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ְו ֶז הּו "ּוְס ַפ ְר ֶּת ם ָל ֶכ ם"ָ'-ל ֶכ ם' ְל ַע ְצ ֵמ יֶכ םָ' .ל ֶכ ם'ְ-ל ַע ְצ ֵמ יֶכ ם ַּד ְי ָק אֶׁ ,ש ָּכ ל ֶא ָח ד ָצ ִר יְך ִל ְס ֹּפ ר ְס ִפ יַר ת ָה ֹע ֶמ רֶׁ ,ש הּוא ְּב ִח יַנ ת ִה ְת ַח ְּז קּות ַה ַּנ "ל
ְל ַע ְצ מֹו ְּכ ִפ י ַמ ה ֶּׁש הּוא ְו ֹל א ִי ֹּפ ל ְּב ַד ְע ּתֹו ֵמ ֲח ַמ ת ֶׁש ִּנ ְד ֶמ ה לֹו ֶׁש ֲח ֵב ָר יו ְּב ֵנ י ִּג ילֹו טֹוִב ים ִמ ֶּמ ּנּו ַה ְר ֵּב הִּ ,כ י ַא ףַ-ע לִּ-פ י ֶׁש הּוא ִמ ָּד ה טֹוָב ה
ִל ְה יֹות ָע ָנ ו ּוְל ַה ֲח ִז יק ָּכ ל ָא ָד ם טֹוב ִמ ֶּמ ּנּוֲ ,א ָב ל ִא ם ִי ֹּפ ל ְּב ַד ְע ּתֹו ַע לְ-י ֵד י ֶז ה ַח ס ְו ָׁש לֹוםֵ ,א ין ֶז ה ֲע ָנ ָו הַ ,א ְּד ַר ָּב אֶ ,ז הּו ַּג ְד לּות ָּג דֹול ֶׁש ֵא ין
ָנ ֶא ה לֹו ֶׁש ַּי ֲע ֹב ד ֵא יֶז ה ֲע בֹוָד ה ְל ַה ֵּׁש ם ִי ְת ָּב ַר ְך ַו ֲע ַד ִי ן הּוא ָר חֹוק ָּכ ל ָּכ ְך ַו ֲח ֵב ָר יו ְּכ ָב ר ָז כּו ְל ַמ ה ֶּׁש ָּז כּוִּ ,כ י ָא סּור ְל ַה ְר ֵה ר ַא ֲח ֵר י ַה ָּמ קֹום ּוִמ י
יֹוֵד ַע ֵמ ֵא יֶז ה ָמ קֹום הּוא ּוְב ֵא יֶז ה ְמ קֹומֹות ִנ ְמ ָׁש ְך ַע לְ-י ֵד י ַמ ֲע ָׂש יוִּ ,כ י ֵא ין ָא ָד ם ּדֹוֶמ ה ַל ֲח ֵב רֹו ְּכ ָל לְ .ו ֵכ ן ָּכ ל ָא ָד ם ֶׁש רֹוֶצ ה ָל ֵצ את ִמ ֻּט ְמ ָא תֹו
ְו ֻז ֲה ָמ תֹוֶׁ ,ש ֶּז ה ְּב ִח יַנ ת ְס ִפ יַר ת ָה ֹע ֶמ ר ְּכ ֵד י ֶׁש ִּי ָּט ֲה רּו ְו כּו'ָ ,צ ִר יְך ִל ְס ֹּפ ר ַה ָּי ִמ ים ְל ַע ְצ מֹו ַּד ְי ָק א ְו ַא ל ַי ִּפ יל אֹותֹו ֲח ֵב רֹו ְּכ ָל לַ ,ח ס ְו ָׁש לֹוםְ .ו ֶז הּו
"ּוְס ַפ ְר ֶּת ם ָל ֶכ ם"ָ'-ל ֶכ ם' ְל ַע ְצ ֵמ יֶכ ם ַּד ְי ָק א ְו ָה ֵב ן ֵה יֵט ב ּוְכ ֵע ין ֶׁש ָּכ ַת ב ַר ֵּב נּו ִז ְכ רֹונֹו ִל ְב ָר ָכ ה ַע ל ָּפ סּוקֶ" ,א ָח ד ָה ָי ה ַא ְב ָר ָה ם"ֶׁ ,ש ִע ַּק ר
ִה ְת ָק ְר בּות ַא ְב ָר ָה ם ָא ִב ינּוָ ,ע ָל יו ַה ָּׁש לֹוםְ ,ל ַה ֵּׁש ם ִי ְת ָּב ַר ְך ָה ָי ה ַע לְ-י ֵד י ֶׁש ָח ַׁש ב ָּת ִמ יד ֶׁש הּוא ַר ק ֶא ָח ד ָּב עֹוָל ם ְו ֹל א ִה ְס ַּת ֵּכ ל ַע ל ׁשּום מֹוֵנ ַע
ּוְמ ַע ֵּכ ב ּוְמ ַב ְל ֵּב ל ְו כּו'ַ ,ע ֵּי ן ִּב ְת ִח ַּל ת ַה ֵּס ֶפ ר ִל ּקּוֵט י ִּת ְנ ָי ָנ א ִע ְנ ָי ן ֶז הּ .וֶב ֱא ֶמ ת ְּכ מֹו ֶׁש ֵּי ׁש ַּכ ָּמ ה ִמ יֵנ י ְמ ִנ יעֹות ֵמ ַה ּמֹוְנ ִע ים ָה ְר ָׁש ִע ים אֹו ִמ ְת ַנ ְּג ִד ים
ָה רֹוִצ ים ִל ְמ ֹנ ַע ֵמ ָה ֱא ֶמ ת ְּב ַכ ָּמ ה ֲה ָס תֹות ּוִפ ּתּוִי ים ְו ִד ְב ֵר י ֵל יָצ נּות ַו ֲח ַל ְק ַל ּקּות ְו כּו'ֵּ ,כ ן ֵי ׁש ַּג ם ַּכ ָּמ ה ִמ יֵנ י ְמ ִנ יעֹות ַו ֲח ִל יׁשּות ַה ַּד ַע ת ֲא ִפ ּלּו
ֵמ ֲח ֵב יָר יו ְו אֹוֲה ָב יו ֶּב ֱא ֶמ תְ .ו ָכ ל ֶז ה ִא י ֶא ְפ ָׁש ר ְל ָב ֵא ר ִּב ְכ ָת ב ַר ק ָּכ ל ֶא ָח ד ָי ִב ין ְּב ַע ְצ מֹו ְּכ ִפ י ִע ְנ ָי ָנ יו ּוְכ ֶנ ֶג ד ָּכ ל ִמ יֵנ י ְמ ִנ יעֹות ַו ֲח ִל יׁשּות ַה ַּד ַע ת
ֶׁש ָּב עֹוָל ם ְצ ִר יִכ ין ֵל יֵל ְך ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ַּנ "ל ִּב ְב ִח יַנ ת ֶא ָח ד ָה ָי ה ַא ְב ָר ָה ם ַל ֲח ֹׁש ב ְּכ ִא ּלּו הּוא ְי ִח יִד י ָּב עֹוָל ם ַּכ ַּנ "לְ .ו ֶז ה ְּב ִח יַנ ת ּוְס ַפ ְר ֶּת ם ָל ֶכ םָ' ,ל ֶכ ם'-
ְל ַע ְצ ֵמ יֶכ ם ַּכ ַּנ "לּ .וְכ מֹו ֶׁש ּמּוָב א ְּב ַה ַּמ ֲע ֶׂש ה ֶׁש ל ֶה ָח ָכ ם ְו ַה ָּת םְ .מ ֹב ָא ר ָׁש ם ֶׁש ַה ָּת ם ָה ָי ה ַר ְצ ָע ן ְו כּו' ְו ֹל א ָה ָי ה ָי ֹכ ל ַה ְּמ ָל אָכ ה ָּכ ָר אּוי ּוִמ ְנ ָע ל
ֶׁש ּלֹו ָה ָי ה ִּב ְׁש ֹלָׁש ה ְק ָצ וֹות ְו כּו' ְו הּוא ָה ָי ה ִמ ְת ָּפ ֵא ר ּבֹו ְמ ֹא ד ַּכ ָּמ ה ָנ ֶא ה ְו ָי ֶפ ה ַה ִּמ ְנ ָע ל ַה ֶּז ה ְו כּו'ְ .ו ָה ְי ָת ה ׁשֹוֶא ֶל ת לֹו ִא ְׁש ּתֹוִ ,א ם ֵּכ ןִ ,מ ְּפ ֵנ י
ָמ ה ְׁש ָא ֵר י ַּב ֲע ֵל י ְמ ָל אכֹות נֹוְט ִל ים ג' ְז הּוִב ים ְּב ַע ד זּוג ִמ ְנ ָע ִל ים ְו ַא ָּת ה ֵא יְנ ָך לֹוֵק ַח ִּכ י ִא ם ֶא ָח ד ָז ָה ב ָו ֵח ִצ י? ֵה ִׁש יב ָל ּהַ ,מ ה ִל י ָּב ֶז ה? ֶז ה
ַמ ֲע ֶׂש ה ֶׁש ּלֹו ְו ֶז ה ַמ ֲע ֶׂש ה ֶׁש ִּל יָ( .ד אס ִא יז ֶי עִנ יְמ ס ַמ ֲע ֶׂש ה ִא ין ָד אס ִא יז ַמ יין ַמ ֲע ֶׂש ה) ְו עֹודָ ,ל ָּמ ה ָל נּו ְל ַד ֵּב ר ֵמ ֲא ֵח ִר יםֲ ,ה ֹל א ַנ ְת ִח יל ַל ֲח ֹׁש ב
ַּכ ָּמ ה ְו ַכ ָּמ ה ֲא ִנ י ַמ ְר ִו יַח ְּב ַה ִּמ ְנ ָע ל ֶז ה ִמ ָּי ד ְל ַי ד ָה עֹור הּוא ְּב ָכ ְך ְו כּו'ַ( ,ע ֵּי ן ָׁש ם ָּכ ל ֶז ה ֵה יֵט ב)ְ .ו ָה ֵב ן ִּכ י ַּב ַּמ ֲע ֶׂש ה ַה ֹּזאת ְמ ִב יִנ ים ֹר ב ָה עֹוָל ם
ַּכ ָּמ ה ְּד ָב ִר ים ַה ּנֹוְג ִע ים ַל ֲע בֹוַד ת ַה ֵּׁש ם ִי ְת ָּב ַר ְך ֶׁש ְּצ ִר יִכ ין ְל ִה ְת ַנ ֵה ג ְּב ַד ְר ֵכ י ַה ְּת ִמ ימּות ְו ִל ְה יֹות ְּב ִׂש ְמ ָח ה ָּת ִמ יד ֲא ִפ ּלּו ַּב ֲע ִנ ּיּות ְו ַד ֲח קּות ָּג דֹול ְו ַג ם
ֲע בֹוָד תֹו ּוְת ִפ ָּל תֹו ֵא ינֹו ִּב ְׁש ֵל מּות ְּכ ָל לַ ,א ףַ-ע לִּ-פ יֵ-כ ן ִי ְה ֶי ה ְּב ִׂש ְמ ָח ה ְּב ֶח ְל קֹו ָּת ִמ יד ְו ֹל א ִי ְס ַּת ֵּכ ל ַע ל ָה עֹוָל ם ְּכ ָל ל ֶׁש ֵּי ׁש ָל ֶה ם ַּפ ְר ָנ ָס ה ְּכ ֶנ ְג ּדֹו
ְּב ִכ ְפ ֵל י ִּכ ְפ ַל ִי ם ְו ֵי ׁש ָל ֶה ם ֲא ִכ יָל ה ּוְׁש ִת ָּי ה ּוַמ ְל ּבּוִׁש ים ָנ ִא ים ְו כּו' (ְו ַא ףַ-ע לִּ-פ יֵ-כ ן ְמ ֵל ִא ים ְּד ָא גֹות ָּת ִמ יד ְּב ִר ּבּוי ֶח ְס רֹונֹות) ְו ַג ם ַּב ֲע בֹוַד ת ה'
ְּב תֹוָר ה ּוִב ְת ִפ ָּל ה ֵה ם ְּג דֹוִל ים ִמ ֶּמ ּנּו ֲא ָל ִפ ים ְּפ ָע ִמ ים ְו ַא ףַ-ע לִּ-פ יֵ-כ ן ַא ל ִי ֹּפ ל ְּב ַד ְע ּתֹו ִמ ֶּז ה ְּכ ָל לַ ,ר ק ִי ְה ֶי ה ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶח ְל קֹו ָּת ִמ ידַּ ,כ ְמ ֹב ָא ר ָׁש ם
ֶׁש ַה ֶּל ֶח ם ֶׁש ּלֹו ָה ָי ה ֶא ְצ לֹו ָּכ ל ַה ַּמ ֲא ָכ ִל ים ֶׁש ָּב עֹוָל ם ְו כּו' ּוִמ ְנ ָע ל ֶׁש ּלֹו ֶׁש ָּג ַמ ר ְּב ַכ ָּמ ה ָי ִמ ים ִּב יִג יָע ה ְּג דֹוָל ה ְו ָה ָי ה ָמ ֵל א ֶח ְס רֹונֹות ְו ִה ְר ִו יַח ּבֹו
ָּפ חֹות ַה ְר ֵּב ה ֵמ ֲא ֵח ִר יםַ ,א ףַ-ע לִּ-פ יֵ-כ ן ָה ָי ה ָי ָק ר ְּב ֵע יָנ יו ְמ ֹא ד ְו ִה ְת ָּפ ֵא ר ּבֹו ַה ְר ֵּב ה ְו ֹל א ִה ְס ַּת ֵּכ ל ַע ל ֲא ֵח ִר ים ְּכ ָל ל ְו ָא ַמ רַ ,מ ה ִּל י ָּב ֶז הֶ ,ז ה
ַמ ֲע ֶׂש ה ֶׁש ּלֹו ְו ֶז הּו ַמ ֲע ֶׂש ה ֶׁש ִּל י ְו ַכ ַּנ "ל ְו ַכ ַּנ "לְ .ו ַר ֵּב נּו ִז ְכ רֹונֹו ִל ְב ָר ָכ ה ָר ַמ ז ְּב ַע ְצ מֹו ַא ַח ר ֶׁש ִּס ֵּפ ר ַמ ֲע ֶׂש ה ֹזאת ֶׁש ַּכ ָּו ָנ תֹו ְל ִע ְנ ַי ן ְּת ִפ ָּל ה ַו ֲע בֹוַד ת
ה'ְּ ,כ מֹו ֶׁש ּמּוָב א ָׁש ם ְּב סֹוף ֶׁש ָא ַמ ר ַר ֵּב נּו ִז ְכ רֹונֹו ִל ְב ָר ָכ הְ ,ו ִא ם ַה ְּת ִפ ָּל ה ֵא ינֹו ָּכ ָר אּוי ִה יא ִמ ְנ ָע ל ִּב ְׁש ֹלָׁש ה ְק ָצ וֹות ְו ָה ֵב ןַ ,ע ֵּי ן ָׁש םַ ,ה ְי נּו
ַּכ ַּנ "לֶׁ ,ש ְּצ ִר יִכ ין ְל ִה ְת ַנ ֵה ג ִּב ְת ִמ ימּות ָּג דֹול ְּכ ַד ְר ֵכ י ַה ָּת ם ַה ַּנ "ל ּוְצ ִר יִכ ין ְל ַד ְק ֵּד ק ְּב ָכ ל ַה ַּמ ֲע ֶׂש ה ִל ַּק ח ְל ַע ְצ מֹו מּוָס ר ְו ֵע צֹות ִמ ִּד ְב ֵר י ַה ָּת ם
ַה ַּנ "ל ְו ֵל יֵל ְך ִּב ְד ָר ָכ יו ְו ִל ְה יֹות ְּב ִׂש ְמ ָח ה ָּת ִמ יד ְו ַא ל ְי ַב ְל ֵּב ל אֹותֹו ָה עֹוָל ם ְּכ ָל ל ַו ֲא ִפ ּלּו ֲח ֵב ָר יו ֶׁש ּזֹוִכ ין ִל ְת ִפ ָּל ה ַו ֲע בֹוָד ה ַה ְר ֵּב ה יֹוֵת ר ִמ ֶּמ ּנּו,
ַא ףַ-ע לִּ-פ יֵ-כ ן ַא ל ִי ֹּפ ל ְּב ַד ְע ּתֹו ִמ ֶּז ה ְּכ ָל ל ַר ק ִי ְה ֶי ה ְּב ִׂש ְמ ָח ה ָּת ִמ יד ְּב ָכ ל ְנ ֻק ָּד ה ּוְנ ֻק ָּד ה טֹוָב ה ֶׁש ַּמ ְר ִו יַח ִּב ְת ִפ ָּל תֹו ַו ֲע בֹוָד תֹו ֵא יְך ֶׁש הּואַ ,ע ֵּי ן
ָׁש ם ְּב ַה ַּמ ֲע ֶׂש ה ְו ָת ִב ין:

