מָָעַָלַָתָָָָָָ ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסהָ
ִל ְכ ֹבודָ
בָהאֱ ֶמתָהַָ ָ ָֻגדוָֹלָוְָהַָ ָָֻקדוָֹשָָ
ר'אשָָָ ֻבְָ'נֵיָָיִָ' ְש ָראֵ לָ,הַָ ַר ַָ
ָֹ
עָמְָ'קוָֹרָחָָ'כְָמָָהָוְ אֱ מ ֻונָהָ
דָעו ָָלםַָָ,נ'חַָלָנ' ָֹובֵָ ַָ
סו ָֹ
צַָדִָֻיקָיְָ ָֹ
ןָש ְמחָ הַָָ,נָנ ְַחָנ ְַחמָָָנ ְַח ָמןָמאָֻומןָ
אָב ִ
ןָָבןָפֵָיֶָג ֶָֻ
מ ֶָֻ
בנָֻוַָָנחְָ ָָ
ַָר ֵָֻ
ב ָָרכָָהָזְָכָֻותוָָֹיָָ ֵגָןָעָָלֵָינָֻוָאָָמֵָןָ:
שָלִָ ְָ
דו ָ
ֵָזכֶָרָצַָדִָֻיקָוְָקָָ ָֹ
ָ

חותָ
ַמפְ ְֻת ֹ
ַה ְקדָֻ ָמה....................................................................גָ
באָיִָשְָ ָָראֵָל................................................דָ
תָס ָָֻ
יחו ָָ
ש ָֹ
ִָ
אוצָ רָָ ַהיִ ְר ָאה.........................................................וָ
ֹ
יָמוהֲ ַרַָנ"תָ.........................................................יבָ
יְ ֵמ ֹ
יָאור...............................................................כדָ
כֻ ֹו ְכבֵ ֹ
ִל ֻ
כות.........................................................כהָ
יק ֻו ֵטיָהֲ ָל ֹ
ארדָֻוֶָנר...................................לדָ
תבֵ יָר'ָיִ ְש ָראֵ לָקַָ ְָ
ִמ ְָכ ְָֻ
תרָֻופָָה ..........................................................לחָ
עלִָיםָלִָ ְָ
ָָ
ִֻת ֻק ֻוןָ ַה ְ ֻכ ָל ִלי.............................................................לטָ
ֻ ִפ ְד ֹיון........................................................................סגָ
ְֻתפִָ ָ ֻלתָ ַהדֶֻ ֶר ְָך............................................................סדָ
לָק ֺד ֻ ָשתָהַָסֵָפֶָרָ
רָע ְ
מו ַ
ָָנאָלִָשְָ ָֹ

ַנַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

מעלת

הה ְדפסה

ה ְקדמה

ג

ה ְקדמה
אֲ נ ְחנו

דול ִב ְש ִביל לעֲ בֹד על
קום ג ֹ
יכים מ ֹ
ְצ ִר ִ

ה ְספ ִרים ֶׁשל ר ֵּבינוְ ,כ ִריכת ה ְספ ִרים ו ְמ ִכירת ה ְספ ִרים,
ו ִב ְש ִביל ְלה ְד ִפיס ו ְלהחֲזִ יק ִספְ ֵּרי ר ֵּבינו ִל ְמ ִכירה ,וְ הכֹל
יכים ,צֶׁ בע לבן זֶׁה ה ְמתקה על כל ה ִדינִים...
מה ֶׁש ְצ ִר ִ

ִמי

ֶׁשיעֲ סֹק בזֶׁה יִ ְהיֶׁה ֹלו חֵּ לֶׁ ק בגְ אֻ לה...

אֲ נ ְחנו

דול וְ יפֶׁ ה וְ גדוש ִב ְש ִביל
קום ג ֹ
יכים מ ֹ
ְצ ִר ִ

עולם,
עולםְ ,בכל ה ֹ
ְלה ְד ִפיס ִספְ ֵּרי ר ֵּבינו ,ו ְלה ְכנִ יס ב ֹ
דולה
ינות .תעֲ ֶׁשה אֶׁ ת זֶׁה ִב ְק ֻדשה ְג ֹ
ְבכל ה ְמ ִד ֹ
קום ִב ְש ִביל ִספְ ֵּרי ר ֵּבינו ר ִבי נ ְחמן,
ִב ְמ ִסירות נֶׁפֶׁ ש ,מ ֹ
רוצֶׁ ה ִלגְ מֹר אֶׁ ת ה ִענְין
זֶׁה כל ה ְגאֻ לה תלוי בזֶׁה .אֲ נִי ֹ
אות
אוי ,ה ְלואי ֶׁשנִזְ ֶׁכה ִל ְר ֹ
עולֶׁ ה על הכֹלֹ ...
הזֶׁה ,זֶׁה ֹ

אֶׁ ת ִבנְין ה ְדפוס ,כל יְ מֵּ י חיי אֲ נִי ְמצ ֶׁפה לזֶׁה...

או ֶׁדסֶׁ ר
ר ִבי יִ ְשראֵּ ל ֹדב ֹ

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ד

דפָסָהָ
מָעָלָתָָָָשָיחוָתָסָבָאָיָשָ ָראָלָָָָהָהָ ָ

שָיחוָתָסָבָאָיָשָרָאָלָ
כלָאֶ חדָמישראלָצריך ָלעֲ שותָמהָשֶָהואָיודעָָ,מהָ
ֶשהוא ָיכָולָ ,הוא ָמחֻ יב! ָאם ָלאָ ,אז ֶָָנחשב ָכמוָ
ֶשהואָעשהָכלָהצרותָ...אםָהואָיודע ָלעֲ שותָולאָ
שהָ...ואםָהואָעו ֶשהָאיןָגבולָלשכרָ...
עו ֶָ
נתיעץָונתישבָלהעֲ מידָכחָגדולָאיךָלעֲ שותָדבריםָ
רָשלָרבינו ָפָהָבא ֶרץָ,וגםָ
ולפרסםָולקדש ָאֶ תָהאו ֶ
בכלָהעולםָ,זֶהָענָיןָהגאֻ להָ,אזָלכלָהיהודיםָאיפהָ
ָשיתןָ
ֶשהםָנמצאיםָ,הםָיָדעוָָ,נתפללָלהשָםָיתברָך ֶ
לנו ָאֲ נשים ָנֶאֱ מנים ָואֲ מתיָיםָ ...אֲ נחנו ָנתפלל ָלה'ָ
ָשיָרחם ָעלינוֶָ ָ ,שנז ֶכה ָונצליח ָבכל ָמהָ
יתב ָרך ֶ
בהדפסהֶ ָ.כסֶ ףָישֶָ ָ,כסֶ ףָלאָיֶחסרָ,
הָבהָ ָדפוָסָ ָ,
ֶשנעֲ ֶש ָ
ָשצריכיםָ ,רבינו ָהָקדוש ָכבר ָהכיןָ
יש ָמוכןָכל ָמה ֶ
ןָשלָ
הגאֻ להָ,לכלָהגאולותָ,לכלָהישוָעותָ,עני ֶ
הכלָלָ ָ
רָשלָמשיחָָ.
רבינוָזֶהָאחרָלגמריָ,יהיֶהָאו ֶ
בילָלעֲ בדָעלָהספריםָ
שָ
אֲ נחנו ָצריכיםָמקוםָגדולָבָ ָ
ֶשלָרבינוָָ ָ,כ ָריכָתָהספריםָומכירתָהספריםָ,ובָשבילָ
להדפיס ָולהחֲזיק ָספרָי ָרבינו ָלמכירהָ ,והכל ָמהָ
ֶשצריכיםָ,צֶָבָעָלבןָזֶהָהמתקהָעלָכלָהדיניםָ...
קָבגאֻ להָ...אֲ נחנוָצריכיםָ
יָשיעֲ סקָבָזֶהָיהיֶהָלוָחָלֶָ ָ
מ ֶ
מקוםָגדולָויפֶ הָוגדוש ָבָשבילָלהדפיסָספרָיָרבינוָָ,
נָָנחָנחמָָנחמןָמאומן

דפָסָהָ
מָעָלָתָָָָשָיחוָתָסָבָאָיָשָ ָראָלָָָָהָהָ ָ

ה

בכלָהמדינותָ.תעֲ ֶשהָ
יסָבעולםָ,בכלָהעולםָ ָ,
ולָהכנ ָ
אֶָתָזֶהָבק ֻדשהָגדולהָבמסירוָתָנֶפֶ שָָ,מקוםָבשבילָ
ספרָיָרבינו ָרביָנחמןָ,זֶהָכלָהגאֻ להָתלויָבָזֶהָ.אֲ ניָ
רוצֶ הָלגמרָאֶָתָהעניןָהזֶהָ,זֶהָעולֶ הָעלָהכלָ...אויָ,
בנָָין ָהדפוסָ ,כל ָיָמָי ָחייָ
ָשנז ֶכה ָלראות ָאֶָת ָ ָ
הלואי ֶ
אֲ ני ָמצ ֶפה ָלָזֶהָ ...נוָָ ,אֲ נחנו ָיושבים ָומדבריםָ
ומדבריםָ,אוטו ָיש ָליָ,נהגיםָיש ָליָ,דֶָלֶָקָגםָכןָיָשָ
יָשא ֶתםָרוציםָאֲ ניָמוכןָלבואָ,יכוליםָלנסעָ
ליָ,מת ֶ
יומםָולילהָ,לָפרסםָאֶ תָרבינוָבכלָאֶָ ֶרץָיָשָראלָ.אֲ ניָ
רוצֶ ה ָלנסע ָפעם ָלירושליםָ ,פעם ָלָכ ֶתלָ ,אולי ָאֶ ז ֶכהָ
להכניס ָאור ָרבינוָָ ,זֶה ָהעקר ָ ֶשבכל ָהעקריםָ ,זֶהָ
העקרָהעולםָעָקָרָהכלָ.
ָ

הָשלָרביָישראלָדבָ
ֶקטעָמתוךָהצוא ֶ
או ֶדסֶ רָ
הנני ָלהביע ָבֶָזה ָאֶָת ָרצוני ָבאפֶ ן ָמֻ חלטָ,
ברור ָונמרץָ ,כי ָכל ָרכושי ָוזכֻ יותי ָמכלָ
ָשהואָ ,ישמשו ָלאחָר ָאֲ ריכותָ
מין ָוסוג ֶ
ָשלָ
ימָי ָושנותי ָאךָ ורק ָלמען ָהמטרה ֶ
הדפסתָוהֲ פצתָספריָרביָנחמןָמב ֶרסלבָ.
נָָנחָנחמָָנחמןָמאומן

ו

ָׁמ ַׁע ַׁלת

או ָׁצר ַׁהיִ ְר ָׁאה
ֹׁ

ַׁה ַׁה ְד ָׁפ ָׁסה

אוֹ צָ ר הַ יִ ְר ָאה ֶּכ ֶּרך ה'

אות ג'
ְספָׁ ִרים וְ ִחדו ֵׁשי ת ֹׁו ָׁרה ֹׁ
דו ִשים ַׁה ַׁנ"ל
ַׁעל יְ ֵׁדי ִריבוי ַׁה ְספָׁ ִרים ַׁה ְק ֹׁ
יתא,
או ַׁריְ ָׁ
ש ִרים וְ ַׁא ְר ַׁבע ְספָׁ ִרין ְד ֹׁ
ֶׁש ְמבָׁ אֲ ִרים ָׁלנו עֶׁ ְ ֹׁ
יב ְלנו ִמ ִפי חֲכָׁ ֵׁמינו זַׁ "ל ַׁעד
ַׁעל ִפי ֵׁפרו ֵׁשי אֱ ֶׁמת ֶׁש ִק ַׁ
יכין
מ ֶֹׁׁשה ַׁר ֵׁבינו ָׁעלָׁ יו ַׁה ָׁש ֹׁלוםַׁ ,על יְ ֵׁדי זֶׁה ַׁמ ְמ ִש ִ
ַׁה ִפ ְיד ֹׁיון ָׁהעֶׁ ְל ֹׁיון ַׁהכ ֹׁולֵׁ ל וְ נִ ְמ ָׁת ִקין ָׁכל הכ"ד ָׁב ֵׁתי
צון
ִדי ִנים וְ כו'ַׁ ,...על יְ ֵׁדי זֶׁה ְמחַׁ זְ ִקין אֱ מונַׁת ָׁה ָׁר ֹׁ
צון ,וְ ֹׁזו ִכין ַׁלעֲ קֹׁר ו ְל ָׁש ֵׁרש
יכין הֶׁ ָׁא ַׁרת ָׁה ָׁר ֹׁ
ו ַׁמ ְמ ִש ִ
ַׁד ְע ָׁתם ָׁה ָׁר ָׁעה ֶׁשל חַׁ ְכ ֵׁמי ַׁה ֶׁטבַׁ ע ֵׁמ ַׁצח ַׁה ָׁנחָׁ ש ִמן
עו ָׁלם
ָׁה ֹׁ

אות י"א
ֹׁ

אודַׁ ,על
דות ַׁלה' יִ ְת ָׁב ַׁר ְך ְמ ֹׁ
הו ֹׁ
יכין ְל ֹׁ
ִענְ יַׁ ן ַׁמה ֶׁש ְצ ִר ִ
עו ָׁלם ָׁח ְכ ַׁמת ְמלֶׁ אכֶׁ ת
ֶׁש ְב ַׁא ֲח ִרית ַׁהיָׁ ִמים נ ְִת ַׁפ ֵׁשט ָׁב ֹׁ
ַׁה ְדפוסֶׁ ,ש ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה נ ְִת ַׁר ִבים ַׁה ְספָׁ ִרים ֶׁשל
נִשלֶׁ ֶׁמת ַׁהת ֹׁו ָׁרה
דו ָׁשה ְלאֵׁ ין ֵׁקץ וְ ְ
ַׁהת ֹׁו ָׁרה הַׁ ְק ֹׁ
נִכלָׁ ִלין
ָׁדול ,וְ ְ
דו ָׁשה ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה ִב ְשלֵׁ מות ג ֹׁ
ַׁה ְק ֹׁ
ת ֹׁו ָׁרה ֶׁש ִב ְכ ָׁתב וְ ֶׁש ְב ַׁעל ֶׁפה ְב ַׁא ְחדות אֶׁ חָׁ דֶׁ ,שזֶׁה
תו ִת ְה ֶׁיה ְכלו ָׁלה
נִש ָׁמ ֹׁ
ְב ִחינַׁת ִה ְת ֹׁנו ְצצות ָׁמ ִשיח ֶׁש ְ

ָׁמ ַׁע ַׁלת

או ָׁצר ַׁהיִ ְר ָׁאה
ֹׁ

ַׁה ַׁה ְד ָׁפ ָׁסה

ז

ִמ ְב ִחינַׁת מ ֶֹׁׁשה וְ ָׁדוִ ד ֶׁשהֵׁ ם ְב ִחינַׁת ת ֹׁו ָׁרה ֶׁש ִב ְכ ָׁתב
וְ ֶׁש ְב ַׁעל ֶׁפה וְ ֶׁש ָׁבזֶׁה ָׁתלוי ָׁכל ִקיום ַׁהת ֹׁו ָׁרה [ ַׁעיֵׁ ן ָׁכל
כות יֵׁ ין נֶׁסֶׁ ך הֲ ָׁלכָׁ ה ג'
זֶׁה ַׁבאֲ ִריכות ְק ָׁצת ְב ִה ְל ֹׁ
[אות ה',ו',ז',י' וְ כו']

אות כ"ג
ֹׁ
אוד ֶׁשיִ ְהיֶׁה ֹׁלו חֵׁ לֶׁ ק
יכין ְל ִה ְש ַׁת ֵׁדל ְמ ֹׁ
ַׁמה ֶׁש ְצ ִר ִ
ְב ַׁה ְמ ָׁשכַׁ ת ִחדו ֵׁשי תֹׁ ָׁורה ֶׁשל ַׁה ַׁצ ִד ֵׁיקי אֱ ֶׁמת
עו ָׁלםֶׁ ,ש ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה ִע ַׁקר ִתקון
ֶׁשיִ ְת ַׁפ ְשטו וְ יָׁ ִאירו ָׁב ֹׁ
אות נ"ה
ַׁה ְתשובָׁ ה ִל ְכ ַׁלל יִ ְש ָׁראֵׁ לַׁ ,ע ֵׁין ְתשובָׁ ה ֹׁ

אות כ"ד
ֹׁ
ְפגַׁם ַׁה ְב ִרית הוא ְב ִחינַׁת ֵׁקץ ָׁכל ָׁב ָׁשר ָׁבא ְלפָׁ נַׁי
ֶׁשנֶׁאֱ ַׁמר ַׁעל ד ֹׁור הַׁ ַׁמבול ֶׁשחָׁ ְטאו ֶׁב ָׁע ֹׁוון זֶׁה ,וְ ַׁעל
שות ְספָׁ ִרים
ֵׁכן ַׁה ִתקון ָׁלזֶׁה ַׁעל יְ ֵׁדי ְב ִחינַׁת עֲ ֹׁ
ַׁה ְר ֵׁבה אֵׁ ין ֵׁקץִ ...כי ִרבוי ַׁה ְספָׁ ִרים ֶׁשנַׁעֲ ִשין
יתאֵׁ ,מהֶׁ ם נַׁעֲ ִשין ְב ִחינַׁת גופִ ין
או ַׁריְ ָׁ
ִמ ִחדו ִשין ְד ֹׁ
יל ִאין...
מות ֶׁשל ַׁה ִטפ ֹׁות ְד ָׁאזְ ִלין ַׁע ְר ִט ָׁ
ְש ֹׁ
ְלאֵׁ לו ַׁהנ ָׁ
וְ גַׁם ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה נַׁעֲ ָׁשה ַׁה ְמ ָׁת ָׁקה עֶׁ ְל ֹׁיונָׁה ַׁה ִנ ְמ ֶׁשכֶׁ ת
נִת ַׁת ֵׁקן זֶׁה
ִמ ְב ִחי ַׁנת חָׁ ְכ ָׁמה ִע ָׁל ָׁאהֶׁ ,ש ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה ְ
הֶׁ ָׁע ֹׁוון וְ כו'...
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אות כ"ה
ֹׁ
יאת
ַׁמה ֶׁש ְב ַׁא ֲח ִרית ַׁה ָׁי ִמים ָׁהאֵׁ ֶׁלה ָׁסמוך ְל ִב ַׁ
ַׁה ָׁמ ִשיח זָׁ כו יִ ְש ָׁראֵׁ ל ֶׁש ִנ ְתג ִַׁלין ִס ְת ֵׁרי ת ֹׁו ָׁרה ַׁה ְר ֵׁבה,
דוש
ו ְכבָׁ ר ִה ִתירו ְל ַׁה ְד ִפיס ִספְ ֵׁרי ַׁהז ֹׁו ַׁהר ַׁה ָׁק ֹׁ
וְ ַׁה ִתקונִ ים וְ ִכ ְתבֵׁ י ָׁה ַׁא ִרי זַׁ "ל ,וְ כָׁ ל זֶׁה ִב ְש ִביל
דו ָׁשה ְב ֹׁיו ֵׁתר ,וְ ֶׁש ֵׁמחֲ ַׁמת זֶׁה
ְלחַׁ זֵׁק ָׁהאֱ מונָׁה ַׁה ְק ֹׁ
יכין ַׁע ְכ ָׁשיו ִל ְכת ֹׁוב ַׁדיְ ָׁיקא ָׁכל ַׁה ַׁה ָׁש ֹׁגות
ְצ ִר ִ
וְ ַׁה ִחידו ִשים וְ כו'

אות כ"ו
ֹׁ
דולָׁ ה ְמאֹׁד
טובָׁ ה ְג ֹׁ
דו ִשים הֵׁ ם ֹׁ
ִריבוי ַׁה ְספָׁ ִרים ַׁה ְק ֹׁ
עו ָׁלם
יכים ְל ָׁה ֹׁ
ָׁדול ְליִ ְש ָׁראֵׁ ל ,וְ כו ָׁלם ְצ ִר ִ
וְ ִתקון ג ֹׁ
וְ ָׁאסור ְלהַׁ ְל ִעיג ַׁעל אֶׁ חָׁ ד ֵׁמהֶׁ םִ ,כי ַׁרק הַׁ ְספָׁ ִרים
יכין ְל ַׁה ְר ִח ָׁיקם ְכ ִמ ַׁטחֲוֵׁ י
ירות ְצ ִר ִ
ַׁה ְמ ַׁד ְב ִרים ֵׁמח ֲִק ֹׁ
אור וְ ֹׁיותֵׁ ר
יתו ְב ִבעור חָׁ ֵׁמץ ו ְש ֹׁ
ֶׁק ֶׁשת ו ְלבַׁ עֲ ָׁרם ִמ ֵׁב ֹׁ
דולֵׁ י יִ ְש ָׁראֵׁ ל יִ ְהיֶׁה ִמי
וְ ֹׁיו ֵׁתר ,אֲ פִ ילו ִאם ִח ְברום ְג ֹׁ
הו ְל ִכים ְב ַׁד ְרכֵׁ י
ֶׁשיִ ְה ֶׁיה ...אֲ בָׁ ל ָׁכל ַׁה ְספָׁ ִרים ַׁה ֹׁ
בו ֵׁתינו ְב ֶׁד ֶׁר ְך ַׁהאֱ מונָׁה
דו ָׁשה ְב ֶׁד ֶׁרך אֲ ֹׁ
ַׁהת ֹׁו ָׁרה ַׁה ְק ֹׁ
דו ָׁלה ְל ַׁה ְד ִפיסָׁ ם
דו ָׁשהְ ,בוַׁ ַׁדאי ִמ ְצוָׁ ה ְג ֹׁ
ַׁה ְק ֹׁ
חול ַׁה ָׁים וְ כו' ...ובֶׁ אֱ ֶׁמת ָׁכל
ו ְל ַׁה ְרב ֹׁות ְספָׁ ִרים ְכ ֹׁ
דו ִשים ֶׁשנִ ְתחַׁ ְברו ַׁעד הֵׁ נָׁה ,אֵׁ ינָׁם עֲ ַׁדיִ ן
ַׁה ְספָׁ ִרים ַׁה ְק ֹׁ
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ט

עוד
חֵׁ לֶׁ ק ֵׁמאֶׁ לֶׁ ף ֵׁמעֹׁצֶׁ ם ִריבוי ַׁה ְספָׁ ִרים ֶׁש ִי ְתגַׁלו ֹׁ
ְבעֵׁ ת ֶׁש ִי ְתגַׁלו ִס ְת ֵׁרי ָׁרזֵׁי ת ֹׁו ָׁרה ָׁהאֲ ִמ ִת ִיים
עו ָׁלם ְב ֵׁשם ַׁה ַׁב ַׁעל
או ְמ ִרים ָׁה ֹׁ
ִב ְשלֵׁ מות ,וְ כַׁ אֲ ֶׁשר ֹׁ
ימה" ִכי לֹׁא נָׁגְ עו
דוש "ת ֹׁו ַׁרת ה' ְת ִמ ָׁ
טוב ַׁה ָׁק ֹׁ
ֵׁשם ֹׁ
ָׁדול ֵׁמאֵׁ ת ה'
ָׁבה עֲ ַׁדיִ ן ...וְ ַׁעל ֵׁכן ֶׁבאֱ ֶׁמת הוא חֶׁ סֶׁ ד ג ֹׁ
עולָׁ ם,
יִ ְת ָׁב ַׁר ְך ַׁמה ֶׁשנ ְִתג ַָׁׁלה ְמלֶׁ אכֶׁ ת ַׁה ְדפוס ָׁב ֹׁ
דו ִשים...
ֶׁש ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה נ ְִת ַׁר ִבים הַׁ ְספָׁ ִרים ַׁה ְק ֹׁ

אות כ"ז
ֹׁ
יצוצֵׁ י ְנפָׁ ש ֹׁותִ ,כי ָׁכל
או ִתי ֹׁות ֶׁשל ַׁהת ֹׁו ָׁרה הֵׁ ם נִ ֹׁ
ַׁה ֹׁ
או ִתי ֹׁות ַׁהת ֹׁו ָׁרה ,וְ ִקיבוץ
נַׁפְ ש ֹׁות יִ ְש ָׁראֵׁ ל ָׁש ְר ָׁשם ְב ֹׁ
דו ִשים ַׁהנַׁעֲ ָׁשה
ֶׁשל ַׁה ְספָׁ ִרים ַׁה ְק ֹׁ
או ִתי ֹׁות
ָׁה ֹׁ
או ִת ֹׁיות
ִב ְמלֶׁ אכֶׁ ת ַׁה ְדפוסִ ,כי ֹׁלו ְק ִחין ו ְמ ַׁק ְב ִצין ֹׁ
יסין
יבות ַׁה ְר ֵׁבה ְמאֹׁד ַׁעל ַׁה ְדפוס  ,ו ַׁמ ְד ִפ ִ
וְ ֵׁת ֹׁ
יסין ַׁדף זֶׁה
חוזְ ִרין ו ַׁמ ְד ִפ ִ
ְב ַׁפ ַׁעם ַׁאחַׁ ת ַׁדף ָׁשלֵׁ ם וְ ֹׁ
ְפ ָׁע ִמים ַׁה ְר ֵׁבה ַׁכ ָׁידועָׁ ,כל זֶׁה הוא ְב ִחינַׁת ִליקו ֵׁטי
ַׁהנְפָׁ ש ֹׁות ...וְ עַׁ ל ֵׁכן ַׁעל ְי ֵׁדי ַׁה ְד ָׁפ ַׁסת ַׁה ִחידו ֵׁשי ת ֹׁו ָׁרה
עוד
עו ֵׁרר ֹׁ
נִת ֹׁ
דו ִשים ֶׁש ִנ ְמ ְשכו ִב ְב ִחינָׁה זֹׁאתְ ,
ַׁה ְק ֹׁ
נִת ַׁפ ְש ִטין
ַׁה ַׁפ ַׁעם ְב ִחינָׁה ֹׁזו ְב ֹׁיו ֵׁתר ,וְ ַׁה ְספָׁ ִרים אֵׁ לו ְ
עו ֵׁר ִרים אֵׁ ת יִ ְש ָׁראֵׁ ל
עו ָׁלם ו ְמ ִא ִירים ְפנֵׁי ֵׁתבֵׁ ל ו ְמ ֹׁ
ָׁב ֹׁ
עות
ִל ְתשובָׁ ה ְשלֵׁ ָׁמה ,וְ ַׁעל ֵׁכן ַׁא ְש ֵׁרי ַׁהז ֹׁוכֶׁ ה ִל ֵׁתן ָׁמ ֹׁ
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דו ִשים
ִל ְצ ָׁד ָׁקה ֹׁנו ָׁר ָׁאה ָׁכזֹׁאת ְל ַׁה ְד ִפיס ְספָׁ ִרים ְק ֹׁ
ְל ֵׁשם ָׁש ַׁמיִ םִ ,כי ַׁעל יְ ֵׁדי ְצ ָׁד ָׁקה ָׁכזֹׁאת ֹׁזו ִכים
ְבוַׁ ַׁדאי ְל ַׁה ְמ ִש ְ
יתא ְד ַׁע ִת ָׁיקא
או ַׁריְ ָׁ
ֹׁ
יך ְב ִחינַׁת
ימ ָׁאה ,וְ ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה ֹׁזו ִכין ְל ַׁה ְשגָׁחָׁ ה ְשלֵׁ ָׁמה,
ְס ִת ָׁ
טובָׁ ה ו ְב ָׁרכָׁ ה וְ כָׁ ל טוב
ֶׁש ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה ִנ ְמ ָׁש ְך ֶׁשפָׁ ע ֹׁ
קו ֶׁדש
או ִתי ֹׁות ַׁה ְדפוס ֶׁשל ִספְ ֵׁרי ֹׁ
ְלבֵׁ ית יִ ְש ָׁראֵׁ ל ,גַׁם ֹׁ
חו ָׁתם ק ֶֹׁׁדש ַׁלה' ְב ִחינַׁת ַׁה ִשינִין
הֵׁ ם ְב ִחינַׁת ִפתוחֵׁ י ֹׁ
ֶׁשל ְתפִ ִלין ַׁהנַׁעֲ ִשין ַׁב ְדפוס ,וְ ַׁעל יְ ֵׁדי ַׁה ְד ַׁפ ַׁסת
דו ִשים ַׁה ָׁללו ִמ ְת ָׁפ ֶׁש ֶׁטת ָׁהאֱ מונָׁה
ַׁה ְספָׁ ִרים ְק ֹׁ
עו ָׁלם ,וְ ֹׁזו ִכין ַׁלעֲ קֹׁר ַׁהכֹׁל ו ְלבַׁ ֵׁטל
דו ָׁשה ָׁב ֹׁ
ַׁה ְק ֹׁ
עו ָׁלם ,וְ ַׁעל יְ ֵׁדי
יקו ְר ִסים ִמן ָׁה ֹׁ
עות ָׁהאֱ ִפ ֹׁ
ו ְלבַׁ עֵׁ ר ֵׁד ֹׁ
מון
ַׁה ְצ ָׁד ָׁקה ֶׁשנ ֹׁו ְת ִנין ַׁעל זֶׁה ֹׁזו ִכין ְל ַׁש ֵׁבר ַׁתאֲ ֹׁוות ָׁמ ֹׁ
ִב ְשלֵׁ מות ,וְ ֹׁזו ִכין ָׁלשוב ִב ְתשובָׁ ה ְשלֵׁ ָׁמה ַׁלה'
חו ָׁתם
יִ ְת ָׁב ַׁר ְך וְ ִל ְה ֹׁיות ִנ ְק ָׁש ִרים ב ֹׁו יִ ְת ָׁב ַׁר ְך ַׁכ ֹׁ
חו ָׁתם ַׁעל ִל ֶׁב ָׁך" וְ כו' ִב ְב ִחינַׁת
ימנִ י כַׁ ֹׁ
ִב ְב ִחינַׁת " ִש ֵׁ
ְתפִ ִלין
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יא

ְצ ָׁד ָׁקה וגְ ִמילות חֲסָׁ ִדים
אות ה'
ֹׁ
יע ֵׁמ ַׁצח ָׁה ַׁנחָׁ ש ש ֶֹׁׁורש
ַׁעל יְ ֵׁדי ְצ ָׁד ָׁקה ֹׁזו ִכים ְל ַׁה ְכ ִנ ַׁ
עולָׁ ם,
צון ָׁב ֹׁ
חָׁ ְכ ַׁמת ַׁה ֶׁטבַׁ ע ,ו ְלחַׁ זֵׁק אֱ מונַׁת ָׁה ָׁר ֹׁ
צו ֹׁנו יִ ְת ָׁב ַׁר ְך
ֶׁש ֵׁי ְדעו ַׁהכֹׁל ֶׁש ַׁהכֹׁל ִמ ְתנַׁהֵׁ ג ַׁרק ִב ְר ֹׁ
וְ כו'ִ ...בפְ ָׁרט ְכ ֶׁשז ֹׁו ִכין ִל ֵׁתן ְצ ָׁד ָׁקה ִב ְש ִביל
דו ִשים...
ֶׁשיו ְד ְפסו וְ יִ ְת ַׁרבו וְ יִ ְת ַׁפ ְשטו ְספָׁ ִרים ְק ֹׁ
ידי ִקיום
יאים ִל ֵׁ
דו ִשים ָׁכאֵׁ לו ַׁה ְמ ִב ִ
ִבפְ ָׁרט ְספָׁ ִרים ְק ֹׁ
ַׁהת ֹׁו ָׁרה ,ו ְלחַׁ זֵׁק אֶׁ ת ָׁה ָׁא ָׁדם ָׁת ִמיד ְבכָׁ ל ַׁמה ֶׁש ַׁיעֲ בֹׁר
קות וַׁ ֲח ִלישות הַׁ ַׁד ַׁעת
ָׁע ָׁליו ,ו ְלבַׁ ֵׁטל ָׁכל הַׁ ְספֵׁ ֹׁ
צון,
עו ְב ִרים ַׁעל ָׁה ָׁא ָׁדם ,ו ַׁמחֲזִ ִיקין אֱ מונַׁת הָׁ ָׁר ֹׁ
ֶׁש ֹׁ
דו ִשים
צו ֹׁנות וְ ִכסופִ ים ְק ֹׁ
וְ ִל ְה ֹׁיות ָׁה ָׁא ָׁדם חָׁ זָׁ ק ִב ְר ֹׁ
ָׁת ִמידְ ,בוַׁ ַׁדאי ַׁה ְצ ָׁד ָׁקה ֶׁשנ ֹׁו ְת ִנין ִב ְש ִביל ְספָׁ ִרים
נִת ַׁב ֵׁטל ְב ֹׁיו ֵׁתר
ָׁכאֵׁ לו יָׁ ָׁקר ִמכֹׁלִ ,כי ַׁעל יְ ֵׁדי זֶׁה ְ
ֵׁמצַׁ ח ַׁהנָׁחָׁ ש וְ כו'ֶׁ ...שזֶׁה ִע ַׁקר ִתקון ַׁה ְצ ָׁד ָׁקה ַׁכ ַׁנ"ל,
רו וְ ַׁעל זֶׁה נֶׁאֱ ַׁמר
וְ ַׁעל ֵׁכן ְבוַׁ ַׁדאי אֵׁ ין ֵׁקץ ִל ְשכָׁ ֹׁ
עו ֵׁשי
עו ֶׁמ ֶׁדת ָׁל ַׁעד" ,וְ הוא ִמ ְב ִחינַׁת " ֹׁ
תו ֹׁ
"וְ ִצ ְד ָׁק ֹׁ
דו ְבכָׁ ל
ְצ ָׁד ָׁקה ְבכָׁ ל עֵׁ ת" ַׁעל יְ ֵׁדי ֶׁשל ֹׁו ְמ ִדין ַׁעל יָׁ ֹׁ
יסין ִקיום ַׁהת ֹׁו ָׁרה
דו ִשים ֶׁש ַׁמ ְכנִ ִ
עֵׁ ת ַׁה ְספָׁ ִרים ַׁה ְק ֹׁ
עו ָׁלם.
ָׁב ֹׁ

יב

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ ֵמי ֹ
אות ט'
ֹ
ְ ֻבח ֶֹרף ְש ָנת תקס"ה ַה ַֻנ"ל צוָ ה ָע ַלי ַל ְח ֹזור
ורות ֶש ֻל ֹו ֶש ָהי ֻו ְ ֻכת ֻובים
ֻו ְלהַ ְע ֻתיק ַֻכ ֻ ֵס ֶדר ָֻכל ַה ֻתֹ ֹ
מו ֻ ֶש ֻנ ְכ ְֻתב ֻו ְ ֻבעֵ ת
נְט ֵרסים ְמ ֺפ ָזֻרים ְ ֻכ ֹ
אֶ ְצלי ְ ֻבק ֻו ְ
ְ ֻכתיבָ ָתם ַאחַ ר אֲ מ ַירת הֲ ֻת ֹו ָרה מ ָ ֻיד .וְ צ ָ ֻוה ַלחֲ ֹזר
ֻו ְלהַ ְע ֻת ָיקם ֶש ֻי ְהי ֻו נ ְכ ֻ ָתבים ַֻכ ֻ ֵס ֶדר ֶש ֻי ְהי ֻו ְרא ֻוים
טוב
ְל ָֻכ ְרכָ ם וְ כֵ ן ָעשיתי וְ הֶ ְע ֻ ַת ְק ֻתים ַֻכ ֻ ֵס ֶדר ַעל נְ יָ ר ֹ
ֻו ְד ֹיו יָ פֶ ה .וְ ַרבֻ י ַנפְ ֻ ָתלי ָק ָרא ְלפָ ַני מ ָ ֻלה ְ ֻבמ ָ ֻלה
מ ֻק ֻונְ ְט ֵרסים ַה ַֻנ"ל וַ אֲ ני ָֻכ ַת ְב ֻתי ַעל הַ ֻ ֵספֶ ר ...וְ רחֵ ם
ָע ַלי ַה ֻ ֵשם י ְת ָֻב ַר ְך ְ ֻב ַר ֲח ָמיו ָהעֲ צ ֻומים וְ ָש ַלח ְ ֻב ַד ְע ֻתי
עֵ צָ ה ֶשאֶ ַֻסע ל ְ ֻב ֶר ְסלֶ ב בֻ ְשביל ל ְכ ֹר ְך ַה ֻ ֵספֶ ר
ֶש ַֻנעֲ ָשה ֵמ ַה ֻק ֻונְ ְט ֵרסים ַה ַֻנ"ל ֶשחָ זַ ְר ֻתי וְ הֶ ְע ֻ ַת ְק ֻתי
ַֻכ ֻ ֵס ֶדר ַֻכ ַֻנ"לַ ...אחַ ר ָֻכ ְך ָהיָ ה ְ ֻב ַד ְע ֻתי לֵ ילֵ ְך מ ָ ֻיד
ישב ָשם אֶ ְצ ֹלו
עוסֵ ק בֻ ְכריכַ ת ְספָ רים וְ לֵ ֵ
ְל ָה ָא ֻ ָמן ָה ֹ
צון ַר ֵֻבינ ֻו ז ְכר ֹו ֹנו ל ְב ָרכָ ה
ָֻכל ַה ֻי ֹום .כֻ י יָ ַד ְע ֻתי ְר ֹ
ֶש ֻל ֹא ְל ַה ֻניחַ ַה ֻ ֵספֶ ר אֵ צֶ ל ָה ָא ֻ ָמן אֲ פ ֻ
יל ֻו ֻ ֹפה ְ ֻב ֶר ְסלַ ב,
ַאף ַעל ֻפי ֶש ַ ֻגם ָה ָא ֻ ָמן ַהכֻ ֹו ֵר ְך ָהיָ ה ֵמ ַאנְ ֵשי ְש ֹלו ֵמנ ֻו.
מר
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה ְמ ֹאד ל ְש ֹ
אֲ בָ ל ַאז ה ְק ֻפיד ַר ֵֻבינ ֻו ז ְכ ֹ
ַה ֻק ֻונְ ְט ֵרסים ֶש ֻל ֹא י ַ ֻגע ָֻבהֶ ן זָ ר...
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

יג

חוק ַֻכ ֻ ָמה ֻגָדול וְ ָעצ ֻום וְ נ ְש ֻגָב ָֻכל
וְ ָאז הֵ בַ נ ֻו ֵמ ָר ֹ
עֵ סֶ ק וָ עֵ סֶ ק ֵמע ְס ֵקי ַה ְספָ רים וְ ָהענְיָ נים ֶש ֹלו
ֶשאֲ פל ֻו בֻ ְ ֻכריכַ ת ַהסֵ פֶ ר ְֻתל ֻויים ַֻכ ֻ ָמה וְ ַֻכ ֻ ָמה
מותַ ...אחַ ר ָֻכ ְך ְ ֻב ֹיום ֲחמישי נגְ ַמר ְ ֻכריכַ ת
עו ָל ֹ
ֹ
ַה ֻ ֵספֶ ר ,וְ ָל ַק ְח ֻתי ַה ֻ ֵספֶ ר מ ֵֻבית ָה ָא ֻ ָמןֻ ,ובָ אתי עם
ַה ֻ ֵספֶ ר ְלפָ ָניו וְ ָע ַמ ְד ֻתי ְלפָ ָניו וְ ָא ַמר ,עֲ ַדין אֵ ין ַא ֻ ָתה
בות ַה ְזֻ ַמ ֻנים ֻ ֵת ַדע ְ ֻג ֺ ֻד ָל ֻתי.
ְ ֻבש ְמחָ ה ,בֻ ְר ֹ
אות כ'
ֹ
מות ַמ ֻ ָמש מ ָֻכל
חו ֹ
יעות ֻ ֺכ ָ ֻלם ָע ְמד ֻו ְלפָ נַי ְ ֻכ ֹ
וְ הַ ְֻמנ ֹ
ָדול עֲ זָ ַרני ְל ַד ֵ ֻלג
ֹחו ַה ֻג ֹ
ַה ְ ֻצ ָדדים .וְ ַה ֵשם י ְת ָֻב ַר ְך ְ ֻבכ ֹ
בוא אֵ ָליו ל ְקה ַ ֻלת ק ֶֹדש זַ ְס ַלב וְ ל ְשמ ַֹע
ַעל ֻ ֺכ ָ ֻלם ,וְ ָל ֹ
דוש ֻת ֹו ָרה ֻו ְלכָ ְתבָ ֻה ַעל ַה ֻ ֵספֶ ר ְלזַ כֻ ֹות ָֻב ֻה
מ ֻפיו ַה ָ ֻק ֹ
רות.
דו ֵרי דֻ ֹו ֹ
אֶ ת ָה ַרבֻ ים ְל ֹ
אות כו'
ֹ

ְ

רו
תו ַה ֻ ָשנָה נ ְד ֻ ַפס ספְ ֹ
או ֹ
וְ אַ חַ ר ָֻכך זָ כינ ֻו ֶש ְ ֻב ֹ
מוהֲ ַר"ן"ֻ ,ו ַמעֲ ֶשה ֶש ָהיָ ה ָֻכ ְך
דוש "ל ֻק ֻו ֵטי ֹ
ַה ָ ֻק ֹ
ָהיָ הַֻ ...בבֻ ֶֹקר ֶשה ֻוא ֹיום ֵשני ַאחַ ר ֹיום ַהכֻ ֻפ ֻורים
ֶשה ֻוא ֹיום ְרביעי ַֻב ָשב ֻו ַעֻ ְ ,בעֵ ת ֶש ָהייתי ְמעֺ ֻ ָטף
מונֶה עֶ ְש ֵרה ְל ַא ְש ֵרי
ְ ֻב ֻ ַט ֻלית ֻו ְתפ ֻלין ֵֻבין ְֻתפ ַ ֻלת ְש ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

יד

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

ֻובָ א ְלצ ֻי ֹוןָֻ ,בא אֵ ַלי ֻפ ְתאֹם ַה ְֻמ ָש ֵרת מי ְכלֶ ,שהָ יָ ה
אותי
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה ,וְ ָק ָרא ֹ
ְמ ָש ֵרת אֶ ת ַר ֵֻבינ ֻו ז ְכ ֹ
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה ,וְ ֵתכֶ ף ס ַ ֻל ְק ֻתי אֶ ת
בֻ זְ ריז ֻות ְל ַר ֵֻבינ ֻו ז ְכ ֹ
ַה ֻ ַט ֻלית ֻו ְתפ ֻלין ֵמ ָע ַלי ,וְ ַר ְצ ֻתי אֵ ָליוֻ ,ו ְמ ָצאתיו
ָדולָ .ענָה וְ ָא ַמר ליַ :ה ְראֵ ני מ ָ ֻיד ַה ֻ ֵספֶ ר
ַֻב ַֻבית ַה ֻג ֹ
רות ֶש ֻל ֹו,
ֶש ְ ֻל ָך ,דְֻ ַהיְ נ ֻו ֶש ָֻכ ַת ְב ֻתי בֻ ֹו ָֻכל ַה ֻת ֹו ֹ
ֶש ְ ֻכ ַר ְכ ֻתיו ֻ ֹפהַֻ ,כנזְ ַֻכר ְלעֵ יל ,וְ ֵתכֶ ף ַר ְצ ֻתי וַ הֲ בֵ אתיו
קום
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה .וְ לָ ַקח ַה ֻ ֵספֶ ר מ ָ ֻידיֻ ,ובַ ֻ ָמ ֹ
אֵ ָליו ז ְכ ֹ
חו ֻו ְל ַע ֵ ֻין בֻ ֹו ,וְ ָהפַ ְך בֻ ֹו
ֶש ָע ַמדָ ,שם ה ְתחיל ְלפָ ְת ֹ
מות ,וְ ע ֵין ָֻבהֶ ם ְק ָצת ,וְ ַאחַ ר ָֻכ ְך
קו ֹ
חו ְ ֻבכַ ֻ ָמה ְמ ֹ
ֻופְ ָת ֹ
תב ָע ָליו ַה ְתחָ ֹלות
ָע ָנה וְ ָא ַמר לי :לֵ ְך וְ ַקח ְניָ ר ֻו ְכ ֹ
רות ַה ֻנ ְמ ָצאין ְ ֻבזֶה ַה ֻ ֵספֶ ר .וְ כֵ ן ָעשיתי
מ ָֻכל ַה ֻת ֹו ֹ
מ ָ ֻיד ,וְ ָה ַל ְכ ֻתי ְלבַ ית ַאחֵ ר וְ ה ְתחַ ְל ֻתי ל ְכ ֻתֹבַ ,עד
ֶש ֻג ַָמ ְר ֻתי...
וְ ָל ַקח ֵמא ֻתי ַה ֻ ֵספֶ ר ַהה ֻוא ַה ֻנזְ ָֻכר ְלעֵ יל הנ ֹֻו ַה ֻ ֵספֶ ר
רות ֶש ֻל ֹו ֶש ָהי ֻו ְ ֻכת ֻובים אֶ ְצלי ֶש ֻנ ְק ָרא
ֶשל ַה ֻת ֹו ֹ
מוהֲ ַר"ן .כֻ י ֻגַם ַאחַ ר ֹיום ַהכֻ ֻפ ֻורים
ַע ֻ ָתה לק ֻו ֵטי ֹ
ְ ֻבעֵ ת ֶש ֻנ ַָס ְע ֻתי ֵמא ֻת ֹו ַֻב ֻ ַפ ַעם ָהראש ֹון ָרצָ ה ל ַ ֻקח
ֵמא ֻתי ַה ֻ ֵספֶ ר ַהזֶֻהַ .א ְך ַאחַ ר ָֻכ ְך חָ זַ ר מדַֻ ְע ֻת ֹו וְ לֹא
חו...
ְל ָק ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

טו

צו ֹנו ְל ַה ְד ֻפיס
כֻ י עֲ ַדין לֹא ֻג ָ ֻלה ְלש ֻום ָא ָדם ֶש ְר ֹ
רו...
ספְ ֹ
הודיעַ
אה ֹלובֹ ,
ח ֶרף ,בֻ ְהי ֹותי ְ ֻב ָמ ְ
וְ ה ֻנֵה ְ ֻבאֶ ְמ ַצע ַה ֹ
לי ֲחבֵ רי ַרבֻ י ַנפְ ֻ ָתליֶ ,ש ָֻבא מ ֶ ֻל ְמ ֶֻב ְרג ר"ד ֶש ֻנ ַָסע
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה ,וְ ס ֻ ֵפרֶ ,ש ַר ֵֻבנ ֻו ז ְכ ֹ
ע ֻמ ֹו ז ְכ ֹ
רו ,וְ ֶשדֻ ֵֻבר מ ֶזֻה ָֻכל ַה ַ ֻליְ ָלה...
רוצֶ ה ְל ַה ְד ֻפיס ספְ ֹ
ֹ
ירוב
ֵרו יָ אירֶ ,שאֶ ַֻסע ְל ֶנעמ ֹ
צון ֲחבֵ רי ,נ ֹ
וְ ָהיָ ה ְר ֹ
ֻומ ֻ ָשם אֶ ַֻסע ע ֻמ ֹו ְל ֶ ֻל ְמ ֶֻב ְרג ְ ֻכ ֵדי ַלעֲ ֹסק ַֻבהַ ְד ֻ ָפסָ ה
ַה ַֻנ"לֻ .ובַ עֲ ֹוו ֹנו ֵתינ ֻו ָה ַרבֻ ים לֹא יָ כ ְֹל ֻתי ל ְנס ַֹע ֵמ ֹעצֶ ם
יעות ֶש ֻלי מ ָֻכל ַה ְ ֻצ ָדדים...
רבֻ ֻוי ַה ְֻמנ ֹ

ְ

בות ְ ֻבענְיָ ן
ַאך ֻ ֵתכֶ ף ה ְתחַ ְל ֻתי ַל ְח ֻשֹב ַמחֲ ָש ֹ
ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה וְ ה ְתחַ ְל ֻתי ְל ַסדֵֻ ר ַה ְקדָֻ ָמה וְ ַש ַער וְ כ ֻו...

ְ

אַ חַ ר ָֻכך ק ֶֹדם ֻפ ֻוריםָֻ ,בא עֲ ָג ָלה בֻ ְשבילי
מ ְ ֻב ֶר ְס ַלבֶ ,שאֶ ַֻסע ְל ָשם ַלעֲ ֹסק ְ ֻבת ֻק ֻון ַה ֻ ֵספֶ ר,
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה מ ֶ ֻל ְמ ֶֻב ְרג איש אֶ חָ ד,
ֶש ֻ ָש ַלח ַר ֵֻבנ ֻו ז ְכ ֹ
תו בֻ ְֻמדינָה זֹאת...
או ֹ
ֶש ַ ֻי ְד ֻפיס ֹ
ָכון,
וַ אֲ ני ָע ַס ְק ֻתי ְ ֻבת ֻק ֻון ַה ֻ ֵספֶ ר וְ סדַֻ ְר ֻתי ַהכֻ ֹל ַעל נ ֹ
וְ ַאחַ ר ָֻכ ְך חָ זַ ְר ֻתי ְלבֵ יתי ,ל ְקה ַ ֻלת ָמא ְה ֹלוב.
דו
רו ֹנו ל ְב ָרכָ ה ָמ ַסר ְליָ ֹ
וְ ָהאיש ַה ַֻנ"לֶ ,ש ַר ֵֻבינ ֻו ז ְכ ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

טז

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

או ְס ְט ָר ָהא וְ ה ְתחיל
ַה ֻ ֵספֶ ר ,נ ַָסע מ ֻ ֹפה ל ְקה ַ ֻלת ֹ
תו.
ַלעֲ ֹסק ְ ֻב ַה ְד ֻ ָפ ָס ֹ
אות ס"ח
ֹ
ירוב ָעבַ ְרנ ֻו דֶֻ ֶרך
יתנ ֻו ְלנֶעמ ֹ
עו ְב ֵרנ ֻו ְלבֵ ֵ
ידי ֹ
וְ מ ֵ
נְשי
ְקה ַ ֻלת ק ֶֹדש דַֻ אשיבֶ ,שיֵש ָשם קבֻ ֻוץ ְמ ַא ֵ
ְש ֹלו ֵמנ ֻו ,וְ ד ַֻב ְרתי ַעל ל ָֻבם ֶשי ְתנ ְַדב ֻו ָל ֵתת ַל ֶֻכסֶ ף
מוהֲ ַר"ן
אות ַה ְד ֻ ָפ ַסת ַה ֻ ֵספֶ ר ל ֻק ֻו ֵטי ֹ
הו ָצ ֹ
מו ָצא ַעל ֹ
ֹ
קול
ת ְניָ נָא ,וְ ֵתכֶ ף ק ְ ֻבל ֻו עֲ לֵ יהֶ ם ְ ֻב ַאהֲ בָ ה וְ ה ְשמיע ֻו ֹ
ָעלֶ ה נ ָדב ַעל ָס ְך ְמס ֻויָ ם
אות ע'
ֹ
וְ הנֵה ַה ְתחָ ַלת ה ְת ֹנו ְצצ ֻות ַהיְ ש ֻו ָעה ֶשי ְת ַקיֵ ם
ֵרו
עו ָלם וְ לֹא י ְכ ֶֻבה נ ֹ
דו ָשה ְל ֹ
תו ַה ְ ֻק ֹ
ַה ְש ָא ַרת דַֻ ְע ֹ
עו ָלם וָ עֵ דָ ,היָ ה ַעל יְ ֵדי ֶשחזֵֻק ה' י ְת ָֻב ַרך אֶ ת
ְל ֹ
דַֻ ְעתי ַלעֲ סֹק ְ ֻב ַה ְד ֻ ָפ ַסת סֵ פֶ ר ַהתנְ יָ נָא...
ְשי ְש ֹלו ֵמנ ֻו אֶ ת גְ ד ֻו ַ ֻלת
וְ הזְ ַֻכ ְרתי ַה ְר ֵֻבה ַאנ ֵ
טובָ ה ְלקי ֻום
או ָתיו וְ כו' וְ כָ ל זֶה ָהיָ ה סבֻ ֹות ְל ֹ
ֹנו ְר ֹ
תו זַ "ל
ַה ְש ָא ָר ֹ

ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

יז

אות ע"ב
ֹ

חוק מ ֻ ֶמני ְמאֹד ַלעֲ סֹק ַֻב ַה ְד ֻ ָפ ָסהַ ,א ְך
וְ ָראיתי ֶש ָר ֹ
צון וְ ָהייתי כֻ ֹוסֵ ף
ַאף ַעל ֻפי כֵ ן לֹא ָעזַ ְבתי אֶ ת ָה ָר ֹ
חוק מ ֻ ֶמני
חו ֵשק ְ ֻבכָ ל ֻ ַפ ַעם ָלזֶה ַאף ַעל ֻפי ֶש ָר ֹ
וְ ֹ
בות ַה ְר ֵֻבה ָֻבזֶה א ֻו ַלי
ֲש ֹ
חו ֵשב ַמח ָ
ְמאֹד ,וְ ָהייתי ֹ
ָדול וְ ֹנו ָרא ָֻכזֶה
יַ ַעזְ ֵרני ה' י ְת ָֻב ַר ְך לגְ מֹר עֵ סֶ ק ֻג ֹ
ְל ָהפיץ ַמ ְעיְ ֹנו ָתיו ח ֻו ָצה ,אֲ ֶשר ָֻכל ֻת ָורה וְ ֻת ָורה
וְ כָ ל שיחָ ה וְ שיחָ ה ְ ֻכל ֻו ָלה מ ָֻכל ַה ֻת ֹו ָרה כֻ ֻולָ ה,
מות...
עו ָל ֹ
ֻומ ָֻכל ַה ַמ ְד ֵר ֹגות ֻומ ָֻכל הָ ֹ
אות צ"ט
ֹ
בֻ ְש ַנת תקע"ט ה ְתחַ ְלתי ַלעֲ סֹק ְ ֻב ַהעֲ ָמ ַדת ַהדְֻ פ ֻוס
דושים
ְ ֻבבֵ יתי ְ ֻכ ֵדי ַל ֲחזֹר ֻו ְל ַה ְד ֻפיס ַה ְֻספָ רים ַה ְ ֻק ֹ
ֶש ֹלו ְ ֻבכַ ֻ ָמה וְ כַ ֻ ָמה ֻת ֻק ֻונים נפְ ָלאים ,וְ ָהיָ ה לי
מות
יעות ַרבֻ ֹות וַ עֲ צ ֻו ֹ
דו ֹלות ָֻבזֶה ֻו ְמנ ֹ
מות ְ ֻג ֹ
מ ְלחָ ֹ
תו ַהנפְ ָל ָאה חֵ פֶ ץ ַה ֻ ֵשם ְ ֻביָ די
ְ ֻבלי שיע ֻורֻ ,וביש ֻו ָע ֹ
ה ְצליחַ וְ ג ַָמ ְרתי ָהעֵ סֶ ק ְ ֻב ָשלֹש ָשנים דְֻ ַהיְ נ ֻו מ ֻ ְשנַת
סוף ְשנַת תקפ"אְ ,ש ָאז נגְ ְמר ֻו ְ ֻבכי
תקע"ט ַעד ֹ
מוהֲ ַר"ן
דושים ל ֻק ֻו ֵטי ֹ
טוב ַה ְד ֻ ָפ ַסת ַה ְֻספָ רים ַה ְ ֻק ֹ
ֹ
מות
ַהראש ֹון וְ ַהת ְניָ נָא וְ סֵ פֶ ר ָה ָאלֶ ף ֵֻבית עם ְש ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן
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בות ,וְ גַם ְ ֻבני ַש ְכנָא
טו ֹ
הו ָס ֹפות ֹ
ַה ַ ֻצדֻ יקים ְ ֻבכַ ָמה ֹ
יעתי ַה ֻת ֻק ֻון ַה ְ ֻכלָ לי
ֶשי ְח ֶיה ה ְד ֻפיס ֶש ֻל ֹא ְ ֻביד ָ
ַה ַנ"ל וְ זֶה ָהיָ ה ְצמיחַ ת ַהיְ ש ֻו ָעה ֶשל ַה ְד ֻ ָפ ַסת
תו
ַה ְֻתפ ֹלות ,וְ ַאחַ ר ָֻכ ְך בֻ ְשנַת תקפ"ב בֻ ְתח ָ ֻל ֹ
ה ְתחיל ְ ֻבני ַה ַנ"ל ֻ ֵתכֶ ף ְל ַה ְד ֻפיס ָֻכל ַה ְֻתפ ֹלותַ ,א ְך
מות ְמאֹד וְ לֹא נגְ ְמר ֻו כֻ י אם
יעות עֲ צ ֻו ֹ
ָהי ֻו ְמנ ֹ
עֶ ְשרים ֻו ְש ֻ ַתים ְֻתפ ֹלות...
או ָתיו ָש ַלח ָאז ְ ֻבלֵ ב אֶ חָ ד
שם י ְת ָֻב ַרך ְ ֻבנפְ ְל ֹ
וְ ַה ֻ ֵ
ְשי ְש ֹלו ֵמנו איש ָֻכ ֵשר וְ יָ ָשר ֶשה ְתנ ֵַדב לבֻ ֹו
ֵמ ַאנ ֵ
תו ַֻב ֶד ֶר ְך ק ֶֹדם ֶשנ ְתוַ עֵ ד עמי ְ ֻברֹאש
אום בֻ ְה ֹיו ֹ
ֻפ ְת ֹ
ַה ָשנָה ַה ַנ"ל ל ֻ ֵתן ָס ְך ְמס ֻויָ ם בֻ ְשביל ַה ְדפָ ַסת
ַה ְֻתפ ֹלותַ ...א ְך ה' י ְֻת ָֻב ַר ְך עֲ זָ ַרני וְ חזֵֻק אֶ ת ְלבָ בי
אות ַעד ֶש ָע ַס ְקתי בֻ ְדפ ֻוס ָֻכל
הו ָצ ֹ
וְ הזְ מין לי ַעל ֹ
ח ֶרף ַה ַנ"ל ַעד ֶשג ַָמ ְרנ ֻו ָֻכל ַה ַנ"ל ְ ֻבלי ַֻבעֲ לֵ י
יְ ֵמי ַה ֹ
ְשי ְש ֹלו ֵמנ ֻו ְ ֻב ַע ְצ ָמן ל ֻ ַמ ְדתי
אכות מ ַֻבח ֻוץ ַרק ַאנ ֵ
ְמ ָל ֹ
ימי ַה ֻפ ֻורים ֶשהָ יָ ה
או ָתם ָה ָא ֻ ָמנ ֻות ..וְ ַאחַ ר ָֻכ ְך בֻ ֵ
ֹ
ָדול ֻפֹה ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה
ְ ֻב ֹיום ראש ֹון ָהיָ ה ַמ ֲחל ֶֹקת ֻג ֹ
מו ְסרים וְ ה ְלשינ ֻו ָע ַלי עַ ד
נ ְת ֻג ְַל ֻגֵל ָהדָֻ בָ ר ֶשנ ְמ ְצא ֻו ֹ
אום ְלבֵ יתי וְ ָסגְ ר ֻו וְ חָ ְתמ ֻו ֵֻבית ַה ְדפ ֻוס
ֶש ָֻבא ֻו ֻפ ְת ֹ
עם ָֻכל ַה ֵֻכלים ,וַ עֲ ַדין היא חֲת ֻו ָמה ֻו ְסג ֻו ָרה...
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן
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יט

שם י ְת ָֻב ַרך יְ ַרחֵ ם ְלפָ ְתחָ ה ְמהֵ ָרה...
ַה ֻ ֵ
וְ נזְ ֶֻכה ַל ֲחזֹר ֻו ְל ַה ְד ֻפיס ְ ֻבפַ ְרהֶ ְסיָ ה ְ ֻב ָש ֹלום וְ ָאז
ְנ ַס ֻ ֵפר ַמעֲ ֵשי ה' ָֻכל ַמה ֻ ֶש ָעבַ ר ְ ֻבענְיָ ן זֶה ְ ֻבעֶ זְ ַרת
ֲשש ַס ָֻכנָה זְ ַמן ַרב ַעד ֶש ְ ֻבח ֶֹדש
ה' ...וְ ָהיינ ֻו ַֻבח ַ
צות הגיע
ְמנַחֵ ם ָאב ְ ֻבת ְש ָעה ְ ֻב ָאב ַאחַ ר חֲ ֹ
אותי ְל ַה ְד ֻפיס ַעד
אמניץ ֶשלֹא יַ נ ֻיח ֻו ֹ
ַה ְֻתש ֻובָ ה מ ַ ֻק ֶ
ֶשאֲ ַק ֵֻבל ר ְש ֹיון מ ֻו ְילנָא ,וְ זֶה ָהיָ ה לי ליש ֻו ָעה
ֶש ַעל ָֻכל ֻ ָפנים נ ַ ֻצ ְלתי
הו ֵדיתי ְלה' י ְת ָֻב ַר ְך
וְ ֹ
ֵמ ֲח ַשש ַס ָֻכנָה.
אות ק"א
ֹ
יע
וְ ַע ֻ ָתה ָאנ ֻו ְמ ַצ ֻפים ְ ֻבכָ ל עֵ ת ליש ֻו ַעת ה' ֶשיַ ֻג ַ
יש ֹיון וְ יפְ ְֻתח ֻו ֵֻבית ַהדְֻ פ ֻוס ,וְ ַתחֲ זֹר ָהעֲ ָט ָרה
ָהר ְ
ְליָ ְשנָה ְל ַה ְד ֻפיס ספְ ֵרי ַר ֵֻבינ ֻו זַ "ל ְל ָהאיר ֻ ְפנֵי תֵ בֵ ל
צון
עו ָלם ָא ֵמן ֵֻכן יְ הי ָר ֹ
תו ָֻב ֹ
ְלג ַֻל ֹות אֲ מ ֻ ָת ֹ
אות ק"ב
ֹ
ְ ֻב ֹיום ֲחמישי כ"ד ֻת ְש ֵרי א ְסר ֻו חַ ג ס ֻוכֻ ֹות תקפ"ו
עו ֵמד
עֲ זָ ַרני ה' י ְת ָֻב ַר ְך ֻופָ ְתח ֻו לי הַ ַֻבית ֶש ַהדְֻ פ ֻוס ֹ
בֻ ֹוֶ ,ש ָהיָ ה חָ ת ֻום ַעד הֵ ֻנָה זֶה ֹיו ֵתר מ ָשנָה
ֻו ֶמח ֱָצה ,אֲ בָ ל הַ דְֻ פ ֻוס ְ ֻב ַע ְצ ָמה עֲ ַדין חֲת ֻו ָמה ַעד
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

כ
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יְ ַרחֵ ם ה' ְמהֵ ָרה וַ אֲ ַס ֻ ֵפר ַמעֲ ֵשי ה' ָֻכל ַמה ֻ ֶשעָ בַ ר
רות ַלה' אֱ לֹהֵ ינ ֻו ַמה ֶשה'
ָֻבזֶה ,מ ְ ֻלבַ ד ַה ֻנ ְס ֻ ָת ֹ
דו כֻ י אֵ ין ַֻבעַ ל
דו ֹלות ְלבַ ֹ
אות ְ ֻג ֹ
עו ֶשה נפְ ָל ֹ
י ְת ָֻב ַר ְך ֹ
סו
ַה ֻנֵס ַמכֻ יר ְ ֻבנ ֹ

מוהֲ ַר ַנ"ת חֵ לֶ ק ֵשני
יְ ֵמי ֹ
אות ו'
ֹ

ְ

עו ַר ְרתי ְל ַהעֲ מיד דְֻ פ ֻוס ְ ֻבבֵ יתי ַל ֲחזֹר
ַאחַ ר ְ ָֻכך נ ְת ֹ
צונו זַ "לֻ ְ ,בפְ ָרט
ֻו ְל ַה ְד ֻפיס ָֻכל ְספְ ֵרי ַר ֵֻבינ ֻו זַ "ל כֻ ְר ֹ
ֶש ְ ֻצריכין ְל ַת ֵ ֻקן ַה ְר ֵֻבה ַמה ֶשע ְ ֻות ֻו ַה ַמ ְד ֻפיסים
מו ַה ַר"ן ָהראש ֹון ֻו ְש ָאר ֻת ֻק ֻונים...
ַֻבל ֻק ֻו ֵטי ֹ
אות ז'
ֹ
עות ֻגַם ָאפֵ ס ֶֻכסֶ ף
קות וְ ַה ְֻמנ ֹ
וְ הנֵה ַרבֻ ֻו ַה ֻ ַמ ֲח ֹלו ֹ
כו ְלתי ְל ַה ְד ֻפיס בֻ ְשנַת
וְ נ ְת ַע ְ ֻכבָ ה ַהדְֻ פ ֻוס וְ לֹא יָ ֹ
תקע"ט ַה ַנ"ל...
אות ח'
ֹ
וְ הנֵה ְ ֻבאֵ ֻל ֻו ַה ֻ ָשנים נ ַָס ְעתי ַֻכ ֻ ָמה ֻ ְפ ָעמים ַעל
מון
ְשי ְש ֹלו ֵמנ ֻו בֻ ְשביל לֶ אֱ סֹף ָמ ֹ
ַה ְֻמדינָה ֵֻבין ַאנ ֵ
עוד ְל ַהעֲ מיד ַהדְֻ פ ֻוס אֲ בָ ל לֹא ָע ְל ָתה ְ ֻביָ די ַֻכ ַֻנ"ל
ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן
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כא

אות י
ֹ
הַ ַה ְד ֻ ַָפסָ ה חֲש ֻובָ ה ו ָיק ָרה ְ ֻבעֵ ינַי ְמאֹד כֻ י ה ֻוא
רות...
דו ֹ
זְ כ ֻות ָה ַרבֻ ים ְל ֹ
אות י"א
ֹ
ֲש ְבתי ָהיְ ָתה ְמש ֹו ֶט ֶטת ְמאֹד ְ ֻבענְ יַ ן
כָ ל ַמח ַ
בות ַרבֻ ֹות ְ ֻבכָ ל ֻ ַפ ַעם
ֲש ֹ
חו ֵשב ַמח ָ
ַהדְֻ פ ֻוס ,וְ ָהייתי ֹ
אֵ ְ
יך ְל ַהעֲ מיד ַהדְֻ פ ֻוס...
אות טו
ֹ

ְ
שם י ְת ָֻב ַרך ח ְזֻ ַקני ל ְבלי ְלה ְס ֻ ַת ֵֻכל ַעל ָֻכל זֶה,
ַה ֻ ֵ
הול ְ
אותַ ,עד
צות נפְ ָל ֹ
אותי בֻ ְד ָרכים וְ עֵ ֹ
ֹ
יך
וְ ֹ
או ָת ֻה ַה ָשנָה ְל ַהעֲ מיד ַהדְֻ פ ֻוס ֻו ְלהַ ְד ֻפיס
ֶש ָזֻכיתי ְ ֻב ֹ
מוהֲ ַר"ן ָהראש ֹון
ספְ ֵרי ַר ֵֻבינ ֻו זַ "ל סֵ פֶ ר ל ֻק ֻו ֵטי ֹ
מות ַה ַ ֻצדֻ יקים,
וְ ַהת ְניָ נָא ,וְ גַם סֵ פֶ ר ָה ָאלֶ ף ֵֻבית ֻו ְש ֹ
הו ָס ֹפות ֲח ָדש ֹות
וְ ַהכֻ ֹל ְ ֻבתק ֻונים נפְ ָלאים ֻו ְב ֹ
אות ַה ְמחַ יין אֶ ת ַהנֶפֶ ש ,וְ ה ֻנֵה ג ֶֹדל
אות וְ ֹנו ָר ֹ
נפְ ָל ֹ
ַהיְ ש ֻו ָעה ַהזֹֻאת ֶשל ַהעֲ ָמ ַדת ַהדְֻ פ ֻוס אֵ ין ָֻכאן
קום ְלבָ אֵ ר ַעד הֵ יכָ ן ַמ ֻגיע נֵס נפְ ָלא ויש ֻו ָעה
ָמ ֹ
דו ָלה ַהזֹאת ,כֻ י היא זְ כ ֻות ָה ַרבֻ ים נפְ ָלא וְ ֹנו ָרא
ְ ֻג ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

כב

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

רות
דו ֹ
דו ֵרי ֹ
תו ְל ֹ
ְמאֹד ֶשאֵ ין ד ֻוגְ ָמ ֹ
אות ט"ז
ֹ
וְ ה ֻנֵה ֻ ֵתכֶ ף ְ ֻכ ֶשהֶ עֱ ַמ ְד ֻתי אֶ ת ַהדְֻ פ ֻוס ְ ֻב ֹיום חֲ מ ֻ ָשה
ָע ָשר בֻ ְשבָ ט תקפ"א לפְ ָרט ָק ָטן וְ ָהיינ ֻו ְ ֻבש ְמחָ ה
ַעל ֻג ֶֹדל יְ ש ֻו ַעת ה' אֲ ֶשר עֲ זָ ַרני ַעד כֻ ֹה ...וְ ה'
י ְת ָֻב ַר ְך נ ַָתן לי ְ ֻבחינַת אֲ ריכַ ת ַא ֻ ַפים ל ְסבֻ ֹל ָֻכל
הול ְ
אות ַעד
צות נפְ ָל ֹ
אותי ְ ֻב ַד ְרכֵ י עֵ ֹ
יך ֹ
יעות וְ ֹ
ַה ְֻמנ ֹ
ֶש ֻג ַָמ ְרתי ָהע ְניָ ן ְֻתה ָלה ָלאֵ ל וְ הֶ עֱ ַמ ְדתי ַהדְֻ פ ֻוס,
צות אֵ ֻל ֻו
ַע ֻ ָתה אֲ ני ֵמבין ֶש ַעל ֻפי דַֻ ְרכֵ י עֵ ֹ
ֶשהֶ עֱ ַמ ְד ֻתי ַהדְֻ פ ֻוס ְ ֻבעֶ זְ ַרת ה' י ְת ָֻב ַר ְךֻ ְ ,ב ֶד ֶר ְך
ַה ַֻס ְב ָלנ ֻות ַהזֹֻאת וַ אֲ ריכ ֻות ַא ֻ ַפים ֻוזְ ריז ֻות ֻו ְמתינ ֻות
אֵ ֻל ֻו ֶש ָעזַ ר לי ה' י ְת ָֻב ַר ְך אֵ ְ
יך ְלה ְתנַהֵ ג ָֻבהֶ ם עַ ד
דולָ ה
תו ַה ְ ֻג ֹ
תו ויש ֻו ָע ֹ
ֶשהֶ עֱ ַמ ְד ֻתי ַהדְֻ פ ֻוס ְ ֻבעֶ זְ ָר ֹ
וְ ַהנ ֹֻו ָר ָאה...
אות י"ז
ֹ
וְ ה ֻנֵה ְ ֻבכָ ל ָשנָה ֹזו ֶשהיא ְשנַת תקפ"א ָהייתי
ָטר ֻוד ְמאֹד ְ ֻבענְ יָ ן ַהדְֻ פ ֻוסַ ...אחַ ר ָֻכ ְך עֲ זָ ַרני ה'
י ְת ָֻב ַר ְך וְ נ ַָתן לי עֵ צָ ה ֶש ָֻבעֵ ת ֶש ָע ְמ ָדה ַהדְֻ פ ֻוס וְ לֹא
דולים ֶשה ְתחַ ְלתי
יָ כ ְֹלתי ְל ַה ְד ֻפיס ְספָ רים ַה ְ ֻג ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

ָמ ַע ַלת

מוהֲ ַר ַנ"ת
יְ מֵ י ֹ

ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

כג

ְל ַה ְד ֻפיסֶ ,ש ָאז ַא ְד ֻפיס ְלעֵ ת ַע ֻ ָתה ַעל נְ יָ ר אֶ חָ ד
עו ָתיו ַעל זֶה
סֵ פֶ ר ָה ָאלֶ ף ֵֻבית ֻו ְבני ֶשי ְח ֶיה נ ַָתן ְמ ֹ
יסם ...וְ ה' י ְת ָֻב ַר ְך ָעזַ ר לי ֶש ַאחַ ר
וְ ה ְתחַ ְלנ ֻו ְל ַה ְד ֻפ ָ
דולים וְ ַה ְ ֻק ַטנים
ָֻכ ְך ָֻבא ַה ְניָ ר ,וְ ג ַָמ ְרתי ַה ְֻספָ רים ַה ְ ֻג ֹ
ַעד רֹאש ַה ָשנָה תקפ"ב ְ ֻבעֶ זְ ַרת ה' י ְת ָֻב ַר ְך,
ְשי
או ָתם ְל ַאנ ֵ
וְ הֵ בֵ אתי ַה ְֻספָ רים ְלא ֻו ַמן וְ ח ַ ֻל ְקתי ֹ
ְש ֹלו ֵמנו ,עֵ ינָם ָרא ֻו וְ ָש ְמח ֻו ,וְ כ ֻו ָ ֻלם ֻ ָת ְמה ֻו ַעל ֻג ֶֹדל
יְ ש ֻו ַעת ה' אֲ ֶשר עֲ זָ ַרני לגְ מֹר עֵ סֶ ק ַה ַה ְד ֻ ָפסָ ה
דו
הו ֵדינ ֻו ַלה' חַ ְס ֹ
מות ָֻכאֵ לֶ ה ,וְ ֹ
יעות עֲ צ ֻו ֹ
ַא ֲח ֵרי ְמנ ֹ
או ָתיו אֲ ֶשר הפְ ליא ַלעֲ ש ֹות ע ֻ ָמנ ֻו וְ עם ָֻכל
וְ נפְ ְל ֹ
עו ָלם
רות ֹ
דו ֹ
י ְש ָראֵ ל ְל ֹ
אות י"ח
ֹ
וְ הנֵה ְ ֻבכָ ל ַה ַ ֻקיץ תקפ"א ַה ֻנזְ ָֻכר ְלעֵ יל ָֻכל
בו ַתי ָהי ֻו ֶש ֻ ֵתכֶ ף ֶשאֶ זְ ֶֻכה לגְ מֹר ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה
ַמ ְח ְש ֹ
אֶ ַֻסע ֻ ֵתכֶ ף ְלאֶ ֶרץ י ְש ָראֵ ל...
אות י"ט
ֹ

טוב ס ֵֻבב ה' י ְת ָֻב ַר ְך ֶשה ְתחַ ְלנ ֻו
וְ הנֵה ַאחַ ר ֹיום ֹ
סוד ,וְ גַם ָֻבזֶה יֵש ַה ְר ֵֻבה
ְל ַה ְד ֻפיס אֶ ת ַה ְֻתפ ֹלות ְ ֻב ֹ
מו
קו ֹ
דו ָלה וְ אֵ ין ָֻכאן ְמ ֹ
ְל ַס ֻ ֵפר יְ ש ֻו ַעת ה' הַ ְ ֻג ֹ
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן

כד

ָמ ַע ַלת

אור
כּ ֹו ְכבֵ י ֹ

ַה ַה ְד ּ ָפ ָסה

מו ֲה ַר"ן :
ְשי ֹ
אורַ ,אנ ֵ
כּ ֹו ְכבֵ י ֹ
אות מ"ז
ֹ
רות ֶש ַה ּ ְשל ָֹשה דְּ בָ ִרים ָהאֵ ֶ ּלה
דו ֹ
יע ְל ֹ
הו ִד ַ
ְל ֹ
מו"ר זַ ַצ"ל ְ ּכפִ י
ֹודות ָה ִע ָ ּק ִר ִ ּיים ְ ּב ַה ְש ָא ַרת ַא ְד ֹ
יְ ס ֹ
מוהֲ ַר ַנ"ת זַ "ל
ַה ּמ ּובַ ן ָּבזֶה ִמדִּ ְב ֵרי ֹ

ילא ָּכל ּול
א .אֲ סֵ פָ ֵתנ ּו ַעל רֹאש ַה ּ ָשנָהֶ ,ש ָּבזֶה ִמ ֵמ ָ
יטל ְּת ִה ִלים ַעל ִצי ּו ֹנו
ּגַם אֲ ִמ ַירת ָהעֲ ָש ָרה ַק ּ ִפ ְ
דוש
ַה ָ ּק ֹ

ב .עֵ סֶ ק ַההַ ְד ּ ָפ ָסה

דוש
ג .וְ ַה ְד ָל ַקת ַה ּנֵר ּ ָת ִמיד ַעל ִצי ּו ֹנו ַה ָ ּק ֹ

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ָמ ַע ַלת

ִל ּ
כות
יק ּו ֵטי הֲ ָל ֹ

ַה ַה ְד ּ ָפ ָסה

כה

ִל ּ
כות ִקדּ ּו ִשין הֲ ָלכָ ה ג'
כות ִה ְל ֹ
יק ּו ֵטי הֲ ָל ֹ
אות כ"א
ֹ
דו ִשים ֶשל ַה ּת ֹו ָרה
וְ זֶה ּו ְ ּב ִחינַת ַה ְד ּ ָפ ַסת ְספָ ִרים ְק ֹ
דו ָשה ֶש ּנ ְִת ּ ַפ ּ ְש ָטה עַ ְכ ָשיו ְ ּב ֹיו ֵתרֶ ,שה ּוא דָּ בָ ר
ַה ְ ּק ֹ
ָדול ,וְ ה ּוא ִה ְת ָק ְרב ּות ָמ ִשיחַ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּת ֹו ָרה
ּג ֹ
ימן סא']ֶ ,ש ִריבּ ּוי ַה ְּספָ ִרים
עון"[ ִס ָ
" ֲח ִדי ַר ִ ּבי ִש ְמ ֹ
ָדול ְליִ ְש ָראֵ ל
דו ָלה וְ ִּתק ּון ּג ֹ
טובָ ה ְ ּג ֹ
הֵ ם ֹ
אות כ"ג
ֹ
וְ זֶה ּו ֶש ְּמבַ ֶ ּק ֶשת ַה ּ ְש ִכינָה ּו ְכנֶסֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ֵמה'
חו ָתם ַעל
חו ָתם ַעל ִל ֶּב ָך ַּכ ֹ
ימנִ י כַ ֹ
יִ ְת ָּב ַר ְך " ִש ֵ
חו ָתם ה ּוא ְ ּב ִחינַת ַה ְד ּ ָפ ַסת ְספָ ִריםּ ִ ,כי
רועֶ ָך"ֹ ,
זְ ֹ
חו ָתם וְ ַּכ ַנ"לֶ ,שזֶּה ּו ְ ּב ִחינַת
ַה ַה ְד ּ ָפ ָסה ה ּוא ְ ּב ִחינַת ֹ
חו ָתם' ְמ ַר ֵמז
ימנִ י ַּכ ֹ
ְּתפִ ִלין ַּכ ַנ"לּ ִ ,כי זֶה הַ ּ ָפס ּוק ' ִש ֵ
ַעל ְּתפִ ִלין ַּכ ּמ ּובָ אַ ,היְ נ ּו ֶש ַה ְש ִכינָה ּו ְ ּכנֶסֶ ת יִ ְש ָראֵ ל
דו ִשים
ְמבַ ְק ִשין ֵמה' יִ ְת ָּב ַר ְך ֶשי ּו ְד ּ ְפס ּו ְספָ ִרים ְק ֹ
חו ָתםּ ִ ,כי ַעל
ַה ְר ֵּבה ֶשהֵ ם ְ ּב ִחינַת ְּתפִ ִליןּ ְ ,ב ִחינַת ֹ
דו ִשים ַה ָ ּלל ּו ַה ּנ ְִד ּ ָפ ִסין נִ ְק ָש ִרים ְ ּכלַ ל
יְ ֵדי ְספָ ִרים ְק ֹ
חו ָתם וְ כ ּו'ַ ,...על ֵּכן ָאנ ּו
יִ ְש ָראֵ ל ַּבה' יִ ְת ָּב ַר ְך ַּכ ֹ
דו ִשים ַה ְר ֵּבהּ ְ ,כ ֵדי
יכים ְל ַה ְד ּ ִפיס ְספָ ִרים ְק ֹ
ְצ ִר ִ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

כו

ָמ ַע ַלת

ִל ּ
כות
יק ּו ֵטי הֲ ָל ֹ

ַה ַה ְד ּ ָפ ָסה

עו ָלם ַלעֲ קֹר
דו ָשה ָּב ֹ
ֶש ִּת ְת ּ ַפ ּ ֵשט ָהאֱ מ ּונָה ַה ְ ּק ֹ
עולָ ם,
קו ְר ִסים ִמן ָה ֹ
עות ָהאֶ ּ ִפ ֹ
ּו ְלבַ ּ ֵטל ּו ְלבַ עֵ ר ֵד ֹ
עו ָלם ,וְ ֶזה ּוִ " :אם יִ ּ ֵתן
ֶש ֵי ָע ֵקר ְש ָמם וְ זִ ְכ ָרם ִמן ָה ֹ
יתו ָּב ַאהֲ בָ ה בּ ֹוז יָ ב ּוז ּו ֹלו",
הון ֵּב ֹ
ִאיש אֶ ת ָּכל ֹ
ַהיְ נו ִאם יִ ְרצ ּו ָה ַעכּ ּו"ם וְ ַה ִּס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ְל ִה ְת ּג ֵַּבר
תו ָתם חַ ס
מון ְלפַ ֹ
ַעל יִ ְש ָראֵ ל חַ ס וְ ָש ֹלום ְ ּב ַתאֲ וַ ת ָמ ֹ
וְ ָש ֹלום ַעל יְ ֵדי זֶהֶ ,שזֶּה ִע ַ ּקר ַה ּגָל ּות ַע ְכ ָשיו "בּ ֹוז
יָ ב ּוז ּו ֹלו" ִנ ְלעֹג וְ נ ְִשחֹק ֵמהֶ םּ ִ ,כי ְ ּכבָ ר זָ כ ּו יִ ְש ָראֵ ל
ִל ּ ֵתן ְצ ָד ָקה ַה ְר ֵּבה ִ ּב ְש ִביל ַה ְד ּ ָפ ַסת ְספָ ִרים
מון
דו ִשיםֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה ְמ ַש ְ ּב ִרים ּ ַתאֲ וַ ת ָמ ֹ
ְק ֹ
חו ָתם ַעל ִלבּ ֹו ַעל יְ ֵדי
ַּכ ַנ"ל ,וְ ֹזו ִכים ִל ְה ֹיות ַּכ ֹ
עו ָלם ַעל יְ ֵדי ַה ְד ּ ָפ ַסת
דו ָשה ֶש ּנ ְִת ּג ַָלה ָּב ֹ
ַה ּת ֹו ָרה ַה ְ ּק ֹ
ַה ְּספָ ִריםֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין ָלש ּוב ַלה' יִ ְת ָּב ַר ְך
חו ָתם ִ ּב ְב ִחינַת
ִ ּב ְתש ּובָ ה ְשלֵ ָמה ,וְ נ ְִק ָש ִרין בּ ֹו ַּכ ֹ
ְּתפִ ִלין
כות ִ ּג ִּטין הֲ לָ כָ ה ג'
כות ִה ְל ֹ
ִל ּק ּו ֵטי הֲ לָ ֹ
אות א' ָּבאֶ ְמצָ ע
ֹ
דו ִשים ֶשל ַה ּת ֹו ָרה
וְ ַעל-יְ ֵדי ִרבּ ּוי ַה ְּספָ ִרים ַה ְ ּק ֹ
דו ָשה ֶש ּנ ְִת ַר ִ ּבין ַעל יְ ֵדי הַ ּ ַמחֲ ל ֶֹקתּ ְ ,ב ִחינַת
ַה ְ ּק ֹ
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עו ְר ִרין
יבי ,דְּ ַהיְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ֶש ּנ ְִת ֹ
וְ סֵ פֶ ר ָּכ ַתב ִאיש ִר ִ
ִ ּב ְתש ּובָ ה ַעל יְ ֵדי ַה ּ ַמ ֲחל ֶֹקת ַּכ ַּנ"לַ ,על יְ ֵדי זֶה
עו ָלם ,וְ כָ ל
ִנ ְמ ּ ָת ִקין ָּכל ַה ִ ּצ ְמצ ּו ִמים וְ כָ ל ַהדִּ ינִ ים ֶש ָּב ֹ
קום ֶש ּיֵש אֵ יזֶה דִּ ין ַהכּ ֹל ִנ ְמ ּ ָתקּ ִ ,כי ָּכל ִצ ְמצ ּום
ָמ ֹ
יקו ְ ּב ָש ְרש ֹוּ ִ ,כי אֵ ין ַהדִּ ין נ ְִמ ּ ָתק
יכין ְל ַה ְמ ִּת ֹ
וָ ִדין ְצ ִר ִ
אֶ ָ ּלא ְ ּב ָש ְרש ֹו ,וְ ש ֶֹרש ַהדִּ ינִ ים ה ּוא ַה ּ ֶשכֶ לּ ִ ,כי
חֲשבָ ה ִא ְת ְ ּב ִרר ּו...
כּ ּו ָלם ְ ּב ַמ ָ
וְ ַה ּת ֹו ָרה ֹיוצֵ את ִמ ְ ּב ִחינַת ַה ֶשכֶ ל ָהעֶ ְל ֹיון ַהכּ ֹולֵ ל,
או ַריְ ָתא ֵמחָ ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה נָפְ ַקת ,אֲ בָ ל ִאי אֶ פְ ָשר
ִ ּכי ֹ
ְל ַה ּת ֹו ָרה לַ עֲ ֹלות ּו ְל ִה ָּכלֵ ל ָשם ִ ּב ְב ִחינַת חָ ְכ ָמה
ִע ָ ּל ָאהֶ ,שה ּוא ֶשכֶ ל ַהכּ ֹולֵ לּ ִ ,כי ִאם ְ ּכ ֶש ּיֵש
ְל ַה ּת ֹו ָרה ְשלֵ מ ּותּ ,ו ְשלֵ מ ּות ַה ּת ֹו ָרה ה ּוא ַעל יְ ֵדי
דו ִשים ֶש ּנ ְִת ַר ִ ּבין ְ ּבכָ ל ּ ַפעַ ם,
ִריבּ ּוי ַה ְּספָ ִרים ַה ְ ּק ֹ
וְ ָאז נ ְִשלֶ ֶמת ַה ּת ֹו ָרה ְ ּב ֹיו ֵתר ,וְ יֵש ָל ּה כּ ֹחַ ַלעֲ ֹלות
ּו ְל ִה ָּכלֵ ל ְ ּב ְב ִחינַת חָ ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה ֶשה ּוא ֶשכֶ ל
ַהכּ ֹולֵ ל ֶשה ּוא ְ ּב ִחינַת אֶ בֶ ן ְש ִת ָ ּיה ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים...
נִכלֶ לֶ ת ָשם ּו ְמ ַק ֶּבלֶ ת ִמ ָשםָ ,אז
וְ ָאז ְ ּכ ֶש ַה ּת ֹו ָרה ְ
עו ָלםּ ִ ,כי ַעל
ִנ ְמ ּ ָת ִקין ָּכל ַה ִ ּצ ְמצ ּו ִמים וְ ַהדִּ י ִנים ֶש ָּב ֹ
יְ ֵדי ֶשכֶ ל ַהכּ ֹולֵ ל ִנ ְמ ּ ָתק ָהכּ ֹל ַּכ ַנ"לֶ ...ש ַעל יְ ֵדי
ִריבּ ּוי ַה ְספָ ִרים ֶש ּנַעֲ ִשין ַעל יְ ֵדי ַה ּ ַמחֲ ל ֶֹקת ַּכ ַנ"ל,
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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נִכלֶ לֶ ת ְ ּבאֶ בֶ ן ְש ִת ָ ּיה
ַעל יְ ֵדי זֶה נ ְִשלֶ ֶמת ַה ּת ֹו ָרה וְ ְ
ִ ּב ְב ִחינַת ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ִ ּב ְב ִחינַת ֶשכֶ ל ַהכּ ֹולֵ ל ,וְ ַעל
יְ ֵדי זֶה ִנ ְמ ּ ָתק ַהכּ ֹל ַּכ ַנ"ל
כות ּ ְפ ִריָ ה וְ ִר ְביָ ה וְ ִאיש ּות הֲ לָ כָ ה א'
ִה ְל ֹ
אות ט'
ֹ
וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶה נַעֲ ִשין ִריבּ ּוי ְספָ ִריםּ ְ ,ב ִחינַת "עֲ ש ֹות
ְספָ ִרים ַה ְר ֵּבה אֵ ין ֵקץ" ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה נִ ְת ּ ַת ֵ ּקן וְ נ ְִמ ּ ָתק
ְ ּב ִחינַת " ֵקץ ָּכל ָּב ָשר ָּבא ְלפָ נַי" ֶשזֶּה נֶאֱ ַמר ַעל
דור ַה ּ ַמבּ ּול ֶשחָ ְטא ּו ָּבזֶה ַּכ ַנ"ל ,וְ עַ ל ֵּכן
ּ ְפגַם עֲ ֹוון ֹ
ִנ ְמ ּ ָתק ַעל יְ ֵדי ְ ּב ִחינַת "עֲ ש ֹות ְספָ ִרים אֵ ין ֵקץ"ּ ִ ,כי
או ַריְ ָתאֵ ,מהֶ ם
ִריבּ ּוי ַה ְספָ ִרים ֶש ּנַעֲ ִשין ֵמ ִחדּ ּו ִשין ְד ֹ
מות ֶשל ַה ִּט ּפ ֹות
ְש ֹ
ינות ּג ּופִ ין ְלאֵ ּל ּו ַה ּנ ָ
נַעֲ ִשין ְ ּב ִח ֹ
ַאחֵ ר
קום
הו ְל ִכים עֲ ר ּו ִמיםַּ ,כמ ּובָ א ְ ּב ָמ ֹ
ֶש ֹ
או ַריְ ָתא נַעֲ ִשין ֵמהֶ ם ְ ּב ִחינַת ּג ּופִ ין
ֶש ִחדּ ּו ִשין ְד ֹ
ימן
ָלהֵ םּ ִ ,כ ְד ַמ ְש ַמע ַּב ּ ַמאֲ ָמר "וַ יְ ִהי ִמ ֵקץ" [ ִס ָ
נ"ד] ,וְ זֶה ְ ּב ִחינַת חֲ ל ּו ָקה דְּ ַר ָּבנָן ְ ּב ִחינַת ּת ֹו ָרה
ֶשה ּוא ִריבּ ּוי ַה ְספָ ִרים וְ כ ּו'...
ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה
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כות ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ַשחַ ר הֲ ָלכָ ה ה'
ִה ְל ֹ
אות ל"ה
ֹ
תו ְלהַ ְד ּ ִפיס ִחדּ ּו ֵשי
וְ זֶה ַמעֲ ַלת ַה ְמ ַס ֵיע ְ ּב ִצ ְד ָק ֹ
דות ַה ַ ּצ ִד ִיקים ָהאֲ ִמ ִּת ִ ּיים
סו ֹ
ּת ֹו ָרה הֲ ג ּו ִנים ַעל יְ ֹ
ַה ַּנ"לּ ִ ,כי ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזוכֶ ה ְ ּב ֹיו ֵתר וְ ֹיו ֵתר ְל ִּת ּק ּון
ַה ּנַעֲ ֶשה ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּצ ָד ָקהֶ ,שה ּוא ְל ַהעֲ ֹלות הַ דַּ ַעת
ֶש ּנָפַ ל ֵמ ַה ְזּ ֵק ִנים ֶשאֵ ינָם ָּכ ָרא ּוי וְ כ ּו'ּ ִ ,כי ַעל יְ ֵדי
תו ֶשנ ֹּו ֵתן ִ ּב ְש ִביל ִחדּ ּו ֵשי ַה ּת ֹו ָרה הַ ַנ"ל
ִצ ְד ָק ֹ
עו ָלםַ ,על יְ ֵדי זֶה ַמ ְמ ִש ְ
יך הֶ ָא ַרת
ֶש ָ ּי ִאיר ּו ָּב ֹ
ַהזְ ֵק ִנים ִד ְקד ּו ָשה וְ כ ּו' וְ ַּכ ַנ"ל
אות ל"ו
ֹ
דו ִשים ֶש ְּמחַ ְד ִשים
ּגַם ַעל יְ ֵדי ִריבּ ּוי ַה ְּספָ ִרים ַה ְ ּק ֹ
רוצֶ ה
קות ֶש ֹ
ַּב ּת ֹו ָרהַ ,על יְ ֵדי זֶה ְמבַ ְּט ִלין ַה ְּספֵ ֹ
צוןּ ִ ,כי ִע ַ ּקר
ְ ּב ִחינַת ֵמ ַצח ַה ּנָחָ ש ְל ַה ִּטיל ָּב ָר ֹ
קות
דו ִשים ֶש ַּב ּת ֹו ָרה הֵ ם ְלבַ ּ ֵטל ַה ְּספֵ ֹ
ַה ְּספָ ִרים ַה ְ ּק ֹ
דור נֶחֱ ָלש ַהדַּ ַעת ַעד
ֶש ַּב ּת ֹו ָרהּ ִ ,כי ְ ּבכָ ל דּ ֹור וָ ֹ
ֶשאֵ ין ֹיו ְד ִעין ַה ּ ֵפר ּוש ֶש ְ ּב ִספְ ֵרי אֱ ֶמת...
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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וְ ַעל ֵּכן ְ ּכ ֶשנ ֹּו ְת ִנין ְצ ָד ָקה ִ ּב ְש ִביל ִריבּ ּוי ְספָ ִרים
דו ִשיםָּ ,בזֶה ְמבַ ְּט ִלין ְ ּב ֹיו ֵתר ֵמ ַצח ַה ּנָחָ ש
ְק ֹ
ֶש ִע ַ ּקר
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּב ּט ּולּ ִ ,כי ְ ּכבָ ר ְמב ָֹאר
קות ַּכ ַּנ"ל,
תו ה ּוא ְ ּב ֹיו ֵתר ַעל יְ ֵדי הַ ְּספֵ ֹ
ִה ְת ּג ְ ַּבר ּו ֹ
ּו ִב ּט ּו ֹלו ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּצ ָד ָקה...
ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּצ ָד ָקה ֶשנ ֹּו ְתנִ ין ִ ּב ְש ִביל
וְ ַעל ֵּכן
קות ְ ּב ָש ְר ָשם
ַה ְּספָ ִרים ַה ַּנ"ל ֶש ְמבַ ְּט ִלים ַה ְּספֵ ֹ
עו ְק ִרים
נַעֲ ֶשה ִּת ּק ּון ַה ְ ּצ ָד ָקה ִ ּב ְשלֵ מ ּות ִנפְ ָלאּ ִ ,כי ֹ
עוד ְל ַה ִּטיל
ָּכל ֵמ ַצח ַה ּנָחָ ש ְלג ְַמ ֵרי ֶש ּל ֹא י ּוכַ ל ֹ
עו ָלם",
קות ְ ּכ ָלל ַּכ ַּנ"ל .וְ זֶה " ִצ ְד ָק ְת ָך צֶ ֶדק ְל ֹ
ְספֵ ֹ
עו ָלם...
ֶשיִ ְה ֶיה ִקי ּום ְל ַה ְ ּצ ָד ָקה ְל ֹ
עו ָלם...
ִ ּכי זֹאת ַה ְ ּצ ָד ָקה ַקיֶ ֶמת ְל ֹ
אות ל"ז
ֹ

ידי
יאים ִל ֵ
דו ִשים ַה ְּמ ִב ִ
וְ ִע ָ ּקר ה ּוא ַה ְּספָ ִרים ַה ְ ּק ֹ
יכין ְספָ ִרים
ידי ִקי ּום ַה ּת ֹו ָרהֶ ,ש ָ ּלזֶה ְצ ִר ִ
ַמעֲ ֶשהִ ,ל ֵ
ַר ִ ּבים ְמאֹד ַעד אֵ ין ֵקץ...
אות ל"ח
ֹ
וְ עַ ל ֵּכן ַה ְ ּצ ָד ָקה ֶשנ ֹּו ְת ִנין ִ ּב ְש ִביל ְספָ ִרים אֵ ל ּו יָ ָקר
ִמכּ ֹלּ ִ ,כי זֶה ִע ַ ּקר ִּת ּק ּון ַה ְ ּצ ָד ָקה ַּכ ַּנ"ל...
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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לא

תו ְלזַ כּ ֹות אֶ ת ַה ַר ִ ּבים
ש ֵּכן ְ ּכ ֶש ּפ ֹועֵ ל ְ ּב ִצ ְד ָק ֹ
ִמ ָּכלֶ -
דו ִשיםֶ ,שהֵ ם ְ ּב ִחינַת ִק ּי ּום
ִ ּב ְספָ ִרים ֲח ָד ִשים ְק ֹ
קות וְ כ ּו' ַּכ ַּנ"ל,
ַה ּת ֹו ָרה ְלכָ ל אֶ חָ ד ְלבַ ּ ֵטל ַה ְּספֵ ֹ
עו ֶמ ֶדת ָל ַעדּ ִ ,כי
תו ֹ
רו וְ ִצ ְד ָק ֹ
ְ ּבוַ דַּ אי אֵ ין ֵקץ ִל ְשכָ ֹ
רות ַה ָּב ִאים ְמזַ ֶּכה אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל
ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם ְ ּבכָ ל דּ ֹו ֹ
דו ַא ְש ֵרי ֹלו.
ֶש ִת ְת ַקיֵם ַה ּת ֹו ָרה ַעל יָ ֹ
כות יֵין נֶסֶ ְך הֲ ָלכָ ה ג'
ִה ְל ֹ
אות ה'
ֹ

וְ זֶה ְ ּב ִחינַת הַ דְּ פ ּוסֶ ,שחָ ַמל ָעלֵ ינ ּו ה' יִ ְת ָּב ַר ְך
עו ָלם חָ ְכ ַמת ַהדְּ פ ּוס
ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים וְ ִה ְמ ִציא ָּב ֹ
עו ָלםַ ...על ֵּכן ַמה
דו ִשים ָּב ֹ
ְ ּכ ֵדי ֶש ִ ּי ְת ַרבּ ּו ְספָ ִרים ְק ֹ
ָ ּי ְקר ּו חַ ְס ֵדי ה' יִ ְת ְ ָּב ַר ְך אֲ ֶשר חָ ַמל ָעלֵ ינ ּו וְ נ ַָתן ָלנ ּו
ְמלֶ אכֶ ת ַהדְּ פ ּוסֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה ִמ ְת ַר ִ ּבין הַ ְּספָ ִרים
ָדול ְמלֶ אכֶ ת
ָדולַ ...על ֵּכן ה ּוא חֶ סֶ ד ּג ֹ
וְ נִ ְקנִ ין ְ ּב ֹזול ּג ֹ
כו ִלים ְל ַה ְד ּ ִפיס ְספָ ִרים
ַהדְּ פ ּוסֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה יְ ֹ
ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ַּכ ַּנ"לֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה לֹא ִת ְש ּ ַת ַּכח
ַה ּת ֹו ָרה ִמיִ ְש ָראֵ ל וְ ַּכ ַּנ"ל.
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לב

ָמ ַע ַלת

ִל ּ
כות
יק ּו ֵטי הֲ ָל ֹ

ַה ַה ְד ּ ָפ ָסה

אות ו'
ֹ

וְ ַעל-זֶה ִה ְתנ ֵַּבא יַ עֲ קֹב ָא ִבינ ּו ְ ּכ ֶש ֵּב ֵר ְך ֶאת
יְ ה ּו ָדהֶ ,ש ִּמ ּ ֶמנ ּו יֵצֵ א ָמ ִשיחַ " :לֹא יָ ס ּור ֶשבֶ ט
ִמיה ּו ָדה ּו ְמח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַרגְ ָליו ַעד ִ ּכי יָ בֹא ִשילֹה".
ְמח ֵֹקק  -זֶה ְ ּב ִחינַת ַהדְּ פ ּוסֶ ,ש ִה ְתנ ֵַּבא ֶשלֹא יָ ס ּור
סופֵ ר',
' ֶשבֶ ט' ִמיה ּו ָדה – ֶזה ְ ּב ִחינַת ' ֶשבֶ ט ֹ
דו ִשים ֶשל ַה ּת ֹו ָרה,
ְ ּב ִחינַת ְ ּכ ִתיבַ ת ַה ְּספָ ִרים ַה ְק ֹ
ּו ְמח ֵֹקק – זֶה ְ ּב ִחינַת ַהדְּ פ ּוסֶ ,ש ִת ְת ּגַלֶ ה חָ ְכ ַמת
עו ָלם וְ לֹא ִת ְת ַּב ּ ֵטל ֲח ִק ַיקת וְ הַ ְד ּ ָפ ַסת
ַהדְּ פ ּוס ָּב ֹ
ִספְ ֵרי יִ ְש ָראֵ לַ ,עד ִ ּכי יָ בֹא ִשילֹה – דָּ א מ ֶֹשה
דו ִשיםַ ,על
ָמ ִשיחַ ּ ִ ,כי ַעל יְ ֵדי ִרבּ ּוי ַה ְּספָ ִרים ַה ְק ֹ
יְ ֵדי חָ ְכ ַמת ַהדְּ פ ּוס לֹא ִת ְש ּ ַת ַּכח ַה ּת ֹו ָרה ַעד
בוא ִשילֹה – דָּ א מ ֶֹשה ָמ ִשיחַ ...
ֶשיָ ֹ
דו ִשים
ש ָּכל-זֶה נ ְִת ּ ַת ֵקן ַעל יְ ֵדי ִרבּ ּוי ַה ְּספָ ִרים ַה ְק ֹ
ֶ
ֶשל ַה ּת ֹו ָרה ֶש ּנ ְִת ַר ִ ּבין ְמאֹד ַעל יְ ֵדי ַהדְּ פ ּוסֶ ,שעַ ל
יְ ֵדי זֶה נ ְִכ ָל ִלין ּת ֹו ָרה ֶש ִ ּב ְכ ָתב וְ ּת ֹו ָרה ֶש ְ ּבעַ ל ּ ֶפה,
יטב
דו ִשים ְמבָ אֲ ִרים ָלנ ּו הֵ ֵ
ַעל יְ ֵדי ֶש ַה ְּספָ ִרים ַה ְק ֹ
ַה ּת ֹו ָרה ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ֶשהֵ ם ּ ֵפר ּו ֵשי ּובֵ א ּו ֵרי ַה ּת ֹו ָרה
חון ַה ִּמ ְלחָ ָמה,
נִצ ֹ
ַלאֲ ִמ ּ ָת ָתןֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה ִע ַ ּקר ְ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ָמ ַע ַלת

ִל ּ
כות
יק ּו ֵטי הֲ ָל ֹ

ַה ַה ְד ּ ָפ ָסה

לג

ֶשזֶה ּו ְ ּב ִחינַת יַ יִ ן ִד ְקד ּו ָשה וְ כ ּו' ַּכ ַּנ"ל .וְ ַעל ֵּכן
ִנ ְס ָמ ְך 'א ְֹס ִרי ַל ּגֶפֶ ן' וְ כ ּו' ַל ּ ַפס ּוק 'לֹא יָ ס ּור ֶשבֶ ט
ּו ְמח ֵֹקק' ַה ַּנ"לֶ ,ש ְּמ ַר ּ ֵמז ַעל ּת ֹועֶ לֶ ת הַ דְּ פ ּוס ֶשה ּוא
ִקי ּום ַה ּת ֹו ָרה וְ ַּכ ַּנ"ל.
אות ז'
ֹ

חו ָתם ַעל
חו ָתם ַעל ִל ֶּב ָך ַּכ ֹ
ימנִי כַ ֹ
וְ זֶה ְ ּב ִחי ַנת " ִש ֵ
חו ָתם' זֶה
רועֶ ָך ִ ּכי ַע ָזּה כַ ּ ָמוֶ ת ַאהֲ בָ ה" וְ כ ּו'ֹ ' ,
זְ ֹ
חו ָתם,
ְ ּב ִחינַת ַהדְּ פ ּוס ֶשה ּוא ְ ּב ִחינַת חֲ ִק ָיקה וְ ֹ
ֶש ְ ּכנֶסֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ְמבַ ֶק ֶשת ֵמה' יִ ְת ָּב ַר ְך ֶש ִּת ְת ַק ֵשר
חו ָתם ֶשה ּוא ְ ּב ִחינַת
אֵ ָליו ֶּבאֱ ֶמת ַעל יְ ֵדי ְ ּב ִחינַת ַה ֹ
דו ִשים
ַהדְּ פ ּוסֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה נ ְִת ַר ִ ּבין ַה ְּספָ ִרים ַה ְק ֹ
ֶשהֵ ם ִק ּי ּום ַה ּת ֹו ָרה ַּכ ַּנ"ל.
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לד

ָמ ַע ַלת

ִמכ ֻתבֵ י ר' יִ ש ָראֵ ל ַקארד ֻו ֶנר

ַה ַהד ֻ ָפ ָסה

ִמכ ֻתבֵ י ר' יִ ש ָראֵ ל ַקארד ֻו ֶנר
ִמכ ֻ ָתב ג'
בו ַה ֻנ ִָעים בֻ צֵ ר ֻוף ַה ֻשל ָֹשה
אֲ ה ֻו ִבי יַ ִ ֻק ִיריִ ,מכ ֻ ָת ֹ
ספָ ִרים בֻ ַאהֲ בָ ה ַר ָֻבה ִה ֻ ַשג ִֻתי ָשב ֻו ַע הֶ ַעב ָרהֻ ,ו ָמה
או ַמר ל ָך אֲ ה ֻו ִבי ָא ִחיִ ,אי אֶ פ ָשר ל ַצ ֵ ֻיר ל ָך ֻג ֶֹדל
ֹ
או ִתי ֶש ֻת ִה ָ ֻלה ָלאֵ ל
ִשמחָ ִֻתי ֶש ֻ ָש ַמח ִֻתי ָֻבזֶה ִ ֻבר ֹ
תו יָ גֵן ָעלֵ ינ ֻו
דוש זכ ֻו ֹ
דו ָשה ֶשל ַר ֵֻבנ ֻו ַה ָ ֻק ֹ
ָהאֵ ש ַהק ֹ
ָא ֵמן בֻ ֹועֵ ר עֲ ַדיִ ן ,ונ ַָתן בֻ לֵ ב ַאנ ֵשי ש ֹלו ֵמ ֻנ ֻו
ַה ֻמק ָֹר ִבים ֵמחָ ָדשַ ,לעֲ סֹק בֻ ַהד ֻ ָפ ַסת ִספ ֵרי ַר ֵֻבינ ֻו
דוש אֲ ֶשר אֵ ין ל ַמע ָלה ִמזֶֻה .ו ִהננִי ָֻכעֵ ת לבָ ֵשר
ַה ָ ֻק ֹ
ל ָך ֻולכָ ל ַאנ ֵשי ש ֹלו ֵמ ֻנ ֻוֶ ,ש ִה ֻ ַשג ִֻתי ַה ֻי ֹום ִמכ ֻ ָתב
עוס ִקים בֻ ֻ ָשם ל ַהד ֻ ִפיס
ֵמ ִעיר ַה ֻק ֶֹדש יר ֻו ָש ַליִ םֶ ,ש ֹ
י ֶֶתר ַה ִֻמכ ֻ ָת ִבים ִמ ֻמ ֹו ֵרנ ֻו ַר ִ ֻבי נ ָָתן זַ ַצ"ל אֲ ֶשר עֲ ַדיִ ן
סוף נִכ ַספ ִֻתי
לֹא ָֻבא ֻו ַֻבדֻ פ ֻוס ,וזֶה אֲ ֶשר ַֻכ ֻ ָמה נִכ ֹ
עו ָלם ,וִ יחָ י ֻו ַֻכ ֻ ָמה נפָ ש ֹות ִמ ִ ֻיש ָראֵ ל...
אור ֹ
ֶש ֵ ֻיצא ֻו ל ֹ
ִמכ ֻ ָתב ח'
בות בֻ לֵ ב ִאישֻ ִ ,כי בֻ עֵ ת
ִה ֻנֵה ַרבֻ ֹות ַמ ֲח ָש ֹ
ֶש ִ ֻק ַֻבל ִֻתי ֻפ ֵר ָדת ָש ֹלום ,כֻ בָ ר ָהיָ ה ֵנח ַלט בֻ ַדע ִֻתי

ָמ ַע ַלת

ִמכ ֻתבֵ י ר' יִ ש ָראֵ ל ַקארד ֻו ֶנר

ַה ַהד ֻ ָפ ָסה

לה

דות ַהדֻ ֻ ָפ ַסת ַה ִל ֻק ֻו ֵטי
או ֹ
ערין ו ַה ִֻס ָֻבה ֹ
ִלנס ַֹע ִלט ֶש ִ
מוהֲ ַר"ן
ֹ
אֲ ֶשר ִהת ִחיל ֻו בֻ ל ֻובֻ ִליןֻ ,ו ִ ֻבפ ָרט ֶשכֻ בָ ר נ ַָת ִֻתי ַה ָֻסך
ימה) ָמה
 52ר ֻו ַֻבל ֶֻכסֶ ף ל ַה ָאדר ֻוף (דֻ ֵמי ק ִד ָ
יתי לאֶ ֶרץ
יע ִתי לבֵ ִ
עות ִלנ ִס ָ
ֶשהֵ כַ נ ִֻתי לזֶה ַה ֻ ָמ ֹ
ש ָראֵ ל ,ו ָהיָ ה בֻ ַדע ִֻתי ל ַק ֵֻבץ ִלי ַעל ָֻכל ֻ ָפ ִנים זֶה
יִ ֹ
עוד לבַ ֵ ֻקש ֵמהֶ ם ַעל
עות ֵֻבין ַאנ ֵשי ש ֹלו ֵמנ ֻו ,ו ֹ
ַה ֻ ָמ ֹ
טובַ ת
ל ַה ָֻבא ִלגמֹר ַה ַהד ֻ ָפ ָסה ַהזֹֻאת ָמה ֶש ֻנִצ ַרך ל ֹ
עו ָלם...
ָה ֹ
ִמכ ֻ ָתב י'
תוֵ ,מ ַה ִֻס ָֻבה
בוד ַמעֲ ָל ֹ
יעה ִלכ ֹ
יעה ַה ֻי ִד ָ
ֶֻב ַטח ִה ִ ֻג ָ
יתי ִלקבֻ ֹ ַע דִֻ ָיר ִתי
יבב ה' יִ ת ָֻב ַרךֶ ,ש ָזֻ ִכ ִ
ַה ֻט ֹובָ ה ֶש ִֻס ֵֻ
רון ִֻת ָֻבנֶה ו ִתכֻ ֹונֵןֶ ,ש ֻ ָשם
עוד ַה ֻ ַפ ַעם בֻ ֻ ֹפה עיה"ק ֵמי ֹ
ֹ
חו ֵקק ָספ ֻון ה ֻוא ַה ֻ ַת ֻנָא ָהאֱ ֹלו ִקי ַרש ִ ֻב"י
חֶ ל ָקת מ ֹ
ו ַר ִ ֻבי אֶ ל ָעזָ ר בֻ ֹנו ,זכ ֻו ָתם יָ גֵן ָעלֵ ינ ֻו ועַ ל ָֻכל
בוד
יִ ש ָראֵ ל ָא ֵמן .ו ִאם ָאמ ָנם ֶש ִאי אֶ פ ָשר לצַ ֵ ֻיר לכ ֹ
תו ֻג ֶֹדל ַה ִח ֻי ֻות דִֻ ק ֺד ָשה ֶש ֻיֵש ִלי ִמזֶֻה ַה ִ ֻי ֻש ֻוב,
ַמעֲ ָל ֹ
יתי ָלזֶהַ ,אך ִעם ָֻכל
ואֵ י ִני ֹיו ֵד ַע בֻ אֵ יזֶה זכ ֻות זָ ִכ ִ
זֶה נַפ ִשי עֲ ג ֻו ָמה ָע ַליַֻ ,בעֲ ל ֹות ַעל לבָ ִבי ֶש ִ ֻנפס ָקה
בו ַדת ַה ֻק ֶֹדש ַה ֻקד ֹו ֻ ָשה ֶש ָהי ָתה ִלי ֶֻבהֱ ֹיות
ִמ ֻ ֶמ ִ ֻני עֲ ֹ

לו

ָמ ַע ַלת

ִמכ ֻתבֵ י ר' יִ ש ָראֵ ל ַקארד ֻו ֶנר

ַה ַהד ֻ ָפ ָסה

ק ִביע ֻות דִֻ ָיר ִתי בֻ ִעיר ַה ֻק ֶֹדש יר ֻו ָש ַליִ ם תובב"א,
דוש,
יתי ַלעֲ סֹק בֻ ַהד ֻ ָפ ַסת ִספ ֵרי ַר ֵֻבנ ֻו ַה ָ ֻק ֹ
ֶש ֻ ָשם זָ ִכ ִ
ֶשזֶֻה ִע ָקר ִח ֻי ֻו ִתי לזַ כֻ ֹות אֶ ת ָאחֵ ינ ֻו בֻ נֵי יִ ש ָראֵ ל
בֻ ַאחֲ ִרית ַה ָ ֻי ִמים ָהאֵ ֶ ֻלה ,בֻ ִהת ֻגַבֻ ר ֻות ַהח ֶֹשך ָֻכל
אתי אֶ ת ַעצ ִמי
ָֻכך בֻ ֻגַש ִמ ֻי ֻות ֻובר ֻוחָ נִ ֻי ֻותֻ ִ ,כי ָמ ָצ ִ
יע ִלבנֵי ָא ָדם
הו ִד ַ
דוש ַהזֶֻה ,ל ֹ
ִ ֻכמחֺ ָ ֻיב בֻ ִח ֻי ֻוב ַה ָ ֻק ֹ
רו ָתיו אֲ ֶשר ִהגדִֻ יל ה' ַלעֲ ש ֹות ִע ָמנ ֻוֶ ,ש ִהקדִֻ ים
ֻגב ֻו ֹ
יע ָעלֵ ינ ֻו ַה ַד ַעת
הופִ ַ
ָלנ ֻו רפ ֻו ָאה ל ָמכֻ ֹו ֵתנ ֻו ,ו ֹ
דוש לחַ ֻי ֹו ֵתנ ֻוֻ ,ולחַ זֻ ֵקנ ֻוֻ ,ול ָה ִשיב אֶ ת נַפש ֹו ֵתינ ֻו
ַה ָ ֻק ֹ
הו ִדי ַע לָ נ ֻו ֶשעֲ ַדיִ ן ה'
ַה ֲחל ֻוש ֹות מאֹד מאֹדֻ ,ול ֹ
ִע ֻ ָמנ ֻו ֻגַם בֻ עֹצֶ ם י ִרי ָד ֵתנ ֻוֶ ,ש ַעל י ֵדי זֶה נִז ֶֻכה
עו ֵרר ִמשנ ֵָתנ ֻו ַה ֻגד ֹו ָלה ,ו ַלחש ֹוב ַעל ַתכ ִליתֵ נ ֻו
ל ִהת ֹ
ַעל ָמה אֲ ֵתינָא ל ַהאי ָעל ָמא וכ ֻו' .וזֹאת ָהי ָתה
ִע ָ ֻקר ָֻכוָ ָנ ִתי בֻ ִהש ֻ ַתדֻ ל ֻו ִתי בֻ ַהד ֻ ָפ ַסת ִספ ֵרי ַר ֵֻבינ ֻו
דות,
רות ונֶח ָמ ֹ
צות י ָק ֹ
דוש ,אֲ ֶשר מלֵ ִאים עֵ ֹ
ַה ָ ֻק ֹ
ָתו,
ו ִהתחַ זֻק ֻות ִנפ ָל ָאה לכָ ל אֶ חָ ד ואֶ חָ ד לפִ י ַמד ֵרג ֹ
ֻות ִה ָ ֻלה ָלאֵ ל ִק ַֻבל ִֻתי חַ ֻי ֻות ו ִשמחָ ה ִמכֻ ֹל סֵ פֶ ר
עו ָלם ָֻבזֶה...
יתי ל ַהד ֻ ִפיס לזַ כֻ ֹות ָה ֹ
וסֵ פֶ ר ֶש ָזֻ ִכ ִ

ָמ ַע ַלת

ִמכ ֻתבֵ י ר' יִ ש ָראֵ ל ַקארד ֻו ֶנר

ַה ַהד ֻ ָפ ָסה

לז

עוב ִרי בֻ ַאמ ֻ ַתחַ ת ִ ֻכתבֵ י יָ ד
ֻובכֵ ן ָֻכעֵ ת ִמדֵֻ י ֹ
ֶש ִה ִ ֻניחַ ַא ֲח ָריו בֻ ָרכָ ה ,ה"ה ַה ַר ַֻבנִ י וכ ֻו' מו"ה
חותָ ,מה
אתי אֵ ֻל ֻו ַה ֻ ַמפ ֻת ֹ
י ִחיאֵ ל ֶמענ ֵדל זַ "לֻ ,ו ָמצָ ִ
מאֹד ִנת ַלהֵ ב ִל ִ ֻבי לזַ כֻ ֹות ָֻבזֶה ַאנ ֵשי ש ֹלו ֵמנ ֻו ,כֻ פִ י
ֶש ִ ֻירא ֻו עֵ י ֵניכֶ ם ֻג ֹו ֵדל ַההֶ כ ֵרחַ ו ַה ֻנ ִחיצ ֻות ָלזֶה
ָדול ָשוֶ ה לכָ ל נֶפֶ ש ,עֲ ב ֻור זֶה נִ ס ַֻכם
ל ִמ ָק ָטן ו ַעד ֻג ֹ
חות ֻוב ֹפור ָמט ֶשל
בֻ ַדע ִֻתי ל ַהד ֻ ִפיס אֵ ֻל ֻו ַה ֻ ַמפ ֻת ֹ
יה"ק יר ֻו ָש ַליִ ם
רוב בֻ ִע ַ
מוהֲ ַר"ןֶ ,שזֶֻה בֻ ָק ֹ
ַה ִ ֻלק ֻו ֵטי ֹ
טוב ויֵצֵ א ִלדפ ֻוס מחָ ָדש ,וגַם לצָ ֵרף
י ֻוג ַמר ֶֻב ִכי ֹ
לזֶה ַה ִֻמכ ֻ ָתב ַה ֹנוכָ ִחי ֻול ַשלחָ ם לאֲ נ ֵשי ש ֹלו ֵמנ ֻו
עו ֵרר אֶ ת לבָ בָ ם
בו ֵתיהֶ םֻ ,ול ֹ
מוש ֹ
מות ֹ
קו ֹ
לכָ ל מ ֹ
עו ָלה ַעל ָֻכל
ַה ֻט ֹוב ֶש ִ ֻיתנַדֻ ב ֻו ל ַהצדָֻ ָקה ַהזֹֻאת ָה ֹ
תו
קות ,ו ַעל ַהצדָֻ ָקה ַהזֹֻאת נֶאֱ ַמר" :ו ִצד ָק ֹ
ַה ֻצ ָד ֹ
רות .בֻ כֵ ן
דו ֵרי דֻ ֹו ֹ
עו ֶמ ֶדת ָל ַעד"ֻ ִ ,כי ִהיא ַהצדָֻ ָקה ל ֹ
ֹ
אֲ ה ֻובָ י ַאחַ יֻ ,תנ ֻו לבַ בכֶ ם ִלדבָ ַרי אֵ ֶ ֻלה ַה ֻי ֹוצ ִאים
ירות לבָ ִבי ,ו ַקבֻ ל ֻו ַה ִֻמנחָ ה ַהזֹֻאת אֲ ֶשר אֲ נִ י
ִמ ִ ֻק ֹ
ַמ ִ ֻגיש ִלפנֵיכֶ ם בֻ ַאהֲ בָ ה ,ו ִש ֻלח ֻו ֻתמ ֻו ָרה הֲ ג ֻונָה ָֻכל
הורֻ ,וכֻ פִ י
ֹחו ו ִנדבַ ת ִלבֻ ֹו ַה ֻ ָט ֹ
אֶ חָ ד ואֶ חָ ד ,כֻ פִ י כֻ ֹ
עו ָלם.
דוש ָֻב ֹ
קתי ל ִהת ֻגַל ֻות דַֻ ַעת ַר ֵֻבינ ֻו ַה ָ ֻק ֹ
תש ֻו ִ

לח

ָמ ַע ַלת

עָ לים לתרופָ ה

ַה ַהד ָפ ָסה

ספר עָ לים לתרופָ ה
ספור ַההס ַתלקות של ַרבי ָנ ָתן:
ַרבי ָנ ָתן ָא ַמר לפני ַההס ַתלקות :שע ָקר ָהעסק
ש ָלכם יהיה ל ַהדפיס ספָ רים
תו מכ ָתב ָבהמשך ָכתוב :ובַ ֹכל מ ַצוה
או ֹ
וב ֹ
אני עליכם ,שע ָקר עסקיכם יהיה ל ַהדפיס
את ַהספָ רים ,שית ַקים יָ פוצו ַמעי ֹנות ָ
יך חוצָ ה,
צון ובטרחַ א ...חזקו
מון ב ָר ֹ
ותהיו חזַ קים ב ָמ ֹ
מורינו ו ַרבינו,
דוננו ֹ
ואמצו ל ַהחזיק בית א ֹ

וגַם ל ַהזיל זָ ָהב מכיסכם להַ דפיס ספָ ָריו
דושים כי ַעל זה הזהיר ב ֹיותר :
ַהק ֹ

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ִֻת ֻק ֻון
ִֻת ֻק ֻון

ַה ְּ ֻכלָ ִלי

לט

ַה ְּ ֻכלָ ִלי

ה ֻוא ִֻת ֻק ֻון ַה ְּ ֻב ִרית ( ַֻכ ְּמב ָֹאר ְּ ֻב ִל ֻקו ֵֻטי ֹמוהֲ ַר"ן ח"א כט ֹאות ד) .וְּ ה ֻוא ִֻת ֻק ֻון
מו ֵרי ְֻּת ִה ִ ֻלים
ְּל ִמ ְּק ֵרה ַליְּ ָלה חַ ס וְּ ָש ֹלוםֹ ,לו ַמר אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ִמזְּ ֹ
תו הַ ֻי ֹום ֶש ָ ֻק ָרה ֹלוַֻ ,כ ְּמב ָֹאר ְּ ֻב ַה ְּקדָֻ ַמת הַ ֻ ֵספֶ ר ,לֵ ְּך נָא ְּר ֵאה
או ֹ
ְּ ֻב ֹ
דוש
מו ֵרנ ֻו וְּ ַר ֵֻבנ ֻו הַ ָק ֹ
דונֵנ ֻו ֹ
יאו ֵמהַ הֶ ְּעלֵ ם אֶ ל ַה ִ ֻג ֻל ֻוי ,אֲ ֹ
הו ִצ ֹ
ָש ֻ ָמהֹ .
קור חָ ְּכ ָמה וְּ אֱ מ ֻונָהַ ,ר ֵֻבנ ֻו ַנ ְּח ָמן ֶֻבן
עו ָלםַ ,נחַ ל ֹנובֵ ַע ְּמ ֹ
סוד ֹ
צַ דִֻ יק יְּ ֹ
דוש ִל ְּב ָרכָ ה,
פֵ י ֶגא ֶֻבן ִש ְּמחָ הַ ,נ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן ֵזכֶ ר צַ דִֻ יק וְּ ָק ֹ
תו יָ ֵגן ָעלֵ ינ ֻו ָא ֵמן:
זְּ כ ֻו ֹ
יטל ְֻּת ִה ִ ֻלים הַ ַֻנ"ל
וְּ ִענְּ יַ ן ִֻת ֻק ֻון זֶה ַעל יְּ ֵדי אֲ ִמ ַירת ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
ה ֻוא דָֻ בָ ר חָ ָדש ְּלג ְַּמ ֵריִ ,חדֻ ֻוש נִפְּ ָלא! ִ ֻכי ה ֻוא ִֻת ֻק ֻון נִפְּ ָלא וְּ ֹנו ָרא
אמ ֵרםֻ ְּ ,בוַ דַֻ אי ַמה
אדֻ .ו ִמי ֶש ֻי ֻוכַ ל לֵ ילֵ ְּך לַ ִֻמ ְּקוֶ ה וְּ ַאחַ ר ָֻכ ְּך ֹי ְּ
ְּמ ֹאד ְּמ ֹ
ֻט ֹובַ ,א ְּך אֲ פִ ֻ
יל ֻו ִאם ה ֻוא ָאנ ֻוס ֶש ִאי אֶ פְּ ָשר ִל ְּטבֻ ֹלֻ ְּ ,כ ֹגון ֶשה ֻוא
אמ ֵרם אַ ְּש ֵרי ֹלוֻ ִ ,כי
או ֶשה ֻוא ַֻבדֶֻ ֶר ְּךַ ,אף ַעל ֻ ִפי כֵ ן ִאם ֹי ְּ
חולֶ הֹ ,
ֹ
אמ ֵרם ְּ ֻבכַ ָ ֻונָה ָֻכ ָרא ֻוי ְּ ֻבוַ דַֻ אי ַמה
ָדול וְּ ֹנו ָרא ְּמ ֹאד .וְּ ִאם ֹי ְּ
הֵ ם ִֻת ֻק ֻון ֻג ֹ
טובַ .א ְּך ֻגַם ָהאֲ ִמ ָירה ְּ ֻב ַע ְּצ ָמ ֻה ְּמסֺ ֻגָל ְּמ ֹאד .וְּ ָא ַמרֻ ִ :כי לא ֹנו ַדע
ֹ
עו ָלם.
יאת ָה ֹ
ֹזאת ִמ ֻי ֹום ְּ ֻב ִר ַ
בוא עַ ל
תוִ ,מי ֶש ָ ֻי ֹ
וְּ ָא ַמר ֶש ֻגַם ִ ֻכי יִ ְּמ ְּלא ֻו יָ ָמיו ,אֲ זַי אַ חַ ר ִה ְּס ֻ ַת ְּ ֻלק ֻו ֹ
יטל ְֻּת ִה ִ ֻלים ַה ַֻנ"ל ,וְּ יִ ֻ ֵתן ֻ ְּפר ֻו ָטה
אמר ָשם אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
רו וְּ ֹי ַ
ִק ְּב ֹ
רו] ,אֲ פִ ֻ
אד
יל ֻו ִאם ֻג ְָּדל ֻו וְּ ָע ְּצמ ֻו עֲ ֹוו ֹנו ָתיו וַ חֲ ָט ָאיו ְּמ ֹ
ִל ְּצ ָד ָקה [עֲ ב ֻו ֹ
יעו
הו ִש ֹ
ְּמ ֹאד חַ ס וְּ ָש ֹלום ,אֲ זַי אֶ ְּתאַ ֻ ֵמץ וְּ אֶ ְּש ֻ ַתדֵֻ ל ָל ֹא ֶר ְּך וְּ ָל ֹרחַ ב ְּל ֹ
ֻו ְּל ַת ְּ ֻק ֹנו וְּ כ ֻו' .וַ אֲ נִ י חָ זָ ק ְּמ ֹאד ְּ ֻבכָ ל הַ דְֻּ בָ ִרים ֶש ִ ֻלי ,אַ ְּך ָֻבזֶה אֲ נִי ָחזָ ק
מו ִע ִילים ְּמ ֹאד ְּמ ֹאד .וְּ אֵ ֻל ֻו הֵ ן
יטל ֹ
ְּ ֻב ֹיו ֵתרֶ ,שאֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
יטל ְֻּת ִה ִ ֻלים :ט"ז ,ל"ב ,מ"א ,מ"ב ,נ"ט ,ע"ז,
ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
צ' ,ק"ה ,קל"ז ,ק"נַֻ ,כאֲ ֶשר ְּ ֻכבָ ר ִנ ְּד ֻ ְּפס ֻו ַֻכ ֻ ָמה ֻ ְּפ ָע ִמים.

ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

מ

ִֻת ֻק ֻון
צון ֹק ֶדם אֲ ִמ ָירת ְֻּת ִה ִ ֻלים
יְּ ִהי ָר ֹ

ַה ְּ ֻכלָ ִלי
תו )
או ֹ
או ְּמ ִרים ֹ
( ְּ ֻב ַש ָֻבת וְּ יו"ט אֵ ין ֹ

צון ִמ ְּ ֻלפָ נ ָ
בו ֵתינ ֻוַ ,הבֻ ֹוחֵ ר ְּ ֻב ָדוִ ד
ֶיך יְּ יָ אֱ לֹהֵ ינ ֻו וְּ אֱ לֹהֵ י אֲ ֹ
יְּ ִהי ָר ֹ
חותֶ ,ש ֻ ֵתפֶ ן
ירות וְּ ִת ְּש ָֻב ֹ
עו אַ ח ֲָריו ,וְּ ַהבֻ ֹוחֵ ר ְּ ֻב ִש ֹ
ַע ְּבדֻ ֹו ֻו ְּבזַ ְּר ֹ
אֲמ ָרם
מו ֵרי ְֻּת ִה ִ ֻלים ֶשאֶ ְּק ָראֻ ְּ ,כ ִא ֻל ֻו ָ
יאת ִמזְּ ֹ
ְּ ֻב ַרח ֲִמים אֶ ל ְּק ִר ַ
תו יָ גֵן ָעלֵ ינ ֻו .וְּ יַ עֲ ָמד לָ נ ֻו
מו זְּ כ ֻו ֹ
דָֻ וִ ד ַה ֻ ֶמלֶ ְּך עָ ָליו הַ ֻ ָש ֹלום ְּ ֻבעַ ְּצ ֹ
או ִת ֻי ֹו ֵתיהֶ ם,
בו ֵתיהֶ ם וְּ ֹ
זְּ כ ֻות ֻ ְּפס ֻו ֵקי ְֻּת ִה ִ ֻליםֻ ,וזְּ כ ֻות ֻ ֵת ֹ
אשי
מות ַה ֻי ֹו ְּצ ִאים ֵמהֶ ם ֵמ ָר ֵ
ֻונ ְֺּקדֻ ֹו ֵתיהֶ ם וְּ ַטעֲ ֵמיהֶ ם ,וְּ הַ ֻ ֵש ֹ
ֹאתינ ֻו,
בותְּ ,לכַ ֻ ֵפר ֻ ְּפ ֻ ָשעֵ ינ ֻו וַ עֲ ֹו ֹנו ֵתינ ֻו וְּ חַ ֻט ֵ
בות ֻו ִמ ֻס ֹופֵ י ֻ ֵת ֹ
ֻ ֵת ֹ
חו ִחים וְּ ַה ֻק ֹו ִצים ַה ֻס ֹו ְּב ִבים אֶ ת
יצים ֻו ְּל ַה ְּכ ִרית ָֻכל ַה ֹ
ֻו ְּלזַ ֻ ֵמר ָע ִר ִ
ַה ֻש ֹו ַש ֻנָה ָהעֶ ְּל ֹיונָהֻ ,ו ְּלחַ ֵֻבר אֵ ֶשת נְּע ֻו ִרים ִעם דֻ ֹו ָד ֻה ְּ ֻב ַאהֲבָ ה
ְּש ָמה
וְּ ַאחֲוָ ה וְּ ֵרע ֻותֻ ,ו ִמ ֻ ָשם יִ ֻ ָמ ֵש ְּך לָ נ ֻו ֶשפַ ע ְּלנֶפֶ ש ר ֻוחַ ֻונ ָ
מו
ֹאתינ ֻו ֻו ְּלכַ ֻ ֵפר ֻ ְּפ ֻ ָשעֵ ינ ֻוֻ ְּ ,כ ֹ
עֲו ֹנו ֵתינ ֻו וְּ ִל ְּסלֹחַ חַ ֻט ֵ
ְּל ַטהֲ ֵרנ ֻו ֵמ ֹ
מו ִרים אֵ ֻל ֻו ְּלפָ נ ָ
מו ֶש ֻנֶאֱ ַמרֻ ,גַם
ֶיךֻ ְּ ,כ ֹ
ֶש ָס ַל ְּח ֻ ָת ְּל ָדוִ ד ֶש ָא ַמר ִמזְּ ֹ
עולָ ם ַהזֶֻה ק ֶֹדם
את ָך לֹא ֻ ָתמ ֻות .וְּ אַ ל ִֻת ָ ֻקחֵ נ ֻו ֵמ ָה ֹ
יְּ יָ הֶ עֱ ִביר חַ ֻ ָט ְּ
זְּ ַמ ֻנֵנ ֻו ַעד ְּמלֹאת ְּש ֹנו ֵתינ ֻו ָֻבהֶ ם ִש ְּב ִעים ָשנָה ְּ ֻבאֹפֶ ן ֶש ֻנ ֻוכַ ל
ְּל ַת ֵ ֻקן אֵ ת אָ ֵשר ִשחַ ְּתנ ֻוֻ .וזְּ כ ֻות דָֻ וִ ד ַה ֻ ֶמלֶ ְּך ָע ָליו ַה ֻ ָש ֹלום יָ גֵן
יך ַא ֻ ְּפ ָך ַעד ש ֻובֵ נ ֻו אֵ לֶ ָ
ובעֲ ֵדנ ֻוֶ ,ש ֻ ַתאֲ ִר ְּ
יך ִ ֻב ְּתש ֻובָ ה
ָעלֵ ינ ֻו ַֻ
ְּשלֵ ָמה ְּלפָ נ ָ
אוצַ ר ַמ ְֻּתנַת ִח ֻנָם חָ ֻנֵנ ֻוֻ ְּ ,כדִֻ ְּכ ִתיב ,וְּ חַ נ ֹֻו ִתי אֶ ת
ֶיךֻ .ו ֵמ ֹ
או ְּמ ִרים
אֲ ֶשר אָ חֹן וְּ ִרחַ ְּמ ִֻתי אֶ ת ָא ֵשר אֲ ַרחֵ םֻ .ו ְּכ ֵשם ֶשאָ נ ֻו ֹ
עולָ ם ַהזֶֻהָֻ ,כ ְּך נִזְּ ֶֻכה ֹלו ַמר ְּלפָ נ ָ
ְּלפָ נ ָ
ֶיך יְּ יָ אֱ לֹהֵ ינ ֻו
ֶיך ִש ָירה ָֻב ֹ
עו ֵרר
עולָ ם ַה ָֻבא .וְּ ַעל יְּ ֵדי אֲ ִמ ַירת ְֻּת ִה ִ ֻלים ִֻת ְּת ֹ
ִשיר ֻו ְּשבָ חָ ה ָל ֹ
בוד ַה ְּ ֻלבָ ֹנון
קול נ ִָעים ְּ ֻבגִ ילַ ת וְּ ַר ֻנֵןֻ ְּ ,כ ֹ
רון וְּ לָ ִשיר ְּ ֻב ֹ
חֲבַ ֶ ֻצלֶ ת הַ ֻ ָש ֹ
הוד וְּ ָה ָדר ְּ ֻבבֵ ית אֱ ל ֹהֵ ינ ֻוֻ ִ ,ב ְּמהֵ ָרה ְּ ֻביָ ֵמינ ֻו ָא ֵמן סֶ לָ ה:
נִ ֻ ָתן ָל ֻהֹ ,
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מא

ֹאמר זֶה:
קו ֵדם ֶשיַ ְּת ִחיל ַֻבאֲ ִמ ַירת ְֻּת ִה ִ ֻלים י ַ
ֹ
תו ָדה,
יעה ְּלצ ֻור יִ ְּשעֵ נ ֻו :נ ְַּקדְֻּ ָמה ֻ ָפנָיו ְּ ֻב ֹ
ְּלכ ֻו נ ְַּר ְּ ֻננָה ַליְּ הֹוָ ה  ,נ ִָר ָ
ָדול ַעל ָֻכל
ָדול יְּ הֹוָ ה ֻ ,ו ֶמלֶ ְּך ֻג ֹ
יע ֹלוֻ ִ :כי ֵאל ֻג ֹ
רות נ ִָר ַ
ִ ֻבזְּ ִמ ֹ
דות ֻו ְּל ַה ֵ ֻלל ֻו ְּל ַש ֵֻבחַ ֶאת בֻ ֹו ְּר ִאי.
הו ֹ
אֱ ל ִֹהים :הֲ ֵרינִי ְּמז ֻ ֵַמן ֶאת ֻ ִפי ְּל ֹ
ְּל ֵשם יִ ח ֻוד ֺק ְּד ָשא ְּ ֻב ִר ְּ
יך ה ֻוא ֻו ְּש ִכינ ֻ ְֵּתה ִ ֻב ְּד ִחיל ֻו ֻו ְּר ִחימ ֻו ַעל יְּ ֵדי
ַהה ֻוא ָט ִמיר וְּ נ ְֶּע ָלם ְּ ֻב ֵשם ָֻכל יִ ְּש ָר ֵאל:
מו ִרים
טוב ֹלו ַמר ֹזאת ִלפְּ ֵני אֲ ִמ ַירת ָהעֲ ָש ָרה ִמזְּ ֹ
ֹ

מו ֵרי ְֻּת ִה ִ ֻלים אֵ ֻל ֻו
הֲ ֵרינִי ְּמ ַק ֵשר ַע ְּצ ִמי ַֻבאֲ ִמ ַירת ָהעֲ ָש ָרה ִמזְּ ֹ
דו ֵרנ ֻוֻ ,ו ְּלכָ ל ַה ַ ֻצדִֻ ִיקים ָהאֲ ִמ ִֻתים
ְּלכָ ל ַה ַ ֻצדִֻ ִיקים ָהאֲ ִמ ִֻת ִ ֻיים ֶש ְּ ֻב ֹ
דוש
דו ִשים ָא ֵשר ָֻבאָ ֶרץ ֵה ֻ ָמהֻ ,ו ִבפְּ ָרט ְּל ַר ֵֻבנ ֻו ַה ָ ֻק ֹ
ש ֹו ְּכנֵי ָעפָ ר ְּק ֹ
קור חָ ְּכ ָמה וְּ אֱ מ ֻונָהַ ,ר ֵֻבנ ֻו נ ְַּח ָמן
עו ָלם נַחַ ל ֹנובֵ ַע ְּמ ֹ
סוד ֹ
ַצדִֻ יק יְּ ֹ
ֶֻבן פֵ יגֶא ֶֻבן ִש ְּמחָ הַ ,נ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מא ֻומן ,אֲ ֶשר ִ ֻג ָלה וְּ ִֻת ֵ ֻקן
מו ֵרי ְֻּת ִה ִ ֻלים ִ ֻב ְּש ִביל ִֻת ֻק ֻון ַה ְּ ֻב ִרית,
ֹלו ַמר ֵאל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ִמזְּ ֹ
זְּ כ ֻו ָתם יָ גֵן ָע ֵלינ ֻו וְּ ַעל ָֻכל יִ ְּש ָראֵ לָ ,א ֵמן.
יטל ְֻּת ִה ִ ֻלים
או ֵמר ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
וְּ ַעל דַֻ ְּע ֻ ָתם וְּ ַעל ַֻכ ָ ֻונ ָָתם אֲ נִי ֹ
עו ֵרר ֻו ְּלג ַֻל ֹות ָֻכל ָהעֲ ָש ָרה ִמינֵי
ֵא ֻל ֻוֻ ,ו ִבזְּ כ ֻו ָתם וְּ כֹחָ ם אֶ זְּ ֶֻכה ְּל ֹ
נְּגִ ינָה ֶש ֻנֶאֱ ַמר ָֻבהֶ ם ֵספֶ ר ְֻּת ִה ִ ֻליםֶ ,ש ֵהםַ :א ְּש ֵריֻ ְּ ,ב ָרכָ הַ ,מ ְּש ִ ֻכיל,
מורַ ,ה ְּלל ֻויָ ֻהֶ ,ש ֵהםִ :שיר
הו ָד ָאהִ ,מזְּ ֹ
ִשירִ ,נ ֻצ ֻוחַ ִ ,נ ֻג ֻוןְֻּ ,תפִ ָ ֻלהֹ ,
ֻ ָפש ֻוטָֻ ,כפ ֻולְּ ,מ ֺש ָ ֻלשְּ ,מ ֺר ָֻבעֶ ,שהֵ ם ְּ ֻכל ֻו ִלים ְּ ֻב ִש ְּמ ָך ַה ְּמ ֺיחָ ד
דו ִשים ָהאֵ ֻל ֻו
מות ַה ְּ ֻק ֹ
דושֻ .ו ִבזְּ כ ֻות וְּ כֹחַ ַה ְּשנֵי ְּש ֹ
ָדול וְּ ַה ָק ֹ
ַה ֻג ֹ
ְּ ֻב ִמ ֻל ֻו ָאםֶ ,ש ֵהם ֵאל אֱ ל ִֹהים ( ָֻכזֶה) ָ :א ֶלף ָל ֶמדָ ,א ֶלף ָל ֶמד הֵ י
עו ִלים ְּ ֻב ִמ ְּס ֻ ָפר תפ"הֻ ְּ ,כ ִמ ְּס ֻ ַפר ְֻּת ִה ִ ֻליםֻ ְּ ,בכֹחַ
ֹיוד ֵמםֶ ,שהֵ ם ֹ
מות ְֻּתזַ ֵֻכנִי ְּל ִת ֻק ֻון ַה ְּ ֻב ִרית ֶשה ֻוא ִֻת ֻק ֻון ַה ְּ ֻכ ָל ִליָ ,א ֵמן:
אֵ ל ֻו ַה ֻ ֵש ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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טז

יתי בָ ְּך :ב ָא ַמ ְּר ְֻּת
א ִמ ְּכ ֻ ָתם ְּל ָדוִ דָ ,ש ְּמ ֵרנִי אֵ ל ִ ֻכי חָ ִס ִ
טובָ ִתי ַֻבל ָעלֶ ָ
דו ִשים
יך :ג ִל ְּק ֹ
ַליְּ הֹוָ ה אֲ ֹדנָי ָא ֻ ָתהֹ ,
אֲ ֶשר ָֻב ָא ֶרץ הֵ ֻ ָמה ,וְּ ַאדִֻ ֵירי ָֻכל חֶ פְּ ִצי בָ ם :ד יִ ְּרבֻ ֻו
בו ָתם ַאחֵ ר ָמ ָהר ֻוַֻ ,בל ַא ִֻס ְּ
יך נ ְִּס ֵֻכיהֶ ם ִמדָֻ םֻ ,ובַ ל
ַע ְּ ֻצ ֹ
מו ָתם ַעל ְּשפָ ָתי :ה יְּ הֹוָ ה ְּמנָת חֶ ְּל ִקי
אֶ ֻ ָשא אֶ ת ְּש ֹ
כו ִסיַ ,א ֻ ָתה ֻת ֹו ִמ ְּ
יך ֻג ֹו ָר ִלי :ו ֲחבָ ִלים נָפְּ ל ֻו ִלי ַֻב ְּ ֻנ ִע ִמים,
וְּ ֹ
ַאף ַנח ֲָלת ָשפְּ ָרה ָע ָלי :ז אֲ בָ ֵר ְּך אֶ ת יְּ הֹוָ ה אֲ ֶשר יְּ ָע ָצנִ י,
יתי יְּ הֹוָ ה ְּלנֶגְּ דִֻ י
ילות יִ ְֻּסר ֻונִ י ִכ ְּל ֹיו ָתי :ח ִש ִ ֻו ִ
ַאף לֵ ֹ
ימינִי ַֻבל אֶ ֻמ ֹוט :ט ָלכֵ ן ָש ַמח ִל ִ ֻבי וַ ָ ֻיגֶל
ָת ִמידֻ ִ ,כי ִמ ִ
בו ִדיַ ,אף ְּ ֻב ָש ִרי יִ ְּשכֻ ֹן לָ בֶ ַטח :י ִ ֻכי לֹא ַתעֲ זֹב נַפְּ ִשי
ְּ ֻכ ֹ
אות ָשחַ ת :יא ֻת ֹו ִדיעֵ נִ י
אול ,לֹא ִת ֻ ֵתן ֲח ִס ְּיד ָך ִל ְּר ֹ
ִל ְּש ֹ
חות אֶ ת ֻ ָפנ ָ
ימינ ְָּך
מות ִ ֻב ִ
ֶיךְּ ,נ ִע ֹ
א ַֹרח חַ ִ ֻיים ,שֹבַ ע ְּש ָמ ֹ
נֶצַ ח:
לב
א ְּל ָדוִ ד ַמ ְּש ִ ֻכילַ ,א ְּש ֵרי ְּנש ֻוי ֻ ֶפ ַשע ְּ ֻכס ֻוי חֲ ָט ָאה:
חו
ֹלו ָע ֹון ,וְּ אֵ ין ְּ ֻבר ֻו ֹ
ַא ְּש ֵרי אָ ָדם לֹא יַ ְּחשֹב יְּ הֹוָ ה
ה ֻי ֹום :ד
ְּר ִמ ָ ֻיה :ג ִ ֻכי הֶ ֱח ַר ְּש ִֻתי ָֻבל ֻו עֲ צָ ָמיֻ ְּ ,ב ַשאֲ ג ִָתי ָֻכל ַ
בנֵי
ִ ֻכי ֹיו ָמם וָ ַליְּ ָלה ִֻת ְּכ ַֻבד ָעלַ י יָ ֶד ָך ,נ ְֶּה ֻ ַפ ְּך ְּל ַשדִֻ י ְּ ֻבחַ ְּר ֹ
ב
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מג

יתיָ ,א ַמ ְּר ִֻתי
או ִדיעֲ ָך וַ עֲ ֹו ִני לֹא ִכ ִֻס ִ
אתי ֹ
ַקיִ ץ סֶ ָלה :ה חַ ָֻט ִ
אתי
את עֲ ֹון חַ ָֻט ִ
או ֶדה עֲ לֵ י פְּ ָש ַעי ַליְּ הֹוָ ה  ,וְּ ַא ֻ ָתה נ ָָש ָ
ֹ
סֶ ָלה :ו ַעל זֹאת יִ ְּת ֻ ַפ ֵ ֻלל ָֻכל חָ ִסיד אֵ לֶ ָ
יך ְּלעֵ ת ְּמצֹאַ ,רק
ְּל ֵש ֶטף ַמיִ ם ַר ִ ֻבים אֵ ָליו לֹא יַ ִ ֻגיע ֻו :ז ַא ֻ ָתה סֵ ֶתר ִלי *
סו ְּבבֵ ִני סֶ ָלה :ח ַא ְּש ִ ֻכ ְּיל ָך
ִמ ַ ֻצר ִֻת ְּ ֻצ ֵרנִ יָ ,ר ֻנֵי פַ ֵ ֻלט ְֻּת ֹ
או ְּר ָך ְּ ֻב ֶד ֶר ְּך ז ֻו ֵתלֵ ְּךִ ,איעֲ צָ ה ָעלֶ ָ
יך עֵ ינִי :ט ַאל ִֻת ְּהי ֻו
וְּ ֹ
ְּ ֻכס ֻוס ְּ ֻכפֶ ֶרד אֵ ין הָ ִביןֻ ְּ ,ב ֶמ ֶתג וָ ֶרסֶ ן עֶ ְּד ֹיו ִל ְּב ֹלום ַֻבל
ְּקרֹב אֵ לֶ ָ
או ִבים ָל ָר ָשע ,וְּ ַהבֻ ֹו ֵטחַ ַֻביְּ הֹוָ ה
יך :י ַר ִ ֻבים ַמ ְּכ ֹ
סו ְּבבֶ ֻנ ֻו :יא ִש ְּמח ֻו בַ יְּ הֹוָ ה וְּ גִ יל ֻו ַצדִֻ ִיקים,
חֶ סֶ ד יְּ ֹ
וְּ ַה ְּר ִנינ ֻו ָֻכל יִ ְּש ֵרי לֵ ב:
* כאן צריך להפסיק מעט (לקו"מ ח"א סימן רי"ג)

מא
מור ְּל ָדוִ ד :ב ַא ְּש ֵרי ַמ ְּש ִ ֻכיל אֶ ל דָֻ לֻ ְּ ,ב ֹיום
א ַל ְּמ ַנ ֵ ֻצחַ ִמזְּ ֹ
ָר ָעה יְּ ַמ ְּ ֻל ֵטה ֻו יְּ הֹוָ ה  :ג יְּ הֹוָ ה יִ ְּש ְּמ ֵרה ֻו וִ יחַ ֻיֵה ֻו וְּ אֺ ֻ ַשר
ָֻב ָא ֶרץ ,וְּ ַאל ִֻת ְֻּתנֵה ֻו ְּ ֻבנֶפֶ ש אֹיְּ בָ יו :ד יְּ הֹוָ ה יִ ְּס ָע ֶד ֻנ ֻו ַעל
בו הָ פַ ְּכ ֻ ָת ְּבחָ ְּל ֹיו :ה אֲ נִי ָא ַמ ְּר ִֻתי
עֶ ֶרש דְֻּ וָ יָֻ ,כל ִמ ְּש ָֻכ ֹ
אויְּ בַ י
אתי ָל ְּך :ו ֹ
יְּ הֹוָ ה חָ ֵֻננִיְּ ,רפָ ָאה נַפְּ ִשי ִ ֻכי חָ ָט ִ
מו :ז וְּ ִאם ָֻבא
ֹאמר ֻו ַרע ִליָ ,מ ַתי יָ מ ֻות וְּ ָאבַ ד ְּש ֹ
י ְּ
אות ָשוְּ א יְּ ַד ֵֻברִ ,לבֻ ֹו יִ ְּק ָֻבץ ָאוֶ ן ֹלו ,יֵצֵ א ַלח ֻוץ
ִל ְּר ֹ
שנ ְָּאיָ ,ע ַלי יַ ְּח ְּשב ֻו ָרעָ ה
יְּ ַד ֵֻבר :ח יַ חַ ד ָע ַלי יִ ְּת ַלחֲ ש ֻו ָֻכל ֹ
ִלי :ט דְֻּ בַ ר ְּ ֻב ִל ַ ֻי ַעל יָ צ ֻוק בֻ ֹו ,וַ אֲ ֶשר ָשכַ ב לֹא ֹיו ִסיף
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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אוכֵ ל ַל ְּח ִמי,
בו ֹ
ָלק ֻום :י ֻגַם ִאיש ְּש ֹלו ִמי אֲ ֶשר ָֻב ַט ְּח ִֻתי ֹ
ימנִי,
ִהגְּ דִֻ יל ָע ַלי עָ ֵקב :יא וְּ אַ ֻ ָתה יְּ הֹוָ ה חָ ֵֻננִי וַ הֲ ִק ֵ
וַ אֲ ַש ְּ ֻל ָמה ָלהֶ ם :יב ְּ ֻבזֹאת יָ ַד ְּע ִֻתי ִ ֻכי חָ פַ ְּצ ֻ ָת ִ ֻביֻ ִ ,כי לֹא
יע אֹיְּ ִבי ָע ָלי :יג וַ אֲ נִי ְּ ֻבתֺ ִֻמי ֻ ָת ַמ ְּכ ֻ ָת ִ ֻבי ,וַ ֻ ַת ִ ֻציבֵ נִי
יָ ִר ַ
ְּלפָ נ ָ
עו ָלם
עו ָלם :יד ָֻבר ֻו ְּך יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל ֵמ ָה ֹ
ֶיך ְּל ֹ
עו ָלםָ ,א ֵמן וְּ ָא ֵמן:
וְּ ַעד הָ ֹ
מב
א ַל ְּמ ַנ ֵ ֻצחַ ַמ ְּש ִ ֻכיל ִל ְּבנֵי ק ַֹרח :ב ְּ ֻכ ַא ָ ֻיל ֻ ַתעֲ רֹג ַעל אֲ פִ ֵיקי
ָמיִ םֵֻ ,כן נַפְּ ִשי ַתעֲ רֹג אֵ לֶ ָ
יך אֱ ל ִֹהים :ג ָצ ְּמ ָאה נַפְּ ִשי
בוא וְּ אֵ ָראֶ ה ֻ ְּפנֵי אֱ ל ִֹהים :ד
לֵ אל ִֹהים ְּלאֵ ל חָ יָ ,מ ַתי ָא ֹ
ָהיְּ ָתה ִ ֻלי ִד ְּמ ָע ִתי לֶ חֶ ם ֹיו ָמם וָ ָליְּ ָלהֶֻ ,באֱ מֹר אֵ ַלי ָֻכל
ַה ֻי ֹום ַא ֻיֵה אֱ לֹהֶ ָ
יך :ה אֵ ֶ ֻלה אֶ זְּ ְּ ֻכ ָרה וְּ אֶ ְּש ֻ ְּפכָ ה ָע ַלי נַפְּ ִשי,
קול ִר ֻנָה
ִ ֻכי אֶ עֱ בֹר ַֻב ָֻס ְּך אֶ דַֻ דֵֻ ם עַ ד ֵֻבית אֱ ל ִֹהיםֻ ְּ ,ב ֹ
חוגֵג :ו ַמה ִֻת ְּש ֻת ֹוח ֲִחי נַפְּ ִשי וַ ֻ ֶתהֱ ִמי ָע ָלי,
מון ֹ
תו ָדה ָה ֹ
וְּ ֹ
עות ֻ ָפנָיו :ז אֱ ל ַֹהי,
או ֶד ֻנ ֻו יְּ ש ֻו ֹ
עוד ֹ
הו ִח ִילי לֵ אל ִֹהים ִ ֻכי ֹ
ֹ
ָע ַלי נַפְּ ִשי ִת ְּש ֻת ֹוחָ ח ,עַ ל ֵֻכן אֶ זְּ ָֻכ ְּר ָך ֵמאֶ ֶרץ יַ ְּרדֵֻ ן
קול
קו ֵרא ְּל ֹ
הום ֹ
הום אֶ ל ְֻּת ֹ
מונִים ֵמ ַהר ִמ ְּצ ָער :ח ְֻּת ֹ
וְּ חֶ ְּר ֹ
יך וְּ ג ֶ ַֻל ָ
יךָֻ ,כל ִמ ְּש ָֻב ֶר ָ
ִצנ ֹֻו ֶר ָ
יך ָע ַלי ָעבָ ר ֻו :ט ֹיו ָמם יְּ ַצ ֶ ֻוה
יְּ הֹוָ ה חַ ְּסדֻ ֹו ֻובַ ַ ֻליְּ ָלה ִשי ֹרה ִע ִֻמי ְֻּתפִ ָ ֻ
לה ְּלאֵ ל חַ ָ ֻיי :י
או ְּמ ָרה ְּלאֵ ל ַס ְּל ִעי ָל ָמה ְּשכַ ְּח ֻ ָתנִיָ ,ל ֻ ָמה ק ֵֹדר אֵ לֵ ְּך
ֹ
צו ְּר ָרי,
מו ַתי חֵ ְּרפ ֻונִי ֹ
אויֵב :יא ְּ ֻב ֶרצַ ח ְּ ֻב ַע ְּצ ֹ
ְּ ֻב ַלחַ ץ ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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מה

ְּ ֻב ָא ְּמ ָרם אֵ ַלי ָֻכל ַה ֻי ֹום ַא ֻיֵה אֱ לֹהֶ ָ
חֲחי
יך :יב ַמה ִֻת ְּש ֻת ֹו ִ
או ֶד ֻנ ֻו,
עוד ֹ
הו ִח ִילי לֵ אל ִֹהים ִ ֻכי ֹ
נַפְּ ִשי ֻו ַמה ֻ ֶתהֱ ִמי ָע ָליֹ ,
יְּ ש ֻועֹת ֻ ָפנַי וֵ אל ָֹהי:
נט
א ַל ְּמ ַנ ֵ ֻצחַ ַאל ֻ ַת ְּשחֵ ת ְּל ָדוִ ד ִמ ְּכ ֻ ָתםֻ ִ ,ב ְּשלֹחַ ָשא ֻול
יתו :ב ַה ִ ֻצילֵ ִני ֵמאֹיְּ בַ י ,אֱ ל ָֹהי,
וַ ִ ֻי ְּש ְּמר ֻו אֶ ת הַ ַֻביִ ת ַלהֲ ִמ ֹ
ְּשי
קו ְּמ ַמי ְֻּת ַש ְּ ֻגבֵ נִ י :ג ַה ִ ֻצילֵ ִני ִמ ֻפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ןֻ ,ו ֵמ ַאנ ֵ
ִֻמ ִמ ְּת ֹ
הו ִשיעֵ נִי :ד ִ ֻכי ִה ֻנֵה ָא ְּרב ֻו ְּלנַפְּ ִשי ,יָ ג ֻור ֻו עָ ַלי
ָד ִמים ֹ
אתי יְּ הֹוָ ה  :ה ְּ ֻב ִלי ָע ֹון יְּ ר ֻוצ ֻון
ַעזִ ים ,לֹא פִ ְּש ִעי וְּ לֹא חַ ָֻט ִ
אתי ֻו ְּראֵ ה :ו וְּ ַא ֻ ָתה יְּ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים
וְּ יִ כֻ ֹונָנ ֻו ,ע ֻו ָרה ִל ְּק ָר ִ
אות אֱ לֹהֵ י יִ ְּש ָראֵ ל ,הָ ִקיצָ ה ִלפְּ קֹד ָֻכל ַה ֻג ֹויִ םַ ,אל
ְּצבָ ֹ
ֻ ָתחֹן ָֻכל בֻ ֹגְּ ֵדי ָאוֶ ן סֶ ָלה :ז יָ ש ֻוב ֻו ָלעֶ ֶרב יֶהֱ מ ֻו כַ ָֻכלֶ ב
בות
יסו ְּבב ֻו ִעיר :ח ִה ֻנֵה יַ ִ ֻביע ֻון ְּ ֻבפִ יהֶ ם ֲח ָר ֹ
וִ ֹ
תו ֵתיהֶ םֻ ִ ,כי ִמי ש ֵֹמ ַע :ט וְּ ַא ֻ ָתה יְּ הֹוָ ה ִֻת ְּשחַ ק
ְּ ֻב ִשפְּ ֹ
מוִֻ ,ת ְּל ַעג ְּלכָ ל ֻג ֹויִ ם :י עֺ זֹֻו אֵ לֶ ָ
יך אֶ ְּשמ ָֹרהֻ ִ ,כי אֱ ל ִֹהים
ָל ֹ
ִמ ְּש ֻג ִ ַֻבי :יא אֱ לֹהֵ י חַ ְּסדִֻ י יְּ ַקדְֻּ ֵמנִי ,אֱ ל ִֹהים יַ ְּראֵ נִי ְּבש ְֹּר ָרי:
מו ְּבחֵ ְּיל ָך
יב ַאל ֻ ַת ַה ְּרגֵם ֻ ֶפן יִ ְּש ְּ ֻכח ֻו ַע ִֻמי ,הֲ ִניעֵ ֹ
ימו
ימו דְֻּ בַ ר ְּשפָ ֵת ֹ
מוָ ,מגִ ֻנֵנ ֻו אֲ ֹדנָי :יג חַ ַֻטאת ֻ ִפ ֹ
יד ֹ
הו ִר ֵ
וְּ ֹ
אונָםֻ ,ו ֵמ ָא ָלה ֻו ִמ ַֻכחַ ש יְּ ַס ֻ ֵפר ֻו :יד ַֻכ ֵ ֻלה ְּבחֵ ָמה
וְּ יִ ָ ֻל ְּכד ֻו ִבגְּ ֹ
ֵמו ,וְּ ֵי ְּדע ֻו ִ ֻכי אֱ ל ִֹהים מ ֵֹשל ְּ ֻביַ עֲ קֹב ְּל ַאפְּ סֵ י
ַֻכ ֵ ֻלה וְּ אֵ ינ ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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יסו ְּבב ֻו
ָה ָא ֶרץ סֶ ָלה :טו וְּ יָ ש ֻוב ֻו ָלעֶ ֶרב יֶהֱ מ ֻו כַ ָֻכלֶ ב וִ ֹ
בע ֻו וַ ָ ֻי ִלינ ֻו :יז
ִעיר :טז הֵ ֻ ָמה יְּ נִיע ֻון לֶ אֱ כֹלִ ,אם לֹא יִ ְּש ְּ ֻ
ית ִמ ְּש ֻגָב
וַ אֲ ִני ָא ִשיר עֺ זֻ ֶָך וַ אֲ ַר ֻנֵן ַלבֻ ֶֹקר חַ ְּסדֶֻ ָךֻ ִ ,כי ָהיִ ָ
ִלי ֻו ָמ ֹנוס ְּ ֻב ֹיום ַצר ִלי :יח עֺ ִזֻי אֵ לֶ ָ
יך אֲ זַ ֻ ֵמ ָרהֻ ִ ,כי אֱ ל ִֹהים
ִמ ְּש ֻג ִ ַֻבי אֱ לֹהֵ י חַ ְּסדִֻ י:
עז
קו ִלי אֶ ל אֱ ל ִֹהים
מור :ב ֹ
א ַל ְּמ ַנ ֵ ֻצחַ ַעל יְּ ד ֻות ֻון ְּל ָא ָסף ִמזְּ ֹ
קו ִלי אֶ ל אֱ ל ִֹהים וְּ ַהאֲ זִ ין אֵ ָלי :ג ְּ ֻב ֹיום ָצ ָר ִתי
וְּ אֶ ְּצ ָע ָקהֹ ,
אֲ ֹדנָי דָֻ ָר ְּש ִֻתי ,יָ ִדי ַליְּ ָלה ִנ ְּ ֻג ָרה וְּ לֹא ָתפ ֻוגֵ ,מאֲ נָה ִה ֻנָחֵ ם
נַפְּ ִשי :ד אֶ זְּ ְּ ֻכ ָרה אֱ ל ִֹהים וְּ אֶ הֱ ָמיָ הָ ,א ִשיחָ ה וְּ ִת ְּת ַע ֻ ֵטף
רות עֵ ינָי ,נִפְּ ַע ְּמ ִֻתי וְּ לֹא אֲ ַד ֵֻבר:
ר ֻו ִחי סֶ ָלה :ה ָאחַ זְּ ֻ ָת ְּשמֺ ֹ
עו ָל ִמים :ז אֶ זְּ ְּ ֻכ ָרה נְּגִ ינ ִָתי
ו ִח ֻ ַש ְּב ִֻתי יָ ִמים ִמ ֶ ֻק ֶדםְּ ,ש ֹנות ֹ
עו ָל ִמים
ַֻב ָ ֻליְּ ָלהִ ,עם ְּלבָ ִבי ָא ִשיחָ ה ,וַ יְּ חַ ֻ ֵפש ר ֻו ִחי :ח ַה ְּל ֹ
עוד :ט הֶ ָאפֵ ס ָלנ ֶַצח
צות ֹ
יִ זְּ נַח אֲ ֹדנָי ,וְּ לֹא י ִֹסיף ִל ְּר ֹ
חַ ְּסדֻ ֹוֻ ,ג ַָמר א ֶֹמר ְּלדֹר וָ דֹר :י הֲ ָשכַ ח חַ נ ֹֻות אֵ לִ ,אם
ָקפַ ץ ְּ ֻבאַ ף ַרח ֲָמיו סֶ ָלה :יא וָ א ַֹמר חַ ֻל ֹו ִתי ִהיאְּ ,ש ֹנות
יְּ ִמין עֶ ְּל ֹיון :יב אֶ זְּ כֻ ֹור ַמעַ ְּללֵ י יָ ֻהֻ ִ ,כי אֶ זְּ ְּ ֻכ ָרה ִמ ֶ ֻק ֶדם
ילו ֶת ָ
שיחָ ה :יד
יך ָא ִ
יתי ְּבכָ ל ֻ ָפעֳ לֶ ָךֻ ,ובַ עֲ ִל ֹ
ֻ ִפ ְּלאֶ ָך :יג וְּ ָהגִ ִ
ָדול ֵֻכאלֹ ִהים :טו ַא ֻ ָתה
אֱ ל ִֹהים ַֻב ֻק ֶֹדש דַֻ ְּר ֶֻכ ָךִ ,מי אֵ ל ֻג ֹ
רו ַע
הו ַד ְּע ֻ ָת בָ ַע ִֻמים עֺ זֻ ֶָך :טז ֻג ַָא ְּל ֻ ָת ִ ֻבזְּ ֹ
ָהאֵ ל ע ֵֹשה פֶ לֶ אֹ ,
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מז

ַע ֻ ֶמ ָךֻ ְּ ,בנֵי יַ עֲ קֹב וְּ ֹיוסֵ ף סֶ ָלה :יז ָרא ֻו ָך ֻ ַמיִ ם אֱ ל ִֹהים,
ֹמות :יח ז ְֹּרמ ֻו ַמיִ ם
ָרא ֻו ָך ֻ ַמיִ ם יָ ִחיל ֻוַ ,אף יִ ְּר ְּ ֻגז ֻו ְּתה ֹ
קול נ ְָּתנ ֻו ְּשחָ ִקיםַ ,אף ח ֲָצצֶ ָ
קול
יך יִ ְּת ַה ָ ֻלכ ֻו :יט ֹ
בותֹ ,
ָע ֹ
ַר ַע ְּמ ָך ַֻב ֻג ְַּל ֻגַל הֵ ִאיר ֻו ְּב ָר ִקים ֻ ֵתבֵ לָ ,רגְּ זָ ה וַ ִֻת ְּר ַעש
בו ֶת ָ
יך
ָה ָא ֶרץ :כ ַֻב ָ ֻים דַֻ ְּר ֶֻכ ָך ֻו ְּש ִב ְּיל ָך ְּ ֻב ַמיִ ם ַר ִ ֻבים ,וְּ ִע ְּ ֻק ֹ
ית כַ ֻצֹאן ַע ֻ ֶמ ָךֻ ְּ ,ביַ ד מ ֶֹשה וְּ ַאהֲ רֹן:
לֹא נ ָֹדע ֻו :כא נ ִָח ָ
צ
ית
עון ַא ֻ ָתה ָהיִ ָ
א ְֻּתפִ ָ ֻלה ְּלמ ֶֹשה ִאיש ָהאֱ ל ִֹהים ,אֲ ֹדנָי ָמ ֹ
חולֵ ל אֶ ֶרץ
ָ ֻלנ ֻו ְּ ֻבדֹר וָ דֹר :ב ְּ ֻב ֶט ֶרם ָה ִרים י ָ ֺֻלד ֻו וַ ְֻּת ֹ
עו ָלם ַא ֻ ָתה אֵ ל :ג ֻ ָת ֵשב אֱ ֹנוש ַעד
עו ָלם עַ ד ֹ
וְּ ֵתבֵ לֻ ,ו ֵמ ֹ
ֹאמר ש ֻוב ֻו ְּבנֵי אָ ָדם :ד ִ ֻכי אֶ לֶ ף ָשנִ ים ְּ ֻבעֵ ינ ָ
ֶיך
דַֻ ָֻכא ,וַ ֻת ֶ
מול ִ ֻכי יַ עֲ בֹר ,וְּ ַא ְּשמ ֻו ָרה בַ ָ ֻליְּ ָלה :ה זְּ ַר ְּמ ֻ ָתם
ְּ ֻכ ֹיום אֶ ְּת ֹ
ֵשנָה יִ ְּהי ֻוַֻ ,בבֻ ֶֹקר ֶֻכחָ ִציר יַ ֲחלֹף :ו ַֻבבֻ ֶֹקר יָ ִציץ וְּ חָ ָלף,
חֲמ ְּת ָך
מולֵ ל וְּ יָ בֵ ש :ז ִ ֻכי כָ ִלינ ֻו ְּב ַא ֻ ֶפ ָךֻ ,ובַ ָ
ָלעֶ ֶרב יְּ ֹ
אור ֻ ָפנ ָ
ֶיך:
ִנ ְּב ָה ְּלנ ֻו :ח ַש ֻ ָתה עֲ ֹונ ֵֹתינ ֻו ְּלנֶגְּ דֶֻ ָך ,עֲ לֺ ֵמנ ֻו ִל ְּמ ֹ
מו הֶ גֶה :י
ט ִ ֻכי כָ ל יָ ֵמינ ֻו ֻ ָפנ ֻו ְּבעֶ ְּב ָר ֶת ָךֻ ִ ,כ ִ ֻלינ ֻו ָשנֵינ ֻו ְּכ ֹ
מונִ ים
יְּ ֵמי ְּש ֹנו ֵתינ ֻו בָ הֶ ם ִש ְּב ִעים ָשנָה ,וְּ ִאם ִ ֻבגְּ ב ֻורֹת ְּש ֹ
ָשנָה ,וְּ ָר ְּה ָֻבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ןֻ ִ ,כי גָז ִחיש וַ ֻנָעֺ פָ ה :יא ִמי ֹיו ֵד ַע
הו ַדע,
עֹז ַא ֻ ֶפ ָךֻ ,ו ְּכיִ ְּר ָא ְּת ָך עֶ ְּב ָר ֶת ָך :יב ִל ְּמ ֹנות יָ ֵמינ ֻו ֵֻכן ֹ
וְּ נ ִָבא ְּלבַ ב חָ ְּכ ָמה :יג ש ֻובָ ה יְּ הֹוָ ה ַעד ָמ ָתי ,וְּ ִה ֻנָחֵ ם ַעל
עֲ בָ ֶד ָ
יך :יד ַש ְּ ֻבעֵ נ ֻו בַ בֻ ֶֹקר חַ ְּסדֶֻ ָךֻ ,ו ְּנ ַר ְּ ֻננָה וְּ ִנ ְּש ְּמחָ ה ְּ ֻבכָ ל
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יתנ ֻוְּ ,ש ֹנות ָר ִאינ ֻו ָר ָעה:
ימות ִע ִ ֻנ ָ
יָ ֵמינ ֻו :טו ַש ְֻּמחֵ נ ֻו ִ ֻכ ֹ
י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲ בָ ֶד ָ
יהי
יך פָ עֳ לֶ ָך ,וַ הֲ ָד ְּר ָך ַעל ְּ ֻבנֵיהֶ ם :יז וִ ִ
נ ַֹעם אֲ ֹדנָי אֱ לֹהֵ ינ ֻו ָעלֵ ינ ֻוֻ ,ו ַמעֲ ֵשה יָ ֵדינ ֻו כֻ ֹונְּ נָה ָעלֵ ינ ֻו,
ֻו ַמעֲ ֵשה יָ ֵדינ ֻו כֻ ֹו ְּננֵה ֻו:
טז

קה
הו ִדיע ֻו בָ ַע ִֻמים
מוֹ ,
ִק ְּרא ֻו ִ ֻב ְּש ֹ
הוד ֻו ַליְּ הֹוָ ה
א ֹ
תיו :ג
או ָ
ילו ָתיו :ב ִשיר ֻו ֹלו זַ ְֻּמר ֻו ֹלוִ ,שיח ֻו ְּ ֻבכָ ל ִנפְּ ְּל ֹ
עֲ ִל ֹ
שי יְּ הֹוָ ה  :ד
ִה ְּת ַה ְּלל ֻו ְּ ֻב ֵשם ָק ְּדש ֹו ,יִ ְּש ַמח לֵ ב ְּמבַ ְּק ֵ
או ָתיו
דִֻ ְּרש ֻו יְּ הֹוָ ה וְּ עֺ זֻ ֹוַֻ ,ב ְּ ֻקש ֻו פָ נָיו ֻ ָת ִמיד :ה זִ ְּכר ֻו נִפְּ ְּל ֹ
אֲ ֶשר ָע ָשה ,מֹפְּ ָתיו ֻו ִמ ְּש ֻ ְּפ ֵטי פִ יו :ו ז ֶַרע ַא ְּב ָר ָהם ַע ְּבדֻ ֹו,
ְּ ֻבנֵי יַ עֲ קֹב ְּ ֻב ִח ָיריו :ז ה ֻוא יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ֻוֻ ְּ ,בכָ ל ָה ָא ֶרץ
יתו ,דָֻ בָ ר ִצ ָ ֻוה ְּלאֶ לֶ ף דֻ ֹור :ט
עו ָלם ְּ ֻב ִר ֹ
ִמ ְּש ֻ ָפ ָטיו :ח זָ כַ ר ְּל ֹ
יד ָה
תו ְּליִ ְּשחָ ק :י וַ ַ ֻיעֲ ִמ ֶ
אֲ ֶשר ָֻכ ַרת אֶ ת ַא ְּב ָר ָהםֻ ,ו ְּשב ֻו ָע ֹ
עו ָלם :יא לֵ אמֹר ְּל ָך אֶ ֻ ֵתן
ְּליַ עֲ קֹב ְּלחֹקְּ ,ליִ ְּש ָראֵ ל ְּ ֻב ִרית ֹ
אֶ ת אֶ ֶרץ ְּ ֻכנ ַָען ,חֶ בֶ ל ַנח ֲַל ְּתכֶ ם :יב ִ ֻב ְּה ֹיו ָתם ְּמ ֵתי ִמ ְּס ֻ ָפר,
ִ ֻכ ְּמ ַעט וְּ ג ִָרים ָֻב ֻה :יג וַ ִ ֻי ְּתהַ ְּ ֻלכ ֻו ִמ ֻג ֹוי אֶ ל ֻג ֹויִ ,מ ֻ ַמ ְּמ ָלכָ ה
אֶ ל ַעם ַאחֵ ר :יד לֹא ִה ֻנִיחַ ָא ָדם ְּל ָע ְּש ָקם ,וַ ֻי ֹוכַ ח עֲ לֵ יהֶ ם
ת ֵרע ֻו :טז
יאי ַאל ֻ ָ
ְּמ ָל ִכים :טו ַאל ִֻת ְּ ֻגע ֻו ִב ְּמ ִשיחָ י ,וְּ ִל ְּנ ִב ַ
וַ ִ ֻי ְּק ָרא ָר ָעב ַעל ָה ָא ֶרץָֻ ,כל ַמ ֻ ֵטה לֶ חֶ ם ָשבָ ר :יז ָש ַלח
ִלפְּ נֵיהֶ ם ִאישְּ ,לעֶ בֶ ד נ ְִּמ ַֻכר ֹיוסֵ ף :יח ִע ֻנ ֻו בַ ֶֻכבֶ ל ַרגְּ ֹלו,
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מט

רוִ ,א ְּמ ַרת יְּ הֹוָ ה
ַֻב ְּרזֶל ָֻב ָאה נַפְּ ש ֹו :יט ַעד עֵ ת בֻ ֹא ְּדבָ ֹ
ְּצ ָרפָ ְּתה ֻו :כ ָש ַלח ֶמלֶ ְּך וַ יַ ִֻת ֵירה ֻו ,מ ֵֹשל ַע ִֻמים וַ יְּ פַ ְֻּתחֵ ה ֻו:
יתוֻ ,ומ ֵֹשל ְּ ֻבכָ ל ִקנְּיָ ֹנו :כב לֶ ְּאסֹר ָש ָריו
דון ְּלבֵ ֹ
מו ָא ֹ
כא ָש ֹ
ְּ ֻבנַפְּ ש ֹוֻ ,וזְּ ֵקנָיו יְּ חַ ֵֻכם :כג וַ ָ ֻיבֹא יִ ְּש ָראֵ ל ִמ ְּצ ָריִ ם ,וְּ יַ עֲ קֹב
ֻגָר ְּ ֻבאֶ ֶרץ חָ ם :כד וַ ֶ ֻיפֶ ר אֶ ת ַע ֻמ ֹו ְּמאֹד ,וַ ַ ֻיעֲ ִצ ֵמה ֻו
בעֲ בָ ָדיו :כו
ִמ ָ ֻצ ָריו :כה ָהפַ ְּך ִל ָֻבם ִל ְּשנֹא ַע ֻמ ֹוְּ ,ל ִה ְּתנ ֵַֻכל ַֻ
ָש ַלח מ ֶֹשה ַע ְּבדֻ ֹוַ ,אהֲ רֹן אֲ ֶשר ָֻבחַ ר בֻ ֹו :כז ָשמ ֻו בָ ם
ֹתו ָתיוֻ ,ומֹפְּ ִתים ְּ ֻבאֶ ֶרץ חָ ם :כח ָש ַלח ח ֶֹש ְּך
דִֻ ְּב ֵרי א ֹ
ימיהֶ ם
רו :כט ָהפַ ְּך אֶ ת ֵמ ֵ
וַ ַ ֻי ְּח ִש ְּך ,וְּ לֹא ָמר ֻו אֶ ת דְֻּ בָ ֹ
ְּל ָדם ,וַ ָ ֻי ֶמת אֶ ת דְֻּ ג ָָתם :ל ָש ַרץ ַא ְּר ָצם ְּצפַ ְּרדְֻּ ִעים,
ְּ ֻבחַ ְּד ֵרי ַמ ְּלכֵ יהֶ ם :לא ָא ַמר וַ ָ ֻיבֹא ָערֹבֻ ִ ,כ ֻנִים ְּ ֻבכָ ל
א ְּר ָצם :לג
בות ְּ ֻב ַ
ְּ ֻגב ֻו ָלם :לב נ ַָתן ִ ֻג ְּש ֵמיהֶ ם ָֻב ָרד ,אֵ ש לֶ ָה ֹ
וַ ַ ֻי ְּך ֻגַפְּ נָם ֻו ְּתאֵ נ ָָתם ,וַ יְּ ַש ֵֻבר עֵ ץ ְּ ֻגב ֻו ָלם :לד ָא ַמר וַ ָ ֻיבֹא
ַא ְּר ֶֻבה ,וְּ יֶלֶ ק וְּ אֵ ין ִמ ְּס ֻ ָפר :לה וַ ֻיֹאכַ ל ָֻכל עֵ ֶשב ְּ ֻב ַא ְּר ָצם,
אשית
כור ְּ ֻב ַא ְּר ָצםֵ ,ר ִ
וַ ֻיֹאכַ ל ֻ ְּפ ִרי ַא ְּד ָמ ָתם :לו וַ ַ ֻי ְּך ָֻכל ְּ ֻב ֹ
אונָם :לז וַ ֻי ֹו ִציאֵ ם ְּ ֻבכֶ סֶ ף וְּ זָ ָהב ,וְּ אֵ ין ִ ֻב ְּשבָ ָטיו
ְּלכָ ל ֹ
אתםֻ ִ ,כי נָפַ ל ֻ ַפ ְּחדָֻ ם עֲ לֵ יהֶ ם:
כֻ ֹו ֵשל :לח ָש ַמח ִמ ְּצ ַריִ ם ְּ ֻבצֵ ָ
לט ֻ ָפ ַרש ָענָן ְּל ָמ ָס ְּך ,וְּ אֵ ש ְּל ָה ִאיר ָליְּ ָלה :מ ָש ַאל וַ ָ ֻיבֵ א
ְּש ָלו ,וְּ לֶ חֶ ם ָש ַמיִ ם יַ ְּש ִ ֻביעֵ ם :מא ֻ ָפ ַתח צ ֻור וַ ָ ֻיז ֻוב ֻו ָמיִ ם,
ָה ְּלכ ֻו ַֻב ִ ֻצ ֻי ֹות נ ָָהר :מב ִ ֻכי זָ כַ ר אֶ ת דְֻּ בַ ר ָק ְּדש ֹו ,אֶ ת
ַא ְּב ָר ָהם עַ ְּבדֻ ֹו :מג וַ ֻי ֹו ִצא ַע ֻמ ֹו ְּב ָשש ֹוןֻ ְּ ,ב ִר ֻנָה אֶ ת
צות ֻג ֹויִ ם ,וַ עֲ ַמל ְּלאֺ ִֻמים
ְּ ֻב ִח ָיריו :מד וַ ִ ֻי ֻ ֵתן ָלהֶ ם ַא ְּר ֹ
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נ
יִ ָירש ֻו:
ַה ְּלל ֻויָ ֻה:
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תור ָֹתיו יִ נְּ צֹר ֻו,
ַֻבעֲ ב ֻור יִ ְּש ְּמר ֻו חֺ ָ ֻקיו וְּ ֹ

קלז
רות ָֻבבֶ ל ָשם יָ ַש ְּבנ ֻו ֻגַם ָֻב ִכינ ֻוֻ ְּ ,בזָ ְּכ ֵרנ ֻו אֶ ת
א ַעל נַהֲ ֹ
ֹרו ֵתינ ֻו :ג ִ ֻכי ָשם
תוכָ ֻהָ ֻ ,ת ִלינ ֻו ִ ֻכ ֻנ ֹ
ִצ ֻי ֹון :ב ַעל עֲ ָר ִבים ְּ ֻב ֹ
תו ָללֵ ינ ֻו ִש ְּמחָ הִ ,שיר ֻו לָ נ ֻו
ְּשאֵ ל ֻונ ֻו ש ֹובֵ ינ ֻו דִֻ ְּב ֵרי ִשיר וְּ ֹ
ִמ ֻ ִשיר ִצ ֻי ֹון :ד אֵ ְּ
יך נ ִָשיר אֶ ת ִשיר יְּ הֹוָ ה ַ ,על ַא ְּד ַמת
נֵכָ ר :ה ִאם אֶ ְּש ָֻכחֵ ְּך יְּ ר ֻו ָש ָלםִֻ ,ת ְּש ַֻכח יְּ ִמינִי :ו ִֻת ְּד ַֻבק
ְּלש ֹונִי ְּל ִח ִ ֻכי ִאם לֹא אֶ זְּ ְּ ֻכ ֵר ִכיִ ,אם לֹא ַאעֲ לֶ ה אֶ ת
דום
יְּ ר ֻו ָש ָלם ַעל רֹאש ִש ְּמחָ ִתי :ז זְּ כֹר יְּ הֹוָ ה ִל ְּבנֵי אֱ ֹ
ב ֻה :ח
סוד ָֻ
אֵ ת ֹיום יְּ ר ֻו ָש ָלםָ ,הא ְֹּמ ִרים ָער ֻו ָער ֻו עַ ד ַהיְּ ֹ
ַֻבת ָֻבבֶ ל ַה ֻ ְּשד ֻו ָדה ,אַ ְּש ֵרי ֶשיְּ ַש ֶ ֻלם ָל ְּך אֶ ת ְּ ֻגמ ֻולֵ ְּך
ֶש ֻג ַָמ ְּל ְֻּת ָלנ ֻו :ט ַא ְּש ֵרי ֶש ֻיֹאחֵ ז וְּ נִ ֻ ֵפץ אֶ ת ע ָֹל ַליִ ְּך אֶ ל
ַה ָֻס ַלע:
קנ
א ַה ְּלל ֻויָ ֻה ַה ְּלל ֻו אֵ ל ְּ ֻב ָק ְּדש ֹוַ ,ה ְּלל ֻוה ֻו ִ ֻב ְּר ִקיעַ עֺ זֻ ֹו:
ַה ְּלל ֻוה ֻו ִבגְּ ב ֻור ָֹתיו ַה ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻכרֹב ֻג ְֺּד ֹלו :ג ַה ְּלל ֻוה ֻו
ְּ ֻב ֵת ַקע ש ֹופָ רַ ,ה ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻבנֵבֶ ל וְּ ִכנ ֹֻור :ד ַה ְּלל ֻוה ֻו ְּבתֹף
ב
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נא

חולַ ,ה ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻב ִמ ִ ֻנים וְּ ע ֻוגָב :ה ַה ְּלל ֻוה ֻו ְּב ִצ ְּל ְּצלֵ י
ֻו ָמ ֹ
ָש ַמעַ ,ה ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻב ִצ ְּל ְּצלֵ י ְּתר ֻו ָעה :ו כֻ ֹל ַה ְּ ֻנ ָש ָמה ְֻּת ַה ֵ ֻלל
יָ ֻהַ ,ה ְּלל ֻויָ ֻה:

לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:

ִמי יִ ֻ ֵתן ִמ ִ ֻצ ֻי ֹון יְּ ש ֻו ַעת יִ ְּש ָראֵ ל ְּ ֻבש ֻוב יְּ הֹוָ ה ְּשב ֻות
ַע ֻמ ֹו ,יָ גֵל יַ עֲ קֹב יִ ְּש ַמח יִ ְּש ָראֵ לֻ :ו ְּתש ֻו ַעת ַצדִֻ ִיקים
ֵמיְּ הֹוָ ה ָ ,מע ֻו ָזֻם ְּ ֻבעֵ ת צָ ָרה :וַ ַ ֻי ְּעזְּ ֵרם יְּ הֹוָ ה וַ יְּ פַ ְּ ֻל ֵטם,
בו:
יְּ פַ ְּ ֻל ֵטם ֵמ ְּר ָש ִעים וְּ ֹיו ִשיעֵ ם ִ ֻכי חָ ס ֻו ֹ

תפילת לאחר אמירת התיקון הכללי ,יסדה מורנו רבי נתן
זצ"ל:
עו ִדי ,יֶעֱ ַרב ָע ָליו
זַמ ָרה לֵ אֱ לֹהַ י ְּ ֻב ֹ
ירה לַ יְּ הֹוָ ה ְּ ֻבחַ ָ ֻיי ,אֲ ְֻּ
אָ ִש ָ
הוד ֻו לַ יְּ הֹוָ ה ְּ ֻב ִכנ ֹֻורֻ ְּ ,בנֵבֶ ל ָעש ֹור
יחי ָאנ ִֹכי אֶ ְּש ַמח ַֻביְּ הֹוָ הֹ :
ִש ִ
זַמר ֻו ֹלו :אֱ ל ִֹהיםִ ,שיר חָ ָדש ָא ִש ָירה ָ ֻל ְּךֻ ְּ ,בנֵבֶ ל ָעש ֹור
ְֻּ
זַמ ָרה ָ ֻל ְּך :עֲ לֵ י ָעש ֹור וַ עֲ לֵ י נָבֶ ל ,עֲ לֵ י ִה ֻג ָֹיון ְּ ֻב ִכנ ֹֻורֻ ִ :כי
אֲ ְֻּ
ִש ֻ ַמ ְּח ֻ ַתנִי יְּ הֹוָ ה ְּ ֻבפָ עֳ לֶ ָךֻ ְּ ,ב ַמעֲ ֵשי יָ ֶד ָ
יך אֲ ַר ֻנֵן:

ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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מותִ ,רבֻ ֹון ָֻכל
ְּש ֹ
דון כֻ ֹל ,בֻ ֹו ֵרא ָֻכל הַ ֻנ ָ
עו ָלם ,אֲ ֹ
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
חֲמ ָ
יך
הַ ֻ ַמעֲ ִשים ,הַ בֻ ֹוחֵ ר ְּ ֻב ִש ֵירי זִ ְּמ ָרהָ ,עזְּ ֵרנִי וְּ חָ ֻנֵנִי ְּ ֻב ַר ֶ
ָה ַר ִ ֻבים ֻובַ חֲ ָס ֶד ָ
הו ִציא
עו ֵרר ֻו ְּל ֹ
יך ָהעֲ צ ֻו ִמיםֶ ,שאֶ זְּ ֶֻכה ְּל ֹ
ֻו ְּלג ַֻל ֹות ָֻכל ָהעֲ ָש ָרה ִמינֵי נְּגִ ינָה ֶש ֻנֶאֱ ַמר ָֻבהֶ ם סֵ פֶ ר ְֻּת ִה ִ ֻלים.
יטל ְֻּת ִה ִ ֻלים ֶש ָא ַמ ְּר ִֻתי ְּלפָ נ ָ
ֶיךֶ ,שהֵ ם
ֻו ִבזְּ כ ֻות אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
ְּ ֻכ ֶנגֶד עֲ ָש ָרה ִמינֵי נְּגִ ינָהֶ ,ש ֻנֶאֱ ַמר ָֻבהֶ ם סֵ פֶ ר ְֻּת ִה ִ ֻליםֶ ,שהֵ ם:
הו ָד ָאה,
אַ ְּש ֵריֻ ְּ ,ב ָרכָ הַ ,מ ְּש ִ ֻכילִ ,שיר ,נִ ֻצ ֻוחַ  ,נִ ֻג ֻוןְֻּ ,תפִ ָ ֻלהֹ ,
מו ִרים ֻו ִבזְּ כ ֻות הַ ֻ ְּפס ֻו ִקים
מור ,הַ ְּלל ֻויָ ֻהֻ ִ :בזְּ כ ֻות הַ ִֻמזְּ ֹ
ִמזְּ ֹ
או ִת ֻי ֹו ֵתיהֶ ם ֻונְּ ֺקדֻ ֹו ֵתיהֶ ם וְּ ַטעֲ ֵמיהֶ ם
בו ֵתיהֶ ם וְּ ֹ
ֻו ִבזְּ כ ֻות ֻ ֵת ֹ
בות,
בות ֻו ִמ ֻס ֹופֵ י ֻ ֵת ֹ
אשי ֻ ֵת ֹ
מות הַ ֻי ֹו ְּצ ִאים ֵמהֶ ם ֵמ ָר ֵ
וְּ הַ ֻ ֵש ֹ
ֻו ִבזְּ כ ֻות דָֻ וִ ד הַ ֻ ֶמלֶ ְּךָ ,ע ָליו הַ ֻ ָש ֹלוםִ ,עם ָֻכל ָהעֲ ָש ָרה צַ דִֻ ִיקים,
עו ָלם ,נַחַ ל ֹנובֵ ַע
סוד ֹ
ֶש ָ ֻי ְּסד ֻו סֵ פֶ ר ְֻּת ִה ִ ֻלים ֻו ִבזְּ כ ֻות הַ ַ ֻצדִֻ יק יְּ ֹ
קור חָ ְּכ ָמהַ ,ר ֵֻבנ ֻו נ ְַּח ָמן ֶֻבן פֵ יגָאַ ,נ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
ְּמ ֹ
יטל
תו יָ גֵן ָעלֵ ינ ֻו ,אֲ ֶשר ִ ֻג ָ ֻלה וְּ ִת ֵ ֻקן ֹלו ַמר אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
זְּ כ ֻו ֹ
ְֻּת ִה ִ ֻלים ִ ֻב ְּש ִביל ִֻת ֻק ֻון הַ ְּ ֻב ִריתֻ ,ו ִבזְּ כ ֻות ָֻכל הַ ַ ֻצדִֻ ִיקים
חֲמ ָ
יך
זַכנִי ֻו ְּתחָ ֻנֵנִיֶ ,שאֶ זְּ ֶֻכה ְּ ֻב ַר ֶ
וְּ הַ חֲ ִס ִידים ָהאֲ ִמ ִֻת ִ ֻייםְֻּ ,ת ֵֻ
הו ִציא ָֻכל הַ ִֻט ֻפ ֹות ֶק ִריֶ ,ש ָ ֻי ְּצא ֻו ִמ ֻ ֶמ ֻנִי ְּלבַ ָֻט ָלהֵֻ ,בין
ָה ַר ִ ֻבים ְּל ֹ
צון( ,אם יאמר חס
ְּ ֻבש ֹוגֵג ֵֻבין ְּ ֻב ֵמזִ ידֵֻ ,בין ְּ ֻב ֹאנֶס ֵֻבין ְּ ֻב ָר ֹ
ושלום בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה ,יאמרֻ :ו ִבפְּ ָרט
ָֻכל ַה ִֻט ֻפ ֹות ֶש ָ ֻי ְּצא ֻו ִמ ֻ ֶמ ֻנִי ְּ ֻבלַ יְּ ָלה זֶה עַ ל יְּ ֵדי ִמ ְּק ֵרה ַליְּ ָלהֶ ,ש ָ ֻק ָרה
חֲמ ָ
יך ָה ַר ִ ֻבים ֻו ְּבחֶ ְּמ ָל ְּת ָך
ִלי ַֻבעֲ ֹוו ֹנו ַתי ָה ַר ִ ֻבים)ֺ ֻ ,כ ָ ֻלם אֶ זְּ ֶֻכהֻ ְּ ,ב ַר ֶ

דולָ ה ֻו ְּבכ ָ
יאם ֵמהַ ְּ ֻק ִל ֻפ ֹות ֻו ֵמהַ ִֻס ְּט ִרין
הו ִצ ָ
ָדולְּ ,ל ֹ
ֹחֲך הַ ֻג ֹ
הַ ְּ ֻג ֹ
ָפוצ ֻו וְּ נִ דְֻּ ח ֻו ְּל ָשם,
מות ֶש ֻנָפְּ ל ֻו וְּ נִ ְּת ֻ ַפ ְּזֻר ֻו וְּ נ ֹ
קו ֹ
חֳרנִיןִ ,מ ָֻכל הַ ְֻּמ ֹ
ָא ָ
וְּ אַ ל יִ דַֻ ח ִמ ְֻּמ ָך נִ דָֻ ח .וְּ ַת ְּכנִ יעַ ֻו ְּת ַש ֵֻבר וְּ ַתהֲ רֹג ֻו ְּתעַ ֵ ֻקר ֻו ְּתכַ ֶ ֻלה
ֻו ְּתבַ ֻ ֵטל ָֻכל הַ ְּ ֻק ִל ֻפ ֹות וְּ כָ ל ָהר ֻו ִחין וְּ ֵש ִדין וְּ ִל ִיליןֶ ,ש ֻנַעֲ ש ֻו
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

ִֻת ֻק ֻון

ַה ְּ ֻכלָ ִלי

נג

נִב ְּרא ֻו וְּ ֹנו ְּצר ֻו עַ ל יְּ ֵדי אֵ ֻל ֻו הַ ִֻט ֻפ ֹותֶ ,ש ָ ֻי ְּצא ֻו ִמ ֻ ֶמ ִ ֻני ְּלבַ ָֻט ָלה,
וְּ ְּ
תו ִציא וְּ ִתגְּ זֹל ֵמהֶ ם הַ ִח ֻי ֻות דִֻ ְּק ֺד ֻ ָשה,
וְּ ָת ִסיר ֵמהֶ ם ִח ֻי ֻו ָתם ,וְּ ֹ
דו ִשים ֶש ָֻב ְּלע ֻו:
צות הַ ְּ ֻק ֹ
יצו ֹ
וְּ כָ ל הַ ִ ֻנ ֹ
עו ָלם! אֵ ל חַ י וְּ ַק ָ ֻים ,חַ י הַ חַ ִ ֻייםָ ,מלֵ א ַרחֲ ִמים,
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
עו ָלם ְּלכַ ף זְּ כ ֻות ֻ ָת ִמיד ,הֶ חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד ֻו ַמ ְּר ֶֻבה
הַ דָֻ ן אֶ ת ָֻכל ָה ֹ
יטיבָ .א ִבי ָא ִביֻ ,ג ֹואֲ ִלי ֻו ֹפו ִדי .יָ ַד ְּע ִֻתי יְּ הֹוָ ה יָ ַד ְּע ִֻתיֻ ִ ,כי
ְּלהֵ ִ
רות ֶש ֻנִזְּ דַֻ ְֻּמנ ֻו ִלי
אֲ נִי ְּ ֻבעַ ְּצ ִמי הַ חַ ָ ֻיב וְּ הַ ֻפ ֹו ֵש ַע אֲ פִ ֻל ֻו ְּ ֻבהַ ִֻמ ְּק ֹ
חֲשבָ ה ְּ ֻכ ָלל וְּ ִה ְּרהַ ְּר ִֻתי ַֻב ֻי ֹום,
ְּ ֻבש ֹוגֵגֻ ִ ,כי לֹא ָש ַמ ְּר ִֻתי אֶ ת הַ ֻ ַמ ָ
ידי טֺ ְּמ ָאה ַֻב ַ ֻליְּ ָלה ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי זֶה ִק ְּל ַק ְּל ִֻתי ַמה
אתי ִל ֵ
עַ ד ֶש ָֻב ִ
ֻ ֶש ִ ֻק ְּל ַק ְּל ִֻתי ,וְּ ג ַָר ְּמ ִֻתי ַמה ֻ ֶש ֻג ַָר ְּמ ִֻתי ,וְּ ִשחַ ְּת ִֻתי ַמה ֻ ֶש ֻ ִשחַ ְּת ִֻתי.
אוי ְּלנַפְּ ִשיֻ ִ ,כי ֻג ַָמ ְּל ִֻתי ִלי
אויָ ה עַ ל נַפְּ ִשיֹ ,
אויֹ ,
אוי ֹ
אוי ֹ
ֹ
ָר ָעהָ .מה א ַֹמרָ ,מה אֲ ַד ֵֻברָ ,מה אֶ ְּצ ַטדָֻ קָ .מה א ַֹמרָ ,מה
אֲ ַד ֵֻברָ ,מה אֶ ְּצ ַטדָֻ קָ .האֱ ל ִֹהים ָמצָ א אֶ ת עֲ ֹו ֹונִ יִ .הנְּנִי ְּלפָ נ ָ
ֶיך
ְּ ֻבאַ ְּש ָמה ַר ָֻבהִ ,הנְּנִי ְּלפָ נ ָ
ֶיך ָמלֵ א בֻ ֻו ָשה ֻו ְּכ ִל ֻ ָמהָ ,מלֵ א
עות ,וְּ אֵ ין ש ֻום ָלש ֹון
בות ָר ֹ
ִט ֻנ ֻופִ ים וְּ ִל ְּכל ֻו ִכיםָ ,מלֵ א ֻת ֹועֵ ֹ
חֲמנ ֻות ֶש ֻיֵש ָעלַ יֻ ִ ,כי ַרע
עו ָלם ֶשא ֻוכַ ל ְּלכַ נ ֹֻות בֻ ֹו עֶ צֶ ם ָה ַר ָ
ָֻב ֹ
וָ ַמרֻ ִ ,כי ָנגַע עַ ד הַ ֻנֶפֶ שַ ,מר ִלי ְּמאֹדָ ,א ִבי ֶש ַֻב ֻ ָש ַמיִ ם; ַמר ִלי
עו ָל ִמיםְּ .ראֵ ה אַ נְּחָ ִתי וְּ אֶ ָנְּק ִתיֻ ִ ,כי נַפְּ ִשי
ְּמאֹדִ ,רבֻ ֹון ָֻכל ָה ֹ
ָמ ָרה ִלי ְּמאֹד ,עַ ד אֲ ֶשר אֵ ינִי ֹיו ֵדעַ אֵ ְּ
כול ִל ְּח ֹיות
יך אֲ נִי יָ ֹ
ֵמ ֹעצֶ ם ְּמ ִריר ֻות נַפְּ ִשי ,אֲ ֶשר עַ ד ֻג ְָּבהֵ י ָש ַמיִ ם יַ ִ ֻגיעַ ֻ ִ ,כי ַק ְּצ ִֻתי
ְּ ֻבחַ ַ ֻייָ ,ל ֻ ָמה ִלי חַ ִ ֻיים ָֻכאֵ ֶ ֻלה ,חַ ִ ֻיים ָמ ִרים ֻו ְּמר ֻו ִרים ִמ ֻ ָמוֶ ת.
אֶ ת ֺק ַֻבעַ ת כֻ ֹוס הַ ֻ ַת ְּרעֵ ָלה ָש ִתיתָ ,מ ִצית ,נַפְּ ִשי:
עו ָלם! אַ ֻ ָתה ְּלבַ ד יָ ַד ְּע ֻ ָת ִרבֻ ֻוי וְּ עֹצֶ ם הַ ֻ ְּפג ִָמים
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
דו ִליםָ ,העֲ צ ֻו ִמים וְּ הַ נ ֹֻו ָר ִאיםֶ ,ש ֻנַעֲ ִשים עַ ל יְּ ֵדי זֶה ְּ ֻבכָ ל
הַ ְּ ֻג ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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מות ,וְּ עַ ֻ ָתה אֵ ְּ
יך א ֻוכַ ל ְּל ַת ֵ ֻקן זֹאת ֻובַ ֻ ֶמה יִ זְּ ֶֻכה נ ַַער
עו ָל ֹ
ָה ֹ
מונִי ְּל ַת ֵ ֻקן אֶ ת אֲ ֶשר ִשחַ ְּת ִֻתי .אַ ְּך אַ ף עַ ל ֻ ִפי כֵ ן יָ ַד ְּע ִֻתי,
ָֻכ ֹ
עו ָלם
וַ אֲ נִי ַמאֲ ִמין ֶֻבאֱ מ ֻונָה ְּשלֵ ָמהֻ ִ ,כי אֵ ין ש ֻום יֵא ֻוש ָֻב ֹ
ְּ ֻכ ָלל ,וַ עֲ ַדיִ ן יֵש ִלי ִֻת ְּקוָ ה ,וַ עֲ ַדיִ ן לֹא ָא ְּב ָדה ֻת ֹוחַ ְּל ִֻתי ֵמיְּ הֹוָ ה,
חֲמיו:
ִ ֻכי חַ ְּסדֵֻ י יְּ הֹוָ ה ִ ֻכי לֹא ָת ְּמנ ֻוֻ ִ ,כי לֹא כָ ל ֻו ַר ָ
אתי ְּלפָ נ ָ
בו ַתי ,אֱ לֹהֵ י
ֶיך ,יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהַ י וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
עַ לֵֻ -כן ָֻב ִ
אַ ְּב ָר ָהם ,אֱ לֹהֵ י יִ ְּצחָ ק וֵ אלֹהֵ י יַ עֲ ֹקב ,אֱ לֹהֵ י ָֻכל הַ ַ ֻצדִֻ ִיקים
וְּ הַ חֲ ִס ִידים ָהאֲ ִמ ִֻת ִ ֻיים וֵ אלֹהֵ י ָֻכל יִ ְּש ָראֵ ל ,אֱ לֹהֵ י ָה ִראש ֹונִים
חֲרונִיםֶ ,ש ְֻּת ַרחֵ ם ָעלַ י וְּ ַתעֲ ֶשה אֶ ת אֲ ֶשר ְּ ֻבחֺ ֶ ֻק ָ
יך אֵ לֵ ְּך
וְּ ָהאַ ֹ
וְּ אֶ ת ִמ ְּש ֻ ָפ ֶט ָ
יך אֶ ְּשמֹר ,וְּ ָתכֹף אֶ ת יִ ְּצ ִרי ְּל ִה ְּש ֻ ַת ְּע ֶֻבד ָ ֻל ְּך,
עו ָלם,
וְּ ִתגְּ עַ ר ְּ ֻבהַ ֵ ֻיצֶ ר ָה ָרע ֻו ְּתג ְָּרש ֹו ִמ ֻ ֶמ ֻנִי ֵמעַ ֻ ָתה וְּ עַ ד ֹ
וְּ ִת ְּש ְּמ ֵרנִי וְּ ַת ִ ֻצילֵ נִי ֻו ְּתפַ ְּ ֻל ֵטנִ י ֵמעַ ֻ ָתה ִמ ָֻכל ִמינֵי ִה ְּרה ֻו ִרים
עות ֻו ִמ ֻ ְּפגַם ָה ְּרא ֻות ֻו ִמ ֻ ְּפגַם הַ דִֻ בֻ ֻור,
בות ָר ֹ
חֲש ֹ
ָר ִעים ֻו ִמ ֻ ַמ ָ
חֲשבָ ה,
עו ָלם ְּ ֻב ַמ ָ
וְּ ַת ִ ֻצילֵ נ ֻו ֵמעַ ֻ ָתה ִמ ָֻכל ִמינֵי ֻ ְּפגַם הַ ְּ ֻב ִרית ֶש ָֻב ֹ
דִֻ בֻ ֻור ֻו ַמעֲ ֶשה ,וְּ ִת ְּהיֶ ה ִע ִֻמי ֻ ָת ִמיד וְּ ִת ְּש ְּמ ֵרנִ י וְּ ַת ִ ֻצילֵ נִי
עו ָלם:
ִמ ִֻמ ְּק ֶרהֵֻ ,בין ַֻב ֻי ֹום ֻובֵ ין ַֻב ַ ֻליְּ ָלהֵ ,מעַ ֻ ָתה וְּ עַ ד ֹ
אָ ִבינ ֻוֶ ,מלֶ ְּך אֵ ל חַ י וְּ ַק ָ ֻיםֻ ,ג ֹואֵ ל חָ זָ קִ .ש ֻ ַט ְּח ִֻתי אֵ לֶ ָ
יך כַ ֻ ָפי.
הו ִשיעָ ה ,הַ ֵ ֻצל ְּלק ֻו ִחים לַ ֻ ָמוֶ ת ,הַ ֵ ֻצל
יעה ֹ
הו ִש ָ
הַ ֵ ֻצל הַ ֵ ֻצלֹ ,
אול ֻ ַת ְּח ִֻת ֻי ֹותֶ ֻ .תן ִלי ִֻת ְּקוָ ה
מונִי ,הַ ִ ֻצילֵ נִי ִמן הַ ֻ ְּש ֹ
ְּנִרדָֻ ף וְּ חַ ָ ֻיב ָֻכ ֹ
וְּ לֹא אֹבַ ד ,חַ ס וְּ ָש ֹלוםֻ ִ ,כי ַמה ֶֻבצַ ע ְּ ֻב ָד ִמיֻ ְּ ,ב ִר ְּד ִֻתי אֶ ל
רום ,יְּ הֹוָ ה
ַשחַ ת ,הֲ ֹיו ְּד ָך ָעפָ ר ,הֲ יַ ִ ֻגיד אֲ ִמ ֻ ֶת ָךָ .דל ֻו עֵ ינַי לַ ֻ ָמ ֹ
טוב ,אַ ל יַ עַ ְּש ֺקנִי ז ִֵדיםֻ ִ .כי
ָע ְּש ָקה ִליָ ,ע ְּרבֵ נִ י ,עֲ רֹב עַ ְּבדְֻּ ָך ְּל ֹ
אֵ ין ִלי ש ֻום כֻ ֹחַ אֶ ָ ֻלא ְּ ֻבפִ י ,אֵ ין ִלי ש ֻום ָמ ֹנוס ֻו ִמ ְּב ָטחֻ ִ ,כי
חֲמ ָ
יך ְּלבַ ד ,עַ ל חֲ ָס ֶד ָ
ִאם ָעלֶ ָ
יך
יך ָהעֲ צ ֻו ִמים ְּלבַ ד ,עַ ל ַר ֶ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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נה

חֲנִינו ֶת ָ
יך הַ ִ ֻנ ְּצ ִח ֻי ֹות וְּ עַ ל
ֹ
דו ִלים ,עַ ל חֶ ְּמ ָל ְּת ָך ָהאֲ ִמ ִֻתית ,עַ ל
הַ ְּ ֻג ֹ
כֻ ֹחַ ֻוזְּ כ ֻות הַ ַ ֻצדִֻ ִיקיםֶ ,ש ֻ ָש ְּמר ֻו אֶ ת הַ ְּ ֻב ִרית ְּ ֻב ַת ְּכ ִלית
דו ַתיָֻ ,בהֶ ם
הַ ֻ ְּשלֵ מ ֻותֶ ,שאֵ ין ְּשלֵ מ ֻות אַ חֲ ָריוָֻ ,בהֶ ם ֻ ָת ַמ ְּכ ִֻתי יְּ ֵת ֹ
אֶ ֻ ָשעֵ ן וְּ אֶ ֻ ָס ֵמ ְּךֻ ִ ,בזְּ כ ֻו ָתם וְּ כֹחָ ם אֶ ְּב ַטח וַ אֲ ַק ֶ ֻוהֻ ִ ,כי לֹא ַתעֲ זֹב
אות ָשחַ ת .אֲ ָה ֻה יְּ הֹוָ ה,
אול ,לֹא ִת ֻ ֵתן חֲ ִס ְּיד ָך ִל ְּר ֹ
נַפְּ ִשי ִל ְּש ֹ
טו ֵרף ְּ ֻבלֵ ב
מונִי ֹ
ַמ ְּ ֻל ֵטנִי! אֲ ָה ֻה יְּ הֹוָ הְּ ֻ ,פ ֵדנִי! ְּראֵ ה ְּמסֺ ָֻכן ָֻכ ֹ
יךָֻ ,כל ִמ ְּש ָֻב ֶר ָ
קול ִצנ ֹֻו ֶר ָ
יך
קו ֵרא ְּל ֹ
הום ֹ
יַ ִֻמיםְֻּ ,תה ֹום אֶ ל ְֻּת ֹ
וְּ ג ֶ ַֻל ָ
צוד צָ ד ֻונִי ַֻכ ִ ֻצ ֻפ ֹור ,אֹיְּ בַ י ִח ֻנָם .צָ ְּמת ֻו בַ בֻ ֹור
יך ָעלַ י ָעבָ ר ֻוֹ .
ֹאשיָ ,א ַמ ְּר ִֻתי נִגְּ זָ ְּר ִֻתי.
חַ ָ ֻיי ,וַ ַ ֻידֻ ֻו אֶ בֶ ן ִ ֻבי .צָ פ ֻו ַמיִ ם עַ ל ר ִ
אתי ִש ְּמ ָך ,יְּ הֹוָ ה,
אתי ִש ְּמ ָך ,יְּ הֹוָ הִ ,מבֻ ֹור ֻ ַת ְּח ִֻת ֻי ֹות; ָק ָר ִ
ָק ָר ִ
ִמבֻ ֹור ֻ ַת ְּח ִֻת ֻי ֹות:
חֲמיםָ ,מלֵ א
עו ָלם! ָמלֵ א ַר ִ
עו ָלם! ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
טובָ ,מלֵ א
חֲמנ ֻותָ ,מלֵ א ֹ
חֲנִינותָ ,מלֵ א ַר ָ
ֹ
חֶ סֶ ד ִח ֻנָםָ ,מלֵ א
צוןֻ ְּ .כבָ ר ִק ַֻב ְּלנ ֻו ָעלֵ ינ ֻו ִל ְּקרֹא אֵ לֶ ָ
יך ֻ ָת ִמיד ,וְּ ִהנְּנִי ְּמ ַק ֵ ֻים
ָר ֹ
קו ֵרא אֵ לֶ ָ
מות
קו ֹ
קום ָשפָ ל ָֻכזֶהִ ,מ ְֻּמ ֹ
יך ִמ ֻ ָמ ֹ
ַק ָֻב ָל ֵתנ ֻו ,וְּ ִהנְּנִ י ֹ
את ָ
יך ,יְּ הֹוָ הֵ ,מ ִע ְּמ ֵקי עֲ ָמ ִקים,
ְּמ ֺג ֻנִים ָֻכאֵ ֶ ֻלהִ .מ ֻ ַמעֲ ַמ ִ ֻקים ְּק ָר ִ
אתי יָ ֻהָ ,ענָנִ י בַ ֻ ֶמ ְּרחָ ב יָ ֻה .וְּ ִאם ַֻבעֲ ֹוו ֹנו ֵתינ ֻו
ִמן הַ ֻ ֵמצַ ר ָק ָר ִ
בות
קום ֶש ָ ֻי ַר ְּדנ ֻו ,וְּ יָ ַר ְּדנ ֻו עַ ְּכ ָשו ְּ ֻב ִע ְּק ֹ
ָה ַר ִ ֻבים יָ ַר ְּדנ ֻו ְּל ָמ ֹ
מות נְּמ ֻו ִכים ֻו ְּשפָ ִלים ְּמאֹד ְּמאֹדֶ ,ש ֻל ֹא יָ ְּרד ֻו
קו ֹ
ְּמ ִשיחָ א ִל ְּמ ֹ
מו ֶש ָֻכת ֻוב :וַ ֻ ֵת ֶרד ֻ ְּפ ָל ִאים ,אֵ ין
עו ָלםֻ ְּ ,כ ֹ
תוכָ ם ֵמ ֹ
יִ ְּש ָראֵ ל ְּל ֹ
ְּמנַחֵ ם ָל ֻה; אַ ף עַ ל ֻ ִפי כֵ ן אֵ ין ָאנ ֻו ְּמיָ אֲ ִשים עַ ְּצ ֵמנ ֻו ,חַ ס
עו ָלם ְּ ֻכ ָללֻ ִ ,כי ְּ ֻכבָ ר ִה ְּב ַט ְּח ֻ ָתנ ֻו
וְּ ָש ֹלוםֻ ְּ ,בש ֻום אֹפֶ ן ָֻב ֹ
מו ֶש ָֻכת ֻובָ :א ַמר אֲ ֹדנָי ִמ ָֻב ָשן
לַ הֲ ִשיבֵ נ ֻו ִמ ְֻּמצ ֻו ֹלות יָ םֻ ְּ ,כ ֹ
ָא ִשיבָ ,א ִשיב ִמ ְֻּמצ ֻו ֹלות יָ ם ֻ .ו ְּכ ִתיב :וְּ אַ ף ֻגַם זֹאתֻ ִ ,ב ְּה ֹיו ָתם
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

נו
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ְּ ֻבאֶ ֶרץ אֹיְּ בֵ יהֶ ם לֹא ְּמאַ ְּס ִֻתים וְּ לֹא גְּ עַ ְּל ִֻתים ְּלכַ ֻל ָֹתם ְּלהָ פֵ ר
יתי ִא ֻ ָתםֻ ִ ,כי אֲ נִי יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יהֶ ם:
ְּ ֻב ִר ִ
עו ָלם! ֻ ְּפ ַתח ֻ ִפ ָ
מונִי ,וְּ ִת ְּשלַ ח ִלי
יך ְּל ִא ֵ ֻלם ָֻכ ֹ
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
עון ָק ְּד ְּש ָך ִמן הַ ֻ ָש ַמיִ םֻ ְּ ,באֹפֶ ן ֶשא ֻוכַ ל ְּל ַנ ֵ ֻצחַ
דִֻ בֻ ֻו ִרים ִמ ְֻּמ ֹ
חֲמ ָ
יך ָה ַר ִ ֻבים
או ְּת ָךֶ ,ש ְֻּת ַק ֵֻבל ְּ ֻב ַר ֶ
או ְּת ָךְּ ,ל ַר ֻצ ֹות ֻו ְּלפַ ֵ ֻיס ֹ
ֹ
ֻובַ חֲ ָס ֶד ָ
יטל ְֻּת ִה ִ ֻלים
יך ָהעֲ צ ֻו ִמים אֶ ת אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
ֶש ָא ַמ ְּר ִֻתי ְּלפָ נ ָ
ֶיךֻ ְּ ,כ ִא ֻל ֻו אֲ ָמ ָרם דָֻ וִ ד הַ ֻ ֶמלֶ ְּךָ ,ע ָליו הַ ֻ ָש ֹלום,
מו .וְּ ַאף עַ ל ֻ ִפי ֶשאֵ ינִי ֹיו ֵדעַ ְּלכַ ֵ ֻון ש ֻום ַֻכ ָ ֻונָה ֵמהַ ַֻכ ָ ֻו ֹנות
ְּ ֻבעַ ְּצ ֹ
מו ִרים ,יְּ ִהי
אותֶ ,ש ֻיֵש ְּ ֻבאֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ִמזְּ ֹ
מות וְּ הַ נ ֹֻו ָר ֹ
ָהעֲ צ ֻו ֹ
צון ִמ ְּ ֻלפָ נ ָ
בו ַתיֶ ,ש ְֻּתהֵ א חֲש ֻובָ ה
ֶיך ,יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהַ י וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
ָר ֹ
ְּלפָ נ ָ
ֶיך ָהאֲ ִמ ָירה ַֻב ֻ ֶפה ְּלבַ דֻ ְּ ,כ ִא ֻל ֻו ִה ֻ ַשגְּ ִֻתי וְּ ִכ ַ ֻונְּ ִֻתי ָֻכל
דון
צון ִלפְּ נֵי אֲ ֹ
דות וְּ הַ ַֻכ ָ ֻו ֹנות ֶש ֵ ֻיש ָֻבהֶ ם ,וְּ יִ ְּהי ֻו אֲ ָמ ַרי ְּל ָר ֹ
הַ ֻס ֹו ֹ
יך יְּ ָה ִבי ָעלֶ ָ
כֻ ֹל .וְּ ִהנְּנִי ַמ ְּש ִל ְּ
יך ,וְּ ִהנְּנִי ְּמ ַק ֻ ֵשר עַ ְּצ ִמי ְּלכָ ל
דו ֵרנ ֻו ֻו ְּלכָ ל הַ ַ ֻצדִֻ ִיקים ָהאֲ ִמ ִֻת ִ ֻיים,
הַ ַ ֻצדִֻ ִיקים ָהאֲ ִמ ִֻת ִ ֻיים ֶש ְּ ֻב ֹ
דו ִשים אֲ ֶשר ָֻב ָא ֶרץ הֵ ֻ ָמהֻ ,ו ִבפְּ ָרט ְּל ַה ַ ֻצדִֻ יק
ש ֹו ְּכנֵי ָעפָ רְּ ,ק ֹ
קור חָ ְּכ ָמהַ ,ר ֵֻבנ ֻו נ ְַּח ָמן ֶֻבן פֵ יגָאַ ,נ
עו ָלם ,נַחַ ל ֹנובֵ עַ ְּמ ֹ
סוד ֹ
יְּ ֹ
תו יָ גֵן ָעלֵ ינ ֻו ָא ֵמן ,וְּ עַ ל דַֻ ְּע ֻ ָתם וְּ עַ ל
נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן ,זְּ כ ֻו ֹ
יטל ְֻּת ִה ִ ֻליםֻ ,ו ִבזְּ כ ֻו ָתם
ַֻכ ָ ֻונ ָָתם ָא ַמ ְּר ִֻתי ָֻכל אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
עו ֵרר ֻו ְּלג ַֻל ֹות ָֻכל ָהעֲ ָש ָרה ִמינֵי נְּגִ ינָהֶ ,ש ֻנֶאֱ ַמר
וְּ כֹחָ ם אֶ זְּ ֶֻכה ְּל ֹ
ָֻבהֶ ם סֵ פֶ ר ְֻּת ִה ִ ֻליםֶ ,שהֵ םִ :שיר ֻ ָפש ֻוטָֻ ,כפ ֻולְּ ,מ ֺש ָ ֻלשְּ ,מ ֺר ָֻבע,
דוש ֻו ִבזְּ כ ֻות וְּ כֹחַ
ָדול וְּ הַ ָ ֻק ֹ
ֶשהֵ ם ְּ ֻכל ֻו ִלים ְּ ֻב ִש ְּמ ָך הַ ְֻּמיֺחָ ד ,הַ ֻג ֹ
דו ִשים ָהאֵ ֻל ֻו ְּ ֻב ִמ ֻל ֻו ָאםֶ ,שהֵ ם "אֵ ל אֱ ל ִֹהים"
מות הַ ְּ ֻק ֹ
הַ ֻ ְּשנֵי ֵש ֹ
( ָֻכזֶה) :אל"ף למ"ד ,אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם,
מונִים וְּ חָ ֵמש],
אות ְּש ֹ
עו ִלים ְּ ֻב ִמ ְּס ֻ ָפר תפ"ה [אַ ְּר ַֻבע ֵמ ֹ
ֶשהֵ ם ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

ִֻת ֻק ֻון

ַה ְּ ֻכלָ ִלי

נז

הו ִציא ָֻכל
מות ְֻּתזַ ֵֻכנִי ְּל ֹ
ְּ ֻכ ִמ ְּס ֻ ַפר ְֻּת ִה ִ ֻליםֻ ְּ ,בכֹחַ אֵ ֻל ֻו הַ ֻ ֵש ֹ
הַ ִֻט ֻפ ֹות ֶק ִרי ְּלבַ ֻ ָט ָלה ִמ ֶֻב ֶטן הַ ְּ ֻק ִל ֻ ָפה ֶש ְּ ֻב ָל ָעם ,אֲ ֶשר ִמ ְּס ֻ ַפר
עולֶ ה תפ"הֶ ,ש ִהיא ַֻב ְּ ֻק ִל ֻ ָפה ְּ ֻכ ֶנגֶד
או ִת ֻי ֹות ֹ
ְּש ָמ ֻה ִעם ָה ֹ
מו ֵרי ְֻּת ִה ִ ֻלים
ְּק ֺד ֻ ַשת סֵ פֶ ר ְֻּת ִה ִ ֻליםֻ .ו ְּבכֹחַ אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ִמזְּ ֹ
דו ִשים "אֵ ל אֱ ל ִֹהים" ,וְּ ַתהֲ רֹג,
מות הַ ְּ ֻק ֹ
עו ֵרר הַ ֻ ְּשנֵי הַ ֻ ֵש ֹ
ְֻּת ֹ
ֻו ְּת ַש ֵֻבר וְּ ַת ְּכנִיעַ ֻ ,ו ְּתעַ ֵ ֻקר ֻו ְּתכַ ֶ ֻלה ֻו ְּתבַ ֻ ֵטל אֶ ת הַ ְּ ֻק ִל ֻ ָפה הַ זֹֻאת
דוש ֹות
או ָת ֻה ְּלהַ פְּ ִליט ָֻכל הַ ִֻט ֻפ ֹות הַ ְּ ֻק ֹ
ֶש ְּ ֻב ָל ָעם ,וְּ ַת ְּכ ִריחַ ֹ
עו ָלםֻ ,ו ְּת ַק ֵ ֻים
ִמ ִ ֻב ְּטנ ָֻה וְּ ִק ְּר ָֻב ֻה ,וְּ ִת ְּמחֶ ה ְּש ָמ ֻה וְּ זִ ְּכ ָר ֻה ִמן ָה ֹ
יש ֻנ ֻו אֵ ל.
ִמ ְּק ָרא ֶש ָֻכת ֻוב :חַ יִ ל ָֻבלַ ע וַ יְּ ִקיאֶ ֻנ ֻוִ ,מ ִ ֻב ְּט ֹנו ֹיו ִר ֶ
תו ִציא
וְּ ַתהֲ רֹג ָֻכל הַ ְּ ֻק ִל ֻפ ֹותֶ ,ש ֻנ ְִּב ְּרא ֻו עַ ל יְּ ֵדי אֵ ֻל ֻו הַ ִֻט ֻפ ֹות ,וְּ ֹ
דוש ֹות
צות הַ ְּ ֻק ֹ
ִיצו ֹ
וְּ ִתגְּ זֹל ֵמהֶ ם הַ ִח ֻי ֻות דִֻ ְּק ֺד ֻ ָשה .וְּ כָ ל הַ ֻנ ֹ
ֶש ָֻב ְּלע ֻו עַ ל יְּ ֵדי ֻ ְּפגַם חֵ ְּטא זֶהֺ ֻ ,כ ָ ֻלם ֻת ֹו ִציאֵ ם ,וְּ ַתחֲ זֹר
ֻו ְּת ַק ְּ ֻבצֵ ם ִ ֻב ְּק ֺד ֻ ָשה ֵשנִיתֻ ,ו ְּתזַ ֵֻכנ ֻו ְּל ַק ֵֻבל ָעלֵ ינ ֻו עֹל ַמ ְּלכ ֻות
תו ָרה
ָש ַמיִ ם ְּ ֻבאַ הֲ בָ ה ֻ ָת ִמיד ,וְּ נִ זְּ ֶֻכה לַ עֲ סֹק ָֻכל יָ ֵמינ ֻו ְּ ֻב ֹ
טו ִבים ֶֻבאֱ ֶמת ֻו ְּבלֵ ב ָשלֵ םֻ ְּ ,באֹפֶ ן ֶש ִ ֻנזְּ ֶֻכה
ֻו ְּתפִ ָ ֻלה ֻו ַמעֲ ִשים ֹ
מות דְֻּ ָאזְּ ִלין
ְּש ֹ
דו ִשים ְּלכָ ל הַ ֻנ ָ
ִל ְּברֹא ֻג ֻופִ ים וְּ כֵ ִלים ְּק ֹ
יל ִאין עַ ל יְּ ֵדי עֲ ֹוו ֹנו ֵתינ ֻו ָה ַר ִ ֻבים עַ ל יְּ ֵדי ֻ ְּפגַם הַ ִֻט ֻפ ֹות
עַ ְּר ִט ָ
ֶק ִריֶ ,ש ָ ֻי ְּצא ֻו ִמ ֻ ֶמ ִ ֻני ְּלבַ ֻ ָט ָלה:
אונִים! עֲ ֵשה ַמה
עו ָלםַ ,א ִֻמיץ כֻ ֹחַ  ,וְּ ַרב ֹ
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
חֲמ ָ
יך ָה ַר ִ ֻבים ְּ ֻבאֹפֶ ן ֶש ֻנִזְּ ֶֻכה ְּל ַת ֵ ֻקן ֻ ְּפגַם הַ ְּ ֻב ִרית,
ֻ ֶש ֻ ַתעֲ ֶשה ְּ ֻב ַר ֶ
ֻ ְּפגַם ִט ֻ ֵפי הַ ֻמֹחַ ֵֻ ,בין ַמה ֻ ֶש ֻ ָפג ְַּמנ ֻו ָֻבזֶה ְּ ֻבש ֹוגֵגֵֻ ,בין ְּ ֻב ֵמזִ ידֵֻ ,בין
צון  -עַ ל הַ כֻ ֹל ִֻת ְּמחַ ל וְּ ִת ְּסלַ ח ִלי ,אֱ ֹלו ֻ ַה
ְּ ֻב ֹאנֶסֵֻ ,בין ְּ ֻב ָר ֹ
יחות ,חַ ֻנ ֻון הַ ֻ ַמ ְּר ֶֻבה ִל ְּסלֹחַ  ,וְּ נִזְּ ֶֻכה ְּל ַת ֵ ֻקן ָֻכל הַ ֻ ְּפג ִָמים
ְּס ִל ֹ
דו ִשים אֲ ֶשר ָֻב ָא ֶרץ
ִ ֻב ְּשלֵ מ ֻות ְּ ֻבחַ ֻיֵינ ֻו ִ ֻבזְּ כ ֻות הַ ַ ֻצדִֻ ִיקים הַ ְּ ֻק ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

נח

ִֻת ֻק ֻון

ַה ְּ ֻכלָ ִלי

הֵ ֻ ָמה ( אם יהיה על קברו הקדוש יאמר ֻ :ו ִבזְּ כ ֻות ַה ַ ֻצדִֻ יק ַהזֶֻה

עו ָלם נַחַ ל ֹנובֵ עַ ְּמ ֹקור חָ ְּכ ָמהַ ,נ נ ְַּח נ ְַּח ָמ
סוד ֹ
ַה ֻש ֹוכֵ ן ֻפֹה ,צַ דִֻ יק יְּ ֹ
נ ְַּח ָמן מאומן ,אֲ ֶשר אֲ נִי ְּמכַ ֻ ֵתת ַרגְּ ַלי וְּ ִט ְּל ַט ְּל ִֻתי עַ ְּצ ִמי ְּ ֻב ִט ְּלט ֻול

בוא הֵ ֻנָה ְּל ִה ְּש ֻ ַת ֻ ֵטחַ ַעל ֶקבֶ ר הַ ַ ֻצדִֻ יק ָהאֱ ֶמת
ַה ָ ֻק ֶשה ִ ֻב ְּש ִביל ָל ֹ
דו ִשיםַ ,לעֲ מֹד ְּ ֻבעֶ זְּ ָר ֵתנ ֻו
דוש הַ זֶֻה אֲ ֶשר ִה ְּב ִטיחָ נ ֻו ְּ ֻבחַ ָ ֻייו ַה ְּ ֻק ֹ
ַה ָ ֻק ֹ
דוש וְּ נִ ֻ ֵתן ֻ ְּפר ֻו ָטה ִל ְּצ ָד ָקה
רו הַ ָ ֻק ֹ
ָבוא ַעל ִק ְּב ֹ
סֶ ָלה ֻ ָת ִמידֻ ְּ ,כ ֶש ֻנ ֹ
יתי ַמה ֻ ֶש ֻ ֺמ ָֻטל ָעלַ י,
יטל ְֻּת ִה ִ ֻלים .וְּ ִה ֻנֵה ָע ִש ִ
ֹאמר אֵ ֻל ֻו ָהעֲ ָש ָרה ַק ֻ ִפ ְּ
וְּ נ ַ
עֲ ֵשה ַמה ֻ ֶש ָעלֶ ָ
יךֻ ),ו ְּמחַ ל ִליֻ ,ו ְּסלַ ח ִלי ,וְּ כַ ֻ ֵפר ִלי עַ ל ָֻכל

יתי
אתי וְּ ֶש ָעוִ ִ
ֶשחָ ָט ִ
חֲט ִאים וְּ ָהעֲ ֹוו ֹנות וְּ הַ ֻ ְּפ ָש ִעים,
הַ ָ
וְּ ֶש ֻ ָפ ַש ְּע ִֻתי ְּלפָ נ ָ
חֲשבָ ה,
ידיֻ ְּ ,ב ַמ ָ
ֶיך ִ ֻב ְּר ַמ"ח אֵ יבָ ַרי ֻו ְּש ָס"ה ִ ֻג ַ
ֹחות הַ ֻג ֻוף,
חֲמ ֻ ָשה ח ֻו ִשים ֻו ִב ְּש ָאר כֻ ֹ
דִֻ בֻ ֻור ֻו ַמעֲ ֶשהֻ ,ובַ ִ
אתי ֻופָ ַש ְּע ִֻתי ֻופָ ג ְַּמ ִֻתי נֶגְּ דְֻּ ָך ִ ֻבפְּ גַם הַ ְּ ֻב ִרית,
ֻו ִבפְּ ָרט ַמה ֻ ֶשחָ ָט ִ
ֶשה ֻוא ְּ ֻכלַ ל ָֻכל הַ ֻת ֹו ָרה ֻ ֺכ ָ ֻל ֻה ,וְּ ָה ַרע ְּ ֻבעֵ ינ ָ
יתי ִמ ְּ ֻנע ֻו ַרי
ֶיך ָע ִש ִ
עַ ד הַ ֻי ֹום הַ זֶֻה .עַ ל הַ כֻ ֹל ִֻת ְּמחַ ל וְּ ִת ְּסלַ ח ֻו ְּתכַ ֻ ֵפרָ ,מלֵ א
ָדול .הֶ ֶרב
מות ֶש ֻ ָפג ְַּמ ִֻתי ְּ ֻב ִש ְּמ ָך הַ ֻג ֹ
חֲמיםֻ ,ו ְּת ַמ ֵ ֻלא ָֻכל הַ ֻ ֵש ֹ
ַר ִ
אתי ַטהֲ ֵרנִיְֻּ .תחַ ְֻּטאֵ נִ י ְּבאֵ ֹזוב וְּ אֶ ְּט ָהר,
ַֻכ ְּ ֻבסֵ נִי ֵמעֲ ֹונִיֻ ,ו ֵמחַ ֻ ָט ִ
ְֻּתכַ ְּ ֻבסֵ נִיֻ ,ו ִמ ֻ ֶשלֶ ג אַ ְּל ִ ֻביןַ ֻ .ת ְּש ִמיעֵ נִי ָשש ֹון וְּ ִש ְּמחָ הָ ֻ ,תג ְֵּלנָה
ית .הַ ְּס ֻ ֵתר ֻ ָפנ ָ
חֲט ָאי ,וְּ כָ ל עֲ ֹו ֹנו ַתי ְּמחֵ הְּ .מחֵ ה
ֶיך ֵמ ָ
מות דִֻ ִ ֻכ ָ
עֲ צָ ֹ
מוחֶ ה פְּ ָשעֶ ָ
יך
ֻ ְּפ ָשעַ י ְּל ַמעַ נְּ ָךָֻ ,כ ָאמ ֻורָ :אנ ִֹכי ָאנ ִֹכי ,ה ֻוא ֹ
ֹאת ָ
חֲמים ,וְּ ִת ְּהיֶ ה
יך לֹא אֶ זְּ כֻ ֹור ,וְּ ִת ֻ ָמלֵ א ָעלַ י ְּ ֻב ַר ִ
ְּל ַמעֲ נִי ,וְּ חַ ֻט ֶ
ְּ ֻבעֶ זְּ ִרי ֻ ָת ִמיד ִ ֻבזְּ כ ֻות וְּ כֹחַ הַ ַ ֻצדִֻ ִיקים ָהאֲ ִמ ִֻת ִ ֻיים ,וְּ ִת ְּש ְּמ ֵרנִי
וְּ ַת ִ ֻצילֵ נִי ֻ ָת ִמיד ,וְּ ִת ֻ ֵתן ִלי כֻ ֹחַ ְּל ִה ְּת ֻג ֵַֻבר עַ ל יִ ְּצ ִרי וְּ ָלכֹף ֻו ְּל ַש ֵֻבר
עוד
עוד ַמה ֻ ֶש ֻ ָפג ְַּמ ִֻתי ,וְּ לֹא אֶ עֱ ֶשה ֹ
אֶ ת ֻ ַתאֲ וָ ִתי ,וְּ לֹא אֶ פְּ ֻגֹם ֹ
ָה ַרע ְּ ֻבעֵ ינ ָ
עוד ְּל ִכ ְּסלָ הִ .אם ָאוֶ ן ֻ ָפעַ ְּל ִֻתי לֹא
ֶיך ,וְּ לֹא ָאש ֻוב ֹ
מו ִעיל ְֻּתפִ ָ ֻלה
או ִסיףֻ ִ ,כי ְּ ֻכבָ ר ִה ְּב ַט ְּח ֻ ָתנ ֻוֶ ,ש ֻגַם עַ ל זֶה ֹ
ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

ִֻת ֻק ֻון

ַה ְּ ֻכלָ ִלי

נט

חֲמ ָ
יך ָהאֲ ִמ ִֻת ִ ֻייםִ ,מן הַ ֵ ֻיצֶ ר הָ ַרע
ֻובַ ָ ֻק ָשה ְּל ִה ֻנָצֵ ל ְּלהַ ָֻבאֻ ְּ ,ב ַר ֶ
קום ִצ ֻי ֻון
וְּ כַ ת דִֻ ילֵ ֻה( .אם יהיה על קברו יאמרֻ :ו ִב ְּפ ָרט עַ ל ְּמ ֹ
הַ ָ ֻק ֹדוש ַהזֶֻהָ ,עזְּ ֵרנִי ִ ֻבזְּ כ ֻות ַה ַ ֻצדִֻ ִיקים ַה ְּ ֻגנ ֻוזִ ים ֻפֹה) וְּ ַרחֵ ם ָע ַלי,
וְּ ֶתן ִלי כֻ ֹחַ ֻוגְּ ב ֻו ָרה ֵמ ִא ְֻּת ָךֶ ,שאֶ זְּ ֶֻכה ְּל ִה ְּת ֻג ֵַֻבר וְּ ִל ְּכבֻ ֹש אֶ ת
חֲמ ָ
קו ֻו ְּלבַ ְֻּט ֹלו
יך ְּלג ְָּרש ֹו ֻו ְּלסַ ְּ ֻל ֹ
יִ ְּצ ִרי ֻ ָת ִמיד ,עַ ד ֶשאֶ זְּ ֶֻכה ְּ ֻב ַר ֶ
עו ָלםֻ ִ ,כי ְּ ֻכבָ ר ָֻכל ֻו ְּביָ ֹגון חַ ָ ֻיי,
ֵמ ָעלַ י ְּלג ְַּמ ֵרי ֵמעַ ֻ ָתה וְּ עַ ד ֹ
ֻו ְּש ֹנו ַתי ָֻבאֲ נָחָ הָֻ ,כ ַשל ַֻבעֲ ֹונִ י כ ִֹחי ,וַ עֲ צָ ַמי ָע ֵשש ֻו ,עַ ד אֲ ֶשר
ָֻכ ַשל כֻ ֹחַ הַ ֻ ַס ָֻבל:
חֲמן; ַרחֵ ם ָעלַ י ,ש ֹו ֵמעַ ְֻּתפִ ָ ֻלה; ח ֻוס
ַרחֵ ם ָעלַ יָ ,א ִביָ ,אב ָה ַר ָ
וַ חֲ מֹל ָעלַ י ,ש ֹו ֵמעַ ְּצ ָע ָקה ,ש ֹו ֵמעַ אֲ נָחָ ה ,ש ֹו ֵמעַ אֲ נ ָָקהַ ,רחֵ ם
יעה! אַ ל יִ ֻפֹל דָֻ ִמי אַ ְּרצָ ה
הו ִש ָ
יעה ֹ
הו ִש ָ
ַרחֵ ם ,הַ ֵ ֻצל הַ ֵ ֻצלֹ ,
ְּלפָ נ ָ
ֶיך ,אַ ל ִֻת ֻ ֵתן ְּל ַשחַ ת נַפְּ ִשי ,הַ ִ ֻצילֵ נִי ִמדָֻ ִמים ,אֱ ל ִֹהים,
אֱ לֹהֵ י ְּתש ֻו ָע ִתיְֻּ .ת ַר ֻנֵן ְּלש ֹונִי ִצ ְּד ָק ֶת ָך .ח ֻו ָסה ָעלַ יֻ ְּ ,כרֹב
חֲנִינו ֶת ָ
יך ,יֶ הֱ מ ֻו נָא ֵמעֶ ָ
יךֻ ְּ ,כרֹב חֲ ָס ֶד ָ
חֲמ ָ
יך עַ ל עֲ ל ֻוב
ֹ
יך וַ
ַר ֶ
מונִ י,
חֲט ִאים ָֻכ ֹ
מונִ י ,עַ ל ְּמלֺ ְּכ ָל ְּך ַֻב ָ
מונִי ,עַ ל ְּנִרדָֻ ף ָֻכ ֹ
נֶפֶ ש ָֻכ ֹ
מונִיֻ ִ ,כי ְּל ָך ְּלבַ ד עֵ ינֵינ ֻו ְּתל ֻו ֹיות,
עַ ל חֲ סַ ר דֵֻ ָעה ,חֲ סַ ר עֵ צָ ה ָֻכ ֹ
יעה
הו ִש ָ
רום ,עֲ זֹר נָאֹ ,
צופִ ֻי ֹות ,דַֻ ֻל ֻו עֵ ינַי לַ ֻ ָמ ֹ
ְּל ָך ְּלבַ ד ַר ְּע ֹיונַי ֹ
הו ִשיעֵ נִי ָלש ֻוב אֵ לֶ ָ
יך ִ ֻב ְּתש ֻובָ ה
ֻנָא ,ח ֻוס וַ חֲ מֹל נָא ָעלַ י וְּ ֹ
צו ָ
נְּך
ְּשלֵ ָמהֶֻ ,באֱ ֶמת ֻו ְּבלֵ ב ָשלֵ ם ,וְּ אֶ זְּ ֶֻכה ִל ְּה ֹיות ֻ ָת ִמיד ִ ֻכ ְּר ֹ
עו ָלםֻ ְּ .כחַ ְּסדְֻּ ָך חַ ֻיֵינִי ,וְּ אֶ ְּש ְּמ ָרה עֵ ד ֻות
הַ ֻט ֹוב ֵמעַ ֻ ָתה וְּ עַ ד ֹ
ֻ ִפ ָ
ָכון חַ דֵֻ ש ְּ ֻב ִק ְּר ִ ֻבי:
הור ְּ ֻב ָרא ִלי אֱ ל ִֹהים ,וְּ ר ֻוחַ נ ֹ
יך .לֵ ב ָט ֹ
צון ִמ ְּ ֻלפָ נ ָ
בו ֵתינ ֻו,
ֶיך ,יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ֻו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
ֻו ְּבכֵ ן ,יְּ ִהי ָר ֹ
דון הַ ֻ ִש ְּמחָ ה וְּ הַ חֶ ְּדוָ ה ,אֲ ֶשר ְּלפָ נ ָ
ֶיך אֵ ין ש ֻום עַ ְּצב ֻות ְּ ֻכ ָלל
אֲ ֹ
מו.
קו ֹ
הוד וְּ ָה ָדר ְּלפָ נָיו ,עֹז וְּ חֶ ְּדוָ ה ִ ֻב ְּמ ֹ
מו ֶש ָֻכת ֻובֹ :
עו ָלםֻ ְּ ,כ ֹ
ְּל ֹ
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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ֶש ֻ ַתעַ זְּ ֵרנִי ְּ ֻב ַרחֲ ֶמ ָ
יך ָהעֲ צ ֻו ִמים ֻו ְּתזַ ֵֻכנִי ִל ְּה ֹיות ְּ ֻב ִש ְּמחָ ה ֻ ָת ִמיד.
ְּמ ַש ֻ ֵמחַ נַפְּ ש ֹות עֲ ג ֻו ִמיםַ ,ש ֻ ַמח נַפְּ ִשי ָהאֺ ְּמ ָל ָלה ְּמאֹד,
ָהעֲ ל ֻובָ ה ְּמאֹדָ ,העֲ יֵ פָ ה וְּ הַ ְּצ ֵמ ָאה וְּ ָה ְּרעֵ בָ ה אֵ לֶ ָ
יך ְּמאֹדָ ,הסֵ ר
ֻ
ִמ ֻ ֶמ ִ ֻני יָ ֹגון וַ אֲ נָחָ הַ ,ש ֻ ֵמחַ נֶפֶ ש עַ ְּבדֶֻ ָךֻ ִ ,כי אֵ לֶ ָ
יך ,יְּ הֹוָ ה ,נַפְּ ִשי
חות אֶ ת ֻ ָפנ ָ
ימות
ֶיך ,נְּ ִע ֹ
אֶ ֻ ָשאֻ .ת ֹו ִדיעֵ נִי א ַֹרח חַ ִ ֻיים .שֹבַ ע ְּש ָמ ֹ
ימינְּ ָך נֶצַ חָ .ה ִשיבָ ה ִלי ְּשש ֹון יִ ְּשעֶ ָך ,וְּ ר ֻוחַ נְּ ִדיבָ ה ִת ְּס ְּמכֵ נִי.
ִ ֻב ִ
ַש ְּ ֻבעֵ נִי ִמ ֻט ֻובֶ ָך ,וְּ ַש ֻ ַמח נַפְּ ִשי ִ ֻביש ֻו ָע ֶת ָך ,וְּ ַטהֵ ר ִל ִ ֻבי ְּל ָע ְּבדְֻּ ָך
בו ִדי ,ע ֻו ָרה הַ ֻנֵבֶ ל וְּ ִכנ ֹֻורָ ,א ִע ָירה ָשחַ ר .זַ ֵֻכנ ֻו
ֶֻבאֱ ֶמת .ע ֻו ָרה ְּכ ֹ
נִיעים ֻו ְּמ ַת ְּ ֻקנִ ים
ְּלכָ ל ָהעֲ ָש ָרה ִמינֵי נְּגִ ינָה דִֻ ְּק ֺד ֻ ָשהֶ ,שהֵ ם ַמ ְּכ ִ
ֻ ְּפגַם הַ ְּ ֻב ִריתָֻ ,כ ָאמ ֻור :אֲ בָ ֵר ְּך אֶ ת יְּ הֹוָ ה אֲ ֶשר יְּ ָעצָ נִי ,אַ ף
ילות יִ ְֻּסר ֻונִי ִכ ְּל ֹיו ָתיְּ .ל ָדוִ ד ַמ ְּש ִ ֻכיל ,אַ ְּש ֵרי נְּ ש ֻוי ֻ ֶפ ַשע ְּ ֻכס ֻוי
לֵ ֹ
בותֻ ,ו ֵמיְּ הֹוָ ה ִא ֻ ָשה ַמ ְּש ָֻכלֶ תֹ .יו ָמם
הון נַחֲ לַ ת ָא ֹ
חַ ָֻט ָאהַֻ .ביִ ת וָ ֹ
יְּ צַ ֶ ֻוה יְּ הֹוָ ה חַ ְּסדֻ ֹוֻ ,ובַ ַ ֻליְּ ָלה ִשירֹה ִע ִֻמיְֻּ ,תפִ ָ ֻלה ְּלאֵ ל חַ ָ ֻיי.
לַ ְּמ ַנ ֵ ֻצחַ אַ ל ֻ ַת ְּשחֵ ת ְּל ָדוִ ד ִמ ְּכ ֻ ָתם ִ ֻב ְּשלֹחַ ָשא ֻול וַ ִ ֻי ְּש ְּמר ֻו אֶ ת
יתו .אֶ זְּ ְּ ֻכ ָרה נְּגִ ינ ִָתי ַֻב ָ ֻליְּ ָלהִ ,עם ְּלבָ ִבי ָא ִשיחָ ה
הַ ַֻביִ ת לַ הֲ ִמ ֹ
יֵאכֵ ל ֻ ָתפֵ ל ִמ ְּ ֻב ִלי ֶמלַ חִ ,אם יֵ ש ַטעַ ם ְּ ֻב ִריר
וַ יְּ חַ ֻ ֵפש ר ֻו ִחי .הֲ ָ
הו ֶד ָך ֻו ְּש ֹנו ֶת ָ
יך ְּלאַ ְּכזָ ִרי .וְּ לֹא ָא ַמר,
חֲ ָלמ ֻותֶ ֻ .פן ִֻת ֻ ֵתן לַ אֲ חֵ ִרים ֹ
ירות ַֻב ָ ֻליְּ ָלהֶ .ש ֶקר הַ חֵ ן וְּ הֶ בֶ ל
אַ ֵ ֻיה אֱ ל ֹו ֻ ַה ע ָֹשי הַ נ ֹֻו ֵתן זְּ ִמ ֹ
הַ ֻיֹפִ יִ ,א ֻ ָשה יִ ְּראַ ת יְּ הֹוָ ה ִהיא ִת ְּתהַ ָ ֻלל .וְּ נֶאֱ ַמר :הַ ְּלל ֻויָ ֻה,
רו ָתיו,
הַ ְּלל ֻו אֵ ל ְּ ֻב ָק ְּדש ֹו ,הַ ְּלל ֻוה ֻו ִ ֻב ְּר ִקיעַ עֺ זֹֻו .הַ ְּלל ֻוה ֻו ִבגְּ ב ֻו ֹ
הַ ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻכרֹב ֻג ְֺּד ֹלו ,הַ ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻב ֵת ַקע ש ֹופָ ר ,הַ ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻבנֵבֶ ל
חול הַ ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻב ִמ ֻנִים וְּ עֺ ֻגָב :הַ ְּלל ֻוה ֻו
וְּ ִכנ ֹֻור :הַ ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻבתֹף ֻו ָמ ֹ
ְּש ָמה ְֻּתהַ ֵ ֻלל
ְּ ֻב ִצ ְּל ְּצלֵ י ָש ַמע ,הַ ְּלל ֻוה ֻו ְּ ֻב ִצ ְּל ְּצלֵ י ְּתר ֻו ָעה .כֻ ֹל הַ ֻנ ָ
יָ ֻה הַ ְּלל ֻויָ ֻה:
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן
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סא

ָדול ְּלחֵ ר ֻו ֵתנ ֻו ,וְּ ָשא נֵס
עו ָלם! ְֻּת ַקע ְּ ֻבש ֹופָ ר ֻג ֹ
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
צו ֵתינ ֻו ַֻכ ֻנֵס
ְּל ַק ֵֻבץ ֻגָלֺ ֻי ֹו ֵתינ ֻו ,וְּ ָק ֵרב ֻ ְּפז ֻו ֵרנ ֻו ִמ ֵֻבין הַ ֻג ֹויִ םֻ ,ונְּפ ֻו ֹ
ִמ ַ ֻי ְּר ְּ ֻכ ֵתי ָא ֶרץ .וְּ ַק ֵֻבץ נִ דָֻ חֵ נ ֻו יַ חַ ד ֵמאַ ְּר ַֻבע ַֻכנְּ ֹפות ָה ָא ֶרץ
ְּלאַ ְּרצֵ נ ֻו :וְּ ַק ֵ ֻים ָֻבנ ֻו ִמ ְּק ָרא ֶש ָֻכת ֻוב :וְּ ָשב יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך אֶ ת
יצ ָך
ְּשב ֻו ְּת ָך וְּ ִרחֲ ֶמ ָך ,וְּ ָשב וְּ ִק ֶֻב ְּצ ָך ִמ ָֻכל ָהעַ ִֻמים ,אֲ ֶשר הֱ פִ ְּ
יך ָש ֻ ָמהִ .אם יִ ְּהיֶ ה נִ דָֻ ָ
יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
חֲך ִ ֻב ְּקצֵ ה הַ ֻ ָש ָמיִ םִ ,מ ֻ ָשם
יך ֻו ִמ ֻ ָשם יִ ָ ֻקחֶ ָך .וֶ הֱ ִביאֲ ָך יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יְּ ַק ֶֻב ְּצ ָך יְּ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך
בו ֶת ָ
יב ָך ,וְּ ִה ְּר ְּ ֻב ָך
יט ְּ
יך ,וִ ִיר ְּש ֻ ָת ֻה וְּ הֵ ִ
אֶ ל ָה ָא ֶרץ ,אֲ ֶשר יָ ְּרש ֻו אֲ ֹ
בו ֶת ָ
יך .וְּ נֶאֱ ַמר :נְּאֺ ם יְּ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהיםְּ ,מ ַק ֵֻבץ נִ ְּדחֵ י יִ ְּש ָראֵ ל,
ֵמאֲ ֹ
עוד אֲ ַק ֵֻבץ ָע ָליו ְּל ְּנִק ָֻבצָ יו .וְּ נֶאֱ ַמר :בֻ ֹונֵה יְּ ר ֻו ָשלַ יִ ם יְּ הֹוָ ה,
ֹ
נִ ְּדחֵ י יִ ְּש ָראֵ ל יְּ כַ ֻנֵסֻ .ו ְּת ַמהֵ ר וְּ ָת ִחיש ְּלגָאֳ לֵ נ ֻו ,וְּ ָת ִביא ָלנ ֻו אֶ ת
ְּמ ִשיחַ ִצ ְּד ֵקנ ֻו ,וְּ ִת ְּבנֶה אֶ ת ֵֻבית ָק ְּד ֵשנ ֻו וְּ ִתפְּ אַ ְּר ֻ ֵתנ ֻו ,וַ הֲ ִביאֵ נ ֻו
עו ָלם.
ְּל ִצ ֻי ֹון ִע ְּיר ָך ְּ ֻב ִר ֻנָה ,וְּ ִליר ֻו ָשלַ יִ ם ֵֻבית ִמ ְּק ָד ְּש ָך ְּ ֻב ִש ְּמחַ ת ֹ
מו ֶש ָֻכת ֻובֻ :ופְּ ד ֻויֵי יְּ הֹוָ ה יְּ ש ֻוב ֻוןֻ ,ובָ א ֻו ִצ ֻי ֹון ְּ ֻב ִר ֻנָה ,וְּ ִש ְּמחַ ת
ְּ ֻכ ֹ
ֹאשםָ ,שש ֹון וְּ ִש ְּמחָ ה יַ ֻ ִשיג ֻו ,וְּ נָס ֻו יָ ֹגון וַ אֲ נָחָ ה.
עו ָלם עַ ל ר ָ
ֹ
וְּ נֶאֱ ַמרֻ ִ :כי ְּ ֻב ִש ְּמחָ ה ֵתצֵ א ֻוֻ ,ו ְּב ָש ֹלום ֻת ֻובָ ל ֻון ,הֶ ָה ִרים
עות יִ פְּ ְּצח ֻו ִלפְּ נֵיכֶ ם ִר ֻנָה ,וְּ כָ ל עֲ צֵ י הַ ֻ ָש ֶדה יִ ְּמחֲא ֻו כָ ף.
וְּ הַ ְּ ֻגבָ ֹ
יה ,וַ ָ ֻי ֶשם
בו ֶת ָ
וְּ נֶאֱ ַמרֻ ִ :כי נִחַ ם יְּ הֹוָ ה ִצ ֻי ֹון ,נִחַ ם ָֻכל חָ ְּר ֹ
ִמ ְּד ָֻב ָר ֻה ְּ ֻכעֵ ֶדן וְּ עַ ְּרבָ ָת ֻה ְּ ֻכגַן יְּ הֹוָ הָ ,שש ֹון וְּ ִש ְּמחָ ה יִ ֻ ָמצֵ א בָ ֻה,
קול זִ ְּמ ָרהִ .ש ְּמח ֻו בַ יְּ הֹוָ ה וְּ גִ יל ֻו צַ דִֻ ִיקים ,וְּ הַ ְּרנִינ ֻו ָֻכל
ֻת ֹו ָדה וְּ ֹ
אור זָ ר ֻו ַע לַ ַ ֻצדִֻ יקֻ ,ו ְּליִ ְּש ֵרי לֵ ב ִש ְּמחָ הִ .ש ְּמח ֻו
יִ ְּש ֵרי לֵ בֹ .
הוד ֻו ְּלזֵכֶ ר ָק ְּדש ֹוָ .א ֵמן נֶצַ ח סֶ ָלה וָ עֶ ד:
צַ דִֻ ִיקים ַֻביְּ הֹוָ ה ,וְּ ֹ

ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

סב

ִֻת ֻק ֻון

ַה ְּ ֻכלָ ִלי

זֹאת הַ ְֻּתפִ ָ ֻלה ָמצָ אנ ֻו ְּ ֻבאַ ְּמ ֻ ַתחַ ת ַה ְּ ֻכ ָת ִבים ,וְּ ִהיא ְּמ ָעט
ַה ַֻכ ֻמ ֻות וְּ ָרב ָהאֵ יכ ֻות
עולָ םִ ,ע ַ ֻלת ָה ִע ֻל ֹות וְּ ִס ַֻבת ָֻכל ַה ִֻסבֻ ֹותַ ,אנ ְְֻּּת
ִרבֻ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
חֲשבָ ה
ְּלעֵ ָ ֻלאְּ ,לעֵ ָ ֻלא ִמן כֻ ָֹלא ,וְּ לֵ ית ְּלעֵ ָ ֻלא ִמ ֻנ ְָּך ,דְֻּ לֵ ית ַמ ָ
יסא בָ ְּך ְּ ֻכ ָללֻ ,ו ְּל ָך דֻ ֻו ִמ ָ ֻיה ְֻּת ִה ָ ֻלהֻ ,ו ְּמר ָֹמם ַעל ָֻכל
ְֻּתפִ ָ
או ְּת ָך אֲ בַ ֵ ֻקש ֶש ֻ ַת ְּח ֻתֹר
או ְּת ָך אֶ ְּדרֹשֹ ,
ְּ ֻב ָרכָ ה ֻו ְֻּת ִה ָ ֻלהֹ .
מותַ ,עד
עו ָל ֹ
חֲת ָירה דֶֻ ֶר ְּך ְּ ֻכב ֻו ָשה ֵמ ִא ְֻּת ָך ,דֶֻ ֶר ְּך ָֻכל הָ ֹ
ִ
עו ֵמדֻ ְּ ,כפִ י אֲ ֶשר
קום ֶשאֲ נִי ֹ
ַה ִה ְּש ֻ ַת ְּל ְּשל ֻות ֶש ִ ֻלי ַֻב ֻ ָמ ֹ
נְּתיב ַהזֶֻה ֻ ָת ִאיר
נִ גְּ ָלה ְּל ָךֹ ,יו ֵד ַע ֻ ַתעֲ ל ֻומ ֻותֻ ,ובַ דֶֻ ֶר ְּך ֻו ִ
או ְּר ָךְּ ,ל ַהחֲזִ ֵירנִי ִ ֻב ְּתש ֻובָ ה ְּשלֵ ָמה ְּלפָ נ ָ
ֶיך ֶֻבאֱ ֶמת,
ָע ַלי ֹ
צו ָ
צון ִמ ְּבחָ ר ַה ְּ ֻבר ֻו ִאיםִ ,ל ְּב ִלי
נְּך ֶֻבאֱ ֶמתֻ ְּ ,כפִ י ְּר ֹ
ְּ ֻכפִ י ְּר ֹ
חֲשבָ ה
חֲשבֶ ת ח ֻוץ וְּ ש ֻום ַמ ָ
חֲש ְּב ִֻתי ש ֻום ַמ ֶ
ַלחֲשֹב ְּ ֻב ַמ ַ
צו ָ
בות זַ כֻ ֹות
חֲש ֹ
נְּךַ ,רק ְּל ַד ֵֻבק ְּ ֻב ַמ ָ
ֻו ִב ְּלבֻ ֻול ֶשה ֻוא ֶנגֶד ְּר ֹ
תו ָר ְּת ָך.
בו ָד ְּת ָך ֶֻבאֱ ֶמת ְּ ֻב ַה ֻ ָשג ְָּת ָך ֻו ְּב ֹ
דוש ֹות ַֻבעֲ ֹ
חות ֻו ְּק ֹ
צַ ֹ
" ַהט ִל ִ ֻבי אֶ ל עֵ ְּד ֹו ֶת ָ
הור ְּל ָע ְּבדְֻּ ָך
יך" ,וְּ ֶתן ִלי לֵ ב ָט ֹ
ָדול ִחיש ַקל
אור ֻג ֹ
לות יָ ם ֻת ֹו ִציאֵ נִי ְּל ֹ
ֶֻבאֱ ֶמתֻ .ו ִמ ְֻּמצ ֻו ֹ
אור ַהחַ ִ ֻיים
אור ְּ ֻב ֹ
ְּמהֵ ָרהְֻּ .תש ֻו ַעת יְּ הֹוָ ה ְּ ֻכהֶ ֶרף ַעיִ ן ,לֵ ֹ
הֱיו ִתי ַעל ֻ ְּפנֵי ָהאֲ ָד ָמה .וְּ אֶ זְּ ֶֻכה ְּלחַ דֵֻ ש נְּע ֻו ָרי,
ָֻכל יְּ ֵמי ֹ
ַה ָ ֻי ִמים ֶש ָע ְּבר ֻו ַֻבח ֶֹש ְּךְּ ,ל ַהחֲזִ ָירם אֶ ל ַה ְּ ֻק ֺד ֻ ָשה ,וְּ ִת ְּהיֶ ה
חֲזות
יא ִתיֻ ְּ ,בלֹא חֵ ְּטא .וְּ אֶ זְּ ֶֻכה ַל ֹ
יא ִתי ִמן ָהע ֹולָ ם ְּ ֻכ ִב ָ
יְּ ִצ ָ
בוד ,אָ ֵמן
או ֵמר ָֻכ ֹ
לוֻ ,כ ֺֻל ֹו ֹ
ְּ ֻבנ ַֹעם יְּ הֹוָ ה ֻו ְּלבַ ֵ ֻקר ְּ ֻבהֵ יכָ ֹ
נֶצַ ח סֶ ָלה וָ עֶ ד:
ַנ נ ְַּח נ ְַּח ָמ נ ְַּח ָמן מאומן

ָמ ַע ַלתֻּּּּּּּ ַה ַה ְד ֻ ָפ ָסה

סג

ֻ ִּפ ְד ֹיוןּ
ּ

ןּמ ְ ֻב ֶׁר ְסלַ בּזיע"אּ
דוש ַּר ִּ ֻביּנ ְַח ָמ ִּ
לּרבֻּנ ֻוּהַ ָ ֻק ֹ
דּש ַ
אּב ְכ ָתבּיָ ֶׁ
ֶׁש ֻנ ְִּמצָ ִּ ֻ
ּ
ּ
יניחּידיוּעלּהמעותּויאמר:

ּב ַרגְ ליהֶׁ םּ ,צֶׁ ֶׁדקּ
ּה ְ ֻיק ֻום ּאֲ ֶׁשר ְ ֻ
עותּ ,וְ את ַ
ָמ ֹ
ישאּ ,דִֻּ ינָאּ
ּקדִֻּ ָ
ּמ ְלכ ֻו ָתא ַ
ּל ַרגְ לוֹּּ ,צֶׁ ֶׁדק ַ
יִּ ְק ָראה ֻו ְ
ּבינָהּ ,אֲ נִּיּ
ּהדִֻּ י ִּנים ִּ ֻ
דְֻ ַמ ְלכ ֻו ָתא ּדִֻּ ינָאּ .ש ֶֹׁרש ַ
ּהדִֻּ ין ּנ ְִּמ ֻ ָתק ּאֶׁ ָ ֻלאּ
ּלי ּ ְ ֻגב ֻו ָרהּ ,אין ַ
ִּ ֻבינָה ִּ
דו ָלהּ,יָ דּ
דּה ְ ֻג ֹ
םּב ִּבינָהּ :יָ ַ
ְ ֻב ָש ְרשוְֹּ ּ.של ָֹשהּיָ ַדיִּ ְ ֻ
ימ ְט ִּר ָ ֻיאּ
ּפ ָע ִּמיםּיָ דּ ִּ ֻג ַ
דּה ָר ָמהָ ּ.שלֹש ֻ ְ
ַהחֲּזָ ָקהּ,יָ ָ
ּא ֻנָאּ
ּשל ָ
ּשל ּמ"בּ .מ"ב ּ ֶׁש ַֻב ְ ֻי ִּצ ָירהּ :שם ֶׁ
שם ֶׁ
ּפ ָע ִּמים ּאקי"קּ.
ְ ֻבכֹחַּּ .מ"ב ּ ֶׁש ַֻב ֻבְּ ִּריאָ הְ ּ :שני ֻ ְ
ב ִּמ ֻל ֻואוֹּּ,
מ"ב ּ ֶׁש ֻבָּאֲ ִּציל ֻותּ :הֲ וָ יָּ"ה ּ[ ֻ ָפש ֻוט]ְֻּ ּ ,
ֻו ִּמ ֻל ֻויּדְּ ִּמ ֻל ֻויּ:
ןּמ ְ ֻלפָ נ ָ
רותּ
ּהדִֻּ י ִּניםּוְ ַה ְ ֻגב ֻו ֹ
ּש ֻי ְֺמ ְֻתק ֻו ַ
ֶׁיך ֶׁ
צו ִּ
יְ ִּהיּ ָר ֹ
יּפלֶׁ אּעֶׁ ְל ֹיוןּ
ַה ָ ֻקש ֹותּמ ַעלּ(פלוניּבןּפלוני)ּ ַעלּיְּד ֻ ֶׁ
דו ִּליםּוְ ַרח ֲִּמיםּ ְ ֻגמ ֻו ִּריםּ
ֶׁשה ֻואּחֲ ָס ִּדיםּ ְ ֻג ֹ
יןּכ ָללָ ּ,אמןּ:
ּתעֲ ֹּרבֶׁ תּדִֻּ ְ ֻ
יםּשאיןּבֻ ֹו ַ
ֶׁ
ֻופְ ש ֻו ִּט
ַנַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

סד

ָמ ַע ַלתּּּּּּּ ַה ַה ְד ָפ ָסה
סדרּתפילתּהדרךּ

ּמ ְלפָ נ ָ
שת ֹו ִליכֵ נוּ
בו ֵתינוֶּּ ּ ,
ֶיך ּיְ יָ ּאֱ לֹהֵ ינו ּוֵ אלֹהֵ י ּאֲ ֹ
צון ִ
יְ ִהי ּ ָר ֹ
חוזּ
ּל ְמ ֹ
ּל ָש ֹלוםּ ,וְ ַתגִּיעֵ נו ִ
ידנו ְ
ּל ָש ֹלוםּ ,וְ ַת ְצ ִע ֵ
ְל ָש ֹלוםּ ,וְ ַת ְד ִריכֵ נו ְ
ּלחַ ִיים ּו ְל ִש ְמחָּה ּו ְל ָש ֹלום ּ(ואם ּדעתו ּלחזור ּבאותוּ
חֶ פְ צֵ נו ְ
או ֵרבּ
לּאויֵבּוְ ֹ
ףּכ ֹ
ּמ ַכ ָ
ּל ָש ֹלום) וְ ַת ִצילֵ נו ִ
היוםּיאמרּּוְ תַּ ְחזִ ֵירנו ְ
ּמינֵי ּפו ְר ָענִי ֹותּ
עות ּבַּ ֶד ֶר ְּךּ ,ו ִמ ָכל ִ
וְ ִל ְס ִטים ּוְ חַ י ֹות ָּר ֹ
ּב ָרכָּה ּוְ הַ ְצלָ חָ ה ּ ְב ֹּכלּ
עו ָלםּ .וְ ִת ְש ַלח ְ
שות ּוּבָּאוֹּת ּ ָל ֹ
ַה ִמ ְת ַר ְג ֹ
ַמעֲ ֵשהּיָ ֵדינוּּ,וְ ִת ְתנֵנוּּ ְלחֵ ןּו ְלחֶ סֶ דּו ְל ַרח ֲִמיםּבְּעֵ ינ ָ
ֶיךּו ְבעֵ ינֵיּכָ לּ
לּתחֲנונֵינוִּ ּ.כיּ
עּקו ַ
חסָּ ִּדיםּטוֹּבִּיםּ ּ ּּוְ ִת ְש ַמ ֹ
רואֵ ינוּּ ,וְ תִּגְּמְּלֵּנוּ ּ ֲּ
ֹ
ּתפִ ָלהּ:
שו ֵמ ַע ְ
ּא ָתהּיְ יָֹּ ּ,
ּתפִ ָלהּוְ ַתחֲנוןּאַ ָתהָ ּ:ברו ְך ַ
לּשו ֵמעַ ְ
ֹ
אֵ
ּעולָ םַ ּ ,ת ִצילֵ נִי ּבְּ ַרח ֲֶמ ָ
ּמ ַס ָכנַת ְּד ָר ִכיםּ,
ּה ַרבִּים ִ
יך ָ
ִרב ֹונוֹּ ּ ֶשל ֹ
ּב ֶד ֶר ְּךּ,
ּמינֵי ּצַ ַער ּוְ יִ סו ִרין ּוְ ִעכוב ַ
ּמ ָכל ִ
וְ ִת ְש ְמ ֵרנִי ּוְ ַת ִצילֵ נִי ִ
ּב ִש ְב ִתיּ
ּע ִמי ְ
ּת ִמיד ִ
אויֵב ּו ַמ ְס ִטיןּ ,וְ ִת ְהיֶה ָ
ּאו ֵרב ּוְ ֹ
ו ִמ ָכל ֹ
ּל ָשלוֹּםּ ,ו ְב ִש ְמ ָךּ
ּל ֶד ֶר ְך ְ
ּב ִש ְמ ָך ּאֵ צֵ א ַ
ּב ֶד ֶר ְך ְ
יתיּ ,ו ְבלֶ ְכ ִתי ַ
בְּבֵ ִ
ּמ ָכלּ
ּל ָש ֹלוםּ .וְ ַת ִצילֵ נִי ִ
יתי ְ
ּלבֵ ִ
ּב ָש ֹלוםּ ,וְ אָ שוב ְ
בר ּהַ ֶד ֶר ְך ְ
אֶ עֱ ֹּ
ּבג ְַש ִמיותּו ְברוחָ נִיותְ ּ,בגוףּוָ נֶפֶ שּ
דּב ֶד ֶר ְך ְ
ֵיקותּוְ הֶ פְ סֵ ַ
ִמינֵיּהֶ ז ֹ
ּטו ִבים ּו ְל ָש ֹלום ּמֵּעַ ָתהּ
ּלחַ ִיים ֹ
בואֵ נו ְ
מר ּצֵ אתֵ נו ּו ֹ
מוןּ ,ו ְש ֹּ
ו ָמ ֹ
ּש ָכתובּ.
מו ֶ
יּלדֶּ ֶר ְּךּ ְכ ֹ
את ַ
ןּצ ָד ָקהּ ֹּק ֶדםּצֵ ִ
נִיּל ֵת ְ
דּעולָ םּ,ו ְתזַ ֵכ ִ
וְ ַע ֹ
ּתכ ֹוןּ
ּפ ָע ָמיו"ּ ,וְ עַ ל ּיְ ֵדי ּזֶה ִ
ּל ֶד ֶר ְך ְ
ּלפָ נָיו ּיְ ַה ֵל ְך ּוְ יָ ֵשם ְ
"צֶ ֶדק ְ
ּב ַרח ֲֶמ ָ
נְחו ִתיּ
ּלהַ ֹ
ּלפָ נַי ְ
ּתלֵ ְך ְ
ּה ַר ִבים ֵ
יך ָ
ְלפָ נַי ּהַ ֶד ֶר ְּךּ ,וְ ַא ָתה ְ
ָדולּ ,ו ְת ִביאֵ נִיּ
ּהג ֹ
או ְר ָך ַ
ּב ֹ
ּלפָ נַי ְ
ּבהּּ ,וְ ָת ִאיר ְ
ַהדֶּ ֶר ְך ּאֲ ֶשר ּאֵ לֵ ְך ָ
צו ָ
ּהט ֹובּ.
נְך ַ
םּכ ְר ֹ
יּלחַ ִייםּו ְל ָש ֹלו ִ
חוזּחֶ פְ ִצ ְ
נִיּל ְמ ֹ
וְ ַת ִגיעֵ ִ
ּ
ואומרּג'ּפעמיםַּּּ:נּנ ְַחּנ ְַחמָּּנ ְַח ָמןּמאומןּ
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