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ב"ה

פתח דבר
עומדים אנו בימי ההכנה ליום הגדול והקדוש יו"ד שבט ,בו קיבל הרבי את נשיאות דורנו,
וזכינו להכנס לדור השביעי" ,וכל השביעין חביבין".
כל חסיד מרגיש צורך להתכונן לקראת היום הגדול ,לחזק את התקשרותו לרבי ולהוסיף
בלימוד תורתו וקיום הוראותיו; אלא שלא תמיד מוצאים את הזמן והמסגרת המתאימים
לכך ,ולא אחת חסיד עלול למצוא את עצמו עומד בפתחו של היום כאשר לא הספיק
להתכונן לקראתו.
הלכך ,בכדי לסייע ,לעודד ולאפשר לכל אחד ואחת מאנ"ש להתכונן בקלות ובשמחה
ליום הגדול ,אנו שמחים להגיש בפני קהל החסידים את החוברת שלפנינו ,המגישה את
מאמר "באתי לגני" תשל"ח ,אותו אמר הרבי לפני ארבעים שנה ,באותיות מאירות עיניים
ובתוספת ביאורים קולחים ושווים לכל נפש.
החוברת מיועדת ללימוד "איש וביתו" ,בני הזוג יחד ,כאשר מעבר לרווח שבהכנה ראויה
ליו"ד שבט ,ובלימוד זוגי; תתקיים בין כל הזוגות שילמדו את המאמר וידווחו על-כך
במסרון קצר (באמצעות משלוח סמס שפרטיו מופיעים במודעה שבגב החוברת) הגרלה
על זוג כרטיסי טיסה לחצרות קדשנו ,כמו גם על שוברי קניה רבי-ערך בחנויות מובחרות.
שמות המשתתפים במבצע המאחד יישלחו לרבי ,וללא ספק יגרמו לו נחת רוח רב.
•
מאמר "באתי לגני" הוא מאמר שאמר הרבי הקודם ,ויצא לאור לקראת יו"ד שבט תש"י,
בו הסתלק.
הרבי התייחס למאמר הזה כ"מאמר שהוציא ליום הסתלקותו" ,ומצא בו רמזים והוראות
רבי משמעות; והורה ללמדו מדי שנה ביום ההסתלקות.
ביו"ד שבט תשי"א ,במלאות שנה להסתלקות הרבי הקודם ,אמר הרבי לראשונה מאמר
חסידות ,הלוא הוא מאמר "באתי לגני" ,ובכך קיבל באופן רשמי וגלוי את עול הנשיאות.
מני אז ,מדי שנה בשנה אמר הרבי מאמר שהדיבור-המתחיל שלו הוא "באתי לגני",
שהתמקד (בעיקרו) בכל שנה באות אחרת מעשרים האותיות של מאמרו של הרבי
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הקודם .כך ,משנת תשי"א ועד שנת תש"ל אמר הרבי מאמר על כל אחת מהאותיות,
ומשנת תשל"א החל מחזור חדש ,כאשר הרבי אמר מאמר המבאר את האות הראשונה,
כשבשנים הבאות ממשיך הסדר בו אומר הרבי מאמר המתמקד באות השייכת לשנה זו
(כך נמשך הדבר עד לשנת תשמ"ח).
חסידים נוהגים ללמוד מדי שנה את מאמרי הרבי המבארים את האות השנתית ,כאשר
בשנה זו נלמדת האות ח' ,עליה אמר הרבי מאמרים בשנת תשי"ח ובשנת תשל"ח.
•
הרבי הדגיש במספר הזדמנויות שבמאמרי "באתי לגני" התבארו עניינים עיקריים וכלליים
בנוגע לכללות העבודה ,שתכליתה ושלימותה היא לעשות לו ית' דירה ,ולמענה מבזבזים
את כל האוצרות ,עד אשר נזכה לגמר הנצחון ,בביאת משיח צדקנו.
נוסף על כך :בשנת תשי"ז ,הכין אגף ההוצאה-לאור שבארגון צא"ח העולמי חוברת ובה
תכני ההתועדויות האחרונות של הרבי ,כשבסופה נדפס הנעשה והנשמע אותה עת בכרם
חב"ד .באחת מן החוברות הציעו העורכים שכל חסידי חב"ד יתאחדו סביב לימוד מאמרי
הרבי המוגהים שיצאו עד אז (שלושה במספר) ,והתבטאו בלשון 'איחוד רוחני'.
הרבי ציין בהקשר למילים אלו "ראה תניא פ"ה" ,שם מבואר על ה"יחוד נפלא שאין יחוד
כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה"
הנפעל בין היהודי לקב"ה באמצעות לימוד התורה.
אם-כן ,בלימוד מאוחד של כלל אנ"ש את מאמרי הרבי ,נפעלת פעולה נפלאה על הלומד
ועל העולם.
אנו תקווה ובטחון כי הלימוד המאוחד של כלל אנ"ש חסידי חב"ד וההכנה לקראת יו"ד
שבט ,תניע את כולנו להוסיף אומץ בעבודתנו "לעשות לו ית' דירה בתחתונים" ,ותהיה
ה"מכה בפטיש" שישלים את בנין הדירה ,כאשר "נגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי
פי הוי' דיבר".
ארגון “ליל שישי חסידי"
ימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"ח
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היארצייט ישנן כל
ָ
ובהתאם לכך הנני להציע שלקראת
אחד המאמר (כולו או חלקו) שנתן כ"ק מו"ח אדמו"ר ליום
הסתלקותו ,ומזמן לזמן ,כשנמצא במבוכה ,או שישנם אצלו
ספקות ,או במצב ש"פגע בך מנוול זה" – יחזור במחשבתו
מאמר זה.
השינון והבקיאות בהמאמר – מלבד התועלת להתקשרות בעת
חזרת המאמר ,הרי ,גם בשאר הזמנים יהי' מוחו ממולא בתורתו
האט
של הרבי ,שבתורה זו מסר הרבי את עצמו (“דער רבי ָ
זיך ָאּפגעגעבן") לחסידים ,ובמילא ,נמצא הוא בהתקשרות
תמידית עם הרבי ,וכלשון הלקו"ת“ :בלי שום הפסק ופירוד
לעולם אפילו רגע אחד".
ובענין זה לא נוגע כל-כך הכמות ,שינון כל המאמר ,או (אם
מצד איזה סיבה שהיא אינו יכול לשנן כולו) מחצית המאמר;
בעיקר נוגע האיכות – שיהיו חקוקים במוחו ,אותיות החקיקה,
מים חיים ,זוחלין ,מי מעין ,שמחוברים עם המקור ,עצם
הנפש...
שיחת י"ט כסלו ה'תשי"א
•••
לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש ,לא לבד בנפש
הלומד ,כי אם גם בנפשות בני ביתו ,שאז אויר הבית ההוא
אויר תורה ויראת שמים.
היום יום ד' מרחשון

תודתנו נתונה להוצאת חזק על נתינתם בחפץ לב את המאמר המבואר,
וכן להוצאת ספרים קה"ת על האישור להשתמש במאמר באתי לגני
ה'תשל"ח באדיבות ועד הנחות בלה"ק.
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בס"ד .יו"ד שבט ,ה'תשל"ח
(הנחה בלתי מוגה)
'שיר ַה ּׁ ִש ִירים':
נֶ ֱא ַמר ְ ּב ׁ ִ
'שיר ַה ּׁ ִש ִירים' ְל'דוֹ ד'
ברו ְּך-הוּאַ ,ה ִ ּנ ְמ ׁ ָשל ְ ּב ׁ ִָּב ִ
אתיְ 1לגַ ִּני ֲאח ִֹתי ַכ ָּלהַ ,2ה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
אתי ֶאל
'אחוֹ ת' וְ ַ'כ ָ ּלה' ,אוֹ ֵמר ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּב ִ
וְ ָח ָתן ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִלים ְל ָ

(מקוֹ ם ַה ִה ְתיַ ֲחדוּת ׁ ֶש ִ ּלי) ְויָ ד ּו ַע ַה ַּמ ֲא ָמר ַמ ֲא ַמר ֲח ִסידוּת ׁ ֶשל ַּ'ב ַעל
ַה ַ ּגן ׁ ֶש ִ ּלי ְ
(שהוֹ ִציאוֹ ָלאוֹ ר ָמ ַסר
אתי ְל ַג ִ ּני' ׁ ֶ
'ב ִ
ַה ִהל ּו ָלא' ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ַ ּיי"צ ְ ּב ִדבּ וּר ַה ּ ַמ ְת ִחיל ָ ּ
אוֹ תוֹ ְל ִפ ְרסוּם ְליוֹ ם ַה ִהל ּו ָלא ׁ ֶש ּלוֹ יוּ"ד ׁ ְש ָבט תש"י – ַה ּ ַמ ֲא ָמר נִ ְד ּ ַפס ְל ֶר ֶגל
"ש וְ ִא ּמוֹ ׁ ֶשל
יוּ"ד ׁ ְש ָבט ,יוֹ ם ִה ְס ַּת ְ ּלקוּת ָס ָבתוֹ ָה ַר ָ ּבנִ ית ִר ְב ָקהֵ ,א ׁ ֶשת ָה ַר ִ ּבי ַמ ֲה ַר ׁ
ערנָ א ָשׂ ָרהֵ ,א ׁ ֶשת
ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ּׁ ַש"בּ וְ י"ג ׁ ְש ָבט ,יוֹ ם ִה ְס ַּת ְ ּלקוּת ִא ּמוֹ ָה ַר ָ ּבנִ ית ְשׂ ֶט ְ
יע ִל ְק ַראת יוֹ ם
ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ּׁ ַש"בּ  .ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְד ּ ַפס ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ְ ּל ַמ ֲע ֶשׂ ה ַה ּ ַמ ֲא ָמר הוֹ ִפ ַ
ַה ִהלּ ו ָּלא ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ַ ּיי"צ ַע ְצמוֹ )ֶ ׁ ,3ש ֵּמ ִביא ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ַ ּיי"צ ְ ּב ַמ ֲא ָמרוֹ ִמ ּׁ ְשנַ ת

"לגַ ִּני" ִלגְ נ ּונִ י,
יר-ה ּׁ ִש ִירים ַר ָּבה'ַ 4על ּ ָפסוּק זֶ הְ ,
'ש ַ
תש"י ַמ ֲא ָמר ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ַה ּׁ ִ
יאהִּ ,כי ִע ַּקר
ְמקוֹ ם ַה ִ ּיחוּד ׁ ֶש ִ ּליְ ,ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ִע ָּק ִרי ִּב ְת ִח ָלהּ ִ ,ב ְת ִח ַ ּלת ַה ְ ּב ִר ָ
ַה ִ ּגלּ וּי וְ ַה ַה ׁ ְש ָר ָאה ׁ ֶשל ׁ ְש ִכינָ ה ְּב ַת ְח ּתוֹ נִ ים ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ׁ ֶשהוּא ָהעוֹ ָלם

ר-כ ְך ַעל-יְ ֵדי ׁ ִש ְב ָעה ִענְ יָ נִ ים
ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ָ ּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָהיְ ָתהְ ,5ו ַא ַח ַּ
(ש ִּנ ְמנ ּו ׁ ָשם ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש וְ ֵהם ׁ ִש ְב ָעה ֲח ָט ִאים ָה ֵחל ֵמ ֵח ְטא
ִּב ְל ִּתי ְרצ ּויִ ים ׁ ֶ
יעיםַ ,ה ֵח ְטא
ֵעץ ַהדַּ ַעת ׁ ֶש ִ ּב ְג ָל ָלם) נִ ְת ַע ָּלה ְונִ ְס ַּת ְּל ָקה ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ֶא ֶרץ ָל ְר ִק ִ
אשוֹ ןַ ,ה ֵח ְטא ַה ּׁ ֵשנִ י ָ ּג ַרם
יע ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָ ּג ַרם ֶאת ִסלּ וּק ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ָה ָא ֶרץ ָל ָר ִק ַ
ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַל ּׁ ֵשנִ י וְ ֵכן ָה ְל ָאה ַעד ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִכינָ ה נִ ְס ַּת ְ ּל ָקה
יע ָה ִר ׁ
ְל ִסלּ וּק ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ָה ָר ִק ַ

ר-כ ְך ָע ְמד ּו ַצדִּ ִ
יקים ָ
יעיְ ,ו ַא ַח ַּ
ָל ָר ִק ַ
(ה ֵחל ֵמ ַא ְב ָר ָהםָ ,ע ָליו נֶ ֱא ַמר
יע ַה ּׁ ְש ִב ִ

 )1מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק השמיני* מד"ה באתי לגני ה'שי"ת.
 )2שה"ש ה ,א.
 )3ד"ה באתי לגני ה'שי"ת.
 )4עה"פ (שהש"ר פ"ה ,א).
 )5ראה גם ב"ר פי"ט ,ז .במדב"ר פי"ג ,ב.
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יהם
אשוֹ ן) ְו ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲעשֵׂ ֶ
"א ָחד ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם" 6ו ֵּפרו ּׁשוֹ ַ ּגם ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה ָה ִר ׁ
ֶ
ַה ּטוֹ ִבים הוֹ ִריד ּו ׁ ִש ְב ַעת ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים ֶאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְל ַמ ּ ָטהַ ,א ְב ָר ָהם הוֹ ִריד ֶאת

יעי ַל ּׁ ִש ּׁ ִשיְ ,ו ֵכן ַהצַּ דִּ ִ
מ ֶשׁה
ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ָר ִק ַ
יקים ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריוְ ,ו ַעד ׁ ֶש ּ ֹ
יע ַה ּׁ ְש ִב ִ
יעין ֲח ִב ִ
יע
יבין ,7הוֹ ִריד ֶאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ָר ִק ַ
יעיְ ,ו ָכל ַה ּׁ ְש ִב ִ
ַר ֵּבנ ּוֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַה ּׁ ְש ִב ִ
ָה ִר ׁ
יע
אשוֹ ן ָל ָא ֶרץ ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובַ 8ו ֵ ּי ֶרד ֲה ָויָ ' ִמ ְ ּל ַמ ְע ָלהֵ ,מ ָה ָר ִק ַ

"ש ִכינָ ה
ר-כ ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִענְ יַ ן ׁ ְ
ַעל ַהר ִסינַ י ָ ּב ָא ֶרץְּ ,ב ַמ ַּתן ּתוֹ ָרהְ ,ו ַא ַח ַּ

ְּב ַת ְח ּתוֹ נִ ים" וְ ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה לֹא ִּת ְהיֶ ה ַרק ַעל ַהר ִסינַ י ְ ּב ֵעת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה

ֶא ָ ּלא ַ ּגם ְּב ָכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ּ ְ ,ב ָכל ְז ַמן ו ְּב ָכל ָמקוֹ ם נַ ֲעשָׂ ה נִ ְפ ַעל ִענְ יַ ן ְ"ו ׁ ָש ַכנְ ִּתי
ְּבתוֹ ָכם"ּ ִ 9גלּ וּי וְ ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ַעל-יְ ֵדי ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ֵמ ַה ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן
(ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵ ּכן ִמ ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש) אוֹ ָרה אוֹ ר ֱאל ִֹקי יוֹ ְצ ָאה ְל ָכל ָהעוֹ ָלם 10ו ְּכתוֹ ָצ ָאה
ִמ ֶּזה יֵ ׁש ְל ַמ ֲע ֶשׂ ה ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלם ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ָה ִע ָּקר הוּא ַ ּב ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן
ו ַּב ּ ִמ ְקדָּ ׁש.
ימי ׁ ֶשל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ה ּוא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובּ ַ 11ב ּתוֹ ָרה ְל ַג ֵ ּבי
ְו ִה ֵּנה ִע ַּקר ִענְ יָ נוֹ ַה ּת ֶֹכן ַה ּ ְפנִ ִ

ית ֶאת ַה ְּק ָר ׁ ִשים ַל ִּמ ׁ ְש ָּכן ֲע ֵצי ׁ ִש ּ ִטים ע ְֹמ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵּמ ֲע ֵצי
ְ ּבנִ ַ ּית ַה ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן ְו ָעשִׂ ָ
ׁ ִש ּ ִטים ָעשׂ ּו ְק ָר ׁ ִשיםּ ,ו ֵמ ַה ְּק ָר ׁ ִשים ָעשׂ ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןְ ,ו ׁ ָשם ַ ּב ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן ַה ָ ּבנוּי

ִמ ְּק ָר ׁ ִשים ָה ֲעשׂ וּיִ ים ֵמ ֲע ֵצי ׁ ִש ִּטים נַ ֲעשָׂ ה ְ"ו ׁ ָש ַכנְ ִּתי ְּבתוֹ ָכם".
ּו ְמ ָב ֵאר ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ַ ּיי"צ ַ ּב ַעל ַה ִהלּ ו ָּלא ַּב ֲא ֻר ָּכה ַּב ַּמ ֲא ָמר ּ ִפ ְר ֵטי ַהדְּ ָב ִרים ְל ִפי
'ע ֵצי ׁ ִש ּ ִטים' ו ְ
ש ִגים ֲ
ימית ׁ ֶשל ַה ּ ֻמ ּ ָ ׂ
ַה ּ ַמ ׁ ְש ָמעוּת ָהרו ָּחנִ ית ַה ּ ְפנִ ִ
ּ'ק ָר ׁ ִשים'ֶ ׁ ,ש ִענְ יָ ן

[כתוֹ ַרת ַה ַּב ַע ׁ ֵ
זֶ ה ְמר ּו ָמז ַ ּגם ַּב ׁ ֵשם ְּ
ל-שם-טוֹ בֶ ׁ 12ש ּׁ ְשמוֹ ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ְרא ּו לוֹ
ְל ָכל דָּ ָבר ִּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש מוֹ ֶרה ַעל ֶע ֶצם ַהדָּ ָברְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּגם ְּב'אוֹ ר ּתוֹ ָרה'

 )6יחזקאל לג ,כד.
 )7ויקרא רבה פכ"ט ,יא.
 )8יתרו יט ,כ.
 )9תרומה כה ,ח.
 )10ראה ירושלמי ברכות פ"ד ה"ה.
 )11תרומה כו ,טו.
 )12תניא שעהיוה"א פ"א.

באתי לגני | 7

ל-שם-טוֹ ב)
(ת ְל ִמידוֹ ו ְּמ ַמ ֵ ּלא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַע ׁ ֵ
יט ׁש ַּ
ְל ָה ַרב ַה ַּמ ִ ּגידִ 13מ ּ ֶמעזְ ִר ְ
ַעל ַה ּ ָפס ּוקָ 14ה ָאמוּר ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ַג ֵ ּבי ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ּכֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָרא לוֹ ָה ָא ָדם
"שמוֹ " ׁ ֶשל ָ ּכל נִ ְב ָרא ה ּוא ַה"נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה" ׁ ֶש ּלוֹ ַה ּׁ ֵשם
נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ה ּוא ׁ ְשמוֹ ֶ ׁ ,ש ּׁ ְ

ׁ ֶשל ָ ּכל דָּ ָבר מוֹ ֶרה ַעל ִענְ יָ ן וְ ת ֶֹכן ַה ַח ּיוּת ָה ֱאל ִֹקית ׁ ֶש ּ ְמ ַח ָ ּיה ו ְּמ ַק ֶ ּי ֶמת אוֹ תוֹ ]ֵ ,הן
(ע ֵצי) ׁ ִש ּ ִטים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם נַ ֲעשָׂ ה ַה ֶּק ֶר ׁשּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ַ ּב ֲא ִריכוּת
ַּב ׁ ֵשם ֶק ֶר ׁשְ ,ו ֵהן ַּב ׁ ֵשם ֲ
ַ ּב ּ ַמ ֲא ָמר ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת תש"י ו ְּכ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ו ְּמ ָב ֵאר ְל ַה ָ ּלן.
ְו ָה ִענְ יָ ן ָּבזֶ ה ,דְּ ֵכ ָיון ׁ ֶש ּׁ ִש ְב ָעה ָה ִענְ יָ נִ ים ַה ִּב ְל ִּתי ְרצ ּויִ ים ַה ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָ ּג ְרמ ּו ֶאת
יע ַה ּׁ ְש ִב ִ
אשוֹ ן וְ ֵכן ָה ְל ָאה ַעד ָה ָר ִק ַ
יע ָה ִר ׁ
ִסלּ וּק ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ָה ָא ֶרץ ָל ָר ִק ַ
יעי ָהי ּו
(על ׁ ֵשם ַה ָ ּכתוּב ְ ּבק ֶֹה ֶלת
ִענְ יָ ן ׁ ֶשל ׁ ְשט ּות דִּ ְלע ּו ַמת-זֶ הַ ,ה ַ ּצד ׁ ֶשל ֶה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ַ
'שטוּת' ְ ּב ַמ ׁ ְש ָמעוּת ׁ ֶשל
'זֶ ה ְל ֻע ּ ַמת זֶ ה ָע ָשׂ ה ָה ֱאל ִֹקים') ׁ ְשט ּות ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלםְ ׁ ,
ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ַה ּ ֵ ׂ
ש ֶכל ְּכ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זַ "לּ ַ 15ב ְ ּג ָמ ָרא ֵאין ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה וְ עוֹ ֶשׂ ה
ם-כן נִ ְכנְ ָסה ּבוֹ ר ּו ַח ׁ ְשט ּותָ ,ל ֵכן
א-א ֵּ
ברו ְּך-הוּא ֶא ָּל ִֵה ֶפ ְך ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
'שטוּת דִּ ְל ֻע ּ ַמת ֶזה'ְ ׁ ,שטוּת ׁ ֶשל ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשהְ ,ל ַמ ּ ָטה
ְ ּכ ִת ּקוּן ַעל דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵהם ׁ ְ

ש ֶכלָ ,צ ִר ְ
ש ֶכלְ ,ל ַמ ְע ָלה
יך ִל ְהיוֹ ת ׁ ְשט ּות דִּ ְקד ּו ׁ ָשהֲ ,עבוֹ ַדת ה' ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּ ֵ ׂ
ֵמ ַה ּ ֵ ׂ
יה
יה ׁ ְשט ּו ֵת ּ
ִמ ּ ָמה ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַח ֵ ּיב ַעל ּ ִפי ַט ַעם וָ ַד ַעתּ ְ ,כ ִד ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ַא ֲהנֵ י ֵל ּ
ְל ַס ָּבאּ ַ ,16כ ּ ְמ ֻס ּ ָפר ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ׁ ֶש ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ֶ ּבן ַרב יִ ְצ ָחק ָהיָ ה רוֹ ֵקד ִל ְפנֵ י ַה ַ ּכ ָ ּלה,
ִעם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲה ַד ִּסים (זוֹ ֵרק ֶא ָחד ו ְּמ ַק ֵ ּבל ֶא ָחד) ו ַּב ְּת ִח ָ ּלה ָא ְמר ּו ׁ ֶש ְ ּב ַהנְ ָה ָגה זוֹ
ידי ֲח ָכ ִמיםַ ,א ְך ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ַטר וְ ִה ְפ ִסיק ַע ּמוּד ֵא ׁש ֵ ּבינוֹ
הוּא ְמזַ ְלזֵ ל ִ ּב ְכבוֹ ד ַּת ְל ִמ ֵ
(ל ָּז ֵקן) ,וְ ַעל ָ ּכ ְך אוֹ ֵמר ָה ַר ִ ּבי
ילה לוֹ ַה ּׁ ְשטוּת ׁ ֶשלּ וֹ ַל ַּס ָ ּבא ַ
ְל ָכל ַה ִ ּצבּ וּר ָא ְמר ּו ׁ ֶשהוֹ ִע ָ
ָה ַר ַ ּיי"צ ַ ּב ּ ַמ ֲא ָמר “דִּ ׁ ְשטוּת זוֹ ֲה ֵרי ִהיא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַהדַּ ַעת וְ ִהיא ַמ ְד ֵר ָגה ְ ּגבוֹ ָהה
ימי ׁ ֶשל ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן
"ע ֵצי ׁ ִש ּ ִטים"ַ ,ה ּת ֶֹכן ַה ּ ְפנִ ִ
וְ נִ ְפ ָל ָאה ְמאוֹ ד"ְ ,וזֶ ה ּו ִענְ יַ ן ֲ
"ש ּ ִטים" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ׁ ְשט ּותְ ׁ ,שט ּות דִּ ְקד ּו ׁ ָשהֲ ,עבוֹ ַדת ה'
ֵמ ֵע ִצים ַה ִ ּנ ְק ָר ִאים ׁ ִ

 )13סימן יד.
 )14בראשית ב ,יט.
 )15סוטה ג ,א.
 )16כתובות יז ,א.
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ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ַט ַעם וָ ַד ַעת ׁ ֶש ְּמ ַב ּ ֵטל ֶאת ַה ּׁ ְשט ּות דִּ ְלע ּו ַמת-זֶ ה ַמ ֲע ִשׂ ים לֹא ְרצוּיִ ים
ׁ ֶש ְ ּל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ַט ַעם וָ ַד ַעת.

כן ִ ּב ְבנִ ַ ּית ַה ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן נִ ְפ ַעל ִ ּב ּטוּל וְ ִת ּקוּן ְּבנוֹ גֵ ַע ְל ׁ ֶש ֶקר ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,שעוֹ שִׂ יםּו ְכמוֹ ֵ
'ש ֶקר' – ֶ'ק ֶר ׁש'
ַעל יְ ֵדי ְ ּבנִ ַ ּית ַה ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכןָ ,מקוֹ ם ְל ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ הִ ,מ ְּק ָר ׁ ִשיםִ ,מ ּׁ ֶ
'ש ֶקר' ְו ֶ'ק ֶר ׁש' ֵהן אוֹ ָתן אוֹ ִת ּיוֹ תֶ ,א ָּלא ְּב ֵצר ּוף ַא ֵחר)ְ ,ו ַהיְ נ ּו,
(ש ֲה ֵרי ׁ ֶ
ֶׁ
(שהוּא ְמ ִציאוּת ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקר ַה ּ ְמ ַכ ָּסה
ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכים ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶקר ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ׁ ֶ
'ק ֶר ׁש' ִהיא ְ ּב ֻד ְג ַמת ָה ָאמוּר
'ש ֶקר' ְל ֶ
יכת ַה ּׁ ֶ
ימה ַעל ָה ֱא ֶמת ָה ֱאל ִֹקית) ,וַ ֲה ִפ ַ
ו ַּמ ֲע ִל ָ
(ה ֶפ ְך
יכת ח ׁ ֶֹש ְך ֶ
ַ ּב ּז ַֹהר ִא ְת ַה ּ ְפ ָכא ֲח ׁשוֹ ָכא ִלנְ הוֹ ָרא ּו ְמ ִרר ּו ְל ִמ ְת ָקאֲ ,17ה ִפ ַ

'ש ֶקר' ְק ָר ׁ ִש(ים)ּ ,ו ֵמ ַה ְּק ָר ׁ ִשים
ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה) ְלאוֹ ר ו ַּמר ְל ָמתוֹ ק ְועוֹ שִׂ ים ִמ ֶּמנּ ּו ֵמ ַה ּׁ ֶ
עוֹ שִׂ ים ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןָ ,מקוֹ ם ׁ ֶשל ִ ּגלּ וּי וְ ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ הְ ,ו ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ׁ ֶשבּ וֹ נִ ים
(ב ָא ֶרץ)ֶ ׁ ,ש ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי
ִמ ׁ ְש ָ ּכן – נִ ְפ ָעל ָ ּבעוֹ ָלם ְ"ויִ ׁ ְש ְּכנ ּוָ 18ל ַעד ָע ֶל ָ
יה" ָּ

(עד ְּכ ֵדי ַּכ ְךֶ ׁ ,ש ּׁ ַש ָ ּי ְך ׁ ָשם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה
ימנּ ּו ַ
ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶש ֵאין ַּת ְח ּתוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה ֵה ֶ
ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ִענְ יַ ן ַה ּׁ ְשט ּות דִּ ְלע ּו ַמת-זֶ ה ַהיְ נ ּו ַמ ֲע ִשׂ ים ׁ ֶש ֵהם ֵה ֶפ ְך ְרצוֹ ן ה')ִּ ,ת ְהיֶ ה

("ויִ ׁ ְש ְּכנ ּו")ְ ,ו ַא ַחר-
דַּ וְ ָקא ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְּבאוֹ ֶפן ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ָּכן ְ
ַּכ ְך ְל ַא ַחר ַה ְּתקו ָּפה ׁ ֶש ָ ּב ּה ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ָ ּכן זְ ַמ ִ ּני וַ ֲא ָר ִעי נִ ְבנָ ה ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש וְ ׁ ָשם
(כ ַמ ֲא ַמר ַה ְ ּג ָמ ָרא ׁ ֶש ִ ּל ְפ ָע ִמים ִמ ׁ ְש ָּכן
ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִהיא ְּבאוֹ ֶפן ׁ ֶשל ִמ ְקדָּ ׁש ְ ּ
ִא ְק ֵרי נִ ְק ָרא ִמ ְקדָּ ׁש 19וְ ִל ְפ ָע ִמים ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש נִ ְק ָרא ִמ ׁ ְש ָ ּכן ,ו ְּל ִענְ יָ נֵ נ ּו – ַל ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן
("ל ַעד")ֶ ׁ ,שבּ וֹ
ית-ה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ִּנ ְצ ִחיָ 20
ַ
וְ ַל ּ ִמ ְקדָּ ׁש יֵ ׁש ּת ֶֹכן רו ָּחנִ י ׁ ָשוֶ ה)ְ ,ו ַעד ְל ֵב
ישי ׁ ֶש ָע ָליו
ִּת ְהיֶ ה ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ָלנֶ ַצחְ ,ללֹא ֶה ְפ ֵסק ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

נֶ ֱא ַמר ִמ ְקדָּ ׁש אדנ-י ּכוֹ נְ נ ּו יָ ֶד ָ
יך.21

ב) ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְ
אתי ְל ַג ִ ּני'
'ב ִ
יך ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ַ ּיי"צ ַ ּב ַעל ַה ִהלּ ו ָּלא ְל ָב ֵאר ְּב ֶפ ֶרק ח ׁ ֶשל ַמ ֲא ַמר ָ ּ
'ש ֶקר'
ִמ ּׁ ְשנַ ת תש"י ְּבנוֹ גֵ ַע ְל ִפ ְר ֵטי ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ְּב ֵת ַבת ַה ּ ַמ ְר ִ ּכיבוֹ ת ֶאת ַה ּ ִמ ָ ּלה ׁ ֶ
 )17ראה זח"א ד ,א.
 )18תהלים לז ,כט.
 )19עירובין ב ,א.
 )20ראה זח"ג רכא ,א.
 )21פרשתנו (בשלח) טו ,יז .ראה פירש"י ותוס' סוכה מא ,סע"א  -ד"ה אי נמי .תוס' שבועות טו ,ב  -ד"ה אין.
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יכים ְל ָה ְפכוֹ ֶאת ַה ּׁ ֶ
(שצְּ ִר ִ
ֶׁ
'שקר' ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְו ַל ֲעשׂ וֹ תוֹ
ֶ
'ק ֶר ׁש' ַל ִּמ ׁ ְש ָּכן)ֶ ׁ ,ש ִע ָּק ָר ּה ִע ַּקר ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ָ ּלה ׁ ֶ
'ש ֶקר' ֵהן ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ר'
ק'ֶ ׁ ,שרוֹ ֵמז ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת ֵאלּ ּו ֵהן ֶר ֶמז ְל ַמה ׁ ֶש ָּכת ּובּ ַ 22ב ּתוֹ ָרה ְל ַג ֵ ּבי ַהבּ וֹ ר ׁ ֶש ֵא ָליו
ֻה ׁ ְש ַל ְך יוֹ ֵסף ְו ַה ּבוֹ ר ֵרק (ר' ק') ֵאין ּבוֹ ָמיִ ם ,וְ דוֹ ְר ׁ ִשיםַ :מיִ ם ֵאין ּבוֹ ֲא ָבל

נְ ָח ׁ ִשים ְו ַע ְק ַר ִּבים יֵ ׁש ּבוֹ

23

ָ ּכ ְך ׁ ֶש ּׁ ְש ֵּתי ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ָ ּלל ּו ַה ּ ַמ ְר ִ ּכיבוֹ ת ֶאת ַה ּ ִמ ָ ּלה

ֵ'רק' ְמ ַס ּ ְמלוֹ ת דְּ ָב ִרים ִ ּב ְל ִּתי ְרצוּיִ ים ְ ּברו ָּחנִ ּיוּתּ ְ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְ ּנ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִ ּבים ֵהם
'ש ֶקר' לֹא ַרק ֶאת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת
יקים ְ ּב ַג ׁ ְש ִמ ּיוּתּ .ו ַמה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ַ ּב ּ ִמ ָ ּלה ׁ ֶ
דְּ ָב ִרים ַה ּ ַמ ִּז ִ

ֵ'רק' ֶא ָ ּלא ַ ּגם אוֹ ת ש'ִ ,ה ֵּנה "זֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּב ּז ַֹהרְ 24ונַ ּ ְט ִלין וְ לוֹ ְק ִחים אוֹ ת
ׁ ִשי"ןֶ ׁ ,שה ּוא ָמה ׁ ֶש ּלוֹ ְק ִחין ַהכּ וֹ חוֹ ת ׁ ֶשל ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ֶה ָא ָרה דְּ ֶה ָא ָרה ְ ּכלוֹ ַמר
ִמדָּ ה מו ֶּע ֶטת ְמאוֹ ד ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֶע ֶצם ַהדָּ ָבר ֶא ָ ּלא ַרק ֶה ָא ָרה ִמ ּ ֶמנּ וּ ,ו ֵּמ ַה ֶה ָא ָרה ֵהם
לוֹ ְק ִחים ַרק ֶה ָא ָרה ֵמ ֶה ָא ַרת ַה ַח ּי ּות דִּ ְקד ּו ׁ ָשהְ ,וזֶ ה ּו ָהאוֹ ר ַה ּמו ָּעט וְ ַה ּ ְמ ֻצ ְמ ָצם

ַה ֶּזה ַה ִּק ּי ּום ׁ ֶש ָּל ֶהם"ְ ,ו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ַה ְּלע ּו ַמת-זֶ ה ַה ַ ּצד ׁ ֶש ֵאינוֹ ַצד ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ֵאין
י-ע ְצ ָמ ּהְ ,ו ַרק ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה
ָל ּה ִק ּי ּום ּו ְמ ִציא ּות ְ ּבתוֹ ר ַּת ְכ ִלית ו ַּמ ָּט ָרה ִּב ְפנֵ ַ
ֵאיזוֹ ַּכ ָ ּונָ ה ֱאל ִֹקיתֶ ׁ ,ש ַעל-יָ ָד ּה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְמ ִציאוּת ׁ ֶשל ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה

יכה ֲח ׁשוֹ ָכא ׁ ֶשל
)א ְת ַה ּ ְפ ָכא ֲה ִפ ָ
יעה ְו ִ
(א ְת ַּכ ְפיָ א ְ ּכ ִפ ָ ּיה ו ְּכנִ ָ
יִ ְהיֶ ה ָה ִענְ יָ ן דְּ ִ
'א ְת ַ ּכ ְפיָ א'ַ ,היְ נ ּו
אשוֹ ן ׁ ֶשל ֲעבוֹ ַדת ה' ָה ֲעבוֹ ָדה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ
(ב ׁ ָש ָלב ִר ׁ
ַהח ׁ ֶֹש ְך ְ ּ
יע אוֹ תוֹ ּ ְ .ב ׁ ָש ָלב נַ ֲע ֶלה
ׁ ֶש ַהח ׁ ֶֹש ְך ַק ָ ּים ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ָה ָא ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליו וְ כוֹ ֶפה ו ַּמ ְכנִ ַ
יוֹ ֵתר ָה ֲעבוֹ ָדה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ'א ְת ַה ּ ְפ ָכא'ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַהח ׁ ֶֹש ְך ַע ְצמוֹ הוֹ ֵפ ְך ְלאוֹ ר)ִ ,ה ֵּנה

ַּכ ָ ּונָ ה זוֹ ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ִ'א ְת ַ ּכ ְפיָ א' וְ ִ'א ְת ַה ּ ְפ ָכא' ׁ ֶשל ַהח ׁ ֶֹש ְך נַ ֲעשֵׂ ית
ח ֶשׁ ְך ִ ּכי זוֹ ָ ּכל ַה ִּס ָ ּבה וְ ָכל ַמ ּ ְט ַרת ִק ּיו ָּמם.
ַה ַח ּי ּות ְו ַה ְּמ ִציא ּות ׁ ֶשל ַה ֹ
ְוזֶ ה ּו ַ ּגם ַמה ׁ ֶש ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ר' ק' ְצ ִריכוֹ ת ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה אוֹ ת ש' ִע ָּמ ֶהןּ ִ ,כי ָהאוֹ ת
(כ ּ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ׁ ֶש ָהאוֹ ת ש' ִהיא אוֹ ת ׁ ֶשל ֱא ֶמת)
ש' ִמ ַ ּצד ַע ְצ ָמ ּה ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ִל ְק ֻד ּׁ ָשה ַ ּ

 )22וישב לז ,כד.
 )23שבת כב ,א .פירש"י עה"פ.
 )24ח"א ב ,ב.
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וְ ַה ְ ּ'ל ֻע ּ ַמת זֶ ה' יוֹ נֵ ק ֶאת ַה ַח ּיוּת וְ ַה ּ ְמ ִציאוּת ׁ ֶשלּ וֹ ֵמ ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ֲא ָבל ִע ַּקר ִענְ יַ ן
('ש ֶקר') ֵהן ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ר' ק'.
ַה ְּלע ּו ַמת-זֶ ה ׁ ֶ
ּו ְמ ָב ֵאר ַּב ַּמ ֲא ָמר ַה ּׁ ַש ָ ּיכ ּות ׁ ֶשל ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ר' ק' ְ ּבת ֶֹכן ִענְ יָ נָ ן ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ֵא ֶ ּלה

'ש ֶקר' וְ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא .דְּ ִה ֵּנה ֶ
ְל ִענְ יַ ן ַה ּׁ ֶ
"את זֶ ה ְלע ּו ַמת זֶ ה ָעשָׂ ה ָה ֱאל ִֹקים",25
ו ְּל ֻע ּ ַמת ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה יֵ ׁש ֵמ ֵעין ֶזה ְ ּכנֶ ְגדוֹ ְ ּב ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ּו ְבנִ דּ וֹ ן-דִּ ַידן,

ִ
"ה ֵּנה ִּב ְקד ּו ׁ ָשה נַ ֲעשֶׂ ה ֵמאוֹ ת ד' – ה'ָ ,האוֹ ִת ּיוֹ ת ד' וְ ה' ׁ ַש ָ ּיכוֹ ת ְל ַצד ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה
וְ צו ָּר ָתן ִהיא ׁ ֶש ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר מוֹ ִס ִ
יפים ָלאוֹ ת ד' עוֹ ד ַקו ַהד' נַ ֲע ֵשׂ ית ה' ּו ְב ִס ְט ָרא-

יפים ַקו ָלאוֹ ת ר' ֲאזַ י נַ ֲעשֶׂ ה
ַא ֲח ָרא ׁ ָשם נִ ְמ ָצאוֹ ת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ק' ר'ֲ ,ה ֵרי ְ ּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
ֵמר' – ק'ֶ ׁ .שאוֹ ת ק' ֲה ֵרי ִהיא דּ וֹ ָמה ִּב ְתמ ּונָ ָת ּה ְ ּבצו ָּר ָת ּה ָלאוֹ ת ה'ֶ ,א ָּלא

ש ָמ ִ
ׁ ֶש ָּבאוֹ ת ה' ׁ ְש ֵּתי ָה ַרגְ ַליִ ם ַה ְ ּי ָמנִ ית וְ ַה ּ ְ ׂ
אלית ֵהם ְּב ׁ ָש ֶוה ְ ּבא ֶֹר ְך זֵ ֶההּ ,ו ָבאוֹ ת

אלי ה ּוא יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה".
ק' ָה ֶרגֶ ל ַה ּ ְׂש ָמ ִ
ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְ
אלית
ש ָמ ִ
יך ְל ָב ֵאר" ,דְּ ִה ֵּנה ג' ַה ַּק ִ ּוין ַה ַּקו ָה ֶע ְליוֹ ןָ ,ה ֶר ֶגל ַה ְ ּי ָמנִ ית וְ ָה ֶר ֶגל ַה ּ ְ ׂ
דְּ אוֹ ת ה'ֵ ,הם ְ ּכנֶ ֶגד ג' ְלב ּו ׁ ֵשי ֶא ְמ ְצ ֵעי ַה ִ ּב ּטוּי וְ ַה ִה ְת ַ ּגלּ וּת ׁ ֶשל ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַמ ֲח ׁ ָש ָבה
דִּ ּב ּור ּו ַמ ֲעשֶׂ ה ַּ
(כ ְמב ָֹאר ַּב ֲא ֻר ָּכה ְּב ִ'ל ּק ּו ֵטי ּתוֹ ָרה' ִּב ְדר ּו ׁ ֵשי ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָּב ָלק,)26
אלי ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ה' ה ּוא נִ ְפ ָסק ְמנֻ ָּתק ִמ ּׁ ְשנֵ י ַה ַּק ִ ּוין ָה ֶע ְליוֹ ן
ְו ָל ֵכן ָקנֶ ה ַה ַּקו ַה ּ ְׂש ָמ ִ
וְ ַה ְ ּי ָמנִ יְ ,להוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ה ּוא נִ ְפ ָסק ִמדִּ ּב ּור ּו ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶש ֵהם כּ וֹ חוֹ ת יוֹ ֵתר
ימ ִ ּיים וְ יוֹ ֵתר ְקרוֹ ִבים ַל ֶ ּנ ֶפ ׁש ַע ְצ ָמ ּהְ ,ל ֻע ּ ַמת כּ וֹ ַח ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶשהוּא ְמנֻ ָּתק ֵמ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ּ ְפנִ ִ
ַע ְצ ָמ ּה וְ הוּא כּ וֹ ַח ִחיצוֹ נִ יְ ,ו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ּׁ ְשנֵ י ַה ַּק ִ ּוין ׁ ֶש ִּמ ְּל ַמ ְע ָלה ּו ִמ ָ ּי ִמין ָ ּבאוֹ ת ה'

יהם ֶרוַ ח וְ ֶה ְפ ֵסקְּ ,בד ּוגְ ַמת ְלבו ׁ ֵּשי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש דִּ ּב ּור
ֵהם ְמ ֻח ָּב ִרים זֶ ה ָלזֶ ה וְ ֵאין ֵ ּבינֵ ֶ
ּו ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶש ֵהם ְמח ּו ָּב ִרים זֶ ה ָּבזֶ הְ ,ו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ַהדִּ ּב ּור ַרק יוֹ ֵצא ַלח ּוץֲ ,א ָבל
ימי ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ְת ַ ּג ֶ ּלה
ל ֹא נַ ֲעשֶׂ ה נִ ְפ ָרדּ ְ ,27כלוֹ ַמרָ ,א ְמנָ ם ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ִהיא ִענְ יָ ן ּ ְפנִ ִ
ִמחוּץ ָל ָא ָדם ַע ְצמוֹ וְ ִאלּ ּו ַהדִּ בּ וּר 'יוֹ ֵצא ַלחוּץ' וְ ָכל ִענְ יָ נוֹ הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּזו ַּלת
ׁ ֶש ּ ִמחוּץ ָל ָא ָדם ַע ְצמוֹ ֲ ,א ָבל ַל ֲא ִמ ּתוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ַהדִּ בּ וּר 'יוֹ ֵצא ַלחוּץ'
 )25קהלת ז ,יד.
 )26בתחילתו.
 )27המשך תער"ב ח"א ס"ע תקלג ואילך .סה"מ פר"ת ס"ע קמא ואילך .וראה גם לקו"ש חל"ט ע'  109ואילך.
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ין-כן ַמ ֲעשֶׂ הֶ ׁ ,ש ִּנ ְר ָמז ַּב ַּקו ׁ ֶש ִּמצַּ ד
ה-ש ֵא ֵּ
הוּא ְמ ֻק ּׁ ָשר ו ְּמ ֻח ָ ּבר ִעם ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָמ ׁ ֶ
ַה ּ ְׂשמֹאל ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ה' ׁ ֶש ּמוֹ ֶרה ַעל ַהצִּ ְמצ ּוםּ ִ ,כי ַה ִ ּצ ְמצוּם ָ ּבא ִמ ּ ִמדַּ ת ַה ְ ּגבו ָּרה
שמֹאל ׁ ֶש ֲה ֵרי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ְ ּי ִר ָידה ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַהדִּ בּ וּר (וְ ׁ ֶשל
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ַקו ַה ּ ְ ׂ

ש ֶכל וְ ָה ֶר ֶג ׁש) ַל ַ
ַה ּ ֵ ׂ
(הרו ָּחנִ ִ ּיים) ׁ ֶשל
ימ ִ ּיים ָ
ידה ֵמ ַה ֲח ָל ִקים ַה ּ ְפנִ ִ
'מ ֲעשֶׂ ה' ְ ּבפ ַֹעל ,יְ ִר ָ
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַל ּ ַמ ֲע ֶשׂ הֶ ׁ ,שהוּא כּ וֹ ַח ִחיצוֹ נִ י ַ ּ
(ג ׁ ְש ִמי) ֲה ֵרי זֶ ה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָה ָא ָדם ְמ ַצ ְמ ֵצם

ו ַּמ ְג ִ ּביל ֶאת ַה ּכֹחוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהי ּו ְּכ ִפי ׁ ֶש ֵהם ְּב ִר ּב ּוי ַּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
ַו ֲא ִפיל ּו ל ֹא ְּכ ִפי ׁ ֶש ָּב ִאים ְּב ִצ ְמצ ּום ְּב ִד ּב ּור ׁ ֶש ּ ְמ ַב ּ ֵטא ַרק ֵח ֶלק ֵמ ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה
ידה
ש ֶכל וְ ָה ֶר ֶג ׁש ׁ ֶשל ָה ָא ָדם וְ לֹא ֶאת ָ ּכל ָהע ׁ ֶֹשר וְ ָהע ֶֹמק ׁ ֶש ָ ּל ֶהם)ֶ ,א ָּלא ַה ְ ּי ִר ָ
(וְ ַה ּ ֵ ׂ

ַל ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ִהיא ְּב ִצ ְמצ ּום ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר כ ּו'ְ ,ו ַעד ׁ ֶש ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת דָּ ָבר
נִ ְפ ָרד ֵמ ָה ָא ָדם ַע ְצמוֹ ּ ,ו ְכ ִפי ׁ ֶשרוֹ ִאים ְ ּבפ ַֹעל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ָה ֲעשִׂ ָ ּיה יָ כוֹ ל

ָה ָא ָדם ִלזְ ר ֹק ֶאת ָה ֶא ֶבן ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְע ָלהֵ ,ה ֶפ ְך ֶט ַבע ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ְל ַמ ּ ָטה;
ָא ָדם יָ כוֹ ל ִלזְ רֹק ֶא ֶבן ָ ּכ ְך ׁ ֶש ָּתעוּף ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְע ָלהֶ ,ה ֶפ ְך ִט ְב ָע ּה ִמ ַ ּצד ַע ְצ ָמ ּה,

ְו ַכ ְמב ָֹאר ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ תּ ְ 28בתוֹ ַרת ַה ֲח ִסידוּת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּכ ַֹח ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה
יה ּה ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה
ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם נִ ְפ ָרד וְ יוֹ ֵצא ִמ ֶּמנּ ּוּ ,ו ִמ ְת ַל ֵּב ׁש ָּב ֶא ֶבן ְל ַהגְ ִּב ָ
ְל ַמ ְע ָלה ֵה ֶפ ְך ִט ְב ָע ּה ׁ ֶשהוּא ָל ֶר ֶדת וְ ִל ּפֹל ִמ ְ ּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ּ ָטה ,וְ כוֹ ַח ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶשל
ָה ָא ָדם גּ וֹ ֵרם ָל ֶא ֶבן ׁ ֶש ַּת ֲע ֶלה ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְע ָלה וְ זֹאת ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ַהכּ וֹ ַח יוֹ ֵצא וְ נִ ְפ ָרד
ֵמ ָה ָא ָדם ו ִּמ ְת ַל ֵ ּב ׁש ָ ּב ֶא ֶבן .ו ִּמ ֶּזה מו ָּבן ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַהדִּ בּ וּר ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר
ְמ ֻח ָ ּב ִרים ִעם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשַ ,ה ִ ּנ ְר ָמזִ ים ַ ּב ַּקו ָה ֶע ְליוֹ ן ו ַּב ַּקו ַה ְ ּי ָמנִ י ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ה' ,וְ ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה
אלי ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ה'.
ש ָמ ִ
ַה ִ ּנ ְפ ָרד ֵמ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ִ ּנ ְר ָמז ַ ּב ַּקו ַה ּ ְ ׂ
ל-פי-זֶ ה מ ּו ָבן ַה ִח ּל ּוק ַה ֶה ְבדֵּ ל ׁ ֶש ֵּבין אוֹ ת ה' ְלאוֹ ת ק' ַאף ׁ ֶש ִ ּל ְכאוֹ ָרה
ְו ַע ּ ִ

ֵהן אוֹ ִת ּיוֹ ת דּ וֹ מוֹ תֶ ׁ ,ש"אוֹ ת ה' ׁ ֶש ַּב ְק ֻד ּׁ ָשה ,ה ּוא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ג' ְלב ּו ׁ ֵשי ַה ֶּנ ֶפ ׁש
ַמ ֲח ׁ ָש ָבה דִּ ּב ּור ּו ַמ ֲעשֶׂ ה ַה ִ ּנ ְר ָמ ִזים ִ ּב ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ַּק ִּוים ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ה' ְמ ֻמ ָּל ִאים
ֵמאוֹ ר ַה ּתוֹ ָרהַ ,ה ָח ְכ ָמה ְו ַה ִּמדּ וֹ ת ְוכ ּו'" ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ְלבו ׁ ֵּשי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶשל ָה ָא ָדם

ְמ ֵל ִאים ְ ּבאוֹ ר ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה"ְ ,ואוֹ ת ק' ֵהם ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה דִּ ּב ּור ּו ַמ ֲעשֶׂ ה דִּ ְלע ּו ַמת-
 )28ראה סה"מ תרס"א ס"ע קסז ואילך .עת"ר ס"ע לא ואילך .תרצ"ב ע' עב ואילך .תרח"ץ ע' מא ואילך.
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יפים ָלאוֹ ת
זֶ הֶ ׁ ,של ֶה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשהְ ,ונַ ֲעשֶׂ ה ֵמאוֹ ת ר'ּ ָ ,כ ָאמוּר ׁ ֶש ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר מוֹ ִס ִ
אלי ָאר ְֹך ָהר' הוֹ ֶפ ֶכת ְלק' ו ְּכמוֹ ְ ּבצו ַּרת ָהאוֹ תּ ָ ,כ ְך ַ ּגם ַ ּב ּת ֶֹכן ָהרו ָּחנִ י
ר' ַקו ְשׂ ָמ ִ

ׁ ֶשל ָהאוֹ ת – דְּ אוֹ ת ר' ה ּוא ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ִד ּב ּור דִּ ְלע ּו ַמת-זֶ ה כ ּו' ִה ֵּנה נַ ֲעשֶׂ ה
אלי ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ק' ׁ ֶשהוּא ַקו ָאר ְֹך ְ ּכ ָקנֶ ה ׁ ֶשה ּוא
ש ָמ ִ
ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ָקנֶ ה ַהק' ַה ַּקו ַה ּ ְ ׂ

ַה ַּמ ֲעשֶׂ הּ ְ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּצו ַּרת ָהאוֹ ת ק' ִהיא ַעל יְ ֵדי ּתוֹ ֶס ֶפת ַקו ָלאוֹ ת ר'ּ ָ ,כ ְך ַמ ֲע ֶשׂ ה
לֹא טוֹ ב ָ ּבא ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ִדבּ וּר לֹא טוֹ ִביםְ .ו ַהיְ נ ּו ׁ ֶשנּ וֹ ֵפל ִמי ׁ ֶש ּ ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ

א-ל ְצ ָלןְ ,וזֶ ה ּו ָקנֶ ה
וְ ִדבּ וּרוֹ ֵאינָ ם ְרצוּיִ ים ,סוֹ פוֹ ׁ ֶשנּ וֹ ֵפל ְּב ַמ ֲעשֶׂ ה ל ֹא-טוֹ ב ַר ֲח ָמנָ ִ
ַהק' ׁ ֶש ּיוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטהְ ,וה ּוא ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲעשֶׂ ה ל ֹא-טוֹ ב ֲה ֵרי ה ּוא ָה ָא ָדם יוֹ ֵרד

אלי ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ק' ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ְל ַמ ּ ָטה יוֹ ֵתר ֵמ ָהאוֹ ת
ש ָמ ִ
ְל ַמ ּ ָטה ַמ ּ ָטה ְ ּכמוֹ ַה ַּקו ַה ּ ְ ׂ
ַע ְצ ָמ ּה ,ו ְּכ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ו ְּמ ָב ֵאר.

ג) ְו ָה ִענְ יָ ן ָּבזֶ ה ,דְּ ִה ֵּנה נִ ְת ָּב ֵאר ַּב ּ ְפ ָר ִקים ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י-זֶ ה
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ַ ּב ּ ְפ ָר ִקים ַה ּקוֹ ְד ִמים

אתי ְל ַג ִ ּני' תש"י ַ
'ב ִ
(ה ּ ֵמ ִכיל ֶע ְשׂ ִרים ּ ְפ ָר ִקים) ׁ ֶש ַה ִח ּל ּוק ׁ ֶש ֵּבין אוֹ ת
ׁ ֶשל ַמ ֲא ַמר ָ ּ
(ש ִּמ ֶּמ ָּנה נַ ֲעשֶׂ ה
יפים ָל ּה ַקו ָק ָצר) ָלאוֹ ת ר' ׁ ֶ
(ש ִּמ ֶּמ ָּנה נַ ֲעשֶׂ ה ה' ְ ּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
ד' ׁ ֶ
יפים ָל ּה ַקו ָאר ְֹך) ִמ ְת ַּב ּ ֵטא ִּבנְ ֻקדַּ ת ַה ּי ּו"ד ׁ ֶש ֵּמ ֲאחוֹ ֵרי ַהד'ִ ,מ ַ ּצד
ק' ְ ּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ

"אל ַא ֵחר"
ְשׂ מֹאל ׁ ֶש ַעל-יָ ָד ּה ִ ּב ְג ַלל ּתוֹ ֶס ֶפת ַה ּיוּ"ד נַ ֲעשֶׂ ה ֵמר' ד'ֶ ׁ ,ש ְּתמ ּו ַרת ֵ
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נַ ֲעשֶׂ ה ֲה ָויָ ' ֶא ָחדּ ַ ,31כ ּ ְמב ָֹאר ַ ּב ּ ִמ ְד ָר ׁש ַעד ַ ּכ ּ ָמה יֵ ׁש ְל ִה ָּז ֵהר ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַה ְח ִליף ד'
(ב ׁ ְשנֵ י
ְ ּבר' וְ ֵכן ר' ְ ּבד' ִ ּכי ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ֵאלּ ּו הוּא ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין 'ה' ֶא ָחד' ְל ֵ
'אל ַא ֵחר' ִ ּ
“ש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
ּ ְפסו ִּקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ַהד' וְ ָהר' ְ ּכתוּבוֹ ת ְ ּבאוֹ ת ְ ּגדוֹ ָלה – ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ְ
ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחד" ַהדָּ ֶל"ת ִהיא ְ ּבאוֹ ת ְ ּגדוֹ לָה ו ַּב ּ ָפסוּק “לֹא ִת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ְל ֵאל
י"ש ִהיא ְ ּבאוֹ ת ְ ּגדוֹ ָלה) ,וְ ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש מוֹ ִסיף וְ אוֹ ֵמר ׁ ֶש ַה ּ ַמ ֲח ִליף וְ אוֹ ֵמר
ַא ֵחר" ָה ֵר ׁ
"אל ַא ֵחר",
ִ ּב ְפסו ִּקים ֵאלּ ּו וְ אוֹ ֵמר ר' ִ ּב ְמקוֹ ם ד' ְ ּב"ה' ֶא ָחד" אוֹ ד' ִ ּב ְמקוֹ ם ר' ְ ּב ֵ
ֲ'ה ֵרי זֶ ה ַמ ְח ִריב עוֹ ָלמוֹ ת'ּ ַ ,ב ּמו ָּבן ָהרו ָּחנִ י ,וְ ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין ָהר' וְ ָהד' הוּא ַה ּיוּ"ד
ַה ְּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ַ ּב ַ ּצד ָה ֲאחוֹ ִרי ׁ ֶשל ַהד'.
 )29פרק ו.
 )30תשא לד ,יד .ויק"ר פי"ט ,ב.
 )31ואתחנן ו ,ד .ויק"ר שם.
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ידי ִ ּב ּטוּי
ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְע ָלה ֶ ּב ֱאלֹקוּת יֵ ׁש נְ ֻקדָּ ה ׁ ֶשל יוּ"ד ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ָ ּב ּה ָ ּבא ִל ֵ
ִענְ יַ ן ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה וְ ָה ַא ְחדוּת ְו ַעל-דֶּ ֶר ְך-זֶ ה ְּביִ שְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שדּ וֹ ִמין ְל ּבוֹ ְר ָאןּ ְ ,32כ ִד ְב ֵרי

ַה ּ ִמ ְד ָר ׁשֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ֶא ְצ ָלם ֵא ֶצל ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבנִ ׁ ְש ָמתוֹ ֶאת
'פנִ ים'
נְ ֻקדַּ ת ַה ַ ּי ֲהד ּותֶ ׁ ,ש ֲא ִפיל ּו ִּב ְהיוֹ ָת ּה ִּב ְב ִחינַ ת ֲאחוֹ ַריִ ם ְ ּבנִ גּ וּד ִל ְב ִחינַ ת ּ ָ
'אחוֹ ר' ְמ ַס ּ ֶמ ֶלת ֶאת ַה ִחיצוֹ נִ ּיוּת וְ ַעל ָ ּכ ְך
ימ ּיוּת – ְ ּב ִחינַ ת ָ
ַה ּ ְמ ַס ּ ֶמ ֶלת ֶאת ַה ּ ְפנִ ִ
נֶ ֱא ָמר ָ ּכאן ׁ ֶש ְ ּנ ֻקדַּ ת ַה ַ ּי ֲהדוּת ַק ֶ ּי ֶמת ְ ּב ָכל יְ הו ִּדי וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם ִהיא ָה ְפ ָכה ִל ְהיוֹ ת

ִענְ יָ ן ִחיצוֹ נִ י ִ ּב ְל ַבד (י ּו"ד ֵמ ֲאחוֹ ָריו)ְ ,ו ַעד ׁ ֶש ִּל ְכאוֹ ָרה ֵאין זֶ ה נִ ָּכר ַּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה

דִּ ּב ּור ּו ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ּלוֹ ּ ִ ,כי ַהנְ ָה ָגתוֹ ְ ּבפ ַֹעל ִהיא ְ ּבא ֶֹפן ָהפו ְּך ִמ ְ ּכ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְד ָר ׁש ִמ ַ ּצד

ל-מקוֹ ם ֵּכ ָיון ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ "נֶ ֶפ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ ית ְּביִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִהיא ֵח ֶלק ֱאל ַֹק ּה
נִ ׁ ְש ָמתוֹ ִמ ָּכ ָ
ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמ ׁש"ּ ַ ,33כ ּ ְמב ָֹאר ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א ׁ ֶש ְ ּל ָכל יְ הו ִּדי ,יִ ְהיֶ ה ַמ ָ ּצבוֹ ָהרו ָּחנִ י ֲא ׁ ֶשר
יִ ְהיֶ ה ,יֵ ׁש נְ ׁ ָש ָמה ֱאל ִֹקיתִ ,ה ֵ ּנה ַ ּגם ִאם ַ ּבהֹוֶ ה ּ ְפ ֻע ַ ּלת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה לֹא נִ ֶ ּכ ֶרת ְ ּב ָגלוּי

"בל יִ דַּ ח ִמ ֶּמנּ ּו
ף-כל-סוֹ ף ֲה ֵרי ִהיא ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ָה ֱאל ִֹקית ּפוֹ ֶע ֶלת ּ ְפע ּו ָל ָת ּהּ ,ו ַ
סוֹ ָּ
34
נִ דָּ ח" ַאף יְ הו ִּדי לֹא יִ ּׁ ָש ֵאר ְ ּב ַמ ָ ּצב ׁ ֶשל 'נִ דָּ ח'ָ ,רחוֹ ק ו ְּמנֻ ָּתק ָחס-וְ ׁ ָשלוֹ םֵ ,מ ִענְ יְ נֵ י
יַ ֲהדוּתְ ,ו ַעד ׁ ֶש ֲא ִפיל ּו ק ֶֹדם ׁ ֶש ָּבא ְל ַמ ֲע ָמד ּו ַמצָּ ב ׁ ֶשדּ וֹ ֵר ׁש ְמ ִסיר ּות-נֶ ֶפ ׁש ַעל
ַה ַ ּי ֲהדוּת ְ ּכמוֹ ְ ,ל ָמ ׁ ָשלּ ַ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְמנַ ִּסים ִל ְכ ּפוֹ ת ָע ָליו ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה וְ ִאם יְ ָס ֵרב
יֵ ָה ֵרגֶ ׁ ,ש ָאז ִה ֵּנה ֲא ִפיל ּו ַקל ׁ ֶש ַּב ַּק ִּלים ַ ּגם יְ הו ִּדי ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּכ ָלל ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּים ֶאת

ַה ּ ִמ ְצווֹ ת וְ עוֹ ֵבר ֲע ֵברוֹ ת ְ ּב ַקלּ וּתּ ְ ,ב ַמ ָ ּצב ָ ּכ ֶזה ֲה ֵרי הוּא מוֹ ֵסר נַ ְפ ׁשוֹ ַעל ִקדּ ּו ׁש
ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָּב ֵר ְך ַּ
(כ ְמב ָֹאר ַּב ַּתנְ יָ א ,)35וְ ַל ֲא ִמ ּתוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר ַ ּגם ְ ּכ ׁ ֶשלּ ֹא ְמ ֻד ָ ּבר ְ ּב ַמ ָ ּצב
ׁ ֶשל ְמ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש ַעל ִקדּ ו ּׁש ַה ּׁ ֵשםּ ְ ,ב ֶע ֶצם ָ ּכל יְ הו ִּדי רוֹ ֶצה ה ּוא ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּכל
(כ ְפ ַסק-דִּ ין ָה ַר ְמ ַּב"םֶ ׁ 36ש ִאם ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
ַה ִּמ ְצוֹת כ ּו' ִּ
יך ָל ֵתת

ֹאמר רוֹ ֶצה ֲאנִ י וְ ֵאין זֶ ה נֶ ְח ׁ ָשב
ֵ ּגט ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲא ָבל הוּא ְמ ָס ֵרב ,כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶש ּי ַ
ֵ ּגט ׁ ֶש ִ ּנ ַּתן ִ ּב ְכ ִפ ָ ּיה וְ נֶ ֶגד ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ִ ּכי ְ ּב ֶע ֶצם ָ ּכל יְ הו ִּדי רוֹ ֶצה ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת

ָ ּכל ַה ּ ִמ ְצווֹ ת)ְ ,ו ָל ֵכן ַ ּגם ִמי ׁ ֶש ִ ּל ְכאוֹ ָרה נִ ְמ ָצא ְ ּב ַמ ָ ּצב רו ָּחנִ י נָ חוּת ְ ּביוֹ ֵתר ֵאינוֹ
 )32ראה ב"ר פס"ז ,ח .במדב"ר פ"י ,ה .רות רבה פ"ד ,ג.
 )33תניא רפ"ב.
 )34ע"פ שמואל-ב יד ,יד .וראה תניא ספל"ט .הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ג.
 )35פי"ח-יט.
 )36הל' גירושין ספ"ב.
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ִּב ְב ִחינַ ת ר' ׁ ֶש ֵאין ָל ּה יוּ"ד ַה ּמוֹ ָרה ַעל נְ ֻקדַּ ת ַה ַ ּי ֲהדוּתֶ ,א ָּלא ִּב ְב ִחינַ ת ד' ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ָל ּה יוּ"דּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל.
ילה אוֹ ָת ּה
ּו ִב ְפ ָר ִטי ּות יוֹ ֵתרִ ,ה ֵּנה ַה ּי ּו"ד ַה ְּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ֵּמ ֲאחוֹ ֵרי ַהד' ַה ּ ַמ ְבדִּ ָ
ֵמ ָהאוֹ ת ר' ָק ֵאי ְמ ֻכ ֶּונֶ ת ַעל ְּב ִחינַ ת ַה ָח ְכ ָמהּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ַ ּב ֲח ִסידוּת ׁ ֶש ַה ָח ְכ ָמה
ש ְכ ִלי ו ְּב ׁ ָש ָלב ֶזה ָה ַר ְעיוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת נְ ֻקדָּ ה
ִהיא ְּת ִח ַ ּלת ַה ִה ְתנוֹ ְצצוּת ׁ ֶשל ָה ַר ְעיוֹ ן ַה ּ ִ ׂ
(ל ְפנֵ י ַה ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת ָלא ֶֹר ְך וְ ר ַֹחב ְ ּב ִבינָ ה) ְו ֵכן ַעל ְּב ִחינַ ת ַה ְ ּיסוֹ ד ׁ ֶש ַעל-יָ ָד ּה ה ּוא
ִ

ימי וְ ַה ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת דְּ ֶח ֶסדּ -וגְ ב ּו ָרה ִעם ְס ִפ ַירת ַה ַּמ ְלכ ּות
ַה ִ ּיח ּוד ַה ִחבּ וּר ַה ּ ְפנִ ִ
אתי ְל ַג ִ ּני
יעי ֵמ ֶ'ה ְמ ׁ ֵש ְך' ָ ּב ִ
(כמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ַּב ּ ֶפ ֶרק ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י-זֶ הַ 37ה ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ְש ִב ִ
ְּ
תש"י)ְ ,ו ַהיְ נ ּוְ ,ל ִפי ׁ ֶש ְּס ִפ ַירת ַה ְ ּיסוֹ ד ּכוֹ ֶל ֶלת ֶאת ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה
ִמ ֶּמ ָּנה ,ו ִּב ְכ ַלל זֶ ה ְס ִפ ַירת ַה ֶח ֶסד ו ְּס ִפ ַירת ַה ְ ּגבו ָּרה ׁ ֶש ֵהן ִע ַּקר ַה ּ ִמדּ וֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת

ְו ַעל-יָ ָד ּה ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ְס ִפ ַירת ַה ְ ּיסוֹ ד נִ ְמ ׁ ָש ְך ָהאוֹ ר וְ ַה ּת ֶֹכן ׁ ֶשל ָ ּכל ַה ּ ִמדּ וֹ ת ַ ּגם
'כנֶ ֶסת יִ שְׂ ָר ֵאל'ַ ,על ׁ ֵשם ׁ ֶש ּכוֹ נֶ ֶסת ְס ִפ ַירת
ִל ְב ִחינַ ת ַה ַּמ ְלכ ּותֶ ׁ ,ש ִּנ ְק ֵראת ְּ
ַה ּ ַמ ְלכוּת ֶאת ָּכל ַה ְּס ִפירוֹ ת ֻּכ ָּלן.38

יה)ֶ ׁ ,שה ּוא
(על-יְ ֵדי נְ ֻקדַּ ת ַה ּי ּו"ד ׁ ֶש ֵּמ ֲאחוֹ ֶר ָ
ָא ְמנָ םּ ַ ,גם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁ ְשנוֹ ַהד' ַ
ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ַהדִּ ּב ּור דִּ ְק ֻד ּׁ ָשהַ ,ה ִ ּנ ְר ָמ ִזים ִ ּב ׁ ְשנֵ י ַה ַּק ִּוים ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ד'ַ ,ה ַּקו
ָה ֶע ְליוֹ ן וְ ַה ַּקו ַה ְ ּי ָמנִ יֵ ,אין זֶ ה ֲע ַדיִ ן ַּת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמ ּותֶ ,א ָּלא ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמד'

אלי)ֶ ׁ ,ש ֻ ּי ְמ ׁ ַש ְך ִענְ יַ ן ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַעד ַע ְכ ׁ ָשו ָהיָ ה
(על-יְ ֵדי הוֹ ָס ַפת ַה ַּקו ַה ּ ְׂש ָמ ִ
ה' ַ
ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ִדבּ וּר ַ ּגם ְּב ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲעשֶׂ הְ .ו ַכ ְּמב ָֹאר ַּב ְדר ּו ׁ ִשים ַמ ַא ְמ ֵרי ֲח ִסידוּת

"ה ָדר"ִ ,מ ָ ּלה ׁ ֶש ּ ֻמ ְר ֶ ּכ ֶבת ִמ ּׁ ְשלוֹ ׁש ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ה' ד' ר' ׁ ֶש ּל ֹא ַמ ְס ּ ִפיק ָהאוֹ ת
ְּב ִענְ יַ ן ָ
ד' ׁ ֶש ַּנ ֲעשֵׂ ית ֵמ ָהאוֹ ת ר' ("דָּ ר") ׁ ֶש ַ ּגם ֶזה הוּא ַמ ֲע ָבר ֵמ ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה (ר')

ִל ְק ֻד ּׁ ָשה (ד') ַעל יְ ֵדי הוֹ ָס ַפת יוּ"דֶ ,א ָּלא ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמד' ה' ,אוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַק ִּויםְ ,להוֹ רוֹ ת ַעל ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ִדבּ וּר ו ַּמ ֲע ֶשׂ ה ְו ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה נַ ֲעשֶׂ ה " ָה ָדר",
ְל ׁשוֹ ן י ִֹפי וְ ִהדּ וּר ׁ ֶש ּמוֹ ֶרה ַעל ַּת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמ ּותְ .ו ָכל זֶ ה ַה ּׁ ְש ֵלמוּת וְ ָ'ה ָדר'
 )37פרק ז.
 )38ראה פרדס שער כג (שער ערכי הכינויים) פ"כ .תו"א תצוה פד ,ב .לקו"ת שה"ש לח ,ב.
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ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה' ַה ָ ּב ָאה ֵמ ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ָכל ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ַּק ִּוים ׁ ֶשל ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ,דִּ בּ וּר ו ַּמ ֲע ֶשׂ ה

ה ּוא נִ ְר ָמז ָּבאוֹ ת ה' ׁ ֶ
אלי ַהד'
יפים ָל ּה ַקו ְשׂ ָמ ִ
(ש ַּנ ֲעשֶׂ ה ִמד'ֶ ׁ ,ש ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר מוֹ ִס ִ
אלית דְּ אוֹ ת ה',
יה)ֶ ׁ ,ש ָה ֶרגֶ ל ַה ּ ְׂש ָמ ִ
נַ ֲע ֵשׂ ית ה' ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ּה ָלאוֹ ת ד' י ּו"ד ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָ
ׁ ֶשרוֹ ֵמז ַעל ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲעשֶׂ הּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעילִ ,היא ְּבאוֹ ָת ּה ׁש ּו ָרה ְ ּבג ַֹב ּה ׁ ָשוֶ ה ְּכמוֹ
ין-כן ָּבאוֹ ת
ה-ש ֵא ֵּ
ׁ ְשנֵ י ַה ַּק ִ ּוין ָה ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ה'ֶ ׁ ,של ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ִד ּב ּורַ .מ ׁ ֶ
ק'ִ ,ה ֵּנה ֵּכ ָיון ׁ ֶש ַּנ ֲעשֵׂ ית ֵמר'ַ ,קו ָלאוֹ ת ר' ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ָ ּבאוֹ ת ק' י ּו"ד ְ ּכ ָלל ֲא ִפיל ּו
(ה ּ ְמ ַס ּ ֶמ ֶלת ֶאת ְס ִפ ַירת ַה ָח ְכ ָמהְ ,ס ִפ ַירת
יהַ ,היְ נ ּוֶ ,ה ְעדֵּ ר ָהאוֹ ת יוּ"ד ַ
ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָ
ַה ְ ּיסוֹ ד וּנְ ֻקדַּ ת ַה ַ ּי ֲהדוּת) הוּא ִס ָ
(שנֵ י ַה ַּק ִ ּוין דְּ אוֹ ת ר')
ימן ׁ ֶש ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ַהדִּ ּב ּור ׁ ְ

ֵאינָ ם ִּכ ְד ָב ֵעיֲ ,אזַ י ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ׁ ֶשל ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ִדבּ וּר ֵא ֶ ּלהֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם ְרצוּיִ ים ְל ִענְ יַ ן
'ש ַער ַה ִ ּיח ּוד ְו ָה ֱאמ ּונָ ה'
(כ ְמב ָֹאר ְּב ׁ ַ
ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ִהיא ְּבצ ּו ָרה ׁ ֶשל אוֹ ת ק' ַּ
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ׁ ֶש ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א ׁ ֶש ָּכל אוֹ ת ִמכ"ב אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ִּב ְתמ ּונָ ה צו ָּרה ְמיֻ ֶח ֶדת
ּ ְפ ָר ִטית ַה ּמוֹ ָרה ַעל ִצ ּי ּור ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ָהרו ָּחנִ ית ַה ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַעל יְ ֵדי אוֹ ת ְמ ֻס ֶ ּי ֶמת
אלית ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ק' ֵאינָ ּה ִמ ְס ַּת ֶ ּי ֶמת ְ ּבג ַֹב ּה ׁ ָשוֶ ה ִל ׁ ְש ַאר
זוֹ כ ּו')ֶ ׁ ,ש ָה ֶרגֶ ל ַה ּ ְׂש ָמ ִ

אלית ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ק'
ש ָמ ִ
ַה ַּק ִּוים ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ְּכ ֶד ֶר ְך ָּכל ָהאוֹ ִת ּיוֹ תֶ ,א ָּלא ָה ֶר ֶגל ַה ּ ְ ׂ

נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ְל ַמ ּ ָטה ִמן ַה ּׁש ּו ָרהֶ ׁ ,ש ּמוֹ ָרה ַעל ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה דִּ ְלע ּו ַמת-זֶ הַ ,ה ְמ ׁ ָש ָכה
ׁ ֶשל ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ַה ְּק ֻד ּׁ ָשהְ ,40ו ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ָש ָכה זוֹ  ,אוֹ ָת ּה ְמ ַס ּ ֶמ ֶלת
אלית ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ק' ָּב ָא ָדם ה ּוא ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה דִּ ְלע ּו ַמת-זֶ הַ ,ה ָ ּבא ַא ֲח ֵרי
ש ָמ ִ
ָה ֶר ֶגל ַה ּ ְ ׂ

"ה ַּמ ֲעשֶׂ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יֵ ָעשֶׂ ה".40
ו ְּב ִע ְקבוֹ ת ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ִדבּ וּר לֹא ְרצוּיִ יםַ ,
ל-פי ָּכל ַה ַּנ"ל אוֹ דוֹ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ָה ָרצוּי ְ ּב ַצד ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה וְ ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה
ד) ְו ַע ּ ִ
ַהלּ ֹא ָרצוּי ַ ּב ַ ּצד ׁ ֶשל ְ'ל ֻע ּ ַמת ֶזה'ֶ ,ה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ,מ ּו ָבן ּג ֶֹדל ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה,

וְ ַה ֲח ׁ ִשיבוּת וְ ַה ִ ּי ְתרוֹ ן ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ְל ַג ֵ ּבי ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַהדִּ בּ וּר ּו ִב ְל ׁשוֹ ן ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה
ְ ּב ִפ ְר ֵקי ָאבוֹ תַ :ה ַּמ ֲעשֶׂ ה וְ לֹא ַה ּ ִ'מ ְד ָר ׁש' ה ּוא ָה ִע ָּקרֶ ׁ ,ש ּזוֹ ִהי ַה ְּנ ֻקדָּ ה ׁ ֶש ְמב ֶֹא ֶרת
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אתי ְל ַג ִ ּני תש"יֶ ׁ ,ש ָּל ֵכן ָּכל ְ ּז ַמן
ַּב ֲא ֻר ָּכה ִּב ְס ִעיף זֶ הְ ,ס ִעיף ח' ׁ ֶשל ֶ'ה ְמ ׁ ֵש ְך' ָ ּב ִ

 )39פי"א .פי"ב בהגהה.
 )40ראה אוה"ת תרומה ע' א'תקיד ואילך .סה"מ תרצ"א ע' קצ.
 )41אבות פ"א מי"ז.
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ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַרק ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ַהדִּ ּב ּור ַהלּ ֹא ְרצוּיִ ים (ר')ֲ ,א ָבל ֲע ַדיִ ן ל ֹא נַ ֲעשֶׂ ה

אלית נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת
ְ ּכ ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַל ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַהדִּ בּ וּר ׁ ֶשל ְ'ל ֻע ּ ַמת ֶזה' אוֹ ת ק'ֶ ׁ ,ש ֶרגֶ ל ַה ּ ְׂש ָמ ִ

ְל ַמ ּ ָטה כ ּו'ּ ִ ,כי ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַהדִּ בּ וּר לֹא יָ ְרד ּו ָלבוֹ א ִל ֵידי ִ ּב ּטוּי ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה ִה ֵּנה ֲע ַדיִ ן

ָה ָא ָדם ַה ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ַמ ָ ּצב לֹא ָרצוּי וְ ָק ׁשוּר ָ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּ ְמ ַס ּ ְמלוֹ ת ֶאת ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה

ֵאינוֹ "יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה ַמ ּ ָטה".
ידה ִהיא ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר
'ל ֻע ּ ַמת ֶזה' ִע ַּקר ַה ְ ּי ִר ָ
ידה ו ַּב ּׁ ַש ָ ּיכוּת ַל ְ ּ
ְו ַעל-דֶּ ֶר ְך-זֶ ה ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַ ּב ְ ּי ִר ָ
יֵ ׁש יְ ִר ָידה ַ ּגם ְ ּבנוֹ ֵג ַע ְל ַמ ֲע ֶשׂ הּ ָ ,כ ְך ַ ּגם ַּב ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,ש ּל ֹא ַמ ְס ּ ִפיק ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה
יה ,וְ ַכ ּ ְמב ָֹאר
ְו ַהדִּ ּב ּור ִּכ ְד ָב ֵעיֶ ׁ ,שה ּוא ִענְ יַ ן אוֹ ת ד'ֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָּב ּה י ּו"ד ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָ
ְל ֵעיל ׁ ְשנֵ י ַה ַּק ִּוין ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ד' ֵהם ְ ּכנֶ ֶגד ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ִדבּ וּר וְ ַה ּיוּ"ד ְמ ַס ּ ֶמ ֶלת ׁ ֶש ּ ְמ ֻד ָ ּבר
ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ,א ָּלא ַּת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמ ּות ִהיא ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמד' – ה' ְל ָה ִביא ֶאת
ידי ִ ּב ּטוּי ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבפ ַֹעל.
ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַהדִּ בּ וּר ִל ֵ

'צ ָד ָקה'
יתא ַה ּמו ָּבא ְּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל 42דְּ אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ
ְו ַכ ּמ ּו ָבא ַּב ַּמ ֲא ָמר "דְּ ִא ָ
ה ּוא ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּ ַמ ְר ִ ּכיבוֹ ת ֶאת ַה ּ ִמ ִ ּלים ֶצ ֶדק ה'ּ ְ ,ב ׁ ִשנּ וּי ֶא ָחד ׁ ֶש ֵּמאוֹ ת ד' נַ ֲעשֶׂ ה
אוֹ ת ה'" ,וַ ֲה ֵרי ְצ ָד ָקה הוּא ִענְ יָ ן ׁ ֶשל ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבפ ַֹעל ְויֵ ׁש ְלהוֹ ִסיף ָּבזֶ הֶ ׁ ,ש ְּב ֵת ַבת
'ל ֻע ּ ַמת ֶזה',
ְ'צ ָד ָקה' – ֵּבין ַהד' ְו ַהה' יֵ ׁש אוֹ ת ק' ׁ ֶש ּ ִמ ַ ּצד ַע ְצ ָמ ּה ִהיא אוֹ ת ׁ ֶשל ְ

ַ ּכ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעילְ ,ו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ַהד' ְו ַהה' ַמ ִּקיפוֹ ת ֶאת ָהאוֹ ת ק' ,וּפוֹ ֲעלוֹ ת ִל ְהיוֹ ת
'ל ֻע ּ ַמת זֶ ה')
יכת ח ׁ ֶֹש ְך (אוֹ ת ׁ ֶש ִהיא אוֹ ת ׁ ֶשל ְ
ִא ְת ַה ּ ְפ ָכא ֲח ׁשוֹ ָכא ִלנְ הוֹ ָרא ֲה ִפ ַ

ְלאוֹ ר.

'כ ֶתר
ל-שם-טוֹ ב ׁ ֶשה ּו ְב ָאה ְּב ֶּ
ה) ְוזֶ ה ּו ַ ּגם ָמה ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ַּב ֲא ֻר ָּכה ְּבתוֹ ַרת ַה ַּב ַע ׁ ֵ
ׁ ֵשם טוֹ ב'ַ 43על ַה ּ ָפס ּוקּ ִ 44ב ְת ִה ִ ּלים ִ ּג ּב ֵֹרי ּכ ַֹח עֹשֵׂ י דְּ ָברוֹ ֵ ּ ,פיר ּו ׁשֶ ׁ :שצָּ ִריךְ
ידי ִ ּב ּטוּי
ָה ָא ָדם ִל ְהיוֹ ת ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה זוֹ ׁ ֶש ַהדִּ ּב ּור יִ ְהיֶ ה לוֹ ֲעשִׂ ָ ּיהֶ ׁ ,ש ַהדִּ בּ וּר יָ בוֹ א ִל ֵ
ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבפ ַֹעל ,רוֹ ֶצה-לוֹ ַמרְּ :כ ׁ ֶשה ּוא ָּבא ֶאל ַהדִּ ּב ּורּ ַ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם ְמ ֻענְ יָ ן
 )42טעמי מצות פ' ראה .שער המצות וס' הלקוטים שם .ובכ"מ .וראה מאו"א מע' צדק.
 )43סימן רלד.
 )44תהלים קג ,כ.
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יל ְך וְ ַל ֲעבֹר דֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ַבע ַמ ְד ֵרגוֹ תִּ ,כי ְּת ִח ָּלה ָצ ִר ְ
ְל ַד ֵ ּבר ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת
יך לוֹ ָע ָליו ֵל ֵ
'אם
ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ַד ֵ ּבר ְּב ִבינָ ה ַה ְּס ִפ ָירה ׁ ֶש ִהיא ְמקוֹ ר ַה ּ ִמדּ וֹ ת (וְ ָל ֵכן נִ ְק ֵראת ֵ
ַה ָ ּבנִ ים') ְוכ ּו' ׁ ֶש ִהיא דַּ ְר ָ ּגה ַא ַחת (וּמוֹ נֶ ה ֶאת ָּכל ּ ִפ ְר ֵטי ַה ִּמדּ וֹ ת ׁ ֶש ֵהן ׁ ֵש ׁש –

ר-כ ְך ָּבא ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ַד ֵ ּבר
ֶח ֶסדּ ְ ,גבו ָּרהִּ ,ת ְפ ֶא ֶרת ,נֶ ַצח ,הוֹ ד ,יְ סוֹ ד) ְו ַא ַח ַּ

דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶפהְ ,וה ּוא ְס ִפ ַירת ַה ַּמ ְלכ ּותּ ְ ,45כ ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ַה ְקדָּ ָמה ְל ִת ּקוּנֵ י ז ַֹהר

'מ ְלכוּת ּ ֶפה' ְוה ּוא ַמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה דַּ ְר ָ ּגה ׁ ֶש ְ ּל ַמ ּ ָטה ֵמ ַה ִ ּבינָ ה
('פ ַתח ֵא ִל ָ ּיהוּ') ַ
ָּ

וְ ָכל ׁ ְש ַאר ַה ּ ִמדּ וֹ ת [ ּו ְכמוֹ ְל ַמ ְע ָלה ֶ ּב ֱאלֹקוּתֶ ׁ ,ש ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְמ ִציא ּות ַהדִּ ּב ּור
ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ ִה ְת ַה ּו ּו ַה ִ ּנ ְב ָר ִאיםּ ַ ,כ ָ ּכתוּב ִ ּב ְת ִה ִ ּלים ִּב ְד ַבר ֲה ָויָ ' ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲעשׂ ּו
ּו ְבר ּו ַח ּ ִפיו ָּכל ְצ ָב ָאםֶ ׁ ,46ש ָּבזֶ ה ִ ּב ְד ָב ִרי ַה ָ ּכתוּב ׁ ֶש ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ו ְּצ ָב ָאם נִ ְב ְרא ּו ַעל
יְ ֵדי ַהדִּ בּ וּר נִ ְכ ָלל ָּכל ֵס ֶדר ַה ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות ׁ ֶשל ָהאוֹ ר ָה ֱאל ִֹקי ַה ּיוֹ ֵרד ִמדַּ ְר ָ ּגה
(בא ֶֹפן ׁ ֶש ָ ּכל דַּ ְר ָ ּגה ְק ׁשו ָּרה ַ ּב ֲח ֶב ְר ָּת ּה ְ ּכמוֹ ֻח ְליוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ָה ֲא ֻחזּוֹ ת
ְל ַד ְר ָ ּגה ְ ּ
'ס ֶדר ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת' נִ ְב ָרא ַעל יְ ֵדי ַהדִּ בּ וּר ,ו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְמ ִציאוּת
זוֹ ָ ּבזוֹ ) ׁ ֶש ָ ּכל ֵ
יכה ִל ְהיוֹ ת ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה וְ ַה ִה ְת ַ ּגלּ וּת ׁ ֶשל ָהאוֹ ר ָה ֱאל ִֹקי
ׁ ֶשל דִּ בּ וּר ְל ַמ ְע ָלה ְצ ִר ָ
ִמ ָּכל ַה ְּס ִפירוֹ תְ ,ס ִפ ַירת ַה ִּבינָ ה ְו ׁ ֵש ׁש ַה ְּס ִפירוֹ ת ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ֵרי-זֶ ה ְ ּבדוֹ ֶמה ָל ָאמוּר
ְל ֵעיל ִמ ּתוֹ ַרת ַה ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ְל ַג ֵ ּבי נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ י ִ ּגלּ וּי ַהדִּ בּ וּר ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה

יכה' ְ ּב ׁ ֶש ַבע דְּ ָרגוֹ ת]ְ ,ו ָצ ִר ְ
יך ָא ָדם ִל ְהיוֹ ת ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה זוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
יכה ִל ְהיוֹ ת ֲ'ה ִל ָ
ְצ ִר ָ
דִּ ּב ּור נֶ ְח ׁ ָשב לוֹ ְל ַמ ֲעשֶׂ ה ִ ּכי ְ ּב ִדבּ וּר ִ ּב ְל ַבד לֹא דַּ י וְ ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִענְ יְ נֵ י ֲעבוֹ ַדת ה' יָ בוֹ א ּו
ידי ִ ּב ּטוּי ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ הּ ַ ,כ ּמו ָּבא ְל ֵעיל.
ִל ֵ
ְו ַעל-דֶּ ֶר ְך-זֶ ה ּו ְבתוֹ ֶס ֶפת ֵּבא ּור ֻמ ְס ָ ּבר אוֹ דוֹ ת ֲח ׁ ִשיבוּת ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבפ ַֹעל
(ה ּ ְמ ֻר ּ ָמז ַ ּב ֲה ִפ ַ
ַ
יכת ָהאוֹ ת ד' ְלאוֹ ת ה'ּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל) ְּב'אוֹ ר ּתוֹ ָרה' ְל ָה ַרב

(ב ָפ ָר ׁ ַשת ַא ֲח ֵרי) ּו ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ֻח ּקוֹ ַתי גּ וֹ '
ַה ַּמ ִ ּגידִ 47מ ּ ֶמעזְ ִר ְ
יט ׁש ַעל ַה ּ ָפס ּוקּ ְ 48
"כי ַה ְּכ ָלל ה ּוא ְּב ָכל ַה ִּמ ְצוֹת ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת,
ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה א ָֹתם ָה ָא ָדם ָו ַחי ָּב ֶהםִּ ,
יצית ְ ּבפ ַֹעל,
יציתְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ח ּו ִטיןִ ,ל ְפנֵ י ׁ ֶש ִּק ְ ּימ ּו ָ ּב ֶהם ֶאת ִמ ְצוַ ת ִצ ִ
מ ׁ ָשל ִצ ִדֶּ ֶר ְך ָ
 )45ראה תקו"ז בהקדמה (יז ,א).
 )46תהלים לג ,ו.
 )47פרשת אחרי .וראה אוה"ת אחרי ע' ק.
 )48אחרי יח ,ה.
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ֵאין ָּב ֶהם ַח ּי ּות ,רוֹ ֶצה-לוֹ ַמר ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ָה ֶע ְליוֹ נָ הֲ ,ע ַדיִ ן ֵאינָ ּה ׁשוֹ ָרה ָ ּב ֶהםַ ,רק
ִענְ יַ ן ַה ִּמ ְצ ָוהֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶשה ּוא עוֹ שֶׂ ה ֶאת ַה ּ ִמ ְצוָ ה ְ ּבפ ַֹעל ,ה ּוא ְמ ַק ּׁ ֵשר ָּכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת
ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ּקוֹ ְדמוֹ ת ְל ַד ְר ַ ּגת ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ׁ ֶש ִהיא דַּ ְר ָ ּגה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ו ְּק ׁשו ָּרה ַלכּ וֹ חוֹ ת

ַה ִחיצוֹ נִ ִ ּיים ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ַעד ָה ֲעשִׂ ָ ּיה ְ ּבפ ַֹעל ,דְּ ַהיְ נ ּו ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ַהדִּ ּב ּור ְו ָהע ּו ְב ָדא
"א ׁ ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה אוֹ ָתם
ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ִמ ְת ַק ּׁ ְש ִרים ו ִּמ ְת ַח ְ ּב ִרים זֶ ה ִעם זֶ ה כ ּו'ְ ,וזֶ ה ּו ֲ
(ה ְמ ׁ ָש ַכת) ַה ַח ּי ּות ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת ָּב ֶהם"
(ב ֲעשִׂ ָ ּיהֲ ,אזַ י) ָו ַחי ָּב ֶהם" ,רוֹ ֶצה-לוֹ ַמר ַ
ַּ
יכים
ְ ּכלוֹ ַמר ,דַּ וְ ָקא ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבפ ַֹעל (וְ לֹא ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַה ַ ּכ ָּונָ ה) ֵהם ֵאלּ ּו ׁ ֶש ּ ַמ ְמ ׁ ִש ִ

ו ַּמ ְחדִּ ִירים ְק ֻד ּׁ ָשה ֱאל ִֹקית ַ ּב ֵח ֶפץ ׁ ֶשבּ וֹ ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶמת ַה ּ ִמ ְצוָ הְ .ו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ְמ ִציא ּות
ת-כ ָּמ ְ
ל-א ַח ַּ
ַה ֵח ֶפץ ׁ ֶשבּ וֹ נַ ֲע ֵשׂ ית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ(ו ַע ַ
ה-ו ַכ ָּמה ְמ ִציא ּות ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשלּ ֹא
יציתְּ ,כ ִפי
ָ ּכל ַה ִ ּנ ְב ָר ִאים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ֵהם ֲח ָפ ִצים ׁ ֶשל ִמ ְצוָ ה)ְּ ,כמוֹ ח ּו ֵטי ַהצִּ ִ
ׁ ֶש ֵהם ִמצַּ ד ַע ְצ ָמם ק ֶֹדם ׁ ֶש ֶ ּנ ֶע ְשׂ ָתה ָ ּב ֶהם ִמ ְצוָ הְ ,ויֵ ׁש ַ ּגם ִענְ יַ ן ָה ָרצוֹ ן ( ַה ִ ּנ ְק ָרא

ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּז ַֹהר ְרע ּו ָתא) ּו ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת ָה ָא ָדםֶ ׁ ,שה ּוא ִענְ יַ ן ַּכ ָ ּונַ ת ַה ִּמ ְצ ָוהְ ,ו ֵכן ִענְ יַ ן

ַהדִּ ּב ּורִּ ,ב ְר ַּכת ַה ִּמ ְצ ָוהֶ ׁ ,ש ָ ּכל ֶזה ֲע ַדיִ ן לֹא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְק ֻד ּׁ ָשה ֶע ְליוֹ נָ ה ַ ּב ֵח ֶפץ ׁ ֶשל
ַה ּ ִמ ְצוָ הֲ ,א ָבל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִענְ יַ ן ַה ַח ּי ּות ׁ ֶשל ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ָה ֱאל ִֹקית ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִמ ְצוָ ה,

ימ ּיוּת ָה ִענְ יָ נִ ים ֶאת ְל ׁשוֹ ן ַה ּ ָפסוּק ָ
ׁ ֶש ָ ּכ ְך יֵ ׁש ְל ָפ ֵר ׁש ִ ּב ְפנִ ִ
"ו ַחי ָּב ֶהם"ּ ְ ,כלוֹ ַמר
ׁ ֶש ַה ַח ּיוּת ָה ֱאל ִֹקית ֻּת ְמ ׁ ַש ְך וְ ַת ְחדּ ֹר ַ ּב ּ ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶשה ּוא ִענְ יַ ן ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ִמ' ְ ּז ֵעיר-
(כי ָהאוֹ ר
ַאנְ ּ ִפין ְל ַמ ְלכ ּות'ֵ ,49מ ַה ּ ִמדּ וֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת ַה ִ ּנ ְק ָראוֹ ת ּ ָ
'פנִ ים זְ ִעירוֹ ת' ִ ּ
ַה ּ ֵמ ִאיר ַ ּב ּ ִמדּ וֹ ת הוּא ָק ָטן וּמו ָּעט ְל ַג ֵ ּבי ָהאוֹ ר ַה ּ ֵמ ִאיר ַ ּב ּמוֹ ִחין) ,וְ ִהיא ּתוֹ ֶס ֶפת

ָהאוֹ ר ָה ֱאל ִֹקי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַעל-יְ ֵדי ִק ּיוּם ַה ּ ִמ ְצווֹ תֲ ,ה ֵרי זֶ ה דַּ ְו ָקא ַעל-יְ ֵדי ֲעשִׂ ַ ּית
("א ׁ ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה א ָֹתם ָה ָא ָדם")ֶ ׁ ,ש ָאז ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם ְמ ַק ֵ ּים ֶאת ִמ ְצוַ ת
ָה ָא ָדם ֲ
יצית ִּב ׁ ְש ֵלמ ּו ָתםּ ,ו ְמ ַק ְ ּי ִמים ו ְּמ ַמ ְ ּל ִאים ֶאת
יצית ְ ּבפ ַֹעל נַ ֲעשִׂ ים ח ּו ֵטי ַהצִּ ִ
ִצ ִ

יצית
יצית ּו ִב ְר ַּכת ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ַּת ְפ ִק ָידםְ ,ו ָאז ַ ּגם ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ַה ַּכ ָ ּונָ ה דְּ ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ י ִק ּיוּם ַה ּ ִמ ְצוָ ה ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה לֹא ָהיָ ה ְ ּבכוֹ ָחם ִל ְפעֹל ֶאת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה
וְ ַה ַח ּיוּת ְ ּבתוֹ ְך ַה ֵח ֶפץ ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ְצוָ ה ֵהם ִּב ׁ ְש ֵלמ ּות וְ ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ִהיא
ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ׁ ְש ֵל ָמה ו ְּמ ֵל ָאה.
 )49ראה אוה"ת שם.
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***

ְוזֶ ה ּו ַ ּגם ַמה ׁ ֶש ְּמ ָב ֵאר ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ַּב ֲא ֻר ָּכה ַּב ַּתנְ יָ א 50אוֹ דוֹ ת ּ ְפ ַסק ַה ֲה ָל ָכה
ָה ֲער ּו ָכה ְּב ַת ְלמ ּוד וּפוֹ ְס ִקים דְּ ִה ְרה ּור ָלאו ְּכ ִד ּב ּור דָּ ִמיִ ,51ה ְרהוּר ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה
(אינוֹ נֶ ְח ׁ ָשב) ְ ּכ ִדבּ וּר וְ ָל ֵכן ְ ּב ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִדבּ וּרֵ ,אין יוֹ ְצ ִאים יְ ֵדי חוֹ ָבה ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה
ֵ

יאת-
וְ ִה ְרהוּר ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ִ ּלים ֶא ָ ּלא חוֹ ָבה ְל ַב ֵּטא ֶאת ַה ּ ִמ ִ ּלים ְ ּב ִדבּ וּר ְו ִאם ָק ָרא ְק ִר ַ
ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ְ ּב ִדבּ וּר ְּב ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ּו ְב ִל ּבוֹ ְל ַבד וְ לֹא ִ ּב ּ ֵטא ֶאת ַה ּ ִמ ִ ּלים

ְ ּב ִדבּ וּרֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ִה ְר ֵהר ְּב ָכל ּכ ַֹח ַּכ ָ ּונָ תוֹ  ,ל ֹא יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ כ ּו'ְ ,ו ֵכן ְּב ִמ ְצוֹת
ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְד ָר ׁש ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבפ ַֹעל ,לֹא יוֹ ְצ ִאים יְ ֵדי חוֹ ָבה ְ ּב ִדבּ וּר ִ ּב ְל ַבד אוֹ
ְ ּב ִה ְרהוּר ִ ּב ְל ַבד כ ּו'ְ .ו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ַ ּגם ִאם ִּכ ֵ ּון ֶאת ָּכל ַה ַּכ ָ ּונוֹ ת ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם ַה ּׁ ַש ָ ּיכוֹ ת

י-אם
ְל ִמ ְצוָ ה זוֹ  ,ל ֹא נַ ֲעשָׂ ה ֲע ַדיִ ן ִק ּי ּום ַה ִּמ ְצ ָוה וְ ֵאין ָה ָא ָדם יוֹ ֵצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ִּ ,כ ִ

ֶא ָ ּלא יוֹ ְצ ִאים יְ ֵדי חוֹ ַבת ַה ּ ִמ ְצוָ ה ַא ְך וְ ַרק ַעל-יְ ֵדי ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְּבפ ַֹעלָּ ,כל
ִמ ְצ ָוה ְּב ִענְ יָ נָ ּהַּ ,ב ֲעשִׂ ָ ּיה ׁ ֶש ָּל ּה ְ ּב ֶה ְת ֵאם ַל ְ ּכ ָל ִלים וְ ַל ֲה ָלכוֹ ת ׁ ֶשל ִק ּיוּם ִמ ְצוָ ה זוֹ
ִ ּב ְפ ָרטְּ ,ב ִמ ְצוֹת ַמ ֲעשִׂ ּיוֹ ת ְ ּכמוֹ ִצ ִ
יצית ו ְּת ִפ ִ ּלין וְ ַכדּ וֹ ֶמה ֲה ֵרי זֶ ה ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעשִׂ ָ ּיה

יאת ׁ ְש ַמע ַעל-יְ ֵדי ַהדִּ ּב ּורּ ,ו ְב ִמ ְצוֹת
ִּכ ְפ ׁש ּו ָט ּהּ ,ו ְב ִמ ְצוֹת ׁ ֶש ְּב ִד ּב ּור ְ ּכמוֹ ְק ִר ַ
ׁ ֶש ַּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַכ ָּונַ ת ַה ֵ ּלב ְּכמוֹ ַא ֲה ַבת ֲה ָויָ ' ְויִ ְר ַאת ֲה ָויָ 'ִ ,ק ּיוּם ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ַה ָ ּלל ּו
הוּא ַעל-יְ ֵדי ָה ַא ֲה ָבה ְו ַה ִ ּי ְר ָאה ְּבפ ַֹעלְ ,ל ַא ֲח ֵרי ַה ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ִ ּב ְג ֻד ַ ּלת ה'

ו ִּב ְד ָב ִרים ַה ּ ְמעוֹ ְר ִרים ֶאת ַא ֲה ַבת ה' וְ יִ ְר ַאת ה' ׁ ֶש ִהיא ַה ִה ְתבּ וֹ נְ נוּת ַרק ַה ְקדָּ ָמה
'ע ִשׂ ָ ּיה' ִהיא
'עשִׂ ַ ּית' ַה ִּמ ְצ ָוה דְּ ַא ֲה ַבת ה' ְויִ ְר ַאת ה' ו ְּב ִמ ְצווֹ ת ֵאלּ ּו ָה ֲ
ַו ֲה ָכנָ ה ַל ֲ

ַעל יְ ֵדי ֶר ֶג ׁש ַה ֵ ּלב ְּ
[כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ִּב ְת ִח ַּלת ֵס ֶפר ִ'מ ׁ ְשנֵ ה ּתוֹ ָרה' ׁ ֶשל ָה ַר ְמ ַּב"ם,52
ְל ִענְ יַ ן ַה ִה ְתבּ וֹ נְ נוּת ׁ ֶש ִהיא ֲה ָכנָ ה וְ ַה ְקדָּ ָמה ְל ִמ ְצווֹ ת ַא ֲה ַבת ה' וְ יִ ְר ַאת ה' ָה ֵא-ל
ַה ִּנ ְכ ָּבד ְו ַהנּ וֹ ָרא ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ַעל ְמ ִציאוּתוֹ ו ְּג ֻד ָ ּלתוֹ ְמ ַד ֵ ּבר ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ׁ ָשם ַ ּב ֲה ָלכוֹ ת
ַה ּקוֹ ְדמוֹ תִ ,מ ְצ ָוה ְל ָא ֲהבוֹ ּו ְליִ ְר ָאה אוֹ תוֹ כ ּו'ְ ,ו ֵה ַ
יא ְך ִהיא ַהדֶּ ֶר ְך ְל ַא ֲה ָבתוֹ

ברו ְּך-הוּא וְ יַ ִ ּכירְויִ ְר ָאתוֹ ְּ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּי ְת ּבוֹ נֵ ן ָה ָא ָדם ְּב ַמ ֲעשָׂ יו ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ

 )50פל"ח.
 )51ברכות כ ,ב .שבת קנ ,א .וראה טור או"ח סס"ב.
 )52הל' יסוה"ת פ"ב ה"א־ב.
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ֵמ ֶהם ֶאת ְ ּג ֻד ָ ּלתוֹ ְוכ ּו'ְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְּמ ָב ֵאר ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְל ַא ֲח ֵרי-זֶ ה ַּב ֲא ֻר ָּכה]ְּ ,ב ֻדגְ ַמת
ַה ֲה ָכנָ ה ַעל יְ ֵדי ִה ְתבּ וֹ נְ נוּת וְ ַכ ָּונַ ת ַה ֵ ּלב ְל ִק ּי ּום ִמ ְצ ַות ִצ ִ
יצית ַה ָ ּב ָאה ְ ּכ ַה ְקדָּ ָמה
יצית ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבפ ַֹעל.
וַ ֲה ָכנָ ה ְל ִק ּיוּם ִמ ְצוַ ת ִצ ִ

יסאִ ,מ ַ ּצד ׁ ֵשנִ יִ ,אם ָהיְ ָתה ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה ְּבפ ַֹעלִ ,ה ֵּנה ַ ּגם
ּו ְל ִא ָיד ְך ִ ּג ָ
(מ ֵאיזוֹ ִס ָּבה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה) ָהיָ ה ָח ֵסר ֶא ְצלוֹ ֵא ֶצל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ִּק ֵ ּים ֶאת ַה ּ ִמ ְצוָ ה
ִאם ֵ
ְ ּבפ ַֹעל ְּב ַכ ָ ּונַ ת ַה ִּמ ְצ ָוהַ ,ו ֲעשָׂ ָא ּה ְּכ ִמ ְצ ַות ֲאנָ ׁ ִשים ְמ ֻל ָּמ ָדהִ ,53מ ּתוֹ ְך ֶה ְר ֵ ּגל,

ְללֹא ַ ּכ ָּונָ ה ְראוּיָ ה יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ַבת ִק ּי ּום ַה ִּמ ְצ ָוהּ .ו ִמ ָּכל זֶ ה רוֹ ִאים ּג ֶֹדל ִענְ יַ ן
(ש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ַרק ׁ ְשנֵ י ַק ִּוין – דִּ בּ וּר ו ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה)
יכת ַהד' ׁ ֶ
ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה וְ ַה ֲח ׁ ִשיבוּת ׁ ֶשל ֲה ִפ ַ
(ש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַק ִּויןּ ַ ,גם ִענְ יַ ן ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה)ּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל.
ְלה' ׁ ֶ

ל-פי ֵּבא ּור ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ו) ְוי ּו ָבן ּג ֶֹדל ִענְ יַ ן ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ַה ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ַע ּ ִ
ְּב ׁ ַ
"כל ַה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ,נוֹ ֵפל ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ְל ַמ ּ ָטה ַמ ּ ָטה יוֹ ֵתר",
'ש ֲע ֵרי אוֹ ָרה'ְּ 54ב ִענְ יַ ן ָּ
ׁ ֶש ֵּמ ִביא ַעל זֶ ה ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְמ ׁ ָש ִליםּ ,ומ ּו ָבן ׁ ֶש ָּכל ָמ ׁ ָשל מוֹ ִסיף ֵּבא ּור ְּב ִענְ יָ ן זֶ ה
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ְ ּביַ ַחס ִל ׁ ְשנֵ י ַה ּ ְמ ׁ ָש ִלים ָה ֲא ֵח ִריםּ ְ ,כ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ו ְּמ ָפ ֵרט.

ָמ ׁ ָשל ֶא ָחד ה ּוא ֵמ ֲאב ּו ָקה ׁ ֶשל ֵא ׁשֶ ׁ ,ש ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּת ִאיר ְּב ָמקוֹ ם ָרחוֹ ק ְּביוֹ ֵתר,
ְצ ִר ָ
יכה ִל ְהיוֹ ת ִּב ְמקוֹ ָמ ּה ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ָה ֲאבו ָּקה בּ וֹ ֶע ֶרת ֲאב ּו ָקה ְ ּגדוֹ ָלה ְּביוֹ ֵתר.
ל-פי ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם ָרחוֹ ק ְו ָא ֵפל ְּביוֹ ֵתרָ ,רחוֹ ק ְּב ַכ ּמ ּות ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶמ ְר ָחק
ף-ע ּ ִ
ְו ַא ַ
ֵ ּבין ְמקוֹ ם ָה ֲאבו ָּקה ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ְו ָרחוֹ ק ְּב ֵאיכ ּות ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ַה ּ ָמקוֹ ם
יע ַרק אוֹ ר ָק ָטן ְו ָחל ּו ׁש ֵמ ָה ֲאבו ָּקה (וְ ַרק ָקרוֹ ב ָל ֲאבו ָּקה יֵ ׁש
ָא ֵפל וְ ָח ׁשו ְּךַ ,מ ִ ּג ַ

יע
ל-מקוֹ ם ָהא גּ ּו ָפא ֶזה ַע ְצמוֹ ֶ ,ע ֶצם ָה ֻע ְבדָּ הֶ ׁ ,ש ָהאוֹ ר ַמ ִ ּג ַ
אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל וְ ָחזָ ק)ִ ,מ ָּכ ָ
ְ
יח ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ָשך ִמ ָּמקוֹ ם
ְּב ָמקוֹ ם ָרחוֹ ק ָּכזֶ הָ ,רחוֹ ק ְ ּב ַכ ּמוּת וְ ָרחוֹ ק ְ ּב ֵאיכוּת ,מוֹ ִכ ַ
ָ ּגבוֹ ַּה ְּביוֹ ֵתרֵ ,מ ֲאב ּו ָקה ְ ּגדוֹ ָלה ְּביוֹ ֵתר וְ ִאלּ ּו אוֹ ר ָה ֲאבו ָּקה ָהיָ ה יוֹ ֵתר ָק ָטן וְ יוֹ ֵתר

 )53ע"פ ישעי' כט ,יג .וראה תניא פל"ט (נג ,ב) .ובכ"מ.
 )54נח ,א ואילך .סה ,א ואילך.
 )55ראה ד"ה באתי לגני תשי"ט ס"ד (תורת מנחם סה"מ באתי לגני ח"א ע' שטו ואילך).
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ל-כ ְך ָרחוֹ ק .וַ ֲה ֵרי ֶזה ָמ ׁ ָשל ְל ָכ ְך ׁ ֶש ָ ּכל ַה ָ ּגבוֹ ַּה
ַח ָ ּל ׁש ,הוּא לֹא ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַ
יע ְל ָמקוֹ ם ָ ּכ ָ ּ
ְ ּביוֹ ֵתר ,יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה ְ ּביוֹ ֵתר.
'כל ַה ָ ּגבוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר ,יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה יוֹ ֵתר' ְמ ָב ֵאר ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ּו ָמ ׁ ָשל ׁ ֵשנִ י ְל ִענְ יַ ן ָ ּ
ְ ּב ִס ְפרוֹ ׁ ַ
'ש ֲע ֵרי אוֹ ָרה'ֵ ,מ ָח ִבית ַמיִ םֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶה ָח ִבית ְמ ֵל ָאה ְ ּב ַמיִ ם ְלגַ ְמ ֵרי,

יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ָלה ָח ִבית זוֹ ְל ָה ִכילֲ ,אזַ י עוֹ ִלים ַה ַּמיִ ם ַעל ְ ּגדוֹ ֶת ָ
יה ׁ ֶשל

ל-פי ׁ ֶש ַּמה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ּ ַפ ְך ַלח ּוץ ה ּוא ַרק
ף-ע ּ ִ
ֶה ָח ִבית ְונִ ׁ ְש ּ ָפ ִכים ַלח ּוץִ ,ה ֵּנה ַא ַ
ל-מקוֹ ם ָהא גּ ּו ָפא
ִט ּ ִפין ִט ּ ִפין ,וְ ִע ַּקר וְ רֹב ַה ּ ַמיִ ם נִ ׁ ְש ָא ִרים ְ ּבתוֹ ְך ֶה ָח ִביתִ ,מ ָּכ ָ

זֶ ה ַע ְצמוֹ ֶ ,ע ֶצם ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ּ ַמיִ ם נִ ׁ ְש ּ ָפ ִכים ַהחו ָּצהֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶש ּ ְמ ֻד ָ ּבר ִ ּב ְמ ַעט ַמיִ ם,
מוֹ ֶרה ׁ ֶש ִמ ּל ּוי ֶה ָח ִבית ה ּוא ִּב ׁ ְש ֵלמ ּות ִּכ ְד ָב ֵעיְ ׁ ,ש ֵלמ ּות ְ ּגדוֹ ָלה וְ ַה ִּס ָ ּבה ׁ ֶש ּ ְמ ַעט
ִט ּפוֹ ת ַמיִ ם נִ ׁ ְש ּ ָפ ִכים ַהחו ָּצה ('יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה ְ ּביוֹ ֵתר') ִהיא ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ֶה ָח ִבית ְמ ֵל ָאה
('ה ָ ּגבוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר').
ְל ַג ְמ ֵרי ַ

ישי ְלאוֹ תוֹ ִענְ יָ ן ֵמ ִביא ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעיֵ ,מ ִענְ יַ ן ַההוֹ ָל ָדהֶ ׁ ,ש ּׁ ַש ָ ּי ְך
ּו ָמ ׁ ָשל ׁ ְש ִל ׁ ִ
ְ
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יִ ָּת ֵכן ַרק ְּכ ׁ ֶש ַּנ ֲעשֶׂ ה ָה ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶ
(ש ֲה ֵרי ָק ָטן ֵאינוֹ מוֹ ִליד ְ ,ו ָצ ִריך ִל ְהיוֹ ת
ל-פנִ ים ְל ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת ֶּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ יםֶ ׁ ,57ש ּזוֹ ִהי ַה ַ ּג ְדל ּות ְּב ִענְ יָ ן זֶ ה)ִ ,ה ֵּנה
ל-כ ּ ָ
ַע ָּ
ימ ּיוּת ָה ָא ָדם ֲא ָבל
ַאף ׁ ֶש ִענְ יַ ן ַההוֹ ָל ָדה ה ּוא ִמ ּ ִט ּ ָפה ַ ּג ׁ ְש ִמיתֶ ׁ ,ש ָ ּב ָאה ִמ ּ ְפנִ ִ
ל-מקוֹ ם ָהא גּ ּו ָפא זֶ ה ַע ְצמוֹ ,
יוֹ ֶר ֶדת ְל ַמ ָּטה ְ ּביוֹ ֵתרִ ,ל ְהיוֹ ת ְמ ִציאוּת ַ ּג ׁ ְש ִמיתִ ,מ ָּכ ָ

ֶע ֶצם ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ָא ָדם זֶ ה ְמ ֻס ָ ּגל ְלהוֹ ִליד ,מוֹ ִכ ַ
יח ׁ ֶש ַה ּמוֹ ִחין ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ּׁ ָשם נוֹ ַב ַעת
ַה ּ ִט ּ ָפה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמית ֵהם ִּב ׁ ְש ֵלמ ּות ָ ּ
('גבוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר')ָ ,ה ֵחל ִמ ּׁ ְש ֵלמ ּות ַה ּמוֹ ִחין ְּכ ִפי
ׁ ֶש ִהיא ֵא ֶצל ֶּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ יםִ ,ו ֵ
ית ָרה ִמ ֶ ּזהְּ ,כ ׁ ֶש ַּנ ֲעשֶׂ ה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָאז יֵ ׁש ָל ָא ָדם
ּתוֹ ֶס ֶפת ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה לוֹ ְ ּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ִגיל ֵּת ׁ ַשע (וְ נַ ֲע ֶשׂ ה עוֹ ד יוֹ ֵתר ָ ּ
'גבוֹ ַּה'),
יל ְך יֶ ׁ ְשנוֹ ִענְ יַ ן
ה-עשְׂ ֵרה ְל ֻח ּ ָפהֶ ׁ 58שהוּא ִע ַּקר ַה ִ ּגיל ׁ ֶש ּ ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָ
ְו ַעד ְל ֶבן ׁ ְשמוֹ נֶ ֶ
ַההוֹ ָל ָדה.

 )56ראה סנהדרין סח ,ב ואילך.
 )57ראה נדה לב ,ב .רמב"ם הל' אישות פי"א ה"ג .תו"א מקץ מג ,א .שער היחוד לאדמו"ר האמצעי פל"ד (קלג ,א).
 )58אבות פ"ה מכ"ב.
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(בסוֹ ף ַמ ֶּס ֶכת נָ זִ יר) ָ ּגדוֹ ל
ּו ָבזֶ ה י ּו ָבן ַ ּגם ַמה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זַ "ל ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ְּ
ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן יוֹ ֵתר ִמן ַה ְּמ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ָע ֶל ָ
יה עוֹ נִ ים ָ'א ֵמן'ּ ,ו ְכ ִפי ׁ ֶש ְּמ ָב ֵאר
ל-פי ַמה ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל
ַה'צֶּ ַמח ֶצ ֶדק' ְּב'אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה'ַ 59ע ּ ִ

60

ימ ְט ִר ָ ּיא ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים
"א ֵמן" ְּבגִ ַמ ְט ִר ָ ּיא ִּת ׁ ְש ִעים וְ ֶא ָחד ְ ּכמוֹ ַה ִ ּג ַ
ׁ ֶש ָ

ֲה ָויָ ' אדנ-י ,61דְּ ִה ֵּנהְּ ,כ ָלל ּות ַה ִח ּל ּוק ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵּבין ׁ ֵשם ֲה ָויָ ' ְל ׁ ֵשם אדנ-י ה ּוא,
ׁ ֶש ֲה ָויָ ' ׁ ֶש ָּת ְכנוֹ הוּא ָ'היָ ה ,הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה' ְ ּכ ֶא ָחדַ ,היְ נ ּו ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִ ּג ְד ֵרי ַה ְּז ַמן ,ה ּוא
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ּ ֻמ ְג ָ ּבל ו ֻּמ ְגדָּ ר ְ ּב ִג ְד ֵרי ַה ְּז ַמןֶ ׁ ,ש ָּל ֵכן ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּׁ ֵשם ֲהוָ יָ ' הוּא

ל-פי ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ף-ע ּ ִ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָהעוֹ ָלם ,יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ָהיָ ה ה ֶֹוה ְויִ ְהיֶ ה ְּכ ֶא ָחדַ ,62א ַ
ֵה ֶפ ְך ֶ ּג ֶדר ַה ְ ּז ַמן ( ּו ַמה ׁ ֶש ֲה ָויָ ' ה ּוא ְל ׁשוֹ ן ְמ ַה ֶ ּוה ,63וְ ִאם ֵ ּכן ֲה ֵרי הוּא ַה ּׁ ֵשם

ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ָשב ָמקוֹ ר ְל ִה ְת ַה ּווּת עוֹ ָלמוֹ ת וְ נִ ְב ָר ִאים ֻמ ְגדָּ ִרים ו ֻּמ ְג ָ ּב ִלים וְ ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר
לוֹ ַמר ׁ ֶשהוּא ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְע ָלה ֵמ ָהעוֹ ָלםַ .על ָ ּכ ְך ָ ּבא ַה ּ ַמ ֲענֶ ה ׁ ֶש ֵאין זוֹ ֻק ׁ ְשיָ אּ ִ ,כי

ֲה ֵרי זֶ ה ׁ ֶש ֲהוָ יָ ' הוּא ִמ ְ ּל ׁשוֹ ן ְמ ַה ֶּוה ַרק ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִה ְת ַה ּו ּות ָהעוֹ ָלםְ ,וזֶ ה
גּ ּו ָפא ַע ְצמוֹ ַ ,ה ִה ְת ַה ּווּת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת וְ נוֹ ַב ַעת ִמ ּׁ ֵשם ֲהוָ יָ ' ַרק ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַל ְּב ׁשוּתוֹ
ׁ ֶשל ׁ ֵשם ֲהוָ יָ ' ְּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹקים ַה ּמוֹ ֶרה ַעל ִצ ְמצוּם וְ ַה ְג ָ ּב ַלת ָהאוֹ ר ָה ֱאל ִֹקי ִל ְברֹא
נִ ְב ָר ִאים ֻמ ְג ָ ּב ִלים ו ֻּמ ְגדָּ ִריםֲ ,א ָבל ׁ ֵשם ֲהוָ יָ ' ַע ְצמוֹ נִ ׁ ְש ָאר ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָהעוֹ ָלם וְ ֵאינוֹ

ין-כן ׁ ֵשם
ה-ש ֵא ֵּ
ֻמ ְגדָּ ר ְ ּב ִג ְד ֵרי ַה ְּז ַמן ו ׁ ְּש ַאר ַה ְ ּג ָד ִרים וְ ַה ַה ְג ָ ּבלוֹ ת ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם)ַ ,מ ׁ ֶ
ברו ְּך-הוּא ֲאדוֹ ן ָּכל ָה ָא ֶרץַ ׁ ,64ש ָ ּי ְך ָלעוֹ ָלמוֹ תאדנ-יֶ ׁ ,ש ּמוֹ ֶרה ׁ ֶשה ּוא ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםּ ָ ,ב ֶהם יֵ ׁש נִ ְב ָר ִאים ֻמ ְג ָ ּב ִלים ו ֻּמ ְגדָּ ִריםֶ ׁ ,שדַּ ְו ָקא ׁ ָשם ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת
"אין ֶמ ֶל ְך ְּבל ֹא ָעם"ִ 65ענְ יַ ן ַה ּ ַמ ְלכוּת יִ ָּת ֵכן
ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ׁ ַש ָ ּי ְך ִענְ יַ ן ָה ַא ְדנ ּותִּ ,כי ֵ
ַרק ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָעם נָ תוּן ְל ָמרוּתוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ֶמ ֶל ְך.
ברו ְּך-הוּא נִ ְק ָרא ָ ּב ֶהם,ְו ָל ֵכן ִה ֵּנה ִמ ֵ ּבין ָ ּכל ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
 )59ראה אוה"ת בראשית כרך ג תקנב ,א .תקסו ,א .עקב ע' תקיח ואילך .המשך חייב אדם לברך פ"ה .פל"ד (סה"מ
תרל"ח ע' צח .ע' קפד).
' )60פרי עץ חיים' שער כוונת אמן פ"א־ד .מאו"א א ,צד.
 )61ראה זח"ב קעח ,א .תקו"ז תי"ט (מ ,א) .תכ"ו (עא ,ב).
 )62זח"ג רנז ,סע"ב (ברע"מ) .פרדס שער א (שער עשר ולא תשע) פ"ט .תניא שעהיוה"א פ"ז (פב ,א).
 )63זהר ופרדס שם .תניא שעהיוה"א רפ"ד.
 )64ראה ב"ר פי"ז ,ד .תניא שעהיוה"א רפ"ז.
 )65בחיי וישב לח ,ל .שם ר"פ בלק .כד הקמח ר"ה (ב) ד"ה ועוד (בהוצאת שאוועל  -ע' שעט) .תניא שעהיוה"א שם.
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ַרק ׁ ֵשם ֲה ָויָ ' נִ ְק ָרא ׁ ֵשם ָה ֶע ֶצםַ 66ה ּׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ִמ ְתיַ ֵחס ְל ַע ְצ ִמ ּיוּת ָה ֱאלֹקוּת ְו ׁ ֵשם
ַה ְּמיֻ ָחדַ 67ה ּׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ְמיֻ ָחד ְל ַע ְצ ִמ ּיוּת ָה ֱאלֹקוּתּ ְ ,כ ִד ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ַעל א ֶֹפן ֲא ִמ ַירת
ִ ּב ְר ַ ּכת כּ ֲֹהנִ ים ְ ּב ֵבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש' :כּ ֹה ְת ָב ְרכ ּו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ּׁ ֵשם ַה ּ ְמפ ָֹר ׁשַ ,א ָּתה
אוֹ ֵמר ַ ּב ּׁ ֵשם ַה ּ ְמפ ָֹר ׁש אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּב ִכנּ וּיַּ .ת ְלמוּד לוֹ ַמר וְ ָשׂ מ ּו ֶאת ׁ ְש ִמי – ׁ ְש ִמי
ַה ּ ְמיֻ ָחד ִלי' (ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ׁ ֶש ַ'ה ּ ְמיֻ ָחד' ַהיְ נ ּו ִ ּכ ְכ ָתבוֹ ּ ְ ,כלוֹ ַמר ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּכ ָלל ָ ּכתוּב
ֲהוָ יָ ' וְ קוֹ ְר ִאים אדנ-יֲ ,א ָבל ְ ּב ִב ְר ַ ּכת כּ ֲֹהנִ ים ְ ּב ֵבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ּ ְטא ּו ֶאת ׁ ֵשם ֲהוָ יָ ',

ה-ו ַכ ָּמה
ת-כ ָּמ ְ
ל-א ַח ַּ
ין-כן ׁ ְש ָאר ַה ּׁ ֵשמוֹ תְ ,ו ַע ַ
ה-ש ֵא ֵּ
ַה ּׁ ֵשם ַה ּ ְמיֻ ָחדּ ִ ,כ ְכ ָתבוֹ ) ַמ ׁ ֶ
ברו ְּך-הוּא נִ ְק ָרא ָ ּב ֶהם ַעל ׁ ֵשם ַה ַ ּי ַחס ׁ ֶשלּ וֹׁ ֵשם אדנ-י ׁ ֶש ֵהם ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
ברו ְּך-הוּאַל ִ ּנ ְב ָר ִאים ,ו ִּב ְפ ָרט ׁ ֵשם אדנ-י ׁ ֶשהוּא ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּק ׁשוּר ַל ַ ּי ַחס ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
ַל ִ ּנ ְב ָר ִאים ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים.
ָא ְמנָ םִ ,ח ּב ּור ׁ ִשלּ וּב ׁ ֵשם ֲה ָויָ ' ְו ׁ ֵשם אדנ-י ְּביַ ַחדִ ,חבּ וּר ׁ ֶשל אוֹ ר ֱאל ִֹקי
ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְע ָלה ִמ ִ ּג ְד ֵרי ָהעוֹ ָלם ִעם ִ ּג ְד ֵרי ָהעוֹ ָלםּ ָ ,כ ְך ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ַע ְצמוֹ ִּת ְהיֶ ה ֶה ָא ָרה
"א ֵמן" ְל ַא ַחר ֲא ִמ ַירת ְ ּב ָר ָכה,
וְ ִה ְת ַ ּגלּ וּת ׁ ֶש ּ ֵמ ַעל ָלעוֹ ָלם ,נַ ֲעשֶׂ ה ַעל-יְ ֵדי ֲא ִמ ַירת ָ

(ש ֲה ֵרי ַה ְּב ָר ָכה ִהיא ְּב ׁ ֵשם
ְו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ַּב ֲא ִמ ַירת ַה ְּב ָר ָכה ַע ְצ ָמ ּה יֶ ׁ ְשנוֹ ׁ ֵשם ֲה ָויָ ' ׁ ֶ

ּו ַמ ְלכ ּות ו ְּת ִח ָ ּלה ִהיא ְ ּב ָ'ברו ְּך ַא ָּתה ֲהוָ יָ ' – ׁ ֵשםֶ ,מ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם – ַמ ְלכוּת)ֲ ,א ָבל
"מ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם" ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר
ַ ּב ֲא ִמ ַירת ַה ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְל ַבדֲ ,ע ַדיִ ן ֵאין זֶ ה ְּב ַודָּ א ּות ׁ ֶש ִענְ יַ ן ֶ
ַ ּב ְ ּב ָר ָכה וְ ָת ְכנוֹ הוּא ׁ ֶש ּ ַמ ְלכוּת ה' ָּת ִאיר וְ ִת ְת ַ ּג ֶ ּלה ָ ּבעוֹ ָלםֲ ,ע ַדיִ ן ֵאין זֶ ה וַ דָּ ִאי ִ ּכי ה ּוא
ְּבא ֶֹפן ׁ ֶש ַה ְּב ָר ָכה ְו ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ָא ֵכן ֻּת ְמ ׁ ַש ְך וְ ָת ִאיר וְ ִת ְת ַ ּג ֶ ּלה ַ ּגם ָּבעוֹ ָלםִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן
ֶה ְע ֵלם ְו ֶה ְס ֵּתרַ 68על ָה ֱאלֹקוּתּ ,ו ִב ְפ ָרט ְּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ְמ ַק ְט ְרגִ ים ַעל ׁ ֵשם
'חדּ ּו ׁ ֵשי ַא ָ ּגדוֹ ת' ּ ֵפרו ּׁש ַעל ַא ָ ּגדוֹ ת ַה ַּת ְלמוּד
יתא ְּב ִ
(ג ּל ּוי ֱאל ֹק ּות)ִּ ,כ ְד ִא ָ
ֲה ָויָ ' ִ ּ

"א ֵמן"
ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ַמ ַה ְר ׁ ָש"א 69מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ֵאיְ ֶד ְלסַ .א ְך ַעל-יְ ֵדי ֲא ִמ ַירת ָ

'א ֵמן' הוּאּ ָ ,כ ָאמוּרִ ׁ ,שלּ וּב ׁ ֶשל ֲה ָויָ ' ְואדנ-י ְּביַ ַחדִ ׁ ,שלּ וּב
יעת ַה ְ ּב ָר ָכה ,וְ ָ
ַעל ׁ ְש ִמ ַ

ׁ ֶשל אוֹ ר ֱאל ִֹקי ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְע ָלה ִמ ִ ּג ְד ֵרי ָהעוֹ ָלם ִעם ִ ּג ְד ֵרי ָהעוֹ ָלם נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת
 )66כסף משנה הל' ע"ז פ"ב ה"ז .פרדס שער יט (שער שם בן ד') .מו"נ ח"א פס"א ואילך .עיקרים מאמר ב' פכ"ח.
 )67סוטה לח ,א .סנהדרין ס ,א .וראה פרדס שם.
 )68ראה לקו"ת שלח לז ,ד .חוקת סה ,א .שם ,ד .ביאוה"ז להצ"צ ח"א ע' שנה .ועוד.
 )69נזיר שם.
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ַה ְּב ָר ָכה וְ יֵ ׁש ֶה ָא ָרה וְ ִה ְת ַ ּגלּ וּת ׁ ֶשל אוֹ ר ֱאל ִֹקי ַ ּגם ָּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ּ ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ הוּא
"מ ְר ִּבים ׁ ָשלוֹ ם ָּבעוֹ ָלם" ַהיְ נ ּו
ָא ֵכן ֶה ְע ֵלם וְ ֶה ְס ֵּתר ַעל ֱאלֹקוּתְ ,ו ַעד ְלא ֶֹפן דְּ ַ
ידי ִ ּב ּטוּי ְ ּבפ ַֹעל וְ גוֹ ֶר ֶמת ְל ִרבּ וּי ׁ ָשלוֹ ם
ׁ ֶש ֶה ָא ַרת ָהאוֹ ר ָה ֱאל ִֹקי ָ ּבעוֹ ָלם ָ ּב ָאה ִל ֵ

(כ ֶה ְמ ׁ ֵש ְך דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ִס ּיוּם ַמ ֶּס ֶכת נָ ִזיר ׁ ָשם ְל ַא ֲח ֵרי-זֶ ה ִמ ָ ּיד ְל ַא ַחר
ָ ּבעוֹ ָלם ְּ
ְ
ַה ּ ַמ ֲא ָמר ָ ּ'גדוֹ ל ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן יוֹ ֵתר ֵמ ַה ּ ְמ ָב ֵרך').

ְוזֶ ה ּו ַ ּגם ַמה ׁ ֶש ְּמ ָב ֵאר ַא ְדמוֹ "ר ַמ ֲה ַר ׁ
'ה ְמ ׁ ֵש ְך ְקבו ַּצת ַמ ֲא ָמ ִרים
"ש ַּב ֲא ֻר ָּכה ְּב ֶ

ׁ ֶש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ּה ּפוֹ ֵת ַח ְ ּב ַמ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמינ ּו ַז"ל ַח ָ ּיב ָא ָדם ְל ָב ֵר ְך ֵמ ָאה ְּב ָרכוֹ ת

"העוֹ נֶ ה ָא ֵמן" ׁ ֶש ָע ָליו נֶ ֱא ַמר ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ָ ּ
'גדוֹ ל ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן
ְּב ָכל יוֹ ם'ֶ ׁ ,70ש ִענְ יַ ן ָ
"מ ְט ֵּב ַע נֻ ַּסח ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ִּת ְּקנ ּו
יוֹ ֵתר ִמן ַה ּ ְמ ָב ֵר ְך'ּ ַ ,כ ּמו ָּבא ְל ֵעיל ,ה ּוא ְּכמוֹ ִענְ יַ ן ַ

'א ֻר ָ ּכה' ִהיא ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ָ ּב ּה
(ב ָר ָכה ֲא ֻר ָּכה) ,ו ְּב ָר ָכה ֲ
וְ ָט ְבע ּו ֲח ָכ ִמים ׁ ֶשהוּא ָארוֹ ְך" ְּ
ַה ּ ְמ ָב ֵר ְך ּפוֹ ֵת ַח ֶאת ַה ְ ּב ָר ָכה ְּב ָבר ּו ְך ַא ָּתה ה' וְ כוּ' ְוחוֹ ֵתם וְ ַגם ְמ ַס ֵ ּים ֶאת ַה ְ ּב ָר ָכה

'ב ָר ָכה ְק ָצ ָרה'
ְּב ָבר ּו ְךֶ ׁ ,71ש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ָר ָכה ֲ
'א ֻר ָ ּכה' ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ּה יִ ְתרוֹ ן ַעל ְ ּ
ׁ ֶש ַרק ּפוֹ ַת ַחת ְ ּב ָ'ברו ְּך' נַ ֲעשֶׂ ה ַ ּגם ַה ֵּבר ּור ַה ְפ ָר ַדת ַה ּטוֹ ב ֵמ ָה ַרע וְ ַה ֲע ָל ָאתוֹ
'ק ִל ּפוֹ ת' (כּ וֹ חוֹ ת
ִל ְק ֻד ּׁ ָשה ִּב ְק ִל ּ ַפת נֹגַ ּה כ ּו'ּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּק ָ ּב ָלה וַ ֲח ִסידוּת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ
ימים ו ְּמ ַכ ִּסים ַעל אוֹ ר ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ְ ּכמוֹ ְק ִל ּ ָפה ַה ּ ְמ ַכ ָּסה
ׁ ֶשל ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ַה ּ ַמ ֲע ִל ִ
(ל ׁשוֹ ן
'ט ֵמאוֹ ת ְל ַג ְמ ֵרי' ִ ּכי ֵאין ָ ּב ֶהם טוֹ ב ְ ּכ ָלל וְ ִאלּ ּו ִ ּב ְק ִל ּ ַפת 'נ ַֹג ּה' ְ
ַעל ַה ּ ְפ ִרי) ׁ ֶש ֵהן ְ
אוֹ ר) ,יֵ ׁש ֵערוּב ׁ ֶשל טוֹ ב וְ ַרעְ ,ו ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,שנּ וֹ ָסף ַעל ַה ִה ְת ַּכ ְּלל ּות ַה ּׁ ִשלּ וּב וְ ַה ִחבּ וּר
דַּ ֲה ָויָ ' ְואדנ-יַ ,ה ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ׁ ֶש ֵהם ׁ ֵשמוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשיםֻ ,מ ְד ֶ ּג ׁ ֶשת ַ ּגם ַה ּ ְפע ּו ָלה ׁ ֶשל

ַה ֵ ּברוּר וְ ַה ֲע ָל ַאת ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ִל ְמקוֹ ָר ּה ִּב ְק ִל ּ ַפת נֹגַ ּה ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶש ֵאין
ילה
ימנּ ּו ַ ּכ ּ ְמב ָֹאר ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א ׁ ֶש ַהדְּ ָב ִרים ַה ּ ֻמ ָּת ִרים ַ ּב ֲא ִכ ָ
ַּת ְח ּתוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה ֵה ֶ
ְמ ַק ְ ּב ִלים ֶאת ַה ַח ּיוּת וְ ַה ִּק ּיוּם ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ַעל-יְ ֵדי ְק ִל ּ ַפת נ ַֹג ּה וַ ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ִהיא
ְל ָב ֵרר אוֹ ָתם ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת אוֹ ָתם ִל ְק ֻד ּׁ ָשה.
ּו ְכ ָלל ּות ָה ִענְ יָ ן ָּבזֶ ה ֶה ָא ַרת ׁ ֵשם ֲהוָ יָ ' ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַה ִ ּנ ְפ ֶע ֶלת ַעל יְ ֵדי
 )70פי"ח .פל"ב .פל"ד (סה"מ תרל"ח ע' קל ואילך .ע' קעד ואילך .ע' קפא ואילך).
 )71ראה ברכות מו ,א.
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'א ֵמן' (ו ֵּברוּר ְק ִל ּ ַפת נ ַֹג ּה) ה ּוא ְּבד ּוגְ ַמת ַמה ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ְל ֵעיל ְ ּב ׁ ֵשם
ֲא ִמ ַירת ָ

ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ְ ּכ ָמ ׁ ָשל ְל ִענְ יַ ן ָ ּ'כל ַה ָ ּגבוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר' יוֹ ֵרד ְל ַמ ָּטה יוֹ ֵתרְּ ,בנוֹ גֵ ַע
ַל ֲאב ּו ָקה ְ ּגדוֹ ָלה ְ(ו ַעל-דֶּ ֶר ְך-זֶ ה ְּבנוֹ גֵ ַע ֶל ָח ִבית ְמ ֵל ָאה ַמיִ םּ ,ו ְבנוֹ גֵ ַע ְלגַ ְדל ּות
ַה ּמוֹ ִחין ַ ּכ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל)ֶ ׁ ,ש ָה ִע ּל ּוי ׁ ֶש ָּב ּה ַ ּב ֲאבו ַּקת ָה ֵא ׁש ַה ְ ּגדוֹ ָלה נִ ָּכר דַּ ְו ָקא
יע ְל ָמקוֹ ם ָרחוֹ ק ְו ׁ ָש ֵפלֶ ׁ ,ש ּ ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ הוּא ָמקוֹ ם ָח ׁשו ְּך
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהאוֹ ר ַמ ִ ּג ַ

ְ ּב ַכ ּמוּת ו ְּב ֵאיכוּתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּביַ ַחס ְל ָכל ׁ ְש ַאר

(ב ְל ׁשוֹ ן ַא ְדמוֹ "ר ַה ָּז ֵקן ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א),
ָהעוֹ ָלמוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאין ַּת ְח ּתוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה ִמ ֶּמנּ ּו ִּ

י-כן ַל ְמרוֹ ת ֱהיוֹ תוֹ נָ מו ְּך וְ נָ חוּת ְמאוֹ ד ֵמ ִאיר ּבוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְו ַא ַ

ל-פנִ ים ְּכ ִפי ׁ ֶש ְּמ ֻל ָּב ׁש ְּבגַ ׁ ְש ִמ ּי ּות כ ּו' ְל ָפחוֹ ת ַעד ַ ּכ ּ ָמה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר
ל-כ ּ ָ
ָהאוֹ רַ ,ע ָּ
ׁ ֶשאוֹ ר ֱאל ִֹקי יָ ִאיר ְ ּב ָגלוּי ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ַג ׁ ְש ִמ ּיוּת.
ז) ְועוֹ ד זֹאת ִענְ יָ ן נוֹ ָסף ְּבנוֹ גֵ ַע ְל ַמ ֲע ַלת ִענְ יַ ן ָה ֲעשִׂ ָ ּיה ְל ַג ֵ ּבי ִענְ יַ ן ַה ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה
(עשִׂ ָ ּיה ַ ּג ׁ ְש ִמית ְוגַ ם ָח ְמ ִרית ַהיְ נ ּו עוֹ ד יוֹ ֵתר ְמ ֻג ּׁ ֶש ֶמת ֵמ ֲע ִשׂ ָ ּיה ַ ּג ׁ ְש ִמית,
וְ ַהדִּ בּ וּר ֲ
ְּבעוֹ ָלם ָה ֲעשִׂ ָ ּיה ,עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ְו ַה ָח ְמ ִרי)ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה דַּ וְ ָקא ַעל יְ ֵדי
"ו ַחי ָּב ֶהם" ַמ ְחדִּ ִירים ַח ּיוּת ַ ּב ֵח ֶפץ ׁ ֶשבּ וֹ נַ ֲע ֵשׂ ית
ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ְ ּבפ ַֹעל נַ ֲעשֶׂ ה ָ

ַה ּ ִמ ְצוָ ה ַּ
(כ ַּנ"ל ְס ִעיף ה)ַ ,היְ נ ּוֶ ׁ ,ש ַּנ ֲעשֶׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ְ ּבפ ַֹעל,
נִ ְפ ָעל ִע ּל ּוי וְ יִ ְתרוֹ ן ְּב ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֻּכ ָּלם ּו ְב ָכל ֵס ֶדר ַה ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות ׁ ֶשל ָהאוֹ ר
ָה ֱאל ִֹקי ַה ּיוֹ ֵרד וְ נִ ְמ ׁ ָש ְך ָלעוֹ ָלמוֹ תִ ,מ ְּת ִח ַ ּלת ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַעד סוֹ ף ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ תַּ ,כ ָ ּיד ּו ַע

יכים ְל ַה ְת ִחיל
ַה ָּמ ׁ ָשלַ 72ה ּמו ָּבא ְ ּבתוֹ ַרת ַה ֲח ִסידוּת ֵמ ַהגְ ָּב ַהת ָּכ ְת ֵלי ַּביִ תֶ ׁ ,שצְּ ִר ִ
ילא יֻ גְ ְּבה ּו ַ ּגם ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת
יה ֶאת ַה ּקוֹ ָרה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה דַּ ְו ָקאְ ,ו ָאז ִמ ֵּמ ָ
ְל ַהגְ ִּב ַּ
ה-ש ֵא ֵּ
ימ ָּנהַ ,מ ׁ ֶ
ֵה ֶ
יה ֶאת ִקירוֹ ת ַה ַ ּביִ ת ֵמ ֶא ְמ ַצע
ין-כן ִאם ָהיָ ה ַמ ְת ִחיל ְל ַה ְג ִ ּב ַּ
יה ֶאת ַה ּקוֹ רוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת וְ ֵהן ָהי ּו נִ ׁ ְש ָארוֹ ת ְל ַמ ּ ָטה
ַה ּכ ֶֹתל ,ל ֹא ָהיָ ה ַמגְ ִּב ַּ
וְ לֹא ִמ ְתרוֹ ְממוֹ ת ,וְ ָכ ְך ַ ּגם ַ ּב ִ ּנ ְמ ׁ ָשלַ ,מ ֲע ֵשׂ ה ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ַהנּ וֹ ֵתן ַח ּיוּת ֱאל ִֹקית ְ ּב ִענְ יְ נֵ י
ימנּ וּ ,גּ וֹ ֵרם ִעלּ וּי וְ יִ ְתרוֹ ן ַ ּגם
ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזהָ ,העוֹ ָלם ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶש ֵאין ַּת ְח ּתוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה ֵה ֶ
'ס ֶדר ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת'.
ַ ּבדְּ ָרגוֹ ת ֲה ִכי ֶע ְליוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ֵ
 )72תו"א בראשית ד ,א .וראה גם לקו"ת נצבים מה ,א .תו"מ סה"מ כסלו ע' קצד־ה והערה .19
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וְ זֶ ה ּו ַ ּגם ַמה ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ְּבנוֹ גֵ ַע ִל ְכ ָלל ּות ֵס ֶדר ַה ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות ׁ ֶש ָּק ַבע ַה ָּקדוֹ ׁש-
ָ ּברו ְּך-הוּא ׁ ֶשבּ וֹ וְ ַעל-יָ דוֹ יֵ ֵרד וְ יִ ְת ַ ּג ֶ ּלה ָהאוֹ ר ָה ֱאל ִֹקי ִמ ְ ּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטהֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש

יתא ַ ּכ ּמו ָּבא ְּב ֵ'עץ ַח ִ ּיים'ִ 73מ ִ ּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ַּכ ָּמה ְט ָע ִמים ָּבזֶ הִּ ,כ ְד ִא ָ
ידי ִ ּגלּ וּי ו ִּב ּטוּי ְ ּבפ ַֹעל ֶאת ׁ ְש ֵלמ ּות ּכֹחוֹ ָתיו ׁ ֶשל
ִּב ְכ ֵדי ְלגַ ּלוֹ ת ְל ָה ִביא ִל ֵ
'ס ֶדר ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת'
ידה ִמדַּ ְר ָ ּגה ְל ַד ְר ָ ּגה ְ ּב ֵ
(ש ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּי ִר ָ
ברו ְּך-הוּא ׁ ֶַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ

יתא מו ָּבא ַט ַעם
ַהכּ וֹ חוֹ ת ָה ֱאל ִֹק ִ ּיים יוֹ ְצ ִאים ִמן ַה ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפ ַֹעל)ּ ,ו ַב ּז ַֹהרִ 74א ָ

"בגִ ין
ידת ָהאוֹ ר ִמ ְ ּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ּ ָטה ַעד ִל ְב ִר ַ
ַא ֵחר ִל ִיר ַ
יאת עוֹ ָלם ַ ּג ׁ ְש ִמי ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְּ
ברו ְּך-יה" ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נִ ְב ָר ִאים ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו וְ יַ ִ ּכיר ּו ֶאת ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
דְּ יִ ׁ ְש ְּתמוֹ ְדע ּון ֵל ּ
ְ
'ה ְמ ׁ ֵשך תרס"ו'ְ 75קבו ַּצת ַמ ַא ְמ ֵרי ֲח ִסידוּת ׁ ֶשל
הוּאָ .א ְמנָ םְ ,מב ָֹאר ַּב ֲא ֻר ָּכה ְּב ֶ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה'
ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ּׁ ַש"בּ ׁ ֶש ְּת ִח ָ ּלתוֹ ְ ּב ַמ ֲא ָמר דִּ בּ וּר ַה ּ ַמ ְת ִחיל 'יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשל ר ׁ
'ס ֶדר ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת'
יאת ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֵ
ִמ ּׁ ְשנַ ת תרס"ו ׁ ֶש ּ ְט ָע ִמים ֵא ּל ּו ִל ְב ִר ַ

יה') ַמ ְס ּ ִפ ִ
יקים ַרק ְּבנוֹ גֵ ַע
('כ ֵדי ְל ַגלּ וֹ ת ׁ ְש ֵלמוּת כּ וֹ חוֹ ָתיו' ו ְ
ְּ
ּ'ב ִגין דְּ יִ ׁ ְש ְּתמוֹ ְדעוּן ֵ ּב ּ
ְלעוֹ ָלם ָה ֲא ִציל ּות ָהעוֹ ָלם ָה ֶע ְליוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבין ַא ְר ַ ּב ַעת ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָהרו ָּחנִ ִ ּיים
יאה-יְ ִצ ָיר ֲ
ּת-ב ִר ָ
ה-ע ִשׂ ָ ּיה ׁ ֶשבּ וֹ ָה ֱאלֹקוּת ְמ ִא ָירה ְ ּב ָגלוּיְ ,ו ֵכן
ַה ְ ּכ ָל ִל ִ ּיים ֲא ִצילו ְ ּ
ְּבנוֹ גֵ ַע ַל ְּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶשל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכ ִפי ׁ ֶש ֵהם ְּבעוֹ ָלם ָה ֲא ִציל ּות כ ּו' ו ְּמ ֻס ָ ּגלוֹ ת
יקים ִל ְב ִר ַ
שיג ֱאלֹקוּתֲ ,א ָבל ֵאין ֵאלּ ּו ְט ָע ִמים ַמ ְס ּ ִפ ִ
ְל ַה ּ ִ ׂ
יאת עוֹ ָלם ַ ּג ׁ ְש ִמי ְו ָל ֵכן

ל ֹא דַּ י ִּב ׁ ְש ֵלמ ּות זוֹ ֶ ׁ ,ש ְ ּיכוֹ ָלה ִל ְהיוֹ ת ַרק ְ ּבעוֹ ָלם ָה ֲא ִצילוּת ׁ ֶש ֲה ֵרי ַּת ְכ ִלית
ַה ַ ּכ ָּונָ ה וְ ַה ּ ַמ ָּט ָרה ַה ּסוֹ ִפית ׁ ֶשל ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִמדַּ ְר ָ ּגה ְל ַד ְר ָ ּגה ֵאינָ ּה
(כמוֹ עוֹ ָלם ָה ֲא ִציל ּות ׁ ֶשהוּא עוֹ ָלם ֶע ְליוֹ ן)
ִּב ׁ ְש ִביל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ְּ
יהםַ ,היְ נ ּו ְל ַג ֵ ּבי ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ יםּ ָ ,כל ִה ְת ַה ּוו ָּתם ִהיא
הוֹ ִאיל ְו ָל ֶהם ְל ַג ֵ ּב ֶ

יְ ִר ָידה ֵמאוֹ ר ּ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ֵר ְך ׁ ֶש ֲה ֵרי ַ ּבדְּ ָרגוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲא ִצילוּת יֵ ׁש אוֹ ר ֱאל ִֹקי
(כ ְמב ָֹאר ַּב ַּתנְ יָ א )76וְ לֹא יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ָ ּכל
נַ ֲע ֶלה עוֹ ד יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבעוֹ ָלם ָה ֲא ִצילוּת ַּ
ידה ו ְּבוַ דַּ אי ַה ַ ּכ ָּונָ ה וְ ַה ַּת ְכ ִלית
יאה נוֹ ֲעד ּו ִל ְגרֹם יְ ִר ָ
'ס ֶדר ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת' וְ ָכל ַה ְ ּב ִר ָ
ֵ
 )73שער א (דרוש עגולים ויושר) ענף א.
 )74ח"ב מב ,ב.
 )75ע' תמו .וראה שם ע' ז.
 )76פל"ו .וראה סה"מ תרנ"ח ע' ל ואילך .תרע"ח ע' קיב ואילך.
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ידי ֲע ִל ָ ּיה ,וְ ָל ֵכןּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר
ידה ָּת ִביא ִל ֵ
יאה ִהיא ׁ ֶש ְ ּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר ַה ְ ּי ִר ָ
ׁ ֶשל ַה ְ ּב ִר ָ
ַ ּב ַּתנְ יָ אּ ְ ,בוַ דַּ אי ַה ַּת ְכ ִלית ִהיא דַּ וְ ָקא ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר יִ ְת ָ ּב ֵרר

יכים ְל ַהגְ ִּב ַּ
וְ יִ ְת ַע ֶ ּלהְ ,ו ָל ֵכן ְצ ִר ִ
יה ֶאת ָּכל ֵס ֶדר ַה ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּותִ ,מ ַּת ְח ִּתיתוֹ
דַּ ְו ָקאֵ ,מעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּנחוּת ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ּזוֹ ִהי ַה ַה ְג ָ ּב ָהה
יאהְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִּנ ְת ַא ָ ּוה
וְ ַה ֲה ָר ָמה ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַּת ְכ ִלית ַּכ ָ ּונַ ת ַה ְּב ִר ָ
בר ּו ְך-ה ּוא ִל ְהיוֹ ת לוֹ דִּ ָירה ְּב ַת ְח ּתוֹ נִ יםּ ְ ,77כ ִד ְב ֵרי ַה ּ ִמ ְד ָר ׁשַ ,ה ָּקדוֹ ׁש-ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
ש ָג ֵתנ ּו וְ ָל ֵכן הוּא נִ ְק ָרא ַּ'ת ֲאוָ ה')
(ב ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲה ָבנָ ֵתנ ּו וְ ַה ּ ָ ׂ
ָ ּברו ְּך-הוּא רוֹ ֶצה ְ ּ

ׁ ֶשדַּ וְ ָקא ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר יִ ְהיֶ ה ָמקוֹ ם ָראוּי ְל ִ'ד ָירה' לוֹ ֶ ׁ ,שבּ וֹ ִּת ְהיֶ ה
ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה וְ ִגלּ וּי ֱאלֹקוּת.

יכת ָהעוֹ ָלם ְל ִ'ד ָירה' ֶל ֱאלֹקוּת ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםּ ,פוֹ ֵעל
ְו ִענְ יָ ן זֶ ה ׁ ֶשל ֲה ִפ ַ
ִא ׁ
יש יִ שְׂ ָר ֵאל ָ ּכל יְ הו ִּדי ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָדתוֹ ְלקוֹ נוֹ ְּבעוֹ ָלם ָה ֲעשִׂ ָ ּיה ְּב ַמ ֲעשֶׂ ה
'עשִׂ ָ ּיה' ִמ ְּל ׁשוֹ ן ְּכ ִפ ָ ּיהַ ,78מ ֲע ֵשׂ ה ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ַה ּפוֹ ֵעל ֶאת
ְּבפ ַֹעלּ ,ו ְבא ֶֹפן ׁ ֶשל ֲ
'מ ֲע ֶשׂ ה' ַ ּגם
יאה ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם יִ ְהיֶ ה 'דִּ ָירה ְ ּב ַת ְח ּתוֹ נִ ים' הוּא ַ
ַה ׁ ְש ָל ַמת ַ ּכ ָּונַ ת ַה ְ ּב ִר ָ

ִמ ְ ּל ׁשוֹ ן ְ ּכ ִפ ָ ּיה וְ ֶה ְכ ֵר ַח ְּכמוֹ ְמ ַע ּ ִ ׂ
שין כּ וֹ ִפין ַעל ַהצְּ ָד ָקהְ ,79ו ַהיְ נ ּוּ ְ ,בנוֹ ֵג ַע ְל ִק ּיוּם
ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ַה ַ ּכ ָּונָ ה ִהיא ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ שֶׂ ה זֹאת ֶאת ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ִמצַּ ד ִט ְבעוֹ
ּו ְרגִ ילוּתוֹ ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶשהוּא ַע ְצמוֹ נוֹ ֶטה ָל ֶזהֶ ,א ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ִ ּב ּטוּל וְ ַה ְכנָ ָעה ׁ ֶשל
ָה ְרצוֹ נוֹ ת ָה ִא ׁ ִ
[כ ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו
יש ִ ּיים וְ ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ִהיא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְרצוֹ ן ַה ּבוֹ ֵרא ְּ
ְּב ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוֶּ ׁ ,ש ִענְ יָ נוֹ ִמדַּ ת ַה ֶח ֶסדֶ ׁ ,ש ָּל ֵכן ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים,

ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָא ְכל ּו ְו ׁ ָשת ּו ָהאוֹ ְר ִחיםָ ,א ַמר ָל ֶהםָּ :ב ְרכ ּו ְל ִמי ׁ ֶש ֲא ַכ ְל ֶּתם
ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ְּ ,ת ָב ְרכ ּו ֶאת ה' ׁ ֶש ָהא ֶֹכל ׁ ֶש ֲא ַכ ְל ֶּתם ָהיָ ה ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ְ ,ו ִאם ל ֹא ָרצ ּו ָהאוֹ ְר ִחים
יתא ַ ּכ ּמו ָּבא ַּב ִּמ ְד ָר ׁשֶ ׁ 80ש ִאם ָהאוֹ ְר ִחים ָהי ּו
(כ ְד ִא ָ
ְל ָב ֵר ְךָ ,היָ ה ְמ ַצ ֵער אוֹ ָתם ִּ
ְמ ָס ְר ִבים ְל ָב ֵר ְך ֶאת ה'ָ ,היָ ה ַא ְב ָר ָהם אוֹ ֵמר ָל ֶהם ְל ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ָמה ׁ ֶש ָא ְכל ּו וְ ׁ ָשת ּו
 )77ראה תנחומא בחוקותי ג .נשא טז .ב"ר ספ"ג .במדב"ר פי"ג ,ו .תניא שם.
 )78ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"ב ע' תשסא ואילך .סה"מ תרל"ו ח"ב ע' רפט .תרל"ח ע' רנה .תרע"ח ע'
קכא .ע' קכד ואילך .ע' קצב .תרצ"ט ע' .191
 )79מרדכי בבא-בתרא ח ,ב .בית-יוסף לטור יו"ד סרמ"ח (ד"ה כל אדם).
 )80ב"ר פמ"ט ,ד.
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ַּת ׁ ְשלוּם ָ ּגבוֹ ַּה ִ ּב ְמיֻ ָחד ְ ּבנִ ּמוּק ׁ ֶש ּ ְמ ִחיר ַה ּ ָמזוֹ ן ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר יָ ָקר ְמאוֹ ד)ֶ ׁ ,ש ָּבזֶ ה נִ ְר ָאה
ׁ ֶש ִה ְת ַע ְּסקוּתוֹ ְּב ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים ֵאינָ ּה ִמצַּ ד ִט ְבעוֹ ּו ְרגִ ילוּתוֹ ֶ ,א ָּלא ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְרצוֹ ן ַה ּבוֹ ֵראּ ִ 81כי ִאם ָהיָ ה עוֹ ֵסק ְ ּב ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים ַרק ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶּזה ּו
ִט ְבעוֹ  ,לֹא ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם ְמ ֻס ָ ּגל ִל ְגרֹם ַצ ַער ְלאוֹ ָתם אוֹ ְר ִחים ׁ ֶשלּ ֹא ָרצ ּו ְל ָב ֵר ְך ֶאת
יש ִ ּיים
ה']ֶ ׁ ,ש ָאז ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ִק ּיוּם ַה ּ ִמ ְצווֹ ת הוּא ִמ ּתוֹ ְך ִ ּב ּטוּל וְ ַה ְכנָ ַעת ָה ְרצוֹ נוֹ ת ָה ִא ׁ ִ

ָה ֲעשִׂ ָ ּיה ִהיא ִּב ׁ ְש ֵלמ ּו ָת ּה.
(ל ַג ֵ ּבי ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה
ל-כ ְך ָ ּגדוֹ ל ְ
ְו ַהיְ נ ּו וְ ַה ִּס ָ ּבה ְל ָכ ְך ׁ ֶש ְ ּלכוֹ ַח ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה יֵ ׁש יִ ְתרוֹ ן ָ ּכ ָ ּ

וְ ַהדִּ בּ וּר ַאף ׁ ֶש ֵהם כּ וֹ חוֹ ת יוֹ ֵתר נַ ֲע ִלים וְ יוֹ ֵתר ְקרוֹ ִבים ַל ֶ ּנ ֶפ ׁש ַע ְצ ָמ ּה) ְל ִפי ׁ ֶש ַה ּכ ַֹח
ימנּ ּו ְּבכֹחוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ,ה ּוא
ַה ּיוֹ ֵתר ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶש ֵאין ַּת ְח ּתוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה ֵה ֶ
יע ַל"גָ בוֹ ַּה ָ ּגבוֹ ַּה ְּביוֹ ֵתר",
"מ ּ ָטה ַמ ּ ָטה ְּביוֹ ֵתר" ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ּכ ַֹח ָה ֲעשִׂ ָ ּיהְ .וזֶ ה ּו ַה ַּ
ַ ּכ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ׁ ֶש ַה ֵ ּברוּר וְ ָה ִעלּ וּי ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָעל ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן גּ וֹ ֵרם ִעלּ וּי ַ ּגם
'ס ֶדר ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת' ְו ַעד ְל ָמקוֹ ם ַמ ְד ֵר ָגה רו ָּחנִ ית
ַ ּבדְּ ָרגוֹ ת ֲה ִכי ְ ּגבוֹ הוֹ ת ׁ ֶשל ֵ

ּ'מ ָּטה'ְ ,ל ַמ ְע ָלה
'מ ְע ָלה' ו ַ
ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ְק ָצווֹ ת וְ ֵאינוֹ נָ תוּן ְ ּכ ָלל ְל ַה ְגדָּ רוֹ ת ׁ ֶשל ַ
ִמ ָּכל ְמ ִד ָידה ְו ַהגְ ָּב ָלה.
ימי ְ ּב ַמ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמינ ּו ַז"ל ׁ ֶשהו ָּבא ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ּ ַמ ֲא ָמר
ח) ְוזֶ ה ּו ַה ּ ֵפרו ּׁש ַה ּ ְפנִ ִ
אתי ְלגַ ִּני ִלגְ נ ּונִ יְ ,ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָהיָ ה
"ב ִ
ברו ְּך-הוּא אוֹ ֵמר ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָּׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
יאה",
ִע ָּק ִרי ִּב ְת ִח ָּלה ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ָהיָ ה ִע ַּקר ִ ּגלּ וּי וְ ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ְ ּב ִר ָ
ִּכי ַ ּב ְּת ִח ָ ּלהּ ְ ,כ ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ָהעוֹ ָלםִ ,ע ַּקר ִ ּגלּ וּי וְ ַה ׁ ְש ָר ַאת ׁ ְש ִכינָ ה ְּב ַת ְח ּתוֹ נִ ים ָ ּבעוֹ ָלם

ץ-הדַּ ַעת ׁ ֶש ָ ּג ַרם
ר-כ ְך ָהיָ ה ֵח ְטא ֵע ַ
ַה ֶּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ָהיְ ָתהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַא ַח ָּ

(כ ּמו ָּבא ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ּ ַמ ֲא ָמר)ְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ְּב ִ'א ֶ ּג ֶרת
ְל ִסלּ וּק ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ָה ָא ֶרץ ָל ָר ִק ַ
יע ַ ּ
ר-כ ְך ָמה ׁ ֶש ָ ּגל ּו
ַה ּק ֶֹד ׁש'ֶ ׁ 82ש ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א ׁ ֶש ִּמ ֶ ּזה ֵמ ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת נִ ְמ ׁ ַש ְך ַא ַח ַּ
ימ ּי ּות ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה) ְל ֵבין
(ש ּׁ ָש ְר ׁ ָשם ה ּוא ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָפנִ ים ָה ֶע ְליוֹ נִ יםְ ּ ,פנִ ִ
יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶ
ָהאוּמוֹ תּ ָ ,גל ּות ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ֲח ָט ֵאינ ּו ָ ּג ִלינ ּו ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו ְונִ ְת ַר ַח ְקנ ּו ֵמ ַעל
 )81ראה קונטרס ומעין מאמר א פ"ב .ד"ה למען דעת תר"ץ (סה"מ קונטרסים ח"א פד ,א).
 )82סכ"ה (קמ ,א).
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“...ש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ָׁ
ַא ְד ָמ ֵתנ ּו ,83וְ זֶ ה ְל ׁשוֹ ן ַא ְדמוֹ "ר ַה ָּז ֵקן ְ ּב ִא ֶ ּג ֶרת ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ָשם:
ש ִרים
יבי ְל ַג ֵ ּבי ַה ּ ָ ׂ
וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם ְ ּב ַא ְרצוֹ ת עוֹ ְב ֵדי ִ ּגלּ ו ִּלים ֻ ּכ ָ ּלם ְ ּכלֹא ַמ ּ ָמ ׁש ֲח ׁ ִש ֵ
יבי ְל ַג ֵ ּבי ַה ַח ּיוּת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ָל ֶהם
ש ִרים ְ ּכלֹא ַמ ּ ָמ ׁש ֲח ׁ ִש ֵ
ׁ ֶש ֵהם ַח ּיו ָּתם וְ ִק ּיו ָּמם .וְ ַה ּ ָ ׂ
י-כן ַה ַח ּיוּת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יהם ִמ ְ ּל ַמ ְע ָלה וְ ַא ַ
ֵמ ַה ִ ּניצוֹ ץ ִמדְּ ַבר ה' ַה ּ ֵמ ִאיר ֲע ֵל ֶ
ְלתוֹ ָכם ֵמ ֶה ָא ָרה זוֹ הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָ ּגלוּת ְ ּבתוֹ ָכם ׁ ֶש ָ ּל ֵכן נִ ְק ָר ִאים ְ ּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹקים
ֲא ֵח ִרים  ...וְ ָל ֵכן ָהעוֹ ְב ֵדי ִ ּגלּ ו ִּלים ַה ִ ּנ ׁ ְש ּ ָפ ִעים ֵמ ֶהם ֵהם עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ַמ ּ ָמ ׁש
ַעד ֵעת ֵקץ ׁ ֶש ְ ּי ֻב ַ ּלע ַה ּ ָמוֶ ת וְ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא וְ ָאז ֶא ֱהפ ְֹך ֶאל ַע ּ ִמים כוּ' ִל ְקרֹא ֻ ּכ ָ ּלם
ְ ּב ׁ ֵשם ה' .וְ נִ ְק ָרא ַ ּגם ֵ ּכן ְ ּב ׁ ֵשם ָ ּגלוּת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַח ּיוּת זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְב ִחינַ ת
ָ ּגלוּת ְ ּבתוֹ ָכם הוּא ֵמ ֶה ָא ָרה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ָל ֶהם ֵמ ַה ִ ּניצוֹ ץ ִמדְּ ַבר ה' ַה ִ ּנ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם
יל ְך וְ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲאחוֹ ַריִ ם ְל ַבד
ׁ ְש ִכינָ ה (וְ ָגלוּת זֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת וָ ֵא ָ
דִּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַא ְך ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּגל ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵבין ָה ֻא ּמוֹ ת וַ ֲא ִח ַיזת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשם הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ּ ָפנִ ים ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ִה ֵ ּנה זוֹ ִהיא ָ ּגלוּת ׁ ְש ֵל ָמה וְ ַעל ֶזה ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ַז"ל ָ ּגל ּו ֶל ֱאדוֹ ם

ח ֶשׁ ְך ָּכפ ּול ּו ְמ ֻכ ּ ָפל ְּביָ ֵמינ ּו ֵא ּל ּוֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ַ ּגם ִענְ יַ ן
ׁ ְש ִכינָ ה ִע ּ ָמ ֶהם)ְ ,ו ַעד ַל ָ ּגל ּות ְּב ֹ
אוֹ ת ק' ,אוֹ ת ַה ּ ְמ ַס ּ ֶמ ֶלת ֶאת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא וְ ַה ָ ּגלוּת ַּכ ְמב ָֹאר ַּב ַּמ ֲא ָמר ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
יאל ְלעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְונָ ַעץ ָקנֶ ה ָ
(קנֶ ה ַה ַּקו
ָמה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זַ "ל 84יָ ַרד ַ ּג ְב ִר ֵ
(של רוֹ ִמי,
ָה ָאר ְֹך ׁ ֶשל ַהק') ַּב ָ ּים ְו ָע ָלה ּבוֹ שִׂ ְרטוֹ ןְ ,ו ָע ָליו נִ ְבנָ ה ְּכ ָר ְך ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶ

בר ּו ְך-ה ּואְ ,וה ּוא ַמ ְלכוּת רומי ֵמ ֵצר ְליִ שְׂ ָר ֵאל.)85ׁ ֶש ּמוֹ ֵרד ְּב ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ

ימ ּי ּות
ָא ְמנָ םְּ ,כ ָלל ּות ִענְ יַ ן ַה ָ ּגל ּות ה ּוא ַרק ְּב ִחיצוֹ נִ ּי ּות ַהדְּ ָב ִריםֲ .א ָבל ִּב ְפנִ ִ
"א ְר ֵצנ ּו
ַהדְּ ָב ִריםְ ,ל ִפי ָה ֱא ֶמתִ ,ה ֵּנה ֲא ִפיל ּו ִּב ׁ ְש ַעת ַה ָ ּגל ּות ֲה ֵרי זוֹ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
ְו ַא ְד ָמ ֵתנ ּו"ּ ,86ו ְכמוֹ ְּביִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּביהו ִּדי ׁ ֶש ִ ּל ְכאוֹ ָרהּ ְ ,ב ִחיצוֹ נִ ּיוּתָ ,ע ַבר ֲע ֵב ָרה,
ׁ ֶש ֲא ִפיל ּו ִּב ׁ ְש ַעת ַה ֵח ְטא ָהיְ ָתה ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּב ָא ְמנָ ה ִא ּתוֹ יִ ְת ָּב ֵר ְך 87וְ לֹא נִ ְפ ְר ָדה
"ח ֶלק
ִמדְּ ֵבקו ָּת ּה ֶ ּב ֱאלֹקוּת וְ ַה ּ ֵפרוּד וְ ָה ִרחוּק הוּא ַרק ְ ּב ִחיצוֹ נִ ּיוּתְ ,ו ַהיְ נ ּו ְל ִפי ׁ ֶש ַה ֵ
 )83תפלת מוסף דיו"ט.
 )84שבת נו ,ב.
 )85פירש"י שבת שם  -ד"ה כרך.
 )86ראה שיחת מוצש"ק לך-לך שנה זו (תשל"ח)  -לקו"ש ח"כ ע' .309
 )87תניא ספכ"ד.
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ֱאל ַֹק ּה ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמ ׁש" ַה ִ ּניצוֹ ץ ָה ֱאל ִֹקי ׁ ֶש ַ ּב ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַה ְ ּיהו ִּדית ה ּוא ִּב ׁ ְש ֵלמ ּות ְּב ָכל
ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלּ ַ ,גם ִמי ׁ ֶש ִ ּל ְכאוֹ ָרה ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֱאלֹקוּתְ ,ו ַעד ׁ ֶש ֶ ּי ׁ ְשנָ ּה ַה ַה ְב ָט ָחה
ילה ֵמ ַה ִחבּ וּר
"בל יִ דַּ ח ִמ ֶּמנּ ּו נִ דָּ ח" ו ְּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר ַאף יְ הו ִּדי לֹא יִ ְתנַ ֵּתק ָח ִל ָ
ׁ ֶש ַּ

(ענְ יַ ן ַה ָ ּגל ּות) ִהיא ְּבא ֶֹפן ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכים
ֶל ֱאלֹקוּתְ .ו ָל ֵכן ִה ֵּנה ַה ְ ּי ִר ָידה ָלאוֹ ת ק' ִ
אוֹ ָת ּה ֶאת ָהאוֹ ת ק' ְועוֹ שִׂ ים ִמ ֶּמ ָּנה ֶק ֶר ׁש ַל ִּמ ׁ ְש ָּכןּ ,ו ְבא ֶֹפן ׁ ֶש ָהאוֹ ת ק' נַ ֲעשֵׂ ית
ְּת ִח ַּלת ַה ֵּת ָבהָ ,האוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ּ ִמ ָ ּלה ֶ'ק ֶר ׁש' עוֹ ד ִל ְפנֵ י ָהר' ְו ַה ׁש'ְ .וה ּוא
יכת ׁ ֶ
ֲה ִפ ַ
'ש ֶקר' ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְל ֶ'ק ֶר ׁש' ַל ּ ִמ ׁ ְש ָ ּכן ִענְ יַ ן ִא ְת ַה ּ ְפ ָכא ֲח ׁשוֹ ָכא
יכת ח ׁ ֶֹש ְך ְלאוֹ ר ו ַּמר ְל ָמתוֹ ק ׁ ֶש ִענְ יָ ן זֶ ה ׁ ֶשל
ִלנְ הוֹ ָרא ּו ְמ ִרר ּו ְל ִמ ְת ָקאֲ ,ה ִפ ַ
'א ְת ַה ּ ְפ ָכא'ֲ ,ה ִפ ַ
ִ
יכת ָה ַרע ְלטוֹ בָּ ,בא ְל ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַּנ ֲעשָׂ ה ְּת ִח ָּלה ָה ִענְ יָ ן דְּ ִא ְת ַּכ ְפיָ א,

ְ ּכ ִפ ַ ּית וְ ַה ְכנָ ַעת ָה ַרעַ ,על-יְ ֵדי ַמ ֲח ׁ ָש ָבה דִּ ּב ּור ּו ַמ ֲעשֵׂ ה ָה ָא ָדםּ ,ו ְב ִע ָּקר ַעל-יְ ֵדי
ַה ַּמ ֲעשֶׂ הּ ַ ,כ ּ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ַ ּב ֲא ִריכוּתְ ,ו ַעד ׁ ֶש ּפוֹ ֲע ִלים ָה ִענְ יָ ן דְּ ִא ְת ַה ּ ְפ ָכאֶ ׁ ,ש ָאז
יח
ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ַהח ׁ ֶֹש ְך ַע ְצמוֹ הוֹ ֵפ ְך ְלאוֹ ר ,נַ ֲעשֶׂ ה ִק ּי ּום ַה ִ ּיע ּוד ַה ְ ּנבו ִּאי ַעל יְ מוֹ ת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
"את ר ּו ַח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַא ֲע ִביר ִמן ָה ָא ֶרץ"ִּ ,88כי ֲא ִפיל ּו זְ דוֹ נוֹ ת נַ ֲעשׂ ּו לוֹ ַל ּׁ ָשב
ֶ

ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ִּכזְ ֻכ ּיוֹ תּ ְ ,89כמוֹ ְז ֻכ ּיוֹ תְ ,ו ַעד ִלזְ ֻכ ּיוֹ ת ַמ ָּמ ׁשַ ,ו ֲעבוֹ ָד ָתם ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּכ ָבר לֹא ַק ָ ּי ִמים דְּ ָב ִרים ִ ּב ְל ִּתי ְרצוּיִ יםִ ,היא ַּב ֲע ִל ָ ּיה ִמ ּק ֶֹד ׁש ְלק ֶֹד ׁש
נַ ֲע ֶלה יוֹ ֵתרַ ,היְ נ ּו ֲע ִל ָ ּיה ִמדַּ ְר ָ ּגה ְל ַד ְר ָ ּגה ַ ּב ְּק ֻד ּׁ ָשה ַע ְצ ָמ ּה ַּכ ְמב ָֹאר ַּב ֲא ֻר ָּכה
'א ֶ ּג ֶרת ַה ּק ֶֹד ׁש'ֶ ׁ 90ש ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א (וְ ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ּ ְ ...“ :ב ֵצאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִמ ְּק ִל ּ ַפת
ְּב ִ
נ ַֹג ּה ַ ...א ַחר ׁ ֶש ֻ ּי ׁ ְש ַלם ֵ ּברוּר ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת וְ יֻ ְפ ַרד ָה ַרע ֵמ ַה ּטוֹ ב וְ יִ ְת ּ ָפ ְרד ּו ָ ּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן
ילנָ א דְּ טוֹ ב וְ ַרע ְ ּב ֵצאת ַה ּטוֹ ב ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֲא ַזי לֹא יִ ְהיֶ ה ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה
וְ לֹא ׁ ָש ְל ָטא ִא ָ
וְ ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ְל ָב ֵרר ֵ ּברו ִּרין ִ ּכי ִאם ְליַ ֵחד יִ חו ִּדים ֶע ְליוֹ נִ ים יוֹ ֵתר ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ רוֹ ת
ימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה
ֶע ְליוֹ נִ ים יוֹ ֵתר ֵמ ָה ֲא ִצילוּת ְ ּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ָה ֲא ִר"י ַז"ל וְ ַהכּ ֹל ַעל יְ ֵדי ּ ְפנִ ִ

ְל ַק ֵ ּים ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ּ ְמ ֻכ ָּונוֹ ת ְלאוֹ רוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ְ ,)"...ו ַעד ׁ ֶש ָּב ִאים
"ע ַּקר ׁ ְש ִכינָ ה ְּב ַת ְח ּתוֹ נִ ים" ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ִּב ְת ִח ַּלת
ִל ׁ ְש ֵלמ ּות נַ ֲע ֵלית יוֹ ֵתר ֵמ ִ
 )88זכרי' יג ,ב.
 )89יומא פו ,ב.
 )90סכ"ו (קמה ,א).
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יאה – וְ ִהיא ְ ּכ ִפי ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ָהיָ ה ְ ּב ֵעת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרהּ ַ ,כ ָ ּכתוּב ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה
ַה ְּב ִר ָ
ְו ׁ ָש ָק ָטה.91
ְו ָכל זֶ ה נַ ֲעשֶׂ ה ַעל-יְ ֵדי ּ ְפע ּו ַלת ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלּ ,ו ִב ְפ ָרט ְּב ִענְ יַ ן
ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשה ּוא ָה ִע ָּקרּ ,ו ְבא ֶֹפן ׁ ֶשל ְּכ ִפ ָ ּיה ְ ּבמו ָּבן ׁ ֶשל ִ ּב ּטוּל וְ ַה ְכנָ ַעת ָה ָרצוֹ ן
ָה ִא ׁ ִ
ח ֶשׁ ְך ָּכפ ּול
(כ ַּנ"ל ְס ִעיף ז)ְ ,ו ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ּכוֹ ִפים ְ
ישי ַּ
(מ ַב ּ ְט ִלים) ֶאת ַה ֹ
ּו ְמ ֻכ ּ ָפל ׁ ֶשל ַה ָ ּגל ּותּ ,ו ְב ׁ ַש ְע ָּתא ָח ָדא ּו ְב ִרגְ ָעא ָח ָדא 92ו ְּב ׁ ָש ָעה ַא ַחת ו ְּב ֶר ַגע

ֶא ָחד יִ שְׂ ָר ֵאל עוֹ שִׂ ין ְּת ׁש ּו ָבה ּו ִמ ָ ּיד ֵהן נִ גְ ָא ִליןַּ ,93ב ְ ּג ֻא ָּלה ָה ֲא ִמ ִּתית ְו ַה ּׁ ְש ֵל ָמה
('ב ַעל ַה ִהל ּו ָלא'
ַעל-יְ ֵדי ְמ ׁ ִש ַ
יח ִצ ְד ֵקנ ּוְ ,ו ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפרְ 94וה ּוא ַּ
יכנ ּו קוֹ ְמ ִמ ּי ּות ְ ּבקוֹ ָמה זְ קו ָּפה
ׁ ֶשל יוּ"ד ׁ ְש ָבטָ ,ה ַר ִ ּבי ָה ַר ַ ּיי"צ) ְּבתוֹ ָכםְ ,ויוֹ ִל ֵ
ְל ַא ְר ֵצנ ּוּ ,ו ִב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינ ּו ַמ ָּמ ׁש.
*) הפרק השייך לשנה זו  -ראה תורת מנחם סה"מ באתי לגני ח"א ע'  .VIוש"נ.
הקא ּפיטל תהלים דשנה זו  -ראה סה"מ י"א ניסן ח"א ע'  1ואילך.
ַ
*)
**) בתורה שלימה (עה"פ בראשית א ,יא  -כרך א' ע' קיח) הקשה על זה .וכנראה הכרח הפ"מ הוא מפשטות לשון
הירושלמי ,שמ"ד זה פליג על ר"פ דאילני סרק הוסיפה למעליותא .וכבר ציין בתו"ש לב"ר ספ"ה.
***) דבמ"ת רק ושקטה  -שלא יוגרע ,אבל לעת"ל יתוקן גם העבר .וראה של"ה (רעז ,א) דיש ג' ימים :יום הבריאה,
דיראה ושקטה ולעת"ל.

 )91תהלים עו* ,ט .וראה פס"ר פכ"א (ד"ה אנכי ה"א) ויל"ש עה"פ .תו"כ עה"פ (בחוקותי כו ,ד) ועץ השדה יתן פריו- .
בפס"ר ויל"ש שם ,דיראה מפני שנתקללה ,ובירושלמי כלאים פ"א ה"ז ,דנתקללה על שעברה על הציווי (ופי' הפ"מ**)
דהוציאה גם אילני סרק ,אף שנצטוותה “עץ פרי" ,וזה יתתקן לעת"ל*** ,כבתו"כ שם :כ"בימי אדה"ר" ,ועוד יותר -
דאילני סרק יתהפכו לעץ פרי ,בדוגמא לאתבא בתיובתא.
וראה מדרש תהלים עה"פ (תהלים שם ,ג) ויהי בשלם סוכו  -מתחילת ברייתו של עולם (אבל בב"ר (פנ"ו ,י)  -שהי'
לאחרי שקראו שם “שלם" .ואכ"מ).
 )92ראה זח"א קכט ,א.
 )93רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.
 )94ישעי' כו ,יט.

 | 32באתי לגני

è

באתי לגני ה'תש"י עליה מבוסס המאמר של שנה זו
ממאמר
אות
(Á ˜¯Ù) ˙"È˘'‰
È‚Ï È˙‡·'חÍ˘Ó‰
[ú"éù'ä éðâì éúàá êùîäî éðéîù ÷øô]
È¯‰ '‰„ ,*'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ·Â ,'‰ '„ ˙Â‡Ó ‰˘Ú ‰˘Â„˜· äðäå (Á
,'‰ ˙Â‡„ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯ ‡Â‰Â ÂÈÙÏÓ „"ÂÈ ˙Â‡ Î"‚ Â· ˘È
ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ÂÈÈ‰Â ,ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ‡Â‰ ˙"ÈÏ„·Â ,ÂÈÙÏÓ ‡Â‰˘ ‡Ï‡
'‰ ˙Â‡·Â ,‡"·‡ „ÂÁÈ ‡Â‰Â ,ÂÈÏ‡ Ì„˜˘ '‚ ˙Â‡Ó Ï·˜Ó '„ ˙Â‡„ ,„ÂÁÈ‰
.‰˜„ˆ‰ È"Ú ‰˘Ú ‰ÊÂ ,ÌÈÙ· ÌÈÙ ˙ÈÁ·· ‡Â‰ „ÂÁÈ‰˘ ,ÂÈÙÏÓ „"ÂÈ‰
,'‰ ‰˘Ú '„ ˙Â‡Ó˘ '‰ ˜„ˆ ‡Â‰ ‰˜„ˆ„ *Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î· ‡˙È‡„ÎÂ
Ï·‡ ,'‰ ˙Â‡ ‰˘Ú Ê"ÈÚÂ '‚‰Ó Ï·˜Ó '„‰˘ ,ÌÈÏ„ ÏÂÓ‚ '„ '‚ *Ï"Ê¯‡ÓÎÂ
'‰ ˙Â‡·˘ ‡Ï‡ '‰ ˙Â‡Ï Â˙ÂÓ˙· ‰ÓÂ„ ‰"‰ '˜„ ,'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ·
*Ú"Â‰Ê˘ ,‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰ '˜ ˙Â‡·Â ,‰Â˘· Ì‰ ÌÈÏ‚¯‰
ıÚÂ Ï‡È¯·‚ „¯È 2 Ï"Ê¯‡˘Ó ‡Â‰Â ,Û"Â˜‰ ‰˜ ‡Â‰˘ ,1 ˙ÂÓ ˙Â„¯ÂÈ ‰ÈÏ‚¯
,Ï‡¯˘ÈÏ ¯ˆÈÓ ‡Â‰˘) ÏÂ„‚ Í¯Î ‰· ÂÈÏÚÂ ÔÂË¯˘ Â· ‰ÏÚÂ ÌÈ· ‰˜
.Ï‡¯˘ÈÏ ¯ˆÈÓ‰ ‡Â‰ ‰ÊÂ ,‡"ËÒÂ 'ÈÏ˜· ‰˘Ú‰ '˜‰ ‰˜ ‡Â‰Â ,(È"˘¯
È˘Â·Ï '‚ Ì‰ '‰ ˙Â‡„ *ÔÈÂÂ˜ '‚‰ ‰‰„ ,‡Â‰ ˙Â„ÈÒÁ‰ „"Ú ÔÈÚ‰ ¯Â‡È·Â
ÔÈÂ˜ È˘‰Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰ ‰˜ ÔÎÏÂ ,‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ ˘Ù‰
‡Â‰ ‰·˘ÁÓ„ Ì‚‰„ ,‰·˘ÁÓÂ ¯Â·È„Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ‰˘ÚÓ‰˘ ˙Â¯Â‰Ï
ÂÓˆÚÏ ˜¯ ‡Â‰ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÎÏÂ ,„¯Ù‰ ˘Â·Ï ¯Â·È„Â „ÁÂÈÓ‰ ˘Â·Ï
,‰·˘ÁÓ‰ Ï‡ Í¯Ú· ‡Â‰ ¯Â·È„‰ È¯‰ Ê"Î· ‰‰ ,˙ÏÂÊ‰ Ï‡ ‡Â‰ ¯Â·È„‰Â
‡¯˜‰ ÏÎ„ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„Ò· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎ„ .„¯Ù ‡Â‰˘ ‰˘ÚÓ Î"‡˘Ó
ÌÏÂÚ ‰‡È¯· ‡Â‰ ÂÈ˙‡¯·„ ,ÂÈ˙È˘Ú Û‡ ÂÈ˙¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯· È„Â·ÎÏÂ ÈÓ˘·
˜ÈÒÙ‰ Û‡„ ,Û‡ ¯ÓÂ‡ 'È˘Ú·Â ,¯Â·È„‰ ÌÏÂÚ ‰¯ÈˆÈ ÂÈ˙¯ˆÈÂ ,‰·˘ÁÓ‰
‡"‰ ˙Â‡Â .‰˘ÚÓ‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‡Â‰˘ ‡"‰ ˙Â‡„ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯ Â‰ÊÂ ,ÔÈÚ‰
.˙·˘ ÌÂÁ˙ ÔÈÚ ˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘ .˙·˘Ï ‰Ó„˜‰‰ Á"ÚÙ :'˜ '¯Ó ‰˘Ú
‡"Â‡Ó ‰‡¯Â .Ó"Î·Â .Ì˘ ÌÈËÂ˜Ï‰ 'ÒÂ ˙ÂˆÓ‰ ¯Ú˘ .‰‡¯ 'Ù ˙ÂˆÓ ÈÓÚË :Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î·
.˜„ˆ 'ÚÓ
.‡ ,„˜ ˙·˘ :'„ '‚ Ï"Ê¯‡ÓÎÂ
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.‰ ,‰ ÈÏ˘Ó (1
.· ,Â ˙·˘ (2
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(ç ÷øô) ú"éù'ä éðâì éúàá êùîä

é

‰"‰ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ ˘Ù‰ È˘Â·Ï '‚ ¯˘‡Î ‡Â‰ ‰˘Â„˜·
·˘ÂÁ Â˙·˘ÁÓ·„ ÂÈÈ‰Â ,˙Â„Ó‰Â ‰ÓÎÁ‰ ,‰¯Â˙‰ ¯Â‡Ó ÌÈ‡ÏÂÓÓ
‡ÏÂ ËÂ˘Ù ‡Â‰˘ ÈÓ· Ì‚Â .‰¯Â˙ È¯·„· ¯·„Ó Â¯Â·È„·Â ,‰¯Â˙‰ ˙·˘ÁÓ
‰¯Â˙ È¯·„· ¯·„Ï ¯„‰Ó Ê"Î· ,(‰‚˘‰ ÏÚ· ÂÈ‡˘ ÂÈÈ‰Â) ¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È
ÂÈ˙ÂÈ˘Ú· ÔÎÂ ,˙ÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ· ‰˘ÚÓÂ ,‰ÏÙ˙ È¯·„· ÔÎÂ ‰¯Â˙ È˜ÂÒÙ·Â
È¯·„ ˙ÈÈ˘Ú· Ì‚„ ÂÈÈ‰Â ,3 ÌÈÓ˘ Ì˘Ï 'È‰È ÍÈ˘ÚÓ ÏÎ È¯‰ 'ÈÓ˘‚‰
Ó"ÂÓ ˜ÒÚ· ÂÓÎÂ ,˘"˘Ï 'È‰È ,‰¯Â˙‰ Ù"Ú ÂÏ ¯˙ÂÓ˘ ‰Ó ,˙Â˘¯‰
˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ˘ ‡Â‰ ÁÂÈ¯‰· ‰ÂÂÎ‰Â ,„Â·Ú˙ ÌÈÓÈ ˙˘˘ 4 ˘"ÓÎÂ
ÂÁÂÓ 'È‰È˘ È„Î· ÔÎÂ ,Á"Ó‚Â ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓ· ÂÓÎÂ ,˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï ˙ÂˆÓ‰
ÈÓÊ ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï „ÓÏÏÂ „ÂÓÏÏ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÈÂÙ Â·ÏÂ
‰‰ ÔÎ ‰˘ÂÚ ¯˘‡ÎÂ .‰ÏÙ˙· ·Ï·˘ ‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ˙Ú‰ ˙ÂÚÈ·˜
¯Â‡· ‰¯È‡ÓÂ ˘ÓÓ Â˘Ù 'ÈÁÓÂ „ÂÓÈÏ‰ ÈÓÊ ÁÈÂ¯Ó ¯˘‡ ‰Ê „·ÏÓ
‡Â‰ ¯˘‡Î) ÂÏ˘ Ó"ÂÓ ˜ÒÚ‰ ÌˆÚ ¯˘‡ ˙‡Ê „ÂÚ ‰‰ ,‰ÏÙ˙‰Â ‰¯Â˙‰
È¯‰„ ,¯˜˘Â ‰Ó¯Ó ÏÊ‚Â ‰‡Â‡Ó ¯‰Ê ‰"‰ ‡ÏÈÓ·„ ,ÈÚ·„Î ‡Â‰ (˘"˘Ï
Ì‚Â .˙Â˜Ï‡ ÍÙÈ‰ ¯˘‡ ¯·„ ‰˘ÚÈ ÍÈ‡Â ,'ÈÂ‰ ‡˘ ‰Ï‡ ÏÎ ¯˘‡ Ú„ÂÈ
˙Î¯·„ Ï‡¯˘È ˘È‡ ·Ï ÏÎ· ‰ÚÂ·˜‰ ‰ËÂ˘Ù ‰ÂÓ‡‰ ÂÏˆ‡ ÈÂÏÈ‚· ¯È‡Ó
˙Î¯·Ï ÈÂ‡¯ ÈÏÎ ˜ÒÚ‰ 'È‰È ¯˘‡Î ˜¯ ‡Â·˙ ‰Î¯·‰Â ,5 ¯È˘Ú˙ ‡È‰ 'ÈÂ‰
‡Â‰˘ 'È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡· Ô‰ ÂÏ˘ ÌÈÈÚ‰ È¯‡˘· Ì‚ ‚‰˙Ó ‡Â‰ ÔÎÂ ,'ÈÂ‰
ÌÂÈ˜· 'ÈÂ‰ ˙‡ „Â·ÚÏÂ ÏÏÙ˙‰ÏÂ „ÂÓÏÏ ÏÎÂÈ˘ ÂÙÂ‚ ˙‡¯·‰Ï ˘"˘Ï
È¯‡Ó ‰ÏÙ˙ È¯‡Ó ‰¯Â˙ È¯‡Ó ,Â˙‚È¯„ÓÂ Â˙Â‰Ó ÈÙÏ ˘È‡ ˘È‡ ,˙ÂˆÓ‰
ÔÈÎÓ˙Ó ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÈÈÚ Ò¯ÙÏ ‰ÓÂ„‰Â Á"Ó‚Â ‰˜„ˆ· 6 ÔÈ·Ë ÔÈ„·ÂÚ
‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‰‰ ,˘"˘Ï ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ¯˘‡Î Ê‡„ ,ÂÂÓÓÂ ÂÙÂ‚· 7 ‡˙ÈÈ¯Â‡„
˙Â¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ¯‰Ê˘ ˘"ÂÎ‡· ‡Â‰˘ ÂÓÎÂ ,ÈÚ·„Î ‡Â‰ ÏÚÂÙ‰ ÌˆÚ È¯‰
,‰ÊÓ ¯‰Ê ÂÏ ˙Â¯˙ÂÓ ‡Â‰˘ ¯·„ ‰‰ ,ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ¯·„· Ì‚„ ‡Â‰ 'ÈÙ‰„
ÂÙÂ‚ ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ ‡Â‰˘ ‰Ó ‡"Î Â˘Ù ˙Â‡˙ ˙Â‡ÏÓÏ ÂÈÚ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó
‰˜„ˆ È‡·‚ ÂÓÎÂ ,Ì‰· ˜ÒÂÚ ‡Â‰˘ ÌÈ¯·„‰ È¯‡˘· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎÂ .Â˙ÂÈÁÂ
˜ÊÂÁ· ‡Â‰ ÌÈÓÚÙÏ˘ Û‡Â ˙Ú„‰ ·Â¯È˜·Â ˙Á· Ì‰ ÂÈ¯·„ È¯‰ ,‰ÓÂ„‰Â
¯Â„È‰· ‡Â‰‰ ¯·„‰ ‰˘Ú 'È‰È˘ ,ÏÂ„‚ Û˜Â˙· ¯·„ ‰ÊÈ‡ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÏÂ„‚

.·"ÈÓ ·"Ù ˙Â·‡ (3
.‚È ,‰ ÔÁ˙‡Â .‡Î ,„Ï ‡˘˙ .Ë ,Î Â¯˙È (4
.·Î ,È ÈÏ˘Ó (5
(·-‡ ,‰Î) ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡Ï ·˘ÈÂ 'Ù ¯‰Ê‰ È¯Â‡È· .(‡ ,Ë˜) ‰"Ò ˜"‰‚‡ ‡È˙ ‰‡¯ (6
.(„Ï˜ 'Ú ‡"Á) ˆ"ˆ‰ ¯"ÂÓ„‡ÏÂ
.· ,‚ ‚"Á .‡ ,Á ‡"Á ¯‰Ê ‰‡¯ (7
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‰ˆ˜ „Ú ‰Â‡‚‰Ó ˜Á¯˙ÓÂ ,ÌÚË È¯·„Â ˙Á· ¯·„Ó ‰‰ Ê"Î·Â ,‰ÓÂ„‰Â
Â‰ÊÂ ,'ÈÂ‰ ˙ÂˆÓ ‡Â‰˘ ÔÈÚ‰ 'ÈÓÈÙ ÂÏˆ‡ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰˘ ˙ÂÈ‰Ï ,ÔÂ¯Á‡‰
,˘"È¯ ˙Â‡Ó ‰˘ÚÂ ,Ê"ÂÚÏ„ Ó"Â„ÁÓ‰ Ì‰ Û"Â˜ ˙Â‡Â .‰˘Â„˜· ‡"‰ ˙Â‡
ÔÈ¯Â‰¯‰Â Ê"ÁÓÓ ‡ÏÓ ‡Â‰ ¯˘‡Î„ ,Ê"ÂÚÏ„ „"ÂÁÓ ‡Â‰ ˘"È¯ ˙Â‡„
,ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ¯Â·È„ ÈÚ·Ó ‡Ï ,‰Ó‰ 'ÈÂ‰Ï ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ¯Â·È„· ÔÎÂ ,ÔÈ˘È·
‰˜ Ê"ÈÚ ‰˘Ú ‰‰ ,ÌÈÏË· ÌÈ¯·„ ÈÂ·È¯ Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ÓÂ„‰Â ˙ÂÏÈÎ¯ ¯"‰Ï
‰˜ Â‰ÊÂ ,Ï"¯ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ· ÏÙÂ˘ ÂÈÈ‰Â ,‰˘ÚÓ‰ ‡Â‰˘ Û"Â˜‰
,‰ËÓ ‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‰"‰ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ È"Ú˘ ‡Â‰Â ,‰ËÓÏ „¯ÂÈ˘ Û"Â˜‰
,ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ˜È¯ ¯Â·‰Â 8 ·È˙Î„ Â‰ÊÂ .ÌÈ·ÂË ‡Ï‰ ¯Â·È„‰Â 'ÁÓ‰Ó ‡·Â
9 ˘"ÓÎÂ ,‰Ó˘‰ ÏÚ È‡˜ Û"Ï‡· ¯‡·„ ,Â"‡Â· ¯Â·Â Û"Ï‡· ¯‡· Â˘È„
ÈÂ·È¯ ‡Â‰ Ê"ÈÚÂ ,‡ÏÈÚÏ ‡˙˙Ó Ú·Â ¯‡·‰˘ Ì˘Î„ ,*Á"Ó‡· ÌÈ‚ ÔÈÚÓ
¯˘‡Î Ï·‡ ,‡˙˜ÈÓÚ ‡¯È· ‡Â‰˘ ÛÂ‚· ‰˙„È¯È È"Ú ‰Ó˘‰ ÔÎ ,ÌÈÓ‰
¯˙È· ‰Ó˘‰ ˙ÈÈÏÚ ‰˘Ú ‡˜Â„ ‰ÊÓ ‰‰ ,Ï"Î ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ
¯‡· ˙ÈÁ·· ‰Ó˘‰˘ È"Ú„ ,ÌÈ‚ ÔÈÚÓ Â‰ÊÂ ,ÈÂÏÈÚ ¯Á‡ ÈÂÏÈÚ· ˙‡˘
‰‰ ·"‰Â ÛÂ‚‰ ÍÂÎÈÊÂ ¯Â¯È·· ‰„Â·Ú‰ È"Ú ,˙Â˜Ï‡Ï ÈÂÏÈ‚· ˙Ú·Â‰
,'ÂÎ Ô„Ú· Ô‚ 'ÂÎ ÚËÈÂ 10 ˘"ÓÎÂ ,Ú"‚ ‡Â‰ Ô‚„ ,ÌÈ‚‰· ÔÈÚÓ‰ ‰˘Ú ‰ÊÓ
'È˜˘ ‡Â‰Â ,11 ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Â ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚ ,Ú"‚·˘ 'È¯„Ó‰ '· Ì‰ ÌÈ‚Â
Ï·‡ ,'ÂÎ ‰ÏÚÓÏ Ì˙ÂÏÚ· Ú"‚· ˙ÂÓ˘Ï ‰˘Ú˘ ‚ÂÚ˙‰ ÏÁ ,12 ‡ÈÓ„
ÚÓ˘ÓÓ (‡"Ú ·"Î„ ˙·˘) Ï"Ê¯‡˘ Â‰ÊÂ .'ÂÎ ¯Â· ‡Â‰ ˜¯„ ,˜¯ ¯Â·‰
¯ÓÂÏ ,ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ Ï"˙ ‰ÓÂ ÌÈÓ Â· ÔÈ‡˘ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ˜È¯ ¯Â·‰Â ¯Ó‡˘
‡Â‰˘ ¯Â·Â ˜È¯ ¯Â·‰„ ,Â· ˘È ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á Ï·‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ ÍÏ
,'ÂÎÂ Ê"ÁÓ Ì‰˘ ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á ‡ÏÂÓÓ ‡Â‰ Ï·‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ ·"‰‰
,‰·˘ÁÓ '‡ ,*Ó"Â„ÁÓ ‡Â‰ Ì„‡„ ,13 Ì„‡ ÈÙ· *ÛÂ˜Î Ì‰˘ Û"Â˜‰ Â‰ÊÂ
·"˘˙ È‡ ‰¯ÂÁ˘ ‰"„ .[ÍÏÈ‡Â · ,ÊÒ] ¯È˘È Ê‡ ‰"„ ˙˜ÂÁ 'Ù ˙"Â˜Ï ‰‡¯ :Á"Ó‡· ÌÈ‚ ÔÈÚÓ
96 'Ú] ˘È„È‡ Z ÌÈ¯Ó‡Ó‰ 'Ò·) ÌÈ‚ ÔÈÚÓ ‰"„ .[ÍÏÈ‡Â 96 'Ú ·"˘˙ Ó"‰Ò] (ÂÓ Ò¯ËÂ˜)
.([ÍÏÈ‡Â
.„ÂÚÂ .‡ ,˜ ‡"Â‡Ó .Ì˘ ˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘Â Á"ÚÙ :ÛÂ˜Î Ì‰˘ Û"Â˜‰
.Ó"Î·Â .([‚ ,‡Ï] È˘‰) Í˙ÂÏÚ‰· ‰"„¯ ˙"Â˜Ï :Ó"Â„ÁÓ ‡Â‰ Ì„‡„
.„Î ,ÊÏ ·˘ÈÂ (8
.ÂË ,„ ˘"‰˘ (9
.Á ,· ˙È˘‡¯· (10
˙·˘ÂÈ‰ ‰"„ .‡ ,‚È¯ .‡ ,‚È ‚"Á .(Ì˘ ÍÏÓ ˘„˜Ó·Â) ‡ ,ÂÓ ·"Á .‡ ,·ˆ .· ,ÊÚ ‡"Á ¯‰Ê (11
.„ÂÚÂ .ËÚ˘˙ 'Ú .Â-‰Ò˘˙ 'Ú ·"Á ˘"‰˘ ˙"‰Â‡· ÌÈ‚·
.„ÂÚÂ .ËÈ ,ÂË Ú˘Â‰È Ú"·È˙ .ÁÏ ,Ï ‡ˆÈÂ ÒÂÏ˜Â‡ ÌÂ‚¯˙‰ ÔÂ˘Ï (12
.‰‡·‰ ‰¯Ú‰·˘ ˙"‰Â‡ .·"ÚÒ ,ÁÓ˜ ·"ÁÊ ‰‡¯ (13
35 | באתי לגני

(ç ÷øô) ú"éù'ä éðâì éúàá êùîä

áé

‰˘Â„˜·„ ,Ì„‡ ÈÙ· ÛÂ˜Î ˜¯ Ì‰ ‰ÙÈÏ˜ Ï·‡ ,‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ 'Ó '„
'‡˘ Â‰ÊÂ ,'ÂÎ Ê"ÁÓÓ ‡ÏÂÓÓ ‡"ËÒ·Â ,‰˘Â„˜‰ ¯Â‡Ó ‡ÏÂÓÓ Ó"Â„ÁÓ‰
˙ÂÈÁ‰ ˙¯‡‰Ó ‰¯‡‰„ ‰¯‡‰ ÔÈÁ˜ÂÏ˘ ‰Ó ‡Â‰˘ Ô"È˘ ˙Â‡ ÔÈÏËÂ 14 ¯‰Ê·
.Ì‰Ï˘ ÌÂÈ˜‰ Â‰ÊÂ ‰˘Â„˜„
ÌÈ‡ÏÂÓÓ ÌÏÂÎ˘ ‰˘ÚÓÏ ‡· „"ÂÁÓÓ ,'‰ '„Ó ‰˘Ú ‰˘Â„˜·
‰˘ÚÓ· ÏÙÂ Ê"ÂÚÏ„ „"ÂÁÓÓ ,'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ· .ˆ"ÓÂ˙·
.·ÂË ‡Ï

.øåöé÷

●

. 'Ú ‡"Á Í" ˙"‰Â‡ ‰‡¯Â .· ,· (14
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È‚Ï È˙‡·(‡) Á"Ï˘˙'‰ ,Ë·˘ „"ÂÈ

ç"ìùú'ä ,èáù ã"åé .ã"ñá
(äâåî éúìá äçðä)

Â‡ÈˆÂ‰˘) ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· Ï˘ ¯Ó‡Ó‰ ÚÂ„ÈÂ ,2 ‰ÏÎ È˙ÂÁ‡ È‚Ï 1 éúàá
È‚Ï ,4 ¯"˘‰˘‰ ¯Ó‡Ó ‡È·Ó˘ ,3 (ÂÏ˘ ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÌÂÈÏ ¯Â‡Ï
,5 ‰˙È‰ ÌÈÂ˙Á˙· ‰ÈÎ˘ ¯˜ÈÚ„ ,‰ÏÈÁ˙· È¯˜ÈÚ 'È‰˘ ÌÂ˜ÓÏ ,ÈÂ‚Ï
‰˜Ï˙ÒÂ ‰ÏÚ˙ (Ì˘ ÂÓÈ˘) ÌÈÈÂˆ¯ È˙Ï· ÌÈÈÚ ‰Ú·˘ È"Ú ‰‰ Î"Á‡Â
ÏÁ‰) ÌÈ˜È„ˆ Â„ÓÚ Î"Á‡Â ,ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú ,ÌÈÚÈ˜¯Ï ı¯‡Ó ‰ÈÎ˘‰
‰ÈÎ˘‰ ˙‡ Â„È¯Â‰ ÌÈ·ÂË‰ Ì‰È˘ÚÓ È"ÚÂ (6 Ì‰¯·‡ 'È‰ „Á‡ ,Ì‰¯·‡Ó
ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÎÂ ,È˘˘Ï ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎ˘‰ ˙‡ „È¯Â‰ Ì‰¯·‡ ,‰ËÓÏ
„È¯Â‰ ,7 ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·˘‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·˘‰ 'È‰˘ ,ÂÈ·¯ ‰˘Ó˘ „ÚÂ ,ÂÈ¯Á‡Ï˘
,‰¯Â˙ Ô˙Ó· ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯ÈÂ 8 ˘"ÓÎ ,ı¯‡Ï '‡‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎ˘‰ ˙‡
,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ,ÌÈÂ˙Á˙· ‰ÈÎ˘„ ÔÈÚ‰ Ì‚ 'È‰È˘ È„Î ,ÔÎ È¯Á‡ÏÂ
‰‡ˆÂÈ ‰¯Â‡ Ì˘Ó˘ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÈ˘Ú È"Ú 9 ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â„ ÔÈÚ‰ ‰˘Ú
.10 ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ
ÔÎ˘ÓÏ ÌÈ˘¯˜‰ ˙‡ ˙È˘ÚÂ 11 ˘"ÓÎ ‡Â‰ ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ ÂÈÚ ¯˜ÈÚ äðäå
ÌÈ˘¯˜‰ÓÂ ,ÌÈ˘¯˜ Â˘Ú ÌÈË˘ ÈˆÚÓ˘ ,ÂÈÈ‰ ,ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈË˘ ÈˆÚ
¯Ó‡Ó· ‰ÎÂ¯‡· ¯‡·ÓÂ .ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â ‰˘Ú Ì˘Â ,ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â˘Ú
¯˘‡ ÂÓ˘˘ 12 Ë"˘Ú·‰ ˙¯Â˙Î] Ì˘‰· Ì‚ ÊÓÂ¯Ó ‰Ê ÔÈÚ˘ ,ÌÈ¯·„‰ ÈË¯Ù
‰¯Â˙ ¯Â‡· Ì‚ ¯‡Â·ÓÎÂ ,¯·„‰ ÌˆÚ ÏÚ ‰¯ÂÓ ˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï· ÂÏ Â‡¯˜È
,ÂÓ˘ ‡Â‰ 'ÈÁ ˘Ù Ì„‡‰ ÂÏ ‡¯˜È ¯˘‡ ÏÎ 14 ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 13 „È‚Ó‰ ·¯‰Ï
Ì‰Ó˘ ÌÈË˘ (ÈˆÚ) Ì˘· Ô‰Â ,˘¯˜ Ì˘· Ô‰ ,[ÂÏ˘ 'ÈÁ ˘Ù‰ ‡Â‰ ÂÓ˘˘
ÔÈÚ ÂÈ‰ ÌÈÈÂˆ¯ È˙Ï·‰ ÌÈÈÚ‰ ‰Ú·˘˘ ÔÂÈÎ„ ,‰Ê· ÔÈÚ‰Â .˘¯˜‰ ‰˘Ú
.„Î ,‚Ï Ï‡˜ÊÁÈ (6
.‡È ,Ë"ÎÙ ‰·¯ ‡¯˜ÈÂ (7
.Î ,ËÈ Â¯˙È (8
.Á ,‰Î ‰ÓÂ¯˙ (9
.‰"‰ „"Ù ˙ÂÎ¯· ÈÓÏ˘Â¯È ‰‡¯ (10
.ÂË ,ÂÎ ‰ÓÂ¯˙ (11
.‡"Ù ‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙ (12
.„È ÔÓÈÒ (13
.ËÈ ,· ˙È˘‡¯· (14
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˜¯Ù ÏÚ Â¯˜ÈÚ· „ÒÂÈÓ ‰Ê ¯Ó‡Ó (1
.˙"È˘'‰ È‚Ï È˙‡· ‰"„Ó *ÈÈÓ˘‰
.‡ ,‰ ˘"‰˘ (2
.˙"È˘'‰ È‚Ï È˙‡· ‰"„ (3
.(‡ ,‰"Ù ¯"˘‰˘) Ù"‰Ú (4
.· ,‚"ÈÙ ¯"·„Ó· .Ê ,Ë"ÈÙ ¯"· Ì‚ ‰‡¯ (5
Z Ó"Â˙ ‰‡¯ Z ÂÊ ‰˘Ï ÍÈÈ˘‰ ˜¯Ù‰ (*
."˘Â .VI 'Ú È‚Ï È˙‡· Ó"‰Ò

âî

(à) ç"ìùú'ä ,èáù ã"åé

‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡ ÔÈ‡ 15 Ï"Ê¯‡ÓÎ ,ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂË˘ ,Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘ Ï˘
'ÈÏ 'È‰‡ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏ ,˙ÂË˘ ÁÂ¯ Â· ÒÎ Î"‡‡
˙ÂË˘ ,˙ÂË˘ ÔÂ˘ÏÓ ÌÈË˘ ,ÌÈË˘ ÈˆÚ ÔÈÚ Â‰ÊÂ ,16 ‡·ÒÏ 'È˙ÂË˘
,ÌÏÂÚ‰ ¯˜˘Ï Ú‚Â· Î"ÂÓÎÂ .Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘‰ ˙‡ ÏË·Ó˘ ,‰˘Â„˜„
‡Ï‡ ,˙ÂÈ˙Â‡ Ì˙Â‡ Ì‰ ˘¯˜Â ¯˜˘ È¯‰˘) ˘¯˜ Z ¯˜˘Ó ÌÈ˘ÂÚ˘
‡¯Â‰Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡ ,¯˜˘‰ ˙‡ ÌÈÎÙ‰Ó˘ ,ÂÈÈ‰Â ,(¯Á‡ ÛÂ¯Èˆ·
,ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈ˘¯˜‰ÓÂ ,(ÌÈ)˘¯˜ ÂÓÓ ÌÈ˘ÂÚÂ ,17 ‡˜˙ÈÓÏ Â¯È¯ÓÂ
ÔÈ‡˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚ·˘ ,ÂÈÈ‰ ,(ı¯‡·) 'ÈÏÚ „ÚÏ 18 ÂÎ˘ÈÂ Z Ê"ÈÚÂ
'È‰˙ ,(Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘‰ ÔÈÚ Ì˘ ÍÈÈ˘˘ ,ÍÎ È„Î „Ú) ÂÓÈ‰ ‰ËÓÏ ÔÂ˙Á˙
˘„˜Ó Ï˘ ÔÙÂ‡· Î"Á‡Â ,(ÂÎ˘ÈÂ) ÔÎ˘Ó Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰
È-„‡ ˘„˜Ó ,(„ÚÏ) 20 ÈÁˆ‰ ˘„˜Ó‰ ˙È·Ï „ÚÂ ,(19 ˘„˜Ó È¯˜È‡ ÔÎ˘Ó)
.21 ÍÈ„È ÂÂÎ
¯˜˘ ˙·È˙·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÈË¯ÙÏ Ú‚Â· Á ˜¯Ù· ¯‡·Ï êéùîîå (·
Ì‰ ‰¯˜ÈÚ˘ ,(ÔÎ˘ÓÏ ˘¯˜ Â˙Â˘ÚÏÂ ÂÎÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘)
ÔÈ‡ ÌÈÓ ,ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ('˜ '¯) ˜È¯ ¯Â·‰Â 22 ˘"ÓÏ ÊÓÂ¯˘ ,'˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰
Â‰Ê" ‰‰ ,'˘ ˙Â‡ Ì‚ ‰· ˘È˘ ‰ÓÂ .23 Â· ˘È ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á Ï·‡ Â·
˙¯‡‰Ó ‰¯‡‰„ ‰¯‡‰ ÔÈÁ˜ÂÏ˘ ‰Ó ‡Â‰˘ ,Ô"È˘ ˙Â‡ ÔÈÏËÂ 24 ¯‰Ê· '‡˘
ÌÂÈ˜ ‰Ï ÔÈ‡ Ê"ÂÚÏ‰˘ ,ÂÈÈ‰Â ,"Ì‰Ï˘ ÌÂÈ˜‰ Â‰ÊÂ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂÈÁ‰
ÔÈÚ‰ 'È‰È ‰„È ÏÚ˘ ,‰ÂÂÎ ‰ÊÈ‡ ‰· ˘È˘ ÏÏ‚· ˜¯Â ,‰ÓˆÚ ÈÙ· ˙Â‡ÈˆÓÂ
Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰Â ˙ÂÈÁ‰ ˙È˘Ú ÂÊ ‰ÂÂÎ ‰‰ ,‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡(Â ‡ÈÙÎ˙‡)„
Ï·‡ ,Ì‰ÓÚ '˘ ˙Â‡ 'È‰˙˘ ÌÈÎÈ¯ˆ '˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰˘ ‰Ó Ì‚ Â‰ÊÂ .Í˘ÂÁ‰
.'˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ì‰ (¯˜˘) Ê"ÂÚÏ‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ
‰Ê ˙ÓÂÚÏ ‰Ê ˙‡ ,‰‰„ ,'˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÎÈÈ˘‰ ¯Ó‡Ó· øàáîå
,'‰ '„ ˙Â‡Ó ‰˘Ú ‰˘Â„˜· ‰‰" ,„"Â„·Â ,25 ÌÈ˜Ï‡‰ ‰˘Ú
˙Â‡·˘ ‡Ï‡ ,'‰ ˙Â‡Ï Â˙ÂÓ˙· ‰ÓÂ„ ‰"‰ '˜„ .'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ·Â
."‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰ '˜ ˙Â‡·Â ,‰Â˘· Ì‰ ÌÈÏ‚¯‰ '‰
‰·˘ÁÓ ˘Ù‰ È˘Â·Ï '‚ Ì‰ '‰ ˙Â‡„ ÔÈÂ˜ '‚‰ ‰‰„" ,¯‡·Ï ÍÈ˘ÓÓÂ
È"˘¯Ù ‰‡¯ .ÊÈ ,ÂË (ÁÏ˘·) Â˙˘¯Ù (21
'ÒÂ˙ .ÈÓ È‡ ‰"„ Z ‡"ÚÒ ,‡Ó ‰ÎÂÒ 'ÒÂ˙Â
.ÔÈ‡ ‰"„ Z · ,ÂË ˙ÂÚÂ·˘
.„Î ,ÊÏ ·˘ÈÂ (22
.Ù"‰Ú È"˘¯Ù .‡ ,·Î ˙·˘ (23
.· ,· ‡"Á (24
.„È ,Ê ˙Ï‰˜ (25

.‡ ,‚ ‰ËÂÒ
.‡ ,ÊÈ ˙Â·Â˙Î
.‡ ,„ ‡"ÁÊ ‰‡¯
.ËÎ ,ÊÏ ÌÈÏ‰˙
.‡ ,· ÔÈ·Â¯ÈÚ
.‡ ,‡Î¯ ‚"ÁÊ ‰‡¯

(15
(16
(17
(18
(19
(20
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‰˜ ÔÎÏÂ ,(26 ˜Ï· ˙˘¯Ù È˘Â¯„· ˙"Â˜Ï· ‰ÎÂ¯‡· ¯‡Â·ÓÎ) ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„
¯Â·È„Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ‰˘ÚÓ‰˘ ˙Â¯Â‰Ï ,ÔÈÂ˜ È˘‰Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰
,Ê"·Ê ÌÈ¯·ÂÁÓ Ì‰ ÔÈÓÈÓÂ ‰ÏÚÓÏÓ˘ ÔÈÂ˜‰ È˘˘ ,ÂÈÈ‰Â ,"‰·˘ÁÓÂ
‡ˆÂÈ ˜¯ ¯Â·È„‰˘ ,ÂÈÈ‰Â ,Ê"ÓÊ ÌÈ¯·ÂÁÓ Ì‰˘ ‰·˘ÁÓÂ ¯Â·È„ ˙Ó‚Â„·
Ï‡Ó˘‰ „ˆÓ˘ Â˜· ÊÓ¯˘ ,‰˘ÚÓ Î"‡˘Ó ,27 „¯Ù ‰˘Ú ‡Ï Ï·‡ ,ıÂÁÏ
È"Ú ‰Ê È¯‰ ‰˘ÚÓÏ ‰„È¯È‰ 'È‰˙˘ È„Î È¯‰˘ ,ÌÂˆÓˆ‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘
,‰·˘ÁÓ· ÈÂ·È¯· Ì‰˘ ÈÙÎ ÂÈ‰È ‡Ï˘ ÂÏ˘ ˙ÂÁÎ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÓ Ì„‡‰˘
,'ÂÎ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÌÂˆÓˆ· ‡Ï‡ ,¯Â·È„· ÌÂˆÓˆ· ÌÈ‡·˘ ÈÙÎ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â
ÏÂÎÈ 'È˘Ú‰ ÁÎ È"Ú˘ ÌÈ‡Â¯˘ ÈÙÎÂ ,„¯Ù ¯·„ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˘ÚÓ‰˘ „ÚÂ
ÁÎ˘ È"Ú Â‰Ê˘ 28 Ó"Î· ¯‡Â·ÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ Ô·‡‰ ˙‡ ˜Â¯ÊÏ Ì„‡‰
‰ÏÚÈ˘ ,ÂÚ·Ë ÍÙÈ‰ Â‰È·‚‰Ï Ô·‡‰· ˘·Ï˙ÓÂ ,ÂÓÓ „¯Ù ÂÏ˘ ‰˘ÚÓ‰
'‰ ˙Â‡"˘ ,'˜ ˙Â‡Ï '‰ ˙Â‡ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰ Ô·ÂÓ Ê"ÙÚÂ .‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ
ÌÈ‡ÏÂÓÓ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ ˘Ù‰ È˘Â·Ï '‚ ¯˘‡Î ‡Â‰ ‰˘Â„˜·˘
,Ê"ÂÚÏ„ Ó"Â„ÁÓ‰ Ì‰ '˜ ˙Â‡Â" ,"'ÂÎÂ ˙Â„Ó‰Â ‰ÓÎÁ‰ ,‰¯Â˙‰ ¯Â‡Ó
‰˜ Ê"ÈÚ ‰˘Ú ‰‰ 'ÂÎ Ê"ÂÚÏ„ „"ÂÁÓ ‡Â‰ '¯ ˙Â‡„ ,'¯ ˙Â‡Ó ‰˘ÚÂ
'˜‰ ‰˜ Â‰ÊÂ ,Ï"¯ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ· ÏÙÂ˘ ÂÈÈ‰Â ,‰˘ÚÓ‰ ‡Â‰˘ '˜‰
."‰ËÓ ‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‰"‰ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ È"Ú˘ ‡Â‰Â ,‰ËÓÏ „¯ÂÈ˘
˙Â‡ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰˘ 29 Ê"ÙÏ˘ ÌÈ˜¯Ù· ¯‡·˙ ‰‰„ ,‰Ê· ïéðòäå (‚
‡Ë·˙Ó ('˜ ‰˘Ú ‰ÓÓ˘) '¯ ˙Â‡Ï ('‰ ‰˘Ú ‰ÓÓ˘) '„
˙¯ÂÓ˙˘ ,ÂÈÈ‰Â ,'„ '¯Ó ‰˘Ú Â„È ÏÚ˘ ,'„‰ È¯ÂÁ‡Ó˘ „"ÂÈ‰ ˙„Â˜·
˘È˘ ,32 Ô‡¯Â·Ï ÔÈÓÂ„˘ ,Ï‡¯˘È· Ê"„ÚÂ .31 „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰˘Ú 30 ¯Á‡ Ï‡
,(ÂÈ¯ÂÁ‡Ó „"ÂÈ) ÌÈÈ¯ÂÁ‡ 'ÈÁ·· ‰˙ÂÈ‰· ÂÏÈÙ‡˘ ,˙Â„‰È‰ ˙„Â˜ ÌÏˆ‡
˘È˘ ÔÂÈÎ ,Ó"Ó ,ÂÏ˘ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ· ¯ÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ˘ „ÚÂ
‰"‰ Ò"ÎÂÒ ‰‰ ,33 ˘ÓÓ ÏÚÓÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰˘ Ï‡¯˘È· ˙È˘‰ ˘Ù Â·
„ÓÚÓÏ ‡·˘ Ì„Â˜ ÂÏÈÙ‡˘ „ÚÂ ,34 Á„ ÂÓÓ Á„È Ï·Â ,‰˙ÏÂÚÙ ˙ÏÚÂÙ
˘Â„È˜ ÏÚ Â˘Ù ¯ÒÂÓ ÌÈÏ˜·˘ Ï˜ ÂÏÈÙ‡ ‰‰ Ê‡˘ ,"ÒÓ ˘¯Â„˘ ·ˆÓÂ
.· ,Ë"ÈÙ ¯"˜ÈÂ .„È ,„Ï ‡˘˙ (30
.Ì˘ ¯"˜ÈÂ .„ ,Â ÔÁ˙‡Â (31
.‰ ,È"Ù ¯"·„Ó· .Á ,Ê"ÒÙ ¯"· ‰‡¯ (32
.‚ ,„"Ù ‰·¯ ˙Â¯
.·"Ù¯ ‡È˙ (33
‡È˙ ‰‡¯Â .„È ,„È ·-Ï‡ÂÓ˘ Ù"Ú (34
.‚"Ò „"Ù Ê"‰„‡Ï ˙"˙ 'Ï‰ .Ë"ÏÙÒ
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.Â˙ÏÈÁ˙· (26
.ÍÏÈ‡Â ‚Ï˜˙ Ú"Ò ‡"Á ·"¯Ú˙ Í˘Ó‰ (27
Ì‚ ‰‡¯Â .ÍÏÈ‡Â ‡Ó˜ Ú"Ò ˙"¯Ù Ó"‰Ò
.ÍÏÈ‡Â 109 'Ú Ë"ÏÁ ˘"Â˜Ï
.ÍÏÈ‡Â ÊÒ˜ Ú"Ò ‡"Ò¯˙ Ó"‰Ò ‰‡¯ (28
.ÍÏÈ‡Â ·Ú 'Ú ·"ˆ¯˙ .ÍÏÈ‡Â ‡Ï Ú"Ò ¯"˙Ú
.ÍÏÈ‡Â ‡Ó 'Ú ı"Á¯˙
.Â ˜¯Ù (29

äî

(à) ç"ìùú'ä ,èáù ã"åé

„"ÒÙÎ) 'ÂÎ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ‡Â‰ ‰ˆÂ¯ ,(35 ‡È˙· ¯‡Â·ÓÎ) '˙È ÂÓ˘
‰‰ ,¯˙ÂÈ ˙ÂÈË¯Ù·Â .'„ 'ÈÁ·· ‡Ï‡ ,'¯ 'ÈÁ·· ÂÈ‡ ÔÎÏÂ ,(36 Ì"·Ó¯‰
Â„È ÏÚ˘ „ÂÒÈ‰ 'ÈÁ· ÏÚ ÔÎÂ ,‰ÓÎÁ 'ÈÁ· ÏÚ È‡˜ '„‰ È¯ÂÁ‡Ó˘ „"ÂÈ‰
„ÂÒÈ˘ ÈÙÏ ,ÂÈÈ‰Â ,(37 Ê"ÙÏ˘ ˜¯Ù· ˙"˘ÓÎ) ˙ÂÎÏÓÂ ‚"ÂÁ„ „ÂÁÈ‰ ‡Â‰
,˙ÂÎÏÓ‰ 'ÈÁ·Ï Ì‚ Í˘Ó Â„È ÏÚÂ ,ÂÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â„Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ
Ì‚ ,ÌÓ‡ .38 ÌÏÂÎ ˙Â¯ÈÙÒ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÒÂÎ˘ ˘"Ú ,Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ˙‡¯˜˘
¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ Ú"Â‰˘ ,(ÂÈ¯ÂÁ‡Ó˘ „"ÂÈ‰ ˙„Â˜ È"Ú) '„‰ Â˘È ¯˘‡Î
È"Ú) '‰ '„Ó ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ ÔÈÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡ ,‰˘Â„˜„
ÌÈ˘Â¯„‰· ¯‡Â·ÓÎÂ .‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ· Ì‚ Í˘ÓÂÈ˘ ,(ÈÏ‡Ó˘‰ Â˜ ˙ÙÒÂ‰
ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,(¯„) '¯ ˙Â‡‰Ó ˙È˘Ú˘ '„ ˙Â‡‰ ˜ÈÙÒÓ ‡Ï˘ ,¯„‰ ÔÈÚ·
‰Ê ÏÎÂ .˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ,¯„‰ ‰˘Ú Ê"ÈÚÂ ,'‰ '„Ó ˙Â˘ÚÏ
ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰˘ ,(ÂÈ¯ÂÁ‡Ó „"ÂÈ ÂÏ ˘È˘ ,'„Ó ‰˘Ú˘) '‰ ˙Â‡· ‡Â‰
ÂÓÎ ÌÈ„ÓÓ Ì˙Â‡·Â ‰¯Â˘ ‰˙Â‡· ‡Â‰ ,‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ ÏÚ ÊÓÂ¯˘ ,'‰ ˙Â‡„
,'¯Ó ˙È˘Ú˘ ÔÂÈÎ ‰‰ ,'˜ ˙Â‡· Î"‡˘Ó .¯Â·È„Â ‰·˘ÁÓ„ ÔÈÂ˜‰ '·
ÔÈÂ˜‰ '·) ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰˘ ,ÂÈÈ‰ ,ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ‡Ï ÂÏÈÙ‡ „"ÂÈ Â· ÔÈ‡˘
˙Â‡ Ï˘ ‰¯Âˆ· ‡È‰ ‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚÏ ‰Î˘Ó‰‰ ÈÊ‡ ,ÈÚ·„Î ÌÈ‡ ('¯ ˙Â‡„
˙„ÁÂÈÓ ‰ÂÓ˙· ‡È‰ ˙Â‡ ÏÎ˘ 39 ‰ÂÓ‡‰Â „ÂÁÈ‰ ¯Ú˘· ¯‡Â·ÓÎ) '˜
ÌÈÈ˙ÒÓ ÂÈ‡ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰˘ ,('ÂÎ ‰Î˘Ó‰‰ ¯ÂÈˆ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ˙ÈË¯Ù
‰Î˘Ó‰‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ,‰¯Â˘‰ ÔÓ ‰ËÓÏ Í˘Ó ‡Ï‡ ,˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎ Í¯„Î
‰˘ÚÓ‰ ,Ê"ÂÚÏ„ ‰˘ÚÓ‰ ‡Â‰ Ì„‡· ÂÈÚÂ ,40 ‰˘Â„˜‰Ó ‰ËÓÏ ,Ê"ÂÚÏ„
.40 ‰˘ÚÈ ‡Ï ¯˘‡
‰˘ÚÓ‰ 41 ‰˘Ó‰ ÔÂ˘Ï·Â ,‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ Ï„Â‚ Ô·ÂÓ Ï"‰Î ô"òå („
,ÔÎÏ˘ ,‰Ê ÛÈÚÒ· ‰ÎÂ¯‡· ˙¯‡Â·Ó˘ ‰„Â˜‰ È‰ÂÊ˘ ,¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰
˙Â‡ ‰˘Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,('¯) ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈÚ ˜¯ ˘È˘ ÔÓÊ ÏÎ
."‰ËÓ ‰ËÓÏ „¯ÂÈ" ÂÈ‡ ÔÈÈ„Ú ‰‰ ,'ÂÎ ‰ËÓÏ Í˘Ó ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯˘ ,'˜
,'„ ˙Â‡ Ú"Â‰˘ ,ÈÚ·„Î ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈÚ ˜ÈÙÒÓ ‡Ï˘ ,‰˘Â„˜· Ê"„ÚÂ
‡·ÂÓÎÂ .'‰ '„Ó ˙Â˘ÚÏ ‡È‰ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ ‡Ï‡ ,ÂÈ¯ÂÁ‡Ó „"ÂÈ Â· ˘È˘
‰˘Ú '„ ˙Â‡Ó˘ ,'‰ ˜„ˆ ‡Â‰ ‰˜„ˆ„ 42 Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î· ‡˙È‡„" ¯Ó‡Ó·
.‰‰‚‰· ·"ÈÙ .‡"ÈÙ (39
.ÍÏÈ‡Â „È˜˙'‡ 'Ú ‰ÓÂ¯˙ ˙"‰Â‡ ‰‡¯ (40
.ˆ˜ 'Ú ‡"ˆ¯˙ Ó"‰Ò
.Ê"ÈÓ ‡"Ù ˙Â·‡ (41
'ÒÂ ˙ÂˆÓ‰ ¯Ú˘ .‰‡¯ 'Ù ˙ÂˆÓ ÈÓÚË (42
.˜„ˆ 'ÚÓ ‡"Â‡Ó ‰‡¯Â .Ó"Î·Â .Ì˘ ÌÈËÂ˜Ï‰

.ËÈ-Á"ÈÙ (35
.·"ÙÒ ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰ (36
.Ê ˜¯Ù (37
ÈÎ¯Ú ¯Ú˘) ‚Î ¯Ú˘ Ò„¯Ù ‰‡¯ (38
˙"Â˜Ï .· ,„Ù ‰Âˆ˙ ‡"Â˙ .Î"Ù (ÌÈÈÂÈÎ‰
.· ,ÁÏ ˘"‰˘
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'‰‰Â '„‰˘ ,ÂÈÈ‰Â ,'˜ ˙Â‡ ˘È '‰‰Â '„‰ ÔÈ·˘ ,‰Ê· ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ ,"'‰ ˙Â‡
.‡¯Â‰Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÚÂÙÂ ,'˜ ˙Â‡‰ ˙‡ ÌÈÙÈ˜Ó
Ì˘ ¯˙Î· ‰‡·Â‰˘ Ë"˘Ú·‰ ˙¯Â˙· ‰ÎÂ¯‡· ˙"˘Ó Ì‚ åäæå (‰
Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ˘ ,'ÈÙ ,Â¯·„ È˘ÂÚ ÁÎ È¯Â·‚ 44 ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 43 ·ÂË
¯Â·È„‰ Ï‡ ‡· ‡Â‰˘Î Ï"¯ ,'È˘Ú ÂÏ 'È‰È ¯Â·È„‰˘ ÂÊ ‰‚È¯„Ó· ˙ÂÈ‰Ï
ÏÎ ˙‡ ‰ÂÓÂ) 'ÂÎÂ ‰È·· Ï"ˆ ‰ÏÈÁ˙ ÈÎ ,˙Â‚È¯„Ó 'Ê Í¯„ ÍÏÈÏ ÂÏ ÍÈ¯ˆ
‰‚È¯„Ó ‡Â‰Â ,45 ˙ÂÎÏÓ ‡Â‰Â ,‰Ù‰ Í¯„ ‡· Î"Á‡Â (˙Â„Ó‰ ÈË¯Ù
ÌÈÓ˘ 'ÈÂ‰ ¯·„· ,¯Â·È„‰ ˙Â‡ÈˆÓ 'È‰˙˘ È„Î˘ ,‰ÏÚÓÏ ÂÓÎÂ] ‰Â˙Á˙‰
Ï"ˆ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ÏÎ ÏÏÎ ‰Ê·˘ ,46 Ì‡·ˆ ÏÎ ÂÈÙ ÁÂ¯·Â Â˘Ú
ÍÈ¯ˆÂ ,[Ê"Á‡Ï˘ ˙Â¯ÈÙÒ‰ ‰˘˘Â ‰È·‰ ˙¯ÈÙÒ ,˙Â¯ÈÙÒ‰ ÏÎÓ ‰Î˘Ó‰‰
.‰˘ÚÓÏ ÂÏ ·˘Á ¯Â·È„ 'È‰È˘ ÂÊ ‰‚È¯„Ó· ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡
Ì˙¯Ó˘Â 48 ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 47 „È‚Ó‰ ·¯‰Ï ‰¯Â˙ ¯Â‡· ¯Â‡È· ˙ÙÒÂ˙·Â æ"ãòå
‡Â‰ ÏÏÎ‰ ÈÎ ,Ì‰· ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙Â‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡ 'Â‚ È˙Â˜ÂÁ ˙‡
Ï"¯ ,˙ÂÈÁ Ì‰· ÔÈ‡ ,ÔÈËÂÁ Ì‰˘Î ,˙ÈˆÈˆ Ó"„ ,˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ·
ÏÎ ¯˘˜Ó ‡Â‰ ,‰˘ÂÚ ‡Â‰˘Î˘ ,‰ÂˆÓ‰ ÔÈÚ ˜¯ ,‰ÂÈÏÚ‰ ‰˘Â„˜‰
‰Ê ÌÈ¯˘˜˙Ó ‡„·ÂÚ‰Â ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ ÂÈÈ‰„ ,'È˘Ú‰ „Ú ˙Â‚È¯„Ó‰
(˙Î˘Ó‰) Ï"¯ ,Ì‰· ÈÁÂ (ÈÊ‡ ,'È˘Ú·) Ì˙Â‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡ Â‰ÊÂ ,'ÂÎ ‰Ê ÌÚ
˙Â‡ÈˆÓ Î"ÂÎ‡ÚÂ) ‰ÂˆÓ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ˘È˘ ,ÂÈÈ‰Â .Ì‰· ˙ÂÂÈÏÚ‰ ˙ÂÈÁ‰
ÔÂˆ¯ ÔÈÚ Ì‚ ˘ÈÂ ,ÌÓˆÚ „ˆÓ Ì‰˘ ÈÙÎ ,˙ÈˆÈˆ‰ ÈËÂÁ ÂÓÎ ,(ÌÏÂÚ‰
˙Î¯· ,¯Â·È„‰ ÔÈÚ ÔÎÂ ,‰ÂˆÓ‰ ˙ÂÂÎ Ú"Â‰˘ ,Ì„‡‰ ˙·˘ÁÓÂ (‡˙ÂÚ¯)
‡"ÊÓ ‰Î˘Ó‰‰ Ú"Â‰˘ ,Ì‰· ÈÁÂ ,˙ÂÈÁ‰ ÔÈÚ 'È‰È˘ È„Î Ï·‡ ,‰ÂˆÓ‰
,(Ì„‡‰ Ì˙Â‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡) Ì„‡‰ ˙ÈÈ˘Ú È"Ú ‡˜Â„ ‰Ê È¯‰ ,49 ˙ÂÎÏÓÏ
Ì‚ Ê‡Â ,Ì„È˜Ù˙ ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ ,Ì˙ÂÓÈÏ˘· ˙ÈˆÈˆ‰ ÈËÂÁ ÌÈ˘Ú Ê‡˘
.˙ÂÓÈÏ˘· Ì‰ ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ˙Î¯·Â ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ„ ‰ÂÂÎ‰Â ‰·˘ÁÓ‰
‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙ 50 ‡È˙· ‰ÎÂ¯‡· Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ¯‡·Ó˘ ‰Ó Ì‚ åäæå
‡¯˜ Ì‡Â ,51 ÈÓ„ ¯Â·„Î Â‡Ï ¯Â‰¯‰„ ÌÈ˜ÒÂÙÂ „ÂÓÏ˙· ‰ÎÂ¯Ú‰
ÔÎÂ ,'ÂÎ Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï Â˙ÂÂÎ ÁÎ ÏÎ· „·Ï Â·Ï·Â Â˙·˘ÁÓ· ˘"˜
‡Ï ,ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÂÂÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÈÎ Ì‡ Ì‚˘ ,ÂÈÈ‰Â .'ÂÎ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÂˆÓ·
.‰ ,ÁÈ È¯Á‡ (48
.Ì˘ ˙"‰Â‡ ‰‡¯ (49
.Á"ÏÙ (50
¯ÂË ‰‡¯Â .‡ ,˜ ˙·˘ .· ,Î ˙ÂÎ¯· (51
.·"ÒÒ Á"Â‡
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.„Ï¯ ÔÓÈÒ
.Î ,‚˜ ÌÈÏ‰˙
.(‡ ,ÊÈ) ‰Ó„˜‰· Ê"Â˜˙ ‰‡¯
.Â ,‚Ï ÌÈÏ‰˙
.˜ 'Ú È¯Á‡ ˙"‰Â‡ ‰‡¯Â .È˜ ÔÓÈÒ

(43
(44
(45
(46
(47

æî

(à) ç"ìùú'ä ,èáù ã"åé

‰ÂˆÓ ÏÎ ,ÏÚÂÙ· ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú È"Ú Ì‡ ÈÎ ,‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÔÈÈ„Ú ‰˘Ú
,‰ËÂ˘ÙÎ 'È˘Ú‰ È"Ú Ê"‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÂˆÓ· ,ÂÈÈ‰„ ,‰Ï˘ 'È˘Ú· ,‰ÈÚ·
'ÈÂ‰ ˙·‰‡ ÂÓÎ ,‰·˘ÁÓ·˘ ˙ÂÂˆÓ·Â ,¯Â·È„‰ È"Ú ¯Â·È„·˘ ˙ÂÂˆÓ·Â
˜¯ ‡È‰˘ ˙ÂÂ·˙‰‰ È¯Á‡Ï ,ÏÚÂÙ· ‰‡¯È‰Â ‰·‰‡‰ È"Ú ,'ÈÂ‰ ˙‡¯ÈÂ
˙ÏÈÁ˙· ˘"ÓÎ] '‰ ˙‡¯ÈÂ '‰ ˙·‰‡„ ‰ÂˆÓ‰ "˙ÈÈ˘Ú"Ï ‰Î‰Â ‰Ó„˜‰
,'ÂÎ Â˙Â‡ ‰‡¯ÈÏÂ Â·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê‰ ‡¯Â‰Â „·Î‰ Ï-‡‰ ,52 Ì"·Ó¯‰
,'ÂÎÂ ÂÈ˘ÚÓ· Ì„‡‰ ÔÂ·˙È˘ ‰Ú˘· ,Â˙‡¯ÈÂ Â˙·‰‡Ï Í¯„‰ ‡È‰ Í‡È‰Â
.˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜Ï ‰Î‰‰ ˙Ó‚Â„· ,[‰ÎÂ¯‡· Ê"Á‡Ï ¯‡·Ó˘ ÈÙÎ
‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡Ó) Ì‡ Ì‚ ‰‰ ,ÏÚÂÙ· ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú ‰˙È‰ Ì‡ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡ÏÂ
,53 ‰„ÓÂÏÓ ÌÈ˘‡ ˙ÂˆÓÎ ‰‡˘ÚÂ ,‰ÂˆÓ‰ ˙ÂÂÎ· ÂÏˆ‡ ¯ÒÁ 'È‰ ('È‰˙˘
.‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ Ï„Â‚ ÌÈ‡Â¯ ‰Ê ÏÎÓÂ .‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Á"È ‡ˆÈ
‰Â·‚‰ ÏÎ ÔÈÚ· 54 ‰¯Â‡ È¯Ú˘· ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ¯Â‡È· Ù"Ú ïáåéå (Â
,ÌÈÏ˘Ó '‚ ‰Ê ÏÚ ‡È·Ó˘ ,¯˙ÂÈ ‰ËÓ ‰ËÓÏ Í˘ÓÂ ÏÙÂ ¯˙ÂÈ
È„Î˘ ,‰˜Â·‡Ó ‡Â‰ '‡‰ Ï˘Ó .55 ‰Ê ÔÈÚ· ¯Â‡È· ÛÈÒÂÓ Ï˘Ó ÏÎ˘ Ô·ÂÓÂ
.¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ‰˜Â·‡ ‰ÓÂ˜Ó· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,¯˙ÂÈ· ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· ¯È‡˙˘
ÚÈ‚Ó ,˙ÂÎÈ‡· ˜ÂÁ¯Â ˙ÂÓÎ· ˜ÂÁ¯ ,¯˙ÂÈ· ÏÙ‡Â ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó·˘ Ù"Ú‡Â
,‰ÊÎ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· ÚÈ‚Ó ¯Â‡‰˘ ‡ÙÂ‚ ‡‰ ,Ó"Ó ,˘ÂÏÁÂ ÔË˜ ¯Â‡ ˜¯
,'·‰ Ï˘ÓÂ .¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ‰˜Â·‡Ó ,¯˙ÂÈ· ‰Â·‚ ÌÂ˜ÓÓ Í˘Ó˘ ÁÈÎÂÓ
,ÏÈÎ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ,È¯Ó‚Ï ‰‡ÏÓ ˙È·Á‰ ¯˘‡Î˘ ,ÌÈÓ ˙È·ÁÓ
ÍÙ˘˘ ‰Ó˘ Ù"Ú‡ ‰‰ ,ıÂÁÏ ÌÈÎÙ˘Â 'È˙Â„‚ ÏÚ ÌÈÓ‰ ÌÈÏÂÚ ÈÊ‡
‡Â‰ ˙È·Á‰ ÈÂÏÈÓ˘ ‰¯ÂÓ ‡ÙÂ‚ ‡‰ ,Ó"Ó ,ÔÈÙÈË ÔÈÙÈË ˜¯ ‡Â‰ ıÂÁÏ
˜¯ ÍÈÈ˘˘ ,‰„ÏÂ‰‰ ÔÈÚÓ ,'‚‰ Ï˘ÓÂ .‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÈÏ˘ ,ÈÚ·„Î ˙ÂÓÈÏ˘·
È‰ÂÊ˘ ,57 ÌÈ˘ 'Ë Ô· Ù"ÎÚ Ï"ˆÂ ,56 „ÈÏÂÓ ÂÈ‡ ÔË˜ È¯‰˘) ÏÂ„‚ ‰˘Ú˘Î
‡‰ ,Ó"Ó ,˙ÈÓ˘‚ ‰ÙÈËÓ ‡Â‰ ‰„ÏÂ‰‰ ÔÈÚ˘ Û‡ ‰‰ ,(‰Ê ÔÈÚ· ˙ÂÏ„‚‰
ÈÙÎ ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ó ÏÁ‰ ,˙ÂÓÈÏ˘· Ì‰ ÂÏ˘ ÔÈÁÂÓ‰˘ ÁÈÎÂÓ ‡ÙÂ‚
‰ÂÓ˘ Ô·Ï „ÚÂ ,ÏÂ„‚ ‰˘Ú˘Î ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÌÈ˘ 'Ë Ô· Ïˆ‡ ‡È‰˘
.58 ‰ÙÂÁÏ ‰¯˘Ú

.ÍÏÈ‡Â · ,ÁÒ ÔÈ¯„‰Ò ‰‡¯ (56
˙Â˘È‡ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ .· ,·Ï ‰„ ‰‡¯ (57
„ÂÁÈ‰ ¯Ú˘ .‡ ,‚Ó ı˜Ó ‡"Â˙ .‚"‰ ‡"ÈÙ
.(‡ ,‚Ï˜) „"ÏÙ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡Ï
.·"ÎÓ ‰"Ù ˙Â·‡ (58

.·-‡"‰ ·"Ù ˙"‰ÂÒÈ 'Ï‰ (52
Ë"ÏÙ ‡È˙ ‰‡¯Â .‚È ,ËÎ 'ÈÚ˘È Ù"Ú (53
.Ó"Î·Â .(· ,‚)
.ÍÏÈ‡Â ‡ ,‰Ò .ÍÏÈ‡Â ‡ ,Á (54
„"Ò Ë"È˘˙ È‚Ï È˙‡· ‰"„ ‰‡¯ (55
.(ÍÏÈ‡Â ÂË˘ 'Ú È‚Ï È˙‡· Ó"‰Ò Z Ó"Â˙)
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éðâì éúàá

çî

ÔÓ‡ ‰ÂÚ‰ ÏÂ„‚ (¯ÈÊ ˙ÎÒÓ ÛÂÒ·) Ï"Ê¯ Â¯Ó‡˘ ‰Ó Ì‚ Ô·ÂÈ äæáå
˘"Ó Ù"Ú 59 ‰¯Â˙‰ ¯Â‡· ˆ"ˆ‰ ¯‡·Ó˘ ÈÙÎÂ ,Í¯·Ó‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ
˜ÂÏÈÁ‰ ˙ÂÏÏÎ ,‰‰„ ,61 È"„‡ 'ÈÂ‰ ‡È¯ËÓÈ‚· ÔÓ‡˘ 60 Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î·
'È‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÔÎÏ˘ ,ÌÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰ 'ÈÂ‰˘ ,‡Â‰ È"„‡Ï 'ÈÂ‰ ÔÈ·
ÔÂ˘Ï ‡Â‰ 'ÈÂ‰˘ ‰ÓÂ) ÔÓÊ‰ ¯„‚ ÍÙÈ‰ Â‰Ê˘ Ù"Ú‡ ,62 „Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰
È"Ú ˜¯ ‡ÙÂ‚ ‰ÊÂ ,ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÂ‰˙‰ Í˘Ó ÂÓÓ˘ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,63 ‰Â‰Ó
ÏÎ ÔÂ„‡ ‡Â‰˘ ‰¯ÂÓ˘ ,È"„‡ Ì˘ Î"‡˘Ó ,(ÌÈ˜Ï‡ Ì˘· Â˙Â˘·Ï˙‰
ÔÈ‡„ ,˙Â„‡‰ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ Ì˘ ‡˜Â„˘ ,ÌÈÂ˙Á˙‰ ˙ÂÓÏÂÚÏ ÍÈÈ˘ ,64 ı¯‡‰
,67 „ÁÂÈÓ‰ Ì˘Â 66 ÌˆÚ‰ Ì˘ ‡¯˜ 'ÈÂ‰ Ì˘ ˜¯ ‰‰ ÔÎÏÂ .65 ÌÚ ‡Ï· ÍÏÓ
È"„‡Â 'ÈÂ‰„ ¯Â·ÈÁ‰ ,ÌÓ‡ .È"„‡ Ì˘ Î"ÂÎ‡ÚÂ ,˙ÂÓ˘‰ ¯‡˘ Î"‡˘Ó
'ÈÂ‰ Ì˘ Â˘È ‰Î¯·‰ ˙¯ÈÓ‡·˘ ,ÂÈÈ‰Â ,ÔÓ‡ ˙¯ÈÓ‡ È"Ú ‰˘Ú „ÁÈ·
ÍÏÓ„ ÔÈÚ‰˘ ˙Â‡„ÂÂ· ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ ,(˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ‡È‰ ‰Î¯·‰ È¯‰˘)
ÌÏÚ‰ ÔÂ˘ÏÓ ,ÌÏÂÚ· Ì‚ Í˘ÓÂ˙ ‰ÚÙ˘‰‰Â ‰Î¯·‰˘ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰
,(˙Â˜Ï‡ ÈÂÏÈ‚) 'ÈÂ‰ Ì˘ ÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Ó Â· ˘È˘ ÌÏÂÚ· Ë¯Ù·Â ,68 ¯˙Ò‰Â
,„ÁÈ· È"„‡Â 'ÈÂ‰ ,ÔÓ‡ ˙¯ÈÓ‡ È"Ú Í‡ .69 ‡"˘¯‰Ó ‚"‡„Á· ‡˙È‡„Î
ÌÏÂÚ· ÌÂÏ˘ ÌÈ·¯Ó„ ÔÙÂ‡Ï „ÚÂ ,ÌÏÂÚ· Ì‚ ‰Î¯·‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙Î˘Ó
˘"¯‰Ó ¯"ÂÓ„‡ ¯‡·Ó˘ ‰Ó Ì‚ Â‰ÊÂ .(Ê"Á‡Ï ‡¯Ó‚‰ È¯·„ Í˘Ó‰Î)
‰ÂÚ‰„ ÔÈÚ‰˘ ,70 ÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó Í¯·Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ Í˘Ó‰· ‰ÎÂ¯‡·
Ì˙ÂÁÂ ÍÂ¯·· Á˙ÂÙ ,(‰ÎÂ¯‡ ‰Î¯·) ÍÂ¯‡ Ú·ËÓ„ ÔÈÚ‰ ÂÓÎ ‡Â‰ ÔÓ‡
ÏÚ ÛÒÂ˘ ,ÂÈÈ‰Â ,'ÂÎ ‰‚Â ˙ÙÈÏ˜· ¯Â¯È·‰ Ì‚ ‰˘Ú Ê"ÈÚ˘ ,71 ÍÂ¯··
‰ÏÂÚÙ‰ Ì‚ ˙˘‚„ÂÓ ,ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓ˘ Ì‰˘ ,È"„‡Â 'ÈÂ‰„ ˙ÂÏÏÎ˙‰‰
„Î .˜Ï· Ù"¯ Ì˘ .Ï ,ÁÏ ·˘ÈÂ ÈÈÁ· (65
ÏÚÂÂ‡˘ ˙‡ˆÂ‰·) „ÂÚÂ ‰"„ (·) ‰"¯ ÁÓ˜‰
.Ì˘ ‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙ .(ËÚ˘ 'Ú Z
Ò„¯Ù .Ê"‰ ·"Ù Ê"Ú 'Ï‰ ‰˘Ó ÛÒÎ (66
‡"ÒÙ ‡"Á "ÂÓ .('„ Ô· Ì˘ ¯Ú˘) ËÈ ¯Ú˘
.Á"ÎÙ '· ¯Ó‡Ó ÌÈ¯˜ÈÚ .ÍÏÈ‡Â
‰‡¯Â .‡ ,Ò ÔÈ¯„‰Ò .‡ ,ÁÏ ‰ËÂÒ (67
.Ì˘ Ò„¯Ù
.‡ ,‰Ò ˙˜ÂÁ .„ ,ÊÏ ÁÏ˘ ˙"Â˜Ï ‰‡¯ (68
.„ÂÚÂ .‰˘ 'Ú ‡"Á ˆ"ˆ‰Ï Ê"‰Â‡È· .„ ,Ì˘
.Ì˘ ¯ÈÊ (69
'Ú Á"Ï¯˙ Ó"‰Ò) „"ÏÙ .·"ÏÙ .Á"ÈÙ (70
.(ÍÏÈ‡Â ‡Ù˜ 'Ú .ÍÏÈ‡Â „Ú˜ 'Ú .ÍÏÈ‡Â Ï˜
.‡ ,ÂÓ ˙ÂÎ¯· ‰‡¯ (71
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.‡ ,·˜˙ ‚ Í¯Î ˙È˘‡¯· ˙"‰Â‡ ‰‡¯ (59
·ÈÈÁ Í˘Ó‰ .ÍÏÈ‡Â ÁÈ˜˙ 'Ú ·˜Ú .‡ ,ÂÒ˜˙
.Áˆ 'Ú Á"Ï¯˙ Ó"‰Ò) „"ÏÙ .‰"Ù Í¯·Ï Ì„‡
.(„Ù˜ 'Ú
.„-‡"Ù ÔÓ‡ ˙ÂÂÎ ¯Ú˘ ÌÈÈÁ ıÚ È¯Ù (60
.„ˆ ,‡ ‡"Â‡Ó
,Ó) Ë"È˙ Ê"Â˜˙ .‡ ,ÁÚ˜ ·"ÁÊ ‰‡¯ (61
.(· ,‡Ú) Â"Î˙ .(‡
¯Ú˘ Ò„¯Ù .(Ó"Ú¯·) ·"ÚÒ ,Ê¯ ‚"ÁÊ (62
‡È˙ .Ë"Ù (Ú˘˙ ‡ÏÂ ¯˘Ú ¯Ú˘) ‡
.(‡ ,·Ù) Ê"Ù ‡"‰ÂÈ‰Ú˘
‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙ .Ì˘ Ò„¯ÙÂ ¯‰Ê (63
.„"Ù¯
‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙ .„ ,Ê"ÈÙ ¯"· ‰‡¯ (64
.Ê"Ù¯

èî

(à) ç"ìùú'ä ,èáù ã"åé

‰Ê· ÔÈÚ‰ ˙ÂÏÏÎÂ .ÂÓÈ‰ ‰ËÓÏ ÔÂ˙Á˙ ÔÈ‡˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚ·˘ "˜·
‰‡ÏÓ ˙È·ÁÏ Ú‚Â· Ê"„ÚÂ) ‰ÏÂ„‚ ‰˜Â·‡Ï Ú‚Â· Ï"˙˘Ó ˙Ó‚Â„· ‡Â‰
¯Â‡‰ ¯˘‡Î ‡˜Â„ ¯ÎÈ ‰·˘ ÈÂÏÈÚ‰˘ ,(ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÂÏ„‚Ï Ú‚Â·Â ,ÌÈÓ
ÔÂ˙Á˙ ÔÈ‡˘ ‰‚¯„Ó· ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚ Â‰Ê˘ ,ÏÙ˘Â ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜ÓÏ ÚÈ‚Ó
˘·ÂÏÓ˘ ÈÙÎ Ù"ÎÚ ,¯Â‡‰ Â· ¯È‡Ó Î"ÙÚ‡Â ,(‡È˙‰ ÔÂ˘Ï·) ÂÓÓ ‰ËÓÏ
.'ÂÎ ˙ÂÈÓ˘‚·
,˙È¯ÓÂÁ Ì‚Â ˙ÈÓ˘‚ 'È˘Ú) 'È˘Ú‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓÏ Ú‚Â· ˙‡Ê ãåòå (Ê
ÈÁÂ" ‰˘Ú Ê"ÈÚ˘ ,(È¯ÓÂÁ‰Â ÈÓ˘‚‰ Ê"‰ÂÚ ,'È˘Ú‰ ÌÏÂÚ·
¯„Ò ÏÎ·Â ÌÏÂÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ÈÂÏÈÚ ‰˘Ú˘ ,ÂÈÈ‰ ,(‰"Ò Ï"Î) "Ì‰·
ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ,˙È· ÈÏ˙ÂÎ ˙‰·‚‰Ó 72 Ï˘Ó‰ ÚÂ„ÈÎ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰
,ÂÓÈ‰ ÌÈÂÈÏÚ‰ Ì‚ Â‰·‚ÂÈ ‡ÏÈÓÓ Ê‡Â ,‡˜Â„ ÔÂ˙Á˙‰ ‰¯Â˜‰ 'È·‚‰Ï
.ÌÈÂ˙Á˙‰ 'È·‚Ó 'È‰ ‡Ï ,Ï˙ÂÎ‰ ÚˆÓ‡Ó ÏÈÁ˙Ó 'È‰ Ì‡ Î"‡˘Ó
ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ˘È˘ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ˙ÂÏÏÎÏ Ú‚Â· ÂÈˆÓ˘ ‰Ó Ì‚ åäæå
ÁÎ‰ ÔÓ) ÂÈ˙ÂÁÎ ˙ÂÓÈÏ˘ ˙ÂÏ‚Ï È„Î· Â‰Ê˘ 73 Á"Ú· ‡˙È‡„Î ,‰Ê·
¯‡Â·Ó ,ÌÓ‡ ,'ÈÏ ÔÂÚ„ÂÓ˙˘È„ ÔÈ‚· Â‰Ê˘ ‡˙È‡ 74 ¯‰Ê·Â ,(ÏÚÂÙ‰ Ï‡
ÌÏÂÚÏ Ú‚Â· ˜¯ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÂÏ‡ ÌÈÓÚË˘ 75 Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰· ‰ÎÂ¯‡·
È„ ‡Ï ÔÎÏÂ ,'ÂÎ ˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚ· Ì‰˘ ÈÙÎ ˙ÂÓ˘Ï Ú‚Â· ÔÎÂ ˙ÂÏÈˆ‡‰
˙ÂÓÏÂÚ ÏÈ·˘· ‰È‡ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ˙ÈÏÎ˙ È¯‰˘ ,ÂÊ ˙ÂÓÈÏ˘·
'˙È ÂÈÙ ¯Â‡Ó ‰„È¯È Ì‰ÏÂ ÏÈ‡Â‰ (˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚ ÂÓÎ) ÌÈÂÈÏÚ‰
,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ÏÎ ˙‡ 'È·‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,(76 ‡È˙· ¯‡Â·ÓÎ)
‰ÂÂ‡˙˘ ÈÙÏ ,‰‡È¯·‰ ˙ÈÏÎ˙ È‰ÂÊ˘ ,ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚÓ ,‡˜Â„ Â˙È˙Á˙Ó
.77 ÌÈÂ˙Á˙· ‰¯È„ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰"·˜‰
‰˘ÚÓ· 'È˘Ú‰ ÌÏÂÚ· ÂÂ˜Ï Â˙„Â·Ú È"Ú Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÚÂÙ ‰Ê ïéðòå
,79 ‰˜„ˆ‰ ÏÚ ÔÈ˘ÚÓ ÂÓÎ ,78 'ÈÙÎ ÔÂ˘ÏÓ 'È˘Ú Ï˘ ÔÙÂ‡·Â ,ÏÚÂÙ·
ÔÂˆ¯ Â‰Ê˘ ÈÙÓ ‡Ï‡ ,Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·Ë „ˆÓ ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ÂÈ‡˘ ,ÂÈÈ‰Â
.ÊË ‡˘ .‚ È˙Â˜ÂÁ· ‡ÓÂÁ˙ ‰‡¯ (77
.Ì˘ ‡È˙ .Â ,‚"ÈÙ ¯"·„Ó· .‚"ÙÒ ¯"·
‡¯˜ÈÂ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ È¯Ó‡Ó ‰‡¯ (78
'Ú ·"Á Â"Ï¯˙ Ó"‰Ò .ÍÏÈ‡Â ‡Ò˘˙ 'Ú ·"Á
„Î˜ 'Ú .‡Î˜ 'Ú Á"Ú¯˙ .‰¯ 'Ú Á"Ï¯˙ .ËÙ¯
.191 'Ú Ë"ˆ¯˙ .·ˆ˜ 'Ú .ÍÏÈ‡Â
ÛÒÂÈ ˙È· .· ,Á ‡¯˙· ‡·· ÈÎ„¯Ó (79
.(Ì„‡ ÏÎ ‰"„) Á"Ó¯Ò „"ÂÈ ¯ÂËÏ

˙"Â˜Ï Ì‚ ‰‡¯Â .‡ ,„ ˙È˘‡¯· ‡"Â˙ (72
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.· ,·Ó ·"Á (74
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.ÍÏÈ‡Â ·È˜ 'Ú Á"Ú¯˙
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Í˘ÂÁ„ ˙ÂÏ‚Ï „ÚÂ ,83 Â˙Ó„‡ ÏÚÓ Â˜Á¯˙Â Âˆ¯‡Ó ÂÈÏ‚ ÂÈ‡ËÁ ÈÙÓ
Â‰Ê˘ ¯Ó‡Ó· ¯‡Â·ÓÎ ,'˜ ˙Â‡„ ÔÈÚ‰ Ì‚ Â‰Ê˘ ,ÂÏ‡ ÂÈÓÈ· ÏÙÂÎÓÂ ÏÂÙÎ
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,ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈÓÈÙ· Ï·‡ ,ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈÂˆÈÁ· ˜¯ ‡Â‰ ˙ÂÏ‚‰ ÔÈÚ ˙ÂÏÏÎ
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‰ÁË·‰‰ ‰˘È˘ „ÚÂ ,Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎ· ˙ÂÓÈÏ˘· ‡Â‰ ˘ÓÓ ÏÚÓÓ
ÔÙÂ‡· ‡È‰ (˙ÂÏ‚‰ ÔÈÚ) '˜ ˙Â‡Ï ‰„È¯È‰ ‰‰ ÔÎÏÂ .Á„ ÂÓÓ Á„È Ï·˘
˙È˘Ú '˜ ˙Â‡‰˘ ÔÙÂ‡·Â ,ÔÎ˘ÓÏ ˘¯˜ ÂÓÓ ÌÈ˘ÂÚÂ Â˙Â‡ ÌÈÎÙ‰Ó˘
Â¯È¯ÓÂ ‡¯Â‰Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡ Ú"Â‰Â .'˘‰Â '¯‰ ÈÙÏ „ÂÚ ,‰·È˙‰ ˙ÏÈÁ˙
¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ È"Ú ,‡ÈÙÎ˙‡„ ÔÈÚ‰ ‰ÏÈÁ˙ ‰˘Ú˘ È¯Á‡Ï ‡·˘ ,‡˜˙ÈÓÏ
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'ÈÏÚ· ‡È‰ Ï‡¯˘È Ï˘ Ì˙„Â·ÚÂ ,˘ÓÓ ˙ÂÈÎÊÏ „ÚÂ ,89 ˙ÂÈÎÊÎ ÂÏ Â˘Ú
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‰‡È¯·‰ ˙ÏÁ˙· 'È‰˘ ÈÙÎ ÌÈÂ˙Á˙· ‰ÈÎ˘ ¯˜ÈÚÓ ¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ ˙ÂÓÈÏ˘Ï
,Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î ˙ÏÂÚÙ È"Ú ‰˘Ú ‰Ê ÏÎÂ .*‰Ë˜˘Â ‰‡¯È ı¯‡ Z
Ê"ÈÚÂ ,(Ê"Ò Ï"Î) 'ÈÙÎ Ï˘ ÔÙÂ‡·Â ,¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰˘ ‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ· Ë¯Ù·Â
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Á¯Î‰ ‰‡¯ÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰˘˜‰ (ÁÈ˜ 'Ú '‡ Í¯Î Z ‡È ,‡ ˙È˘‡¯· Ù"‰Ú) ‰ÓÈÏ˘ ‰¯Â˙· (*
.‡˙ÂÈÏÚÓÏ ‰ÙÈÒÂ‰ ˜¯Ò ÈÏÈ‡„ Ù"¯ ÏÚ ‚ÈÏÙ ‰Ê „"Ó˘ ,ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÔÂ˘Ï ˙ÂË˘ÙÓ ‡Â‰ Ó"Ù‰
.‰"ÙÒ ¯"·Ï ˘"Â˙· ÔÈÈˆ ¯·ÎÂ
(‡ ,ÊÚ¯) ‰"Ï˘ ‰‡¯Â .¯·Ú‰ Ì‚ Ô˜Â˙È Ï"˙ÚÏ Ï·‡ ,Ú¯‚ÂÈ ‡Ï˘ Z ‰Ë˜˘Â ˜¯ ˙"Ó·„ (**
.Ï"˙ÚÏÂ ‰Ë˜˘Â ‰‡¯È„ ,‰‡È¯·‰ ÌÂÈ :ÌÈÓÈ '‚ ˘È„

.‰"‰ Ê"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ (93
.ËÈ ,ÂÎ 'ÈÚ˘È (94
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«
(91
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.‡ ,ËÎ˜ ‡"ÁÊ ‰‡¯ (92
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ב"ה ,ימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"ח

תקנון מבצע הכנה ארצי ליוד שבט
'איש וביתו'
לרגל יום קבלת הנשיאות י' שבט ,כולנו – חסידי הרבי – מתאחדים
בלימוד תורתו של הרבי” ,אשר בזה היא ההתקשרות"!
הלימוד יתמקד במאמר "באתי לגני" ה'תשל"ח שיוצא לאור בחוברת
מבוארת ,מאירת עיניים וקלה ללימוד.
את החוברת ניתן להשיג אצל הרכזים בקהילות חב"ד בערים השונות.
ובארגון נשי ובנות חב"ד הארצי ובסניפים בערים השונות
בין הזוגות המשתתפים תתקיים הגרלה על זוג כרטיסי טיסה לרבי ועל
שוברי קנייה בחנויות מובחרות.
ההגרלה תתקיים בין הזוגות הלומדים את המאמר פעמיים.
זמן המבצע :כ"ד טבת עד ט"ו בשבט
על מנת להירשם למבצע סמסו את המילה 'אנ"ש' לנייד6232979550:
או לכתובת האימיילgro.lihpela@ykslenakl:
במקרה של שאלות ניתן לשלוח סמס למספר0777103-250:
הזוכים בזוג כרטיסי הטיסה ,יקבלו עד 800דולר לכל כרטיס מימוש
הזכייה עד לחודש חשוון ה'תשע"ט
מימוש שוברי הקנייה עד לתאריך כ"ט ניסן ה'תשע"ח

השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי...
 ..ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה ,כשהוא לומד המאמרי חסידות
שלי ,קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו
בלימודם ובהתוועדותם ,הנה בזה היא ההתקשרות [היום יום כ"ד סיון]

ב"ה

קרב יום

ליל שישי
חסידי

y.w. graphicdesign

כלל אנ"ש

מתכוננים
ליו"ד שבט

בלימוד זוגי
איש ואשתו

ונוסעים לרבי יחדיו
הגרלה בין כל המשתתפים

רשימה חלקית רכז ראשי :הרב מנחם מענדל אלפרוביץ  | 052-301-7770ביתר גבעה  :Aהרב יוסף
יצחק ליסון  | 052-717-7081ביתר כללי :היכל מנחם  | 02-6527340ירושלים שיכון חב"ד :הרב שניאור
כהן  | 052-877-7073ירושלים רמת שלמה :הרב אבינועם שטרן  | 054-617-4851ירושלים כללי :היכל
מנחם  | 02-6700770כפר סבא :הרב שלום דובער אשכנזי  | 054-801-7706לוד :הרב נוטע גערליצקי
 | 058-770-7997נתניה :הרב מיכאל ויסמן  | 052-770-7318עפולה :התמים דובער קרץ 50-873-
 | 06939צפת :הרב נועם קציר  | 052-677-0017קריית גת :הרב מנחם מענדל משי זהב 050-449-7708
| רחובות :הרב שניאור לוין 052-770-7420

בני הזוג לומדים יחד
את מאמר "באתי לגני" תשל"ח,
מתוך חוברת מבוארת,
מנוקדת וקלה ללמידה
מדווחים על הלימוד באמצעות
שליחת המילה 'אנ"ש' בסמס
למספר  055-9792326או למייל
lkanelsky@alephil.org
ומשתתפים בהגרלה
על זוג כרטיסי טיסה,
וכן על שוברי קניה רבי-ערך
בחנויות מובחרות
המבצע מתקיים לזכות ר' ברוך הכהן שיחי' אייזנברג
לרגל יום הולדתו ה 80וזוגתו מרת ברכה תחי'.
נדפס ע"י ולזכות :בנם ר' שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה
וילדיהם :שירה ,אוריאל מנחם הכהן ,הילה ,איילה שיחיו אייזנברג.
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

בשיתוף:

