
ַהֵּלב ֶׁשל ַהַהְתָחָלה

ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְוָאַמר: 
זּוְסָיא ז"ל ָהָיה ִחּדּוׁש ָּגדֹול ְמאֹד, 
ַהַהְתָחָלה  ֶׁשל  ַהֵּלב  ִעם   ָהַל ִּכי 

ְזַמן ַרב.

נחמן  רבי  של  ממשנתו  נבחרים  פרקים 
מברסלב, מילה במילה, מלוקט מתוך הספר 

"שבחי מוהר"ן" (חיי מוהר"ן חלק ב'). 

בהוצאת "כולנו חברים"



לעילוי נשמת חברנו היקר 
יעקב ישראל שלמה

בן יצחיק מעיין
ז"ל



ישראל  זה, מוקדש לאחינו  מיוחד  ספרון 

היקרים! אתכם אנו פוגשים בזמן ההפצות 

- בריקודים ברחובות ובאירועים. 

לשמוח אתכם - אצלינו זה טבעי וזה בדם, 

כי יש לנו אין-ספור סיבות לשמוח ולשמח. 

אולם לא השמחה היא המטרה,  משימתינו 

העליונה היא: להביא לכם את רבי נחמן ללב 

ולדעת. 

אותנו  מלמד  השמחה,  מקור  נחמן  רבי 

איך  תקבלו  ממנו  לשמוח.  ולמה  איך 

לשמוח בעצמיכם ובבוראכם, עד שהשמחה 

לכל  ותאיר  ותוקרן החוצה  בתוככם  תופנם 

סביבתכם. 

ההונגרי"  מה"יין  לכם  להטעים  רצונינו 

נחמן  רבנו  של  ודעתו  אורו  המשובח, 

מברסלב. לשם כך אנו מקדישים המון - זמן, 

הכרת  לנו  יש  כי  וממון.  פעולות  מחשבה, 

הטוב לזכייתינו ומצווים אנו לזכות אחרים.



בעצות  מלאים  רבים  ספרים  נחמן  לרבי 

ותובנות יקרות-ערך הקולעות למצב דורינו, 

אך  בפרט.  ואחת  אחד  ולכל  החברה,  לכלל 

לספריו יש ניגון מיוחד, שצריך להאזין אליו 

היטב, לקלוט את הצלילים, או אז מרגישים 

נעימות של גן עדן.

ראשי  ענייני,  ליקוט  בו  יש  זה,  ספרון 

יכול  באשר-הוא  אחד  שכל  באופן  פרקים, 

בכתב  ערוך  הוא  ומיד,  תכף  ולהבין  לקרוא 

מילה  מכל:  והחשוב  וקולע.  קצר  גדול, 

במילה ממה שכתוב בספר. 

אנו מודים לכם המון על שיתוף הפעולה, 

נשמח להשתתף בכל אירוע משמח שלכם. 

קריאה מהנה

כולנו חברים 
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חֹוָרה?  ָמָרה ׁשְ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ַהַאתָּ
ְמָחה  ׂשִ ב ִלְהיֹות ּבְ ה ְמֻחּיָ ַאתָּ

ִמיד תָּ

ִמיד ְמָחה ּתָ ׂשִ ָאנּו ֻמְזָהִרים ִלְהיֹות ּבְ

ק ִלְהיֹות  ל ֶאָחד ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך ּכָ
ן  הּוא. ַעל-ּכֵ ִמיד ֵאיְך ׁשֶ ְמָחה ּתָ ׂשִ ּבְ

ַער ְוָהִרחּוק ֵמֲעבֹוָדתו  ֵעת ַהּצַ ֲאִפּלּו ּבְ
ֵמַח  ק ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ - ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ

ִמיד ּתָ
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ם  ֵ ל ָאָדם ֵמַהּשׁ ר ִהְתַרֲחקּות ּכָ ִעּקַ
ַרְך ִהיא ַרק ֵמֲחַמ ת ַעְצבּות ּוָמָרה  ִיְתּבָ

חֹוָרה ׁשְ

ֶקת ָלנּו,  ל ַעְצבּות ַמּזֶ ה ׁשֶ ּדָ ַהמִּ
ַרְך - יֹוֵתר ֵמַהּכֹל   ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ַח ֶאת ַעְצמֹו  מֵּ י רֹב ְצִריִכין ְלׂשַ ַעל-ּפִ
טּוָתא, ַלֲעׂשֹות ִעְנְיֵני ְצחֹוק  י ִדׁשְ ִמּלֵ ּבְ
ַח ֶאת  מֵּ ֵדי ְלׂשַ ָתא ִדְבִדיחּוָתא ּכְ ּוִמּלְ

ר. ֶאְפׁשָ ה ּדְ מֶּ ַעְצמֹו ּבַ
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ְמָחה זֹוֶכה  ַעל-ְיֵדי ׂשִ
ם  ֵ ַהּשׁ ִרית, ׁשֶ ִמיַרת ַהּבְ ִלׁשְ

מֹר  ְבָיכֹול ִיׁשְ ַעְצמֹו ּכִ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ִריתֹו ֶאת ּבְ
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יל ֶאת ַעְצֶמָך?  ה ְלַהּפִ ְרׁשֶ תַּ

ָאִחי עֹוד ַיֲעבֹר, ֶאחֹוז ַעְצֶמָך 

ַפֵחד ָך ַאל ּתְ ה‘ ִעמְּ

ִמיד ַרְך טֹוב ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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ֶדה ְוַיַער טֹוב ְמֹאד  ׂשָ י ּבְ  ּכִ
ְלִהְתּבֹוְדדּות

ר סּוִסים,  ׁשֵ ְהֶיה ְלִאיׁש ּכָ ּיִ ּטֹוב ָהָיה ׁשֶ
עּוִרים  ֵני ַהּנְ ַעם ִעם ּבְ ָכל ּפַ ע ּבְ ּסַ ּיִ ׁשֶ

רּו  ם ְיַדּבְ ְלתֹוְך ֵאיֶזה ַיַער ְוַכּיֹוֵצא, ְוׁשָ
ַמִים ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִהְתּבֹוְדדּות. ִיְרַאת ׁשָ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, יֹאַמר:  ְתּבֹוֵדד ּבֵ מִּ ׁשֶ ּכְ
ָך״.  ֵבק ּבְ ״ַהּיֹום ֲאִני ַמְתִחיל ִלּדָ
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ר  ֵאין ְיכֹוִלין ְלַדּבֵ ׁשֶ ֲאִפילּו ּכְ
ל  ַבת ’ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות, ַרק ּתֵ ּבְ

ן טֹוב ְמאֹד  ם-ּכֵ עֹוָלם‘ - ּגַ

ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ְלִהְתּבֹוֵדד״?  ״ֵאיְך  ים:  ַטּנִ ַהּקְ עּוִרים  ַהּנְ
ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  לֹוַמר  ד אֹותֹו  ְוִלמֵּ
ֵכן  ֲהִיּתָ י  ּכִ ל עֹוָלם ַרֵחם ָעַלי,  ״ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְך  ִביל ּכָ ׁשְ ֶזה, ְוִכי ּבִ ֶהֶבל ּכָ ַעְברּו ָיַמי ּבְ ּיַ ׁשֶ
ָעַמד  ֵעת  ֵאיֶזה  ּבְ ְך,  ַאַחר-ּכָ י״?  נֹוָצְרּתִ
ַמע  נּו ז״ל, ְוׁשָ ְתֵלי ַרּבֵ ֶזה ָהִאיׁש ַאַחר ּכָ
ַפְך ֶאת ִלּבֹו ִלְפֵני  ַעְצמֹו ׁשָ נּו ז״ל ּבְ ַרּבֵ ׁשֶ

ֵאּלּו. ִדּבּוִרים ּכָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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ַאֵחר [באדם אחר]         יר ּבְ כֹוִלין ְלַהּכִ ּיְ
ִאם ֵיׁש לֹו ִהְתּבֹוְדדּות

דֹוׁש  יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ְוַגם ָאנִֹכי ׁשָ
ה,  ּקָ ָמָמה ּדַ ׁש לֹו קֹול ּדְ ּיֵ ַעְצמֹו, ׁשֶ ּבְ

ים  ין ָהָעם ַוֲהמֹון ֲאָנׁשִ כֹול ַלֲעמֹד ּבֵ ּיָ ׁשֶ
ה ִמּסֹוף  ּקָ ָמָמה ּדַ קֹול ּדְ ְוִיְצַעק ּבְ
ים  ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְוָכל ָהֲאָנׁשִ

ָלל. ְמעּו ּכְ ְסִביָביו לֹא ִיׁשְ
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ין  ָעָנה ְוָאַמר: ״ֵאיְך ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַהְמּתִ
י ִמי יֹוֵדַע ַמה  ל, ּכִ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ָעָליו ַעד ׁשֶ
ה,  ִפּלָ ּנּו ַעל-ְיֵדי ַהּתְ ה ִממֶּ ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ

ְמִסיַרת  ל ּבִ ּלֵ ה ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ִפּלָ י ּתְ ּכִ
ה  ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ן ִמי יֹוֵדַע ַמה ּיִ ֶנֶפׁש. ְוִאם-ּכֵ

ּנּו״ ִממֶּ

ים ֲהֵרי  ִהּלִ מֹור ּתְ אֹוְמִרים טֹוב ִמּזְ ׁשֶ ּכְ
ֶקה ָטִעים מֹו ַמׁשְ הּוא ּכְ
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ֶלא  ָמִתי הּוא ּפֶ ֶלא ְוִנׁשְ  ֲאִני ִאיׁש ּפֶ
דֹול ּגָ

ֲאִני ִאיָלן ָנֶאה ְוִנְפָלא ְמאֹד ִעם 
ה ֲאִני  ֲעָנִפים ִנְפָלִאים ְמאֹד ּוְלַמּטָ

ׁש ָאֶרץ ַממָּ ח ּבָ ֻמּנָ

ם יֹוְדִעים ַמהּות ָהעֹוָלם  ֲהלֹא ַאּתֶ
ֶזה.. -  ה, ֲהלֹא ִאם לֹא ָהָיה עֹוָלם ּכָ ַעּתָ

ָהִייִתי ִחּדּוׁש
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ֲאִני עֹוֵמד  ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ
ָעה ַהּקֹוֶדֶמת, לֹא  ָ ּשׁ מֹו ּבַ ו ּכְ ַעְכׁשָ
ֶזה  ָלל ּבְ ָהִייִתי רֹוֶצה ֶאת ַעְצִמי ּכְ

ָהעֹוָלם

יעּו  דֹוִלים ִהּגִ יִקים ַהּגְ ּדִ ל ַהּצַ ּכָ
יעּו, ֲאָבל  ִהּגִ ְדֵרָגה ׁשֶ ֲעָלה ְוַלמַּ ַלמַּ
ָכל  ם, ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ֶזה. ַוֲאִני ּבָ ָעְמדּו ּבָ

ה ִאיׁש ַאֵחר ֶרַגע ָוֶרַגע ַנֲעׂשֶ
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ב ַיַחד ִעם ָהַרב  ַעם ַאַחת ָיׁשַ ּפַ
יָראִויֶצע, ְוָתַפס  יד ִמּטֶ ּגִ דֹוׁש ַהמַּ ַהּקָ
ה  ֶדֶרְך ִחּבָ ״ל ּבְ יד ַהּנַ ּגִ ל ַהמַּ ְזָקנֹו ׁשֶ ּבִ

מֹוִני ֲעַדִין לֹא ָהָיה  ְוָאַמר לֹו: ״ִחּדּוׁש ּכָ
עֹוָלם״ ּבָ

הּוא ָיכֹול ְלַהֲעלֹות  ָאַמר ְלֶאָחד: ׁשֶ
ל  ַעְלָמא ֶאת ָהָאָדם, ִמּכָ ִדּבּורֹו ּבְ ּבְ

ם ּוְלַהְכִניסֹו ְלַגן- ְבָעה ְמדֹוֵרי ֵגיִהּנָ ִ ַהּשׁ
ֵעֶדן

מֹוִני  ר - ּכָ ׁשֵ ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִאיׁש ּכָ
ׁש ַממָּ
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אק (שם עיר)  ְקִריִמיְנְטׁשַ ת ּבִ ֵיׁש ִלי ּבַ
הּוא  א ׁשֶ ׁש ָלּה ַאּבָ ּיֵ ...ּתֹאְמרּו ָלּה ׁשֶ
ֶזה ִחּדּוׁש לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה, ִאם  ּכָ
ל  י - ָהיּו ּכָ ָהִייִתי רֹוֶצה ְלַגּלֹות ֵמִאּתִ

ֵאיִני רֹוֶצה  ָהעֹוָלם ָרִצין ַאֲחַרי, ַאְך ׁשֶ

ה  יר ַהְרּבֵ ָהעֹוָלם ָהיּו ְצִריִכין ְלַהְעּתִ
י ָהעֹוָלם ֵהם ְצִריִכים אֹוִתי  ֲעבּוִרי, ּכִ

י ָהעֹוָלם ֵאין ְיכֹוִלין  ְמאֹד ְמאֹד, ּכִ
ָלל ְלָעַדי ּכְ ִלְהיֹות ּבִ
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ם  ַעְצְמֶכם ֵאיְך ַאּתֶ ם יֹוְדִעים ּבְ ַאּתֶ
ל  א ֲאִפּלּו ּכָ ְצִריִכים אֹוִתי, ֶאּלָ

ם ֵהם  י ּגַ יִקים ְצִריִכים אֹוִתי, ּכִ ּדִ ַהּצַ
ְצִריִכים ְלַהֲחִזיר אֹוָתם ְלמּוָטב. ְוַגם 
ֲאִפּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְצִריִכין אֹוִתי. 

י אֹוֵמר  ּלִ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ַהּיֵ ָהִייִתי ָסבּור ׁשֶ
ֵני  ּיּוַכל ְלַהְנִהיג ֶאת ּבְ ֵאין ִמי ׁשֶ ִלי ׁשֶ

ו ֲאִני יֹוֵדַע  מֹוִני, ַעְכׁשָ עּוִרים ּכָ ַהּנְ
ֲאִני ַמְנִהיג ַהּדֹור ְיִחיִדי  ֵברּור: ׁשֶ ּבְ

מֹוִני עֹוָלם ְוֵאין ַמְנִהיג ּכָ ּבָ
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יק ָהֱאֶמת  ּדִ ָבר ִנְמָצא ַהּצַ ּכְ ַאַחר ׁשֶ
ר ְלִהְתָקֵרב  עֹוָלם - ִאי ֶאְפׁשָ ּבָ

ׁשּום אֶֹפן,  ֱאֶמת ּבְ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ּזֹוִכין ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ׁשֶ י-ִאם ּכְ ּכִ

ים ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות  ּתֹות ֲאָנׁשִ ֵני ּכִ ַעל ׁשְ
ים  דֹול ֲעֵליֶהם: ַעל ֵאּלּו ֲאָנׁשִ ּגָ

ָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם  ׁשֶ
ִמְתָקְרִבים, ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָֹרִבים ֵאַלי 

ָבַרי.  ִמים ֶאת ּדְ ְוֵאיָנם ְמַקּיְ
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ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֵעת,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני 
ֶאל  ַרְגָליו  ִעם  ָהָאֶרץ  ַעל  ח  ֻמּנָ ָהָאָדם 
ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ָאז  ֶלת,  ַהּדֶ
ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוִיְתָחֵרט 
ֶאת  ם  ִקּיֵ ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ֵאַלי,  ְלִהְתָקֵרב 
ִאם ָהיּו ְמקָֹרִבים  י ָאז ֵיְדעּו: ׁשֶ ָבַרי. ּכִ ּדְ
ָבַרי - לֹא ָהָיה ׁשּום  ִמים ֶאת ּדְ ֵאַלי ּוְמַקּיְ
ְמִביָאם  ָהִייִתי  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ א  ְרּגָ ּדַ

ְדֵרָגה. ֲאָבל לֹא יֹוִעיל ָאז  ְלאֹוָתּה ַהמַּ

ר, ַאף-ַעל- ׁשֵ ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ִאיׁש ּכָ
ְתָקֵרב  מִּ ֶ י-ֵכן טֹוב לֹו ְמאֹד ַמה ּשׁ ּפִ

יק ּדִ ַעְצמֹו ְלַהּצַ
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ְתְמהּו ַעְצָמן ַעל  ּיִ ָהעֹוָלם ָראּוי ׁשֶ
יֵנינּו ּבֵ ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ַאֲהָבה  יו ּבְ יק אֹוֵהב ֶאת ֲאָנׁשָ ּדִ ַהּצַ
טֹוָבָתם  ה ְמאֹד, ְוָחֵפץ ּבְ דֹוָלה ְוַרּבָ ּגְ

ר לֹו ָהָיה  ֱאֶמת. ִאם ָהָיה ֶאְפׁשָ ְמאֹד ּבֶ
ָכל ָהעֹוָלמֹות. ּבְ ל ַהּטֹוב ׁשֶ נֹוֵתן ָלֶהם ּכָ

ׁשּוָבה?  ם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּתְ ָמה? ַאּתֶ
ֶכם  ּלְ יִקים ְיֵמיֶכם ְוכֲֹחֶכם ּכֻ ְוִכי ַמְסּפִ

ם?.  ְלַקְלּתֶ ּקִ ֶ ה ּשׁ ָגם ֶאָחד ִממַּ ן ּפְ ְלַתּקֵ
ִביְלֶכם.  ׁשְ ׁשּוָבה ּבִ ה ּתְ ַרק ֲאִני עֹוׂשֶ
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ֶכם, ִאּלּו  ּלָ ֶצר ָהָרע ׁשֶ י ַהּיֵ ֲאִני ָיַדְעּתִ
ֶצר ָהָרע ָהיּו  ם ַהּיֵ ָהיּו לֹוְקִחין ִמּכֶ
ִחין ִצּנֹורֹות ְמֵלִאים  הֹוְלִכין ּוְמַקּלְ

ם. ֲאִפּלּו  ם ְוָכל ָהעֹוָלם ָהָיה ָמֵלא ּדָ ּדָ
ִרים - ָצִריְך ָלֶכם  ׁשֵ ים ּכְ ְהיּו ֲאָנׁשִ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ֶצר ָהָרע  ְדעּו עֶֹצם ַהּיֵ ּתֵ דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְ ְזִכּיָ

י  ָהָיה ָלֶכם, ַרק ֲאִני ָיַדְעּתִ ֶכם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
אֹותֹו

בֹות? ֵאין  ֶכם ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ַמה ּלָ
י-ִאם ָלֵתת ֲאָבִנים  ם ְצִריִכים ּכִ ַאּתֶ

ְנָיִנים ִנְפָלִאים  ָוִסיד, ַוֲאִני ּבֹוֶנה ֵמֶהם ּבִ
ְונֹוָרִאים
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לֹוֵמנּו,  י-ׁשְ ּיֹות ֵמַאְנׁשֵ ה ַמֲעׂשִ מָּ רּו ּכַ ַסּפְ ּיְ
ּיֹות ה ַמֲעׂשִ מָּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְהיּו ּכַ ּוִמּכָ

באצבע,  אפילו  בי,  עצמו  שיגע  מי 
הוא כבר יעבור אפילו שבעה מימות 

מבלי להירטב

ִלי זֹאת  ה  רּוְך-הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ֵאין 
י ֵאיֶזה ִאיׁש  ּנִ ח ִממֶּ ַעם ִלּקַ ׁשּום ּפַ ח״ו ּבְ

ֶאְמַצע י ּבְ ֵמֲאָנׁשַ
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ַמה  ל  ּכָ ַהּכֹל,  ן  ְלַתּקֵ ָיִדי  ְלֵאל  ֵיׁש 
ר  ָהִעּקָ ַרק  ה,  ֵהּנָ ַעד  ם  ְלַקְלּתֶ ּקִ ֶ ּשׁ
ֵמַהּיֹום  ַוֲאִפּלּו  ַתֲעׂשּו עֹוד.  ה לֹא  ֵמַעּתָ
ָגגֹות  ְ ַהּשׁ ַעל  יד  ַמְקּפִ ֵאיִני  ָוָהְלָאה 
ל- ַעל-ּכָ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ַרק  ח״ו,  ַעְברּו  ּתַ ׁשֶ

ִזיד ְמרּו ַעְצְמֶכם ִממֵּ ׁשְ ִנים ּתִ ּפָ

ֶרֶפׁש,  ּבָ ִחים  ֻמּנָ ה ֶצֶלם ֱאלִֹקים ָהיּו  מָּ ּכַ
ָהיּו  יט ׁשֶ ֲאִני הֹוֵצאִתים ֵמָהֶרֶפׁש ְוַהּטִ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ִנְתָקְרבּו  ָיִדי  ְוַעל  ם,  ׁשָ
ׁש  ּיֵ ֵאין ָלֶהם ְלִהְתּבַ ֶזה ׁשֶ ִהְתָקְרבּות ּכָ ּבְ
חּוׁש  י ִנְרֶאה ּבְ דֹוִלים ְוכּו‘, ּכִ יִקים ּגְ ּדִ ִמּצַ
ֵניֶהם,  ּפְ ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ ֵאַלי  ְתָקְרִבים  ַהמִּ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ְיהּוִדי  ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ ֲעֵליֶהם  ּוָבא 

ֶצֶלם ֱאלִֹקים.
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ֵאיִני יֹוֵדַע  ים ׁשֶ ֲהלֹא ֵיׁש ֶאְצִלי ֲאָנׁשִ
י ָלֶהם,  ּיֹות ָהָיה ּדַ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ִאם ַהּשׁ
ּיֹות ָהָיה ָקָטן  ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ם ַהּשׁ י ּגַ ּכִ
ר ָלֶהם  ִאם ָהָיה ֶאְפׁשָ ִלְפֵניֶהם, ׁשֶ
ית ָהיּו  ְחּתִ אֹול ּתַ ַחת ׁשְ ַלְחּתֹר ּתַ

חֹוְתִרים, ְוַעל ָיִדי ִנְתָקְרבּו

נּו  ר ַרּבֵ ַעם ַאַחת ִסּפֵ ּפַ י ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ְתָקְרִבים ֵאָליו ז״ל,  ֲעַלת ַהמִּ ַז״ל ִממַּ

ל ְלֶאָחד  ְלּבֵ ׁש ְוִנְתּבַ ּבֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ ׁשֶ
ְעּתֹו ְקָצת ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאף-ַעל- ּדַ

ֵלָמה ּבֹו. ֱאמּוָנה ׁשְ י-ֵכן ֵהם ֲחָזִקים ּבֶ ּפִ
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ַוֲאִני  ַהּיֹום,  ל  ּכָ לֹות  ּכָ ֵעיַני  ָבר  ּכְ ֲהלֹא 
ה  ּוְמַחּכֶ ּוְמַיֵחל  ה  ּוְמַקּוֶ ה  ּוְמַצּפֶ עֹוֵמד 
ה  ֶאְזּכֶ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִני ַהּשׁ ַזּכֵ ּיְ ָכל ֵעת ׁשֶ ּבְ
ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ָחֵפץ  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ֶכם  ּבָ ִלְראֹות 
ַוֲאִני  ְרצֹוִני,  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ עֹוְבֵדי   -
ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ְמַקּוֶ
ְמקָֹרִבים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ י  ֲאָנׁשַ ְלַבד  ּבִ ְולֹא  ְך.  ּכָ
י  ְלַאְנׁשֵ ְתָקֵרב  ּיִ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ֵאַלי, 
ֶהם,  ּבָ ע  ִיּגַ ַרק  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  לֹוִמי,  ׁשְ
ְולֹא  ֱאֶמת.  ּבֶ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ
יק  ַצּדִ ֲאִפּלּו  י-ִאם  ּכִ ְלַבד,  ּבִ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש 

ְהֶיה ּיִ דֹול ְמאֹד ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ ּגָ
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ֵהם  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֶאְצִלי  ֵיׁש 
ּוְסמּוִכים  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִמְתַלֲהִבים 
ָאז  ְוֵהם  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
יִקים  ַצּדִ ֲאִפּלּו  ׁשֶ טֹוָבה  ַמְדֵרָגה  ּבְ
ֲאָבל  ֶזה!.  ּבָ אֹוֲחִזים  ֵאיָנם  מּוִרים  ּגְ
ְוָהָיה  ן  ִיּתֵ ִמי  ה....  ִמּזֶ נֹוְפִלים  ִלְפָעִמים 
ֲעבֹוַדת  ֵהם אֹוֲחִזים ּבַ ֵעת ׁשֶ ְלָבָבם ֶזה ּבְ
ַמְדֵרָגה זֹו  ן ְוָהיּו אֹוֲחִזים ּבְ ם, ִמי ִיּתֵ ֵ ַהּשׁ

ה ִנים ַהְרּבֵ ְלאֶֹרְך ָיִמים ְוׁשָ

י ֲאִני מֹוִליְך אֹותֹו  ֲאָנׁשַ ּבַ חּות ׁשֶ ַהּפָ
ל  מֹו ׁשֶ דֹול ְמאֹד ּכְ יק ּגָ ל ַצּדִ ֶדֶרְך ׁשֶ ּבְ

יו ַעְכׁשָ
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י  ּלִ ׁשֶ ֲענּוג  ְוַהּתַ רּוַח  ַחת  ַהּנַ ל  ּכָ ֲהלֹא 
ְבֵרי  ּדִ ֵאיֶזה  רֹוֶאה  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ַרק  הּוא 
י,  ֵמֲאָנׁשַ ֶאָחד  ּבְ ה‘  ַוֲעבֹוַדת  ַיֲהדּות 
ּוָבַני  י  ּתִ ְוִאׁשְ י ֶאת ַעְצִמי  ֲהלֹא ִהְפַקְרּתִ
לֹא  ...ַהִאם  ֶזה.  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַרק  ַהְיָקִרים, 
ּוַמְנִהיג  ְמֻפְרָסם  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהִייִתי 
ְנִהיִגים  ַהמַּ ל  ּכָ מֹו  ּכְ יּוד)  (גּוֶטער  ּקֹוִרין  ׁשֶ
ְוֵאיָנם  ֲאֵליֶהם  ַהֲחִסיִדים  ּנֹוְסִעים  ׁשֶ
ְוחֹוְזִרים  נֹוְסִעים,  ָמה  ַעל  יֹוְדִעים 
ַמה  יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ּוָבִאים  ִבים  ְוׁשָ
ֶזה,  ָכל  ּבְ ָרִציִתי  לֹא  ֲאִני  ֲאָבל  ִאים?!  ּבָ
ֶזה - ְלַהֲחִזיר  י ַעְצִמי ַלֲעסֹק ּבָ ַרק ָלַקְחּתִ
ם:  ִתי ְמאֹד ִמּכֶ ׁשָ ּקָ ֶאְתֶכם ְלמּוָטב. ...ּבַ
ִעי ְוָכל  ל ִיׁשְ י ֶזה ּכָ ִרים ּכִ ׁשֵ ים ּכְ ֱהיּו ֲאָנׁשִ

ֶחְפִצי
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ה ִלְראֹות אֹור  ֶאְזּכֶ ַאֲחַלי, ׁשֶ
ם נֹוְסִעים  ַאתֶּ ֶרְך ׁשֶ ִהירּות ַהּדֶ ּבְ

ָעָליו ֵאַלי

א  ּבָ י-ִאם ִמי ׁשֶ ֵאיִני ָיכֹול ְלָקֵרב ּכִ
ר ִלי ֶחְסרֹונֹו - ֲאִני ָיכֹול  ֶאְצִלי ּוְמַסּפֵ
ַאף ֶאָחד ֵאינֹו  ֶזה ׁשֶ ִתּקּון ּכָ נֹו ּבְ ְלַתּקְ

נֹו ָיכֹול ְלַתּקְ

ינֹוק  ל ּתִ ּכָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ טּוַח ּבְ ֲאִני ּבָ
ַבע  יַע ְלֶבן ׁשֶ ּגִ ּיַ בֹוא ְלָפַני קֶֹדם ׁשֶ ּיָ ׁשֶ

אי ִיְהֶיה ָנִקי ִמן ַהֵחְטא ַעד  ַוּדַ ִנים, ּבְ ׁשָ
תֹו יֹום ֲחֻתּנָ
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י עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל.  ּלִ ָנה ׁשֶ ָ ָהרֹאׁש ַהּשׁ

ּקּוִנים ַמה  ל ּתִ ים ְלַקּבֵ כֹוִלין ָאז ֲאָנׁשִ ּיְ
ְהֶיה  ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָנה לֹא ָהָיה ּבְ ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ֶ ּשׁ
י-ֵכן  ׁשּום אֶֹפן, ַאף-ַעל-ּפִ ּקּון ּבְ ָלֶהם ּתִ
ל  ָנה ְיכֹוִלין ֲאִפּלּו ֵהם ְלַקּבֵ ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ּבְ

ּקּון ּתִ

ר  ּסָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ רּוז: ׁשֶ ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ּכְ
ַמְעּתֹו ּוְמקָֹרב ֵאָליו - ִיְהֶיה ַעל  ֶאל ִמׁשְ
ָנה ֶאְצלֹו - לֹא ֶיְחַסר ִאיׁש.  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ
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ָנה  ָ ּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש-ַהּשׁ ִמי ׁשֶ
מַֹח ְמאֹד ְמאֹד.  ָראּוי לֹו ִלׂשְ

ה  ַער ַהּזֶ ר ְלַעְצִמי ַהּצַ ֵאיִני ָיכֹול ְלַצּיֵ
ְהֶיה ֶאְצִלי ַעל  ה לֹא ּתִ ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ

ָנה. ָ רֹאׁש-ַהּשׁ

ּלֹא ֶלֱאכֹל, ִאם  ִאם ֶלֱאכֹל ִאם ׁשֶ
ל  ּלֵ ּלֹא ִליׁשֹן, ִאם ְלִהְתּפַ ִליׁשֹן ִאם ׁשֶ

ל, ַאְך ְוַרק  ּלֵ ּלֹא ְלִהְתּפַ ִאם ׁשֶ
ָנה,  ָ ְהיּו ֶאְצִלי ַעל רֹאׁש-ַהּשׁ ּתִ ׁשֶ

ְהֶיה ּיִ ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ
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דֹול,  י הּוא ִחּדּוׁש ּגָ ּלִ ָנה ׁשֶ ָ ָהראֹׁש-ַהּשׁ
ה  ָבר ַהּזֶ ֵאין ַהּדָ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵמֲאבֹוַתי, ַרק ַהּשׁ ָ יֻרּשׁ ּבִ

ֲאִני יֹוֵדַע ַמהּו  ָנה, ׁשֶ ַמּתָ ָנַתן ִלי זֹאת ּבְ
ָנה.  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ

לּוִיין  אי ּתְ ַוּדַ ֶכם ּבְ ּלְ ם ּכֻ ֲעָיא ַאּתֶ לֹא ִמּבָ
ל  א ֲאִפּלּו ּכָ י, ֶאּלָ ּלִ ָנה ׁשֶ ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ּבָ
י ּלִ ָנה ׁשֶ ָ רֹאׁש-ַהּשׁ לּוי ּבָ ּלֹו ּתָ ָהעֹוָלם ּכֻ

ה!,  דֹול ִמּזֶ ָבר ּגָ ּוָמה אַֹמר ָלֶכם? ֵאין ּדָ
ָנה.  ָ ְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל רֹאׁש-ַהּשׁ ַהְינּו ִמּלִ
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אּוֶמין  ְרצֹונֹו ָחָזק ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ּבְ
ִמיד ְלַאַחר  ָנה, ּתָ ָ ַעל רֹאׁש-ַהּשׁ

ה.  דֹול ִמּזֶ ָבר ּגָ ֵאין ּדָ קּותֹו, ְוׁשֶ ּלְ ִהְסּתַ

ְהֶיה  ּיִ ים ׁשֶ ים ֲאֵחִרים ָהיּו ְמֻרּצִ ֲאָנׁשִ
מֹו ֶעֶרב-רֹאׁש- ָנה ּכְ ָ ָלֶהם רֹאׁש-ַהּשׁ

ָהָיה ָלֶכם ָנה ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ָנה  ָ י הּוא ַרק רֹאׁש-ַהּשׁ ּלִ ל ִעְנָין ׁשֶ ּכָ
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יִרים  ֵאין ַמּכִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ָאַמר ֵיׁש ּבְ
ָלל ְוחֹוְלִקין ָעַלי אֹוִתי ּכְ

חֹוְלִקין ַעל  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַעל-ְיֵדי ַהמַּ
י ַעל-ְיֵדי- ין לֹו טֹוָבה. ּכִ ָהָאָדם - עֹוׂשִ
ל ְוִלְצמַֹח ּדֵ ֶזה נֹוְתִנין לֹו ָמקֹום ְלִהְתּגַ

ִמיד,  ְהֶיה ָעַלי ַמֲחלֶֹקת ּתָ ּיִ ֲאִני ָצִריְך ׁשֶ
ַעם ּוְבָכל ֶרַגע  ָכל ּפַ י ֲאִני הֹוֵלְך ּבְ ּכִ

ֲאִני  א. ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ
ָעה ַהּקֹוֶדֶמת,  ָ ּשׁ מֹו ּבַ ו ּכְ עֹוֵמד ַעְכׁשָ
ֶזה  ָלל ּבְ לֹא ָהִייִתי רֹוֶצה ֶאת ַעְצִמי ּכְ

ָהעֹוָלם
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ָיִדי ּכַֹח ַלֲעׂשֹות  ׁש ּבְ ּיֵ ֲאִמינּו ִלי ׁשֶ ּתַ
ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום  ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ לֹום ִעם ּכָ ׁשָ

ׁש  ּיֵ ה ׁשֶ חֹוֵלק ָעַלי, ֲאָבל ַמה ֶאֱעׂשֶ
ר  ִאי ֶאְפׁשָ ֵאּלּו ׁשֶ ַמְדֵרגֹות ְוֵהיָכלֹות ּכָ

ָלבֹא ֲאֵליֶהם ַרק ַעל-ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת.

ֵני  ה ּבְ מָּ דֹול ֵאֶצל ּכַ ה ֵיֶצר ָהָרע ּגָ ּזֶ ׁשֶ
ֲעָלה,  מַּ דֹוִלים ּבַ ָאָדם ּוִבְפָרט ַהּגְ

ְדֶמה ָלֶהם  ּנִ ָבר ֶאָחד ׁשֶ ִביל ּדָ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
הּוא ִמְצָוה, ֵהם ַמְפִקיִרים ַהּכֹל  ׁשֶ

ים,  ּוָבִאים ַעל-ְיֵדי-ֶזה ְלִקְלקּוִלים ַרּבִ
ִאים ַעל-ְיֵדי-ֶזה ִליֵדי  ּבָ ׁשֶ ּוִבְפָרט ּכְ

ַמֲחלֹוקֹות.
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ּלֹא ַיְחְלקּו ָעַלי? ֵמַאַחר  ר ׁשֶ ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ֲעַדִין לֹא  ֶדֶרְך ָחָדׁש ׁשֶ ֲאִני הֹוֵלְך ּבְ ׁשֶ

ָהַלְך ָאָדם ּבֹו ֵמעֹוָלם, וגם הבעל שם 
ַמן  טוב לא, ושום בריאה לא, ִמּזְ

ֶרְך  הּוא ּדֶ י ׁשֶ ַלת ַהּתֹוָרה. ַאף-ַעל-ּפִ ַקּבָ
י-ֵכן הּוא ָחָדׁש  ן ְמאֹד ַאף-ַעל-ּפִ ָיׁשָ

ְלַגְמֵרי

ָעָליו,  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ר ֵמִעְנַין ַהמַּ ּבֵ אּוֶמין ּדִ ּבְ
ָזִבים. ָעָנה ְוָאַמר  ּדֹוְבִרין ָעָליו ּכְ ׁשֶ

ם״ ֶדֶרְך קּוְבָלָנא: ״ְוָאנִֹכי ֶאְפּדֵ ּבְ
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ַרְך ם ִיְתּבָ ֵ ר ְלַהּשׁ ִאים ְלַותֵּ ָ ֵאין ַרּשׁ

קֹוֵבל  ָהָיה  לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד 
לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַז״ל,  ְלָפָניו  ל  ּוִמְתַנּצֵ
ְמֻיָחד  לֹו ָמקֹום  ֵאין  ׁשֶ ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַצַער 
ְעּתֹו  ּדַ ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  וכו‘  ה‘  ַלֲעבֹוַדת 
ַז״ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  יב  ֵהׁשִ ְמאֹד.  ֶלת  ְמֻבְלּבֶ
ם  ֵ ַהּשׁ ָהָיה  ִאם  הסתם]  [מן  ָתָמא  ״ִמּסְ
ַוֲעבֹוָדְתָך  ִחיָרְתָך  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ
ְמֻיָחד,  ָמקֹום  ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה  ּבָ לּוי  ּתָ
ְמֻיָחד,  ָמקֹום  ְלָך  נֹוֵתן  ָהָיה  ָתָמא  ִמּסְ
ָיכֹול  ה  ַאּתָ ָתָמא  ִמּסְ אי  ַוּדַ ּבְ ו  ְוַעְכׁשָ

ַבִית ֶזה״ ם ּבְ ר ּגַ ׁשֵ ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ
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ִליׁשֹן,  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ִליׁשֹן  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ל  ָהֵעָצה ָלֶזה: ְלַבל ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ּכָ
ְכִריִחין  מַּ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ...ּכִ ִליׁשֹן  ְך  ּכָ
ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָבר,  ּדָ ְלֵאיֶזה  יֹוֵתר  ּבְ ַעְצמֹו 
ַוֲאִפּלּו  ְיָקא.  ּדַ ַהֶהֶפְך  יֹוֵתר  ּבְ ָעָליו 
ִלְפָעִמים  ְצִריִכין  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ
י.  זֹאת, ִלְבִלי ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו יֹוֵתר ִמּדַ
ְוהּוא  עֹוֵזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ַלְחטֹף  ָיכֹול 

דֹול. ְזִריזּות ּגָ ד ּבִ הּו ִמּיָ ַיֲעׂשֵ
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ים  ׁש ֲאָנׁשִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ֶזה ֲאִני יֹוֵדַע ִמּכְ
ִביל ֻחְמָרא (הילכתית) ַאַחת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ה ְמאֹד ֵמֲעבֹוַדת ה‘,  ִלין ַהְרּבֵ ְמַבּטְ
ְמַעט ַהּכֹל ּכִ

ִדים ּדֹוֲחִקים ֶאת  ַהְמַלמְּ ֶ ה ּשׁ מַּ
יֹוֵתר, ַעל-ְיֵדי-ֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע  ינֹוק ּבְ ַהּתִ
ינֹוק  ד ֶאת ַהּתִ ָלל. ַרק ְלַלמֵּ ינֹוק ּכְ ַהּתִ
ה ּוְבִלי ּדַֹחק  ִלי ִאּיּום ַהְרּבֵ ַהְדָרָגה ּבְ ּבְ
ָנֵקל.  יֹוֵתר, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ִיְתּפֹס יֹוֵתר ּבְ

ָהַרב  ׁשֶ ּכְ ֶזה ֵאיְנָך יֹוֵדַע, ׁשֶ
ז  ְרִדיְטׁשֹוב אֹוֵמר ’ַהּבֹוֵרא‘, ִניּתָ ִמּבַ

ֵאׁש ֵמָהֵעיַנִים
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י  ָבר ָלַקְחּתִ ָאַמר ִלי: ״אֹוְתָך ּכְ
ה״ ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ

ל טֹובֹות עֹוָלם  ּכָ ם ֲאִני יֹוֵדַע, ׁשֶ ּגַ
ֵלָמה, ְוָכל טֹוָבה  ה - ֵאין טֹוָבתֹו ׁשְ ַהּזֶ

ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ה - ֻמְכָרח ׁשֶ ִמּטֹובֹות עֹוָלם ַהּזֶ
י  ֵאינֹו טֹוב. ּכִ ָבר ׁשֶ ה ֵאיֶזה ּדָ ּנָ ִממֶּ

ה  ְהיּו טֹובֹות עֹוָלם ַהּזֶ ּיִ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ
ֵלמֹות ְלַגְמֵרי ׁשְ

יָתה?, ֲהלֹא  ֶכם ִלְדאֹג ִמן ַהמִּ ַמה ּלָ
אן יֹוֵתר ִמּכָ ם הּוא עֹוָלם ָנֶאה ּבְ ׁשָ
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מֹוִנים  ן ׁשְ מּות ֶאָחד ּבֶ ּיָ ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ
ִקּצּור ָיִמים  י-ֵכן ֵמת ּבְ ָנה, ְוַאף-ַעל-ּפִ ׁשָ

ּלֹא ֵהִטיב  לֹוַמר, ֵמַאַחר ׁשֶ ְלַגְמֵרי. ּכְ
נֹוָתיו ָהֶבל. ֵאין  ל ׁשְ אי ּכָ ַוּדַ יו, ּבְ ַמֲעׂשָ
ְצִריִכין ַרק ִלְחיֹות ֲאִפּלּו ְמַעט, ַרק 

ְהֶיה ָיֶפה ְוָנֶאה ּיִ ׁשֶ

עֹוָלם הּוא ַרק  ה רֹוֶאה ּבָ ַאּתָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹאֹו  י ּכָ ִחיָרה, ּכִ ִביל ַהּבְ ׁשְ ּבִ

ִחיָרה ִביל ַהּבְ ׁשְ לֹא ִנְבָרא ַרק ּבִ

ָאַמר ִלי: ״ֲחִתיַכת עֹל ַמְלכּות ְועֹל 
ָך״.  י ִממְּ ָבר ָלַקְחּתִ ֶרְך ֶאֶרץ ּכְ ּדֶ
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ד?  ַאל אֹותֹו: ִאם ִלְהיֹות ְמַלמֵּ ֶאָחד ׁשָ
יב לֹו: ״לֹא, טֹוב ְלָך יֹוֵתר ִלְהיֹות  ֵהׁשִ
ָעה  ׁשָ ן, ַרק ּבְ א ּוַמּתָ סֹוֵחר ּוַבַעל ַמּשָׂ

ה ֶאת  ּוק ְתָמֵאס ּוְתַבּזֶ ּשׁ ֵלְך ּבַ ּתֵ ׁשֶ
ִפיָך״ ה ּבְ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ֲחַלל  ּבַ ֶזה, ַהְינּו ׁשֶ ם ּכָ ִביל ְמַעט ּדָ ׁשְ ּבִ
ה ְוָהעֹוָלם  ב, ּתֹאַבד ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַהּלֵ
ה, ַעד  ַח ַהְרּבֵ א? ֶהֵוה ָרִגיל ְלִהְתַאּנֵ ַהּבָ

ּבֹו. ְפטֹר אֹותֹו ְוַתְכִניַע ָהַרע ׁשֶ ּתִ ׁשֶ
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ְרָנָסה? ֲהלֹא ֶלֶחם  ְדאֹג ַעל ּפַ ַמה ּלִ
ִעם ִאיֶגיְרֶקיס [ְמַלְפפֹון] הּוא ַמֲאָכל 

טֹוב

ר  ַהּדֵ ּיְ ָאַמר ְלֶאָחד, ׁשֶ י ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ְהֶיה לֹו ּכֹוס ָנָאה ִויָקָרה ְלִקּדּוׁש,  ּיִ ׁשֶ

ירּות ל ַלֲעׁשִ ְוֶזה ְמֻסּגָ

מֹוִליְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַעְצמֹו,  ַעל  ְוָאַמר 
ק ְמאֹד  ֶרְך, הּוא ְמַדְקּדֵ ּדֶ ּבַ ָממֹון ֶאְצלֹו 
ָיד  ית  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ֶגד  ּבֶ ּבַ ָיֶפה  ְלָגְנזֹו 
ֶקַרע  ׁשּום  ּבֹו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ְוׁשֶ ִלּבֹו,  ֶנֶגד  ּכְ

ְוֶנֶקב. 
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ְלָפָניו  [מתלונן]  קֹוֵבל  ֶאָחד  ִאיׁש  ָהָיה 
לֹו  ָאַמר  ְרָנָסתֹו.  ּפַ ֶחְסרֹון  ַעל  ְמאֹד 
נּו ז״ל: ״ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ֵיׁש ָלֶכם ֵלב  ַרּבֵ
ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי  ּבְ אֹוִתי  ל  ְלַבְלּבֵ ֶזה  ּכָ
יֹוָמם  הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי  ּכְ ּדֹוֶמה  ֲאִני  ֲהלֹא 
ׁש ַלֲעׂשֹות  ר, ְוחֹוֵתר ּוְמַבּקֵ ְדּבָ מִּ ָוַלְיָלה ּבַ
ִלּבֹו  ם ּבְ ָכל ֶאָחד ִמּכֶ י ּבְ ּוב. ּכִ ר ִיּשׁ ְדּבָ ִממִּ
ם  ׁשָ ְוֵאין  ב,  יֹוׁשֵ ֵמֵאין  ָמָמה  ׁשְ ר  ִמְדּבַ
ׁש  ּוְמַבּקֵ חֹוֵתר  ַוֲאִני  ִכיָנה,  ְ ַלּשׁ ָמדֹור 
ּוָמקֹום  ּקּון  ּתִ ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  ָכל  ּבְ
ִכיָנה.  ְ ַלּשׁ ָמדֹור  ם  ׁשָ ִלְהיֹות  ְלַבְבֶכם  ּבִ
ַע ֶאת ַעְצִמי  ֵאּלּו ָצִריְך ֲאִני ְלַיּגֵ ְיִגיעֹות ּכָ
ֵאיֶזה  ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות  ם  ִמּכֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם 
ֲהָבִלים  ִלין אֹוִתי ּבַ ם ְמַבְלּבְ ּקּון - ְוַאּתֶ ּתִ

ה״?! ֵאּלֶ ּכָ



הלב של ההתחלה

44

ל  ּכָ ַמִים, ׁשֶ ל ִיְרַאת-ׁשָ ֲאִני אֹוָצר ׁשֶ
י ּנִ ל ִמּמֶ רֹוֶצה - ָיכֹול ְלַקּבֵ ִמי ׁשֶ

ֲאִני רֹוֶצה ְלַגּלֹות ּוְלַהְכִניס ִיְרָאה 
ֲעַדִין לֹא  י, ִיְרָאה ִנְפָלָאה ׁשֶ ֲאָנׁשַ ּבַ

עֹוָלם זֹאת ּבָ ָהְיָתה ִיְרָאה ּכָ

ן ִיְרָאה ְלָהָאָדם ַעד  ֲאִני ָיכֹול ִלּתֵ
ְמִציאּות. ל ּבִ ּטֵ יו ְוִיְתּבַ ֵצא ֵמַחּיָ ּיֵ ׁשֶ
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ִאם ָהִייִתי ַמֲעִביר ָיִדי ַעל ֵעיֶניָך ָהִייָת 
דֹולֹות ְוִנְפָלאֹות, ֲאָבל ֵאיִני  רֹוֶאה ּגְ

ַע  ַיּגֵ ַעְצְמָך ּתְ ה ּבְ ַאּתָ ֶזה, ַרק ׁשֶ רֹוֶצה ּבָ
ה ְלַמה  ְזּכֶ ּתִ ם ַעד ׁשֶ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ

ה ְזּכֶ ּתִ ֶ ּשׁ

נּוָזה  דֹוָלה ּגְ ו ֲעַדִין ִיְרָאתֹו ַהּגְ ְוַגם ַעְכׁשָ
עֹוֵסק  ים, ְוָכל ִמי ׁשֶ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ
א ָעָליו  ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ּבָ ֶהם ּבֶ ּבָ

ם  ֵ דֹוָלה ּוִמְתעֹוֵרר ְמאֹד ְלַהּשׁ ִיְרָאה ּגְ
ַגֲחֵלי ֵאׁש (ר‘ נתן) ָבָריו ּכְ ל ּדְ י ּכָ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ
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ָהִיינּו  אֹוָצר,  רֹוִאין  ָהִיינּו  ״ִאּלּו 
חֹוְפִרים  ְוָהִיינּו  ֵאָליו,  אי  ַוּדַ ּבְ ָרִצים 
ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ּבְ ַעְצֵמנּו  ּוְמַלְכְלִכים 
ּוְלָמְצאֹו.  ַאֲחָריו  ַלְחּתֹר  ִביל  ׁשְ ּבִ
ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ל  ׁשֶ אֹוָצר  ֲאִני  ַוֲהלֹא 
ְוָרִצים  ְלהּוִטים  ִיְהיּו  לֹא  ּוַמּדּוַע 
אֹותֹו:  ֲאלּו  ְוׁשָ לֹו?!״.  ְלַקּבְ ַאֲחַרי 
יב: ״ִעם  ל״?, ְוֵהׁשִ ר ְלַקּבֵ ״ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ׁש  ּוְלַבּקֵ ַלְחּתֹר  ְצִריִכין  ב  ְוַהּלֵ ה  ַהּפֶ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו״ ּבְ
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ל ּתֹוָרה  הּוא ְמַקּבֵ ְוָאַמר: ׁשֶ
ם ׁשּום  ל ׁשָ ּלֹא ִקּבֵ קֹום ׁשֶ ִמּמָ

ָאָדם ֵמעֹוָלם.

ה ְמאֹד  ה ַהְרּבֵ י עֹוׂשָ ּלִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
י  ּלִ י ַעל-ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ עֹוָלם. ּכִ ּבָ

עֹוָלם.  ּבָ עֹות ׁשֶ ּפָ ל ַהַהׁשְ ִכין ּכָ ִנְמׁשָ

ים  ָך?, ִעם ִחּטִ ּלְ ן ׁשֶ א-ּוַמּתָ ּשָׂ ָמה ַהמַּ
ְך ַעל- ם ֶזה ִנְמׁשָ א ְונֹוֵתן?, ּגַ ה נֹוׂשֵ ַאּתָ

י. ּלִ ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ
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י-ִאם  ֵאיִני אֹוֵמר ָלֶכם ִמּתֹוָרִתי ּכִ
סֶֹלת״, ְוִהיא ְנמּוָכה ַאְלֵפי  ַה״ּפְ
י ִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות  ֲאָלִפים ְוִרּבֵ

יָגּה, ְוֵאיִני ָיכֹול  ֲאִני ַמּשִׂ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ִמּכְ
לֹוַמר ָנמֹוְך יֹוֵתר

ָרֵאל  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ָרִציִתי ִלְהיֹות ּבְ ׁשֶ ּכְ
ְך  י ּתֹוָרה ַאֶחֶרת, ַאַחר-ּכָ ָאַמְרּתִ

ן  ם-ּכֵ ה ּגַ ּנָ ּתַ י ִלְנסַֹע ִנׁשְ ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ּכְ
ֶאֶרץ- ָהִייִתי ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְלַמְעָלה. ּכְ

ן ּתֹוָרה  ם-ּכֵ י ּגַ ָרֵאל ָאַמְרּתִ ִיׂשְ
ן  ם-ּכֵ י ּגַ י ָאַמְרּתִ ָחַזְרּתִ ׁשֶ ַאֶחֶרת, ּכְ

ּתֹוָרה ַאֶחֶרת.
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ָכל  ּבְ ֵפרּוׁש: ׁשֶ נּו ז״ל ּבְ ְוָאַמר ַרּבֵ
ר  יַח ּוְמַדּבֵ ָהָיה ֵמׂשִ יָחה ׁשֶ יָחה ְוׂשִ ׂשִ
נּו ״ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַעל ָיָדּה ִאיׁש  ִעמָּ
ל ְיֵמי  מּור ּכָ יק ּגָ ר, ַוֲאִפּלּו ַצּדִ ׁשֵ ּכָ

ֲאִני רֹוֶצה״ מֹו ׁשֶ יו, ּכְ ַחּיָ

ָרֵאל,  קֶֹדם [שהיה רבנו ב-] ֶאֶרץ-ִיׂשְ
ֶרְסֶלב: ״ֲאִני  פֹה ּבְ ָאַמר ְלָהַרב ּדְ
ן ֲאִני  אֹוֵהב אֹוְתָך ְמאֹד, ַעל-ּכֵ

א ְלָהִבין  עֹוָלם ַהּבָ ה ּבָ ְזּכֶ ּתִ ְמָבֶרְכָך ׁשֶ
י״ ּלִ ין ׁשֶ יחֹות ֻחּלִ ַהּשִׂ
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ֹוְמִעים  ַהּשׁ ָאָדם  ֵני  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ָאַמר, 
ְוֵאיָנם  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֶלָעִתיד  אֹוָתּה,  ְמִביִנים 
ִהיא  ּלֹו  ׁשֶ ּתֹוָרה  ר  ָהִעּקָ י  ּכִ ָיִבינּו. 
ָלעֹוָלם  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ נּו.  ּלָ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ְלַהּנְ
ִקיִאים  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ִיְהיּו  א  ַהּבָ

בֹוִהים ְמאֹד. אֹוָתן ַהּתֹורֹות ַהּגְ ּבְ

ל ְמאֹד  ּדֵ ּתַ ִריִכין ְלִהׁשְ ּצְ ְוָאַמר: ׁשֶ
עֹוְמִדין  ׁשֶ י ֲאִפּלּו ּכְ ִלְקנֹות ְסָפָריו. ּכִ
י  דֹוָלה, ּכִ ל ֵהם טֹוָבה ּגְ ֵתָבה ּוִמְגּדָ ּבְ
ִית,  ּבַ דֹוָלה ּבַ ִמיָרה ּגְ ְסָפָריו ֵהם ׁשְ

ירּות ּוָממֹון ָהָאָדם  ם ָהֲעׁשִ מֹר ּגַ ִלׁשְ
קֹות.  ל ַהֶהּזֵ ִמּכָ
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טּו ְסָפָריו  ְ ּשׁ ְתּפַ ּיִ ּתֹוֵקק ׁשֶ ָהָיה ִמׁשְ
ָרֵאל, ְולֹא ִלְכבֹודֹו ח״ו ל ִיׂשְ ֶקֶרב ּכָ ּבְ

ָאַמר:  דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ִנׁשְ
ּלֹו ״ִלּקּוֵטי  דֹוׁש ׁשֶ ֶפר ַהּקָ ַהּסֵ ׁשֶ
עֹוָלם הּוא  ָצא ּבָ ּיָ מֹוֲהַר״ן״ ׁשֶ

ה.  א ִדְגֻאּלָ ַאְתַחְלּתָ

עֹוָלם ֲאִני ָחֵפץ ְמאֹד  ָצא ּבָ ּיָ ֵמַאַחר ׁשֶ
י ְצִריִכים ִלְלמֹד  ְלְמדּו אֹותֹו, ּכִ ּיִ ׁשֶ

ַעל  גּור ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ה ַעד ׁשֶ אֹותֹו ַהְרּבֵ
י הּוא ָמֵלא מּוָסר ְוִהְתעֹוְררּות  ה. ּכִ ּפֶ
ר ֵאין  ַרְך ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ְמאֹד ְלַהּשׁ ּגָ

ֲערְֹך ֵאָליו. 
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ְסָפָריו,  ב ְוַיֲעסֹק ּבִ ׁשֵ ּיֵ י ׁשֶ מִּ ְוָאַמר: ׁשֶ
ל ּבֹו  ּכֵ חֹון, ְוִיְסּתַ ִלי ִקְנטּור ְוִנּצָ ַרק ּבְ

אי ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו  ַוּדַ ֱאֶמת, ָאז ּבְ ּבֶ
יּות ְלָבבֹו.  יֵדי ַקׁשְ ל ּגִ ּכָ

ֶפר ֵאין ָצִריְך  ֶזה ַהּסֵ עֹוֵסק ּבָ ּוִמי ׁשֶ
עֹוד ֵסֶפר מּוָסר.

דֹוָלה ִלְלמֹד  הּוא ִמְצָוה ּגְ ְוָאַמר: ׁשֶ
ה.  ִסְפרֹו ַהְרּבֵ

ַעל  ה ּבַ כֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעׂשֶ ּיְ ְוָאַמר: ׁשֶ
דֹול ַעל-ְיֵדי ִסְפרֹו. מַֹח ּגָ
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ַעל  ה ּבַ כֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעׂשֶ ּיְ ְוָאַמר: ׁשֶ
ֶפר  מּור ַעל-ְיֵדי ִלּמּוד ַהּסֵ ׁשּוָבה ּגָ ּתְ

ּלֹו.  ׁשֶ

ּתֹוֵקק ְמאֹד  ָהָיה ָחֵפץ ּוִמׁשְ
ָעִמים  ה ּפְ מָּ יסּו ִסְפרֹו עֹוד ּכַ ְדּפִ ּיַ ׁשֶ

עֹוָלם.  טּו ּבָ ְ ּשׁ ְוִיְתּפַ

ֶפר ִלּקּוֵטי  ְרכּו ַהּסֵ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ָהיּו  ֵעת ׁשֶ מֹוֲהַר״ן ָהִראׁשֹון ּבְ

ְכָתב, ָאַמר: ״ָלֶכם  ַהּקּוְנְטֵרִסים ּבִ
ה  מָּ ׁשּוט.. ֲהלֹא ּכַ ָבר ּפָ ה ּדָ ּזֶ ִנְדֶמה ׁשֶ

ֶזה״!.  לּוִיים ּבָ עֹוָלמֹות ּתְ
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ל  ּדֵ ּתַ ל ָאָדם ָצִריְך ְלִהׁשְ ּכָ ְוָאַמר: ׁשֶ
ֵאין לֹו  ּלֹו. ּוִמי ׁשֶ ֶפר ׁשֶ ִלְקנֹות ַהּסֵ

ׁש  ּיֵ ה ִלְקנֹות? ִיְמּכֹר כל ספריו ׁשֶ מֶּ ּבַ
ֵאין  ּלֹו. ּוִמי ׁשֶ ֶפר ׁשֶ לֹו ְוִיְקֶנה ֶזה ַהּסֵ
ַחת  ר ִמּתַ לֹו ספרים למכור ִיְמּכֹר ּכַ

ּלֹו.  ֶפר ׁשֶ ראֹׁשֹו ְוִיְקֶנה ַהּסֵ

ּלֹו ִיְהֶיה ָחׁשּוב  ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ ְוָאַמר: ׁשֶ
ׂשּוהּו ְמאֹד  ְמאֹד, ִויַבְקׁשּוהּו ִויַחּפְ
ה  ה ְוַכמָּ מָּ ס ּכַ ס ְוַיֲחזֹר ְוֻיְדּפַ ְוֻיְדּפַ
ָעִמים ְוִיְהֶיה ָחׁשּוב ְמאֹד - ״ַרק  ּפְ
י ִלְראֹות זֹאת ְוֶאְהֶיה ֲאִני  ִנְכַסְפּתִ

ד ֵאיְך לֹוְמִדים  ל ִמן ַהּצַ ּכֵ עֹוֵמד ּוִמְסּתַ
יִסים אֹותֹו״.  ּבֹו ּוַמְדּפִ
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ָבר ָיכֹול ְלַחּפֹות ּוְלַכסֹות  ַעל ּדָ ַהּבַ
לֹא ֶזה  ֶאת ָהֵעיַנִים ְמאֹד, ֲאָבל ּבְ
ה ִהְתעֹוְררּות  ֶפר עֹוׂשֶ - ָהָיה ַהּסֵ

עֹוָלם דֹול ְמאֹד ּבָ ּגָ
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ְוִהְזִהיר (רבנו) אֹוָתנּו ְמאֹד ְלָקֵרב 
ל  ּדֵ תַּ ַרְך, ְלִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְנָפׁשֹות ְלַהּשׁ

ֵדי  ֵני ָאָדם ּכְ ה ִעם ּבְ ר ַהְרּבֵ ְלַדּבֵ
יָבם, ְלָקְרָבם  ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהׁשִ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ַפַעם ַאַחת ָקָרא אֹוָתנּו: ״ֵעִצים 
ֵאין ָאנּו מֹוִליִדים  ים״ ַעל ׁשֶ ְיֵבׁשִ

ַרְך ַעל  ם ִיְתּבָ ֵ ְתָקְרבּו ְלַהּשׁ ּיִ ְנָפׁשֹות ׁשֶ

ָיֵדינּו.
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ֵני  ר ִעם ּבְ ְרצֹונֹו ָהָיה, אִפּלּו ְלַדּבֵ
ִעְסֵקי ָהעֹוָלם,  ין ּבְ יחֹות ֻחּלִ ָהעֹוָלם ׂשִ

ּבּוִרים  ה ּדִ ל ִמּזֶ ְלּגֵ אּוַלי ִיְצַמח ְוִיְתּגַ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ עֹוְררּו אֹוָתם ְלַהּשׁ ּיְ ׁשֶ

ם  ֵ ֱאֶמת ְלַהּשׁ ה ְלעֹוְרָרם ּבֶ אּוַלי ִיְזּכֶ
ַרְך,  ַרְך ּוְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִיְתּבָ

ה דֹול ִמּזֶ ָבר ּגָ ר ֵאין ּדָ ֲאׁשֶ

ִביל  ׁשְ ְסעּו ְנִסיעֹות ּבִ ּיִ ָהָיה ְרצֹונֹו ׁשֶ
ֵני ָאָדם.  ר ִעם ּבְ ֵדי ְלַדּבֵ ֶזה, ּכְ
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ם  ֵ ל ְלָקֵרב ְלַהּשׁ ּדֵ ּתַ ר הּוא ְלִהׁשְ ָהִעּקָ
ֲעָלה  מַּ דֹוִלים ּבַ ֵני ָהָאָדם ַהּגְ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
יבּות. ...ְוָאז ֵאּלּו  ׁש ָלֶהם ֵאיֶזה ֲחׁשִ ּיֵ ׁשֶ
ֲעָלה נֹוְפִלים  מַּ ָפִלים ּבַ ְ ים ְוַהּשׁ ַטּנִ ַהּקְ

ם  ֵ יָלא ּוִמְתָקְרִבים ְלַהּשׁ ִלים ִממֵּ ְוִנְטּפָ
דֹול  י ַהּגָ ִלים ְלַגּבֵ ּטְ י ִמְתּבַ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ

ֵמֶהם. 

ל ְלָקֵרב  ּדֵ ּתַ ּלֹא ָהָיה ִמׁשְ ְרּכֹו ָהָיה; ׁשֶ ּדַ
עּוִרים.  ֵני ַהּנְ ְזֵקִנים, ַרק ּבְ
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ׁשּוט  ָהָיה ִאיׁש ּפָ ר ִעם ֶאָחד ׁשֶ ּבֵ ּדִ
ׁש  ּיֵ נּו ז״ל: ׁשֶ ְלַגְמֵרי, ְוָאַמר לֹו ַרּבֵ
דֹול  ְלָך ּכַֹח ְלעֹוֵרר ֲאִפּלּו ָאָדם ּגָ
י ֵעץ ָקָטן ָיכֹול  ם, ּכִ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ
דֹול ְמאֹד. ְלַהְדִליק ּוְלַהְבִעיר ֵעץ ּגָ

ֵני  ר ִעם ּבְ יו: ״ִאם ֲאַדּבֵ ַאְלּתִ ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ר״.  ַדּבֵ ן, ּתְ יב ִלי: ״ּכֵ ָאָדם״? ֵהׁשִ

יו: ״ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה עֹוֵבר  ִאְלּתִ ׁשְ
יב ִלי: ״ֵאיְנָך ָצִריְך ָלַדַעת״.  ָעָליו״? ֵהׁשִ
יב:  יו: ״ַמה ֲאִני עֹוֵזר לֹו״? ֵהׁשִ ִאְלּתִ ׁשְ
ָנתֹו,  ּוָ י ּכַ ״ַמה ֶזה נֹוֵגַע ֵאֶליָך״? ְוֵהַבְנּתִ

ן ּפֹוֵעל‘  ה ּכֵ ְרצֹונֹו לֹוַמר: ’ַאּתָ ׁשֶ



הלב של ההתחלה

60

ֶזה  ֲעׂשֹות ּבְ ֲאִני ֵאין ִלי ַמה ּלַ
ִביִלי ֵאיִני  ׁשְ י ּבִ ָלל, ּכִ ָהעֹוָלם ּכְ
אִתי  ָלל, ַרק ּבָ ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכְ

ָרֵאל  ְלָהעֹוָלם ְלָקֵרב ַנְפׁשֹות ִיׂשְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
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ל  ה ׁשֶ ֻדּלָ ָלל ַהּגְ א ּכְ ֵאיִני ְמַקּנֵ
ו ׁש ָלֶהם ַעְכׁשָ ּיֵ דֹוִלים, ׁשֶ ַהּגְ

ְעּתֹו,  עֹוֶלה ַעל ּדַ ָאַמר ְלֶאָחד: ׁשֶ
ים,  ע ְלֶמְרַחּקִ ּתֹו ְוִיּסַ ח ֶאת ִאׁשְ ּקַ ּיִ ׁשֶ
דֹול ִמן ָהעֹוָלם,  ֶהְעֵלם ּגָ ם ּבְ ְוִיְהֶיה ׁשָ
ּוק  ּשׁ ְוהּוא ֵיֵלְך לֹו ִלְפָעִמים ַלחּוץ ּבַ
ל  ַחק ִמּכָ ל ַעל ָהעֹוָלם ְוִיׂשְ ּכֵ ְוִיְסּתַ

ָהעֹוָלם. 

לֹוֵמנּו ִיְהֶיה  י-ׁשְ ַאְנׁשֵ ּבְ ָטן ׁשֶ ִעם ַהּקָ
ה  ּלֹא ַנֲעׂשָ עֹוָלם ַמה ׁשֶ ה ִעּמֹו ּבָ ַנֲעׂשֶ
ל  ִעם עם הגדול שבמפורסמים ׁשֶ

יו  ַעְכׁשָ
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ה  ָבר (יצר הרע) ָקׁשֶ ַעל ּדָ ַעל ַהּבַ
ל ָהעֹוָלם  ְמאֹד ִלְטרַֹח ִעם ּכָ

ן  ר, ַעל-ּכֵ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ְלַהְטעֹוָתם ִמּדֶ
ָמקֹום  ֶהֱעִמיד ְמֻפְרָסם ֶאָחד ּבְ
ָמקֹום  לֹוִני ּוְמֻפְרָסם ֶאָחד ּבְ ּפְ

לֹוִני.  ּפְ

ָאַמר ַעל ְמֻפְרָסם ֶאָחד: 
ים,  הּוא ָעַקר רֹאׁש ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ׁשֶ

ת  ְתִחּיַ אי לֹא ָיקּומּו ּבִ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ִתים: ַהמֵּ
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הוא כמו קוף, שמלבישים אותו 
במלבושים של אדם ...וכל 
העולם רצים אצלו לראות 

החידוש ונותנים לו מעות והוא 
מקבל המעות ומניח במלבושיו, 

ואחר כך פושטים ממנו המלבושי 
כבוד, והאנשים המוליכים אותו 
חולקים בניהם המעות. והבן.  
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ה  ׁשֶ ּקָ לֹוֵמנּו, ׁשֶ י-ׁשְ ָאַמר ַעל ַאְנׁשֵ
ִרימּו ֶאת ַעְצָמן ְלַהְנִהיג  ּיָ ָלֶהם ׁשֶ

אּות, ֵמֲחַמת  נּות ְוִהְתַנּשְׂ ַרּבָ ּבְ
ה  ֶהם ֱאֶמת ַהְרּבֵ י ּבָ ִהְכַנְסּתִ ׁשֶ

י יֹוֵתר ִמּדַ

ה ָהעֹוָלם  ָלל ִמּזֶ ֲאַנְחנּו ֵאיֶנּנּו ּכְ
ו, ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵאין  ל ַעְכׁשָ ׁשֶ

ָהעֹוָלם ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל אֹוָתנּו. 



רבי נחמן

65

ָלל,  ְך ִלי ּכְ ּיָ ָראׁשּות (ַהְינּו רֹאׁש ּוַמְנִהיג) ֵאין ׁשַ
ָהעֹוָלם  יַע ִלי ׁשּום ָראׁשּות ּבְ י ֵאין ַמּגִ ּכִ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהָראׁשּות  ְמַעט  ְוַגם  ו.  ַעְכׁשָ ל  ׁשֶ
ָלל,  ּכְ ָראׁשּות  ֶזה  ֵאין   - ֱאֶמת  ּבֶ ִלי, 
חֹוק  [ׂשְ ְוִאְטלּוָלא  חּוָכא  ֶזהּו  א  ַרּבָ ַאּדְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעט  ַהמְּ אֹותֹו  ְוַגם  ׁש.  ַממָּ ְוֵליָצנּות] 

ִפיִתי  ּכָ ׁשֶ  - ַבע  ַהּטֶ ֶנֶגד  ַרק  הּוא   - ִלי 
ָיכֹול  ֶזה  ֵמֲחַמת  ר  ֲאׁשֶ ָלֶזה,  ִטְבִעי  ֶאת 
תֹוְך ָהעֹוָלם.  ּבְ י  ּנִ ּבּור ִממֶּ ּדִ ָלבֹוא ֵאיֶזה 
ִאם   - נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּוִרים  ְוַהּסִ יחֹות  ַהּשִׂ ְוָכל 
ם  ַעט ָהָראׁשּות, ּגַ ם ֶזה ַהמְּ לֹא ָהָיה ִלי ּגַ

תֹוְך ִאים ּבְ ּבּוִרים לֹא ָהיּו ּבָ ֵאּלּו ַהּדִ
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בֹוא  ּיָ י ּתּוַקד ַעד ׁשֶ ּלִ ָהֵאׁש ׁשֶ
יַח ָמׁשִ

ר ֶלָעִתיד ָלבֹוא,  ֵיׁש ִלי ִנּגּון ְלַזמֵּ
ל  ל ּכָ א ׁשֶ הּוא ִיְהֶיה ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשֶ

יִקים ְוַהֲחִסיִדים. ּדִ ַהּצַ

ה טֹובֹות  יַח ַיֲעׂשֶ ׁשִ מָּ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
ָרֵאל, ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות!, ֶאְצִלי  ְלִיׂשְ
יַח  ִחיָרה, ֲאָבל ֵאֶצל ָמׁשִ ֲעַדִין ֵיׁש ּבְ

ָלל ִחיָרה ּכְ ָבר לֹא ִיְהֶיה ּבְ ּכְ
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ָאז  ֵקץ,  ֵאיֶזה  אֹוְמִרים  ׁשֶ ְזַמן  ָכל  ּבְ
אֶֹפן  ׁשּום  ּבְ יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ
ְוָיכֹול  אֹוְמִרים.  ֵהם  ׁשֶ ץ  ַהּקֵ אֹותֹו  ּבְ
ח  ֶהּסַ בֹוא קֶֹדם אֹו ְלַאֲחָריו, ּבְ ּיָ ִלְהיֹות ׁשֶ
ָלל  ּכְ בּו  ַיְחׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ְלַגְמֵרי,  ַעת  ַהּדַ
ָיבֹוא  ּוִפְתאֹום  בֹוא,  ּיָ ׁשֶ ץ  ַהּקֵ ַעל אֹותֹו 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ זֹו ְלַהּשׁ ָגה ּכָ ֵיׁש ִלי ַהּשָׂ
ָהִייִתי ָיכֹול ְלָהִביא ַעל ָיָדּה ֶאת  ׁשֶ

י  י ַהּכֹל ְוָלַקְחּתִ ְקּתִ יַח, ֲאָבל ִסּלַ ָמׁשִ
ַעְצִמי ֶאְצְלֶכם ְלַהֲחִזיר ֶאְתֶכם 

דֹול ִמן ַהּכֹל י ֶזה ּגָ ְלמּוָטב, ּכִ
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ְהֶיה ִאיׁש  ּיִ י ׁשֶ ּמִ עֹוד ִיְהֶיה ְזַמן ׁשֶ
דֹול  ׁשּוט, ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ּגָ ר ּפָ ׁשֵ ּכָ

ם-טֹוב ַעל-ׁשֵ מֹו ַהּבַ ּכְ

ים  ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ׁשֶ ַבר ֲעֵביָרה ּכְ ֶזה ּכְ
ֲעֵביָרה

ְטִביַלת ִמְקֶוה,  ֵהר ּבִ ֶרְך ְצִריִכין ִלּזָ ּדֶ ּבַ
ֵצל ֵמרֹוְצִחים ל ְלִהּנָ י ִמְקֶוה ְמֻסּגָ ּכִ

ָעִמים  ֵני ּפְ ֶקר ׁשְ ֶ חֹוְזִרין ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ה ֶאְצלֹו  ֲעׂשֶ ּנַ לֹוַמר ׁשֶ ה ֱאֶמת, ּכְ ַנֲעׂשֶ

ֱאֶמת. ּכֶ
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ר ִעּמֹו ז"ל  ּבֵ עּוִרים ּדִ ֵני ַהּנְ ֶאָחד ִמּבְ
ר",  ׁשֵ ְוָאַמר: "ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ

ה  נּו ז"ל: "רֹוֶצה ַאּתָ יב לֹו ַרּבֵ ְוֵהׁשִ
ִלְרצֹות"?

ֲעבֹוָדתֹו  ה טֹוב ַוֲעסֹק ּבַ ה ֲעׂשֵ ַאּתָ
ֲעבֹוָדתֹו  ֲעסֹק ְוַתְתִמיד ּבַ ּתַ ֱאֶמת ּוְכׁשֶ ּבֶ
יָלא  ֵאר ְוָהַרע ִממֵּ ָ ַרְך ֲאַזי ַהּטֹוב ִיּשׁ ִיְתּבָ

ל ְוִיּפֹול ּטֵ ִיְתּבַ

סֶֹלת ִיְהֶיה  ָסל ְלָך" (אמרו חז"ל:) "ַהּפְ "ּפְ
ָכל ָמקֹום  ּבְ ָך" (ְנָדִרים לח.) ַהְינּו ׁשֶ ּלְ ׁשֶ

סֶֹלת  סֶֹלת, ִיְהֶיה ַהּפְ ְרֶאה ֵאיֶזה ּפְ ּתִ ׁשֶ
ָך. סֶֹלת ּבְ ְתֶלה ַהּפְ ּתִ ָך, ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
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ְוָקא לֹוַמר  ִריִכין ּדַ ּצְ ִנְדֶמה ָלֶכם ׁשֶ
ֵבִדים, ְוֵאין  ָבִרים ּכְ ִלְרפּוַאְתֶכם ּדְ

ֲאִני  ָבר ַקל ׁשֶ ּדָ ּבַ ם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ַאּתֶ
ה ָלֶכם ַלֲעׂשֹות ִיְהֶיה ָלֶכם ְרפּוָאה  ְמַצּוֶ

ֱאֶמת ֶפׁש ּבֶ ֵלָמה ְרפּוַאת ַהּנֶ ׁשְ

ִבים  דֹוִלים" ְוחֹוׁשְ ֵהם "ֲחָכִמים ּגְ
ִלי  ָחְכָמָתם ֵאיְך ַלֲעׂשֹות ּכְ ְוחֹוְקִרים ּבְ

ּיּוַכל ַלֲהרֹג ֲאָלִפים ְנָפׁשֹות  ַזִין ִנְפָלא ׁשֶ
ה  טּות יֹוֵתר ִמּזֶ ַפַעם ַאַחת. ְוִכי ֵיׁש ׁשְ ּבְ

ם?: ִחּנָ ד ְוַלֲהרֹג ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ּבְ ְלַאּבֵ
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ְמִתינּות  יל ַעְצמֹו ֶלֱאכֹל ּבִ ְלַהְרּגִ
ֶדֶרְך  ַעת ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץ, ּכְ ּוב ַהּדַ ִיּשׁ ּבְ

ב ָאָדם  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ֶדֶרְך ֶאֶרץ ּכְ אֹוְכִלין ּבְ ׁשֶ
ִמיד  ְך יֹאַכל ּתָ ְלָחן, ּכָ ֻ ָחׁשּוב ַעל ַהּשׁ

אֹוֵכל ְלַבּדֹו ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ

דֹוָלה  ִאם ָהִייִתי עֹוֵבר ח"ו ֲעֵבָרה ּגְ
י-ֵכן לֹא ָהְיָתה  יֹוֵתר, ַאף-ַעל-ּפִ ּבְ
ָלל, ַרק  ֶלֶכת אֹוִתי ּכְ ָהֲעֵבָרה ַמׁשְ

מֹו  ר ּכְ ׁשֵ ָהִייִתי ַאַחר ָהֲעֵבָרה ִאיׁש ּכָ
ה  ְך ָהִייִתי עֹוׂשֶ קֶֹדם, ַרק ַאַחר-ּכָ

ׁשּוָבה ּתְ
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ּובֹוֶדה  תֹו  ִמּטָ ַעל  ֹוֵכב  ּשׁ ׁשֶ ֶאָחד  ׁש  ּיֵ
ר  ּבֵ ֲחֵברֹו ּדִ ֶקר ַעל ֲחֵברֹו ׁשֶ ַבר ׁשֶ ּבֹו ּדְ ִמּלִ
הֶֹגן ְלַהְכִעיסֹו  ּלֹא ּכַ ה לֹו ׁשֶ ָעָליו אֹו ָעׂשָ
ַעל-ֶזה  ז  ְלִהְתַרּגֵ ּוַמְתִחיל  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 
רֶֹגז  א  ְוִנְתַמּלֵ ֲחֵברֹו  ַעל  ֲעסֹו  ּכַ ּובֹוֵער 
ַעְצמֹו  י הּוא ּבְ ם ַעל לֹא ָדָבר, ּכִ ָעָליו ִחּנָ
ּוֶבֱאֶמת  ֲחֵברֹו,  ַעל  זֹאת  ּוָבָדה  ב  ָחׁשַ

ה ְלַגְמֵרי ֲחֵברֹו ָנִקי ִמּזֶ

ָכל  ּבְ נּו ז"ל: ׁשֶ יַחת ַרּבֵ י ִמּשִׂ ֵהַבְנּתִ
קֹום  ָהָאָדם הֹוֵלְך ִממָּ ִסיָעה ׁשֶ ּפְ

עֹוָלמֹות  ַעם ּבְ ָכל ּפַ א ּבְ ְלָמקֹום, הּוא ּבָ
ֲאֵחִרים.
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ִכין ֶאת ָהָאָדם          ִאם ָהיּו ְמַהּפְ
ָכל  ּבְ ִניִמּיּותֹו) ָהיּו רֹוִאין ׁשֶ (ִלְראֹות ֶאת ּפְ

לּוִיים ַאְלֵפי ֲאָלִפים  יָדיו ּתְ יד ָוִגיד ִמּגִ ּגִ
י ִרְבבֹות עֹוָלמֹות ְוִרּבֵ

יַצד  תֹו: "ּכֵ ָאַמר ְלֶאָחד ָסמּוְך ַלֲחֻתּנָ
ֻתּבֹות טז:). ְוָרַמז  ה" (ּכְ ּלָ ִדין ִלְפֵני ַהּכַ ְמַרּקְ

ִגין ַעל ַמה  ִדין ּוְמַדּלְ יַצד ְמַרּקְ לֹו: ּכֵ
ה ה, ַהְינּו ִלְפֵני ַהֲחֻתּנָ ּלָ ָהָיה ִלְפֵני ַהּכַ ֶ ּשׁ

ְלָעַדי ֵאיְנָך ָיכֹול ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל  ה ּבִ ַאּתָ
ן ֵאיִני ָיכֹול ם-ּכֵ ְלָעֶדיָך ּגַ ֲאִני ּבִ
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ִביִלי,  ׁשְ רֹוִצין ַלֲעׂשֹות ּבִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
י  ה ְמִניעֹות. ּכִ ה ְוַכמָּ מָּ ֵיׁש ַעל ֶזה ּכַ

ה עֹוְמִדים ְואֹוְרִבים ַעל-ֶזה  ה ְוַכמָּ מָּ ּכַ
רֹוִצין ַלֲעׂשֹות  ָבר ׁשֶ ְלַקְלֵקל אֹותֹו ַהּדָ

ִביִלי ׁשְ ּבִ

ה ֲאִני ַמְתִחיל ְלַגּלֹות ֲחָדׁשֹות  ְוַעּתָ
ּלּו ַעל- ֲעַדִין לֹא ִנְתּגַ ִנְפָלאֹות ְלַגְמֵרי ׁשֶ

ְיֵדי ׁשּום ִנְבָרא

ה ִיְהֶיה  ּזֶ יר ְלָעִתיד, ׁשֶ יר ׁשִ ֲאִני ָאׁשִ
יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ל ּכָ א ׁשֶ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ְוַהֲחִסיִדים
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ִאּלּו ָהיּו ׁשֹוְמִעין ַרק ּתֹוָרה ַאַחת 
ּגּון ְוָהִרּקּוד  ֲאִני אֹוֵמר ִעם ַהּנִ ׁשֶ
ִבּטּול  ֵטִלים ּבְ ם ּבְ ּלָ ּה, ָהיּו ּכֻ ּלָ ׁשֶ

ּלֹו, ֲאִפּלּו  ל ָהעֹוָלם ּכֻ מּור. ַהְינּו ּכָ ּגָ
ׁש  ּיֵ ֶ ִבים ְוָכל ַמה ּשׁ ַחּיֹות ַוֲעׂשָ
ִלין  ּטְ עֹוָלם, ַהּכֹל ָהיּו ִמְתּבַ ּבָ
ֶפׁש - ִמּגֶֹדל עֶֹצם  ְכלֹות ַהּנֶ ּבִ

ְפָלג ְמאֹד  ְפָלא ְוַהמֻּ ֲענּוג ַהמֻּ ַהּתַ
ְמאֹד.
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ל ָהעֹוָלם  ָעִתיד ִיְהֶיה ּכָ ּלֶ
ֶרְסֶלב י ּבְ ַאְנׁשֵ
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ָהעֹוָלם לֹא ָטֲעמּו אֹוִתי 
לּום ֲעַדִין ּכְ
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י ְוֶאְגמֹר ַמְרּתִ ָבר ּגָ ּכְ



מֹו ָנֶאה לֹו ֶזה ׁשְ

ֵסֶפר

מֹוֵרנּו  ּלּוי  ַהּגִ ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  הֹוִציאֹו 

ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָהַרב 

"ִלּקּוֵטי  ִסְפֵרי  ר  ַחּבֵ ַהּמְ ַעל  ּבַ ִלְבָרָכה, 

ְוֵסֶפר  ִני,  ְוׁשֵ ִראׁשֹון  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן" 

ּדֹות",  ַהּמִ ְו"ֵסֶפר  ּיֹות",  ַמֲעׂשִ "ִסּפּוֵרי 

ְועֹוד ִחּבּוִרים

בהוצאת

ֵסֶפר

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ



הצטרף אלינו להדפסות מוזלות. 

ניתן לתרום ואנחנו נפיץ וניתן לשלם ולקבל ספרים במחירי עלות. 



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

ג

ָמה ַהְקדָּ

ָמה ַהְקדָּ

י  ּוט≈ ּ̃ ƒל : נו… ו… ׁ̆ ל¿  ‰ ז∆ ו¿ ר‰  יָמן  ƒס ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר  ˜ ל∆ ח≈ ֲ‰ַר"ן  מו…
ַמר  לו… ָלן,  ¿ּ̂ ƒל ַרֲחָמָנ‡  ָל‰  ַלי¿  ‰ ר≈ ¿̃ ƒמ ל¿ ּון  ּ̃ ƒּ̇
ם,  לו… ָ ׁ̆ ַרע לו… ַחס ו¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  ˙ו… ַ‰ּיו… ‡ו… ים ּב¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ֲע
 ‰ ּפָ ƒל ¿ּ̃ ‰ַ מ≈  ‰ ּפָ ƒּט‰ַ י‡  ƒ̂ ‰ו… ל¿ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ יַר˙  ƒמ‡ֲ ּבַ ּכ…ַח   ׁ̆ י≈ י  ƒּכ
 ׁ̆ ָחמ≈ ם ‰∆ ƒי˙' ע ƒיל ƒל' ‡ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ים' ּב¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י ' ƒּכ ,‰ּ ָ̇ ָח‰ ‡ו… ¿̃ ּלָ ∆ ׁ̆

„ּוַע.  ּיָ ‰ ּכַ ‰ ַעל ז∆ ֻמּנָ י‡ ַ‰ּמ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָמּ‰,  ¿ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆  ˙ ּיו… ƒ̇ ‡ו…

ים'  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ' ∆ ׁ̆ ים,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ יַר˙  ƒמ‡ֲ ַע˙  ¿ ׁ̆ ƒּב ן  ַכּו≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿
ל  ≈‡  ˙ מו… ≈ ׁ̆ י  נ≈ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ר  ּפַ ס¿ ƒמ ּכ¿ ן  ֻכּוָ מ¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ '˙פ"‰'   ‡ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ּב¿
‰: ‡ל"ף למ"„ ‡ל"ף למ"„ ‰"י יו"„  ז∆ ּכָ ּלּו‡ו…  ƒמ ּב¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡
 .‰ ּפָ ƒל ¿ּ̃ ‰ַ ‰ מ≈ ּפָ ƒּט‰ַ ‰‡ָ ¿̂ ּלּו יו… ≈‡ ˙ מו… ≈ ׁ̆ י  נ≈ ¿ ׁ ּ̆ י ַ‰ ≈„ ַעל-י¿ ∆ ׁ̆ מ"ם, 

וכו'.

י  ינ≈ ƒָר‰ מ ָׂ̆ ֲע  ׁ̆ י≈ י  ƒּכ ל,  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ֲע ַמר  יך¿ לו… ƒר ָ̂ ן  ּכ≈ ַעל  ו¿
ר  פ∆ ס≈ ם  ∆‰ ּבָ ַמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆  ˙ נו… ו… ׁ̆ ל¿ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע יַנ˙  ƒח ּב¿ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ָר‰  מ¿ ƒז
ם:  ≈‰ ∆ ׁ̆  ,(.‡˜ ף  ַ„ּ ר  מו… ¡‡  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ּוַבּז…ַ‰ר  ˜יז.  ים  ƒָסח ּפ¿ ָמָר‡  ¿‚ ƒּב) ּמּוָב‡  ּכַ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇

ניתן לתרום ואנחנו נפיץ וניתן לשלם ולקבל ספרים במחירי עלות. 
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ד

"י.  ƒ ׁ ּ̆ ׁ̆ ַר רּו פ≈ ן ּב¿ כּו', ַעּי≈ לּוָיּ‰ ו¿ ַ‰ל¿ יל, ו¿ ƒּכ ¿ׂ̆ ַח, ּוַמ ≈ּ̂ ַנ ַלמ¿ י, ו¿ ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ
ל  ַבּט≈ "ל ל¿ ˙ ַ‰ּנַ נו… ו… ׁ̆ ָר‰ ל¿ ָׂ̆ ל ָ‰ֲע ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆ ָל ן ו¿ ו… ׁ̆ ָכל ָל ׁ̆ ּכ…ַח ּב¿ י≈ ו¿
ך¿  פ∆ ם ‰≈ ≈‰ ˙ נו… ו… ׁ̆ ּלּו ַ‰ּל¿ ≈‡ ָח„ מ≈ ל ‡∆ י ּכָ ƒּכ "ל,  ‰ ַ‰ּנַ ּפָ ƒל ¿ּ̃ ‰ַ ּכ…ַח 

"ל.  ‰ ַ‰ּנַ ּפָ ƒל ¿ּ̃ ‰ַ

י  ּוט≈ ּ̃ ƒל ּון ּוב¿ ּ̃ ƒּ̇ ן:  ו… ׁ̆ ַ‰ּלָ  ‰ ז∆ ּב¿  ‡ ָ̇ י ƒ‡ ˆב)  יָמן  ƒס) ָיָנ‡  נ¿ ƒּ̇
ָר‰  ָׂ̆ ֲע ַמר  לו… ם,  לו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס  ָל‰  ַלי¿  ‰ ר∆ ¿̃ ƒמ ל¿
ם  ָ ׁ̆ ן  ַעּי≈ ר‰)  יָמן  ƒס (ּב¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ר  פ∆ ּס≈ ּבַ ב…ָ‡ר  מ¿ ּכַ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃

כּו'.  ו¿

ים  ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע ם  ≈‰ ּלּו  ≈‡ י  ƒּכ ַ„ע  ו¿
ַחס  ר  ָט‰ו… י  ƒּ̇ ל¿ ƒּב  ‰ ר∆ ¿̃ ƒמ לו…  ַרע  ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  ַ‰ּיו… ˙ו…  ‡ו… ּב¿ ָרם  ָ‡מ¿ ל¿

ם.  לו… ָ ׁ̆ ו¿

 „…‡ ‡…„ מ¿ ל מ¿ „ו… ּון ּ‚ָ ּ̃ ƒּ̇ ם  ים ‰≈ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ּלּו ָ‰ֲע ≈‡ ו¿
יך¿  ƒר ָ̂ ין  ≈‡ ם  ַ‰ּיו… ˙ו…  ‡ו… ּב¿ ָרם  ָ‡מ¿ ל¿  ‰ כ∆ ּזו… ∆ ׁ̆ י  ƒּומ "ל,  ַ‰ּנַ ָין  נ¿ ƒָלע
י  ƒם, ּכ לו… ָ ׁ̆ ‰ ַחס ו¿ ר∆ ¿̃ ƒל ַ‰ּמ ∆ ׁ̆ ָר‡  ָ‚ם ַ‰ּנו… ּפ¿ ƒָלל מ „ ּכ¿ ח…„ עו… פ¿ ƒל

.‰ י-ז∆ ≈„ ן ַעל-י¿ ≈ּ̃ ַּ̇ ¿̇ ƒי נ‡ ַוּ„ַ ּב¿
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 ˙ יחו… ƒׂ̆ י, ּב¿ ƒח‡ָ ַ„ע  ן:  ו… ׁ̆ ַ‰ּלָ  ‰ ז∆ ּב¿ ˜מ‡)  יָמן  ƒס) ָ‰ַר"ן 
"ל  ַ‰ּנַ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַז"ל  ‰ּו‡  ָ‡ַמר   ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ַב י  ƒּכ
 ‰ ּלָ ƒ‚ּ ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ ּב¿ ָ‡ז  ֈו¿ ָל‰"  ַלי¿  ‰ ר≈ ¿̃ ƒמ ל¿ ּון  ּ̃ ƒּ̇ "  :˙ ל∆ ח∆ ¿̇ ַ‰ּמַ
 ,‰ ו∆ ¿̃ ƒן ‰ּו‡ ַ‰ּמ ו… ׁ̆ ‡ ƒּון ָ‰ר ּ̃ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  :‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ "ל, ָ‡ַמר ּבַ ָר‰ ַ‰ּנַ ו… ּ̇ ‰ַ
ַ‡ַחר  ‰); ו¿ ו∆ ¿̃ ƒיז מ ƒ‡ י ט∆ ¿ ׁ̆ ר¿ ‡ס ע∆ ן: ּ„ָ ו… ׁ̆ ‰ ַ‰ּלָ ז∆ ָ‡ַמר ּב¿ ‰ (ו¿ ו∆ ¿̃ ƒמ ּב…ל ּב¿ ט¿ ƒין ל ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆
"ל.  ּנַ ים ּכַ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ַמר ֲע "ל, לו… ּון ַ‰ּנַ ּ̃ ƒּ̇ ‰ַ ‰ ּלָ ƒ‚ּ ¿ך ּכָ

˙ו…  ‡ו… ּב¿ ּב…ל  ט¿ ƒל  „…‡ ר מ¿ ≈‰ ּזָ ƒל יך¿  ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  ַ‡ַח˙  ַעם  ּפַ ם  ַ‚ּ
ּב…ל  ט¿ ƒם ל…‡ יּוַכל ל ƒ‡ ּלּו ƒר, ַוֲ‡פ י ָט‰ו… ƒּ̇ ל¿ ƒם ּב„ָ‡ָ‰ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ם  ַ‰ּיו…
ב,  ר∆ ˙ ע∆ נו… פ¿ ƒּלּו ל ƒם, ֲ‡פ ˙ו… ַ‰ּיו… ‡ו… ּב…ל ּב¿ ט¿ ƒים י ƒנ ל ּפָ ר, ַעל ּכָ ∆̃ ּב… ּבַ
י  ּפּור≈ ƒף 'ס סו… ן ּב¿ ַעּי≈ ‡ (ו¿ ָ̃ י¿ ם ּ„ַ ˙ו… ַ‰ּיו… ‡ו… ּב…ל ּב¿ ט¿ ƒל „…‡ ר מ¿ ≈‰ ּזָ ƒין ל ƒיכ ƒר ¿̂ י  ƒּכ

ם). ָ ׁ̆ ן  כּו', ַעּי≈ „ ו¿ ּיָ ƒף ּומ כ∆ ≈ּ̇ ּב…ל  ט¿ ƒל „…‡ ב מ¿ ּטו… ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆  ,'˙ ּיו… ƒׂ̆ ַמֲע

י  ƒּ̇ ר¿ ּבַ ƒ„ּ 'ים וכו ƒנ ָ ׁ̆ ע  ּבַ ַ‡ר¿ ב ל¿ רו… ָ̃ רּו  ָעב¿ ∆ ׁ̆ ך¿ ַ‡ַחר  ַ‡ַחר ּכָ
י  ƒּכ "ל,  ַ‰ּנַ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ֲע י  ƒל  ‰ ַ‚ּל∆ ּי¿ ∆ ׁ̆ ּנּו  ּמ∆ ƒמ י  ƒּ̇ ַ‡ל¿ ָ ׁ̆ ו¿ ּמו…  ƒע
ָ‡ַמר  ו¿  ,‰ ָ̂ ָר ל…‡  ו¿ "ל;  ּנַ ּכַ לו…  ¿̂ ים ‡∆ ƒמ ָ ׁ̆ ר¿ ƒנ ם  ָבר ‰≈ ּכ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ָיַ„ע¿

. ו… ּ̇ ƒ‡ י מ≈ ƒּ̇ ָ‰ַלכ¿ ‰, ו¿ ר ָלז∆ ˙ ַ‡ח≈ ‰ ע≈ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

י  ƒ̇ י ב≈ י ּב¿ ƒי ֲ‡נ ƒ̇ י ƒי‰ָ ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ ˙, ּב¿ ˙ו… ָ‰ע≈ ‡ו… ך¿ ָסמּוך¿ ל¿ ַ‡ַחר ּכָ
ָ‰ַרב  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע  ‰ ּלָ ƒ‚ּ ָ‡ז  ב,  רו… עמ¿ נ∆ ּב¿
ב,  רו… עמ¿ ּנ∆ ƒמ י  ƒל ָּ̇ ַנפ¿ י  ƒַרּב י  ƒר ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ב  ל∆ ס¿ ר∆ ּב¿ פ…‰  ¿„ּ [‡‰רון] 
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ו

 ‰ ָין ז∆ נ¿ ƒע ˙ ּב¿ יו… ם: ‰¡ ָכך¿ ָ‡ַמר ָל‰∆ ‰; ו¿ „ּו˙ ַעל ז∆ ע≈ ם ל¿ ָ̇ „ ‡ו… ח≈ ƒי ו¿
י  ≈̃ ל¿ ‰ ח∆ ָ ׁ̆ ל ¿ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ים ּב¿ ƒ„ ּכָ ל¿ ƒם) נ לו… ָ ׁ̆ ָל‰ ַחס ו¿ ‰ ַלי¿ ר≈ ¿ּ̃ ƒַין מ נ¿ ƒנּו ע „ּוַע (ַ‰י¿ ַ‰ּיָ
ָר‰  ָׂ̆ ּלּו ָ‰ֲע ≈‡ ∆ ׁ̆ עּו  ¿„ ≈̇ „ּו˙, ו¿ ע≈ ם ל¿ כ∆ ¿̇ ַח ‡∆ ≈̃ י לו… ƒָלם, ֲ‡נ ָ‰עו…
ּון  ּ̃ ƒּ̇ ם  ≈‰ י, ו¿ ƒר ∆̃ ּון  ּ̃ ƒ̇ ‡…„ ל¿ ‡…„ מ¿ ים מ¿ ƒיל ƒע ים מו… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃

.„…‡ ‡…„ מ¿ יל מ¿ ƒע מּור ּומו… ָ‚ּ

‰, ‡ו… ַעל- ּיָ ƒ̇ ¿ ׁ̆ יָל‰ ּו ƒּבּוי ֲ‡כ ƒי ר ≈„ ‰ לו… ַעל-י¿ ר∆ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿
 ‰ ָכל ז∆ ָר‡ּוי, ו¿ ב ּכָ …כ≈ ׁ̆ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ≈„ פּו˙, ‡ו… ַעל-י¿ ˙ ַוֲעי≈ ו… ׁ̆ י ֻחל¿ ≈„ י¿
˙ו…  ים ‡ו… ƒר …מ¿ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ם  ַ‚ּ ָנ‰).  ≈ ׁ ּ̆ ּבַ ין  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ּמַ ∆ ׁ̆  ˜ ינו… ƒּ̇ מו…  ּכ¿ ‰ּו‡  (ו¿ לּום  ּכ¿ ינו…  ≈‡
ל;  ו… ּ̂ ƒנ ˙ו… ו¿ ר ‡ו… מ≈ ו… ׁ̆ ל  ּזָ ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆ ‰, ‡ו…  ר∆ ¿̃ ƒן ַ‰ּמ ƒל מ ו… ּ̂ ƒנ ָל‰ ו¿ ַמע¿ ּל¿ ƒמ
ל,  ּלּו ‰ּו‡ נ…פ≈ ƒ‡ ם ּכ¿ ֲחלו… ָנ‰ ּבַ ≈ ׁ ּ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ּבַ ‰ ל¿ מ∆ ¿„ ƒים נ ƒָעמ פ¿ ƒם ל ַ‚ּ
ין  ƒיל ƒּ̂ ּמַ ∆ ׁ̆ ם  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ן  ƒמ  ‰ ז∆ ם  ַ‚ּ  , ָנ˙ו… ¿ ׁ ּ̆ ƒמ ר  ר≈ עו… ¿̇ ƒמ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿
ים,  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ֲחַמ ם מ≈ לו… ָ ׁ̆ ‰ לו… ַחס ו¿ ר∆ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒַר˜ מ .‰ ּז∆ ƒו… מ˙ ‡ו…
ים;  ƒָפר ּס¿ ּבַ ב…ָ‡ר  מ¿ ּכַ ם  לו… ָ ׁ̆ ו¿ ˙ ַחס  ּפו… ƒל ¿̃  ׁ̆ ַמּמָ ים  ƒ‡ָר ב¿ ƒנ  ‰ ּז∆ ƒמ
ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ּלּו ָ‰ֲע ם ‡≈ ˙ו… ַ‰ּיו… ‡ו… ּי…‡ַמר ּב¿ ∆ ׁ̆ י  ƒָבל מ‡ֲ

:„…‡ ‡…„ מ¿ ‰ מ¿ ז∆ ן ּבָ ≈ּ̃ ַ̇ ‡י י¿ ַוּ„ַ ּב¿

 ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒָרˆּו ַלֲעמ…„ ַעל ע ∆ ׁ̆ ים  ƒל „ו… ¿‚ּ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ‰ ַכּמָ ו¿  ‰ ַכּמָ ו¿
ָלל  ּכ¿ עּו  ָי„¿ ל…‡  ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ּו מּור,  ָ‚ּ ּון  ּ̃ ƒּ̇  ‰ ָלז∆  ‡…ˆ מ¿ ƒל עּו  ַיּ‚¿ ¿̇ ƒנ ו¿
 ‰ ז∆ ּון  ּ̃ ƒּ̇ ַין  נ¿ ƒע ּב¿  ˙ ָ̂ ¿̃ יַ„ע  ילּו ל≈ ƒח ¿̇ ƒ‰ ם ָ̇ ָ̂ ¿̃ ּו  ,‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒַמ‰ּו ע
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י ָעַזר  ƒל רּו; ו¿ מ¿ ל…‡ ּ‚ָ ‰, ו¿ ז∆ ם ּבָ ָ̃ ע ָעס¿ ַ̂ מ¿ ∆‡ ָלָמם ּב¿ עו… ˜ּו ל¿ ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒנ ו¿
מּו˙. ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּב ‰ י ַלֲעמ…„ ַעל ז∆ ƒ̇ י ƒכ ּזָ ∆ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי '‰

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ יַר˙ ָ‰ֲע ƒי ֲ‡מ ≈„ ‰ ַעל-י¿ ּון ז∆ ּ̃ ƒּ̇ ַין  נ¿ ƒע ו¿
ּון  ּ̃ ƒּ̇ י ‰ּו‡  ƒּכ ָל‡,  פ¿ ƒנ  ׁ̆ ּ„ּו ƒי, ח ר≈ ַ‚מ¿ ל¿  ׁ̆ ָחָ„ ָבר  ָ„ּ "ל ‰ּו‡  ַ‰ּנַ
ך¿  ַ‡ַחר ּכָ ‰ ו¿ ו∆ ¿̃ ƒמ ך¿ ל¿ יל≈ ּיּוַכל ל≈ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ .„…‡ ‡…„ מ¿ ָר‡ מ¿ נו… ָל‡ ו¿ פ¿ ƒנ
י  ƒ‡ ∆ ׁ̆ ם ‰ּו‡ ָ‡נּוס  ƒ‡ ּלּו ƒב, ַ‡ך¿ ֲ‡פ ‡י ַמ‰ ּטו… ַוּ„ַ ּב¿ ם –  ר≈ י…‡מ¿
ן  י-כ≈ ƒף-ַעל-ּפ‡ַ , ך¿ ר∆ ∆„ּ ‰ ‡ו… ּבַ ל∆ ‰ּו‡ חו… ∆ ׁ̆ ן  ‚ו… ּב…ל, ּכ¿ ט¿ ƒר ל ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡
ם  ƒ‡ ‡…„. ו¿ ָר‡ מ¿ נו… ל ו¿ „ו… ּון ּ‚ָ ּ̃ ƒּ̇ ם  י ‰≈ ƒּכ , י לו… ר≈ ¿ ׁ̆ ם ַ‡ ר≈ ם י…‡מ¿ ƒ‡
יָר‰  ƒם ָ‰ֲ‡מ ב, ַ‡ך¿ ּ‚ַ ‡י ַמ‰ ּטו… ַוּ„ַ ָר‡ּוי – ּב¿ ָנ‰ ּכָ ַכּוָ ם ּב¿ ר≈ י…‡מ¿

.„…‡ ל מ¿ ֻסּ‚ָ ָמּ‰ מ¿ ¿̂ ַע ּב¿

ָלם;  ָ‰עו… יַ‡˙  ƒר ּב¿ ם  ּיו… ƒמ ז…‡˙  ַ„ע  נו… ל…‡  י  ƒּכ ָ‡ַמר:  ו¿
ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ַ‡ך¿  י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ז…‡˙  ל  ַבּט≈ ל¿  ‰ ∆̂ רו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ָמ‡  ָ̇ ּס¿ ƒמ
ר,  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ˙ּיּו ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּב¿ ּיּו˙:  ƒרּוָחנ ּב¿ ל…‡  ו¿ ּיּו˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּב¿ ז…‡˙, ל…‡ 
י ָ‡ָ„ם  נ≈ ּיּו˙ ּב¿ ƒָלל ל ּכ¿ ∆ ׁ̆ ַבע  ˙ ַ‰ּט∆ ּנו… ַ ׁ̆ ל ּול¿ ַבּט≈ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ י ָ‰ָי‰  ƒּכ
נּו ָעָליו  ‰ ַרּב≈ ּלּו מ…˘&∆ ƒי ֲ‡פ ƒר, ּכ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ָבר  ָ„ּ ‰ ז∆ י„ּו˙, ו¿ ƒמ ¿̇ ƒּב
ָ„ָבר  ָע‰ ּוב¿ ָ ׁ̆ י  ƒפ ַבע, ָ‰ָי‰ ַר˜ ל¿ לּו ַ‰ּט∆ ּט¿ ƒּב ∆ ׁ̆  ‡ ≈̂ ַכּיו… ם ו¿ לו… ָ ׁ ּ̆ ‰ַ
ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆  ‡ ≈̂ ַכּיו… ן ו¿ ≈„ּ ר¿ יַע˙ ַ‰ּיַ ƒ̃ יַע˙ ַים סּוף ‡ו… ּב¿ ƒר ¿̃ ן  ‚ו… י, ּכ¿ ƒָרט ּפ¿
י  ƒי ָ‡ָ„ם, ּכ נ≈ ּיּו˙ ּב¿ ƒָלל ל ּכ¿ ∆ ׁ̆ ַבע  ל ַ‰ּט∆ ַבּט≈ ָע‰, ֲ‡ָבל ל¿ ָ ׁ̆ י  ƒפ ַר˜ ל¿
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ַ‚ם  , ו¿ לו… ¿̂ ַבע ‡∆ ˙ ַ‰ּט∆ ּנו… ַ ׁ̆ ל ּול¿ ַבּט≈ ַח ל¿ ר≈ כ¿ ∆‰ ָח„ ּב¿ ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ּכָ
ר;  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ָבר  ָ„ּ ‰ ז∆ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ַבע  ˙ ַ‰ּט∆ ּנו… ַ ׁ̆ ל ּול¿ ַבּט≈ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂
ָבר  ם ּ„ָ ל ‰≈ יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ כּו'. ַ‡ך¿ ָ‰ֲע ר ו¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ˙ּיּו ƒרּוָחנ ַ‚ם ּב¿ ו¿

.„…‡ יל מ¿ ƒע ר ּומו… ָ̃ ָי ָל‡ ו¿ פ¿ ƒנ

‡ּו ָיָמיו, ֲ‡ַזי  ל¿ מ¿ ƒי י ƒם ּכ ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  „ּו˙, ו¿ ע≈ ם ל¿ ָ̇ „ ‡ו… ח≈ ƒם י ַ‚ּ
ּלּו  ≈‡ ם  ָ ׁ̆ י…‡ַמר  ו¿ רו…  ב¿ ƒ̃ ַעל   ‡ בו… ּיָ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ˜ּו˙ו…  ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ַ‡ַחר 
‰ (נוסח ‡חר:  ָ̃ „ָ ¿̂ ƒרּוָט‰ ל ן ּפ¿ ≈ּ̇ ƒי "ל ו¿ ים ַ‰ּנַ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע
 „…‡ מ¿  „…‡ מ¿ ַוֲחָטָ‡יו  יו  ָ̇ ֲעו…נו… מּו  ¿̂ ָע ו¿ לּו  ¿„ ָ‚ּ ם  ƒ‡ ּלּו  ƒפ‡ֲ י),  ƒֲעבּור

יעו…  ƒ ׁ̆ ‰ו… ָלר…ַחב ל¿ ך¿ ו¿ ל ָל‡…ר∆ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ∆‡ ı ו¿ ַ‡ּמ≈ ¿̇ ם, ֲ‡ַזי ‡∆ לו… ָ ׁ̆ ַחס ו¿
ין  ƒ‡ ען יי‚∆ יך¿ ל≈ ƒועל מ יך¿ ו∆ ƒ‡ :ן ו… ׁ̆ ‰ ַ‰ּלָ ז∆ ָ‡ַמר ּב¿ כּו', ו¿ נו… ו¿ ¿ּ̃ ַ̇ ּול¿
ָב‰  טו…  ‡ַ י‰ם  ƒ‡ ָז‡ל  יך¿  ƒ‡ ייט  ר≈ ּב¿ ער  ∆„ּ ין  ƒ‡ ‡ּון   ‚ ענ¿ ל∆ ער  ∆„ּ
ל  ‡ו… ¿ ׁ̆ ן פּון  י‰∆ ƒ̂ יס  י‰ם ַ‡רו… ƒ‡ ¿יך ƒ‡ ועל ˙ ו∆ ‡ו… י ּפ≈ ƒ„ּ יי ‰ּון, ּבַ ט¿
י  ƒנ‡ֲ ‰ ז∆ י, ַ‡ך¿ ּבָ ƒּל ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר כ…ל ַ‰ּ„¿ ‡…„ ּב¿ י ָחָז˜ מ¿ ƒַוֲ‡נ ;˙ ּיו… ƒּ̇ ח¿ ַּ̇
 „…‡ ים מ¿ ƒיל ƒע ים מו… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ּלּו ָ‰ֲע ≈‡ ∆ ׁ̆ ר,  ≈̇ יו… ָחָז˜ ּב¿

.„…‡ מ¿

ּון  ּ̃ ƒּ̇ ָלּ‰   ׁ̆ י≈ ָר‰  ֲעב≈ ל  ּכָ י  ƒּכ י;  ƒָלל ַ‰ּכ¿ ּון  ּ̃ ƒּ̇ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  ו¿
ָ‡ז  ָ‡ַמר  ם  ַ‚ּ י.  ƒָלל ַ‰ּכ¿ ּון  ּ̃ ƒּ̇ ‰ּו‡  "ל  ַ‰ּנַ ּון  ּ̃ ƒּ̇ ֲ‡ָבל  ֻיָח„,  מ¿
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י  נ≈ פ¿ ƒיַ‚ּלּו ּב ƒרּו ו ים י…‡מ¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ל ָ‰ֲע ∆ ׁ̆ "ל  ָין ַ‰ּנַ נ¿ ƒע ∆ ׁ̆
ַ‰ּכ…ל.

ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ַמר ֲע ל לו… ַ̃ ָבר  ‰ּו‡ ּ„ָ ∆ ׁ̆ י  ƒַמר: ַ‡ף-ַעל-ּפ‡ָ ו¿
ן  כ≈ ו¿ ם.  ּי≈ ַ̃ ל¿  „…‡ מ¿  „ ב≈ ּכָ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‰ ז∆ ם  ַ‚ּ ן  י-כ≈ ƒף-ַעל-ּפ‡ַ ים,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇
 ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ּמַ ּבּוי  ƒר ֲחַמ˙  ּמ≈ ∆ ׁ̆ ים,  ƒַרּב‰ָ ינּו  ≈̇ ֲעו…נו… ּבַ  ‰ ָּ̇ ַע ם  ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒנ
ז…‡˙  ל  ּכָ יַע  ƒ„ ַז"ל ‰ו… ‰ּו‡  ו¿ ז…‡˙,  ם  ּי≈ ַ̃ ל¿ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ן  ָ‰מו… ר…ב ‰∆
ּון  ּ̃ ƒּ̇ ‰ַ יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ינּו,  ָעל≈ ל  ּטָ ּמֻ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ינּו  ƒׂ̆ ָע נּו  ַוֲ‡ַנח¿ ם.  ∆„… ּ̃ ƒמ
 ,‰ ∆ׂ̆ ַיֲע יָניו  ע≈ ּב¿ ב  ַ‰ּטו… ָח„  ∆‡ ָכל  ו¿ ן;  ≈ּ̃ ַּ̇ ¿̇ ƒ‰ ל¿  ı ָחפ≈ ∆‰ ָכל  ל¿

נּו. ל¿ ָּ̂ ƒ‰ נּו ≈ ׁ̆ ˙ ַנפ¿ נּו ‡∆ ל, ַוֲ‡ַנח¿ ָ„ּ ח¿ ל י∆ ָח„≈ ∆‰ ַמע ו¿ ¿ ׁ̆ ƒַע י …מ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ

ָר‡  ב¿ ƒנ ּום  ׁ̆  ‰ ּז∆ ƒָיַ„ע מ ל…‡  ו¿ י  ר≈ ַ‚מ¿ ׁ̆ ל¿ ָחָ„ ּון  ּ̃ ƒּ̇ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆  ֈ
יו  ָ̇ ˙ו… פ¿ ƒׂ ּ̆ ∆ ׁ̆ י  ≈„ כ¿ ƒנּו ַז"ל, ּב ם ַרּב≈ ≈ ׁ̆ ם ּב¿ ר≈ ̇…‡מ¿ ָלם. ו¿ ˙ עו… ימו… ƒמ
ים  ƒע ¿‚ּ ע¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒים מ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ר ּכָ ∆ ׁ̆ ין ˆ:), ֲ‡ ƒר ¿„ ∆‰ כּו' (ַסנ¿ ˙ ו¿ בו… ב¿ יּו ּ„ו… ¿‰ ƒי
כּו˙ו… ַיֲעמ…„ ָלנּו,  "ל. ּוז¿ ל ַ‰ּנַ ˙ ּכָ ַ‚ּלו… י ל¿ ƒּונˆ ּל¿ ƒ‡ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּז∆ ƒּומ ;‰ ָלז∆
ן: י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ נּו, ָ‡מ≈ יע≈ ƒ ׁ̆ יו… נּו ו¿ נ≈ ¿ּ̃ ַ̇ ינּו י¿ ≈̇ רו… ָ̂ ינּו ו¿ ָ‚מ≈ ּכ…ל ּפ¿ ƒּומ

ב…ָ‡ר  ˙, ּומ¿ ּיו… ƒׂ̆ ַמֲע י  ּפּור≈ ƒּס‰ַ ַ‡ַחר  ∆ ׁ̆  ˙ יחו… ƒׂ ּ̆ ‰ַ ּב¿ ם  ַ‚ּ
 ‰ ר∆ ¿̃ ƒמ ם  ָל‰∆  ‰ ר∆ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆ ּכ¿ ∆ ׁ̆ יו,  ָ ׁ̆ ַלֲ‡ָנ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆
ּב…ל,  ט¿ ƒל ‰ ו∆ ¿̃ ƒמ „ ל¿ ּיָ ƒף ּומ כ∆ ≈ּ̇ כּו  ל¿ ּי≈ ∆ ׁ̆ ם  לו… ָ ׁ̆ ו¿ ר ַחס  י ָט‰ו… ƒּ̇ ל¿ ƒּב
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ן  ‰, ַעל ּכ≈ ∆ׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ׁ ּ̆ ‰ ַמ‰  ∆ׂ̆ ם ַנֲע לו… ָ ׁ̆ ‰ ַחס ו¿ ר∆ ¿̃ ƒי ַ‰ּמ ≈„ י ַעל-י¿ ƒּכ
ָבר ַחס  ָ„ּ  ‰ יז∆ ≈‡ ‰ ּז∆ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ָע ≈‰ יל ל¿ ƒח ¿̇ ּמַ ∆ ׁ̆ ם  ∆„… ּ̃ ∆ ׁ̆  „…‡ ב מ¿ טו…

. מו… ¿̂ ר ַע יַט‰≈ ƒּב…ל ו ט¿ ƒי מו… ָ‰ָ‡ָ„ם ו¿ ¿̂ ים ַע ƒ„ּ ¿̃ ּיַ ∆ ׁ̆ ם,  לו… ָ ׁ̆ ו¿

ַח„  י ַ‰ּפַ ƒּכ ָלל,  ּכ¿  ‰ ּז∆ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ „ ח≈ ּפַ ¿̇ ƒי ַבל  ‡…„ ל¿ יר מ¿ ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿
 .„…‡ מ¿  „…‡ מ¿ י˜  ƒַמּז  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ּב¿  ˙ רו… חו… ¿ ׁ̆ ָר‰  ַ‰ּמָ ו¿  ˙ ָ‡‚ו… ¿„ּ‰ַ ו¿
"ל  ַ‰ּנַ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע ּלּו  ≈‡  ‰ ּלָ ƒ‚ּ ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר  ָרט  פ¿ ƒּב
ם  ּי≈ ַ̃ ל¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר,  ָ‡ז   ,‰ ז∆  ‡ ט¿ ח≈ ּון  ּ̃ ƒ̇ ל¿ ים  ƒל ֻסּ‚ָ ַ‰מ¿
ם  ˙ו… ַ‰ּיו… ‡ו… "ל ּב¿ ים ַ‰ּנַ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ל  יט¿ ƒּפ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ּלּו ָ‰ֲע ַמר ‡≈ ז…‡˙ לו…
ּוב ַ‡ל  ׁ̆ ו¿  , ‡ו… ט¿ ן ח∆ ַּ̃ ֻ̇ י¿ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ֲ‡ַזי  ם,  לו… ָ ׁ̆ ו¿ ‰ לו… ַחס  ר∆ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆

ָלל. ַ‡‚ ּכ¿ ¿„ ƒי

יַע  ƒ‚ּ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ∆ ׁ̆ ים,  ƒ‡ ר≈ ַ‰י¿ ים ו¿ ƒ„י ƒּלּו ַ‰ֲחס ≈‡ ı מ≈ ≈̂ לו… ¿̇ ƒם ָ‰ָי‰ מ ַ‚ּ
י  י„≈ ƒל ‡ּו  ָיבו… ּל…‡  ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ֲח ּפַ ¿̇ ƒמ ם  ≈‰ ֲ‡ַזי  ‰ּור,  ר¿ ƒ‰  ‰ יז∆ ≈‡ ם  ָל‰∆
ּל…‡  ∆ ׁ̆ ַח„  ֲחַמ˙ ּפַ ר – מ≈ ≈ּ̇ ∆‰ ים ּב¿ ƒיל ƒ‚ ם ר¿ ≈‰ ‰ ֲחַמ˙ ז∆ ‰, ּומ≈ ר∆ ¿̃ ƒמ
ר  ַּ̃ ƒע ו¿  .‰ ּז∆ ƒמ  ı ≈̂ לו… ¿̇ ƒמ ָ‰ָי‰  ַז"ל  ‰ּו‡  ו¿  ,‰ ר∆ ¿̃ ƒמ י  י„≈ ƒל ‡ּו  ָיבו…
ָלל  ‡ ּכ¿ ָיר≈ ¿̇ ƒ‰ „ ּול¿ ח≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒל ב¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ָ‰ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆ ָנ˙ו… ָ‰ָי‰,  ּוָ ּכַ
‰, ַר˜  ָין ז∆ נ¿ ƒע ָלל ּב¿ ˙ ּכ¿ בו… ָ ׁ̆ …ב ַמֲח ׁ̆ י ַלֲח ƒל ב¿ ƒל ּלּו, ו¿ ≈‡ ים ּכָ ƒָבר ¿„ּ ƒמ
 ‰ ּז∆ ƒמ ו…  ּ̇ ע¿ ַ„ּ יַח  ƒַיּס ו¿ ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿ ַלֲעמ…„  ל  ƒַחי ר  ּבו… ƒ‚ ּכ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי
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ּמו… ַמ‰  ƒע ‰ ∆ׂ̆ יָניו ַיֲע ע≈ ב ּב¿ ָלל, ַו‰' ַ‰ּטו… „ ּכ¿ ח≈ ּפַ ¿̇ ƒל י‡ַ י, ו¿ ר≈ ַ‚מ¿ ל¿
.ı ַרך¿ ָחפ≈ ּבָ ¿̇ ƒּו‡ י‰ ∆ ׁ ּ̆

ך¿ ָעָליו  ל∆ „ ַ‰ּמ∆ ƒו ל ּ„ָ ∆ ׁ̆ ָ‚ם  יַנ˙ ּפ¿ ƒח ‰ ָ‰ָי‰ ּב¿ ּז∆ ∆ ׁ̆ ָבָריו  ¿„ ƒָרַמז ּב ו¿
ב: יט≈ ָבר ‰≈ ר ַ‰ּ„ָ ≈‡ ל…‡ ּב≈ כּו', ו¿ ַבע ו¿ ∆ ׁ̆ ַב˙  ם ּב¿ לו… ָ ׁ ּ̆ ‰ַ

ּפ…ל  ƒי ַ‡ל  ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ין ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂  „…‡ ‡…„ מ¿ ּומ¿
ָעָליו  ַיֲעב…ר  ם  ƒ‡ ַ‡ף   – ָלם  עו… ּבָ ∆ ׁ̆ ָבר  ָ„ּ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ ָלל  ּכ¿ ו…  ּ̇ ַ„ע¿ ּב¿
…ב  ׁ̆ ַיֲח ל…‡  ו¿ ָלל  ּכ¿  „ ח≈ ּפַ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿ ו…  ּ̇ ַ„ע¿ ּב¿ ָחָז˜   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ ו¿ ָמ‰. 
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒָח‰, י מ¿ ƒׂ̆ ּמו… ּב¿ ֻ̇ ך¿ ּב¿ ל≈ י≈ ין) ו¿ ƒט ַר‡כ¿ ער ט¿ יּב∆ ƒ‡ ין ƒר ו… ּ̃ ∆ ׁ̆ ָלל ( ˙ ּכ¿ בו… ָ ׁ̆ ַמֲח
ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּלּו  ≈‡ ּכָ ים  ƒָבר ּו„¿ ם.  לו… ָ ׁ̆ ּב¿ ַ‰ּכ…ל  ַעל  ַלֲעב…ר  ף  ַלּסו…

: ּורו… ׁ̆ ין ַלֲ‡ ƒָערּום ָיב ב, ו¿ ָ̇ כ¿ ƒר ּב ָב‡≈ ל¿

 ,‰ ו∆ ¿̃ ƒמ יַל˙  ƒב ט¿ ƒּב יל  ƒ‚ָר  ˙ יו… ¿‰ ƒל  „…‡ מ¿ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ל…‡  ּב¿ ם  ַ‚ּ
יָסן  ƒנ ¿„ּ י  מ≈ יו… ּב¿ ן  ‚ו… ּכ¿ ֲחנּון  ַּ̇ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒמ ּיָ ּבַ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  ו¿
 ˙ יו… ¿‰ ƒין ל ƒיכ ƒר ¿̂ ים,  ƒָחן ָערּוך¿ ‡…ַרח ַחּי ל¿ ֻ ׁ̆ ים ּב¿ ƒ‡ּמּוָב‰ַ ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿
ם  ּי≈ ַ̃ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒן נ יָמן ˜פ‰). ּכ≈ ƒַר"ן ס‰ָ ˙ יחו… ƒׂ̆ ) ‰ ו∆ ¿̃ ƒיַל˙ מ ƒב ט¿ ƒר ּב ≈̇ יו… יל ּב¿ ƒ‚ָר

ן: י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ ים, ָ‡מ≈ ƒמ ָ̇ ˙ ּוב¿ מ∆ ¡‡ ָבָריו ּב∆ ל ּ„¿ ּכָ

ל  ָלָמם, ּ‚…„∆ עו… ל¿ כּו  ָ‰ל¿ ָבר  ּכ¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ כּו˙  ז¿ ַר˙  ¿̃ ƒי
יו  ַחּיָ י  מ≈ י¿ ל  ּכָ ם  ָ̇ כּו ז¿ ַעל  מ…ך¿  ס¿ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ
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ַמ‰  ָכל  ּוב¿ ָלם,  עו… ל¿ ים  ƒַרֲחמ‰ָ ן  ƒמ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ∆‡  ׁ̆ ָי‡≈ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿
ּיּו˙,  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּב¿ ן  ≈‰ ו¿ ּיּו˙  ƒרּוָחנ ּב¿ ן  ≈‰ יו,  ַחּיָ י  מ≈ י¿ ל  ּכָ ָעָליו  ֲעב…ר  ּיַ ∆ ׁ ּ̆
 , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי מּוָנ‰  ¡‡ ל  ָל‡≈ ּבו…  ƒל ו¿ ָיָ„יו   ‡ ָׂ ּ̆ ƒי ו¿ ם,  ָ̇ כּו ז¿ ַעל  מ…ך¿  ס¿ ƒי
 ‰ ּמָ ≈‰  ı ָ‡ר∆ ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ƒל" ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ע;  ַ ׁ̆ ּוָ ƒי ‡י  ַוּ„ַ ּוב¿
ם  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ̃ ַעל  ין  ƒכ ל¿ ‰ו… ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָרט  פ¿ ƒּוב ָבם",  י  ƒ̂ פ¿ ח∆ ל  ּכָ י  יר≈ ƒ„ּ‡ַ ו¿
ַעל  ָך'  ל¿ ַלח  ¿ ׁ̆ '  ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ּב¿ "י  ƒ ׁ ּ̆ ַר  ׁ̆ רּו ּפ≈ ƒמ ּמּוָבן  ּכַ ים,  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
‰ּו‡  "י – ו¿ ƒ ׁ ּ̆ ַר  ׁ̆ ר≈ ר י‚, כב), ּופ≈ ּבָ ¿„ ƒּמ ן" (ּבַ רו… ב¿ ב…‡ ַע„ ח∆ סּו˜ "ַוּיָ ּפָ
ַח ַעל  ּט≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ם ל¿ ָ ׁ̆ ַבּ„ו… ָ‰ַלך¿ ל¿ ב ל¿ ל≈ ּכָ ∆ ׁ̆ ינּו ַז"ל,  ַמֲ‡ַמר ֲחָכמ≈
"י  ƒ ׁ ּ̆ ַר  ׁ̆ רּו ּפ≈ ƒן מ כ≈ ים, ו¿ ƒל ַרּ‚¿ ˙ מ¿ ַ̂ ֲע ילו… מ≈ ƒּ̂ ‰ַ ˙ – ל¿ י ָ‡בו… ר≈ ב¿ ƒ̃
י˙ מח, ז) –  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ן" (ּב¿ ָ„ּ ּפַ ƒי מ ƒ‡…ב י ּב¿ ƒסּו˜ "ַוֲ‡נ י' ַעל ּפָ ƒח ˙ 'ַוי¿ ַ ׁ̆ ָפָר ּב¿
ל…‡  ו¿  – ם"  ָ ׁ ּ̆  ‰ָ ר∆ ּב¿ ¿̃ "ָו‡∆ ַז"ל:  ינּו  ≈̇ ַרּבו… ַמֲ‡ַמר  ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ ‰ּו‡  ו¿
ָך ָעַלי,  ּב¿ ƒל ׁ̆ ּב¿ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ָיַ„ע¿ כּו'; ו¿ ם ו¿ ח∆ י˙ ל∆ ב≈ ּלּו ל¿ ƒיָ‰ ֲ‡פ ƒּ̇ ַלכ¿ ‰ו…
ָר‰  ז¿ ע∆ ‡ ל¿ ≈‰ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ם –  ָ ׁ̆ יָ‰  ƒּ̇ ַבר¿ ¿̃ ּבּור  ƒ„ּ‰ַ י ƒַעל ּפ ∆ ׁ̆ ָך  ע ל¿ ֲ‡ָבל ּ„ַ
ם,  ָ ׁ̆ ך¿  ר∆ ים ּ„∆ ƒר ב¿ יּו עו… ¿‰ ƒן, י„ָ‡ֲ בּוַזר¿ ם נ¿ ָ̇ ‰ ‡ו… ל∆ ¿‚ ּיַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ יָ‰;  ָבנ∆ ל¿
ים,  ƒַרֲחמ ם  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ ַב ּומ¿  ‰ ָ̇ ּוָבכ¿ ָרּ‰  ב¿ ƒ̃ ַעל  ל  ָרח≈  ˙‡ ָ̂ ָי ו¿
רּוך¿  ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ', ו¿ ‚ו… ָמע' ו¿ ¿ ׁ̆ ƒָרָמ‰ נ ל ּב¿ ָי‰ ל‡, י„): '˜ו… מ¿ ר¿ ƒַמר (י ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆
בּו  ָ ׁ̆ ו¿ ֻ‡ם ‰',  נ¿ ך¿  ≈̇ ֻעּלָ פ¿ ƒָכר ל ָׂ̆  ׁ̆ י≈ ם, טו טז):  ָ ׁ̆ ) יָבּ‰  ƒ ׁ̆ ‰ּו‡ מ¿

: נו… ו… ׁ̆ ‡ן ל¿ בּוָלם, ַע„ ּכָ ¿‚ ƒים ל ƒָבנ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

יג

ָמה ַהְקדָּ

ר  ּבַ ָחָמ‡  י  ƒַרּב ָ‡ַמר  ו¿  :‡ ָ̇ י ƒ‡ י"‚  ף  ַ„ּ ָט‰  סו…  ‡ ָּ̇ כ¿ ַמּס∆ ּוב¿
ר ָוָ„ם,  ָׂ̆ י ּבָ ינ≈ ע≈ ‰ מ≈ ל מ…˘&∆ ∆ ׁ̆ רו…  ב¿ ƒ̃ ר  ≈ּ̇ ַּ̇ ס¿ ƒי ָמ‰ נ נ≈ ּפ¿ ƒיָנ‡, מ ƒֲחנ
י˙  ּב≈ י„  ƒ̇ ָע ∆ ׁ̆ ‰ּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל ָי„ּוַע  ו¿ לּוי  ָ‚ּ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ
‡ּו  ‡ ָיבו… ּמָ ∆ ׁ̆ ם,  ָ̂ ַ‡ר¿ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ ∆‡ ˙ לו… ¿‚‰ַ ב ּול¿ ָחר≈ ׁ̆ ל≈ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ
נּו  ַחּנ¿ ¿̇ ƒי ‰, ו¿ ּיָ ƒכ ב¿ ƒּו ּב„ ַיַעמ¿ ָע‰ ו¿ ָ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ‰ ּב¿ ל מ…˘&∆ ∆ ׁ̆ בּוָר˙ו…  ¿̃ ƒל
נּו,  ֲע„≈ ּבַ  ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב ֲעמ…„  נּו  ַרּב≈  ‰ מ…˘&∆  : לו… רּו  י…‡מ¿ ו¿  ‰ מ…˘&∆ ל¿
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ים  ƒיב ƒֲחב ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒָר‰ – מ ז≈ ¿‚ּ‰ַ ˙ ל ‡∆ ַבּט≈ ‰ ּומ¿ „ מ…˘&∆ מ≈ עו… ו¿

כּו': ם ו¿ י‰∆ ַחּי≈ ּב¿ ƒר מ ≈̇ ם יו… ָ̇ ָ̇ י ƒמ ּב¿

יל  ƒע מו…  , ׁ̆ ַמּמָ ָרם  ב¿ ƒ̃ ַעל   ˙ יו… ¿‰ ƒל ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ מּוָבן,   ‰ ז∆ ל  ּכָ ƒמ
ָרם  ב¿ ƒ̃ ˙ ַעל  יו… ¿‰ ƒי ל ƒל ב¿ ƒל ַב„ ו¿ ם ל¿ ָ̇ כּו יר ז¿ ƒּכ ַ‰ז¿ ּל¿ ƒר מ ≈̇ יו… ר ו¿ ≈̇ יו… ּב¿
 „…‡ ‡…„ מ¿ ל מ¿ „ו… ן ּ‚ָ ם ּכ≈ ַב„ ּ‚ַ ם ל¿ ָ̇ כּו יר ז¿ ƒּכ ַ‰ז¿ ם ל¿ י ּ‚ַ ƒּכ ; ׁ̆ ַמּמָ
יל  ƒע מו… ז…‡˙   , ׁ̆ ַמּמָ ָרם  ב¿ ƒ̃ ַעל   ˙ יו… ¿‰ ƒל ֲ‡ָבל   ,„…‡ מ¿ יל  ƒע ּומו…
ַבר  ¿„ ƒינּו ַז"ל ּב י ֲחָכמ≈ ר≈ ַ‡מ¿ ּמַ ƒּמּוָבן מ עּור, ּכַ ƒ ׁ̆ י  ƒל ר ּב¿ ≈̇ יו… ר ו¿ ≈̇ יו… ּב¿
ל  ∆ ׁ̆ רו…  ב¿ ƒ̃ ַר˙  ָּ̇ ַ‰ס¿ ינּו ַז"ל מ≈ ֲ‡ַמר ֲחָכמ≈ ּמַ ƒנּו, ּומ ּמ≈ ƒ‡ ל ָרח≈ ב ו¿ ל≈ ּכָ

ן: ָ‰ב≈ ם, ו¿ לו… ָ ׁ ּ̆ נּו ָעָליו ַ‰ ‰ ַרּב≈ מ…˘&∆

 ˙ ּבו… ַ‰ר¿ ים, ּול¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ י ַ‰ ר≈ ב¿ ƒ̃ ַח ַעל  ּט≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ך¿ ּול¿ יל≈ ‰ ל≈ ּכ∆ ז¿ ƒן נ ּכ≈
ם  ∆‰ ּבָ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ָ‡ז   ,'‰ י  נ≈ ּפ¿ נ…ַכח  ם  ƒי ּמַ ּכַ נּו  ּב≈ ƒל ּפ…ך¿  ¿ ׁ̆ ƒל ו¿ ר,  ∆̇ ע∆ ּב¿

ן: י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ ַע, ָ‡מ≈ ≈ ׁ̆ ּוָ ƒָלם נ עו…



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ָמהּתִ ַהְקדָּ

יד

נּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ַהְבָטַחת ַרבֵּ

נּו  ים ַרּב≈ ƒ„ ע≈ י  נ≈ ¿ ׁ̆  „ ח≈ ƒי ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז
ַ‡ֲ‰ר…ן  י  ƒַרּב י„ו…  ƒמ ל¿ ַּ̇ ים,  ƒָמנ ¡‡ נ∆
ב,  רו… עמ¿ ּנ∆ ƒמ י  ƒל ָּ̇ ַנפ¿ י  ƒַרּב י„ו…  ƒמ ל¿ ַ̇ ו¿ ב  ל∆ ס¿ ר∆ ּב¿ ƒמ
רו…  ב¿ ƒ̃ ‡ ַעל  בו… ּיָ ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ∆ ׁ̆ ם,  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַמר ּב‡ָ יַח ו¿ ƒט ב¿ ƒ‰ ו¿
ן  ≈ּ̇ ƒי ו¿ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י  ר≈ מו… ז¿ ƒָר‰ מ ָׂ̆ ָ‰ֲע ּלּו  ם ‡≈ ָ ׁ̆ י…‡ַמר  ו¿
מּו  ¿̂ ָע לּו ו¿ ¿„ ם ּ‚ָ ƒ‡ ּלּו ƒפ‡ֲ , ‰ ֲעבּורו… ָ̃ „ָ ¿̂ ƒרּוָט‰ ל ּפ¿
ֲ‡ַזי  ם,  לו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס   „…‡ מ¿  „…‡ מ¿ ַוֲחָטָ‡יו  יו  ָ̇ ֲעו…נו…
יעו…  ƒ ׁ̆ ‰ו… ל¿ ָלר…ַחב  ו¿ ך¿  ָל‡…ר∆ ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ∆‡ ו¿  ı ַ‡ּמ≈ ¿̇ ∆‡
ען  יי‚∆ יך¿ ל≈ ƒועל מ יך¿ ו∆ ƒ‡ :ן ו… ׁ̆ זו… ַ‰ּלָ ָ‡ַמר ּב¿ . ו¿ נו… ¿ּ̃ ַ̇ ּול¿
ָז‡ל  יך  ƒ‡ ייט  ר≈ ּב¿ ער  ∆„ ין  ƒ‡ ‡ּון   ‚ ענ¿ ל∆ ער  ∆„ ין  ƒ‡
יך  ƒ‡ ועל  ו∆  ˙ ‡ו… ּפ≈ י  ƒ„ יי  ּבַ ‰ּון,  ט¿ ָב‰  ַ‡ טו… ם  י‰¿ ƒ‡
ַח  ּט≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ∆‡) ˙ יו… ƒּ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ¿ ׁ̆ ן פּון  י‰∆ ƒ̂ יס  ם ַ‡רו… י‰¿ ƒ‡
ל  ‡ו… ¿ ׁ ּ̆ ƒּו מ‰ י‡≈ ƒ̂ ‡ו… ‰ּו ו¿ כ≈ ¿ ׁ̆ מ¿ יו ‡∆ ָ̇ ‡ו… פ≈ . ּב¿ ּמו… ƒיב ע ƒיט ≈‰ ָלר…ַחב ל¿ ך¿ ו¿ ָל‡…ר∆

 ‰ ּז∆ י, ַ‡ך¿ ּבַ ƒּל ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ָכל ַ‰ּ„¿ י ָחָז˜ ּב¿ ƒַוֲ‡נ .(˙ ּיו… ƒּ̇ ח¿ ַּ̇

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י  ר≈ מו… ז¿ ƒָר‰ מ ָׂ̆ ּלּו ָ‰ֲע ≈‡ ∆ ׁ̆ ר  ≈̇ יו… י ָחָז˜ ּב¿ ƒנ‡ֲ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ
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ָמה ַהְקדָּ

י,  ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒּ̇ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  ‡…„, ו¿ ‡…„ מ¿ ים מ¿ ƒיל ƒע מו…
ּון  ּ̃ ƒּ̇ ֲ‡ָבל  ֻיָח„,  מ¿ ּון  ּ̃ ƒּ̇ ָלּ‰   ׁ̆ י≈ ָר‰  ֲעב≈ ל  ּכָ י  ƒּכ

י: ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒּ̇ ‰ ‰ּו‡  ַ‰ּז∆

נּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ּקּון ַרבֵּ תִּ

ַמר  ּלּו: לו… ≈‡ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י  ר≈ מו… ז¿ ƒמ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע
ע"ז,  נ"ט,  מ"ב,  מ"‡,  ל"ב,  ט"ז, 
 ‰ כ∆ ּזו… ∆ ׁ̆ י  ƒי˙. ּומ ƒר ָ‚ם ַ‰ּב¿ פ¿ּ ƒל"ז, ˜"נ, ל˜ ,‰"˜ ,'ˆ
י  ƒּכ ח…„,  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ין  ≈‡ ם  ַ‰ּיו… ˙ו…  ‡ו… ּב¿ ָרם  ָ‡מ¿ ל¿
נּו ז"ל: ָ„‡ס  ָ‡ַמר ַרּב≈ ‰. ו¿ י-ז∆ ≈„ ן ַעל-י¿ ≈ּ̃ ַּ̇ ¿̇ ƒי נ‡ ַוּ„ַ ּב¿
ּלּו  ƒפ‡ֲ ַ‡ך¿   ,(‰ ו∆ ¿̃ ƒמ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ָבר  ָ„ּ‰ַ)  ‰ ו∆ ¿̃ ƒמ יז  ƒ‡ ע  ט∆ ¿ ׁ̆ ר¿ ע∆
‰, ַ‡ף- ו∆ ¿̃ ƒמ ּב…ל ּב¿ ט¿ ƒר ל ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ם ‰ּו‡ ָ‡נּוס  ƒ‡
ָר‡: נו… ל ו¿ „ו… ּון ּ‚ָ ּ̃ ƒּ̇ ם  י ‰≈ ƒם, ּכ ר≈ ן י…‡מ¿ י-כ≈ ƒַעל-ּפ
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טז

ים ִהלִּ ְיִהי ָרצוֹן קֶֹדם ֲאִמיַרת תְּ
( ˙ו… ים ‡ו… ƒר מ¿ ין ‡ו… ב ‡≈ ם-טו… יו… ˙ ו¿ ּבָ ַ ׁ̆ (ּב¿

י  ƒ‰ ר י¿ ח≈ ינּו, ַ‰ּבו… ≈̇ י ֲ‡בו… ל…‰≈ ינּו ו‡¡ ל…‰≈ ‰…ָו‰ ‡¡ יָך י¿ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ ָרˆו…
 ˙ ירו… ƒ ׁ̆ ּב¿ ר  ח≈ ַ‰ּבו… ו¿ ַ‡ֲחָריו  עו…  ַזר¿ ּוב¿ „ו…  ַעב¿  „ ƒו„ָ ּב¿
ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י  ר≈ מו… ז¿ ƒמ יַ‡˙  ƒר ¿̃ ל  ∆‡ ים  ƒַרֲחמ ּב¿ ן  פ∆ ≈ּ̇ ∆ ׁ̆  ,˙ חו… ּבָ ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿
מו…  ¿̂ ַע ּב¿ ם  לו… ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆  „ ƒו ָ„ּ ֲ‡ָמָרם  ּלּו  ƒ‡ ּכ¿ ָר‡,  ¿̃ ∆‡ ∆ ׁ̆
כּו˙  ּוז¿ ים,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י  ≈̃ סּו ּפ¿ כּו˙  ז¿ ָלנּו  ַיֲעמ…„  ו¿ ינּו.  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿
 ˙ מו… ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿ ם  י‰∆ ַטֲעמ≈ ו¿ ם  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ֻ̃ ּונ¿ ם  י‰∆ ≈̇ יו… ƒ̇ ‡ו… ו¿ ם  י‰∆ ≈̇ בו… ≈ּ̇
ר  ַכּפ≈ ל¿  ,˙ בו… ≈ּ̇ י  פ≈ ּסו… ƒּומ  ˙ בו… ≈ּ̇ י  ≈ ׁ̆ ָר‡ מ≈ ם  ∆‰ מ≈ ים  ƒ‡ ¿̂ ַ‰ּיו…
י˙  ƒר ַ‰כ¿ ּול¿ ים  ƒ̂ י ƒָער ר  ַזּמ≈ ּול¿ ינּו,  ≈̇ ַחּט…‡ ו¿ ינּו  ≈̇ ַוֲעו…נו… ינּו  ע≈ ָ ׁ̆ ּפ¿
ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆  ‰ ּנָ ַ ׁ̆ ו… ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ ∆‡ ים  ƒב ב¿ ַ‰ּסו… ים  ƒ̂ ו… ּ̃ ‰ַ ו¿ ים  ƒח ַ‰חו… ל  ּכָ
עּו˙,  ר≈ ו¿ ַ‡ֲחָו‰  ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ּב¿  ‰ּ„ָ ּ„ו… ם  ƒע ים  ƒעּור נ¿  ˙ ∆ ׁ̆ ≈‡ ר  ַחּב≈ ּול¿
נּו  ַטֲ‰ר≈ ל¿ ָמ‰  ָ ׁ̆ ּונ¿ רּוַח   ׁ̆ פ∆ נ∆ ל¿ ַפע  ∆ ׁ̆ ָלנּו  ך¿  ≈ ׁ̆ ּמָ ƒי ם  ָ ׁ ּ̆ ƒּומ
 ָּ̇ ָסַלח¿ ∆ ׁ̆ מו…  ינּו, ּכ¿ ע≈ ָ ׁ̆ ר ּפ¿ ַכּפ≈ ינּו ּול¿ ≈̇ ל…ַח ַחּט…‡ ס¿ ƒל ינּו ו¿ ≈̇ ֲעו…נו… מ≈
‰…ָו‰  י¿ ם  ַ‚ּ ַמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ יָך,  ָפנ∆ ּלּו ל¿ ים ‡≈ ƒר מו… ז¿ ƒַמר מ‡ָ ∆ ׁ̆  „ ƒו„ָ ל¿
ם  ∆„…˜ ‰ ָלם ַ‰ּז∆ ָ‰עו… נּו מ≈ ח≈ ָּ̃ ƒּ̇ ַ‡ל  מּו˙. ו¿ ָ̇ ָך ל…‡  ¿̇ ‡ יר ַחּטָ ƒב ע¡ ∆‰
ּנּוַכל  ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ָנ‰, ּב¿ ָ ׁ̆ ים  ƒע ב¿ ƒ ׁ̆ ם  ∆‰ ינּו ּבָ ≈̇ נו… ¿ ׁ̆ ל…‡˙  נּו ַע„ מ¿ ַמּנ≈ ז¿
ם  לו… ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆  „ ƒו ָ„ּ כּו˙  ּוז¿ נּו.  ¿̇ ַח ƒ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ≈‡ ן  ≈ּ̃ ַ̇ ל¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

יז

ָמה ַהְקדָּ

ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒיָך ּב ל∆ נּו ‡≈ ּוב≈ ׁ̆ ָך ַע„  יך¿ ַ‡ּפ¿ ƒר‡ֲ ַּ̇ ¿ ׁ̆ נּו  ינּו ּוַבֲע„≈ ן ָעל≈ ָי‚≈
י  ƒ̇ ַחּנ… ו¿ יב  ƒ̇ כ¿ ƒ„ּ ּכ¿ נּו,  ָחּנ≈ ם  ּנָ ƒַנ˙ ח ¿ּ̇ ַמ ר  ַ̂ ‡ו… ּומ≈ יָך.  ָפנ∆ ל¿ ָמ‰  ל≈ ¿ ׁ̆
ָ‡נּו  ∆ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ּוכ¿ ם.  ֲ‡ַרח≈ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ∆‡ י  ƒּ̇ ַחמ¿ ƒר ו¿ ָ‡ח…ן  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ∆‡
יָך  ָפנ∆ ַמר ל¿ ‰ לו… ּכ∆ ז¿ ƒנ ך¿  ּכָ  ,‰ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ּבָ יָר‰  ƒ ׁ̆ יָך  ָפנ∆ ים ל¿ ƒר מ¿ ‡ו…
יַר˙  ƒי ֲ‡מ ≈„ ַעל-י¿ ו¿  .‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָלעו… ָבָח‰  ¿ ׁ̆ ּו יר  ƒ ׁ̆ ינּו  ל…‰≈ ‰…ָו‰ ‡¡ י¿
יַל˙  ƒ‚ ים ּב¿ ƒל ָנע ˜ו… יר ּב¿ ƒ ׁ̆ ָל ן ו¿ רו… ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ל∆ ∆ּ̂ ר ֲחַב ר≈ עו… ¿̇ ƒּ̇ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇
ינּו,  ל…‰≈ ¡‡ י˙  ב≈ ּב¿ ָ‰ָ„ר  ו¿  „ ‰ו… ָלּ‰  ן  ַּ̇ ƒנ ן  ָבנו… ַ‰ּל¿  „ בו… ּכ¿ ן,  ַרּנ≈ ו¿

ָל‰: ן ס∆ ינּו, ָ‡מ≈ ָימ≈ ָר‰ ּב¿ ≈‰ מ¿ ƒּב

ָרה  ָהֲעשָׂ ֲאִמיַרת  בַּ יְַּתִחיל  שֶׁ קֶֹדם 
ִמְזמוִֹרים יֹאַמר ֶזה:

י  ƒינ ּלּו, ֲ‰ר≈ ים ‡≈ ƒר מו… ז¿ ƒָר‰ מ ָׂ̆ ָ‰ֲע יַר˙  ƒמ‡ֲ ּבַ י  ƒמ ¿̂ ַע ר  ≈ ׁ ּ̆ ַ̃ מ¿
ָכל  ּול¿ נּו,  ר≈ „ו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ָכל  ל¿
 ,‰ ּמָ ≈‰ ı ָ‡ר∆ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ י ָעָפר  נ≈ …כ¿ ׁ̆ ים  ƒּי ƒּ̇ ƒים ָ‰ֲ‡מ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
ר  ˜ו… מ¿ ַע  נ…ב≈ ַנַחל  ָלם,  עו…  „ סו… י¿ י˜  ƒ„ּ ַ̂  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ נּו  ַרּב≈ ל¿ ָרט  פ¿ ƒּוב
ּלּו  ≈‡ ַמר  לו… ן  ≈ּ̃ ƒ̇ ו¿  ‰ ּלָ ƒ‚ּ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ,‡ ∆‚ י¿ פ≈ ן  ּב∆ ָמן  ַנח¿ נּו  ַרּב≈ ָמ‰,  ָחכ¿
ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿ י˙,  ƒר ַ‰ּב¿ ּון  ּ̃ ƒּ̇ יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י  ר≈ מו… ז¿ ƒמ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע

ן: ל ָ‡מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ַעל ּכָ ינּו ו¿ ָעל≈



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  טזּתִ

יח

ים: ִהלִּ טוֹב לוַֹמר ֹזאת ִלְפֵני ֲאִמיַרת תְּ

כּו  ָפָניו ל¿ ָמ‰  ¿„ּ ַ̃ נ¿ נּו:  ע≈ ¿ ׁ̆ ƒי ˆּור  ל¿ יָע‰  ƒָנר ַלי‰…ָו‰,  ָנ‰  ַרּנ¿ נ¿
ך¿  ל∆ ‰…ָו‰, ּומ∆ ל י¿ „ו… ל ּ‚ָ י ‡≈ ƒּכ : יַע לו… ƒָנר ˙ רו… ƒמ ז¿ ƒּב ,‰„ָ ˙ו… ּב¿

ים: ƒ‰…ל ל ‡¡ ל ַעל ּכָ „ו… ָ‚ּ

י  ƒינ י, ֲ‰ר≈ ƒ‡ ר¿ ˙ ּבו… ַח ‡∆ ּב≈ ַ ׁ̆ ל ּול¿ ַ‰ּל≈ ˙ ּול¿ „ו… ‰ו… י ל¿ ƒּפ ˙ ן ‡∆ ַזּמ≈ מ¿
ילּו  ƒח ¿„ ƒּב ‰ּ ≈ּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ יך¿ ‰ּו‡ ּו ƒר ‡ ּב¿ ָ ׁ̆ ¿„ ֻ̃ חּו„  ƒם י ≈ ׁ̆ ל¿

ל: ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ם ּכָ ≈ ׁ̆ ָלם ּב¿ ע¡ נ∆ יר ו¿ ƒי ַ‰‰ּו‡ ָטמ ≈„ ימּו, ַעל י¿ ƒח ּור¿

טז
י ‡  ƒ̇ י ƒָחס י  ƒּכ ל  ≈‡ י  ƒנ ר≈ מ¿ ָ ׁ̆  ,„ ƒו„ָ ל¿ ם  ָּ̇ כ¿ ƒמ

: ָבך¿

ל ב  י ּבַ ƒ̇ ָב ‰, טו… ָּ̇ ּ̇¿ ַלי‰…ָו‰ ֲ‡„…ָני ָ‡ ָ‡ַמר¿
יָך: ָעל∆

י ‚  יר≈ ƒ„ּ‡ַ ‰, ו¿ ּמָ ≈‰ ı ָ‡ר∆ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ƒל



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

יט

טז

י ָבם: ƒ̂ פ¿ ל ח∆ ּכָ

ל „  ּבַ ָמָ‰רּו,  ר  ַ‡ח≈ ם  ָ̇ בו… ¿ּ̂ ַע ּבּו  ר¿ ƒי
 ˙ ∆‡ ‡ ָׂ ּ̆ ּוַבל ‡∆ ם,  ָ„ּ ƒם מ י‰∆ ּכ≈ ס¿ ƒיך¿ נ ƒּס‡ַ

י: ָ̇ ָפ ¿ׂ̆ ם ַעל  ָ̇ מו… ¿ ׁ̆

יך¿ ‰  ƒמ ו… ּ̇  ‰ ָּ̇ י, ַ‡ ƒס כו… י ו¿ ƒ̃ ל¿ ָנ˙ ח∆ ‰…ָו‰ מ¿ י¿
י: ƒָרל ּ‚ו…

ַנֲחָל˙ ו  ַ‡ף  ים,  ƒמ ƒע ּנ¿ ּבַ י  ƒל לּו  ָנפ¿ ים  ƒֲחָבל
ָר‰ ָעָלי: פ¿ ָ ׁ̆

ַ‡ף ז  י,  ƒנ ָ̂ ָע י¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰…ָו‰  י¿  ˙ ∆‡ ך¿  ֲ‡ָבר≈
י: ָ̇ יו… ל¿ ƒי כ ƒרּונ ּס¿ ƒי ˙ ילו… ל≈

י ח  ƒינ ƒימ ƒי מ ƒּכ י„,  ƒמ ָ̇ י  ƒ„ּ ¿‚ נ∆ ‰…ָו‰ ל¿ י¿ י  ƒ̇ י ƒּו ƒ ׁ̆
ט: ּמו… ל ‡∆ ּבַ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  לב ּתִ

כ

י ט  ƒר ָׂ̆ י, ַ‡ף ּב¿ ƒ„ בו… ל ּכ¿ ∆‚ י ַוּיָ ƒּב ƒַמח ל ָׂ̆ ן  ָלכ≈
ַטח: ּכ…ן ָלב∆ ¿ ׁ̆ ƒי

ן י  ≈ּ̇ ƒ̇ ל, ל…‡  ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒי ל ƒ ׁ̆ ֲעז…ב ַנפ¿ ַ̇ י ל…‡  ƒּכ
ַח˙: ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ר¿ ƒָך ל י„¿ ƒֲחס

˙ י‡  ָמחו… ¿ׂ̆ …ַבע  ׂ̆ ים,  ƒַחּי ‡…ַרח  י  ƒנ יע≈ ƒ„ ו… ּ̇
ח: ַ̂ ָך נ∆ ינ¿ ƒימ ƒּב ˙ מו… ƒע יָך, נ¿ נ∆ ˙ ּפָ ∆‡

לב 

ע, ‡  ַ ׁ̆ ּפ∆ ּוי  ׂ̆ נ¿ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ יל,  ƒּכ ¿ׂ̆ ַמ  „ ƒו„ָ ל¿
סּוי ֲחָטָ‡‰: ּכ¿

ָעו…ן, ב  ‰…ָו‰ לו…  י¿ …ב  ׁ̆ ַיח¿ ָ‡ָ„ם ל…‡  י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ
:‰ ּיָ ƒמ רּוחו… ר¿ ין ּב¿ ≈‡ ו¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

כא

לב 

ל ‚  י ּכָ ƒ̇ ‚ָ‡ֲ ַ ׁ̆ ָמי, ּב¿ ָ̂ לּו ֲע י ּבָ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַר ח¡ י ‰∆ ƒּכ
ם: ַ‰ּיו…

ך¿ „  ּפַ ¿‰ ָך, נ∆ „ ָעַלי ָי„∆ ּבַ כ¿ ƒּ̇ ָל‰  ָמם ָוַלי¿ י יו… ƒּכ
ָל‰: ı ס∆ ƒי ַ̃ י  ב…נ≈ ַחר¿ י ּב¿ ƒ„ּ ַ ׁ̆ ל¿

י, ‰  ƒ̇ י ƒּס ƒכ ל…‡  י  ƒַוֲעו…נ יֲעָך  ƒ„ ‡ו… י  ƒ̇ ‡ ַחּטָ
ַלי‰…ָו‰,  ַעי  ָ ׁ̆ פ¿ י  ֲעל≈  ‰ ∆„ ‡ו… י  ƒּ̇ ָ‡ַמר¿

ָל‰: י ס∆ ƒ̇ ‡ ָ̇ ֲעו…ן ַחּטָ ‡ ָׂ̆ ‰ ָנ ָּ̇ ‡ַ ו¿

˙ ו  ע≈ יָך ל¿ ל∆ י„ ‡≈ ƒל ָחס ל ּכָ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒַעל ז…‡˙ י
ָליו ל…‡  ים ‡≈ ƒם ַרּב ƒף ַמי ט∆ ≈ ׁ̆ ˆ…‡, ַר˜ ל¿ מ¿

יעּו: ƒ‚ַּי

ט ז  י ַפּל≈ י, ָרּנ≈ ƒנ ר≈ ¿ּ̂ ƒּ̇ ר  ַּ̂ ƒי*, מ ƒר ל ∆̇ ‰ ס≈ ָּ̇ ‡ַ

∗ כ‡ן ˆריך ל‰פסי˜ מעט (עיין בל˜וטי מו‰ר"ן חל˜ ‡' 

סימן רי"‚).



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  לב ּתִ

כב

ָל‰: י ס∆ ƒנ ב≈ ב¿ סו… ¿ּ̇

, ח  ך¿ ל≈ ≈̇ זּו  ך¿  ר∆ ∆„ ּב¿ ָך  ר¿ ‡ו… ו¿ ָך  יל¿ ƒּכ ¿ׂ̆ ‡ַ
י: ƒינ יָך ע≈ ‰ ָעל∆ ָ̂ יֲע ƒ‡

ין, ט  ƒב‰ָ ין  ≈‡  „ ר∆ פ∆ ּכ¿ סּוס  ּכ¿ יּו  ¿‰ ƒּ̇ ַ‡ל 
ר…ב  ¿̃ ל  ּבַ ם,  לו… ב¿ ƒל יו…  ¿„ ע∆ ן  ס∆ ָור∆  ‚ ∆̇ מ∆ ּב¿

יָך: ל∆ ≈‡

ַח י  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ ע,  ָ ׁ̆ ָלָר ים  ƒב ‡ו… ַמכ¿ ים  ƒַרּב
ּנּו: ב∆ ב¿ סו… „ י¿ ס∆ י‰…ָו‰ ח∆ ּבַ

ינּו י‡  ƒנ ַ‰ר¿ ים, ו¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ילּו  ƒ‚ חּו ַבי‰…ָו‰ ו¿ מ¿ ƒׂ̆
ב: י ל≈ ר≈ ¿ ׁ̆ ƒל י ּכָ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

כג

מא 

מא 

 ‡:„ ƒו„ָ ר ל¿ מו… ז¿ ƒַח, מ ≈ּ̂ ַנ ַלמ¿

ָרָע‰ ב  ם  יו… ּב¿ ל,  ָ„ּ ל  ∆‡ יל  ƒּכ ¿ׂ̆ ַמ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ
‰…ָו‰: ‰ּו י¿ ט≈ ַמּל¿ י¿

 ‚ ,ı ָ‡ר∆ ר ּבָ ַ ׁ ּ̆ ‡ֻ ‰ּו, ו¿ יַחּי≈ ƒּו ו‰ ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒָו‰ י…‰ י¿
ָביו: ׁ̆ ‡…י¿ פ∆ נ∆ ‰ּו ּב¿ נ≈ ¿ּ̇ ƒּ̇ ַ‡ל  ו¿

ל „  ּכָ ָוי,  ¿„ּ  ׂ̆ ר∆ ע∆ ַעל  ּנּו  ָע„∆ ס¿ ƒי ‰…ָו‰  י¿
: יו… ָחל¿ ָּ̇ ב¿ בו… ָ‰ַפכ¿ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒמ

י ‰  ƒ ׁ̆ ָפָ‡‰ ַנפ¿ י, ר¿ ƒנ ‰…ָו‰ ָחּנ≈ י י¿ ƒּ̇ י ָ‡ַמר¿ ƒנ‡ֲ
: י ָלך¿ ƒ̇ י ָחָט‡ ƒּכ

ָ‡ַב„ ו  י ָימּו˙ ו¿ ַ̇ י, ָמ ƒרּו ַרע ל ַבי י…‡מ¿ י¿ ‡ו…
: מו… ¿ ׁ̆



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  מא ּתִ

כד

ּבו… ז  ƒל ר,  ַ„ּב≈ י¿  ‡ ו¿ ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל  ‡ ּבָ ם  ƒ‡ ו¿
ר: ַ„ּב≈ ‡ ַלחּוı י¿ ≈̂ , י≈ ן לו… ı ָ‡ו∆ ּבָ ¿̃ ƒי

ָעַלי ח  ָ‡י,  …נ¿ ׂ̆ ל  ּכָ ּו  ׁ̆ ַלֲח ¿̇ ƒי ָעַלי  ַיַח„ 
י: ƒבּו ָרָע‰ ל ¿ ׁ̆ ַיח¿

ַכב ל…‡ ט  ָ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ , ַוֲ‡ ַעל ָיˆּו˜ ּבו… ּיַ ƒל ַבר ּב¿ ¿„ּ
יף ָל˜ּום: ƒס יו…

, י  בו… י  ƒּ̇ ַטח¿ ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ י  ƒמ לו… ¿ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡ ם  ַ‚ּ
ב: ≈̃ יל ָעַלי ָע ƒ„ּ ¿‚ ƒ‰ י ƒמ ל ַלח¿ כ≈ ‡ו…

ָמ‰ י‡  ּל¿ ַ ׁ̆ י, ַוֲ‡ ƒנ ימ≈ ƒ̃ י ַוֲ‰ ƒנ ‰…ָו‰ ָחּנ≈ ‰ י¿ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ם: ָל‰∆

ל…‡ יב  י  ƒּכ י,  ƒּב  ָּ̇ ¿̂ ָחַפ י  ƒּכ י  ƒּ̇ ָיַ„ע¿ ז…‡˙  ּב¿
י ָעָלי: ƒב יַע ‡…י¿ ƒָיר



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

כה

מב 

יָך י‚  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ יב≈ ƒּ̂ ַּ̇ י, ַו ƒּב ָּ̇ ַמכ¿ ָּ̇ י  ƒּמ ֻ̇ י ּב¿ ƒַוֲ‡נ
ָלם: עו… ל¿

ָלם י„  ָ‰עו… מ≈ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  ל…‰≈ ¡‡ ‰…ָו‰  י¿ רּוך¿  ּבָ
ן: ָ‡מ≈ ן ו¿ ָלם, ָ‡מ≈ ַע„ ָ‰עו… ו¿

מב 

י ˜…ַרח:‡  נ≈ ב¿ ƒיל ל ƒּכ ¿ׂ̆ ַח, ַמ ≈ּ̂ ַנ ַלמ¿

י ב  ƒ ׁ̆ ן ַנפ¿ ם, ּכ≈ ƒי ָמי ≈̃ י ƒֲער…‚ ַעל ֲ‡פ ַּ̇ ל  ַ‡ּיָ ּכ¿
ים: ƒ‰…ל יָך ‡¡ ל∆ ֲער…‚ ‡≈ ַ̇

י ‚  ַ̇ ל ָחי, ָמ ≈‡ ים ל¿ ƒ‰…ל‡ י ל≈ ƒ ׁ̆ ָ‡‰ ַנפ¿ מ¿ ָ̂
ים: ƒ‰…ל י ‡¡ נ≈ ‰ ּפ¿ ָר‡∆ ≈‡ ‡ ו¿ ָ‡בו…

ָל‰, „  ָוָלי¿ ָמם  יו… ם  ח∆ י ל∆ ƒ̇ ָע מ¿ ƒ„ י ƒּל  ‰ ָ̇ ָ‰י¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  מב ּתִ

כו

יָך: ל…‰∆ ¡‡ ‰ ם ַ‡ּי≈ ל ַ‰ּיו… ַלי ּכָ מ…ר ‡≈ ¡‡ ּב∆

י ‰  ƒי, ּכ ƒ ׁ̆ ָכ‰ ָעַלי ַנפ¿ ּפ¿ ¿ ׁ̆ ∆‡ ָר‰ ו¿ ּכ¿ ז¿ ∆‡ ‰ ּל∆ ≈‡
ים,  ƒ‰…ל י˙ ‡¡ ם ַע„ ּב≈ ≈„ּ ַ„ּ ∆‡ , ך¿ ּסָ ב…ר ּבַ ע¡ ∆‡

:‚ ≈‚ ן חו… ָ„‰ ָ‰מו… ˙ו… ‰ ו¿ ּנָ ƒל ר ˜ו… ּב¿

ָעָלי, ו  י  ƒמ ¡‰ ∆ּ̇ ַו י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ י  ƒֲחח ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ַמ‰ 
ּנּו  ∆„ ‡ו…  „ עו… י  ƒּכ ים  ƒ‰…ל‡ ל≈ י  ƒל ƒח ‰ו…

ָניו: ˙ ּפָ ּועו… ׁ̆ י¿

ן ז  ּכ≈ ַעל  ָחח,  ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ̇ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ ָעַלי  ל…ַ‰י  ¡‡
ַ‰ר  מ≈ ים  ƒנ מו… ר¿ ח∆ ו¿ ן,  ≈„ּ ַיר¿  ı ר∆ ∆‡ מ≈ ָך  ר¿ ּכָ ז¿ ∆‡

ָער: ¿̂ ƒמ

יָך, ח  ר∆ ּנו… ƒ̂ ל  ˜ו… ‡ ל¿ ר≈ ם ˜ו… ‰ו… ¿ּ̇ ל  ם ‡∆ ‰ו… ¿ּ̇
יָך ָעַלי ָעָברּו: ַ‚ּל∆ יָך ו¿ ר∆ ּבָ ¿ ׁ̆ ƒל מ ּכָ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

כז

נט 

ָל‰ ט  י¿ ּוַבּלַ  , ּ„ו… ַחס¿ ‰…ָו‰  י¿  ‰ ּו∆ ַ̂ י¿ ָמם  יו…
י: ל ַחּיָ ≈‡ ‰ ל¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ י  ƒּמ ƒיר…‰ ע ƒ ׁ̆

י, י  ƒנ ָּ̇ ַכח¿ ¿ ׁ̆ ָלָמ‰  י  ƒע ַסל¿ ל  ≈‡ ל¿ ָר‰  מ¿ ‡ו…
ב: י≈ ַלַחı ‡ו… ך¿ ּב¿ ל≈ ר ‡≈ ≈„…˜ ‰ ָלּמָ

ָרי, י‡  ר¿ ˆו… י  ƒפּונ ר¿ ח≈ י  ַ̇ מו… ¿̂ ַע ּב¿ ח  ַ̂ ר∆ ּב¿
יָך: ל…‰∆ ¡‡ ‰ ם ַ‡ּי≈ ל ַ‰ּיו… ַלי ּכָ ָרם ‡≈ ָ‡מ¿ ּב¿

י יב  ƒמ ¡‰ ∆ּ̇ ּוַמ‰  י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ י  ƒֲחח ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ַמ‰ 
ּנּו  ∆„ „ ‡ו… י עו… ƒים, ּכ ƒ‰…ל‡ י ל≈ ƒיל ƒח ָעָלי, ‰ו…

‡ל…ָ‰י: ַני ו≈ ּוע̇… ּפָ ׁ̆ י¿

נט 

ם, ‡  ָּ̇ כ¿ ƒמ  „ ƒו„ָ ל¿  ˙ ח≈ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ַ‡ל  ַח  ≈ּ̂ ַנ ַלמ¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  נט ּתִ

כח

 ˙ ƒי ַ‰ּבַ  ˙ ∆‡ רּו  מ¿ ¿ ׁ̆ ƒַוּי ‡ּול  ָ ׁ̆ ל…ַח  ¿ ׁ̆ ƒּב
: י˙ו… ƒַלֲ‰מ

ַמי ב  מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒּמ ƒמ ל…ָ‰י,  ¡‡ ַבי  ‡…י¿ מ≈ י  ƒנ יל≈ ƒּ̂ ‰ַ
י: ƒנ ב≈ ¿‚ּ ַׂ̆ ¿ּ̇

ים ‚  ƒמ„ָ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ּומ≈ ן,  ָ‡ו∆ י  ּפ…ֲעל≈ ƒמ י  ƒנ יל≈ ƒּ̂ ‰ַ
י: ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ‰ו…

ים, „  ƒי, ָי‚ּורּו ָעַלי ַעּז ƒ ׁ̆ ַנפ¿ בּו ל¿ ‰ ָ‡ר¿ ּנ≈ ƒ‰ י ƒּכ
‰…ָו‰: י י¿ ƒ̇ ‡ ל…‡ ַחּטָ י ו¿ ƒע ¿ ׁ̆ ƒל…‡ פ

י ‰  ƒ̇ ָר‡ ¿̃ ƒָננּו, עּוָר‰ ל ּכו… ƒי ֻרˆּון ו¿ י ָעו…ן י¿ ƒל ּב¿
:‰ ≈‡ ּור¿

י ו  ל…‰≈ ¡‡  ˙ ָב‡ו… ¿̂ ים  ƒ‰…ל ¡‡ ‰…ָו‰  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ם, ַ‡ל  ƒי ל ַ‰ּ‚ו… ˜…„ ּכָ פ¿ ƒל ‰ ָ̂ י ƒ̃ ל, ָ‰ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

כט

נט 

ָל‰: ן ס∆ י ָ‡ו∆ ≈„ ל ּב…‚¿ ח…ן ּכָ ָּ̇

בּו ז  ב¿ יסו… ƒו ב  ל∆ ַכּכָ מּו  ¡‰ י∆ ב,  ר∆ ָלע∆ ּובּו  ׁ̆ ָי
יר: ƒע

˙ ח  ֲחָרבו… ם,  י‰∆ ƒפ ּב¿ יעּון  ƒַיּב  ‰ ּנ≈ ƒ‰
ַע: …מ≈ ׁ̆ י  ƒי מ ƒם, ּכ י‰∆ ≈̇ ˙ו… פ¿ ƒׂ̆ ּב¿

ָכל ט  ַע‚ ל¿ ל¿ ƒּ̇  , ַח˜ ָלמו… ¿ׂ̆ ƒּ̇ ‰…ָו‰  ‰ י¿ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ם: ƒי ּ‚ו…

ים י  ƒ‰…ל ¡‡ י  ƒּכ מ…ָר‰,  ¿ ׁ̆ ∆‡ יָך  ל∆ ≈‡ ֻעּזו… 
י: ƒּב ַ‚ּ ¿ׂ̆ ƒמ

י י‡  ƒנ ≈‡ ַיר¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡ י,  ƒנ מ≈ ¿„ּ ַ̃ י¿ י  ƒ„ּ ַחס¿ י  ל…‰≈ ¡‡
ָרי: …ר¿ ׁ̆ ב¿

מו… יב  יע≈ ƒנ‰ֲ י,  ƒַעּמ חּו  ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒי ן  ּפ∆ ם  ≈‚ ַ‰ר¿ ַּ̇ ַ‡ל 



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  נט ּתִ

ל

נּו ֲ‡„…ָני: ּנ≈ ƒ‚ָמ , מו… י„≈ ƒר ‰ו… ָך ו¿ יל¿ ח≈ ב¿

„ּו י‚  כ¿ ּלָ ƒי ו¿  , ימו… ≈̇ ָפ ¿ׂ̆ ַבר  ¿„ּ ימו…  ƒּפ  ˙‡ ַחּטַ
רּו: ַסּפ≈ ׁ̆ י¿ ַח ּכַ ƒָל‰ ּומ‡ָ ָנם ּומ≈ ‡ו… ¿‚ ƒב

י י„  ƒּכ עּו  ¿„ י≈ ו¿  , מו… ינ≈ ≈‡ ו¿  ‰ ּל≈ ּכַ ָמ‰  ח≈ ב¿  ‰ ּל≈ ּכַ
 ı ָ‰ָ‡ר∆ י  ס≈ ַ‡פ¿ ל¿ ַיֲע˜…ב  ּב¿ ל  מ…˘&≈ ים  ƒ‰…ל ¡‡

ָל‰: ס∆

בּו טו  ב¿ יסו… ƒו ב  ל∆ ַכּכָ מּו  ¡‰ י∆ ב,  ר∆ ָלע∆ בּו  ֻ ׁ̆ ָי ו¿
יר: ƒע

עּו טז  ּב¿ ¿ׂ̆ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ כ…ל,  ¡‡ ל∆ יעּון  ƒנ י¿  ‰ ּמָ ≈‰
ינּו: ƒל ַוּיָ

ָך, יז  ∆„ּ ר ַחס¿ ∆̃ ן ַלּב… ָך, ַוֲ‡ַרּנ≈ יר ֻעּז∆ ƒ ׁ̆ י ָ‡ ƒַוֲ‡נ
י: ƒר ל ַ̂ ם  יו… ס ּב¿ י ּוָמנו… ƒב ל ָ‚ּ ¿ׂ̆ ƒמ ָ̇ י ƒי ָ‰י ƒּכ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

לא

עז 

י יח  ƒּב ַ‚ּ ¿ׂ̆ ƒים מ ƒ‰…ל י ‡¡ ƒָר‰, ּכ יָך ֲ‡ַזּמ≈ ל∆ י ‡≈ ƒֻעּז
י: ƒ„ּ י ַחס¿ ל…‰≈ ¡‡

עז 

ר:‡  מו… ז¿ ƒָסף מ‡ָ „ּו˙ּון, ל¿ ַח ַעל י¿ ≈ּ̂ ַנ ַלמ¿

ל ב  י ‡∆ ƒל ˜ו…  ,‰ ָ̃ ָע ¿̂ ∆‡ ו¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡ ל  י ‡∆ ƒל ˜ו…
ָלי: ין ‡≈ ƒז‡ֲ‰ַ ים ו¿ ƒ‰…ל ¡‡

ָל‰ ‚  ַלי¿ י  ƒ„ָי י,  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ָר ָ„ּ ֲ‡„…ָני  י  ƒ̇ ָר ָ̂ ם  יו… ּב¿
י: ƒ ׁ̆ ם ַנפ¿ ח≈ ּנָ ƒ‰ ‰ָנ‡ֲ פּו‚, מ≈ ָ̇ ל…‡  ָר‰ ו¿ ¿‚ּ ƒנ

יָח‰ „  ƒׂ̆ ‡ָ ָמָי‰,  ¡‰ ∆‡ ו¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡ ָר‰  ּכ¿ ז¿ ∆‡
ָל‰: י ס∆ ƒף רּוח ַעּט≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿

ל…‡ ‰  ו¿ י  ƒּ̇ ַעמ¿ פ¿ ƒנ יָני,  ע≈  ˙ ֻמרו… ¿ ׁ̆  ָּ̇ ָ‡ַחז¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  עז ּתִ

לב

ר: ֲ‡ַ„ּב≈

ים:ו  ƒָלמ ˙ עו… נו… ¿ ׁ̆ ם,  ∆„ ∆ּ̃ ƒים מ ƒי ָימ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ ּ̆ ƒח

י ז  ƒָבב ל¿ ם  ƒע ָל‰,  י¿ ּלָ ּבַ י  ƒ̇ יָנ ƒ‚ נ¿ ָר‰  ּכ¿ ז¿ ∆‡
י: ƒרּוח ׂ̆ ַחּפ≈ יָח‰ ַוי¿ ƒׂ̆ ‡ָ

יף ח  ƒי…ס ל…‡  ו¿ ֲ‡„…ָני,  ַנח  ז¿ ƒי ים  ƒָלמ עו… ַ‰ל¿
:„ ˙ עו… ˆו… ר¿ ƒל

„…ר ט  ל¿ ר  ‡…מ∆ ַמר  ָ‚ּ  , ּ„ו… ַחס¿ ח  ַ̂ ָלנ∆ ס  ָ‡פ≈ ∆‰
ָו„…ר:

ַ‡ף י  ּב¿  ıַפ ָ̃ ם  ƒ‡ ל,  ≈‡  ˙ ַחּנו… ַכח  ָ ׁ̆ ‰ֲ
ָל‰: ַרֲחָמיו ס∆

ן:י‡  יו… ל¿ ין ע∆ ƒמ ˙ י¿ נו… ¿ ׁ̆ י‡,  ƒ‰ י ƒ̇ ָו‡…ַמר ַחּלו…

ם יב  ∆„ ∆ּ̃ ƒמ ָר‰  ּכ¿ ז¿ ∆‡ י  ƒּכ ָיּ‰,  י  ל≈ ַמַעל¿ ר  ּכו… ז¿ ∆‡



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

לג

עז 

ָך: ∆‡ ל¿ ƒּפ

יָך י‚  ∆̇ ילו… ƒּוַבֲעל ָך,  ל∆ ע√ ּפָ ָכל  ב¿ י  ƒ̇ י ƒ‚‰ָ ו¿
יָח‰: ƒׂ̆ ‡ָ

ל י„  „ו… ָ‚ּ ל  ≈‡ י  ƒמ ָך,  ּכ∆ ר¿ ַ„ּ  ׁ̆ ∆„… ּ̃ ּבַ ים  ƒ‰…ל ¡‡
ים: ƒ‰…ל‡ ּכ≈

ָּ̇ טו  ַ„ע¿ ‰ו…  ,‡ ל∆ פ∆  ‰ ≈ׂ̆ ע… ל  ≈‡‰ָ  ‰ ָּ̇ ‡ַ
ָך: ים ֻעּז∆ ƒָבַעּמ

ף טז  ס≈ יו… ו¿ ַיֲע˜…ב  י  נ≈ ּב¿ ָך,  ַעּמ∆ ַע  רו… ז¿ ƒּב  ָּ̇ ַ‡ל¿ ָ‚ּ
ָל‰: ס∆

ילּו, יז  ƒם ָיח ƒי ים, ָר‡ּוָך ּמַ ƒ‰…ל ם ‡¡ ƒי ָר‡ּוָך ּמַ
:˙ ‰…מו… ¿̇ זּו  ¿‚ּ ר¿ ƒף י‡ַ

ים, יח  ƒ̃ ָח ¿ ׁ̆ נּו  ¿̇ ָנ ל  ˙, ˜ו… ָעבו… ם  ƒַמי מּו  ז…ר¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  צּתִ

לד

כּו: ַ‰ּלָ ¿̇ ƒיָך י ∆̂ ָ̂ ַ‡ף ֲח

ים יט  ƒ̃ ָר ב¿ ירּו  ƒ‡ ≈‰ ל,  ַ‚ּ ל¿ ַ‚ּ ּבַ ָך  ַרַעמ¿ ל  ˜ו…
:ı ׁ̆ ָ‰ָ‡ר∆ ַע ר¿ ƒּ̇ ָז‰ ַו ל, ָר‚¿ ב≈ ≈ּ̇

ים, כ  ƒַרּב ם  ƒַמי ּב¿ ָך  יל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ּו ָך,  ּכ∆ ר¿ ַ„ּ ם  ּיָ ּבַ
יָך ל…‡ נ…ָ„עּו: ∆̇ בו… ¿ּ̃ ƒע ו¿

ַ‡ֲ‰ר…ן:כ‡  ‰ ו¿ ַי„ מ…˘&∆ ָך, ּב¿ …‡ן ַעּמ∆ ּ̂ ָ̇ ַכ י ƒָנח

צ

ֲ‡„…ָני ‡  ים,  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ מ…˘&∆ ל¿  ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇
„…ר ָו„…ר: נּו ּב¿ ָ̇ ּלָ י ƒי‰ָ ‰ ָּ̇ ן ַ‡ ָמעו…

ı ב  ר∆ ∆‡ ל  ל≈ חו… ¿ּ̇ ַו „ּו  ֻיּלָ ים  ƒר‰ָ ם  ר∆ ט∆ ּב¿
ל: ≈‡ ‰ ָּ̇ ָלם ַ‡ ָלם ַע„ עו… עו… ל, ּומ≈ ב≈ ≈̇ ו¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

לה

צ

ּובּו ‚  ׁ̆ ר  …‡מ∆ ּ̇ ַו  ,‡ ּכָ ַ„ּ ַע„   ׁ̆ נו… ב ‡¡ ≈ ׁ̆ ָּ̇
י ָ‡ָ„ם: נ≈ ב¿

ל „  מו… ¿̇ ם ‡∆ יו… ּכ¿ יָך,  ינ∆ ע≈ ּב¿ ים  ƒנ ָ ׁ̆ ף  ל∆ י ‡∆ ƒּכ
ָל‰: י¿ מּוָר‰ ַבּלָ ¿ ׁ̆ ‡ַ י ַיֲעב…ר, ו¿ ƒּכ

יר ‰  ƒ̂ ָח ּכ∆ ר  ∆̃ ּב… ּבַ יּו,  ¿‰ ƒי ָנ‰  ≈ ׁ̆ ם  ָּ̇ ַרמ¿ ז¿
ַיֲחל…ף:

:ו  ׁ̆ ָיב≈ ל ו¿ ל≈ מו… ב י¿ ר∆ ָחָלף, ָלע∆ יı ו¿ ƒ̂ ר ָי ∆̃ ּב… ּבַ

נּו:ז  ָ‰ל¿ ב¿ ƒָך נ ¿̇ ָך, ּוַבֲחָמ ַ‡ּפ∆ ינּו ב¿ ƒי ָכל ƒּכ

ר ח  ‡ו… מ¿ ƒנּו ל ָך, ֲעֻלמ≈ ∆„ּ ¿‚ נ∆ ינּו ל¿ ≈̇ ‰ ֲעו…נ… ָּ̇ ַ ׁ̆
יָך: נ∆ ּפָ

ינּו ט  ƒּל ƒּכ ָך,  ∆̇ ָר ב¿ ע∆ ב¿ נּו  ּפָ ינּו  ָימ≈ ָכל  י  ƒּכ
:‰ ∆‚ מו… ‰∆ ינּו כ¿ נ≈ ָ ׁ̆



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  צּתִ

לו

ם י  ƒ‡ ָנ‰, ו¿ ָ ׁ̆ ים  ƒע ב¿ ƒ ׁ̆ ם  ינּו ָב‰∆ ≈̇ נו… ¿ ׁ̆ י  מ≈ י¿
ם ָעָמל  ּבָ ָר‰¿ ָנ‰, ו¿ ָ ׁ̆ ים  ƒנ מו… ¿ ׁ̆ בּור̇…  ¿‚ ƒּב

ֻעָפ‰: ׁ̆ ַוּנָ י ƒי ָ‚ז ח ƒן ּכ ָוָ‡ו∆

ָך:י‡  ∆̇ ָר ב¿ ָך ע∆ ¿̇ ‡ָ ר¿ ƒי ָך, ּוכ¿ ַע ע…ז ַ‡ּפ∆ ≈„ י יו… ƒמ

ַבב יב  ל¿  ‡ ƒָנב ו¿ ַ„ע,  ‰ו… ן  ּכ≈ ינּו  ָימ≈  ˙ נו… מ¿ ƒל
ָמ‰: ָחכ¿

ַעל י‚  ם  ח≈ ּנָ ƒ‰ ו¿ י,  ָ̇ ָמ ַע„  ‰…ָו‰  י¿ ּוָב‰  ׁ̆
יָך: ֲעָב„∆

ָנ‰ י„  ַרּנ¿ ּונ¿ ָך,  ∆„ּ ַחס¿ ר  ∆̃ ַבּב… נּו  ע≈ ּב¿ ַׂ̆
ינּו: ָכל ָימ≈ ָח‰ ּב¿ מ¿ ¿ׂ̆ ƒנ ו¿

ינּו טו  ƒ‡ָר  ˙ נו… ¿ ׁ̆ נּו,  ָ̇ י ƒּנ ƒע  ˙ ימו… ƒּכ נּו  ח≈ ּמ¿ ַׂ̆
ָרָע‰:



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

לז

קה

ַעל טז  ָך  ַוֲ‰ָ„ר¿ ָך,  ל∆ ָפע√ יָך  ֲעָב„∆ ל  ∆‡ ‰ ָר‡∆ י≈
ם: י‰∆ נ≈ ּב¿

ינּו, יז  ָעל≈ ינּו  ל…‰≈ ¡‡ ֲ‡„…ָני  נ…ַעם  י  ƒ‰י ƒו
 ‰ ≈ׂ̆ ּוַמֲע ינּו,  ָעל≈ ָנ‰  נ¿ ּכו… ינּו  ָי„≈  ‰ ≈ׂ̆ ּוַמֲע

‰ּו: נ≈ נ¿ ינּו ּכו… ָי„≈

קה

יעּו ‡  ƒ„ ‰ו…  , מו… ¿ ׁ̆ ƒב ‡ּו  ר¿ ƒ̃ ַלי‰…ָו‰  „ּו  ‰ו…
יו: ָ̇ ילו… ƒים ֲעל ƒָבַעּמ

ָכל ב  ּב¿ יחּו  ƒׂ̆  , לו… רּו  ַזּמ¿  , לו… ירּו  ƒ ׁ̆
יו: ָ̇ ‡ו… ל¿ פ¿ ƒנ

ב ‚  ל≈ ַמח  ¿ׂ̆ ƒי  , ו… ׁ̆ ¿„ ָ̃ ם  ≈ ׁ̆ ּב¿ לּו  ַ‰ל¿ ¿̇ ƒ‰



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  קהּתִ

לח

‰…ָו‰: י י¿ ≈ ׁ̆ ¿̃ ַב מ¿

י„:„  ƒמ ָּ̇ ּו ָפָניו  ׁ̆ ¿ּ̃ , ּבַ ֻעּזו… ‰…ָו‰ ו¿ ּו י¿ ׁ̆ ר¿ ƒ„ּ

יו ‰  ָ̇ מ…פ¿  ,‰ ָׂ̆ ָע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יו  ָ̇ ‡ו… ל¿ פ¿ ƒנ רּו  כ¿ ƒז
יו: ƒי פ ט≈ ּפ¿ ¿ ׁ̆ ƒּומ

יָריו:ו  ƒח י ַיֲע˜…ב ּב¿ נ≈ , ּב¿ ּ„ו… ָרָ‰ם ַעב¿ ַרע ַ‡ב¿ ז∆

ı ז  ָ‰ָ‡ר∆ ָכל  ּב¿ ינּו,  ל…‰≈ ¡‡ ‰…ָו‰  י¿ ‰ּו‡ 
ָטיו: ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ

ף ח  ל∆ ∆‡ ל¿  ‰ ּוָ ƒ̂ ָבר  ָ„ּ  , י˙ו… ƒר ּב¿ ָלם  עו… ל¿ ָזַכר 
ר: ּ„ו…

בּוָע˙ו… ט  ¿ ׁ̆ ּו ָרָ‰ם,  ַ‡ב¿  ˙ ∆‡ ַר˙  ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ָח˜: ¿ׂ̆ ƒי ל¿

ל י  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל¿ ח…˜,  ל¿ ַיֲע˜…ב  ל¿  ‰ָ י„∆ ƒֲעמ ַוּיַ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

לט

קה

ָלם: י˙ עו… ƒר ּב¿

ל י‡  ב∆ ָנַען, ח∆ ı ּכ¿ ר∆ ∆‡ ˙ ן ‡∆ ≈ּ̇ ָך ‡∆ ‡מ…ר, ל¿ ל≈
ם: כ∆ ¿̇ ַנֲחַל

ים יב  ƒר‚ָ ו¿ ַעט  מ¿ ƒּכ ר,  ּפָ ס¿ ƒמ י  ≈̇ מ¿ ם  ָ̇ יו… ¿‰ ƒּב
:‰ּ ּבָ

ל י‚  ָלָכ‰ ‡∆ מ¿ ּמַ ƒי, מ ל ּ‚ו… י ‡∆ ּ‚ו… ƒכּו מ ַ‰ּל¿ ¿̇ ƒַוּי
ר: ַעם ַ‡ח≈

ַכח י„  ַוּיו… ם,  ָ̃ ¿ ׁ̆ ָע ל¿ ָ‡ָ„ם  יַח  ƒּנ ƒ‰ ל…‡ 
ים: ƒָלכ ם מ¿ י‰∆ ֲעל≈

ַ‡ל טו  יַ‡י  ƒב נ¿ ƒל ו¿ יָחי,  ƒ ׁ̆ מ¿ ƒב עּו  ¿‚ּ ƒּ̇ ַ‡ל 
עּו: ר≈ ָּ̇

ם טז  ח∆ ‰ ל∆ ל ַמּט≈ ı, ּכָ ָר‡ ָרָעב ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ¿̃ ƒַוּי



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  קהּתִ

מ

ָבר: ָ ׁ̆

ר יז  ּכַ מ¿ ƒנ  „ ב∆ ע∆ ל¿  , ׁ̆ י ƒ‡ ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַלח  ָ ׁ̆
ף: ס≈ יו…

:יח  ו… ׁ̆ ָ‡‰ ַנפ¿ ל ּבָ ז∆ ר¿ , ּבַ לו… ל ַר‚¿ ב∆ ּנּו ַבּכ∆ ƒע

‰…ָו‰ יט  י¿ ַר˙  מ¿ ƒ‡  , ָברו… ¿„ ּב…‡   ˙ ע≈ ַע„ 
‰ּו: ¿̇ ָרָפ ¿̂

ים כ  ƒַעּמ ל  מ…˘&≈ ‰ּו,  יר≈ ƒּ̇ ַוַי ך¿  ל∆ מ∆ ַלח  ָ ׁ̆
‰ּו: ח≈ ¿ּ̇ ַפ ַוי¿

:כ‡  ָינו… נ¿ ƒ̃ ָכל  ל ּב¿ , ּומ…˘&≈ י˙ו… ב≈ ן ל¿ מו… ָ‡„ו… ָׂ̆

ם:כב  ַחּכ≈ ָניו י¿ ≈̃ , ּוז¿ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ָריו ּב¿ ָׂ̆ ס…ר  ¿‡ ל∆

ר כ‚  ָ‚ּ ַיֲע˜…ב  ו¿ ם,  ƒָרי ¿̂ ƒמ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ב…‡  ַוּיָ
ı ָחם: ר∆ ∆‡ ּב¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

מא

קה

ָריו:כ„  ָּ̂ ƒּו מ‰ מ≈ ƒ̂ ֲע ‡…„, ַוּיַ ˙ ַעּמו… מ¿ ר ‡∆ פ∆ ַוּי∆

ל כ‰  ַנּכ≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿  , ַעּמו… נ…‡  ¿ׂ̆ ƒל ם  ּבָ ƒל ָ‰ַפך¿ 
ֲעָבָ„יו: ּבַ

ַחר כו  ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ר…ן   , ּ„ו… ַעב¿  ‰ ַלח מ…˘&∆ ָ ׁ̆
: ּבו…

ים כז  ƒ̇ ּומ…פ¿ יו,  ָ̇ ‡…˙ו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ָבם  מּו  ָׂ̆
ı ָחם: ר∆ ∆‡ ּב¿

˙ כח  ∆‡ ָמרּו  ל…‡  ו¿  , ך¿ ƒ ׁ̆ ח¿ ַוּיַ ך¿  ח…˘&∆ ַלח  ָ ׁ̆
: ָברו… ¿„ּ

˙ כט  ∆‡  ˙ מ∆ ַוּיָ ָ„ם,  ל¿ ם  י‰∆ ימ≈ מ≈  ˙ ∆‡ ָ‰ַפך¿ 
ם: ָ̇ ‚ָ ¿„ּ

י ל  ר≈ ַח„¿ ּב¿ ים,  ƒע ¿„ּ ַפר¿ ¿̂ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ıַר ָ ׁ̆



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  קהּתִ

מב

ם: י‰∆ כ≈ ַמל¿

בּוָלם:ל‡  ָכל ּ‚¿ ים ּב¿ ƒּנ ƒב…‡ ָער…ב, ּכ ָ‡ַמר ַוּיָ

˙ לב  ָ‰בו… ל∆  ׁ̆ ≈‡ ָר„,  ּבָ ם  י‰∆ מ≈ ¿ ׁ̆ ƒ‚ּ ן  ַ̇ ָנ
ם: ָ̂ ַ‡ר¿ ּב¿

ı ל‚  ע≈ ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ַוי¿ ם,  ָ̇ ָנ ≈‡ ¿̇ ּו ָנם  פ¿ ַ‚ּ ך¿  ַוּיַ
בּוָלם: ¿‚ּ

ר:ל„  ּפָ ס¿ ƒין מ ≈‡ ˜ ו¿ ל∆ י∆ ‰, ו¿ ּב∆ ב…‡ ַ‡ר¿ ָ‡ַמר, ַוּיָ

י ל‰  ƒר ם, ַוּי…‡ַכל ּפ¿ ָ̂ ַ‡ר¿ ב ּב¿ ∆ׂ̆ ל ע≈ ַוּי…‡ַכל ּכָ
ם: ָ̇ ָמ ¿„‡ַ

ָכל לו  ל¿ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ם,  ָ̂ ַ‡ר¿ ּב¿ ר  כו… ּב¿ ל  ּכָ ך¿  ַוּיַ
ָנם: ‡ו…

ָבָטיו לז  ¿ ׁ̆ ƒּב ין  ≈‡ ו¿ ָזָ‰ב,  ו¿ ף  ס∆ כ∆ ּב¿ ם  י‡≈ ƒ̂ ַוּיו…



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

מג

קה

ל: ≈ ׁ̆ ּכו…

ם לח  ָ„ּ ח¿ י ָנַפל ּפַ ƒם, ּכ ָ̇ ‡ ≈̂ ם ּב¿ ƒַרי ¿̂ ƒַמח מ ָׂ̆
ם: י‰∆ ֲעל≈

ָל‰:לט  יר ָלי¿ ƒ‡‰ָ ׁ̆ ל¿ ≈‡ , ו¿ ָמָסך¿ ׂ̆ ָעָנן ל¿ ַר ּפָ

ם מ  ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ח∆ ל∆ ו¿ ָלו,  ¿ׂ̆  ‡ ב≈ ַוּיָ ַ‡ל  ָ ׁ̆
ם: יע≈ ƒּב ¿ׂ̆ ַי

˙ מ‡  ּיו… ƒּ̂ ּבַ כּו  ָ‰ל¿ ם,  ƒָמי זּובּו  ַוּיָ ˆּור  ח  ַ̇ ּפָ
ָנָ‰ר:

ָרָ‰ם מב  ˙ ַ‡ב¿ ∆‡ , ו… ׁ̆ ¿„ ָ̃ ַבר  ¿„ּ ˙ י ָזַכר ‡∆ ƒּכ
: ּ„ו… ַעב¿

יָריו:מ‚  ƒח ˙ ּב¿ ∆‡ ‰ ּנָ ƒר ן, ּב¿ ו… ׂ̆ ָׂ̆ ‡ ַעּמו… ב¿ ƒ̂ ַוּיו…

ים מ„  ƒּמ‡ֻ ם, ַוֲעַמל ל¿ ƒי ˙ ּ‚ו… ˆו… ם ַ‡ר¿ ן ָל‰∆ ≈ּ̇ ƒַוּי



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  קלז ּתִ

מד

ּו: ׁ̆ יָר ƒי

ˆ…רּו, מ‰  נ¿ ƒיו י ָ̇ ר… ˙ו… יו, ו¿ ָּ̃ רּו ֻח מ¿ ¿ ׁ̆ ƒֲעבּור י ּבַ
לּוָיּ‰: ַ‰ל¿

קלז 

ינּו, ‡  ƒכ ם ּבָ נּו ּ‚ַ ב¿ ַ ׁ̆ ם ָי ָ ׁ̆ ל  ב∆ ˙ ּבָ ַעל ַנֲ‰רו…
ן: ּיו… ƒ̂  ˙ נּו ‡∆ ר≈ ָזכ¿ ּב¿

ינּו:ב  ≈̇ ּנ…רו… ƒינּו ּכ ƒל ָּ̇ ָכּ‰,  ˙ו… ים ּב¿ ƒַעל ֲעָרב

יר ‚  ƒ ׁ̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ינּו  ב≈ ו… ׁ̆ לּונּו  ≈‡ ¿ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ י  ƒּכ
יר  ƒ ׁ ּ̆ ƒמ ָלנּו  ירּו  ƒ ׁ̆ ָח‰,  מ¿ ƒׂ̆ ינּו  ָלל≈ ˙ו… ו¿

ן: ּיו… ƒ̂

ַמ˙ „  ‰…ָו‰, ַעל ַ‡„¿ יר י¿ ƒ ׁ̆  ˙ יר ‡∆ ƒ ׁ̆ יך¿ ָנ ≈‡



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

מה

קלז 

ָכר: נ≈

י:‰  ƒינ ƒמ ח י¿ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ƒם,  ָל ָ ׁ̆ רּו ך¿ י¿ ח≈ ּכָ ¿ ׁ̆ ם ‡∆ ƒ‡

י, ו  ƒכ ר≈ ּכ¿ ז¿ ם ל…‡ ‡∆ ƒ‡ י ƒּכ ƒח י ל¿ ƒנ ו… ׁ̆ ˜ ל¿ ּבַ ¿„ ƒּ̇
 ׁ̆ ƒם ַעל ר…‡ ַל ָ ׁ̆ רּו ˙ י¿ ∆‡ ‰ ם ל…‡ ַ‡ֲעל∆ ƒ‡

י: ƒ̇ ָח מ¿ ƒׂ̆

ם ז  יו…  ˙ ≈‡ ם  „ו… ¡‡ י  נ≈ ב¿ ƒל ‰…ָו‰  י¿ כ…ר  ז¿
ַע„  ָערּו  ָערּו  ים  ƒר ָ‰‡…מ¿ ƒם,  ָל ָ ׁ̆ רּו י¿

:‰ּ „ ּבָ סו… ַ‰י¿

ם ח  ּל∆ ַ ׁ̆ י¿ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ „ּוָ„‰,  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ל  ב∆ ּבָ  ˙ ּבַ
ּ̇¿ ָלנּו: ַמל¿ ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ך¿  מּול≈ ¿‚ּ ˙ ָלך¿ ‡∆

ל ט  ∆‡ ך¿  ƒע…ָלַלי  ˙ ∆‡  ı ּפ≈ ƒנ ו¿ ז  ּי…‡ח≈ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ
ַלע: ַ‰ּסָ



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  קנּתִ

מו

קנ

לּו‰ּו ‡  ַ‰ל¿  , ו… ׁ̆ ¿„ ָ̃ ּב¿ ל  ≈‡ לּו  ַ‰ל¿ לּוָיּ‰,  ַ‰ל¿
: יַע ֻעּזו… ƒ̃ ר¿ ƒּב

ר…ב ב  ּכ¿ לּו‰ּו  ַ‰ל¿ יו,  ָ̇ בּור… ¿‚ ƒב לּו‰ּו  ַ‰ל¿
: לו… ¿„ ֻ‚ּ

ל ‚  ב∆ נ≈ לּו‰ּו ּב¿ ָפר, ַ‰ל¿ ו… ׁ̆ ע  ַ̃ ≈̇ לּו‰ּו ּב¿ ַ‰ל¿
ר: ּנו… ƒכ ו¿

ים „  ƒּנ ƒמ לּו‰ּו ּב¿ ל, ַ‰ל¿ ̇…ף ּוָמחו… לּו‰ּו ּב¿ ַ‰ל¿
ֻעָ‚ב: ו¿

לּו‰ּו ‰  ַ‰ל¿ ַמע,  ָ ׁ̆ י  ל≈ ¿̂ ל¿ ƒ̂ ב¿ לּו‰ּו  ַ‰ל¿
רּוָע‰: ¿̇ י  ל≈ ¿̂ ל¿ ƒ̂ ּב¿

לּוָיּ‰:ו  ל ָיּ‰, ַ‰ל¿ ַ‰ּל≈ ¿ּ̇ ָמ‰  ָ ׁ̆ ּכ…ל ַ‰ּנ¿



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ּתִ

מז

ִפָלה תְּ

סּוִקים ֵאּלּו: ִריָאה יֹאַמר פְּ ַאַחר ַהקְּ

י  ƒמ , ַעּמו… בּו˙  ¿ ׁ̆ ‰…ָו‰  י¿ ּוב  ׁ̆ ּב¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּוַע˙  ׁ̆ י¿ ן  ּיו… ƒּ̂ ƒמ ן  ≈ּ̇ ƒי
‰…ָו‰,  י¿ מ≈ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּוַע˙  ׁ̆ ¿̇ ּו ל:  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַמח  ¿ׂ̆ ƒי ַיֲע˜…ב  ל  ָי‚≈
ים  ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ם מ≈ ט≈ ַפּל¿ ם, י¿ ט≈ ַפּל¿ ‰…ָו‰ ַוי¿ ם י¿ ר≈ ז¿ ע¿ ָר‰: ַוּיַ ָ̂  ˙ ע≈ ם ּב¿ ָמעּוּזָ

: י ָחסּו בו… ƒם, ּכ יע≈ ƒ ׁ̆ יו… ו¿

ָתִבים  ַחת ַהכְּ ַאְמתַּ ה ָמָצאנּו בְּ ִפלָּ ֹזאת ַהתְּ
ּמּות ְוַרב ָהֵאיכּות: ְוִהיא ְמַעט ַהכַּ

נו…  ּבו… ƒר ˙ ַבּ ƒס ו¿  ˙ ּלו… ƒע‰ָ  ˙ ַלּ ƒע ָלם,  עו… ל  ׁ∆̆
 ‡ ָלּ ע≈ ל¿  ‡ ָלּ ע≈ ל¿  ּ¿̇ ַ‡נ¿  ,˙ ּבו… ּƒס‰ַ ל  ָכּ
ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח י˙  ל≈ ּ ¿„  , ך¿ ָנּ ƒמ  ‡ ָלּ ע≈ ל¿ י˙  ל≈ ו¿ ָל‡,  כ…ּ ן  ƒמ
ַמם  רו… ּומ¿  ,‰ ּלָ ƒ‰ ¿̇  ‰ ּיָ ƒמ„ֻ ָך  ּול¿ ָלל,  כ¿ּ ָבך¿  יָס‡  ƒפ ּ¿̇
ָך  ¿̇ ‡ו…  & ר̆… ¿„ ∆‡ ָך  ¿̇ ‡ו…  .‰ ּלָ ƒ‰ ¿̇ ּו ָרָכ‰  ּב¿ ל  ּכָ ַעל 
ָך,  ¿ּ̇ ƒ‡ ‰ מ≈ ָׁ̆ בּו ך¿ כ¿ּ ר∆ ּ יָר‰ „∆ ƒ̇ …ר ֲח ּ̇ ח¿ ַּ̇ ∆ ׁ̆  , ׁ̆ ּ ≈̃ ֲ‡ַב
י  ּƒל ׁ∆̆ לּו˙  ׁ¿̆ ל¿ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰‰ַ ַע„   ,˙ ָלמו… ָ‰עו… ל  ָכּ ך¿  ר∆ ּ ∆„



ָלִלי ַהּכְ ּקּון  ִפָלהּתִ תְּ

מח

ַע  י…„≈ ָך  ל¿ ָל‰  ¿‚ ƒנ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י  ƒפ כ¿ּ  ,„ מ≈ עו… י  ƒנ‡ֲ ׁ∆̆ ם  ˜ו… ּמָ ּבַ
ָך,  ר¿ יר ָעַלי ‡ו… ƒ‡ ָּ̇  ‰ּ יב ַ‰ז∆ ƒ̇ ך¿ ּונ¿ ר∆ ּ ˙, ּוַב„∆ ֲעֻלמו… ַּ̇
י  ƒפ ˙, כ¿ּ מ∆ ¡‡ ּ יָך ב∆ ָפנ∆ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ּ ƒי ב ƒנ יר≈ ƒֲחז‰ַ ל¿
ים,  ƒ‡רּו ּ ַ‰ב¿ ַחר  ב¿ ƒמ ן  ˆו… ר¿ י  ƒפ כ¿ּ  ,˙ מ∆ ¡‡ ּ ב∆ ָך  נ¿ ˆו… ר¿
 ,ıחּו  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ַמֲח ּום  ׁ̆ י  ּƒ̇ ב¿ ַׁ̆ ַמֲח ּ ב¿ ב  ַלֲח˘…ׁ י  ƒל ב¿ ƒל
ָך,  נ∆ ˆו… ר¿  „ ∆‚ נ∆ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ּבּול  ל¿ ƒּוב ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ּום  ׁ̆ ו¿
 ˙ ו… ׁ̆ „ו… ¿̃ ּו  ˙ חו… ַ̂  ˙ ַזּכו…  ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח ּ ב¿  ˜ ּב≈ ַ„ּ ƒל ַר˜ 
י  ƒּב ƒָך. ַ‰ט ל ¿̇ ָר ˙ו… ָך ּוב¿ ¿̇ ‚ָ ׂ ָּ̆ ‰ַ ּ ˙ ב¿ מ∆ ¡‡ ּ ָך ב∆ ¿̇ „ָ ֲעבו… ַבּ
 .˙ מ∆ ¡‡ ּ ָך ב∆ ּ ¿„ ָעב¿ ר ל¿ ב ָט‰ו… י ל≈ ƒן ל ≈̇ יָך, ו¿ ∆̇ ו… ¿„ ל ע≈ ∆‡
ל  ַ̃  [ ׁ̆ י ƒח] ל  „ו… ּ‚ָ ר  ‡ו… ל¿ י  ƒנ י‡≈ ƒ̂ ו… ּ̇ ָים   ˙ לו… ֻ̂ ּמ¿ ƒּומ
ר  ‡ו… ּב¿ ר  ‡ו… ל≈ ן,  ƒַעי ף  ר∆ ∆‰ כ¿ּ ‰…ָו‰  י¿ ּוַע˙  ׁ̆ ּ¿̇ ָר‰,  ≈‰ מ¿
 ‰ כ∆ּ ז¿ ∆‡ ו¿ י ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰.  נ≈ פ¿ּ י ַעל  ƒ̇ יו… י ‰¡ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒַחּי‰ַ
יָרם  ƒֲחז‰ַ , ל¿ ך¿ ׁ∆̆ ח… רּו ַבּ ָעב¿ ׁ∆̆ ים  ƒעּוַרי ַ‰ָיּמ ׁ̆ נ¿ ּ ַח„≈ ל¿
י  ƒ̇ יָ‡ ƒב ָלם כ¿ּ ן ָ‰עו… ƒי מ ƒ̇ יָ‡ ƒ̂ ‰ י¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ‰, ו¿ ׁ ָּ̆ „ֻ ּ ¿̃ ל ַ‰ ∆‡
ר  ≈ּ̃ ַב ּול¿ ‰…ָו‰  י¿ נ…ַעם  ּב¿  ˙ ַלֲחזו…  ‰ כ∆ּ ז¿ ∆‡ ו¿  .‡ ט¿ ח≈ ל…‡  ּ ב¿
 :„ ָל‰ ָוע∆ ח ס∆ ַ̂ ן נ∆ „, ָ‡מ≈ בו… ר ּכָ ּלו… ‡…מ≈ , ּכֻ יָכלו… ≈‰ ּב¿




