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ַה ָחכְ ָמה ַה ְּפנִ ִימית ִהיא ַהּנִ ְקרָ א ָחכְ ָמה ַּב ֲא ִמּתּות וְ ָעלֶ ָיה נֶ ֱא ַמר ֹלא ַה ִּמדְ רָ ׁש הּוא ָה ִע ָּקר ֶאּלָ א ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ,וְ זֹאת ַה ָחכְ ָמה ֵמ ֵאת
ַה ֵּׁשם ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם לְ טֹוב לְ ָפנָ יו יִ ְת ַעּלֶ ה
ּשלֹום ְּב ִמ ְׁשנַ ת "ּכָ ל ֶׁשּיִ רְ ַאת ֶח ְטאֹו
יֹוסף יַ ֲע ֵבץ ָעלָ יו ַה ָ ׁ
ּכִ י ַה ָחכְ ָמה ַה ְּפנִ ִימית ִהיא ַהּנִ ְקרָ א ָחכְ ָמה ַּב ֲא ִמּתּות ּכְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ֶה ָח ִסיד ָהרַ ִּבי ֵ
קֹוד ֶמת לְ ָחכְ ָמתֹו" וְ כּו' זֶ ה לְ ׁשֹונֹו ּגַ ם יִ ָּתכֵ ן לְ ָפרֵ ׁש ּכִ י ַה ָחכְ ָמה ַהּנִ זְ ּכֶ רֶ ת ְּבזֹו ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֵאינָ ּה ָחכְ ַמת ֲע ִׂשּיַ ת ַה ִּמ ְצוֹות ּכִ י ִאם ַה ָחכְ ָמה
ֶ
ָה ֶעלְ יֹונָ ה ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה וְ ִהיא יְ ִד ַיעת ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְצוֹות וְ ָעלֶ ָיה ָאנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּבכָ ל יֹום וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו ְּבתֹורָ ֶתָך ּכִ י ֶמה ָח ַסרְ נּו ְּב ָא ְמרֵ נּו
וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנּו ִּבינָ ה לְ ָה ִבין ּולְ ַה ְׂשּכִ יל לִ ְׁשמ ַֹע לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַא ַחר ּכָ ְך וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו ְּבתֹורָ ֶתךַ .ה ָחכְ ָמה ַה ְּפנִ ִימית ִהיא ַהּנִ ְקרָ א
ּש ַמיִ ם לְ טֹוב לְ ָפנָ יו יִ ְת ַעּלֶ ה.
ּשם ִמן ַה ָ ׁ
ָחכְ ָמה ַּב ֲא ִמּתּות וְ ָעלֶ ָיה נֶ ֱא ַמר ֹלא ַה ִּמ ְדרָ ׁש הּוא ָה ִע ָּקר ֶאּלָ א ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ,וְ זֹאת ַה ָחכְ ָמה ֵמ ֵאת ַה ֵ ׁ
ּשלֹום ּגַ ל ֵעינַ י וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמּתֹורָ ֶתָך וְ ֹלא
ֶאּלָ א וַ ַּדאי ָאנּו ְמכַ ּוְ נִ ים לַ ָחכְ ָמה ַה ְמפ ָֹארָ ה ַהּזֹאת ֶׁש ָעלֶ ָיה ָא ַמר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָ ׁ
מּועד וְ ׁשֹור ָּתם וְ ַאף ֹלא ַעל ִּדינֵ י ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר ֶׁש ָהיּו נְ ֵׁשי יִ ְׂשרָ ֵאל ְּב ִקיאֹות ָּב ֶהםֶ ,אּלָ א ַעל זֹו ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ֵאין
ָא ַמר ָּדוִ ד ּכֵ ן ַעל ִּדינֵ י ׁשֹור ָ
לָ ּה סֹוף ּכִ י ּכָ ל ִּת ְקוָ ֵתנּו ֶאל מּול ַה ַה ְצלָ ָחה ַהּזֹאת ּכִ י ִמּתֹוכָ ּה נִ ְהיֶ ה ְּד ֵב ִקים ִּב ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול וְ ָחכְ ַמת ֲע ִׂשּיַ ת ַה ִּמ ְצוֹות ֵאינָ ּה ּכְ לּום ִאם ֹלא
ּש ַמיִ ם לְ טֹוב לְ ָפנָ יו יִ ְת ַעּלֶ ה.
ּשם ִמן ַה ָ ׁ
ָּתבֹוא לִ ֵידי ַמ ֲע ֶׂשה וְ ָעלֶ ָיה נֶ ֱא ַמר ֹלא ַה ִּמ ְדרָ ׁש הּוא ָה ִע ָּקר ֶאּלָ א ַה ַּמ ֲע ֶׂשה וְ זֹאת ַה ָחכְ ָמה ֵמ ֵאת ַה ֵ ׁ
אׁשית ָחכְ ָמה ַּב ַה ְק ָּד ָמה)
(רֵ ִ

יצים ְל ִמ ְליוֹ נֵ י דַּ ֵּפי ַה ּז ַֹהר בְּ ָכל ָהעוֹ ָלם
ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ְמ ִפ ִ
ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ּתוֹ ְר ִמים ְל ַה ְד ִּפיס ִמ ְיליוֹ נֵ י ַ ּד ֵּפי ז ַֹהר ַהי ּוֹ ִמי ְל ַח ְ ּל ָקם ְלִ 15-מ ְליוֹ ן יְ הו ִּדים בְּ ִח ָ ּנםַ .ה ּתוֹ ְר ִמים ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמים יָ ׁ ָשר ִל ְדפוּס! ַה ִאם יֵ ׁש ַמ ְח ׁ ֵשב
ׁ ֶשי ּו ַּכל ְל ַח ׁ ְשבֵּ ן ֶאת ַה ְ ּזכוּת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ְי ּכוֹ ִלים ִל ְזכּ וֹ ת בְּ ֶכ ֶסף ָק ָטן.
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