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אוּ  ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּוֵביתֹו ּבָ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיש ְ מֹות ּבְ ה ׁשְ  ('א',א) "ְוֵאּלֶּ

 םשמוציאן ומכניסן במספר ובשמות, להודיע חבתן שנמשלו לכוכביםן חזר ומנאן במיתת, אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן -י "רש

כוכבים שכן ירח וכוכבים נמצאים כל הזמן בשמים אלא שבגלל אור השמש לא ניתן לראות אותם ול ידוע שעם ישראל משולים לירח
אומות  כאשר יש ליקוי חמה באה פורענות עלולכן  לו לשמשמשאך כאשר השמש שוקעת ניתן לראות אותם וידוע שאומות העולם נ

כתוב וזה מה ש .בתפארתו על כן כאשר אומות העולם יפלו מטה בחינת השמש תשקע יוכלו כל העולם להבחין בעם ישראל העולם 
 י בברכת יצחק ליעקב"כאשר צור נחרבה אז ירושלים נבנית כמובא ברש

 

ַעְבדּון" ְצַרִים ּתַ ת ָהָעם ִמּמִ הֹוִציֲאָך אֶּ יָך ּבְ ַלְחּתִ י ָאֹנִכי ׁשְ ָך ָהאֹות ּכִ ה ּלְ ְך ְוזֶּ ה ִעּמָ ְהיֶּ י אֶּ ר ּכִ ת ָהֱאלֹ  ַוּיֹאמֶּ  (ב"י', ג)" הים ַעל ָהָהר ַהזֶּּ קאֶּ
 לפי מ למתן תורה"בין יצי הרי אין שלושה חודשיםנשאלת השאלה ו "ממצריםעל ההר הזה לסוף שלושה חדשים שיצאו "מפרש י הקדוש "רש
עבודה  בחינתו ניסן שכן ,הכוונה למסמן של כל חודשש ד"ניתן לתרץ בס אלא בלבד ארבעים ותשעה יום נםיציאת מצרים למתן תורה ישבין ש

ובו אנו מתקנים את עניין  עקיבא' שבו מציינים את סיום המגיפה שבה נפטרו תלמידי ראייר גמילות חסדים   בחינת מה העבודה הזאת לכם
 חודשים כנגד תורה עבודה גמילות חסדים השלושוזהו שנאמר  סיוון מתן תורה כנגד תורה הבין אדם לחבירו שעיקרו הוא החסדים

 

 (שישי)י טבת "ח –ע "ל זי"בעל הבני יששכר זצוק דינובצבי אלימלך שפירא מ רביק "הרה - משנת הצדיק

, אמו .ט"ח ת"גזרות תבשנהרג  שמשון מאוסטרופולי צאצא של רבי .מלמד תינוקות היהש, רבי פסח לנגזם, אביול .גליציהבש יאבורניקבנולד צבי אלימלך רבי 

כי בניסיון למנוע  רמסופו. ע"ל שנפטרו בילדותם, לפניו נולדו להוריו מספר ילדים .משולם זושא מאניפולי ורבי נסק'אלימלך מליז הייתה אחייניתם של רבי האיט

אלימלך הבטיח לאחיניתו שייוולד לה בן זכר שיחיה ויאיר את העולם בתורתו ' ר. נסק'רבי אלימלך מליז, ה אמו עם דודההתייעצ, גם את מותו של הרך העתידי

ולכן מצווה הוא לקרוא , כי חשבה שבוודאי יסתלק דודה הקדוש, נבהלהשמעה האם ו  .םכסגולה לאריכות ימי אלימלךוהורה לה לתת לילד את שמו , הקדושה

אילו היית קוראת את '': אלימלך' אמר לה ר, לו כפי שציווה הרבי האחרי שנולד וקרא. 'צבי אלימלך'אם כן קראי שמו '' אמר לה הרבי. על שמו את בנה הנולד

המגיד וכן למד אצל  ,מנחם מנדל מרימנוב ורבי החוזה מלובלין מתלמידירבי צבי אלימלך היה  .''ועתה יהיה חציו כמוני, ולו כמוניהיה כ', אלימלך'שמו 

נפתלי צבי  מדרשו של החוזה מלובלין ובראשם רבי-קשרים קרובים היו לו עם תלמידי בית .אברהם יהושע השל מאפטא ורבי ניץ'ישראל הופשטיין מקוז רבי

 .צבי הירש מזידיטשוב ורבי מרופשיץ

 .המשכילים ונלחם בחריפות נגד קבלהפעל רבות להפצת תורת ה .הונגריהשאז הייתה חלק מ מונקאץו האליטש ,וב'סטריז ,רוביטש דינוב של שימש ברבנות

נהג . ולכן עורר עליו את חמתם של פרנסי העיר ונאלץ לעזוב את מונקאץ ולחזור לדינוב ,צער בעלי חיים משום פיטום אווזים בזמן כהונתו במונקאץ אסר על

 דורש טוב לעמו, האוהב הנאמן לכל ישראל"לחתום על מכתביו בחתימה 

בני '' בהם הספר הידוע והחשוב, וזכה לחבר ספרים רבים, ורבים מישראל הולכים לאורו, וברבות הימים נעשה גאון צדיק וקדוש, הרב צבי אלימלך הלך וגדל

הרי , פליאה ובמחשבתו, מקור משפחתו עלב והחל לחש'', החוזה מלובלין''לרבו הקדוש  כשהלך רבי צבי אלימלךהפעמים באחד . על זמנים ומועדים'' יששכר

עוד טרם שאל אותו את אשר חפץ היה , כאשר הגיע לבית החוזה מלובלין .אך מנין התחושה היחודית והמופלאה בחג החנוכה, איני כהןואני מגזע החשמונאים 

הוא מפני שהיית אז בבית דינם של , ך חש בחנוכה מעין תוספת קדושה יתרהינהומה ש, קור מחצבתך הוא משבט ישכרדע שמ'' פנה אליו החוזה, לולשא

 .''בני יששכר''זו גם הסיבה לשם ספרו . החשמונאים

ל "צבי אלימלך ז' נסע ר, ע"צבי אלימלך מדינוב זת' ע דברי שטנה ולשון הרע על הרב הקדוש ר"לפני הרב הקדוש רבי נפתלי צבי מרופשיץ זת פעם אחת הביאו

צבי ' ראה הרב מרופשיץ לרה. עמדה אז על השולחן כוס אחת. קירבו הרב מרופשיץ וכיבדו כראוי. בעת שידע כי מתנגדיו ומשטיניו אינם נמצאים שם, לרופשיץ

ובהיפרד החיות יתבטל , אותורק החיות דקדושה שיש בו היא המקיימת , חי או מדבר, ובין בצומח, בין בדומם, בכל דבר שנמצא בעולם ואמר, אלימלך על הכוס

נעשה מהכוס , ותיכף כשכילה לדבר דברים אלה . והנה יש בכוחנו להוציא החיות ממנה ותהיה כעפר ממש, הלא רואה כבודו הכוס שעומדת על השולחן.הדבר

של נעליך מעל : "ת אמר למשה רבנו"השי צבי אלימלך' אמר לו ר. ו גם ממנו את חיותו"שיוכל להוציא ח, כי ראה בזה רמז, צבי אלימלך' נתבהל ר עפר בעלמא

 הרי שלחכמים יש שלושה כוחות, "ולחישתן לחישת שרף, ועקיצתן עקיצת עקרב ,נשיכת שועל( תלמידי חכמים)שנשיכתן ( "י, ב)כי כתוב בפרקי אבות , "רגלך

, "של נעליך מעל רגלך"שכשתהיה מנהיג עדת ישורון אז , ת למשה רבנו במראה הסנה"והורה השי, "נעל"שראשי תיבות שלהם הוא , עקיצה ולחישה, נשיכה

 .ולא תשתמש בה נגד שום אחד מישראל, מאתך רגילות זו רשתסי
 
 

 שמות פרשת
  ח"התשע

     011 גליון
 

נא לשמור על 
 קדושת הגליון 

נא לא לעיין בו בשעת 
 התפילה וקריאת התורה

 לעילוי נשמת
 ר שלמה דב"דוד שלום ב' ר אבי ר"מו
 ר אהרן יוסף"ק רבי משולם זושא ב"הרה
 יהודה יוסף ר"ב פישל אפרים רבי ק"הרה

 לייב

 חיים ר"ב ליפשיץ לייב אריה רבי ק"הרה

 זאב ר"ב יעקב רבי ק"הרה
 זוטרא מר בר הונא רב
 פקוד בר משרשיא רב

 פסח ר"ב אלימלך צבי רבי ק"הרה
 כריש מנחם ר"ב אלימלך רבי ק"הרה

 בער

 מרדכי ר"ב משה רבי ק"הרה

 ר נפתלי צבי"בק רבי רבי יעקב "הרה
 ר משה"בק רבי שמואל בנימין "הרה

 רבינו משה בן מיימון
 ר מסעוד"ק רבי יעקב אביחצירא ב"הרה
 ר יחיאל מיכל"ברבי אריה לייב  ק"הרה
 ר משולם"ק רבי ישראל אברהם ב"הרה

 זושא מאניפאלי
 יוסף ר"בק רבי ישראל דוב בער "הרה

 ר אורי"בק רבי שלמה "הרה



 
 

 ליקוטים מספרים שפחות מוכרים –דובב שפתי ישנים 
 (ל"מתלמדי הרמח)  ע"זיל "זצוק משה דוד וואלי המקובל רבי ק"הרה – םברית עול

ָראֵ " ֵני ִיש ְ ֵני ּבְ ֻקצּו ִמּפְ ה ְוֵכן ִיְפֹרץ ַוּיָ ן ִיְרּבֶּ ר ְיַעּנּו ֹאתֹו ּכֵ  (ב"י', א) "לְוַכֲאׁשֶּ
ת היה "כי בעת הרוחה היו ישראל מתרפים במלאכת הבירור והשי

רוצה למהר את הקץ ולכן הביא עליהם את עת הצרה והרכיב אנוש 
ץ את הקליפה המונעת את דבקותם וזה לראשם כדי שיזדרזו לפרו

כן ירבה וכן יפרוץ כי היו מוכרחים לפרוץ בקליפה ממש כדי  ודס
עם הקדושה ולהעלות אליה ריבוי הניצוצות  לצאת מתוכה ולהדבק

שהיו מבררים מן הקליפה עצמה וגם זהו הטעם שאמר ויקוצו מפני 
ל שהיו כקוצים בעיניהם והסוד הוא לפי "בני ישראל בפירושם ז

שהקוצים מנקבים והרי שישראל דוגמתן היו מנקבים בקליפה כדי 
 א כשאבד מתוכה ולחזור אל הקדושה כי הטוב אינו נחשב אללצאת 

 

מבעליו ואז משתדל בכל כוחו להחזירו אליו או להגיע עדיו ונפרד 
כענין שנאמר לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע ואמנם כשראה 

ממנו על ישראל בתחילה לא  נגזרההשר של מצרים שאותו העינוי 
היה מספיק להתיש את כחם ולהשביתם ממלאכת הבירור שאדרבא 

ויותר לפיכך חזר לחשוב מחשבות להכביד  היו מזדרזים על ידו יותר
את משאם ולהגדיל את עינויים בעבודה קשה המפרכת את הגוף 

ש "והמערבבת את הנפש שלא תוכל למצוא מקום אל הצלתה וז
 'י בפרך וגו"ויעבידו מצרים את בנ

 

י ּתִ ם ּבָ ַעש  ָלהֶּ ת ָהֱאלִֹהים ַוּיַ ֹדת אֶּ י ָיְראּו ַהְמַיּלְ  (א"כ', א) "םַוְיִהי ּכִ
סיון יסוד הענין בא ללמד שאין אדם עולה לגדולה אלא אם כן בא נ

א לידן של המילדות הצדקניות ולפי יסיון שבלידו ועומד בו וזהו הנ
שעמדו בו כראוי לפיכך מדת הדין העליונה שם אלקים דיקא 

לויה מיוכבד הו עשתה להם בתים של כהונה והמשלמת לאיש כמעש
ל אבל הסוד העיקרי הוא שעל ידי "ומלכות ממרים כמו שאמרו רז

סיון הזה זכו לעלות אל מדרגתן המוכנת להם יוכבד במדרגת יהנ
הבינה שנקראת בית אל החכמה דהא אבא עילאה טמיר וגניז בתוך 

ת בסוד "הבינה כידוע ומרים במדרגת המלכות שנקראת בית אל הת
ביתו זו אישתו ולמצב הזה בקביעות לא זכו בו ודאי אלא אחר 

סיון לפיכך כתיב ויהי כי יראו המילדות את האלקים ויעש להם יהנ
בתים ואמנם הרשע הזה של מלך מצרים כשראה שלא נשלמה עצתו 

בדרך צינעא והסתר מצד המילדות שיראת שמים קודמת בהן 
סום וגילוי ולכן ציוה לכל ליראתו לפיכך חשב להשלימה דרך פיר

עמו להזדרז באכזריות חמה ושטף אף לגזול את הזכרים הנולדים 
מחיק אמותן ולהשליכן אל היאור וזאת הגזרה הקשה והרעה 
שהסכימה על ידיה מדת הדין העליונה עד שיכלה כל הרע מישראל 
היא שגרמה לעמרם לפרוש מיוכבד אשתו כדי שלא ייגעו לריק ולא 

אבל בתום חלאתו של הרע הראוי להזרק ובבא עתו של ילדו לבהלה 
הטוב הראוי להתקיים אז שרתה רוח הקודש על מרים ונתנבאה אל 
ההורים שיחזרו להתיחד כי עתיד להולד מהם מושיען של ישראל 

ולכן והם חששו לדבריה והאמינו בנבואתה כי ניכרים דברי אמת 
 'ך איש מבית לוי וגוליכתיב בסמוך ו

 

 סיון  יעמידה בנ – סגולה לפרנסה
אוּ  ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּוֵביתֹו ּבָ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיש ְ מֹות ּבְ ה ׁשְ  ('א',א) "ְוֵאּלֶּ

ה ואברהם זקן בא בימים והשאלה המפורסמת אם "נאמר אצל אברהם אע

כ מהו כפל הלשון ומתרצים "בא בימים אכתוב זקן אזי בידוע שהוא גם 

 ' שאברהם היה בא לקראת הימים ומנצל אותם עד תום לעבודת ה

י הבאים מצרימה היינו "גם אצלנו ואלה שמות בנ ד"בס כן ניתן להסביר

' יא מהם את המיטב בעבודת הירד למצרים לתוך הגלות במטרה להוצי "שעמ

יך להפיק משם את המיטב צר דחקותווכן יהודי כאשר נכנס למצב של מצרים 

נעשה את מה ' עד ת' י את יעקב היינו שמא"עושים עואת זה ' בעבודת ה

שנאמר ביעקב איש תם יושב אהלים דהיינו שהיה לומד תורה שהרי יעקב 

י כך יהיה איש וביתו באו איש מורה על בעל "הוא עמוד התורה כנודע וע

י על אתר "ורש( ב"י', לן בלה)כמו שנאמר וירא כי אין איש ' מדרגה בעבודת ה

מפרש שאין אף אחד ממנו שיתגייר וכן עיין בשפתי חכמים במקום שכותב כי 

היה צריך להיות כתוב וירא כי אין אדם וכן ביתו מורה על עבודת היהודי 

ב י מקדש ושכנתי בתוכם וכן נכתשצריך לבנות בית מקדש בעצמו כמו ועשו ל

  'וכו בית אשר תבנו לי זהאי

' י כך יתעלה בעבודת ה"ה נותן לאדם כדי שע"וזה כל עניין המצרים שהקב

 ק ממצרים"י היו צריכים להעלות את ניצוה"כמו שבנ

וב תשיצרף את התורה עם מצרים לפי שכ ועוד נרמז במה שכתוב מצרימה

שמורה על חמישה חומשי תורה וכן שתמיד צריך  א"ההאות בסיום  מצרימה

המילה מצרים  א בסיום"רה שגם על כך מורה האות הלזכור שעמו אנכי בצ

ע בעת "ו ל"ה נמצא איתנו בתוך המצרים וגם ח"היינו לרמוז כי כביכול הקב

ה איתנו להושיענו רק צריך האדם לחזור בתשובה שלימה "צרה וצוקה הקב

י הקדוש "ת תשובה כפי שמביא האר"לפי שמצרימה את יעקב איש וביתו ס

 ע"יז

די לעשות חשבון נפש צב שבו הוא שרוי כמוכך יכול היהודי לנצל את ה

יעשה נחת רוח  שלו' י עבודת ה"וע' ז יזכה להתקרב לה"ועי' ותשובה לה

 לבוראנו

ל "( ערך סבלנות)ע בליקוטי עצות "ן זי"וכן כותב מוהר כ ָ ֶׁ ָאָדם יֹוֵדַע ש  ֶׁ ש  כ ְּ

טֹוָבתוֹ  עֹוָתיו ֵהם לְּ ֹארְּ א, מְּ ִחיָנה הו א ֵמֵעין עֹוָלם ַהב ָ ֵדי . זֹאת ַהב ְּ זֶׁה זֹוִכין ַעל־יְּ וְּ

ִמיד ָחָכם לְּ ַ ֵני ַהת  ָבִרים ִלפְּ ו י ד ְּ ֵמי . ִוד  ל יְּ עֹוֵבר ָעָליו כ ָ ֶׁ ל ַמה ש   כ ָ ֶׁ ה ֵליַדע ש  ֶׁ כ  ָאז ִיזְּ וְּ

יו טֹובָ , ַחי ָ ֹל לְּ רו ךְּ הו א אֹוֵהב אֹותוֹ , תוֹ ַהכ  דֹוש  ב ָ ַהק ָ ֶׁ ֹל ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ש  י ַהכ  זֶׁה . כ ִ  וְּ

 

ל ָהָאָדם ֶׁ ַעת ש  ֵלמו ת ַהד ַ ְּ ר ש  ָקאֹות , ִעק ַ תְּ ַ פ  ל ֵמַהרְּ ב ֵ לְּ ב ַ לֹא ִיתְּ ַעט וְּ ֹא ִיבְּ ל  ֶׁ ש 

ִרין ָעָליו עֹובְּ ֶׁ ִחית, ש  צְּ טֹוָבתֹו ַהנ ִ ֹל לְּ ַהכ  ֶׁ   .ַרק ַיֲאִמין ש 

ים ָמִרים ַסמ ִ פו אֹות ֵהם ב ְּ ל ָהרְּ כ ָ ֶׁ מֹו ש  ֵדי , כ ְּ ל ַעל־יְּ ַקב ֵ ִריִכין לְּ ש  צְּ פֶׁ פו אֹות ַהנ ֶׁ ן רְּ ֵ כ 

ִרירו ת ר, מְּ ב ֵ ַ ש  ִריִכין לְּ צ ְּ ֶׁ ִניעֹות ש  נו  ַהמ ְּ ַהיְּ ם , ד ְּ ֹל קֹדֶׁ ב  ִריִכים ִלסְּ צ ְּ ֶׁ ו ִרים ש  ס  ַהי ִ וְּ

ת ֱאמֶׁ ש  ב ֶׁ פֶׁ פו ַאת ַהנ ֶׁ ז ֹוִכין ִלרְּ ֶׁ ל ו  . ש  ת כ ָ רֶׁ ֹובֶׁ ה ג  ָ ש  ָעִמים ַהֻחלְּ ו ף ִלפְּ ֳחִלי ַהג  ב ָ ֶׁ מֹו ש  כְּ

ךְּ  ָ פו אֹות, כ  ִרירו ת ָהרְּ ֹל מְּ ב  ה ִלסְּ ַיד ַהחֹולֶׁ ת ב ְּ כֹלֶׁ ֵאין יְּ ֶׁ ִכין , ַעד ש  ְּ ִאים מֹוש  ָאז ָהרֹופְּ וְּ

ים אֹותוֹ  ִ ָיֲאש  ה ו מְּ ם ִמן ַהחֹולֶׁ ֵדיהֶׁ ש  , יְּ פֶׁ ֵהם ֳחִלי ַהנ ֶׁ ֶׁ ֲעוֹונֹות ש  ֶׁ ש  ן כ ְּ ֵ ֹאדכ  ִרים מְּ ֹובְּ , ג 

לֹום ָ ש  ָוה ַחס וְּ קְּ ַעט ָאֵפס ת ִ מְּ ָאז ָהָיה כ ִ פו אֹות וְּ ִרירו ת ָהרְּ ֹל מְּ ב  . ֲאַזי ֵאין ָיכֹול ִלסְּ

ַרךְּ ָמֵלא ַרֲחִמים ב ָ ם ִיתְּ ֵ ֹו , ֲאָבל ַהש   ו ב ֵאָליו ֲאָבל ֵאין ב  ָחֵפץ ָלש  ֶׁ ָאָדם ש  ה ב ְּ רֹואֶׁ ֶׁ ש  ו כְּ

פו א ִרירו ת ָהרְּ ֹל מְּ ב  ַֹח ִלסְּ ִפי רֹב ֲעוֹונֹוָתיו ָהֲעצו ִמים, ֹותכ  ִריךְּ לְּ צ ָ ֶׁ ֲאַזי הו א , ש 

ֵתָפיו אֹוָתיו ַאַחר כ ְּ ל ַחט ְּ ִליךְּ כ ָ ְּ ַרֵחם ָעָליו ו ַמש  ַרךְּ מְּ ב ָ ֹל , ִיתְּ ב  ָטֵרךְּ ִלסְּ ֹא ִיצְּ ל  ֶׁ ֵדי ש  כ ְּ

וֹ  ת  ָכלְּ ִפי יְּ פו ָאתֹו ַרק כ ְּ ִביל רְּ ְּ ש  ה ב ִ ב ֵ ִרירו ת ַהרְּ מוֹ ו ִמז ֶׁה ָיִבין כ ָ . מְּ ַעצְּ ָחד ב ְּ אֶׁ ָחד וְּ , ל אֶׁ

ַרךְּ  ב ָ ם ִיתְּ ֵ ו ב ַלש   ָחֵפץ ָלש  יו וְּ ה ָלחו ס ַעל ַחי ָ רֹוצֶׁ ֶׁ ִחיל , ִמי ש  תְּ ַ מ  ֶׁ ש  י רֹב כ ְּ ִ ַוֲאַזי ַעל פ 

ַרךְּ  ב ָ ם ִיתְּ ֵ ָקֵרב ַלש   ִהתְּ ִרים ו לְּ ֵ ש  ֵכי ַהכ ְּ ַדרְּ ַעט ב ְּ ֹנס מְּ ִניעֹות , ִלכְּ ִאים ָעָליו מְּ ֲאַזי ב ָ

ו ִרים ַהרְּ  ִיס  ָינוֹ וְּ ִפי ִענְּ ָחד כ ְּ ל אֶׁ ָדִדים כ ָ ה צְּ ָ מ  ה ִמכ ַ ָעִמים. ב ֵ ה לֹו ִלפְּ מֶׁ ִנדְּ ִאי , וְּ ֶׁ ש 

ה ֶׁ ֵאל  ָ ִניעֹות כ  ו ִרים ו מְּ ִיס  ִרירו ת וְּ ֹל מְּ ב  ר ִלסְּ ָ ש  פְּ רו  . אֶׁ ָחזְּ לו  ֵמֲחַמת זֶׁה וְּ פְּ נ ָ ֶׁ ֵיש  ש  וְּ

ָלן ַרֲחקו  ַרֲחָמָנא ִלצְּ ִנתְּ ת ָצִריךְּ . וְּ ֱאמֶׁ ָחֵפץ ב ֶׁ ַיֲאִמיןֲאָבל הֶׁ ַדע וְּ י ֵ ֶׁ ִרירו ת , ש  ל ַהמ ְּ כ ָ ֶׁ ש 

דֹול ד ג ָ סֶׁ חֶׁ ֹל ב ְּ ִאים ָעָליו ַהכ  ִניעֹות ַהב ָ ַהמ ְּ ו ִרין וְּ ס  ַהי ִ ים ָהָיה . וְּ ִפי ֲעוֹונֹוָתיו ָהַרב ִ י לְּ כ ִ

פו ָאתוֹ  ִביל רְּ ְּ ש  ה יֹוֵתר ב ִ ב ֵ ִרירו ת ַהרְּ ֹל מְּ ב  ו ם אֹ , ָצִריךְּ ִלסְּ ש  ֹכחֹו ב ְּ ֹא ָהָיה ב ְּ ל  ֶׁ ן ש  פֶׁ

ֵעיל ר לְּ כ ָ זְּ נ ִ ַ לֹום כ  ָ ש  ָותֹו ַחס וְּ קְּ ֱאָבד ת ִ ָהָיה נֶׁ ֹל וְּ ב  ַרֵחם ָעָליו . ִלסְּ ַרךְּ מְּ ב ָ ם ִיתְּ ֵ ֲאָבל ַהש  

וֹ  ת  ָכלְּ ִפי יְּ י ִאם כ ְּ ו ִרים כ ִ ִיס  ִרירו ת וְּ ֹוֵלַח לֹו מְּ ֵאינֹו ש  כו  . וְּ ו ִרים וְּ ס  ַהי ִ ִרירו ת וְּ זֹאת ַהמ ְּ ' וְּ

י ֵש  לוֹ  ֶׁ אי, ש  ַוד ַ לוֹ  ב ְּ ָסבְּ ֹכחֹו לְּ אי ֵיש  ב ְּ ַוד ַ ֹל ו בְּ ב  ַרךְּ ֵאינֹו . הו א ָצִריךְּ ִלסְּ ב ָ ם ִיתְּ ֵ י ַהש   כ ִ

י  ִ ָרם ַאף ַעל פ  ב ְּ ַ ש  ָלם ו לְּ ָסבְּ ר לְּ ָ ש  פְּ ִאי אֶׁ ֶׁ ִניעֹות ש  ִרירו ת ו מְּ ו ם ָאָדם מְּ ֹוֵלַח ַעל ש  ש 

נ ַ  ַ ךְּ כ  ָ יַע לֹו כ  יו ָהָיה ַמג ִ ִפי ַמֲעש ָ ְּ ל  ֶׁ   .ל"ש 

ֹוָתיו ִמד  ָכל ָאָדם ב ְּ לֹום לְּ ָ יֶׁה ש  הְּ י ִ ֶׁ ֹוָתיו , ָצִריךְּ ש  ִמד  ק ב ְּ ָ ֻחל  יֶׁה מְּ ֹא ִיהְּ ל  ֶׁ נו  ש  ַהיְּ

עֹוָתיו ֹארְּ ם , ו ִבמְּ ֵ ֹו ַהש   ָצא ב  ִמיד ִימְּ ָ ִעקו  ת  ין ב ְּ ִטיבו  ב ֵ ין ב ְּ ו ק ב ֵ ֵהא לֹו ִחל  ֹא יְּ ל  ֶׁ ש 

ַרךְּ  ב ָ ב ֵ , ִיתְּ לְּ ב ַ לֹא ִיתְּ ֵהל וְּ ב ַ לֹא ִיתְּ עֹוָלםוְּ ב ָ ֶׁ ָבר ש  ו ם ד ָ עֹוֵבר ָעָליו , ל ִמש   ֶׁ ל ַמה ש   ַרק כ ָ

ָכל יֹום ֵהן טֹובֹות לֹום, ב ְּ ָ ש  ָקאֹות ַחס וְּ תְּ ַ פ  ַהרְּ ָאגֹות וְּ ָצרֹות ו דְּ ו ִרין וְּ ֵיַדע , ֵהן ִיס 

ִחית צְּ טֹוָבתֹו ַהנ ִ ֹל לְּ ַהכ  ֶׁ ַיֲאִמין ש  ֵ , וְּ ָקֵרב ַלש   ִהתְּ ֵדי זֶׁה יו ַכל לְּ ָקא ַעל־יְּ ַדיְּ ַרךְּ וְּ ב ָ ם ִיתְּ

ת ֱאמֶׁ ה ב ֶׁ צֶׁ  ק"עכל" ִאם ִירְּ


