לְ הַ ֵ
ֹשךְ,
שר לֹא יַאֲ ִּמין שוב ִּמ ִּני ח ֶ
שנִּ לְ ַכד עַ ד אֲ ֶ
הַ ְר ֵבה ְבמַ ה ֶ
ָכ ְך נִּ ְדמֶ ה לְ כָ ל ֶאחָ ד.

וְְ ַר ֵּבנוְ ,זֵכֶ ר צַ ִּדיק לִּ ְב ָרכָ ה ,הָ יָה קוֹ ֵרא ַתגָר עַ ל זֶה ְמאֹד
וְ ָאמַ ר ְבזֶה הַ ָלשוֹ ן :אֲ הָ ה! לְ בַ ל ִּת ְתיָאֲ שו עַ ְצ ְמכֶ ם" ,ו ִּבלְ שוֹ ן
ַא ְש ְכנַזִּ " :גיוַואלְ ד זַייט ַאיְ ְ
ש ְך ְמאֹד
יך נִּ יט ְמי ֵָאש" ומָ ַ
ֵתיבַ ת ִּגיוַואלְ דִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת הַ כֹל יְ כוֹ לִּ ין לִּ זְכוֹ ת לְ ִּה ְת ָק ֵרב
ש ְיחַ ְפשו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ִּפלו עַ ל־יְ ֵדי עֵ צָ ה זוֹ לְ בַ דְ ,דהַ יְ נו ֶ
לְ הַ ֵ

וִּ יבַ ְקשו וְ יִּ ְצטַ עֲרו וְ יִּ ְתגַעְ ְגעו לָ שוב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ סוֹ ף ָכל
ש ֵאין
שם יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ,וְ ָאז יִּ ְראו ֶ
סוֹ ף יִּ ְת ָק ְרבו לְ הַ ֵ
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איר

שלוֹ ם .וְ עַ ל־יְ ֵדי ָכל
שה נֶאֱ בֶ ֶדת חַ ס וְ ָ
שום ְתנועָ ה ִּד ְק ֻד ָ
ְ
שהוא ְמבַ ֵקש ֶאת ְכבוֹ דוֹ יִּ ְת ָב ַרך זוֹ כֶ ה
שה ֶ
ְתנועָ ה ובַ ָק ָ
שר יִּ ז ְֶכה לַ עֲלוֹ ת ְב ַת ְכלִּ ית
לַ עֲשוֹ ת ֵאיזֶה ִּתקון ,עַ ד אֲ ֶ
הָ עֲלִּ יָה:

( ִּהלְ כוֹ ת ְג ִּביַת חוֹ ב מֵ הַ יְ תוֹ ִּמים הֲלָ כָ ה ג' אוֹ ת י"ז)

קא
יכין
ש ָאסור לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ לְ עוֹ לָ ם ו ְצ ִּר ִּ
עִ נְ יַן מַ ה ֶ
שה
חז ִָּקים ִּד ְק ֻד ָ
לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד ִּב ְרצוֹ נוֹ ת וְ ִּכסו ִּפין ֲ
ש ְיכוֹ לִּ ין
שהָ ָרצוֹ ן ְבעַ ְצמוֹ הוא גַם ֵכן טוֹ ב וְ ֶ
ולְ הַ אֲ ִּמיןֶ ,
שהַ ִּה ְת ַרחֲקות
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לִּ זְכוֹ ת לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ,עַ ד ֶ
ידה יִּ ְהיֶה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה:
יִּ ְהיֶה ַת ְכלִּ ית הַ ִּה ְת ָק ְרבות וְ הַ ְי ִּר ָ
(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ֶדשָ ,רצוֹ ן אוֹ ת כ"ז ,כ"ח ,כ"ט)

קב
עִ נְ יַן ֵא ְ
חנונִּ ים
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמאֹד לְ הַ ְרבוֹ ת ְב ַת ֲ
ש ְצ ִּר ִּ
יך ֶ
שזֶה ְכמוֹ
ש ִּנ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ו ְצעָ קוֹ ת וְ ִּה ְתבוֹ ְדדות ַאף־עַ ל־ ִּפי ֶ
שהוא עוֹ סֵ ק ָבזֶה וְ ֵאינוֹ
ֶ

רוֹ ֶאה שום ְפע ָֻלה ְכלָ ל,

ל־פי־כֵ ן עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים הוא ִּב ְב ִּחינַת ְמחָ ָאה ֶנגֶד
ַאף־עַ ִּ
שלֹא תוכַ ל עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ הַ חֲ זִּיק ְב ַנ ֲחלָ תוֹ
הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ֶ
שלוֹ ם ,לְ עוֹ לָ ם:
חַ ס וְ ָ

שם ִּה ְתבוֹ ְדדות כ"ט)
(עַ יֵן ָ

ביר
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קג
ש ָא ְמרו
הָ ָא ָדם יֵש לוֹ ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת ְבכָ ל מָ קוֹ םְ ,כמוֹ ֶ
של ָא ָדם קוֹ נוֹ ת לוֹ
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הַ ,א ְר ַבע ַאמוֹ ת ֶ
וְ כו' ,וְ ֵאלו הָ ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת הֵ ם ְב ִּחינַת ַא ְר ַבע אוֹ ִּתיוֹ ת הֲוָ יָה
שם הֲוָ יָה ָברו ְך הוא
ַכמובָ א ,הַ יְ נו ִּכי ְבכָ ל ָא ָדם יֵש בוֹ ֵ
שם זֶה ְב ִּחינַת אוֹ ר הָ אֱ מֶ ת
שם הַ ֵ
ַכמובָ ן ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש ,וְ ֵ
ְב ִּחינַת ה' אוֹ ִּריִּ ,כי אֱ מֶ ת ה' לְ עוֹ לָ םִּ ,כי ְבכָ ל ָא ָדם ְבכָ ל
שהוא אֲ ִּפלו ַב ְדיוֹ טָ א הַ ַת ְחתוֹ נָה ְב ִּחינַת ְרשות
מָ קוֹ ם ֶ
ל־פי־כֵ ן ְב ַו ַדאי
שם אֲ ִּחיזַת הַ ִּחיצוֹ נִּ יםַ ,אף־עַ ִּ
שיֵש ָ
הָ ַר ִּבים ֶ
שת בוֹ וְ זֹאת
שם ֵיש בוֹ ע ֲַדיִּ ן ֵאיזֶה נְ קֻ ָדה טוֹ בָ ה הַ ֻמ ְש ֶר ֶ
גַם ָ
ְ
שם ֲה ָויָה ָברוך הוא הַ ֻמ ְש ָרש ְבכָ ל
הַ ְנקֻ ָדה ִּהיא ְב ִּחינַת ֵ
ש ִּכין
שהוא ְב ִּחינַת אוֹ ר הָ אֱ מֶ ת ,ומֵ אוֹ ר הַ זֶה נִּ ְמ ָ
ָא ָדם ֶ
שקוֹ נוֹ ת לוֹ אֲ ִּפלו ִּב ְרשות
שיֵש לְ כָ ל ָא ָדם ֶ
ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת ֶ
הָ ַר ִּביםִּ ,כי אֲ ִּפלו ִּאם הָ ָא ָדם ִּב ְמקוֹ מוֹ ת הַ ִּחיצוֹ נִּ ים ְב ִּחינַת
שם יֵש לוֹ מָ קוֹ ם וְ ֵאין שום ְמנִּ יעָ ה ו ִּבטול
ְרשות הָ ַר ִּבים גַם ָ
שהֵ ם נִּ ְמ ָש ִּכין
שם יֵש לוֹ ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת ֶ
ָבעוֹ לָ ם ִּכי גַם ָ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה רוֹ ֶאה ָכל הַ ְפ ָת ִּחים
ִּמ ְב ִּחינַת אוֹ ר הָ אֱ מֶ תֶ ,
ֹש ְך וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא וְ זוֹ כֶ ה לְ בָ ֵרר ולְ הוֹ ִּציא
שיֵש ְבתוֹ ְך הַ ח ֶ
ֶ
שם וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה קוֹ נֶה
ש ָק ִּעים ָ
ָכל הַ ִּניצוֹ צוֹ ת הַ ְקדוֹ ִּשים הַ ְמ ֻ
ָכל הַ ִּקנְ יָנִּ יםַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים.
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גיר

ש ָבת גַם
שיֵש לְ הָ ָא ָדם ְב ַ
ַם־כן ְב ִּחינַת ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת ֶ
וְ זֶׁה ג ֵ
ִּב ְרשות הָ ַר ִּבים .וְ כֵ ן אֲ ִּפלו הַ יוֹ צֵ א חוץ לַ ְתחום יֵש לוֹ
ַא ְר ַבע ַאמוֹ תִּ ,כי ֵאלו הָ ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת הֵ ם ְב ִּחינַת ְרשות
שם
שן ִּמ ֵ
ש ְר ָ
ש ִּכין ְב ָ
של עוֹ לָ ם ִּכי הֵ ם נִּ ְמ ָ
הַ י ִָּחיד ,יִּ חודוֹ ֶ
שהוא ְב ִּחינַת אוֹ ר הָ אֱ מֶ ת הַ ֵמ ִּאיר
ה ָויָה ָברו ְך הואֶ ,
ֲ
לְ הָ ָא ָדם ְבכָ ל מָ קוֹ ם אֲ ִּפלו ִּאם יָצָ א ַבעֲווֹ נוֹ ָתיו חוץ לִּ ְתחום
שם
ל־פי־כֵ ן יֵש לוֹ מָ קוֹ ם גַם ָשם וְ גַם ִּמ ָ
שהַ ,אף־עַ ִּ
הַ ְק ֻד ָ
יָכוֹ ל לְ ַד ֵבק ֶאת עַ ְצמוֹ וְ לָ שוב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ הָ עִּ ָקר עַ ל־יְ ֵדי

ש ֵא ְ
ל־פי־כֵ ן יִּ ְמש ְֹך עַ ְצמוֹ ְבכָ ל כֹחוֹ ַרק ֶאל
שהוא ַאף־עַ ִּ
יך ֶ
ֶ
ֹש ְך
נְ קֻ ַדת הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ וְ ָאז י ִָּאיר לוֹ הָ אֱ מֶ ת ְבתוֹ ְך הַ ח ֶ
וְ יִּ ז ְֶכה לִּ ְראוֹ ת הַ ֶפ ַתחֵ ,א ְ
שה וְ יִּ ְשבֹר ָכל
יך לְ ִּה ָכנֵס ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ש ִּכים מֵ הַ ְקלִּ פוֹ ת,
הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הָ עִּ כו ִּבים וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים הַ ִּנ ְמ ָ
שה,
שהֵ ם נְ טו ֵרי ַת ְרעָ א הָ עוֹ ְמ ִּדין ֵאצֶ ל הַ ֶפ ַתח ִּד ְק ֻד ָ
ֶ
יכין עֵ ינֵי הָ ָא ָדם
ִּב ְב ִּחינַת לַ ֶפ ַתח חַ ָטאת רוֹ בֵ ץ וְ הֵ ם מַ ְח ִּש ִּ
ש ֵאינוֹ רוֹ ֶאה הַ ֶפ ַתח וְ נִּ ְדמֶ ה לוֹ ְכ ִּאלו ֵאין שום
ָכל ָכ ְך ,עַ ד ֶ
שה ,מֵ חֲמַ ת ג ֶֹדל הַ ְמנִּ יעוֹ ת
ֶפ ַתח לְ פָ נָיו לְ ִּה ָכנֵס ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ל־כן עִּ ַקר הַ ִּתקון וְ הָ עֵ צָ ה לָ זֶה הוא
ש ִּמ ְש ַת ְט ִּחין לְ פָ נָיו .וְ עַ ֵ
ֶ
שי ְַמ ִּש ְ
יך עַ ְצמוֹ ֶאל הָ אֱ מֶ ת ,יִּ ְר ֶאה
ַרק אֱ מֶ ת ִּכי עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ש ֵאין שום ְמנִּ יעָ ה ְכלָ ל ,וְ הַ כֹל הוא ַרק ַבאֲ ִּחיזַת עֵ ינַיִּ ם
ֶ
שם לָ בֶ טַ ח .וְ זֶה
שה ולְ ִּה ָכנֵס ָ
וְ יִּ ז ְֶכה לִּ ְראוֹ ת הַ ֶפ ַתח ִּד ְק ֻד ָ

דיר
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שנוֹ ְתנִּ ין לוֹ לְ הָ ָא ָדם לִּ ְפנֵי הַ ֶפ ַתח
ְב ִּחינַת ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת ֶ
שאוֹ ַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:
שם מַ ָ
לְ פָ ֵרק ָ

ש ָתפות הֲלָ כָ ה
חל ַֻקת ֻ
( ִּהלְ כוֹ ת ֲ
ד' אוֹ ת ג' ד' ה' ו')

קד
שם ומַ ְת ִּחיל לַ עֲלוֹ ת
לִ ְפעָ ִמים הָ ָא ָדם נִּ ְכנָס לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שהוא נִּ ְת ַרחֵ ק
ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ,ו ִּפ ְתאֹם נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ ,
שה ְמאֹד לִּ ְב ִּחינַת ַק ְצוֵי ֶא ֶרץ וְ יָם ְרחוֹ ִּקיםִּ .כי רוֹ ֶאה
מֵ הַ ְק ֻד ָ
שֶ חוֹ ז ְִּרין

וְ עוֹ לִּ ין

עַ ל

ש ְבתוֹ
מַ ֲח ַ

שבוֹ ת
מַ חֲ ָ

וְ ַתאֲ ווֹ ת

ש ְבתוֹ זֶה ַכ ָמה י ִָּמים
שלֹא עָ לו עַ ל מַ ֲח ַ
וְ ִּה ְרהו ִּרים וְ כו' מַ ה ֶ
שנִּ יםַ .אל יִּ פֹל לֵ ב הָ ָא ָדם עָ לָ יו עַ ל־יְ ֵדי־זֶהִּ ,כי לִּ ְפעָ ִּמים
אוֹ ָ
ש ְכבָ ר ִּה ִּגיעַ
זֶהו לְ ַת ְכלִּ ית ְשלֵ מות טוֹ בָ תוֹ ִּ ,כי מֵ חֲמַ ת ֶ
שה מַ ָמש וְ רוֹ צֶ ה
שהוא ְבסָ מו ְך ֶאל הַ ְק ֻד ָ
לְ מַ ְד ֵרגָה ָכזוֹ ֶ
שר לוֹ לְ ִּה ָכנֵס
ל־כן ִּאי ֶא ְפ ָ
שה ,עַ ֵ
ימיות הַ ְק ֻד ָ
לִּ ְכנֹס לִּ ְפנִּ ִּ
ְ
ְ
שהָ יָה
ש ַי ֲחזֹר וְ יֵלֵ ך ֶד ֶרך הַ ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְפגו ִּמיםֶ ,
שם עַ ד ֶ
לְ ָ
ש ָפגַם וְ יַחֲ זֹר וִּ יבָ ֵרר וְ ַיעֲלֶ ה ָכל
ית ֵקן מַ ה ֶ
שם ַב ְת ִּח ָלה וִּ ַ
ָ
שם עַ ל־יְ ֵדי עֲווֹ נוֹ ָתיו .וְ ָאז
ידם לְ ָ
שהוֹ ִּר ָ
הַ ִּניצוֹ צוֹ ת הַ ְקדוֹ ִּשים ֶ
ט ֶרת וְ ָאז יִּ ז ְֶכה
ֲשה ִּמזֶה ִּתקונִּ ים ְגדוֹ לִּ ים ִּב ְב ִּחינַת ְק ֹ
ַנע ֶ
שה מַ ָמשִּ .כי זֶה עִּ ַקר ַתעֲנוגָיו
ימיות הַ ְק ֻד ָ
לְ ִּה ָכנֵס לִּ ְפנִּ ִּ
ְ
ש ַמעֲלִּ ין הַ ִּניצוֹ צוֹ ת הַ ְקדוֹ ִּשים מֵ עִּ ְמקֵ י
שעֲשועָ יו יִּ ְת ָב ַרךְ ,כ ֶ
וְ ַ
ש ִּנ ְת ַרחֵ ק הָ ָא ָדם ְביוֹ ֵתר וְ ַאף־
הַ ְקלִּ פוֹ ת ,וְ יָכוֹ ל לִּ ְהיוֹ ת ְכ ֶ
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וטר

ל־פי־כֵ ן הוא מַ ְמ ִּש ְ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל ַפעַ ם,
יך עַ ְצמוֹ ֶאל הַ ֵ
עַ ִּ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ִּמ ֶמנו נַחַ ת רוחַ גָדוֹ ל ְמאֹדִּ ,כי
ש ְי ַק ֵבל הַ ֵ
ֶ

שהוא ַב ְמקוֹ מוֹ ת הָ ְרחוֹ ִּקים ְמאֹד ומַ ְמ ִּש ְ
יך עַ ְצמוֹ
מֵ ַאחַ ר ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,אֲ זַי ְבכָ ל ְתנועָ ה ו ְתנועָ ה ו ְבכָ ל
שם לְ הַ ֵ
ִּמ ָ
שם
שעֲשו ִּעים ְגדוֹ לִּ ים לְ הַ ֵ
שכָ ה הוא גוֹ ֵרם ַ
שכָ ה וְ הַ ְמ ָ
הַ ְמ ָ
ְ
ְ
יִּ ְת ָב ַרך ,וְ ִּאם יִּ ְהיֶה חָ זָק ְב ַדעְ תוֹ לִּ ְמשֹך ֶאת עַ ְצמוֹ ָת ִּמיד
שם יִּ ְת ָב ַר ְך יִּ ְהיֶה ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה אֲ זַי סוֹ ף ָכל סוֹ ף ַי ְחמֹל
יך ֶ
ֶאל הַ ֵ
עָ לָ יו הַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ יִּ ָכנֵס עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא לִּ ְפנִּ ים מַ ָמש
שם הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ו' ח' ,עַ יֵן יִּ ְר ָאה
שה עַ יֵן ְפנִּ יםָ ( :
לְ תוֹ ְך ֵבית הַ ְק ֻד ָ
אוֹ ת קכ"ג)

קה
הָ עִ ָקר הוא הָ אֱ מֶ ת ִּכי ְבו ַַדאי ִּאם יִּ ְס ַת ֵכל עַ ל הָ אֱ מֶ ת
שיָשוב ֵאלָ יו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ד ֶ
לַ אֲ ִּמתוֹ ְבו ַַדאי י ְַחתֹר לְ הַ ֵ
ל־פי־כֵ ן מַ ה ִּי ְהיֶה ְבסוֹ פוֹ  ,וְ סוֹ ף ָכל סוֹ ף
ֶבאֱ מֶ תִּ ,כי ַאף־עַ ִּ
ל־כן
ָשים ָק ִּשים ומָ ִּרים ,עַ ֵ
יִּ ְהיֶה מֻ ְכ ָרח לְ ִּה ְת ַת ֵקן עַ ל־יְ ֵדי ֳענ ִּ
שיָשוב ִּמיָדִּ .כי ֶבאֱ מֶ ת ֵאין שום יֵאוש
הלֹא טוֹ ב לוֹ ֶ
ֲ
ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לַ ,כ ְמב ָֹאר ֶא ְצלֵ נו ַכ ָמה ְפעָ ִּמיםִּ ,כי ָכל
של הָ עוֹ לָ ם הוא ַרק מֵ חֲמַ ת הָ ִּרחוק
הַ ְנ ִּפילוֹ ת וְ הַ יֵאו ִּשים ֶ
ש ֵאינוֹ יָכוֹ ל עוֹ ד לָ שוב,
ש ַמ ְטעֶ ה ֶאת עַ ְצמוֹ לוֹ מַ ר ֶ
מֵ אֱ מֶ ת ֶ
ש ֵאינוֹ מַ אֲ ִּמין
ֹש ְךֶ ,
ש ָכתוב :לֹא יַאֲ ִּמין שוב ִּמ ִּני ח ֶ
ְכמוֹ ֶ

זטר
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ש ֶקרִּ ,כי
ֹש ְך וְ כָ ל זֶה מֵ חֲמַ ת הַ ֶ
שר ע ֲַדיִּ ן לָ שוב ִּמ ִּני ח ֶ
ש ֶא ְפ ָ
ֶ
שם
הוא ְמבַ ֵקש לְ עַ ְצמוֹ עֲלִּ ילָ ה לִּ ְפטֹר עַ ְצמוֹ מֵ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
יִּ ְת ָב ַר ְךִּ .כי ָכל ָא ָדם ְב ִּט ְבעוֹ יֵש לוֹ ַרע הַ מוֹ נְ עוֹ מֵ עֲבוֹ ַדת

שם וְ צָ ִּר ְ
ש ֵבר זֶה הָ ָרע,
יך לִּ ְסבֹל צַ עַ ר וִּ יגִּ יעוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת לְ ַ
הַ ֵ

ל־כן הוא ְמבַ ֵקש ְבכָ ל ַפעַ ם לִּ ְפרֹש עַ ְצמוֹ מֵ עֲבוֹ ַדת
וְ עַ ֵ
ש ְב ִּט ְבעוֹ .
שם מֵ חֲמַ ת הָ ָרע ֶ
הַ ֵ
ל־פי־כֵ ן אוֹ י לוֹ ִּמ ִּי ְצרוֹ אוֹ י לוֹ ִּמיוֹ ְצרוֹ ִּ ,כי ֵאימַ ת
ך ַאף־עַ ִּ
ַא ְְ
ש ַמ ְת ִּחיל
שרוֹ ֶאה ֶ
ֲשה לְ יוֹ ם ְפקֻ ָדהַ .א ְך ְכ ֶ
הַ ִּדין עָ לָ יו ,מַ ה ַיע ֶ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ַכ ָמה ְפעָ ִּמים לִּ ְמש ְֹך עַ ְצמוֹ ְקצָ ת לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
וְ ֵאינוֹ יָכוֹ ל לַ ֲעמֹד ְבשום נִּ ָסיוֹ ן ַקל ,אֲ זַי מוֹ צֵ א לְ עַ ְצמוֹ ֵתרוץ

שם
יתי רוֹ צֶ ה לָ שוב לְ הַ ֵ
ֱשהֶ ,באֱ מֶ ת הָ יִּ ִּ
לוֹ מַ ר ,מָ ה ֶאע ֶ
ַבר עָ לַ י ְבכָ ל ַפעַ ם ומַ ה כ ִֹּחי ִּכי
יִּ ְת ָב ַר ְך ,אֲ בָ ל יִּ ְצ ִּרי ִּמ ְתג ֵ
שר
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
אֲ יַחֵ ל עוֹ דִּ ,כי ְכבָ ר נִּ ְת ַפ ְס ִּתי ְבגָלות גָדוֹ ל עַ ד ֶ
שלוֹ ם .אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת ָכל זֶה הוא ִּפתוי
לָ שוב עוֹ ד חַ ס וְ ָ
ש ְב ִּט ְבעוֹ
הַ יֵצֶ ר הָ ָרע וְ הַ ָס ַתת הַ ַבעַ ל ָדבָ ר מֵ עֹצֶ ם הָ ָרע ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ל־יְ ֵדי ְד ִּחיָה
שרוֹ צֶ ה לִּ ְפטֹר עַ ְצמוֹ וְ לִּ ְפרֹש מֵ הַ ֵ
ֶ
וְ טָ עות זֶה .ובֶ אֱ מֶ ת הוא מַ ְטעֶ ה ֶאת עַ ְצמוֹ ִּ ,כי סוֹ ף ָכל סוֹ ף
שם
ֹש ְך וְ ֵאין צַ לְ מָ וֶת לְ ִּה ָס ֵתר ָ
מַ ה ִּי ְהיֶה ְבסוֹ פוֹ ִּ ,כי ֵאין ח ֶ
ָכל פוֹ עֲלֵ י ָאוֶן .ו ְבו ַַדאי יִּ ְהיֶה מֻ ְכ ָרח לִּ ֵתן ִּדין וְ חֶ ְשבוֹ ן לִּ ְפנֵי
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לֹא יְ ו ְַתרו לוֹ ָדבָ ר ֶאחָ ד ,וְ ִּאם יֵש לוֹ ַרק
הַ ֵ
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זיר

שהוא ָראוי לוֹ לִּ ְבלִּ י לְ הַ ִּניחַ לְ הַ ְטעוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ,
ַדעַ ת ָכל ֶ
ְ
ְ
שהוא צָ ִּריך לוֹ
ִּכי ֶבאֱ מֶ ת ֵאין שום יֵאוש ְכלָ ל וְ ֵאיך ֶ
לַ ֲחתֹר ולְ בַ ֵקש הַ ָצלָ ה ומָ נוֹ ס מֵ ִּע ְמ ֵקי ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת
שהוא חוֹ ֵתר י ִָּמים
ל־פי ֶ
ש ַאף־עַ ִּ
ו ִּמ ַת ְח ָתיו .וְ ִּאם הוא רוֹ ֶאה ֶ
שב ִּמ ָטעותוֹ ,
ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַוע ֲַדיִּ ן לֹא
שנִּ ים לְ הַ ֵ
וְ ָ
שן גָדוֹ ל ְמאֹד וְ יֹאחֵ ז ַבעֲבוֹ ַדת
ל־פי־כֵ ן יִּ ְהיֶה עַ ְק ָ
ַאף־עַ ִּ
שנותַ ,כ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם אֲ חֵ ר,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְב ֶד ֶר ְך עַ ְק ָ
הַ ֵ
וְ יִּ ְתלֶ ה עֵ ינָיו לַ ָמרוֹ ם ָת ִּמיד ֵא ְ
יך לְ ִּהנָצֵ ל מֵ עַ ָתה
שהוא צָ ִּר ְ
יך לְ ִּהנָצֵ ל ָכל ֶאחָ ד לְ ִּפי
עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ִּמ ַמה ֶ
ְב ִּחינָתוֹ .
שאֲ ִּפלו ִּאם לֹא
ש ִּי ְהיֶה ְמ ֻר ֶצהֶ ,
וְ ָראוי לְ הָ ָא ָדם הַ ַבר ַדעַ ת ֶ
שם וְ ֵאינוֹ
ש ִּמ ְתיַגֵעַ ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
יִּ ְפעוֹ ל ְבכָ ל טָ ְרחוֹ וִּ יגִּ יעָ תוֹ ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ז ְֶכה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים
עוֹ לֶ ה ְביָדוֹ ִּב ְשלֵ מותַ ,רק ֶ
לְ ִּהנָצֵ ל ַפעַ ם ַאחַ ת ְבכָ ל יְ מֵ י חַ יָיו ִּמ ְפגָם ֶאחָ ד מֵ עֲבֵ ָרה
שזוֹ כֶ ה
ַאחַ ת אוֹ מֵ ִּה ְרהור וְ ַתאֲ וָה ַאחַ ת וְ כַ יוֹ צֵ א ,הַ יְ נו ֶ
שעַ ל־יְ ֵדי־
שלוֹ וְ כו' ֶ
עַ ל־יְ ֵדי עֲבוֹ ָדתוֹ ו ְת ִּפ ָלתוֹ וְ ִּה ְתבוֹ ְדדות ֶ
שר
זֶה יֵש לוֹ עֲבֵ ָרה ַאחַ ת ְפחו ָתה מֵ חֶ ְשבוֹ ן עֲווֹ נוֹ ָתיו מֵ אֲ ֶ
הָ יָה לוֹ ִּאם לֹא הָ יָה חוֹ ֵתר ו ִּמ ְת ַפ ֵלל לְ ִּהנָצֵ ל מֵ הֶ ם ,גַם זֶה
ַדי לוֹ ִּ .כי סוֹ ף ָכל סוֹ ף לֹא יִּ ְהיֶה נִּ ְש ָאר ִּמ ָכל עָ מָ ל וִּ יגִּ יעַ ת
שזָכָ ה לִּ ְפעָ ִּמים לְ ִּהנָצֵ ל
הָ ָא ָדם ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה ִּכי ִּאם מַ ה ֶ

חיר
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מֵ ַרע ַועֲבֵ רוֹ ת וְ לַ חֲ טֹף לִּ ְפעָ ִּמים ֵאיזֶה ִּמ ְצווֹ ת וְ ָדבָ ר טוֹ ב.
שר לְ הַ אֲ ִּר ְ
יכין לְ ִּה ְתחַ זֵק ָת ִּמיד
יך ָבזֶה ,עַ ד הֵ יכָ ן ְצ ִּר ִּ
וְ ִּאי ֶא ְפ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לֹא י ִַּניחַ ֶאת הָ ָרצוֹ ן לְ עוֹ לָ ם.
ְב ִּה ְשתוֹ ְקקות לְ הַ ֵ

ש ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ הַ ְטעוֹ ת ֶאת
וְ הָ ִּע ָקר הוא הָ אֱ מֶ תִּ ,כי ִּמי ֶ
שלֹא יְ ַא ֵבד עוֹ לָ מוֹ הַ ִּנ ְצ ִּחי,
עַ ְצמוֹ ו ִּמ ְס ַת ֵכל עַ ל הָ אֱ מֶ ת ֶ
שהוא ִּכי אֱ מֶ ת ה'
שם ִּמ ָכל מָ קוֹ ם ֶ
ְבו ַַדאי יָשוב ֶאל הַ ֵ
לְ עוֹ לָ ם:

( ִּהלְ כוֹ ת ְשלו ִּחין הֲלָ כָ ה ג')

קו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ לָ שוב ִּב ְתשובָ ה
ש ָא ָדם רוֹ צֶ ה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
ְכ ֶׁ
צָ ִּר ְ
שיַעַ ְברו עָ לָ יו אֲ לָ ִּפים ו ְרבָ בוֹ ת יְ ִּרידוֹ ת ְבלִּ י ִּשעור,
יך ֶ

וְ צָ ִּר ְ
ש ִּי ְהיֶה ִּגבוֹ ר חָ זָק לְ חַ זֵק לְ בָ בוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם לִּ ְבלִּ י
יך ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם ,וְ כָ ל ֵאלו
ידה ֶ
לְ הַ ִּניחַ ֶאת ְמקוֹ מוֹ ִּמשום יְ ִּר ָ
שעוֹ ְב ִּרין עַ ל ָכל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל הֵ ם
הָ עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת ֶ

שעָ ְברו עַ ל ְכלָ לִּ יות
ְב ִּחינַת ְכלָ לִּ יות הַ ִּמלְ חָ מוֹ ת וְ הַ ָצרוֹ ת ֶ
יִּ ְש ָר ֵאל ִּמיִּ מוֹ ת עוֹ לָ םַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים (עַ יֵן גָלות וגְ אֻ ָלה
אוֹ ת י"ח) .וְ הָ ִּע ָקר הוא ִּה ְתחַ זְקות לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ָת ִּמיד
ש ֵאין
שהוא לְ הַ אֲ ִּמין ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ הֶ ,
ַאף ִּאם הוא ְכמוֹ ֶ
שם
ידה ָבעוֹ לָ םִּ ,כי ְבכָ ל מָ קוֹ ם יְ כוֹ לִּ ין לִּ ְמצֹא ֶאת הַ ֵ
שום יְ ִּר ָ
שם ַא ָתה וְ ַא ִּציעָ ה
שמַ יִּ ם ָ
יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,ב ְב ִּחינַת ִּאם ֶא ַסק ָ
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טיר

שנוֹ פֵ ל לִּ ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת ַרחֲמָ נָא
ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָךִּ ,כי אֲ ִּפלו ְכ ֶ
ְ
ל־פי־כֵ ן צָ ִּריך לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ָת ִּמיד וְ לִּ ְבלִּ י
לִּ ְצלָ ןַ ,אף־עַ ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך נִּ ְמצָ א
שם הַ ֵ
לְ י ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ לְ עוֹ לָ םִּ ,כי גַם ָ
ְב ִּחינַת וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל ִּהנ ֶָך .וְ זֶה עִּ ַקר הַ ְכלָ ל ַבעֲבוֹ ַדת
שהַ כֹל ָתלוי בוֹ לִּ ְבלִּ י לִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ לְ עוֹ לָ ם,
שם וְ הַ יְ סוֹ ד ֶ
הַ ֵ
שהָ יו ִּמימוֹ ת עוֹ לָ ם
יקים ֶ
ַאף ִּאם ַי ֲעבֹר עָ לָ יו מָ ה .וְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
שזָכו ַ -א ְש ֵרי לָ הֶ ם ַא ְש ֵרי חֶ לְ ָקםֻ ,כ ָלם לֹא
שזָכו לְ מַ ה ֶ
ֶ
שלֹא הָ יו
ָבאו לִּ ְשלֵ מו ָתם ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינָה זוֹ עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ְמיָאֲ ִּשין עַ ְצמָ ן לְ עוֹ לָ םִּ ,כי גַם עֲלֵ יהֶ ם עָ ְברו יְ ִּרידוֹ ת
שהֵ ם ִּה ְתחַ זְקו עַ ְצמָ ן ְבכָ ל ַפעַ ם
ונְ ִּפילוֹ ת הַ ְר ֵבהַ ,רק ֶ
שעָ בַ ר .וְ עַ ל־יְ ֵדי ִּה ְתחַ זְקות
שעָ בַ ר עֲלֵ יהֶ ם מַ ה ֶ
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִּ
שקוֹ ִּרין ֶדער הַ אלְ ִּטין ז ְ
שזָכו  -אֲ ְש ֵרי לָ הֶ ם:
ִּיך) זָכו לְ מַ ה ֶ
להֶ ם ( ֶ
שָ
ֶ
( ִּהלְ כוֹ ת אוֹ נ ָָאה הֲלָ כָ ה ג' א)

קז
ש ֵאר ַקיָם עַ ל מַ עֲמָ דוֹ לְ עוֹ לָ ם
ש ִּיז ְֶכה לְ ִּה ָ
עִ ַקר הַ ִּה ְתחַ זְקות ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד ְבכָ ל הַ ְנ ִּפילוֹ ת
וְ לֶ אֱ חֹז עַ ְצמוֹ ְבהַ ֵ
שלוֹ ם,
ש ָבעוֹ לָ ם וַאֲ ִּפלו ִּב ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ ת חַ ס וְ ָ
וְ הַ יְ ִּרידוֹ ת ֶ
לֹא יִּ ְתי ֵָאש ְבשום אֹפֶ ן ָבעוֹ לָ ם הוא עַ ל־יְ ֵדי ְת ִּפ ָלהִּ ,כי
ִּע ַקר הַ ְתשובָ ה הוא ְת ִּפ ָלהַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:
שם אוֹ ת ב' וְ עַ יֵן ִּה ְתבוֹ ְדדות אוֹ ת ל"ב ל"ג ל"ד ל"ה)
( ָ

כר
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קח
שהַ ֲחסָ ִּדים ִּמ ְתחַ ְד ִּשים ְבכָ ל
ְמב ָֹאר ִּב ְדבָ ֵרינו ַכ ָמה ְפעָ ִּמים ֶ
ל־ש ֵכן ְבכָ ל
ש ָכתוב :חֲ ָד ִּשים לַ ְב ָק ִּרים וְ כו'ִּ ,מ ָכ ֶ
בֹקֶ רְ ,כמוֹ ֶ
ש ֵכן ְבכָ ל דוֹ ר וָדוֹ ר.
שנָהִּ ,מ ָכל ֶ
שבועַ ו ְבכָ ל ח ֶֹדש ו ְבכָ ל ָ
ָ
ַבר עָ לֵ ינו וְ י ִָּביא לָ נו
ִּכי סוֹ ף ָכל סוֹ ף חַ ְסדוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך יִּ ְתג ֵ
יאת הַ ָמ ִּשיחַ ,
ש ָקרוֹ ב יוֹ ֵתר לְ ִּב ַ
מָ ִּשיחַ ִּצ ְד ֵקנו ,וְ כָ ל מַ ה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ְמ ִּש ְ
יך עָ לֵ ינו חַ ְסדוֹ הַ גָדוֹ ל ְביוֹ ֵתרִּ ,ב ְב ִּחינַת
הַ ֵ
שה חֶ סֶ ד לִּ ְמ ִּשיחוֹ ִּ ,כי מָ ִּשיחַ
וְ עוֹ ֶ

י ְַמ ִּש ְ
יך הַ חֲסָ ִּדים

ִּב ְשלֵ מות ,וְ עַ ל־יְ ֵדי ֵאלו הַ ֲחסָ ִּדים ֵיש לָ נו ִּת ְקוָה ָת ִּמיד
ש ַב ְגרועִּ יםַ .א ְך ָכל
לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ִּפלו הַ גָרועַ ֶ

שהוא יִּ ְת ָב ַר ְך רוֹ צֶ ה לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך
ֵאלו הַ חֲסָ ִּדים הַ ְגדוֹ לִּ ים ֶ

שי ֵַדע מֵ הֶ ם ִּב ְשלֵ מות ִּכי ִּאם
עָ לֵ ינו ְבכָ ל עֵ ת ֵאין ִּמי ֶ
ש ְמק ָֹרב ֵאלָ יו הוא מוֹ ִּדיעַ לוֹ
הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ,וְ כָ ל ִּמי ֶ
ְ
שר
שהֵ ם עַ ד ֵאין חֵ ֶקר ,אֲ ֶ
ַרחֲמָ יו וְ טובוֹ הַ גָדוֹ ל יִּ ְת ָב ַרך ֶ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יָכוֹ ל ָכל ֶאחָ ד לְ הָ ִּכין ֶאת עַ ְצמוֹ מֵ עַ ָתה
שם יִּ ְת ָב ַר ְך.
של הַ ֵ
עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים לְ ַק ֵבל הָ אוֹ צָ ר מַ ְתנַת ִּחנָם ֶ
שי ֵַדע הָ אֱ מֶ ת ֶבאֱ מונָה
וְ הָ עִּ ָקר עַ ל־יְ ֵדי אֱ מונָה וְ ָרצוֹ ן ֶ
ְשלֵ מָ ה עַ ל מָ ה ָא ֵתי לְ הַ אי עָ לְ מָ א וְ יִּ ְתחַ זֵק ִּב ְרצוֹ נוֹ ת חֲ ז ִָּקים
ָת ִּמיד לָ שוב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ י ְַחתֹר ְבכָ ל כֹחוֹ לְ ִּה ְת ָק ֵרב
שיוֹ ְד ִּעים לְ חַ זְקוֹ ולְ ַיעֲצוֹ ְבעֵ צוֹ ת נְ כוֹ נוֹ ת
ש ִּרים ֶ
יקים ו ְכ ֵ
לְ צַ ִּד ִּ
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אכר

שם וִּ ַירחֲמֵ הו וְ כו':
שר יִּ ז ְֶכה לָ שוב ֶאל הַ ֵ
וַאֲ ִּמ ִּתיוֹ ת ,עַ ד אֲ ֶ
( ִּהלְ כוֹ ת מַ ָתנָה הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת ח' עַ יֵן יִּ ְר ָאה אוֹ ת קל"ב)

קט
ְבו ַַדאי צָ ִּר ְ
יך לַ ֲעבֹר עַ ל הָ ָא ָדם ַכ ָמה וְ כַ ָמה עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת,
שר לַ עֲלוֹ ת ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי
ִּכי ִּאי ֶא ְפ ָ
ידה ִּהיא ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה,
שק ֶֹדם הָ עֲלִּ יָה וְ ָאז הַ ְי ִּר ָ
ידה ֶ
הַ יְ ִּר ָ
שנ ְָפלו עַ ל־יְ ֵדי הַ יְ ִּרידוֹ ת
ל־פי־כֵ ן יֵש הַ ְר ֵבה ֶ
ַא ְך ַאף־עַ ִּ

ל־כן צָ ִּר ְ
יכין ִּה ְתחַ זְקות
ש ְצ ִּר ִּ
ש ֵת ַדעֶ ,
יך ֶ
שעָ ְברו עֲלֵ יהֶ ם ,וְ עַ ֵ
ֶ
ש ָכל זֶה הוא ְב ִּחינַת
שנות גָדוֹ ל ְבלִּ י ִּשעור ֶ
הַ ְר ֵבה וְ עַ ְק ָ
שזוֹ ִּכין לְ ִּה ָכנֵס ֶאל ְמדוֹ ר
יכין ק ֶֹדם ֶ
ש ְצ ִּר ִּ
שהֶ ,
עַ זות ִּד ְק ֻד ָ
ָ
ָ
שך .וְ עִּ ַקר הַ כֹחַ
שהִּ ,ב ְב ִּחינַת נֵהַ לְ ָת ְבעָ זְך ֶאל נְ ֵוה ָק ְד ֶ
הַ ְק ֻד ָ
יקים הַ ְגבוֹ ִּהים
יכין לְ ַק ֵבל מֵ הַ ַצ ִּד ִּ
של הַ ִּה ְתחַ זְקות ְצ ִּר ִּ
ֶ

שם
שם ו ְת ִּפ ַלת הַ ֵ
שזָכו לִּ ְב ִּחינַת תוֹ ַרת הַ ֵ
ְב ַמעֲלָ ה ְמאֹדֶ ,
שם הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְצ ָד ָקה עַ ד ֵאין סוֹ ףְ ,ב ִּחינַת חַ ְס ֵדי ה'
ש ָ
מַ ָמש ֶ
שנָה,
יכין ְביוֹ ֵתר ְברֹאש הַ ָ
שזֶה הַ חֶ סֶ ד מַ ְמ ִּש ִּ
ִּכי לֹא ָת ְמנו ֶ
ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים.
שר לְ הָ ִּבין ולְ הַ ִּשיג ְכלָ ל הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְצ ָד ָקה
ובֶׁ אֱ מֶׁ ת ִּאי ֶא ְפ ָ
שם
שהַ ֵ
שםֶ ,
שםִּ ,כי הוא ְב ִּחינַת ְת ִּפ ַלת הַ ֵ
ש ְך ִּמ ָ
הַ ִּנ ְמ ָ

יִּ ְת ָב ַר ְך ְבעַ ְצמוֹ ִּכ ְביָכוֹ ל ִּמ ְת ַפ ֵלל עַ ל זֶה לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך ולְ גַלוֹ ת

בכר

ְמ ִׁשיבַ ת

קי

נפֶ ש

הַ חֶ סֶ ד הַ ִּנ ְפלָ א הַ נֶעְ לָ ם הַ זֶה .ובָ זֶה יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְתחַ זֵק הַ כֹל
ש ַמאֲ ִּמין ְב ִּד ְב ֵרי ַרבוֹ ֵתינו ,ז ְִּכרוֹ נָם
ְבכָ ל עֵ ת מֵ ַאחַ ר ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
שהַ ֵ
שםֶ ,
שיֵש ְת ִּפ ַלת הַ ֵ
ש ִּגלו לָ נו ֶ
לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
ש ִּי ְכ ְבשו ַרחֲמַ י
ְבעַ ְצמוֹ ִּכ ְביָכוֹ ל ִּמ ְת ַפ ֵלל ,יְ ִּהי ָרצוֹ ן ִּמ ְלפָ נַי ֶ
שם הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְצ ָד ָקה עַ ד ֵאין ֵקץ וְ הוא
ֶאת ַכע ֲִּסי וְ כו' וְ ָ
שר
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ְב ִּחינַת ִּס ְת ֵרי נִּ ְס ָתרוֹ ת ְגבוֹ ִּהים ְמאֹד ֶ
שזָכו לָ זֶה
יקים הַ ֻמ ְבחָ ִּרים ֶ
לְ הַ ִּשיגָםִּ ,כי ִּאם ְגדוֹ לֵ י הַ ַצ ִּד ִּ
וְ הֵ ם יְ כוֹ לִּ ים לְ עוֹ ֵרר ולְ הַ ְמ ִּש ְ
יך עָ לֵ ינו הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְצ ָד ָקה
ַבר
הַ ִּנ ְפלָ ִּאים הַ ַנ"ל .ו ְבכֹחָ ם יְ כוֹ לִּ ין הַ כֹל לְ ִּה ְתחַ זֵק ולְ ִּה ְתג ֵ
שם:
שה וְ לָ שוב ֶאל הַ ֵ
ְבעַ זות ִּד ְק ֻד ָ

שם הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ו' עַ יֵן ל"ע
( ָ
יִּ ְר ָאה אוֹ ת קל"ד)

קי
ַש ִּמי הַ זֶה הַ ָמלֵ א
ידתוֹ לָ עוֹ לָ ם הַ ג ְ
יאת הָ ָא ָדם וִּ ִּיר ָ
עִ ַקר ְב ִּר ַ
שיוכַ ל לְ הוֹ ִּציא הַ חֲסָ ִּדים
ְקלִּ פוֹ ת וְ הַ ָסתוֹ ת וְ כו' הוא ְכ ֵדי ֶ
שזֶה עִּ ַקר ְג ֻד ָלתוֹ
הַ נֶעְ לָ ִּמים ְמאֹד מֵ הֶ ְעלֵ ם ֶאל הַ ִּגלוי ֶ
יאין
שמוֹ ִּצ ִּ
יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כי ִּמ ַדת הַ חֶ סֶ ד נִּ ְק ָרא ְגדוֹ לָ ה וְ כָ ל מַ ה ֶ

חַ ְסדוֹ מֵ הֶ ְעלֵ ם ֶאל הַ ִּגלוי נִּ ְתג ֶַלה ְג ֻדלָ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך יוֹ ֵתר .וְ זֶה
ידה ַת ְכלִּ ית הָ ֲעלִּ יָהִּ ,כי
של ְב ִּחינַת יְ ִּר ָ
ְבעַ ְצמוֹ גַם ֵכן הָ עִּ נְ יָן ֶ
ידה עַ ל־יְ ֵדי הָ אֱ מונָה
ש ְמחַ זֵק עַ ְצמוֹ גַם ְבעֵ ת הַ יְ ִּר ָ
עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ְבעֹצֶ ם ֲחסָ ָדיו יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ד ֵאין ֵקץ וְ ַת ְכלִּ ית ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶה

ְמ ִׁשיבַ ת

קיא

נפֶ ש

גכר

שזֶה עִּ ַקר ְג ֻד ָלתוֹ
חסָ ִּדים הַ נֶעְ לָ ִּמים ֶאל הַ ִּגלוי ֶ
מוֹ ִּציא הַ ֲ
יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה זוֹ כֶ ה לַ עֲלוֹ ת ַבעֲלִּ יָה ְגדוֹ לָ ה ולְ הַ ִּשיג

שגָה יְ ֵת ָרה ִּבגְ ֻד ָלתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ זֶה גַם ֵכן ְב ִּחינַת ְבמָ קוֹ ם
הַ ָ
יקים ְגמו ִּרים יְ כוֹ לִּ ים
ש ַבעֲלֵ י ְתשובָ ה עוֹ ְמ ִּדים ֵאין צַ ִּד ִּ
ֶ
לַ ֲעמֹדִּ ,כי עַ ל־יְ ֵדיהֶ ם נִּ ְתג ֶַלה ְג ֻד ַלת חַ ְסדוֹ וְ טובוֹ יִּ ְת ָב ַרךְ

ְביוֹ ֵתר:

שם אוֹ ת ט"ו)
( ָ

קיא
שר לֵ ילֵ ְך ְב ֶד ֶר ְך ְצ ָד ָקה וָחֶ סֶ ד ִּחנָם לְ בַ ד ִּכי ִּאם ֵכן
ִאי ֶא ְפ ָ
ש ִּלבוֹ
ֲשה מַ ה ֶ
שלוֹ םַ ,רק ַא ְד ַר ָבאַ ,יע ֶ
ֲשה ְכלום חַ ס וְ ָ
לֹא ַיע ֶ
שלוֹ ם ,וְ יִּ ְסמ ְֹך עַ ל חַ ְס ֵדי ה' וְ ֵאין זֶה ֶד ֶר ְך הַ תוֹ ָרה
חָ פֵ ץ חַ ס וְ ָ
שה .אֲ בָ ל גַם לֵ ילֵ ְך ְב ֶד ֶר ְך ִּמ ְש ָפט לְ בַ ד גַם ֵכן ִּאי
הַ ְקדוֹ ָ

ל־פי ִּמ ַדת הַ ִּדין לְ בַ ד,
שרִּ ,כי ֵאין הָ עוֹ לָ ם ִּמ ְת ַקיֵם עַ ִּ
ֶא ְפ ָ
שרוֹ ִּאין
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,ו ְכמוֹ ֶ
ְכמוֹ ֶ
שהַ ְר ֵבה נ ְָפלו וְ נִּ ְת ַר ֲחקו עַ ל־יְ ֵדי ִּרבוי הַ ִּמ ְש ָפט
ְבחוש ֶ
ש ָא ְמרו
שהֶ ְח ִּמירו עַ ל עַ ְצמָ ן הַ ְר ֵבה עַ ד ֶ
וְ הַ ִּדין יוֹ ֵתר ִּמ ַדי ֶ
שלוֹ ם ,לְ ִּפי ִּרבוי עֲווֹ נוֹ ֵתיהֶ ם
ש ָאפַ ס ִּת ְקוָ ָתם חַ ס וְ ָ
ִּבלְ בָ בָ ם ֶ
ש ָפגְ מו
וְ ִּקלְ קולֵ יהֶ ם ו ְפגָמֵ יהֶ ם הָ עֲצו ִּמים .וְ ִּאם ִּכי אֱ מֶ ת ֶ
יכין לִּ ְבטֹחַ ְבחַ ְס ֵדי
ל־פי־כֵ ן ְצ ִּר ִּ
וְ ִּקלְ ְקלו הַ ְר ֵבהַ ,אף־עַ ִּ
שע ֲַדיִּ ן ע ֲַדיִּ ן יֵש ִּת ְקוָה
ש ֵאינָם ָכלִּ ים לְ עוֹ לָ ם ֶ
שם וְ ַרחֲמָ יוֶ ,
הַ ֵ

דכר

ְמ ִׁשיבַ ת

קיא

נפֶ ש

שעָ ה ָכל יְ מֵ י חַ יָיו אֲ ִּפלו ִּאם הוא
ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל עֵ ת ו ְבכָ ל ָ
שם לֹא ָת ְמנו וְ כו' .וְ עַ ל זֶה ָאמַ ר
שהואִּ ,כי חַ ְס ֵדי הַ ֵ
ְכמוֹ ֶ
שע הַ ְר ֵבה ,ו ְכמוֹ
ְשלֹמֹהַ ,אל ִּת ְצ ַדק הַ ְר ֵבה וְ ַאל ִּת ְר ַ
ש ְע ָת ְמעַ ט ַאל
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ,ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הִּ ,אם ָר ַ
ֶ
שלוֹ ם,
שע הַ ְר ֵבה ,וַאֲ ִּפלו ִּאם ְכבָ ר ִּה ְר ִּשיעַ הַ ְר ֵבה חַ ס וְ ָ
ִּת ְר ַ
ל־פי־כֵ ן לֹא יוֹ ִּסיף וְ י ְַר ִּשיעַ עוֹ ד הַ ְר ֵבה ְביוֹ ֵתר ,וְ כֹל
ַאף־עַ ִּ
ש ְממַ עֵ ט ְקצָ ת ִּמ ְלהַ ְר ִּשיעַ ְבו ַַדאי הוא טוֹ בָ תוֹ לָ נֶצַ ח,
מַ ה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
וְ גַם עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יוכַ ל לִּ זְכוֹ ת ַבסוֹ ף לָ שוב לְ הַ ֵ
ִּב ְשלֵ מותִּ ,כי ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לִּ ,כי ִּמ ָדה טוֹ בָ ה
ְמ ֻר ָבה ִּמ ִּמ ַדת ֻפ ְרעָ נות.
שם
שלוֹ ם ,הַ ֵ
ש ָא ָדם פוֹ גֵם אוֹ עוֹ בֵ ר עֲבֵ ָרה חַ ס וְ ָ
ומַ ה ְכ ֶ
ש ָכתוב:
יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ְש ִּגיחַ ו ִּמ ְס ַת ֵכל עַ ל ָכל ְפ ָרט ו ְפ ָרטְ ,כמוֹ ֶ
ִּאם יִּ ָס ֵתר ִּאיש ְב ִּמ ְס ָת ִּרים וַאֲ נִּ י לֹא ֶא ְר ֶאנו ו ְכ ִּתיבִּ ,מ ְמכוֹ ן
ש ֵכן
ֲשיהֶ םִּ ,מ ָכל ֶ
ִּש ְבתוֹ ִּה ְש ִּגיחַ וְ כו' הַ ֵמ ִּבין ֶאל ָכל מַ ע ֵ
ש ְבו ַַדאי ֵאין שום ְתנועָ ה טוֹ בָ ה
ש ֵכן ְב ִּמ ָדה טוֹ בָ ה ֶ
וְ כָ ל ֶ
שרוֹ צֶ ה לִּ ְסמ ְֹך ַרק עַ ל הַ חֶ סֶ ד
ל־כן ִּמי ֶ
נֶאֱ בֶ ֶדת לְ עוֹ לָ ם .וְ עַ ֵ
שלוֹ ם ,זֶה ְב ִּחינַת ְקלִּ ַפת
ִּחנָם וְ יִּ ְפרֹק עֹל לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
שהָ יְ ָתה ִּע ַקר ִּמ ָדתוֹ חֶ סֶ ד
שיָצָ א מֵ ַא ְב ָרהָ ם ֶ
יִּ ְשמָ עֵ אל ֶ
ְ
שנוֹ פֵ ל מֵ חֲמַ ת ִּרבוי הַ ִּמ ְש ָפט וְ הַ ִּדין
ו ְצ ָד ָקה .וְ כֵ ן לְ הֵ פֶ ךִּ ,מי ֶ
ש ַמ ְכ ִּביד עַ ל עַ ְצמוֹ  ,זֶה
וְ הַ חֻ ְמרוֹ ת יְ ֵתרוֹ ת וְ הַ ָמרוֹ ת ְשחֹרוֹ ת ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

קיב קיג

נפֶ ש

הכר

ש ִּמ ָדתוֹ ִּדין ו ִּמ ְש ָפט,
שיָצָ א ִּמ ִּי ְצחָ ק ֶ
שו ֶ
ְב ִּחינַת ְקלִּ ַפת עֵ ָ
ְ
ש ַאל ֶאת ָא ִּביו הַ ֵאיך ְמעַ ְש ִּרין ֶתבֶ ן וָמֶ לַ ח ,חֻ ְמרוֹ ת
ל־כן ָ
וְ עַ ֵ
יְ ֵתרוֹ ת הַ ַנ"לִּ ,כי חֻ ְמרוֹ ת יְ ֵתרוֹ ת הֵ ם גַם ֵכן ְפגָם ָגדוֹ ל
לִּ ְפעָ ִּמים וְ כַ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר .וְ עִּ ַקר הַ ְשלֵ מות הוא
שזֶה ְב ִּחינַת ַי ֲעקֹב ְב ִּחינַת
ש ִּנ ְכלָ ל ִּמ ְש ָפט ו ְצ ָד ָקה ְביַחַ ד ֶ
ְכ ֶ
של ַי ֲעקֹב
ל־כן הָ יְ ָתה ִּמ ָטתוֹ ֶ
ִּמ ְש ָפט ו ְצ ָד ָקה ְב ַי ֲעקֹב וְ כו' וְ עַ ֵ
ְשלֵ מָ ה וְ עַ יֵן ְפנִּ ים:

שם אוֹ ת ל"ז ,ל"ח)
( ָ

קיב
שי ֵַדע הָ ָא ָדם
שם עַ ל־יְ ֵדי ֶ
עִ נְ יָן ִּה ְתחַ זְקות ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שהוא עוֹ מֵ ד
הֵ יטֵ בִּ ,כי ֵאין לוֹ ִּכי ִּאם אוֹ תוֹ הָ עֵ ת וְ הָ ֶרגַע ֶ
שעָ ה לַ חֲ בֶ ְר ָתה:
שו וְ לֹא יַחֲ שֹב ְכלָ ל ִּמ ָ
ָבה עַ ְכ ָ
(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש ,יִּ ְר ָאה אוֹ ת קל"ה קל"ו קל"ז)

קיג
ש ֵאין הָ ָא ָדם ְמי ֵָאש ֶאת עַ ְצמוֹ ִּמ ְלחַ ֵפש ַאחַ ר
ָכל זְמַ ן ֶ
אֲ בֵ דוֹ ָתיו הָ ַר ִּבים ִּב ְרצוֹ נוֹ ת וְ ִּכסו ִּפין טוֹ ִּבים וְ ג ְַעגועִּ ים
שיַחֲ זִּירו לוֹ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךָ ,אז יֵש לוֹ ִּת ְקוָ ה ע ֲַדיִּ ן ֶ
ֲחז ִָּקים לְ הַ ֵ
אֲ בֵ דוֹ ָתיו ִּב ְשלֵ מות:

(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדשָ ,רצוֹ ן אוֹ ת ל"ח)

וכר

ְמ ִׁשיבַ ת

קיד קטו

נפֶ ש

קיד
שה אוֹ בֵ ד,
שלוֹ םַ ,אף ִּאם ָתעָ ה ְכ ֶ
ָאסור לְ י ֵָאש עַ ְצמוֹ חַ ס וְ ָ
ִּכי ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל ִּב ְב ִּחינַת וְ ַא ִּציעָ ה ְשאוֹ ל
ִּהנ ֶָך ,וְ זֶה עִּ ַקר הַ ְתשובָ ה ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים ,וְ זֶה ְב ִּחינַת
ֲשבַ ת אֲ בֵ ָדה ק ֶֹדם יֵאוש ַדיְ ָקא:
ִּמ ְצוַת ה ָ

יאה
( ִּהלְ כוֹ ת אֲ בֵ ָדה ו ְמ ִּצ ָ
הֲלָ כָ ה ב' אוֹ ת ב')

קטו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
יך הָ ָא ָדם לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
צָ ִר ְְ
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו ְבגוף וָ נֶפֶ ש ומָ מוֹ ןִּ .כי יֵש ִּמי
ָת ִּמיד ִּמ ָכל מַ ה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
ש ַמ ְטעֶ ה ֶאת עַ ְצמוֹ ֶ ,
ֶ
שעוֹ בֵ ר
מֵ חֲמַ ת ִּרבוי הַ ִּיסו ִּרין וְ הַ ְתלָ אוֹ ת וְ ַד ֲחקות הַ ַפ ְרנָסָ ה ֶ
ש ָכל הַ ִּיסו ִּרים
עָ לָ יו .וְ ִּאם יִּ ְס ַת ֵכל ְבעֵ ין הָ אֱ מֶ ת יִּ ְר ֶאהֶ ,
הָ עוֹ ְב ִּרים עָ לָ יו הֵ ם ְבחֶ סֶ ד גָדוֹ ל וְ לֹא ָבאו עָ לָ יו לְ ַרחֵ ק אוֹ תוֹ
שלוֹ םַ ,רק ַא ְד ַר ָבא ,לְ ָק ֵרב
שם יִּ ְת ָב ַר ְך חַ ס וְ ָ
עַ ל־יְ ֵדי־זֶה מֵ הַ ֵ
אוֹ תוֹ ְביוֹ ֵתר ולְ עוֹ ְררוֹ ִּב ְתשובָ ה וְ לִּ ְפדוֹ תוֹ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה
ֵיהנֹם וְ לִּ זְכוֹ ת
של ג ִּ
ָשים ָק ִּשים ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,ו ִּמ ִּדינָה ֶ
מֵ ֳענ ִּ
ש ְבתוֹ ְך הַ ָצ ָרה וְ הַ ִּיסו ִּרים ְבעַ ְצמָ ן
לָ עוֹ לָ ם הַ ָבא .ו ִּב ְפ ָרט ֶ
יְ כוֹ לִּ ין לִּ ְמצֹא ָבהֶ ם הַ ְרחָ בוֹ ת ְגדוֹ לוֹ תְ ,ב ִּחינַת ַב ָצר
ִּה ְרחַ ְב ָת לִּ י ,וְ כַ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר.

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

קטו

זכר

ש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ִּה ְת ָק ֵרב
ש ַמ ְטעֶ ה ֶאת עַ ְצמוֹ ֶ
וְ כֵּ ן יֵש ִּמי ֶ
ש ִּנ ְת ַרחֵ ק עַ ל־י ָָדם
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מֵ חֲמַ ת עֹצֶ ם ִּרבוי ְפ ָג ָמיו ֶ
לְ הַ ֵ

שם יִּ ְת ָב ַר ְך .ו ְכבָ ר ְמב ָֹאר ִּב ְדבָ ֵרינו הַ ְר ֵבה
ְמאֹד מֵ הַ ֵ
שלוֹ םִּ ,כי אֲ ִּפלו ִּאם הוא
ש ָאסור לָ ָא ָדם לְ י ֵָאש עַ ְצמוֹ חַ ס וְ ָ
ֶ
ל־פי־כֵ ן ע ֲַדיִּ ן יָכוֹ ל לַ חֲ טֹף תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת
שהוא ַאף־עַ ִּ
ְכמוֹ ֶ
ְ
וְ לִּ זְכוֹ ת לְ חֵ לֶ ק טוֹ ב לָ עוֹ לָ ם הַ ָבא .וְ צָ ִּריך לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ
שמוֹ צֵ א ְבעַ ְצמוֹ ע ֲַדיִּ ן וְ י ֵַדע וְ יַאֲ ִּמין,
ְמאֹד ְבהַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ ת .וְ ִּאם
ִּכי ע ֲַדיִּ ן יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה לָ שוב לְ הַ ֵ
שהַ ִּיסו ִּרים ַב ֲחסָ ִּדים ְגדוֹ לִּ ים וְ גַם יֵש ִּבי
יֹאמַ ר הָ אֱ מֶ ת ֶ
ש ִּרבוי
ֱשה ֶ
ל־פי־כֵ ן מָ ה ֶאע ֶ
נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ע ֲַדיִּ ןַ ,א ְך ַאף־עַ ִּ

שה לִּ י
ש ָק ֶ
הַ ְפג ִָּמים וְ הַ ִּקלְ קולִּ ים ג ְָברו עָ לַ י ָכל ָכ ְך ,עַ ד ֶ
ישת
לִּ ְסבֹל גַם ְמעַ ט הַ ִּיסו ִּרים וְ כֵ ן עֹצֶ ם הַ ַק ְטנות וַחֲ לִּ ַ

ל־פי־כֵ ן
שיֵש ְבלִּ ִּבי מֵ ִּרבוי ְפגָמַ י וְ ִּקלְ קולַ יַ .אף־עַ ִּ
הַ ַדעַ ת ֶ
ש ְיחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ
עַ ל־יְ ֵדי ֶ

וְ יִּ ְס ַת ֵכל עַ ל הַ חֲסָ ִּדים

וְ הַ הַ ְרחָ בוֹ ת וְ כֵ ן עַ ל הַ ְנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יוכַ ל עַ ל־
שם
ָכל־ ָפנִּ ים לְ חַ זֵק לְ בָ בוֹ לִּ ְשפ ְֹך ִּשיחוֹ ו ְת ִּפ ָלתוֹ לִּ ְפנֵי הַ ֵ

שם
שיוֹ ִּשיעוֹ הַ ֵ
חֲמים וְ ַת ֲחנונִּ ים הַ ְר ֵבה ,עַ ד ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְב ַר ִּ
יִּ ְת ָב ַר ְך ִּב ְשלֵ מות וְ י ִַּציל אוֹ תוֹ ִּמ ָכל הַ ִּיסו ִּרים וְ יִּ ְמחַ ל לוֹ עַ ל
ָכל עֲווֹ נוֹ ָתיו וִּ יז ֵַכהו לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה:

( ִּהלְ כוֹ ת ְפ ִּרי ָקה ו ְטעִּ ינָה
הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת י"ג)

חכר ְמ ִׁשיבַ ת

קטז

נפֶ ש

קטז
שהוא,
יך ָכל ֶאחָ ד אֲ ִּפלו ִּאם נָפַ ל וְ נִּ ְת ַרחֵ ק ְכמוֹ ֶ
צָ ִר ְְ
ל־פי־כֵ ן צָ ִּר ְ
ַבר לַ ֲחטֹף ֵאיזֶה טוֹ ב ְבכָ ל עֵ ת
יך לְ ִּה ְתג ֵ
ַאף־עַ ִּ
וְ לִּ לְ מֹד עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ְמעַ ט ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ֵאיזֶה הֲלָ כוֹ ת
מֵ ִּהלְ כוֹ ת הַ תוֹ ָרה ,ולְ הַ טוֹ ת ָאזְנוֹ הֵ יטֵ ב לִּ ְשמֹעַ ולְ ַד ֵבק
שם הַ גָדוֹ ל וְ הַ נוֹ ָרא הַ קוֹ ֵרא ְבלֵ ב הָ ָא ָדם ְבכָ ל
עַ ְצמוֹ ְבקוֹ ל הַ ֵ
ְ
ְ
שיָשוב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַרך ,וְ צָ ִּריך ָכל ָא ָדם
יוֹ ם ו ְבכָ ל עֵ ת ֶ
שעַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים יִּ ְהיו
שם ֶ
לְ הַ טוֹ ת ָא ְזנָיו וְ לִּ בוֹ לִּ ְשמֹעַ ְבקוֹ ל הַ ֵ
שזֶה
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
לוֹ ְרצוֹ נוֹ ת חֲ ז ִָּקים וְ ִּכסו ִּפין ְגדוֹ לִּ ים לְ הַ ֵ

י ָָקר ְמאֹד .וְ הָ ִּע ָקר לִּ ְשמֹחַ ְבכָ ל עֹז ולְ בָ ֵר ְך ולְ הוֹ דוֹ ת ולְ הַ לֵל
לְ הַ ֵ
שה
שעָ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל עֵ ת עַ ל הַ חֶ סֶ ד הַ ִּנ ְפלָ א וְ הַ נוֹ ָרא ֶ
שר ָבחַ ר ָבנו ִּמ ָכל הָ עַ ִּמים וְ נ ַָתן לָ נו ֶאת תוֹ ָרתוֹ
עִּ ָמנו ,אֲ ֶ
שר ִּהיא חַ יֵינו וְ כו'.
חֶ ְמ ָדה ְגנוזָה אֲ ֶ
שהָ ָא ָדם צָ ִּר ְ
יך לְ ִּהזָהֵ ר ָבה ְמאֹד,
וְ זֶׁה עִּ ַקר ִּב ְר ַכת הַ תוֹ ָרה ֶ

ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,הַ יְ נו לְ הוֹ דוֹ ת
ְכמוֹ ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ְבכָ ל עֵ ת עַ ל ְמעַ ט ִּד ְמעַ ט הַ ְנקֻ דוֹ ת
ולְ בָ ֵר ְך לְ הַ ֵ
שה .וְ עִּ ַקר ָכל הַ חֻ ְר ָבן
שיֵש בוֹ ע ֲַדיִּ ן מֵ הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
טוֹ בוֹ ת ֶ
שלֹא ִּק ְימו ְככָ ל הַ ַנ"ל,
וְ גָלות יִּ ְש ָר ֵאל הָ יָה ַרק ִּב ְש ִּביל זֶהֶ ,
שזֶה ְב ִּחינַת עַ ל מָ ה ָא ְב ָדה הָ ָא ֶרץ וְ כו' עַ ל עָ זְבָ ם ֶאת
ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

קטז

נפֶ ש

טכר

ש ֲעזָבוהָ לְ ג ְַמ ֵרי וְ לֹא נִּ ְזהֲרו לַ חֲ טֹף עַ ל־ ָכל־
תוֹ ָר ִּתי ,הַ יְ נו ֶ
ש ְמעו ְבקוֹ לִּ י,
ָפנִּ ים ְמעַ ט לִּ מוד הַ תוֹ ָרה ְבכָ ל יוֹ ם ,וְ זֶה וְ לֹא ָ
שם הַ קוֹ ֵרא
שלֹא ִּהטו ֶאת ָא ְזנָם לִּ ְשמֹעַ ְבקוֹ ל הַ ֵ
הַ יְ נו ֶ
ְבלִּ ָבם ְבכָ ל עֵ ת .וְ עִּ ַקר וְ לֹא הָ לְ כו בָ ה וְ ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו
שלֹא ֵב ְרכו ַבתוֹ ָרה ְת ִּח ָלה ,הַ יְ נו ַכ ַנ"ל,
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
ְ
ְ
וְ זֶהו וְ לֹא הָ לְ כו בָ ה ַדיְ ָקאִּ ,כי זֶה ִּהלוך וְ ֶד ֶרך נִּ ְפלָ א ְמאֹד
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּמ ָכל ִּמינֵי נְ ִּפילוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת
לְ ִּה ְת ָק ֵרב עַ ְצמוֹ לְ הַ ֵ
ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת ִּב ְר ַכת הַ תוֹ ָרה ,הַ יְ נו לְ בָ ֵר ְך

שז ִָּכינו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבכָ ל עֵ ת עַ ל נְ ִּעימַ ת חֶ לְ קֵ נו וְ גוֹ ָרלֵ נו ֶ
לְ הַ ֵ
שהוא ֵא ְ
שה ָכזֹאת .וְ ֵא ְ
שהוא
ֶ
יך
ֶ
יך
לְ תוֹ ָרה ְקדוֹ ָ
ל־פי־כֵ ן ָאנו זוֹ ִּכין ְבכָ ל יוֹ ם לַ חֲ טֹף ֵאיזֶה נִּ יצוֹ צוֹ ת
ַאף־עַ ִּ
ש ֵמחַ
שה .ובָ זֶה יֵש לָ נו לְ ַ
ונְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת מֵ הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ,וְ ִּאם הָ יו
שנו ְמאֹד ולְ חַ זֵק לְ בָ בֵ נו ְבהַ ֵ
נ ְַפ ֵ

ידי נְ ִּפילוֹ ת
הוֹ לְ ִּכים גַם ָאז ְב ֶד ֶר ְך זֶה לֹא הָ יו ָב ִּאים לִּ ֵ

שהָ יָה ְבבַ יִּ ת ִּראשוֹ ן ִּגלוי ע ֲָריוֹ ת
ָכ ֵאלוַ ,רחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןֶ ,
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה,
ַועֲבוֹ ָדה ז ָָרה וְ כו'ְ ,כמוֹ ֶ
וְ לֹא הָ יו לָ הֶ ם צָ רוֹ ת ָכ ֵא ֶלה וְ ָגלֻיוֹ ת וְ כו' .וְ עַ ָתה ָכל ִּת ְקו ֵָתנו
שנו הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי־זֶהִּ ,כי
לָ שוב לְ ַא ְרצֵ נו ולְ בֵ ית ִּמ ְק ָד ֵ
לֵ ית ִּמ ְל ָתא ָדא ַתלְ יָא ֶא ָלא ִּב ְתיו ְב ָתא ,וְ ִּע ַקר הַ ְתשובָ ה
הוא ַרק עַ ל־יְ ֵדי־זֶה:

שם אוֹ ת ל"ה)
( ָ

לר

ְמ ִׁשיבַ ת

קיז קיח

נפֶ ש

קיז
שעַ ל־יְ ֵדיהֶ ם יְ כוֹ לִּ ין לְ ִּה ְת ָק ֵרב לַ ה'
יֵּשְ סוֹ דוֹ ת ָכ ֵאלו ֶ
יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ִּפלו הָ ְרחוֹ ִּקים ְביוֹ ֵתר וְ זֶה ְב ִּחינַת הַ סוֹ דוֹ ת
יקים הַ ְגדוֹ לִּ ים ְבסוֹ ד ו ְבלַ חַ ש וְ הַ כֹל ַרק
ש ְמג ִַּלין הַ ַצ ִּד ִּ
ֶ
ש ִּי ְת ָק ְרבו ָכל הָ ְרחוֹ ִּקים
ִּב ְש ִּביל ִּתקון הָ עוֹ לָ םְ ,כ ֵדי ֶ
שאוֹ ְמ ִּרים ְדבָ ִּרים ֵאלו ְבסוֹ ד
לַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך .ומַ ה ֶ

שם ְכבוֹ ד מַ לְ כותוֹ
שאוֹ ְמ ִּרים ָברו ְך ֵ
ו ְבלַ חַ ש הוא סוֹ ד מַ ה ֶ

ש ַמאֲ ִּמין ֶבאֱ מֶ ת
שאי ו ְבלַ חַ ש ַדיְ ָקא .ו ִּמי ֶ
לְ עוֹ לָ ם וָעֶ ד ַבחֲ ַ
שת
יר ָאיו ,יֵש לוֹ ִּת ְקוָה ָת ִּמיד לָ צֵ את מֵ ֶר ֶ
שר לִּ ֵ
ְבסוֹ ד ה' אֲ ֶ
יר ָאיו וְ כו' עֵ ינַי ָת ִּמיד ֶאל
זו טָ ְמנו לוֹ  ,וְ זֶה ְב ִּחינַת :סוֹ ד ה' לִּ ֵ
ה' ִּכי הוא יוֹ ִּציא מֵ ֶר ֶ
שת ַרגְ לָ י:

( ִּהלְ כוֹ ת הֶ ְפ ֵקר וְ נִּ ְכסֵ י הַ גֵר הֲלָ כָ ה ד')

קיח
ש ְבפֶ סַ ח ו ְס ִּפ ָירה מֻ ְכ ָר ִּחין לְ ַק ֵבל הַ מ ִֹּחין
ְמב ָֹאר ַב ַכ ָונוֹ תֶ ,
ש ְמ ַק ְבלִּ ין הַ מ ִֹּחין ְדג ְַדלות ק ֶֹדם הַ מ ִֹּחין
שלֹא ְכסֵ ֶדרְ ,דהַ יְ נו ֶ
ֶ
שיֵש ַבי ִָּמים
שם ְבעִּ נְ יַן הַ ִּשנויִּ ים הַ ִּנ ְפלָ ִּאים ֶ
ְד ַק ְטנות ,וְ עַ יֵן ָ
שכַ ת הַ מ ִֹּחין הַ ַנ"ל .ו ְמב ָֹאר
הָ ֵאלו ִּמיוֹ ם ֶאל יוֹ ם ְבעִּ נְ יַן הַ ְמ ָ
שלֹא ְכסֵ ֶדר הוא
ש ֻמ ְכ ָר ִּחין לְ ַק ֵבל הַ מ ִֹּחין ָאז ֶ
ש ַמה ֶ
שם ֶ
ָ
שהוא זֻהֲמַ ת ִּמ ְצ ַריִּ ם
מֵ חֲמַ ת ג ֶֹדל אֲ ִּחיזַת הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ֶ
ש ֵמחֲמַ ת זֶה הַ הֶ ְכ ֵרחַ לְ ַק ֵבל
שנֶאֱ חֶ זֶת ָאז ָבהֶ ם ע ֲַדיִּ ןֶ ,
ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

קיח

אלר

ש ֵאין
שם ְמב ָֹארֶ ,
ש ָ
ל־פי ֶ
שלֹא ְכסֵ ֶדר .וְ ִּהנֵה ַאף־עַ ִּ
הַ מ ִֹּחין ֶ
שלֹא ְכסֵ ֶדר ַרק ַבי ִָּמים הַ ָללו מֵ חֲ מַ ת
ְמ ַק ְבלִּ ין הַ מ ִֹּחין ֶ
ל־פי־כֵ ן
הַ ַנ"ל .אֲ בָ ל ָת ִּמיד ְמ ַק ְבלִּ ין הַ מ ִֹּחין ְכסֵ ֶדרַ .אף־עַ ִּ
שכַ ת הַ מ ִֹּחין ִּב ְכלָ ל
ש ָכל זֶה לְ ִּענְ יַן הַ ְמ ָ
ִּמ ֵמילָ א מובָ ן ֶ
של ְכלַ ל יִּ ְש ָר ֵאל ,אֲ בָ ל
ֲשה עַ ל־יְ ֵדי הָ עֲבוֹ ָדה ֶ
ש ַנע ֶ
ֶ
שהָ ָא ָדם ֵאינוֹ נ ִָּקי מֵ עֲווֹ נוֹ ָתיו וְ צָ ִּריךְ
ִּב ְפ ָר ִּטיות ָכל זְמַ ן ֶ
יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּב ְפ ָר ִּטיות,
שזֶה ְב ִּחינַת יְ ִּצ ַ
לָ שוב ִּב ְתשובָ ה ֶ
אֲ זַי הוא צָ ִּר ְ
שלֹא
שנָה לְ ַק ֵבל הַ מ ִֹּחין ֶ
יך גַם ִּב ְש ָאר יְ מוֹ ת הַ ָ
יאתוֹ ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ םְ ,דהַ יְ נו ִּמזֻהֲמַ ת
ְכסֵ ֶדר ְכ ִּפי ְב ִּחינַת יְ ִּצ ָ
עֲווֹ נוֹ ָתיו.
שכֶ ל הוא לָ ַדעַ ת
שכַ ת הַ מ ִֹּחין וְ הַ חָ ְכמָ ה וְ הַ ֵ
ו ְכלַ ל ָכל הַ ְמ ָ
ְ
שזֶה ִּע ַקר הַ ַת ְכלִּ ית.
ולְ הַ ִּכיר אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַרך ולְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו ֶ
שזֶה עִּ ַקר הַ טוֹ ב
שכֶ ל ְמיֻחָ ד ֶ
ו ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם יֵש חָ ְכמָ ה וְ ֵ
ש ֵמ ִּאיר
שמֶ ש ֶ
ש ְבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם וְ הוא עִּ ַקר אוֹ ר הַ יוֹ ם וְ הַ ֶ
ֶ
ְבכָ ל יוֹ םַ ,רק ָכל יוֹ מָ א ִּאית לֵ ה ג ֵָדר ִּמ ְלבַ ר ְדלָ א יֵעוֹ ל ָכל
ַבר נַש לְ הַ אי טוֹ בְ ,כגוֹ ן חֲשוֹ כָ א ְדכַ ְסיָא לִּ נְ הוֹ ָרא ַכ ְמב ָֹאר
שזֶה
שזֶה ְב ִּחינַת ְקלִּ ָפה הַ קוֹ ֶדמֶ ת לַ ְפ ִּריֶ ,
ַבזֹהַ ר הַ ָקדוֹ שֶ ,
שעוֹ ְב ִּרין עַ ל ָכל ָא ָדם
ְב ִּחינַת ְכלַ ל ָכל הַ ִּסבוֹ ת וְ הַ ְמא ָֹרעוֹ ת ֶ
ְבכָ ל

יוֹ ם,

וְ ִּה ְת ַפ ְשטות

וְ ִּה ְש ַת ְטחות

הַ ִּבלְ בולִּ ים

ש ְבכָ ל ַפעַ ם נִּ ְדמֶ ה לוֹ ,
ש ִּמ ְתג ְַב ִּרין עַ ל הָ ָא ָדם ְבכָ ל יוֹ ם ,עַ ד ֶ
ֶ

בלר

ְמ ִׁשיבַ ת

קיח

נפֶ ש

שם יִּ ְת ָב ַר ְך וְ רוֹ צֶ ה
שר לוֹ לַ ֲעבֹד ֶאת הַ ֵ
ש ְבזֶה הַ יוֹ ם ִּאי ֶא ְפ ָ
ֶ
שם ,וְ זֶה ִּאסור
לִּ ְדחוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ ִּמיוֹ ם ֶאל יוֹ ם ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
גָדוֹ לִּ ,כי צָ ִּר ְ
ש ֵבר
ַבר ולְ ִּה ְש ַת ֵדל ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם לְ ַ
יך לְ ִּה ְתג ֵ
ש ְבזֶה
ש ִּמ ְתג ְַב ִּרין עָ לָ יו וְ לִּ ְמצֹא הַ טוֹ ב ֶ
הַ ְג ָד ִּרים וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת ֶ
ְ
שכֶ ל הַ ְמיֻחָ ד לְ זֶה הַ יוֹ ם
הַ יוֹ ם ַדיְ ָקא ולְ הַ ְמ ִּשיך הַ מ ִֹּחין וְ הַ ֵ
ַדיְ ָקא ,ולְ הַ ִּכיר אוֹ תוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְכ ִּפי ְב ִּחינַת אוֹ תוֹ
הַ יוֹ ם ַדיְ ָקא ַכ ְמב ָֹאר ָכל זֶה ִּב ְפנִּ ים ַבאֲ ִּריכות:
(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש יִּ ְר ָאה ,אוֹ ת קמ"ג; ֶפסַ ח ו ְס ִּפ ָירה אוֹ ת קנ"ז ,קנ"ח)

ש ָצ ִּר ְ
יך לְ ַק ֵבל ְבכָ ל יוֹ ם
שכַ ת הַ מ ִֹּחין ֶ
וְ ִהנֵּה ְכ ִּפי הַ ְמ ָ
ֻמת זֶה ִּמ ְתג ְַב ִּרין ו ִּמ ְש ַת ְט ִּחין
ִּב ְפ ָר ִּטיות ְכמוֹ ־כֵ ן זֶה לְ ע ַ
שיֵש עַ ל
ְכנֶגְ דוֹ ְב ִּחינַת הַ ְג ָד ִּרים וְ הַ ָמסַ ִּכים וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת ֶ
שיֵש
ש ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ םִּ ,כי ְכ ִּפי הַ ִּשנויִּ ים הַ ְגדוֹ לִּ ים ֶ
הַ טוֹ ב ֶ
ֵבין הַ מ ִֹּחין הַ ְקדוֹ ִּשיםְ ,כמוֹ ־כֵ ן יֵש ִּשנויִּ ים ַר ִּבים לְ ֵאין
שיֵש עַ ל ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם,
ִּמ ְס ָפר ְבעִּ נְ יַן הַ ְג ָד ִּרים וְ הַ ְמ ִּחצוֹ ת ֶ
ש ָב ִּאין עַ ל
ש ִּכין ָכל ִּמינֵי הַ ְד ִּחיוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים ֶ
ו ִּמזֶה נִּ ְמ ָ
ל־כן ַאל יִּ פֹל לֵ ב הָ ָא ָדם עָ לָ יו ִּאם
הָ ָא ָדם ְבכָ ל יוֹ ם .וְ עַ ֵ
ש ַבי ִָּמים הַ קוֹ ְד ִּמים ִּה ְת ַפ ֵלל ְקצָ ת ְבכַ ָונָה וְ הָ יָה לוֹ
רוֹ ֶאהֶ ,
שו ִּמ ְתג ְַב ִּרין עָ לָ יו
ֵאיזֶה נַיְ חָ א ְקצָ ת ִּמן הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ כו' וְ עַ ְכ ָ
שהַ י ִָּמים
הַ ִּבלְ בולִּ ים וְ הַ ְמנִּ יעוֹ ת ְביוֹ ֵתרִּ ,כי יָכוֹ ל לִּ ְהיוֹ ת ֶ
שכַ ת הַ מ ִֹּחין ְדג ְַדלות ֶא ְצלוֹ ,
הָ ִּראשוֹ נִּ ים הָ יו ִּב ְב ִּחינַת הַ ְמ ָ

ְמ ִׁשיבַ ת

קיח
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גלר

שהֵ ם הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הַ ִּבלְ בולִּ ים
שם ֵאין אֲ ִּחיזַת הַ ִּחיצוֹ נִּ ים ֶ
ש ָ
ֶ
ְ
ְ
שו צָ ִּריך לְ קַ ֵבל גַם ְב ִּחינַת מ ִֹּחין ְד ַק ְטנות
ָכל ָכך ,וְ עַ ְכ ָ
שם הַ ִּס ְט ָרא
ש ָ
וְ לִּ ְפעָ ִּמים הֵ ם ְב ִּחינַת ַק ְטנות ְד ַק ְטנותֶ ,
שה לַ ֲעמֹד
ש ָק ֶ
ל־כן נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ַאח ֲָרא נֶאֱ חֶ זֶת ְביוֹ ֵתר וְ עַ ֵ
ש ְבזֶה הַ יוֹ ם .אֲ בָ ל ֶבאֱ מֶ ת צָ ִּריךְ
ְכ ֶנגֶד הַ ְמנִּ יעוֹ ת וְ הָ עִּ כו ִּבים ֶ
יכין
ש ְצ ִּר ִּ
ש ְבו ַַדאי גַם ְבזֶה הַ יוֹ ם יֵש בוֹ טוֹ בַ ,רק ֶ
לְ הַ אֲ ִּמיןֶ ,
ש ְכ ִּפי אוֹ תוֹ הַ יוֹ ם ְכ ֵדי לִּ זְכוֹ ת לְ זֶה הַ טוֹ ב
ש ֵבר הַ ג ֶֶדר ֶ
לְ ַ
ש ָבזֶה הַ יוֹ ם ַדיְ ָקא ַכ ַנ"ל.
ֶ
יכין לְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ְכ ִּפי אוֹ תוֹ
ל־כן ְצ ִּר ִּ
וְ עַ ֵּ
ש ִּאי
הַ יוֹ ם ,וְ ִּאם לִּ ְפעָ ִּמים ִּמ ְש ַת ְט ִּחים ְכנֶגְ דוֹ ְמאֹד עַ ד ֶ
ֶא ְפ ָ
ל־פי־ כֵ ן
שר לוֹ ְבשום אֹפֶ ן לְ ִּה ְת ַפ ֵלל ָכ ָראויַ ,אף־עַ ִּ
צָ ִּר ְ
שגַם הַ יוֹ ם הַ זֶה הוא יוֹ ם וְ הוא מָ נוי
ידע ולְ הַ אֲ ִּמיןֶ ,
יך לֵ ַ
שר לוֹ ְבשום אֹפֶ ן
ל־כן ִּאם ִּאי ֶא ְפ ָ
וְ סָ פור ִּבימֵ י חַ ָייו ,וְ עַ ֵ
לְ ִּה ְת ַפ ֵלל ָכ ָראוי ְבאוֹ תוֹ הַ יוֹ ם יִּ ְש ַת ֵדל לַ עֲשוֹ ת בוֹ עֲבוֹ ָדה
ַאחֶ ֶרת ,לוֹ מַ ר ְש ָאר ְת ִּחנוֹ ת ובַ ָקשוֹ ת ְבכַ ָונָה וְ ִּשיחָ ה ֵבינוֹ
לְ בֵ ין קוֹ נוֹ אוֹ לִּ לְ מֹד יוֹ ֵתר אוֹ לַ ֲעסֹק ְב ִּמ ְצווֹ ת וגְ ִּמילות
־ברו ְך־הוא לְ זַכוֹ ת ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל
ֲחסָ ִּדיםִּ .כי ָרצָ ה הַ ָקדוֹ ש ָ

שם יֵש לָ נו
לְ ִּפיכָ ְך ִּה ְר ָבה לָ הֶ ם תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ,ובָ רו ְך הַ ֵ

ַב ֶמה לְ הַ חֲיוֹ ת עַ ְצמֵ נו ְבכָ ל יוֹ ם ְבכַ ָמה ִּמינֵי לִּ מו ֵדי הַ תוֹ ָרה
שלֹא
ש ִּי ְש ַת ֵדל ֶ
שה ו ְבכַ ָמה ִּמינֵי ִּמ ְצווֹ ת וְ כו' .וְ הָ עִּ ָקר ֶ
הַ ְקדוֹ ָ

דלר

ְמ ִׁשיבַ ת

קיט קכ

נפֶ ש

שהַ יוֹ ם הַ זֶה ָבטֵ ל וְ הוֹ לֵ ְךִּ ,כי צָ ִּר ְ
יך
שלוֹ םֶ ,
יִּ ְטעֶ ה חַ ס וְ ָ
ש ֵאין לוֹ ִּכי ִּאם אוֹ תוֹ הַ יוֹ ם לְ בַ ד ִּב ְב ִּחינַת
לַ ֲחשֹב ְבכָ ל יוֹ ם ֶ
הַ יוֹ ם ִּאם ְבקוֹ לוֹ ִּת ְשמָ עו:

( ִּהלְ כוֹ ת ִּפ ָקדוֹ ן ד' ,אוֹ ת ה' ,ו' ,ז' ,ח)

קיט
ש ָצ ִּר ְ
יך הָ ָא ָדם לְ ִּהז ְָד ֵרז ַבעֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִ
שם,
וְ לִּ ְפרֹעַ חוֹ בַ ת ָכל יוֹ ם וָיוֹ ם ִּבזְמַ נוֹ ַדיְ ָקא ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ל־פי־כֵ ן צָ ִּר ְ
אד לְ הַ ְמ ִּתין
ַם־כן לְ ִּה ְתחַ זֵק ְמ ֹ
יך ג ֵ
ַאף־עַ ִּ
שע ֲַדיִּ ן
שהוא רוֹ ֶאהֶ ,
ל־פי ֶ
שם ַאף־עַ ִּ
ולְ צַ פוֹ ת לִּ ישועַ ת הַ ֵ
ל־פי־כֵ ן לֹא
שםַ ,אף־עַ ִּ
הוא ָרחוֹ ק לְ ג ְַמ ֵרי מֵ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שם
שלוֹ םִּ ,מ ְלהוֹ ִּחיל ולְ הַ ְמ ִּתין לִּ ישועַ ת הַ ֵ
י ְַר ֶפה י ָָדיו חַ ס וְ ָ
ָת ִּמיד וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא יִּ ז ְֶכה לִּ ְשלֵ מות יְ שועָ תוֹ :
(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש יִּ ְר ָאה ,אוֹ ת קמ"ה; ֶפסַ ח ו ְס ִּפ ָירה אוֹ ת ק"ס)

קכ
ש ִּע ַקר ְשלֵ מות אֱ מונַת ֲחכָ ִּמים הוא לְ ִּה ְתחַ זֵק ָכל
עִ נְ יַן מַ ה ֶ
של
שיַאֲ ִּמין גַם ְבעַ ְצמוֹ ִּכי ְב ֹג ֶדל כֹחַ ִּצ ְד ָק ָתם ֶ
ָכ ְך עַ ד ֶ
יקי אֱ מֶ ת ַיעֲלו גַם אוֹ תוֹ מַ ְעלָ ה מַ ְעלָ ה ,ולְ עֵ ת עַ ָתה גַם
הַ ַצ ִּד ֵ
ש ִּמ ְת ָק ֵרב אֲ לֵ יהֶ ם ומַ אֲ ִּמין ָבהֶ ם הוא
הַ ִּה ְת ָק ְרבות ְבעַ ְצמוֹ ֶ
ש ֵאין ְמ ִּבינִּ ים
טוֹ ב וְ י ָָקר ְמאֹד .וְ עִּ ַקר הָ אֱ מונָה הוא ַב ֶמה ֶ
ַב ֵ
ש ְל ִּפי
ל־פי ֶ
שכֶ ל ַכיָדועַ  ,ו ְכמוֹ ־כֵ ן גַם ְבעִּ נְ יַן זֶה ַאף־עַ ִּ

ְמ ִׁשיבַ ת

קכא קכב

נפֶ ש

הלר

שם יִּ ְת ָב ַר ְך,
ִּש ְכלוֹ וִּ ִּידיעָ תוֹ הוא ָרחוֹ ק ע ֲַדיִּ ן ְמאֹד מֵ הַ ֵ
ל־פי־כֵ ן צָ ִּר ְ
יך לְ הַ אֲ ִּמין ֶבאֱ מונָה ִּכי ְבו ַַדאי גַם ְמעַ ט
ַאף־עַ ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך:
נְ קֻ דוֹ ָתיו הַ טוֹ ִּבים יְ ָק ִּרים ְמאֹד ְבעֵ ינֵי הַ ֵ

(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש אֱ מונָה ,אוֹ ת קנ"ה)

קכא
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ ל ,וְ הַ ֵ
עִ נְ יַן מַ ה ֶ
ְמצַ ְמצֵ ם עַ ְצמוֹ מֵ ֵאין סוֹ ף עַ ד ֵאין ַת ְכלִּ ית ו ְמ ַר ֵמז לְ הָ ָא ָדם
ְרמָ זִּים לְ ִּה ְת ָק ֵרב לַ עֲבוֹ ָדתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך לְ כָ ל ָא ָדםְ ,כ ִּפי הָ ָראוי
שו ִּב ְמקוֹ מוֹ ו ְשעָ תוֹ  ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יְ כוֹ לִּ ין לִּ זְכֹר ֶאת
לוֹ עַ ְכ ָ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך ָת ִּמיד ְבכָ ל ָמקוֹ ם ו ְבכָ ל זְמַ ן ו ְבכָ ל הַ ַמ ְד ֵרגוֹ ת
הַ ֵ
ש ָבעוֹ לָ ם:
ֶ

(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש יִּ ְר ָאה ,אוֹ ת קנ"ה)

קכב
שה אֲ נ ְַחנו יִּ ְש ָר ֵאל
שעַ ל־יְ ֵדי הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
עִ נְ יַן מַ ה ֶ
שה ִּהיא יוֹ ֶר ֶדת
ש ִּרין בוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ָת ִּמיד וְ הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
ְמקֻ ָ
ש ַב ְפחו ִּתים
אֲ ִּפלו ְבעִּ ְמ ֵקי ְתהוֹ ם לְ עוֹ ֵרר אֲ ִּפלו ֶאת הַ ָפחות ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ עַ ל־יְ ֵדי עֵ סֶ ק הַ תוֹ ָרה יְ כוֹ לִּ ין הַ כֹל
לְ הַ ֵ

ש ְכבָ ר נִּ ְש ְקעו ְבתוֹ ְך
לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ִּפלו ֵאלו ֶ

שלוֹ ם ,וְ ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה ֵאינָם ְמ ַק ְבלִּ ים
ִּס ְט ָרא ְדמוֹ ָתא חַ ס וְ ָ

ולר

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

קכג

טֻ ְמ ָאה לְ עוֹ לָ םַ ,רק ַא ְד ַר ָבא ,מַ ֲעלִּ ין ֶאת הָ ָא ָדם ִּמ ֻט ְמ ָאה
(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת חָ ָדש תוֹ ָרה ,אוֹ ת ק"ב)

לְ טָ ה ֳָרה:

קכג
ש ֶֹׁרשְ

הַ ַבעַ ל

ָדבָ ר

וְ הַ ִּס ְט ָרא

חֲרא
ַא ָ

הַ יְ נו

ש ֶֹרש

של
יק ָתם הוא ִּמ ְב ִּחינַת ְת ִּחלַ ת הַ ִּצ ְמצום ֶ
ִּה ְש ַתלְ ְשלות יְ נִּ ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְךִּ ,כ ְביָכוֹ ל ,הֶ עֱלִּ ים וְ ִּה ְס ִּתיר אוֹ ר
שהַ ֵ
חָ לָ ל הַ ָפנוי ֶ
חָ ְכמָ תוֹ ִּב ְש ִּביל הַ ְב ִּח ָירה .וְ הַ הַ עֲלָ מָ ה וְ הַ הַ ְס ָת ָרה הוא,
שם
ִּכ ְביָכוֹ לְ ,כמוֹ ְב ִּחינַת ְגנֵבָ הִּ ,כי ֶבאֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ יֵש ָ
שהוא מַ ֲעלִּ ים ומַ ְס ִּתיר עַ ְצמוֹ ִּ ,כ ְביָכוֹ ל,
שם יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,רק ֶ
הַ ֵ
ִּב ְש ִּביל הַ ִּנ ָסיוֹ ן וְ הַ ְב ִּח ָירהִּ ,ב ְב ִּחינַת ַא ָתה ֵאל ִּמ ְס ַת ֵתר,
ו ְכעֵ ין ֶ
ש ָאמַ ר הַ ֵקיסָ ר
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
שם
שהוא לְ טוֹ בָ ה וְ כַ ְמב ָֹאר ָ
אֱ לֹקֵ יכֶ ם גַנָב הוא ,וְ הֵ ִּשיב לוֹ ֶ
של
שם ש ֶֹרש הַ ְגנֵבָ ה וְ הָ עָ ְרמוֹ ת וְ הַ ִּמ ְרמוֹ ת ֶ
של .ו ִּמ ָ
הַ ָמ ָ
שהוא רֹאש לְ כָ ל הַ גַנ ִָּבים ובָ א עַ ל הָ ָא ָדם
הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ֶ
ש ָכתוב :יֶאֱ רֹב ַב ִּמ ְס ָתר
ְבעָ ְרמָ ה ו ְב ִּמ ְרמָ ה ְגדוֹ לָ הְ ,כמוֹ ֶ
ל־כן ִּע ַקר הַ ִּתקון עַ ל־יְ ֵדי
וְ כו' יֶאֱ רֹב לַ ֲחטֹף עָ נִּ י וְ כו' .וְ עַ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך
ש ְבכָ ל מָ קוֹ ם נִּ ְס ָתר הַ ֵ
שיוֹ ְד ִּעים ֶ
אֱ מֶ ת עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ְ
של הַ יֵצֶ ר הָ ָרע
ֹשך ֶ
אֲ ִּפלו ְבתוֹ ְך תוֹ ֶקף ִּה ְתג ְַברות הַ ח ֶ

שם יְ כוֹ לִּ ין לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך עַ ל
ל־פי־כֵ ן גַם ָ
וְ חֵ ילוֹ ָתיוַ ,אף־עַ ִּ
עַ ְצמוֹ אוֹ ר הָ אֱ מֶ ת ,עַ ד ֶ
ֹש ְך
שי ִָּאיר לוֹ לָ צֵ את ִּמתוֹ ְך הַ ח ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

קכד

נפֶ ש

זלר

ש ָצ ִּר ְ
ַברִּ ,כי גַם הֶ חָ לָ ל
יך לְ ִּה ְתג ֵ
ַבר עַ ל מַ ה ֶ
וְ הָ אֲ פֵ לָ ה ולְ ִּה ְתג ֵ
ְ
ְ
שי ְַמ ִּשיך עַ ְצמוֹ
ל־כן ְכ ֶ
הַ ָפנוי מָ לֵ א מֶ אֱ לֹקותוֹ יִּ ְת ָב ַרך .וְ עַ ֵ

ֹש ְך וְ ֵאין צַ לְ מָ וֶת
ֶאל הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ ָאז ְבו ַַדאי ֵאין ח ֶ
ֹש ְך לֹא ַי ֲח ִּש ְ
יך ִּמ ֶמ ָך ו ְכ ִּתיבִּ ,כי
שםִּ ,כי גַם ח ֶ
לְ ִּה ָס ֵתר ָ
ש ִּיז ְֶכה לָ צֵ את ִּמתוֹ ךְ
ְ
ֹשך ה' אוֹ ר לִּ י .וְ ָאז לֹא ַדי ֶ
שב ַבח ֶ
ֵא ֵ

שהָ יָה ָכבוש ָבהֶ ם
ֹש ְך ַאף גַם יִּ ז ְֶכה לְ הוֹ ִּציא ָכל הַ טוֹ ב ֶ
הַ ח ֶ
ְ
ַבר עָ לָ יו ְביוֹ ֵתר י ֵַדע,
ֹשך ִּמ ְתג ֵ
שהַ ח ֶ
ִּמ ְכבָ ר .וְ כָ ל מַ ה ֶ

ַבר ְביוֹ ֵתר לְ הַ ְמ ִּש ְ
ש ָצ ִּר ְ
יך עַ ְצמוֹ ֶאל הָ אֱ מֶ ת ,וְ ָאז
יך לְ ִּה ְתג ֵ
ֶ

יִּ ז ְֶכה לְ הוֹ ִּציא עַ ל־יְ ֵדי־זֶה הַ טוֹ ב הַ ָכבוש ָבהֶ ם יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר,
ש ֵלם
ש ִּנ ְמצָ א הַ ְגנֵבָ ה ְביָדוֹ ְמ ַ
שהַ גַנָב ְכ ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
ֶ
שה,
ש ֵלם ַא ְר ָבעָ ה וַחֲ ִּמ ָ
ֶכפֶ ל וְ ִּאם ְטבָ חוֹ אוֹ ְמכָ רוֹ ָאז ְמ ַ
ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:

( ִּהלְ כוֹ ת ְגנֵבָ ה הֲלָ כָ ה ה' אוֹ ת ט' ,י') (וְ עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת
חָ ָדש אֱ מֶ ת ,אוֹ ת ע"ז ע"ח)

קכד
שהֵ ם
יצית ו ְת ִּפ ִּלין ֶ
שת יִּ ְש ָר ֵאל ְבכָ ל יוֹ ם הוא ִּצ ִּ
עִּ ַקר ְק ֻד ַ
ְב ִּחינַת אוֹ ר הָ אֱ מֶ תַ ,כ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים ,וְ הֵ ם ְב ִּחינַת שוֹ ר
חֲרא ָכל ָכ ְך עַ ד
ַב ֶרת הַ ִּס ְט ָרא ַא ָ
שה .וְ לִּ ְפעָ ִּמים ִּמ ְתג ֶ
ָו ֶ
שה ו ְטבָ חוֹ אוֹ ְמכָ רוֹ
שלוֹ ם ,גַם ְב ִּחינַת הַ שוֹ ר ָו ֶ
שגוֹ נֵב חַ ס וְ ָ
ֶ
שלוֹ ם ,אֲ ִּפלו מֵ ִּע ַקר
ש ַמ ִּטיל ְפגָם אוֹ ְמבַ ְטלוֹ לְ ג ְַמ ֵרי חַ ס וְ ָ
ֶ
יצית ו ְת ִּפ ִּלין .וְ הוא גַם הוא צָ ִּר ְ
יך
שהוא ִּצ ִּ
שתוֹ ֶ
ְק ֻד ָ

חלר

ְמ ִׁשיבַ ת

קכה קכו

נפֶ ש

ַבר לִּ ְבלִּ י לְ י ֵָאש עַ ְצמוֹ וְ לִּ ְמש ְֹך עַ ְצמוֹ מֵ עַ ָתה עַ ל־ ָכל־
לְ ִּה ְתג ֵ
שם
ָפנִּ ים ֶאל הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִּמתוֹ  ,וְ לִּ ְדרֹש וְ לַ ֲחתֹר לָ שוב ֶאל הַ ֵ
יִּ ְת ָב ַר ְך ֶבאֱ מֶ תִּ .כי סוֹ ף ָכל סוֹ ף מַ ה ִּי ְהיֶה ִּמ ֶמנו ,וִּ יחַ ֵפש
וִּ יבַ ֵקש וְ יִּ ְדרֹש מֵ עַ ָתה עַ ל־ ָכל־ ָפנִּ ים ַאחַ ר ַת ְכלִּ יתוֹ הַ ִּנ ְצ ִּחי,
ש ִּי ָמצֵ א הַ גַנָב וְ ָאז יוֹ ִּציא ִּמ ֶמנו
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ֶ
ש ַי ֲעזֹר לוֹ הַ ֵ
עַ ד ֶ
שה הַ ַנ"ל
ְב ִּכ ְפלֵ י ִּכ ְפלַ יִּ םִּ ,ב ְב ִּחינַת ַת ְשלומֵ י ַא ְר ָבעָ ה ַוח ֲִּמ ָ
ש ְיכוֹ לִּ ין
שם אוֹ ת טו) .וְ עַ יֵן עוֹ ד ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל ִּמ ַמה ֶ
( ָ
הַ כֹל לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ
ש ֵמ ִּאיר
שם יִּ ְת ָב ַר ְך עַ ל־יְ ֵדי אוֹ ר הָ אֱ מֶ ת ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת ְת ִּפ ַלת עַ ְר ִּבית
גַם ְבעֶ צֶ ם חֶ ְשכַ ת לַ יְ לָ הֶ ,
יצית ו ְת ִּפ ִּלין:
ש ָאז ֵאין זְמַ ן ִּצ ִּ
ַב ַליְ לָ ה ֶ

(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת אֱ מֶ ת,
אוֹ ת פ')

קכה
שהָ ָא ָדם ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ ה וְ כו' ָאז
ָכל זְמַ ן ֶ
יֵש לוֹ ִּת ְק ָוה לְ עוֹ לָ ם:

(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת אֱ מונָה ,אוֹ ת קע"ז)

קכו
ֶשת ֶאל הַ ק ֶֹדש מֻ ְכ ָרח לְ עוֹ ֵרר
ש ָכל הָ רוֹ צֶ ה לָ ג ֶ
ל־פי ֶ
ַאף־עַ ִ
של נְ קֻ דוֹ ָתיו
של עֲבוֹ ָדתוֹ  ,הַ יְ נו הַ כֹחַ וזְכות ֶ
מַ ֵטה עֹז ֶ
יקי אֱ מֶ ת הַ חוֹ סֶ ה ָבהֶ ם,
של צַ ִּד ֵ
הַ טוֹ ִּבים ִּב ְפ ָרט הַ כֹחַ וזְכות ֶ
שבוֹ  ,הַ יְ נו מֵ חֲמַ ת
ֵאין זֶה ַרק ִּב ְש ִּביל לְ הַ ְכנִּ יעַ הָ ָרע ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

קכז

נפֶ ש

טלר

שהַ ַבעַ ל ָדבָ ר ָבא לְ בַ לְ ֵבל אוֹ תוֹ גַם ְממַ עֵ ט עֲבוֹ ָדתוֹ
ֶ
ל־כן
ולְ הַ ֲחלִּ יש ַד ְעתוֹ מֵ ִּרבוי ִּקלְ קולָ יו ו ְפגָמָ יו הַ ְמ ֻר ִּבים ,עַ ֵ
מֻ ְכ ָרח לְ חַ ֵפש ְבעַ ְצמוֹ ֵאיזֶה נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִּב ְכ ֵדי לְ הַ חֲיוֹ ת
שע וְ כו',
ולְ חַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ִּ ,ב ְב ִּחינוֹ ת וְ עוֹ ד ְמעַ ט וְ ֵאין ָר ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ַי ֲעמֹד ַכ ָדל
ַכ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם ַאחֵ ר .אֲ בָ ל לִּ ְפנֵי הַ ֵ

חנונִּ ים וְ לֹא
חֲמים ו ְב ַת ֲ
וְ כָ ָרש וְ יִּ ְשפ ְֹך לִּ בוֹ ַכ ַמיִּ ם וְ ַרק ְב ַר ִּ

שעָ ה ְכלָ ל
יִּ ְתלֶ ה ְבשום זְכות ְכלָ ל וְ גַם לֹא יִּ ְדחוֹ ק ֶאת הַ ָ
שנֶאֱ מַ ר ְב ָדוִּ ד ,ע ֲִּדינוֹ הָ עֶ ְצנִּ י ,וְ ָד ְרשו
וְ כו' .וְ זֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
שה
שיוֹ צֵ א לַ ִּמלְ חָ מָ ה ִּמ ְת ַק ֶ
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ הְ ,כ ֶ
עַ ְצמוֹ ָכעֵ ץ ו ְכ ֶ
שהָ יָה עוֹ סֵ ק ְב ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה ְמעַ ֵדן עַ ְצמוֹ
ְכתוֹ לָ עַ ת:

(וְ עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת ְב ַתלְ מוד תוֹ ָרה ,אוֹ ת ק"ד)

קכז
שעָ ה
שר לִּ ְדחֹק ֶאת הַ ָ
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
ֵּבאור הַ ְר ֵבה ְבעִּ נְ יַן מַ ה ֶ
יכין
שהַ ,רק ְצ ִּר ִּ
אֲ ִּפלו ְבעִּ נְ יַן הַ ִּה ְת ָק ְרבות ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ש ִּיז ְֶכה לְ פָ ֵרש
שם ,עַ ד ֶ
לְ הַ ְמ ִּתין הַ ְר ֵבה ולְ צַ פוֹ ת לִּ ישועַ ת הַ ֵ
חנונִּ ים ,עַ ד
חֲמים וְ ַת ֲ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְב ַר ִּ
ִּשיחָ תוֹ הֵ יטֵ ב לִּ ְפנֵי הַ ֵ

יכין
ר־כ ְך ְצ ִּר ִּ
ָ
ש ִּיז ְֶכה לְ ַק ֵבל ִּדבו ִּרים חַ ִּמים ְכ ַג ֲחלֵ י ֵאש וְ ַאחַ
ֶ
ש ִּי ְת ָק ֵרב
שתוֹ וְ עַ ד ֶ
ש ִּי ְתמַ ֵלא ַב ָק ָ
לְ הַ ְמ ִּתין עוֹ ד הַ ְר ֵבה ,עַ ד ֶ
ְ
ל־פי־כֵ ן גַם ְבתוֹ ך זְמַ ן
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ִּב ְשלֵ מות .וְ ַאף־עַ ִּ
לְ הַ ֵ

מר

ְמ ִׁשיבַ ת

קכח

נפֶ ש

הַ הַ ְמ ָתנָה וְ הַ ְש ִּהיָה ָאסור לִּ ְשכֹחַ ולְ הַ ִּסיחַ ַדעְ תוֹ ִּמן
הַ ִּה ְשתוֹ ְקקות וְ הַ ִּכסו ִּפין וְ הַ גַעְ גו ִּעים ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך:
(עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת ִּה ְתבוֹ ְדדות ,אוֹ ת מז; יִּ ְר ָאה אוֹ ת קס"ו; ֶפסַ ח קס"ה ,קס"ו)

קכח
שע ֲָרה י ָָקר ְמאֹד ְמאֹד וְ הוא
שחוט הַ ַ
ידעֶ ,
יך ָכל ָא ָדם לֵ ַ
צָ ִר ְְ
שיָכוֹ ל הָ ָא ָדם לְ קַ לְ קֵ ל
שע ֲָרהֶ .
ָתלוי ְבכָ ל עֵ ת ְבחוט הַ ַ
שיָכוֹ ל
ש ֵכן ֶ
שלוֹ ם ,ו ִּמ ָכל ֶ
שע ֲָרה חַ ס וְ ָ
הַ ְר ֵבה עַ ל־יְ ֵדי חוט הַ ַ
שע ֲָרהִּ ,כי ִּמ ָדה טוֹ בָ ה ְמ ֻר ָבה
לְ ַת ֵקן הַ ְר ֵבה עַ ל־יְ ֵדי חוט הַ ַ
שה י ָָקר ְמאֹד
שע ֲָרה ַב ְק ֻד ָ
ִּמ ִּמ ַדת ֻפ ְרעָ נִּ יותִּ ,כי חוט הַ ַ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְב ַרחֲמָ יו ז ִָּכה אוֹ ָתנו ְב ִּמ ְצווֹ ת ַרבוֹ ת
ְמאֹד .וְ הַ ֵ

ש ְך ֶאת עַ ְצמוֹ מֵ הָ ָרע ֶאל
ְבכָ ל יוֹ ם וְ כָ ל ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל מוֹ ֵ
הַ טוֹ ב ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ םִּ ,כי הוֹ לֵ ְך ִּמ ֵביתוֹ ומֵ עֲסָ ָקיו לְ בֵ ית
הַ ְכנֶסֶ ת ומַ ִּניחַ טַ ִּלית ו ְת ִּפ ִּלין ו ִּמ ְת ַפ ֵלל וְ כו' ,ו ְבו ַַדאי נִּ ְמצָ א
שהֵ ם ְב ִּחינַת ְשעָ רוֹ ת
ְבכָ ל זֶה ַכ ָמה וְ כַ ָמה נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶ
ְ
שהֵ ם יְ ָק ִּרים ֶא ְצלוֹ יִּ ְת ָב ַרך ְמאֹד ְמאֹד.
ְקדוֹ שוֹ ת ֶ
ש ִּמ ְתג ְַב ִּרים עַ ל
וְ כֵּ ן אֲ ִּפלו ְבעִּ נְ יְ נֵי ַתאֲ ווֹ ת וְ ִּה ְרהו ִּרים ֶ
שר ְקצָ ת יֵש לוֹ
שהוא ִּאיש ָכ ֵ
הָ ָא ָדם ְבכָ ל יוֹ ם ,ו ְבו ַַדאי ִּמי ֶ

שבוֹ ת
ַבר ְבכָ ל עֵ ת ֶנגֶד הַ ַמחֲ ָ
יִּ סו ִּרים ְגדוֹ לִּ ים ִּמזֶה ו ִּמ ְתג ֵ
ש ְמנ ֵַתק ֶאת עַ ְצמוֹ מֵ הֶ ם ְכחוט
וְ ִּה ְרהו ִּרים .וְ כֹל ְתנועָ ה ֶ

ְמ ִׁשיבַ ת

קכח

נפֶ ש

אמר

שע ֲָרה הוא י ָָקר ְבעֵ ינָיו יִּ ְת ָב ַר ְך ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי הוא י ַָדע
הַ ַ
ְ
ַבר עַ ל ָכל ֶאחָ ד
יִּ ְצ ֵרנו וְ כו' ,וְ יוֹ ֵדעַ ֵאיך הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ִּמ ְתג ֵ
ל־כן י ָָקר ְבעֵ ינָיו יִּ ְת ָב ַר ְך ָכל ְתנועָ ה ו ְתנועָ ה
וְ ֶאחָ ד ,וְ עַ ֵ
ש ְך ֶאת עַ ְצמוֹ
שהָ ָא ָדם מוֹ ֵ
שע ֲָרה מַ ָמש מַ ה ֶ
אֲ ִּפלו ִּהיא ַכ ַ
שה.
מֵ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ֶאל הַ ְק ֻד ָ
שהוא מָ לֵ א ְקלִּ פוֹ ת וְ הֵ ם
ֲשיָה ֶ
ִכי הָ ָא ָדם ְבעוֹ לַ ם הָ ע ִּ
ְ
־ברוך־הוא
ְכרו ִּכים ַאחַ ר הָ ָא ָדם ְמאֹד ְמאֹד ,וְ לולֵ י הַ ָקדוֹ ש ָ

ל־כן צָ ִּר ְ
יך ָכל ָא ָדם
שלוֹ ם ,עַ ֵ
עוֹ זְרוֹ הָ יָה נוֹ פֵ ל ְביָדוֹ חַ ס וְ ָ
שלֹא
לְ הַ ְש ִּכיל עַ ל ְד ָרכָ יו ְבכָ ל עֵ ת לִּ ְשמֹר עַ ְצמוֹ ְמאֹד ֶ

ַת ְת ִּחיל מַ ֲח ַ
שה חַ ס
ש ְבתוֹ לָ צֵ את חוץ מֵ הַ ְגבול ִּד ְק ֻד ָ
שע ֲָרהִּ .כי עַ ל־יְ ֵדי ְפגָם ְכחוט
שלוֹ ם ,אֲ ִּפלו ְכחוט הַ ַ
וְ ָ
שלוֹ ם ,יָכוֹ ל לְ הַ טוֹ ת
שנוֹ טֶ ה ִּמן הַ ֶד ֶר ְך הַ טוֹ ב חַ ס וְ ָ
שע ֲָרה ֶ
הַ ַ
שר יוֹ ֵדעַ ָכל ֶאחָ ד ְבנ ְַפשוֹ ,
הַ ְר ֵבה לִּ ְד ָר ִּכים נְ בוֹ ִּכים ,וְ כַ אֲ ֶ
שעִּ ַקר ִּקלְ קולָ יו ו ְפגָמָ יו ַוחֲטָ ָאיו ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןֻ ,כ ָלם
ֶ
שלֹא הָ יָה נִּ זְהָ ר ַב ְת ִּח ָלה
ש ֲע ָרה עַ ל־יְ ֵדי ֶ
ִּה ְת ִּחילו ִּמחוט הַ ַ
ש ְך ַאחַ ר הַ ֵמ ִּסית ְמעַ ט ְמעַ ט
ש ְבתוֹ הֵ יטֵ ב וְ נִּ ְמ ַ
לִּ ְשמֹר מַ חֲ ַ
ש ָכתוב :הוֹ י מוֹ ְשכֵ י הֶ עָ וֹ ן ְבחַ ְבלֵי
ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ןְ ,כמוֹ ֶ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו
שוְ א ו ְכעָ בוֹ ת הָ ֲעגָלָ ה חַ ָט ָאה ,ו ְכמוֹ ֶ
הַ ָ
ְ
ֲשה ָכך וְ כו' .ו ְכ ִּפי
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,הַ יוֹ ם אוֹ מֵ ר לוֹ ע ֵ
שלוֹ ם ,אֲ פֵ ס
ִּה ְתג ְַברות הַ יֵצֶ ר הָ ָרע עַ ל הָ ָא ָדם הָ יָה חַ ס וְ ָ

במר ְמ ִׁשיבַ ת

קכט

נפֶ ש

שה
שע ֲָרה ִּד ְק ֻד ָ
ִּת ְקוָהַ ,א ְך ִּמ ָדה טוֹ בָ ה ְמ ֻר ָבה ִּכי חוט הַ ַ
ל־כן צָ ִּר ְ
ידע גַם הַ הֶ פֶ ְך,
יך הָ ָא ָדם לֵ ַ
י ָָקר ְמאֹד ְמאֹד וְ עַ ֵ
ש ְכבָ ר נִּ ְתעָ ה ָכל ָכ ְך
ש ִּמ ְתג ְַב ִּרים עָ לָ יו ְמאֹד וְ נִּ ְדמֶ ה לוֹ ֶ
ש ְכ ֶ
ֶ

שר לוֹ לַ ֲעמֹד נֶגְ ָדם ,צָ ִּר ְ
ידע ולְ הַ אֲ ִּמין
יך לֵ ַ
ש ִּאי ֶא ְפ ָ
עַ ד ֶ
ְ
ש ְינ ֵַתק וְ י ְַמ ִּשיך ֶאת עַ ְצמוֹ מֵ הֶ ם
ש ָכל ְתנועָ ה ו ְתנועָ ה ֶ
ֶ

שע ֲָרה הוא י ָָקר ְמאֹד ְבעֵ ינָיו יִּ ְת ָב ַר ְך ְבלִּ י
אֲ ִּפלו ְכחוט הַ ַ
ִּשעור ,וְ ֵאלו הַ ְשעָ רוֹ ת יִּ ְתלַ ְקטו יַחַ ד ִּב ְרבוֹ ת הַ י ִָּמים וְ יִּ ז ְֶכה
ש ְך עַ ל־יְ ֵדי ִּצ ְמצו ִּמים
ש ִּנ ְמ ָ
שגַת אֱ לֹקות ֶ
עַ ל־י ָָדם לְ הַ ָ
ֲשים עַ ל־יְ ֵדי
שהֵ ם ַנע ִּ
שהֵ ם ְב ִּחינַת ְשעָ רוֹ ת ֶ
ְקדוֹ ִּשים ֶ
ש ִּאיש הַ ִּי ְש ְר ֵאלִּ י
ְב ִּחינַת הַ ְשעָ רוֹ ת הַ ַנ"ל ,הַ יְ נו עַ ל־יְ ֵדי ֶ
שעִּ ָקרוֹ ָתלוי ְבחוט
ש ְך ֶאת עַ ְצמוֹ מֵ ַרע לְ טוֹ ב ְבכָ ל ַפעַ ם ֶ
מוֹ ֵ
יקים ְגדוֹ לִּ ים ְתלויִּ ים ְבכָ ל עֵ ת ְבחוט
שע ֲָרהִּ ,כי אֲ ִּפלו צַ ִּד ִּ
הַ ַ
ש ָא ְמרו
שע ֲָרהִּ ,ב ְב ִּחינַת ו ְס ִּביבָ יו נִּ ְשע ֲָרה ְמאֹד ,ו ְכמוֹ ֶ
הַ ַ
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם

ִּיקין הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת ג',וְ עַ יֵן לִּ קוטֵ י
לִּ ְב ָרכָ הִּ ( :הלְ כוֹ ת נְ ז ִּ
עֵ צוֹ ת צַ ִּדיק ,אוֹ ת ע"ד)

קכט
שהוא ְב ִּחינַת עַ זות
עִ ַקר הַ ַיהֲדות ָתלוי ְב ִּה ְתחַ זְקות ֶ
ש ְמחַ זֵק ֶאת עַ ְצמוֹ ְבכָ ל ַפעַ ם אֲ ִּפלו
ש ָכל ִּמי ֶ
שהֶ ,
ִּד ְק ֻד ָ
שה
שע ֲָרהְ ,כמוֹ ־כֵ ן הוא נִּ ְכנָס ִּבגְ בול הַ ְק ֻד ָ
ְכחוט הַ ַ
ָ
ָ
שך ,וְ יִּ ְת ָק ֵרב יוֹ ֵתר ֶאל
ִּב ְב ִּחינַת נֵהַ לְ ָת ְבעָ זְך ֶאל נְ וֵה ָק ְד ֶ
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נפֶ ש

גמר

שזוֹ כֶ ה לְ תוֹ ָרה
תוֹ ָרה ו ְת ִּפ ָלה ולְ צַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת .וְ כָ ל מַ ה ֶ
שה וְ ִּה ְתחַ זְקות
וְ לִּ ְת ִּפ ָלה יוֹ ֵתרְ ,כמוֹ ־כֵ ן זוֹ כֶ ה לְ עַ זות ִּד ְק ֻד ָ
שיָכוֹ ל עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לָ בוֹ א
גָדוֹ ל ְביוֹ ֵתר וְ כֵ ן חוֹ זֵר חָ לִּ ילָ ה ,עַ ד ֶ
שםִּ ,אם יִּ ז ְֶכה לְ חַ זֵק ולְ ַא ֵמץ
לְ מַ ְד ֵרגוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ֶאת עַ ְצמוֹ ָת ִּמיד ְבכָ ל עֵ ת וְ לִּ ְהיוֹ ת עַ ז ַכנָמֵ ר ְבכָ ל
ֻשם
שה ְכ ֶנגֶד גופוֹ הַ ְמג ָ
ש ִּי ְהיֶה לוֹ עַ זות ִּד ְק ֻד ָ
הַ ְב ִּחינוֹ ת .הֵ ן ֶ
ש ִּי ְהיֶה לוֹ
שהוא עַ ז ָפנִּ ים ְביוֹ ֵתר ְבעִּ נְ יְ נֵי הַ ַתאֲ ווֹ ת ,וְ הֵ ן ֶ
ֶ
שהֵ ם ְכלַ ל
ש ַבדוֹ ר ֶ
שה ְכ ֶנגֶד ָכל ִּמינֵי הָ עַ זֵי ָפנִּ ים ֶ
עַ זות ִּד ְק ֻד ָ
ְ
יחים אוֹ תוֹ ִּמ ֶד ֶרך הָ אֱ מֶ ת
יתים וְ הַ ַמ ִּד ִּ
ָכל הַ מוֹ נְ ִּעים וְ הַ ְמ ִּס ִּ

חלִּ ישות
שעַ ל־יְ ֵדי ֲ
שלוֹ םֶ ,
לַ אֲ ִּמתוֹ  ,וְ כֵ ן גַם לְ הֵ פֶ ְך חַ ס וְ ָ
שהוא יָכוֹ ל לִּ פֹל ְב ַדעְ תוֹ  ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה יִּ ְת ַרחֵ ק
הַ ַדעַ ת ָכל ֶ

שלוֹ ם,
ִּמתוֹ ָרה ו ְת ִּפ ָלה ו ְכמוֹ ־כֵ ן ֶנחֱלָ ש ַד ְעתוֹ יוֹ ֵתר חַ ס וְ ָ
שהַ ְר ֵבה נ ְָפלו עַ ל־יְ ֵדי־זֶה לְ ג ְַמ ֵרי.
וְ כֵ ן חוֹ זֵר חָ לִּ ילָ ה עַ ד ֶ
של ָא ָדם
וְ עַ ל זֶה ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,יִּ ְצרוֹ ֶ
־ברו ְך־הוא עוֹ זְרוֹ
ַבר עָ לָ יו ְבכָ ל יוֹ ם וְ ִּאלְ מָ לֵ א הַ ָקדוֹ ש ָ
ִּמ ְתג ֵ
וְ כו'ִּ ,כי ִּע ַקר ִּה ְתג ְַברותוֹ הוא לְ הַ חֲלִּ יש לֵ ב הָ ָא ָדם
־ברו ְך־הוא עוֹ זְרוֹ ְבכָ ל יוֹ ם
ְב ַת ְחבולוֹ ָתיו וְ ִּאלְ מָ לֵ א הַ ָקדוֹ ש ָ
יקי
ש ִּחזְקו אוֹ ָתנו הַ ַצ ִּד ֵ
לְ חַ זֵק לִּ ֵבנו ְבכַ ָמה ִּמינֵי ִּה ְתחַ זְקותֶ ,
אֱ מֶ ת ְבתוֹ ָר ָתם וְ ִּשיחָ ָתם הַ ִּנ ְפלָ אוֹ ת וְ הַ נוֹ ָראוֹ ת וְ הָ עֲמֻ קוֹ ת
ל־כן עִּ ַקר
שלוֹ ם .וְ עַ ֵ
שהָ יָה חַ ס וְ ָ
ְמאֹד ְמאֹד ְכבָ ר הָ יָה מַ ה ֶ

דמר ְמ ִׁשיבַ ת

קל

נפֶ ש

שם הוא ַרק
הַ ֻס ָלם לַ עֲלוֹ ת ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
שה
עַ ל־יְ ֵדי ִּה ְתחַ זְקות וְ עַ זות ִּד ְק ֻד ָ

כ ַנ"לִּ ( :הלְ כוֹ ת מַ עֲקֶ ה ו ְש ִּמ ַירת
ַ
נֶפֶ ש הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת ב' ג')

קל
שרוֹ ִּצין לַ עֲלוֹ ת ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ְבו ַַדאי הַ הֶ ְכ ֵרחַ
ְבכָ ל ַפעַ ם ֶ
ידה ק ֶֹדם הָ עֲלִּ יָה וְ ָאז ְבו ַַדאי הָ ָא ָדם ְבסַ ָכנָה
ש ִּי ְהיֶה יְ ִּר ָ
ֶ
ְגדוֹ לָ ה וְ יֵש עָ לָ יו ִּמלְ חָ מוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת וְ צָ ִּר ְ
יך לְ ִּה ְתחַ זֵק הַ ְר ֵבה

שק ֶֹדם לָ אוֹ ר
ֹש ְך ֶ
ש ְיבַ ֵטל הַ ָמסָ ְך הַ ַמ ְב ִּדיל וְ הַ ח ֶ
הַ ְר ֵבה ,עַ ד ֶ
ש ִּת ְתהַ ֵפךְ
שק ֶֹדם לַ עֲלִּ יָה ,עַ ד ֶ
ידה ֶ
שהוא ְב ִּחינַת הַ יְ ִּר ָ
ֶ
ש ִּרים ָכל יְ מֵ י
יקים וְ הַ ְכ ֵ
ידה לַ עֲלִּ יָה ,וְ זֶה עֲבוֹ ַדת הַ ַצ ִּד ִּ
הַ יְ ִּר ָ

ש ָבעוֹ לָ ם עוֹ בֵ ר ָכל זֶהִּ ,כי אֲ ִּפלו
חַ יֵיהֶ םִּ ,כי עַ ל ָכל ָא ָדם ֶ
שהוא ְבמַ ְד ֵרגָה ְפחו ָתה ְמאֹד ְמאֹד ַואֲ ִּפלו ִּאם עָ בַ ר
ִּמי ֶ
ל־פי־כֵ ן ְבכָ ל
שהואַ ,אף־עַ ִּ
שעָ בַ ר וְ גַם עַ ָתה הוא ְכמוֹ ֶ
מַ ה ֶ
ש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ְב ֵאיזֶה ְתנועָ ה ַק ָלה לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ ֵאיזֶה ָדבָ ר
עֵ ת ֶ
שה אֲ זַי לְ ִּפי ְב ִּחינָתוֹ יֵש לוֹ ֵתכֶ ף עֲלִּ יוֹ ת וִּ ִּירידוֹ ת
ש ִּב ְק ֻד ָ
ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרךִּ .כי
הַ ְר ֵבה ְכ ִּפי ִּה ְתעוֹ ְררותוֹ לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ֵ

שהוא ְבתוֹ ְך הָ ָא ֶרץ מַ ָמש אֲ ִּפלו ִּב ְשאוֹ ל
אֲ ִּפלו ִּמי ֶ
ש ִּמ ְתעוֹ ְר ִּרין
שם ְכ ֶ
ַת ְח ִּתיוֹ ת ו ִּמ ַת ְח ָתיו ַרחֲמָ נָא לִּ ְצלָ ן ,גַם ִּמ ָ
שם יֵש ְב ַו ַדאי ַכ ָמה וְ כַ ָמה מַ ְד ֵרגוֹ ת ְבלִּ י
שם גַם ָ
לַ עֲלוֹ ת ִּמ ָ
שיֵש מַ ְד ֵרגוֹ ת ַרבוֹ ת
שם ֶ
ַש ִּמיות ְכ ֵ
של ְבג ְ
ִּשעורְ .כמוֹ לְ מָ ָ
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שעֵ ר ְב ַדעְ תוֹ
ש ֵכן ִּאם יְ ַ
ִּמ ַביִּ ת לַ עֲלִּ יָה ומֵ עֲלִּ יָה לַ עֲלִּ יָה ,וְ כָ ל ֶ
ש ֵכן ִּמ ָשמַ יִּ ם
שמַ יִּ ם ִּמ ָכל ֶ
ַכ ָמה מַ ְד ֵרגוֹ ת יֵש מֵ ֶא ֶרץ לַ ָ
לְ מַ ְעלָ ה ולְ מַ עְ לָ ה לְ מַ עְ לָ הְ ,כמוֹ ־כֵ ן תוֹ ְך גוף ע ֳִּבי הָ ָא ֶרץ
שעֵ ר ְב ַד ְעתוֹ
שם ַכ ָמה וְ כַ ָמה מַ ְד ֵרגוֹ תִּ ,אם יְ ַ
ְבו ַַדאי יֵש ָ
בוֹ רוֹ ת ו ְמ ִּחלוֹ ת ְב ִּע ְמ ֵקי הָ ָא ֶרץ הַ ְר ֵבהְ ,בו ַַדאי ִּאם רוֹ צֶ ה
שם מֵ ִּע ְמ ֵקי הַ בוֹ רוֹ ת וְ הַ ְמ ִּחלוֹ ת ְבו ַַדאי הַ הֶ ְכ ֵרחַ ,
לַ עֲלוֹ ת ִּמ ָ
שרוֹ צֶ ה לַ עֲלוֹ ת
שיֵלֵ ְך וְ ַיעֲלֶ ה ִּמ ַד ְרגָא לְ ַד ְרגָא ,וַאֲ זַי ְכ ֶ
ֶ
ִּמ ַמ ְד ֵרגָתוֹ לְ ֵאיזֶה מַ ְעלָ ה ומַ ְד ֵרגָה ְגבוֹ הָ ה ִּמ ֶמנָה ְקצָ ת ַאף
שגַם זוֹ הַ ַמ ְד ֵרגָה ע ֲַדיִּ ן ְבתוֹ ְך עֹמֶ ק הָ ָא ֶרץ הַ ְר ֵבה,
ֶ
ַאף־עַ ִּ
ל־פי־כֵ ן אֲ זַי ִּמ ְש ַת ְט ִּחין ְכ ֶנגְ דוֹ הַ ְר ֵבה ְבכָ ל ַפעַ ם.
ל־כן יֵש לְ הָ ָא ָדם ִּמלְ חָ מוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ו ְמנִּ יעוֹ ת ַרבוֹ ת ְבכָ ל
וְ עַ ֵּ
של ק ֶֹדש .וְ לִּ ְפעָ ִּמים
ֶשת לְ ֵאיזֶה עֲבוֹ ָדה ֶ
שרוֹ צֶ ה לָ ג ֶ
ַפעַ ם ֶ
של לִּ ְפעָ ִּמים וְ ֵאינוֹ עוֹ מֵ ד ַב ִּנ ָסיוֹ ן
מֵ עֹצֶ ם הַ ִּמלְ חָ מָ ה הוא נִּ ְכ ָ
שלוֹ ם ,וְ ָאז צָ ִּר ְ
יכין
ל־כן ְצ ִּר ִּ
יך לְ הַ ְת ִּחיל מֵ חָ ָדש .עַ ֵ
חַ ס וְ ָ
ִּה ְתחַ זְקות גָדוֹ ל וְ עָ צום ְמאֹד ְבכָ ל ַפעַ ם ְבכָ ל יוֹ ם ו ְבכָ ל עֵ ת,
לְ ַרחֵ ם עַ ל עַ ְצמוֹ וְ לַ חֲ שֹב עַ ל ַת ְכלִּ יתוֹ וְ סוֹ פוֹ ְבכָ ל ַפעַ םִּ ,כי
ש ִּי ְהיֶה וְ ֵא ְ
סוֹ ף ָכל סוֹ ף מַ ה ִּי ְהיֶה ִּמ ֶמנו ,וְ ֵא ְ
ש ִּי ְהיֶה
יך ֶ
יך ֶ
שם ְבכָ ל מַ ה
ש ְע ָבד לִּ לְ חֹם ִּמלְ חֶ מֶ ת הַ ֵ
הוא ְמחֻ יָב ו ְמ ֻ
ש ִּמ ְתיַגֵעַ וְ חוֹ ֵתר עַ ל־ ָכל־
שיוכַ לִּ .כי הַ יְ גִּ יעָ ה ְבעַ ְצמָ ה מַ ה ֶ
ֶ
ָפנִּ ים ְבכָ ל ַפעַ ם לָ צֵ את וְ לַ עֲלוֹ ת ִּמ ְפ ִּחיתות מַ ְד ֵרגָתוֹ זֶה גַם

ומר

ְמ ִׁשיבַ ת

קלא

נפֶ ש

שם יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ ִּאם יִּ ְתיַגַע וְ י ְַחתֹר
ֵכן י ָָקר ְמאֹד ְמאֹד ְבעֵ ינֵי הַ ֵ
ְ
יאהו ִּמ ְמקוֹ מוֹ ת
שיוֹ ִּצ ֵ
שם יִּ ְת ָב ַרךֶ ,
וְ יִּ ְת ַפ ֵלל ְבכָ ל יוֹ ם לְ הַ ֵ
שנָפַ ל ָבהֶ םְ ,בו ַַדאי יִּ ְהיֶה ַאח ֲִּריתוֹ לְ טוֹ בָ ה ִּכי סוֹ ף ָכל
ֵאלו ֶ
סוֹ ף יִּ ְתהַ ֵפ ְך הַ כֹל לְ טוֹ בָ ה וְ כָ ל הַ יְ ִּרידוֹ ת יִּ ְתהַ ְפכו לַ עֲלִּ יוֹ ת
ידה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה:
ְגדוֹ לוֹ ת ִּב ְב ִּחינַת יְ ִּר ָ

שם ב' ,ה)
( ָ

קלא
שרוֹ ֶאה
שחָ ס עַ ל חַ יָיו הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים הַ ִּנ ְצ ִּח ִּיים ,אֲ זַי ָכל מַ ה ֶ
ִמי ֶ
יכלֵ י הַ ְתמורוֹ ת
שהֵ ם ְב ִּחינַת הֵ ְ
ֶ
שהַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא
ֶ
ִּמ ְתג ְַב ִּרים ו ִּמ ְת ַפ ְש ִּטים ו ִּמ ְש ַת ְט ִּחים ְכנֶגְ דוֹ יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר.
ַבר ו ִּמ ְת ַא ֵמץ ו ִּמז ְָד ֵרז יוֹ ֵתר לְ ִּה ְת ָק ֵרב
ְכמוֹ ־כֵ ן הוא ִּמ ְתג ֵ
שרוֹ ִּצים לִּ ְדחוֹ תוֹ לְ ג ְַמ ֵרי
שרוֹ ֶאה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,מֵ חֲמַ ת ֶ
לְ הַ ֵ
שלוֹ ם ,וְ זֶה ְב ִּחינַת ִּה ְת ַרחֲ קות ַת ְכלִּ ית הַ ִּה ְת ָק ְרבות
חַ ס וְ ָ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו
ידה ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָה .וְ זֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
יְ ִּר ָ
שנ ַָתן לוֹ עֵ צָ ה עַ ל
ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,עַ ל מַ ְמ ֵרא הוא ֶ
ש ִּה ְתג ְַברו
יכלֵ י הַ ְתמורוֹ ת ֶ
הַ ִּמילָ ה ,מַ ְמ ֵרא הוא ְב ִּחינַת הֵ ְ
וְ ִּה ְש ַת ְטחו ְכנֶגְ דוֹ וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ַדיְ ָקא נִּ ְתיַעֵ ץ לָ מול ֶאת
לְ בָ בוֹ ִּב ְשלֵ מות:

( ִּהלְ כוֹ ת ִּאישות הֲלָ כָ ה ד' אוֹ ת י"ט)
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זמר

קלב
שה ,אֲ זַי ִּמ ְתג ְַב ִּרין
שרוֹ צֶׁ ה הָ ָא ָדם לִּ ְכנֹס ֶאל הַ ְק ֻד ָ
ְכ ֶׁ
יכלֵ י הַ ְתמורוֹ ת
שהֵ ם הֵ ְ
ו ִּמ ְת ַפ ְש ִּטין ְכנֶגְ דוֹ הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ֶ
שה,
שהוא סָ מו ְך יוֹ ֵתר לְ פֶ ַתח הַ ְק ֻד ָ
ְמאֹד ,וְ כָ ל מַ ה ֶ
שיֵש הַ ְר ֵבה
ִּמ ְתג ְַב ִּרין ו ִּמ ְת ַפ ְש ִּטין ְכנֶגְ דוֹ ְמאֹד ְמאֹד עַ ד ֶ
שלֹא
ש ְכבָ ר הָ יו ֵאצֶ ל הַ ֶפ ַתח וְ חָ זְרו ַרחֲ מָ נָא לִּ ְצלָ ן ,מֵ חֲמַ ת ֶ
ֶ
ש ִּמ ְש ַת ְט ִּחין
ש ְכבָ ר הֵ ם ֵאצֶ ל הַ ֶפ ַתח אוֹ מֵ חֲמַ ת ֶ
י ְָדעו ֶ
ש ְב ָרם .אֲ בָ ל הָ ִּאיש
שה לוֹ לְ ַ
ש ָק ֶ
ְכנֶגְ דוֹ ְמאֹד ְמאֹד עַ ד ֶ
שב ומַ ְמ ִּתין ו ִּמ ְתעַ ֵכב י ִָּמים הַ ְר ֵבה
שר ֶבאֱ מֶ ת הוא יוֹ ֵ
הַ ָכ ֵ
ְ
שהוא
ל־פי ֶ
שה ,וְ ַאף־עַ ִּ
ֵאצֶ ל ֶפ ַתח הַ ְק ֻד ָ
ש ְבתוֹ ך זְמַ ן זֶה ֶ
ִּמ ְתעַ ֵכב ֵאצֶ ל הַ ֶפ ַתח ו ְמ ַקוֶה ו ְמיַחֵ ל לְ ִּה ָכנֵס לִּ ְפנִּ ים,
ל־פי־כֵ ן
חֲמימות הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ְמאֹדַ ,אף־עַ ִּ
ַבר עָ לָ יו ִּ
ִּמ ְתג ֵ
שה
שב ומַ ְמ ִּתין ֵאצֶ ל ֶפ ַתח הַ ְק ֻד ָ
שלוֹ וְ יוֹ ֵ
שה ֶאת ֶ
הוא עוֹ ֶ
וְ ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לָ שוב לַ אֲ חוֹ ָריו ְבשום אֹפֶ ן.
שב ֶפ ַתח הָ אֹהֶ ל ,יְ ִּשיבָ ה ִּמ ְלשוֹ ן
וְ זֶׁה ְב ִּחינַת וְ הוא יוֹ ֵ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ,ו ְכחֹם הַ יוֹ ם
עַ ָכבָ הְ ,כמוֹ ֶ
ל־פי־כֵ ן
חֲמימות הַ ֵיצֶ ר הָ ָרעַ ,אף־עַ ִּ
ְמ ַר ֵמז עַ ל ִּה ְתג ְַברות ִּ
שב עַ ל ַת ְכלִּ יתוֹ
הוא ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ הַ ְטעוֹ ת ֶאת עַ ְצמוֹ וְ חוֹ ֵ
שב לְ ָאחוֹ ר ְבשום אֹפֶ ן יִּ ְהיֶה ֵאיךְ
הַ ִּנ ְצ ִּחי ֶבאֱ מֶ ת וְ ֵאינוֹ ָ
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שב ומַ ְמ ִּתין ו ִּמ ְתעַ ֵכב ֵאצֶ ל ֶפ ַתח
ש ִּי ְהיֶהַ ,רק הוא יוֹ ֵ
ֶ
ש ֵאין
ל־פי ֶ
ש ִּי ְהיֶה .וְ ַאף־עַ ִּ
שה י ִָּמים ַר ִּבים ַכ ָמה ֶ
הַ ְק ֻד ָ
שהוא
יחין אוֹ תוֹ לְ ִּה ָכנֵס לְ תוֹ ְך הַ ֶפ ַתח ,וְ חֹם הַ יוֹ ם ֶ
מַ ִּנ ִּ
ל־פי־כֵ ן הוא
ח ֲִּמימות הַ יֵצֶ ר הָ ָרע לוֹ הֵ ט אוֹ תוֹ ְמאֹד ַאף־עַ ִּ
שב ו ִּמ ְתעַ ֵכב ֵאצֶ ל ֶפ ַתח הָ אֹהֶ ל
ֵאינוֹ מַ ִּניחַ ֶאת ְמקוֹ מוֹ וְ יוֹ ֵ
שמַ יִּ ם .וְ זֶהו גַם ֵכן
ש ִּרים עַ ד יְ ֻרחַ ם ִּמן הַ ָ
יקים וְ הַ ְכ ֵ
של הַ ַצ ִּד ִּ
ֶ
שעַ ִּבן נון נַעַ ר לֹא י ִָּמיש ִּמתוֹ ְך הָ אֹהֶ ל,
ְב ִּחינַת וִּ יהוֹ ֻ
ַכ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים:

שם אוֹ ת הַ ַנ"ל)
( ָ

קלג
שכֶ ל
עִ ַקר הַ ְמ ָת ַקת ָכל הַ ִּצ ְמצו ִּמים וְ הַ ִּדינִּ ים הוא עַ ל־יְ ֵדי הַ ֵ
שכֶ ל
שעַ ל־יְ ֵדי־זֶה הַ ֵ
שכֶ ל ְפ ָר ִּטיֶ ,
וְ יֵש לְ כָ ל ִּצ ְמצום ְב ִּחינַת ֵ
ְ
שכֶ ל הַ כוֹ לֵ ל
ַדיְ ָקא נִּ ְמ ָתק זֶה הַ ִּצ ְמצוםַ .אך יֵש ְב ִּחינַת ֵ
שם נִּ ְמ ָת ִּקים ָכל הַ ִּצ ְמצו ִּמים
ש ָ
ְב ִּחינַת חָ ְכמָ ה עִּ ָל ָאה ֶ
שם ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי ִּרבוי
שר לְ ַק ֵבל ִּמ ָ
וְ הַ ִּדינִּ יםַ ,א ְך ִּאי ֶא ְפ ָ
שה וְ כַ ְמב ָֹאר ִּב ְפנִּ ים.
של הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָ
הַ ְספָ ִּרים ֶ
שהֵ ם
שה ֶ
שעִּ ַקר ִּה ְתחַ ְברות ִּאיש וְ ִּא ָ
וְ זֶׁה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
שי
שכֶ ל וְ ִּצ ְמצום הוא עַ ל־יְ ֵדי סֵ פֶ ר ְכ ֻת ָבה אוֹ ִּקדו ֵ
ְב ִּחינַת ֵ
ש ֵבינֵיהֶ ם הוא גַם ֵכן עַ ל־יְ ֵדי סֵ פֶ ר
ְשטָ ר .וְ כֵ ן הַ ֵפרוד ֶ
שר עַ ד
ְכ ִּריתות ַדיְ ָקאִּ ,כי ֵבין הַ ִּחבור ובֵ ין הַ ֵפרוד ִּאי ֶא ְפ ָ
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שם
ש ְמ ַק ְבלִּ ין ִּמ ָ
שכֶ ל הַ כוֹ לֵ ל הַ ַנ"ל ֶ
שם לִּ ְב ִּחינַת ֵ
ש ַיעֲלו לְ ָ
ֶ
ש ִּל ְפעָ ִּמים יֵש ְקטָ טוֹ ת
עַ ל־יְ ֵדי ְב ִּחינַת סֵ פֶ ר .ו ִּמזֶה ָבא מַ ה ֶ
ש ָב ִּאין ֵאצֶ ל הָ ַרב לְ סַ ֵדר
ו ְמ ִּריבוֹ ת ֵבין ִּאיש לְ ִּא ְשתוֹ  ,עַ ד ֶ
לָ הֶ ם גֵט .וְ ָאז ַדיְ ָקא ִּמ ְת ַר ִּצין ו ִּמ ְת ַפ ְי ִּסין זֶה ִּעם זֶה וְ נִּ ְתחַ זֵק
ש ְך
ש ִּנ ְמ ָ
ש ֵבינֵיהֶ ם ,וְ זֶה מֵ חֲמַ ת ֶ
שר ֶ
ְביוֹ ֵתר הָ ַאהֲבָ ה וְ הַ ֶק ֶ
שם נִּ ְמ ָת ִּקין ָכל
ש ָ
שכֶ ל הַ כוֹ לֵ ל ֶ
עֲלֵ יהֶ ם הֶ ָא ָרה מֵ הַ ְמ ָת ַקת הַ ֵ
ל־פי רֹב
שעַ ִּ
ש ָבעוֹ לָ םַ .א ְך מֵ חֲמַ ת ֶ
הַ ִּדינִּ ים וְ כָ ל הַ ַמ ֲחלֹקֶ ת ֶ
ל־כן
ֵאין לָ הֶ ם כֹחַ לְ ַק ֵבל ִּמ ָשם הַ הַ ְמ ָת ָקה ִּב ְשלֵ מות עַ ֵ
נִּ גְ מָ ר הַ גֵט עַ ִּ
ל־פי רוֹ ב ִּכי ֵאין לָ הֶ ם כֹחַ לְ הַ ְמ ִּתיק הַ ַמחֲ לֹקֶ ת
שם לְ בַ ֵטל
ש ֵבינֵיהֶ ם ִּב ְשלֵ מותַ ,רק ַא ְד ַר ָבא ,עוֹ לִּ ין לְ ָ
ֶ
שזֶה ְב ִּחינַת הַ גֵט:
ש ְרשוֹ הָ עֶ לְ יוֹ ן ֶ
שר וְ הַ ִּחבור ְב ָ
הַ ֶק ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך חָ פֵ ץ
לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת זִּווגִּ ים וְ כו' אוֹ ת כ"ז כ"ח) אֲ בָ ל הַ ֵ

(עַ יֵן

חֶ סֶ ד ו ְכבָ ר ָבחַ ר ָבנו ִּמ ָכל הָ עַ ִּמים ְבמַ עֲמַ ד הַ ר ִּסינַי
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם
ש ִּנ ְק ָרא יוֹ ם ֲח ֻתנָתוֹ ְ ,כמוֹ ֶ
ֶ
לִּ ְב ָרכָ הְ ,ביוֹ ם ֲח ֻתנָתוֹ זֶה מַ ַתן תוֹ ָרה ו ְכבָ ר נִּ ְש ַבע
שלוֹ ם.
שלֹא לְ ַרחֵ ק אוֹ ָתנו לְ עוֹ לָ ם חַ ס וְ ָ
לַ אֲ בוֹ ֵתינו וְ לָ נו ֶ
שהַ ֵ
ל־כן מַ ה ֶ
עַ ֵּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ז ְִּכיר עָ לֵ ינו ַכ ָמה ְפעָ ִּמים
של ִּה ְת ַרחֲקות ופֵ רוד ִּכ ְביָכוֹ לֵ ,אין ַכ ָונָתוֹ ִּכי ִּאם
לְ שוֹ נוֹ ת ֶ
ש ָא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה,
ִּב ְש ִּביל ִּה ְת ָק ְרבות ְכמוֹ ֶ
שלַ ח ַאחַ ר הַ סוֹ פֵ ר
שהָ יָה לוֹ ַכעַ ס ִּעם ִּא ְשתוֹ וְ ָ
של לְ מֶ לֶ ְך ֶ
מָ ָ

נר
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לִּ ְכתֹב לָ ה גֵט ו ְבתוֹ ְך ָכ ְך נִּ ְת ַפיֵס עִּ ָמה ָאמַ ר לַ סוֹ פֵ ר ,צֵ א
ו ְכפֹל לָ ה ְכ ֻת ָב ָתה .הַ יְ נו ַכ ַנ"ל ִּכי הַ ִּה ְת ַרחֲ קות וְ הַ ֵפרוד חַ ס
שר ִּכי
שיֵש ֵבינֵיהֶ ם ִּמ ְכבָ ר ִּאי ֶא ְפ ָ
שר ֶ
שלוֹ ם ,לְ בַ ֵטל הַ ֶק ֶ
וְ ָ
שכֶ ל
שעוֹ לִּ ין עַ ד ְב ִּחינַת חָ ְכמָ ה ִּע ָל ָאה ְב ִּחינַת ֵ
ִּאם ְכ ֶ
ְ
שם,
שעוֹ לִּ ין לְ ָ
חֲמים וְ ֵתכֶ ף ְכ ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרך מָ לֵ א ַר ִּ
הַ כוֹ ֵלל ,וְ הַ ֵ

אֲ זַי ֵתכֶ ף נִּ ְכמָ ִּרין ַרחֲמָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך וַאֲ זַי נִּ ְתהַ ֵפ ְך הַ ָדבָ ר וְ לֹא

שלוֹ םַ ,א ְד ַר ָבא,
שם חַ ס וְ ָ
שר ָ
ש ֵאינוֹ ְמבַ ֵטל הַ ֶק ֶ
ִּמ ָב ֲעיָא ֶ
מַ ְמ ִּש ְ
שם הֶ ָא ָרה ְגדוֹ לָ ה לְ בַ ֵטל ָכל הַ ִּצ ְמצו ִּמים וְ כָ ל
יך ִּמ ָ
הַ ִּדינִּ ים ֶ
שהָ יָה לוֹ
ש ָבעוֹ לָ ם ,וְ כָ ל הַ ְכעָ ִּסים וְ כָ ל הַ ְק ֵפדוֹ ת ֶ
עַ ל יִּ ְש ָר ֵאל מֵ עוֹ לָ ם ִּב ְכלָ ל ו ִּב ְפ ָרט הַ כֹל מַ ְמ ִּתיק ו ְמבַ ֵטל
ש ִּנ ְתעוֹ ֵרר לְ הַ ְמ ִּש ְ
יך
עַ ל־יְ ֵדי הַ ְב ִּחינָה חָ ְכמָ ה ִּע ָל ָאהֶ ,
שלוֹ םִּ .כי
שם ִּב ְש ִּביל ֵפרוד וְ סֵ פֶ ר ְכ ִּריתות חַ ס וְ ָ
הֶ ָא ָרה ִּמ ָ
ְ
ְ
שם הַ ְמ ָת ָקה
שך ִּמ ָ
ש ַא ְד ַר ָבא ,נִּ ְמ ָ
שו נִּ ְתהַ ֵפך הַ ָדבָ ר עַ ד ֶ
עַ ְכ ָ
ש ָאמַ ר לַ סוֹ פֵ ר ,צֵ א ו ְכפֹל לָ ה
שזֶה ְב ִּחינַת מַ ה ֶ
ְגדוֹ לָ ה ֶ
שם ִּב ְש ִּביל ִּחזוק
ש ְך הֶ ָא ָרה ְגדוֹ לָ ה ִּמ ָ
ש ִּנ ְמ ָ
ְכ ֻת ָב ָתה ,הַ יְ נו ֶ
שלוֹ ם.
הַ ִּה ְתחַ ְברות וְ ַאהֲבָ ה וְ ָ
וְ זֶׁהוְ ְב ִּחינַת ִּה ְת ַר ֲחקות ַת ְכלִּ ית הַ ִּה ְת ָק ְרבותִּ ,כי ָכל עִּ ַקר
ש ִּכ ְביָכוֹ לָ ,ק ָרא הַ סוֹ פֵ ר לִּ ְכתֹב הַ גֵט,
ַכ ָונָתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך מַ ה ֶ
שלוֹ םָ ,כל ַכ ָונָתוֹ
שם ִּה ְת ַר ֲחקות חַ ס וְ ָ
ש ִּהז ְִּכיר ָ
הַ יְ נו מַ ה ֶ
ִּהיא לְ טוֹ בָ ה ְגדוֹ לָ ה ִּב ְש ִּביל ִּה ְת ָק ְרבות ַכ ַנ"ל .וְ זֶה ְב ִּחינַת

ְמ ִׁשיבַ ת

נפֶ ש

קלד

אנר

שר י ֵָאמֵ ר לָ הֶ ם לֹא עַ ִּמי ַא ֶתם י ֵָאמֵ ר לָ הֶ ם
וְ הָ יָה ִּב ְמקוֹ ם אֲ ֶ
ְבנֵי ֵאל חָ יִּ ,ב ְמקוֹ ם ַדיְ ָקא ִּכי ַדיְ ָקא ִּב ְמקוֹ ם הַ ִּה ְת ַרחֲקות
שלוֹ ם ,ולְ הַ ְמ ִּש ְ
יך הֶ ָא ָרה
ש ָרצָ ה לִּ ְכתֹב חַ ס וְ ָ
ְב ִּחינַת גֵט ֶ
שלוֹ ם,
שכֶ ל הַ כוֹ ֵלל ִּב ְש ִּביל ֵפרוד וְ ִּה ְת ַרחֲ קות חַ ס וְ ָ
ִּמ ֵ
ְ
ְ
שם
שך ִּמ ָ
ִּכ ְביָכוֹ ל ,ובַ ָמקוֹ ם הַ זֶה ַדיְ ָקא יִּ ְתהַ ֵפך וְ י ְֻמ ַ
שם ַדיְ ָקא
שי ֵָאמֵ ר לָ הֶ ם ְבנֵי ֵאל חָ יִּ ,כי ִּמ ָ
הַ ְמ ָת ָקה לַ כֹל עַ ד ֶ
ש ָבעוֹ לָ ם ַכ ַנ"ל:
ש ְך ָכל הַ הַ ְמ ָתקוֹ ת ֶ
נִּ ְמ ָ
( ִּהלְ כוֹ ת ִּג ִּטין הֲלָ כָ ה ג' אוֹ ת ד' וְ עַ יֵן לִּ קוטֵ י עֵ צוֹ ת תוֹ ָרה ,אוֹ ת קי"ב)

קלד
שנוֹ פֵ ל
של נֶפֶ ש ִּמ ִּי ְש ָר ֵאל ְכ ֶ
ידה ֶ
ְבתֹקֶׁ ף הַ גָלות ְבתֹקֶ ף הַ יְ ִּר ָ
שלוֹ ם לְ ִּס ְט ָרא ִּד ְמסָ אֲ בָ א ָאז ַדיְ ָקא ֵאינוֹ יָכוֹ ל
ְמאֹד חַ ס וְ ָ
שה ְפ ָר ִּטית ִּכי ִּאם ִּמ ְב ִּחינַת
לְ ַק ֵבל ִּחיות ִּמשום ְק ֻד ָ
שה
הַ ְק ֻד ָ

הָ עֶ לְ יוֹ נָה

ְמאֹד,

ש ִּהיא
ֶ

יְ כוֹ לָ ה

לְ ִּה ְתעַ לֵם

ולְ ִּה ְס ַת ֵתר גַם ַב ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְטמֵ ִּאים לְ ג ְַמ ֵרי ולְ הַ חֲיוֹ ת
שלוֹ םִּ ,ב ְב ִּחינַת וְ עָ בַ ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ
שם חַ ס וְ ָ
הַ נוֹ ְפלִּ ים לְ ָ
ל־כן ֶבאֱ מֶ ת
ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ כו' אֲ נִּ י וְ לֹא מַ לְ ָא ְך ַכיָדועַ  .וְ עַ ֵ
ש עַ ל־
ידה ִּהיא ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהִּ ,כי מֵ ַאחַ ר ֶ
לִּ ְפעָ ִּמים הַ יְ ִּר ָ
שה
ידה וְ הַ גָלות מֵ הַ ְק ֻד ָ
ָכל־ ָפנִּ ים ֶבאֱ מֶ ת ְמ ַק ְבלִּ ין ְבעֵ ת הַ יְ ִּר ָ
ל־כן ֵאין שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לִּ ,כי
הָ עֶ לְ יוֹ נָה ְמאֹד ,עַ ֵ
ש ָבעוֹ לָ ם יְ כוֹ לִּ ין לַ חֲ זֹר
ִּמ ָכל הַ ְמקוֹ מוֹ ת הָ ָרעִּ ים וְ הַ ְטמֵ ִּאים ֶ

בנר

ְמ ִׁשיבַ ת

קלד

נפֶ ש

שם ַדיְ ָקא ְמל ָֻבש וְ נִּ ְס ָתר וְ נֶעְ לָ ם
ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְךִּ .כי ַא ְד ַר ָבאָ ,
ל־כן ִּאם יִּ זְכֹר ָא ָדם זֹאת ְבתֹקֶ ף
שה עֶ לְ יוֹ נָה ְמאֹד ,וְ עַ ֵ
ְק ֻד ָ
ש ַדיְ ָקא
ידתוֹ ונְ ִּפילָ תוֹ וְ יַאֲ ִּמין זֹאת ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ הֶ ,
יְ ִּר ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ְבעַ ְצמוֹ לְ הַ חֲיוֹ תוֹ
ִּב ְמקוֹ מוֹ מַ ְס ִּתיר עַ ְצמוֹ הַ ֵ
ֲשה
שב וְ ַאל ַתע ֶ
ו ְמ ַר ֵמז לוֹ ְרמָ זִּים מֵ ָרחוֹ ק לָ שוב ֵאלָ יו ְב ֵ
ְ
לְ בַ דָ ,אז ְבו ַַדאי יָכוֹ ל לִּ זְכוֹ ת לְ ִּה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו יִּ ְת ָב ַרך ִּמ ָכל

ידה לַ עֲלִּ יָה ,וְ כַ ְמב ָֹאר ְבמָ קוֹ ם
הפ ְֹך הַ יְ ִּר ָ
שהוא וְ לַ ֲ
מָ קוֹ ם ֶ
שהוא ְב ִּחינַת יוֹ ם
ש ִּיז ְֶכה לִּ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה ֶ
ַאחֵ רְ ,דהַ יְ נו ֶ
שה הָ עֶ לְ יוֹ נָה
שם לִּ ְב ִּחינַת הַ ְק ֻד ָ
ש ָאז עוֹ לִּ ין לְ ָ
ִּכפו ִּריםֶ ,
הַ ַנ"ל ְב ַת ְכלִּ ית הָ עֲלִּ יָהִּ .כי עַ ל־יְ ֵדי הַ ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה
שפַ ע גָדוֹ ל וְ רֹב טוב
שם ֶ
שם ולְ ַק ֵבל ִּמ ָ
ְראויִּ ים לַ עֲלוֹ ת לְ ָ
לְ בֵ ית יִּ ְש ָר ֵאל ולְ הַ ְמ ִּתיק ָכל הַ ִּצ ְמצו ִּמים וְ הַ ִּדינִּ ים עַ ד
שעֲווֹ נוֹ ת נִּ ְתהַ ְפ ִּכין לִּ זְכֻ יוֹ ת:
ֶ

שם אוֹ ת כ"א' כ"ב)
( ָ

חזַ ק חזַק וְ נִׁ ְתחַ זֵּק
ברו ְך הַ נוֹ ֵּתן לַ י ֵּעף כֹחַ ולְ אֵּ ין אוֹ נִׁ ים ע ְצמה י ְַר ֶבה:
ַתם וְ נִׁ ְשלַ םֶ ,שבַ ח לאֵּ ל בוֹ ֵּרא עוֹ לם.
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַח ַמן ְמאומן

גנר

דנר

מות
ְש ֹ

הַ ְקדמה

הַ ַצ ִׁד ִׁיקים

הנר

יקים
הַ ְקדמה לְ סֵּ פֶ ר ְשמוֹ ת הַ ַצ ִׁד ִׁ
שמוֹ ת ָב ָא ֶרץַ ,אל ִּת ְק ֵרי
שם ַ
שר ָ
לְ כוְ חֲזו ִּמ ְפעֲלוֹ ת ה' אֲ ֶ
שמוֹ ת
שמוֹ ת ֶא ָלא ֵ
ַ
ְ
ש ָתף ִּב ְשמָ ם.
שר ְשמוֹ יִּ ְת ָב ַרך ְמ ֻ
יקים אֲ ֶ
ֵאלו ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
ְ
שר לֹא הָ יָה לְ עוֹ לָ ִּמיםֶ .כ ֶרך ָקטָ ן ,גָדוֹ ל
ְר ֵאה זֶה חָ ָדש אֲ ֶ

ש ָד ְרשו ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִּ ְב ָרכָ ה ְב ָרכוֹ ת ז.):
( ְכמוֹ ֶ

וְ נוֹ ָרא .זֶה סֵ פֶ ר ז ִָּכרוֹ ן לְ יִּ ְר ֵאי ה' ולְ חוֹ ְשבֵ י ְשמוֹ ִּ .כי זֵכֶ ר ָכל
יקים לִּ ְפנֵיכֶ ם ָיבֹא ַב ֵספֶ ר הַ זֶה ,וְ ַדע ו ְר ֵאה ִּכי ְשמוֹ ת
הַ ַצ ִּד ִּ
ְ
יקים הַ ֻמז ְָכ ִּרים ְבכָ ל ִּס ְפ ֵרי ַת ַנ"ך ו ִּב ְפ ָרט הַ ִּנז ְָכ ִּרים
ָכל הַ ַצ ִּד ִּ
ְב ִּד ְב ֵרי הַ י ִָּמים ו ְבעֶ ז ְָרא נְ חֶ ְמיָהֻ ,כ ָלם נִּ ְפ ָר ִּטים ָכאן.
ֲשי הַ ֵספֶ ר הַ זֶהְ ,בעִּ נְ יַן ְשמוֹ ת
ו ְביוֹ ֵתר ִּת ְר ֶאה נִּ ְפלָ אוֹ ת מַ ע ֵ
שנִּ ז ְָכ ִּרים ָכאן ָכל ְשמוֹ ָתם
הַ ַתנ ִָּאים וְ הָ ָאמוֹ ָר ִּאיםֶ ,
הַ ְקדוֹ ִּשים

הַ ֻמז ְָכ ִּרים

ְבכָ ל

ש" ס
הַ ַ

ְב ַתלְ מוד

ַב ְבלִּ י

שלְ ִּמי ִּס ְפ ִּרי וְ ִּס ְפ ָרא וְ תוֹ סֶ ְפ ָתא ו ְמ ִּכ ְל ָתא ,ו ְבכָ ל ִּס ְפ ֵרי
וִּ ירו ַ
הַ ִּמ ְד ָר ִּשים וְ ָאבוֹ ת ְד ַר ִּבי נ ָָתן ו ִּפ ְרקֵ י ְד ַר ִּבי אֱ לִּ יעֶ זֶר וְ ַתנָא
ְדבֵ י ֵאלִּ יָהו ובַ זֹהַ ר הַ ָקדוֹ ש וְ ִּתקונִּ יםִּ .ד ְרשו מֵ עַ ל ִּס ְפ ֵרי ה'
שם יִּ ְק ָרא ֶאחָ ד מֵ הֶ ם לֹא נֶעְ ָדר .וְ גַם ָכל
וְ ִּת ְראו ִּכי לְ כֻ ָלם ְב ֵ
יקים
ְשמוֹ ת ַר ָבנָן סָ בוֹ ָר ֵאי וגְ אוֹ נִּ ים ו ְשמוֹ ת הַ ְר ֵבה צַ ִּד ִּ
שהָ יו ַאח ֲֵריהֶ ם עַ ד הַ דוֹ ר הַ זֶהֻ ,כ ָלם נִּ ְק ְבצו ַב ֵספֶ ר הַ זֶה:
ֶ
יקיםְ.
ןְשלְצַ ִד ִ
ִס ְפ ָר ֶׁ

ונר

מות
ְש ֹ

הַ ְקדמה

הַ ַצ ִׁד ִׁיקים

יקים וְ הַ ז ְָכ ָר ָתם ְמב ָֹאר ְקצָ ת
ומַ עֲלַ ת ְכ ִּתיבַ ת ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
שם ְבאוֹ ת צַ ִּדיק
ְבסֵ פֶ ר הַ ִּמדוֹ תַ ,כמובָ א ָ
שהַ ָקדוֹ ש ָברו ְך הוא חָ שוב ְבעֵ ינָיו יִּ ְכתֹב ְבסֵ פֶ ר
לְ שוֹ נוֹ ִּ :מי ֶ
( ְב ִּסימָ ן

י"ט) וְ זֶה

שם
יקים וְ הַ ַתנ ִָּאים וְ הַ ְי ֵר ִּאים לְ ז ִָּכרוֹ ן ,וְ עַ יֵן ָ
ָכל ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
נִּ ְפלָ אוֹ ת ֵא ְ
יך עִּ נְ יָן זֶה ְמ ֻר ָמז ַב ָפסוק :ו ִַּי ָכ ֵתב סֵ פֶ ר ז ִָּכרוֹ ן לְ פָ נָיו
שנִּ י
שם ,ו ְבאוֹ ת צַ ִּדיק הַ ֵ
לְ יִּ ְר ֵאי ה' ולְ חוֹ ְשבֵ י ְשמוֹ  ,עַ יֵן ָ
הֶ חָ ָדשְ ,ב ִּסימָ ן כ')

(מֵ הַ א"ב

ְמבוֹ ָאר וְ זֶה לְ שוֹ נוֹ  :עַ ל־יְ ֵדי הַ ז ְָכ ַרת ְשמוֹ ת

אשיתְ ,כלוֹ מַ ר
ֲשה ְב ֵר ִּ
יקים יְ כוֹ לִּ ים לְ הָ ִּביא ִּשנוי ְבמַ ע ֵ
הַ ַצ ִּד ִּ
שר הֱעִּ ירו ִּני
שם .הֵ ן הֵ ָמה הַ ְדבָ ִּרים אֲ ֶ
שנוֹ ת הַ ֶטבַ ע וְ כו' ,עַ יֵן ָ
לְ ַ
ְ
לָ זֶה לִּ ְטרוֹ חַ ִּביְ גִּ יעָ ה גְ דוֹ לָ ה לֶאֱ סֹף ולְ ַק ֵבץ ְבכֶ ֶרך ֶאחָ ד ָכל
יקים הָ ֵאלו.
ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
וְ יוֹ ֵּתר ִּמזֶה יָכוֹ ל לְ הָ ִּבין ָכל ֶאחָ ד ְבעַ ְצמוֹ ג ֶֹדל מַ עֲלַ ת הַ ז ְָכ ַרת
שר ָכל ִּקיום הָ עוֹ לָ ם וְ כָ ל
יקים הַ נוֹ ָר ִּאים הָ ֵאלו אֲ ֶ
ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
ְס ִּמיכו ֵתינו וְ ִּת ְקו ֵָתנו הוא ַרק עֲלֵ יהֶ ם לְ בַ ד ,וְ כָ ל ִּה ְתגַלות
ש ְך לָ עוֹ לָ ם עַ ל־י ָָדם,
שה נִּ ְמ ַ
אֱ לֹקותוֹ וְ הַ ְתגַלות תוֹ ָרתוֹ הַ ְקדוֹ ָ

הגֶה
שר מָ ְסרו לָ נו ֶנ ֱ
ִּכי הֵ ם חַ יֵינו וְ א ֶֹר ְך יָמֵ ינו ו ְבתוֹ ָר ָתם אֲ ֶ
ש ִּנז ְֶכה לְ הַ ְמ ִּש ְ
ש ָתם
יך עָ לֵ ינו אוֹ ר ְק ֻד ָ
יוֹ מָ ם וָלָ יְ לָ הִּ ,מי יִּ ֵתן ֶ
ש ִּנז ְֶכה לֵ ילֵ ְך ְבעִּ ְקבוֹ ָתם ,ו ִּבזְכות הַ ז ְָכ ַרת ְשמוֹ ָתם י ְֻפ ַתח
ֶ
עָ לֵ ינו אוֹ ר ַדעַ ת לִּ לְ מֹד ולְ לַ ֵמד לִּ ְשמֹר ֶאת ָכל ִּד ְב ֵרי תוֹ ָר ָתם,
כהֲנִּ ים לַ עֲבוֹ ָד ָתם,
שלַ יִּ ם וְ יָשובו ֹ
ו ִּבזְכו ָתם ִּי ָבנֶה ִּציוֹ ן וִּ ירו ָ

ִּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינו ָאמֵ ן.
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בות
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זנר

יקים
ְשמוֹ ת הַ ַצ ִׁד ִׁ
שלַ ח.
שת .חֲ נוֹ ְךְ .מתו ֶ
ָא ָדםְ,חַ וָה .הֶ בֶ לֵ .
שם .וָעֵ בֶ ר.
נֹחְֵַ .

בות
א ֹ
ַא ְב ָרהָ םְְ.יִּ ְצחָ ק .וְ ַי ֲעקֹב.

הות
ִׁאמ ֹ
ש ָרהִּ .ר ְב ָקהָ .רחֵ ל וְ לֵ ָאה.
ָ
ִבלְ הָ ה .זִּלְ ָפה.
ְדבוֹ ָרה מֵ ינֶקֶ ת ִּר ְב ָקה.

ְשב ִׁטים
ששכָ ר .וזְבולוןָ .דן.
ְראובֵּ ן .וְ ִּש ְמעוֹ ן .לֵ וִּ י .וִּ יהו ָדה .יִּ ָ
ַשה .וְ ֶא ְפ ָריִּ ם.
שר .יוֹ סֵ ף .ו ִּבנְ י ִָּמיןְ .מנ ֶ
וְ נ ְַפ ָתלִּ י .גָד .וְ ָא ֵ

חנר

מות
ְש ֹ

ֵּבית יַעקֹב

הַ ַצ ִׁד ִׁיקים

ִׁש ְב ִׁעים נְ פשוֹ ת ֵּבית יַעקֹב
חֲנוֹ ְך .ופַ לוא .חֶ ְצרוֹ ן .וְ כַ ְר ִּמי .יְ מו ֵאל .וְ י ִָּמין .וְ אֹהַ ד .וְ י ִָּכין.
שלָ ה .וָ פֶ ֶרץ .וָ ז ַָרח.
שאול .ג ְֵרשוֹ ןְ .קהָ ת .ו ְמ ָר ִּריֵ .
וְ צֹחַ ר .וְ ָ
חֶ ְצרֹן .וְ חָ מול .תוֹ לָ ע .ופֻ ָוה .וְ יוֹ ב .וְ ִּש ְמרֹן .סֶ ֶרד .וְ ֵאלוֹ ן.
וְ י ְַחלְ ֵאלִּ .צ ְפיוֹ ן .וְ חַ ִּגי .שונִּ י .וְ ֶא ְצבֹן .עֵ ִּרי .וַ אֲ רוֹ ִּדי.
ש ַרח אֲ חוֹ ָתם.
וְ ַא ְר ֵאלִּ י .יִּ ְמנָה .וְ יִּ ְשוָ ה .וְ יִּ ְשוִּ י .ו ְב ִּריעָ ה .וְ ֶ
יאלֶ .בלַ ע .וָ בֶ כֶ ר .וְ ַא ְש ֵבל .ג ֵָרא .וְ ַנעֲמָ ןֵ .א ִּחי.
חֶ בֶ ר .ומַ לְ ִּכ ֵ
וָ רֹאש .מֻ ִּפים .וְ חֻ ִּפים .וָ ָא ְר ְד .חֻ ִּשים .י ְַח ְצ ֵאל .וְ גונִּ י .וְ יֵצֶ ר.
וְ ִּש ֵלםִּ .דינָה בַ ת ַי ֲעקֹב .יוֹ כֶ בֶ ד ַבת לֵ וִּ י.
ִמ ְׁש ַּפחַּ ת הַּ ל ִֵוי לִּ ְבנִּ י .וְ ִּש ְמ ִּעי .עַ ְמ ָרם .וְ יִּ ְצהָ ר .וְ חֶ ְברוֹ ן.
ֹשה ַּר ֵבינוִּ .צפוֹ ָרה
ִּיאל .מַ ְחלִּ י .ומו ִּשיַ .א ֲהרֹן הַ כֹהֵ ן .מ ֶׁ
וְ עוז ֵ
יש ֵאל.
ֹשה .יִּ ְתרוֹ ִּ .מ ְריָם .ק ַֹרחָ .ונֶפֶ ג .וְ ז ְִּכ ִּריִּ .מ ָ
שת מ ֶ
ֵא ֶ
ישבַ ע ַבת עַ ִּמינ ָָדב .נ ָָדב .וַאֲ ִּביהוא.
וְ ֶאלְ צָ פָ ן .וְ ִּס ְת ִּרי .אֱ לִּ ֶ
יאסָ ףִּ .פינְ חָ ס ֶבן
יתמָ רַ .א ִּסיר .וְ ֶאלְ ָקנָה .וַאֲ ִּב ָ
ֶאלְ עָ זָר .וְ ִּא ָ
יאב .נְ מו ֵאל ִּמ ְבנֵי ְראובֵ ןַ .א ְר ְד .וְ ַנעֲמָ ן ִּמ ְבנֵי
ֶאלְ עָ זָר .אֱ לִ ָ
ַשה ,מָ ִּכיר .גִּ לְ עָ דִּ .איעֶ זֶר .חֵ לֶ ק.
ִּבנְ י ִָּמיןִּ .מ ְבנֵי ְמנ ֶ
שם ְבנוֹ ת
ידע .חֵ פֶ רְ .צלָ ְפחָ ד ,וְ ֵ
שכֶ םְ .ש ִּמ ָ
יאלֶ .
ַא ְש ִּר ֵ
ְצלָ ְפחָ ד .מַ ְחלָ ה .וְ נֹעָ ה .חָ גְ לָ הִּ .מלְ ָכה .וְ ִּת ְרצָ הְ .בנֵי ֶא ְפ ָריִּ ם,
שו ֶתלַ חֶ .בכֶ רַ .תחַ ן .עֵ ָרן.
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טנר

יאים
י"ב נְ ִׁש ִׁ
יאב ֶבן חֵ לֹן.
נ ְַחשוֹ ן ֶבן ע ֲִּמינ ָָדב .נְ ַתנְ ֵאל ֶבן צועָ ר .אֱ לִּ ָ
יש ָדיֶ .אלְ יָסָ ף ֶבן
יאל ֶבן צו ִּר ַ
אֱ לִּ יצור ֶבן ְש ֵדיאורְ .של ִֻּמ ֵ
יאל ֶבן ְפ ָד ְהצור.
ישמָ ע ֶבן ע ֲִּמיהוד .ג ְַמלִּ ֵ
ְדעואֵ ל .אֱ לִּ ָ
יאל ֶבן עָ ְכ ָרן.
יש ָדיַ .פגְ עִּ ֵ
ידן ֶבן ִּג ְדעוֹ נִּ י .אֲ ִּחיעֶ זֶר ֶבן ע ֲִּמ ַ
אֲ ִּב ָ
שעַ ִּבן נוןָ .כלֵ ב ֶבן יְ פונֶהְ .בצַ לְ ֵאל ֶבן
אֲ ִּח ַירע ֶבן עֵ ינָן .יְ הוֹ ֻ
יאב ֶבן אֲ ִּחיסָ מָ ךְ.
או ִּרי בֶ ן חורָ .אהֳלִּ ָ

ִׁש ְב ִׁעים זְ ֵּקנִׁ ים.
יאב ,נְ מו ֵאל ,זָכור.
שבֶׁ ט ְראובֵּ ן :חֲ נוֹ ְךַ ,כ ְר ִּמי ,פַ לוא ,אֱ לִּ ָ
ִמ ֵּ
שאול ,וְ נִּ ְמ ִּרי.
צחַ ר ,וְ אֹהַ ד ,וְ ָ
שבֶׁ ט ִש ְמעוֹ ן :י ִָּמין ,י ִָּכין ,וְ ֹ
ִמ ֵּ
ֹשה
שבֶׁ ט ֵּלוִ י :עָ ְמ ִּרי ,חֲ נַנְ יָה נְ ַתנְ ֵאל ,יְ ַדעָ א ֶבן ִּס ְת ִּרי ,ומ ֶ
ִמ ֵּ
שבֶׁ ט ְיהו ָדה :סֶ ַרח ,וְ ָדן ,יוֹ ָנ ָדב ,ו ְבצַ לְ ֵאל,
ַביהֶ ןִ .מ ֵּ
עַ ל ג ֵ
ששכָ ר :צוֹ הַ רֻ ,ע ָזא ,וְ יִּ גְ ַאל,
שבֶׁ ט ִי ָ
ְשפַ ְט ָיה ,וְ נ ְַחשוֹ ןִ .מ ֵּ
שבֶׁ ט זְבולון :סֶ ֶרד ,וְ ֵאלוֹ ן,
יאל ,וְ חַ ִּגיתִ ,מ ֵּ
ַפלְ ִּטי ,וְ עָ ְתנִּ ֵ
יאב,
שבֶׁ ט ִבנְ י ִָמיןְ :סנִּ ָ
יאב ,אֱ לִּ יהו ,נִּ ְמ ִּשיִ .מ ֵּ
הלִּ ָ
(סו ִּרי) ָא ֳ
שבֶׁ טְ
יאל ,מַ ַתנְ יָהִ .מ ֵּ
ידד ,אֲ ִּחיטוב ,אֲ ִּח ֵ
ִּכ ְסלוֹ ן ,אֱ לִּ ָ
יאל ,אֲ דוֹ נִּ ָירם ,אֲ ִּח ָירם ,ו ְסתור.
ריְִםָ :י ִּאיר ,יוֹ עֶ זֶר ,מַ לְ ִּכ ֵ
אְֶׁפְְ ְַ
ִמ ֵּ
שבֶׁ ט ְ ָדןְ :ג ַדלְ ָיה ,וְ יִּ גְ ַאל ,אֲ ִּחינוֹ עַ ם ,וְ אֲ ִּחיעֶ זֶרָ ,דנִּ י ֵאל,
ישמָ ע,
שבֶׁ ט ְנ ְַפ ָתלִ יֶ :אלְ יוֹ חָ ָנן ֶאלְ י ִָּקים ,אֱ לִּ ָ
ו ְש ָר ָיהִ .מ ֵּ

סר
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שבֶׁ ט ְגָד :חַ גַיַ ,ז ְר ִּחי ,קֵ ינִּ י
סו ְמכוסַ ,ז ְב ִּדי ,וְ יוֹ חָ נָןִ .מ ֵּ
שבֶׁ ט
תְר ֲענָן)ִ .מ ֵּ
ְאחָ דְְ-זַיִ ַ
רְאיש ֶׁ
שבֶׁ טְגָד חָ סֵּ ִ
ב ֵּ
מַ ִּת ְתיָהו ,ו ְזכַ ְר ָיהו ( ְְ
שלוםְ ,שכַ נְ ָיהו ,אֲ ִּח ָיהו.
שרַ :אשור ,ו ְשלוֹ ִּמיְ ,שמו ֵאלַ ,
אֲ ֶׁ
נ ָֻסח ַאחֵ ר :מֵּ ְראובֵּ ןֲ ,חנוֹ ְך ,ופַ לוא ,חֶ ְצרוֹ ן ,וְ כַ ְר ִּמי ,זָכור,
שאול ,וְ נִּ ְמ ִּרי.
צחַ ר ,וְ ָ
ונְ מו ֵאלִ .מ ִש ְמעוֹ ן ,י ִָּמין ,וְ אֹהַ ד ,י ִָּכין ,וְ ֹ
ַביהֶ ן.
ֹשה עַ ל ג ֵ
ִמ ֵּלוִ י ,עָ ְמ ִּרי ,וְ ַזתו ֵאל ,וַחֲ נַנְ יָה ,וְ ִּס ְת ִּרי ,ומ ֶ
מְִ ְיהו ָדהָ ,א ַרח ,וְ עָ רו ְך ,וְ יוֹ ָנ ָדב ,ו ְבצַ לְ ֵאלְ ,שפַ ְט ָיה ,וְ נ ְַחשוֹ ן.
יאל,
יאל ,וְ עָ ְתנִּ ֵ
ששכָ ר ,צָ ִּעיר ,וְ ַי ֲע ָקן ,וְ יִּ גְ ַאל ,ופַ לְ ִּט ֵ
ִמ ִי ָ
וְ חוֹ נִּ יִ .מזְבולון ,סֶ ֶרד ,וְ ֵאלוֹ ן ,וְ סו ִּרי ,וְ ַי ְחלְ ֵאל ,אֱ לִּ יהו,
ידד ,אֲ ִּחיטוב,
וְ נִּ ְמ ִּשיִ .מ ִבנְ י ִָמיןִּ ,סנְ ָאב ,וְ ִּכ ְסלוֹ ן ,אֶ לְ ָדד ,ומֵ ָ
ומַ ַתנְ יָהִּ .מ ָדן ,בו ִּקי ,וְ ָיגְ לִּ י ,אֲ ִּחינוֹ עַ ם ,וְ אֲ ִּחיעֶ זֶרְ ,צ ִּרי,
ישמָ ע ,סו ְמכוס ,וְ ַז ְב ִּדי ,וְ יוֹ חָ נָן,
ַו ֲחנַנְ ֵאלִ .מנ ְַפ ָתלִ י ,אֱ לִּ ָ
ֶאלְ חָ נָןֶ ,אלְ י ִָּקיםִ .מגָד ,חַ גַי ,וְ ַז ְר ִּחי ,וְ ֵקי ָנן ,ומַ ִּת ְתיָהו,
שלום,
שר ,פַ ְשחור ,ו ִּש ְל ִּמי ,חֲ נַנְ ֵאל ,וְ ַ
ו ְזכַ ְר ָיהו ,וְ שונִּ י .מֵּ אֲ ֶׁ
יאל,
אֲ חַ ְז ָיהו ,ו ְשכַ נְ ָיהוִ .מיוֹ סֵּ ף ,י ִָּאיר ,וְ יוֹ עֶ זֶר ,ופַ לְ ִּט ֵ
וַאֲ דוֹ נִּ ָיה ,וְ ָרם,

ומַ ִּכיר( .הוֹ סָ פָ ה ְמיַלְ קוט ִּש ְמעונִּ י)ְ

ַשה .נֹבַ ח.
ידד .חור .י ִָּאיר ֶבן ְמנ ֶ
ֶׁאלְ ָדד .ומֵ ָ
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אסר

יאים ְש ִׁהנְ ִׁחילו הא ֶרץ לְ יִׁ ְשראֵּ ל
נְ ִׁש ִׁ
ידד ֶבן ִּכ ְסלוֹ ןֻ .ב ִּקי
ָכלֵ ב ֶבן יְ פֻ נֶהְ .שמו ֵאל ֶבן ע ֲִּמיהודֶ .אלִּ ָ
יאל ֶבן ֵאפֹדְ .קמו ֵאל ֶבן ִּש ְפטָ ן .אֱ לִּ צָ פָ ן ֶבן
ֶבן יָגְ לִּ יֲ .חנִּ ֵ
יאל ֶבן עַ זָן .אֲ ִּחיהוד ֶבן ְשלוֹ ִּמיְ .פ ַד ְה ֵאל ֶבן
ַפ ְרנ ְָךַ .פלְ ִּט ֵ
ע ֲִּמיהוד.

שוֹ ְפ ִׁטים
ש ְמגַר ֶבן ֲענָתְ .דבוֹ ָרה
יאל ֶבן ְקנַזֵ .אהוד ֶבן ג ֵָראַ .
עָ ְתנִּ ֵ
יאה .ובָ ָרק ֶבן אֲ ִּבינֹעַ םִּ .ג ְדעוֹ ן ֶבן יוֹ ָאש .תוֹ לָ ע ֶבן
הַ ְנ ִּב ָ
פו ָאה .י ִָּאיר הַ ִּגלְ עָ ִּדי .יִּ ְפ ָתחִּ .א ְבצָ ןֵ .אילוֹ ן הַ זְבולֹנִּ י .עַ ְבדוֹ ן
ֶבן ִּהלֵ ל הַ ִּפ ְרעָ תוֹ נִּ יִּ .ש ְמשוֹ ן ֶבן מָ נוֹ חַ  .עֵ לִּ י הַ כֹהֵ ןְ .שמו ֵאל
ֶבן ֶאלְ ָקנָה ֶבן יְ רֹחָ ם ֶבן אֱ לִּ יהוא ֶבן תֹחו בֶ ן צוף .חַ נָה
יאה.
הַ ְנ ִּב ָ

יאים
נְ ִׁב ִׁ
אֲ ִּחיָה הַ ִּשילוֹ נִּ י ובֵ ית ִּדינוֹ  .וְ הֵ םִּ ,עדוֹ א הַ חוֹ זֶה .ו ְשמַ ְעיָה
הַ נ ִָּביא .וַאֲ ִּחימַ עַ ץ כֹהֵ ן ָגדוֹ לַ .ו ֲעז ְַריָהְ .שמו ֵאל הַ נ ִָּביא.
ֵאלִּ יָהו הַ נ ִָּביאִּ .מ ֵבית ִּדינוֹ הָ יוֲ .עז ְַריָה ֶבן עוֹ ֵדד .וַחֲ נַנְ יָה
יאל ֶבן זְכַ ְריָה ִּמ ְבנֵי
יח ֵ
הָ רוֹ ֶאה .וְ יֵהוא ְבנוֹ  .וְ עוֹ בַ ְדיָה .וִּ ִּ
יוֹ סֵ ף .ו ִּמיכָ יְ הו ֶבן יִּ ְמלָ א .וִּ יהוֹ ָרם כֹהֵ ן גָדוֹ ל .וִּ יהוֹ י ָָדע.
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יתי .וזְכַ ְריָה
שפָ טִּ .מ ֵבית ִּדינוֹ הָ יו .יוֹ נָה ֶבן אֲ ִּמ ַ
ישע ֶבן ָ
אֱ לִּ ָ
כהֵ ן.
שעַ כֹהֵ ן גָדוֹ ל .יְ הוֹ י ָָדע הַ ֹ
יאים .וִּ יהוֹ ֻ
ֶבן יְ הוֹ י ָָדע נְ ִּב ִּ
ש ְעיָה ֶבן
שעַ ֶבן ְב ֵא ִּרי .עָ מוֹ ס .יוֹ ֵאל כֹהֵ ן גָדוֹ ל .וְ או ִּריָה .יְ ַ
הוֹ ֵ
שלום כֹהֵ ן ָגדוֹ ל .יוֹ ֵאל ֶבן ְפתו ֵאל .ו ִּמ ֵבית
ָאמוֹ ץִּ .מיכָ הַ .
יאים .ו ְש ָריָה כֹהֵ ן גָדוֹ ל .נַחום
ִּדינוֹ הָ יו :נַחוםַ ,ו ֲחבַ קוק הַ ְנ ִּב ִּ
הָ ֶאלְ ק ִֹּשיְ .צפַ נְ יָה ֶבן כו ִּשי .יִּ ְר ְמיָה ֶבן ִּחלְ ִּקיָהוִּ .מ ֵבית ִּדינוֹ
יאים .וְ חֶ לְ ִּקיָה כֹהֵ ן גָדוֹ לַ .ו ֲעז ְַריָה.
הָ יוְ .צפַ נְ יָה .וְ או ִּריָה הַ ְנ ִּב ִּ
יאה .יְ חֶ ז ְֵקאל ֶבן בוזִּיָ .ברו ְך ֶבן נ ִֵּריָה .יְ הוֹ צָ ָדק
חולְ ָדה הַ ְנ ִּב ָ
אֲ ִּבי עֶ ז ְָרא כֹהֵ ן גָדוֹ ל .חַ גַי .זְכַ ְריָה .מַ לְ ָא ִּכי .ז ְֻר ָבבֶ ל.
מָ ְר ְדכַ יִּ .בלְ ָ
שעַ ֶבן יְ הוֹ צָ ָדק.
שן .עֶ ז ְָרא הַ כֹהֵ ן הַ סוֹ פֵ ר .יְ הוֹ ֻ
ְש ָריָהְ .רעֵ לָ יָהִּ .מ ְס ָפרִּ .בגְ וַי .נְ חוםַ .ב ֲענָה .נְ חֶ ְמיָה ֶבן
שי ְכנֶסֶ ת הַ ְגדוֹ לָ הֶ .א ְס ֵתרָ .דנִּ יֵאל.
חֲכַ לְ יָה .כולָ ם מֵ ַאנְ ֵ
יש ֵאלַ .ו ֲעז ְַריָה .נ ָָתן הַ נ ִָּביא .וְ גָד הַ חוֹ זֶה .עֹבַ ְדיָה
חנַנְ יָאִּ .מ ָ
ֲ
ִּיאל ִּמ ְבנֵי מַ ַתנְ יָה .אֱ לִּ יעֶ זֶר ֶבן דוֹ ָדוָהו
הַ נ ִָּביאַ .י ֲחז ֵ
שלוםַ .א ְבנֵר ֶבן
שה .נ ִֵּריָהְ .ש ָריָה .מַ ְחסֵ יָהֲ .חנ ְַמ ֵאלַ .
ִּממוֹ ֵר ָ
נֵרַ .פלְ ִּטי ֶבן לַ יִּ ש .יְ הוֹ נ ָָתן ֶבן ֶא ְבי ָָתר.

מות ְבנֵּי יִׁ ְשראֵּ ל הַ נִׁ זְ כ ִׁרים ְב ִׁד ְב ֵּרי הַ י ִׁמים
וְ אֵּ ֶלה ְש ֹ
יתן.
יתן .וְ הֵ ימָ ן .וְ כַ לְ כֹל .וָ ָד ַרעְ .בנֵי ֵא ָ
ְבנֵי ז ֶַרח .ז ְִּמ ִּרי .וְ ֵא ָ
ֲעז ְַריָה ְבנֵי חֶ ְצרוֹ ן .יְ ַר ְח ְמ ֵאלָ .רםְ .כלובָ י .עַ ִּמינ ָָדב .נ ְַחשוֹ ן.
שי.
שלְ מָ א .בֹעַ ז .עוֹ בֵ ד .יִּ ָ
ַ
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גסר

יאב .אֲ ִּבינ ָָדבִּ .ש ְמעָ א .נְ ַתנְ ֵאלַ .ר ַדי .אֹצֶ םָ .דוִּ ד
ָבנָיו ,אֱ לִּ ָ
ְ
שי.
(הוא ָדוִּ ד הַ ֶמלֶ ך) .וְ ַא ְחי ֵֹתיהֶ ם ְצרויָה וַאֲ ִּביגָיִּ לַ .א ְב ַ
ֵשר .שוֹ בָ ב.
שא .י ֶֶתר הַ יִּ ְש ְמעֵ אלִּ י .י ֶ
האל .עֲמָ ָ
ֲש ֵ
יוֹ ָאב .ע ָ
ַא ְרדוֹ ןְ .שגוב .י ִָּאירַ .א ְשחור אֲ ִּבי ְתקוֹ עַ  .יְ ַר ְח ְמ ֵאלָ .רם.
ש ַמי .וְ י ָָדע.
ובונָהָ .וא ֶֹרן .וָ אֹצֶ םַ .א ִּחיָה .מַ עַ ץ .וְ י ִָּמין .וָ עֵ ֶקרַ .
שן.
ש ָ
נ ָָדב .וַאֲ ִּבישורַ .א ְח ָבן .מוֹ לִּ יד .סֶ לֶ ד .וְ ַא ָפיִּ ם .יִּ ְש ִּעיֵ .
ַא ְחלָ י .י ֶֶתר .וְ יוֹ נ ָָתןֶ .פלֶ ת .וְ ָזזָא .עַ ָתי .נ ָָתן .זָבָ דֶ .א ְפלָ ל.
שלום .יְ ַק ְמיָה.
שהִּ .ס ְסמָ יַ .
עוֹ בֵ ד .יֵהואֲ .עז ְַריָה .חָ לֶ ץֶ .אלְ עָ ָ
שה אֲ ִּבי חֶ ְברוֹ ן .ק ַֹרח .וְ ַת ֻפחַ  .וְ ֶרקֶ ם.
ישע .מָ ֵר ָ
ישמָ ע .מֵ ָ
אֱ לִּ ָ
ש ָמי .מָ עוֹ ן .חָ ָרן .מוֹ צָ אָ .גזֵז.
שמַ עַ .רחַ ם אֲ ִּבי י ְָר ְקעָ םַ .
ָו ָ
שבֶ ר.
שעַ ףֶ .
ֵישן .וָפֶ לֶ ט .וְ עֵ יפָ ה .וָ ָ
י ְָה ָדיֶ .רגֶם .וְ יוֹ ָתם .וְ ג ָ
ִּת ְר ֲחנָהְ .ש ָוא אֲ ִּבי מַ ְכ ֵבנָה ,וַאֲ ִּבי גִּ ְבעָ א .עַ ְכסָ ה ַבת ָכלֵ ב.
שלְ מָ א .חָ ֵרף.
ְבנֵי ָכלֵ ב ֶבן־חור ְבכוֹ ר ֶא ְפ ָר ָתה .שוֹ בָ לַ .

ְבנֵּי דוִׁ ד
ָדנִּ יֵאל ְשפַ ְטיָה .יִּ ְת ְרעָ םִּ .ש ְמעָ א .וְ שוֹ בָ ב .וְ נ ָָתן .ו ְשלֹמֹה.
ישמָ ע.
ישמָ ע .וְ אֱ לִּ יפָ לֶט .וְ ֹנגַה .וְ נֶפֶ ג .וְ י ִָּפיעַ  .וְ אֱ לִּ ָ
וְ יִּ ְבחָ ר .וְ אֱ לִּ ָ
למֹה הַ ֶמלֶ ךְ.
שבַ ע ֵאם ְש ֹ
וְ ֶאלְ י ָָדע .וְ אֱ לִּ יפֶ לֶטַ .בת ֶ
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ַמלְ כֵּ י ֵּבית דוִׁ ד
ֹאשיָהו.
שפָ ט .יְ הוֹ ָאש .עו ִּזיָהו .יוֹ ָתם .יְ ִּחז ְִּקיָהו .י ִּ
ָאסָ א .יְ הוֹ ָ
ִּצ ְד ִּקיָהו.
שנְ ַא ַצר.
ְבנֵּי יְ כָ נְ יָהַ .א ִּסרְ .ש ַאלְ ִּתיאֵ ל .ומַ לְ ִּכ ָירם .ו ְפ ָדיָה .וְ ֶ
שמָ ע .ונְ ַד ְביָה .ו ְבנֵי ְפ ָדיָה ז ְֻר ָבבֶ ל וְ ִּש ְמ ִּעי.
יְ ַק ְמיָה .הוֹ ָ
שבָ ה.
ח ֻ
חנַנְ יָה .ו ְשל ִֹּמית אֲ חוֹ ָתםַ .ו ֲ
ש ָלםַ .ו ֲ
ובֶ ן־ז ְֻר ָבבֶ לְ ,מ ֻ
ישעְ יָה.
שב חֶ סֶ דְ .פלַ ְטיָה .וִּ ַ
ָואֹהֶ ל .ובֶ ֶר ְכיָהַ .ו ֲחסַ ְדיָה .יו ַ
ְרפָ יָהַ .א ְרנָן .עוֹ בַ ְדיָהְ .שכַ נְ יָהְ .שמַ ְעיָה .חַ טוש .וְ יִּ גְ ָאל.
יקם.
שפָ טֶ .אלְ יוֹ עֵ ינַי .וְ ִּחז ְִּקיָה .וְ עַ ז ְִּר ָ
ובָ ִּריחַ  .ונְ עַ ְריָה .וְ ָ
ָשיב .ו ְפלָ יָה .וְ עַ קוב .וְ יוֹ חָ נָן .ו ְדלָ יָהַ .ו ֲענָנִּ י.
הוֹ ַדוְ יָהו .וְ ֶאלְ י ִּ

ְבנֵּי יְ הודה
חור .וְ שוֹ בָ לְ .ר ָאיָה .יַחַ ת .אֲ חומַ י .לָ הַ דָ .צ ְרעָ ִּתיֶ .א ְש ָתאֻ ִּלי
אֲ ִּבי עֵ יטָ ם .יִּ ז ְְרעֶ אל .וְ יִּ ְשמָ א .וְ יִּ ְד ָבשְ .פנו ֵאל אֲ ִּבי גְ דֹר .עֵ זֶר
ימנִּ י .אֲ חַ ְש ָת ִּרי .צֶ ֶרת .צֹחַ ר.
שה .אֲ חֻ זָם .חֵ פֶ רֵ .ת ְ
אֲ ִּבי חו ָ
ֶא ְתנָן .קוֹ ץ .עָ נוב .צֹבֵ בָ ה .אֲ חַ ְרחֵ ל בֶ ן הָ ֻרם .י ְַע ֵבץְ .כלוב
אֲ ִּחי שוחָ הְ .מ ִּחיר אֲ ִּבי ֶא ְשתוֹ ןָ .רפָ אָ .פסֵ חַ ְ .ת ִּחנָהְ .בנֵי
יאל .ו ְש ָריָה .חַ ַתתְ .מעוֹ נ ַֹתי .עָ ְפ ָרהְ ( .ש ָריָה)
ְקנַז ,עָ ְתנִּ ֵ
יוֹ ָאבִּ .עירוֵ .אלָ ה .וָ נָעַ ם .ו ְקנַז .יְ הַ ֶללְ ֵאל .זִּיף .וְ זִּיפָ ה.
ש ְר ֵאל .עֶ ז ְָרה .י ֶֶתר .ומֶ ֶרד .עֵ פֶ ר .וְ יָלוֹ ןִּ .מ ְריָם.
ִּת ְיריָא .וַאֲ ַ

מות
ְש ֹ
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יקים הסר

ש ַמי .יִּ ְש ַבחֶ .א ְש ְתמֹעַ  ,וְ ִּא ְשתוֹ הַ יְ הו ִּדיָה יָלְ ָדה ֶאת י ֶֶרד
ַ
יאל אֲ ִּבי זָנוֹ חַ .
אֲ ִּבי גְ דוֹ ר .וְ ֶאת חֶ בֶ ר אֲ ִּבי שוֹ כוֹ  .וְ ֶאת יְ קו ִּת ֵ
שר לָ ַקח מָ ֶרד,
וְ ֵאלֶ ה ְבנֵי ִּב ְתיָה [ ַב ְתיָה] ַבת ַפ ְרעֹה אֲ ֶ
הוֹ ִּדיָה .נַחַ ם .אֲ ִּבי ְק ִּעילָ ה הַ ג ְַר ִּמי .וְ ֶא ְש ְתמֹעַ הַ ַמעֲכָ ִּתי.
ִּשימוֹ ןַ .א ְמנוֹ ן .וְ ִּרנָה ֶבן חָ נָן .וְ ִּתילוֹ ן .יִּ ְש ִּעי .זוֹ חֵ ת.
שהַ .א ְש ֵבעַ .
ובֶ ן־זוֹ חֵ ת .עֵ ר אֲ ִּבי לֵ כָ ה .וְ לַ עְ ָדה אֲ ִּבי מָ ֵר ָ
ָש ִּבי לָ חֶ ם.
שי ֹכזֵבָ א .וְ י ֻ
יוֹ ִּקים .וְ ַאנְ ֵ

ְבנֵּי ִׁש ְמעוֹ ן
שםִּ .מ ְשמָ ע .חַ מו ֵאל .זַכור.
שלֻםִּ .מ ְב ָ
נְ מו ֵּאל .י ִָּריב .ז ֶַרחַ .
שה ֶבן אֲ מַ ְציָה .וְ יוֹ ֵאל .וְ יֵהוא ֶבן
ִּש ְמעִּ יְ .משוֹ בָ ב .וְ י ְַמלֵ ְך .וְ יוֹ ָ
יאל .וְ ֶאלְ יוֹ עֵ נַי .וְ ַי ֲעקֹבָ ה.
ֲש ֵ
יוֹ ִּש ְביָה ֶבן ְש ָריָה ֶבן ע ִּ
ימ ֵאל .ו ְב ָניָה .וְ זִּיזָא ֶבן
יש ִּ
יאל .וִּ ִּ
ֲשיָהַ .וע ֲִּד ֵ
וִּ ישוֹ חָ יָהַ .וע ָ
ִּש ְפעִּ י ֶבן אֲ לוֹ ן ֶבן יְ ָדיָה ֶבן ִּש ְמ ִּרי ֶבן ְשמַ ְעיָהְ .פלַ ְטיָה.
ִּיאלְ .בנֵי יִּ ְש ִּעי.
ונְ עַ ְריָה .ו ְרפָ יָה .וְ עוז ֵ

ְבנֵּי ְראובֵּ ן
יוֹ ֵאלְ .שמַ ְעיָה גוֹ גִּ .ש ְמ ִּעיִּ .מיכָ הְ .ר ָאיָהַ .בעַ לְ .ב ֵא ָרה.
שמַ ע ֶבן יוֹ ֵאל.
יאל .וזְכַ ְריָהוֶ .בלַ ע ֶבן עָ ָזז ֶבן ֶ
יְ עִּ ֵ
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ְבנֵּי גד
שןִּ .מיכָ ֵאל.
שפָ ט ַב ָב ָ
שפָ ם הַ ִּמ ְשנֶה .וְ י ְַענַי .וְ ָ
יוֹ ֵּאל הָ רֹאש .וְ ָ
שבַ ע .וְ יוֹ ַרי .וְ יַעְ ָכן .וְ זִּיעַ ָ .ועֵ בֶ ר .אֲ ִּביחַ יִּ ל .חו ִּרי.
ש ָלם .וְ ֶ
ו ְמ ֻ
יאל
ישי .י ְַחדוֹ  .בוז .אֲ ִּחי .עַ ְב ִּד ֵ
יָרוֹ חַ ִּ .גלְ עָ דִּ .מיכָ ֵאל .יְ ִּש ַ
יאל .וְ יִּ ְר ְמיָה .וְ הוֹ ַדוְ יָה.
יאל .וְ עַ ז ְִּר ֵ
גונִּ י .וְ עֵ פֶ ר .וְ יִּ ְש ִּעי .וֶאֱ לִּ ֵ
יאל.
וְ י ְַח ִּד ֵ

ְבנֵּי אַ הרֹן הַ כֹהֵּ ן
אֲ ִבישועְַ .בו ִּקי .עֻזִּי .ז ְַר ְחיָהְ .מ ָריוֹ ת .אֲ מַ ְריָה .אֲ ִּחיטוב.
צָ דוֹ ק .אֲ ִּחימָ עַ ץֲ .עז ְַריָה .יוֹ חָ ָנןֲ .עז ְַריָה .אֲ מַ ְריָה .אֲ ִּחיטוב.
שלום ִּחלְ ִּקיָהֲ .עז ְַריָהְ .ש ָריָה .יְ הוֹ צָ ָדק.
צָ דוֹ קַ .

ְבנֵּי לֵּ וִׁ י
יַחַ ת .ז ִָּמה .יוֹ ָאחִּ .עדוֹ  .ז ֶַרח .יְ ָא ְת ַרי .עַ ִּמינ ָָדב .ק ַֹרחַ .א ִּסיר.
שי.
שאול .עַ מָ ַ
יאל .עֻזִּיָהָ .
ֶאלְ ָקנָהֶ .א ְביָסָ ףַ .תחַ ת .או ִּר ֵ
יאב .יְ ר ָֹחםֶ .אלְ ָקנָה.
ַא ִּחימוֹ תֶ .אלְ ָקנָה .צוֹ פַ י .נַחַ ת .אֱ לִּ ָ

ְבנֵּי ְשמואֵּ ל
ַשנִּ י .וַאֲ ִּביָה .לִּ ְבנִּ יִּ .ש ְמ ִּעי .עוזָהִּ .ש ְמעָ א .חַ ִּגיָה.
הַ ְבכוֹ ר ו ְ
ֲשיָה.
ע ָ
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הֵּ ימָ ן הַ ְמשוֹ ֵרר ֶבן יוֹ ֵאל ֶבן ְשמו ֵאל ֶבן ֶאלְ ָקנָה ֶבן יְ רֹחָ ם
שי
יאל ֶבן תוֹ חַ ֶבן צוף ֶבן ֶאלְ ָקנָה ֶבן מַ חַ ת ֶבן ע ֲָמ ָ
ֶבן אֱ לִּ ֵ
ֶבן ֶאלְ ָקנָה ֶבן יוֹ ֵאל ֶבן ֲעז ְַריָה ֶבן ְצפַ נְ יָה ֶבן ַתחַ ת ֶבן ַא ִּסיר
ֶבן ֶא ְביָסָ ף ֶבן ק ַֹרח ֶבן יִּ ְצהָ ר ֶבן ְקהָ ת ֶבן לֵ וִּ י ֶבן יִּ ְש ָר ֵאל.
ֲשיָה ֶבן
ָאסָ ף ֶבן ֶב ֶר ְכיָהו ֶבן ִּש ְמעָ א ֶבן ִּמיכָ ֵאל ֶבן ַבע ֵ
יתן ֶבן ז ִָּמה ֶבן
מַ לְ ִּכיָה ֶבן ֶא ְתנִּ י ֶבן ז ֶַרח ֶבן ע ֲָדיָה ֶבן ֵא ָ
ִּש ְמ ִּעי ֶבן יַחַ ת ֶבן ג ְֵרשֹם ֶבן לֵ וִּ י.
ש ְביָה ֶבן אֲ מַ ְציָה
ח ַ
ישי ֶבן עַ ְב ִּדי ֶבן מַ לו ְך ֶבן ֲ
יתן ֶבן ִּק ִּ
ֵּא ָ
שמֶ ר ֶבן מַ ְחלִּ י ֶבן מו ִּשי ֶבן
ֶבן ִּחלְ ִּקיָה ֶבן ַא ְמ ִּצי ֶבן ָבנִּ י ֶבן ָ
ְמ ָר ִּרי ֶבן לֵ וִּ י.

ְבנֵּי יִׁ ששכר
שם .ו ְשמו ֵאל .יִּ ז ְַר ְחיָה.
יאל .וְ י ְַחמַ י .וְ יִּ ְב ָ
עוזִּי .ו ְרפָ יָה .וִּ ִּיר ֵ
ִּמיכָ ֵאל .וְ עֹבַ ְדיָה .וְ יוֹ ֵאל .יִּ ִּשיָה .יְ ִּדיע ֲֵאלֶ .א ְצבוֹ ן .עוזִּי.
ִּיאל .וִּ ִּירימוֹ ת .וְ ִּע ִּירי .ז ְִּמ ָירה .וְ יוֹ עָ ש .וֶאֱ לִּ יעֶ זֶר.
וְ עֻז ֵ
ירימוֹ ת .וַאֲ ִּביָהַ .ו ֲענָתוֹ ת .וְ עָ לָ מֶ ת.
וְ ֶאלְ יוֹ עֵ ינַי .וְ עָ ְמ ִּרי .וִּ ֵ
ֵיתן .וְ ַת ְר ִּשיש.
ִּבלְ הָ ן .יְ עוש .ו ִּבנְ י ִָּמן .וְ ֵאהוד .ו ְכ ַנ ֲענָה .וְ ז ָ
ש ִּפם וְ חֻ ִּפם ְבנֵי ִּעיר .חו ִּשם ְבנֵי ַאחֵ ר.
ישחַ ר .וְ ֻ
וַאֲ ִּח ָ
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ַשה
ְבנֵּי ְמנ ֶ
ש ֶרש .אולָ ם .ו ָָרקֶ םְ .ב ָדןִּ .איש הוֹ ד.
יאלֶ .פ ֶרשָ .
ַא ְש ִּר ֵ
שכֶ ם .וְ לִּ ְק ִּחי .וַאֲ נִּ יעָ ם.
ידעַ .א ְחיָן .וָ ֶ
אֲ ִּביעֶ זֶר .מַ ְחלָ הְ .ש ִּמ ָ

ְבנֵּי אֶ ְפ ַריִׁ ם
ב ֶׁרדַ .תחַ תֶ .אלְ עָ ָדהַ .תחַ ת .זָבָ ד .שו ֶתלַ ח .עֶ זֶרֶ .אלְ עָ ד.
ְֶׁ
ישמָ ע.
שףֶ .תלַ חַ .תחַ ן .לַ עְ ָדן .ע ֲִּמיהוד .אֱ לִּ ָ
ְב ִּריעָ הֶ .רפַ חֶ .ר ֶ
שעַ .
נוֹ ן .יְ הוֹ ֻ

ְבנֵּי א ֵּשר
י ְַפלֵּ ט .שוֹ מֵ ר .חוֹ ָתם .שועָ אָ .פסַ ְך .ו ִּב ְמהָ ל .וְ עַ ְשוָ ת .אֲ ִּחי.
שלֶ ש.
וְ ָר ְהגָה .וְ חֻ ָבה .וַאֲ ָרם .ובֶ ן הֵ לֶ ם ָא ִּחיו .צוֹ פַ ח .וְ יִּ ְמנָע .וְ ֵ
וְ עָ מָ ל .סוחַ  .וְ חַ ְרנֶפֶ ר .וְ שועָ ל .ובֵ ִּרי .וְ יִּ ְמ ָרהֶ .בצֶ ר .וָ הוֹ ד.
שה .וְ יִּ ְת ָרן .ו ְב ֵא ָרא .ו ְבנֵי י ֶֶתר .יְ פֻ נֶה .ו ִּפ ְס ָפה.
ש ָמא .וְ ִּשלְ ָ
וְ ַ
יאל .וְ ִּר ְציָא.
וַאֲ ָרא .ו ְבנֵי ע ָֻלאָ .א ַרח .וְ חַ ִּנ ֵ

ְבנֵּי ִׁבנְ י ִׁמין
ֶׁבלַ עַ .א ְש ֵבלַ .א ְח ַרח .נוֹ חָ הָ .רפָ אַ .א ָדר .וְ ג ֵָרא .וַאֲ ִּביהוד.
וַאֲ ִּבישועַ  .וְ ַנעֲמָ ן .וַאֲ חוֹ חַ  .וְ ג ֵָרא .ו ְשפופָ ן .וְ חו ָרםֵ .אחוד.
חֲריִּ ם .יוֹ בָ בִּ .צ ְביָא.
ש ַ
וְ ַנעֲמָ ן .וַאֲ ִּחיָה .וְ ג ֵָרא .עֻזָא .אֲ ִּחיחֻ דַ .
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ש ְכיָהִּ .מ ְרמָ ה .אֲ ִּביטובֶ .אלְ ָפעַ ל.
ישא .מַ לְ ָכם .יְ עוץָ .
מֵ ָ
שק.
שמַ ע .וְ ַא ְחיוֹ ָ .ש ָ
שמֶ ד .ו ְב ִּרעָ ה .וָ ֶ
עֵ בֶ ר .ו ִּמ ְשעָ ם .וָ ָ
ירמוֹ ת .וזְבַ ְדיָהַ .וע ֲָרדָ .ועָ ֶדר .ו ִּמיכָ ֵאל .וְ יִּ ְש ָפה .וְ יוֹ חָ א.
וִּ ֵ
יאה .וְ יוֹ בָ ב.
ש ָלם .וְ ִּחז ְִּקי .וָ ָחבֶ ר .וְ יִּ ְש ְמ ַרי .וְ יִּ זְלִּ ָ
וזְבַ ְדיָה .ו ְמ ֻ
יאלַ .וע ֲָדיָה.
וְ י ִָּקים .וְ ז ְִּכ ִּרי .וְ ז ְַב ִּדי .וֶאֱ לִּ יעֵ נַי .וְ ִּצ ְל ַתי .וֶאֱ לִּ ֵ
יאל .וְ עַ ְבדוֹ ן .וְ ז ְִּכ ִּרי.
ו ְב ָראיָה .וְ ִּש ְמ ָרת .וְ יִּ ְש ָפן .וָ עֵ בֶ ר .וְ אֱ לִּ ֵ
חנַנְ יָה .וְ עֵ ילָ ם .וְ עַ נְ ת ִֹּת ָיה .וְ יִּ ְפ ְדיָה .ו ְפנו ֵאל.
וְ חָ נָןַ .ו ֲ
ש ְמ ְש ַרי .ו ְשחַ ְריָהַ .וע ֲַתלְ יָה .וְ ַיע ֲֶר ְשיָה .וְ ֵאלִּ יָה .וְ ז ְִּכ ִּרי ְבנֵי
וְ ַ
יְ רוֹ חָ ם .עַ ְבדוֹ ן .וְ צור .וְ ִּקיש .ובַ עַ ל .וְ נ ָָדב .וגְ דוֹ ר .וְ ַא ְחיוֹ .
שאול[ ,הוא ָשאול
ָוזָכֶ ר .ו ִּמ ְקלוֹ תִּ .ש ְמ ָאה .נֵרִּ .קישָ .
הַ ֶמלֶ ְך] .יְ הוֹ נ ָָתן .מַ לְ ִּכי־שועַ  .אֲ ִּבינ ָָדבֶ .א ְש ָבעַ לְ .מ ִּריב

ָבעַ לִּ .מיכָ הִּ .פיתוֹ ן .וָ מֶ לֶ ְך .וְ ַת ְא ֵרעַ  .וְ ָאחָ ז .יְ הוֹ עַ ָדה .עָ לֶ מֶ ת.

יקם.
שהָ .אצֵ ל .עַ ז ְִּר ָ
עַ זְמָ וֶת .ז ְִּמ ִּרי .מוֹ צָ אִּ .בנְ עָ אָ .רפָ הֶ .אלְ עָ ָ
שק .אולָ ם.
ב ְֹכרו .וְ יִּ ְשמָ עֵ אל .ו ְשעַ ְריָה .וְ עֹבַ ְדיָה .וְ חָ נָן .עֵ ֶ
יְ עוש .וֶאֱ לִּ יפֶ לֶ ט .עו ַתי ֶבן ע ֲִּמיהוד ֶבן עָ ְמ ִּרי ֶבן ִּא ְמ ִּרי ֶבן
ֲשיָה הַ ְבכוֹ ר .ובָ נָיו ,יְ עו ֵאל .סַ לוא ֶבן
ָבנִּ יִּ .מן הַ ִּשילוֹ נִּ י ע ָ
ש ָלם ֶבן הוֹ ַדוְ יָה ֶבן הַ ְסנ ָֻאה .וְ יִּ ְבנְ יָה ֶבן יְ רֹחָ ם .וְ ֵאלָ ה ֶבן
ְמ ֻ
ש ָלם ֶבן ְשפַ ְטיָה ֶבן ְרעו ֵאל ֶבן יִּ ְבנִּ יָה.
עֻזִּי ֶבן ִּמ ְכ ִּרי .ו ְמ ֻ
ִׁמן הַ כ ֹוהנִׁ ים :יְ ַד ְעיָה .וִּ יהוֹ י ִָּריב .וְ י ִָּכיןַ .ו ֲעז ְַריָה ֶבן ִּחלְ ִּקיָה
ש ָלם ֶבן צָ דוֹ ק ֶבן ְמ ָריוֹ ת ֶבן אֲ ִּחיטובַ .וע ֲָדיָה ֶבן יְ רֹחָ ם
ֶבן ְמ ֻ

ער
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יאל ֶבן י ְַחז ֵָרה ֶבן
שי ֶבן ע ֲִּד ֵ
ֶבן ַפ ְשחור ֶבן מַ לְ ִּכיָה .ומַ ְע ַ
ש ָלם ֶבן ְמ ִּש ֵל ִּמית ֶבן ִּא ֵמרְ .שמַ ְעיָה ֶבן חַ שוב ֶבן
ְמ ֻ
ש ְביָה .ובַ ְק ַב ַקר .חֶ ֶרש .וְ גָלָ ל .ומַ ַתנְ יָה ֶבן
יקם ֶבן חַ ַ
עַ ז ְִּר ָ
ִּמיכָ א ֶבן ז ְִּכ ִּרי ֶבן ָאסָ ף .וְ עֹבַ ְדיָה ֶבן ְשמַ ְעיָה ֶבן גָלָ ל ֶבן
שלום .וְ עַ קוב.
יְ דותון .ובֶ ֶר ְכיָה ֶבן ָאסָ א ֶבן ֶאלְ ָקנָהַ .
שלום ֶבן קוֹ ֵרא
שלום הָ רֹאש .וְ ַ
וְ טַ לְ מֹן .וַאֲ ִּחימָ ן .וַאֲ ִּחיהֶ ם ַ
שלֶ ְמיָה שֹעֵ ר .ומַ ִּת ְתיָה.
ֶבן ֶא ְביָסָ ף ֶבן ק ַֹרח .זְכַ ְריָה ֶבן ְמ ֶ
יאל.
יְ ִּע ֵ

ִׁגבוֹ ֵּרי דוִׁ ד
שי אֲ ִּחי
ָש ְבעָ ם ֶבן חַ ְכמוֹ נִּ יֶ .אלְ עָ זָר ֶבן דוֹ דוֹ הָ אֲ חוֹ ִּחיַ .א ְב ַ
י ָ
האל אֲ ִּחי יוֹ ָאבֶ .אלְ חָ נָן ֶבן
ֲש ֵ
יוֹ ָאבְ .ב ָניָה בֶ ן יְ הוֹ י ָָדע .ע ָ
שמוֹ ת הַ הֲרוֹ ִּרי .חֵ לֶ ץ הַ ְפלוֹ נִּ יִּ .ע ָירא בֶ ן
דוֹ דוֹ ִּמ ֵבית לָ חֶ םַ .
ש ִּתי .עִּ ילַ י
עִּ ֵקש הַ ְתקוֹ ִּעי .אֲ ִּביעֶ זֶר הָ ע ְֲנתוֹ ִּתיִּ .ס ְבכַ י הַ חֻ ָ
יתי
הָ אֲ חוֹ ִּחי .מַ ְה ַרי הַ ְנטֹפָ ִּתי .חֵ לֶ ד ֶבן ַב ֲענָה הַ ְנטוֹ פָ ִּתיִּ .א ַ
ֶבן ִּריבַ יִּ ,מ ִּג ְבעַ ת ְבנֵי ִּבנְ י ִָּמיןְ .ב ָניָה הַ ִּפ ְרעָ תֹנִּ י .חו ַרי
יאל הָ ע ְֲרבָ ִּתי .עַ זְמָ וֶת הַ ַבחֲרו ִּמי.
ִּמנַחֲ לֵ י גָעַ ש .אֲ ִּב ֵ
שגֵה
שם הַ ִּגזוֹ נִּ י .יוֹ נ ָָתן ֶבן ָ
שעַ לְ בֹנִּ י ְבנֵי הָ ֵ
ֶאלְ י ְַח ָבא הַ ַ
שכָ ר הַ ה ֲָר ִּרי .אֱ לִּ יפַ ל ֶבן אור .חֵ פֶ ר
יאם ֶבן ָ
הַ ה ֲָר ִּרי .אֲ ִּח ָ
הַ ְמכֵ ָר ִּתי .אֲ ִּחיָה הַ ְפלֹנִּ י .חֶ ְצרוֹ הַ ַכ ְר ְמלִּ יַ .נע ֲִּרי ֶבן ֶאז ְָבי.
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יוֹ ֵאל אֲ ִּחי נ ָָתןִּ .מ ְבחָ ר ֶבן הַ גְ ִּרי .צֶ לֶ ק הָ עַ מוֹ נִּ י .נ ְַח ַרי
הַ ֵבר ִֹּתיִּ .ע ָירא הַ ִּי ְת ִּרי .ג ֵָרב הַ ִּי ְת ִּרי .או ִּריָה הַ ִּח ִּתי .זָבָ ד ֶבן
שפָ ט
ַא ְחלָ י .עַ ִּדינָא ֶבן ִּשיזָא הָ ְראובֵ נִּ י .חָ נָן ֶבן מַ עֲכָ ה .וְ יוֹ ָ
יאל ְבנֵי חוֹ ָתם
יע ֵ
שמָ ע וִּ ִּ
הַ ִּמ ְתנִּ י .עֻזִּיָא הָ עַ ְש ְת ָר ִּתיָ .
יאל
יצי .אֱ לִּ ֵ
הָ ֲערֹעֵ ִּרי .יְ ִּדיע ֲֵאל ֶבן ִּש ְמ ִּרי .וְ יוֹ חָ א ָא ִּחיו הַ ִּת ִּ
שוְ יָה ְבנֵי ֶאלְ נָעַ ם .וְ יִּ ְתמָ ה הַ מוֹ ָא ִּבי.
הַ ַמחֲוִּ ים .וִּ ִּיריבַ י וְ יוֹ ַ
יאל הַ ְמצֹבָ יָה.
ֲש ֵ
יאל .וְ עוֹ בֵ ד .וְ ַיע ִּ
אֱ לִּ ֵ
וְ אֵּ ֶלה הַ ב ִׁאים אֶ ל דוִׁ ד וְ כו' :הָ רֹאש אֲ ִּחיעֶ זֶר .וְ יוֹ ָאש ְבנֵי
ִּיאל וָ פֶ לֶ ט ְבנֵי עַ זְמָ וֶת .ו ְב ָרכָ ה .וְ יֵהוא
הַ ְשמָ עָ ה הַ ִּג ְבעָ ִּתי .וִּ יז ֵ
ִּיאל .וְ יוֹ חָ נָן.
הָ עַ ְנתוֹ ִּתי .וְ יִּ ְשמַ ְעיָה הַ ִּג ְבעוֹ נִּ י .וְ יִּ ְר ְמיָה .וְ יַחֲ ז ֵ
וְ יוֹ זָבָ ד הַ גְ ֵד ָר ִּתיֶ .אלְ עוזַי .וִּ ִּירימוֹ ת .ו ְבעַ לְ יָה .ו ְשמַ ְריָהו.
ישיָהוַ .ו ֲעז ְַר ֵאל .וְ יוֹ עֶ זֶר.
ו ְשפַ ְטיָהו הַ חֲרו ִּפיֶ .אלְ ָקנָה .וִּ ִּ
ָש ְבעָ ם הַ ָק ְר ִּחים .וְ יוֹ עֵ אלָ ה .וזְבַ ְדיָה ְבנֵי יְ רֹחָ ם .עֵ זֶר
וְ י ָ
יאל.
יאבִּ .מ ְשמַ נָה .יִּ ְר ְמיָה .עַ ַתי .אֱ לִּ ֵ
הָ רֹאש .עֹבַ ְדיָה .אֱ לִּ ָ
יוֹ חָ נָןֶ .אלְ זָבָ ד .יִּ ְר ְמיָהו .מַ ְכ ַבנַי .עַ ְדנַח .וְ יוֹ זָבָ ד .וִּ ִּידיע ֲֵאל.
הרֹן.
ו ִּמיכָ ֵאל .וְ יוֹ זָבָ ד .וֶאֱ לִּ יהוא .וְ ִּצ ְל ָתי .יְ הוֹ י ָָדע הַ נָגִּ יד לְ ַא ֲ
שר.
ֲשיָה הַ ָ
שר .ע ָ
יאל הַ ָ
וְ צָ דוֹ ק .אֲ ִּבינ ָָדב .עֻזָא .וְ ַא ְחיוֹ  .או ִּר ֵ
שר.
שר .עַ ִּמינ ָָדב הַ ָ
יאל הַ ָ
שר .אֱ לִּ ֵ
שרְ .שמַ ְעיָה הַ ָ
יוֹ ֵאל הַ ָ
צָ דוֹ ק,

וְ ֶא ְבי ָָתר

כהֲנִּ ים.
הַ ֹ

־בן,
זְכַ ְריָהו ֵ

ִּיאל,
וְ ַי ֲעז ֵ

יאל ,וְ ע ִֻּני ,אֱ לִּ ָ
יח ֵ
ו ְש ִּמ ָירמוֹ ת ,וִּ ִּ
ֲשיָהו,
יאב ,ו ְב ָניָהו ,ומַ ע ֵ
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יאל,
יע ֵ
יפלֵ הו ,ו ִּמ ְק ֵניָהו ,וְ עֹבֵ ד אֱ דֹם ,וִּ ִּ
ומַ ְת ְתיָהו ,וֶאֱ לִּ ְ
הַ שֹע ֲִּריםַ .ו ֲע ַז ְזיָהו .ו ְכנַנְ יָהו .ובֶ ֶר ְכיָה .וְ ֶאלְ ָקנָה .ו ְשבַ נְ יָהו.
שי .וזְכַ ְריָהו .ו ְב ָניָהו .וֶאֱ לִּ יעֶ זֶר.
שפָ ט .ונְ ַתנְ ֵאלַ .ועֲמָ ַ
וְ יוֹ ָ
יחיָה.
וִּ ִּ
יאל .וְ ז ֵָתם .וְ יוֹ ֵאל.
וַ יֵּחלְ ֵּקם דוִׁ ד וְ כו' :לַ עַ ָדן .וְ ִּש ְמ ִּעי .יְ ִּח ֵ
ִּיאל .וְ הָ ָרן .יַחַ ת .זִּינָא .וִּ יעוש .ו ְב ִּריעָ הְ .בנֵי
ְשל ִֹּמית .וַחֲ ז ֵ
ֹשה ג ְֵרשוֹ ם וֶאֱ לִּ יעֶ זֶרְ .שבו ֵאל הָ רֹאשְ .רחַ ְביָה הָ רֹאש.
מ ֶ
יק ְמעָ ם.
ִּיאל .וִּ ַ
ְשל ִֹּמית הָ רֹאש .יְ ִּריָהו הָ רֹאש .אֲ מַ ְריָה .יַחֲ ז ֵ
ירמוֹ ת.
ִּמיכָ ה הָ רֹאש .וְ יִּ ִּשיָהֶ .אלְ עָ זָר .וְ ִּקיש .מַ ְחלִּ י .וְ עֵ ֶדר .וִּ ֵ
ְשמַ ְעיָה ֶבן נְ ַתנְ ֵאל הַ סוֹ פֵ ר .אֲ ִּחימֶ לֶ ְך ֶבן ֶא ְבי ָָתר.

אשי ִׁמ ְש ְמרוֹ ת ְכהונה
ֶע ְש ִׁרים וְ אַ ְרבעה ר ֵּ
א' יְ הוֹ י ִָּריב .יְ ַד ְעיָה הב'ָ .ח ִּרם הג'ְ .שע ִֹּרים הד' .מַ לְ ִּכיָה
הה'ִּ .מי ִָּמן הו' .הַ קוֹ ץ הז'ַ .א ִּביָה הח' .יֵשועַ הַ ט'ְ .שכַ נְ יָהו
ֶש ְב ָאב י"דִּ .בלְ גָה
ָשיב י"א .י ִָּקים י"ב .חֻ ָפה י"ג .י ֶ
הי'ֶ .אלְ י ִּ
ט"וִּ .א ֵמר ט"ז .חֵ זִּיר י"ז .הַ ִּפ ֵצץ י"חְ .פ ַת ְחיָה י"ט .יְ חֶ זְקֵ אל
כ' .י ִָּכין כ"א .גָמול כ"בְ .דלָ יָהו כ"ג .מַ עַ ְזיָהו כ"ד.
ש ִּמיר .יִּ ִּשיָה .זְכַ ְריָהוַ .י ֲעזִּיָהו .וְ שֹהַ ם.
י ְֶׁח ְדיָהוְ .יָחַ תִּ .מיכָ הָ .
וְ זַכור .וְ ִּע ְב ִּרי .יְ ַר ְח ְמ ֵאלְ .בנֵי ָאסָ ף .זַכור .וְ יוֹ סֵ ף .ונְ ַתנְ יָה.
ש ְר ֵאלָ הְ .בנֵי ָאסָ ף .יְ דותוןְ .בנֵי יְ דותוןְ .ג ַדלְ יָהו .ו ְצ ִּרי.
וַאֲ ַ
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ש ְביָהו .ומַ ִּת ְתיָהוְ .בנֵי הֵ ימָ ן .בו ִּקיָהו .מַ ַתנְ יָהו.
ישעְ יָהו .חֲ ַ
וִּ ַ
יא ָתה .גִּ ַדלְ ִּתי.
חנַנְ יָהֲ .חנָנִּ י .אֱ לִּ ָ
ִּיאלְ .שבו ֵאל .וִּ ִּירימוֹ תֲ .
עֻז ֵ
שה .מַ לוֹ ִּתי .הוֹ ִּתיר .מַ חֲ זִּיאוֹ ת.
ָש ְב ָק ָ
וְ רוֹ מַ ְמ ִּתי־עֶ זֶר .י ְ

רות ְלוִׁ יה.
אשי ה ֶע ְש ִׁרים וְ אַ ְרבעה ִׁמ ְשמ ֹ
כל אֵּ לֶ ה ר ֵּ
יאל .עֵ ילָ ם.
שלֶ ְמיָהו זְכַ ְריָהו .יְ ִּדיע ֲֵאל .זְבַ ְדיָהו .י ְַתנִּ ֵ
ְבנֵּי ְמ ֶ
שכָ ר .ונְ ַתנְ ֵאל.
יְ הוֹ חָ נָןֶ .אלְ יְ הוֹ עֵ נַיְ .שמַ ְעיָה .יְ הוֹ זָבָ ד .יוֹ ָאח .וְ ָ
ששכָ רְ .פע ְֻל ַתי .עָ ְתנִּ י .ו ְרפָ ֵאל .וְ עוֹ בֵ דֶ .אלְ זָבָ ד.
יאל .יִּ ָ
עַ ִּמ ֵ
אֱ לִּ יהו .ו ְסמַ ְכיָהו .חֹסָ הִּ .ש ְמ ִּריִּ .חלְ ִּקיָהוְ .טבַ לְ יָהו .זְכַ ְריָהו.
ש ִּפים .אֲ ִּחיָה .יְ ַ
ֻ
ש ְעיָהו .י ָֹרם .ז ְִּכ ִּריְ .של ִֹּמיתְ .כנַנְ יָהו.
ש ְביָהו .יְ ִּריָה הָ רֹאש.
חֲ ַ
יאל .דוֹ ַדי הָ אֲ חוֹ ִּחי.
ָש ְבעָ ם ֶבן ז ְַב ִּד ֵ
בות וְ כו' .י ָ
אשי הא ֹ
ר ֵּ
ו ִּמ ְקלוֹ ת הַ נָגִּ ידְ .ב ָניָהו ֶבן יְ הוֹ י ָָדע הַ כֹהֵ ן .עַ ִּמיזָבָ ד ְבנוֹ .
ש ְמהות הַ ִּיז ְָרחִּ .ע ָירא ֶבן
ֲשהאֵ ל אֲ ִּחי יוֹ ָאב .וזְבַ ְדיָה ְבנוֹ ַ .
ע ָ
ש ִּתי .אֲ ִּביעֶ זֶר
עִּ ֵקש הַ ְתקוֹ ִּעי .חֵ לֶ ץ הַ ְפלוֹ נִּ יִּ .ס ְבכַ י הַ חֻ ָ
הָ עַ ְנתוֹ ִּתי .מַ ְה ַרי הַ ְנטוֹ פָ ִּתיְ .ב ָניָה הַ ִּפ ְרעָ תֹנִּ י .חֶ לְ ַדי
יאל .אֱ לִּ יעֶ זֶר ֶבן־ז ְִּכ ִּריְ .שפַ ְטיָהו ֶבן מַ עֲכָ ה.
הַ ְנטוֹ פָ ִּתי .עָ ְתנִּ ֵ
ש ְביָה בֶ ן ְקמו ֵאל .צָ דוֹ ק .אֱ לִּ יהו מֵ אֲ חֵ י ָדוִּ ד .עָ ְמ ִּרי ֶבן
חַ ַ
שעַ
יאל .הוֹ ֵ
ִּמיכָ ֵאל .יִּ ְשמַ עְ יָהו ֶבן עֹבַ ְדיָהו .יְ ִּרימוֹ ת בֶ ן עַ ז ְִּר ֵ
יאל ֶבן
ֲש ֵ
ֶבן ֲע ַז ְזיָהו .יוֹ ֵאל ֶבן ְפ ָדיָהו .יִּ דוֹ ֶבן זְכַ ְריָהוַ .יע ִּ
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יאל .יְ הוֹ ָנ ָתן ֶבן
ַא ְבנֵרֲ .עז ְַר ֵאל ֶבן יְ רֹחָ ם .עַ זְמָ וֶת ֶבן ע ֲִּד ֵ
עֻזִּיָהו .עֶ ז ְִּרי ֶבן ְכלובִּ .ש ְמ ִּעי הָ ָרמָ ִּתי .ז ְַב ִּדי הַ ִּש ְפ ִּמיַ .בעַ ל
שפָ ט ֶבן עַ ְדלָ י .אוֹ ִּביל
שרוֹ נִּ יָ .
חָ נָן הַ גְ ֵד ִּרי .יוֹ עָ שִּ .ש ְרטַ י הַ ָ
רנ ִֹּתיָ .יזִּיז הַ הַ גְ ִּרי .יְ הוֹ נ ָָתן דוֹ ד ָדוִּ יד.
הַ יִּ ְש ְמעֵ לִּ י .י ְֶח ְדיָהו הַ ֵמ ֹ
שי הָ ַא ְר ִּכי .יְ הוֹ י ָָדע ֶבן ְב ָניָהו.
יאל ֶבן חַ ְכמוֹ נִּ י .חו ַ
יח ֵ
וִּ ִּ
עו ִׁלים ִׁמבבֶ ל :ג ְֵרשֹםָ .דנִּ יֵאל.
בו ֵּתיהֶ ם ה ֹ
אשי א ֹ
וְ אֵּ ֶלה ר ֵּ
חַ טושִּ .מ ְבנֵי ְשכַ נְ יָה ִּמ ְבנֵי פַ ְרעֹש זְכַ ְריָהֶ .אלְ יְ הוֹ עֵ ינַי ֶבן
ִּיאל .ו ִּמ ְבנֵי עָ ִּדין עֶ בֶ ד ֶבן
ז ְַר ְחיָהִּ .מ ְבנֵי ְשכַ נְ יָה ֶבן יַחֲ ז ֵ
ש ְעיָה ֶבן ע ֲַתלְ יָה .ו ִּמ ְבנֵי ְשפַ ְטיָה
יוֹ נ ָָתן .ו ִּמ ְבנֵי עֵ ילָ ם יְ ַ
יאל .ו ִּמ ְבנֵי
זְבַ ְדיָה ֶבן ִּמיכָ ֵאלִּ .מ ְבנֵי יוֹ ָאב עֹבַ ְדיָה ֶבן יְ ִּח ֵ
ְשלוֹ ִּמית ֶבן יוֹ ִּס ְפיָה .ו ִּמ ְבנֵי בֵ בַ י זְכַ ְר ָיה ֶבן ֵבבָ י .ו ִּמ ְבנֵי
יקם ַאחֲרוֹ נִּ ים ,אֱ לִּ יפֶ לֶ ט.
עַ זְגָד יוֹ חָ נָן ֶבן הַ ָקטָ ן .ו ִּמ ְבנֵי אֲ דֹנִּ ָ
יאל .ו ְשמַ ְעיָה .ו ִּמ ְבנֵי ִּבגְ וַי ,עו ַתי .וְ זַכור .אֱ לִּ יעֶ זֶר,
יְ עִּ ֵ
יאלְ ,שמַ ְעיָהֶ ,אלְ נ ָָתן ,י ִָּריבֶ ,אלְ נ ָָתן ,נ ָָתן ,זְכַ ְריָה,
אֲ ִּר ֵ
אשים .יוֹ י ִָּריב ,וְ ֶאלְ נ ָָתןְ ,מ ִּבינִּ יםִּ .אדוֹ הָ רֹאש.
ש ָלםָ ,ר ִּ
ְמ ֻ
ש ְעיָהְ .מ ֵרמוֹ ת ֶבן
ש ְביָה .יְ ַ
ש ֵר ְביָה ובָ נָיו .חֲ ַ
שכֶ ל .וְ ֵ
ִּאיש ֶ
או ִּריָה הַ כֹהֵ ןֶ .אלְ עָ זָר ֶבן ִּפינְ חָ ס .יוֹ זָבָ ד ֶבן יֵשועַ  .וְ נוֹ עַ ְדיָה
האל.
ֲש ֵ
יאל .יוֹ נ ָָתן ֶבן ע ָ
בֶ ן ִּבנוי הַ לְ וִּ יִּ םְ .שכַ נְ יָה בֶ ן יְ ִּח ֵ
יאל ובָ נָיו.
ש ְב ַתי הַ לֵ וִּ יַ .ק ְד ִּמ ֵ
ש ָלם וְ ַ
וְ י ְַח ְזיָה בֶ ן ִּת ְק ָוהְ .מ ֻ
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בוֹ נֵּי חוֹ ַמת יְ רושליִׁ ם.
ָשיב הַ כֹהֵ ן הַ גָדוֹ ל .זַכור ֶבן ִּא ְמ ִּריְ .מ ֵרמוֹ ת ֶבן או ִּריָה
ֶאלְ י ִּ
שיז ְַב ֵאל .צָ דוֹ ק ֶבן ַב ֲענָא.
ש ָלם ֶבן ֶב ֶר ְכיָה ֶבן ְמ ֵ
ֶבן הַ קוֹ ץְ .מ ֻ
ש ָלם ֶבן ְבסוֹ ְדיָהְ .מלַ ְטיָה הַ ִּג ְבעֹנִּ י .וְ יָדוֹ ן
יוֹ י ָָדע ֶבן ָפסֵ חַ  .ו ְמ ֻ
היָהֲ .חנַנְ יָה ֶבן הָ ַר ָק ִּחיםְ .רפָ יָה בֶ ן
ִּיאל בֶ ן חַ ְר ֲ
רנ ִֹּתי .עֻז ֵ
הַ ֵמ ֹ
ש ְבנְ יָה .מַ לְ ִּכיָה בֶ ן
חור .יְ ָדיָה בֶ ן חֲרומַ ף .חַ טוש ֶבן חֲ ַ
שלום ֶבן הַ לוֹ חֵ ש .חָ נון.
חָ ִּרם .וְ חַ שוב ֶבן ָפחַ ת מוֹ ָאבַ .
שלון ֶבן ָכל ֹ
מַ לְ ִּכיָה בֶ ן ֵרכָ בַ .
חזֶה .נְ חֶ ְמיָה בֶ ן עַ זְבוק.
ש ְביָהַ .בוַי ֶבן חֵ נ ָָדד .עֵ זֶר ֶבן יְ שועַ .
הַ ְלוִׁ יִׁ םְ :רחום ֶבן ָבנִּ י .חֲ ַ
ָברו ְך ֶבן ז ַַכיְ .מ ֵרמוֹ ת ֶבן או ִּריָה ֶבן הַ קוֹ ץִּ .בנְ י ִָּמן .וְ חַ שוב.
ֲשיָה ֶבן ֲענָנְ יָהִּ .בנוי ֶבן חֵ נ ָָדדָ .פלָ ל ֶבן אוזַי.
ֲעז ְַריָה בֶ ן מַ ע ֵ
ְפ ָדיָה בֶ ן ַפ ְרעֹש .צָ דוֹ ק ֶבן ִּא ֵמרְ .שמַ ְעיָה בֶ ן ְשכַ נְ יָהֲ .חנַנְ יָה
ש ָלם ֶבן ֶב ֶר ְכיָה .מַ לְ ִּכיָה ֶבן
שלֶ ְמיָה .חָ נון ֶבן צָ לָ ףְ .מ ֻ
בֶ ן ֶ
ֲשיָה
שמַ עַ .ו ֲע ָניָה .וְ או ִּריָה .וְ ִּחלְ ִּקיָה .ומַ ע ֵ
הַ צ ְֹר ִּפי .מַ ִּת ְתיָה .וְ ֶ
שם.
יש ֵאל .ומַ לְ ִּכיָה .וְ חָ ֻ
עַ ל יְ ִּמינוֹ  .ו ִּמ ְשמֹאלוֹ ְפ ָדיָה .ו ִּמ ָ
ש ֵר ְביָה .י ִָּמין.
ש ָלם .וְ יֵשועַ  .ובָ נִּ י .וְ ֵ
וְ חַ ְש ַב ָדנָה .זְכַ ְריָהְ .מ ֻ
שיָהְ .קלִּ יטָ אֲ .עז ְַריָה .יוֹ זָבָ ד .חָ נָן.
ש ְב ַתי .הוֹ ִּדיָה .מַ ֲע ֵֹ
עַ קובַ .
ש ֵר ְביָהָ .בנִּ י.
יאלְ .שבַ נְ יָהֻ .ב ִּניֵ .
ְפלָ איָה .יֵשועַ  .ובָ נִּ יַ .ק ְד ִּמ ֵ
ש ְבנְ יָה .הוֹ ִּדיָהְ .פ ַת ְחיָה.
ְכנָנִּ י .חֲ ַ
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ש ָתאֶ .בן חֲ כַ לְ יָה .וְ ִּצ ְד ִּקיָה.
וְ ַעל הַ חתו ִׁמים :נְ חֶ ְמיָה הַ ִּת ְר ָ
ְש ָריָהֲ .עז ְַריָה .יִּ ְר ְמיָהַ .פ ְשחור .אֲ מַ ְריָה .מַ לְ ִּכיָה .חַ טוש.
ְשבַ נְ יָה .מַ לו ְך .חָ ִּרםְ .מ ֵרמוֹ ת .עוֹ בַ ְדיָהָ .דנִּ יֵאלִּ .ג ְנתוֹ ן.
ש ָלם .אֲ ִּביָהִּ .מי ִָּמן .מַ עַ ְזיָהִּ .ב ְלגַיְ .שמַ ְעיָה.
ָברו ְךְ .מ ֻ

אֵּ ֶלה הַ כֹהנִׁ ים וְ הַ ְלוִׁ ִׁים :וְ יֵשועַ ֶבן אֲ זַנְ יָהִּ .בנוי ִּמ ְבנֵי חֵ נ ָָדד.
יאלְ .שבַ נְ יָה .הוֹ ִּדיָהְ .קלִּ יטָ אְ .פלָ איָה .חָ נָןִּ .מיכָ א.
ַק ְד ִּמ ֵ
ש ֵר ְביָהְ .שבַ נְ יָה .הוֹ ִּדיָה .בָ נִּ יְ .בנִּ ינו.
ש ְביָה .זַכורֵ .
ְרחוֹ בֲ .ח ַ
אשי העםַ :פ ְרעֹש ַפחַ ת מוֹ ָאב .עֵ ילָ ם .זַתואָ .בנִּ יֻ .ב ִּני.
ר ֵּ
עַ זְגָדֵ .בבָ י .אֲ דוֹ נִּ יָהִּ .בגְ וַי .עָ ִּדיןָ .אטֵ רִּ .חז ְִּקיָה .עַ זור.
ש ָלם.
שםֵ .בצָ י .חָ ִּריףֲ .ענָתוֹ ת .נֵיבָ י .מַ גְ ִּפיעָ שְ .מ ֻ
הוֹ ִּדיָה .חָ ֻ
שעַ .
שיז ְַב ֵאל .צָ דוֹ ק .יַדועַ ְ .פלַ ְטיָה .חָ נָןֲ .ע ָניָה .הוֹ ֵ
חֵ זִּירְ .מ ֵ
ש ְבנָה.
ֲחנַנְ יָה .חַ שוב .הַ לוֹ חֵ שִּ .פלְ חָ א .שוֹ בֵ קְ .רחום .חֲ ַ
ֲשיָה .וַאֲ ִּחיָה .חָ נָן .עָ נָן .מַ לו ְך .חָ ִּרםַ .ב ֲענָה.
מַ ע ֵ

אשי הַ ְמ ִׁדינה א ֶשר י ְשבו ִׁבירושליִׁ ם:
וְ אֵּ ֶלה ר ֵּ
ע ֲָתיָה בֶ ן עֻזִּיָהֶ ,בן זְכַ ְריָהֶ ,בן אֲ מַ ְריָהֶ ,בן ְשפַ ְטיָה ,בֶ ן
חזֶהֶ ,בן
ֲשיָה בֶ ן ָברו ְך ,בֶ ן ָכל ֹ
מַ הֲלַ לְ ֵאלִּ ,מ ְבנֵי פָ ֶרץ .ומַ ע ֵ
ֲח ָזיָה ,בֶ ן ע ֲָדיָה ,בֶ ן יוֹ י ִָּריבֶ ,בן זְכַ ְריָהֶ ,בן הַ ִּשלֹנִּ י .סַ לֻא ֶבן
ֲשיָהֶ ,בן
ש ָלםֶ ,בן יוֹ עֵ דֶ ,בן ְפ ָדיָה ,בֶ ן קוֹ לָ יָה ,בֶ ן מַ ע ֵ
ְמ ֻ
ַבי .סַ ָלי .וְ יוֹ ֵאל ֶבן ז ְִּכ ִּרי .וִּ יהו ָדה בֶ ן
ש ְעיָה .ג ַ
יאלֶ ,בן יְ ַ
ית ֵ
ִּא ִּ
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הַ ְסנו ָאה .יְ ַד ְעיָה בֶ ן יוֹ י ִָּריב .י ִָּכיןְ .ש ָריָה בֶ ן ִּחלְ ִּק ָיהֶ ,בן
ש ָלםֶ ,בן צָ דוֹ קֶ ,בן ְמ ָריוֹ תֶ ,בן אֲ ִּחיטוב .ע ֲָדיָה ֶבן יְ רֹחָ ם,
ְמ ֻ
ֶבן ְפלַ לְ יָהֶ ,בן ַא ְמ ִּציֶ ,בן זְכַ ְריָהֶ ,בן ַפ ְשחור ,בֶ ן מַ לְ ִּכיָה.
עֲמַ ְשסַ י ֶבן ֲעז ְַר ֵאלֶ ,בן ַא ְחזַיֶ ,בן ְמ ִּש ֵלמוֹ תֶ ,בן ִּא ֵמר.
יקםֶ ,בן
יאל ֶבן הַ ְגדוֹ לִּ יםְ .שמַ ְעיָה בֶ ן חַ שובֶ ,בן עַ ז ְִּר ָ
ז ְַב ִּד ֵ
ש ְב ַתי .וְ יוֹ זָבָ ד .מַ ַתנְ יָה בֶ ן ִּמיכָ אֶ ,בן
ש ְביָהֶ ,בן בו ִּני .וְ ַ
ֲח ַ
שמועַ ֶ ,בן גָלָ לֶ ,בן
ז ְַב ִּדי ,בֶ ן ָאסָ ף .בַ ְק ֻב ְקיָה .עַ ְב ָדא בֶ ן ַ
יְ דותון .עַ קוב .טַ לְ מוֹ ןִּ .ציחָ א .וְ גִּ ְשפָ א .עֻזִּי בֶ ן ָבנִּ יֶ ,בן
שיז ְַב ֵאל.
ש ְביָהֶ ,בן מַ ַתנְ יָהֶ ,בן ִּמיכָ אְ .פ ַת ְחיָה בֶ ן ְמ ֵ
ֲח ַ
שר עָ לו ִּעם ז ְֻר ָבבֶ ל ֶבן
וְ אֵּ ֶלה הַ כֹהנִׁ ים וְ הַ ְלוִׁ ִׁים אֲ ֶ
יאל וְ יֵשועַ ְש ָריָה .יִּ ְר ְמיָה .עֶ ז ְָרא .אֲ מַ ְריָה .מַ לוךְ.
ְש ַאלְ ִּת ֵ
חַ טושְ .שכַ נְ יָהְ .רחֻ םְ .מ ֵרמֹת .עִּ דוֹ א .גִּ ְנתוֹ י .אֲ ִּביָהִּ .מי ִָּמין.
מַ עַ ְדיָהִּ .בלְ גָהְ .שמַ ְעיָה .וְ יוֹ י ִָּריב .יְ ַד ְעיָה .סַ לו .עָ מוֹ ק.
ִּחלְ ִּקיָה .יְ ַד ְעיָה.
ש ֵר ְביָה .יְ הו ָדה .מַ ַתנְ יָה.
יאלֵ .
וְ הַ ְלוִׁ יִׁ ם :יֵשועַ ִּ .בנויַ .ק ְד ִּמ ֵ
ָשיב .יוֹ י ָָדע .יוֹ נ ָָתן .יַדועַ .
ובַ ְק ֻב ְקיָה .וְ ע ִֻּני .יוֹ י ִָּקיםֶ .אלְ י ִּ
ש ָלם .יְ הוֹ חָ נָן .יוֹ נ ָָתן .יוֹ סֵ ף .עַ ְדנָא .חֶ לְ ָקי.
חנַנְ יָהְ .מ ֻ
ְמ ָריָהֲ .
שמועַ  .יְ הוֹ נ ָָתן .מַ ְתנַי .עֻזִּי.
ש ָלם .ז ְִּכ ִּריִּ .פלְ טָ יַ .
זְכַ ְריָהְ .מ ֻ
ש ֵרי יְ הו ָדה.
ש ְעיָהַ ,וח ֲִּצי ָ
ש ְביָה .נְ ַתנְ ֵאל .הוֹ ַ
ַק ַלי .עֵ בֶ ר .חַ ַ
ש ָלם .יְ הו ָדה .ו ִּבנְ י ִָּמן .ו ְשמַ ְעיָה .וְ יִּ ְר ְמיָה.
ַו ֲעז ְַריָה .עֶ ז ְָרא .ו ְמ ֻ
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זְכַ ְריָה בֶ ן יוֹ נ ָָתןֶ ,בן ְשמַ ְעיָה ,בֶ ן מַ ַתנְ יָהֶ ,בן ִּמיכָ יָהֶ ,בן
זַכורֶ ,בן ָאסָ ףְ .שמַ ְעיָהַ .ו ֲע ַז ְר ֵאלִּ .מלֲלַ יִּ .גלֲלַ י .מָ עַ י.
ֲשיָהִּ .מנְ י ִָּמיןִּ .מיכָ יָה.
חנָנִּ יֶ .אלְ י ִָּקים .מַ ע ֵ
נְ ַתנְ אֵ ל .וִּ יהו ָדהֲ .
ֲשיָה .ו ְשמַ עְ יָה .וְ ֶאלְ עָ זָר .וְ עֻזִּי.
חנַנְ יָה .ומַ ע ֵ
ֶאלְ יוֹ עֵ ינַי .זְכַ ְריָהֲ .
שלֶ ְמיָה
וִּ יהוֹ חָ נָן .ומַ לְ ִּכיָה .וְ עֵ ילָ םָ .ועָ זֶר .וְ יִּ ז ְַר ְח ָיה הַ ָפ ִּקידֶ .
הַ כֹהֵ ן .וְ צָ דוֹ ק הַ סוֹ פֵ ר .ו ְפ ָדיָה .חָ נָן ֶבן זַכורֶ ,בן מַ ַתנְ יָה.
יקם .אֱ לִּ ימֶ לֶ ְך .וְ נֳעָ ִּמי.
יִּ ְתרוֹ יְ הוֹ נ ָָדב ֶבן ֵרכָ ב .גְ ַדלְ יָה ֶבן אֲ ִּח ָ
ֹשהְ .דבוֹ ָרה מֵ ינ ֶֶקת ִּר ְב ָקה .מַ ִּת ְתיָהו
שת מ ֶ
רותִּ .צפוֹ ָרה ֵא ֶ
ֶבן יוֹ חָ נָן כֹהֵ ן גָדוֹ ל חַ ְשמוֹ נ ִָּאי ,ובָ נָיו .יְ הו ָדה מַ ַכ ָב ִּאי
ישי יוֹ חָ נָן .הָ ְר ִּביעִּ י ִּש ְמעוֹ ן.
שנִּ י יוֹ נ ָָתן .הַ ְשלִּ ִּ
הַ ְבכוֹ ר ,הַ ֵ
ישי ֶאלְ עָ זָר:
הַ ח ֲִּמ ִּ
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טער

מור ִׁאים
מות הַ ַתנ ִׁאים וְ הא ֹ
ְש ֹ
אוֹ ת א'
יאלַ .א ָבא ַבר ַא ָבא הַ כֹהֵ ן ַאבוהָ
של ַר ָבן ג ְַמלִּ ֵ
ַא ָבא ָא ִּחיו ֶ
של ר' יְ הו ָדהַ .א ָבא ַא ִּריכָ א הוא
ִּד ְשמו ֵאלַ .א ָבא ָא ִּביו ֶ
ַרב .ר' ַא ָבא ַבר ַי ֲעקֹב .ר' ַא ָבא ַבר ז ְַב ָדא .ר' ַא ָבא ַבר
הַ ְמנונָא .ר' ַא ָבא ְב ַרב הונָא .ר' ַא ָבא ַבר ִּמינָא .ר' ַא ָבא
ַבר מַ ָמל .ר' ַא ָבא ַבר אֲ ִּבינָא .ר' ַא ָבא .ר' ַא ָבא ְב ַרב
יְ הו ָדה .ר' ַא ָבא ַבר עִּ ילָ ִּאי .ר' ַא ָבא ַבר חַ נָא .ר' ַא ָבא ַבר
הנָא .ר' ַא ָבא ַבר ִּחייָא .ר' ַא ָבא ַבר יִּ ְצחָ ק .ר' ַא ָבא ַבר
ַכ ֲ
הנָא ַבר יו ִּדן .ר' ַא ָבא ַבר ָפ ָפאַ .א ָבא מַ ר ְב ֵריה ְד ַרב
ַכ ֲ
ָפ ָפא .ר' ַא ָבא ְב ֵריה ְד ַרב ָפ ִּפי .ר' ַא ָבא ַבר זו ְט ָרא .ר'
ַא ָבא ַבר ַאחָ אַ .א ָבא ַאבוהָ ְדר' ַאמֵ יַ .א ָבא בַ ר יִּ ְר ְמיָה .ר'
ַא ָבא ְדחֵ יפָ א .ר' ַא ָבא ַבר ִּחייָא ַבר ַא ָבאַ .א ָבא ְב ַרב
הונָא .ר' ַא ָבא סַ לָ א ָרבָ א.
ַא ָבא ַבר ַאחָ א ַבר סַ לָ א ִּמ ַכ ְפ ֵרי .ר' ַא ָבא ְד ִּמן עַ כוֹ  .ר'
ַא ָבא ְד ִּמן ִּק ְס ִּריַ .א ָבא ַאבוהָ ְדר' יִּ ְר ִּמיָה ַבר ַא ָבא .ר'
ַא ָבא ַבר ז ְִּמינָא .ר' ַא ָבא הַ כֹהֵ ן ַב ְר ְדלָ אַ .א ָבא יוֹ סֵ י ֶבן
ישא .ר'
ֲחנִּ ינָאַ .א ָבא אומַ נָא .ר' ַא ָבא זוטֵ יַ .א ָבא ְק ִּש ָ
ַא ָבא ְד ִּמן יָפוֹ ַ .א ָבא ַבר ַא ִּבימֵ יַ .א ָבא ַאבוהָ ְדר' ַא ָבא
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של ר' ִּחייָא
מָ ִּריַ .א ָבא כֹהֵ ן ַאבוהָ ְדר' ִּחייָא .ר' ַא ָבא ְבנוֹ ֶ
ַבר ַא ָבא הַ כֹהֵ ן .ר' ַא ָבא ַבר ַי ֲעקֹב ַבר ִּא ִּידי .ר' ַא ָבא ַבר
ַא ָדא .ר' ַא ָבא ַבר סו ְרמָ ֵקי .ר' ַא ָבא ְב ַרב הונָא .ר' ַא ָבא
ַבר הַ ְמנונָאַ .א ָבא ַבר ִּח ְס ָדאַ .א ָבא ַבר מַ ְר ָתא ְדהוא
יסנָא
ַא ָבא ַבר מַ נְ יו ִּמי .ר' ַא ָבא ַבר ִּשילָ א .ר' ַא ָבא ַבר ִּב ְ
אוֹ ִּבי ְזנָא .ר' ַא ָבא ַבר יִּ סָ א .ר' ַא ָבא ַק ְר ִּטיגְ נ ָָאהַ .א ָבה
ְב ֵריה ְד ַרב ִּבנְ י ִָּמין ַבר ִּחייָאַ .א ָבא ַבר מָ ש אוֹ ַבר ַרמָ ש.
ר' ַא ָבא ַבר יְ הו ָדה .ר' ַא ָבא ַבר ַבר חָ נָה ,וְ הוא ַר ָבה ַבר
ש ָאה).
ש ָאה( .נוסַ ח ַאחֵ ר ַא ָדא נ ְַר ָ
ַבר חָ נָהַ .א ָבא נ ְַר ָ
ַא ָבא ִּב ָיר ָאה ְבר' אֱ לִּ יעֶ זֶר ֶבן ַי ֲעקֹבַ .א ָבא מֵ הַ גְ רונְ יָא .ר'
ַא ָבא ַבר נ ָָתן .ר' ַא ָבא ַבר ֶאלְ יָשובַ .א ָבא סו ָר ָאהַ .א ָבא
ַבר ְשמו ֵאלַ .א ָבא ַבר ִּחילְ פֵ יי ַבר ַק ְריָה .ר' ַא ָבא ְב ַרב
יוֹ סֵ ף ַבר ָרבָ אַ .רב ַא ָבא ַאבוהָ ְד ַרבְ ,ב ֵריה ְד ַרב
ש ֶר ְשיָא .ר' ַא ָבא ַבר לִּ ימָ א .ר' ַא ָבא ַבר לֵ וִּ יַ .א ָבא
ְמ ֵ
ש ְמלָ ִּאיַ .א ָבא ִּצידוֹ נִּ יַ .א ָבא ַבר דוסָ ִּאי .ר'
ַאבוהָ ְדר' ַ
ַא ָבא סַ ְדרונְ יָא אוֹ ִּמרומַ נְ יָא .ר' ַא ָבא ַבר ַאחוהָ ְדר' יוֹ סֵ י.
ַא ָבא הַ דוֹ ֵרשַ .א ָבא ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .א ָבא ַבר ְמחַ ְסיָאַ .א ָבא
סַ מוֹ ִּקידַ .א ָבא ָת ְחנָאַ .א ָבא ַבר שו ְמנִּ י.
ַא ָב ֵּאי .ר' ַא ְבדומָ ה נְ חו ָתא .ר' ַאבו ְד ִּמי ַבר טו ִּבי .ר'
ַאבו ְד ִּמי ַבר ְב ַר ֵתיה ְדר' טָ ִּבי .ר' ַאבו ְד ִּמי ַבר ַתנְ חום .ר'
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אפר

ימי ְד ִּמן חַ יְ פָ אַ .רב
ַא ְב ִּדימוֹ ס ַבר יוֹ סֵ י ֶבן ֲחלַ ְפ ָתאַ .א ְב ִּד ִּ
ימי ַאבוהָ ְדר' יִּ ְצחָ ק .ר'
ימי ַבר הַ ְמדו ָרא .ר' ַא ְב ִּד ִּ
ַא ְב ִּד ִּ
ימי ַבר ִּח ְס ָדא אוֹ
ימי ַבר חַ מָ א ַבר חַ ָסאַ .רב ַא ְב ִּד ִּ
ַא ְב ִּד ִּ
ימי
ימי ְד ִּצפוֹ ִּרין .ר' ַא ִּמי ָא ִּביו .ר' ַא ְב ִּד ִּ
ַבר דוֹ סָ א .ר' ַא ְב ִּד ִּ
ימי מַ לְ חָ א.
ימי ַאחוי ְדר' יוֹ סֵ י .ר' ַא ְב ִּד ִּ
ַבר נְ חונְ יָא .ר' ַא ְב ִּד ִּ
ימי.
ַא ְב ִּד ִּ
ַא ְב ַדן הוא ַא ָבא יו ָדן .ר' ַאבָ הו .ר' ַאבָ הו ִּמ ָבבֶ ל .ר' ַאבָ הו
של
יבי .ר' ַאבָ הו ָא ִּביו ֶ
בֶ ן זוטַ ְר ִּתי .ר' ַאבָ הו ְב ֵריה ְד ַרב ִּב ִּ
ַרב ְשמו ֵאל .ר' ַאבָ הו ַבר ַאחָ אַ .אבָ הו ְב ֵריה ְד ַרב ְגנִּ יבָ א.
יהיַ .אבוהָ
של ַר ָבה ַבר ַאבָ הוַ ,אבוהָ ַבר ִּא ִּ
ַאבוהָ ָא ִּביו ֶ
אריַ .בר ָא ִּבין .ובַ ר ִּקיפוק.
של מָ ִּ
ָא ִּביו ֶ
ישע
של אֱ לִּ ָ
ר' ַאבוֹ י סָ בָ א הוא ַרב ַאוְ יָא .אֲ בויָה ָא ִּביו ֶ
ַאחֵ ר .אֲ ִּביָהַ .רב ַא ָדא ְבנוֹ ַ .אבו ְב ָרםַ .אבונָה סַ ְפ ָרא .ר'
ַאבונָה ַבר ְסחוֹ ָרה.
ַא ְבטַ לְ יוֹ ןַ .א ְבטולְ מַ סַ .א ְבטולַ ס ַבר ַא ְבטולְ מוֹ סַ .א ְבטולַ ס
ֶבן ְראובֵ ן.
ר' ַא ְבטולַ ס ְבר' יוֹ סֵ ף ֶבן חַ לַ ְפ ָתא .ר' ַא ְבטולַ סַ .א ְביוֹ ן
שעַ ַ .א ִּביטול סַ ְפ ָרא.
של ר' יְ הוֹ ֻ
ָא ִּביו ֶ
ישאַ .א ַביֵי ַבר ָא ִּביןַ .א ַביֵי ַבר ַא ָבאַ .א ַביֵי ְב ֵריה
ַא ַביֵּי ְק ִּש ָ
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ְדר' ַאבוהָ ַ .א ַביֵי ַבר ר' ִּבנְ י ִָּמין .ר' ַא ַביֵיַ .א ַביֵי הַ כֹהֵ ן ֶבן
של ָרבָ א.
ֵכיילִּ יל הוא נ ְַחמֵ נִּ י ,הוא ַא ַביֵי ְס ָתם ,חֲבֵ רוֹ ֶ
ימי ִּמ ֵבי חוז ִָּאי.
ימי ְמהַ גְ רונְ יָאַ .א ִּב ִּ
ימי ַבר ַאבָ הו .אֲ ִּב ִּ
אֲ ִב ִ
ימי
ימי ַבר חַ מָ א .אֲ ִּב ִּ
ימי ַאחוהָ ְד ַבר ֵאיפָ א .ר' ַא ִּב ִּ
אֲ ִּב ִּ
ימי ַבר
ימי ַבר נ ְַאזֵי .ר' אֲ ִּב ִּ
ימי ַבר ַפ ִּפי .אֲ ִּב ִּ
נְ יו ָת ִּאי .אֲ ִּב ִּ
ישא.
ימי ְד ִּמן חַ ְב ַריָה ְמבַ ֵקר ִּב ָ
טו ִּבי .אֲ ִּב ִּ
יקיָאָ .א ִּבין ַבר ִּח ְס ָדא.
ר' ָא ִּבין ַבר הונָא .ר' ָא ִּבין ְד ִּמן נְ ִּש ַ
ר' ָא ִּבין נַגְ ָרא .ר' ָא ִּבין ַבר ְשמו ֵאלָ .א ִּבין ִּציפוֹ ָר ָאהָ .א ִּבין
ַר ָמ ָאה ְב ִּמ ְצווֹ ת .ר' ָא ִּבין ְב ַרב ַא ָדא .ר' ָא ִּבין אוֹ ַאבָ הו ֶבן
זוטַ ְר ָתא .ר' ָא ִּבין ַבר ַרב נ ְַחמָ ן .ר' ָא ִּבין הַ לֵ וִּ י .ר' ָא ִּבין ַבר
יסנָה .ר' ָא ִּבין
הנָא .ר' ָא ִּבין ַבר ִּב ְ
ִּחיָיא .ר' ָא ִּבין ַבר ַכ ֲ
יהיָ .א ִּבין ַבר
יפין .ר' ָא ִּבין ַבר ִּא ִּ
ְב ֵריה ְדר' ַתנְ חום ְבר' ְט ִּר ִּ
ִּבנְ י ִָּמין .ר' ָא ִּבין הוא ַר ִּבין ְס ָתמָ א ,וְ הוא ר' בון
שלְ ִּמיָ .ר ִּבין ַבר ִּחינְ ָנאָ .ר ִּבין סָ בָ אָ .ר ִּבין ְדנ ַַרש.
ש ִּבירו ַ
ֶ
ידאָ .ר ִּבין ַבר מַ ָמלָ .ר ִּבין ַבר ַא ָבא ,וְ ָא ְמ ֵרי לָ ה ר'
ָר ִּבין ֲח ִּס ָ
ָא ִּבין ַבר ְשבָ אָ .ר ִּבין ְב ַרב ַאחָ א.
שלוֹ ם הַ זָקֵ ן .ר'
ישלוֹ ם .ר' ַא ְב ָ
ר' אֲ ִּבינָא .אֲ ִּב ִּירים .אֲ ִּב ָ
ֶא ְבי ָָתרַ .א ְבלֶ ט .ר' ַא ְבמַ כוסַ .א ְבמָ ִּרי הוא ַא ָבא מָ ִּרי.
ַא ְבנִּ ימוֹ סַ .א ְבסַ ַקנְ טַ הַ .א ְבקולַ סַ .א ְב ָרם חוֹ ז ָָאהַ .אגְ ָרא.
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ֹשה הָ יו)ַ .רב ַא ָדא ַבר
ַרב ַא ָדא ַבר ַאהֲבָ ה ( ְשנַיִּ ם אוֹ ְשל ָ
ימיַ .רב ַא ָדא ְב ֵריה ְד ַרב יִּ ְצחָ קַ .א ָדא
ַא ָבאַ .א ָדא ַבר ַא ִּב ִּ
ַבר חָ בוַ .רב ַא ָדא ְב ֵריה ְד ָרבָ אַ .בר ַא ָדא ְמשוחָ ָאה .ר'
ַא ָדא ְד ִּמן ִּק ְס ִּריַ .א ָדא מָ ִּריַ .רב ַא ָדא ִּמסו ָראַ .רב ַא ָדא
ש ָאהַ .רב ַא ָדא ַק ְר ִּחינ ָָאהַ .רב ַא ָדא
ְד ִּמן יָפוֹ ַ .רב ַא ָדא נ ְַר ָ
ַבר ַאחָ אַ .א ָדא ַדיָילָ אַ .א ָדא ַבר מַ נְ יו ִּמיַ .רב ַא ָדא ַבר
ימיַ .רב ַא ָדא ַבר ָא ִּבין( ,נוסַ ח ַאחֵ רַ :רב ַא ָדא ַבר
ִּש ִּ
ִּא ִּידי)ַ .רב ַא ָדא סָ בָ אַ .רב ַא ָדא ַבר ִּחייָאַ .רב ַא ָדא ְב ַרב
ַאוְ יָאַ .א ָדא ַת ְחלִּ יפָ אַ .רב ַא ָדא ְב ַרב עַ זָאַ .רב ַא ָדא ְב ַרב
יקאַ .רב ַא ָדא ַבר ג ְֵרשוֹ ןַ .רב ַא ָדא ַבר חֲ נִּ ינָאַ .רב ַא ָדא
עִּ ָ
ַבר מַ ְתנָהַ .רב ַא ָדאַ .א ָדא ַבר ַרב ִּש ְמלָ ִּאיַ .רב ַא ָדא ַבר
ָפ ָפאַ .רב ַא ָדא ַבר חַ ָמאַ .רב ַא ָדא ִּמ ֵבי ְכלו ִּחיתַ .א ָדא
ָידא .ר' ַא ָדא ַבר הונְ יָא .ר' ַא ָדא ְבר' ִּש ְמעוֹ ןַ .א ָדא ַבר
צַ י ָ
ַבר חַ נָא ְגנִּ יבָ אַ .רב ַא ָדא ְדחו ְט ָראַ .א ָדא ַבר ע ֲַתלְ יָה.
ַא ָדא הָ ְר ַפנ ָָאהַ .א ְדמוֹ ן ֶבן ג ַָד ִּאי.
ַאהֲבָ ה ְ ַאבוהָ ְד ַרב ַא ָדאַ .אהֲבָ ה ְב ֵריה ְדר' ז ֵָירא אוֹ ְדר'
הרֹן.
זְעִּ ָיראַ .רב אֲ ִּהילָ ִּאיַ .בר ַא ִּהינִּ יַ .רב ַא ֲ
ימי .ר' אונְ יָא .אונְ ְקלוס
ַאוְ יָאַ .רב ַאוִּ ָירא סָ בָ א .אוֹ ן ַבר ֵא ִּ
הַ גֵר .או ְס ְטיָיא .או ִּריַ .א ָבא או ְריָין ִּאיש צַ יְ ִּידין.
ש ְעיָא ַר ָבא
שם .ר' אוֹ ַ
של ר' יְ הו ָדה הַ בוֹ ֶ
שעְ יָא ְבנוֹ ֶ
ר' אוֹ ַ

דפר
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שעְ יָא
ש ְעיָא ַבר ִּחיָיא .ר' אוֹ ַ
יסנָא .ר' אוֹ ַ
ַבר חַ ָמא ַבר ִּב ְ
ש ְעיָא ַבר
ש ְעיָא ִּאיש טַ ְריָא .ר' אוֹ ַ
זְעִּ ָירא ְד ִּמן חַ ְב ַריָא .אוֹ ַ
ש ְעיָא ַבר
ש ְעיָא ַבר ז ְִּע ָירא .אוֹ ַ
ש ְעיָא הַ כֹהֵ ן .הוֹ ַ
שמַ אי .הוֹ ַ
ַ
שעְ יָא ְב ֵריה
ש ְעיָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידי .ר' הוֹ ַ
ז ְַב ָדאַ .רב הוֹ ַ
ְדר' ִּש ְמלָ ִּאי ְד ִּק ְס ִּרין.
ר' ַא ִּחי ִּמ ַכ ְפ ֵריַ .רב ַאחָ א ַבר ַרבַ .רב ַאחָ א ְב ֵריה ְד ָרבָ א.
ַרב ַאחָ א ַבר ַי ֲעקֹבַ .רב ַאחָ א ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .רב ַאחָ א ַבר
יפ ָתאַ .רב ַאחָ א ַבר ַא ָבאַ .רב ַאחָ א
יקאַ .רב ַאחָ א ִּמ ִּד ְ
ִּא ָ
שר הַ ִּב ָירהַ .רב ַאחָ א ְב ַרב
ְב ֵריה ְד ַרב ַאחָ אַ .רב ַא ָחא ַ
הונָאַ .רב ַאחָ א ַבר ֲחנִּ ינָא ַרב ַאחָ א ַבר ַא ָדא .ר' ַאחָ א
ַא ִּריכָ א וְ הוא ַרב ַאחָ א ַבר ָפ ָפא .ר' ַאחָ א ַבר ָא ִּבין ַבר
ִּבנְ י ִָּמיןַ .רב ַאחָ א ַבר יוֹ סֵ ףַ .רב ַאחָ א ְב ַרב ַאוְ יָאַ .רב ַאחָ א
ֵיראַ .רב ַאחָ א ַבר עַ זָאַ .רב ַאחָ א ַבר יֵיבָ אַ .רב
ַבר עַ ו ָ
יביַ .רב ַאחָ א ַבר ַאהֲבָ ה.
ַאחָ א ַבר ַא ַביֵיַ .רב ַאחָ א ַבר ִּב ִּ
ר' ַאחָ א ַאחוהָ ְדמַ ר ַאחָ ִּאי אוֹ ְד ִּמן ַאחָ אַ .רב ַאחָ א ַבר
ִּיקאַ .רב ַאחָ א גְ לִּ ילָ ָאה .ר' ַאחָ א
יִּ ְצחָ ק .ר' ַאחָ א ִּמ ַפ ְרז ָ
ַא ְחוֵי ְדר' יוֹ סֵ י ִּמ ְב ַר ְק ִּתיָהַ .רב ַאחָ א ַבר ז ְִּע ָיראַ .רב ַאחָ א
ְב ֵריה ְדר' ז ֵָיראַ .רב ַאחָ א סָ בָ א( ,נוסַ ח ַאחֵ רַ :רב ַאחָ א
טָ אבָ א)ַ .רב ַאחָ א ַבר עולָ אַ .רב ַאחָ א ַבר ַדלְ יָאַ .רב ַאחָ א
ִּמ ֵבי חוז ָָאהַ .רב ַאחָ א ַבר מַ נְ יו ִּמיַ .רב ַאחָ א ַבר ְק ִּטינָא.
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ש ְעיָאַ .רב ַאחָ א ְב ֵריה ְד ַרב ַא ִּשיַ .רב
ַרב ַאחָ א ַבר הוֹ ַ
ַאחָ א מֵ הוצַ לַ .רב ַאחָ א ַבר ִּפנְ חָ סַ .רב ַאחָ א ַבר חֲ נִּ ילָ ִּאי.
ַרב ַאחָ א ְב ֵריה ְד ַרב נ ְַחמָ ןַ .רב ַאחָ א ַק ְר ִּטיגְ נ ָָאה וְ ָא ְמ ֵרי
שלְ ָקאַ .רב ַאחָ א ַבר חָ נָה .ר'
לָ ה ַרב חָ נָה .ר' ַאחָ א ַבר ַ
ַאחָ א ְב ֵריה ְדר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבאַ .רב ַאחָ א ְב ַרב ַא ִּמיַ .רב
ַאחָ א ַבר ִּבי ְזנָאַ .רב ַאחָ א ַבר ָא ִּבין ַבר ִּבנְ י ִָּמיןַ .אחָ א ַבר
ִּשילָ א ִּאיש ְכפָ ר ַתמַ ְר ָתאַ .רב ַאחָ א ְבר' יוֹ ִּסיַ .רב ַאחָ א
ייתאַ .רב ַאחָ א ַאחו ָה
ְב ֵריה ְד ַר ִּבינָא .ר' ַאחָ א ַתנָא ִּד ְב ַר ָ
ְד ַא ָבאַ ,אבוהָ ְדר' יִּ ְר ִּמיָה ַבר ַא ָבא.
ֹאשיָהֵ ,א ִּחי ְב ֶר ִּביַ .רב ַאחָ ְדבויָה
ַרב ַאחָ ִּאי .ר' ַאחָ ִּאי בַ ר י ִּ
ש ְקיָא.
ַבר מַ ְתנָאַ .רב ַאחָ ְדבוי ַבר ַא ִּמיַ .רב ַאחָ ְדבויֵ .א ִּחי ַ
ַרב ֵא ִּחי .אֲ ִּחיָה .אֲ ִּחיָה הַ ַב ְבלִּ יַ .ר ִּבי אֲ ִּחיָה הַ גָדוֹ ל.
ית ִּאיַ .רב ַא ְחלִּ יַ .א ִּטיטוס.
אֲ ִּח ָ
הנָאַ .איְ בו ַאבוהָ ְד ַרבַ .איְ בו
ַרב ֵאיבָ א .ר' ֵאיבָ א ַבר ַכ ֲ
של ַרבַ .איְ בו ַבר ְב ַר ֵתיה ְד ַרב .ר' ַאיְ בו ַבר נַגְ ָרא ,אוֹ
ְבנוֹ ֶ
יבי .מַ ר
יהיִּ .א ִּ
ַבר ַאגְ ִּרי (איבו ואייבו אחד הוא)ֵ .איבוֹ ת בַ ר ִּא ִּ
יד ִּאיַ .רב ִּא ִּידיַ .רב ִּא ִּידי ַאבוהָ ְדר' ַי ֲעקֹב וְ הוא ַבר ֵבי
ִּא ָ
שתַ .רב ִּא ִּידי ַבר
ש ֶ
ַרב ְדחַ ד יוֹ מָ אַ .רב ִּא ִּידי סַ ְרסַ יָה ְד ַרב ֵ
ָא ִּבין נַגְ ָראַ .רב ִּא ִּידי ַבר ַא ָבאַ .רב ִּא ִּידי ַבר ג ְֵרשוֹ ןַ .רב
שעְ יָא.
ישאִּ .א ִּידי ַבר אוֹ ַ
ִּא ִּידי ְדחו ְט ַריָהַ .רב ִּא ִּידי ַבר ִּש ָ
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יקאִּ .א ִּידי ַאבוהָ ִּד ְשמו ֵאלַ .רב ִּא ִּידי.
ַרב ִּא ִּידי ְב ַרב ִּא ָ
יהיַ .איוֹ ִּ .אילָ א ְדי ְַבנֶה .ר' ִּאילָ ִּאי .ר' ִּאילָ א ְב ֵריה
ַרב ְ ִּא ִּ
יבין ו ְבנוֹ ֵ .אילִּ ים
ְד ַרב ְשמו ֵאל ַבר מַ ְר ָתא .ר' ִּאילָ ִּאי ִּדנְ ִּצ ִּ
ו ְבנוֹ יוֹ סֵ ףִּ .אילַ ס ו ְבנוֹ ִּהלֵ לִּ .אילופֵ יסָ הַ .אלְ יוֹ עֵ ינָה ֶבן
שנִּ י .ר' ִּאילְ פֵ י ַבר
הַ ַקףִּ .אילְ עֵ ינִּ יִּ .אילְ פָ א .ר' ִּאילְ פֵ י הַ ֵ
ימי .ר' ֵאינִּ י .ר' ַאנְ יָא ֶבן ַפזִּיִּ .אינְ יָא .ר' ִּאינְ יָיא
ַקרויָאֵ .א ִּ
ַבר ִּאנְ יָיא ַבר ִּסיסֵ י.
ִאיסֵּ י ְ ֶבן ע ֲִּקיבָ א ,אוֹ ֶבן ע ֲַק ְביָה ,וְ הוא יוֹ סֵ ף ִּאיש הוצַ ל
הוא יוֹ סֵ ף הַ ַב ְבלִּ י ,הוא ִּאיסֵ י בֶ ן גור ַא ְריֵה ,הוא ִּאיסֵ י ֶבן
יאל ,הוא ִּאיסֵ י ֶבן מַ הֲלַ לְ ֵאל
יְ הו ָדה ,הוא ִּאיסֵ י ֶבן ג ְַמלִּ ֵ
ומַ ה ְשמוֹ ִּ :איסֵ י ֶבן ע ֲַק ְביָה ְשמוֹ ִּ .איסֵ י ַבר ִּהי ֵניִּ .איסֵ י
ַאבוהָ ְדר' ז ֵָירא ,וְ ָא ְמ ִּרי לָ ה ַאחוהָ ְדר' ז ֵָיראִּ .איסֵ י ֶבן
ְמנַחֵ םִּ .איסֵ י ְב ֵריה ְדר' יִּ ְצחָ ק ְב ַרב יְ הו ָדה .ר' ִּאיסֵ י
יסי.
יסי ֶבן יוֹ חָ נָן .ר' ִּא ִּ
ש ַמאיַ .א ָבא ִּא ִּ
ְד ִּק ְס ִּריןִּ .איסֵ י ֶבן ַ
ִּאיסור ִּגיוֹ ָראִּ .איסַ ק (שנים היו)ֵ .איפָ א ֶבן ַר ְח ָבה.
יקא
יקא ְב ֵריה ְד ַרב ַא ִּמיַ .רב ִּא ָ
יקא ַבר ָא ִּביןַ .רב ִּא ָ
ַרב ִּא ָ
יקא ְב ַרב
יקא ִּמ ַפ ְשרונְ יָאַ .רב ִּא ָ
ְב ֵריה ְדר' חַ נִּ ינָאַ .רב ִּא ָ
יתי .ר' ַאלוֹ נִּ י ֶבן
יקא ַאבוהָ ְד ַרב ַאחָ אַ .רב ִּא ַ
ִּא ִּידיַ .רב ִּא ָ
ש ְמעַ יָה ְד ָרבָ אֶ .אלְ יָקום
טַ ַב ְריָי .ר' ֶאלְ יְ הוֹ עֵ ינִּ י .ר' ֶאלְ יָקום ַ
של ר' יוֹ חָ נָןֶ .אלְ יָשוב.
ָא ִּביו ֶ
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של ר' יִּ ְשמָ עֵ אל כֹהֵ ן
ישע ָא ִּביו ֶ
ישע ְ ֶבן אֲ בויָה .אֱ לִּ ָ
ֶׁאלִ ָ
של ַר ִּבי
של ר' יִּ ְשמָ עֵ אל חֲבֵ רוֹ ֶ
ישע ָא ִּביו ֶ
גָדוֹ ל .אֱ לִּ ָ
של ר'
ישע ָא ִּביו ֶ
של ר' יוֹ סֵ י .אֱ לִּ ָ
ישע ָא ִּביו ֶ
ע ֲִּקיבָ א .אֱ לִּ ָ
ישע ַבעַ ל ְכנָפַ יִּ ם .ר' אֲ לַ ְכסָ א .ר' ַאלֶ ְכסַ נְ ְד ָרא.
שעַ  .אֱ לִּ ָ
יְ הוֹ ֻ
ר' ַאלֶ ְכסַ נְ ְד ִּרי .ר' ַאלֶ ְכסַ נְ ְד ִּרי ַבר ִּחגְ ִּרי .ר' ַאלֶ ְכסַ נְ ְד ִּרי
ִּד ְצדו ִּקיֵ .אלְ נ ָָתן.
ר' ֶאלְ עָ אי הַ ז ֵָקן .ר' ֶאלְ עָ אי .ר' ֶאלְ עָ אי ֶבן ֶאלְ עָ זָר( .נוסַ ח
ישע) ר' ֶאלְ עָ אי ַבר ֶב ֶר ְכיָה( ,נוסַ ח
אֲ חֵ ר :ר' ֶאלְ עָ אי ֶבן אֱ לִּ ָ
ַאחֵ ר :ר' ֶאלְ עָ זָר ַבר ֶב ֶר ְכיָה) .ר' ֶאלְ עָ אי ַבר ְמנַחֵ ם.
שהָ יָה עַ ל הַ ָפרוֹ כֶ ת .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן חַ ְרסום .ר'
ֶׁאלְ עָ זָר ֶ
ֶאלְ עָ זָר ֶבן חֲ נַנְ יָה ֶבן ִּחז ְִּקיָה ֶבן גו ְריוֹ ן .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ע ֲָר ְך.
ר' אֱ לִּ יעֶ זֶר הַ גָדוֹ ל ֶבן הוֹ ְר ְקנוס .ר' אֱ לִּ יעֶ זֶר ֶבן ַי ֲעקֹב .ר'
אֱ לִּ יעֶ זֶר ְבר' צָ דוֹ ק .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ֲעז ְַריָה .ר' ֶאלְ עָ זָר
הַ מוֹ ָדעִּ י .ר' אֱ לִּ יעֶ זֶר ֶבן ְשמַ ְעיָה ִּאיש ְכפַ ר או ַתנִּ י .ר'
של ר'
ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַפ ְרטָ א .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַפ ְרטָ א ֶבן ְבנוֹ ֶ
ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַפ ְרטָ אֶ .אלְ עָ זָר ֶבן ִּפילָ א (נוסַ ח ַאחֵ רֶ :אלְ עָ זָר ֶבן
אבי) .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן מַ ְתיָאַ .א ָבא ֶאלְ עָ זָר ֶבן דולְ עָ ִּאי .ר'
ַפ ִּ
ֶאלְ עָ זָר ֶבן ִּדגְ לָ ִּאי .ר' אֱ לִּ יעֶ זֶר ֶבן יְ הו ָדה ִּאיש ְכפַ ר
ַב ְרתוֹ ָתא .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן יְ הו ָדהֶ .אלְ עָ זָר ֶבן יְ הו ָדה ִּאיש
אֲ בֵ לִּ ים .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ְת ַר ְדיוֹ ןֶ .אלְ עָ זָר סַ ְפ ָרא .ר' ֶאלְ עָ זָר
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שמועַ  .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַת ָד ִּאי .ר'
ִּח ְסמָ א .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַ
של ר' יוֹ סֵ י הַ ְגלִּ ילִּ י .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ָדמָ א .ר'
ֶאלְ עָ זָר ְבנוֹ ֶ
ֶאלְ עָ זָר ְבר' יוֹ סֵ י ֶבן ֲחלַ ְפ ָתא .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן
של ר' ֶאלְ עָ זָר
יוֹ חַ אי .ר' ֶאלְ עָ זָר הָ ָקלִּ יר .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבנוֹ ֶ
הַ ַק ָפרֶ .אלְ עָ זָר ֶבן יִּ ְר ְמיָה .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ְפ ָדת .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן
יִּ ְצחָ ק ִּאיש ְכפַ ר ָדרוֹ ם .ר' ֶאלְ עָ זָר ַבר אֲ ִּבינָא .ר' ֶאלְ עָ זָר
ַבר מַ נְ יו ִּמי .ר' ֶאלְ עָ זָר ְד ִּמן רוֹ מָ ִּאי .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר' ַינַאי .ר'
ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַאנְ ִּטיגְ נוֹ סֶ .אלְ עָ זָר ז ְִּע ָירא .ר' ֶאלְ עָ זָר ְד ִּמן נִּ ינְ וֵה.
ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ִּמ ְריָם .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ְמנַחֵ ם .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר'
ֶב ֶר ְכיָהֶ .אלְ עָ זָר נְ יו ָת ִּאי .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן תוֹ ְר ָתא .ר' ֶאלְ עָ זָר
ֶבן ר' ְמלָ ִּאי .ר' ֶאלְ עָ זָר מֵ הַ גְ רונְ יָא .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן דו ְר ַדיָא.
ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ִּפנְ חָ ס .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר' חַ גְ יָיא .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר'
ְמ ִּרינוס .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר' יוֹ סֵ י .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר' יִּ ְשמָ עֵ אל.
ֶאלְ עָ זָר ִּאיש ַב ְריָא .ר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן מַ ה ֲָב ִּאי .ר' ֶאלְ עָ זָר
שה.
ַב ְצ ָר ָאהַ .א ָבא ֶאלְ עָ זָר ֶבן גוֹ מֵ לֶ .בן ֶאלְ עָ ָ
ר' ַא ִּמי הַ כֹהֵ ןַ .רב ַא ִּמיַ .א ִּמיַ .א ִּמי ַבר חַ ִּגי .ר' ַא ִּמי ַבר
טוֹ ִּבי אוֹ בַ ר טַ ְביו ִּמי .ר' ַא ִּמי ַב ְבלָ ָאה .ר' ַא ִּמי ַבר ַא ָבא.
ַא ִּמי ַאבוהָ ִּד ְשמו ֵאל ַבר ַא ִּמיַ .רב ַא ִּמי ַבר ְשמו ֵאלַ .א ִּמי
ו ְַר ִּדינ ָָאה .ר' ַא ִּמי ַבר ִּדיקולִּ יַ .רב ַא ִּמי ַבר ַא ָדא הַ ְר ַפנ ָָאה.
ר' ַא ִּמי ַבר יו ָדן .ר' ַא ִּמי ַבר ִּחינְ נָא .ר' ַא ִּמי ַבר ַאהֲבָ ה .ר'
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ַא ִּמי ַבר ָק ְרחָ ה .ר' ַא ִּמי בַ ר יְ חֶ ז ְְק ֵאל .ר' ַא ִּמי ַאבוי ְדר'
ימי ְד ִּציפוֹ ִּריַ .רב ַא ִּמי ַבר ִּחיָיא .ר' ַא ִּמי ַבר מַ ְתנָא.
ַא ְב ִּד ִּ
ר' ַא ִּמי ַבר חָ מָ א .ר' ַא ִּמי ַבר ָא ִּבין.
ַאמֵּ ימָ ר ְב ֵריה ְדמַ ר יְ נו ָקא ֶבן ַרב ִּח ְס ָדא הַ כֹהֵ ןַ .אנְ ָד ֵרי
של ר' ֲחנִּ ינָאַ .א ָבא ַאנְ טולִּ יַ .אנְ ִּטיגְ נוֹ ס ִּאיש סוֹ כוֹ .
ָא ִּביו ֶ
יסי.
יפ ַרסַ .אנְ יָינִּ י בֶ ן ִּס ִּ
ייתאַ .אנְ ִּט ְ
ר' ַאנְ ִּטיגְ נוֹ ס ַתנָא ִּד ְב ַר ָ
ר' ָאסָ אַ .א ִּס ְטיָין.
ר' ַא ִּסי הַ כֹהֵ ןַ .רב ַא ִּסיַ .רב ַא ִּסי הֶ ָארוֹ ְך .ר' ַא ִּסי ִּמנָהָ ר
בולַ .א ִּסי ַבר ִּהינִּ י .ר' ַא ִּסי ַבר ִּחיָיאַ .רב ַא ִּסי ְדהוצַ לַ .רב
שמַ ייַ .רב ַא ִּסי ַבר מַ ָמל .ר' ַא ִּסי
ַא ִּסי ְבר' ֲחנִּ ינָאַ .א ִּסי ַבר ַ
ַבר חָ מָ א .ר' ַא ִּסי ַבר מַ ְתיָא.
ֵיסי ַבר ְב ַר ֵתיה ְדר' יֵיסָ א.
ש ְב ַתי .ר' י ִּ
ֵיסי ַבר ר' ַ
ר' י ִּ
יק ִּשינָןַ .א ְפקולוֹ ס.
יקי ֶבן ְדרוֹ סָ ִּאי .ר' ַא ָפסַ .א ִּפ ְ
ַאפו ְט ִּר ִּ
ש ָאהֶ .בן ַא ְרזָא .ר' ַא ְר ִּמנְ יָא.
ֶא ְפ ָריִּ ם סַ ְפ ָראֶ .א ְפ ָריִּ ם מַ ְק ָ
ַא ִּר ְסטוֹ ן.
ַרב ַא ִּשי הַ ַק ְדמוֹ ןַ .רב ַא ִּשי מֵ ַאוִּ ָיראַ .רב ַא ִּשי ַבר ָא ִּבין.
ש ִּח ֵבר
ַרב ַא ִּשי ְב ַרב ִּא ִּידיַ .רב ַא ִּשי מֵ הוצַ לַ .רב ַא ִּשי ֶ
יאן ַבר
יאןַ .א ִּש ָ
הַ ַתלְ מוד ַב ְבלִּ יַ .רב ַא ִּשי ַבר נ ָָתןַ .א ִּש ָ
נִּ ְד ָב ְךַ .א ְשייָן ַבר נִּ ְיד ָבהַ .א ְשיָין נַגְ ָר ִּאי .ר' ַא ְשיָין ְבר'
יאל.
י ִָּקיםֵ .א ִּש ֵ
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אוֹ ת ב'
ַבאלִ יָ .בבָ א ֶבן בוטָ אַ .רב ִּב ִּביֶ .בן ַבג ַבגְ .בהֵ אַ .רב
שאול ֶבן
בו ְדיָא .ר' בו ְר ִּקיַ .ב ִּטיטֵ ייָ .ב ְטנִּ ית ְב ֵריה ְד ַא ָבא ָ
יבא ְב ֵריה ְדר'
ָב ְטנִּ יתַ .ב ְט ִּריס ֶבן יִּ ְטסַ סֶ .בן ִּביבֵ ייַ .רב ִּב ָ
יבי ַבר
יבי ְב ֵריה ְדר' ַא ִּמיַ .רב ִּב ִּ
יביןַ .רב ִּב ִּ
ַא ָבא ,אוֹ ר' ִּב ִּ
יבי ְב ֵריה
יבי ְס ָתםַ .רב ִּב ִּ
יבי ַבר ָא ִּביןַ .רב ִּב ִּ
ִּבי ְזנָאַ .רב ִּב ִּ
יבי ַבר ַא ִּשיַ .רב
יביַ .רב ִּב ִּ
ש ֶר ְשיָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּב ִּ
ְד ַרב ְמ ַ
יבי
ידל .ר' ִּב ִּ
ִּבי ִּבי ַבר ַדלָ א ,אוֹ ַבר גולָ א ,אוֹ ַבר גִּ ָ
יבי
יבי ַבר ַאחָ אַ .רב ִּב ִּ
יבי ֶבן ַא ַביֵי .ר' ִּב ִּ
מַ ְרגַנְ יָאַ .רב ִּב ִּ
הנָא.
ַבר ַכ ֲ
יסנָא .ר'
ר' ִּבי ְזנָא ַבר ז ְַב ָדאַ .רב ִּבינִּ י .ר' ִּביסָ א ,אוֹ ר' ִּב ְ
יתא ַבר ִּבי ְזנָא.
ִּב ִּיריםַ .א ָבא ִּב ָיר ָאה .ר' ִּב ְירנָא .ר' ִּב ָ
ַבייתוס ֶבן זונִּ יןַ .ר ִּבי ַבייתוסַ .בלְ ו ִָּטיֶ .בן בו ְכ ִּריֶ .בן
בונֵים .בונִּ יס ֶבן בונִּ יסֶ .בן ֵתימָ א .ר' ַבנ ָָאה .ר' ַבנ ָָאה
ְב ֵריה ְדר' עולָ א .ר' ַבנ ָָאה ַאחוהָ ְדר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבא .ר'
ַבנְ יֵי.
ידל .ר'
ִבנְ י ִָמין הַ ַצ ִּדיק .ר' ִּבנְ י ִָּמין ַבר יֶפֶ ת .ר' ִּבנְ י ִָּמין ַבר גִּ ַ
ִּבנְ י ִָּמין ַבר ִּחיָיא .ר' ִּבנְ י ִָּמין ַבר לֵ וִּ יִּ .בנְ י ִָּמין ְגנובַ יָיא.
יהיִּ .בנְ י ִָּמין ַבר ַא ְשתוֹ רַ .א ָבא ִּבנְ י ִָּמין .ר'
ִּבנְ י ִָּמין ַבר ִּא ִּ
ִּבנְ י ִָּמין ַא ְסיָאִּ .בנְ י ִָּמין עַ ְב ֵדי ְד ַרב ַא ִּשי.
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ר' ַב ְצלָ ה .ר' ְבצַ לְ ֵאל ְב ֶר ִּביַ .בר ַדלָ אַ .רב ְברונָא .ר'
ְברוֹ ָקא חוֹ ז ָָאה .ר' ֶב ֶר ְכיָה .ר' ֶב ֶר ְכיָה ְבר' ַא ָבא בַ ר ַכ ֲהנָא.
ר' ֶב ֶר ְכיָה ְבר' חָ מָ א הַ כֹהֵ ן .ר' ֶב ֶר ְכיָה ְבר' ִּסימוֹ ן ְבר'
שעַ ֶבן לֵ וִּ י .ר' ֶב ֶר ְכיָה ְבר' יְ הו ָדה ְבר' ִּסימוֹ ן .ר' ֶב ֶר ְכיָה
יְ הוֹ ֻ
סָ בָ א .ר' ֶב ֶר ְכיָה בו ְצ ַריָה .ר' ַבר קו ְריָא .ר' ַב ָתאֶ .בן
ְב ֵת ָירה.
אוֹ ת ג'
ְג ִביהָ ה ֶבן ְפ ִּסיסָ אְ .ג ִּביהָ א ִּמ ֵבי ָכ ִּתילַ .רב ְג ִּביהָ א
מֵ ַא ְר ַג ְזיָאְ .ג ִּבינִּ י ָכרוזֶ .בן גֶבֶ רַ .רב ג ַָדא .ג ַָדאַ .א ָבא
ידן .גו ְריוֹ ן ֶבן ַא ְס ְטיוֹ ן .גו ְריוֹ ן
גו ְריָאַ .א ָבא גו ְריָין ִּאיש צַ יְ ָ
ידל
ידל ַבר מַ נְ יו ִּמיִּ .ג ָ
ידלַ .רב ִּג ָ
ְמ ַא ְספו ְרקַ .רב ַגזָאַ .רב ִּג ָ
ידל ְד ִּמן נ ַַרש ְגלִּ ילָ ָאה.
ַש ָיאַ .רב ִּג ָ
ידל ַבר ְמנ ְ
ַבר ִּבנְ י ִָּמיןִּ .ג ָ
יאל ְדי ְַבנֶה ֶבן
יאל הַ ז ֵָקןַ .ר ָבן ג ְַמלִּ ֵ
ַרב ג ְַמ ָדאַ .ר ָבן ג ְַמלִּ ֵ
יאל
יאל הַ ז ֵָקןַ .ר ָבן ג ְַמלִּ ֵ
ַר ָבן ִּש ְמעוֹ ן הַ ֶנה ֱָרגֶ ,בן ַר ָבן ג ְַמלִּ ֵ
ותא.
יאל זַוְ גָא ,אוֹ ְגמַ לְ יוֹ ן זַוְ ָ
ָשיא .ג ְַמלִּ ֵ
של ר' יְ הו ָדה הַ נ ִּ
ְבנוֹ ֶ
יאל
יאל ַבר ְב ֵריה ְדר' מַ נָא .ר' ג ְַמלִּ ֵ
יאל .ר' ג ְַמלִּ ֵ
ר' ג ְַמלִּ ֵ
שעַ ר הָ ַא ְשפוֹ ת .ג ְַר ָד ִּסק
ְבר' ֲחנִּ ינָאְ .גנִּ יבָ אְ .שנֵי ג ְַר ִּדיִּ ים ִּמ ַ
ארי .ר' ג ְֵרשוֹ ם.
ַבר ָד ִּ
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אוֹ ת ד'
ָדארוְ ַבר ָפ ָפאֶ .דוַוא ְד ִּמן חָ רוב .ר' דוֹ סָ א ֶבן הָ ְר ִּכינַס .ר'
דוֹ סָ א ִּמ ַמלְ חַ יָא .ר' דוֹ סָ א ַבר טַ בָ ת .דו ְס ָת ִּאי ִּאיש ְכפַ ר
י ְַתמָ א .ר' דו ְס ָת ִּאי ְבר' ַינַאי .ר' דו ְס ָת ִּאי ְבר' יְ הו ָדה .ר'
דו ְס ָת ִּאי ְד ִּמן ִּב ָירא .ר' דו ְס ִּתי סָ בָ א .ר' דו ְס ָת ִּאי ַבר מַ תון.
ֶש ְב ָאב.
ר' דו ְס ָת ִּאי ִּמ ֵבי י ֶ
ימי ְס ָתם,
ימי ַבר יִּ ְצחָ קַ .רב ִּד ִּ
ישנָאַ .רב ִּד ִּ
ימי ַבר ִּש ְ
ַרב ִּד ִּ
ימי ַבר נְ חֶ ְמיָה
ימי ַבר ִּחינְ נָאַ .רב ִּד ִּ
הוא ַבר יוֹ סֵ ףַ .רב ִּד ִּ
ימי
ימי ַאחוהָ ְד ַרב סַ ְפ ָראַ .רב ִּד ִּ
ְב ֵריה ְד ַרב יוֹ סֵ ףַ .רב ִּד ִּ
ימי ְב ֵריה ְד ַרב הונָא ִּמ ַד ְמהַ ִּרין (נוסַ ח
ַבר ַא ָבאַ .רב ִּד ִּ
ימי ַבר לִּ י ָו ִּאיַ .רב
הנָא)ַ .רב ִּד ִּ
ימי ְב ֵריה ְד ַרב ַכ ֲ
ַאחֵ רַ :רב ִּד ִּ
ימי ִּמ ְנהַ ְר ָדעָ אַ .רב ַדלָ א ַבר טַ ְביו ִּמיַ .רב ַדלְ יָיהַ .רב
ִּד ִּ
ָדנִּ יֵאל ַבר ַרב ְק ִּטינָאָ .דנִּ יֵאל חַ יָיטָ א .ר' ְדרו ְס ָת ִּאי.
אוֹ ת ה'
ֶׁבן הֵ א הֵ אֶ .בן הֵ י הֵ יַ .בר הֶ ְדיָא .הוגְ ַרס ֶבן לֵ וִּ י עַ ל הַ ִּשיר.
הון ְב ֵריה ְד ַרב נ ְַחמָ ן.
ַרב הונָא ֵריש גָלותַ .רב הונָא ְס ָתםַ .רב הונָא ַבר ַרב
ְק ִּטינָאַ .רב הונָא ַבר ַא ִּשי הַ ַק ְדמוֹ ן .הונָא מַ ר .אוֹ מַ ר
הונָא ְב ַרב ַא ִּשיַ .רב הונָא ִּצפוֹ ָר ָאהַ .רב הונָא ְב ֵריה ְד ַרב
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שעַ ַ .רב הונָא ַבר ִּחיָיא ַאבוהָ ְדלֵ וִּ יַ .רב הונָא ַבר חַ יון
יְ הוֹ ֻ
אוֹ חַ לְ ווןַ .רב הונָא ַבגְ ַד ָת ָאהַ .רב הונָא ַבר מַ ְתנָהַ .רב
הונָא ַבר יוֹ סֵ ףַ .רב הונָא בַ ר מַ נְ יו ִּמיַ .רב הונָא ַבר
תוֹ ְר ָתאַ .רב הונָא ַבר ְסחוֹ ָרה .הונָא מַ ר ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידי.
ַרב הונָא ַבר ֶב ֶר ְכיָהַ .רב הונָא ַבר חַ לוב .הונָא ְב ֵריה
יקאַ .רב הו ָנא ַבר ָפ ִּפי.
ְדמַ ר זו ְט ָראַ .רב הונָא ַבר ַרב ִּא ָ
הונָא ַבר ֲחנִּ ילָ ִּאי .הו ָנא מַ ר ְב ֵריה ְד ָרבָ א ִּמ ַפ ְר ִּז ִּקיַ .רב
הונָא ְב ֵריה ְד ָרבָ אַ .רב הונָא ִּמ ַד ְמהַ ִּריָאַ .רב הונָא ַבר
מָ נוֹ חַ ַ .רב הונָא ַבר ִּחינְ נָא ,אוֹ ַבר ֲחנִּ ינָאַ .רב הונָא מַ ר
ַבר ַרב נ ְַחמָ ן .הונָא מַ ר ְב ֵריה ְד ַרב נְ חֶ ְמיָהַ .רב הונָא מַ ר
ַבר ַאוְ יָאַ .רב הונָא ַבר יְ הו ָדהַ .רב הונָא ִּמ ַב ְרנִּ ישַ .רב
הונָא ִּמסו ָראַ .רב הונָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּפינְ חָ סַ .רב הונָא ַבר
ְגנִּ יבָ אַ .רב הונָא סַ ְפ ָרא ְד ִּס ְד ָראַ .רב הונָא ַבר ַאחָ אַ .רב
הונָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּעלָ ִּאי .הונָא ַבר ַת ְחלִּ יפָ א .הונָא ְב ֵריה
יביַ .רב הונָא ְב ֵריה ְד ַרב יִּ ְר ְמיָה
ְדר' ִּה ֵללַ .רב הונָא ַבר ִּב ִּ
ַבר ַא ָבאַ .רב הונָא ַבר ִּבי ְזנָא .הונָא מַ ר ַבר ְמ ֵרימַ רַ .רב
שה ַבר עָ צור .ר'
מ ֶ
הונָא ִּמ ִּד ְס ַק ְר ָתאַ .רב הונָא הַ כֹהֵ ן ֶבן ֹ
של זְעִּ ָירא
ַא ָבא הונָא הַ כֹהֵ ן ְבר' ָא ִּביןַ .רב הונָא ָא ִּביו ֶ
הַ כֹהֵ ןַ .רב הונָא ַבר ָא ִּביןַ .רב הונָא ַבר נ ָָתןַ .רב הונָא
של ַרב ַאחָ ִּאי.
ָא ִּחיו ֶ
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ר' הו ֵריינִּ י ַאחוי ְדר' ְשמו ֵאל ַבר סוסַ ְרטֵ יי .ר' הו ְר ָקנוס בַ ר
שעַ ַבר י ִָּאירַ .רב ִּהינַקִּ .ה ֵלל
אֱ לִּ יעֶ זֶר ֶבן הוֹ ְר ְקנוס .ר' הוֹ ֵ
ָשיא
יאל .ר' ִּה ֵלל ִּבזְמַ ן ַר ִּביִּ .ה ֵלל הַ נ ִּ
הַ זָקֵ ןִּ .ה ֵלל ַבר ג ְַמלִּ ֵ
יאה .ר' ִּה ֵלל .ר' ִּה ֵלל ֶבן ַפזִּי .ר' ִּה ֵלל ְבר'
ְבר' יְ הו ָדה נְ ִּש ָ
יאל ז ְַוגָא .ר' ִּהלֵל
וַלַ ס .ר' ִּה ֵלל ַכ ְפ ִּריִּ .ה ֵלל ַאחוהָ ְדר' ג ְַמלִּ ֵ
ְב ֵריה ְדר' ְשמו ֵאל ַבר נ ְַחמֵ נִּ יִּ .ה ֵלל ַבר נ ְַחמָ ן .ר' ִּה ֵלל ַבר
ִּהילְ נִּ י .ר' ִּה ֵלל ַבר ֶב ֶר ְכיָהַ .רב ִּה ֵלל חֲ בֵ ר ַרב ַא ִּשיַ .בר
ש ַבזֹהַ רַ .רב
הַ ְמדו ִּריַ .רב הַ ְמנונָא סָ בָ אַ .רב הַ ְמנונָא סָ בָ א ֶ
הַ ְמנונָאְ ( ,שנַיִּ ם הָ יו) ַרב הַ ְמנונָא זו ִּטיַ .רב הַ ְמנונָא ְב ֵריה
ְד ַרב יוֹ סֵ ףַ .רב הַ ְמנונָא ְב ֵריה ְד ָרבָ א ִּמ ַפ ְשרונְ יָאַ .רב
הַ ְמנונָא סַ ְפ ָראַ .רב הַ ְמנונָא ְב ֵריה ְד ַרב ַא ָדא ַבר ַאהֲבָ ה.
אוֹ ת ו'
ַרב ו ְַס ִּטינִּ יַ .ו ְר ִּדימוֹ ס ֶבן ר' יוֹ סֵ י .ר' וַלַ ס.
אוֹ ת ז'
ַרב ז ְַב ָדאַ .רב ז ְַב ִּדי .ז ְַב ִּדי ֶבן לֵ וִּ י .ר' זְבַ ְדיָה ְבר' ַי ֲעקֹב ַבר
ז ְַב ִּדי .ר' זְבַ ְדיָה חֲ ָתנוֹ ְדר' לֵ וִּ י .זְבולון ֶבן ָדן ַתלְ ִּמיד
ידא .זוגָא
ְשמו ֵאלַ .רב ז ְִּבידַ .רב ז ְִּביד ִּמנְ הַ ְר ְדעָ א .ר' ז ְִּב ָ
ְד ִּמן הַ ַדיִּ יב .ר' זוגָא .זוגָא ְק ִּריבֵ יה ְדר' ַא ָבא ֶבן ז ְַב ָדא .ר'
זוהַ מָ ִּאי .ר' זִּי ָו ִּאי .ר' זִּילָ ִּאיַ .רב זו ִּטיַ .רב זו ְט ָרא ְב ֵריה ְדר'
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ייתא .מַ ר
ז ֵָירא .ר' זו ְט ָרא ַבר טו ְביָה .ר' זו ְט ָרא ַתנָא ִּד ְב ַר ָ
ידא .מַ ר זו ְט ָרא חֲ בֵ ר ַרב ַא ִּשי .מַ ר זו ְט ָרא ַר ָבה.
זו ְט ָרא ֲח ִּס ָ
ימי .מַ ר זו ְט ָרא ְב ֵריה ְד ַרב טָ ִּבי .מַ ר
מַ ר זו ְט ָרא ְב ַרב ַא ְב ִּד ִּ
יש ָבא .מַ ר זו ְט ָרא ְב ֵריה ְד ַרב מָ ִּרי .מַ ר זו ְט ָרא
זו ְט ָרא ַבר ִּר ְ
ֶבן ַרב ָמ ִּרי ַבר ִּאיסור.
זונִ ין .ר' זִּינון הַ חַ זָן .ר' ז ֵָירא .ר' ז ֵָירא ַבר ַא ָדא .ר' ז ֵָירא
ְד ִּמן ִּק ְס ִּריַ .רב ז ֵָירא ַבר מַ ָמל .ר' ז ַַכאי .ר' ז ַַכאי
שאב .ר' ז ַַכאי ְד ִּמן ָכבול.
יאה .ר' ז ַַכאי ְד ַ
ְד ַאלֶ ְכסַ נְ ְד ִּר ָ
ז ַַכאי טַ ָבחָ אֶ .בן ז ַַכאי .זְכַ ְריָה ֶבן ְקבוטַ ל .ר' זְכַ ְריָה ֶבן
ח ָתנוֹ ְדר' לֵ וִּ י.
הַ ַקצָ ב .ר' זְכַ ְריָה ֶבן ַא ְבקולַ ס .ר' זְכַ ְריָה ֲ
ר' זְעִּ ָירא הַ ַק ְדמוֹ ן .ר' ז ְִּע ָירא .זְעִּ ָירא .ר' ז ְִּע ָירא ְב ֵריה ְדר'
ִּיכנָא ְדכולְ הו
ַאבָ הו ְב ִּק ְס ִּרין .ז ְִּע ָירא ַבר חָ מָ א ,או ְש ַפז ְ
אמין .ר'
ַר ָבנָן ְד ִּק ְס ִּרי .ר' ז ֵָירא ַבר חָ מָ א .ז ְִּע ָירא ִּד ְכפַ ר ַר ִּ
זְעִּ ָירא ַבר ֲחנִּ ינָא .ז ְִּע ָירא ְב ַרב הונָא הַ כֹהֵ ן .זְעִּ ִּירי .ר' זְעִּ ִּירי
יקן .ר'
יקן ַבר חֲמוי ְדר' ז ְִּר ַ
יקא .ר' ז ְִּר ַ
ִּמ ִּדיהַ בות .ר' ז ְִּר ָ
יבה.
יקן ִּמ ַט ָ
ז ְִּר ַ
אוֹ ת ח'
ַבר חָ בוַ .רב ח ֲִּביבָ א .ח ֲִּביבָ א ִּמסו ָרא ִּד ְפ ָרתַ .רב חֲ ִּביבָ א
חֲביבָ א
חֲביבָ א ְב ַרב יוֹ סֵ ף ַבר ָרבָ אַ .רב ִּ
ַבר סו ְרמָ ִּקיַ .רב ִּ
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ְב ֵריה ְד ָרבָ אַ .רב ֲח ִּביבָ א ִּמחו ְזנ ָָאהַ .רב חֲגָאַ .רב חֲגָא ַבר
ח ָג ִּאי
חַ נָא .ר' חֲ גָא ְד ִּציפוֹ ִּריַ .רב חַ גַי ִּמ ְדרוֹ מָ א .ר' ֲ
כוזַמָ ִּאי .ר' חֲ ג ִָּאי ֶבן ֶאלְ עָ זָר .ר' חַ גַי הַ ִּנ ְשלַ ח לְ ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן
ַבר יוֹ חַ איַ .א ָבא ִּחלְ פָ א ַא ָבא חַ גְ ָרא .ר' ִּח ְיד ָקא .ר' חונ ָָאה
חֲמוה ְדר' ַא ִּמיַ .רב חונָהַ .רב חונָא סַ ְפ ָרא ְד ִּס ְד ָראַ .רב
חונָא ַבר ִּחיָיא.
חוֹ נִ י הַ ְמעַ גֵל .חוֹ נִּ י הַ ְמעַ ֵגל ַבר ְב ֵריה ְדחוֹ נִּ י הַ ְמעַ גֵל .חוֹ נִּ י
הַ ָקטָ ן .חונְ יָא ֶבן יוֹ סֵ ף ֶבן ַפ ְכסַ ס .ר' חונְ יָא ַי ֲעקֹב
מֵ ֶא ְפ ָר ִּתים .ר' חונְ יָא ְד ִּמן חַ וְ ָרן .ר' חו ְצ ִּפית הַ ְמתו ְרגְ מָ ן.
של ר' ִּחיָיא הַ ָגדוֹ ל.
של ִּה ֵללִּ .חז ְִּקיָה ְבנוֹ ֶ
ִּחז ְִּקיָה ָא ִּחיו ֶ
הנָאִּ .חז ְִּקיָה אֲ ִּבי
ִּחז ְִּקיָה ְב ֵריה ְדר' ִּחיָיא ְב ֵריה ְד ַרב ַכ ֲ
עִּ יקֵ שִּ .חז ְִּקיָה ֶבן ְב ַר ֵתיה ְד ַרב .ר' ִּחז ְִּקיָה ַתלְ ִּמיד ר'
יִּ ְר ְמיָה .ר' ִּחז ְִּקיָה עַ ִּכיָיהִּ .חז ְִּקיָה ַבר ַבלְ יו ִּטיִּ .חז ְִּקיָה ְבר'
ַפ ְרנ ְָך .ר' ִּחז ְִּק ָיה חו ָקק .ר' ִּחז ְִּקיָה ִּבזְמַ ן ַא ַביֵיַ .בר חַ ְטיָיא.
ר' ִּחיָיא ְס ָתם ,הוא ר' ִּחיָיא ַר ָבאַ .רב ִּחיָיא ַבר ַא ִּשי .ר'
ִּחיָיא ַבר ַא ִּסיַ .רב ִּחיָיא ַבר ַרב .ר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבא הַ כֹהֵ ן.
ר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבא ַבר ַא ְח ֵתיה ְד ַבר ַק ָפ ָרא .ר' ִּחיָיא ַבר
ַא ָדא .ר' ִּחיָיא ְב ֵריה ְד ַרב ַא ָדא ְד ִּמן יָפוֹ  .ר' ִּחיָיא ַבר
ַאוְ יָאַ .רב ִּחיָיא ַבר ָא ִּבין נ ְַג ָראַ .רב ִּחיָיא ַבר יוֹ סֵ ף .ר'
ִּחיָיא ַבר ָפ ָפאַ .רב ִּחיָיא ַבר ַרב הונָא .ר' ִּחיָיא ְב ֵריה
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ְד ַרב הונָאַ .רב ִּחיָיא ַבר ַא ִּמי .ר' ִּחיָיא ְב ֵריה ְד ַר ָבה ַבר
נ ְַחמֵ נִּ י .ר' ִּחיָיא ַבר נ ְַחמֵ נִּ י .ר' ִּחיָיא ְב ַרב נ ְַחמָ ןִּ .חיָיא ַבר
יפ ָתא.
נְ חֶ ְמיָה .ר' ִּחיָיא ַבר ִּמנְ הַ ָמא .ר' ִּחיָיא ַבר ַרב ִּמ ִּד ְ
ַרב ִּחיָיא אֲ ִּריכָ א .ר' ִּחיָיא ַבר ִּחינְ נָא .ר' ִּחיָיא ִּאיש ְכפַ ר
עַ כוֹ  .ר' ִּחיָיא מֵ ִּחיגְ ָרא .ר' ִּחיָיא ַבר מַ יְ ָירא .ר' ִּחיָיא ְב ַרב
מַ ְתנָה .ר' ִּחיָיא ַבר ז ְַרנו ִּקי .ר' ִּחיָיא ַפרו ָד ָאה .ר' ִּחיָיא
ישייָא .ר'
ְב ֵריה ְד ַרב יִּ ְצחָ ק .ר' ִּחיָיא ְב ֵריה ְדר' יִּ ְצחָ ק עַ ִּט ַ
ִּחיָיא מֵ הו ְר ִּמין .ר' ִּחיָיא ַבר לולְ יַינִּ יַ .רב ִּחיָיא ְבר' נ ָָתןַ .רב
ַוס ִּתינְ יָא .ר' ִּחיָיא ַבר ג ְַמ ָדא .ר' ִּחיָיא ְברונָא .ר'
ִּחיָיא ִּמו ְ
ִּחיָיא ַבר יְ הו ָדה .ר' ִּחיָיא ַבר ָזזָא ִּמ ִּק ְס ִּרין .ר' ִּחיָיא ַב ְרמַ זָא.
ר' ִּחיָיא ַבר ַאבויָה .ר' ִּחיָיא ַאבוֹ י .ר' ִּחיָיא ִּד ְכפַ ר ְתחו ִּמין.
ש ְב ַתיַ .רב ִּחיָיא ַבר עַ ְמ ָרם .ר' ִּחיָיא ַבר ַאחָ א,
ר' ִּחיָיא ַבר ַ
של ר' ַאחָ א .ר' ִּחיָיא ְב ֵריה ְד ַרב יֵיבָ א .ר' ִּחיָיא ַבר
ָא ִּביו ֶ
ז ְִּע ִּירי .ר' ִּחיָיא ַבר ַי ֲעקֹבִּ .חיָיא ַבר עו ְקבָ א .ר' ִּחיָיא ַבר
ִּטיטַ ס .ר' ִּחיָיא ַק ָרא .ר' ִּחיָיא ַבר ַי ַנאי .ר' ִּחיָיא ַקטו ְספָ ָאה.
ר' ִּחיָיא ַבר גו ְריָא .ר' ִּחיָיא ְד ִּציפוֹ ִּרין .ר' ִּחיָיא ַבר ַתנְ חום.
ר'ְחֵּ ילָ אִּ .חילְ פָ א ַבר ַאגְ ָראִּ .חילְ פֵ י ַבר ְב ֵריה ְדר' ַאבָ הו.
ִּחילְ פָ א ַבר ִּא ִּידי .ר' חַ לְ פו ַבר ז ְִּבידַ .א ָבא חַ לְ פָ א ַקרויָא.
ר' ח ֲִּכינַאי .ר' חֶ לְ בוֹ  .ר' חֶ לְ בוֹ ִּמטַ יְ ָבה .ר' חֶ לְ בוֹ ֶבן ִּחילְ פָ א
ַבר סַ ְמ ָק ִּאי .ר' חֶ לְ בוֹ ַבר חָ נָן .ר' ֲחלַ ְפ ָתא .חֲ לַ ְפ ָתא ֶבן
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חלַ ְפ ָתא ְבר' יוֹ סֵ י
ַאגְ ָרא .ר' חֲ לַ ְפ ָתא ִּאיש ְכפַ ר ֲחנַנְ יָה .ר' ֲ
חלַ ְפ ָתא ְד ִּמן
ֶבן ֲחלַ ְפ ָתא .ר' ֲחלַ ְפ ָתא ְד ִּמן ַר ְדפָ א .ר' ֲ
הונָאֲ .חלַ ְפ ָתא ִּקסַ ְריָאֲ .חלַ ְפ ָתא ַקרויָאַ .א ָבא ִּחלְ ִּקיָה ַבר
ְב ֵריה ְדחוֹ נִּ י הַ ְמעַ גֵלַ .רב ִּחלְ ִּקיָה .ר' ִּחלְ ִּקיָה ַאבוהָ ְדר'
של ר' מַ נִּ יַ .רב ִּחלְ ִּקיָה
ְמנַיְ ִּמין .ר' ִּחלְ ִּקיָה ָא ִּביו ֶ
מֵ הַ גְ רונְ יָאַ .רב ִּחלְ ִּקיָה ְב ֵריה ְד ַרב ַאוְ יָאַ .רב ִּחלְ ִּקיָה ַבר
יסנָא .ר' חַ מָ ה ַבר
טו ְביָהִּ .חלְ ִּקיָה הַ ְדרוֹ ִּמיַ .רב חַ ָמא ַבר ִּב ְ
של ר' חֲ נִּ ינָא .ר' חַ ָמא ַבר
שעְ יָא .ר' חַ ָמא הַ כֹהֵ ן ָא ִּביו ֶ
אוֹ ַ
ֲחנִּ ינָאַ .רב חַ ָמא ַבר בוזִּיַ .רב חַ ָמא ַבר ַא ָבאַ .רב חַ ָמא
ְב ֵריה ְד ַר ָבה ַבר ַאבָ הו .חַ ָמא ַבר ַא ָדא ְשלִּ יחַ ִּציוֹ ןַ .רב
חַ ָמא ַבר גו ְריָאַ .רב חַ ָמא ַבר טו ְביָהַ .רב חַ ָמא ַבר
עו ְקבָ אַ .רב חַ ָמא ַאבוהָ ְד ַרב יוֹ סֵ ף ַבר חַ ָמאַ .רב חַ ָמא ַבר
ְב ַר ֵתיה ְדחַ ָסאַ .רב חַ ָמא ִּמ ְנהַ ְר ְדעָ אַ .רב חַ מָ א ַבר יוֹ סֵ ף.
ארי .ר' חַ ָמא ַבר ָפ ָפא .ר' חַ ָמא ַבר חֲ נִּ ינָא
ַרב חַ מָ א ַבר מָ ִּ
ש ְקלָ אַ .רב
ַבר ָפ ָפאַ .רב חַ מָ א ַבר ַא ִּשיַ .רב חַ ָמא ַבר ַ
חַ ָמא ִּד ְכפַ ר ְתחו ִּמיןַ .רב חַ נָא ַבגְ ַד ָת ָאה.
ר' ְחַ נָא ְפתוֹ ָר ָאהַ .רב חַ נָא ֲח ָתנוֹ ְד ַרב ַא ָדא ַבר ַאהֲבָ ה.
ַרב חַ נָא ַבר ַא ָדאַ .רב חַ נָא ַבר ִּחינְ נָאַ .רב חַ נָא ַבר ַאחָ א.
ַרב חָ נָא ַבר ַא ָבאַ .רב חַ נָא ַבר ְק ִּטינָאַ .רב חַ נָא ַבר
ִּביזְנָאַ .רב חַ נָא ַאבוהָ ְד ַר ָבה ַבר ַבר חַ נָאַ .רב חַ נָא
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ַק ְר ִּטיגְ נ ָָאהַ .רב חַ נָא ַבר יְ הו ָדהַ .רב חַ נָא ַבר יֵיבָ א .ר'
שאונָהַ .רב חַ נָא ַבר ֲחנִּ ילָ ִּאי .חַ נָא ַבר לִּ י ָו ִּאיַ .רב
חַ נָא ַ
חַ ִּניןַ .רב חַ ִּנין ְמחו ְזנ ִָּאיַ .רב חַ ִּנין ַבר ַא ִּשיַ .רב חַ ִּנין ַבר
ח ָתנֵיה ְדבֵ י
ַא ַביֵיַ .רב חַ ִּנין ְב ֵריה ְד ַרב יֵיבָ אַ .רב חַ ִּנין ֲ
יאהַ .רב חַ ִּנין ְד ִּציפוֹ ִּריןַ .רב חַ ִּנין ַבר ָפ ָפא.
נְ ִּש ָ
ישלוֹ ם .חָ נָן הַ ִּמ ְצ ִּרי .חָ נָן הַ נ ְֶח ָבאַ .רב חָ נָן ֶבן
חָ נָן ֶבן אֲ ִּב ָ
ִּפיטוֹ ם .חָ נָן ֶבן ִּפנְ חָ סַ .רב חָ נָן ַבר ַא ָבאַ .רב חָ נָן ַבר ָרבָ א.
ַרב חָ נָן ַבר ַרב ִּח ְס ָדאַ .רב חָ נָן ִּמ ֵבי ְצלו ִּחית .חָ נָן
ִּמגו ְפ ָתא .ר' חָ נָן ֶבן ז ְַב ִּדי .ר' חָ נָן ֶבן מולְ ָדא .חָ נָן חַ יָיטָ א.
ַרב חָ נָן ַבר יִּ ְצחָ קַ .רב חָ נָן ַבר ַא ִּמיַ .רב חָ נָן ִּמ ְנהַ ְר ְדעָ א.
ַרב חָ נָן ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .רב חָ נָן אֲ בוי ְדר"שַ .רב חָ נָן ְב ֵריה
ְדר' ֶב ֶר ְכיָה בו ְצ ַריָה .ר' חָ נָן ֶבן ַפזִּיַ .א ָבא חָ נָן.
שלֶ ְמיָאַ .רב ִּחינְ נָא
ַרב ִּחינְ נָא ַבר ִּשילָ אַ .רב ִּחינְ נָא בַ ר ֶ
הנָאַ .רב ִּחינְ נָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידיַ .רב ִּחינְ נָא ְב ֵריה
ַבר ַכ ֲ
יקאַ .רב ִּחינְ נָא ַבר ָא ִּביןַ .רב ִּחינְ נָא ְב ֵריה ְד ָרבָ א
ְד ַרב ִּא ָ
שעַ ִּ .חינְ נָא ְב ֵריה
ִּמ ַפ ְשרונְ יָאַ .רב ִּחינְ נָא ְב ֵריה ְד ַרב יְ הוֹ ֻ
ְד ַרב ַא ִּסי ַבר מַ ָמלַ .רב ִּחינְ נָא ַבר ַרב יִּ ְצחָ קַ .רב ִּחינְ נָא
ו ְַר ָד ִּאן ִּחינְ נָא אֲ בוי ְד ַרב ַינְ טָ הַ .רב ִּחינְ ָנא סָ בָ אַ .רב
ִּחינְ נָא ַבר ִּחיָיאַ .רב ִּחינְ נָאַ .רב ִּחינְ נָא ַבר ָפ ָפאִּ .חינְ נָא
ַק ְר ִּחנ ָָאה.

ש

מות
ְש ֹ

מור ִׁאים
הַ ַתנ ִׁאים וְ הא ֹ

הַ ַצ ִׁד ִׁיקים

יאל ְדי ְַבנֶה( .ר'
חנִ ינָא ֶבן דוֹ סָ א .ר' ֲחנִּ ינָא ֶבן ג ְַמלִּ ֵ
ר' ְ ֲ
של ר' יוֹ סֵ י הַ ְגלִּ ילִּ י .ר'
ֲחנִּ ינָא ֶבן ַאנְ ִּטיגְ נוֹ ס) .ר' ֲחנִּ ינָא ְבנוֹ ֶ
ֲחנִּ ינָא ֶבן ַאנְ ִּטיגְ נוֹ ס הַ כֹהֵ ן .ר' ֲחנִּ ינָא הַ גָדוֹ ל .ר' חֲ נִּ ינָא
ַק ָרא .ר' חֲ נִּ ינָא ַבר חַ ָמא הַ כֹהֵ ן .ר' ֲחנִּ ינָא ַבר ע ֲַק ְביָא .ר'
שלְ ָקא.
חֲ נִּ ינָא ַבר ָפ ִּפי .ר' חֲ נִּ ינָא ַבר ָפ ָפא .ר' חֲ נִּ ינָא ַבר ַ
ר' חֲ נִּ ינָא ֶבן עָ גול .ר' ֲחנִּ י ָנא ְב ֵריה ְדר' ַא ָדא .ר' חֲ נִּ ינָא ֶבן
תוֹ ְר ָתא .ר' ֲחנִּ ינָא ִּט ְיר ָט ָאה .ר' ֲחנִּ י ָנא ַבר ַאבָ הו .ר'
ֲחנִּ ינָא ַבר ִּה ֵלל .ר' ֲחנִּ ינָא ִּמסו ָרא ִּד ְפ ָרת .ר' חֲ נִּ ינָא
יבי .ר'
חנִּ ינָא ַבר ִּב ִּ
ימי .ר' ֲ
ִּמסו ָראַ .רב ֲחנִּ ינָא ַבר ַא ְב ִּד ִּ
חֲ נִּ ינָא ַבר מַ נְ יו ִּמי .ר' ֲחנִּ ינָא ַבר יוֹ סֵ ףַ .רב חֲ נִּ ינָא .חֲנִּ ינָא
חנִּ ינָא הַ זָקֵ ן .ר'
ֶבן ְשמו ֵאל .ר' ֲחנִּ ינָא ִּאיש ִּט ְבעוֹ ן .ר' ֲ
יסי .ר' חֲ נִּ ינָא ַבר סַ ְר ִּסי .ר' חֲ נִּ ינָא ֶבן סַ נְ סָ ן.
ֲחנִּ ינָא ַבר ִּס ִּ
ֲחנִּ ינָא ַבר ִּאיסֵ י .ר' ֲחנִּ ינָא ֶבן ַפזִּי .ר' חֲ נִּ ינָא ְכתובָ א .ר'
חֲ נִּ ינָא עַ נְ ִּתיָיה .ר' ֲחנִּ ינָא ַבר ַאנְ ָד ֵריי .ר' חֲ נִּ ינָא ֶבן או ִּרי.
ר' חֲ נִּ ינָא ֶבן עַ טַ ל .ר' חֲ נִּ ינָא ְברו ָקא .ר' חֲ נִּ ינָא ֶבן ִּעיז ְָקא.
כהֲנִּ ים.
ר' חֲ נִּ ינָא ְסגַן הַ ֹ
ֲש ָרה
חנַנְ יָה ֶבן ִּחז ְִּקיָה ֶבן גָרוֹ ן .ר' חֲ נַנְ ָיה ֶבן ְת ַר ְדיוֹ ן מֵ ע ָ
ֲ
הֲרוגֵי מַ לְ כות .ר' חֲ נַנְ יָה ֶבן חֲ ִּכינַאי .חֲ נַנְ ָיה ִּאיש אוֹ נוֹ  .ר'
ֲחנַנְ ָיה ֶבן ע ֲַק ְשיָא .ר' חֲ נַנְ ָיה ֶבן ע ֲַק ְביָה .חֲ נַנְ ָיה ֶבן אֲ ִּחי ר'
שעַ  .ר' חֲ נַנְ ָיה ְב ֵריה ְדר' ַאבָ הו .ר' חֲ נַנְ ָיה ְב ֵריה ְדר'
יְ הוֹ ֻ
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אש

ִּאי ִּביֲ .חנַנְ יָה ֶבן יְ הו ָדה .חֲ נַנְ ָיה ְב ֵריה ְדר' יַסָ א .ר' חֲ נַנְ ָיה
יסי .ר' חֲ נַנְ ָיה ֶבן עַ ְכ ְב ֵריַ .רב חֲ נַנְ ָיה ְד ֵבית חַ וְ רון.
ֶבן חַ לְ נִּ ִּ
חנ ְַמ ֵאל
ַרב ֲחנִּ ילָ ִּאי ַבר ִּא ִּידיַ .רב חֲ נִּ ילָ ִּאי ְמחו ְזנ ָָאהֲ .
הַ ִּמ ְצ ִּרי .ר' ֲחנ ְַמ ֵאל .ר' חֲ נַנְ ֵאל ַבר ָפ ָפאַ .רב חַ ָסאַ .רב
ִּח ְס ָדא הַ כֹהֵ ן .ר' ִּח ְס ָדא ַבר יוֹ סֵ ףַ .רב ִּח ְס ָדא ַבר ַא ִּשי .ר'
ימי.
ִּח ְס ָדא ַבר ַא ְב ִּד ִּ
אוֹ ת ט'
יש ָבא .טָ ַא ִּבי אוֹ טָ ִּבי .טָ ִּבי ַבר ְב ֵריה ְדמָ ִּרי
טַ ַאבות ִּר ְ
טָ ִּביַ .רב טַ בות .טָ ִּבי עֶ בֶ ד ַר ָבן ג ְַמלִּ י ֵאלַ .רב טַ ְביו ִּמי .ר'
יסנָא .ר' טו ִּבי ַבר
טַ ְבלָ אַ .בר טַ ְב ִּריַ .רב טו ִּבי ַבר ִּק ְ
יסנָאַ .רב טו ִּבי ַבר ַרב נְ חֶ ְמיָהַ .רב טו ִּבי ַבר מַ ְתנָה .ר'
ִּק ְ
טו ִּבי ַבר יִּ ְצחָ קַ .רב טו ִּבי ְב ַרב ְק ִּטי ָנאַ .רב ִּטיטָ ִּאי .ר'
ייפי סַ מו ָקה .ר' טַ ְריָיא .ר' טַ ְרפוֹ ן הַ כֹהֵ ן.
טולִּ י .ר' טֵ ִּ
אוֹ ת י'
ֹאשיָה
ֹאשיָה ְד ָד ֵריה ְדר' ֶאלְ עָ זָר .ר' י ִּ
ֹאשיָה .ר' י ִּ
ר' י ִּ
ֹאשיָה ְבר' ַינַאי .ר' יֵיבָ א
ֹאשיָה מֵ הוצַ ל .ר' י ִּ
שא .ר' י ִּ
ְדאו ָ
סָ בָ א .יֵיבָ א חֲמוהָ ְד ַא ְשיָין ַבר נִּ ְד ָב ְך .ר' יֵיבָ א ַבר יוֹ סֵ י .ר'
יָדועַ הַ ַב ְבלִּ י.
של
יְ הו ָדהְ ֶבן טַ ַבאי .ר' יְ הו ָדה ֶבן ְב ֵת ָירא .ר' יְ הו ָדה ְבנוֹ ֶ

בש

מות
ְש ֹ

מור ִׁאים
הַ ַתנ ִׁאים וְ הא ֹ

הַ ַצ ִׁד ִׁיקים

ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ֶבן ז ַַכאי .ר' יְ הו ָדה הַ כֹהֵ ן .ר' יְ הו ָדה ֶבן ַא ָבא .ר'
ֲש ָרה הֲרוגֵי מַ לְ כות .ר' יְ הו ָדה ֶבן ָדמָ א
יְ הו ָדה ֶבן ָבבָ א מֵ ע ָ
שם.
ֲש ָרה הֲרוגֵי מַ לְ כותַ .א ָבא יְ הו ָדה .ר' יְ הו ָדה הַ בוֹ ֵ
מֵ ע ָ
יְ הו ָדה ִּאיש ְכפַ ר ַב ְרתוֹ ָתא .יְ הו ָדה ֶבן דוֹ ְס ָת ִּאי .ר' יְ הו ָדה
ֶבן ַפ ִּט ִּירי .ר' יְ הו ָדה ֶבן ְפתוֹ ָרה .ר' יְ הו ָדה ֶבן גו ְדג ַָדא .ר'
יְ הו ָדה ֶבן גו ְריָא .ר' יְ הו ָדה ֶבן ַפ ִּתירוֹ ש .ר' יְ הו ָדה ֶבן ג ִָּדיש.
יְ הו ָדה ִּאיש ְכפַ ר עַ כוֹ  .ר' יְ הו ָדה ֶבן ַאגְ ָרא .ר' יְ הו ָדה ֶבן
יאל .ר' יְ הו ָדה ַבר נְ חֶ ְמיָה ,אוֹ
ָפפוֹ ס .ר' יְ הו ָדה ֶבן ג ְַמלִּ ֵ
נ ְַחמָ ן .ר' יְ הו ָדה הַ נ ְַחתוֹ ם .ר' יְ הו ָדה ֶבן ֵתימָ א .ר' יְ הו ָדה ֶבן
שמועַ  .ר' יְ הו ָדה הָ עַ נְ תוֹ ִּתי .ר' יו ָדן עַ נְ תו ְריָא .ר' יְ הו ָדה ֶבן
ַ
י ִָּאיר .ר' יְ הו ָדה ְבר' ֶאלְ עָ ִּאי .ר' יְ הו ָדה ֶבן רוֹ עֵ ץ .ר' יְ הו ָדה
ָשיא הוא ַר ִּבי ,הוא ַר ֵבינו
יב ִּעים .ר' יְ הו ָדה הַ נ ִּ
ִּאיש ִּט ְ
יאה .ר' יְ הו ָדה ֶבן נַקוסָ א .יְ הו ָדה
הַ ָקדוֹ ש .ר' יְ הו ָדה נְ ִּש ָ
חַ יָיטָ א .ר' יְ הו ָדה הַ ַגזָר .יְ הו ָדה ְבר' ִּחיָיא .ר' יְ הו ָדה ֶבן
ייתא .ר' יְ הו ָדה ֶבן ְמנ ְַסיָא .ר' יְ הו ָדה ֶבן
לָ ִּקישַ ,תנָא ִּד ְב ַר ָ
ג ִֵּרים .ר' יְ הו ָדה ִּאיש הו ְציָא .ר' יְ הו ָדה ֶבן ג ְַדיָא .ר' יְ הו ָדה
ֶבן נִּ ירוֹ ן .ר' יְ הו ָדה ֶבן ְפ ָדיָה .ר' יו ָדן ְב ַר ִּבי .ר' יְ הו ָדה ַבר
חֲנִּ ינָא .ר' יו ָדן ַבר חַ ִּנין .יְ הו ָדה גְ רוֹ גְ רוֹ ת .ר' יו ָדן ַבר
ְב ַר ֵתיה ְד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ַבר יוֹ חַ אי .ר' יְ הו ָדה ֶבן סַ ְפ ָרא.
ר' יְ הו ָדה ַבר מַ ְס ַפ ְר ָתאַ .רב יְ הו ָדה הַ ַס ָברַ .רב יְ הו ָדה
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גש

ְס ָתםַ ,בר יְ חֶ זְקֵ אלַ .רב יְ הו ָדה ַבר ַא ִּשיַ .רב יְ הו ָדה ְב ֵריה
ְד ַרב ְשמו ֵאל ַבר ִּשילַ תַ .רב יְ הו ָדה ַבר ז ְַב ָדא .יְ הו ָדה ֶבן
שםַ .רב יְ הו ָדה ַבר ַא ָבאַ .רב יְ הו ָדה ַבר ִּא ִּידי.
שעְ יָה הַ בוֹ ֵ
יְ ַ
ר' יְ הו ָדה ַבר לִּ יו ִָּאי .ר' יְ הו ָדה ֶבן לֵ וִּ יַ .רב יְ הו ָדה ְבר'
ִּש ְמעוֹ ן .ר' יְ הו ָדה ְב ֵריה ְדר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ַפזִּי .ר' יְ הו ָדה ֶבן
ַפזִּי .ר' יְ הו ָדה ַקלו ְס ְט ָרא ( ַגלו ְס ְט ָרא) .ר' יְ הו ָדה ַבר נ ְַחמֵ נִּ י.
ַרב יְ הו ָדה ַבר ח ֲִּביבָ אַ .רב יְ הו ָדה ַבר ַא ִּמי .יְ הו ָדה ַבר
ידאַ .רב יְ הו ָדה
חֲס ָ
אוֹ ִּשעְ יָהַ .רב יְ הו ָדה ַאחוהָ ְד ַרב סַ ָלא ִּ
הנָא .ר' יְ הו ָדה ַבר ִּסימָ ן .ר' יְ הו ָדה בַ ר ִּטיטַ ס.
ַאחוהָ ְד ַרב ַכ ֲ
ר' יְ הו ָדה ֶבן ִּסינְ נָא .ר' יְ הו ָדה ֶבן ז ְִּבינָא .ר' יְ הו ָדה ַבר
של ר' יוֹ סֵ י ַבר חֲנִּ ינָא .ר'
ִּבי ְזנָא .ר' יְ הו ָדה ֶבן אֲ חוֹ תוֹ ֶ
יְ הו ָדה ַבר נ ָָתן .ר' יְ הו ָדה ַבר יִּ ְשמָ עֵ אל .ר' יְ הו ָדה ַבר
ִּשילָ אַ .ר ִּבי יְ הו ָדה ַבר עולָ אָ .מר יְ הו ָדה .יְ הו ָדה ַבר הונָא.
יס ַק ְר ָתאַ .רב יְ הו ָדה ַבר ָמ ֵרימַ רַ .רב יְ הו ָדה
ַרב יְ הו ָדה ִּמ ְד ִּא ְ
ית ִּאי.
יתאַ .רב יְ הו ָדה ַבר אֲ ִּח ָ
ִּמ ִּד ְפ ִּתי .ר' יְ הו ָדה ַבר ַא ְש ֵת ָ
ר' יְ הו ָדה ִּהנְ דו ָאה.
שלוֹ ם .ר' יו ָדן ְב ֵריה ְד ַרב יו ָדן .ר' יְ הו ָדה ֶבן
ר'ְיְ הו ָדה ֶבן ָ
ְצרויָהַ .רב יְ הו ָדה מֵ הַ גְ רונְ יָא .יְ הו ָדה ַבר מַ ִּת ְתיָה .ר'
יְ הו ָדה ֶבן לַ ְק ָרח .ר' יְ הו ָדה ִּמסו ָרא .ר' יְ הו ָדה ַבר ַקזָא .ר'
יו ָדן ְב ֵריה ְדר' ָחמָ א ִּד ְכפַ ר ְתחו ִּמין .ר' יְ הו ָדה ִּאיש ְכפַ ר
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ְגבו ְר ָתא( ,וְ ָא ְמ ִּרי לָ ה ר' יְ הו ָדה ִּגבוֹ ר חַ ִּיל)ַ .רב יְ הו ָדה ְב ַרב יִּ ְצחָ ק.
ַשי .ר' יְ הו ָדה ְבר'
ר' יְ הו ָדה ַבר תוֹ ְר ָתאַ .רב יְ הו ָדה ַבר ְמנ ִּ
ֶאלְ עָ זָר .יְ הו ָדה ֶבן ַי ֲעקֹב ִּמ ֵבית גו ְב ִּרין .ר' יו ָדן ִּד ְכפַ ר
ימי .ר' יְ הו ָדה ֶבן ג ְַמ ָדא ִּאיש ְכפַ ר עַ כוֹ  .ר' יְ הו ָדה ַבר
ֵא ִּ
מַ ע ֲָר ִּבי .ר' יְ הו ָדה ֶבן בונִּ י .ר' יְ הו ָדה ַבר בון .ר' יְ הו ָדה
ְד ִּס ְכנִּ ין.
ש ְקלִּ י .ר' יו ָדן ֶבן טַ ְרפוֹ ן .ר' יו ָדן ַקפו ְד ִּקיָא .ר'
ר'ְיו ָדן ַבר ַ
ָידין .ר' יו ָדן ַבר חֲ לַ ְפיָא .ר' יו ָדן ַבר ִּפילָ א .ר'
יו ָדן ִּאיש צַ י ִּ
יו ָדן גַלְ יָיא .ר' יו ָדן מַ ְריָא .ר' יו ָדן מַ גְ ָדלַ יָיא .ר' יו ָדן ְד ִּמן
ְגלִּ ילָ א .ר' יו ָדן ַבר ַאיְ יבוֹ  .ר' יו ָדן אֲ בוי ְדר' מַ ַתנְ יָה .ר' יו ָדן
ַבר נְ חֶ ְמיָה .ר' יו ָדן.
שעַ
שעַ ֶבן ְב ֵת ָירא .ר' יְ הוֹ ֻ
שעְַ ֶבן ְפ ַר ְחיָהַ .רב יְ הוֹ ֻ
ר' ְיְ הוֹ ֻׁ
שעַ ֶבן
שעַ ַבר מַ ָמל .ר' יְ הוֹ ֻ
ְס ָתם ,הוא ֶבן ֲחנַנְ יָה .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ֶבן ג ְַמלָ א .ר'
שעַ ֶבן ָפ ַתר רֹאש .ר' יְ הוֹ ֻ
הוֹ ְר ְקנוס .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ֶבן
שעַ ֶבן ָדמָ א .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ֶבן מַ ְתיָא .ר' יְ הוֹ ֻ
יְ הוֹ ֻ
שעַ ֶבן זֵירוזֶ ,בן ָח ִּמיו
שעַ הַ ג ְַר ִּסי .ר' יְ הוֹ ֻ
ַקפוסָ ִּאי .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ֶבן ָק ְרחָ ה.
שעַ ַבר ע ֲִּקיבָ א ר' יְ הוֹ ֻ
של ַר ִּבי מֵ ִּאיר .ר' יְ הוֹ ֻ
ֶ
(יש אומרים שניהם אחד).

שעַ ֶבן לֵ וִּ י
שעַ ֶבן לֵ וִּ י .ר' יְ הוֹ ֻ
ר' יְ הוֹ ֻ

ישע .ר'
שעַ ֶבן אֱ לִּ ָ
שעַ הַ ְדרוֹ ִּמי .ר' יְ הוֹ ֻ
שלוֹ ם .ר' יְ הוֹ ֻ
ְבר' ָ
שעַ ְד ִּס ְכנִּ ין .ר'
שעַ עוז ָָאה .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ֶבן י ִָּאיר .ר' יְ הוֹ ֻ
יְ הוֹ ֻ
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שעַ
שעַ ְב ֵריה ְדר' ַתנְ חום ַבר ִּחיָיא ִּד ְכפַ ר חָ נון .ר' יְ הוֹ ֻ
יְ הוֹ ֻ
שעַ ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידי.
שעַ ַבר ִּא ִּידי .ר' יְ הוֹ ֻ
ַבר ַא ָבא .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ַבר ִּגיזו ָרה .ר'
שעַ הַ כֹהֵ ן ְבר' נְ חֶ ְמיָה .ר' יְ הוֹ ֻ
ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ְב ֵריה ְדר'
שעַ ַבר ַא ְביוֹ ן .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ אונְ יָא .ר' יְ הוֹ ֻ
יְ הוֹ ֻ
שעַ
ִּידלַ .רב יְ הוֹ ֻ
שעַ ַבר ז ָ
שעַ ֶבן ַביתוס .ר' יְ הוֹ ֻ
ימי .ר' יְ הוֹ ֻ
ִּט ִּ
שעַ ֶבן
שעַ ְב ֵריה ְדר' ַכנַגְ ִּדי .ר' יְ הוֹ ֻ
ַבר אֲ ִּב ִּירים .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ
ש ְעיָא ִּאיש־טַ ְריָא .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ַבר ַא ָבא .אוֹ ַ
ְפ ָדיָה .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ ֶבן מַ ְר ָתא
שעַ ַבר נ ְַחמָ ן ,ר' יְ הוֹ ֻ
שלוֹ ם .ר' יְ הוֹ ֻ
הַ לֵ וִּ י ַבר ָ
שעַ ַבר ִּבנְ י ִָּמין ַבר לֵ וִּ י .ר' יוֹ שועַ
ֶבן אֲ ִּחי ַרב ִּחיָיא .ר' יְ הוֹ ֻ
שעַ .
שעַ ֶבן ַא ִּלים .ר' יְ הוֹ ֻ
אֲ חוי ְדדו ְריָא .ר' יְ הוֹ ֻ
ר' ְיודַ .רב יוֹ חַ ִּני .מַ ר יוֹ חַ ִּני .מַ ר יוֹ חָ נָא ְב ֵריה ְד ַרב ָחנָא
ַבר ַא ָדא .מַ ר יוֹ חָ נָא ְב ֵריה ְד ַרב חַ נָא ַבר ִּבי ְזנָא.
יוֹ חָ נָןְכֹהֵּ ןְגָדוֹ ל .יוֹ חָ נָן בֶ ן נ ְַרבָ ִּאי .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן ְב ֵת ָירא .ר'
יוֹ חָ נָן ֶבן ז ַַכאי .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן הַ חוֹ ָרנִּ ית .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן נו ִּרי .ר'
יוֹ חָ נָן ֶבן ַבג ַבג .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן ְברוֹ ָקא .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן גו ְדג ַָדא.
של ר' ע ֲִּקיבָ א .יוֹ חָ נָן ֶבן
ר' יוֹ חָ נָן ֶבן יֵשועַ ֶ ,בן ָח ִּמיו ֶ
ְמשולָ ם .ר' יוֹ חָ נָן הַ ַסנְ ְדלָ ר .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן מַ ְתיָא .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן
ַדהֲבָ ִּאי .ר' יוֹ חָ נָן הַ נָזוף .ר' יוֹ חָ נָן ַבר ִּפנְ חָ ס .ר' יוֹ חָ נָן ַבר
ֹאשיָה .ר' יוֹ חָ נָן ִּאיש ִּב ְקעַ ת ֵבית חו ְר ָתן .ר' יוֹ חָ נָן .ר'
י ִּ
ְ
שך .ר' יוֹ חָ נָן הַ ַמכו ִּתי .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן ַא ְרזָא .ר'
יוֹ חָ נָן ְמלַ ְח ָ
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יוֹ חָ נָן ַבר ֶב ֶר ְכיָה .ר' יוֹ חָ נָן ְדיָפוֹ  .ר' יוֹ חָ נָן ַבר ָא ִּבין .ר'
יוֹ חָ נָן ַבר ֲחנִּ ינָא .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן ֶאלְ עָ זָר .ר' יוֹ חָ נָן ַק ְסקַ סָ ָאה.
ר' יוֹ חָ נָן חֲ קו ָק ָאה .ר' יוֹ חָ נָן ַבר ַר ִּבינָא .ר' יוֹ חָ נָן אֲ חוי ְד ַרב
סַ ְפ ָרא .ר' יוֹ חָ נָן סַ ְפ ָרא ְדגו ְפ ָתא .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן מַ ְריָיא .ר'
שאונָה.
שאול .ר' יוֹ חָ נָן ַבר ִּשילָ א .ר' יוֹ חָ נָן ַבר ַ
יוֹ חָ נָן ֶבן ָ
ר' יוֹ חָ נָן ֶבן ַקצַ ְר ָתה .ר' יוֹ חָ נָן ְד ִּציפוֹ ִּרין .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן
מולְ ָדא .ר' יוֹ חָ ָנן ֶבן ַפזִּי .ר' יוֹ חָ נָן ְבר' יוֹ סֵ י .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן
שעַ  .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן תוֹ ְר ָתא .ר' יוֹ חָ נָן ֶבן עַ ְכמָ ִּאי .ר' יוֹ חָ נָן
יְ הוֹ ֻ
עַ נְ ַתנְ יו ָתא.
ר' ְיוֹ נָה ַאבוהָ ְדר' מַ נִּ י .ר' יוֹ נָה ַבר ַת ְחלִּ יפָ א .ר' יוֹ נָה
יאל .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן ְב ֵת ָירא .יוֹ נ ָָתן ֶבן
בו ְצ ַריָיא .יוֹ נ ָָתן ֶבן עו ִּז ֵ
שא ִּאיש גֵנוֹ סָ ר .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן
הָ ְר ִּכינַס .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן חַ ְר ָ
ְמשולָ ם .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן ַא ְבטולְ מוֹ ס .ר' יוֹ נ ָָתן ְבר' יוֹ סֵ י .ר'
של ר' ֶא ְבי ָָתר .ר'
יוֹ נ ָָתן ֶבן יוֹ סֵ ף .ר' יוֹ נ ָָתן .ר' יוֹ נ ָָתן חֲבֵ ירוֹ ֶ
שאול .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן עַ ְכמָ ִּאי .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן ֶאלְ עָ זָר.
יוֹ נ ָָתן ֶבן ָ
ר' יוֹ נ ָָתן ְבר' יוֹ סֵ י ֶבן לַ קונְ יָא .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן עַ ְמ ָרם .ר' יוֹ נ ָָתן
ַבר ִּהילָ א .ר' יוֹ נ ָָתן ֶבן חַ לִּ י .ר' יוֹ נ ָָתן ְד ֵבית גו ְב ִּרין .ר'
יפא .יוֹ נ ָָתן ִּאיש ַקבו ָרה .ר'
יוֹ נ ָָתן ְבר' חַ גַי .ר' יוֹ נ ָָתן ִּק ָ
יוֹ נ ָָתן סַ ְפ ָרא ְדגו ְפ ָתא .ר' יוֹ נ ָָתן ַבר יִּ ְצחָ ק ַבר ַאחָ א .יוֹ נ ָָתן
הַ ִּקיטוֹ נִּ י.
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זש

ר' ְיו ְסטָ א .ר' יו ְסטָ א ֶבן יְ הו ָדה .ר' יו ְסטָ א חַ ְב ָרא .ר'
יו ְסטָ א ַבר מַ תון .ר' יו ְס ָטא ְבר' ִּסימוֹ ן .ר' יו ְסטָ א ַבר
שונֵם .יו ְסטָ א חַ יָיטָ א.
שלַ יִּ ם.
ידה .יוֹ סֵ י ֶבן יוֹ חָ נָן ִּאיש יְ רו ָ
יוֹ סֵּ י ֶבן יוֹ עֵ זֶר ִּאיש ְצ ֵר ָ
ר' יוֹ סֵ י הַ כֹהֵ ן .ר' יוֹ סֵ י הַ גְ לִּ ילִּ י .יוֹ סֵ י ֶבן חוֹ נִּ י .ר' יוֹ סֵ י ֶבן
יסמָ א .ר' יוֹ סֵ י ֶבן דו ְרמַ ְס ִּקית .ר' יוֹ סֵ י ֶבן הַ חוֹ טֵ ף
ִּק ְ
ֶא ְפ ָר ִּתי .ר' יוֹ סֵ י ְס ָתם ,הוא ֶבן ר' ֲחלַ ְפ ָתא .ר' יוֹ סֵ י ֶבן
ְמשולָ ם .ר' יוֹ סֵ י ְבר' יְ הו ָדה .ר' יוֹ סֵ י ְבר' יְ הו ָדה ִּאיש ְכפַ ר
שלוֹ ם .ר' יוֹ סֵ י ֶבן
הַ ַב ְבלִּ י .ר' יוֹ סֵ י ֶבן דולְ ג ִָּאי .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ָ
ידה .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ַפ ְרטָ א .ר' יוֹ סֵ י ֶבן
יפר .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ַפ ִּר ָ
ִּכ ַ
יעין .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ַי ֲעקֹב
ַת ָד ִּאי ִּאיש ְטבֶ ְריָה .ר' יוֹ סֵ י ִּד ְפ ִּק ִּ
ִּאיש ְכפַ ר אוֹ נוֹ  .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ַי ֲעקֹב .ר' יוֹ סֵ י ִּד ְכפַ ר חָ נָן .ר'
יוֹ סֵ י ְבר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ַבר יוֹ חַ אי .ר' יוֹ סֵ י ְבר'
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן לַ קונְ יָא .ר' יוֹ סֵ י הֶ ָארוֹ ְך .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ז ְִּמ ָרא .ר'
יוֹ סֵ י ֶבן ַפ ְטרוֹ ס .יוֹ סֵ י ְמעוֹ נ ָָאה .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ַפזִּי .ר' יוֹ סֵ י ַבר
שאול .ר' יוֹ סֵ י ֶבן נְ הוֹ ָר ִּאי .ר' יוֹ סֵ י ֶבן
ַאסין .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ָ
י ִּ
ַקצַ ְר ָתא .ר' יוֹ סֵ י ֶבן יוֹ סֵ י .ר' יוֹ סֵ י ַבר ַא ְסיָין .ר' יוֹ סֵ י ַבר
ַא ִּסי .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ֶאלְ י ִָּקים .ר' יוֹ סֵ י ִּמ ַמלְ חַ יָא ר' יוֹ סֵ י ֶבן
שעַ  .ר' יוֹ סֵ י ַבר ֲחנִּ ינָא (ב' היו) .ר' יוֹ סֵ י גְ לִּ ילָ ָאה .ר' יוֹ סֵ י
יְ הוֹ ֻ
ָידנָא .ר' יוֹ סֵ י ְד ִּמן יו ְק ַרת .ר' יוֹ סֵ י ַבר ָא ִּבין .ר' יוֹ סֵ י ֶבן
צַ י ְ
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יבי .ר' יוֹ סֵ י ִּאיש
ידא .ר' יוֹ סֵ י ְבר' בון .ר' יוֹ סֵ י ַבר ִּב ִּ
ז ְִּב ָ
הוצַ ל .ר' יוֹ סֵ י ַבר ַא ָבא .ר' יוֹ סֵ י ַבר ַא ָבהו .ר' יוֹ סֵ י ַבר
ז ְִּמינָא .ר' יוֹ סֵ י ַבר ַא ְשיָין .ר' יוֹ סֵ י ִּאיש צַ יְ יתור .ר' יוֹ סֵ י ֶבן
ע ֲַק ְביָא .ר' יוֹ סֵ י ִּמ ְב ַר ְק ִּתיָה .ר' יוֹ סֵ י ִּמנְ הַ ר בול .ר' יוֹ סֵ י
ְד ִּמן ִּק ְס ִּרי .ר' יוֹ סֵ י הַ ַמבו ִּסי .ר' יוֹ סֵ י הַ כֹהֵ ן .ר' יוֹ סֵ י ִּאיש
ְכפַ ר גו ְפ ָתא .ר' יוֹ סֵ י ַבר חָ נָן .ר' יוֹ סֵ י ֶבן חֲ נַנְ יָה .ר' יוֹ סֵ י
ַבר נ ָָתן .ר' יוֹ סֵ י מַ ָד ָאה .ר' יוֹ סֵ י ְב ֵריה ְדר' ַתנְ חום ִּד ְכפַ ר
ִּירא.
ַשיָא .ר' יוֹ סֵ י ֶבן ַגז ָ
ַאגון .ר' יוֹ סֵ י ְדרוֹ ִּמיָיא .יוֹ סֵ י ֶבן ְמנ ְ
ישא.
ר' יוֹ סֵ י ַבר ֶאלְ עָ ִּאי .ר' יוֹ סֵ י ַבר ַרב חונִּ יַ .רב יוֹ סֵ י ֵר ָ
ישע .ר' יוֹ סֵ י ַבר חָ מָ א .ר' יוֹ סֵ י ִּד ְכפַ ר ָדן .ר'
ר' יוֹ סֵ י ֶבן אֱ לִּ ָ
ש ַבזֹהַ רַ .א ָבא
יוֹ סֵ י ַבר ִּסימוֹ ן .יוֹ סֵ י ֶבן ִּסימָ ִּאי .ר' יֵיסָ א ֶ
יוֹ סֵ י הַ תוֹ ָר ִּתיַ .א ָבא יוֹ סֵ י חַ לִּ י קו ְפ ִּרי ִּאיש ִּט ְבעוֹ ןַ .א ָבא
שלַ יִּ םַ .א ָבא יוֹ סֵ י ֶבן יוֹ חָ נָן ִּאיש יָנוֹ חַ .
יוֹ סֵ י ֶבן חָ נָן ִּאיש יְ רו ָ
ַא ָבא יוֹ סֵ י הַ ְמחוזִּיַ .א ָבא יוֹ סֵ י הַ חו ָרםַ .א ָבא יוֹ סֵ י הַ חוֹ ָרנִּ י.
ַא ָבא יוֹ סֵ י ֶבן ַא ָב ִּאיַ .א ָבא יוֹ סֵ י ֶבן דו ְס ָת ִּאי.
של יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן ִּק ְמ ִּחית כֹהֵ ן גָדוֹ ל .יוֹ סֵ ף ֶבן
יוֹ סֵּ ף ָא ִּחיו ֶ
ֵאילִּ ים ִּמ ִּצפוֹ ִּרי כֹהֵ ן גָדוֹ ל .יוֹ סֵ ף ַק ְטנו ָתא .יוֹ סֵ ף חָ ְפנִּ י .יוֹ סֵ ף
ֶבן ִּסימָ ִּאיַ .רב יוֹ סֵ ף ִּצירונָא .יוֹ סֵ ף ֶבן ַפ ְכסַ ס .יוֹ סֵ ף מוֹ ִּקיר
שעַ ֶבן לֵ וִּ יַ .רב יוֹ סֵ ף ְב ֵריה ְד ַרב
ש ֵבי .יוֹ סֵ ף ַבר ר' יְ הוֹ ֻ
ָ
ַשיָא ִּמ ַדוִּ ילַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר ַא ִּמיַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר חֲ נִּ ינָאַ .רב
ְמנ ְ
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יוֹ סֵ ף ְב ַרב נְ חונְ יָא .יוֹ סֵ ף ַבר חונ ִָּאי .יוֹ סֵ ף בַ ר חַ ִּניןַ .רב
ימיַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר חָ בו.
יוֹ סֵ ף ַבר מַ נְ יו ִּמיַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר ַא ְב ִּד ִּ
יוֹ סֵ ף ַבר ַר ָבה ַבר ַבר חַ נָא .ר' יוֹ סֵ ף ֶבן ָא ִּבין .ר' יוֹ סֵ ף ַבר
כהֵ ןַ .רב יוֹ סֵ ף ְבר' ִּאילְ עָ ִּאיַ .רב יוֹ סֵ ף ְס ָתם,
ידא .יוֹ סֵ ף הַ ֹ
ז ְִּב ָ
ֶבן ר' ִּחיָיאַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר ַא ָבאַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר חַ ָמאַ .רב
יוֹ סֵ ף ְב ֵריה ְד ָרבָ א .ר' יוֹ סֵ ף ַבר ְשמַ ְעיָהַ .רב יוֹ סֵ ף ְב ֵריה
ידאַ .רב יוֹ סֵ ף ְב ֵריה ְד ַרב ְשמו ֵאלַ .רב יוֹ סֵ ף
ְד ַרב סַ ָלא ֲח ִּס ָ
ִּמ ֵבי חַ תוםַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר דוֹ סָ ִּאיַ .א ָבא יוֹ סֵ ף הַ ַבנ ִָּאיַ .א ָבא
יוֹ סֵ ף ַבר חָ נָן .יו ְס ָת ִּאי ַבר מַ תון.
ידה .יוֹ עֶ זֶר ִּאיש הַ ִּב ָירהַ .רב יְ חֶ ז ְֵקאלַ .רב
יוֹ עֶׁ זֶׁר ִּאיש ְצ ֵר ָ
יפ ָתא.
שלֶ ְמיָאַ .רב ֵיימַ ר ִּמ ִּד ְ
יאל .ר' יֵילִּ י ַבר יֵימַ ר ַבר ֶ
יְ ִּח ֵ
שז ְִּביַ .רב יֵימַ ר ַבר חַ שויֵיַ .רב
ַרב יֵימַ רַ .רב יֵימַ ר ַבר ֵ
יֵימַ ר סָ בָ אַ .רב יֵימַ ר ְב ֵריה ְד ַרב ִּה ֵלל.
ר' ְ ַינַאי הַ ַק ְדמוֹ ן .ר' ַינַאי ַר ָבה .ר' ַינַאי ַבר ְב ֵריה ְד ַרב
ַינַאי סָ בָ א .ר' ַינַאי ז ְִּע ָירא .ר' ַינַאי ַבר ִּש ְמעוֹ ן ְב ַר ִּבי .ר'
ַינַאי חֲמוי ְדר' ַא ִּמי .ר' ַינַאי ַבר ַא ִּמי הַ כֹהֵ ן .ר' ַינַאי ַבר
יִּ ְשמָ עֵ אל .ר' ַינַאי ַקפו ְד ָק ָאה .ר' ַינַאי ַבר נ ְַחמֵ נִּ י .ר' ַינַאי
ַאחוהָ ְדר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבא .ר' ַינַאי ַבר ְשמו ֵאל ַבר ַינַאי.
ָשיא .ר' ַיעֲבֶ ץ.
ַרב יַנְ טָ ה ַבר ִּחינְ נָאַ .יעֲבֶ ץ ֶבן ר' יְ הו ָדה הַ נ ִּ
ש ִּאי .ר'
ישע .ר' ַי ֲעקֹב ֶבן קו ְר ָ
של אֱ לִּ ָ
ר' ַי ֲעקֹב ֶבן ִּבתוֹ ֶ
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ש ַב ִּמ ְשנָה .ר' ַי ֲעקֹב ְס ַתם ִּדגְ מָ ָרא .ר' ַי ֲעקֹב ַבר
ַי ֲעקֹב ְס ָתם ֶ
ֲחנִּ ינָא .ר' ַי ֲעקֹב ִּאיש ְכפַ ר ֲחנַנְ יָה .ר' ַי ֲעקֹב ִּד ְכפַ ר חָ נָן .ר'
ַי ֲעקֹב ַבר ַאחָ א .ר' ַי ֲעקֹב ַאחוהָ ְד ַרב ַאחָ א ַבר ַי ֲעקֹב .ר'
ַי ֲעקֹב ַבר ְב ְר ֵתיה ְד ַרב ַאחָ א ַבר ַי ֲעקֹב .ר' ַי ֲעקֹב ַבר
ְב ְר ֵתיה ְד ַרב ַאחָ א ַבר ַי ֲעקֹב .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ַאחָ א ַבר ִּא ִּידי.
ר' ַי ֲעקֹב ַבר ַא ָבא .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ַרב ִּא ִּידיַ .רב ַי ֲעקֹב ַבר
ַבת ַי ֲעקֹבַ .רב ַי ֲעקֹב ַבר ִּא ִּידי ַבר אוֹ ִּש ְעיָאַ .רב ַי ֲעקֹב ַבר
ַא ָדא .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ַא ָדא ַבר ע ֲַתלְ יָה .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ַי ֲעקֹב .ר'
ַי ֲעקֹב ְב ֵריה ְד ַבת ְשמו ֵאל .ר' ַי ֲעקֹב ַבר גִּ יוֹ ִּרי .ר' ַי ֲעקֹב
ְגבולָ ָאה .ר' ַי ֲעקֹב ַבר נ ְַחמֵ נִּ י .ר' ַי ֲעקֹב ִּאיש ְכפַ ר נַבו ְריָא.
ר' ַי ֲעקֹב ַבר ז ְַב ִּדי .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ַת ְחלִּ יפָ א .ר' ַי ֲעקֹב
מֵ ֶא ְפ ַר ִּתים .ר' ַי ֲעקֹב הַ ַדיְ יבָ א .ר' ַי ֲעקֹב ְבר' ַינַאי .ר' ַי ֲעקֹב
ִּמנְ הַ ר ַפקוד .ר' ַי ֲעקֹב ְדרוֹ מָ ָאה .ר' ַי ֲעקֹב ַא ְרמַ נְ יָיא ,ר'
ַי ֲעקֹב ַבר אֲ ִּבינָא ר' ַי ֲעקֹב ְבר' בון .ר' ַי ֲעקֹב ַבר חָ מָ א .ר'
יטי .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ַא ִּסי .ר' ַי ֲעקֹב ַבר יוֹ ִּסי .ר'
ַי ֲעקֹב ַבר י ְַפלִּ ִּ
יסי.
ַי ֲעקֹב ַבר ַדאסֵ ייַ .רב ַי ֲעקֹב ֶבן דוֹ סָ ִּאי .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ִּס ִּ
ַרב ַי ֲעקֹב עַ ְמסונְ יָא .ר' ַי ֲעקֹב ַבר יוֹ חַ אי .ר' ַי ֲעקֹב ְגרוסָ ה.
ימיַ .י ֲעקֹב ָק ְרחָ הַ .י ֲעקֹב
ר' ַי ֲעקֹב ְד ִּק ְס ִּרין .ר' ַי ֲעקֹב ַבר ִּא ִּ
ֶבן יִּ ְצחָ ק ִּמ ֵבית גו ְפנִּ ין.
ר' ְיִ ְצחָ ק .ר' יִּ ְצחָ ק ֶבן טַ ְבלָ א .ר' יִּ ְצחָ ק נ ַָפחָ א .ר' יִּ ְצחָ ק
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איש

חַ קולָ א .ר' יִּ ְצחָ ק ֶבן ֶאלְ עָ זָר .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ַאחָ א ִּד ְשמַ ְע ָתא.
ר' יִּ ְצחָ ק ֶבן ִּפנְ חָ ס ְד ַאג ְַד ָתא .ר' יִּ ְצחָ ק ֶבן ֶאלְ עָ ִּאיַ .רב
יִּ ְצחָ ק .ר' יִּ ְצחָ ק ַר ָבה .ר' יִּ ְצחָ ק ְדבֵ י ַבר ַא ִּמי .יִּ ְצחָ ק ְדבֵ י ר'
ימי.
ַינַאי .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ַא ְב ִּד ִּ

(ב' היו).

ַרבְיִ ְצחָ ק ְב ַרב ַא ָדאַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר ְשמו ֵאל ַבר מַ ְר ָתא .ר'
יִּ ְצחָ ק ַאבוהָ ְד ַרב ְשמו ֵאל .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ַא ִּשיַ .רב יִּ ְצחָ ק
ַבר יוֹ נ ָָתןַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר ַא ָבא ַבר מַ ְחסֵ יָהַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר
יוֹ סֵ ף .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר יוֹ סֵ י .ר' יִּ ְצחָ ק ִּאיש ְכפַ ר עַ כוֹ ַ .רב יִּ ְצחָ ק
ִּדיהֲבָ א .ר' יִּ ְצחָ ק ַפ ְס ָק ָאה .ר' יִּ ְצחָ ק ַק ְס ַקסָ ָאה .ר' יִּ ְצחָ ק
ַבר ַי ֲעקֹב ַבר גִּ יוֹ ִּרי .ר' יִּ ְצ ָחק ִּאיש ְכפַ ר ִּעיטוש .ר' יִּ ְצחָ ק
ָשיב .ר' יִּ ְצחָ ק מַ גְ ַדלָ ָאהַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר מָ ִּרי .ר'
ֶבן ֶאלְ י ִּ
יִּ ְצחָ ק ַבר מַ ְריוֹ ןַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר או ְריָין .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר נ ְַחמֵ נִּ י
אוֹ ַבר נ ְַחמָ ן .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ְמנַחֵ ם .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר חַ לוב .ר'
יִּ ְצחָ ק ְב ַרב ַא ִּמי .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ַא ָבא .ר' יִּ ְצחָ ק ְב ַרב ִּא ִּידי.
ר' יִּ ְצחָ ק ְב ֵריה ְדר' ִּחיָיא ְכתובָ ה .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ִּחיָיאַ .רב
יִּ ְצחָ ק ַבר ְר ִּדיפָ א .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ֲחנִּ ינָא .יִּ ְצחָ ק ְסחוֹ ָרה .ר'
יִּ ְצחָ ק ַבר ַק ָפ ָרא .ר' יִּ ְצ ָחק ֶבן ַקצַ ְר ָתא .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר
גו ְפ ָתאַ .רב יִּ ְצחָ ק ְב ַר ִּבי .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ָא ִּביןַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר
יסנָאַ .רב
יאןַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר ז ֵָיראַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר ִּב ְ
ַא ִּש ָ
יִּ ְצחָ ק ְב ַרב יְ הו ָדה .יִּ ְצחָ ק ְב ֵריה ְד ַרב יְ הו ָדה ַבר יְ חֶ ז ְֵקאל.
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ר' יִּ ְצחָ ק ְב ֵריה ְד ַר ָבה ַבר ַבר חַ נָא .יִּ ְצחָ ק ַתלְ ִּמיד ר' ָפ ָפא.
ש ְר ְשיָא .ר' יִּ ְצחָ ק ְב ֵריה ְד ַרב .ר' יִּ ְצחָ ק
ר' יִּ ְצחָ ק ְב ַרב ְמ ַ
יצ ָפא .ר' יִּ ְצחָ ק ֶבן לֵ וִּ י .ר' יִּ ְצחָ ק ְד ִּמן ַק ְר ִּטיגְ נון .ר'
ַק ִּר ְ
יִּ ְצחָ ק הַ כֹהֵ ן .ר' יִּ ְצחָ ק ַר ְביָא .ר' יִּ ְצחָ ק בַ ר נ ְַפ ָתלִּ י .ר' יִּ ְצחָ ק
ַבר סַ ְב ִּרין .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ִּסימוֹ ן .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ְת ַר ְדיוֹ ן.
שה ְתשובָ ה.
שעָ ָ ֹ
ר' ְי ִָקים ִּאיש ָת ִּדיר .י ִָּקים ִּאיש ְצרוֹ רוֹ ת ֶ
ר' יִּ ְר ְמיָה ֶבן ֶאלְ עָ זָר

(ב' היו).

ַא ָבא יִּ ְר ְמיָה .ר' יִּ ְר ְמיָה ַבר

שב .ר'
ש ְב ַ
ַא ָבאַ .רב יִּ ְר ְמיָה ַבר ַת ְחלִּ יפָ א .ר' יִּ ְר ְמיָה ְד ַ
יִּ ְר ְמיָה

(ב' היו).

ששכָ ר ִּד ְכפַ ר מַ נְ ִּדי .יִּ ְר ְמיָה ַבר ַאחָ אַ .רב יִּ ְר ְמיָה
ר' ְיִ ָ
יפ ִּתי .ר' יִּ ְר ְמיָה
ִּב ָיר ָאה .ר' יִּ ְר ְמיָה ִּמגו ְפ ָתאַ .רב יִּ ְר ְמיָה ִּמ ִּד ְ
ְבר' ֲחנִּ ינָא .ר' יִּ ְר ְמיָה ְדרוֹ ִּמיָא .ר' יִּ ְר ְמיָה סַ ְפ ָרא .ר' יִּ ְר ְמיָה
ֲש ָרה הֲרוגֵי
שבָ ב מֵ ע ָ
שבָ ב הַ סוֹ פֵ ר ,הוא ר' יְ ֵ
ַר ָבה .ר' יְ ֵ
ַשיטָ א.
מַ לְ כותַ .בר י ִּ
ישע
אבי כֹהֵ ן גָדוֹ ל .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן אֱ לִּ ָ
ר'ְיִ ְשמָ עֵּ אל ֶבן ַפ ִּ
ֲש ָרה הֲרוגֵי מַ לְ כות .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ְס ָתם .ר'
כֹהֵ ן גָדוֹ ל מֵ ע ָ
של ר' יוֹ חָ נָן ֶבן
חנַנְ יָה .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ְבנוֹ ֶ
יִ ְשמָ עֵּ אל ֶבן ֲ
ְברוֹ ָקא .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָר ֶבן ֲעז ְַריָה .ר'
יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן ֶאלְ עָ זָר .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ְבר' יוֹ סֵ י .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן
כהֲנִּ ים ְגדוֹ לִּ ים .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן
שבָ ב ֹ
ִּק ְמ ִּחית וְ ָא ִּחיו יְ ֵ
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גיש

יאל מֵ ע ְֲר ַק ָתא ְדלִּ ְבנָה .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן
יאל אוֹ ַכ ְת ִּר ֵ
סַ ְת ִּר ֵ
יאל .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ְשזו ִּרי .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן זִּירוד .ר'
ג ְַמלִּ ֵ
של ר' ַינַאי .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ַבר נ ְַחמָ ן .ר'
יִּ ְשמָ עֵ אל ָא ִּביו ֶ
ימא .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ֶבן
יִּ ְשמָ עֵ אל ִּאיש ְכפַ ר י ַָמא אוֹ ִּד ָ
קב ַבר ַאחָ א .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל אֲ בוי
שעַ  .ר' יִּ ְשמָ עֵ אל ַבר ַי ֲע ֹ
יְ הוֹ ֻ
ש ְעיָה .ר' י ַָתא.
ְדר' יו ָדן .ר' יְ ַ
אוֹ ת כ'
של ר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבא .ר' כֹהֵ ןַ .רב כֹהֵ ן
ַכ ִדיַ .רב כֹהֵ ן ָא ִּחיו ֶ
הנָא
הנָא ַק ָמאַ .רב ַכ ֲ
ַבר ַאבוןַ .רב ַכ ֲ

(ב' היו ויש אומרים ג' היו).

הנָא
ש ְמעֵ יה ְד ַרב יְ הו ָדהַ .רב ַכ ֲ
הנָא ַבר נְ חונְ יָהַ ,
ַרב ַכ ֲ
הנָא
הנָא ַבר ַרב ִּחינְ ָנא סָ בָ אַ .רב ַכ ֲ
ְב ַרב נְ חֶ ְמ ָיהַ .רב ַכ ֲ
הנָא
הנָא ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .רב ַכ ֲ
ש ְר ְשיָאַ .רב ַכ ֲ
חֲמוהָ ְד ַרב ְמ ַ
הנָא ְב ַרב ָנ ָתןַ .רב
הנָא ַר ֵביה ְד ַרבַ .רב ַכ ֲ
ַבר מַ לְ ִּכיוַ .רב כַ ֲ
הנָא ַאחוהָ ְד ַרב יְ הו ָדה ַבר ַכ ָפ ָרא.
הנָא ַבר יִּ ְר ְמיָהַ .רב ַכ ֲ
ַכ ֲ
ר' ְכרו ְס ְפ ָד ִּאי

(ב' היו).

אוֹ ת ל'
יסיַ .בר
לו ָדא .ר' לֵ ו ִָּטי .לֵ וִּ י הַ ְס ַרד .לֵ וִּ י ְס ָתם הוא לֵ וִּ י ֶבן ִּס ִּ
לִּ יו ִָּאי .ר' לֵ וִּ י סָ בָ א .ר' לֵ וִּ י סו ִּכיָה .לֵ וִּ י ַבר ְשמו ֵאל .ר' לֵ וִּ י
ַבר ְשמו ֵאל ַבר נ ְַחמֵ נִּ י .לֵ וִּ י ַבר בו ִּדי אוֹ ֶבן ִּב ְיריָי .לֵ וִּ י ַבר
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בוטָ אַ .רב לֵ וִּ י בַ ר לַ ְחמָ א אוֹ בַ ר חַ מָ א .לֵ וִּ י ַבר הונָא ְבר'
אטי .ר'
ִּחיָיא .ר' לֵ וִּ י ֶבן ַפ ְרטָ א .ר' לֵ וִּ י ֶבן ָפנְ ִּטי אוֹ ַבר ָפ ִּ
יתא .ר' לֵ וִּ י
לֵ וִּ י ֶבן ִּפיטוֹ םַ .רב לֵ וִּ י ְבר' טַ ְרפוֹ ן .לֵ וִּ י ַבר חַ יְ ָ
ַבר ִּחיָיא .ר' לֵ וִּ י ְב ֵריה ְדר' זְעִּ ָירא .ר' לֵ וִּ י צַ נְ ַב ְריָיא .ר' לֵ וִּ י
ַבר ַי ֲעקֹב .ר' לֵ וִּ י ַבר ַר ִּבי .לֵ וִּ י ַבר טַ ְב ִּרי .לֵ וִּ י ַבר יִּ ְצחָ קַ .רב
לֵ וִּ י ַבר ִּהינִּ יַ .רב לֵ וִּ י בַ ר ֶב ֶר ְכיָה.
ַרב לְ וִּ יטַ ס ִּאיש י ְַבנֶה .ר' לְ וִּ יטַ ס חוֹ ז ָָאה .ר' לולְ יַאנִּ י ַבר
שם.
ש ֶנה ֱַרג עַ ל ִּקידוש הַ ֵ
של ָפפוס ֶ
טַ ְב ִּרי .לולְ יַנות חֲבֵ ירוֹ ֶ
יתאַ .רב לִּ יוָ נְ ִּטי .לַ ְחמָ א ַבר
ַרב לולְ יַנוס ְדרוֹ ִּמיַ .בר לולִּ ָ
לו ִּאיַ .רב לַ יָיא .לִּ ילִּ י ַבר מַ אנִּ י אוֹ ַבר מַ ָמל .ר' לֵ יל ַבר
ַאלָ ם.
אוֹ ת מ'
ארי ַבר ַאבוהָ ַ .רב
ארי ַבר ַרב ִּבי ְזנָא .מָ ִּ
ר' ְמֵּ ִאיר .ר' מָ ִּ
ארי ְב ַרב ִּח ְס ָדאָ .מ ִּרי ְב ַרב
ארי ַבר מַ רַ .רב מָ ִּריַ .רב מָ ִּ
מָ ִּ
הונָא ְבר' יִּ ְר ְמיָה ַבר ַא ָבא .מָ ִּרי ַבר ִּאיסַ ק (ב' היו)ַ .רב מָ ִּרי
ארי ַבר ָרחֵ ל ַבת ְשמו ֵאלַ .רב מָ ִּרי
ַבר ִּאיסור ִּגיוֹ ָראַ .רב מָ ִּ
הנָא .מָ ִּרי ַבר מַ ר עו ְקבָ אַ .רב ָמ ִּרי ְב ֵריה ְד ַרב
ְב ֵריה ְד ַרב ַכ ֲ
ַא ִּשיַ .א ָבא מַ ר ְב ֵריה ְד ַרב ָפ ָפאַ .א ָבא מָ ִּרי ֵריש גָלו ָתא.
ַא ָבא מָ ִּריַ .א ָבא מָ ִּרי ַאחוהָ ְדר' יוֹ סֵ י .מַ ר יְ נו ָקא ומַ ר
ישא ְבנֵי ַרב ִּח ְס ָדא .מַ ר ְב ֵריה ְד ַר ִּבינָא .מַ ר ְב ֵריה ְד ַרב
ְק ִּש ָ
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וטש

ישא ְב ֵריה ְד ָרבָ א .מַ ר ַבר יִּ ְשמָ עֵ אל .מַ ר .מַ ר
יוֹ סֵ ף .מַ ר ְק ִּש ָ
ַבר ַאחָ א ְב ֵריה ְד ָרבָ א .מַ ר ַבר ַרב ַא ָדא ַבר ַאהֲבָ ה .מַ ר ַבר
יד ִּאי .מַ ר ַבר ַאמֵ ימָ ר .מַ ר ְב ַרב ַא ִּשי .מַ ר ַבר ַרב ַא ִּשי
ִּא ָ
שחָ ַתם הַ ַתלְ מוד ,וְ טַ ְביו ִּמי חָ ַתם .מַ ר ְב ֵריה ְד ַרב סַ מָ א ְב ַרב
ֶ
ַא ִּשי .מַ ר ַבר הַ ְמדו ִּרי .מַ ר ַבר ִּחיָיא.
ָמ ִרי ְטָ בָ א .מְִבוג .מַ גְ ִּבילָ ה אֲ חוי ְדר' ַא ָבא ַבר כֹהֵ ן .ר'
מונָא .ר' מונָא ַבר ַתנְ חום .מונְ ַבז .ר' ְמחַ ְסיָא ַבר ִּא ִּידי.
שעַ ֶבן
שה .ר' ְמי ְַא ָשה ַבר ְב ֵריה ְד ַר ִּבי יְ הוֹ ֻ
מָ ִּטי .ר' ְמי ְַא ָ
ישא ַבר יִּ ְר ְמיָה .ר' ִּמישוֹ ן ַבר נַגְ ָרא.
ישא .ר' ִּמ ָ
לֵ וִּ י .ר' ִּמ ָ
ְ
של ר' ֶאלְ עָ זָר .ר' מַ לוך עַ ְרבָ ָאהַ .רב מַ לְ כַ יָא.
מַ ָל ִּאי ָא ִּביו ֶ
ַרב מַ לְ ִּכיוַ .רב מַ ִּמין.
שאב .ר' מַ נָא
ר' ְמַ נָא .ר' מַ נָא ַבר ַתנְ חום .ר' מַ נָא ְד ַ
ְד ִּציפוֹ ִּרין .ר' מַ נ ָָאה .ר' ִּמנְ ַאמָ ן .ר' ִּמנְ הַ מָ א ַבר ז ְִּע ָירא .ר'
ִּמנְ הַ מָ א .ר' מַ נִּ י ְדצוֹ ר .ר' מַ נִּ י ְב ֵריה ְדר' יוֹ נָה .ר' מַ נִּ י .ר'
מַ נִּ י ַבר ַפ ִּטיש .ר' מַ נִּ י ַבר ִּחלְ ִּקיָה.
של ִּה ֵללְ .מנַחֵ ם ֶבן סַ גְ נ ִָּאיַ .רב ְמנַחֵ ם .ר'
ְמנַחֵּ ם חֲבֵ ירוֹ ֶ
ְמנַחֵ ם ְבר' ִּסימָ ִּאי .ר' ְמנַחֵ ם ֶבן ַכ ְפ ִּרי .ר' ְמנַחֵ ם ַאחוהָ ְדר'
גו ְריוֹ ן .ר' ְמנַחֵ ם ְד ִּמן גַלְ יָאְ .מנַחֵ ם יוֹ ְדפָ ָאה .ר' ְמנַחֵ ם ֶבן
גו ְפ ָתא .ר' ְמנַחֵ ם ִּאיש ְכפַ ר ְשעָ ִּרים .ר' ְמנַחֵ ם ַבר ַתנְ חום.
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יפה .ר' ְמנַחֵ ם ֶבן
ר' ְמנַחֵ ם ֶבן מַ ְב ִּסימָ א אֲ חוי ְדיוֹ נ ָָתן ִּק ָ
נ ַָפח .ר' ְמנַחֵ ם טַ לְ מַ יָא .ר' ְמנַחֵ ם ֲח ָתנֵיה ְדר' ֶאלְ עָ זָר ַבר
ַאבונָא .ר' ְמנ ְַחמָ הְ .מנַחֵ ם ְבר' יְ הו ָדה ַבר לֵ וִּ י.
ַרב ְמַ נְ יו ִמי .ר' מַ נְ יו ִּמי בַ ר ִּחלְ ִּקיָה .מַ נְ יו ִּמי ְב ֵריה ְד ַרב
ַימין
ַימין גֵר הַ ִּמ ְצ ִּריְ .מנ ִּ
ַימין ַבר ִּחיָיאְ .מנ ִּ
נַחו ִּמיְ .מנ ִּ
יהיַ .רב ְמנ ְַסיָא ַבר ְב ֵריה ְד ַרב
ַימין ַבר ִּא ִּ
סַ ְקסַ ָק ָאהְ .מנ ִּ
ְמנ ְַסיָאַ .רב ְמנ ְַסיָא ַר ָבא.
ַשיָא ַבר ג ַָדאַ .רב
ַשה ַבר ז ְִּבידַ .רב ְמנ ְ
ַשהַ .רב ְמנ ֶ
בְמנ ֶׁ
ַר ְ
ַשיָא ַבר
ַשיָא ֶבן עַ זַתַ .רב ְמנ ְ
שגו ְבלִּ יְ .מנ ְ
ַשיָא בַ ר ַ
ְמנ ְ
ַשיָא ַבר
יפ ָתאַ .רב ְמנ ְ
ַשיָא ַבר יִּ ְר ְמיָה ִּמ ִּד ְ
יִּ ְר ְמיָהַ .רב ְמנ ְ
ַשיָא ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .רב
ַשיָא ֶבן ַי ֲעקֹבַ .רב ְמנ ְ
יְ הו ָדהַ .רב ְמנ ְ
ַשה .ר'
ַשיָא ַבר ְמנ ֶ
ַשיָא ְב ֵריה ְד ָרבָ אְ .מנ ְ
ַשיָאַ .רב ְמנ ְ
ְמנ ְ
ַשי .ר' מַ ע ְֲדיָאַ .רב מָ ְר ְדכַ י .ר' מַ ְריוןַ .רב מַ ְריון ַבר
ְמנ ִּ
ָא ִּביןְ .מ ֵרימַ רְ .מ ֵרימַ ר הָ ַאחֲרוֹ ןְ .מ ֵרימַ ר ַבר חֲ נִּ ינָאַ .בר
ש ְב ַתאי .ר' מַ ִּרינוס ַבר
של ַרב ַ
מַ ִּרינָאַ .רב מַ ִּרינוס ָא ִּביו ֶ
אוֹ ִּש ְעיָאַ .רב מַ ִּרינוסַ .רב מַ שון ַבר נַגְ ָרא.
ש ְר ְשיָא ֶבן
ש ְר ְשיָאַ .רב ְמ ַ
ש ְר ְשיָא ַבר ִּחלְ ָק ִּאיַ .רב ְמ ַ
בְמ ַ
ַר ְ
ש ְר ְשיָא ְב ֵריה ְד ַרב
ש ְר ְשיָא ֶבן חַ נִּ יןַ .רב ְמ ַ
ָרבָ אַ .רב ְמ ַ
של ַרב
ש ְר ְשיָא ֶבן ְבנוֹ ֶ
ש ְר ְשיָא ַבר ַרבַ .רב ְמ ַ
ַאחָ אַ .רב ְמ ַ
ש ְר ְשיָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּחיָיאַ .רב
ַאחָ א ַבר ַרבַ .רב ְמ ַ
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ש ְר ְשיָא ְב ֵריה ְד ַרב נ ָָתןַ .רב
ש ְר ְשיָא ְב ַרב ַא ִּמיַ .רב ְמ ַ
ְמ ַ
ימיַ .רב
ש ְר ְשיָא ְב ַרב ִּד ִּ
ש ְר ְשיָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידיַ .רב ְמ ַ
ְמ ַ
ש ְר ְשיָא ַבר ַפקודַ .רב
ש ְר ְשיָא ִּמתוסַ נְ יָיאַ .רב ְמ ַ
ְמ ַ
יביַ .רב מַ תון .מַ ְתיָא ֶבן ְשמו ֵאל.
ש ְר ְשיָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּב ִּ
ְמ ַ
ַרב מַ ְתיָא ֶבן חָ ָרשַ .רב מַ ְת ָנה .מַ ִּת ְתיָהו ַבר יְ הו ָדה.
ִּיאל.
מו ְק ַרט ,הַ ָקבור יַחַ ד ִּעם יוֹ נ ָָתן ֶבן עוז ֵ
אוֹ ת נ'
נ ַַאנ ִָאי ְב ֵריה ְדר' יוֹ סֵ ף ַבר ָרבָ א .נ ִַּאנ ִַּאי .נַגְ ָדא .ר' נְ הוֹ ָראי.
ר' נְ הוֹ ָר ִּאי אֲ מוֹ ָרא .נְ הוֹ ָר ִּאי ַבר ִּשינְ יָיאַ .א ָבא נְ הוֹ ָר ִּאי .ר'
ִּירא
נְ הוֹ ָר ִּאי סָ בָ אַ .רב נ ִַּהילָ ִּאיַ .רב נ ִַּהילָ ִּאי ַבר ִּא ִּידי .נְ ז ָ
ִּיראַ .נחום הַ ַל ְבלָ רַ .נחום הַ ָמ ִּדיַ .נחום הַ ז ֵָקן .נַחום
ַבר נְ ז ָ
ִּאיש גַם זו .נַחום ִּאיש ק ֶֹדש ָק ָד ִּשים .נַחום ְבר' ִּסימָ ִּאי.
נַחום ֶבן יִּ ְר ְמיָה .ר' נַחום ַאחוהָ ְדר' ִּאילָ א .נַחום ַבר נ ַָפח.
ש ְמעֵ יה ְדר' ַאבָ הו .ר' נַחום .נַחום
ר' נַחום ַבר ָפ ָפא .נַחום ַ
ִּאיש גַלְ יָא .נַחום ֶבן ָקנָה .נַחומָ א ֶבן ַא ְפ ַק ְשיוֹ ןַ .רב נַחו ִּמי
ַבר ַא ָדאַ .רב נַחו ִּמיַ .רב נַחו ִּמי ַבר זְכַ ְריָהַ .רב נַחו ִּמי ַבר
ִּחייָא ַבר ַא ָבא.
ר' ְנְ חונְ יָה ֶבן הַ ָקנָהָ .קנָה ִּא ְבן ְגדודְ ,בנוֹ נַחוםַ .רב
נְ חונְ יָא הַ גָדוֹ ל .ר' נְ חונְ יָא ֶבן ֶאלְ נ ָָתן ִּאיש ְכפַ ר הַ ַב ְבלִּ י
(נוסַ ח ַאחֵ ר :נְ חֶ ְמיָה ֶבן ֶאלְ נ ָָתן ִּאיש ְכפַ ר הַ ַב ְבלִּ י).

ר' נְ חונְ יָא ֶבן

חיש
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יחין .ר' נְ חונְ יָא ְב ֵריה ְד ַרב
גו ְדג ַָדא .ר' נְ חונְ יָא חוֹ פֵ ר ִּש ִּ
יוֹ סֵ ףַ .רב נְ חונְ יָא ֶבן יוֹ סֵ ף ֶבן ַפ ְכסַ ס .ר' נְ חונְ יָא ִּאיש
ִּב ְקעַ ת ֵבית חו ְר ָתן .ר' נְ חונְ יָא .ר' נְ חונְ יָא ְדבֵ ית חַ וְ ָרן.
ַרב ְנְ חֶׁ ְמיָה הָ עַ ְמסונִּ י .נְ חֶ ְמיָה ִּאיש ֵבית ָדלִּ י .ר' נְ חֶ ְמיָה.
יחין .ר' נְ חֶ ְמיָה ְדיָפוֹ  .נְ חֶ ְמיָה .ר' נְ חֶ ְמיָה ַבר
נְ חֶ ְמיָה ִּאיש ִּש ִּ
יאה .ר' נְ חֶ ְמיָה ְב ֵריה
ַרב יוֹ סֵ ף .ר' נְ חֶ ְמיָה ֲח ָתנֵיה ְדבֵ י נְ ִּש ָ
ְד ַרב ֲחנִּ ילָ ִּאיַ .ר ָבנָא נְ חֶ ְמיָה .ר' נְ חֶ ְמיָה ַבר עו ְקבָ ן .ר'
נְ חֶ ְמיָה ַבר מַ ר עו ְקבָ ן ְב ֵריה ְדר' יוֹ סֵ ףַ .ר ָבנָא נְ חֶ ְמיָה
ַאחוהָ ְד ֵריש גָלו ָתאַ .רב נְ חֶ ְמיָה ֵריש גָלו ָתאַ .רב נְ חֶ ְמיָה
ֶבן ֶאלְ עָ זָרַ .רב נְ חֶ ְמיָה ְב ַרב ְשמו ֵאל ַבר נ ְַחמָ ן .ר' נְ חֶ ְמיָה
הַ ֶפחָ ה .ר' נְ חֶ ְמיָה ְב ֵריה ְדר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבאַ .רב נְ חֶ ְמיָה
שעַ .
ְב ַרב יְ הוֹ ֻ
ַרב ְנ ְַחמָ ןַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר ַי ֲעקֹבַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר נ ְַחמָ ן ַבר
ַי ֲעקֹבַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר יִּ ְצחָ קַ .רב נ ְַחמָ ן ְב ַרב ִּח ְס ָדאַ .רב
נ ְַחמָ ן ַבר גו ְריָאַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר כֹהֵ ןַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר ְשמו ֵאל
ַבר נ ְַחמָ ן .ר' נ ְַחמָ ן ְב ַרב ז ְַב ָדאַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר ָרבָ אַ .רב
נ ְַחמָ ן ַבר זְכַ ְריָהַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר מַ נְ יו ִּמיַ .רב נ ְַחמָ ן ֶבן
ימיַ .רב
ַפ ְרטָ אַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר ָברו ְךַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר ַא ְב ִּד ִּ
יקא.
נ ְַחמָ ן ַבר ָפ ָפאַ .רב נ ְַחמָ ן ִּמ ְנהַ ְר ְדעָ אַ .רב נ ְַחמָ ן ַבר ִּא ָ
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ַרב נ ְַחמָ ן ְב ַרב ַא ָדא .נ ְַחמָ ן סָ בָ אַ .רב נ ְַחמָ ן ְדיָפוֹ ַ .רב ַנ ְחמָ ן
ַבר הונָאַ .רב נ ְַחמֵ נִּ י הַ כֹהֵ ן.
נַיולִ י .נַיו ִּתי .ר' נִּ יחָ א ַבר ָסבָ א .ר' נַחו ִּמי .נִּ ימוס .נִּ יקו ְמ ִּכי.
יתאי ַתלְ ִּמיד
יתאי ִּאיש ְתקוֹ עַ  .נִּ ַ
יקנוֹ ר .נִּ ַתאי הָ ַא ְר ֵבלִּ י .נִּ ַ
נִּ ָ
יס ִּרין .ר' נ ְַפ ָתלִּ י.
ְשמו ֵאל .ר' נַסָ א .ר' נַסָ א ְד ִּק ְ
ישלוֹ ם .ר' נ ָָתן ְב ַר ִּביַ .רב
ר' ְנ ָָתן ְהַ ַב ְבלִ י .ר' נ ָָתן ֶבן אֲ ִּב ָ
נ ָָתן ַבר אוֹ ִּש ְעיָא .ר' נ ָָתן ַבר טו ִּבי .ר' נ ָָתן ַבר מַ נְ יו ִּמיַ .רב
נ ָָתן ְבר' ֶב ֶר ְכיָהַ .רב נ ָָתן ַבר ַא ִּמי .ר' נ ָָתן ַבר מַ ר זו ְט ָרא.
נ ָָתן ַבר ִּשילָ א ֵריש טַ ָבחַ יָא ְד ִּציפוֹ ִּרי .נ ָָתן ַבר ַא ָבאַ .רב
נ ָָתן ַבר ַא ַביֵי .ר' נ ָָתן כֹהֵ ןַ .רב נ ָָתן ַבר מַ ר עו ְקבָ אַ .רב
נ ָָתן ַבר ַא ְסיָאַ .רב נ ָָתן ְדרוֹ מָ ִּאיַ .רב נ ָָתן .ר' נ ָָתן ִּב ָיר ָאה.
ַרב נ ָָתן ַאבוהָ ְדר' הונָא ַבר נ ָָתןַ .רב נ ָָתן ֶבן עַ ְמ ָרם .נ ָָתן
יתא .ר' נְ ַתנְ ֵאל.
ְדצו ִּצ ָ
אוֹ ת ס'
יתא .סָ בָ א ְדסו ָרא .סָ בָ א ַקרויָא אוֹ
סָ בָ א .סָ בֵ י ְדפו ְמ ְב ִּד ָ
סַ רויָה .סָ בֵ י ְדהַ גְ רונְ יָא .סָ בֵ י ְדנַזונְ יָא סָ בֵ י דבֵ י ַרב הַ ְמנונָא.
ֶבן סַ ָבר .ר' סוֹ ְביָה .סומָ ה ַבר ַכ ְתבָ ה .סו ְמכוס .סו ְרחַ ב ַבר
ָפ ָפאַ .רב ְסחוֹ ָרה .ר' ִּסידורִּ .סילְ נִּ יַ .רב ִּסימָ א ְב ֵריה ְד ַרב
ִּא ִּידיַ .רב ִּסימָ א ַבר ַא ִּשי .ר' ִּסימָ ֵאי .ר' ִּסימוֹ ן .ר' ִּסימוֹ ן ֶבן
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שע ֶבן לֵ וִּ י.
ז ְַב ִּדי .ר' ִּסימוֹ ן ְד ָת ֵרי .ר' ִּסימוֹ ן ְב ֵריה ְד ַר ִּבי יְ הוֹ ֻ
ידא.
ַרב ִּסימונָא מֵ ַר ָבנָן ְסבוֹ ָר ֵאיַ .רב ִּסיסֵ ייַ .רב סַ ָלא חֲ ִּס ָ
ַרב ְסַ ָמא ַבר ַרב יִּ ְר ְמיָהַ .רב סַ ָמא ְב ֵריה ְד ַרב מָ ִּריַ .רב
סַ ָמא ְב ֵריה ְד ָרבָ אַ .רב סַ ָמא ְב ֵריה ְד ַרב יֵיבָ אַ .רב סַ ָמא
ַבר יְ הו ָדהַ .רב סַ ָמא ְב ַרב ַא ִּסיַ .רב סַ ָמא ַבר חֶ לְ ָק ִּאיַ .רב
ש ְר ְשיָאַ .רב סַ ָמא
סַ מָ א ַבר ַר ְק ָתאַ .רב סַ ָמא ְב ֵריה ְד ַרב ְמ ַ
ְב ַרב ַא ִּשי .ר' סַ ְמיָא .סַ מַ לְ יוֹ ןַ .א ָבא סַ מוֹ ִּקידַ .רב ְסעו ָרם
ַאחוהָ ְד ָרבָ אַ .רב סַ ְפ ָראַ .רב סַ ְפ ָרא ְב ֵריה ְד ַרב יֵיבָ אַ .רב
סַ ְפ ָרא ַבר טו ְביָהַ .רב סַ ְפ ָרא ְב ַרב ְסעו ָרם.
אוֹ ת ע'
ִּיאל ְב ֵריה ְדר'
עַ ְא ָדאַ .רב עוֹ בַ ְדיָה .עוֹ בֵ ד ְגלִּ ילָ ָאה .ר' עוז ֵ
ִּיאל ִּמ ְשמֵ יה
ִּיאל ַבר עוז ֵ
נְ חונְ יָא ְדבֵ ית חַ וְ ָרן .ר' עוז ֵ
ֵירא .עולָ אַ .רב עולָ א ְב ֵריה ְד ַרב
ִּיאל ַר ָבא .ר' עַ ו ָ
ְדעוז ֵ
ִּעילָ ִּאיַ .רב עולָ א ַבר ַא ִּשיַ .רב עולָ א ַבר ַא ָבא .עולָ א ַבר
ִּחינְ נָא .עולָ א ַבר יִּ ְשמָ עֵ אלַ .רב עולָ א ַבר ַרב ִּא ִּידי .עולָ א
יס ִּרין .עולָ א ִּב ָיר ָאה
ַשיָא .עולָ א ַבר ַרב .עולָ א ְד ִּק ְ
ַבר ְמנ ְ
ש ְכ ָפר .עולָ א חֲ ָזנָא .מַ ר
עולָ א ְב ֵריה ְדר' ֶאלְ עָ זָר .עולָ א ַ
עו ְקבָ א .מַ ר עו ְקבָ א ַבר ִּחיָיאַ .ר ָבנָא עו ְקבָ אַ .רב עו ְקבָ א
ישןַ .רב עו ְקבָ א ַבר ַא ָבא .עו ְקבָ ן ַבר נְ חֶ ְמיָה ֵריש
ִּממֵ ַ
גָלו ָתא .ר' עו ְקבָ אַ .רב עו ְקבָ א ַבר חַ ָמאַ .רב עו ְקבָ א ַבר
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ישנָאַ .רב עו ְקבָ א ִּמ ַפ ְשרונְ יָא .עו ְקבָ ן הַ ַב ְבלִּ י.
ִּחינְ נָא ִּמ ָפ ִּר ְ
ר' ְעֶׁ ז ְָרא ְב ֵריה ְדר' ַא ְבטולַ ס .ר' ֲעז ְַריָה ִּד ְכפַ ר חָ נָן .ר'
ֲעז ְַריָה ְבר' ִּסימָ ִּאי .ר' ִּעילָ א .ר' עִּ ילָ ָאהַ .רב עִּ ילַ שַ .רב
עִּ ינָאַ .רב ִּעינָא סָ בָ אִּ .עיפָ אַ .רב עַ ְמ ָרםַ .רב עַ ְמ ָרם ְב ֵריה
ידאַ .רב עָ נָןַ .רב עָ נָן
ְדר' ִּש ְמעוֹ ן ַבר ַא ָבאַ .רב עַ ְמ ָרם ֲח ִּס ָ
ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .רב עָ נָן ַבר ִּחיָיאַ .רב עָ נָן ַבר ָרבָ אַ .רב עָ נָן
ששוֹ ן .ע ֲַק ְב ָיא ֶבן
ַבר יוֹ סֵ ף .עַ נִּ ינִּ י ַבר נ ְַחשוֹ ןֲ .ענָנִּ י ַבר ָ
מַ הֲלַ לְ ֵאל .ע ֲַק ְביָהַ .רב יִּ ְר ְמיָה ע ֲַק ְביָהַ .רב ע ֲַק ְביָהַ .ר ִּבי
ֲש ָרה הֲרוגֵי מַ לְ כות .ר'
יקר ַבע ָ
ע ֲִּקיבָ א ֶבן יוֹ סֵ ף ,הוא הָ ִּע ָ
ע ֲִּקיבָ א ֶבן דוֹ סָ אַ .רב ע ֲִּקיבָ א אֲ מוֹ ָרא .ע ֲִּקילַ ס הַ גֵר.
אוֹ ת פ'
ר'ְ ַפ ָדאַ .בר ַפ ָדא .ר' ְפ ָדיָה .ר' ְפ ָדת הַ זָקֵ ן .ר' ְפ ָדת ֶבן ר'
ש ְמעֵ יה ְדר' יוֹ סֵ י ַבר חֲ נִּ ינָא .ר' ַפזִּי.
ֶאלְ עָ זָר ֶבן ְפ ָדת .פוגָא ַ
ֶבן ַפזִּיֶ .בן ַפ ִּט ִּיריַ .פלִּ יפֵ י ַבר ְפרוטָ הְ .פלַ ְטיָא ְדנָוָ ה.
ְפלָ ְטיוֹ ן ִּאיש רוֹ ִּמיְ .פלִּ ימוֹ  .ר' ַפנְ ָדא.
ִפנְ חָ סְ ִּאיש חַ ְב ָרה אוֹ ִּאיש הַ ִּב ָירה .ר' ִּפנְ חָ ס ֶבן עֲרובָ א.
של ְשמו ֵאל הַ כֹהֵ ן .ר'
ר' ִּפנְ חָ ס ֶבן י ִָּאירִּ .פנְ חָ ס ָא ִּחיו ֶ
ִּפנְ חָ ס ַבר חַ ָמא .ר' ִּפנְ חָ ס הַ כֹהֵ ן .ר' ִּפנְ חָ ס ְב ַרב ִּח ְס ָדא.
ַרב ִּפנְ חָ ס ְב ַרב מָ ִּרי .ר' ִּפנְ חָ ס ְב ֵריה ְד ַרב ַא ִּמיַ .רב ִּפנְ חָ ס
חנַנְ יָא .ר' ִּפנְ חָ ס ַבר ז ַָכיָי .ר' ִּפנְ חָ ס ֶבן לֵ וִּ י .ר' ִּפנְ חָ ס
ַבר ֲ
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של ַרב יוֹ חָ נָן
ְדיָפוֹ ִּ .פנְ חָ ס ֶבן ג ְַב ָתא .ר' ִּפנְ חָ סִּ .פנְ ָק ִּאי ַרבוֹ ֶ
ֶבן נ ְַרבָ ִּאי.
בְפ ָפאְסָ בָ אַ .רב ָפ ָפא ַבר חָ נָן ִּמ ֵבי ְצלו ִּחיתַ .רב ָפ ָפא
ַר ָ
ַבר ְשמו ֵאלַ .רב ָפ ָפא ְב ֵריה ְד ַרב ַאחָ א ַבר ַא ָדאַ .רב ָפ ָפא
ַבר נ ְַחמָ ןַ .רב ָפ ָפא ְב ֵריה ְד ַרב יוֹ סֵ ף .ר' ָפ ָפא ַבר ַא ָבא.
ַרב ָפ ָפא ַבר ַי ֲעקֹב.
של לולְ יַינוסַ ,רב ָפ ִּפי .ר'
ַפפוס ֶבן יְ הו ָדהַ .פפוס ֲחבֵ ירוֹ ֶ
שא.
יקה .ר' ְפרוז ְִּד ָירה ַבר נ ְַח ָ
שנִּ י .ר' ַפ ַפיָיסַ .בר ִּפ ָ
ָפ ִּפי הַ ֵ
של ר' ַפ ְרטָ א
ר' ַפ ְרטָ א ְבר' ֶאלְ עָ זָר ֶבן ַפ ְרטָ א ֶבן ְבנוֹ ֶ
הַ גָדוֹ ל .ר ַפ ְרגו ִּרי ְד ִּק ְס ִּרין .ר' ַפ ִּרי ָדא .ר' ַפ ִּר ָירא .ר' ַפ ְרנָא.
שהְ .פ ַת ְחיָה עַ ל הַ ִּקינִּ ין.
ר' ַפ ְרנ ְַךִּ .פ ְש ְפ ָ
אוֹ ת צ'
ר' ְצָ דוֹ ק .ר' צָ דוֹ ק ַתלְ ִּמיד ַר ִּבי .ר' צָ דוֹ ק ֶבן חֲ לו ָקה .ר'
צַ ְפ ָרא ַאבוהָ ְד ַרב צַ ְפ ָרא.
אוֹ ת ק'
שלוםַ .בר ִּקיפוף.
ֶׁבן ְקו ְפיָאַ .רב ְק ִּטינָאְ .ק ִּטיעָ ה ַבר ַ
יצפָ אָ .קנָה ִּא ְבן ְגדוד .ר' ִּק ְס ָראַ .בר ַק ָפ ָרא.
ַקלָ א .ר' ַק ִּר ְ
ַבר ַק ְפ ָתאַ .ק ְרנָא .קוֹ ְרנֵי .ר' ַק ְרנִּ י .ר' קו ְר ַייס .ר' ִּק ִּיריס
יס ָפא.
ְדי ְַדמָ אַ .ק ִּר ְ
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גכש

אוֹ ת ר'
יצטָ רו ְבלִּ יַ .רב (הוא ַא ָבא אֲ ִּריכָ א)ַ .רב ַבר
ר' ְ ְראובֵּ ן הָ ִּא ְ
יפ ָתאַ .רב אֲ חוי ְדמַ ר ַאחָ אַ .רב ַאבוהָ ְד ַרב
ְשבָ אַ .רב ִּמ ִּד ְ
ש ְר ְשיָאַ .רב ְב ֵריה ִּד ְשמו ֵאלַ .רב ַבר יו ָדהָ .רבָ א ַבר ַבר
ְמ ַ
חַ נָאָ .רבָ א הַ ַק ְדמוֹ ןָ .רבָ א ְס ָתם ,הוא ַבר יוֹ סֵ ף ַבר חַ ָמא.
ָרבָ א ְב ֵריה ְד ַר ָבה ַבר ַרב הונָאָ .רבָ א ְב ֵריה ְד ַר ָבהָ .רבָ א
יתיָ .רבָ א ַבר ַא ִּהינִּ י.
יהי אוֹ ַבר ִּא ַ
ִּמ ַב ְרנִּ ישָ .רבָ א ַבר ִּא ִּ
ש ְרשוםָ .רבָ א ַבר ַרב ָפ ָפאָ .רבָ א
ָרבָ א ַבר נ ָָתןָ .רבָ א ַבר ַ
ַבר ְב ֵריה ְד ַרב ָפ ִּפיָ .רבָ א ַבר לִּ ימָ אָ .רבָ א ַבר יִּ ְשמָ עֵ אל.
ש ְר ְשיָאָ .רבָ א ַבר ַא ָבאָ .רבָ א ְב ַרב ַאחָ א ְב ַרב
ָרבָ א ַבר ְמ ַ
יסנָא.
הונָאָ .רבָ א זְעִּ ָיראָ .רבָ א ַבר ְמחַ ְסיָאָ .רבָ א ַבר ִּק ְ
ָרבָ א אוֹ ַר ָבה ַאחוהָ ,

(וְ ָא ְמ ִּרי לָ ה :אֲ בוהָ ),

ְד ַרב מָ ִּרי ַבר ָרחֵ ל.

ָרבָ א ַבר מַ נְ יו ִּמיָ .רבָ א ַבר יוֹ נ ָָתןָ .רבָ א ַבר ִּעילָ ָאהָ .רבָ א
ְב ַרב יִּ ְצחָ קָ .רבָ א בַ ר אֲ ִּהילָ ִּאיָ .רבָ א ְב ַרב נ ְַחמָ ןָ .רבָ א ַבר
זו ְט ָראָ .רבָ א ַבר ְשמו ֵאלָ .רבָ א ַבר ָמ ִּריָ .רבָ א ַבר ִּבינָא.
ָרבָ א ְב ַרב הונָא זו ִּטיָ .רבָ א ַבר עולָ אָ .רבָ א זו ִּטיָ .רבָ א
ִּמ ַפ ְרז ִִּּקיָ .רבָ א ַבר ז ִַּמינָאָ .רבָ א ַבר ִּה ֵללָ .רבָ א ְבר' חָ נָן.
ָרבָ א ְב ַרב עַ זָאָ .רבָ א ַבר ִּש ָיראָ .רבָ א ִּמקו ִּביָ .רבָ א ַבר
ֲחנִּ ינָאָ .רבָ א ַבר ְשבָ אָ .רבָ א ַבר יִּ ְר ְמיָהָ .רבָ א ִּמ ַפ ְשרונְ יָא.
ָרבָ א ַבר ִּשילָ א ְש ִּאילְ ָתאָ .רבָ א ַבר ז ְַב ִּדיָ .רבָ א ַבר ַא ָדא.
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ָרבָ א תוֹ ְספָ ָאהָ .רבָ א ַבר חֶ לְ ָק ִּאיָ .רבָ א ַבר לִּ יוָ ִּאיָ .רבָ א
ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .רב ַר ָב ִּאי ְד ִּמן רוב.
ַר ָבה ַבר ַבר חַ נָאַ .ר ָבה ְס ָתם ,הוא ַבר נ ְַחמֵ נִּ יַ .ר ָבה ְב ַרב
הונָאַ .ר ָבה ְב ַרב הונָא זו ִּטיַ .ר ָבה ַבר לִּ יוָ ִּאיַ .ר ָבה ְב ַרב
חָ נָן ַבר ָרבָ אַ .ר ָבה ַבר ֲחנִּ ינָאַ .ר ָבה ַבר חֲ נָנָא אוֹ ִּחינְ נָא
אוֹ חֲ נִּ ינָא סָ בָ אַ .ר ָבה ַבר ַאבוהָ ַ .ר ָבה ְב ַרב נ ְַחמָ ן ַבר
ַי ֲעקֹבַ .ר ָבה ַבר ְשמו ֵאלַ .ר ָבה ַבר יִּ ְר ְמיָהַ .ר ָבה ַבר יִּ ְצחָ ק.
ַר ָבה ַבר טו ְביָה ַבר יִּ ְצחָ קַ .ר ָבה ַבר מַ ָמלַ .ר ָבה ֶבן ִּאיסֵ י.
ַר ָבה ַבר יוֹ סֵ ףַ .ר ָבה ַבר מַ ְריוֹ ןַ .ר ָבה ַבר זו ְט ָראַ .ר ָבה ַבר
ִּשילָ אַ .ר ָבה ַבר ְש ִּאילְ ָתאַ .ר ָבה ַבר ִּשילַ תַ .ר ָבה ַבר
ִּש ָיראַ .ר ָבה ַבר ִּחיָיא ַקטו ְספָ ָאהַ .ר ָבה תוֹ ְספָ ָאהַ .ר ָבה
ַבר ַרב ַא ָדאַ .ר ָבה ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידי ַבר ָא ִּביןַ .ר ָבה ַבר
עולָ אַ .ר ָבה ַבר עִּ ילָ ִּאיַ .ר ָבה ַבר אֲ ִּהילָ ִּאיַ .ר ָבה ַבר יוֹ נ ָָתן.
ַר ָבה ַבר מָ ִּריַ .ר ָבה אוֹ ָרבָ א ֶבן ַרב מָ ִּרי ֶבן ִּאיסור ִּגיוֹ ָרא.
ַר ָבה ַבר ַת ְחלִּ יפָ אַ .ר ָבה ִּמ ַפ ְשרונְ יָאַ .ר ָבה ַבר שו ְמנִּ י.
ַר ָבה ַבר עֶ ְפרוֹ ןַ .ר ָבה ַבר מַ ְתנָהַ .ר ָבה ַבר ְברוֹ נָאַ .ר ָבה
ַבר ֲחקולָ אַ .ר ָבה ַבר עַ סַ ִּביַ .ר ָבה ַבר חַ ָמאַ .ר ָבה
ימיַ .ר ָבה ַבר הַ ְמנונָאַ .ר ָבה ַבר ַא ִּמי.
ִּמקו ַב ְריָהַ .ר ָבה ַבר ִּש ִּ
ַר ָבה ַבר נַחוםַ .ר ָבה ְב ֵריה ְד ָרבָ אַ .ר ָבה ַבר סַ ְפ ָראַ .ר ָבה
יתאַ .ר ָבה ַבר ַאיְ בוַ .ר ָבה ַבר
הנָאַ .ר ָבה ַבר אֲ ִּח ָ
ַבר ַרב ַכ ֲ
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ָא ִּביןַ .ר ָבה ַבר אֲ ִּבינָאַ .ר ָבה ַבר ז ְַב ָדאַ .ר ָבה ַבר ִּש ְמעוֹ ן.
יסיַ .ר ִּבינָא ַבר ִּשילָ אַ .ר ִּבינָא ְב ַרב עולָ א.
ַר ְביָא ַבר ִּק ִּ
ִּיקיַ .ר ִּבינָא בַ ר נְ חונְ יָאַ .ר ִּבינָא הַ ַק ְדמוֹ ן.
ַר ִּבינָא ִּמ ַפ ְרז ִּ
של ַר ִּבינָא הַ ַק ְדמוֹ ןַ .ר ִּבינָאַ .ר ְבנ ִָּאי
ַר ִּבינָא זו ִּטי ֶבן אֲ חוֹ תוֹ ֶ
ַאחוהָ ְדר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבאַ .ר ְבנ ִָּאי חוֹ ז ָָאהַ .ר ָבנָן ְד ִּק ְס ִּרין.
יתאַ .רב ַרחו ִּמיַ .ר'
ר' ַר ִּדיפָ א .ר' רומַ נוסַ .ר ְח ָבה ְדפו ְמ ְב ִּד ָ
ַרחֲמָ ִּאי .ר' ִּרימוֹ ןָ .ר ִּכיש ַבר ָפ ָפא.
ָר ִמי ַבר יְ חֶ זְקֵ אלָ .ר ִּמי ַבר חַ ָמאָ .ר ִּמי ַבר ַרבָ .ר ִּמי ַבר ַרב
יו ָדאָ .ר ִּמי ַבר ַרב יודָ .ר ִּמי ַבר ְשמו ֵאלָ .ר ִּמי ְב ֵריה ְד ַרב
יֵיבָ אָ .ר ִּמי ַבר ְב ַר ִּבי הוא נְ הַ ְר ְבלָ ִּאיָ .ר ִּמי ַבר ֶב ֶר ְכיָהָ .ר ִּמי
ַבר ָפ ָפאָ .ר ִּמי ַבר ָת ְמ ִּרי ְדהוא ָר ִּמי ַבר ִּדיקולִּ יָ .ר ִּמי ַבר
של ַרב יִּ ְר ְמיָה ַבר ַא ָבאָ .ר ִּמי ַבר
ַא ָבאָ .ר ִּמי ַבר ָמ ִּרי נ ְֶכדוֹ ֶ
יכ ָרא.
ִּחלְ ִּקיָהָ .ר ִּמי ַבר ָא ִּביןְ .ר ִּמיטָ א ַבר ַינַאיַ .ר ְפ ָרם ִּמ ִּס ְ
ַר ְפ ָרם ַבר ָפ ָפאַ .ר ְפ ָרם.
אוֹ ת ש'
שאול ִּמ ֵבית
שאולַ .א ָבא ָ
שאול ֶבן ָב ְטנִּ יתַ .א ָבא ָ
ַא ָבא ָ
שא.
מַ ְרמַ ָ
של ֵבית
שאול ג ַָבל ֶ
שאול ֶבן ִּאמָ א ִּמ ְריָםַ .א ָבא ָ
ַא ָבא ָ
שאול ַבר נַש,
שאול ִּמ ְשמֵ יה ְד ַרבַ .א ָבא ָ
ַר ִּביַ .א ָבא ָ

(וְ ָא ְמ ֵרי

וכש
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הַ ַצ ִׁד ִׁיקים

שאול אוֹ
שאול ֶבן נַנָס .ר' ָ
ַא ָבא ָ

שאולַ .רב ְשבָ אִּ .ש ְבחַ ת אוֹ ִּש ְכחַ ת
ִּשילָ א ִּד ָנוֵוה .ר' ָ
ְב ֵריה ְדר' ֲחנִּ ינָא

(נוסַ ח ַאחֵ רְ :ב ֵריה ְד ַר ִּבינָא).

ש ְבנָא ִּאיש
ֶ

של
ש ְבנָא ָא ִּחיו ֶ
שלַ יִּ ם( ,גִּ ְירסַ ת תוֹ ְספוֹ תַ :ש ְכנָא ִּאיש יְ רו ָשלַ יִּ ם)ֶ .
יְ רו ָ
ש ְב ַתי .ר'
ש ְב ַתאי .ר' ַ
ש ְב ַתאי ַבר מָ ִּרינוס .ר' ַ
ִּה ֵללַ .
שז ְִּבי ַבר יֵימַ רַ .רב
ש ְז ִּביֵ .
שובַ ִּתי .ר' שובַ ִּתי ִּד ְצדוֹ ִּקיַ .רב ֵ
שיָיא.
ַ
ר' ְ ִשילָ א ִּאיש ְכפַ ר ַתמַ ְר ָתא .ר' ִּשילָ אַ .רב ִּשילָ אַ .רב
ימיִּ .שילָ א.
שלַ נְ יָיאִּ .שילָ א ַבר ַא ִּבינָא אוֹ ַבר ַא ִּב ִּ
ִּשילָ א ְמ ָ
ר' ִּשילָ א ַבר יִּ ְצחָ קִּ .שילָ א מָ ִּרי.
ימי ַבר ִּחז ְִּקיָהַ .רב
ימי ַבר ִּחיָיא ַבר ַרבַ .רב ִּש ִּ
ְש ִ
ַרב ִ
ימי ַבר ִּא ִּידי.
ימי ַבר ַא ִּשיַ .רב ִּש ִּ
ימי ַבר עו ְקבָ אַ .רב ִּש ִּ
ִּש ִּ
ימי ַבר ַא ָדא,
ימי ַבר ַא ָבא .ר' ִּש ִּ
יס ִּרין ,ר' ִּש ִּ
ימי ִּמ ִּק ְ
ַרב ִּש ִּ
ימי ִּמ ִּב ְיר ָתא ִּד ְשחוֹ ִּרי.
ימי ִּמנְ הַ ְר ָדעָ אַ .רב ִּש ִּ
ַרב ִּש ִּ
שיָיןַ .רב ִּשינְ נָא ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידיַ .רב ִּש ָיראַ .רב
ר' ְ ַ
שת ְב ֵריה ְד ַרב ִּא ִּידי ַבר ָא ִּבין נַג ָָראַ .רב
ש ֶ
ישא אוֹ ֵ
ִּש ָ
שלֶ ְמיָא.
שלוֹ ם הַ ֵלוִּ י .ר' ֶ
שלוֹ ם .ר' ָ
ישא ַבר הונָאַ .רב ָ
ִּש ָ
שלְ מָ ן ִּמ ֵבי ְכלו ִּחיתַ .רב
שלְ מוֹ נִּ י .ר' ַ
שלֶ ְמיָא סַ ְפ ָרא .ר' ַ
ַבר ֶ
ש ַמאי.
ש ַמאי הַ ז ֵָקן .ר' ַ
שלְ מָ ן ַבר לֵ וִּ יֶ .בן ְשלָ קותַ .
שלְ מָ ןַ .
ַ
ש ַמיי.
ר' ַ
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ְשמו ֵּאל הַ ָקטָ ןְ .שמו ֵאל הַ כֹהֵ ןַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ַא ָבאַ .רב
ְשמו ֵאל ַבר ַא ָבא מֵ הַ גְ רונְ יָאַ .רב ְשמו ֵאל ְב ֵריה ְדר'
ַאבָ הוַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ִּשילַ תַ .רב ְשמו ֵאל ַבר מַ ְר ָתאַ .רב
של ִּפנְ חָ ס הַ כֹהֵ ן ַבר חַ ָמאַ .רב ְשמו ֵאל ַבר
ְשמו ֵאל ָא ִּחיו ֶ
נ ָָדבְ .שמו ֵאל סָ בָ א חֲמוה ְד ַרב ְשמו ֵאל ַבר ַא ִּמיַ .רב
ְשמו ֵאל הַ ז ֵָקןַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ַא ִּמיַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ַאנְ יָא.
ַרב ְשמו ֵאל ְב ַרב יִּ ְצחָ קַ .רב ְשמו ֵאל ַבר נ ְַחמֵ נִּ י אוֹ נ ְַחמָ ן.
ַרב ְשמו ֵאל ַבר יְ הו ָדה ִּהנְ דו ָאהַ .רב ְשמו ֵאל ַבר יְ הו ָדה.
ַרב ְשמו ֵאל ַבר ַבר חַ נָאַ .רב ְשמו ֵאל ְב ֵריה ְד ַר ָבה ַבר ַבר
חלַ ְפ ָתא.
חַ נָאַ .רב ְשמו ֵאל ְב ַרב ְשבָ אַ .רב ְשמו ֵאל ֶבן ֲ
של
ְשמו ֵאל ַבר נַחום אֲ ִּחי ִּאמוֹ ( ,יֵש אוֹ ְמ ִּרים :אֲ ִּבי ִּאמוֹ ) ֶ
ַרב ַאחָ א ַבר ֲחנִּ ינָא.
ר' ְ ְשמו ֵּאל ַבר ַתנְ חום .ר' ְשמו ֵאל ַבר ִּחיָיא .ר' ְשמו ֵאל
ְב ַרב ִּח ְס ָדאַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ִּחיָיא ַבר יְ הו ָדהַ .רב ְשמו ֵאל
ַאחוהָ ְד ַרב ְב ֶר ְכיָה .ר' ְשמו ֵאל ַאחוהָ ְד ַרבַ .רב ְשמו ֵאל
ַאחוהָ ְד ַרב נְ חֶ ְמיָה .ר' ְשמו ֵאל אֲ חוי ְדר' הוֹ ִּש ְעיָא .ר'
ְשמו ֵאל ְבר' יוֹ סֵ י .ר' ְשמו ֵאל ְב ֵריה ְדר' יוֹ סֵ י ַבר בוןַ .רב
ית ִּאיַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ַאחָ אַ .רב ְשמו ֵאל
ְשמו ֵאל ַבר אֲ ִּח ָ
יסנָא .מַ ר ְשמו ֵאלַ .רב ְשמו ֵאל ְב ַרב ְק ִּטינָאַ .רב
ַבר ִּב ְ
ְשמו ֵאל ַבר ַי ֲעקֹבַ .רב ְשמו ֵאל ַבר סַ סַ ְרטָ ִּאי .ר' ְשמו ֵאל

חכש
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ֶבן סוטַ ר .ר' ְשמו ֵאל ִּדסופַ ְפ ָתאַ .רב ְשמו ֵאל ְב ֵריה ְד ַרב
ימי .ר' ְשמו ֵאל ַבר ָא ִּביןַ .רב
יקא .ר' ְשמו ֵאל ַבר ַא ְב ִּד ִּ
ִּא ָ
ְשמו ֵאל ִּמתו ַא ְךַ .רב ְשמו ֵאל ַבר צָ דוֹ קַ .רב ְשמו ֵאל ַבר
ִּב ְיד ִּריַ .רב ְשמו ֵאל ִּמז ְַרקונְ יָא .ר' ְשמו ֵאל ַבר ְג ַדלְ יָה .ר'
הנָא .ר' ְשמו ֵאל ַבר
ְשמו ֵאל ַבר ַא ָדאַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ַכ ֲ
יפ ָתאַ .רב ְשמו ֵאל ַקפו ְט ָק ָאה .ר'
יֵיבָ אְ .שמו ֵאל ִּמ ִּד ְ
ְשמו ֵאל ַבר חֲ נִּ ינָא .ר' ְשמו ֵאל ַבר ֲחנַנְ יָהַ .רב ְשמו ֵאל ַבר
זו ְט ָראַ .רב ְשמו ֵאל ַבר זו ְט ִּריַ .רב ְשמו ֵאל ַבר נ ָָתן .ר'
ימי .ר' ְשמו ֵאל ַבר
ְשמו ֵאל ַבר ָפ ָפאַ .רב ְשמו ֵאל ַבר ִּש ִּ
חוֹ בָ ה .ר' ְשמו ֵאל ַפ ְדג ִַּריטָ א .ר' ְשמו ֵאל ַבר זְעִּ ָירא .ר'
ש ְמעֵ יה ְדר' יְ הו ָדה
ש ְמלָ ִּאי ַ
ש ְמלָ ִּאיַ .
ְשמו ֵאל ַבר ַר ִּבי .ר' ַ
שמָ ן ַבר ַא ָבא
ש ְמלָ ִּאי ְד ִּק ְס ִּריןַ .רב ַ
יאה ו ְדר' י ַַנאי .ר' ַ
נְ ִּש ָ
שמָ ן ְד ִּס ְכ ָרא.
שמָ ןַ .רב ַ
הַ כֹהֵ ןַ .רב ַ
שטַ חַ .רב ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ִּה ֵלל הַ ז ֵָקן.
ִש ְמעוֹ ןְהַ ַצ ִּדיקִּ .ש ְמעוֹ ן ֶבן ָ
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ְב ֵת ָיראִּ .ש ְמעוֹ ן הַ ַפקולִּ יִּ .ש ְמעוֹ ן ִּאיש הַ ִּמ ְצ ָפה.
יאל הַ זָקֵ ן,
ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן נְ ַתנְ ֵאלַ .ר ָבן ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ג ְַמלִּ ֵ
ֲש ָרה הֲרוגֵי מַ לְ כותִּ .ש ְמעוֹ ן הַ ָצנועַ  .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן הַ ְסגָן.
מֵ ע ָ
הנָאִּ .ש ְמעוֹ ן אֲ ִּחי ֲעז ְַריָהִּ .ש ְמעוֹ ן הָ עַ ְמסונִּ י.
ִּש ְמעוֹ ן ַבר ַכ ֲ
ימנִּ י .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן נַנָס .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן זוֹ מָ א.
ִּש ְמעוֹ ן הַ ִּת ְ
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן עַ זַאי .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ע ֲַק ְשיָאִּ .ש ְמעוֹ ן ֶבן
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יפ ַרס .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן לוגָא .ר' ִּש ְמעוֹ ן הַ ִּש ְקמוֹ נִּ י .ר'
ַאנְ ִּט ְ
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן גו ְריוֹ ן .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ֲחלַ ְפ ָתאִּ .ש ְמעוֹ ן סַ ְכנִּ י .ר'
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן טַ ְרפוֹ ן .ר' ִּש ְמעוֹ ן ְשזו ִּרי .ר' ִּש ְמעוֹ ן ְ .ד ִּמן
ַק ְצטור .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן גו ַדע .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן גו ָדא.
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ר' ע ֲִּקיבָ א.
יאל .ר' ִּש ְמעוֹ ן
ַר ִבי ִּש ְמעוֹ ן ֶבן יוֹ חַ איַ .ר ָבן ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ג ְַמלִּ ֵ
ֶבן יְ הו ָדה .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן חֲ נַנְ יָא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ֶאלְ עָ זָר .ר'
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן יְ הו ָדה ִּאיש ְכפַ ר עַ כוֹ  .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ְמנ ְַסיָא .ר'
של ַר ֵבינו הַ ָקדוֹ שִּ ,ש ְמעוֹ ן ֶא ְפ ָר ִּתי .ר' ִּש ְמעוֹ ן
ִּש ְמעוֹ ן ְבנוֹ ֶ
ֶבן יוֹ סֵ י ֶבן לַ קונְ יָא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ְבר' יוֹ סֵ י .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן
ַק ָפ ָרא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן יְ הוֹ צָ ָדק

(ב' היו).

ר' ְ ִש ְמעוֹ ן ֶבן זִּירודַ .רב ִּש ְמעוֹ ן הַ ְמחוזִּי .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן
לָ ִּקיש .ר' ִּש ְמעוֹ ן ַבר ַא ָבא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ַי ֲעקֹב .ר' ִּש ְמעוֹ ן
ֶבן ֶאלְ יָקום .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ַפזִּי .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ִּה ֵלל ֶבן ַפזִּי .ר'
יסמָ א .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן י ִַּסינָא.
ִּש ְמעוֹ ן ַבר לֵ וִּ י .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ִּק ְ
ישלוֹ ם .ר'
ר' ִּש ְמעוֹ ן ַבר סַ נָא אוֹ ַבר ַקנָא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן אֲ ִּב ָ
ִּירא.
ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ַרב ז ְִּביד .ר' ִּש ְמעוֹ ן נְ ז ָ
שטַ ח אֲ מוֹ ָרא .ר' ִּש ְמעוֹ ן הַ ִּשילוֹ נִּ י .ר' ִּש ְמעוֹ ן
ר'ְ ִש ְמעוֹ ן ֶבן ָ
ַבר יוֹ נָה .ר' ִּש ְמעוֹ ן ַבר י ַַנאי .ר' ִּש ְמעוֹ ן ַבר יַנְ יָי .ר' ִּש ְמעוֹ ן
ידא.
ח ִּס ָ
ַבר ִּחיָיא חוֹ ז ָָאה .ר' ִּש ְמעוֹ ן ַבר ִּחיָיא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֲ
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ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ַא ְבטולְ מוֹ ס .ר' ִּש ְמעוֹ ן ִּאיש ַק ְטרוןִּ .ש ְמעוֹ ן
ַק ַמ ְט ַריָא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ַת ְחלִּ יפָ א .ר' ִּש ְמעוֹ ן ְבר' ִּסימוֹ ן .ר'
שעַ  .ר' ִּש ְמעוֹ ן
ִּש ְמעוֹ ן ַבר נ ְַר ְשיָיהַ .ר ָבן ִּש ְמעוֹ ן ֶבן יְ הוֹ ֻ
ְדתוֹ סֶ ְפ ָתא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ַדיָינָאִּ .ש ְמעוֹ ן סַ ְפ ָרא ְדטו ְר ַבנָא .ר'
ַשא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ַבר ַאיְ יבוֹ  .ר' ִּש ְמעוֹ ן ֶבן
ִּש ְמעוֹ ן ַבר ְמי ָ
זְכַ ְריָה .ר' ִּש ְמעוֹ ן ַבלוטָ ה ַבר ֲחנִּ י ָנא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ְבר' ֶאלְ עָ זָר
ֶבן ַפ ְרטָ א .ר' ִּש ְמעוֹ ן ְבר' יִּ ְשמָ עֵ אל.
ְשמַ עְ יָה חֲבֵ ר ַא ְבטַ לְ יוֹ ןַ .רב ְשמַ ְעיָה ִּמ ַקלְ נְ בוֹ ַ .רב ְשמַ עְ יָה
ַבר ז ֵָירא .ר' ְשמַ ְעיָה ִּבזְמַ ן ַר ִּבינָאַ .רב ְשמַ עְ יָהַ .רב
שנֶהֶ ְרגו .ר'
ידאְ .שמַ ְעיָה וְ ָא ִּחיו אֲ ִּחיָה ֶ
ְשמַ עְ יָה חֲ ִּס ָ
שא
ש ָ
ְשפַ ְטיָהְ .ש ִּפיפוֹ ן ֶבן לַ יִּ ש .ר' ְש ִּפירַ .רב ְש ֶר ְביָהַ .רב ֵ
ַבר ָרבָ אַ .רב ִּש ְשנָא ְב ֵריה ְדר' ְשמו ֵאל ַבר ַא ְבדו ִּמיַ .רב
שעַ .
ש ֶ
שתַ .רב ֵ
שת ְב ֵריה ְד ַרב יְ הוֹ ֻ
ש ֶ
שת ִּמ ַק ְר ִּטיזָאַ .רב ֵ
ש ֶ
ֵ
אוֹ ת ת'
ַתאונִ י .ר' ַת ָד ִּאי .תוֹ דוֹ ס ִּאיש רוֹ ִּמי .תוטָ ִּאיַ .בר תוטַ נִּ י .ר'
תומָ א אוֹ ר' ֵתימָ א ַבר ַפ ִּפיאוס .ר' ַת ְחלִּ יפָ א ַאבוהָ
לָ ה :אֲ חוהָ )

(וְ ָא ְמ ִּרי

ימיַ .רב
ְד ַר ְבנ ִָּאי חוֹ ז ָָאהַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א ַבר ַא ְב ִּד ִּ

ימיַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א ְב ַרב ִּח ְס ָדאַ .רב
ַת ְחלִּ יפָ א ַבר ַא ִּב ִּ
ַת ְחלִּ יפָ א ַבר ַא ִּבינָאַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א ַאבוהָ ְד ַרב הונָאַ .רב
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ַת ְחלִּ יפָ א ַבר מַ ע ֲָרבָ אַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א ְד ִּק ְס ִּריןַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א
ַבר ַגזָאַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א ַבר ְשמו ֵאלַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א ַבר ַבר
חַ נָא .ר' ַת ְחלִּ יפָ א חֲמוי ְדר' חַ ָמא .ר' ַת ְחלִּ יפָ א חֲ מוי ְד ַרב
של ר' ַאבָ הוַ .רב ַת ְחלִּ יפָ א ַבר
ַאחָ א .ר' ַת ְחלִּ יפָ א חֲמוי ֶ
ֵאימוֹ  .ר' ַת ְחלִּ יפָ א .ר' ַת ְחנָאַ .א ָבא ַת ְחנָאֶ .בן ֵתימָ א .ר'
ֵתימָ א ַבר ַפ ָפיַיס.
ר'ְ ַתנְ חום ְב ֵריה ְדר' ִּחיָיא ַבר ַא ָבא .ר' ַתנְ חום ְבר' ִּחיָיא.
ר' ַתנְ חום ַבר ִּחיָיא ִּאיש ְכפַ ר עַ כוֹ  .ר' ַתנְ חום ִּד ְכפַ ר גון.
ר' ַתנְ חום ַבר יְ הו ָדה .ר' ַתנְ חום ַבר ֲחנִּ ילָ ִּאי .ר' ַתנְ חום ַבר
ִּעילָ ִּאי .ר' ַתנְ חום ְד ִּמן נוֹ י .ר' ַתנְ חום ַבר ַא ִּמי .ר' ַתנְ חום
ְד ִּמן ַפ ְר ָוד .ר' ַתנְ חום .ר' ַתנְ חום ַבר אֲ ִּחיָה .ר' ַתנְ חום ַבר
מָ ִּרי .ר' ַתנְ חום ַבר מַ ְריון .ר' ַתנְ חום ַבר ָפ ָפא .ר' ַתנְ חומָ א
ִּמיוֹ ְשבֵ י ַא ְד ָרעַ יָה .ר' ַתנְ חום ַב ְצרו ִּריָיה .ר' ַתנְ חום ַבר
ח ָתנֵיה ְדר'
ֲחנִּ ינָא .ר' ַתנְ חום ַבר יִּ ְר ְמיָה .ר' ַתנְ חום ְב ַר ִּבי ֲ
יקא.
יסכולַ ְס ִּט ָ
ִּש ְמלַ יי .ר' ַתנְ חום הַ ַל ְבלָ ר .ר' ַתנְ חום ַבר ִּא ְ
שן .ר'
ר' ַתנְ חום ַבר ַא ָבא .ר' ַתנְ חומָ א ַבר ַא ָבא הַ ַד ְר ָ
ַתנְ חומָ א .ר' ַת ְפ ַריָי.
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ַרבנן ְסבוֹ ראֵּ י
ר'ְיוֹ סֵּ יַ ְ.רב סַ ָמא ַבר יְ הו ָדהַ .רב ַאחָ ִּאי ַבר ַרב הונָאַ .רב
הונָא ֵריש גָלו ָתאַ .רב ַאחָ ִּאי ְב ֵריה ְד ַר ָבה ַבר ַאבוהָ ַ .רב
ַת ְחנָא ומַ ר זו ְט ָרא ְבנֵי ִּחינְ נָאַ .רב יוֹ סֵ ףַ .רב ִּסימונָא .וְ ַרב
ִּעינָא .ר' נ ְַחמָ ן ַקטופָ א.

ְגאוֹ נִׁ ים
ימי סו ְרגָאַ .רב
יש ָקאַ .רב מָ ִּרי ְב ֵריה ְד ַרב ִּד ִּ
ר' ְחָ נָן ְמֵ ִּא ַ
מָ ִּרי בַ ר ַרב הונָאַ .רב ִּחי ַנז ְִּאי גָאוֹ ן ִּמן ֵבי ִּגיהו ָראַ .רב
ש ְר ְשיָא ַבר
חָ נָאַ .רב יִּ ְצחָ ק .מַ ר ָרבָ אַ .רב ִּשינְ נָאְ .מ ַ
ֲחלַ ְפ ָתאַ .רב בו ְס ְתנַאיַ .רב הו ָנא מָ ִּרי ֶבן ַרב יוֹ סֵ ףַ .רב
ֲחנִּ ינָא ִּמנְ הַ ר ַפקודַ .רב נ ִַּהילָ ִּאי הַ ֵלוִּ י ִּמן נ ִַּרישַ .רב ִּחיָיא
ישןַ .ר ִּבינָאַ .רב נְ טו ָר ִּאי ַבר ַרב נְ חֶ ְמיָהַ .רב ַי ֲעקֹב
ִּמ ֵמ ַ
הַ כֹהֵ ן ִּמנְ הַ ר ַפקודַ .רב יְ הו ָדהַ .רב ְשמו ֵאלַ .רב יוֹ סֵ ףַ .רב
ִּש ְמעוֹ ן ַקיְ ָיראַ ,בעַ ל "הֲלָ כוֹ ת גְ דוֹ לוֹ ת"ַ .רב ְשמו ֵאל ַבר
ש ְבחָ אַ ,בעַ ל הַ " ְש ִּאלְ תוֹ ת".
מָ ִּריַ .רב ַאחָ א ִּמ ַ
ַרב ְנְ טו ָר ִאיַ .רב ַא ְב ָרהָ ם כֹהֵ ןַ .רב מָ ִּרי הַ כֹהֵ ןַ .רב ַאחָ א.
ַרב יְ הו ָדה ַבר ַרב נ ְַחמָ ןַ .רב יְ הו ָד ִּאי ַבר ַרב אוחֲ נ ִָּאי
ש ְר ְשיָאַ .רב מַ לְ ָכא
הַ כֹהֵ ןַ .רב דו ָר ִּאיַ .רב חֲ נַנְ יָא ַבר ַרב ְמ ַ
ַבר ַרב ַאחָ אַ .רב ָרבָ א ַבר ַרב דו ָר ִּאיַ .רב ִּהילָ ִּאי ַבר ָמ ִּריְ.
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גלש

חנִ ינָא הַ כֹהֵ ן ַבר ַרב ַא ְב ָרהָ םַ .רב הונָא ֶבן יִּ ְצחָ ק
ַרב ְ ֲ
ַשהַ .רב צָ דוֹ ק ַבר ַרב ַא ִּשיַ .רב
הַ לֵ וִּ יַ .רב ַאיְ בומָ ִּאיַ .רב ְמנ ֶ
שעְ יָה הַ לֵ וִּ יַ .רב ִּהילָ ִּאי ַבר חֲ נִּ ינָאַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר ִּשילָ א.
יְ ַ
ש ְר ְשיָא.
הנָא ַבר חֲ נִּ ינָאַ .רב ְמ ַ
ַרב ַקמוֹ יַ .רב ַכ ֲ
ַרבְ ַי ֲעקֹב הַ כֹהֵ ןַ .רב ֵאיבוֹ מָ ִּאי ַבר ְש ִּר ָיראַ .רב כֹהֵ ן צֶ ֶדק
ַבר ַרב ַאבומָ ִּאיַ .רב ַא ְב ָרהָ ם ַבר ְש ִּר ָיראַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר
שלוֹ ם ַבר מָ ְר ְדכַ יַ .רב יִּ ְצחָ ק ַבר חֲ נַנְ יָאַ .רב
ִּחיָיאַ .רב ָ
נְ טו ְרנ ִָּאי ֶבן ַרב ִּהילָ ִּאי ַבר ַרב מָ ִּריַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר ַרב
מָ ְר ְדכַ יַ .רב ְפלַ ְטוֵי ַבר ַא ַביֵיַ .רב עַ ְמ ָרםַ .רב ַאחָ ִּאיַ .רב
ְמנַחֵ ם ְב ֵריה ְד ַרב יוֹ סֵ ף ַבר ִּחיָיאַ .רב מַ ִּת ְתיָהוַ .רב נ ְַחשוֹ ן
ַבר ַרב צָ דוֹ קַ .רב ַא ָבא ַבר ַרב ַא ִּמיַ .רב צֶ מַ ח ַבר
ְפלַ ְטוֵיהַ .רב צֶ מַ ח ַבר ַרב חַ יִּ יםַ .רב הַ אי ְב ֵריה ְד ַרב
נ ְַחשוֹ ןַ .רב הַ אי ַבר ָדוִּ דַ .רב ִּהילָ ִּאי ַבר ַרב נְ טו ְרנ ִָּאיַ .רב
יש ֵאל.
שלוֹ ם ַבר ַרב ִּמ ָ
ַקמוֹ י ַבר ַרב ַאחָ ִּאיַ .רב ָ
ַרב ְ ַי ֲעקֹב ַבר ַרב נְ טו ְרנ ִָּאיַ .רב יְ הו ָדה ַבר ְשמו ֵאלַ .רב
שר הַ כֹהֵ ןַ .רב כֹהֵ ן צֶ ֶדקַ .רב ְסעַ ְדיָהַ .רב צֶ מַ ח ַבר ַרב
ִּמ ְב ַ
ַכ ְפנ ִָּאיַ .רב ֲחנִּ ינָא בַ ר יְ הו ָדה .מַ ר ַרב נְ חֶ ְמיָה ַבר ַרב כֹהֵ ן
צֶ ֶדק.
שנִּ ְשבו ִּעם ַרב
ֹשה ו ְבנוֹ ַרב חֲ נוֹ ְךֶ ,
יראַ .רב מ ֶ
ְש ִר ָ
ַרב ְ

דלש
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של ַרב ֲחנַנְ ֵאל וְ ַרב ְשמַ ְריָה ַבר ֶאלְ חָ נָן.
יאלָ ,א ִּביו ֶ
חו ִּש ֵ
ַרב נ ָָתן ַדיָין וְ חָ ִּסיד גָדוֹ לַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר יִּ ְצחָ ק ִּשטַ אנְ ש ֶבן
ַא ִּביתור .ר' יִּ ְש ָר ֵאל גָאוֹ ןַ .רב הַ אי גָאוֹ ן ְב ַרב ְש ִּר ָירא הוא
סוֹ ף הַ ְגאוֹ נִּ ים.

ִׁראשוֹ נִׁ ים וְ אַ חרוֹ נִׁ ים
ר' ְ ְקלוֹ נִ ימוס ִּאיש רוֹ ִּמיַ .ר ֵבינו ג ְֵרשוֹ ם ְמאוֹ ר הַ גוֹ לָ ה .ר'
יק ִּטילָ ה .ר' נ ָָתן ַבעַ ל
ְשמו ֵאל הַ כֹהֵ ן ַבר חָ ְפנִּ י .ר' יוֹ סֵ ף ֶבן גִּ ְ
הֶ "עָ רו ְך" .ר' יִּ ְצחָ ק ַבר יְ הו ָדה ֶבן ִּגיאותַ .ר ֵבינו ִּש ְמעוֹ ן
ְב ַרב יִּ ְצחָ ק ,וְ ַר ֵבינו יְ הו ָדה הַ גָדוֹ ל ,רֹאש הַ ֶנה ֱָרגִּ ים
שם .וְ ַר ֵבינו יְ הו ָדה הַ כֹהֵ ןַ .ר ֵבינו ֵאלִּ יָהו הַ זָקֵ ן .ר'
שת הַ ֵ
לִּ ְק ֻד ַ
של ַר ִּש"י .ר'
של ַר ִּש"י .ר' ַי ֲעקֹב ְבר' י ָָקרַ ,רבוֹ ֶ
יִּ ְצחָ קַ ,רבוֹ ֶ
שןַ ,רבוֹ
ֹשה הַ ַד ְר ָ
של ַר ִּש"י .ר' מ ֶ
יִּ ְצחָ ק ְב ַרב יְ הו ָדהַ ,רבוֹ ֶ
של ַר ִּש"י .ר' יְ הו ָדה ַבר ַב ְרזִּילַ י ַב ְרצֶ לוֹ נִּ י .ר' יוֹ סֵ ף טוֹ ב
ֶ
ֹשה ֶבן יוֹ סֵ ף ֶבן
ֹשה הֶ עָ נָיו .ר' מ ֶ
עָ לַ ם .ר' ז ְַר ְחיָה הַ ֵלוִּ י .ר' מ ֶ
של ר' יִּ ְצחָ ק .ר' ַא ְב ָרהָ ם ַבר
מָ ָרן הַ ֵלוִּ י .ר' ֵלוִּ י ֶבן ָא ִּחיו ֶ
יִּ ְצחָ ק .ר' ְמשולָ ם ְבר' ַי ֲעקֹב .ר' ַא ְב ָרהָ ם ַבר ַדאוד הַ ֵלוִּ י,
שם .ר' יוֹ סֵ ף ַבר מֵ ִּאיר ִּא ְבן ִּמיגַאש .ר'
הַ ֶנה ֱָרג עַ ל ִּקדוש הַ ֵ
ִּש ְמעוֹ ן הַ גָדוֹ ל .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר' ְמשולָ ם .ר' ֶאלְ עָ זָר ְבר'
מֵ ִּאיר ְבר' יִּ ְצחָ ק.

מות
ְש ֹ

ִׁראשוֹ נִׁ ים וְ אַ חרוֹ נִׁ ים

הַ ַצ ִׁד ִׁ
יקים הלש

ַרשְִ"י ,הוא ר' ְשלֹמֹה י ְַר ִּחי ַבר יִּ ְצחָ ק ִּמ ְט ִּריוֶושַ .ר ֵבינו
מֵ ִּאיר ,חֲ ַתן ַר ִּש"יָ .בנָיו :ר' ְשמו ֵאל הוא ַר ְש ַב"ם ,וְ ַר ֵבינו
ָתם וְ הוא ר' ַי ֲעקֹב ָתם ,וְ ִּריבָ "ם הוא ר' יִּ ְצחָ קַ .ר ֵבינו
יְ הו ָדה ַבר נ ָָתן ,חֲ ַתן ַר ִּש"יַ .ר ֵבינו ֶא ְפ ָריִּ ם ,חֲ ַתן ַר ִּש"י.
ַר ֵבינו ְשמַ ְריָהַ .ר ֵבינו ָברו ְך ְב ַרב ְשמו ֵאל ִּממַ גֶנְ צָ א .ר'
שאנְ ץַ .ראֲ בַ "ד הָ ִּראשוֹ ן,
ויט ָרא .ר' ִּש ְמעוֹ ן ִּמ ַ
ִּש ְמחָ ה ְדוִּ ְ
הוא ר' ַא ְב ָרהָ ם ַבר ַדאוד הַ ַנ"ל .ר' חַ יִּ ים כֹהֵ ן ַתלְ ִּמיד
ַר ֵבינו ָתם .ר' נְ ַתנְ ֵאל הַ ָקדוֹ שַ .ר ֵבינו יִּ ְצחָ ק ְבר' ְשמו ֵאל
ויט ָראַ ,בעַ ל הַ תוֹ סָ פוֹ ת הַ ִּנ ְק ָרא ִּר"י הַ זָקֵ ן.
ְבר' ִּש ְמחָ ה ְדוִּ ְ
שאנְ ץ ְבר' ַא ְב ָרהָ םַ .ר ֵבינו
ְבנוֹ ַר ֵבינו ֶאלְ חָ נָן .ר' ִּש ְמשוֹ ן ִּמ ַ
ֲחנַנְ ֵאלַ .ר ֵבינו ַי ֲעקֹב מֵ אוֹ ְרלֵ יַינְ ש .ר' יִּ ְצחָ ק ַאלְ פָ ִּסי הוא
ֹשה ֶבן מַ יְ ימוֹ ן הוא הָ ַר ְמ ַב"ם .ר' ַא ְב ָרהָ ם
הָ ִּרי"ףַ .ר ֵבינו מ ֶ
ֹשה ַבר
שגוֹ ת"ַ .ר ֵבינו מ ֶ
ַבר ָדוִּ ד ,הוא הָ ַראֲ בַ "ד ַבעַ ל הַ "הַ ָ
נ ְַחמָ ן ,הוא הַ ַר ְמ ַב"ן.
ֹשה ֶבן ַי ֲעקֹבַ ,בעַ ל הַ " ְסמַ "ג" .ר'
ר' ְ ַי ֲעקֹב ִּמקוֹ ְר ִּביל .ר' מ ֶ
שיָסַ ד "ונְ ַתנֶה תוֹ ֶקף" .ר'
אֱ לִּ יעֶ זֶר ִּמ ִּמיץ .ר' ַא ְמנוֹ ן הַ ָקדוֹ שֶ ,
ָברוך ַבר יִּ ְצחָ קַ ,בעַ ל הַ " ְתרומוֹ ת" .ר' יִּ ְצחָ קַ ,בעַ ל
הָ "עִּ יטור" .ר' אֱ לִּ יעֶ זֶר ְבר' יוֹ ֵאל ,הַ ִּנ ְק ָרא "אֲ ִּבי הָ עֶ ז ְִּרי" .ר'
יק ִּטילא.
ֶאלְ עָ זָר ִּמג ְֶרמַ ְזיָא .ר' יְ הו ָדה חָ ִּסיד .ר' ַי ֲעקֹב ֶבן גִּ ְ
רא"שַ .ר ֵבינו יוֹ נָהַ .ר ְש ָב"א,
של הָ ֹ
יאלָ ,א ִּביו ֶ
ַר ֵבינו יְ ִּח ֵ
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הוא ַר ֵבינו ְשלֹמֹה ֶבן ַא ְב ָרהָ ם ֶבן ַא ֶד ֶרת .מַ ה ֲַר"ם
ִּמרוטֶ נְ בו ְרג ,הוא ר' מֵ ִּאיר ְבר' ָברו ְך נִּ ְפטַ ר ִּב ְת ִּפיסָ ה .ר'
יאל
ַאלֶ ְכסַ נְ ֶדר ְבר' ְשלֹמֹה ,הֵ ִּביאוֹ לִּ ְקבו ָרהַ .ר ֵבינו יְ ִּח ֵ
ישי .ר' יִּ ְצחָ ק ַ ,בעַ ל "אוֹ ר זָרועַ " .ר' ְמנַחֵ ם ְד ֶר ַקנְ ִּטי.
ִּמ ַפ ִּר ִּ
שר .ר' ֶפ ֶרץ הֶ חָ ִּסיד .ר' מָ ְר ְדכַ י ְבר' ִּהלֵ ל,
ַר ֵבינו ַבחַ יֵי ֶבן ָא ֵ
שן,
שם .ר' ִּש ְמעוֹ ן הַ ַד ְר ָ
ַבעַ ל הַ "מָ ְר ְדכַ יֶ ,נה ֱַרג עַ ל ִּקדוש הַ ֵ
ַבעַ ל הַ "יַלְ קוט" .ר' ִּש ְמשוֹ ן ִּמ ִּקינוֹ ן .ר' ִּש ְמשוֹ ן ַבר ָצדוֹ ק,
רא"ש.
של הָ ֹ
ַבעַ ל הַ " ַת ְש ֵב"ץ" .הָ ַרב ר' חַ יִּ יםָ ,א ִּחיו וְ ַרבוֹ ֶ
יאל ,וְ ר' ְשלֹמֹה
שרָ .בנָיוַ :ר ֵבינו יְ ִּח ֵ
רא"שְ ,הוא ַר ֵבינו ָא ֵ
הְָ ְֹ
הֶ חָ ִּסיד ,וְ ַר ֵבינו ַי ֲעקֹב ַבעַ ל הַ "טו ִּרים" ,וְ ר' ֶאלְ יָקום ,וְ ר'
של
ֹשה ,וְ ַרב ֶאלְ עָ זָר וְ ר' ִּש ְמעוֹ ן וְ ר' יְ הו ָדה .ר' נ ָָתןַ ,רבוֹ ֶ
מ ֶ
יש ִּרים"
רא"ש .ר' יְ רוחָ ם ְב ַרב ְמשולָ םַ ,בעַ ל סֵ פֶ ר מֵ ָ
הָ ֹ
וְ " ָא ָדם וְ חַ וָ ה"ַ .ר ֵבינו ְשמו ֵאל ְבר' צָ דוֹ קַ ,בעַ ל הָ " ַאגו ָדה".
הרֹן הַ כֹהֵ ן הַ ִּנ ְק ָרא ָר ָא"ה .ר' יִּ ְצחָ ק ִּמדו ָראַ ,בעַ ל
ר' ַא ֲ
שע ֲֵרי דו ָרא" .הָ ַרב ר' ָדוִּ ד ַאבו ְד ְרהַ ם .ר' נִּ יסָ ן ְב ַרב
הַ " ַ
ְראובֵ ן הוא הָ ַר"ןַ .ר ֵבינו יוֹ נָה .ר' יוֹ סֵ ףַ ,בעַ ל "נִּ מו ֵקי יוֹ סֵ ף".
שת ,הוא הָ ִּריבָ "שַ .ר ֵבינו יוֹ ם טוֹ בַ ,בעַ ל
ש ֶ
ר' יִּ ְצחָ ק ַבר ֵ
"מַ ִּגיד ִּמ ְשנָה" .הָ ַרב יוֹ ם טוֹ ב ַבר ַא ְב ָרהָ םַ ,בעַ ל " ִּמגְ ַדל
עוֹ ז"ַ .רב מָ ִּכיר .ר' יוֹ סֵ ף חָ ִּביב ְספָ ַר ִּדי .ר' ַי ֲעקֹב מוֹ ילִּ ין ַבר
שלוֹ ם הַ ִּנ ְק ָרא מַ ה ֲַר"ש .ר'
ֹשה הַ ֵלוִּ י ,הוא מַ ה ֲִּרי"ל .ר' ָ
מ ֶ
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שן" .ר' ַי ֲעקֹב
יִּ ְש ָר ֵאל הַ ִּנ ְק ָרא ִּאיסֶ ְרלַ ,בעַ ל " ְתרומַ ת הַ ֶד ֶ
הרֹן ,הָ יו ַרבוֹ ָתיו.
מוֹ ילִּ ין וְ ר' ַא ֲ
קב .ר' יִּ ְצחָ ק
ר' ְ ַי ֲעקֹב וַוייל .ר' יִּ ְצחָ ק ַקנְ פַ ִּטין ְבר' ַי ֲע ֹ
ִּדילֵ אוֹ ן .ר' יִּ ְצחָ ק ַאבוהַ בַ ,בעַ ל " ְמנוֹ ַרת הַ ָמאוֹ ר" .ר'
ְשמו ֵאל וַלַ אנְ ִּסי ֶבן הָ ַרב ר' ַא ְב ָרהָ ם .ר' יוֹ סֵ ף קוֹ לוֹ ן ַבר
ְשלֹמֹה ,הוא מַ ה ֲִּרי"ק .ר' ַי ֲעקֹב ְב ַרב ְשמו ֵאלַ ,בעַ ל
שע ֲֵרי אוֹ ָרה" .ר' יִּ ְצחָ ק
יקטַ לְ יָיאַ ,בעַ ל " ַ
הֶ " ָאגור" .ר' יוֹ סֵ ף גִּ ְ
ְד ִּמן עַ כוֹ ַתלְ ִּמיד הָ ַר ְמ ַב"ן .ר' יוֹ סֵ ף ֶבן ְש ַרגָא .ר' עוֹ בַ ְדיָה
ִּמ ַב ְרטֶ נו ָרא .ר' ֵלוִּ י ְבר' ַי ֲעקֹב ֶבן חָ ִּביב .ר' ַי ֲעקֹב ֵבי ַרב.
אדוַוה .ר'
ש ָקר .ר' יְ הו ָדה ִּמינְ ץ .ר' מֵ ִּאיר ַפ ָ
ֹשה ַאלְ ַ
ר' מ ֶ
ש ְ
יך ְבר' חַ יִּ ים .ר' ְשמו ֵאל
ֹשה ַאלְ ֵ
ְשלֹמֹה ַאלְ ַק ֵבץ .ר' מ ֶ
ש ְכנָא.
ַקלָ עֵ יַ ,בעַ ל " ִּמ ְש ְפטֵ י ְשמו ֵאל" .ר' יוֹ סֵ ף ֶבן לֵ ב .ר' ַ
ר' אֱ לִּ יעֶ זֶר ַאז ְָק ִּרי ( ַבעַ ל סֵ פֶ ר חֲ ֵר ִּדים) ר' יוֹ סֵ ף סַ ַרגוֹ ִּסי .ר'
שם.
ִּימ ָרא .ר' ְשלֹמֹה לו ְריָא .ר' ֵאלִּ יָהוַ ,בעַ ל ֵ
ָדוִּ ד ֶבן ז ְ
ר' יִּ ְצחָ ק ְבר' ְבצַ לְ ֵאל.
ש ְלחָ ן עָ רו ְך"
ְקארוְֹ ֶבן מוֹ ֵרינו ֶא ְפ ַריִּ םַ ,בעַ ל הַ " ֻ
ר' ְיוֹ סֵּ ף ַ
ֹשה ִּאיסֶ ְרלֶ ש ,הָ " ַרמָ "א" .ר' נ ָָתן
וְ הַ " ֵבית יוֹ סֵ ף" .ר' מ ֶ
ש ִּפ ָירא .ר' יִּ ְצחָ ק חַ יות .ר'
אדנִּ י הֶ חָ ִּסיד ַבר ִּש ְמשוֹ ן ַ
מֵ הוֹ ָר ְ
ָאי ַבר ְבצַ לְ ֵאלַ ,בעַ ל "גור ַא ְריֵה" (מַ ה ֲַר"ל ִּמ ְפ ַראג) .ר'
לֵ יו ֵ
מָ ְר ְדכַ י יָפֶ הַ ,בעַ ל הַ "לְ בו ִּשים" .ר' ְבצַ לְ ֵאל ַא ְש ְכ ַנזִּיַ ,רבוֹ

חלש
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ִׁראשוֹ נִׁ ים וְ אַ חרוֹ נִׁ ים

הַ ַצ ִׁד ִׁיקים

של הָ אֲ ִּר"י ַז"ל .ר' יוֹ סֵ ף ַיעֲבֵ ץ .ר' ֶב ֶר ְכיָה .ר' יִּ ְצחָ ק לו ְריָא
ֶ
הוא הָ אֲ ִּר"י ַז"ל .ר' חַ יִּ ים וִּ יטַ ל .ר' ַא ְב ָרהָ ם הַ ֵלוִּ י ְברו ִּכים.
שעַ פַ אלְ קַ ,בעַ ל הַ " ְסמַ "ע"ַ .רב
ר' יִּ ְש ָר ֵאל סָ רוק .ר' יְ הוֹ ֻ
יוֹ ֵאל ְבר' ְשמו ֵאלַ ,בעַ ל הַ " ַב"ח" .ר' ֶא ְפ ַריִּ םַ ,בעַ ל "עוֹ לְ לוֹ ת
ש ְעיָה סֶ גָל ְבר' ַא ְב ָרהָ םַ ,בעַ ל הַ " ְשלָ "ה"ְ .בנוֹ
ֶא ְפ ַריִּ ם" .ר' יְ ַ
ָוארי .ר' ֵאלִּ יָהוַ ,בעַ ל
ֹשה קוֹ ְר ִּדיו ִּ
עפ ִּטילַ .רב מ ֶ
ש ְ
ר' ֶ
אשית חָ ְכמָ ה" .ר' ַא ְב ָרהָ ם גַלַ נְ ִּטי.
הָ " ֵר ִּ
ש"א .ר' ָדוִּ ד
ר' ְ ְשמו ֵּאל אֱ לִּ יעֶ זֶר ְבר' יְ הו ָדה ,הוא הַ ַמה ְֲר ָ
ְ
ש"ך" .ר'
ש ְב ַתי כֹהֵ ןַ ,בעַ ל הַ " ַ
הַ ֵלוִּ יַ ,בעַ ל הַ "טַ "ז" .ר' ַ
ֹשהַ ,בעַ ל
ַא ְב ָרהָ ם ַא ָבאַ ,בעַ ל הַ " ָמגֵן ַא ְב ָרהָ ם" .ר' מ ֶ
הַ "חֶ לְ ַקת ְמחוֹ ֵקק" .ר' ְשמו ֵאלַ ,בעַ ל הַ " ֵבית ְשמו ֵאל" .ר'
מֵ ִּאיר ִּשיף .ר' מֵ ִּאירַ ,בעַ ל הַ " ַמה ֲַר"ם" .ר' ִּש ְמשוֹ ן
אפאלֶ ר .ר' ְצ ִּבי ִּה ְירש ַא ְש ְכ ַנ ִּזי הַ חָ כָ ם ְצ ִּבי .ר'
ָא ְס ְט ָר ָ
נ ְַפ ָתלִּ י כֹהֵ ן הַ ִּנ ְק ָרא ַר ִּבי נ ְַפ ָתלִּ י .ר' סֶ ענְ ֶדערַ ,בעַ ל
שעַ " .ר' נ ָָתן
שעַ ַ ,בעַ ל הַ " ְפנֵי יְ הוֹ ֻ
הַ " ְתבואוֹ ת שוֹ ר .ר' יְ הוֹ ֻ
נָטָ עַ ,בעַ ל " ְמגַלֶ ה עֲמוקוֹ ת" .ר' ַאייזִּיק הַ כֹהֵ ן ַאב ֵבית ִּדין
אריץַ ,בעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר " ְב ִּרית ְכהונַת
ִּד ְק ִּהלַ ת ק ֶֹדש ָק ִּ
עוֹ לָ ם"ָ .א ִּחיו ר' ְמשולָ ם הַ כֹהֵ ןַ ,בעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר " ִּפ ְתחֵ י
נִּ ָדה" .ר' ַי ֲעקֹב יִּ ְש ָר ֵאל מֵ עֶ ְמ ִּדין.
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יקים הַ ְמפו ְרס ִׁמים
ְקצַ ת ְשמוֹ ת הַ ַצ ִׁד ִׁ
ֶשהיו ְבדוֹ רוֹ ת הַ ְסמו ִׁכים
הרֹן
שם־טוֹ בְ .בנוֹ ר' ְצ ִּבי .נ ְֶכדוֹ ַר ִּבי ַא ֲ
ר' ְיִ ְש ָר ֵּאל ְ ַבעַ ל־ ֵּ
יאל .נ ְֶכדוֹ ר' ֶא ְפ ָריִּ ם ַאב ֵבית ִּדין
ִּמ ִּטיטַ יֶיאב .חֲ ָתנוֹ ר' יְ ִּח ֵ
ְ
ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש ִּס ִּידילְ קֶ ב .נ ְֶכדוֹ ר' ָברוך ִּמטולְ ְט ִּשין.
ןְמאוְ ָמןָ .א ִּחיו
ןְמ ְב ֶׁר ְסלֶׁ ב ְ ַנ ְנ ְַח ְנ ְַח ָמ ְנ ְַח ָמ ְ
נ ְֶׁכדוֹ ְר'ְנ ְַח ָמ ִ
יאל ְצ ִּביִּ .גיסוֹ ר'
ר' יִּ ְש ָר ֵאל "מֵ ת"ָ .א ִּחיו וְ ַתלְ ִּמידוֹ ר' יְ ִּח ֵ
ְצ ִּבי.
ַתלְ ִׁמידיו :ר' נ ָָתן ִּמ ְב ֶר ְסלֶ בַ ,בעַ ל הַ ְמלַ ֵקט סֵ פֶ ר "לִּ קוטֵ י
עֵ צוֹ ת" ובַ עַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר "לִּ קוטֵ י ְת ִּפלוֹ ת" וְ סֵ פֶ ר "לִּ קוטֵ י
שלְ חָ ן עָ רו ְך ,וְ הַ כֹל עַ ל ִּפי
הֲלָ כוֹ ת" עַ ל ָכל ַא ְר ָבעָ ה חֶ לְ ֵקי ֻ
הרֹן הָ ַרב ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר'
ְפקו ַדת ַרבוֹ ז ְִּכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָרכָ ה .ר' ַא ֲ
עה ִּרין.
ש ְ
יבקֶ א .ר' ְשמו ֵאל יִּ ְצחָ ק הָ ַרב ִּמ ְט ֶ
ֶוד ְ
עדו ִּ
יו ְדל ִּמ ֶמ ְ
יאל מַ ִּגיד
ר' ְשמו ֵאל ַאיְ יזִּיק .ר' ִּש ְמעוֹ ן .ר' יְ קו ִּת ֵ
ח ַתן
ֶעמרוֹ ב .ר' יִּ ְצחָ קֲ ,
ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .הָ ַרב ר' נ ְַפ ָתלִּ י ִּמנ ְ
הַ ַמ ִּגיד הַ ַנ"ל .ר' מַ ִּת ְתיָהו יְ הו ָדה ִּמ ַבאפָ לְ יֶא .ר' יִּ ְצחָ ק
עהרין .חָ ְתנוֹ ר' ַא ָבא שוֹ חֵ ט.
ש ִּ
יְ הו ָדה .ר' ֵאלִּ יָהו הָ ַרב ִּמ ְט ֶ
ר' יִּ ְצחָ ק ַאיְ יזִּיק ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .ר' זַלְ מָ ן דוֹ ב .ר' יִּ ְצחָ ק
דוֹ בַ .רב יִּ ְצחָ ק הָ ַרב ִּמחַ ְר ִּשיוַואטֶ ע.
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אסיבֶ ר.
ר' ְחַ ִיים ְ ֶׁבן ְעֲטַ ר ַבעַ ל "אוֹ ר הַ חַ ִּיים" .ר' נ ְַחמָ ן ָק ִּ
יטש .ר' ג ְֵרשוֹ ן
ֹשה .ר' דוֹ ב ֶבער הַ ַמ ִּגיד ִּמ ֶמעז ְִּר ְ
ְבנוֹ ַרב מ ֶ
יטיבֶ ר .ר' וָואלְ ף ִּקיצֶ יס .ר' ַי ֲעקֹב יוֹ סֵ ף ַאב ֵבית ִּדין
ִּק ִּ
אפיל ַבעַ ל
ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש פוֹ לְ נ ָָאהְ .בנוֹ ר' ִּש ְמשוֹ ן .ר' ָק ִּ
יאל
הַ ְמחַ ֵבר ִּסדור "קוֹ ל ַי ֲעקֹב" .ר' ָדוִּ ד ִּמ ִּקילַ יְ יאבֶ ר .ר' יְ ִּח ֵ
יש ִּרים ִּד ְק ִּה ַלת ַבאר .ר'
יקילַ יְ יאבֶ ר .ר' מֶ ענְ ִּדיל מַ ִּגיד מֵ ָ
ִּמ ִּ
יטיבֶ ר .ר'
ֹשה ִּק ִּ
ידענְ ֶקר .ר' ָדוִּ ד פו ְר ֶקיס .ר' מ ֶ
אר ֶ
נ ְַחמָ ן הָ ִּ
יאל
יטש ֶבן ר' יוֹ סֵ ף .ר' יְ ִּח ֵ
אה ִּב ְ
ִּפנְ חָ סַ .ר ִּבי יִּ ְצחָ ק ִּמ ְד ָר ְ
אטשוֹ ב .ר' ֶאלְ עָ זָר ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש
יכל ִּמזְלָ ְ
ִּמ ְ
ַא ְמ ְסטֶ ְר ַדם .ר' ִּפנְ חָ ס ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְקהַ ַלת ְפ ַרנְ ְקפו ְרט־
הרֹן
אש ִּקיבֶ ר .ר' ַא ֲ
ש ְב ַתי ַר ְ
ְדמַ יְ יןָ .א ִּחיו ר' ְשמֶ עלְ ֶקע .ר' ַ
ַק ְרלִּ ינֶר .ר' ְשלֹמֹה ַק ְרלִּ ינֶר.
של ַא ְב ָרהָ ם" .ר' יְ חֶ זְקֵ אל
ר' ְ ַא ְב ָרהָ ם ְאוֹ ְפנְ הַ יְ ים ַבעַ ל " ֵא ֶ
לַ אנְ ָדא .ר' ָברו ְך ְפ ֶרענְ ִּקיל ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש
יפנִּ יק .ר' ֶאלְ עָ זָר רוֹ ֵקחַ  .ר' ַי ֲעקֹב יַאלְ לִּ יס .ר' או ִּרי
לַ יְ ְ
עטין .ר' ַא ְב ָרהָ ם
יס ֶקער .ר' יְ הו ָדה ְצ ִּבי ִּמ ְס ְט ֶר ִּ
ְס ְט ֶרעלִּ ְ
שעַ הֶ עְ ִּשיל ,הָ ַרב מֵ ַא ְפטָ אְ .בנוֹ ר' יִּ ְצחָ ק מֵ ִּאיר .ר'
יְ הוֹ ֻ
ַי ֲעקֹב יוֹ סֵ ף מֵ אוֹ ְס ְט ָרהָ א .ר' נָחום .ו ְבנוֹ ַר ִּבי מָ ְר ְדכַ י
ש ְרנוֹ ִּביל .ר' אֱ לִּ ימֶ לֶ ְךָ .א ִּחיו ר' זו ְסיָא .ר' לֵ יב הַ מוֹ ִּכיחַ .
ִּמ ְט ֶ
יפא
שעְ יָה ִּמיַאנוֹ ב .ר' מֶ ענְ ִּדיל וִּ ויטֶ ְפ ְסקֶ ער .ר' לִּ ָ
ר' יְ ַ
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אמיר .ר' יוֹ סֵ ף מַ ִּגיד ִּד ְק ִּה ַלת
ִּיט ִּ
חַ ֶמעלְ נִּ יקֶ ער .ר' ז ְֵאב ִּמז ָ
ֹשה .ר' לֵ יב
אסנִּ יר .ו ְבנוֹ ר' מ ֶ
אוֹ ְס ְט ָרהָ א .ר' חַ ִּיים ְק ַר ְ
יטשוֹ ב .ר' לֵ וִּ י יִּ ְצחָ ק ַאב ֵבית
אר ִּד ְ
יבר ִּמ ַב ְ
יס ְטנֶיר .ר' לִּ ֶ
ִּפ ְ
שת לֵ וִּ י" .ר'
יטשוֹ ב ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר " ְק ֻד ַ
אר ִּד ְ
ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת ַב ְ
אריגְ ַראד .ר' מֶ ענְ ְדל
ש ִּ
יש ִּרים ִּד ְק ִּה ַלת ַ
מָ ְר ְדכַ י מַ ִּגיד מֵ ָ
ישלַ אנֶער.
ימ ְ
ְפ ִּר ִּ
אמינְ קֶ ר .ר'
יצ ְקר .ר' יוֹ סֵ ף ַק ִּ
יאל ָפאלִּ ְ
ר' ְיִ ְש ָר ֵּאל .וְ ר' עַ ז ְִּר ֵ
הרֹן ְקלִּ יוַואנוֹ ר
ש ֶרה'עס .ר' ַא ֲ
יטש .ר' לֵ יב ָ
נָטֶ ע ִּמנָאוְ ִּור ְ
יש ִּרים ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש ְסלַ ְ
מַ ִּגיד מֵ ָ
אפ ִּקיוֶויץ .ר' יוֹ סֵ ף
פולְ נ ָָאר .ר' ַי ֲעקֹב ִּש ְמשוֹ ן ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְקהַ ַלת
ְש ִּפיטו ְב ֶקא .ר' ַא ְריֵה לֵ יבוש ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת
שכָ ר ֶבער ַאב ֵבית ִּדין
יסק .ר' לֵ ייב כֹהֵ ן .ר' יִּ ָ
וָואלְ ְט ִּש ְ
אטשוֹ ב .חָ ְתנוֹ ר' ַא ְב ָרהָ ם חַ ִּיים .ר' לֵ ייב
ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש זְלָ ְ
יקא .ר' ַי ֲעקֹב ַאנְ ָפאלִּ יר.
ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש ְפרוֹ לִּ ָ
ר' ְצ ִּבי ַאנְ ָפאלִּ יר .ר' לֵ וִּ י ַאלַ אנִּ יבֶ יר ,ר' מָ ְר ְדכַ י חַ זָן
ֶאסלַ ב .ר' ַאיְ יזִּיק ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת־
ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש ז ְ
ארעץ.
ק ֶֹדש ָק ֶ
שלוֹ ם.
יטשְ .בנוֹ ר' ָ
ר'ְ ַא ְב ָרהָ ם הַ מַ לְ ַא ְך ֶבן הַ ַמ ִּגיד ִּממֶ עז ְִּר ְ
ר' ְג ַדלְ יָה ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש לִּ ינִּ יץ .ר' לֵ יב
יס ֶקר .ר' ַא ְב ָרהָ ם
אס ִּטינֶעצֶ ר .ר' ַא ְב ָרהָ ם ַקאלִּ ְ
ְט ַר ְ
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עריל.
אדנָאר .ר' ַא ָבא .ר' ְשמֶ ִּ
יאל הוֹ ָר ְ
ישיר .ר' יְ ִּח ֵ
פו ְדלַ ִּא ֶ
ֹשה
ֹשה סוֹ פֵ ר .ר' ַי ֲעקֹב יִּ ְצחָ ק הַ חוֹ זֶה ִּמלו ְבלִּ ין .ר' מ ֶ
ר' מ ֶ
יכלָ .א ִּחיו ר' מָ ְר ְדכַ יָ .א ִּחיו ר' ז ְֵאב.
לֵ יב .ר' יוֹ סֵ ף ֶבן ר' ִּמ ְ
ערנָאוִּ ויצֶ ער .ר'
ש ְ
יסטוֹ ִּחיוֶויר .ר' חַ ִּיים ְט ֶ
ר' יִּ ְצחָ ק ְפ ִּש ְ
הרֹן
פַ יְ יבוש ז ְַב ִּריזֶר .ר' ִּה ְירש לֵ יב מֵ ַאלִּ יק .ר' ַא ֲ
אדי .ר' ֶא ְפ ַריִּ ם ַאב
אמיר .הָ ַרב ר' ְשנֵיאוֹ ר זַלְ מָ ן ִּמ ָל ִּ
ִּמ ִּזיטָ ִּ
ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת ְס ָקאהלְ .בנוֹ ר' ָדוִּ דַ .ר ִּבי ַא ְב ָרהָ ם דוֹ ב
הָ ַרב ְדחַ ֶמעלְ נִּ יק .ר' ָדוִּ ד ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת
שר מַ ִּגיד
ארטוֹ ְט ִּשיב .ר' מָ ְר ְדכַ י הָ ַרב ִּמנ ְֶס ִּחיז .ר' ָא ֵ
ַק ְ
ֹשה הַ ֵלוִּ י ַבעַ ל
יש ִּרים ִּד ְק ִּה ַלת אוֹ ְס ְט ָרהָ א .ר' ַא ְב ָרהָ ם מ ֶ
מֵ ָ
הַ " ַמיִּ ם ְקדוֹ ִּשים".
ֹשה אוֹ ְס ְט ֶריר .הָ ַרב ר' ָדוִּ ד ְצ ִּבי .ר'
ר'ְחַ ִיים סַ אנְ זִּיר .ר' מ ֶ
ל־שם־טוֹ ב .ר' ְצ ִּבי
ֵ
יִּ ְש ָר ֵאל ַא ְב ָרהָ םַ .ר ִּבי ְצ ִּבי סוֹ פֵ ר הַ ַבעַ
ייקיס .ר'
אטיֶע .ר' נ ְַחמָ ן ִּמ ַבאר .ר' ָדוִּ ד לֵ ִּ
הָ ַרב ִּד ְק ַר ְ
יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ָקאזִּינִּ יץ ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר "עֲבוֹ ַדת יִּ ְש ָר ֵאל".
ר' ְשלֹמֹה לו ְצ ֶקיר ַבעַ ל ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר " ִּד ְב ַרת ְשלֹמֹה" .ר'
ישלַ אנֶר.
ישלַ אנֶרְ .בנוֹ ר' מֵ ִּאיר ְפ ִּרי ִּמ ְ
אֲ רוֹ ן לֵ יב ְפ ִּרי ִּמ ְ
ערזַאנֶר.
ָא ִּחיו ר' יִּ ְצחָ ק ֶבער ֶב ְ
ֹשה
יטשוֹ בָ .א ִּחיו ר' מ ֶ
ִּיד ְ
ר' ְ ְצ ִבי ִּה ְירש ִּמ ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש ז ִּ
ֹשה" .ו ְבנוֹ ר'
אמ ְב ִּריר ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר " ְת ִּפ ָלה לְ מ ֶ
סַ ְ
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גמש

ֹשה
יְ הו ָדה ְצ ִּבי ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר "עַ מוד הַ תוֹ ָרה" .ר' מ ֶ
אסיוֶוער .ר' ִּה ְירש אֱ לִּ ימֶ לֶ ְך ַאב ֵבית ִּדין
לֵ יב סַ ִּ
שכָ ר" .ר'
ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש ִּדינוב ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר " ְבנֵי יִּ ָ
ֹשה ִּאיהֶ עלֶ יר ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר "יִּ ְשמַ ח
דוֹ ב ִּמז ְֶסלַ ב .ר' מ ֶ
אסיוֶוער ַבעַ ל הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר "יְ סוֹ ד
ֹשה" .ר' ָברו ְך ָק ִּ
מ ֶ
הָ אֱ מונָה וְ עַ מוד הָ עֲבוֹ ָדה" .ר' ַא ְב ָרהָ ם ָדוִּ ד ַאב ֵבית ִּדין
אסיב ַבעַ ל
אטש .ר' ְמנַחֵ ם מֶ ענְ ִּדיל ִּמ ָק ִּ
ש ְ
ִּד ְק ִּה ַלת בו ְט ַ
הַ ְמחַ ֵבר סֵ פֶ ר " ַאהֲבַ ת ָ
שלוֹ ם" .ר' פַ יְ יבוש מֵ הַ ְבנוֹ ב.

אֵּ ין מו ְקדם ו ְמאוחר ַבתוֹ רה
של
שם .הָ ַרב ר' אֱ לִּ יעֶ זֶר ָא ִּביו ֶ
הָ ַרב הַ ְמקֻ ָבל ר' ָא ָדם ַבעַ ל־ ֵ
שם־טוֹ ב .הֶ חָ ִּסיד מֵ ַא ְמ ְשטֶ ְר ָדם .ר' יוֹ נ ָָתן
ר' יִּ ְש ָר ֵאל ַבעַ ל־ ֵ
שן צַ ִּדיק גָנוז .ר' יוֹ סֵ ף הַ חַ זָן .הַ ַצ ִּדיק ִּמ ָמ ָרא
ִּמ ְפ ָרג .הַ ַד ְר ָ
ש ְעיָה ִּמ ְס ִּמילָ א .ר' יוֹ סֵ ף
ְדחו ְש ְב ָנא .ר' נִּ יסָ ן ַקאוְ ולֶ ער .ר' יְ ַ
אר ֶנע ָא ְס ְט ָר ָאה .ר' ז ְֵאב
ש ְ
יוֹ ְס ָקא ִּמ ַיאס .ר' ז ְֵאב ִּמ ְט ָ
ָשן.
ִּמ ָבאלְ טָ א .ר' יִּ ְצחָ ק ִּמ ָקאנְ ְסטַ אנְ ִּטין י ָ
ש ַפחַ ת ַר ִּבי נ ְַחמָ ן ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .חוֹ ְתנוֹ ר' ֶא ְפ ַריִּ ם מֵ או ְס ִּטין.
ִמ ַ
ֲח ָתנוֹ ר' יוֹ ְס ֶקא ֶבן ר' ַא ְב ָרהָ ם דוֹ ב הָ ַרב מֵ חַ ֶמעלְ נִּ יקֲ .ח ָתנוֹ
ר' יִּ ְצחָ ק ַאיְ יזִּיק ֶבן ר' לֵ יב דו ְב ָראוְ ונֶער .חֲ ָתנוֹ ר' ִּפנְ חָ ס ֶבן
יסקֲ .ח ָתנוֹ
ר' לֵ יבוש ַאב ֵבית ִּדין ִּד ְק ִּה ַלת־ק ֶֹדש וָ ואלְ ְט ִּש ְ
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הרֹן.
יפאלְ יֶע .חֲ ָתנוֹ ר' ַא ֲ
אט ָ
ר' זַלְ מָ ן ֶבן ר' ַי ֲעקֹב יוֹ סֵ ף ִּמזְלַ ִּ
ְבנוֹ ר' ְשלֹמֹה ֶא ְפ ַריִּ םְ .בנוֹ ַר ִּבי ַי ֲעקֹב .נ ְֶכדוֹ ר' יִּ ְש ָראלִּ יק.
נ ְֶכדוֹ ר' ֶא ְפ ַריִּ ם .נ ְֶכדוֹ ר' ַא ְב ָרהָ ם דוֹ ב .נ ְֶכדוֹ ר' ַאיְ יזִּיק.
נ ְֶכדוֹ ר' נ ְַחמָ ן .נ ְֶכדוֹ ר' ִּש ְמחָ ה ָברו ְך.
שר לֹא נִּ ז ְְכרו לְ מַ ְעלָ ה :ר'
ידי ר' נ ְַחמָ ן ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב אֲ ֶ
ַתלְ ִמ ֵּ
עהרין .ר'
ש ִּ
יפאלְ יֶע .ר' דוֹ ב ִּמ ְט ֶ
אט ָ
ַי ֲעקֹב יוֹ סֵ ף ִּמזְלַ ִּ
ְ
שעַ
הרֹןַ .ר ִּבי יְ הוֹ ֻ
עהרין .ר' ַא ֲ
ש ִּ
מֶ ענְ ִּדיל ִּמ ְכפָ ר הַ ָסמוך לִּ ְט ֶ
ערין.
ְש ִּ
ִּמז ֶ

הָ ַרב

ר'

ש ְעיָה
יְ ַ

שלוֹ ם
ָ

ֶבן

ר'

יו ְדיל

יאל מֶ ענְ ִּדיל .הָ ַרב ר' ִּע ָירא
וקאָ .א ִּחיו ר' יְ ִּח ֵ
ֶועדיוְ ֶ
עדו ִּ
ִּמ ֶמ ְ
אדיזִּין .הָ ַרב ר' מָ ְר ְדכַ י
ִּמוָואלְ כַ יֶיא .הָ ַרב ר' דוֹ ב ִּמ ָל ִּ
עפלִּ יק .ר' ג ְֵרשוֹ ן ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .ר' יִּ ְצחָ ק ִּמ ַדאשוֹ ב .ר'
ִּמ ֶט ְ
ְקהָ ת ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .ר' ז ְֵאב ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .ר' זַלְ מָ ן
עפלִּ יק .ר'
עפלִּ יק .ר' ְשמו ֵאל ִּמ ֶט ְ
ֶעמרוֹ ב .ר' נְ ַתנְ ֵאל ִּמ ֶט ְ
ִּמנ ְ
לֵ ייב ִּמ ְק ִּרימֶ ענְ ְטשוק .ר' יוֹ סֵ ף ִּמ ְק ִּרימֶ ענְ ְטשוק .ר' יִּ ְש ָר ֵאל
ש ֶרה'ס
יפאוִּ ויץ .ר' חַ ִּיים ָ
יפאוִּ ויץ .ר' ַאיְ יזִּיק יוֹ סֵ ף ִּמ ִּל ָ
ִּמ ִּל ָ
ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' מֵ ִּאירַ .ר ִּבי ַא ְב ָרהָ ם
ֹשה יִּ ְצחָ ק
ַואשעלִּ יץ .ר' ְראובֵ ן יוֹ סֵ ף .ר' מ ֶ
ִּמ ְכפָ ר נָאו ֶ
ֶעצי ִּמל ַא ִּדיזִּין .ר'
ֹשה ִּמל ַא ִּדיזִּין .ר' ג ִּ
ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .ר' מ ֶ
הרֹן
לֵ ייב ַא ְפטֶ ער .ר' עוֹ זֵר ִּמל ַא ִּדיזִּין .ר' דוֹ ב חַ יָילֶ עס .ר' ַא ֲ
שלוֹ ם ִּמ ַדאשוֹ ב .ר'
ֹשה ִּמ ַדאשוֹ ב .ר' ָ
ִּמ ַדאשוֹ ב .ר' מ ֶ
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ִּש ְמחָ ה ֲח ַתן הָ ַרב ר' ְשמו ֵאל יִּ ְצחָ ק ַז"ל .ר' נ ְַחמָ ן ֶבן ַר ִּבי
יקיל הַ חֲ זָן .ר'
ערבו ְרגֶער .ר' חַ יְ ִּ
יו ְדל ַז"ל .ר' ַא ְב ָרהָ ם ֶפעטֶ ְ
ֶעמרוֹ ב .ר' ַי ֲעקֹב ַבעַ ל
יפא ִּמנ ְ
ֶא ְפ ָריִּ ם סוֹ פֵ ר .ר' זֶעלִּ יג .ר' לִּ ָ
הרֹן ִּמ ְב ֶר ְסלֶ בְ .בנוֹ
יה .הָ ַרב ר' ִּה ְירש לֵ יב ֶבן הָ ַרב ר' ַא ֲ
מַ ִּג ַ
עריןְ .בנוֹ ר' חַ ִּיים הָ ַרב ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב.
ש ִּ
הָ ַרב ר' נ ְַחמָ ן ִּמ ְט ֶ
של ַר ֵבנו
ִמ ְש ַפחַ ת ר' נ ָָתן ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב ַתלְ ִּמיד מו ְבהָ ק ֶ
מוֹ ה ֲַר"ן ַז"ל :חוֹ ְתנוֹ הָ ַרב הַ גָאוֹ ן הַ ַצ ִּדיק ר' ָדוִּ ד ְצ ִּבי
ש ְכנָאְ .בנוֹ ר' יִּ ְצחָ ק ִּמטולְ ְט ִּשיןְ .בנוֹ
ִּמ ְק ֶרעמֶ ענִּ יץְ .בנוֹ ר' ַ
ר' מֵ ִּאירְ .בנוֹ ר' נ ְַחמָ ןְ .בנוֹ ר' ָדוִּ ד ְצ ִּביְ .בנוֹ ר' יוֹ סֵ ף יוֹ נָה.
נ ְֶכדוֹ ר' ָדוִּ ד ְצ ִּבי .נ ְֶכדוֹ ר' ִּמ ְכלֶ ע .נ ְֶכדוֹ ר' נ ְַפ ָתלִּ י הֶ ְרץ.
נ ְֶכדוֹ ר' ַא ְב ָרהָ ם .חֲ ָתנוֹ ר' ָברו ְך .ר' ְשמֶ עלְ ֶקא ֶבן חוֹ ְרגוֹ .
ידיו :ר' ְשמו ֵאל מֵ ִּאיר .ר' ְג ַדלְ יָה ִּמל ַא ִּדיזִּין .ר' נ ְַחמָ ן
ַתלְ ִמ ָ
שלַ יִּ ם .ר' ַי ֲעקֹב .ר'
טולְ ְט ִּשינֶערְ .בנוֹ ר' ַא ְב ָרהָ ם ִּמירו ָ
ֹשה ְב ֶר ְסלְ בֶ ר .ר' ְשמו ֵאל וַויְ נְ ֶב ְרג ִּמ ְב ֶר ְסלֶ בַ .ר ִּבי ְצ ִּבי
מ ֶ
שאק .ר' יִּ ְצחָ ק
עהרין .ר' ֶא ְפ ָריִּ ם ִּמ ְק ִּרימֶ ענְ ְט ָ
ש ִּ
ִּמ ְט ֶ
ָאסי מֵ ַא ֶדעס.
ִּמ ַריְ ִּיריד .ר' ז ְֵאב ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .ר' ָדוִּ ד .ר' י ִּ
עפלִּ יק .ר' ָמ ְר ְדכַ י ִּמטולְ ְט ִּשין .ר' ַאיְ י ִּזיק.
ר' מֵ ִּאיר ִּמ ֶט ְ
ֹשה .ר'
שר מ ֶ
עהרין .ר' ָא ֵ
ש ִּ
וְ ָא ִּחיו ר' נ ְַחמָ ן .ר' ַא ַבאלֶ ע ִּמ ְט ֶ
נ ָָתן ִּמ ְצפַ ת .ר' חַ ִּיים ַכ"ץ .ר' ִּש ְמשוֹ ן ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' שוֹ ֵאל.
ר' ַא ְריֵה ִּמ ְב ָר ִּאילִּ יוו .ר' נ ְַחמָ ן ֶבן ר' יִּ ְצחָ ק ַאיְ יזִּיק .ר' יִּ ְצחָ ק
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ֶעמרוֹ ב .ר' חַ ִּיים
ַאיְ יזִּיק יוֹ סֵ ף .ר' יִּ ְש ָר ֵאל .ר' ְשמו ֵאל ִּמנ ְ
ֹשה מֵ אומַ אן .ר' מֵ ִּאיר יְ הו ָדא ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר'
נַחום .ר' מ ֶ
יב ִּצי .ר' יְ הו ָדה אֱ לִּ יעֶ זֶר .ר' זַלְ מָ ן מֵ אומַ אן .ר'
ַאיְ יזִּיק .ר' לֵ ְ
יפאלְ יֶע .ר'
אט ָ
יאל ִּמזְלַ ִּ
יוֹ נָה מֵ אומַ אן .ר' ג ְֵרשוֹ ן .ר' יְ קו ִּת ֵ
ֶועדיוְ וקֶ ע .ר' ַי ֲעקֹב יוֹ סֵ ף
עדו ִּ
ש ְעיָה ִּמ ֶמ ְ
יוֹ סֵ ף ְצ ִּבי .ר' יְ ַ
ער ַקאס .ר' ְשלֹמֹה ֶבן ר'
ש ְ
ש ְעיָה ִּמ ְט ֶ
עהרין .ר' יְ ַ
ש ִּ
ִּמ ְט ֶ
ַאקאוִּ ויץ .ר' ַא ְב ָרהָ ם ִּמ ְכפַ ר
ַא ְריֵה .ר' ְשמו ֵאל ִּמ ְכפָ ר י ָ
סוֹ ִּביטוֹ ב .וְ ָא ִּחיו ר' ַא ְריֵה .ר' הֶ ענִּ ְ
ֶעמרוֹ ב .ר' ְצ ִּבי
יך ִּמנ ְ
אדיזִּין .ר' מֶ ענְ ִּדיל .ר' עוֹ זֵר
ֶעמרוֹ ב .ר' ִּא ִּצילֶ ע ִּמ ַל ִּ
ִּמנ ְ
ֶועצ ֶקער .ר' יִּ ְצחָ ק הַ ִּ
מֵ אומַ אן .ר' נ ְַחמָ ן ִּריו ְ
ייסינֶער .ר' חַ ִּיים
הרֹן נִּ יסָ ן.
ֹשה ִּמ ְטבֶ ְריָה .ר' ַא ֲ
עסינְ ְשטֵ יין .הָ ַרב ר' מ ֶ
ְק ֶר ִּ
ֹשה יוֹ נָה
ר' ְ ַא ָבא שוֹ חֵ ט־ובוֹ ֵדק מֵ ֶא ֶרץ יִּ ְש ָר ֵאל .ר' מ ֶ
עפלִּ יק .ר' יִּ ְצחָ ק
מֵ ֶא ֶרץ יִּ ְש ָר ֵאל .ר' ִּפנְ חָ ס .ר' טוֹ ְביָה ִּמטֶ ְ
ַאיְ יזִּיק .ר' יוֹ סֵ ף חַ ַר"ז .ר' חַ ִּיים ֶבן ר' ַי ֲעקֹב ַבעַ ל מַ ִּגיהַ  .ר'
עפלִּ יק .ר' יוֹ ֵאל ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' ְשמו ֵאל ְצ ִּבי
הֶ ְע ִּשיל ִּמ ֶט ְ
ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' נִּ יסָ ן ִּמ ְב ֶר ְסלֶ בַ .ר ִּבי ָדוִּ ד ְצ ִּבי ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר'
מֶ ענְ ִּדיל ִּמ ִּליטָ א .ר' נ ָָתן ַדיָין ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' סֶ ענְ ֶדר
יבלֶ י ָקאנְ ְסטַ אנְ ִּטינֶערַ .ר ִּבי נ ָָתן
ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ ע .ר' לֵ יְ ַ
ִּמ ִּט ָירהאוִּ ויצֶ עַ .ר ִּבי ְצ ִּבי סוֹ פֵ ר ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' ִּפנְ חָ ס
עהרין .ר' ָדוִּ ד ְצ ִּבי
ש ִּ
שעַ  .ר' ָברו ְך ֶא ְפ ַריִּ ם .ר' זַלְ מָ ן ִּמ ְט ֶ
יְ הוֹ ֻ
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זמש

עה ִּרין .ר'
ש ְ
וקעָ .א ִּחיו ר' יו ְדיל .ר' ֶפסַ ח ִּמ ְט ֶ
יט ִּריוְ ֶ
ִּמ ִּדיְ ִּמ ְ
יטשוֹ ב.
אר ִּד ְ
מָ ְר ְדכַ י שוֹ חֵ ט־ובוֹ ֵדק ִּמ ְב ֶר ְסלֶ ב .ר' ַאיְ יזִּיק ִּמ ַב ְ
שר
ַר ִּבי יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ִּט ְירהָ וִּ ויצֶ ע .ר' ַאיְ יזִּיק מֵ אומַ אן .ר' אֲ ֶ
עפלִּ יק .ר' ְשמַ ְריָה
שעַ ַאלְ טֶ ער ִּמ ֶט ְ
ֹשה יְ הוֹ ֻ
זֶעלִּ יג .ר' מ ֶ
ַא ְב ָרהָ ם

ֵאלִּ יָהו

יטשוֹ ב.
ִּמ ַב ְר ִּד ְ

ָא ִּחיו

ר'

מֶ ענְ ִּדיל

ויטץ .ר' ְצ ִּבי ִּמטולְ ְט ִּשין .ר' ְצ ִּבי כֹהֵ ן
ערנִּ יוִּ ְ
ש ְ
ִּמ ְט ֶ
יטש .ר' ַי ֲעקֹב סוֹ פֵ ר .ר'
ִּמ ְב ֶר ְסלֶ בַ .ר ִּבי ִּפנְ חָ ס ִּמקו ְבלִּ ְ
ֶעמרוֹ ב .ר' ִּש ְמחָ ה
ֶעציל מֵ אומַ אן .ר' נ ְַחמָ ן ִּמנ ְ
ֶאלְ יָקום ג ִּ
יט ִּריוְ וקֶ ע .ר' נ ָָתן ִּמירו ָ
ימ ְ
מֵ אומַ אן .ר' נ ָָתן ִּמ ִּד ִּ
שלַ יִּ םַ .ר ִּבי
אר ַדאן ( ָק ְרדו ֶנר) .ר' יִּ ְש ָר ֵאל כֹהֵ ן .ר' ַי ֲעקֹב
יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ַק ְ
הרֹן
יטש .ר' ַא ֲ
שלַ יִּ ם .ר' חַ ִּיים ִּמקו ְבלִּ ְ
יוֹ סֵ ף ִּמירו ָ
יאל .ר'
יטש .ר' ְשלֹמֹה ִּמלו ְבלִּ ין .ר' ְשלֹמֹה ג ְַב ִּר ֵ
ִּמקו ְבלִּ ְ
יִּ ְצחָ ק ג ְֵרשוֹ ן הַ כֹהֵ ן .ר' ַא ְב ָרהָ ם יִּ ְצחָ ק הַ כֹהֵ ן.
ַואר ָשא תרפ"ה).
(עַ ד ָכאן עַ ל ִּפי ְדפוס ו ְ

ר'ְ ִשמְְשוֹ ן ַב ְר ְס ִּקי נֶכֶ ד ַר ֵבנו ַז"ל .ר' מַ ִּת ְתיָהו ֶבן ר' נַחום
ֶעצי ַז"ל .ר' ַי ֲ
הַ כֹהֵ ן .ר' ָברו ְך ֲח ַתן ר' ג ִּ
אמיר) ֶבן ר'
עקֹב ( ִּמזִּיטָ ִּ
ז ְֵאב .ר' לֵ ייב

אדז)
( ִּמ ָל ְ

צֶ ְרטֶ נֶר .ר' נ ְַחמָ ן ֶבן ר' יִּ ְצחָ ק .ר'

ֹשה ְגלִּ ְידמַ ן .ר' נ ְַחמָ ן
יִּ ְצחָ ק ֶבן ר' נ ָָתן נֶכֶ ד מוֹ ה ֲַר ַנ"ת .ר' מ ֶ
ש ְכנָא נֶכֶ ד מוֹ ה ֲַר ַנ"ת .ר' ָמ ְר ְדכַ י ֶבן טוֹ ְביָא ַז"ל
ֶבן ר' ַ
אב ִּרינִּ יץ .ר' יִּ ְצחָ ק ַאיְ יזִּיק ֶבן ר' נְ ַתנְ ֵאל .ר' דֹב ֶבן ר'
ִּמ ַב ְ

חמש
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ִּבנְ י ִָּמין

פַ ְר ֶבר

שעְ יָה הַ כֹהֵ ן לִּ ינְ ְדוַואסֶ ר.
יְ ַ
ְ
יטשוֹ ב .ר'
אר ִּד ְ
יטשוֹ ב .ר' ָברוך ֶבן ר' ָדוִּ ד ִּמ ַב ְ
אר ִּד ְ
ִּמ ַב ְ

ֶועק ְסלֶ ר.
הרֹן לֵ יב ִּציגְ לְ מַ ן .ר' יִּ ְצחָ ק ְב ַריְ יטֶ ר .ר' ְשלֹמֹה ו ְ
ַא ֲ
אב ְס ִּקי .ר' יִּ ְש ָר ֵאל ָדוִּ ד ִּמצוזְמֶ ר .הָ ַרב ר'
אק ְ
ר' ֶא ְפ ַריִּ ם ְק ַר ָ
עדבו ְרז .ר'
ש ְ
מָ ְר ְדכַ י מוֹ ֶרה צֶ ֶדק ִּמסוֹ קוֹ לוֹ ב .ר' ִּפנְ חָ ס'ל ִּמ ְפ ֶ
אדז
יִּ ְצחָ ק ְק ַראקוֹ ְב ְס ִּקי ִּמ ָל ְ

ואצ ֶקער).
(הַ ְמכונֶה ר' יִּ ְצחָ ְק'ל ָא ְטוָ ְ

ר' ַא ְב ָרהָ ם ֶבן ר' נ ְַפ ָתלִּ י ִּה ְירץ סוֹ פֵ ר.
ש"ל .ר' חַ ִּיים
שם מֵ חֶ לֶ ם ַתלְ ִּמיד הָ מַ הַ ְר ַ
ר' ֵאלִּ יָהו ַבעַ ל ֵ
ַאבולְ עַ ְפיָה .הָ ַרב ִּחז ְִּקיהו ֶדה ִּסילְ ֶווה ַבעַ ל הַ " ְפ ִּרי חָ ָדש".
ר' חַ ִּיים מוֹ ָד ִּעי .ר' חַ ִּיים ַפלַ אגִּ 'י .ר' יִּ ְש ָר ֵאל ַי ֲעקֹב ַאלְ גַאזִּי.
ֹשה ֵבן ְשלֹמֹה ֶאבֶ ן חָ ִּביב.
ְבנוֹ ר' יוֹ ם טוֹ ב ַאלְ גַאזִּי .ר' מ ֶ
ר' יִּ ְש ָר ֵאל ַי ֲעקֹב חָ גִּ יז .ר' ַי ֲעקֹב כולִּ י ְמחַ ֵבר "יַלְ קוט מֵ עַ ם
לוֹ עֵ ז" .ר' חַ ִּיים ִּהלְ ֵב ְר ְשטַ אם ַבעַ ל הַ " ִּד ְב ֵרי חַ ִּיים" .ר'
יאל יְ הו ָדה ִּהלְ ֵב ְר ְשטַ אם .ר' יוֹ נָה גְ ִּרינוֹ ִּדי .ר' יְ הו ָדה
יְ קו ִּט ֵ
הַ ֵלוִּ י .ר' ְשלֹמֹה ֵבן ַפ ְרחוֹ ן .ר' יְ הו ָדה חָ ִּסיד .ר' ָדוִּ ד הַ נָגִּ יד
ששכָ ר
של הַ ַר ְמ ַב"ן .ר' יִּ ָ
של הַ ַר ְמ ָב"ם .ר' עֶ ז ְָרא ַרבוֹ ֶ
נ ְֶכדוֹ ֶ
ֹשה ַבר יוֹ סֵ ף ִּט ַראנִּ י הַ מַ ִּבי"ט.
רא"ש .ר' מ ֶ
הַ ֵלוִּ י ַתלְ ִּמיד הַ ֹ
ר' ִּש ְמעוֹ ן לַ ִּביא ְמחַ ֵבר הַ ִּפיוט ַבר יוֹ חַ אי .ר' ְמנַחֵ ם עַ ַז ְר ָיה
ש ִּס ֵדר סֵ פֶ ר
ִּמ ַפאנוֹ ַבעַ ל הַ " ַכנְ פֵ י יוֹ נָה" .ר' ִּבנְ י ִָּמין ֶ
מה ֵבן חָ ִּביב ְמחַ ֵבר "עֵ ין ַי ֲעקֹב".
"יְ ֵר ִּאים" .ר' ַי ֲעקֹב ֵבן ְשלֹ ֹ

מות
ְש ֹ

רות הַ ְסמו ִׁכים
דו ֹ
ְב ֹ

הַ ַצ ִׁד ִׁ
יקים טמש

ש ַבעַ ל " ְמאוֹ ֵרי אוֹ ר".
אפ ַיר ֹ
ר' ִּפינְ חָ ס הֶ חָ ִּסיד .ר' מֵ ִּאיר ַפ ִּ
ר' ַא ְב ָרהָ ם ַאזולָ אי .ר' יִּ ְש ָר ֵאל ֵבן יוֹ סֵ ף ֵאלְ ַנ ְקאוָ ה ַבעַ ל
" ְמנוֹ ַרת הַ ָמאוֹ ר" הַ ָקדום.
שם־טוֹ ב .ר' ִּפינְ חָ ס ִּמקוֹ ִּריץ.
של הַ ַבעַ ל־ ֵ
ר'ְ ַא ְב ָרהָ ם חוֹ ְתנוֹ ֶ
יטש .ר'
אה ִּב ְ
ש ְכ ָנא ִּמ ְפ ַר ְ
ש ַו ְור ְסק .ר' ָשלוֹ ם ַ
ֹשה ִּמ ְפ ֶ
ר' מ ֶ
יב ִּשיץ ַבעַ ל "יְ עָ רוֹ ת ְדבַ ש" .ר' ְרפָ ֵאל יְ ִּד ְידיָה
יְ הוֹ נ ָָתן ַאיְ ְ
ְשלֹמֹה ְצרוֹ ר ַבעַ ל " ְפ ִּרי צַ ִּדיק"ַ ,תלְ ִּמידוֹ ר' יְ הו ָדה עַ ָייאש
ידא".
ָבעַ ל "לֶ חֶ ם יְ הו ָדה" .ר' חַ ִּיים יוֹ סֵ ף ָדוִּ ד אֲ זולַ אי "הַ ִּח ָ
יקי ַבעַ ל " ִּמ ְשנַת חֲ ִּס ִּידים" .ר'
ר' ְרפָ ֵאל ִּע ָמנו ֵאל חַ י ֵריְ ִּ
ש ִּרים" .ר' ִּפינְ חָ ס
ֹשה חַ ִּיים לוצַ אטוֹ ַבעַ ל " ְמ ִּס ַלת יְ ָ
מ ֶ
יאל הַ יילְ ֵפ ִּרין ַבעַ ל סֵ ֶדר
ֵאלִּ יָהו ַבעַ ל "סֵ פֶ ר הַ ְב ִּרית" .ר' יְ ִּח ֵ
ש"ש" .ר'
ש ְרעָ ִּבי "הַ ַר ָ
שלוֹ ם ַ
ש ָב ִּזי .ר' ָ
שלוֹ ם ַ
הַ דוֹ רוֹ ת .ר' ָ
אֱ לִּ יעֶ זֶר ַפאפוֹ ַבעַ ל " ֶפלֶ א יוֹ עֵ ץ" .ר' מַ ְסעוד זֵגְ ' ִּביב ַבעַ ל
"זֶ ַרע אֱ מֶ ת" .ר' ָדוִּ ד הַ כֹהֵ ן סַ גִּ י־נְ הוֹ ר .ר' נ ְַפ ָתלִּ י ִּמרו ְפ ִּשיץ.
ר' מֵ נְ ֶדל ְמ ֵר ִּמנוֹ ב .ר' ָדוִּ ד ִּמלֶ לוֹ ב .ר' ְשמו ֵאל ִּמ ַק ִּריב .ר'
צפ ִּריד ַבעַ ל " ִּקצור
מה ַגאנְ ְ
יִּ ְצחַ ק חַ י טַ ֵייב לֹא מֵ ת .ר' ְשלֹ ֹ
שלְ חַ ן עָ רו ְך" .ר' יוֹ סֵ ף חַ ִּיים " ֵבן ִּאיש חַ י" ,ר' ְצ ִּבי
ֻ
ֲשה טוֹ ב" .ר' חַ ִּיים
ְמ ִּז ִּד ְטשוֹ ב ַבעַ ל "סור מֵ ַרע ַוע ֵ
ערנִּ יוִּ יץ .ר' ְבצַ לְ ֵאל מַ ְרגָלִּ יוֹ ת
ש ְ
אסנִּ י .ר' חַ ִּיים ִּמ ְט ֵ
ִּמ ְק ַר ְ
מה ַקאוְ ולֶ ר ִּמ ְצפַ ת .ר' יִּ ְצחַ ק דֹב
טרהָ א .ר' ְשלֹ ֹ
ְמאוֹ ְס ַ
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יקאלְ א ֵייב
שם־טוֹ ב .ר' ָדוִּ ד ִּמ ִּמ ַ
ִּמ ַיא ִּזילְ וִּ ויץ ַתלְ ִּמיד הַ ַבעַ ל־ ֵ
שם טוֹ ב .ר' יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ַפאוְ ולִּ יץ נֶכֶ ד הַ ַבעַ ל
ַתלְ ִּמיד הַ ַבעַ ל־ ֵ
שם טוֹ ב.
שם טוֹ ב .ר' ְצ ִּבי ִּה ְירש ִּמ ְט ִּש ְיד ַנאב נֶכֶ ד הַ ַבעַ ל ֵ
ֵ
שם־טוֹ ב .ר' ָדוִּ ד
יש ְט ִּשיק ַתלְ ִּמיד הַ ַבעַ ל־ ֵ
ר' ְשמו ֵאל ִּמ ַזאלִּ ְ
שם טוֹ ב .ר' ַי ֲעקֹב
ֵבער ִּמאוֹ לַ א ַנאב נֶכֶ ד הַ ַבעַ ל ֵ
ַאבוחַ ִּצ ָירא ַבעַ ל הַ " ַא ִּביר ַי ֲעקֹב" .ר' יִּ ְש ָר ֵאל ַאבוחַ ִּצ ָירא
"הַ ָב ָבא סָ אלִּ י" .ר' מֵ ִּאיר ַאבוחַ ִּצ ָירא .ר' יוֹ סֵ ף מֵ ִּאיר
ַויְ נְ גו ְרט .ר' חַ ִּיים ִּסינְ אוַ ונִּ י .ר' ְשמו ֵאל הַ ֵלוִּ י הוֹ ְר ִּביץ.
ש ִּפ ָירא.
ר' ְשמו ֵאל ַ
ר' ְיִ ְש ָר ֵּאל ֶבער אוֹ ֶדסֶ ר "סַ ָבא יִּ ְש ָר ֵאל"ֶ .נ ְכדוֹ ר' עַ ְמ ָרם
ֹשה נַחום הַ ֵלוִּ י הוֹ ְר ִּביץ .מֵ ִּאיר ע ֲַק ְביָא ֶבן
יוֹ סֵ ף ֶבן ר' מ ֶ
הרֹן ֶבן ַי ֲעקֹב ַפץ.
ַי ֲעקֹב יְ ִּמינִּ יַ .א ֲ
עַ ד הֵ נָה ֲעזָרונו ַרחֲמֶ ָ
יקים
יך ,לְ סַ ֵדר ָכל ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
הַ ִּנז ְָכ ִּרים ַב ַת ַנ" ְך ,וְ כָ ל ְשמוֹ ת הַ ָתנ ִָּאים וְ ָאמוֹ ָר ִּאים
שלְ ִּמיִּ ,ס ְפ ֵרי
ש"סְ ,ב ַתלְ מוד ַב ְבלִּ י וִּ ירו ַ
הַ ִּנז ְָכ ִּרים ְבכָ ל הַ ַ
וְ ִּס ְפ ָרא וְ תוֹ סֶ ְפ ָתא ו ְמ ִּכילְ ָתא ו ִּמ ְד ָר ִּשים ו ְב ִּס ְפ ֵרי הַ זֹהַ ר
שם יִּ ְק ָרא ֶאחָ ד מֵ הֶ ם לֹא ֶנע ֱָדר .ומַ עֲלַ ת
הַ ָקדוֹ ש .לְ כֻ ָלם ְב ֵ
הַ ז ְָכ ַרת ְשמוֹ ָתםְ ,מב ָֹאר ַב ְספָ ִּריםִּ ,כי כָ ל ְשמוֹ ָתם הֵ ם
סוֹ דוֹ ת עֶ לְ יוֹ נִּ ים ,וְ עַ ל־יְ ֵדי הַ ז ְָכ ַרת ְשמוֹ ָתם נִּ ז ְֶכה לְ עוֹ ֵרר כֹחַ
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שה,
ֲשיהֶ ם הַ טוֹ ִּבים ַועֲבוֹ ָד ָתם הַ ְקדוֹ ָ
של מַ ע ֵ
הָ ְר ִּשימָ ה ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ,
וְ עַ ל־יְ ֵדי זֶה נִּ ז ְֶכה לְ ִּה ְתעוֹ ֵרר גַם ֵכן לַ עֲבוֹ ַדת הַ ֵ

לֵ ילֵ ְך ְב ִּע ְקבוֹ ָתם ,וְ עַ יֵין ְבסֵ פֶ ר הַ ִּמדוֹ ת לְ ַר ֵבינו ַז"ל מַ עֲלַ ת
ִּענְ יָן זֶה.

ש"ס לֹא הָ יָה
חֲרי ַבעֲלֵ י הַ ַ
ש ַא ֵ
יקים ֶ
וְ זֹאת לָ ַדעַ תִּ ,כי הַ ַצ ִּד ִּ
ְבי ִָּדי לִּ ְרשֹם ֻכ ָלםִּ ,כי ֵאין ָאנו יוֹ ְד ִּעים מֵ הֶ ם ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵדי
ִּחבו ֵריהֶ ם ,וְ ֵאין ְבי ִָּדי ָכל ִּחבו ֵריהֶ ם לִּ ְפרוֹ ט ֻכ ָלם .וְ גַם
שגַם
שהָ יו ְסמו ִּכים לְ דוֹ רוֹ ֵתינוָ ,אנ ִֹּכי הָ רוֹ ֶאה ֶ
יקים ֶ
מֵ הַ ַצ ִּד ִּ
ֵכן נִּ ְשמַ ט מֵ הֶ ם הַ ְר ֵבה ִּכי צָ ִּעיר ָאנ ִֹּכי לְ י ִָּמים ,וְ ֶנ ֱעלָ ם ִּמ ֶמ ִּני
ש ְכבָ ר
שגַם מֵ אוֹ ָתן ֶ
וְ לֹא ֵא ָדע לִּ ְפרוֹ ט ֻכ ָלם ,וְ יָכוֹ ל לִּ ְהיוֹ ת ֶ
י ַָד ְע ִּתי נִּ ְש ְכחו ְקצָ ָתם מֵ ִּא ִּתי ְבעֵ ת הַ ְדפוס .גַם ַדעַ ת לְ נָבוֹ ן
ש ְכבָ ר
יקים ֶ
ש ֵאין מֵ הַ ֶד ֶר ְך לִּ ְרשֹם ִּכי ִּאם אוֹ ָתן הַ ַצ ִּד ִּ
נָקֵ ל ֶ

ש ֵאין הַ ָקדוֹ ש ָברו ְך
נִּ ְס ַת ְלקו ,עַ ל ִּפי מַ אֲ מַ ר ַרבוֹ ֵתינו ַז"לֶ :
הוא ְמיַחֵ ד ְשמוֹ עַ ל הַ חַ ִּיים וְ כו' .הֵ ן עַ ל ָכל ֵא ֶלהַ ,אל יִּ ָפלֵ א
שנִּ ְש ְמטו
יקים לִּ ְב ָרכָ הֶ ,
הַ ְמעַ יֵיןִּ ,אם יִּ ְמצָ א זֵכֶ ר ַכ ָמה צַ ִּד ִּ
ִּמ ָכאןִּ ,כי לֹא הָ יָה ְבי ִָּדי לִּ ְפרוֹ ט ֻכ ָלם מַ חֲ מַ ת ָכל הַ ַנ"ל.

יתי ,לְ זַכוֹ ת אוֹ ִּתי וְ ֶאת
שר מָ ְצ ָאה י ַָדי לַ עֲשוֹ ת עָ ִּש ִּ
וְ ֶׁאת אֲ ֶ
יקים
שגור ְב ִּפינו הַ ז ְָכ ַרת ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
שיִּ ְהיֶה ָ
ְבנֵי גִּ ילִּ י ֶ
שעֵ ר ,וְ ִּי ְכלו הֲמוֹ ן
שר מַ עֲלַ ת הַ ז ְָכ ַרת ְשמוֹ ָתם ֵאין לְ ַ
אֲ ֶ
יְ ִּריעוֹ ת לְ בָ ֵאר ַכ ָמה מַ עֲלוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְבלִּ י ִּשעור נִּ ְצמָ ִּחים
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שמַ יִּ ם.
ִּמזֶה .וְ הָ רוֹ צֶ ה לְ הוֹ ִּסיף ָיבֹא וְ יוֹ ִּסיף וְ יוֹ ִּסיפו לוֹ ִּמן הַ ָ
יקים לְ עוֹ לָ ם,
ָשים חֶ לְ קֵ נו ִּעם הַ ַצ ִּד ִּ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך י ִּ
וְ הַ ֵ
שלַ יִּ ם ִּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוָ ,אמֵ ן:
ו ִּבזְכו ָתם יִּ ְבנֶה ִּציוֹ ן וִּ ירו ָ

יקים
ְת ִׁפלה לְ אוֹ ְמרה אַ חַ ר הַ זְ כ ַרת ְשמוֹ ת הַ צַ ִׁד ִׁ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִּמ ְלפָ נ ָ
ש ִּבזְכות ָכל
ֶיך ה' אֱ לֹהֵ ינו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינוֶ ,
ש ִּהז ְַכ ְר ִּתי לְ פָ נ ָ
ארי תוֹ ָרה
ֶיך ,ח ֲִּס ִּידים ִּגבוֹ ִּרים מָ ֵ
יקים הָ ֵאלו ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
יקיםִּ ,בזְכות ְשמוֹ ָתם הַ ְקדוֹ ִּשים ו ִּבזְכות
יאים צַ ִּד ִּ
חוֹ זִּים נְ ִּב ִּ
ָ
תוֹ ָר ָתם ומַ ע ֵ
ש ְת ַרחֵ ם עָ לֵ ינו
שעָ שו לְ פָ נֶיךֶ ,
ֲשיהֶ ם הַ טוֹ ִּבים ֶ

ְב ַרחֲמֶ ָ
ש ִּנז ְֶכה
ש ְך עָ לֵ ינו אוֹ ר ְק ֻד ָש ָתםֶ ,
שי ְֻמ ַ
יך הָ ַר ִּבים .ו ְתז ֵַכנִּ י ֶ
לֵ ילֵ ְך ְבעִּ ְקבוֹ ָתם וְ לִּ ְדר ְֹך ִּבנְ ִּתיבוֹ ָתם .וְ ִּנז ְֶכה מֵ עַ ָתה ְבכֹחָ ם
יך ֶבאֱ מֶ ת וְ לָ לֶ כֶ ת ְב ַד ְרכֵ י יְ ָש ִּרים לְ פָ נ ָ
הַ גָדוֹ ל לָ שוב ֵאלֶ ָ
ֶיך ,וְ ִּת ֶתן
ש ִּהז ְַכ ְר ִּתי לְ פָ נ ָ
ֶיך ,הֵ ן אוֹ ָתם
יקים ,הֵ ן אוֹ ָתם ֶ
ְבלֵ ב ָכל הַ ַצ ִּד ִּ

ידע
יתי לֵ ַ
שלֹא ז ִָּכ ִּ
שהָ יו ְבכָ ל דוֹ ר וָדוֹ ר ֶ
יקים הַ ְגנוזִּים ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
ש ֻכ ָלם ְכ ֶאחָ ד ָי ֵגנו עָ לֵ ינו וְ י ְַמלִּ יצו טוֹ ב ַבע ֲֵדינו לִּ ְפנֵי
ִּמ ְשמוֹ ָתםֶ ,
ש ָתחוס ו ְת ַרחֵ ם עָ לֵ ינו וְ ִּת ֵתן ְבלִּ ֵבנו לָ שוב אֵ לֶ יךָ
ִּכ ֵסא ְכבוֹ ֶד ָךֶ ,
ִּירנו
חז ֵ
ֶבאֱ מֶ ת ,וְ ָת ִּסיר ִּמ ֶמנו לֵ ב הָ אֶ בֶ ן וְ ִּת ֶתן לָ נו לֵ ב ָב ָשר וְ ַת ֲ
ִּב ְתשובָ ה ְשלֵ מָ ה לְ פָ נ ָ
יהי
יקים ,וִּ ִּ
ֶיך .וְ נִּ ז ְֶכה לֵ ילֵ ְך ְבא ַֹרח צַ ִּד ִּ
חֶ לְ ֵקנו עִּ ָמהֶ ם לָ עוֹ לָ ם הַ ָבא ְבגַן עֵ ֶדן וְ לֹא נֵיעול ְב ִּכסופָ א ַק ָמ ְך.
ש ִּנז ְֶכה לִּ ְפעֹל ָכל
יקים ֶ
וְ ַת ֲעזֹר לָ נו ִּבזְכות ז ְִּכ ַירת ְשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
ַב ָק ָש ֵתינו לְ פָ נ ָ
ַש ִּמיות וְ רוחָ נִּ יות,
יכיםְ ,בג ְ
ש ָאנו ְצ ִּר ִּ
ֶיך ְבכָ ל מַ ה ֶ

ו ְתבַ ֵטל הַ ֶטבַ ע וְ ַת ְשגִּ יחַ עָ לֵ ינו ְבהַ ְשגָחָ ְת ָך לְ טוֹ בָ ה וְ לִּ ְב ָרכָ ה
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שפַ ע טוֹ בָ ה ו ְב ָרכָ ה וְ חַ ִּיים
ש ְך עָ לֵ ינו ֶ
שלוֹ ם ,וְ יו ְמ ַ
לְ חַ ִּיים ולְ ָ
שלֹא ְכ ֶד ֶר ְך הַ ֶטבַ ע
ו ְרפו ָאה ופַ ְרנָסָ ה ו ְב ִּריאות הַ גוף וְ כָ ל טובֶ ,
שמַ ִּים וְ הָ ָא ֶרץֻ ,כ ָלם יִּ ְש ַתנו לְ טוֹ בָ ה
ְכלָ ל .וְ כָ ל הַ נְ הָ גַת תוֹ לְ דוֹ ת הַ ָ
ש ִּהז ְַכ ְר ִּתי לְ פָ נֶיךָ,
יקים הַ נוֹ ָר ִּאים הָ ֵאלו ֶ
עָ לֵ ינו ִּבזְכות הַ ַצ ִּד ִּ

יק ָ
שהַ ז ְָכ ַרת ְשמוֹ ת
יך הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים ֶ
שר הוֹ ַדעְ ָתנו עַ ל־יְ ֵדי צַ ִּד ֶ
ַכאֲ ֶ
שנוֹ ת
אשית לְ ַ
ֲשה ְב ֵר ִּ
יקים יֵש לָ הֶ ם כֹחַ לְ הָ ִּביא ִּשינוי ְבמַ ע ֵ
הַ ַצ ִּד ִּ
שעֵ ן עַ ָתה ִּכי ִּאם עַ ל זְכות
הַ ֶטבַ ע לְ טוֹ בָ הִּ .כי ֵאין לָ נו עַ ל ִּמי לְ ִּה ָ
שר ָב ָא ֶרץ הֵ ָמה
יקים הַ ְקדוֹ ִּשים שוֹ ְכנֵי עָ פָ ר ,לִּ ְקדוֹ ִּשים אֲ ֶ
הַ ַצ ִּד ִּ
ירי ָכל חֶ ְפ ִּצי בָ ם.
וְ ַא ִּד ֵ
ָמלֵּ א ַרח ֲִּמים ,ז ְָכ ֵרינו ְבז ִָּכרוֹ ן טוֹ ב לְ פָ נ ָ
ֶיך ופָ ְק ֵדנו ִּב ְפקו ַדת

יְ שועָ ה וְ ַרח ֲִּמים ִּמ ְשמֵ י ְשמֵ י ֶק ֶדם ,וזְכָ ר לָ נו ה' אֱ לֹהֵ ינו ַאהֲבַ ת
יקים וְ הַ ח ֲִּס ִּידים וְ הַ ְקדוֹ ִּשים הָ ֵאלו
הַ ַק ְדמוֹ נִּ ים ,זְכות ָכל הַ ַצ ִּד ִּ
ש ִּהז ְַכ ְר ִּתי לְ פָ נ ָ
יכים
ש ָאנו ְצ ִּר ִּ
ֶיךִּ ,בזְכו ָתם תוֹ ִּשיעֵ נו ְבכָ ל מַ ה ֶ
ֶ
לְ ִּהו ַ
ִּירנו
חז ֵ
ָשע ְבגוף ָונֶפֶ ש ומָ מוֹ ןְ ,ב ַג ְש ִּמיות ו ְברוחָ נִּ יות .וְ ַת ֲ
ֶיך ,וְ נִּ ז ְֶכה לִּ ְראוֹ ת ְב ִּה ְתגָלות מֶ לֶ ךְ
ִּב ְתשובָ ה ְשלֵ ימָ ה לְ פָ נ ָ
שיָבוֹ א ִּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינו .וְ ָת ִּשים חֶ לְ ֵקינו עִּ ם ָכל
הַ ָמ ִּשיחַ ֶ
ָ
יקים לְ עוֹ לָ ם וָעֶ ד .ולְ עוֹ לָ ם לֹא נֵבוֹ ש ִּכי ְבך בָ טָ ְחנו ,וְ עַ ל
הַ ַצ ִּד ִּ
ְ
חַ ְס ְד ָך הַ גָדוֹ ל ֶבאֱ מֶ ת נִּ ְשעָ נְ נוָ ,ברוך ַא ָתה ִּמ ְשעָ ן ו ִּמ ְבטָ ח
יקים:
לַ ַצ ִּד ִּ
ברו ְך הַ נוֹ ֵּתן לַ י ֵּעף כֹח ולְ אֵּ ין אוֹ נִׁ ים ע ְצמה י ְַר ֶבה.
ַתם וְ נִׁ ְשלַ םֶ ,שבַ ח לאֵּ ל בוֹ ֵּרא עוֹ לם.
ַנ ַנ ְח ַנ ְחמ ַנ ְחמן ְמאומן

דנש

ִּפ ְדיוֹ ן

יניח ידיו על המעות ויאמר:

שר ְּב ַרגְ לֵיהֶׁ ם ,צֶׁ ֶׁדק יִ ְק ָר ֵאה ּו
ָמעוֹ ת ,וְ ֵאת הַ ְ ּיקוּם אֲ ֶׁ
ישא ,דִּ ינָא דְּ מַ לְ כו ָּתא
לְ ַרגְ לו ,צֶׁ ֶׁדק מַ לְ כו ָּתא ַקדִּ ָ
דִּ ינָא .ש ֶׁרש הַ דִּ ינִ ים ִּבינָה ,אֲ נִ י ִּבינָה לִ י ְּגבו ָּרהֵ ,אין
שה י ַָדיִ ם ְּב ִבינָה :יָד
ש ְרשוְ .של ָ
הַ דִּ ין נִ ְמ ּ ָתק ֶׁא ּ ָלא ְּב ָ
שלש ּ ְפעָ ִמים יָד
הַ ְּגדולָ ה ,יָד הַ חֲ ז ָָקה ,יָד הָ ָרמָ הָ .
של
שם ֶׁ
ש ּ ַב ְ ּי ִצ ָירהֵ :
של מ"ב .מ"ב ֶׁ
שם ֶׁ
ִּגימַ ְט ִר ּיָא ֵ
יאהְ :שנֵי ּ ְפעָ ִמים אקי"ק.
ש ּ ַב ְּב ִר ָ
ָא ּנָא ְּבכחַ  .מ"ב ֶׁ
ה ָו ָי"ה
ש ּ ָבאֲ ִצילוּתֲ :
מ"ב ֶׁ

( ּ ָפשוּט),

ְּב ִמלּ וּאו ,ו ִּמלּ וּי

ְד ִמלּ וּי:
יְ ִּהי ָרצון ִמ ְּלפָ נ ָ
ש ּי ְֻּמ ְּתק ּו הַ דִּ ינִ ים וְ הַ ְּגבוּרות
ֶׁיך ֶׁ
שהוּא
הַ ָּקשות מֵ עַ ל (פלוני בן פלונית) עַ ל־יְ ֵדי ּ ֶׁפלֶׁא עֶׁ לְ יון ֶׁ
ש ֵאין
חֲמים ְּגמו ִּרים ו ְּפשו ִּטים ֶׁ
חֲסָ ִדים ְּגדולִ ים וְ ַר ִ
ּבו ַתעֲרבֶׁ ת דִּ ין ְּכלָ לָ ,אמֵ ן:
ּ ִפ ְדיון הוּא הַ ְמ ּ ָת ַקת הַ דִּ ינִ ים וְ הוּא מו ִשיעַ ִמ ּ ָכל הַ ָּצרותִּ ,כי עִ ַּקר
יְדי ּ ִפ ְדיון דַּ
הָ ְרפו ָּאה עַ ל־ ֵ

וְ ָקאִּ ,כי “וְ ַר ּפא ַיְר ּ ֵ
פא” ( ִעם ְש ּ ֵתי הַ ּ ֵתבות)

ִמ ְס ּ ַפר “ ּ ִפ ְדיון נֶׁפֶׁ ש”( .לקו”מ ח”ב ,ג)

הנש

ונש

הַ ְכל ִׁלי

ִׁתקון

תְר ֵּבנוְז ְִכרוֹ נוֹ ְלִ ְב ָרכָ הְ
הַ ְבטָ חַ ַ
שיָבוֹ א
שגַם ִּכי יִּ ְמלְ או יָמָ יו ,אֲ זַי ַאחַ ר ִּה ְס ַת ְלקותוֹ ִּ ,מי ֶ
ָאמַ רֶ ,
יטל ְת ִּה ִּלים הַ ַנ"ל ,וְ יִּ ֵתן
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
שם ֵאלו הָ ע ָ
עַ ל ִּק ְברוֹ וְ ֹיאמַ ר ָ
ְפרוטָ ה לִּ ְצ ָד ָקה עֲבורוֹ  ,אֲ ִּפלו ִּאם ג ְָדלו וְ עָ ְצמו עֲווֹ נוֹ ָתיו ַוחֲטָ ָאיו
רחַ ב
א ֶר ְך וְ לָ ֹ
אד חַ ס וְ ָשלוֹ ם ,אֲ זַי ֶא ְת ַא ֵמץ וְ ֶא ְש ַת ֵדל לָ ֹ
אד ְמ ֹ
ְמ ֹ
ש ִּליַ ,אךְ
אד ְבכָ ל הַ ְדבָ ִּרים ֶ
לְ הוֹ ִּשיעוֹ ולְ ַת ְקנוֹ וְ כו' .וַאֲ נִּ י חָ זָק ְמ ֹ
אד
יטל מוֹ עִּ ילִּ ים ְמ ֹ
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
ש ֵאלו הָ ע ָ
ָבזֶה אֲ נִּ י חָ זָק ְביוֹ ֵתרֶ ,
יטל ְת ִּה ִּלים :ט"ז ,ל"ב ,מ"א ,מ"ב,
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
אד .וְ ֵאלו הֵ ן הָ ע ָ
ְמ ֹ
שר ְכבָ ר נִּ ְד ְפסו ַכ ָמה ְפעָ ִּמים.
נ"ט ,ע"ז ,צ' ,ק"ה ,קל"ז ,ק"נַ ,כאֲ ֶ
יטל ְת ִּה ִּלים הַ ַנ"ל
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
וְ עִ נְ יַן ִּתקון זֶה עַ ל־יְ ֵדי אֲ ִּמ ַירת הָ ע ָ
הוא ָדבָ ר חָ ָדש לְ ג ְַמ ֵריִּ ,חדוש נִּ ְפלָ א! ִּכי הוא ִּתקון נִּ ְפלָ א וְ נוֹ ָרא
אמ ֵרםְ ,בו ַַדאי
שיוכַ ל לֵ ילֵ ְך לַ ִּמ ְקוֶה וְ ַאחַ ר ָכ ְך ֹי ְ
אד .ו ִמי ֶ
אד ְמ ֹ
ְמ ֹ

ש ִּאי ֶא ְפ ָשר לִּ ְט ֹ
בלְ ,כגוֹ ן
מַ ה טוֹ בַ ,א ְך אֲ ִּפלו ִּאם הוא ָאנוס ֶ
אמ ֵרם ַא ְש ֵרי
שהוא ַב ֶד ֶר ְךַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן ִּאם ֹי ְ
שהוא חוֹ לֶה ,אוֹ ֶ
ֶ
אמ ֵרם ְבכַ ָונָה ָכ ָראוי
אד וְ ִּאם ֹי ְ
לוֹ ִּ ,כי הֵ ם ִּתקון גָדוֹ ל וְ נוֹ ָרא ְמ ֹ
אד.
ְבו ַַדאי מַ ה טוֹ בַ .א ְך גַם הָ אֲ ִּמ ָירה ְבעַ ְצמָ ה ְמסֻ גָל ְמ ֹ
ֹאמר זֶ ה:
ירת ְת ִׁה ִׁלים י ַ
קו ֶדם ֶשי ְַת ִׁחיל ַבא ִׁמ ַ
ֹ

הוָה ,נ ִָּריעָ ה לְ צור יִּ ְשעֵ נו :נְ ַק ְדמָ ה ָפנָיו ְ
לְ כוְ נְ ַר ְננָה לַ י ֹ
הוָה ,ומֶ לֶ ְך גָדוֹ ל עַ ל
ְבתוֹ ָדהִּ ,בז ְִּמרוֹ ת נ ִָּריעַ לוֹ ִּ :כי ֵאל גָדוֹ ל יְ ֹ
ָכל אֱ ל ִֹּהים:

ִׁתקון

הַ ְכל ִׁלי

זנש

שם
ש ֵבחַ ֶאת בוֹ ְר ִּאי .לְ ֵ
ה ֲֵּרינִ י ְמז ֵַמן ֶאת ִּפי לְ הוֹ דוֹ ת ולְ הַ ֵלל ולְ ַ
שא ְב ִּר ְ
יך הוא ו ְש ִּכינְ ֵתה ִּב ְד ִּחילו ו ְר ִּחימו עַ ל־יְ ֵדי
יִּ חוד קֻ ְד ָ
שם ָכל יִּ ְש ָר ֵאל:
הַ הוא טָ ִּמיר וְ נֶעְ לָ ם ְב ֵ
מו ִׁרים
לו ַמר זֹאת ִׁל ְפנֵּי העשרה ִׁמזְ ֹ
טוב ֹ
ֹ

ֲש ָרה ִּמזְמוֹ ֵרי ְת ִּה ִּלים ֵאלו
ירת הָ ע ָ
שר עַ ְצ ִּמי ַבאֲ ִּמ ַ
ה ֲֵּרינִ י ְמ ַק ֵ
יקים הָ אֲ ִּמ ִּתים
ש ְבדוֹ ֵרנו ,ולְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
יקים הָ אֲ ִּמ ִּת ִּים ֶ
לְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
שר ָב ָא ֶרץ הֵ ָמה ,ו ִּב ְפ ָרט לְ ַר ֵבנו הַ ָקדוֹ ש
שוֹ ְכנֵי עָ פָ ר ְקדוֹ ִּשים אֲ ֵֶ
צַ ִּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם נַחַ ל נוֹ בֵ עַ ְמקוֹ ר חָ ְכמָ הַ ,ר ֵבנו ַנ ְחמָ ן ֶבן פֵ יגֶא
שר ִּגלָ ה וְ ִּת ֵקן לוֹ מַ ר ֵאלו
ֶבן ִּש ְמחָ הַ ,נ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן ְמאומָ ן ,אֲ ֶ
הָ ע ָ
ֲש ָרה ִּמזְמוֹ ֵרי ְת ִּה ִּלים ִּב ְש ִּביל ִּתקון הַ ְב ִּרית ,זְכו ָתם ָיגֵן עָ לֵ ינו
וְ עַ ל ָכל יִּ ְש ָר ֵאלָ ,אמֵ ן.
יטל ְת ִּה ִּלים ֵאלו,
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
וְ עַ ל ַדעְ ָתם וְ עַ ל ַכ ָונ ָָתם אֲ נִּ י אוֹ מֵ ר הָ ע ָ
ֲש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָה
ו ִּבזְכו ָתם וְ כֹחָ ם ֶאז ְֶכה לְ עוֹ ֵרר ולְ גַלוֹ ת ָכל הָ ע ָ
שהֵ םַ :א ְש ֵריְ ,ב ָרכָ ה ,מַ ְש ִּכיל,
שנֶאֱ מַ ר ָבהֶ ם סֵ פֶ ר ְת ִּה ִּליםֶ ,
ֶ
שהֵ םִּ :שיר
ִּשיר ,נִּ צוחַ  ,נִּ גוןְ ,ת ִּפ ָלה ,הוֹ ָד ָאהִּ ,מזְמוֹ ר ,הַ לְ לויָהֶ ,
שהֵ ם ְכלולִּ ים ְב ִּש ְמ ָך הַ ְמיֻחָ ד
ש ָלשְ ,מ ֻר ָבעֶ ,
ָפשוטָ ,כפולְ ,מ ֻ
הַ גָדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ש .ו ִּבזְכות וְ כֹחַ הַ ְשנֵי ְשמוֹ ת הַ ְקדוֹ ִּשים הָ ֵאלו
שהֵ ם ֵאל אֱ ל ִֹּהים ( ָכזֶה) ָ :אלֶ ף לָ מֶ דָ ,אלֶ ף לָ מֶ ד הֵ י
ְב ִּמלו ָאםֶ ,
שהֵ ם עוֹ לִּ ים ְב ִּמ ְס ָפר תפ"הְ ,כ ִּמ ְס ַפר ְת ִּה ִּליםְ ,בכֹחַ
יוֹ ד מֵ םֶ ,
שהוא ִּתקון הַ ְכלָ לִּ יָ ,אמֵ ן:
שמוֹ ת ְתז ֵַכנִּ י לְ ִּתקון הַ ְב ִּרית ֶ
ֵאלו הַ ֵ

חנש

הַ ְכל ִׁלי

ִׁתקון
טז

א.

יתי בָ ְך:
ש ְמ ֵרנִּ י ֵאל ִּכי חָ ִּס ִּ
ִּמ ְכ ָתם לְ ָדוִּ דָ ,

ב.

דנָי ָא ָתה ,טוֹ בָ ִּתי ַבל עָ לֶ ָ
יך:
ָאמַ ְר ְת לַ יהֹוָה אֲ ֹ

ג.
ד.

שר ָב ָא ֶרץ הֵ ָמה ,וְ ַא ִּד ֵירי ָכל חֶ ְפ ִּצי בָ ם:
לִּ ְקדוֹ ִּשים אֲ ֶ
יִּ ְרבו עַ ְצבוֹ ָתם ַאחֵ ר מָ הָ רוַ ,בל ַא ִּס ְ
יך נִּ ְס ֵכיהֶ ם ִּמ ָדם,
שא ֶאת ְשמוֹ ָתם עַ ל ְשפָ ָתי:
ובַ ל ֶא ָ

ה.
ו.
ז.

יְ הֹוָ ה ְמנָת חֶ לְ ִּקי וְ כוֹ ִּסיַ ,א ָתה תוֹ ִּמ ְ
יך גוֹ ָרלִּ י:
ש ְפ ָרה עָ לָ י:
חֲ בָ לִּ ים נ ְָפלו לִּ י ַב ְנ ִּע ִּמיםַ ,אף נַחֲ לָ ת ָ
שר יְ עָ צָ נִּ יַ ,אף לֵ ילוֹ ת יִּ ְסרונִּ י
אֲ בָ ֵר ְך ֶאת יְ הֹוָ ה אֲ ֶ
ִּכלְ יוֹ ָתי:

ח.
ט.
י.

ימינִּ י ַבל ֶאמוֹ ט:
יתי יְ הֹוָה לְ נֶגְ ִּדי ָת ִּמידִּ ,כי ִּמ ִּ
ִּש ִּו ִּ
ש ִּרי יִּ ְשכֹן לָ בֶ טַ ח:
שמַ ח לִּ ִּבי וַ ָיגֶל ְכבוֹ ִּדיַ ,אף ְב ָ
לָ כֵ ן ָ
ִּכי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְַפ ִּשי לִּ ְשאוֹ ל ,לֹא ִּת ֵתן חֲ ִּס ְיד ָך לִּ ְראוֹ ת
שחַ ת:
ָ

יא.

תוֹ ִּדיעֵ נִּ י א ַֹרח חַ ִּיים ,שֹבַ ע ְשמָ חוֹ ת ֶאת ָפנ ָ
ֶיך,
ימינְ ָך נֶצַ ח:
נְ ִּעמוֹ ת ִּב ִּ

הַ ְכל ִׁלי

ִׁתקון

טנש

לב
א.

שע ְכסוי חֲ טָ ָאה:
לְ ָדוִּ ד מַ ְש ִּכילַ ,א ְש ֵרי נְ שוי ֶפ ַ

ב.

ַא ְש ֵרי ָא ָדם לֹא י ְַחשֹב יְ הֹוָה לוֹ עָ וֹ ן ,וְ ֵאין ְברוחוֹ
ְר ִּמיָה:

ד.

שאֲ ג ִָּתי ָכל הַ יוֹ ם:
חֱר ְש ִּתי ָבלו עֲצָ מָ יְ ,ב ַ
ִּכי הֶ ַ
ש ִּדי
ִּכי יוֹ מָ ם וָ לַ יְ לָ ה ִּת ְכ ַבד עָ לַ י י ֶָד ָך ,נ ְֶה ַפ ְך לְ ַ

ה.

בנֵי ַקיִּ ץ סֶ לָ ה:
ְבחַ ְר ֹ
יתיָ ,אמַ ְר ִּתי אוֹ ֶדה
אתי אוֹ ִּדיע ֲָך וַ עֲוֹ נִּ י לֹא ִּכ ִּס ִּ
חַ ָט ִּ

ו.

אתי סֶ לָ ה:
את עֲוֹ ן חַ ָט ִּ
ָש ָ
שעַ י לַ יהֹוָה ,וְ ַא ָתה נ ָ
עֲלֵ י ְפ ָ
עַ ל זֹאת יִּ ְת ַפ ֵלל ָכל חָ ִּסיד ֵאלֶ ָ
יך לְ עֵ ת ְמצֹאַ ,רק

ג.

שטֶ ף מַ יִּ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו לֹא י ִַּגיעו:
לְ ֵ
ז.

ַא ָתה סֵ ֶתר לִּ י** ִּמ ַצר ִּת ְצ ֵרנִּ יָ ,רנֵי פַ ֵלט ְתסוֹ ְבבֵ נִּ י
סֶ לָ ה:

ח.
ט.

ַא ְש ִּכילְ ָך וְ אוֹ ְר ָך ְב ֶד ֶר ְך זו ֵתלֵ ְךִּ ,איעֲצָ ה עָ לֶ ָ
יך עֵ ינִּ י:
ַאל ִּת ְהיו ְכסוס ְכפֶ ֶרד ֵאין הָ ִּביןְ ,במֶ ֶתג וָ ֶרסֶ ן עֶ ְדיוֹ
לִּ ְבלוֹ ם ַבל ְקרֹב ֵ ָ
אלֶ יךְ:
**כאןְצריךְלהפסיקְמעטְ (לקו"מְח"אְסימןְרי"ג)

ִׁתקון

סש
י.

שע ,וְ הַ בוֹ טֵ חַ ַביהֹוָה חֶ סֶ ד
ַר ִּבים מַ ְכאוֹ ִּבים לָ ָר ָ
יְ סוֹ ְבבֶ נו:

יא.

הַ ְכל ִׁלי

ְ

יקים ,וְ הַ ְרנִּ ינו ָכל יִּ ְש ֵרי לֵ ב:
ִּש ְמחו בַ יהֹוָ ה וְ גִּ ילו צַ ִּד ִּ

ְ

מא
א.

לַ ְמנ ֵַצחַ ִּמזְמוֹ ר לְ ָדוִּ ד:

ב.

ַא ְש ֵרי מַ ְש ִּכיל ֶאל ָדלְ ,ביוֹ ם ָרעָ ה יְ מַ ְלטֵ הו יְ הֹוָ ה:

ג.

שר ָב ָא ֶרץ ,וְ ַאל ִּת ְתנֵהו
יְ הֹוָ ה יִּ ְש ְמ ֵרהו וִּ יחַ יֵהו וְ אֻ ַ
ְבנֶפֶ ש אֹיְ בָ יו:

ד.

ְיְ הֹוָה יִּ ְסעָ ֶדנו עַ ל עֶ ֶרש ְדוָ יָ ,כל ִּמ ְש ָכבוֹ הָ פַ ְכ ָת
ְבחָ לְ יוֹ :

ה.

אתי לָ ְך:
אֲ נִּ י ָאמַ ְר ִּתי יְ הֹוָ ה חָ נֵנִּ יְ ,רפָ ָאה נ ְַפ ִּשי ִּכי חָ טָ ִּ

ו.

ֹאמרו ַרע לִּ י ,מָ ַתי יָמות וְ ָאבַ ד ְשמוֹ :
אוֹ יְ בַ י י ְ

ז.

שוְ א יְ ַד ֵבר ,לִּ בוֹ יִּ ְק ָבץ ָאוֶן לוֹ  ,יֵצֵ א
וְ ִּאם ָבא לִּ ְראוֹ ת ָ
לַ חוץ יְ ַד ֵבר:

ח.

יַחַ ד עָ לַ י יִּ ְתלַ חֲ שו ָכל שֹנְ ָאי ,עָ לַ י י ְַח ְשבו ָרעָ ה לִּ י:

ט.

שכַ ב לֹא יוֹ ִּסיף לָ קום:
שר ָ
ְדבַ ר ְבלִּ יַעַ ל יָצוק בוֹ  ,וַ אֲ ֶ

ִׁתקון
י.

הַ ְכל ִׁלי

אסש

שר ָבטַ ְח ִּתי בוֹ אוֹ כֵ ל לַ ְח ִּמי,
גַם ִּאיש ְשלוֹ ִּמי אֲ ֶ
ִּהגְ ִּדיל עָ לַ י עָ קֵ ב:

יא.
יב.
יג.
יד.

ש ְלמָ ה לָ הֶ ם:
וְ ַא ָתה יְ הֹוָ ה חָ נֵנִּ י וַ ה ֲִּקימֵ נִּ י ,וַ אֲ ַ
ְבזֹאת י ַָד ְע ִּתי ִּכי חָ פַ ְצ ָת ִּביִּ ,כי לֹא י ִָּריעַ אֹיְ ִּבי עָ לָ י:
וַ אֲ נִּ י ְב ֻת ִּמי ָתמַ ְכ ָת ִּבי ,וַ ַת ִּציבֵ נִּ י לְ פָ נ ָ
ֶיך לְ עוֹ לָ ם:
ָברו ְך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י יִּ ְש ָר ֵאל מֵ הָ עוֹ לָ ם וְ עַ ד הָ עוֹ לָ םָ ,אמֵ ן
וְ ָאמֵ ן:

מב
א.

לַ ְמנ ֵַצחַ מַ ְש ִּכיל לִּ ְבנֵי ק ַֹרח:

ב.

ְכ ַאיָל ַת ֲערֹג עַ ל אֲ ִּפיקֵ י מָ יִּ םֵ ,כן נ ְַפ ִּשי ַת ֲערֹג ֵאלֶ ָ
יך
אֱ ל ִֹּהים:

ג.

צָ ְמ ָאה נ ְַפ ִּשי לֵ אל ִֹּהים לְ ֵאל חָ י ,מָ ַתי ָאבוֹ א וְ ֵא ָר ֶאה
ְפנֵי אֱ ל ִֹּהים:

ד.

ה.

הָ יְ ָתה ִּלי ִּד ְמעָ ִּתי לֶ חֶ ם יוֹ מָ ם וָ לָ יְ לָ הֶ ,באֱ מֹר ֵאלַ י ָכל
הַ יוֹ ם ַאיֵה אֱ לֹהֶ ָ
יך:
ֵא ֶלה ֶאז ְְכ ָרה וְ ֶא ְש ְפכָ ה עָ לַ י נ ְַפ ִּשיִּ ,כי ֶא ֱעבֹר ַב ָס ְך
ֶא ַד ֵדם עַ ד ֵבית אֱ ל ִֹּהיםְ ,בקוֹ ל ִּר ָנה וְ תוֹ ָדה הָ מוֹ ן חוֹ גֵג:

בסש
ו.

הַ ְכל ִׁלי

ִׁתקון

מַ ה ִּת ְשתוֹ חֲ ִּחי נ ְַפ ִּשי וַ ֶתה ֱִּמי עָ לָ י ,הוֹ ִּחילִּ י לֵ אל ִֹּהים
ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶדנו יְ שועוֹ ת ָפנָיו:

ז.

ל־כן ֶאז ְָכ ְר ָך מֵ ֶא ֶרץ
אֱ לֹהַ י ,עָ לַ י נ ְַפ ִּשי ִּת ְשתוֹ חָ ח ,עַ ֵ
י ְַר ֵדן וְ חֶ ְרמוֹ נִּ ים מֵ הַ ר ִּמ ְצעָ ר:

ח.

ט.

יךָ ,כל ִּמ ְש ָב ֶר ָ
ְתהוֹ ם ֶאל ְתהוֹ ם קוֹ ֵרא לְ קוֹ ל ִּצנוֹ ֶר ָ
יך
וְ ג ֶַל ָ
יך עָ לַ י עָ בָ רו:
רה ִּע ִּמי ְת ִּפ ָלה
יוֹ מָ ם יְ צַ וֶה יְ הֹוָ ה חַ ְסדוֹ ובַ ַליְ לָ ה ִּשי ֹ
לְ ֵאל חַ יָי:

י.

אוֹ ְמ ָרה לְ ֵאל סַ לְ ִּעי לָ מָ ה ְשכַ ְח ָתנִּ י ,לָ ָמה ק ֵֹדר ֵאלֵ ְך
ְבלַ חַ ץ אוֹ יֵב:

יא.

יב.

ְב ֶרצַ ח ְבעַ ְצמוֹ ַתי חֵ ְרפונִּ י צוֹ ְר ָריְ ,ב ָא ְמ ָרם ֵאלַ י ָכל
הַ יוֹ ם ַאיֵה אֱ לֹהֶ ָ
יך:
מַ ה ִּת ְשתוֹ חֲ ִּחי נ ְַפ ִּשי ומַ ה ֶתה ֱִּמי עָ לָ י ,הוֹ ִּחילִּ י
לֵ אל ִֹּהים ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶדנו ,יְ שועֹת ָפנַי וֵאלֹהָ י:

נט
א.

שאול
לַ ְמנ ֵַצחַ ַאל ַת ְשחֵ ת לְ ָדוִּ ד ִּמ ְכ ָתםִּ ,ב ְשלֹחַ ָ
וַ ִּי ְש ְמרו ֶאת הַ ַביִּ ת לַ ה ֲִּמיתוֹ :

ִׁתקון

הַ ְכל ִׁלי

גסש

ב.

ש ְגבֵ נִּ י:
הַ ִּצילֵ נִּ י מֵ אֹיְ בַ י ,אֱ לֹהָ יִּ ,מ ִּמ ְתקוֹ ְממַ י ְת ַ

ג.

שי ָד ִּמים הוֹ ִּשיעֵ נִּ י:
פעֲלֵ י ָאוֶן ,ומֵ ַאנְ ֵ
הַ ִּצילֵ נִּ י ִּמ ֹ

ד.

ִּכי ִּהנֵה ָא ְרבו לְ נ ְַפ ִּשי ,יָגורו עָ לַ י עַ זִּים ,לֹא ִּפ ְש ִּעי
אתי יְ הֹוָ ה :
וְ לֹא חַ ָט ִּ

ה.

אתי ו ְר ֵאה:
ְבלִּ י עָ וֹ ן יְ רוצון וְ יִּ כוֹ נָנו ,עו ָרה לִּ ְק ָר ִּ

ו.

וְ ַא ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹּהים ְצבָ אוֹ ת אֱ לֹהֵ י יִּ ְש ָר ֵאל ,הָ ִּקיצָ ה
לִּ ְפקֹד ָכל הַ גוֹ יִּ םַ ,אל ָתחֹן ָכל בֹגְ ֵדי ָאוֶן סֶ לָ ה:

ז.

יָשובו לָ עֶ ֶרב ֶיהֱמו כַ ָכלֶ ב וִּ יסוֹ ְבבו ִּעיר:

ח.

ִּהנֵה י ִַּביעון ְב ִּפיהֶ ם חֲ ָרבוֹ ת ְב ִּש ְפתוֹ ֵתיהֶ םִּ ,כי ִּמי
שֹמֵ עַ :

ט.
י.

וְ ַא ָתה יְ הֹוָ ה ִּת ְשחַ ק לָ מוֹ ִּ ,תלְ עַ ג לְ כָ ל גוֹ יִּ ם:
עֻזוֹ ֵאלֶ ָ
יך ֶא ְשמ ָֹרהִּ ,כי אֱ ל ִֹּהים ִּמ ְשג ִַּבי:

יא.

אֱ לֹהֵ י חַ ְס ִּדי יְ ַק ְדמֵ נִּ י ,אֱ ל ִֹּהים י ְַר ֵאנִּ י ְבש ְֹר ָרי:

יב.

ַאל ַתהַ ְרגֵם ֶפן יִּ ְש ְכחו עַ ִּמי ,הֲנִּ יעֵ מוֹ

ְבחֵ ילְ ָך

דנָי:
ידמוֹ  ,מָ גִּ נֵנו אֲ ֹ
וְ הוֹ ִּר ֵ
יג.

חַ ַטאת ִּפימוֹ ְדבַ ר ְשפָ ֵתימוֹ וְ יִּ ָל ְכדו ִּבגְ אוֹ נָם ,ומֵ ָאלָ ה
ו ִּמ ַכחַ ש יְ סַ ֵפרו:

דסש
יד.

הַ ְכל ִׁלי

ִׁתקון

ֹשל
ַכ ֵלה ְבחֵ מָ ה ַכ ֵלה וְ ֵאינֵמוֹ  ,וְ י ְֵדעו ִּכי אֱ ל ִֹּהים מ ֵ
ְב ַי ֲעקֹב לְ ַא ְפסֵ י הָ ָא ֶרץ סֶ לָ ה:

טו.
טז.
יז.

יח.

וְ יָשובו לָ עֶ ֶרב ֶיהֱמו כַ ָכלֶ ב וִּ יסוֹ ְבבו ִּעיר:
הֵ ָמה יְ נִּ יעון לֶ אֱ כֹלִּ ,אם לֹא יִּ ְש ְבעו וַ יָלִּ ינו:
ית ִּמ ְשגָב
וַ אֲ נִּ י ָא ִּשיר עֻז ֶָך וַ אֲ ַרנֵן לַ בֹקֶ ר חַ ְס ֶד ָךִּ ,כי הָ יִּ ָ
לִּ י ומָ נוֹ ס ְביוֹ ם צַ ר לִּ י:
ֻעזִּי ֵאלֶ ָ
יך אֲ ז ֵַמ ָרהִּ ,כי אֱ ל ִֹּהים ִּמ ְשג ִַּבי אֱ לֹהֵ י חַ ְס ִּדי:

עז
א.

לַ ְמנ ֵַצחַ עַ ל יְ דותון לְ ָאסָ ף ִּמזְמוֹ ר:

ב.

קוֹ לִּ י ֶאל אֱ ל ִֹּהים וְ ֶא ְצעָ ָקה ,קוֹ לִּ י ֶאל אֱ ל ִֹּהים וְ הַ אֲ זִּין
ֵאלָ י:

ג.

דנָי ָד ָר ְש ִּתי ,י ִָּדי לַ יְ לָ ה נִּ ְג ָרה וְ לֹא
ְביוֹ ם צָ ָר ִּתי אֲ ֹ
ָתפוג ,מֵ אֲ נָה ִּהנָחֵ ם נ ְַפ ִּשי:

ד.

ֶאז ְְכ ָרה אֱ ל ִֹּהים וְ ֶאהֱמָ יָהָ ,א ִּשיחָ ה וְ ִּת ְתעַ ֵטף רו ִּחי
סֶ לָ ה:

ה.

ָאחַ ז ְָת ְשמֻ רוֹ ת עֵ ינָי ,נִּ ְפעַ ְמ ִּתי וְ לֹא אֲ ַד ֵבר:

ו.

ש ְב ִּתי י ִָּמים ִּמ ֶק ֶדםְ ,שנוֹ ת עוֹ לָ ִּמים:
ִּח ַ

ִׁתקון
ז.

הַ ְכל ִׁלי

הסש

ֶאז ְְכ ָרה נְ גִּ ינ ִָּתי ַב ָליְ לָ הִּ ,עם לְ בָ ִּבי ָא ִּשיחָ ה ,וַ יְ חַ ֵפש
רו ִּחי:

ח.

דנָי ,וְ לֹא י ִֹּסיף לִּ ְרצוֹ ת עוֹ ד:
הַ לְ עוֹ לָ ִּמים יִּ ְזנַח אֲ ֹ

ט.

הֶ ָאפֵ ס לָ נֶצַ ח חַ ְסדוֹ  ,גָמַ ר אֹמֶ ר לְ דֹר וָ דֹר:

י.

ֲשכַ ח חַ נוֹ ת ֵאלִּ ,אם ָקפַ ץ ְב ַאף ַרחֲ מָ יו סֶ לָ ה:
ה ָ

יא.

וָ אֹמַ ר חַ לוֹ ִּתי ִּהיאְ ,שנוֹ ת יְ ִּמין עֶ לְ יוֹ ן:

יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.

ֶאזְכוֹ ר מַ עַ לְ לֵ י יָהִּ ,כי ֶאז ְְכ ָרה ִּמ ֶק ֶדם ִּפלְ ֶא ָך:
יתי ְבכָ ל ָפעֳלֶ ָך ,ובַ עֲלִּ ילוֹ ֶת ָ
יך ָא ִּשיחָ ה:
וְ הָ גִּ ִּ
אֱ ל ִֹּהים ַבק ֶֹדש ַד ְר ֶכ ָךִּ ,מי ֵאל גָדוֹ ל ֵכאל ִֹּהים:
ֹשה פֶ לֶ א ,הוֹ ַד ְע ָת בָ עַ ִּמים עֻז ֶָך:
ַא ָתה הָ ֵאל ע ֵ
ג ַָאלְ ָת ִּבזְרוֹ עַ עַ ֶמ ָךְ ,בנֵי ַי ֲעקֹב וְ יוֹ סֵ ף סֶ לָ ה:
ָראו ָך ַמיִּ ם אֱ ל ִֹּהיםָ ,ראו ָך ַמיִּ ם י ִָּחילוַ ,אף יִּ ְר ְגזו
ְתהֹמוֹ ת:

יח.

ז ְֹרמו מַ יִּ ם עָ בוֹ ת ,קוֹ ל נ ְָתנו ְשחָ ִּקיםַ ,אף חֲ צָ צֶ ָ
יך
יִּ ְתהַ ָלכו:

יט.

קוֹ ל ַרעַ ְמ ָך ַבגַלְ גַל הֵ ִּאירו ְב ָר ִּקים ֵתבֵ לָ ,רגְ זָה
וַ ִּת ְרעַ ש הָ ָא ֶרץ:

וסש
כ.

הַ ְכל ִׁלי

ִׁתקון

ַביָם ַד ְר ֶכ ָך ו ְש ִּבילְ ָך ְבמַ יִּ ם ַר ִּבים ,וְ ִּע ְקבוֹ ֶת ָ
יך לֹא
נ ָֹדעו:

הרֹן:
ֹשה וְ ַא ֲ
ית כַ צֹאן עַ ֶמ ָךְ ,ביַד מ ֶ
כא .נ ִָּח ָ

צ
א.

ית
דנָי מָ עוֹ ן ַא ָתה הָ יִּ ָ
ֹשה ִּאיש הָ אֱ ל ִֹּהים ,אֲ ֹ
ְת ִּפ ָלה לְ מ ֶ
ָלנו ְבדֹר וָ דֹר:

ב.

ְבטֶ ֶרם הָ ִּרים י ָֻלדו וַ ְתחוֹ לֵ ל ֶא ֶרץ וְ ֵתבֵ ל ,ומֵ עוֹ לָ ם עַ ד
עוֹ לָ ם ַא ָתה ֵאל:

ג.
ד.

שב אֱ נוֹ ש עַ ד ַד ָכא ,וַ תֹאמֶ ר שובו ְבנֵי ָא ָדם:
ָת ֵ
שנִּ ים ְבעֵ ינ ָ
ֶיך ְכיוֹ ם ֶא ְתמוֹ ל ִּכי ַי ֲעבֹר,
ִּכי ֶאלֶ ף ָ
וְ ַא ְשמו ָרה בַ ָליְ לָ ה:

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

שנָה יִּ ְהיוַ ,בב ֶֹקר ֶכחָ ִּציר יַחֲ לֹף:
ז ְַר ְמ ָתם ֵ
ַבבֹקֶ ר י ִָּציץ וְ חָ לָ ף ,לָ עֶ ֶרב יְ מוֹ לֵ ל וְ יָבֵ ש:
ִּכי כָ לִּ ינו ְב ַא ֶפ ָך ,ובַ חֲ מָ ְת ָך נִּ ְבהָ לְ נו:
ש ָתה עֲוֹ נ ֵֹתינו לְ נֶגְ ֶד ָךֲ ,עלֻמֵ נו לִּ ְמאוֹ ר ָפנ ָ
ֶיך:
ַ
שנֵינו ְכמוֹ הֶ גֶה:
ִּכי כָ ל יָמֵ ינו ָפנו ְבעֶ ְב ָר ֶת ָךִּ ,כ ִּלינו ָ
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זסש

י.

שנָה ,וְ ִּאם ִּבגְ בורֹת
יְ מֵ י ְשנוֹ ֵתינו בָ הֶ ם ִּש ְב ִּעים ָ

יא.

שנָה ,וְ ָר ְה ָבם עָ מָ ל וָ ָאוֶןִּ ,כי גָז ִּחיש וַ ָנעֻפָ ה:
ְשמוֹ נִּ ים ָ
ִּמי יוֹ ֵדעַ עֹז ַא ֶפ ָך ,ו ְכיִּ ְר ָא ְת ָך עֶ ְב ָר ֶת ָך:

יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.

לִּ ְמנוֹ ת יָמֵ ינו ֵכן הוֹ ַדע ,וְ נ ִָּבא לְ בַ ב חָ ְכמָ ה:
שובָ ה יְ הֹוָ ה עַ ד מָ ָתי ,וְ ִּהנָחֵ ם עַ ל עֲבָ ֶד ָ
יך:
ש ְבעֵ נו בַ בֹקֶ ר חַ ְס ֶד ָך ,ונְ ַר ְננָה וְ נִּ ְש ְמחָ ה ְבכָ ל יָמֵ ינו:
ַ
יתנוְ ,שנוֹ ת ָר ִּאינו ָרעָ ה:
ש ְמחֵ נו ִּכימוֹ ת ִּע ִּנ ָ
ַ
י ֵָר ֶאה ֶאל עֲבָ ֶד ָ
יך פָ עֳלֶ ָך ,וַ ה ֲָד ְר ָך עַ ל ְבנֵיהֶ ם:
ֲשה י ֵָדינו כוֹ נְ נָה
דנָי אֱ לֹהֵ ינו עָ לֵ ינו ,ומַ ע ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ ֹ
וִּ ִּ
ֲשה י ֵָדינו כוֹ נְ נֵהו:
עָ לֵ ינו ,ומַ ע ֵ

קה
א.

הוֹ דו לַ יהֹוָ ה ִּק ְראו ִּב ְשמוֹ  ,הוֹ ִּדיעו בָ עַ ִּמים עֲלִּ ילוֹ ָתיו:

ב.

ִּשירו לוֹ ז ְַמרו לוֹ ִּ ,שיחו ְבכָ ל נִּ ְפלְ אוֹ ָתיו:

ג.

שי יְ הֹוָ ה :
שם ָק ְדשוֹ  ,יִּ ְשמַ ח לֵ ב ְמבַ ְק ֵ
ִּה ְתהַ לְ לו ְב ֵ

ד.

ִּד ְרשו יְ הֹוָ ה וְ עֻזוֹ ַ ,ב ְקשו פָ נָיו ָת ִּמיד:

ה.

שה ,מ ְֹפ ָתיו ו ִּמ ְש ְפטֵ י ִּפיו:
שר עָ ָ
ז ְִּכרו נִּ ְפלְ אוֹ ָתיו אֲ ֶ

ו.

ז ֶַרע ַא ְב ָרהָ ם עַ ְבדוֹ ְ ,בנֵי ַי ֲעקֹב ְב ִּח ָיריו:

חסש

ִׁתקון
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ז.

הוא יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינוְ ,בכָ ל הָ ָא ֶרץ ִּמ ְש ָפטָ יו:

ח.

זָכַ ר לְ עוֹ לָ ם ְב ִּריתוֹ ָ ,דבָ ר ִּצוָה לְ ֶאלֶ ף דוֹ ר:

ט.

שר ָכ ַרת ֶאת ַא ְב ָרהָ ם ,ו ְשבועָ תוֹ לְ יִּ ְשחָ ק:
אֲ ֶ

יא.

ידהָ לְ ַי ֲעקֹב לְ חֹק ,לְ יִּ ְש ָר ֵאל ְב ִּרית עוֹ לָ ם:
וַ ַיע ֲִּמ ֶ
לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵתן ֶאת ֶא ֶרץ ְכנָעַ ן ,חֶ בֶ ל נַחֲ לַ ְתכֶ ם:

יב.

ִּב ְהיוֹ ָתם ְמ ֵתי ִּמ ְס ָפרִּ ,כ ְמעַ ט וְ ג ִָּרים ָבה:

יג.

וַ ִּי ְתהַ ְלכו ִּמגוֹ י ֶאל גוֹ יִּ ,מ ַמ ְמלָ כָ ה ֶאל עַ ם ַאחֵ ר:

יד.

לֹא ִּה ִּניחַ ָא ָדם לְ עָ ְש ָקם ,וַ יוֹ כַ ח עֲלֵ יהֶ ם ְמלָ ִּכים:

טו.

יאי ַאל ָת ֵרעו:
ַאל ִּת ְגעו ִּב ְמ ִּשיחָ י ,וְ לִּ נְ ִּב ַ

טז.

שבָ ר:
וַ ִּי ְק ָרא ָרעָ ב עַ ל הָ ָא ֶרץָ ,כל מַ ֵטה לֶ חֶ ם ָ

יז.

שלַ ח לִּ ְפנֵיהֶ ם ִּאיש ,לְ עֶ בֶ ד נִּ ְמ ַכר יוֹ סֵ ף:
ָ

יח.

ִּענו בַ ֶכבֶ ל ַרגְ לוֹ ַ ,ב ְרזֶל ָב ָאה נ ְַפשוֹ :

י.

יט.
כ.

עַ ד עֵ ת בֹא ְדבָ רוֹ ִּ ,א ְמ ַרת יְ הֹוָ ה ְצ ָרפָ ְתהו:
ֹשל עַ ִּמים וַ יְ פַ ְתחֵ הו:
שלַ ח מֶ לֶ ְך וַ י ִַּת ֵירהו ,מ ֵ
ָ

ֹשל ְבכָ ל ִּקנְ יָנוֹ :
שמוֹ ָאדוֹ ן לְ בֵ יתוֹ  ,ומ ֵ
כאָ .
ש ָריו ְבנ ְַפשוֹ  ,וזְקֵ נָיו יְ חַ ֵכם:
כב .לֶ ְאסֹר ָ
כג.

וַ ָיבֹא יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ְצ ָריִּ ם ,וְ ַי ֲעקֹב גָר ְב ֶא ֶרץ חָ ם:

ִׁתקון
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כד .וַ יֶפֶ ר ֶאת עַ מוֹ ְמאֹד ,וַ ַיע ֲִּצמֵ הו ִּמ ָצ ָריו:
כה .הָ פַ ְך לִּ ָבם לִּ ְשנֹא עַ מוֹ  ,לְ ִּה ְתנ ֵַכל ַבעֲבָ ָדיו:
כו.

שר ָבחַ ר בוֹ :
הרֹן אֲ ֶ
ֹשה עַ ְבדוֹ ַ ,א ֲ
שלַ ח מ ֶ
ָ

שמו בָ ם ִּד ְב ֵרי אֹתוֹ ָתיו ,ומ ְֹפ ִּתים ְב ֶא ֶרץ חָ ם:
כזָ .
ֹש ְך וַ י ְַח ִּש ְך ,וְ לֹא מָ רו ֶאת ְדבָ רוֹ :
שלַ ח ח ֶ
כחָ .
כט .הָ פַ ְך ֶאת מֵ ימֵ יהֶ ם לְ ָדם ,וַ יָמֶ ת ֶאת ְדג ָָתם:
ל.

ש ַרץ ַא ְרצָ ם ְצפַ ְר ְד ִּעיםְ ,בחַ ְד ֵרי מַ לְ כֵ יהֶ ם:
ָ

לאָ .אמַ ר וַ ָיבֹא עָ רֹבִּ ,כ ִּנים ְבכָ ל ְגבולָ ם:
לב .נ ַָתן ִּג ְשמֵ יהֶ ם ָב ָרדֵ ,אש לֶ הָ בוֹ ת ְב ַא ְרצָ ם:
ש ֵבר עֵ ץ ְגבולָ ם:
לג .וַ י ְַך ג ְַפנָם ו ְת ֵאנ ָָתם ,וַ יְ ַ
לדָ .אמַ ר וַ ָיבֹא ַא ְר ֶבה ,וְ יֶלֶ ק וְ ֵאין ִּמ ְס ָפר:
שב ְב ַא ְרצָ ם ,וַ יֹאכַ ל ְפ ִּרי ַא ְדמָ ָתם:
לה .וַ יֹאכַ ל ָכל עֵ ֶ
אשית לְ כָ ל אוֹ נָם:
לו .וַ י ְַך ָכל ְבכוֹ ר ְב ַא ְרצָ םֵ ,ר ִּ
לז.

של :
יאם ְבכֶ סֶ ף וְ זָהָ ב ,וְ ֵאין ִּב ְשבָ טָ יו כוֹ ֵ
וַ יוֹ ִּצ ֵ

אתםִּ ,כי נָפַ ל ַפ ְח ָדם עֲלֵ יהֶ ם:
שמַ ח ִּמ ְצ ַריִּ ם ְבצֵ ָ
לחָ .
לטָ .פ ַרש עָ נָן לְ מָ סָ ְך ,וְ ֵאש לְ הָ ִּאיר לָ יְ לָ ה:
מ.

ַש ִּביעֵ ם:
שמַ יִּ ם י ְ
ש ַאל וַ יָבֵ א ְשלָ ו ,וְ לֶ חֶ ם ָ
ָ

טסש

עש

הַ ְכל ִׁלי

ִׁתקון

מאָ .פ ַתח צור וַ יָזובו מָ יִּ ם ,הָ לְ כו ַב ִּציוֹ ת נָהָ ר:
מבִּ .כי זָכַ ר ֶאת ְדבַ ר ָק ְדשוֹ ֶ ,את ַא ְב ָרהָ ם עַ ְבדוֹ :
מג.

ששוֹ ןְ ,ב ִּרנָה ֶאת ְב ִּח ָיריו:
וַ יוֹ ִּצא עַ מוֹ ְב ָ

מד .וַ ִּי ֵתן לָ הֶ ם ַא ְרצוֹ ת גוֹ יִּ ם ,וַ עֲמַ ל לְ אֻ ִּמים יִּ ָירשו:
מהַ .בעֲבור יִּ ְש ְמרו חֻ ָקיו וְ תוֹ ר ָֹתיו יִּ נְ צֹרו ,הַ לְ לויָה:

קלז
א.

ָש ְבנו גַם ָב ִּכינוְ ,בז ְָכ ֵרנו ֶאת
שם י ַ
עַ ל ַנהֲרוֹ ת ָבבֶ ל ָ
ִּציוֹ ן:

ב.

עַ ל ע ֲָר ִּבים ְבתוֹ כָ הָ ,תלִּ ינו ִּכנֹרוֹ ֵתינו:

ג.

שם ְש ֵאלונו שוֹ בֵ ינו ִּד ְב ֵרי ִּשיר וְ תוֹ לָ לֵ ינו ִּש ְמחָ ה,
ִּכי ָ

ד.
ה.

ִּשירו לָ נו ִּמ ִּשיר ִּציוֹ ן:
ֵא ְ
ָשיר ֶאת ִּשיר יְ הֹוָה ,עַ ל ַא ְדמַ ת נֵכָ ר:
יך נ ִּ
שלָ יםִּ ,ת ְש ַכח יְ ִּמינִּ י:
ִּאם ֶא ְש ָכחֵ ְך יְ רו ָ

ו.

ִּת ְד ַבק לְ שוֹ נִּ י לְ ִּח ִּכי ִּאם לֹא ֶאז ְְכ ֵר ִּכיִּ ,אם לֹא ַאעֲלֶה
שלָ ים עַ ל רֹאש ִּש ְמחָ ִּתי:
ֶאת יְ רו ָ

ז.

שלָ ים ,הָ א ְֹמ ִּרים
ְזכֹר יְ הֹוָ ה לִּ ְבנֵי אֱ דוֹ ם ֵאת יוֹ ם יְ רו ָ
עָ רו עָ רו עַ ד הַ יְ סוֹ ד ָבה:

ִׁתקון
ח.
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אעש

ש ֶלם לָ ְך ֶאת ְגמולֵ ְך
שיְ ַ
ַבת ָבבֶ ל הַ ְשדו ָדהַ ,א ְש ֵרי ֶ
שגָמַ לְ ְת לָ נו:
ֶ

ט.

שיֹאחֵ ז וְ נִּ ֵפץ ֶאת עֹלָ לַ יִּ ְך ֶאל הַ ָסלַ ע:
ַא ְש ֵרי ֶ

קנ
א.

הַ לְ לו ָיה הַ לְ לו ֵאל ְב ָק ְדשוֹ  ,הַ לְ לוהו ִּב ְר ִּקיעַ עֻזוֹ :

ב.

הַ לְ לוהו ִּבגְ בור ָֹתיו הַ לְ לוהו ְכרֹב ג ְֻדלוֹ :

ג.

הַ לְ לוהו ְב ֵת ַקע שוֹ פָ ר ,הַ לְ לוהו ְבנֵבֶ ל וְ ִּכנוֹ ר:

ד.

הַ לְ לוהו ְבתֹף ומָ חוֹ ל ,הַ לְ לוהו ְב ִּמ ִּנים וְ עוגָב:

ה.

שמַ ע ,הַ לְ לוהו ְב ִּצלְ ְצלֵ י ְתרועָ ה:
הַ לְ לוהו ְב ִּצלְ ְצלֵ י ָ

ו.

שמָ ה ְתהַ ֵלל יָה ,הַ לְ לויָה:
כֹל הַ ְנ ָ

לאחרְסיוםְהמזמוריםְיאמרְשלושהְפסוקיםְאלוְ:

ה ָוה ְשבות עַ מוֹ ,
ִמי יִּ ֵתן ִּמ ִּציוֹ ן יְ שועַ ת יִּ ְש ָר ֵאל ְבשוב יְ ֹ
יקים מֵ יְ הֹוָ הָ ,מעוזָם ְְ
ָיגֵל ַי ֲעקֹב יִּ ְשמַ ח יִּ ְש ָר ֵאל :ו ְתשועַ ת צַ ִּד ִּ
ה ָוה וַיְ פַ ְלטֵ ם ,יְ פַ ְלטֵ ם מֵ ְר ָשעִּ ים
ְבעֵ ת צָ ָרה :וַי ְַעז ְֵרם יְ ֹ
וְ יוֹ ִּשיעֵ ם ִּכי חָ סו בוֹ :

ְ
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ְ

אחר־כךְטובְלומרְתפלהְזוְ,יסדהְמורנוְרביְנתןְזצ"לְ:

יחי
ירה לַ יהֹוָה ְבחַ יָי ,אֲ ז ְַמ ָרה לֵ אלֹהַ י ְבעוֹ ִּדיֶ ,יע ֱַרב עָ לָ יו ִּש ִּ
ָא ִש ָ
הוָה ְב ִּכנוֹ רְ ,בנֵבֶ ל עָ שוֹ ר ז ְַמרו לוֹ :
הוָה :הוֹ דו לַ י ֹ
ָאנ ִֹּכי ֶא ְשמַ ח ַבי ֹ
ְ
ְ
אֱ ל ִֹּהיםִּ ,שיר חָ ָדש ָא ִּש ָירה ָלךְ ,בנֵבֶ ל עָ שוֹ ר אֲ ז ְַמ ָרה ָלך :עֲלֵ י
הוָה ְבפָ עֳלֶ ָך,
עָ שוֹ ר ַועֲלֵ י נָבֶ ל ,עֲלֵ י ִּהגָיוֹ ן ְב ִּכנוֹ רִּ :כי ִּש ַמ ְח ַתנִּ י יְ ֹ
ֲשי י ֶָד ָ
יך אֲ ַרנֵן:
ְבמַ ע ֵ

של עוֹ לָ ם ,אֲ דוֹ ן כֹל ,בוֹ ֵרא ָכל הַ ְנ ָשמוֹ תִּ ,רבוֹ ן ָכל
ִרבוֹ נוְֹ ֶ
ָ
ירי ז ְִּמ ָרה ,עָ ז ְֵרנִּ י וְ חָ נֵנִּ י ְב ַרחֲמֶ יך הָ ַר ִּבים
ֲשים ,הַ בוֹ חֵ ר ְב ִּש ֵ
הַ ַמע ִּ

ובַ חֲסָ ֶד ָ
ש ֶאז ְֶכה לְ עוֹ ֵרר ולְ הוֹ ִּציא ולְ גַלוֹ ת ָכל
יך הָ עֲצו ִּמיםֶ ,

שנֶאֱ מַ ר ָבהֶ ם סֵ פֶ ר ְת ִּה ִּלים .ו ִּבזְכות ֵאלו
ֲש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָה ֶ
הָ ע ָ
ָ
ֲש ָרה
שהֵ ם ְכ ֶנגֶד ע ָ
ש ָאמַ ְר ִּתי לְ פָ נֶיךֶ ,
יטל ְת ִּה ִּלים ֶ
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
הָ ע ָ
שהֵ םַ :א ְש ֵּריְ ְ,ב ָרכָ הְ,
שנֶאֱ מַ ר ָבהֶ ם סֵ פֶ ר ְת ִּה ִּליםֶ ,
ִּמינֵי נְ גִּ ינָהֶ ,
מַ ְש ִכילִ ,שיר ,נִ צוחְַ ,נִ גוןְ ,ת ִפ ָלה ,הוֹ ָד ָאהִ ְ ,מזְמוֹ ר ,הַ לְ לויָהְ:
ִּבזְכות הַ ִּמזְמוֹ ִּרים ו ִּבזְכות הַ ְפסו ִּקים ו ִּבזְכות ֵתבוֹ ֵתיהֶ ם
שמוֹ ת הַ יוֹ ְצ ִּאים מֵ הֶ ם
וְ אוֹ ִּתיוֹ ֵתיהֶ ם ונְ קֻ דוֹ ֵתיהֶ ם וְ טַ עֲמֵ יהֶ ם וְ הַ ֵ
ְ
אשי ֵתבוֹ ת ו ִּמסוֹ פֵ י ֵתבוֹ ת ,ו ִּבזְכות ָדוִּ ד הַ ֶמלֶ ך ,עָ לָ יו
מֵ ָר ֵ
שי ְָסדו סֵ פֶ ר ְת ִּה ִּלים ו ִּבזְכות
יקיםֶ ,
ֲש ָרה צַ ִּד ִּ
שלוֹ ם ,עִּ ם ָכל הָ ע ָ
הַ ָ
הַ ַצ ִּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם ,נַחַ ל נוֹ בֵ עַ ְמקוֹ ר חָ ְכמָ הַ ,ר ֵבנו נ ְַחמָ ן ֶבן
שר ִּג ָלה וְ ִּת ֵקן
פֵ יגֶאַ ,נ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מאומן זְכותוֹ ָיגֵן עָ לֵ ינו ,אֲ ֶ
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
יטל ְת ִּה ִּלים ִּב ְש ִּביל ִּתקון הַ ְב ִּרית,
לוֹ מַ ר ֵאלו הָ ע ָ
יקים וְ הַ ח ֲִּס ִּידים הָ אֲ ִּמ ִּת ִּייםְ ,תז ֵַכנִּ י ו ְתחָ נֵנִּ י,
ו ִּבזְכות ָכל הַ ַצ ִּד ִּ
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ש ֶאז ְֶכה ְב ַרחֲמֶ ָ
שי ְָצאו
יך הָ ַר ִּבים לְ הוֹ ִּציא ָכל הַ ִּטפוֹ ת ֶק ִּריֶ ,
ֶ
אנֶס ֵבין ְב ָרצוֹ ן,
ִּמ ֶמ ִּני לְ בַ ָטלָ הֵ ,בין ְבשוֹ גֵג ֵבין ְבמֵ זִּידֵ ,בין ְב ֹ

(אם

אומר חס ושלום בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה ,יאמר :ו ִּב ְפ ָרט ָכל
ש ָק ָרה לִּ י
שי ְָצאו ִּמ ֶמ ִּני ְבלַ יְ לָ ה זֶה עַ ל־יְ ֵדי ִּמ ְק ֵרה לַ יְ לָ הֶ ,
הַ ִּטפוֹ ת ֶ

ַבעֲווֹ נוֹ ַתי הָ ַר ִּבים)ֻ ,כ ָלם ֶאז ְֶכהְ ,ב ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִּבים ו ְבחֶ ְמלָ ְת ָך
כח ָ
יאם מֵ הַ ְקלִּ פוֹ ת ומֵ הַ ִּס ְט ִּרין
ֲך הַ גָדוֹ ל לְ הוֹ ִּצ ָ
הַ ְגדוֹ לָ ה ו ְב ֹ
שם,
שנ ְָפלו וְ נִּ ְת ַפזְרו וְ נָפוֹ צו וְ נִּ ְדחו לְ ָ
ָאחֳ ָרנִּ יןִּ ,מ ָכל הַ ְמקוֹ מוֹ ת ֶ
הרֹג ו ְתעַ ֵקר ו ְתכַ לֶה
ש ֵבר וְ ַת ֲ
וְ ַאל יִּ ַדח ִּמ ְמ ָך נִּ ָדח .וְ ַת ְכנִּ יעַ ו ְת ַ
ו ְתבַ ֵטל ָכל הַ ְקלִּ פוֹ ת וְ כָ ל הָ רו ִּחין וְ ֵ
ש ַנעֲשו וְ נִּ ְב ְראו
ש ִּדין וְ לִּ ילִּ יןֶ ,
שי ְָצאו ִּמ ֶמ ִּני לְ בַ ָטלָ ה ,וְ ָת ִּסיר מֵ הֶ ם
וְ נוֹ ְצרו עַ ל־יְ ֵדי ֵאלו הַ ִּטפוֹ תֶ ,
שה ,וְ כָ ל הַ ִּניצוֹ צוֹ ת
ִּחיו ָתם ,וְ תוֹ ִּציא וְ ִּתגְ זֹל מֵ הֶ ם הַ ִּחיות ִּד ְק ֻד ָ
ש ָבלְ עו:
הַ ְקדוֹ ִּשים ֶ
של עוֹ לָ ם! ֵאל חַ י וְ ַקיָם ,חַ י הַ חַ ִּיים ,מָ לֵ א ַרח ֲִּמים ,הַ ָדן
ִרבוֹ נוְֹ ֶ
ֶאת ָכל הָ עוֹ לָ ם לְ כַ ף זְכות ָת ִּמיד ,הֶ חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד ומַ ְר ֶבה לְ הֵ ִּ
יטיב.
הוָה י ַָדעְ ִּתיִּ ,כי אֲ נִּ י ְבעַ ְצ ִּמי
ָא ִּבי ָא ִּבי ,גוֹ אֲ לִּ י ופוֹ ִּדי .י ַָדעְ ִּתי יְ ֹ
ש ִּנז ְַד ְמנו לִּ י ְבשוֹ גֵגִּ ,כי לֹא
שעַ אֲ ִּפלו ְבהַ ִּמ ְקרוֹ ת ֶ
הַ חַ יָב וְ הַ פוֹ ֵ
ידי
אתי לִּ ֵ
ש ָב ִּ
ֲשבָ ה ְכלָ ל וְ ִּה ְרהַ ְר ִּתי ַביוֹ ם ,עַ ד ֶ
שמַ ְר ִּתי ֶאת הַ ַמח ָ
ָ
ש ִּקלְ ַקלְ ִּתי ,וְ ג ַָר ְמ ִּתי
טֻ ְמ ָאה ַב ַליְ לָ ה ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ִּקלְ ַקלְ ִּתי מַ ה ֶ
ש ִּשחַ ְת ִּתי .אוֹ י אוֹ י אוֹ י ,אוֹ יָה עַ ל
שג ַָר ְמ ִּתי ,וְ ִּשחַ ְת ִּתי מַ ה ֶ
מַ ה ֶ
נ ְַפ ִּשי ,אוֹ י לְ ַנ ְפ ִּשיִּ ,כי גָמַ לְ ִּתי לִּ י ָרעָ ה .מָ ה אֹמַ ר ,מָ ה אֲ ַד ֵבר,
מָ ה ֶא ְצטַ ָדק .מָ ה אֹמַ ר ,מָ ה אֲ ַד ֵבר ,מָ ה ֶא ְצטַ ָדק .הָ אֱ ל ִֹּהים מָ צָ א
ֶיך ְב ַא ְשמָ ה ַר ָבהִּ ,הנְ נִּ י לְ פָ נ ָ
ֶאת עֲווֹ נִּ יִּ .הנְ נִּ י לְ פָ נ ָ
שה
ֶיך מָ לֵ א בו ָ
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ו ְכלִּ ָמה ,מָ לֵ א ִּטנו ִּפים וְ לִּ ְכלו ִּכים ,מָ לֵ א תוֹ עֵ בוֹ ת ָרעוֹ ת ,וְ ֵאין
שיֵש עָ לַ י,
שאוכַ ל לְ כַ נוֹ ת בוֹ עֹצֶ ם הָ ַרחֲמָ נות ֶ
שום לָ שוֹ ן ָבעוֹ לָ ם ֶ
שמַ יִּ ם; מַ ר
ש ַב ָ
ִּכי ַרע וָמַ רִּ ,כי ָנגַע עַ ד הַ נֶפֶ ש ,מַ ר לִּ י ְמאֹדָ ,א ִּבי ֶ
לִּ י ְמאֹדִּ ,רבוֹ ן ָכל הָ עוֹ לָ ִּמיםְ .ר ֵאה ַאנְ חָ ִּתי וְ ֶאנְ ָק ִּתיִּ ,כי נ ְַפ ִּשי
שר ֵאינִּ י יוֹ ֵדעַ ֵא ְ
יך אֲ נִּ י יָכוֹ ל לִּ ְחיוֹ ת מֵ עֹצֶ ם
מָ ָרה לִּ י ְמאֹד ,עַ ד אֲ ֶ
שר עַ ד ג ְָבהֵ י ָשמַ יִּ ם י ִַּגיעַ ִּ ,כי ַק ְצ ִּתי ְבחַ יַי,
ְמ ִּרירות נ ְַפ ִּשי ,אֲ ֶ
לָ ָמה לִּ י חַ ִּיים ָכ ֵא ֶלה ,חַ ִּיים ָמ ִּרים ו ְמרו ִּרים ִּמ ָמוֶתֶ .את קֻ ַבעַ ת
של עוֹ לָ ם! ַא ָתה
כוֹ ס הַ ַת ְרעֵ לָ ה ָש ִּתית ,מָ ִּצית ,נ ְַפ ִּשיִ :רבוֹ נוְֹ ֶ
לְ בַ ד י ַָדעְ ָת ִּרבוי וְ עֹצֶ ם הַ ְפג ִָּמים הַ ְגדוֹ לִּ ים ,הָ עֲצו ִּמים וְ הַ נוֹ ָר ִּאים,
ֲשים עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ְבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת ,וְ עַ ָתה ֵא ְ
יך אוכַ ל לְ ַת ֵקן
ש ַנע ִּ
ֶ

שר ִּשחַ ְת ִּתיַ .א ְך
זֹאת ובַ ֶמה יִּ ז ְֶכה נַעַ ר ָכמוֹ נִּ י לְ ַת ֵקן ֶאת אֲ ֶ

ל־פי־כֵ ן י ַָדעְ ִּתי ,וַאֲ נִּ י מַ אֲ ִּמין ֶבאֱ מונָה ְשלֵ מָ הִּ ,כי ֵאין
ַאף־עַ ִּ
שום יֵאוש ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לַ ,וע ֲַדיִּ ן יֵש לִּ י ִּת ְקוָהַ ,וע ֲַדיִּ ן לֹא ָא ְב ָדה
הוָה ִּכי לֹא ָת ְמנוִּ ,כי לֹא כָ לו
הוָהִּ ,כי חַ ְס ֵדי יְ ֹ
תוֹ חַ לְ ִּתי מֵ יְ ֹ
ַרחֲמָ יו:
אתי לְ פָ נ ָ
הוָה אֱ לֹהַ י וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ַתי ,אֱ לֹהֵ י
ֶיך ,יְ ֹ
ל־כן ָב ִּ
עַ ֵּ
יקים
ַא ְב ָרהָ ם ,אֱ לֹהֵ י יִּ ְצחָ ק וֵאלֹהֵ י ַי ֲעקֹב ,אֱ לֹהֵ י ָכל הַ ַצ ִּד ִּ
ח ִּס ִּידים הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים וֵאלֹהֵ י ָכל יִּ ְש ָר ֵאל ,אֱ לֹהֵ י הָ ִּראשוֹ נִּ ים
וְ הַ ֲ
ְ
ָ
שר ְבחֻ ֶקיך ֵאלֵ ך וְ ֶאת
ֲשה ֶאת אֲ ֶ
ש ְת ַרחֵ ם עָ לַ י וְ ַתע ֶ
וְ הָ ַאחֲרוֹ נִּ יםֶ ,
ְ
ִּמ ְש ָפטֶ ָ
יך ֶא ְשמֹר ,וְ ָתכֹף ֶאת יִּ ְצ ִּרי לְ ִּה ְש ַתעְ ֶבד ָלך ,וְ ִּתגְ עַ ר
ְבהַ יֵצֶ ר הָ ָרע ו ְתג ְָרשוֹ ִּמ ֶמ ִּני מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם ,וְ ִּת ְש ְמ ֵרנִּ י
וְ ַת ִּצילֵ נִּ י ו ְתפַ ְלטֵ נִּ י מֵ עַ ָתה ִּמ ָכל ִּמינֵי ִּה ְרהו ִּרים ָרעִּ ים
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ֲשבוֹ ת ָרעוֹ ת ו ִּמ ְפגַם הָ ְראות ו ִּמ ְפגַם הַ ִּדבור ,וְ ַת ִּצילֵ נִּ י
ו ִּמ ַמח ָ
ֲשבָ הִּ ,דבור
ש ָבעוֹ לָ ם ְבמַ ח ָ
מֵ עַ ָתה ִּמ ָכל ִּמינֵי ְפגַם הַ ְב ִּרית ֶ
ֲשה ,וְ ִּת ְהיֶה עִּ ִּמי ָת ִּמיד וְ ִּת ְש ְמ ֵרנִּ י וְ ַת ִּצילֵ נִּ י ִּמ ִּמ ְק ֶרהֵ ,בין
ומַ ע ֶ
ַביוֹ ם ובֵ ין ַב ַליְ לָ ה מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם:
ָא ִבינוְ ,מֶ לֶ ְך ֵאל חַ י וְ ַקיָם ,גוֹ ֵאל חָ זָקִּ .ש ַט ְח ִּתי ֵאלֶ ָ
יך כַ ָפי .הַ ֵצל
הַ ֵצל ,הוֹ ִּשיעָ ה הוֹ ִּשיעָ ה ,הַ ֵצל לְ קו ִּחים לַ ָמוֶת ,הַ ֵצל נִּ ְר ָדף וְ חַ יָב
ָכמוֹ נִּ י ,הַ ִּצילֵ נִּ י ִּמן הַ ְשאוֹ ל ַת ְח ִּתיוֹ תֶ .תן לִּ י ִּת ְק ָוה וְ לֹא אֹבַ ד ,חַ ס
שחַ ת ,הֲיוֹ ְד ָך עָ פָ ר,
וְ ָשלוֹ םִּ ,כי מַ ה ֶבצַ ע ְב ָד ִּמיְ ,ב ִּר ְד ִּתי ֶאל ַ

הוָה עָ ְש ָקה לִּ י ,עָ ְרבֵ נִּ יֲ ,ערֹב
הי ִַּגיד אֲ ִּמ ֶת ָךָ .דלו עֵ ינַי לַ ָמרוֹ ם ,יְ ֹ
ֲ
ָ
עַ ְב ְדך לְ טוֹ בַ ,אל יַעַ ְשקֻ נִּ י ז ִֵּדיםִּ .כי ֵאין לִּ י שום כֹחַ ֶא ָלא ְב ִּפי,

יך לְ בַ ד ,עַ ל חֲסָ ֶד ָ
ֵאין לִּ י שום מָ נוֹ ס ו ִּמ ְבטָ חִּ ,כי ִּאם עָ לֶ ָ
יך
הָ עֲצו ִּמים לְ בַ ד ,עַ ל ַרחֲמֶ ָ
יך הַ ְגדוֹ לִּ ים ,עַ ל חֶ ְמלָ ְת ָך הָ אֲ ִּמ ִּתית,
חנִּ ינוֹ ֶת ָ
יך הַ ִּנ ְצ ִּחיוֹ ת וְ עַ ל כֹחַ וזְכות הַ ַצ ִּד ִּ
ש ָש ְמרו ֶאת
יקיםֶ ,
עַ ל ֲ
ש ֵאין ְשלֵ מות ַאח ֲָריוָ ,בהֶ ם
הַ ְב ִּרית ְב ַת ְכלִּ ית הַ ְשלֵ מותֶ ,
ְ
ָתמַ ְכ ִּתי יְ ֵתדוֹ ַתיָ ,בהֶ ם ֶא ָשעֵ ן וְ ֶא ָסמֵ ךִּ ,בזְכו ָתם וְ כֹחָ ם ֶא ְבטַ ח
ַואֲ ַקוֶהִּ ,כי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְַפ ִּשי לִּ ְשאוֹ ל ,לֹא ִּת ֵתן ח ֲִּס ְיד ָך לִּ ְראוֹ ת

הוָהְ ,פ ֵדנִּ י! ְראֵ ה ְמסֻ ָכן ָכמוֹ נִּ י
ָשחַ ת .אֲ הָ ה יְ הֹוָה ,מַ ְלטֵ נִּ י! אֲ הָ ה יְ ֹ
ָ
טוֹ ֵרף ְבלֵ ב י ִַּמיםְ ,תהוֹ ם ֶאל ְתהוֹ ם קוֹ ֵרא לְ קוֹ ל ִּצנוֹ ֶריךָ ,כל
יך וְ ַג ֶל ָ
ִּמ ְש ָב ֶר ָ
יך עָ לַ י עָ בָ רו .צוֹ ד צָ דונִּ י ַכ ִּצפוֹ ר ,אֹיְ בַ י ִּחנָם .צָ ְמתו
ֹאשיָ ,אמַ ְר ִּתי נִּ גְ ז ְָר ִּתי.
בַ בוֹ ר חַ יָי ,וַיַדו ֶאבֶ ן ִּבי .צָ פו מַ יִּ ם עַ ל ר ִּ
ָ
הוָה ִּמבוֹ ר
אתי ִּש ְמך יְ ֹ
הוָהִּ ,מבוֹ ר ַת ְח ִּתיוֹ ת; ָק ָר ִּ
אתי ִּש ְמ ָך יְ ֹ
ָק ָר ִּ
ַת ְח ִּתיוֹ ת:
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של עוֹ לָ ם! מָ לֵ א ַרח ֲִּמים ,מָ לֵ א חֶ סֶ ד
של עוֹ לָ ם! ִּרבוֹ נוֹ ֶ
ִרבוֹ נוְֹ ֶ
חנִּ ינוֹ ת ,מָ לֵ א ַרחֲמָ נות ,מָ לֵ א טוֹ ב ,מָ לֵ א ָרצוֹ ןְ .כבָ ר
ִּחנָם ,מָ לֵ א ֲ
ָ
ִּק ַבלְ נו עָ לֵ ינו לִּ ְקרֹא ֵאלֶ יך ָת ִּמיד ,וְ ִּהנְ נִּ י ְמ ַקיֵם ַק ָבלָ ֵתנו ,וְ ִּהנְ נִּ י

קוֹ ֵרא ֵאלֶ ָ
יך ִּמ ָמקוֹ ם ָשפָ ל ָכזֶהִּ ,מ ְמקוֹ מוֹ ת ְמג ִֻּנים ָכ ֵא ֶלה.
את ָ
אתי
הוָה ,מֵ עִּ ְמ ֵקי עֲמָ ִּקיםִּ ,מן הַ ֵמצַ ר ָק ָר ִּ
יך יְ ֹ
ִּמ ַמעֲמַ ִּקים ְק ָר ִּ
יָה ,עָ נָנִּ י בַ ֶמ ְרחָ ב יָה .וְ ִּאם ַבעֲווֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִּבים י ַָר ְדנו לְ מָ קוֹ ם
שו ְבעִּ ְקבוֹ ת ְמ ִּשיחָ א לִּ ְמקוֹ מוֹ ת נְ מו ִּכים
שי ַָר ְדנו ,וְ י ַָר ְדנו עַ ְכ ָ
ֶ

שלֹא י ְָרדו יִּ ְש ָר ֵאל לְ תוֹ כָ ם מֵ עוֹ לָ םְ ,כמוֹ
ו ְשפָ לִּ ים ְמאֹד ְמאֹדֶ ,
ל־פי־כֵ ן ֵאין ָאנו
ש ָכתוב :ו ֵַת ֶרד ְפלָ ִּאיםֵ ,אין ְמנַחֵ ם לָ ה; ַאף־עַ ִּ
ֶ
ְמיָאֲ ִּשים עַ ְצמֵ נו ,חַ ס וְ ָשלוֹ םְ ,בשום אֹפֶ ן ָבעוֹ לָ ם ְכלָ לִּ ,כי ְכבָ ר
דנָי
ש ָכתובָ :אמַ ר אֲ ֹ
ֲשיבֵ נו ִּמ ְמצולוֹ ת יָםְ ,כמוֹ ֶ
ִּה ְבטַ ְח ָתנו לַ ה ִּ
ִּמ ָב ָשן ָא ִּשיבָ ,א ִּשיב ִּמ ְמצולוֹ ת יָם .ו ְכ ִּתיב :וְ ַאף גַם זֹאת,
ִּב ְהיוֹ ָתם ְב ֶא ֶרץ אֹיְ בֵ יהֶ ם לֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ לֹא גְ עַ לְ ִּתים לְ כַ ל ָֹתם
הוָה אֱ לֹהֵ יהֶ ם:
יתי ִּא ָתםִּ ,כי אֲ נִּ י יְ ֹ
לְ הָ פֵ ר ְב ִּר ִּ
של עוֹ לָ ם! ְפ ַתח ִּפ ָ
יך לְ ִּא ֵלם ָכמוֹ נִּ י ,וְ ִּת ְשלַ ח לִּ י ִּדבו ִּרים
ִרבוֹ נוְֹ ֶ
ָ
ָ
שאוכַ ל לְ נ ֵַצחַ אוֹ ְתך ,לְ ַרצוֹ ת
שמַ יִּ םְ ,באֹפֶ ן ֶ
ִּמ ְמעוֹ ן ָק ְד ְשך ִּמן הַ ָ
ָ
ָ
ש ְת ַק ֵבל ְב ַרחֲ מֶ יך הָ ַר ִּבים ובַ חֲסָ ֶדיך הָ עֲצו ִּמים
ולְ פַ יֵס אוֹ ְת ָךֶ ,
ש ָאמַ ְר ִּתי לְ פָ נ ָ
ֶיךְ ,כ ִּאלו
יטל ְת ִּה ִּלים ֶ
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
ֶאת ֵאלו הָ ע ָ
ְ
ש ֵאינִּ י
ל־פי ֶ
שלוֹ ם ְבעַ ְצמוֹ  ,וְ ַאף־עַ ִּ
אֲ מָ ָרם ָדוִּ ד הַ ֶמלֶ ך עָ לָ יו הַ ָ

שיֵש
יוֹ ֵדעַ לְ כַ וֵן שום ַכ ָונָה מֵ הַ ַכוָנוֹ ת הָ עֲצומוֹ ת וְ הַ נוֹ ָראוֹ תֶ ,
ֲש ָרה ִּמזְמוֹ ִּרים ,יְ ִּהי ָרצוֹ ן ִּמ ְלפָ נ ָ
ֶיך ,יְ הֹוָה אֱ לֹהַ י וֵאלֹהֵ י
ְב ֵאלו הָ ע ָ
ש ְתהֵ א חֲשובָ ה לְ פָ נ ָ
ֶיך הָ אֲ ִּמ ָירה ַב ֶפה לְ בַ דְ ,כ ִּאלו
אֲ בוֹ ַתיֶ ,
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שיֵש ָבהֶ ם ,וְ יִּ ְהיו אֲ מָ ַרי
שגְ ִּתי וְ ִּכוַנְ ִּתי ָכל הַ סוֹ דוֹ ת וְ הַ ַכ ָונוֹ ת ֶ
ִּה ַ
יך יְ הָ ִּבי עָ לֶ ָ
לְ ָרצוֹ ן לִּ ְפנֵי אֲ דוֹ ן כֹל .וְ ִּהנְ נִּ י מַ ְשלִּ ְ
שר
יך ,וְ ִּהנְ נִּ י ְמ ַק ֵ
יקים
ש ְבדוֹ ֵרנו ולְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
יקים הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים ֶ
עַ ְצ ִּמי לְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
שר ָב ָא ֶרץ הֵ ָמה ,ו ִּב ְפ ָרט
הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים ,שוֹ ְכנֵי עָ פָ רְ ,קדוֹ ִּשים אֲ ֶ
לְ הַ ַצ ִּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם ,נַחַ ל נוֹ בֵ עַ ְמקוֹ ר ָח ְכמָ הַ ,ר ֵבנו נ ְַחמָ ן ֶבן
פֵ יגֶאַ ,נ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מאומן ,זְכותוֹ ָיגֵן עָ לֵ ינו ָאמֵ ן ,וְ עַ ל ַדעְ ָתם
יטל ְת ִּה ִּלים ,ו ִּבזְכו ָתם
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
וְ עַ ל ַכ ָונ ָָתם ָאמַ ְר ִּתי ָכל ֵאלו הָ ע ָ
שנֶאֱ מַ ר
ֲש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָהֶ ,
וְ כֹחָ ם ֶאז ְֶכה לְ עוֹ ֵרר ולְ גַלוֹ ת ָכל הָ ע ָ
ש ָלשְ ,מ ֻר ָבע,
שהֵ םִּ :שיר ָפשוטָ ,כפולְ ,מ ֻ
ָבהֶ ם סֵ פֶ ר ְת ִּה ִּליםֶ ,
ָ
שהֵ ם ְכלולִּ ים ְב ִּש ְמך הַ ְמיֻחָ ד ,הַ גָדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ש ו ִּבזְכות וְ כֹחַ
ֶ
שהֵ ם " ֵאל אֱ ל ִֹּהים"
שמוֹ ת הַ ְקדוֹ ִּשים הָ ֵאלו ְב ִּמלו ָאםֶ ,
הַ ְשנֵי ֵ
שהֵ ם עוֹ לִּ ים
( ָכזֶה) :אל"ף למ"ד ,אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"םֶ ,
ְב ִּמ ְס ָפר תפ"ה ( ַא ְר ַבע מֵ אוֹ ת ְשמוֹ נִּ ים וְ חָ מֵ ש)ְ ,כ ִּמ ְס ַפר ְת ִּה ִּלים,
שמוֹ ת ְתז ֵַכנִּ י לְ הוֹ ִּציא ָכל הַ ִּטפוֹ ת ֶק ִּרי לְ בַ ָטלָ ה
ְבכֹחַ ֵאלו הַ ֵ
שר ִּמ ְס ַפר ְשמָ ה עִּ ם הָ אוֹ ִּתיוֹ ת עוֹ לֶה
ש ְבלָ עָ ם ,אֲ ֶ
ִּמ ֶבטֶ ן הַ ְקלִּ ָפה ֶ
שת סֵ פֶ ר ְת ִּה ִּלים .ו ְבכֹחַ ֵאלו
ש ִּהיא ַב ְקלִּ ָפה ְכ ֶנגֶד ְק ֻד ַ
תפ"הֶ ,
שמוֹ ת הַ ְקדוֹ ִּשים " ֵאל
ֲש ָרה ִּמזְמוֹ ֵרי ְת ִּה ִּלים ְתעוֹ ֵרר הַ ְשנֵי הַ ֵ
הָ ע ָ
ש ֵבר וְ ַת ְכנִּ יעַ  ,ו ְתעַ ֵקר ו ְתכַ ֶלה ו ְתבַ ֵטל ֶאת
הרֹג ,ו ְת ַ
אֱ ל ִֹּהים" ,וְ ַת ֲ
ש ְבלָ עָ ם ,וְ ַת ְכ ִּריחַ אוֹ ָתה לְ הַ ְפלִּ יט ָכל הַ ִּטפוֹ ת
הַ ְקלִּ ָפה הַ זֹאת ֶ
הַ ְקדוֹ שוֹ ת ִּמ ִּב ְטנָה וְ ִּק ְר ָבה ,וְ ִּת ְמחֶ ה ְשמָ ה וְ ז ְִּכ ָרה ִּמן הָ עוֹ לָ ם,
ישנו ֵאל.
יאנוִּ ,מ ִּב ְטנוֹ יוֹ ִּר ֶ
ש ָכתוב :חַ יִּ ל ָבלַ ע וַיְ ִּק ֶ
ו ְת ַקיֵם ִּמ ְק ָרא ֶ
ש ִּנ ְב ְראו עַ ל־יְ ֵדי ֵאלו הַ ִּטפוֹ ת ,וְ תוֹ ִּציא
הרֹג ָכל הַ ְקלִּ פוֹ תֶ ,
וְ ַת ֲ
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ש ָבלְ עו
וְ ִּתגְ זֹל מֵ הֶ ם הַ ִּחיות ִּד ְק ֻד ָשה .וְ כָ ל הַ ִּניצוֹ צוֹ ת הַ ְקדוֹ שוֹ ת ֶ
שה
חזֹר ו ְת ַק ְבצֵ ם ִּב ְק ֻד ָ
יאם ,וְ ַת ֲ
עַ ל־יְ ֵדי ְפגַם חֵ ְטא זֶהֻ ,כ ָלם תוֹ ִּצ ֵ
שנִּ ית ,ו ְתז ֵַכנו לְ ַק ֵבל עָ לֵ ינו עֹל מַ לְ כות ָשמַ יִּ ם ְב ַאהֲבָ ה ָת ִּמיד,
ֵ
ֲשים טוֹ ִּבים ֶבאֱ מֶ ת
וְ נִּ ז ְֶכה לַ ֲעסֹק ָכל יָמֵ ינו ְבתוֹ ָרה ו ְת ִּפ ָלה ומַ ע ִּ
ש ִּנז ְֶכה לִּ ְברֹא גו ִּפים וְ כֵ לִּ ים ְקדוֹ ִּשים לְ כָ ל
שלֵ םְ ,באֹפֶ ן ֶ
ו ְבלֵ ב ָ
הַ ְנ ָשמוֹ ת ְד ָאזְלִּ ין עַ ְר ִּטילָ ִּאין עַ ל־יְ ֵדי עֲווֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִּבים עַ ל־יְ ֵדי
שי ְָצאו ִּמ ֶמ ִּני לְ בַ ָטלָ ה:
ְפגַם הַ ִּטפוֹ ת ֶק ִּריֶ ,
ֲשה
ש ַתע ֶ
ֲשה מַ ה ֶ
של עוֹ לָ םַ ,א ִּמיץ כֹחַ  ,וְ ַרב אוֹ נִּ ים! ע ֵ
ִרבְוֹ נוְֹ ֶ
ְב ַרחֲמֶ ָ
ש ִּנז ְֶכה לְ ַת ֵקן ְפגַם הַ ְב ִּריתְ ,פגַם ִּט ֵפי
יך הָ ַר ִּבים ְבאֹפֶ ן ֶ
אנֶסֵ ,בין
ש ָפג ְַמנו ָבזֶה ְבשוֹ גֵגֵ ,בין ְבמֵ זִּידֵ ,בין ְב ֹ
הַ מֹחַ ֵ ,בין מַ ה ֶ
ְב ָרצוֹ ן ,עַ ל הַ כֹל ִּת ְמחַ ל וְ ִּת ְסלַ ח לִּ י ,אֱ לוֹ ַה ְסלִּ יחוֹ ת ,חַ נון
הַ ַמ ְר ֶבה לִּ ְסלֹחַ  ,וְ נִּ ז ְֶכה לְ ַת ֵקן ָכל הַ ְפג ִָּמים ִּב ְשלֵ מות ְבחַ יֵינו
שר ָב ָא ֶרץ הֵ ָמה
יקים הַ ְקדוֹ ִּשים אֲ ֶ
ִּבזְכות הַ ַצ ִּד ִּ

(אם יהיה על קברו

הקדוש יאמר :ו ִּבזְכות הַ ַצ ִּדיק הַ זֶה הַ שוֹ כֵ ן פֹה ,צַ ִּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם נַחַ ל
שר אֲ נִּ י ְמכַ ֵתת ַרגְ לַ י
נוֹ בֵ עַ ְמקוֹ ר חָ ְכמָ הַ ,נ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מאומן ,אֲ ֶ
שה ִּב ְש ִּביל לָ בוֹ א הֵ נָה לְ ִּה ְש ַת ֵטחַ עַ ל
וְ ִּטלְ טַ לְ ִּתי עַ ְצ ִּמי ְב ִּטלְ טול הַ ָק ֶ
שר ִּה ְב ִּטיחָ נו ְבחַ יָיו הַ ְקדוֹ ִּשים,
ֶקבֶ ר הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת הַ ָקדוֹ ש הַ זֶה אֲ ֶ
שנָבוֹ א עַ ל ִּק ְברוֹ הַ ָקדוֹ ש וְ נִּ ֵתן ְפרוטָ ה
לַ ֲעמֹד ְבעֶ ז ְָר ֵתנו סֶ לָ ה ָת ִּמידְ ,כ ֶ
ש ֻמ ָטל
יתי מַ ה ֶ
יטל ְת ִּה ִּלים .וְ ִּהנֵה עָ ִּש ִּ
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
לִּ ְצ ָד ָקה וְ נֹאמַ ר ֵאלו הָ ע ָ
שעָ לֶ ָ
יך) ,ו ְמחַ ל לִּ י ,ו ְסלַ ח לִּ י ,וְ כַ ֵפר לִּ י עַ ל ָכל
ֲשה מַ ה ֶ
עָ לַ י ,ע ֵ

שעְ ִּתי
ש ָפ ַ
יתי וְ ֶ
שעָ וִּ ִּ
אתי וְ ֶ
שחָ טָ ִּ
הַ חֲטָ ִּאים וְ הָ עֲווֹ נוֹ ת וְ הַ ְפ ָשעִּ יםֶ ,
לְ פָ נ ָ
ֲשה,
ֲשבָ הִּ ,דבור ומַ ע ֶ
ידיְ ,במַ ח ָ
ֶיך ִּב ְרמַ "ח ֵאיבָ ַרי ו ְשסָ "ה ִּג ַ
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טעש

אתי
שחָ טָ ִּ
ובַ ח ֲִּמ ָשה חו ִּשים ו ִּב ְש ָאר כֹחוֹ ת הַ גוף ,ו ִּב ְפ ָרט מַ ה ֶ
שהוא ְכלַ ל ָכל הַ תוֹ ָרה
שעְ ִּתי ופָ ג ְַמ ִּתי נֶגְ ְד ָך ִּב ְפגַם הַ ְב ִּריתֶ ,
ופָ ַ

ֻכ ָלה ,וְ הָ ַרע ְבעֵ ינ ָ
יתי ִּמ ְנעו ַרי עַ ד הַ יוֹ ם הַ זֶה .עַ ל הַ כֹל
ֶיך עָ ִּש ִּ
שמוֹ ת
ִּת ְמחַ ל וְ ִּת ְסלַ ח ו ְתכַ ֵפר ,מָ לֵ א ַרח ֲִּמים ,ו ְתמַ ֵלא ָכל הַ ֵ
אתי טַ ה ֲֵרנִּ י.
ש ָפג ְַמ ִּתי ְב ִּש ְמ ָך הַ גָדוֹ ל .הֶ ֶרב ַכ ְבסֵ נִּ י מֵ עֲוֹ נִּ י ,ומֵ חַ ָט ִּ
ֶ
שלֶ ג ַאלְ ִּביןַ .ת ְש ִּמיעֵ נִּ י
ְתחַ ְט ֵאנִּ י ְבאֵ זוֹ ב וְ ֶא ְטהָ רְ ,תכַ ְבסֵ נִּ י ,ו ִּמ ֶ
ָ
ית .הַ ְס ֵתר ָפנֶיך מֵ חֲטָ ָאי ,וְ כָ ל
ששוֹ ן וְ ִּש ְמחָ הָ ,תגֵלְ נָה עֲצָ מוֹ ת ִּד ִּכ ָ
ָ

עֲוֹ נוֹ ַתי ְמחֵ הְ .מחֵ ה ְפ ָשעַ י לְ מַ עַ נְ ָךָ ,כ ָאמורָ :אנ ִֹּכי ָאנ ִֹּכי ,הוא
ֹאת ָ
שעֶ ָ
יך לֹא ֶאזְכוֹ ר ,וְ ִּת ָמלֵ א עָ לַ י
יך לְ מַ עֲנִּ י ,וְ חַ ט ֶ
מוֹ חֶ ה ְפ ָ
ְב ַרח ֲִּמים ,וְ ִּת ְהיֶה ְבעֶ ז ְִּרי ָת ִּמיד ִּבזְכות וְ כֹחַ

יקים
הַ ַצ ִּד ִּ

ַבר עַ ל
הָ אֲ ִּמ ִּת ִּיים ,וְ ִּת ְש ְמ ֵרנִּ י וְ ַת ִּצילֵ נִּ י ָת ִּמיד ,וְ ִּת ֵתן לִּ י כֹחַ לְ ִּה ְתג ֵ
ש ָפג ְַמ ִּתי,
ש ֵבר ֶאת ַתאֲ ו ִָּתי ,וְ לֹא ֶא ְפגֹם עוֹ ד מַ ה ֶ
יִּ ְצ ִּרי וְ לָ כֹף ולְ ַ
ָ
ֱשה עוֹ ד הָ ַרע ְבעֵ ינֶיך ,וְ לֹא ָאשוב עוֹ ד לְ ִּכ ְסלָ הִּ .אם ָאוֶן
וְ לֹא ֶאע ֶ
שגַם עַ ל זֶה מוֹ עִּ יל
ָפעַ לְ ִּתי לֹא אוֹ ִּסיףִּ ,כי ְכבָ ר ִּה ְבטַ ְח ָתנוֶ ,
ְת ִּפ ָלה ובַ ָק ָשה לְ ִּהנָצֵ ל לְ הַ ָבא ְב ַרחֲמֶ ָ
יך הָ אֲ ִּמ ִּת ִּייםִּ ,מן הַ יֵצֶ ר
הָ ַרע וְ כַ ת ִּדילֵ ה( .אם יהיה על קברו יאמר :ו ִּב ְפ ָרט עַ ל ְמקוֹ ם ִּציון

יקים הַ ְגנוזִּים פֹה) וְ ַרחֵ ם עָ לַ י ,וְ ֶתן לִּ י
הַ ָקדוֹ ש הַ זֶה ,עָ ז ְֵרנִּ י ִּבזְכות הַ ַצ ִּד ִּ
ַבר וְ לִּ ְכבֹש ֶאת יִּ ְצ ִּרי ָת ִּמיד,
ש ֶאז ְֶכה לְ ִּה ְתג ֵ
כֹחַ וגְ בו ָרה מֵ ִּא ְת ָךֶ ,

ש ֶאז ְֶכה ְב ַרחֲמֶ ָ
יך לְ ג ְָרשוֹ ולְ סַ ְלקוֹ ולְ בַ ְטלוֹ מֵ עָ לַ י לְ ג ְַמ ֵרי
עַ ד ֶ

מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ םִּ ,כי ְכבָ ר ָכלו ְביָגוֹ ן חַ יָי ,ו ְשנוֹ ַתי ָבאֲ נָחָ ה,
של כֹחַ הַ ַס ָבל:
שר ָכ ַ
ששו ,עַ ד אֲ ֶ
של ַבעֲוֹ נִּ י כ ִֹּחיַ ,ועֲצָ מַ י עָ ֵ
ָכ ַ

פש
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חמֹל
ַרחֵּ ם עָ לַ י ָא ִּבי ָאב הָ ַרחֲמָ ן; ַרחֵ ם עָ לַ י שוֹ מֵ עַ ְת ִּפ ָלה; חוס ַו ֲ
עָ לַ י ,שוֹ מֵ עַ ְצעָ ָקה ,שוֹ מֵ עַ אֲ נָחָ ה ,שוֹ מֵ עַ אֲ נ ָָקהַ ,רחֵ ם ַרחֵ ם ,הַ ֵצל
הַ ֵצל ,הוֹ ִּשיעָ ה הוֹ ִּשיעָ ה! ַאל יִּ פֹל ָד ִּמי ַא ְרצָ ה לְ פָ נ ָ
ֶיךַ ,אל ִּת ֵתן
שחַ ת נ ְַפ ִּשי ,הַ ִּצילֵ נִּ י ִּמ ָד ִּמים ,אֱ ל ִֹּהים ,אֱ לֹהֵ י ְתשועָ ִּתיְ .ת ַרנֵן
לְ ַ
יךְ ,כרֹב חֲסָ ֶד ָ
לְ שוֹ נִּ י ִּצ ְד ָק ֶת ָך .חוסָ ה עָ לַ יְ ,כרֹב ַרחֲמֶ ָ
יךֶ ,יהֱמו נָא

חנִּ ינוֹ ֶת ָ
מֵ עֶ ָ
יך עַ ל עֲלוב נֶפֶ ש ָכמוֹ נִּ י ,עַ ל נִּ ְר ָדף ָכמוֹ נִּ י ,עַ ל
יך ַו ֲ
חסַ ר עֵ צָ ה ָכמוֹ נִּ יִּ ,כי
ְמל ְֻכלָ ְך ַבחֲטָ ִּאים ָכמוֹ נִּ י ,עַ ל חֲסַ ר ֵדעָ הֲ ,

לְ ָך לְ בַ ד עֵ ינֵינו ְתלויוֹ ת ,לְ ָך לְ בַ ד ַרעְ יוֹ נַי צוֹ ִּפיוֹ תַ ,דלו עֵ ינַי

חמֹל נָא עָ לַ י וְ הוֹ ִּשיעֵ נִּ י
לַ ָמרוֹ םֲ ,עזֹר נָא ,הוֹ ִּשיעָ ה נָא ,חוס ַו ֲ
לָ שוב ֵאלֶ ָ
יך ִּב ְתשובָ ה ְשלֵ מָ הֶ ,באֱ מֶ ת ו ְבלֵ ב ָשלֵ ם ,וְ ֶאז ְֶכה
לִּ ְהיוֹ ת ָת ִּמיד ִּכ ְרצוֹ נְ ָך הַ טוֹ ב מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ םְ .כחַ ְס ְד ָך חַ יֵינִּ י,
וְ ֶא ְש ְמ ָרה עֵ דות ִּפ ָ
יך .לֵ ב טָ הוֹ ר ְב ָרא לִּ י אֱ ל ִֹּהים ,וְ רוחַ נָכוֹ ן
חַ ֵדש ְב ִּק ְר ִּבי:
ו ְבכֵּ ן ,יְ ִּהי ָרצוֹ ן ִּמ ְלפָ נ ָ
ֶיך ,יְ הֹוָה אֱ לֹהֵ ינו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינו ,אֲ דוֹ ן
שר לְ פָ נ ָ
ֶיך ֵאין שום עַ ְצבות ְכלָ ל לְ עוֹ לָ ם,
הַ ִּש ְמחָ ה וְ הַ חֶ ְדוָה ,אֲ ֶ
ש ַתעַ ז ְֵרנִּ י
ש ָכתוב :הוֹ ד וְ הָ ָדר לְ פָ נָיו ,עֹז וְ חֶ ְדוָה ִּב ְמקוֹ מוֹ ֶ .
ְכמוֹ ֶ
ָ
ְב ַרחֲמֶ יך הָ עֲצו ִּמים ו ְתז ֵַכנִּ י לִּ ְהיוֹ ת ְב ִּש ְמחָ ה ָת ִּמידְ .מ ַש ֵמחַ
ש ַמח נ ְַפ ִּשי הָ אֻ ְמלָ לָ ה ְמאֹד ,הָ עֲלובָ ה ְמאֹד,
נ ְַפשוֹ ת עֲגו ִּמיםַ ,
ָ
הָ ֲעיֵפָ ה וְ הַ ְצמֵ ָאה וְ הָ ְרעֵ בָ ה ֵאלֶיך ְמאֹד ,הָ סֵ ר ִּמ ֶמ ִּני יָגוֹ ן וַאֲ נָחָ ה,
ש ֵמחַ נֶפֶ ש עַ ְב ֶד ָךִּ ,כי ֵאלֶ ָ
הוָה נ ְַפ ִּשי ֶא ָשא.
יך יְ ֹ
ַ
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תוֹ ִדיעֵּ נִ י א ַֹרח חַ ִּיים .שֹבַ ע ְשמָ חוֹ ת ֶאת ָפנ ָ
ימינְ ָך
ֶיך ,נְ עִּ ימוֹ ת ִּב ִּ
ש ְבעֵ נִּ י
נֶצַ ח .הָ ִּשיבָ ה לִּ י ְששוֹ ן יִּ ְשעֶ ָך ,וְ רוחַ נְ ִּדיבָ ה ִּת ְס ְמכֵ נִּ יַ .

ש ַמח נ ְַפ ִּשי ִּבישועָ ֶת ָך ,וְ טַ הֵ ר לִּ ִּבי לְ עָ ְב ְד ָך ֶבאֱ מֶ ת.
ִּמטובֶ ָך ,וְ ַ

עו ָרה ְכבוֹ ִּדי ,עו ָרה הַ נֵבֶ ל וְ ִּכנוֹ רָ ,אעִּ ָירה ָשחַ ר .ז ֵַכנִּ י לְ כָ ל
שהֵ ם מַ ְכנִּ יעִּ ים ו ְמ ַת ְקנִּ ים ְפגַם
שהֶ ,
ֲש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָה ִּד ְק ֻד ָ
הָ ע ָ
ְ
הוָה אֲ ֶ
הַ ְב ִּריתָ ,כ ָאמור :אֲ בָ ֵרך אֶ ת יְ ֹ
שר יְ עָ צָ נִּ יַ ,אף לֵילוֹ ת
שע ְכסוי חַ ָט ָאה.
יִּ ְסרונִּ י ִּכלְ יוֹ ָתי .לְ ָדוִּ ד מַ ְש ִּכילַ ,א ְש ֵרי נְ שוי ֶפ ַ
הוָה
הוָה ִּא ָשה מַ ְש ָכלֶ ת .יוֹ מָ ם יְ צַ וֶה יְ ֹ
ַביִּ ת וָהוֹ ן ַנחֲלַ ת ָאבוֹ ת ,ומֵ יְ ֹ
חַ ְסדוֹ  ,ובַ ַליְ לָ ה ִּשירֹה עִּ ִּמיְ ,ת ִּפ ָלה לְ ֵאל חַ יָי .לַ ְמנ ֵַצחַ ַאל ַת ְשחֵ ת
לְ ָדוִּ ד ִּמ ְכ ָתם ִּב ְשלֹחַ ָשאול ו ִַּי ְש ְמרו ֶאת הַ ַביִּ ת לַ ה ֲִּמיתוֹ ֶ .אז ְְכ ָרה
הי ֵָאכֵ ל ָתפֵ ל
נְ גִּ ינ ִָּתי ַב ָליְ לָ ה ,עִּ ם לְ בָ ִּבי ָא ִּשיחָ ה וַיְ חַ ֵפש רו ִּחיֲ .
ִּמ ְבלִּ י מֶ לַ חִּ ,אם יֵש טַ עַ ם ְב ִּריר חֲלָ מותֶ .פן ִּת ֵתן לַ אֲ חֵ ִּרים הוֹ ֶדךָ

ו ְשנוֹ ֶת ָ
ֹשי נוֹ ֵתן ז ְִּמירוֹ ת
יך לְ ַא ְכז ִָּרי .וְ לֹא ָאמַ רַ ,איֵה אֱ לוֹ ַה ע ָ

ה ָוה ִּהיא ִּת ְתהַ ָלל.
שה יִּ ְר ַאת יְ ֹ
ש ֶקר הַ חֵ ן וְ הֶ בֶ ל הַ י ִֹּפיִּ ,א ָ
ַב ָליְ לָ הֶ .
וְ נֶאֱ מַ ר :הַ לְ לויָה ,הַ לְ לו ֵאל ְב ָק ְדשוֹ  ,הַ לְ לוהו ִּב ְר ִּקיעַ ֻעזֹו .הַ לְ לוהו
ִּבגְ בורוֹ ָתיו ,הַ לְ לוהו ְכרֹב ג ְֻדלוֹ  ,הַ לְ לוהו ְב ֵת ַקע שוֹ פָ ר ,הַ לְ לוהו
ְבנֵבֶ ל וְ ִּכנוֹ ר :הַ לְ לוהו ְבתֹף ומָ חוֹ ל הַ לְ לוהו ְב ִּמ ִּנים וְ עֻגָב:
שמָ ה
הַ לְ לוהו ְב ִּצלְ ְצלֵ י ָשמַ ע ,הַ לְ לוהו ְב ִּצלְ ְצלֵ י ְתרועָ ה .כֹל הַ ְנ ָ
ְתהַ ֵלל יָה הַ לְ לויָה:
של עוֹ לָ ם! ְת ַקע ְבשוֹ פָ ר גָדוֹ ל לְ חֵ רו ֵתנו ,וְ ָשא נֵס לְ ַק ֵבץ
ִרבוֹ נוְֹ ֶ
ָגלֻיוֹ ֵתינו ,וְ ָק ֵרב ְפזו ֵרנו ִּמ ֵבין הַ גוֹ יִּ ם ,ונְ פוצוֹ ֵתינו ַכנֵס ִּמי ְַר ְכ ֵתי
ָא ֶרץ .וְ ַק ֵבץ נִּ ָדחֵ נו יַחַ ד מֵ ַא ְר ַבע ַכנְ פוֹ ת הָ ָא ֶרץ לְ ַא ְרצֵ נו :וְ ַקיֵם
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הוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך ֶאת ְשבו ְת ָך וְ ִּרחֲמֶ ָך,
ש ָכתוב :וְ ָשב יְ ֹ
ָבנו ִּמ ְק ָרא ֶ
הוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך ָש ָמהִּ .אם
יצ ָך יְ ֹ
שר ה ֱִּפ ְ
שב וְ ִּק ֶב ְצ ָך ִּמ ָכל הָ עַ ִּמים ,אֲ ֶ
וְ ָ

ה ָוה אֱ לֹהֶ ָ
יִּ ְהיֶה נִּ ָדח ָ
שם
יך ו ִּמ ָ
ֲך ִּב ְקצֵ ה הַ ָשמָ יִּ םִּ ,מ ָשם יְ ַק ֶב ְצ ָך יְ ֹ
שר י ְָרשו אֲ בוֹ ֶת ָ
הוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך,
יך ֶאל הָ ָא ֶרץ ,אֲ ֶ
יִּ ָקחֶ ָךֶ .וה ֱִּביאֲ ָך יְ ֹ
יב ָך ,וְ ִּה ְר ְב ָך מֵ אֲ בוֹ ֶת ָ
הוָה
יך .וְ נֶאֱ מַ ר :נְ אֻ ם יְ ֹ
יט ְ
וִּ ִּיר ְש ָתה וְ הֵ ִּ

אֱ ל ִֹּהיםְ ,מ ַק ֵבץ נִּ ְדחֵ י יִּ ְש ָראֵ ל ,עוֹ ד אֲ ַק ֵבץ עָ לָ יו לְ נִּ ְק ָבצָ יו.
וְ נֶאֱ מַ ר :בוֹ נֵה יְ רו ָשלַ יִּ ם יְ הֹוָה ,נִּ ְדחֵ י יִּ ְש ָר ֵאל יְ כַ נֵס .ו ְתמַ הֵ ר
וְ ָת ִּחיש לְ ָגאֳ לֵ נו ,וְ ָת ִּביא לָ נו אֶ ת ְמ ִּשיחַ ִּצ ְד ֵקנו ,וְ ִּת ְבנֶה ֶאת ֵבית
שלַ יִּ ם
שנו וְ ִּת ְפ ַא ְר ֵתנוַ ,וה ֲִּביאֵ נו לְ ִּציוֹ ן עִּ ְיר ָך ְב ִּרנָה ,וְ לִּ ירו ָ
ָק ְד ֵ

הוָה
ש ָכתוב :ו ְפדויֵי יְ ֹ
ֵבית ִּמ ְק ָד ְש ָך ְב ִּש ְמחַ ת עוֹ לָ םְ .כמוֹ ֶ

ֹאשםָ ,ששוֹ ן
יְ שובון ,ובָ או ִּציוֹ ן ְב ִּרנָה ,וְ ִּש ְמחַ ת עוֹ לָ ם עַ ל ר ָ
ַשיגו ,וְ נָסו יָגוֹ ן וַאֲ נָחָ ה .וְ נֶאֱ מַ רִּ :כי ְב ִּש ְמחָ ה ֵתצֵ או,
וְ ִּש ְמחָ ה י ִּ
ו ְב ָ
שלוֹ ם תובָ לון ,הֶ הָ ִּרים וְ הַ ְגבָ עוֹ ת יִּ ְפ ְצחו לִּ ְפנֵיכֶ ם ִּרנָה ,וְ כָ ל
הוָה ִּציוֹ ן ,נִּ חַ ם ָכל
עֲצֵ י הַ ָש ֶדה יִּ ְמחֲאו כָ ף .וְ נֶאֱ מַ רִּ :כי נִּ חַ ם יְ ֹ
ששוֹ ן
ה ָוהָ ,
ָשם ִּמ ְד ָב ָרה ְכעֵ ֶדן וְ עַ ְרבָ ָתה ְכגַן יְ ֹ
חָ ְרבוֹ ֶתיהָ  ,וַי ֶ
הוָה וְ גִּ ילו
וְ ִּש ְמחָ ה יִּ ָמצֵ א בָ ה ,תוֹ ָדה וְ קוֹ ל ז ְִּמ ָרהִּ .ש ְמחו בַ י ֹ
יקים ,וְ הַ ְרנִּ ינו ָכל יִּ ְש ֵרי לֵ ב .אוֹ ר זָרועַ לַ ַצ ִּדיק ,ולְ יִּ ְש ֵרי לֵ ב
צַ ִּד ִּ
הוָה ,וְ הוֹ דו לְ זֵכֶ ר ָק ְדשוֹ ָ .אמֵ ן נֶצַ ח
יקים ַבי ֹ
ִּש ְמחָ הִּ .ש ְמחו צַ ִּד ִּ
סֶ לָ ה וָעֶ ד:
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יאְמעָ טְהַ ַכמותְוְ רְַבְ
ְ
ְב ַא ְמ ַתחַ תְהַ ְכ ָת ִביםְ,וְ ִה
הְמצָ אנו ְ
זֹאתְהַ ְת ִפ ָל ָ
הָ ֵּאיכותְ
ְ

תְכלְהַ ִסבוֹ תַ ְ,אנְ ְתְלְ עֵּ ָלאְ,
ְשלְעוֹ לָ םְ,עְִ ַלתְהָ עִ לוֹ תְוְ ִס ַב ָ
ִרבוֹ נוֹ ֶׁ
הְת ִפיסָ אְבְָ ְךְ
ח ָשבָ ְ
ָךְ ְ,דלֵּ יתְמַ ֲ
אְמנ ְְ
אְמןְכֹלָ אְ,וְ לֵּיתְלְ עֵּ ָל ִ
לְ עֵּ ָל ִ
ְב ָרכָ ה ְו ְת ִה ָלהְ.
ְכל ְ
ְת ִה ָלהְ ,ו ְמרֹמָ ם ְעַ ל ָ
ְכלָ לְ ,ולְ ָך ְדו ִמיָה ְ
ְכבו ָשהְ
ְד ֶׁר ְך ְ
ירה ֶׁ
ְא ְדרֹשְְ ,אוֹ ְת ָך ְאֲ בַ ֵּקש ְשְֶׁ ַת ְחתֹר ְח ֲִת ָ
אוֹ ְת ָך ֶׁ
ְב ָמקוֹ םְ
ְש ִלי ַ
ְכל ְהָ עוֹ לָ מוֹ תְ ,עַ ד ְהַ ִה ְש ַתלְ ְשלות ֶׁ
ךֶׁ ְ ,ד ֶׁר ְך ָ
מֵּ ִאתְְ ְָ
ְתעֲלומותְ ,ובַ ֶׁד ֶׁר ְךְ
ךְ ,יוֹ ֵּדעַ ַ
שר ְנִ גְ לָ ה ְלְ ְָ
שאֲ נִ י ְעוֹ מֵּ דְ ְ ,כ ִפי ְאֲ ֶׁ
ֶׁ
ְשלֵּ ָמהְ
תשובָ ה ְ
ְב ְְ
ִירנִ י ִ
חז ֵּ
ךְ ,לְ הַ ֲ
ְת ִאיר ְעָ לַ י ְאוֹ ְר ְָ
ונְ ִתיב ְהַ זֶׁה ָ
ָ
לְ פָ נ ָ
ְמ ְבחָ רְ
ְבאֱ מֶׁ תְ ְ ,כ ִפי ְְרצוֹ ן ִ
ְבאֱ מֶׁ תְ ְ ,כ ִפי ְְרצוֹ נְ ך ֶׁ
ֶׁיך ֶׁ
שבֶׁ תְחוץְוְ שוםְ
ח ֶׁ
ֲש ְב ִתיְשוםְמַ ֲ
ֹבְבמַ ח ַ
חש ְ
הַ ְברו ִאיםְ,לִ ְבלִ יְלַ ֲ
ָ
ֲשבוֹ תְ
ְבמַ ח ָ
ךַ ְ ,רק ְלְ ַד ֵּבק ְ
ְשהוא ְ ֶׁנגֶׁד ְְרצוֹ נְ ְ
ֲשבָ ה ְוְ ִבלְ בול ֶׁ
מַ ח ָ
ךְ.
ש ָג ְת ָךְו ְבתוֹ ָר ְת ְָ
תְבהַ ָ
ְ
ְבאֱ מֶׁ
תְבעֲבוֹ ָד ְת ָך ֶׁ
ַ
זַכוֹ תְצַ חוֹ תְו ְקדוֹ שוֹ
ְבאֱ מֶׁ תְ.
יך"ְ ,וְ ֶׁתן ְלִ י ְלֵּ ב ְטָ הוֹ ר ְלְ עָ ְב ְד ָך ֶׁ
ְאל ְעֵּ ְדוֹ תְֶׁ ְָ
"הַ ט ְלִ ִבי ֶׁ
לְמהֵּ ָרהְ ְ.תשועַ תְ
ְק ְ
לְחיש ַ
יאנִ יְלְ אוֹ רְגָדוֹ ִ
ו ִממְְצולוֹ תְיָםְתוֹ ִצ ֵּ
לְפנֵּיְ
יםְכלְיְ מֵּ יְהֱיוֹ ִתיְעַ ְ
ָ
רְבאוְֹרְהַ חַ ִי
הְְכהֶׁ ֶׁרףְעַ יִ ןְ,לֵּ אוֹ ְ
ְ
יְ הֹוָ
ךְ,
ֹש ְְ
ְבח ֶׁ
ְשעָ ְברו ַ
הָ אֲ ָד ָמהְ .וְ אֶׁ ז ְֶׁכה ְלְ חַ ֵּדש ְנְ עו ָריְ ,הַ י ִָמים ֶׁ
יא ִתיְ,
יא ִתי ְ ִמן ְהָ עוֹ לָ ם ְ ְכ ִב ָ
ְאל ְהַ ְק ֻׁד ָשהְ ,וְ ִת ְהיֶׁה ְיְ ִצ ָ
ִירם ֶׁ
חז ָ
לְ הַ ֲ
ְבלֹאְחֵּ ְטאְ .וְ ֶׁאז ְֶׁכה ְלַ חֲזוֹ ת ְ ְבנֹעַ ם ְיְ הֹוָ ה ְ ְולְ בַ קְֵּר ְ ְבהֵּ יכָ לוְֹֻׁ ְ ְ ,כלוְֹ
רְכבוֹ דָ ְ,אמֵּ ןְנֶׁצַ חְסֶׁ לָ הְוָעֶׁ דְ:
אוֹ מֵּ ָ
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