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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   ג בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

 

ְמעֻון ֵעֶקב "ְוָהָיה ש ְ ים ֵאת ֻתִּ טִּ ֻפָ ְ ש  ה, ַהֻמִּ  ָהֵאֻלֶ
ם ַמְרֻתֶ ְ יֶתם ֻוש  ַמר ֹאָתם, ַוֲעש ִּ  ְלךָ  ֱאלֶֹקיךָ  ה' ְוש ָ

ית ֶאת רִּ ר ַהֻבְ ע ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאש ֶ ֻבַ ְ ש   ַלֲאֹבֶתיָך" נִּ
ָבִרים ז, יב(   )ֻדְּ

  .א

ֻסֹו ח"א כב, )  (ףֻבַ

ֹ'ַרֹ ִחינֹות ֹֻבְּ ִלין',ֵהם ַעלַַׁׁגְּ
ֶַׁאתַׁ ְבָיכֹול ַֻׁכִ ֻלֹוְמִדין ֶ ש 

ַׁ ֵ ְַׁוהֹוְלִכיםַַׁהש  ַׁ'ֵעצֹות', ַׁלֹו ֻנֹוְתִנין ֶ ַׁש  ם,
ַֻׁוְלַהֲחִזיָרםַׁ ְַׁלהֹוִכיָחם ָרֵאל ְַׁלִיש ְ ִליחֻותֹו ְ ש  ֻבִ

םְלַׁ ֵ ְַׁוַעל־ש  ַרְך. ם־ִיְתֻבָ ֵ ַׁ־ַהש ֻ ִַׁנְקָרִאים ִלין',ֶזה ַׁ'ַרגְּ
ַָׁהַׁ ם ֵ ַׁש  ַַׁהְַׁוכוַַֻׁׁ'ֵעָצה'ַעל ם ֵ ַׁש  ְַׁוַעל ַׁה''ֲהִליָכֹ',

ִליחֻותֹוְַׁלהֹוִכיַח.ַׁ ְ ש  הֹוְלִכיםַֻׁבִ ֶ  ש 

עֹוָלם, ֹֻבָ ין ַזר־ֻדִ ֹֻגְּ ַֻׁגֹוֵזר
ַַׁה'ֻתֹוָרה',ַׁ ַׁהֻוא ין' ְוַה'ֻדִ

ַׁ ין־ֻתֹוָרה' ַׁ'ֻדִ ִַׁלְהיֹות ַָׁצִריְך י ְַׁוכוַֻֻׁכִ הֻואַֹׁ–'
ין־ֻתֹוָרהֹ ַֹהֻדִ ָֹלֶהם ה ַגֻלֶ ֹֻומְּ ֶהם, ִֹעֻמָ ַיֵעץ ִמתְּ

ַֹהֹ ַֹעל ַזר גְּ ֻנִ ֶ ין־ֻתֹוָרהֹש  ַֹהֻדִ ים ַכֻסִ ֹמְּ ֵהם ֹוְּ ֻדֹור,
ַֹהִחיצֹוִנים,ֹ ֻנֻו ִֹמֻמֶ קֻו ִֹיינְּ ֻלֹא ֶ ֹש  ֹאֹותֹו, ִמין חֹותְּ וְּ
יןֹ ֹ'ֻדִ לֹום ָ ש  ַֹחס־וְּ ֻנֻו ִֹמֻמֶ ה ַֹנֲעש ֶ ֶיה ִֹיהְּ ֻלֹא ֶ ש 

ָזִרי'.ֹ ַַׁאכְּ

ַׁהֹוְלִכיםַׁ ין־ֻתֹוָרה, ַַׁהֻדִ ַָׁלֶהם ְגֶלה ֻנִ ֶ ש  ֻכְ
ְַׁלַהַׁ ֵדי ַֻׁכְ ַַׁהֻדֹור, ֲחִזיָרםַֻׁומֹוִכיִחים

יןַַׁׁ יקַַׁהֻדִ  '.ְוכוְַֻׁלמֻוָטבְַׁלַהְמֻתִ

ָבִרים ז, יב( ַׁ)ֻדְּ ְמעֻון ֵאת : ְ ש  "ְוָהָיה ֵעֶקב ֻתִּ
ה". ים ָהֵאֻלֶ טִּ ֻפָ ְ ש  ִחיַנתַֹׁ–ֹ"ֵעֶקב"ַַׁהֻמִּ ֻבְ

ִלין' ִלין'ַׁ.'ַרגְּ 'ַרגְּ ַַׁׁ–ַׁוְּ ִחיַנת ַֻׁבְ ַַׁה'ֻמֹוִכיִחים'ֵהם
נַַׁ יִנים,ְַׁוֵהםַׁמוַֹֻׁכַ יםַַׁהֻדִ ִכיִחיםֶַׁאתַׁ"ל.ְַׁוָלֶהםְַׁמַגֻלִ

ַַׁהֻדֹור.ַׁ

ְמעֻון" ְ ש  ַהְינֻו:ַֹׁ–ֹ"ְוָהָיה ֵעֶקב ֻתִּ
ַׁ ַַׁה'ֻמֹוִכיִחים' ַַׁהְינֻו ִחיַנתַׁ'ַרְגִלין', ֻבְ ֻמִ ֶ ַׁ–ש 

ה" ים ָהֵאֻלֶ טִּ ֻפָ ְ ש  ְמעֻון ֵאת ַהֻמִּ ְ ש  ַהְינֻוַֹׁ–ֹ"ֻתִּ
ַׁ יִנים' ְַׁוֵהםַַׁׁ–ַה'ֻדִ "ל, ֻנַ ַֻׁכַ ַׁאֹוָתם ים ְַׁמַגֻלִ ַָׁלֶהם י ֻכִ
ֶזהֶַׁאתַׁ "ל.ַׁמֹוִכיִחיםַֻׁבָ ֻנַ ַַׁהֻדֹורַֻׁכַ

  .ב

 (ח"א קסט)

ִֹאי־ לֹום, ָ ש  ַֹחס־וְּ ָֹצרֹות ַ ש  רֶֹאפְּ
ד, ַרֻקֵ ַַׁׁלְּ ַׁמֹוְסִרין י יִני'ַהַֻׁכִ ן'ַֻׁדִ
ין',ַׁ לֻוֵחי־ַהֻדִ ְ ִחינִַַׁל'ש  יר ֻזַֹה )ַׁ'ָרִצים'תַֻׁבְ ִ ֵראש  ,ַׁת מג(ֻבְּ
ִלין'.ַׁ ִחיַנתֹ'ַרגְּ  ֻבְּ

ָֹהָֹאֹ יֻהַ ֻבִ ַהגְּ ֹלְּ ִלין'ז יֹ–ֹ'ַרגְּ ֵהםַַֻׁׁכִ
ֵבַׁ רֻותֻכְ ֻבְ ַׁ'ִהְתֻגַ ַעת ְ ש  ַֻׁבִ ־ִדים

ַׁ יִנין', ַהַֹהֻדִ ֶ ֹש  ִמים'ֵמֲחַמת ֹֹ'ֻדָ ִחיַנת יִנין',ֻבְּ ֹ'ֻדִ
ָֹהֹֹ תֹוךְּ ִכיןָֹאזֹלְּ ָ ש  ִלין'ִנמְּ "ל.ֹ'ַרגְּ ֻנַ ַֻׁכַ

יִנין',ֹ ִמים'־ַה'ֻדִ ַֹה'ֻדָ ִאין ֻיֹוצְּ ֶ ש  ֻכְּ
ֹ ִלין' ִקיןֹֹ–ֵמָה'ַרגְּ ֻתָ מְּ ֻנִ ֶ ש  ֹֻכְּ נֻו: ַהיְּ ֻדְּ

ֹ יִנין' ֹֹ–ַה'ֻדִ ים, ַֹקֻלִ ִלין' ָֹה'ַרגְּ הִֹויכֹוָלֲֹאַזי
ֻזֹוֶכהֹ ֶ ֹש  ַֹעד ם, ֹש ָ ט ֵ ש ֻ ֻפַ ִהתְּ ֹלְּ ָחה' מְּ ִ ַה'ש ֻ

ֹֹ ָחה.ֹ',ִרֻקֻוִדין'לְּ מְּ ִ ֵַׁמֲחַמתַֹהש ֻ

ָהָאָדםֹ ֶ ֹש  ֵדי ַֹעל־יְּ ֹהֻוא ין: ַהֻדִ
ָברֹ לֹֻדָ ַֹעלֹֻכָ מֹו ֻפֹטַֹעצְּ ְּ ִיש  ֹוְּ ָיִדין

ֹות ַֹלֲעש  ֹלֹו ָֹראֻוי ךְּ ֹֻכָ יוִֹויַפֹֹ,ִאם ַמֲעש ָ ֹֻבְּ ש  ֻפֵ ְּ ש 
ַֹהֻתֹוָרה. ט ֻפָ ְּ ֹֻוִמש  ין ֹֻדִ י ַֹעל־ֻפִ ָראֻוי ֹֻכָ ֵנם ִַׁויַתֻקְּ
ַמְעָלהַׁ ֻלְ ֶ ַׁש  ין ַַׁהֻדִ ל ַֻׁוְמַבֻטֵ יק ַַׁמְמֻתִ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה

 '.ְוכוַַֻׁׁ

ָבִרי) ַׁם ז, יב(ֻדְּ ְמעוֻ  ֵעֶקב ְוָהָיה": ְ ש  ַׁן".ֻתִּ
וֹ  – ְוָהָיה" ְמָח ן ְלש  י)ֹה"ש ִּ ִ ֵראש  ה ֻבְּ ת־ַרֻבָ

ִלין'.ָהֵַׁהםַַׁׁ–ַׁ"ֵעֶקב".ַׁב, ג(מ  ַׁ'ַרגְּ

ַֹהֻדֹור''מֹוִכיֵחי־

ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ש  ֹֻוכְּ

ֵהם, ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה: ֹוְּ

ֹ ש  ֻיֵ ֶ ש  ֹֻכְּ

ִאֹ ֹי־וְּ ָ ש  ֹרֶאפְּ

ֲֹאָבל

יק ֻתִ ַהמְּ ֹֻולְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   ד בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ָה'ֲעֵקִבים'ֹ ֶ ֹש  ַֹעד ָחה' מְּ 'ש ִ ֹלְּ ֻכֹות ִלזְּ
ֹ ָחה' מְּ ִ ַֹה'ש ֻ עֻו מְּ ִֹיש ְּ ִלין' ָֹה'ַרגְּ ֵהם ֶ ֹ–ש 

ַׁ ַַׁעל־ְיֵדי: ַׁזֹוִכין ה ֶזה ים ָהֵאֻלֶ טִּ ֻפָ ְ ש  "ֶאת ַהֻמִּ
יֶתם ֹאָתם"  ם ַוֲעש ִּ ַמְרֻתֶ ְ רֻוַֹׁ–ֻוש  מְּ ְּ ש  ֻתִ ֶ ש 

ֹ מְּ ַעצְּ ֹֻבְּ ֹות ַֹלֲעש  יִנים' ַה'ֻדִ ֹוְּ ִטים' ֻפָ ְּ ש  ַֹה'ֻמִ ֹ–ֶכם
ַמְעָלה.ֹ ֻלְ ֶ יןַׁש  לַַׁהֻדִ ֻטֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזהִַׁנְתֻבַ ֶ ַׁש 

ְמעֻון" ְ ש  עֻוַֹׁ–ַׁ"ְוָהָיה ֵעֶקב ֻתִּ מְּ ְּ ש  ֻתִ ֶ ש 
ֹ ִלין', ָה'ַרגְּ ֹֻבְּ ָחה' מְּ ִ ַעל־ְיֵדיַַׁה'ש ֻ

יִנים.ַׁ םַַׁהֻדִ ָ ֻיֹוְצִאיםִַׁמש ֻ ֶ ַׁש 

  .ג

 (ח"א קסט)

ְמעוֻ  ֵעֶקב ְ ש  ַמר ה' ְלָך  ,'ְוכוֻ ן ֻתִּ ָ ְוש 
ית" רִּ ָבִרי)ֶַׁאת ַהֻבְ ַׁם ז, יב(ֻדְּ  – ְוָהָיה".

ְמָחה ֹון ש ִּ י)ַׁ"ְלש  ִ ֵראש  ה מב, ג(ֻבְּ ַׁת־ַרֻבָ יֹ. ֻכִ
ֹ ָחה' מְּ 'ש ִ ֹלְּ ה ֻכֶ זְּ ֻתִ ֶ ש  ֹֹ–ֻכְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהש ֻ ֲאַזי

ֶיהֹ הְּ ֻיִ ֶ ֹש  ִרית', ַֹה'ֻבְּ ֶֹאת ָך ֹלְּ ֹמר ְּ ִֹיש  מֹו ַעצְּ ֻבְּ
ֹמרֶֹאֹֹ ְּ ָךִֹלש  רְּ ֶעזְּ .ֻבְּ ִרית־ֹקֶדש   תַֹהֻבְּ

ַגם רַׁ'ֻפְ ַׁ'ַעְצַׁ־ִעֻקַ ַׁהֻואַַׁעל־ְיֵדי ִרית' בֻות'ַַׁהֻבְ
ַגם ַׁ'ֻפְ י ַֻׁכִ דֻוַע, ֻיָ ַַׁעל־ְיֵדיַׁ־ֻכַ א ַֻׁבָ ִרית' ַהֻבְ

ַׁ'ִליִלי ְקֵראת ֻנִ ֶ ַׁש  ַַׁהְידֻוָעה ה ִלֻפָ ַַׁעלַהֻקְ םַׁ־"ת', ֵ ש 
ִמיד,ַַׁׁ ֶלת'ַֻׁתָ ַיֻלֶ 'ֻמְ ֶ ִחיַנתַׁ'ַעְצבֻות'.ש  הֻוַֻׁבְ ֻזֶ ֶ ַׁש 

ִמיַרת ְּ ֹ'ש  ר ִרית־ִעֻקַ ַֹעל־ַהֻבְּ ֹזֹוִכין '
ָחה'ֹ מְּ ֵדיֹ'ש ִ ָחה'ֹֹ–יְּ מְּ ֵדיֹ'ש ִ יַֹעל־יְּ ֻכִ

ֹמרֹֹ:זֹוִכין ְּ מֹוַֹיֲעזֹרֹלֹוִֹלש  ַעצְּ ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 
ֹ.' ִרית־ֹקֶדש  ֶֹאתַֹה'ֻבְּ

  .ד

ֻתֹוָרה קמג) ךְּ לְּ ֻיָ ַ ַתב־ַיד ַהֲחֵבִרים ַהש ֻ ֻפַ  ,הֹוָספֹות ִמֻכְּ דְּ ס ַהֻנִ
סֹוף י־ ֻבְּ ֶפר; ַחֻיֵ ךְּ  – מֹוֲהַר"ן תקעהַהֻסֵ ֻיָ ַ ֻתֹוָר  ש   ה קמ"ג(לְּ

ַׁב ַׁתקס"ו:ֵעֶקַׁ' ָֹצִריךְַֹּׁב ֵעָצהִֹאם ֲֹאַזיֹ:לְּ
ַאל ְּ ִני'ִמֵֹֹעָצהִֹיש  ֹֻבָ ים ַטֻנִ ֹקְּ נֵֹ'ִמֹֹאוֹֹם' ֹיֻבְּ

יִקי ֻדִ ַֹהֻצַ ֹֻכִֹֹ–ם' ֹי ָ ֹש  ַמֹם ֹֻגְּ יֶהַׁל־ְוַעַֹׁ.הָהֵעָצֹר םַֻׁפִ
ִַׁיְהיֶַׁ ַֻׁכַָׁה ַָׁדָבַׁל עֹוָלַׁר ֻבָ ֶ ַׁש  ַָׁדַׁיַָׁל־ְוַעַׁם, קוַֻׁם ִַׁנְמֻתְ

יִני ַַׁהֻדִ ַֻׁוַמְרִחיִבים, קוַַֹׁׁלוַֹׁן ַַׁהֻמָ ַַׁצַׁם ְַׁויֹוֵדַעַׁר,
ֶרךְַׁהֵַׁאיזֶַֻׁבְַַׁׁ  '.ְוכוַַַֻׁׁלֲהלֹךְַַֻׁׁדֶ

ַהַׁ ְוכֻו',ְַׁוִנְגָמרַַׁׁ'ָחְכָמה'ְמקֹורַָׁהֵעָצהַׁהֻואַֻׁבְ
ַַׁהַׁ י ַֻׁכִ ְַׁוכֻו', ָליֹות' ַַׁה'ֻכְ ֻסֻוִרים'ַעל־ְיֵדי ַׁ'ֻיִ
ַַׁצַׁ ַָׁמקֹום ְַׁוִדיִנים, ִַׁצְמצֻוִמים ה ֹוִריןֵַׁהֻמָ ְַׁוש  ר,

ֻלֻותַׁ ִַׁהְתֻגַ ְַׁוֵהם ְַׁוכֻו', ַׁ'ַרְגִלין' ְבִחיַנת ַֻׁבִ ה ְלַמֻטָ
יְךַׁ ִ ֵַׁעָצהַֻׁוַמְמש  יקַׁנֹוֵתןַׁלֹו ֻדִ ְַׁוַהֻצַ ְַׁוכֻו'. ֱאלֹקֻותֹו

ַׁ ֵַׁאל" ים נב, ג("ֶחֶסד ִהֻלִ ַַׁהֻיֹוֲעצֹות'ַׁ)ֻתְּ ָליֹות ְַׁלַה'ֻכְ ,
ְַׁוכֻו'.ַׁ

ֵֹאֹ ךְּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ ֵֹעָצה, ֹלֹו ֻנֹוֵתן ֶ ש  יָנֻהֹֻכְּ
י־ֵכןַֹׁ–טֹוָבהָֹהֵעָצהַֹהֻזֹאתֹ ַאף־ַעל־ֻפִ

ַאלְַׁוכֻו'ַׁ ְ ַׁ.ִיש 

ַׁ ַׁא( ֻסֻוִרים. ַַׁהֻיִ ַקת ַַׁהְמֻתָ ִַׁמיֵני ֵני ְ ֹקֶדםֹש 
ֻלֹאֹ ֶ ֹש  ין ַֹהֻדִ יק ֻתִ ַהמְּ ֹלְּ ֻסֻוִרין, ַֹהֻיִ יַאת ֻבִ

ָֹעָליו. ַַָׁׁיֹבא ָחה,ֹב( מְּ ש ִ ֹֻבְּ ָלם ַקֻבְּ ֹֻולְּ יָהם ֻבִ ַהגְּ לְּ
אֻוָֹלֹֹ ֻלֹאֵֹיצְּ ֶ ֵדיֹש  כְּ ִַׁריק.ֻבִ

יקֵַַׁׁאינוַֹׁ ֻדִ ֵעָצהְַׁלַהֻצַ ֹוֵאלַֻׁבְ ֲאַזיַׁיֻוַכלַַׁׁ–ש 
ַׁ ֶהם ַֻׁבָ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ֵַׁמאֹוָתם ֵלי יט, ִלְהיֹות ְּ )ִמש 

ֶלתג( ַׁ"ִאֻוֶ ףַָׁאָדםַׁ: ַסֻלֵ ְרֻכֹו,ַֻׁתְ ַׁהְַׁוַעלַֻׁדַ ִַׁיְזַעף'
ִַׁלֻבֹו".ַׁ

ןֹ י־ֻכֵ ַאף־ַעל־ֻפִ יקֹוְּ ֻדִ ַהֻצַ ֵעָצהֹלְּ ֹוֵאלֹֻבְּ ש 
ַֹהיִֹֻ ָֹעָליו אֻו ֹֻבָ ֵהםֹֹ:ֵיַדעֹ–ֻסֻוִרים ֶ ש 

ָלהֹ ַמעְּ ֹלְּ יֵהם ֻבִ ַיגְּ ֹוְּ ֵלם ִֹויַקֻבְּ , ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵמַהש ֻ
ָקָתםֹ ֻתָ ֶזהֻוַֹהמְּ ָחה,ֹוְּ מְּ רֹבֹש ִ ַׁ.ֻבְּ

ֹ ֶנֶפש  ֹוְּ ֶֹנֶפש  ל ֹֻכָ ל ֹֻכָ ֹאֹוֵהב ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ַהש ֵ
ה, ַעֻזָ ֹוְּ ה ַֹרֻבָ ַאֲהָבה ֹֻבְּ ָרֵאל ש ְּ אֻוִַַׁׁמֻיִ ֻבָ ֶ ֻוְכש 

ֻסֻוִרים ַַׁהֻיִ ַָׁעָליו מֹוֹ, ַֹעצְּ ֵצם ַצמְּ ֹמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ַהש ֵ
ָלםֹ ַקֻבְּ ֹלְּ ֹֻכַֹח ֹלֹו נֹוֵתן ֹוְּ ה, ָֹהֵאֻלֶ ֻסֻוִרים ַֹהֻיִ תֹוךְּ ֻבְּ
ֹטֻובֹ רֹב ֹלְּ ֹלֹו יַע ֻגִ ֻיַ ֶ ֹש  ֵדי ֹֻכְּ ה, ִחֻבָ ֹֻובְּ ַאֲהָבה ֻבְּ

. ַבש  דֹולָֹמתֹוק־ִמֻדְּ ָדָברֹֻגָ ַדְעֻתֹוַַֻׁׁולְּ ֹבַֻׁבְ ְוֵכןַַׁיְחש 
ַׁ ְֹוכֻו'. ֹמְּ ֱֹאלֹקֻותֹו ִביל ְּ ָחהֹֻוִבש  מְּ ש ִ ֹֻבְּ ָלם ַקֻבְּ

ִחיַנתֹ בְּ ֹֻבִ ין ַֹהֻדִ יק ֻתִ ֹֻוַממְּ ֻסֻוִרים, ַֹהֻיִ יַה ֻבִ ֻוַמגְּ
ִלין'.ֹ ֹ'ַרגְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ָאז: ֹוְּ

ָהָיה" ֹוְּ

י ֹֻכִ

ַעל ןוְּ ֹ־ֻכֵ

ֹםיוֹֹ

י ֹֻכִ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ

ֹ ֵיש  ֹוְּ

ִאם ֹוְּ

ִאם ֹוְּ

י ֹֻכִ
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ַׁ ַ ָרש   ה בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ִֹרֻקֻוִדין' ֹ'ַהֲעָלַאת מֹו ַַׁׁ–ַֻׁכְּ ַעל־ַהְינֻו:
ָֹיֹבאֹ ֲֹאַזי ָחה, מְּ ש ִ ֹֻבְּ ָלם ַקֻבְּ ֻמְּ ֶ ֹש  ֵדי יְּ

ִלין'ֹ 'ַרגְּ ֹוִריןֹֻבְּ ש ֻ ֶ ֻלֹוֹש  ֶ ִיֻסֻוִריןֹש  ָחהֹלְּ מְּ ְַׁוכֻו'.ַׁש ִ

ַֹחס־ ין ַֹהֻדִ א ֹֻבָ ָבר ֻכְּ ֶ ֹש  י ַאף־ַעל־ֻפִ
ֹאֹותוֹֹ ק ַסֻלֵ ֹמְּ ֹהֻוא לֹום, ש ָ ַוֲאַזיַַׁׁ–ַׁוְּ

ַׁ'ִרֻקֻוִדין',ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁוֶזהֻו ַָׁה'ַרְגִלין'. יֻהַ ַמְגֻבִ
ַַׁהְינֻו:ַׁ ְמָחה', ַׁ'ש ִ ִַׁמֻתֹוְך ַׁ'ַרְגִלין' ֲעֶלה ֻמַ ֶ ש 
לֻוֹ ִֹויַקֻבְּ ָחה', מְּ ִ ַֹה'ש ֻ עֻו מְּ ִֹיש ְּ ִלין' ַה'ַרגְּ ֶ ש 

ִקידֻוןֹ ַירְּ ָמםֹוְּ יהֻוַֹעצְּ ֻבִ ַיגְּ ָחה,ֹוְּ מְּ ש ִ יַעֹֹ–ֻבְּ ָאזַֹיֻגִ וְּ
ֻלֻותֱֹאלֹקֻותֹו.ֹ ֻגַ ִהתְּ ַׁלְּ

ַׁ רֻוש  ָבִרים ז, יב(ֻפֵ ַׁ)ֻדְּ  ֵעֶקב "ְוָהָיה:
ְמעֻון ֵאת ְ ש  ים ֻתִּ טִּ ֻפָ ְ ש  ה". ַהֻמִּ ַָׁהֵאֻלֶ

ֹ ָהָיה', ֹ'וְּ ֱאַמר ֻנֶ ֶ ֹש  ל־ָמקֹום ֵֹֹאינוֹֹ"ֻכָ אֶֹאֻלָ
ָחֹ'ֹ מְּ ֵר )ַׁה'"ש ִ יֻבְּ ִ ה מב, ג(אש  ַׁ.ת־ַרֻבָ

ִחינַַׁ ֻבְ ֶ ַׁש  ִחינַַַׁׁב',ֵעֶק 'ת ַֻׁבְ י'ת ִחינַַַׁׁן',ֻדִ תַֻׁבְ
ַׁץ'ֶאֶרֹ' ִחינַַׁ, ַֻׁבְ ִלי'ת ְמעוֻ ַׁ–ַׁן'ַרגְּ ְ ש  ֹיִּ

ָחֹ' מְּ י'ַה "ֹתֵמֵא ה'ֹש ִ טִּ ֻפָ ְ ש  תֵֹמֵאֹֹ–ֹה"ָהֵאֻלֶ ם' ֻמִּ
יִני'ַהֹֹ ֹםֹֻדִ ֻסֻוִרי'ַהֹתֵֹמֵאֹה,ָֹהֵאֻלֶ ַׁם'.ֻיִ

זְַֹּעֹ ֹֻיִ ָחה', מְּ ֹ'ש ִ ֵדי יק'ל־יְּ ֹ'ַצֻדִ יֹות ִֹלהְּ ה ַֻׁכֶ
ַׁ מֹוַֹׁ–ְוכֻו' ֹמרֶֹאת־ַעצְּ ְּ ִֹלש  ָאזֵֹאיןָֹצִריךְּ וְּ

ֹמרֹ ְּ ִֹיש  ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ַֹהש ֵ י ֹֻכִ ִרית', ִמיַרת־ַהֻבְּ ְּ 'ש  ֻבִ
ַגםַׁ–ַׁאֹותוֹֹ יֹ'ֻפְּ י־רֹבַֹעל־־ֻכִ ִרית'ֹהֻואַֹעל־ֻפִ ַהֻבְּ

חֹוָרה' ֵדיֹ'ָמָרה־ש ְּ ֻסֻוִריםַֹׁ–ְוכֻו'ַַׁׁיְּ לַֹהֻיִ ַקֻבֵ ֻמְּ ֶ ש  ֻוכְּ
ֹֹ ש ִ ָחה.ֻבְּ מְּ ש ִ ִמידֹֻבְּ ָחה,ֲֹאַזיֹהֻואֹֻתָ ַׁמְּ

ַמר ית" ֶאת ְלךָ  ֱאלֶֹקיָך ' ה "ְוש ָ רִּ ַֹהֻבְ
–ַֹׁ טֹרַֹהְינֻו: ִֹינְּ מֹו ַעצְּ ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 

ֻלֹו.ֹ ֶ ִריתֹש  ַֻׁבְּ

ַיְנִהירַֹׁ–ַֹהֶחֶסד" ֶ ַׁש  הֱַׁאלֹקֻותֹו ֻלֶ ְתֻגַ ֻיִ ֶ ש 
לַׁלֵאַַׁׁ"ֶחֶסד ַַַׁׁהֻיֹום",ַֻׁכָ ֶ ַׁש  מֹו ָאְמרֻוַֻׁכְ
ַׁ דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ ֹא קמב.(ֻבַ ֶַׁחֶסדַׁ)ָנש  ת ִַׁטֻפַ י ַׁ"ֻכִ :

ה".ַׁ ַאֻמָ פֻוָמאַֻׁדְ הַֻׁבְ ֻלֶ  ִמְתֻגַ

יק ֻדִ ַֹהֻצַ ל ֶ ֹש  ָֹלֹבאֹֹ:ֵעָצה כֹוִלין יְּ
ין,ֹ ַֹהֻדִ ק ֻתַ ֹֺימְּ ָאז ֹוְּ ֹזֹו. ָחה מְּ ש ִ לְּ

ֻסֻוִריןָֹעָליו.ֹ ִֹמֻקֶֹדםֹֻבֹאַֹהֻיִ

י ְלָבְבךָ  ֹתאַמר "ֻכִּ ם יםַרֻבִּ  ,ֻבִּ ה ַהֻגֹויִּ י ָהֵאֻלֶ ֻנִּ ֻמֶ  ,מִּ
ם"  אֻוַכל ֵאיָכה יש ָ ָבִרים ז, יז(ְלהֹורִּ  )ֻדְּ

  .ה

 )ח"א יא, בסוף(

ֻום  ש ֻ א מִּ א, ֶאֻלָ י ַמֻיָ ֵ יש  ְנפִּ ֻום ֻדִּ ש ֻ מִּ
א" יֵפי ַמֻיָ ְרדִּ לֹ ]ַֻׁדִּ וֻ א וְּ יִ ם ִמש ֻ ַהֻמַ ֶ ם ש 

וֻ א ֶאלָֻ ם, ֲעמֻוִקי יִ ם ִמש ֻ ַהֻמַ ֶ ים ש  ִ סֹוֲעִר ם ֻגֹוֲעש  בָ )ַׁם[יוְּ א־ֻבָ

ָרא עג:(  תְּ  .ֻבַ

ֵטיֹ" ֹמְּ ֹ"ָלא ֶֹזה ִביל ְּ ש  ֻבִ ֶ ֹש  ֹֻתֹאַמר: לֹא
ָעא" ַארְּ יַע א לֹ ]ַׁלְּ זֶ  ִהֻגִ רְּ ָקִעיץ ָלָאֶר ן ַהֻגַ ַקרְּ ת לְּ

ִנין ַעיֵֻ ם )ַהיָֻ  פְּ ֻפוֻ ל כָֻ ם ֻבִ יַעַֹׁ–ַׁר([ַהֻסִ ַהֻגִ כֹוִליןֹלְּ ֵאיןֹיְּ ֶ ש 
נְֹּ ֻוםֹֻדִ ָרֵאל,ֹ"ִמש ֻ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻובֹלְּ ָלש  א"וְּ יַֹמֻיָ ֵ ִַׁפיש 

ִחיַנתַַׁׁ– ַֻׁבְ ים, ָהַעֻכֻו"םֵַׁהםַַׁרֻבִ ֶ יםֵֹמֲחַמתַׁש  "ַרֻבִ
ה" ָבִרי)ַַׁהֻגֹוִיםָֹהֵאֻלֶ ִחיַנתַׁם ז, יז(ֻדְּ ֵהםַֻׁבְ ֶ "ַמִיםֹ,ַׁש 

ים"ֹ י)ַַׁרֻבִ ִהֻלִ ירם לב, ו; ֻתְּ ִ יִרים־ש  ִ ַׁ.ח, ז( ַהש ֻ

ֹ א" ַֹמֻיָ ִדיֵפי רְּ ֹֻדִ ֻום ֵהםֹֹ–ִמש ֻ ֶ ש 
ַֹה'ֻכָֹ ַֹאַחר ִפים הֻואֹרֹודְּ ֹש ֶ בֹוד',

ִחיַנתֹ'ַמִים', ִחיַנתַַֻׁׁבְּ י)ֻבְ ִהֻלִ בֹודֵַׁאל"ַׁם כט, ג(ֻתְּ ַַׁהֻכָ
ַׁהִַׁהְרִעים יַַׁמִיםַַׁעל' ַַׁרֻבִ ֵֹאיןַֹׁ–ם" ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ

ֹ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ַלֲחזֹר ֹוְּ יַע ַהֻגִ ֹלְּ כֹוִלין ֹ:ַהְינוַֹֻׁ–יְּ
לֻות.ֹ דְּ ַהֻגַ בֹודֹוְּ ִדיַפתַֹהֻכָ ֵדיֹרְּ ַֹעל־יְּ

ֹ'ֲאִריַכת ר כֹוִליןִֹֹעֻקַ ֹיְּ ֵאין ֶ ֹש  לֻות' ַהֻגָ
ֹ ֵצנֻו ַארְּ ֹלְּ ֻוב ֲֹעוֹוןֹֹ–ָלש  ֵֹמֲחַמת ַֹרק הֻוא

בֹוד.ֹ ִדיַפתַֹהֻכָ לֻותֹֻורְּ דְּ ַֹהֻגַ

הֻוא ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

נוֹֻ ֹ:ַהיְּ

ָאֹ ֹזוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֶאת ֹ"וְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָלא ֹ"וְּ

נֻו: ַֹהיְּ

א ֹ"ֶאֻלָ

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   ו בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

יֵלי" סִּ ְרפֻון ֱאלֵֹהיֶהם ֻפְ ש ְ ֵאש   ֻתִּ ָבִרים ז, כה( "ֻבָ  )ֻדְּ

  .ו

 (ח"א יא, ב)

בֹוד־ ֹֻכְּ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ֹש  יִחין ֻגִ ְּ ַֹמש  ֵאין ֶ ש 
ַרֹ ֻבָ םִֹיתְּ ֵ ַֹהש ֻ ֵלמֻות, ְּ ש  ֹֻבִ ַעל־ַהְינֻו:ַׁךְּ

לֻות' דְּ ֹ'ֻגַ ֵדי ַחַֹׁ–ַׁיְּ ֻתֹ ִֹלפְּ כֹוִלין ֹיְּ ֵֹאין ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ה.ֹ  ֻפֶ

אֻות'ַעל־ְיֵדיַׁ ִחיַנתַַׁה'ֻגֵ הֻואַֻׁבְ ֶ 'ֲעבֹוַדת־,ַׁש 
ֱַׁאִליִלים' ִתיב, ֹֻכְּ ַֻׁוַב'ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים'

ָבִרי) ַׁם ז, כה(ֻדְּ ִסיֵלי": פֻוןֱֹאלֵֹהיֶהםֹֻפְּ רְּ ש ְּ ֹֻתִ
ֹ ֵאש  ֵמי,ֹֻבָ ֹֻדָ רֻוף ש ָ ֹֻכְּ רֹף ִֹלש ְּ ָֹהעֹוֵמד "ָכל ֹוְּ ,"

עֻוֵרֻה" ִ תֹש  ֻתָ ִכתֻוֵתיִֹמכְּ ָנה־רֹאש  )ַׁוְּ ָ ֵכיָוןֹ;ַׁכח.( ַהש ֻ וְּ
ֻבֻור'ֹ ַֹהֻדִ ֵלי ֹ'ֻכְּ ֹלֹו ֵֹאין עֻוֵרֻה, ִ ִתיתֹש  תֹֻכָ ֻתָ כְּ ֻמִ ֶ ש 

ר.ֹ ַדֻבֵ ַׁלְּ

ֹ בֹוד ֹֻכְּ ֹוֵמר ש  ֹוְּ ָהר ִנזְּ ֶ ש  ֹֻכְּ ֵ ֶיהַֹהש  הְּ ֻיִ ֶ ֹש  ם
ֹ ֵלמֻות ְּ ש  ֻבֻוִריםֹיֹ–ֻבִ ֹֻדִ ר ַדֻבֵ ֹלְּ ֻוַכל

ָיכֹולֹ ֹוְּ ֻוָבה, ש  ִֹלתְּ ֹלֹו ִאיִרים ֹמְּ ֵהם ֹוְּ ִאיִרים, ַהֻמְּ
ָקֻה'.ֹ ָעמְּ בֻונֹותַֹהֻתֹוָרהֹלְּ ָֹלבֹואִֹל'תְּ

ךָ " ֶבךָ  ַוְיַעֻנְ ְרעִּ ְלךָ  ַוֻיַ ֲאכִּ ן" ֶאת ַוֻיַ ָבִרים) ַהֻמָ  (ג, ח ֻדְּ

  .ז

ַתב) נֻו ַז"ל,־ח"א יג, ה; הֹוָספֹות ִמֻכְּ  ַיד ַרֻבֵ
ֻיָ  ַ הַהש ֻ ֻתֹוָרה ַהֻזֶ ֻפַ , ךְּ לְּ דְּ ֶפרַהֻנִ סֹוף ַהֻסֵ  (ס ֻבְּ

ֹ ָֹהאֹור',ֵמֲחַמָֹה'ָרָעב' ר ֻדֵ ֹ'ֶהעְּ מֹוַַׁׁת ֻכְ
ַׁ ָאְמרֻו ֶ ֲַׁחזַַׁש  ָבִריל ַע א עד: יֹוָמ )"ל :ַׁם ח, ג(ֻדְּ

ן",  יְלָך ֶאת ַהֻמָ ֲאכִּ יֶבָך ַוֻיַ ְרעִּ ָך ַוֻיַ "ַוְיַעֻנְ
ֵבַע". ַהֻסֻוָמא ֵאינֹו ש ָ ֶ אן ש  ֻכָ ִַׁעַַׁׁ"מִּ י רַֻׁכִ ֻקַ

ֵעיָניו,ַׁ ְרֶאהַֻׁבְ ֻיִ ֶ ַבע,ֵַׁמֲחַמתַָׁהאֹורַׁש  ֵדיַֹהש ֻ ַעל־יְּ וְּ
ֹ ֹרֹוֶאה ֵאינֹו ֶ ֹו'ֹ–ש  ש  ֹ'ַנפְּ א ַמֻלֵ ִֹנתְּ נֻוַֹׁ,ֵאין ַהיְּ

צֹונֹו'.ֹ ֹ'רְּ
ָ "ל ֲחזַ ] יֹוָמ ם ש  ָמדֻוָה א ֻבְּ נֵ  לְּ ְּ סֻוִקיי ִמש ֻ ָךֹ"א(  –ם: ַהֻפְּ ַעֻנְּ ַֹויְּ

ִעֶבָךֹ רְּ ָךַֹֹוֻיַ ֲאִכלְּ ֶֹֹאתַֹוֻיַ ִ)ֹן"ַהֻמָ ָבר  ךָֹ"ב(  –. םִח,ִג(יד ְּ ֲאִכלְּ ָֹמןַֹהֻמַ

ֻבָֹ דְּ ֻמִ ֹֻבַ כוֹֻר ֹוְּ ַמַען' ךָֹֹלְּ י) "ַעֻנֹתְּ ָבר  ִטז(ד ְּ ָ ן ַעיֵֻ  – םִח, יֹוָמ ם ש  א ֻבְּ
 ִ ַרש  ֻבוֻ "י ֻבְּ ן ִעֻנֻוי" ֻדִ ַהֻלָ ֶנֱאַמר לְּ ִחיל "וְּ תְּ כֵ  –ר־ַהֻמַ א הוֻ ן וְּ

ֹפָרש   ַח  מְּ ֺנסְּ ַח ב', ַיֲעקֹ ־ןֵעי'ָה ת ֻבְּ ֺנסְּ קוֻ 'ַה ת ֻובְּ לְּ ָת ֻבְּ ט' ֻיַ ָ ש  רְּ  –ן ֻפַ
ֹןַֹעיֵֹֻ ַהֻלָ ָךֹלְּ ֲאִכלְּ סֻוקֹ"ַהֻמַ נוֻ  ָמן"ֹןַֹעלַֹהֻפָ ַרֻבֵ ֶ ִביאוֹ  ל"זַ  ש  ם גַֻ  מְּ

  ָ  ם[.ש 

  .ח

 (ח"א עו)

בֻולֹ ֹ'ֻגְּ נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ ִלי', ֹ'ֻכְּ ה עֹוש ֶ
ַמן'. אֹותֹוַֹֻׁוזְּ ֹרְּ ִֹמֻקֶֹדם י ֻכִ

ָבר,ֹ ַֹהֻדָ רֹוֶאה ֶ ש  ֹֻוכְּ בֻול, ֹֻגְּ לֹא ֹֻבְּ ֹהֻוא ָבר, ַהֻדָ
בֻול.ֹ הֹלֹוֹֻגְּ  ַנֲעש ֶ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ֲַׁחזַַׁש  ָבִריל ַע א עד: יֹוָמ )"ל :ַׁם ח, ג(ֻדְּ
ן",  יְלָך ֶאת ַהֻמָ ֲאכִּ יֶבָך ַוֻיַ ְרעִּ ָך ַוֻיַ "ַוְיַעֻנְ
רֹוֶאה ְואֹוֵכל ְוכֻו',  ֶ י ש  י ֵאינֹו ֻדֹוֶמה מִּ "ֻכִּ

ַבע" ֻסֻוָמא ֵאין לֹו ש  ֶ אן ש  ֻכָ ֵאינֹוַֹׁ–ַׁמִּ ֶ יִֹמיֹש  ֻכִ
ֵֹאין בֻול.ֹרֹוֶאה ֹֻגְּ ַַׁׁלֹו ְגָמָרא: ַֻׁדִ "ַמאיֹֻוַמְסָקָנא

ָרא: ֵאהֹטֹוב'ַׁקְּ ֵֹֹמֲהָלךְֵֹֹּעיַנִיםַֹמרְּ ת ֹקֶהלֶ )ַׁ'"ָנֶפש 

ֹו,ֹ.ַׁו, ט( ש  ַנפְּ 'ֹלְּ הֹ'ִהֻלֻוךְּ אֻות',ֹעֹוש ֶ 'ֹכַח־ָהרְּ יֹֻבְּ ֻכִ
בֻול'.ֹ הֻואַֹה'ֻגְּ ֹוְּ

י" ל ַעל ֻכִּ י מֹוָצא ֻכָ ְחֶיה' ה פִּ ָבִרים)" ָהָאָדם יִּ  ח, ג( ֻדְּ

  .ט

יח)  (פח ן"ָהַר ־ֹותש ִ

ִחיַנתַׁהֻוא ֻבֻור',ַהַֹֻׁבְ ִחיַנתַׁ'ֻדִ ַֻׁבְ
ֵקאל) ֶחזְּ ַׁ(מא, כב יְּ ר": ַדֻבֵ ֶֹזהֵֹאַליַֹויְּ

ָחן לְּ ֺ רַֹהש ֻ ֶ ֵניֲֹאש  ֹהִֹלפְּ ר''". ֵַׁאַליַַׁוְיַדֻבֵ ְיָקא' ,ַֻׁדַ
י רֹֻכִ ָנָסה'ִֹעֻקַ רְּ ָה'ֲאִכיָלה'ַֹה'ֻפַ הֻואֹוְּ ִחיַנתֹש ֶ ֹֻבְּ

ָחן' לְּ ֺ ֹ'ש  ִחֹֹהֻוא, ֻבֻור'ֹיַנתִמֻבְּ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ'ֻדִ ָבִרים ֻבְ )ֻדְּ

י":ַׁח, ג(  לַֹעלֹֻכִ ֶיה'ֹהִֹפיֹמֹוָצאֹֻכָ  ."ָהָאָדםִֹיחְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

י ֹֻכִ

ַֹאךְֹּ

ר ִֹעֻקַ

לֻות' ֻכְּ ֻתַ ֹ'ִהסְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָחן' לְּ ֺ ַֹה'ש ֻ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   ז בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ר ֲאש ֶ ר "ֻכַ יש   ְיַיֻסֵ נֹו, ֶאת אִּ " ֱאלֶֹקיךָ  ה' ֻבְ ֶרֻךָ  ְמַיֻסְ
ָבִרים) ים' – (ה, ח ֻדְּ ֻסֻורִּ ְנְיֵני 'יִּ  עִּ

  .י

 (ח"א סה, ג)

ל רֹותַֻׁכָ ֻסֻוִריןַַׁהֻצָ ַָׁהָרעֹותוְְַַׁׁוַהֻיִ
לֹוםַָׁהָאָדםַַׁעלַָׁהעֹוְבִרין ָ ַַׁחס־ְוש  ִַׁאם,

ל ֻכֵ ְכִליתַַׁעלִַׁיְסֻתַ ַַׁהֻתַ אי, ַוֻדַ ָללַָׁרעֹותֵַׁאיָנםַֻׁבְ ,ַֻׁכְ
דֹולֹותַׁטֹובֹותַַׁרקַׁ ַׁ.ֻגְ

אי ַוֻדַ לַֻׁבְ ֻסֻוִריןַֻׁכָ ִאיםַַׁהֻיִ ָנהַֻׁבָ ַכֻוָ ם־ַֻׁבְ ֵ ֵמַהש ֻ
ַרךְַׁ ְַׁלטֹוָבתוִַַֹׁׁיְתֻבָ ירוִַַֹׁׁאם, וְַַֻׁׁלַהְזֻכִ ש  ֻיָ ֶ ַׁבש 

ֻוָבה ְתש  ַֻׁבִ ֲַׁעוֹונֹוָתיוְַׁלָמֵרקִַׁאם, ן. ְַׁוִאם־ֻכֵ
ֻסֻוִרין' דֹולֹותַׁטֹובֹותֵַׁהםַַׁה'ֻיִ ַֻׁגְ י, ַנתַֻׁכִ ֻוָ ם־ַֻׁכַ ֵ ַהש ֻ
ַרךְַַׁׁ איַׁהֻואִַׁיְתֻבָ ַוֻדַ ַׁ.ְלטֹוָבהַַׁרקַֻׁבְ

ָכל ֻבְ ֶ ֻסֻוִריןַָׁהָרעֹותַׁש  ְַַׁׁוַהֻיִ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש 
לֹוםַַָׁׁלָאָדם ָ לִַׁאםַׁ–ַחס־ְוש  ֻכֵ ַַׁעלִַׁיְסֻתַ

ְכִלית'ַהַׁ ַׁ'ֻתַ ַנתַַׁהְינֻו:, ֻוָ ַַׁׁ'ֻכַ ַרְך' ם־ִיְתֻבָ ֵ ַׁלֹאַׁ–ַהש ֻ
ַַׁׁ'ִיֻסֻוִרין'ַׁלוִַַֹׁׁיְהֶיה ָלל! אַַׁרקַׁ–ֻכְ ַרֻבָ אַַׁאֻדְ ִַׁיְתַמֻלֵ

ְמָחה' ַׁ'שִֹ לַַׁהֻטֹוָבהַׁרֹבִַׁמֻגֶֹדל, ֻכֵ ְסֻתַ ֻיִ ֶ ַתְכִליתַׁש  ַֻׁבְ
ֻסֻוִרין' לֻוַַַׁׁה'ֻיִ יַׁ–ַהֻלָ ְכִלית'ַֻׁכִ ֻלוַַֹׁׁהֻואַַׁה'ֻתַ ַׁטֹוב',ַׁ'ֻכֺ

ֻוםֵַׁאיןַֻׁוֶבֱאֶמתֶַׁאָחד',ַֻׁלוַֹׁ'ֻכַֺׁ עֹוָלםַַׁרעַׁש  ַֻׁבָ ַַׁרק,
ֻלוַַֹׁׁ ַׁטֹוב'.ַׁ'ֻכֺ

ר ַערִַׁעֻקַ ַַַׁׁהֻצַ ש  ֻיֵ ֶ ֻסֻוִרין'ַָׁלָאָדםַׁש  ֵַׁמַה'ֻיִ
עֹוְבִרים ֶ ַַָׁׁעָליוַׁש  לֹום ָ ַַׁרקַׁהֻואַׁ–ַחס־ְוש 

ֻלֹוְקִחיןֵַׁמֲחַמת ֶ ַעת'ֵַַׁׁמָהָאָדםַׁש  ֵאיןַַׁעדַׁ–ַה'ֻדַ ֶ ַׁש 
לַָׁיכֹול ֻכֵ ְכִלית'ַה'ַַׁעלְַׁלִהְסֻתַ ַֻׁתַ הֻוא, ֶ ֻלוַַֹׁׁש  ַׁ'ֻכֺ
ַׁטֹוב' ְַַׁׁוָאז, יש  ֻסֻוִריןַֻׁוְכֵאבַַׁצַערַַׁמְרֻגִ ַַׁהֻיִ י. ַֻׁכִ

ַׁ ש  ֻיֵ ֶ ש  ַעת'ַׁלוַַֹֻׁׁכְ ַׁ'ֻדַ ל, ֻכֵ ַַַׁׁעלַֻׁוִמְסֻתַ ְכִלית' ַׁ–ַה'ֻתַ
ֵַַׁׁאינוַַֹׁׁ יש  ָללַַׁמְרֻגִ ַערַֻׁכְ לַַׁה'ֻצַ ֶ ֻסֻוִרין'ַַׁׁש  ַׁ'.ְוכוַַֻׁהֻיִ

  .יא

 (ח"א קע)

ַׁ ַֻׁוְלִפי ָמתֹו ְ ִַׁנש  ֶַׁאָחדְַׁלִפי ֵַׁיש  ְך ַֻׁכָ ֲעבֹוָדתֹו,
ַׁ ַׁ'ִיֻסֻוִרים'. ַׁלֹו ַׁ'ִיֻסֻוִרים'ַׁא( ַׁלֹו ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֵיש 

ַׁ ֵכן'. ָ ַֻׁוִמ'ש ֻ ַֻׁוֵמ'ָאִביו' ָניו' ִַׁמ'ֻבָ הֻואַׁב( ֶ ַׁש  ְוֵיש 

ַׁ'ִיֻסֻוִרים'ַׁ ַׁלֹו ְַׁוֵיש  ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ דֹוָלה ַֻׁגְ ַמְדֵרָגה ֻבְ
ֵכִניםְַׁרחֹוִקים'.ַׁ ְ ַׁלוַֹׁג(ִַׁמ'ש ֻ ֻנֻו,ְַׁוֵיש  דֹולִַׁמֻמֶ ַֻׁגָ ְַׁוֵיש 

ַׁ ַָׁהִעיר. ל ִַׁמֻכָ ַׁ'ִיֻסֻוִרים' ַׁד( ְַׁוֵיש  ְַׁמֹאד, דֹול ַֻׁגָ ְוֵיש 
לַָׁהעֹוָלם.ַׁ ַׁלֹוַׁ'ִיֻסֻוִרים'ִַׁמֻכָ

ַָׁעָליוַׁ א ַׁנֹוש ֵ ֻסֻוִרים', ַַׁה'ֻיִ ַעל־ְיֵדי
ַׁלֹוַׁ'ִיֻסֻוִרין'ֵַׁמֶהם ש  ֻיֵ ֶ יםַׁש  ִ ַׁ,ָהֲאָנש 

אַׁאֹוָתםַׁ ַׁהֻואַׁנֹוש ֵ ֵַׁמֶהם, ַׁ'ִיֻסֻוִרין' ַׁלֹו ש  ֻיֵ ֶ ש  ַֻׁכְ י ֻכִ
ל־ָעַׁ ַֻׁכָ ַָׁעָליו א ָ ִַׁלש ֻ ַַׁלֹחֶמר ר ָ ֶַׁאְפש  ֵַׁאיְך ַַׁאְך ָליו.

ַׁ ים? ִ ֲַׁאָנש  ְך ִַׁנְכָנעַַׁׁ–ֻכָ ֻסֻוִרין' ַַׁה'ֻיִ ַַׁעל־ְיֵדי ַאְך
ַֻׁגֻופֹו!ַׁ

ַׁ ַׁ'ָצרֹות' ִַׁנְקָרִאים ֻסֻוִרין' ַַׁה'ֻיִ ל םַַׁׁ–ֻכָ ֵ ַעל־ש 
תַׁ ְכֻתָ ֻנִ ֶ ַֻׁוְכש  ְַׁלַהֻגֻוף. ַֻׁוְמִעיִקין ֵהםְַׁמֵצִרין ֶ ש 

ַַׁה' ַַׁעל־ְיֵדי ַַׁהֻגֻוף רֹות' ָלהַַׁׁ–ֻצָ ֻדְ ְַׁוִנְתֻגַ ְמִאיָרה
ַַׁהֻצֻוָרה',ַׁ ל ְגֻדַ ַֻׁתִ ַַׁהֹחֶמר ַנע ִהֻכָ ַׁ'ֻבְ י ַֻׁכִ ,' ֶפש  ַה'ֻנֶ

ַׁ ֻזַֹהר ַֻׁבַ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  לַ )ֻוְכמֹו ְּ ָלאַׁח קסח(ש  ַֻׁדְ ַׁ"ָאָעא :
ָלאַָׁסֵלקַׁ ַֻׁגֻוָפאַֻׁדְ ֵַׁלֻה; ין ִ ש  ְַׁמַבֻטְ ַׁנֻוָרא, ֻה ָסֵלקַֻׁבֵ

ְמָתא"ְַׁוכֻו'.ַׁ ְ ִנש  ֻהְַׁנהֹוָראַֻׁדְ ַֻׁבֵ

ֹוןַַׁׁ–ַׁ'ָצָרה'ִנְקֵראתַׁ יַַׁׁ–ַׁ'צֻוָרה'ְלש  ֻכִ
ַַׁהֻגֻוףַׁ ִַׁנְכָנע ָרה', ַַׁה'ֻצָ ַעל־ְיֵדי

ַֻׁוְמִאיָרהַַׁה'צֻוָרה'.ַׁ

ַׁ'ִיֻסֻוִריןַׁ ַׁלֹו ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶ ש 
ַׁ ַַׁהְינֻוַַׁׁ–ְוָצרֹות' ַַׁה'ֻצֻוָרה', ְמִאיָרה

ַָׁעֶלַׁ את ַָׁלש ֵ ַָׁלֻה ר ָ ֶַׁאְפש  ' ֶפש  ְַׁוַה'ֻנֶ .' ֶפש  יָהַַׁה'ֻנֶ
ים.ַׁ ִ הֲַׁאָנש  הְַׁוַכֻמָ ֻמָ ַֻׁכַ

י) ִהֻלִ ַׁם ג, ב(ֻתְּ ָֹצָרי".: ָֹמהַֹרֻבֻו לַַׁמהַַׁׁ"ה' ֻכָ
ַׁ'ָצַרי' ין ְתַרֻבִ ֻנִ ֶ ָֹעָלי"ַׁ,ש ֻ ָֹקִמים ים ַׁ–ַׁ"ַרֻבִ

יםַׁ ַַׁרֻבִ ַֻׁוֵמִרים ַֻׁוֵמִקים א ַׁנֹוש ֵ ֲַׁאִני ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזה י ֻכִ
ם.ַׁ ָ ְרש  ָ ְַׁלש 
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ְַׁוָכַׁ ַׁ'ַצַער' לִַׁמיֵני ֻכָ ֶ ֵַׁאיָנםַׁש  ֻסֻוִרים', לַַׁה'ֻיִ
ַׁלֹוַׁ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ִַׁמי י ַֻׁכִ ַעת', ֵַׁמ'ֶחְסרֹון־ַהֻדַ ַרק

ֲֹאִפֻלוֹֻ

י ֹֻכִ

ָצא: ִֹנמְּ

ַֹאךְֹּ

ֹלֻכָֹ

ָכל־ֶאָחד ֹוְּ

י ֹֻכִ

ןַעֹוְֹּ ֹל־ֻכֵ

ָצא: ִֹנמְּ

ֶזה ֹוְּ

ע: ֹֻדַ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   ח בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ַרְךַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ָחהֵַׁמַהש ֻ ֻגָ ְ ַהש  ַהֻכֹלַֻׁבְ ֶ ְַׁויֹוֵדַעַׁש  ַעת', 'ֻדַ
ֻוםַַׁׁ– ַׁש  יש  ַַׁמְרֻגִ ְַׁוֵאינֹו ַׁ'ִיֻסֻוִרין', ֻום ַׁש  ַׁלֹו ֵאין

יַׁ"ַׁ ַׁ.ב א, כא(ִאֻיוֹ )ח"ַָׁלָקַׁ'ַַׁוהַָׁנַתן'ַׁה'ַצַער',ַֻׁכִ

ֶהְכֵרַחַׁ ֻבְ ֶ ַׁש  ַׁ'ִיֻסֻוִרין' ש  ֻיֵ ֶ ש 
ַׁ ַׁאֹוָתם ים ִ יש  גֹוןַַׁׁ–ַמְרֻגִ ֻכְ

מֹוַׁ ַֻׁכְ ָבה', ַַׁה'ַהְרֻכָ ֵַׁמֲחַמת ִאים ֻבָ ֶ ַׁש  ֻסֻוִרים' ַה'ֻיִ
ָמהִַׁמןַַׁהֻגֻוףַׁ ָ ש  ִַׁמיִציַאת־ַהֻנְ ש  ֻיֵ ֶ 'ְַׁוכוַֻׁ'ִיֻסֻוִרים'ַׁש 

יםְַׁמֹאדְַׁונֹוִחַַׁׁ– ֻסֻוִרים'ַַׁקֻלִ י־ֵכןַַׁה'ֻיִ יםַַׁאף־ַעל־ֻפִ
ַהֻכֹלַׁ ֶ ַׁ'ש  רֻור: ַֻׁבָ ַדַעת ַֻׁבְ ֻיֹוֵדַע ֶ ַׁש  ֵעת ַֻׁבְ ל, ְלִהְתַקֻבֵ

ַרְך'!ַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ ָחהֵַׁמַהש ֻ ֻגָ ְ ַהש  ַֻׁבְ

ַׁ ְַׁוִיֻסֻוִרין' ַׁ'ַצַער ִַׁמיֵני ָאר ְ ַׁ–ש 
ַׁלֹוַׁ ש  ֻיֵ ֶ ש  ָללַֻׁכְ יןַֻׁכְ ִ יש  ֵאיןַַׁמְרֻגִ ֶ ש 

ֻסֻוִרַׁ ֵַׁמַה'ֻיִ ַער' רַַׁה'ֻצַ ְַׁוִעֻקַ "ל. ֻנַ ַֻׁכַ ַעת' ַׁ'ֻדַ הֻואַַׁׁ–ין'
ַׁ יש  ְרֻגִ ֻיַ ֶ ַׁש  ֵדי ַֻׁכְ ַעת', ַַׁה'ֻדַ ֻנֻו ִַׁמֻמֶ ֻנֹוְטִלין ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת

ֻסֻוִרין.ַׁ ַַׁהֻיִ

ַָׁלֶהםַׁ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ָרֵאל' ִַׁיש ְ ל ֶ ַׁש  ַׁ'ַצַער ר ִעֻקַ
ַׁ לֻות' 'ֻגָ ְפלֻוַַׁׁ–ֻבַ ֻנָ ֶ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת ַׁהֻוא ַהֻכֹל

לַׁ ַבעַֻׁוְבִמְקִריםַֻׁוְבַמֻזָ ֻטֶ ַעת',ְַׁותֹוִליןַַׁהֻכֹלַֻׁבַ ֵמַה'ֻדַ
"לַַׁׁ– ֻנַ ַָׁלֶהםַׁ'ַצַערְַׁוִיֻסֻוִרין'ַֻׁכַ 'ְַׁוכוַֻֻׁוֵמֲחַמתֶַׁזהֵַׁיש 

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ
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ֵַׁהםַׁ ֵַׁמַאִין ָרֵאל' ִַׁיש ְ ת ַ ַׁ'ְקֺדש ֻ ֻיֹוֵדַע ֶ ש 
לַׁ ֶ ַׁש  ְַׁוַדֻקֻות ַׁרֻוָחִנֻיֻות ְַׁויֹוֵדַע ְלקֻוִחים,
ְַׁרחֹוִקיםַׁ ֵַׁהם ָרֵאל ש ְ ֻיִ ֶ ַׁש  ַׁיֹוֵדַע: ַׁהֻוא ָרֵאל. ִיש ְ

ֵַׁמָעווַֹׁ ָללְַׁלַגְמֵרי ַֻׁכְ ָלל ַָׁלֶהםַֻׁכְ ְך ֻיָ ַ ַׁש  ַָׁעוֹון ְַׁוֵאין ן,
ֻקֻוָתםַׁ ם,ְַׁוֹגֶדלַֻׁדַ ָ ְרש  ָ ָתםִַׁמש ֻ ָ לֹא,ְַׁלִפיַֻׁגֶֹדלְַׁקֺדש ֻ

ְַׁורֻוָחִנֻיֻוָתם.ַׁ

ַׁ עֹוָלם ֻבָ ֶ ַׁש  ֻסֻוִרים' ַַׁה'ֻיִ ל ֵאיָנםַַׁׁ–ֻכָ
ֶנֶגדַׁ ַֻׁכְ אֹוי', ְַׁל'ַמש ֻ ִבים ָ ֶנֱחש 

ֲַׁעוֹונֹות־ ל ֶ ַׁש  ֵבד ַַׁהֻכָ אֹוי' ש ֻ לֹוםַַׁה'ֻמַ ָ ְַׁוש  ַחס
ַַׁרֲחָמָנא־ִלְצָלן.ַׁ

ַׁ ַׁ'ִיֻסֻוִרים' ַָׁלָאָדם ש  ֻיֵ ֶ ש  ֵַׁאיןַַׁׁ–ֻכְ ִאם
ִביםַׁ ָ ֶַׁנֱחש  ֵַׁאיָנם ַׁ'ֲעוֹונֹות', ֶהם ֻבָ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁוֶזה ָלל. ַֻׁכְ בָֻ )ְל'ִיֻסֻוִרים' ַ ַׁ"ֵאיןַׁת נה.(ש  :
לֹאַָׁעֹון"ַׁ ֶהםַׁ'ָעוֹון',ֵַׁאיָנםַַׁׁ–ִיֻסֻוִריןַֻׁבְ ֵאיןַֻׁבָ ֶ ש  ֻכְ ֶ ש 

ַׁ'ִיֻסַׁ ֵַׁהם ֻסֻוִרים' ַַׁה'ֻיִ ר ִַׁעֻקָ י ַֻׁכִ ָלל. ַֻׁכְ ַרקַַׁׁ–ֻוִרים'
לֹום.ַׁ ָ 'ֲעוֹונֹות'ַַׁחס־ְוש  ֻנֹוְפִליםַֻׁבַ ֶ ש  ַֻׁכְ

  .יד

ֻדֹות) ֵני, ֵסֶפר־ַהֻמִ יְּ  ('ִיֻסֻוִרים' ִענְּ

לִֹמי]א[  ַקֻבֵ ֻמְּ ֶ ֻסֻוִריםֶֹאתֹש  ַאֲהָבהַֹהֻיִ ֹֻבְּ ֹזֹוֶכה,
ֶזַרע ֲאִריכוֹֹֻלְּ ֻיַ ֶ ֵמיֶהםֹש  ִניםַׁיְּ ַׁ.סז( )ֻבָ

ָעהֻבְֹּ ]ב[ ָ ִריןֹש  ֻגְּ ַ ש  ֻמְּ ֶ ֶֹאתָֹהָאָדםַֹעלֹש 
ֻסֻוִרין ַֹהֻיִ יִעין, ֻבִ ְּ ֻלֹאֲֹעֵליֶהם:ַֹמש  ֶ כוֹֹֻש  אֵֹילְּ ֶֹאֻלָ

יֹום לֹוִני,ֹֻבְּ לֹאֹֻפְּ אוֹֹֻוְּ אֵֹיצְּ יֹוםֶֹאֻלָ לֹוִני,ֹֻבְּ ֹֻפְּ
ָעה ָ ש  לֹוִנית,ֹֻובְּ ֵדיֹֻפְּ ַעל־יְּ לֹוִניַֹסםֹוְּ ֹֻפְּ ֲֹאָבל.

ֻוָבה" ש  הֹֻתְּ ִפֻלָ ָדָקהֹֻתְּ ַבֹֹ,"ֻוצְּ ִליןמְּ בֻוָעהֹֹֻטְּ ְּ ַהש ֻ
ין ַקת־ֻדִ ֻתָ  .א( )ַהמְּ

ִליתֵֹהיָכןַֹעד [ג] כְּ ֻסֻוִרין.ֹֻתַ לַֹהֻיִ רוֹֹֻֻכָ ָעבְּ ֶ ֹש 
ִעיםָֹעָליו ֻבָ לֹאֹיֹוםַֹארְּ ִֹיֻסֻוִריןֹֻבְּ ל, ֹעֹוָלמֹו,ִֹקֻבֵ

ָעֺנֻיֻות ֶנתֹֻוֺפרְּ ֺזֻמֶ ין) לוֹֹֹמְּ ַקת־ֻדִ ֻתָ  .ה־ו( ַהמְּ

ַדרִֹמי [ד] ֻנָ ֶ ֹש  לֹא, םֹוְּ ֻלֵ ִ רוֹֹֹש  ִֹנדְּ ־, דֹוש  ַהֻקָ
־הֻוא רֻוךְּ ִֹיֻסֻוִריןָֹעָליוֵֹמִביאֹֻבָ ֹוֵתק,. ש ֻ ֶ ש  ֹֻוכְּ

ב ָ ש  ִאֻלוֹֹֻלוֶֹֹֹנחְּ םֹֻכְּ ֻלֵ ִ ין) ֶנֶדרֹש  ַקת־ֻדִ ֻתָ  .יט( ַהמְּ

ל [ה] ַקֻבֵ ַאֲהָבה,ִֹיֻסֻוִריםַֹהֻמְּ ִאֻלוֹֹֻֻבְּ ִריבֹֻכְּ ִֹהקְּ
ן ֻבָ ין) ָקרְּ ַקת־ֻדִ ֻתָ  .כ( ַהמְּ

ֵאינוִֹֹֹמי[ ו] ֶ לֹש  ַקֻבֵ ֹֻתֹוָכָחהֹמְּ ִאיןֹֻסֻוִריןיִֹ, ֹֻבָ
ין) ָעָליו ַקת־ֻדִ ֻתָ  .לו( ַהמְּ

קִֹמי[ ז] ַחֻזֵ ֻמְּ ֶ מוֹֹֹש  ה,ֹֹקֶדםֶֹאת־ַעצְּ ִפֻלָ ַֹהֻתְּ
ה עֹוש ֶ דֹוָלהֲֹֹהָכָנהֹוְּ יֹ–ֻגְּ ךְַֹֹּאף־ַעל־ֻפִ ַאַחר־ֻכָ ֶ ֹש 

לֵֹאינוֹֹ ֻלֵ ֻפַ ִֹֹמתְּ ָראֻוי ֵדי־ֶזהֹ–ֻכָ ִֹיֻסֻוִריןַֹעל־יְּ
ֵדִלין ֻנוֹֹֻֻבְּ ין) ִמֻמֶ ַקת־ֻדִ ֻתָ  .לח( ַהמְּ

ֻתוַֹֹֹהֻנֹוֵתן[ ח] ִמיֹֻפִ ֵאיןֹלְּ ֶ ִֹיֻסֻוִריןֵֹדָעה,ֹֻבוֹֹֹש 
ִאין ין) ָעָליוֹֻבָ ַקת־ֻדִ ֻתָ  .נו( ַהמְּ

רִֹמי[ ט] ַ ש  ֶאפְּ ֶ ֻתֹוָרהַֹלֲעֹסקֹלוֹֹֹש  ֹֻבַ ֵאינוֹֹ, ֹוְּ
ִאיןִֹיֻסֻוִרין,ֹעֹוֵסק ין) ָעָליוֹֻבָ ַקת־ֻדִ ֻתָ  .צ( ַהמְּ

יַאֹוְֹּ ֹף־ַעל־ֻפִ

ן ֻכֵ ֶ ל־ש  ֹֻוִמֻכָ

ֶזה ֹוְּ

ִֹמי

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   ט בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

כֻות[ י] זְּ ֻקֻור־חֹוִלים',ֹֻבִ ֹךְִֹּמֻתוֵֹֹֹמתֵֹאיןֹ'ֻבִ
ין) ִיֻסֻוִרין ַקת־ֻדִ ֻתָ  .קח( ַהמְּ

לִֹמי[ יא] ַקֻבֵ ֻמְּ ֶ ִבילִֹיֻסֻוִריםֹש  ְּ ש  ָהֵקלֹֻבִ ֹלְּ
ָרֵאלֵֹמַעלִֹיֻסֻוִרים ֵדי־ֶזה,ִֹיש ְּ הַֹעל־יְּ ֻכֶ זְּ רֻוַח־ֹֻיִ לְּ
ֹ ין) ַהֻקֶֹדש  ַקת־ֻדִ ֻתָ  .ח"ב ג( ַהמְּ

ֻבֹוֵעטִֹמי[ יב] ֶ ִיֻסֻוִריןֹש  ֹֻבְּ ִאֻלוֹֻ, ֵאֹֹאֹוֵמרֹֻכְּ :ֹללָֹ
ֹֹ'סֻור י'ִמֻמֶ ֹובִכא,ִיד( ֻנִ י  יִא  ין) )ַעל־פ   ַקת־ֻדִ ֻתָ  .ח"ב ח( ַהמְּ

ֵמַחֹ[ יג] ָ ִיֻסֻוִריןַֹהש ֻ ֻוָעהֵֹמִביא,ֹֻבְּ ש  ֻוָעה יְּ ש   .ב( )יְּ

ֵדי[ יד] ַלתַֹעל־יְּ ֻסֻוִריםַֹקֻבָ ַאֲהָבה,ַֹהֻיִ ֵֹאינוֹֹֹֻבְּ
ַחֹ ֻכֵ ַ ש  מֻודוֹֹֹמְּ לְּ  .ז( )ִלֻמֻוד ֻתַ

ֹ[ טו] ִאיםִֹיֻסֻוִריםֵֹיש  עֹם,ָהָאָדַֹֹעלַֹהֻבָ ֻבַ ִנקְּ ֹוְּ
ַמןָֹלֶהם ִפיֹזְּ ַֹהֻכֹוָכִבים'ִֹסֻדֻורֹ'ִחֻיֻובֹלְּ

ִבים ַחֻיְּ לַֹהֻמְּ ֻסֻוִרים.ֵֹאֻלוֹֹֻֻכָ ֵדיֲֹאָבלַֹהֻיִ ַֹעל־יְּ
ֲאָוהָֹהָרצֹון ַהֻתַ עֹוֵררֹוְּ תְּ ֻנִ ֶ ִמיִדיםֵֹאֶצלֹש  לְּ ַֹהֻתַ
ָעה ָ ש  יַעֹֹֻבְּ ִהֻגִ ֶ םֹש  בֻוַעִֹֹעֻתָ ֵֹאֶצלֵֹליֵלךְָֹֹּלֶהםַֹהֻקָ
ֹמדָֹֹהַרב ֵדי־ֶזהַעֹֹ–ִללְּ ִליםֹל־יְּ ֻטְּ ֻבַ ֻסֻוִרים,ִֹנתְּ ַֹהֻיִ
ַמןֹֹקֶדם צֻובַֹהֻזְּ  .ח"ב א( )ִלֻמֻוד ָלֶהםַֹהֻקָ

ֵדי[ טז] ִאיםֵֹליָצנֻות,ַֹעל־יְּ  .ד( )ֵליָצנֻות ִיֻסֻוִריםֹֻבָ

ה[ יז] ֵֹליָצנֻותָֹקש ָ תוֹֹ, ִחֻלָ ֻתְּ ֶ סֹופוִֹֹֹיֻסֻוִרין,ֹש  ֹוְּ
ָלָיה  .י( )ֵליָצנֻות ֻכְּ

ָעִמים[ יח] ִית''ֵֹאיןִֹלפְּ לֹום־ֻבַ ָכלָֹלָאָדם,ֹש ָ ֹוְּ
יתוֹֹ ֵני־ֻבֵ ָטָטה.ֹֻבְּ קְּ ָידֻוַע:ֹֻבִ ֹֹֻבְּ ש  ֻיֵ ֶ ִדים'ֹש  ֵ ֹ'ש 

ִית ֻבַ ִמיןֹֻבַ ל־ֶזה.ַֹהֻגֹורְּ ֵדי־ֶזהֹֻכָ ַעל־יְּ ִאיםֹוְּ ֹֻבָ
יַֹעלִֹיֻסֻוִרים ֵ ש  יתוַֹֹֹאנְּ ִריָבה ח"ב יא  ֻבֵ ן  –)מְּ ַעֻיֵ וְּ

ָבֲארוֹ  ֻמְּ ֶ ה' ח"ב א, ש  ִלֻפָ ֻדֹות קְּ ֵסֶפר־ַהֻמִ ֲאִריכֻות( ֻבְּ  .יֹוֵתר ֻבַ

כֻותֹ–'ָמָטר'ֹ[ יט] זְּ ֶדהֶֹאָחד,ָֹאָדםֹֻבִ ש ָ ַֹאַחת,ֹוְּ
ב ֵעש ֶ כֻות,ֶֹאָחדֹוְּ 'ֶחֶסד'ָֹה'ָאֶרץ'ֹֻוִבזְּ 'ִיֻסֻוִרין'ֹוְּ  וְּ

 .)ָממֹון נד(

ֵדי[ כ] ֶֹֹזַרעֹ'הֹוָצַאתַֹעל־יְּ ָלה' ַבֻטָ ֹֻבֹוֵראֹ–לְּ
ִלֻפֹות' יםֹ'קְּ ִ ש  ַלֻבְּ תְּ ֵני־ָאָדםַֹהֻמִ 'בְּ נַֹֹֻבִ ִדים',ִמתְּ ֹֻגְּ
ִקים חֹולְּ יןָֹעָליו,ֹוְּ עֹוש ִ  .)ִנאֻוף כו( ִיֻסֻוִריןֹלוֹֹֹוְּ

ֵדי[ כא] לֲֹעָנָוה,ַֹעל־יְּ ֻטֵ ֻבַ ֲחלֶֹקתִֹנתְּ ַֹהֻמַ
ֻסֻוִרין ַהֻיִ  .יב( )ֲעָנָוה וְּ

ִֹֹמי[ כב] ש  ֻיֵ ֶ בֻותֹלוֹֹֹש  ַֹעצְּ מוֵֹֹֹמִביא, ַֹעל־ַעצְּ
בֻות ִיֻסֻוִרין  .לג( )ַעצְּ

ֻסֻוִרין[ כג] ֵאיןַֹהֻיִ ֻבְּ ֶ יִקיםֹלַעֹֹש  ֻדִ ַֹהֻצַ ִביל, ְּ ש  ֹֻבִ
ֵדי ֻלֹאֹֻכְּ ֶ ֲהרוֹֹֻש  ַהרְּ ִעיםֹיְּ ָ ש  א,ָֹהרְּ ַֹעלָֹלעֹוָלם־ַהֻבָ

ןַֹהֻטֹוב ֻתֵ ֻיִ ֶ ־הֻואֹש  רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  יִקיםַֹהֻקָ ֻדִ  ַלֻצַ
יק קנט(  .)ַצֻדִ

ָעִמים[ כד] ִאיםִֹיֻסֻוִריןִֹלפְּ יקַֹעלֹֻבָ ֻדִ ֵדי,ַֹהֻצַ ֹֻכְּ
ַמֵעט ָרֵאל'ֹלְּ 'ָצרֹות־ִיש ְּ  .קסז( יק)ַצֻדִ  ֻבְּ

ִאיםִֹיֻסֻוִרים[ כה] ֻבָ ֶ יִקים,ַֹעלֹש  ֻדִ ֹהֻואַֹהֻצַ
ָרה ֻפָ לַֹעלֹֻכַ ָרֵאלֹֻכָ יק ִיש ְּ  .קסט( )ַצֻדִ

רֹוֶאה[ כז] ֶ ש  ַמעֹאוֹֹֹֻכְּ ָ ש ֻ ֶ א,ִֹיֻסֻוִריןֵֹאיֶזהֹש  ֻבָ ֶ ֹש 
ֵהר,ֹֻגֹויַֹעל ַהרְּ ֻוָבהֹיְּ ש  תְּ ֻוָבה ֻבִ ש   .יז( )ֻתְּ

ָעִמים[ כח] ִחילִֹלפְּ תְּ ֻמַ ֶ ש  וֹֹֹֻכְּ ֻוָבהֹתַלֲעש  ש  ,ֹֻתְּ
ִאין ִֹיֻסֻוִריןֹלוֹֹֹֻבָ ֵניֶֹזה, ָההִֹמֻפְּ ָ ש ֻ ֶ ֹותֹש  ֲעש  ִֹמֻלַ

ֻוָבה ש  ֻוָבה לא( ֻתְּ ש   .)ֻתְּ

ָאנוַֹֹֻמה[ כט] ֶ י,ֹרֹוִאיםֹש  ֻמִ ֶ ִחילֹש  תְּ ֻמַ ֶ ַֹלֲעֹבדֹש 
םֶֹאת ַֹהש ֵ ִאיןִֹיֻסֻוִרין, ֹֹֻבָ ֵֹמֲחַמתֶֹזהֹ–ָעָליו

ִחיל ִהתְּ ֶ ָאהִֹמֻתֹוךְֹֹּש  לִֹירְּ ֶ ֻוָבה עה()ֻתְּ  ֶצֶדקֹש   .ש 

ֶמן"  ֵזית "ֶאֶרץ ֶ ָבִרים ח, ח(ש   )ֻדְּ

  .טו

ֻדֹות) ֵני, ֵסֶפר־ַהֻמִ יְּ ֶמן־ַזִית' ִענְּ ֶ  ('ש 

ֶמן־ַזִית,ֹ]א[ ֶ ַחֹֹש  ַפֻקֵ בֹֹמְּ ַעתַהֻלֵ ֹ.טו( )ֻדַ

רֲֹאִכיַלתֹ]ב[ ש ַ ֵהָמהֹֻבְּ ה,ֹֻבְּ ֻקָ תֹֻדַ ִתֻיַ ְּ ֶמן־ֹֻוש  ֶ ש 
הִֹהיאֹ–ַזִיתֹ ֺגֻלָ ֵהָריֹוןֹֹסְּ ֹ.ז( )ֵהָריֹוןלְּ

ֹֹ]ג[ ֶ לֶֹמן־ַזִית,ש  ֺסֻגָ ֵחןֹֹמְּ ֹ.)ֵחן ח(לְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   י בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ֶפרֹ]ד[ בַֹהֻסֵ ֻתַ כְּ ֻנִ ֶ יוֹֹֹש  דְּ לֹֻבִ ֶ ֶמן־ַזִית,ֹש  ֶ ֹהֻואֹש 
ל ֺסֻגָ ֹמדֹֹמְּ ֹ.)ִלֻמֻוד יא(ִללְּ

כֻותֹ]ה[ זְּ ִמיד'ֹֻבִ ִקיםֹ'ֵנר־ֻתָ ֶמן־ַזִיתַֹהֻדֹולְּ ֶ ש  ,ֹֻבְּ
ִֹֹנֻצֹוִלין ָמד' ְּ ֵזַרת־ש  ִמיד ח"ב א ִמ'ֻגְּ ן  –)ֵנר־ֻתָ ַעֻיֵ

ִלֻקֻוֵטי ִמיד'ֻבְּ ר־ֻתָ 'ֻנֵ ֶ ַחר ה, מז: ש  ַ ת־ַהש ֻ ֻכַ רְּ  הֻוא ־ֲהָלכֹות, ֻבִ

ִחיַנת ֵדי־ֶזה ָה'ָרצֹון', ֻבְּ ַעל־יְּ ֶ ל ש  ֻטֵ ֻבַ ִחיַנת ִנתְּ ָמד', ֻבְּ ְּ י 'ש   ֻכִ

ָמד' עֹוִלים ְּ ם עֹוד: ִמ'ש ֻ ָ ן־ש  ַעֻיֵ 'ָרצֹון'. וְּ ל לְּ ֻכָ ֶ הֻוא ָדָבר ש  ֶ  ש 

ֶנֶגד ָמד ֻכְּ ְּ ָרא 'ש  ם, ִנקְּ ֵ  .('ָרצֹון־ַהש 

ר "ֶאֶרץ ֶ ֺנת לֹא ֲאש  ְסֻכֵ ֻה  ֻתֹאַכל ְבמִּ  ֶלֶחם, ֻבָ
ֻה"  לֹא ָבִרים ח, ט(ֶתְחַסר ֻכֹל ֻבָ  )ֻדְּ

  .טז

 (ח"א מז)

ֹ ע ֻקָ ֺ ש  מְּ ֶ ֲאַוֹ'ֻבְֹּש  ָידֻוַעֹֻתַ ֹֻבְּ ת־ֲאִכיָלה',
יִניםֹ ֻדִ ֶ ֹש  ָידֻוַע ֹֻובְּ ֵֹמֱאֶמת, ָֹרחֹוק הֻוא ש ֶ

ֻלֻות.ֹ םֶֹזהִֹסיָמןַֹעלֹֻדַ ֹוִריןָֹעָליו.ֹֻגַ  ש 

ִחיַנתֹ ִֹמֻבְּ ָלָתֻה ַֹקֻבָ ר ִעֻקַ
ֹ ִחינַֹ'ַיֲעֹקב, ֹ'ֻבְּ ת'ֱֹאֶמֹת

כוֹֻ ַַׁׁ'.וְּ ְבָחֻה ִ ַׁש  ָבִרי)ְוֶזה ַׁם ח, ט(ֻדְּ ר לֹא : ֶ "ֲאש 
ֻה ֶלֶחם" נֻות ֻתֹאַכל ֻבָ ְסֻכֵ ִַׁלְפָעִמיםַֹׁ–ְֹבמִּ י ֻכִ

ֵַׁמֲחַמתַׁ ְַׁולֹא ֲַׁעִנֻיֻות, ֵַׁמֲחַמת ֶַׁלֶחם ַׁאֹוֵכל ָאָדם
ֲאָוהְַׁלַתֲעַׁ נֻוִגיםֲַׁאֵחִרים,ֲַׁאָבלִַׁאםַָׁהָיהֶַׁחְסרֹוןַֻׁתַ

ָארַַׁמֲאָכִלים,ַׁלֹאַָׁהָיהַׁאֹוֵכלֶַׁלֶחםְַׁלַבד.ַׁ ְ ַׁלֹוַׁש 

ֵֹמֲחַמתֹ ֻלֹא ֶ ֹש  ָרֵאל': ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַבח ֶ 'ש 
ֻבֻורֹ ִ אֵֹמֲחַמתֹש  ֲעִנֻיֻותֹֻתֹאַכלֶֹלֶחם,ֶֹאֻלָ

ֹ ֲאַות־ֲאִכיָלה' ֹ'ֻתַ ֶלתַֹׁ–ֻוִבֻטֻול ְַׁמַקֻבֶ ִַׁהיא י ֻכִ
ַׁ ֻפָ ְ ְַׁוַהש  ִחיַנתֶהָאָרה ִַׁמֻבְ ָֹֹעה ִחיַנת'ַיֲעֹקב', ֹֻבְ

ירֻות.ֹ,'ֱאֶמת'ֹ ִ אֲַׁעש  םַֻׁבָ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ַׁש 

ַׁ ֻתֹאַכל ֶ ַׁש ֻ ַבד'ַמה ֹלְּ ַׁלֹאַַׁׁ,'ֶלֶחם הֻוא
ַׁ נֻות',ֵמֲחַמת ֻכֵ ֵַׁמֲחַמתַַׁׁ'ִמסְּ א ֶאֻלָ

ֲאַות־ֲאִכיָלה'.ַׁ ֻבֻורֹֻתַ ִ ַׁ'ש 

ר לֹא ְב  ֶ ֻה "ֶאֶרץ ֲאש  ֺנת ֻתֹאַכל ֻבָ ְסֻכֵ מִּ
ַַׁׁ–ֶַׁלֶחם" לֹוַמר: הֻואַַׁׁ'ֶאֶרץ',ֻכְ ֶ ש 

ַׁ ִחינֹות ַַׁׁ'ֱאֶמת',ֻבְ ְבִחינֹות ַֻׁבִ ַׁהֻוא 'ֶהָאַרת־ְוָאז
ִנים',ֹ נֻוִקים.ַֻׁפָ ַתפְּ ֵאינֹוֹֻבֹוֵחרֹֻבְּ ַׁוְּ

ֺנת" ְסֻכֵ ֻלֻותַַׁׁ–ַׁ"לֹא ְבמִּ ַֻׁדַ ֵמֲחַמת
ֻה ֶלֶחם"ַַׁוֲעִנֻיֻות ְולֹאַֹׁ–ֹ"ֻתֹאַכל ֻבָ
ַׁ ים. ַַׁמֲעַדֻנִ ָאר ְ ַׁבִַֻׁש  הֻוא ֶ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת ְבִחינֹותַַׁרק

ֹ ְַׁוֵאינֹוַׁ'ֱאֶמת', ֲאַות־ֲאִכיָלה', ִַׁמ'ֻתַ ט ָ ַֺׁמְפש  ְוהֻוא
ֶַׁלֱאֹכל.ַׁ'ֶלֶחם'ֻבֹוֵחרַַׁרקַֻׁבְַַׁׁ

ֹ'ֶאֶרץֹ ָרֵאל': ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵראת "ִנקְּ
ים'" ָר ר ֻזַֹה )ַַׁהַחֻיִ קְּ יַֹׁ–ַׁא מה:(ַוֻיִ ֻכִ

ֹ'ַיֲעֹקב', ת ֻדַ ִֹמֻמִ ָעָתה ֻפָ ְּ ַָׁעָליו:ַַַׁׁהש  ֱאַמר ֻנֶ ֶ ש 
ֲעִני)ַָׁאִבינֻוֹלֹאֵֹמת""ַיֲעֹקבַֹׁ ַׁ.ת ה:(ֻתַ

ֹ ֹ'ֱאֶמת' ת ִמֻדַ ֹֻבְּ ָֹהאֹוֵחז י ֲאַזיֹֹ–ֻכִ
ֹ ֶרַוח ֹֻבְּ ָנָסתֹו רְּ ָעהֹֹ–ֻפַ ֻפָ ְּ ַֹהַהש  י ֻכִ

תֹ'ֱאֶמת'.ֹ ֻדַ ִַׁמֻמִ

ָבְעֻתָ  "ְוָאַכְלֻתָ   ,ֱאלֶֹקיךָ  ה' ֶאת ֻוֵבַרְכֻתָ  ְוש ָ
ר ַהֻטָֹבה ָהָאֶרץ ַעל  ֶ ים חָלְך"  ָנַתן ֲאש  ָברִּ  , י()ֻדְ

ת ַהֻמָ  – ְרֻכַ ְנְיֵני 'ֻבִּ ין' עִּ ֱהנִּ ת־ַהֻנֶ ְרֻכַ  –זֹון' ֻו'בִּ
זֹון'  ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ ֵמִדים ִמ'ֻבִ ֱהִנין' לְּ ת־ַהֻנֶ ֻכַ רְּ ָרכֹות לה. מח: ֻזַֹהר ֵעֶקב רע:( –)'ֻבִ  ֻבְּ
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ַָׁהאֹוִתֻיֹות'ַׁ ַׁ'ִהְתנֹוְצצֻות ְַׁלִהְתעֹוֵרר כֹול ֻיָ ֶ ש 
ַׁ ִ ֵראש  ה־ֻבְ 'ַמֲעש ֵ ֻבְ ֶ ַׁש  ָכַׁית' ֻבְ ֶ ַׁש  ָבר ֲאַזיַַׁׁ–ל־ֻדָ

אַׁ ֶַׁאֻלָ ֵַׁאינֹו ֲענֻוָגיו ַֻׁתַ ְַׁוָכל תֹו ִתֻיָ ְ ַֻׁוש  ֲאִכיָלתֹו
ה, ִתֻיָ ְ ַֻׁוש  ֲאִכיָלה ֻבַ ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות' ֵֹמ'ִהְתנֹוְצצֻות

ְבִחיַנתַֹׁ יַטבִֹלֻבֹו".ֹ"ַוֻיֹאַכל:ַׁת ג, ז(רוֻ )ֻבִ ַֹוֻיִ ֻתְּ ְּ ש   ַוֻיֵ

ַֹׁ–ֹ"ִלֻב"וֹֹ ִחיַנת ַֻׁבְ צֻותֹ'ִהַֹהְינֻו נֹוצְּ תְּ
ֹ לָהאֹוִתֻיֹות' ֶ ֱֹאלִֹקים"ֹש  ַׁל"ב

ֻבְֹּ ֶ ה־ש  יַמֲעש ֵ ִ ֵראש  ֻקֻונֵ )ַׁת"ֻבְּ  עז. קה.סז. ר ֻזַֹה י־ֻתִ

עוֹ   ַַׁׁ(דוְּ ש  ֻיֵ ֶ ָבר.ַׁש  ָכל־ֻדָ ֹֻבְ

ִֹמי

' ָרֵאל'ֶאֶרֹוְּ ֹץ־ִיש ְּ

ֶזה ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ִֹמי

יַטב" ַֹוֻיִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   יא בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ֹ ִֹלֻבֹו' יַטב ַֹׁ–'ַוֻיִ ַַׁׁ'טֹוב'ֵאין א ,ַׁ'אֹור'ֶאֻלָ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְ ִ ֵראש  ַׁת א, ד(ֻבְּ א": רְּ ַֹוֻיַ

יֹאֹורָהֶֹֹאתֱֹאלִֹקיםֹ ַׁב".טוֹֹֹֻכִ

יַטבִֹלֻבֹו" ַֹוֻיִ ֻתְּ ְּ ש  ַֹוֻיֵ ָהְיָתהַַׁׁ–ַׁ"ַוֻיֹאַכל ֶ ש 
ֵַׁמ'ֶהָאַרתַׁ תֹו, ִתֻיָ ְ ַֻׁוש  ֲאִכיָלתֹו
ֱַׁאלִֹקיםַׁ ַׁל"ב ל ֶ ַׁש  ַָׁהאֹוִתֻיֹות' ְוִהְתנֹוְצצֻות

אֹוֵכל.ַׁ ֶ תֹוַׁש  ְסֺעֻדָ ֻבִ ֶ  ש 

זֹון'" ת־ַהֻמָ ְרֻכַ ֻבֹו, ֶזה 'ֻבִּ יַטב לִּ ר ֻזַֹה )ַׁ"ַוֻיִּ

ֵה וַ  קְּ ה ה, טו(רוֻ ל ריח. ֻיַ ָתהַֹׁ–ַׁת־ַרֻבָ ָהיְּ ֶ ש 
ָֹהאֹוִתֻיֹות'ֹ צֻות נֹוצְּ ֵֹמ'ִהתְּ תֹו, ִתֻיָ ְּ ֹֻוש  ֲאִכיָלתֹו

ֹ ה ִתֻיָ ְּ ֹֻוש  ָהֲאִכיָלה ֹֻבְּ ש  ֻיֵ ֶ ִחיַנתֹֹ–ש  ֹֻבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ש 
זֹון'ֹ ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ ַׁ.'ֻבִ

ַׁ ֵרְך ִַׁנְתֻבָ זֹון ֵדַֹהֻמָ ֹון־ַעל־יְּ ש  ֹ'לְּ ֵלמֻות ְּ ֹש  י
ֹ ' ַֻׁוְמִאיִריןַַׁעלֹ–ַהֻקֶֹדש  עֹוְרִרין ֻמְ ֶ ַׁש  ־ְיֵדי

ָבר ָכל־ֻדָ ֻבְ ֶ ֶיהַֹׁ.ָהאֹוִתֻיֹותַׁש  הְּ ֻתִ ֶ ִריִכיןֹש  םֹצְּ ָ ֻוִמש ֻ
ֲענֻוִגים.ֹ ָארַֹהֻתַ ְּ הֹֻוש  ִתֻיָ ְּ רָֹהֲאִכיָלהֹֻוש  ִֹעֻקַ
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ֹ ע ֻקָ ֺ ש  מְּ ֶ ֲאַוֹ'ֻבְֹּש  ָידֻוַעֹֻתַ ֹֻבְּ ת־ֲאִכיָלה',
ֹ ֵֹמ'ֱאֶמת'. ָֹרחֹוק הֻוא ֻבֵֹֻוִמֹש ֶ ַ ש  מְּ ֶ ֹש  רֹי

הֹ ֹעֹוש ֶ ־הֻוא רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַֹהֻקָ ֲאַות־ֲאִכיָלה', 'ֻתַ
ִתים.ֹ  ַעל־ָידֹוֹמֹופְּ

ַׁ ִתיב ַֻׁכְ ה ִהֻנֵ ָבִרי)ֻדְ ַׁם ח, י(ֻדְּ "ְוָאַכְלֻתָ :
." ָבְעֻתָ ֻוֵבַרְכֻתָ הְַֹׁוש ָ ִַׁמֻזֶ ְוִלְכאֹוָרה

ֹאתַׁ ְַׁלַמֻלְ ֻבַֹע ְַׁוִלש ְ ֶַׁלֱאֹכל ֶצר־ָהָרע' ַַׁה'ֻיֵ ַטֲעַנת
ֹו,ַׁוְַַׁׁ ְךְַׁלָבֵרְךֶַׁאתַַׁנְפש  ַַׁאַחר־ֻכָ ֵ ַׁם.ַהש 

ַׁ ַָׁאְמרֻו ֱאֶמת ֲַׁחזַַֻׁבֶ ָרכוֹ )"ל ַׁת כ:(ֻבְּ ִתיב: ַׁ"ֻכְּ
ָבִרי) ַׁם י, יז(ֻדְּ ר': ֶ א לֹא ֲאש  ָ ש ֻ י יִּ ֹם',ָפנִּ
ִתיב בָֻ )ַֻׁוכְּ דְּ ֻמִ א':ַׁר ו, כו(ֻבַ ָ ָניו'ֹדִֹיש ֻ '.ָֹאַמרֵֹאֶליךָֹֹֻפָ

ָֹלֶהםֹ א ָ ֶֹאש ֻ ֹלֹא ֵֹאיךְּ ־הֻוא: רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ
ֹ יֻפָ ֻתִ ָבִרי)ִַׁנים,ֲֹאִניָֹאַמרְּ ֹ':ַׁם ח, י(ֻדְּ ֻתָ ָאַכלְּ ֹֹוְּ ֻתָ ָבעְּ ש ָ ֹוְּ

ֹ ֻתָ ָמןִֹמֹֻוֵבַרכְּ ִקיןַֹעלַֹעצְּ ֻדְּ ַדקְּ ֵהםֹמְּ יִֹ',ֹוְּ ֻזַ ַעדֹֻכַ תֹוְּ
יָצֹֹ ֻבֵ ֹה".ֻכַ

ַׁ ִַׁנְפָלא: ִקיןֶֹרֶמז ֻדְּ ַדקְּ ֹמְּ ָרֵאל ִֹיש ְּ ִאם
ִֹמֹ ַֹרק ה, ֻבֵ ַֹהרְּ ֶֹלֱאֹכל ִלי יִִֹלבְּ ֻזַ ַעדֹֻכַ ֹוְּ ת

יָצֹ ֻבֵ ֹֻכַ ָניו",ֹֹ–ה ֹֻפָ ֹה' א ָ ֹ"ִיש ֻ ִחיַנת: בְּ ֹֻבִ ֵֹהם ֲאַזי
ֹ ִנים'. יאֻות־ֻפָ ש ִ ֹ'נְּ ֵֹיש  ָאז ַַׁחס־וְּ ְַׁלֵהֶפְך ַאְך
ַׁ ְַׁוכֻו', ֵַׁהן ַלל ִַׁמֻכְ לֹום, ָ ֵֹהםְֹוש  ר ֶ ֲאש  ֹֻכַ י ֻכִ

ֹ ִעים ֻקָ ֺ ש  ֲאוַֹ'ֻבְֹּמְּ ַרת־ֻתַ ֻתָ ֹ'ַהסְּ ֲֹאַזי ת־ֲאִכיָלה',
לֹום.ֹ ָ ש  ִנים'ַֹחס־וְּ ַֻׁפָ

ִנים' יאֻות־ֻפָ ַׁ'ֱאֶמת'ַַׁׁ'ְנש ִ ִחינֹות ַֻׁבְ הֻוא
ְַׁוכוַֻׁ ַׁהֻואַׁ', 'ֲאִכיָלה' ַֻׁבַ ע ֻקָ ֺ ַַׁהְמש  י ֻכִ

הֻואַׁ ֶ ִנים'ַׁש  ַרתַֻׁפָ 'ַהְסֻתָ יַׁהֻואַֻׁבְ ָרחֹוקֵַׁמ'ֱאֶמת',ַֻׁכִ
ַׁ'ֱאֶמת. ת ַׁהֻואִַַׁׁמֻדַ ִנים' יאֻות־ֻפָ ש ִ 'ֻנְ ֶ ַׁש  ִנְמָצא:

ֲאַות־ֲאִכיָלה'.ַׁ ֻבֻורַֻׁתַ ִ ַַׁעל־ְיֵדיַׁ'ש 

ַה" ֶ ש  יקֻכְּ ַֹבעֹֹאֵכלַֹצֻדִ ש  וֹֹֹלְּ ש  ַׁ"ַנפְּ
לֵ ) ְּ ַׁי יג, כה(ִמש  ֲאָוהֹ, ֹֻתַ ֵֹמֲחַמת לֹא וְּ
ִמֻיֻותֹ ְּ ש  ִניםַׁ–ַהֻגַ יאֻות־ֻפָ ְבִחיַנתַׁ'ְנש ִ ',ֲַׁאַזיַׁהֻואַֻׁבִ

תַׁ'ֱאֶמת'.ַׁ ֻדַ ְֹוִנֻזֹוןִַׁמֻמִ

הֹודֹותֹ ֹלְּ ֹעֹוֵמד ֹזֹו ֲֹאִכיָלה ֹכַח ֻבְּ
לֹ ַהֻלֵ ֹֻולְּ ֵ ַהש ֻ ֻנֻוֹֹ–םֹלְּ ִאיןִֹמֻמֶ ֲאַזיֹיֹוצְּ

בֹֻ ִחיַנתַׁ'ַיֲעֹקב'ַַֻׁׁוֵריֱֹאֶמת','ֻדִ ֵהםַֻׁבְ ֶ ַעל־'.ְַׁוכוַֻׁש  וְּ
ָֹוָאֶרץ', ַמִים ָ ֹ'ש  רֹא ִֹלבְּ ֹיֻוַכל ן ןַַֻׁׁכֵ ַֻׁכֵ ם ַֻׁגַ ֵהם ֶ ש 

ַׁ ַׁ'ֱאֶמת' ת ֻדַ ְַׁוכוִַֻׁמֻמִ רֹאֹ'. ִֹלבְּ כֹול ֻיָ ֶ ֹש  ֵכיָון וְּ
ֹ ים' ִ ֲֹחָדש  ָֹוָאֶרץ ַמִים ָ ֹותֹֹ–'ש  ַֹלֲעש  יֻוַכל

ַמִיםֹֻוָבָאֶרץֹֹ ָ ש ֻ ִתיםֹֻבַ כוֹֻמֹופְּ ֹ'.וְּ

  .יט

 (ז, בח"א ס)

ְַׁוֵאיןַׁ בֹוד' םַַׁה'ֻכָ ִַׁנְפֻגָ ֲַׁאַזי ֲאִכיָלה, ֻבַ
ַׁ ִנים' ַׁ'ֻפָ ְַׁוכוַֻׁלֹו ֵדיֹ'. ַֹעל־יְּ ֲאָבל

ֹ ֲאַות־ֲאִכיָלה' ֹ'ֻתַ ר ֻבֵ ַ ש  ֻמְּ ֶ ֹש  ֲֹאִכיָלה', ֹ–'ִמעֻוט
ִנים'.ֹ יאֻות־ֻפָ ש ִ ֵדי־ֶזהֹהֻואֹ'נְּ  ַעל־יְּ

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁרזַַׁש  ָרכוֹ )"ל ֻמִ ל ַע  ת כ:ֻבְּ בָֻ ֻבַ :ַׁ(ר ו, כודְּ
א"' ָ ֹהִֹיש ֻ ָניו' ַַׁׁ'ֵאֶליךָֹֹֻפָ ֹלֹאְֹוכֻו'. ִכי וְּ

י ֻתִ ָֹאַמרְּ ֲאִני ֶ ֹש  ָרֵאל, ִיש ְּ ִניםֹלְּ אֹֻפָ ָ )דברים ח, ֶַׁאש ֻ

ַׁי( ִקיןֹ: ֻדְּ ַדקְּ ֹמְּ ֵהם ֹוְּ ,' ֻתָ ֹֻוֵבַרכְּ ֻתָ ָבעְּ ש ָ ֹוְּ ֻתָ ָאַכלְּ 'וְּ
יָצה".ֹ ֻבֵ ַעדֹֻכַ ִיתֹוְּ ֻזַ ִַׁמֻכַ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֶזה: ֹוְּ

י ֹֻכִ

ִֹמי

ָין: ָהִענְּ ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ה ִהֻנֵ ֹוְּ

ה: ִהֻנֵ ֹוְּ

ר ֶ ַכֲאש  ֹוְּ

ֻפֹוגֵֹ ֶ ש  ֹםֻכְּ

מוֹֹ ֹֻכְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   יב בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ֲאֹ ֹֻתַ ֻבֻור ִ ֹ'ש  ֵדי ַעל־יְּ ֶ ַות־ֲאִכיָלה'ֹש 
יָצה,ֹ ֻבֵ ֹֻכַ ַעד ֹוְּ ִית ֻזַ ִֹמֻכַ ִקין ֻדְּ ַדקְּ ֻמְּ ֶ ש 

יאֻותַעֹֹ ש ִ ֵדי־ֶזהֹהֻואֹ'נְּ ִנים'.־ל־יְּ ַֻׁפָ

ִחינֹותַׁ ֵקא)ֻבְ ֶחזְּ ַׁל מא, כב(יְּ ֶֹזהֹ: רֵֹאַלי ַדֻבֵ "ַויְּ
ֹה'". ֵני ִֹלפְּ ר ֶ ֲֹאש  ָחן לְּ ֺ ֹה'"ַַׁהש ֻ ֵני ַׁ"ִלפְּ

ַׁ ְיָקא ַַׁׁ–ֻדַ ִחיַנת ִנים'־'ֶהָאַרתֻבְ ַַׁעל־ְיֵדיַֻׁפָ
ָחן'ַׁ לְּ ֺ ַהְינֻו:ַַׁה'ש ֻ ה.,ַֻׁדְ ָ ֺדש ֻ קְּ ֵדיֲֹאִכיָלהֹֻבִ ַֹעל־יְּ

  .כ

 (ָהַר"ן מזיחֹות־ש ִ )

יםֶֹאָחדֹהֹוִכיַחֹ ִ ֵאֻלוֵֹֹֻמֲאָנש  ֲאָוהֹֻכָ ִהתְּ ֶ ֹש 
יֹות ָסם,ִֹלהְּ ֺפרְּ ַׁלוְַַֹׁׁוָאַמרַׁמְּ ֹלֹאֹ"ֲהלֹא:

ָבֵרךְֲֹֹּאִפֻלוֹֹֻֻתֻוַכל זֹון'ֹלְּ ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ ֱאֶמת"ֹ'ֻבִ ַׁ–ַֻׁבֶ
י ָטֹֹֻכִ צְּ ָכלֵֹרךְֹֻּתִ יךָֹֹֻבְּ ןַֹמֲעש ֶ ַכֻוֵ לוֹֹֻלְּ ַקֻבְּ תְּ ֻיִ ֶ ֹש 

יךָֹ ֵעיֵניַֹמֲעש ֶ ֵני־ָאָדם,ֹֻבְּ לֹאֹֻבְּ ֹותֹֻתֻוַכלֹוְּ ַֹלֲעש 
ֻוםֹ הֲֹעבֹוָדהֹש  ַמִיםַֹקֻלָ ָ ם־ש  ש ֵ ֹ.לְּ

  .כא

י־)  (מֹוֲהַר"ן רלזַחֻיֵ

ַַׁז"ל: נֻו יֵמיַַׁרֻבֵ ֻבִ ֶ דֻותוֹֹֹש  ָהָיהַֹילְּ ֶ ש  ֹֻכְּ
תוֹֹֹסֹוֵעד ֺעֻדָ קָֹהָיהֹלֹא,ֹסְּ ֻפֵ ֻתַ מוִֹֹֹמסְּ ַֹעצְּ

זֹון' ת־ַהֻמָ ֻכַ 'ִברְּ ָהָיהֹֻבְּ ֶ ַֹרקֹש  . ָבֵרךְּ מוֹֹֹמְּ ֵֹמַעצְּ
ַבחָֹנַתן ֶ הֹוָדָיהֹש  ַרךְֹֹּוְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֹוןֹלְּ ש  'לְּ ֹֻבִ

ַנז', ֻכְּ ְּ לַֹעלַֹאש  נוֲֹֹֻאִכיָלתוֵֹֹֹסֶדרֹֻכָ תְּ ֻנָ ֶ ֹלוֹֹֹש 
אֹותוֹֹֹ  .ַהֻיֹוםֹֻבְּ

ָהיוַֻׁ ֶ הַׁלוַַֹׁׁנֹוְתִניןַׁש  ִחֻלָ 'ֵיין־ַׁטְמַעִַַׁׁמֻתְ
ָרף' ךְַׁ,ַׁ[עֻוָגה]ֶַׁלעִקיךְַַַׁׁוֲחִתיָכהַׁש ָ ְַׁוַאַחר־ֻכָ

ֻקֶֹדםְַׁצנֹון ֶ ֶזהְַׁוַכֻיֹוֵצאַׁ,'ְוכוַַָֻׁׁהֲאִכיָלהַׁש  לַֻׁבָ ַֻׁכָ
ה.ֵַׁסֶדר ֺעֻדָ רַָׁהָיהַַׁהֻסְ ַבחְַׁמַסֻדֵ ֶ ְַׁוהֹוָדָיהַׁש 
ַרְך,ַׁ ם־ִיְתֻבָ ֵ לַַׁעלְַׁלַהש ֻ ָברַֻׁכָ ְפָרט.ְַׁוָדָברַֻׁדָ ַֻׁבִ

  .כב

ֶזל, ש ִ ) רְּ ִס יחֹות־ֲאָבֶני"ָה־ֻבַ נֻו ַז"ל מזוְּ  (ֻפֻוִרים ֵמַרֻבֵ

ָתה ֵֹאֶצלָֹהיְּ אֻוַמאן, ֹֻבְּ ה ֺעֻדָ ֹסְּ
לָֹמַרת ָֹאדְּ ת, נוֹֹֻֻבַ ,ַֹז"לַֹרֻבֵ

בוַֻׁ ְ ְַׁוָיש  ֵַׁמָהִעיר, ִבירֹות ַַׁהֻגְ ֵַׁאֶליָה אֻו ֻבָ ֶ הֻוגַׁש  ֻנָ ,ַֻׁכַ
ָבִרים ֶחֶדרַַׁהֻגְ יםֶַׁאָחדַֻׁבְ ִ ש  ֶחֶדרְַׁוַהֻנָ .ַַׁאֵחרַֻׁבְ

ַאנַֹ ֹ"וְּ ֻבְֹֹּש  יֵניֶהםֹרוֹֻֻדִ ַמן,ֵֹאיֶזהֹֻבֵ רוֹֹֻזְּ ָסבְּ יםֹוְּ ִ ש  ַֹהֻנָ
ָברֹ ֻכְּ ֶ כוֹֹֻש  רְּ ֹ"ַאנַֹֹֻבֵ זֹון'.ֹש  ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ  'ֻבִ

עֹודַָׁאְדל:ַָׁלֶהם כוֹֹֻלֹאֹש ֶ רְּ ֹֻבֵ
ֹ זֹון' ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ ַֹמייןָֹווארֻום"ֹ–'ֻבִ

'ס נְּ ןֵֹזייַֹאזַֹלייטַֹטאטְּ ְּ ש  טְּ ענְּ טֹֻבֶ י ַׁ"ֶמעןֶֹהערְּ ]ֻכִ

י ָאִבי  ֵ ש  ִעים[ַאנְּ ֹומְּ ִכים ש  ָברְּ ֻמְּ ֶ ש  ַֻׁכְּ מֹוֹ. ַמעֹֻכְּ ְּ ִֹנש  ֵתֶכף וְּ
ֹֹ ,"ֵמַאנַַֹֹרַעש  זֹון'ֹקֹולֹש  ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ  .ַה'ֻבִ

  .כג

יַח ) ֵפי־ש ִ רְּ  (תרלו ח"ב ֹקֶדש  ־ש ַ

יןֹנֹוֵהגָֹהָיה ֻתִ ַהמְּ ֶעֶרבֹלְּ ָבָניוֹֻבָ ֹלְּ
רוֹֻ ָחזְּ ֶ ֵֹמַהֶחֶדרֹש  ֵדי, עֹדֹֻכְּ ִֹלסְּ

ֶהם תִֹעֻמָ ֺעֻדַ ִביתֹסְּ ַֹערְּ ָהָיה, ָבֵרךְֹֹּוְּ ֶהםֹמְּ ִֹעֻמָ
זֹון' ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ ֶהםְַׁוקֹוֵראַׁ,'ֻבִ ַמעִַׁעֻמָ ְ ַׁ'ְקִריַאת־ש 
ה' ֻטָ ַעל־ַהֻמִ ֶ ַׁש  ךְְַַׁׁוָהְלכוַֻׁ, ֹוןַַׁאַחר־ֻכָ .ַַׁיַחדִַׁליש 
י ֻנַֹהגַֹאף־ַעל־ֻפִ ֶ ָגַזלָֹלַקחֶֹזהֹש  ֻנוֹֹֻוְּ עֹותִֹמֻמֶ ְּ ִֹמש ֻ

ָלה יְּ ידַֹהֻלַ ֻבִ ִהכְּ ֵסֶדרָֹעָליוֹוְּ כוֹֹֻתֲחצוִֹֹֹקיַמתֹֻבְּ ',ֹוְּ
ֵדיֹ ָכםֹֻוכְּ ַחֻנְּ ֶדֶרךְֹֹּלְּ ָאהַֹהֻתֹוָרהֹֻבְּ רְּ ַהֻיִ  ֹ.וְּ

  .כד

ֻדֹות) ֵני, ֵסֶפר־ַהֻמִ יְּ זֹון' ִענְּ ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ ֱהִנין'וֻ ' ֻבִ ת־ַהֻנֶ ֻכַ  ('ִברְּ

ֵדיֹ]א[ זֹון',ַֹעל־יְּ ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ עֹ'ֻבִ ַוֻדַ ם־ִֹנתְּ ַהש ֵ
ַרךְֹּ ֻבָ עֹוָלםִֹֹיתְּ ִריָבה ח"ב ז( ח"ב )ֲאִכיָלהֻבָ ֹ.ג; מְּ

ֵדיֹ]ב[ זֹון',ַֹעל־יְּ ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ בֹ'ֻבִ ֵ ַיש ֻ כֻותִֹנתְּ לְּ ַֹהֻמַ
ִריבֹותִֹמן ַֹֹהמְּ ָחמֹות לְּ ַהֻמִ ִריָבה וְּ )ֲאִכיָלה ח"ב ד; מְּ

ֹ.ח"ב ז(

ֵאינוִֹֹֹמיֹ]ג[ ֶ ָהרֹש  ֱהִנין'ִֹנזְּ ת־ַהֻנֶ ֻכַ 'ִברְּ הֹֻבְּ ִחֻלָ ֹֻתְּ
סֹוף ָחִדים,ֹוְּ ִאיםֹֻפְּ ַחד יד(ָעָליוֹֹֻבָ ֹ.)ֻפַ

ֲהִליָכהֹ]ד[ הֹוֵלֹֹֻבַ ֶ ִמיד־ָחָכםֵֹאֶצלֹךְֹּש  לְּ ֶזה,ֹֻתַ ֹֻבָ
ןֹהֻוא ַתֻקֵ ַגםֹמְּ ַגםֹֻפְּ ֻפָ ֶ ֱהִנין'ֹֹש  ת־ַהֻנֶ ֻכַ 'ִברְּ יקֻבְּ  )ַצֻדִ

 .כז(

ָצא: ִֹנמְּ

ֶזה ֹוְּ

ָבר ֹֻכְּ

ר ִֹסֻפֵ

גֹון ֹֻכְּ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ָרה ָאמְּ ֹוְּ

נַֹ ֹת"מֹוַהרְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   יג בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

יְלךָ  ֲאכִּ ר ָמן "ַהֻמַ ְדֻבָ ֻמִּ  "ַעֻנְֹתךָ  ְוכֻו' ְלַמַען ֻבַ
ָבִרים ח, טז(  )ֻדְּ

  .כה

 )ח"א רעו(

ָלל,ֹ ִביָעהֹֻכְּ ִבילֹש ְּ ְּ ש  ֹֻבִ ֵֹאיָנֻה ת' ֻבָ ַ ש 
ֹ"ֻבְֹּ אַֹרק ֻתָ ִ ֹש  הֻו ֻלְּ ֹֻכֺ כֻון רְּ ֻבָ ִיתְּ ֹֻדְּ ִגין

רוֹ ר ֻזַֹה )ַׁיֹוִמין" ת'ַׁפח.( ִיתְּ ֻבָ ַ ַׁש  ֵַׁמ'ֲאִכיַלת י ַֻׁכִ ,
ִמים.ַׁ תַַׁהֻיָ ֶ ש  ֵ לַׁש  ְרִכיןַֻׁכָ ִעיןְַׁוִנְתֻבָ ֻפָ ְ  ִנש 

ֹלֹוֹ ֹסֻוָמאֵֹאין י ֹֻכִ ת, ֻבָ ַ ש  ִביָעהֹֻבְּ ְּ רַֹהש ֻ ִעֻקַ
ַבע, ַֹׁש  דֻו מְּ ֻלָ ֶ ֹש  מֹו ַֹרזַֹֻכְּ ַׁא עד:(יֹוָמ )"ל

סֻוק ָבִרי)ִַׁמֻפָ ַׁם ח, טז(ֻדְּ רֹ: ֻבָ דְּ ֻמִ ֹֻבַ ָֹמן ָך ֲאִכילְּ "ַהֻמַ
ָך" ַֹעֻנֹתְּ ַמַען ַַׁׁלְּ ִסיָעֹ"וְֹֻוכֻו'. ֹנֹוֶטֶלתֹֻפְּ ה ֻסָ ה־ֻגַ

אֹ ִקֻדֻוש ָ ֹֻבְּ ֵֹלֻה ר ַהֻדֵ ֹֻומְּ ָֹאָדם, ל ֶ ֹש  ֵֹעיָניו אֹור מְּ
י"ֹ ֵ ש  מְּ ֵבי־ש ִ ָרכוֹ )ַֻׁדְּ ַׁ.ת מג:(ֻבְּ

ֹ אֹור־ֵעיַנִים ֹמְּ ֵלמֻות ְּ ֹש  ר ִעֻקַ ֶ הֻואֹש 
תֹ ֻבָ ַ ש  ַֹהֹֹ–ֻבְּ ָֹאז ן ַעלֹֻכֵ ִביָעה'וְּ ְּ יֹ'ש ֻ ֹֻכִ ,

ִביָעה'ַהֹֹ ְּ תֵֹעיַנִים'.ֹ'ש ֻ ִאֻיַ ֵדיֹ'רְּ ַַׁעל־יְּ

ְלָבֶבָך, "ְוָאַמְרֻתָ  י ֻבִּ י' ְועֶֹצם 'ֻכֹחִּ ה ָידִּ  ָעש ָ
י ל ֶאת לִּ ה" ַהַחיִּ ָבִרים ח, יז( ַהֻזֶ  )ֻדְּ

  .כו

 (ח"א כג, א)

ָממֹון. חֻוִביםֹֻבְּ ִבילֲַַׁׁעבֹודֹות־ָזרֹותֹֻתְּ ְ ֻוִבש 
אַׁק"ם,ַׁ יַמְטִרֻיָ ֶזהַׁ'ָממֹון'ִַׁעםַׁאֹוִתֻיֹוָתיו,ַֻׁגִ

ַׁ ַָׁקִלין ַׁק"ם ֶנֶגד ִניֹֻכְ ֹ"ַקֻלַ ֹצֹוַוַחת: ִכיָנה ְּ ַהש ֻ ֶ ש 
רֹוִעי" ִֹמֻזְּ ִני ַֹקֻלַ י, ִ ִריה טו: ֲחִגיגָ )ֵַׁמרֹאש  ֶהדְּ ַׁן מו.(ַסנְּ
ֹ ִלים ַֹהֻנֹופְּ ֵֹאֻלֻו ֲאַוֹ'ֻבְַֹּעל ֵהםַַׁׁת־ָממֹון',ֻתַ ֶ ש 

ֵַׁמ'ֲעבֹודֹות־זַָׁ'ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלַׁ לֻוִלים ַֻׁכְ רֹות'ַׁים'
ְבִעיםַֺׁאֻמֹות'.ַׁ ִ לַׁ'ש  ֶ  ש 

יַׁ ָעִמיםַׁע',ַֻׁכִ יַֻׁפְ ֻתֵ ְ ֵהםַׁק"םַָׁקִלין,ַׁש 
פֻוִלים,ַׁ ַֻׁכְ ִלין ַַׁהֻקָ ַׁצֹוַוַחת ִכיָנה ְ ַהש ֻ

ִחיַנת:ַַׁׁ רֹוִעי".ֻבְ ִניִֹמֻזְּ י,ַֹקֻלַ ִ ִניֵֹמרֹאש  ֹ"ַקֻלַ

ַׁת פ"ב מי"ג(ָאבוֹ ) :ֹ ִהי ֹֻתְּ ַאל ֵניֹ"וְּ פְּ ֹֻבִ ע ָ ָרש 
ָך" מְּ ֵני"ֹ.ַעצְּ פְּ ַַׁׁ–ַׁ"ֻבִ ִחיַנת ַֻׁבְ ִניםֶֹזהֻו 'ֻפָ
ָרא־ָאֳחָרא' ִסטְּ ַַֻׁׁדְּ ֵַׁמֲחַמת א ֲאַות־ָממֹון'ַהֻבָ ,ַׁ'ֻתַ

ןֹ הֻואַֹהֻזָ ־הֻואֹש ֶ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ֵאיןַֹמֲאִמיןֹֻבְּ ֶ ש 
ב:ֹ ֵ הֻואֹחֹוש  ֵנס,ֹוְּ ַפרְּ ה ֻומְּ י ָעש ָ י ְוֹעֶצם ָידִּ "ֻכֹחִּ

ל ַהזֶֻ  י ֶאת ַהַחיִּ ָבִרי)ַׁה"לִּ ָך",.ְַׁוֶזהַׁם ח, יז(ֻדְּ מְּ ַׁ"ַעצְּ
ֹוןַַׁׁ י".ְלש   "ֹעֶצם ָידִּ

ָראוֹ 'ֻבְּ ] ֻפְּ ָמ ת־ַפרְּ א)ה' ַלָחכְּ נֵֹ": תִיד(אוִֹןִכ ָ ְּ ־ֵיש  ֹ–"ֹתקֹולוֹֹֹיִמינֵֹֹיש 
הוֻ  רלֹוַמ  ֶ ֶנגֶ  אש  ִחינַ  דֻכְּ עֶֹצםֹֻכִֹחי" תֻבְּ הָֹיִדיֹוְּ  י"ֻכִֹחֹ"ֹי".ִלָֹֹעש ָ

ִחינַ  אהוֻ  – מוֹ  ה'ֵעצָ 'ָה  תֻבְּ ֶ  ֻכְּ גֵֻ ש ֻ רְּ סוֻ  לַע  םֻתִ ִ) קֻפָ ָ ִםִש  ָ ִיח(ש  : ם,
י" ךַָֹֹהֻנֵֹתןֹהֻואֹֻכִ ֹותֹֻכַֹחֹֹלְּ ִהיֹאהוֹֹֻיֲאֵרֹ"ֹל",ָחיִַֹֹלֲעש  ָךֹֹביְּ ֹלְּ

ִסין".ֹאֵעָטֹ ֵניִֹנכְּ ִמקְּ ֶֹרש  ֹלְּ ש  ָמֹ'ֵמֹ ה,ָהֵעצָ  וְּ מוֹ ֹה',ָחכְּ תוֻ  ֻכְּ ֻכָ ֶ  בש 
יִָ) מְּ רְּ ִיחִהי  ֵעָצה" :(יח, זֶֻ  ם",ֵמָחכָ  וְּ ֶ ִחינַ  הש  ִחינַ  ",יֻכִֹחֹ" תֻבְּ  תֻבְּ

ָמֹ'  ִהיֹה',ָחכְּ ֶ ֹה".ַמֹ־ֻכַֹחֹ" אש 
זֶ  ֶמ  ן',ָממוֹ ת־ֲאוַ ֻתַ 'לְּ  לַהֻנֹוֵפ  הוְּ ָמתוֹ  :לוֹ  הִנדְּ ָחכְּ ֻבְּ ֶ ֹכַח  ש   ֻובְּ

בֻורוֹ  ַע , הַהזֶֻ  ַהַחִיל לכָֻ  תֶא  לוֹ  הָעש ָ  וָיָדי תֻגְּ  תצֶֹעֶק  ןכֵֻ ל־וְּ
ִכינָ  ְּ ָיכוֹ  הַהש ֻ בְּ נִֹ" ה:זֶ ל־ַע  לֻכִ ֹֹיַקֻלַ ִ ִחינַ  דֶנגֶ  – י"ֵמרֹאש   תֻבְּ

הוֻ , י"ֻכִֹחֹ"  ֶ ִחינַ  אש  ָמֹ' תֻבְּ ֹֹהָחכְּ רֹאש  ֻבְּ ֶ ֹ'.ש 

נִֹ" רֹוִעֹֹיַקֻלַ ִחינַ  דֶנגֶ  – י"ִמֻזְּ עֶֹצם" תֻבְּ ֱאֶמ  יכִֻ  ,י"ָיִדֹֹוְּ  לַהכֹֻ  תֻבֶ
ַרךְּ  ֵמִאֻתוֹ  קַר  אהוֻ  ֻבָ ִחינַ  ,ִיתְּ בְּ י" ת:ֻבִ ךַָֹֹהֻנֵֹתןֹהֻואֹֻכִ ֹֻכַֹחֹֹלְּ

ֹותֹ ָ ן ַעיֵֻ  –ל".ָֹחיִַֹֹלֲעש  ֲא ד עוֹ ם ש   ת[.ִריכוֻ ֻבַ

י, ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֶאת "ְוָזַכְרֻתָ   ֻכַֹח  ְלךָ  ַהֻנֵֹתן הֻוא ֻכִּ
ֹות ל. ְלַמַען ַלֲעש  ים ָחיִּ יתוֹ  ֶאת ָהקִּ רִּ ר ֻבְ ֶ  ֲאש 

ע  ֻבַ ְ ש  ֻיֹום ַלֲאֹבֶתיךָ  נִּ ה"  ֻכַ ָבִרים ח, יח(ַהֻזֶ  )ֻדְּ

  .כז

 (ח"ב פד)

ם ֵ ַהש ֻ ֹלְּ ֵבקֻות ֹֻודְּ רֻות ַחֻבְּ ַרךְֹּ־ִהתְּ ֻבָ ֹ,ִיתְּ
ַֹעֹ ה.־להֻוא ִפֻלָ ַֹהֻתְּ ֵדי ַַׁהַַׁׁיְּ י ה'ֻכִ ִפֻלָ ַׁ'ֻתְ

ַער'אִַׁהי ַ םַׁ'ש  ֵ םִַׁנְכָנִסיןְַׁלַהש ֻ ָ ֶרְךַׁש  ֻדֶ ֶ ַרךְַׁ־ש  ַׁ,ִיְתֻבָ
יִריןַׁאֹותוַֹׁ םַַׁמֻכִ ָ ה'ִַׁהיאַׁ'ַמְלכֻות'ַֻׁוִמש ֻ ִפֻלָ יַׁ'ֻתְ .ַֻׁכִ
 '.ְוכוַַֻׁׁ

ל,ֹ ֻלֵ ֻפַ ָאָדםִֹמתְּ ֶ ש  י־רֹבֹֻכְּ ַעל־ֻפִ
ֹ ֹלֹו ִלים בֹות'נֹופְּ ָ לַֹֹמֲחש  ֶ ש 

לֻות דְּ ִֹהי'ֻגַ כֻות', ֹ'ַמלְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ה', ִפֻלָ ַֹה'ֻתְּ י ֹֻכִ אֹ.

ֹ'ֲאִכיַלת

י ֹֻכִ

ָצא: ִֹנמְּ

ל ֹֻכָ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ר ִֹעֻקַ

ִביל ְּ ֹ:ֶזה־ֻוִבש 



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   יד בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

כֻות ֹ'ַמלְּ תֹוךְּ לֻותֹֻבְּ ֻגָ ָֹהֹ־ֻבַ ָעה' ָ ש  כוֹֻרְּ רֹוָצהֹוְּ ֶ ֹש  ,'
ֹֹ. לֹךְּ ִלמְּ לֹוְּ ֻדֵ ֻגַ ִהתְּ ִחיַנתַׁלְּ לֻות'ְוֶזהַֻׁבְ ִכיָנה־ֻגָ ְ  '.ַהש ֻ

ֹ ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻמִ ֶ ֹכַחֹש  ֹֻבְּ ֵדי־ַעלֹ–ֹל ֶזהֹ־יְּ
ַֹעֹ ר ֻבֵ ֻגַ בֹותִֹמתְּ ָ ֲחש  ַהֻמַ ֹוְּ ִנֻיֹות ַֹהֻפְּ ל

לֹאֹוָתם ַבֻטֵ לֻותֹֻומְּ דְּ לֹֻגַ ֶ נֹוֵתֹ,ֹש  תוֹֹןֹֻכַֹחֹוְּ ִפֻלָ תְּ ֹֻבִ
ָֹלֵצאתֹ ָעה' ָ ש  כֻות־ָהרְּ ֹ'ַמלְּ ֶנֶגד ֹֻכְּ ק ַחֻזֵ ִהתְּ לְּ

לֻוָתא,ֹ ָנֻהֹֻומֹוִציִמֻגָ ַתֻקְּ לֻוָתֻהֹֻומְּ ִכיָנהִֹמֻגָ ְּ ֹ,אַֹהש ֻ
ֹ ֹות ַֹלֲעש  גֹוֵרם א'וְּ ָ ש  ֹֺקדְּ ִריךְֹּ־ִיחֻוד הֻואֹ־ֻבְּ
ֻהֹֹ ֻתֵ ִכינְּ ְּ ֹ.'ֻוש 

ֵדיֹ־ַעל ֹכַחֹ'יְּ הֹֻבְּ ִפֻלָ בֻוָעהֹֹ',ֻתְּ ְּ ַֹהש ֻ ש  ַחֻדֵ ִנתְּ
ָהָאבֹות ֹֹ,לְּ ו ָ ש  ַֹעכְּ ִאֻלֻו ֹֻכְּ ה ַנֲעש ֶ עֹוְּ ֻבַ ְּ ִנש 

ֹ.ַלֲאבֹוֵתינוֹֹֻ

ָבִרי) ֹ":ַׁם ח, יח(ֻדְּ ֻתָ ָזַכרְּ יֹ,ֱאלֶֹקיךָֹ'ֹהֶֹאתֹוְּ ֹֻכִ
ךַָֹֹהֻנֵֹתןֹהֻוא ֹותֹֻכַֹחֹֹלְּ ָֹחיִַֹֹלֲעש  ֹ–ל"

ַׁ ַעל־ְיֵדי ֶ ַׁש  : רֻוש  ַַׁה'ֻכַֹח'ֻפֵ ֶַׁאת ן ַתֻקֵ ַֻׁתְ ת־, 'ֵאש ֶ
ִחיַנתַַׁחִיל'ֹ כֻות',ַֻׁבְ ַׁ.'ַמלְּ

ַׁ : רֻוש  ִסין"ֻפֵ ִֹנכְּ ֵני ִמקְּ ל ַׁ"לְּ ֶ ֻגֻום ש  רְּ )ֻתַ

ֹות ָחִיל"  ִסין"( –"ַלֲעש  ֵני ִנכְּ ִמקְּ יַַׁׁ–ַׁ"לְּ ֻכִ
כֻות' לְּ ַַַׁׁה'ֻמַ ֲַׁאַזי ָגלֻוָתא, ַֻׁבְ ִַׁאיִהי ד אֹוֶמֶרת:ֹֻכַ

אוַֹֹֻאל" רְּ ֲאִניִֹניֻתִ ֶ ֹחֶרֹֹש  ַחרְּ ְּ יר)ַׁת"ש  ִ יִרים־ש  ִ א,  ַהש ֻ

ַׁו( ִמין,ֹ, ֹֺאכְּ ין ִ בֻוש  לְּ ֹֻבִ ת ֶ ש  ֺלֻבֶ ֹמְּ ִֹהיא י ֻכִ
ֹֹ יןֹֻדִ ִ בֻוש  לְּ ֶהם.ֻבִ הֹֻבָ ֺכֻסָ ין,ֹֻומְּ ִלֻפִ ֹקְּ

ִצֻפֹור" ֻהִֹֹמןֹנֹוֶדֶדתֹֻכְּ ןֹ,ִקֻנָ ֹֹֻכֵ ִֹאיש 
לֵ )ַׁד"נֹוֵדֹ ְּ ַַׁׁ–ַׁי כז, ח(ִמש  ִַׁהיא י ַׁ'ֵקן'ֻכִ

יֵלֻה.ַׁ ַֻׁדִ

ֹאֹוָתֻהֹ ֹֻומֹוִציא ֹכַח ֹֻבְּ ל ֻלֵ ֻפַ ִֹמתְּ ָאָדם
יָלֻהֹ ֻסֻוִייןֹֻדִ לֻוָתא,ִֹמֻכִ יתֹ'ֵקן'ֹֹ–ִמֻגָ ַנֲעש ֵ

־הֻוא.ֹ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ֹלְּ

ַׁ: רֻוש  ֵני"ֻפֵ ִמקְּ ֹוןַַׁׁ–ַׁ"לְּ ִסין"ַׁ.'ֵקן'ְלש  ַׁ"ִנכְּ
–ַַׁׁ ֹון ֻסֻוִיין'ְלש  ִַׁיְהֶיה:ַַׁׁ.'ֻכִ ָנְתָך ֻוָ ַֻׁכַ ר ְוִעֻקָ

ןַֹהַֹׁ ַתֻקֵ ֻתְּ ֶ ָלֻה.ש  עְּ ָגֻהִֹעםֹֻבַ ַזֻוְּ ֵדיֹלְּ ִכיָנהֹֻכְּ ְּ ֹש ֻ

ַׁ רֻוש  ָבִרי)ֻפֵ ָ ם ֻדְּ ָ ם, ש  ַמַעןָֹהִקיםֶֹאתֹ:ַׁם(ש  "לְּ
ִריתֹו" 'ִזֻוֻוג'ַׁ.ֻבְּ ֹלְּ ֶֹרֶמז ִרית' ַֹהֻבְּ ַׁ.'ֲהָקַמת

ַׁ ַָׁצִריְך ה ִחֻלָ ִַׁמֻתְ י א'ֻכִ ַתֻתָ לְּ ָערֻוָתא־ֻדִ ַַׁהְינֻוַׁ'ִאתְּ ,
ֻקֻון ִכיָנה'־'ֻתִ ְּ ַַׁהש ֻ ִכֹ. ְּ ַהש ֻ ֶ ש  תֻוכְּ ש ֶ ַלֻבֶ ִֹמתְּ ַׁיָנה

ִחיַנתַׁ ַֻׁבְ ַָׁירֹק', ַֺׁסַמק ר ַׁ'ִחֻוַ ְַׁנִהיִרין': ין ִ 'ְלבֻוש  ֻבִ
ָח ר ֻזַֹה )'ָאבֹות'ַׁ נְּ ֻקֻונֵ ס רטו. ֻפִ ִחיַנתֹ,ַׁי־ֻזַֹהר נב:(ֻתִ ִהיאֹֻבְּ וְּ

ָעה'. בְּ ִ ֹ'ש  ִחיַנת ֹֻבְּ בֻוָעה', ְּ ִאֻלֻוַֹׁ'ש  ֹֻכְּ ה ַנֲעש ֶ וְּ
עָֹלָאבֹות.ֹ ֻבַ ְּ וִֹנש  ָ ש  ַֹעכְּ

ם( ָ ַׁ)ש  :ֹ ֶ ֻיֹוםֹ"ֲאש  ֹֻכַ ַֹלֲאבֹוֶתיָך ע ֻבַ ְּ ִֹנש  ֹר
ה"ֹֹֹֹֹֹ ה"ַׁ.ַהֻזֶ ֻיֹוםַֹהֻזֶ ְיָקא.ַׁ"ֻכַ ַֻׁדַ

ֹ ש  ַחֻדֵ ִֹנתְּ ֹכַח', ֹֻבְּ ה ִפֻלָ ֹ'ֻתְּ ֵדי ַֹֹֹעל־יְּ
בֻוָעהָֹלָאבֹות.ֹֹֹֹֹֹ ְּ ַַׁהש ֻ

ַמע ָרֵאל "ש ְ ש ְ ה יִּ ן" ֶאת ַהֻיֹום עֵֹבר ַאֻתָ ְרֻדֵ  ַהֻיַ
ָבִרים  (ט, א )ֻדְּ

  .כח

 (ח"א קכ)

ֹ ַהֻצַ ֹלְּ ֹסַע ֵריִלנְּ 'ִספְּ ֹֻבְּ י ֹֻדַ לֹא ֹוְּ יק, ־ֻדִ
ֹוְמִעיןַַׁׁמֻוָסר'. ש ֻ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ר: ַָׁהִעֻקָ י ֻכִ
יק.ַׁ ֻדִ הַַׁהֻצַ  ִמֻפֶ

ַׁ ְדָרש  ֻמִ ַֻׁבַ ָאְמרֻו ֶ ָבִרי)ש  ַעלַַׁׁ, יא(גה ַרבָֻ ם־ֻדְּ
ַׁ סֻוק ָבִרי)ֻפָ ַׁם ט, א(ֻדְּ ָרֵאלֹ: ִֹיש ְּ ַמע ְּ "ש 

ן" ֻדֵ רְּ הֹעֹוֵברֶֹאתַֹהֻיַ ֹונֹו:ְַׁוכֻו',ְַׁוֶזהְַׁלַַַׁׁהֻיֹוםַֹאֻתָ ש 
ָרֵאל',ֹ ִֹיש ְּ ַמע ְּ ֹ'ש  אן ֹֻכָ ָֹלֶהם ֹלֹוַמר ָֹרָאה "ָמה
ֹ ֶמֶלךְּ ֹלְּ ֹֻדֹוֶמה, ָבר ַֹהֻדָ ָמה ֹלְּ ִרי: ָֹאמְּ ִנין ַרֻבָ
ָדהַֹאַחתֹ ִלֻיֹות,ִֹאֻבְּ ֻגָ ֵניַֹמרְּ ְּ ש  רֹוָנהֹֻבִ ַֹמטְּ ש  ֻדֵ ֻקִ ֶ ש 
ִריֹ מְּ ִ ֹש  ַֹאַחת, ֻתְּ דְּ ִֹאֻבַ : ֶלךְּ ַֹהֻמֶ ָֹלֻה ָֹאַמר ֵמֶהן.

ֹ ךְּ ה.ֹֻכָ ִנֻיָ ְּ ־הֻואֶֹאתֶֹאתַֹהש ֻ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַֹהֻקָ ש  ִקֻדֵ
ַמע' ְּ ִנש  ֹוְּ ה 'ַנֲעש ֶ ֹֻבְּ ָרֵאל מוֹ )ִַׁיש ְּ ְּ ַׁת כד, ז(ש  דֻוֹ. ִאֻבְּ

ָֹלֶהןֹ ָֹאַמר ָֹהֵעֶגל. ֶֹאת ֻו ָעש  ֶ ֹש  ה', ֹ'ַנֲעש ֶ ֶאת
ֹ ֱֹהֵוי:ֹֹמש ֶ ַמע', ְּ ִֹנש  רֻו מְּ ִ ֹש  ה, ַֹנֲעש ֶ ן ֻתֶ דְּ ֹ'ִאֻבַ ה:

ָרֵאל'".ֹ ַמעִֹיש ְּ ְּ  'ש 

ַעל ֵדי־וְּ ֹיְּ

ם ֹֻגַ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ַֹוֲאַזי:

ַֹכדוְֹּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ִריִכי ֹןצְּ

מוֹֹ ֹֻוכְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   טו בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ִֹמֹ ֻלֹוֵמד ֶ ש  ֶפר,ֻכְּ ַֹהֻסֵ הֻואַַֻׁׁתֹוךְּ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ה'ֻבְ ֻיָ ַׁ'ֲעש ִ ִחיַנת ַֻׁבְ ה', ַׁ–ַׁ'ַנֲעש ֶ

עֹוֵררֹאֹותוֹֹ ֹלְּ ךְּ ל־ֻכָ ֶזהֹֻכַֹחֹֻכָ ָרֵאלַֹׁ–ֵַׁאיןֹֻבָ יִֹיש ְּ ֻכִ
ה'ֹ ֲעש ֶ דֻוֶֹאתַֹה'ֻנַ ַׁ.ִאֻבְּ

יקֹ ֻדִ הַֹהֻצַ ִֹמֻפֶ ֹוֵמַע ש ֻ ֶ ש  ִחיַנתֹ–ֻכְּ ֹהֻואַֻׁבְ
ַמע' ְּ זֶֹֹֻ–ַׁ'ִנש  ֶ ֹש  ְּ ִֹנש  ֶתר' ַֹה'ֻכֶ ָֹלֶהםֹה ָאר

ָרֵאל.ֹ ִיש ְּ ֹלְּ

ב ָהר "ָוֵאש ֵ ים ֻבָ עִּ ים יֹום ַאְרֻבָ עִּ  ַלְיָלה" ְוַאְרֻבָ
ָבִרים ט, ט(  )ֻדְּ

  .כט

 (ג א"ח)

ֻיֻוַכל ֶ ֹמַעַַׁׁש  ְ לַׁ'ְנִגיָנה'ִַׁלש  ,ַָׁאָדםִַׁמֻכָ
ְלַמדַַׁעל־ְיֵדיַׁהֻוא ֻיִ ֶ ְיָלהַׁש  ֻלַ ַֻׁתֹוָרהַֻׁבַ

הַׁ ַעל־ֻפֶ ֻבְ ֶ ָמָרא'ַַׁהְינוַֻׁ,ַׁש  ִהיא'ַֻׁגְ ֶ ִחיַנתַׁש   .'ַלְיָלה'ַֻׁבְ

ַׁ ְדָרש  ֻמִ ָרש  )ַֻׁבַ ים ִמדְּ ִהֻלִ :ַׁ(יט ֻתְּ
ָהָיה" ֶ ש  הַֻׁכְ ָהרַֹׁמש ֶ ִעיםַֻׁבָ ַׁיֹוםַׁ'ַאְרֻבָ

ִעים מוֹ )ַַׁלְיָלה'ְַׁוַאְרֻבָ ְּ ָהָיהַׁ–ַׁת כד, יח(ש  ֶ ש  ַׁלֹוֵמדַֻׁכְ
ְכָתב' ֻבִ ֶ הֻואַׁיֹוֵדַעַַָׁׁהָיהַׁ'ֻתֹוָרה־ש  ֶ ,ַׁיֹוםַׁש 

ַמד ֻלָ ֶ ֻבְַַׁׁ'ֻתֹוָרהַֻׁוְכש  ֶ ה'ש  הֻואַׁיֹוֵדַעַַָׁׁהָיהַַׁעל־ֻפֶ ֶ ַׁש 
ַׁ".ַלְיָלהַׁ

  .ל

 (ב־בסוף, ח א"ח)

ים ַהֻתֹוָרהַׁהֻואַׁרֻוַח־ַהַחֻיִ ַֻׁבְ מוַֹׁ, ַֻׁכְ
תֻוב ֻכָ ֶ ית)ַׁש  ִ ֵראש  ַׁ"(ב, א ֻבְּ ֱַׁאלִֹקיםְַׁורֻוַחַׁ:

ֵניַַׁעלְַׁמַרֶחֶפת ִיםַֻׁפְ ַַׁהֻמָ ,ַַׁהֻתֹוָרהַׁהֻוא",
יִקים ֻדִ ֵבִקיםְַׁוַהֻצַ ֻתֹוָרהַֻׁדְ ַֻׁבַ ן, רְַׁוַעל־ֻכֵ ִַׁעֻקַ
ים'ַׁ  .'ְוכוֶַֻׁאְצָלםַַׁׁהֻואַָׁה'רֻוַח־ַחֻיִ

ִחינַַׁ ָבא־)תַֻׁבְ ָר ֻבָ תְּ ַׁ–"ַֺׁרְמָחאַֻׁוְזִקיף":ַׁ.(עד אֻבַ
ִחיַנתַׁהֻואַׁ–ַׁ'ח"רֹוַמַׁ' ר ֻזַֹה )"ַׁם"ֵמַַׁׁרֻוַחַׁ"ַֻׁבְ

ָח  נְּ ַׁס רלז.(ֻפִ ִחיַנת, ית)ַֻׁבְ ִ ֵראש  ֱַׁאלִֹקיםְַׁורֻוַחַׁ:ַׁ"(ב, א ֻבְּ
ֵניַַׁעלְַׁמַרֶחֶפת ִיםַֻׁפְ ַַׁה'ֻתֹוָרהַׁ:וַַֻׁהְינַׁ–ַׁ"ַהֻמָ

ָנה ִנֻתְ ֶ ִעיםַׁש  םַׁ,יֹום'ְַׁלַאְרֻבָ ָ ש  ֶ ַַׁׁש  ַׁ–ָה'רֻוַח־ַחִיים'
לֹוַמר: יקַֻׁכְ ֻדִ ַהֻצַ ֶ ִחיַנתַׁלוַַָֹׁׁהָיהַׁש  ַָׁהרֻוַחַַֻׁׁבְ

לַׁ ַקֻבֵ ֻמְ ֶ ַׁ.ֵמַהֻתֹוָרהַׁש 

  .לא

 (ח"א יג, א־ב־ג־ה־ו)

ֶכל',ַׁ ֵ ַַׁה'ש ֻ ַַׁעל־ְיֵדי ַלת־ַהֻתֹוָרה, ַקֻבָ
ַׁ יַח' ִ ה־ָמש  ֶ ַׁ'מש  הֻוא ֶ ְוָיכֹולַַׁׁ–ַׁ'ְוכוַֻׁש 

ַׁ'ֶהָאַרת יְך ִ ֵני־־ְלַהְמש  ַֻׁבְ ָאר ְ ַׁש  ד ְַׁלַלֻמֵ ַהֻתֹוָרה'
 .ָאָדםַׁ

ֻלֻות א־־'ִהְתֻגַ ָ ֺקְדש  ַֻׁדְ חֻוָדא ִַׁמֻיִ א ַֻׁבָ ַהֻתֹוָרה'
ֻהַׁ ִכיְנֻתֵ ְ ַֻׁוש  ִריְך־הֻוא ַעל־ְיֵדיַַׁׁ–ְַׁוִיחֻוָדםַׁ,ֻבְ

ין־ ַׁ'ַמֻיִ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ָרֵאל, ִַׁיש ְ ֹות ַַׁנְפש  ַהֲעָלַאת
ַׁ.נֻוְקִבין'ַׁ

ַֻׁוְלַהֲעלֹוָתםַׁ ֹות ָפש  ַַׁהֻנְ ח ִַׁלֻקַ ָיכֹול
ְבִחיַנתַׁ ַֻׁבִ ין־נֻוְקִבין', ַׁ'ַמֻיִ ְבִחיַנת ֻבִ

לֵ )ַׁ ְּ ֹותְַׁולֵֹקַחַׁ:ַׁ"י יא, ל(ִמש  ַׁם".ָחָכְַַׁׁנָפש 

הַׁ חֻוד'ַַׁהֻזֶ ַׁ.'ֻתֹוָרה'נֹוָלדַַׁהַַׁׁ,ַה'ֻיִ

ַַׁהַׁ ִַׁעם ֹות'ֶהָחָכם ָפש  ְבִחיַנתַׁ'ֻנְ ַֻׁבִ ,
( ָ ַׁ"כב(ם כא, ש  ֻבִֹריםִַׁעיר: ַָׁעָלהַֻׁגִ

ַָׁחָכַׁ ֵַׁאֻלֻוַַׁׁ–ם" ל ֻכָ ֶ ַׁש  ַׁ'ָרצֹון', ִחיַנת ַֻׁבְ ֶַׁזה ' ְו'ֶנֶפש 
ֵַׁאיֶזהֻוַׁ ַׁלֹו ֵַׁיש  ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ ַַׁלֲחַכם־ַהֻדֹור, ִאים ַהֻבָ

ַָׁרצֹון' ְַׁועֹוֶלהַַׁׁ–' ַָׁהְרצֹונֹות ל ַֻׁכָ ַׁלֹוֵקַח יק ֻדִ ְוַהֻצַ
ֶהםַׁ ַׁ.ִעֻמָ

( ָ ִַׁמְבֶטָחהם(ש  ַֹׁעז ַׁ"ַוֻיֶֹרד :ַׁ "–ַׁ
ַׁ ְבִחיַנת ֵקא)ֻבִ ֶחזְּ ַׁל א, יד(יְּ ְַׁוַהַחֻיֹות:

וַַָֹׁׁרצֹוא ַָׁרצֹוא"ַׁ.ב"ָוש  ֹותַׁ–" ָפש  ַַׁהֻנְ ֲעִלֻיֹות ַׁ.ֻבַ
ֹוב" ַָׁוש  "–ַַׁׁ ֹות ָפש  ַַׁהֻנְ ֲחָזַרת ֻלֻותַַׁׁ–ֻבַ ַׁ'ִהְתֻגַ ִעם

ַַׁהֻתֹוָרה'.ַׁ

ִחינַַׁ אֻבְ ְבֻתָ 'ֶמְרֻכַ ַֻׁדְ ֻקֻוָנא ַֻׁתִ ָאה'ַׁ־ת ִעֻלָ
א ְבֻתָ ָאה'־ֻו'ֶמְרֻכַ ֻתָ ֶַׁהָחָכםַַׁׁ.ֻתַ ַעל־ְיֵדי ֶ ש 

ֶהםַׁ ֹותְַׁועֹוֶלהִַׁעֻמָ ָפש  ֻלֹוֵקַחַַׁהֻנְ ֶ ֵניַַׁׁ–ש  ְ נֻוַׁש  ֻקְ ִנְתֻתַ
ַׁ ֶַׁנֶפש  ְבִחיַנת ַֻׁבִ ַַׁחֻיֹות ע ַַׁאְרֻבַ ֵַׁיש  י ַֻׁכִ בֹות. ְרֻכָ ַהֻמֶ

ֻתֹוָרהְַׁוכוַַֻׁׁ עַַׁחֻיֹותַֻׁבַ ַַׁאְרֻבַ ַׁ'.ְוכוַֻׁ',ְַׁוֵיש 

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֲֹאָבל

ֻקֻון ַֹהֻתִ

ִאיָתא דְּ ֹֻכִ

ר ִֹעֻקַ

זֶֹ ֹהוְּ

ר ִֹעֻקַ

ֹיֻכִֹ

ֶהֹ ֹםָחָכֹוְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ
עֹוֶלה ש ֶ ֹֻוכְּ

ֵדי־ֶזה ַֹעל־יְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   טז בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ַׁ רֻוש  ָבא)ֻפֵ ָרא־ֻבָ תְּ ַׁעג:( ֻבַ ִֹליֹ: עֻו ֻתָ ְּ "ִאש 
ָלתֵֹמָאהֹ אֹֻתְּ ַגֻלָ אֹלְּ ֻלָ ֹֻגַ ין ֹֻבֵ א, ַֹיֻמָ חֻוֵתי נְּ
ָנאֹ ִֹזמְּ ֵסי. רְּ ָלתֵֹמָאהֹֻפַ אֹֻתְּ ַגֻלָ ָיאֹֻדְּ רֻומְּ ֹוְּ ֵסי, רְּ ֻפַ
ַֹעדֹ א, ֻלָ ֹֻגַ ִליַנן ֹֻודְּ ָחא, ֹארְּ ֹֻבְּ ִליַנן ָֹאזְּ ֲֹהֵוי ֲחָדא
ֲהֵויֹ ֹֻדַ ֹזֻוָטא, ֻכֹוָכָבא ֹֻדְּ א ֻתָ עְּ ֻבַ ַֹמרְּ י ֹֻבֵ ֲחֵזיַנן ֻדַ

ִעיֹ ֻבְּ ַזרַֹארְּ ִמבְּ ָלא".ֻכְּ ֻדְּ ַחרְּ ָראֹֻדְּ זְּ ִריָואֹֻבִ ֹןֹֻגְּ

רוֻ ] ֵד י 'לִ  ִסֻפְּ ים': ַהיָֻ י־יֹורְּ גַֻ ל גַֻ ן ֻבֵ לֹשׁ ֵיש  ל לְּ ְּ ָס ת ֵמאוֹ ־ש  רְּ ה, ֻפַ
גֹוַבֻה  לֹשׁ ל ַהגַֻ  וְּ ְּ ָס ת ֵמאוֹ ־ש  רְּ ַע ה. ֻפַ ִכים ֻפַ לְּ ם ַאַחת ָהִיינֻו ַמהְּ

ם,  ֶדֶרךְּ ַהֻיָ יֻהַ ֻבְּ ֻבִ ִהגְּ ָרִאינוֻ ד ַע , ָלָרִקיַע ל ַהגַֻ  אֹוָתנוֻ  וְּ ֶ קוֹ  ש  ם מְּ
ִכיָבתוֹ  ְּ בוִֹ) ש  ָ ֶ  (מֹוש  ין ָקָט ב ֻכֹוכָ ל ש  ַטֻנִ ֻקְּ ֻבַ ֶ ֹגֶדל ש  ָהָיה ֻבְּ ֶ ם. ש 

ל  ֶ ַטח, ש  ֶ ִריַעת ש  ִעים זְּ ֻבָ ל[. ֻכֻור ַארְּ ֻדָ  ַחרְּ

א" אַׁ–ַַׁיֻמָ ַׁ'ַיֻמָ יֵכי ִ ַַׁמְמש  ־ַהְינֻו
ַׁ ַָׁהעֹוָלם ְַׁלֶזה אֹוַרְיָתא' '.ְַׁוכוַֻֻׁדְ

ים'ֵַׁהםַַׁהַַׁׁ ֻלִ ֹות'ְַׁוַה'ֻגַ ָפש  ֹ'.ְוכוַֻׁ'ֻנְ

א" ֻלָ ֹותַַׁׁ–ַֻׁגַ ָפש  ַַׁהֻנְ ֵליַנן ֻדְ ֶ ַׁש  ַהְינֻו:
ְבִחיַנת: ַֻׁבִ ִֹגֻבֹוִריםְַֹׁלַמְעָלה, "ִעיר

ָֹעָלהָֹחָכם".ֹ

ָבאֹזֻוָטא" כֹוכְּ אֹדְּ ֻתָ עְּ ֻבַ יַֹמרְּ ַחִזיָנןֹֻבֵ ַַׁׁ–ַׁדְּ
ָגַרְמנֻוַׁ'ַׁ:ַהְינוַַַַַַַֻׁׁׁׁׁׁׁ ֶ ִֹעָלָאה'.־אִזֻוֻוגַָׁש 

ַֻׁבְַַׁׁ– ֶַׁזה מֹוַַׁׁ'ִזוֻוג',ִחיַנת ֻכְ
תֻובַׁ ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ ִחיֹ:ַׁם קלט, ג(ֻתְּ "ָארְּ

ִעי". ִרבְּ ִַׁזֻוֻוג:ַַׁׁוְּ ַעת ְ ש  ַֻׁבִ ִַׁנְקֵראת א' ִכיְנֻתָ ְ 'ש 
ֹזֻוָטא" ַַׁׁ,"ֻכֹוָכָבא ֻזַֹהר ַֻׁבַ ֻמֻוָבא לָ )ֻכַ :ַׁק קצא.(ֻבָ

ֵדיןֹ א,ֹֻכְּ ֻתָ ִחימְּ ֹרְּ ֵעיָראִֹמֻגֹו הֹזְּ ֺקֻדָ ֲעִביַדתֹנְּ "ִאתְּ
ַבֹֹ ָראֹֻבְּ ַחֻבְּ ָלֻה".ִאתְּ ַׁעְּ

ָראֹ זְּ ֹֻבִ ִריָוא ֹֻגְּ ִעין ֻבְּ ַֹארְּ ַזר ִמבְּ ֻכְּ
ֹ ָלא" ֻדְּ ַחרְּ ַַׁׁ–ֻדְּ ֻזַֹהר ַֻׁבַ ֻמֻוָבא ָח )ֻכַ נְּ ס ֻפִ

ַׁרמט:( ַמתֹ: ֻתְּ ֻתַ ִֹאסְּ ָרא, ַעֻבְּ ִֹאתְּ ד ֹֻכַ ה ַֹחֻיָ "ַהאי
ֹ ךְּ ֵ ָנש  ֹוְּ ָיאָֹנָחש  ַאתְּ ֹֻדְּ ַֹעד אֹוָלָדא, ֵכיַלתֹלְּ ָלאֹיְּ וְּ

ֹ ַחת ֻתְּ ֻפַ ִֹאתְּ ֵדין ֹֻכְּ ָיָתא, ֶערְּ ָמא,ֹֻבְּ ֹֻדְּ ֻה ִֹמֻנָ ָנֵפק וְּ
ָמא".ֹ ֵתיתִֹלדְּ ָ ִהיאֹש  ֹוְּ

ָלא" ֻדְּ ַחרְּ ִחיַנתַַׁׁ–ַֻׁדְּ ַֻׁבְ םֹ"ַהְינֻו תֹֻדָ ִטֻפַ
ל ֻדָ ַחרְּ ָרכוֹ )ַׁ"ֻכְּ עוֹ ה סו, ִנֻדָ ת לא. ֻבְּ ָנֵפקַַׁׁד(וְּ ֻדְ

ֻה,ֵַׁמֲחַמתַׁ ַרע.ִַׁמֻנָ ֵביתַַׁהֻזֶ יָכהַֻׁבְ ִ ש  ַֹהֻנְ

"י:ַַׁׁ– ִ ַַׁרש  ֵרש  יתֶֹזַרע".ֻפֵ ַׁ"ֻבֵ

ַַׁהֻזֹאתַַׁׁ–ַׁ"אֹוִליַדת ְוַה'ֻתֹוָלָדה'
ַׁ "ל, ֻנַ ַֻׁכַ ַַׁה'ֻתֹוָרה' ְוַהֻתֹוָרהִַׁהיא

ֶרךְַׁ ַַַׁׁהֻזֹאתִַׁהיאַׁהֹוֶלֶכתַֻׁדֶ ִעיםַׁיֹום' ַהְינֻוַַׁׁ–'ַאְרֻבָ
ַׁ ִחיַנת ֵֹחיָוָתא"ֻבְ ָאר ְּ ַׁ'ַׁ,"ש  ֵהם ֶ ִעים',ש  ַַׁאְרֻבָ

םַַׁׁ ָ ֻמֻוָבאַׁש  ָרהְַׁלָכלְַׁסַטר,ַֻׁכַ ֻזַֹה )ֲעש ָ ֹ.("לַהנַ ר ֻבַ

ִחיַנת ִריָוא"ַׁ:ֻבְ ֹֻגְּ ִעין ֻבְּ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ַארְּ ֻבְ
ִעיןֵֹחיָוָתא" ֻבְּ ֵהםַַׁׁ,"ַארְּ ֶ ִעיםֹיֹוםֹ"ש  ֻבָ ַארְּ

לַֹהֻתֹוָרהֹ ֶ ֹ."ש 

  .לב

 (ח"א לו, ב)

ַׁ ָע"ם'אֹוִתֻיֹות לְּ הֻואַַׁׁ'ֻבִ ֶ ַׁש  ִזין: ְמַרֻמְ
ַַׁהֻתֹוָרה ֶנֶגד ַֻׁכְ ה ִלֻפָ ֻקְ ַַׁׁ.ֻבַ י ִהיאַַׁׁב'ֻכִ

ָחַלתַֹהֻתֹוָרה'. ַׁע'וְַַׁׁ'סֹוףַֹהֻתֹוָרה'.ִהיאַַׁׁ'לוְַַׁׁ'ַהתְּ
ֶנֶגדַַׁׁ– ִנים'.ֻכְ ִעים־ֻפָ בְּ ִ ֶנֶגדַַׁׁ–ַׁמ'וַַֻׁׁ'ש  ִעיםֹֻכְ ֻבָ 'ַארְּ

ָנהֹֻתֹוָרה'.ֹ ֻתְּ ֻנִ ֶ ֹיֹוםֹש 

ֵֹאל ֱאלֶֹקיךָ ' ה ָמה" ךְ  ש  ֻמָ י ,ֵמעִּ ם ֻכִּ ְרָאה"  אִּ ְליִּ
ָבִרים י, יב(  )ֻדְּ

ֵרי "ַאל קְּ א 'ָמה' ֻתִ " 'ֵמָאה'" ֶאֻלָ ִ ַרש  ָנחֹות מג: ֻוֻבְּ י )מְּ

ָחס רנד:( נְּ רֻוָמה קכז. ֹקַרח קעט. ֻפִ פֹות; ֻזַֹהר ֻתְּ תֹוסְּ  וְּ

  .לג

ֻסֹו ח"א ד, )  (ףֻבַ

ֵֹמָאהֹ ָלת ֹֻתְּ ֵעיָנא ֹֻדְּ ָלא ֻגַ לְּ ֹֻגַ ֵמַחד
ָחא" ְּ ִֹמש  י ֻבֵ רְּ אוֻ ]ַֻׁגַ גַֻ  ֻוִמֻלְּ לְּ  ֵעינוֹ ל ִמֻגַ

לֹשׁד, ָהֶאָח   ְּ ֶמ ת ָחִבֻיוֹ ת ֵמאוֹ ־ש  ֶ ָבא)ַׁן[ש  ָר ֻבָ תְּ  .עג:( א־ֻבַ

ָחא ַַׁׁ–ַׁ"ִמש ְּ ִחינֹות ַֻׁבְ ַעת'ֶזה יַַׁׁ.ַה'ֻדַ ֻכִ
ֶמן" ֶ ַחתֹש  ְּ ִֹֹמש  מוֹ )ַׁ"ֹקֶדש  ְּ ֶזהַַׁׁ,ת ל, כה(ש 

ִחיַנתַַׁׁ ֶכל'ֻבְ ֹ.'ש ֵ

ִחינֹותַַׁׁ–ַׁ"ֵמָאה ה'ֶזהַֻׁבְ ֶ ִחיַנתַֹׁ.'מש  ֻבְּ
מֹוֹ ַֹעצְּ ִטין ַֹמקְּ יק ֻדִ ַהֻצַ ֶ ֹש ֻ ַמה

ִחיַנתֹ'ָמה'. בְּ ִחינֹות'ַָׁצִריְךְַׁלַהְקִטיןַַֻׁׁבִ ַֻׁבְ לש  ָ 'ש  ֻבְ

ֶזה ֹוְּ

חֻוֵתי ֹ"נְּ

ֵליַנן ֹ"ֻודְּ

ֹ"ַעד

א" ֻתָ עְּ ֻבַ ֹ"ַמרְּ

ֹ"ַוֲהָוה

ָרא זְּ ֹ"ֻבִ

ָרא" זְּ ֹ"ֻבִ
ַאֹ" ךְֹּוְּ ַֹחר־ֻכָ

ֶֹזהוְֹּ

ם ֹֻגַ

אוֹֻ ֹ"ֻוָמלְּ

"ֹ רְּ יֻגַ ֹֻבֵ

ָלת"וֹֻ ֹתְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   יז בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ָיה)ֶאת־ַעְצמֹו, מְּ ַׁט, כב( ִירְּ ַֹאל":
ל ַהֻלֵ יר"ָחָכִֹֹיתְּ ִ ָעש  ֹוְּ ֻבֹור, ֹֻגִ ִחיָנהַׁם, ַֻׁבְ ָכל ֻבְ ֶ ַׁש  .

ִחינֹות',ַַׁׁ ַֻׁבְ לש  ָ הֹ'ָמה'.ֵמֵאֻלֻוַׁ'ש  ַׁהֻואַֹנֲעש ֶ

טֻות־ ְּ ש ֻ ֻפַ ֹ'ִהתְּ ֹלֹו ֵיש 
ַֹהגַֹֻ ִמֻיֻות', ְּ ַדֻבֵֹש  אֹור־ֻומְּ ֹֻבְּ ק

אֹ"ה'ֹ ֻנֻויָֹרצֹון,ֶֹאֻלָ ִ ֻוםֹש  םֹש  ֵאיןֹש ָ ֶ ֵאין־סֹוףֹש 
ָבִרי)ַׁהֻואָֹהֱאלִֹקים" ֻלֹוַֹהֻטֹובַֹׁ:,ַַׁהְינוַֻׁם ד, לה(ֻדְּ "ֻכֺ
ִטיב"ֹ ַהֻמֵ ָסִחי)ַׁוְּ ַׁ.ם נ.(ֻפְּ

ַׁ ִחיַנת ֵעיָנא"ֻבְ ֹֻדְּ ָלא ֻגַ לְּ ֹֻגַ ֻמֻוָבאַַׁׁ–ַׁ"ַחד ֻכַ
ָרַׁ ִאֻדְ ַֻׁבְ ַׁקלז:( אָנש ֹ )א ָאִתיֹ: ֹֻדְּ ָנא ִזימְּ "ֻולְּ

ֹ ח ֻכַ ֻתַ ְּ ֻהִֹיש  ַרֲחֵמי"ֹֻבָ ֹֻדְּ ַֹחד ֵַׁעיָנא ִחיַנת ַֻׁבְ ֻלֹוֹ, "ֻכֺ
ִטיב".ֹ ַהֻמֵ ַֹהֻטֹובֹוְּ

ֹ'ָמה',ֹ מֹו ַֹעצְּ ה ֹעֹוש ֶ יק ֻדִ ַהֻצַ ֶ ש  ֻכְּ
ַֹחדֹ 'ֵעיָנא ֹלְּ מֹו ֶֹאת־ַעצְּ ק ַדֻבֵ מְּ

נוֹֹֻ ַרֲחֵמי',ַֹהיְּ 'ֵאין־סֹוף'.ֹ:דְּ ַׁלְּ

ח ֶ ש  ֹוב'ַֻׁכְ ְבִחיַנתַׁ'ָרצֹואַָׁוש  ַׁ–ֹוֵזרַֻׁבִ
ֵֹמאֹור־ֵאין־סֹוףֹ יךְּ ִ ש  ַֹממְּ ָאז
ה'ֹ ַֹה'ֻמָ ֶרךְּ ֹֻדֶ ם, ָ ֹש  ֻוט ש  ַֹהֻפָ ָֹהָרצֹון דֻות ָהַאחְּ

ֹ ֻלֹו ֶ ֹֹ–ש  ֹ'ֵמָאה' ה' הִֹמ'ֻמָ ַנֲעש ֶ ָאְמרֻו:ַֹׁ–וְּ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
אֵֹמָאה" ֶֹאֻלָ ָֹמה, ֵרי קְּ ֹֻתִ "י ַׁ"ַאל ִ ַרש  ָנחֹות מג: ֻוֻבְּ )מְּ

פֹות; ֻזֹ  תֹוסְּ ָחס רנד:(וְּ נְּ רֻוָמה קכז. ֹקַרח קעט. ֻפִ .ַַׁהר ֻתְּ
ָלתָֹמה'ַׁ ָלתֵֹמָאה',ִֹמ'ֻתְּ הֹ'ֻתְּ ַנֲעש ֶ ֹ.וְּ

ַׁ ְכלֹו ַֻׁוְלש ִ הְַׁלַדְעֻתֹו ַהְינֻוַַׁׁ–אֹורַַׁהֻזֶ
ָחא" ְּ ִמש  ֹֻדְּ י ֻבֵ רְּ ִחיַנתַׁ"ֻגַ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  ,

ֶכל'.ַׁ ַׁ'ש ֵ

  .לד

 (ח"א קפה)

ַׁ ֻזַֹהר ָר )ֻבַ קְּ ַׁא ד:(ַוֻיִ ֹיִֹ: ד ָרֵאלֹ"ֻכַ ש ְּ
ָמאֹ ְּ ֹש  ָיכֹול בְּ ֹֻכִ הֻו, ַדיְּ עֹובְּ ֹֻבְּ ִלמֻו ֻתְּ ְּ ִאש 

ִלם" ֻתְּ ְּ אִֹאש  יש ָ ַַַׁׁקֻדִ ֵלמֻותִֹהיאְֹוכֻו'. ְּ רַֹהש ֻ ִעֻקַ וְּ
ָאה', רְּ ַַַׁׁה'ֻיִ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם י, יב(ֻדְּ ֹה'ֹ: "ָמה

ָאה".ֹ ִירְּ יִֹאםֹלְּ ֹֻכִ ךְּ ֹוֵאלֵֹמִעֻמָ  ֱאלֶֹקיָךֹש 

ַׁ ָאה'ִנְקֵראת ָבר'ַׁ,'ִירְּ ֹֻדָ מֹוַׁ'סֹוף ַֻׁכְ ,
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁת יב, יג(ֹקֶהלֶ )ש  ָברֹסֹוף": ֹֻדָ

ָרא"ַהֻכֹֹ ֹיְּ ָֹהֱאלִֹקים ֶֹאת ָמע, ְּ ִֹנש  ִֹהיאַֹׁ–ַׁל י ֻכִ
ָבִרים.ֹ לַֹהֻדְּ ֵלמֻותֹֻכָ ְּ ֹש 

  .לה

 (ח"א ריט)

ַׁ ִחיַנת כֻות'ֻבְ ִחיַנתַַׁׁ,'ַמלְּ ַֻׁבְ ַׁהֻוא
ָנָעה'ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  .'ַהכְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁם י, יב(ֻדְּ ה' ֱאלֶֹקיָך "ָמה :
ְרָאה" ם ְליִּ י אִּ ְך ֻכִּ ֻמָ ֹוֵאל ֵמעִּ ַׁ–ַׁש 

ֹוֵאלֹ ש  ָיכֹולֹוְּ בְּ מֹוֹֻכִ ִטיןַֹעצְּ ַֹמקְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 
ָאה'ֹ ַׁ.ֵמֶהםֹ'ִירְּ

ְך" ֻמָ ֹוֵאל ֵמעִּ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ש  ָנָעהֹהֻואַֻׁבְ 'ַהכְּ
לֻות' פְּ ִ ש  ֵֹמֲחֵברוַֹֹׁ,וְּ ש  ַבֻקֵ ֹוֵאלֹֻומְּ מֹוַֹהש ֻ ַׁ.ֻכְּ

יַׁ ָאה'ֻכִ ִחיַנתַׁהַׁ'ִירְּ כֻות'ֻואַֻׁבְ ָאְמרֻוַַׁׁ–ַׁ'ַמלְּ ֶ מֹוַׁש  ֻכְ
כֻות":ַׁת פ"ג מ"ב(ָאבוֹ ) לַֹמלְּ ֶ ָמֵלאֹמֹוָרָאֻהֹש  ֹ."ִאלְּ

כֻות' ִחיַנתַַֻׁׁו'ַמלְּ ָנָעה'הֻואַֻׁבְ 'ַהכְּ יַַׁׁ,'עִֹני'ֹוְּ "ֵאיןֹֻכִ
ָֹעם" לֹא ֹֻבְּ ֵק )ֶַׁמֶלךְּ רְּ י־ֱאִליֶעֶזר פ"ג; ֻפִ ַרֻבִ ינוֻ י־ֻדְּ ַחיֵֻ ־ַרֻבֵ י ֻבְּ

י ִ ֵראש  ַַׁׁ,ת לח, ל(ֻבְּ ִחיַנת ַׁ'ֲעִנֻיֻות'ֻבְ ָֹלֻהֹ, ֵלית "ֻדְּ
ָמֻהֹֹ רְּ לֻום"ִֹמֻגַ ֶ ר ֻזַֹה )ַֻׁכְּ ש  עוֹ ב קפא. ַוֻיֵ ַׁ.ד(וְּ

דֹ ִֹמֻצַ ָֹלֻה ֵֹאין כֻות' לְּ ת־ַהֻמַ ֻדַ 'ֻמִ ֶ ש 
לֻוםֹ ָמֻהֹֻכְּ ֵדיָֹהעֹוָלםֹֹ–ַעצְּ יִֹאםַֹעל־יְּ ֻכִ

כֻות'.ֹ לְּ ת־ַהֻמַ הֹ'ִמֻדַ ֻלֶ ֻגַ ִַׁנתְּ

  .לו

ֻסֹו ח"ב ז, )  (ףֻבַ

ִחינַַַׁׁן',ֻבֵֹ ַֻׁבְ ֵרֹ'ת ֹֻדָ ָלֹי הֻואַַׁׁ,ה'ַמעְּ
ִחיַנתַׁ ָנה'ֻבְ ֵ ִחיַנתַַׁׁ,'ש  ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ'ָמה'ֻבְ ֻבְ

רֻוָמ ר ֻזַֹה )ַׁ ":ַׁה קכז.(ֻתְּ ֻתְּ ְּ ש  ֻפַ ְּ ש   ."ֶמהָֹחִמיָתֶֹמהֹֻפִ

ִמיד' לְּ ַַׁׁ,ֻתַ ִחיַנת ה'ֻבְ ַֹמֻטָ ֵרי הֻואַַׁׁ,'ֻדָ
ַׁ ִחיַנת ַַׁׁ–ַׁ'ֵנעֹור'ֻבְ ִחיַנת: "ָהִקיצֻוֹֻבְ

ֹֹ נֻוֹש  ַרֻנְּ ֵניָֹעָפר"וְּ יָ )ַֹׁוכְּ עְּ ַ ש  ַׁ.ה כו, יט(יְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

יךְֹּ ִ ש  ֹֻוַממְּ

ִֹאיָתא

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ָאֹ' ֹה'ִירְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

נֻו: ַֹהיְּ

ַגת ָ ֹ'ַהש ֻ

גַֹ'וְֹּ ָ ֹתַהש ֻ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   יח בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ִמיד' 'ַתלְּ ֹֻבְּ ן' ֹ'ֻבֵ לֹל אֹותַֹׁ–ִַׁלכְּ ַהרְּ לְּ
לֹ ֶ ֹש  ָגה ָ ַֹהַהש ֻ ִחיַנת ֹֻבְּ ן', ֹ'ֻבֵ ִחיַנת ִלבְּ

ָאה'.ֹ ֶיהֹלֹוֹ'ִירְּ הְּ ֻיִ ֶ ֵדיֹש  ִמיד',ֹֻכְּ לְּ  ַה'ֻתַ

ָבִרי) ַׁם י, יב(ֻדְּ ֹוֵאל : "ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך ש 
ם ְל  י אִּ ְך ֻכִּ ֻמָ ְרָאה".ֵמעִּ ַׁ–ַדְיָקאַַׁׁ"ָמה"ַׁיִּ

ֵדיֹ ֹֻכְּ ֹ'ָמה', ִחיַנת בְּ ֹֻבִ ָלל ִֹנכְּ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ֹש  ָֹצִריךְּ י ֻכִ
ָאה'.ֹ ֶיהֹלֹוֹ'ִירְּ הְּ ֻיִ ֶ ֹש 

ם" ָבִרים י, טז( "ְלַבְבֶכם ָעְרַלת ֵאת ֻוַמְלֻתֶ  )ֻדְּ

ֻות "ָית ש  כֹון" ִטֻפְּ ֻגוֻ ) ִלֻבְּ רְּ  ם(ֻתַ

  .לז

 (ח"א לד, ז־ח)

'ַאֲהבוֹֹ ֹֻבְּ ע ֻקָ ֺ ש  נֻוֹמְּ ַֹהיְּ ָֹרעֹות', ת
ָראֹ קְּ ַֹהֻנִ יֹונֹות, "ָעְרַלת ֲחָרפֹותֹֻוִבזְּ

ַֹׁ–ֵֹלב" ְבִחיַנת ַֻׁבִ ַׁהֻוא ֹלֻוחֹות"ֲאַזי ֵרי בְּ ִ ַׁ."ש 
ה' ֻפָ 'ֶחרְּ ַַׁׁוְּ ִחיַנת ַֻׁבְ ָלה'הֻוא ִחיַנתְַׁוכוַַֻׁׁ'ָערְּ ַֻׁבְ ,'

בֻוָרה' ְּ ֹֻוש  פֻוָלה ֹנְּ ְַׁוכוַַֻׁׁ'ַאֲהָבה י ַֻׁכִ ה'', ֻפָ ,ַַׁה'ֶחרְּ
ַׁ ָֹרעֹות'ַַׁהְינוַַֻׁׁ,"ָעְרַלת ֵלב"ַהְינֻו ַׁ,'ֲאָהבֹות

הִַׁמַַׁׁ ֵליַֹהֶחֶסד'ַנֲעש ֶ ִביַרתֹֻכְּ ְּ  .'ש ֻ

ב', ַַַׁׁה'ֻלֵ ְלַה'ֻיֻו"ד',ַַׁׁ–ַה'ָוא"ו'
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ה', ַׁ'ְנֺקֻדָ יק'ַהְינֻו ַׁ,'ַצֻדִ
ֹוֶרה ֹש  ה דֹוש ָ ַֹהֻקְּ ָֹהַאֲהָבה ָֹהאֹור ם ָ ש ֻ ֶ ֲאַזיַֹׁ–ַׁש 
ַֹה'ֲחֹ נֻו ַֹהיְּ ָֹרעֹות', ָֹה'ַאֲהבֹות ל ֻטֵ ֻבַ ָרפֹות',ִֹנתְּ

נוֹֹֻ  ."ָעְרַלת ֵלב"ֹ:ַהיְּ

יק', ֻדִ ַׁ'ַהַַַׁׁה'ֻצַ ֺקֻדָ ַֻׁנְ א"ו'ַַָׁׁיִאירַׁ–ה' ְלַה'ֻוָ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְ הֻוא ֶ ה',ַֹׁ–ַׁ'ֵלב'ש  ֻפָ ַֹה'ֶחרְּ ל ֻטֵ ֻבַ ִנתְּ וְּ

ֹ נֻו ִעיםַֹׁ–ַׁ"ָעְרַלת ֵלב"ַהיְּ ָ ש  ֹֻפְּ ל ֹֻכָ ֹ"ַעל י ֻכִ
ַֹאֲהָבה" ה ַכֻסֶ לֵ )ַֻׁתְּ ְּ ֹוָרהַֹׁ–ַׁי י, יב(ִמש  ֹש  ם ֹש ָ י ֻכִ
ה'.'ַאֲהָבֹֹ ָ דֹוש  ֹהַֹהֻקְּ

ֹ ֹקֹונֹו ֵבין ֹלְּ ינֹו ֹֻבֵ ר ַדֻבֵ ֹלְּ ל־ֶאָחד ֹ–ֻכָ
ַׁ ה' ַׁ'ְנֺקֻדָ ִחיַנת ַֻׁבְ ִאיר ֻיָ ֶ ַׁש  ֵדי ב'.ַַׁהֻלֵַׁ'ְלַֻׁכְ

ֹ ל ֻטֵ ֻבַ ִֹנתְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֻבֹו',וְּ ַהְינֻוַַׁׁ'ָעְרַלת לִּ
ַׁ.'ֲאָהבֹותָֹרעֹות'ַהְינֻוַַׁׁ,'ֲחָרפֹות'ַׁ

ֲֹחֵבֹ ִֹעם ר ַדֻבֵ ֹלְּ ל־ָאָדם ֹֻכָ רֹוָֹצִריךְּ
ַמִים', ָ ַאת־ש  'ִירְּ לִַׁהְתעֹוְררֻותַַֻׁׁבְּ ֵדיְַׁלַקֻבֵ ֻכְ

יַׁ ַֻׁכִ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ַׁיֹוֵתר ֲחֵברֹו ַֻׁבַ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ה' ֺקֻדָ ֵַׁמַה'ֻנְ ִלֻבֹו, ֻבְ
ַׁהֻואַׁ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ַׁיֹוֵתר ֲחֵברֹו ַֻׁבַ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ִחיָנה ַַׁהֻבְ ֶזה

ה'.ַׁ ִחיַנתַׁ'ְנֺקֻדָ ה'ַֹהֻזֹאתֹֻבְ ֺקֻדָ ַה'ֻנְּ םֹֻבְּ ָ ש  ֹוָרהֹֹ–וְּ ש 
ֹ'ֻכֵֹהן'ָה'ַאֹ ָרא קְּ ַֹהֻנִ ַֹׁ.ֲהָבה' ַֹהֻזֹאת ה' ֺקֻדָ ַה'ֻנְּ ֹ–וְּ

ֹ ֲֹחֵברֹו, י ַגֻבֵ ֹלְּ יק' ִחיַנתֹ'ַצֻדִ 'ֵלב'ֹֻוֵמִאיהֻואֹֻבְּ רֹלְּ
ַׁ.ֲחֵברוֹֹֹ

ַעֹ ֶ ֹ'ש  ֵדי ֹל־יְּ לֹש ָ ְּ ֹש  ֺקֻדוֹֹה ֹנְּ ֹ–ֵֹאֻלוֹֻת'
ֹ נֻו ַֹהיְּ ַֹה'ֲחָרפֹות', ל ֻטֵ ֻבַ ָעְרַלת "ִנתְּ

נוֹֹֻ,"ֵלב ָֹרעֹות'ֹ:ַהיְּ ַׁ'ַאֲהבֹות ַׁא( רֻותֹ: ְּ ַקש ֻ 'ִהתְּ
יִקים' ֻדִ ַַׁהֻצַ יק, ֻדִ ֵֹמַהֻצַ ה ִחֻלָ ִֹמֻתְּ ל ַקֻבֵ הַׁלְּ ְַׁנֺקֻדָ ,

ַׁ ַׁב( ָרֵאל. לִַׁיש ְ לַֻׁכָ ֶ ָלִלֻיֻותַׁש  לֻוֹֻכְ ַקֻבְּ ֹיְּ ךְּ ַאַחר־ֻכָ וְּ
יןֹ יןִֹמןֹֻדֵ ֻהֹֻוֵבֻהֹג(ַַׁׁ.ֻדֵ לִֹמֻנֵ ַקֻבֵ ָכל־ֶאָחדֹיְּ ַׁ.וְּ

  .לח

 (ח"א מט, א)

ֻדֹות' ַֹה'ֻמִ ל ֶ ֹש  ר ֻיָ ַֹהֻצַ ַַׁהיְַׁהֻוא נֻוַׁ,
ב' ֻלֵ ֻבַ ֶ ֹש  ָמה ְַׁוכוַַַֻׁׁה'ָחכְּ .'ֹ ֵ חֹוש  ש ֶ בֹֻכְּ

ֹ ָֹרעֹות' בֹות ָ ב,ֹֹ–'ַמֲחש  ַֹהֻלֵ ֵטם ַטמְּ ֹמְּ הֻוא
ִחיַנתֹ בְּ ִריָאה,ֹֹ"ָעְרַלת ֵלב",ֻבִ ֵקלֶֹאתַֹהֻבְּ ַקלְּ ֻומְּ

ב'ַהְינֻוַֹׁ ֻלֵ ֻבַ ֶ ָמהֹש   .ַה'ָחכְּ

ֶצר־ָהָרע' ַַַׁׁה'ֻיֵ ב'הֻוא ַֹהֻלֵ ֻות ש  מֹוַׁ'ִטֻפְּ ַֻׁכְ ,
תֻובַׁ ֻכָ ֶ ָבִר )ש  ם":ַׁם י, טז(יֻדְּ  ָעְרַלת ֵאת ֻוַמְלֻתֶ

ַׁם", ְלַבְבֶכ  כֹון".ְוַתְרֻגֻומֹו: ֻבְ ֻות לִּ ש  ֻפְ ַׁ"ָית טִּ
ִריָאה' קֻולַֹה'ֻבְּ ֻות'ֹהֻואִֹקלְּ ש  'ִטֻפְּ ִהיאַַׁׁוְּ ֶ ַעל־ש 

ָמה' ַֹה'ָחכְּ ֵדי ֹֻכִַֹׁ–ַׁיְּ ֵקל ַקלְּ ֹמְּ ֹהֻוא ֵטֹי ַטמְּ םֹֻומְּ
הֻואֹ'סֹודֶֹה'ָחָלל'ֹֹ ב,ֹש ֶ ֻלֵ ֻבַ ֶ נֻוי'.ָחָלל־ש   ַהֻפָ

ֹ ֵֹאיךְּ ִלֻבֹו ֹֻבְּ ֹטֹובֹות' בֹות ָ 'ַמֲחש 
ֹ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהש ֻ ֶזהֹֹ–ַלֲעֹבד ֻבָ

ֹ'ִלֻבוֹֹ ה ַַׁׁ'ַנֲעש ֶ ְבִחיַנת: ָבִבי"ֻבִ ֹלְּ ים עג, ַׁ"צֻור ִהֻלִ )ֻתְּ

י",ַֻׁוִבְבִחיַנת:ַׁכו( ִלֻבִ ֻבִָֹֹחַללֹוְּ ִקרְּ ָ )ַׁי"ֻבְּ ,ַׁם קט, כב(ש 

ָצִריךְֹּ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֹ ַהֻלֵ ֶ ש  ֹבֻכְּ

ר ֵ ַקש ֻ ֻמְּ ֶ ש  ֹֻוכְּ

י ֹֻכִ

ָצִריךְֹּ ֹוְּ

ַגם ֹוְּ

ָצֹ ֹא:ִנמְּ

ב' ַֹה'ֻלֵ

י ֹֻכִ

ֹֻוכְֹּ ֵ חֹוש  ֹבש ֶ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   יט בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ֺעֻלֹוָתֹ ֹֻפְּ ֻלֻו ֻגַ ִֹיתְּ ֶֹה'ָחָלל' תֹוךְּ ֻבְּ ֶ ֵדיַֹׁיו.ש  ַעל־יְּ וְּ
ֹ ַֹהֻטֹוִבים ֹֻוִמֻדֹוָתיו ֺעֻלֹוָתיו הֻואֹֹ–ֻפְּ ֹש ֶ ה ֻלֶ ֻגַ ִיתְּ

ֵלָמה.ֹ ְּ ַמִיםֹש  ָ כֻות־ש  לֹעֹלַֹמלְּ ַקֻבֵ ֹמְּ

ר" א לֹא ֲאש ֶ ָ ש ֻ ים יִּ ָבִרים י, יז( "ָפנִּ  )ֻדְּ

  .לט

 (ח"א מז)

ֹ סֻוק: ֻפָ ֹֻבַ ֵעיל ָבְעֻתָ לְּ  "ְוָאַכְלֻתָ ְוש ָ
ֹֹֹֹֹֹֹ," ם.ֹֻוֵבַרְכֻתָ ָ ן־ש  ַֹעֻיֵ

ְתךָ  הֻוא" ֻלָ ָבִרים י, כא( "ֱאלֶֹקיךָ  ְוהֻוא ְתהִּ  )ֻדְּ

  .מ

 (ח"ב יט)

הֹ ִפֻלָ ֶיהַֹהֻתְּ הְּ ֻתִ ֶ ֵלנֻו,ֹש  ִליתֶֹאצְּ כְּ רַֹהֻתַ ִעֻקָ
, ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ דֻותֹו ַאחְּ ֹֻבְּ ֶלֶלת ְבִחיַנתִַַׁׁנכְּ ֻבִ

ָבִרי) ְתךָ  הֻוא":ַׁם י, כא(ֻדְּ ֻלָ ֹ–ֹ"ֱאלֶֹקיָך  ְוהֻוא ְתהִּ
ם־יִֹ ֵ ַהש ֻ ֹוְּ ה ִפֻלָ ַהֻתְּ ֶ ָיכֹול.ש  בְּ ֹֻכִ ֶֹאָחד ַרךְּ ֻבָ ֶזהֻוַֹׁתְּ וְּ

ֱאֶמת ֹֻבֶ ִלית כְּ ַֹהֻתַ ר רֻוש  ן ַעיֵֻ ]ַׁ.ִעֻקָ ָראוֹ 'ֻבְּ  ַהֻפֵ ֻפְּ ת־ַפרְּ

ָמה'[  ַׁ.ַלָחכְּ

  .מא

יחֹות)  (ָהַר"ן נב־ש ִ
ַרךְֹּ ֻבָ ִמיד,ֹצֹוֵעקִֹיתְּ קֹוֵראֹֻתָ זֹוְּ ַרֻמֵ ֹֻומְּ

ָהָאָדם ַרבֹלְּ קְּ ֻיִ ֶ ֵֹאָליוֹש  הֻוא, ַרךְֹֹּוְּ ֻבָ ִֹיתְּ
ָקֵרבֹ ַרֲחִמיםֹתוֹֹאוֹֹֹיְּ ַאֲהָבהֹֻבְּ הֹֻבְּ ִחֻבָ דֹוָלהֹֻובְּ  .ֻגְּ

ָהָאָדם ֶ ַלֵהבֹש  ָעִמיםִֹנתְּ תֹוךְִֹֹּלפְּ ֹֻבְּ
תֹו, ִפֻלָ לַֻׁוַמְתִחילַֻׁתְּ ֻלֵ ִהְתַלֲהבֻותְַׁלִהְתֻפַ ַֻׁבְ

ק ֶ דֹול,ְַׁוֵחש  תוַַֹֻׁׁגָ גֻוָרהַֻׁוְתִפֻלָ ְ הַׁש  ַַֻׁׁוְמֺרֻצָ ִפיו ַׁ–ֻבְ
'ֹ'אֹורֶֹזהוֹֻ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ מוַֹֹֹהש ֻ ַעצְּ ָיכֹולֹֻבְּ בְּ ,ֹֻכִ

ֹֹ ש  ַלֻבֵ תְּ ֻנִ ֶ קֹוֵראֹֻבוֹֹֹש  ַרךְַֹֹּלֲעבֹוָדתוֹֹֹאֹותוֹֹֹוְּ ֻבָ ַׁ.ִיתְּ

ַלֲהבֻותֶֹזה ָהָאָדםַֹהִהתְּ ֶ ַלֵהבֹש  ִֹמתְּ
ֹ תֹו ִפֻלָ תְּ ִחיַנתֶֹזהֹ–ֻבִ ַרךְֹֹֻּבְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהש ֻ

מוֹֹ ַעצְּ ָיכֹול,ֹֻבְּ בְּ ַַֻׁׁכִ ִחיַנת ָבִרים י, כא(ֻבְ ַׁ)ֻדְּ  הֻוא":
ְתךָ  ֻלָ הֻואַׁ–ַׁ"יךָ ֱאלֶֹק  ְוהֻוא ְתהִּ ַרךְֹֹּש ֶ ֻבָ ֹהֻואִֹיתְּ

מוֹֹֹ ַעצְּ הֹֻבְּ ִהֻלָ הַֹהֻתְּ ִפֻלָ ַהֻתְּ ֹ.וְּ

ים ְבעִּ ִּ ש  ָבִרים י, כב(ֲאֹבֶתיָך"  ָיְרדוֻ  ֶנֶפש   "ֻבְ  )ֻדְּ

  .מב

 (ח"ב ח, ה)

טֻותֹ ש ְּ ֻפַ אֹ'ִהתְּ ֹֻבָ בֹוד', ֻלֻותַֹהֻכָ ֻגַ 'ִהתְּ
בֻוָאה'. ָאהַַֹׁהֻנְּ ֹֻבָ בֻוָאה' ַֹה'ֻנְּ י ֻכִ

ֹ רְּ ָ ֹ'ש  ִחיַנת ִֹמֻבְּ ָרֵאל', ִֹיש ְּ ֹות ש  ַֹנפְּ י ֵ ֵהםַׁש  ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ַׁ'ֻבְ ֶַׁנֶפש  ְבִעים ִ ַׁ'ש  ְבִחיַנת ַֻׁבִ ָבִרי), :ַׁם י, כב(ֻדְּ

ים ֶנ'ֶפש  ָי'ְרדֻו ֲא'בֹוֶתיָך", ְבעִּ ִּ 'ש  י־ַׁ"ֻבְ ֵ ָראש 
י"א'.ֵתבֹותַׁ ִחיַנתַֹׁ'ָנבִּ ֹהֻואֹֻבְּ ֹות' ָפש  ַֹהֻנְּ ֶֹרש  'ש  וְּ

בֹוד'ֹ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ֻכָ

ל "ְוֵאת ר ַהְיקֻום ֻכָ ַרְגֵליֶהם ֲאש ֶ ֶקֶרב ֻבְ ל ֻבְ ָרֵאל" ֻכָ ש ְ  יִּ
ָבִרים יא, ו(  )ֻדְּ

ל ָממֹונֹו  "ֶזה ֶ ֲעִמידֹו  ָאָדם ש  ֻמַ ֶ ָליו" ַעל ש   ַרגְּ
ִרין קי.( ֶהדְּ ָסִחים קיט. ַסנְּ "י; ֻפְּ ִ  )ַרש 

  .מג

ֻסֹו ח"א כג, )  (ףֻבַ

ֹ ִלים ַֹהֻנֹופְּ ֵני־ָאָדם ֲאַוֹ'ֻבְֹֻּבְּ ת־ָממֹון',ֹֻתַ
ַהֹ ֶ ֵאיָנםַֹמֲאִמיִניםֹש  ־הֻואֹוְּ רֻוךְּ דֹוש־ֻבָ ֻקָ

ֵנסֹ ַפרְּ ִפיםַֹאַחרֹֹאֹותוָֹֹיכֹולֹלְּ רֹודְּ ה,ֹוְּ הַֹקֻלָ ִסֻבָ ֻבְּ
דֹולֹות ֹֻגְּ יִגיעֹות ֹֻבִ ָנָסָתם רְּ ְַׁוכוַַֻֻׁׁפַ ִריםֹֹ–' ָ ש  ִנקְּ

ָרא־ָאֳחָרא'ֹ ִסטְּ 'ָפִניםֹֻדְּ  '.ְוכוַַֻֻׁׁבְּ

ָנםֹ ָאם־ֻוַמֻתָ ָ ש ֻ ֻמַ ֶ ֹש  ֵני־ָאָדם ֹֻבְּ ֵאֻלֻו
ֹ 'ֱאמֻוָנה' ֵבִקֹֹ–ֻבֶ ִניםֵֹהםֹֻדְּ 'אֹורַֹהֻפָ יםֹֻבְּ

ה',ֹ ָ ֺדש ֻ קְּ יֵַׁאיןַַֻׁׁדִ לֹאַַׁׁ'ֱאמֻוָנה'ֻכִ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ֱאֶמת'ֻבְ

ֹמֻוָבא

ֶֹזהוֹֻ

בֹודוֹֹ ֹֻכְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֵֹאֻלוֹֻ

ֲֹאָבל



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   כ בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ַׁ ִחיַנת: ָֹקֵאי"ֻבְ ָטא ְּ בָֻ )ַׁ"ֺקש  ַ יַׁת קד.(ש  ַֻׁכִ .
ַׁ ַַׁרזַַָׁאְמרֻו ִרין קי. ַעל "ל ֶהדְּ ָסִחים קיט. ַסנְּ )ֻפְּ

ָבִרים יא, ו( ַֻׁדְּ ר : ֶ ל ַהְיקֻום ֲאש  "ְוֶאת ֻכָ
ַרְגֵליֶהם" ֲעִמידֹוֹ"זֶַֹׁ–ַֻׁבְ ֻמַ ֶ לָֹאָדםֹש  ֶ הָֹממֹונֹוֹש 

ָליו"ֹ ַׁ.ַעלַֹרגְּ

ָנָסה, רְּ ֹֻפַ ֲעַמד ַֹהֻמַ ר ַהְינֻוִַַׁׁעֻקַ
ַֹעלֹ ֲעִמידֹו ֻמַ ֶ ֹש  ָֹאָדם ל ֶ ֹש  "ָממֹונֹו

ָליו" ֹ'ֱאֶמת',ַׁ–ַַׁרגְּ ֵדי ַֹעל־יְּ ִחיַנתַַׁׁהֻוא ַֻׁבְ הֻוא ֶ ש 
ֲאַות־ָממֹון'ַׁ ִביַרתֹ'ֻתַ ְּ ַׁ.'ש 

ַׁ ִחיַנת ָֹקֵאיֻבְ ָטא ְּ ַַׁׁ–ַׁ""ֺקש  ֵדיַֹהְינֻו: ַעל־יְּ
ֹ ִחיַנתֹ–'ֱאֶמת' ֹֻבִ הֻוא ֹש ֶ ֹ'ָממֹון', ֹלֹו ֵַׁיש 

ָליו"ַׁ ֲעִמידֹוַֹעלַֹרגְּ ֻמַ ֶ ַׁ.'ֲעִמיָדה',ֹ"ש 

ֹ ָֹקֵאי" ָֹלא ָרא קְּ ִ בָֻ )"ש  ַ ָ ת ש  יַַׁׁ–ַׁם(ש  ֻכִ
ֶקר' ֶ ַַׁׁ'ש  ֲאַות־ַׁ,'ֲעבֹוָדה־ָזָרה'הֻוא 'ֻתַ

ְַׁוכוַַָֻׁׁממֹון' ה'. ֹש ֶ ֶקר', ֶ ֹ'ש  ֵדי ַֹעל־יְּ ן ַעל־ֻכֵ ֻואֹוְּ
ֻוםֹ ֹש  ֹלֹו ֵֹאין ֲאַות־ָממֹון', ֹ'ֻתַ 'ֲעבֹוָדה־ָזָרה',

ֹ ֹֻוַמֲעָמד ֹ'ָממֹון',ֹֹ–ִקֻיֻום ֹלֹו ֵאין ֶ ֹש  נֻו: ַהיְּ
קֻום'ֹ ָראֹ'יְּ קְּ ְַׁוכֻו'.ַַׁהֻנִ

  .מד

 (ח"א לא, ט)

ִחינֹותֹ ָרָהם',ֹֻבְּ ֵרַגתֹ'ַאבְּ ַמדְּ הֻואֹֻבְּ ַעלֹ"ש ֶ ֻבַ
ֹ ֶֹנֶפש  לֵ )" ְּ לֹֹ–ֹי כג, ב(ִמש  ֹֻכָ אי ַוֻדַ ֹֻבְּ ֲאַזי

ִנים"ֲאֹ ִחיַנתֹ"ֶלֶחםַֹהֻפָ בְּ ֹֻבִ ֺעֻדֹוָתיו, ֹֻוסְּ ִֹכילֹוָתיו
מוֹ ) ְּ ַַׁׁ,ת כה, ל; לה, יג(ש  ְבִחיַנת י)ֻבִ ִ ֵראש  :ַׁת יז, א(ֻבְּ

ךְֹּ"ַׁ ַהֻלֵ ָפנִַֹֹהתְּ  י".לְּ

–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְ ִלין'ֶזה ִחיַנתַַׁׁ,'ַרגְּ ֻבְ
ָנָסתֹו' רְּ ַַׁׁ,'ֻפַ ִחיַנת ָבִרי)ֻבְ :ַׁם יא, ו(ֻדְּ

 ֶ ַרְגֵליֶהם","ְוֶאת ַהְיקֻום ֲאש  ַַׁׁר ֻבְ ֻו "לַַׁרזְַַׁוָדְרש 
ָסִחי) ִריט. קים ֻפְּ ֶהדְּ ַׁן קי.(ַסנְּ ָֹאָדֹ: ל ֶ ֹש  ָֹממֹונֹו םֹ"ֶזה

ָליו".ֹ ֲעִמידֹוַֹעלַֹרגְּ ֻמַ ֶ ֹש 

ָפַני" ִחיַנתַַׁׁ–ַׁלְּ ַֻׁבְ ֵַׁמֶהם ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ַׁש 
ִנים'.ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹ'ֻפָ

  .מה

 (ח"א מא)

' יֹון־ֶנֶפש  דְּ ַַׁׁ.'ֻפִ י ָראֹֻכִ ִֹנקְּ מֹון' ַה'ֻמָ
ַַׁׁ,ֻמֻוִדים''ַעֹ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ :ַׁם יא, ו(ֻדְּ

ַרְגֵליֶהם" ר ֻבְ ֶ ָסִחיי ֻפִ ל־ַע )ַׁ"ְוֶאת ַהְיקֻום ֲאש  ם ֻפְּ

ִריט. קי ֶהדְּ ֲעִמידֹו ַעל  –ן קי. ַסנְּ ֻמַ ֶ ל ָאָדם ש  ֶ ֶזה ָממֹונֹו ש 

ָליו(   .ַרגְּ

ַָׁיָדיוַׁ יַח ַַׁמֻנִ ְדיֹון' ַַׁה'ֻפִ ה ָהעֹוש ֶ
מֹון ַַׁה'ֻמָ ןַעל ְַׁיַכֻוֵ ַׁ'ָידַַׁׁ:', ֵַׁיש  י ֻכִ

ִוי"ןַׁ ַַׁהֻוָ ֵַׁאָליו יְך ִ ְַׁלַהְמש  ן ִַׁויַכֻוֵ ְַׁוכֻו', דֹוָלה' ַהֻגְ
ְַׁוכוַֻׁ ֹ'ַעֻמֻוִדים'', ָרא קְּ ַֹהֻנִ מֹון' ַֹה'ֻמָ תֹוךְּ ְוָאזַַׁׁ.לְּ

ַׁ ִֹנְקָרא: ָֹהַעֻמֻוִדים" מוֹ )"ָוֵוי ְּ ַׁת כז, י(ש  ֵאֻלֻוֹ. וְּ
ִלין'ֹ נֻוֹ'ַרגְּ ִנין יֵֻ ַע )'.ְַׁוכוַֻׁ'ְַׁוכוַַֻׁׁ'ַעֻמֻוִדים',ַֹהיְּ פְּ ַׁ.ם(ֻבִ

  .מו

 (ח"א מז)

ֵֹמ'ֱאֶמת'. א ֹֻבָ ירֻות' ִ ָהאֹוֵחַֹׁ'ֲעש  זֹוְּ
ֹ ת־ֱאֶמת' 'ִמֻדַ ֶרַוח,ֹֹ–ֻבְּ ֹֻבְּ ָנָסתֹו רְּ ֹֻפַ ֲאַזי

ת־ֱאֶמת'.ֹ ֻדַ ָעהִֹמ'ֻמִ ֻפָ ְּ יַֹהַהש   ֻכִ

בָֻ )ֶרֶמזַׁ ַ ָטאָֹקֵאי":ַׁת קד.(ש  ְּ ַֻׁכִַַׁׁ."ֺקש  "לַַׁרזַַׁי
וַֻׁ ְרש  ָסִחי)ַֻׁדָ ִרים קיט. ֻפְּ ֶהדְּ ַַׁעַַׁׁקי.( ןַסנְּ סוַֻׁל קַֻׁפָ

ָבִרי) ַרְגֵליֶהם":ַׁם יא, ו(ֻדְּ ר ֻבְ ֶ ַׁ–ַׁ"ְוֶאת ַהְיקֻום ֲאש 
ֹ"ֶזהָֹממֹונֹוַֹׁ ֶ ֲעִמידוֹֹםָֹאָדֹלֹש  ֻמַ ֶ ָלילַֹעֹֹש  ַׁו".ַרגְּ

ָטא" ְּ תֱַׁאֶמת.ַׁ–ַׁ"ֺקש  ִמֻדַ ֲאַזי:ַַָׁׁהאֹוֵחזַֻׁבְ
ַֹעלַֹׁ–ַׁ"ָקֵאי" ֲעִמידֹו ֻמַ ֶ ֹש  ָֹממֹונֹו "ֶזה

ָליו",ֹ ֶַׁרַוח.ֻוַפְרָנָסתֹוַֻׁבְַַַׁׁרגְּ

ָֹקֵאי" ָֹלא ָרא קְּ ִ בָֻ )ַׁ"ש  ַ ָ ת ש  ַׁהֻואַַׁׁ–ַׁם(ש  י ֻכִ
ִחינֹותַׁ'ֱאֶמת'. הֻואַֻׁבְ ֶ ִנים'ַׁש  ַרת־ֻפָ 'ַהְסֻתָ ַֻׁבְ

  .מז

 (ח"א סט)

ֵדיֹ ַֹעל־יְּ ֹלֹו א ֹֻבָ ָֹהָאָדם, ל ֶ ֹש  מֹון ַהֻמָ
ת־זֻוגוֹֹ' ֹֹ',ֻבַ ֵדי ֻהֹ'ַעל־יְּ ָ ש  ַהְינֻו:ַַׁׁ.'אֹורַֹנפְּ

ֹ ֹֻוִמתְּ נֹוֵצץ תְּ ֻמִ ֶ ֹש  ֵדי ֵֹמאֹורַֹעל־יְּ ֹאֹורֹות ט ֵ ש ֻ ֻפַ
ֻהֹֹ ָ ש  מֹון'ֹ'אֹורֹות'ֵאֻלֻוָֹהַֹׁ–ַַׁנפְּ ִחיַנתַֹה'ֻמָ  .ֵהםֹֻבְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֲֹאָבל:

ִֹמי

ךְֹּ" ַהֻלֵ ֹ"ִהתְּ

ךְֹּ ַהֻלֵ ֹ"ִהתְּ

יַֹ ֹןִענְּ

יק ֻדִ ַהֻצַ ֶ ש  ֹֻוכְּ

ר ִֹעֻקַ

ֶזה ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ר ִֹעֻקַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   כא בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ַׁ' ְַׁו'ֶנֶפש  ,' ֶפש  ַַׁה'ֻנֶ קֹום ִַׁמֻמְ ַׁהֻוא מֹון' ַה'ֻמָ
ַׁ ַׁ'ְנֵקָבה' ִחיַנת ַֻׁבְ ְַׁוכוִַֻׁהיא רֹ'. ִֹעֻקַ י ֻכִ

ִלין' ִחיַנתֹ'ַרגְּ יִֹהיאֹֻבְּ ֻה,ֹֻכִ לֻויֹֻבָ מֹון'ֹֻתָ ',ְַׁוכוַַַֻׁׁה'ֻמָ
מוַֹׁ ַַֻׁׁכְ ֻזַֹהר ַֻׁבַ תֻוב ֻכָ ֶ ָר )ש  מֻוֵא ל ַע א קיב: ַוֻיֵ ְּ :ַׁל־א ב, ט(ש 

ֹ ֹמר ְּ ִֹיש  ֲֹחִסיָדיו ֵלי ָתא"ֹ–"ַרגְּ ִֹאֻתְּ א ֻוְכִתיבַַׁׁ.ֻדָ
ָבִרי) ַׁם יא, ו(ֻדְּ ל: ר  "ְוֶאת ֻכָ ֶ ַהְיקֻום ֲאש 

ַרְגֵליֶהם" ֲעִמידֹוֹֹ–ֹֻבְ ֻמַ ֶ לָֹאָדםֹש  ֶ "ֶזהָֹממֹונֹוֹש 
ָליו" ַֹרגְּ ָסִחי)ַַׁעל ֶהדְּ ם קיט. ֻפְּ רַֹׁ.ן קי.(ִריַסנְּ ִֹעֻקַ י ֻכִ

ֵקָבה',ֹ ֹ'נְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ,' ֹ'ֶנֶפש  ִחיַנת ִֹמֻבְּ א ֹֻבָ מֹון' ַה'ֻמָ
ִלין'.ֹ ִחיַנתֹ'ַרגְּ ֹֻבְּ

  .מח

 (ח"א קפ)

יֹון דְּ ַֹהֻפִ ת ֺגֻלַ ִחיַנתַֹׁ'.'סְּ ֹֻבְּ ֵֹהם 'ָמעֹות'
יִנין', ַַׁׁ'ֻדִ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו ָסִחי)ֻכְ ם קיט. ֻפְּ

ִרי ֶהדְּ ָבִריל ַע ן קי. ַסנְּ ַׁ(ם יא, וֻדְּ ל ַהְיקֻום : "ְוֶאת ֻכָ
ַרְגֵליֶהם" ר ֻבְ ֶ ָֹאָדםַֹׁ–ֲַׁאש  ל ֶ ֹש  ָֹממֹונֹו "ֶזה

ָליו" ַֹרגְּ ַֹעל ֲעִמידֹו ֻמַ ֶ ַַׁׁ.ש  ֵֹהםִֹנְמָצא: עֹות' ַה'ֻמָ
ִלין'ֹ ִחיַנתֹ'ַרגְּ ַׁ'.ְוכוַֻׁ'ְַׁוכוַַֻֻׁׁבְּ

  .מט

 (ח"ב פא)

ֹ'ֶרֶגל' ָרא קְּ ַֹהֻנִ 'ָממֹון' ֹֻבְּ ה ַעֻלֶ מֹוִַׁנתְּ ַֻׁכְ ,
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָבִרי)ש  ַׁו(ם יא, ֻדְּ קֻוםֹ: ַֹהיְּ ֶאת "וְּ

ֵליֶהם".ֹ ַרגְּ רֹֻבְּ ֶ ֲֹאש 

ְמַטר ם "לִּ ַמיִּ ָ ה ַהש ֻ ֻתֶ ְ ש  ם"  ֻתִּ יִּ ָבִרים יא, יא(ֻמָ  )ֻדְּ

  .נ

ה־ֵסֶפר) ֺגֻלָ ֻדֹות, סְּ ה ח"ב ז ַהֻמִ ִפֻלָ  (ח"ב ד; ֻתְּ

ים ִהֻלִ הֹֻתְּ ֺגֻלָ הֹוִרידֹסְּ ִמים,ֹלְּ ָ ש  ֹֻגְּ
"ם' ִהֻלִ בֹות(ַׁ'ֻתְּ י־ֻתֵ ֵ 'ְמַטרֹ:)ָראש   "לִּ

  ָ םַה'ש ֻ ה ַמיִּ ֻתֶ ְ 'ש  ם" ֻתִּ 'יִּ ָבִרים יא, יא(ַֻׁמָ ַׁ.)ֻדְּ

יד מִּ ֻה  ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֵעיֵני "ֻתָ ית, ֻבָ  ֵמֵראש ִּ
ָנה ָ ית ְוַעד ַהש ֻ ָנה" ַאֲחרִּ ָ ָבִרים יא, יב( ש   )ֻדְּ

  .נא

 (ח"א לז, ז)

ֹה ֺעֻזוֹֹ' וֹֹֻוְּ ש  ֻקְּ ִמיָֹפָניוֹֻבַ י)ַׁד"ֻתָ ִהֻלִ ם ֻתְּ

ַֹׁ.קה, ד( ֹה'" ֻו ש  רְּ ֵַׁאיֶזהַַׁעל־ְיֵדַֹׁ–"ֻדִ י
ַׁ ַׁאֹותֹו? ִַׁלְדרֹש  ַֻׁתֻוַכל :ַַׁׁ–ָחְכָמה ְַׁמָפֵרש  ָהַדר

ֹ ֺעֻזֹו" ַַׁעל־ְיֵדיַֹׁ–"וְּ ְַׁולֹא ַַׁה'ֻתֹוָרה', ַַׁעל־ְיֵדי ַהְינֻו
 'ָחְכמֹותֲַׁאֵחִרים'.ַׁ

מֹות־ַהֻתֹוָרה'? 'ָחכְּ ֹלְּ ה ֻכֶ זְּ ֹֻתִ ַׁ–ַָׁמה
ִמיד" ֹֻתָ ָֹפָניו ֻו ש  ֻקְּ ֵדיַֹׁ–ַׁ"ֻבַ ַעל־יְּ

ֶֹאֶרץ־יִֹ ל ֶ ֹש  ָדָקה ָרֵאל''צְּ ַַׁׁ,ש ְּ ְדָרש  ֻמִ ַֻׁבַ ֻמֻוָבא ֻכַ
י) ִ ֵראש  תֹ:ַׁה ה, ד(ַרבָֻ ת־ֹקֶהלֶ ה מד, יב; ַרבָֻ ת־ֻבְּ ַ ש  ֻקָ "ֵאיןֹ'ֻבַ

תֻוב ֻכָ ֶ ֹש  מֹו ֹֻכְּ ָדָקה', ֹ'צְּ א ֶֹאֻלָ ִנים' י)ַֻׁפָ ִהֻלִ ם פה, ֻתְּ

ַׁיד( ָפָניוֶֹצֶדק': ךְֹֹּלְּ ַהֻלֵ אַֹׁ'".יְּ ֶֹאֻלָ ִמיד' ֹ'ֻתָ ֵאין "וְּ
ָרֵאל'" ָרש  )ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ יֻתְּ ־ִמדְּ תֻוב,ַׁם קה(ִהֻלִ ֻכָ ֶ מֹוֹש  ַֻׁכְּ

ָבִרי)ַׁ ֻה".:ַׁם יא, יב(ֻדְּ יד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ מִּ  "ֻתָ

  .נב

 (ח"א מד)

נֻום" ֻקְּ ֹֻתִ ִמיִדין ֹֻתְּ ֶנֶגד ָרכוֹ )ַֻׁכְּ ַׁ.ת כו:(ֻבְּ
ִמיד" ֹ'ֶאֶרץ־ֹ–ֹ"ֻתָ ִחינֹות ֹֻבְּ ֶזה

ָרֵאל', ִַַׁׁיש ְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ַׁם יא, יב(ֻדְּ יד : מִּ "ֻתָ
ֻה"ֵעי ִַׁלְראֹותַַׁׁ–ֵַׁני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ ִריְך ֻצָ ֶ ש 
תֹוַֻׁבַַַׁׁ ִפֻלָ לַֻׁתְ ֻלֵ ְתֻפַ ֻיִ ֶ ָרֵאל'.ש  ֶאֶרץ־ִיש ְ  'ֲאִויָראַֻׁדְ

ה,ַׁ ִפֻלָ ֻתְ ֻבַ ֶ ַׁש  בֹות־ָזרֹות' ָ ַׁ'ַמֲחש  ֻקֻון ֻתִ ֶ ש 
ִחינֹות ֶנֶגד".ֹֻבְ ֹֻכְּ ִפֻלֹות ֻקֻוָנם"ַׁ"ֻתְּ ֹ"ֻתִ

ַֹֹעל־ְיֵדיֹהֻוא: ִמיד" ֹֻבְֹֹּ–"ֻתָ ֵדי ִחינֹותַֹעל־יְּ
ָרֵאל'.ֹ ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

  .נג

 (ח"א מד)

נֻום" ֻקְּ ֹֻתִ ִמיִדין ֹֻתְּ ֶנֶגד ָרכוֹ )ַֻׁכְּ ַׁ.ת כו:(ֻבְּ
ֶנֶגד" ֹֻכְּ ִפֻלֹות ַׁ:ַהְינוַַֻׁׁ–ַׁ"ֻתְּ

ֶנֶגד" ֹ"ֻכְּ ֵהם ֶ ֹש  בֹות־ָזרֹות' ָ ֲחש  ֵהםַֹׁ–ַַׁה'ֻמַ ֶ ש 

י ֹֻכִ

ַין ִענְּ ֹֻבְּ

ָֹאָדם

ֲֹאִמיַרת

וֹֻ" ש  רְּ ֹֻדִ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ִפֻלֹות ֹ"ֻתְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ִפֻלֹות ֹ"ֻתְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   כב בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

תוֹֹ ִפֻלָ ֹֻתְּ ִלין ֻבְּ ַבלְּ ַַׁׁ.מְּ ֵהםַַׁׁ,'ַמֻבֻול'ְוִנְקָרִאים ֶ ש 
ִליןַׁ ֻבְּ ַבלְּ תוֹֹ'מְּ ִפֻלָ ֹ.'ֹֻתְּ

ָרֵאל'. ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ָדָקה ֹ'צְּ ן ֻתֵ ֻיִ ֶ ַׁש 
ֹ ָלל ִֹנכְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ץ־ֶאֶרֹ'ֻבְֹּוְּ

ֶֹנֱאַמר ָֹעֶליָה ר ֶ ֲֹאש  ָרֵאל' ֵקא)ִַׁיש ְּ ֶחזְּ :ַׁל כב, כד(יְּ
ֹ ָמֻה ְּ ֹֺגש  יֹום"ֶאֶרץֹלֹא ָבִחי)ַׁם"ָזַעֹֹֻבְּ ֻלֹ  –ם קיג. זְּ ֶ א ש 

ֶאֶר ל ַמֻבוֻ ד ָיַר  ָרֵאל(לְּ ִֹנֻצֹולַֹׁ.ץ־ִיש ְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ וְּ
בֹות־ָזרֹות'.ֹ ָ ֲחש   ִמ'ֻמַ

נֻום" ֻקְּ ִמיִדיןֹֻתִ ֻקֻוָנם"ַׁ."ֻתְּ ַעל־ְיֵדיַַׁׁ–ַׁ"ֻתִ
ָרֵאל' ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻה ַֻׁבָ ֱאַמר ֻנֶ ֶ ַׁש  ָבִרי), ם יא, ֻדְּ

יד' ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך :ַׁיב( מִּ ר ְוכֻו' 'ֻתָ ֶ "ֶאֶרץ ֲאש 
ֻה".  ַֻׁבָ

ָרֵאֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ ים""ֲאִויָרא ֻכִ ַֹמחְּ ָבא)ַׁל ־ֻבָ

ָרא תְּ ָח ר ֻזַֹה קנח:  ֻבַ נְּ ֻקֻונֵ ס רמד: ֻפִ ַׁ–ַׁי־ֻזַֹהר סד.(ֻתִ
ֻתֹו'.ַׁ בְּ ַ נֻוֹ'ַמֲחש  ֹ'ֹמחֹו',ַֹהיְּ ךְּ ֻכֵ ֻדַ ֵדי־ֶזהִֹנזְּ ַעל־יְּ ֹוְּ

  .נד

 (ח"א מז)

ָרֵאל' ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַֹעל ִתיב ָבִרי)ַֻׁכְּ ם יא, ֻדְּ

ֻה":ַׁיב( יד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ מִּ ַׁ–ַׁ"ֻתָ
י ָקִריםֹֻדֵֹבר"ֹֻכִ ְּ ֶנֶגדִֹיֻכֹוןֹלֹאֹש  י)ַׁי"ֵעינָֹֹלְּ ִהֻלִ ם ֻתְּ

תֹ'ֱאֶמת',ַֹׁ.קא, ז( ִהיאִֹמֻדַ ֶ ֹש  ָרֵאל' ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַאךְּ
ֻה"ֹ יד ֵעיֵני ה' ֻבָ מִּ ְַׁוכֻו'.ַׁ"ֻתָ

  .נה

ֻסֹו ח"א נה, )  (ףֻבַ

ֵניֹ ִֹל'ֻפְּ ֹזֹוִכים ֹטֹוב, י ֹעֹוש ֵ ֵהם ֶ ש 
ֹ ֵ ִריתֻותַַׁׁם'.ַהש  ַׁ'ֻכְ ַֹׁקֶדם י ֻכִ

ַָׁהַׁ ַָׁהָיה ִעים', ָ ְֹרש  ֵני ֹ'ֻפְּ ֵ רַַׁׁם'ַהש  ַֻׁוֺמְסֻתָ ה ְמֺכֻסֶ
ְבִחיַנתַׁ ַֻׁבִ ְַׁלַהְכִריָתם, ֵדי ַַׁרעַֻׁכְ י עֹוש ֵ י)ֻבְ ִהֻלִ ם לד, ֻתְּ

ַׁיז( ִריָתם": ַהכְּ ֹלְּ ָֹרע י עֹוש ֵ ֹֻבְּ ֹה' ֵני וַֹׁ."ֻפְּ ָ ש  ַעכְּ וְּ
ֹ ִעים' ָ ש  ֹרְּ ִריתֻות 'כְּ ֹֻבִ רֹוִאים ֶ ש  ֹֻכְּ ֶכף ֶכףֹֹ–ֻתֵ ֻתֵ

ֵניֹֹ הֹ'ֻפְּ ֻלֶ ֻגַ ִֹנתְּ ֵ יֹטֹוב.םַהש  עֹוש ֵ  'ֹלְּ

י) ִהֻלִ וֹֻ":ַׁם קה, ד(ֻתְּ ש  ֻקְּ ִמיָֹפָניוֹֻבַ יַֹׁ–ַׁד"ֻתָ ֻכִ
ֹ'ֶאֶרץ־ ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ֹש ֶ ִמיד' ֹ'ֻתָ ֵדי ַעל־יְּ

ָרֵאל' ִַׁיש ְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ָבִרי), ַׁם יא, יב(ֻדְּ יד : מִּ "ֻתָ
ֻה" ֵניַֹׁ–ֵַׁעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ ֹ'ֻפְּ צֹא ִֹלמְּ ֻכֻו זְּ ֻתִ

ֹ ֵ ֹֻכִַֹׁ–ַׁם'ַהש  ֻכֻוֹי זְּ ֹֻתִ ָרֵאל, ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֵדי ַעל־יְּ
ִעים'.ֹ ָ ש  ִריתֻותֹרְּ ַה'ֻכְּ אֹותֹֻבְּ ִֹלרְּ

  .נו

 (ח"א רלד)

יִקיםֹ לַֹצֻדִ ֶ ֻיֹותֹש  רַֹמֲעש ִ ַסֻפֵ ֹ–לְּ
ֻמֹותֹ ִהֻדַ ֹלְּ כֹול ֻיָ ֶ ֹש  ִֹמי י־ִאם ֻכִ
ילֹ ֻדִ ַהבְּ כֹולֹלְּ ֻיָ ֶ ֹש  נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ , ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֹלְּ מֹו ַעצְּ

ֹ ֹאֹור ין חֹֹֻבֵ ךְֹּוְּ ָיכֹולֹש ֶ בְּ ֹֻכִ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהש ֻ מֹו ַֻׁכְּ
 '.ְוכוַַֻׁׁ

ַרְךַַָׁׁלֶזה ִַׁיְתֻבָ ֵַׁאָליו ֻמֹות ְַׁלִהֻדַ ֻיֻוַכל ֶ ש 
ְךַׁ יןַׁאֹורְַׁוֹחש ֶ ילַֻׁבֵ הֻואַֹעל־ַׁ–ְלַהְבֻדִ

ָחה' ֻגָ ְּ ֵדיֹ'ַהש  ִעֻיֻות'ַׁ–ַׁיְּ בְּ ֵצאִֹמ'ֻטִ ֻיֵ ֶ ֹש  נֻו הַַׁהיְּ ֻזֶ ֶ ,ַׁש 
ֺדַַׁׁ ָלִלֻיֻותַַׁהֻקְ ִחיַנתַׁ'ֻכְ ה'.ֻבְ ָ ַׁש ֻ

ָרֵאל' ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵדי ַֹעל־יְּ יַֹׁ–ַׁזֹוִכין ֻכִ
הֹ ָ ֺדש ֻ ַֹהֻקְּ ָלִלֻיֻות ֹ'ֻכְּ ֹהֻוא ָרֵאל' 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ
רֹ ָֹה'ֶעש ֶ ל ֹֻכָ ם ָ ֹש  י ֹֻכִ ֹות', ֺדש ֻ ַֹהֻקְּ ָכל ֻבְּ ֶ ש 

ֹות'.ֹ ֺדש ֻ ֹקְּ

ָרֵאל' 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ָבִרי)ֶַׁנֱאַמר ם יא, ֻדְּ

יד ֵעיֵני ה' ֱאלֹ :ַׁיב( מִּ ֻה""ֻתָ ֹ–ֶֹקיָך ֻבָ
ִחיַנת ֹֻבְּ ָחה', ֻגָ ְּ ֹ'ַהש  ַֹרק ֹהֻוא ם ֹש ָ י :ַׁ)כו, טו(ַֻׁכִ

ָך"ַׁ ְּ ש  עֹוןָֹקדְּ ִקיָפהִֹמֻמְּ ְּ ַׁ."ַהש 

י) ִהֻלִ יִתי":ַׁם טז, ח(ֻתְּ ֻוִ ִ י'ֹהֹש  ֻדִ ֶנגְּ ,ַׁד"ָתִמיֹלְּ
ַׁ ַדֻמֹותַֹהְינֻו: ֹֻולְּ וֹות ְּ ַהש  ֹלְּ ֹרֹוֶצה ֲאִני ֶ ש  ֻכְּ

, ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֹלְּ ִמי ַַַׁׁעצְּ ֲֹאַזי: ָֹתִמיד" י ֻדִ ֶנגְּ ֹ–"לְּ
ָרֵאל', ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ִחיַנת ֹֻבְּ נֻו תֻובַַַׁׁהיְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ

ַׁ ְדָרש  ֻמִ ָרש  )ֻבַ י־ִמדְּ ִהֻלִ ַׁם קה(ֻתְּ אֹ: ֶֹאֻלָ ִמיד ֹֻתָ "ֵאין
ֹ ֱאַמר: ֻנֶ ֶ ֹש  ָרֵאל", יד ֵעיֵני ה' ֶאֶרץ־ִיש ְּ מִּ "ֻתָ

ֻה".   ֱאלֶֹקיָך ֻבָ

ֻקֻונוֹֹ" ֹ":ֻתִ

ֶזה: ֹוְּ

ם ֹֻגַ

ן ַֹעל־ֻכֵ

יִקים ֻדִ ַֹהֻצַ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ר ָ ש  ִֹאי־ֶאפְּ

ֻכוֹֹ ִלזְּ ֹתוְּ

ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   כג בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

  .נז

 (ח"ב ה, יד)

ַֹהֻמַֹח', ל ֶ ֹש  ים ִ םֹֹחֻוש  ֻלָ ֻכֺ
ָנה' ָ ־ַהש ֻ ֹ'רֹאש  ִחיַנת בְּ ֹֻבִ ָצִאים ִַׁנמְּ

 '.ְוכוַַֻׁׁ

ָנה' ָ ־ַהש ֻ 'רֹאש  ֹֻבְּ ה' ִאֻיָ הֻואַַׁׁ–ַָׁהרְּ
ְבִחיַנתַׁ ָבִרי)ֻבִ יד ֵעיֵני ה' :ַׁם יא, יב(ֻדְּ מִּ "ֻתָ

ית  ָנה ְוַעד ַאֲחרִּ ָ ית ַהש ֻ ִּ ֻה ֵמֵראש  ֱאלֶֹקיָך ֻבָ
ָנה", ָ ֵהאַֹׁש  ָנהִֹנֻדֹוןַֹמהֹֻיְּ ָ ־ַהש ֻ רֹאש  סֹוָפֻה""ֻבְּ ַֻׁבְּ

( ִ ָ "י ַרש  יַח'ַֹׁ–ַׁם(ש  ֻגִ ְּ ֹֻוַמש  ֹ'רֹוֶאה ָנה ָ ־ַהש ֻ רֹאש  ֻבְּ ֶ ש 
סֹוָפֻה.ֹ ֵהאֹֻבְּ ָנהַֹמהֹֻיְּ ָ לַֹהש ֻ ָאר ַעלֹֻכָ ְּ ִנים ש  פְּ ן ֻבִ ]ַעֻיֵ

ים[.  ִ  ַהחֻוש 

  .נח

 (ח"ב ח, י־יא־יב)

לֹ ֹֻכָ ־הֻוא רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַֹהֻקָ ש  ַחֻדֵ יְּ
ֹ ֻלֹו ֹֻכֺ ִחינַָֹהעֹוָלם בְּ ֹ'ֶאֶרץֻבִ ־ת

ָרֵאל', ִַַׁׁיש ְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ה ֻלֶ ִַׁיְתֻגַ ַָׁאז י ָראַֻׁכִ ַֻׁבָ ַרְך ִַׁיְתֻבָ ם
 ַהֻכֹל.ַׁ

םֹ ָ ש ֻ ֶ ֹש  ֹהֻוא: ָרֵאל' ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ת ַ ֺדש ֻ 'קְּ
ִמיד, ֹֻתָ ַרךְּ ֻבָ ָחתֹוִֹיתְּ ֻגָ ְּ ְבִחיַנתַַׁׁהֻואַֹהש  ֻבִ

ָבִרי) ַׁם יא, יב(ֻדְּ ֻה : יד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ מִּ "ֻתָ
ָנה וְ   ָ ית ַהש ֻ ִּ ָנה".ֵמֵראש  ָ ית ש  ַַׁעד ַאֲחרִּ

ָחהֹ ֻגָ ְּ ֵדיַֹהש  ֻלֹוַֹעל־יְּ לָֹהעֹוָלםֹֻכֺ ַנֵהגֹֻכָ ִיתְּ
לֹ ֻטֵ ֻבַ ִיתְּ ֹוְּ ָרֵאל, ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ מֹו ֹֻכְּ ַבד, לְּ
ֹ ֶדֶרךְּ ֹֻכְּ ֻלֹא ֶ ֹש  ָלאֹות, ִֹנפְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵרי, ַגמְּ ֹלְּ ַבע ַהֻטֶ

ֹֹ' ירָֹחָדש  ִ ַערֹ'ש  ָאזִֹיתְּ ַבע.ֹוְּ כוַֹֻהֻטֶ  '.וְּ

ֹ ְּ ש  ֹ'ֻתִ ִחיַנת ֹֻבְּ ָראֹֹ–ֵרי' ִֹנבְּ ֵרי ְּ ִתש  ֹ"ֻבְּ י ֻכִ
ָנה־רֹאש  )ַָׁהעֹוָלם" ָ ַָׁהעֹוָלם'ַׁי:( ַהש ֻ ְַׁו'ִחֻדֻוש  ,

ִחיַנתַׁ ַֻׁבְ ָרֵאל', ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְ ְבִחיַנת ַֻׁבִ ִיְהֶיה
ָחה'.ַׁ ֻגָ ְ ַׁ'ַהש 

ֹ ָנה' ָ ־ַהש ֻ ֹ'רֹאש  ִחיַנת ְבִחיַנת:ַֹׁ–ֻבְּ ֻבִ
ית  ִּ ֻה ֵמ'ֵראש  יד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ מִּ "ֻתָ

 ָ ַַָׁׁנה'"ַהש ֻ ִַׁיְתַער ְַׁוָאז 'ְוכֻו'. ָֹחָדש  יר ִ "ל,ַַׁׁ'ש  ֻנַ ֻכַ

ַׁ ִחינֹות ַֻׁבְ ְֹוֶזה ֵרי' ְּ ש  ַֹׁ–'ֻתִ ְבִחיַנת יר)ֻבִ ִ יִרים־ש  ִ ד,  ַהש ֻ

בֹוִאי":ַׁח(  ֻוִריֹֻתָ ש  ֹֹֻתָ ֹה".ֲאָמנֵָֹֹמרֹאש 

ָֹה'ֵרָאה' ִחיַנת ְַׁוכוַַֻֻׁׁבְּ ־'. ָֹהעֹוָלם''ִחֻדֻוש 
ֹ ָֹה'ֵרָאה', ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ִחיַנת ִהלִֻ )ֻבְ :ַׁם קד, ל(יֻתְּ

ח" ֻלַ ַ ש  ֵראֻוןֹרֻוֲחךָֹֹֻתְּ ִֹֹיֻבָ ש  ַחֻדֵ ֵניֹֻותְּ ַׁ–ַׁה"ֲאָדָמֹֹֻפְּ
ֵֹרָאה'. ֵפי נְּ ֹ'ֻכַ ל ֶ ֹש  ָֹה'רֻוַח' ִחיַנת ַֹֻׁבְּ ־ְוַה'ִחֻדֻוש 

ְבִחיַנתַׁ ָחה',ָהעֹוָלם'ַׁהֻואַֻׁבִ ֻגָ ְּ ִחיַנתַׁ'ֶאֶרץ־ַׁ'ַהש  ֻבְ
ָרֵאל'.ַׁ ִַׁיש ְ

ַׁ ִחיַנת ָאְמרַָׁה'ֵרָאה',ֻבְ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ְבִחיַנת ֻוַֻׁבִ
ַַׁרזַַׁ י)"ל ַׁן מט(ֺחֻלִ ָמֻהֹ: ְּ ֹש  ָרא ִֹנקְּ ה "ָלֻמָ

ָֹהֵעיַנִים" ֶֹאת ִאיַרת ֻמְּ ֶ ֹש  ִחיַנת:ַַׁׁ–ַׁ'ֵרָאה', ַֻׁבְ ֶזה
ֻה" יד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ מִּ ֱאָמרַַׁׁ"ֻתָ ַַׁהֻנֶ ְוכֻו',

ִחיַנתַַׁׁ הֻואַֻׁבְ ֶ ָרֵאל',ַׁש  'ֶאֶרץ־ִיש ְ ָחה'ֻבְ ֻגָ ְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ַהש 

  .נט

 (ח"ב מ)

ִֹמֹ ֻיֹוֵדַע ֶ ֶכל'ש  ֵ ַׁלֹוְמִדיםַַׁׁ,'ש ֻ גֹון ֻכְ
ַׁ ְַׁמַעט ים ִ יש  ְרֻגִ ֻמַ ֶ ֶכל'ש  ֵ ַֹהש ֻ טַַׁׁ'ַטַעם ָ ְפש  ֻבִ

ָחְכמֹותַׁ ֲַׁחָכִמיםַֻׁבְ ַׁאֹו ַַׁהֻלֹוְמִדים, ֶדֶרְך ָיאַֻׁכְ ְ ְוֺקש 
ַׁ ֶכל'ֲאֵחרֹות, ֹש ֵ ֹ'ַטַעם ים ִ יש  ֻגִ רְּ ֻמַ ֶ כֹוִליןַֹׁ–ַׁש  יְּ
ָרֵאל'ֹ ָהִביןֹ'ַטַעםֶֹאֶרץ־ִיש ְּ  .לְּ

ָרֵאֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ ים""ֲאִויָרא ֻכִ ַֹמחְּ ָבא)ַׁל ־ֻבָ

ָרא תְּ ָח ר ֻזַֹה קנח:  ֻבַ נְּ ֻקֻונֵ ס רמד: ֻפִ .ַׁי־ֻזַֹהר סד.(ֻתִ
ֶכל'וְֹּ ֵ ַהש ֻ ֹוְּ ָמה ַֹהָחכְּ ֹֹ'ַטַעם ֹאד ֹמְּ ָֹיָקר אי ַוֻדַ ֹ–ֻבְּ

ֹהֻואֹ ָרֵאל', ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ת ַ ֺדש ֻ ֹ'קְּ ַֹמֲעַלת ר ִֹעֻקָ ַאךְּ
ֹ.' ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַחתַֹהש ֻ ֻגָ ְּ ֵדיֹ'ַהש  ַֹרקַֹעל־יְּ

ַהֹ ֶ ֶאֶרץ־ש  ֹֻבְּ ל ֻכֵ ֻתַ ִֹמסְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ש ֻ
ִמיד, ָרֵאלֹֻתָ תֻובִַַׁׁיש ְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ ם ֻדְּ

ית :ַׁיא, יב( ִּ ֻה ֵמֵראש  יד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ֻבָ מִּ "ֻתָ
ָנה" ָ ית ש  ָנה ְוַעד ַאֲחרִּ ָ ֵדי־ֶזהַֹׁ–ַַׁהש ֻ ַעל־יְּ

יםֹ ֻכִ תַֹוֲאִויָרֻהַֹמחְּ ֶ ש  ֺקֻדֶ ָרֵאלֹמְּ ַׁ.ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ַַׁׁם''ֵעיַניִֹ ם ֵ ָמה'ַעל־ש  יַַׁׁ,ַה'ָחכְּ ֻכִ
ֹ ָמה' ַֹהָחכְּ חֻות ֻתְּ ֻפַ ִחיַנתַׁ'ִהתְּ ַֻׁבְ ִנְקָרא

תֻובַׁ'ֵעיַנִים' ֻכָ ֶ מֹוַׁש  י),ַֻׁכְ ִ ֵראש  ָנה":ַׁת ג, ז(ֻבְּ ַקחְּ ֻפָ ַֹוֻתִ

ה ָ ַֹה'ֲחִמש ֻ

ֹ ֹ'חֻוש 

ֶֹלָעִתיד

ר ִעֻקָ ֹוְּ

ָאֹ ֹזוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ִֹמי

י ֹֻכִ

ֹֻוַמֲחַמת

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   כד בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ֵניֶהֵֹֹעיֵני ְּ "י:ַַׁׁ,ם"ש  ִ ַַׁרש  ָמהֹֻוֵפֵרש  םַֹהָחכְּ "ַעל־ש ֵ
ַׁ.ֶנֱאַמר"ֹ

ֹ ֵעיֵני ֶ ֹש  ֵ ָרֵאַֹהש  'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ל',ֹם
ִמידֹ ֻהֹֻתָ לֹֻבָ ֻכֵ ֻתַ סְּ ֻמִ ֶ ֵדי־ֶזהֹֹ–ש  ַעל־יְּ

ים".ֹ ֻכִ ָרֵאלַֹמחְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹ"ֲאִויָראֹֻדְּ

ֵֹאֶצלֹ ֹזֹאת עֹוֵרר ִנתְּ ֹוְּ ךְּ ָ ש  ִֹנמְּ ֵמֵהיָכן
ֹ'ֵעיַנִים'ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ , ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ

"ל? ֻנַ ֹֻכַ יַח ֻגִ ְּ ַהש  מֹותַֹׁ–ַׁלְּ ֹ'ִנש ְּ ֵדי הַֹעל־יְּ ֶזהַֹנֲעש ֶ
ֹ ֶהם,ִיש ְּ ֹֻבָ ֵאר ֻפָ ִֹמתְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ֹש  ַָׁרֵאל'

ַׁ ְבִחיַנת יָ )ֻבִ עְּ ַ ש  ַׁה מט, ג(יְּ ָרֵאל": רִֹיש ְּ ֶ ָךֲֹֹאש  ֹֻבְּ
ָאֹֹ ֻפָ ַׁ.ר"ֶאתְּ

ַׁ ֲארֻות' ִחיַנתַַׁׁ–ַה'ִהְתֻפָ ַֻׁבְ ין ַנֲעש ִ
ַׁ ֵאר' ְקָרִאיןַׁ'ֻפְ ֻנִ ֶ ין'ַׁש  ִפֻלִ ָרכוֹ )'ֻתְ ת יא. ֻבְּ

עֹוד(ֺסכָֻ טז:  ַׁה כה. וְּ ִחיַנתַׁ'ֹמִחין',ַׁ.ְַׁוַה'ֻתְ ין'ֵַׁהםַֻׁבְ ִפֻלִ
ַׁ ֵעיַנִים, ַֻׁבָ ִַׁלְפִניםַֻׁובֹוְקִעין הְֹוִנְכָנִסין הַֹנֲעש ֶ ֻוִמֻזֶ
ָיכֹול, בְּ 'ֹֻכִ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַחתַֹהש ֻ ֻגָ ְּ ַעל־ְיֵדי־ֶזהַַׁׁ'ַהש  ֶ ש 

הַׁ ָרֵאל'ַנֲעש ֶ תֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַ ֺדש ֻ ִחיַנתַׁ'קְּ ַֻׁבְ "ֲאִויָראֹ,
ים"ֹ ֻכִ ָרֵאלַֹמחְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹ.ֻדְּ

ֹ ָרֵאל" ֹ"ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָרא: ֹ–ִנקְּ
ָתֻהֹ ָ ֺדש ֻ ֹקְּ ֶלת ַקֻבֶ ֻמְּ ֶ ש 

ָאר".ֹ ֻפָ ָךֶֹאתְּ רֹֻבְּ ֶ ָרֵאלֲֹאש  ִחיַנת:ֹ"ִיש ְּ ִֹמֻבְּ

וֹותֹ ָ ֹש  ים ָֹהִעֻתִ ל ֹֻכָ ֹלֹא אי ַוֻדַ ֻבְּ
, ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ָרֵאלֹלְּ בֻותִֹיש ְּ ָקרְּ ִהתְּ יַַֻׁׁבְּ ֻכִ

נִַֻׁ ֶ ַׁש  ֵַׁיש  לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  ֶַׁאָחדִַׁלְפָעִמים ְתַרֵחק
ַׁ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ְַׁוכוֵַֻׁמַהש ֻ ִחיַנתֹ', ֹֻבְּ ם ֻגַ ִנפְּ וְּ

ֲארֻות'ֹ ֻפָ ַׁ'.ְוכוַַַֻׁׁה'ִהתְּ

ם־ ֵ ַהש ֻ ֹלְּ ָקֵרב ִֹנתְּ ָרֵאל ש ְּ ִֹמֻיִ ֶאָחד ֶ ש  ֻכְּ
ַרךְֹּ ֻבָ ְַׁוכוִַַֻׁׁיתְּ ֹיֹוֵתרֹ'. ִפין ֻתֹוסְּ ֻנִ ֶ ֹש ֻ ַֹמה ָכל וְּ

ָקֵרבֹ ִהתְּ ֹֻולְּ דֹו ָעבְּ ֹלְּ רֹוִצים ֶ ֹש  ָרֵאל ש ְּ ִֹמֻיִ ים ַרֻבִ
ֲארֻותֹוֵֹאָלֹ ֻפָ ִֹהתְּ ֹיֹוֵתר ִנֻתֹוֵסף ֹוְּ ל ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְּ ֲֹאַזי יו,

ַרךְֹֹּ ֻבָ ַׁ'.ְוכוִַַֻׁׁיתְּ

ַׁ ַֹׁמִחין'. ין ִפֻלִ ַׁ'ֻתְ ין הַֹנֲעש ִ ֻוִמֻזֶ
ֶֹאֶרץ־ ת ַ ֺדש ֻ ֹ'קְּ ה ַנֲעש ֶ

ָרֵאל', ִַַׁׁיש ְּ ִחיַנת ָרֵאלֹֻבְ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ "ֲאִויָרא
ים",ֹֹ ֻכִ ָחתוַֹֹעל־ְיֵדיַַׁמחְּ ֻגָ ְּ "ל.ַׁ''ֵעיֵניַֹהש  ֻנַ ַֻׁכַ

ִניד עוֹ ן ַעיֵֻ ] פְּ ֲאִריכוֻ ם ֻבִ ֶא ת, ֻבַ ִתרְּ ָלאוֹ ה וְּ יַ ת ִנפְּ ִענְּ ֻבוֻ ן ֻבְּ ץ ַהֻקִ
דֹוש   ה רֹאש  'ֻבְּ  ַהֻקָ ַנֲעש ֶ ֲארֻות', וְּ ֻפָ ָאז ִנֻתֹוֵסף ַה'ִהתְּ ֶ ָנה', ש  ָ ־ַהש ֻ

ָחה'[  ֻגָ ְּ ִחיַנת 'ַהש  ָרֵאל' ֻבְּ ִחיַנת 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁ.ֻבְּ

  .ס

ֻדֹות,)  (ח"ב א ָרֵאלֶאֶרץ־ִיש ְּ  ֵסֶפר־ַהֻמִ

יַבת ִ ש  ָרֵאל',ֹ'יְּ יִגיןֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ִ ַֹמש ֻ
ַחת ֻגָ ְּ ַרךְַֹֹּהש  ֻבָ ם־ִיתְּ ָֹהעֹוָלם.ַֹעלַֹהש ֵ

ָכל "ֻוְלָעְבדוֹ  ָבִרים יא, יג(ְלַבְבֶכם"  ֻבְ  )ֻדְּ

ה"  ִפֻלָ ב ֶזה ֻתְּ ֻלֵ ֻבַ ֶ ֲעִנית ב.("ֵאיֶזהֻו ֲעבֹוָדה ש   )ֻתַ

  .סא

 (ח"א מט, ב־ד־ה)

ִחיַנת ָבִרי)ַֻׁבְ ַׁם יא, יג(דְּ ָכל : "ֻוְלָעְבדֹו ֻבְ
ב ֶזה ְַׁלַבְבֶכם", ֻלֵ ֻבַ ֶ "ֵאיֶזהֻו ֲעבֹוָדה ש 
ה"  ֻלָ פִּ ֲעִני)ַֻׁתְ  .ת ב.(ֻתַ

ה' ִפֻלָ ַַׁׁ'ֻתְּ ִחיַנת ִוד'ֻבְ ֹֻדָ כֻות מֹוַַׁׁ,'ַמלְּ ֻכְ
תֻובַַׁׁ ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ ַֹֹוֲאִני":ַׁם קט, ד(ֻתְּ ִפֻלָ  .ה"תְּ

ֹ ֶ ֹש  ב, ֻלֵ ֹֻבַ לֻוי הֹֻתָ ִפֻלָ ִֹלֻבֹוַֹהֻתְּ ל יםֹֻכָ ש ִ ֻיָ
ֹ ַהְינוַֹֻׁ–ָעֶליָה ֻתֹוַֹׁ:ֻדְ בְּ ַ ַֹמֲחש  ר ֵ ַקש ֻ ֻיְּ ֶ ש 

ה ִפֻלָ ַֹהֻתְּ ִדֻבֻוֵרי ֹלְּ ִחיַנתֵהיֵטב בְּ ֹֻבִ ֶיה ִֹיהְּ ֻלֹא ֶ ֹש  ,ַׁ
יָ ) עְּ ַ ש  ַׁה כט, יג(יְּ :ֹ ם ִלֻבָ ֹוְּ דֻוִני ֻבְּ ֹֻכִ ָפָתם ש ְּ ִֹרַחק"ֻבִ

נִֹֹֻ ַׁ.י"ִמֻמֶ

ב ֻלֵ ֻבַ ֶ ַׁ'ִהְתגַַֹֻׁ–ֹ"ש  ִחיַנת ַֻׁבְ ֻלֻותִַׁהיא
ֶַׁה'ָחָלל־ַמְלכוַֻׁ תֹוְך ַֻׁבְ נֻוי',ַׁתֹו' ַהֻפָ

תֹוְךַָׁהעֹוָלמֹות.ַׁ ֻדֹות,ַֻׁבְ תֹוְךַַׁהֻמִ ַֻׁבְ

ַׁ ל ֻדֵ ְַׁוִנְתֻגַ ה ֻלֶ ַמְלכֻותֹוַׁ'ִנְתֻגַ
ַרךְַׁ ַַׁׁ',ִיְתֻבָ ־ַמְלכֻות'ְונֹוֵפל

ָעהַׁ ָ ַׁ'.ָהְרש 

ֹֻוֵמֲחַמת

ַֹאךְֹּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

םוְֹּ ֶֹזה־ַעל־ש ֵ

ַֹאךְֹּ

ַֹרק

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ֹ"וֹֻ ִפֻלָ ֹהתְּ

ַעל ֵדי־וְּ ֶֹזה־יְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   כה בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ַׁ ה ֲַׁעִלֻיָ ָאַׁ־אֵביָתַׁ'ְלֵַׁיש  ִַׁעֻלָ ־אֵביָתַׁ'וַֻׁה'
ַׁ ָאה' ֻתָ ֹ"ַׁ–ֻתַ ֶ ֻבַֹש  ְּ ש  ־ֻנִ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַֹהֻקָ ע

ַֹעדֹ ָלה, ַמעְּ ֻלְּ ֶ ֹש  ַלִים ָ ירֻוש  ֹֻבִ ֹנס ִֹיכְּ ֻלֹא ֶ ֹש  הֻוא:
ה'" ַמֻטָ ֻלְּ ֶ ַלִיםֹש  ָ רֻוש  ֶנהֹ'יְּ בְּ ֻיִ ֶ ֲעִני)ַׁש  ִחינַֹ,ַׁת ה.(ֻתַ תֹֻבְּ

ֹ'ֹ ִפֻלָ ִחינַֹה',ֹֻתְּ כוֹֻתֹ'ֻבְּ ַׁת'.ַמלְּ

'ִכְתֵבי־ ַָׁהֲאִריזַַֻׁבְ ֻקֻוִטיר ֵסֶפ )"ל' ם, ַהֻלִ

ִט  ֹופְּ ַׁסֹודַׁם ד(יש  י ַַׁעל־ֻפִ ָנה ֻוָ ַהֻכַ ֶ ַׁש  :
ַׁ ינָֹהֻוא: 'ֻבִ ֶ יָתאש  ֹ'ֻבֵ ָאה', ִֹעֻלָ א ֹ'ִאֻמָ ָאה',ֹ־ה' ִעֻלָ

ַמֹ ֻלְּ ֶ ַלִיםֹש  ָ רֻוש  ִחיַנתֹ'יְּ כֻות',ִֹהיאֹֻבְּ ֹֻו'ַמלְּ ָלה'. עְּ
יָתא ַלִיםֹ־'ֻבֵ ָ רֻוש  ֹ'יְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ִֹהיא ָאה', ֻתָ ֻתַ

ה'.ֹ ַמֻטָ ֻלְּ ֶ ַׁש 

ַֻׁבְַׁ ַמְעָלה' ֻלְ ֶ ַׁש  חֻוד ַׁ'ֲעַַׁה'ֻיִ תִַׁחיַנת ִלֻיַ
יָתא ַׁ־ֻבֵ ָלם ְ ִַׁנש  ָאה' ְבֶנהַַׁׁ–ִעֻלָ ֻנִ ֶ ַׁש  ַעד

ִהַׁ ֶ ַׁש  ֵלמֻות, ְ ש  ַֻׁבִ ַׁ'ַמְלכֻות' ִחיַנת ַֻׁבְ ָלם ְ יאְַׁוִנש 
יָתאַׁ תַֻׁבֵ ִחיַנתַׁ'ֲעִלֻיַ ָאה'ְַׁוכֻו',ַׁ־ֻבְ ֻתָ ם.ַעיֵַֻֻׁתַ ָ ַׁן־ש 

ַלֲהבֻותֹ ִֹהתְּ ֹאֹור ֵצם ַצמְּ ֻמְּ ֶ ֹש  ֵדי ַעל־יְּ
ֹי ַלֵהב ִֹיתְּ ֻלֹא ֶ ֹש  ֵדיִֹלֻבֹו, ֹֻכְּ י, ִֹמֻדַ ֹוֵתר

ה,ֹ ִמֻדָ ָרָגהֹֻובְּ ַהדְּ ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֻיֻוַכלַֹלֲעֹבדַֹהש ֻ ֶ ש 
ֻוםֹ ֹש  ֹב ַֹלֲחש  ִלי ִֹלבְּ ֻתֹו בְּ ַ ַֹמֲחש  ש  ַקֻדֵ ֻומְּ
ִמידֹ ֹֻתָ ֹב ַֹלֲחש  ַֹרק בֹות־ָרעֹות', ָ 'ַמֲחש 

ֹות' דֹוש  בֹות־קְּ ָ הַֹׁ–ַׁ'ַמֲחש  ֻלֶ ֻגַ ִֹנתְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
כֻות' ִחיַנתֹ'ַמלְּ י.ֹֻבְּ לַַֻׁׁכִ הֻואְַׁמַקֻבֵ ֶ הַׁש  ֻלֶ ֹעל־ִנְתֻגַ

ֵלָמה.ַׁ ְ ַמִיםַׁש  ָ ַַׁמְלכֻות־ש 

ֹ ה ֲֹעִלֻיָ יָתאֵיש  ֹ'ֻבֵ כֻות', ֹ'ַמלְּ ִחיַנת ־ִלבְּ
ֹ ָאה'. ֻתָ יָתאַוֲאזַֹֻתַ ֹ'ֻבֵ ם ֹֻגַ ֹעֹוֶלה ָקא יְּ ֹֻדַ ־י

ָאה' ִחיַנתֹֹ,ִעֻלָ א"ֻבְּ יָנהִֹלֻבָ ֻקֻונֵ )"ֹֻבִ ַת ר יז. 'ֻזַֹה י־ֻתִ ח ֻפָ

הוֻ  ֱאַַׁׁ.'(ֵאִלֻיָ ַֻׁבֶ י לֻוָיהַֻׁכִ ַֻׁתְ ְַׁוַאַחת ֶַׁאָחד, ֵניֶהם ְ ֶמתַׁש 
ה.ַׁ ֲחֶבְרֻתָ ַֻׁבַ

ִהיאֹ ֶ ֹש  ה', ִפֻלָ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא
ב" ֻלֵ ֻבַ ֶ ֹש  ֹֹ–ֹ"ֲעבֹוָדה י הֹ"ֻכִ ִפֻלָ ֻתְּ

ב ֻלֵ ֻבַ ֶ כֻותֹו'ֹ"ש  ַֹמלְּ ֻלֻות ֻגַ ֹ'ִהתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ִֹהיא ,
בֹ ֻלֵ ֻבַ ֶ נֻוי'ֹש  ֹ'ָחָללַֹהֻפָ תֹוךְּ ֻבְּ ֶ "ל.ַׁש  ֻנַ ַֻׁכַ

ֹ ֹאד,מְּ ֹאדֹמְּ יםֹמְּ ָבִריםֲֹעֺמֻקִ יַֹהֻדְּ ַֹׁאד,ֹֻכִ
ֶרֶמז,ַׁ רַַׁהֻכֹלַֻׁבְ אןְַׁוִדֻבֵ רַֻׁכָ ַַׁז"לִַׁקֻצֵ נֻו ְוַרֻבֵ

ַׁ ָמחֹוג" ַֻׁבְ ַמְחֵוי ַֻׁדְ ָמאן ָרכוֹ י ֻפִ ל־ַע )"ֻכְ ִ  –ת מו: ֻבְּ י: "ַרש 

ִאי עֹוֵתיֶה  םֵדיֶה יָ ֻבְּ  םַמרְּ ֻבְּ ֶאצְּ ִמיזָ  םֻובְּ רְּ ָבִריםַׁה[ֻבִ ְַׁוַהֻדְ ,
ִבין.ַׁ ֻוָטןְַַׁׁנכֹוִחיםַַׁלֻמֵ ְפש  ָמםַֻׁכִ רְַׁלַקֻיְ  '.ְוכוְַֻׁוָהִעֻקָ

ַׁ רֻוש  ָבא) ֻפֵ ִציָעא־ֻבָ ַׁנט.( מְּ ֹֻגֻוָצא,ֹ: ָתךְּ "ִאֻתְּ
" ִחיש  ֹֻולְּ ֹחן ַַׁׁ–ַֻׁגְּ "י: ִ ַַׁרש  ֵרש  ַמעֹֻפֵ ְּ "ש 

ךָ ]ֲַׁעָצָתֻה"ֹ ֻתְּ ְּ ַטנָֻ  ִאש  פֹ  ה,קְּ ךָ  ףֻכְּ מְּ ַמ  ַעצְּ ְּ ָבֶריָה  עֻוש  ַׁ.[ֻדְּ

ֱאֶמת ַֹׁ:ֻבֶ ֹה'" ַאת ִֹירְּ ה ָ לֵ ִמ )"ִאש ֻ ְּ ֹ,(י לא, לש 
ִחיַנתֹ ה',ֹֻבְּ ִפֻלָ ַה'ֻתְּ ֶ ש  ִחיַנתֹ'ֵעָצה'.ֹֻכְּ ִהיאֹֻבְּ
ִחיַנתֹ בְּ ֹֻבִ נֻות, ַקטְּ ֹֻובְּ לֻות פְּ ִ ש  ֹֻבְּ כֻות', 'ַמלְּ

ֹ ֹֻגֻוָצא" ָתךְּ ַֹׁ–"ִאֻתְּ ְבִחיַנת יר)ֻבִ ִ יִרים־ש  ִ :ַׁח, ח( ַהש ֻ
ַטנָָֹֹֻלנוָֹֹֻאחֹות" ָהִקיםֹאֹוָתֻהַֹׁ–'ְַׁוכוַַֻׁׁה"קְּ ֹלְּ ַָׁצִריךְּ

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

ֹ"וֹֻ ָֹלֻה" ִחיש  ֲֹעָצָתֻהֹ"ֹ–לְּ ל ַקֻבֵ ֶזהֹֹ".ֻתְּ וְּ
ִהיאֹ ֶ ',ֹש  ַלַחש  ִהיאֹ'ֻבְּ ֶ הֹש  ִפֻלָ ֲעִלֻיֹותַֹהֻתְּ

ב"ֹ ֻלֵ ֻבַ ֶ ַׁ."ֲעבֹוָדהֹש 

  .סב

יחֹות)  (ָהַר"ן רכט־ש ִ

מֹו: ְ ש  ָהָיהַֻׁבִ ֶ רַׁש  ֶַׁאָחדִַׁעםְַׁמַדֻבֵ
עֻוִרים, ֵני־ַהֻנְ קְַׁוָהָיהִַׁמֻבְ ַׁאֹותוְַַֹׁׁמַחֻזֵ

ִהְַֹׁמֹאדְַׁמֹאד דֻותֻבְּ ֻבֹודְּ יָחהֹתְּ ש ִ ינוֹֹֹוְּ ֵבין־ֹֻבֵ לְּ
ֹוןֹקֹונוֹֹֹ ָלש  ִריםֹֻבְּ ַדֻבְּ ֻמְּ ֶ ַדְרֻכוַַֹׁׁ,ֻבוֹֹֹש   .ל"זַַַֻׁׁכְ

ה:ַׁלוַֹׁ ִחֻלָ תְּ ֻבִ ֶ רָֹהָיהֶֹזהֹש  הִֹעֻקַ ִפֻלָ ,ַֹהֻתְּ
ָהָיהַֹמה ֶ לֹש ֻ רֶֹאָחדֹֻכָ ַדֻבֵ ַֹמהֹמְּ

ִלֻבוֹֹ ֻבְּ ֶ ֵניֹש ֻ ַרךְִֹֹּלפְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֹוןַֹהש ֻ ָלש  ָהיוֹֹֻֻבְּ ֶ ֹש 
ֹ ִריםמְּ ְמבָֹאר,ֹֻבוַֹֹֹדֻבְּ ַרְמֻבַַַֻׁׁכַ תַׁם"ֻבְ ְתִחֻלַ ַׁ'ִהְלכֹותַֻׁבִ

ה' ִפֻלָ ה א,)ַֻׁתְ ִפֻלָ םַׁ,א־ב־ג־ד( ֻתְּ ָ ן־ש  ָבֵארַַׁעֻיֵ ֻמְ ֶ םַׁש  ָ ַׁש 
הֵַׁהיֵטב:ַׁזֹאת ִחֻלָ תְּ ֻבִ ֶ רֶֹזהָֹהָיהֹ"ש  ה"ִֹעֻקַ ִפֻלָ ַַׁהֻתְּ

ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

ךְַׁ דֹוָלה'ַָׁראוַַַֻׁׁאַחר־ֻכָ ֶנֶסת־ַהֻגְ י־ֻכְ ֵ ַַׁׁ'ַאְנש 
נוַַֻׁׁ,'ְוכוַַַַַַַַֻׁׁׁׁׁׁׁׁ הֵַׁסֶדר'ְַׁוִתֻקְ ִפֻלָ ַׁ.'ַהֻתְ

ָאז ֹוְּ

ִאיָתא ֹוְּ

ֵאין ֶ ֹש 

נֻו: ַֹהיְּ

ָאז ֹוְּ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

ָהֵבן ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹ:וְּ

י ֻתִ ַמעְּ ָ ֹש 

ָאַמר ֹוְּ

ַֹאךְֹּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   כו בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ִנים ל־ֻפָ יָנאַֹעל־ֻכָ רֶֹזהוֹֹֻ,ִמֻדִ ִֹעֻקַ
הֹ ִפֻלָ  .ַהֻתְּ

ם וֹֻגַ ָ ש  ִליןַֹעכְּ ֻלְּ ֻפַ תְּ ֻמִ ֶ ֹ'ֵסֶדרֹש 
ה' ִפֻלָ נוַַַֻׁׁהֻתְּ ֻקְ ֻתִ ֶ ֶנֶסת־ַׁש  י־ֻכְ ֵ 'ַאְנש 

ַׁ דֹוָלה' ֹאדֹטֹובַׁ–ַהֻגְ ָהָאָדםֹמְּ יֹותֹלְּ ָֹרִגילִֹלהְּ
ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֹֹלְּ ,ֵֹניִלפְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ִפֻלֹותַֹהש ֻ ִחֻנֹותֹֻתְּ ֹֻותְּ
ֹות ש  ֻבוֹֹֹֻוַבֻקָ ֹוןִֹמֻלִ ָלש  ִביןֹֻבְּ ֻמֵ ֶ ֹש  הוֹֻ, ַזֻכֵ ֻיְּ ֶ ֹש 

ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֱאֶמתַֹלֲעבֹוָדתוַֹֹֹהש ֻ יֹ–ַֻׁבֶ רֶֹזהֹֻכִ ִֹעֻקַ
הֹ ִפֻלָ נַַַַֻׁׁהֻתְּ ַׁ.ל"ֻכַ

י ב "ְוָנַתֻתִּ ְדךָ  ֵעש ֶ ש ָ ָך, ֻבְ ְבֶהְמֻתֶ "ְוש ָ  ְוָאַכְלֻתָ  לִּ  ָבְעֻתָ
ָבִרים יא, טו(  )ֻדְּ

  .סג

 (לט ח"א)

ָך" ְבֶהְמֻתֶ ְדָך לִּ ש ָ ב ֻבְ ָבִרי)ֵַׁעש ֶ ם יא, ֻדְּ

ַׁטו( "ב'. בֹות:ַַׁׁ–ַׁ'ֵעש ֶ י־ֻתֵ ֵ ָראש 
'ְמרֹוָמיו" 'לֹום ֻבִּ ָ ה ש  ַׁ.ב כה, ב(ִאֻיוֹ )ַׁ"ע'ֹוש ֶ

ְדָך"ַׁ ש ָ ֹוןַַׁׁ–ַׁ"ֻבְ ִביָרה'ְלש  ְּ ֻדֻודֹֻוש  ִ  .'ש 

ֹ ֹ'רְּ ָֹעָליוֵֹאיֶזה ר ֻבֵ ֻגַ תְּ ֻמִ ֶ ֹש  ָעבֹון',
ֲאַות־ֲאִכיָלה'ֹ ֹלֹוֹֹ–'ֻתַ ש  ֻיֵ ֶ ֵיַדעֹש 

ִאים' ֹונְּ ַַׁׁ.'ש  ַמֲאַמר ֲַׁחזַַֻׁכְ ָבא)"ל ִציָעא־ֻבָ ל ַע נט.  מְּ

י ִהֻלִ ַׁ"ם קמז, יד(ֻתְּ לֹום".: ֹש ָ בֻוֵלךְּ ֹֻגְּ ם ָ ֻו"ִמיַַַׁׁהש ֻ
יםַׁ ִ ַׁלֹוַָׁרש  ש  ֻיֵ ֶ ָידֻוַעַׁש  ה,ַֻׁבְ ַמֻטָ יםִַׁמֻלְ ִ ַׁלֹוַָׁרש  ש  ֻיֵ ֶ ש 

ַמְעָלה"ִַׁמַַׁׁ ִרי)ֻלְ ֶהדְּ ַׁ.ן קג:(ַסנְּ

ֻלֹוֹ ֶ ֹש  ֲהִמֻיֻות ַֹהֻבַ ר ֻבֵ ַ ש  ֹֻולְּ ד ֻדֵ ש ַ ֹלְּ ָצִריךְּ
ֹ ֶֹלֱאֹכל ה ַאֻוָ תְּ ַָׁה'ְרָעבֹון'ַֹׁ–ַהֻמִ ר ִַׁעֻקַ י ֻכִ

ַׁ'.ְוכוַֻׁהֻואְַׁל'ַבֲהִמֻיֻות'ַַׁׁ

לֹוםֹ ָ ֹש  ֹלֹו ֵֹיש  ה, ַמֻטָ ֹלְּ לֹום ש ָ
רֹומוֹֹ מְּ ֹֻבִ ָלה ַמעְּ גַַֹֻׁ–ַׁלְּ ִֹנתְּ הַֹוֲאַזי ֻלֶ

עֹוָלםֹ דֹולֹֻבָ ַבעֹֻגָ הֹש  ַרֻבֶ ִנתְּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁוְּ

  .סד

 (ח"א לט)

ָך" ְבֶהְמֻתֶ ְדָך לִּ ש ָ ב ֻבְ ָבִרי)ֵַׁעש ֶ ם יא, ֻדְּ

ב"ַׁ.טו( י ֵעש ֶ 'ָבִנים',ַׁ–ַׁ"ְוָנַתֻתִּ ֶַׁרֶמזֹלְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַׁב ה, כה(ִאֻיוֹ )ֻכְ ֶצֱאָצֶאיךָֹ": בֹוְּ ֵעש ֶ ֹֻכְּ

 .ץ"ָהָאֶרֹֹ

ְבֶהְמ  ָך"לִּ ַַׁׁ–ַֻׁתֶ ֶיהַֹהְינֻו: ִֹיהְּ ֵאיָמַתי
ֹ ִמים? ַקֻיָ ֹוְּ ים ַֹחֻיִ ִנים ֹֻבָ ָך ֹ–לְּ

ֹ ֶֹנֶפש  ר ֻבֵ ַ ש  ֹֻותְּ ה, ָ ֺדש ֻ קְּ ֹֻבִ ָך ִֹזֻוֻוגְּ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ש  ֻכְּ
ֶמהֹ ִידְּ ֹוְּ ֲהִמֻיֻות, ַֹהֻבַ ֶֹנֶפש  נֻו ַֹהיְּ ָך, ֻלְּ ֶ הֹש  ַאֻוָ תְּ ַהֻמִ

ד"ֹ ָפֲאָךֹש ֵ ִאֻלֻוֹֻכְּ ָךֹ"ֻכְּ ָדִרי)ַׁלְּ  .ם כ:(נְּ

ש ָ  ַַׁׁ–ְַׁדָך""ֻבְ ֹון ד'ְלש  ֵ ֵדי־ֶזהַֹׁ–ַׁ'ש  ַעל־יְּ
ָמא' ַֹקֻיָ ֵני ֹ'ֻבְּ ךְּ ֹלְּ יֻו ַׁ'ִמיַתתִַׁיהְּ י ַֻׁכִ .

ֻוִקיםַׁ ַָׁהֲעש  מֹות ָ ַׁ"ְנש  ֵַׁמֲחַמת ֶַׁזה ִנים', ַהֻבָ
ִטְקָלא"ַַׁׁ ִטיר ֻזַֹה )ֻבְ ֻפָ ְּ  '.ְוכוַַֻׁׁם צה:(ִמש 

ת',ֹ ֻבָ ַ 'ֵליל־ש  ֹֻבְּ ָך ִֹזֻוֻוגְּ ר ִֹעֻקַ ֵהא ֻיְּ ֶ ֹש  ָצִריךְּ
ֹ ֶלֶלת ִֹנכְּ ָאז ֶ הֹש  ֻנָ ִֹמֻמֶ דֻו רְּ ֻפָ ִיתְּ ֹוְּ ה, ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבִ

לֹֻפֹוֲעֵלי־ָאֶון. "ְוֶזה:ַַֻׁׁכָ ָבְעֻתָ ֶזהַֹׁ–ַׁ"ְוָאַכְלֻתָ ְוש ָ
ֻנֻוֹ ֻמֶ ֻמִ ֶ ֹש  ִביָעה' ְּ ַֹה'ש ֻ ָאז ֶ ֹש  ת', ֻבָ ַ ֹ'ש  ַֹעל ֶרֶמז

תָֹיִמים.ֹ ֶ ש  ִכיןֹש ֵ רְּ ֻבָ ִֹנתְּ

  .סה

 (ח"א מז)

ָבִרי) ַׁם יא, טו(ֻדְּ ְדָך : ש ָ ב ֻבְ י ֵעש ֶ "ְוָנַתֻתִּ
." ָבְעֻתָ ָך ְוָאַכְלֻתָ ְוש ָ ְבֶהְמֻתֶ ְמבָֹארַַׁׁלִּ ֻכַ

ַׁ ֻזַֹהר י)ֻבַ ִ ֵראש  ֻקֻונֵ ת כה: ֻבְּ ַׁי־ֻזַֹהר פז.(ֻתִ ֹהֻואֹ: "ב' "'ֵעש ֶ
ָֹאבֹות,ֹ ה לֹש ָ ְּ ֹש  ין, ִ ָֹראש  ָלת ֹֻתְּ ֹשי"ן, ע"ב

ָוִנין".ֹ הֻואַֹהֻגְּ  ש ֶ

ָך" ְבֶהְמֻתֶ ְדָך לִּ ש ָ דַַׁׁ–ַׁ"ֻבְ ֻדֵ ש ַ ֻתְ ֶ ש 
ַׁ ֶ ֲהִמֻיֻותַׁש  ָך.ַַׁהֻבַ "ֻלְ ָבְעֻתָ ַׁ"ְוָאַכְלֻתָ ְוש ָ

ֺמָעטַׁ– קֹֻבְּ ֻפֵ ֻתַ ִהסְּ ֻבַֹע,ַֹרקֹלְּ ִלש ְּ ֲאַזי:ַַׁׁ–ֶַׁלֱאֹכלֹוְּ
ב".ַׁ י ֵעש ֶ ַׁ"ְוָנַתֻתִּ

ֲֹאָבל

ן ַֹעל־ֻכֵ

י ָנַתֻתִ ֹ"וְּ

ֹ ֶ ש  ֹֻכְּ יש  ֻגִ ַֹמרְּ

ֵכן ֹֻבְּ

ֹ ש  ֻיֵ ֶ ש  ֹֻוכְּ

י ָנַתֻתִ ֹ"וְּ

ךָֹ דְּ ש ָ ֹ"ֻבְּ

ֶזה: ֹוְּ

ם ֹֻגַ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

נֻו: ַהיְּ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   כז בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

  .סו

י)  (מֹוֲהַר"ן צב־ַחֻיֵ

ר: ִַׁסֻפֵ ָהָיהַַׁז"ל ֶ הֶֹלֱאֹכלָֹרִגילֹש  ֻבֵ ַֹהרְּ
ֹאד יֵמיֹמְּ עֻוָריו,ֹֻבִ ָהיוֹֹֻנְּ ִֹיֻסֻוִריםֹלוֹֹֹוְּ
הֹ ֹ.ִֹמֻזֶ ְּ ִהש   .זֹאתִֹליךְֹּוְּ

ךְַׁ ַַׁׁ:ַאַחר־ֻכָ ש  ֻיֵ ֶ ֲאָוהַׁלוַַֹׁׁש  םַֻׁתַ ְַׁלאֹותוַַֹֻׁׁגַ
ַעט אֹוֵכלַַׁהֻמְ ֶ בַׁ.ש  ֵ ְַׁוִהְתִחילַׁ:ְוִנְתַיש ֻ

ֻוב יֶַׁלֱאֹכל,ַׁש  אֹוֵכלַֻׁלוַַַֹׁׁמהַֻׁכִ ֶ ש  ִַׁעםְַׁמַעטַֻׁכְ
ֲאָוה ה,ַׁאוַַֹֻׁׁתַ הַַׁהְרֻבֵ ַֻׁגֻופוְַַֹׁׁלַהְפִסידַׁלוְַַֹׁׁוָלֻמָ
ם, ִחֻנָ ָהָיהַֻׁבְ יַחֹֹוְּ לַֹמֻנִ ֲאוֹותֹֻכָ תֹוךְַֹֹּהֻתַ ֲאָוהֹֻבְּ ֹזוֹֹֹֻתַ
לֹ ֶ ֵחי־ָהַר"ן' ח"א כא(ֲַׁאִכיָלהֹש  בְּ ִ ן 'ש  ַׁ.)ַעֻיֵ

בָֹהָיה ֵ ָחןַֹעלֹיֹוש  לְּ ֺ ֵֹאֶצלַֹהש ֻ
יתָֹחִמיו ִ ִליש  ְּ ה־ש  ֺעֻדָ סְּ ֹֻבִ

ת ֻבָ ַ ש  בַׁ,ֻבְּ ַ ָזִויתְַׁוָיש  ךְְַַׁׁוָהָיהַֻׁבְ ִיתַֹׁחש ֶ ֻבַ ַֻׁבַ ְַׁוהֻוא.
ְרֻכוַַָֹׁׁהָיה ִמידַֻׁדַ ֻלוֶַַֹׁׁאתַׁשֹֹותַלֲעַַֻׁׁתָ ֶ ַדְרֻכֹו.ַׁש  ַֻׁכְ

ִחיל ִהתְּ :ֹוְּ ש  ַבֻקֵ ֶאהֹלְּ רְּ ֻיַ ֶ ַרךְֹֹּלוֹֹֹ"ש  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהש ֻ
ָרָהםָֹהָאבֹות,ֶֹאת ָחקַֹאבְּ ַיֲעֹקב"ִֹיצְּ ְַׁוִהְבִטיַחַַׁׁ.וְּ

ַרְך: ם־ִיְתֻבָ ֵ ֶאהְַׁלַהש ֻ רְּ ֻתַ ֶ ש  ִליךְֹֹּזֹאת,ִֹליֹ"ֻכְּ ְּ ַֹאש 
ם ֲאָוה"ֹזֹאתֹֻגַ נוֻ )ַַׁהֻתַ ל ַהיְּ ֶ הוְַַׁׁ.(ֲאִכיָלה ש  ֶזהַָׁעשָֹ ַֻׁבָ

הַַׁמהַׁ ָעשָֹ ֶ ֶזהְַׁוִנְכַנס,ַׁש ֻ ןְַׁמֹאד,ַֻׁבָ ָ יש  ַׁ.ַוֻיִ

ֵקנוֹֹ ַֹז"לֹזְּ ם־טֹוב ַעל־ש ֵ ֵֹאָליוַֹהֻבַ
ֲחלֹום, ָאַמרֹֻבַ סֻוקֹלוֹֹֹוְּ ָבִרים)ַַׁהֻפָ ַׁ:יא, טו( ֻדְּ

י" ב ְוָנַתֻתִּ ְדךָ  ֵעשֶֹ ֹשָ ךָ  ֻבְ ְבֶהְמֻתֶ ְַׁוֵהִקיץ.ַׁ".לִּ
ֵעיָניו:ְַׁוִנְפָלא כוֹֹֻ"ַמהַֻׁבְ ֻיָ ַ ֹֹתש ֻ סֻוקָֹלֶזהֵֹיש  ַֹהֻפָ

ַמהֹ "?!ֹלְּ ש  ֻקֵ ֻבִ ֶ ֹש ֻ

ַדְעֻתֹו: ִאיָתאַֻׁבְ ֶ ֻקֻוִניםַׁש  ֻתִ ַׁ:)פז:( ֻבַ
"ב' י"תַֹעִי"ןֹאֹוִתֻיֹותֹהֻואֹ"'ֵעש ֶ ֹֻבֵ

י"ן. ִ י"ת'ֹ'ַעִי"ןֹש  תִֹהיאֹֻבֵ י"ן',ַֹעִין'ֹ'ֻבַ ִ ָלתֹ'ש  ֹֻתְּ
ַׁ.ֲאָבָהן"ֹ

ְרֶצהִַׁאם ִַַׁׁלְראֹותַֻׁתִ ִאי־ַׁ–'ֲאָבָהן'
רֶאֹ ָ ש  ָך,ֹפְּ יֹלְּ ְדָך ִֹאםֹֻכִ ש ָ  "ֻבְ
ָך" ְבֶהְמֻתֶ הַָׁצִריךְַֹׁ–ֹלִּ דַַׁאֻתָ ֻדֵ ֲהִמֻיֻותְַׁלש ַ ַַׁהֻבַ

ֲאַות־ֲאִכיָלה' ַׁ'ֻתַ ִליךְֹּ. ְּ ִהש  םֹוְּ ֲאָוה.ֹזֹאתֹֻגַ ַׁ–ַַׁהֻתַ

ָאַמר:) ה וְּ ֲעש ֶ ֻמַ ֶ ָכה זוֹ  ש  ֻיָ ַ ה ש  ֲעש ֶ ַהֻמַ ל לְּ ֶ ַלת ש  ַהֻתֹוָרה',  'ַקֻבָ

ֶחם  ה ֵמַהֻלֶ ֲעש ֶ ַׁ.(ַהֻמַ

םְו " ם ַסְרֻתֶ ים ַוֲעַבְדֻתֶ ים ֱאלֹהִּ  ,ְוגֹו' ֲאֵחרִּ
ְהֶיה ְולֹא ָבִרים יא, טז־יז( "ָמָטר יִּ  )ֻדְּ

  .סז

 (ח"א מ)

ָטר', ַֹה'ֻמָ ָנע ִֹנמְּ ַׁ'ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים'
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְ :ַׁם יא, טז־יז(ֻדְּ

ְהֶיה  ים ְוכֻו' ְולֹא יִּ ים ֲאֵחרִּ ם ֱאלֹהִּ "ַוֲעַבְדֻתֶ
ֵאיןֹוֹֹֻ–ָֹמָטר" ֶ ש  ַבע',ֹֻוכְּ ֵאיןֹ'ָמָטר',ֵֹאיןֹ'ש  ֶ ש  כְּ

לֹום'ֹ ָ ַבע',ֵֹאיןֹ'ש  ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ש 

  .סח

 (ח"ב סב)

ִחיַנתֹ ֹֻבְּ ן ַֹגם־ֻכֵ ִֹהיא ָהֱאמֻוָנה',
םַַׁׁ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה', ֵ ש  ֻמֻוָבאַֻׁבְ ֶ ַׁש  ֻוְכמֹו

ַׁ ם־טֹוב ֵ ַעל־ש  ַא )'ַהֻבַ גֶ "ש'; 'ַהִריבָ ת־ַצֻוָ ַרִים' ֻדֶ ל־ַמֲחֵנה־ֶאפְּ

אוֹ  קֹומֹות(ֻו'מְּ ה מְּ ַכֻמָ ַׁר־ֵעיַנִים' ֻבְּ סֻוק ַֻׁפָ ַַׁעל ָבִרי): ם יא, ֻדְּ

ַׁטז( ם": ם ְוַסְרֻתֶ י ַוֲעַבְדֻתֶ ים"ֱאלֹקִּ ַׁ–ַׁם ֲאֵחרִּ
ֹהֻואֹ , ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵֹמַהש ֻ ִרים ֻסָ ֶ ש  ֹֻכְּ ֶכף ֻתֵ ֶ "ש 

ִחיַנתֲֹעבֹוָדה־ָזָרה".ֹ ֹֻבְּ

ן לֹא "ְוָהֲאָדָמה ֻתֵ ָבִרים יא, יז(ְיבֻוָלֻה"  ֶאת תִּ  )ֻדְּ

  .סט

 ("ב יאח)

לֹ ֹֻכָ ֲֹאַזי ֶדה, ָ ש ֻ ֹֻבַ ל ֻלֵ ֻפַ ִמתְּ
ֹ תֹוךְּ ֹֻבְּ ִאין ֹֻבָ ם ֻלָ ֹֻכֺ ִבים ָהֲעש ָ
תֹו. ִפֻלָ תְּ ִניןֹלֹוֹֻכַֹחֹֻבִ נֹותְּ ִעיןֹלֹוֹוְּ ַסֻיְּ ה,ֹֻומְּ ִפֻלָ  ַהֻתְּ

ַׁ ִחיַנת יָחה',ֻבְ ֹ'ש ִ ה: ִפֻלָ ַֹהֻתְּ ֵראת קְּ ֻנִ ֶ ַׁש 
ַׁ ִחיַנת י)ֻבְ ִ ֵראש  ַׁת ב, ה(ֻבְּ :ֹ ָ ַֹהש ֻ יַח ַׁ–ֶַׁדה""ש ִ

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ָרָאה ֹוְּ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ֹֻוָבא

ֹֻוָבא

ֶזהֻו: ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

קֻול ֹ'ִקלְּ

ָהָאָדם ֶ ש  ֹֻכְּ

ֶזה ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   כח בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ִסֻיֻוַעֹ ֹוְּ ֹֻכַֹח ִנין ֹנֹותְּ ֶדה' ָ ַֹהש ֻ יַח ֹ'ש ִ ל ֻכָ ֶ ש 
תֹו.ֹ ִפֻלָ תְּ ַֻׁבִ

ִחיַנתַׁ ָ )ֻבְ ַׁם כד, סג(ש  ֵצא": ָחקַֹוֻיֵ ֻוַחִֹֹיצְּ ָֹלש 
ֶדֹ ָ ש ֻ ִֹסֻיֻוַעַֹׁ–ַׁה"ֻבַ ִֹעם ָתה ָֹהיְּ תֹו ִפֻלָ ֻתְּ ֶ ש 

ֹֻכַֹחֹ נֻו ָֹנתְּ ֶדה ָ ַֹהש ֻ ֵבי ִֹעש ְּ ל ֻכָ ֶ ֹש  ֶדה, ָ ַֹהש ֻ ֹכַח וְּ
ֹ ִסֻיֻוַע ֹוְּ תֹו ִפֻלָ תְּ ֵראתֹֹ–ֻבִ ִֹנקְּ ֶֹזה ִביל ְּ ש  ֻבִ ֶ ש 

יָחה'.ֹ ה:ֹ'ש ִ ִפֻלָ ַֹהֻתְּ

ֹ ָלָלה ֻקְּ ָבִרי)ַׁרֶנֱאַמֹֻבַ :ַׁם יא, יז(ֻדְּ
ן ֶאת ְיבֻוָלֻה" ֻתֵ ַׁ–ַׁ"ְוָהֲאָדָמה לֹא תִּ

ִסֻיֻוַעֹ ֹוְּ ֹֻכַֹח ן ִֹלֻתֵ ִריִכין ֹצְּ ָֹהָאֶרץ' בֻול ֹ'יְּ ָֹכל י ֻכִ
ֹ ֹֻפְּ ש  ֻיֵ ֶ ש  ֹֻוכְּ ה, ִפֻלָ ַֹהֻתְּ תֹוךְּ ַֹעל־ֶזה,ֹֻבְּ ִעֻכֻוב ֹוְּ ָגם

ן ֶאת ְיבֻוָלֻה".ֲאַזיֶֹנֱאַמר:ֹֹ ֻתֵ ַׁ"ְוָהֲאָדָמה לֹא תִּ

ַׁ ֶדה ָ ש ֻ ַֻׁבַ ל ֻלֵ ִַׁמְתֻפַ ֵאינֹו ֶ ש  ַֻׁכְ נֹוְתִניםַַׁׁ–ֲאִפֻלֻו
ַׁ ן ָֹהָאֶרץ'ַגם־ֻכֵ בֻול תֹו,ַַׁׁ'יְּ ְתִפֻלָ ַֻׁבִ ִסֻיֻוַע

גֹוןַׁ ַֻׁכְ ַָׁהָאָדם, ֶַׁאל מֻוְך ֻסָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ַֻׁכָ ַהְינֻו ֻדְ
תֹוְַׁוַכֻיֹוֵצא.ֲַׁאִכיָלתֹוַׁ ִתֻיָ ְ ֶדה,ֹֻוש  ָ ש ֻ הֻואֹֻבַ ש ֶ ַרקֹֻכְּ

ִבים'ֹ ָֹה'ֲעש ָ ל ֹֻכָ ֲֹאַזי יֹוֵתר, ֹֻבְּ ָֹלֶהם ָֹסמֻוךְּ ֲאַזי ֶ ש 
תוֹֹֹ ִפֻלָ תְּ בֻולָֹהֲאָדָמה'ֹנֹוֵתןֹֻכַֹחֹֻבִ ָכלֹ'יְּ "ל.ַׁוְּ ֻנַ ַֻׁכַ

י־ֵתבֹות:ַַׁׁ–ַׁ'ְיבֻו"ל' ֵ ָחקָֹראש  ֵצאִֹי'צְּ "ַו'ֻיֵ
ֶדה" ָ 'ש ֻ ֹֻבַ ֻוַח ַַׁׁ–ַָׁל'ש  ֶ לַׁש  ֶדה'ֻכָ ָ בֻולַֹהש ֻ ַׁ'יְּ

לֻוִַׁעֻמֹו.ַׁ ֻלְ ִַׁהְתֻפַ

ם ְמֻתֶ ָבַרי ֶאת "ְוש ַ ה ֻדְ ָבִרים יא, יח(ְלַבְבֶכם"  ַעל ֵאֻלֶ  )ֻדְּ

  .ע

 (ח"א לא, ט)

רַׁ ָ ֶַׁאְפש  י ַֻׁכִ לֻום, ַֻׁכְ ֵַׁאינֹו אי ַוֻדַ ַֻׁבְ ְלַבד ֻבִ
ַׁוְַׁ מֻור, ַֻׁגָ ע ָ ְַׁוָרש  ַַׁלְמָדן "לֹא ִלְהיֹות

ה לֹו ַסם ָמ  יא עב: יֹוָמ )ֶַׁות"ָזָכה ַנֲעש ֶ ִ ל ַע ן ל: ִקֻדֻוש 

ָבִרי ם"ם יא, יח: ֻדְּ ְמֻתֶ ְהֶיהַׁ("ְוש ַ ֻיִ ֶ ַׁש  ַָׁצִריְך ן ַַׁעל־ֻכֵ ,
ַׁ'ַלְמָדן'ְַׁו'ָחִסיד'.ַׁ

  .עא

 (ח"א לו, ה)

ֲֹאַזיֹ ַבר־ֻתֹוָרה, ֹֻדְּ ֵֹאיֶזה ה ַגֻלֶ מְּ
ָכלֹ ֹלְּ ין', ֻתִ ַֹחדְּ ָמִתין ְּ ֹ'ִנש  מֹוִריד

ַֹהֻתוֹֹ ִעין ֹומְּ ֵֹמַהש ֻ ִחיָנתֹוֶֹאָחד ֹֻבְּ ִפי ֹלְּ ָרה
ִפיָסתֹו.ֹ  ֻותְּ

ָהִמיתֹ ֹלְּ ֹֻכֹחֹות: ֵני ְּ ֹש  ָֹלֻה ֵֹיש  ַהֻתֹוָרה
ַהֲחיֹות,ֹ ָאְמרֻוַֻׁולְּ ֶ מֹוַׁש  יא עב: יֹוָמ )ֻכְ ִ ן ל: ִקֻדֻוש 

ָבִריל ַע  ַׁם יא, יח(ֻדְּ ם : ְמֻתֶ ית לֹו  –"ְוש ַ ָזָכה, ַנֲעש ֵ
ים" ַַַׁׁסם־ַחֻיִּ ַֻׁוְכִתיב ַע )ְוכֻו', ֵ ַׁיד, י( הֹוש  ִריםיְֹּ": ָ ֹש 

ֵכיֹ רְּ כֻוָֹבם"הֹֻדַ יִקיםֵֹילְּ ְַׁוכֻו'.ַׁ',ַֹצֻדִ

ִפיֹ ֹֻכְּ ָכל־ֶאָחד ֹלְּ יק, ֻדִ ַֹהֻצַ ל ֶ ֹש  ַהֻתֹוָרה
ִפיָסתֹו. ָמהַַֻׁׁתְּ ָ ְַׁנש  ַׁלֹו ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ַׁש  ַָׁאָדם ֵיש 

הֻואַׁ ֶ ַׁש  ַָׁאָדם ְַׁוֵיש  ַַׁהֻתֹוָרה, ֻלֻות ֵַׁמִהְתֻגַ ה ָ ֲחָדש 
ִלַׁ לֹוםְַׁלִהֻפֻוְך,ַַׁהֻכֹלְַׁלִפיַַׁהֻכְ ָ ִפיַַׁחס־ְוש  ֻלֹו,ַֻׁכְ ֶ יַׁש 

ֻלֹוַַׁׁ ֶ ִפיַסתַַׁהֻמִֹחיןַׁש  ִפיָסתֹו,ַֻׁתְ ַׁ'.ְוכוַֻֻׁתְ

ַׁ דֹול: ַֻׁגָ ָלל ַֻׁכְ ֻוםֹהֻוא ש  ֹלְּ ר ָ ש  ֶֹאפְּ ִאי ֶ ש 
לֹ ֹש ֶ ִדֻבֻורֹו ֹֻבְּ ֻפֹס ִלתְּ ֹוְּ יג ִ ַהש ֻ ֹלְּ ָאָדם
ִריתֹ ֹֻבְּ ֹ'אֹות ה ִחֻלָ ֹֻתְּ ן ֻקֵ ֻתִ ֶ ֹש  ֹלֹא ִֹאם יק, ֻדִ ַהֻצַ

ָראֻוי 'ֹֻכָ ֵלמֻות,ֲֹאַזיַֹהֻמֹֹ',ְַׁוכוַַֹֻׁׁקֶדש  ְּ ש  ֻלֹוֹֻבִ ֶ ִחיןֹש 
יק ֻדִ לַֹהֻצַ ֶ ֻבֻורֹוֹש  ָהִביןֹֻדִ ָיכֹולֹלְּ ֻקֻוןַֹׁ–ַׁוְּ ִפיַֹהֻתִ ֻכְּ

ָגתֹו.ֹ ָ ֹהֻואַֹהש ֻ ךְּ ל־ֶאָחד,ֹֻכָ לֹֻכָ ֶ ֹש 

  .עב

 (ח"א קסד)

יק־ָהֱאֶמת.ַׁ ֻדִ ַַׁהֻצַ ל ֶ ַׁש  ָבִרים' 'ִסֻפֻוֵרי־ֻדְ
ֱחָלהַׁ ֻנֶ ֶ ל:ַׁרֹוֵפאַׁש  ָ ',ִַׁלְפָעִמיםְַׁוכוְַֻׁלָמש 

נֻוַַׁהֶהְכַׁ רִַׁאםִַׁיֻתְ ֶ ןְַׁלַהחֹוֶלהֵַׁאיֶזהַַׁסם,ֲַׁאש  ֵרַחִַׁלֻתֵ
ןַַׁהֶהְכֵרַחַׁ ִליַָׁסֵפק,ַַׁעל־ֻכֵ הֻוא,ַָׁימֻותַֻׁבְ ֶ מֹוַׁש  לֹוַֻׁכְ

ְדָבִריםֲַׁאֵחִרים.ְַׁלָעֵרבַׁ םַֻׁבִ  ַהֻסַ

ַָׁלֶהםַׁ ְַׁלַגֻלֹות ר ָ ֶַׁאְפש  ִאי ֶ ַׁש  ים, ִ ֲַׁאָנש  ֵיש 
ִריְךִַׁלְרפֻוָאתוַֹׁ ִניִמֻיֻות־ַהֻתֹוָרה'ַַׁהֻצָ '.ְַׁוכוַַֻׁׁ'ֻפְ

ְַׁו'ַסםַׁ ים', ַַׁחֻיִ ַׁ'ַסם ַֻׁכֹחֹות: ֵני ְ ַׁש  ֵַׁיש  ַהֻתֹוָרה ַֻׁבְ י ֻכִ
ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ יא עב: יֹוָמ )ַׁ"לַרזַַָׁמֶות', ִ ל ַע ן ל: ִקֻדֻוש 

ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזה: ֹוְּ

ָדן' ֹ'ַלמְּ

יק ֻדִ ַהֻצַ ֶ ש  ֹֻכְּ

ֹיֻכִֹ

ךְֹּ ֹֻכָ

ֶזה ֹֻדְּ

ַין ִענְּ ֹלְּ

ן ֹֻכֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   כט בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ָבִרי ם"ם יא, יח: ֻדְּ ְמֻתֶ ַׁ("ְוש ַ ַׁ'ַסם־: ַׁלֹו ה ַַׁנֲעש ֶ "ָזָכה,
ֶות'".ַׁ הַׁלֹוַׁ'ַסם־ַהֻמָ ים'.ַׁלֹאַָׁזָכה,ַַׁנֲעש ֶ ַַׁחֻיִ

מֹוַׁ ַעְצָמֻהַֻׁכְ ִאםַׁיֹאְמרֻוַׁלֹוַַׁהֻתֹוָרהַֻׁבְ
ִהיאַׁ ֶ ֶַׁאְצלֹוַַׁׁ–ש  י ַֻׁכִ ִליַָׁסֵפק. ָימֻותַֻׁבְ

ַׁ ֶ ַֹסם־ָמֶות"ש  ה ַֹנֲעש ֶ ָֹזָכה ַהֶהְכֵרַחַַׁׁ–ַׁ"ֻלֹא
ִדְבֵרי־ֻתֹוָרהַׁ ַֻׁבְ ִניִמֻיֻות־ַהֻתֹוָרה' ַׁ'ֻפְ ַׁלֹו יש  ְלַהְלֻבִ

ַׁ לַׁ–ֲאֵחִרים. ְַׁלַקֻבֵ ַָׁיכֹול ֵַׁאינֹו ֶַׁזה ם ַֻׁגַ ְַׁוִלְפָעִמים
ִדְבֵרי־ֻתֹוָרהֲַׁאֵחִרים.ַׁ ֹוַֻׁבְ יש  ַַׁאףִַׁאםַַׁיְלֻבִ

ָבִריםֹ ֹֻדְּ ִסֻפֻוֵרי ֹֻבְּ ַֹהֻתֹוָרה ין ִ יש  ֻבִ ַמלְּ
ֹ ים לֹֹ–ִחיצֹוִנֻיִ ַקֻבֵ ֹלְּ ֹיֻוַכל ַמַען לְּ
ם. נֻוָזהֹש ָ פֻוָאהַֹהֻגְּ ָמֻה,ֹ ָהרְּ ַעצְּ םַֹהֻתֹוָרהֹֻבְּ יֹֻגַ ֻכִ

ֻיֹות', 'ִסֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִ ֹֻבְּ ה ַֹעֻתָ ת ש ֶ ֺלֻבֶ ֵמֲחַמתֹֹמְּ
ִהיא.ֹ ֶ מֹותֹש  ָרֻהֹֻכְּ ָמסְּ רֹלְּ ָ ש  ֻלֹאָֹהָיהֶֹאפְּ ֶ ֹש 

ם יֶתךָ  ְמזֻוזֹות ַעל "ֻוְכַתְבֻתָ ָעֶריָך, ֻבֵ ְ ש   ֻובִּ
ְרֻבוֻ  ְלַמַען יֵמי ְיֵמיֶכם יִּ ָבִריםְבֵניֶכם"  וִּ  (יא, כ־כא )ֻדְּ

  .עג

 (ח"א כג, ד־בסוף)

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

הָֹלֶזה" ִזיןִֹמֻזֶ ֻזָ ֶ ֵניֹש  :ַׁב כב, כה(ִאֻיוֹ ).ְַׁוֶזהַׁ'זֻוֵזי',ִֹמֻפְּ
ָהָיה יֹ"וְּ ֻדַ ַ ָצֶריָך,ֹש  ֶכֶסףֹֻבְּ "ֹֻתֹוָעפֹותֹוְּ ,ַַׁהְינֻו:ַָׁלךְּ

ֵדיַֹׁ .ֹ'ְמזֻוָזה',ַעל־יְּ עֹוֶפֶפתָֹלךְּ ָנָסתֹוֹמְּ רְּ  ֻפַ

ָאְמרֻוַׁ ֶ בָֻ )"לַַׁרזַַׁש  ַ ָנחוֹ ת קג: ש  ָבִרים מְּ ת לד. ַעל ֻדְּ

יָבה :ַׁו, ט; יא, כ( תִּ ֵהא ֻכְ ֻיְ ֶ ם", "ש  "ֻוְכַתְבֻתָ
ה". ֻמָ ִחיַנת:ַַֻׁׁתַ ם"ְוֶזהַֻׁבְ ֹֻתָ י)ַׁ"ַיֲעֹקבִֹאיש  ִ ֵראש  ת ֻבְּ

ַׁכה, כז( ָֹהִעיר", ֵני ֹֻפְּ ַחן ֹ"ַוֻיִ ַֹעל־ָידֹו: י ָ )ַֻׁכִ ם לג, ש 

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

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

ֹ ם"לְּ ָבִרי)ַׁ"ֻוְכַתְבֻתָ ַׁם יא, כ(ֻדְּ "ְלַמַען ,
ְרֻבֻו ְיֵמיֶכם" ָ )ַׁיִּ ָ ם ש  ֵדיַֹׁ–ַׁם, כא(ש  ַֹעל־יְּ י ֻכִ

ים'.'ֱאמֻוָנהֹ אֹ'אֹורַֹהַחֻיִ ן',ֹֻבָ א־ֻוַמֻתָ ָ ַמש ֻ ֹֻבְּ

ֹ ִליש  ְּ ש ֻ ֹֻבַ זֻוָזה ַֹהֻמְּ ִביעֻות קְּ
ַתח ַֹהֻפֶ ל ֶ ֹש  יֹון ָנחוֹ )ַָׁהֶעלְּ ת מְּ

ַַׁׁ–ַׁלג.( ַָׁאְמרֻו י בָ )ֻכִ ִציָע א־ֻבָ א מְּ

ַׁמב.( עֹוָתיו,ֹ: ֹמְּ ֶֹאת ָֹאָדם ש  ֻלֵ ַ ש  ֹיְּ עֹוָלם "לְּ
ָיא" ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֹֻבִ ִליש  ְּ יֹון'ַֹׁ.ְוכֻו'ַׁש  ָֹהֶעלְּ ִליש  ְּ ֻו'ש 

ָיא', ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֻבִ ֶ ֹש  ִליש  ְּ ַֹה'ש ֻ ַֻׁכְַַׁׁהֻוא "לֲַׁחזַַַׁמֲאַמר
ִמ ) לְּ ַ רֻוש  ַׁי פאה פ"ח(יְּ ִדין,ֹ: ָעבְּ ֹֻדְּ ין ִ ש  ַֹחמְּ "ָטִבין

ִדין". ָֹעבְּ ָלא ֹֻדְּ אָתן ִַֹׁמֻמָ ָֹצִריךְּ ָֹהֱאמֻוָנה ר ִעֻקַ וְּ
א־ ָ ַמש ֻ ֹֻבְּ יֹות ִֹלהְּ ַַׁׁן,ֻוַמֻתָ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו בָֻ )ֻכְ ַ :ַׁת לא.(ש 
ֹ ָנַתֻתָ אָתֹוְּ ֱאמֻוָנה"ֹ"ָנש ָ ֹ.ֻבֶ

ֹ ֶ מֹון,ֹש  רַֹהֻמָ ִעֻקַ ֶ ֱֹאמֻוָנהֹש  םָֹצִריךְּ ָ ש ֻ
הֻואֹֹ– ֹש ֶ יֹון', ֶֹעלְּ ִליש  ְּ 'ש  ֹֻבִ הֻוא
ָיא'.ֹ ַמטְּ ַרקְּ פְּ ֻבִ ֶ ֹש  ִליש  ְּ 'ש ֻ ַֻׁבַ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶֹזהוֹֻוְֹּ

ִביל ְּ ֹ:ֶזה־ֻוִבש 

ָצא: ִֹנמְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   ד בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

  

יש   ם "ַאְלֻבִּ ַמיִּ ָ ק ַקְדרֻות ש  ים ְוש ַ סֻוָתם"  ָאש ִּ ֻכְ
ָיה נ, ג( עְּ ַ ש   )יְּ

  .עד

 (ח"א יז, ב־ג־ט)

ַַׁהיִֵַֻׁאֶצַׁ ֶַׁאָחד ְַׁוָהַאֲהָבה,ַׁל ְרָאה
ַׁ ְבִחיַנת יָ )ֻבִ עְּ ַ ש  ַׁה נ, ג(יְּ יש  : "ַאְלֻבִּ

סֻוָתם".  ים ֻכְ ק ָאש ִּ ם ַקְדרֻות ְוש ַ ַמיִּ ָ  ש 

ַַׁהְינֻוַַׁׁ– ַֻׁוַמִים', ַׁ'ֵאש  ִחיַנת ַֻׁבְ ֶזה
יםַׁ ִ ש  ִַׁנְתַלֻבְ ְַׁוַאֲהָבה', 'ִיְרָאה

רֻות"ֻבְַׁ ַֻׁבְַַׁׁ,"ַקדְּ ים ֻסִ ְַׁוִנְתֻכַ ִכים ָ ק"ְוֶנֱחש  ַׁ,"ש ַ
ַהיְַׁ ַַׁׁ:נוַֻֻׁדְ ְַׁוָהַאֲהָבה ְרָאה ַַׁהֻיִ ֶַׁאְצלֹו ְך ָ ֱחש  ֻנֶ ֶ ֶזהַַׁׁ–ש 

ֻנֻוַׁ ֻמֶ ֻמִ ֶ ַׁש  יק' ֻדִ ַַׁהֻצַ ַׁ'אֹור ֶַׁאְצלֹו ְך ָ ֱחש  ֻנֶ ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
ִליןִַׁיְרָאהְַׁוַאֲהָבה.ַׁ ְַׁמַקֻבְ

ַׁ'אֹורַׁ ֶַׁאָחד ֵַׁאֶצל ְך ָ ֱחש  ֻנֶ ֶ ַׁש  ֵַׁיש  ִלְפָעִמים
יק',ְַׁוֵאינֹוַׁזֹוֶכהְַׁלָהִביןְַׁוִלְראֹותַׁאֹור ֻדִ ֹוַַׁהֻצַ

ַָׁיכֹולַׁ ֵַׁאינֹו יק, ֻדִ ַַׁהֻצַ ֵַׁאֶצל הֻוא ֶ ַׁש  ְַׁוַאף דֹול, ַהֻגָ
ַעל־ָידֹוַׁ ֶ דֹול,ַׁש  ִלְטֹעםַֻׁוְלָהִביןְַׁוִלְראֹותַׁאֹורֹוַַׁהֻגָ

ַַׁכלַָׁלבֹואְַׁלַתְכִליתַַׁהֻטֹוב.יוַַֻׁׁ

ַֻׁו'ְכִסילֻותַׁ ים' ֲעש ִ ַַׁהֻמַ ַׁ'ֲעִכיַרת ֵמֲחַמת
ַׁ ֵ יםַהש ֻ ַׁ'ַמֲעש ִ ַעל־ְיֵדי ֶ ַׁש  ַׁ,ָרִעים'־ֶכל',

ַהְינוִַֻׁנְתַחַׁ ַֻׁדְ 'ְכִסילֻות', ַֻׁבִ ְכלֹו' ַׁ'ש ִ ְך ֵ עֹותַַׁׁ:ש ֻ 'ֻדֵ
ִַׁנְפָסדֹות'ְַׁו'ָחְכמֹותַָׁנְכִרֻיֹות'.ַַַׁׁׁ

ַח',ַׁ ַׁ'ִמְזֻבֵ ִחיַנת ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי ַׁהֻוא ָלֶזה:
אֹוֵכלַׁ ֶ ַׁש  ָראֻוי, ַֻׁכָ רֻות' ְ ַכש  ַֻׁבְ 'ֲאִכיָלה

ֶדֶרְךַַׁהְלָעָטה,ַַׁעל־ְיֵדַׁ ְמִתינֻותְַׁוֵאינֹוַׁאֹוֵכלַֻׁבְ י־ֻבִ
ןַַׁהַַׁׁ ֻקֵ ִסילֻות.ֶזהִַׁנְתֻתַ ֶכלְַׁוִנְכָנעַַׁהֻכְ ַׁש ֵ

רַׁ ֻבֵ ִַׁמְתֻגַ זֹוֵלל־ְוסֹוֵבא, ַֻׁכְ אֹוֵכל ֶ ש  ֻכְ
ֶַׁאְצלֹוַׁ ְך ָ ְַׁוֶנְחש  ֶכל, ַַׁהש ֵ ַַׁעל ִסילֻות ַהֻכְ

ל ְַׁלַקֻבֵ ַָׁיכֹול ְַׁוֵאינֹו יק', ֻדִ ַַׁהֻצַ ַׁ'ִיְרָאהַַׁׁ'אֹור ֻנֻו ִמֻמֶ
ְַׁוַאֲהָבה'.ַׁ

יִקי ְַׁלַצֻדִ יםַׁ־םְצָדָקה ֻיִ ֲאִמֻתִ
ים ַעל־ְיֵדי־ֶזהַַׁׁ–ֲַׁהגֻוִנים־ְוַלֲעִנֻיִ

ָלםַׁ ְ ְַׁוִנש  ַָׁהֲאִכיָלה, ַגם ַֻׁפְ ן ֻקֵ ְַׁוִנְתֻתַ ִרים', ַׁ'ֻגֵ ין ַנֲעש ִ
יק',ַׁ ֻדִ ַַׁהֻצַ ַׁ'אֹור ִַׁלְראֹות ְַׁוזֹוִכין ֶכל, ַַׁהש ֵ ן ֻקֵ ְוִנְתֻתַ

ֻנֻוַׁ'ִיְרָאהְַׁוַאֲהָבה'.ַׁ לִַׁמֻמֶ ְַׁוזֹוִכיןְַׁלַקֻבֵ

  .עה

 (ח"א נו, ט)

ְךְַׁל'ַמַׁ ְַׁלַזֻכֵ ַָׁצִריְך ַמִים', ָ ם־ש  ֵ ְַׁלש  ֲחלֶֹקת
ִַׁיְהֶיהַׁ ֻלֹא ֶ ַׁש  ַמִים, ָ ַַׁהש ֻ ֶַׁאת ֻוְלַטֵהר

ַׁ ְבִחיַנת יָ )ֻבִ עְּ ַ ש  ַׁה נ, ג(יְּ יש  ": ם ַאְלֻבִּ ַמיִּ ָ  ש 
 ת".ַקְדרוֻ  

ַַׁעל־ְיֵדיַׁ ִַׁהיא ַמִים, ָ ַַׁהש ֻ ֶַׁאת ֻוְלַטֵהר
ַַׁׁ'ֲאָנָחה' ֱאֶמת ְַׁוַעל־ְיֵדיְַׁוכוַֻֻׁבֶ .'

ַַׁׁ,'ֲאָנָחה'ָהַׁ ַָׁה'רֻוַחַׁהֻוא ֶַׁאת ַֻׁוַמְבִריא ה ־ְמַחֻיֶ
ֵַׁמָה'ַעְצבֻותַהֻדֹוֵפק ְַׁוִנֻצֹול ְַׁוחֹוֵזרַׁ'רֻוַחַׁ־', ,

ַָׁהֵאיָבִרים,ַַׁׁ'ַהֻדֹוֵפק־רֻוַחַׁ'ָהַׁ ָכל ַֻׁבְ ֵסֶדר ַֻׁכְ ב ֵ ֻוְמַנש ֻ
ֶַׁאתַׁ ְך ְַׁמַזֻכֵ ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַדִים, ַהֻיָ ַֻׁבְ ְפָרט ֻוֻבִ

ַׁ ָ ִחיַנתַׁ'ש  ֵַׁהםַֻׁבְ ַדִים' ַַׁה'ֻיָ י ַֻׁכִ ַמִים, ָ ַַׁהש ֻ ַׁ'ֵאש  ַמִים',
ֹמאל'.ַׁ ִחיַנתַׁ'ַידַָׁיִמין'ְַׁו'ַידַׁש ְ ַֻׁוַמִים',ַֻׁבְ

ַמִים',ַׁ ָ ַׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְ ַדִים', ַַׁה'ֻיָ ֶאת
ַׁ ַׁהֻואַַׁׁ–ַׁ'ֲאָנָחה'ַעל־ְיֵדי ֲאַזי

ַמִים'ַׁ ָ ם־ש  ֵ ִחיַנתַׁ'ַמֲחלֶֹקתְַׁלש  ַׁ.ֻבְ

ַַׁהַׁ ל ֻבֻוִרים'ֻכָ ַַׁהַַׁׁ'ֻדִ ִַׁמן ִלין ַמִים'ְמַקֻבְ ָ ַֻׁכִַׁ'ש ֻ יַׁ,
ַַׁהַׁ ל ַֻׁכָ ם ָ ֻבֻוִרים'ש  ַׁ'ֻדִ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ י), ִהֻלִ ם ֻתְּ

ָבְרךַָׁ'ַׁהְַׁלעֹוָלם:ַׁ"קיט, פט(  בַֻׁדְ ָמיִִַַׁׁנֻצָ ָ ש ֻ ַׁם".ֻבַ

ַׁ ִלין ַקֻבְ ֻמְ ֶ ַׁש  ָ ִַׁמןִַׁמש ֻ ִלין ְַׁמַקֻבְ ם,
ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ְרָעִמים'ָהַַׁׁ

ֻבֻוִרים'ַהַׁ ִחיַנתַַׁׁ'ֻדִ ִַׁמֻבְ ם, ָ ִַׁמש ֻ ִלין ַקֻבְ ֻמְ ֶ ש 
ִחיַנתַׁ'ְרָעִמים'ַׁ'יַָׁ ַמִים',ַֻׁבְ ָ ִחיַנתַׁ'ש  ַדִים',ַֻׁבְ

ךְֹּ ָ ֱחש  ֻנֶ ֶ ש  ֹֻכְּ

ַמִים" ָ ֹ"ש 

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְּ

ֻקֻון ַהֻתִ ֹוְּ

ֲֹאָבל

ַעֹ ֵדיוְּ ֹל־יְּ

ָֹלבֹוא

ךְֹּ ַזֻכֵ ֹֻולְּ

ךְֹּ ַזֻכֵ ֻמְּ ֶ ש  ֹֻוכְּ

י ֹֻכִ

ַהֹ ֻבֻוִרים'וְּ ֹ'ֻדִ

ָכל ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   ה בֵעֶקַׁתַֻׁפָ

ֲַׁהָלָכהַַׁׁ– ֵַׁאין ִַׁאם ַַׁאף ל, ַַׁהְמַקֻבֵ ֶַׁאת ְַׁלַגֻנֹות ֵאין
מֹותֹו,ֵַׁמַאַחַַׁׁ ָלםִַׁמןֻכְ ֻבְ ֻקִ ֶ ַמִים.־רַׁש  ָ ַַׁהש ֻ

ֱאֶמת ֱַׁאלִֹקיםַַׁׁ:ֻבֶ ְבֵרי ַֻׁדִ ַָׁוֵאֻלֻו "ֵאֻלֻו
ים"ַׁ ֵאיֻוַמהַַׁׁ.ן יג:(ֵערֻוִבי)ַחֻיִ ֶ הַׁןֲַׁהָלָכַׁש 

מֹותֹוַׁ יַַׁׁ–ֻכְ יג,ַֻׁכִ ִ ְַׁלָהִביןַֻׁוְלַהש ֻ רַָׁלנֻו ָ ֶזהִַׁאיֶַׁאְפש 
ַַׁהַׁ ל ִַׁקֻבֵ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ַׁש  ַׁ'ְרָעִמים', ִחיַנת ַֻׁבְ ֻבֻוִרים'ֶזה ,ַׁ'ֻדִ

ַׁ ֲעֵליֶהםֶַׁנֱאַמר ֶ ַׁ"ַיְרֵעםַׁב לז, ה(ִאֻיוֹ )ש  קֹולוֵַַֹׁׁאל: ַֻׁבְ
ַׁת.ִנְפָלאוַַֹׁׁ

ֱאֶמתַׁ ֵהםַֻׁבֶ ֶ ִעים"ש  ִמיםַֻׁדֵ "ִַׁנְפְלאֹותַֻׁתְ
( ָ ָ ם ש  יגַׁם, טז(ש  ִ ְַׁלַהש ֻ ַָׁלנֻו ר ָ ֶַׁאְפש  ְַׁוִאי ,

ְרֵכיזֹא ַׁ'ֻדַ ִחיַנת ַֻׁבְ ֶַׁזה י ַֻׁכִ ַׁ־ת. ֵ ִאיַהש  ֶ ַׁש  רַׁ־ם' ָ ֶאְפש 
יגַַׁׁ ִ ַׁ'.ְוכוְַֻׁלַהש ֻ

יטוֻ " ם"  צֻור ֶאל ַהֻבִּ ְבֻתֶ ָיה נא, א(ֺחֻצַ עְּ ַ ש   )יְּ

  .עו

 (ח"א קמב)

מֹוַׁ ַֻׁכְ ַׁ'צֻור', ַָׁאִבינֻו', ַׁ'ַאְבָרָהם ִנְקָרא
תוַֻׁ ֻכָ ֶ ַׁש  יָ )ב עְּ ַ ש  ַׁה נא, א(יְּ יטֻו ֶאל "ַה : ֻבִּ
ם" ְבֻתֶ ַַׁׁ,"ֶזה ַאְבָרָהם"ַׁ–ַׁצֻור ֺחֻצַ ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ

ִחיַנתַׁ יַׁהֻואַֻׁבְ ַֻׁכִ ם, ָ "יַׁש  ִ י)ַרש  ִהֻלִ ַׁצֻור:ַׁ"ם עג, כו(ֻתְּ
יַׁלֹאַָׁהָיהַׁלֹוַַׁרקְַׁלָבִבַׁ ק'י",ַֻׁכִ ֵ ם־ַׁ'ֵלבַׁחֹוש  ֵ ְלַהש ֻ

ַרְך.ַׁ ִַׁיְתֻבָ

י ַחם "ֻכִּ ֻיֹון ה' נִּ ַחם צִּ ם ָחְרֹבֶתיָה, לֻכָ  נִּ ש ֶ  ַוֻיָ
ָרֻה  ְדֻבָ ֵעֶדן מִּ ַגן ְוַעְרָבָתֻה  ֻכְ ֹון ה'. ֻכְ ש  ְמָחה ש ָ  ְוש ִּ

ֵצא  ֻמָ ְמָרה"  ְוקֹול ֻתֹוָדה ָבֻה  יִּ ָיה)זִּ עְּ ַ ש   (ג, נא יְּ

  .עז

 (ח"א קעח)

ַׁ'ִוֻדֻוי ְוָקא ָבִרים',־ֻדַ ֶַׁאתַַֻׁׁדְ ְלָפֵרט
ָכל ִדֻבֻוִריםַֻׁבְ ַעםַֻׁפַַׁ־ַהֵחְטא,ְַׁלִהְתַוֻדֹותַֻׁבְ

ְפָרִטֻיֻותַׁ הַֻׁבִ ָעש ָ ֶ לַַׁמהַׁש ֻ  .ֻכָ

ַַׁרֻבֹות־ַעל ְַׁמִניעֹות ַַׁׁ:ֶזה ִלְפָעִמיםַׁא(
ַַׁהֵחְטא ֵַׁמִאֻתֹו ח ֻכָ ְ ַַׁׁ.ִנש  ֻזֹוֵכרַׁב( ֶ ַׁש  ְוֵיש 

הַׁלֹוְַׁלהוַַֹׁׁ ֶ ֻבֻורְַׁלִהְתַוֻדֹות.ַהֵחְטאְַׁוָקש  ִַׁציאַַׁהֻדִ

ִַׁמְצָוה' ל ֶ ְמָחהַׁש  ַַׁׁ',ש ִ גֹון ה'ֻכְ ,ַׁ'ֲחֺתֻנָ
ְמָחהַַׁׁאוַֹׁ ש ִ ַֻׁבְ מַֹח ִַׁלש ְ ר ֻבֵ ְתֻגַ ֻמִ ֶ ש  ֻכְ

ַרַׁ ֻמְ ֶ ַׁש  ַַׁעד ִַׁמְצָוה, ה עֹוש ֶ ֶ ַׁש  ֵעת ַֻׁבְ דֹוָלה דַֻׁגְ ֻקֵ
ְמָחה ַׁש ִ ֵַׁמֲחַמת ה ַׁיֻוַכלַׁ־ְיֵדי־ַעלַׁ–ַַׁהְרֻבֵ ֶזה

ַׁ ָבִרים־ִוֻדֻוי'ְלִהְתַוֻדֹות ןַׁ־ְיֵדי־ְוַעלַׁ',ֻדְ ְַׁמַתֻקֵ ֶזה
ַגםֲַׁחָטָאיוַׁ ַׁ.ֻפְ

יָ ) עְּ ַ ש  ַׁה נא, ג(יְּ וֹ : ש  ֵצא "ש ָ ֻמָ ְמָחה יִּ ן ְוש ִּ
ְמָרה" ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַָׁבֻה, ֻתֹוָדה ְוקֹול זִּ

ַַׁהַׁ תֹוְך ְמָצאַֻׁבְ ֻנִ ֶ ָחה"ש  מְּ ש ִ ֹוְּ ֹון ש  ָ ַׁ,"ֻתֹוָדה"ַׁ–ַׁ"ש ֻ
ִחיַנתַַׁׁ ָבִרים','ִוֻדֻוי־ֻבְ ָרה'ֹוְֹּ"ַֻׁדְּ ִנין ַעיֵֻ ]קֹולִֹזמְּ פְּ ַׁ.ם[ֻבִ

  .עח

ָמה־) בֻוָנה יב, דָחכְּ  (ֻותְּ

ַׁ ֻפֵ ֻסִ ֶ ַׁש  נוַֻׁר ֲעַׁזַַַַׁׁרֻבֵ ַַׁהֻמַ הַׁ"ל ש ֶ
ַׁ עְרֶגער' ה י ־)ִסֻפֻוֵריֵמַה'ֻבֶ ֻיֹות, ַמֲעש ֶ ַמֲעש ִ

ָעִני( ֶגער וְּ ערְּ ְמָחהַַׁׁ–ִַׁמֻבֶ ַׁש ִ יו ָ ֲַׁאָנש  ין ַֻׁבֵ ַָׁאז ָהָיה
ַׁ תֻוב: ֶַׁאתַַׁהֻכָ ְררֻו ָ ְַׁוש  דֹוָלהַַׁוֲעצֻוָמה, יֻגְ ִֹנַחםֹ"ֻכִ

ָיה נא, ג(ְוכֻו'ִַַׁׁצֻיֹון"'ֹהֹ עְּ ַ ש  ַׁ.)יְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

נוֹֻ ַהיְּ ֹ:ֻדְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ָֹצִריךְֹּ

יֵֹ ֹוְּ ֹש 

ַעל ֵדי־וְּ ֹיְּ

ֶזה ֹוְּ

ַֹאַחר


