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לקנות ידיעה יסודית בהלכות אורח חיים בדקות 
  ולזכות להיות בן עולם הבא–ספורות בלבד 
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ. 
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 )' מאמר שבתות ה-ע מפאנו "כתבי הרמ(

 



 

 

 







 

 



 )ו"א סימן רפ"מ ח"קיצור ליקו( 

 



 

 )'יערות דבש חלק שני דרוש ב(

 






   


 





 )משנה ברורה בהקדמתו לחלק א'( 

 



 











 )משנה ברורה שם( 

 
















 )יערות דבש חלק שני דרוש ה'( 



    

 


 
 )ג"בספר חוט המשולש עמוד רס, ל"רבי שלמה איגר זצ(


 








 )ל בספר ליקוטי שושנים"הנהגות רבי יצחק מווארקי זצ( 
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 )בעל דרך החיים וחוות דעת( 
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 )ערך תורה, כד הקמח לרבינו בחיי( 




 
 )ג"שער התורה פ, א"שמירת הלשון ח(

––


 





 



   










 ) דרוש ב, א" ח–יערות דבש'( 
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 )'פרק ע, ל מפראג"תפארת ישראל למהר(
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 ) פרשת ויקרא-מגלה עמוקות על התורה (

  רואין  גודל  הענין  והנחיצות  בענין  לחלק  לימוד מזה:  הערת  המלקט(

והן  בענין  לחלק  כל ,  הן  בענין  שלשים  יום  קודם  החג,  ההלכות  בשלשים  יום

כ "ואפשר  שזה  ג,  ללמוד  במעגל  החודש'  ח  או  הלכות  שבת  וכו"ע  או  או"שו

ע "חלקי  שו'  א  על  מה  שחילק  הד"הטעם  של  המחבר  רבינו  יוסף  קארו  זיע

 ).ע"י לשו"דמת מרן הבעיין בהק, בשלשים יום
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 )ט"פרק מ, קב הישר( 

 


 ) דף ג–מנהגי בעלזא '( 
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 סדר הלימוד ליום יג אלול
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משלשים יום קודם יום הכיפורים' יום ל












     























 



 

 
 

 
gG

 
 

 
 
 
gG


 




 
  

 
– 

 ו"ק יצ ברוקלין ניו יאר–ק "ה לפ"אלול תשס
 

 כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

 בידואשרי מי שבא לכאן ותלמודו 

ב
ק
ה
ל
לו 

אין 
ש 
ד
ק
מ
ה
ת 
בי

ב 
ר
ח
ש

ם 
מיו

"
ד
ב
ל
ב
ה 
כ
ל
ה
ל 
ש

ת 
מו
א
ע 
ב
ר
א
א 
ל
א
מו 

ל
עו
ב
ה 

ה
וי
ר
י 
ס
כו

י 
ש
א
ר
ן 
מ
ש
ב
ת 
שנ
ד
י 
ר
ר
צו

ד 
ג
 נ
חן
ל
שו

י 
פנ
ל
ך 
רו
ע
ת



 
 

–................................. 

 
–

................................................................. 

 
–

........................................... 

 
  –     

................................. 
–

................................................................. 
–.......... 

 
  –     

........................................ 
–

......................................................................... 

 
–

............................................................................. 

 
–

....................................................................... 
–

.................................................................. 
–
................................................ 

 
–....... 

 
  –      

................................................... 
–

........................................... 
–

................................................................. 
–...... 
–............... 

 
–

............................................. 

 
–........ 

  –    
........................... 

 
–................. 

 
–

................................................................. 

 
  –      

......................................................... 

 
–............... 
–

..................................................... 
–....... 
–


................................................................... 

 
.............................................. 

 
 

–
....................................................... 

 
–

.............................................................................. 
–

.............................................................................. 
–

............................................................................... 

 
–

.................................................... 

 
–

........................................................................... 
–

........................ 

 
 

  –      
...................... 

 
–

      
................................................................................ 

 
–

............................ 

 



   
 



– 
     


       










 



   

–
 








 

–
 




 




 

8  8  8

 

)ישמח משה פרשת תרומה( 



   

–
 




 

–
 


 





 

– 









 

 



)ג"אות רכ, צדקת הצדיק( 



   

–
 



























 

–
 








      



   


 













 

8  8  8

–
 


















 



   







 




 











 

8  8  8

–
 








 



   

–
 

       







 
–

 













 

– 






   


 

–
 















 

–
 








 


 



   

–
 




       


        










 

–
 






 



       



   



 
      

 
– 


       


 

–
 


 

– 














   







 
















 

–
 








 









   


 



















 










 









   







       


      

















 

– 




 

888



    

–
 

      
 


       


 




 

–
 




 

888



   

– 






 

–
 






 





 







 

888



    

–
 

        


















 





 

–


 



       






   


























 




       

 








    







 

 





 

888


 




)ערך תורה, כד הקמח לרבינו בחיי( 

 









)ן סימן כט"שיחות הר( 



   
 

–
 




 

–
 










 

888



    

–
 


























 

–
 








   



 

–
 


























 

888



    

–
 





























 

888

 
 )בתהלים תפלה למשה, ישמח משה(



   

–


 

      
 




       
 




 

888
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ְּכֵדי  ׁשֶ ּ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַיִדיעת ְוִליֵדי  ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ם ָכל ִיׂשְ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ ּ. 
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 מפעל העולמי ללימוד שולחן ערוך"

  י" שע"א"אורח חיים מחבר עם רמ
 "חברה מזכי הרבים העולמי"

 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה
 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ

 

 
  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  א" מחבר עם רמ–ע אורח חיים "לפרסם את הלימוד שו

   לכל החברים וידידים– בשמחות – בבתי מדרשות –בבתי כנסיות 
  "בן עולם הבא" לזכות את הרבים להיות –ולכל אחד ואחד מישראל 
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  :לקבלת הספרים בחינם
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לקנות ידיעה יסודית בהלכות אורח חיים בדקות 

  ולזכות להיות בן עולם הבא–ספורות בלבד 

 ו" ברוקלין ניו יארק יצ–ק "ה לפ"אלול תשס
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ְּכֵדי  ׁשֶ ּ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ם ָכל ִיׂשְ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ ּ. 
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 סדר הלימוד ליום טו אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ב
















 


 


 












    


 







 









     


 





 



   
 סדר הלימוד ליום טז אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ג
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 סדר הלימוד ליום יז אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ד











 




 











 

 






    


 

















 


 





 





 



   
 סדר הלימוד ליום יח אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ה
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 מוד ליום יט אלולסדר הלי

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ו
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 סדר הלימוד ליום כא אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ח




      



 













 








 






   














 





      


      










 



   
 סדר הלימוד ליום כב אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום ט


















 






 


      
 






   


      

 



 



 




 



 




 





 
 



   
 סדר הלימוד ליום כג אלול

משלשים יום קודם חג הסוכות' יום י




 



      

 


 


 


 




 






   







  













 








 



   
 סדר הלימוד ליום כד אלול

א משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י
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 סדר הלימוד ליום כה אלול

ב משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י













      

     

















 







   











 






 















 



   
 סדר הלימוד ליום כו אלול

ג משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י
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ד משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י




     


 




































   





 

 




 


 


















 

      
 



   
 סדר הלימוד ליום כח אלול

ו משלשים יום קודם חג הסוכות"יום ט
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 ה"ערב ר, סדר הלימוד ליום כט אלול

ז משלשים יום קודם חג הסוכות"יום ט
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 ה"דר' א, סדר הלימוד ליום א תשרי

ז משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י






 




 





 



 


 

       




 



   
















 




 


 

 




 





 



   
 ה"דר' ב, סדר הלימוד ליום ב תשרי

ח משלשים יום קודם חג הסוכות"יום י
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א משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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ב משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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 יום קודם חג הסוכותג משלשים"יום כ
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 כ"ערב יו, סדר הלימוד ליום ט תשרי

ה משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ


 


       

 






 





 









 



    











 






 





 


       









 



   
 כ"יו, סדר הלימוד ליום י תשרי

ו משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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 סדר הלימוד ליום יא תשרי

ז משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ




 

















    






 






    






 



 


    

























 



   
 סדר הלימוד ליום יב תשרי

ח משלשים יום קודם חג הסוכות"יום כ
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ָכתוב,  ְּיֵמי  ֲחֻנָכה  ֵהם  ְיֵמי  הֹוָדָאה]  א[ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ מֹוַנת  ְיֵמי ':  ּ ְּוָקְבעו  ׁשְ

ַּחֻנָכה  ֵאלו  ְלהֹודֹות  וְלַהֵלל ּּ ּ עׁשוע ִּויֵמי  הֹוָדָאה  ֶזה  ְבִחיַנת.  'ְּוכו'  ּ ַ  ׁשַ ֲּ
מֹו ,  ּעֹוָלם  ַהָבא עׁשוע  עֹוָלם  ַהָבא  ְלהֹודֹות  וְלַהֵלל  ִלׁשְ ר  ׁשַ ִּכי  ֶזה  עּקָ ּ ּּ ַ ֲ ִ ּ

דֹול  ִיְתָבַרך  וְלַהִכיר  אֹותֹו  ִיְתָבַרך ְַהּגָ ְּ ּּ על  ְיֵדי  ֶזה  ְסמוִכים  וְקרֹוִבים ,  ּ ּׁשֶ ּ ַ
ְֵאָליו  ִיְתָבַרך יֹוְדעין  וַמִכיִרין  אֹו,  ּ ִּכי  ָכל  ַמה  ׁשֶ ּּ ִּ ּתֹו  ִיְתָבַרך  ְביֹוֵתרּ ְּ ,

ְּסמוִכים  ֵאָליו  ְביֹוֵתר ָאר  ָכל  ַהְדָבִרים  ִיְתַבְטלו  ֶלעִתיד  ֻכָלם,  ּ ִּכי  ׁשְ ּ ּ ּ ָּ ּ ּ ּ ,
ְרָבנֹות  ְבֵטִלין':  ִּבְבִחיַנת ָּכל  ַהּקָ ּ ְרַבן  תֹוָדה,  ּ ּחוץ  ִמּקָ ַצו ,  ִּמְדָרׁש  ַרָבה('  ּּ

ה  ט ה  כז,  ָּפָרׁשָ ם,  ֶּאמֹור  ָפָרׁשָ ּעֵין  ׁשָ ֵאר  ֶלעִתיד,  )ַ לֹא  ִיׁשָ ָׁשֶ ּ ַרק ,  ּ
ְּבִחיַנת  תֹוָדה  ְוהֹוָדָאה ְְלהֹודֹות  וְלַהֵלל  ְוָלַדעת  אֹותֹו  ִיְתָבַרך,  ּ ּ ַ ּ ְּכמֹו ,  ּ

ָכתוב   ּׁשֶ עָיה  י(ּ ִָכי  ָמְלָאה  ָהָאֶרץ  ֵדעה  ֶאת  ה):  "א"ְְיׁשַ ּ ַּכַמִים  ַלָים '  ּ ּ ּ
עׁשוע עֹוָלם ַהָבא, "ְּמַכִסים ֶזה ָכל ׁשַ ּׁשֶ ַ ֲּ ּ ּ. 

ּוְבִחיַנת  תֹוָדה]  ב[ עׁשוע  עֹוָלם  ַהָבא,  ּ הוא  ׁשַ ּׁשֶ ַ ֲּ ֶּזה  ְבִחיַנת ,  ּ
זֹוִכין  ִלְלמֹד,  ֲהָלכֹות ִּכי  ַהֲהָלכֹות  ׁשֶ זֹוֶכה  ְלַחֵדׁש  ָבֶהם,  ּ ִּבְפָרט  ִמי  ׁשֶ ּּ ּ ,

עׁשוע  עֹוָלם  ַהָבא ֶּזה  ְבִחיַנת  ׁשַ ַּ ָּכל  ַהׁשֹוֶנה '):  ִּנָדה  עג(ִּבְבִחיַנת  ,  ֲּ ּ
הוא  ֶבן  ָהעֹוָלם  ַהָבא,    יֹוםֲּהָלכֹות  ְבָכל ֻּמְבָטח  לֹו  ׁשֶ ּ ִנְתַחֵדׁש .  'ּ ִּכי  ְכׁשֶ ּ ּּ

ֶכל  ִויִדיעה,  ֲהָלָכה ִָנְתַחֵדׁש  ׂשֵ עׁשוע  עֹוָלם  ַהָבא ,  ּ ר  ׁשַ ְּוַהַדעת  הוא  עּקָ ַ ֲ ִ ַּ ּ ּ
ַּכַנ  .ל"ּ



   

ַָאְרָבעה ְצִריִכין ְלהֹודֹות':): ְּבָרכֹות  נד(ְּוֶזה  ְבִחיַנת   ְּדַהְינו תֹוָד', ּ ּ , הּ
ין  ְבִמְזמֹור  ק ֵהם  ְמֹפָרׁשִ ּׁשֶ ִסֵים  ְבסֹוָפם,  ז"ּ ּׁשֶ ָמר  ֵאֶלה :  "ּּ ִּמי  ָחָכם  ְוִיׁשְ

ְּוִיְתבֹוְננו ַחְסֵדי ה ּ ָאְמרו, ֶּזה ְבִחיַנת ֲהָלכֹות" 'ַּחְסֵדי ה". "'ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ  

ַּרבֹוֵתינו  ְּכֻתבֹות  צו(ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ,  ּ ָּכל  ַהמֹוֵנע  ַתְלִמי'):  ּ ַ ּ דֹו ּ
ְמׁשֹו ִּמְלׁשַ ְּכִאלו מֹוֵנע ִמֶמנו ֶחֶסד, ּ ּּ ּ ַ ּ ֶנֱאַמר', ּ  :ּׁשֶ

ַּלָמס  ֵמֵרעהו  ָחֶסד" ֵ מוׁש  ֲחָכִמים  ֶזה  ְבִחיַנת  ֲהָלכֹות"  ּ ְּוׁשִ ּ ֵהם ,  ּ ׁשֶ
עָיה  נ(ְּבִחיַנת   ַּחְסֵדי  ָדִוד):  "ה"ְְיׁשַ ֲהָלָכה  ְכמֹותֹו"  ּ ָאְמרו ,  ּׁשֶ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ
ַּרבֹוֵתינו ּעמֹו'  ַוה:):  "ַּסְנֶהְדִרין  צג(ם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנ,  ּ ֲהָלָכה '"  ִ ׁשֶ
ּעמֹו'  ַוה:  "ְּוֶזהו .'ְּכמֹותֹו ם  ִיְתָבַרך,  "ִ ָסמוך  ְוָקרֹוב  ְלַהׁשֵ ְַהְינו  ׁשֶ ְּ ּּ ּ ְּבִחיַנת ,  ּ

עׁשוע עֹוָלם ַהָבא ּׁשַ ַ הוא ְבִחיַנת ֲהָלכֹות ַכַנ, ֲּ ּׁשֶ ּּ  :ל"ּ

ִביל  ֶזה  ְמֻכָנה  ַהתֹוָדה   ּוִבׁשְ ם  ֲהָלָכהּּ ִּכי  תֹוָדה  ְמִביִאין ,  ְּבׁשֵ ּ
יֹוְצִאין  ִמָצָרה ְּכׁשֶ נֹוְפִלין  ְלֵאיֶזהו  ָצָרה,  ּ ִּכי  ְכׁשֶ ּ לֹום,  ּ ר ,  ַחס  ְוׁשָ ֲִאַזי  עּקָ

ַּהָצָרה  ַבֵלב ּ יׁש  ַהָצָרה  ְביֹוֵתר,  ּ ִּכי  ַהֵלב  יֹוֵדע  וַמְרּגִ ּ ּ ַ ּ ָכתוב,  ּ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ ּ (
ֵלי  י , )א"ְּבָרכֹות  ס"  (ַּהֵלב  ֵמִבין"ִּכי  "    ַנְפׁשֹוֵַלב  יֹוֵדע  ָמַרת):  "ד"ִמׁשְ

יׁש  ַהָצָרה  ְביֹוֵתר ְּועל  ֵכן  הוא  ַמְרּגִ ּ ּ ּ עת  ַהָצָרה,  ַוֲאַזי.  ַ ִּבׁשְ ַ ִּמְתַכְנִסים ,  ּ ּ
ָּכל  ַהָדִמים  ְועֹוִלים  ֶאל  ַהֵלב ּ ֵיׁש  ָצָרה  ְבֵאיֶזהו  ָמקֹום,  ּ ְּכמֹו  ְכׁשֶ ּ ּ ּ ַחס ,  ּ

לֹום ֲּאַזי  ִמְתַכְנִסי,  ְוׁשָ םּ ֵיׁש  ׁשָ ּם  ֻכָלם  ֶאל  ֶהָחָכם  ׁשֶ ּ ְֵלַקֵבל  ִמֶמנו  עָצה,  ּ ּ ּ ּּ .
ְּכמֹו  ֵכן  ִנְתַקְבִצים  ָכל  ַהָדִמים  ְועֹוִלים  ֶאל  ַהֵלב ּ ּ ׁש  עָצה ,  ּּ ְֵלַבּקֵ

ְּוַתְחבוָלה  ְכֶנֶגד  ַהָצָרה ּ ּ ַּוֲאַזי  ֵהם  ׁשֹוְטִפים  על  ַהֵלב.  ּ ְּוָאז  ַהֵלב  ְבָצָרה ,  ַ ּ
דֹול ַהֵלב  דֹוֵאג  ְבעְצמֹוִּכי  לֹ,  ּוְבדַֹחק  ּגָ ַא  ַדי  ׁשֶ ּ ּ יׁש  ַהָצָרה ,  ּ ִּכי  הוא  ַמְרּגִ ּ ּ
ּיֹוֵתר  ִמֻכָלם ם  ַהָדִמים  ׁשֹוְטִפין,  ּ ּעָליו  וְמֵצִרין  לֹו  ְמֹאד  ַּאף  ּגַ ְּועל  ֵכן .  ָ ַ

ֵיׁש ְּכׁשֶ לֹום,  ּ דֹולֹות,  ָצָרה  ָלָאָדם,  ַחס  ְוׁשָ ַּהֵלב  דֹוֵפק  ִבְדִפיקֹות  ּגְ ּ ִּכי ,  ּ
ׁש ִליָכם  ֵמעָליוּהוא  ְמַבּקֵ ָ  ְלַנעֵנע  ֵמעְצמֹו  וְלַהׁשְ ַ ַ ְּועל  ֵכן  הוא  דֹוֵפק ,  ֲּ ּּ ַ

עת  ַהָצָרה דֹולֹות  ִבׁשְ ִּבְדִפיקֹות  ּגְ ַ ּ לֹום,  ּ יֹוְצִאין ,  ַחס  ְוׁשָ ְּוַאַחר  ָכך  ְכׁשֶ ְּ

ִביֵלי ,  ֵּמַהָצָרה ְֲאַזי  חֹוְזִרין  ַתֲהלוכֹות  ַהָדִמים  ֵליֵלך  ַכֵסֶדר  ְבתֹוך  ׁשְ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּועל  ֵכן  ַהתֹוָדה.  ףַּהּגו ּ יֹוְצִאין  ֵמַהָצָרה,  ַ ִהיא  ָבָאה  ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ִּהיא  ְמֻכָנה ,  ּ

ם  ֲהָלָכה ם  ַתֲהלוכֹות  ַהָדִמים,  ְּבׁשֵ ּעל  ׁשֵ ּ ּ יֹוְצִאין ,  ַ הֹוְלִכין  ַכֵסֶדר  ְכׁשֶ ּׁשֶ ּּ
ֵּמַהָצָרה ַכַנ ּ  :ל"ּ

ּוִמֶזה  ָבָאה  הֹוָלָדה  ְבָנֵקל]  ג[ ּ ּ ה  כ'ִּכי  .  ּ ִאׁשָ עה  ׁשֶ ְּבׁשָ ּ ָ ַֹוַרעת  ֵליֵלד ּ
ָאְמרו  ַרבֹוֵתינו('  ַּיְרכֹוֶתיָה  ִמְצַטְננֹות ְּכמֹו  ׁשֶ ּּ סֹוָטה ,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ּ



    

ה  ַההֹוָלָדה,  :)יא ְֲועל  ְיֵדי  ֶזה  ַנעׂשֶ ְִכי  ַהָדִמים  עֹוִלין  ְלַמעָלה,  ַ ּ ַוֲאַזי ,  ּ
ם ַּוֲאַזי  ֵהם  דֹוִחים  ֶאת  ַהָוָלד  ַלחוץ,  ִּנְדָחק  ַהָמקֹום  ׁשָ ּ ְְוַאֲחר  ָכך ,  ּ ּ

ֶזה  ְבִחיַנת  תֹוָדה  ֲהָלָכה,  ּחֹוְזִרים  ַהָדִמים  ִלְמקֹוָמם ּׁשֶ ּ הוא  ְבִחיַנת ,  ּ ּׁשֶ ּ
ַּתֲהלוכֹות  ַהָדִמים ּ חֹוְזִרים  ֵליֵלך  ַכֵסֶדר  ַכַנ,  ּ ּׁשֶ ּּ ּ ם  ַהֲהָלָכה  ִהיא .  ל"ְ ִּכי  ּגַ

ִּכי  ֵיׁש  ַתְמֵכי  אֹוַרְיָתא,  ְּבִחיַנת  הֹוָלָדה נֹוְתִנים  ָמ,  ּ מֹון  ְללֹוְמֵדי ּׁשֶ
ַוִבְתִחָלה  ֵהם  ְמַחְסִרים  ָממֹוָנם  ֵמעְצָמם,  ּתֹוָרה ּ ּ נֹוְתִנים  ַהָממֹון ,  ּ ִּכי  ְכׁשֶ ּ ּ ּ

ֶזה  ְבִחיַנת  ַיְרכֹוֶתיָה  ִמְצַטְננֹות,  ֶנְחָסר  ֶאְצָלם,  ְּלַהַתְלִמיד  ָחָכם ּׁשֶ ּ ִּכי ,  ּ
ַמע' ָּדִמים  ַתְרֵתי  ַמׁשְ ּ ְֲאָבל  ַאַחר  ָכך.  'ּ ַמֲחִזיִקין ְיֵדי  ָמ  ַעל,  ּ ּמֹוָנם  ׁשֶ

ֵהם  ְבִחיַנת  ֶחֶסד,  ָחָכם  ַּהַתְלִמיד ְיֵדי   ֲַאַזי  על,  ְּונֹוָלד  ֲהָלכֹות  ׁשֶ
ָפעת ַהֶחֶסד חֹוֵזר ְוִנְתַמֵלא ַהִחָסרֹון ַּהׁשְ ּ ַ ּ: 

עׁשוע  עֹוָלם  ַהָבא ְּוֶזה  ְבִחיַנת  ׁשַ ַּ עָיה  ל(ִּבְבִחיַנת  ,  ֲּ ְוָהָיה  אֹור ):  "ְְיׁשַ
ַּהְלָבָנה  ְכאֹור ַָהֶנֱאָמר  ֶלעִתיד,  "ּ  ַהַחָמהּ ִּכי  ַהְלָבָנה  ִטְבעה  ַקר,  ּ ָ ּ ּ ,

ְּבִחיַנת  ִחָסרֹון  וְקִרירות ּ ּ ַּועִתיָדה ְלִהְתַמלֹֹ◌את ְכאֹור ַהַחָמה, ּ ּ ּ  ְּבִחיַנת, ֲ
ִּמלוי  ַהִחָסרֹון ּ ֶזה  ְבִחיַנת  הֹוָלָדה,  ּ ּׁשֶ ֵהם  ְבִחיַנת ,  ְּבִחיַנת  ֲהָלכֹות,  ּ ּׁשֶ

עׁשוע  עֹוָלם  ַה ַׁשַ ָּבא  ַכַנֲּ ית  ב(ְּוֶזה  ְבִחיַנת  .  ל"ּּ ֵּאֶלה  תֹוְלדֹות ):  "ְּבֵראׁשִ
ַמִים  ְוָהָאֶרץ  ְבִהָבְרָאם ַּהׁשָ ּ ת(ם  "ְּבַאְבָרָה"  ּ ית  ַרָבה  ָפָרׁשַ ְּבֵראׁשִ ּ , )יב ּ

ִּכי  ַההֹוָלָדה  על  ְיֵדי  ְבִחיַנת  ֲהָלכֹות,  ַּהְינו  ֶחֶסד ַ ֵהם  ְבִחיַנת  ֶחֶסד ,  ּ ּׁשֶ
ַּכַנ ְּתִהִלים  ק(ִחיַנת  ְּוֶזה  ְב.  ל"ּ ִּמְזמֹור  ְלתֹוָדה  ָהִריעו  ַליָי  ָכל ):  "ּ ּ

ְּלתֹוָדה  אֹוִתיֹות  תֹוָלָדה".  ָהָאֶרץ י  ֵתבֹות .  ּ ָּהִריעו  ַליָי  ָכל  ָהָאֶרץ  ָראׁשֵ ּ
ַּכמוָבא, ֲהָלָכה ּ ְּבִחיַנת תֹוָדה, ִּכי ַהֲהָלכֹות. ּ ֵּהם ְבִחיַנת הֹוָלָדה ַכַנ, ּ  .ל"ּּ

ָאְמרו  ַרב ְּוֶזה  ׁשֶ ָאָסא  ָחָלה  ֶאת '):  סֹוָטה  י(ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ,  ֹּוֵתינוּ
ְרָיא  ְבַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים,  ַרְגָליו ה  ַאְנּגַ עׂשָ ּעל  ׁשֶ ָ ה .  'ַ עׂשָ ִָכי  על  ְיֵדי  ׁשֶ ַ ּ

ְרָיא  ְבַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  וִבֵטל  אֹוָתם  ִמן  ַהֲהָלכֹות ַּאְנּגַ ּ ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ָחָלה ,  ּ
ֲּהָלכֹות  ֵהם  ְבִחיַנת  ִתּקון  ְוִקיום  ָהַרְגִליןִּכי  ַה,  ֶאת  ַרְגָליו ּ ּּ ִּכי  ַהֲהָלכֹות ,  ּ

ֵּהם  ְבִחיַנת  ַתֲהלוכֹות  ַהָדִמים ּ ּ חֹוְזִרין  ְוהֹוְלִכין  ַכֵסֶדר  ַכַנ,  ּ ּׁשֶ ּּ ְוָאָסא ,  ל"ּ
ָפַגם  ָבֶזה  וִבֵטל  ֶאת  ַהַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ִמן  ַהֲהָלכֹות ּׁשֶ ּ ּּ ֵּכן  ָחָלה   לַ  ע ,ּ

 .יוֶאת ַרְגָל

זֹוִכין  ִלְבִחיַנת  תֹוָדה  ֲהָלָכה]  ד[ ּוְכׁשֶ ֶּזה  ִנְתַגֶלה  אֹור   ְיֵדי  ַעל,  ּּ
ָּהֱאֶמת  וֵמִאיר  ְבַהִדבור ּּ ַהָדִמים  ׁשֹוְטִפין  על  ַהֵלב ,  ּּ ִּכי  ִמְתִחָלה  ְכׁשֶ ַּ ּ ּ ּּ
ּהוא ְבִחיַנת ְפַגם ָהֱאֶמת ֵלי כ(ִּבְבִחיַנת , ּּ ְנאו): "ט"ִמׁשְ י ָדִמים ִיׂשְ ַּאְנׁשֵ ּ 



   

יֹוְצִאין  ֵמַהָצָרה,  "םָת ֲּאָבל  ַאַחר  ָכך  ְכׁשֶ ּ ּ ֶזה  ְבִחיַנת  תֹוָדה  ֲהָלָכה,  ְּ ּׁשֶ ּ ּ ,
ֲִתֵתן  ֱאֶמת  ְלַיעקֹב):  "ִמיָכה  ז(ִּבְבִחיַנת  ,  ֲאַזי  ֵמִאיר  ָהֱאֶמת ּ ֶחֶסד ,  ּ

ַּהְינו  ֲהָלכֹות  ַכַנ"  ֶחֶסד  ְלַאְבָרָהם".  "ְלַאְבָרָהם ּ ֶזה  ֵמִאיר   ְיֵדי  ַל  על"ּ
ִלים  ַהִדבורָּהֱאֶמת  וַמ ּׁשְ ּ ֵלמות  ַהִדבור  על,  ּ ר  ׁשְ ִַכי  עּקָ ִּ ּּ ּ ִּכי ,  ְיֵדי  ֱאֶמת  ּ

ָטא  ָקֵאי  ְוכו ּקוׁשְ ָבת  ק('  ּ ֶקר  ֵאין  לֹו  ִקיום  ַרק  על,  )ד"ּׁשַ ַַוֲאִפלו  ׁשֶ ּ ּּ ְיֵדי   ּ
ֵפֵרׁש  ַרׁשִ(ֱאֶמת   ְּכמֹו  ׁשֶ ַּבִמְדָבר  י(י  "ּ ּעל  ָפסוק)  ג"ּּ ּ ְוַגם  ָזַבת  ָחָלב :  "ַ
 .)'ּ ְוכו"ּוְדָבׁש

ֵלמות  ַהִדבור  הוא  על  ְיֵדי  ָהֱאֶמת ר  ִקיום  וׁשְ עּקָ ִַנְמָצא  ׁשֶ ִּ ּ ּ ּ ּּ ּ הוא ,  ּ ּׁשֶ
מֹות ה ׁשֵ לֹׁשָ ֵַמִאיר ְבַהִדבור על ְיֵדי ׁשְ ּ ּ ְּתִהִלים נ(ִּבְבִחיַנת , ּּ ּ.( 

ִּדֶבר'  ֱאלִֹהים  ה  ֵאל" מֹות  ֵהם  ְמקֹור  ָהֱאֶמת".  ּ ה  ׁשֵ לֹׁשָ ִּכי  ֵאלו  ׁשְ ּ ּ ,
ּם  ֵמִאיר  ָהֱאֶמת  ְבַהִדבורְַועל  ָיָד ּ ְּדַהְינו  ְבִרבוע  ַהִדבור,  ּּ ּ ּּ ּ ּּ ַּהְינו  ְבִחיַנת ,  ַּ ּ

ַּאְרָבעה ֶחְלֵקי ַהִדבור ּ ּּ ָ. 

ִּכי  ֵיׁש  ִרבוע  ַהִדבור ּּ ּּ לות,  ַּ ָרֵאל  ַבּגָ ָהיו  ִיׂשְ ְּועל  ֵכן  ְכׁשֶ ּּ ּ ּ ְּוָהָיה  ַהִדבור ,  ַ ּ ּ
לות ַּבּגָ ה  ֶּנֱאַמר  ְבמֹ,  ּ מֹות  ד(ׁשֶ ם  ִמְתמֹול ):  "ׁשְ ּלֹא  ִאיׁש  ְדָבִרים  ָאֹנִכי  ּגַ ּ

ם  ֵמָאז  ַדֶבְרך ְלׁשֹום  ּגַ ם  ִמׁשִ ָּגַ ּ ּ ֶּזה  ְבִחיַנת  ִרבוע  ַהִדבור',  ְּוכו"  ּ ּּ ּ ּּ ַָאְרָבעה   ,ַ ּ
ֶּחְלֵקי  ַהִדבור ּ ל  ְצָדָקה'ִּכי  ֵיׁש  .  ּ ִּדבור  ׁשֶ ּ עָיה  ס(ִּבְבִחיַנת  ',  ּ ): ג"ְְיׁשַ

ְּמַדֵבר  ִבְצָדָקה" ֶזהו,  "ּ ּׁשֶ הוא ּ ֵיׁש  ָלָאָדם  על  ַהַחי  ׁשֶ ּ  ְבִחיַנת  ַהִיְתרֹון  ׁשֶ ַ ּ ּ ּ
ַּהִדבור ּ ֶדר ָהָאָדם ְוהוא ְבִחיַנת ְצָדָקה, ּ הוא ּגֶ ּׁשֶ ּ הוא ּגֹוֵמל ֶחֶסד עם , ּ ִׁשֶ ּ

ֶדר ָהָאָדם ֶזה ּגֶ ַּהְבִריֹות ׁשֶ ּ ַדְרכֹו ִלְגמֹל ֶחֶסד, ּ ּׁשֶ ֵאין ֵכן ַהַחי, ּ ְוֶזה . ַּמה ׁשֶ
ֶנֱאַמר ה  ָאָדםַנ:  "ּׁשֶ יִתי  עמֹו :  "ּוְכִתיב,  "ֲעׂשֶ ר  עׂשִ ם  ָהִאיש  ֲאׁשֶ ְּוׁשֵ ִ ָ

ָדַמת ַהזַֹהר ַדף יג(' ָּמה ָהָתם ְצָדָקה ַאף ָכאן ְצָדָקה'. 'ְּוכו" ַּהיֹום ַּהּקְ ּ(: ,
על  ְיֵדי  ְצָדָקה  ִנְקָרא  ָאָדם ֶדר ,  ַׁשֶ ם  ַהִדבור  הוא  ּגֶ ִמׁשָ ִּכי  ַהְצָדָקה  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ָּהָאָדם  ַכַנ ל ,  "ּלֹא  ִאיׁש  ְדָבִרים  ָאֹנִכי:  "ְּוֶזה  ְבִחיַנת.  ל"ּ ַּהְינו  ַהִדבור  ׁשֶ ּּ ּ
ְּתִהִלים  קי(ְּבִחיַנת  ,  ְצָדָקה ּטֹוב  ִאיׁש  חֹוֵנן וַמְלֶוה ְיַכְלֵכל ְדָבָריו):  "ב"ּ ּ ּ" ,

ִמילות ֶחֶסד וְצָדָקה ְּדַהְינו ּגְ ּ ּ ּ. 

ל  ְתׁשוָבה'ְוֵיׁש   ִּדבור  ׁשֶ ּ ּ ּ ע  (ְּבִחיַנת  ',  ּ ְּקחו  עָמֶכם  ְדָבִרים ):  "ד"יַהֹוׁשֵ ּ ִ ּ
ְּוׁשובו  ֶאל  ה ל  ְתׁשוָבה,  ַּגם  ִמְתמֹול:  ְּוֶזה  ְבִחיַנת".  'ּ ְּבִחיַנת  ִדבור  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ,

ָכתוב   ְּכמֹו  ׁשֶ ּ ְּתִהִלים  צ(ּ ִנים ):  "ּ ַּוֹתאֶמר  ׁשובו  ְבֵני  ָאָדם  ִכי  ֶאֶלף  ׁשָ ּ ּ ּ
ְּבעיֶניך ְכיֹום ֶאְתמֹול ָ ֵ ּ." 



    

ל  'ְוֵיׁש   ִּדבור  ׁשֶ ּ ירותּ ּעׁשִ ֵהם ',  ֲ יִרים  ְקרֹוִבים  ַלַמְלכות  ׁשֶ ְּדַהְינו  עׁשִ ּּ ֲ ּ
ית  מ(ְּבִחיַנת   ת  ַהׂשָ):  "ְּבֵראׁשִ לֹׁשֶ ְּוָדְרׁשו  ַרבֹוֵתינו,  "ִריִגיםּׁשְ ִזְכרֹוָנם ,  ּּ
ִאים'):  ב"ֻּחִלין  צ(ִלְבָרָכה   ֵרי  ּגֵ ה  ׂשָ לֹׁשָ ְּדַהְינו  ',  ׁשְ יִרים  ְקרֹוִבים 'ּ ֲעׁשִ
ַּלַמְלכות ֵפֵרׁש  ַרׁשְִּכ('  ּ ם"ּמֹו  ׁשֶ ֵיׁש  ָלֶהם  ְבִחיַנת  ִדבור,  )י  ׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ִּבְבִחיַנת ,  ּ

ֵלי  כ( ָפָתיו  ֵרעהו  ֶמֶלך):  "ב"ִמׁשְ ְֵחן  ׂשְ ּ ל  ְקרֹוִבים ,  "ֵ ַּהְינו  ַהִדבור  ׁשֶ ּּ ּ
ַּלַמְלכות ְלׁשֹם:  ְּוֶזה  ְבִחיַנת.  ּ ת,  ַּגם  ִמׁשִ לֹׁשֶ , ל"ִּריִגים  ַהַנַּהׂשָ ְּבִחיַנת  ׁשְ

ל  ַהְינ ּו  ַהִדבור  ׁשֶ ּּ יִרים  ְקרֹוִבים  ַלַמְלכות'ּ ּעׁשִ ּ ל  ַמְלכות'ְוֵיׁש  ',  ֲ ִּדבור  ׁשֶ ּ ּ ּ ,'
ְּבִחיַנת  ַמְלכות  ֶפה ּ ַָגם  ֵמָאז  ַדֶבְרך:  ְּוֶזה  ְבִחיַנת,  ּ ּ ְּתִהִלים (ְּבִחיַנת  ,  ּ ּ

ָָנכֹון ִכְסַאך ֵמָאז): "ג"צ ּ." 

ְּוָהֱאֶמת  ֵמִאיר  ְבִרבוע  ַהִדבור  ַהַנ ּ ּ ּּ ּּ מֹות  ַהַנַל  ע"ַ ה  ׁשֵ לֹׁשָ ל "ּל  ְיֵדי  ׁשְ
ֵהם ֵהם  ְבִחיַנת,  ְיָי,  ֱאלִֹקים,  ֵאל:  ׁשֶ דוִכים  ְוִזווִגים:  ּׁשֶ ְּתִפָלה  ְותֹוָרה  ְוׁשִ ּ ּ ּּ ּ .

ֵּאל  ֶזה  ְבִחיַנת  ְתִפָלה ּ ם  ַהֹכַח,  ּ ִּכי  ֵאל  על  ׁשֵ יף  וַבעל ,  ַּ הוא  ַתּקִ ַׁשֶ ּ ּ ּ
ְּועל  ְיֵדי  ַהְתִפָלה  ִנְקָרִאין  ִי,  ַהְיֹכֶלת ּ ם  ֵאלַ ָרֵאל  ְבׁשֵ ְּמִגָלה (ִּבְבִחיַנת  ,  ּׂשְ

ֶנֱאַמר'):  ח"י דֹוׁש  ָברוך  הוא  ְלַיעֹקב  ֵאל  ׁשֶ ָראֹו  ַהּקָ ּקְ ִּמַנִין  ׁשֶ ּ ֲּ ּ ַּוִיְקָרא :  "ְּ
ִּכי  על  ְיֵדי  ַהְתִפָלה.  'ְּוכו"  לֹו  ֵאל ּ ַ ּלֹוְקִחין  ְלעְצֵמנו  ַהֹכַח  ָּאנו,  ִּכְבָיכֹול,  ּ ּ ַ

ְִמֶמנו  ִיְתָבַרך ּ ּּ ֵזרֹוָתיוִּכ,  ּ ּי  ָאנו  ְמַבְטִלין  ּגְ ֵיׁש  ָלנו  ַהֹכַח,  ּ ִּנְמָצא  ׁשֶ ּ ְַועל ,  ּ
ָרֵאל   ם  ַהֹכַח  ַכַנ"  ֵאל"ֵּכן  ִנְקָרִאין  ִיׂשְ ּעל  ְיֵדי  ַהְתִפָלה  על  ׁשֵ ּ ּ ַ ַּ ּוְכמֹו .  ל"ּ

ָאְמרו  ַרבֹוֵתינו ּׁשֶ ְלִמי  ַתעִנית(ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם,  ּּ ְֲירוׁשַ ּ לֹא  ִאיׁש  ֵאל ):  "ּ
ה  ִדְבֵרי  ֵאל  ְכָכָזב,  ּלֹא  ִאיׁש  הוא'"  ֵּזבִויַכ עׂשָ ּׁשֶ ּ ִּכי  על  ְיֵדי  ַהְתִפָלה .  'ָ ּ ַ ּ

ֵזרֹוָתיו  ִיְתָבַרך ְְמַבְטִלין  ּגְ ּ ָרֵאל  ִנְקָרִאין  ֵאל,  ּ ם  ֵמִאיר .  ַוֲאַזי  ִיׂשְ ּוִמׁשָ
ַּהִדבור ּ ְּתִהלִֹ◌ים  קמ) ִּבְבִחיַנת,  ּ ּוְגבוָרְתך  ְיַדֵברו):  "ה"ּ ּ ּּ ְּדַהְינו  ;  "ָ ַעל  ְיֵדי ּ

ַּהֹכַח  וְגבוָרה ּ ם  ַהֹכַח,  ּ ֶזה  ְבִחיַנת  ֵאל  על  ׁשֵ ּׁשֶ ַ ּ ֵַמִאיר  ַהִדבור  על  ְיֵדי ,  ּ ּ ּ ּ
ִַכי  ַהְתִפָלה  ִהיא  ַרק  על  ְיֵדי  ֱאֶמת,  ָהֱאֶמת ּ ּ ָכתוב  ,  ּ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ ם(ּ ): ׁשָ

ר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת ְלֹכל' ְּוכו' ָקרֹוב ה"  ".ֲּאׁשֶ

ֱּאלִֹקים  ֶזה  ְבִחיַנת  תֹו ָכתוב  ,  ָרהּ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ מֹות  ד(ּ ְּוַאָתה  ִתְהֶיה ):  "ׁשְ ּ
ָהוא  ִיְהֶיה  ְלך  ְלֶפה:  "ְּוֶזהו.  'ְלַרב':  ְּוַתְרּגומֹו,  "לֹו  ֵלאלִֹקים ְבִחיַנת "  ּ ּׁשֶ

ְּבִחיַנת  תֹוָרה  הוא  ֵמִאיר  ַלֶפה,  ֱאלִֹקים ּ ּ ְּדַהְינו  ְלַהִדבור,  ּ ּּ ּ ִּכי  ָהַרב ,  ּ
ר  ְלַתְלִמ ְמֹוֶרה  ֶדֶרך  ָיׁשָ ֶזה  ְבִחיַנת  ,  ּיָדיו  ְבתֹוָרתֹוּ ּׁשֶ ִאם ):  "ו"ִיְרְמָיה  ט(ּ

ּתֹוִציא  ָיָקר  ִמזֹוֵלל  ְכִפי  ִתְהֶיה ּ ְּוהוא  ְבִחיַנת  ֱאֶמת,  "ּ ַמְלֲאִכי (ִּבְבִחיַנת  ,  ּ
ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְבִפיהו): "ב ּּ." 



   

דוִכים'  ה ֶּזה  ְבִחיַנת  ׁשִ ּ ית  כ(ִּבְבִחיַנת  ,  ּ ָצא ָי'  ֵמה):  "ד"ְּבֵראׁשִ
ֵלי  י(ְּבִחיַנת  ,  "ַּהָדָבר ָכֶלת'  ּוֵמה):  "ט"ִמׁשְ ה  ַמׂשְ ִּאׁשָ ְּוהוא  ְבִחיַנת ".  ּ ּ
ם(ִּבְבִחיַנת  ,  ֱאֶמת ית  ׁשָ ר  ִהְנַחִני  ְבֶדֶרך  ֱאֶמת):  "ְּבֵראׁשִ ְֲאׁשֶ ְַועל  ְיֵדי ".  ּ

ָלם  ַהִדבור ֶּזה  ִנׁשְ ּ יָחה  ָיְרדו  ָלעֹוָלם'ִּכי  ,  ּ ָרה  ַקִבין  ׂשִ ּעׂשָ ּ ּעה  ָנְטלו ִּתׁשְ,  ֲ ָ
ים ְּוֶאָחד ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו, ָנׁשִ ּ ָאְמרו ַרבֹוֵתינו(' ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּ

ין  מ ִּקדוׁשִ רות:)  ט"ּ ֵאין  ִהְתַקׁשְ ְּוָכל  ְזַמן  ׁשֶ ֵלמות,  ּ ֵּאין  ְלַהִדבור  ׁשְ ּ ּ ֲאָבל ,  ּ
ִרין ִנְתַקׁשְ ְּכׁשֶ ּ ָלִמים  ֶחְלֵקי  ַה,  ּ ִּדבורִּנְתַחְבִרים  ְוִנׁשְ ּ על  ְיֵדי .  ּ ִַנְמָצא  ׁשֶ

מֹות  ַהַנ ה  ׁשֵ לֹׁשָ ֵהם"ּׁשְ ֵהם  ְבִחיַנת',  ה,  ֱאלִֹקים,  ֵאל:  ל  ׁשֶ ְּתִפָלה:  ּׁשֶ ּ ,
ָלם  ַהִדבור  על  ְיֵדי  ָהֱאֶמת,  ּתֹוָרה דוִכים  ִנׁשְ ַׁשִ ּ ּּ ּ ַּהְינו  ִרבוע  ַהִדבור,  ּ ּ ּּ ּּ ַ ,

ָלם על ְיֵדי ָהֱאֶמת ַכַנ ִנׁשְ ּׁשֶ ּּ  .ל"ַ

ֵלמות  ]  ה[ ּוׁשְ ַּהִדבור  הוא  ְבִחיַנת  ְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁשּ ּּ ּ ִּכי  ָכל  ְלׁשֹונֹות ,  ּ
ָּהעִמים  ֵהם  ֲחֵסִרים ֵלמות,  ַ ִּכי  ִנְקָרִאין  ְלׁשֹון  עְלִגים ,  ְּוֵאין  ָלֶהם  ׁשְ ִ ּ

עָיה  ל( ֵלמות  ַרק  ִלְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש,  )ב"ְְיׁשַ ּוְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  הוא .  ְּוֵאין  ׁשְ ּ
ָבת ר  ְלׁשַ ְּמֻקׁשָ ם  נ(ְבִחיַנת  ִּב,  ּ ְּוַדֵבר  ָדָבר):  "ח"ׁשָ לֹא  ְיֵהא  ִדבוְרך '"  ּ ָׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ל  חֹל ָבת  ְכִדבוְרך  ׁשֶ ל  ׁשַ ָׁשֶ ּ ּ ָבת  קי('  ּּ ַּבִמְדָבר  ו(ִּבְבִחיַנת  ).  ג"ּׁשַ ֹּכה ):  "ּּ
ִבְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  ִנְכָלל  ְבָרָכה )  ח"סֹוָטה  ל('  ִּבְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש'"  ְּתָבְרכו ּׁשֶ ּ
ה ּוְקֻדׁשָ ָבת,  ּ ר  ְלׁשַ ִּכי  ַהְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  ְמֻקׁשָ ּ ּ ה,  ּ ֶנֱאַמר  בֹו  ְבָרָכה  וְקֻדׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,

ָכתוב   ְּכמֹו  ׁשֶ ּ ית  ב(ּ ַּוְיָבֶרך  ַוְיַקֵדׁש):  "ְּבֵראׁשִ ְַועל  ֵכן  על  ְיֵדי .  'ְּוכו"  ְ ַּ
ָבת ר  ְלׁשַ ְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  ְמֻקׁשָ ּׁשֶ ּ ֵלמות  ַהִדבו,  ּ ּעל  ֵכן  על  ְיֵדי  ׁשְ ּּ ּ ַּ הוא ַ ּר  ׁשֶ

יִכין  ַהׂשִ,  ְּבִחיַנת  ְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש ּעל  ְיֵדי  ֶזה  ַמְמׁשִ ת ַ ׁשֶ ָבת ְלׁשֵ ל ׁשַ ְּמָחה  ׁשֶ
 .ְיֵמי ַהחֹל

ִּכי  ְיֵמי  ַהחֹל  ֵהם  ְבִחיַנת  עְצבות ַ ּ ין  ִביֵמי ,  ּ עֹוׂשִ ַּוֲאִפלו  ַהִמְצוֹות  ׁשֶ ּ ּ ּ
ַּהחֹל  ֵהם  ְבִחיַנת  עְצבות ַ ְלְטנוֵתה  ִב"ִּכי  ְמַט,  ּ ּט  ׁשָ ּ ִּתּקוֵני (יֵמי  ַהחֹל  ּ ּ

ִּתּקון  יח,  זַֹהר ֶט  הוא  ְבִחיַנת  עֶבד"ּוְמַט,  :)ַדף  לג,  ּ ּ ְּבִחיַנת  עְצבות,  ּ ַ ּ ,
ָבת  הוא  ְבִחיַנת  ֵבן  ְוָאז  ַנְיָחא  ְלעָלִאין  ְוַתָתִאין ֲּאָבל  ׁשַ ּּ ִ ּ ּ ְוִנְתעֹוֵרר ,  ּ

ְמָחה ַּוֲאַזי  ִנְתרֹוְמִמין ְוִנְתעִלין ָכל ַהִמְצוֹות ׁשֶ,  ׂשִ ּ ּ ת ְיֵמי ַהחֹל ִמן ַ ׁשֶ ל ׁשֵ
ָּהעְצבות ְמָחה,  ַ ך  עֵליֶהם  ְמנוָחה  ְוׂשִ ְּוִנְמׁשָ ֲ ית  ה(ִּבְבִחיַנת  ,  ְ : )ְּבֵראׁשִ

מֹו  ֹנַח  ֵלאמֹר" ַּויֹוֶלד  ֵבן  ַוִיְקָרא  ׁשְ נו  וֵמעְצבֹון ,  ּּ ֶּזה  ְיַנֲחֵמנו  ִמַמעׂשֵ ִּ ֲּ ּ ּ
ִהיא  ְבִחיַנת,  "ָּיֵדינו ָבת  ׁשֶ ַּהְינו  ְבִחיַנת  ׁשַ ּ ּ ַנְיָחא ,  ְּבִחיַנת  ֹנַח,  ּ  ֵבןּ

ְּדעָלִאין  ְוַתָתִאין   ּ ִ ּעֵין  ִתּקון  ע(ּ ּ ּ ית  נ'  ַ ְּבסֹופֹו  וַבזַֹהר  ְבֵראׁשִ ּּ , )ט"ח  נ"ּ
הוא  ְמַנֵחם  וְמׂשַ ּׁשֶ ֵּמַח  ַהֹכל  ִמן  ָהעְצבותּ ַ ּ . 'ְּוכו"  ֶּזה  ְיַנֲחֵמנו:  "ְּבִחיַנת,  ּ



    

זֹוִכין  ִלְבִחיַנת  ְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש ָבתׁשֶ,  ּוְכׁשֶ ר  ְלׁשַ ּהוא  ְמֻקׁשָ ּ יִכין ,  ּ ֲאַזי  ַמְמׁשִ
ה ְוַהׂשִ ֻדׁשָ ּעל ָידֹו ֶאת ַהּקְ ּ ת ְיֵמי ַהחֹלַ ׁשֶ ָבת ְלׁשֵ ל ׁשַ ִּכי ֵמֲחַמת , ְּמָחה ׁשֶ

ָבת ר  ְלׁשַ ַהְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  ְמֻקׁשָ ּׁשֶ ּ ך  על  ָידֹו  ַהׂשִ,  ּ ּעל  ֵכן  ִנְמׁשָ ַ ְַ ל ּ ְמָחה  ׁשֶ
ת ְיֵמי ַהחֹל ׁשֶ ָבת ְלׁשֵ ִּדֶבר ' ֵאל ֱאלִֹקים ה:  ְוֶזה.ּׁשַ ּעם ַהֵתבֹות(ּ ִּמְסַפר ) ִ

ְמָחה הוא  ְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש,  ׂשִ ֵלמות  ַהִדבור  ׁשֶ ִּכי  על  ְיֵדי  ׁשְ ּ ּּ ּ ך ,  ַּ ְִנְמׁשָ

ְמָחה ַכַנ ּׂשִ  .ל"ּ

ת  ְיֵמי  ַהחֹל]  ו[ ׁשֶ ָבת  ְלׁשֵ ל  ׁשַ ה  ׁשֶ יִכין  ְקֻדׁשָ ַמְמׁשִ ְּועל  ְיֵדי  ֶזה  ׁשֶ ּ ּ ַעל ,  ַ
ְַגֶלה  ָהַאְחדות  ַהָפׁשוט  ִיְתָבַרךְיֵדי  ֶזה  ִנְת ּ ּ ּ ּ ת  ְיֵמי  ַהחֹל  ֵהם .  ּ ׁשֶ ִּכי  ְבׁשֵ ּ

ַתנֹות ְּפעלֹות  ִמׁשְ ּ ּּ ָנה,  ֻ ְבָכל  יֹום  ִנְבָרא  ְפעָלה  ְמׁשֻ ּׁשֶ ּּ ֻ ְּוֶזה  ְכֶנֶגד  ַהׂשֵ,  ּ ֶכל ּ
י י,  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ָהֱאנֹוׁשִ ַתנֹות  ִיְהיו ,  ְּלָהִבין  ֹזאת  ְבׂשֵ ְפעלֹות  ִמׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ֻ

ִכין  ֵמֶאָחד  ַהָפׁשוט  ִיְתָבַרך  ְוִיְתעֶלהִנ ְּמׁשָ ַ ְ ּ ּ ִּכי  ַבֵשׂ,  ּ ּ י  ִאי ּ ֶכל  ָהֱאנֹוׁשִ
ר  ְלָהִבין  ֹזאת ָאנו  זֹוִכין.  ֶאְפׁשָ ָבת  ׁשֶ ַּרק  על  ְיֵדי  ׁשַ ּ ם ,  ַ ָנַתן  ָלנו  ַהׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ

דֹוָלה ִּיְתָבַרך  ַמָתָנה  ּגְ ְ ָאְמרו  ַרבֹוֵתינו,  ּ ְּכמֹו  ׁשֶ ּּ ָבת (ָכה  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָר,  ּ ּׁשַ
ָמה  ַּמָתָנה  טֹוָבה  ֵיׁש  ִלי':):  י ָבת  ׁשְ ָנַזי  ְוׁשַ ְּבֵבית  ּגְ ּ ּעל  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַגֶלה ',  ּ ַ

ַּאְחדות  ַהָפׁשוט ּ ָבת  מֹוָרה  על  ֱאמוַנת  ַהִיחוד.  ּ ִּכי  ׁשַ ּּ ַ ּ ָאנו  ַמֲאִמיִנים,  ּ , ּׁשֶ
ִכין  ֵמֶאָחד  ַהָפׁש ַתנֹות  ִנְמׁשָ ָכל  ַהְפעלֹות  ִמׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ֻ ְוט  ִיְתָבַרךּ ּ ָבָרא ,  ּ ּׁשֶ

ָבת ַבת  ְבׁשַ ת  ְיֵמי  ַהחֹל  ְוׁשָ ׁשֶ ֻּכָלם  ְבׁשֵ ּ ּ ּ ָבת  ִנְתַגֶלה .  ּ על  ְיֵדי  ׁשַ ִּנְמָצא  ׁשֶ ּ ַ
ְַאְחדות  ַהָפׁשוט  ִיְתָבַרך ּ ּ ּ לות  ַאְחדות  ַהָפׁשוט  ֹזאת  ַהְבִחיָנה .  ּ ְּוִהְתּגַ ּ ּ ּ ּ ּ

ְְיָקָרה  ְמֹאד  ֲאִפלו  ֶאְצלֹו  ִיְתָבַרך ּ ּ ָּמִצינוְּכמֹו  ׁשֶ,  ּ ָּיִחיד  ְוַרִבים  ֲהָלָכה ':  ּ
ָּכַרִבים ֵהם  ַרִבים,  )ז"ְול'  ְּבָרכֹות  ט('  ּ ִּכי  ֵמֲחַמת  ׁשֶ ָכל  ֶאָחד  ֵיׁש  בֹו ,  ּ ּׁשֶ ּ

ַתנֹות ָנה  ְבִחיַנת  ְפעלֹות  ִמׁשְ ֵּדעה  ְמׁשֻ ּ ּּ ּּ ֻ ָ ֵהם  ַמְסִכיִמים  ַיַחד  ְלַדעת ,  ּ ַוְכׁשֶ ּ ּ
ִּנְמָצא  ְבִחיַנת  ְפעלֹות  ִמׁשְ,  ֶאָחד ֻ ּ ה  ְבִחיַנת  ַאְחדות ּ ַּתנֹות  ַנעׂשֶ ּּ ֲּ

ַּהָפׁשוט ֶזה  ָיָקר  ְמֹאד  ְבעיָניו  ִיְתָבַרך,  ּ ְׁשֶ ּ ֵּ ְּועל  ֵכן  ֲהָלָכה  ְכמֹוָתם,  ּ ּ ְוַגם .  ַ
ָרֵאל לֹא  ְלַהְרבֹות  ַמֲחלֶֹקת  ְבִיׂשְ ְּכֵדי  ׁשֶ ּ ּ ָּכל  ָיִחיד  ְוָיִחיד ,  ִּכי  ִאם  לֹא  ֵכן,  ּ

ֹּיאַמר  ְכַדעתֹו  ְוֵאין  ַלָדָבר ּּ ָרֵאל  ,    סֹוףְ ְּוִיְתַרבו  ַמֲחלֶֹקת  ְבִיׂשְ ּעֵין  ָבָבא (ּּ ּ ַ
ֵאין  ֶזה  ְרצֹונֹו  ִיְתָבַרך,  )ט"ְָמִציעא  נ ְׁשֶ ִּכי ְרצֹונֹו ַרק ִבְבִחיַנת ַאְחדות , ּ ּ ּ
ַּהָפׁשוט ֶלה  ְבִחיַנת  ַאְחדות  ַהָפׁשוט  ְלַמָטה,  ּ ִנְתּגַ ִּכי  ְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְַגם  ְלַמעָלה ,  ּ

ִּנְתַגֶלה  ַאְחדות ְ  ַהָפׁשוט  ִיְתָבַרךּ ּ ּ ְמך  ֶאָחד:  "ִּבְבִחיַנת,  ּ ַָאָתה  ֶאָחד  ְוׁשִ ּ ,
ָרֵאל  גֹוי  ֶאָחד  ָבָאֶרץ ּוִמי  ְכעְמך  ִיׂשְ ָ ּ ַ ּ ֶלה ".  ּ ִנְתּגַ על  ְיֵדי  ַאְחדות  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ַ

ָרֵאל ְלַמָטה ְּבִיׂשְ ְִנְתַגֶלה ַאְחדותֹו ַהָפׁשוט ִיְתָבַרך ְלַמעָלה, ּ ְ ּ ּ ּ ּ ּ. 



   

ְֲוֶזה  ְבִחיַנת  ַמע ל  עְכַנאי ּ דֹול  ְבַתנור  ׁשֶ ה  ְדַרִבי  ֱאִליעֶזר  ַהּגָ ַׂשֶ ֶּ ּ ּ ּ ּ
ָָבָבא  ְמִציעא  מ( ַּרִבי  ֱאִליעֶזר  ֲהָלָכה  ְכמֹותֹו  ְבָכל  ָמקֹום'ִּכי  ,  )ט"ּ ּּ ֶ '
ם( ֵלמות  ַהִדבור,  ְוָהָיה  רֹוֶצה  ְלַהְראֹות,  )ׁשָ ָזָכה  ִלׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ֵלמות ,  ּ ְּדַהְינו  ׁשְ ּ ּ

ִּרבוע  ַהִדבור ּּ ּּ ּזֹוִכין  ָלֶזה  על  ְיֵדי  ֲהָלכֹות  ַכַנׁשֶ,  ַ ּ ַ ְּועל  ֵכן  ָאַמר,  ל"ּ ָּחרוב ':  ַ
ַּאַמת  ַהַמִים  יֹוִכיַח',  'יֹוִכיַח ָּכְתֵלי  ֵבית  ַהִמְדָרׁש  יֹוִכיחו',  'ּ ּ ּ ַּבת  קֹול ',  'ּ
ִּכי  ֵאלו  ַאְרָבעה  ְדָבִרים  ֵהם  ְבִחיַנת  ִרבוע  ַהִדבור.  'יֹוִכיַח ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ַּ ָ ְּדַהְינו ,  ּ ּ
ּעה  ֶחְלֵקי  ַהִדבור  ַהַנַּאְרָב ּּ ּ י  ְדָברֹו.  ל"ָ ִּכי  ַהַצִדיִקים  ֵהם  ִגבֹוֵרי  ֹכַח  עֹוׂשֵ ּ ּּ ,

דֹוׁש   ַּכמוָבא  ַבזַֹהר  ַהּקָ ּ ּ ּ ֶּלך  ְלך  ַדף  צ(ּ ָ ים  וַמְנִהיִגים  עם ,  )ְ ֵהם  עֹוׂשִ ִׁשֶ ּ
ַּהִדבור  ִכְרצֹוָנם ּּ ְֶועל  ֵכן  ָרָצה  ַרִבי  ֱאִליעֶזר  ְלַהְראֹות,  ּ ַּ ֵיׁש  לֹו,  ּ  ּׁשֶ

ֵלמות  ִרבוע  ַהִדבור ּׁשְ ּ ּּ ּּ ְּועל  ֵכן  ָיכֹול  ַלעׂשֹות  עם  ַהִדבור  ִכְרצֹונֹו,  ַ ּ ּּ ּ ִ ֲ ַ ,
ֵלמות  ִדבורֹו נֹות  ַהֶטַבע  ִכְרצֹונֹו  על  ְיֵדי  ׁשְ ְּדַהְינו  ְלׁשַ ּ ּּ ּּ ּ ַּ ְוֶהְרָאה  ֹזאת ,  ּ

ֵהם ְבִחיַנת ִרבוע ַהִדבור ְּבַאְרָבעה ְדָבִרים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ַּ ָ. 

ל  ְצָדָקהָּחרוב  יֹוִכיַח ּ  ֶזה  ְבִחיַנת  ַהִדבור  ׁשֶ ּ ִּכי  ָחרוב  הוא  ְבִחיַנת ,  ּּ ּ ּ ּ
ִִכי  ָחרוב  נֹוְטעין  אֹותֹו  ַרק  ְלדֹורֹות,  ְצָדָקה ּ ָמָרא ,  ּ ָאְמרו  ַבּגְ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ ּ

ֲַתעִנית  כ( ַתַכח'):  ג"ּ ֲּאָנא  עְלָמא  ְבָחרוָבא  ִאׁשְ ּ ּ ּ ַתִלי  ִלי ,  ָ ִּכי  ֵהיִכי  ִדׁשְ ּ
ַתִלי  ִלְבָנִאיֲּאָנא  ַנִמ,  ֲאָבָהִתי ֶהָחרוב  הוא  ַרק  ְלדֹורֹות .  'י  ׁשְ ִּנְמָצא  ׁשֶ ּ

ִהיא ְלדֹורֹות ְּכמֹו ַהְצָדָקה ׁשֶ ָאַמר ַרִבי ִחָיא , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ָבת קנ(ּ ִּכי ':): א"ּׁשַ
ָּאָתא  עְנָיא  ַאְקֵדם  ֵלה  ִרְפָתא ּ ּ ִּכי  ֵהיִכי  ְדִלְקְדמו  ִלְבֵניך  ְוכו,  ַ ְּ ּ ל ',  ּ ְלּגַ ּגַ

חֹו  .ֵּזר ָבעֹוָלםּהוא ׁשֶ

ַּאַמת  ַהַמִים  ֶזה  ְבִחיַנת  ְתׁשוָבה ּ ּ ּ ְפִכי ):  "ֵאיָכה  ב(ִּבְבִחיַנת  ,  ּ ׁשִ
ַּכַמִים ִלֵבך ֹנַכח ְפֵני ה ְ ּ ּ ּ." 

יִרים ֲָכְתֵלי  ֵבית  ַהִמְדָרׁש  ֶזה  ְבִחיַנת  עׁשִ ּ ּּ ַהֹכל  פֹוִנין ,  ּ ֵהם  ְכֵתל  ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ
יר  ַרִבים"ִּכי  ,  ּבֹו ֹּאֲהֵבי  עׁשִ יִרים,  )ד"ֵלי  יִמׁשְ"  (ָ ְֲוַהֹכל  פֹוִנים  ֶאל  ָהעׁשִ ּ ּ .

ָּכְתֵלי  ֵבית  ַהִמְדָרׁש':  ְּוֶזהו ּ ְּתִהִלים  ל(ְּבִחיַנת  ',  ּ י  ה):  "ד"ּ לֹא '  ּדְֹרׁשֵ
י  ה"  ַּיְחְסרו  ָכל  טֹוב ְּדַהְינו  ַהַצִדיִקים  דֹוְרׁשֵ ּ ּּ ך  ֵמֶהם',  ּ ָכל  טוב  ִנְמׁשָ ְׁשֶ ּ ּ .

ַּצִדיִקים  ְמַהֵני  ְזכוַתְי'ְַאך   ּ ָהו  ַאעְלָמאּ ַּאִדיְדהו  ָלא,  ּ ִּכי ,  )ו"ֻּחִלין  פ('  ּ
ַּהַצִדיִקים  ְבעְצָמן  ֵאין  ָלֶהם  ְכלום ּ ַּ ּ יִכין,  ּ ָּכל  טוב  ֶאל  ָהעֹוָלם ַרק  ַמְמׁשִ ּ ,

ָאְמרו  ַרבֹוֵתינו ְּכמֹו  ׁשֶ ּּ ּעל  ַרִבי  ֲחִניָנא  ֶבן  דֹוָסא ,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ּ ּ ּ ַ
ם( ָּכל  ָהעֹוָלם  ִנזֹון  '):  ׁשָ ִביל  ֲחִניָנא  ְבִניּ ִּבׁשְ ַּוֲחִניָנא  ְבִני  ַדי  לֹו  ְבַקב ,  ּ ּּ

יִרים  ִנְקָרִאין  ָכְתֵלי  ֵבית  ַהִמְדָרׁש.  'ְּוכו'  ָּחרוִבין ְּועל  ֵכן  ָהעׁשִ ּ ּ ֲּ ֵהם ,  ַ ׁשֶ



    

ירוָתם ַהֹכל פֹוִנין ֵאָליו על ְיֵדי עׁשִ ְּכֵתל ׁשֶ ּ ֲּ ַ ּ ך , ּ ֵיׁש ָלֶהם ִנְמׁשָ ְְוָכל טוב ׁשֶ ּ ּ
ִּחיַנת  ֵבית  ַהִמְדָרׁשָּלֶהם  ִמְב ַּהְינו  ְבִחיַנת,  ּ י  ה:  "ּ ּלֹא  ַיְחְסרו  ָכל '  ּדֹוְרׁשֵ

ָפעֹות ַכַנ, "טֹוב ך ָכל ַהַהׁשְ ֵמֶהם ִנְמׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ְ  .ל"ּ

ַּבת  קֹול  ֶזה  ְבִחיַנת  ַמְלכות ּ ת  עְזָקִאין  ְדָקֶנה,  ּ ִּכי  ַהּקֹול  יֹוֵצא  ִמׁשִ ִּ ּ ,
ְּבִחיַנת  ַמְלכות ׁש ַמעלֹות ַלִכֵסא): "'ם א יְמָלִכי(ְּבִחיַנת ,  ּ ּׁשֵ ּ ּעֵין זַֹהר " (ֲ ַ

ּה  וְבִתּקון  כ"ִּפְנָחס  רל:  א"ָנׂשא  קכ ֶהְרָאה  ַרִבי  ֱאִליעֶזר ).  ב"ּ ִֶנְמָצא  ׁשֶ ּ
ְּבַאְרָבעה  ְדָבִרים  ֵאלו ּ ּ ָ ּ ֵלמות  ִרבוע  ַהִדבור,  ּ ֵיׁש  לֹו  ׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ ַ ְּדַהְינו  ְבִחיַנת ,  ּ ּ ּ
ַּאְרָבעה  ֶחְלֵקי  ַהִדבו ּ ּּ יחו  על  ֶזה.  ל"ַּהַנ  רָ ּגִ ֲַאָבל  ַאף  על  ִפי  ֵכן  לֹא  ִהׁשְ ַּ ּ ,

ִּכי  ָיִחיד  ְוַרִבים  ֲהָלָכה  ָכַרִבים ּּ ם  ִיְתָבַרך,  ּ ְִכי  ֶזה  ָיָקר  ְבעיֵני  ַהׁשֵ ּ ּּ ֵ ֶזה ,  ּ ּׁשֶ
ַתנֹות  ַכַנ לות  ַאְחדות  ַהָפׁשוט  ִמְבִחיַנת  ְפעלֹות  ִמׁשְ ְּבִחיַנת  ִהְתּגַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ , ל"ֻּ

ֶזה  ְב ּׁשֶ ָבת  ַכַנּ ִּחיַנת  ׁשַ דֹוׁש  ָברוך  הוא.  ל"ּּ ָאַמר  ַהּקָ ְּוֶזהו  ׁשֶ ּ ְּ ִּנְצחוִני ':  ּ ּ
ָלֶהם  ִנַצח';  ָּבַני ְבִחיַנת  ֵבן  ׁשֶ ַּהְינו  ׁשֶ ּ ּ ּ ַרִבים  ַמְסִכיִמים  ְלַדעת ,  ּ ִַכי  ֶזה  ׁשֶ ּ ּּ

ָבת, ֶאָחד ֶּזה ְבִחיַנת ׁשַ ְּבִחיַנת ֵבן ַכַנ, ּ ּ  .ל"ּּ

ּעְבדו:  "ְּוֶזה  ְבִחיַנת ְמָחה'    ֶאת  הִ ְּתִהִלים  ק"  (ְּבׂשִ יך ).  'ּ ְַהְינו  ְלַהְמׁשִ ּ
ְמָחה  ִלְבִחיַנת  עֶבד ת  ְיֵמי  ַהֹחל  ַכַנ,  ט"ְּבִחיַנת  ְמַט,  ֶׂשִ ׁשֶ ְּבִחיַנת  ׁשֵ . ל"ּּ

ְּדעו  ִכי  ה:  ְּוֶזהו ְּבִחיַנת  ַאְחדות  ַהָפׁשוט,  ּהוא  ֱאלִֹקים'  ּּ ּ ּ נוִיים ,  ּ ָכל  ַהׁשִ ּׁשֶ ּּ ּ
ֶזה  ,  ֵהם  ֶאָחד ך  ַהִשּׁׂשֶ ִנְמׁשָ ִּנְתַגֶלה  על  ְיֵדי  ׁשֶ ְ ּ ַ ת ּ ׁשֶ ָבת  ְלׁשֵ ל  ׁשַ ְּמָחה  ׁשֶ
ֵהם ְבִחיַנת עֶבד ַכַנ, ְיֵמי ַהחֹל ּׁשֶ ּּ  .ל"ֶ

ְּוֶזה  ְבִחיַנת  ֲחֻנָכה ִּכי  ְיֵמי  ֲחֻנָכה  ֵהם  ְיֵמי  הֹוָדָאה.  ּ הוא  ְבִחיַנת ,  ּ ּׁשֶ ּ
עׁשוע  עֹוָלם  ַהָבא ּׁשַ ַ על  ְי,  ְּבִחיַנת  ֲהָלכֹות,  ֲּ ֵלמות ַׁשֶ ֵּדי  ֶזה  זֹוִכין  ִלׁשְ

ַּהִדבור ּ לות  ָהֱאֶמת  ַכַנ,  ּ ּעל  ְיֵדי  ִהְתּגַ ּ ּ ּ ל  ֵנר .  ל"ַ ֶמן  ׁשֶ ְּוֶזהו  ְבִחיַנת  ַהׁשֶ ּּ
ָֻתֶמיך  ְואוֶריך  ְלִאיׁש  ֲחִסיֶדך):  "ג"ְּדָבִרים  ל(ִּבְבִחיַנת  ,  ֲּחֻנָכה ָ ָּ על ;  "ּּ ַׁשֶ

ְּדַהְינו  ְבִחיַנת  ֲהָלכֹות,  ְיֵדי  ַהֲחָסִדים ּ : ְּבִחיַנת,  ְּתַגֶלה  אֹור  ָהֱאֶמתִנ,  ּ
ָֻתֶמיך  ְואוֶריך" ָּ ֶמן".  ּּ ְּוֶזה  ְבִחיַנת  ַהׁשֶ הוא  ְבִחיַנת  אֹור  ָהֱאֶמת,  ּ ּׁשֶ ּ ,

ְּתִהִלים  מ(ְּבִחיַנת   ַלח  אֹוְרך  ַוֲאִמְתך:  ")ג"ּ ָׁשְ ְְוָצִריך  ִלְתנֹו  ָסמוך ".  ָּ ְּ ּ
ָבת  כ(ַּלֶפַתח   ִָפְתֵחי  ִפיך:  "ְּבִחיַנת,  :)א"ּׁשַ ַּהְינו  ַהִדבור,  )'ִמיָכה  ז("  ּ ּּ ּ ,

ִּכי  ָהֱאֶמת  ֵמִאיר  ְבַהִדבור  ַכַנ ּ ּּ ּ ְּתִהִלים  קי(ִּבְבִחיַנת  ,  ל"ּּ ֵּפַתח ):  "ט"ּ
ְָדָבֶריך  ָיִאיר ך  ַהִשׂ"  ּ ַּוֲאַזי  ִנְמׁשָ ת  ְיֵמי  ַהֹחל  על ְ ׁשֶ ָבת  ְלׁשֵ ל  ׁשַ ְַמָחה  ׁשֶ ּ

ֵלמות ַהִדבו, ְיֵדי ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש הוא ׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ  .רּ



   

ֲּחֻנָכה  ָחנו  כ:  ְּוֶזה  ְבִחיַנת ָבת  ַנְיָחא,  ה"ּ ְּבִחיַנת  ׁשַ ר ,  ּ בֹו  ְמֻקׁשָ ּׁשֶ ּ
הוא  ְבִחיַנת ְּלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ ֹּכה  ְתָבְרכו:  "ּ ִּבְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  ַכַנ"  ּ . ל"ּּ

ת  ְיֵמי  ַהחֹלְּוַהִשׂ ׁשֶ ָבת  ֵמִאיר  ְלׁשֵ ל  ׁשַ ם  ֵכן  ְבִחיַנת ,  ְּמָחה  ׁשֶ ֵהם  ּגַ ּׁשֶ ּ
ְֻנָכה  ְבִחיַנת  ֲחנֹוךֲח ּ ְלָטנוֵתה  ִביֵמי  ַהחֹל,  ֶעֶבד,  ט"ְמַט,  ּ ׁשֻ ּׁשֶ ּ ּ : ִּבְבִחיַנת,  ּ
ינו  וֵמעְצבֹון  ָיֵדינו" ֶּזה  ְיַנֲחֵמנו  ִמַמעׂשֵ ּ ּ ּּ ִּ ָבת"  ֲ ל  ׁשַ ְמָחה  ׁשֶ ְּבִחיַנת  ׂשִ ּ ,

ת ְיֵמי ַהֹחל ַכַנ ׁשֶ ך ְלׁשֵ ִנְמׁשָ ּׁשֶ ּּ  .ל"ְ

ָנַתִי:  "ְוֶזה  ץ  ׁשְ ץ  ַהְינו  סֹוף".  ם  ָיִמיםַוְיִהי  ִמּקֵ , ְּבִחיַנת  ֲהָלכֹות,  ִּמּקֵ
הוא  ַבסֹוף עׁשוע  עֹוָלם  ַהָבא  ׁשֶ ֵהם  ׁשַ ּׁשֶ ּ ּּ ַּ ָנַתִים  ָיִמים:  ְּוֶזהו.  ֲ ְּכַמֲאַמר ,  ׁשְ

ַּרבֹוֵתינו ּעל  ַהאי  ַבר  ֵבי  ַרב  ְדַחד  יֹוָמא :):  ֲחִגיָגה  ה(ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ,  ּ ּ ּ ַ
ָהָיה  ִמְצַטער ָּדַרׁש  לֹו  ַרִבי  יֹוָחָנןַעד  ׁשֶ,  ֵׁשֶ , "ּׁשוןְואֹוִתי  יֹום  יֹום  ִיְדרֹ:  "ּ

ָנה ָנה  ָחׁשוב  ׁשָ יֹום  ֶאָחד  ְבׁשָ ּׁשֶ ּ ָנַתִים  ָיִמים:  ְּוֶזהו,  ּ ְּבִחיַנת  ַהָיִמים ,  ׁשְ ּ
ִנים  על  ְיֵדי  ִלמוד  ֲהָלכֹות ִבין  ְלׁשָ ֶנֱחׁשָ ּׁשֶ ּ ַ ּׁשון ְּבִחיַנת  יֹום  יֹום  ִיְדרֹ,  ּ

ַּכַנ ּ ֵפרוׁש ַהָפסוק על ִפי ַהתֹוָרה ַהַנּוְגַמר. (ל"ּ ּ ּ ּ ּ ּ מֹע"ַּ ַל לֹא ָזִכינו ִלׁשְ ּ:( 

ם  ָהֵרָאה  ְבָצָרה ַהֵלב  ְבָצָרה  ּגַ עה  ׁשֶ ּוְבׁשָ ּ ּ ָ ִּכי  ָהֵרָאה  ִהיא  ִקיום .  ּ ּ ּ
ֶכת  ַהַלְחלוִחית  ְלַהּגוף,  ַּהּגוף ִּכי  ָהֵרָאה  ְמַקֶיֶמת  ַהֵלָחה  ְלָבָנה  וַמְמׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ִּכי  ַהּגוף  ֵיׁש ין  ַהּגוףּ ֵהם  ְמַיְבׁשִ ּ  לֹו  ְתנועֹות  ׁשֶ ּ ין,  ּּ ִּכי  ַהְתנועֹות  ְמַיְבׁשִ ּ ּ ּ ,
יום  על  ְיֵדי  ָהֵרָאה ר  ַהּקִ ְַועל  ֵכן  עּקָ ִ ַּ ּ ֶכת  ַלְחלוִחית,  ּ ַמְמׁשֶ ּׁשֶ ַהֵלב .  ּ ּוְכׁשֶ ּ

ָאז  ַהָדִמים  עֹוִלין  ְוׁשֹוְטִפין  על  ַהֵלב,  ְּבָצָרה ּׁשֶ ַ ַּוֲאַזי  ַהֵלב  דֹוֵפק ,  ּ ּ
דֹולֹות,  ִפיקֹות  ְגדֹולֹותִּבְד יבֹות  ּגְ ֶבת  ְנׁשִ ַּוֲאַזי ִנְתַיֵבׁש ,  ֲּאַזי  ָהֵרָאה  ְמַנׁשֶ

ְּועל  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַיֵבׁש  ַהּגוף,  ָהֵרָאה ּ לֹום,  ַ ֶמן  הוא  ְרפוָאה .  ַחס  ְוׁשָ ְּוׁשֶ ּ
אֹוְמִרין  ָהעֹוָלם,  ְלָהֵרָאה ֶמן  ְמַלְחֵלַח,  ְּכמֹו  ׁשֶ ִּכי  ַהׁשֶ ַּהְינו  ְבִחיַנ,  ּ ת ּ

ֶמן  ַהַנ ַּהׁשֶ הוא  ְבִחיַנת  ִתּקון  ַהָצָרה  ַכַנ,  ל"ּ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַהַצִדיק  .ל"ּ ּוַבְתִחָלה  ְכׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
ְּבַצער  וְבָצָרה ַ ָבעֹוָלם  ַהֶזה  ְועֹוָלם  ַהָבא ,  ּ מֹות  ׁשֶ ַּכָמה  ְוַכָמה  ְנׁשָ ּּ ּ ּ ּ

ְֲמקֹוְנִנין  וִמְתַאְבִלין  על  ַצערֹו ַ ּ ִכיָנה  ְמקֹוֶנֶנת,  ּ ַי  ֲאִפלו  על ִּכ,  ְּוַגם  ַהׁשְ ּ ּ
ִכיָנה  ְמקֹוֶנֶנת עים  ַהׁשְ ל  ְרׁשָ ָּדִמים  ׁשֶ ִ ל  ַצִדיִקים,  ּ ַּקל  ָוחֶֹמר  על  ָדָמן  ׁשֶ ּ ַ ,

ָאְמרו  ַרבֹוֵתינו ְּכמֹו  ׁשֶ ּּ זֹוֶכה )  ַסְנֶהְדִרין  מו(,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ּ ֲּאָבל  ְכׁשֶ ּ
ֲּאַזי  ִמְתַנֲחִמין  ֻכָלם,  ִּלְרפוָאה ְמָחה  ,  ּ ך  ׂשִ ִּבְבִחיַנת ,  ְּלֻכָלםְְוִנְמׁשָ

עָיה  נ( ֵלם  ִנֻחִמים  לֹו  ְוַלֲאֵבָליו):  "ז"ְְיׁשַ ְּוֶאְרָפֵאהו  ַוֲאׁשַ ּ על  ְיֵדי ,  "ּ ַׁשֶ
ך ֶנָחָמה ְלָכל ָהֲאֵבִלים ַהַנ ְּרפוָאתֹו ִנְמׁשָ ְ ְמָחה ַכַנ, ל"ּ ַּהְינו ׂשִ ּ  .ל"ּ



    

ה  ֵליֵלד,  ְוַדע ל  ִלְמַקׁשָ ִמְזמֹור  ְלתֹוָדה  הוא  ְמֻסּגָ ּׁשֶ ּ ַּהְינו  לֹוַמר ְּד,  ּ
י  ֵתבֹות  מל.  אֹותֹו ל ,  ִּכי  ִמְזמֹור  ְלתֹוָדה  ָראׁשֵ ְבעין  ָקִלין  ׁשֶ ְִבִחיַנת  ׁשִ ּ

צֹועֶקת  קֶֹדם  ַהֵלָדה ַּהיֹוֶלֶדת  ׁשֶ ֶ ּ ַּכמוָבא,  ּ ּ ח "ְּוֵיׁש  ְבִמְזמֹור  ֶזה  קס.  ּ
ּח  הוא  ֶחֶסד  ְבא"קס.  ּאֹוִתיֹות על  ְיֵדי  ַהֶחֶסד  ְבִחיַנת ,  ש"ת  ב"ּ ּׁשֶ ַ

ּת  ַההֹוָלָדה  ְבָנֵקל  ַכַנֲהָלכֹו ּג  ֵתבֹות  ְבֶזה  ַהִמְזמֹור"ְוֵיׁש  מ.  ל"ּּ ּ ִּכי  ִקׁשוי ,  ּ ּ ּ
ִהיא  אֹוֶמֶרת ֵיׁש  ְקִלָפה  ׁשֶ ֵּליֵלד  הוא  על  ְיֵדי  ׁשֶ ּּ זֹרו:  "ַ ם  ָלך ,  ּּגְ ם  ִלי  ּגַ ְּגַ

ֵיֵצא  ַלֲאִויר  ָהעֹוָלם,  )'ְמָלִכים  א  ג) 'ְּוכו"  לֹא ִּכי  ֵאינֹו  רֹוֶצה  ׁשֶ ֶגד ּוְכֶנ,  ּ
ם  ַהַנ"ֶזה  ֵיׁש  מ ּג  ֵתבֹות  ְבֶזה  ַהִמְזמֹור  ְכֶנֶגד  ְבִחיַנת  ּגַ ּ ּּ ּ ִּכי  ַהִמְזמֹור ,  ל"ּ ּ

ה ֵליֵלד ַכַנ ַּהֶזה הוא ְסֻגָלה ִלְמַקׁשָ ּ ּ ּּ  .ל"ּ
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ. 
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)רק  שכל  אחד  ילמוד :  הערת  המלקט
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