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ְזַמּנוֹ  ל ּבִ ּנָא ׁשֶ   ְמעֹוןשִׁ  י ַרבִּ ָהֱאֹלִקי  ַהּתַ
ר ְלטוּ   יֹוַחאי-ּבַ ֶאֶרץ ָהרֹוָמִאים  ׁשָ ָרֵאל  ּבְ   . ִיׂשְ

ְזרוּ  ָהרֹוָמִאים  הּוִדים  ַעל ּגָ זֵ  ַהּיְ   רֹותּגְ
ּלֹא: ָקׁשֹות  ּלֹא, ּתֹוָרה  ִיְלְמדוּ  ׁשֶ ְמרוּ  ׁשֶ   ִיׁשְ
ת ּבָ ּלֹא, ׁשַ ֵניֶהם ֶאת  ָימּולוּ  ׁשֶ ּלֹאוְ  ּבְ  ׁשֶ
מוּ  לָ  ְיַקּיְ   . ִמְצוֹותל ּכְ

  

ר ְמעֹון שִׁ  י ַרבִּ  ַמע ֹלא  יֹוַחאי-ּבַ  ׁשָ
זֵ  יךְ  הּוא . רֹותַלּגְ ל  ֶאת ְלַקּיֵם ִהְמׁשִ   ּכָ
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ְצוֹות ַעְצמוֹ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד , ַהּמִ ד ּבְ ם  ּוְלַלּמֵ  ּגַ
  . ֲאֵחִרים

ם ָהרֹוָמִאים נוּ  ּגַ ִרים ֶרץ אָ בָּ  ּבָ ׁשָ ְנָיִנים, ּגְ   ּבִ
ָוִקים,  ִריםְמֹפאָ  נוּ , ׁשְ י ְוִתּקְ ּתֵ   . ֶמְרָחץ -ּבָ

בוּ  ל ָיׁשְ ה וֹ ׁשְ ִאים ׁשָ ּנָ יִקים ּתַ י  – ַצּדִ ַרּבִ
י  ר וְ  יֹוֵסיְיהּוָדה, ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   , יֹוַחאי-ַרּבִ

יֵניֶהם  ְוָדנוּ    : ּבֵ
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ל ַהִאם ָהרֹוָמִאים המָ  ּכָ ֱאֶמת ֶזה ָעׂשוּ  ׁשֶ   ּבֶ
ִביל ׁשְ שְׁ  אוֹ  ַעְצָמם ּבִ הּוִדים   ִבילּבִ   ? ַהּיְ

ְמעֹון  י ׁשִ ֵהם המָ  לכָּ שֶׁ  ָאַמרַרּבִ  – ָעׂשוּ  ׁשֶ
ִביָלם ְוַרק ַאךְ  ֶזה ׁשְ   . ּבִ

ם ָבִרים ּגַ ָעׂשוּ  ַהּטֹוִבים ַהּדְ ,  ָהרֹוָמִאים  ׁשֶ
הּוִדים ְלטֹוַבת  ֹלא א, ַנֲעׂשוּ  ַהּיְ   ְלטֹוַבת ֶאּלָ

  – ַעְצָמם
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ִרים  ֶאת ׁשָ ְנָיִנים ַהּגְ ִפים ְוַהּבִ נוּ  ֵהם, ַהּיָ   ּבָ
ֵדי , ַעְצָמםלְ  ַרק שׁ  ּכְ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ  ְוָלגּור  ּבָ

ֶהם יךְ , ּבָ הּוִדים  ָצרֹות   ַלֲעׂשֹות ּוְלַהְמׁשִ   ... ַלּיְ

ַתק  ייֹוסֵ  יַרבִּ  ֵהם ָאַמר ְיהּוָדה יְוַרבִּ  ׁשָ  ׁשֶ
ָבִרים  ָעׂשוּ    . ָיִפים ּדְ

ַמע ן ְיהּוָדה ׁשָ ִרים -ּבֶ ְבֵריֶהם  ֶאת ּגֵ  ּדִ
ָרם   ֹאֶזןלְ  הפֶּ מִ  ָעְברוּ  ְוֵהם, ְקרֹוָביו לִ  ְוִסּפְ

ּנֹוְדעוּ  ַעד   . ָלרֹוָמִאים  ׁשֶ

  



 

6  
 

ַמע ָ ׁשּ ׁשֶ ֶלךְ  ּכְ י ַהּמֶ ר עֹוןמְ שִׁ  יַרבִּ  ּכִ ּבֵ   ַרע ּדִ
ה, ָהרֹוָמִאים ַעל   . ּוְלָהְרגוֹ   אֹותוֹ   ִלְתּפֹס ִצּוָ

ּנֹוַדע ֶ ילְ  ִמׁשּ ,  ָעָליו  ְגַזרנִ  ה מָ  עֹוןמְ שִׁ  ַרּבִ
ַרח  ְדָרשׁ -יתבֵּ  ֶאל ַמֵהר ּבָ א ַהּמִ   ְוִהְתַחּבֵ

 ּתֹוָרה  ָלַמד הּוא םשָׁ . ַהּקֶֹדשׁ  ֲארֹון ֵמֲאחֹוֵרי
נוֹ  ִעם ַיַחד   יֹום  ּוְבָכלֶאְלָעָזר,  י ַרבִּ  ּבְ

ּתוֹ  ָאה ִאׁשְ   . ֹאֶכל   לוֹ  ֵהִביָאה וְ   ֵאָליו ּבָ
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ָרָאה  ְזַמן ָחַלף    עֹוןמְ שִׁ  יַרבִּ  ּוְכׁשֶ
ים ַהִחּפּוׂשִ שׁ , ְסִקים ּפוֹ  ֵאיָנם ַאֲחָריו  ׁשֶ  ָחׁשַ
ָהרֹוָמִאים  סוּ  ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ִיְתּפְ  ָלהּ  ְוִיְגְרמוּ  ִאׁשְ

ה ַעד  ִעּנּוִיים ַגּלֶ ּתְ   . ַמֲחבֹואוֹ  ְמקֹום ֶאת ׁשֶ

א  ִלְבֹרחַ  עֹוןמְ שִׁ  יַרבִּ  ֶהְחִליט   ּוְלִהְתַחּבֵ
ַדע ֹלא ָעָליו, ַאֵחר קֹוםמָ בְּ  ּתוֹ  ֲאִפּלוּ  ּתֵ , ִאׁשְ

ְהֶיה  ֹלא ְוָכךְ  ִעים הָ  ִאים ָלרֹומָ  ּתִ ה ְרׁשָ  ִסּבָ
י, אֹוָתהּ  ֹותנּ עַ לְ  ין ּכִ   ֹלא  ִהיא ֹכהוָ  ּכֹה ּבֵ

ַדע ר  הּוא  ֵהיָכן  ּתֵ ּתֵ   . ִמְסּתַ

ֶאְלָעָזר,   י ַרבִּ  נוֹ ּובְ  עֹוןמְ שִׁ  י ַרבִּ  ָיְצאוּ 
אוּ  ָהְלכוּ , ֶאָחד ַאףלְ  ְלהֹוִדיעַ  ּוְבִלי    ְוִהְתַחּבְ

ְמָעָרה ין  ְרחֹוָקה  ּבִ ּובַהיִּ  ְלַיד ֶהָהִרים ּבֵ  ׁשּ
ִקיִעין ם. ּפְ יכוּ  ׁשָ ּתֹוָרה ַלֲעֹסק ִהְמׁשִ ֵאין ּבַ   ּבְ
  . ַמְפִריעַ 
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ָעָרה ָאְכלוּ   ּוָמה ּמְ   ? ּבַ

ם ֵ ה ַהׁשּ ָעָרה  ּוְבֶפַתח  ֵנס ָלֶהם ָעׂשָ   ַהּמְ
ים- ַמִים ן ַמְעיַ  ְלֶפַתע  ָנַבע  ֵעץ ָלֶהם ַמח ְוצָ  ַחּיִ

ת ִלְכבֹוד. ֲחרּוִבים ּבָ   ַמְצִמיחַ  ָהֵעץ ָהָיה ׁשַ
  . ֵאִניםתְּ 
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תוּ , ַהֲחרּוִביםמֵ  נוֹ ּובְ  עֹוןמְ שִׁ  י ַרבִּ  ָאְכלוּ    ׁשָ
ִים ִמן אוּ  ְוָכךְ  ַהּמַ ָעָרה ִהְתַחּבְ ּמְ   ְוָעְסקוּ  ּבַ

ּתֹוָרה ךְ בְּ  ּבַ נִ  ה רֵ שְׂ עֶ -שׁ וֹ לשְׁ  ֶמׁשֶ   . יםׁשָ

ת ּמֵ ׁשֶ ָלה רֹוִמי  ֶמֶלךְ  ּכְ ּטְ זֵ  ְוִהְתּבַ ,  ָרהַהּגְ
יעַ  הוּ  ִהּגִ ִביא  ֵאִלּיָ ָעָרה ַתחְלפֶ  ַהּנָ ר  ַהּמְ ֵ  ּוִבׂשּ

י לְ  ָחְלָפה עֹון מְ שִׁ  ַרּבִ ָנה  ׁשֶ ּכָ  ְיכֹוִלים ְוִכי  ַהּסַ
ָבר ֵהם ָעָרה  ָלֵצאת ּכְ   . ֵמַהּמְ

  



 

10  
 

  

ָעָרה ֵצאתוֹ ְלַאַחר  יךְ , ֵמַהּמְ   יַרבִּ  ִהְמׁשִ
ד עֹוןמְ שִׁ  ְגֶלהת ּתֹורַ  ֶאת ְלַלּמֵ  ֶאת ְוַגם ַהּנִ

ר ּתֹוַרת  ְסּתָ   . ַהּנִ

יֹום ַל"ג  עֹ ּבְ צוּ  ֶמר ּבָ ְלִמיָדיו  ִהְתַקּבְ  ּתַ
ֵביתוֹ  ָדם עֹוןמְ שִׁ  יַרבִּ וְ  ּבְ  סֹודֹות ֶאת ִלּמְ
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ל. ַהּתֹוָרה ְקָעה ֹלא ַהּיֹום אֹותוֹ  ּכָ  ׁשָ
ֶמשׁ  ֶ ּיֵם ַעד, ַהׁשּ ּסִ ּמּוד  ֶאת ׁשֶ   . ַהּלִ

ךְ בְּ  ל  ֶמׁשֶ ִביב ֵאשׁ  ָהְיָתה ַהּיֹום  אֹותוֹ  ּכָ  ִמּסָ
ָקה ר ְלַאחַ . ְלֵביתוֹ  ּלְ ִהְסּתַ   ִנְפַטר , ָהֵאשׁ  ׁשֶ

תוֹ  התָ לְ עָ וְ  עֹוןמְ שִׁ  יַרבִּ  ֲאִויר  ִמּטָ   ַעד – ּבָ
ְכַנס ּנִ ָעָרה  ׁשֶ מֵ  ַלּמְ  ַעד ָקבּור  םשָׁ , ןרוֹ יּבְ
  . ַהזֶּה  ַהּיֹום
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ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני  ה ּפְ ְלִמיָדיו ַעל ִצּוָ   ִלְהיֹות ּתַ
ְמָחהבְּ  ְקָרא , ֶזה יֹום בְּ  ׂשִ ּנִ ִפי  ׁשֶ  ַעד  ּכֹל ּבְ

ְמָחתוֹ  יֹום : "ַהּיֹום  ל ׂשִ ר  ְמעֹוןשִׁ  יַרבִּ  ׁשֶ - ּבַ

  ". יֹוַחאי 

ָרֵאל ִמְנַהג ֹעֶמר בָּ ַל"ג  יֹום בְּ  ָלֵכן  ִיׂשְ
ל ְלִקְברוֹ  ַלֲעלֹות ֵמירֹון,   ׁשֶ "י ּבְ ּבִ ַרׁשְ
ֹמחַ  ְכרוֹ ְלזִ  ַהְדָלָקה  ַלֲעׂשֹות ְמָחה ְוִלׂשְ ׂשִ  ּבְ
דֹוָלה שׁ  ּגְ ָרֵאל-םעַ  ַעל ַרֲחִמים ּוְלַבּקֵ   ... ִיׂשְ



 

13  
 

ָלִדים ֶאתְלֵמירֹון  ִביִאיםמְ  ְלאוּ  ַהּיְ ּמָ   ׁשֶ
ל ָלֶהם ִנים  שׁ וֹ ׁשָ ים, ׁשָ ְסּפֶֹרת ָלֶהם ְועֹוׂשִ  ּתִ

אֹות ַחתנָּ הַ וְ ) הקֶ לָ חֲ (  ִראׁשֹוָנה   . ָהֹראשׁ  ּפֵ
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י  שׁ  ָהַרּבִ ְנָהג ֶאת ִחּדֵ ֲהלּוכֹות  ַלֲעֹרךְ  ַהּמִ   ּתַ
ַל"ג  ְיָלִדים  ֹעֶמר ּבְ ֵדי, ּבָ  ֶאת ְלעֹוֵרר  ּכְ

הּוִדי  ֶקף ַהתֹּ  ּלֹא  – ַהּיְ ּיֵשׁ  ׁשֶ   ְוֹלא ְלִהְתּבַ
י  ְלַפֵחד  ה ִמּמִ ַנּסֶ ּמְ   ּתֹוָרה ְלַקּיֵם ְלַהְפִריעַ  ׁשֶ
מוֹ , תוֹ ּוִמְצו  ַחד ֹלא עֹוןמְ שִׁ  יבִּ רַ שֶׁ  ּכְ   ּפָ
  . ָהרֹוָמִאים רֹותזֵ ִמגְּ 
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ֵחק נֹוֲהִגים  ֵישׁ  ֹעֶמר"ג לַ בְּ  ְלׂשַ   ֵחץבְּ  ּבָ
ת וָ  יר , ֶקׁשֶ ל ַמֲעָלתוֹ  ֶאת ְלַהְזּכִ "י  בִּ שְׁ רַ  ׁשֶ

ְזכּות ּבִ ת ִנְרֲאָתה ֹלא תוֹ קוּ דְ צִ  ׁשֶ ׁשֶ  ַהּקֶ
ָיָמיו    . ּבְ
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ר י ֶריךָ ּבַ ְחּתָ ַאׁשְ   ֹוָחאי, ִנְמׁשַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ  ֶמן ׂשָ   :ׁשֶ

ר ת ַהּקֶֹדׁש,  ּבַ ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת ֹקֶדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ יֹוָחאי, ׁשֶ

אָת ִציץ ֵאֶרךָ ֶנֶזר ַהּקֶֹדשׁ  ָנׂשָ ָך ּפְ   :, ָחבּוׁש ַעל ֹראׁשְ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ  ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ   : ּבַ

ב טֹוב  ר יֹוָחאי, מֹוׁשַ ,  ּבַ ַרְחּתָ ר ּבָ , יֹום ַנְסּתָ יֹום ֲאׁשֶ ְבּתָ ָיׁשַ

ְמָערֹות צּוִרים  ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ  ּבִ , ׁשָ ָעַמְדּתָ   :ׁשֶ
ר יֹוחָ  ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ ּבַ ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ   : אי, ִנְמׁשַ

ים  ּטִ ר יֹוָחאי, ֲעֵצי ׁשִ עֹוְמִדים, ִלּמּוֵדי ְיָי ֵהם לֹוְמִדים, אֹור   ּבַ

ה יֹורּוָך מֹוֶרךָ  ֻמְפָלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם   :יֹוְקִדים, ֲהֹלא ֵהּמָ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ  ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ   : ּבַ

ֵדה  ר יֹוָחאי, ְוִלׂשְ ּפּוִחים, ָעִליָת ִלְלֹקט ּבֹו ֶמְרָקִחים,  ּבַ ּתַ

ִציִצים ֲעבּוֶרךָ  סֹוד ּתֹוָרה ּכְ ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ   :ּוְפָרִחים, ַנֲעׂשֶ
מֶ  ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ ּבַ   : ן ׂשָ

ר יֹוָחאי, ֶנֱאַזְרתָּ  ְעָרה,  ּבַ ַ ת ַהׁשּ ְגבּוָרה, ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש־ּדָ ּבִ

ְעָרהּ  ַלְפּתָ ֶנֶגד צֹוְרֶריךָ  ,ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמּתַ   :ׁשָ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ  ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ   : ּבַ
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ר יֹוָחאי, ִלְמקֹום ַאְבנֵ  ְעתָּ ּבַ ִיׁש, ִהּגַ ּוְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש,  י ׁשַ

ׁשּוִרי ּוִמי ת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש, ּתָ ּלַ ם ּגֻ   :ְיׁשּוֶרךָ  ּגַ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ  ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ   : ּבַ

שׁ  ים, ַקו ָירֹוק ְמַחּדֵ ָדׁשִ ֹקֶדׁש ַהּקֳ ר יֹוָחאי, ּבְ ים,  ּבַ ֳחָדׁשִ

ַבע שַׁ  יןׁשֶ ֵרי ׁשִ ְרּתָ ִקׁשְ ים, ָקׁשַ ִ תֹות סֹוד ֲחִמׁשּ ֶריךָ  ּבָ   :ְקׁשָ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ  ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ   : ּבַ

ַקְפּתָ ִלְכבּוָדהּ  ר יֹוָחאי,יּוד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהׁשְ ִניָמה,  ּבַ ּפְ

רּוָמה ית ּתְ ִים ְנִתיבֹות ֵראׁשִ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ רּוב ׁשְ  , ַאּתְ ּכְ

ח ִזיו אֹוֶרךָ    :ִמְמׁשַ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ  ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ   : ּבַ

יט  ַהּבִ ר יֹוָחאי, אֹור ֻמְפָלא רֹום ַמְעָלה, ָיֵראָת ִמּלְ י ַרב  ּבַ ּכִ

ֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוֵרא ָלּה, ַנְמּתָ ַעִין ֹלא   :ְתׁשּוֶרךָ  ָלּה, ּתַ
ר יֹוחָ  ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ ּבַ ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ   : אי, ִנְמׁשַ

ֵרי ָהָעם ֵהם  ָך, ַאׁשְ ֵרי יֹוַלְדּתֶ ר יֹוָחאי, ַאׁשְ לֹוְמֶדָך,  ּבַ

יךָ  ּמֶ ן ּתֻ י חׁשֶ ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך, ְלבּוׁשֵ   :ְואּוֶריךָ  ְוַאׁשְ
ׂשֹון מֵ  ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ   : ֲחֵבֶריךָ ּבַ
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ְמעֹון י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ ר יֹוָחאי ַוֲאַמְרּתֶ   :ּבַ

יָקאי ְמעֹון ַצּדִ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ   :ַוֲאַמְרּתֶ
ֵרי ַעִין ָרַאְתהּו. ֵלב ָחָכם  ִאיׁש ֱאֹלִהים ָקדֹוׁש הּוא, ַאׁשְ

יל ּכִ ר יֹוָחאי:  ַיׂשְ יהּו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ םּפִ   ַוֲאַמְרּתֶ

רּוְך ה יּבָ ִליל  ּוא ִמּפִ ֶעְליֹון, ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון. ְמאֹור ּגָ
ר םיֹוָחאי:  ָהֶעְליֹון, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ַדת ּתֹוָרה ְתִמיָמה  ּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה, ּבְ ע . ּגִ ָמֵלא ַמּדָ
ר יֹוָחאי:  םְוָחְכָמה, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ל ַרׁש ּכָ ֲעלּומֹות, בְּ  ּדָ ֹעז ְוַתֲעצּומֹות. ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות, ּתַ
ר םיֹוָחאי:  ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ם  ֵזָרה. ׁשָ ֵני ַהּגְ א ְבתֹוְך ְמָעָרה, ִמּפְ ָלַמד ִסְתֵרי תֹוָרה,  ֻהְחּבָ
ר יֹוָחאי:  םֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ם ִנְבָרא קֹו ַמְעָין לֹו, ְוָחרּוב ְלַמֲאָכלֹו. ַמה ּטֹוב ֶחלְ  ְוׁשָ
ר םיֹוָחאי:  ְוֶחְבלֹו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ין ֵריָכא ּוַבר ֵריָכא יק ִלְבָרָכה, ּדֵ ים ְוָזָכה, . ֵזֶכר ַצּדִ ה ַרּבִ ִזּכָ
ר יֹוָחאי:  םֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

שׁ  יז  ִחּדֵ ְרּגִ ָנה ֲערּוכֹות. ֶזה ַהּמַ ׁשְ ּמִ ה ֲהָלכֹות, ֵהם ּבַ ּמָ ּכַ
ר יֹוָחאי: ֲאדֹונֵ , ַמְמָלכֹות םנּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ה ה. הֹודּו לֹו  ִטַהר ֶאת ִעיר ְטֶבְרָיה, ָעׂשָ אֹוָתּה ְנִקּיָ
ר יֹוָחאי:  א, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ַמּיָ ְ םִמׁשּ   ַוֲאַמְרּתֶ
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ה  ּמָ ל ּכַ ּטֵ רֹות. ּבִ ים ּפֵ ָבָריו עֹוׂשִ רֹות, ּדְ ְסּתָ ל ַהּנִ  ָיַדע ּכָ
ר יֹוָחאי:  ֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו ּבַ םַואֲ ּגְ   ַמְרּתֶ

ר ָחָיה ל־ָיָמיו ֲאׁשֶ י הּוא אֹות , ּכָ ת ֹלא ִנְהָיה. ּכִ ׁשֶ אֹות ַהּקֶ
ר םיֹוָחאי:  עֹוָלם ָהָיה, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ִהיר סֹוד ּתֹוָרה ַהּבָ ָרֵאל ֵהִאיר, ּבְ ה . ְלָכל־ִיׂשְ אֹור ַהַחּמָ ּכְ
ר יֹוָחאי:  םַמְזִהיר, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ה, בָּ  ָמקֹום  ֵני ֲעִלּיָ ה. ֶזה ִמּבְ ִביא ֲאִחּיָ א, ִעם ַהּנָ ַמּיָ ׁשְ ַחר ּבִ
ר יֹוָחאי:  ֲאדֹוֵננוּ  םּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ה  ֶתר ֶעְליֹון לֹו . ֶנְחָמד ְמֹאד ְלַמְעָלה, ָזָכה ִליָקר ּוְגֻדּלָ ּכֶ
ר יֹוָחאי:  םִנְגָלה, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ֵצא תֹוָרה, ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי שֶׁ  ִסיַני ּנּו ּתֵ ֲחבּוָרה. ִמּמֶ ּבַ
ר יֹוָחאי:  ֲאדֹוֵננוּ  םּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ּקּוִנים, ְיָקִרים ְבִעים ּתִ ה ׁשִ ן  ָעׂשָ ּקֵ ם ּתִ ִניִנים. ּבָ ִמּפְ
ר יֹוָחאי:  םָהֶעְליֹוִנים, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

קֵּ  ֲעלּוָמה. ּתִ ָחְכָמה, הֹוִציא אֹור ּתַ יו ּבְ ַתח ֶאת ּפִ  ן ָזֳהֵריּפָ
ר יֹוָחאי:  ה, ֲאדֹוֵננּו ּבַ םַחּמָ   ַוֲאַמְרּתֶ

יק ְיסֹוד ָהעֹוָלם ְעָלם. ָיכֹול ִלְפטֹור , ַצּדִ ה ִמְדָרׁש ַהּנֶ ּלָ ּגִ
ר יֹוָחאי ם :ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

יל ר ָעִריִצים, ְוִהְכִרית ֶאת ַהּקֹוִצים. ְוִהּצִ  קֹולֹו ִזּמֵ
חּוִצים, ֲאדוֹ  ר יֹוָחאי: ַהּלְ םֵננּו ּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ
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ָניו ְמִאיִרים ה סֹוד , ָרָאה ּפָ ּלָ ְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים. ֵעת ּגִ ׁשִ ּבְ
ר ִרים, ֲאדֹוֵננּו ּבַ םיֹוָחאי:  ִנְסּתָ   ַוֲאַמְרּתֶ

ְפיוֹ  בֹו, ַמה־ּיָ ּכָ לֹום ָרב ַעל ִמׁשְ ּוַמה־ּטּובֹו. ּדֹוֵבר ֱאֶמת  ׁשָ
ר יוֹ  ְלָבבֹו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ םָחאי: ּבִ   ַוֲאַמְרּתֶ

 ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו. הּוא ַיְמִליץ טֹוב 
ר יֹוָחאי:  ֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ םּבַ   ַוֲאַמְרּתֶ

ְמעֹון י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ ר יֹוָחאי  ַוֲאַמְרּתֶ   :ּבַ
יָקאי ְמעֹון ַצּדִ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ   :ַוֲאַמְרּתֶ

  

ם רַ  ָאַמר ָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ ֵריֶכם ִיׂשְ י ֲעִקיָבא, ַאׁשְ ּבִ
ֲהִרין, ּוִמי שָּׁ  ִמּטַ ּבַ ַמִים. ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ׁשֶ

ָרֵאל  ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת  , ַמהה'ְואֹוֵמר, ִמְקֵוה ִיׂשְ ּמִ
רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת דֹוׁש ּבָ ֵמִאים, ַאף ַהּקָ ָרֵאל ַהּטְ   :ִיׂשְ

  

ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ּוְסַפְרתֶּ   ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ
ְהֶייָנה. ַעד  ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה, ׁשֶ ֹעֶמר ַהּתְ

ים יֹום. ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ   ִמּמָ

  

ע ֶזה ידֵ יְ  ְוַעל ּפַ ַפע ֻיׁשְ ָכל ַרב ׁשֶ   .ָהעֹוָלמֹות ּבְ
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