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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ג ָוֶאְתַחֻנַ

 

ן ֵעת ה' ֶאל "ָוֶאְתַחֻנַ ָבִרים ג, כג(ֵלאמֹר"  ַהִהוא ֻבָ  )ד ְּ

  .א

 (ח"א כ, ה)

לֹ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֹלְּ רֻוׁש,ָֹצִריךְּ ֹקֶדםַֹהֻדְּ
ֵֹמֵאתֹ ׁש ִֹויַבֻקֵ ַתֲחנֻוִנים, ֻבְּ

ַנת ֹ'ַמֻתְּ ־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ם',־ַהֻקָ ִַׁיְתֶלהִַַׁׁחֻנָ ְולֹא
ַַׁעְצמוַֹׁ ְזכֻות ַַׁׁ.ֻבִ ִַׁנְתעֹוֵררַַׁאף־ַעל־ֻפִ ו ָ ַעְכש  ֶ ַׁש  י

ֵדיַׁ ַֻׁכְ ה ֻטֶ ַַׁהֻמַ ֶַׁזה ֵַׁאין ֲַׁעבֹוָדתֹו, ל ֶ ַׁש  ַֺׁעֻזֹו ה ַמֻטֵ
ֵעָדה,ַׁ ֻבָ ֶ ַׁש  ַָׁהָרע ְַׁלַהְכִניַע ֵדי ַֻׁכְ א ֶַׁאֻלָ אֹות, ְלִהְתֻגָ
ְַׁוָצִריְךַׁ ְַׁוָרִעים, ַׁטֹוִבים ֶהם ַֻׁבָ ֵַׁיש  ים ַרֻבִ ַֻׁבְ י ֻכִ

ַׁ ָרִעים. ֻבָ ֶ ַׁש  ַָׁהָרע ם־ְלַהְכִניַע ֵ ַֹהׁשֻ ֵני ִֹלפְּ ֲאָבל
ֹ ֲחנֻוִנים,ִֹיתְּ ֹֻתַ ר ִֹויַדֻבֵ ָרׁש, ֹֻוכְּ ַדל ֹֻכְּ ַֹיֲעֹמד ַרךְּ ֻבָ

כֻות.ֹ ׁשֻוםֹזְּ ֶלהֹֻבְּ לֹאִֹיתְּ  וְּ

ָבִרי) ַׁ, כג(גם ֻדְּ ֵעתֹ: ֹֻבָ ֹה' ֶֹאל ן ַחֻנַ "ָוֶאתְּ
ֵֹלאֹמר" רַֹׁ–ַַׁהִהוא ַדֻבֵ ֹלְּ ִריךְּ ֻצָ ׁשֶ

ֹֹקֶדםֹ נֻו: ַֹהיְּ ֹלֹוַמר, רֹוֶצה ֹׁשֶ ָעה ׁשָ ֹֻבְּ ֲחנֻוִנים' 'ֻתַ
רֻוׁש.ֹ ַֹהֻדְּ

  .ב

 (ח"א צט)

ם־ ֵ ַהׁשֻ ֹלְּ דֹול ֹֻגָ ֵבקֻות דְּ ֹֻבִ ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ לְּ
ֵֹעתֹ ֵֹיׁש ָעִמים ִֹלפְּ ִֹאם ַֹאךְּ . ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
ֹיֹאַמר:ֹ ַֹאל ֵבקֻות, דְּ ֹֻבִ ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֹלְּ ָֹיכֹול ֵאינֹו ׁשֶ

ָלל לֹֻכְּ ֻלֵ ֻפַ ןַַׁׁ–ֵַׁאיִניִֹמתְּ ַָׁיכֹולְַׁלַכֻוֵ ֵאינֹו ֶ ֵמַאַחרַׁש 
ְדֵבקוַֻׁ ַֻׁבִ ל ֻלֵ ַֻׁוְלִהְתֻפַ ָראֻוי ֵַׁאיָנֻהַֻׁכָ ה ִפֻלָ ְַׁוַהֻתְ ת,

ֶלת.ַׁ  ְמֺקֻבֶ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ןַֻׁדֹוָסאַׁ"לַרזַַׁש  יֲַׁחִניָנאַֻׁבֶ ַֹעלַַׁרֻבִ
ָרכוֹ ) לֹ"ֹ:ת לד:(ֻבְּ ֻלֵ ֻפַ ָהָיהִֹמתְּ כוֹֻׁשֶ ִֹאםֹוְּ ,'

ל,ֹ ֺקֻבָ הֻואֹמְּ ֹׁשֶ ֲֹאִני ֹיֹוֵדַע ִפי ֹֻבְּ ִתי, ִפֻלָ גֻוָרהֹֻתְּ ׁשְּ
כֻו'. ֹוְּ ָֹלאו" ִאם ָאַמַַׁׁוְּ ֶ ַׁש  ֶרְך ַֻׁדֶ ַַׁעל ִַׁאםְַׁוֶזהֻו ְרנֻו:

ִפיו,ַׁ הַֻׁבְ גֻוָרהַֻׁוְמֺרֻצָ ְ הַׁש  ִפֻלָ ַַׁהֻתְ ֲאַזי ֶ ַׁש  ְדֵבקֻות, ֻבִ
לֹוםַׁ ָ ֶלת.ְַׁוִאםַָׁלאו,ַַׁחס־ְוש  ְַׁלֵהֶפְך.ְַׁמֺקֻבֶ

אֹ ֶֹאֻלָ ן, ָֹהָאָדםֹֻכֵ ַאלֹיֹאַמר
ִמיד. ֹֻתָ ל ֻלֵ ֻפַ ַׁלֹאִַַׁׁיתְּ ְוִאם

ַׁ ִַׁיְתֻפַ ָראֻוי, ַֻׁכָ ְדֵבקֻות ַֻׁבִ ל ֻלֵ ְַׁלִהְתֻפַ ָכלַׁיֻוַכל ַֻׁבְ ל ֻלֵ
ַׁ ֲֹאַזיֹֻכֹחֹו. ָראֻוי, ֹֻכָ ֵבקֻות דְּ ֹֻבִ ל ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֵעת ֹֻבְּ י ֻכִ

ַֹהִהיאֹ ה ִפֻלָ ַֹהֻתְּ ִֹעם ִפֻלֹות ַֹהֻתְּ ל ֹֻכָ ַיֲעֶלה
ָראֻוי.ֹ לֹֻכָ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֹׁשֶ

ָבִרי) ַׁם ג, כג(ֻדְּ ן": ַחֻנַ ִמיד,ַַׁׁ–ַׁ'"הֶֹאלָֹוֶאתְּ ֻתָ
ְדֵבקֻות.ַׁ ֻלֹאַֻׁבִ ֶ יןַׁש  ְדֵבקֻותַֻׁבֵ יןַֻׁבִ ַֻׁבֵ

הַַׁׁ–ַַׁהִהואֵֹלאֹמר" ֶאְזֻכֶ ֶ ֵעתַׁש  ַֻׁבְ ַהְינֻו:
ִחיַנת:ַׁ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  ְדֵבקֻות, ַֻׁבִ ל ֻלֵ ְלִהְתֻפַ

ִפי" ֹֻבְּ ִתי ִפֻלָ ֹֻתְּ גֻוָרה ַׁ"ׁשְּ ְַׁוַהְינֻו: ַֹהִהואֹ. ֵעת "ֻבָ
ִפיוֵַׁלאֹמר" ַֻׁבְ ים ַֻׁוְמֺרֻצִ ֶַׁנֱאָמִרים ָבִרים ַהֻדְ ֶ ַׁש  ,

ַׁ ְדֵבקֻות ַֻׁבִ ל ֻלֵ ְתֻפַ ֻמִ ֶ ַׁש  ַׁיַַַׁׁ–ֵמֲחַמת לַָׁאז ַֻׁכָ ֲעֶלה
ה.ַׁ לַַׁעדַַׁעֻתָ ֻלֵ ִהְתֻפַ ֶ ִפֻלֹותַׁש  ַַׁהֻתְ

  .ג

 (ח"ב עח)

ֹ'ִאיׁשֹ ֹהֻוא יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַהֻצַ
ׁשֹ ַֹמֻמָ ׁשֻוט' ִטיק(ַֻׁפָ ָראסְּ ֻקֹוִרין ֻפְּ ֶ ,ַׁ)ש 

ֹ יטֻות, ׁשִ ַֹהֻפְּ ֵכי ַדרְּ ֹֻבְּ מֹו ַֹעצְּ ַנֵהג תְּ ֻמִ ְוֵאינֹוַׁׁשֶ
יַחת־ֺחֻלִַׁ ש ִ ַֻׁבְ ְַׁועֹוֵסק ַֻׁתֹוָרה, ֻום ַׁש  ה יןְַׁמַגֻלֶ

ַׁ. ש  ֻוט'ַַׁמֻמָ ש  ַֻׁפָ ִחיַנתַׁ'ִאיש   ְוַכֻיֹוֵצא,ְַׁוהֻואַָׁאזַֻׁבְ

יםִֹהיאַֹהֻתֹוָרהֹ רַֹהַחֻיִ יִֹעֻקָ כוֹֻֻכִ ְוַעל־ַׁ',וְּ
רַׁ ָ ֶַׁאְפש  ֵַׁאיְך ְַׁוִנְפָלא, מֻוֻהַ ַֻׁתָ ִַׁלְכאֹוָרה ן ֻכֵ
ה.ַׁ ַַׁקֻלָ ָעה ָ ַׁש  ֲַׁאִפֻלֻו ַַׁהֻתֹוָרה ִַׁמן ַַׁעְצמֹו ִלְפרֹשׁ

ְמַׁ ַַׁהֻנִ ִַׁמן ֶַׁזהֻו ִַׁלְהיֹותַֻׁוֶבֱאֶמת ר ָ ֶַׁאְפש  י ַֻׁוִבְלֻתִ ָנע
ֶַׁהְפֵסקַׁ ִלי ִמידַׁיֹוָמםַָׁוַלְיָלהַֻׁבְ ַהֻתֹוָרהַֻׁתָ בֻוקַֻׁבְ ֻדָ

לַֻׁוְלַהְפִסיקְַׁוכוֶַֻׁרַגעַׁ ְַׁלַבֻטֵ ְַׁצִריִכין ֶהְכֵרַח ַֻׁבְ י ַֻׁכִ ,'

ל ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻמִ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָֹצִריךְֹּ

מוֹֹ ֹֻוכְּ

י־ֵכן ַֹאף־ַעל־ֻפִ

ֶזה ֹוְּ

ֵעת ֹ"ֻבָ

ָעִמים ִֹלפְּ

ע: ֹֻדַ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ד ָוֶאְתַחֻנַ

זֹוַׁ ַֻׁבְ ַַׁעְצָמן ין ְַׁמַחֻיִ ה ֻמֶ ַֻׁבַ ן ְַׁוִאם־ֻכֵ ָעה, ָ ַׁש  ֵאיֶזה
ֵטִליןִַׁמןַַׁהֻתֹוָרה?!ַׁ ֻבְ ֶ ָעהַׁש  ָ ַַׁהש ֻ

מֹוֹ ַֹעצְּ ה ַחֻיֶ ֹמְּ יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַֹהֻצַ י ֹֻכִ ע: ֻדַ
"לֹ ֻנַ ֹֻכַ ׁשֻוט' ֹֻפָ הֻואֹ'ִאיׁש ֹׁשֶ ַמן ַֹהֻזְּ אֹותֹו ֻבְּ

ָרֵאל'.ֹ–ֹ ִסיַעתֶֹאֶרץ־ִיש ְּ לֹ'נְּ ֹׁשֶ ֶרךְּ ֵֹמַהֻדֶ

ַהְינֻוַׁ ַֻׁדְ ֻוִטים, ש  ַַׁהֻפְ ֵַׁאֻלֻו ַָׁכל י ַֻׁכִ ע: ֻדַ
ַׁוְַׁ ַַׁהֻתֹוָרה, ִַׁמן ֵטל ֻבָ ֶ ַׁש  ָעה ָ ש  ַֻׁבְ ְמָדן' ֵכןַַׁה'ֻלַ

ָללַׁ ֵאינֹוַַׁלְמָדןַֻׁכְ ֶ 'ַׁש  ש  ֻוטַַׁמֻמָ ש  ַֻׁפָ 'ְַׁוֵכןְַׁוכוַֻׁ'ִאיש 
ַׁ'ֺאֻמֹות־ָהעֹוָלם'ַׁ ַַׁוֲאִפֻלֻו הַׁיֹוֵתר, מֻוִכיםְַׁלַמֻטָ ַהֻנְ

ִַׁמןַַׁׁ– ִַׁחֻיֻות ן ַַׁגם־ֻכֵ אי ַוֻדַ ַֻׁבְ ִלים ְַׁמַקֻבְ ֵַׁהם ם ֻגַ
ַַׁהֻתֹוָרה.ַׁ

ֹ ׁשֻוִטים ַֹהֻפְּ ֶיהֹֹ–ֵאֻלֻו הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ִריִכין צְּ
'ֹ ַעל־ָידֹוֲֹעֵליֶהם ֹׁשֶ דֹול', ֹֻגָ ׁשֻוט ֹֻפָ ִאיׁש

לוֹֹֻ ַקֻבְּ ִֹחֻיֻותֵֹמַהֻתֹוָרה.ֹיְּ

ַׁ י ַֻׁכִ ע: ׁשֻוִטיםֻדַ ַֹהֻפְּ ַׁ'ַלְמָדן'ַַָׁׁכל ֵַׁהן "ל, ַהֻנַ
ְַׁוכוַֻׁ ֻוִטים' ש  ַַׁהֻפְ ָאר ְ ַׁ'ש  ֵַׁהן ֶֹאָחדַֹׁ–', ל ֻכָ

הֹ ַחֻיֶ ֹמְּ ֹהֻוא ן ֹֻכֵ ַהֻתֹוָרה, ֹֻבְּ ֲֹאִחיָזתֹו ִפי ֹֻכְּ ֶאָחד וְּ
ֹ ׁשִ ֵעתֹֻפְּ ֹֻבְּ מֹו ִחיַנתִַׁקֻיֻוםַָׁהעֹוָלםַַׁׁיטֻותֹו,ַעצְּ ִמֻבְ

ַׁ ַלת־ַהֻתֹוָרה' ַׁ'ַקֻבָ ָהיַָֹׁקֶדם ֶ םַׁש  ִַׁמְתַקֻיֵ ַָׁהעֹוָלם ה
ַחְסֻדֹוְַׁלַבדַַׁׁ ַׁ'.ְוכוַַֻׁרקַֻׁבְ

ֻבֹוֵדלֹ ֹׁשֶ ָעה ׁשָ ֹֻבְּ יטֻותֹו, ׁשִ ֹֻפְּ ֵעת ֻבְּ
ִֹחֻיֻותֹ ל ַקֻבֵ ֹמְּ ֹהֻוא ַֹהֻתֹוָרה, ִמן

ן־ֻתוֹֹ ַֹמֻתַ ֹ'ֹקֶדם ל ֹׁשֶ ֹזֹו ִחיָנה ְוֶזהַַׁׁ–ַָׁרה'.ִמֻבְּ
ִחיַנתַַׁׁ ם"ֻבְ ַנתִֹחֻנָ מוֹ )ַׁ"אֹוַצרַֹמֻתְּ ְּ ַׁ.ה מה, ו(ַרבָֻ ת־ש 

ַׁ ִחיַנת ֶֹאֶרץ־ֻבְ ל ֹׁשֶ ֶרךְּ ָרֵאַֹה'ֻדֶ ַׁל'ִיש ְּ
ַׁ ְַׁלַמְעָלה, ֱאַמר הַֹהֻנֶ ַחֻיֶ ֹמְּ יק ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ

ם, ָ ִֹמׁשֻ יטֻותֹו ׁשִ ֹֻפְּ ֵעת ֹֻבְּ מֹו ַֻׁכַֹחַַַׁׁעצְּ ר ִַׁעֻקָ י ֻכִ
ַׁה ָרֵאל ֶַׁאֶרץ־ִיש ְ ת ַ ִחיַנתְַׁקֺדש ֻ ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי ֻוא

י) ִהֻלִ ַׁם קיא, ו(ֻתְּ יוֹֻכַֹחֹ": ידַֹמֲעש ָ ַעֻמוִֹֹֹהֻגִ ָֹלֵתתֹלְּ
סֻוקַַׁׁם",ֻגֹויִַֹֹנֲחַלתָֹלֶהם ֻפָ ַֻׁבַ "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ית"ַׁ ֵראׁשִ י)ְוכֻו'ַַׁׁ"ֻבְּ ִ ֵראש  ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁת א, א(ֻבְּ

ִלֻפֹלֹ ֹוְּ ֵֹליֵרד דֹול ַֹהֻגָ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ָרח ֺמכְּ
תוֹֹ ֹ'ִאיׁשֹלְּ יֹות ִלהְּ ֹוְּ יטֻות, ׁשִ ֹֻפְּ ךְּ

ֹ ֵֹעת ֵֹאיֶזה ׁש ַֹמֻמָ ׁשֻוט' ֵדי־ֶזהֹֹ–ֻפָ ַֹעל־יְּ י ֻכִ

ׁשֻוִטים ַֹהֻפְּ ל הֹֻכָ ַחֻיֶ ְהֶיה,ַַׁׁמְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ִַׁיְהֶיהִַׁמי "ל, ַהֻנַ
ַׁ ַׁ'ֺאֻמֹות־ָהעֹוָלם' הַַׁעְצמֹוַַׁׁ–ַוֲאִפֻלֻו יַׁהֻואְַׁמַחֻיֶ ֻכִ

ָרה־ַמֲאַׁ 'ֲעש ָ ַֻׁבַ ְעֶלֶמת ַַׁהֻנֶ ַַׁהֻתֹוָרה ְבִחיַנת ָמרֹות'ַֻׁבִ
ִליןִַׁחֻיֻותַׁ ֻנֻוְַׁמַקֻבְ תֹוְךַָׁהעֹוָלם,ַֻׁוִמֻמֶ יןַֻׁבְ ִ ש  ַהְמֺלֻבָ

"ל.ַׁ ֻוִטיםַַׁהֻנַ ש  לַַׁהֻפְ ַֻׁכָ

הֹ ָ ֺדׁשֻ ַֹהֻקְּ ֶֹאל ֹיֹוֵתר ֵֹקרֻובֹו ִפי ֻכְּ
ֹ "ל ַֹהֻנַ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ֶאל לֹֹ–וְּ ַקֻבֵ ֹמְּ ן ֻכֵ

ֹיֹוֵתר.ֹ בֹוֻהַ ֻנֻוִֹחֻיֻותֹֻגָ ִֹמֻמֶ

ַֹרֻבֵֹ ה לֹום,ֹֹמש ֶ ָ ָֹעָליו־ַהׁשֻ נֻו
ָרֵאל,ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ָֹלבֹוא ׁש ֻקֵ ֻבִ ׁשֶ ֻכְּ

ם', ִֹחֻנָ ַנת ֹ'ַמֻתְּ ׁש ֻקֵ ַַֻׁׁבִ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ :ַׁם ג, כג(ֻדְּ
ןֶֹאלֹה'"ַֹׁ ַחֻנַ ם'.ֹ–"ָוֶאתְּ ַנתִֹחֻנָ ִחיַנתֹ'ַמֻתְּ ַֻׁבְּ

ֵֹלאֹמר" ַֹהִהיא ֵעת ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַׁ"ֻבָ
ַָׁהָיהִַׁעםַֻׁכַֹׁ תֹו ִפֻלָ ֻתְ ֶ ַׁש  ִחיַנת: ַֻׁבְ ֵעתַֹח "ֻבָ

ָהָיהַֹהְינֻו:ַַַׁׁהִהיאֵֹלאֹמר", ָֹהֵעת'ֹׁשֶ ֹכַחֹ'אֹותֹו ֻבְּ
ָרה־ַמֲאָמרֹות'ֹ ָֹה'ֲעש ָ ֵדי ַֹעל־יְּ ם ַקֻיֵ ִֹמתְּ ָהעֹוָלם
ֹ'ֹקֶדםֹ הֻוא ֹׁשֶ ֶלֶמת, ֶֹנעְּ ַֹהֻתֹוָרה ָתה ָֹהיְּ ֶהם ֻבָ ׁשֶ

ֹ ן־ֻתֹוָרה', ִחינַַֹמֻתַ ַֹעל־ֻבְּ ר ֲֹאׁשֶ ם', ַנת־ִחֻנָ ֹ'ַמֻתְּ ת
ֹיְֹּ ֵדי־ֶזה ֹיְּ ָֹלבֹוא ֻבֹש כֹוִלין ִלכְּ ָרֵאלֹוְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ

"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ַׁ ִחיַנת: ֹֻבְ ַֹהִהיא" ֵעת ֶֹזהֹֹ–"ֻבָ 'ַהִהיא',
ֹ ָלם' ֶנעְּ ֹוְּ ֹ'ָסתֻום ִחיַנת 'אֹוָתֻהֹֹ–ֻבְּ ֹֻבְּ י ֻכִ

ַֹהֻתֹוָרהֹ ָתה ָֹהיְּ ן־ֻתֹוָרה', ַֹמֻתַ ֹ'ֹקֶדם ָהֵעת'
ַֹמֲאָמר ָרה ָֹה'ֲעש ָ תֹוךְּ ֹֻבְּ ֶרת' ֻתֶ ִנסְּ ֹוְּ ֶלֶמת ֹות'ֹ'ֶנעְּ

כוֹֹֻ ַׁ'.וְּ

מֹו. ַֹעצְּ ָיֵאׁש ֹלְּ ָֹאסֻור י ֲַׁאִפֻלֻוַַֻׁׁכִ י ֻכִ
ַָׁיכֹולַׁ ֻוט'ְַׁוֵאינֹו ש  ַֻׁפָ הֻואַׁ'ִאיש  ֶ ִמיַׁש 
רַׁלֹוַׁ ָ ִאי־ֶאְפש  ֶ ָמקֹוםַׁש  הֻואַֻׁבְ ֶ ָלל,ַׁאֹוַׁש  ִלְלֹמדַֻׁכְ

יטֻותֹוַַׁׁ–'ְַׁוכוִַֻׁלְלֹמדַׁ ִ ש  ֵעתַֻׁפְ םַֻׁבְ י־ֵכןַֻׁגַ ַאף־ַעל־ֻפִ
ְַׁלַהֲחִזיקַַׁעְצַׁ ִיְרַאתַָׁצִריְך ַֻׁבְ ַׁמֹו ֵ ַֻׁוַבֲעבֹוָדה־ַהש  ם

ַׁ ִחיָנתֹו, ַֻׁבְ ְַׁלִפי ֻוָטה ש  ִֹחֻיֻותֹֻפְ ל ַקֻבֵ ֹמְּ ָֹאז ם ֹֻגַ י ֻכִ
דֹול',ֹ ׁשֻוטַֹהֻגָ ֹֻפָ ֹ'ִאיׁש ֵדי ַֹעל־יְּ "ל, ֻנַ ֵמַהֻתֹוָרהֹֻכַ

נוֹֻ ֹ'ִאיׁשַֹֹהיְּ ָעִמים ִֹלפְּ הֻוא ֹׁשֶ דֹול' ַֹהֻגָ יק ֻדִ ַה'ֻצַ
ֹֹ םֹֻכַ ֻלָ הֶֹאתֹֻכֺ ַחֻיֶ הֻואֹמְּ ׁשֻוט',ֹׁשֶ "ל.ֻפָ ֹֻנַ

ַֹאךְֹּ

י ֹֻכִ

ָכל ֹוְּ

י ֹֻכִ

יק ֻדִ ַהֻצַ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ָכל־ֶאָחד ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ָלל: ַהֻכְּ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ה ָוֶאְתַחֻנַ

ֵרָגהֹ דְּ ֻמַ ֹֻבַ לֹום ׁשָ ַֹחס־וְּ הֻוא ֹׁשֶ ִמי
ָלן,ֹ ַֹרֲחָמָנא־ִלצְּ ֵרי ַגמְּ ֹלְּ ֻתֹוָנה חְּ ַהֻתַ
ֻיֹותֹ ֻתִ חְּ אֹול־ֻתַ ׁשְּ ֹֻבִ ח ֹֺמֻנָ ִֹאם ֲאִפֻלֻו

ֹ ָלן מוַֹֹׁ–ַרֲחָמָנא־ִלצְּ ַֹעצְּ ָיֵאׁש ִֹיתְּ ',ְַׁוכוַַַֻׁׁאל
ַָׁיכ ַׁהֻוא ם ַֻׁגַ י ַֻׁכִ ֻיֻוַכל, ֶ ַׁש  ה ֻמֶ ַֻׁבַ ַַׁעְצמֹו ֹולְַׁוַיֲחִזיק

ַַׁעל־ְיֵדיַׁ ֵַׁמַהֻתֹוָרה ִַׁחֻיֻות ל ַֻׁוְלַקֻבֵ ֻוב ְַׁוָלש  ַלֲחזֹר
יק,ַַׁׁ ֻדִ יֹ"ֵאיןֹׁשֻוםַֹהֻצַ ָלל".ִֹיאֻוׁשֹֻכִ עֹוָלםֹֻכְּ ַֻׁבָ

ַׁ ֹון: ש  ֶזה־ַהֻלָ ַֻׁבְ ָֹאז ִאיזִֹֹיאֻוׁשֹ"ַקיין
ֹ ִניׁשְּ ָֹגארְּ ֹט דְּ ַהאנְּ ַֹׁ–ַׁן"!ַפארְּ ךְּ ֻוָמׁשַ

ִֹיאֻוׁשֹ ֹ"ַקיין בֹות: ַֹהֻתֵ ֵֹאֻלֻו ֹאד מְּ
כוֹֻ ָלאֹוְּ ִֹנפְּ קֻות ַעמְּ ֹֻובְּ דֹול ֹֻגָ ֹכַח ֹֻבְּ ַֹוֲאָמָרם ,"'

ֶֹאָחדֹ ָכל ֹלְּ ז ַרֻמֵ ֹֻולְּ הֹורֹות ֹלְּ ֵדי ֹֻכְּ ֹאד, ֹמְּ נֹוָרא וְּ
ֹֹאֶפןֹ ׁשֻום ֹֻבְּ ָיֵאׁש ִֹיתְּ ֻלֹא ֹׁשֶ דֹורֹות: ֹלְּ ֶאָחד וְּ

עֹוָלם,ֲֹאִפֻלֻוִֹאםַֹיֲעֹברָֹעָליוָֹמה.ֹ ַֻׁבָ

ַרְך:ַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ֵַׁמַהש ֻ ְַׁמֹאד ש  ְלַבֻקֵ
יק־ ֻדִ ְַׁלַהֻצַ ְַׁלִהְתָקֵרב "ִלְזֻכֹות

ַׁ'!ְוכוַָֻׁהֱאֶמת"ַַׁׁ

  .ד

סֹוףָראש    –)ח"ב עח  ָרִקים ב ְּ ְּ  י־פ 
ֹוָרה נו  ַז"ל( ,ַהת  ַתב־ַיד ַרב    ִמכ ְּ

ָבִרי) ַנת.ַׁם ג, כג(ֻדְּ ם"־"ַמֻתְּ ִ )ִַׁחֻנָ "י ַרש 

 ָ ָבִרים; ש  חֻוָמא ֻדְּ נְּ ה ב, א; ט, ב; ֻתַ ם־ַרֻבָ

ן ג( ַחֻנַ ַָׁוֶאתְּ ַעת'.ֹ'. ַֹהֻדַ ַגם ֹ'ֻפְּ ֹ'ֲעָריֹות'. ם', ִחֻנָ
ִדי" ִֹעֻמָ ֹ"ֻפֹהֲֹעֹמד ִריׁשֻות'. ֹ'ֻפְּ ַעת'. ֹ'ֻדַ ה', ַׁ'ֹמש ֶ

ָבִרי)ַׁ ַׁ.ם ה, כז(ֻדְּ

ה ַהֻטֹוב "ָהָהר ָבנֹון"  ַהֻזֶ ָבִרים)ְוַהֻלְ  (כה, ג ד ְּ

  .ה

 (ח"א פא)

ה,ַׁ ְתִפֻלָ ַֻׁבִ ַׁאֹו תֹוָרה ַֻׁבְ ר ְמַדֻבֵ
ַׁ ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְ ָרֵאל',ִַׁנְקָרא

ַׁ ֻבֻוִרים ַדֻבְֵַׁוַהֻדִ ֻמְ ֶ יַחתַׁש  'ש ִ ַֻׁבְ ֲַׁהמֹון־ַעם ִַׁעם ר
ַׁ ָרֵאל'. ֶַׁאֶרץ־ִיש ְ ֹסֶלת ַׁ'ֻפְ ִַׁנְקָרא ין', הֹֺחֻלִ ָלֻמָ וְּ

ין'?ֹ יַחתֹֺחֻלִ רֹ'ש ִ ַדֻבֵ רֶֹאתֹ'ֲהמֹון־ֹ–מְּ ֵ ַקׁשֻ ֵדיֹלְּ ֻכְּ
ִחיַנתֹ'ַהר'.ֹ הֻואֹֻבְּ ַעת',ֹׁשֶ  ַעם'ֶֹאלַֹה'ֻדַ

ַׁ ָמָרא ֻגְ יִט )ֻבַ ַׁן נו:(יֻגִ ֹ'ַהר': ָבנוֹ ]ַׁ"ֵאין ַׁן[לְּ
ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ׁש', ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹ'ֻבֵ א ֶַׁאֻלָ

ָבִרי) ָבנֹון'".ם ג, כה(ֻדְּ ַהֻלְּ ֹוְּ ה ַֹהֻזֶ ַֹהֻטֹוב ֹ'ָהָהר :ַׁ
ִאיָתאַׁ ַֻׁדְ ַעת', ַׁ'ֻדַ ִחיַנת ַֻׁבְ ַׁהֻוא ' ש  ְקֻדָ ֻו'ֵבית־ַהֻמִ

ַׁ ָמָרא ֻגְ ָרכוֹ )ֻבַ ַעת,ַׁת לג.(ֻבְּ ַֻׁדַ ַֻׁבֹו ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ִַׁמי ל ַׁ"ֻכָ :
ִאֻלַׁ ית־ֻכְ ֻבֵ ֶ ַׁש  ָיָמיו, ַֻׁבְ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ִַׁנְבֶנה ֻו

יןַׁ ןַֻׁבֵ ְַׁוַדַעתִַׁנֻתַ יַׁאֹוִתֻיֹות, ֻתֵ ְ יןַׁש  ןַֻׁבֵ ִַׁנֻתַ ש  ְקֻדָ ַהֻמִ
יַׁאֹוִתֻיֹות".ַׁ ֻתֵ ְ ַׁש 

רַׁ ָ ִַׁאי־ֶאְפש  ה', ַֻׁוְתִפֻלָ ַׁ'ֻתֹוָרה ַעל־ְיֵדי
ַׁ ֵַׁמֲחַמת ם, ָ ְרש  ָ ַׁש  ֶַׁאל ָרם ְ ְרחֹוִקיְלַקש ֻ ֶ םַׁש 

ַׁ ַָׁהֱאֶמת רַֹׁ'.ְוכוִַֻׁמן ֵ ַקׁשֻ ֹלְּ רֹוֶצה ֹׁשֶ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ךְּ ֻכָ
ַֹהֻתֹוָרהֹ ִֹמן חֹוִקים ָֹהרְּ ַֹעם ֲֹהמֹון ֶאת
ין',ֹ יַחתֹֺחֻלִ ֶהםֹ'ש ִ רִֹעֻמָ ַדֻבֵ ֹלְּ ֻיֹות,ָֹצִריךְּ ָהֲאִמֻתִ

ֶהםַֹהֻתֹוָרהֹֹ יׁשֹֻבָ ֻבִ ַהלְּ כוֹֻֻולְּ ֹ'.וְּ

  .ו

ַתב הֹוָספֹות ִמכ ְּ ֹוָרה "ַרב ָלֶכם" ב ְּ  ַיד־ַהת 
נו  ַז"ל,  ַ ַרב   פ  דְּ ֶפר סַהנ ִ סֹוף ַהס    ב ְּ

ָרא ֱֹאמֻוָנה'ִֹנקְּ י'. ִֹנְקָראָֹה'ָהר'ֹֻכִ
ַלִים' רֻוׁשָ מוַֹׁ',ֹיְּ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ָבִרים)ַׁש  :ַׁ(כה, ג ֻדְּ

הַֹהֻטֹובֹ"ָהָהר ָבנֹון"ַֹהֻזֶ ַהֻלְּ ַַׁׁ.וְּ ַַֻׁׁוֵפַרש  ִ :ַׁי"ַרש 
ַֹהֻטֹובֹ"ָהָהר ַלִים"ֶֹזה, רֻוׁשָ ֹיְּ ָבנֹון. ַהֻלְּ ֹ"וְּ ֶֹזה,
ית ׁש"ֹֻבֵ ֻדָ קְּ ַלִים'וִַַׁׁ.ַהֻמִ ַׁ',ֱאמֻוָנה'ִַׁנְקָראַׁ'ירֻוׁשָ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָיה)ַֻׁכְ עְּ ַ ש  ָיה:ַׁ(כא־כו, א יְּ ַׁ.ֶנֱאָמָנה"ֹ"ִקרְּ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ

ָאַמר ֹוְּ

ִריִכין ֹֻוצְּ

ן" ַחֻנַ ֹ"ָוֶאתְּ

י ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ֹקֻכְּ

ִאיָתא ֹֻדְּ

י ֹֻכִ

ָֹה'ָהר'



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ו ָוֶאְתַחֻנַ

ָבר ַעל ֹתִספוֻ  "לֹא ר ַהֻדָ ֶ ה ָאנִֹכי ֲאש   ֶאְתֶכם, ְמַצֻוֶ
ֻנֻו" ִתְגְרעוֻ  ְולֹא ָבִרים ד, ב( ִמֻמֶ  )ד ְּ

  .ז

ֹות,) ד  ִ ֶפר־ַהמ   (ה ֱאֶמת ס 

ִרין כט.(ַַׁהֻמֹוִסיף,ֹֻגֹוֵרַעֹלֹֻכָֹ ֶהדְּ י ַסנְּ ַׁ.)ַעל־ֻפִ

  .ח

י־מֹוֲהַר )  (פג ן"ַחי  

ר ַסֻפֵ חוֹֹֹלְּ בְּ ׁשִ דֹוׁש,ֹֻבְּ ֻלֹאַֹהֻקָ ֹׁשֶ
ֻגֹם בֹודוִֹֹֹלפְּ כְּ לֹום,ֹֻבִ ׁשָ יַֹחס־וְּ ֹֻכִ

ִרין כט.(ַֻׁגֹוֵרַע"ַֹהֻמֹוִסיףֹ"ָכלֹ ֶהדְּ  .)ַסנְּ

ם ֵבִקים "ְוַאֻתֶ ה ַהֻדְ  ,ֱאלֵֹקיֶכם' ֻבַ
ים ֶכ  ַחֻיִ ֻלְ ָבִרים ד, ד(ַהֻיֹום"  םֻכֺ  )ד ְּ

  .ט

 (ח"א מט, ז)

ַׁ ִחיַנת ַַׁׁ–ַׁ'ִציִצית'ֻבְ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵכֶלת',ַהְינֻו ַׁ'ֻתְּ
א" ֵציֹֻכֹֻלָ ׁשָ אֹוְּ ִליֹֻכֹֻלָ ָאכְּ יר ֻזַֹה )ַׁ"ֻדְּ ִ ֵראש  ת נ: ֻבְּ

לַ נא:  ְּ ָח ח קעה. ש  נְּ ֻלֻותַׁס רנז(ֻפִ ִַׁהְתֻגַ ַַׁעל־ְיֵדי י ַֻׁכִ .
ה' ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ כֻות ַַׁׁ'ַמלְּ ל ֻטֵ ָרא־'ִיְתֻבַ ִסטְּ ֹֻדְּ כֻות ַמלְּ
ַָׁאֳחָרא'.ֹ

לֻוֹ ַקֻבְּ ֹיְּ ֻה, ֹֻבָ בֻוִקים ַֹהֻדְּ ָרֵאל ִיש ְּ
'ֹ םִחֻיֻוָתם, ַאֻתֶ ֵבִקיםֹוְּ הַֹהֻדְּ 'ֹֻבַ

ָבִרי)ַׁם'ֱאלֵֹקיֶכֹ ֵכֶלת',ַׁם ד, ד(ֻדְּ ַׁ'ֻתְ ִחיַנת ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  ,
י־ֵכן:ַׁ א,ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֻלָ ֵציַֻׁכֹ ָ אְַׁוש  ָאְכֵליַֻׁכֹֻלָ יםֹֻדְ 'ַחֻיִ

ֶכםַֹהיֹֻ ֻלְּ ַֹׁום'ֻכֺ יר ֻזַֹה )" ִ ֵראש  ַׁת נ:(ֻבְּ ַֹהִחֻיֻותֹ, ר ִֹעֻקַ י ֻכִ
ם, ָ אִֹמׁשֻ ְבִחיַנתַַֻׁׁבָ ָנה־רֹאש  )ֻבִ ָ ֹ:ַׁכה.( ַהש ֻ ִודֶֹמֶלךְּ "ֻדָ

ָרֵאֹֹ ם".ִיש ְּ ַקֻיָ ֹלַֹחיֹוְּ

י" ים" ְלֵעיֵני ֻוִביַנְתֶכם ָחְכַמְתֶכם ִהוא ֻכִ  ָהַעֻמִ
ָבִרים ד, ו(  )ד ְּ

  .י

 (ח"א סא, ב־ג)

ִמי סְּ ֻמַ ָֹהגֻון,ֹׁשֶ ֵאינֹו ֹׁשֶ י ַֹרֻבִ ִכין
ַׁ ַתב ַֻׁכְ ָרֵאֶַׁנֱחָלש  ַֻׁכַֹחִַׁיש ְ ְַׁונֹוְתִנים ל,

ְכַתב־ָיָדםַׁ ֵני־ְוכוַֻֻׁבִ ַֻׁבְ '.ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזהַֻׁגֹוְזִריןְַׁלָגֵרש 
םַׁ ָ ַׁש  בֻו ְ ְתַיש ֻ ֻנִ ֶ ֻובַׁש  ש ֻ קֹוםַַׁהֻיִ ָרֵאלִַׁמֻמְ בִַָׁיש ְ ר,ִַׁמֻכְ

םֵַׁמעֹוָלם.ַׁ ָ ֻלֹאַָׁהיֻוַׁש  ֶ  ֶאלְַׁמקֹומֹותַׁש 

ֹ ָקח נוִֹֻנלְּ ַמתֵֹֹמִאֻתָ 'ָחכְּ
ָֹהָרִקיַע',ֹ י ֻלֵ ֻגַ לְּ ֹֻגַ ֲהלֻוֵכי ֻתַ

ֻנֻותֹ ֻתַ ַֹהִהׁשְּ ל ָהֲעִתידוֵֹֹליַדעֹֻכָ ִאיםַֹעל־וְּ תַֹהֻבָ
ִחינַֹם,ָֹיָדֹֹ ָסרָֹלֶהם.ָהִעֻבוֹֻדֹסוֹֹתֹ'ֻבְּ ִנמְּ ֹר',ֹוְּ

ָֹלנֻו,ֹ ַֹרק ָרה סְּ ִֹנמְּ ָמה ַֹהָחכְּ ֹזֹאת ה ִחֻלָ ִמֻתְּ
תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ַֻׁכְ ַׁם ד, ו(ֻדְּ ִֹהואֹ: י "ֻכִ

ים", ָֹהַעֻמִ ֵעיֵני ֹלְּ ֶכם ֹֻוִבַנתְּ ֶכם ַמתְּ ֻוַַָׁׁחכְּ ְוָדְרש 
ַַׁרזַַׁ בָֻ )"ל ַ ַׁת עה.(ש  ִהיאֹ: ֹׁשֶ ֹֻוִביָנה ָמה ָֹחכְּ "ֵאיזֹו

קֻופֹותֹ ֻובֹֻתְּ ים,ֶֹהֵויֹאֹוֵמר:ֶֹזהִֹחׁשֻ ֵעיֵניָֹהַעֻמִ לְּ
לֹות".ֹ ַֻׁוַמֻזָ

ֵארַַׁהֻסַׁ ָ ש ֻ ֻיִ ֶ ֶכל,ַׁש  ֶזהַׁש ֵ ַֻׁבָ ֹודֶַׁאְצֵלנֻו,ַַׁאף־ֵיש 
ַׁ ַַׁהָחְכָמה. ַָׁלֶהם ֻמֹוִדיִעין ֶ ַׁש  י יַֹעל־ֻפִ ֻכִ

ֵדיֹ ֹֻכְּ ָמה, ַֹהָחכְּ ָֹלֶהם הֹוִדיַע ֹלְּ ָֹצִריךְּ אי ַוֻדַ ֻבְּ
תֻוב:ֹ ֻכָ ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ ָמהֹזֹו, ִעיןָֹחכְּ ֹיֹודְּ ָאנֻו ֹׁשֶ עֻו דְּ ֻיֵ ׁשֶ

כֻו'.ֹ ֶכם"ֹוְּ ַמתְּ יִֹהיאָֹחכְּ ֹ"ֻכִ

ַָׁלֶהם, ֻמֹוִדיִעין ֶ ַׁסֹוד,ֵַַׁׁמַאַחרַׁש  ֵאינֹו
ֶזהַׁ ַֻׁבָ םֵַׁהםַׁיֹוְדִעין.ַַׁאְךֵַׁיש  יֲַׁהלֹאַֻׁגַ ֻכִ
ְַׁוַאף־ ַַׁהָחְכָמה, ַָׁלֶהם ְַׁלהֹוִדיַע כֹוִלין ֻיְ ֶ ַׁש  ֶכל, ש ֵ

ֵארַַׁהסֹודֶַׁאְצֵלנֻו.ַׁ ָ י־ֵכןִַׁיש ֻ ַַׁעל־ֻפִ

ִחיַנת:ַׁ ָקאֹֻבְ יְּ ים"ֹֻדַ ֵעיֵניָֹהַעֻמִ ִהיאֹֹ–"לְּ ׁשֶ
ֻמֹ ֹׁשֶ ָעה ׁשָ ֹֻבְּ ים' ָֹהַעֻמִ ֵעיֵני ֹ'לְּ ֹוִדיִעיןַֹרק

ָלל, ֹֻכְּ ִעין ֹיֹודְּ ֵֹאיָנן ךְּ ַֹאַחר־ֻכָ ֵתֶכף ֹוְּ ַרקַַָׁׁלֶהם,
ַׁמֹוִדיִעיןַׁ ַָׁאנֻו ֵַׁאין י ַֻׁכִ ֶַׁאְצֵלנֻו, ַהֻסֹוד ֶ ַׁש  יֹוְדִעין

ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֹ"ֲאָבל

ֵדי ַֹעל־יְּ

ַעֹ ֵדי־ֶזהוְּ ֹל־יְּ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ן ִאם־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ז ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ ִהיא ֶ ַׁש  ֶעֶצם, ַֻׁבְ ַַׁהָחְכָמה ַׁזֹאת 'סֹודָֹלֶהם
ָֹהִעֻבֻור'.ֹ

ָסרַֹרקֹ ֵאינֹוִֹנמְּ ִחיַנתֹ'סֹודָֹהִעֻבֻור',ֹׁשֶ ֻבְּ
דֹוֵלי־ַהדֹֻ מֹותִֹלגְּ ׁשָ ֹנְּ ָֹלֶהם ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ֹור

דֹולֹות. ַַֻׁׁגְּ ים' ֻלִ ְלֻגַ ַַׁהֻגַ ֲהלֻוכֹות ַׁ'ֻתַ י ַַׁעל־ַׁ–ֻכִ הֻוא
לַׁ ְלֻגַ ַֻׁגַ ְַׁוָכל ְלָאִכים'. ַַׁה'ֻמַ ֵהם ֶ ַׁש  ים', ְכִלֻיִ ַׁ'ש ִ ְיֵדי

ַׁ ל ַׁ'ַמְלָאְך',ַַׁׁ–ְוַגְלֻגַ ַהְינֻו ַֻׁדְ ְַׁמֺיָחד, ֶכל ַׁש ֵ ַׁלֹו ֵיש 
ַׁהוַֻׁ ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַַׁעל־ָידֹו, ְתַנֵהג ֻמִ ֶ ֻנֻותַׁש  ֻתַ ְ ִַׁהש  א

ַׁ ים ֻלִ ְלֻגַ ַַׁהֻגַ ְַׁוכוִַֻׁהֻלֻוְך ים',ֹ'. ִלֻיִ כְּ ִ ַֹה'ש ֻ ֵֹאֻלֻו ָכל וְּ
ֶכלֹ ֹ'ש ֵ הֻוא ֹׁשֶ ַֹהֻכֹוֵלל', ִהיג נְּ ֵֹמַה'ֻמַ ִלים ַקֻבְּ מְּ
ַנֲהִגיםֹ ִֹמתְּ ם ֻלָ ֻכֺ ֹׁשֶ ָמה, ׁשָ ַֹהֻנְּ ִהיא ֹׁשֶ ַהֻכֹוֵלל',

כוַֹֻעל־ָיָדֻהֹֹ ֹ'.וְּ

דֹולֹות ַֹהֻגְּ מֹות ׁשָ ַֹהֻנְּ ִקיִאיןֵֹאֻלֻו ֹֻבְּ ,
ֹ ָֹהִעֻבֻור' 'סֹוד ַׁיֹוֵדַעַַׁׁ–ֻבְּ ִַׁמי י ֻכִ

ְנִהיג.ַׁ מֹוַַׁהֻמַ ַַׁהְנָהָגָתםַֻׁכְ

ֹ דֹולֹות ַֹהֻגְּ מֹות ׁשָ ֶיהֹֹ–ַהֻנְּ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ִריִכין צְּ
ֹ ֹֻגֻוף, ִחינַָֹלֶהם בְּ ֶאֶרץ־ֻבִ ֹֻדְּ ֹ'ֲאִויָרא ת

ָרֵאֹ ְבִחינֹותַַׁׁל'.ִיש ְּ ַֻׁבִ ש  ִַׁמְתַקֻדֵ ָהֲאִויר ֶ ש  ַֻׁכְ י ֻכִ
ַׁ ַׁ'ֲאִויָרא ָרֵאל' ֶאֶרץ־ִיש ְ ַָׁראֻויְַׁוכוַֻֻׁדְ ַַׁהֻגֻוף ֲַׁאַזי ,'

דֹוָלהַַׁׁ ָמהַֻׁגְ ָ לְַׁנש  ֹ'.ְַׁוֵכןְַׁלֵהֶפְך.ְוכוְַֻׁלַקֻבֵ

ִחיַנתֹ ִֹמֻבְּ ין ׁשִ רְּ ֻגָ תְּ ֻנִ ֹׁשֶ ֵדי ַעל־יְּ
ָרֵאל' ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ נַַַׁׁ'ֲאִויָרא ַֻׁכַ ֲאַזיֹ"ל,

ֵאיןֹיְֹּ ים,ֹוְּ םֹֻגֻוִפיםַֹזֻכִ ַרֻקֵ ִהתְּ כֹוִליןֹלְּ כֹוִליןֵֹאיןֹיְּ
ַקחֹ'סֹודֹ ֵדי־ֶזהִֹנלְּ ַעל־יְּ ֹוְּ דֹוָלה, ָמהֹֻגְּ ׁשָ לֹנְּ ַקֻבֵ לְּ

נֻו.ֹ ָֹהִעֻבֻור'ֵֹמִאֻתָ

ָאְמרֻוַׁ ֶ ֺתֻבוֹ )"לֲַׁחזַַׁש  ֵקאל ַע ת קיב. ֻכְּ ֶחזְּ :ַׁ, ט(גל יְּ
ָתה" ָהיְּ ִביִאיםֶֹאלָֹיִדיֹוְּ וְַֹֹּהֹחִזיםַֹהֻנְּ אֹׁשָ

יֻו"ֹ יֹלֹאִֹיהְּ סֹודַֹעֻמִ גֹו',ֹֻבְּ ֻבֻור";ֹ"ֶזהֹסֹודָֹהִעֹֹ–וְּ
ֹ ֵתבֻו" ִֹיֻכָ ֹלֹא ָרֵאל ִֹיש ְּ ית ֹֻבֵ ַתב "ֶזהֹֹ–"ֻוִבכְּ

ָרֵאלֹלֹאָֹיבֹואֻו"ֹ ֵניִֹיש ְּ ַמתֹֻבְּ ֶאלַֹאדְּ ִמיָכה";ֹ"וְּ סְּ
ָמעֹו".ֹ–ֹ ַמׁשְּ ַׁ"ֻכְּ

ַׁ "ל: ֻנַ ַעַֻׁכַ ֶ ֶַׁאתַׁש  ְסִמיִכין ֻמַ ֶ ַׁש  ל־ְיֵדי
ַׁ י' םַׁ'ַרֻבִ ֵ ש  ַֻׁבְ ֵאיָנםֲַׁהגֻוִנים, ֶ ַעל־ְיֵדי־ַׁ–ש 

יןַַׁׁ ִ ָרֵאל.ֶזהַַׁמֲחִליש  ַתבִַׁיש ְ ַֻׁכְ

( ָ ָרֵאלֹלֹאָֹיבֹואֻו":ַׁם(ש  ַמתִֹיש ְּ ֶאלַֹאדְּ ַׁ"וְּ
ַׁ'ֲאִויָראַַׁׁ– ִחיַנת ִַׁמֻבְ ין ִ ְרש  ְתֻגָ ֻנִ ֶ ַׁש  ַהְינֻו

"ל.ַׁ ֻנַ ָרֵאל'ַֻׁכַ ֶאֶרץ־ִיש ְ ַֻׁדְ

ֹ יֻו" ִֹיהְּ ֹלֹא י ַֹעֻמִ סֹוד ֹסֹודֹֹ–"ֻבְּ "ֶזה
ֹ נֻוַָׁהִעֻבֻור", ֵַׁמִאֻתָ ִַׁנְלַקח ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶ ש 

"ל.ַׁ ֻנַ ַׁ'סֹודַָׁהִעֻבֻור'ַֻׁכַ

י דֹול גֹוי ִמי "ֻכִ ר ֻגָ ֶ  ֵאָליו, ְקרִֹבים ֱאלִֹקים לוֹ  ֲאש 
ה ָכל ֱאלֵֹקינוֻ ' ֻכַ ָבִרים ד, ז( "ֵאָליו ָקְרֵאנוֻ  ֻבְ  )ד ְּ

  .יא

 (ח"א יד, יא)

ֹה י)ַׁ"ַלֻכֹל' ִהֻלִ ַׁם קמה, ט(ֻתְּ ִחיַנתֹ. ֹֻבְּ ֶזה
ֹ ֲאִמין ֻמַ ֹׁשֶ ה', ִפֻלָ ֹ'ֻתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹֻבְּ ֹם, אֹהוֹֻׁשֶ

ָכלֹ ָנָסה,ֵֹהןֹלְּ ַפרְּ פֻוָאה,ֵֹהןֹלְּ 'טֹובַֹלֻכֹל',ֵֹהןִֹלרְּ
ָבִרים. רַַַׁׁהֻדְּ ִַׁעֻקַ ִַׁיְהֶיה אי ַוֻדַ ַֻׁבְ ְך, ַֻׁכָ ֲאִמין ֻמַ ֶ ש  ֻכְ

ִריְך־הֻוא,ְַׁולֹאִַׁיְרֻדֹףַׁ א־ֻבְ ָ ַתרַֺׁקְדש  לֻותֹוַֻׁבָ ֻדְ ֻתַ ְ ִהש 
ְחֻבֻולֹותַַׁרֻבֹותַַׁׁ  '.ְוכוַַֻׁאַחרַֻׁתַ

ַהַׁ ַֻׁבְ ַַׁמֲאִמין ֵאין ֶ ַׁש  רֻוְך־הֻוא,ִַׁמי ־ֻבָ דֹוש  ֻקָ
ַַׁרֻבֹות.ַׁ ְחֻבֻולֹות ַֻׁתַ ַַׁאַחר ל ֻדֵ ֻתַ ְ ְַׁלִהש  ָצִריְך
לַׁ ֻדֵ ֻתַ ְ ְַׁלִהש  ַָׁצִריְך ִַׁלְרפֻוָאה, ִריְך ֻצָ ֶ ש  ַֻׁכְ ל: ָ ְלָמש 
ְמָצאַׁ ֻנִ ַֻׁבַ ֵַׁאיָנם ְַׁוִלְפָעִמים ים, ַַׁרֻבִ ִבים ֲַׁעש ָ ַאַחר
ַׁטֹוִביםַׁ ֵַׁאיָנם ְמָצִאים ַַׁהֻנִ ִבים ְַׁוָהֲעש ָ ְמִדיָנתֹו, ֻבִ

תֹו.ְלַמַַׁׁ ַֻׁכָ

ֻכֹותֹ ָכלַֹהֻמַ ־הֻוא,ֹטֹובֹלְּ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ
מֹוֹ ֹֻכְּ ִמיד, ֹֻתָ ָצא מְּ ֻנִ ֹֻבַ הֻוא ֹוְּ אֹוָתם, ַרֻפְּ לְּ

ֹ תֻוב ֻכָ ָבִרי)ׁשֶ ָכלֹם ד, ז(ֻדְּ ֹֻבְּ ֱֹאלֵֹקינֻו ה' ֹֻכַ ֹ"ִמי :
ֵאנֻוֵֹאָליו".ֹ ָֹקרְּ

  .יב

 (ח"א טו, ה)

־הֻואֹ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ֹלְּ ִאין קֹורְּ
הֻואֹֻבִֹ ֹוְּ ר־ָוָדם, ש ָ ֹֻבָ ל ֹׁשֶ ָאִרים תְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֵאֻלוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נוֹֻ ַֹהיְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֹטֹוב"

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ָאנוֹֻ ׁשֶ ֹֻכְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ח ָוֶאְתַחֻנַ

ֵֹאָליו" ֵאנֻו ָכלָֹקרְּ ֹ"ֻבְּ ָצאָֹלנֻו ָבִרי)ִַׁנמְּ ֶזהֹֹ,ם ד, ז(ֻדְּ
ֹ. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֶֹחֶסדַֹהׁשֻ

ַׁלֹאַׁ ַרְך, ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ י ַחְסֻדֵ ַֻׁבְ ַָׁהָיה ַׁלֹא ִאם
ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ֶַׁאת ַֻׁוְלַכֻנֹות ִַׁלְקרֹא ַדאי ַֻׁכְ ָהָיה

ַׁ ְ ַֻׁוש  ְתָאִרים ַֻׁבִ ַרְך ְַׁואֹוִתֻיֹות,ִַׁיְתֻבָ ְַׁוֵתבֹות ָבִחים
ַרְך.ַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ לַַׁהש ֻ ֶ ֲַׁאָבלֶַׁזהַַׁהֻכֹלֶַׁחֶסדַׁש 

  .יג

 (ח"א יז, א)

ם־ ֵ ַֹהׁשֻ ל ֹׁשֶ ֲארֻות ֻפָ ַֹהִהתְּ ֻלֻות ֻגַ ִהתְּ
ָרֵאל, ִיש ְּ ֹֻבְּ ֵאר ֻפָ תְּ ֻמִ ֹׁשֶ ַרךְּ ֻבָ הִַַׁׁיתְּ ֻזֶ ֶ ש 

ָאְמַׁ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ַרְך, ם־ִיְתֻבָ ֵ לַַׁהש ֻ ֶ יןַׁש  ִפֻלִ ִחיַנתַֻׁתְ רֻוַֻׁבְ
ַַׁרזַַׁ ָרכוֹ )"ל ַׁת ו.(ֻבְּ ־הֻואֹ: רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ֹׁשֶ ִין "ִמֻנַ

"ֹ ין", ִפֻלִ ֹֻתְּ יַח ךָֹֹֻוִמיַמֻנִ ַעֻמְּ ָרֵאֹֹֻכְּ ְוכֻו'ַַׁׁל"ִיש ְּ
ֵר ) בְּ ִמים־א יז, כא(ֻדִ ַׁי־ַהֻיָ דֹול", ֹֻגָ ֹגֹוי ִֹמי י ְוכֻו'ַַׁׁ"ֻכִ
ָבִרי) ַֹהֻזֹאת,ַֹׁ–ַׁם ד, ז(ֻדְּ ֲארֻות' ֻפָ ַֹה'ִהתְּ ֵדי ַעל־יְּ

ַֹהֹ ה ֻלָ ֻגַ ,ִמתְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ל ֹׁשֶ ָאה רְּ ַהְינֻוַַֻׁׁיִ ֻדְ
ַׁ ַרְך ִַׁיְתֻבָ ָפָניו ִַׁמֻלְ ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזהְַׁוכוְַֻׁלִיְרָאה ,'

ַחקַַׁׁ ַ ְנֲאֵניַׁש  ִ ְרָאהֲַׁאִפֻלֻוַַׁעלַׁש  הַַׁהֻיִ ֻלֶ ַׁ'.ְוכוִַֻׁנְתֻגַ

  .יד

 (ח"א רנ)

ָלהֹ ַמעְּ ֹלְּ ָחה ֻגָ ֹ'ַהׁשְּ ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא
ֹ ַבע', ַבע'ֵמַהֻטֶ ַַׁה'ֻטֶ י ְך,ַַֻׁׁכִ ַֻׁכָ ב ְמַחֻיֵ

דֹול,ַׁ ַֻׁגָ ִחינֹות ַֻׁבְ ְַׁוהֻוא ַבע', ַַׁה'ֻטֶ ה ֻנָ ַ ְַׁמש  ה' ֻו'ְתִפֻלָ
ַׁ ִחיַנת ָבִרי)ֻבְ ַׁם ד, ז(ֻדְּ ֹלֹוֹ: ר ֲֹאׁשֶ דֹול ֹֻגָ ֹגֹוי ִֹמי י "ֻכִ

ָכלֹ ֹֻבְּ ֱֹאלֵֹקינֻו ה' ֹֻכַ ֵֹאָליו, רֹוִבים ֹקְּ ֱאלִֹקים
ֵֹאָליו" ֵאינֻו ם־ַׁ–ַָׁקרְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ֵתנֻו, ֺדֻלָ ַֻׁגְ ֶַׁזה י ֻכִ

ַרַׁ ַבעַַׁעל־ְיֵדיִַׁיְתֻבָ הַַׁהֻטֶ ֻנֶ ַ ֵתנֻו,ַֻׁוְמש  ִפֻלָ ֹוֵמַעַֻׁתְ ְךַׁש 
ַרְךַַׁׁ ָחתֹוִַׁיְתֻבָ ֻגָ ְ ַׁ'.ְוכוַַֻׁהש 

ֶמר "ַרק ָ מֹר ְלךָ  ִהש ֻ ךָ  ֻוש ְ ְ ן ְמֹאד ַנְפש  ח" ֻפֶ ֻכַ ְ ש   ֻתִ
ָבִרים)  (ט, ד ד ְּ

  .טו

 (ח"א לז, ב)

ַַׁׁ–ַָׁוֶנֶפׁש' ִחיַנת ַֻׁבְ ֵהָמה'ֵהם ֹֻובְּ ,ַׁ'ָאָדם
צֻוָרה' לֻות'ַׁ,'ֹחֶמרֹוְּ ִסכְּ ָמהֹוְּ ִחיַנתַׁ'ָחכְּ ,ַֻׁבְ

ֹ ' ךְּ ָֹוֹחש ֶ ְַׁוכוַֻׁ'אֹור ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁוֵהם ֹֻוִמיָתה'ֹ'. ים 'ַחֻיִ
ִחינֹותְַׁוכוַֹֻׁ רֹון''.ְַׁוֵהםַֻׁבְ ִזֻכָ ָחהֹוְּ כְּ  '.ְוכוַַֻׁׁ'ׁשִ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  ַׁת פ"ג מ"ח(ָאבוֹ )"ל ֹוֵכַחֹ: "ַהׁשֻ
בֹ ַחֻיֵ ִֹמתְּ ִאֻלֻו ֹֻכְּ ָנתֹו, ׁשְּ ִֹמֻמִ ֶֹאָחד ָבר ֻדָ

ֹֻבְֹּ ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ׁשֹו, ָבִרי)ַנפְּ ָךֹם ד, ט(ֻדְּ ֹלְּ ֶמר ָ ִֹהׁשֻ ַֹרק :
ח".ֹ ֻכַ ׁשְּ ןֹֻתִ ֹאדֹֻפֶ ָךֹמְּ ׁשְּ ֹמרֶֹאתַֹנפְּ ַֻׁוׁשְּ

ם" ָבִרים)" ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעֻתָ  (ט, ד ד ְּ

  .טז

יחֹות)  (ָהַר"ן רט־ש ִ

ל ֻכָ יחֹותַֹהֻתֹורֹותֹׁשֶ ִ ַהש ֻ ֻלֹו,ֹוְּ ֵֹאיָנםֹׁשֶ
ִבֹ ׁשְּ ֹֹיֵלנוֹֻֻבִ חֻוד ֹֻדֹורֹותִֹעםַֹאףֹ–לְּ

ְדָבָריוַָׁלנוְַַֻׁׁוָרַמזַָׁלבֹוא.ָֹהֲעִתיִדים ַֻׁבִ ְַׁלהֹוִדיַעַׁ:
ִאים,ַַׁלֻדֹורֹות לֶַׁאתַַׁהֻבָ יַֻׁכָ םַַׁמֲעש ֵ ֵ דֹולַַׁהש  ַַׁהֻגָ

הַׁ ָעש ָ ֶ נוַַֻׁׁש  ַׁ.ִעֻמָ

ַַָׁׁאַמר ֵפרֻוש  ַֻׁבְ ם: ֵניֶכםֹֻגַ ִֹלבְּ
לֶֹאתֹֻתֹוִדיעֻו, ַֹהֻתֹורֹותֹֻכָ

ֹ ִ ַהש ֻ ָלאֹותֹיחֹותוְּ פְּ ַהֻנֹוָראֹותַֹהֻנִ ֻיֹותֹוְּ ֲעש ִ ַהֻמַ ֹוְּ
ַכֻיֹוֵצאֹ ֶהםֹוְּ הֹֻבָ ֻלָ ֻגִ ַָׁלנֻו.ֹׁשֶ

סֻוק,ֶַׁזהַָׁאז ִהְתַלֲהבֻותַַׁהֻפָ דֹולַֻׁבְ ַֻׁגָ
ַׁ ַגֲחֵלי־ֵאש  ם":ַֻׁכְ ֻתָ הֹוַדעְּ ָבֶניךָֹֹוְּ ֵניֹלְּ ִלבְּ ֹוְּ

ָבִרים)ַׁ"ָבֶניךָֹ ְַׁוָאַמר(ד, ט ֻדְּ ֹוןַׁ. ש  זֹו־ַהֻלָ :ַֻׁבְ
ֶדערֶֹרע"ֵאייֶעֹ טִֹקינְּ ַֹזיין,ֹמֹוִדיַעִֹֹאירָֹזאלְּ
ֵניֶכםֶַׁגעָטאן"ִֹזיךְָֹֹּהאטָֹדאָֹוואס  ַמה ֻתֹוִדיעֻו, ]ִלבְּ

ה ֲעש ָ ֻנַ ֶ אן ש ֻ ִלי[ ֻכָ ֶרֶתתְַׁוָאַמרַׁ.ֶאצְּ ִהְתַלֲהבֻותְַׁוִזיַעַַֻׁׁבְ ַֻׁבְ
ם":ַׁנֹוָראַׁ ֻתָ הֹוַדעְּ ָבֶניךָֹֹוְּ ֵניֹלְּ ִלבְּ ַׁ."ָבֶניךָֹֹוְּ

י ֹֻכִ

ֵדי ַֹעל־יְּ

'ֹ ִפֻלָ ֹה'ֻתְּ

ֹ'גֻוף

ֶזה ֹוְּ

ֹ:ָאַמר

ֹֻוַפַעם־ַאַחת

ָאַמר ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ט ָוֶאְתַחֻנַ

ֵאש   ֻבֵֹער "ְוָהָהר ַמִים, בֵל  ַעד ֻבָ ָ  ַהש ֻ
ךְ  ֶ ָבִרים) ַוֲעָרֶפל" ָעָנן חש   (יא, ד ד ְּ

  .יז

 (ח"א נח, ב)

ָחק', ִחיַנתֹ'ִיצְּ ִחיַנתֶַַׁׁזהֹֻבְּ ָבִרי)ֻבְ :ַׁם ד, יא(ֻדְּ
ךְֹּ" ַַׁׁל".ַוֲעָרֶפָֹֹעָנןֹֹחש ֶ ִחיַנת י)ֻבְ ִ ֵראש  ת ֻבְּ

ֶהיָןֹ":ַׁכז, א(  כְּ אֵֹֹֹעיָניוַֹוֻתִ ֹת".ֵמרְּ

ד ֻגֵ ִריתֹו" ֶאת ָלֶכם "ַוֻיַ ָבִרים ד, יג( ֻבְ  )ד ְּ

  .יח

 (ח"א כ, י)

ַׁ ם ֵ ש  ַֻׁבְ ִַׁנְקֵראת ָדה'ֶזה ְַׁלהֹורֹותַׁ'ַהֻגָ ,
ַׁ ִרית'ַעל ֻקֻון־ַהֻבְּ ַׁ'ֻתִ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ָבִרי), ם ֻדְּ

ד":ַׁד, יג(  ֻגֵ ִריתוֶֹֹֹאתָֹלֶכםַֹוֻיַ ֹ".ֻבְּ

  .יט

 (ח"א כט, ד־ו)

יםֹ ַֹרֻבִ ֵֹהם ָרִטֻיֻות, פְּ ֹֻבִ ָֹהֲעֵברֹות ל ֻכָ
ָכֵבֹ ֹוְּ ֹאד ָֹהָאָדם,מְּ ַֹעל רַַׁׁד ָ ְוִאי־ֶאְפש 

יםַׁ ַַׁרֻבִ ַֻׁוְפָרִטים ְקֻדֻוִקים ַֻׁדִ ֵַׁיש  י ַֻׁכִ ַׁאֹוָתם, ן ְלַתֻקֵ
ַׁ ְַׁוָלאו. ַָׁלאו ָכל ָלִלֻיֻותֹֻבְ ֹ'ֻכְּ ן ַתֻקֵ ֹלְּ ָֹצִריךְּ ֵכן ֻבְּ

יִדי ָס ]ַׁם'ַהֻגִ ְּ יִדי"ה ש  ִחיַנתַׁם[ֻגִ הֻואַֻׁבְ ֶ :ַׁ)דברים ד, יג(,ַׁש 
ִריתֹו". ֹֻבְּ ֶֹאת ָֹלֶכם ד ֻגֵ ַַׁעל־ַׁ"ַוֻיַ ֻקֻון־ְוָאז ַׁ'ֻתִ ְיֵדי

ןַׁ ֻקֵ ִַׁנְתֻתַ יִדין', ַַׁהֻגִ ָלִלֻיֻות ַׁ'ֻכְ הֻוא ֶ ַׁש  ִרית', ַהֻבְ
ָעַבר.ַׁ ֶ אִויןַׁש  לַַׁהֻלָ יָלאַֻׁכָ ִַׁמֻמֵ

ֲֹאַזיֹ ָלִלי', ֻקֻון־ַהֻכְּ ֹ'ֻתִ ן ֻקֵ ֹֻתִ ֻלֹא ׁשֶ
ֹ ָֹאסֻור, ֻבֻור' ֻבֻור'ַַׁה'ֻדִ ַַׁה'ֻדִ ר ִַׁעֻקַ י ֻכִ
הֻוא ֶ ַׁש  ָלִלי', ֻקֻון־ַהֻכְ 'ֻתִ ַֻׁבַ לֻוי ַַֻׁׁתָ ִחיַנת: דֹֻבְ ֻגֵ "ַוֻיַ

ִריתֹו".ֹ ַָׁלֶכםֶֹאתֹֻבְּ

ִחיַנת ַׁקה:(ֱאמֹור עט.  ַאֲחֵריר ֻזַֹה )ַֻׁבְ ַתרֹ": ֻבָ
ִכי ׁשָ ַֹחדֹֻדְּ ָֹאַמר ֲֹהָוה עֹון, מְּ ֹׁשִ י ַֹרֻבִ ב
ֹ ֵרֻה: ַחבְּ ֶֹאתֹ'לְּ ַֹלֲחִטיא יָך ֹֻפִ ֶֹאת ן ֻתֵ ֹֻתִ ַאל

ֶרךָֹ ש ָ ַַׁׁ.)ֹקֶהֶלת ה, ה(ַׁ'"ֻבְּ י ָֹהָיהֹ"ֻכִ עֹון מְּ ֹׁשִ י ַרֻבִ
ִרית' תַֹהֻבְּ ֻקֻוֵני)ַׁ'"ֶקׁשֶ ִחיַנת:ַֻׁזַֹהר יא. כט: צט.(־ֻתִ ַֻׁבְ ,
ִריתוֹֹ" ֹֻבְּ ֶֹאת ָֹלֶכם ד ֻגֵ ַׁ"ַוֻיַ ַַׁהְינֻו ָלִלֻיֻותֹ', ֻכְּ
יִדיןֹ עֹון"ַׁ.'ַהֻגִ מְּ יֹׁשִ ַרֻבִ יֹומֹויֹֻדְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ"ֲאָבלֹֻבְּ

י א" ֵא־ל הֻוא, ֹאְכָלה ֵאש   ֱאלֶֹקיךָ  ה' "ֻכִ  ַקֻנָ
ָבִרים ד, כד(  )ד ְּ

  .כ

 (תקלב ן"מֹוֲהַר ־יַחי   )

ךָֹ ֻדְּ ֶעיךַָֹֹחסְּ יֹודְּ אֵֹא־לֹלְּ נֹוֵקםַֹקֻנָ ַׁ"וְּ
ִמירֹות) ת זְּ ֻבָ ַ ֵליל־ש  ָאנוַַַֻׁׁהְינוַַֻׁׁ.(לְּ ֶ ַׁש 
ים: ִ ַרךְְַֹּׁמַבְקש  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ יךְֹֹּׁשֶ ׁשִ ֶֹחֶסדַֹימְּ
ָעיוֹ יֹודְּ ִעיסֹלְּ ַהכְּ ִאיםֹלְּ ֹונְּ ַהש ֻ  .לְּ

ׁשֹךְֹּ" ךָֹֹמְּ ֻדְּ ֶעיךַָֹֹחסְּ יֹודְּ אֵֹא־לֹלְּ ַֹקֻנָ
נֹוֵקם ֵדיַַׁהְינוַַֻׁׁ"וְּ ֹוְנִאים,ִַׁלֻקֹםַֻׁכְ ַהש ֻ ֵדיַֻׁבְ ַֻׁכְ

ַׁ ֶ ְרֶאה"ש  עַֻׁיִ ָ ְַׁוָכָעסַָׁרש  ים)" ִהֻלִ ַׁ(קיב, י ֻתְּ ַֻׁוְכמוַֹׁ,
תֻוב ֻכָ ֶ ם)ַׁש  ָ ֵדִניַֹׁאְיַביְַׁלַמַען"ַׁ:(סט, יט ש  ַֻׁפְ ַֻׁוְכמוַֹׁ",
תֻוב ֻכָ ֶ ם)ַׁש  ָ ֹוְרָריְַׁלַמַען"ַׁ:(ה, ט ש  רַׁש  ַ ְַׁלָפַניַַׁהְיש 

ךַַָׁׁ ְרֻכֶ ַׁ."ֻדַ

ר" ֻצַ ָבִרים ֻכֹל ֻוְמָצאֻוךָ  ְלךָ  ֻבַ ה ַהֻדְ ַאֲחִרית ָהֵאֻלֶ  ֻבְ
ְבֻתָ  ַ ִמים, ְוש  ָבִרים ד, ל(ֱאלֶֹקיָך" ' ה ַעד ַהֻיָ  )ד ְּ

  .כא

 (ח"א ו, ג)

הַׁ ָעש ָ ֶ ַׁש  ַעְצמֹו ַֻׁבְ ַָׁאָדם ַׁיֹוֵדַע ִאם
י־ֵכןַׁ ֵלָמה,ַַׁאףַַׁעל־ֻפִ ְ ֻוָבהַׁש  ש  ֹֻתְ ָצִריךְּ

ַֹעֹ ׁשֻוָבה ֹֻתְּ ֹות ַֹעלַֹלֲעש  ָֹהִראׁשֹוָנה, ׁשֻוָבה ֹֻתְּ ל
ָֹהִראׁשֹוָנה ָגתֹו ָ ְַׁוכוַַַֻׁׁהש ֻ ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁוֶזה 'עֹוָלם־'.

א' ְהֶיהַַׁהֻבָ ֻיִ ֶ ת',ַׁש  ֻבָ ֻלֹוֹׁשַ ׁשֻוָבה',ַַׁהְינֻוַׁ'ֻכֺ ֻלֹוֹֻתְּ ,ַׁ'ֻכֺ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ד, ל(ֻדְּ ֹה'ֹ: ַֹעד ֻתָ בְּ ׁשַ "וְּ

ֱֹאלֶֹקיָך".ֹ

ֹ'ָעָנן'

ִבי ׁשְּ ֹלֻבִ

ן ַתֻקֵ ֹלְּ

ָכל ַמן־וְּ ֹזְּ

ֶזה ֹוְּ

ׁשֹךְֹּ" ֹמְּ

ֶזה: ֹוְּ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  י ָוֶאְתַחֻנַ

  .כב

 (ח"א מט, ו)

ֹֻבְֹּ ׁשֻוָבה',ֶזה ֹ'ֻתְּ תֻובִַַׁׁחיַנת ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ָבִרי)ַׁ ַֹעדֹה'ֱֹאלֶֹקיָך".:ַׁם ד, ל(ֻדְּ ֻתָ בְּ ׁשַ ֹ"וְּ

  .כג

 (ח"א נח, ז)

ׁשֻוָבה', ִחיַנתֹ'ֻתְּ ִחיַנתַַֻׁׁבְּ ָבִרי)ֻבְ :ַׁם ד, ל(ֻדְּ
ַֹעדֹה'ֱֹאלֶֹקיָך".ַׁ ֻתָ בְּ ׁשַ ֹ"וְּ

  .כד

 (ח"א עט)

ת ֻבָ ׁשַ ֹֻבְּ לֻותֹו? פְּ ֹׁשִ אֹות ִֹלרְּ !ָֹיכֹול
ֵלָמה',ֹ ֹׁשְּ ׁשֻוָבה ֹ'ֻתְּ ה עֹוש ֶ ׁשֶ ֻכְּ

ת'. ֻבָ ֹ'ׁשַ ִהיא ַַׁׁׁשֶ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ :ַׁם ד, ל(ֻדְּ
ֹ ֱֹאלֶֹקיָך" ֹה' ַֹעד ֻתָ בְּ ׁשַ ַאְתָוןַֹׁ–"וְּ ַֻׁכְ ֵדין ַֻׁדְ ַאְתָון

ֵדין.ַׁ ַֻׁדְ

  .כה

ָרִקים'( – ח"ב עט) ְּ י־פ  ל 'ָראש   ֶ ֹוָרה ש   ַהת 

ַׁ ְַׁוכֻו'. ִנים ֵ ְַׁיש  יק ַַׁצֻדִ ַׁקֻוף ֹ"ְזַמן ֻתָ בְּ ׁשַ וְּ
קֹולֹו" ֹֻבְּ ֻתָ ַמעְּ ׁשָ ֹוְּ ֱֹאלֶֹקיָך ֹה' ַַׁעד

ָבִרי) ַׁם ד, ל(ֻדְּ ךִַַָׁׁיַחרְַׁוַאל'.ַׁ"ְוכוַֻׁ. י)"ַַׁאֻפְ ִ ֵראש  ת מד, ֻבְּ

רְַׁלָך"ַׁיח( ֻצַ ָבִרי).ַׁ"ֻבַ ָ ם ֻדְּ ְקְרבוַֻׁ.ַׁ"ם(ש  ָרֵאלְַׁיֵמיַַׁוֻיִ ִַׁיש ְ
ַָׁלמוַֻׁ י)ת" ִ ֵראש  ַמן.ַׁת מז, כט(ֻבְּ ַַׁהֻזְ ִַׁהְתַאֲחדֻות .

ַׁ ֶַׁזה ִמים""ֻבַֹ'ָלמֻות' ַֹהֻיָ ַאֲחִרית ֹֻבְּ כֻו' ֹוְּ ָך ֹלְּ ר ַֻׁצַ
ָבִרי) ָ ם ֻדְּ ַׁם(ש  ִמְצַרִים" ַֻׁבְ ֵרִני ְקֻבְ ַֻׁתִ ַׁ"ַאל י). ִ ֵראש  ת ֻבְּ

  ָ רֹון',ַׁם(ש  'ֵמַצרַֹהֻגָ ִחיַנתַֻׁבְּ ַעתַֻׁבְ ְ ש  ָך",ַֻׁבִ רֹלְּ ֻצַ ַׁ."ֻבַ

ַׁ ה תֹוךְּ )ָהֵאֻלֶ ָא  ֻבְּ ְּ בֵֻ ר ש  ָבִריה ַהרְּ ָ ן־ַעיֵֻ ם, ֻדְּ ם ש 

ִני פְּ ָתָבַַׁׁם(ֻבִ י־ְפָרִקים'ַֻׁכְ ֵ ַׁ'ָראש  ֶדֶרְך ַֻׁבְ ם
ַׁ רֹון ְַׁלִזֻכָ ַעְלָמא ַֻׁבְ ֶרֶמז רְַׁוכוַֻֻׁבְ ָ ֶאְפש  ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ,'

ַׁ ְַׁמַעט ָיִדיְַׁוכוְַֻׁלָהִבין ֻבְ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ְַׁלָבֵאר י ַָׁאַמְרֻתִ ,'
ַׁ':ְוכוַַֻׁׁ

ַׁ ְַׁלַגֻלֹות: ַׁרֹוֶצה ַַׁז"ל נֻו ׁשֻוָבה'ַֹרֻבֵ 'ֻתְּ ׁשֶ
ָלה ַמעְּ ֹ'לְּ ִחיַנת ִחינָֹ־ֻובְּ ֹֻבְּ ֵֹהם ַמן', הֵֹמַהֻזְּ

ְַׁוכוַַַֻׁׁאַחת ְַׁוֶזהֻו: יקֹ'. ַֹצֻדִ ֹקֻוף ַמן ֹזְּ ָחק "ִיצְּ

ִנים" ׁשֵ ַַׁׁ–ְוכֻו'ַַׁׁיְּ ֶ ָחק'ַהְינֻו:ַׁש  צְּ זַַׁעלַַׁׁ'ֻיִ ַמן',ְמַרֻמֵ ַׁ'זְּ
יַׁ ָח"קֹאֹוִתֻיֹותֹ'ֵק"ץַֹח"י'"ֹֻכִ יר ֻזַֹה )"ִיצְּ ִ ֵראש  ת כג: ֻבְּ

ָמטוֹ  ְּ ַהש  ַֹׁ.ת(ֻבְּ ַַׁעל'ֵקץ' ז ַמן',ַהְַֹׁמַרֻמֵ הֻואַַׁׁ'ֻזְּ ֶ ש 
ִחיַנת ֹֹ'ַאֲחִריתֹֻבְ ִמים' כוַֹֻהֻיָ ַמן'ֹוְּ ַֹה'ֻזְּ ר ִעֻקָ ֹׁשֶ .'

ָנה'.ֹ ִחיַנתֹ'ׁשֵ בְּ ֹהֻואֹֻבִ

ֹ קֹולֹו" ֹֻבְּ ֻתָ ַמעְּ ׁשָ ֹוְּ ֱֹאלֶֹקיָך ֹה' ַׁ–ַעד
ֹהֻוא:ֹ ָֹהֲעבֹוָדה ר ִֹעֻקָ ֱאֶמת ֹֻבֶ י ֻכִ
ַהֲעלֹותֹוֹ ֹלְּ ַמן', ַֹה'ֻזְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ל ַבֻטֵ ֹֻולְּ ר ֵ ַקׁשֻ לְּ

ָלה ַמעְּ ִחיַנתֹ'לְּ בְּ ַיֲחדֹוֹֻבִ ַמן'.ֵמַהֹ־ֻולְּ ִחיַנתַַֻׁׁזְּ ְוֶזהַֻׁבְ
ַׁ ֻיֹות' ְַׁזַמֻנִ ַַׁעל־ַׁ–'ִמְצוֹות ִַׁלְזֻכֹות ֵדי ם:ַָׁיָדַֻׁכְ

ַׁ'ְלַמְעָלה־ ִַׁלְבִחיַנת ְַׁוַיֲעֶלה ַמן', ַַׁה'ֻזְ ְתַאֵחד ֻיִ ֶ ש 
ַמן'.ַׁ ֵַׁמַהֻזְ

ָרא־ טְּ ַֹהֻסִ ַֹוֲאִחיַזת יִנים ַהֻדִ ֹוְּ רֹות ַהֻצָ
ַמן', ִחיַנתַֹה'ֻזְּ בְּ הֻוַַָׁׁאֳחָרא,ֹהֻואַֹרקֹֻבִ ֻזֶ ֶ ש 

ַֻׁבְַׁ ָבִרי)ִחיַנת ַׁם ד, ל(ֻדְּ ַאֲחִריתֹ: ֹֻבְּ כֻו' ֹוְּ ָך ֹלְּ ר ֻצַ "ֻבַ
ָקא,ֹ יְּ ִמים"ֹֻדַ ִחיַנתַׁ'ְזַמן'.ַַׁהֻיָ הֻוַֻׁבְ ֻזֶ ֶ ַׁש 

ֱֹאלֶֹקיָך" ֹה' ַֹעד ֻתָ בְּ ׁשַ ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַׁ"וְּ ֻדְ
הֹ ֻכֶ ִֹנזְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ ָֹלׁשֻוב, ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ׁשֶ

ַמן' ַֹה'ֻזְּ ל ַבֻטֵ ַַׁׁלְּ "ל, ֻנַ לֻכַ ֻטְּ ֻבַ ִֹיתְּ ָאז רֹותֹוְּ ַֹהֻצָ ל ֹֻכָ ֻו
הֹ ֻכֶ ִנזְּ ֹוְּ ָרא־ָאֳחָרא, טְּ ַֹהֻסִ ֲֹאִחיַזת ָכל ֹוְּ יִנים, ַהֻדִ וְּ

ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹמַעֹ'קֹולֹֻדִ ִחיַנת:ִַַׁׁלׁשְּ ַֹעדֹה'ֹֻבְ ֻתָ בְּ ׁשַ "וְּ
ֹקלֹו".ֹ ֹֻבְּ ֻתָ ַמעְּ ׁשָ ֱֹאלֶֹקיָךֹוְּ

ה" י ָלַדַעת ָהְרֵאָת  ַאֻתָ  ָהֱאלִֹקים" הֻוא' ה ֻכִ
ָבִרים ד, לה(  )ד ְּ

  .כו

 (ח"א ד, ט)

דֹורוֹֹ הֹלְּ ָאַמרֹמׁשֶ ָבִרי)ַׁׁשֶ הֹ:ַׁם ד, לה(ֻדְּ "ַאֻתָ
יֹה'ֹהֻואָֹהֱאלִֹהים". ֵאָתָֹלַדַעתֹֻכִ יַָֹׁהרְּ ֻכִ

בֻוִקיםֹ ַֹהֻדְּ דֹורֹו ֹוְּ ֹ'ַאִין', ִחיַנת ֹֻבְּ ֹהֻוא ה' 'מׁשֶ
ַעת'ַהְינֻוְַׁלָהִאירֵַַׁׁאָליו,ָֹראֻויָֹלֶהםָֹלַדַעת, ,ַַׁל'ֻדַ

ת' ֻבָ ֹ'ׁשַ

ת' ֻבָ ֹ'ׁשַ

ֵאיָמַתי ֹוְּ

ָחק ִֹיצְּ

ָבִרים ֹֻדְּ

י ֹֻכִ

ֹ ֻתָ בְּ ׁשַ ֹ"וְּ

ָכל ֹוְּ

ָאז: ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יא ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ ִחיַנת ַׁ'ֵאין־סֹוף'ֻבְ ִחיַנת ַֻׁבְ ַרֲעִוין''ַרֲעֹ, ֹֻדְּ ,ַָׁוא
ִחיַנת:ַַׁׁ ֹ"ה'ֹהֻואָֹהֱאלִֹהים".ֻבְ

  .כז

 (ח"ב ז, ב)

ֹ נֻו', ְַׁוָהָיהַׁעֹוֵסקַַׁרֻבֵ ַַׁרֲחָמנֻות, ָהָיהַׁלֹו
ַָׁהעֹוָלםַׁ ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ֻוב־ָהעֹוָלם, ִיש ֻ ֻבְ

ָעהַׁ ֵני־ֻדֵ ַֻׁבְ ֵני־ָאָדם,ַַׁהְינֻו אִַׁמֻבְ בַֻׁוְמֺמֻלָ ָ יַֹׁ–ְמֺיש ֻ ֻכִ
ֹ ַֹהֻדַ ֹ'אֹור ָֹלנֻו ַתח ֹֻפָ תֻובַַַׁׁעת',הֻוא ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ

ָבִרי) ַׁם ד, לה(ֻדְּ ֹהֻואֹ: ֹה' י ָֹלַדַעתֹֻכִ ֵאָת הָֹהרְּ "ַאֻתָ
יֹֹ–ָהֱאלִֹקים"ֹ הָֹלנֻו:ֹֻכִ ִגֻלָ ַעת,ֹוְּ ַתחֶֹאתַֹהֻדַ יֹֻפָ ֻכִ
ָאֶרץ.ֹ יטֹֻבָ ֻלִ ֵֹיׁשֱֹאלִֹקיםֹׁשַ

ֹבָת  ַהֻיֹום ְוָיַדְעֻתָ " ֵ י ְלָבֶבָך, ֶאל ַוֲהש   הֻוא ָהֱאלִֹקים ה' ֻכִ
 ָ ש ֻ ַעל ַמִיםֻבַ ַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמֻמַ  עֹוד" ֵאין ִמֻתָ

ָבִרים)   (לט, ד ד ְּ

  .כח

 (ח"א קנד)

ב, ֻלֵ ֹֻבַ הֻוא ׁשֶ ֹֻכְּ ַעת, תֻובַַַׁׁהֻדַ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ָבִרי) ַׁם ד, לט(ֻדְּ בֹוָתֹ: ַֹוֲהׁשֵ ַֹהֻיֹום ֻתָ ָיַדעְּ "וְּ

ָבֶבָך".ֹ ֶֹאלֹלְּ

  .כט

 (ח"ב א, ה)

ַעתֶֹאלַֹהֹ ַֹהֻדַ יךְּ ׁשִ ַהמְּ ב,לְּ ְבִחיַנתַַֻׁׁלֵ ֻבִ
ָבִרי) ַׁם ד, לט(ֻדְּ ַֹהֻיֹוםֹ: ֻתָ ָיַדעְּ "וְּ
ָבֶבָך".ֹ בֹוָתֶֹאלֹלְּ ַֹוֲהׁשֵ

  .ל

יחֹות)  (ָהַר"ן לט־ש ִ

יׁשֹ ֻגִ רְּ ֻיַ ָֹצַרתֹׁשֶ ֵלב: ָֹיִחידֹֻבְּ ן, ֻכֵ ל־ׁשֶ ִֹמֻכָ
יםָֹצַרת יַׁ.ַרֻבִ רַֻׁכִ ָ ַדעֶַׁאְפש  ֻיֵ ֶ ָרהַׁש  ֵַׁמַהֻצָ
לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  ֵברֻורְַׁויֹוֵדַעַׁ, ְַׁוִעם־ֵַׁאבֻכְַַֻׁׁבְ ָרה, ַהֻצָ

ל־ֶזהַׁ ֵַַׁׁאינוַַֹׁׁ'ִלֻבֹו'ַֻׁכָ יש  ָרהַַׁמְרֻגִ ָללַַׁהֻצָ  .ֻכְ

ֵַַׁׁאינוַֹׁ יש  ַַׁמְרֻגִ ְַַׁׁלַהֻכֹותַָׁצִריךְַׁ, ַָׁהרֹאש 
ִקירֹות ֻמֻוָבאְַׁלָבבֹו,ַֻׁבְ ָמקֹום־ַאֵחרַֻׁכַ ַֻׁבְ

יחֹות־ָהַר"ן) סֻוקַַׁׁ(ריז ש ִ ָבִרים ד, לט(ַעל־ֻפָ ֹ"ַׁ:)ֻדְּ ֻתָ ָיַדעְּ ֹוְּ
בוַֹֹֹהֻיֹום ָבֶבךֶָֹֹאלָֹתַֹוֲהׁשֵ ִריךְֹֹּ–ֹ"לְּ ֻצָ ָהִביאֹ"ׁשֶ ֹלְּ

ַעתֹ ב"ַֹהֻדַ ַהֻלֵ ֹ.ֻבְּ

  .לא

יחֹות)  (ָהַר"ן ריז־ש ִ

ִאיָתא ֶ ֵסֶפרַׁש  הֶַׁאָחד:ַֻׁבְ ֻמַ ֻמֻוָבאֹׁשֶ ֶ ֹׁשֻ
ֵרי ִספְּ ִריםֹֻבְּ ַחֻקְּ ַֹהמְּ ָאָיה, ִריִכיןֹרְּ ֻצְּ ֹׁשֶ

ַֹלֲחֹקר סֻוק, ָבִרים)ִַׁמֻפָ ַׁ(ד, לט ֻדְּ :"ֹ ֻתָ ָיַדעְּ ַֹהֻיֹוםֹוְּ
בוֹֹ ָבֶבָךֶֹֹאלָֹתַֹוֲהׁשֵ תֹהֻואַׁ–ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"לְּ ִֹמ'ֻכַ

ָרִאים' ֵהםַׁ,ַהֻקָ ֶ יםַׁש  ִ ְך:ְַׁמָפְרש  ִריִכיןַֻׁכָ ֻצְ ֶ ַׁ"ש 
ַרךְַַׁׁאֹותוַַָֹׁׁלַדַעתַׁ יַַׁעלִַׁיְתֻבָ ֲַׁחִקירֹות"!ַֻׁפִ

ֹהֻואֵֹכןֹלֹאָֹהֱאֶמת י! ֱאֶמתֹֻכִ רֹֻבֶ ָֹהִעֻקָ
,ֹאֹותוָֹֹֹלַדַעת ַרךְּ ֻבָ ֵדיַֹרקֹהֻואִֹיתְּ ַֹעל־יְּ

ֵלֹֹ'ֱאמֻוָנה ָֹמה'ׁשְּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ֶ ְיָקאַׁש  ַׁזֹוִכיןַֻׁדַ
ךְַׁ ָגהְַׁלַדַעתַַׁאַחר־ֻכָ ָ דֹוָלהְַׁוַהש ֻ יִדיַעתַֻׁגְ ַֻׁבִ
ַרךְַַׁׁרֹוְממֻותוַַֹׁׁ מֹוְַׁוכֻו'ִַׁיְתֻבָ ְ ַׁ.ש 

ר רֻוׁשִֹֹעֻקַ ׁשֻוטַֹהֻפֵ לַֹהֻפָ ֹׁשֶ
סֻוִקים ִהיִריםֵֹאֻלוֹֹֻֻפְּ זְּ ָֹלַדַעתַֹהֻמַ

ַרךְֹֹּאֹותוֹֹ ֻבָ ִֹיתְּ גֹון:, ֹ"ֹֻכְּ ָיַדעְּ ֹוְּ בֹוָתַֹֹהֻיֹוםֹֻתָ ַֹוֲהׁשֵ
כוֹֻ ַַׁׁ'",וְּ ִמים־א כח, ט(ְוֵכן ֵרי־ַהֻיָ בְּ ע"ַׁ:)ֻדִ ֱֹאלֵֹקיֶֹאתֹֻדַ

ֵדהוָֹֹֻאִביךָֹ ָעבְּ ַַׁׁ".וְּ ים ק, ג(ְוֵכן ִהֻלִ עוֹֻ"ַׁ:)ֻתְּ יֹֻדְּ 'ֹהֹֻכִ
רַׁ–ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"ֱאלִֹהיםֹהֻוא ִַׁהיאַׁזוַַָֹׁׁהַאְזָהָרהִַׁעֻקַ

יטֻות: ִ ְפש  ֻכֹרָֹלַדַעתַֻׁבִ ִלזְּ ַרךְֹֹּאֹותוֹֹֹוְּ ֻבָ ִמידִֹיתְּ ֹֻתָ
ָכל ַאלֵֹעת,ֹֻבְּ חֹוְּ ֻכַ לֹוםֹאֹותוִֹֹֹיׁשְּ ׁשָ ׁשֻוםַֹחס־וְּ ֹֻבְּ
ְַׁוכֻו'ֵַׁעת ַדע,ֹ"ָידֹוַעַַֹׁהְינֻו:. ַאלֹֻתֵ חֹוְּ ֻכַ ׁשְּ ֹֻתִ

ׁשֻוםֹ ֵַׁעת"!ֹֻבְּ

אי ַוֻדַ הְַׁצִריִכיןַֻׁבְ ֻמָ הַֻׁכַ ַַׁאְזָהרֹותְַׁוַכֻמָ
דֹולֹות ֶַׁזהַַׁעלְַׁוַרֻבֹותַֻׁגְ ה, ַכֻמָ הַֻׁבְ ְַׁוַכֻמָ
ְַׁוכוַֻׁ ֹונֹות ֵַׁמֲחַמתַׁ.'ְלש  י הִַׁטְרדֹותַֻׁכִ ַׁעֹוָלם־ַהֻזֶ

ַַׁוֲהָבָליוְַׁוַתֲאוֹוָתיו הִַׁנְמָצִאים, רֹבַַׁהְרֻבֵ ֻבְ ֶ ַׁש 
ים ֹוְכִחיםַָׁהִעֻתִ ְַׁוכֻו'ַׁאֹותוַַֹׁׁש  ַרְך ִַׁיְתֻבָ ַעל. ֶֹזהֹוְּ

ִהיִרים סֻוִקיםַֹמזְּ כֻו'ַֹהֻפְּ ֹוְּ לֹוַמר:. חוֹֹֻֻכְּ ֹזֹאתֹ"קְּ

ה ֹ'ֹמש ֶ

ר ִֹעֻקַ

ִריִכין ֹֻצְּ

ָֹראֻוי

ִאם ֹוְּ

ֹ:ָאַמר

ֲֹאָבל

ֹֻוֶבֱאֶמת:

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יב ָוֶאְתַחֻנַ

ֶכם ֻתְּ ַדעְּ ֶיהַֹעדֵֹהיֵטב,ֹֻבְּ הְּ ֻיִ ָחָזקָֹקׁשֻורֹׁשֶ ֹוְּ
ֶכםֹ ֻתְּ ַדעְּ ֶכםֹֻבְּ ַבבְּ ָכל־ֵעת"!ֹֻולְּ ֹֻבְּ

"ֹ ֻתָ ָיַדעְּ בֹוָתַֹֹהֻיֹוםֹוְּ ָבֶבךֶָֹֹאלַֹוֲהׁשֵ ַׁ'ְוכוַַֻׁׁ"לְּ
יַׁ– רֶֹזהֹֻכִ ֵלמֻותִֹעֻקַ ִדיָעה,ֹׁשְּ ַֹהיְּ

ִרין ְּ ַקׁשֻ ֻמְּ ׁשֶ ַעת'ֹֻכְּ ב'ֶֹאלַֹה'ֻדַ ַֹה'ֻלֵ ִלֻבוֵֹֹֹליַדע, ֹֻבְּ
יֵֹהיֵטב: ֹהֹ"ֻכִ כוֱֹֹֻאלִֹקים"ֹהֻוא' ָכל־ֹיֻכִַֹׁ–ַׁ!'וְּ בְּ

יִמיןֵֹעת ש ִ ֻמְּ ָבבוֶֹֹֹאלֹזֹאתֹׁשֶ יֵֹהיֵטב:ֹלְּ 'ֹהֹ"ֻכִ
איֹהֻוא ַוֻדַ ֹֻבְּ ֻדוֹֹֹנֹוֵפלָֹהֱאלִֹהים", חְּ ֵאיָמתוֹֹֹֻפַ ֹוְּ

ָאתוֹֹֹ ִירְּ יָֹעָליוֹוְּ ֻתִ ִבלְּ כֻו'ֹלְּ ֹ.ֶיֱחָטאֹוְּ

ר ַהֻתֹוָרה ְוזֹאת" ֶ ם ֲאש  ה ש ָ ֵני ִלְפֵני מֹש ֶ ָרֵאל" ֻבְ  ִיש ְ
ָבִרים)  (מד, ד ד ְּ

  .לב

 (קאח"א )

יןֹ ֻפִ ַֹאנְּ ֹע' ֵיׁש ֹוְּ ִהיִרין, ֹנְּ ין ֻפִ ַֹאנְּ ע'
ֻוֲַׁחׁשֻוִכין.ֹ ְרש  ֻדָ ֶ מֹוַׁש  ֵניַֻׁכֹחֹות,ַֻׁכְ ְ ַׁש  יֵַׁיש  ֻכִ

סֻוקַַׁׁא עב:(יֹוָמ )"לַַׁרזַַׁ ָבִרי)ַעלַֻׁפָ ַׁם ד, מד(ֻדְּ זֹאתֹ: "וְּ
ה" ֹֹמש ֶ ם ֹש ָ ר ֲֹאׁשֶ ֹלֹוַֹׁ–ַַׁהֻתֹוָרה ה ַֹנֲעש ֶ "ָזָכה,

הֹ ַֹנֲעש ֶ ָֹזָכה, ים.ֹלֹא ַֹסםָֹמֶות".ַסםַֹחֻיִ 'ַסםַֹׁלֹו
ים' ַַַׁׁחֻיִ ִהיִרין'הֻוא ֹנְּ ין ֻפִ ַׁ'ַאנְּ ָֹמֶות'; הֻואַַׁׁ'ַסם

יןֲֹחׁשֻוִכין'ַׁ ֻפִ ַׁ.'ַאנְּ

  .לג

יחֹות)  (ָהַר"ן רטז־ש ִ

ָהרֹות לָֹהַאזְּ ֵלי"ֹׁשֶ ַרֵחקֹ"ִמׁשְּ ִהתְּ ֹלְּ
ה"ֵמֹ ָ ָנתוֹֹֹ–ֹ"ָזָרהִֹאׁשֻ ֻוָ מֹות־ַֹעלֹֻכַ 'ָחכְּ

ְקֵראתַֹהִחיצֹוִנֻיֹות, ֻנִ ֶ הַׁש  ָ ַָׁרה"זַַָׁׁ"ִאש ֻ ֶנֶגד, ַֻׁכְ
ְקֵראתַׁ'ָחְכַמת־ַהֻתֹוָרה'ַׁ ֻנִ ֶ ת"ַׁש  ֶ  ".ַחִילֵַׁאש 

ִקי ֻבָ ֶ ֶהםַׁש  ַַׁמְטִעיןֵַׁהםְַׁוֵאיךְַַֻׁׁוְבַדְרֵכיֶהםַֻׁבָ
ֵַַׁׁהםַׁ–ָהעֹוָלםְַׁוכֻו'ֶַַׁׁאת ש  מוַַַֹׁׁמֻמָ הַֻׁכְ ָ ִַׁאש ֻ
ֶטתַַׁהְמָנֶאֶפת ֶ ֶרתַַׁעְצָמֻהַַַׁׁהְמַקש ֻ ְבֵרי־ֵחן,ַֻׁוְמַדֻבֶ ַֻׁדִ
ה הֵַׁאיָנֻהַַֻׁׁוִבְתִחֻלָ ֻה,ְַׁזדֹוןְַׁמַגֻלָ ַֻׁוַמְרֵאיתִַׁלֻבָ
ָרהַַׁעְצָמֻהַׁ ֵ ְכש  ַֻׁכִ רַַׁעד, ֶ לַַׁמְטֵעתִַׁהיאֲַׁאש  ִַׁמיַֻׁכָ

ת ֻסָ ֻנִ ֶ ַַׁאֲחֶריָהַַׁׁש  מוַֹׁ. ֵַַׁׁכןַֻׁכְ ש  ְרֵכיֶהםֵַׁהםַַׁמֻמָ ַֻׁדַ
ֻיֹוֵדַעְַַׁׁלִמיַָׁהָרִעים, ֶ ְרֵכיֶהםְַׁמַעטַׁש  ִַׁמֻדַ ְַׁוַעל.

לַֹׁקֶטבַׁ ָ ֵליְַׁוכֻו'ֵַׁסֶפרַׁרֹבַׁסֹוֵבבֶַׁזהַָׁמש  ְ ַׁ.ִמש 

ֶזהְַַׁׁלַהֲאִריךְַׁ יַׁ–ֻבָ ִריםֵֹהםֹֻכִ ֹאֹומְּ
ֵהֶפךְֹּ ׁשֹֹֻבְּ ַֹמֻמָ ְַׁרָאָיהַֻׁוְמִביִאים,

ֵלי' ְ ְיָקא,ִַׁמ'ִמש  ָארַֻׁדַ ְ ',ַֻׁוִמש ֻ ְתֵבי־ֹקֶדש  ַׁ'ֻכִ
ַָׁהָרִעיםְַׁלַדְרֵכיֶהם י. הֹֻתֹוָרֵתנוֹֹֻֻכִ דֹוׁשָ ֵֹיׁשַֹֹהֻקְּ

ֻהֹ ים'ֹ'ַסםֹֻבָ ִמיַֹחֻיִ ֻזֹוֶכהֹלְּ ֹׁשֶ "לֹא, ָֹזָכה,ֹוְּ
ית מוַַֹׁׁ,ָמֶות"ַֹסםֹלוַֹֹֹנֲעש ֵ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ  יֹוָמא)ַַׁרַז"לַׁש 

סֻוקַַׁעלַׁ:(עב  ָבִרים)ַֻׁפָ ר":ַׁ(ד, מד ֻדְּ םֲֹאׁשֶ הֹש ָ ֹ."ֹמש ֶ

ִנים ָפִנים "ֻפָ ר ֻבְ ֻבֶ ֶכם" ' ה ֻדִ ָבִרים ה, ד(ִעֻמָ  )ד ְּ

  .לד

 (בסוף־ט־ח־ז־ו־ח"א יט, א־ב־ג)

ִַׁלְנֹסַעַׁ ַָׁצִריְך ַָׁמה ַַׁעל ְלָהעֹוָלם:
רְַׁלַהַׁ ָ ֶַׁאְפש  ֲַׁהלֹא יו, ִַׁמֻפִ ֹמַע ְ ִַׁלש  יק ֻדִ ֻצַ

ְבֵרי־מֻוָסר?!ַׁ ָפִריםַֻׁדִ ֻסְ ןַֻׁבַ  ְלַעֻיֵ

דֹולַׁ ֱאֶמתַׁהֻואַֻׁתֹוֶעֶלתַֻׁגָ ִַׁחֻלֻוקַַׁׁ–ֻבֶ יֵַׁיש  ֻכִ
יק־ָהֱאֶמתַׁ ֻדִ ַַׁהֻצַ י ִַׁמֻפִ ֹוֵמַע ַַׁהש ֻ ין ַֻׁבֵ דֹול ֻגָ
ַָׁהאֹוֵמרַׁ ַַׁאֵחר י ִַׁמֻפִ ֹוֵמַע ַַׁהש ֻ ַֻׁוֵבין ַעְצמֹו, ֻבְ

מֹו, ְ ש  יַַֻׁׁבִ ַמעִַׁמֻפִ ָ ש ֻ ֶ יַׁש  ֹוֵמַעִַׁמֻפִ ש ֻ ֶ ש  ןַֻׁכְ ֻכֵ ֶ ל־ש  ִמֻכָ
ַׁ ֹוֵמַע א,ַַׁׁ–ַהש ֻ אְַׁלַדְרֻגָ ְרֻגָ ַעםִַׁמֻדַ ָכל־ֻפַ ַֻׁבְ ַׁיֹוֵרד י ֻכִ

יַׁ ִַׁמֻפִ ֹוֵמַע ַַׁהש ֻ ין ַֻׁבֵ ְַׁוֵכן יק. ֻדִ ַַׁהֻצַ י ִַׁמֻפִ ָרחֹוק
יֹוֵתר.ַׁ דֹולַֻׁבְ ֶפר,ַׁהֻואִַׁחֻלֻוקַֻׁגָ ֻסֵ ןַֻׁבַ יקַַׁלְמַעֻיֵ ֻדִ ַַׁהֻצַ

ַַָׁׁצִריךְַׁ ִנים' ַַׁה'ֻפָ ֶַׁאת ְך לַַׁׁ–ְלַזֻכֵ ַֻׁכָ ֻיֻוַכל ֶ ש 
מֹוַׁ ַֻׁכְ ֻלֹו, ֶ ִניםַׁש  ֻפָ ַֻׁבַ ָניו, ֶאָחדִַׁלְראֹותֶַׁאתַֻׁפָ

ַמְרָאהַׁ לֹאַׁתֹוָכָחהַֻׁוְבלֹאַׁמֻוָסר,ַַׁׁ–ֻבְ רַֻׁבְ ֶ ַעדֲַׁאש 
הַׁ ִַׁמֻמַ ַַׁרק יו, ַַׁמֲעש ָ ַַׁעל ֶכף ַֻׁתֵ ֲַׁחֵברֹו ִיְתָחֵרט

ַׁ ֶ ַׁש  ַַׁעל־ְיֵדי י ַֻׁכִ ֻלֹו, ֶ ִניםַׁש  ֻפָ יטַֻׁבַ ֻבִ ֻיַ ֶ ִניםַׁש ֻ ֻפָ יטַֻׁבַ ֻבִ ֻיַ
ָניוַׁ ַֻׁפָ ֵַׁאיְך ַמְרָאה, ַֻׁבְ מֹו ַֻׁכְ ִַׁיְרֶאהֶַׁאת־ַעְצמֹו ֻלֹו ֶ ש 

ְך.ַׁ חֹשֶׁ עַֻׁבְ ֻקָ ֺ ְַׁמש 

ֶזה: ֹוְּ

ֵֹיׁשֹ

ל ֹֻכָ

ֹֻוִמי

רוְֹּ ׁשָ ִֹאי־ֶאפְּ

ה ָֹקׁשֶ

ַֹאךְֹּ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יג ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ ֹוןַַׁהֻקֶֹדש  לְַׁלש  ֶ ֻבֹוַַׁׁ–ֻגֶֹדלְַׁיַקרַָׁהֵעֶרְךַׁש  ֶ "ש 
ית)ִנְבָראַָׁהעֹוָלם"ַַׁׁ ִ ֵראש  ה־ֻבְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁיח, ד( ַרֻבָ

ְרַׁ ֻתַ ֻבַ ֶ ִליםֶַׁאתַַׁהֻטֹובַׁש  ְ ַֻׁוַמש  ֻגֻום,
ֹון ש  ַׁ־ַהֻלְ ַעל־ְיֵדי־ֶזהַַׁׁ–ַהֻקֶֹדש 

לַׁ ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ל ֶ ַׁש  ַַׁהֻכַֹח ִלין ֻדְ ְַׁוִנְתֻגַ ִנְתעֹוְרִרין
לַׁ יַֻׁכָ עֹוָלם.ַֻׁכִ ֻבָ ֶ ָברַׁש  ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֹוןַַׁהֻקֶֹדש  ְלש 

ַׁ'ֵצרֻוֵפי ה ֻמָ ַֻׁכַ ַֻׁבֹו ֵַׁיש  ָבר, ִַׁנְבָראַׁ־ֻדָ ֻבֹו ֶ ַׁש  אֹוִתֻיֹות'
ָברֶַׁזהַַׁׁ ַׁ'.ְוכוַַֻׁהֻדָ

ַׁ ֻטֵ ֻבֻורִַׁנְתֻבַ ַַׁה'ֻדִ ַַׁעל־ְיֵדי ל,
ֹון ְַׁלש  ל ֶ ַׁ־ש  .' יַֻׁוְכִפַַׁהֻקֶֹדש 

ֹון ְַׁלש  ל ֶ ַׁש  ֻבֻור ַַׁה'ֻדִ ִלים ְ ש  ֻמַ ֶ ַׁש  ֵלמֻות ְ ־ַהש ֻ
ֲאַות ִביַרתַֻׁוִבֻטֻולַֻׁתַ ְ ִחיַנתַׁ'ש  הֻואַֻׁבְ ֶ ַׁש  ,' ־ַהֻקֶֹדש 

ַׁ ְַׁוִנְתעֹוֵרר ל ֻדֵ ִַׁנְתֻגַ ן ַֻׁכֵ הִַׁנאֻוף', ַמֲעש ֵ ֻבְ ֶ ַׁש  ַׁה' ֻכַֹח
ָברַׁ ַֻׁדָ ָכל ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ֵהם ֶ ַׁש  ית, ִ ֵראש  ֻבְ

עֹוָלם.ַׁ ֻבָ ֶ ְַׁוָדָברַׁש 

ַָׁהאֹוִתֻיֹותַׁ ִַׁהְתנֹוְצצֻות ְַׁלִהְתעֹוֵרר כֹול ֻיָ ֶ ש 
ָברַׁ ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ יתַׁש  ִ ֵראש  הַֻׁבְ ָכלַַׁמֲעש ֵ ֻבְ ֶ ש 

–ַַׁׁ תֹוְַׁוָכלַֻׁתַ ִתֻיָ ְ אֲַׁאַזיֲַׁאִכיָלתֹוַֻׁוש  ֲענֻוָגיוֵַׁאינֹוֶַׁאֻלָ
הַׁ ִתֻיָ ְ ֲאִכיָלהַֻׁוש  ֻבַ ֶ '.ְַׁוכוֵַֻׁמִהְתנֹוְצצֻותַָׁהאֹוִתֻיֹותַׁש 

ַׁ"ל"בַׁ ל ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ִַׁהְתנֹוְצצֻות ִחיַנת ַֻׁבְ ַהְינֻו
ה ַמֲעש ֵ ֻבְ ֶ ַׁש  ָבר"ַׁ־ֱאלִֹקים ַֻׁדָ ָכל ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ית ִ ְבֵראש 

ַׁ.ר(ֻזַֹה )ַׁ

ַׁ ְַׁלָהִבין ַָׁיכֹול ְַׁלַבד, הֻואַָׁחָכם ֶ ַׁזֹאתַׁש  ל ֻכָ
ָכלַׁ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות ַדע ֻיֵ ֶ ַׁש  ָחְכָמתֹו, ֻבְ
ַַׁרקַׁ ג ְַׁוִיְתַעֻנֵ יש  ְרֻגִ ֻיַ ֶ ַׁש  ֲַׁאָבל "ל. ֻנַ ַֻׁכַ ָבר, ֻדָ

רֻוֵפי יִַׁאםְַׁלִמיַׁ־אֹוִתֻיֹות',ֶַׁזהִַׁאי־ֵמַה'ֻצֵ רַֻׁכִ ָ ֶאְפש 
ֹון ְלש  ַֻׁבִ ֵלמֻות ְ ַׁש  ֵהִביא ֶ ְַׁוֵהִביאַׁ־ש  , ַהֻקֶֹדש 

ְלַׁ ַֻׁבִ ֹוןִהְתנֹוְצצֻותַָׁחָדש  ָבר,ַׁ־ש  לַֻׁדָ לַֻׁכָ ֶ ַׁש  ַהֻקֶֹדש 
ָברַַׁׁ ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ָהאֹוִתֻיֹותַׁש  ַׁ'.ְוכוַַֻׁהְינֻו:ַֻׁבְ

ֲענֻוָגיוַַׁרקֵַׁמָהאֹוִתֻיֹותַׁ לַֻׁתַ ְהיֻוַֻׁכָ ֻיִ ֶ ִלְזֻכֹותַׁש 
ָכל ֻבְ ֶ ַׁ־ש  ָבר ִַׁאיַׁ–ֻדָ י־ֶזה ַֻׁכִ ר, ָ ִאםַׁ־ֶאְפש 

ֹון ְַׁלש  ֵלמֻות ְ ִַׁל'ש  ֻזֹוֶכה ֶ ש  ַהְינ־ֻכְ ַֻׁדְ ,' ֻו:ַַׁהֻקֶֹדש 
ֲאַות ַׁ'ֻתַ ר ֻבֵ ַ ְַׁלש  ָכה ֻזָ ֶ ש  ְַׁלַגְמֵרי,ַׁ־ֻכְ ל' ֻגָ ְ ש  ַהֻמִ

ֹון ש  ַַׁה'ֻלְ ֶַׁאת ִלים ְ ֵהִביאַׁ־ֻוְלַהש  ֶ ַׁש  ַַׁעד ,' ַהֻקֶֹדש 

ֹון ְלש  ַֻׁבִ ַָׁחָדש  ַהְינֻוַׁ־ִהְתנֹוְצצֻות ַֻׁדְ , ַהֻקֶֹדש 
אֹוֵחזַׁ ֶ יקַׁש  ֻדִ ָבר.ֶַׁזהַַׁהֻצַ ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ָהאֹוִתֻיֹותַׁש  ֻבְ

ְיָקַׁ ֶזה,ַׁהֻואַֻׁדַ ֻוםַֻׁבָ ַׁש  יש  ֵאינֹוַַׁמְרֻגִ ֶ אַׁזֹוֶכהַָׁלֶזה,ַׁש 
ָארַׁ ְ ַֻׁוש  ה ִתֻיָ ְ ַֻׁוש  ֲַׁאִכיָלה ַבר ַֻׁדְ ֻום ִַׁמש ֻ ֲענֻוג ֻתַ
ֵַׁמִהְתנֹוְצצֻותַׁ ִַׁאם י ַֻׁכִ עֹוָלם, ֻבָ ֶ ַׁש  ֲענֻוִגים ַהֻתַ

ֵריַׁלֹו.ַׁ ְ ָבר,ַַׁאש  ָכלַֻׁדָ ַֻׁבְ ש  ֻיֵ ֶ ַָׁהאֹוִתֻיֹותַׁש 

ַׁ'ִלַׁ ֵַׁמִאיר ה ִַׁמֻזֶ ַׁזֹו: ַמְדֵרָגה ַֻׁבְ אֹוֵחז ֶ ֻבֹו'ַׁש 
ְַׁוכוַֻׁ אֹורְַׁוַעַׁ', ַֻׁבָ ָניו' ַׁ'ֻפָ ִַׁמְתנֹוֵצץ ל־ְיֵדי־ֶזה

ַׁ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ה, לֵ )ַהֻזֶ ְּ ַׁ"י טו, יג(ִמש  ֵמַחֵַַׁׁלב: ֵַׁייִטבַׁש ָ
ִני ה,ֲַׁאַזיַֻׁפָ כֻותַַׁהֻזֶ ֻכְ ִהְזֻדַ ָניוְַׁמִאירֹותַֻׁבַ ֻפָ ֶ ם".ַֻׁוְכש 

מֹוַׁ ַֻׁכְ ה ַַׁהֻזֶ ִנים ֻפָ ַֻׁבַ ָניו ַֻׁפָ ִַׁלְראֹות ַָׁהַאֵחר יֻוַכל
ַמְרָאה,ַַׁׁ ֻוָבה,ַֻׁבְ ְתש  ֻובַֻׁבִ נַַֻׁוְלִהְתָחֵרטְַׁוָלש   "ל.ֻכַ

ִחינַֹ ֹֻבְּ ָבִרי)ת ִנים"ֹ:ם ה, ד(ֻדְּ ָפִניםֹֻפָ רֹֻבְּ ֻבֶ ֹֻדִ
ֶכֹ'ֹה ֶכםַַׁׁ–ַׁם"ִעֻמָ ִַׁעֻמָ ש  ֻיֵ ֶ ַהְינֻו:ַַׁעל־ְיֵדיַׁש 

ֻבֻורֹה'", ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש',ַהְינֻוַַׁׁ"ֻדִ ֵלמֻותֹלְּ ַעל־ַׁ'ׁשְּ
ַֻׁוְמִאי ִנים ַַׁהֻפָ ִַׁמְתנֹוֵצץ ְַׁיֵדי־ֶזה ְך, ל־ֻכָ ַֻׁכָ ַעדֹרֹות

ָפִנים".ֹ ִניםֹֻבְּ ָראֹותֹ"ֻפָ ִהתְּ ֻיֻוַכלֹלְּ  ׁשֶ

רֻוָמ ר ֻזַֹה ) ָקא־ֻתְּ רְּ ִניעֻוָתא, ֻפִ צְּ ָרא־ֻדִ ה קעו: ִספְּ

ָמָאה( ַַׁקדְּ ָֹלאֲֹהֵויֹ: ָלא, קְּ ַֹמתְּ ָֹלאֲֹהֵוי "ַעד
ין" ַאֻפִ ֹֻבְּ ין ַֹאֻפִ יִחין ֻגִ ָהָיהַֻׁכִַַׁׁ–ַַׁמׁשְּ ֶ ַׁש  ַֹׁקֶדם י

ַֻׁבִַׁ ֹון־ַהֻקֶֹדש  ש  ַַׁהֻלְ ֵלמֻות, ְ יִחיןֹש  ֻגִ ַֹמׁשְּ ֲֹהֵוי "ָלא
ין" ַאֻפִ ֹֻבְּ ין ַַׁׁ–ַַׁאֻפִ ִחיַנת ַֻׁבְ ַָׁהָיה ַׁלֹא ִניםֲֹעַדִין "ֻפָ

ָפִנים" יִַׁאיַׁ–ַֻׁבְּ רִַׁלְזֻכֹותִַׁלְבִחיַנתַׁ־ֻכִ ָ ִניםֶֹאְפש  'ֻפָ
ִאירֹות' ַַׁׁמְּ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵהם ֶ ַׁש  "ל, ָפִנים",ַהֻנַ ֹֻבְּ ִנים ַׁ"ֻפָ

י ַׁ־ֻכִ ִחיַנת ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי ָלא",ִאם קְּ הֻואַַׁׁ"ַמתְּ ֶ ש 
ִחיַנתַׁ ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש'ֻבְ ֵלמֻותֹלְּ רַַׁׁ'ׁשְּ יִַׁעֻקַ ַֻׁכִ "ל. ֻנַ ֻכַ
ִחיַנתַׁ ָפִנים",ֻבְ ִניםֹֻבְּ ַַׁׁ"ֻפָ רֹה'ֹהֻואַַׁעל־ְיֵדי: ֻבֶ "ֻדִ

ֶכם",ֹ "ל.ִַׁעֻמָ ֻנַ ַֻׁכַ

ֹאֹוֹ ָֹהַרב, י ִֹמֻפִ ֹוֵמַע ַֹהׁשֻ ין ֹֻבֵ ַהִחֻלֻוק
ֹ ֶפר ַֹהֻסֵ י ִֹמֻפִ ֹאֹו ִמיד, לְּ ַֹהֻתַ י כוִֹֻמֻפִ '.ֹוְּ

לֹנִֹ ַקֻבֵ ֹמְּ מֹו, ַעצְּ ֹֻבְּ יו ִֹמֻפִ ֹוֵמַע ׁשֻ ֹׁשֶ ִֹמי ָצא: מְּ
ֹ ֵלמֻות ׁשְּ ֹֻבִ ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש' ֹלְּ ֻבֻור כוֹֻ'ֻדִ ִֹמיַֹׁ',וְּ ֲאָבל

הֹ ִֹמֻזֶ ָֹרחֹוק ֹהֻוא ַֹאֵחר, י ִֹמֻפִ ֹוֵמַע ׁשֻ ׁשֶ
ֵרָגתֹו.ֹ דְּ ָברָֹיַרדִֹמֻמַ יֹֻכְּ ֵלמֻות,ֹֻכִ ְּ  ַהׁשֻ

י ֹֻכִ

ֲעֶלה ֻמַ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ֲאוַֹ'וְֹּ ִֹנאֻוף'־תֻתַ

ֹֻוִמי

ֹֻוִמי

י ֹֻכִ

ֹֻוִמי

זֶֹ ֹהוְּ

זֶֹ ֹהוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יד ָוֶאְתַחֻנַ

  .לה

 (ח"א קנג)

ַֹהֹ ִנים', ֹ'ֻפָ ֹלֹו ֵֹיׁש ִמיד לְּ ִחיַנתַֹהֻתַ ֹֻבְּ נֻו יְּ
ָאהֹ ֹ'ַמרְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ִהיִרין', ֹנְּ ין ֻפִ 'ַאנְּ
ֵניֹ ֹֻפְּ ֹ'אֹור ִנים', ֹ'ֻפָ ל ַקֻבֵ ֹלְּ ָֹיכֹול ֲֹאַזי ת', ׁשֶ ֺלֻטֶ מְּ

תֹוְךַַָׁׁהַרב'. ַֻׁבְ ַַׁעְצמֹו ִַׁיְתָרֶאה ָהַרב ֶ ַׁש  ַָׁראֻוי ַוֲאַזי
ַלת־ ַׁ'ַקֻבָ ְַׁוֶזהֻו ָניו, ַֻׁפָ ל ַַׁהְמַקֻבֵ ְלִמיד ַַׁהֻתַ ֵני ֻפְ

ֵַׁאַׁ ִַׁאם ַַׁאְך ִנים'. הֻואַֻׁפָ ֶ ַׁש  ַַׁהְינֻו ִנים', ַׁ'ֻפָ ַׁלֹו ין
לַׁ ְַׁלַקֻבֵ ַָׁיכֹול ֵַׁאין ֲַׁאַזי ֻוִכין', ֲַׁחש  ין ַׁ'ַאְנֻפִ ִחיַנת ֻבְ

ַׁ ִנים'. ֹלֹוֹ'ֻפָ ר ׁשָ ֶֹאפְּ ֲֹחֵברֹו, ֶֹנֶגד ֶֹאָחד ל ֹֻכָ ֵכן וְּ
ֵדי־ֶזה.ֹ  ָלַדַעתַֹעל־יְּ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ִנים":ַׁם ה, ד(ֻדְּ ָפִניֹֻפָ ְוכֻו'.ַַׁׁם"ֻבְּ
ַׁ ַעתַהְינֻו: ׁשְּ ָרֵאלֹֹֻבִ ִֹיש ְּ ָֹהיֻו ן־ֻתֹוָרה' 'ַמֻתַ

לֹ ַקֻבֵ ֹלְּ כֹוִלים ֹיְּ ָהיֻו ֹוְּ ִהיִרין', ֹנְּ ין ֻפִ ֹ'ַאנְּ ִחיַנת בְּ ֻבִ
ִניםֹ תֹוָכםֹ'ֻפָ ָרֶאהֹֻבְּ תְּ ֻיִ ֹׁשֶ נֻו ַֹהיְּ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ִניםֹֻדִ 'ֻפָ

ה'.ֹ ָ ֺדׁשֻ קְּ ַֻׁדִ

ֹ ָפִנים" ֹֻבְּ ִנים ה'ֹֹ–"ֻפָ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ִנים 'ֻפָ ׁשֶ
ֵני ֹֻפְּ תֹוךְּ ֹֻבְּ ַלת־ָהָיה ֹ'ַקֻבָ ִחיַנת ֹֻבְּ ֶהם,

ִנים'.ֹ ַֻׁפָ

ֹ ֶכם" ִֹעֻמָ ֹה' ר ֻבֶ ָֹהָיהֹֹ–"ֻדִ ֻבֻור ַהֻדִ ׁשֶ
לֶֹאָחדֹ יֹוֵצאִֹמֻכָ לֶֹאָחד,ֹוְּ רִֹעםֹֻכָ ַדֻבֵ מְּ

ָרֵאל, ש ְּ ִנים־ִַׁמֻיִ ַׁ'ֻפָ תֹוכֹו ַֻׁבְ ְכָלל ֻנִ ֶ ַׁש  ֵמַאַחר
ה'.ַׁ ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁדִ

  .לו

 (ח"ב ח, ז)

ֹ בֻוָאה, נְּ ֹֻבִ ֵרגֹות ַֹמדְּ ָרה ֶרתֲֹעש ָ ֹ'ֲעש ֶ ֶנֶגד ֻכְּ
רֹות', ֻבְּ ַַַׁׁהֻדִ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ :ַׁם ה, ד(ֻדְּ

ִנים" ָפִניםֹֻפָ רֹֻבְּ ֻבֶ ֹהֹֻדִ ֶכֹ' ֹזֹוִֹעֻמָ ֹה', ַבר ֹ"ֻדְּ ם".
בֻוָאה" בָֻ )ַׁנְּ ַ ַׁת קלח:(ש  ן ְַׁוַעל־ֻכֵ בֻוָאה',ֹ. ֹ'נְּ ֵדי ַעל־יְּ

ֶרתֹ ֹ'ֲעש ֶ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵרגֹות', ַֹמדְּ ָרה ֹ'ֲעש ָ ִחיַנת ֻבְּ
ֹזוֹֹ רֹות', ֻבְּ ַהֻכֹלַֹהֻדִ ֹׁשֶ ַהֲאִמין ֹלְּ ֶֹל'ֱאמֻוָנה', ִכין

ָראֹֹ ֹֻבָ ָרהַֹמֲאָמרֹות'.ַהׁשֵ 'ֲעש ָ  םֹֻבַ

רֹות'ִעְנְיֵני  ֻבְּ ֶרתַֹהֻדִ סּוִקים 'ֲעש ֶ  ִעם ַהּפְ
ת ִיְתרֹו  – ַ ָפָרש  ַהְרָחָבה ּבְ  –ִנְמָצִאים ּבְ

ה ִדי"  ֲעמֹד ֻפֹה "ְוַאֻתָ ָבִרים ה, כז(ִעֻמָ  )ד ְּ

  .לז

יר־ָנִעים' ִ ל ַרב    )'ש  ֶ תש  ִחל ַ תְּ ֶפר נו  ַז"ל, ב ִ  (ַהס  

רֹוםַָׁעָלה וְַַֹׁׁוָעָנןַַׁלֻמָ בִַׁנְמָצאַׁ.ְלבֻוש  ַַׁהְמֺחֻיָ
רַׁ ֻבֵ ָכלִַׁעֻמוַַֹֻׁׁדִ ַעםַֻׁבְ הִֹמןֹֻוֵפֵרׁשֹ,ַֻׁפַ ָ ֹ.ָהִאׁשֻ

  .לח

 (ח"א לו, ב)

נֻו' ְַׁלִפַַׁׁ–ַַׁרֻבֵ הֻוא ֶ ַׁש  ֻלֻותֹי ֻגַ ִֹהתְּ ָלל ֻכְּ
ִחיַנתַַַׁׁהֻתֹוָרה, הֻואַֻׁבְ ֶ ַעתש  ַׁ'ֻדַ ַׁכוַֻׁוְַׁ' '–ַׁ

ִבי ׁשְּ לֹֻבִ ִֹמֻכָ מֹו ֶֹאתַֹעצְּ רֹש  ִֹלפְּ לֶֹזהָֹהָיהָֹצִריךְּ
ַַָׁׁוֹכל, תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ה, כז(ֻדְּ ֹֻפֹהֹ: ה ַאֻתָ "וְּ

ִדי".ֹ ֲֹעֹמדִֹעֻמָ

  .לט

 (ח"א עה)

ִחיַנתֹ'ֲעִמיָדה',ֹהוֹֻ ִחינַֹאֹֻבְּ ִליתֹֻבְּ ַׁן'ַרגְּ
תֻובַַׁׁ– ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ה, כז(ֻדְּ ה: ַאֻתָ ֹ"וְּ

ִדי".ֹ ַֻׁפֹהֲֹעֹמדִֹעֻמָ

  .מ

 (ח"ב עב)

ֹאדֹ דֹולֹמְּ נֻו',ָֹהָיהָֹקדֹוׁשֹֻוָפרֻוׁשֹֻגָ ַרֻבֵ
ֻבֻור, יַֹהֻדִ תֻובַַַׁׁעל־ֻפִ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָבִרי)ֻכְ ם ה, ֻדְּ

ִדי".:ַׁל(  הֹֻפֹהֲֹעֹמדִֹעֻמָ ַאֻתָ ֹ"וְּ

  .מא

ֹוָרהח"ב עח) סֹוף ַהת  ָרִקים' ב ְּ ְּ י־פ  'ָראש    (, ב ְּ

ַעת. ִריׁשַֹֻׁדַ ִדי"ֻפְּ ִֹעֻמָ ֲֹעֹמד ֹ"ֻפֹה ַֻׁות.
ָבִרי) ַׁ.ם ה, כז(ֻדְּ

ִֹאם

ֶזה ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֵֹיׁשֹ

ה ֹֹמש ֶ

ה ֹ'ֹמש ֶ

ֹה'ֻתֹוָרֹ'

ה ֹ'ֹמש ֶ

ה, ֹֹמש ֶ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  טו ָוֶאְתַחֻנַ

ַמע ָרֵאל "ש ְ ָבִרים ו, ד(ֶאָחד" ' ה ֱאלֵֹקינוֻ ' ה ִיש ְ  )ד ְּ
'ֶאָחד'"  אֹות ד' ֻדְ ֻקֻוֵני־ֻזַֹהר מב: ְועֹוד("קֹוָצא ֻדְ  )ֻתִ

  .מב

 (ח"א י, ה)

ַֹהֹ ל ַבֻטֵ ֹלְּ עֻוָצה ִהיאַֹהֻיְּ ֹׁשֶ ֲאָוה', 'ֻגַ
ַׁוְַֻׁוכַׁ־ָזָרה'ָה'ֲעבֹוָדה ֵדיַֹׁ–' ַֹעל־יְּ הֻוא

יִקים', ֻדִ ַֹלֻצַ בֻות ָקרְּ ֻקֻוִנים'ַַׁׁ'ִהתְּ 'ֻתִ ַֻׁבַ ֻמֻוָבא ֻכַ
ַׁ)מח.( ֲעִבירֹ'ֵאלֹ: ִֹאתְּ ֹרֻוָחא, ִאיהֻו ֹֻדְּ רֻוָעה' 'תְּ "ֻבִ

מוֹ )ַַׁאֵחר'" ְּ ִחיַנתַׁת לד, יד(ש  ַֻׁבְ ַׁהֻוא יק' ְַׁו'ַצֻדִ .
ַׁ ַׁ'ֵאלְַׁוכוַֻׁ'רֻוָחא' ,' בֹוֻהַ ַֻׁגָ ַׁ'רֻוַח ִַׁנְכָנע ְַׁוַעל־ָידֹו ,'
יֹהֻואֹ"קֹוָצאַַֹׁאֵחר', ֹֻכִ ֹ'ֶאָחד', הֵֹמ'ַאֵחר' ַנֲעש ֶ וְּ

אֹותֹד'" ֻקֻונֵ )ַֻׁדְּ עֹרֻוחֹותֹ,ַׁר מב:(ֻזַֹה י־ֻתִ ֻבַ ֻנֻוַֹארְּ ֻמֶ ֻמִ ׁשֶ
כוֹֹֻ ֹ'.וְּ

  .מג

 (ח"א יא, א)

נֻו:ֹ ָאה',ַֹהיְּ ֻתָ 'ִיחֻוָדאֹֻתַ ָאה'ֹוְּ 'ִיחֻוָדאִֹעֻלָ
בֹודֹ ֹֻכְּ ם ֹׁשֵ ֹֻו'ָברֻוךְּ ָרֵאל', ִֹיש ְּ ַמע 'ׁשְּ

ֹ ֹלְּ כֻותֹו ָֹוֶעד'ַמלְּ יר ֻזַֹה )ַׁעֹוָלם ִ ֵראש  ְוָכלַַׁׁ–ַׁת יח:(ֻבְּ
הַׁזֹאתַַׁעל־ ְהֶיהַַׁנֲעש ֶ ֻיִ ֶ ַָׁצִריְךַׁש  ָרֵאל, ש ְ ֶאָחדִַׁמֻיִ

ַׁ'.ְוכוַָֻׁידֹוַַׁׁ

  .מד

 (ח"א מב)

ַׁ ֵַׁהםַָׁה'ָאבֹות' ־י' ־ֻדַ ַ ָח ר ֻזַֹה )'ש  נְּ יַׁס רלא(ֻפִ ַֻׁכִ ,
ַָׁהָאבֹות.ַׁ ֵהם ֶ ַׁש  ַָׁהִאיָלן, ַַׁעְנֵפי ָלת ַֻׁתְ ' ש 

ַׁ ְ ַׁש  ה לֹשָׁ ְ ַׁש  ַׁה',ְַׁוֵהם ֱַׁאלֵֹקינֻו, ַׁה', חֻוד: ַַׁהֻיִ מֹות
־י'.ַׁ ־ֻדַ ַ ַׁ'ש  ל ֶ ַׁש  ַׁי"ד ְַׁוֵהם ַׁאֹוִתֻיֹות, ַׁי"ד ֵהם ֶ ש 
ֵֹהםֹ ָחקַֹיֲעֹקב', ָרָהםִֹיצְּ לֹ'ַאבְּ בֹותֹׁשֶ י־ֻתֵ ָראׁשֵ וְּ

ֹ ל ֹׁשֶ בֹות י־ֻתֵ ָבִרי)ָהָראׁשֵ ֱֹא'לֵֹקינֻוֹם ו, ד(ֻדְּ 'ָי ֹ"יְּ :
'ָי".ֹ ַׁיְּ

  .מה

יחֹות)  (ָהַר"ן רפב־ש ִ

לֹוםַחס ׁשָ יִקיםֹ־וְּ ֻדִ ֵֹמַהֻצַ ִאֻלוֹֻ, ֹֻכְּ
ִדין ֲֹעבֹוָדה־ָזָרהֹעֹובְּ י. ֹֻכִ

יק ֻדִ אֹותֹקֻוָצאֹהֻואֹ"ַהֻצַ ֻקֻונֵ )ַׁ"'דֹֻדְּ .ַׁר מב:(ֻזַֹה י־ֻתִ
ָרִדין פְּ ֻנִ ׁשֶ ֻנוֹֹֻֻוכְּ ִֹמֻמֶ ִריִדיןֲֹאַזי, אֹותֹקֻוָצאַֹמפְּ ֹֻדְּ

ֹד "ֶאָחד"' ָבִרים)ֹֻדְּ הַׁ,(ו, ד ֻדְּ ַנֲעש ֶ לֹוםֹוְּ ׁשָ ַֹחס־וְּ
הֻואֹ","ַאֵחר מֹות)ַַׁאֵחר"ֹ"ֵאלֹׁשֶ ְּ ַׁ(לד, יד ש 

ֹ ִפירֻות' יֹ–'ֻכְּ רֹֻכִ חֻוד,ֱֹאמֻוַנתִֹעֻקַ ַעל־ֹהֻואַֹהֻיִ
ֵדי ים,ֹיְּ ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ֵהםַֹהֻצַ אֹותֹקֻוָצאֹׁשֶ ֹֻדְּ

"ֶאָחד".'ֹדֹ ֹֻדְּ

ַמע'  – ְ  –ִעְנְיֵני 'ְקִריַאת־ש 

  .מו

 (ח"א כג, ד)

ֹ ִריַאת 'קְּ ֹֻבִ ַמע'ֵֹהם ׁשְּ
ִמ ) לְּ ַ רֻוש  ָרכוֹ י יְּ ַׁ.ת פ"א(ֻבְּ

  .מז

 (ח"א לו, ג)

ִריַאת־ ֹ'קְּ ל ֹׁשֶ ִֹראׁשֹון סֻוק ֻפָ
ֵֹעיָניו ַהֲעִצים ֹלְּ ָֹצִריךְּ ַמע', ַׁׁשְּ
ים  ִרי־ֵעץ־ַחֻיִ ים סא, ה; ֻפְּ ָחן־ָערֻוךְּ אֹוַרח־ַחֻיִ לְּ ֺ ָרכֹות יג: ש  )ֻבְּ

ַמע פ"ו( ְּ ִריַאת־ש  ַער קְּ ַ ַׁ"עֻוִלַׁש  ְבִחיַנת: ַֻׁבִ אַׁ, יְמֻתָ
ֵליתַָׁלֻהֵַׁעיִנין"ַַׁׁ אַֻׁדְ יְרֻתָ ֻפִ ַ ִטיר ֻזַֹה )ש  ֻפָ ְּ ַׁ.ם צה(ִמש 

ַמע"ֹ ֹ"ׁשְּ ֻיֹאַמר ֹׁשֶ נֻות, ֹזְּ הֻוֵרי ִֹהרְּ ֻקֻון ֻתִ
ֹ ם". ֹׁשֵ ָאהַֻׁו"ָברֻוךְּ ַֻׁבָ ֲאַות־ִנאֻוף' ַׁ'ֻתַ י ֻכִ

ְפָחהַׁ ִ ַׁש  ִַׁליִלית, חֹול, ִַׁמֻטְ ַַׁהְינֻו ִמים, ַֻׁדָ ֵמֲעִכיַרת
ַַׁרַׁ ֵעֶרב ַֻׁדְ א ִַׁאֻמָ א, ָ יש  ָעה.ַֻׁבִ ָ ַָׁהְרש  ַַׁמְלכֻות ב,

א',ַׁ ִביְרֻתָ ַׁ'ֻגְ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ַׁהֻוא א ַמֻיָ ְ ש  ַֻׁדִ ֻוַמְלכֻוָתא
ה" ָ לֵ )'"ַׁהִַׁיְרַאתִַׁאש ֻ ְּ ַׁ'.ְוכוַֻׁ,ַׁי לא, ל(ִמש 

ֵאֻלֻוָֹעָלי ַמִיםֹֻבְּ כֻותֹׁשָ ֹֹעלַֹמלְּ ו
ֹ סֻוִקים ָמתֹוֹֹ–ַהֻפְּ ִֹנׁשְּ ֻכֹוֵלל

ֵטיָֹי־ֻה.ֹ בְּ י"בֹׁשִ ַֻׁבְּ

נֵַׁ ְ ש  ַֻׁבִ סֻוִקיםֵַׁאֻלֻו ַֻׁפְ בֹות,ַׁ–י ַֻׁתֵ ַׁי"ב ֶנֶגדֵַַׁׁיש 
ְבֵטיַָׁי־ֻהַׁ ִ ֶנֶגדַׁמ"טַַׁׁ,ֻומ"טַׁאֹוִתֻיֹותַׁ,י"בַׁש  ֻכְ

ְבֵטיַָׁי־ֻה.אֹוִתֻיוַֹׁ ִ מֹותַׁש  ְ ש  ֻבִ ֶ ַׁתַׁש 

ָֹהֵעָצה

ֹ"ֵיׁשֹ

ם ֹׁשֵ

ָרִדין פְּ ֻנִ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֶרת רֹות'־'ֲעש ֶ ֻבְּ ַֹהֻדִ

ֻקֹוִרין ׁשֶ ֹֻכְּ

י ֹֻכִ

ל ַקֻבֵ מְּ ׁשֶ ֹֻוכְּ

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  טז ָוֶאְתַחֻנַ

ָמתוֹֹ ֵֹעֶרב־ַרב,ֹֹ,ִנׁשְּ ַמת ׁשְּ ִמֻנִ
ָחהֹ פְּ ֹׁשִ ֹזֹוָנה, ה ָ ֵֹמִאׁשֻ ִאים ַהֻבָ

א, יׁשָ ַַֻׁׁבִ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ִהיא ֶ יֻבְּ )ש  ִ ַׁ"ת טז, ח(ֵראש  ֵני: ִַׁמֻפְ
ַרי יַׁש ָ ִבְרֻתִ ַׁבַֻֻׁבַֹרַחַַָׁׁאֹנִכיַֻׁגְ ֲאָוה ַהֻתַ ֶ ַׁש  ֹוַרַחתַׁת",

ה.ַׁ ֻנָ ְַׁוִנְפֶרֶדתִַׁמֻמֶ

ֲַׁאַזיַׁ ַׁזֹוָנה, ה ָ ַָׁהִאש ֻ ְַׁלָגֵרש  ל ֻדֵ ֻתַ ְ ִַׁמש  ֵאינֹו
ַׁ ְבִחיַנת ַֻׁבִ לֵ )הֻוא ְּ ְפָחהַׁי ל, כג(ִמש  ִ ַׁ"ש  :

ַׁ ֻהִַַׁׁתיַרש  ִבְרֻתָ ַׁ".ֻגְ

ִחיַנת ַלתֹֹֻבְּ ֹ'ַקֻבָ ַעת ׁשְּ ֹֻבִ ֵֹעיַנִים' ִגיַרת 'סְּ
ַמִים' ֹׁשָ כֻות ַֹמלְּ ַעל־ַׁ–ַׁעֹל ֶ ַׁש  ְלהֹורֹות:

ְבִחיַנת:ַׁ ַׁהֻואַֻׁבִ ַמִים', ָ ַלתַֹׁעלַַׁמְלכֻות־ש  ַׁ'ַקֻבָ ְיֵדי
ִהיאַׁ ֶ ַׁש  ֵַׁעיִנין", ֵליתַָׁלֻה אַֻׁדְ יְרֻתָ ֻפִ ַ אַׁש  "עֻוִליְמֻתָ
ְבִעי ִ ַׁש  ל ֶ ַׁש  ַָׁרעֹות ֻדֹות ַַׁהֻמִ ֻכֹוֶלֶלת ֶ ַׁש  ֲאָוה םַַׁהֻתַ

ֹונֹות.ַׁ ְַׁלש 

ַראיֹ ַאקְּ ֹֻבְּ הֻור ִֹהרְּ ָֹלָאָדם ֹלֹו ׁש ֻיֵ ׁשֶ ֻכְּ
ֵניֹ ֹׁשְּ ֲאִמיַרת ֹֻבַ ֹלֹו י ֹֻדַ ֲֹאַזי ָמא, ַעלְּ ֻבְּ
לֹוםֹ ׁשָ ַֹחס־וְּ ֹהֻוא ִֹאם ֲֹאָבל "ל. ַֹהֻנַ סֻוִקים ֻפְּ
ֲֹאַזיֹ ָלִלֻיֻות, ַֹהֻכְּ ֲאָוה ַֹהֻתַ ל ֹׁשֶ הֻור ִהרְּ ֹֻבְּ ָרִגיל

ָמע ֹֻדְּ הֹוִריד ֹלְּ ן ם־ֻכֵ ֹֻגַ ַלתָֹצִריךְּ ֹ'ַקֻבָ ַעת ׁשְּ ֹֻבִ ֹות
כֻות ַמִים'־ַמלְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁׁשָ

ַׁ סֻוק ַֻׁפָ ַַׁעל ַׁיֹוָנָתן ם ְרֻגֵ ֻתִ ֶ בָֻ )ש  דְּ ֻמִ :ַׁר כה, ו(ֻבַ
ה" ֵהֻמָ ַתחֹֹבִכיםֹוְּ ָיןֹמֹוֵעֹֹֹאֶהלֹֻפֶ כְּ ד",ֹ"ֻבַ

ֹ ַמע" ֶֹאתֹׁשְּ קֹוִרין ַֹׁ–וְּ א ֶַׁאֻלָ ֻו, ַָׁעש  ֵדיְֹוֶזהַׁלֹא ֻכְּ
ֹזוֹֹ ה ָ ִֹאׁשֻ ל ֹׁשֶ הֻור ֵֹמִהרְּ ֵצל ִהֻנָ ִהיאַַָׁׁנה,לְּ ֶ ש 

ַׁ ִרי, ַַׁלֻפְ ַַׁהֻקֹוֶדֶמת ה ֻלֻותְֹקִלֻפָ ֻגַ ִהתְּ ֹלְּ ָלבֹוא וְּ
ַֹהֻתֹוָרה.ֹ

  .מח

 (ח"א לו, בסוף)

ֹ"ֶאָחד"ֹ ל ֹׁשֶ ֶל"ת ֵֹמַהֻדָ ה ֺקֻדָ ַהֻנְּ
ָבִרי) ה'ִֹהיאֹ'אֹותֹ,ַׁם ו, ד(ֻדְּ ֺקֻדָ ַה'ֻנְּ וְּ

ֹ ֹ"ַאֵחר" ה ַֹנֲעש ֶ ֲֹאַזי ִרית', מוֹ )ֻבְּ ְּ '.ְַׁוכוַַֻׁׁת לד, יד(ש 
ֲֹאַזיֲֹאָבֹ ֲאָוה, ַֹהֻתַ ִֹמֻזֹאת מֹו ַֹעצְּ ׁש ַקֻדֵ ֻמְּ ֹׁשֶ ִֹמי ל

כֻות 'ַמלְּ ֹֻבְּ ר ֵ ַקׁשֻ ֹ־ִנתְּ ַמִים' ְַׁוכוַֻׁׁשָ ֶֹזה,ֹ'. ִביל ֻוִבׁשְּ

ַמעֹ ֹ"ׁשְּ רֹא ִֹלקְּ ִֹנאֻוף, הֻוֵרי ִֹהרְּ ל ַבֻטֵ ֹלְּ ה ֺגֻלָ סְּ
כֻו'.ֹ בֹוד"ֹוְּ םֹֻכְּ ֹׁשֵ ָרֵאל"ֹֻו"ָברֻוךְּ ִֹיש ְּ

  .מט

 (ח"א נד, ג)

ֹיְֹּ ֵאיָנם ֹׁשֶ ֵֹהםֶֹהָהמֹון ֹמד, ִֹללְּ כֹוִלים
ֻקֹוִריןֹ ֹׁשֶ ה ֻמֶ ֹֻבַ ַֹהֻתֹוָרה ֵֹעֶסק ִמין ַקֻיְּ מְּ

ַמע', ִריַאת־ׁשְּ ָאְמרֻוַַׁׁ'קְּ ֶ מֹוַׁש  ָנחוֹ )"לַַׁרזַַֻׁכְ ַׁ.ת צט:(מְּ

  .נ

 (ח"א קנה)

ֹ: ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵֹמַהׁשֻ ׁש ַבֻקֵ ֹלְּ ָֹאָדם ל ֻכָ
ֶאֶרץ־ ֻגֻוִעיםֹלְּ ַגעְּ ֻסֻוִפיןֹוְּ ֶיהֹלֹוֹֻכִ הְּ ֻיִ "ׁשֶ

ָרֵאל, יִקיםִֹֹיש ְּ ֻדִ ָכלַֹהֻצַ ֻגֻוִעיםֹלְּ עְּ ֶיהֹֻגַ הְּ ֻיִ ַגםֹׁשֶ וְּ
ֶאֶרץ־יִֹֹ ָרֵאל".לְּ ֹש ְּ

בֻות! ָלַעצְּ ֹוְּ ַעס ַהֻכַ ֹלְּ ה ֺגֻלָ לַַׁׁ–ַׁסְּ ַׁ"ֻכָ י ֻכִ
ַׁ ַׁעֹוֵבדַַׁעֻכֻו"ם" ִאֻלֻו בָֻ )ַהֻכֹוֵעסַֻׁכְ ַ ת קה: ש 

יר ֻזַֹה  ִ ֵראש  עוֹ ת כז: ֻבְּ ַׁהֻואַׁד(וְּ ָרֵאל', ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְ ֲַׁאָבל .
ַׁ'ֱאמ ִחיַנת ֶַׁהֶפְךַֻׁבְ ִים', ַׁ'ֶאֶרְך־ַאֻפַ ִחיַנת ַֻׁבְ ֻוָנה',

ַעס'.ַׁ  ַה'ֻכַ

ֹ'ֱאמֻוַנתֹ הֻוא ֹׁשֶ ַמע' ִריַאת־ׁשְּ ֹ'קְּ ֻקֶֹדם ׁשֶ
ֹיֹוִליֵכנֻוֹ הֻוא ֹ"וְּ ים: ׁשִ ַבֻקְּ ֹמְּ ָֹאנֻו חֻוד', ַהֻיִ
יםֹ ׁשִ ַבֻקְּ ֹמְּ ָאנֻו ֹׁשֶ נֻו: ַֹהיְּ ֵצנֻו", ַארְּ ֹלְּ ִמֻיֻות קֹומְּ

ָרֵאֹ 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ִעים ֻגְּ עְּ ֻגַ ֵדי־ֶזהֹֻוִמתְּ ַעל־יְּ ֹוְּ ל',
ֹ ֶֹל'ֱאמֻוָנה' ַמע',ֹֹ–זֹוִכים ִריַאת־ׁשְּ ֹ'קְּ נֻו ַהיְּ

הֻואֹ'ֱאמֻוָנה'.ֹ ֹׁשֶ

  .נא

 (ח"א קצג)

יֲֹעִקיָבא ָאַמרַֹרֻבִ ָרכוֹ )ַׁׁשֶ לָֹיַמיֹ:ַׁת סא:(ֻבְּ "ֻכָ
סֻוקֶֹזה,ָֹמַתיָֹיבֹואֹ ַטֵערַֹעלֹֻפָ ָהִייִתיִֹמצְּ

ו"ֹ ׁשָ ֶמֻנֻו,ַֹעכְּ ָיִדיַֹוֲאַקֻיְּ  ְוכֻו'.ַׁלְּ

יֹ ַֹרֻבִ ָהָיה ֹׁשֶ ַמע' ִריַאת־ׁשְּ ֹ'קְּ ַעת ׁשְּ ֻבִ ׁשֶ
עֹ ֻבַ ֹ'ַארְּ מֹו ַֹעצְּ ַֹעל ל ַקֻבֵ ֹמְּ ֲעִקיָבא
מֹוֹ ַֹעצְּ ַֹעל ל ַקֻבֵ ֹמְּ ָֹהָיה ין', ית־ֻדִ ֹֻבֵ ִמיתֹות
זֹו,ֹ ֹֻכָ יָפה ַתֻקִ ָבהֲֹחָזָקהֹוְּ ַמֲחׁשָ ֹֻבְּ ׁשֹו ִסיַרת־ַנפְּ מְּ

ִריׁשֹ ֹֻוַמפְּ

ִאם ֹוְּ

זֶֹ ֹהוְּ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ִסיק פְּ ֻמַ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֲֹאִפֻלוֹֻ

ָֹצִריךְֹּ

הֻוא ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נֻו:ַהֹ ֹיְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יז ָוֶאְתַחֻנַ

ֹ'ִיֻסֻוֵרֹ ׁש ַֹמֻמָ יׁש ֻגִ ֹֻוַמרְּ ַטֵער ִֹמצְּ ָהָיה ֹׁשֶ יַֹעד
ֹאֹותֹוֹ ִפין ֹורְּ ש  ֹוְּ ִלין ֹסֹוקְּ ִאֻלֻו ֹֻכְּ ׁש, ַֹמֻמָ יָתה' ַהֻמִ

ֵרׁש.ֹ ִליֹׁשֻוםֶֹהפְּ ׁשֹֻבְּ  ַמֻמָ

ָֹיבֹוא" ָֹמַתי ַטֵער ִֹמצְּ ָֹהִייִתי ָֹיַמי ל ַׁ"ֻכָ
ַׁ ַַׁהְינֻו: יְֹוכֻו'. ֻתִ לְּ ִקֻבַ ֹוְּ י ֻתִ ַערְּ ִ ׁשֻ ֶ הֹׁשֻ ֻמַ ֻמִ ׁשֶ

ֶמֻנֻו" ַֹוֲאַקֻיְּ ָיִדי ֹלְּ ָֹיבֹוא ֹ"ָמַתי י ֻתִ ַדעְּ ֹסרֹֹֻבְּ ִלמְּ
ם', ֵ ֹ'ִקֻדֻוׁש־ַהׁשֻ ַֹעל י ׁשִ ַָׁהִייִתיַַַׁׁנפְּ ְַׁלַבד ה ִמֻזֶ

ַׁ. ש  יָתה'ַַׁמֻמָ ְַׁוסֹוֵבלַׁ'ִיֻסֻוֵריַַׁהֻמִ יש  ִמְצַטֵערַֻׁוַמְרֻגִ
ֶמֻנֻו"?! ֲֹאַקֻיְּ לֹא ֹוְּ ֹפַעל, ֹֻבְּ ָיִדי ֹלְּ א ֻבָ ֹׁשֶ ו ׁשָ ַׁ"ַעכְּ
ַׁ, ש  ַַׁמֻמָ ַער ַַׁהֻצַ ֶַׁזה ַׁסֹוֵבל ַָׁהִייִתי ִמיד ַֻׁתָ ֲהלֹא

ָלהַׁבְַַֻׁׁ ֻבָ ָבהְַׁלַבד.ֵמַהֻקַ ָ ַַׁמֲחש 

  .נב

יחֹות)  (ָהַר"ן רס־ש ִ

ַמֲעַלת קֻותֹֻבְּ ֻתֹוקְּ ֻסֻוִפיןַֹהִהׁשְּ ַהֻכִ ֹוְּ
ֻגֻוִעים עְּ ַהֻגַ הֹוְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻבִ ָבִרים־ׁשֶ ,ִֹלדְּ

י ֵאינוַֹֹֹאף־ַעל־ֻפִ ֹוָתםֹזֹוֶכהֹׁשֶ ַאף־ַעל־ַׁ,ַלֲעש 
י־ֵכן ֻתֹוְקקֻותַֻׁפִ ְ ְעֻגֻוִעיםַַׁהִהש  ַעְצָמןְַׁוַהֻגַ ַֻׁבְ

 '.ְוכוְַַֻׁׁמֹאדַׁטֹוִביםַׁ

יןְַׁרָאָיה ְלָחן־ָערֻוךְַַַׁׁהְמבָֹארֵַׁמַהֻדִ ֺ ש  ַֻׁבְ
ים יַׁ:)סב, ד(ַֹׁאַרח־ַחֻיִ ֻמִ הֻואֹ"ׁשֶ ֹׁשֶ

ָמקֹום ֵאינוֹֹֹֻבְּ ֵאינוָֹֹֹנִקי,ֹׁשֶ רֹותָֹיכֹולֹוְּ ִֹלקְּ
ַמע', ִריַאת־ׁשְּ ֵהרֹ'קְּ ַהרְּ ִלֻבֹו"ֹיְּ וַַֻׁׁ.ֻבְּ םַַֻׁׁוֵפְרש  ָ ש 
ָרָהם סק"ב( ַַׁׁ:)ָמֵגן־ַאבְּ רֻוש  ַהֻפֵ ֶ ַׁהֻואַׁש  ֵהר: ַהרְּ ֻיְּ ֹ"ׁשֶ

ִלֻבוֹֹ הֻואֹֻבְּ רֹותָֹצִריךְֹֹּׁשֶ ַמע,ִֹלקְּ ִריַאת־ׁשְּ ֹקְּ
ֵאינוֹֹ ָטֵערָֹיכֹול,ֹוְּ ִיצְּ הֻואֶֹזה,ַֹעלֹוְּ לֹוְּ ַקֻבֵ ָכרֹמְּ ֹש ָ

ַׁ.ַעל־ֶזה"ֹ
קֻות ֻתֹוקְּ ַהִהׁשְּ ֻגֻוִעיםֹׁשֶ עְּ ַהֻגַ ֹוְּ

ַטֲעִרים צְּ ֻמִ ֹותֹׁשֶ ָוה,ַֹלֲעש  צְּ ַאף־ַֹהֻמִ
י ֵאיָנםַֹעל־ֻפִ כֹוִליםֹׁשֶ ָרֻה,ֹיְּ ָגמְּ ןֵֹהםֹלְּ ם־ֻכֵ ֹֻגַ
ָקִריםֹ ֹאד,ֹיְּ ִליםֹמְּ ַקֻבְּ ָכרֹֻומְּ ֹ.ֲעֵליֶהםֹש ָ

  .נג

י) ב  ֹוכְּ י־כ  ש    (מֹוֲהַר"ן ח"ב יז־אֹור, ַאנְּ

ַעם־ַאַחת ַַֻׁׁפַ ַׁמֹוַהְרַנ"ת, ַיןִלְפֵני ֵֹמִענְּ
ָצה רְּ ִדיַנתַֹהֻפִ מְּ ַנזֹֻבִ ֻכְּ ַחַֹֹאׁשְּ ַגֻלֵ ָקןֹלְּ ַֹהֻזָ

אֹות. ַהֻפֵ ַַׁז"לַָׁאַמרֹוְּ ִליק ִַׁמֶטעֻפְ ֵַׁמִאיר ַׁר' :ַׁלֹו
ִריםֵֹאיךְֹּ" ָכלֹעֹובְּ הַֹעלֹיֹוםֹֻבְּ ָ ַׁ!"?ָלאִויןֲֹחִמׁשֻ

יב ִ ַַׁז"לַׁת"מֹוַהְרנַַַׁׁלוְַַֹׁׁוֵהש  ִריםֵֹאיךְֲֹֹּהלֹא": ֹעֹובְּ
ָכלֹ ַמןֹיֹוםֹֻבְּ ַמעֹזְּ ִריַאת־ׁשְּ ֹ!"?קְּ

  .נד

ַמע') ְּ ִריַאת־ש  י 'קְּ נ  יְּ ֹות, ִענְּ ד  ִ ֶפר־ַהמ   (ס 

ָבהֹלֹאֹ]א[ ַלָֹֹחרְּ רֻוׁשָ איְּ ֶֹאֻלָ ִבילִֹים, ׁשְּ ֹֻבִ
לוֹֻ ִחֻלְּ תֶֹאתֹׁשֶ ֻבָ ַ ַֹהׁשֻ לוֹֻ, ַמע'ֹֻוִבֻטְּ ִריַאת־ׁשְּ ֹ'קְּ
ֲחִריתֹ כֻו'ֹֹׁשַ ִביתֹוְּ ַערְּ ֹ.מב( )ֱאמֻוָנהוְּ

ֹֹ]ב[ ָלָחה ַהצְּ ַמעֹ–לְּ ׁשְּ יקֹֻתִ ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ֹאֹוֵמרֹֻכְּ
ם'ֹ'ִיחֻודֹ נוֹֻ,ַֹהׁשֵ ַמעַֹהיְּ ָרֵאל'ֹֹ'ׁשְּ ָלָחהִיש ְּ ֹ.יח( )ַהצְּ

ַקיִֵֹֹֻמיֹ]ג[ ֻמְּ ַמע'ֹםׁשֶ ִריַאת־ׁשְּ ֲחִריתֹ'קְּ ֹׁשַ
ִביתֹ ַערְּ ַסרֵֹאינוֹֹ,ֹוְּ ַידִֹנמְּ ָאיוֹֹֻבְּ ֹונְּ ִריָבהש  ֹ.סז( )מְּ

ָֹֹמאן]ד[  ִעית ִמיבְּ ַפֵחד[ֻדְּ ֻמְּ ֶ ֹ]ִמי ש  ב, ַֹאף־ַעל־ֻגַ
ִאיהוֹֻ ֵליֻהֲֹֹחִזי,ָֹלאֹֻדְּ כֻו',ֲֹחִזי.ַֹמזְּ ֹוְּ ָנתֹו ַתֻקָ ֹאוֹֹֹוְּ
ֵרי ַמע'ִֹליקְּ ִריַאת־ׁשְּ ֹֹ'קְּ כֻו' ַחדוְּ ה ַע  –י  )ֻפַ ִגֻלָ י מְּ ל־ֻפִ

ֹ.ג.( 

ֶנה,ֹ]ה[ פְּ נֹוֵטלַֹהֻנִ יַחָֹֹיָדיו,ֹוְּ ין,ֹֻוַמֻנִ ִפֻלִ קֹוֵראֹֻתְּ ֹוְּ
ַמע', ִריַאת־ׁשְּ לֹֹ'קְּ ֻלֵ ֻפַ ִאֻלוֹֹֻ–ֻוִמתְּ ָנהֹֻכְּ ַח,ֹֻבָ ֻבֵ ִֹמזְּ

ִריבֹ ִהקְּ ן,ָֹעָליוֹוְּ ֻבָ ִאֻלוָֹֹֻקרְּ הָטַבלֹֹֻוכְּ ִפֻלָ ֹ.מ( )ֻתְּ

בֹוד ַמְלכֻותֹו  ם ֻכְ ֵ רֻוְך ש   ְלעֹוָלם ָוֶעד"ִעְנַין "ֻבָ

  .נה

 (ח"א לו, ג־בסוף)

ֹוֹֻ נֻות, ֹזְּ הֻוֵרי ִֹהרְּ ֺגֻלָ הֻוֵריֹסְּ לֹ'ִהרְּ ַבֻטֵ הֹלְּ
ָרֵאל"ֹ ִֹיש ְּ ַמע ֹ"ׁשְּ רֹא ִֹלקְּ ִנאֻוף',

בֹוד".ֹ םֹֻכְּ ֹׁשֵ ֹֻו"ָברֻוךְּ

  .נו

יחֹות)  (ָהַר"ן צג־ש ִ

ִאירֹאֹור ֻמֵ ֶאֶלףֹׁשֶ ֹעֹוָלמֹותֹֻבְּ ָצִריךְֹּ. ֹוְּ
דֹולָֹחָכםָֹלֶזה יֹֹֻֻגָ קֹֻוַכלׁשֶ ַחֻלֵ ֹ'ֲאָלִפיםֹלְּ

ֶזה: ֹוְּ

ִליג ִֹהפְּ

ֵהִביא ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

רוֹֻ ֻבְּ ֹֻדִ

ֻקֻון ֹֻתִ

ׁשֹ ֹֻיֵ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יח ָוֶאְתַחֻנַ

ֵמאֹות, דֹולָֹהאֹורֹלְּ יםַֹלֲחָלִקיםַֹהֻגָ ַטֻנִ ֹקְּ ֵדי, ַֻׁכְ
ֻיֻוְכלוַַֻׁׁ ֶ יםַׁש  ַטֻנִ ַמֲעָלהַַׁהֻקְ לוַַֹֻׁׁבְ  .ְמַעטְַׁמַעטְַׁלַקֻבְ

ֵאינוֹֹ ֹזֹאתֹיֹוֵדַעֹֹׁשֶ חֻודֹיֹוֵדַעֵֹֹאינוֹֹ, ַֹהֻיִ
ל רֻוךְֹּ"ֹׁשֶ םֹֻבָ בֹודֹׁשֵ כֻותוֹֹֹֻכְּ עֹוָלםַֹמלְּ ֹלְּ

ֵדָרהִֹציֵקי"ֹֻזוַֹֹֹמהֹיֹוֵדַעֵֹֹאינוֹֹוְֹֹּ".ָוֶעד "ֹקְּ
ָאְמרוַֻׁ ֶ ָסִחים)ַׁל"ַרזַַַׁׁש  ַׁ".(נו ֻפְּ ל: ָ ֶַׁמֶלךְְַַׁׁלַבתַָׁמש 

ֵהִריָחה ֶ ְַׁקֵדָרהִַׁציֵקיַׁש  ַַׁׁ'ֻתֹאַמר',, ַנאי.ַָׁלֻהֵַַׁׁיש  ַֻׁגְ
ַַֻׁׁתֹאַמר',ַׁ'לֹאַׁ ַׁ.ַצַערַָׁלֻהֵַַׁׁיש 

ָכל ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֵאת "ְוָאַהְבֻתָ  ָבִרים ו, ה(ְלָבְבָך"  ֻבְ  )ד ְּ

  .נז

 (ח"א סב, ב)

ֹ ַֹלֲעֹבד ֶיהַֹהׁשֵ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָצִרין, ֹיְּ ֵני ׁשְּ ֹֻבִ ם
ֶצר־טֹוב, ַֹלֻיֵ פֻוף ֹֻכָ ֶצר־ָהָרע ַַׁהֻיֵ

ַמֲאַמרַׁ ָרכוֹ )"לֲַׁחזַַֻׁכְ ָבִריל ַע ת נד ֻבְּ ֹ:ַׁם ו, ה(ֻדְּ ֻתָ ָאַהבְּ "וְּ
ָצֶריָך" ֹיְּ ֵני ׁשְּ ֹ"ֻבִ ָך", ָבבְּ ֹלְּ ָכל ֹֻבְּ כֻו' ְהֶיהַַׁׁ–ַׁוְּ ֻיִ ֶ ש 

ֱַׁאלַֹׁ ַׁה' ִַׁעם ֵלם ָ ַׁש  ִַׁלֻבֹו ֹלֹוָֹקיו, ֶיה ִֹיהְּ ֻלֹא ׁשֶ
ֶיהִֹלֻבֹוֹ ֻלֹאִֹיהְּ נֻו:ֹׁשֶ ָצִרין,ַֹהיְּ ֵניֹיְּ יןֹׁשְּ ַמֲחלֶֹקתֹֻבֵ

ִחיַנתַַָׁׁחָלקָֹעָליו,ֹ ַע )ֻבְ ֵ  ם".ִלֻבָָֹֹחַלק":ַׁי, ב( הֹוש 

ִקים', ַֹהֻפֹוסְּ רַַׁׁ'ִלֻמֻוד ֵ ִנְתַקש ֻ
ןַׁ ַֻׁוְמַתֻקֵ ה, ָ ְקֺדש ֻ ֻבִ ֶ ַׁש  לֹום ָ ְלַהש ֻ

ֻבִַׁ ֶ ַׁש  ֲחלֶֹקת ַַׁהֻמַ ה. ָ ֲחלֶֹקתְֹקֺדש ֻ ַֹהֻמַ ל ֻטֵ ֻבַ ִֹנתְּ ָאז וְּ
םֹ ֵ ַֹהׁשֻ ַֹלֲעֹבד ֹיֻוַכל ָאז ֹוְּ ִלֻבֹו, ֻבְּ ֹׁשֶ ֶצר־ָהָרע ַהֻיֵ

ָצִרים.ֹ ֵניֹיְּ ׁשְּ ָבבֹו,ֹֻבִ ָכלֹלְּ ֹֻבְּ

ַתב 'הֹוָספֹות ִמֻכְּ ה־]ֻובְּ ֻתֹוָרה ַהֻזֶ ךְּ לְּ ֻיָ ַ נֻו ַז"ל, ַהש ֻ ֻפַ  ,ַיד ַרֻבֵ דְּ ס ַהֻנִ
ֶפר סֹוף ַהֻסֵ ֲחלל כָֻ : ֻבְּ ָ  ת,ֹוקוֹ ַהֻמַ ש  רְּ ָ נוֻ ה, ֵמַהֻתֹוָר ם ש  : ַהיְּ
ֲחלֹוקוֹ  ִאית ֵמַהֻמַ ֻנָ ֵ ם, ַהֻתַ ש  לְּ ֻתַ ְּ ַמֻטָ ל ִנש  יִגיה, לְּ  הַנֲעש ֶ ם ֻוֵמַהֻסִ

ֻלֹ  תַמֲחלֹוקוֹ   ֶ ֵ  אש  ש  ַמיִ ם־לְּ ָ  ם.ש 

ָצִריךְּ  אוֹ  וְּ ִלי תִלרְּ ְּ ַהש  ֻלֹ  ,ִלֻבוֹ  תֶא  םלְּ ֶ יֶ  אש   ו,ָעָלי קָחלַ  ִלֻבוֹ  הִיהְּ
נוֻ  ֲעבֹ  :ַהיְּ ֻיַ ֶ ֵ  תֶא ד ש  נֵ  םַהש  ְּ ש  ָצִרי יֻבִ ַמֲאַמ  ן,יְּ ָרכוֹ ) רֻכְּ ֹב ְּ ֹנד לֹע ֹת

ָבִרי ֹה(ד ְּ ָכל": םֹו, ךָ  ֻבְּ ָבבְּ כוֻ " לְּ ֻלֹ  ',וְּ ֶ יֶ  אש  ִחינַ ה ִיהְּ בְּ ע ֹ) תֻבִ ֵׁ ש  י,ֹֹהו 

ֲחלֶֹק ם". ִלבָֻ  ָחַלק" :ב( ַהֻמַ ֶ  תוְּ צֶ  לש  לֵ  רַהֻיֵ ֻבְּ ֶ ן ֵה  ןֵה  ם,ָהָאָד  בש 
ִפירוֹ  ית ַהֻכְּ ֻטִ ֻמַ ֶ ִבילֵ ' םָהָאָד  ןִמ  ֻומֹוֵנַע  ם,ָד ָהָא  לַע  לש  ְּ  יש 

יךְּ  ה',ֱאמֻונָ  ִ לוֹ ת ֶא  ֻוַמֲחש  כְּ ָהִבי ש ִ ֻובוֹ ן ִמֻלְּ ש  ִפירוֹ ל ַע ת ֻתְּ ת. ַהֻכְּ
ֵעצָ  מֹ ה: "זֶ ל־ַע ה וְּ ִקיד ִללְּ ַע  –ם"! ֻפֹוסְּ ֵד ל־וְּ ִליה זֶ י־יְּ ְּ ם ַיש 

צֶ ת ַמֲחלֹוֶק   לֵֻ ר ַהֻיֵ ֻבַ ֶ וֹ ב ש  ש  רְּ ָ ש ֻ ֶ נַ ה ֵמַהֻתֹוָר  ש   "ל[.ֻכַ

  .נח

 (א צגח")

םֹ ַקֻיֵ ֹמְּ ֱאמֻוָנה, ֹֻבֶ ן א־ֻוַמֻתָ ָ ַֹמש ֻ ה ָהעֹוש ֶ
" ֻתָ ָאַהבְּ ֹ"וְּ ל ֹׁשֶ ה ַות־ֲעש ֵ ָבִרי)ִַׁמצְּ ,ַׁם ו, ה(ֻדְּ

ה.ַׁ וֹות־ֲעש ֵ ָכלִֹמצְּ ִהיאֹׁשֶֹרׁשֹלְּ  ׁשֶ

ַׁ ," ַׁ"ְוָאַהְבֻתָ ִַׁמְצַות ִמין ִאיָתאְֹמַקֻיְ ֻדְּ
ֹ ָמָרא ֻגְּ סֻוקֹֹא פו.(יֹוָמ )ֻבַ ֹֻפָ ַעל

" ֻתָ ָאַהבְּ ַמִיםֹ"וְּ ם־ׁשָ ֹׁשֵ ַאֵהב תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֶאה רְּ ֻתִ ֹ"ׁשֶ :
ׁשֹ ֻמֵ ׁשִ ֹוְּ ָנה, ׁשָ ֹוְּ ָֹקָרא, ָֹאָדם יַצד, ֹֻכֵ ָך. ָֹידְּ ַעל
ִרֻיֹות,ֹ ַֹהֻבְּ ִֹעם ַנַחת ֹֻבְּ קֹו ִעסְּ ֹוְּ ִמיֵדי־ֲחָכִמים, לְּ ֻתַ

ֹ ֱאמֻוָנה ֹֻבֶ נֹו אֹו־ֻוַמֻתָ ָ ִרֻיֹותֹֹ–ֻוַמׁשֻ ַֹהֻבְּ ָמה
דֹוֹֻתֹוָרֹֹ ֻמְּ ֻלִ ֵריִֹמיֹׁשֶ ִרים:ֹ'ַאׁשְּ כֻו'".אֹומְּ ַׁה'ֹוְּ

םַׁ ַמִיםִַׁמְתַאֵהבַַׁעלַָׁידֹו,ַֻׁוְמַקֻיֵ ָ ם־ש  ֵ ש 
לַׁ ַֻׁכָ ֶֹרש  ַׁש  הֻוא ֶ ַׁש  ," ַׁ"ְוָאַהְבֻתָ ִמְצַות

ְצוֹות.ַׁ ַַׁהֻמִ

  .נט

 (ח"א רי)

םֹ ַקֻיֵ ֹמְּ ֹהֻוא ֱאמֻוָנה, ֹֻבֶ ן א־ֻוַמֻתָ ָ ַמש ֻ
ֹ" ֻתָ ָאַהבְּ ָבִרי)"וְּ ָאְמרֻוַׁם ו, ה(ֻדְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ,

ֲַׁחזַַׁ ַׁ.(א פויֹוָמ )"ל ַמִיםֹ: ם־ׁשָ ֹׁשֵ ֵהא ֻיְּ ֹׁשֶ , ֻתָ ָאַהבְּ "וְּ
כֻו'". ֹוְּ ָֹיֶדיָך ַֹעל ַאֵהב םַֹׁ–ִַׁמתְּ ַקֻיֵ ֻמְּ ׁשֶ ֻוכְּ

לֹאֹ ֹֻבְּ ָנָסה רְּ ֹֻפַ ֹלֹו ֶיה ִֹיהְּ ֵדי־ֶזה ַֹעל־יְּ ," ֻתָ ָאַהבְּ "וְּ
ִגיָעהָֹוטַֹרח.ֹ  יְּ

ַׁ ֲַׁחזַַָׁאְמרֻו ָסִחי)"ל ַׁם קיח.(ֻפְּ יןֹ: "ָקׁשִ
ַֹים־סֻוף", ִריַעת קְּ ֹֻכִ זֹונֹוָתיו ִריַעתֹ'וַַֻׁׁמְּ קְּ

ַַַׁׁים־סֻוף' ְַׁזכֻות ַַׁעל־ְיֵדי ָרָהם',ָהָיה ִחיַנתַַׁׁ'ַאבְּ ֻבְ
," ֻתָ ָאַהבְּ מוַַֹׁׁ"וְּ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ רֻוָמה קע: ַעל ֲחַז"לַַׁׁש  )ֻזַֹהר ֻתְּ

מֹות יד, כז( ְּ ב:ַׁש  ׁשָ םֹ"ַוֻיָ נֹותַֹהֻיָ אֹֻבֶֹקר,ִֹלפְּ ֹֻבֶֹקרֹֻדָ
ָרָהם"ֹ ַאבְּ ֹ.ֻדְּ

ֹֻוִמי

ָֹצִריךְֹּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ל ֹֻכָ

ֵכיַצד ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  יט ָוֶאְתַחֻנַ

יַעַׁ ִהֻגִ ֶ ש  ִחַַֹׁהֻבֶֹקר',ֹ'ֵעתַֻׁכְ ַׁיַנתֻבְ
ָרָהם' ֻויַָׁיָצאֲַׁאַזיַׁ,'ַאבְּ ש ֻ י,ְַׁלַקלִַׁמֻקִ ַֻׁכִ

הַָׁהָיהַַׁהֻבֶֹקרַַׁעד ֶ ַַׁים־סֻוף'.ַׁ'ְקִריַעתְַׁלָפָניוַָׁקש 
ֵדיִַׁנְמָצא: ןַֹעל־יְּ א־ֻוַמֻתָ ָ ֱאמֻוָנה',ֹ'ַמש ֻ ָֹאחֻוזֹֻבֶ

ִחיַנת בְּ "ֹֻבִ ֻתָ ָאַהבְּ ֹ"וְּ ִחיַנת, ָרָהם'ֹֻבְּ ֹ'ַאבְּ ֵֹאיןֲֹאַזי,
יןֹ זֹונֹוָתיוֹלוָֹֹֹקׁשִ ֹ.מְּ

  .ס

 (ח"א נד, ה־ו)

ה, ֻבָ ְַׁלַבֲהִמֻיֻותַׁנֹוֵפלַֻׁדִ ר, ֻבֵ ְַׁוִנְתֻגַ
ה'ַָׁעָליו ַׁ'ֻכַֹח־ַהְמַדֻמֶ הֻוא, ֶ ַׁ'ֻכַֹחַַׁׁש 

ֲהִמֻיֻות', ַהְינֻו:ַַׁהֻבַ קַֻׁדְ ֻלֵ ְסֻתַ ֻנִ ֶ ֻנוַַֻׁׁש  יִַׁמֻמֶ ַעת',ַֻׁכִ ַַׁה'ֻדַ
הַׁ"מֹוִציא ֻבָ ִסיל"ַׁהֻואַֻׁדִ ֵלי)ַֻׁכְ ְּ ,ַׁ(י, יח ִמש 

ַעת ַהֻדַ ֶ ַַֻׁׁוְכש  קִנְסֻתַ ַַֻׁׁלֵ ֻנֻו ֵֹמ'ַאֲהַבתֹנֹוֵפלַׁ–ִמֻמֶ
ֹ' ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ 'ַאֲהַבתַֹהׁשֻ ֲהִמֻיֻות'ֹלְּ  .ַהֻבַ

  .סא

 (ח"ב ה, טו)

ם',ֹ'ַאֲהַבת ֵ ִריִכיןַֹהׁשֻ ֹותֹצְּ ַֹלֲעש 
ָבִרים ִאיןֹֻדְּ רְּ עֹוןַֹהֻנִ ֻגָ ׁשִ ֹֻכְּ ֵדי, ֹֻכְּ

ֹות וֹוָתיוַֹלֲעש  צֹונוִֹֹֹמצְּ .ֹֻורְּ ַרךְּ ֻבָ יִַׁיתְּ ְַׁצִריִכיןַֻׁכִ
לְלַׁ ְלֻגֵ ָכלִַׁהְתֻגַ ִַַׁׁמיֵניַֻׁבְ ִבילַָׁוִטיטֶַׁרֶפש  ְ ש  ֲַׁעבֹוַדתַֻׁבִ

ם ֵ ַרךְַַֻׁׁוִמְצוֹוָתיוַַׁהש ֻ ִַׁיְתֻבָ ַׁ'ִמְצָוה'ַַׁדְוָקאְַׁוָלאו,
ַׁ ש  ַַׁמֻמָ א, לֶַׁאֻלָ ָברַֻׁכָ ַַֻׁׁדָ ש  ֻיֵ ֶ ם־ַׁ'ְרצֹוןַֻׁבוַַֹׁׁש  ֵ ַהש ֻ

ַרְך'ַׁ  .'ִמְצָוה'ִַׁנְקָראִַׁיְתֻבָ

  .סב

י ) נ  יְּ ֹות, ִענְּ ד  ִ ֶפר־ַהמ  ַרךְּ ַהש    ַאֲהַבת'ס  ב ָ  '(ם־ִיתְּ

ֵדיֹ]א[ ',ֹ'ַאֲהַבתַֹעל־יְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ָמרַֹהׁשֵ ִֹנׁשְּ
ֶפׁשֹֹ לַֹהֻנֶ ָגִעיםִֹמֻכָ ֹ.ג( )ַאֲהָבהָרִעיםֹֹֻפְּ

ׁשֻובֹ]ב[ ֻתָ ׁשֶ הֹֻכְּ ִחֻלָ תְּ ֲֹעוֹונֹוֶתיךַָֹֹעלֹֻבִ ֹֻתֻוַכל,
'ַאֲהַבתָֹלבֹואֹ 'ֹֹלְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֹ.)ַאֲהָבה ד(ַהׁשֻ

ֵדיֹ]ג[ קֻות'ֹֹאֻבָֹֹ'ַאֲהָבה',ַֹעל־יְּ ַחֻזְּ ֹ.)ַאֲהָבה ו('ִהתְּ

ֵדיֹ]ד[ ל'ֲֹאִמיַרתַֹעל־יְּ קֹולֹ'ַהֻלֵ דֹולֹֻבְּ ֹֻגָ ֹזֹוִכים,
'ַאֲהַבתֹ 'ֹֹלְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֹ.)ַאֲהָבה ח(ַהׁשֵ

כֻותוֵֹֹֹמַאֲהָבה,ָֹהעֹוֵבדֹ]ה[ ִיםַֹעדֵֹמֵגןֹזְּ ֻפַ ַֹאלְּ
ֹ.)ַאֲהָבה יב(ֻדֹורֹֹ

ֵדיֹ]ו[ ָחה'ַֹעל־יְּ מְּ ַחת־ֻתֹוָרה',ֹ'ש ִ מְּ 'ש ִ ֹזֹוֶכהֹֻבְּ
ַרךְֶֹֹּאתַֹלֲעֹבדֹ ֻבָ ם־ִיתְּ ַאֲהָבהַֹֹהׁשֵ ָחה כה(ֻבְּ מְּ ֹ.)ש ִ

ֵדיֹ]ז[ ׁשַֹֹעל־יְּ ַבֻקֵ ֻתְּ ֶ ַרךְֹֹּׁשֻ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ןֵֹמַהׁשֻ ֻתֵ ֻיִ ֹׁשֶ
ךָֹ ֵדי־ֶזה,ֹ'ַאֲהָבה'ֹלְּ הַֹעל־יְּ ַכֻסֶ ־ֹיְּ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ

ֶעיָךֹֹהֻואֹ ׁשָ ֻוָבה סח(פְּ ש  ֹ.)ֻתְּ

ָבִרים ו, ְמֹאֶדָך"  "ֻוְבָכל  ה()ד ְּ

  .סג

 (ח"א כג, ה)

לֹאֹ ֹֻבְּ ֹאֹוָתם ה ֹעֹוש ֶ ָאָדם ֹׁשֶ וֹות צְּ ַהֻמִ
ָֹממֹוןֹ ִסיד ַהפְּ ֹלְּ ֹרֹוֶצה ֵאין ֹׁשֶ ָממֹון,

ָוה צְּ ַֹהֻמִ ִביל ׁשְּ ַַׁׁ–ַֻׁבִ ִַׁנְקָרא ִחיָנה ַַׁהֻבְ ַׁ.'ֶצֶדק'ֶזה
י)ְוֶזהַַׁׁ ִהֻלִ יָתֹ":ַׁם קיט, קלח(ֻתְּ  ."ֵעֹדֶתיךֶָֹֹצֶדקִֹצֻוִ

ֹ צְּ ַֹהֻמִ ךְּ ל־ֻכָ ֹֻכָ ָחִביב ׁשֶ ֵאיןֹֻכְּ ֹׁשֶ ַֹעד ָוה,
ֵסדָֹממֹון ֶהפְּ ֹֻבְּ יׁש ֻגִ ִחיָנהַַׁׁ–ַַׁמרְּ זֹאתַַׁהֻבְ

ָממֹון,ַֹׁ'ֱאמֻוָנה',ִנְקָראַׁ ֹֻבְּ ֱֹאמֻוָנהֹהֻוא ר ִֹעֻקַ י ֻכִ
ֲאַות־ָממֹון'.ֹ רֹ'ֻתַ ֻבֵ ׁשַ ֻמְּ ׁשֶ ַֻׁכְּ

( ָ ַׁם(ש  מוֹֹ: ֹֻכְּ ֶֹזהֹ'ָממֹון', ֹאד", ַׁ"ֶוֱאמֻוָנהֹמְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁם ו, ה(ֻדְּ אֹֹ: ֹמְּ ָכל ֶַׁדָך""ֻובְּ

ָרכוֹ )ַׁ ָכל" –ת נד. ֻבְּ ֹאֶדךָ  ֻובְּ כָ , מְּ ךָ ל ֻבְּ ַׁ."(ָממֹונְּ

  .סד

יחֹות)  (ָהַר"ן נז־ש ִ

ָבר רַֹהֻדָ ֻבֵ ֻגַ תְּ ֻמִ הֻואָֹהָאָדםַֹעלֹׁשֶ ֹוְּ
ע ֻקָ ׁשֺ ֹֻבוֹֹֹמְּ ָברֹאֹותוֹֹ, ָקאַֹהֻדָ וְּ ֹהֻואֹֻדַ

רָֹצִריךְֹּ ֻבֵ ׁשַ ִבילֹלְּ ׁשְּ ַרךְֹֹֻּבִ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ י, ֶַׁזהַֻׁכִ
ר ָאְמרוַַֻֻׁׁוְכמוַֹׁ.ַׁתוֲַֹׁעבֹוָדִַַׁׁעֻקַ ֶ ָרכֹות סא: ַעל )ַַׁרַז"לַׁש  ֻבְּ

ָבִרים ַׁ(ו, ה ֻדְּ ָכל": ֹֹ'ֻובְּ ֹאֶדָך' ךֵָֹֹיׁשֹֹ–מְּ ָֹאָדםֹלְּ
ָחִביבֹ ִֹמֻגֻופֹו".ָֹעָליוָֹממֹונוֹֹֹׁשֶ

ָצא: ִֹנמְּ

ַֹהֻמֹוִציא

ִביל ׁשְּ ֹֻבִ

ֹלֻכָֹ

ֲֹאָבל

ֶזה ֹוְּ

ֹאֹותוֹֹ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כ ָוֶאְתַחֻנַ

  .סה

יחֹות)  (ָהַר"ן רפט־ש ִ

ְַׁלֶאָחד י: ֻמִ ֵאינוֹֹֹׁשֶ ָהלָֹלהֻוטֹׁשֶ ִנבְּ ֹוְּ
הֹון ֹלְּ ֵאיֶנֻנוֹֻ, אֹוְּ נֹוֵתןֹנֹוש ֵ ִפיֵֹתריוֹֹֹוְּ ִֹמֻכְּ

ׁשָֹֹממֹונוֹֹ ֻיֵ ֹלוֹֹֹׁשֶ הַֹרק, ןֹעֹוש ֶ א־ֻוַמֻתָ ָ ֹ'ַמש ֻ
ֱאמֻוָנה' ָממֹונוֹֹֹֻבֶ ַבד,ֹֻבְּ ֵאינוֹֹֹלְּ ֵֹמֲאֵחִריםֹלֹוֶוהֹוְּ
ֹות ןַֹלֲעש  א־ֻוַמֻתָ ָ דֹולַֹמש ֻ םֶֹזהוֹֻ,ֹֻגָ ַקֻיֵ ָבִרים)ַׁמְּ ו,  ֻדְּ

ָכל":ַׁ(ה  ֹאֶדךָֹֹֻובְּ  ".מְּ

ְַׁלֶאָחדַָׁאַמר ִנין: ֻנֹותְּ ׁשֶ ֻכְּ ָדָקהֹֹחֶמׁשֹֹׁשֶ ִֹלצְּ
מֹונֹו,ֹ םֹהֻואִֹמֻמָ ַקֻיֵ ָכל"ֹמְּ ֹאֶדךָֹֹֻובְּ ֹ".מְּ

  .סו

י)  (מֹוֲהַר"ן תקיג־ַחי  

ים,ֱֹאמֻוַנת ֻיִ יִקים־ֲאִמֻתִ ֹזֹוֶכהַֹצֻדִ
ָממֹון ה.ֹלְּ ֻבֵ  ַהרְּ

ִמירֹות) ת זְּ ֻבָ ַ ָכרוַֹֹׁ:(ֵליל־ש  הֹ"ש ְּ ֻבֵ ֹאד,ַֹֹהרְּ מְּ
יַֹעל ֳעלֹו"ֹֻפִ ֹאד"ַׁ.ֻפָ ֶַֹׁזהַׁ–ַׁ"מְּ ֹמֹון'ַה'ֻמָ

מוַֹׁ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ ָבִרים ו, ה(ַַׁרַז"לַׁש  ָרכֹות פ"ט מ"ה ַעל ֻדְּ ַׁ)ֻבְּ
ָכלַׁ ֹאֶדָך'ֹֹ"'ֻובְּ ָכלֹ–מְּ ָך".ֹֻבְּ ַָׁממֹונְּ

יִקים',ֵַׁהםַׁ– ֻדִ מוַַַֹׁׁה'ֻצַ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ַׁש 
ן"ַׁ:(לו, ג ִאֻיֹוב)ַׁ ַׁ".ֶצֶדקְַׁלֹפֲעִליֶַׁאֻתֵ

יֹ"ַעל ֹֹֻפִ ֳעלֹו" ֱַׁאמֻוָנהַַׁעל־ְיֵדיַַׁהְינוַֹֻׁ–ֻפָ
יִקיםַׁ ֻדִ ַהֻצַ יַׁ–ֻבְ ֶפהַֻׁתֹוָלהֱַׁאמֻוָנהַֻׁכִ לַֻׁבְ ֶ ַׁש 

מוַַָֹׁׁאָדם, תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ים)ַׁש  ִהֻלִ ֹאֹוִדיַעֹ"ַׁ:(פט, ב ֻתְּ
ךָֹֹ ִפיֱֹאמֻוָנתְּ ַׁ."ֻבְּ

ָכרוֹֹ הֹ"ש ְּ ֻבֵ ֹאד"ַֹהרְּ ַׁ–ַׁמְּ
ֻזֹוֶכה ֶ ה.ְַׁלָממֹוןַׁש  ַֹהְרֻבֵ

  .סז

י)  (מֹוֲהַר"ן תקפה־ַחי  

ִחָֹֹהיוֹֻ ַעלֹיןלֹוקְּ ֲאַות־ָממֹון',ֹֻבַ ָעָליוַׁ'ֻתַ ֶ ַׁש 
וַֻׁ ְרש  ָרכֹות)ַַׁרַז"לַֻׁדָ ָבִרים ו, ה ֻבְּ ַׁ:(סא: ַעל ֻדְּ

ָכל ֹֹ"'ֻובְּ ֹאֶדָך' ךֵָֹֹיׁשֹֹ–מְּ מֹונוָֹֹֹאָדםֹלְּ ֻמָ ָֹחִביבֹׁשֶ
ָֹֹעָליו י־ֵכןֹ–ִמֻגֻופֹו" ַַׁמְרִאיןַָׁהיוִַַֻׁׁאםַַׁאף־ַעל־ֻפִ

לַׁ'ִנֻגֻוןְַׁלָפָניו ֶ ָרֵאל'ַׁש  ֶַׁאֶרץ־ִיש ְ לנִַַָׁׁהָיה, ֻטֵ ְַׁתֻבַ
לֶַׁאְצלוַַֹׁׁ ֲאָותוַַֹֻׁׁכָ מֹון.ֶַׁאלַֻׁתַ ַַׁהֻמָ

ם ְנֻתָ ֻנַ ִ ָבִרים ו, ז(ְלָבֶניָך"  "ְוש   )ד ְּ

  .סח

 (ח"א נג)

ַעת. ַֹהֻדַ ֵדי ַֹעל־יְּ ִליַׁהֹוָלָדה, ְ םַֻׁוְלַהש 
ַׁ ַדַעת, ַֻׁבְ ֵלם ָ ַׁש  ֵהא ֻיְ ֶ ַׁש  ְעֻתֹו, ַֻׁדַ ִאי־ֶאת

ֵני־ ֹֻבְּ ִֹעם עֹוֵסק ֹׁשֶ ֵֹעֶסק ֵדי ַֹעל־יְּ א ֶֹאֻלָ ר ׁשָ ֶאפְּ
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ָבםַֹלֲעבֹוַדתַֹהׁשֻ ָקרְּ יֵַׁהםַַׁׁ–ַָׁאָדםֹלְּ ֻכִ

ַׁ ְבִחינֹות ַֻׁבִ ְעֻתֹו, ַֻׁדַ ִדין ֲעִני)ְמַחֻדְ :ַׁת י.(ַמֻכוֹ ת ז. ֻתַ
ן". ֻלָ ִֹמֻכֺ ֹיֹוֵתר ִמיַדי לְּ ֶַׁזהַַׁׁ"ֻוִמֻתַ ִביל ְ ֻוִבש 

ִמיִדים' לְּ ִנים'ִנְקָרִאיםַַׁׁ'ֻתַ ִר )ַׁ'ֻבָ ַחנַֻ י ִספְּ ל ַע  –ן ט ָוֶאתְּ

סוֻ  נַֻ ק "ֻפָ ִ ש  םוְּ ֻתָ ָבֶניךָ  נְּ ָבִרי". לְּ ַׁם ו, ז(ֻדְּ אֹ, ַֹעל־ָיָדםֹֻבָ י ֻכִ
 ַההֹוָלָדה.ֹ

ְרֻתָ " ם ְוִדֻבַ ָבִרים)" ֻבָ  (ז, ו ד ְּ

ם" ש   ב ָ ָך  י  ת לְּ ו  ש  ר רְּ ַדב   לֹא, לְּ ָבִרים וְּ דְּ ִרים ב ִ  "ֲאח 
 :(יט יֹוָמא)

  .סט

 (עה א"ח)

ר ַדֻבֵ ֻבֻוִריםַֹרקֹלְּ ים'ֹ'ֻדִ דֹוׁשִ ,ֹקְּ
ֹֻתוֹֹ ֵרי ִדבְּ לֹאֹֻבְּ ֹ"וְּ ה, ִפֻלָ ֹֻותְּ ָרה

ָבִריםַֹאֵחִרים" דְּ ֻתָ  )יֹוָמאַֻׁבִ רְּ ִדֻבַ ָבִרים  יט: ַעל: "וְּ ם". ֻדְּ ֻבָ

ֵדיַׁ–ַׁו, ז( יצֹוצֹותְַׁלַהֲעלֹותַֻׁכְ ַַׁהֻנִ ן, לְַׁלַתֻקֵ ַֻׁכָ
ַׁ.ָהעֹוָלמֹותַׁ

ר ִריָאהִַׁעֻקַ ֻבֻור'ַַׁעל־ְיֵדיַָׁהְיָתהַַׁהֻבְ ,ַַׁה'ֻדִ
מוַֹׁ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ים)ַׁש  ִהֻלִ ְדַבר"ַׁ:(ו, לג ֻתְּ 'ַׁהַֻׁבִ

ַמִים ָ וַַֻׁׁש  ַַׁנֲעש  ִביָרה'ְַׁוַעל־ְיֵדי". ְ ַָׁנְפלוַַַֻׁׁה'ש ֻ
ָכלַׁ'ִניצֹוצֹות' ָבִריםַֻׁבְ ַַׁהֻדְ ַמֲאָכל, הַֻׁבְ ֻתֶ ְ ַֻׁוְבִמש 

ַַׁׁ ֲענֻוִגיםַֻׁוְבָכל,ַֻׁוְבַמְלֻבֻוש  עֹוָלםַַׁהֻתַ ֻבָ ֶ  .ש 

ָֹאַמר

ם ֹֻגַ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֶזה ֹוְּ

ֳעלֹו" ֹ"ֻפָ

ֶזה: ֹוְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

ִֹאם

ר ִֹעֻקַ

ִריִכין ֹצְּ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כא ָוֶאְתַחֻנַ

ֻמֹוִציאַׁ ֶ ֵהםַׁ'אֹוִתֻיֹות'.ְַׁוֹקֶדםַׁש 
ֻבֻור',ֵַׁהַׁ ם',ֶַׁאלַַׁה'ֻדִ ִחיַנתַׁ'ֻדָ םַֻׁבְ

ַׁ ' ַׁ'ֶנֶפש  ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁל'ִדֻבֻור',ְַׁוכוְַֻׁוהֻוא ְצָאה ֻיָ ֶ ַֻׁוְכש  .'
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ יר)הֻוא ִ יִרים־ש  ִ ַׁ"ה, ו( ַהש ֻ י: ִ ַָׁיְצָאהַַׁנְפש 

רוַַֹׁׁ ַׁ".ְבַדֻבְ

יצֹוצֹות'ַׁ ַַׁה'ֻנִ ֵַׁאֻלֻו ְכִניס ֻמַ ֶ ַׁש  ֹקֶדם
ַֻׁתֹוָרהַֻׁוְתִפֻלַָׁ ֻבֻוֵרי ַׁ'ֻדִ ַֻׁתֹוְך ְַׁוָה'אֹוִתֻיֹות' ַׁ–ה'

ְבִחיַנתַׁ ַֻׁבִ ְַׁוֵהם ְַׁוִחֻבֻור', ַׁ'ֵצרֻוף ֻום ַׁש  ַָׁלֶהם ֵאין
ַׁ ָבִריםַֻׁוַמֲחלֶֹקת' ְ רַַׁעלַַׁׁ–'ש  ֻבֵ לִַׁניצֹוץִַׁמְתֻגַ ַֻׁכָ י ֻכִ

ַׁ ה' ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁדִ ֻבֻור ַַׁה'ֻדִ ֶַׁאל ְכִניָסם ֻמַ ֶ ַֻׁוְכש  ַׁ–ֲחֵברֹו.
לֹום'ַׁ ָ ַׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְ הֻו ֻזֶ ֶ ַׁש  ָרם, ַֻׁוְמַחֻבְ ְַׁמָצְרָפם הֻוא

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

רֹ ַדֻבֵ ֹלְּ "ל, ַֹהֻנַ יצֹוצֹות' ַה'ֻנִ ֹֻבְּ ִריךְּ ֻצָ ׁשֶ
לֹאֹ ֹ"וְּ ה', ִפֻלָ ֹֻותְּ ֹֻתֹוָרה ֵרי 'ִדבְּ ֻבְּ

ָבִריםַֹאֵחִרים"ֹ דְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁא יט:(יֹוָמ )ַֻׁבִ

ֻקֻון ֻמֹוִציאַַׁׁ–ַַׁהֻתִ ֶ ַׁש  ַֹׁקֶדם ַהְינֻו: ֻדְ
ַׁ ה' ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁדִ ֻבֻור ַַׁה'ֻדִ ֶַׁאל יצֹוצֹות' ַׁ–ַה'ֻנִ

ַׁ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ֵַׁהם י)ֲאַזי ִ ֵראש  ַׁ"ת לב, לב(ֻבְּ ַַׁעלַׁצֵֹלַעַׁ:
ַׁ".ְיֵרכוַַֹׁׁ

ֻבֻור' ִחיַנתַַׁׁ–ֶַׁאלַֹה'ֻדִ ָ )ֵהםַֻׁבְ ם ב, ש 

ֶבןַׁכב(  ָלֶַַׁׁאת:ַׁ"ַוֻיִ ַׁע".ַהֻצֵ

ַׁ ָמָרא ַַׁהֻגְ רֻוש  ֲעִניה נג. ֺסכָֻ )ֻפֵ ִגלָֻ ת כה. ֻתַ ה מְּ

ַׁכב:( ָלה,ֹ: ַֹמעְּ י ַלֻפֵ ָבִריםֹֻכְּ ֹֻדְּ יַח ִֹהֻטִ "ֵלִוי
ַלע ִאטְּ ַַׁׁ–ַׁ"וְּ ִחיַנת: ַֻׁבְ הֻוא ֶ ֵרכֹו".ש  ֹיְּ ַֹעל ַׁ"צֹוֵלַע

'ְדָבִריםַׁ ַֻׁבִ יצֹוצֹות' ַַׁה'ֻנִ הֹוִציא ֶ ַׁש  ִַׁמֻכַֹח י ֻכִ
ַׁ ְבִחיַנת: ַֻׁבִ ַאר ְ ִַׁנש  ֵרכֹו".ֲאֵחִרים', ֹיְּ ַֹעל ַׁ"צֹוֵלַע

ְהֶיהַׁ ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁעד ה, ְתִפֻלָ ַֻׁבִ ַׁאֹו ֻתֹוָרה ַֻׁבְ ר ְַׁלַדֻבֵ ְוָצִריְך
ֵטלְַׁוֶאֶפסַַׁׁ ַׁ'.ְוכוַַֻׁהֻגֻוףַֻׁבָ

ם"ֻוְק  ְרֻתָ ַ ין ְלטָֹטפֹת ְוָהיוֻ  ָיֶדָך, ַעל ְלאֹות ש   ֵעיֶניָך" ֻבֵ
ָבִרים ו, ח(  )ד ְּ

ין  – ִפֻלִ  –ִמְצַות ֻתְ

  .ע

 (ח"א יז, א)

ִחיַנתֹ ֹֻבְּ ֹהֻוא ָרֵאל, ִֹיש ְּ ל ׁשֶ
ֵאר' ֹ'ֻפְּ ָרִאים קְּ ֻנִ ֹׁשֶ ין', ִפֻלִ ַׁ'ֻתְּ

ָרכוֹ ) עוֹ ת יא. ֻבְּ ַׁד(וְּ ָאֹ, ִֹירְּ ה ֻלֶ ֻגַ ִֹנתְּ ַעל־ָיָדם ֹוְּ מֹוַׁה, ֻכְ
ַׁ ָאְמרֻו ֶ ֲַׁחזַַׁש  ָרכוֹ )"ל ַׁת ו.(ֻבְּ ֵֹהםֹ: ין ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹׁשֶ ִין "ִמֻנַ

ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ָרֵאל, ִיש ְּ ֹלְּ ָבִרי)ַׁעֹז ַׁם כח, י(ֻדְּ ָראוֹֻ': לֹוְּ ֹֻכָ
י יָֹהָאֶרץַֹעֻמֵ םֹֻכִ ֹהֹׁשֵ ָרא' אוָֹֹֻעֶליךִָֹֹנקְּ ָירְּ ֹוְּ

ֻךָֹֹ  '".ִמֻמֶ

ַׁ ֶ ַׁש  ֲארֻות ַַׁהִהְתֻפָ ֻלֻות ִַׁהְתֻגַ לַַׁעל־ְיֵדי
ֵארַׁ ְתֻפָ ֻמִ ֶ ַרְךַׁש  ם־ִיְתֻבָ ֵ ָרֵאַַׁהש ֻ ִיש ְ ַׁ–לַֻׁבְ

מֹוַׁ ַֻׁכְ ַרְך, ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ ל ֶ ַׁש  ין ִפֻלִ ַֻׁתְ ִחיַנת ַֻׁבְ ה ֻזֶ ֶ ש 
ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  ָ )"ל ַׁם(ש  ־: רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ֹׁשֶ ִין "ִמֻנַ

ֹ ין" ִפֻלִ ֹֻתְּ יַח ַֹמֻנִ ם:ַׁהֻוא ָ ַׁש  ְַׁוִאיָתא ְוכֻו',
ם־יִַׁ ֵ ַַׁהש ֻ ל ֶ ַׁש  ין ִפֻלִ ַהֻתְ ֶ ֶהםַׁש  ַֻׁבָ תֻוב ַֻׁכָ ַרְך ְתֻבָ

ַׁ ֲארֻות ֵאַַׁהִהְתֻפָ ְתֻפָ ֻמִ ֶ ַׁש  ַַׁעֻמֹו ִַׁעם ָרֵאַׁר ִַׁיש ְ ַׁ–ל
ֹ, ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ ם ֵ ַֹהׁשֻ ל ֹׁשֶ ָאה רְּ ַֹהֻיִ ה ֻלָ ֻגַ ִֹמתְּ מֹו־ֵכן ֻכְּ

ֹ. ַרךְּ ֻבָ ָפָניוִֹיתְּ ָאהִֹמֻלְּ ִירְּ נֻוֹלְּ ַהיְּ ֹֻדְּ

  .עא

 (ח"א לג, ד)

ָאַהבֶַׁאתַׁ ֶ ָרֵאַָׁה'ַאֲהָבה'ַׁש  ְַׁוָרָצהִַׁיש ְ ל,
ַׁ ֶ הַׁש  ִַׁמֻזֶ ִַׁעֻמֹו ַׁאֹותֹו ְַׁויֹאֲהבֻו ַֻׁבֹו קֻו ְדֻבְ ֻיִ

'ִמֻדֹותַׁ ַֻׁבְ ֶַׁאתֱַׁאלֹקֻותֹו יש  ִַׁהְלֻבִ ִמי, ְ ש  ָהעֹוָלםַַׁהֻגַ
 ַהֻתֹוָרה'.ַׁ

ִחינוֹֹ ֹֹתֻבְּ וֹות'ׁשֶ ַי"גִֹמצְּ רְּ ם־ֻכִַַׁׁ–ַׁלֹ'ֻתַ ֵ יַַׁהש ֻ
ְצָוהַׁ ַַׁהֻמִ ַעל־ְיֵדי ֶ ַדְעֻתֹו:ַׁש  ֵערַֻׁבְ ִ ַׁש  ַרְך ִיְתֻבָ

ַׁ ִ ְַׁלַהש ֻ ַׁנֻוַכל ַַׁהֻזֹאת ַׁאֹותֹו, ֱַׁאלֹקֻותֹוְַׁוִצְמֵצַׁיג ם
ְרַי"גִַׁמְצוֹות.ַׁ ֵאֻלֻוַַׁהֻתַ ְוָקאַֻׁבְ  ֻדַ

ין,ֹ ִפֻלִ ֹֻתְּ ַות ִֹמצְּ ֻתֹו ַדעְּ ֹֻבְּ ֵער ִ ׁשֻ ׁשֶ
ֹ, ךְּ יֹותֹֻכָ ִֹלהְּ ָוהַֹהֻזֹאתָֹצִריךְּ צְּ ַהֻמִ ׁשֶ

יצֹוצֹות' ַה'ֻנִ ֹוְּ

ֹיֻכִֹ

ָצא ֹ:ִנמְּ

ֹקֶדם ֹוְּ

ִציָאה ַהיְּ ֹֻובְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֲארֻות ֻפָ ַֹהִהתְּ

מֹו־ֵכן ֹֻכְּ

ֵֹמֲחַמת

זֶֹ ֹהוְּ

ל: ָמׁשָ ֹלְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כב ָוֶאְתַחֻנַ

לֹעֹורֹ יםֹׁשֶ ֻתִ עֹֻבָ ֻבַ ַארְּ ֹוְּ ֻיֹות, ָרׁשִ עֹֻפָ ֻבַ ַֹארְּ נֻו: ַהיְּ
צ ֹֻורְּ תֻוִבים, ֹעֹור".ֻכְּ ל ֹׁשֶ ֵערַֹֻׁועֹות ֹׁשִ ךְּ ֹֻכָ י ֻכִ

ֹנֻוַכלֹ ה, ַֹהֻזֶ צֻום מְּ ַֹהֻצִ ֵדי ַעל־יְּ ֹׁשֶ ֻתֹו: ַדעְּ ֻבְּ
ֶיהֹ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ה ִֹצֻוָ ֹלֹא ָלֵכן ֹוְּ דֹו. ָעבְּ ֹֻולְּ ֹאֹותֹו יג ִ ַהש ֻ לְּ
ֵערֹֻוָמַדדֹ ןֹׁשִ יֹֻכֵ ָזָהב,ֹֻכִ ֶסףֹוְּ לֹֻכֶ יםֹׁשֶ ֻתִ עֹֻבָ ֻבַ ַארְּ

ֵדיַֹאֲהָבתֹו.ֹ ַַׁעל־יְּ

ַעל־יְֹּ ֶֹאתֹׁשֶ ָאַהב ֹׁשֶ ַֹאֲהָבתֹו ֵדי
ִמֻדֹותֹ ֹֻבְּ מֹו יׁשֶֹאתַֹעצְּ ֻבִ ִֹהלְּ ָרֵאל, ִיש ְּ

ַֹהֻתֹוָרה.ֹ

  .עב

 (ח"א לד, ד)

לַׁ ֶ ֻותְַׁרצֹונֹוַׁש  ש  ַהֻתֹוָרה',ֵַׁהםִַׁהְתַלֻבְ
ַׁ ַרְך. ם־ִיְתֻבָ ֵ ַותַֹהש ֻ ִֹמצְּ ל ָמׁשָ לְּ

ֻיוֹֹ ָרׁשִ ֹֻפָ ע ֻבַ ַארְּ ֹֻבְּ ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ צֹונֹו ֹרְּ ָֹהָיה ין: ִפֻלִ תֹֻתְּ
צֹונֹו.ֹ ֹרְּ ֵֹכן י ֹֻכִ ֶסף, לֹֻכֶ ֹׁשֶ לֹא ֹוְּ לֹעֹור, יםֹׁשֶ ֻוַבֻתִ
וֹ ׁשָ ַעכְּ ֹוְּ ַֹהֻתֹוָרה. ָכל ֹֻבְּ ׁש ֺלֻבָ ֹמְּ צֹונֹו רְּ ֹׁשֶ ָצא: ִנמְּ
לֹ ֹׁשֶ ָֹהָרצֹון ם ֹֻגַ ָיֵדינֻו, ֹֻבְּ סֻוָרה ֹמְּ ַהֻתֹוָרה ׁשֶ

ֹ ָיֵדינֻו, ֹֻבְּ סֻוָרה ֹמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ִליןַַׁהׁשֻ ְ ַׁמֹוש  ָאנֻו ֶ ש 
ְבָיכֹולִַׁלְהיוַַֹׁׁ ִפיְַׁרצֹוֵננֻוַֻׁכִ ַׁ'.ְוכוַֻׁתְַׁרצֹונֹוַֻׁכְ

  .עג

 (ח"א לה, ט)

ֹ ַמ"ל' יׁשַֹה'ַחׁשְּ ֻבִ לְּ ֹהֻואַֹֹהֻמַ ָהֱאמֻוָנה, לְּ
ֵֹהםֹ צֻועֹות' ֹ'רְּ י ֹֻכִ צֻועֹות', ֹ'רְּ ִחיַנת ֻבְּ

נֻוֹ'ֱאמֻוָנה'.ֹ כֻות',ַֹהיְּ יֵפיַֹמלְּ  'ַמֻקִ

יַלתַׁ ִ רַׁש  מֻוֵאלַֻׁבַ ְ ָאַמרַַׁרבְַׁלַרבַׁש  ֶ ָבא)ש  ־ֻבָ

ָרא תְּ ַׁ.(כא ֻבָ ָֹלאֹ: ַיֻנֻוָקא, ֹלְּ ֵחי מְּ ֹֻתִ ד "ֻכַ
ָסאֵני".ֹ מְּ ָתאֹֻדִ קְּ ַערְּ אֹֻבְּ ֵחיֶֹאֻלָ מְּ ַֻׁתִ

ֹוןַַׁׁ–ַׁ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ָטֳהָרה'ְלש 

–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְ טֹֹ"ִהיא ַֹהֻקָ ַׁן"ָמאֹור
י)ַׁ ִ ֵראש  ָנה'.ת א, טז(ֻבְּ ֵ ִחיַנתַׁ'ש  ַׁ,ַֻׁבְ

ָסאֵני"ֹ מְּ צֻועוֹֹֹ–ֻדִ נֻו:ֹ'רְּ לַֹהיְּ תֹׁשֶ
ין', ִפֻלִ ַַֻׁׁתְּ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו "לֲַׁחזַַֻׁכְ

ַׁה יז(סֹוָט ) ָרָהם: ַֹאבְּ ָאַמר ֹׁשֶ ַכר ש ְּ י)ַׁ"ֻבִ ִ ֵראש  ת יד, ֻבְּ

ַעדִֹמחֻוט'ַׁכג( רֹוךְֹֹּוְּ ֵניַֹנַעֹֹש ְּ ִֹלׁשְּ ָניו ֹֻבָ ָֹזכֻו ל',
לֹ ֹׁשֶ צֻועֹות ִלרְּ ֹוְּ ֵכֶלת, ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ חֻוט ֹלְּ וֹות: ִמצְּ

ין". ִפֻלִ ְרַַֻׁׁתְּ ַעל",ַֻׁתַ רֹוְךַֻׁנַ ֻגֻומֹו:ַׁ"ַעְרְקָתאַׁ"ְוַעדַׁש ְ
ְמָסאֵני".ַׁ ַֻׁדִ

אֹורַׁ ַׁ"ַהֻמָ ֶַׁאת ֹמר ְ ִַׁלש  ַׁרֹוֶצה ה ַאֻתָ ֶ ש  ֻכְ
ֱאמֻוָנה',ַׁ ַֻׁבֶ ן א־ֻוַמֻתָ ָ ַׁ'ַמש ֻ ַַׁהְינֻו: טֹן", ַהֻקָ

ַׁ ַַׁהִחיצֹוִנים ה ֻנָ ִַׁמֻמֶ ִַׁייְנקֻו ֻלֹא ֶ ֹֻתֻוַכלַֹׁ–ש  לֹא
נֻוֹ ַֹהיְּ ָסאֵני", מְּ ֹֻדִ ָתא קְּ ַערְּ ֹ"ֻבְּ א ֶֹאֻלָ ֹמר ִלׁשְּ

צֻועוֹֹ ין'.'רְּ ִפֻלִ ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ יְךַַׁׁת ִ ְמש  ֻתַ ֶ ַׁש  ַהְינֻו:
ַׁ א" ִַׁלֻבָ יָנה ִַׁמ"ֻבִ ַמ"ל ְ ַת )ַחש  הוֻ ח ֻפָ ַַׁׁ(ֵאִלֻיָ יש  ְלַהְלֻבִ

ַׁ'.ְוכוֶַֻׁאתַָׁהֱאמֻוָנהַַׁׁ

  .עד

 (ח"א לח, א־ב־ד־ה־ו־ז־בסוף)

ַׁהֻואַׁ ִַׁאם ָכל־ֵעת ַֻׁבְ ַַׁעְצמֹו ש  ֻפֵ ְ ְלַפש 
ַׁ ַרְך. ם־ִיְתֻבָ ֵ ַהש ֻ ַֻׁבְ בֻוק לֹֻדָ ֹׁשֶ יָמן ַהֻסִ וְּ

ין'.ֹ ִפֻלִ ֵבקֻות',ֹהֻואֹ'ֻתְּ  'ֻדְּ

אֹ ֶֹאֻלָ ין', ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ִֹלבְּ ָלבֹוא
ֵנהוֹֻ ִֹויַתֻקְּ ֻבֻור ַֹהֻדִ ֶֹאת ֲעֶלה ֻיַ ַׁׁשֶ

ְַׁוכוַֻׁ ֹו ְרש  ָ ְַׁלש  ֻבֻור ַַׁהֻדִ ְַׁלַהֲעלֹות ְַׁוָצִריְך '.ְַׁוכוַֻׁ'.
ֻלֹוְמִדיןַׁ ֶ ַׁש  ַַׁהֻתֹוָרה ַַׁעל־ְיֵדי ַׁהֻוא ֻבֻור, ְוִתֻקֻון־ַהֻדִ

ֻצַַַׁׁ ֲעִנֻיֻותַֻׁוְבַדֲחקֻותַֻׁבַ ַׁ'.ְַׁוכוַֻׁרַָׁלָאָדםַֻׁבַ

ֹו,ַַׁהְינֻוִַׁלְגבֻורֹות,ַׁ ְרש  ָ ֻבֻורְַׁלש  ַהֻדִ
ַׁקֹונֹוַׁ ְַׁלֵבין ינֹו ַֻׁבֵ ר ְַׁלַדֻבֵ ֻוַמְתִחיל
ִלֻבֹו,ַׁ ֻבְ ֶ ַׁש  ֱַׁאֶמת' ְבֵרי ַׁ'ֻדִ בֻורֹות, ַַׁהֻגְ ְלֶהֶבת ַ ש  ֻבְ

ִחיתוַֻׁ ַֻׁפְ ְַׁורֹוֶאה ֻוָבה, ְתש  ַֻׁבִ ִהְתעֹוְררֻות ָתיוַֻׁבְ
תַַׁהֻבֹוֵראַׁ דֹוָלהְַׁוכוַֻֻׁוְגֺדֻלַ הַֻׁגְ ָ ַֻׁבֻוש  ',ֲַׁאַזיִַׁנְכָנסַֻׁבֹו

ַׁ ֶנֶגד ַֻׁכְ ָעיו, ָ ש  ַֻׁפְ ַֻׁגֶֹדל ָראַֹעל ִֹעֻקָ יט ֻלִ ׁשַ ֹוְּ "ַרב
ִמין"ֹ ָכלָֹעלְּ אֹֻדְּ ׁשָ רְּ ׁשָ ַמ )ַׁוְּ ֻדָ ַׁ.ר יא.(ַהֻזַֹה ת ַהקְּ

ֹ'אֹורֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֹהֻוא ַהֻזֹאת,
גַֹֻ תְּ ֻנִ ֹׁשֶ ין', ִפֻלִ ָניוַֹהֻתְּ ֹֻפָ ַֹעל ה ֻלֶ

חֹו. ִמצְּ ַַֻׁׁבְּ דֹוש  ַַׁהֻקָ ֻזַֹהר ַֻׁבַ ֻמֻוָבא ֻקֻונֵ )ֻכַ :ַׁי־ֻזַֹהר ט:(ֻתִ
ָרא".ַׁ אַֹעלֹֻבְּ ִחיַנתִֹאֻמָ יןֵֹהםֹֻבְּ ִפֻלִ ֹ"ֻתְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ֹ'אֹוִתֻיֹות

ֶֹזה

ֶזה ֹוְּ

ֵחי" מְּ ֹ"ֻתִ
ֹ"ַיֻנֻוָקא"

ָתא קְּ ַערְּ ֹ"ֻבְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ָֹצִריךְֹּ

ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ֹוְּ

ֲעֶלה ֻמַ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ה'ְוַה'ּבוּ  ָׁ  ש 



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כג ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ רֻוש  לֵ )ֻפֵ ְּ ִבין",:ַׁי ב, ה(ִמש  ַהְינֻו:ַַׁעל־ַׁ"ָאזֹֻתָ
ַַׁעל־ ַרת־ַהֻבֹוֵרא, ַהֻכָ ַֻׁבְ ְַׁיֵתָרה יָנה ַֻׁבִ ְיֵדי

ַׁ ֹה'","יְִֹיֵדי־ֶזה: ַאת ַַׁׁרְּ ין',ַהְינֻו: ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ
ָאְמרֻוַׁ ֶ מֹוַׁש  ָרכוֹ )ֻכְ ָבִריל ַע ת ו. ֻבְּ ָראֻוָֹכלֹ:ַׁם כח, י(ֻדְּ "וְּ

אֻוֹ ָירְּ ֹוְּ ָֹעֶליָך ָרא ִֹנקְּ ֹה' ם ֹׁשֵ י ֹֻכִ ָֹהָאֶרץ י ַעֻמֵ
ין". ִפֻלִ ֹֻתְּ ֹ"ֵאֻלֻו ," ֻךָ ַׁהֻואִַַׁׁמֻמֶ ְרָאה' ַַׁה'ֻיִ י ֻכִ

ה'ַַׁׁ ָ ַׁ'.ְוכוַַֻׁה'ֻבֻוש 

ָאְמר ֶ ָרכוֹ )ֻוַׁש  עוֹ ת יא. ֻבְּ ָרִאיןֹ:ַׁד(וְּ יןִֹנקְּ ִפֻלִ "ֻתְּ
ָוִנין'. ַֹהֻגְּ ָלִלֻיֻות ֹ'ֻכְּ ֹהֻוא ֵאר' ֹֻו'פְּ ֵאר". ַֻׁפְּ

ַׁ , ש  ֻיֵ ִַׁמְתֻבַ ָאָדם ֶ ש  ַֻׁכְ ַׁרֹוִאים: ָאנֻו ֶ ַׁש  ְַׁוֶזה הַַׁנֲעש ֶ
ָוִניןַַׁׁ הַֻׁגְ ֻמָ ַׁ'.ְוכוַֻֻׁכַ

ֹ ין, ִפֻלִ ַֹהֻתְּ אֹור ֹלְּ ָֹזָכה ן ם־ֻכֵ מוֹֹֻגַ ֹֻכְּ
תוֹֻ ֻכָ ֻזֹֹבֹׁשֶ ָמטוֹ )ַׁרַהֹֻבַ ְּ ית ַהש  ִ ֵראש   –ת רסב ֻבְּ

מוֹ ל ַע  ְּ ַׁת לג, ו(ש  אֹ: ֹ"ֻדָ ָים", ֶֹעדְּ ֶֹאת לֻו ַנֻצְּ תְּ "ַוֻיִ
ין".ֹ ִפֻלִ ַֻׁתְּ

מוֹ ) ְּ ָניו"ֹ:ַׁת לד, כט(ש  יָֹקַרןֹעֹורֹֻפָ ֶזהֹֹ–"ֻכִ
ַצח'.ֹ 'ֻמֵ הֻואֹֻבַ ין'ֹׁשֶ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ ַֻׁבְּ

( ָ ָ ם ש  ַׁם, ל(ש  ִֹמֹ: אֻו רְּ תֹ"ַוֻיִ ׁשֶ ֻגֶ
ֹ ֲַׁעֵליֶהםַֹׁ–ֵאָליו" ֵַׁהִאיר י ֻכִ

ְרָאה.ַׁ ַַׁהֻיִ

ֵדיֹ ַֹעל־יְּ ִאים ֹֻבָ ין', ִפֻלִ ַֹהֻתְּ 'ֶהָאַרת
כוַֹֻה'ֻלֻוחֹות'ֹֹ ֹ'.וְּ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ָדִרי)ש  ַׁם כ.(נְּ ַֹעֻזֻות,ֹ: ֹֻבֹו ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ "ִמי
ַֹעלֹ ֲֹאבֹוָתיו ֵלי ַֹרגְּ דֻו ָֹעמְּ ֻלֹא ֹׁשֶ ָידֻוַע ֻבְּ

ֹ ֹ'ָאֹֹ–ַהר־ִסיַני" י ִחיַנתֹֻכִ בְּ ֹֻבִ ַגם ֹֻפָ ָדם־ָהִראׁשֹון'
ים" ִחיַנתֹ"ֵעץַֹהַחֻיִ ֵהםֹֻבְּ ין',ֹׁשֶ ִפֻלִ י)ַׁ'ֻתְּ ִ ֵראש  ת ג, ֻבְּ

תֻובַׁכד( ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ יָ ), עְּ ַ ש  ָנחוֹ ה לח, טז; יְּ ַׁת מד:(מְּ "ה'ֹ:
יֻו". ִֹיחְּ מֹוָתא,ֲַַׁׁעֵליֶהם ִאיָלָנא־ֻדְ ַֻׁבְ ַַׁעְצמֹו ק ְוִדֻבֵ
ַׁ ָ )ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָ ם ש  ַׁם, כג(ש  ןֹ"וַֹ: ִֹמֻגַ ֹאֹותֹו ָגֶרׁש יְּ

ְַׁוכוֵַַֻׁׁעֶדן" ָֹלֶהםֹ'. ַעש  ֹ'ַוֻיַ א, ֻתָ יֻובְּ תְּ ֹֻבִ ב ֹֻתָ ַכד "וְּ
נֹותֹעֹור' תְּ ָ )ַֻׁכָ ָ ם ש  ין",ַׁם, כא(ש  ִפֻלִ אֹֻתְּ ֻקֻונֵ )ַֻׁדָ י־ֻזַֹהר ֻתִ

ַׁ.קה.( 

ָחׁש, ֲהַמת־ַהֻנָ ָהָיהִֹמֻזֺ ֻהַַׁׁׁשֶ ִתיבַֻׁבֵ ָ )ֻכְ ם ש 

ַׁד, ו( :ֹ ֹׁשֶ ָֹפֶניָך", לֻו ָֹנפְּ ה הֻואֹ"ָלֻמָ
ִנים'ֹ ין',ֹ'ֵקרֻוןֹעֹורַֹהֻפָ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'אֹורַֹהֻתְּ כוֹֻֻבְּ ַׁ'.וְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ֻקֻונֵ )ש  ַׁי־ֻזַֹהר קח:(ֻתִ בֹ: ֹֻתָ ד "ֻכַ
ַקִיןֹאֹות' םֹה'ֹלְּ ש ֶ א,ֹ'ַוֻיָ ֻתָ יֻובְּ תְּ ָ )ַֻׁבִ ָ ם ש  ם, ש 

"י:ַׁטו( ִ ַַׁרש  ֵרש  מֹוַַׁׁ"ֶהֱחִזירֹמֹוָראֹוֲֹעֵליֶהם",,ַֻׁפֵ ֻכְ
תֻובַַׁׁ ֻכָ ֶ ָבִר )ש  יָֹהָאֶרץ".:ַׁם כח, י(יֻדְּ ָראֻוָֹכלַֹעֻמֵ ֹ"וְּ

ַׁ רֻוש  ֻקֻונֵ )ֻפֵ ַׁר צב:(ֻזַֹה י־ֻתִ ָֹיֵראֹ: ית, ֵראׁשִ "ֻבְּ
ת"ֹֹ יַֹׁ–ֻבֹש ֶ ָאה'ֻכִ רְּ ה'הֻואַַַׁׁה'ֻיִ ַׁ.ַה'ֻבֻוׁשָ

ת" ןֹֻבַ ֻמָ יֹֻתַ ָ )ַָׁראׁשֵ ַַׁׁ,ם יח:(ש  ָלתַֹהְינֻו "ֻתְּ
ת־ַעִין" ֵעיָנאֹֻבַ ֹֻדְּ ָוִנין ָ )ַֻׁגְּ ַמזָֹרַֹׁ,ם קכו:(ש 

ין', ִפֻלִ ַֹהֻתְּ קֹום טֹוָטֹפת"ַׁ'מְּ יןֹֻולְּ ַׁ"ֵעיֶניךָֹֹֻבֵ
מוֹ ) ְּ ֹֻוַבת־ַעִין",ַֹׁ.ת יג, טז(ש  ֵעיָנא ֹֻדְּ ָוִנין ֹֻגְּ ָלת ֻו"תְּ

ֻיֹות.ֹ ָרׁשִ עֹֻפָ ֻבַ ֵֹהםַֹארְּ

נֹותַֹׁ)ח"א לח( ַהֻתֹוָרה ֻוָ ֹֻכַ ֹסֹוד ִהיא
ין, ִפֻלִ ְבֵריַַֻׁׁתְּ ַֻׁדִ תֹוְך ַֻׁבְ ם ָ ַׁש  ְמבָֹאר ֻכַ
ַַׁהֻזֹאת ַַׁהֻתֹוָרה "ה ַהֻגָ ַֻׁבַ ד ַַׁהֻצַ ִַׁמן ם ָ ְרש  ְַׁוַכֻנִ ,ֹ ֵאיךְּ

ֹ ם, ֹׁשָ לֻוִלין ֹֻכְּ ין ִפֻלִ ֹֻתְּ נֹות ֻוָ ֹֻכַ ל ָבִריםַֻׁכָ ְוַהֻדְ
אֻורַָׁרָחבַׁ ַֻׁבֵ ַַׁוֲעַדִיןְַׁצִריִכין יִלים. ֻכִ ש ְ מֻוָבִניםַַׁלֻמַ
ִדי,ַׁ ִַׁעֻמָ ֱַׁאלִֹקים ִַׁיְהֶיה ְַׁוִאם ֵַׁהיֵטב, ָבר ַַׁהֻדָ ְלָבֵאר

ַַׁאֵחַׁ ָמקֹום ַֻׁבְ ָבר ַַׁהֻדָ ֵאר ם־ִיְתֻבָ ֵ ַַׁהש ֻ ֶעְזַרת ַֻׁבְ ר
ַרְך.ַׁ ִַׁיְתֻבָ

יו ִֹמֻפִ י ֻתִ ַמעְּ ָ ׁשֻ בֹ־ׁשֶ ֵ ִחׁשֻ ֹׁשֶ דֹוׁש, ַהֻקָ
םֵֹהםֹ ֻלָ ֻכֺ ָאַמר:ֹׁשֶ הֹֻתֹורֹות,ֹוְּ ַכֻמָ הֹוְּ ֻמָ ֻכַ

ין,ֹ ִפֻלִ נֹותֹֻתְּ ֻוָ ַהְינֻו:ַַׁהֻתֹוָרהַׁסֹודֹֻכַ רֹותֹֻדְ ֲחצֹצְּ "ֻבַ
קֹולֹׁשֹוָפר" ַׁ)ח"א ה(ַׁוְּ ֱֹאלֶֹקיָך", "ָאֹנִכיֹה' ח"א )ַׁוְּ

ַׁד( ַע", הֹוׁשֺ ֹיְּ ֶֹאת ָרא ַׁ)ח"א ו(ַֻׁו"קְּ ְַׁוַהֻתֹוָרה "ִמיֹ,
ים" ִֹליֹ,ַׁ)ח"א לג(ַָׁהִאיׁשֶֹהָחֵפץַֹחֻיִ יֻו הְּ םֹֻתִ "ַאֻתֶ וְּ

ֶלֶכתֹֻכֲֹהִנים" ָקא",ַׁ)ח"א לד(ַַׁממְּ ֵריָֹהָעםַֹזרְּ ַׁ"ַאׁשְּ
ַׁ)ח"א לה( ַַׁהֻזֹאת: ְַׁוַהֻתֹוָרה ֹעה", רְּ ֹֻפַ ֹבת ֻכְּ ַׁ"ַמרְּ

ַׁ ְַׁוַכֻמָ ה ֻמָ ַֻׁכַ ְַׁועֹוד ֵאיִניְַׁוכֻו'. ֶ ַׁש  דֹולֹות ַֻׁגְ ַֻׁתֹורֹות ה
ַׁ ְַׁלָפְרָטם. ה ַַׁעֻתָ ֹסֹודֹזֹוֵכר ֵֹהם ם ֻלָ ֻכֺ ֹׁשֶ ָאַמר: וְּ

ין.ֹ ִפֻלִ נֹותֹֻתְּ ֻוָ ֵריַַׁהֻזֹוֶכהַַֻׁׁכַ ְ יגַַָׁאש  ִ ַׁם.ְלַהש ֻ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ה ֹֻוֹמש ֶ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

'ַקִין' ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ן ֻמָ ֹ"ֻתַ

ֹזֹאת

ַדע: ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כד ָוֶאְתַחֻנַ

  .עה

 (ח"א מז)

ֹ ֻקָ ׁשֺ מְּ ָידֻוַע:ֹׁשֶ ֹֻבְּ 'ַתֲאַות־ֲאִכיָלה', ֹֻבְּ ע
ָרחוֹֹ ֻלֻות'.ׁשֶ םֶֹזהִֹסיָמןַֹעלֹ'ֻדַ  קֵֹמֱאֶמת.ֹֻגַ

ַׁוֶַׁ ֻקֻון ַֻׁתִ מוֹ )ַׁ"ֱאֶמת"הֻוא ְּ ת ש 

ַׁלד, ו( ִחיַנת ַֻׁבְ ',ְַׁוכוַַֻׁׁ'ַיֲעֹקב',
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ין'.ְוהֻוא ִפֻלִ ֹהֻואַֹׁ'ֻתְּ ֹ'ַיֲעֹקב' י ֻכִ

יןֹ ִפֻלִ ֹ"ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ָוִנין', ַֹהֻגְּ ָלִלֻיֻות ֹ'ֻכְּ ֶאֶרת', פְּ 'ֻתִ
ֵאר" ֹֻפְּ ָרִאים קְּ ָרכוֹ )ַַׁהֻנִ עוֹ ת יא. ֻבְּ ַׁד(וְּ רְַׁוִעַַׁׁ–. ֻקַ

אֵַׁמ'ֱאֶמת'ַַׁׁ ירֻות'ַֻׁבָ ִ  '.ְוכוַֻׁ'ֲעש 

ָאְמרֻוַׁ ֶ ָרכוֹ )"לֲַׁחזַַׁש  ָבִריל ַע ת כד. ֻבְּ :ַׁם כח, סו(ֻדְּ
ָהיוֹֻ" יךָֹֹוְּ ֺלִאיַֹחֻיֶ ַֹהֻתֹוֶלהֹֻתְּ ֶֹזה ם,

ֹ יו". ִפֻלָ ַֻׁתְּ ַָׁאְמרֻו ם ָנחוֹ )ֻגַ ַׁת קג:(מְּ ַֹהֻקֹוֶנהֹ: "ֶזה
ֻוק"ֹ בֻוָאהִֹמןַֹהׁשֻ ֻלֻות'ַֻׁבַַָׁׁ–ֻתְּ ַה'ֻדַ ֶ אַַׁעל־ַהְינֻוַׁש 

ַגםַַׁׁ ין',ַַׁעל־ְיֵדיַֻׁפְ ִפֻלִ ַגםַַׁהֻתְ ַׁת'.ֱאֶמַׁ'ָהְַׁיֵדיַׁ'ֻפְ

ִחיַנתֹ ִֹמֻבְּ ָלָתֻה ַֹקֻבָ ר ִעֻקַ ׁשֶ
ֶַׁזהְַׁוכוַַֻׁׁ'ַיֲעֹקב' ִביל ְ ש  ַֻׁבִ ,'

ַׁ ים"ִנְקֵראת ַֹהַחֻיִ ָר ר ֻזַֹה )ַׁ"ֶאֶרץ קְּ יַֹׁ–ַׁא מה:(ַוֻיִ ֻכִ
ים', ֹ'ַחֻיִ ָרִאים ִֹנקְּ ין' ִפֻלִ ַַׁׁ'ֻתְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ תֻוב יָ )ֻכָ עְּ ַ ש  ה יְּ

ָנחוֹ לח, טז;   יוֲֹֹֻעֵליֶהם"ה'ֹ:ַׁת מד:(מְּ ַׁ".ִיחְּ

ַׁ ְבָחֻה ִ ָבִרי)ש  ַׁם ח, ט(ֻדְּ ֹלֹאֹ: ר "ֲאׁשֶ
ֶֹלֶחם". ֻה נֻותֹֻתֹאַכלֹֻבָ ֻכֵ ִמסְּ ַבחַֹׁבְּ ֶזהֹ'ׁשֶ וְּ

ָרֵאל': ַֻׁתֹאַכלֶַַׁׁאֶרץ־ִיש ְּ ֲַׁעִנֻיֻות ֵַׁמֲחַמת ֻלֹא ֶ ש 
ַֻׁוִבֻטֻול ֻבֻור ִ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת א ֶַׁאֻלָ ֲאַות־ֶַׁלֶחם, 'ֻתַ

ַׁ ָעהֲֹאִכיָלה', ֻפָ ַהׁשְּ ֹוְּ ֶֹהָאָרה ֶלת ַקֻבֶ ֹמְּ ִֹהיא י ֻכִ
ֹ ין', ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ִחיַנת ִחיַנתַַׁׁ'ַיֲעֹקב',ֻבְ ֻבְ

אַַׁׁ'ֱאֶמת',ַׁ םַֻׁבָ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ירֻות'.ש  ֹ'ֲעׁשִ

ַׁ רֻוש  ֻקֻונֵ )ֻפֵ מוֹ ל ַע י־ֻזַֹהר צא: ֻתִ ְּ יֹ:ַׁת כב, כו(ש  "ֻכִ
ֹ ָלתוִֹֹהיא מְּ עֹרוֹֹֹש ִ ֹלְּ ֹ"ֻדָ לֹ", ֹׁשֶ ֹעֹור א

ין"ֹֹ ִפֻלִ ין'.ֹ–ֻתְּ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ ָנסֹֻבְּ ֻהִֹנכְּ ֻבָ ֹׁשֶ

נַ ) ַרֻמֵ "ת: מֹוַהרְּ ם ֻומְּ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ָגלֻוָתא, ש  ִכיָנה ֻבְּ ְּ ז: ַעל ֲעִנֻיֻות ַהש ֻ
ין', ֵהם  ִפֻלִ ַה'ֻתְּ ֶ נֻו: ש  לֻות. ַהיְּ ֻגָ ָרֵאל ֻבַ ל ִיש ְּ ֶ ר ָהֲעִנֻיֻות ש  ִעֻקַ

ֶגֶנת ָלה ַהֻמֵ מְּ ִ ר ַהש ֻ י  ִעֻקַ ָרֵאל, ֻכִ ֶנֶסת־ִיש ְּ ִכיָנה ֻוכְּ ְּ ת ַהש ֻ ַעל ֲעִנֻיַ

ךְּ  ָ ש  ירֻות ִנמְּ ִ ָהֲעש  ַפע וְּ ֶ ר ַהש ֻ י ִעֻקַ ֻלֻות. ֻכִ ִלין ַהֻדַ ַבֻטְּ ין מְּ ִפֻלִ ֻתְּ
ין'(  ִפֻלִ ִחיַנת 'ֻתְּ ִחיַנת 'ֱאֶמת', ֻבְּ ִחיַנת 'ַיֲעֹקב', ֻבְּ ֵדי ֻבְּ  .ַעל־יְּ

  .עו

 (ח"א נד, ג)

ַֹהֹ ָֹלֶהם ֵאין ַהֲעִמיקֹׁשֶ ֹלְּ ֶכל ֵ ש ֻ
ֹלֹוֹ ז ַרֻמֵ ֻמְּ ֹׁשֶ ָמִזים ָֹהרְּ ָהִבין לְּ

ָבר ָכל־ֻדָ ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ל־ַׁ–ַַׁהׁשֻ ֹֻכָ ָלם ֶֹאצְּ ה ַנֲעש ֶ
ֵדי ַֹעל־יְּ יָלא, ֶַׁזהִֹמֻמֵ ְַׁוִציִצית, ָנה, ֵ ין',:ַׁש  ִפֻלִ ַֻׁו'תְּ

ןַַׁׁ א־ֻוַמֻתָ ָ ה,ַֻׁוַמש ֻ  '.ְוכוְַֻׁותֹוָרה,ַֻׁוְתִפֻלָ

ֹ ין' ִפֻלִ ֹֹ–ֻו'תְּ ֵֹהם ֻתָ ַדלְּ ֹ"ֻגָ ִחיַנת ֻבְּ
ֹאד" י)ַׁמְּ ִהֻלִ ין'ֹ.ַׁם קד, א(ֻתְּ ִפֻלִ יֹ'ֻתְּ ֹ–ֻכִ

לֹ ֹֻכָ ָהִבין ֹלְּ ֶכל', ֵ ַֹהש ֻ ַלת ֻדָ ֹ'ַהגְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵהם
ֹ ָכל ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ֹלֹו ז ַרֻמֵ ֻמְּ ֹׁשֶ ָמִזים ם.ֹיוָֹֹהרְּ

ִחיַנתֹ'ֻמִֹחין'. ין'ֵֹהםֹֻבְּ ִפֻלִ יֹ'ֻתְּ הֻואַַׁׁ–ְו'ִציִצית'ַַֻׁׁכִ
ִחיַנתַַׁהַַׁׁ ִחיַנתַׁ'ְמֹאד'ַֻׁבְ ְמצֻום',ַֻׁבְ ַׁ'.ְוכוַֻׁ'ֻצִ

ין', ִפֻלִ ִֹל'תְּ ֹקֹוֶדם ְבִחיַנתַַׁׁ'ִציִצית' ֻבִ
יר) ִ יִרים־ש  ִ ַׁב, ו( ַהש ֻ ֹמאלוֹֹ": ַחתֹש ְּ ֹֻתַ

ֹֹ רֹאׁשִ ְך:י",ֹלְּ ֵקִני".ְֹֹוַאַחר־ֻכָ ַחֻבְּ כוֹֻ"ִויִמינֹוֹֻתְּ ֹ'.וְּ

  .עז

 (ח"א נד, ד)

ָהִטים" רְּ ֹֻבָ ִ ַָׁאסֻור יר־ַהש ֻ ִ ,ַׁיִרים ז, ו()ש 
ֹֹמִחין" ָרִהיֵטי ֻקֻונֵ )ַׁ"ֻבְּ .ַׁי־ֻזַֹהר כא(ֻתִ

ִחיַנתֹ ין',ֹֻבְּ ִפֻלִ לֹֻתְּ רֹׁשֶ ִחיַנתֹ'ֶקׁשֶ נֻוֹֻבְּ 'ָאסֻור',ַֹהיְּ
ַַׁׁ'ֲאחֹוַרי', ַמֲאַמר ֲַׁחזַַֻׁכְ ָרכוֹ )"ל ָנחוֹ ת ז. ֻבְּ ל ַע ת לה: ֻומְּ

מוֹ  ְּ ַׁת לג, כג(ש  :ֹ ֲֹאחֹוָרי' ֶֹאת ָרִאיָת רֹֹ–"'וְּ ֶֹקׁשֶ ֶזה
יֹ ִפֻלִ לֹֻתְּ  ן".ׁשֶ

מֻוֵא ) ְּ ַׁכה, כט( אל־ש  ָתה": ָהיְּ יֲֹאדֹנִֶֹֹנֶפׁשֹֹוְּ
לֹ רֹׁשֶ ֶֹקׁשֶ נֻו ַֹהיְּ ים", רֹורַֹהַחֻיִ צְּ רֻוָרהֹֻבִ צְּ

ים',ֹ ִחיַנתֹ'ַחֻיִ ין'ֵֹהםֹֻבְּ ִפֻלִ יֹ'ֻתְּ ין.ֹֻכִ ִפֻלִ ַמֲאַמרַֻׁתְּ ֻכְ
ֲַׁחזַַׁ ָנחוֹ )"ל ַׁת מד:(מְּ ֹזֹוֶכהֹ: ין ִפֻלִ ֹֻתְּ יַח ֻנִ ַֹהֻמַ ל "ֻכָ

ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ים, ַחֻיִ יָ )ַׁלְּ עְּ ַ ש  ַׁה לח, טז(יְּ ֲֹעֵליֶהםֹ: ה'
יֻו".ֹ ִַׁיחְּ

ִֹמי

ִנים,וְֹּ ֹ'ֶהָאַרת־ֻפָ

ֶזה ֹוְּ

ָרֵאל' 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֹן־ַעם'ֲהמוֹֹ'ַהֹ

'ִציִצית' ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֹ"ֶמֶלךְֹּ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כה ָוֶאְתַחֻנַ

  .עח

 (ח"א סט)

ַׁ ַַׁרזַַָׁאְמרֻו י)"ל ִ ַׁן ע.(ִקֻדֻוש  הֻוֹ: "ֵאִלֻיָ
־הֻואֹ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ֹוְּ תֹו, ֻכֹופְּ

עֹו".ֹ ִחיַנתַַׁׁרֹוצְּ ֵרֹ'וַַֻׁׁ'ֹמִחין'ֶזהַֻׁבְ  י־ֹמִחין'.מֹותְּ

ִחיַנתֹ– ֹֹֻבְ ִחיַנת'ֹמִחין', ֹֹֻבְ ִפֻלִ ַׁין','ֻתְּ
ִחיַנת יר) ֻבְ ִ יִרים־ש  ִ ַׁז, ו( ַהש ֻ :ֹ "ֶמֶלךְּ
ָהִטים", רְּ ֹֻבָ ֹֹמִחין"ַָׁאסֻור ִהיֵטי רְּ ֻקֻונֵ )ַׁ"ֻבִ ר ֻזַֹה י־ֻתִ

ִחיַנתכא(  ין'.ֹ,ַֻׁבְ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ

ִחיַנתֹ– ֹֹֻבְ ֵרי־ֹמִחין', ִחיַנת'מֹותְּ ֹֻבְ
ֹ צֻועֹות' ִחיַנת'רְּ ַֻׁבְ ֵהן ֶ ֵרי־ֹש  'מֹותְּ

ֹֹמִחין'.ֹ

  .עט

 (ח"ב ה, ז)

יֶֹאֶרץ" י)ַׁ"ָמִגֻנֵ ִהֻלִ י,ַׁם מז, י(ֻתְּ ִגֻנִ ֻמְ ֶ םַָׁעֵלינֻוַׁש 
ַַׁה'חֹוָתםַׁ ַַׁמְכִניִעין י ַֻׁכִ ַׁאֹוָתנֻו, יִלין ֻוַמֻצִ
ֲאָוה.ַׁ ַַׁהֻגַ ַַׁעל־ְיֵדי ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ַׁש  ִסְטָרא־ַאֲחָרא, ֻדְ

'ֹ ִניִעין ַמכְּ ֹׁשֶ ֵדי ַעל־יְּ ֲאוַֹוְּ ִחיַנתֹֻתַ ֹֻבְּ ת־ִנאֻוף',
ַֹעֹ ָרא־ַאֲחָרא', ִסטְּ ֹֻדְּ הֹ'חֹוָתם ַֹנֲעש ֶ ֵדי־ֶזה ל־יְּ

ֹ'חֹוָתםֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֹ'ֹמִחין', ין', ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֻבְּ
ֹ ה' ָ ֺדׁשֻ קְּ ַַׁעל־ְיֵדיַַׁׁ–ֻדִ ַַׁהֻמִֹחין, ֻקֻון ַֻׁתִ ר ִַׁעֻקָ י ֻכִ
ֲאַות־ִנאֻוף'ַַׁׁ ִביַרתַׁ'ֻתַ ְ  '.ְוכוַֻׁש 

ֹ ָקר', ֹ'יְּ ין ִפֻלִ ַֹהֻתְּ אֻו רְּ ִגלָֻ )ִנקְּ ַׁ–ַׁה טז:(מְּ
ֹ ין ַֹנֲעש ִ ין ִפֻלִ ַֹהֻתְּ י ֻקֻוןֹֻכִ ֹ'ֻתִ ֵדי ַעל־יְּ

ֲאַות־ִנאֻוף',ֹ ִחיַנתַֻׁתַ ִהיאַֻׁבְ ֶ לֵ )ש  ְּ תַׁי כו, ו(ִמש  ֶ :ַׁ"ֵאש 
ַַׁׁ ִַׁאיש  ַׁהַָׁתצֻוד".ְיָקָרֶַַׁׁנֶפש 

ֹ ֵאר" ֹֻפְּ ין ִפֻלִ ַֹהֻתְּ ָרִאין ָרכוֹ )"ִנקְּ ת יא. ֻבְּ

עוֹ  ֻקֻוןֹד(וְּ ֹֻתִ ֵדי ַֹעל־יְּ ין ַֹנֲעש ִ י ֹֻכִ ,
ֲארֻות.ֹ ֻפָ ַהִהתְּ ֲאָוהֹוְּ ַֹהֻגַ

  .פ

 (ח"ב ה, ז)

צֻום'ֹ מְּ ִחיַנתַֹה'ֻצִ ין",ֶֹזהֹֻבְּ ִפֻלִ לֹֻתְּ ׁשֶ
ֹֹמחֹוֹ ֵצם ַצמְּ ֹלְּ ל־ֶאָחד ֹֻכָ ִריךְּ ֻצָ ׁשֶ

ֹ ֻלֹא ֹׁשֶ לֹו, כְּ ש ִ יחוֹֹוְּ ַהֻנִ ֹֹלְּ ֹחֻוץ בֻולוָֹֹלֵצאת ִֹלגְּ
כוֹֹֻ ֹ'.וְּ

  .פא

 (ח"ב ה, ח)

ָעהֹ בְּ ֹ"ׁשִ ין ַֹנֲעש ִ ֹֹמִחין, ין ִפֻלִ ֻתְּ
ֹ ַֹטַעם" יֵבי ׁשִ לֵ )מְּ ְּ ַׁ(י כו, טזִמש  נֻוֹ, ַהיְּ

יִביןֹ ׁשִ ֹמְּ ֶהם ֻבָ ֹׁשֶ ִרים ׁשֵ ֹֻכְּ ֻבֻוִרים ֹֻדִ ִחיַנת ֻבְּ
לֻו.ֹ פְּ ֻנָ מֹותֹׁשֶ ׁשָ ַֹהֻנְּ

  .פב

 (ח"ב ה, ט)

ָֹיִלין" ל ֹֻבַ יָקר י)ַֻׁבִ ִהֻלִ .ַׁם מט, יג־כא(ֻתְּ
ַׁ יָקר,ַֹהְינֻו: ֹֻבִ ן ָיׁשֵ ֹוְּ ָֹלן ֵאינֹו ׁשֶ ֻכְּ
ין', ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת בְּ ַַֻׁׁבִ ַֹהַֹהְינֻו: ךְּ ַזֻכֵ ֹמְּ ֵאינֹו ֻמִֹחיןֹׁשֶ
ין', ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת בְּ ַַֻׁׁבִ ל"ֲאַזי: ׁשַ ֵהמֹותִֹנמְּ ֻבְּ ֹֻכַ
מוֹֹֻ ָ )ַׁ"ִנדְּ ַׁ.ם(ש 

  .פג

 (ח"ב ה, י)

ין, ִפֻלִ ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ ָחה מְּ ִ ַֹהש ֻ ִחיַנת מֹוַַֻׁׁבְּ ֻכְ
ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  ָרכוֹ )"ל ַׁת ל(ֻבְּ ָיהֹ: מְּ ִֹירְּ ַרב "ׁשֶ

ָנא". חְּ ָֹקאַֹמֻנַ ין ִפֻלִ ֹֻתְּ ָאַמר: ֹוְּ ֹטֻוָבא, ֵדַח ֲַׁהָוהֹֻבָ
ַַׁהַׁ ִחיַנתְֹינֻו: ֹֻבְּ ה ַֹנֲעש ֶ ֹֹמִחין, ין ִפֻלִ ֹֻתְּ ֵדי ַֹעל־יְּ י ֻכִ

ָאךְֹּ לְּ ןֹ'.ְַׁוכוַַַֻׁׁהֻמַ ֵדיִֹלֻתֵ ָחה,ֹֻכְּ מְּ ֹש ִ ןָֹצִריךְּ ַעל־ֻכֵ וְּ
ֹ. ָאךְּ לְּ ַהֻמַ ִֹחֻזֻוקֹלְּ

  .פד

 (ח"ב ה, יא)

ִחיַנתֹ ֹֻבְּ ֵדי ַֹעל־יְּ ה ַנֲעש ֶ
ָֹרִעים'. ין ִפֻלִ ֵֹיׁשַֹׁ'ֻתְּ י ֻכִ

ֹ ֹֻתְּ ִחיַנת ֹסֶלת,ֻבְּ ֹֻפְּ ֶהם ֹֻבָ ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ֹֹמִחין, ין, יִַַׁׁפֻלִ ֻכִ
ֹֹמִחין' ין ִפֻלִ ֲעִליןַַַׁׁה'ֻתְּ ֻמַ ֶ ַׁש  ַַׁעל־ְיֵדי ין ַנֲעש ִ

ַׁ ִחיַנת ִַׁמֻבְ ַַׁהֻגֻוף ְמנֻוִנית ַ ְַׁוש  חֹות ים"ַהֻלֵ ֻתִ ֶֹהחְּ
רוֹֹ ש ָ ָר )ַׁ"ֻבְּ קְּ ִַׁלְבִחיַנתַׁא טו, ג(ַוֻיִ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ,ַׁ'חֹוָתםֹֻדִ

ִחיַנתַַׁׁ יןֹֹמִחין'ֻבְ ִפֻלִ ַׁ.'ֻתְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

תֹו" ֹ"ֻכֹופְּ

עֹו" ֹ"רֹוצְּ

ֹׁשֹיֵֹ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

־י ־ֻדַ ֹ"ׁשַ

ֵדיַעֹ ֹל־יְּ

ֹ"ָאָדם

ֶֹזה

ט' ֻפָ ׁשְּ ֹ'ִעֻוֻותַֹהֻמִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כו ָוֶאְתַחֻנַ

תַׁ ִַׁטֻפַ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ַָׁלֵצאת, ִריִכין ֻצְ ֶ ַׁש  ֵלחֹות
ַׁ ָמֵעאל, ְ ְַׁוִיש  ו ֵֹעש ָ ֲעִלין ֻמַ ׁשֶ ם,ֹאֹוָתֹֻוכְּ

ין, ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹוְּ ַהֻמִֹחין ֹֻבְּ ֹסֶלת ֹֻפְּ ָעֵרב ִֹנתְּ ְוַעל־ֲַׁאַזי
הַַׁׁ ט'ְיֵדי־ֶזהַַׁנֲעש ֶ ֻפָ ׁשְּ קֻולַֹהֻמִ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ִקלְּ

  .פה

 (ח"ב ה, יד)

ַֹהֻמִֹחי ֻקֻון ִחיַנתֹ'ֻתִ ֹֻבְּ ין ַֹנֲעש ִ ן',
ֻקֻוֵני־ֻזַֹהר קטו:( ָיןֹ)ֻתִ ַכסְּ מְּ ֹֻדִ ין ִפֻלִ ֹ"ֻתְּ :

ֹ ֹֹמָחא" צֻותֹֹ–ַעל נֹוצְּ ֹ'ִהתְּ ֵֹהם ין' ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ י ֻכִ
ַֹהֻמִֹחין'.ֹ

  .פו

 (ח"ב ה, יד)

ֹחֹוָתםֹ ֻקֻון ֹ'ֻתִ ַמר ֹֻגְּ ֹהֻוא ָאז
ין',ֹ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻדִ

ֹ ֹ'חֹוָתם ָרא־ָאֳחָרא',ֶהֶפךְּ ִסטְּ ַַֻׁׁדְּ ְבִחיַנת ף מֻוַס )ֻבִ

ֻפוֻ ם־יוֹ   ֻפֻורֵֹיָחֵתמֻון".:ַׁר(ֻכִ יֹוםֹצֹוםֹֻכִ  "ֻובְּ

הֹ ַֹנֲעש ֶ ׁשֻוָבה', ֵמי־ֻתְּ ֶרת־יְּ 'ֲעש ֶ ֻבַ ׁשֶ
'יֹום־ ֹֻובְּ ין'. ִפֻלִ ַֹהֻתְּ ֻקֻון ֹ'ֻתִ ִחיַנת ֻבְּ

ֻקֻוָנם.ֹ ַמרֹֻתִ ֻפֻוִרים',ֹהֻואֹֻגְּ ַֹהֻכִ

  .פז

 (ח"ב מ) 

ֹ ם־ִנמְּ ֵ ַֹהׁשֻ ֵֹאֶצל עֹוֵרר ִנתְּ ֹוְּ ךְּ ׁשָ
יַח, ֻגִ ַהׁשְּ ֹלְּ ֹ'ֵעיַנִים' ִחיַנת ֹֻבְּ , ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ

ִחינַַׁ ָבִרי)תַֻׁבְ הַַׁעל־ַׁ–ַׁ'"הֵֹעיֵני":ַׁם יא, יב(ֻדְּ ֶזהַַׁנֲעש ֶ
ֵארַׁ ִַׁמְתֻפָ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ָרֵאל ִַׁיש ְ מֹות ְ ִַׁנש  ְיֵדי

ְבִחיַנתַׁ ֶהם,ַֻׁבִ יָ )ֻבָ עְּ ַ ש  ָרֵאל":ַׁה מט, ג(יְּ רִֹיש ְּ ךֲָֹֹאׁשֶ ֹֻבְּ
ָאֹֹ ֻפָ  ר".ֶאתְּ

ִחיַנתֹ ֹֻבְּ ין ַֹנֲעש ִ ֲארֻות', ֻפָ ַה'ִהתְּ
ֵאר' ָרִאיןֹ'ֻפְּ קְּ ֻנִ ין'ֹׁשֶ ִפֻלִ ָרכוֹ )ַׁ'ֻתְּ ת יא. ֻבְּ

עוֹ  ַׁד(וְּ ָנִסיןֹ, ִנכְּ ֹוְּ ֹ'ֹמִחין', ִחיַנת ֹֻבְּ ֵֹהם ין' ִפֻלִ ַה'ֻתְּ וְּ
הֹ ַֹנֲעש ֶ ה ֹֻוִמֻזֶ ֵעיַנִים, ֹֻבָ ִעין ֹֻובֹוקְּ ִנים ִלפְּ

ַחֹ ֻגָ ֵדי־'ַהׁשְּ ַעל־יְּ ֹׁשֶ ָיכֹול, בְּ ֹֻכִ ' ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ת
ָרֵאל'ֹ תֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַ ֺדׁשֻ הֹ'קְּ  '.ְוכוֶַַֻׁׁזהַֹנֲעש ֶ

ָרֵאלַׁ ש ְ ִַׁמֻיִ ים ַַׁרֻבִ ַׁיֹוֵתר ֻתֹוְסִפין ֻנִ ֶ ַׁש ֻ ַמה
ַׁ ֵַׁאָליו ַֻׁוְלִהְתָקֵרב ְַׁלָעְבדֹו רֹוִצים ֶ ַׁ–ש 
ִַׁיְתֻבַָׁ ֲארֻותֹו ִַׁהְתֻפָ ַׁיֹוֵתר ְַׁוִנֻתֹוֵסף ל ֻדֵ ַרְך,ִַׁנְתֻגַ

ֵאַׁ ְתֻפָ ֻמִ ֶ ֵַׁאָליו.ַׁש  ְתָקְרִבים ַַׁהֻמִ ָרֵאל ִַׁיש ְ ַעֻמֹו ַֻׁבְ ר
יןֹֹמִחין'.ַׁ ִפֻלִ יןֹ'ֻתְּ ֵדי־ֶזהַֹנֲעש ִ ַעל־יְּ ֹוְּ

ֲארֻות',ֹ ֻפָ ַֹה'ִהתְּ ֹזֹאת אֹות ִֹלרְּ כֹול ֻיָ ֹׁשֶ ִמי
לֹ ַקֻבֵ ֹֻו'ֹמִחין',ִֹמזֶֹֻהֻואֹמְּ ֵאר' ִחיַנתֹ'ֻפְּ הֹֻבְּ

ִחינַֹ ֹֻבְּ ן ַֹגם־ֻכֵ לֹו יןֶֹאצְּ ַנֲעש ִ ין',וְּ ִפֻלִ ְוִנְכָנִסיןַַׁׁתֹ'ֻתְּ
ןַׁ יןֵַׁעיָניוַַׁגם־ֻכֵ ַַׁוַנֲעש ִ 'ֵעיַנִים', ִלְפִניםַֻׁובֹוְקִעיןַֻׁבָ

ַׁ ְבִחיַנת ֹה'".ֻבִ ַֻׁוְבָכַַׁׁ"ֵעיֵני ֻכֵַׁל־ָמקֹום ְסֻתַ ֻמִ ֶ לַׁש 
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ן ַַׁגם־ֻכֵ ם ָ ַׁש  ה ַַׁנֲעש ֶ "ֲאִויָראְֹורֹוֶאה,

ָרֵאל"ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁ'.ְוכוַַֻֻׁׁדְּ

ֲארֻותֹוֹ ֻפָ אֹותִֹהתְּ ֻיֻוַכלִֹלרְּ ִמיֹהֻואֶֹזהֹׁשֶ
ֹ ? ַרךְּ ֻבָ יק־ֹ–ִיתְּ ֻדִ רֹוֶאהַֹהֻצַ ֹׁשֶ ָנםִֹמי ָאמְּ

ֹ ָקֵרָֹהֱאֶמת ֻמְּ ,ֹׁשֶ ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ ַֹלֲעבֹוָדתֹו ֵני־ָאָדם ֹֻבְּ ב
ַֹלֲאִביֶהםֹ ָרֵאל ִֹיש ְּ בֻות ָקרְּ ִֹהתְּ ר ִֹעֻקָ הֻוא וְּ

ֹ ַמִים, ָ ׁשֻ ֻבַ הוֹֻׁשֶ ֹוְּ ֹא ִֹעֻקַ ֲארֻותוֹֹר ֻפָ ִֹֹהתְּ ַרךְִֹּיתְּ ֹ–ֹֻבָ
לֹֻבֹו.ִמֹֹ ֻכֵ ֻתַ סְּ ֻמִ ֹיֹׁשֶ

ִציםֹ ַקֻבְּ תְּ ֻמִ ֹׁשֶ ֻבֻוץ ַֹהֻקִ ֵעת ֹֻבְּ ָבר: ַהֻדָ
ָאזֹ ֹׁשֶ ָנה, ָ רֹאׁש־ַהׁשֻ ֹֻבְּ יֹוֵתר ֹֻובְּ ֵאָליו,

ֹ דֹול ַֹהֻגָ ֻבֻוץ ַֹהֻקִ דֹולֹֹ–הֻוא ֹֻגָ ֲארֻות ֻפָ ַֹהִהתְּ ֲאַזי
ֹ יֹוֵתר כוֹֻֻבְּ ֹוְּ ל ֻכֵ ֻתַ סְּ ֻמִ ֹׁשֶ ִֹמי ֲֹאַזי ַקֻבֵָֹאֹֹֻבוֹֹ'. ֹמְּ לֹז,

ןֹ ַֹגם־ֻכֵ לֹו יןֶֹאצְּ ַנֲעש ִ ַֹהֻזֹאת,ֹוְּ ֲארֻות' ֻפָ ִמןַֹה'ִהתְּ
"לֹֹ ֻנַ יןֹֹמִחין'ֹֻכַ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ כוֹֻֻבְּ  '.וְּ

  .פח

 (ח"ב סז)

ִחיַנתִֹקֻיוֹֻ ֹֻבְּ ֵדי ַֹעל־יְּ ׁש', ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹ'ֻבֵ ם
יםַַֹׁה'ֻמִֹחין'. ֻתִ ִחיַנתַֹה'ֻבָ ֶֹזהֹֻבְּ ִית' םֹ'ֻבַ ֻגַ

ֹֹ ָ ׁשֻ ין',ֹׁשֶ ִפֻלִ לַֹהֻתְּ  '.ְוכוַַֻׁׁםֵֹהםַֹה'ֻמִֹחין'ׁשֶ

לַֹעלֹ ַאֻבֵ תְּ ָכלַֹהֻמִ ֹלְּ ִטיַח ִהבְּ
יָ )ִַׁצֻיֹון עְּ ַ ש  ַׁה סא, ג(יְּ ֻום": ָֹלש 

ַחתִֹצֻיוַֹֹֹלֲאֵבֵלי ֹֻתַ ֵאר' ֹ'ֻפְּ ֵֹאֶפר", ַחת ֹֻתַ ֵאר ֹֻפְּ ן

ֵיׁשֹ ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

יוֹֹ ֻפוֹֻם־ֻבְּ ֹר,ֻכִ

נֻו: ַֹהיְּ

ֵֹמֵהיָכן

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָכל ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ֲֹאָבל

ר ִעֻקָ ֹוְּ

ר ִֹעֻקָ

ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כז ָוֶאְתַחֻנַ

ַֹה'ֻמִֹחין',ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֶֹזה ֵאר' ֹ'ֻפְּ ָקא. יְּ ֹֻדַ 'ֵאֶפר'
ין'ֹֹ ִפֻלִ ִחיַנתֹ'ֻתְּ כוֹֻֻבְּ  '.וְּ

  .פט

 (ח"ב עב)

ֹלֹוֹ ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָֹצִריךְּ ָוה, ִֹמצְּ ין עֹוש ִ ׁשֶ ֻכְּ
ִאיםֹ ֹֻבָ ֵֹאיךְּ י ֹֻכִ דֹוָלה. ֹֻגְּ ה ֹֻבֻוׁשָ ן ַגם־ֻכֵ
א',ֹ ֻכָ ַמלְּ ֹֻדְּ ֵרי תְּ ֹ'ֻכִ ֵהם ֹׁשֶ ין' ִפֻלִ ַֹה'ֻתְּ ַלֲחטֹף

ָֹהרֹאׁש. ַֹעל ֹאם תְּ ֹֻפִ ַלֲהִניָחם ַָׁראֻויַַׁׁוְּ אי ַוֻדַ ֻבְ
הַׁגְַֻׁ ָ ַֻׁבֻוש  ְהֶיהַׁלֹו ֻיִ ֶ ֹותֵַׁאיֶזהַׁש  אַַׁלֲעש  ֻבָ ֶ ש  דֹוָלהַֻׁכְ
ִַׁמְצָוה.ַׁ

  .צ

 ()ח"ב עז

דֹול,ֹ ֹֻגָ יק ַֹצֻדִ ֲֹאִפֻלֻו ָרֵאל, ש ְּ ִמֻיִ
ָכלֹ ֵֹאיֶזהַֹצַערֹֻבְּ ֶיהֹלֹו הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָצִריךְּ

ִחיַנתְַׁוזֶַַׁׁ–'.ְַׁוכוַַֻׁׁיֹום ין'הַֻׁבְ ִפֻלִ לֹֻתְּ אֹׁשֶ ֻתָ רְּ ֻבַ ַׁ'ַמעְּ
ְַׁוכוַֻׁ ,'ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵֹהם ין' ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ י 'ֹמִחין',ֹֻכִ

ָאה', ֹ'ִירְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ִֹהיא צֻוָעה' ָה'רְּ ַַׁׁוְּ י צֻוָעהֹֻכִ 'רְּ
א'ֹ יׁשָ פֻוָלה'ִהיאַַֻׁׁבִ ָאהֹנְּ ַמ )ַׁ'ִירְּ ֻדָ  .ר יא:(ַהֻזַֹה ת ַהקְּ

ה' ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ָאה רְּ ִחיַנתַַׁׁ–ַַׁה'ֻיִ ַֻׁבְ ן ַַׁגם־ֻכֵ ִהיא
ה'. ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ צֻוָעה ִחיַנתַֹׁ'רְּ ֹֻבְּ ֶזה וְּ

ת ֹֻבְּ עֹוֶבֶרת ֹׁשֶ צֻוָעה' לָֹה'רְּ ֹׁשֶ א ֻתָ רְּ ֻבַ עְּ ַֹה'ֻמַ ֹוךְּ
ֹ ין' ִפֻלִ ְרָאה',ַַׁׁ–ֻתְּ ַַׁה'ֻיִ ִהיא ֶ ַׁש  'ָהְרצֻוָעה' ֶ ַׁש  ַהְינֻו

יןַַׁׁ ִפֻלִ תֹוְךַַׁהֻמִֹחיןְַׁוַהֻתְ  '.ְוכוִַֻׁהיאַׁעֹוֶבֶרתַֻׁבְ

ֹיֹוםֹ ָכל ֹֻבְּ ֻזֹוֶכה ֹׁשֶ ָרֵאל ִֹיש ְּ ִֹאיׁש ל ֻכָ
ין',ֹ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ֹ'ֹמִחין', ִחיַנת ִלבְּ

צֻוָעה'ֹעֹוֵברָֹעָלֹ ִחיַנתָֹה'רְּ בְּ ֹֻבִ ן, ַֹגם־ֻכֵ ָאה' יוֹ'ִירְּ
ֹ ין' ִפֻלִ ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ א ֻתָ רְּ ֻבַ 'ַמעְּ ֹֻבְּ עֹוֶבֶרת הֹֹ–ׁשֶ ֻוִמֻזֶ

ָכלֹיֹום. ָכלֶֹאָחדֵֹאיֶזהַֹצַערֹֻבְּ לֹֻוָבאֹלְּ ׁשֵ לְּ ֻתַ ִֹנׁשְּ

  .צא

י־ָהַר"ן ח"ב כב) ח  בְּ ִ  (ש 

ֵֹמֶאֶרץ־ ֲחָזָרה ֹֻבַ ַֹז"ל נֻו ַֹרֻבֵ ל ׁשֶ
ָרֵאל, נֹות,ִֹיש ְּ ֻכָ ֻסַ ָצאֹֻבַ ָהָיהִֹנמְּ ׁשֶ ַֻׁכְּ

ֹבִַׁהְתִחיל ַַׁלֲחש  ַעְצמֹו:ַָׁאז הַֹמהַֻׁבְ ֲעש ֶ ִֹאםֹֻיַ

ֵאיֶזהֹאֹותוֹֹֹיֹוִליכוֹֻ םַֹעלָֹמקֹוםֹלְּ ֵאיןַֹהֻיָ םֹׁשֶ ֹׁשָ
הֻוִדי רוֹֹֻיְּ ֻכְּ ִימְּ םֹאֹותוֹֹֹוְּ םֹיֻוַכלֵֹאיךְֹּ?ֹׁשָ ַקֻיֵ םֹלְּ ֹׁשָ

וֹותֶֹאתֹ  !?ַהֻתֹוָרהִֹמצְּ

ָכה ֻזָ ֶ אַׁש  ֻבָ ֶ ָגהַׁלַעַַׁׁש  ָ ַַׁהש ֻ ֻיֻוַכל: ַֹלֲעֹבדֹׁשֶ
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֻלֹאֲֹאִפֻלוַֹֹֻהׁשֵ ׁשֶ ַחס־ֹיֻוַכלֹֻכְּ

לֹוםֹ ׁשָ םֹוְּ ַקֻיֵ וֹות!ֹלְּ צְּ ַַׁהֻמִ

יג ִ לַָׁהֲעבֹוָדהֶַׁאתִַׁהש ֻ ֶ ַָׁהעֹוָלם'ַׁ'ֲאבֹותַׁש 
ָהָיה ֶ ן־ֻתֹוָרה'ַׁ'ֹקֶדםַָׁלֶהםַׁש  ַַׁמֻתַ מוַֻׁ, ֻיְ ֻקִ ֶ ַׁש 

ל ְצוֹותַֻׁכָ יַַׁהֻמִ ֻלַַַֹׁׁאף־ַעל־ֻפִ ֶ וַַֻׁׁאש  ַׁאֹוָתןַָׁעש 
ֻוָטן ְפש  ַֻׁכִ מוֹֹ. םֹ'ַיֲעֹקב־ָאִבינֻו'ֹֻכְּ ֻיֵ ֻקִ ַותֹׁשֶ ִֹמצְּ
ין ִפֻלִ ֵדיֹֻתְּ לֹותַֹעל־יְּ קְּ רַֹהֻמַ לֲֹאׁשֶ ֻצֵ דֻוַעֹֹֻפִ ֻיָ ַֻׁכַ

ֵצא קסב.( ֶזהְַׁוַכֻיֹוֵצאַׁ,)ֻזַֹהר ַוֻיֵ ַֻׁבָ יגַַׁעד, ִ ִהש ֻ ֶ ֵַׁאיךְַַׁׁש 
ם לֶַׁאתְַׁלַקֻיֵ ְצוֹותַֻׁכָ ֶדֶרךְַַַׁׁהֻמִ ְהֶַַׁׁזהַֻׁבְ ֻיִ ֶ ש  ַָׁאנֻוסֶַׁיהֻכְ
ם ָ ָמקֹוםַׁש  רוַַֻֻׁׁבְ ְמֻכְ ֻיִ ֶ לֹוםַׁאֹותוַַֹׁׁש  ָ ַׁ–ַׁ.ַחס־ְוש 

ֵתֶכף ָכהֹוְּ ֻזָ ׁשֶ ָגהֹֻכְּ ָ ַהש ֻ ֹזוֹֹֹלְּ ַרךְֲֹֹּעָזרוֹֹ, ֻבָ ם־ִיתְּ ַַׁהׁשֵ
 ְוכֻו'ְַׁוכֻו'.ַׁ

  .צב

י־ָהַר"ן ח"ב לא) ח  בְּ ִ  (ש 

א ָרֵאל,ֹֻבָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵֹאָליוַֹז"לָֹהָיהֹֻבְּ
ָהֶֹֹאָחד ֹׁשֶ דֹוִלים ָֹחׁשֻובֵֹמַהֻגְּ ָיה

ֹאד ִקיַׁ,מְּ ַֻׁבָ ָכלְַׁוָהָיה ַַֻׁׁבְ ַ ֵריַׁס"ַהש ֻ ָלהַֻׁוִמֻמָ .ַַׁקֻבָ
נוְַַֻׁׁוִהְפִציר ֵֹליַדעַׁל:"זְַַַׁׁלַרֻבֵ צֹונֹו רְּ ַעםֹֹׁשֶ ַהֻטַ

ָרֵאל.ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ אֹלְּ הֹהֻואֹֻבָ יָֹלֻמָ  ָהֲאִמֻתִ

ׁשֻום־אֹוָפן.ֹ ַגֻלֹותֹלֹוֹֻבְּ ַז"לֹלֹאָֹרָצהֹלְּ
דֹול וַַֻׁׁל"ַהנְַַַׁׁוַהֻגָ ְַׁמֹאד:ַׁש  ַֻׁבֹו ִַׁהְפִציר ב

ֵדנוֹֻ ַלֻמְּ ֹיְּ חֹות ָכל־ַהֻפָ ֻלְּ נוֹֹֻׁשֶ ִֹחֻדֻוׁשֵֹֹאיֶזהַֹרֻבֵ
יו ֱחָמִדיםֵֹמִחֻדֻוׁשָ ִעיִמים,ַֹהֻנֶ ַהֻנְּ ֹמַעַַׁׁוְּ ְ ִַׁלש 

י־ֻתֹוָרה ֵ יוִַׁחֻדֻוש  ִַַׁׁמֻפִ דֹוש  ַַׁהֻקָ ִַׁיְתעֹוֵררַׁאֻוַלי,
ְַַׁׁלָבֵבנוַֻׁ ַרךְַַַׁׁלֲעבֹוָדתוֵַַֹׁׁמָחָדש  ִַׁיְתֻבָ ַׁאֻוַליְַׁוַגם,

יָלאַׁהִנְזֻכֶַׁ ילְַׁלָהִביןִַׁמֻמֵ ֻכִ ְַׁרִמיָזאֵַׁאיֶזהַֻׁוְלַהש ְ
ה ֺקֻדָ ַׁ.ל"ַהנֵַַַֻׁׁמַהֻנְ

ִחיל נוִֹֹֻהתְּ ַלֵהבֹל"זַַֹֹרֻבֵ ִהתְּ ֹאדֹלְּ ֹמְּ
י ֻפֵ ִרׁשְּ יֹֻבְּ ֻפֵ ֶהֶבתִֹרׁשְּ לְּ ֹק"יֹׁשַ ַֻׁוָפָניו,

ֲֹאִפֻלוֹֻ

ל־ֶאָחד ֹֻכָ

ֵכן ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ִסיָעתוֹֹ נְּ ֹֻבִ

ַֹעד

י ֹֻכִ

נוֹֻ ַרֻבֵ ׁשֶ ֹֻכְּ

נוֹֻ ַרֻבֵ ֹוְּ

ד ִֹמֻיָ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כח ָוֶאְתַחֻנַ

יִדיםְַׁוִנְתַלֲהבוִַַֻׁׁנְבֲערוַֻׁ ַלֻפִ ְַׁוכֻו',ְַׁוִהְתִחילַֻׁכְ ש  ַַׁמֻמָ
ר וְַַֹׁׁלַדֻבֵ ָלש  ַַׁהַנ"לַׁןֻבְ דֹול ְַׁלַהֻגָ ֶַׁזה ם": ֻתֶ ַדעְּ ַֹהיְּ
נֹותֹסֹוד ֻוָ יןֹֻכַ ִפֻלִ יבַׁ–!ֹ"?ַהֻתְּ ִ ְַׁקָצתַׁל"ַהנַַַֻׁׁלוֵַַֹׁׁהש 

נֹותַׁ ֻוָ ַׁ.ֻכַ

ַׁלוַֹׁ ָֹלאו": ֶרךְֹֹּזוֹֹֹלֹא, לַֹהֻדֶ ַנתֹׁשֶ ֻוָ ֹ'ֻכַ
ין'ֹ ִפֻלִ ֵכיָוןֹ–ֻתְּ ֶכםֹוְּ ֵאינְּ ִעיםֹׁשֶ ֹ'סֹודֹיֹודְּ

נֹות ֻוָ ין',ֹֻכַ ִפֻלִ ֶכםֹֻתְּ ִעֵֹֹאינְּ עֹ'סֹודֹיםיֹודְּ ֻבַ ַֹארְּ
לֹרֻוחֹות ָרֵאל'!ֹׁשֶ וַׁ–ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ָ ַַׁאְתִחילְַׁוַעְכש 
הֶַׁרֶמזֵַׁאיֶזהַָׁלֶכםְַׁלַגֻלֹות ַׁ".ִמֻזֶ

ר ֲאׁשֶ ִחילֹֻכַ ר,ִֹהתְּ ַדֻבֵ ִחילֹלְּ ָֹלֵצאתִֹהתְּ
ם רֹונֹו.ֹֻדָ :ַׁל"ַהנְַַַׁׁלֶהָחָכםְַׁוָאַמרִֹמֻגְּ

ה" אוַֹֹֻעֻתָ ֵעיֵניֶכם,ֹרְּ יֹֻבְּ יִמיֵֹאיןֹֻכִ ֻכִ ִמן־ֹםַמסְּ
ַמִיםֹ ָ ַגֻלֹותַֹהׁשֻ ָברָֹלֶכםֹלְּ ֹ!"ֻדָ

ָרָאה ֶ ש  ֵעיָניוַׁזֹאתַׁל"ַהנֶַַַֻׁׁהָחָכםַֻׁכְ ,ַֻׁבְ
ַנע ֹרֹאש וֹֹֹלוִֹֹֹנעְּ ׁשֹ, ֹאדֹאֹותוֹֹֹֻוִבֻקֵ ֹמְּ

ֹחל מְּ ֻיִ ִריַחֹֹלוֹֹֹׁשֶ ִהטְּ ֶ ֹׁשֻ ךְֹֹּאֹותוַֹֹֹמה ל־ֻכָ ,ֹֻכָ
ַהל ִנבְּ ֹאדֹוְּ ֶזהֹמְּ ֹֻבָ לֹא. ם,ָֹלזֻוזָֹרָצהֹוְּ ָ ַֹעדִֹמׁשֻ

ֹֹ ֻמָ נוֹֹֻלוַֹֹֹחלׁשֶ ֹ.ל"זַַֹֹרֻבֵ

  .צג

י) ר  ו  ַמד־ִספ  ְּ ַזר ש  ג ָ ֶ ֶלךְּ ש  ֶ ה ד ִממ  ֹות, ַמֲעש ֶ י   (ַמֲעש ִ

רַָׁהָאנֻוס:ְַׁוָאַמר בֹוִדיֹ"ִעֻקַ ֶיהֹֻכְּ ֶאהְּ ֹׁשֶ
אי ַ יֹותַֹרׁשֻ הֻוִדיִֹלהְּ ָיאֹיְּ ֶהסְּ ַפרְּ יַחֹ,ֹֻבְּ ַהֻנִ ֹלְּ

ית יןַֹטֻלִ ִפֻלִ ֹֹֻותְּ ָיא"! ֶהסְּ ַפרְּ ֶלךְְַַׁׁוָחָרהַׁ–ֻבְּ ְַׁלַהֻמֶ
ַֹׁאדְמַׁ ָכלֵַׁמֲחַמת, ֻבְ ֶ ִאיםֵַׁאיָנםְַׁמִדיָנתוַַֹׁׁש  ָ ַַׁרש ֻ

ֵרָרהַׁלוַַָֹׁׁהָיהַׁלֹאֲַׁאָבל,ְַׁיהֻוִדיםִַׁלְהיֹות ֵַׁמֲחַמתַֻׁבְ
בֻוָעה ְ ֻבֶֹקרַׁ–ַׁ.ַהש ֻ יַחָֹֹהָאנֻוס,ָֹהַלךְֹֹֻּבַ ִהֻנִ יתֹוְּ ַֹטֻלִ

יןֹ ִפֻלִ ָיאֹֻותְּ ֶהסְּ ַפרְּ ֹ.ֻבְּ

ֶלךְֵֹֹּמת הַֹהֻמֶ ַנֲעש ָ נוֹֹֹוְּ ַׁ'.ְוכוֶַַֻׁׁמֶלךְֹֹֻּבְּ
ַהחֹוֵזי־ֻכֹוָכִבים:ַַׁׁלוְַַֹׁׁוָאְמרוַֻׁ

עוֹֹ רְּ ֻזַ ַרתֹלֹאֹ"ׁשֶ ֹֺיכְּ ֹמרַֹרק, ׁשְּ ֻיִ ֹורֹׁשֶ ה"ִֹמׁשֻ ַָׁוש ֶ
הַׁ.ְוכֻו' ְנֲהגוְַַֻׁׁלָבָניוְַׁוִצֻוָ ֻיִ ֶ ןַׁש  ם־ֻכֵ מֹותוַַֹֻׁׁגַ ֶדֶרךְַַֻׁׁכְ ַֻׁבְ
ה ַַַׁׁרֻכָ הֻוֵמת. ַנֲעש ָ נוֹֹֹוְּ ֶֹמֶלךְֹֹֻּבְּ ִחיל, ִהתְּ הֹגֹוְּ ִֹלנְּ
ָיד ְַׁוִצוַַָָֻׁׁרָמהֹֻבְּ ֻלֹאְַׁלַהְכִריז:ַׁהְוכֻו', ֵצאֹ"ׁשֶ ִֹיֻמָ

ִדיָנתוֹֹ מְּ הֹׁשֹורֹֻבִ ָֹוש ֶ ֵדי, ֻלֹאֹֻכְּ ֶיהֹׁשֶ ָרתִֹיהְּ זִֹנכְּ
עֹו"ֹ ְַׁוכֻו'.ַַַׁרְּ

ִרים ָ לַֹהש ֻ ׁשֹֹֻכָ ֻיֵ ַמֻנֻות,ָֹלֶהםֹׁשֶ ִַׁהתְּ
ָעְבדוַַֻׁׁאֹוָתןֲַׁאִפֻלוַֻׁ ֶ ֲאִבי־ֵַׁאֶצלַׁש 

ְַׁוכֻו'.ֲַׁאִבי תֹוָכםְַׁזֵקנֹו רָֹהָיהֹֻבְּ ַ ֹֻוסָהָאנַֹהש ֻ
ַאלַׁל."ַהנַֹֻ ָ ֶלךְַַׁׁאֹותוְַַֹׁׁוש  ָררֻותַׁ"ַמהוַַֻׁׁ:ַהֻמֶ ְ ַַׁהש ֻ

ָך"ְַׁוַהִהְתַמֻנֻות ֻלְ ֶ ַׁ?ש  יבַׁ–! ִ ַׁלוֵַַֹׁׁהש  ָררֻות: ְּ ֹ"ַהש ֻ
י ֻלִ ֶיהֹהֻוא,ֹׁשֶ ֶאהְּ איֹׁשֶ ַ יֹותַֹרׁשֻ הֻוִדיִֹלהְּ ֹיְּ

ָיא, ֶהסְּ ַפרְּ ִבילֹֻבְּ ׁשְּ יִתיַֹהֻטֹוָבהֹֻבִ ָעש ִ ָך"!ֹׁשֶ ֵקנְּ ִַׁלזְּ
ָלַקחַׁ–ַׁ ָחַזר,ֹזֹאתֵֹמִאֻתוֹֹֹוְּ הֹוְּ ַנֲעש ָ ֹ.ָאנֻוסֹוְּ

ֲחלֹום:ַָׁרָאה ַֻׁבַ ַַׁהֶמֶלְך
ַמִים ָ ַהׁשֻ יםֹ"ׁשֶ ַֹזֻכִ ָרָאה, לֹוְּ ֹֻכָ

ר ֵנים־ָעש ָ ְּ לֹותַֹהׁשֻ ָרָאה,ַֹמֻזָ ֹורֹוְּ ׁשֻ הֹׁשֶ ׁשָֹֹוש ֶ ֻיֵ ֹׁשֶ
ין לֹותֹֻבֵ ֻזָ ֲחִקיםַֹהֻמַ ש ַ ֻנֻו"ֹמְּ ,ְַׁמֹאדְַׁוִנְפַחדַׁ.ִמֻמֶ

ה רֹונֹות'ֹר'ֵסֶפֶַֹׁאתְַׁלָהִביאְַׁוִצֻוָ כְּ תֻובְַׁוָרָאה,ַַׁהֻזִ ַֻׁכָ
ֵדיַֻׁבֹו: ַעל־יְּ הֹׁשֹורֹ"ׁשֶ ֶיהָֹוש ֶ ָרתִֹיהְּ עֹו"!ִֹנכְּ ַַׁזרְּ

ַחדַָׁעָליוְַׁוָנַפל ְַׁוכֻו'ַֻׁפַ דֹול ַֻׁגָ ְַׁלָכלְַׁוָקָרא,
ַַׁה'ֻפֹוְתֵרי־ֲחלֹומֹות' ַֻׁפֹוֵתרַָׁהָיהֶַׁאָחדְַׁוָכל,

ְַׁוכֻו'.ְַׁוהֻוַטבֶַׁאָחדַָׁחָכםֵַׁאָליוַֻׁוָבאְַׁלַעְצמֹוְַׁוכֻו'.
ֶלְך.ַׁ ְַׁלַהֻמֶ

ֻתוִֹֹֹעם ָכלֹֻוָבָניוִֹאׁשְּ עוֹֹֹוְּ קֹוםַֹזרְּ ַֹלֻמָ
ַַׁׁל"ַהנַֹֻ ךְְֹּוכֻו'. ־ֻכָ תֹוךְּ ,ָֹהֵאׁשָֹֹרָאהֹֻבְּ

ָרָאה ָהיוֹֹֻוְּ ִכיםֹׁשֶ ֶרךְֹֹּהֹולְּ ָלִכיםָֹהֵאׁשֹֹֻדֶ ֹמְּ
ִפיםִֹויהֻוִדים ֺעֻטָ יתֹמְּ ַטֻלִ יןֹֻבְּ ִפֻלִ ֹֻותְּ ֶזה, ָֹהָיהֹוְּ
ָהיוֵֹֹֻמֲחַמת ָלִכיםֹאֹוָתןֵֹאֶצלֹׁשֶ ִביםַֹהֻמְּ ֹיֹוׁשְּ
הֻוִדים ִדיָנָתםֹיְּ מְּ ֹֻבִ ןַֹעל, כֹוִליםָֹהיוֹֹֻֻכֵ ֵֹליֵלךְֹֹּיְּ

ֶרךְֹֹּ כֻו'ֹֻדֶ ַׁ.ָהֵאׁשֹוְּ
ב ַ ַָׁחש  רֹוֶאהֹ"ֵמַאַחר: ָארֹׁשֶ ְּ ׁשֻ ֹׁשֶ

ָלִכים ִכיםֹמְּ םֹהֹולְּ ֶרךְֹֹּׁשָ ,ָֹהֵאׁשֹֹֻדֶ
ן םָֹאַמרַֹעל־ֻכֵ ֻגַ "ֹהֻואֹׁשֶ ֵַַׁׁיֵלךְּ ָהַלךְְֹּוכֻו'. ֹוְּ
ֶלךְֹּ עוַֹֹֹהֻמֶ ַזרְּ ֹוְּ ַלט, ׁשָ ֶהםֹוְּ ָֹהֵאׁשֹֹֻבָ ַרף, ִנש ְּ ֹהֻואֹוְּ

עוֹֹֹ ַזרְּ תוֹֹֻוְּ רְּ ִנכְּ ם!ֹוְּ ֻלָ ֹֻכֺ
ְַׁלֵביתוֶַַֹׁׁהָחָכם ַַָׁׁהָיה, מֻוֻהַ ֵעיֵניַֻׁתָ ַֻׁבְ

ִרים: ָ ָמרָֹהָיהֹ"ֲהֻלֹאַַׁהש ֻ ֹורִֹנׁשְּ ִֹמׁשֻ
הֹ ֵאיךְֹּ,ָֹוש ֶ אֹוְּ ֶיהֹֻבָ הְּ ֻיִ ָרתֹׁשֶ עֹו"?!ֹהֻואִֹנכְּ ַזרְּ ַׁוְּ

ָֹאַמר

ִהי ַֹויְּ

ֵתֶכף ֹוְּ

ָֹעָנה

ךְֹּ ַֹאַחר־ֻכָ

יל ֻפִ ִהׁשְּ ֹוְּ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ָהַלךְֹּ ֹוְּ

ֶלךְֹּ ַהֻמֶ ֹוְּ

א ֻבָ ׁשֶ ֹֻכְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  כט ָוֶאְתַחֻנַ

ָאַמרֹסָהָאנוֹֻ ֹוְּ ַרתַֹעל־ָיִדי: ִֹנכְּ י, ֹֻכִ
ָֹראוַֹֹֻהחֹוֵזי־ֻכֹוָכִבים לֹא, עוֹֹֻוְּ ָֹמהָֹידְּ

ָֹראוֹֻ י, יןֹ'ׁשֹור'ֹֻכִ ין'ֵֹמעֹורוֹֹֹעֹוש ִ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ ה', 'ש ֶ ֹוְּ
ין רוֹֹֹעֹוש ִ מְּ ית'ֹ'ִציִצית'ִֹמֻצַ 'ַטֻלִ ֹלְּ ֵדיֶהם, ַעל־יְּ ֹוְּ

ָרתֹ עֹו!ֹהֻואִֹנכְּ ַזרְּ ֹוְּ

ָלִכיםֹאֹוָתן ָהיוַֹֹֻהֻמְּ הֻוִדיםֹׁשֶ ִריםֹיְּ ֹֻדָ
ִדיָנָתם מְּ ֹֻבִ ין, ׁשִ ֺלֻבָ ֻמְּ יתֹׁשֶ ַטֻלִ יןֹֻבְּ ִפֻלִ ֹ–ֹֻותְּ

ִכיםָֹהיוֹֻ ֶרךְֹֹּהֹולְּ לֹאָֹהֵאׁשֹֹֻדֶ ָללִֹנֻזֹוִקיםָֹהיוֹֹֻוְּ ֹ.ֻכְּ
הֻוא ַרתֹוְּ ֵדיֹ–ִֹנכְּ ֻלֹאַֹעל־יְּ ִאיםָֹהיוֹֹֻׁשֶ ָ ַֹרׁשֻ

הֻוִדים יןֹיְּ ׁשִ ֻלֹובְּ יתֹׁשֶ יןַֹטֻלִ ִפֻלִ בֹֻותְּ ֵֹליׁשֵ
ִדיָנתוֹֹ מְּ ֹֻבִ ן, ַעל־ֻכֵ ֹורָֹהיוֹֹֻוְּ הַֹהׁשֻ לֹותָֹוש ֶ ֻזָ ֻמַ ֻבַ ֹׁשֶ
ֹוֲחִקים ֻנוֹֹֻש  ִֹמֻמֶ י, לֹאָֹראוַֹֹֻהחֹוֵזי־ֻכֹוָכִביםֹֻכִ ֹוְּ

עוֹֹֻ ַרת,ָֹראוָֹֹֻמהָֹידְּ ִנכְּ עוֹֹֹהֻואֹוְּ ַזרְּ נַֹֹֻוְּ ֹ.ל"ֻכַ

רֹוֵתימוֶֹֹֹאת ים ב, ג(ַׁ"מֹוסְּ ִהֻלִ ַׁ.)ֻתְּ
ֹ לֵֹהםֹ–"מֹוֵסרֹות" ,ֹ'עֹור'ֹׁשֶ

ִחינַֹ ִפיִלין'ֹתֻבְּ ם(ַׁ"ֲעבֹוֵתימוֹֹ"ַׁ.'ֻתְּ ָ ֵֹהםֹ'ֲעבֹות',ַׁ)ש 
ִחיַנת,ֹ'ֲחָבִלים'ֹ ְַׁוכֻו'ְַׁוכֻו'.ַׁ'ִציִצית'ֹֻבְּ

ָאה'ֹהֶֹאת ִירְּ ִגילוֹֹֻֻבְּ ָעָדה"ֹוְּ רְּ ים ַֻׁבִ ִהֻלִ )ֻתְּ

ֹ"ַׁ.ב, יא( דֻו .ֹ'ִציִצית'ֶֹזהֹ–ִעבְּ
ָאה" ִירְּ ֶֹֹזהֹ–ֹ"ֻבְּ ין' ִפֻלִ הוֻ ]'ֻתְּ ֶ ִחינַ א ש  ָא ת 'ֻבְּ ה', ִירְּ

ֹבָא  ֻמְּ ָמָר ר ֻכַ גְּ ָרכוֹ א ֻבִ יה יז. סֹוָט ת ו. ֻבְּ ִגילוַֹֻׁ.ן פט.[ֺחֻלִ ֹ"וְּ
ָעָדה" רְּ ַׁ"ַהנַַַֻׁׁ'ְרָעָדה'ַׁ–ַֻׁבִ ַפ )ל ֻנָ ֶ ָ  – ַהֶמֶלךְּ ל ַע ל ש  ם ש 

ֻפוֻ   ַהֻסִ ַׁ.ר(ֻבְּ

  .צד

י)  (מֹוֲהַר"ן ער־ַחי  

רֹות ֻדֹקֶֹאָחדִֹלקְּ יוִֹלבְּ ִפֻלָ ַָׁעָנהַׁ.ֻתְּ
ָהַרבֵֹמֲחַמתְַׁוָאַמר: ֹֹׁשֶ רְּ ׁשֻובִמֻבַ יטְּ ֹֻדִ

סֹוֵבבֹנֹוֵסַעֹ הֹוְּ ִדיָנהַֹעלַֹעֻתָ ֲֹאִניֶֹזהֵֹמֲחַמת,ַֹהֻמְּ
ה ַצֻוָ ֻדֹקֹמְּ יןִֹלבְּ ִפֻלִ יַֹהֻתְּ ֻלִ דֹולַׁ.ׁשֶ ֻגָ ֶ ש  ַֻׁכְ י ַֻׁכִ

ֶזהַֻׁוְמֺפְרָסם ְַׁוסֹוֵבבַׁהֹוֵלךְַַֻׁׁכָ ִחיַנתֶַׁזה, ַגםַֻׁבְ ֹ'ֻפְּ
ֲארֻות' ֻפָ לֹוםַַׁהִהתְּ ָ ְַׁוכֻו'ַַׁחס־ְוש  ְבָיכֹול .ַֻׁכִ

הֻוא ׁשֶ ֹֹֻוכְּ ֵביתוֹֹֹביֹוׁשֵ ִחיַנתַׁהֻואֲַׁאַזיַֻׁבְּ ָיה ַֻׁבְ עְּ ַ ש  )יְּ

ַׁמד, יג( ֶאֶרת: ִתפְּ ֶבתָֹאָדםֹ"ֻכְּ ִית",ָֹלׁשֶ ִחיַנתַֻׁבָ ַֻׁבְ
ים ֻתִ לֹ'ֻבָ ין'ֹׁשֶ ִפֻלִ ֻנֹוֵסַעֲֹֹאָבלַׁ–ַׁ.ֻתְּ ׁשֶ סֹוֵבבֹֻכְּ ֹוְּ

ה ֻזֶ ֻבַ םֹֻוִמתְּ ֻגָ ִֹנפְּ כֻו' ֲארֻותֹוְּ ֻפָ ַֹהִהתְּ ן, ֵֹיׁשַֹֹעל־ֻכֵ
ׁשֹ ין'ַֹעלֲֹחׁשָ ִפֻלִ ֵהַֹֹה'ֻתְּ ִחיַנתֹםׁשֶ ֹֻבְּ

ֲארֻות'.ֹ ֻפָ ֹ'ִהתְּ

  .צה

י)  (מֹוֲהַר"ן תקי־ַחי  

יֲַׁחֵבִריִַׁלי ִלי:ַַׁרֻבִ ַעםַַׁנְפֻתָ ֻפַ ַֹאַחתֹׁשֶ
ר ַותִֹעֻמוִֹֹֹסֻפֵ צְּ יןִֹמֻמִ ִפֻלִ ֹֻתְּ ִליג, ִהפְּ ֹוְּ
ֹאדֹ תֹמְּ ַ ֺדׁשֻ קְּ ין.ֹֻבִ ִפֻלִ ַֹהֻתְּ

ָראֻוי ַלֵהבָֹלָאָדםֹׁשֶ ִהתְּ ֹאדֹלְּ ֹמְּ
ֲהָנַחת יֹֻבַ ִפֻלִ ֹןֻתְּ י, יןֹֻכִ ִפֻלִ ֵֹהםֹֻתְּ

ים דֹוׁשִ נֹוָרִאיםֹקְּ ֹאדֹוְּ ֹמְּ ָראֻוי, ֻפֹלֹוְּ ֻיִ ַֹעלֹׁשֶ
ַחדָֹהָאָדם ָעָדהֹֻפַ דֹוָלהֹֻורְּ ֵאיָמהֹֻגְּ ָאהֹוְּ ִירְּ ֹוְּ
רֹוֶצהֲֹעצֻוָמה ׁשֶ ָהִניַחֹֹֻכְּ ין,ֹלְּ ִפֻלִ רֹֻתְּ ֲֹאׁשֶ
ָתם ָ ֺדׁשֻ ָבהֹקְּ גְּ ָההֹש ָ ָגבְּ ֹאד.ֹוְּ ֶזהְַׁוֶהֱאִריךְַַׁׁמְּ ַֻׁבָ

ה יַָׁאֹנִכיְַׁוַגםַׁ–ַׁ.ַהְרֻבֵ ָבָריוֵַׁהַבְנֻתִ ַֹׁעֶצםִַׁמֻדְ
תַׁנֹוְראֹותַַׁהְפָלַגתַׁ ַ יןְַׁקֺדש ֻ ִפֻלִ  .ַהֻתְ

ה ֻמָ ֻכַ הֹׁשֶ ַכֻמָ ֻלוֹֹֹֻתֹורֹותֹוְּ ַֹרֻבֹותֹׁשֶ
ֹאד, םֹמְּ ֻלָ רוֹֹֻֻכֺ וֹותַֹעלֶֹנֶאמְּ ִֹמצְּ

ין ִפֻלִ ֹֻתְּ י, ֻלֹאַֹאף־ַעל־ֻפִ רֹׁשֶ ֻכָ םִֹנזְּ יןֹׁשָ ִפֻלִ ֹֻתְּ
ָלל, רוֵֹֹֻהםֹֻכְּ ַיןֹלַעֶֹֹנֶאמְּ יןִֹענְּ ִפֻלִ ְַׁוכֻו'ַֻׁתְּ ְוֵהםַׁ.
ַׁ ֻתֹוָרה ח"א לח(ְוכֻו' ֵעיל ֻבְּ ַַׁמֲאָמִריםְַׁועֹודַׁ,)מֻוָבא לְּ
ים רַַׁרֻבִ ֶ אֹוָתןֶַׁנֶאְמרוֲַַֻׁׁאש  ים,ַֻׁבְ ַמֻנִ םַַׁהֻזְ ֻלָ ַֻׁכֺ

יןַַׁעלֶַׁנֶאְמרוַֻׁ ִפֻלִ ַֻׁתְ ה. ֵערֹיֻוַכלֹֻוִמֻזֶ ׁשַ ַעט,ֹלְּ ֹמְּ
לוֵֹֹֻהיָכןַֹעדֹ דְּ בוֹֹֻֻגָ גְּ ש ָ תֹוְּ ַ ֺדׁשֻ ֹֹקְּ ין.ַהֻתְּ ִֹפֻלִ

  .צו

י)  (מֹוֲהַר"ן תקיא־ַחי  

הֻוא הֻואֶֹאָחדִֹמֻסֹוֵפרֹיֹוֵדַעֹֹׁשֶ ֹׁשֶ
יק נֻוזַֹצֻדִ ֹֻגָ ָרָצה, ֹאדֹוְּ ֶיהֹמְּ הְּ ֻיִ ָֹלנוֹֹֻׁשֶ

ין ִפֻלִ ֻנֻו.ֹֻתְּ הֻואְַׁוָאַמר:ִַׁמֻמֶ ֶ ֵַׁאָליוִַׁלְנֹסַעַַׁׁרֹוֶצהַׁש 
ַעְצמֹו, חַֻׁבְ ֻנוְַַֻׁׁוִלֻקַ הִַׁמֻמֶ ֻמָ יןַׁזֻוגֹותַֻׁכַ ִפֻלִ ַֻׁתְ ַׁיֻכִַׁ,
ָחְכָמה,ֵַׁאָליוִַׁלְנֹסַעְַַׁׁצִריִכין ֹאֶפןַֻׁבְ ֻלֹאַֻׁבְ ֶ ַָׁיִביןַׁש 
אוַֻׁ ֻבָ ֶ ִבילֵַׁאָליוַׁש  ְ ש  ֵדיֶַׁזה,ַֻׁבִ ֻלֹאַֻׁכְ ֶ דִַׁיְהֶיהַׁש  ִַׁנְלֻכָ

לֹום ָ ֵאיֶזהַַׁחס־ְוש  אֻות.ַַׁצדַֻׁבְ ןַֻׁגֵ ָֹהָיהַֹעל־ֻכֵ
צֹונוֹֹ ֹסַעֹֹרְּ מֹו,ֵֹאָליוִֹלנְּ ַעצְּ חֹֻבְּ ִלֻקַ ֻנוֹֹֻוְּ הִֹמֻמֶ ֻמָ ֹֻכַ

ָֹעָנה

י ֹֻכִ

ָקה" ַנֻתְּ ֹנְּ

דוֹֻ ֹ"ִעבְּ

ה ִֹצֻוָ

ר ִֹסֻפֵ

ָאַמר: ֹוְּ

ָאַמר: ֹוְּ

ָֹאַמר:



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  ל ָוֶאְתַחֻנַ

ֹֹזֻוגֹות ין,ֻתְּ קִֹפֻלִ ַחֻלֵ לֹוֵמנֻו,ֹֻולְּ י־ׁשְּ ׁשֵ ַאנְּ ֹלְּ
הֹ ֻכֶ זְּ ֻנִ נוֹֹֻׁשֶ ֻלָ ָהִניַחֹֹֻכֺ יןֹלְּ ִפֻלִ יםֹֻתְּ דֹוׁשִ ֻלוֹֹֹקְּ ֹ.ׁשֶ

רַֹׁקֶדם ֻפֵ ֻסִ ֶ רַׁזֹאת,ַׁש  ֻבֵ נוַַֻֻׁׁדִ הִַׁעֻמָ ֻמָ ַֻׁכַ
ָעִמים: צֹונוַֹֹֻׁפְ רְּ ֶיהֹׁשֶ הְּ ֻיִ יןָֹלנוֹֹֻׁשֶ ִפֻלִ ֹֻתְּ

ֱאֶמתָֹהגֻוןִֹמֻסֹוֵפרֹטֹוִביםֹ ֹ.ֻבֶ

ְרֶאה ָבָריוַַׁהֻנִ ֻלֹאַָׁהָיה:ִַׁמֻדְ ָתהֹׁשֶ ָֹהיְּ
ָנתוֹֹ ֻוָ ִריםֵֹאֻלוַֹֹֻעלֹֻכַ ָסִמיםַֹהֻסֹופְּ ֺפרְּ ַֹהמְּ

ו, ׁשָ ֶיהַֹרקַֹעכְּ הְּ ֻיִ ֱאֶמתָֹהגֻוןֹסֹוֵפרֹׁשֶ ַׁ.ַלֲאִמֻתוֹֹֹֻבֶ
ר הְַׁוִדֻבֵ הִַׁמֻזֶ ֻמָ ָעִמיםַֻׁכַ יןֵַׁמִעְנַיןַֻׁפְ ִפֻלִ טֹוִבים.ַַֻׁׁתְ
ךְַַׁׁ רַַׁאַחר־ֻכָ ַַַׁׁהַנ"ל:ִַׁסֻפֵ ֶ ַׁ'.ְוכוִַַֻׁׁמֻסֹוֵפרַֻׁיֹוֵדַעַׁש 

ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ְַׁלהֹוִציאַָׁזִכינוַַֻׁׁלֹאַֻׁבַ
ָבר לֹאַָׁלאֹור,ַַׁהֻדָ הֹוְּ ֻלָ ֹהֻואִֹמיָֹלנוֹֹֻֻגִ

ֵאיֹפהַֹהֻסֹוֵפר ֹהֻואֹוְּ ךְֹּ. ־ֻכָ תֹוךְּ קֹֻובְּ ֻלֵ ֻתַ ִֹנסְּ
ָלה ַמעְּ ֹֹלְּ ָלה ַמעְּ ֵאיןֹ–לְּ נוֹֹֻוְּ ָֹמה,ַֹעדֹיֹוֵדַעִֹֹאֻתָ

הֹ קֹוםַֹאֻיֵ בֹמְּ לֹֹודוֹֹֻכְּ ֱאֶמת.ֶֹהָהגֻוןַֹהֻסֹוֵפרֹׁשֶ ֹֻבֶ

  .צז

י) מ  ַנ"ת ח"א לט־יְּ  (מֹוַהרְּ

ׁשֻובָֹהַרבָֹנַסעֹט"תקס יטְּ ֻדִ רְּ ַֹעלִֹמֻבַ
ִדיָנה. רוַַֹֻׁהֻמְּ ַַׁז"ל.ַׁזֹאתְַׁוִסֻפְ נֻו ְַׁלַרֻבֵ

ֻיֹום ַאֲחָריוַֻׁבַ ֻלְ ֶ ַאלַׁש  ָ נוַַֻׁׁש  ַעלַַׁעלַַׁז"לַַׁרֻבֵ ַַׁה'ֻבַ
' יֻהַ יַַׁמֻגִ רֹוֶצהְַׁוָאַמר:ַׁהֻוא.ֵַׁהיָכןַַׁיֲעֹקבַַׁרֻבִ ֹ"ׁשֶ

ֻדֹקֹ יו"!ִֹלבְּ ִפֻלָ ְַַׁׁוֵהִבינוַַֻֻׁׁתְּ ש  ֻיֵ ֶ ָנהַׁלוַַֹׁׁש  ֻוָ ֶזה.ַֻׁכַ  ֻבָ

א יַֻׁבָ ַעלַַׁיֲעֹקבַַׁרֻבִ 'ַׁ'ֻבַ יֻהַ ֻגִ ַַׁהֻמַ
יו,ֹֻוָבַדקַׁל,"ַהנַַֻׁ ִפֻלָ ָהיוֹֹֻֻתְּ ֹוְּ

ִרים ׁשֵ ָיִפיםֹֻכְּ ֹאדֹוְּ ֹאדֹמְּ י,ֹמְּ ִתיַבת־ַידָֹהיוֹֹֻֻכִ ִֹמֻכְּ
יקַהַֹֹהֻסֹוֵפר ֻדִ ָסםֹֻצַ ֺפרְּ ַרִיםֹמֹוֵרנוַֹֹֻהמְּ ַֹז"ל,ֶֹאפְּ
ר ָתבֲֹאׁשֶ ֻלוֹֹֹֻכְּ םֹׁשֶ ַקֻיֵ יֹוֵתרִֹמתְּ ֶאהֹֻבְּ ִנרְּ ָחָדׁשֹֹוְּ ֹֻכְּ

ׁשֹֹ ָסם.ַֹמֻמָ ֺפרְּ מְּ  ֻכַ

נוְַַֻׁׁוָאַמרַָׁעָנה ָיןֶֹזהַַׁז"ל:ַַׁרֻבֵ ָֹהִענְּ
רוֹֻ ֻפְּ ֻסִ מֹולֹׁשֶ ָהַרבֶֹאתְּ ֹׁשֶ

ׁשֹוב יטְּ ֻדִ רְּ יָֹעַליָֹעַברָֹנַסע,ִֹמֻבַ ֻתִ ַדעְּ ָכלֹֻבְּ ֹֻבְּ
ָלה יְּ יֶֹזהֹֻוֵמֲחַמתַֹהֻזֹאת,ַֹהֻלַ ֻתִ ַדקְּ יןֹֻבָ ִפֻלִ ַֹהֻתְּ
י. ֻלִ ְַׁמֹאדְַׁונֹוָראִַׁנְפָלאִַׁעְנָיןַַׁעל־ֶזהְַׁוָאַמרַׁׁשֶ

ַדְרֻכוַֹׁ י־מֹוֲהַר"ן' ער(ַֻׁכְ 'ַחֻיֵ ַׁ)ֻבְּ ַללַֻׁוִמֻתֹוךְַַׁׁ–. ָבָריוַֻׁכְ ַֻׁדְ
ַמע:ַָׁהֵאֻלוַֻׁ ְ ֻקֹוֵראִַׁנש  ָהַרבֹׁשֶ ֵאֹֹל"ַהנַֹֹֻלְּ ֹר'ֻפְּ

ָרֵאל'ֹ ְַׁוכֻו'.ִַׁיש ְּ

  .צח

י) ב  ֹוכְּ י אֹור,־כ  ש    לו; ן"מֹוֲהַר ־ַאנְּ
יַח  י־ש ִ פ  רְּ  (ֹקֶדש  ח"א תט־ש ַ

בֹו,ֵַׁמָאִבי ֻכָ ְ ַרת־ִמש  ֻפָ ֲַׁהֵריִני־ֻכַ
ַמע ָ ש ֻ ֶ יַׁש  ַׁרִַׁמֻפִ ַׁל:"זַַַׁׁעֹוֵזר'

ים ָהֲאָנׁשִ לֹׁשֶ מוֹֹֹׁשֶ רוֹֹֻל,"ַזַצֹֹר"ַאדְּ ֵניַֹיַחדִֹחֻבְּ ֹׁשְּ
ָהרֹוָתיו. ַַַׁׁאזְּ ֻלֹאא( ִליֶֹאָחדֹיֹוםֵֹיֵלךְֹֹּׁשֶ ִלֻמֻודֹֹֻבְּ

. ָחן־ָערֻוךְּ לְּ ַַׁׁׁשֺ ַגםב( ִהירֹוְּ ֹאדִֹהזְּ ָהִניַחֹֹמְּ ֹלְּ
ין ִפֻלִ ם,ֹֻתְּ נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ ַַֻׁׁדְּ ֻתוְֹֹוָאַמר: ַדעְּ ֻלְּ ֶכףֹ"ׁשֶ ֹֻתֵ

ִחיִלין תְּ ֻמַ ׁשֶ ָהִניַחֹֹֻכְּ ין,ֹלְּ ִפֻלִ ִחילוֹֹֻֻתְּ ָהִניַחַֹֹיתְּ ֹלְּ
י ֻתֵ ַַָׁׁידֻוַעְַַׁׁוֶזהַַׁהֻזֻוגֹות".ֹׁשְּ ֶ ְצָוהש  ִַׁלְלֹמדַֻׁמִ

יןַׁ ְתִפֻלִ ם.ַֻׁבִ נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ  ֻדְ

יםָֹנֲהגוֹֻ ֻלֹו:ָֹהֲאָנׁשִ ָהיוֹֹֻׁשֶ יִחיןֹׁשֶ ַֹמֻנִ
ין ִפֻלִ ם,ֹֻתְּ נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ דוֹֹֻֻדְּ ָלמְּ ֶהםֹוְּ ֹֻבָ
ֹ. ָחן־ָערֻוךְּ לְּ ַׁׁשֺ

יַח 'ֻבְּ ] 'ש ִ ֵפי־ֹקֶדש  רְּ נֻו ַז"ל ָאַמר כט ח"ב ־ש ַ ֹרֹוֶצהָֹהִייִתי": : ַרֻבֵ
ִהֹ ַהנְּ עֹוָלם,ֹיגלְּ יֹוםֹֻבָ ֻבְּ ָוה,ֹׁשֶ ר־ִמצְּ יַחַֹֹהֻבַ ָוהַֹיֻנִ ר־ִמצְּ ֵניַֹהֻבַ ֹׁשְּ
ין,ֹזֻוגֹות ִפֻלִ ֹֹֻתְּ םֹי,"ַרׁשִ נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ ט ]ִאיךְּ  "וְּ ט ָוואלְּ  ֶגעָוואלְּ

ֶגען, ֶרענְּ ֻבְּ ט'מְּ  ַאז ַאַריינְּ ָוה, ֶווערְּ ר־ִמצְּ ן ֶמען ָזאל ֻבַ ד ֵלייגְּ אלְּ  ֻבַ
ֵווי  אר צְּ ין[ ֻפָ ִפֻלִ ַַׁׁ.ֻתְּ

  .צט

יִלק  ) ט  ִפיִלין ֲהָלכֹות,־ו   (ה, כט ת ְּ

יָחא ׁשִ בֹות־מְּ ִעֻקְּ סֹוףֹֻבְּ לֻות,ֹֻבְּ ַֹהֻגָ
ִריִכים ֵהרֹצְּ ֹאדִֹלֻזָ ָהִניַחֹֹמְּ יןֹלְּ ִפֻלִ ֹֻתְּ

ם, נֻו־ֻתַ ַרֻבֵ מוֹֹֹֻדְּ ִהירוֹֹֻֻכְּ ִהזְּ לֹׁשֶ יִקים־ֹֻכָ ֻדִ ַהֻצַ
יםֹ ֻיִ ָהיוֲֹֹֻאִמֻתִ ָיֵמינֻו.ֹׁשֶ ֹֻבְּ

  .ק

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  (ל ט; ח"בח"א ת ֹקֶדש  ־ש ַ

חֻורֲֹאִני,ֹרֹוֶצה":ַַׁז"לַָׁאַמר ַהֻבָ ר־ֹׁשֶ ַהֻבַ
ָוה יַחִֹֹמצְּ יןַֹיֻנִ ִפֻלִ יֹוםַֹהֻתְּ ָוה,ֹֻבְּ ר־ִמצְּ ַֹהֻבַ

ֹֹ".קֹוֶדםֹלֹאֹ

ַגם ֹוְּ

ִפֹ ֹיֻוכְּ

ַֹאךְֹּ

ַקִיץ ֹֻבְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ךְֹּ ַֹאַחר־ֻכָ

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

ן ַֹעל־ֻכֵ

יו ׁשָ ַֹעכְּ

נוֹֻ ַֹרֻבֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לא ָוֶאְתַחֻנַ

  .קא

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  ( ע ח"ג ֹקֶדש  ־ש ַ

ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ רֻוֶצהָֹהִייִתי": ֶיהֹמְּ הְּ ֻיִ ִֹליֹׁשֶ
ן, ַרקַֹאףֹֻבֵ ֵבית־ַהֵֹֹיֵלךְֹֹּׁשֶ ֶנֶסתלְּ ִֹעםֹֻכְּ

ית ֻלִ יןַֹהֻטַ ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹוְּ ר, ֶיהָֹהִעֻקָ הְּ ֻיִ ןִֹליֹׁשֶ  ]ִאיךְּ ֹ"ֻבֵ

ט ט ָוואלְּ ן ֶגעָוואלְּ ן, ַא  ָהאֻבְּ ן ֵגיין ָנאר ָזאל ֶער זֻוהְּ ית ִמיטְּ  ַטֻלִ

ין אֻון ִפֻלִ ל ִאין ֻתְּ ֻוהְּ י, ַאַריין ש  ן[ ַא  ַאֻבִ יַׁ.זֻוהְּ דֻוַעַַֻׁׁכִ ֻיָ ַׁלֹאַֻׁכַ
ָניוֶַׁהֱאִריכוַֻׁ ֻמֻוָבאַׁםְיֵמיֶהַַֻׁׁבָ י־מֹוֲהַרַַֻׁׁכַ ַחֻיֵ ַׁן"ֻבְ

 .ְועֹודַׁ

ַהגָֹהָיה ידֹׁש:"ַאנִַֹֹמנְּ ֻפִ ַהקְּ ָֹלֶלֶכתֹלְּ
יתִֹעם ֻלִ יןַֹהֻטַ ִפֻלִ ַהֻתְּ ֶנֶסת,ֹוְּ ֵבית־ַהֻכְּ ֹלְּ

לֹא ִאיָרםֹוְּ ַהׁשְּ םֹלְּ יֹוםִֹמֻיֹוםֹׁשָ י,ֹלְּ חוֶֹֹֹזהֹֻכִ בְּ ֹׁשִ
ֲארֻותוֹֹ ֻפַ ִהתְּ לֹוְּ הֻוִדי,ֹׁשֶ נֶָֹֹלֶלֶכתֹיְּ ֵבית־ַהֻכְּ ֶֹסתלְּ

יִֹעם ֻבֻוׁשֵ ֵריַֹמלְּ ִכתְּ ֶלךְֹֹּוְּ יתֵֹהםַֹהֻמֶ ֻלִ ַֹהֻטַ
יןֹ ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹֹ.וְּ

  .קב

י) ב  ֹוכְּ י אֹור,־כ  ש    (כה ן"מֹוֲהַר ־ַאנְּ

ָחק ִזיקִֹיצְּ ָקֵרב,"זַַֹֹאיְּ תְּ ֻנִ ׁשֶ ֹֻכְּ ִַׁנְתעֹוֵררַׁל,
דֹולֹותַֻׁוְרִדיפֹותְַׁמִריבֹותַָׁעָליו ְַׁמֹאדַֻׁגְ

לַׁ ֵניִַׁמֻכָ יתוַַֹֻׁׁבְ ֻתוַַֹׁׁחֹוְתנוֵַֹׁמַַֻׁׁוִבְפָרטַֻׁבֵ ְ ְַׁוכֻו'.ְַׁוִאש 

ַֹז"לֶֹאת נֻו נוַֹֹֹרֻבֵ ְרֻכוַַַֹׁׁעלֹחֹותְּ .ַָׁהָרעַֻׁדַ
ַאלְַׁוַגם ָ ַַׁׁש  ֻבֶֹקרֲֹהלֹאאֹותֹו: ֹֻבַ

ה ַאֻתָ ׁשֶ יַחֹֹֻכְּ ין,ַֹמֻנִ ִפֻלִ ךָֹֹֻתְּ ָידְּ הֹֻובְּ ִריךְַֹֹּאֻתָ ַֹמכְּ
ךֶָֹֹאת מְּ צֻועֹותַֹעצְּ רְּ לֹֻבִ ֵהָמה,ֹעֹורֹׁשֶ ִפיךָֹֹֻבְּ ֹֻובְּ

ה הַֹאֻתָ דֹוֵמם,ַֹמֲחׁשֶ ךָֹֹוְּ ֵאינְּ רֹרֹוֶצהֹוְּ ַדֻבֵ ָֹאזֹלְּ
ֻבֻורֹׁשֻום ֹֻדִ ךָָֹֹאזַֹיֲעֹמדִֹאם, ֻדְּ ֶנגְּ ָֹעֵרלֵֹאיֶזהֹלְּ
ֻלֹא ַמעָֹרָאהֹׁשֶ ׁשָ זֹאתֹוְּ ֹלֹאַֹהִאםֵֹמעֹוָלם,ֹֻכָ
הָֹעֶליךָֹֹאֹוֵמרָֹהָיהֹ ַאֻתָ ַעתֹיֹוֵצאֹׁשֶ  ?!ִמֻדַ

נוֻ ) י ַהיְּ ן ֻכִ ֺכֻוָ ש   מְּ ן ,ַמֻמָ ה ֻכֵ ם ֵהֻמָ ֵרי ֻגַ יהוֻ  ִאמְּ ה ֻפִ ר ָהֵאֻלֶ ֶ  ֲאש 
הֻוא ֲחָתנוֹ  ַעל ֹיאַמר ֶ ַעת, יֹוֵצא ש  ה ַעל ֵמַהֻדַ עֹוש ֶ ֶ צֹון ש   רְּ

, ַהֻבֹוֵרא ַרךְּ ֻבָ ִפי ִיתְּ ֲעלֻומֹות ֻכְּ ָרָכיו ֻתַ ר ֻדְּ ֶ ֵדי ַעל יֹוִדיֵענוֻ  ֲאש   יְּ
ֱאָמִנים ֲעָבָדיו  ַׁ.(ַהֻנֶ

ֻיֹוֵצא ְדָבִריםַֻׁכַ הַֻׁבִ ֵאֻלֶ רַֻׁכָ ֻבֵ ְַׁוהֹוִכיַֻׁדִ ַׁ–חֹו
ְתָחֵרטַַׁעד ֻנִ ֶ ,ַַׁעל־ֶזהַׁחֹוְתנוְַַֹׁׁמֹאדַׁש 

ל רוַַֹׁׁעֹודַׁיֹוִסיףְַׁלַבלַַׁעל־ַעְצמֹו:ְַׁוִקֻבֵ ְַׁלַיֻסְ
ַָׁוָהְלָאה.ַַׁההֻואֵַׁמַהֻיֹוםַׁ

  .קג

י) ב  ֹוכְּ יחֹות־כ  ִרים;־אֹור, ש ִ ו  ִספ   וְּ
יַח  י־ש ִ פ  רְּ  (תנב ח"א ֹקֶדש  ־ש ַ

ח ֻבַ ֹׁשִ ֶֹאתַֹז"ל ֹאד ִתיַבתֹמְּ ֹֻכְּ
י ִפֻלִ יֹןֻתְּ ַֹרֻבִ ל ָחקֹׁשֶ ִזיקִֹיצְּ ַֹאיְּ

ֹסֹוֵפרֹיֹוֵסף ָחֵפץ, לָֹהָיה:ֹוְּ ֻכָ לֹוֵמנוֹֹֻׁשֶ י־ׁשְּ ׁשֵ ַֹאנְּ
לוֹֹֻ ֻלְּ ֻפַ יןִֹיתְּ ִפֻלִ תְּ ַתב־ָידוֹֹֹֻבִ  .ֻכְּ

ַעם ִטיַרתַַׁאַחרַֻׁפַ ַׁל"ַהנַַַַֻׁׁהֻסֹוֵפרַֻׁפְ ָהָיה, ֶ ַׁש 
יוֶַׁאָחדֵַׁאֶצל ִפֻלָ ַֻׁתְ ְַׁלסֹוֵפרַֻׁוְנָתָנם,

ְַׁלָבְדָקן ַתח. ֻפָ ֶ ש  יןֶַׁאתַַׁהֻסֹוֵפרַֻׁכְ ִפֻלִ ְַׁוָרָאהַַׁהֻתְ
ַחתֶַׁאת ֻיֹותַַׁהֻנָ ִ ָרש  ִחיםֵַׁאיךְַַַׁׁהֻפָ ֻנָ ֻמֺ ֶ יםַׁש  ֻתִ ֻבָ ,ַֻׁבַ

ן ֲהָלָכהְַׁמֺכֻוָ ָכלַֻׁכַ ָרִטיםַֻׁבְ ְַׁוִדְקֻדֻוִקיםַַׁהֻפְ
ִתיָבה ְַׁוַהֻכְ ַָׁאַמר, ַקתַֹעלִֹהיאֹ"ֵעדֻות: ִֹצדְּ

ין,ַֹהֻסֹוֵפרֹ ִפֻלִ ֵאֻלוֹֹֻֻותְּ ִריִכיםֵֹאיןֹֻכָ ִדיָקהֹצְּ  ."ֻבְּ

  .קד

יַח ־ֲאָבֶני"ָה ) ֶזל; ש ִ רְּ י־ב ַ פ  רְּ  ( תרכד ח"א ֹקֶדש  ־ש ַ

ַעםַׁמֹוַהְרנַַׁ יַָׁהַרבַַׁעלַַׁז"לַׁת"ֻפַ ,ַַׁזְלָמןַַׁרֻבִ
ָהָיהַֹעל ַכַעסֹׁשֶ ַֹהֲחִסיִדיםַֹעלֹֻבְּ
נוֹֻ ֻכְּ ׁשְּ ֻמִ יןֹׁשֶ ִפֻלִ ֶהםַֹהֻתְּ ֻלָ ָרףֲֹעבֻורֹׁשֶ ַׁ.ֵיין־שָֹ

ךְַֹּׁ ַאַחר־ֻכָ נֵַֹֹהִביןֹוְּ ֹֹת:"מֹוַהרְּ ֻצָ קוֹֻ"ׁשֶ ָבָריו"ֹדְּ ֹ.דְּ

  .קה

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  ( פז ח"ו ֹקֶדש  ־ש ַ

לֹוֵמנוֹֻ י־ׁשְּ ׁשֵ ןֵֹמַאנְּ ֹֻבֵ ֹלֹו ָֹהָיה
יַעֹ ִהֻגִ וֹות,ֹׁשֶ ִמצְּ יַָׁהָיהֹלְּ ִַׁמיְכֶלעַַׁרֻבִ

ן יַֻׁבֶ ַׁזִַַַׁׁיְצָחקַַׁרֻבִ ַׁמֹוַהְרַנ"ת ן ְַׁמעֹוְררוַַֹׁׁל,"ֻבֶ
ַחתִַׁלְקַראתַֻׁוַמְלִהיבוַֹׁ יןַַׁהֻנָ ִפֻלִ ַַׁהֻתְ ֵַׁמראוְַַֹׁׁוָהָיה,

ַׁלוַֹׁ תָֹזִהירֹ"ֱהֵיה: ַ ֺדׁשֻ קְּ יןֹֻבִ ִפֻלִ רֹלֹאַֹהֻתְּ ַדֻבֵ ֹלְּ
ֶהם יֹֻבָ ֻבֻוֵריַֹרקִֹאםֹֻכִ ה.ֹֻתֹוָרהֹֻדִ ִפֻלָ ִאםֹֻותְּ ֹוְּ
ֵהר ֻזָ ָכךְֹֹֻּתִ ֹֻבְּ ָבֵרךְֹּ, ָך,ֲֹאִניֹמְּ הֹאֹותְּ ֻכֶ זְּ ֻתִ ֹׁשֶ

ִנים,ָֹיִמיםַֹלֲאִריכֻותֹ ׁשָ ַמִים"ֹוְּ ַאת־ׁשָ ִירְּ ֹ.ֻולְּ

ָֹאַמר

ה ֹֻוִמֻזֶ

י ַֹרֻבִ

ֹהֹוִכיַחֹ

עֹוד ֹוְּ

נַֹ ֹת"מֹוַהרְּ

ֵכן ֹוְּ

ַעס ֹֻכָ

ֶאָחד ׁשֶ ֹֻכְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לב ָוֶאְתַחֻנַ

  .קו

יְּ ) ֹות, ִענְּ ד  ִ ֶפר־ַהמ  ין'ס  ִפל ִ ַות ת ְּ י 'ִמצְּ  (נ 

ֵדיֹ]א[ ַחתַֹעל־יְּ מְּ ֵדיֹיֹום־טֹוב,ֹש ִ ַעל־יְּ ַחתֹוְּ ַֹהֻנָ
ין ִפֻלִ ָראֻויֹֻתְּ ֹֻכָ ֵלד, ֻתוֹֹֹֻתֵ ִניםִֹאׁשְּ ֹֹֻבָ ָכִרים ִניםזְּ  )ֻבָ

ֹ.י( 

ׁשִֹֹמי ]ב[ ֻיֵ ֻקֻונֹו:,ַֹעֻזֻותֹלוֹֹֹׁשֶ יַחֹֹֻתִ ֻנִ ֻיַ ין'ֹׁשֶ ִפֻלִ ֹ'ֻתְּ
ָהיוֹֹֻ יקֹֹרֹאׁשַֹֹעלֹׁשֶ ֹ.ה( )ַעֻזֻותַצֻדִ

ֶנה,ֹ]ג[ פְּ נֹוֵטלַֹהֻנִ יַחָֹֹיָדיו,ֹוְּ ין,ֹֻוַמֻנִ ִפֻלִ קֹוֵראֹֻתְּ ֹוְּ
ַמע, ִריַאת־ׁשְּ ֹֹקְּ ל ֻלֵ ֻפַ ִאֻלוֹֹֻ–ֻוִמתְּ ָנהֹֻכְּ ַח,ֹֻבָ ֻבֵ ִֹמזְּ

ִריבֹ ִהקְּ ן,ָֹעָליוֹוְּ ֻבָ ִאֻלוָֹֹֻקרְּ הָטַבלֹֹֻוכְּ ִפֻלָ ֹ.מ( )ֻתְּ

ם יֶתךָ  ְמֺזזֹות ַעל "ֻוְכַתְבֻתָ ָעֶריָך"  ֻבֵ ְ ָבִרים ֻוִבש   ו, ט()ד ְּ
 –ִמְצַות ְמזֻוָזה  –

  .קז

 (ח"א ב, בסוף)

ַׁ ְדָרש  ֻמִ ה כז, ב ֻבַ ָרא־ַרֻבָ קְּ ַעל ִאֻיֹוב מא,  –)ַוֻיִ

ַׁג( :ֹ ֹלֹו' ם ֻלֵ ַֹוֲאׁשַ יַמִני ֻדִ ִֹהקְּ ִמיֹֹ–"'ִמי
ֹ ִית'" ֹֻבַ ֹלֹו י ַתֻתִ ֻנָ ֹׁשֶ ֹֹקֶדם זֻוָזה ֹמְּ ִֹלי ה ְוכֻו'.ַָׁעש ָ

ַׁ נוִֹֻנְמָצא: ֻלָ ֹׁשֶ ים־טֹוִבים ַֹמֲעש ִ ל ֻכָ ָכלֹֹׁשֶ וְּ
ַֹלֲחׁשֹבֹ ָֹראֻוי ֵאין ֹוְּ ֵֹמִאֻתֹו, ַֹהֻכֹל ִפֻלֹות, ַהֻתְּ

ָבר.ֹ ָכרַֹעלֹׁשֻוםֹֻדָ לֹש ָ ַקֻבֵ ֹלְּ

  .קח

 (ח"א כג, ד־בסוף)

זֻוָזה', ֹ'מְּ ִחיַנת ַַֻׁׁבְּ ְדָרש  ֻמִ ַֻׁבַ ִַׁאיָתא י ֻכִ
בָֻ ) דְּ ֻמִ ה כב, ז(ֻבַ ַׁר־ַרֻבָ ָמןֹ: ֹׁשְּ ָרא ִֹנקְּ ה "ָלֻמָ

הֹ ִזיןִֹמֻזֶ ֻזָ ֵניֹׁשֶ :ַׁב כב, כה(ִאֻיוֹ )ְוֶזהַַָׁׁלֶזה".'זֻוֵזי',ִֹמֻפְּ
ָהָיה" יֹוְּ ֻדַ ָצֶריךָֹֹׁשַ זֻוָזה'.ֹֻבְּ ֹ'מְּ ֵדי ַֹעל־יְּ נֻו ַֹהיְּ ,"

" ָֹלךְּ ֹֻתֹוָעפֹות ֶכֶסף ָ )ַׁ"וְּ ֵדי־ֶזהַֹׁ–ַׁם(ש  ַעל־יְּ
. עֹוֶפֶפתָֹלךְּ ָנָסתֹוֹמְּ רְּ ִחיַנתַַֻׁׁפַ ־י'ַׁהֻואַֻׁבְ ־ֻדַ ַ יַׁ'ש  ֻכִ

ִרית'ַַׁׁ  '.ְוכוַֻׁ'ֻבְ

ֻוַׁ ְרש  ֻדָ ֶ ִמ )ש  לְּ ַ רֻוש  ָרכוֹ י יְּ ֶרת־:ַׁת פ"א(ֻבְּ 'ֲעש ֶ "ׁשֶ
ִדֻבֻורֹ ֹוְּ ַמע', ִריַאת־ׁשְּ 'קְּ ֹֻבִ ֵֹהם רֹות' ֻבְּ ַהֻדִ

ֶנֶגדֹ' ֹמד'ֹֻכְּ ם'לֹאַֹתחְּ ֻתָ ַתבְּ ֺזזוַֹֹֹעלֹֻוכְּ ָבִרי)ַׁת'"מְּ ם ֻדְּ

תַֹׁ–ַׁו, ט( ֻדַ ֹ'ֶחמְּ ל ֻטֵ ֻבַ ִֹנתְּ זֻוָזה' ֹ'מְּ ֵדי ַֹעל־יְּ י ֻכִ
מֹון'.ֹ ַֹהֻמָ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  בָֻ )"ל ַ ָנחוֹ ת קג: ש  :ַׁת לד.(מְּ
ם' ֻתָ ַתבְּ ָ )ַׁ"'ֻוכְּ ִתיָבהֹֹ–ַׁם(ש  ֹֻכְּ ֵהא ֻיְּ 'ׁשֶ

ה". ֻמָ ַַֻׁׁתַ ִחיַנת ַֻׁבְ י)ְוֶזה ִ ֵראש  ַׁת כה, כז(ֻבְּ "ַיֲעֹקבֹ:
ם", ֹֻתָ ִַַׁׁאיׁש ַַׁעל־ָידֹו: י ָֹהִעיר"ֻכִ ֵני ֹֻפְּ ַחן ָ )ַׁ"ַוֻיִ ם ש 

ַעֹ,ַׁלג, יח(  ַע'.ׁשֶ ֻבֵ טְּ ֻקֻוןַֹהֻמַ ַׁל־ָידֹוֹ'ֻתִ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ בָֻ )ש  ַ ַׁת לב:(ש  :ֹ ָֹיִמיםֹ"ׁשֶ ֲאִריַכת
זֻוָזה" ֹמְּ ֵדי ַֹׁ–ַַׁעל־יְּ ָֹסמֻוךְּ י ֻכִ

ם" ֻתָ ַתבְּ "ֻוכְּ ָבִרי)ַׁלְּ ַׁם יא, כ(ֻדְּ ֻבֻוֹ, ִֹירְּ ַמַען "לְּ
ֵמיֶכם" ָ )ַׁיְּ ָ ם ש  ֱֹאמֻוָנהַֹׁ–ַׁם, כא(ש  ֵדי ַֹעל־יְּ י ֻכִ
ים'.ֹ אֹ'אֹורַֹהַחֻיִ ן,ֹֻבָ א־ֻוַמֻתָ ָ ַמש ֻ ֹֻבְּ

ִליׁשֹ ְּ ׁשֻ ֹֻבַ זֻוָזה, ַֹהֻמְּ ִביעֻות ֹ"קְּ ֶֹזה:
ַתח" ַֹהֻפֶ ל ֹׁשֶ יֹון ָנחוֹ )ַָׁהֶעלְּ ַׁ–ַׁת לג.(מְּ

יַָׁאְמרֻוַׁ בָ )ֻכִ ִציָע א־ֻבָ ׁשָֹאָדםֹ:ַׁא מב.(מְּ ֻלֵ ׁשַ עֹוָלםֹיְּ "לְּ
ָיא" ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֹֻבִ ִליׁש ֹׁשְּ עֹוָתיו, ֹמְּ ֶַַׁׁאת ַׁ–ְוכֻו'

ִליׁשֹ ְּ ַֹה'ׁשֻ ֹהֻוא יֹון' ָֹהֶעלְּ ִליׁש ֻו'ׁשְּ
ָיא', ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֻבִ ַַׁׁׁשֶ ַמֲאַמר ֲַׁחזַַֻׁכְ ִמ )"ל לְּ ַ רֻוש  אה י פיְּ

ַׁפ"ח( ָלאֹ: ֹֻדְּ אָתן ִֹמֻמָ ִדין, ָעבְּ ֹֻדְּ ין ׁשִ ַֹחמְּ "ָטִבין
ִדין". א־ַָׁעבְּ ָ ַמש ֻ ִַׁלְהיֹותַֻׁבְ רַָׁהֱאמֻוָנהַָׁצִריְך ְוִעֻקַ

ַׁ ַֻׁוַמֻתָ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ בָֻ )ן, ַ ַׁת לא.(ש  :ֹ ָנַתֻתָ ֹוְּ אָת "ָנש ָ
ֱאמֻוָנה" ֹ.ִַׁנְמָצא:ַֻׁבֶ םָֹצִריךְּ ָ ׁשֻ מֹון,ֹׁשֶ רַֹהֻמָ ִעֻקַ ׁשֶ

ֹהֻואֹֻבִֹ ִליׁשֱֹאמֻוָנה, ְּ 'ׁשֻ ֹֻבַ הֻוא ֹׁשֶ יֹון, ֶֹעלְּ ִליׁש ׁשְּ
ָיא'.ֹ ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֻבִ ֹׁשֶ

אֹות־ לְּ ִֹנפְּ ֵאה ֹֻורְּ ֹֻבֹוא ְַׁמבָֹארַַׁׁם,ַהׁשֵ י ֻכִ
ַׁ ָאה' ְלִמיַֻׁפֵ ַ 'ירֻוש  י'ֻובִ  –)פ"א ֻבִ ִ ֵראש  ה' בְּ ת־ַרֻבָ

ַׁלה, ג( ִליָתאֹ: ֻגָ ַֹמרְּ ַֹחד י ַרֻבִ ֹלְּ ַלח ֹׁשְּ ן ַטֻבָ "ַארְּ
ֲֹחֹ י ַלחֵֹליהַֹרֻבִ ֹׁשְּ זֻוָזה".ָטָבא, ְוִלְכאֹוָרהַַָׁׁדאֹמְּ

ַׁ ֶלא: לֹאֹהֻואַֻׁפֶ ֹוְּ ָקא, יְּ זֻוָזהֹֻדַ ֹמְּ ַלחֹלֹו ֹׁשָ ַמֻדֻוַע
ָוהַֹאֶחֶרת?!ֹ ִַׁמצְּ

ַׁ י ַַׁהנַַַׁעל־ֻפִ ֵַׁהיֵטב: ְַׁמבָֹאר זֻוָזה'ֹ"ל ֹ'מְּ י ֻכִ
ןֹ ַעל־ֻכֵ ֹוְּ מֹון', ַֹהֻמָ ת ֻדַ ֹ'ֶחמְּ ל ַבֻטֵ ֹמְּ ָקא יְּ ֻדַ

ַטֻבָֹ ֹ'ַארְּ י ֹֻכִ ָקא, יְּ ֹֻדַ זֻוָזה' ֹ'מְּ ַלחֹלֹו ַלחֹלֹוֹׁשָ ֹׁשָ ן'

ִֹאיָתא

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ִביל ֹֻוִבׁשְּ

ה ַֹעֻתָ

ַֹאךְֹּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לג ָוֶאְתַחֻנַ

יֹ ֹֻכִ ֹֻוָממֹון', ירֻות ֹ'ֲעׁשִ נֻו ַֹהיְּ ָֹטָבא', ִליָתא ֻגָ 'ַמרְּ
יבֻותֹ רַֹהֲחׁשִ הִֹעֻקַ ָעש ָ ה,ֹוְּ ֻבֵ ֶוהָֹממֹוןַֹהרְּ ָהָיהֹׁשָ
זֻוָזה'ֹ ֹ'מְּ ֶֹזה, ֶנֶגד ֹֻכְּ י ַֹרֻבִ ֹלֹו ַלח ֹׁשָ ן ֹֻכֵ ַֹעל ה. ִמֻזֶ

ָקאֹ יְּ ירֻות'.ֹ–ֻדַ תָֹהֲעׁשִ ֻדַ לֹ'ֶחמְּ ַבֻטֵ זֻוָזה'ֹמְּ יֹ'מְּ ֹֻכִ

  .קט

ֶפר) ֹות,־ס  ד  ִ ִנים ַהמ   (נו ב ָ

ֲעוֹון זֻוָזה,ֹֻבַ ִניםֹמְּ ֵהםֵֹמִתיםֹֻבָ ׁשֶ ים.ֹֻכְּ ַטֻנִ ֹקְּ

  .קי

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  ( ח"ב תריט ֹקֶדש  ־ש ַ

ׁשֹ ֻקֵ ֻבִ ׁשֶ ַנ"ֹֻכְּ ,ֶֹאָחדִֹמֻסֹוֵפרֹתמֹוַהרְּ
ֻדֹק בְּ ֻיִ זֻוזֹותֶֹאתֹלוֹֹֹׁשֶ יתוֹֹֹמְּ ֹֻבֵ א, ֹֻבָ

ֵביתוַֹֹֹהֻסֹוֵפר ָלַקחֹלְּ זֻוזֶֹאתֹוְּ ִיתֹֹותמְּ ַֹהֻבַ
ָקן.ֹ ָבדְּ ֵעתַׁלְּ ָהָיהַֻׁבְ ֶ ֵביתַׁתמֹוַהְרַנ"ַׁש  ֶנֶסת.ַֻׁבְ  ַהֻכְ

ַנ" ֵביתוֹֹֹתמֹוַהרְּ ֹלְּ ָרָאה, זֻוָזהֹוְּ ַהֻמְּ ֹׁשֶ
בֻוָעהֵֹאיָנֻהֹ ֶפַתחֹקְּ ִיתֹֻבְּ ַאל:ַׁ,ַהֻבַ ָ ַׁש 

זֻוָזהֵַׁהיָכן ַׁ?ַהֻמְ ַהֻסֹוֵפרַׁלֹו:ַָׁענוַַֻׁׁ–! ָקָחןֹ"ׁשֶ ֹלְּ
ִדיָקהֹ ָארִֹעםִֹלבְּ זֹׁשְּ ִית"!ֹֻוזֹותמְּ ַַׁהֻבַ

ַנס ַנ"ִֹנכְּ ֹֹתמֹוַהרְּ ִית אֹ–ַלֻבַ ַלחֶַׁאֻלָ ָ ַׁש 
יַעַַַׁׁלֻסֹוֵפר.ִַׁלְקרֹא ִהֻגִ ֶ ַֻׁוְכש  ַׁלוַַָֹׁׁאַמר,

ֲֹֹהֵרי":ַׁתמֹוַהְרַנ" ֻתָ יִתיֶֹֹאתִֹליָֹלַקחְּ טֻבֵ  ִמיר ]ָהאסְּ

טֻוֻב[ ִדי צֻוֶגענֻוֶמען ְּ ֹש  ִכי, ךְֹֹּוְּ ִקיםֹֻכָ זֻוזֹותֹֻבֹודְּ ֹ–ֹ?!מְּ
ךָָֹֹהָיה דֹֹֹלְּ קֹומוֶֹֹֹאָחדֶֹאָחדֹקִלבְּ מְּ ָעםֹֻבִ ָקבְּ ֹֻולְּ

ֲחָזָרהֹ אֹותוֹֹֹֻבַ  !"ַמֲעָמדֹֻבְּ

יָת " ר ְוָעש ִ ָ ש  ָבִרים)" ְוַהֻטֹוב ַהֻיָ  (יח, ו ד ְּ

ָרה זֹו " ָ ש  ְּ ִנים פ  ין ִלפְּ ַרת־ַהד ִ ו  ִ )" ִמש    (י"ַרש 

  .קיא

ֹות) ד  ִ ֶפר־ַהמ  ָדָקה, ס   (יא צְּ

ט'ִֹהיאֹ ֻפָ ׁשֹ'ִֹמׁשְּ ֻיֵ ָדָקה'ֹֻבוֹֹֹׁשֶ ֹ'.צְּ

ים ָהֵעדֹת "ָמה ִטים"  ְוַהֺחֻקִ ֻפָ ְ ש  ָבִרים ו, כ(ְוַהֻמִ  )ד ְּ

  .קיב

 (ח"א נו, ג)

ִחיַנתֹ'ָמה', ִהיאֹֻבְּ תֻובַַׁׁׁשֶ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ֻכְ
ָבִרי) יםֹ:ַׁם ו, כ(ֻדְּ ַהֺחֻקִ "ָמהָֹהֵעדֹותֹוְּ
ִטים" ֻפָ ׁשְּ ַהֻמִ ַַׁׁ–ַׁוְּ ִחיַנת ַֻׁבְ ִֹהיא ָיִמים' ֹוְּ ֹ–'ִמֻדֹות

ַעל־ָיָדֹ ֻדֹות'ֹׁשֶ ַֹה'ֻמִ תֹוךְּ ֹלְּ ֻהֹקֹוִריןֶֹאתַֹה'ִחֻיֻות'
ִמים'.ֹ ַה'ֻיָ ֹוְּ

ְהֶיה ֻוְצָדָקה" נֻו, ֻתִ י ֻלָ מֹר ֻכִ ְ ֹות ִנש  ל ֶאת ַלֲעש   ֻכָ
ְצָוה ר ֱאלֵֹקינוֻ ' ה ִלְפֵני ַהֻזֹאת ַהֻמִ ֶ ֲאש  נוֻ  ֻכַ  "ִצֻוָ

ָבִרים) ַׁ(ו, כה ד ְּ

  .קיג

 (ח"א רנא)

נוֹֻ ָחמֹות',ַֹהיְּ ֵדיֹ'ִמלְּ ַעל־יְּ ֹ–'ַמֲחלֶֹקת'ֹֹׁשֶ
ִעים,ֹ ׁשָ ֹרְּ ל ֹׁשֶ בֹות ַֹמֲחׁשָ ִלים נֹופְּ

ִרים.ֹ ׁשֵ יםֹֻכְּ ִפירֻות,ַֹעלֲֹאָנׁשִ לֹֻכְּ בֹותֹׁשֶ  ַמֲחׁשָ

ַׁ ם,ָלֶזה: ַֹהׁשֵ ַֹעל ָחָמה לְּ ַֹהֻמִ ֹסר ִַׁלמְּ
ַַׁעל־ְיֵדי־ ְלָחָמה, ַַׁהֻמִ ֵחם ִַׁיֻלָ ם ֵ ַהש ֻ ֶ ש 

ַׁ ִעים. ָ ְַׁרש  בֹות ְ ַַׁמְחש  ל ְַׁמַבֻטֵ ע:ַׁ–ֶזה ַֻׁדַ ֲַׁאָבל
םֹ ֻתָ בְּ ַמֲחׁשַ ֹֻבְּ ֹֻכַֹח ֵֹיׁש ֶהם, ֻלָ ָדָקהֹׁשֶ ֹצְּ ֵדי ַעל־יְּ ׁשֶ

ֹ ָחָמה לְּ ַֹהֻמִ ֹסר ִֹימְּ ִֹאם ֲֹאִפֻלֻו ם ַקֻיֵ ִהתְּ ֹלְּ ֵ ַהׁשֻ ַׁםלְּ
ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

וֹותֹ ִֹמצְּ ה עֹוש ֶ ֹׁשֶ נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ ֱֹאֶמת, ִאיׁש ׁשֶ
ֵביןֹ ֹלְּ ינֹו ֻדֻוִקיםֹֻבֵ קְּ ָכלַֹהֻדִ ֵלמֻותֹֻובְּ ׁשְּ ֻבִ

ֹ ֹֻכַֹח ֹלֹו ֵֹיׁש לֹקֹונֹו, ֹֻכָ מֹו ַעצְּ ֹלְּ יךְּ ׁשִ ַהמְּ לְּ
ֹ ין ֵהםֹעֹוש ִ ָדקֹותֹׁשֶ ֶכתֹֹ–ַהֻצְּ ׁשֶ ָדָקהִֹנמְּ ַֹהֻצְּ י ֻכִ

ָדָקה,ֹֻכַֹחָֹֹלֶהםֵֹאיןַֹוֲאַזיֹ–ַרקַֹאַחרָֹהֱאֶמתֹ ַֹהֻצְּ
ֵאיןֹ םֹֻכַֹחֹֹוְּ ֻתָ בְּ ַמֲחׁשַ ם.ֹֻבְּ ַקֻיֵ ִהתְּ ֹלְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרים)ש  ַׁ(ו, כה ֻדְּ ֶיהֹ: הְּ ֹֻתִ ָדָקה "ֻוצְּ
ֹנִֹ י ֹֻכִ ָוהָֹלנֻו, צְּ לַֹהֻמִ ֹותֶֹאתֹֻכָ ֹמרַֹלֲעש  ׁשְּ

נֻו". ִֹצֻוָ ר ֲאׁשֶ ֹֻכַ ֱֹאלֵֹקינֻו ֹה' ֵני ִֹלפְּ ַהְינֻו:ַַַׁׁהֻזֹאת

ַעם ֹֻפַ

ָחַזר ׁשֶ ֹֻכְּ

לֹא ֹוְּ

ָרה'ַהֹ ׁשָ ֹ',ֻפְּ

ַֹה'ֻתֹוָרה',

ע: ֹֻדַ

ֻקֻון ַהֻתִ ֹוְּ

ַדע: ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לד ָוֶאְתַחֻנַ

ַׁ ַׁ'ֱאֶמת' ִחינֹות ַֻׁבְ ַָׁלנֻו ְהֶיה ֻיִ ֶ ש  ֹמרַַׁׁ–ֻכְ ְ ִַׁלש  ַהְינֻו ֻדְ
ְצווַֹׁ ַַׁהֻמִ ל ַֻׁכָ ֹות ָכלַַׁלֲעש  ַֻׁבְ ְַׁלַבֻדֹו, ַׁה' ִַׁלְפֵני ת

ְפַַׁׁ הַֻׁבִ עֹוש ֶ ֶ מֹוַׁש  ְקֻדֻוִקים,ַֻׁכְ ֵני־ָאָדם.ַהֻדִ ֵַׁניַֻׁבְ

ָוהֹ צְּ ַֹהֻמִ ל ֹֻכָ ֶֹאת ֹות ַֹלֲעש  ֹמר ִֹנׁשְּ י "ֻכִ
נֻו" ִֹצֻוָ ר ֲאׁשֶ ֹֻכַ ֱֹאלֵֹקינֻו ֹה' ֵני ִֹלפְּ ַַׁהֻזֹאת

ֵניֹה'ֱֹאלֵֹקינֻו"ְוכֻו',ַׁ ְיָקא,ַַׁהְינֻו:ַַׁׁ"ִלפְּ ֹמרֹֻדַ ׁשְּ ֻנִ ׁשֶ
יֵנינֻוֹ ֹֻבֵ ַבד, ֹלְּ ֹה' ֵני ִֹלפְּ וֹות צְּ ַֹהֻמִ ל ֹֻכָ ֹות ַלֲעש 

ֵביןֹקֹוֵננוֹֻ ָרִטים.ֹלְּ ַהֻפְּ ֻדֻוִקיםֹוְּ קְּ ָכלַֹהֻדִ ְוֶזהֻו:ַׁ,ֹֻבְּ
נֻו", רִֹצֻוָ ֲאׁשֶ רַֹהְינֻו:ַַׁׁ"ֻכַ ֲאׁשֶ ֻדֻוִקיםֹ'ֻכַ קְּ ָכלַֹהֻדִ ֻבְּ
ֹ. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ נֻו'ַֹהׁשֻ ִַׁצֻוָ

ָֹלנֻו". ֶיה הְּ ֹֻתִ ָדָקה ָקא,ַׁ"ֻוצְּ יְּ ֹֻדַ ַׁ'ָלנֻו'
ָדקֹות,ַהְינֻו:ַׁ לַֹהֻצְּ ֹֻכָ ֵמנֻו ַעצְּ ֹלְּ יךְּ ׁשִ מְּ ֻנַ ַׁׁשֶ

"ל.ֻכִַַׁׁ ֻנַ ְֹךַָׁל'ֱאֶמת'ַֻׁכַ ָדָקה'ִַׁלְמש  ֶרְךַַׁה'ֻצְ  יַֻׁדֶ

י ' 'ַעם "ֻכִ ה ָקדֹוש  ךָ ' ַלה ַאֻתָ ַחר ֱאלֶֹקיָך, ֻבְ  ה' ֻבָ
ה'" ְל'ַעם לוֹ  ִלְהיֹות ֱאלֶֹקיךָ  ָבִרים) ְסֺגֻלָ  (ז, ו ד ְּ

  .קיד

 (ח"א לה, א)

ָֹקדֹוׁש" ֹ"ַעם ָבִרים)ֵַׁהם ַׁ(ז, ו ֻדְּ ָכלֹ, וְּ
ֶאָחדִֹמיִֹֻ ֵֹחֶלקֶֹאָחדֹוְּ ֵֹיׁשֹלֹו ָרֵאל, ש ְּ

ַעלֹֹ ִֹמֻמַ כוֱֹֻאלֹוֻקַ ֹ'.וְּ

  .קטו

 (ח"א כא, ט)

ה" ֺגֻלָ ֹסְּ ֹ"ַעם ָרִאים ָבִרי)ִַׁנקְּ ַׁ–ַׁם ז, ו(ֻדְּ
פֻוָאה, יןִֹלרְּ עֹוש ִ ה'ֹׁשֶ ֺגֻלָ ֹ'סְּ מֹו ַאף־ַֻׁכְּ

ֶַׁזהַׁ ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ב ְַׁמַחֻיֵ ַבע ַַׁהֻטֶ ֵאין ֶ ַׁש  י ַעל־ֻפִ
ל ְַׁמֺסֻגָ י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ִַַׁׁלְרפֻוָאה, ֶזהִֹלְרפֻוָאה, וְּ

יֵֹמִבין.ֹ ֶכלָֹהֱאנֹוׁשִ ֵ ֵאיןַֹהש ֻ ַבעֹׁשֶ ָלהֵֹמַהֻטֶ ַמעְּ  לְּ

ַעםֹ ֹלְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ֹאֹוָתנֻו ָלַקח
ֶכלֹ ֵ ַֹהש ֻ ֵאין ֹׁשֶ י ַֹאף־ַעל־ֻפִ תֹו, ֺגֻלָ סְּ

ים ַֹעֻמִ ִֹמֻתֹוךְּ ַֹעם ָֹלַקח ֵֹאיךְּ ֵֹמִבין, י ַׁ–ַָׁהֱאנֹוׁשִ
ַׁ ַׁ'ְקִריַעת ַעת ְ ש  ַֻׁבִ מֹו ת־ֻכְ ִַׁמֻדַ ְטֵרג ֻקִ ֶ ַׁש  ַים־סֻוף'

ַׁ ְַׁוכֻו' ַַׁעֻכֻו"ם" ַׁעֹוְבֵדי לֻו ַׁ"ַהֻלָ ין: רֻוָמ ר ֻזַֹה )ַהֻדִ ה ֻתְּ

"ַׁקע:( י־ֵכןַָׁלַקחַׁאֹוָתנֻוְַׁל"ַעםַָׁקדֹוש  ,ַַׁאף־ַעל־ֻפִ
ם( ָ ֹ.)ש 

ַבע,ֹ ָלהֵֹמַהֻטֶ ַמעְּ ֹלְּ ה, ֺגֻלָ ֹסְּ מֹו הֹֻכְּ ֻזֶ ׁשֶ
ִחיַנת ֶזהֹֻבְּ ֹוְּ י, ֶכלֱֹאנֹוׁשִ ֵ ָלהִֹמש ֻ ַמעְּ ֹלְּ

יִפין'.ֹ ֹ'ַמֻקִ

הֹוִלידֹאֹוָתםֹ יִפין',ֹלְּ ֻקִ ֵאֻלֻוַֹה'ֻמַ ָכהֹלְּ ֻזָ ׁשֶ
ָכהֹ ֻזָ ֹׁשֶ ָצא ִֹנמְּ ִנים, פְּ ֹֻבִ ֹאֹוָתם ִניס ַהכְּ ֻולְּ

ה'. ֺגֻלָ ָהִביןֶֹאתַֹה'ֻסְּ ַׁלְּ

ַׁלֹוַׁ ֵַׁיש  ִחיָנתֹו ַֻׁבְ ְַׁלִפי ְַׁוֶאָחד ֶַׁאָחד ל ֻכָ
ַׁ יף, ַֻׁוַמֻקִ ִניִמי םֻפְ ֵ ַֹהׁשֻ ֲחָננֹו ֶ ֹׁשֻ ַֹמה ָכל ַׁוְּ

ַׁ ַָׁדָבר ֵַׁאיֶזה ש  ַֻׁוְלַחֻדֵ ַֻׁוְלַהְכִניְלָהִבין יס ֻקִ ףַַׁהֻמַ
ִַׁלְפִני ַֹׁ–ם ר ַֹהֻיֹש ֶ אי ַוֻדַ ַחיֵֹֻֻבְּ הֹמְּ ֺגֻלָ ַֹהֻסְּ ַגֻלֹות ֹלְּ ב
ֵהיִטיבִֹמֻטֻובֹוַֹלֲאֵחִרים.ֹ ה',ֹֻולְּ ֺגֻלָ 'ַעםֹסְּ ֹלְּ

  .קטז

 (ח"א קא)

יןַׁ ַׁ'ַאְנֻפִ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵַׁיש  ַעְצמֹו ַֻׁבְ ְַׁוָאָדם ָאָדם
ַׁ ֶ ַׁש  ְַׁנִהיִרין', ִחיַנת ַֻׁבְ ָרֵאלֵֹהם ִֹיש ְּ ת ַ ֺדׁשֻ קְּ

ָֹקדֹוׁש" ָבִרי)ַׁ"ַעם ַׁם ז, ו(ֻדְּ םֹ, ׁשָ רְּ ׁשָ ֹֻבְּ חֹוִקים ָהרְּ
ֲאוֹות.ֹ ַהֻתַ ֻדֹותֹוְּ לַֹהֻמִ ִֹמֻכָ

  .קיז

 (ח"ב ז, ג־יא)

ֹהֻוא: ֹ"ַעםַָֹׁהַרֲחָמנֻות ָרֵאל ש ְּ ֻיִ ׁשֶ ֻכְּ
ָבִרי)ַָׁקדֹוׁש" לֹוםֹ,ַׁם ז, ו(ֻדְּ ׁשָ ִליןַֹחס־וְּ נֹופְּ

ֲעוֹונֹות. ִפַֹֻׁבַ ַדֻקֻוָתםֹֻולְּ ָרֵאלֹוְּ ת־ִיש ְּ ַ ֺדׁשֻ ֹגֶדֹיֹקְּ ֹלוְּ
ֵֹמָעוֹון, חֹוִקים ֹרְּ ֵֹהם רַַׁׁרֻוָחִנֻיֻוָתם, ָ ְוִאי־ֶאְפש 

לַָׁעוֹוןֲַׁאִפֻלוַֻׁ ֶ ֵבדַׁש  אַַׁהֻכָ ָ ש ֻ ָללַַׁהֻמַ אַֻׁכְ ָ ַָׁלֶהםִַׁלש ֻ
ֶַׁאָחד.ַׁיֹוםַׁ

ֶזה: ֹוְּ

ָאז: ֹוְּ

ָרֵאל ִֹיש ְּ

נוֹֻ ֲֹאַנחְּ

מֹו־ֵכן ֹֻכְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ֹֻוִמי

ֵכן ֹֻבְּ

ָכל ֹֻבְּ

ר ִֹעֻקָ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ןתַֻׁפָ  לה ָוֶאְתַחֻנַ

ֶכם "לֹא ל ֵמֺרֻבְ ים ִמֻכָ ק ָהַעֻמִ ַ ֶכם ְוכֻו',' ה ָחש   ֻבָ
י ם ֻכִ ל טַהְמַע  ַאֻתֶ ים"  ִמֻכָ ָבִרים)ָהַעֻמִ  (ז, ז ד ְּ

  .קיח

 (ח"א י, י)

ַֹעלֹ ֹמֹוִסיף ה', ֵאֻלֶ ֹ'וְּ ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ָמקֹום
ית)ַָׁהִראׁשֹוִנים" ִ ֵראש  ה־ֻבְּ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁל, ג( ַרֻבָ ֻבְ

ִרֻבֻוי' פֹותֹוְּ ִחיַנתַׁ'ֻתֹוסְּ ֲאָוה',ֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה',,ַֻׁבְ ַׁ'ֻגַ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם ז, ו(ֻדְּ קֹֹ"לֹא: ָֹחׁשַ ֶכם ֵמֺרֻבְּ

ַַׁׁ–ַׁה'" ֲאָוה'. ַׁ'ֻגַ ֹו רֻוש  ֻפֵ ֶ ַֹעלֹש  "מֹוִסיף
ַַָׁׁהִראׁשֹוִנים", ִחיַנת ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁ'ָהָמן־ֲעָמֵלק',ש 

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו בָֻ )ֻכְ דְּ ֻמִ ַׁר כד, כ(ֻבַ ית": ֹֻגֹוִיםֵֹראׁשִ
ַׁק".ֲעָמֵלֹֹ

  .קיט

 (ח"א ע)

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁם ז, ו(ֻדְּ קֹ: ָֹחׁשַ ֶכם ֵֹמֺרֻבְּ "לֹא
ֹֻבָֹ ַעט"ה' ַֹהֻמְּ ם ַֹאֻתֶ י ֹֻכִ ֻוַַׁׁ–ֶַׁכם, ְוָדְרש 

ַַׁרזַַׁ ִ ן פט. חֻוִלי)"ל ָבִרי"י ַרש  ָ ם ֻדְּ ַׁם(ש  :ֹ ֶכֹ"לֹא םֵֹמֺרֻבְּ
כוֹֻ ֶכםֹוְּ מְּ ַֹעצְּ ִעיִטין ַֹממְּ ם ַאֻתֶ ֹׁשֶ ֵֹמֲחַמת ַֹרק ,'

ֶכם". ֹֻבָ ֹה' ק ָֹחׁשַ כֻו', ַַׁׁוְּ ֵַׁמֲחַמת י ְמִעיִטיֻכִ ֻמַ ֶ ןַׁש 
ְבַׁ ַֻׁבִ ֵַׁהם ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזה ַַׁעְצָמן, ִחיַנתַֻׁוַמְקִטיִנים

ן',ַׁ ֻכָ ְ ִחיַנתַׁ'ִמש  ַֻׁבְ ְך', ֵ ַַׁהֻמֹוש  ַׁ'ֻכַֹח ַׁלֹו ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  'ָעָפר',
ן:ַַׁׁ ְךַָׁהֱאלֹקֻות.ְַׁוַעל־ֻכֵ ֵ ֻמֹוש  ֶ ֶכם".ש  קֹה'ֹֻבָ ֹ"ָחׁשַ

ְֹמֵרי ָבִרים)ֻדֹור"  ְלֶאֶלף ִמְצֹוָתו "ֻוְלש   (ז, ט ד ְּ

  .קכ

 (ח"א נח, ז)

ַַׁׁה',ֵמַאֲהָבֹ ִחיַנת ַֻׁבְ ֶֹלֶחם"ֶזה
נֶֹ מוֹ )ַׁה"ִמׁשְּ ְּ ַמֲאַמרַׁת טז, כב(ש  ַֻׁכְ ,

ֲַׁחזַַׁ ַׁה לא.(סֹוָט )"ל ָאה": רְּ ִֹמֻיִ אן ֵֹמַאֲהָבהֹֻכָ אן ַׁ"ֻכָ
ם:  –)סֹוָטה לא.  ָ ֵֹמַאֲהָבהִֹאיָתא ש  ה ָֹהעֹוש ֶ דֹול "ֻגָ

ֶאֶלףֹֻדֹורֹ לֻויֹלְּ הֹֻתָ ֻזֶ ָאה,ֹׁשֶ רְּ הִֹמֻיִ יֹוֵתרִֹמןָֹהעֹוש ֶ

ֹֻדֹור" ִים ֻפַ ַאלְּ ֹלְּ לֻוי ֹֻתָ ֶזה ַׁ(וְּ .–ַֹׁ ֹ'ֻתְּ ֵדי ׁשֻוָבהַֹעל־יְּ
ֵניֲֹאָלִפים.ֹ הֶֹחֶסדִֹלׁשְּ ֵֹמַאֲהָבה',ֹעֹוש ֶ

ם" ֻלֵ ַ ְֹנָאיו ֻוְמש  ָניו ֶאל ְלש  ָבִרים)ְלַהֲאִבידֹו"  ֻפָ  (ז, י ד ְּ

  .קכא

 (ח"א ח, ג)

ֵֹמָה'ַרב ךְּ ׁשַ מְּ ֻנִ ֶ ה',־ׁשֻ ִלֻפָ קְּ ַֻׁדִ
מֹוַׁ ַֻׁכְ ָעה, ָ ַׁש  ְַׁלִפי יף ְַׁוַתֻקִ דֹול ֻגָ

ַׁגַָֻׁ הֻוא ֶ ַׁש  ֵאיןַׁ'רֻוַח־ְסָעָרה' ֶ ַׁש  ַַׁאְך ָעתֹו. ְ ש  ַֻׁבִ דֹול
ַֻׁוְמָסֵערַׁ ְַׁוֶנֱאָבד, ֶלה ַֻׁכָ ְַׁוַלֻסֹוף ָלל, ַֻׁכְ ִַׁקֻיֻום לֹו

ָמֵתֻה.ַׁ ְ  ֻגֻוֵפֻהְַׁוִנש 

תֻובַׁ ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁם ז, י(ֻדְּ ָאיוֹ: נְּ ש  םֹלְּ ֻלֵ ׁשַ "ֻומְּ
ַהֲאִבידֹו". ֹלְּ ָניו ֹֻפָ ֶַֹׁאל ם" ֻלֵ ׁשַ ֹ–"ֻומְּ

ַׁ ֹון רֹון'ְלש  ַֹהִחֻסָ ֵלמֻות נִַַֻׁׁ'ׁשְּ ֶ ַהְינֻו:ַׁש  ַֻׁדְ ַׁלֹו, ְך ָ ְמש 
ִחיַנתַַׁׁ ַׁ'ֲאִריַכתָֹהרֻוַח'.ֻבְ

ָניו". ֹֻפָ ָניו"ַׁ"ֶאל ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ֻפָ ַֻׁבְ הֻוא
ְַׁוכוַַֻׁׁ'ָהרֻוַח' ַׁהֻוא ַַׁאְך .'ֹ ַהֲאִבידֹו" ֹ–"לְּ

ַׁ ָעה, ָ ַׁש  ְַׁלִפי דֹול ַֻׁגָ הֻוא ֶ ַׁש  ַַׁאף י ֶֹנֱאָבדֻכִ ַַׁלֻסֹוף
"ל.ַׁ ֻנַ  ֻכַ

ַקֻבֵֹ ֹמְּ יִקים, ַצֻדִ ֹֻבְּ בֻוק ים,ַֹהֻדָ ָֹהרֻוַח־ַחֻיִ ל
ָה'ַרב ֹוְּ יק ֻדִ ֵֹמַהֻצַ רֹון, ַֹהִחֻסָ ֵלמֻות ־ׁשְּ

ה'.ֹ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ

  .קכב

 (ח"א סו, ג)

ֶיהֹ ִֹיהְּ ֶֹלָעִתיד, ה ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ָהֱאֶמת
ִעים, ׁשָ ֶלתָֹהרְּ ַַַׁׁמֻפֶ ְבִחיַנת ָבִרי)ֻבִ ם ז, ֻדְּ

ַׁי( ַהֲאִבידֹו".: ֹלְּ ָניו ֹֻפָ ֶֹאל ָאיו ֹונְּ ש  ֹלְּ ם ֻלֵ ׁשַ ַׁ"ֻומְּ
נָֹ ַַׁׁ–ַׁיו""ֻפָ ִחיַנת ַֻׁבְ ֵדי־ֶזהַֹׁ,'ֱאֶמת'ֶזה ַעל־יְּ ׁשֶ
ָאיוֹֻוַמֲאִביָדןִֹמןָֹהעֹוָלם.ֹ ֹונְּ ש  םֹלְּ ֻלֵ ׁשַ ֹמְּ

  

ל ֹ"ֻכָ

ֶזה ֹוְּ

ׁשֻוָבֹ' ֹהֻתְּ

יםָהרֻוַחֹ ֹ־ַחֻיִ

מוֹֹ ֹֻוכְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ֵדי ַֹעל־יְּ



תַַׁנֲחמוַַֻׁהְפטַֹרַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ֻבָ ַ  לו תַׁש 

 

י ַנֲחמוֻ  "ַנֲחמוֻ  ָיה מ, א(ֱאלֵֹקיֶכם"  יֹאַמר ַעֻמִ עְּ ַ ש   )יְּ

  .א

 (ח"א כא, יא)

אֹ ֶֹאֻלָ ֵֹאינֹו לֻות, ַהֻגָ ֹוְּ ֻסֻוִרים ַהֻיִ ֹוְּ רֹות ַהֻצָ
ר ֹ'ֶחסְּ ֵֹעֶרךְּ ִפי ַעת',לְּ ַֹהֻדַ ָלםַֹֹׁון ׁשְּ ֻנִ ׁשֶ ֻוכְּ

רֹונֹותֹֹ לַֹהֶחסְּ ָלםֹֻכָ ַעתִֹנׁשְּ כוַֹֻהֻדַ  '.וְּ

ֶַׁלָעִתיד,ַׁ ִַׁיְהֶיה ים' ים־ִנְצִחֻיִ ַה'ַחֻיִ
ַעת,ַׁ ַַׁהֻדַ ה ְרֻבֶ ֻיִ ֶ ַׁש  ַעת, ַַׁהֻדַ ֵמֲחַמת

ְדעֻוַַׁהֻכֹלֶַׁאתַׁ ֻיֵ ֶ ַׁש  ֵ ְהֶיהְַׁוכוַֻׁםַַׁהש  ֻיִ ֶ ַעתַׁש  '.ַַׁאְךַַׁהֻדַ
ַָׁלַׁ ר ָ ֶַׁאְפש  ַָׁאז, ַַׁאְךַָׁלֶהם ֻנֻו. ִַׁמֻמֶ ר ַֻׁוְלַדֻבֵ ֵַׁליַדע נֻו

ֵעתַׁ ַֻׁכָ ר ָ ִַׁאי־ֶאְפש  ֶַׁזה ַָׁאז, ַָׁלנֻו ְהֶיה ֻיִ ֶ ַׁש  ַעת ַהֻדַ
ַעתַׁ ַַׁהֻדַ ֶַׁזה ו ָ ַַׁעְכש  י ַֻׁכִ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ר ְַׁלַדֻבֵ ֲאִפֻלֻו

ַׁ יִפים' ַׁ'ַמֻקִ ְבִחינֹות ְַׁוכוַֻֻׁבִ ֻהַַׁׁ–'. ַֻׁבָ ֵַׁיש  ְוַה'ְיִדיָעה'
יף'.ַׁ יףְַׁלַמֻקִ יף'ַֻׁו'ַמֻקִ  'ַמֻקִ

יַֹנֲחמוַֹֹֻנֲחמוֹֻ" ַׁם"ֱאלֵֹקיֶכֹֹיֹאַמרַֹעֻמִ
יָ ) עְּ ַ ש  ַֹנֲחמוַֹֹֻנֲחמוֹֻ"ַׁ.ה מ, א(יְּ נֻוֹֹ–" ַהיְּ

יף', ַמֻקִ ֹלְּ יף ֹֻו'ַמֻקִ יף', ִַׁהיאַַׁׁ'ַמֻקִ ַה'ְיִדיָעה' ֶ ש 
רֹות.ַׁ לַַׁהֻצָ לַֻׁכָ ֶ ָחָמה'ַׁש  רַַׁה'ֻנֶ ִַׁעֻקַ

ַׁ ְַׁלַהְיִדיעֹות? ַָׁלבֹוא ר ָ "יֹאַמרַֹׁ–ֶאְפש 
אי""ֲאִמיָרַֹׁ–ֱַׁאלֵֹקיֶכם" ֲחׁשַ ֹֻבַ ר ֻזַֹה )ַׁה

ִמינִ  ְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁח קעו.(ֹקַר י לט. ש 

סֻוק:ַׁ ַַׁהֻפָ ֵרש  ֻפֵ ֶ ַֹנֲחמֻו"ֹש  ַהְינֻו:ַֹׁ–"ַנֲחמֻו
ַגתַׁ ָ ַׁ'ַהש ֻ יִפין', ֻקִ ַַׁהֻמַ ַגת ָ ְַׁל'ַהש ֻ ִלְזֻכֹות

ַׁ ָחָמה' ַַׁה'ֻנֶ ר ִַׁעֻקַ הֻו ֻזֶ ֶ ַׁש  ַעת', ַַׁעל־ַׁ–ַהֻדַ ַׁזֹוִכין ֶזה
ֵהם ֶ ַׁש  ִחינֹות, ַֻׁבְ ֵני ְ ַׁש  ְַׁיֵדי ַׁא( ָעָקה': ַעל־ַׁ–ַׁ'צְּ ֶ ש 

יִפין.ַׁב(ַׁ ֻקִ ַעתְֹיֵדי־ֶזהַׁמֹוִליִדיןַַׁהֻמַ בְּ תֹׁשִ ַ ֺדׁשֻ ֻו'קְּ
רֹות' יִפיןַַׁׁ–ַַׁהֻנֵ ֻקִ ַַׁהֻמַ ַַׁמְכִניִסים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶ ש 

ִַׁלְפִנים.ַׁ

ֹ ֱֹאלֵֹקיֶכם". ַהְינֻוַַׁׁ–ַׁ"יֹאַמר""יֹאַמר
ַׁ ִחיַנת אי"ֻבְ ֲחׁשַ ֹֻבַ ִחיַנתַׁ"ֲאִמיָרה ַֻׁבְ ,

ַׁ ֶ ַׁש  ֶמן' ֶ ִחיַנתַׁ'ש  ַֻׁבְ ַׁהֻוא ֶמן' ֶ ְַׁו'ש  אי'. ַ ֲחש  ַׁ'ֻבַ הֻוא
ַׁ ֶמן'. ֶ ִַׁמ'ש ֻ ָהיֻו ֶ ַׁש  רֹות' ַַׁהֻנֵ ְבַעת ִ ֹ'ש  ַׁ–"ֱאלֵֹקיֶכם"

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ָֹקָלא"ֶזה ַֹלֲאָרָמא ָ ר ֻזַֹה )ַׁ"ֱאלִֹקים ,ַׁם(ש 
"ל.ַׁ ָעָקהַַׁהֻנַ ִחיַנתַַׁהֻצְ ַֻׁבְ

ַגתֹ ָ 'ַהש ֻ ִחינֹותֵֹאֻלֻו,ֹזֹוִכיןֹלְּ ֵניֹֻבְּ ׁשְּ
ֹ ֻקִ ַגתַֹהֻמַ ָ ֹ'ַהש ֻ הֻוא ֹׁשֶ יִפין',

ַעת ִחיַנתֹ־ַהֻדַ ָחָמה',ֹֻבְּ רַֹה'ֻנֶ הֻוִֹעֻקַ ֻזֶ דֹוׁש',ֹׁשֶ ַהֻקָ
ֹ ַֹנֲחמֻו" יףֹֹ–"ַנֲחמֻו ֹֻו'ַמֻקִ יף' ֹ'ַמֻקִ נֻו: ַהיְּ
יף'.ֹ ַמֻקִ ֹלְּ

  .ב

 (ח"ב פה)

ֹ'לֻוִזים', ָרִאים קְּ רֹוְמִזיםַַַׁׁהֻנִ
'ֹעֶרף',ַׁ ַֻׁבָ ִהיא ֶ ַׁש  ַׁ'ֵלָאה', ִלְבִחיַנת

ִהַׁ ֶ ַׁש  ֹוָנה' ִַׁראש  א ַׁ'ֺנְקֻבָ ָהֲאִריַז"ל יא ֻקֻוִטים לְּ )ֵסֶפר ַהֻלִ

ֵצא( ת ַוֻיֵ ַ ָרש  ',ַֻׁפָ ש  ְקֻדָ ְךִַׁנְכָנִסיןְַׁל'ֵבית־ַהֻמִ .ְַׁוַאַחר־ֻכָ
ִחיַנת:ַׁ הֻואַֻׁבְ ֶ ית־ֵא־ל"ש  ָראֹוֹֻבֵ ָסִחי)ַׁ"ַיֲעֹקבֹקְּ ם ֻפְּ

"יַׁפח.( ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ִטי).ְַׁוֶזהֻוַׁש  ֹופְּ ֹ:ַׁם א, כד(ש  ֶרךְּ ֻדֶ "ׁשֶ
ֵבית־ֵא־ל".לֹ ָנִסיןֹלְּ  ֻוזִֹנכְּ

יָ ) עְּ ַ ש  ַׁה מ, א(יְּ יַֹנֲחמוַֹֹֻנֲחמוֹֻ": ֻתֵ ֹׁשְּ ."
ֹקד',ֹ ֹ'ָקדְּ א ִרֻיָ יַמטְּ ֹֻגִ ֹ'ַנֲחמֻו' ָעִמים ֻפְּ

ֹ ֹ'עֶֹרף' ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ָנִסיןֹֹ–ׁשֶ ִֹנכְּ ַעל־ָיָדֻה ׁשֶ
ֹ ֵבית־ֵא־ל י־ַׁ–לְּ ָֹראׁשֵ ֹש"נ, א ִרֻיָ יַמטְּ ֹֻגִ 'עֶֹר"ף'
תַֹנ'ֲחֹֹ 'ֻבַ ֹמֻו".ֵתבֹות:ֹ"ׁשַ

ֵארֹ ָ ׁשֻ ֻיִ עֶֹרףָֹאָדם,ֹׁשֶ ׁשֹֻבְּ ֻיֵ ָהֶעֶצםֹלֻוזֹׁשֶ
ַיןֹ נְּ ׁשֹֻבִ ַחֻדֵ ִֹיתְּ ֻנֻו יֹוןַֹהֻגֻוף,ֹֻוִמֻמֶ לְּ ַאַחרֹֻכִ
רֹ ִֹעֻקָ ֶזהֻו ֹוְּ ִתים. ת־ַהֻמֵ ִחֻיַ ֹֻתְּ ַעת ׁשְּ ֹֻבִ ַהֻגֻוף

ִחיַנתֹ"ַנֲחמֻוַֹנֲחמֻו"ֹ "לֶַׁנָחמֹוֵתינֻו,ֹֻבְּ ֻנַ יַַׁעלַַׁׁ–ֻכַ ֻכִ
ֶַׁנֱאַמַׁ ַַׁהֻגֻוף ַׁת ג, יג(רוֻ )ר ִבי": כְּ ,ַׁר"ַהֻבֶֹקַֹֹעדֹׁשִ

ל ֹֻכָ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֵאיךְֹּ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹׁשֶ

ֹ'ֱאגֹוִזים'

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תַַׁנֲחמוַֻׁ ֻבָ ַ  לז ַהְפטַֹרתַׁש 

ַׁ ה. ִחֻיָ ַַׁהֻתְ ֵַׁעת הֻוא ֶ ֹש  ה ִהֻנֵ הַֹבֻבֶֹקר"וְּ ִהֻנֵ ִֹהיאֹוְּ
י)ַׁה"ֵלָאֹ ִ ֵראש  ַׁת כט, כה(ֻבְּ ַַׁהְינֻו: "ל,ַַׁׁ'ֶעֶצםֹלֻוז', ַהֻנַ

הַֹהֻגֻוף.ַׁ ֻנֶ ֻבַ ַעל־ָיָדֻהִֹנתְּ ַׁׁשֶ

  .ג

ַלח תקצ"ו) ְּ ָפה, ה' ש  רו   (ָעִלים־ִלתְּ

ְרָצָתםִַׁיְגֻדֹרַׁהֻוא ַַׁעֻמוַַֹֻׁׁוִפְרַצתַֻׁפִ
ָרֵאל, יֵעםִַׁויַנֲחֵמםִַׁיש ְ ִ ֶנָחמֹותְַׁויֹוש  ַֻׁבְ

ַלִים.ִַׁצֻיֹון ָ רַֹאךְִַֹּׁוירֻוש  ָחָמהִֹעֻקַ לַֹהֻנֶ ִֹמֻכָ
רֹות ַלן,ַֹהֻצָ ַעתֹהֻואַֹרֲחָמָנא־ִלצְּ לַֹהֻדַ ֹׁשֶ
ים,ַֹהֻתֹוָרה ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ַהֻצַ מוַֹֹׁוְּ תֻובַַֻׁׁכְ ֻכָ ֶ ש 

ים קיט,  ִהֻלִ ִיי"ֶֹנָחָמִתיֹ"זֹאתַׁ:נ()ֻתְּ ָענְּ ',ְַׁוכוַֹֻׁבְּ
ֹבָאר ַכמְּ סֻוקַֹעלֹוְּ י"ֹ"ַנֲחמוֹֹֻֻפָ ַֹעֻמִ ָיה ַַׁנֲחמֻו עְּ ַ ש  )יְּ

ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר" –מ, א   ַׁ.ן ח"א כא, יא(ֻבְּ

 –ִעְנְיֵני 'ֶנָחָמה'  –

  .ד

 (ח"ב ד, בסוף)

ַצַער ֹֹֻבְּ ָצָרה הֹ–ֻובְּ ֻמָ הֹֻכַ ַכֻמָ ֹוְּ
מֹות ׁשָ ֻבָֹֹנְּ הׁשֶ עֹוָלם־ֹעֹוָלם־ַהֻזֶ וְּ

א ִניןַֹהֻבָ קֹונְּ ִליןֹמְּ ַאֻבְּ ַֹצֲערוַֹֹֹעלֹֻוִמתְּ ַגם, ֹוְּ
ִכיָנה ְּ קֹוֶנֶנת.ַֹהׁשֻ יַׁמְּ ִמיםַֹעלֹ"ֲאִפֻלוַֹֻֻׁכִ לֹֻדָ ֹׁשֶ
ִעים ׁשָ ִכיָנהֹרְּ ְּ קֹוֶנֶנתַֹהׁשֻ ָמןַֹעלַֹקל־ָוֹחֶמר,ֹמְּ ֹֻדָ

לֹ יִקים"ֹׁשֶ ִרין)ַַׁצֻדִ ֶהדְּ  .(מו. ַסנְּ

ֻזֹוֶכה ׁשֶ פֹֻכְּ ִֹל'רְּ ַנֲחִמין'ֲֹאַזיֹ–ֻוָאה' ֹ'ִמתְּ
ם ֻלָ ךְֹּ,ֹֻכֺ ׁשָ ִנמְּ ָחה'ֹוְּ מְּ םֹ'ש ִ ֺכֻלָ ְבִחיַנתַׁ,לְּ ַֻׁבִ

ָיה) עְּ ַ ש  ַׁ(נז, יח יְּ ֵאהֻו,": ֻפָ ֶארְּ םֹוְּ ֻלֵ ֹלוִֹֹֹנֺחִמיםַֹוֲאׁשַ
ַלֲאֵבָליו ֵדיַׁ–ַׁ"וְּ ַעל־יְּ פֻוָאתֹו',ֹׁשֶ ךְֹֹּ'רְּ ׁשָ ִֹנמְּ

ָכלֹ'ֶנָחָמה'ֹ נֻו:,ֹל"ַהנַָֹֹֻהֲאֵבִליםֹלְּ ָחה'ַֹהיְּ מְּ ֹ.'שִֹ

  .ה

ֶפר) ֹות,־ס  ד  ִ ָנה ַהמ   (ח"ב ח ֱאמו 

מָׁ  חָׁ א,ֹהַהּנֶּ ֵדיֹֻבָ ֹ'ֱאמֻוָנה'.ַֹעל־יְּ

  .ו

י) ר  ו  ה־ִספ  ִפל ָ ַעל־ת ְּ ה יב ִמב ַ ֹות, ַמֲעש ֶ י   (ַמֲעש ִ

י ַׁיֹוֵתרַָׁעַבְרֻתִ לַׁ'ָיםַַׁעלַׁעֹוֵברְַׁוָהִייִתי, ֶ ַׁש 
ַַׁיִין' י:, הְַׁוָיַדְעֻתִ ֻזֶ ֶ ם'ַׁש  הַַׁה'ֻיָ אי,ַַׁנֲעש ָ ַוֻדַ ַֻׁבְ

ֻבֻוִריםֵמַהֹ לֹֻדִ ִליץ'ֹׁשֶ ַֹה'ֻמֵ הֻוא, ֹעֹוֵמדֹׁשֶ
ר ַדֻבֵ חֻוִמיןֹֻומְּ נְּ ֵניֹֻתַ 'ִֹלפְּ ֶלךְּ ה'ַֹה'ֻמֶ ֻכָ לְּ ַה'ֻמַ ,ֹוְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ָניוֹחֹוֵזרֹהֻואֹוְּ רֹֻפָ ַדֻבֵ חֻוִמיןֹֻומְּ נְּ ֹֻתַ
ה' ֻכָ ת־ַמלְּ ַה'ֻבַ ֻבֻוִריםֹֻוֵמֵאֻלוֹֻ,ֹלְּ הַֹהֻדִ םַֹנֲעש ָ ַֹה'ֻיָ

ל מוַַָֹׁׁיִין',ֹׁשֶ תוַַֻֻׁׁכְ ֻכָ ֶ יִרים)ַׁבש  ִ יר־ַהש ֻ ִ ךְֹּ":ַׁ(ז, י ש  ִחֻכֵ ֹוְּ
ֵייןֹ ַׁ.ְלָמְצאוַַָֹׁׁיכֹולַָׁהִייִתיַׁלֹאַַׁאךְַַׁׁ–ֹ"ַהֻטֹובֹֻכְּ

  .ז

י) ר  ו  ס־ִספ  ֶלערְּ עטְּ ָעה ב ֶ בְּ ִ ַהש   ה יג מ  ֹות, ַמֲעש ֶ י   (ַמֲעש ִ

ֵניֵֹיׁשֹ ִריםֹׁשְּ ִֹצֻפֳ ַאַחתָֹזָכרֶֹאָחד, ֵקָבהֹוְּ ,ֹנְּ
ֵהם עֹוָלםֶֹאָחדֹזֻוגַֹרקֹוְּ ֹֻבָ ֶנֶאֹ. ָדהוְּ ֹבְּ
ֵקָבה ַֹהֻנְּ הֻוא. שֹ ֹהֹוֵלךְֹֹּוְּ ַחֻפֵ ֹאֹוָתֻהֹֹֻומְּ ִהיא, ֹוְּ

ת ש ֶ ַחֻפֶ יםְַׁוָהיוַַֻׁׁ.אֹותוֹֹֹמְּ ש ִ הְַׁמַחֻפְ ֶַׁאתֶַׁזהַַׁהְרֻבֵ
ְתעוַַַֻׁׁעדֶַׁזה, ֻנִ ֶ ַׁש  ֵאיָנםְַׁוָראוַֻׁ, ֶ ִַׁלְמצֹאְַׁיכֹוִליםַׁש 

ֲַׁחֵברוֶַַֹׁׁאתֶַׁאָחד ֲארוַֻׁ. ְ ַׁעֹוְמִדיםְַׁוִנש  וַֻׁ, ַָׁלֶהםְַׁוָעש 
יםְַׁוכֻו'ַׁ  .ִקֻנִ

ֹ ָלה יְּ ַֹה'ֻזֻוגֵֹאֻלוֲֹֹֻאַזיֹ–ַהֻלַ
ִרים', ִחיִליםִֹצֻפֳ לַֹמתְּ ֶֹאָחדֹֻכָ
ַאַחת לֹוְּ ַיֻלֵ קֹולֹלְּ ָלָלהֹֻבְּ דֹוָלהֹיְּ ֹֻגְּ

ֹאדֹ י,ֹמְּ לֹֻכִ לֶֹאָחדֹֻכָ ַיֻלֵ כֻו'ַֹעלֹמְּ ַׁ.זֻוגֹוֹוְּ

ר ָ ְמָחהִַׁלְסֻבֹלִַׁאי־ֶאְפש  ִ ַַַׁׁהש ֻ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש 
ם, ָ יַׁש  ֻיֹוםֹֻכִ ַקֹֹֻבַ ִציםִמתְּ םֹֻבְּ ִריםֹׁשָ ִֹצֻפֳ

לֵֹאֶצל ַאַחתֶֹאָחדֹֻכָ ֹל"ַהנֵַֹֹֻמַהֻזֻוגֹוְּ ֵהם, ֹוְּ
ַנֲחִמים ִחיםֹמְּ ֻמְּ ש ַ לֶֹאתֹֻומְּ ַאַחתֶֹאָחדֹֻכָ ֹוְּ
ָמחֹותֹל,"ַהנֵַֹֹֻמַהֻזֻוג ש ְּ דֹולֹותֹֻבִ ֹאדֹֻגְּ ֹאדֹמְּ ,ֹמְּ

ִרים אֹומְּ ֵריָֹלֶהםֹוְּ בְּ חֻוִמין:ֹֻדִ נְּ ֲעַדִיןֹֻתַ ֹ"ׁשֶ
ר ׁשָ אוֶֹֹֻאפְּ צְּ מְּ ֻתִ ֻיֹוםַַׁעדַׁ–ַׁזֹו"!ֶֹאתֹהזֶֹֹׁשֶ ֻבַ ֶ ִאי־ַׁש 
ר ָ ְמָחהַֻׁגֶֹדלֶַׁאתִַׁלְסֻבֹלֶַׁאְפש  ִ ַַַׁׁהש ֻ ש  ֻיֵ ֶ םְַׁוכֻו'ַׁש  ָ ַׁ.ש 

ָֹהַרֲחָמן

יק ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֲֹאָבל

ֵכן ֹוְּ

י ֹֻכִ

ִגיַעֹֻוכְֹּ ֻמַ ֹׁשֶ

ֹֻוַבֻיֹום,



תַַׁנֲחמוַַֻׁהְפטַֹרַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ֻבָ ַ  לח תַׁש 

  .ח

ָנה יב, ד) בו  תְּ ָמה ו   (ָחכְּ

ַׁ ין(ֵמָאִבי ִ ש  טְּ ָמן ִמטֻולְּ י ַנחְּ ַז"ל:ַַׁׁ)ַרֻבִ
צֻוַק"לֹ ֹזְּ מֹו"ר ַֹאדְּ ר ֻפֵ ֻסִ ֶ ֹׁשֻ ַאַחר ׁשֶ

ֶגע ערְּ ֵֹמַה'ֻבֶ ה ֲעש ֶ ַֹהֻמַ ֶֹאת ֻיֹות, ־)ִסֻפֻוֵריר' ַמֲעש ִ

ָעִני( ֶגער וְּ ערְּ ה י ִמֻבֶ יו,ַֹׁ–ַַׁמֲעש ֶ ֲֹאָנׁשָ ין ֹֻבֵ ָֹאז ָהָיה
ֹ ַֹוֲעצֻוָמה דֹוָלה ֹֻגְּ ָחה מְּ ֶֹאתֹֹ–ש ִ ָֹאז רֻו רְּ ׁשָ וְּ

יֹ תֻוב:ֹ"ֻכִ ָיה נא, ג(ְוכֻו'ִַַׁׁצֻיֹון"'ֹהִֹנַחםַֹהֻכָ עְּ ַ ש   .)יְּ

ֹ ָ ש ֻ ֹׁשֶ ים דֹוׁשִ ַֹהֻקְּ יחֹוָתיו ִ ִֹמש ֻ ָֹאז חֵֹהִבינֻו
, ךְּ ה:ַַַׁׁאַחר־ֻכָ ֲעש ֶ ַַׁהֻמַ סֹוף ַֻׁבְ בָֹאִרים ַהֻמְ

זֹ ֺרֻמָ ם,ֹמְּ ַֹהֻמֻוָבאֹׁשָ ת־ֶמֶלךְּ ַהֻבַ חֻורֹוְּ ַיןַֹהֻבָ ִענְּ ׁשֶ
ָרֵאל, ֶנֶסת־ִיש ְּ ֹֻוכְּ יַח ָֹמׁשִ ַמת ִֹנׁשְּ וַַַׁׁעל ָ ַעְכש  ֶ ש 

ַׁ ה, ִַׁמֻזֶ ֶַׁזה ִַׁנְפָרִדים ֵֹהם ֹֻכְּ ָכל ָרֵאלֹוְּ ֶנֶסת־ִיש ְּ
כֻות לְּ ַהֻמַ נִֹֻ־וְּ ֶ ֹׁשֻ ה ָ ֺדׁשֻ קְּ לֻוֹֻדִ ָֹנפְּ ֻה, ֵֹמִאֻתָ ךְּ ׁשָ מְּ

ָֹהרֹוֵצַח, ַעס ֹֻכַ ל ֹׁשֶ ִלֻפֹות ַֹהֻקְּ ַֹיד ַחת ֹֻתַ דֻו ָירְּ ַׁוְּ
ַׁ ֻפֻור, ַַׁהֻסִ ְפִנים ַֻׁבִ ֵֹאיָמהַֹהֻמֻוָבא יל ֻפִ ֻמַ ֹׁשֶ ַעד

ֹ, ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹלְּ עֹק צְּ ִֹמֻלִ ָֹהָאָדם ַֹעל ָוַפַחד
ד"! ִֹמֻיָ ָך ֹאֹותְּ ֹנק ֶֹאחְּ עֹק, צְּ ֹֻתִ ֹ"ִאם ֹלֹו: אֹוֵמר ַׁוְּ

יַח כֻו'ְַׁוכֻו'ַׁוְַׁ ִ ַין 'ָמש  ִענְּ יַח' ֻובְּ ִ ַין 'ָמש  ִענְּ ֲאִריךְּ ֻבְּ ֻמַ ֶ ם ש  ָ ן־ש  )ַעֻיֵ

י'(  ַׁ.ָהֲאִמֻתִ

תֹ ִֹעֻלַ ל ֻדֵ ֻגַ ִיתְּ ֹוְּ ה ַעֻלֶ ִיתְּ
ֻבֹות,ֹ ַֹהֻסִ ל ֹֻכָ ת ִסֻבַ ֹוְּ ָהִעֻלֹות
בַׁ ַֻׁוְלַסֻבֵ ַַׁלֲעִלֻיֹות, ה ֵאֻלֶ ַֻׁכָ ְַׁיִרידֹות ם ַֻׁגַ ַלֲהֹפְך

ִַׁסֻבֹוָתַׁ ִגְלֻגֻוֵלי ִַׁיְהיֻוַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזה ְיָקא ֻדַ ֶ ַׁש  יו,
ַׁ ִרים ְַׁוִנְתַחֻבְ ָצאַֹׁ–ִנְתַוֲעִדים מְּ ֹֻתִ ָמֻה ַעצְּ ֹֻבְּ ִהיא וְּ

ֵהםֹ ֹׁשֶ ַעִין ֹֻבְּ ַֹעִין יָרם ַהֻכִ ֹלְּ יָמִנים ַֹהֻסִ ֶאת
קֹוָמם,ֹ ִֹלמְּ יֹאֲחזֻו ֹוְּ ַעֻלֻו תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ַֹעד ים, ֻיִ ֲאִמֻתִ

י ֵמיַֹעד:ֹ"ֻכִ עֹולְּ ןָֹלֶהםֹלְּ ֻתֵ כֻותֹֻתִ לְּ ַהֻמַ 'ֹהַֹחםנִֹֹוְּ
ְַׁוכֻו'.ִַׁצֻיֹון"ֹ

  .ט

ב ֶנָחָמה'־ָעִלים) ת ַ ָפה, 'ִמכְּ רו   ִלתְּ
ִלי ַז"ל ת ָ י ַנפְּ ַרב ִ נו  ַז"ל(, מ  ִמיד ַרב   לְּ  ת ַ

ִדיִדי אֹוֲהִביֹיְּ ִֹמֻנַֹערֹוְּ י. ֻתִ ַמעְּ רֹׁשָ ֲֹאׁשֶ
יַָׁעֶליָך,ָֹעַבר ַמְעֻתִ ָ זַׁ"ש  ְרֻגַ ְטִניַַׁוֻתִ ַֻׁבִ

ָפַתי"ַַָׁׁצְללוְַַֻׁׁלקֹול יַׁהֹוֶמהַׁ,ג, טז( )ֲחַבֻקֻוקשְֹ ַַׁעלִַׁלֻבִ
ר,ַַׁצַעְרךַָׁ יַָׁאִחי,ַָׁעֶליךִַַָׁׁליַַׁצרַַׁהֻמַ ַַׁאֲהָבתוַַֹֹׁׁנַעםַֻׁכִ
קֻוַעַׁ יַֻׁתָ ִלֻבִ עֻוֵרינֻו,ַֻׁבְ ןִַׁמֻנְ ַַׁצֲערוַַֹֻׁׁוָמרֹורַַׁמרַַׁעל־ֻכֵ
ְלָבִבי ַֻׁבִ ָרִחיןַֹאךְֹּ. ַנֵחם,ֹֺמכְּ ִהתְּ מוַַֹׁׁלְּ תֻובַַֻׁׁכְ ֻכָ ֶ ש 

ָיה מ, א( עְּ ַ ש  יַֹנֲחמוֹֹֻ"ַנֲחמוַֹֻׁ:)יְּ ֹאַמריַֹֹֹעֻמִ
ַהֻתֹוָרהַׁ.ֱאלֵֹקיֶכם" ִחיתִֹהיאֹוְּ ָכלִֹנצְּ ָֹאָדםֹֻובְּ

ָכלֹ ַמןֹֻובְּ ַגם.ֹזְּ הֹוְּ  .ַנֲחמֻו"ֹ"ַנֲחמוֹֹֻאֹוֶמֶרת:ַֹעֻתָ

ֵַׁמָאזַׁ ַַׁצֲערֹו, ַַׁעל י ֻוָ ַֻׁדַ י ְַׁוִלֻבִ י ַמְעֻתִ ָ ש ֻ ֶ ש 
יַׁ ֻוָ יַֻׁדַ יֹוֵתר.ִלֻבִ ְַׁוַרֻבֹותַַׁאְנחֹוַתיַֻׁבְ

רֶֹנָחָמִתי,ֹזֹאת ַדֲֹֹאׁשֶ יויְּ ֻתִ ִֹמֻנַֹער,ֹעְּ
י: ֻתִ ָיַדעְּ רֹוְּ ָרׁשֲֹֹאׁשֶ ִניִמֻיֻותֹֺמׁשְּ פְּ ָבבֹו,ֹֻבִ ֹלְּ

ת ֺקֻדַ יתֱֹאמֻוָנהֹנְּ ם,ֲֹאִמֻתִ ֵ ַהׁשֻ תֹוָרתֹו,ֹֻבְּ ֹֻובְּ
ִחיֵריֹ א,ֹֻוִבבְּ ַקֻיָ רַֹצֻדִ הֲֹאׁשֶ ֵניֵֹהֻמָ יְּ ׁשֻוָעהַֹמעְּ ֹ.ַהיְּ

ֵריֶהם ִדבְּ כֹוִליםֹֻבְּ ַנֵחםֹיְּ ִהתְּ ַהֲחיֹותֹלְּ ֹֻולְּ
ֶֹֹאת נוַֹֻנפְּ ִמידֹׁשֵ ֹֻתָ ם, ַקֻיֵ ָראֹותֹֻולְּ קְּ ַֹהֻמִ
ים דֹוׁשִ רַֹהֻקְּ ֶהםֲֹאׁשֶ ַנֵחםֹֻבָ הוִֹֹֻהתְּ ִמֻיָ ַֹאַחרִֹירְּ

ִרירֻותַֹצֲעָקתוֹֹ מְּ ִרירֻות,ֹֻבִ מְּ ל־זֹאתַֹאַחרֹֻדִ ֹֻכָ
ִחיָֹאַבדֹ"ָוֹאַמרַׁ:)ֵאיָכה ג, יח־כא־כב־לב(ַָׁאַמר ִֹנצְּ

י ֻתִ תֹוַחלְּ יבֹזֹאתֵֹמה'.ֹוְּ יֶֹאלָֹאׁשִ ֹןֻכֵַֹֹעלִֹלֻבִ
ֵדיֹאֹוִחיל. י'ֹהַֹחסְּ נוֹֹֻלֹאֹֻכִ כוָֹֹֻתמְּ כוֹֻ'ֹוְּ י'.ֹוְּ ִֹאםֹֻכִ
י־ֵכןֹהֹוָגה". ַֹֹאף־ַעל־ֻפִ ךְּ ם, לב; ַאַחר־ֻכָ ָ ם ש  ָ )ש 

ָיה סג, ז(  עְּ ַ ש  ִרַחםַׁ:יְּ ַרֲחָמיוֹ"וְּ רֹבֹֻכְּ ֹ.ֲחָסָדיו"ֹֻוכְּ

ם ֺקֻיַ ָך,ֹיְּ ַגםֹֻבְּ בֻואֹותֹוְּ ֶנָחמֹותֹנְּ ָיה'ֹוְּ עְּ ׁשַ ֹ'יְּ
ר אֲֹאׁשֶ דוִֹֹֹנֻבֵ ָיה סו, יג(רֹותֹלְּ עְּ ַ ש  ִאיׁשַֹׁ:)יְּ ֹ"ֻכְּ

ר ַנֲחֶמֻנֻו,ִֹאֻמוֲֹֹֹאׁשֶ ןֹֻתְּ ֶכם,ָֹאֹנִכיֹֻכֵ ֲֹאַנֶחמְּ
ַלִם ֺנָחמֻו"ֹֻוִבירֻוׁשָ ןַׁ.ֻתְּ םַֻׁכֵ ךְַַָׁׁיֺקֻיַ קַֻׁבְ ,ְַׁלַחֻזֵ

ְַַׁׁוַיֲאֵמץַַׁו"ֲחַזק ָך" ים כז, יד(ִלֻבֶ ִהֻלִ רַׁ)ֻתְּ ֶ הֲַׁאש  ִַׁיְזֻכֶ
ה ְזֻכֶ ֻיִ ֶ ַליִֵַַׁׁליֵלךְַַָׁׁלֶזה,ַׁש  ָ ַַׁׁםִלירֻוש  רֹבִַׁעיר־ַהֻקֶֹדש  ַֻׁבְ
ןַָׁאֵמןַַׁהְרָחָבה,ַׁ ַָׁרצֹון.ְַׁיִהיַֻׁכֵ

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

י ֹֻכִ

ל־זֹאת ַעל־ֻכָ ֹוְּ

ָֹאִחי

ֹֻוֵמֵעת

ַֹאךְֹּ

ר ֲֹאׁשֶ

ן ֹֻכֵ
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תַַׁנֲחמוַֻׁ ֻבָ ַ  לט ַהְפטַֹרתַׁש 

רוֻ  ֻבְ ַלִם"  ֵלב ַעל "ֻדַ ָ ָיה מ, ב(ְירֻוש  עְּ ַ ש   )יְּ

  .י

 (ח"א כ, ד)

ִֹהי ִחינַֹא יֹון',ֻבְּ ָֹהֶעלְּ ֹ'ֵלב ַׁת
ְבִחיַנתַׁ יָ )ֻבִ עְּ ַ ש  רוֹֻ":ַׁה מ, ב(יְּ ֻבְּ ַֹעלֹֻדַ

ַלִֵֹלבֹ רֻוׁשָ  ם".יְּ

רוֻ  ְ ה ֲעָרָבהֻבָ  "ַיש ֻ ָיה מ, ג(ֵלאלֵֹקינֻו"  ְמִסֻלָ עְּ ַ ש   )יְּ

  .יא

 ח"א נט, א()

ָפׁשֹותֹ ַלֲעשֹותֹנְּ ָקֵרבֹוְּ ֻבֹוֶנהֹֹ–לְּ
ַֹהֻקֶֹדׁש' ֹ'ֵהיַכל ִחיַנת '.ְַׁוכוַַֻֻׁׁבְּ

ַַׁהִחֻיֻוִניֵַׁהיַכַׁ'וְַׁ ַָׁהרֻוַח יש  ַֻׁוַמְלֻבִ ֹוֶרה ַׁש  ' ַַׁהֻקֶֹדש  ל
ְַׁויוַֹׁ ר, ֵ ש  ַַׁהֻכָ ַָׁהִאיש  ֵלב ֻבְ ֶ ִַׁחַׁש  ֵַׁמָהרֻוַחֵַׁנק ֻיֻותֹו

ה.ַׁ ַַׁהֻזֶ

ַָׁהרֻוַחַׁ ְַׁלַרְגֵלי תֹו ָ ש  ִחיַנתַֹׁ–ַַׁהְלֻבָ ִֹמֻבְּ י ֻכִ
ֵניֹ ֹֻבְּ ֶֹאת יר ׁשִ ַהיְּ ֹלְּ עֹוֵרר ִֹנתְּ ִלין' 'ַרגְּ

, ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ְבִחיַנתַַָׁׁאָדםַֹלֲעבֹוַדתַֹהׁשֻ יָ )ֻבִ עְּ ַ ש  ה מ, יְּ

ַׁג( ה'ֹ: ִסֻלָ ֹ'מְּ הֵֹלאלֵֹקינֻו". ִסֻלָ ָֹבֲעָרָבהֹמְּ רֻו ְּ "ַיׁשֻ
ִלין'.ֹ קֹוםָֹהַרגְּ הֻואֹ'מְּ ָקא,ֹׁשֶ יְּ  ֻדַ

ִחיַנתַׁ י)ֻבְ ִהֻלִ ִסֻלֹות":ַׁם פד, ו(ֻתְּ ָבָבֹֹמְּ לְּ ם"ֹֻבִ
–ֹֹ ָבָבם" לְּ ֻבִ ֹׁשֶ ִסֻלֹות ֹ"מְּ ֵדי ַעל־יְּ ֹ–ׁשֶ

ִניםֹ ֹוכְּ ַֹהׁשֻ ֵני־ָאָדם ֹֻבְּ יר ׁשִ ַהיְּ ֹלְּ עֹוֵרר ִנתְּ
ֹ " ךְּ ֹֻוַבֹחש ֶ ֹֹ–"ָבֲעָרָבה ֶרךְּ ֹֻדֶ ָֹלֶהם יר ׁשִ ַהיְּ לְּ

.ַלֲעבֹוַדֹֹ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ  תַֹהׁשֻ

ל יא "ֻכָ א"  ֻגֶ ש ֵ ָיה מ, ד(ִיֻנָ עְּ ַ ש   )יְּ

  .יב

 (ח"א ד, ט)

א" יְּ ֻגַ ֹֻבַ ָבִרי)ַֹׁאתֹו ִחיַנתַׁם לד, ו(ֻדְּ ֶַׁזהַֻׁבְ .
תֻובַַׁׁ'ַאִין', ֻכָ ֶ מֹוַׁש  יָ )ֻכְ עְּ ַ ש  ל":ַׁה מ, ד(יְּ ֹֻכָ
יאֹ ֹֹֻגֶ ש ֵ ֹא".ִיֻנָ

בֹוד "ְוִנְגָלה ר ָכל ְוָראוֻ ' ה ֻכְ ש ָ ו ֻבָ י ַיְחֻדָ י ֻכִ ר"' ה ֻפִ ֻבֵ  ֻדִ
ָיה מ, ה( עְּ ַ ש   )יְּ

  .יג

 (ח"א יג, בסוף)

ו" ֻדָ ַֹיחְּ ר ש ָ יָ )ַֻׁבָ עְּ ַ ש  ִחיַנתַׁה מ, ה(יְּ ַֻׁבְ ֶַׁזה ,
ָפׁשֹות' ִקיַטתַֹהֻנְּ  .'לְּ

ר" ֻבֵ ֹֻדִ ֹה' ָ )ִַׁפי ַַׁעל־ְיֵדיַׁם(ש  ה ַַׁנֲעש ֶ ֶַׁזה ,
ֹ ִדיָבה" ֹנְּ י)"רֻוַח ִהֻלִ הֻואַַׁׁ,ם נא, יד(ֻתְּ ֶ יֹש  "ֻפִ

ָאְמרֻוֲַׁחַז"לַַׁׁ,ה'" ֶ מֹוַׁש  ָנה ו.(רֹאש  )ֻכְ ָ ִפיךָֹ"':ַׁ־ַהש ֻ ַׁ'ֻבְּ
ָבִרי)ַׁ ָדָקה"ַׁ–ַׁם כג, כד(ֻדְּ ַׁ.זֹוֹצְּ

ַׁ ְקָרא: ַַׁהֻמִ ִביא ֻמֵ ֶ ַׁש  ָבר ָלהַֹהֻדָ ִנגְּ "וְּ
ִֹפיֹ י ֹֻכִ ו ֻדָ ַֹיחְּ ר ש ָ ֹֻבָ ָֹכל ָראֻו ֹוְּ ֹה' בֹוד כְּ

ר"ֹ ֻבֵ ֹֻדִ ָ )ה' ָפסֻוקֶַׁזה,ם(ש  ֲאָמרַֻׁבְ לַַׁהֻמַ ַׁ,ַֻׁוְמָבֵארַֻׁכָ
ֻהֹ ֵֹריׁשֵ רֻוׁש ֹֻפֵ ָֹחֵסר ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֹֻבַ ַאךְּ

ָרא.ֹ קְּ ֹֻדִ

ַתב 'הֹוָספֹות ִמֻכְּ ה ־]ֻובְּ ֻתֹוָרה ַהֻזֶ ךְּ לְּ ֻיָ ַ נֻו ַז"ל' ַהש ֻ סַֹיד ַרֻבֵ פ   )ִנדְּ

ֶפר( ֵׁ ס  ֹה  ף סו  ָלה –: ב ְּ ִנגְּ בֹודֹ"וְּ ֹה( "'הֹֻכְּ ֹמ, ָיה עְּ ש   ִחיַנת )יְּ , ֶזה ֻבְּ
ָמה' תוֻ 'ָחכְּ ֻכָ ֶ מֹו ש  ֹלה(ב , ֻכְּ ֹג, י לֵׁ ְּ בֹוד: )ִמש  ָחלֻו"ֲֹחָכִמיםֹ"ֻכָ , ִינְּ
ִחיַנת  ית־ֻבְּ ׁשֹ'ֻבֵ ֻדָ קְּ מוֹ , 'ַהֻמִ תוֻ  ֻכְּ ֻכָ ֶ יָֹ)ב ש  מְּ ֹיב(ִירְּ ֹיז, א": ה ֻסֵ ֹֻכִ
ֵד ל־ַע  –ן"ֵֹמִראׁשוָֹֹֹמרֹוםָֹכבֹוד ָראוֹֻ"ה: זֶ י־יְּ רָֹכלֹוְּ ש ָ ֹֹֻבָ ֻדָ  .ו"ַיחְּ

ָראוֻ " ִחינַ ה זֶ  –" וְּ ַכֹ'ת ֻבְּ ׁשָ ַֹהמְּ ֶ , ה'ַהֻתֹוָרֹת ִאיָֹֻ'א ִהיש  הֹרְּ
ָתֹֹ  ."א'ַטנְּ

ֹֻכָֹ" ֹל ש ָ ֹֻבָ ֹר ֻדָ ִחינַ ה זֶ  – ו"ַיחְּ ֹת ֻבְּ ִֹקיַטֹ'לְּ ָפׁשוֹֹת ַֹהֻנְּ ֹת ֻלָ , ם'ֻכֺ
ִחינַ   בְּ לֵֹׁ)ת ֻבִ ְּ ָפׁשֹותֹלֹוֵקַחֹ": יֹיא,ֹל(ִמש   .ם"ָחָכֹֹנְּ

ַליִֹ' רֻוׁשָ ֹם'יְּ

ל ֻדֵ ֻתַ ׁשְּ ַֹהֻמִ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֻבֹר קְּ ֹ"ַוֻיִ

ל ֹ"ֻכָ

י ֹ"ֻכִ

ֹֻומֻוָבן



תַַׁנֲחמוַַֻׁהְפטַֹרַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ֻבָ ַ  מ תַׁש 

י יֹ"ֻכִ ר"'ֹהֹֻפִ ֻבֵ ל־ – ֻדִ ֵדי זֶ ֻכָ ה ַעל־יְּ ִדיָבה'ה ַנֲעש ֶ הֻוא 'רֻוַחֹנְּ ֶ , ש 
ֹה'" י ֶ "ֻפִ מֹו ש  רֻו ֲחַז"ל , ֻכְּ ֹ)ָאמְּ ֹו.(ר אש  ָנה ָ ש   ִפיךָֹ"': ־ה  ָבִרי) 'ֻבְּ םֹד ְּ

ָדָקה" – כג,ֹכד(ֹ  [.זֹוֹצְּ

  .יד

 (ח"א יד, ב)

בֹודֵַׁאֶצלַׁ רַַׁהֻכָ ִַׁעֻקַ י ַֻׁכִ לֻות, ֻגָ בֹודַֻׁבַ ַהֻכָ
ָרֵאלַׁ ֵני־ִיש ְ ַֻׁבְ ַַׁוֲאַנְחנֻו ָהַעֻכֻו"ם,

ַׁ ְַׁוִנְבִזים, ָפִלים ְ הש  ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֶלָעִתיד־ָלבֹוא ֹוְּ
, ךְּ יןַֹהחׁשֶ ִֹמֻבֵ בֹודֹו תֻובַַֻׁׁכְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָיה מ, ה(ֻכְ עְּ ַ ש  :ַׁ)יְּ

ָלה" ִנגְּ בוֹֹֹוְּ ֹה'"ֻכְּ ַַׁׁד םְֹוכֻו', ֻלָ ֹֻכֺ ַֹיֻטֻו ָֹאז י ֻכִ
דוֹֹ" ָעבְּ ֶכםֹלְּ יָ )ַׁד"ֶאָחֹֹׁשְּ ַפנְּ רֻוַֹׁ–ַׁה ג, ט(צְּ ֹיֹאמְּ ָאז

ֹ ֹה'" אֹור ֹֻבְּ ָכה ֵנלְּ ֹוְּ כֻו ֹ"לְּ יָ )ַבֻגֹוִים: עְּ ַ ש  .ַׁה ב, ה(יְּ
ֹ ָרא ִֹנקְּ 'ָכבֹוד' ַַׁׁ'אֹור',וְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֵקא)ֻכְ ֶחזְּ ל מג, יְּ

ָהָאֶרץ":ַׁב(  ֹבדוֵֹֹֹהִאיָרהֹוְּ ַׁ".ִמֻכְּ

  .טו

 (ח"א עח)

בֹוד ָראוֹֻ'ֹהֹֻכְּ רָֹכלֹוְּ ש ָ וֹֻבָ ֻדָ יַֹיחְּ יֹֻכִ ֹֻפִ
ֹה ֻבֵֹ' יָ )ַׁר"ֻדִ עְּ ַ ש  ַַׁהְינֻו:ַׁה מ, ה(יְּ .

ֹ ִֹעם ֻבֻור ַֹהֻדִ ַיֵחד ֻמְּ ׁשֶ ֹֻכְּ ֹ'ִיחֻודַֹהׁשֵ הֻוא ֹׁשֶ ם,
א־ֻבְֹּ ׁשָ ֻה'ֺקדְּ ֻתֵ ִכינְּ ֹֻוׁשְּ ־הֻוא ַַׁׁ–ִַׁריךְּ ָלהֲֹאַזי: ִנגְּ "וְּ
בֹודֹה'" ִכיָנה'.ַֻׁכְּ ֹ'ׁשְּ ֹזֹו בֹוד' הֹ.ַַׁהְינֻו:ַׁ'ֻכָ ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻנִ ׁשֶ

ִחיַנתֹ ֹֻבְּ הֻוא ֹׁשֶ ִכיָנה', ְּ ַֹהׁשֻ ֹ'ֶהָאַרת ל ֻדֵ ֻגַ ִנתְּ וְּ
כֻות'. ַֻׁכָֹחֻהַַׁׁ'ַמלְּ ְַׁוֶנֱחָלש  ַׁאֹוָרֻה ִַׁנְקָטן ו ָ ַַׁעְכש  י ֻכִ
לֻותַַׁהְַׁוכוַַֻׁׁ ִכיָנה.',ְַׁוֶזהֻוַֻׁגָ ְ  ש ֻ

כֻות',ֹ ַֹמלְּ צֻוף רְּ ֹ'ֻפַ ן ַתֻקֵ ֻיְּ ֹׁשֶ ֵדי ַעל־יְּ
ִחיַנתֹ ֹֻבְּ הֻוא ֹׁשֶ ֻבֻור', ַֹה'ֻדִ ִויַיֵחד

ֹ ִכיָנה' ֹ'ׁשְּ ִחיַנת ֹֻובְּ כֻות' ֹֹ–'ַמלְּ ִֹעם ַֹהׁשֵ ֹ–ם
כֻות'.ֹ צֻוףַֹמלְּ רְּ לֹ'ֻפַ לֹאֹוָרֻהֹׁשֶ ֻדֵ ֻגַ ִיתְּ הֹוְּ ֻלֶ ֻגַ ִֹיתְּ

  .טז

 (ח"א צד)

ֹ ָגלֻות,ַהֻדִ ֹֻבְּ מֹוַַֻׁׁבֻור ֻכְ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ :ַׁם צו, ג(ֻתְּ

ֹ בֹודֹו", ֹֻכְּ ֶֹאת ַֹבֻגֹוִים רֻו ִַׁעםַׁ"ַסֻפְּ ֻבֻור ַַׁהֻדִ ְוַהְינֻו:
ַׁ ֶַׁנֱאַמר ְַׁלָכְך ָגלֻות. ַֻׁבְ ָרֵאל ָיה מ, ה(ִיש ְ עְּ ַ ש  :ַׁ)יְּ

יִֹפיֹה'ֹ וֹֻכִ ֻדָ רַֹיחְּ ש ָ ָראֻוָֹכלֹֻבָ בֹודֹה'ֹוְּ ָלהֹֻכְּ ִנגְּ "וְּ

ר" ֻבֵ ְַׁוַהְינוַַֻׁׁ–ַֻׁדִ ֻבֻורֹ: ַֹהֻדִ ָֹאז ָרֵאל, ִֹיש ְּ ֲאלֻו ֻגָ ֻיִ ׁשֶ ֻכְּ
ֹ. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֶיהִֹעםַֹהׁשֻ ָיכֹולִֹיהְּ בְּ ןֹֻכִ ם־ֻכֵ ֹֻגַ

ב ָיה מ, כב(ָהָאֶרץ"  חֻוג ַעל "ַהֻיֹש ֵ עְּ ַ ש   )יְּ

  .יז

 (ח"ב ד, בסוף)

ֻלֻות־ ֻגַ ֹ'ִהתְּ הֻוא ֹׁשֶ יֹום־טֹוב, ֹוְּ ֶרֶגל
ֹ ֲֹהָדַחֹֹ–ָהָרצֹון' ִחיַנת ֹֻבְּ ה תַֹנֲעש ֶ

ִמים, ַֹהֻדָ ִכֻבֻוס בַֹׁוְּ ַסֻבֵ ֹלְּ ִמים ַֹהֻדָ כֹוִלים ֹיְּ ַוֲאַזי
ֶדר. ֻסֵ ַֹֻׁכַ ֹ'ַחג' ָראָֹהֶרֶגל: ִבילֶֹזהִֹנקְּ ׁשֹוןֹֹ–ֻוִבׁשְּ לְּ
תֻובַַׁׁ'ִסֻבֻוב', ֻכָ ֶ מֹוַׁש  יָ )ֻכְ עְּ ַ ש  ב":ַׁה מ, כב(יְּ ַֹעלַֹהֻיֹש ֵ

ֹֹ–ץ"ָֹהָאֶרֹֹחֻוג ַַׁעל־ְיֵדיַֹׁ–'ַעלִֹסֻבֻובָֹהָאֶרץ' י ֻכִ
ִביםֲַַׁׁהָדַחתְַׁוִכֻבֻוס ִמים,ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזהֵַׁהםְַׁמַסֻבְ ַהֻדָ

ֶדר.ַׁ ֻסֵ ַֻׁכַ

ֵחם ְמֻתָ ֹאֶהל "ַוֻיִ ֶבת"  ֻכָ ָ ָיה מ, כב(ָלש  עְּ ַ ש   )יְּ

  .יח

 (ח"א ו, ה־ז)

ֹ'ָרִקיַע', ַַׁׁהֻוא תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יָ )ֻכְ עְּ ַ ש  ה מ, יְּ

ַׁכב( ֵחם": ֻתָ מְּ ֹאֶהלַֹוֻיִ ֶבֹֹֻכָ ַׁת",ָלׁשָ
י)ֻוְכִתיבַׁ ִהֻלִ ַמִיםֹנֹוֶטה":ַׁם קד, ב(ֻתְּ ִריָעֹֹׁשָ יְּ ַׁ–ַׁה".ֻכַ

םֹ ב"ַיֲעֹקבִֹאיׁשֹֻתָ י)ַׁם"ֹאָהִליֹיֹש ֵ ִ ֵראש  ,ַׁת כה, כז(ֻבְּ
ֹ'ָרִקיַע', ִחיַנת ַַֻׁׁבְּ תֻוב: ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֵחםֹֻכְ ֻתָ מְּ "ַוֻיִ

ֹאֶהל".ֹ ֹֻכָ

  .יט

 (ח"א כט, ה)

נֻוִנית ֹ'ַלבְּ יךְּ ׁשִ ִהמְּ ְַׁוכוַַֻׁׁ'ׁשֶ רֶֹנֱאַמֹ',
י)ַֻׁבוֹֹ ִ ֵראש  ַׁת כה, כז(ֻבְּ ב": ַׁם",ָהִליאֹֹֹיֹש ֵ

ַׁ ַמִים',ַהְינֻו: ֹ'ׁשָ ִחיַנת ַַֻׁׁבְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יָ )ֻכְ עְּ ַ ש  ה מ, יְּ

ֶבת".:ַׁכב(  ֹאֶהלָֹלׁשָ ֵחםֹֻכָ ֻתָ מְּ  "ַוֻיִ

ו ׁשָ ַֹעכְּ

ָלה" ִנגְּ ֹוְּ

ֲֹאָבל

ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֹֻבַ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֹ'ֹאֶהל'

'ַיֲעֹקב' ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

א' ְנֶחְמֻתָ ְבָעהַֻׁדִ ִ תַַׁנֲחמֻו'ְַׁו'ש  ֻבָ ַ  מא 'ש 

 

  .א

ָחָמה – ח"ב ד, ה) א ַהנ ֶ ת הו  ב ָ ַ  (ש 

ִחיַנתֵֹהם בֻות'.ֹֻבְּ ַַׁוֲאִפֻלוַַֻׁׁ'ַעצְּ
ְצוֹות יןַַׁהֻמִ עֹוש ִ ֶ 'יֵמיַׁש  ַַׁהֹחל',ַֻׁבִ

יַׁ'ַעְצבֻות'ְַׁוכֻו',ִַׁחיַנתֻבְֵַַׁׁהם ְלְטנֻוֵתֻהַַׁׁט""ְמַטַַֻׁׁכִ ָ ַׁש 
יֵמי ֻקֻוֵני־ֻזַֹהר ג)ַַׁהֹחל"ַֻׁבִ ַׁ:(ֻתִ ִחיַנתַׁהֻואַׁט'"ֻו'ְמַטַׁ, ַֻׁבְ

ִחיַנת,ַׁ'ֶעֶבד'ַׁ  'ַעְצבֻות'.ַֻׁבְ

ת' ֻבָ ִחיַנתֹהֻואֹ'ׁשַ ן'ֹֻבְּ ֹ'ֻבֵ ַׁ"ַנְיָחאְַׁוָאז,
ִאין ִאין"ְַׁלִעֻלָ ְַׁוַתֻתָ עֹוֵרר, ִנתְּ ָחה'ֹוְּ מְּ ַׁ,'ש ִ

יןִַׁנְתרֹוְמִמיןֲַׁאַזיוַַׁ לְַׁוִנְתַעֻלִ ְצוֹותַֻׁכָ לַַׁהֻמִ ֶ ַׁש 
ת ֶ ש  ֵ ַָׁה'ַעְצבֻות'ִַׁמןַַׁהֹחל'ְַׁיֵמיַׁ'ש  ךְַׁ, ָ ְַׁוִנְמש 

ְמָחה"ַַׁׁ"ְמנֻוָחהֲַׁעֵליֶהםַׁ ִמירוֹ )ְוש ִ בָֻ ת זְּ ַ ש  ַׁ.ת(לְּ

ית) ִ ֵראש  ַׁ(ה, כח־כט ֻבְּ ן,ַׁ"ַוֻיֹוֶלד: ַֻׁבֵ
ְקָרא מוַַַֹׁׁוֻיִ ְ ַנֲחֶֹֹזה,ֵַׁלאֹמרַֹׁנַחַַׁׁש  ֵַׁמנוֹֻיְּ

נוַֻׁ ֲעש ֵ בֹוןִַׁמֻמַ ִחיַנתַַׁהְינוַַֻׁׁ–ָיֵדינֻו"ַַֻׁׁוֵמִעֻצְ ת'ַֻׁבְ ֻבָ ַ ַׁ'ש 
ִהיא ֶ ִחיַנתַׁש  ן'ַֻׁבְ ִחיַנת,ַׁ'ֻבֵ ִאיןַׁ"ַנְיָחא,ַׁ'ֹנַח'ַֻׁבְ ִעֻלָ ַֻׁדְ

ִאין" ה ל, ה()ְַׁוַתֻתָ ית־ַרֻבָ ִ ֵראש  ַֻׁבְּ הֻוא, ַנֵחםֹׁשֶ ֹמְּ
ַחֹ ֻמֵ ש ַ בֻותִֹמןַֹהֻכֹלֹֻומְּ ָֹהַעצְּ ִחיַנת, ֹֻבְּ ֹ"ֶזה:

ַנֲחֵמֹֹ  '.ְוכוַַֻׁׁנֻו"יְּ

  .ב

י) ט  ו  ת־ִלק  ב ָ ַ  (ז, יח ֲהָלכֹות, ש 

ִחיַנת תֹֻבְּ ֻבָ ָאב'ַֹֹאַחרַֹנֲחמֻו'ֹ'ׁשַ ָעה־ֻבְּ ׁשְּ 'ֻתִ
יֹ– רֹֻכִ ָחָמהִֹעֻקַ לַֹהֻנֶ רֹותִֹמֻכָ ַֹהֻצָ
לֻוִלין ןַֹהֻכְּ ֻבַ 'ֺחרְּ ׁש',ֹֻבְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ת',ֹהֻואֹֻבֵ ֻבָ ֹ'ׁשַ
הֻוא ִחיַנתֹׁשֶ יק־ָהֱאֶמת,ֹֻבְּ ֻדִ ית ִחיַנתַֻׁבְַַַׁׁהֻצַ ִ ֵראש  )ֻבְּ

ן,ֹ"ַוֻיֹוֶלדַׁ:ה, כח־כט( ָראֹֻבֵ קְּ מוֶֹֹֹאתַֹוֻיִ ֹֹנַחֹֹׁשְּ
ַנֲחֵמנֻו"ֶֹזהֵֹלאֹמר ֻמֻוָבא)'ְַׁוכוַַֻׁׁיְּ ָיָנא ֻכַ נְּ ִלֻקֻוֵטי־ֻתִ  ִסיָמן ֻבְּ

ַׁ.(ב 

ֵדי־ֶזה ׁשֻוָבה,ֹזֹוִכיןַֹעל־יְּ הִֹלתְּ ֻזֶ רֹׁשֶ ִֹעֻקַ
ָחָמה מוַַֹׁׁ,ַהֻנֶ ַַֻׁׁכְ תֻוב ֻכָ ֶ ָיה נז, יחש  עְּ ַ ש  ַׁ:()יְּ

ם ֻלֵ ַלֲאֵבָליו",ֹלוִֹֹֹנחֻוִמיםֹ"ַוֲאׁשַ תֻובַֻׁוְכמוַַֹׁׁוְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
:' דֹוש  'ֻזַֹהר־ַהֻקָ ִעְנַיןַֻׁבַ ְלָאִכיםַֻׁבְ ַָׁהָאָדםִַׁעםַַׁהֻמַ

ִלים ְתַאֻבְ ֻמִ ֶ חֹוֵטאַׁש  ֶ ש  לֹוםַֻׁכְ ָ ַַׁחס־ְוש  ב, ָ ׁשֻ ׁשֶ ֹֻוכְּ
ׁשֻוָבה, תְּ םָֹעָליו:ֶֹנֱאַמרֹֻבִ ֻלֵ ֹלוִֹֹֹנחֻוִמיםֹ"ַוֲאׁשַ

ַלֲאֵבָליו"ֹ  '.כוַֻׁוְַַׁׁוְּ

יַֹנֲחמֻו"ֹ"ַנֲחמוֹֻ ֻתֵ ָעִמים,ֹׁשְּ ִחיַנתַֻׁפְּ ַֻׁבְ
ׁשֻוָבה ׁשֻוָבה'ַֹעלֹ'ֻתְּ ִחיַנתַׁ,ֻתְּ ַֻׁבְ

ִמיַרת יֹ"ׁשְּ ֻתֵ תֹות"ֹׁשְּ ֻבָ ת קיח:(ַׁׁשַ ֻבָ ַ ֶהםַׁ,)ש  ֻבָ ֹׁשֶ
לֻוָיהֹ הֹֻתְּ ֺאֻלָ ֹ.ַהֻגְּ

  .ג

י) ט  ו  ת־ִלק  ב ָ ַ  (ז, כב־כד ֲהָלכֹות, ש 

ָאב, ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ָעהֹקֹוִריןֹֻתִ בְּ ֹ'ׁשִ
א'" ֻתָ ֶחמְּ נְּ ָח )ַֻׁדִ לְּ ֺ יח־ֹאַר  ָערֻוךְּ ן־ש  ם תכח, ַחֻיִ

פוֹ  –ח  ִגלָֻ ת ֻתֹוסְּ ֵ ה לא: מְּ ש  ֻתָ 'ַה ם ֻבְּ ִסיקְּ יַׁ–ַׁא'(ֻפְּ ֵדיֹֻכִ ַֹעל־יְּ
לָֹהֲאֵבלֻות ָרֵאלֹׁשֶ ַלל־ִיש ְּ הֹֻכְּ לֹש ָ 'ׁשְּ ֹֻבִ
בֻועֹות' ָאבֹׁשָ ָעה־ֻבְּ ִתׁשְּ ֹֻובְּ ֵדי־ֶזה, ךְַֹֹּעל־יְּ ׁשַ ִֹנמְּ

ִחיַנת נְֹֹֻּבְּ ׁש',ַֹין'ֻבִ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ מוַַֹֻׁׁבֵ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ ַׁש 
ֲעִנית ל:(ַרַז"לַׁ לַׁ:)ֻתַ לֹ"ֻכָ ַאֻבֵ תְּ ַלִים,ַֹעלַֹהֻמִ רֻוׁשָ ֹיְּ
רֹוֶאהֹזֹוֶכה ָחָתֻה",ֹוְּ מְּ ש ִ ֻמֻוָבאֹֻבְּ ְסָפִריםַַֻׁׁכַ ֻבַ

ָצִרים'( ין־ַהֻמְּ ַין 'ֻבֵ רֻוש  א, ִענְּ בֻועֹות ֻדְּ ָ נֹות, ַחג ַהש ֻ ֻוָ ַער־ַהֻכַ ַ ַׁ:)ש 
סֹוף ֻבְּ ָאב,ֹֹוםיֹ"ׁשֶ ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ַמחֹֻתִ ִמיַחתִֹנצְּ ֹצְּ

יַח"ֶֹקֶרןֹ ז ג, ח(ַָׁמׁשִ ית־ַהֻגֵ ִ ן 'ִלֻקֻוֵטי־ֲהָלכֹות', ֵראש   .)ַעֻיֵ

ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַנֵחםַֹהׁשֻ ָכלֹאֹוָתנוֹֹֻמְּ ִֹמיֵניֹֻבְּ
ָעהֶֹנָחמֹות, בְּ ֹ'ׁשִ ֵהם א'ֹׁשֶ ֻתָ ֶחמְּ נְּ ֹֻדִ

ֻקֹוִרין תִֹמןֹׁשֶ ֻבָ ַֹֹעדַֹנֲחמֻו'ֹ'ׁשַ ָ ָֹנה','רֹאׁש־ַהׁשֻ
ֶהם ֻבָ ִחילֹׁשֶ ַקתַֹמתְּ ֻתָ לַֹהֲחרֹון־ַאףַֹהמְּ אֹׁשֶ ֵֹחטְּ

ָֹהֵעֶגל.ֹ

ָעהֵֹהם בְּ ֹֹ'ׁשִ א' ֻתָ ֶחמְּ נְּ ֶנֶגדֹ–ֻדִ ַֻׁכְ
ִחיַנת תֹוךְַַַׁׁה'ָוא"וַֻׁבְ ֻבְ ֶ ַָׁהָאֶל"ף',ַׁש 

ִאיר ֻמֵ ֶ קֻוָדהַׁש  ְחֻתֹוָנהַַׁלֻנְ ה,ַַׁהֻתַ ֵהםַַׁעֻתָ ֶ ַׁש 

ֵמי ַֹהֹחל'־'יְּ

ֲֹאָבל

ִחיַנת בְּ ֹֻבִ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזהֻו: ֹוְּ

"ַאַחר ֹוְּ

ָאז ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ



א' תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ְנֶחְמֻתָ ְבָעהַֻׁדִ ִ תַַׁנֲחמֻו'ְַׁו'ש  ֻבָ ַ  מב 'ש 

ְכָלָלם ַַֻׁׁבִ ְבָעה' ִ ַַַׁׁעל־ְיֵדיַׁ–'ש  ֻמַ ֶ יךְַׁש  ִ ַָׁהאֹורְַׁמש 
ִחיַנת יַח,ֶַׁקֶרןְַׁצִמיַחתִַׁמֻבְ ִ ָאזַָׁמש  ֶ ןַׁש  ֻקֵ ִַׁנְתֻתַ
קֻוָדהַָׁהֶעְליֹוָנהְַׁנקֻוָדהַֻׁוְמִאיָרה ֻנְ ְחֻתֹוָנהַֻׁבַ ַַׁהֻתַ
ָראֻוי, ִחיַנתַַׁעל־ְיֵדיַֻׁכָ הַׁו,"ַהָואַֻׁבְ ֻזֶ ֶ רַׁש  ִַׁעֻקַ

ֻקֻוןַׁ ַׁ.ַהֻתִ

ָנה'ֹֹקֶדםֹקֹוִרין ָ ֶרתֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ ַֹו'ֲעש ֶ
ֵֹֹמייְֹּ ׁשֻוָבה' יֹ–ֻתְּ רֹֻכִ תִֹעֻקַ ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ

ָנה', ָ ֶרתֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ ֵמיַֹו'ֲעש ֶ ׁשֻוָבה',ֹיְּ 'יֹום־ֹֻתְּ וְּ
ֻפֻור', ֵדיֹהֻואֹֻכִ ִתיםַֹעל־יְּ ֻבָ ַ ֻקֹוִריןֵֹאלוַֹֹֻהׁשֻ ֹׁשֶ
ֶהם טֹרֹותֵֹאֻלוֹֹֻֻבָ י,ַֹהַהפְּ רֹֻכִ ֻקֻוןִֹעֻקַ ֵדיַֹהֻתִ ַֹעל־יְּ

ת.ֹ ֻבָ ַׁׁשַ

יֹךְַֹּאַחר־ֻכָֹֹ"קֹוִרין ֻתֵ רְּ ֹ'ֻתַ
א' ְתיֻוְבֻתָ ָח )ֹ"ֻדִ לְּ ֺ ָ  ָערֻוךְּ ן־ש  פוֹ ם; ש  ת ֻתֹוסְּ

ִגלָֻ  ָ ה מְּ י'ַׁ,ם(ש  ֻתֵ רְּ ָקאֹ'ֻתַ יְּ ִחיַנתַׁ,ֻדַ ׁשֻוָבהַֻׁבְ ַֹעלֹ'ֻתְּ
ׁשֻוָבה', הַֻׁתְּ ֻזֶ ֶ ַַׁׁש  ִחיַנת ת קיח:(ֻבְ ֻבָ ַ ָמֵליַׁ:)ש  ֹ"ִאלְּ

רוֹֹֻ מְּ ָרֵאלֹׁשָ יִֹיש ְּ ֻתֵ תֹות"ֹׁשְּ ֻבָ ָקא.ֹׁשַ יְּ ֹֻדַ

ל תֲֹהָכָנהַהֹֹֻכָ ַ ֺדׁשֻ 'רֹאׁש־ִֹלקְּ
ָנה', ָ ֶרתַֹהׁשֻ ֵמיַֹו'ֲעש ֶ ׁשֻוָבה',ֹיְּ ֹֻתְּ

ֻפֻור', 'יֹום־ֻכִ ֵדיֹהֻואֹוְּ תֹותַֹעל־יְּ ֻבָ ֻקֶֹדם,ֹׁשַ ֻמִ ַׁׁשֶ
מוַֹׁ ָאְמרוַַֻֻׁׁכְ ֶ ה לא: ַַׁרַז"לַׁש  ִגֻלָ פֹות מְּ י  –)ֻתֹוסְּ ַעל־ֻפִ

א( ֻתָ ִסיקְּ ַַׁהֻפְּ נוֹֻ: קְּ ֻתִ רֹותֹ"ׁשֶ ָנהִֹלקְּ ָ ֹֹקֶדםֹרֹאׁש־ַהׁשֻ
ָלֹ ֲענֻוָתא'ָֹתא'ֻתְּ ֺפרְּ לֹש ֹֻדְּ ָ ַהׁשֻ ִתיםֹֻבְּ ֻבָ ין־ֹׁשַ ֻבֵ ׁשֶ

ָצִרים ַֹהֻמְּ ךְֹּ, ַאַחר־ֻכָ ָעהֹוְּ בְּ א',ֹ'ׁשִ ֻתָ ֶחמְּ נְּ ֹֻדִ
יֹ ֻתֵ 'ַתרְּ א'"ֹוְּ ֻתָ יֻובְּ תְּ ֹ.ֻדִ

ר תִַׁעֻקַ ַ ָנהְַׁקֺדש ֻ ָ ־ַהש ֻ ֻפֻור,ַׁרֹאש  ְַׁויֹום־ֻכִ
ֻוָבה,ִַׁלְזֻכֹותַׁהֻוא יִַׁלְתש  ֶרתֵַׁהםַֻׁכִ ְַׁיֵמיַׁ'ֲעש ֶ

ֻוָבַׁ ש  ַׁה'ֻתְ ר, ֻוָבהְַׁוִעֻקַ ש  ת'ַַַׁׁעל־ְיֵדיַׁהֻואַַׁהֻתְ ֻבָ ַ 'ש 
ְַׁוכֻו'.ַׁ

  .ד

י) ט  ו  ב ֲהָלכֹות,־ִלק   (ג, יז־יח־כט ָער 

ִחיַנת תֹֻבְּ ֻבָ ֹֹ'ׁשַ יֹ–ַנֲחמֻו' רֹֻכִ ָחָמהִֹעֻקַ ַֹהֻנֶ
ל רֹות,ִֹמֻכָ ת־ֹקֶדׁש',ֹהֻואַֹהֻצָ ֻבַ הֻואֹ'ׁשַ ֹׁשֶ
ִחיַנתֹ  ָהָרצֹון'.ֹ'ֶהָאַרתֹֻבְּ

ר לִַׁעֻקַ רֹות,ַהַַֻׁׁכָ ,ַָׁצרֹותֵַׁהםַֻׁצָ ֶפש  ֵאיןַַׁהֻנֶ ֶ ַׁש 
ֹותַׁזֹוִכין ֱאֶמתְַׁרצֹונוַַַֹׁׁלֲעש  ַֻׁבֶ הוַֻׁ, ֻזֶ ֶ רַׁש  ִַׁעֻקַ
ְכִלית הַַׁהֻתַ עֹוָלם־ַהֻזֶ ַֻׁבָ הְַׁוחֻוץ, ֶַׁהֶבלַַׁהֻכֹלִַׁמֻזֶ

ְַׁוֵאין ֻוםַָׁלנוְַַֻׁׁוכֻו'. ַַׁעלַַׁעְצֵמנוְַַֻׁׁלַנֵחםֶַׁנָחָמהַׁש 
ַַָׁׁצַרת ֶפש  ַַׁהֻנֶ ָאנוַֻׁ. ֶ ַׁקֻוֵתנוִַֻׁהְתַרֲחַַֻׁׁגֶֹדלַׁרֹוִאיןַׁש 

ַרךְַַׁׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ  ְוכֻו'.ֵַׁמַהש ֻ

ֹהֻוא תַֹרקֶֹנָחמֹוֵתינֻו, ֻבָ ֹֹקֶדׁש',ֹ'ׁשַ
הֻוא ִחיַנתֹׁשֶ ֵדיֹֻבְּ ַעל־יְּ ֹׁשֶ ָֹה'ָרצֹון',

ת' ֻבָ ָרצֹוןֹזֹוִכיןָֹאנוֹֹֻ'ׁשַ ֵלמֻותֹלְּ ׁשְּ ֹסףֹֻבִ ִֹלכְּ
ֻתֹוֵקק ִהׁשְּ ִמידֹֻולְּ םֹֻתָ ֵ ַהׁשֻ ַרךְֹֹּלְּ ֻבָ ֶיהִֹיתְּ ֵֹאיךְִֹֹּיהְּ
יֶֹֹ הְּ ֻיִ ֶזהֹה,ׁשֶ רֹוְּ ָחָמה.ִֹעֻקַ ַֹהֻנֶ

ת ֻבָ ֹֹ'ׁשַ ָחָמהֹהֻואֹ–ַנֲחמֻו' ןַֹעלַֹהֻנֶ ֻבַ ַֹה'ֺחרְּ
ׁש' ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַהְינוַַֻׁׁ,ֻבֵ ִליןַֻׁדְ ְתַאֻבְ ֻמִ ֶ ַָׁעָליוַׁש 

ין רַַׁהְמָצִרים',ַׁ'ֻבֵ ְבָעה־ָעש ָ ִ ַתֻמֻוז'ִַׁמ'ש ֻ ַַׁעדַֻׁבְ
ָאב' ָעה־ֻבְ ְ ש  ַׁ'ֻתִ ר. ןְַׁוִעֻקַ 'ַׁ'ֺחְרֻבַ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ

ִחיַנתַׁהֻוא ַגםַֻׁבְ הֻואַָׁהָרצֹון'ַׁ'ֻפְ ֶ ַגםַׁש  ַׁ'ֻפְ
ַָׁהֱאמֻוָנה' י, 'ַֻׁכִ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ִחיַנתַׁהֻואַַׁה'ֻבֵ ַֻׁבְ

ַָׁהָרצֹון'ְַׁוכֻו'.ַׁ'ֶהָאַרתַׁ

הֲֹאֵבלֻותַֹאַחר ִכֻיָ ַהֻבְּ לֹוְּ ין־ֹׁשֶ 'ֻבֵ
ָצִרים' ָאב',ַֹהמְּ ָעה־ֻבְּ ׁשְּ 'ֻתִ ֹזֹוִכיןֹוְּ

ךְַֹֹּאַחר תֹֻכָ ֻבָ 'ׁשַ ַֹנֲחמוֹֹֻלְּ ת'ֹ–' ֻבָ ַֹנֲחמוֹֹֻׁשַ ָקא' יְּ ,ֹֻדַ
י ת'ֹֻכִ ֻבָ רֹ'ׁשַ ָחָמהִֹעֻקַ י,ַֹהֻנֶ רֹֻכִ ָחָמהִֹעֻקַ ֹהֻואַֹהֻנֶ

ָֹהָרצֹון'.ֹ'ֶהָאַרתֹ

ֵדיַֹעלֹזֹוִכין ה',ֹיְּ ִכֻיָ ָאְמרֻוַַַׁׁה'ֻבְּ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ַׁ ֲעִנית ל:(ַרַז"ל ַׁ)ֻתַ ל: לֹ"ֻכָ ַאֻבֵ תְּ ַֹעלַֹהֻמִ

ָלִים, רֻוׁשָ רֹוֶאהֹזֹוֶכהֹיְּ ֹֹוְּ ש ִ ָחָתֻה"ֻבְּ יַׁ.מְּ ַעל־ַֻׁכִ
הְַׁיֵדי ִכֻיָ לַַׁהֻבְ ֶ ָרֵאל,ַׁש  ַׁזֹוִכיןַַׁעל־ְיֵדי־ֶזהִַׁיש ְ

הֻואְַׁל'ָרצֹון', ֶ ִחיַנתַׁש  ְמָחה'ַֻׁבְ ַׁ'ש ִ י, רַֻׁכִ ִַׁעֻקַ
ְמָחה' ִ ַַַׁׁעל־ְיֵדיַַׁה'ש ֻ יַׁ–ָה'ָרצֹון' ַֻׁבֹוִכיןֵַׁהםַֻׁכִ

ֻובַׁ ַרְך.ֵַׁאָליוַָׁלש  ִַׁיְתֻבָ

ִכים ַהֻפְּ ה'ֹמְּ ִכֻיָ 'ָרצֹון',ַֹה'ֻבְּ ֹלְּ
מוֹֹֹֻוָבֶזה ַעצְּ ִכיןֹֻבְּ ַהֻפְּ ֹמְּ

ה',ָֹה'ֲאֵבלֻות' ִכֻיָ ַה'ֻבְּ ָחה',ֹוְּ מְּ 'ש ִ ִחיַנתַֹׁלְּ ָיה ֻבְ עְּ ַ ש  )יְּ

וַֹֻׁ:סו, י( יש  ֻהֹֹ"ש ִ ֹושֹ ִֹאֻתָ לָֹמש  ִליםֹֹֻכָ ַאֻבְּ תְּ ַהֻמִ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָכל ֹוְּ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

א' ְנֶחְמֻתָ ְבָעהַֻׁדִ ִ תַַׁנֲחמֻו'ְַׁו'ש  ֻבָ ַ  מג 'ש 

יַׁ–ַָׁעֶליָה" רַֻׁכִ ְמָחה',ִַׁעֻקַ ִ ַַׁעל־ְיֵדיַׁהֻואַַׁה'ש ֻ
ַָׁהָרצֹון'.ַׁ'ֶהָאַרתַׁ

  .ה

י־ֲהָלכ) ט  ו  ָכר ֹות,ִלק  ר־ש ָ ֹומ   (ד, ט ש 

ן'ֹקֹוִרין ַחֻנַ תֹ'ָוֶאתְּ ֻבָ 'ׁשַ ַֹנֲחמֻו',ֹֻבְּ
ֵדי יךְֹֹֻּכְּ ׁשִ ַהמְּ ַנתָֹה'אֹוַצרֹלְּ ַֹמֻתְּ

ם' יךְִֹֹּחֻנָ ׁשִ ִהמְּ נֻו'ֹׁשֶ ה־ַרֻבֵ ִרֻבֻויֹ'ֹמש ֶ ִפֻלֹוָתיוֹֻבְּ ֹֻתְּ
ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ָרֵאל,ָֹלֹבאֹׁשֶ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַהֻכֹלֹלְּ ָֹהָיהֹׁשֶ

ֹכַחֹ ם'ֹ'אֹוַצרָהֹֹֻבְּ ִֹחֻנָ ַנת ַֹמֻתְּ מוַֹׁ, בָֹארַֻׁכְ ֻמְ ֶ ַׁש 
ַהֻתֹוָרהַׁ  .)ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן ח"ב עח(ַֻׁבְ

י הֻואַֹאף־ַעל־ֻפִ מוֹֹֹׁשֶ ַעצְּ ֹלֹאֹֻבְּ
א ָרֵאלֹֻבָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ַאף־ַעל־,

י־ֵכן ֵדי־ֶזהֹֻפִ יךְַֹֹּעל־יְּ ׁשִ ָֹה'אֹוַצרָֹעֵלינוִֹֹֻהמְּ
ַנת ם',ַֹמֻתְּ הִַׁחֻנָ ֻזֶ ֶ ַַׁׁש  ֵעתֶַׁנָחָמֵתנוַַֻׁׁרִעֻקַ לֻוֵתנוַַֻֻׁׁבְ ַֻׁגָ

ֵַׁמַאְרֵצנוַֻׁ י, הֹֻכִ רַֹעֻתָ ֵדיִֹחֻיֻוֵתנוִֹֹֻעֻקַ ֹ'ֶחֶסדַֹעל־יְּ
ם' יִכיןִֹחֻנָ ׁשִ מְּ ֻמַ הָֹעֵלינוֹֹֻׁשֶ נֻו'ֹ'ֹמש ֶ ָכלַֹרֻבֵ ֹוְּ

ים, ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ַנתֵֹמ'ָהאֹוַצרַֹהֻצַ ם'ַֹמֻתְּ ִֹחֻנָ
ה ַחֻיֶ ֻמְּ לֶֹאתֹׁשֶ ִמיד,ָֹהעֹוָלםֹֻכָ ָכֹֹֻתָ ִֹמיֵניֹלֻבְּ
ִרידֹות עֹוָלם,ֹיְּ ֻבָ ָכלַׁׁשֶ לֻותְַׁיֵמיַֻׁבְ רַָׁהָארֹךְַַַׁׁהֻגָ ַַׁהֻמַ

ה ְכָללַַׁהֻזֶ ֵדי־ֶזהַֻׁוִבְפָרט,ַֻׁבִ ַעל־יְּ ַֹה'ֶחֶסדֹׁשֶ
ם', ִריןִֹחֻנָ יןֹחֹוזְּ עֹוש ִ ֶרךְֹֹּוְּ הֹֻדֶ בֻוׁשָ ֶאֶרץ־ֹֻכְּ לְּ

ָרֵאל, ֵדיִַׁיש ְּ הַֻׁכְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֻובַׁש  ְמֵהָרהְַׁלַאְרֵצנוַַָֻׁׁלש  ַֻׁבִ
ָיֵמינוַַֻׁׁ ַָׁאֵמן.ַֻׁבְ

  .ו

ָחס תקצ"ד) נְּ ִ ת פ  ב ָ ַ ָפה, ֶעֶרב־ש  רו   (ָעִלים־ִלתְּ

ן הִֹיֻתֵ ֻכֶ זְּ ֻנִ ָהִכיןֹׁשֶ ֵמנוֹֹֻלְּ הַֹעצְּ ַֹעלֵֹמַעֻתָ
ת ֻבָ הַֹנֲחמֻו',ֹ'ׁשַ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶנָחָמהֹׁשֶ ֵלָמהֹלְּ ַֹעלֹׁשְּ

ל נֻו,ָֹצרֹותֹֻכָ ׁשֵ ֻלֹאַֹנפְּ ֻנוֹֹֻעֹודִֹנֻסֹגֹׁשֶ ,ִֹמֻמֶ ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ
הֹ ֻזֶ רֹׁשֶ ׁשֻוָעהָֹחָמהַהנִֶֹֹֻעֻקַ ַהיְּ ַֹהֻכֹל.ַֹעלֹוְּ

  .ז

ֶקב תר"ד) ָפה, ג' ע  רו   (ָעִלים־ִלתְּ

ַׁד ָאב'ַׁ'ֶעֶרב' ָעה־ֻבְ ְ ש  אִתיַֻׁתִ ְַׁלֹפהַֻׁבָ
לֹום ָ ש  ַֻׁבְ ָאבַֻׁוָבִכינוַֻׁ, ָעה־ֻבְ ְ ִתש  .ַֻׁבְ

ָלתוֹֹ ֶחמְּ ֹמַחָֹֹזִכינוֹֹֻֻובְּ תִֹלש ְּ ֻבָ 'ׁשַ ַֹנֲחמֻו'ֹֻבְּ י, ֹ"ֻכִ
הֹ נוֹֻ'ֹהַֹאֻתָ ֻתָ ֲֹֹעַזרְּ ֻתָ ִנַחמְּ ים פו, יז(ַׁנֻו"וְּ ִהֻלִ י ֻתְּ ַׁ.)ַעל־ֻפִ

  .ח

ֶקב תר"א) ָפה, ד' ע  רו   (ָעִלים־ִלתְּ

א' ֻתָ ֶחמְּ נְּ ָברֹֻדִ ִחילֻו,ֹֻכְּ ִריִכיןִֹהתְּ ֹֻוצְּ
ָהִכין ָמןֹלְּ ָנה'ַֹעלַֹעצְּ ָ ֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ

דֹוׁשֹֹ ָהָאיֹםַֹהֻקָ נֹוָראֹוְּ כֻו'.ֹוְּ ֹאדֹוְּ  מְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

ִֹמי

יֹום ֹֻבְּ

ָעה בְּ 'ׁשִ ֹוְּ



נֻוַַׁז"ל תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁנֲחמֻו'ֵַׁאֶצלַַׁרֻבֵ ֻבָ ַ  מד 'ש 

  .א

י)  (קכו ן"מֹוֲהַר ־ַחי  

יֹותָֹהָיה: לוִֹֹֹלהְּ 'רֹאׁש־ַֹעלֶֹאצְּ
ָנה' ָ ַעלַֹהׁשֻ ה'ֹוְּ ת־ֲחֺנֻכָ ֻבַ ַעלֹ'ׁשַ 'ַחג־ֹוְּ

בֻועֹות'. ָ ֶַׁאְצלוִַַֹׁׁלְהיֹותַֻׁוַמְזִהיר:ַׁהְמַצוְֶַַֻׁׁוָהָיהַַׁהׁשֻ
ֵאֻלוַֻׁ הַֻׁבְ לֹשָׁ ְ ים.ַַׁהש ֻ ִמידְַׁוָהָיהְַׁזַמֻנִ ַׁאֹוֵמרַֻׁתָ
ֲאִריכֻותִַׁנְפָלָאהַֻׁתֹוָרה דֹוָלהַֻׁבַ ֵאֻלוַַֻֻׁׁגְ יםַַֻׁׁבְ ַמֻנִ ַהֻזְ
ְַׁוכֻו' יֹוֵתרַֹאךְֹּ. יֹוֵתרֹֻבְּ ִהיר:ֹוְּ יֹותִֹהזְּ לוִֹֹֹלהְּ ֶֹאצְּ

כֻו'.ַֹעלֹ ָנה'ֹוְּ ָ ֹ'רֹאׁש־ַהׁשֻ

לֹש  ָעִמיםֹׁשָ ָנהֹֻפְּ ָ ׁשֻ ֹֻתֹוָרהָֹאַמרֹֻבַ
ִביעֻות קְּ ָהָיהַַׁהְינֻו:ַׁ.ֻבִ ֶ ְַׁוכֻו'ַׁנֹוֵסַעַַׁׁש 

ַעם־ַאַחת ֹחֶרף,ַֻׁפַ בַֻׁבַ ַ םְַׁוָיש  ָ לֹשׁ־ַַׁעלַׁש  ָ ַהש ֻ
יְַׁוָאַמרַֹׁות,ְסֺעדַֻׁ ֻתֵ ְ ָעִמיםַׁש  ַֻׁתֹוָרהַֻׁפְ ַַׁהְינוַֻׁ,

יָרה', ִ ת־ש  ֻבָ ַ 'ש  ת.ֵַׁאיֶזהְַׁועֹודַֻׁבְ ֻבָ ַ ִיץְַׁוַגםַׁש  ֻקַ ַֻׁבַ
ַעם־ַֹרקֹֻתֹוָרהָֹאַמרֹלֹאֲֹאָבלְַׁוכֻו'.ַׁנֹוֵסַעַַָׁׁהָיה ֻפַ

ִריןַֹאַחתֹ עהְּ ׁשֶ טְּ ת־ַנֲחמֻו'.ֹֻבִ ֻבָ 'ׁשַ ֹֻבְּ

ָבר: ֵאֻלוַַַֻׁׁהֻדָ ֶ הַׁש  ָ ש ֻ ִ ָעִמיםַׁש  ַׁל,"ַהנַַַֻֻׁׁפְ
לֹשׁ ָ ַׁש  ָעִמיםַַׁהְינֻו: ֵביתוַַֹֻׁׁפְ לֹשַַֻׁׁׁבְ ָ ְַׁוש 

ָעִמים ֶרךְַַֻׁׁפְ ֻדֶ ַֻׁבַ ְקִביעֻותַֻׁתֹוָרהַׁאֹוֵמרַָׁהָיה, .ַֻׁבִ
הְַׁוחֻוץ ֻוםַׁלוַַָֹׁׁהָיהַׁלֹאִַׁמֻזֶ ַַׁלֲאִמיַרתְַׁקִביעֻותַׁש 

ַׁ יַׁ–ֻתֹוָרה בַָׁהָיהַׁלֹאַֻׁכִ ֵ נוַַֻׁׁיֹוש  ה־ַַׁעלִַׁעֻמָ ֺעֻדָ ַהֻסְ
יתַׁ ִ ִליש  ְ ָלל,ַׁש  ֵאַַַׁׁרקַֻׁכְ ִתיםַֻׁלוַֻֻׁבְ ֻבָ ַ ַׁלְַׁוכֻו'."ַהנַַַַֻׁׁהש ֻ

  .ב

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  ( קנה ח"ב ֹקֶדש  ־ש ַ

ץָֹנהֻוגָֹהָיה ַקֻבֵ ִהתְּ נוֵֹֹֻאֶצלֹלְּ ַז"לַֹֹרֻבֵ
ה ָ ׁשֻ ָעִמיםֹׁשִ ָנה.ֹֻפְּ ָ ׁשֻ ַַֻׁׁבַ לש  ָ ַׁש 

ָעִמים ָנהַֻׁפְ ָ ש ֻ נוֶַַֻׁׁאלַׁנֹוְסִעיםַָׁהיוַַֻֻׁׁבַ יםַַׁרֻבֵ ְזַמֻנִ ַֻׁבִ
בֻוִעים ַַׁהֻקְ ,ַׁ ָ ־ַהש ֻ תַָׁנהרֹאש  ֻבָ ַ הְַׁוש  ֲַׁחֺנֻכָ
בֻועֹות ָ ְַׁוש  לׁשֹ. ׁשָ ָעִמיםֹוְּ ָנהֹֻפְּ ָ ׁשֻ נוָֹֹֻהָיהֹֻבַ ַֹרֻבֵ

לֹוֵמנֻו, י־ׁשְּ ׁשֵ ַאנְּ ֹלְּ יָרה'ַֹז"ל ת־ׁשִ ֻבָ 'ׁשַ ֹֻבְּ נֻו: ַהיְּ ,ֹֻדְּ

ֵכן ת־ַנֲחמֻו',ֹוְּ ֻבָ 'ׁשַ עֹודֹֻבְּ תֹוְּ ֻבָ חֹוֶרףַֹאַחתֹׁשַ ַֻׁבַ
ִריםַׁ ־אֹומְּ ש  ֻיֵ ֶ ָתה )ש  ָהיְּ ֶ ת זֹאת, ש  ֻבָ ַ ָק  'ש  ְּ ַׁ.ִלים'(ש 

  .ג

י־מֹוֲהַר ) ָמה ח"א ן"ַחי   ָחכְּ ָראֹות־לְּ ְּ פ  רְּ ַ  (ב"י נט; פ 

ה ִהֻלָ ָדִוד'ֹ'ֻתְּ ַׁ]ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן ח"א[ַׁלְּ
ֹב"יִֹסיָמן ת־ַנֲחמֻו'ֶֹנֱאַמר, ֻבַ 'ׁשַ ֹֻבְּ

יקַׁג."תקס ֻתִ ִהמְּ תֹוכוֹֹֹוְּ רֻוׁשֹֹֻבְּ סֻוקֹֻפֵ ָיה ַַׁהֻפָ עְּ ַ ש  )יְּ

נוַֹֹֻנֲחמֻו",ֲֹחמוֹֻ"נַֹ.ַׁ'ְוכוַַַֻׁׁנֲחמֻו"ֹ"ַנֲחמוַֹֻׁ:מ, א( ַֹהיְּ
ֵרין יִקים",ֹ"ֻתְּ יקַֹצֻדִ יֹון'ֹ'ַצֻדִ יקֶֹעלְּ 'ַצֻדִ ֹוְּ

ֻתֹון' חְּ ךְַַַׁׁאךְַַׁׁ.'ְוכוַֹֻֻׁתַ ַתןַַׁאַחר־ֻכָ ֻנָ ֶ ש  יקַֻׁכְ ְַׁלַהְעֻתִ
ֲאָמרֶַׁאת הַַׁהֻמַ ִתיַבתַַׁהֻזֶ י,ַׁל"זַַַָׁׁידוִַַֹׁׁמֻכְ ַַׁמֲאָמרַֻׁכִ
ֹוןַׁהֻואֶַׁזה ינוְַַֻׁׁלש  ַׁ"זַַַַׁׁרֻבֵ ִמיטַׁ–ל רֻוׁשִֹֹהׁשְּ ֹֻפֵ

ס םַׁל,"ַהנַַֹֹנֲחמוַֹֹֻנֲחמוֹֹֻֻוקַהֻפָ ֵ ָנתוַַֹׁׁיֹוֵדַעְַַׁׁוַהש ֻ ֻוָ ַֻׁכַ
ַׁל."זַַַׁׁ

  .ד

י־מֹוֲהַר )  (י־יב־נט ן"ַחי  

יָקא' ִֹסיָמןַׁ]ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן ח"א[ַׁ'ַעֻתִ
ֶרךְֶֹֹּנֱאַמרֹא,"כ ֻדֶ ת־ַנֲחמֻו'ֹֻבַ ֻבַ 'ׁשַ ֹֻבְּ

ֹד."תקסֹ

  .ה

יחֹות) י־ש ִ  מֹוֲהַר"ן מט־נט־רטו;־ָהַר"ן קנג; ַחי  
י מ  ַנ"ת ח"א נ־נאמֹו ־יְּ  (ַהרְּ

ָיָנא נְּ ִלֻקֻוֵטי־ֻתִ ֹח"עִֹסיָמןֹֻבְּ ַין, ִענְּ ֹֻבְּ
ָהַגת ָרהֹ'ַהנְּ ֶֹנֶאמְּ יטֻות', ׁשִ ַֹהֻפְּ

ת ֻבָ 'ׁשַ אֻוַמאןַֹנֲחמֻו'ֹֻבְּ קֻותוָֹֹֹסמֻוךְֹֹֻּבְּ ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ ַׁלְּ
ַנת תק"ע( ְּ אֹוָתֻהַַׁׁ–ַׁ.)ש  תַָׁהֵעתַֻׁבְ ֻבָ ַ ְַׁל'ש  ָסמֻוְך ַֻׁבְ

לַַׁאֶחֶרתְַׁלִדיָרהִַׁנְכַנסַַׁנֲחמֻו', ֶ ְַׁוכוַַֻׁׁש  ק)' ֻלֵ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶ  ש 

ם ָ ַעל.ַׁ(ש  ת,ֹאֹותוֹֹֹוְּ ֻבָ ַ צוַֹֹֻהׁשֻ ַקֻבְּ הִֹנתְּ ֻמָ יםֹֻכַ ֲֹאָנׁשִ
ים םֲֹחָדׁשִ ִניםֹֻגַ ׁשָ אוֹֹֻיְּ ֻבָ ת־ַֹעלֵֹאָליוֹׁשֶ ֻבָ ׁשַ

ָהָיהֹֹקֶדׁש,ֹ דֹולִֹקֻבֻוץֹוְּ ֹ.ֻגָ

ֻכֵֹ רְּ ֹנוֹֻֻדַ

עֹוד ֹוְּ

ַלל ֹֻכְּ

ֻדֻוַע: ֻיָ ֹֻכַ

ַֹמֲאַמר

ַֹמֲאַמר

ַֹהֻתֹוָרה



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ֻבַָׁ ַ נֻוַַׁז"'ש   מה לתַַׁנֲחמֻו'ֵַׁאֶצלַַׁרֻבֵ

םָֹמה":ְַׁוָאַמר ִעיםַֹאֻתֶ ִליֹנֹוסְּ ֲֹהלֹא?ֶֹאצְּ
הַֹעֹיֹוֵדֵֹֹאיִניֲֹאִני ָללַֹעֻתָ ֲאִניַׁ?!ֻכְּ ֶ ש  ַֻׁכְ

ַַֻׁׁתֹוָרהַׁאֹוֵמר ְַׁוָלבֹואִַׁלְנֹסַעַַָׁׁמהַַׁעלַָׁלֶכםֵַׁיש 
הֲַׁאָבל,ֵַׁאַלי אֶתםַָׁמהַַׁעלַַׁעֻתָ ֵַׁאיִניֲַׁאִניֲַׁהלֹא?ַֻׁבָ
הַׁיֹוֵדַעַׁ ָללַַׁעֻתָ ַֻׁכְ י?! הֲֹאִניֹֻכִ 'ִאיׁשַֹֹרקַֹעֻתָ

ׁשֻוט'ֹֹ ִטיק'ֻפָ ָראסְּ ֵרי'ֹֻפְּ ַגמְּ ֹ!"לְּ

יָחה ש ִ ָכַפלַׁת,זֹאַֻׁבְ ׁשֹֹוְּ ֻלֵ ׁשִ הֹוְּ ֻמָ ֹֻכַ
ָעִמים: ֵאינוֹֹֹֻפְּ ָלל,ֹיֹוֵדַעֹֹ"ׁשֶ ֹֻכְּ

הֻוא ׁשֶ ׁשֻוטִֹאיׁשַֹֹרקֹוְּ ֵרי,ֹֻפָ ַגמְּ הֻואֹלְּ ׁשֶ ֹוְּ
ִטיק' ָראסְּ ֹ'ֻפְּ הֻוא:ַָׁאַמרְַׁוָאזֹ–! הֹׁשֶ ַחֻיֶ מוֹֹֹמְּ ַֹעצְּ

הֹ הַֹרקַֹעֻתָ ֻמֶ ָהָיהֹֻבַ ֶ ָרֵאל!ֹׁשֻ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ

לְַׁלָבֵאר הֵֹאיךְַָֹּׁיןָהִענְַַֻׁׁכָ ֻלָ ֻגַ ִֹנתְּ
ָכה ׁשְּ ִנמְּ ֹ'ֵיׁשַֹֹהֻזֹאתַֹהֻתֹוָרהֹוְּ

ֱאֶמתֵֹמַאִין' יַׁ–ַֻׁבֶ הַֻׁכִ ִחֻלָ ָללַׁיֹוֵדַעַַָׁׁהָיהַׁלֹאִַׁמֻתְ ַֻׁכְ
ַׁ ֱאֶמת עַׁ–ֻבֶ ֻבַ ִנׁשְּ ת־ֹקֶדׁש'ֹוְּ ֻבָ 'ׁשַ זֹו־ְַׁוָאַמרַׁ,ֻבְּ ֻבְ
ֹון: ש  עֲֹאִני"ַַׁהֻלָ ֻבַ ת־ֹקֶדׁש'"ִֹנׁשְּ ֻבָ 'ׁשַ ַַׁהְינוַַֻׁׁ–ַֻׁבְּ

הֻואַׁל:"ַהנִַַַֻׁׁעְנָיןַַׁעל ָללֹיֹוֵדַעֵֹֹאינוֹֹֹ"ׁשֶ ֹֻכְּ
ו"! ׁשָ ֹון:ְַׁוָאַמרַׁ–ַַׁעכְּ ש  ֶזה־ַהֻלָ ֶווערֹ"ָדאַֻׁבְ ֹׁשְּ
ייִֹאיךְֹֹּ ת"ֹֻבַ ֻבָ ת[ַׁׁשַ ֻבָ ַ ש  ע ֻבְּ ֻבַ ְּ אן ֲאִני ִנש  ַׁ.]ֻכָ

ָהֵאינוַַֹֹׁעל־ַעְצמֹו:ַָׁאַמר ֹיֹוֵדַעֹֹ"ׁשֶ
ֻלוֹֹ ָלא"ִֹחֻדֻוׁשֹֹהֻואֹׁשֶ ַׁ,'ְוכוִַַֻׁׁנפְּ

ה רְַׁוַעֻתָ ה:ַהְרִַַׁׁסֻפֵ ֵאינוֹֹֹ"ֵאיךְַֹֻּׁבֵ הֹיֹוֵדַעֹֹׁשֶ ַֹעֻתָ
ָלל".ֹ ֹֻכְּ

יָחה ִחילֹזֹאת,ֹש ִ רִֹהתְּ ַדֻבֵ ָבֵארֹלְּ ֹֻולְּ
ל ָיןֹֻכָ ַׁ:)ַהֻתֹוָרה ַהַנ"ל(ַההֻואַֹֹהֻנֹוָראִֹענְּ

הֵֹאיךְֹּ ַחֻיֶ מוֹֹֹמְּ ֵעתֶֹאת־ַעצְּ יטֻותֹֻבְּ ׁשִ ַֹהֻפְּ
ֶרךְֹּ לֵֹמַה'ֻדֶ ָרֵאל',ֹׁשֶ ֶזהֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ֻבָ ֶ יןְַׁוש  ֶַׁאתְַׁמַחֻיִ

ל ֻוִטיםַֻׁכָ ש  עֹוָלםַַׁהֻפְ ֻבָ ֶ ֻקֹוִרין)ַׁש  ֶ ַטאֶקעס ש  ָראסְּ ,ַׁ(ֻפְּ
ֵעתַֻׁוַבֲעֵלי־ֻתֹוָרהַׁלֹוְמִדיםֵַׁהן ֵטִליםַֻׁבְ ֻבְ ֶ ִַׁמןַׁש 

ַַׁהֻתֹוָרה יםֵַׁהן, ִ ֻוִטיםֲַׁאָנש  ש  ַֻׁפְ ֺאֻמֹות־ֲַׁאִפֻלוַֻׁ.
לְַׁצִריִכיםַָׁהעֹוָלם ֹבָאר)'ְַׁוכוַֻׁ'ְַׁוכוִַַֻׁׁחֻיֻותְַׁלַקֻבֵ מְּ ל ֻכַ  ֻכָ

ֻתוֹ  ֶזה  ַׁ.(ל"ַהנַ  ָרהֻבַ

ְכַנסַַׁמהִַׁנְכָלל ֻנִ ֶ יָרהַׁש ֻ ,ַׁל"ַהנַַַַֻׁׁלֻדִ
י םְַׁמבָֹארַֻׁכִ ָ ַגם:ַׁש  וֹ"וְּ ׁשָ אןַֹעכְּ ֹֻכָ

חֻוץ־ָלָאֶרץ ִאיןֹֻבְּ ָרֵאלֹֻבָ ָעִמיםִֹיש ְּ קֹום"ִֹלפְּ ַַׁלֻמָ
ַׁ.'ְוכוַַֻׁׁ

רַָׁהָיה יַחְַַׁׁמַדֻבֵ נוַַֻֻׁׁוֵמש ִ הִַׁעֻמָ ַַׁהְרֻבֵ
ְמָחה ש ִ דֹוָלַַֻׁׁבְ יַֻׁוְבֵחןַׁה,ֻגְ ֲַׁאִמֻתִ

ְַׁמֹאדְַׁמֹאדְַׁונֹוָראִַׁנְפָלא ב. ַ לְַׁוָיש  הַֻׁכָ ֺעֻדָ ַַׁהֻסְ
ְמָחה ש ִ ה,ַֻׁבְ רַַׁרֻבָ יַחְַַׁׁוִדֻבֵ הְַׁוֵהש ִ נֻו,ַַׁהְרֻבֵ קִַׁעֻמָ ְַׁוִחֻזֵ

הְַׁמֹאדְַׁמֹאדַׁאֹוָתנוַַֻׁׁ ַכֻמָ הַֻׁבְ ֹונֹותְַׁוַכֻמָ ַׁ.ְלש 

בֵֹמעֶֹמקָֹצַעק ַֹהֻלֵ ד: ַֹזייטֹ"ֶגעַוואלְּ
טַֹאייךְֹּ ַייֵאׁשִֹֹניׁשְּ וֻ  ַאל ]ֲאָההַׁ!מְּ ָיֲאש   ֶאת ֻתְּ

ֶכם[ מְּ ַַׁעצְּ ךְֹּ. ֹאדֹֻוָמׁשַ ַבתֹמְּ ד'ֹֻתֵ ַׁ[ַאָהֻה ]ַׁ'ֶגעַוואלְּ
ֶדֶרךְֹּ ִהירֹֻכְּ זְּ צֹוֵעקַֹהֻמַ ב.ֵֹמעֶֹמקֹוְּ ְַׁוָאַמרַַׁהֻלֵ

ֹון ש  ֶזה־ַהֻלָ ַֻׁבְ טִֹאיזִֹיאֻוׁשֹֹ"ֵקיין: ִניׁשְּ ָֹגארְּ
ן"ֹ דְּ ַהאנְּ ַׁ!ַפארְּ

ר ַצֻיֵ ָמִזיםֹלְּ ָֹֹהרְּ ָֹלנוָֹֹֻרַמזׁשֶ
נֻועֹוָתיו תְּ יםֹֻבִ דֹוׁשִ ַֹהֻקְּ ֵֹאיךְֹּ,

ק ַחֻזֵ ִהתְּ ִליתֵֹקץֵֹאיןַֹעדֹלְּ ַתכְּ ֵארַׁ.וְּ ְַׁוִהְתֻפָ
ַעְצמוַֹׁ הֻואַֻׁבְ ֶ הַׁש  ְמָחהַַׁעֻתָ ש ִ דֹוָלהַֻׁבְ ַֻׁגְ ְַׁוָאַמר:.
הֻוא ָאהֹ"ׁשֶ ִירְּ ָחה"ֹֻבְּ מְּ ש ִ ֹוןְַׁוָאַמרַׁ.ֻובְּ ְלש  ַֻׁבִ
ַנז ֻכְ ְ ַַׁאש  יןֹ"ִאיךְֹּ: טֹֻבִ רֻוםַֹהיינְּ ֹֹפְּ "פְּ ]ֲאִני ֵַׁרייִליךְּ

ֵמַח[  ש ָ ַׁ.ַהֻיֹום ָיֵרא וְּ

ָבֵאר ַהֻיִֹפיָֹהֱאֶמתַֹהֵחןֹֻולְּ ֵארֹוְּ ַהֻפְּ ֹוְּ
ה ָ ֺדׁשֻ ַהֻקְּ ָאהֹוְּ רְּ ַהֻיִ ָחהֹוְּ מְּ ִ ַהש ֻ לֹוְּ ֹׁשֶ

ֹלֹאֹאֹותוֹֹ ת, ֻבָ ַ יקַֹהׁשֻ ֻפִ לַֹיסְּ ֵאיֵלי־ֹעֹורֹותֹֻכָ
ָביֹותֹ ָבֵאר.ֹנְּ ַׁלְּ

םָֹרִאינוֹֻ ׁשֻוַעת־ַהׁשֵ ֹֹיְּ ִנפְּ אֹוָתיווְּ ֹלְּ
אֹוָתיו נֹורְּ הֻואָֹהֲעצֻוִמיםֹוְּ ַֹעלֹחֹוֵמלֹׁשֶ

ָרֵאלַֹעֻמוֹֹ ֻתֹוךְִֹֹּיש ְּ ֻמִ ֹׁשֶ ָכל־ֵעת, ַֹהֲעָלָמהֹֻבְּ
ָרה ֻתָ ַהסְּ זֹאת,ֹוְּ ךְֹֹֻּכָ ַהֻפֵ ָרצֹוןִֹנתְּ ֶזהֹלְּ .ֹֻכָ
ה ִחֻלָ תְּ ֻבִ ָללֹיֹוֵדַעָֹֹהָיהֹלֹאֹׁשֶ ֱאֶמתֹֻכְּ ֹֻבֶ ֹֻוִמֻתֹוךְֹּ,

ֶזה'ֹיֹוֵדַעֵֹֹאינוֹֹ'ֹ א,ֹֻכָ ֻלֻות'ֹיִליֵדֹֹֻבָ ֻגַ ֶזהֹ'ִהתְּ ַׁ.ֻכָ

ֹון יֹום־ִראש  יַֻׁבְ ַתְבֻתִ ֻכָ ֶ ַׁזֹאתַׁש 
ַַׁהֻתֹוָרה ָתבְַׁוֵהֵבאִתי, ְלָפָניוַַַׁׁהֻכְ

ְַׁוכֻו' ל. ֻכֵ לַֻׁבוְַַֹׁׁוָרָאהְַׁוִהְסֻתַ תֻובַַׁמהַֻׁכָ ֻכָ ֶ ַַׁעדַׁש ֻ

ָֹעָנה

ֶהֱאִריךְֹּ ֹוְּ

ר ׁשָ ִֹאי־ֶאפְּ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ֹֻוִמֻתֹוךְֹּ

־ֶזה תֹוךְּ ֹֻובְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ָאז ֹוְּ

ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ֹוְּ

ר ַצֻיֵ ֹֻולְּ

ָאז ֹוְּ

ךְֹּ ַֹאַחר־ֻכָ



ֻבַָׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ נֻוַַׁז"'ש   מו לתַַׁנֲחמֻו'ֵַׁאֶצלַַׁרֻבֵ

ךְַַׁׁ–ַׁ.ַהֻסֹוף הַֹמה":ְַׁוָאַמרַָׁעָנהַַׁאַחר־ֻכָ ֹֹֻזֶ ֻתָ ַתבְּ ?ֹֻכָ
יֶֹזהֲֹהלֹא ֻתִ חְּ ִמיֹיִלֹֹש ַ ַעצְּ טוֻ  ]ָוואסַׁ"ֻבְּ  ָדא ָהאסְּ

ן ִריֻבְּ ְּ ֶגעש  ט[ ַאזֹוי ִמיר ִאיךְּ  ָהאבֻ  ָדאס? אֹויפְּ מֻוֶעסְּ ְּ ַׁ–ֶַׁגעש 
ָבִרים ַהֻדְּ יִקיםֹוְּ ֲאִריכֻות ַַׁעֻתִ ִנים ֻבַ פְּ ן עֹוד ֻבִ ]ַעֻיֵ

י־מֹוֲהַר"ן ֻוִביֵמי־מֹוֲהַרַנ"ת[  ַחֻיֵ יחֹות־ָהַר"ן ֻובְּ ש ִ ַׁ.ֻבְּ

  .ו

יחֹות־ָהַר"ן קנד י ָ  – )ש ִ ַ ֹוָרה ח"ב ע"ח ַהַנ"ל(ש   ת   ךְּ לְּ

מוַֹׁ ְ ש  ָאַמרַֻׁבִ ֶ ר:ַׁש  ִעֻקַ יַעַֹֹמהֹׁשֶ ִהֻגִ ֶ ֹׁשֻ
ֵרָגתוֹֹ ַמדְּ ֹלְּ ֵדיַֹעלַֹרקֹהֻוא, ַיןֹיְּ ִֹענְּ

ִטיק' ָראסְּ יטֻות)ַׁ'ֻפְּ ִ ש  ַׁ(ֻפְּ ָהָיה, ֶ רַׁש  הְַׁמַדֻבֵ ַַׁהְרֻבֵ
יַחַׁ הַֻׁוֵמש ִ ינוַַַֹׁׁהְרֻבֵ ַׁקֹונוְַַֹׁׁלֵביןַֻׁבֵ יםְַׁוָאַמר, ִהֻלִ ַֻׁתְ

יטֻותַׁהַהְרֻבֵַׁ ִ ְפש  ַֻׁבִ ְיָקאְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזה. יַעַַֻׁׁדַ ִַׁהֻגִ
יַעְַַׁׁלַמהַׁ ִהֻגִ ֶ  .ש ֻ

ַעֹ ֻגֵ עְּ ֻגַ ֹאדִֹמתְּ ָֹהֲעבֹוָדהַֹמֲעַלתַֹאַחרֹמְּ
ִחיַנת בְּ ִטיק'ֹֻבִ ָראסְּ ֹֻפְּ ֱאֶמת.' :ְַׁוָאַמרַֻׁבֶ

ִטיקַֹאייַֹאיי"ַׁ ָראסְּ  !"ֻפְּ

ַָׁאַמר ר: ֻבֵ ֻדִ ֶ הִַׁעםַׁש  ֻמָ יִקיםַֻׁכַ דֹוִלים,ַַׁצֻדִ ַֻׁגְ
ן:ְַׁוָאְמרוַֻׁ ם־ֻכֵ ֻלֹאַֻׁגַ יעוֹֹֻׁשֶ ֵרָגָתםִֹהֻגִ ַמדְּ ֹלְּ

י־ִאם ֵדיֹֻכִ ָיןַֹעל־יְּ ִטיק'ִֹענְּ ָראסְּ ָעְסקוַַֻׁׁ,'ֻפְּ ֶ ַׁש 
ֲעבֹוָדָתם יטֻותַֻׁבַ ִ ְפש  מֻורַֻׁבִ ִהְתֻבֹוְדדֻותַֻׁגָ ַֻׁבְ

יָחהַׁ ינוְַַֹׁׁוש ִ ֵריַׁ–'ְַׁוכוַַֻׁׁקֹונוְַַֹׁׁלֵביןַֻׁבֵ ְ ַׁ.ָלֶהםַַׁאש 

  .ז

יחֹות)  (ָהַר"ן ריא־ש ִ

לֹוֵצֹ ֹאדֹץִמתְּ ִקיםֹמְּ ָֹעָליוֵֹמַהחֹולְּ
ִרים אֹומְּ ֹוְּ ֻתֹוָרתוֹֹ: לֹ"ׁשֶ ֵקנוִֹֹֹקֻבֵ יִֹמֻזְּ ַֹרֻבִ

ָמןֹ ִקיר"ַֹנחְּ  .ל""זַָֹֹהאִריֶדענְּ

ֶדֶרְך־ַצחֻות ה:ַֻׁבְ ֻמָ יֵֹהיִטיבֹֻכַ ֵקִני,ִֹעֻמִ ֹזְּ
ִאיר ִהׁשְּ ֵאֻלֻו,ֹֻתֹורֹותִֹליֹׁשֶ ןֹֻכָ ֺכֻוָ ֹמְּ

ׁשֹ ָכלַֹמֻמָ ָיןֹלְּ ָיןִֹענְּ ִענְּ יִֹֹֻוְּ ֶיהׁשֶ ָיָנאֹהְּ ֵֹמִענְּ
יֹוָמא ִריִכיןַַׁמהַֻׁוְכִפיַׁ.ֻדְּ ֻצְ ֶ יםַׁש ֻ ִ ַָׁהֲאָנש 

ֹוְמִעים ַַׁהש ֻ גֹון, ה'ַַׁעלַֻׁכְ ת־ֲחֺנֻכָ ֻבָ ַ הַׁ'ש  ,ֵַׁמֲחֺנֻכָ
ַעל ת־ַנֲחמֻו'ֹוְּ ֻבָ ֻיֹוֵצאֹ'ׁשַ ְַׁוכוַַֻֻׁׁבוֹֹֹֻכַ ָכל', ֹוְּ

ים לִֹעםָֹהֲאָנׁשִ כֻוָתםֹֻכָ ָטרְּ ִמֻיֻותִֹהצְּ ַגׁשְּ ֹֻבְּ
רֻוָחִנֻיֻות יוֹֹֻֻובְּ ָלִליםִֹיהְּ זֹאתִֹנכְּ אֹותוַֹֹֹהֻתֹוָרהֹֻבְּ ֹֻבְּ

ָכל,ָֹהֵעתֹ ָעַברַֹמהֹוְּ ֶ עֹוָלםֹׁשֻ ַׁ'.ְוכוַַָֻׁׁאזֹֻבָ

ֻתֹוָרִתיַׁאֹוְמִריםֵַׁהםְַׁוָאַמר: ֶ ִַׁהיאַׁש 
ֵקִני יִַׁמֻזְ ַׁל"זַַַַׁׁנְחָמןַַׁרֻבִ ֵקִניָֹהָיהִֹאם. ֹזְּ

י ָמןַֹרֻבִ מוַֹֹֹנחְּ ַעצְּ לוָֹֹֹהָיהֹֻתֹוָרִתי,ֹׁשֹוֵמַעֹֹֻבְּ ֶֹאצְּ
ןֹ ם־ֻכֵ ַׁ'.ְוכוִַַֻׁׁחֻדֻוׁש"ֹֻגַ

  .ח

י)  (קסב ן"מֹוֲהַר ־ַחי  

ַריינֶֹ'ָהַֹֹעלָֹאז ֻכוֹֹֹע'אֻוקְּ ַדרְּ ָהָיהֹֻכְּ ֹׁשֶ
ִמידֹנֹוֵסַעֹ ִרין'ֹֻתָ עהְּ ׁשֶ ת־ַֹעלִֹל'טְּ ֻבַ 'ׁשַ

ֶרךְַַׁׁ,ַנֲחמֻו' תַֻׁוַבֻדֶ ְקִהֻלַ רַַׁלאִדיִזין,ַֻׁבִ ֻבֵ ִַׁעםַֻׁדִ
לֹוֵמנוַֻׁ ְ י־ש  ֵ ַַַׁׁאְנש  ש  ֻיֵ ֶ ם:ַׁש  ָ הֻואַׁש  ָרחֹ"ׁשֶ ֹֺמכְּ

ִהֹ ק"!לְּ ֻלֵ ֻתַ רַׁ–ַׁסְּ ֶהםְַׁוִדֻבֵ ןִַׁעֻמָ ם־ֻכֵ ֵַׁמִעְנַיןַֻׁגַ
יםַהַַׁׁ ִ ׁשֻ ִ ֻבֹוִרים'ֹ'ׁשֻ הֻואַֻׁגִ ֶ ַָׁצִריְךְַׁוכֻו'.ַׁש 

  .ט

י) מ  ַנ"ת ח"א א־יְּ  (מֹוַהרְּ

ת־ַנֲחמֻו'ֹג"תקנ ֻבָ 'ׁשַ ֻשֻוִאיןָֹהיוֹֹֻֻבְּ ַֹהֻנִ
י ֻלִ ַנ"ת ַז"ל(ַׁׁשֶ ל מֹוַהרְּ ֶ ת־ֹקֶדׁשֹֹ)ש  ִהֻלַ קְּ ֹֻבִ

ַראד'.ֹ אִריגְּ ֹ'ׁשַ

  

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

ָהָיה ֹוְּ

ם ֹֻגַ

ָֹהָיה

ָאַמר ֹוְּ

ָֹעָנה

ָנַסע ֹוְּ

ַנת ׁשְּ ֹֻבִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

רַֻׁבְַׁ הַָׁעש ָ ָ  מז ָאבֲחִמש ֻ

 

  .א

י) ט  ו  הִלק  ִאי ָ כֹות־ָהרְּ רְּ  ־ֲהָלכֹות, ב ִ
ֹות ה, יז ָרִטי  ְּ ָרכֹות־פ  בְּ  (יח־ו 

ָעה ׁשְּ ָאב'־'ֻתִ ִריִכיןֹֻבְּ ִחילֹצְּ ַהתְּ ָֹלקֻוםֹלְּ
רַֹהֻבֶֹקר,ֹאֹורֹֹקֶדם ַסֻדֵ ֻקֻוןֹלְּ ֲֹחצֹות',־'ֻתִ

ַלֲעֹסק ֻתֹוָרה,ֹוְּ ֵדיַֻׁבַ ֹמרַֻׁכְ ְ רֹוןִַׁלש  ֻכָ ־ְיֵדי־ַעלַַׁהֻזִ
 ֶזה.ַׁ

ִהְזִהירוַֻׁ ֶ ֲעִנית לא.(ֲַׁחַז"לַׁש  ַׁ)ֻתַ אן: ֹ"ִמֻכָ
ֵאיָלךְֹּ מֹוִסיףֹוְּ ָלאֹיֹוִסיף,ֹֻדְּ ֹמֹוִסיףֹֻודְּ

כוֹֻ ִלֻמֻוד ַהֻתֹוָרה, ֲהֵרי ַׁ"'וְּ ֻמֹוִסיף ֻבְּ ֶ , ִמי ש  ֵאיֵלךְּ ָאב וְּ ]ִמט"ו ֻבְּ

ים  כֻו'[ –הֻוא מֹוִסיף ַחֻיִ ֻלֹא מֹוִסיף וְּ ֶ ְתנוַַֻֻׁׁוְכמוַֹׁ.ַֻׁוִמי ש  ֻנָ ֶ ַׁש 
"ח אֹוַרחִַׁסיָמן ים רלח(־)ֻבַ ַַׁחֻיִ ִבי,ַֹעדֹ"ִמֻקֻוִמי: כְּ ֹׁשִ

ֹקֻוִמי" נוֹֻ. ַהיְּ ָעהֹֻדְּ ׁשְּ ָאב'־ִמ'ֻתִ בֻועֹות',ַֹעדֹֻבְּ ֹ'ׁשָ
ִריִכין םֹצְּ ַקֻיֵ יֹ"קֻוִמיֹלְּ ָלהֹרֹֻנִ יְּ רֹאׁשַֹֹבֻלַ ֹלְּ

ֺמרֹות, ִכיַֹאׁשְּ פְּ ִיםֹׁשִ ךְַֹֹּכֻמַ ֵניֹֹנַכחִֹלֻבֵ ַׁ"'הֹֻפְּ
יַׁ.)ֵאיָכה ב, יט( רַֻׁכִ ִמיִַׁעֻקַ ְ רֹוןַַׁרתש  ֻכָ ֵכרַַׁהֻזִ ִַׁלֻזָ
ַתְכִליתוַֹׁ ְצִחיַֻׁבְ א,־ָלעֹוָלםַַׁהֻנִ ־ְיֵדי־ַעלַׁהֻואַַׁהֻבָ

ַׁ.ֶזהַׁ

'רֹאׁשֲֹֹהָכָנהֹהֻוא ָנה'ֹ־לְּ ָ יַׁ–ַהׁשֻ לַֻׁכִ ַֻׁכָ
ָנהְַׁימֹות ָ ַַׁעְצמוְַַֹׁׁלָהִכיןְַׁצִריִכיןַַׁהש ֻ

ַַַׁׁעל ָנה'־'רֹאש  ָ הֻואַַׁהש ֻ ֶ ין',־'יֹוםַׁש  רַַׁהֻדִ ֶ ֲאש  ַֻׁכַ
ַמע ְ ִַַׁׁנש  ַׁ־יוִמֻפִ דֹוש  ָאַמר:ַַׁהֻקָ ֶ רַׁש  ָהִעֻקָ ֹהֻואֹ"ׁשֶ
ָנה"־רֹאׁשֹֹ ָ יחֹותַַׁהׁשֻ ַׁ.'ְוכוַַָֻׁׁהַר"ן רטו(־)ש ִ

מוֹֹ ָצִריךְֹֹֻּכְּ ָהִכיןֹׁשֶ מוֹֹֹלְּ לַֹעצְּ ֵמיֹֻכָ יוֹיְּ ַֹחֻיָ
יֹום ין־לְּ דֹולַֹהֻדִ ַהֻנֹוָראַֹהֻגָ לֹוְּ ֹ–ֶלָעִתידֹֹׁשֶ

מוֹֹ ָרִטֻיֻותֵֹכן־ֻכְּ פְּ ָהִכיןָֹצִריךְֹֹֻּבִ מוֹֹֹלְּ ֹלֻכַָֹֹעצְּ
מֹות ָנה,ֹיְּ ָ ָנה',־'רֹאׁשַֹֹעלַֹהׁשֻ ָ הֻואַֹהׁשֻ ֹ'יֹוםֹׁשֶ

ין',ֹ יַֹהֻדִ ָאיֹום"ֹנֹוָראֹהֻואֹ"ֻכִ ה ֻתֶֹקף'(ַׁוְּ ַתֻנֶ ֻיֻוט 'ֻונְּ ַׁ.)ֻפִ

ִריִכין ִחילֹצְּ ַהתְּ ָהִכיןֹלְּ מֹו,ֹלְּ ַֹעצְּ
רֹוִאין ׁשֶ ִמיםֹֻכְּ יןַֹהֻיָ ׁשִ מְּ ַמׁשְּ ֹמְּ

ֵהםֹֻוָבִאין,ֹ הֹׁשֶ ָ ר־ֵמ'ֲחִמׁשֻ .ָֹאב'ֻבְָֹֹּעש ָ ֵאיָלךְּ ֹוְּ

הַָׁאז ָ 'ֲחִמש ֻ ר־ֻבַ ָאב'ַַָׁׁעש ָ ָקהַׁהֻואַׁ–ֻבְ ַַׁהַהְמֻתָ
ל ֶ ִעיםַׁש  יםַׁיֹוםַַׁאְרֻבָ ָהיוַַָֻׁׁהֶאְמָצִעֻיִ ֶ ַׁש 
ַכַעס, ִהְתִחילוַַֻֻׁׁבְ ֶ ֶכףַׁש  ְבָעהַַׁאַחרַֻׁתֵ ִ רַׁ'ש  ַָׁעש ָ
ַתֻמֻוז', ֻבוַַֹֻׁׁבְ ֶ רוַַֻׁׁש  ֻבְ ֻתַ ְ הַַׁהֻלֻוחֹותִַׁנש  ְַׁוִנְתַהֻוָ
ְכָחה, ִ הַַׁהש ֻ ֻזֶ ֶ ַרםַׁש  ןַֻׁגָ רְַׁוָהֲאֵבלֻותַַׁהֺחְרֻבָ לַַׁהֻמַ ֶ ַׁש 

ין ַַׁהְמָצִרים'־'ֻבֵ ַאַחר. ָעהֹוְּ ׁשְּ ָאב'־'ֻתִ ִחילֹֻבְּ ַֹמתְּ
ָקהֹ ֻתָ ר,ַֹהַהמְּ ָהִעֻקָ הֹוְּ ָ 'ֲחִמׁשֻ ר־ֻבַ ָאב'ָֹעש ָ ַׁ.ֻבְּ

ִדְבֵרי ַַַׁׁרַז"לַֻׁבְ ָאְמרֻו ֶ ֲעִנית ל:(ש  ַׁ:)ֻתַ
ֻבוֹֹ לוֹֹֻ"ׁשֶ ֵֹֹמֵתיֹֻכָ ר" ֻבָ ָנהֹ–ִמדְּ ָ ׁשֻ ֹֻבַ

קוַֹֹֻאֲחרֹוָנהָהֹ דְּ ֻבָ ָמןֹׁשֶ ָעהַֹעצְּ ׁשְּ ָאב'־ִמ'ֻתִ ַֹעדֹֻבְּ
הֹ ָ ר־'ֲחִמׁשֻ ָאב',ָֹעש ָ אוֹֹֻֻבְּ צְּ ִנמְּ םֹוְּ ֻלָ יםֹֻכֺ כוַֹֹֻחֻיִ ֹ'.וְּ

ֵזַרת ִלים'ֹ'ֻגְּ ַרֻגְּ ָתהַֹהמְּ ָהיְּ ָעהֹׁשֶ 'ִתׁשְּ ־ֻבְּ
ם ֹ"ַאֻתֶ ָאב' ִכיֶתםֹֻבְּ הֹֻבְּ ִכֻיָ לֹֻבְּ ם"ֹׁשֶ ִַׁחֻנָ

ֲעִנית ִריכט.  )ֻתַ ֶהדְּ ָרהַׁ,ן קד:(ַסנְּ ַהֻצָ לֹוְּ ִביַרתֹׁשֶ ֹ'ׁשְּ
ָתהַֹהֻלֻוחֹות' ָהיְּ ָעהֹׁשֶ בְּ 'ׁשִ רֹֻבְּ ַתֻמֻוז'ָֹעש ָ ַעל־ֹֻבְּ

ֵדי אֹיְּ ֲעִנית פ"ד מ"ו(ַָׁהֵעֶגל'ֹ'ֵחטְּ ִחיָנהֵֹהםַׁ–ַׁ)ֻתַ ֹֻבְּ
ִכיםַֹאַחת, ֻיָ ׁשַ ְַׁוכֻו'ַָׁלֶזהֶֹזהֹוְּ ל־ֶזה. ֵדי־ֻכָ ַעל־יְּ ֹוְּ
ׁש'ֶֹנֱחַרב ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָעהַֹה'ֻבֵ בְּ ִ רִֹמ'ׁשֻ ָֹעש ָ

ָאב'.ַֹעדַֹתֻמֻוז'ֻבְֹֹּ ָעה־ֻבְּ ׁשְּ ֹ'ֻתִ

ִחיל ָקה'ַֹמתְּ ֻתָ יַׁ–ַַׁה'ַהמְּ ֹֻכִ
ָאב' ָעה־ֻבְּ 'ִתׁשְּ ֵעתֹֻבְּ ֹֻתֶֹקףֹֻבְּ

ִרירֻות ן,ֹמְּ ֻבָ ִחילַֹהֺחרְּ דַֹמתְּ ֵעתִֹמֻיָ ָחהֹלְּ ִֹמנְּ
ִמיַחת ׁשֻוָעהֶֹקֶרןֹצְּ ֹיְּ י, יַחֹֹנֹוַלדָֹאזֹֻכִ ָֹמׁשִ
ֻמֻוָבא ֻתָ ַֻׁכַ ִתיחְּ ה ֻפְּ ר־ַרֻבָ ֻתֵ ה א, נא )ֶאסְּ ן  –א יא; ֵאיָכה־ַרֻבָ ַעֻיֵ

ַער  ַ רֻוש  א(־'ש  בֻועֹות, סֹוף ֻדְּ ָ י ַחג ַהש ֻ ֵ רֻוש  נֹות', ֻדְּ ֻוָ ַׁ.ַהֻכַ

ָקה, ֻתָ רַֹהַהמְּ ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ֹֹֻבַ ָאב' ֹ–ֻבְּ
ָאז קוֹֹֻׁשֶ סְּ ר"ֵֹמֵתיֹ"ֻפָ ֻבָ ִֹמדְּ ָאז, ֹוְּ

ִחיל נֹוֵצץַֹמתְּ ִהתְּ הָֹהָרצֹון'־'ֶהָאַרתֹלְּ ַרֻצָ תְּ ֻנִ ֹׁשֶ
ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ָרֵאלַֹהׁשֵ ִיש ְּ ִעיםֹלְּ ֻבָ ַארְּ ָֹיִמיםֹֻבְּ
ֵהםָֹהַאֲחרֹוִנים, ַֹעדֱֹאלֻולֵֹמרֹאׁש־ֹחֶדׁשֹֹׁשֶ

ַֹאַחר

מוֹֹוֹֻ ֹכְּ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

יֹוֵתר ֹֻובְּ

י ֹֻכִ

ֻמֻוָבן ֹֻכַ

י ֹֻכִ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ר ִעֻקַ ֹוְּ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ רַֻׁבְ הַָׁעש ָ ָ  מח ֲחִמש ֻ

ֻפֻוִרים ָהיוֹֹֻיֹום־ַהֻכִ ֹֹׁשֶ ָרצֹון. יֻבְּ יםַֻׁכִ ַׁ"ָהֶאְמָצִעֻיִ
ַכַעס"ַָׁהיוַֻׁ ַֻׁבְ סֹוףֲַׁאָבל, ִעיםַֻׁבְ לַָׁהַאְרֻבָ ֶ ַעס,ַׁש  ַֻׁכַ

ה ַרךְִַַׁׁנְתַרֻצָ ם־ִיְתֻבָ ֵ הְלמַַַֹׁׁהש  ִַׁרֻבֻויַַׁעל־ְיֵדיַׁשֶׁ
ִפֻלֹוָתיו,ַׁ ָסלַׁלוְַַֹׁׁוָאַמרַֻׁתְ מֹות לד, א(ְלָך"ַַׁׁ"ֻפְ ְּ ַׁ.)ש 

ָקה ֻתָ ָהָרצֹון,ַֹהַהמְּ ִחילֹוְּ ִֹהתְּ
ר ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ָאב',ֹֻבַ ֻבוֹֹֹֻבְּ ַקתֹׁשֶ ֻתָ ַֹהמְּ

ַעס לַֹהֻכַ ָצִעיםָֹיִמיםֹׁשֶ ָֹהֶאמְּ ר, ֲאׁשֶ ָֹאנוֹֹֻֻכַ
ֵעיֵנינוֹֹֻרֹוִאיןֹ ֻבוֹֹֹֻבְּ ֹֹ"ׁשֶ סְּ ר"ֵֹמֵתיֹקוֹֻֻפָ ֻבָ ֹ.ִמדְּ

ווֹֻ ֲעִנית פ"ד מ"ח(ַַׁרַז"לִֹהׁשְּ יֹום־ַׁ)ֻתַ
לֹטֹוב רֹׁשֶ ה־ָעש ָ ָ ָאב'ֹ'ֲחִמׁשֻ ֹֻבְּ

ֻפֻוִרים' 'יֹום־ַהֻכִ יַׁ–ַׁלְּ ֻפֻוִרים'ַֻׁכִ ַמרַׁ'יֹום־ַהֻכִ ַֻׁגְ
ָקהַָׁהָרצֹון לְַׁוַהְמֻתָ ֶ ִעיםַׁש  ַָׁיִמיםַַׁאְרֻבָ

ָהיוַַָֻׁׁהַאֲחרֹוִנים, ֶ לַׁש  ֶ ַָׁרצֹוןַׁש  י. 'יֹום־ָֹאזֹֻכִ ֻבְּ
ֻפֻוִרים', רַֹהֻכִ ַמרִֹעֻקַ ֵלמֻותֹֻגְּ ָקהֹׁשְּ ֻתָ יַׁ,ַהַהמְּ ַֻׁכִ

הַָׁאז הִַׁנְתַרֻצָ ְמָחהְַׁלֹמשֶׁ ש ִ י"ַׁלוְַַֹׁׁוָאַמרַֻׁבְ ַׁ"ָסַלְחֻתִ
מוַֹׁ',ְַׁוכוַַֻׁׁ ַַֻׁׁכְ ֵרש  ֻפֵ ֶ ַַׁׁש  ִ םַׁי"ַרש  ָ ַׁ.ש 

ָחָלה ִחילַֹהַהתְּ ִהתְּ ַרךְֹֹּׁשֶ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ
ַרֻצֹות ִהתְּ ןֹלְּ ֲֹחרֹונֹותָהַאֹֹלֻוחֹותִֹלֻתֵ
ֻפֻוִרים'ֹ 'יֹום־ַהֻכִ ִחילֶֹזהֹ–ֻבְּ רִֹהתְּ ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ֹֻבַ

ָאב' ָאזַׁ,ֻבְּ ֶ ָקהְַׁלִהְתנֹוֵצץִַׁהְתִחילַׁש  ַַׁהַהְמֻתָ
לְַׁוָהָרצֹוןַׁ ֶ ִעיםַׁש  ַׁ.ָהַאֲחרֹוִניםַָׁיִמיםַַׁאְרֻבָ

קוֹֹֻ"ֻבוֹֹ סְּ ר",ֵֹמֵתיֹֻפָ ֻבָ ִהיאִֹמדְּ ֹׁשֶ
ִחיָנה ִביַרתִֹעםַֹאַחתֹֻבְּ ֹֻוחֹות'ַהֻלֹֹ'ׁשְּ

נַֹֻ ֹל"ֻכַ ן. ַעל־ֻכֵ כֻותֵֹיׁשֹֹוְּ ֻיָ רֹׁשַ ה־ָעש ָ ָ ַֹל'ֲחִמׁשֻ
ָאב',ֹ ֻפֻוִרים'ִֹעםֹֻבְּ ֹ.'יֹום־ַהֻכִ

ֶכף ָעהַֹאַחרֹֻתֵ ׁשְּ ָאב',־'ֻתִ ָרטֹֻבְּ פְּ ֹֻבִ
ר ה־ָעש ָ ָ 'ֲחִמׁשֻ ֹֹֻבַ ָאב', ְַׁצִריִכיןֻבְּ

ןְַׁלַהְתִחיל ַגםְַׁלַתֻקֵ רֹוןַֻׁפְ ֻכָ הַַׁהֻזִ ְתַהֻוָ ֻנִ ֶ ַׁיְיֵדַׁ־ַעלַׁש 
ִביַרת ְ ַַׁׁש  יַׁ–ַהֻלֻוחֹות הַֻׁכִ ַַׁלֲחזֹרְַׁצִריִכיןַַׁעֻתָ

יךְַׁ ִ ִחיַנתַַׁעְצמוַַַֹׁׁעלַֻׁוְלַהְמש  ַלתֶַׁהָאַרתַֻׁבְ ַַׁקֻבָ
ִכיןַָׁהַאֲחרֹונֹותַַׁהֻלֻוחֹות ָ ְמש  ֻנִ ֶ ִעיםַׁש  ַאְרֻבָ ַָׁיִמיםַֻׁבְ

ֻפֻוִרים־יֹוםַַׁעדַָׁהַאֲחרֹוִנים ַַׁהֻכִ ַעל, ֶ ֶַׁזה־ְיֵדי־ש 
ִניםַׁחֹוְזִריםַׁ רֹוןַהזִַַֻֻׁׁוְמַתֻקְ ַׁ.ֻכָ

ִריִכין ִחילָֹאזֹצְּ ַהתְּ ֲחצֹות,ָֹלקֻוםֹלְּ ֹֻבַ
הֻוא ִחיַנתֹׁשֶ ֻקֻוןֹֻבְּ רֹוןֹֻתִ ֻכָ ֶזהַׁ–ַׁ.ַהֻזִ ֹוְּ

ִחיַנת ֹיֹום־רֹאׁשֱֹֹאלֻול,ֹֻבְּ ָנה, ָ ֻפֻוִרים,ֹ־ַהׁשֻ ַהֻכִ
ָעהֹ ֻבָ ַארְּ כֻו'ֹ־ֺסֻכֹותֹוְּ ִנים(ִמיִניםֹוְּ פְּ ן ֻבִ ֹ.)ַעֻיֵ

  .ב

ט  ) ו  יןת, ־ֲהָלכֹו יִלק  ט ִ  (, כגג ג ִ

ִחיַנת ֲעִני)ַֻׁבְ לֹאַָׁהיֻוַָׁיִמיםַׁטֹוִביםַׁ"ַׁ:ת כו:(ֻתַ
ָרֵאל ַֻׁוְכיֹום־ַׁ,ְלִיש ְ ָאב ַֻׁבְ ר ה־ָעש ָ ָ ֲחִמש ֻ ֻכַ

ֻפֻוִרים' יַַׁׁ–ַַׁהֻכִ ַֻׁכִ ַַׁאַחת, ִחיָנה ַֻׁבְ ֵניֶהם ְ ַׁש  י ֻכִ
ָאב' ַֻׁבְ ר ה־ָעש ָ ָ ֻקֻוןַַׁׁ'ֲחִמש ֻ ַַׁהֻתִ ִחיַנת ַֻׁבְ הֻוא

ַׁ ל ֶ ַׁש  ָקה ָעה־ֻבְַׁ'ְוַהַהְמֻתָ ְ ש  ָאְמרֻוַׁ'ָאבֻתִ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ,
ֻתָ ה ַרבָֻ ה ֵאיכָ )ַַׁרַז"ל ִתיחְּ ָאבַׁ"ַׁ:א לג(ֻפְּ ָעה־ֻבְ ְ ִתש  ֻבְ ֶ ש 

ֵַׁמִתיםַׁ ָאזַָׁהיֻו ֶ ר,ַׁש  לֵַׁמֵתיִַׁמְדֻבָ ֶ ֵזָרהַׁש  ָהְיָתהַַׁהֻגְ
ְסקֻוַׁ ָאבַֻׁפָ רַֻׁבְ ה־ָעש ָ ָ ר,ַֻׁוַבֲחִמש ֻ ְדֻבָ ֻמִ ָנהַֻׁבַ ָ ָכלַׁש  ֻבְ

רַׁ ַׁ."ֵמֵתיִַׁמְדֻבָ

ַׁ ֶ ַׁ'ש  ה־ָעש ָ ָ ָאבֲחִמש ֻ ַֻׁבְ ִחיַנתַַׁׁ',ר ַֻׁבְ הֻוא
ַׁ ל ֶ ַׁש  ָקה ְַׁוַהַהְמֻתָ ֻקֻון ָעה־'ַהֻתִ ְ ש  ֻתִ

ָאב ַַׁׁ'.ֻבְ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ַׁהֻוא ן ֻפֻוִרים'ְוַעל־ֻכֵ ַׁיֹום־ַהֻכִ '–ַׁ
ַֻׁבְַׁ ֻזֹוִכין ֶ ש  ַֻׁכְ י ָאב'ֻכִ ָעה־ֻבְ ְ ְלִהְתעֹוֵררַַׁׁ'ִתש 

ְַׁיִריָדתוַֹׁ ַֻׁגֶֹדל רֹוִאין ֶ ַׁש  ַַׁעל־ְיֵדי ֻוָבה ְתש  ַׁ,ֻבִ
ַׁ ָ ש ֻ ֶ ַׁש  םַֻׁוַמֲאִמיִנים ֵ ַַׁהש ֻ ְַׁוֶנְעָלם ר ִַׁנְסֻתָ ְיָקא ַֻׁדַ ם
ַעְצמוַֹׁ ַֻׁבְ ַרְך ִַׁלְבִחיַנתַַׁׁ–ִַׁיְתֻבָ ַׁזֹוִכין ַעל־ְיֵדי־ֶזה

ֻוָבה' ש  ֻפֻוִרים',ִַׁלְבִחיַנתַׁ'ֻתְ ָאזַׁעֹוִליןַַׁׁ',יֹום־ַהֻכִ ֶ ש 
ַַׁהֻכֹל ק ְַׁוִנְמֻתָ ֱאֶמת ַֻׁבֶ ם ָ ַַׁׁ.ְלש  ן ה־'ְוַעל־ֻכֵ ָ ֲחִמש ֻ

ָאב ַֻׁבְ ר ַׁוְַׁ'ָעש ָ ָקה ַַׁהַהְמֻתָ הֻוא ֶ ַׁש  לַׁ, ֶ ַׁש  ֻקֻון ַהֻתִ
ָאב' ָעה־ֻבְ ְ ש  ֻפֻוִרים'וְַַׁׁ'ֻתִ ִחיָנהַַׁׁ',יֹום־ַהֻכִ ַֻׁבְ ֵהם

ַׁ.ַאַחתַׁ

ֲעִני) ָ ת ֻתַ ָרֵאלַׁ"ַׁ:ם(ש  ִַׁיש ְ נֹות ַֻׁבְ ֶהם ֻבָ ֶ ש 
ַָׁנאַׁ א ַׁש ָ חֻור, ַֻׁבָ ְַׁואֹוְמרֹות, ְַׁוכֻו' יֹוְצאֹות

תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ְַׁוכֻו', י)ֵַׁעיֶניָך ִ יִריר ש  ִ :ַׁם ג, יא(ַהש ֻ
'ַׁ לֹֹמהְצֶאיָנה ְ ַׁש  ֶלְך ֻמֶ ַֻׁבַ ִַׁצֻיֹון נֹות ַֻׁבְ ַׁ,ֻוְרֶאיָנה

ִַׁאֻמוַֹׁ ַׁלֹו ָרה ִעֻטְ ֶ ַׁש  ֲעָטָרה ַֻׁוְביֹוםַַׁׁ,ֻבָ תֹו ֲַׁחֺתֻנָ יֹום ֻבְ
ְמַחתִַׁלֻבוַַֹׁׁ ַׁ'".ש ִ

זֹאת ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָצא ֹ:ִנמְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

רַֻׁבְַׁ הַָׁעש ָ ָ  מט ָאבֲחִמש ֻ

ָאבְַׁויֹום־ רַֻׁבְ ה־ָעש ָ ָ ֲחִמש ֻ ְיָקאַֻׁבַ ָאזַֻׁדַ ֶ ש 
ַַׁהִחֻתֻון־ ִחיַנת ַֻׁבְ ַׁהֻוא ַָׁאז ֻפֻוִרים, ַהֻכִ

ה ָ ְקֺדש ֻ ַַׁהֲחַַׁׁ.ֻדִ י הֻכִ ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁדִ ֻוִאין ש ֻ ְַׁוַהֻנִ ה ַׁ,ֺתֻנָ
ֶכל־ ַׁש ֵ ִחיַנת ַֻׁבְ ים, ִ י־ָקָדש  ֵ ַָׁקְדש  ִחיַנת ִַׁמֻבְ ְך ָ ִנְמש 
הַׁ לֹשָׁ ְ ַׁש  ָלִלֻיֻות ַֻׁכְ ִחיַנת ַֻׁבְ ֶתר, ַֻׁכֶ ִחיַנת ַֻׁבְ ַהֻכֹוֵלל,

ִחיַנתַׁ הֻואַֻׁבְ ֶ ַׁש  ֹונֹות, ָרהַׁלֹוַׁ'ִראש  ִעֻטְ ֶ ֲעָטָרהַׁש  ֻבָ
יָנה'ִאֻמוַַֹׁׁ ִהיאַֻׁבִ ֶ דֻוַע.ַׁ,,ַׁש  ֻיָ ַֻׁכַ

ֲעִני) תוַֹׁ"'ַׁ:ת פ"ד מ"ח(ֻתַ ֲַׁחֺתֻנָ יֹום ַֻׁבְ ֶזהֻוַׁ',
ִַׁלֻבֹו' ְמַחת ַׁש ִ ַֻׁוְביֹום ן־ֻתֹוָרה. ֶזהַַׁׁ,ַמֻתַ

ַׁ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ְנַין ַֻׁבִ ֲעִני)" ֵניֶהםַַׁׁ.ת כו:(ֻתַ ְ ַׁש  י ֻכִ

ַׁ י ַֻׁכִ ַַׁאַחת, ִחיָנה ָאהַׁ"ֻבְ ִַׁעֻלָ ֵַׁמָחְכָמה אֹוַרְיָתא
ַָׁנְפַקת לַֻ ר זַֹה )" ַ ש  ַׁח סב:(ֻבְּ ֶ ַׁש  ,ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ י־'ִהיא ֵ ָקְדש 

ים ִ ,ַַׁׁ',ָקָדש  ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ת ַ ְַׁקֺדש ֻ ל ַֻׁכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 
הַׁ ַַׁהֲחֺתֻנָ ל ֶ ַׁש  רֻות ַַׁהִהְתַחֻבְ ר ִַׁעֻקַ ם ָ ֻוִמש ֻ

ה.ַׁ ָ ְקֺדש ֻ ֻוִאיןַֻׁדִ ש ֻ ְַׁוַהֻנִ

ְַׁויֹום־ ָאב ַֻׁבְ ר ה־ָעש ָ ָ ֲחִמש ֻ ַֻׁבַ זֹוִכין
ֻפֻוִרים ְיָקאַׁ,ַהֻכִ ַֻׁבְַַׁׁ–ַֻׁדַ ֵניֶהם ְ ש ֻ ֶ ִחיָנהַׁש 

ֶכל־ַהֻכֹוֵללַׁ ָאזַׁזֹוִכיןַַׁלֲעלֹותִַׁלְבִחיַנתַׁש ֵ ֶ ַאַחת,ַׁש 
יקַַׁהכַַֹֻׁׁ ַׁל.ְלַהְמֻתִ

נוֹֻ ֹ:ַהיְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ
ֶזה ֹוְּ


