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‡כיל˙ ‡˙רו‚ בט"ו  ח. .מנה‚ ‡כיל˙ פירו˙ ז. .ל‡ ‡ומרים ˙חנון ו. .ר‡˘ ה˘נה לענין מע˘רו˙ ה.

 , בעל "˙י˜ון י˘˘כר".מערבי בן סוס‡ןי˘˘כר רבי  י. .˙פילה על ה‡˙רו‚ ט.. ב˘בט

 חו„˘ ˘בט

בלי„˙ מ˘ה הנ‡מר הפסו˜ רמזו על  )˘מו˙ יב.(זוהר ה˜„ו˘ ב ‡.

לה˘מר ולהˆפן מפני ˘ל˘ה ˘י˘ רבינו "ו˙ˆפנהו ˘ל˘ה ירחים", 

ספר כ˙ב החי„"‡ בלכן ו. "˙מוז טב˙ ˘בט"ח„˘ים ˜˘ים ˘הן 

: "ח„˘י טב˙ ˘בט הם ˜˘ים ח"ו. וטוב )‡ו˙ „˘(עבו„˙ ה˜ו„˘ 

ל˜בוע בכל יום לה˙חנן לה', ˘יˆילהו לו ולכל בני בי˙ו ולכל 

‡ כל חו„˘ ל‡מנם ˆריך ל„ע˙ ˘ .י˘ר‡ל מכל מיני פורענויו˙"

חˆיו ה˘ני בהר‡˘ון. ‡בל  חˆיהר˜ ‡ם  כי ,˘בט בכלל 'ימי הרעה'

, ומ˙˜רבים ל˜ר‡˙ ‡„ר מ˙חילים החס„ים והרחמים לה˙עורר

 .סיםיחו„˘ הנ

 ˆירוף חו„˘ ˘בט

, ˘הרי י˘ ˘נים )(עמו„ ˜ו"‡והב י˘ר‡ל" וי˘ לזה רמז בספר  ב.

וף ‡חר ˘ל ˘ם הוי"ה, רי„˘ים ב˘נה, וכנ‚„ כל ‡ח„ י˘ ˆוע˘ר ח

˘לו  ˘ם ה' בס„ר ˘ונה. למ˘ל חו„˘ ניסן הˆירוף כלומר ‡ו˙יו˙

˙‚ל ו˘מים ה˘מחו יזה לפי הס„ר יו„ ˜י ו‡ו ˜י, ונרמז בפסו˜ 

מר 'ההיוˆ‡ מר"˙ " "וה-הי"הו‡  ˆירוף‡רı. ובחו„˘ ˘בט הה

וי˘ כלל  .), ל‚וי˜ר‡ כז(˜„˘"  יהיה ו‡ ו˙מור˙ו'ההיה 'ונו מיר'י

החס„ים, ו˘ל‡ כס„רן מורה  ˘‡ו˙יו˙ ˘הם לפי הס„ר זה מורה על

ה. החˆי הר‡˘ון הו‡ ו-‡ היעל „ין. „היינו בחו„˘ ˘בט הˆירוף הו

"וה" , ‡בל החˆי ה˘ני (כי במ˜ום י"ה, הס„ר הו‡ הפוך ה"י)ר כס„ ‡˘ל

 . וזה מורה ˘החˆי ה˘ני ˘ל החו„˘ זה מי„˙ הרחמים.הו‡ כס„ר

̆ חו„˘  ̆ כ‡לו ˘מכוונים ב˙פיל˙ מוסף ˘ל ר‡ ̇ י ו‡˙ הכונה הז‡

ים ברוך ‡˙ה ה' מ˜„˘ י˘ר‡ל ור‡˘י ח„˘ים.רמכ˘‡ו

̆ ה˙עוררו˙ ˘ל רחמים בעולםמפי זה ול ‚. לכן ו .יום ט"ו ב˘בט י

 ר˙ ה' על מנה‚י היום ומעל˙ו.זענ„בר ב

 ט"ו ב˘בט כנ‚„ ‡רבעים ימי היˆירה

לרבי יהו˘ע רבי ‡ליעזר  בין )י:"ה ר(ב‚מר‡ נו„ע ˘י˘ מחלו˜˙  „.

 רי‡˙ העולםולפי ה„עה ˘ב‡ם העולם נבר‡ בניסן ‡ו ב˙˘רי. 

 וזה היה היום ה˘˘י ' בניסן‡ו‡„ם הר‡˘ון נבר‡ בהי˙ה בניסן, 

 ˘מט''ו ˆ‡, יו‡„ריום כ"ה ב, ‡ם כן הברי‡ה ה˙חילה בלברי‡ה

 

 

י ולפ( ימי יˆיר˙ הול„והם  ,ב˘בט ע„ כ"ה ‡„ר, י˘ ‡רבעים יום

כך הבי‡ ה‚‡ון  .)ו‡ יום טוב, ˘‚ם הו ב‡ב"טיוˆ‡ ב רבי ‡ליעזר זה

ב˘ם ספר ˘ער  )סימן ˙˙ל‡( „רכי חיים ו˘לוםממונ˜‡ט˘ בספר 

מל‡ "בה˜„מ˙ו לספר (י˘˘כר. ועל פי זה כ˙ב מר ‡בי ˘ליט"‡ 

ט"ו ב˘בט יום ב˘נמˆ‡ ˘לפי זה  )על ט"ו ב˘בט י„ינו מברכו˙יך"

בזה יובן הפסו˜ ל‡ילנו˙ הו‡ ה˙חל˙ ה‡„ם. ו ‡˘ ה˘נה˘‡ז ר

 ,˘„ומה ה‡„ם לעı ה˘„ה' ה‡„ם עı ה˘„ה כי' )„ברים כ, יט(

טם למעלה, ופו˙ח ˘כ‡˘ר ה‡„ם עומ„ ומ‚ביה י„יו, ופו˘רו‡יםו

˘י˘ ‚וף ה‡ילן,  ,כ„מיון העı הו‡ יהר, ‡ו˙ם ‡ˆבעו˙יו, ומחל˜

לימין ול˘מ‡ל, ור‚ליו כ„מיון  םומ˙פˆליוהענפים המ˙פ˘טים 

 (˘ם)"‡והב י˘ר‡ל" ספר פיר˘ ב ולכןלכ‡ן ולכ‡ן. ה˘ר˘ים 

‚ם  ים ועלים ופירו˙, כמו כן י˘˘כמו ˘ב‡ילן י˘ בו ˘ר˘ים וענפ

 י מע˘יו הטובים ˘הם ה"פירו˙" ˘לו.ל י„ע ,ב‡„ם

 ר‡˘ ה˘נה ל‡ילנו˙

ר‡˘ (במ˘נה זה  ,המ˜ור הר‡˘ון ˘נזכר ה˙‡ריך ˘ל ט"ו ב˘בט ה.

‡ח„ ב˘בט ר‡˘ ה˘נה ל‡ילן כ„ברי בי˙ ˘מ‡י. "ובי˙ ב :)ה˘נה ב.

 ‡ומרים בחמ˘ה ע˘ר בו". הלל 

 ין מע˘רו˙נר‡˘ ה˘נה לע

̆ כ‡לו ח הזמה ו. ̆ ה˘נה ל‡ילן? י בים ˘זה יום ה„ין ל‡ילן, ˘ור‡

 ̇ ̇ ה‡ילן.  (ח‚ ה˘בועו˙)‡בל זה ל‡ נכון, כי בעˆר ני„ונים על פירו

 ,לענין "מע˘רו˙"ומה ˘ט"ו ב˘בט נ˜ר‡ ר‡˘ ה˘נה ל‡ילן זה 

, ולענין ה˘נה ˘עברה על ˘נה ח„˘פירו˙ ˘ל מ םמע˘רי כי ל‡

לפירו˙ הו‡ ט"ו ב˘בט, ˘‡ז מ˙חילין ˘נה ח„˘ה.  ‡˘ ה˘נהרזה 

 ומה ˘חנט ע„ כ‡ן ˘ייך ל˘נה החולפ˙.

 ל‡ ‡ומרים ˙חנון

˘ל‡ ליפול על : "נה‚ו )סימן ˜ל‡ סעיף ו( ˘לחן ערוךכו˙ב מרן ה ז.

פניהם בט"ו ב‡ב ול‡ בט"ו ב˘בט, ול‡ בר‡˘ חו„˘ ול‡ במנחה 

˘המנה‚ ˘‚ם בט"ו ב˘בט  )‡ו˙ ˜‡( ף החיים˘לפניו". וכ˙ב בכ

ו‡ם ט"ו ב˘בט חל ב˘ב˙ ‡ין נופלין על פניהם במנחה ˘לפניו. 

 ים "ˆ„˜˙ך".רמ‡ז ל‡ ‡ו
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 ירו˙פמנה‚ ‡כיל˙ 

המ˜ור בר על מ˜ור המנה‚ ל‡כול פירו˙ בט"ו ב˘בט. כע˙ נ„ ח.

בן י˘˘כר רבי ל "˙י˜ון י˘˘כר"בספר הר‡˘ון למנה‚ זה הו‡ 

ונוה‚ים " :כ˙ב ), „ף כב סוף ע"ב„פוס וינˆי‡ה(, ו˘ם 1מערבי סוס‡ן

להרבו˙ בו במיני פירו˙ ‡ילנו˙ לכבו„ ˘מו ˘ל  ה‡˘כנזים יˆ"ו

‡בל ‡חרי כמה ˘נים נפוı המנה‚ הזה ‚ם נים. והוב‡ ב‡חרו. "יום

˘היה ליהו הכהן מ‡זמיר בעל "˘בט מוסר", ורבי ‡ב‡רˆו˙ ספר„, 

"בני, הוה זהיר לברך על הפירו˙ ו: כו˙ב בˆוו‡˙ ,כמ‡ה ˘נים ‡חריו

 לה‚ר"י זליכהפרי ח„˘ ספר ב(מוב‡  "˘מנה‚ ו˙י˜ין הו‡בט"ו ב˘בט 

בספר רבנו חיים פ‡ל‡‚'י  כו˙ב כמה „ורו˙ו‡חרי  .)עמו„ „, זˆ"ל

לס„ר  רוב ˙פוˆו˙ י˘ר‡לונה‚ו ": )סימן ל ‡ו˙ ז( "מוע„ לכל חי"

‚ם ה‚‡ון יעב"ı ˘יבח  ."‡רıרו˙ ה‡ילן ופירו˙ הב˘לחן מכל פי

ונה‚ו להרבו˙ בפירו˙, ולומר ": )„ף ˘ע‡(בסי„ורו ‡˙ המנה‚ וכ˙ב 

 ."עליונים בעולמו˙ ‚„ול ˙י˜ון והו‡עליהם ˘ירו˙ ו˙˘בחו˙, 

, ל‡ ר‡˘ ל‡ילןעל פירו˙ ה‡ילן כי זה ר‡˘ ה˘נה ˜ר בעיזה ו ט.

נו פירו˙ ‡נחנו כ‡ן ב‡רı י˘ר‡ל י˘ ל ל˙פוחי ‡„מה... ה˘נה

פירו˙ יב˘ים  הים הרבמיוח„ים ˘ל ‡רı י˘ר‡ל, ‡בל היום מבי‡

ה‡ילן.  והרבה מהם זה בכלל ל‡ פירו˙ ˘נ˘˙בחה בהם טור˜יה...

מה ‡וכלים  ב... וˆריך ל˘ים ל(ולפעמים י˘ בזה עו„ בעיו˙ ˘ונו˙

רבי חיים פ‡ל‡‚'י ו‡מנם ). מ˙ולעיםמה הכ˘רו˙ ולהזהר ולב„ו˜ 

וי˘ הרבה טעמים  ה‡רı. נו כו˙ב ˘מס„רים ‚ם מפירו˙ר˘הזכ

 למנה‚ ‡כיל˙ הפירו˙.

 ˜רי‡˙ פסו˜ים

"ל ה˘ייכים יח„ עם ה‡כילה נוה‚ים לומר פסו˜ים ומ‡מרי חז י.

‚„ולי ‚‡וני מ( ל‡ו˙ו פרי. וי˘ ספר "פרי עı ה„ר" ˘ל רבי יע˜ב ר˜ח

עם לימו„ ‡רוך לכל יפה ספר ˘זה , טריפולי לפני כמ‡ה וחמ˘ים ˘נה)

, ‡ז סבלנו˙ ל˜רו‡ כל כך הרבהל‡נ˘ים ‡ין היום , ‡בל ומ‡כל פרי

  2לומר ‡יזה פסו˜ ‡ו ˘נים מענין ‡ו˙ו הפרי.טוב לכל הפחו˙ 

 ‡˙רו‚ כיל˙‡

טוב ל‡כול ‡˙רו‚ בט"ו ב˘בט, כי בסוכו˙ נוטלים ‡ו˙ו ול‡  י‡.

ובט"ו ב˘בט , (ריבה)ו‡חרי סוכו˙ י˘ עו˘ים ממנו מר˜ח˙ ‡וכלים, 

סימן (כך כ˙ב רבנו יˆח˜ פ‡ל‡‚'י בספר יפה ללב  ‡וכלים ‡ו˙ו,

̇ טו  . בעזה"י ללי„ה ˜לההרה  ב ˘ם ˘זה ס‚ולה ל‡˘ה. וכ˙)˙רס„ ‡ו

 

̇ העיבה ספר על ז. 1 ̇  „יני ומנה‚י ה˙˜ופו˙ור, עם חכמ החו„˘ים ו˜ביעו
היה  הזההמחבר  .ס„ר חלו˜˙ הפר˘יו˙ ˘ל ה˙ורה עלם , ו‚םהמוע„יו

מלב„ ‚„ול˙ו  (‡סטרולו‚יה)חכם ‚„ול בפרט בעניני מערכו˙ ה˘מים 
למי„ו ˘ל רבי לוי בן ˙היה  מרן הבי˙ יוסף.ה‡ר"י ובזמן  יחב˙ורה, ו

˘ מיו˘ בˆפ˙ עם הבי˙ יוסף למ„ חביב, מהרלב"ח בירו˘לים, ו‡חר כך
 ˘כ"„ב˘נ˙ נ„פס  י˜ון י˘˘כר˙הספר . ˙ המערבייםלי˘ם כרב ל˜ה

̇ הו‡ הו„פס  ˜ו˘ט‡ב ̇ המחבר, וכיון ˘נפלו בו טעויו˙ וחסרונו בלי ר˘ו
̇ ˘ל"ט„פעם ˘ניה על י ̇ ה˘ם "עיבור ˘נים"י המחבר בוינˆיה ב˘נ  ., ˙ח

ים ו‡ מוב‡ בספרי הפוס˜ני ‚„ולי ה„ור, והיהמחבר היה נח˘ב מ‡„ בע
 ועו„.מ‚ן ‡ברהם, החי„"‡ ה ,להו„˙ ה‚סנ˘‡חריו כמו הכ

ל˙ועל˙ ה˜ור‡ים ה„פסנו להלן ס„ר לימו„ ˜ˆר,  :הער˙ המערכ˙. 2
‡ון רבי ‡לעזר ה‚מרן ר‡˘ הי˘יבה ל ברכו˙יך""מל‡ י„ינו ממ˙וך ספר 

 .˘ליט"‡ רז

 ברכ˙ "˘החיינו" על ה‡˙רו‚

כי , "˘החיינו" ‡כיל˙ ה‡˙רו‚˘ל‡ לברך על  לזכורר˜ ˆריך  יב.

˘ פוס˜ים ˘כ˙בו ˘מכיון ˘כבר בירך "˘החיינו" על ה‡˙רו‚ י

˘ „עו˙ . ומה ‚ם ˘ימברכ˙ ה˙ח„˘ו˙ונפטר  ‡ז ה‡˙רו‚בח‚ 

כלל על ‡˙רו‚ים ויוˆ‡ הו‡ מכלל ˘‡ין ברכ˙ ˘החיינו נוה‚˙ 

 'ספ˜ ברכו˙לכן כלל ‚„ול בי„ינו . וםוי˘ חול˜י ,חי„ו˘י הפירו˙

 יכולו˙ נ˘ים‡מנם לפי הטעם הר‡˘ון יוˆ‡ ˘ ו‡ין לברך. .'לה˜ל

לפי  כי הם ל‡ ברכו עליו בסוכו˙. ‡בללברך ˘החיינו בט"ו ב˘בט 

בפוס˜ים ל‡ נר‡ה ˘ ‡ל‡ ,סב"לח˘˘ י˘  ע„ייןהטעם ה˘ני 

מברכים כי ספ˜  ל‡ים ה‡נ˘ובכל ‡ופן לטעם ה˘ני.  ˘ח˘˘ו

ולכן ר‡וי . )ח"‡ עמו„ ריחבספר ול˜ח˙ם לכם (עיין ברכו˙ לה˜ל. 

 .‡כיל˙ ה‡˙רו‚ים בט"ו ב˘בט‡˙ לכוין בח‚ הסוכו˙ לפטור ‚ם 

 ˙פילה על ה‡˙רו‚

מהו„ר בח‚  ‡˙רו‚ל ˘יזכהלה יפ˙‡ מסו‚ל לויום ט"ו ב˘בט ה י‚.

 )ב.(„ף כי במסכ˙ ר‡˘ ה˘נה  ,הסוכו˙ הב‡. וי˘ לזה רמז במ˘נה

על זה ה‚‡ון ב וכ˙", לןל‡י"ר‡˘ ה˘נה ‡מרו ˘ט"ו ב˘בט הו‡ 

˘בט מ‡מר ( "בני י˘˘כר" בספרה˜„ו˘ רבי ˆבי ‡לימלך מ„ינוב 

(כמו ל˘ון רבים ב ˘ממה ˘ל‡ ‡מרו ר‡˘ ה˘נה "ל‡ילנו˙" )ב

˘˜בלנו י˘ לרמז מה " ,ר‚לים בל˘ון רבים)ם ולי˘כ˙וב ˘ם למלכ

לה˙פלל בט"ו ב˘בט על ‡˙רו‚ כ˘ר יפה ומהו„ר,  מרבו˙ינו

˘יזמין ה˘ם י˙ברך בע˙ המˆטרך למˆוה. כי הנה זה היום ‡˘ר 

. הנה פי הזכו˙ ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡לכה ה˘רף ב‡ילנו˙. והו‡ עול

מה טוב ומה נעים ˘י˙פלל ה‡„ם ביום ההו‡ ר‡˘י˙ יסו„ 

לע˙ המˆטרך ‡˙ הפרי עı ה„ר,  ם י˙ברךהˆמיחה ˘יז„מן לו ה˘

והנה ˙פיל˙ו ˙ע˘ה פירו˙. וזה ˘רמז ה˙נ‡ ב‡ומר ל˘ון יחי„ 

 ."וה"ל‡ילן" להורו˙ על ה‡ילן "המיוח„" המבו‡ר ב˙ורה למˆ

פסו˜ים סי„ר  )סימן לח(רבנו יוסף חיים בספרו "ל˘ון חכמים" ו י„.

וה‚‡ון רבי יוסף עזר‡ זליכה  .)4(ונ„פסה להלן עמו„  .על זה וב˜˘ה

 ז‡˙ לה˙פלל ˜בלה ההכ˙ב ˘ )עמו„ „( "פרי ח„˘"בספרו זˆ"ל 
 

על ה‡˙רו‚ בט"ו 

הי‡ ˜„ומה ב˘בט 

מ˙˜ופ˙ עו„ 

ו„ ו‡ולי ע ,ה‚‡ונים

כי מˆ‡  ,לפני כן

ה˜הירי˙  ‚ניזהב

˘˙י ˙פילו˙ 

˜ˆרו˙ המיוע„ים 

לר‡˘ ה˘נה 

˘בהם י˘  ל‡ילנו˙

ב˜˘ו˙ על פירו˙ 

ו˘‡ר  רı י˘ר‡ל‡

וזה מלב„ ‡ילנו˙. 

 מ˙פלליםמה ˘היו 

 על ה‡˙רו‚.



 

 

 

 נכבדים!ה נוידידיל

 הכוללומחזיקי תומכי 
 

 יצו ה' אתכם את הברכה, 

וימלא כל משאלות לבכם 

 לטובה.

 

 מאחל מקרב לב,

 משה יוחאי רזהרב 

 לה למשהיכנ"ס תפהורב בי כוללהראש 

 סדר הלימוד לליל ט"ו בשבט
 :טוב ˘י‡מר „ברי ˙ור‰ ‰˘ייכים ‡ליו מ‡כל,˜ו„ם ˘י‡כל מכל 



 חטה (עו‚ה ‡ו מ‡פה)

לֹה∆  י ה' ‡¡ ƒי ָמ ּכ ı ַנֲחל≈ ר∆ ı טֹוָבה ‡∆ ר∆ ל ‡∆ יֲ‡ָך ‡∆ ƒב םיָך מ¿ ƒהֹמֹ ֲעיָ  י ¿̇ ˙ נֹ˙ ּו
פ∆  ∆‚ עָֹרה ו¿ ¿ׂ̆ ה ּו ּטָ ƒח ı ר∆ ָעה ּוָבָהר: ‡∆ ¿̃ ƒּב ים ּבַ ƒ‡ ¿̂ נָ ן וּ יֹ ≈‡ ּמֹון̇¿ ƒר י˙  ה ו¿ ı ז≈ ר∆ ∆‡

 : ׁ̆ ָב ן ּו„¿ מ∆ ∆ ֲ‡כƒ  ח)-(„ברים ח, זׁ̆ ה ּומƒ ַוּיַ ּטָ ƒב ח ל∆ ח≈ הּו מ≈ ּור ּ„¿ יל≈ ּ̂ ׁ̆ ַב
ָך:  יע∆ ƒּב ¿ׂ̆   (˙הלים פ‡, יז)ַ‡

ֲחלֹום, ים ּבַ ƒּט ƒה ח ‡, ָהרֹו‡∆ ר ַ‡ּבָ ‡ ּבַ ּיָ ƒי ח ƒלוֹ  ָ‡ַמר ַרּב ָ ׁ̆ ּנ∆ םָרָ‡ה  ∆ ׁ̆ ַמר ,  ¡‡
 .' ך¿ יע≈ ƒּב ¿ׂ̆ ים ַי ƒּט ƒב ח ל∆ לֹום, ח≈ ָ ׁ̆ ך¿  בּול≈ ם ּ‚¿ ָ ּׂ̆  ו˙ נז.)ברכ('ַה

רּוך¿ ַ‡ ויברך: ך¿ ָהעֹוָלם, ּבוֹ ּבָ ל∆ ינּו מ∆ לֹה≈ ה ה', ‡¡ ָּ̇ ‡ י מƒ ר≈  זֹונֹו˙:מ¿ ינ≈


 ˘עורה

ַמ  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ יו,  ָ̇ ֲחלֹום, ָסרּו ֲעֹונֹו ים ּבַ ƒעֹור ¿ׂ̆ ה  ַח ֲע ָסר ר 'ו¿ ָהרֹו‡∆ ָך ו¿ ָך ֹונ∆ ¿̇ ‡ ּטָ
ב∆  ּבָ ƒי מ ƒ̃ יָר‡, ֲ‡ָנ‡, ָל‡ ַסּלַ י ז≈ ƒר'. ָ‡ַמר ַרּב ֻכּפָ ıל ל¿ ּ̇¿ ר∆ ל, ‡∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַע„  י

ֲחָז‡ ָמ‡. ּ„ַ ל¿ ח∆ י ּב¿ ֲער≈ ַׂ̆ כ∆  (ברכו˙ נז.)י  ֲ‡ָכל¿ ָהָיה ּבַ ּל∆ 'ו¿ ƒםם מ ı', ו¿  ח∆ י ָהָ‡ר∆ ƒכ
עֹוָר  ¿ׂ̆ י, ַוֲ‡ָנן  ƒיהּו. ָל‡ו ָהכ ƒ‡ עֹוָרה ¿ׂ̆  ı ם ָהָ‡ר∆ ב≈ ה מ¿ ָלכ∆ ר¿ ָ̃ ƒ‚ ין יָנן, ּב¿

ָמ‡.  ָעל¿ ַ‡ר ָנֲהָמ‡ ּ„¿ ¿ ׁ̆ ƒָמָ‡ה ל ¿„ ַ̃ עֹוָרה  ¿ׂ̆ ƒ„ּפח(זוהר בל˜ ˜(: 


 יין

ט ב∆ ≈ ׁ̆ ָליו ַע„ ּכƒ  לֹ‡ ָיסּור  ין ַר‚¿ ּב≈ ƒמ ˜ ≈̃ חֹ יהּוָ„ה ּומ¿ ƒבֹ‡ יָ י מ ƒ לוֹ ׁ̆  ילֹו ו¿
 ƒנ ה ּב¿ ָ̃ ֹר≈ ּׂ̆ ַל ירֹו ו¿ ƒן ע פ∆ י ַלּ‚∆ ƒר ים: ‡ֹס¿ ƒַה˙ ַעּמ ¿ּ̃ ƒס בַּ ֹ̇נוֹ י ֲ‡ י ּב≈ ƒֹו  ּכ ׁ̆ ֻב ן ל¿ ƒי ּיַ
ב∆  ן ּול¿ ƒי ּיָ ƒם מ ƒיַני י ע≈ ƒיל ƒל ים סּו˙ֹו: ַחכ¿ ƒם ֲעָנב„ַ ƒ ּוב¿ ׁ̆ יƒ ן  ָחָלב: ּנַ בר‡˘י˙ (ם מ≈

לֹו  יב)-, ימט ¿‚ ƒ„ ן ו¿ ƒי י˙ ַהּיָ ל ּב≈ י ‡∆ ƒיַ‡נ ƒב  רים ב, „)˘יר ה˘י(ַלי ַ‡ֲהָבה: ָע ה¡
ין ַה  ƒ̃ ¿ ׁ̆ ה ַמ ָ ׁ̆ לֹ ¿ ׁ̆ ƒֹוָרה ּב ּ̇ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ לּו ¿ ׁ̆ מ¿ ƒה נ לָלּמָ ם, ּוב¿ ּו ּב¿ ּלָ ƒָחָלב? ָמי ן, ּוב∆ ƒָיי

כוּ  יב 'ל¿ ƒ̇ ם', ּוכ¿ ƒי כּו ַלּמָ ‡ ל¿ מ≈ ָ̂ ל  יב, 'הֹוי ּכָ ƒ̇ כ¿ ƒ„ּ  ƒ רוּ ׁ̆ כֹ  ב¿ ¡‡ כּו וּ לּו, ו∆ ל¿
ָחָלב', לֹוַמר ן ו¿ ƒיר ַיי ƒח לֹו‡ מ¿ ף ּוב¿ ס∆ לֹו‡ כ∆ רּו ב¿ ב¿ ƒ ךָ  ׁ̆ ה , ַמ ל¿ ָ ׁ̆ לֹ ¿ ׁ̆ ה 

בַּ  ∆ ׁ̆ ָפחּו˙  ‡ ּב¿ ּלָ ין ‡∆ ƒמ ּי¿ ַ̃ ¿̇ ƒין מ לּו ‡≈ ין ַהּלָ ƒ̃ ¿ ׁ̆ ים,ּכ≈ ַמ ƒר≈  ל ב¿ ƒ„ּ ֹוָרה  יַ‡ף ּ̇
ָפָלה.  ¿ ׁ̆ ֹו  ּ̇ ע¿ ַ„ּ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ‡ ב¿ ּלָ ין ‡∆ ƒמ ּי¿ ַ̃ ¿̇ ƒין מ  )י˙ ז.(˙ענ‡≈

 

ך¿ ָהעֹוָלם, בּ ך:ויבר ל∆ ינּו מ∆ לֹה≈ ה ה', ‡¡ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ רƒ ֹור≈ ּבָ פ∆ ‡ ּפ¿  ן:י ַהּ‚∆


 זי˙

 ָ ׁ̆ ַיך¿  ה ו¿ ּנָ ַ ׁ̆ ֹו ּ ׁ̆ ַרח ּכַ פ¿ ƒל י ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל ל¿ ה ַכּטַ י∆ ה¿ יוָר ‡∆ ָ ָבנוֹ  ׁ̆ ּל¿ כּו ּכַ ל¿ ן: י≈
ָבנֹון: ּל¿ יַח לֹו ּכַ ר≈ ˙ הֹו„ֹו ו¿ ƒי י ַכּזַ ƒיה ƒיו ו ָ̇ ˜ֹו   ח)-(הו˘ע י„, ז יֹנ¿

ָר  ¿ׂ̆ ƒלּו י ¿ ׁ̆ מ¿ ƒה נ י, ָלּמָ ƒו ן ל≈ ַע ּב∆ ֻ ׁ̆ הֹו י י¿ ƒלָ‡ַמר ַרּב זַ  ‡≈ ˙? לֹוַמר ל¿ ƒָך, ַמה ל¿ י
ין  ƒר ¿ ׁ̆ ין ָעָליו נֹו ≈‡ ˙ ƒי ימוֹ  -ּזַ ƒילֹ‡ ּב ƒלֹ‡ ּב ה ו¿ ים,מֹו˙ ַה ˙ ַהַחּמָ ƒמ ָ ׁ̆ ַ‡ף  ּ‚¿

עֹוָלם ַהּז∆  י˙, לֹ‡ ּבָ ƒָלה עֹוָלמ ּטָ ם ּבַ ין ָלה∆ ל ‡≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒעוֹ  ה,י לֹ‡ ּבָ ‡. ַה ם לָ ו¿ ּבָ
∆  (מנחו˙ נ‚:) ׁ̆ ‡ לֹו,  ≈̂ ם טֹוב יֹו ≈ ׁ̆ ֲחלֹום,  ˙ ּבַ ƒה ַזי ‡¡ ָהרֹו‡∆ ˙ ַרֲענָ 'ַמר ּנ∆ ƒן ַזי

˙ בַּ  ƒן ַזי מ∆ ∆ ׁ̆ ה  '. ָהרֹו‡∆ ך¿ מ≈ ¿ ׁ̆ ָר‡ ה'  ָ̃ ַֹ̇‡ר  י  ƒר ה פ¿ פ≈ ה לֹום,ֲח י¿ ּפ∆ ַ̂ י¿
 ƒן ַזי מ∆ ∆ ׁ̆ יָך  ל∆ חּו ‡≈ ¿̃ ƒי ַמר 'ו¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ֹוָרה,  ּ̇ ‡ֹור  מ¿ ƒזָ ל ˙ .'  )ברכו˙ נז.(ך¿

 

ך¿ ָהעֹוָלם, בּ ויברך: ל∆ ינּו מ∆ לֹה≈ ה ה', ‡¡ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ רƒ ֹור≈ ּבָ ı:‡ ּפ¿  י ָהע≈
 

 ˙מר

ה:  ∆‚ּ ¿ׂ̆ ƒָבנֹון י ּל¿ ז ּבַ ר∆ ∆‡ ָרח ּכ¿ פ¿ ƒָמר י ָּ̇ י˜ ּכַ ƒ„ּ ̇≈  ‚)יים ˆב, ˙הל(ַ̂ ך¿ זֹ‡˙ ˜ֹוָמ
ע¡  י ‡∆ ƒּ̇ ּכֹלֹו˙: ָ‡ַמר¿ ¿ ׁ̆ ‡ַ ך¿ ל¿ ƒי„ַ ָ ׁ̆ ָמר ו¿ ָ̇ ה ל¿ ָ̇ מ¿ ה ּ„ָ ָמ ב¿ ל∆ ר ‡ֲֹחָזה ָ̇

לֹו˙ ַהּ‚∆  ּכ¿ ¿ ׁ̆ ∆‡ ך¿ ּכ¿ ƒי„ַ ָ ׁ̆ יּו ָנ‡  ה¿ ƒי יו ו¿ ּנָ ƒס ַסנ¿ ן ּב¿ יַח ו¿ פ∆ ך¿ כַּ ר≈ ים:  ַ‡ּפ≈ ƒּפּוח (˘יר ַּ̇

 ט)-ה˘ירים ז, ח
 ƒ„ּ י, ַמ‡י ƒַי‡נ ‡ ַבר לּול¿ ּיָ ƒי ח ƒַרּב ׁ̆ ַר ָ„ּ ƒ„ּ ַ̂ יב ' ƒ̇ ָרח ָּ̇ י˜ כַּ כ¿ פ¿ ƒז ּכ¿ ָמר י ר∆ ∆‡

ַמ  ¡‡ ה נ∆ ָמר', ָלּמָ ָּ̇ ַמר ' ¡‡ ם נ∆ ƒ‡ ?'ה ∆‚ּ ¿ׂ̆ ƒָבנֹון י ּל¿ ז'ר '‡∆ ּבַ ‡¡ ר∆ ם נ∆ ƒ‡ ַמר , ו¿
ָמר' ו¿  ָּ̇ ַמר ' ¡‡ ּלּו נ∆ ƒ‡ ?'ָמר ָּ̇ ַמר ' ¡‡ ה נ∆ ז', ָלּמָ ר∆ ַמ נ∆ לֹ‡ '‡∆ ז', ָה ‡¡ ר∆ י ר '‡∆ ƒ̇ ƒי

עֹו ַמֲח  ז¿ ƒ‚ּ ין ָמר ‡≈ ָּ̇ ר, ָמה  י˜ ַחס ו¿ ‡ֹומ≈ ƒ„ּ ַ̂ יף, ַ‡ף  ƒל ָ עוֹ ‡≈ לֹום ׁ̆ ז¿ ƒ‚ּ ין 
י ƒָמר, ָהי ָּ̇ ַמר  ¡‡ לֹ‡ נ∆ ז ו¿ ר∆ ַמר ‡∆ ¡‡ ּלּו נ∆ ƒ‡ יף, ו¿ ƒי ַמֲחל ƒ̇‡ר ז ֹומ≈ ר∆ ין ‡≈ , ַמה ‡∆

ר ה ּפ≈ ∆ׂ̆ ין עֹו לֹום ‡≈ ָ ׁ̆ י˜ ַחס ו¿ ƒ„ּ ַ̂ רֹו˙, ַ‡ף  ה ּפ≈ ∆ׂ̆ ‡¡  ֹו˙,עֹו ָכך¿ נ∆ ָּ̇ ַמ ל¿ ָמר ר 
ז.  ר∆ ַמר ‡∆ ¡‡ נ∆ ָּ̇  (˙עני˙ כה.)ו¿ ‡ ל≈ ַמה  ּלָ ין לֹו ‡∆ ה, ‡≈ לָּ ָמר ז∆ ָח„ ‡ ל≈ ב ‡∆ ב ‡∆

ם.  ƒַמי ָ ּ ׁ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ ם  יה∆ ƒ(סוכה מה:)ַלֲ‡ב 

 ‚פן

ַחּיּו ָ„ָ‚ן  ּלֹו י¿ ƒ̂ י ב¿ ב≈ ¿ ׁ̆ בּו יֹ ֻ ׁ̆ ָי
ין  י≈ רֹו ּכ¿ כ¿ ƒן ז פ∆ חּו ַכּ‚ָ ר¿ פ¿ ƒי ו¿

ָבנֹון:   (הו˘ע י„, ח)ל¿
ן  ≈ּ̇ ƒּ̇ ן  פ∆ לֹום ַהּ‚∆ ָ ּ ׁ̆ ַרע ַה י ז∆ ƒּכ

 ≈ּ̇ ƒּ̇  ı ָהָ‡ר∆ ָיּה ו¿ ר¿ ƒבּוָלּהּפ ˙ י¿ ן ‡∆
י  ƒּ̇ ַחל¿ נ¿ ƒה ם ו¿ נּו ַטּלָ ¿ּ̇ ƒם י ƒַמי ָ ּ ׁ̆ ַה ו¿
 ˙ ה ‡∆ י˙ ָהָעם ַהּז∆ ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆  ˙ ∆‡

ה:  ּל∆ ל ‡≈ ָעה:  (זכריה ח, יב)ּכָ ≈ ׁ̆ ּוָ ƒנ יָך ו¿ נ∆ ר ּפָ ָה‡≈ נּו ו¿ יב≈ ƒ ׁ̆ ָב‡ֹו˙ ֲה ¿̂ ים  ƒלֹה ¡‡
 ƒּמ ƒן מ פ∆ ָה: ּ‚∆ ע∆ ּטָ ƒּ̇ ם ַו ƒֹוי‚ּ ׁ̆ ָ‚ר≈ ¿ּ̇ יַע  ƒּס ַּ̇ ם  ƒַרי   ט)-(˙הלים פ, ח̂¿

‡י  ף, ָה‡ ַוּ„ַ ים', ָ‡ַמר יֹוס≈ ƒ‚י ƒר ָׂ̆ ה  ָ ׁ̆ ל ¿ ׁ̆ ן  פ∆ ָוה  ֹוָרהׂ̆ ּב¿ 'ּוַבּ‚∆ ¿„ ח∆ ¿„
ן ַעל פ∆ ַה‡י ‚∆ ין ּ„¿ ƒ‚ ָמ‡, ּב¿ יהּו, ַמ‡י ַטע¿ ƒ‡ ימּו ƒל ¿ ׁ̆ ƒּכ¿  ּב˙ ס∆ ל  נ∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ƒ‡ י ֲחז≈ ¿̇

בַּ  ¿̇ ƒ‡ יּה, ו¿ ָׂ̆ ל≈ ה  ָ ׁ̆ ל ¿ ׁ̆ ן  פ∆ ַה‡י. 'ּוַבּ‚∆ ף ּב¿ ר יֹוס≈ ַ ּׂ̆ ƒיםר ƒ‚י ƒ‡ ין ּל≈ ƒ‡ ,' ינּון
ֲהנ≈  ן, ּכַ פ∆ ַה‡י ‚∆ י מ≈ ≈̃ ָנפ¿ ין, ּ„¿ ƒ‡ָל ƒין ע ƒ‚ּ ‡ ַ„ר¿ ָ̇ ָל ר¿ יָו‡≈ י ל≈ ּ̇¿ ¿ׂ̆ ƒי י‡ י ו¿ ƒה י. 'ו¿ ל≈ ≈‡

‡ ּכ¿  ָ̃ יהֹון ָסל¿ ינ≈ ƒ‚ ָה‡ ב¿ ּה', ּ„¿ ָּ̂ ƒה נ ָ̇ פֹוַרַח˙ ָעל¿ ס∆ כ¿ ׂ̆¿ נ∆ ƒל, ˙ י ָר‡≈
ר¿  ּבָ ¿̇ ƒ‡ ּכ¿ ו¿ ¿ ׁ̆ ילּו ַ‡ ƒ ׁ̆ ב¿ ƒה. 'ה‡ָ ּלָ ƒע ‡ ּכָ ם ַמל¿ ƒע יָה לוֹ ַכ˙ מ≈ ים',  ̇∆ ƒֲעָנב ƒ‡ ין ּל≈

 ָ ׁ̆ בּו ים מ¿ ƒֲעָנב ינּון ּכַ ƒ‡ ָמ‡, ּ„¿ ַעל¿ ָי‡ „¿ ַ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ינּון  ƒ‡ ƒל ƒיים ּכ ‡ ָחז≈ ָ̃ (זוהר . „¿

וי˘ב ˜ˆב.)

 ˙‡נה

 :„ ֻכּבָ ר ֲ‡„ָֹניו י¿ ֹמ≈ ׁ̆ ָיּה ו¿ ר¿ ƒָנה יֹ‡ַכל ּפ ≈‡ ¿ּ̇ ר  ≈̂   )חילי כז, מ˘(נֹ
נּו ר≈  ¿̇ ָמַ„ר ָנ ים ס¿ ƒָפנ ַהּ‚¿ יָה ו¿ ָטה ַפּ‚∆ ָנה ָחנ¿ ≈‡ ¿ּ̇ י˜יַח ַה ƒיָ  ּומ י ָלך¿ ַרע¿ ƒ̇ י ָיָפ ƒ̇

 : י ָלך¿ ƒכ   (˘יר ה˘ירים ב, י‚)ּול¿
 ƒ„ּ י יֹוָחָנן, ַמ‡י ƒַמר ַרּב‡ָ ‡ ‡ ַבר ַ‡ּבָ ּיָ ƒי ח ƒיב כ¿ ָ‡ַמר ַרּב ƒ̇' ≈‡ ¿ּ̇ ר  ≈̂ ָנה נֹו

 ƒ„ּ לּו ¿ ׁ̆ מ¿ ƒָיּה'? ָלָמה נ ר¿ ƒיֹ‡ַכל ּפ ≈‡ ¿ּ̇ ֹוָרה ּכַ ּ̇ י  ר≈ ָנה זוֹ  ? ַמהָנהב¿ ≈‡ ָמן ּ̇¿ ל ז¿  ּכָ
ר≈  ב¿ ƒ„ּ ים, ַ‡ף ƒנ ≈‡ ¿ּ̇ ‡ ָבה  ≈̂ ּה, מֹו ׁ̆ ּבָ מ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ָ‡ָ„ם מ¿ ∆ ׁ̆ ּ̇ ָמן  -ה ֹוָר י  ל ז¿ ּכָ

ן ַטַעם.  ‡ ָבה≈ ≈̂ ן, מֹו ה ָבה≈ ָ‡ָ„ם הֹו‚∆ ∆  (עירובין נ„.)ׁ̆


 רמון

ה  יך¿ ָנ‡ו∆ ר≈ ּבָ ¿„ ƒך¿ ּומ ƒי ַ̇ ֹ̇ פ¿ ƒׂ̆ י  ƒנ ָ ּ ׁ̆ חּוט ַה לַ ּכ¿ פ∆ ּמוֹ ח ָה ּכ¿ ƒך¿ ר ≈̇ ָּ̃ ַע„  ן ַר ּבַ ƒמ
 : ך¿ ≈̇ ּמָ ַ̂  (˘יר ה˘ירים „, ‚)ל¿

י  ר≈ ֲחלֹום, זּוט¿ ים ּבַ ƒּמֹונ ƒה ר ס¿  -ָהרֹו‡∆ ƒי ע ר≈ ּמ ּפָ ƒר ּה ּכ¿ י̃≈ י ֹונ≈ ב≈ ר¿ י  -. ַרב¿ ַרּב≈
י„ ָחָכם הּו‡ י¿  ƒמ ל¿ ַּ̇ ם  ƒ‡ ,י ≈‚ּ ל¿ ּמֹוָנ‡. ּפַ ƒר ּה ּכ¿ ≈̃ ס¿ ƒּפ∆ ע ∆ ה ל¿ ַ̂ ׁ̆ ַמר ˙ֹוָרה,  ¡‡ ּנ∆

ם ַעם ָה  ƒ‡ י'. ו¿ ƒּמֹנ ƒיס ר ƒֲעס ח, מ≈ ַ̃ ן ָהר∆ ƒי ּיַ ƒָך מ ¿̃ ¿ ׁ̆ ה‡, י¿ ı הוּ ָ‡ר∆ 'ַ‡ ּפ∆ ַ̂ 
'. ַמ‡י  ך¿ ≈̇ ָּ̃ ּמֹון ַר ƒַלח ָהר פ∆ ַמר 'ּכ¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ָוה,  ¿̂ ƒמ ָּ̃ "ל¿ ך¿ ַר ּלּו ̇≈ ƒין ר≈ "? ֲ‡פ ƒנ ָ̃ י

ּמֹון.  ƒר ֹו˙ ּכ¿ ¿̂ ƒים מ ƒ‡ ל≈ ך¿ מ¿ ּבָ ∆  (ברכו˙ נז.)ׁ̆


 ‡˙רו‚

ּפֹ  ı ָהָ„ר ּכַ י ע≈ ƒר ֹון ּפ¿ ׁ̆‡ ƒּיֹום ָהר ם ּבַ ם ָלכ∆ ∆ּ̇ ח¿ ַ̃ ı ע≈ ים ַוֲעַנף ָמרƒ ּ̇¿ ˙ ּול¿
 ƒ ׁ̆ ם  יכ∆ לֹה≈ י ה' ‡¡ נ≈ פ¿ ƒם ל ∆ּ̇ ַמח¿ ¿ׂ̆ י ָנַחל ּו ב≈ ַער¿ ַע ָעבֹ˙ ו¿ ים: ˙ יָ ב¿ ƒר‡ כ‚, מ)(וימ˜ 
ָר˜ ּב¿  ַלּיָ ים, ו¿ ƒָרכ ה „¿ ָ ׁ̆ לֹ ¿ ׁ̆ ƒיָלן ּב ƒ‡ה ָל ו∆ ָ ׁ̆ רֹו‚  ¿̇ ך¿ „∆ ‡∆ ו∆ ‡∆ ר∆ ָ ׁ̆ יָלן,  הָח„.  ƒ‡ָל

ך¿  ר∆ ∆„ ָר˜ ּב¿ ַלּיָ י˙. ו¿ ƒיע ƒב ¿ ּ ׁ̆ י ּוַב ƒָבע ָלה ּוָבר¿ ָער¿ ָח  ּבָ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע˙ „,  ¿ ׁ̆ ƒיָט˙ֹו ל¿ ּב ƒ̃
ר ‡ ז∆ יע∆ ƒל י ‡¡ ƒל. ַרּב י‡≈ ƒל מ¿ ן ּ‚ַ י ַרּבָ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ,ּורֹו ּׂ̆ ƒֹומ≈ ע ָ ׁ̆ ילָ ר,  ƒ‡ה ָל ָכל ו∆ ן ּב¿

ָבר:  (מ˘נה ביכורים ב, ו)ּ„ָ


 ˙פוח

ַע  י ַהּיַ ≈̂ ֲע ּפּוַח ּבַ ַ̇ ים ּב¿ ּכ¿ ƒנ ין ַהּבָ י ּב≈ ƒ„ן ּ„ֹו לּ ר ּכ≈ ƒ̂ ƒי ו¿ ֹו ח ƒּ̇ ¿„ יוֹ ּמַ ר¿ ƒי ּופ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆  ָי
 ַּ̇ י ּבַ ƒּונ„ ֹו˙ ַרּפ¿ ׁ̆ י ƒ ׁ̆ ‡ֲ י ּבָ ƒכּונ י: ַסּמ¿ ƒּכ ƒח יםּפוּ ָמ˙ֹו˜ ל¿ ƒי חֹוַל˙ ח ƒֲהָבה  ּכ‡ַ

י:  ƒה)-(˘יר ה˘ירים ב, ‚ָ‡נ  ƒי זֹ‡˙ עָֹלה מ ƒַע מ ˙ ∆̃ ַרּפ∆ ¿̇ ƒר מ ּבָ ¿„ ƒַח ל ּ„וֹ ן ַהּמ ַּ̇ ˙ ָ„ּה 
ה ּמָ ָ ׁ̆ ָך  ּמ∆ ƒ‡ ָך ¿̇ ַל ּב¿ ƒה ח ּמָ ָ ׁ̆ יָך  ƒּ̇ ּפּוַח עֹוַרר¿ ַּ̇ ּב¿  ַה ƒָך: ָלהח ¿̇ ָלַ„  ח, ה)  ם(˘ י¿

ּפּוַח בַּ  ַ̇ יב 'ּכ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ּ יָנ‡, ַמ‡י ƒַמר ַרב ַחָמ‡ ַבר ֲחנ‡ָ ≈̂ ‚וֹ י ַה ֲע ַער' ו¿ '. ּיַ
 ַּ̇ ָך, ָמה  ּפּוַח? לֹוַמר ל¿ ַ̇ ל ל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒלּו י ¿ ׁ̆ מ¿ ƒה נ יֹו ˜וֹ  -ה ַח ז∆ ּפוּ ָלּמָ ר¿ ƒם ּפ ≈„

ַמע.  ¿ ׁ̆ ƒנ ה ל¿ ∆ׂ̆ ימּו ַנֲע ƒ„ּ ¿̃ ƒל ה ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָעָליו, ַ‡ף י  ח.)פ˘ב˙ (ל¿



 

 ‡‚וז

נַּ  ƒ‚ּ ל ∆‡ ƒַחל ל י ַהּנָ ּב≈ ƒ‡ ‡ֹו˙ ּב¿ ר¿ ƒי ל ƒּ̇ ‚ֹוז ָיַר„¿ ‡וֹ ˙ ‡¡ ָחה ַהּ‚∆ ˙ ֲה ר¿ ˆּו ָפר¿ נ≈ ן ה≈ פ∆

ים:  ƒּמֹנ ƒ(˘יר ה˘ירים ו, י‡)ָהר  

פֹו  ֹוט¿ ׁ̆ ˜ֹו ו¿ לֹו ּומֹור¿ ּ̇¿ נֹוט¿ ‡ַ ˙ נֹפ∆ ƒֹוך¿ ַהּט˙ ל ל¿ ם נֹופ≈ ƒ‡ ה ‚ֹוז ז∆ ָמה ‡¡

ה לַ  הּו‡ ָיפ∆ ˙ֹו, ו¿ ּלָ ƒח ¿̇ ƒר ּכ הּו‡ חֹוז≈ יחֹו ו¿ ƒ„ ל ַמה ּומ¿ ך¿ ּכָ יָלה, ּכָ ƒכ‡ֲ

ים  ƒּפּור ƒיֹום ַהּכ ‡ ָנה, ּבָ ָ ּ ׁ̆ מֹו˙ ַה ל י¿ ֲעֹונֹו˙ ּכָ ין ּבַ ƒכ ל¿ ַלכ¿ ¿̇ ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ∆ ּ ׁ̆

ר  ַטה≈ ם ל¿ יכ∆ ר ֲעל≈ ַכּפ≈ ה י¿ י ַבּיֹום ַהּז∆ ƒיב 'ּכ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡ם, ֲהָ„‡ הּו יה∆ ר ֲעל≈ ַכּפ≈ ּומ¿

ם'.  כ∆ ¿̇  (˘יר ה˘ירים רבה)‡∆

 

 חרובים

י יֹוָח  ƒי„ חּוָט‡ ָ‡ַמר ַרּב ƒ‚ ‡ ַחרּוָב‡ ַוֲהָוה נ¿ ָ̃ נּו ע י¿ ַ̂ „ ֲהָוה ָב ָנ‡ ּכַ יר¿ ƒה ָנן, נ¿
י. [ ƒעֹוה ר¿ ין ּ„ַ ƒר ¿ּ̇ ‡ ַעל  ָ ׁ̆ „ּוב¿ ַע ָחרּוב  :˙ר‚וםּ„¿ ≈̂ ינֹו˜ ּבֹו ƒּ̇ ָהָיה  ∆ ׁ̆ י, ּכ¿ ƒכּוַרנ ז¿

יו].  - ָ̇ רֹועֹו י ז¿ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ׁ̆ ַעל  ַב ל ּ„¿ ∆ ׁ̆ ך¿ חּוט  ַ ׁ̆ מ¿ ƒב ˆ‡:)"(בנ 
עֹון ָ‡זַ  מ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒַרּב ‡ ָּ̇ ַער¿ ַח„ מ¿ יז ּב¿ ƒנ ¿‚ּ ¿̇ ƒ‡ לֹו„ ו¿ ָר‡ „¿ ּב¿ ַמ„¿ ָעַר˜ ל¿ יּה ו¿ ל ל≈

ַח„  הֹון ַח„ ֲחרּוב ו¿ יָס‡ ָנַפ˜ ל¿ ƒנ ׁ̆ י ƒח ר¿ ¿̇ ƒ‡ ,יּה ר≈ ָעָזר ּב¿ ל¿ י ‡∆ ƒַרּב הּו‡ ו¿
הּו  ּיָ ƒל ֲהָוה ‡≈ ‡, ו¿ ַההּו‡ ַמּיָ ן מ≈ ָ̇ ָ ׁ̆ ַההּו‡ ֲחרּוב ו¿ י מ≈ ל≈ ‡, ָ‡כ¿ ַמּיָ ַמֲעָייָנ‡ „¿

ָל‡ ָיַ„ע  ָזכּור ַלּטֹוב יף לֹון, ו¿ ƒֹול‡ י ו¿ נ≈ ימ¿ ƒי ז ר≈ ¿ּ̇ ָכל יֹוָמ‡  הֹון ּב¿ י ל¿ ≈̇ ‡ָ
הּו.  ׁ̆ ּב¿ י ƒינ ƒ‡(.‡ ה˜„מ˙ ˙˜וני הזוהר) 
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 זיע"‡בנו יוסף חיים ספר ל˘ון חכמים (סימן לח), למרן רמ

ר  ∆ ׁ̆ ינו… ֲ‡ ƒמ י ל¿ ƒר ‰ ּפ¿ ∆ׂ̆ י ע… ƒר ı ּפ¿ ַרע ע≈ יַע ז∆ ƒר ב ַמז¿ ∆ׂ̆ ‡ ע≈ ∆ ׁ̆ ∆„ּ ı ‡ ָ‰ָ‡ר∆ ≈ ׁ̆ ¿„ ַּ̇ ים  ƒ‰…ל ר ‡¡ עו… זַ ַוּי…‡מ∆ ו… ו… ַעל ָ‰ָ‡ בר¿ ּ̇ ן: ַו י כ≈ ƒ‰ ı ַוי¿ ‡ ר∆ ∆ ׁ̆ ∆„ּ ı ‡ ָ‰ָ‡ר∆ ≈̂
ינ≈  ƒמ ַרע ל¿ יַע ז∆ ƒר ב ַמז¿ ∆ׂ̆ י טו… ע≈ ƒים ּכ ƒ‰…ל ¡‡ ‡ ר¿ ‰ּו ַוּיַ ינ≈ ƒמ עו… בו… ל¿ ר ַזר¿ ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒר ‰ ּפ¿ ∆ׂ̆ ı ע… ע≈  ב:‰ּו ו¿

‡ יָע‰ ּנָ ƒ ׁ̆ ‡ ‰' ‰ו… יָלן ,ָ‡ּנָ ƒ‡ָל ‰ ם ַ‰ּז∆ ‡ ,ַ‰ּיו… יָח‰ ּנָ ƒל ¿̂ ‰ַ '‰ ‡ ָנ‰. ָ‡ּנָ ָ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ם ַ‰  ,‰ּו‡ ר…‡ ‰ ַ‰ּיו… יָלןָל ּז∆ ƒ‡,  ָּנ‰.‰ו ָ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆  ‡ ר…‡
‡ יָח‰ ּנָ ƒו ‡ ‰' ַ‰ר¿ יָלןַ‰  ,ָ‡ּנָ ƒ‡ָל ‰ ם ַ‰ּז∆ ָנ‰.  ,ּיו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ‡ ‰ּו‡ ר…‡ יָב‰ ּנָ ƒיט ≈‰ '‰ ‡ ם ַ‰  ,ָ‡ּנָ ‰ ָל ַ‰ּיו… יָלןּז∆ ƒ‡,  ָּנ‰.‰ו ָ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆  ‡ ר…‡

‡ ך ּנָ ר≈ ‡ ‰' ּבָ יָלן ,ָ‡ּנָ ƒ‡ָל ‰ ם ַ‰ּז∆ ָנ‰. ,ַ‰ּיו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆  ‰ּו‡ ר…‡
˙ ƒי ַ ׁ̆ יר ָו ƒמ ָ ּׁ̆ ƒָנ‰ זו… מ ָ ׁ̆  ‰ ≈̂ ל ָנ‡ ּפ¿ ≈‡,  ƒַזי ן ו¿ מ∆ ∆ ׁ̆  ı ך¿ ע≈ ָמָטר ˙.ּוָבר≈ ל ָנ‡ ּב¿ נ≈  ‡≈ ּבו… ‰ ַחר¿ ƒ ַרּו≈ ׁ̆ ןי י¿ ָנ‰ ּובָ  ,ימו… ≈‡ ¿̇ ן ּו פ∆ ך¿ ּ‚∆ ן.ו¿ ר≈ ּמו… ƒר 

ים ƒּפּוח ƒי ט ל≈ ל¿ ˙ עו… ר∆ ∆̂ ם ֲע מ≈ ל ָנ‡ רו… ים. ,‡≈ ƒּפּוח ַ̇ ָמר ו¿ ָ̇ ז ו¿ ‚ו… ך¿ ‡¡ ָך  ּוָבר≈ ַעּמ¿ ָך מ≈ ¿̃ ¿„ ƒ̂ ל ָנ‡  ּפָ בַּ ‡≈ ƒל י˜ ט¿ ּוָבר≈  ,ס≈ רּוס¿ ¿̃ ˜.ַמל ך¿ ָחרּוב ּו ס≈  ַוֲ‡ַפר¿
‚ ֲערו… ַּ̇ יָך  ל∆ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃  ı ל ָנ‡ ַחּל≈ ≈‡, .‚ רו… ¿̇ ∆‡‰ָ ז ו¿ ‚ו… ¡‡‰ָ ּו˙ ו¿ ּ̇ ך¿ ַ‰  ּוָבר≈

ל ך¿ ּכָ ָבר≈ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ינּו,  ≈̇ י ֲ‡בו… ‡ל…‰≈ ינּו ו≈ ל…‰≈ יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰ י‡Œי¿ ƒ̂ ‰ו… ‚ ל¿ רו… ¿̇ ∆‡‰ָ ˙ יָלנו… ƒ‡ …רו עƒ ּפ≈ ם ּב¿ י‰∆ ≈̇ ¿̇ י‡ּו ‡∆ ƒ̂ יו… ם ו¿ ים רו… ָּ̇ ƒים ָיפ ƒב ים טו… ƒ‚
ל ּכָ ƒים מ ƒּי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒר ָ„ּ‰ֻ םŒּומ¿ ∆‰ ‰ ּבָ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ים ו¿ ƒמ ל≈ ¿ ׁ̆ יּו  ¿‰ ƒי י˙, ו¿ ƒם ֲחָזז ∆‰ ‰ ּבָ ל…‡ ַיֲעל∆ ּום  מּום ו¿ ןח∆ ׁ̆ רו… ıוַ  ,ס¿ ˙ ˜ו… ַ̂ י ƒ̃ ּלּו ֲע ƒים ָלנּו ֲ‡פ ƒּויˆ יּו מ¿ ¿‰ ƒי , ו¿

ָכל ָכלŒּול¿ ינּו ּב¿ ל ַ‡ח≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒיŒם ּי≈ ַ̃ ם, ל¿ ≈‰ ∆ ׁ̆ ם  ָח‚ ַ‰ּסֻ  ָמ˜ו… ם ַ‰ּלּוָלב ּב∆ ƒיָל‰ ע ƒט ַו˙ נ¿ ¿̂ ƒם מ ∆‰ ∆ ּבָ ׁ̆  ˙ ב…‡ ָע ּכו… בƒ ּיָ ים טו… ƒַחּי ינּו ל¿ םל≈ לו… ָ ׁ̆ ר  ,ים ּול¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
ı ָ‰ָ„ר  י ע≈ ƒר ן ּפ¿ ו… ׁ̆ ‡ ƒם ָ‰ר ּיו… ם ּבַ ם ָלכ∆ ∆ּ̇ ח¿ ַ̃ ָך 'ּול¿ ¿„ּ ‰ ַעב¿ י מ…˘&∆ ≈„ ָך ַעל י¿ ¿̇ ָר ˙ו… נּו ּב¿ ָ̇ י ƒּו ƒ̂ ַּכ˙ ים  ּפו… ƒָמר ı וַ ּ̇¿ יֲעַנף ע≈ ƒו .'˙ יָך ֲעבו… ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰
יַל˙ לּוָלב  ƒט ל נ¿ ∆ ׁ̆ ָו‰ זו…  ¿̂ ƒם מ ּי≈ ַ̃ נּו ל¿ ע≈ ַסּי¿ ¿̇ נּו ּו ר≈ ַעז¿ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ינּו,  ≈̇ י ֲ‡בו… ‡ל…‰≈ ינּו ו≈ ל…‰≈ רו… ֲעָרָב‰ ו¿ וַ ֲ‰ַ„ס וַ ‰' ‡¡ ¿̇ ּוָנּ‰ ‡∆ ּ̃ ƒ̇ ּ‰ ּב¿  ‚ ּכ¿ ַמּנָ ז¿ ƒּב ˙ ּכו… ַח‚ ַ‰ּסֻ

ים  ƒב ים טו… ƒַחּי ינּו ל¿ ב…‡ ָעל≈ ּיָ ∆ ‰ וּ ׁ̆ ‚ ָיפ∆ רו… ¿̇ ין ָלנּו ‡∆ ƒמ ז¿ ַ̇ ב, ו¿ טּוב ל≈ ָח‰ ּוב¿ מ¿ ƒׂ̆ ם ּב¿ לו… ָ ׁ̆ רּול¿ ָ„ּ‰ֻ ם ו¿  מ¿ ל≈ ָ ׁ̆ .ו¿ ָכ˙ו… ל¿ ƒ‰ ר ּכ¿ ≈ ׁ̆  ָכ
ל ך¿ ּכָ ָבר≈ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ינּו,  ≈̇ י ֲ‡בו… ‡ל…‰≈ ינּו ו≈ ל…‰≈ יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰י ƒוŒ‡י ƒ̂ יו… ˙ ו¿ יָלנו… ƒ‡‰ָ י ינ≈ ƒרמ ם ּב¿ ּו ּפ≈ י‰∆ ≈̇ נƒ ו… מ≈ ¿ ׁ̆ ּבּוי  ƒטו… ר לים ו¿ ך¿ ּכָ ָבר≈ ¿̇ ים, ּו ƒבŒ

ם ָמˆ ∆‰ ‡ מ≈ ≈̂ ן ַ‰ּיו… ƒי ‰ ַ‰ּיַ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ≈„ ים ּכ¿ ƒב טו… ים ו¿ ƒנ מ≈ ¿ ׁ̆  ‰ ּב≈ ים ַ‰ר¿ ƒי‡ ֲעָנב ƒ̂ ּיו… ∆ ׁ̆ ים  ƒָפנ ָכלּוי ַלר… ַ‰ּ‚¿ ּי≈ ַע Œב ל¿ ַ̃ ל ל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָך י ׁ̆ ּמ¿ ּ„ּו ƒ̃ ַו˙  ¿̂ ƒם ּבו… מ
 ƒב ים טו… ƒמ ˙ ּוַבּיָ ˙ו… ּבָ ַ ׁ̆ ָל‰ ּב¿ ָ„ּ ַו˙ ַ‰ב¿ ¿̂ ƒָכלּומ נּו ּוב¿ ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒי ל ָ‡ח≈ Œים, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָר י ¿̃ ƒכָּ ינּו מ ∆ ׁ̆ ך¿ ‡  ָח‰ ַל ˙ּוב 'ל≈ מ¿ ƒׂ̆ כ…ל ּב¿ ב  ‡¡ ב טו… ל∆ ‰ ב¿ ≈̇ ¿ ׁ̆ ָך ּו מ∆ ח¿

ם ּב¿  ƒי ע ƒר י מו… ƒ̇ י ƒר‡ָ ‰ י ַכּלָ ƒ̇ י ֲ‡ח… ƒּנ‚ַ י ל¿ ƒ̇ ‡ יָך'. 'ּבָ ∆ׂ̆ ˙ ַמֲע ים ‡∆ ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ‰ ָ̂ ָבר ָר י כ¿ ƒָך ּכ ינ∆ י י≈ ƒמ י יַ ָ‡ ָׂ̆ ƒּ̇ ָ ע¿ ַכל¿ ׁ̆ י  ƒ ׁ̆ ב¿ ƒ„ּ ם ƒי ע ƒם ר ƒי ע ƒינ י י≈ ƒ̇ י ƒ̇
יָך  ָפנ∆ י ל¿ ƒּב ƒן ל יו… ¿‚ ∆‰ י ו¿ ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… יּו ל¿ ¿‰ ƒים'. י ƒ„ רּו ּ„ו… כ¿ ƒ ׁ̆ ˙ּו ו¿ ¿ ׁ̆ ים  ƒע לּו ר≈ כ¿ ƒ‡ י ƒֲחָלב‰ ƒי' ˆּור ƒל‡ֲ…‚  .י ו¿
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ספר "מל‡ י„ינו מברכו˙יך", ל‰‚‡ון ‰רב ‡לעזר רז ˘ליט"‡מ

יַע  ƒ ׁ̆ ר ּומו… ז≈ ל עו… יָ  ‡≈ נּו ּב¿ ָ̇ יל ‡ו… ƒּ̂ ‰ ַמ ָּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ יָך ֲ‡ ֽ ∆̇ לו… ָּ̂ ‰ַŒל ָך ַעל ּכָ נּו ל¿ ים ֲ‡ַנח¿ ƒ„ ן! מו… ָ̃ ּוָמ‚≈ ים  ƒח√ מ ים ּוב∆ ƒ כָּ ׁ̆ ƒים מ ƒ ׁ̆ ָּ̃ ים ַ‰ ƒ ׁ̆ „ָ ˙ ָרעו… ‡ו… לŒמ¿
ט ן. ו¿ ≈‚ ף ַ‰ּמָ ל∆ ∆‡ ינּו ב¿ ן ָעל≈ ≈‚ ָ̇ יַע ו¿ ƒ ׁ̆ ו… ּ̇ י„  ƒמ ָּ̇ ן  ‰, ּכ≈ ָּ̇ ָּ̇ ַע„Œָע ל¿ ַּ̂ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ˙. ּוכ¿ ו… ׁ̆ ָך ו¿ ָ̃ ֲע ּוב¿ פ¿ ƒ יׁ̆ ƒמ ¿̇ ַּ̇ ַ‡ ָך  י„. ו¿ ƒמ ָּ̇ ינּו  י „ ָעל≈ ƒנּו, ּכ ּכ≈ נּו ַמל¿ ≈ ׁ̆ ּט¿ ƒּ̇ ל 

ם ּב¿  לו… ָ ׁ̆ נּו  ים ָנ‡ ָלֽ ƒׂ̆ ין. ו¿ ƒ„ ָּ̇ כּו˙  ז¿ ƒנּו ל ֻכּלָ ין, ּול¿ ƒ„ּŒל ינּו ּכָ ָעל≈ ˜ מ≈ ≈ּ̇ ַ‰מ¿ נּו. ו¿ ֽיָך ֲ‡ַנח¿ ז∆ טָרָכ‰ ָבנ∆ ע≈ ָב‰ ו¿ ַלח ָלֽ ו… ¿ ׁ̆ י„. ּו ƒמ ָּ̇ ּוָע‰ כ¿ ר  ׁ̆ י נּו י¿ ≈„ י˙ ַעל י¿ ƒָלל
ן. נּו. ָ‡מ≈ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆  מ¿

ינּו  ֽ ׁ̆ ָעל≈ ַחּ„≈ ¿̇ „, ּו ‰ו… ר ו¿ ָך ‡ו… ¿ּ̇ ƒ‡ יַע מ≈ ƒפ ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ב,  ל ַ‰ּטו… ֽיָך ‡≈ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰י ƒָב‰ו ָנ‰ טו… ָ רו…  ׁ̆ לב¿ ָ ׁ̆ ָב‰ וּ ב  ם טו… ַחּ„≈ ו… ¿ּ̇ ן  כ≈ ָרָכ‰. ו¿ ָב‰ׁ̆ ב¿ ָנ‰ טו… ָ ַעל  ׁ̆
י‡ּו  ƒ̂ יו… ˙, ו¿ יָלנו… ƒ‡‰ַ ָרט פ¿ ƒים. ּוב ƒב ˙ טו… רו… ‚פ≈ רו… ¿̇ י ָ‰‡∆ ≈̂ ּי≈  ֲע ַ̃ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒנ ים. ו¿ ƒּי ƒ̃ ˙ נ¿ רו… י‡ּו פ≈ ƒ̂ ּיו… ∆ וַ ׁ̆ ¿̂ ƒרו… ם מ ¿̇ ∆‡‰ָ ˙‰ ˙ ּכַ ּכו… ָח‚ ַ‰ּסֻ ‚ ‚ ּב∆ רו… ¿̇ י ‡∆ ≈„ ן, ַעל י¿ ∆‚ ו…

ָלך¿ ּונ¿  ַ‰ל¿ ˙. ּונ¿ ַ‰ֲעָרבו… ים ו¿ ƒם ֲ‡‚ּוַ„˙ ַ‰ּלּוָלב ַ‰ֲ‰ַ„ּס ƒע ,‰ ָנ‡∆ ר ו¿ ָ„ּ‰ֻ ר ּומ¿ ≈ ׁ̆ ַמח בָּֽ ָכ ¿ׂ̆ ƒ̇ , ו¿ ן. ָ‡ נּו, ָפֲ‡ָרך¿ ב ' ַל‰‰…„&וּ 'מ≈ יŒט&ו… ƒי ל¿  ,ּכ& ƒו… ּכ ֽ„ּ ָל&ם ַחס¿ נּו  .'עו… ַזּכ≈ ¿̇ ּו
ַרט  פ¿ ƒּוב .‰ ָ̇ ‡ו… ָנ‰ נ¿ ַכּוָ ˙ ּב¿ ָרכו… לŒַ‰ּב¿ ך¿ ּכָ ָבר≈ ּנ¿ ∆ ׁ̆  ,‰ ָּ̇ ַע יןמ≈ ƒנ ¡‰ ˙ ַ‰ּנ≈ כו… ר¿ ƒּב ≈ּ̃ ל ַנ נּו ‡≈ יל≈ ƒּ̂ ‰ַ ּב¿ . ו¿ ƒבַ ‰ מ ˙ ל¿ ָל‰. ָרכו… ∆ַ ּטָ ׁ̆  ׁ̆ פ∆ ַלּנ∆ ‡ ו¿ ו¿ ָ ּׁ̆ ָ‡‰ ַל ¿ׂ̆ ַלח ָלּ‰. -ּנָ  ס¿

 ƒמ ין ּול¿ ƒכ ר¿ ָבֽ י ָ‡נּו מ¿ ƒי מ נ≈ פ¿ ƒע ל„ַ ּנ≈ ∆ ׁ̆ ַ„ַע˙,  ַנַח˙ ּוב¿ ‰ ּב¿ ּלָ ƒמ ‰ ב¿ ּלָ ƒֽיָך מ ָפנ∆ ך¿ ל¿ ָבר≈ ּנ¿ ∆ ׁ̆ נּו  ר≈ ין י ָ‡נוּ ָעז¿ ƒכ ר¿ ָבֽ ָרכָ מ¿ ָרָכ‰ ּוב¿ כ…ל ּב¿ ָר‰ . ו¿ י ָחס≈ ƒּ̇ ל¿ ƒָמ‰ ּוב ל≈ ¿ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇  ‰
 ָ ׁ̆ ‰ ַחס ו¿ י ז∆ ≈„ יַע ָלנּו ַעל י¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ם. ו¿ ןלו… יו… ל¿ ַפע ע∆ ∆ ַזּכ≈ ׁ̆ ¿̇ ˙. ּו ּפו… ƒל ¿ּ̃ ינּו ּכ…ל ַ‰ ֽ ָעל≈ ל מ≈ ַבּט≈ ¿̇ יוּ ‡≈ ך¿ ָנ‡ . ּו ƒר מ¿ ‰ ַעלŒיָ ˙ ח√ ּכ∆ ז¿ ƒנ נּו. ו¿ ָך ל¿ ̇≈ ¿„ ׁ̆ ∆„… ּ̃ ַ‚ם רּוַח ַ‰ . ו¿

˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ר, ּוכ¿ ב∆ ∆ּ̃ ּלּו ַב ƒמּור ֲ‡פ ָ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒנּו י &יךָ ◌ּ◌¿◌& '‚ּופ≈ מ…&ר ָעל∆ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ָך  ּב¿ כ¿ ָ ן.'ׁ̆ ַ‚ם ז…‡˙ , ָ‡מ≈ ֽי ו¿ ינ≈ ּו‡ו… ע≈ ׂ̆ יָך, ָ‡ֽ נּו נ¿ ֽ ל∆ ָל‰ ‡≈ ַמע¿ ר, ˙ ל¿ ≈̂ ל יו… נּו ָנ‡ ‡≈ ֽ‡, ַזּכ≈ ּנָ
נּו  ≈̇ יָל ƒכ‡ֲ ‡ ≈‰ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ƒיָל‰ ב ƒיַנ˙  ֲ‡כ ƒח ב¿ ƒי'ּב ָעֽ ך¿ מ≈ ˙&ו… ָך& ּב¿ ¿̇ ָר &ו… &̇ ‰ ָל 'ו¿ י∆ ¿‰ ƒָחן, י ל¿ ֻ ּׁ̆ ‰ַ ז¿ . ו¿ ƒמ ּפָ נּו ל¿ ח ּכַ יל ָנ‡ ָל ּבַ ƒע ַ‚ם יו… ָב‰ ָר‰. ו¿ ָנָס‰ טו… ַפר¿ נּו ל¿

 ƒמ ָ̇  ˙ ˙ ֲ‡סּורו… ָ‡ר ּכ…ל ַמֲ‡ָכלו… ¿ ּׁ̆ ƒל ּומ ב∆ יַל˙ ט∆ ƒכ‡ֲ נּו ָנ‡ מ≈ יל≈ ƒּ̂ ‰ַ ן. ו¿ י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ ָלָח‰, ָ‡מ≈ ¿̂ ‰ַ ‚ָּ י„, ו¿ ּול¿ ¿ ׁ̆ ין ַ‰ מƒ ע≈ ¿̇ ַּ̇ ינּו  ָך ָעל≈ ¿̇  י„.ָח
„ּונּו  מ¿ ƒָלם! ל ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר ‰ ּמָ לּו ‰≈ ים ַ‰ּלָ ƒמ ּיָ ∆ ׁ̆ יָך,  ָר‰ֲחָכמ∆ ן ˙ו… ַּ̇ ַמ ן  ֲ‰ָכָנ‰ ל¿ כ≈ פ∆ ו¿ כ≈ ַסחֲ‰ָכָנ‰ ל¿ ‰ נָ . ּוב¿ י≈ ˙ ן, ‰¡ יו… ¿‰ ƒנּו ל ר≈ ז¿ ע∆ ַל˙ ר¿ ‡ ב¿ ּבָ ַ̃ ם ל¿ ƒּוּי‡

ַע  ַ̂ ך  ˙. ַ‚ם ֲחסו… ו… ּ̂ ַח‚ ַ‰ּמַ ˙ ּב¿ רו… ≈ ׁ̆ ˙ ּכ¿ ו… ּ̂ ַמ , ּול¿ ׁ̆ „ו… ָ̃ ַסח  פ∆ ן ל¿ םŒּכ≈ ַ‚ּ ˙ ּכו… ז¿ ƒל ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ֻע ַ‰ רוּ ר ַלמ¿ ֲעב…ר¿ ּבָ ַּ̇ ̃∆ ˙ ו¿ ָנ ן ּב¿ ָריו… ן ָנ‰ ַ‰‰≈ ַמּנָ ז¿ ƒָנ‰ ב ַל„¿ ≈̇ ל. ו¿
ן. ם, ָ‡מ≈ לו… ָ ׁ̆ ים ּול¿ ƒב ים טו… ƒַחּי נּו. ָ‡ֽ  ל¿ ר≈ מ¿ ָ ׁ̆  ‡ֽ ּנָ יָך! ָ‡ֽ ֽ ∆̇ בו… ב ַעל ּכ…ל טו… ינּו ַ‰ּטו… ֽ ƒָך ָ‡ב ָ„‰ ל¿ ֽ‡ ַ‰ ˙ו… נּו.ּנָ יח≈ ƒל ¿̂  ַׂ̆  ‡ֽ ּנָ נּו. ָ‡ֽ ֽ ח≈ לŒמƒ ָ‡ֽ ּמ¿ ‡ ּכָ ֽ‡ ַמּל≈ ˙ ּנָ ֲ‡לו… ¿ ׁ̆

ן. י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ ם, ָ‡מ≈ לו… ָ ׁ̆ ָרָכ‰ ּול¿ ב¿ ƒל ָב‰ ו¿ טו… ל ל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ּב¿ ƒָח„ מ ∆‡Œל &‡  ּכָ &יָע&‰  ‰'ָ‡ּנָ ƒ ׁ̆ &‰ו… &ּנָ ּנָ ֽ‡ָ ‡ ‡ '‰ ¿̂ ‰ַ:‡ֽ &יָח&‰ ּנָ ƒי&ּו  ל ¿‰ ֽ ƒן ל¿ י י&ו… ¿‚ ∆‰ &י ו¿ ƒפŒי ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆ&ו…
&יָך  ָפנ∆ &י ל¿ ƒּב ƒי: ‰'ל ֽ ƒל‡ֲ…‚ &י ו¿ ƒן  ‰' ˆּור& ≈ּ̇ ƒַעּמ&ו… י ם: ‰'ע…&ז ל¿ ֽלו… ָ ּׁ̆ ˙Œַעּמ&ו… ַב &ך¿ ‡∆ ָבר≈  י¿


