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ת ַחִיל גֵאׁשֶ

ִניִנים  ִמּפְ ְוָרֹחק  ִיְמָצא  ִמי  ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ
ִמְכָרּה:

ֶיְחָסר: ָלל לֹא  ְוׁשָ ְעָלּה  ּבַ ּה ֵלב  ּבָ ַטח  ּבָ
יָה: ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ָרע  ְולֹא  טֹוב  ָמַלְתהּו  ּגְ
ֵחֶפץ  ּבְ ַעׂש  ַוּתַ ים  ּתִ ּוִפׁשְ ֶצֶמר  ה  ְרׁשָ ּדָ

יָה: ּפֶ ּכַ

ִביא  ּתָ ְרָחק  ִמּמֶ סֹוֵחר  ֳאִנּיֹות  ּכָ ָהְיָתה 
ַלְחָמּה:

ְלֵביָתּה  ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ
ְוֹחק ְלַנֲעֹרֶתיָה:

יָה ָנְטָעה  ִרי ַכּפֶ ֵחהּו ִמּפְ ּקָ ֶדה ַוּתִ ָזְמָמה ׂשָ
ֶרם: ּכָ

ץ ְזֹרעֹוֶתיָה: ַאּמֵ ַוּתְ ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה 



ת ַחִילד ֵאׁשֶ

ה   ִיְכּבֶ לֹא  ַסְחָרּה  טֹוב  י  ּכִ ָטֲעָמה 
ְיָלה ֵנָרּה: ַבּלַ

ְמכּו  ּתָ יָה  ְוַכּפֶ יׁשֹור  ַבּכִ ָחה  ּלְ ׁשִ ָיֶדיָה 
ָפֶלְך:

ָחה ָלֶאְביֹון: ּלְ ה ֶלָעִני ְוָיֶדיָה ׁשִ ְרׂשָ ּה ּפָ ּפָ ּכַ
יָתּה  י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ָ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ

ִנים: ָלֻבׁש ׁשָ
ָמן  ְוַאְרּגָ ׁש  ׁשֵ ּה  ּלָ ָתה  ָעׂשְ ים  ַמְרַבּדִ

ּה: ְלבּוׁשָ
ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני  ׁשִ ְעָלּה ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ נֹוָדע ּבַ

ָאֶרץ:
ָנְתָנה  ַוֲחגֹור  ְמּכֹר  ַוּתִ ָתה  ָעׂשְ ָסִדין 

ַנֲעִני: ַלּכְ
ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון: ׂשְ ּה ַוּתִ ֹעז ְוָהָדר ְלבּוׁשָ



ת ַחִיל הֵאׁשֶ

ַעל  ֶחֶסד  ְותֹוַרת  ְבָחְכָמה  ְתָחה  ּפָ יָה  ּפִ
ְלׁשֹוָנּה:

יָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא  ה ֲהִליכֹות ּבֵ צֹוִפּיָ
ֹתאֵכל:

ַוְיַהְלָלּה: ְעָלּה  ּבַ רּוָה  ְ ַוְיַאׁשּ ָבֶניָה  ָקמּו 
ַעל  ָעִלית  ְוַאּתְ  ָחִיל  ָעׂשּו  נֹות  ּבָ ַרּבֹות 

ָנה: ּלָ ּכֻ

ִיְרַאת  ה  ָ ִאׁשּ ַהּיִֹפי  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  ׁשֶ
ל: ְיֹהָוה ִהיא ִתְתַהּלָ

ָעִרים  ְ ִרי ָיֶדיָה ִויַהְללּוָה ַבׁשּ נּו ָלּה ִמּפְ ּתְ
יָה: )משלי לא, י-לא(: ַמֲעׂשֶ
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ת־ַחִיל ֵאׁשֶ
ים רּוׁשִ ּפֵ

ת־ַחִיל',  'ֵאׁשֶ ל  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ לֹוַמר  ַרק 
י  ּכִ ָחָדׁש! "ָטֲעָמה  ה  ַנֲעׂשֶ זֶה..  ּכָ ִהְתעֹוְררּות 
ִיְמָצא"...  ִמי  ת־ַחִיל  "ֵאׁשֶ ַסְחָרּה..."  טֹוב 
ֵיׁש  ְסחֹוָרה  ֵאיזֶה  ִלְגֹוַע,  ְיכֹוִלים  ַיי,  ַיי  ַאיי 
ה  ִיְכּבֶ ֹלא  ֵנָרּה.."  ְיָלה  ּלַ ּבַ ה  ִיְכּבֶ "ֹלא  ָלנּו. 
ֶלָעִני.."  ְתָחה  ּפָ ּה  ּפָ "ּכַ ֵנָרּה.  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֲאִפּלּו 
נֹוֵתן  ִהיא  ֶלָעִני,  ְתָחה  ּפָ ּה  ּפָ ּכַ ָעִני?  ה  ַאּתָ
ָלֶאְביֹון",  ָחה  ּלְ ׁשִ "ָיֶדיָה   - עֹוד  ְוֵיׁש  ַהּכֹל. 
ָעִני   - ֵלמּות  ַהּשְׁ ְכִלית  ּתַ זֶה  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
ְוֶאְביֹון, ְוִהיא ֹלא עֹוזֵב ַאף ָעִני ְוֶאְביֹון. "ֹלא 
ֶלג? ֹלא  ַחד! ׁשֶ ֶלג.." ֵאין ּפַ ָ ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמּשׁ
זֶה  יָתּה",  ּבֵ ל  ּכָ י  "ּכִ ַמּדּוַע?  ְלֵביָתּה.  ִתיָרא 
ִנים?  ׁשָ זֶּה  ִנים",  ַמה  ׁשָ יָתּה, "ָלבּוׁש  ּבֵ ל  ּכָ
ַעם,  ּפַ ָזִכיִתי - ָאז עֹוד  ַנִים! ִאם עֹוד ֹלא  ׁשְ
ָאז   - ִנים"  ׁשָ ָלבּוׁש  יָתּה  ּבֵ ָכל  י  "ּכִ ַנִים.  ׁשְ
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א  ֶאּלָ ִנים'  'ׁשָ ְקָרא  ּתִ ַאל  ַנִים,  ׁשְ ַחד.  ּפַ ֵאין 
ְוָהָדר  "ֹעז  סֹוף!  ִלי  ּבְ זֶה  ַנִים  ׁשְ ַנִים'.  'ׁשְ
ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון.." ֹעז ְוָהָדר -  ׂשְ ּה, ַוּתִ ְלבּוׁשָ
"ְוָהָדר" הּוא  ָחָזק,  "ֹעז" הּוא  ֲעלֹות.  ַהּמַ ל  ּכָ
ָיֶפה,  ָחָזק ֲאָבל ֹלא  ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵיׁש  ָיֶפה. 
ִהיא ָיָפה ְמֹאד ֲאָבל ֹלא ָחָזק.  ְוֵיׁש ּתֹוָרה ׁשֶ
ָחָזק  ם  ּגַ ְוָהָדר" -  "ֹעז  ָלנּו  ֵיׁש  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל 
בּוׁש  ַהּלְ בּוׁש,  ַהּלְ זֶה  ּה"  "ְלבּוׁשָ ָיֶפה!  ְוַגם 
ַחק  ׂשְ "ַוּתִ ב.  ַהּלֵ ל  ׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ָהרּוָחִני 
ִהיא  ׁשֶ ַחק"  ׂשְ "ַוּתִ הֹו,  ַאֲחרֹון.."הֹו,  ְליֹום 
זֶה...  ֶלא ּכָ הֹוֶלֶכת ְלָמקֹום ָקדֹוׁש, ִלְמקֹום ּפֶ
ְתָחה  יָה ּפָ סּוק - זֶה ֹעז ְוָהָדר! "ּפִ ל ּפָ אֹוי, ּכָ
ת־ָחִיל,  ַהּמֹוִכיַח, ָהֵאׁשֶ ָחְכָמה", ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּבְ
ה ָחְכָמה,  ה, ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְתַגּלָ ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּפֶ
 - ֶחֶסד  ּתֹוַרת  ְלׁשֹוָנּה",  ַעל  ֶחֶסד  "ְותֹוַרת 
ְוֶחֶסד,  ְוֶחֶסד  ֶחֶסד  ֵיׁש  ַלֲאֵחִרים.  ד  ְלַלּמֵ
ת־ָחִיל.  ָהֵאׁשֶ ָנה",  ּלָ ּכֻ ַעל  ָעִלית  "ַאּתְ  ֲאָבל 
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ֶוֱאֶמת,  ֱאֶמת,  ֱאֶמת,  ֱאֶמת,  ְוֵיׁש  ֶחֶסד,  ֵיׁש 
ְתָחה.."  ּפָ יָה  "ּפִ ַהּכֹל!  ַעל  עֹוֶלה  ֱאֶמת  ְוזֶה 
ְועֹוד  ַעם  ּפַ עֹוד  ֵרד,  ְלִהּפָ ָיכֹול  ֹלא  ּבּור  ַהּדִ
ַרק  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ָחְכָמה"  ּבְ ְתָחה  ּפָ יָה  "ּפִ ַעם,  ּפַ
ָחְכָמה  ה  ּלֶ ִנְתּגַ ֶכף  ּתֵ  - ה  ַהּפֶ ֶאת  ּפֹוַתַחת 
ּוַמה  נּו,  ָחְכָמה'.  ְמקֹור  נֹוֵבַע  'ַנַחל  זֶה,  ּכָ
ְלׁשֹוָנּה",  ַעל  ֶחֶסד  "ְותֹוַרת  ָחְכָמה?  זֶּה 
ְתָחה  ּפָ יָה  "ּפִ ָלנּו.  ַלֲעֹזר  ֶחֶסד.  ָלנּו,  ַלֲעֹזר 
ל  ּכָ ם,  ּלָ ּכֻ ָבר  ּכְ ָהִעיר,  ל  ּכָ ָאז  ָחְכָמה",  ּבְ
ֹמַע  ִלׁשְ ַרק  ׁשּו,  ּיְ ְוִנְתּבַ ָנְפלּו  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ
יָה  "ּפִ ָקְרדֹוֶנר.  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּקֹול 
ָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה",  ְתָחה ּבְ ּפָ
ֵאיֹפה  זֶּה,  ַמה  יֹוְדִעים  ֹלא  ֵהם  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ
ּיֹות',  ּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן' ַה'ּסִ ה? ַה'ּלִ ַהּפֶ
ַעְצבּות?  ּבְ ה  ַאּתָ ַמּדּוַע  ַמה,  ֵרינּו!  ַאׁשְ אֹוי 
ֹלא   - ַעְצלּות  "ֶלֶחם  זֶה...  ּכָ ּתֹוָרה  ָלנּו  ֵיׁש 
ְמָחה.  ַאיי ַאיי ַאיי,  ׂשִ ֹתאֵכל", ַרק ִלְהיֹות ּבְ



ים רּוׁשִ ת ַחִיל - ּפֵ טֵאׁשֶ

ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ת־ַחִיל...  ֵאׁשֶ ֵאיזֶה 
ּבּוִרים,  ְוַהּדִ ַהּתֹורֹות  מֹוֲהַר"ן'  'ִלּקּוֵטי  ָלנּו, 
ם־ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֲאִפּלּו  ם.  ֵ ַהּשׁ ְבֵרי  ּדִ ֶרַגע  ל  ּכָ
נּו  ַרּבֵ ֶ ּשׁ יגּו ַמה  ִהּשִׂ ִדיִקים ֹלא  ַהּצַ ְוָכל  טֹוב 
ִעְנָין  זֶה  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ יג,  ִהּשִׂ דֹוׁש  ַהּקָ
ָעׂשּו  נֹות  ּבָ "ַרּבֹות  ַהּכֹל,  ַעל  עֹוֶלה  ְמֻיָחד, 
יׁש  ְלַהְרּגִ ָנה". ַאיי,  ּלָ ּכֻ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל  ָחִיל, 
ּה,  בּוָרה, "ֹעז ְוָהָדר ְלבּוׁשָ ֵאיזֶה ֹחזֶק, ֵאיזֶה ּגְ
סּוק  ַהּפָ נּו,  נּו,  ַאֲחרֹון".  ְליֹום  ַחק  ׂשְ ַוּתִ
י  ּנִ ִמּמֶ ָלֶלֶכת  ְיכֹוִלים  "ֵאיְך  ׁש:  ְמַבּקֵ ׁש  ַמּמָ
יִקים  ַצּדִ יֹוי,  יֹוי  אֹוי  ַהְלָאה?"  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ָנְתנּו  ֵהם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ
ְוָהָדר",  "ֹעז  ָאַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ם!  ִחּנָ ּבְ ָלנּו 
ְוָהָדר"  ּבּוִרים "ֹעז  ַהּדִ ה  ַמע ֵאּלֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ְוָכל ִמי 
ּכַֹח ְלעֹוָלם, ְלֶנַצח ְנָצִחים!  הּוא ֹלא ָיכֹול ִלׁשְ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ְלַרּבִ ָהָיה  ִנּגּון  ל  ּכָ ַאיי, 
ִרים  ִויׁשָ ָמחּו,  ְוִיׂשְ ִיְראּו  יִקים  ַצּדִ "ּוְבֵכן 
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ל ָהֲאָבִנים  ְלנּו ּכָ ַיֲעֹלזּו.." ֲאַנְחנּו ָרַקְדנּו ְוִקּבַ
"ָמה,  ָעֵלינּו:  אֹוְמִרים  ָהיּו  ן,  ּכֵ ם.  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ
ִנְרֶאה,  ֲאַנְחנּו  ִעים, ֵהם רֹוְקִדים!"  ּגָ ְמׁשֻ ֵהם 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַמה  ִנְרֶאה  ֲאַנְחנּו  ַסְבָלנּות,  ַרק 
ֵאיזֶה  ְמָחה,  ׂשִ ֵאיזֶה  אֹור,  ֵאיזֶה  עֹוָלם,  ּבָ
לּום!  עֹוָלם. ָהעֹוָלם ַהזֶּה ֹלא ּכְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ים ׁשֶ ַחּיִ
ה,  ֵאּלֶ ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן', ּתֹורֹות ּכָ 'ּלִ ׁש ּבַ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ
ָלאֹות  ּפְ ָהָיה  ֹלא  עֹוד  ה..  ֵאּלֶ ּכָ ּבּוִרים  ּדִ
ל  ל ַהּתֹוָרה! ּכָ ָלִלּיּות ּכָ עֹוָלם. זֶה ּכְ ה ּבָ ֵאּלֶ ּכָ
ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ הּוא  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ
ל  ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ְוָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ְוָכל 
זֶּה  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ָרֵאל! ֲאָבל ָקרֹוב  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ
ְהֶיה...  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ְהֶיה,  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  עֹוָלם,  ּבָ ה  ּלֶ ִיְתּגַ
ַאר  ָרֵאל ִנׁשְ י ִיׂשְ ַאיי, ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך ַרּבִ
ְתָחה  ּפָ יָה  "ּפִ אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ּכְ ים!  ַחּיִ ּבַ
ָחְכָמה", הּוא ָרָצה ָחְכָמה, ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע  ּבְ
ַעל  ֶחֶסד  "ְותֹוַרת  ים.  ַחּיִ ּבַ ַאר  ִנׁשְ ֵאיְך הּוא 
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ָבר ּתֹוַרת ֶחֶסד  ְלׁשֹוָנּה", ֵאיֹפה ֲאִני? ֵיׁש ּכְ
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ל ַהְיׁשּועֹות  ּכָ ָבר  ּכְ ֵיׁש ָלנּו  זֶה...  ּכָ
עֹוָלם  דֹוׁש ּבָ נּו ַהּקָ ָבר ַרּבֵ ְצִריִכים, ֵיׁש ָלנּו ּכְ
'ִסּפּוֵרי  מֹוֲהַר"ן',  'ִלּקּוֵטי  ָלנּו  ָנַתן  ְוהּוא 
ֵאּלּו, ַמה  יחֹות ּכָ י מֹוֲהַר"ן', ׂשִ ּיֹות', 'ַחּיֵ ַמֲעׂשִ
נּו - ִנְבָרא עֹוָלם  ה ַרּבֵ ּלָ ּגִ ּבּור ׁשֶ ל ּדִ זֶּה.. ּכָ ֶ ּשׁ

ָחָדׁש! )ישראל סבא, אשת חיל מי ימצא(.

ׁש  ִמְתַלּבֵ הּוא  ְנָפׁשֹות,  ַהְמָקֵרב  יק  ּדִ ַהּצַ
י  ְלבּוׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ין  ַנֲעֹשִ ֵהם  י  ּכִ ַנְפׁשֹוָתם,  ּבְ
ִניִנים  ִמּפְ ִהיא  ְיָקָרה  ְבִחיַנת  ּבִ ֶאְצלֹו  ְיָקר 
דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ִמן  ָיָקר  ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ ׁשֶ
י הּוא ִלְפַני ְוִלְפִנים  ְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִנים, ּכִ ּנִ ׁשֶ
ל  ּכָ ֵהִביא  ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹותֹו,  ים  יׁשִ ַמְלּבִ ְוֵהם 
ָהָעם  ֵרי  'ַאׁשְ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ָיִאיר  ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ זֶה 
)לקו"מ  ֵלָמה  ׁשְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ל  ׁשֶ ְתרּוָעה'  יֹוְדֵעי 
בֹוד  ר ַהּכָ י ִעּקַ בֹודֹו, ּכִ ַעְצמֹו ּכְ ח"א, יג( ְוזֶהּו ּבְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ין  בּוׁשִ ַהּלְ ְיֵדי  ַעל 
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יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ע"ב(  צא  א  ַקּמָ ָבא  )ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ְהֶיה  ּיִ זֹּוֶכה ׁשֶ דּוָתא: ּוְכׁשֶ ָקָרא ְלָמאֵנּה ְמַכּבְ
ְרָבן  ּקֵ ׁשֶ ָרֵאל  ִיֹשְ ְפׁשֹות  ִמּנַ ין  ְלבּוׁשִ לֹו 
ִמזֶּה,  דֹול  ּגָ בֹוד  ּכָ ֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו 
י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְיָקִרים  ים  ְלבּוׁשִ ֵהם  י  ּכִ
דּוַע,  ּיָ ּכַ ְמֹאד  בֹוִהים  ּגְ ֵהם  ָרֵאל  ִיֹשְ ַנְפׁשֹות 
ֵמֶהם.  ין  ְלבּוׁשִ ְלַעְצמֹו  ַלֲעֹשֹות  זֹוֶכה  ְוהּוא 
יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ֶדל  ּגֹ זַֹּהר  ּבַ ִאיָתא  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ְוזֶה  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָהְרחֹוִקים  ָקֵרב  ּמְ ׁשֶ ְלִמי 
זֹּוֶכה  ׁשֶ ְוכּו'".  ּה  ְלבּוׁשָ ְוָהָדר  "ֹעז  ִחיַנת  ּבְ
יָה  "ּפִ ְיֵדי  ַעל  ְוזֶה  ַוֲחָזִקים,  ָנִאים  ִלְבָגִדים 
ְלׁשֹוָנּה",  ַעל  ֶחֶסד  ְותֹוַרת  ְבָחְכָמה  ְתָחה  ּפָ
זֶּה  ׁשֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֲחִזיר  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו 
ּתֹוָרה  ַהּלֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ֶחֶסד  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ
ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָדּה,  ְלַלּמְ ְמָנת  ַעל 
עֹוָלם'  ּבָ לֹום  ׁשָ יְך  'ְלַהְמׁשִ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ָיִאיר 
ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  יד(  ח"א,  )לקו"מ 
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ין  בּוׁשִ ִחיַנת ַהּלְ ן ּבְ ן אֹוָתם ְוִתּקֵ ּקֵ י הּוא ּתִ ּכִ
ְיָקִרים  ִלְבָגִדים  זֹוֶכה  ן  ּכֵ ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ַעְצָמן  ּבְ ְפׁשֹוָתם  ִמּנַ ין  ַנֲעֹשִ ְוֵהן  "ל.  ּנַ ּכַ
לֹוֵבׁש  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶהּו  "ל.  ּנַ ּכַ
ל  ּכָ ְוֵכן  ד.  ְמֻכּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהְיתֹוִמים  ִמן 
ֶרת  ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא' ְמַדּבֶ ל 'ֵאׁשֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ
ַרְך,  ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִמזֶּה ֵמַהְמָקֵרב ּבְ
ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ ָקם  "ַוּתָ ם,  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּפֵ ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוכּו'". ׁשֶ ּתֵ ַוּתִ
ּתֹוָרה  ד  ַהְמַלּמֵ הּוא  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ם. ְוֵכן  ן ׁשָ ה, ַעּיֵ ָרׁשָ ל ַהּפָ ְלַתְלִמיִדים, ְוֵכן ּכָ
מֹו  ּכְ ין,  בּוׁשִ ַהּלְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ִמּבְ ם  ׁשָ ר  ְמַדּבֵ
ַהְינּו  ּדְ ְמּכֹר",  ַוּתִ ָתה  ָעֹשְ "ָסִדין  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ָקְרָבן  ּמְ ׁשֶ ַלֲאֵחִרים  ָנִאים  ין  ְלבּוׁשִ ה  עֹוֹשֶ ׁשֶ
"ל:  ּנַ ּכַ ּה  ְלבּוׁשָ ְוָהָדר  ֹעז  זֶה  ְיֵדי  ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ

)חו"מ ב, אפוטרופוס א, א(.

ַעל  ָעִלית  ְוַאּתְ  ָחִיל  ָעׂשּו  נֹות  ּבָ "ַרּיֹות 
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יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ כט(,  לא,  )משלי  ָנה"  ּלָ ּכֻ
ַלֲעׂשֹות  ָהעֹוֵסק  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ ָהֱאֶמת 
ָחְכָמה  ּבְ יְך ּתֹוָרה  ּוְלַהְמׁשִ ים,  ּוְלבּוׁשִ ִלים  ּכֵ
ְלִהְתָקֵרב  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ַעד  ֹזאת,  ּכָ ית  ֲאִמּתִ
ַבח  ִחיַנת ַהׁשֶ זֶּהּו ּבְ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּכֹל ְלַהּשׁ
ֶצֶמר  ה  ְרׁשָ "ּדָ ִחיַנת  ּבְ ְוכּו',  ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ ל  ׁשֶ
ים  ּוְלבּוׁשִ ִלים  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים",  ּתִ ּוִפׁשְ
"ָהְיָתה  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ְוכּו'  ֱאֹלקּות  ַֹגת  ְלַהּשָ
עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ ְוכּו',  ְרָחק  ִמּמֶ סֹוֵחר  ֳאִנּיֹות  ּכָ
ֹתֶקף  ּבְ ׁשֶ ְוכּו'",  ְלֵביָתּה  ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ל  ׁשֶ לּות  ַהּגָ ֵליל  ַכת  ֶחׁשְ
הֹוֵלְך  ְוֵכן  ְוכּו',  ֶטֶרף  ָלֶהם  נֹוֶתֶנת  ִהיא 
ִחיַנת  דֹוׁש ַהזֶּה. ְוזֶה ּבְ ַבח ַהּקָ ל ַהׁשֶ ְוסֹוֵבב ּכָ
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְעָלּה",  ּבַ ָעִרים  ּשְׁ ּבַ "נֹוָדע 
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  אֹוַרְיָתא,  ּדְ ַאְתָוון  ּדְ עּוִרין  ׁשִ
ָחְכָמתֹו,  ּבְ יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִצְמצּוִמים 
ִחיַנת  עֹוָלם, ּבְ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַעל ָיָדם נֹוָדע ַהּשׁ
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יָה  "ּפִ ְוזֶהּו,  ְוכּו'"  ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ּשְׁ ּבַ "נֹוָדע 
ְלׁשֹוָנּה"  ַעל  ֶחֶסד  ְותֹוַרת  ָחְכָמה  ּבְ ְתָחה  ּפָ
ִלְבָרָכה )סוטה מ"ט(,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו 
ַהְינּו  ָדּה,  ְלַלּמְ ְמַנת  ַעל  ּתֹוָרה  ַהּלֹוֵמד  זֶה 
ְלָקְרָבם  ַלֲאֵחִרים  ּתֹוָרתֹו  ד  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ
ֲהִליכֹות  ה  "ֹצִפּיָ ְוזֶהּו,  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ִיְתַנֵהג  ֵאיְך  יתֹו  ּבֵ ִהּלּוְך  ּצֹוֶפה  ׁשֶ יָתּה",  ּבֵ
ה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד,  ּלֹא ִיְכּבֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְלעֹוָלם ּבְ
ְלדֹוֵרי  ָחְכָמתֹו  ָאַרת  ַהׁשְ ַאר  ִנׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
י "ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא ֹתאֵכל",  ּדֹורֹות ָלֶנַצח ּכִ
ַחס  ַעְצלּות  ֶלֶחם  ֵאינֹו  ְותֹוָרתֹו  ַלְחמֹו  י  ּכִ
ֲעבֹוָדתֹו  ָזִריז ְמֹאד ְמֹאד ּבַ י ָהָיה  ּכִ ְוָשלֹום, 
רּוָה",  ַוְיַאּשְׁ ָבֶניָה  "ָקמּו  ן  ַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ
ְרָבם  ּקֵ ׁשֶ ִנים  ּבָ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵהם 
ם  ֵ ַהּשׁ זֶה  ַוְיַהְלָלּה",  ְעָלּה  "ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
זֶה,  ַעל  ים  ַמְסּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ
ָחֵפץ  י  ּכִ ֵאָליו,  ם  ּלָ ּכֻ ָקֵרב  ּיְ ׁשֶ זֶה  ּבָ ָחֵפץ  י  ּכִ
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ָחִיל  ָעׂשּו  נֹות  ּבָ "ַרּבֹות  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶחֶסד הּוא. 
"ל: )או"ח א, השכמת  ָנה" ְוַכּנַ ּלָ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ

הבוקר ד, יח(.

ַעל־ הּוא  ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלל,  ַהּכְ
הּו  ַמֲעֵשׂ "ְוָכל  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאמּוָנה,  ְיֵדי 
ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ְוָכל  ד(.  לג,  )תהלים  ֱאמּוָנה"  ּבֶ
ל  "ּכָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאמּוָנה,  ַעל  עֹוֶמֶדת 
ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  )שם קיט, פו(.  ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה" 
ֲחַבּקּוק  א  'ּבָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ יק  ְוַצּדִ  - ַאַחת  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן 
ֶנֱאָמן  ִאיׁש  ָלנּו  ֵיׁש  ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ י  ּכִ ִיְחֶיה'. 
יֹוְדִעין  ְוָאנּו  ָעָליו,  ִלְסֹמְך  ָראּוי  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ
נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ הּוא  ָהעֹוָלם,  זֶה  ּבְ ְסֹחר  ּלִ ַמה 
ַהְצָלָחה  ּבַ אֹוָתנּו  ִהְצִליַח  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
ְצִריִכין  ָאנּו  ָמה  ָלנּו  ְוהֹוִדיַע  ְצִחית,  ַהּנִ
זֶה ָהעֹוָלם ָהָרחֹוק ְמֹאד ֵמעֹוָלמֹות  ִלְסֹחר ּבְ
ְלזֶה ָהעֹוָלם,  אנּו  י ֲאַנְחנּו ֹלא ּבָ ּכִ ֶעְליֹוִנים, 
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ים  ְלֶמְרַחּקִ ְסחֹורֹות  ּבֹו  ִלְסֹחר  ִאם  י  ּכִ
ה  ם ַמְצִליִחים ּוַמְרִויִחים ַהְרּבֵ ָ ּשׁ דֹוִלים, ׁשֶ ּגְ
זֶה  ּסֹוֲחִרים ּבְ חֹורֹות ׁשֶ ֵאּלּו ַהּסְ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ
ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ ֶרַוח  ְיָקא,  ּדַ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָהעֹוָלם 
עּור ָוֶעֶרְך ַעִין ֹלא ָרֲאָתה  ִלי ׁשִ ְונֹוָרא ְמֹאד ּבְ
ם(,  ׁשָ ן  ַעּיֵ נה,  ִסיָמן  ּבְ ְנָיָנא,  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ְוכּו' 
זֶה  ּבְ ר  ּכֵ ִמְשֹּתַ ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָאָדם  ֵאין  ֲאָבל 
ָאנּו  ׁשֶ ִדיָנֵתנּו  ִמּמְ ְמֹאד  ָהָרחֹוק  ָהעֹוָלם 
ן ָחַמל ָעֵלינּו ה'  ם, ַעל־ּכֵ ְצִריִכין ָלׁשּוב ְלׁשָ
ה  ֹמׁשֶ הּוא  ֶנֱאָמן  רֹוֶעה  ָלנּו  ַלח  ְוׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ
יִתי  ָכל ּבֵ תּוב ּבֹו "ּבְ ּכָ לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ
ָעֵלינּו,  ָחַמל  ְוהּוא  ז(,  יב,  )במדבר  ֶנֱאָמן הּוא" 
ְוהֹוִדיַע  ֵעיֵנינּו  ֵהִאיר  הּוא  ִהְצִליָחנּו,  הּוא 
י  ִמּפִ ָלנּו  ַסר  ּמָ ׁשֶ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ָלנּו 
חֹורֹות  ל ַהּסְ רּוְך הּוא, ְוהֹוִדיָענּו ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
זֶה ָהעֹוָלם,  ָאנּו ְצִריִכין ִלְסֹחר ּבְ דֹוׁשֹות ׁשֶ ַהּקְ
ָאר  ין ּוׁשְ ִפּלִ ַחת ּתְ ת ִציִצית ְוַהּנָ ֵהם: ְלִביׁשַ ׁשֶ
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אי  דֹוׁשֹות ְוַהּנֹוָראֹות. ּוְבַוּדַ ְצוֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ּכָ
ַחס  ָיִמים  ְלַבּלֹות  ה  ַעּתָ ְצִריִכין  ָאנּו  ֵאין 
ֵאּלּו  לֹום, ִאם ַיְצִליַח ּבְ לֹום, ַלֲחֹקר ַחס ְוׁשָ ְוׁשָ
זֶה,  ּבָ חֹוֵקר  ׁשֶ ִמי  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ חֹורֹות,  ַהּסְ
יקֹורֹוס ְוכּו', ַאף  ע ְוֶאּפִ הּוא ָרׁשָ ֶ ַבד ַמה ּשׁ ִמּלְ
רֹוֶצה  ע, ׁשֶ ּגָ ם הּוא ׁשֹוֶטה ֶוֱאִויל ּוֶפִתי ּוְמׁשֻ ּגַ
ִלְהיֹות ָחָכם ְלָהַרע ַלֲחֹקר ַאַחר ִאיׁש ֶנֱאָמן 
ּוְלָהִבין  ַדְעּתֹו  ּבְ ְוָקא  ּדַ ֵליַדע  ְורֹוֶצה  זֶה,  ּכָ
חֹוָרה, ֲהֵיׁש  ֹזאת ַהּסְ ִשְֹכלֹו ַמּדּוַע ַיְצִליַח ּבְ ּבְ
ים  ים ֲאָנׁשִ ְרַחּקִ ּכֹוְתִבין לֹו ִמּמֶ ִתי ִמזֶּה?! ׁשֶ ּפֶ
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ים נֹוָרִאים  ּיִ ֶנֱאָמִנים ַוֲחָכִמים ֲאִמּתִ
ַתְכִלית  ּבְ חֹורֹות  ַהּסְ ֵאּלּו  ִלְסֹחר  ַמֵהר  ּיְ ׁשֶ
ֶהם  ּבָ ַיְצִליַח  י  ּכִ ִהירּות,  ְוַהזְּ ִהירּות  ַהּמְ
ְזדֹון  ּבִ ְוהּוא  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָעֵתק  הֹון  ְמֹאד 
ַעם  ַהּטַ ה  ִחּלָ ּתְ ַלֲחֹקר  ְורֹוֶצה  ל  ִמְתַעּצֵ ִלּבֹו 
ם, ּוְבתֹוְך  חֹורֹות ֲחׁשּוִבים ׁשָ ַמּדּוַע ֵאּלּו ַהּסְ
ָיָמיו  ה  ּוְמַבּלֶ חֹוָרה  ַהּסְ ִלְסֹחר  ל  ִמְתַעּצֵ ְך  ּכָ
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ה,  ּוְכִלּמָ ה  ֶחְרּפָ ּבְ ם  ְלׁשָ ּוָבא  ָוִריק  ֶהֶבל  ּבְ
ן ִאם ֵהִביא  ּכֵ ל ׁשֶ ל טּוב! ִמּכָ ֵריק ְוֵנעֹור ִמּכָ
ם,  ְלׁשָ ָלבֹוא  ָהֲאסּוִרים  ָבִרים  ּדְ ם  ְלׁשָ
ים  ֳעָנׁשִ ּבְ ם  ְלׁשָ ִביִאים  ַהּמְ ֶאת  ין  ֲעִניׁשִ ּמַ ׁשֶ
עּור. אֹוי ְלאֹוָתּה  ִלי ׁשִ ים ּוָמִרים ְמֹאד ּבְ ָקׁשִ
ל מּוָבן  ְמׁשָ ְוַהּנִ ה.  ִלּמָ ּכְ ה, אֹוי ְלאֹוָתּה  ּבּוׁשָ
ְוָכל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ יָלא,  ִמּמֵ
ְוַאֲחרֹוִנים  ִראׁשֹוִנים  ִביִאים  ַהּנְ יִקים,  ּדִ ַהּצַ
ּכֹוְתִבין  ְוכּו',  ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ַהּתַ ְוָכל 
ַנְצִליַח  י  ּכִ ה,  ֹמׁשֶ ּתֹוַרת  ְלַקּיֵם  ְלִהזֵָּהר  ָלנּו 
ים  א ְוֵהם ֲאָנׁשִ עֹוָלם ַהּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה ְמֹאד ּבָ
ּוְנבֹוִנים ְואֹוֲהִבים אֹוָתנּו  ֶנֱאָמִנים, ֲחָכִמים 
ַלֲחֹקר  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ
ַאֲחֵריֶהם ָחִליָלה, ַרק ְלַהֲאִמין ָלֶהם ְוֵליֵלְך 
ל  ּכָ ִלְסֹחר  נּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַדְרֵכיֶהם,  ּבְ
ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ֵהם  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ חֹורֹות  ַהּסְ
ׁשּום  ַעל  ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ְצִריִכין  ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ
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ל  ּכָ ַרק  ָחִליָלה,  ַאֲחֵריֶהם  ַלֲחֹקר  ֲחִקיָרה 
חֹורֹות  ַהּסְ ֵאּלּו  ְוִלְסֹחר  ץ  ְלַקּבֵ ַנֲעֹסק  ָיֵמינּו 
ֹלא  ֲחָפִצים  ְוָכל  ים,  ִנּנִ ּוִמּפְ ז  ִמּפָ ַהְיָקִרים 
ֶלְך ָעָליו  ֹלֹמה ַהּמֶ ח ׁשְ ּבַ ּשִׁ ֶהם. ְוזֶה ׁשֶ ּוּו ּבָ ִיׁשְ
ת  "ֵאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  לֹום,  ָ ַהּשׁ
ה  דֹוׁשָ י ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוכּו'", ּכִ
י ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ֵהם  ת ַחִיל", ּכִ ִנְקֵראת "ֵאׁשֶ
ם(.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ז,  ִסיָמן  ּבְ ּמּוָבא  )ּכַ ה,  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  ִחיַנת  ּבְ
ת  ֵאׁשֶ ִהיא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ְוהּוא 
ְלׁשֹון ֶרַוח ְוַהְצָלָחה  יר ַהזֶּה ּבִ ָכל ַהּשִׁ ַחִיל, ּבְ
ה  ַהְרּבֵ ּוַמְרַוַחת  ַמְצַלַחת  ִהיא  ׁשֶ חֹוָרה  ּסְ ּבַ
ְפָלא  ַהּנִ יר  ַהּשִׁ ָכל  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ְסחֹוָרָתּה,  ּבִ
י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  סֹופֹו,  ְוַעד  תֹו  ִחּלָ ִמּתְ ַהזֶּה 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ חֹוָרה  ּסְ ּבַ ָהָאָדם  ַהְצָלַחת  ר  ִעּקַ
ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ְוִנְצִחִיית  ִיּית  ֲאִמּתִ ַהְצָלָחה 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ִהיא  ׁשֶ ַחִיל,  ת  ָהֵאׁשֶ
ְוַכּמּוָבא  "ל.  ּנַ ּכַ ַחִיל"  ת  "ֵאׁשֶ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ
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ִחיַנת  ָהֱאמּוָנה ִהיא ּבְ ְתֵבי ָהֲאִר"י ׁשֶ ָכל ּכִ ּבְ
ה',  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַמְלכּות, 
"ל. ְוזֶהּו "ָהְיָתה  ּנַ ת ַחִיל, ַהְינּו ּכַ ִחיַנת ֵאׁשֶ ּבְ
ַלְחָמּה".  ִביא  ּתָ ְרָחק  ִמּמֶ סֹוֵחר  ֳאִנּיֹות  ּכָ
ַעל  ּסֹוְמִכין  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַעל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ
ְיכֹוִלים  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְדָרָכיו,  ּבִ ַההֹוְלִכים 
ַלְחמֹו  ּוְלָהִביא  ים  ְלֶמְרַחּקִ ְסחֹורֹות  ִלְסֹחר 
דֹוִלים, ַאף־ַעל־ ים ּגְ ְרַחּקִ ְוִחּיּותֹו ָלֶנַצח ִמּמֶ

י  ּכִ ם,  ְלׁשָ ְסֹחר  ּלִ ַמה  יֹוְדִעין  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ
ֱאֶמת ָמה ָאנּו  ָבר הֹוִדיַע ָלנּו ִאיׁש ֶנֱאָמן ּבֶ ּכְ
ַנְצִליַח  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ם,  ְלׁשָ ִלְסֹחר  ְצִריִכין 

"ל: )יו"ד א, גילוח ד, ג(. ִמיד ְוַכּנַ ם ּתָ ׁשָ

ִיְרַאת ה'  ה  ָ ִאּשׁ ִנְקֵראת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנה 
ת  ַבח ָהֵאׁשֶ ל ׁשֶ ן ּכָ דּוַע, ְוַעל ּכֵ ּיָ ת ַחִיל ּכַ ֵאׁשֶ
ֵני  ּבְ ַפְרֶנֶסת  ּמְ ׁשֶ ְרָנָסה  ַהּפַ ִעְנַין  ּבְ הּוא  ַחִיל 
ֶטֶרף  ן  ּתֵ "ַוּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָכבֹוד,  ּבְ יָתּה  ּבֵ
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ְלֵביָתּה ְוכּו' ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא ֹתאֵכל ְוכּו'". 
ֶלת  ּדֶ ּתַ ִמׁשְ ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ַחִיל  ת  ָהֵאׁשֶ י  ּכִ
ָרֵאל  ִיֹשְ ִלְבֵני  ְרָנָסה  ּפַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִמיד  ּתָ
ַעם ַלֲעֹסק  ָכל ּפַ ּיּוְכלּו ּבְ ֵדי ׁשֶ ּה, ּכְ ֵבִקים ּבָ ַהּדְ
ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ים  ֲעֻמּקִ ִים  ַהּמַ ר  ַלֲחּתֹ יֹוֵתר 
ָהֱאמּוָנה  ה  ְוִתְתַעּלֶ ל  ּדֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּדּוָלּה,  ּגִ
ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר. )חו"מ ב, מאבד ממון חברו  ָכל ּפַ ּבְ

ומסור ד(.

ִמי  י  ּכִ ֶאָחד,  ֵניֶהם  ׁשְ ֵהם  ֶוֱאמּוָנה  ֱאֶמת 
ר ֶאל ָהֱאֶמת  ָ ָהֱאֶמת הּוא ְמֻקּשׁ ּבְ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ
ִחּלּוק  ְוֵאין  ֶֹכל  ּשֵ ּבַ אֹותֹו  יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאּלּו  ּכְ
ִאי  ָהֱאֶמת  ר  ִעּקַ א,  ַרּבָ ַאּדְ ָלל,  ּכְ יֵניֶהם  ּבֵ
י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ֵליַדע  ר  ֶאְפׁשָ
ה, ְוַעל  ָ ִחיַנת ִאיׁש ְוִאּשׁ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ֵהם ּבְ
ְלַבּדֹו  ָהָאָדם  ֱהיֹות  טֹוב  "ֹלא  ֶנֱאַמר,  זֶה 
ית ב, יח(. 'ָהָאָדם'  ֵראׁשִ ֶנְגּדֹו" )ּבְ ֶאֱעֶשֹה לֹו ֵעזֶר ּכְ
ִחיַנת ִאיׁש, ֹלא  הּוא ּבְ ִחיַנת ָהֱאֶמת ׁשֶ זֶה ּבְ
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ֵלֵהנֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְלַבּדֹו,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ טֹוב 
ֵמֲחַמת  ְלַבּדֹו,  ּנּו  ִמּמֶ ּוְלהֹוִליד  ֵמָהֱאֶמת 
"ל. ְוַעל־ ּנַ ל ֶעֶצם ָהֱאֶמת ּכַ ר ְלַקּבֵ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ֶנְגּדֹו,  ֲעֶשֹה לֹו ֵעזֶר ּכְ ּיַ ַרְך ׁשֶ ן ָאַמר ה' ִיְתּבָ ּכֵ
ת ַחִיל,  ִהיא ֵאׁשֶ ה ִיְרַאת ה', ׁשֶ ָ ִהיא ָהִאּשׁ ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ
ָכל ֵסֶפר  ַחת ּבְ ּבַ לּוָלה ֵמַהּכֹל, ַהְמׁשֻ ה ַהּכְ ּלָ ּכַ
ֱאמּוָנה  י  ּכִ ֵחֶלק ב קסט(,  ֹזַהר  ן  )ַעּיֵ יִרים  ַהּשִׁ יר  ׁשִ
ֹגֹות  ַהַהּשָ ל  ּכָ י  ּכִ ֵמַהּכֹל,  לּוָלה  ּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵאין  ַהּכֹל  ֱאֹלקּות,  ְיִדיַעת  ְוָכל  בֹוהֹות  ַהּגְ
י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין 
ָשֹרֹו  ָהֱאמּוָנה ִהיא ֶעֶצם ֵמֲעָצָמיו ּוָבָשֹר ִמּבְ
ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶאָחד  ֵניֶהם  ׁשְ י  ּכִ ָהֱאֶמת,  ל  ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ְוָכל  זֶה,  ֹלא  ּבְ ָלזֶה 
ְבִחיַנת  ֱאֶמת ֵהם ֶאָחד ּבִ ּבֶ ְיָקא, ׁשֶ ֵניֶהם ּדַ ׁשְ
ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ֶאָחד,  ְלָבָשֹר  ְוָהיּו 
ָהֱאֶמת  ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ִנְכָלל ָהֱאמּוָנה ּבְ ּבְ
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נֹוָלִדים  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהַאְחדּות,  ַתְכִלית  ּבְ
ֱאֹלקּותֹו  ת  ֵמֲאִמּתַ ָלַדַעת  ֹגֹות  ַהַהּשָ ל  ּכָ
ָלַדַעת  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָלֶנַצח,  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
רּות  ִהְתַחּבְ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ִמֶמּנּו 

ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה: )יו"ד א, גילוח ד, ה(.

ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְדֵבקּות  רּות  ִהְתַחּבְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ע  ּדַ
ִביל  ה ְוכּו', ּוִבׁשְ ִפּלָ ַרְך הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ִיְתּבָ
לֹו  נֹוֵפל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֹרב  י  ַעל־ּפִ זֶה 
ַהְינּו  ה,  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ ְדלּות,  ּגַ ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ
לּות  ּגָ ּבַ ִהיא  ֲאִני,  ִחיַנת  ּבְ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ
ִהיא רֹוָצה  ָעה ְוכּו', ּוְכׁשֶ תֹוְך ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ
ָעה,  ּה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ָלֵצאת ֲאַזי ִמְתַאֶחזֶת ּבָ
ִלים  ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ְוכּו'.  ְדלּות  ּגַ ַהְינּו 
ה ְלִהְתַחזֵּק  ִפּלָ ּתְ ַח ּבַ ֹכַח, ַעל־ְיֵדי זֶה נֹוֵתן ּכֹ ּבְ
ּקּון  ַהּתִ ָעה ְוכּו', ִנְמָצא ׁשֶ ֶנֶגד ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּכְ
ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְדלּות ָהעֹוִלים ּבִ ל ּגַ ִלְפִנּיֹות ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ּוָבזֶה  ֹכַח,  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ הּוא 
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ת ַחִיל  ן ֵאׁשֶ ֵלם ְוכּו', ְוַעל־ְיֵדי זֶה ְמַתּקֵ ִויַבּטְ
לּוָתּה,  ִמּגָ אֹוָתּה  ּומֹוִציא  ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ
ִהיא  ׁשֶ ה  ְקִלּפָ ּדִ ין  ְלבּוׁשִ ין אּוָכִמין,  בּוׁשִ ִמּלְ
דֹוׁש  ית ֵקן ְלַהּקָ ָגלּוָתא, ְוַנֲעׂשֵ ֶהם ּבְ ה ּבָ ְמֻכּסָ
ן  ַתּקֵ ּתְ ָנְתָך ִיְהֶיה ׁשֶ ּוָ ר ּכַ רּוְך הּוא ְוכּו', ְוִעּקַ ּבָ
י  ּכִ ְוכּו',  ְעָלּה  ּבַ ִעם  ָגּה  ְלַזּוְ ֵדי  ּכְ ִכיָנה  ַהּשְׁ
ְוכּו',  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ָצִריְך  ה  ִחּלָ ִמּתְ
ין ְנהֹוִרין  ְלבּוׁשִ ּבִ ת  ׁשֶ ִכיָנה ִמְתַלּבֶ ַהּשְׁ ַוֲאַזי 

ר סּוָמק ָיֹרק: )או"ח א, תפילה ה, א(. ִחּוָ

ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ִהיא  ֵלָמה  ַהּשְׁ ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ
ַעְצמֹו,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ ָצְרֵכי  ַעל  ַרק  ל  ּלֵ ִמְתּפַ
ה'  ְלִיְרַאת  ִלְזּכֹות  ִפּלֹוָתיו  ּתְ ל  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ
ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך.  ִיְתּבָ ַוֲעבֹוָדתֹו 
ה'  ֵמֵאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ "ַאַחת  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
י  ל ְיֵמי ַחּיָ ֵבית ה' ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ אֹוָתּה ֲאַבּקֵ
נּו ִזְכרֹונֹו  ַתב ַרּבֵ ּכָ ְוכּו'" )תהלים כז, ד(. ּוְכמֹו ׁשֶ
ר ָחָנה" )לקו"מ  ר ּבַ ה ּבַ ִלְבָרָכה ַעל ַמֲאַמר "ַרּבָ
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ַכְוָתא  ּבְ ְוַאְנֵחּה  ִאי  ְלַסְלּתָ ְקִלית  ְוׁשַ יד(:  ח"א, 

ֹזאת ֵאיָנּה ְטֵפָלה  ה ּכָ ם. ּוְתִפּלָ ן ׁשָ ְרִקיַע, ַעּיֵ ּדִ
ר  ִעּקַ ִהיא  ֹזאת  ּכָ ה  ִפּלָ ּתְ א,  ַרּבָ ַאּדְ ַלּתֹוָרה, 
ְלַקּיֵם  ַרק  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוָרה,  ִקּיּום 
ַהּתֹוָרה,  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֶאת 
ה.  ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעּקָ י ֹלא ַהּמִ ּכִ
ל",  ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ִחיַנת "ִאּשׁ ְוזֶה ּבְ
ַחִיל,  ת  ֵאׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַהְינּו 
ְלִיְרָאתֹו  ִלְזּכֹות  ִיְרַאת ה'  ִביל  ׁשְ ּבִ ִהיא  ׁשֶ ּכְ
ֵלמּות  ר ׁשְ י זֶה ִעּקַ ל, ּכִ ַרְך, ִהיא ִתְתַהּלָ ִיְתּבָ
ִעם  ָוה  ׁשָ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוֹזאת  ה.  ִפּלָ ַהּתְ
ָנה  ּוָ ַהּכַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ה,  ּנָ ִמּמֶ ְוָגֹבּהַ  ַהּתֹוָרה 
ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקּיֵם  הּוא  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ
ה.  ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעּקָ י ֹלא ַהּמִ ּכִ
ׁש ְלִיְרָאה ֶאת  ַבּקֵ ּמְ תֹו ׁשֶ ְתִפּלָ ָנתֹו ּבִ ּוָ ְוזֶהּו ּכַ
ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִנְמָצא,  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ּוְלַקּיֵם  ה' 
ם  ּגַ ְוַאף  קֹוָמָתם.  ּבְ ִוים  ׁשָ ֵניֶהם  ׁשְ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ
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ַחִיל  ת  "ֵאׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ יֹוֵתר,  ֹבּהַ  ּגָ ה  ִפּלָ ַהּתְ
ָחְכָמה  ית  "ֵראׁשִ ִחיַנת  ּבְ ְעָלּה",  ּבַ ֲעֶטֶרת 
ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַהְינּו  ּדְ ה'",  ִיְרַאת 
ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ה',  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ
ִהיא  י  ּכִ ָחְכָמה,  ית  ֵראׁשִ ִהיא  ְרָאה  ַהּיִ
י  ּכִ ַהּתֹוָרה.  ִהיא  ׁשֶ ֵמַהָחְכָמה,  ְלַמְעָלה 
י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ִקּיּום  ר  ִעּקַ ִהיא  ֹזאת  ּכָ ה  ִפּלָ ּתְ
זֹּוִכין ַעל־ְיֵדי  ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ר ַהּתֹוָרה ִהיא ַהּמַ ִעּקַ
ר  ָהִעּקָ הּוא  ְדָרׁש  ַהּמִ ֹלא  י  ּכִ ֹזאת,  ה  ִפּלָ ּתְ

"ל: )או"ח ג, ראש חודש ה, ד(. ּנַ ְוכּו' ּכַ

ָנָתּה  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ ִמּתֹוָרה  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ
ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹזאת  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקּיֵם 
עֹות,  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ְוֶאְצָלּה  ּתֹוָרה  ַעְצָמּה  ּבְ
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקּיֵם  ִעְסָקּה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר 
עֹות. ְוזֶהּו "ַלְחֵמנּו ֹנאֵכל  ּפָ ל ַהַהׁשְ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ א(,  ד,  )ישעיהו  ׁש"  ִנְלּבַ ְמָלֵתנּו  ְוׂשִ
ְמׁשְֹך  ּתִ ִלּמּוְדָך  ַעל־ְיֵדי  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְצִריִכין 
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ַעְצֵמנּו  ּבְ ֲאַנְחנּו  ַרק  ְרָנָסה,  ַהּפַ ַפע  ׁשֶ ָלנּו 
ל  ּכָ ְמָלה, ֵמַאַחר ׁשֶ ְוׂשִ ַפע ֶלֶחם  ֶ יְך ַהּשׁ ַנְמׁשִ
ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  יְך  ְלַהְמׁשִ ִעְסֵקנּו 
ְוזֶהּו,  עֹות.  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ר,  ָהִעּקָ זֶּה  ׁשֶ
ֵתנּו" )שם(,  ְמָך ָעֵלינּו ֱאֹסף ֶחְרּפָ ֵרא ׁשִ "ַרק ִיּקָ
ּוִבְזיֹונֹות,  ה ֵמֲחָרפֹות  ִפּלָ ַהְינּו ַלֲעלֹות ַהּתְ ּדְ
ת ְוכּו'  ֻרם זֻּלֻ ִחיַנת ּכְ ָגלּוָתא, ִמּבְ ילּוָתא ּדְ ִמזִּ
ֹזאת  ה ּכָ ָבִרים ְוכּו' )ברכות, ו ע"ב(. ּוְתִפּלָ ֵאּלּו ּדְ
ְעָלּה ְוכּו'".  ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ִחיַנת "ֵאׁשֶ ִהיא ּבְ
נֹות ָעׂשּו  ֹזאת ֶנֱאַמר, "ַרּבֹות ּבָ ה ּכָ ִפּלָ ְוַעל ּתְ
ַטח  "ּבָ ִחיַנת  ּבְ ָנה",  ּלָ ּכֻ ַעל  ָעִלית  ְוַאּתְ  ָחִיל 
ְעָלּה ָצִריְך  ּבַ ה ׁשֶ ָ י ֵיׁש ִאּשׁ ְעָלּה", ּכִ ּה ֵלב ּבַ ּבָ
ל  ּכָ ָלּה  ְלָהִביא  ָצִריְך  ְעָלּה  ּבַ י  ּכִ ְלַפְרְנָסּה, 
ֲאָכל  ֶנת ַהּמַ ְרָנָסה, ְוִהיא ַרק ְמַתּקֶ ָצְרֵכי ַהּפַ
יָתּה ְוכּו'.  ֵני ּבֵ ה ְלַפְרֵנס ֶאת ּבְ ּול ַוֲאִפּיָ ִבּשׁ ּבְ
ָצְרֵכי  ל  ׁשֶ ׁשּוָטה  ַהּפְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה 
ָלּה  ה ֵמִביא  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ַהּגּוף 
ּול  ּשׁ ַמר ּבִ ר ּגְ ִעּקַ הּוא ַהּתֹוָרה, ַרק ׁשֶ ְעָלּה ׁשֶ ּבַ
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ֵדי  ה, ּכְ ִפּלָ ְהֶיה ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ּיִ ַפע ָצִריְך ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
ּתּוַכל ֵליֵרד ְלָהעֹוָלם ְלַפְרֵנס ֶאת ָהעֹוָלם,  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ירּות  ֲעׁשִ ל  ּכָ ׁשֶ ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ ֵיׁש  ֲאָבל 
ּה  ּבָ ַטח  "ּבָ ִחיַנת  ּבְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ְוִחּיּותֹו  ְעָלּה  ּבַ
ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ְעָלּה".  ּבַ ֵלב 
ִחּיּות  ל  ּכָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקּיֵם  ִמּתֹורֹות 
ָיָדּה  ִהיא ִקּיּום ַהּתֹוָרה, הּוא ַעל  ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ראש  ג,  )או"ח  "ל:  ְוַכּנַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ

חודש ה, כב(.

ׁש,  ַמּמָ ֵרַח  ְוַכּיָ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְמִאירֹות  ָהיּו  ֵעיָניו 
ְמִאירֹות  ֵעיָניו  ָהיּו  ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְפָרט  ּבִ
ימֹות  ּוַמֲאּדִ ּוָפָניו ָהיּו ְמִאירֹות  ְמֹאד ְמֹאד, 
ֹעֶצם  ָרָאה  ּלא  ׁשֶ ּוִמי  ֹקֶדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמֹאד 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵבקּותֹו  ּדְ ְלֶהֶבת  ׁשַ י  ּפֵ ְוִרׁשְ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ
ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ְוֵסֶדר  ֹקֶדׁש, 
ר "ַאְתִקינּו  ָהָיה ְמַזּמֵ ּגּון ׁשֶ ְלָחן, ְוַהּנִ ֻ ֵסֶדר ַהּשׁ
ָהָיה  ׁשֶ ְוֵאיְך  ָבִחין",  ׁשְ ּבִ ר  ֲאַזּמֵ  - ְסעּוָדָתא 



יםל רּוׁשִ ת ַחִיל - ּפֵ ֵאׁשֶ

ְמנּוָחה  ׁש,  ְמַקּדֵ ל  ּכָ ִמירֹות:  ַהזְּ ָאר  ׁשְ ר  ְמַזּמֵ
א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּוֵמֵעין  ַחִיל,  ת  ְוֵאׁשֶ ְמָחה,  ְוׂשִ
ּלא ָרָאה ֹזאת, ֹלא ָרָאה טֹוב ֵמעֹוָלם.  ּוִמי ׁשֶ
אֹותֹו ַמֲעָמד ָהָיה ֵמִעיד  ָעַמד ָאז ּבְ ְוָכל ִמי ׁשֶ
יַח  בֹוא ְמׁשִ ּיָ ֹזאת ַעד ׁשֶ ּלא ִיְהֶיה ִנְרֶאה ּכָ ׁשֶ
ר  יֹו ְוכּו', ִאי ֶאְפׁשָ ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ ִצְדֵקנּו. ְוִאּלּו ּכָ
ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ַהּיִֹפי  ְוֹעֶצם  ָקֶצה  ֶאֶפס  ְלָבֵאר 
ְרָאה ָהֲעצּוָמה ַוֲעִריַבת ְנִעיַמת  ַהּנֹוָרָאה ְוַהּיִ
ֱאֶמת,  ּבֶ ֲעָנָוה  ּבַ ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ ֵבקּות  ּדְ
זֶה  ְוָכל  עֹוָלם,  ּבָ ֹזאת  ּכָ ִנְרָאה  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ
רֹות  ַבד ִסְתֵרי ִנְסּתָ נּו ִמּלְ ְעּתֵ ִפיַסת ּדַ ְלִפי ּתְ
ּדּוׁש ָהָיה נֹוֵטל ַהּכֹוס  זֶה. ֹקֶדם ַהּקִ ָהָיה לֹו ּבָ ׁשֶ
ָידֹו  ּבְ ַהּכֹוס  ִעם  ַרב  ְזַמן  עֹוֵמד  ְוָהָיה  ָידֹו,  ּבְ
ׁשֹוְמִעין  ָהיּו  ְוֹלא  ִתיָקה,  ׁשְ ּבִ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ִלְפֵני 
ּתֹוְקקּות, ְוָעָלה  י ִאם ְקָצת קֹול ִהׁשְ ּנּו ּכִ ִמּמֶ
ָהה  ָ ּשׁ ְך, ַאַחר ׁשֶ ָעָלה. ַאַחר ּכָ ָאז ְלָמקֹום ׁשֶ
ִנְפָלא:  ְנִעימּות  ּבִ יו  ּפִ ַתח  ּפָ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ

י ְוכּו'": )שיחות הר"ן, קסט(. ּשִׁ "יֹום ַהּשִׁ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ ִתּ
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ְמֹבָאר ּבְ ִרית (ּכַ ּקּון ַהּבְ הּוא ּתִ
ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה  ח"א כט אֹות ד). ְוהּוא ּתִ

ָרה ִמְזמֹוֵרי  לֹום, לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ַחס ְוׁשָ
לֹו.  ָרה  ּקָ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ
ֲאדֹוֵננּו  ּלּוי,  ַהּגִ ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  הֹוִציאֹו 
יק ְיסֹוד עֹוָלם,  נּו ַהָקדֹוׁש ַצּדִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
ן  נּו ַנְחָמן ּבֶ ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ
ַנְחָמן  ַנְחָמ  ַנְח  ַנ  ְמָחה,  ׂשִ ן  ּבֶ ֵפיֶגא 
ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ זֵֶכר  ֵמאּוָמן 
ן  יֵענּו, ָאֵמן ֵכּ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן: ְויֹוִשׁ

ְיִהי ָרצֹון.

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן
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נּו ִזְכרֹונֹו ִלְיָרָכה ַהְיָטַחת ַרֵיּ
ֲאַזי  ָיָמיו,  ִיְמְלאּו  י  ּכִ ם  ּגַ ׁשֶ ְוָאַמר  ְלֵעדּות,  אֹוָתם  ִיֵחד  ם  ּגַ
ֵאּלּו  ם  ׁשָ ְוֹיאַמר  ִקְברֹו  ַעל  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִמי  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר 
רּוָטה ִלְצָדָקה, ֲאִפּלּו  ן ּפְ "ל ְוִיּתֵ ים ַהּנַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ָהֲעׂשָ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמֹאד  ְמֹאד  ַוֲחָטָאיו  ֲעוֹונֹוָתיו  ְוָעְצמּו  ְדלּו  ּגָ ִאם 
נֹו  ּוְלַתּקְ יעֹו  ְלהֹוׁשִ ְוָלֹרַחב  ָלֹאֶרְך  ל  ּדֵ ּתַ ְוֶאׁשְ ץ  ֶאְתַאּמֵ ֲאַזי 
זֶה ֲאִני ָחָזק  י, ַאְך ּבָ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ְוכּו'. ַוֲאִני ָחָזק ְמֹאד ּבְ
ְוֵאּלּו  יְטל מֹוִעיִלים ְמֹאד ְמֹאד,  ָרה ַקּפִ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ יֹוֵתר. ׁשֶ ּבְ
ים: ט"ז ל"ב מ"א מ"ב נ"ט ע"ז צ'  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ֵהן ָהֲעׂשָ
ְוֹיאְמֵרם  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ סּו  ִנְדּפְ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ק"ה קל"ז ק"נ 
ָלִלי,  ּקּון ַהּכְ הּוא ּתִ ים, ְוָאַמר ׁשֶ ִהּלִ ּתְ תּוִבים ּבַ ֵהם ּכְ ֶדר ׁשֶ ּסֵ ּכַ
ּקּון  "ל הּוא ּתִ ּקּון ַהּנַ ּקּון ְמֻיָחד, ֲאָבל ּתִ ל ֲעֵבָרה ֵיׁש ָלּה ּתִ י ּכָ ּכִ
יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִעְנָין  ׁשֶ ָאז  ָאַמר  ם  ּגַ ָלִלי.  ַהּכְ
הּוא  י ׁשֶ ְפֵני ַהּכֹל. ְוָאַמר: ַאף־ַעל־ּפִ ים, ֹיאְמרּו ִויַגּלּו ּבִ ִהּלִ ּתְ
ם  ּגַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ים,  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ לֹוַמר  ַקל  ָבר  ּדָ
ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ה  ַעּתָ ִנְתַקּיֵם  ְוֵכן  ְלַקּיֵם,  ְמֹאד  ֵבד  ּכָ ִיְהֶיה  זֶה 
ְרחֹוִקים  ֶהָהמֹון  ֹרב  ֲחֹלֶקת,  ַהּמַ ִרּבּוי  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ִנְבָרא ִמימֹות עֹוָלם,  ִמזֶּה ׁשּום  ָיַדע  ְוֹלא  ְלַקּיֵם ֹזאת.  ְמֹאד 
ְפתֹוָתיו  ּשִׂ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ְוֹתאְמֵרם 
ָלזֶה,  ִעים  ְעּגְ ִמְתּגַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְוכּו',  ּדֹוְבבֹות  ִיְהיּו 
ָלנּו,   ַיֲעֹמד  ּוְזכּותֹו  "ל,  ַהּנַ ל  ּכָ ְלַגּלֹות  צּוִני  ִאּלְ ר  ֲאׁשֶ ּוִמזֶּה 
ן ְיִהי ָרצֹון. יֵענּו, ָאֵמן ּכֵ ֵננּו ְויֹוׁשִ ָגֵמינּו ְוָצרֹוֵתינּו ְיַתּקְ ל  ּפְ ּוִמּכָ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ לגִתּ

ים ֹיאַמר ֶזה: ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ַיְתִחיל ּיַ קֹוֶדם ׁשֶ

ֵענּו:  ִיׁשְ ְלצּור  ָנִריָעה  ַליֹהָוה,  ָנה  ְנַרּנְ ְלכּו 
י  ּכִ לֹו:  ָנִריַע  ְזִמרֹות  ּבִ תֹוָדה,  ּבְ ָפָניו  ָמה  ְנַקּדְ
ֱאֹלִהים:  ל  ּכָ ַעל  דֹול  ּגָ ּוֶמֶלְך  ְיֹהָוה,  דֹול  ּגָ ֵאל 
ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  י  ּפִ ן ֶאת  ְמַזּמֵ ֲהֵריִני 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ ּבֹוְרִאי.  ֶאת 
ַההּוא  ַעל־ְיֵדי  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּבִ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ

ָרֵאל: ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ָטִמיר  ְוֶנְעָלם ּבְ

ָרה ִמְזמֹוִרים: טֹוי לֹוַמר ֹזאת ִלְפֵני ָהֲעָשׂ

ָרה  ָהֲעָשׂ ֲאִמיַרת  ַבּ ַעְצִמי  ר  ְמַקֵשׁ ֲהֵריִני 
ִיּם  יִקים ָהֲאִמִתּ ִדּ ים ֵאּלּו ְלָכל ַהַצּ ִהּלִ ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ׁשֹוְכֵני  ּים  ָהֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ּוְלָכל  דֹוֵרנּו,  ְבּ ֶשׁ
ּוִבְפָרט  ה,  ֵהָמּ ָאֶרץ  ָבּ ר  ֲאֵשֶׁ ים  ְקדֹוִשׁ ָעָפר 
נֹוֵבַע  ַנַחל  עֹוָלם  ְיסֹוד  יק  ַצִדּ דֹוׁש  ַהָקּ נּו  ְלַרֵבּ
ְמָחה,  ן ׂשִ ן ֵפיֶגא ּבֶ נּו ַנְחָמן ֶבּ ְמקֹור ָחְכָמה, ַרֵבּ
ן לֹוַמר  ּקֵ ָלה ְוּתִ ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן, ֲאֶשר ּגִ
ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי  ָרה  ָהֲעָשׂ ֵאלּו 
ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו   ָיֵגן  ְזכּוָתם  ִרית,  ַהּבְ

ָאֵמן.



ָלִלילד ּקּון ַהְכּ ִתּ

טז
ָחִסיִתי  י  ּכִ ְמֵרִני ֵאל  ׁשָ ְלָדִוד,  ם  }א{ ִמְכּתָ

ָבְך:

ל  ה, טֹוָבִתי ּבַ }ב{ ָאַמְרּתְ ַליֹהָוה ֲאֹדָני ָאּתָ

ָעֶליָך:

יֵרי  ה, ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ }ג{ ִלְקדֹוׁשִ

ל ֶחְפִצי ָבם: ּכָ

יְך  ל ַאּסִ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו, ּבַ }ד{ ִיְרּבּו ַעּצְ

מֹוָתם  א ֶאת ׁשְ ָ ם, ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ ִנְסּכֵ
ָפָתי: ַעל ׂשְ

ה ּתֹוִמיְך  }ה{ ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאּתָ

ּגֹוָרִלי:

ַנֲחָלת  ִעִמים, ַאף  ּנְ ּבַ ִלי  ָנְפלּו  }ו{ ֲחָבִלים 

ְפָרה ָעָלי: ׁשָ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ להִתּ

ַאף  ְיָעָצִני,  ר  ֲאׁשֶ ְיֹהָוה  ֶאת  ֲאָבֵרְך  }ז{ 

רּוִני ִכְליֹוָתי: ֵלילֹות ִיּסְ

י ִמיִמיִני  י ָתִמיד, ּכִ יִתי ְיֹהָוה ְלֶנְגּדִ ּוִ }ח{ ׁשִ

ל ֶאּמֹוט: ּבַ

ִרי  ׂשָ בֹוִדי, ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ }ט{ ָלֵכן ׂשָ

ּכֹן ָלֶבַטח: ִיׁשְ

ן  אֹול, ֹלא ִתּתֵ י ִלׁשְ י ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ }י{ ּכִ

ַחת: ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ

ָמחֹות  ׂשְ ׂשַֹבע  ים,  ַחּיִ ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  }יא{ 

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך, ְנִעמֹות ּבִ ֶאת ּפָ

לי
סּוי  ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל, ַאׁשְ ּכִ }א{ ְלָדִוד ַמׂשְ

ֲחָטָאה:

ָעֹון,  ְיֹהָוה לֹו  ַיְחׁשֹב  ֵרי ָאָדם ֹלא  }ב{ ַאׁשְ

ה: רּוחֹו ְרִמּיָ ְוֵאין ּבְ



ָלִלילו ּקּון ַהְכּ ִתּ

ל  ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לּו ֲעָצָמי, ּבְ י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ }ג{ ּכִ

ַהּיֹום:

ָיֶדָך,  ָעַלי  ד  ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ּכִ }ד{ 

ַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ֶנְהּפַ

יִתי,  ִכּסִ ֹלא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך  אִתי  ַחּטָ }ה{ 

ה  ַעי ַליֹהָוה, ְוַאּתָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ָאַמְרּתִ
אִתי ֶסָלה: אָת ֲעֹון ַחּטָ ָנׂשָ

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת  ל ּכָ ּלֵ }ו{ ַעל ֹזאת ִיְתּפַ

ֹלא  ֵאָליו  ים  ַרּבִ ַמִים  ֶטף  ְלׁשֵ ַרק  ְמֹצא, 
יעּו: ַיּגִ

י  ָרּנֵ ֵרִני,  ּצְ ּתִ ר  ִמּצַ ִלי**  ֵסֶתר  ה  ַאּתָ }ז{ 

סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ט ּתְ ַפּלֵ

ֵתֵלְך,  זּו  ֶדֶרְך  ּבְ ְואֹוְרָך  יְלָך  ּכִ ַאׂשְ }ח{ 

ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני:

**כאן צריך להפסיק מעט )לקו"מ ח"א, סימן רי"ג(



ָלִלי ּקּון ַהְכּ לזִתּ

ָהִבין,  ֵאין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ ְהיּו  ּתִ ַאל  }ט{ 

ְקֹרב  ל  ּבַ ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ֶמֶתג  ּבְ
ֵאֶליָך:

ְוַהּבֹוֵטַח  ע,  ָלָרׁשָ ַמְכאֹוִבים  ים  ַרּבִ }י{ 

יֹהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: ּבַ

יִקים, ְוַהְרִנינּו  ְמחּו ַביֹהָוה ְוִגילּו ַצּדִ }יא{ ׂשִ

ֵרי ֵלב: ל ִיׁשְ ּכָ

מא
ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: }א{ ַלְמַנּצֵ

ָרָעה  יֹום  ּבְ ל,  ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי  ַאׁשְ }ב{ 

ֵטהּו ְיֹהָוה: ְיַמּלְ

ָאֶרץ,  ּבָ ר  ַ ְוֻאׁשּ ִויַחּיֵהּו  ְמֵרהּו  ִיׁשְ ְיֹהָוה  }ג{ 

ֶנֶפׁש ֹאְיָביו: ֵנהּו ּבְ ּתְ ְוַאל ּתִ

ל  ּכָ ָוי,  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ִיְסָעֶדּנּו  ְיֹהָוה  }ד{ 

בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו: ּכָ ִמׁשְ



ָלִלילח ּקּון ַהְכּ ִתּ

י  ִני, ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיֹהָוה ָחּנֵ }ה{ ֲאִני ָאַמְרּתִ

י ָחָטאִתי ָלְך: ּכִ

}ו{ אֹוְיַבי ֹיאְמרּו ַרע ִלי, ָמַתי ָימּות ְוָאַבד 

מֹו: ׁשְ

ִלּבֹו  ר,  ְיַדּבֵ ְוא  ׁשָ ִלְראֹות  א  ּבָ ְוִאם  }ז{ 

ר: ץ ָאֶון לֹו, ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ ִיְקּבָ

ָעַלי  ׂשְֹנָאי,  ל  ּכָ ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד  }ח{ 

בּו ָרָעה ִלי: ַיְחׁשְ

ַכב  ׁשָ ר  ַוֲאׁשֶ ּבֹו,  ָיצּוק  ַעל  ִלּיַ ּבְ ַבר  ּדְ }ט{ 

ֹלא יֹוִסיף ָלקּום:

בֹו  י  ַטְחּתִ ּבָ ר  ֲאׁשֶ לֹוִמי  ׁשְ ִאיׁש  ם  ּגַ }י{ 

יל ָעַלי ָעֵקב: אֹוֵכל ַלְחִמי, ִהְגּדִ

ָמה  ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני, ַוֲאׁשַ ה ְיֹהָוה ָחּנֵ }יא{ ְוַאּתָ

ָלֶהם:



ָלִלי ּקּון ַהְכּ לטִתּ

ֹלא  י  ּכִ י,  ּבִ ָחַפְצּתָ  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֹזאת  ּבְ }יב{ 

ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי:

יֵבִני  ּצִ ַוּתַ י,  ּבִ ַמְכּתָ  ּתָ י  ֻתּמִ ּבְ ַוֲאִני  }יג{ 

ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם:

ֵמָהעֹוָלם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  רּוְך  ּבָ }יד{ 

ְוַעד ָהעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן:

מי
יל ִלְבֵני ֹקַרח: ּכִ ַח ַמׂשְ }א{ ַלְמַנּצֵ

י  ן ַנְפׁשִ ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ }ב{ ּכְ

ַתֲעֹרג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים:

י ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי, ָמַתי  }ג{ ָצְמָאה ַנְפׁשִ

ֵני ֱאֹלִהים: ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ

ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  י  ּלִ }ד{ ָהְיָתה 

ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך: ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ ּבֶ



ָלִלימ ּקּון ַהְכּ ִתּ

י,  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָכה  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ֶאְזּכְ ה  ֵאּלֶ }ה{ 

ית ֱאֹלִהים,  ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעֹבר ּבַ ּכִ
ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג: קֹול ִרּנָ ּבְ

ָעָלי,  ֱהִמי  ַוּתֶ י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  }ו{ 

י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות  הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ּכִ
ָניו: ּפָ

ן  ַעל־ּכֵ ּתֹוָחח,  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ֱאֹלַהי,  }ז{ 

ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ן  ַיְרּדֵ ֵמֶאֶרץ  ְרָך  ֶאְזּכָ
ִמְצָער:

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך,  הֹום ֶאל ּתְ }ח{ ּתְ

יָך ָעַלי ָעָברּו: ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ ּכָ

יֹרה  ְיָלה ׁשִ ה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ }ט{ יֹוָמם ְיַצּוֶ

י: ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ִעּמִ

ִני,  ַכְחּתָ ׁשְ ָלָמה  ַסְלִעי  ְלֵאל  אֹוְמָרה  }י{ 

ַלַחץ אֹוֵיב: ה ֹקֵדר ֵאֵלְך ּבְ ָלּמָ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ מאִתּ

צֹוְרָרי,  ֵחְרפּוִני  ַעְצמֹוַתי  ּבְ ֶרַצח  ּבְ }יא{ 

ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך: ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ּבְ

ֱהִמי  ּתֶ ּוַמה  י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  }יב{ 

אֹוֶדּנּו,  עֹוד  י  ּכִ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי, 
ַני ֵואֹלָהי: ְיׁשּוֹעת ּפָ

נט
ם,  ִמְכּתָ ְלָדִוד  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל  ַח  ַלְמַנּצֵ }א{ 

ִית  ַהּבַ ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ַוּיִ אּול  ׁשָ ֹלַח  ׁשְ ּבִ
ַלֲהִמיתֹו:

ִמְתקֹוְמַמי  ּמִ ֱאֹלָהי,  ֵמֹאְיַבי,  יֵלִני  ַהּצִ }ב{ 

ֵבִני: ּגְ ׂשַ ּתְ

ָדִמים  י  ּוֵמַאְנׁשֵ ָאֶון,  ִמּפֲֹעֵלי  יֵלִני  ַהּצִ }ג{ 

יֵעִני: הֹוׁשִ

ָעַלי  ָיגּורּו  י,  ְלַנְפׁשִ ָאְרבּו  ִהּנֵה  י  ּכִ }ד{ 

אִתי ְיֹהָוה : ִעי ְוֹלא ַחּטָ ַעִזים, ֹלא ִפׁשְ



ָלִלימי ּקּון ַהְכּ ִתּ

עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו,  ְירּוצּון  ָעֹון  ִלי  ּבְ }ה{ 

ִלְקָראִתי ּוְרֵאה:

ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ }ו{ 

ַאל  ַהּגֹוִים,  ל  ּכָ ִלְפֹקד  ָהִקיָצה  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה: ל ּבֹ ֹחן ּכָ ּתָ

ִויסֹוְבבּו  ֶלב  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  ָיׁשּובּו  }ז{ 

ִעיר:

ֲחָרבֹות  ִפיֶהם  ּבְ יעּון  ַיּבִ ִהּנֵה  }ח{ 

י ִמי ׁשֵֹמַע: ְפתֹוֵתיֶהם, ּכִ ׂשִ ּבְ

ְלַעג ְלָכל  ַחק ָלמֹו, ּתִ ׂשְ ה ְיֹהָוה ּתִ }ט{ ְוַאּתָ

ּגֹוִים:

ֱאֹלִהים  י  ּכִ ֹמָרה,  ֶאׁשְ ֵאֶליָך  ֻעזֹּו  }י{ 

י: ּבִ ּגַ ִמׂשְ

ַיְרֵאִני  ֵמִני, ֱאֹלִהים  ְיַקּדְ י  }יא{ ֱאֹלֵהי ַחְסּדִ

ְבׁשְֹרָרי:



ָלִלי ּקּון ַהְכּ מגִתּ

י, ֲהִניֵעמֹו  חּו ַעּמִ ּכְ ן ִיׁשְ ַהְרֵגם ּפֶ }יב{ ַאל ּתַ

נּו ֲאֹדָני: ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו, ָמִגּנֵ

ְכדּו  ְוִיּלָ ָפֵתימֹו  ׂשְ ַבר  ּדְ ימֹו  ּפִ את  ַחּטַ }יג{ 

רּו: ַחׁש ְיַסּפֵ ִבְגאֹוָנם, ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ

י  ּכִ ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו,  ה  ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה  ה  ּלֵ ּכַ }יד{ 

ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ַיֲעֹקב  ּבְ ל  ֹמׁשֵ ֱאֹלִהים 
ֶסָלה:

ִויסֹוְבבּו  ֶלב  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  בּו  ְוָיׁשֻ }טו{ 

ִעיר:

עּו  ּבְ ִיׂשְ ֹלא  ִאם  ֶלֱאֹכל,  ְיִניעּון  ה  ֵהּמָ }טז{ 

ִלינּו: ַוּיָ

ָך,  ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ יר ֻעזֶָּך ַוֲאַרּנֵ }יז{ ַוֲאִני ָאׁשִ

יֹום ַצר ִלי: ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ּכִ

י  ּבִ ּגַ י ֱאֹלִהים ִמׂשְ ָרה, ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ }יח{ ֻעזִּ

י: ֱאֹלֵהי ַחְסּדִ



ָלִלימד ּקּון ַהְכּ ִתּ

עז
ַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור: }א{ ַלְמַנּצֵ

ְוֶאְצָעָקה, קֹוִלי ֶאל  ֱאֹלִהים  }ב{ קֹוִלי ֶאל 

ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי:

ַלְיָלה  ָיִדי  י,  ּתִ ָרׁשְ ּדָ יֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני  }ג{ ּבְ

י: ֵחם ַנְפׁשִ ָרה ְוֹלא ָתפּוג, ֵמֲאָנה ִהּנָ ִנּגְ

יָחה  ָאׂשִ ְוֶאֱהָמָיה,  ֱאֹלִהים  ָרה  ֶאְזּכְ }ד{ 

ף רּוִחי ֶסָלה: ְוִתְתַעּטֵ

ְוֹלא  י  ִנְפַעְמּתִ ֵעיָני,  ֻמרֹות  ׁשְ ָאַחְזּתָ  }ה{ 

ר: ֲאַדּבֵ

נֹות עֹוָלִמים: ֶדם, ׁשְ י ָיִמים ִמּקֶ ְבּתִ ַ }ו{ ִחׁשּ

ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה,  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי  ָרה  ֶאְזּכְ }ז{ 

ׂש רּוִחי: יָחה, ַוְיַחּפֵ ָאׂשִ

ֹיִסיף  ְוֹלא  ֲאֹדָני,  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים  }ח{ 

ִלְרצֹות עֹוד:



ָלִלי ּקּון ַהְכּ מהִתּ

ְלֹדר  ַמר ֹאֶמר  ּגָ ַחְסּדֹו,  ָלֶנַצח  }ט{ ֶהָאֵפס 

ָוֹדר:

ַאף  ּבְ ָקַפץ  ִאם  ֵאל,  ַחּנֹות  ַכח  ֲהׁשָ }י{ 

ַרֲחָמיו ֶסָלה:

נֹות ְיִמין ֶעְליֹון: }יא{ ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא, ׁשְ

ֶדם  ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ }יב{ ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה, ּכִ

ְלֶאָך: ּפִ

ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֳעֶלָך,  ּפָ ְבָכל  ְוָהִגיִתי  }יג{ 

יָחה: ָאׂשִ

דֹול  ָך, ִמי ֵאל ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש ּדַ }יד{ ֱאֹלִהים, ּבַ

אֹלִהים: ּכֵ

הֹוַדְעּתָ  ֶפֶלא,  ה  ֹעׂשֵ ָהֵאל  ה  ַאּתָ }טו{ 

ים ֻעזֶָּך: ָבַעּמִ

ֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף  ָך, ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ }טז{ ּגָ

ֶסָלה:



ָלִלימו ּקּון ַהְכּ ִתּ

ִים ָיִחילּו,  ִים ֱאֹלִהים, ָראּוָך ּמַ }יז{ ָראּוָך ּמַ

זּו ְתֹהמֹות: ַאף ִיְרּגְ

ָחִקים,  }יח{ ֹזְרמּו ַמִים ָעבֹות, קֹול ָנְתנּו ׁשְ

כּו: ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ

ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ל  ְלּגַ ּגַ ּבַ ַרַעְמָך  קֹול  }יט{ 

ְרַעׁש ָהָאֶרץ: ֵבל, ָרְגָזה ַוּתִ ּתֵ

ים,  ַרּבִ ַמִים  ּבְ ִביְלָך  ּוׁשְ ָך  ְרּכֶ ּדַ ם  ּיָ ּבַ }כ{ 

בֹוֶתיָך ֹלא ֹנָדעּו: ְוִעּקְ

ה ְוַאֲהֹרן:  ַיד ֹמׁשֶ ָך, ּבְ }כא{ ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ

צ
ֲאֹדָני  ָהֱאֹלִהים,  ִאיׁש  ה  ְלֹמׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ }א{ 

ֹדר ָוֹדר: נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ָמעֹון ַאּתָ

ֶאֶרץ  חֹוֵלל  ַוּתְ דּו  ֻיּלָ ָהִרים  ֶטֶרם  ּבְ }ב{ 

ה ֵאל: ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ מזִתּ

ׁשּובּו  ַוּתֹאֶמר  א,  ּכָ ּדַ ַעד  ֱאנֹוׁש  ב  ׁשֵ }ג{ ּתָ

ְבֵני ָאָדם:

יֹום ֶאְתמֹול  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ִנים  ׁשָ ֶאֶלף  י  }ד{ ּכִ

ְיָלה: מּוָרה ַבּלָ י ַיֲעֹבר, ְוַאׁשְ ּכִ

ָחִציר  ּכֶ ֶקר  ּבֹ ּבַ ִיְהיּו,  ָנה  ׁשֵ ם  ְזַרְמּתָ }ה{ 

ַיֲחֹלף:

ֶקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ּבֹ }ו{ ּבַ

ָך, ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: י ָכִלינּו ְבַאּפֶ }ז{ ּכִ

ָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור  ה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ }ח{ ׁשַ

ֶניָך: ּפָ

ינּו  ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך,  נּו  ּפָ ָיֵמינּו  ָכל  י  ּכִ }ט{ 

ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: ׁשָ

ָנה, ְוִאם  ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ }י{ ְיֵמי ׁשְ

ָעָמל  ם  ְוָרְהּבָ ָנה,  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ְגבּוֹרת  ּבִ
ֻעָפה: י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ָוָאֶון, ּכִ



ָלִלימח ּקּון ַהְכּ ִתּ

ָך, ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: }יא{ ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאּפֶ

ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע,  ן  ּכֵ ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  }יב{ 

ָחְכָמה:

ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָמָתי,  ַעד  ְיֹהָוה  ׁשּוָבה  }יג{ 

ֲעָבֶדיָך:

ָנה  ּוְנַרּנְ ָך,  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר  ֵענּו  ּבְ ׂשַ }יד{ 

ָכל ָיֵמינּו: ְמָחה ּבְ ְוִנׂשְ

נֹות ָרִאינּו  יָתנּו, ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ }טו{ ׂשַ

ָרָעה:

}טז{ ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך ַעל 

ֵניֶהם: ּבְ

ָעֵלינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי  }יז{ 

ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ
ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:



ָלִלי ּקּון ַהְכּ מטִתּ

קה
הֹוִדיעּו  מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליֹהָוה  הֹודּו  }א{ 

ים ֲעִלילֹוָתיו: ָבַעּמִ

ָכל  ּבְ יחּו  ׂשִ לֹו,  רּו  ַזּמְ לֹו  ירּו  ׁשִ }ב{ 

ִנְפְלאֹוָתיו:

ֵלב  ַמח  ִיׂשְ ָקְדׁשֹו,  ם  ׁשֵ ּבְ ִהְתַהְללּו  }ג{ 

י ְיֹהָוה : ְמַבְקׁשֵ

ִמיד: ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיֹהָוה ְוֻעזֹּו, ּבַ }ד{ ּדִ

ֹמְפָתיו  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו  }ה{ 

ֵטי ִפיו: ּפְ ּוִמׁשְ

ִחיָריו: ֵני ַיֲעֹקב ּבְ }ו{ זֶַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ּבְ

ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  הּוא  }ז{ 

ָטיו: ּפָ ִמׁשְ

ה ְלֶאֶלף  ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ }ח{ ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ

ּדֹור:



ָלִלינ ּקּון ַהְכּ ִתּ

בּוָעתֹו  ּוׁשְ ַאְבָרָהם,  ֶאת  ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ }ט{ 

ָחק: ְלִיׂשְ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלֹחק,  ְלַיֲעֹקב  ֲעִמיֶדָה  ַוּיַ }י{ 

ִרית עֹוָלם: ּבְ

ָנַען, ֶחֶבל  ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ }יא{ ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ

ַנֲחַלְתֶכם:

ְוָגִרים  ְמַעט  ּכִ ר,  ִמְסּפָ ְמֵתי  ְהיֹוָתם  ּבִ }יב{ 

ּה: ּבָ

ְמָלָכה ֶאל  כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ִמּמַ ְתַהּלְ }יג{ ַוּיִ

ַעם ַאֵחר:

ַוּיֹוַכח  ָקם,  ְלָעׁשְ ָאָדם  יַח  ִהּנִ ֹלא  }יד{ 

ֲעֵליֶהם ְמָלִכים:

ַאל  ְוִלְנִביַאי  יָחי,  ִבְמׁשִ עּו  ּגְ ּתִ ַאל  }טו{ 

ֵרעּו: ּתָ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ נאִתּ

ה  ַמּטֵ ל  ּכָ ָהָאֶרץ,  ַעל  ָרָעב  ְקָרא  ַוּיִ }טז{ 

ָבר: ֶלֶחם ׁשָ

ר  ִנְמּכַ ְלֶעֶבד  ִאיׁש,  ִלְפֵניֶהם  ַלח  ׁשָ }יז{ 

יֹוֵסף:

ָאה ַנְפׁשֹו: ְרזֶל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו, ּבַ }יח{ ִעּנּו ַבּכֶ

ְיֹהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו,  ּבֹא  ֵעת  ַעד  }יט{ 

ְצָרָפְתהּו:

ים  ַעּמִ ל  ֹמׁשֵ יֵרהּו,  ַוַיּתִ ֶמֶלְך  ַלח  ׁשָ }כ{ 

ֵחהּו: ַוְיַפּתְ

ָכל ִקְנָינֹו: ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו, ּוֹמׁשֵ }כא{ ׂשָ

ם: ַנְפׁשֹו, ּוְזֵקָניו ְיַחּכֵ ָריו ּבְ }כב{ ֶלְאֹסר ׂשָ

ר  ּגָ ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֹבא  ַוּיָ }כג{ 

ֶאֶרץ ָחם: ּבְ

ָריו: ֲעִצֵמהּו ִמּצָ }כד{ ַוּיֶֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד, ַוּיַ



ָלִליני ּקּון ַהְכּ ִתּ

ל  ְלִהְתַנּכֵ ַעּמֹו,  ֹנא  ִלׂשְ ם  ִלּבָ ָהַפְך  }כה{ 

ֲעָבָדיו: ּבַ

ַחר  ר ּבָ ה ַעְבּדֹו, ַאֲהֹרן ֲאׁשֶ ַלח ֹמׁשֶ }כו{ ׁשָ

ּבֹו:

ּוֹמְפִתים  ֹאתֹוָתיו,  ְבֵרי  ּדִ ָבם  מּו  ׂשָ }כז{ 

ֶאֶרץ ָחם: ּבְ

ֶאת  ָמרּו  ְוֹלא  ְך,  ְחׁשִ ַוּיַ ְך  ֹחׁשֶ ַלח  ׁשָ }כח{ 

ָברֹו: ּדְ

ֶאת  ֶמת  ַוּיָ ְלָדם,  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  }כט{ 

ָגָתם: ּדְ

ַחְדֵרי  ּבְ ִעים,  ְצַפְרּדְ ַאְרָצם  ַרץ  ׁשָ }ל{ 

ַמְלֵכיֶהם:

בּוָלם: ָכל ּגְ ים ּבְ ּנִ ֹבא ָעֹרב, ּכִ }לא{ ָאַמר ַוּיָ

ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָרד,  ּבָ ֵמיֶהם  ׁשְ ּגִ ָנַתן  }לב{ 

ַאְרָצם: ּבְ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ נגִתּ

ֵעץ  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ ּוְתֵאָנָתם,  ְפָנם  ּגַ ְך  ַוּיַ }לג{ 

בּוָלם: ּגְ

ר: ה, ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ ֹבא ַאְרּבֶ }לד{ ָאַמר ַוּיָ

ַוּיֹאַכל  ַאְרָצם,  ּבְ ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ַוּיֹאַכל  }לה{ 

ִרי ַאְדָמָתם: ּפְ

ית ְלָכל  ַאְרָצם, ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ְך ּכָ }לו{ ַוּיַ

אֹוָנם:

ָבָטיו  ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב, ְוֵאין ּבִ }לז{ ַוּיֹוִציֵאם ּבְ

ל: ּכֹוׁשֵ

ָנַפל  י  ּכִ ֵצאָתם,  ּבְ ִמְצַרִים  ַמח  ׂשָ }לח{ 

ם ֲעֵליֶהם: ְחּדָ ּפַ

ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך, ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: }לט{ ּפָ

ַמִים  ׁשָ ְוֶלֶחם  ָלו,  ׂשְ ֵבא  ַוּיָ ַאל  ׁשָ }מ{ 

יֵעם: ּבִ ַיׂשְ



ָלִלינד ּקּון ַהְכּ ִתּ

ּיֹות  ּצִ זּובּו ָמִים, ָהְלכּו ּבַ ַתח צּור ַוּיָ }מא{ ּפָ

ָנָהר:

ַבר ָקְדׁשֹו, ֶאת ַאְבָרָהם  י ָזַכר ֶאת ּדְ }מב{ ּכִ

ַעְבּדֹו:

ֶאת  ה  ִרּנָ ּבְ ׂשֹון,  ְבׂשָ ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  }מג{ 

ִחיָריו: ּבְ

ַוֲעַמל  ּגֹוִים,  ַאְרצֹות  ָלֶהם  ן  ּתֵ ַוּיִ }מד{ 

ים ִייָרׁשּו: ְלֻאּמִ

יו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו,  ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ }מה{ ּבַ

ַהְללּוָיּה:

קלז
ִכינּו,  ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ }א{ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ּבְ

רֹוֵתינּו: ּנֹ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה, ּתָ }ב{ ַעל ֲעָרִבים ּבְ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ נהִתּ

יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ }ג{ 

יר ִצּיֹון: ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה, ׁשִ ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ

יר ְיֹהָוה, ַעל ַאְדַמת  יר ֶאת ׁשִ }ד{ ֵאיְך ָנׁשִ

ֵנָכר:

ח ְיִמיִני: ּכַ ׁשְ ָלִים, ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ }ה{ ִאם ֶאׁשְ

ֵרִכי,  י ִאם ֹלא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ }ו{ ּתִ

ֹראׁש  ַעל  ָלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ַאֲעֶלה  ֹלא  ִאם 
ְמָחִתי: ׂשִ

יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיֹהָוה  ְזֹכר  }ז{ 

ָלִים, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד  ְירּוׁשָ
ּה: ּבָ

ם  ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ דּוָדה,  ְ ַהׁשּ ֶבל  ּבָ ת  ּבַ }ח{ 

ַמְלּתְ ָלנּו: ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ָלְך ֶאת ּגְ

ֶאל  ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ץ  ְוִנּפֵ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ }ט{ 

ַלע:  ַהּסָ



ָלִלינו ּקּון ַהְכּ ִתּ

קנ
ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו,  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  }א{ 

ְרִקיַע ֻעזֹּו: ּבִ

ֹרב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּוֹרָתיו  ַהְללּוהּו  }ב{ 

ּגְֻדלֹו:

ֵנֶבל  ֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ }ג{ ַהְללּוהּו ּבְ

ְוִכּנֹור:

ים  ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ }ד{ ַהְללּוהּו ְבּ

ְועּוָגב:

ַהְללּוהּו  ַמע,  ׁשָ ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  }ה{ 

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּבְ

ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ }ו{ ּכֹל ַהּנְ

לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:

בּות ַעּמֹו, ָיֵגל ַיֲעֹקב  ׁשּוב ְיֹהָוה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ
ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ָמעּוזָּם  ֵמְיֹהָוה,  יִקים  ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת  ָרֵאל:  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ

י ָחסּו בֹו: יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ ְעְזֵרם ְיֹהָוה ַוְיַפּלְ ַוּיַ



ָלִלי ּקּון ַהְכּ נזִתּ

ָתִיים, ְוִהיא  ַחת ַהְכּ ַאְמַתּ ה ָמָצאנּו ְיּ ִפָלּ ֹזאת ַהְתּ
ּמּות ְוַרי ָהֵאיכּות ְמָעט ַהַכּ

ַאְנְתּ  ּבֹות,  ַהִסּ ל  ָכּ ת  ְוִסַבּ ָהִעּלֹות  ת  ִעַלּ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּיֹונֹו 
ָבה  ַמֲחָשׁ ֵלית  ְדּ ְך,  ִמָנּ א  ְלֵעָלּ ְוֵלית  ָלא,  ֹכּ ִמן  א  ְלֵעָלּ א,  ְלֵעָלּ
ָרָכה  ל ְבּ ה, ּוְמֹרָמם ַעל ָכּ ִהָלּ ָלל, ּוְלָך ּדּוִמָיּה ְתּ ְך ְכּ ִפיָסא ָבּ ְתּ
ֶרְך  ר ֲחִתיָרה ֶדּ ְחֹתּ ַתּ ׁש ֶשׁ ה. אֹוְתָך ֶאְדֹרׁש, אֹוְתָך ֲאַבֵקּ ִהָלּ ּוְתּ
י  ִלּ לּות ֶשׁ ְלְשׁ ַתּ ל ָהעֹוָלמֹות, ַעד ַהִהְשׁ ֶרְך ָכּ ָך, ֶדּ ה ֵמִאְתּ בּוָשׁ ְכּ
ֲעלּומֹות,  ר ִנְגָלה ְלָך, יֹוֵדַע ַתּ ִפי ֲאֶשׁ ֲאִני עֹוֵמד, ְכּ קֹום ֶשׁ ָמּ ַבּ
ְתׁשּוָבה  ִבּ ְלַהֲחִזיֵרִני  ָעַלי אֹוְרָך,  ִאיר  ָתּ ַהזֶּה  ּוְנִתיב  ֶרְך  ּוַבֶדּ
ְרצֹון  ִפי  ְכּ ֱאֶמת,  ֶבּ ְרצֹוְנָך  ִפי  ְכּ ֱאֶמת,  ֶבּ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ְשׁ
ֶבת  י ׁשּום ַמֲחֶשׁ ְבִתּ ַמֲחַשׁ ב ְבּ רּוִאים, ִלְבִלי ַלֲחֹשׁ ִמְבָחר ַהְבּ
ק  הּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָך, ַרק ְלַדֵבּ ּוִבְלּבּול ֶשׁ ָבה  ְוׁשּום ַמֲחָשׁ חּוץ 
ֱאֶמת  ֶבּ ֲעבֹוָדְתָך  ַבּ ּוְקדֹוׁשֹות  ַצחֹות  ַזּכֹות  בֹות  ַמֲחָשׁ ְבּ
ֵלב  ִלי  ְוֶתן  ֵעְדֹוֶתיָך",  ֶאל  י  ִלִבּ "ַהט  ּוְבתֹוָרְתָך.  ָגְתָך  ׂ ַהָשּ ְבּ
דֹול  ָגּ צּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור  ּוִמְמּ ֱאֶמת.  ֶבּ ָך  ָטהֹור ְלָעְבְדּ
אֹור  ְבּ ֵלאֹור  ַעִין,  ֶהֶרף  ְכּ ְיֹהָוה   ׁשּוַעת  ְתּ ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש 
ׁש ְנעּוָרי,  ה ְלַחֵדּ ֵני ָהֲאָדָמה. ְוֶאְזֶכּ ל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְפּ ַהַחִיּים ָכּ
ְוִתְהֶיה  ה,  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ֶאל  ְלַהֲחִזיָרם  ְך,  ֹחֶשׁ ַבּ ָעְברּו  ֶשׁ ַהָיִּמים 
ַלֲחזֹות  ה  ְוֶאְזֶכּ ֵחְטא.  ֹלא  ְבּ ִביָאִתי,  ְכּ ָהעֹוָלם  ִמן  ְיִציָאִתי 
בֹוד,  ָאֵמן ֶנַצח  ּלֹו אֹוֵמר ָכּ ֵהיָכלֹו,  ֻכּ ר ְבּ ֹנַעם ְיֹהָוה  ּוְלַבֵקּ ְבּ

ֶסָלה ָוֶעד:



ַנ ַנְחנח

דֹוׁש ֶתק ַהּקָ ַהּפֶ



נטַנ ַנְח

ּלּות  י רֹוִאים ֲחָדׁשֹות, ִהְתּגַ ְכּתָ ִפי ַהּנִ ּכְ
עֹוָלם! ָחָדׁש ּיָ

ְוָקָראִתי ֶאת  זֶה  ָצאִתי ֶאת  ּמָ ׁשֶ ַמן  זְּ ּבַ ַנְח,  "ַנ 
י ַמה זֶּה,  ַח אֹוִתי, ֲאָבל ֹלא ָיַדְעּתִ ּמֵ זֶה, זֶה ׂשִ
דֹול, ֲאָבל  זֶּה אֹור ּגָ זֶה, ׁשֶ ֶלא ּכָ זֶּה ּפֶ ָרִאיִתי ׁשֶ
זֶה  ָקָראִתי ֶאת  ֲאִני  ָרִטים.  ּפְ ׁשּום  יֹוֵתר,  ֹלא 
ַנְחָמ  ַנְח  "ַנ  לּום,  ּכְ יֹוֵדַע  ּלֹא  ׁשֶ ָקָטן  ֶיֶלד  מֹו  ּכְ
ַמה  ַרק  יֹוֵתר,  י  ָיַדְעּתִ ֹלא  ֵמאּוָמן",  ַנְחָמן 
ִלי  נֹוַדע  ָנה  ׁשָ ים  ּשִׁ ׁשִ ַאֲחֵרי  ְוַהּיֹום  תּוב.  ּכָ ֶ ּשׁ
י  ּכִ ה!  ֻאּלָ ַהּגְ ל  ׁשֶ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  ֶתק..  ַהּפֶ זֶּה  ׁשֶ
ה  ּלָ דֹוׁש ּגִ נּו ַהּקָ עֹוָלם, ַרּבֵ זֶה ִנְגָלה ֲחָדׁשֹות ּבָ ּבָ

ּלּות ָחָדׁש! ֶתק ִהְתּגַ זֶה ַהּפֶ ּבְ

ל  ׁשֶ יר  ׁשִ ה  ּלֶ ִיְתּגַ ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ זֹּוַהר  ּבַ תּוי  ּכָ
ע, ְוַעל־ְיֵדי  ׁש, ְמֻרּבָ ּלָ פּול, ְמׁשֻ ׁשּוט, ּכָ ֶחֶסד, ּפָ
ַרְך, ַלּתֹוָרה,  ם ִיְתּבָ ֵ ל ָהעֹוָלם ְלַהּשׁ זֶה ַיֲחֹזר ּכָ

זֹּוַהר! תּוב ּבַ ָכה ּכָ ְוִיְהֶיה עֹוָלם ָחָדׁש. ּכָ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ִמזֶּה  ר  ְמַדּבֵ ן  ם־ּכֵ ּגַ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּיֵ
ה ֶאת  ּלָ ּגִ ַעְצמֹו  'ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן', ְוַגם הּוא ּבְ ּבְ



ַנ ַנְחס

יר ָיֶפה  ׁש ׁשִ ּיֵ ׁשֶ ר  ּבֵ ּדִ ּלֹו, הּוא  ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ זֶה 
ן  ְוַגם־ּכֵ ע.  ְמֻרּבָ ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ פּול,  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ זֶה,  ּכָ
אֹוִתּיֹות  ָרה  ֲעׂשָ אֹוִתּיֹות,  ָרה  ֲעׂשָ זֶה  ּבָ ֵיׁש 
ַגם  ּפְ ּקּון  ּתִ ַעל  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ זֶה 
ַיַחד,  ּבְ ַהּכֹל  לּול  ּכָ ַהזֶּה  יר  ַהּשִׁ ּבְ זֶה  ִרית.  ַהּבְ

ן. נּו, ְצִריִכים ִסיָמִנים  יֹוֵתר ִמזֶּה? ּכֵ

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ַרּבֵ ֵברּור, ׁשֶ ֵפרּוׁש, ּבְ ּוֹפה רֹוִאים ּבְ
ה ֶאת זֶה ְלָכל  ר, ּוְמַגּלֶ הּוא ָהִעּקָ אן ׁשֶ ה ּכָ ְמַגּלֶ
י הּוא זֶה,  הּוִדים ְוַגם ַלּגֹוִיים. ּכִ ם ַלּיְ ָהעֹוָלם, ּגַ
ֶלָעִתיד, ִעם  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ יר  ַהּשִׁ זֶה  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 

ְנֻקּדֹות: ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן!

ׁשּוט, אֹות ַאַחת. ַנ - זֶה ּפָ
י אֹוִתּיֹות. ּתֵ פּול, ׁשְ ַנח - זֶה ּכָ

ׁש. ּלָ ַנְחָמ - זֶה ְמׁשֻ

ע. ַנְחָמן - זֶה ְמֻרּבָ
הּוא ִנְמָצא, הּוא  קֹום ׁשֶ ֵמאּוָמן - זֶה ַהּמָ

ֵמאּוָמן.



סאַנ ַנְח

ם  ׁשֵ זֶה  אֹוִתּיֹות,  ע  ַאְרּבַ הּוא  ַנְחָמן  ם  ֵ ַהּשׁ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ לּול  ּכָ הּוא  יק"וק, 
ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ע אֹוִתּיֹות ׁשֶ יקו"ק, זֶה ַאְרּבַ
ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ  - יק"ו  פּול,  ּכָ  - י"ק  ׁשּוט,  ּפָ  - י' 
ף ִעם  ּתָ ם יקו"ק ְמׁשֻ ֵ ם ַהּשׁ ע. ׁשֵ יקו"ק - ְמֻרּבָ

נּו! ל ַרּבֵ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ַהּתֹוָרה ח' ֵחֶלק ב', הּוא  ּבְ ַתב  ּכָ נּו  ָכה ַרּבֵ ּכָ
יק. ִאם  ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ ף ּבְ ּתָ ם ְמׁשֻ ֵ ם ַהּשׁ ה: "ׁשֵ ְמַגּלֶ
ְרֵסם   ִמְתּפַ עֹוָלם,  ּבָ ְרֵסם  ִמְתּפַ יק  ּדִ ַהּצַ ם  ׁשֵ
ִפְרסּום  לּוי ּבְ עֹוָלם". זֶה ַהּכֹל ּתָ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
יק  ּדִ הּוא זֶה ַהּצַ יק! ּוֹפה הּוא חֹוֵתם ׁשֶ ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ
ע, הּוא  ְמֻרּבָ ׁש  ּלָ ְמׁשֻ פּול  ּכָ ׁשּוט  ּפָ יר  ַהּשִׁ ל  ׁשֶ
ְרסּום  ַהּפִ ַעל־ְיֵדי  יר.  ַהּשִׁ זֶה  הּוא   - ַעְצמֹו  ּבְ
ם  ׁשֵ ׁש  ְוִיְתַקּדֵ ה  ּלֶ ִיְתּגַ  - דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ

יק!  ּום ַצּדִ עֹוָלם ִמּשׁ זֶה ּבָ ֶלא ּכָ עֹוד ֹלא ָהָיה ּפֶ
זֶה  ָחָדׁש,  ָבר  ּדָ זֶה  ן  ֵמאּוַמָ ַנְחָמן  ַנְחָמ  ַנְח  ַנ 
ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי. ַרק ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן, 



ַנ ַנְחסי

ל  ּכָ זֶה  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ זֶה  ַהּכֹל.  זֶהּו  יק,  ַמְסּפִ
ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ זֶה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוָכל  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה 
ַהְיׁשּועֹות,  ְוָכל  ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ ַהּכֹל!  ְוָכל.. 

ִדּבּור ֶאָחד! ַהּכֹל ּבְ

ם  ֵ ָכל ָהעֹוָלם, זֶהּו ַהּשׁ מֹו ּבְ ְרֵסם ׁשְ ְתּפַ ּיִ ַרק ׁשֶ
ְוָכל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ל  ּכָ ּבֹו  ּכֹוֵלל  זֶהּו  ַנְח,  ַנ   - ּלֹו  ׁשֶ
לּוי  ּתָ ר  ָהִעּקַ י  ּכִ ם,  ֵ ַהּשׁ זֶה  ּבְ לּול  ּכָ ׁשּועֹות  ַהּיְ
יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ר  ִעּקַ ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ָהִעּקַ נּו.  ַרּבֵ ּבְ
ׁש  ּיֵ ְדעּו ָהעֹוָלם ׁשֶ ּיֵ יִקים. ׁשֶ ּדִ ִקְרַבת ַהּצַ לּוי ּבְ ּתָ
נּו  ַרּבֵ ְוַתְלִמיָדיו,  נּו  ַרּבֵ  - ה  ֵאּלֶ ּכָ יִקים  ַצּדִ
זֶה.  ּבָ לּוי  ּתָ ה  ַהְגֻאּלָ ר  ִעּקַ זֶה  יו.  ַוֲאָנׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל ַעם  ְלַפְרֵסם  ר ְלהֹוִדיַע,  ֻמּתָ זֶה 

יק!( ּדִ ם ַהּצַ ִפְרסּום ׁשֵ לּוי ּבְ א – ַהּכֹל ּתָ ָרֵאל ַסּבָ ן. )ִיׂשְ ּכֵ



ְדיֹון סגּפִ

ְדיֹון ּפִ

יניח ידיו על המעות ויאמר:

ֶצֶדק  ַרְגֵליֶהם,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ קּום  ַהּיְ ְוֵאת  ָמעֹות, 
יָנא  ּדִ א,  יׁשָ ַקּדִ ַמְלכּוָתא  ֶצֶדק  ְלַרְגלֹו,  ִיְקָרֵאהּו 
יָנה  יָנה, ֲאִני ּבִ יִנים ּבִ יָנא. ׁשֶֹרׁש ַהּדִ ַמְלכּוָתא ּדִ ּדְ
ה  לֹׁשָ ְרׁשֹו. ׁשְ ׁשָ ק ֶאָלא ּבְ ין ִנְמּתָ ִלי ְגבּוָרה, ֵאין ַהּדִ
דֹוָלה, ָיד ַהֲחזָָקה, ָיד ָהָרָמה.  ִביָנה: ָיד ַהּגְ ָיַדִים ּבְ
ל מ"ב. מ"ב  ם ׁשֶ יַמְטִרּיָא ׁשֵ ּגִ ָיד  ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ
ִריָאה:  ְבּ ּבַ ֹכַח. מ"ב ׁשֶ ל ָאָנא ּבְ ם ׁשֶ ִציָרה: ׁשֵ ּיְ ּבַ ׁשֶ
ֲהָוָי"ה  ֲאִצילּות:  ּבָ ׁשֶ מ"ב  אקי"ק.  ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ

ִמּלּואֹו, ּוִמּלּוי ְדִמּלּוי: ׁשּוט[, ּבְ ]ּפָ

בּורֹות  יִנים ְוַהּגְ קּו ַהּדִ ּיְֻמּתְ ָפֶניָך ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶלא  ּפֶ ׁשֹות ֵמַעל )פלוני/ת בן/ת פלונית( ַעל־ְיֵדי  ַהּקָ
מּוִרים   דֹוִלים  ְוַרֲחִמים  ּגְ הּוא   ֲחָסִדים  ּגְ ֶעְליֹון ׁשֶ
ָאֵמן: ָלל,  ּכְ ין  ּדִ ֲעֹרֶבת  ּתַ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ  ּוְפׁשּוִטים 

ר  י ִעּקַ רֹות, ּכִ ל ַהּצָ יַע ִמּכָ יִנים ְוהּוא מֹוׁשִ ַקת ַהּדִ ְדיֹון הּוא ַהְמּתָ ּפִ
י  ּתֵ ׁשְ )ִעם  א”  ְיַרּפֵ “ְוַרּפֹא  י  ּכִ ְוָקא,  ּדַ ְדיֹון  ּפִ ַעל־ְיֵדי  ָהְרפּוָאה 

ְדיֹון ֶנֶפׁש”. )לקו”מ ח”ב, ג(. ר “ּפִ בֹות ( ִמְסּפַ ַהּתֵ



ֶרְךסד ת ַהּדֶ ִפּלַ ּתְ

ֶרְך ת ַהּדֶ ִפּלַ ֵסֶדר ּתְ

ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום,  ְלָשׁ ּתֹוִליֵכנּו  ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו, 
ִלְמחֹוז  יֵענּו  ְוַתִגּ לֹום,  ְלָשׁ ְוַתְצִעיֵדנּו  לֹום,  ְלָשׁ
דעתו  )ואם  לֹום  ּוְלָשׁ ּוְלִשְֹמָחה  ים  ְלַחּיִ ֶחְפֵצנּו 
יֵלנּו  ְוַתּצִ לֹום(  ְלָשׁ ְוַתְחִזיֵרנּו  יאמר  היום  באותו  לחזור 

ָרעֹות  ְוַחּיֹות  ְוִלְסִטים  ְואֹוֵרב  אֹוֵיב  ל  ּכָ ף  ִמּכַ
ׁשֹות  ַהִמְתַרּגְ ּפּוְרָעִנּיֹות  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ֶרְך,  ּדֶ ַבּ
ֹכל  ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ּוָבאֹות ָלעֹוָלם. ְוִתְשׁ
ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ֵננּו ְלֵחן  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ַמֲעֵשֹה 
ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים  ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו,  ֵעיֶניָך  ּבְ
ׁשֹוֵמַע  י ֵאל  ּכִ ֲחנּוֵנינּו.  ּתַ ַמע קֹול  ְוִתְשׁ טֹוִבים 
ה ְיֹהָוה, ׁשֹוֵמַע  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ה ְוַתֲחנּון ַאּתָ ִפּלָ ּתְ

ה: ִפּלָ ּתְ

עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים: ַוּיֹאֶמר  ְפּגְ ְוַיֲעֹקי ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ
ַמֲחֵנה  ִמיָכֵאל(,  אּוִריֵאל  ְרָפֵאל  )ר"ת  ָרָאם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעֹקב 
ַמֲחָנִים:  ַההּוא  קֹום  ַהּמָ ם  ׁשֵ ְקָרא  ַוּיִ זֶה,  ְבִריֵאל(  )ּגַ ֱאֹלִהים 
ָמר  ָרֶכיָך: ְיהָוה ִיׁשְ ָכל ְדּ ָמְרָך ְבּ ְך ִלְשׁ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוּה ָלּ ִכּ

ה ְוַעד-עֹוָלם. ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ


