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ק ֲחִמיִשי רֶּ  פֶּ

ָחת(  ִלית אֶּ כְּ ד תַּ צַּ ש לְּ נֶּפֶּ ֹכחֹות הַּ ש ָהָאָדם בְּ מֵּ תַּ ִהשְּ  )בְּ

  

ָיִש  ָצִריְך י זֶּה. וְּ נֵּ ִלפְּ ק שֶּ רֶּ פֶּ נּו בַּ מְּ דַּ ִהקְּ השֶּ ִפי מַּ ת, כְּ עַּ דַּ ִפי הַּ שֹו כָֻּלם לְּ פְּ ד ֹכחֹות נַּ בֵּ עְּ שַּ יְּ גֶּד ָלָאָדם שֶּ נֶּ ים לְּ

יָניו ָתִמיד  לֹוָתיו עֵּ עֻּ ָיִשים פְּ ת אֹוָתּה. וְּ עַּ ֹכלֶּת ָהָאָדם ָלדַּ ִפי יְּ ְך, כְּ ָברֵּ םִיתְּ שֵּ ָשגַּת הַּ ִהיא: הַּ ת, וְּ ִלית ַאחַּ כְּ תַּ

לֹוָתיו ָדָבר  עֻּ יֶּה ִבפְּ ֹּלא ִיהְּ ד שֶּ ִלית, עַּ כְּ תַּ זֹו הַּ ִביִאים לְּ ָבָריו מְּ ָכלדְּ נּוחֹוָתיו וְּ נּועֹוָתיו ּומְּ הֶּ כָֻּלן: תְּ ל הַּ ל, ִמֹפעַּ בֶּ

תִ  ֲאִכיָלתֹו ּוִבשְּ ָּוָנה בַּ כַּ ָיִשים הַּ ָמָשל בֹו: שֶּ הַּ ִלית. וְּ כְּ תַּ ל ֹזאת הַּ ֹלא ָיִביא אֶּ ל שֶּ ר: ֹפעַּ צֹוִני לֹומַּ ָגלֹו, רְּ ָיתֹו, ּוִמשְּ

נּוָחתֹו  נּוָעתֹו ּומְּ ָנתֹו ִויִקיָצתֹו, ּותְּ ִריא -ּושְּ ָּוָנה ִבבְּ כַּ הַּ ָבד. וְּ ִריאּות גּופֹו לְּ ִלים  -ּות גּופֹו ִבבְּ ש כֵּ נֶּפֶּ ָצא הַּ ִתמְּ שֶּ

לִ  כְּ תַּ ִגיעַּ לַּ יַּ ד שֶּ ִליֹות עַּ ִשכְּ ֲעלֹות הַּ ִמדֹות ּומַּ ֲעלֹות הַּ נֹות מַּ מֹות ּוקְּ ָחכְּ נֹות הַּ ִמים ִלקְּ לֵּ ִריִאים ּושְּ ִהיא.בְּ  ית הַּ

  

ד שֶּ  ָבד עַּ ֲהָנָאה לְּ ל הַּ ָּוָנתֹו אֶּ יֶּה ָאז כַּ ש ֹלא ִתהְּ קֵּ הֶּ לזֶּה הַּ עַּ ָאר וְּ ן ִבשְּ כֵּ ב, וְּ ָערֵּ ה הֶּ תֶּ ִמשְּ הַּ ָמזֹון וְּ ר ִמןהַּ חַּ ִיבְּ

ָהגֹות  נְּ הַּ ב  -הַּ יֶּה ָערֵּ ִיהְּ ן שֶּ מֵּ דַּ ִיזְּ שֶּ מֹוִעיל. ּוכְּ ל הַּ ן אֶּ ּוֵּ כַּ ב  -ֲאָבל יְּ ִתי ָערֵּ יֶּה ִבלְּ ִיהְּ ן שֶּ מֵּ דַּ ִיזְּ שֶּ יֶּה; ּוכְּ יֶּה.  -ִיהְּ ִיהְּ

ְך ָחכְּ  רֶּ ל דֶּ ב עַּ ָערֵּ ל הֶּ ן אֶּ ּוֵּ כַּ ֲאָכל אֹו יְּ מַּ ֲאָותֹו לְּ ָשה תַּ ָחלְּ ִמי שֶּ פּוָאה: כְּ ת ָהרְּ ָבִלים  -מַּ תֻּ מְּ זֹונֹות הַּ ִעיָרּה ִבמְּ יְּ

חֹוָרה  ָרה ָעָליו ָמָרה שְּ עֹורְּ ִהתְּ ן ִמי שֶּ כֵּ ם. וְּ ָּוה ָלהֶּ אַּ ש ָהָאָדם ִמתְּ נֶּפֶּ ִבים שֶּ ִנגּוִנים,  -ָהֲערֵּ ת הַּ ִמיעַּ ִסיָרּה ִבשְּ יְּ

טִ  ר, ּובְּ י זֶּמֶּ ִמינֵּ ש, ּובְּ נֶּפֶּ ִחיב הַּ רְּ יַּ השֶּ ם ִממַּ א ָבהֶּ ָכיֹוצֵּ ָיפֹות וְּ ּצּורֹות הַּ ת הַּ רַּ בְּ חֶּ ָנִאים, וְּ ָיִנים הַּ ִבנְּ נֹות, ּובְּ גַּ יּול הַּ

ָכלזֶּה  ָּוָנה בְּ כַּ הַּ נֹו. וְּ חֹוָרה ִממֶּ שְּ ָמָרה הַּ ָיִסיר ֳחִלי הַּ ִריאּות  -וְּ ָּוָנה ִבבְּ כַּ ִלית הַּ כְּ תַּ ִריא גּופֹו. וְּ בְּ יַּ נֹות  -גּופֹו שֶּ ִלקְּ

נֹות ָממֹון  ק ִלקְּ סֵּ עַּ ִיתְּ שֶּ ן כְּ כֵּ ָמה. וְּ י  -ָחכְּ חּושֵּ הּו לְּ ָצאֵּ ִימְּ שֶּ ֲעלֹות וְּ מַּ יֹוִציאֹו בְּ ִקבּוצֹו, שֶּ ָּוָנתֹו בְּ ִלית כַּ כְּ יֶּה תַּ ִתהְּ

השֶּ  ְך מַּ ָברֵּ םִיתְּ שֵּ הַּ ע מֵּ יֵּדַּ ִשיג וְּ יַּ ד שֶּ ִציאּותֹו, עַּ ִשיְך מְּ מְּ הַּ תֹו.גּופֹו ּולְּ עְּ דַּ ָשר לְּ פְּ  אֶּ

  

ת  ִמדֹות ּוִביִדיעַּ הַּ ִליֹות וְּ ִשכְּ ֲעלֹות הַּ מַּ ֹאד בְּ פּואֹות ָמבֹוא ָגדֹול מְּ ת ָהרְּ לֶּאכֶּ ש יֵּש ִלמְּ קֵּ הֶּ ל זֶּה הַּ עַּ וְּ

ָקָשָתּה ֲעבֹוָדה ִמן הָ  יֶּה ִלמּוָדּה ּובַּ ִיהְּ ָלָחה ָהֲאִמִתית. וְּ צְּ הַּ ל הַּ ִגיעַּ אֶּ הַּ ְך, ּובְּ ָברֵּ םִיתְּ שֵּ ֹלא הַּ דֹולֹות, וְּ גְּ ֲעבֹודֹות הַּ

ִביאֹות ָאל לֹות ֱאנֹוִשיֹות מְּ עֻּ ָישּובּו פְּ ינּו, וְּ לֹותֵּ עֻּ ר פְּ עֵּ שַּ ָגרּות. ִכי ָבּה נְּ נַּ ֲאִריָגה ּוכְּ יֶּה ָאז כַּ ֲעלֹות  ִתהְּ מַּ הַּ

יחַּ שֶּ  ְך, טֹוב ָהרֵּ חֵּ ל הַּ ב אֶּ ל ָמזֹון ָערֵּ ֹיאכַּ ָיֹבא וְּ ִזיק ָהֲאִמִתיֹות. ִכי ָהָאָדם שֶּ הּוא מַּ ָּוה לֹו, וְּ אַּ ש ָאָדם ִמתְּ נֶּפֶּ

ֹאם  ת ִפתְּ ִמיתַּ ה, אֹו לְּ יֶּה ִסָבה ָלֳחִלי ָקשֶּ ִיהְּ ָשר שֶּ פְּ אֶּ ל ָהָאָדם,  -לֹו; וְּ ין זֶּה ֹפעַּ אֵּ ִלי ָשִוין. וְּ צְּ מֹות אֶּ הֵּ זֶּה ּובְּ

ר הּוא חַּ  ֲאשֶּ ל ָאָדם מֵּ ָנם הּוא ֹפעַּ ל; ָאמְּ כֶּ ל שֵּ עַּ ר הּוא ָאָדם בַּ ֲאשֶּ יֶּה מֵּ ָנם ִיהְּ ָאמְּ מּו. וְּ מֹות ִנדְּ הֵּ בְּ ל כַּ שַּ י, ִנמְּ

מֹוִעי ת הַּ ָקשַּ ִפי בַּ ָאס, כְּ ִנמְּ ל הַּ ֹיאכַּ ב וְּ ָערֵּ ִניחַּ הֶּ ָעִמים יַּ ָבד. ּופְּ מֹוִעיל לְּ ל הַּ ֹיאכַּ שֶּ ל ֱאנֹוִשי, כְּ ל  -ל ֹפעַּ זֶּה ֹפעַּ וְּ

לֹוָתיו ִמז עֻּ ָדל ָהָאָדם ִבפְּ ָעת, ּוָבזֶּה ִנבְּ דַּ ִפי הַּ זֶּק לְּ נֶּ ֹמר הַּ ִישְּ ִתי שֶּ ה, ִמִבלְּ ּוֶּ אַּ ִיתְּ שֶּ ל כְּ עַּ ִיבְּ שֶּ ן כְּ כֵּ ּוָלתֹו. וְּ

ת  לֶּ תֹועֶּ הַּ ר הּוא ָאָדם. -וְּ ֲאשֶּ י, ֹלא מֵּ ל חַּ עַּ ר הּוא בַּ ֲאשֶּ ל מֵּ ֹפעַּ  יֵּש לֹו זֶּה הַּ
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נּו, רְּ ָזכַּ מֹו שֶּ מֹוִעיל, כְּ ִפיהַּ ָהָגתֹו כָֻּלּה לְּ נְּ יֶּה הַּ ִתהְּ ָשר שֶּ פְּ אֶּ מּותֹו  וְּ לֵּ ִריאּות גּופֹו ּושְּ ִלית: בְּ כְּ תַּ ָיִשים הַּ ָלא שֶּ אֶּ

ָבד  ֳחָלִיים לְּ הֶּ ֲאָכל, אֹו  -מֵּ מַּ ר ֲהָנַאת הַּ ר זֶּה ָהַאחֵּ ִריאּות, ָבחַּ בְּ ר זֶּה ֲהָנַאת הַּ ָבחַּ מֹו שֶּ ין זֶּה ָחִסיד. ִכי כְּ אֵּ וְּ

ָגל  ִמשְּ ִלית ֲאִמִתית ִלפְּ  -ֲהָנַאת הַּ כְּ ין תַּ כָֻּלם אֵּ ק וְּ סֵּ עַּ ִיתְּ ה שֶּ ִלית ֹכל מַּ כְּ ָיִשים תַּ ָנכֹון:שֶּ לֹוָתם; ֲאָבל הַּ עֻּ

שֹו  פְּ י ֹכחֹות נַּ לֵּ ִיָשֲארּו כְּ י שֶּ דֵּ לֵּמּות, כְּ שְּ ל הַּ ִציאּותֹו עַּ ְך מְּ שֵּ מְּ הֶּ ִריאּות גּופֹו וְּ גּוף  -בֹוִבבְּ י הַּ רֵּ בְּ ם אֶּ ר הֵּ ֲאשֶּ

שֹו ִמבְּ  - פְּ ק נַּ סֵּ עַּ ִתתְּ ִמים; וְּ לֵּ הּו שְּ ָמדֵּ ִילְּ ה שֶּ ן ָכלמַּ כֵּ ִליֹות. וְּ ִשכְּ ֲעלֹות הַּ מַּ ִמדֹות ּובְּ ֲעלֹות הַּ מַּ עַּ בְּ ִלי מֹונֵּ

ִהיא  ִלית הַּ כְּ תַּ ְך לַּ רֶּ ן דֶּ הֶּ הּוא מֵּ השֶּ יִַּשיג. מַּ עֹות שֶּ דֵּ מֹות ּוִמןהַּ ָחכְּ ין בֹו  -ִמןהַּ אֵּ השֶּ ָבִרים; ּומַּ ין בֹו ִדין ּודְּ אֵּ

ִלית הַּ  כְּ תַּ ת בַּ לֶּ ֲאלֹות ַאלתֹועֶּ בֹות ִמשְּ רְּ הַּ בּולֹות, ּולְּ חְּ תַּ הַּ ֲחרּוִטים וְּ ר הַּ פֶּ סֵּ בֹון, וְּ שְּ חֶּ ת הַּ לַּ אֵּ ָדָסה, -ִהיא: ִכשְּ נְּ הַּ

לּו  א ָבאֵּ יֹוצֵּ ה כַּ בֵּ רְּ הַּ ָקִלים, וְּ ִמשְּ ת הַּ ִשיכַּ ִלי בְּ  -ּומְּ ִשכְּ ִגיל ֹכחַּ הַּ רְּ הַּ ל ּולְּ כֶּ שֵּ ד הַּ דֵּ חַּ ם לְּ ָּוָנה ָבהֶּ כַּ יֶּה הַּ י ִתהְּ כֵּ רְּ דַּ

יַּ  ְך שֶּ רֶּ דֶּ יֶּה לֹו זֶּה הַּ ִיהְּ ִתי ִמזּוָלתֹו, וְּ מֹופְּ ש הַּ קֵּ הֶּ ת הַּ ִדיעַּ ן יְּ יַּ ִגיעַּ לֹו ָלָאָדם ִקנְּ יַּ ד שֶּ ת, עַּ מֹופֵּ ת הַּ ִגיעַּ בֹו ִליִדיעַּ

ר בָ  בֵּ דַּ יְּ ין ָצִריְך שֶּ י ָהָאָדם כָֻּלם: אֵּ רֵּ ִדבְּ ן בְּ כֵּ ָבָרְך. וְּ םִיתְּ שֵּ ִציאּות הַּ ת מְּ שֹו בֹו ֲאִמתַּ פְּ נַּ ָיִביא לְּ השֶּ מַּ ָלא בְּ ם אֶּ הֶּ

ה; אוֹ  לֶּ עֻּ ח ָמֲעָלה, אֹו מְּ בַּ שֶּ ֲעָלה; בְּ מַּ ָמה, אֹו בְּ ָחכְּ שֹו, אֹו ִמגּופֹו; אֹו בְּ פְּ זֵּק ִמנַּ ִחיק הֶּ רְּ ת, אֹו יַּ לֶּ נֹות  תֹועֶּ גַּ לְּ

נ ָרם ִלגְּ ִזכְּ רֹונֹות וְּ סְּ חֶּ י הַּ ֲעלֵּ ת בַּ לַּ גֻּנֶּה. ִכי ִקלְּ נּות, אֹו מְּ י ָאָדם,  -ּות גְּ נֵּ ל בְּ צֶּ ָרם אֵּ סְּ חַּ ָּוָנה בֹו לְּ כַּ יֶּה הַּ ִאם ִיהְּ

ם  יהֶּ ֲעשֵּ מַּ ֹלא יֲַּעשּו כְּ ם וְּ הֶּ ֲחקּו מֵּ רַּ ִיתְּ ד שֶּ ְך:  -עַּ ָברֵּ רֹו ִיתְּ ה ָאמְּ אֶּ ֲעָלה. ֲהֹלא ִתרְּ ִהיא מַּ ָיב, וְּ חֻּ ר מְּ הּוא ָדבַּ

ֲעש םָבּה ֹלא תַּ תֶּ בְּ שַּ ר יְּ ִים ֲאשֶּ רַּ ץִמצְּ רֶּ ה אֶּ ֲעשֵּ מַּ ָרא כְּ ִמקְּ ָבא בַּ השֶּ ָכלמַּ דֹוִמים וְּ סְּ ִספּור הַּ ּו )ויקרא יח ג(. וְּ

ָדָלָתם  גְּ הַּ ּטֹוִבים וְּ ח הַּ בַּ שֶּ ָנאי, וְּ ָרם ִלגְּ ִזכְּ רֹונֹות וְּ סְּ חֶּ י הַּ ֲעלֵּ נּות בַּ ִתי  -ִמִספּור גְּ רְּ ָזכַּ השֶּ ק מַּ ָּוָנה בֹו רַּ כַּ ין הַּ אֵּ

י ָאָדם ַאחֲ  נֵּ כּו בְּ ִיָמשְּ ד שֶּ ָיִשים ָלְך: עַּ שֶּ ם. ּוכְּ י ָהָרִעים ָההֵּ כֵּ רְּ ֲחקּו ִמדַּ רַּ ִיתְּ ה, וְּ לֶּ ּטֹוִבים ָהאֵּ ָרִכים הַּ דְּ י הַּ רֵּ

ן ּוֵּ כַּ יְּ ֹאד. ִכי ִמי שֶּ ה מְּ בֵּ רְּ ֲאָמָריו הַּ ר ִממַּ סֵּ לֹוָתיו ִויחַּ עֻּ ל ִמפְּ ּטֵּ בַּ ָין, יְּ ל זֶּה ָהִענְּ ָּוָנתֹו אֶּ ָין  ָהָאָדם כַּ ל זֶּה ָהִענְּ  -אֶּ

ר לְּ  עֹורֵּ ן ָבזֶּה ֹלא ִיתְּ ּוֵּ כַּ ָנִאים. ָהֱאֹלִהים! ִאם ֹלא יְּ ָגָדיו הַּ ֲעשֹות ִרקּום ָזָהב ִבבְּ ָזָהב, אֹו לַּ ָתִלים בְּ כְּ חַּ הַּ תֵּ פַּ

מֹות.  ָחכְּ ל הַּ בֵּ קַּ ָכה לְּ ִהיָרה זַּ יֶּה בְּ ִתהְּ ד שֶּ ָיּה, עַּ ָנה ָחלְּ ִחיק ִממֶּ יַּרְּ ִריא וְּ בְּ תַּ י שֶּ דֵּ שֹו כְּ פְּ ִחיב נַּ רְּ הַּ רָ לְּ הּוא ָאמְּ ם, וְּ

תַּ  ה וְּ אֶּ ש ִתלְּ נֶּפֶּ י ֲחָכִמים". ִכי הַּ ִמידֵּ לְּ תַּ ת לְּ עַּ ּצַּ ִאָשה ָנָאה, ּוִמָּטה מֻּ ָרָכה: "ִדיָרה ָנָאה, וְּ רֹוָנם ִלבְּ ֲעֹכר ִזכְּ

דוֹ  בֵּ כְּ ָלאכֹות הַּ מְּ ֲעשֹותֹו הַּ גּוף בַּ ה הַּ אֶּ ִילְּ מֹו שֶּ ָבִרים ָהֲעכּוִרים, כְּ דְּ ת ִעיּון הַּ ָמדַּ תְּ הַּ ֲחָשָבה בְּ מַּ ָינּוחַּ הַּ ד שֶּ ת עַּ

ה  ָשוֶּ גֹו הַּ ִמזְּ ָאז ָישּוב לְּ ש, וְּ ִיָנפֵּ ִפתּוִחים  -וְּ ִעיּון לַּ חּוִשים בְּ ת הַּ נּוחַּ ק ִבמְּ סֵּ עַּ ִהתְּ ן לְּ םכֵּ ש גַּ נֶּפֶּ ִריָכה הַּ ן צְּ כֵּ

רּו: "ִכי ֲהוֹו  ָאמְּ מֹו שֶּ לֵּאּות. כְּ ָנה הַּ ָתסּור ִממֶּ ד שֶּ ָנִאים, עַּ ָיִנים הַּ ָלִענְּ י וְּ רֵּ הּו ֲהוֹו ָאמְּ יְּ סַּ ָבָנן ִמִגרְּ י רַּ שֵּ ָחלְּ

ד  ּצַּ לזֶּה הַּ עַּ ֹשב שֶּ יַּחְּ ִדיחּוָתא". וְּ ָתא ִדבְּ ר: ֲעִשיַּת  -ִמלְּ צֹוִני לֹומַּ ל, רְּ בֶּ ה הֶּ ֲעשֵּ ֹלא מַּ ה ָרעֹות וְּ לֶּ יּו אֵּ ֹלא ִיהְּ

ָגִדים. בְּ ִלים ּובַּ כֵּ ָיִנים ּובַּ ִבנְּ ִּציּוִרים בַּ הַּ ִפתּוִחים וְּ  הַּ

  

ע דַּ גֵּל גָ וְּ רְּ ר הֶּ ַאחַּ ָער וְּ ט ִמזְּ עַּ ָלא מְּ ִשיגּוָה אֶּ ֲחמּוָרה, ֹלא יַּ ֹאד וַּ יֹוָנה מְּ לְּ ָגה עֶּ רֵּ דְּ ָגה ִהיא מַּ רֵּ דְּ מַּ ֹזאת הַּ דֹול. , שֶּ

ָינֹו  זֶּה ִענְּ ִציאּות ָהָאָדם שֶּ ן מְּ מֵּ דַּ ִיזְּ שֶּ ר: שֶּ  -ּוכְּ צֹוִני לֹומַּ ִביִאים. רְּ נְּ ָּטה ִמןהַּ מַּ הּוא לְּ ר שֶּ יִני אֹומֵּ ש אֵּ מֵּ שַּ יְּ

ִליָתם  כְּ ָיִשים תַּ שֹו כָֻּלם וְּ פְּ ר  -ֹכחֹות נַּ בֵּ דַּ ֹלא יְּ ה ָקֹטן אֹו ָגדֹול, וְּ ֲעשֶּ ה מַּ ֲעשֶּ ֹלא יַּ ָבד; וְּ ְך לְּ ָברֵּ םִיתְּ שֵּ ת הַּ ִדיעַּ יְּ
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ֲעלָ  -ָדָבר  למַּ ִביא אֶּ מֵּ השֶּ מַּ ֲעָלה,אֹו לְּ מַּ ִביא לְּ הּוא מֵּ ָדָבר הַּ הּוא, אֹו הַּ ל הַּ ֹפעַּ הַּ ָלא שֶּ ל  .האֶּ כֵּ תַּ ִיסְּ ֹשב וְּ הּוא יַּחְּ וְּ

ִהיא, אֹו ֹלא ָיִביא  ִלית הַּ כְּ תַּ ל הַּ ה ִאם ָיִביא אֶּ אֶּ ִירְּ נּוָעה וְּ ל ּותְּ ָכלֹפעַּ הּו. -בְּ ָאז יֲַּעשֵּ  וְּ

  

בָ  ָכללְּ יָך בְּ ת ד' ֱאֹלהֶּ ָת אֵּ בְּ ָאהַּ רֹו: וְּ ָאמְּ ָליו, בְּ ן אֵּ ּוֵּ כַּ נְּ ְך שֶּ ָברֵּ נּו ִיתְּ ש ִממֶּ רִבקֵּ זֶּהּו ֲאשֶּ ָך. וְּ ֹאדֶּ ָכלמְּ ָך ּובְּ שְּ פְּ ָכלנַּ ָך ּובְּ בְּ

ָך  שֶּ פְּ י נַּ קֵּ לְּ ָכלחֶּ ר: בְּ ָבָרְך.  -ָרָצה לֹומַּ םִיתְּ שֵּ ת הַּ ַאֲהבַּ ִהיא: לְּ ת וְּ ִלית ַאחַּ כְּ ָנה תַּ ק ִממֶּ לֶּ ִלית ָכל חֵּ כְּ ה תַּ ֲעשֶּ תַּ שֶּ

ָכל  ר: בְּ ָאמַּ ן וְּ םכֵּ לזֶּה גַּ ָשלֹום, עַּ ָנִביא, ָעָליו הַּ ִהיר הַּ ָבר ִהזְּ ֲחָכִמים, ּוכְּ שּו הַּ רְּ הּו )משלי ג ו(, ּופֵּ יָך ָדעֵּ ָרכֶּ דְּ

ִהיא ִלית, וְּ הּוא ָתכְּ ל הַּ ֹפעַּ ָתִשים לַּ ר: שֶּ צֹוָנם לֹומַּ ָרה". ּורְּ ר ֲעבֵּ בַּ רּו: "ֲאִפילּו ִלדְּ ָאמְּ ָרָכה, וְּ רֹוָנם ִלבְּ  - ִזכְּ

ת, ַאף ל-ָהֱאמֶּ לּו-עַּ ָבר ָכלְּ ָחד. ּוכְּ ד אֶּ ָרה ִמּצַּ יֵּש בֹו ֲעבֵּ ָצָרה ִפי שֶּ ָין כֻּלֹו ִבקְּ ָרָכה, זֶּה ָהִענְּ רֹוָנם ִלבְּ ֲחָכִמים, ִזכְּ  הַּ

רּו זֶּ  יְך ִספְּ ִמלֹות, אֵּ ן הַּ חַּ ָתה ִתבְּ אַּ שֶּ ד כְּ ֹאד, עַּ ָמה מְּ לֵּ ָין הֹוָרָאה שְּ לזֶּה ָהִענְּ ִמלֹות מּוָעטֹות מֹורֹות עַּ ה בְּ

רּו בֹו  ר ִחבְּ ָעצּום כֻּלֹו, ֲאשֶּ הֶּ ָגדֹול וְּ ָין הַּ ִלימּוהּו ָהִענְּ ֹלא ִהשְּ ֹלא  -ִחבּוִרים וְּ ֹכחַּ ֱאֹלִהים בְּ ר בְּ נֱֶּאמַּ ע שֶּ דַּ תֵּ

נּוהּו בְּ  ַארְּ ר בֵּ ָין ֲאשֶּ זֶּהּו ָהִענְּ ם ָשָמִים". וְּ שֵּ יּו לְּ יָך ִיהְּ ֲעשֶּ ָכל מַּ ם: "וְּ יהֶּ ָּואֹותֵּ צַּ ָרם בְּ הּוא ָאמְּ ק, וְּ ק; ָספֵּ רֶּ פֶּ זֶּה הַּ

ִאינּוהּו רָ  רְּ ה שֶּ זֶּהּו ִשעּור מַּ ָדָמה.וְּ קְּ הַּ ִפי ֹזאת הַּ ָנה, לְּ רֹו הֵּ ָזכְּ   אּוי לְּ

  
 


