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מאת כבוד גדולת קדושת מהרי"ץ זצוק"ל – גאון רבני תימן ותפארתם
נערך ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן

האיגרת הנפלאה דלקמן, חוזרת ונדפסת על ידינו )כעת ניסן התשע"ב בשכ"ג, מנוקדת לראשונה( על שמו 
של גאון עוזנו מהרי"ץ זיע"א, כפי הנזכר בשני כתבי יד שזכינו והגיעו לידינו, וכמו שהזכרנו כבר בס"ד בשולי 
המעיל סימן א' אות ס"ט. בעבר נדפסה ע"י זולתנו כמה פעמים על שם אחיו מה"ר שלמה זצ"ל, וזאת על  פי 
כתב יד יחיד ששם נזכר שמו בחתימת האיגרת. אבל טובים השנים מן האחד, ועל פי שנים עדים יקום דבר:

נשלחה  הסתם  מן  עכ"פ  מאורעות.  אלו  ובעיקבות  האיגרת,  נכתבה  שנה  באיזו  עתה  לעת  לנו  נודע  לא 
האיגרת לכל בתי כנסיות שיקראוה גדולי הקהל בפניהם או על ידו בעצמו, כדי לגדור בפני קלי דעת ופורצי 
גדר חסרי יראת שמים, שיש להניח כי  לא היו זולת מיעוטא דמיעוטא. אלא כדי שלא לביישם בפרהסיא, 
נקט לשון כוללת. כמו כן לקח לו דרך המוכיחים בזה שכלל את עצמו עמהם, בכדי שיתקבלו הדברים על 
לב כל שומעיהם. כפי הנראה ישנם מגדולי הקהל שרצו לחפש ולבדוק אז, שמא ישנם עוברי־עבירה בסתר, 
שבגללם באה עליהם אותה פורענות. אך מהרי"ץ טען כלפיהם שישנם די־הרבה עבירות בגלוי, שיש לתלות 

לּויֹות וכו': ּגְ ל קֹוֵדם ּבַ ּכֵ טמֹוִנּיֹות, ִנסּתַ ּמַ ׂש ּבַ אנּו ְלַחּפֵ כי בעבורם חרה אף ה' בהם. וזהו שהקדים, ִאם ּבָ

ואין  ומקורותיה,  ענייניה  ולברר  לבאר  הזאת,  האיגרת  דברי  כל  אודות  על  בעזהי"ת  עוד  להרחיב  בדעתנו 
מקומם במסגרת מצומצמת זו. רק מצאנו לנכון לפרסם אותה כעת, מוגהת על פי כתבי יד שלפנינו, בציון 
לפי  היטב  הדק  ומנוקדת  להיכר,  מרובעים"  ב"סוגריים  סימנים  עליהם  עשינו  אשר  וההוספות  השינויים 
מסורת אבותינו, לזכות את הרבים אשר ישאבו ממנה מוסר השכל. כי הרבה עניינים המובאים בה שייכים 
גם בזמנינו, ועוד יותר מאשר בזמנם. דברים מחוכמים, נוקבים ויורדים לחדרי הלב. ועל כן מן הראוי לקרותה 
בפני הציבור בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כגון בשבת שלפני כ"ח ניסן יומא דהילולא דיליה )במקום הפרק 
במנורת המאור(, ולפרסמה גם כן במודעות קבועות באותיות גדולות, למען ישוטטו בה רבים ותרבה הדעת, 

ותהיה לזכרון בין עיניהם. ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב:

בינ"ו עמ"י עש"ו ]ב'שם ה' נ'עשה ו'נצליח, ע'זרי מ'עם י"י ע'ושה ש'מים ו'ארץ[. 

־ַמהִרי"ץ זלה"ה, ְוֶזה ְלׁשֹוָנּה: ְלּ ֶרת ׁשֶ זֹאת ָהִאּגֶ

ָהָאֶרץ, ַעד  ָאְבָדה  ָמה  ַעל  ַיע.  תֹוׁשִ ְולֹא  ָחָמס  ֵאֶליָך  ֶאזַעק  ִתׁשָמע,  ְולֹא  י  עּתִ ּוַ ׁשִ ְי"ָי  ָאָנה 
ְמעּו ְבקֹוִלי ְולֹא ָהְלכּו ָבּה.  י ִלפֵניֶהם, ְולֹא ׁשָ ר ָנַתּתִ ַויֹּאֶמר ְי"ָי ַעל ָעזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאׁשֶ
ר  ַדּבֵ רֵכיֶכם. ַמה ְנּ ימּו ְלַבבֶכם ַעל ַדּ ענּו. ּכֹה ָאַמר ְי"ָי ׂשִ ָלה ָקִיץ ַוֲאַנחנּו לֹא נֹוָשׁ ָעַבר ָקִציר ּכָ
נּו  ָבׁשֵתּ ָבה ּבְ ּבֹו. ִנׁשּכְ ה ִמּלִ י לֹא ִעּנָ יו. ּכִ ָכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק ְי"ָי ּבְ ק. ַצּדִ צַטּדָ ּוַמה ּנִ
ֵעינּו  ה, ּופׁשָ ֵאּלֶ ִהּטּו  ֲעֹונֹוֵתינּו  ְי"ָי.  ְוָנׁשּוָבה ַעד  ַנחקֹוָרה  ְוֽ ְדָרֵכינּו  ה  ׂשָ ֵתנּו. ַנחּפְ ִלָמּ ּכְ נּו  ּותַכּסֵ

ּנּו: אֵתינּו ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמּמֶ נּו, ְוַחטֹּ ֶהֱאִריכּו ִקּצֵ



י א( ִאם  ּלֵ ּתִ ְלָפֵנינּו  ְוִנמָצא  לּויֹות,  ּגְ ּבַ ל קֹוֵדם  ּכֵ ִנסּתַ טמֹוִנּיֹות,  ּמַ ּבַ ׂש  ְלַחּפֵ אנּו  ּבָ
ֵמְראֹות  ַטח  בָיכֹול  ְוּכַ ר.  ֶהֵתּ ּכְ ָלנּו  ְוַנֲעׂשּו  ָבֶהם,  הּורַגלנּו  ׁשֶ ֲעֵבירֹות  ים  ּלִ ּתִ

נּו. רֹוש ְוַלֲעָנה ָאנּו זֹוְרִעים ְוקֹוְצִרים, ּובֵעת ֲאִכיָלָתם ִנזַעק ָחָמס, ְולֹא  יל ִלּבֵ ֵעיֵנינּו, ֵמַהׂשּכִ
ָזַּרענּו ְוָקַצרנּו ָאנּו אֹוְכִלים: ה ׁשֶ ּמַ ָנִבין ְולֹא ֵנַדע ׁשֶ

אֹוָתם ִראׁשֹוָנה  ים  עֹוׂשִ ָאנּו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ַוֲעָסק  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ֲחיּוֵתנּו,  ִעיַקר  ִראׁשֹונֹות,  ּבָ ׁשֶ
ֶהם.  י ּגּוֵפינּו ִעיַקר ָהִעיָקִרים, ּופֹוִנים ֲאֵליֶהם ְועֹוְסִקים ּבָ ֲעַראי ּוטֵפָלה. ְוָצרּכֵ
ֲעֹונֹוֵתינּו.  ְבָרה ְוָכְבָדה ּבַ ִכיָנה ּגָ ְ לּוֵתנּו. ְוָגלּות ַהׁשּ אֹוֶרך ּגָ ם ֱאלֵֹהינּו ּבְ ֵ ִעינּו ֶאל ַהׁשּ ְולֹא ׁשָ
ן ֶחדַוָתא ֶחדַוָתא. ְוִאם ִנמָצא  ל ָיֵמינּו ִעּדָ ין ּכָ ְוֵאין ּפֹוֶצה ֶפה ּומַצפֵצף ִלזּכֹור אֹוָתּה, ְועֹוׂשִ
ִין ּולׁשֹוֵרר  ּיַ ֵבץ ֲחבּורֹות ֲחבּורֹות. ִלמסֹוך ּבַ ים ִלמעֹול ַמַעל ּולִהּקָ ְקָצת ֵריַוח, ָאנּו ְמַבקׁשִ
ֵעיֵנינּו  טֹוִבים.  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ַשׁ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  טֹוִבים,  ְוִנהֶיה  ֶלֶחם  ע  ְוִנׂשּבַ ֲעָגִבים,  יֵרי  ׁשִ ּבְ

ה ַרּבֹות, ְולֹא ֵנַדע ְולֹא ָנִבין: ֵאֶלּ רֹואֹות ּכָ

ְנֵסנּו  ְמָעט. ב( ּובִהּכָ ְמֵתי  ִאם  י  ּכִ ְנסּו  ִיּכָ לֹא  חֹול,  ּבַ  – ָנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ  – ְמַעט  ׁש  ְלִמקּדָ
ִאּלּו ִנכָסִפים ַלֲעבֹוד ֶאת ה'.  ֵני ִאּסּור ְמָלאָכה, ּכְ ת ָאנּו ֶנֱאָסִפים ִמּפְ ּבָ ַ ּוַבּשׁ
ֵנס  ּכָ ּנִ ּוכׁשֶ ָרִעים.  ֵכִנים  ׁשְ ּובָרצֹון  ֵמִזיד  ּבְ ים ַעצֵמנּו  ְועֹוׂשִ ֶנֶפׁש,  ֵני  ִמּפְ ֶנֶפׁש  ּדֹוִחים  ּוַבחֹול 
ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  יב"ן[  כה.  י',  בישעיה  כגון  מקומות,  בכמה  דקראי  כבלישנא  בקמץ,  ]הע'  ִמזָער  ַהמַעט 
ם  ׁשָ ִנמָצא  לֹא  לֹום  ְוׁשָ ָחס  ׁשֶ ּכֹוְפִרים  ִאּלּו  ּכְ יל,  ֵיּ ְלִהּטַ ִנכָנִסים  ּכְ מֹוָרא  ִלי  ּבְ ִנכָנִסים  ָאנּו 
ּנּו  ִמּמֶ ֶאָחד  ִידחֹוק  ְוִאם  ָחָטאנּו.  י  ּכִ ָלנּו  ָנא  אֹוי  אֹוָתנּו.  רֹוָאה  ַעִין  ֵאין  ּוכִאּלּו  ָלנּו,  ָאדֹון 
ַעד  קֹולֹו  ַיה  ְוַיגּבִ ִעּמֹו,  ְוָיִריב  ַעצמֹו  ִלכבֹוד  ִמירֹות  ַהּזְ ַיפִסיק  ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֲחֵבירֹו  ֶאת 
רּוך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  בֹוד  ּכָ ָחַלק  ְולֹא  ָתם.  ִפּלָ ִמּתְ ׁשּו  ּבְ ְוִיׁשַתּ ַעּמֹו,  ל  ּכָ ׁשְמעּו  ִיּ ׁשֶ
ְוֵאין  ְקָבע.  ַאִפיּלּו  ֵתנּו  ִפָלּ ּתְ ים  עֹוׂשִ ָאנּו  ֵאין  ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  ֵאָליו.  ן  תַחּנֵ ִמּ ׁשֶ ּולִמי  הּוא, 
מֹוִציִאים  ָאנּו  ַמה  יִחים  ַמׁשּגִ ְולֹא  ַמע.  ׁשְ ִקרַית  ְועֹוַנת  עֹוָנָתּה  ַתֲעבֹור  א  לֹּ ׁשֶ ַמקִפיִדים 
ַעד  ַאִפיּלּו  ר,  ָהִאפָשׁ ל  ּכָ ֵתנּו  תִפָלּ ּבִ ַוּתָרִנים  יב"ן[.  לרע.  ]ר"ל  ְלמּוָטב  ֵהן  ְלטֹוב  ֵהן  ינּו,  ִמּפִ
ַמכִעיִסים  ָאנּו  ׁשֶ י  ִפּ ַעל  ַאף  ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ְנֵסנּו  ִהָכּ ּבְ ְלַעצֵמנּו  ּוַמחִזיִקים טֹוָבה  ִליׁש.  ׁשְ
ָדן,  יר ְוַהְסּ רּוִאים ֵאֶצל ַהּקִ רֹאׁש ַהּקְ ָניו. ְוָכל ֶאָחד ּבֹוֵחר ְלַעצמֹו ָמקֹום טֹוב ּבְ ם ַעל ּפָ ֵ ַהׁשּ
ַסְעָדן. ועי' ערוך וס' המספיק ע' סדן ודו"ק. יב"ן[.  ר, וא"כ הוא כמו  ּכַ ]לפי העניין נראה שהכוונה למשענת או 

ׂשחֹוק  ַסח, ּבִ ת ֵליל ּפֶ ֲהִסּבַ ה ּכַ ֲהִסּבָ ת, ּבַ מַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ה ַהרֵחק ּכִ ׁשּתֶ ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ּיֹוׁשֵ ִמי ׁשֶ ּכְ
ִיׂשַמח,  יָתה –  ּמִ ּבַ ים  ׁשִּ ִ ִמּשׁ ַאַחת  יָנה –  ׁשִ חְטֶפּנּו  ּתַ ְוִאם  ֵטָלה.  ּבְ יָחה  ְוׂשִ רֹאׁש  ְוַקּלּות 
ָחַסר  ׁשֶ ַמה  ַעל  ַמקִפיִדים  ָאנּו  ְוֵאין  ה.  ִפָלּ ־ּתְ ּלַ ׁשֶ ּה  ֻרּבָ ּבּור  ַהּצִ ִהׁשִלימּו  ּוכָבר  ֵיעֹור  י  ּכִ
ִלכבֹוד  ְלַהפִסיק  אֹו  ּולַהקִפיד  ָאֵמִנים.  אֹו  ָרכֹות  ֵמַהּבְ אֹו  ַמע  ׁשְ רַית  ִמּקִ אֹו  ִמירֹות  ֵמַהּזְ
ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ יַבת  ִויׁשִ ִלים.  ְמַחּלְ ָאנּו  ם  ֵ ַהׁשּ בֹוד  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִלים,  ּדְ ִמׁשּתַ ָאנּו  ַעצֵמנּו 
ה, ֵנֵצא ְוַנׁשִליֵמם חּוָצה.  ָ יׁש ּוקֻדּשׁ ה. ְוקֹוֵדם ַהׁשָלַמת ַקּדִ א, ֵהן ְלִריב ֵהן ְלַמּצָ ָעֵלינּו ְלַמּשָׂ
ה אֹוי  צֹוות. אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ ל ַהּמִ ם ּכָ ִאיּלּו ִקּיַ ים ָלֵצאת, ּכְ ה ְלַהקּדִ ל ֶאָחד ְיַמֵהר ָיִחיׁשָ ּכָ
ּלֹא ַכֲהָלָכה. ְוִאם ֵיַחם  ט ְוׁשֶ ׁשּפָ ּלֹא ַכּמִ ה. ְוָכל ַהּקֹוֵדם ַלֲחֵברֹו ָלֵצאת ָזָכה, ֶשׁ ִלּמָ ְלאֹוָתּה ּכְ

ָלנּו, ֵנֵצא ְלִהתָקֵרר: 



ר ּוִביִציָאֵתנּו,  ל ֶאָחד ּדֹוֵחף ֶאת ֲחֵברֹו ַעד ֲאׁשֶ ּכָ ית ָהֲאסּוִרים ָיָצאנּו,  ִאּלּו ִמּבֵ ּכְ
ְבָכל  ְוַחלָחָלה  ִים,  ּוִברּכַ ּכַֹח  לֹון  ׁשְ ּכִ ָיבֹא  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ּובָעמֵדנּו  ֶפּנּו.  ֶיהּדֳ

ר  ק ַלֲעמֹוד ֶעֶשׂ חֹוק ְוַקּלּות רֹאׁש, ִנתַחּזֵ ָוִקים ְוִלראֹות ׂשְ ְ ּוַבׁשּ ְרחֹובֹות  ָאנּו ּבָ ָמתַנִים. ּוכׁשֶ
ַמִים.  ִים, ׁשֹוּמּו ַעל זֹאת ׁשָ ּתַ חּות ׁשְ עֹות ְוַלּפָ לֹׁש ׁשָ פַלִים, ְוַעל ָעמֵדנּו ַנֲעמֹוד ׁשָ ָעִמים ּכִ ּפְ
ין  ּותִפִלּ ְוַליָצנּות  ַלֶהֶבל  ְיִציָאה  ָיָצאנּו,  ֵפֶרק  ֵאיֶזה  ּבְ ַיח  ַנׁשִגּ לֹא  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ֵצא  ּנֵ ּוכׁשֶ
ה, אֹו ְלִיּסּוִרין  ָכר טֹוב ְנַקּוֶ יָרֶצה. ּולׂשָ זֹאת ּתֵ ה ּכְ ִפּלָ ינּו. ֲהֶזה ֵיאֹות ָלנּו ַלֲעׂשֹות, אֹו ּתְ ָראׁשֵ ּבְ
בֹוא  ה, ַוּנָ ִנית ַנֲעׂשֶ אר ֶיֱחֶצה. ְועֹוד ׁשֵ ֶות, ְודֹוַחק ַעד ַצּוָ ן ִירֶצה. אֹו ְלעֹוֶנׁש ַמר ִמּמָ ּוכָאב ֶאת ּבֵ
ַבע  ֶבָהָלה, ַאַחת ְלַמעָלה ְוׁשֶ ֶנֶסת ּבְ ית ַהּכְ ֲחַצר ּבֵ ל ּבַ ּלֵ תּפַ ַוּנִ ה,  ִפָלּ ִלפרֹוק ֵמָעֵלינּו עֹול ַהּתְ
א  ּמֶ ׁשֶ ה, אֹו  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְלָפֵנינּו  ַדקנּו ַמה  ּבָ ְולֹא  ]לפי החרוז צ"ל שבע למטה וא' למעלה. יב"ן[.  ה  ְלַמּטָ
יר  זּכִ ּנַ ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ַכחנּו  ְוׁשָ ַמכִלים.  ְוֵאין  לַעג  ַוּנִ בָגֵדינּו.  ּבִ אֹו  ַמנָעֵלינּו  ּבְ ִטּנּוף  ֵיׁש 
ָפסּוק ּבְ ה  ִחָלּ ּתְ ּבַ ְוַהחֹובֹות,  ָהֲעוֹונֹות  ִמּכֹל  ָעֵלינּו  ין  ְלַהּגִ ָהָאבֹות,  ְזכּות  ה  ִפיּלָ ַהּתְ  קֹוֵדם 

ִציָאה ְי"ָי ְנֵחִני ְבִצדָקֶתָך:  ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך וגו', ּוַבּיְ רֹוב ַחסּדְ ַוֲאִני ּבְ

ִאם ג( ּוִמי  ָעָליו  ַיח  ַמׁשּגִ ֵאינּו  דֹו,  ּולַלּמְ כֹו  ְלַחּנְ ָעָליו  צָוה  ִמּ ׁשֶ ְלֵבן  ַרך  ִיתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ הּו  ּכָ ּזִ ׁשֶ
ן ְוַקל ְוחֹוֶמר ִאם ָהָאב ַעצמֹו  ּכֵ ל ׁשֶ ל. ּכָ ין ְיַמּלֵ יַחת חּוִלּ ל, ְוִאם ַיֲעֶנה ָאֵמן אֹו ׂשִ ּלֵ ִיתּפַ
ם ְולֹא ָתסּור  לּתָ ִאּוַ לּו ּבְ ה ָאבֹות ִילְמדּו ָבִנים, ְוִיגּדְ ית ָאֵמִנים, ַמֲעׂשֵ ה ּוַבֲעִנּיַ ִפּלָ ּתְ ל ּבַ ֵ ִמתַרּשׁ
לֹום  ְוׁשָ ְוִחּנּוָכם, אֹו ִאם ָחס  ָניו  ּבָ ִלּמּוד  ּבְ ֵלב  ַעל  ם  ׂשָ ִאיׁש  ְוֵאין  ְזֵקִנים.  ֱהיֹוָתם  ַעד  ֵמֶהם 
ם ]עפ"י לשון הפסוק בירמיה י', י"ד. נ"א, י"ז. דהיינו כי המסכה – דהיינו  ֶקר ִנְסּכָ ֵיְצאּו ְלַתרּבּות ָרָעה ְוֶשׁ
ָעה, ְולֹא  ָרם ַעּזֹות, ִימָצא ְלַנפׁשֹו ַמרּגֵ ַדּבְ מתכת – שיצק לע"ז, היא שקר, כי אינה מועילה. יב"ן[. ֲאָבל ּבְ

ָלם ֲאֵחִרים ִלפֵני ֲאִביֶהם, ְוִיׁשּתֹוק  ַקְלּ ת ִחיּנּוָכם ּבְ מּוָעה. ּותִחּלַ ְ ַיקִפיד ִאם לֹא טֹוָבה ַהּשׁ
ֶהם:  ה ּבָ ְוִיׂשַמח ְולֹא ְיַמּחֶ

לּו  גּדְ ּיִ ן. ּוכׁשֶ בׁשָ ַהּכִ ן  ֶעֶשׁ ּכְ ם,  ָבְאׁשָ ְוָעָלה  ם,  ַנפׁשָ ֲעָלה  ּגָ ן,  ַמֲעֵלה־ָעׁשָ ּבְ כּו  ִיתַחּנְ ְקָצת 
חֹוק  ׂשְ ְוִילמֹוד  ן  ָעׁשָ ִלי  ּכְ ִיקֶנה  ין,  ִפּלִ ּתְ אֹו  ה  ִפיּלָ ּתְ ִסּדּור  לֹו  קֶנה  ּיִ ׁשֶ ְוַתַחת 
ּלֹו, ְוַהּכֹל ְמִעיִדים  ֶ ח לֹו ִמּשׁ ר, ִיּקַ ן זּוִזים ֵמִאּסּור אֹו ֵמֶהּתֵ ץ ַהּבֵ ן ִאם ִקּבַ ּכֵ ְוִהּתּוִלים. ְוָכל ׁשֶ
ה  ֻפרָסמֹות ֵאין ָצִריך ְרָאָיה, ֲעֵליֶהם ִנבּכֶ ר. ַלּמְ ה ֵאין ִמסּפָ ֵאּלֶ ֳעלֹו. ְוַרּבֹות ּכָ ִמים ּפָ י ּתָ לֹו, ּכִ

ָאַמר ָלעֹוָלם ְוָהָיה:  ין ִמי ׁשֶ יק ּדִ ְוַנצִדּ

ָטַרף ד( ָלֵכן  הּוא  י  ּכִ ם.  ַהׁשֵּ ֶאל  ְוָנׁשּוָבה  ְלכּו  ַאַחי  ַאַחי  ל.  ֶיחּדָ ְוֶהָחֵדל  ִיׁשָמע  ֹוֵמַע  ַהׁשּ
ּנּו  ִמּמֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ּדֵ ְוִיׁשּתַ ם.  ַהׁשֵּ ֶאת  ָלַדַעת  ָפה  ִנרּדְ ְוֵנְדָעה  נּו.  ׁשֵ ְוַיחּבְ ַיך  ֵאנּו,  רּפָ ַוּיִ
ִנכָנס.  הּוא  ִמי  ִלפֵני  עּתֹו  ּדַ ן  ִיּתֵ ֵנס,  ּכָ ּיִ ׁשֶ ְוקֹוֵדם  ֶנֶסת.  ֵבית־ַהּכְ ּבְ ִראׁשֹוִנים  ָרה  ֵמֲעׂשָ ִלהיֹות 
מקֹומֹו  ּבִ ב  ְוֵיׁשֵ ֵנס  ְוִיּכָ ָאָדם.  הּוא  ׁשְ ַמה  ְלִפי  ַהּכֹל  ָנה,  ַכּוָ ּבְ ָך  ַחסּדְ רֹוב  ּבְ ַוֲאִני  סּוק  ּפָ ְויֹאַמר 
ֲעִמיָדה.  ּבַ ן  ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ יָבה,  יׁשִ ּבִ ֶלך. ְולֹא ִיסמֹוך ַעצמֹו ַלּכֹוָתל  ב ִלפֵני ַהּמֶ יֹוׁשֵ ּכְ ְוִירָאה  ֵאיָמה  ּבְ
מֹוֶנה ָמעֹות.  ה ּכְ ִמּלָ ה ּבְ ה ִמָלּ ִפּלָ ל ַהּתְ ד ִאם ִהפּכֹו. ְויֹאַמר ּכָ קֹום ִאם ְמֻכּבָ ְולֹא ַיקִפיד ַעל ַהּמָ
ִאם  ה ׁשְ ִפּלָ ְתּ ׁש ְמקֹומֹות ּבַ ּיֵ יֵניֶהם ָרעֹות. ׁשֶ ָמעֹות, ִאם ֵיׁש ּבֵ ל ּבְ ּכֵ ִמסּתַ ם ּכְ ֵפירּוׁשָ ל ּבְ ּכֵ ְוִיסּתַ

ִאם ָהָיה  ַעצמֹו, ׁשְ ַלן. ְוָיִדין ּבְ ף ַרחָמָנא ִלּצְ ר אֹו ַיבִלַיע ַאִפיּלּו אֹות, ִיהֶיה ְמָחֵרף ּומַגּדֵ ְיַחּסֵ
ה,  ָשׁ ּקָ ּנּו ֵאיֶזה ּבַ ׁש ִמּמֶ ר ָוָדם, אֹו ְמַבּקֵ ׂשָ ר אֹו ֶמֶלך ּבָ ר ִעם ֵאיֶזה ׂשָ רֹוֶצה ְלַסּפַ



ָנכֹון,  ֵסֶדר  ַעל  ָבָריו  ְדּ ר  ּומַסּדֵ ׁש,  ְיַבּקֵ ְוֵכיַצד  ִיׁשַאל  יַצד  ּכֵ ה  ִחיּלָ ּתְ ב  ֵ ְמַחׁשּ ָהָיה 
רּוך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ תֹו. ַמה ֵיׁש לֹו ַלֲעׂשֹות ִלפֵני ֶמֶלך ַמלֵכי ַהְמּ ׁשָ ָקּ ה ּבַ אּוַלי ַיֲעׂשֶ

ּיֹוִציא  ה ַמה ׁשֶ בֹוָתיו, ּומַצּפֶ ָבבֹות. ַמֲאִזין ְלִדבֵרי ָהָאָדם ְויֹוֵדַע ִהרהּוָריו ּוַמחׁשְ חֹוֵפׂש ַחדֵרי ַהּלְ
רֵתת ּוזָיע.  י ִאם ּבִ יֶרּנּו ּכִ יר. ְולֹא ַיזּכִ רּוך הּוא, ֵיַדע ַמה ַמזּכִ ם ּבָ יר ַהׁשֵּ זּכִ ַיּ ׁשֶ פתֹוָתיו. ָלֵכן ּכְ ִשׂ ּבְ
מֹו. ְוַיֲעֶנה  רּוך הּוא ּוָברּוך ׁשְ ּה, יֹאַמר ּבָ ב ּבָ ֵאינּו ְמחּוּיָ בָרָכה ׁשֶ י ֲאֵחִרים ּבִ ָרתֹו ִמּפִ ׁשַמע ַהזּכָ ִיּ ּוכֶשׁ
ֶעֶבד ִלפֵני ִרּבֹו. ְולֹא ִיפֶנה ָאֶנה ָוָאָנה. ְולֹא ִיּגַהק  ים ָידֹו ַעל ִלּבֹו, ּכְ ָרָכה ּובָרָכה. ָיׂשִ ל ּבְ ָאֵמן ַעל ּכָ
אּוַלי ִיצָטֵרך  ּלֹא ִיצָטֵרך ָלֵצאת ַהחּוָצה. ְוִאם ּבְ ֵדי ׁשֶ ֶגד ָקָטן ָלרֹוק ּבֹו, ּכְ ְולֹא ִיפַהק. ְוָיִכין לֹו ּבֶ
בֵרי  ר ּדִ ד. ְוִאם ִיצָטֵרך ְלַדּבַ ֶכף ּוִמּיָ כֹוֶבד רֹאׁש, ְוַיחזֹור ּתֶ דֹול ִלפָרִקים, ֵיֵצא ּבְ ָלֵצאת ְלצֹוֶרך ּגָ

יֵחם:  ִסיֵרם ְוַיּנִ ּיְ ין, טֹוב ׁשֶ ִפּלִ ַיח ּתְ ֶנֶסת. ְוִאם הּוא ַמּנִ חֹול, ֵיֵצא חּוץ ְלֵבית ַהּכְ

ִמּצֹוֶרך ְולֹא  ֵאינּו  ׁשְ ֵסֶפר  ח  ִיפּתַ ְולֹא  תֹוָרה.  ִדבֵרי  ּבְ ַאִפיּלּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ֲחֵבירֹו  ִעם  ר  ְיַדּבֵ
ָיבֹוא  ְוִאם  יב"ן[.  ע"א.  י'  דף  שבת  פי  ]על  ְלחֹוד  ּתֹוָרה  ּוזָמן  ְלחֹוד  ה  ִפּלָ ּתְ ְזָמן  י  ּכִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ן. ְוִאם ִירֵאהּו  ן ּומַתּקֵ ּקֵ יֶבּנּו, ְוִנמָצא ִמּתַ ר ִעּמֹו, לֹא ַיֲאִזין לֹו ְולֹא ִיׁשַמע לֹו ְולֹא ְיׁשִ ֶאָחד ְלַדּבַ
ָכר  ׂשָ לֹו  ְוֵיׁש  ֵדהּו  ִויַלּמְ ְיָזְרֵזהּו  נֹו,  ּבְ ֵאינּו  ׁשְ ַאף  ָקָטן,  ֵיׁש  ְוִאם  ֵלהּו.  ּדְ ְיׁשַ ה,  ִפּלָ ֵמַהּתְ ל  ִמתַרּשֵׁ
ֵאינּו רֹוֶצה ִלהיֹוָתם  ִמי ׁשְ מִהירּות ּכְ ַנַחת, לֹא ּבִ בֹוד ּבְ ֶרך ּכָ חְלֵצם, ִיהֶיה ּדֶ ּיַ ׁשֶ ין, ּכְ ִפּלִ דֹול. ְוַהּתְ ּגָ

עֹוד ָעָליו: 

ַמה ּוַבֲעָסק  ּבְ ְוַיֲאִמין  ִיגַרע.  יֹוִסיף ְולֹא  ְויֹוֵתר. ּובָכל יֹום  ּכֹחֹו  ל ֶאָחד ְלִפי  ּכָ ל  ּדֵ ִיׁשּתַ ַהּתֹוָרה 
ּתֹוָרה,  עֹול  ּנּו  ִמּמֶ ַהּפֹוֵרק  ל  ּכָ יב"ן[  מ"ו.  פ"ג  ]אבות  ִלבָרָכה  ִזכרֹוָנם  ַחכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
ה,  ַרך ְוִיתַעּלֶ ָידֹו ִיתּבָ ַהּכֹל ּבְ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ֶרך ֶאֶרץ. ְוַיֲאִמין ּבֶ נֹוְתִנים ָעָליו עֹול ַמלכּות ְועֹול ּדֶ
ים  ן לֹו ַחּיִ ִנים ִיּתֵ ל ּפָ ַעל ּכָ ַאֲהָבה, ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ק ְלִרּבֹו, ְועֹוְבדֹו ֲעבֹוָדה ׁשְ ּוׁשִאם ָהֶעֶבד ִנכָסף ְוחֹוׁשֵ
ל  ּלֵ ר ִהתּפַ י ִאם ַלֲעבֹוד יֹוְצרֹו. ְוַכֲאׁשֶ ּלֹא ִנבָרא ּכִ ל ִיׂשָרֵאל, ׁשֶ ּומזֹונֹות ּוַפרָנָסה טֹוָבה. ְוֵיַדע ּכָ
י ַחּנּון ְוַרחּום  ָעִני, ְולֹא ַיחזֹור ֵריָקם, ּכִ ַרך ּכְ ם ִיתּבָ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ה, ְיַבּקֵ ׁשָ ּקָ ָראּוי, ִאם ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה ּבַ ּכָ
כֹוֶבד רֹאׁש  ּנּו ּבְ ׁש ִמּמֶ ּנּו ֵאיֶזה ָדָבר, ִאם ְמַבּקֵ ׁש ִמּמֶ א ֶאָחד ְלַבּקַ ַעצמֹו, ִאם ּבָ הּוא. ְוִירֶאה ּבְ
תֹו.  ׁשָ ּקָ צָרך ַלֲעׂשֹות ּבַ ּיֻ ־ַקל ְוחֹוֶמר ׁשֶ ּלְ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ַוֲעָנָוה ְוַתֲחנּוִנים, הּוא עֹוֶנה אֹותֹו. ַקל ְוחֹוֶמר ּבֶ

ְוִאם ָלאו, ַיחִזירֹו ֵריָקם: 

ִמיד ָלֵכן  ּתָ ְוִנזּכֹור  ָלנּו.  ּזֹאת  ָהְיָתה  ֵדנּו,  ִמּיָ י  ּכִ ָרֵכינּו.  ּדְ ר  ֵ ּונַיּשׁ ינּו,  ַמֲעׂשֵ ן  ְנַתּקֵ
מָחֵתנּו.  ׂשִ רֹאׁש  ַעל  ַלִם  ְירּוׁשָ ֶאת  ְוַנֲעֶלה  ֲעֹונֹוֵתינּו.  ּבַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְוָגלּות  לּוֵתנּו,  ּגָ
רּוך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לּוֵתנּו.  ּגָ ְוָאְרָכה  רָנָסֵתינּו,  ּפַ חנּו  ִקּפַ ינּו,  ַמֲעׂשֵ ֵהַרענּו  ׁשֶ ַעל  י  ּכִ ְוַנֲאִמין 
ַפּתֹוֵתינּו,  ִמּלְ ָטן  ּשָׂ ּבַ ְוִיגַער  ֵעיֵנינּו,  ִעורֹון  ְוִיפַקח  ֵרינּו,  ׂשָ ִמּבְ ָהֶאֶבן  ֵלב  ָיִסיר  הּוא 
ַלֲאבֹוֵתינּו, ן  ַהָמּ ִהזִמין  ׁשֶ מֹו  ּכְ רָנָסֵתינּו,  ּפַ ְוַיזִמין  יֵבנּו,  ְיִשׁ ְלָפָניו  ֵלָמה  ׁשְ  ּוִבתׁשּוָבה 

ן ְיִהי ָרצֹון:   ָאֵמן ּכֵ


