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'ז+ ' פרק ו' | חכתה 

ה ִסּיּוםְוִהנ ֵּ ֲאָמרּבְּ ָבֵארַהּמַ ר,מְּ ֶׁ יֹותֲאש  יִלהְּ רַמהּכִ ִעּקַ ֶׁ ש ּ
ִכיָנה ּתֹוִניםש ְּ חְּ ּתַ ה,ּבַ רִהּנֵ לִּּעּקַ ֵביתָהָיהִמזֶּׁהּויַהּגִ ּבְּ
שּ  ּדָ קְּ ה,ַהּמִ ַעםזֶׁהוִּּהּנֵ ש ְַּּהּטַ ַהּמִ ֶׁ ןש  יםֵמֲעֵציָהָיהּכָ ּטִ ש ִ
ָקא וְּ ֵני,ּדַ ָנהִמּפְּ ּוָ ַהּכַ ֶׁ טּותהַַּלֲהֹפךְּּהּואש  ְּ תש ּ ֻעּמַ לְּ ּוןאזֶׁהּדִ
עם שּ פּוןָקאךְּּּדֶׁ פֶׁ ֲהִמיתנֶׁ טּותַהּבַ הדִִּּלש ְּ ָ ֻדש ּ ַמֲאמַּ,קְּ רּוכְּ

רֹוָנםַרּבֹוֵתינוּּ ָרָכה-ִזכְּ ֵיהִּּלבְּ אטּוֵתהּּש ְֵּּלהַּּאַהנְּ ַסּבָ ,לְּ
ָלהּוִבּטּולֲעבֹוָדה ַמעְּ ּלְּ ֶׁ ַעםש  .תָוַדעִַּמּטַ

ִהּנֵה לוְּ ָיִניםּכָ ַבעָהִענְּ ּתָ ֶׁ נוּּש  בֹודֵמִאּתָ ת-ּכְּ ַ ֻדש ּ ָחמִּמֹוִריקְּ יוְּ
מוֹּ מוֹּר"ַאדְּ ָארֵכןּוכְּ יִאיםש ְּ ש ִ מוַּּהּנְּ ָמםזֶׁהִקּיְּ ַעצְּ הּוא,ּבְּ וְּ

ךְַּּעל רֶׁ ֵריּדֶׁ בְּ רֹוָנםַרּבֹוֵתינוּּּדִ ָרּ-ִזכְּ סּוקַעלָכהִלבְּ ידַהּפָ ַמּגִ
ָבָריו ַיֲעקֹבּדְּ יולְּ ָטיוֻחּקָ ּפָ ִיש ְּּּוִמש ְּ הּואַמהָרֵאללְּ ֶׁ הש ּ עֹוש ֶׁ
ָרֵאלאֹוֵמרהּוא ִיש ְּ ֹותלְּ מֹרַלֲעש  ִלש ְּ כֵּ,וְּ הּואַמהןוְּ ֶׁ הש ּ ַצּוֶׁ מְּ

ָרֵאל ִיש ְּ ההּואלְּ ַעל,עֹוש ֶׁ ךְּּוְּ רֶׁ יֵאינוּּהֹוָראֹותּבְּּהּואזֶׁהּדֶׁ ש ִ נְּ
ה ּמַ ֶׁ עוּּש  בְּ ּתָ ֶׁ ִריםש ּ ָ ֻקש ּ ש ֵַּמַהּמְּ ִכיםוְּ םּיָ הֲאֵליהֶׁ ֵהםִהּנֵ

ָמם ַעצְּ מוּּּבְּ וִּּקּיְּ ָעש  ןוְּ ּכֵ

ּלוּּּוַמה ּגִ ֶׁ מוָּּלנוּּש ּ ּיְּ ּקִ ֶׁ יֶׁהֵדיּכְּּהּוא,זֶׁהש  הְּ ּיִ ֶׁ לָנקֵּיֹוֵתרָלנוּּש 
ָמם ַקּיְּ מוֹּ.לְּ ָיןּוכְּ ָהִענְּ ַאֲהַבתּבְּ ּיֵשּ ָרֵאלִיש ְּּּדְּ ֶׁ זֶׁהש  מָּּּבָ הּכַ
ה ַכּמָ לִסּפּוִריםוְּ ָחדִמּכָ ָחדאֶׁ אֶׁ יִאיםֵמַהּנְּּוְּ ָמא.ש ִ ֻדגְּ ּולְּ

בֹוד ת-ִמּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ֵקןר"ַאדְּ סִַּהזָּ ִהפְּ ֶׁ ִפּלָתוֹּיקש  תְּ ָהַלךְּּּבִ וְּ
ָקַצץ לֵעִציםוְּ ֵ ֱאִכילָמָרקּוִבש ּ הֶׁ ַעצְּּוְּ תמוֹּּבְּ יֹולֶׁדֶׁ ֵני,לְּ ִמּפְּ
ּלֹא ֶׁ יםָהיוּּש  םֲאָנש ִ ִיתש ָ ּבַ ּבַ
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ה"ב

בֹוד ת-ִמּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ָצִעיר"ַאדְּ מְּ ֵֶּׁאיךְּּ,ָהאֶׁ ַנסש  כְּ ָחדֵאָליוּנִ אֶׁ

אֹוֵנןִליִחידּות ִהתְּ ָיִניםַעלוְּ רֵָּהִענְּ ַאבְּ ֶׁ ִניםִכיםש  אֹונְּ ִמתְּ

ם ה.ֲעֵליהֶׁ ִגּלָ מוֹּוְּ ָצִעיר"ַאדְּ מְּ תָהאֶׁ רֹועאֶׁ ָאַמרוֹּזְּ ֲהלֹאלוֹּוְּ

ה אֶׁ ַפדִתרְּ ּצָ ֶׁ ִמיַעלעֹוִריש  ָכל'ּגוַֹּעצְּ ֵמַהַחּטֹאותהּואהזֶּׁוְּ

עּוִרים ךָּנְּ ּלְּ ֶׁ ר.ש  ֶׁ ָלַאתמּוָבןֲאש  רוַֹּהפְּ מּותוְּ בֹודַמֲעַלתמְּ -ּכְּ

ת ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ָצִעיר"ַאדְּ מְּ ָללָהאֶׁ כְּ ִכיֵמֵאּלוָּּרטּוִבפְּּּבִ ּיָ ַ ש ּ ֶׁ םש 

ָיִנים ִענְּ ֵאּלוּּלְּ ל,ּכָ רּותַההִָּהָיהָמקֹוםּוִמּכָ ְּ ַקש ּ םתְּ הֶׁ לכִָּּעּמָ
ךְּּ דַעדּכָ ּצַ ּמִ ֶׁ ָיִניםש  םָהִענְּ הֶׁ ּלָ ֶׁ ֶּׁש  ּלֹאָהיוּּש  ֶׁ ָבֵעיש  דְּ מֶּּׁכִ ,ֱהֵוילְּ

ַעל ּותָעָליוּפָ ִריאּותֲחִליש  יֹוֵתרַהּבְּ ַפדדעַּ,ּבְּ ּצָ ֶׁ ַעלעֹורוֹּש 

מוֹּ .ַעצְּ

בֹוד ת-ִמּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ַמחר"ַאדְּ ק-ַהּצֶׁ דֶׁ ָהַלךְּּיךְּּאֵּ,צֶׁ ֶׁ םש  קֹדֶׁ
ִפּלָה ֹותַהּתְּ מַַּללְּ ִאישּ ח"ּגְּ ּוטלְּ ש  ֶּּׁפָ לוֹּנֹוֵגעַָּהָיהש 

ָנָסתוֹּ ַפרְּ בֹוד.ּבְּ ת-ִמּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ַעם,שּ "ַרַּמהֲּר"ַאדְּ ּפַ ֶׁ ָנַסעש 
ִיחּוד טּבְּ ָפִריזִמּקּוַהָרארְּ שּ לְּ ּגַ ִנפְּ ֵרךְִּּעםםש ָּוְּ ָחדַאבְּ אֶׁ
ָאַמר ַמאן:לוֹּוְּ ערְּ ּגֶׁ ךְֵּּייןיּונְּ סֶׁ ַטמְִּּאיזנֶׁ ַהּלֵבַהּמֹוחֵַּטםמְּ ַזיי,וְּ

ָהַלךְּּ.ִאידאַּ ֵרךְּּוְּ ֵביתוָֹּהַאבְּ לֹא,לְּ ַקטוְּ ָ אַעדש  ּבָ ֶׁ בֹודש  -ִלכְּ
ת ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ּובָָּחַזר,שּ "ַמֲהַרּר"ַאדְּ ש  תְּ ָאההּבִ ָיצְּ ּנוּּוְּ ִמּמֶׁ

ַחת ּפַ ֵרִאיםִמש ְּ ר.ַוֲחֵרִדיםיְּ ֶׁ לָידּועֲַּאש  ֵאצֶׁ ֶׁ בֹודש  ת-ּכְּ ַ ֻדש ּ קְּ
מוֹּ ַמןָהָיהשּ "ַמֲהַרּר"ַאדְּ ֹאדָיָקרַהזְּּ מְּ םַעד,ּבִ ּגַ ֶׁ ֲאִמיַרתש 

ִקּצּורָהָיהַהֲחִסידּות ים,ּבְּ ַמּנִ דּועִּּוִבזְּ היםיְּ ָעהִהּנֵ ָ ש ּ ּבַ
ִמיִנית ְּ רַהש ּ ּבֹקֶׁ ָברָהָיהּבַ הַהּתְַּּאֲחֵריּכְּ ָכל,ִפּלָ ָנַסעזֹאתּובְּ

ִסיָעה חֹוָקהנְּ ָההרְּ ש ָ םוְּ ךְּּש ָ ֶׁ ש  ַמןמֶׁ ִבילבִּּזְּ ֵרךְּּש ְּ .'כוַּּאבְּ
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ה"ב

בֹוד ת-ִמּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ָמתוֹּר"ַאדְּ ןִנש ְּ תְֵּּעדֶׁ תּבִ יאּותוִֹּחּלַ ש ִ ר,נְּ ֶׁ ֲאש 

רוּּ זְּ ֵזָרהָאזּגָ הּגְּ ָהָיהֲחָדש ָ סָֹּצִריךְּּוְּ ַברַעלעִַּלנְּ ָבהזֶׁהּדְּ קְּ מֹוסְּ .לְּ

ָאַמר דֹולָאִחיולוֹּוְּ ָמתוֹּא"ָהַרזַָּהּגָ ןִנש ְּ ַמןהַּ,ֵעדֶׁ ךָָּיָקרזְּּ לְּ צְּ אֶׁ

ֵאין הוְּ ַפתֵהיֵטביֹוֵדעַַּאּתָ ִדיָנהש ְּ דָהָיהא"זָָּהַרּ)ַהּמְּ ֻלּמָ מְּ

פֹות ש ָ ַגם(ּבְּ הוְּ שּ ָצִריךְַּּאּתָ ַחּפֵ רוּּלְּ ּכֵ ָלֵכן,תהֶׁ עוְּ ּסַ ָיןאֶׁ ִענְּ הזֶּּׁבְּ

ִפי יךָּּכְּ בֹודֲאָבל.הֹוָראֹותֶׁ ת-ּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ָמתוֹּר"ַאדְּ ןִנש ְּ לֹאֵעדֶׁ

ים ּכִ ָנַסעזֶׁהַעלִהסְּ מוֹּוְּ ַעצְּ ִליחַּּבְּ ִהצְּ .וְּ

ֵכן ָנםוְּ היֶׁש ְּ ּמָ בֹודִסּפּוִריםּכַ ֻדש ַּּ-ִמּכְּ ָחִמימֹוִריתקְּ מוֹּוְּ ר"ַאדְּ
לּותוֹּאֹודֹות ּדְּ ּתַ ֹותִהש ְּ ָרִטיִאישּ לְַּּוֲאִפּלוּּטֹוָבהַלֲעש  ,ּפְּ

רּוָחִנּיּות ִמּיּותאוֹּּבְּ ַגש ְּ יחַּ.ּבְּ ִהּנִ תוְּ מוֹּעַּאֶׁ ַרקלֹא,זֶׁהַעלצְּ
ִמּיּות ש ְּ ּלוַֹּהּגַ ֶׁ יש  םִאםּכִ ּלוָֹּהרּוָחִנּיּותּגַ ֶׁ זֶּׁהַאף,ש  ֶׁ ָהָיהש  ֶׁ ש 

הִעּמוֵֹּמִטיב ַבדזוֹּלֹאִהּנֵ לְּ ּלֹאּבִ ֶׁ ּסּוגָללּכְָּּהָיהש  לּבַ ֶׁ ךָּש  ֲחֵברְּ
תֹוָרה ֹותּבְּ אּוִמצְּ ּלָ ָהָיהאֶׁ ֶׁ ּלֹאש  ֶׁ ּש  רְּ עֶׁ ָללּכוֹּּבְּ .ּכְּ
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ִהּנֵה ֵדיַעלוְּ ָיאיְּ פְּ ּכַ ָכאִאתְּ ַהּפְּ ִאתְּ הטּותִלש ְּּוְּ ָ ֻדש ּ קְּ ֵדיַעלּדִ זֶׁהיְּ
ִאים ַמּלְּ ַנתמְּ ּוָ ִריָאהּכַ ִהיא,ַהּבְּ ֶׁ יֹותש  ֵרךְּּלוִֹּלהְּ ּבָ יָרהִיתְּ ּדִ

ּתֹוִנים חְּ ּתַ זֶׁה,ּבַ ַעלוְּ ֶׁ ֵדיש  ָיאיְּ פְּ ּכַ ָכאוְִּּאתְּ ַהּפְּ יתִאתְּ יָרַּנֲעש ֵ הּדִ
ּתֹוִנים חְּ ּתַ אִתי,ּבַ יּבָ ַגּנִ ֵרגָּהּוא,לְּ ַמדְּ םַנֲעֵליתיֹוֵתרהּבְּ ִמּקֹדֶׁ

א מוֹּ.ַהֵחטְּ כְּ סֹוֵתרּדִ ָיןּבְּ נְּ נַָּעלַהּקֹוֵדםּבִ נֹותתמְּ ֲהֵרי,ִלבְּ
יָטא ש ִ ָיןּפְּ נְּ ּבִ ֶׁ ָחָדשּ ש  יֹותָצִריךְּּהֶׁ ֵרָגהּבְִּּלהְּ ַנֲעֵליתיֹוֵתרַמדְּ
ָין נְּ מוֹּ,ַהּקֹוֵדםִמּבִ ָרחֵכןּכְּ ַעללֹוַמרֻמכְּ ֶׁ ָיאֵדייְּּש  פְּ ּכַ ִאתְּ

ָכא ַהּפְּ ִאתְּ יתוְּ יָרהַנֲעש ֵ ֵרָגהּדִ ַמדְּ ַנֲעֵליתריֹותֵּּבְּ
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ה"ב

בֹוָאר ַכּמְּ ֲאָמרוְּ ַהּמַ ַעלּבְּ ֵדיּדְּ כַּּיְּ ִאתְּ ָיאּדְּ ָראפְּ תַָּּאֳחָראִסטְּ ּלֵקִאסְּ

ָקָרא איְּ ש ָ ֻקדְּ ִריךְּּדְּ הוּּהּוא-ּבְּ ֻכּלְּ נוּּ,ִמיןָעלְּּּבְּ הּואָהאֹורַהיְּ ֶׁ ש 

הוּּ ֻכּלְּ ִמיןּבְּ הָעלְּ וֶׁ ָ ש  ַאף.ּבְּ ֹוןוְּ ַהּלָש  ֶׁ ֲאָמרש  ַהּמַ אֹורהּואּבְּ

לַהּסֹוֵבב ִמיןּכָ ל,ָעלְּ רִאיָמקֹוםִמּכָ ש ָ פְּ ָנהַמרלוֹּאֶׁ ּוָ ַהּכַ ֶׁ הּואש 
ךְּּ ש ָ מְּ ּנִ ֶׁ הּואאֹורש  ֶׁ רש  דֶׁ גֶׁ לָָּּהעֹוָלמֹותּבְּ הּואאאֶׁ ֶׁ יףסֹוֵבבש  ּוַמּקִ

ם ּלָא,ֲעֵליהֶׁ ָנהאֶׁ ּוָ ךְַּּהּכַ ָ ש  מְּ ּנִ ֶׁ ֵאינוֹּלֶׁהַנעֲּאֹורש  ֶׁ רש  דֶׁ גֶׁ עֹוָלמֹותּבְּ

ָלל ָלֵכן.ּכְּ ִגּלּויקֹוֵראוְּ םזֶׁהאֹורלְּ ֵ ש  תַּּּבְּ .ּלֵקִאסְּ

ָלֵכן םוְּ ִטיַרתּגַ יִקיםּפְּ ֵראתַצּדִ םִנקְּ ֵ ש  קּותּבְּ ּלְּ ּתַ י,ִהסְּ ּכִ
קּות ּלְּ ּתַ ּלּויהּואִהסְּ יֹוֵתרַנֲעלֶׁהאֹורּגִ הּדְּּ.ּבְּ רֹות'בֵישּ ִהּנֵ ִאּגְּ
ת רֶׁ ִאּגֶׁ שּ ּבְּ ָבֲאִריםַהּקֹדֶׁ ּמְּ ֶׁ ַיןש  קּותַההִִּענְּ ּלְּ ּתַ ת.סְּ רֶׁ 'ַהבּוָבִאּגֶׁ

ַין קּותִענְּ ּלְּ ּתַ בֹוָארַהִהסְּ םמְּ ַיןש ָ ִענְּ אתַרתפָּּּבְּ ָינִּ.ַחּטָ ָהִענְּ יםּדְּ
ים ֲעש ִ ִניםַהּנַ פְּ כֹוִליםֵאיןּבִ ָבֵרריְּ ִלפּּ'גלְּ ֵמאֹותֹותקְּ י,ַהּטְּ ִאםּכִ

ָין הִענְּ ֲעש ֶׁ חּוץַהּנַ ָקאּבַ וְּ ָרה,ּדַ יתַהנַּּּפָ חּוץֲעש ֵ ָלזֶׁה.ּבַ ַדמִּּוְּ יןמְּ
לִמיָתָתם ֶׁ יִקיםש  ה.ַצּדִ ִהּנֵ הוְּ ָרֵּאיןַעּתָ ההּפָ י,ֲאֻדּמָ ֵניּכִ ִמּפְּ
יֹותָצִריךְָּּהָיהֲחָטֵאינוּּ ָקאִלהְּ וְּ ִלינוּּּדַ ֵצנוּּמֵּּגָ ֵאַרעֲאָבל,ַארְּ
לִסּלּוָקן ֶׁ יִקיםש  .ַצּדִ
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ִהּנֵה ַיןוְּ ִענְּ לִסּלּוָקןּבְּ ֶׁ יִקיםש  ֵרי'בזֶׁהבֵָּּישּ ַצּדִ ַרּבֹוֵתינוַּּמַאמְּ
רֹוָנם ָרָכה-ִזכְּ קּוָלה:ִלבְּ לִמיָתָתןש ְּ ֶׁ ֵרַפתיִקיםַצדִּּש  ש ְּ יתּכִ ּבֵ
ה.ֱאלֵֹקינוּּ ֶׁ לִסּלּוָקןָקש  ֶׁ יִקיםש  ןֵמחֻּיֹוֵתרַצּדִ ּבַ יתרְּ שּ ּבֵ ּדָ קְּ .ַהּמִ
ר ֶׁ ֵדיַעלֲאש  ליְּ ּלֵקזֶׁהּכָ ּתַ ָקָראִאסְּ ֻקדְּּיְּ אדְּ ִריךְּּש ָ ּוֵפרּושּ .הּוא-ּבְּ
ַין קּותִענְּ ּלְּ ּתַ וִּּהסְּ ש  רְּ לּפֵ יםּכָ ּיִ בֹודָהַרּבֵ ת-ּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ר"ַאדְּ
ֵקן בֹוד,ַהזָּ ת-ּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ָצִעיר"ַאדְּ מְּ ת-בֹודּכְּּ,ָהאֶׁ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ ר"ַאדְּ

ַמח ק-ַהּצֶׁ דֶׁ בֹוד,צֶׁ ת-ּכְּ ַ ֻדש ּ מוֹּקְּ בֹוד,שּ "ַמֲהַרּר"ַאדְּ ת-ּכְּ ַ ֻדש ּ קְּ
מוֹּ ָמתוֹּר"ַאדְּ ןִנש ְּ בֹודֵעדֶׁ ת-ּוכְּ ַ ֻדש ּ חָּמֹוִריקְּ מוִֹּמיוְּ ֵאין,ר"ַאדְּ ֶׁ ש 
ָנה ּוָ ֵפרּושּ ַהּכַ ַבתּבְּ קּותּתֵ ּלְּ ּתַ ִֶּׁהסְּ ההּואש  ָלהֲעִלּיָ ַמעְּ ַחסלְּ
לֹום ש ָ י,וְּ ָנהִאםּכִ ּוָ הּואַהּכַ ֶׁ ָצאש  מִַּנמְּ הלְּ אּטָ ּלָ הּואאֶׁ ֶׁ ש 

ִחיַנת בְּ מּותּבִ .רֹומְּ
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