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ה ּב רה ו ו ו ו ּי ּי ּי ּי ּק ּק ּק ּק חה חה חה חה ּו ּו ּו ּו  את ֹו  ו ּי ׁש לכ ּו  ©¦¨ª©©§¦Ÿ©Ÿ̈
ר ּב י  מים . ּב ֹו  אין  רק  ¦©¦¨¥¥©§וה ּב ֹו ר 

ואמר , ּפ תח  יט )יה ּו דה  (תהלים  §¨¨©§¨©
מ ׁש יבת  ּת מימה  ה ' ©¦§¨¦§©ּת ֹו רת 

EN`Mנפ ׁש . dxFz ixaC lHaOW in] ¨¤¦¤§©¥¦§¥¨§¦

[mlW mlFr aixgd לבני י ׁש  ּכ ּמ ה  ¤¡¦¨¨¥©¨¥¦§¥
ּב ּת ֹו רה , לה ׁש ּת ּד ל  ¨©¥©§¦§¨̈אדם 
ּב ּת ֹו רה , ׁש ּמ ׁש ּת ּד ל  מי  ¨©¥©§¦¤¦¨¤ׁש ּכ ל 
ה ּז ה  ּב ע ֹו לם  ח ּי ים  ל ֹו  ¤©¨¨¦©§¦יהי ּו 
ּב ׁש ני  וז ֹו כה  ה ּב א  ¥§¦¤§¨©¨¨ּו בע ֹו לם 
מי  ואפ ּל ּו  ¦¦£©¨ע ֹו למ ֹו ת .
ולא  ּב ּת ֹו רה  Ÿ§¨©¥©§¦¤ׁש ּמ ׁש ּת ּד ל 
ּכ רא ּו י , ל ׁש מ ּה  ּב ּה  ¨¨¨§¦¨¥©§¦מ ׁש ּת ּד ל 
ּב ע ֹו לם  ט ֹו ב  ל ׂש כר  ¨¨¨¨§¤ז ֹו כה 
ּב ע ֹו לם  א ֹו ת ֹו  ּד נים  ואין  ¨¨¦¨¥§¤©ה ּז ה ,

©הה ּו א .

ּכ ת ּו ב ּו ּו ּו ּו בא בא בא בא  ג )ּו ראה , (משלי  Ÿ§¥¨
ּב ׂש מאל ּה  ּב ימינ ּה  ימים  ¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿאר ךְ 
ימים  אר ךְ  וכב ֹו ד . ¦¨¤Ÿ¤§¨Ÿע ׁש ר 
ּב ּת ֹו רה  ׁש ּמ ׁש ּת ּד ל  ¨©¥©§¦¤§ּב א ֹו ת ֹו 
ימים  אר ךְ  ל ֹו  ׁש ּי ׁש  ¦¨¤Ÿ¥¤¨§¦ל ׁש מ ּה ,
אר ךְ  ׁש ּב ֹו  הה ּו א  ¤Ÿ¤©¨ּ̈ב ע ֹו לם 
הם  ה ּי מים  וא ֹו תם  ¥¦¨©¨§¦¨©ה ּי מים ,
ּב טח ֹו ן  ה ּו א  ׁש ם  ימים , §¦¨¦¨©©ו ּד אי 

הה ּו א , ּב ע ֹו לם  להתח ּז ק  ּב ּת ֹו רה , לה ׁש ּת ּד ל  ה ּז ה  ּב ע ֹו לם  אדם  ׁש ּב ֹו טח  ׁש ּל מעלה  ©¨¨¥©§¦§¨©¥©§¦§¤©¨¨¨¨©¥¤¨§©§¤¨ª§©ה ּק ד ּׁש ה 
ה ּז ה . ּב ע ֹו לם  ו ׁש לוה  ט ֹו ב  ׂש כר  ל ֹו  י ׁש  וכב ֹו ד , ע ׁש ר  ¤©¨¨¨§©§¨¨¥¨§¤Ÿ¨Ÿ§¦ּב ׂש מאל ּה 
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Wtp zaiWn dninY`nlr aixg Eli`k `ziixF`c ilin lihaC o`n) §¦¨§¦©¨¤¨§¨¦¦¥§©§¨§¦©¦©§¨

.(milW,`ziixF`a `lCYW`l `Wp ipal oFl zi` dOM §¦©¨¦¦§¥¨¨§¦§©§¨§©§¨
miIg Dil iedl `ziixF`A lCYW`C o`n lkC§¨¨§¦§©©§©§¨¤¡¥¥©¦
.oinlr oixza ikfe ,iz`c `nlraE oic `nlrA§©§¨¥§©§¨§¨¥§¨¥¦§¥¨§¦
DA lCYWi `le `ziixF`A lCYW`C o`n ENit`e§£¦¨§¦§©©§©§¨§¨¦§©©¨
`le ,oic `nlrA ah xb`l ikf ,zF`i `wcM DnWl¦§¨§§¨¨¨¥§£©©§©§¨¥§¨

.`nlr `EddA Dil oipiic̈§¦¥§©©§¨
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lCYW`c `EddA mini Kx` .cFake xWr¤§¨Ÿ¤¨¦§©§¦§©©
`EddA mini Kx` Dil zi`C ,DnWl `ziixF`A§©§¨¦§¨§¦¥Ÿ¤¨¦§©
oinFi oEPi` oinFi oEpi`e .oinFic `kxF` DiaC `nlr©§¨§¥§¨§¦§¦¦¦¦
uigxz`c `lirlc `WEcwc Epvgx Edi` oOY ,i`Ce©¨©¨¦¨£¨¦§¨¦§¥¨§¦§§¦
,`ziixF`a `lCYW`l `nlr i`dA Wp xA©¨§©©§¨§¦§©§¨§©§¨
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ּב ּת ֹו רה וכל וכל וכל וכל  ׁש ּמ ׁש ּת ּד ל  מי  §¨¦¤¦§©¥©¨
הע ֹו לם  מן  ּכ ׁש ּי ֹו צא  ¨¨¦¥¤§¨§¦ל ׁש מ ּה ,
לפניו  ה ֹו לכת  ה ּת ֹו רה  ¨¨§¤¤¨©¤©ה ּז ה ,
עליו  ּו מג ּנ ה  לפניו  ¨¨¨¦§¨¨§¨¦§©ּו מכריזה 
ּב עלי  אליו  יקרב ּו  ¥£©¨¥§§¦Ÿ¤ׁש ּל א 
ּב ּק בר , ה ּג ּו ף  ּכ ׁש ּׁש ֹו כב  ¤¤©©¥¤§¦©ה ּד ין .
א ֹו ת ֹו . ׁש ֹו מרת  ¤¤¦היא 
להס ּת ּל ק  ה ֹו לכת  ¥©§¦§¤¤¨¨§©¤§ּכ ׁש ה ּנ ׁש מה 
ה ֹו לכת  היא  למק ֹו מ ּה , ¤¤¦¨§¦̈ל ׁש ּו ב 
וכ ּמ ה  ההיא . ה ּנ ׁש מה  ¨©§¦©¨¨§©¥§¦לפני 
מ ּל פני  נ ׁש ּב רים  ¥§¦¦¦¨§¦¦¨§ׁש ערים 
ׁש ּנ כנסת  עד  ¤¤§¦¤©¨©ה ּת ֹו רה 
האדם  על  וע ֹו מדת  ¨¨¨©¤¤§¨§¦למק ֹו מ ּה ,
ׁש ּי ק ּו מ ּו  ּב ּז מן  ׁש ּי תע ֹו רר  ¨¤©§©¥§¦¤©עד 

וה  הע ֹו לם , ׁש ל  יאה ּמ תים  ©¥¦¤¨¨§¦
סנגֹוריה. עליו ¨§¥¨¨¨¤¤©§מלּמדת

ו)ׁשּכתּובזהּוזהּוזהּוזהּו (משלי ¤¤¨
אתךְ  ּתנחה ¨Ÿ¤§©§¤©§¦§ּבהתהּלכךָ 
עליךָ  ּתׁשמר ¤¨Ÿ§¦§§¨§ּבׁשכּבךָ 
תׂשיחךָ . היא ¤¦§¦¨¦£©והקיצֹות
ּכמֹו - אתךְ  ּתנחה §¨Ÿ¤§©§¤©§¦§ּבהתהּלכךָ 
ּתׁשמר ּבׁשכּבךָ  Ÿ§¦§§¨§¥¨§¦¤ׁשּנתּבאר.
הּגּוף ׁשּׁשֹוכב ּבׁשעה - ©¥¤¨¨§¤̈עליךָ 
ההּוא ּבּזמן אז ׁשהרי ©©§©¨¥£¤¤¤©ּבּקבר,

ׁשּנתּבא ּכמֹו - תׂשיחךָ  היא והקיצֹות עליו. מגּנה הּתֹורה ואז ּבּקבר, הּגּוף ּבזמןנּדֹון ר, ¦©©¤¤§¨©¨§¦¨¨¨©£¦¨¦§¦¤§¤¦§¨¥¦§©
סנגֹור. עליךָ  להיֹות תׂשיחךָ  היא העפר, מן העֹולם ׁשל הּמתים ¥¨¤¨§¦¤¦§¦¨¨¤¦¨¨¤¦¥©§§¦¤ׁשּיתעֹוררּו
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idi` ,Dxz`l azinl `wNYq`l `lf` `znWp¦§¨¨¨§¨§¦§©§¨§¥©§©§¨¦¦
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