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ספר ליקוטי הלכות  -הלכות פריה ורביה ואישות הלכה א
בּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהַ ,ה ָשּׁרוּי ְבּלֹא ִא ָשּׁהָ ,שׁרוּי ְבּלֹא ִשׂ ְמ ָחהְ ,בּלֹא
אָמרוּ ַר ֵ
 1יג( ְוזֶה ֶשׁ ְ
ֲכ ִמים ַכּ ַנּ"ל ֶשׁ ַעל  -יְדֵי זֶה נִ ְשׁ ָלם
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ]הוּא[ְ ,בּ ִחינַת אֱמוּנַת ח ָ
תּוֹרהִ .כּי ְבּ ִחינַת ָ
ָ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -יְדֵי זֶה ְבּ ִחינַת ִשׂ ְמ ָחה ַכּ ַנּ"ל:
ְבּ ִחינַת ָ

ספר ליקוטי הלכות  -הלכות פריה ורביה ואישות הלכה ג
חוֹרה
ְה ָמּ ָרה ְשׁ ָ
ָדוּע ֶשׁ ִע ַקּר ֲא ִחיזַת ָה ַע ְצבוּת ו ַ
 2ב( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ִמ ְצוַת ְפּ ִריָּה ְוּר ִביָּהִ ,כּי זֶה י ַ
נוּק ָבּאֶ ,שׁ ִהיא ִס ְט ָרא ְדּ ִדינָא ַק ְשׁיָאֶ ,שׁ ָשּׁם ִע ַקּר
הוּא ִבּ ְב ִחינַת ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ִהיא ִס ְט ָרא ְדּ ְ
נוּק ָבּא ) ִמ ְשׁלֵי
ֱמר ְבּ ִס ְט ָרא ְדּ ְ
ֲא ִחיזַת ָה ַע ְצבוּתֶ ,שׁ ִהוא ָתּ ְק ָפּא ְדּ ִדינָאְ ,וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ֶנּא ַ
מוֹתא ַכּיָּדוּע ִבּ ְד ָברֵינוּ ַכּ ָמּה
ֶיה י ְֹרדוֹת ָמוֶת"ִ .כּי ָה ַע ְצבוּת הוּא ְבּ ִחינַת ִס ְט ָרא ְדּ ָ
ה(ַ " ,ר ְגל ָ
וּמוֹצא ֲאנִ י ַמר ִמ ָמּוֶת
ֶ
יתהּ ָמ ָרה ְכּ ַל ֲענָה וְכוּ'ְ ,בּ ִחינַת )ק ֶֹהלֶת ז(
ֲר ָ
ְפּ ָע ִמיםְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת וְאַח ִ
ֱחז ְבּ ָה ִא ָשּׁה
ָחה ֶשׁ ֶנּא ָ
ַאנ ָ
חוֹרהְ ,בּ ִחינַת יָגוֹן ו ֲ
ְה ָמּ ָרה ְשׁ ָ
ֶאת ָה ִא ָשּׁה וְכוּ'ְ ,בּ ִחינַת ָה ַע ְצבוּת ו ַ
ֱמר ְבּ ִא ָשּׁה ָר ָעהִ ,א ָשּׁה זוֹנָה ,אַף ַ -על ִ -פּי  -כֵן
יוֹתר ַכּ ַנּ"לִ ,כּי אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ָכּל זֶה ֶנא ַ
ְבּ ֵ
ְה ֶח ְדוָה
נוּק ָבּא ,ו ְִע ַקּר ַה ִשּ ְמ ָחה ו ַ
ֻשּׁה ִמ ְשׁ ַתּ ְל ֶשׁלֶת ִמ ִסּ ְט ָרא ְדּ ְ
ָתם ְבּ ַה ְקּד ָ
ָדוּע ֶשׁ ָכּל ֲא ִחיז ָ
זֶה י ַ
ֻשּׁת ַה ְבּ ִריתִ ,כּי בּוֹ
ֱמר ַעל ְקד ַ
ְח ְדוָה ִבּ ְמקֹמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
כוּראִ ,בּ ְב ִחינַת עֹז ו ֶ
ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ִס ְט ָרא ִדּ ְד ָ
ְקא
אָדם ַדּו ָ
רוֹנִיתא וְכוּ'ְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ִמ ְצוַת ְפּ ִריָּה ְוּר ִביָּה ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ָה ָ
עֹז ,וְהוּא ֶח ְדוָה ְדּ ַמ ְט ָ
זוֹכה ַל ֲחטֹף ֶאת ַה ָמּ ָרה
ֳרה ,ו ְַעל  -יְדֵי ִמ ְצוָה ַהזֹּאת הוּא ֶ
וּב ָטה ָ
ֻשּׁה ְ
ְל ַקיֵּם ִמ ְצוָה זֹאת ִבּ ְקד ָ
ַשּיגוּ ְונָסוּ
ְשׂ ְמ ָחה י ִ
תוֹך ַה ִשּ ְמ ָחה ִבּ ְב ִחינַת ַה ַנּ"לְ ,בּ ִחינַת ָשׂשׂוֹן ו ִ
ָחה ְל ְ
ְה ֲאנ ָ
ְהיָּגוֹן ו ָ
חוֹרה ו ַ
ְשׁ ָ
בּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם
אָמרוּ ַר ֵ
ְשׂ ַמּח ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ִבּ ְד ַבר ִמ ְצוָה ֶשׁ ְ
ָחה ַכּ ַנּ"לְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת י ַ
ַאנ ָ
יָגוֹן ו ֲ
ֻשּׁת ַהזִּוּוּג ִהיא ַעל  -יְדֵי ִשׂ ְמ ָחה,
ִל ְב ָר ָכהִ ,כּי ִע ַקּר ְקד ַ
ֻשּׁת ַה ְבּ ִרית ַכּ ַנּ"לִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ַהיִּחוּד ו ְַהזִּוּוּג ְדּ ִמ ְצוָה ֶשׁ ַעל יָדוֹ ִמ ְת ַח ְבּ ִרים
ֶ 3שׁהוּא ְקד ַ
ֱחז
ָחהֶ ,שׁהוּא ָה ַע ְצבוּת ָתּ ְק ָפּא ְדּ ִדינָא ַה ֶנּא ָ
ַאנ ָ
ְנִת ַבּ ֵטּל ְבּ ִחינַת ַהיָּגוֹן ו ֲ
נִמ ָתּק ו ְ
ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה ,וְאָז ְ
ְנִת ַה ֵפּ ְך ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁהוּא
ָחה ו ְ
ְה ֲאנ ָ
נִת ַבּ ֵטּל ַהיָּגוֹן ו ָ
ֻשּׁת ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ְ
ְבּ ָה ִא ָשּׁה .ו ְַעל  -יְדֵי ְקד ַ
בּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה,
אָמרוּ ַר ֵ
ֻשּׁת ַה ְבּ ִרית ַכּ ַנּ"ל ,ו ְַעל  -כֵּן ְ
ֻשּׁת ַהזִּוּוּגְ ,בּ ִחינַת ְקד ַ
ִע ַקּר ְקד ַ
ְשׂ ַמּח ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְכוּ'"ִ ,כּי זֶה
ֱמר" ,ו ִ
ַה ָשּׁרוּי ְבּלֹא ִא ָשּׁה ָשׁרוּי ְבּלֹא ִשׂ ְמ ָחה וְכוּ'ְ .וּכמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
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ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ִשּ ְמ ָחה ַכּ ַנּ"לְ ,דּ ַהיְנוּ
ַאנ ָ
ִע ַקּר ִמ ְצוַת ַהזִּוּוּג ַל ֲהפ ְֹך ַהיָּגוֹן ו ֲ
נוּק ָבּא ְל ִשׂ ְמ ָחה
ֱחז ְבּ ָה ִא ָשּׁה ְבּ ִס ְט ָרא ְדּ ְ
ָחה ַה ֶנּא ָ
ַאנ ָ
ַחד ו ְִל ְכלֹל ִא ָשּׁה ְבּ ִאישׁ ֶשׁיּ ְִת ַה ֵפּ ְך ַהיָּגוֹן ו ֲ
ְלי ֵ
ַכּ ַנּ"ל ,ו ְַעל  -כֵּן ַה ָשּׁרוּי ְבּלֹא ִא ָשּׁה ָשׁרוּי ְבּלֹא ִשׂ ְמ ָחהִ ,כּי ֵאין ְשׁלֵמוּת ְל ַה ִשּ ְמ ָחה ֶשׁל
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחה,
ַאנ ָ
ָה ִאישׁ ְכּ ֶשׁהוּא ְל ַבדּוִֹ ,כּי ֵאין ְשׁלֵמוּת ְל ַה ִשּ ְמ ָחה ִכּי ִאם ְכּ ֶשׁ ְמּ ַה ֵפּ ְך יָגוֹן ו ֲ
ֶשׁזֶּהוּ ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ִשּ ְמ ָחה ַכּ ַנּ"ל:
בּוֹתינוּ ז ְִכרוֹנָם
דוֹלהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִה ְפ ִליגוּ ַר ֵ
ֲת ָנּה ֶשׁ ִהיא ִמ ְצוָה ְגּ ָ
 4ג( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַה ִשּ ְמ ָחה ֶשׁל ַהח ֻ
ֻשּׁת ַה ְבּ ִרית הוּא ַה ִשּ ְמ ָחה ַכּ ַנּ"ל ,ו ְִע ָקּר
ִל ְב ָר ָכה ְבּג ֶֹדל ַה ִמּ ְצוָה ְל ַשׂ ֵמּ ַח ָח ָתן ו ְַכ ָלּהִ ,כּי ִע ַקּר ְקד ַ
ֲשׂה זֶה
ֲתנָּהֶ ,שׁאָז ַנע ֶ
ָחה ְבּ ִחינַת ִס ְט ָרא ְדּנוּ ְק ָבּא ְל ִשׂ ְמ ָחה ,ו ְַעל  -כֵּן ַבּח ֻ
ַאנ ָ
הוּא ַל ֲהפ ְֹך ַהיָּגוֹן ו ֲ
דוֹלה ְמאֹד
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחהַ ,על  -כֵּן אָז ַה ִשּ ְמ ָחה ְגּ ָ
ַאנ ָ
ַהיִּחוּדֶ ,שׁ ַעל  -יְדֵי זֶה ִמ ְת ַה ֵפּ ְך ַהיָּגוֹן ו ֲ
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַהיִּחוּד
ַאנ ָ
ְמאֹדִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ַה ִשּ ְמ ָחה ְכּ ֶשׁ ִמּ ְת ַה ֵפּ ְך יָגוֹן ו ֲ
ֲתנָּה ו ְַכ ַנּ"ל:
ֶשׁל ַהח ֻ
ֶמר ֵהם ְבּ ִחינַת
ֲתנָּה ִבּ ְשׁ ִביל ַה ִשּ ְמ ָחהִ ,כּי ַה ְכּלֵי  -ז ֶ
ֶמר ֶשׁ ְמּנ ְַגּנִין ַעל ַהח ֻ
 5ד( ְוזֶהוּ ְבּ ִחינַת ְכּלֵי  -ז ֶ
אָמר ַר ֵבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה
ָדם ִע ַקּר ַה ִשּ ְמ ָחה ַכּנִּ ְר ֶאה ַבּחוּשְׁ ,וּכמוֹ ֶשׁ ַ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָה ֶשׁ ַעל י ָ
עָ
ֶמר
ֳל ָך וְכוּ'" .ו ְִע ַקּר ַה ְכּלֵי  -ז ֶ
ָבלִ ,כּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִי ה' ְבּ ָפע ֶ
ֱמר" ,עֲלֵי ָעשׂוֹר ַועֲלֵי נ ֶ
ַכּ ַנּ"לְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲל ָתם הוּא ַבּ ְבּ ִחינָה
נִיסין ִשׂ ְמ ָחה ַבּ ֵלּבִ ,ע ַקּר ַה ְפ ָלגַת ַמע ָ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָה ֶשׁ ֵהם ַמ ְכ ִ
ְבּ ִחינַת ע ָ
אָדם
ֶמרְ ,ל ַשׂ ֵמּ ַח ֶאת ָה ָ
ְה ְכּלֵי  -ז ֶ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָהֶ ,שׁ ֵהם ְכּ ָל ִליּוּת ַהנִּ גּוּנִים ו ַ
ַה ַנּ"ל ֶשׁיֵּשׁ כּ ַֹח ָלע ָ
ְה ַע ְצבוּת ֶשׁלּוַֹ ,כּנִּ ְר ֶאה ַבּחוּשׁ ֶשׁ ַעל  -יְדֵי נִ גּוּן ֲא ִפלּוּ ַבּ ֶפּהִ ,מ ָכּל ֶשׁכֵּן
ְבּת ֶֹקף ַדּ ֲאגָתוֹ ו ָ
תוֹך ִשׂ ְמ ָחה ִמתּ ֶֹקף ַה ְדּאָגָה ו ְָה ַע ְצבוּתִ ,כּי
אָדם ְל ְ
ֶמר ָבּא ָה ָ
שּׁוֹמ ִעים ַהנִּ גּוּן ִמ ְכּלֵי  -ז ֶ
ְכּ ֶשׁ ְ
ָחה ְוּל ָה ְפ ָכם ְל ִשׂ ְמ ָחה ַכּ ַנּ"ל .ו ְַעל -
ַאנ ָ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָה יֵשׁ ָל ֶהם זֶה ַהכּ ַֹח ַל ֲחטֹף ַהיָּגוֹן ו ֲ
ָהע ָ
דּוּכןֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת
ַצּ ִחים ְבּ ִשׁיר ַעל ַה ָ
ָאי ֶשׁ ָהיוּ ְמנ ְ
רוּתא ִדּנְ ִגינָה הוּא ִמ ִסּ ְט ָרא ְדּ ֵלו ֵ
כֵּן ִא ְת ָע ָ
ְהיָה
ַשּׁ ֶבת ַבּ ִכּנּוֹר ֶשׁל ָדּוִד ו ָ
ְתה ְמנ ֶ
רוּח ְצפוֹנִית ֶשׁ ָהי ָ
ָדוּעֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַ
אלא ַכּיּ ַ
ִס ְט ָרא ִדּ ְשׂ ָמ ָ
ֲכ ֵמינוּ ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהִ ,כּי ִע ַקּר ַהנִּ גּוּן ִמ ְבּ ִחינַת ָצפוֹן ֶשׁהוּא
אָמרוּ ח ָ
ְמ ַנגֵּן ֵמ ֵא ָליוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
אלא ָשׁם ִע ַקּר ֲא ִחיזַת ַה ִדּין ֶשׁהוּא
ָאיִ ,כּי ָשׁם ְבּ ִס ְט ָרא ִדּ ְשׂ ָמ ָ
ְשׂמֹאלְ ,בּ ִחינַת ִס ְט ָרא ְדּ ֵלו ֵ
ְקא
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָהָ ,בּא ִמ ָשּׁם ַדּי ָ
ְבּ ִחינַת ַע ְצבוּת .ו ְַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ִשּ ְמ ָחהֶ ,שׁ ִהוא ע ָ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָהִ ,כּי
ִמ ְבּ ִחינַת ְשׂמֹאל ַכּ ַנּ"לִ .כּי זֶה ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ִשּ ְמ ָחה ַה ָבּא ַעל  -יְדֵי ע ָ
ָחה ֶשׁ ָבּא ִמ ָשּׁם ִמ ְבּ ִחינַת ְשׂמֹאל ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת
ַאנ ָ
יֵשׁ ָל ֶהם כּ ַֹח ַל ֲהפ ְֹך ַהיָּגוֹן ו ֲ
עוֹררוּת
ֻשּׁה ִה ְת ְ
נִמ ָתּק ֶא ָלּא ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ,ו ְַעל  -כֵּן ְבּשׁ ֶֹרשׁ ַה ְקּד ָ
ַה ִשּ ְמ ָחה ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ֵאין ַה ִדּין ְ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי
ְקא ָבּ ִאין ָכּל ָהע ָ
אלא ,ו ְַעל  -כֵּן ִמ ָשּׁם ַדּי ָ
ְקא ִמ ִסּ ְט ָרא ִדּ ְשׂ ָמ ָ
ַה ִשּ ְמ ָחה ִהוא ַדּי ָ
ָחה ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ַעד ֶשׁיּ ְִת ַה ֵפּ ְך
ַאנ ָ
ְכוֹלין ְל ַה ְמ ִתּיק ְוּל ַב ֵטּל ַהיָּגוֹן ו ֲ
ְקא ַעל  -יְדֵי זֶה י ִ
נְ ִגינָהִ ,כּי ַדּי ָ
ֲמת ֶשׁ ִע ַקּר ַהיִּחוּד ֶשׁל
וּמח ַ
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ִשּ ְמ ָחה ַכּ ַנּ"לֵ .
ַאנ ָ
ַהיָּגוֹן ו ֲ
ֲגין ְל ִחיּוּב גָּדוֹל ֶשׁיּ ְִהיֶה
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחהַ ,על  -כֵּן נוֹה ִ
ַאנ ָ
ֲתנָּה הוּא ִבּ ְב ִחינָה זוֹ ַל ֲהפ ְֹך ַהיָּגוֹן ו ֲ
ַהח ֻ
ָחה
ַאנ ָ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָה יֵשׁ ָל ֶהם זֶה ַהכֹּ ַח ַל ֲהפ ְֹך ַהיָּגוֹן ו ֲ
ֲתנָּהִ ,כּי ע ָ
ֶמר ַעל ַהח ֻ
ְכּלֵי  -ז ֶ
יתא ַבּזּ ַֹהר
ַשּׁ ֶבת ַבּ ִכּנּוֹר ֶשׁל ָדּוִד ו ְַכ ַנּ"לְ .וזֶה ֶשׁ ִא ָ
רוּח ְצפוֹנִית ַה ְמנ ֶ
ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַ
ְקא ִמ ָשּׁם ַמ ְמ ִשׁ ִיכין ַה ִשּ ְמ ָחה ַל ֲהפ ְֹך ַהיָּגוֹן
רוּתא ְדּזִוּוּגָא ִמ ִסּ ְט ָרא ְדּ ָצפוֹןִ ,כּי ַדּי ָ
ַה ָקּדוֹשִׁ ,א ְת ָע ָ
ַשּׁ ֶבת ַבּ ִכּנּוֹר ֶשׁל ָדּוִד ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ַהנְּ ִגינָה וְכוּ'
רוּח ְצפוֹנִית ַה ְמנ ֶ
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַ
ַאנ ָ
וֲ
ֵרד וְכוּ'ֶ ,שׁ ֵפּרֵשׁ ַר ֵבּנוּ
ְיוֹרדְ ,בּ ִחינַת ִמי ָע ָלה ָשׁ ַמיִם ַויּ ַ
עוֹלה ו ֵ
ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַהנִּ גּוּן הוּא ִבּ ְב ִחינַת ֶ
רוּח
ימן נד(ֶ ,שׁ ַה ְמ ַנגֵּן ְמ ָב ֵרר ָה ַ
תּוֹרה " ַוי ְִהי ִמ ֵקּץ" ) ִס ָ
ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל ַהנְּ ִגינָהַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ֵרד וְכוּ' ַעיֵּן ָשׁםְ .וזֶהוּ ְבּ ִחינַת ַה ַנּ"ל
רוּח ָר ָעהֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ִמי ָע ָלה ָשׁ ַמיִם ַויּ ַ
טוֹבה ִמן ָה ַ
ָ
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחה ,זֶהוּ ִע ַקּר
ַאנ ָ
פּוּך יָגוֹן ו ֲ
ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחה ַעל  -יְדֵי ַהנְּ ִגינָהִ ,כּי ִה ְ
ַאנ ָ
ֶשׁ ְמּ ַה ֵפּ ְך ַהיָּגוֹן ו ֲ
ְיוֹרד ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ַה ְמ ַנגֵּן ַה ַמּ ְמ ִשׁ ְיך
עוֹלה ו ֵ
רוּח ָר ָעהְ ,בּ ִחינַת ֶ
טוֹבה ִמן ָה ַ
רוּח ָ
ְבּ ִחינַת ֵבּרוּר ָה ַ
ָחה,
ַאנ ָ
חוֹרהְ ,בּ ִחינַת יָגוֹן ו ֲ
רוּח ָר ָעה ֶשׁהוּא ַע ְצבוּת ָמ ָרה ְשׁ ָ
ֵירד נִ גּוּנוֹ ְבּת ֶֹקף ָה ַ
ַה ִשּ ְמ ָחה ל ֵ
ֲלה
טוֹבהַ ,עד ֶשׁ ַיּע ֶ
רוּח ָ
ְה ִשּ ְמ ָחה ֶשׁיֵּשׁ ָשׁםֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ָה ַ
ֻשּׁה ו ַ
ְוּל ָב ֵרר ְוּל ַהעֲלוֹת ַה ְקּד ָ
ָחהְ ,ל ָה ְפ ָכהּ ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּה ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ִשּ ְמ ָחהִ ,ע ַקּר
ַאנ ָ
רוּח ָר ָעהְ ,בּ ִחינַת ָיגוֹן ו ֲ
ִיב ֵרר ָה ַ
וָ
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רוּפי קוֹלוֹת ֶשׁל ַהנִּ גּוּן
ְצ ֵ
ְע ְרכֵי ו ֵ
דּוֹתיוִ ,כּי ִמדּוֹת ַהנִּ גּוּן ו ֶ
ֲלת נְ ִעימוּת ַהנִּ גּוּן ַעל ִ -פּי ִמ ָ
ַמע ַ
עוֹלם ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם כּ ַֹח ְל ַשׁ ֵבּר
נִמ ָשׁ ִכין ָכּל ַהנִּ גּוּנִים ֶשׁ ָבּ ָ
ֲשׂ ָרה ִמינֵי נְ ִגינָה ֶשׁ ֵמּ ֶהם ְ
לוּלים ָבּע ָ
ַה ְכּ ִ
ֶאת ַה ֵלּב ְמאֹד ְוּל ַהעֲלוֹתוֹ ְוּל ַה ְמ ִשׁיכוֹ ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּ ַר ְך ְמאֹד ְמאֹדִ ,כּי ַהנִּ גּוּן יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח גָּדוֹל
אָדם ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּ ַר ְך ַכּיָּדוּ ַעְ ,וּכמוֹ ֶשׁ ִדּ ֵבּר ַר ֵבּנוּ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ִמזֶּה ַכּ ָמּה
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ֶאת ֵלב ָה ָ
ְאָמר ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה תּוֹרוֹת
ְאָמר ֶשׁטּוֹב ְמאֹד ְל ַהחֲיוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ִעם ֵאיזֶה נִ גּוּן ,ו ַ
ְפּ ָע ִמים ,ו ַ
ֲלה,
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ַעד ַתּ ְכ ִלית ַה ַמּע ָ
נִ ְפ ָלאוֹת ַעל ִענְ יַן ַה ְפ ָלגַת רוּם ַמעֲלוֹת ַהנְּ ִגינָה ָה ָ
ֲלת ַהנְּ ִגינָה ַבּ ְבּ ִחינָה
מּוּבן ִבּ ְד ָב ָריו ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְל ִמי ֶשׁ ְמּ ַעיֵּן ָבּ ֶהם ו ְָר ִגיל ָבּ ֶהם ,ו ְִע ַקּר ַמע ַ
ַכּ ָ
ָחהֶ ,שׁהוּא
ֵירד ַעד ֶשׁ ַיּ ֲחטֹף ֶאת ַהיָּגוֹן ַו ֲאנ ָ
ַה ַנּ"לַ ,מה ֶשּׁיֵּשׁ כּ ַֹח ַעל  -יְדֵי ַהנִּ גּוּן ַלעֲלוֹת וְל ֵ
ֻשּׁה ו ְַכ ַנּ"ל:
רוּח ָר ָעה ו ְָה ַע ְצבוּתְ ,ל ָה ְפ ָכהּ ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁזֶּהוּ ִע ַקּר ְשׁלֵמוּת ַה ְקּד ָ
ְבּ ִחינַת ָה ַ
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