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יל ה... ר ִהְגּדִ הּו ָלבֹוא ְוִלְדרְֹך ַעל ' ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְוִזּכָ

ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתנוּ  ֵתנּו ְוִחּיּוֵתנּו , ַאְדַמת קֶֹדׁש ּבְ ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ּבְ
ה, ְמנּוָחֵתנּו ְוִתְקָוֵתנוּ  ָ ְקֻדׁשּ , ְמקֹום ָהֱאמּוָנה ְוַהָחְכָמה ּדִ

יר ָהֱאֶמת ם ּוְלַהּכִ מֶּ , ָמקֹום מּוָכן ְלִהְתַחּכֵ ּמִ ּנּו ָמקֹום ׁשֶ
ֵצא אֹור ָהֱאֶמת ְלָכל ָהעֹוָלם ל , ּתֵ ר ֵעיֵני ּכָ ָמקֹום ֲאׁשֶ

ָרֵאל ְנׂשּואֹות ֵאָליו   )י הנחל"אב(. ִיׂשְ
  

ַרךְ  בֹודֹו ִיְתּבָ ּלּות ּכְ ר ִהְתּגַ ָרֵאל ,ִעּקַ ֶאֶרץ ִיׂשְ , הּוא ּבְ

ם ְלחּוץ ְך ֵאיֶזה ֶהָאָרה ּגַ ם ִנְמׁשָ ָ הלכות ליקוטי ( .ָלָאֶרץ- ּוִמׁשּ

  ).עא פא פד, ו, ים לסעודהייד נטילת
  

רֹוֶצה ִמי ְרֵאִלי ִאישׁ  ִלְהיֹות ׁשֶ ֱאֶמת ִיׂשְ ַהְינוּ  ּבֶ ּיֵֵלךְ  ּדְ ְרּגָא ׁשֶ  ִמּדַ

א ר ִאי ,ְלַדְרּגָ י ֶאְפׁשָ ת ְיֵדי- ַעל ִאם ּכִ ַ ָרֵאל-ֶאֶרץ ְקֻדׁשּ    ִיׂשְ

י ל ּכִ ִריִכין ֲעִלּיֹות ּכָ ּצְ ה ֶאל ַלֲעלֹות ׁשֶ ָ ֻדׁשּ  ַרק ֵהם ַהּקְ

ָרֵאל- ֶאֶרץ ְיֵדי- ַעל ל ְוֵכן .ִיׂשְ ִפּלֹות ֲעִלּיֹות ּכָ  ַרק ֵהם ַהּתְ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ   )ח.מ כ"קיצור ליקו( :ִיׂשְ

  

ָרֵאל ה ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ר ַמֲעַלת ְקֻדׁשּ ּוא ַרק ַעל ְיֵדי ִעּקַ
ַחת ה ּגָ ַרךְ  'ַהׁשְ ל  'הּוֵמֲחַמת שֶׁ . ִיְתּבָ ּכֵ ַרְך ִמְסּתַ ִיְתּבָ

ִמיד ּה ּתָ תּוב, ּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד ֵעיֵני ה: "ּכְ הּ ' ּתָ ", ֱאלֶֹקיָך ּבָ
ים ת ַוֲאִויָרּה ַמְחּכִ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ  ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאֶרץ ִיׂשְ

   ).מ ן תנינא"ליקוטי מוהר(



ר ֶאֶרץ ַרק הּוא ְוַהָחְכָמה ַהּמֹחַ  ִעּקַ ָרֵאל ּבְ  ַוֲאִפּלוּ . ִיׂשְ

ָרֵאל חּוץ ִיׂשְ ִלים ֵהם ,ָלָאֶרץ ּבְ ל ְויֹוְנִקים ְמַקּבְ  מָֹחם ּכָ
ָרֵאל- ֵמֶאֶרץ ְוָחְכָמָתם   .ִיׂשְ

ָרֵאל ֶאָחד ְוָכל ׂשְ ֶאֶרץ ֵחֶלק לוֹ  ֵישׁ  ִמיִּ ָרֵאל- ּבְ  ּוְכִפי ִיׂשְ

ֶאֶרץ ֶחְלקוֹ  ָרֵאל- ּבְ ן ,ִיׂשְ ל יֹוֵנק ּכֵ  ָחְכָמתוֹ  ּוְמַקּבֵ
ָרֵאל- ֵמֶאֶרץ   . ִיׂשְ

ּפֹוְגִמין ֲאָבל ׁשֶ ְכבֹוד ּכְ ם ּבִ ֵ ַרךְ  ַהׁשּ - ְיֵדי- ַעל ,ו"ח ִיְתּבָ
ל ִמּמִֹחין נֹוְפִלין ֶזה ָרֵאל- ֶאֶרץ ׁשֶ ָאִרים ִיׂשְ  ַהּמִֹחין ְוִנׁשְ

ְבִחיַנת ל מִֹחין ּבִ ה ֶזה- ְיֵדי- ְוַעל. ָלָאֶרץ חּוץ ׁשֶ  ַנֲעׂשֶ
י ,ּוְמִריבֹות ַמֲחלֶֹקת ל מִֹחין ּכִ  ֵהם ָלָאֶרץ חּוץ ׁשֶ

ִחיַנת    ) א.א "תנינא ע מ "ליקו 'ק( .ַמֲחלֶֹקת ּבְ

  

ָרֵאל ַבח ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ׁשֶ ִהיא ,ִעּקַ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב " :ׁשֶ

ֶהם ֶאֶרץ , "ּוְדָבשׁ  ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ יִנים ׁשֶ ְבַעת ַהּמִ ׁשִ ְוֵכן ּבְ
ָרֵאל ָנה, ִיׂשְ ּוָ ר ַהּכַ ַפע ֹנַעם ָהֶעְליֹון  :ִעּקַ ׁשֹוֵפַע ׁשֶ ׁשֶ

ִעימּות וְ  ל ַהּנְ הּוא ׁשֶֹרׁש ּכָ ָכל ׁשֶ ׁש ּבְ לֻּבָ ּמְ ִתיקּות ׁשֶ ַהּמְ
עֹוָלם ּבָ ָעִמים ׁשֶ דֹול ְונֹוָרא ְמאֹד. ַהּטְ ַבח ּגָ י , ְוֶזה ׁשֶ ּכִ

יו  ל ְיֵמי ַחיָּ ר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּכָ ִלְזּכֹות ְלֹנַעם  - ֶזה ִעּקַ
ֹנַעם ה, ָהֶעְליֹון ֵהיָכלוֹ ' ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ִביל ֶזה . ּוְלַבּקֵ ּוִבׁשְ

ה משֶׁ  לִנְתַאּוֶ ָרֵאל- ה ּכָ ְך ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר , ּכָ י ֶזה ִעּקַ ּכִ

יִקים ּדִ ל ַהּצַ ׁשּוַקת ּכָ ֹנַעם ה :ּתְ   ). ג .ברכת הפירות ד( .'ַלֲחזֹות ּבְ



  

ל ֶאֶרץמִֹחין  ָרֵאל  ׁשֶ ִחיַנת ֹנַעםִיׂשְ ִחיַנת , ֵהם ּבְ ּבְ

לֹום, ְנִעימּות ַהּתֹוָרה ִחיַנת  ׁשָ   .  ּבְ

ָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה ְפָרט ְצָדָקה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַעל ְיֵדי , ּבִ
ל  ִלי ְלַקּבֵ ה ּכְ ַעם ַהזֶּההֶזה ַנֲעׂשֶ עֹות ַהּנֹ ּפָ ְוָאז , ׁשְ

ל חּוץ ָלָאֶרץ ַהנַּ  ם  ַהַהּמִֹחין ׁשֶ ן ּגַ   .ל"ְיכֹוִלין ְלַתּקֵ

ל ֲאָבל ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ל חּוץ ָלָאֶרץּכְ גּוִמים  ֹום ַהּמִֹחין ׁשֶ ּפְ
ה ַרךְ ַעל , ַהְרּבֵ ְכבֹודֹו ִיְתּבָ ה  ּבִ ְגמּו ַהְרּבֵ ּפָ ֲאַזי ֵאין , ְיֵדי ׁשֶ

ן ּקֵ ל חּוץ ָלָאֶרץ , ְיכֹוִלין  ְלִהְתּתַ א ֵאּלּו ַהּמִֹחין ׁשֶ ַאְדַרּבָ
לֹום ִחיַנת ׁשָ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ַהּמִֹחין ׁשֶ , ּפֹוְגִמין ּגַ

ָראֵ  ֶאֶרץ ִיׂשְ ה  ַמֲחלֶֹקת ּבְ ןַוֲאַזי ַנֲעׂשֶ ם ּכֵ   .ל  ּגַ

ָרֵאל  ְוֶזהּו ִעְנַין ֶאֶרץ ִיׂשְ ו ּבְ ׁש ַעְכׁשָ יֵּ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַהּמַ

    ).א"מ תנינא ע"ליקו( ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ
  

ָרֵאלב ֵבקּות ֶאל ה ,ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ַהּדְ ּטּול ֶאל  'ִעּקַ ַרְך ְוַהּבִ ִיְתּבָ
ַרךְ - אֹורֹו ָהֵאין ן ָאְמרּו . סֹוף ִיְתּבָ ל ": ל"ַרּבֹוֵתינּו זַ ְוַעל ּכֵ ּכָ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ ׁש לֹו ֱאלֹהַּ , ַהּדָ ּיֶ ִמי ׁשֶ ם  "ּדֹוֶמה ּכְ י ׁשָ ּכִ
ם ְיכֹוִלין  ַמִים ְוׁשָ ָ ַער ַהׁשּ הׁשַ ק ּבַ ּבֵ   ). ו, ג, ברכות הריח' הל( 'ְלִהְתּדַ

  

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעל ְיֵדי ֶזה  - ּבְ ר אֹור ָהֱאֶמת ׁשֶ ִעּקַ
ּבּול ִנּצֹוִלין יֵמי ַהּמַ בֹות ָזרֹות , ִמּמֵ ֲחׁשָ ֵהם ַהּמַ ׁשֶ

ב ֶאת ָהָאָדם ְך ַהְמַסּבֵ    ).אות ד, הלכה ג, דיינים ' הל(. ְוַהחׁשֶ
  



  

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ל ּכָ ָרֵאל זֹוִכין ְלַקּבֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ אֹור  ,ּבְ
ּלוֹ  ה ׁשֶ ֻקּדָ ָרֵאל ,ַהּנְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁש לֹו ּבְ יֶּ ִפי ֶחְלקֹו ׁשֶ ליקוטי ( .ּכְ

   ).טו, ה, כפים-נשיאתהלכות 
  

רֹון ּכָ ֵלמּות ַהזִּ ר ׁשְ ִמיד ֵהיֵטב , ִעּקַ הּוא ִלְזּכֹר ּתָ ׁשֶ
ָאֵתי  ַרְך ּוְבָעְלָמא ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ְכָלִליּּות )בעולם הבא(ּבְ , ּבִ

ים  דֹוׁשִ ּוְלָהִבין ְוָלׂשּום ִלּבֹו ֵהיֵטב ְלָהְרָמִזים ַהּקְ
ּבּור  ָבה ּדִ ָכל ַמֲחׁשָ ַרְך ְלָהָאָדם ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ז ַהׁשּ ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ

ַמן קֹום ְוַהזְּ ה ְלִפי ָהָאָדם ְוַהּמָ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו , ּוַמֲעׁשֶֹ
ַרְך  ֶאֶרץ יִ  - ִיְתּבָ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ל ֶזה זֹוִכין ּבִ ָרֵאלּכָ  ,ׂשְ

ית ָתּה ֵמַהּבֵ ָ ֶלת ְקֻדׁשּ ַקּבֶ ּמְ שׁ - ׁשֶ ְקּדָ ְכִלית , ַהּמִ ם ּתַ ָ ׁשּ ׁשֶ
רֹון ַהנַּ  ּכָ ֵלמּות ַהזִּ    ).ה, אותיות א, הלכה ה, הלכות ברכות הראיה( .ל"ׁשְ

  

ה ָ ְקֻדׁשּ ת ָהֱאמּוָנה ְוַהָחְכָמה ּדִ ַ ר ְקֻדׁשּ ר , ִעּקַ ֵהם ִעּקַ ׁשֶ
ים ַוֲאִריַכת ָיִמים  הַהַחיִּ ָ ְקֻדׁשּ ָרֵאל, ּדִ ֶאֶרץ־ ִיׂשְ , הּוא ּבְ

ִחיַנת   " ַעל ָהֲאָדָמה' ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ְוגוֹ : "ּבְ

ָלל ַרק ַעל־ְיֵדי ַמה , ּוְבחּוץ־ָלָאֶרץ ֵאין ׁשּום ִחיּּות ּכְ

י־ְכֵנִסיֹּות ּוִמְדָרׁשֹות ָבּתֵ יִמין ּוַמֲעִריִבין ּבְ ּכִ ׁשְ ּמַ ֶ , ׁשּ
ִלין ְולוֹ  ּלְ ַמעּוִמְתּפַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה , ְמִדין ְוקֹוִרין ְקִריַאת־ׁשְ

חּוץ־ָלָאֶרץ ם ּבְ ָרֵאל ּגַ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ יִכין ְקֻדׁשּ י , ַמְמׁשִ ּכִ
ׁש ְמַעט ִחיַנת ִמְקּדָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז, ֵהם ּבְ מֹו ׁשֶ  .ל"ּכְ

  )ז"י', ִהְלכֹות ֵסֶפר־ּתֹוָרה ד(



ּתֹוְקקוּ  ר ֶהָאַרת ָהָרצֹון ְוַהִהׁשְ ם ִעּקַ ֵ ּסּוִפין ְלַהׁשּ ת ְוַהּכִ

ֶאֶרץ ַרְך הּוא ּבְ ָרֵאל- ִיְתּבָ   . ִיׂשְ

חּוץ זֹּוִכין ִלְפָעִמים ְלֵאיֶזה - ְוַגם ּבְ ֶ ָלָאֶרץ ַמה ׁשּ
ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתעֹוֵרר ָרצֹון  ִהְתנֹוְצצּות ֱאָלקּות ׁשֶ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוְקקּות ִנְפָלא ְלַהׁשּ ם , ְוִהׁשְ ְך ּגַ ן ֶזה ִנְמׁשָ ּכֵ
ָרֵאל ֵתנּו ֵמֶאֶרץ, ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָ י ָכל ְקֻדׁשּ ָרֵאל- ּכִ    .ִיׂשְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ְלַהׁשּ י ִיׂשְ ַעל ְיֵדי , ּכִ

ָרֵאל ְלחּוץ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ יִכין ְקֻדׁשּ    .ָלָאֶרץ- ֶזה ַמְמׁשִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ֶהָאַרת ָהָרצֹון הּוא ּבְ ם , ֲאָבל ִעּקַ ָ ּוִמׁשּ

יְך  ְמׁשִ ּמַ ֶ ִפי ַמה ׁשּ ְך ֶהָאַרת ָהָרצֹון ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ִנְמׁשָ
ָרֵאל ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ל, ַעל ַעְצמֹו ְקֻדׁשּ זֹוֶכה ָלבֹוא - ִמּכָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ׁשֶ

ם ׁש ְלׁשֵ ָרֵאל ַמּמָ ָמִים- ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   )ליקוטי הלכות( .ׁשָ
  

ּקּון ִחיַנת ּתִ ר ּבְ ית הּוא ַרק  ִעּקַ ֵלָמה ָהֲאִמּתִ ְ ָהֵעָצה ַהׁשּ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ   ). אותיות ו ט, ד"הלכות תענית ה( ּבְ

  

ה ְלָבִנים ָרֵאל הּוא ְסֻגּלָ ֶלת ֵמִריב , ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוַמּצֶ
ָרֵאל זֹוִכין . ּוַמֲחלֹוקֹות ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ם ַעל ְיֵדי ְקֻדׁשּ ּגַ

ּדֹור וְ  ּבַ י ָהֱאֶמת ׁשֶ עֹוָלםֵליַדע ֵמַרּבִ ּלֶה ָהֱאֶמת ּבָ , ִיְתּגַ
ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ , ֲאִפּלּו ֻאּמֹות  ָהעֹוָלם, ְוַהּכֹל חֹוְזִרין ְלַהׁשּ

ֶכם ֶאָחד      )ח"מן  "ליקוטי מוהר( .ְלָעְבדֹו ׁשְ



ִעים ל ְרׁשָ ם ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ י ִאם ַעל  ,ִלְראֹות ּבְ ר ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ

ָרֵאל ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ    .ְיֵדי ּבְ

ָרֵאל ְוַעל ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ּלֶה ְקֻדׁשּ ְתּגַ ּנִ ַעל ְיֵדי ֶזה , ְיֵדי ׁשֶ
ִעים ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ ָהָאדָ  .זֹוִכין ִלְראֹות ּבְ ם ְולֹא ַדי ׁשֶ

ע ל ֵמָהָרׁשָ ם , ִנּצָ ע ַאף ּגַ ָהָרׁשָ ֶ ע ַמה ׁשּ ָהָרׁשָ רֹוֶאה ּבְ
  )ה"ן נ"ליקוטי מוהר( .רֹוֶצה ִלְראֹות ּבוֹ 

   

ָרֵאל  זֹוִכין  ֶלֱאמּוָנה ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְוַעל ְיֵדי , ַעל ְיֵדי ְקֻדׁשּ

ִים ַלֲאִריכּות ֶזה זֹוִכין ַעס , ַאּפַ ר ַהּכַ ּבֵ ַהְינּו ְלׁשַ ּדְ
ֵבדּות ּותְוָהַעְצב ֵרז ַעְצמֹו ְמאֹד  , ְוָהַעְצלּות ְוַהּכְ ַרק ִיְזּדָ

ם ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ לֹו ׁשוּ , ּבַ מֹוֵנַע  םְולֹא יּוַכל ְלַבְלּבְ
ב י ַמֲאִריְך ַאּפֹו ִלְסּבֹל ַהּכֹל, ּוְמַעּכֵ     ).קנהן  "ליקוטי מוהר(  .ּכִ

  

ם ֶנֱאָחז , הּוא ָעָפר ָטֵמא ָלָאֶרץ- ֲעַפר חּוץ י ׁשָ ּכִ
מֹוָתא יֹוֵתר ִסְטָרא ּדְ ִחיַנת ַעְצבּות  ,ּבְ הּוא ּבְ ׁשֶ

סּוָלה   . ְוַעְצלּות ַוֲעָנָוה ּפְ

ל - ְוַעל ן ָצִריְך ּכָ ְבִחיַנת ּכֵ ׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ֶאָחד ְלַקּדֵ
ָרֵאל ת ֲעַפר ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ת, ְקֻדׁשּ ִחיַּ ר ּתְ ם ִעּקַ ָ ׁשּ - ׁשֶ

ית הּוא ֲעָנָוה ֲאִמּתִ ִתים ׁשֶ ים, ַהּמֵ ר ַהַחיִּ הּוא ִעּקַ   . ׁשֶ

ֱאֶמת ְצִריכִ  ן ּבֶ ה ֵמהַעל ּכֵ ׁש ַהְרּבֵ ה  'ין ְלַבּקֵ ְזּכֶ ּיִ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ
ית ַלֲעָנָוה ים, ֲאִמּתִ ר ַהַחּיִ הּוא ִעּקַ ים, ׁשֶ ִחיַנת ֶאֶרץ ַהַחּיִ  ּבְ

  ). אות יא, ו' הל, תפלין' הל, הלכות-ליקוטי(



ִרית- ֶאֶרץ דֹול ִלְפַגם ַהּבְ ּקּון ּגָ ָרֵאל הּוא ּתִ   )ן קט"מוהר 'לי( ִיׂשְ

  

ִחיַנת ָעָפר ְפלּות הּוא ּבְ ִ ת ֶהָעָפר ִהיא , ַהׁשּ ַ ר ְקֻדׁשּ ְוִעּקַ
ֶאֶרץ ַלִים ּבְ ָרֵאל ִוירּוׁשָ ֵבית, ִיׂשְ ר ּבְ ת - ְוָהִעּקָ ְנֻקּדַ ׁש ּבִ ְקּדָ ַהּמִ

ִתּיָה- ָהֶאֶבן ם , ׁשְ ְפלּות ְוׁשָ ִ ְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהׁשּ ם ּתַ ָ ׁשּ ׁשֶ
ַמִים ָ ַער ַהׁשּ הּוא , ׁשַ ַמִים ׁשֶ ָ ר ַלֲעלֹות ַלׁשּ י ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ

י ִאם ַעל ְיֵדי ֲעָנָוה  ְפלּותְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּכִ   ).ו, ערלה א' הל( .ְוׁשִ

  

ָרֵאל י ֶאֶרץ :ַמֲעַלת ְקבּוַרת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל הּוא - ּכִ ִיׂשְ

דּועַ  ּיָ ְבִחיַנת ֱאמּוָנה ּכַ ָרֵאל , ּבִ ֲעַפר ֶאֶרץ ִיׂשְ ְיָקא ּבַ ם ּדַ ְוׁשָ
ה  ָחׁש ְוִיְזּכֶ ְך ַהּגּוף ִמזֲֻּהַמת ַהּנָ ּכֵ ֵרר ְוִיְזּדַ ְתּבָ ּיִ זֹוִכין ׁשֶ

ֵלמּות ׁשְ ֱאמּוָנה ּבִ ֵלל ּבֶ ה ִלְתִחּיַת, ְלִהּכָ ִתים-ְוָאז ִיְזּכֶ    .ַהּמֵ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחּיָה הּוא ּבְ ר ַהּתְ י ִעּקַ ֲאִפּלּו ֵמֵתי חּוץ, ּכִ - ׁשֶ
ָרֵאל הּוא , ָלָאֶרץ ְצִריִכין ְלִגְלּגּול ְמִחּלֹות ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ

ִחיַנת ֱאמּוָנה ם ִעקַּ , ּבְ ָ ׁשּ ּכּוךְ ׁשֶ רּור ְוַהזִּ ְוָאז ִיְזּכּו , ר ַהּבֵ
ה ֵלמּות, ִלְתִחּיָ ְ ַתְכִלית ַהׁשּ י ָאז ִיְזּכּו ֶלֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ּבְ , ּכִ

ים ָלֶנַצח ר ַהַחּיִ זֶּה ִעּקַ    )יז, ד, גילוח' הל( .ׁשֶ

  

זֹּוִכין ן ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל  ְוַעל ּכֵ ם ִנְגּדָ ָ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ִלְקֻדׁשּ

ְבָיכֹול ַרְך ּכִ מֹו ִיְתּבָ ם , ׁשְ ם ָהָאָדם ּגַ ם ׁשֵ ל ּגַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְגּדָ
ן ִחיַנת , ּכֵ זֶּה ּבְ ֶמךָ "ׁשֶ ָלה ׁשְ ֱאָמר ְלַאְבָרָהם " ַוֲאַגּדְ ַהּנֶ

ָרֵאל ה ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְצַטּוָ ּנִ ׁשֶ   ).ו, ד דברים הנוהגים בסעודה 'לה( ּכְ



גּוף  ּלֶה ַהזֲֻּהָמא ְוָיקּום ּבְ ְתּבַ בּוָרה ּתִ יָתה ְוַהּקְ ַעל ְיֵדי ַהּמִ

ה ְתִחּיָ ָעִתיד, ָחָדׁש ּבִ ּלֶ ָאז ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ׁשֶ ְוָאז , ׁשֶ
ֵלמּות ְ ַתְכִלית ַהׁשּ ל ָהֱאמּוָנה ּבְ ּדֵ ה ְוִתְתּגַ ְתַרּבֶ , ּתִ

ְבִחיַנת  ה ֱאמּוָנֶתךָ "ּבִ ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ֱאַמר  -  "ֲחָדׁשִ ּנֶ ׁשֶ
ָאז ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ה ׁשֶ ִחּיָ ר ַעל ֵעת ַהּתְ   . ָהִעּקָ

ָרֵאל- ְוַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ בּוָרה הּוא ּבְ ּקּון ַהּקְ ר ּתִ ן ִעּקַ י , ּכֵ ּכִ

ְבִחיַנת ֶאֶרץ ה ִיְהֶיה ּבִ ִחיָּ ל ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ַאַחר ַהּתְ  ּכָ
ָרֵאל ים , ִיׂשְ ָרֵאל ַחיִּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ִתים ׁשֶ ן ַהּמֵ ְוַעל ּכֵ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ  מֹו ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ רּור , ל"ּתְ ר ּבֵ י ִעּקַ ּכִ
בּוָרה יָתה ְוַהּקְ ה ַעל ְיֵדי ַהּמִ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ , ְוִתּקּון ַהְמַדּמֶ

ָרֵאל ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ כָּ , ַהּכֹל הּוא ַעל ְיֵדי ּבְ ָתּה ׁשֶ ָ ל ְקֻדׁשּ
ֵלמּות ָהֱאמּוָנה הּוא ׁשְ ה ׁשֶ ּקּון ַהְמַדּמֶ ִחיַנת ּתִ   . הּוא ּבְ

ן ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  ת , ְוַעל ּכֵ ַ ּלָה ְקֻדׁשּ ּגִ הּוא ָהָיה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ׁשֶ

ָרֵאל- ֶאֶרץ ֶאֶרץ, ִיׂשְ ֲחָלה ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ָרֵאל - ָקָנה ַהּנַ ִיׂשְ
ִביל ְמקֹום ְקבּוָרה ׁשְ ָלהשֶׁ , ּבִ ְכּפֵ ת ְמָעַרת ַהּמַ ַ   ).שם( .הּוא ְקֻדׁשּ

  

ִחיַנת  ָרֵאל הּוא ּבְ ה"ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ   ".ִמעּוט ַהּמַ

ֶרַוח ,ֶלָעִתיד ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ָרֵאל ֶאת ּכָ ֲחִזיק ֶאֶרץ ִיׂשְ , ּתַ
ִחיָנה זֹאת ה, ַהּכֹל ֵמֲחַמת ּבְ ָ ׁש ְקֻדׁשּ יֵּ ָכל ָמקֹום ׁשֶ י ּבְ , ּכִ

ִחיַנת  ה"הּוא ּבְ ְוֹכל , "ִמעּוט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ
ֹבּהַ יֹוֵתר ה ּגָ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ִחיַנת , ׁשֶ ם ַהּבְ ִמעּוט ַמֲחִזיק "ׁשָ



ה ִחּדּוׁש ִנְפָלא יֹוֵתר "ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִחיַנת  .ּבְ זֶּה ּבְ ׁשֶ

ַלִים ת ְירּוׁשָ ַ ּלֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ', ְקֻדׁשּ ׁשֶ
קֹום שׁ - ּוְבֵבית '.ַהּמָ ְקּדָ ֹבּהַ עֹוד יֹוֵתר ,ַהּמִ תֹו ּגָ ָ ֻדׁשּ ּקְ , ׁשֶ

ן  ֲחִוים ְרָוִחים'ַעל ּכֵ ּתַ ְוָכל  '.עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמׁשְ
יֹוֵתר מּוְך ְלָהָארֹון ְוַהּלּוחֹות ּבְ יֹוֵתר  -  ַהּסָ הּוא ּבְ

ְבִחיַנת  ה"ּבִ   ). אות ו, ג"ה, ת"ס' הל( "ִמעּוט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ
  

ה ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ַלִים הּוא ּבְ ֻדּלָה . ְירּוׁשָ ר ַהּגְ ְוִעּקַ

י ְפלּות ֲאִמּתִ ִחיַנת ֲעָנָוה ְוׁשִ ְלכּות הּוא ּבְ ְבִחיַנת , ְוַהּמַ ּבִ
תֹו שָׁ " ֻדּלָ ְמקֹום ּגְ ה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותוֹ ּבִ    "ם ַאּתָ

ַלִים  ירּוׁשָ תּוב ּבִ ּכָ ָבה : "ֶלָעִתידְוֶזה ׁשֶ ְוָרֲאָמה ְוָיׁשְ
יהָ  א ְלַמְעָלה ", ַתְחּתֶ ֵ רּום ְוִתְתַנׂשּ ּתָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ַהְינּו ׁשֶ

יהָ "ֲאַזי , יֹוֵתר ָבה ַתְחּתֶ ִחיַנת ֲעָנָוה ", ְוָיׁשְ ְהֶיה ּבְ ּתִ ׁשֶ
ְפלּות ְבִחיַנת , ְוׁשִ ְדֵרָגָתּה ּבִ ה ִמּמַ ֲחִזיק ַעְצָמּה ְלַמּטָ ּתַ ׁשֶ

בּו ִאיׁש " יוׁשְ ְחּתָ ַלִים  ,"ּתַ ירּוׁשָ ִבים ּבִ ל ַהּיֹוׁשְ ּכָ ַהְינּו ׁשֶ

ְדֵרָגָתם ה ִמּמַ י ְלַהֲחִזיק ַעְצָמם ְלַמּטָ ְפלּות ֲאִמּתִ   . ִיְזּכּו ְלׁשִ

ַלִים  ירּוׁשָ ן ָהָיה ּבִ ה'ְוַעל ּכֵ י ', 'ִמעּוט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּכִ

קֹום ל, 'ֵמעֹוָלם לֹא ָאַמר ָאָדם ַצר ִלי ַהּמָ ֶזה ֵמֲחַמת  ּכָ
ְפלּות ּוִבּטּול ִחיַנת ַאִין, ׁשִ זֶּה ּבְ ִחיַנת , ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ּבְ ׁשֶ

ה ִחיַנת ַאִין ָוֶאֶפס הּוא , ִמעּוט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ י ֲעָנָוה ּבְ ּכִ

בּול ְוָיכֹול ְלַהֲחִזיק ַהּכֹל י ּגְ ְלּתִ ְבִחיַנת ּבִ   ). ליקוטי הלכות( ּבִ



ׁש  יִכין ְלַבּקֵ

ן ֶאל ה ' חּנַ

ֵדי ְמִניעֹות 
,  ָחָזק יֹוֵתר

ְך  ה ַאַחר ּכָ
ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ

ֵלמ ל ׁשְ ּות ּכָ
בִאין ְלֶאֶרץ 

ר  ּבֵ ד ְלִהְתּגַ
ם  ֵ ים ְלַהׁשּ

   ).קו, 

בֹוא ְלֶאֶרץ 

נֹות  ת ְוַסּכָ
ִרים  ׁשֵ ם ּכְ

ָנֵקל י , ל ּבְ ּכִ
ְך ִלְמֹנַע  ּכָ

ָרֵאל ְצִרי, ץ ִיׂשְ

ם-  ָוֶאְתַח, "ִחּנָ
  ). רח  תנינא

י ִאם ַעל ְיֵד א ּכִ
ָרצֹון  ר ּבְ ּבֵ מְתּגַ

ל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה
ָרצֹון טֹוב ּוְבִה ּבְ

ל ָהֲעבֹוָדה ׁש, ּכָ
ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ  ַאַחר ּכָ

ְצִריִכין עֹוד, ה
 ֲחָזִקים ּוְגדֹוִל

ו, ים לסעודהילכות נטילת יד

ם לֹא ָזכּו ָלב

ם ְמִניעֹות ַרּבֹו
י-  ים- ּפִ ֵכן ֲאָנׁשִ

ָרֵאל  ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ל -  ֲעֵליֶהם ּכָ

ְך ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ

ַנת -רְך ַרק ַמּתְ
ן "ליקוטי מוהר( "אמֹר

י- ל רֹב ָלבֹוא- ּפִ
 ְיֵדי ֶזה הּוא ִמ

ִניעֹות ְוַעל  ַהּמְ
ָרֵאל ְב  ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵלמּות ּכָ ר ׁשְ ִעּקַ
ה ָ ם , קֻדׁשּ י ּגַ ּכִ

ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ַהּדָ
ִבים ְוִכּסּוִפין

ר הלליקוטי ( .ה ָהִעּקָ

יִקים ה ַצּדִ ּמָ ּכַ ׁשֶ

ֶשָעְברּו ֲעֵליֶהם
- ַעל- ַאף, דּועַ 

ְיכֹוִלין ָלבֹואא 
ר ּבֵ ּדָבר ִמְתּגַ

   )צר היראה

רֹוִצין ֵליֵלך ׁשֶ ּכְ

ַר ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהׁשּ
ֵעת ַהִהיא ֵל ּבָ

  

ר ַעל ִאי ֶאְפׁשָ
י ַעל, ַרּבֹות ּכִ

ר ּבֵ ׁשַ ּמְ ַעד ׁשֶ
ת  ַ ל ְקֻדׁשּ ְלַקּבֵ

זֶּה ִע .ִנְפָלא ׁשֶ
ְק ּבִ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ

ָרֵאל אֹו ְלַה ִיׂשְ
ְרצֹונֹות טֹוב ּבִ

ַרךְ  י ֶזה, ִיְתּבָ ּכִ
  

י ש ַעל ַאף ּפִ

ָרֵאל ַעד ׁשֶ ִיׂשְ
ד יָּ ֲעצּומֹות ּכַ

ְיָקא ּוְפׁשּוִטים ּדַ
ַעל ּדָ- ֵאין ַהּבַ
ה אוצ( .אֹוָתם ִמזֶּ



  

ָרֵאל ֹכַח זֹוִכין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ִפּלָ ְוֵכן , ַעל ְיֵדי ּתְ

ה ֹכַח ְוֶאֶרץ ; ַעל ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ י  ֻסּכָ ּכִ
ֶזה ִחיָנה ַאַחת ּוְתלּוִיים ֶזה ּבָ ָרֵאל ֵהם  ּבְ    )ח"מן  "מוהר' ל( .ִיׂשְ

  

ָרֵאל רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ת , ִמי ׁשֶ ַ ר ְקֻדׁשּ זֶּה ִעּקַ ׁשֶ
ְלָחָמה ר ִנְצחֹון ַהּמִ ְרֵאִלי ְוהּוא ִעּקַ ׂשְ אי  -  ִאיׁש ַהיִּ ְבַוּדַ

ה ְמאֹד  ִחין ְלָפָניו ְמִניעֹות ַהְרּבֵ ּטְ ּתַ ִטין ּוִמׁשְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ
ְלָחָמה זֹאת , ַעל ִעְנָין ֶזה ַח ַהּמִ ר ְלַנּצֵ ן ִאי ֶאְפׁשָ ַעל ּכֵ

דֹול נּות ּגָ ה ְוַעְקׁשָ ָ ְקֻדׁשּ י ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּדִ    .ּכִ

ֲעבֹוַדת דֹול ּבַ ן ּגָ י ָצִריְך ִלְהיֹות ַעְקׁשָ ם ְוִלְבִלי ַהשֵּׁ -ּכִ

עֹוְבִרין ָעָליו  ָכל ָהֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ׁשֶ יַח ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ ְלַהּנִ
ַעם ָכל ּפַ ֵאר . ּבְ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֲארּות ׁשֶ ר ַהִהְתּפָ ְוִעּקַ

ל ִאיׁש  ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ נּות ּדִ ָהַעזּּות ְוָהַעְקׁשָ ָרֵאל הּוא ּבְ ִיׂשְ ּבְ
ְרֵאִלי ׂשְ ַעל , ַהּיִ לּוי ׁשֶ ַלת ַהּתֹוָרה ּוָבֶזה ּתָ ר ַקּבָ ְיֵדי ֶזה ִעּקַ

ִחּלָה ְוַעד סֹוף ְרֵאִלי ִמּתְ ׂשְ ל ֲעבֹוַדת ִאיׁש ַהּיִ כות הלליקוטי (  .ּכָ

  ). יב יג יד ברכת המזון

  

ל ֶאָחד ִרית, ּכָ ת ַהּבְ ַ ְקֻדׁשּ תֹו ּבִ ָ ִפי ְקֻדׁשּ ּוְכִפי ַמה , ּכְ
ֵלל ר ּוְלִהּכָ ֵ זֹּוֶכה ְלִהְתַקׁשּ ֶ י ׁשּ יק ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ , ּבְ

מוֹ  ת ֶאֶרץ- ּכְ ַ ָרֵאל- ֵכן זֹוֶכה ִליֻרׁשּ   ). ג, תפלה כותהלליקוטי ( .ִיׂשְ

  

  



ׁש ּוְמַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ְועֹוֵבד ֶאת  ָהָאָדם ְמַקּדֵ ֶ ָכל ַמה ׁשּ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ מוֹ , ַהׁשּ ַעם ֵאיֶזה - ּכְ ָכל ּפַ ֵכן הּוא ּכֹוֵבׁש ּבְ
ָרֵאלֵחֶלק ֵמֶאֶרץ  ֶרְך ְלֶאֶרץ  ,ִיׂשְ ִתּקּון ַהּדֶ ְועֹוֵסק ּבְ

ָרֵאל   ). ח יא, הכנסת ה-הלכות ביתליקוטי ( .ִיׂשְ

  

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְרֵאִלי הּוא ּבְ ׂשְ ת ִאיׁש ַהיִּ ַ ר ְקֻדׁשּ , ִעּקַ

ׁש ְלָכל  יֵּ ם 'אׁשֶ ָרֵאל ֵחֶלק ׁשָ ׂשְ ׁש , ִמיִּ ַקּדֵ ּמְ ֶ ּוְכִפי ַמה ׁשּ
ָרֵאל, ּוְמַטֵהר ַעְצמוֹ  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ יְך ָעָליו ְקֻדׁשּ ן ַמְמׁשִ , ּכֵ

ָרֵאל   .ְוֵכן זֹוֶכה ְלַהֲחִזיק ְוִלְכּבׁש ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ִפי ֲחָטָאיו ּוְפָגָמיו, ו"ח ְוֵכן ְלֵהֶפךְ  ת , ּכְ ַ ְקֻדׁשּ ן ּפֹוֵגם ּבִ ּכֵ

ם ָ ָרֵאל ְוֵכן ִנְתַרֵחק ִמׁשּ תּוב, ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵני : "ּכְ ּוִמּפְ
ִלינּו ֵמַאְרֵצנוּ    ".ֲחָטֵאינּו ּגָ

ּלֶה ַעל ְיֵדי  ְתּגַ יִּ ַרְך ׁשֶ ּלּות ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ר ִהְתּגַ ְוִעּקַ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ  בֹוא ּבִ יָּ יַח ׁשֶ ֶאֶרץ , ַמְלכּות ָמׁשִ הּוא ּבְ

ַלִים ָרֵאל ִוירּוׁשָ ּלּות ֱאָלקּותֹו , ִיׂשְ ל ִהְתּגַ ם ּכָ ָ ּוִמׁשּ

עֹולָ  ֹון ִמְכַלל יִֹפי ֱאלִֹקים הֹוִפיעַ " -  םּבָ יּ   ".ִמּצִ

י ִאם ַעל ְיֵדי  ר ּכִ ָרֵאל ִאי ֶאְפׁשָ ֲאָבל ִלְכּבׁש ֶאֶרץ ִיׂשְ

יֵקי תּוב, ֱאֶמת- ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ: "ּכְ ", ַצּדִ
יֵקי ַצּדִ ר הּוא ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְלַהֲאִמין ּבְ , ֱאֶמת- ְוָהִעּקָ

ל דִּ  ּכָ ֶהן ָרִזיןׁשֶ יֶהם ֵיׁש ּבָ   ).יא, ה, חזקת מטלטלין( ְבֵריֶהם ּוַמֲעׂשֵ
  



  

ָרֵאל ר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ַהּמֹוְנִעים ,ִאי ֶאְפׁשָ י  ,ְלַבּטֵ ּכִ

ְמָחה ָרה ִמיֵני , ִאם ַעל ְיֵדי ׂשִ ִחיַנת ֲעׂשָ הּוא ּבְ ׁשֶ
ִחיַנת , ְנִגיָנה ְמָחה "ְוֶזה ּבְ ֲעֵלנּו ְבׂשִ ּתַ ליקוטי ( "ְלַאְרֵצנוּ ׁשֶ

  ). הלכות

  

ָבר ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמאֹד  יִקים הּוא ּדָ ּדִ מֹות ַהּצַ ַרת ׁשְ ַהְזּכָ
ה ְמאֹד ַרךְ  ְמאֹד ּומֹוִעיל ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ם  .ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּגַ

ָרֵאל ל ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי־ ֶזה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ר , ְמֻסּגָ י ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ

ים ָלבֹוא  יִּ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ַהּצַ י ִאם ּבְ ָרֵאל ּכִ ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ
ְבִחיַנת יקִ : "ּבִ   )אוצר היראה( "ים ִייְרׁשּו ֶאֶרץַצּדִ

  

ר ִאי הּוא  ֶאְפׁשָ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ָלָאָדם ִלְזּכֹות ִלְקֻדׁשּ
ֵלמּות ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ִחיַנת ׁשְ י ִאם ַעל ְיֵדי , ּבְ ּכִ

ים יִּ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ָרֵאל זֹוִכין ַעל  .ַהּצַ ר ֶאֶרץ ִיׂשְ י ִעּקַ ּכִ
יִקים ּדִ ְבִחיַנת , ְיֵדי ַהּצַ יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ"ּבִ    ."ַצּדִ

ן ַעל יק - ְוַעל ּכֵ ּדִ ין ֶאת ַהּצַ ׂשִ ין ּוְמַחּפְ ַבְקׁשִ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ

גּוף ָונֶ  ין אֹותֹו ּבְ ׁשִ ּמְ , ֶפׁש ּוָממֹוןּוִמְתָקְרִבין ֵאָליו ּוְמׁשַ
ַעל ִסְטָרא- ׁשֶ ה ּדְ ׁשָ ּקָ - ְיֵדי ֶזה ִנּצֹוִלין ִמן ַהִחּפּוׂש ְוַהּבַ

מֹון ין ַאַחר ַהּמָ ׂשִ ַחּפְ ּמְ י ַעל ְיֵדי , ָאֳחָרא ׁשֶ ּכִ
יק ּדִ ֲאַות ָממֹון, ַהִהְתָקְרבּות ְלַהּצַ ן ּתַ ּקֵ ַעל ְיֵדי , ִנְתּתַ

ָרֵאל   )ליקוטי הלכות( .ֶזה זֹוִכין ְלֶאֶרץ ִיׂשְ



ה  ֵיׁש ַהְרּבֵ

 ְמאֹד ְמאֹד 
 ַהְיִגיעֹות 

ה לֹו קֶֹדם 

ָרֵאל ִאי  ׂשְ
ַמע ְולֹא  נׁשְ

זֹו ַעל ְיֵדי  ּכָ

ה  ּמֶ ְמאֹד ּבַ

ִכינּו  זָּ אֹד ׁשֶ

דֹוָלה ַעל   ּגְ

בֹות   ַמֲחׁשָ

ִסיָעה  ַין ַהּנְ
א ָקַפץ ַעל 

  )ן יא"שיחות הר( .אל

ָרֵאל ֵי, ֶרץ ִיׂשְ

ים  ׁשִ ִמים ְוַהּקָ
ְוֹגֶדל, ֲחָזָרה

ָהָיה ִניעֹות ׁשֶ ּמְ
    )ן כ"שבחי הר(  

ֶאֶרץ יג ּבְ ִ ִיש- ׂשּ
ׁש לֹא ִנ,  ַמּמָ

ָגה כ ָ ה ְלַהׂשּ ָ אׁשּ

ה ַעְצמֹו   ְמַחיֶּ

  )ן כח"שבחי הר(  .ל

נּו ְמא יִטיב ִעּמָ

ְמָחה  ׁש לֹו ׂשִ
.   

ה ְלּבּוִלים ְוַכּמָ

ָיה לֹו ַעל ִעְנַי
ְוהּו. חַמת ָממֹון

ָרֵא ֶאֶרץ ִיׂשְ הָיה ּבְ

ּלֹו ְלֶאֶר ָעה ׁשֶ

ּסּוִרים ָהֲעצּו ַהיִּ
ֲהִליָכה ּוַבח  ּבַ

ֶפׁש ְוִרּבּוי ַהמ
ָרֵאל- לֶאֶרץ  .ִיׂשְ

ִהש ָגה ׁשֶ ָ  ַהַהׂשּ
ר כְּ  ,ָללר ּוְלַסּפֵ

ה ְילּוד ִא ְזּכֶ יִּ ׁשֶ
ָרֵאל    . ִיׂשְ

הּוא יו ָאַמר ׁשֶ

ֶאֶרץ ָרֵאל-  ּבְ ִיׂשְ

ַרְך ֵהי ֵשם ִיְתּבָ

יֵּ. ֵאל ְוָאַמר ׁשֶ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ  ּבְ

ה ּבִ עֹות ְוַכּמָ

ם ְוִסְכסּוִכים ָה
ּוְמִניעֹות ֵמֲח, ל

ֵלמּות ְוָה ׁשְ ה ּבִ בּדָ

ִסי ּוְבִעְנַין ַהּנְ

ר ֶדל ַה. ְלַסּפֵ ּגֹ
ָהָיה לוֹ   ׁשֶ

ִסירּות ֶנפ ְוַהּמְ
ָכה ָלבֹוא ְל זָּ ׁשֶ

  

ְוֹתֶקף עֶֹצם
ר ְלָבֵאר ֶאְפׁשָ

זֹאת  ִנְרָאה ּכָ
ֶאֶרץ  ֲאִויָרא ּדְ

סֹוף ָיָמי ְוַגם ּבְ

ָכה ִלְהיֹות  זָּ ֶ ׁשּ
  

ֵ ַהׁשּ ֵרינּו ׁשֶ ַאׁשְ

ָרא ת ִיׂשְ ַ ִלְקֻדׁשּ
ָכה ִלְהיֹות  זָּ ׁשֶ

ה ְמִני ּמָ י ּכַ ּכִ

ה ִעּכּוִביםוְ  ַכּמָ
ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ּלָם ְוָגַמר ָהֻעְב ּכֻ



  

ם ִמּקֶֹדם ָהְיָתה ּגַ י ׁשֶ ָגתֹו ֲעצּוָמה  ַאף ַעל ּפִ ָ ַהׂשּ

ָבה ְמאֹד ְמאֹד ּגָ ָעִמים ַעד . ְוִנׂשְ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְוֵכן ָהָיה ּכַ
ָגתֹו , אֹוָתּה ָהֵעת ָ ָרֵאל ָהְיָתה ַהׂשּ ם קֶֹדם ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּגַ ּכִ

עּור ִלי ׁשִ בֹוָהה ְמאֹד ְמאֹד ּבְ א . ּגְ ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ֵעי ָרֵאל ָהְיָתה ּבְ ל קֶֹדם ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָגה ׁשֶ ָ ל ַהַהׂשּ ָניו ּכָ

ׁש  יֵּ ׁש ְוָהָיה ִמְתּבַ לֹא ַמּמָ ֶבת ּכְ ָרֵאל ֶנֱחׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ
הּ  ּנָ   .ִמּמֶ

ִלי  ַעם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּבְ ָכל ּפַ ְך ָעָלה ּבְ ְוַגם ַאַחר ּכָ
ר ְוַהּלֵב ַלֲחׁשֹב  ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ֶ עּור ְוֵעֶרְך ַמה ׁשּ ׁשִ

  )ן קעד"שיחות הר( 'ְוכוּ 

  

  

סיפור הנסיעה המרתק של רבנו לארץ ישראל מופיע 
הנסיעה : בכותרת. [ן"וחיי מוהר, ן"שבחי הר: בספרים

ימי "וישנו ספר של רבי נתן הנקרא ]. לארץ ישראל
. המספר על נסיעתו של רבי נתן לארץ ישראל" ת"מוהרנ

  אשרנו מליון פעם –

    



ַעד , א ְמֹאד

ַבח  לָתּה ְוׁשֶ
ּה  ָלּה ֵמרֹאׁשָ

ל ַהַהְבָטָחה 
ם ְלַאְבָרָהם 

ל , רץ ְוֵכן ּכָ
לֹום ָ , ָליו ַהׁשּ

ל ֶזה .  ּוִמּכָ
ת ֶאֶרץ  ַ ֻדׁשּ

ְפָרט , ֶליהָ  ּבִ
שָאר ְסָפִרים 

ֶדל קְ  ת ּגֹ ַ ֻדׁשּ
ּה  ּלּו ֵליֵלְך ּבָ

ֱאֶמת  ֲאִמין ּבֶ
הּוא  מֹו ׁשֶ מּכְ

ָכל ּכֹחֹו  ל ּבְ

דֹול ְונֹוָרא ָרֵאל ּגָ

ֶדל ַמֲעָל ָלל ּגֹ ּכְ
ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ֶשּכָ

ָרֵאל ְוָכל, רץ ִיׂשְ
יבֹוֵתינּו ַהקְּ  דֹוׁשִ

ת ָהָאֶר ַ ַעל ְיֻרׁשּ
נוּ  ה ַרּבֵ ָע,  מׁשֶ

ָרֵאל  ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
חֹוק ַמֲעַלת ְקֻד

ל ְך ָעֶל-ִטיַח ּכָ ּכָ
דֹוׁש ּוִבׁשְ הר ַהּקָ

ה ְמֹאד ִמג הְרּבֵ
הּ  ב ּבָ ַוֲאִפּל, ֵליׁשֵ

 ָהָיה ָהָאָדם ַמֲא
ַאְלֵפי ֲאָלִפים ִמ

ָרֵאל ַח ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
  )ליקוטי הלכות( .

ָר ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ קֻדׁשּ

ּמַֹח כ ֵער ּבַ  ְלׁשַ
ר ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ

ַבח ֶאֶר ֶ ָאה ִמׁשּ
ַרְך ֶאת ֲאב ם ִיְתּבָ

ר ַע ב ָהָיה ָהִעּקָ
 ִמְצַרִים ַעל ְיֵדי

י ִלְזּכֹות ָלבֹוא
ת ּוְלָהִבין ֵמָרח

ַרְך ַמְבִט ם ִיְתּבָ
ים ְוזַֹה א ּוִמְדָרׁשִ

ֻכּלָם ַה מֹבָאר ּבְ
ַמֲעַלת ַהזֹּוֶכה ֵל

ן ִאם . ֹות ְוַעל ּכֵ
ָרֵאל ֵחֶלק ֵמ  ִיׂשְ

ּופֹוֵרח  ָהָיה ָרץ
ְמָנֵעהוּ  ּיִ .מֹוֵנַע ׁשֶ

ַבח ְק ַמֲעַלת ְוׁשֶ

ִאי אֶ  ר ׁשֶ ְפׁשָ
ָתהּ  ָ ֲאׁשֶ, ְקֻדׁשּ ּכַ

ְוַעד סֹוָפּה ְמֵל
ם ֵ ִהְבִטיַח ַהׁשּ ׁשֶ

ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב
ֻאּלַת ִויִציַאת  ּגְ

ֵדי ַהּכֹל ָהָיה ּכְ
תְיכֹוִלין ִלְראוֹ 

ָרֵאל ם, ִיׂשְ ֵ ַהׁשּ ׁשֶ
ְגָמָרא ן ּבִ ַהְמַעּיֵ

ים דֹוׁשִ ְמ, ַהּקְ ׁשֶ
ָרֵאל ּו ֶאֶרץ ִיׂשְ

ע ַאּמֹו ַרק ַאְרּבַ
ת ֶאֶרץ  ְקֻדׁשַ ּבִ

ֱאֶמת אי, ּבֶ ַוּדַ ּבְ
ְולֹא ָהָיה ׁשּום 

  

  



  

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה ֵחֶלק ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ּכָ
ינוּ  ם ַחיֵּ ֵתנוּ , ְוׁשָ ָ ם ְקֻדׁשּ יֵתנוּ , ׁשָ ם ּבֵ ם ַאְרֵצנוּ , ׁשָ , ׁשָ

ם  ם ֶחְלֵקנוּ , ַאְדָמֵתנוּ ׁשָ ם ּגֹוָרֵלנוּ , ׁשָ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ . ׁשָ
חּוצֹות  ְתּגֹוֵלל ּבַ אֹוֵרַח ָנָטה ָללּון ַהּמִ ִרים ּכְ ָאנּו ּגָ

ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות ְ י ֵאין ֶזה ַאְדָמֵתנּו ְוֶחְלֵקנּו , ּוַבׁשּ ּכִ
ָלל ן ִנְקֵראת חּוץ ָלָאֶרץ- ְוַעל, ּכְ ְוָקא, ּכֵ י כִּ . חּוץ ּדַ

חּוץ ָאנּו עֹוְמִדין שׁ , ּבַ חּוץ ַמּמָ ף , ּבַ ְוֵאין ִאיׁש ְמַאּסֵ
ר ָנבֹוא ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדשׁ  ְיָתה ַעד ֲאׁשֶ   .אֹוָתנּו ַהּבַ

  

זֹּוִכין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ׁשֶ ְלָחָמה ּכְ ר ִנְצחֹון ַהּמִ ָרֵאל ְוכוּ -ִעּקַ   ', ִיׂשְ

ׁשֹון )רבנו(ְוָאַמר  זֹו ַהּלָ רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי :ּבְ , ִמי ׁשֶ
י ר ּכִ א ִאי ֶאְפׁשָ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַהְינּו ֵליֵלְך ִמּדַ - ִאם ַעל- ּדְ

ְלָחָמה ָאז ִנְקָרִאין  ִחין ַהּמִ ַנּצְ ּמְ ָרֵאל ּוְכׁשֶ ְיֵדי ֶאֶרץ ִיׂשְ
ְלָחָמה ָאז  ,ִאיׁש ִמְלָחָמה ִחין ַהּמִ ַנּצְ ּמְ י קֶֹדם ׁשֶ ַאל 'ּכִ
ל חֹוֵגר חַ  ִיְתַהּלֵ ְמַפּתֵ ְלָחָמה ָאז  'ּכִ ִחין ַהּמִ ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ַרק ּכְ

  .הּוא ִאיׁש ִמְלָחָמה

י אֹותוֹ  ַאְלּתִ ם " :ׁשָ ֲאַמְרּתֶ ה ׁשֶ ּמֶ ַנְתֶכם ּבַ ּוָ ַמה ּכַ
ֶאֶרץ ר ִנְצחֹון - ׁשֶ זֶּה ִעּקַ ְך ְוׁשֶ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ָרֵאל ִהיא ּגְ ִיׂשְ

ְלָחָמה י ְוָעָנה ְוָאַמר. ?"ַהּמִ ָנִתי ֶאֶרץ  :ְוָגַער ּבִ ּוָ ּכַ
ירֹות ים ְוַהּדִ ּתִ יטּות ִעם ֵאּלּו ַהּבָ ְפׁשִ ָרֵאל ַהזֹּאת ּבִ    ...ִיׂשְ

  



  

ַמֲעַלת ֶאֶרץ ֶהֱאִריְך ּבְ ה ׁשֶ ּמֶ ָנתֹו ּבַ ּוָ ל ּכַ ּכָ לֹוַמר ׁשֶ - ּכְ
ְפׁשּוטֹו ַעל ֶאֶרץ ָנתֹו ּכִ ּוָ ָרֵאל ּכַ ֵני - ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל ַהזֹּאת ׁשֶ ִיׂשְ

ָרֵאל נֹוְסִעים  םִיׂשְ ל , ְלׁשָ ָרֵאל ּכָ ל ִאיׁש ִיׂשְ ּכָ ְרצֹונֹו ׁשֶ ׁשֶ
ע ְלֶאֶרץ ֱאֶמת ִיּסַ ָרֵאל ּבֶ רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ִיׂשְ - ִמי ׁשֶ

ָרֵאל ׁש לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות ַעל- ַעל- ְוַאף, ִיׂשְ ּיֵ י ׁשֶ , ֶזה- ּפִ
ר ִנְצחֹון  י ֶזה ִעּקַ ם ּכִ ִניעֹות ְוֵיֵלְך ְלׁשָ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ְיׁשַ

לְ  זֹּוִכין ָלבֹוא ְלֶאֶרץַהּמִ ׁשֶ ָרֵאל ְוכוּ - ָחָמה ּכְ   '.ִיׂשְ
  

יֹוֵתר ק אֹוִתי ּבְ יֹוֵתר ְוִחזֵּ ר ֵהִעיר ְלָבִבי ּבְ , ְוֶזה ֲאׁשֶ

עּור  ִלי ׁשִ ָהָיה ִלי ּבְ ִניעֹות ָהַרּבֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ַלֲעֹבר ַעל ּכָ
ם ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ ּלָ ּבֹר ּכֻ ָרֵאל- ִלׁשְ ם . ִיׂשְ ֵ רּוְך ַהׁשּ ּבָ

ר ְמִניעֹות ּוִבְלּבּוִלים יִ  ּבֵ ֶעְזִרי ְלׁשַ ר ָהָיה ּבְ ַרְך ֲאׁשֶ ְתּבָ
ה ֵאּלֶ לֹום, ְוִעּכּוִבים ּכָ ׁשָ לֹום ְוַלֲחזֹר ּבְ ׁשָ ם ּבְ  .ְוָלבֹוא ְלׁשָ

  )ן"חיי מוהר(
  

  

ּסּוִפים  ְהֶיה לֹו ּכִ יִּ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ְוָצִריְך ְלַבּקֵ
ָרֵאלְוַגְעּגּוִעים ְלֶאֶרץ  ם, ִיׂשְ ה ָלבֹוא ְלׁשָ ְזּכֶ יִּ    .ַעד ׁשֶ

ָרֵאל יִקים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּדִ ְעּגּוִעים ְלָכל ַהּצַ ְהֶיה ּגַ יִּ , ְוַגם ׁשֶ
ַעס ְוָהַעְצבּות ל ַהּכַ ה ְלַבּטֵ    ).ן  קנה"ליקוטי מוהר( ְוִהיא ְסֻגּלָ

  



ַחת  ּגָ ' ההׁשְ

ֹות  ֻדׁשּ , ַהּקְ

ַהּכל ִמין  ׁשֶ
   

יל ךְ   ּוְלַהְבּדִ
יֹּות רי  ַמֲעׂשִ

יק   ּוְלַהְמּתִ

  )ג. ד"מ רל"

ֶאֶרץ  ּלָא ּבְ

ָיכֹול ִלְפעֹל 
 ּומֹוְפִתים 

ָחתֹו  ּגָ א ַהׁשְ

ּלֹו  ָהעֹוָלם ּכֻ
ָלם ַעל ְיֵדי 

   ).ינא ח

יִגין ַה ֵאל ְמׂשִ

ה ָ ֻדׁשּ ָכל ַהּקְ ּבְ ׁשֶ

ּוְלַהֲא ְוֵליַדע ת
ה לִליּּות ָ ֻדׁשּ .ַהּקְ

ַרך ֵאָליו ת ִיְתּבָ
ר ין ִסּפּוֵר ְלַסּפֵ

ָבה ַרת ֲחׁשָ ַהּמַ

נַּ  ת "קיצור ליקו( :ל"ּכַ

ֵאינֹו ֶאל ,)ת ִנִּסים

ִפּלֹות ָי .ת ַהּתְ ְו
ים ַלֲעׂשֹות ִנּסִ

     )ן ז

ם ִהיא, הּוא ָ ׁשּ ׁשֶ

ל ה ׁש ֶאת ּכָ חּדֵ
ל ָהעֹול יְתַנֵהג ּכָ

ן תנ"ליקוטי מוהר( ְלַגְמֵרי

ָרא בת ֶאֶרץ ִיׂשְ

  .עֹוָלם

ָלִליּּות הּוא  ַה ּכְ

ְבִעיּּות ֵצאת ִמּטִ
זֶּה ד ָל הּוא ׁשֶ ּכְ

מֹות ְיכֹוִלין ְלִהּדָ
ךְ  ְיכֹוִל ְוָאז, חֹׁשֶ

   .מת
ְלָטֳהַר ֶזה- ְיֵדי- 

ל ֵצל רֹות ִמּכָ ַהּצָ

ְּבִחיַנת, ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה( 

ר ֲעִליֹּות ם  ִעּקַ
ִריךְ  ּצָ ֶ ְול ,ה ׁשּ

ן  סימן"ליקוטי מוהר( .ָלם

ָרֵאל ה ֶאֶרץ ִיׂשְ

ַח, ְוֶלָעִתיד  ּיְ ׁשֶ
ָרֵאל-  ֲאַזי ִי, ִיׂשְ

ַבע ְל ל ַהּטֶ ּטֵ תְתּבַ

יַב- ַעל ְיֵדי ְיׁשִ

ַרְך ַעל ָהע ִיְתּבָ
  

ָרֵאל ֶאֶרץ  ִיׂשְ

ם ָלֵצ זֹוִכין ְוׁשָ
ָחה ּגָ ַהׁשְ ְלַבד ּבְ

ְי ֶזה- ְיֵדי- ְוַעל
ין ְוַהח ָהאֹור ּבֵ

ל יֵקי ׁשֶ ֱאֶמ ַצּדִ
-ַעל זֹוִכין ְוָאז

יִנים ֵצ ַהּדִ ּוְלִהּנָ
  

ר ֱאמּוָנה ,ִעּקַ

ָרֵאל ְוׁשָ .ׂשִיׂשְ
תֹו ַמה ְתִפּלָ ּבִ

עֹוָל ים ּבָ יִּ ֲאִמּתִ
  

ת א ַ ר ְקֻדׁשּ ִעּקַ

ִמיד ַרְך ּתָ .ִיְתּבָ
ְבִחיַנת ֶאֶרץ -ּבְ

ָחה ְלַבד ְוִת ּגָ ַהׁשְ



ֶנֶגד ה ּכְ  ִמּדָ

 ֶזה- ְיֵדי- ַעל
ר, ּוָבה  ְוִעּקַ

ה   הּוא ִמּדָ
 ְלִאישׁ  ּלֵם

) לב ג"י ַּבִּמְדָּבר( 

הוּ  ש  ַמֲעׂשֵ  ּכְ

ַלֲעֹבר קֶֹדם 

ָכה ֵמעֶֹצם 

ְמּבּול ְוֵאיְך 
ָר  ' ֵאל ְוכוּ ׂשְ

בֹוא ְלֶאֶרץ 
רּו ְמִניעֹות 

וִאם ִנְרֶצה 
י- ַעל-  ֵכן - ּפִ

ה ָלָאָדם  כ ִמּדָ

ַרךְ   י, ִיְתּבָ ַע ּכִ
ְתׁשו ְוָלׁשּוב ו  ּבִ

ה ךְ  ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ
ִקים ְלׁשַ ְמַדְקּדְ

ֶביהָ  ֶלת "יֹוׁשְ
ּלֵם  ְלִאישׁ  ְתׁשַ

ְצִריִכין ַל'  ְוכוּ 

 ִזְכרֹונֹו ִלְבָרכ

ְסַטאְמ  ָעָליו ּבִ
א ְלֶאֶרץ ִיש ּבָ ׁשֶ

חנּו ְיכֹוִלים ָלב
ר ּבְ ֵלינּו לֹא ִיְתּגַ

ָהיּו ָעָליו ְו,  ׁשֶ
- ַאְך ַאף .ּבָנֵקל

ַרךְ  ּלֵם ְתּבָ ְמׁשַ

ם ֵמֵאת ֹול ֵ ַהׁשּ
ַגם ֵחְטא ּפָ ּבוֹ  ׁשֶ

ם  ֵ ַרךְ  ַהׁשּ ִיְתּבָ
י, אל ם ּכִ  ׁשָ

אֶכ ֶאֶרץ: "הוּ 
בֹות- י ה ּתֵ ַאּתָ
  )מ קפז"ו

ּוְמִניעֹות ּוִרים

  

נּו ר ַרּבֵ ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ

ָהָיה נֹות ׁשֶ ּכָ ּסַ
דֹוָלה קֶֹדם  ה ּגְ

ֲאַנְח מר ָלנּו ׁשֶ
ָעֵל.  אֹוֵמר ׁשֶ ּכְ

מֹו ֵאּלֶה ּכְ ת ּכָ
ָרֵאל ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ

  

ם ַמה ֵ ַהׁשּ ֶ ִי ׁשּ

דֹו ֶחֶסד הּוא ּגָ
ַהֵח ֵמִבין הּוא

ּלֵם ַמה ׁשַ ּמְ ֶ ׁשּ
ֶאֶרץ ָר  ּבְ ֵאִיׂשְ

הוּ  ַמֲעׂשֵ ְוֶזה, ּכְ
י ת"אֶכלֶ  ָראׁשֵ

קיצור ליקו( ):ב"ס ְּתִהִּלים(

  

ה ִיּסו י ַהְרּבֵ ּכִ

ם ִאין ְלׁשָ ּבָ   .ׁשֶ

ַעם ַאַחת כ ּפַ

ִניעֹות ְוַהס ַהּמְ
ָנה ַסּכָ ָהָיה ּבְ ׁשֶ

ָאז ָעָנה ְוָאַמ
ָנֵקל ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

נֹות ֵאּלֶה ְוַסּכָ ּכָ
נּוַכל ָלבֹוא ְלֶא



ים ִלְסּבֹל  ם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְמֻרּצִ אי ּגַ ַוּדַ ּבְ

ם ִאין ְלׁשָ ּבָ ר ְמִניעֹות קֶֹדם ׁשֶ ּבֵ י ֶאֶרץ , ִיּסּוִרים ּוְלׁשַ ּכִ
נּו ַעל ּתְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לׁשָ ְ ָרֵאל ִהיא ַאַחת ִמׁשּ ְיֵדי - ִיׂשְ

  .) ְּבָרכֹות ה( ִיּסּוִרים

  

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְדֶמה  :ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר ַרּבֵ ּנִ ֵיׁש ׁשֶ

רֹוִצין ְוִנְכָסִפין ְמאֹד ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ָרֵאל ִאם - ָלֶהם ׁשֶ ִיׂשְ
ַצַער  ַהְרָחָבה ֲאָבל לֹא ּבְ ם ּבְ ע ְלׁשָ ָהיּו ְיכֹוִלים ִלּסַ

ֵלם רֹוֶצה. ְודַֹחק ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶזה ָרצֹון ׁשָ י ִמי ׁשֶ  ּכִ

ם ַרְגִלי  ָרֵאל ָצִריְך ֵליֵלְך ּגַ ֱאֶמת ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָלבֹוא ּבֶ
ֱאַמר ְלַאְבָרָהם ֶלְך ְלָך ְוכוּ  ּנֶ ְיָקא' ּוְכמֹו ׁשֶ   )ן"חי מוהר( .ֶלְך ּדַ

  

י ִאם ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין ָרֵאל ּכִ ר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ , ִאי ֶאְפׁשָ

ּסּוִרין ֵהם ַהּמֹוְנִעים ָהְר  ר ַהיִּ ִעיםְוִעּקַ ת , ׁשָ ּבַ מֹוִציֵאי ּדִ
    )כן  סימן "ליקוטי מוהר(  .ָהָאֶרץ



 ִהְתָקְרבּות 

ה   ְלָיִמין ִיּטֶ
 ְוזֹוֶכה ֱאֶמת
 ֶזה- ְיֵדי- ַעל

י ָהֱאֶמת , רּבִ
' חֹוְזִרין ַלה

  )ליקוטי עצות( .ד

מֹו  ָהֱאֶמת ּכְ

ל  ֶאְצלֹו ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל   . ץ ִיׂשְ

ִחיַנת , ת ּבְ
ל , " ר ּכָ ֲאׁשֶ

ָרֵאל ֲאַזי , ׂשְ

 ַעד ּוְלֵנַצח 

א ְיֵדי- ַעל ֶאּלָ

ְולֹא, ֲעָצָתם ךְ 
ֱא ּבוֹ  ֶנְחָקק ֶזה- 

ים שָרֵאל ְו ּוְלִנּסִ

 זֹוִכין ֵליַדע ֵמַר
ְיֵדי ֶזה ַהּכֹל - 

ֶכםלָעְבדֹו  ֶאָח ׁשְ

יק ה ּדִ ַהּצַ ֵלל ּבְ ִהּכָ
  )ליקוטי עצות( .

יק ש ּדִ ָתּה ֵמַהּצַ
  )ת

יק זֹוִכין ְלֶאֶרץ ּדִ

יֵקי ֱאֶמת-  ְלַצּדִ
ה"הַ  ָ ְקֻדׁשּ ֶחֶבל ּדִ

דִּ  יק ּוְלֶאֶרץ ִיַהּצַ

ה ְלעֹוְלֵמי ָ ְקֻדׁשּ
   .ָהֵרס ְלעֹוָלם

א ֶלֱאֶמת לבֹוא

ים ֶדֶרך ְוֵיֵלךְ  תיִּ ּבְ
-ְיֵדי- ְוַעל ֵריֶהם
ִיׂשְ ּוְלֶאֶרץ פּלָה

  ).ן ז"ליקוטי מוהר' ק( :

ָרֵאל  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ
עֹוָלם -ְוַעל, ת ּבָ

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְל

ר ּוְלִה ֵ ה ְלִהְתַקׁשּ
ָרֵאל .ת ֶאֶרץ ִיׂשְ

ת ָ ֶלת ְקֻדׁשּ  ְמַקּבֶ
עֹות ליקוטי עצות( .ְשּפָ

ִד יְך ַהּצַ ְמׁשִ ּמַ ה ׁשֶ

ִהְתָקְרבּות  ּבְ
ם ָקׁשוּר ה ,ָנה ׁשָ

ם ַהְינּו ְלַה, ְלׁשָ ּדְ

ֶחֶבל ּדִ 'ית 'ה ּבְ
ֵתק ְולֹא ֵיה לֹא ִיּנָ

ר ִאי ָל ֶאְפׁשָ

יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ
מֹאל ְבֵר ְוִלׂשְ ִמּדִ
ְוִלְתִפ ֶלֱאמוָּנה

בֹוא ה ּתָ ֻאּלָ :ַהּגְ
  

ת- ַעל ַ ְיֵדי ְקֻדׁשּ
ְוִיְתַגּלֶה ָהֱאֶמת

ַרְך ֲאִפּלּו א ִיְתּבָ
  

זֹּוֶכה ֶ ִפי ַמה ׁשּ ּכְ
ת ַ ֵכן זֹוֶכה ִליֻרׁשּ

  

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ
ָרכֹות ְוַהַהׁש ַהּבְ

  

ְזכּות ַהּתֹוָרה ּבִ
  

ָרֵאל- ֶאֶרץ ,ִיׂשְ
ָנ ֵלמּות ָהֱאמוּ ׁשְ
ְתָקֵרב ל ּמִ ִמי ׁשֶ

ההּוא ָקׁשוּר לְ 
ר ל ,ְנָצִחים ֲאׁשֶ



ת אֶ  ַ ֶרץ ֻדׁשּ
   ."ׁשּו ָאֶרץ

ן -ַעל, ית ּכֵ
 ִקְבָרם הּוא 

  )קט ן"וטי מוהר

'. ְוכוּ '  ְוכוּ 

א יׁשָ , א ַקּדִ
ֲעַפר  ק ּבַ אּבֵ

ת  ַ ֶרׁש ְקֻדׁשּ
ִעיִמיו ,  ְוַהּנְ

ֹון  ֲעַפר ִציּ ּבַ
ת ֶאֶרץ  ַ ֻדׁשּ

ֲעַפר  ק ּבַ ּבֵ
ַעל ' ף ה

ַעד , ְמָרץ
  .   ן

י  ִו ַאְבָרָהם ַהּלֵ

ְקֻד ּוא ָקדֹוׁש ּבִ
יִקים ִייְרׁש: " ַצּדִ

ִר ֹול ִלְפַגם ַהּבְ
י  ְמקֹום , ְבָרם ּכִ

ִרית ליקו( .ְפַגם ַהּבְ

ֵרינּו  אּון ַאׁשְ

ֵצל ַאְרָע בים ּבְ
ִעים ְלִהְתַא ְעּגְ ּגַ

 ָחַפר ּוָמָצא ׂשֶר
ים דֹוׁשִ ָריו ַהּקְ

ֹפה ב ק ּבְ ִהְתַאּבֵ
ְק ּוָמָצא ׂשֶרשׁ 

ִעים ְלִהְתַא ְעּגְ
ן יֹוֵסף, ֶֹדשׁ  ּכֵ

ּתֹוְקקּות ִנמ הׁשְ
ן ְיִהי , מן ָרצֹוןּכֵ

א'  ָאִבי מֹוִרי ְור

ים הּו יִּ ם ֲאִמּתִ
תּוב,  ּכָ מֹו  ׁשֶ ּכְ

ד ּקּון ּגָ  הּוא ּתִ
ל ָלבֹוא ַעל ִקְב ּדֵ

דֹול ּקּון ּגָ ִלפ ּוא ּתִ

ֵרינּו : הּוא ַאׁשְ

ִב ם יֹוׁשְ שר ַאּתֶ
שּתֹוְקִקים ּוִמְתּגַ

ר , וַהּנֹוָרא ֲאׁשֶ
ְסָפ  ז ּבִ ְמֻרּמָ ּכַ

ַנְחנּו זֹוִכים ְלִה
ר ָחַפר  רא ֲאׁשֶ

ּתֹוְקִקים ּוִמְתּגַ
ֹ - ֶאֶרץ,  ַהּק

ִה ּתֹוֵקק ּבְ ִהׁשְ
ָאֵמ, ֲעֵדנּו ְלטֹוב

ן ֲאדֹוִני י ַנְחָמן ּבֶ
   )מכתב תקב

יִקים ִקְבֵרי ַצּדִ
שׁ  ָרֵאל ַמּמָ ,ִיׂשְ

ָרֵאל-ְוֶאֶרץ ִיׂשְ
ֵד ּתַ ְצִריִכין ְלִהׁשְ

נַּ  ל ְוהּו"ָקדֹוׁש ּכַ
  

ָלל ה ַאְך ַהּכְ

ֵריֶכם ֲאׁשֶ, ַאׁשְ
ָתָמא ִמׁשְ ּוִמּסְ

ֹון  דֹוׁש ְוִציּ ַהּקָ
ָרֵאל ,ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵרינוּ  ֲא, ְוַאׁשְ ׁשֶ
דֹוׁש ְוַהּנֹוָר ַהּקָ

ָרֵאל ּוִמׁשְ, ִיׂשְ
,ַאְדַמת קֶֹדשׁ 

ׁשּוָקֵתנּו ְל ּתְ
ְגמֹר ה יִּ ֲע' ׁשֶ ּבַ

י אֹוַהְבֶכם ָהֲאִמּתִ
מעלים לתרופה (  ה"זללה



מי יודע מה זאת ": בעת שישב באומן אמר לרבי נפתלי
שאנו מוכרחים עכשיו להתעכב בכאן , עשינו פה באומן

, לצאת מכאןכי הדבר נראה שאין אנו יכולים , כל כך
חיי (  "כי תפסו אותנו לכאן ואין רוצים להניח אותנו מפה

  )ח"ן כ"מוהר
  

, כי כל העולמות תלויים בזה, אני רוצה לישאר בינכם
  במה שנשאר בנינו 

מה שאני ; ישראל- המקום שלי הוא רק ארץ, ואמר
ולפי שעה אני רועה , ישראל- אני נוסע רק לארץ, נוסע

  )קנו ן סימן"חיי מוהר( "בברסלב
  

היינו , שהיה רוצה לנסוע לארץ ישראל: ואמר רבי נחמן
  ]ן"חיי מוהר[ "לנסוע עוד הפעם לארץ ישראל ולהסתלק שם

  

חוץ 'באמת אין ביכולת לקרוא את העיר אומן בשם 
  )ל"נחמן ז' אברהם בן ר' מתפילות ר' תפילה ו( 'לארץ

  

כי כל הזוכה להתקרב לדעת של , בודאי כן הוא האמת
כששואלין , אסור לו להעלים שמו, ל"הקדוש זרבנו 
" עברי אנוכי"מלא  ומחויב להשיב להשואל בפה. אותו

וגם להודיע בפירוש . ל"ן הקדוש ז"והרהיינו מקורב למ
כי הנסיעה לאומן על ראש  )בפרט לעניין השידוך בודאי צריך להודיע(

ובלתי ניתן , השנה הקדוש הוא אצלו יסוד יהדותו
    )ל"שמשון בארסקי ז' מר' נעימות נצח מכתב י( .בשום אופןלשנות בזה כלל 

  



ָרֵאל רֹוִצים ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ ל , ּכְ ָלִלּיּות ּכָ ר ּכְ ם ִעּקַ ָ ׁשּ ׁשֶ

ֹות ֻדׁשּ ִניעֹות , ַהּקְ ִחים ַהּמְ ּטְ ּתַ ִרים ּוִמׁשְ ּבְ ֲאַזי ִמְתּגַ
ָגִדים ַהּצֹוִאים ,ְוָהִעּכּוִבים ִכים ִמּבְ ְמׁשָ ר , ַהּנִ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

יִקים ּדִ ֹכַח ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ י ִאם ּבְ ֹכַח  ,ְלַהְכִניָעם ּכִ ר ּבְ ְוָהִעּקָ
קּו ּוָבאּו ִלְמנּוָחָתם ּלְ ָבר ִנְסּתַ ּכְ יִקים ׁשֶ ּדִ   . ִקְבֵרי ַהּצַ

ִלים  ִרים ְמֹאד ֲעַצת ַהְמַרּגְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ֵלב ׁשֶ ָרָאה ּכָ ׁשֶ ן ּכְ ְוַעל ּכֵ

רֹוִצים ִלְפּגֹם  ת ֶאֶרץׁשֶ ַ ְקֻדׁשּ ָרֵאל- ּבִ ח ַעל , ִיׂשְ ּטַ ּתַ ָהַלְך ְוִנׁשְ
ָהְיָתה  .ִקְבֵרי ָאבֹות ֻאּלַת ִמְצַרִים ׁשֶ ְתִחּלַת ּגְ ם ּבִ ן ּגַ ְוַעל ּכֵ

ִתיב ָרֵאל ּכְ ִביל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ה ֶאת : "ּבִ ח מׁשֶ ּקַ ַוּיִ
יק", ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמוֹ  ּדִ ִחיַנת ֶקֶבר ַהּצַ   ).מז, בציעת הפת ה כותהל 'ל( ּבְ

  

ָרָכה ָרֵאל הּוא ְמקֹור ַהּבְ ָרכֹות  .ֶאֶרץ ִיׂשְ י ָכל ַהּבְ ּכִ
ָרֵאל ִכין ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ עֹות ִנְמׁשָ ּפָ ָרֵאל  .ְוַהַהׁשְ י ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכִ

יק ּדִ ָתּה ֵמַהּצַ ָ ֶלת ְקֻדׁשּ ָרכֹות  ,ְמַקּבֶ ל ַהּבְ ֶאְצלֹו ּכָ ׁשֶ
ְבִחיַנת  עֹות ּבִ ּפָ יק"ְוַהַהׁשְ ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ   ". ּבְ

ָרֵאל  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ יק ְוׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ַפע ׁשֶ ֶ ל ַהׁשּ זֹּוֶכה ְלַקּבֵ ּוְכׁשֶ

ֵלמּות ׁשְ רֹון, ּבִ אי ֵאין לֹו ׁשּום ִחּסָ ַוּדַ ְבִחיַנת , ּבְ לֹא "ּבִ
הּ  ָרֵאל" ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֱאָמר ּבְ   .ַהּנֶ

ל ֶאֶרץ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ַפע ּדִ ֶ ַפע  ַהׁשּ ִחיַנת ׁשֶ ָרֵאל הּוא ּבְ ִיׂשְ

רֹון ּה ׁשּום ִחּסָ ֵאין ּבָ פּוָלה ׁשֶ פּוָלה , ּכְ ַפע ּכְ ֶ א ַהׁשּ ַרּבָ ַאּדְ
הּוא רֹוֶצה ֶ ה ׁשּ ֶלת יֹוֵתר ִמּמַ   ). טז .כות ברכת המזון דהל 'ל(. ּוְמֻכּפֶ



ָרֵאל ַתב  ִיׂשְ
ּלֹא ֹוְזִרים  ׁשֶ

ָרֵאל ,הם  ְוִיׂשְ
 ּגֹוְזִרין ֶזה- 

ם ָרֵאל ׁשָ  ִיׂשְ
זֶּה ֵמעֹוָלם  ׁשֶ

ן , ֶמת ַעל ּכֵ

א ֵמֱאֶמת , ּבָ
ּה ֶלֶחם    ."ּבָ

ת ּוְלִהְצָטֵרְך 

ִחיַנת  ם ּבְ ְפּגַ

ָרֵאל , ֶרץ ִיׂשְ
ת ִנְצָרִכים 

רֵצנּו ְוַתֲחֹזר 
אוצר היראה ( מּות

ּכְ ֶנֱחָלשׁ  ָהגּון וֹ 
ּג ֵהם ֶזה ֲחַמת

ָתִבים ק ֶה ַלּכְ ּלָ ׁשֶ
ֶהם ְיֵדי- ְוַעל. ֶשּלָ

ּוב בוּ  ׁשּ ְ ְתַיׁשּ ּנִ  ׁשֶ
ם  ָרֵאל ׁשָ ֵמ ִיׂשְ

  )ג. א"מ ס"יצור ליקו

ת ֱאמ )ישראל – ִמּדַ

ירּות  ר ָהֲעׁשִ ִעּקַ
ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ִמְסּכֵ

ִאים ַלֲעִנּיּות ה ּבָ

פ ּנִ ו ׁשֶ ים ַעְכׁשָ רּבִ

י ֶאֶר ן רֹב ַאְנׁשֵ ּכֵ
ְבִחיַנת ם ְוֵהם ּבִ

יב אֹוָתנּו ְלַאְר יׁשִ
ֵלמ ׁשְ  ִלְמקֹוָמּה ּבִ

י מיִכין ֵאינוֹ  ַרּבִ ׁשֶ
ּוֵמֲח. ָיָדם בְכַתב

נוּ  ָתִבים ּלָ ַרק ׁשֶ
ָתב ִלְלמֹד  ׁשֶ ּכְ

קֹום רֵאל ׁש ִמּמְ ַהּיִ
ּלֹא ֹומֹות ָהיוּ  ׁשֶ

ָרֵאל מֶאֶרץ קי( .ִיׂשְ

הּוא –יעקב ( ֵאל ׁשֶ

הּ  ִע .ּבָ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ר לֹא ְבמ: "הּ  ֲאׁשֶ

ַעל ְיֵדי ֶזה, אֶמת

  )ז"ן מ"הר

ֲעו ּבַ ֹנֹוֵתינּו ָהַר ׁשֶ

ָרֵאל ַעל כ, רץ ִיׂשְ
ל ֲאֵחִרים ֶ ם ִמׁשּ

ַרְך ְיַרֵחם ְוָי  ִיְתּבָ
ָראֵ  ל של ֶאֶרץ ִיׂשְ

ְסִמ ְיֵדי- ַעל ּמַ ׁשֶ
ּבִ ּכֹחַ  ְונֹוְתִנים

ת ּתֶֹקף ִיְהֶיה ַלּכְ
ֻמְכָרִחים ִיְהיוּ 

ֵני ְלָגֵרשׁ  ָר ּבְ ִיׂשְ
ָבר ְמקו ֶאל ִמּכְ

ִחיַנת רּושׁ  ּבְ ֵמ ּגֵ
  

ָרֵא ַאְך ֶאֶרץ ִיׂשְ

ִמיד ֵעיֵני ה ' ּתָ
ן  הַעל ּכֵ ִתיב ּבָ ּכְ

ֱא ּפֹוְגִמין ּבֶ ּוְכׁשֶ

ִרּיֹות ליקוטי מוה( ַלּבְ

ִבין ַמה  ִמזֶּה ּתָ

ל ֶאֶרהַ  ַפע ׁשֶ ׁשֶ
ְרָנָסָתם ר ּפַ ִעּקַ

ִרּיֹות ם . ַלּבְ ֵ ַהׁשּ
ַפע קֶֹדׁש ׁשֶ ַהׁשֶ

  . )ארץ ישראל בתרא

  



  

הּ  ָהֱאמּוָנה ֲאִמין ְלַבּדָ ּמַ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ , ֵאָליו ַעְצמוֹ  ּוְמָקֵרב ּבְ
ל לֹא ִאם ֲאִפּלוּ  ּנוּ  ְיַקּבֵ ָלל ִמּמֶ ַעְצמוֹ  ֶזה, ּכְ י, ְמאד טֹוב ּבְ  ּכִ

ּלוֹ  ָהָרע ֶנֱאָכל ְלַבד ְוַהִהְתָקְרבּות ָהֱאמּוָנה ְיֵדי- ַעל  ׁשֶ
ךְ  יק ְלַמהּות ְוִנְתַהּפֵ ּדִ ְהֶיה ּוִבְלַבד, ַהּצַ ּיִ ָנתוֹ  ׁשֶ ּוָ ַמִים ּכַ ָ . ַלׁשּ

ּנֹוֵסעַ  ִמי ֲאָבל יִקים ַעְצמוֹ  ּוְמָקֵרב ׁשֶ ּדִ ִביל ְלַהּצַ ׁשְ ָנה ּבִ ּוָ  ּכַ
ָלל ַהִהְתָקְרבּות לוֹ  יֹוִעיל לֹא ַאֶחֶרת    .ּכְ

ּנֹוֵסעַ  ִמי ָרֵאל ְלֶאֶרץ ׁשֶ ָנתוֹ  ִיׂשְ ַמִים ְוַכּוָ ָ ֱאֶמת ַלׁשּ ֵדי ּבֶ  ָלׁשּוב ּכְ

ם ֶזה- ְיֵדי- ַעל ֵ ַרךְ  ְלַהׁשּ אי, ִיְתּבָ ַוּדַ ָרֵאל- ֶאֶרץ לוֹ  ּתֹוִעיל ּבְ  ִיׂשְ
י, ְמאד ְכָנס ְלַבד ֶזה- ְיֵדי- ַעל ּכִ ּנִ ָרֵאל- ְלֶאֶרץ ׁשֶ  ֶנֱאָכל ִיׂשְ

ךְ  ֶאְצָלהּ  דֹוש ְלַמהּוָתהּ  ְוִנְתַהּפֵ ן ַעלוְ , ַהּקָ  ַהְמַהּלֵךְ  ֲאִפּלוּ  ּכֵ
ע ֶאֶרץ ַאּמֹות ַאְרּבַ ָרֵאל- ּבְ הּוא לוֹ  ֻמְבָטח ִיׂשְ ן ׁשֶ  עֹוָלם ּבֶ

א ָלל ְרצֹונוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל .ַהּבָ ִביל ּכְ ׁשְ ם ֲעבֹוַדת ּבִ ֵ  ְלַכּלֹות ַהׁשּ
ּלוֹ  ָהָרע יַבת לוֹ  יֹוִעיל לֹא, ׁשֶ ָרֵאל- ֶאֶרץ ְיׁשִ י, ִיׂשְ  ִהיא ּכִ

ְבִחיַנת אֹותוֹ  ְמִקיָאה ר" ּבִ ֲאׁשֶ   )ט"מ קכ"קיצור ליקו( "ָקָאה ּכַ
  

ִחיַנת ֱאמּוָנה הּוא ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֹוְגִמין ּבְ ׁשֶ ִחיַנת , ּכְ ּבְ
ה ִפּלָ לּות  .ֲאַזי יֹוְרִדין ְלָגלּות, ּתְ ּגָ ִפּלָה ּבַ ּיֹוֶרֶדת ַהּתְ ר ׁשֶ ְוִעּקָ

עֹוָלם ים  ּבָ ּלֵל ְוַלֲעׂשֹות ִנּסִ ר ְלִהְתּפַ      )סימן ז  מ"ליקו( .ְוִאי ֶאְפׁשָ
  

ת ֶאֶרץ ַ ְקֻדׁשּ ָרֵאל ְוָאז ִנְקֵראת - ַעל ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת ּפֹוְגִמין ּבִ ִיׂשְ
ַנַען" א ", ֶאֶרץ ּכְ   ).רעזשם ( ֲעִנּיּותְוַגם ִמזֶּה ּבָ

  



  

ִחיַנת ְמָחָאה ִדין , ּבְ ל ְזַמן ": ֶחְזַקת ַקְרָקעֹות"ַהְמֹבָאר ּבְ ּכָ ׁשֶ

הּוא מֹוֶחה לּום, ׁשֶ ֲחִזיק מֹוֶעֶלת ּכְ ן. ָאז ֵאין ֶחְזַקת ַהּמַ  ,ַעל ּכֵ
ָרֵאל נּו ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְזלּו ֵמִאּתָ ֵהם ּגָ י ׁשֶ ִהיא ַאְרֵצנּו , ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ

נ, ְוַנֲחָלֵתנוּ  ם ֵמֲחמַ ְוֵאין ּבָ ַגם ּו ּכַֹח ְלהֹוִציָאּה ֵמִאּתָ ת ּפְ
ינוּ  ַעםַאף־ַעל־, ַמֲעׂשֵ ָכל ּפַ ִלים ְוצֹוֲעִקים ּבְ ּלְ י־ֵכן ָאנּו ִמְתּפַ , ּפִ

נוּ  ּלָ ָרֵאל ִהיא ׁשֶ ֶאֶרץ־ִיׂשְ י ִהיא ַנֲחָלֵתנוּ , ׁשֶ ין , ּכִ ּוָבֶזה ָאנּו עֹוׂשִ
ְטָרא־ֲאַחָרא ֵאין , ְמָחָאה ְלַהּסִ ּיְֵדעּו ׁשֶ ָללׁשֶ , ֶחְזָקָתם ֲחָזָקה ּכְ

נּו ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ּלָ ָרֵאל ִהיא ׁשֶ י ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל סֹוף נֹוִציא , ּכִ ְוסֹוף ּכָ
ָדם ם, אֹוָתּה ִמּיָ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ   )ב"אֹות י', ִהְלכֹות ֶחְזַקת ִמַּטְלְטִלין ה( .ּבְ

  

י ָרֵאל ּכִ ר ִלְזּכֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִאם ַעל ְיֵדי ִמְצַות - ִאי ֶאְפׁשָ

ִרית ּקּון ַהּבְ הּוא ּתִ ִחיַנת , ִמיָלה ׁשֶ ִרית "ּבְ ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ
ַנֲעִני ְוכוּ ָלֵתת     .'ֶאת ֶאֶרץ ַהּכְ

ָנה  ּתְ ּנִ ִחיַנת ִמיָלה ׁשֶ הּוא ּבְ ִרית ׁשֶ ּקּון ַהּבְ י ַעל ְיֵדי ּתִ ּכִ

ִמיִני ְ ׁשּ ָאז ַמֲעִביִרין, ּבַ ינֹוק ַעל  ׁשֶ ְבָעה ְיֵמי ָעְרָלה ֵמַהּתִ ִ ַהׁשּ
ָרֵאל  ין ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבָעה ֲעָמִמין ְוכֹוְבׁשִ ִ ין ַהׁשּ ְיֵדי ֶזה ְמָגְרׁשִ

ָדם ִחיַנת , ִמּיָ זֶּה ּבְ ִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ "ׁשֶ ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ
ַנֲעִני ְוכוּ  ּקּון ַהבְּ '", ַהּכְ ין אֹוָתם ַעל ְיֵדי ּתִ ָגְרׁשִ ּמְ ִרית ׁשֶ

נַּ  ִחיַנת ִמיָלה ּכַ הּוא ּבְ   ).ליקוטי הלכות( ל"ׁשֶ

  
  

  



ָרֵאל ת , ְלָגֵרׁש ַהְמַעְרֲעִרים ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת ְקִלּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ָרֵאל ו ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמֵעאל ַהחֹוִפין ַעְכׁשָ ו ְוִיׁשְ לּוי , ֵעׂשָ ֶזה ּתָ
ִרית ת ַהּבְ ַ ְקֻדׁשּ ִמיַרת , ּבִ ר ׁשְ ִרית הּוא ַעל ְיֵדי ְוִעּקַ ַהּבְ

ָבה ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ בֹות ָרעֹות, ְקֻדׁשּ ֲחׁשָ ָכל ַהּמַ ֵהם , ִלְגעֹר ּבְ ׁשֶ
מָ  ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ְקִלּפַ ַעְצָמם ּבְ  .ּוְלַפּנֹות ַהּמַֹח ֵמֶהן, ֵעאלּבְ

  ). אות כג, ג' הל, הלכות חזקת קרקעות(

  

רּוִיים ַעל אַ  ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָרֵאלֲאִפּלּו ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲעַדִין , ְדָמָתם ּבְ
ת ָהָאֶרץ ָרָעה ּבַ ל מֹוִציֵאי ּדִ ָכל ֵעת ְלַבֵער ּוְלַבּטֵ , ְצִריִכים ּבְ

ָרֵאל ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ֻדׁשּ ֵהם ַהּמֹוְנִעים ִמּקְ ַעל, ׁשֶ ל - ׁשֶ ָיָדם ָהָיה ּכָ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ָהיּו ִיׂשְ ׁשֶ ָגִמים ּכְ ְלקּוִלים ְוַהּפְ ָרֵאל- ַהּקִ ַעד , ִיׂשְ

ְרׁשּו ַעל ְיֵדי ֶזה ְתּגָ ּנִ ָרֵאל- ֵמֶאֶרץ ׁשֶ י ֵהם אֹוְרִבים , ִיׂשְ ּכִ
ַח  ּפֵ ָרֵאל ֵמִהְסּתַ ם ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ְלָגְרׁשָ ִמיד ַעל ִיׂשְ ּתָ

ַנֲחַלת ה ׁש ֶאת '. ּבְ ָרֵאל ְלַקּדֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ן ָאנּו ְצִריִכין ּבְ ְוַעל ּכֵ
ה ִמְצו ַכּמָ לוּ ַהּלֶֶחם ּבְ ֵדי ְלָבֵרר ֹת ַהּתְ ָרֵאל ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ יֹות ּבְ

ָחשׁ  ל , ַהּלֶֶחם ִמזֲֻּהַמת ַהּנָ ם ּכָ ָ ׁשּ ּמִ -ַהּמֹוְנִעים ֵמֶאֶרץׁשֶ

ָרֵאל ָרֵאל ְצִריִכים  .ִיׂשְ ִאים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ׁשֶ ן ֲאִפּלּו ּכְ ְוַעל ּכֵ
ת אֶ  ַ ֻדׁשּ דֹוִלים ְלָבֵרר ַהּמֹוְנִעים ִמּקְ רּוִרים ְוִתּקּוִנים ּגְ ֶרץ ּבֵ

ְרֵאִלי ׂשְ ת ָהִאיׁש ַהּיִ ַ ַלל ְקֻדׁשּ הּוא ּכְ ָרֵאל ׁשֶ    ).שם אות כב כט( .ִיׂשְ

 



ארץ   יש לנו
ים יפלו ולא 

 חיותנו לנצח 
, אוכליםהם  
 ,ארץ ישראל 

מה ? מי יש לו

כל  ,זה שלנו 
  . כן,  ישראל

ארץ ,  העולם
? מה יש להם

אין ? איך. ל

הבתים , הארץ

 .לעם היהודי 
כבשנו ובאנו 

  )...א צוחק

פתאום , ת כאלה
הגויי. קדש שלנו

  !!הם

זה כל. באמונה, ת
,נותנים להם תבן 

,ואנחנו עם קדוש 
מ ,קודשי הקדשים ,

 .כן ,חנו עם קדוש
רק פה ארץ  ,שראל

א ארץ אחד בכל 
מ, הגויים? מה. ש

  . היא התורה

נו את ארץ ישרא

ל הכ. ה עוד עם כז

 ,ראל לעם ישראל
ואנחנו , ולא נשק

סבא(  לה נשק כזה

ואים פלאי פלאות
בית המק, ם שלנו
  . ח נצחים

ריכים ליפול בידיה

באמת, אמין בתורה
, כמו חמוריםהם 

.יומם ולילהכסדר 
,בית המקדש, שלים
  .ם כלום

אנח,  ארץ קדושה
לא ארץ יש ,העמים

ישראל היאוארץ  
בית המקדש, הדות
העיקר החיים ה, לל

ים שאנחנו כבשנ
  )...צוחק? (איך

אין , ם אחד בארץ
  .שלנו

 לנו את ארץ ישר
חיילים ולא כסף ו

  ...ככה היה
שאמריקה אין  ,שק

עכשיו אנחנו רו
ירושלים. ישראל
יפלו לנצח, יקומו
אנחנו לא צר, אוי

  

אנחנו צריכים להא
הים יוהגו. נצחים

עומדים ואוכלים 
ירוש, ארץ קדושה

אין להם? יש להם
  

ארץ ישראל היא 
העולם הם ארץ ה

  

, אנחנו עם אחד
ארץ היה, הקודש

אין להם חיים כל
  

כל הגויים יודעי
וא, אין כסף, נשק

  

עם, אנחנו ישראל
ש, והכל מה שיש

  

יתברך נתן  שםה
לא  ,לא היה לנו

 ,ארץ ישראל את
עכשיו יש לנו נש



  

רק ! לא? אבל בחוץ לארץ, ישראלכל ישראל צריכים לגור בארץ 
  בארץ ישראל 

  

ולא  בנייןלא  ,םומהיה כולו מדבר ש ,נכנס לארץ ישראלכש) רבנו(
כל  ,כל היהודים" :הוא אמר .מדבר כזה כולו... ו, ולאעצים 

איך  ,נו !",לגור בארץ ישראל ,ישראל צריכים לבוא לארץ ישראל
כל ישראל באים לארץ ישראל  ,זה נעשה עכשיוו, זהו? אפשר

  ) סבא צוחק(
ישארו בלא יישארו כל הגויים י ,כן .יבואו, יבואו, יבואו, ויבואו
  . יהודים

 ,בכל העולם דבר כזה איםלא רו, דוהתיירים מתפלאים מא כל
   .עולםרות לא רואים בכל היוטעם כזה בפ ,אור כזה ואויר כזה

  

ורבינו הוא אומר לגור , ידי רבינו- אנחנו יודעים מארץ ישראל על
  .בארץ ישראל

  

ארץ , הקדוש כבר בעולם רבינו ,הנסים ונפלאות כבר התחיל
  . יבוא הכל ,טאל, טאיבוא ל ,נו ,ישראל כבר אצלנו

? ארץ ישראל איך יהא שלנו -  מי תיאר אפילו במחשבה, אה
כמה  ,ואנחנו ,ליונים בעולםימ, ליוניםימ ,הערבים, הגויים
 :אנחנו נגיד להם. ...עומדים נגד כל העולםאנחנו  -  ?אנחנו

סבא " (נשק מן השמיםאנחנו יש לנו  ,כםממים פחדאנחנו לא מ"
   ),צוחק

צעקות , אדמה כזה רעידתהם ראו  ,הגויים הם מרגישים את זה
אבל הם  .מאמיניםאינם , הם לא רוצים ,אבל הם גויים ,כן, כאלה
   .כלום, כלוםוכל הגויים , כל השקר יפול, יפלו
), סבא צוחק? (מכל הגויים, אנחנו מפחדים מכל העולם? מה

ומי יודע , זה מכה גדולה, פתאום יבוא רעידת אדמה והם יראו



סבא ! (הם מפחדים...רעידת אדמה  איפה שיהיה ?מה מחר
  ), צוחק
כי  .הגויים מפחדים .אנחנו לא מפחדים ,כשרואים דבר כזה ,נו

אנחנו רוצים " :כל הגויים יבואו .עליהם והמכות יבוא
לא מקבלים  - בימות המשיח ,אין מקבלים גרים ",יהדילהת
   !גרים

מכל , מן אנגליה ואטליה, באים מן אמריקה, באים מכל העולם
 .כן, המדינות באים לארץ ישראל

  

אז , הוא ירד קודם בחיפה, רבינו הקדוש כשהיה בארץ ישראל
אל לבוא לגור בארץ צריכים כל ישר, ארץ ישראל: "אמר

  !", ישראל
כל !, אז נתקיים עכשיו.. אבל לא היה פה מה לאכול ולא בתים

  .  באים לארץ ישראל, ישראל באים
  

ורבינו הוא אומר לגור , ידי רבינו- אנחנו יודעים מארץ ישראל על
  .בארץ ישראל

  

  

... ו, עצים ולא לא בניין ולא, היה כולו מדבר שומם, נכנס לארץ ישראלרבנו כש
כל ישראל צריכים , כל היהודים: "הוא אמר. כולו מדבר כזה

, וזה? איך אפשר, נו!", לגור בארץ ישראל, לבוא לארץ ישראל
  )סבא צוחק(כל ישראל באים לארץ ישראל , וזה נעשה עכשיו

  

יישארו כל הגויים יישארו בלא , כן. יבואו, יבואו, יבואו, ויבואו
  .יהודים

, לא רואים בכל העולם דבר כזה, מאודכל התיירים מתפלאים 
  ."וטעם כזה בפירות לא רואים בכל העולם, אור כזה ואויר כזה

    



    



ים ְלַהְכִניַע  ּבִ

נּו  ַיֲעלּו בְּ  ִלּבֵ
יָך  ִנּסֶ ֲאִמין ּבְ
, דֹור ֵמעֹוָלם

ה  .ה ְולֹא ְנַכּסֶ
ָך  ַהּכֹל ֵמִאּתְ
ָחה  ּגָ ַהׁשְ יד ּבְ
יֵקי  ָך ּוְבַצּדִ ּבְ
ָרֵאל ִחיׁש  יׂשְ

:  

ב  ּלֵ לַהְכִניס ּבַ

א ְפֵניֶהם ָקלֹון 
ֵצל ֵמֶהם   ְלִהּנָ
ּכַֹח ְלַהְכִניֵעם 

, עֹוָלם ִמן הָ 

ַרֲחֶמיָך ָהַרב נּו ּבְ זּכֵ

ּלֹא  ּוִבְלּבּוִלים ׁשֶ
ה ְלַהֲא, ָלם ְוִנְזּכֶ

ָכל ּדֹור ָוד נּו ּבְ ּמָ
ָעה כל יֹום ּוְבָכל ׁשָ
ה  ֵנַדע ְוַנֲאִמין ׁשֶ
ִמ יַח ּתָ ּגִ ה ַמׁשְ אּתָ

ה ְלַהֲאִמין ב  ְוִנְזּכֶ
ְלֶאֶרץ ִי ]ָלֹבא[ה 

ֵלָמה ה ׁשְ ֻאּלָ :לנּו ּגְ

  

ֶקר ָהרֹוִצים ְל י ׁשָ

לֹום א", ַחס ְוׁשָ ַמּלֵ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ  ּבְ

ן ָלנּו כ, ל ּתֶ ַרק ּתִ
ם ָהָרָעה  ְבּתָ ׁשַ

ְוַז, ֲחֹמל ָנא ָעֵלינוּ 

ל ִמיֵני ְכִפירּות ּכָ
ָרֵאל ְלעֹוָל ָך ִיׂשְ
ה ִעמ ה עֹוׂשֶ  ַאּתָ

נּו ֲעַד  ה ִעּמָ ָכׂשֶ ִין ּבְ
ַבע  ַרק, ו"ח ַהּטֶ

ר ַא ָחְתָך ֲאׁשֶ ּגָ הׁשְ
עֹוָלם ּבָ ָבר ׁשֶ . ּדָ

ה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזּכֶ
ֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵל

** 

ל ּדֹוְבֵרי י ּכָ כֹור ּפִ

ַבע ַח ֶרְך ַהּטֶ תֹוְך ּדֶ
ַוֲעזֹור אֹוָתנּו", ָוה

ָלל ַמע ָלֶהם ּכְ א ִנׁשְ
ל ַמֲחש ֹור ּוְלַבּטֵ

ן חּוס ַוֲח ַעל ּכֵ

ל  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ּוְלׁשַ
ך ל ַעּמְ ּוְבֵלב ּכָ
ר ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ה עֹוֶש ר ַאּתָ ַוֲאׁשֶ

ֶדֶרְךׁשּום ֵנס  ּבְ
ַעל ְיֵדי ַה, ְלַבד

ל ָרִטית ַעל ּכָ ּפְ
ִמיד ְו, ָהֱאֶמת ּתָ

ּוְתַמ, ַקל ְמֵהָרה

ְוִתְסּכ ְוִתְסּתֹום

ת ים ּבְ ּוְלַכּסֹות ִנּסִ
ְמָך ְיהָֹו ִויַבְקׁשּו ׁשִ
ּלֹא ֹנאֶבה ְולֹא ׁשֶ
ֵרם ְוַלֲעקו ּבְ ּוְלׁשַ



ִהי ִתְקָוה יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ יקֹוְרִסים , ְוַלּמַ יִנים ְוַהזִֵּדים ְוָהֲאּפִ ְוָכל ַהּמִ
ֶרַגע יֹאֵבדוּ  ם ָהָרָעה , ּכְ ְעּתָ ם ִמּדַ ּלָ יָּׁשּובּו ְוִיְתָחְרטּו ּכֻ ם ׁשֶ ִלּבָ ְוֵתן ּבְ

בֹוָכה ֱאֶמת, ְוַהּנְ ם ֵאֶליָך ּבֶ ּלָ ירּו ּכֹחַ , ְוָיׁשּובּו ּכֻ   . ַמְלכּוֶתךָ  ְוַיּכִ

ֵלָמה , ֵאל ֱאמּוָנה ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים ׁשֶ ָעְזֵרנּו ּבְ
ָראּוי ֱאֶמת ּכָ נּו . ּבֶ ֵתינוּ  ]ָלֹבא[ְוַזּכֵ ָ ָרֵאל ְמקֹום ְקֻדׁשּ , ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ים ּסִ ה ְוַהּנִ ִפּלָ ים, ְמקֹור ָהֱאמּוָנה ְוַהּתְ ִהְתָקְרבּות ְמקֹור , ְמקֹור ַהַחיִּ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ נוּ , ִיׂשְ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ    .ְמקֹום ָקְדׁשֵ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ַנת ִחּנָם ְוִנְדַבת ֶחֶסד, ָאִבינּו ׁשֶ ַמּתְ נּו , ֲחֹמל ָעֵלינּו ּבְ ְוַזּכֵ
ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ  ָך , ָרֵאלּבַ ה ְלָעְבּדְ ֱאֶמת בֶּ  ְוִנְזּכֶ

ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה    .ּבְ

**  

א" ָ ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה . ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי  ֶאׂשּ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ל עֹוָלם". עֹוׂשֵ ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי , ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִני , ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב ה ְלַמַען ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ְוַזּכֵ  ]ָלֹבא[ֲעׂשֵ

ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה   . ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ר  לּות ַהּמַ ּגָ יו ּבַ ם ַעְכׁשָ ָרֵאל ּגַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ְקֻדׁשּ ּלֶ ְתּגַ יִּ נּו ׁשֶ ְוַזּכֵ
ים, ַהזֶּה ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ר ּבַ ָרֵאל ִהיא ַתַחת ַיד , ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ְטָרא ַאֲחָרא ְזכּות . ַהּסִ י־ֵכן ּבִ ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַאף־ַעל־ּפִ
ה, ְוַיֲעֹקב ם ַעּתָ ָתּה ָהֲעצּוָמה ּגַ ָ ה ְקֻדׁשּ ַגּלֶ ה , ּתְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְזּכֶ



נוּ  ְחּתֵ יל ֶאת אֹוְיֵבינּו ּתַ תּוב, ְלַהּפִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ב , ִויֻקיַּם ּבָ ׁשֵ
ית אֹוְיֶביָך ֲהדֹום ְלַרְגֶליךָ  ִרית ּוְזָכר . ִליִמיִני ַעד ָאׁשִ ָלנּו ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ ִריִתי ַיֲעֹקב ְוַאף ֶאת , "ֲאבֹוֵתינּו ּכְ י ֶאת ּבְ ְוָזַכְרּתִ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ    ".ּבְ

**  

ל עֹוָלם  ִרּבֹונוֹ  ה ָיַדְעּתָ , ׁשֶ ּלֹא . ִמי ָוִמי עֹוְמִדים ָעֵלינוּ , ַאּתָ ׁשֶ

לֹוםֶאחָ  ְלָבד עֹוֵמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתינּו ַחס ְוׁשָ ה , ד ּבִ א ַהְרּבֵ ֶאּלָ
ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו ָצָרי , "ּוְבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ְמֹאד עֹוְמִדים ָעֵלינוּ 
ים ָקִמים ָעָלי י ֵאין ְיׁשּוָעָתה לֹו . ַרּבִ ים אֹוְמִרים ְלַנְפׁשִ ַרּבִ

ל רֹוַאי . ֵבאלִֹהים ֶסָלה ָפה ָיִניעּו ֹראשׁ ּכָ ׂשָ . ַיְלִעיגּו ִלי ַיְפִטירּו ּבְ
ְענוּ  ּלָ ן ָאְמרּו ּבִ ְרקּו ַויַַּחְרקּו ׁשֵ ים ָעֵלינּו ". ׁשָ ְוֵעיֵניֶהם ְלטּוׁשִ

יטּו ִיְראּו ִבי" ה ַיּבִ ל ַהיֹּום" ֵהּמָ   . ְוֵעיֵניֶהם ָרָעה ָעֵלינּו ּכָ

נוּ  ְזיוֹ   ּוְתַזּכֵ ל ַהּבִ ל ּכָ יֵּׁש ָלנּו ְוַתַעְזֵרנּו ְלַבּטֵ נֹות ְוַהֶחְרּפֹות ׁשֶ
ִמיּּות ּוְברּוָחִניּּות ַגׁשְ ֹוְנֵאינּו ְואֹוְיֵבינּו ּבְ ה ַעל־ְיֵדי , ִמׂשּ ְוִנְזּכֶ

ְזיֹונֹות ְלָכבֹוד ל ַהֶחְרּפֹות ְוַהּבִ   . ְתִפּלֹוֵתינּו ַלֲהֹפְך ּכָ

ֵתינּו ְ◌ִיְתנֹוֵצץ אֹור ְזכּות ָאבֹות ַעל־ְיֵדי ְתִחּנֹוֵתינּו ּוְתִפּלוֹ ו
ֶניָך ָתִמיד ים ּפָ ים ּוְמַחּלִ ָאנּו ְמַבְקׁשִ ְוַעל־ְיֵדי ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו . ׁשֶ

ִכיַנת ֻעזֶּךָ  ְזּכֹר ֶאת ׁשְ ם , ּתִ ָרֵאל ּגַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ְקֻדׁשּ ּוְתַגּלֶ
ר ַהזֶּה לּות ַהּמַ ּגָ ִמיד . ּבַ ַע ּתָ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ נּו ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ּוְתַזּכֵ



ָרֵאללְ  ֵצל , ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ְלִהּנָ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִנְזּכֶ ַ ְוַעל־ְיֵדי ְקֻדׁשּ
ל ׂשֹוְנֵאינּו ְואֹוְיֵבינּו ְורֹוְדֵפינוּ  ְוַגם ִנְרֶאה ָבֶהם ַמה , ֵמַרע ַעִין ׁשֶ

נוּ  ֵהם רֹוִצים ִלְראֹות ּבָ ֶ תּוב, ׁשּ ּכָ ֶאל ְיֹהָוה  ַקּוֵה, ִויֻקיַּם ִמְקָרא ׁשֶ
ְרֶאה ִעים ּתִ ֵרת ְרׁשָ ִהּכָ ת ָאֶרץ ּבְ ְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרׁשֶ ֹמר ּדַ . ּוׁשְ

ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה ה טֹוב ׁשְ יֹהָוה ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ   :ּבְ

**  

ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוֶאֶמת  ְיֹהָוה" ִני ". ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ ַזּכֵ

ַרֲחֶמיָך הָ  ּסּוִפין ְוַגְעּגּוִעים ּבְ ָרֵאל ּכִ ְהֶיה ִלי ּוְלָכל ִיׂשְ יִּ ים ׁשֶ ַרּבִ
י  ק ֲאִמּתִ ּתֹוְקקּות ְוֵחׁשֶ ָרֵאלְוִהׁשְ ר  .ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִהיא ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ְבָחר ָרֵאל ַהּנִ ִביל ַעּמֹו ִיׂשְ ׁשְ ּה ּבִ ַחר ּבָ ר , ְיֹהָוה ּבָ ִהיא ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ִמידְיֹהָוה ּדֹוֵרׁש אֹוָתּה  ים, ּתָ ְצִחיִּ ים ְוַהּנִ יִּ ים ָהֲאִמּתִ , ֶאֶרץ ַהַחיִּ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינוּ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶאֶרץ , ֶאֶרץ ֶחְמּדָ
ּה ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשוֹ  ר ּבָ ל ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ   :ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ

ן ָמֵלא ֲחָסִדיםַחסְ , ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ְיהָֹוה  ָאּנָא טֹוב , ּדָ
יק ָמֵלא ְצָדקֹות. ָמֵלא טֹובֹות יַע ָמֵלא ְיׁשּועֹות. ַצּדִ . מֹוׁשִ

ם ַנת ִחּנָ ַרֲחִמים ָוֶחֶסד ּוְבַמּתְ י ְוֵתן ִלי ּבְ ְרצֹוְנָך ִעּמִ , ֵהִטיָבה ּבִ
ָרֵאל ה ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ר , ָלָאֶרץ ַהּקְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ים ִנְכְסָפה , ּו ֲאבֹוֵתינוּ ָיְרשׁ  יִּ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ר ּכָ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ם ם ִלְהיֹות ׁשָ ְלָתה ַנְפׁשָ ם ַמה . ְוַגם ּכָ נּו ׁשָ ם ְוִתּקְ אּו ְלׁשָ ם ּבָ ְוֻרּבָ



זָּכוּ  ֶ ם ְלַמה ׁשּ ֲעלּו ְוָזכּו ׁשָ ּפָ ֶ ת ֶאֶרץ , ׁשּ ַ ַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ְקֻדׁשּ
ָרֵאל ִהיא ְנקֻ , ִיׂשְ ל ָהעֹוָלםׁשֶ ל ּכָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִהיא ְיסֹוד , ּדָ ׁשֶ
ת הַ  ה ְיסֹוד ָהֱאמּוָנהְנֻקּדַ ָ ֻדׁשּ   .ּקְ

ל ִמיֵני ְפָגִמים ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִמּכָ יֵלִני ִמּכָ ה . ְוַתּצִ ְוֶאְזּכֶ
י ל ָצְרּכִ ָרֵאל ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך . ִלְפֹעל ּבְ

ָרֵאל ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ְקֻדׁשּ א , ּבֶ ְרּגָ ְוֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ִמּדַ
ה ּוְבָטֳהָר  ָ ְקֻדׁשּ א ּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹובְלַדְרּגָ   ה ְגדֹוָלה ּכִ

***  

ִני ַעס   ּוְתַזּכֵ ת ַהּכַ ר ִמּדַ ּבֵ ָרֵאל ְלׁשַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ַעל־ְיֵדי ְקֻדׁשּ

ַתְכִלית ִחינֹות. ּבְ ָכל ַהּבְ ִים ּבְ ה ַלֲאִריַכת ַאּפַ ה , ְוֶאְזּכֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֲעִסי ָתִמיד ַעס , ִלְכּבׁש ּכַ יד ׁשּום ּכַ ְולֹא ֶאְכעֹוס ְולֹא ַאְקּפִ

עֹוָלם ּבָ ָבר ׁשֶ ָלל ַעל ׁשּום ּדָ ָדה ּכְ ה ַלֲעבֹוד אֹוְתָך . ְוַהְקּפָ ְוֶאְזּכֶ
ֵלָמה ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ דֹול ּבֶ תֹוָרה . ּוִבְתִמימּות ּגָ ְוַלֲעֹסק ּבְ

ָנה ְגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ַכּוָ ה ּבְ ל ּכִֹחי ְוָכל , ּוְתִפּלָ ּוְלַהְכִניס ּכָ
ה  ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ תֹוְך ּכָ י ּבְ י ְוַדְעּתִ בֹות ִלּבִ ַמְחׁשְ

ה ְוַהּנֹוָרָאה ְמֹאד ְמֹאד דֹוׁשָ ֵלָמה ְוֵאַדע . ַהּקְ ֱאמּוָנה ׁשְ ְוַאֲאִמין ּבֶ
בֹוֶדךָ  י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַעת , ּכִ ׁשְ ה עֹוֵמד ָעֵלינּו ּבִ ְוַאּתָ

ה ִפּלָ ּבּור , ַהּתְ ל ּדִ יב ּכָ יט ּוַמֲאִזין ּוַמְקׁשִ ה ׁשֹוֵמַע ּוַמּבִ ְוַאּתָ
ה ִפּלָ ל ַהּתְ ְוֵאַדע ִלְפֵני ִמי ֲאִני עֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶלְך . ְוִדּבּור ׁשֶ



רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ְך ָעַלי , ַמְלֵכי ַהּמְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה יְֻמׁשַ
ֶניךָ    . ִיְרָאה ְוֵאיָמה ְגדֹוָלה ִמּפָ

ְלּבּוִלים ִלְבִלי  ִניעֹות ְוַהּבִ ל ַהּמְ י ַעל ּכָ ה ְלַהֲאִריְך ַאּפִ ְוֶאְזּכֶ
ָלל ל ְוִלְבִלי ָלחּוׁש ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ ָבר ְולֹא ִיְכּפַ , ְלִהְסּתַ ת ִלי ׁשּום ּדָ

ָלל ים טֹוִבים . ּכְ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ י ּבְ ּלִ ה ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ ַרק ֶאְזּכֶ
ְמָחה ְזִריזּות ּוְבׂשִ עֹוָלם, ּבִ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ְולֹא . ְולֹא ִתְקַצר רּוִחי ִמׁשּ

עֹוָלם ּבָ ָבר ׁשֶ יק ִלי ׁשּום ּדָ ר ָאֵחל. ַיזִּ ה ֲאׁשֶ ֲעבֹוַדת  ּוְבָכל ַמֲעׂשֶ ּבַ
ְצֹות ה ְוַאְצִליחַ , ְיהָֹוה ּוַבּתֹוָרה ּוַבּמִ ָכל ְלָבִבי ֶאֱעׂשֶ   :ּבְ

ל עֹוָלם  ִרּבֹונוֹ  ץ, ׁשֶ ַאּמֵ לֹות ּתְ ִים ּכֹוׁשְ ץ ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרּכַ , ַאּמֵ
ִעי" ַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ִני ְוַאל ּתַ ְטׁשֵ ָרֵאל ". ַאל ּתִ ִני ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַזּכֵ

ֶאֶרץ , ַקל ְמֵהָרהִחיׁש  כֹוִלין ִלְזּכֹות ּבְ יְּ ֶ ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַמה ׁשּ
ָרֵאל ם, ִיׂשְ ם ָלֹבא ְלׁשָ ה ְוַאֲהרֹן ָמְסרּו ַנְפׁשָ ר מׁשֶ . ְמקֹום ֲאׁשֶ

ִחינֹות ָכל ַהּבְ ִים ּבְ ה ַלֲאִריַכת ַאּפַ ֵלָמה , ְוֶאְזּכֶ ְוֶלֱאמּוָנה ׁשְ
ֱאֶמת ּפֵ , ּבֶ ַעס ְוַהּקְ ל ַהּכַ ַתְכִליתּוְלַבּטֵ ה ִלְהיֹות טֹוב . דּות ּבְ ְוֶאְזּכֶ
ָדה ְוַכַעס , ַלּכֹל ְנָאה ְוַהְקּפָ י ׁשּום ַצד ִקְנָאה ְוׂשִ ּלֹא ִיְהֶיה ְבִלּבִ ׁשֶ

עֹוָלם ּבָ ֹוְנִאים ְוָהרֹוְדִפים אֹוִתי, ַעל ׁשּום ָאָדם ׁשֶ , ֲאִפּלּו ַעל ַהׂשּ
ְרצוֹ  ֱאֶמת ּכִ ה ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל ּבֶ ה . ְנָך ַהּטֹובַרק ֶאְזּכֶ ְוֶאְזּכֶ

דֹול  ְמָחה ְוַחיּּות ְוִהְתַלֲהבּות ּגָ ׂשִ ֲעבֹוָדְתָך ְמֹאד ּבְ ֵרז ּבַ ְלִהְזּדָ



ה ָ ְקֻדׁשּ לֹום , ּדִ ׁשָ ה ַלֲעֹבר ּבְ ֶאְזּכֶ ֵצִני ָתִמיד ַעד ׁשֶ ֵקִני ּוְתַאּמְ ּוְתַחזְּ
ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ִמן ַהּקְ  ל ַהּמְ ץ ַעל ּכָ ג ּוְלַקּפֵ הּוְלַדּלֵ ָ   .ֻדׁשּ

***  

דֹוִלים" ים ְלָכל ֶחְפֵציֶהם  ּגְ רּוׁשִ י ְיהָֹוה ּדְ ָמה ַרּבּו . ַמֲעׂשֵ

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנךָ  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ְיֹהָוה ּכֻ ַמה . ַמֲעׂשֶ
בֹוֶתיךָ  יָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ   ". ּגָ

ל עֹוָלם ה , "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ֶפֶלאַאּתָ ה " ָהֵאל ֹעׂשֵ ה עֹוׂשֶ ְוַאּתָ
ָכל  ּבְ ים ׁשֶ יִּ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ִנְפָלאֹות ּבְ

ים, ּדֹור ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ֵקִני , ּוְבֵכן ַזּכֵ יֵעִני ְוַחזְּ ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ר ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ  ה ְלַסּפֵ ֶאְזּכֶ ֵצִני ׁשֶ יםְוַאּמְ יִּ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ , יֹּות ִמּצַ

ְלּבּוִלים ְוִעְרּבּוב  ל ַהּבִ י ִמּכָ ְבּתִ ה ְלַטֵהר ַמֲחׁשַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶאְזּכֶ
ַעת בֹות ָזרֹות ְוִחיצֹוִניֹּות, ַהּדַ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ל ִמיֵני , ּוִמּכָ ּוִמּכָ

ַעת, ִהְרהּוִרים ָרִעים ְלּבּול ַהּדַ ל ִמיֵני ּבִ    .ּוִמּכָ

ִמיד ְלֶאֶרץ   ְזֵרִניְועָ  ַע ּתָ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ יֵעִני ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ְוהֹוׁשִ
ָרֵאל ִמיד, ִיׂשְ ָרֵאל ּתָ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ יְך ָעַלי ְקֻדׁשּ ה ְלַהְמׁשִ , ְוֶאְזּכֶ

ֵלמּות ׁשְ ה ֶלֱאמּוָנה ּבִ ֱאמּוָנה , ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶאְזּכֶ ְלַהֲאִמין ּבֶ
חָ  ּגָ ַהׁשְ ֵלָמה ּבְ ְבִעיּּות ְלַגְמֵרי. ְתָך ָתִמידׁשְ , ְותֹוִציֵאִני ִמּטִ

ָלל עֹוָלם ּכְ ַבע ּבָ ֶרְך ַהּטֶ ֵאין ׁשּום ּדֶ ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ׁשֶ ֶאְזּכֶ , ׁשֶ
ָחְתָך ְלַבד ּגָ ַהׁשְ ַעְצָמּה ִמְתַנֶהֶגת , ַרק ַהּכֹל ּבְ ַבע ּבְ י ַגם ַהּטֶ ּכִ



ָחְתָך ָתִמיד ּגָ ַהׁשְ ּנֶה, ּבְ ה ְמׁשַ ָכל־ֵעת ַעל־ְיֵדי  ְוַאּתָ ַבע ּבְ ַהּטֶ
ין ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות  עֹוׂשִ ָכל ּדֹור ָודֹור ׁשֶ ּבְ ים ׁשֶ יִּ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ

ַמְענּו ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָכל ּדֹור ּכַ   :ּבְ

***  

ִני ים ְוַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל , ּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְך ָעַלי ְקֻדׁשּ יְֻּמׁשַ ׁשֶ

ה ָ ֻדׁשּ ָלִליּּות ַהּקְ ִהיא ּכְ ֹות, ׁשֶ ר ְקֻדׁשּ ל ָהֶעׂשֶ ָלִליּּות ּכָ ֹאֶפן , ּכְ ּבְ
ֵלָמה  ָרֵאל ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ַעל־ְיֵדי ְקֻדׁשּ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ית ָרִטיִּ ָחְתָך ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ָכל־ֵעת , ּבְ ְפָרִטיּּות ּבְ יַח ּבִ ּגִ ה ַמׁשְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ָכל ָהע ּלוֹ ָוֶרַגע ּבְ ל ָהעֹוָלם , ֹוָלם ּכֻ י ְוִעם ּכָ ה ִעּמִ ה עֹוׂשֶ ְוַאּתָ

דֹולֹות ְונֹוָראֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוֵאין  ָכל־ֵעת ָוֶרַגע ִנְפָלאֹות ּגְ ּבְ
ר ָאמּור, ִמְסּפָ י ְלעֹוָלם , ּכָ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלעֹוׂשֵ
יִק . ַחְסּדוֹ  ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ יםְוַהּכֹל ּבְ יִּ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ ר , ים ַהּגְ ֲאׁשֶ

ִמיד ים ַעל־ְיֵדיֶהם ּתָ ים ַנֲעׂשִ יִּ ל ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ָהֲאִמּתִ   .ּכָ

ֶכת  ְמׁשֶ ה ָתִמיד ַהּנִ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ֵקִני ּבֶ ֵצִני ְוַחזְּ ֵעִני ְוַאּמְ ַסיְּ
ָרֵאל ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ה ָלצֵ , ַעל־ְיֵדי ְקֻדׁשּ ל ִמיֵני ְוֶאְזּכֶ ה ִמּכָ את ֵמַעּתָ

ַעת ַעת, ִבְלּבּול ַהּדַ ל ִמיֵני ִעְרּבּוב ַהּדַ ל ִמיֵני , ּוִמּכָ ּוִמּכָ
בֹות חּוץ גּוִמים ּוַמְחׁשְ ְלַטֵהר , ִהְרהּוִרים ָרִעים ְוַרְעיֹוִנים ּפְ

ם ּלָ י ִמּכֻ ְבּתִ בֹות ְקדֹוׁשֹות ַזּכֹות ּוְנכֹונֹות, ַמֲחׁשַ   .ְוִלְזּכֹות ְלַמֲחׁשָ

***  



ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים  ּוְתַרֵחם ִקים ָעֵלינּו , ָעֵלינּו ּבְ ּתָ ָכל־ֵעת ׁשֶ ּבְ

ל ֶחֶסד, ֶמֶלְך ָחָדשׁ  ְהֶיה ֶמֶלְך ׁשֶ יִּ ֵני־, ׁשֶ ָך ּבְ ַרֵחם ַעל ַעּמְ יְּ ׁשֶ
ָרֵאל ִתינּות, ִיׂשְ ֵזרֹות , ְוָיֵקל ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ַהּנְ ל ַהּגְ ל ּכָ ִויַבּטֵ

ֵאיָנם טֹובֹות  ָרֵאלׁשֶ ָך ִיׂשְ ׁש ַחס  ,ֵמַעּמְ ּלֹא ְיַחּדֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ
לֹום ָרֵאל, ְוׁשָ ָך ִיׂשְ ֵזרֹות ֲחָדׁשֹות ַעל ַעּמְ ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען , ּגְ
ֶמךָ  י ִאם ָעֶליָך , ְלַמַען ַרֲחֶמיךָ , ׁשְ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהׁשּ ּכִ
ֲעֵדנוּ , ְלַבד י ֵאין ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ֵעת  ּכִ דֹול ַיֲעֹמד ָלנּו ּבְ ְמָך ַהּגָ ׁשִ
ִרים ָעֵלינּו , ָצָרה ָ ָלִכים ְוַהׂשּ ה ֵלב ַהּמְ ֲחֹמל ַעל ֲעִניֵּי ַהּצֹאן ְוַהּטֵ

תּוב, ְלטֹוָבה ּכָ מֹו ׁשֶ ר , ּכְ ל ֲאׁשֶ ַיד ְיהָֹוה ַעל ּכָ י ַמִים ֶלב ֶמֶלְך ּבְ ְלּגֵ ּפַ
ּנוּ  ִר . ַיְחּפֹץ ַיּטֶ ר ַיְחּפֹץ ּוְכִתיב ֵלב ֶמֶלְך ְוׂשָ ל ֲאׁשֶ ַיד ְיהָֹוה ֶאל ּכָ ים ּבְ

ּנוּ  ָך ַרֵחם ַעל ַנֲחָלֶתךָ . ַיּטֶ ה , "ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחֹמל ַעל ַעּמֶ ְמַהְעּדֵ
ַמִים. ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין ָ ָך ִמן ַהׁשּ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ " ַהׁשְ

ִר  ָ ָלִכים ְוַהיֹּוֲעִצים ְוַהׂשּ ל ַהּמְ ה ֵלב ּכָ ְוָתִביא  ,ים ָעֵלינּו ְלטֹוָבהְוַהּטֵ
ָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבִ   :ָאֵמן, ָלנּו ֶאת ְמׁשִ

***  

ִני ָרֵאל  ּוְתַזּכֵ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ָרֵאל ְקֻדׁשּ ל ִיׂשְ יְך ָעַלי ְוַעל ּכָ , ְלַהְמׁשִ

ל ֲאִחיַזת  ָרֵאלּוְתַבּטֵ ֲחלֶֹקת ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ַפע . ַהּמַ יְך ׁשֶ ְוַתְמׁשִ
ָרֵאל ְלָכל ָהֲאָרצֹות טֹוָבה ּוְתָבֵרְך , ּוְבָרָכה ְגדֹוָלה ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ִרי ָהֲאָדמָ  ל ּפְ תּוב, הֶאת ְיבּול ָהָאֶרץ ְוֵאת ּכָ ּכָ  :ִויֻקיַּם ִמְקָרא ׁשֶ



ּוְבַרֲחֶמיָך . "ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינוּ "
ים ָכל ְיבוּ , ָהַרּבִ ן ּכַֹח ּבְ ּתֵ ֲחלּוֵאי ּתִ ל ּתַ אֹות ֶאת ּכָ ל ָהָאֶרץ ְלַרּפְ

ָרֵאל ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ   . ּוַמְכאֹוֵבי ַעּמְ

ּלֹא ִנְצָטֵרְך ַלֲעֹסק לֹום, ַרֵחם ָעֵלינּו ׁשֶ ִעם ׁשּום . ַחס ְוׁשָ
עֹוָלם ּבָ אְקטֹוִרים ְורֹוְפִאים ׁשֶ ל ְיבּול ָהָאֶרץ , ּדָ ָבֵרְך ֶאת ּכָ ַרק ּתְ

ֶהם ּכֹחַ  ִפיַע ּבָ ית־ ְוַתׁשְ ָך ּבֵ ֲחלּוֵאי ּוַמְכאֹוֵבי ַעּמְ ל ּתַ אֹות ּכָ ְלַרּפְ
ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל  ֵלָמה ְלָכל ּתַ ָרֵאל ְוַתֲעֶלה ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ִיׂשְ

י ֵאל ֶמֶלְך , )'ְוכוּ  פלוני בן פלוני ּוִבְפָרט(אֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו ַמכְ  ּכִ
ה ין ָלנּו ׁשּום ְסִמיָכה ַעל ׁשּום ְרפּוָאה ְואֵ . רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ

אְקטֹוִרים ל ָהרֹוְפִאים ְוַהּדָ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד, ׁשֶ . ּבֹוֵרא ְרפּואֹות, ּכִ
ה ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ   . ְרָפֵאינּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ

עֹוָלם דֹול ּבָ לֹום ּגָ יְך ׁשָ ְלמּו . ְוַתְמׁשִ ינּו ְוִיּכָ לּו ַתְחּתֵ ְוָכל ׂשֹוְנֵאינּו ִיּפְ
י ִלְסּפֹוָתּה ִיּסֹגּו ָאחֹור . "ְויֵבֹוׁשוּ  י ַנְפׁשִ רּו ַיַחד ְמַבְקׁשֵ ֵיבׁשּו ְוַיְחּפְ

ְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי ה . ְוִיּכָ ה ּוְכִלּמָ י ַיֲעטּו ֶחְרּפָ יֵבׁשּו ִיְכלּו ׂשֹוְטֵני ַנְפׁשִ
י ָרָעִתי ל אֹוְיָבי ָיׁשּובּו ֵיבׁשּו ָרַגע. ְמַבְקׁשֵ ֲהלּו ְמֹאד ּכָ   ". ֵיבׁשּו ְוִיּבָ

ים ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֵמֲעִניּּות ְוַדּלּות ְוֶחְסרֹון , ְוִתׁשְ
א ַעל־ְיֵדי ִריב ּוַמֲחלֶֹקת  ְרָנָסה ַהּבָ י ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך , ו"חַהּפַ ּכִ

שָׁ  ֲאִני ָחֵפץ ּבְ ה ִאם ִנְמָצִאים ׂשֹוְנִאים , לֹום ֶוֱאֶמתׁשֶ ּוָמה ֶאֱעׂשֶ
ם ִחּנָ ְלָחָמה, "ְוחֹוְלִקים ָעַלי ּבְ ה ַלּמִ ר ֵהּמָ לֹום ְוִכי ֲאַדּבֵ   ". ֲאִני ׁשָ



ל ַהֲחֵפִצים , ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ְוחּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַעל ּכָ
ֱאֶמת ה ּבֶ ָ ֻדׁשּ ר , ְלִהְתָקֵרב ְלַדְרֵכי ַהּקְ ִמְתעֹוְרִרים ֲעֵליֶהם ֲאׁשֶ

ם ה ִמיֵני ְרִדיפֹות, ׂשֹוְנֵאי ִחּנָ ַכּמָ ְוחֹוְרִקים , ְורֹוְדִפים אֹוָתם ּבְ
ם ַעל לֹא ָדָבר ם ֲעֵליֶהם ִחּנָ ּנָ ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְלַמַעְנָך . ׁשִ

יֵלִני ֵמֶהם ְתקֹוְמַמי , ְוַהּצִ יֵלִני ֵמאֹוְיַבי ֱאלָֹהי ִמּמִ ֵבִניַהּצִ ּגְ ׂשַ . ּתְ
יֵלִני י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ י ָחִסיִתי ָבךְ  ׁשָ   .ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ

***  

יךְ  ל  ְוַתְמׁשִ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ֵלָמה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְ ָחְתָך ַהׁשּ ּגָ ַהׁשְ

ּלוֹ  ָרֵאל , ָהעֹוָלם ּכֻ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדׁשּ ׁש ֶאת עֹוָלְמָך ּבִ ּוְתַחּדֵ
ְתַנֶהֶגת ַעל־ְיֵדי  ּמִ ָחה ְלַבדַהׁשְ ׁשֶ תּוב, ּגָ ּכָ מֹו ׁשֶ ר " :ּכְ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ּה  ִמיד ֵעיֵני ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבָ ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּדֹוֵרׁש אֹוָתּה ּתָ
ָנה ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ָחְתָך . "ֵמֵראׁשִ ּגָ יְך ַהׁשְ ְוַתְמׁשִ

ּלוֹ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֵלָמה ַעל ּכָ ְ ׁש ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ְוִיְתַנֵהג , ַהׁשּ ְוִיְתַחּדֵ
י  ִלי ׁשּום ַהְנָהָגה ַעל־ּפִ ָחה ְלַבד ּבְ ּגָ ּלֹו ַעל־ְיֵדי ַהׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ

ָלל ַבע ּכְ עֹוָלֶמָך , ֶדֶרְך ַהּטֶ ה נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ֵמָחָדׁש ּבָ ְוַתֲעׂשֶ
ר לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגוֹ  יר ָחָדׁש . ִיםֲאׁשֶ ְוִיְתעֹוֵרר ׁשִ

עֹוָלם יר שֶׁ , ּבָ תּוב, ל ִנְפָלאֹותׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ירּו ַליֹהָוה " :ּכְ ִמְזמֹור ׁשִ
יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשוֹ  ה הֹוׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ . "ׁשִ

דּות ַנפְ  ֵתנּו ְוַעל ּפְ ֻאּלָ יר ָחָדׁש ַעל ּגְ נוּ ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ ה . ׁשֵ ְוִנְזּכֶ



חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ן ְלָפֶניָך ִנּגּוִנים ְוׁשִ ן ּוְלַנּגֵ ר ּוְלַרּנֵ יר ּוְלַזּמֵ ָלׁשִ
ַבע, ֲחָדׁשֹות ּלֹא ְכֶדֶרְך ַהּטֶ ל ִנְפָלאֹות ׁשֶ יִרים ׁשֶ ה , ׁשִ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ

יִּ  ּגּון ׁשֶ יר ְוַהּנִ ִ ֹמַע קֹול ַהׁשּ ג ַעל ְיֹהָוה ְוִלׁשְ , ְתַער ֶלָעִתידְלִהְתַעּנֵ
הּוא ׁשּוט, ׁשֶ יר ּפָ שׁ , ׁשִ ּלָ פּול ְמׁשֻ ע, ּכָ ְמָך , ְמֻרּבָ ׁשִ לּול ּבְ ַהּכָ

ִמְנָין  ַנִים ִניִמין ּכְ ְבִעים ּוׁשְ ן ַעל ׁשִ ִיְתַנּגֵ ִויֻקיַּם ", ֶחֶסד"ַהְמיָֻחד ׁשֶ
תּובִמְקָרא שֶׁ  ֶנה, ּכָ   .עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ

***  

ִמיד ֶאל ְיהָֹוה   ֵעיַני" ת ַרְגָליּתָ י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ אִתי . ּכִ ֵאֶליָך ָנׂשָ

ָמִים ָ ׁשּ ִבי ּבַ ִהּנֵה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם . ֶאת ֵעיַני ַהיֹּוׁשְ
ן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעד  ּה ּכֵ ִבְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּגְ ֵעיֵני ׁשִ ּכְ

ָחּנֵנוּ  יְּ ַבְענּו בּוזָחּנֵנּו ְיהָֹוה ָחנֵּ . ׁשֶ י ַרב ׂשָ   ". נּו ּכִ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ה ְלֵהיִטיב, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָאִבי ׁשֶ טֹוב , ַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ
יו ל ַמֲעׂשָ ַהְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ ּוְמַרֵחם ַעל , ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

ִריֹּות א. ַהּבְ ְר , ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹּלָ ָראָת עֹוָלְמָך ּבִ ה ּבָ צֹוְנָך ַאּתָ
ךָ  ָרֵאל ַעּמֶ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ָכל ּדֹור , ַהּטֹוב ּבִ ֶהם ּבְ ֵאר ִעּמָ ֵדי ְלִהְתּפָ ּכְ

ים. ָודֹור ל ָהַעּמִ ָך ִמּכָ ָרֵאל ַעּמֶ ַחְרּתָ ֶאת ִיׂשְ דֹול ּבָ ְוֶאת , ּוְבטּוְבָך ַהּגָ
ל ָהֲאָרצֹות ה ִמּכָ דֹוׁשָ ָרֵאל ְלַנֲחָלה, ֶאֶרץ ַהּקְ ָך ִיׂשְ י . ִלְהיֹות ְלַעּמְ ּכִ

ים ְחּכִ דֹוׁש ַהּמַ ם ֲאִויר ַהּקָ ָ ׁשּ ת , ָיַדְעּתָ ׁשֶ ַ ם ָמקֹום מּוָכן ִלְקֻדׁשּ ְוׁשָ



ָרֵאל יִּית, ִיׂשְ ם ָחְכָמה ָהֲאִמּתִ יג ׁשָ ִ ַדַעת , ְלַהׂשּ יר אֹוְתָך ּבְ ְלַהּכִ
ֵלָמה   :ִנְפָלא ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ

ל עֹוָלם  ִרּבֹונוֹ  ַ , ׁשֶ ֲארּות ְוַהׁשּ ְלּתָ ְזָכר ָנא ַהִהְתּפָ ּבַ ּקִ ֲעׁשּוִעים ׁשֶ
ָכל ּדֹור ָודֹור ָהיּו ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ָך  ,ִמּכָ ָרֵאל ַעּמְ ַלל ִיׂשְ ּוִמּכְ

דֹושׁ  ל , ַהּקָ ה ְמַקּבֵ ר ַאּתָ ֲעׁשּוִעים ֲאׁשֶ ַ ֲארּות ְוַהׁשּ ְוָכל ַהִהְתּפָ
ךָ  ָרֵאל ַעּמֶ ַלל ִיׂשְ ִרים אֲ , ֲעַדִין ִמּכְ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ים ּוֵמַהּצַ יִּ ִמּתִ

ּדֹור ַהזֶּה ּבַ ְלִוים ֲאֵליֶהם ׁשֶ ת , ַהּנִ ַ ל ְקֻדׁשּ ְך ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ר ִמׁשּ ֲאׁשֶ
ָרֵאל ֲארּות . ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַהִהְתּפָ ְהֶיה ִלי ֵחֶלק ּבְ יִּ ן ׁשֶ ם ּכֵ ִני ּגַ ְוַזּכֵ

ֱאֶמת, ַהזֹּאת ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ַעד , ׁשֶ
ר ּתִ  ָכל ֵעתֲאׁשֶ ִכיָנה ָתִמיד ּבְ ְ י ַהׁשּ ֵאר ִעּמִ ַרֲחֶמיָך . ְתּפָ י ּבְ ּכִ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ים ּבָ ה ִמְתּפָ , ָהַרּבִ ָכל ּדֹור ְוַאּתָ נּו ּבְ ֵאר ּבָ
   .ָודֹור

ָרֵאל ל ִיׂשְ ת ֶאֶרץ־, ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ַ ה ָלנּו ְקֻדׁשּ ּלֶ ְתּגַ יִּ ִני ׁשֶ ְוַזּכֵ
ָרֵאל ִמיד  ,ִיׂשְ ַע ּתָ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ ה ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ר ִנְזּכֶ ַעד ֲאׁשֶ

ָרֵאל ֱאֶמת ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ה עַ , ּבֶ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ל ֶזה ְלָפֶניָך ָמֵלא ּוְלִהְתּפַ
 .ַרֲחִמים

  



 



י  ַאֲהרֹן  ַרּבִ
ְבִטיַח ְוָאַמר 
ָרה  אּלּו ָהֲעׂשָ

ֲאִפּלּו ִאם , 
לֹום ֲאַזי ,  ְוׁשָ

נוֹ  ְוָאַמר . ַתּקְ
. יִטיב ִעּמוֹ 

 .  
יֹוֵתר   ָחָזק ּבְ

ְוָאַמר , ְמֹאד
ּקּון ְמֻיָחד , ּתִ

יִקים  ּדִ ָכל ַהּצַ
ר  ים ֲאׁשֶ  ְקדֹוׁשִ

 ְמקֹור ֹנֵבעַ  חל
ָר  י ִמְזמֹוֵר ה ֲעׂשָ

ָרֵאל ָאֵמן   :ׂשְ

ְלִמידֹו, אָמִנים ּתַ
ְוִהב, ברוֹ עמְ נֶּ י מִ 

ם ֵא רֹו ְוֹיאַמר ׁשָ
, ִלְצָדָקה ֲעבּורוֹ 
ְמֹאד ְמֹאד ַחס 

יעֹו ּוְלַתַחב ְלהוֹ  ׁשִ
ְך ְוָלרַֹחב ְלֵהי
ּיֹות ְחּתִ אֹול ּתַ ְ מׁשּ

זֶּה ֲאִני   ַאְך ּבַ
 מֹוִעיִלים ְמֹאד 

ֲעֵבָרה ֵיׁש ָלּה ת
  :ִלי

ְלָכ, רה ִמְזמֹוִרים ֵאּלוּ 
יִּים ׁשְֹכֵני ָעָפר הֲאִמּתִ

יק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַח, ַצּדִ
ָהֲע ֵאּלוּ ר לֹומַ ן ְוִתקֵּ  ה

ל ִיש ו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ֵני ֵעִדים ֶנֱא  ׁשְ
ימידֹו  ִלי ַרּבִ ַנְפּתָ

בֹוא ַעל ִקְבר ּיָ  ׁשֶ
רּוָטה ן ּפְ ם ְוִיּתֵ

ֹונֹוָתיו ַוֲחָטָאיו מ
ל ָלֹאֶרְך ְוָלרַֹח תּדֵ

ַח ָלֹאֶרך  ּטֵ ּתַ ֶאׁשְ
ֵכהּו ְואֹוִציֵאהּו ִמ
י ּלִ ָבִרים ׁשֶ , ַהּדְ
ים ִהּלִ  ִמְזמֹוֵרי ּתְ

ָלִלי ל ֲע, הּכְ י ּכָ ּכִ
ָל ּקּון ַהּכְ  הּוא ּתִ

ָר ֲאִמיַרת ָהֲעׂשָ צִמי ּבַ
יִקים ָה, נוּ  ּדִ ּוְלָכל ַהּצַ

דֹוׁש ַצ נּו ַהּקָ ָרט ְלַרּבֵ
ן  הר ֲאשֶׁ  ,אֵפְיגֶ  ּבֶ ּלָ ּגִ

ּקוּ  ִרין ּתִ ְזכּותֹו ,תַהּבְ

נּו  ִיֵחד ל"זַרּבֵ
ב ְוַתְלִמלֶ סְ ֶר בְּ מִ 

ְפֵניֶהם מִּ , ּבִ י ׁשֶ
ים ִהּלִ ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ְדלּו ְוָעְצמּו ֲעו ּגָ
ּתַ ץ ְוֶאׁשְ ֶאְתַאּמֵ

ׁשֹון זֹו ַהּלָ : ּבְ
ֵפאֹוָתי כּבְ ו ֶאְמׁשְ

ָכל ַוֲאִני ָחָזק ּבְ
ֵאּלּו הָ  ָרהׁשֶ ֲעׂשָ

ּקּון ַה הּוא ּתִ ׁשֶ
ּקּון ַהזֶּה ֲאָבל ּתִ

ר ַעְצ ֵ ֲהֵריִני ְמַקׁשּ
דֹוֵרנ ּבְ יִּים ׁשֶ ָהֲאִמּתִ

אָ  הּבָ ָ, ֶרץ ֵהּמָ ּוִבְפ
נּו ַנְחָמן, הָחְכמָ  ַרּבֵ

י ִהּלִ ִבים ּתְ ׁשְ תל ּבִ



ְזִמרֹות , ָדה ּבִ
  :לִֹהים

ם ִיחוּד ,  ְלׁשֵ
א ָטִמיר ְוֶנֱעָלם 

:  

א ּוַבל ,ם ָ  ֶאׂשּ

  :ליֹוָתי

:  

ַחת ֹות   :ׁשָ

יִמיְנךָ     :ֶנַצח ּבִ

תֹוָד: נוּ  ָמה ָפָניו ּבְ ְנַקּדְ
דֹול ַעל  ל ֱאלמֶלְך ּגָ ּכָ

ַח ֶאת ּבֹוְרִאי ּבֵ , ּוְלׁשַ
ְיֵדי ַההּוא ַעל, רִחימוּ 
ָרֵאל   :ׂשְ

  :ָבךְ  יִתי

ל תי   :ָעֶליךָ  ּבַ

ל ּדיֵרי :ָבם ֶחְפִצי ּכָ

יךְ  יֶהם ַאּסִ ם ִנְסּכֵ ִמּדָ

  :ּגֹוָרִלי ִמיךְ 

ְפָרה ָלת   :ָעָלי ׁשָ

רּוִני ֵלילֹות  ִכְל ִיּסְ

ל מיִני   :ֶאּמֹוט ּבַ

ִרי ּכֹן ּבׂשָ ָלֶבַטח ִיׁשְ

ן ִלְראֹו ֲחִסיְדךָ  ִתּתֵ

ֶניךָ  ֶאת ת ְנִעמֹות ,ּפָ

ֵענ, ה ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ
דֹול ְיהָֹוה י ֵאל ּגָ ּוֶמ, ּכִ

ל  י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ת ּפִ
הּ   ִכיְנּתֵ ְדִחילּו ּוְר ּוׁשְ ּבִ

ל ִיש ם ּכָ ׁשֵ ּבְ

ְמֵרִני י ֵאל ׁשָ ָחִסי ּכִ

ה ֲאדָֹני טֹוָבִת ,ָאּתָ

ָאֶרץ ר ה ּבָ ְוַאִד ,ֵהּמָ

ל ,ָמָהרוּ  ַאֵחר  ַא ּבַ
ָפָתי   :ׂשְ

ה ,ְוכֹוִסי קי ּתֹומ ַאּתָ

ִעִמים י ּנְ ַנֲחָל ַאף ,ּבַ

ר ה ַאף ,ְיָעָצִני ֲאׁשֶ

י י ,ָתִמיד ְגּדִ ִמיִמ ּכִ

בֹוִדי ַויֶָּגל  ּבְ ַאף ,ּכְ

י אֹול ְפׁשִ ת לֹא ,ִלׁשְ

ָמחֹות ׂשַֹבע ,ַחיִּים ׂשְ

ָנה ַליהָֹוה ְלכּו ְנַרּנְ
ּכִ: ָנִריַע לוֹ 

ן ֶאתְמַזּמֵ ֲהֵריִני 
ִריְך הּוא ֻקְדשָׁ  א ּבְ

ם .א ׁש ,ְלָדִוד ִמְכּתָ

ֲא ַליהָֹוה ָאַמְרּתְ  .ב

יםִלְקדוֹ  .ג ר ׁשִ ֲאׁשֶ

בֹוָתם ִיְרּבוּ  .ד  ַעּצְ
מֹוָתם ֶאת ש ַעל ׁשְ

ֶחְלִק ְמָנת ְיהָֹוה .ה

ִלי ָנְפלוּ  ֲחָבִלים .ו

ְיהָֹוה ֶאת ֲאָבֵרךְ  .ז

יִתי .ח ּוִ ְלֶנג ְיהָֹוה ׁשִ

ַמח ָלֵכן .ט י ׂשָ ִלּבִ

י .י ַנְפ ַתֲעזֹב לֹא ּכִ

ַח אַֹרח ּתֹוִדיֵעִני .יא



  

  :ְרִמיָּה וֹ 

  :ֶסָלה ַקִיץ ֵני

       ֲעֵלי ֶדה
:  

ֶטף רק   ְלׁשֵ

  :ֶסָלה ֵבִני

  :ֵעיִני 

   ֶעְדיוֹ 

  :סֹוְבֶבּנוּ 

  :ֵלב 

                 
  רי"ג).

סּוי ,ַשע :ֲחָטָאה ּכְ

רּוח ְוֵאין ,ןָעו ֹ וֹ  ּבְ

ל ָגִתי   :ַהיֹּום ּכָ

ךְ  י ְהּפַ ּדִ ַחְרבֵֹנ ְלׁשַ ּבְ

י ,יִתי אֹוֶד ָאַמְרּתִ
אִתי ןעו ֹ :ֶסָלה ַחּטָ

ַר ,ְמצֹא ְלֵעת יךָ 

י  ט ָרּנֵ סֹוְבֵב ַפּלֵ ּתְ

ָעֶליךָ  ִאיֲעָצה ,ךְ 

ֶמֶתג ,ין ֶע ָוֶרֶסן ּבְ

יהָֹוה ֵטחַ  ְיס ֶחֶסד ּבַ

ל ַהְרִנינוּ  ֵרי ּכָ  ִיׁשְ

                     
מוהר"ן חלק א' סימן ר

ֵרי , ׁשַ ְנׂשּוי ַאׁשְ ּפֶ

לו ְיהָֹוה ַיְחׁשֹב ֹא

לוּ  ֲא ,ֲעָצָמי ּבָ ׁשַ ּבְ

ד ְכּבַ ֶנה ,ָיֶדךָ  ָעַלי ּתִ

ִכּסִ לֹא ִניַוֲעו ֹ ֲעךָ 
ה  אָת  ְוַאּתָ ֲע ָנׂשָ

ל ל ּלֵ ֵאֶל ָחִסיד ּכָ
יעוּ  לֹא ליו   :ַיּגִ

, ר ֵרִני ִמּצַ ּצְ  ,ּתִ

ֶדֶרךְ  רךָ  ֵתֵלך זוּ  ּבְ

ֶפֶרד ס ָהִב ֵאין ּכְ
  :ֵאֶליךָ  רֹב

ע ים ְוַהּבֹוֵט ,ָלָרׁשָ

יִקים ְוִגילוּ  ְוה ,ַצּדִ

                     
 מעט (עיין בלקוטי מ

יל ְלָדִוד .א ּכִ ַמׂשְ

ֵרי .ב ל ָאָדם ַאׁשְ

י .ג י ּכִ ּתִ ּבָ ֶהֱחַרׁשְ

י .ד ת ָוַלְיָלה יֹוָמם ּכִ

אִתי .ה אֹוִדיֲע ַחּטָ
ַעי    ,ַליהָֹוה ְפׁשָ

ּלֵ זֹאת ַעל .ו ִיְתּפַ
ים ַמִים   ֵאָל ַרּבִ

ה .ז ִלי ֵסֶתר ַאּתָ

יְלךָ  .ח ּכִ ְואֹוְר ַאׂשְ

ְהיוּ  ַאל .ט סּו ּתִ ּכְ
ל ,ִלְבלֹום   ְק ּבַ

ים .י ַמְכאֹוִבי ַרּבִ

ְמחוּ  יא  ַביהָֹוה ׂשִ

 כאן צריך להפסיק



  :וה

  :ֹאְיָביו ֶנֶפשׁ 

  :ְבָחְליוֹ  

  :ָלךְ  תי

   ַלחּוץ יֵֵצא ,

  :ִלי 

  :לקּום

  :ָעֵקב ָעַלי יל

  :ָעָלי 

  :ם

  :ְוָאֵמן ָאֵמן

ֵטהוּ  רָעה ְיהָֹו ְיַמּלְ

ֵנהוּ  ְוַאל ,רץ ּתְ ֶנ ּתִ ּבְ

בוֹ  ל ּכָ ָהַפְכּתָ  ִמׁשְ

י ה י ַנְפׁשִ ָחָטאִת ּכִ

מוֹ  ְוָאַבד ת   :ׁשְ

ץ לּבוֹ  לוֹ  ָאֶון ִיְקּבָ

בוּ  ָעַלי ָרָעה ַיְחׁשְ

ַכב ָל יֹוִסיף לֹא ׁשָ

ִהְגּדִ ַלְחִמי אֹוֵכל ,

ָמה ּלְ   :ָלֶהם ׁשַ

ֹאְיִבי ָיִריעַ  לֹא כי

ְלעֹוָלם ְלָפֶניךָ  בִני

ָא ,ָהעֹוָלם ְוַעד וָלם

  :ְלָדִוד ֹור

ל ֶאל ל יֹום ,ּדָ ָר ּבְ

ר ,יַחיֵּהוּ  ַ ָאֶר ְוֻאׁשּ ּבָ

ָוי ֶעֶרשׂ  ַעל ל ,ּדְ ּכָ

ִני הָֹוה ְרָפָאה ,ָחּנֵ

ָימּות ָמַתי ,ִלי ַרע

ְוא ֹות ר ׁשָ ִל ,ְיַדּבֵ

ל ֲחׁשוּ  ָע ,ׂשְֹנָאי ּכָ

ר ,ּבוֹ  ָיצּוק ׁש ַוֲאׁשֶ

ר  י ֲאׁשֶ ַטְחּתִ ,בוֹ  ּבָ

ִני ַוֲא ,ַוֲהִקיֵמִני חּנֵ

י  י ָחַפְצּתָ  ּכִ ּכִ ,ּבִ

י תַמְכּתָ  יֵב ,ּבִ ּצִ ַוּתַ

ָרֵאל לֵֹהי ֵמָהעֹו ,ִיׂשְ

חַ  .א ִמְזמֹו ,ַלְמַנּצֵ

ֵרי .ב יל ַאׁשְ ּכִ ַמׂשְ

ְמֵרהוּ  ְיהָֹוה .ג ִוי ִיׁשְ

ַע ִיְסָעֶדּנוּ  ְיהָֹוה .ד

י ֲאִני .ה ְי ָאַמְרּתִ

ַר יֹאְמרוּ  אֹוְיַבי .ו

א ְוִאם .ז ִלְראֹו ּבָ
ר     :ְיַדּבֵ

ִיְתַל ָעַלי ַיַחד .ח

ַבר .ט ִליַַּעל ּדְ ָי ּבְ

לֹוִמי ִאישׁ  ּגַם .י ׁשְ

ה .יא ָח ְיהָֹוה ְוַאּתָ

זֹאת .יב י ּבְ ָיַדְעּתִ

י ַוֲאִני .יג ֻתּמִ ּתָ ּבְ

רּוךְ  .יד ֱאל ְיהָֹוה ּבָ



  :ֱאלִֹהים ך 

ֵני ה   :ֱאלִֹהים ּפְ

ל ַלי   ַהיֹּום ּכָ

ךְ  ם ,בּסָ ּדֵ   ֶאּדַ
:  

י ִהים   עֹוד ּכִ

ן ֶרץ    ,ַיְרּדֵ

ֶריךָ  יךָ  ּבָ   ְוַגּלֶ

  :ַחיָּי ְלֵאל

ַלַחץ   :אֹויֵב ּבְ

  ַאיֵּה ַהיֹּום

   ,ֵלאלִֹהים

י ֵאֶליךָ  ַתֲערֹג ַנְפׁשִ

ְוֵאָרֶאה ָאבֹוא ָמַתי

ֱאמֹר ,ָלְיָלה ֵאַל ּבֶ

י י ,פׁשִ ּבַ ֶאֱעֹבר ּכִ
:חֹוֵגג ָהמֹון תֹוָדה

ֵלאלֹה הֹוִחִלי ,ָלי

ן ל ְרךָ  ּכֵ ֶ ֶאְזּכָ ֵמֶא

ל ,ִצּנֹוֶריךָ  ָב ּכָ ִמׁשְ

י ִשירֹה ה ִעּמִ ִפּלָ ל ּתְ

ה ,י  ֵאֵלךְ  קֵֹדר ָלּמָ

ָאְמָרם ל ֵאַלי ּבְ ה ּכָ

 הֹוִחיִלי ,ָעָלי ִמי
  :ָהי

יל   :קַֹרח ִלְבֵני ּכִ

ן ,ָמִים ֲאִפיֵקי ל נ ּכֵ

ָמ ,ָחי ְלֵאל אלִֹהים

ָוָל יֹוָמם ֶלֶחם עִתי

ָכה ּפְ ַנְפ ָעַלי ְוֶאׁשְ
קֹול ,הים ה ּבְ ְות ִרּנָ

י י ֱהִמי ַנְפׁשִ ָעל ַוּתֶ
ָניו ת   :ּפָ

י ּתֹוָחח ׁשִ ַעל ,ִתׁשְ
  :ִמְצָער ר

צ ְלקֹול קֹוֵרא הֹום

ְיָלה ,ַחְסּדוֹ  ה ׁשִ ּוַבּלַ

ִני ָלָמה ְלִעי ַכְחּתָ ׁשְ

ב ,צֹוְרָרי ֵחְרפּוִני ַתי

י חי ֱהמ ּוַמה ַנְפׁשִ ּתֶ
ַני ְיׁשּועֹת ֵואלָֹה ּפָ

חַ  .א ּכִ ,ַלְמַנּצֵ ַמׂשְ

ַאיָּל .ב ֲערֹג ּכְ ַעל ּתַ

י ָצְמָאה .ג ֵלא ַנְפׁשִ

י ָהְיָתה .ד ִדְמָע ּלִ
  :ֱאלֶֹהיךָ  ַאיֵּה  

ה .ה ָרה ֵאּלֶ  ֶאְזּכְ
ית ַעד    ֱאלִֹה ּבֵ

ּתֹוֲחִחי ַמה .ו ׁשְ ּתִ
ְיׁשּועֹות אֹוֶדּנוּ   

ַנְפש ָעַלי ֱאלַֹהי .ז
ֵמַהר ְוֶחְרמֹוִנים  

הֹום .ח ה ֶאל ּתְ ּתְ
  :ָעָברוּ  ָעַלי  

ְיהָֹוה ְיַצּוֶה יֹוָמם .ט

ַסל ְלֵאל אֹוְמָרה .י

ֶרַצח .יא ַעְצמֹוַת ּבְ ּבְ
  :ֱאלֶֹהיךָ    

ּתֹוֲחִח ַמה .יב ׁשְ ּתִ
י    אֹוֶדּנוּ  עֹוד ּכִ



  אוּל

:  

:  

ִעי ְולֹא   פׁשְ

:  

  ָהִקיָצה 
  :ה

  :כי ִמי ׁשֵֹמעַ 

:  

  , ְוהֹוִריֵדמוֹ 

ֵמָאָלה    וּ

ם א, ְכּתָ לַֹח ׁשָ ׁשְ ּבִ
  

ֵבִני ּגְ ׂשַ :קֹוְמַמי ּתְ

יֵעִני ׁשִ : ָדִמים הֹו

ים ִּ לֹא ִפ, ָעַלי ַעז

ְרֵאה  ִלְקָראִתי וּ

ָרֵאל ָה, ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה ל ּבֹ

  :סֹוְבבוּ ִעיר

ְפתֹוֵתיֶהם ׂשִ ּכִ, ּבְ

  :לַעג ְלָכל ּגֹוִים

י ּבִ ּגַ   :ים ִמׂשְ

ְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי :ם יַ

ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך 

ְכדּו ִבְגאֹוָנם ִיּלָ ְו

ֵחת ְלָדִוד ִמכ ׁשְ ּתַ
ִית ַלֲהִמיתוֹ  :ַהּבַ

ְתק, ַבי ֱאלָֹהי ִמּמִ

י, ֵלי ָאֶון ֵמַאְנׁשֵ וּ

י רּו ָע, ּו ְלַנְפׁשִ ָיגוּ
:  

ִיּכֹוָננוּ  ן ְו עוָּרה, וּ

ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱא
ל, ֹוִים חֹן ּכָ ַאל ּתָ

ֶלב ִויס,  יֱֶהמוּ ַכּכָ

ֲחָרבֹות ב, בִפיֶהם

ַחק ָלמוֹ  ׂשְ ְל, ּתִ ּתִ

י ֱאלִֹהי, ְשמָֹרה ּכִ

ֵמִני ֱאלִֹהים, ְיַקּדְ

י חּו ַעּמִ ּכְ ׁשְ ן ִי , ּפֶ
  

ָפֵתימוֹ  ַבר ׂשְ ,  ּדְ
  :רוּ 

ַח ַאל ּתַ .א ַלְמַנּצֵ
ְמרּו ֶאת     ׁשְ ִּ י ַו

ְיַב .ב יֵלִני ֵמאֹ ַהּצִ

ֲעֵל .ג יֵלִני ִמּפֹ ַהּצִ

י ִהּנֵה ָאְרבו .ד ּכִ
אִתי ְיהָֹוה   :ַחּטָ

ִלי ָעו ֹ .ה ן ְיֻרצוּּבְ

ה ְיהָֹוה ֱא .ו ְוַאּתָ
ל    ַהּגוִלְפקֹד ּכָ

בּו ָלֶעֶרב .ז ,ָיׁשוּ

ן ּבְ .ח יעוּ ּבִ ִהּנֵה יַ

ה ְיהָֹוה ּתִ .ט ְוַאּתָ

ֵאֶליָך ֶאׁשְֻעזֹּו   .י

י  .יא ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ

ַהְרֵגם פ .יב ַאל ּתַ
נּו ֲאדָֹני     :ָמִגּנֵ

ימֹו  .יג את ּפִ ַחּטַ
ר    ַחׁש ְיַסּפֵ ִמּכַ וּ



ל ׁשֵ   מֹ

ב ּגָ   יָת ִמׂשְ

י   : ַחְסּדִ

  :ֲאִזין ֵאָלי

  , לֹא ָתפוּג

ִחי ֶסָלה   :רוּ

ִחי ׂש רוּ   :ַחּפֵ

  :ד

י ֱאלִֹהים מ ְדעוּ ּכִ
  

  :יסֹוְבבוּ ִעיר

ִלינוּ  ָּ י עּו ַו ּבְ ׂשְ   :ִי

ךָ  י ָהִי, קר ַחְסּדֶ ּכִ

י ֱאלֵֹהי ּבִ ּגַ ם ִמׂשְ

  :מְזמֹור

ִלי ֶאל ֱאלִֹהים ְוַה

ָרה ְול די ַלְיָלה ִנּגְ

ף ר יָחה ְוִתְתַעּטֵ ׂשִ

ר   :תי ְולֹא ֲאַדּבֵ

  :עֹוָלִמים

יָחה ַוְיח לָבִבי ָאׂשִ

יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד

  :ֶמר ְלדֹר ָודֹר

ה ְוֵאיֵנמוֹ  ּלֵ ְויְֵד, ּכַ
 :ֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה

ֶלב ִוי, ב יֱֶהמוּ ַכּכָ

ִאם לֹא י, כֹלֶלאֱ 

ֶּךָ  ֶק, עז ן ַלּבֹ ַוֲאַרּנֵ
  :ם ַצר ִלי

ָרה ּמֵ י ֱאלִֹהים, זַ ּכִ

ן ְלָאָסף ִמ, ידוּתוּ

קֹול, ִהים ְוֶאְצָעָקה

י ּתִ ָרׁשְ ָיִד, ֲאדָֹני ּדָ
י   :ַנְפׁשִ

ָאש, ים ְוֶאֱהָמָיה

ִנְפַעְמּתִ, ות ֵעיָני

ֶדם נֹות ע, ם ִמּקֶ ׁשְ

ְיָלה ּלָ ִעם ְל, תי ּבַ

ְולֹא , ְזַנח ֲאדָֹני

ֶמ,  ַחְסּדוֹ  ַמר אֹ ּגָ

ה ְבֵחָמה כ .יד ּלֵ ּכַ
יֲַעקֹב ְלַאְפ    ּבְ

בּו ָלֶעֶרב .טו ְוָיׁשֻ

ן ל .טז ה ְיִניעוּ ֵהּמָ

יר ֻע .יז ַוֲאִני ָאׁשִ
יֹו    ָמנֹוס ּבְ ִלי וּ

י ֵאֶליָך ֲאזַ .יח ִּ ֻעז

ַח ַעל ְי .א ַלְמַנּצֵ

קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹה .ב

יֹום ָצָרִתי ֲא .ג ּבְ
ֵחם נ   ֵמֲאָנה ִהּנָ

ָרה  .ד ֱאלִֹהֶאְזּכְ

ֻמרֹו .ה ּתָ ׁשְ ָאַחְז

י ָיִמים .ו ְבּתִ ַ ִחׁשּ

ָרה ְנִגיָנִת .ז ֶאְזּכְ

ַהְלעֹוָלִמים ִי .ח

ֶהָאֵפס ָלֶנַצח .ט



:  

:  

  :ם

:  

  :זּו ְתהֹמֹות

כוּ    :ך ִיְתַהּלָ

  :רַעׁש ָהָאֶרץ

  :ָך לֹא ֹנָדעוּ 

  תה ָהִייָת 

  וָלם ַעד 

  :ם

בַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה

  :ין ֶעְליֹון

ְלֶאךָ  ֶדם ּפִ :ה ִמּקֶ

יָחה   :לֹוֶתיָך ָאׂשִ

אלִֹהים דֹול ּכֵ ל ּגָ

ֶּךָ  ים ֻעז ְעּתָ ָבַעּמִ

  :קֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה

ז, ם ָיִחילוּ  ַאף ִיְרּגְ

ַאף ֲחָצֶציָך, ָחִקים

ֵבל ְרָרְגָזה , ים ּתֵ ַוּתִ

ים בֹוֶתיך, ַרּבִ ְוִעּקְ

  :ה ְוַאֲהרֹן

ֲאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ, 

ֵמעֹו, אֶרץ ְוֵתֵבל וּ

בוּ ְבֵני ָאָדם ר ׁשוּ

ִאם ָקַפץ ּבְ,  ֵאל

נֹות ְיִמ, י ִהיא ׁשְ

ָרהכִּ , ֵלי ָיהּ  י ֶאְזּכְ

ֳעֶלךָ  ַבֲעִליל,  ּפָ וּ

ךָ  ְרּכֶ ִמי ֵא, דׁש ּדַ

ה ֶפֶלא הֹוַדע, עֹׂשֵ

ךָ  ֵני יֲַעק, ַע ַעּמֶ ּבְ

ִים, לִֹהים ָראּוָך ּמַ

ָח, ֹות קֹול ָנְתנּו ׁשְ

ל ֵהִאירּו ְבָרִקי, ְלּגַ

ַמִים ַר ִביְלָך ּבְ ׁשְ ּו

ךָ  ה,  ַעּמֶ ׁשֶ יַד מֹ ּבְ

,ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים

:  

חֹוֵלל ֶא דּו ַוּתְ יֻּלָ
  :אל

א ּכָ אֶמר, עד ּדַ ַוּתֹ

ַכח ַחּנֹות  .י ֲהׁשָ

ָואַֹמר ַחּלֹוִתי .יא

ֶאְזּכֹור ַמַעְלל .יב

ְוָהִגיִתי ְבָכל  .יג

ּקֶֹד .יד ֱאלִֹהים ּבַ

ה ָהֵאל ע .טו ַאּתָ

ְזרֹוע .טז ַאְלּתָ ּבִ ּגָ

ִים ֱאל .יז ָראּוָך ּמַ

ֹזְרמּו ַמִים ָעב .יח

ּגַל .יט קֹול ַרַעְמָך ּבַ

ךָ  .כ ְרּכֶ יָּם ּדַ ו, ּבַ

ָנִחיָת ַכּצֹאן .כא

ה .א ׁשֶ ה ְלמֹ ִפּלָ ּתְ

דֹר ָודֹר   נּו ּבְ :ּלָ

ֻ .ב ֶטֶרם ָהִרים י ּבְ
ה ֵא   עֹוָלם ַאּתָ

ב ֱאנֹוׁש ַע .ג ׁשֵ ּתָ



ֵעיֶניךָ  .ד ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ י יֲַעבֹר, ּכִ יֹום ֶאְתמֹול ּכִ   ,ּכְ
ְיָלה   מוָּרה ַבּלָ   :ְוַאׁשְ

ָנה ִיְהיוּ  .ה ם ׁשֵ ֲחלֹף, ְזַרְמּתָ ָחִציר יַ ּבֶֹקר ּכֶ   :ּבַ

ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף  .ו   :ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבשׁ , ּבַ

ךָ  .ז י ָכִלינוּ ְבַאּפֶ ַבֲחָמְתָך , ּכִ   :ִנְבָהְלנוּ וּ

ה ֲעו ֹ .ח ּתָ ךָ ׁשַ ֶניךָ , ֹנֵתינוּ ְלֶנְגּדֶ   :ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ

נּו ְבֶעְבָרֶתךָ  .ט י ָכל ָיֵמינוּ ּפָ ֵנינוּ ְכמֹו ֶהֶגה, ּכִ ינּו ׁשָ ּלִ   :ּכִ

ָנה .י ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ מֹוִנים , ְיֵמי ׁשְ ְגבוּרֹת ׁשְ   ְוִאם ּבִ
ָנה   ם ָעמָ , ׁשָ ֻעָפהְוָרְהּבָ ּנָ י ָגז ִחיׁש ַו   :ל ָוָאֶון ּכִ

ךָ  .יא ְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתךָ , ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאּפֶ   :וּ

ן הֹוַדע .יב   :ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה, ִלְמנֹות ָיֵמינוּ ּכֵ

ֵחם ַעל ֲעָבֶדיךָ , ׁשוָּבה ְיהָֹוה ַעד ָמָתי .יג   :ְוִהּנָ

ךָ  .יד ֵענוּ ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ָכל ָיֵמינוּ , ׂשַ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ְנַרּנְ   :וּ

יָתנוּ  .טו ימֹות ִעּנִ ֵחנוּ ּכִ ּמְ נֹות ָרִאינוּ ָרָעה, ׂשַ   :ׁשְ

ֵניֶהם, יֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלךָ  .טז   :ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה, ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינוּ ָעֵלינוּ  .יז ַמֲעׂשֵ   וּ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ , ָעֵלינוּ    ַמֲעׂשֵ   :וּ



  :ילֹוָתיו

  :ה

  :ִפיו 

 

  :ם

  :תֶכם

  :חר

  :ים

:  

ים ִדיעוּ  ֲעִל ָבַעּמִ

  :ִנְפְלאֹוָתיו ל

י ֵלב  ָו ְמַבְקׁשֵ ְיהֹ

ִמיד    :ּתָ

ְפָתיו ֵטי מֹ ּפְ ִמׁשְ וּ

ִחיָריו ב   :ּבְ

ָטיו ץ ּפָ   :ִמׁשְ

  :ּדֹור ְלֶאֶלף ה

ָחק בוָּעתוֹ    :ְלִיׂשְ

ִרית ֵאל עֹוָלם ּבְ

ַנֲחַלְת ֶחֶבל ,ָנַען

הּ  ְוָגִרים    :ּבָ

ַאֵח ַעם ֶאל ָלָכה

ְמָלִכי ֲעֵליֶהם ַכח

ֵרעוּ  ַאל י   :ּתָ

ה ָבר ֶלֶחם ַמּטֵ ׁשָ

ר   :יֹוֵסף ְמּכַ

מוֹ  קְראוּ  הֹוִד ,ִבׁשְ

יחוּ  ,לוֹ  רוּ  ָכל ׂשִ ּבְ

ַמח ,ָקְדׁשוֹ  ם ִיׂשְ

ׁשוּ  ,ֻעזּוֹ  ּקְ  ָפָניו ּבַ

ר תיו ה ֲאׁשֶ מ ,ָעׂשָ

ֵני ,ַעְבּדוֹ  יֲַעקֹב ּבְ

ָכל ,ֵֹהינוּ  ָהָאֶר ּבְ

ָבר ,בִריתוֹ  ה ּדָ ִצּוָ

ב ,ַאְבָרָהם את ׁשְ וּ

ָר ,ְלחֹק קֹב ׂשְ ְלִי

ן ּכְ ֶאֶרץ ֶאת ֶאּתֵ

ר י ְמַעט ,ִמְסּפָ ּכִ

ְמָל ,ּגֹוי ֶאל י ִמּמַ

ָקם דם ַויֹּוַכ ,ְלָעׁשְ

יָחי ְוִלְנִביַאי ,ְמׁשִ

ל ,ָהָאֶרץ ַעל מ ּכָ

ִנמ ְלֶעֶבד ,ִאישׁ  ם

ִק ַליהָֹוה הֹודוּ  .א

ירוּ  .ב ר ,לוֹ  ׁשִ ַזּמְ

ם ִהְתַהְללוּ  .ג ׁשֵ ּבְ

ְרׁשוּ  .ד ְוֻע ְיהָֹוה ּדִ

ִנְפְלאֹוָת ִזְכרוּ  .ה

ַע ַאְבָרָהם זֶַרע .ו

ֱאלֹה ְיהָֹוה הוּא .ז

ּבְ ְלעֹוָלם ָזַכר .ח

ר .ט ַרת ֲאׁשֶ ֶא ּכָ

ֲעִמיֶדהָ  .י ַּ ְליֲַעק ַוי

ֶא ְלךָ  ,ֵלאמֹר .יא

ְהיֹוָתם .יב ְמֵתי ּבִ

כוּ  .יג ְתַהּלְ ִּ ֹו ַוי ִמּג

יחַ  לֹא .יד ָאָד ִהּנִ

עוּ  ַאל .טו ּגְ ִבְמ ּתִ

ְקָרא .טז יִּ  ָרָעב ַו

ַלח .יז ִלְפֵניֶהם ׁשָ



ֶבל ִעּנוּ  .יח ְרזֶל ,ַרְגלוֹ  ַבּכֶ ָאה ּבַ   :ַנְפׁשוֹ  ּבָ

  :ְצָרָפְתהוּ  ְיהָֹוה ִאְמַרת ,ְדָברוֹ  ּבֹא ֵעת ַעד .יט

ַלח .כ יֵרהוּ  ֶמֶלךְ  ׁשָ ּתִ ל ,ַויַ ׁשֵ ים מֹ ֵחהוּ  ַעּמִ   :ַוְיַפּתְ

מוֹ  .כא ל ,ְלֵביתוֹ  ָאדֹון ׂשָ ׁשֵ ָכל וּמֹ   :ִקְנָינוֹ  ּבְ

ָריו ֶלְאסֹר .כב ַנְפׁשוֹ  ׂשָ ְזֵקָניו ,ּבְ ם וּ   :ְיַחּכֵ

יָּבֹא .כג ָרֵאל ַו ר ְויֲַעקֹב ,ִמְצָרִים ִיׂשְ ֶאֶרץ ּגָ   :ָחם ּבְ

יֶֶּפר .כד ֲעִצֵמהוּ  ,ְמאֹד ַעּמוֹ  ֶאת ַו ַּ י ָריו ַו   :ִמּצָ

ם ָהַפךְ  .כה ֹנא ִלּבָ ל ,ַעּמוֹ  ִלׂשְ ֲעָבָדיו ְלִהְתַנּכֵ   :ּבַ

ַלח .כו ה ׁשָ ׁשֶ ר ַאֲהרֹן ,ַעְבּדוֹ  מֹ ַחר ֲאׁשֶ   :ּבוֹ  ּבָ

מוּ  .כז ְבֵרי ָבם ׂשָ ֶאֶרץ וּמְֹפִתים ,אֹתֹוָתיו ּדִ   :ָחם ּבְ

ַלח .כח ךְ  ׁשָ ךְ  חֹׁשֶ ְחׁשִ ַּ י ָברוֹ  ֶאת ָמרוּ  ְולֹא ,ַו   :ּדְ

ָגָתם ֶאת ַויֶָּמת ,ְלָדם ֵמיֵמיֶהם ֶאת ָהַפךְ  .כט   :ּדְ

ַרץ .ל ִעים ַאְרָצם ׁשָ ַחְדֵרי ,ְצַפְרּדְ   :ַמְלֵכיֶהם ּבְ

ָּבֹא ָאַמר .לא י ים ,ָערֹב ַו ּנִ ָכל ּכִ בוָּלם ּבְ   :ּגְ

ֵמיֶהם ָנַתן .לב ׁשְ ָרד ּגִ ַאְרָצם ֶלָהבֹות ֵאשׁ  ,ּבָ   :ּבְ

ְפָנם ַויַּךְ  .לג ְתֵאָנָתם ּגַ ר ,וּ ּבֵ ְיׁשַ בוָּלם ֵעץ ַו   :ּגְ

יָּבֹא ,ָאַמר .לד ה ַו ר ְוֵאין ְויֶֶלק ,ַאְרּבֶ   :ִמְסּפָ

ל ַויֹּאַכל .לה ב ּכָ ַאְרָצם ֵעׂשֶ ִרי ַויֹּאַכל ,ּבְ   :ַאְדָמָתם ּפְ



  :ם

  

  :שוּ 

  :ָיהּ 

  :ִציֹּון ֶאת נוּ 

ְמָחה   ,ׂשִ

  ַאֲעֶלה א

  :אֹוָנם ְלָכל ית

ָבָטיו ל ׁשְ   :ּכֹוׁשֵ

ם ַפל ְחּדָ ֲעֵליֶה ּפַ

  :ָלְיָלה יר

יֵעם ם ּבִ ׂשְ   :יַ

יֹּות  ּצִ   :ָנָהר ּבַ

:ַעְבּדוֹ  ַאְבָרָהם ת

ִחיָריו ת   :ּבְ

ים ַמל ִייָרׁש ְלֻאּמִ

ָי ,ִיְנצֹרוּ  תיו ַהְללוּ

ִכינוּ  גם ָזְכֵרנ ,ּבָ ּבְ

רֹוֵתינוּ    :ּנֹ

יר  ש ְותֹוָלֵלינוּ  ׁשִ

  :ֵנָכר ַאְדַמת ל

  :ְיִמיִני ח

ֵרִכי ּכְ לֹא ִאם ,ֶאְז

ַאְרָצם ר ֵראׁשִ ,ּבְ

ּבִ ְוֵאין ,ְוָזָהב ֶסף

ֵצאָתם ם י ,ּבְ ָנַפ ּכִ

ְלָהִא ְוֵאשׁ  ,ָמָסךְ 

ָלו ַמִים ְוֶלֶחם ,ׂשְ ׁשָ

ָהְלכוּ  ,ָמִים זוּבוּ 

ַבר ֶאת ,ָקְדׁשוֹ  ּדְ

ׂשֹון ה ,בׂשָ ִרּנָ ֶא ּבְ

ַוֲעַמ ,ּגֹוִים ְרצֹות

יו רוּ  ְותֹורָֹת ,ֻחּקָ

ם ֶבל ְבנוּ  ׁשָ ּגַ ָיׁשַ

ִלינוּ  ,תֹוָכהּ  ּכִ ּתָ

ְבֵרי ׁשֹוֵבינוּ  נוּ  ּדִ
  :ִציֹּון יר

יר ת ַעל ,ְיהָֹוה ׁשִ

ם  ָלִ ׁשָ ח ,ְירוּ ּכַ ׁשְ ּתִ

י  ֶא לֹא ִאם ְלִחּכִ

ל ַויַּךְ  .לו כֹור ּכָ ּבְ

ֶכֶס ַויֹּוִציֵאם .לז ּבְ

ַמח .לח ִמְצַרִים ׂשָ

ַרשׂ  .לט ְלָמ ָעָנן ּפָ

ַאל .מ יֵָּבא ׁשָ ְש ַו

ַתח .מא ז צוּר ּפָ ָּ י ַו

י .מב ְד ֶאת ָזַכר ּכִ

ְב ַעּמוֹ  ַויֹּוִצא .מג

ן .מד ּתֵ ִּ י ַא ָלֶהם ַו

ֲעבוּר .מה ְמ ּבַ ִיׁשְ

ב ַנֲהרֹות ַעל .א ּבָ

ּבְ ֲעָרִבים ַעל .ב

י .ג ם ּכִ ֵאלוּ ׁשָ ׁשְ
ירוּ    ִ ָלנוּ  ׁשִ ִמׁשּ

יר ֵאיךְ  .ד ֶאת ָנׁשִ

ֵחךְ  ִאם .ה ּכָ  ֶאׁשְ

ק .ו ְדּבַ ִני ּתִ ְלׁשֹו



   ָערוּ  ִרים

ַמְלּתְ    :ָלנוּ  ֶשּגָ

  : ֻעזּוֹ 

 

  :רוָּעה

 ,ַעּמוֹ  בוּת
 ,ֵמְיהָֹוה ם

ֵטם  ְיַפּלְ

  :תי

ם ם ָלִ ׁשָ ְמ ,ְירוּ ָהאֹ

מּוֵלךְ  ֶאת ָלךְ  ם ׁשֶ ּגְ

ַלע ֶאל לִיךְ    :ַהּסָ

ְרִקיַע  הּו ּבִ ַהְללוּ

ְדלוֹ  רֹב ּגֻ   :ּכְ

ֵנֶבל ְוִכּנֹור  :הוּ ּבְ

ים ְוֻעָגב ִמּנִ   :ּו ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתר הּו ּבְ לוּ

  :ָיהּ 

ׁשוּב ,ל ׁשְ ְיהָֹוה ּבְ
יִקים ְתׁשוַּעת ַצּדִ

ֵטם ְיהָֹוה  ְיַפּלְ  ,ַו
י ,ם   :בוֹ  ָחסוּ  ּכִ

ְמָחִת רֹאשׁ  ַעל ׂשִ

יֹום ֵאת ֱאדֹום ֵני
הּ  ד   :ּבָ

ֵרי ,וָדה ם ַאׁשְ ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ

ץ ז עָֹלַל ֶאת ְוִנּפֵ

ָקְדׁשוֹ  , לוּ ֵאל ּבְ

רָֹתיו הּו כ, וּ ַהְללוּ

ַהְללוּה, ע ׁשֹוָפר

ַהְללוּה,  וָּמחֹול

ַמע ַהְלל, ְצֵלי ׁשָ

ל ָיהּ  ָי, תַהּלֵ ַהְללוּ

ָרֵאל ְיׁשוַּעת  ִיׂשְ
ַמח ָרֵאל ׂשְ וּת: ִיׂשְ

ְעְזֵרם: ָצָרה ת ַּ י ַו
ִעים יֵעם ֵמְרׁשָ ְויֹוׁשִ

ם ֶאת   ַלִ ׁשָ ע ְירוּ

ִלְבֵנ ְיהָֹוה ְזכֹר .ז
ַהְיסֹוד ַעד ָערוּ   

ת .ח ֶבל ּבַ דּו ּבָ ְ ַהׁשּ

ֵרי .ט ֹּאֵח ַאׁשְ י ׁשֶ

ַהְלל, ַהְללוָּיהּ  .א

הּו ִבְגבוּ .ב ַהְללוּ

ֵתַק .ג הוּ ּבְ ַהְללוּ

ֹתף .ד הוּ ּבְ ַהְללוּ

הּו ְבִצְל .ה ַהְללוּ

ָמה ּתְ .ו ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

ן ִמי יֹּון ִיּתֵ ִמּצִ
ִיש יֲַעקֹב ָיֵגל

ָּם ז ֵע ָמעוּ ּבְ
ֵמ



  :ַרב ָהֵאיכּות

א   ַאְנּתְ ְלֵעּלָ
ִפיָסא ָבְך  ה ּתְ

ה אֹוְתָך . תִהּלָ
ךָ  ה ֵמִאּתְ  ,ּוׁשָ

ֲאִני עֹוֵמד  , ׁשֶ
ִאיר ָעַלי  זֶּה ּתָ

ִפי ְרצֹוְנָך ,  ּכְ
מַ  י ב ּבְ ְבּתִ ֲחׁשַ

ַרק , ד ְרצֹוֶנךָ 
ֱאֶמת  דְתָך ּבֶ
ִלי ֵלב ָטהֹור 
דֹול ִחיׁש ַקל 

י ל ְיֵמי ַחיִּ ם ּכָ
ָעְברּו  יִּמים ׁשֶ
 ִמן ָהעֹוָלם 

ֵהיָכלוֹ  ר ּבְ , בּקֵ

ּמּות ְוַר ים ְוִהיא ְמַעט ַהּכַ

ּבֹות ל ַהּסִ ת ּכָ ,סּבַ
ֵלית ַמֲחשָׁ , ךְ  ָבהּדְ

ָרָכה ּוְת ל ּבְ  ַעל ּכָ
בו ֶרְך ּכְ ֲחִתיָרה ּדֶ

י  ּלִ קוֹ שלּות ׁשֶ ּמָ םּבַ
ֶרְך ּוְנִתיב ַהֶז,  ּוַבּדֶ

ֱאֶמת ,ה ְלָפֶניָך ּבֶ
ִלְבִלי ַלֲחׁשֹב, אים

הּוא ֶנֶג  ּוִבְלּבּול ׁשֶ
ֲעבֹוָד  ּוְקדֹוׁשֹות ּבַ

ְוֵתן ל, ֵעְדֹוֶתיךָ  ל
ד תֹוִציֵאִני ְלאֹור ּגָ

אֹור ֵלאֹור,  ַהַח ּבְ
ׁש ְנעּוַרי ַהיָּ  ְלַחּדֵ

ְוִתְהיֶה ְיִציָאִתי 
ֹנַעם ְיהָֹוה ּוְלַב ת ּבְ
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ָתִבי ַחת ַהּכְ ַאְמּתַ אנּו ּבְ

ת ָהִעּלֹות ְוִס,  ִעּלַ
א ִמּנָך  ְוֵלית ְלֵעּלָ
ּוְמרֹוַמם, הְתִהלָּ  

שׁ  ְחּתֹ , אַבּקֵ ּתַ ר ׁשֶ
ְלׁשְ, ת ּתַ ַעד ַהִהׁשְ

ֲעֻלמוֹ  יֵֹדעַ ְלָך  ,תּתַ
ֵלָמה ְתׁשּוָבה ׁשְ י ּבִ
רּוִא צֹון ִמְבַחר ַהּבְ

ָבה  ,ץ ְוׁשּום ַמֲחׁשָ
ֹות ַזּכֹות ַצחֹות

י ַהט. רְתךָ  ֶאל ִלּבִ
ֻצלֹות ָים ּתוּ   ִמּמְ

ֶהֶרף ַעִין , ְיהָֹוה ּכְ
ה . ָהֲאָדָמה ְוֶאְזּכֶ

ה ָ ֻדׁשּ ,רם ֶאל ַהּקְ
ה ַלֲחזֹות. ְטא ְוֶאְזּכֶ

ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד 

ה ָמָצא ִפּלָ זֹאת ַהּתְ

ל עֹוָלם ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ
א ִמן ּכָֹלא ,ְלֵעּלָ

ָלל ֻדִמיָּהּוְלָך , ּכְ
ֶאְדרֹׁש אֹוְתָך ֲא
ל ָהעֹוָלמֹו ֶרְך ּכָ ּדֶ
ר ִנְגָלה ל ִפי ֲאׁשֶ ּכְ

ְלַהֲחִזיֵרִני, אֹוְרךָ 
ֱאֶמת ִפי ְרצ, ּבֶ ּכְ

ֶבת חּו ׁשּום ַמֲחׁשֶ
בֵּ  בֹוִלּדַ ַמֲחׁשָ ק ּבְ

ָגְתָך ּוְבתֹוָר ָ ַהׂשּ ּבְ
ֱאֶמתְלעָ  ָך ּבֶ .ְבּדְ

ׁשּוַעת ,ְמֵהָרה ּתְ
ֵני ה ֱהיֹוִתי ַעל ּפְ

ךְ  חֹׁשֶ יָרְלַהֲחזִ , ּבַ
לֹא ֵח ִביָאִתי ּבְ ּכְ
בֹוד ּלֹו ֹאֵמר ּכָ , ּכֻ




