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ִרים,  ִרים ֲאחֵּ בָּ ה דְּ לשָּ ִבינּו. ּושְּ ם אָּ הָּ רָּ ל ַאבְּ יו שֶׁ ִמידָּ לּו, ִמַתלְּ ִרים ַהלָּ בָּ ה דְּ לשָּ יָּדֹו שְּ יֵּש בְּ ל ִמי שֶׁ ם כָּ עָּ ל ִבלְּ יו שֶׁ ִמידָּ ִמַתלְּ

ע.  שָּ רָּ  הָּ

ה, וְּ  בֹוהָּ רּוַח גְּ ה, וְּ עָּ ִבינּו. ַעִין רָּ ם אָּ הָּ רָּ ל ַאבְּ יו שֶׁ ִמידָּ ה, ִמַתלְּ לָּ פָּ ש שְּ נֶׁפֶׁ ה, וְּ מּוכָּ רּוַח נְּ ה, וְּ יו ַעִין טֹובָּ ִמידָּ ה, ִמַתלְּ בָּ חָּ ש רְּ נֶׁפֶׁ

ע.  שָּ רָּ ם הָּ עָּ ל ִבלְּ  שֶׁ

ם  עָּ ל ִבלְּ יו שֶׁ ִמידָּ ַתלְּ ִבינּו לְּ ם אָּ הָּ רָּ ל ַאבְּ יו שֶׁ ִמידָּ ין ַתלְּ ה ַמה בֵּ ם ַהזֶׁ עֹולָּ ִלין בָּ ִבינּו, אֹוכְּ ם אָּ הָּ רָּ ל ַאבְּ יו שֶׁ ִמידָּ ע. ַתלְּ שָּ רָּ הָּ

ל יו שֶׁ ִמידָּ ל ַתלְּ א. ֲאבָּ ם ֲאַמלֵּ יהֶׁ ֹרתֵּ ֹאצְּ ִחיל ֹאֲהַבי יֵּש, וְּ ַהנְּ נֱֶׁאַמר )משלי ח(, לְּ א, שֶׁ ם ַהבָּ עֹולָּ נֹוֲחִלין בָּ ע  וְּ שָּ רָּ ם הָּ עָּ ִבלְּ

ִדין ִלבְּ  יֹורְּ יִהנָּם וְּ ִשין גֵּ ה יֹורְּ מָּ ִמים ּוִמרְּ י דָּ שֵּ ר ַשַחת, ַאנְּ אֵּ ם ִלבְּ ה ֱאֹלִהים תֹוִרידֵּ ַאתָּ נֱֶׁאַמר )תהלים נה(, וְּ ר ַשַחת, שֶׁ אֵּ

ְך: ַטח בָּ בְּ ם, ַוֲאִני אֶׁ יהֶׁ מֵּ  לֹא יֱֶׁחצּו יְּ
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כּות,  ַכף זְּ ם לְּ דָּ ל אָּ ת כָּ דּון אֶׁ ִריְך לָּ ַעט טֹוב, ַדע ִכי צָּ יזֶׁה מְּ צֹא בֹו אֵּ ִלמְּ ֹש וְּ ַחפֵּ ִריְך לְּ מּור, צָּ ע גָּ שָּ הּוא רָּ ַוֲאִפלּו ִמי שֶׁ

י זֶׁה ַמעֲ  דֵּ כּות, ַעל יְּ ַכף זְּ ן אֹותֹו לְּ דָּ ַעט טֹוב, וְּ א בֹו מְּ מֹוצֵּ י זֶׁה שֶׁ דֵּ ַעל יְּ ע, וְּ שָּ ינֹו רָּ ַעט אֵּ אֹותֹו ַהמְּ בְּ ת שֶׁ ֱאמֶׁ ה אֹותֹו בֶׁ לֶׁ

יּו כּות, וְּ ַכף זְּ ה, לְּ שּובָּ  ַכל ַלֲהִשיבֹו ִבתְּ

סּו ַהפָּ נּו שֶׁ ינֶׁנּו" ַהיְּ אֵּ קֹומֹו וְּ תָּ ַעל מְּ בֹוַננְּ ִהתְּ ע וְּ שָּ ין רָּ אֵּ ַעט וְּ עֹוד מְּ ִהִלים ל"ז(: "וְּ ִחיַנת )תְּ זֶׁה בְּ ת ַהֹכל וְּ דּון אֶׁ ִהיר לָּ ק ַמזְּ

מּור, אַ  ע גָּ שָּ הּוא רָּ ה שֶׁ ה רֹואֶׁ ַאתָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ כּות, וְּ ַכף זְּ ַעט טֹוב לְּ צֹא בֹו מְּ ש ִלמְּ ַבקֵּ ֹש ּולְּ ַחפֵּ ה לְּ ִריְך ַאתָּ ן צָּ ף ַעל ִפי כֵּ

יֵּש בֹו עֲ  ַעט טֹוב שֶׁ ש בֹו עֹוד מְּ ַבקֵּ ה לְּ ִריְך ַאתָּ צָּ ע, שֶׁ שָּ ין רָּ אֵּ ַעט וְּ עֹוד מְּ הּו וְּ זֶׁ ע וְּ שָּ ינֹו רָּ ם אֵּ שָּ ע, שֶׁ שָּ ינֹו רָּ ם אֵּ שָּ ַדִין, שֶׁ

הּו ר טֹוב ִכי ַאף ַעל ִפי שֶׁ בָּ וָּה אֹו דָּ ה ִמצְּ יזֶׁ ה אֵּ ֹשָּ לֹא עָּ ר שֶׁ שָּ פְּ יְך אֶׁ ַעט טֹוב ֲעַדִין, ִכי אֵּ ין בֹו מְּ אֵּ ר שֶׁ שָּ פְּ יְך אֶׁ ע, אֵּ שָּ א רָּ

כּות, עַ  ַכף זְּ ן אֹותֹו לְּ ה דָּ ַאתָּ ע, וְּ שָּ ינֹו רָּ ם אֵּ שָּ ַעט טֹוב שֶׁ א בֹו עֹוד מְּ ה מֹוצֵּ ַאתָּ י זֶׁה שֶׁ דֵּ ַעל יְּ יו, וְּ מָּ דֵּ ִמיָּ ה ל יְּ י זֶׁה ַאתָּ

ין רָּ  אֵּ ַעט וְּ עֹוד מְּ הּו וְּ זֶׁ ה, וְּ י זֶׁ דֵּ ה ַעל יְּ שּובָּ יָּשּוב ִבתְּ כּות, ַעד שֶׁ ַכף זְּ ה לְּ ת ִמַכף חֹובָּ ֱאמֶׁ ה אֹותֹו בֶׁ י ַמֲעלֶׁ דֵּ ע, ַעל יְּ שָּ

תָּ ַעל  בֹוַננְּ ִהתְּ ה וְּ י זֶׁ דֵּ ע, ַעל יְּ שָּ ינֹו רָּ ם אֵּ שָּ ַעט טֹוב, שֶׁ ע עֹוד מְּ שָּ רָּ הָּ א בְּ מֹוצֵּ ל שֶׁ ַתכֵּ ִתסְּ ן וְּ בֹונֵּ ִתתְּ שֶׁ נּו כְּ ינֶׁנּו, ַהיְּ אֵּ קֹומֹו וְּ מְּ

יזֶׁ  ַעט טֹוב, אֵּ ִאין בֹו עֹוד מְּ מֹוצְּ י שֶׁ דֵּ ִראשֹון, ִכי ַעל יְּ קֹומֹו הָּ ם ַעל מְּ ינֶׁנּו שָּ אֵּ תֹו, וְּ גָּ רֵּ קֹומֹו ּוַמדְּ ִנין ַעל מְּ דָּ ה, וְּ ה טֹובָּ ֻקדָּ ה נְּ

י זֶׁה מֹוצִ  דֵּ כּות, ַעל יְּ ַכף זְּ נּו ַכַנ"ל, אֹותֹו לְּ ינֶׁ אֵּ קֹומֹו וְּ תָּ ַעל מְּ בֹוַננְּ ִהתְּ הּו וְּ זֶׁ כּות. וְּ ַכף זְּ ה לְּ ת ִמַכף חֹובָּ ֱאמֶׁ יִאין אֹותֹו בֶׁ

ן: בֵּ הָּ  וְּ

מִ  ה תָּ חָּ מְּ ֹשִ יֹות בְּ ֹאד ִלהְּ ר מְּ הֵּ ם ִלזָּ דָּ אָּ ִריְך הָּ צָּ ה יָּדּוַע שֶׁ מֹו, ִכי זֶׁ ַעצְּ צֹא ַגם בְּ ם ִלמְּ דָּ אָּ ִריְך הָּ ן צָּ כֵּ הַ וְּ בּות יד, ּולְּ ַעצְּ ִחיק הָּ רְּ

ין ב אֵּ ה שֶׁ רֹואֶׁ מֹו וְּ ַעצְּ ל בְּ ַתכֵּ ִהסְּ ִחיל לְּ ַמתְּ שֶׁ ִמים(. ַוֲאִפלּו כְּ עָּ ה פְּ נּו ַכמָּ לֵּ צְּ ר אֶׁ ֹבאָּ ֹאד )ַכמְּ ֹאד מְּ א מְּ לֵּ הּוא מָּ ֹו שּום טֹוב, וְּ

ה שְּ  רָּ בּות ּומָּ ַעצְּ י זֶׁה בְּ דֵּ ַהִפילֹו ַעל יְּ ר לְּ בָּ ה ַהַבַעל דָּ רֹוצֶׁ ִאים, וְּ ה, ֲחטָּ סּור לֹו ִלֹפל ִמזֶׁ ן אָּ לֹום, ַאף ַעל ִפי כֵּ שָּ ה, ַחס וְּ חֹורָּ

וָּה אֹו ה ִמצְּ יזֶׁ יו אֵּ מָּ ה ִמיָּ ֹשָּ לֹא עָּ ר שֶׁ שָּ פְּ יְך אֶׁ ַעט טֹוב, ִכי אֵּ ה מְּ יזֶׁ מֹו אֵּ ַעצְּ צֹא בְּ ִלמְּ ֹש וְּ ַחפֵּ ִריְך לְּ ַאף  ַרק צָּ ר טֹוב, וְּ בָּ דָּ

אֹותֹו הַ  ל בְּ ַתכֵּ ִהסְּ ִחיל לְּ ַמתְּ שֶׁ כְּ ַגם שֶׁ ה שֶׁ רֹואֶׁ נּו שֶׁ ֹתם, ַהיְּ ין בֹו מְּ אֵּ ִעים וְּ צָּ א פְּ לֵּ ן מָּ הּוא ַגם כֵּ ה שֶׁ ר ַהּטֹוב, הּוא רֹואֶׁ בָּ דָּ

ִמים הַ  גָּ רֹות ּופְּ בֹות זָּ ִניֹות ּוַמֲחשָּ א פְּ לֵּ ן מָּ ה ַלֲעֹשֹות, הּוא ַגם כֵּ כָּ זָּ ה שֶׁ ֻדשָּ ִבקְּ ר שֶׁ בָּ ַהדָּ וָּה וְּ יַהִמצְּ ל זֶׁה אֵּ ה, ִעם כָּ בֵּ ְך רְּ

ה יְך שֶׁ ִנים אֵּ ל פָּ ַעט טֹוב, ִכי ַעל כָּ ה מְּ יזֶׁ ה אֵּ ֻדשָּ ִבקְּ ר שֶׁ בָּ ַהדָּ וָּה וְּ ּה ַהִמצְּ אֹותָּ יֶׁה בְּ לֹא ִיהְּ ר שֶׁ שָּ פְּ יָּה אֶׁ ִנים הָּ ל פָּ ּוא, ַעל כָּ

בַ  ֹש ּולְּ ַחפֵּ ם לְּ דָּ אָּ ִריְך הָּ ה, ִכי צָּ ֹשָּ עָּ ר טֹוב שֶׁ בָּ ַהדָּ וָּה וְּ ַהִמצְּ ה בְּ ה טֹובָּ ֻקדָּ ה נְּ יזֶׁ י אֵּ דֵּ ַעט טֹוב, כְּ יזֶׁה מְּ מֹו אֵּ ַעצְּ צֹא בְּ ש ִלמְּ קֵּ

ַעט טֹו מֹו ֲעַדִין מְּ ַעצְּ א בְּ ֹש ּומֹוצֵּ ַחפֵּ מְּ ה שֶׁ י זֶׁ דֵּ ַעל יְּ ה ַכַנ"ל, וְּ חָּ מְּ י ֹשִ בֹוא ִלידֵּ לָּ מֹו, וְּ ת ַעצְּ ַהֲחיֹות אֶׁ י זֶׁה הּוא לְּ דֵּ ב. ַעל יְּ

ש יּוַכל לָּ כּות וְּ ַכף זְּ ה לְּ ת ִמַכף חֹובָּ ֱאמֶׁ א בֶׁ קֹומֹו יֹוצֵּ תָּ ַעל מְּ בֹוַננְּ ִהתְּ ע וְּ שָּ ין רָּ אֵּ ַעט וְּ עֹוד מְּ ִחינֹות "וְּ ה, ִבבְּ שּובָּ ּוב ִבתְּ

ם אֵּ  הֶׁ צֹא בָּ ִלמְּ ִעים וְּ שָּ רְּ ת הָּ כּות ֲאִפלּו אֶׁ ַכף זְּ ִרים לְּ דּון ֲאחֵּ ִריִכין לָּ צְּ מֹו שֶׁ נּו כְּ ינֶׁנּו" ַכַנ"ל, ַהיְּ אֵּ ַעל וְּ ֻקדֹות טֹובֹות. וְּ ה נְּ יזֶׁ

י זֶׁה מ דֵּ מיְּ כּו' ַכַנ"ל, כְּ תָּ וְּ בֹוַננְּ ִהתְּ כּו' וְּ ַעט וְּ עֹוד מְּ ִחיַנת וְּ כּות, ִבבְּ ַכף זְּ ה לְּ ת ִמַכף חֹובָּ ֱאמֶׁ ם בֶׁ ל ֹוִציִאין אֹותָּ צֶׁ ן הּוא אֵּ ֹו כֵּ

ה ֲעדַ  ה טֹובָּ ֻקדָּ ה נְּ יזֶׁ מֹו אֵּ ַעצְּ צֹא בְּ ִלמְּ כּות, וְּ ַכף זְּ מֹו לְּ ת ַעצְּ דּון אֶׁ ִריְך לָּ צָּ מֹו, שֶׁ ַעצְּ ם בְּ דָּ אָּ לֹא הָּ מֹו שֶׁ ת ַעצְּ ק אֶׁ ַחזֵּ י לְּ דֵּ ִין, כְּ

א בְּ  מֹוצֵּ ַעט ַהּטֹוב שֶׁ שֹו ִבמְּ ת ַנפְּ ַמח אֶׁ מֹו, ִויֹשַ ת ַעצְּ ַחיֶׁה אֶׁ א יְּ ַרבָּ לֹום, ַרק ַאדְּ שָּ י, ַחס וְּ רֵּ ַגמְּ נּו ַמה ִיֹפל לְּ ַהיְּ מֹו, דְּ ַעצְּ

ר ט בָּ יזֶׁה דָּ וָּה אֹו אֵּ ה ִמצְּ יזֶׁ יו אֵּ מָּ ה ַלֲעֹשֹות ִמיָּ כָּ זָּ ר טֹוב, שֶׁ בָּ יזֶׁה דָּ מֹו עֹוד אֵּ ַעצְּ צֹא בְּ ֹש עֹוד, ִלמְּ ַחפֵּ ִריְך לְּ ן צָּ מֹו כֵּ ֹוב, ּוכְּ

יזֶׁ  ן אֵּ ם ַגם כֵּ ה יֹוִציא ִמשָּ ל זֶׁ ה, ִעם כָּ בֵּ ת ַהרְּ ֹסלֶׁ ב ִבפְּ ֹערָּ ן מְּ ר ַהּטֹוב הּוא ַגם כֵּ בָּ ַגם אֹותֹו ַהדָּ ַאף שֶׁ ה:וְּ ה טֹובָּ ֻקדָּ  ה נְּ


