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נעימות נצח – כך לומדים ליקוטי מוהר"ן!
'נעימות נצח' - הפירוש שפתח את שערי ההבנה בתורת רבנו, והיחיד שבו הכל מוסבר ומשולב בתוך התורה 
והמקום לתוכן  בין העיתוי  וביאור הקשר  נאמרה,  והיכן  עצמה. בפתיחת כל תורה, מובא הרקע לה, מתי 
המאמר. התורה עצמה מוסברת בהרחבה ובבהירות נפלאה. כל הפסוקים ומאמרי הקבלה, קשר העניינים 
ומהלך התורה, מתבארים בבהירות ובהסבר שווה לכל נפש, ממש כמו חברותא. דברי מוהרנ"ת ב'ליקוטי 
וכו' הכל מוסבר באופן  'פרפראות לחכמה' להרב מטשעהרין ושאר המפרשים, שיחות בעל פה  הלכות', 
ברור ונפלא, ומשולב בתוך התורה עצמה. פשוט לפתוח, ללמוד ולהבין. אז מה הפלא שחסידי ברסלב בחרו 

פה אחד ב"נעימות נצח" כפירוש הבהיר והנלמד ביותר (5 שפות) בכל העולם.
ליקוטי  (סיום  רפו   – קעח  תורות  התשיעי,  הכרך  קע"ח.  תורה  עד  כרכים   8 הופיעו  כה  עד  נצח"  "נעימות 

מוהר"ן קמא) יורד לדפוס בימים אלו, ואי"ה יראה אור לקראת הילולת מוהרנ"ת עשרה בטבת תשע"ט.

רבנו אמר:
"כשהספר שלי 
יתקבל בעולם 
תתכוננו למשיח!" 
לומדי "נעימות נצח" כבר 
מתכוננים. "ליקוטי מוהר"ן",
התורה העתידה להתגלות 
"לעתיד לבוא", כבר מתנגנת 
בפיהם. הבקיאות והנעימות 
של לומדי הפירוש אינם בגדר 
סוד, כל מה שעליך לעשות הוא 
רק להציץ ולהיווכח בעצמך. 
לשאול את מכריך, לפתוח את 
הספר בבית מדרש הקרוב 
אליך, לרכוש את הספר, לקבוע 
חברותא ולהצטרף למהפכה. כך 
מתכוננים לגאולה. 

לע"נ
מרת חינא רחל ב"ר חיים מנחם הי"ו

נלב"ע י"ג כסליו תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה

הוקדש ע"י יבלחט"א בעלה

הר' דוד יהודה גרינוולד הי"ו

קטלוג וחוברת זו חינם לכל דורש עד גמר המלאי!
במכון נחלת צבי אבינדב 8 ירושלים טל: 02-582-4641 פקס: 02-582-5542 רפאל: 050-875-1234
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נר ה'
נשמת
אדם
             (משלי כ, כז)

בקרוב בעז"ה יופיע כרך ט' תורות קעח - רפו.
מוהר"ן חלק  ליקוטי  כל  על  ובכך תושלם הסדרה 

ראשון (קמא)
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  ערב חנוכה תשע"ט,  

זאת מצבת קבורת בעמדנו ערב ימי החנוכה הקדושים, באנו בזאת להציב נר זכרון, 
כלתי ואחותנו היקרה, מרת חינא רחל בת ר' חיים , נומותחאשתי, בתי, אמנו, , רחל

"ותמת מנחם הי"ו, שהלכה לעולמה שבוע שעבר ביום רביעי י"ג כסליו תשע"ט לסדר 
  נה בפטירתה.וב) שמ"ז (כי טת והיא ב רחל"ם ש

מרת חינא רחל ע"ה, האירה פנים לכל אדם, מסרה נפשה לחינוך צאצאיה לתורה 
הייתה קשורה בכל ליבה ונפשה לרבנו הקדוש נחל נובע מקור חכמה, וליראת שמים, ו

  רבנו נחמן מברסלב זיע"א. 

ולם הבא, ע "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי". לולי תורת רבנו הקדוש שעשוע
דנו ְּבָעְנֵיינּו. גדול שברנו כים, אך זאת נחמתנו בעניינו, תורת רבנו הקדוש אז אב
ו הקדושה בכל ליבה ונפשה. היום, מיד בתום ימי השבעה תה קשורה לתורתשהיי

מבקשים אנו להקדיש תורה זו "ימי חנוכה הם ימי הודאה.. וימי הודאה זה בחינת 
ח" השווה לכל נפש, לעילוי יקר "נעימות נצה שעשוע עולם הבא", עם הפירוש

נשמתה הטהורה. ויהי רצון שזכות רבנו הקדוש וזכות התורה הקדושה הזאת, 
שעשוע עולם הבא", שילמדו בע"ה אנשי שלומנו היקרים בכל אתר ואתר, בעיון "

ובבקיאות, יעמדו לזכותה שתהא נשמתה צרורה בצרור החיים, ולהתענג וליהנות מזיו 
ו שוכני עפר בביאת משיח צדקנו וכל קדושיו עמו, צדיקי עדי הקיצו ורננ, השכינה

  הדורות וכל ישראל במהרה בימינו אמן.

ים אנו שיהיו הדברים לנחת רוח ולטובה עצומה לנשמת המנוחה שהייתה בטוח
קשורה בכל לבה ונפשה לתורת רבנו הקדוש, כידוע המעשה דלהלן: "להרב נפתלי בא 

עולם העליון, ובקשו שיאמר לו איזה דבר תורה רבנו ז"ל, אחד מל בתחילת התקרבותו
לת "כי עיקר החיות ששמע מפיו, ולפי שהיה תכף לאחר שמעו את התורה המתח

מקבלים מהתפילה" אמר לו הרב נפתלי הדיבור הזה. ובשמעו זאת, מגדל התלהבותו 
ותשוקתו הרים עצמו האיש מהעולם העליון למעלה 

נפתלי זצ"ל  . אח"כ סיפר הרבתולמעלה עד שנעלם מא
"וכי אתם סבורים לאדמו"ר את מראה החלום. ענה לו: 

ברי תורתי אשר גם בעולם העליון שומעים את ד
כשמעכם כאן; לא כן היא, שם כששומעין איזה דבור 

  .נ) (השתפכות הנפש משמי הוא עניין אחר לגמרי"

ה, ב"ה השאירה 'בצר הרחבת לי', הרחבה בתוך הצר
' בדרך תורה ומצוות ע ברך ה' הולכים בדרך הזראחריה 

בדרך רבנו הקדוש, שמסרה נפשה לחנכם ולגדלם לתורה 
ולמצוות, וזכתה להשיא שנים מבניה בחייה ולראות מהם 

ם שיחיו. ויהי רצון "מה הכא עומד ומשמש צאצאים יקרי



וד ניה ובנותיה, כן תעמאף התם עומד ומשמש", כפי שעמדה בחייה והתפללה על ב
בתה ו ו"יה צבי אריהר' על ובפרט  .היקריםילדיה  עדבטוב ץ מליותגם בעולם הבא 

בנה הבה"ח  על ;תורה והמצוותהבדרך ם מבורכים רות ישרידועמיד להו כיזש נהוחת
שיזכו לעלות במעלות התורה נ"י, בנה הבה"ח אביגדור מרדכי ל ענ"י וונתן י נחמן

בנותיה היקרות שתחי' שיזכו להנשא  לעו ;והחסידות ולהקים בתים נאמנים בישראל
  .לת"ח הולכים בדרך התורה ובדרך רבנו הקדוש

ר' דוד יהודה שיחי'. טובים, בעלה עבור יבדלו לחיים שר תהיה מליצת יו ממרום
. בניה ובנותיה היקרים חיהת , מרת גיטהאביה, הרה"ח ר' חיים מנחם הי"ו. אמה

  שיחיו, וכל משפחתה.

ויאמר די לצרותינו ויקוים "ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים ת ינחמנו בעל הנחמו
  " אמן ואמן.דמעה מעל כל פנים

  ע,ם בדממיהחות

  ירושלים תובב"א,קודש עיר ה

  כ' כסליו תשע"ט

  בעלה, אביה וכל משפחתה



  ב
מֹוַנת ְיֵמי ֲח  ְיֵמי  א תּוב: 'ְוָקְבעּו ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה, ּכְ ה ֵאּלּו ֻנּכָ ֲחֻנּכָ

ל' ְוכּו'.    גבאְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

1  
ס"ט. שבת חנוכה ו תקבכסל , כ"חכהת חנוורה זו בשב. רבנו אמר תימי חנוכה"" –ב תורה   ]א[  

אצל רבנו והוא להתכנס ם חסידיהנהגו ם שבהשנה ב הקבועיםאחד משלושת המועדים  היא
בבת אחת. צעיר אחד התורה כל את רבנו לא אמר רה ארוכה. באותה שבת אומר תו היה

במהלך השבת. וכה הסמעמירוב התעכב בננאלץ להיה בדרכו לרבנו אבל  ראהילובמהעיירה ב
. )קנב ח; וראה הערה (סעיףה שלנו חלק נוסף לתורזה במוצאי שבת הוסיף רבנו החסיד הכשהגיע 

כשלאחר מכן הגיע לשם אחיו ר' יחיאל והאנשים שנסע עמם ק לחעוד לתורה הוסיף ו רבנ
(תהלים וק "לולי ה'" ש רבנו מהשומעים לשיר את הפסקבי. לאחר מכן )קטו הערהאה , רו (סעיף

ה רתוה לכך במהלך םג רומז אותה שבת, ורבנוביו של רבנו, ר' שמחה, ביקר שם ב. א)כדק
  .)רפב; מגיד שיחות-א; שיח שרפי קדש קד , וראה הערהה (סעיף
חפת שתקפה אותו בקיץ שם נאלץ לבקש מזור למחלת הש ללמברג,רבנו סע נני כן שלפ בשנה
 ור לברסלב,זלח. הרופאים בלמברג יעצו לרבנו שלא קפא)הר"ן נ; חיי מו ראה שיחות הר"ן( "זסתק

רה לא שעה לאזהרות, והתום רבנו ארוכה לשם מסכנת את חייו. אולסיעה הוהזהירו אותו שהנ
את ההודיה לה' על ששב בשלום בה מבטא  רבנוו ,הון מעין קרבן תודנכ-א אלשלפנינו הי

  . מגיד שיחות) (חיי מוהר"ן פ; פרפראות לחכמה;לביתו 
הלל ר של ודיבבאים: הקשרים הדיבור, בה וןקה, תיהתורה שלנו דנה בנושא העיקרי של

; ד) (סעיףבור הדי גיוסירה את ארבעת ; האמת המאב) (סעיףרה וד תו; לימא) (סעיףלה' והודיה 
ם חשובים אחרים בתורה שלנו נושאי. ו) (סעיףע בטהכוח לשנות את ה ;ה) סעיף( לשון הקודש

; (סעיף ג)קה הלידה וצד רצע רים,סויי ;ב) (סעיףלימוד הלכה ; א) (סעיףהבא -עולםג תענוהם 
; ו) ף(סעיוי ; אחדות מתוך ריבה) (סעיףשמחה ; שבת וד) ףסעי( לוש מדרגות האמת ובני זוגש

  . ז) (סעיףוחנוכה 

  , הָא ָד הֹוי ֵמ ם יְ ה ֵה ּכָ נֻ ֲח  יֵמ יְ   א
י אף על פת החג בפתח התורה, הוא מזכיר אהסיבה שבן כמוזו ורבנו אמר תורה זו בחנוכה,   ]ב[  

מדברות ת שלפנינו לקראת סוף התורה, בסעיף ז. בדומה לכך, ההערו רקנושא בק מעמיהוא ש
חנוכה רק כאשר יעסקו באך ישובו וף הראשון שלנו, ים בסעיעל חנוכה בהקשר של הנושא

  התורה.  בסוףלדבר עליו בפירוש, רבנו ישוב 

  '. כּו' וְ לּלֵ ַה לְ ת ּודֹוהֹולְ  ּוּלה ֵא ּכָ נֻ י ֲח ֵמ יְ  תנַ מֹוְׁש  עּובְ ָק : 'וְ בתּוּכָ ֶׁש  מֹוּכְ 
-תיב תאש דחמ כונח םה ,ינוויה שבוכה יידמ הרחזם ילשורית אם אינומשחה ושבכשחר לא  ]ג[  

ק יספלה וראמיה ה ךפה .ןטק ךפ ךותמן משת ומצעאב הרונהמת אש חדמ ויקלדהוש דקמה
ת א םימכח ועבקן כמר חאשל הנשב .םימה ינושמל יקספהל באו לודגי פ-לע חדאם ויל
 וניתבואלה עשוא השם יסנהל ע' ה תא םיללהמו םדיומ ובש ,תרוולד חגכה וכנחהי מית נומש

ה אר ;יחק–גיק םילהת ריומזמוא ה ללהה( הוכנחהי מימ דחא לכב ללה רמול ועבקם ה .)ב ,אכ תבש(



  ם פירוש נעימות נצחע • א ףיעס בתורה  אניינתליקוטי מוהר"ן   ו

ִחיִויֵמי הֹוָדָא  ֲעׁשּוַע ה ֶזה ּבְ י אַהּבָ עֹוָלם ַנת ׁשַ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ֶזה ִעּקַ , ּכִ ר ׁשַ
א  ַרְך  –ַהּבָ דֹול ִיְתּבָ מֹו ַהּגָ ל ִלׁשְ ַרְך,  דְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ יר אֹותֹו ִיְתּבָ ּוְלַהּכִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְסמוּ  ַרְך ּוְק  ִכיםׁשֶ ,רֹוִבים ֵאָליו ִיְתּבָ   ּיֹוְד ֶ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ִעין ּכִ
יִרין אֹותֹו  ַרְך ּוַמּכִ , ְס וֹ יּבְ ִיְתּבָ יֹוֵתרמּוִכ ֵתר    ה.ים ֵאָליו ּבְ

1 
ך ותב מרואל דיכ "םיסנהעל " ליחתמהלה יפתהע קט אתרו יבח םגו ,)א :גפרת ח"או ךרוען חלשו
 עּובְ ָק וְ " :םתוח "םיסנהעל ". )א :בפרתח "ואך רוען חלשוה אר( זוןמהת כרבובה ידמעה תליפת
   ."לדֹוּגָ ַה  ְמ ִׁש ל לְ ּלֵ ַה לְ ת ּודֹוהֹולְ  ּוּלֵא ה ּכָ נֻ י ֲח ֵמ ת יְ נַ מֹוְׁש 
 ץעי פר( דהו תירפס ,תינישמהה ירפסל לבימק ,וימי תנושמ על ה,וכנחה גחשה לבקבא בומ

 .'הידוה' םגל בא, 'רהוז'או  'רדה' ושוריפ 'ודה' .)תירופסה רשער דס :חפסנה אר ;דה וכנחר עש םייח
ת ונווכהש דמלמ ושדקהי "ראה. ךרבתי' הל הידוהו ללהי מיכן כאם  עבקנ ,דוה ,הכונחה גח
ת רויספה שש לא )מאא ףוצרפ( הניבהת ירספור את כשהמבת וקוסע הוכנחל ש תומיינפה
, אבקונ- תוכלמהף וצרפ, ןחרואה ףוצרהפ תא הנובר ואה םש ,ןיפנא-רזעי ףוצרפת את וביכרהמ
רות יפסהן ד מורהיר אוה, להבקהי פ-לע .)םשם ייחץ ע ירפ( שםלע פנשור אה ןכ רחאלו
. תוירפסמהת חא לכך רדר עובוא ה ותרזח עתשב. רוומקלן כמחר אל בשת ונותחתלת ונוילעה

  . הטמלמ תישמינהיא הה נביה רתיפס ,וזט במת דומנק

ת דֹוֹוהלְ  –א ּבָ ם ַה לָ עֹו עַ ּוׁשֲע ר ַׁש ַּק ה עִ י זֶ א, ּכִ ּבָ ם ַה לָ עֹו עַ ּוׁשֲע ת ַׁש ינַ ִח ה ּבְ זֶ  הָא ָד י הֹוֵמ יוִ 
   ַר ּבָ ְת ל יִ דֹוּגָ ַה  מֹוְׁש ל לִ ּלֵ ַה לְ ּו

ם יקדיצל יופצש עושעשוה גונעהתם ע, הוכנחהל שו נייענ ,הידוההת א תעכר שמק ונבר  ]ד[  
ל ש ענוגתהשמד למ ובנר ,הזה-םלועה ןמם יבלקמו נאש ישמגה וגנעתוד ליגנב .אבה-םלעוב
ת ירספל לבימקא בה-םלועה ,הלבקב. "ךרבתי לדוגה ושמל לללהות ודוהל"א וה אבה-םלוע
 – הוכנהחת יר אאמ, הניב ,אבה-םלעוה ורא .)ח–זת רועוה א :דנא "ח ן"רוהמ יטיקולה אר( הנביה
ם יאלמתו מנא ךכ ה,זה-םלועב' לה םיללהמו םידומו אנשל ככ, ןכאו .'לה הידוהו ללהו ניהיד
   .זהן ויעל וראב

ין עִ ְד ֹוּיה ֶּׁש ל ַמ י ּכָ , ּכִ ַר ּבָ ְת יו יִ לָ ים ֵא בִ רֹוְק ים ּוכִ מּוה ְס זֶ ־יֵד יְ ל־עַ , ֶׁש ַר ּבָ ְת יִ  תֹויר אֹוּכִ ַה לְ ּו
   .רֵת יֹויו ּבְ לָ ים ֵא כִ מּור, ְס ֵת יֹוּבְ  ַר ּבָ ְת יִ  תֹוין אֹויִר ּכִ ַמ ּו

ל כי כ .ךרבתי וילא םבירוקו םיכומס הז-דיי-לעש, ךרבתי ותואר יכלהו תעדלו" :דיה בתכב  ]ה[  
 תודוהל לעו רנביד ."רתיוב יולא ןיוברקו ןיכומס ,רתובי ךרבתי ותוא ןרייכמו ןיעודישה מ
ר איב האבה הקספב. ךרבתי ותאו ירכלה :ישישלג מוש ףיוסמ ונברת עכו ,ותוא ללהל ,'הל
ו מכ .אובל ידתלע לכות הלחניה התשו ילאת רושקתהוהם יקלאת עד, 'תעד'כו ז הרכהו בנר
 ,וילאב וקרוא הך כו תלוזת איר כמודע וים דאשל ככ בדרך כלל םהבש ,םדא-ינב ןיב םסיחיב
, תריו להודגדם אל שת עדהשל ככ. ויאלם רוביקם ישענ ונא' ה תא רתוים ריכימ ונאשל ככך כ
תר וב ירתקמ דםאל שכוכ .)א ןתנ תרות( 'של ה הטושפהת דוחאבל לכיהל ותליכוה לוגדך כ
א טבלך רוצ תרוי שיגרמ ואוה, היארבה לע יעפשמ' השה ברהה ובטבתר יו ירמכוא הך כ, 'לה
ג וענתאת  הוחוא וה ,'להת דווהלה שוקתהאת ה ווחם דאשכ. ךרתביו יאל זו הדיוהו הרכה
   א.בה-םלעוה
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י  נֹות ּכִ ְרּבָ ל ַהּקָ ְבִחיַנת: 'ּכָ ם, ּבִ ּלָ לּו ֶלָעִתיד ּכֻ ּטְ ָבִרים ִיְתּבַ ל ַהּדְ ָאר ּכָ ׁשְ
, חּוץ ִמּקָ  ֵטִלין , וה',ן ּתֹוָד ּבַ ְר ּבְ ֵאר ֶלָעִתיד ָ ּלֹא ִיׁשּ ִחיַנת ּת  ׁשֶ ֹוָדה ַרק ּבְ

ל וְ  ְוהֹוָדָאה, ַרְך,אוֹ ת ַדַע לָ ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ י ָמְלָאה  זתֹו ִיְתּבָ תּוב: "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֲעׁשּוַע עֹוָלם ל ׁשַ ה ּכָ ּזֶ ים", ׁשֶ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ֶאת ה' ּכַ א ָהָאֶרץ ּדֵ   ח.ַהּבָ

1 
 .בושו בוש ותוא חבשלות ודוהליא ה 'הב לרקתהל םדאל תרויבה ובטהך רדהש ףסיומ ןתנ 'ר
 זוא .ונייח ךותל ותאום אייבמ ונאך כ ,וניעל עישפהוא השם ידסחהל ע' להם דיומו אנשל ככ
 .)ג :ג וברוד בכ תוכלהי טוקיל( הדותת בורלהף חדם שייגמרור תויד ועו ילאם בירקתמו נחנא

 האצותכו ,תפסונת עד םיבלמקו נא ',הל תוודהלם יפוסימ ואנשם עפל כבש ןאכן ייצל בוחש
 לדגך כלם תאהב םיווח ואנשא בה-םלוע וגנעתש ןאמכ .תרויד וערך תבייו אלם יברתקמך כמ
   .ףרהי לב לדגו

ן ּבַ ְר ָּק ִמ ץ , חּויןלִ ֵט ת ּבְ נֹוּבָ ְר ָּק ל ַה ת: 'ּכָ ינַ ִח בְ ם, ּבִ ּלָ יד ּכֻ ִת עָ לֶ  לּוְּט ּבַ ְת ים יִ ִר בָ ְּד ל ַה ר ּכָ ָא י ְׁש ּכִ 
  , ין שם)עייב  ז; כז, ויקרא רבה ט,(ה' ָד ֹוּת

ן ברקק ר, שדקמה-תיבבם איובמש םינשוהת ובנרקהל כן בימ ,אובל ידתעלשמד לש מרמדה  ]ו[  
 – שםאו תאטח ,הלעו – םיאטח לעפר כלם איבה תונברקה .ברוקמ תוהיל ךישמיה דות
ק ר .הלאת ובנרקבך ורצ ויהי לא ,ולוכ םלעוהת אן קתח ימשישי חרא, אוביד לעתל .ולטבתי
   .'להו נלשוב טה תרכהת אא טלב ,אבויה ודתן ברק
 ידתר לעאשייהוא ם ג ןלכוה דותן ברקלו תובמה מהדום ימלש ןבקר ,םשירפמהמ קלחת עלד
 ידעתלר סחילא א והו, םולש ללוחד לעונם ימשלהבן רקש ןוויכשם יורבסם ריחא. אולב
ת ובנרקל הוטביש ןייצמ )הדות ןברוקה "דם (שר ואתפה יה .ודעך רצנהיה יא לה זן ברק םג ,אובל
וב ר .ףסון מברוקיד מבן התרקו כמ, רוביצ תובנרק לעלא ו ,ידחית ונברקל עק ר חל ידיעתה
ר שאכ, ואבליד תעל תאטחת ונברקבך רוציה יה עומד .תטאחן ברקם יללוכ ףסומה תונברק
ת שרפתמ 'תאטח'ה לימהש יאהה ובשתה ?"ץֶר ָא ן ָה ים ִמ ִא ָּט ַח  ּוּמַּת יִ " :)הל דקם יהלת(ם ייקתי

- יבנ וביריקוא לביד עתל. )אכ  א 'אם יכלמה אר( 'האטחה'או  ן'ורסיח'כם גאלא ' אטח'כרק לא 
 תאו יאיב םה. םיווח הםשני חורן הורסיחהעל ת וצפל ידכ יורביצהת אטחה ןברקת אדם אה
  . )האבהה ערהב האר( 'לה ותעוצמאבב רקתהל יכד םנבקר

  ,ַר ּבָ ְת יִ  תֹות אֹועַ ַד לָ ל וְ ּלֵ ַה לְ ת ּודֹוהֹוה, לְ ָא ָד הֹוה וְ ָד ֹות ּתנַ יִח ק ּבְ ַר יד, ִת עָ לֶ ר ֵא ָּׁש א יִ ֶׁש 
 לש תוברקתהה ונייה הדותן ברקרק  תוברקהתה למכ ידתלע ראשייא לשו ניהי" :דיה בתכב  ]ז[  

 ,תבורקתה ןשולמיא ה ןברק להיהמ ."ךרבתי ותואיר כהלו תעדלו ללהות דווהל האודוה הודת
 ונברם ש ח :דיא "ח ן"רוהמ יטוקילם גאה ר .'ת הברקיג שלה ,בןרקהת טרמר יקע וזשי נפמ
   .םתומללש תומלעוה את ברקלא יהן ברקהת רטמש מדלמ

 עַ ּוׁשעֲ ל ַׁש ה ּכָ ּזֶ ים", ֶׁש ִּס כַ ם ְמ ּיָ ם לַ יִ ַּמ ת ה' ּכַ ה ֶא עָ ץ ֵּד ֶר ָא ה ָה ָא לְ י ָמ : "ּכִ בתּוּכָ ֶׁש  מֹוּכְ 
  .אּבָ ַה  םלָ עֹו

 היישע(ב תוכש מו, כידתעה ליהה ייעדיר הקיעו" :מדלמו בנר אי :בכ"א חן "רוהמ יטקוילב  ]ח[  

 יוליג ."ובט ולוכ היהיו ,טובל כ רסחיא לת עדה תמחמו 'העץ דראה האלי מכ': ט) יא
ת עד. םיארהנב כללת יתאחדות אלוקיעות ודמו תעדא יביא בה-םלועה תא ןייפאישת וקולאה
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א, ֶזה וֹ ּת  ִחיַנתְב וּ   ב ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ הּוא ׁשַ ִחיַנת ֲהָלכֹות,ָדה, ׁשֶ י  טּבְ ּכִ
זּ  ֶהם,ין ִכ וֹ ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ׁש ּבָ ּזֹוֶכה ְלַחּדֵ ְפָרט ִמי ׁשֶ , ּבִ ִחיַנת  יִלְלֹמד ֶזה ּבְ

ָכל יֹום,  ֹוֶנה ֲהָלכֹות ּבְ ל ַהׁשּ ְבִחיַנת: 'ּכָ א, ּבִ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ח לֹו ְבָט ֻמ ׁשַ
הוּ  א'.ׁשֶ ן ָהעֹוָלם ַהּבָ ְתַחּדֵ  א ּבֶ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ֶכל ִויִדיָע ׁש ֲהָלָכה, ִנְתַח ּכִ ׁש ׂשֵ ה, ּדֵ

אּדַ ְוַה  ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ר ׁשַ "ל. ַעת הּוא ִעּקַ ּנַ   יאּכַ

1 
ו תואח בלש רושויפ' הת את עדלש ןווכי ,אבה-םלוהעשל  עושעשהוג וענתיה ההתו ז
 דע – תרוי ודע ותוקולאת ולגלך רבתיו לם ורגתזו ה בקר. וילאב רקתהלך כו ,ולת ודוהלו
עת ד, חבש ,הדיוה – 'להת וברתקידי ה-עלשן אכד מלו מבנר ."'הת עה אדץ ארהה לאמ"ש
  .הזה-םלועבן כאו ליפאא בה-םלועה גוענתת את ווחלר שאפ – ותרכוהם יקאל

- על, םיקלא עתדו נהייד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד
  . לה' הודיוהלל ה ידי

  ת, כֹולָ ת ֲה ינַ ִח ה ּבְ א, זֶ ּבָ ם ַה לָ עֹו עַ ּוׁשֲע א ַׁש הּוֶׁש  ה,ָד ֹוּת תינַ ִח בְ ּו  ב
ת ניבחגם יא הה ודתשן אכף יוסמהוא , אבה-םהעולוג נעת ןביו הדיוהן ביו בנרר ישקשחר לא  ]ט[  

 'השלמד מר הוזה. הלכהה יקספת אע בוקלא יהה זהד ומילה תרטמ ,מדלנשי כפ. ההלכ ודמיל
ק וספל לות רפשאשממה רבה ורתת האן ימבוע דוי דםאשכ .)א ,גע ג"חר הוז( םהחד  הורתוה
ת מדוקה הרעהף הוסר באתבהי שפכש תעד יגשהל הכז ואהשר בדהש וריפ, התימאלה לכה
   .)ב ,חלר ג"חר והזגם ה רא( תיתודאחה תוקואלת רהכיא ה

  ם, ֶה ּבָ  ׁשֵּד ַח ה לְ כֶ ֹוּזי ֶׁש ט ִמ ָר פְ ד, ּבִ מֹ לְ לִ ין כִ ֹוּזֶׁש ת כֹולָ ֲה י ַה ּכִ 
י כמחי יד-עלה שבגתהיא הי שפכ טרפב, הפ-לעבש הורהתהוא ה לכהל יריקעההמקור   ]י[  

 ,םיאהבת רוודבם היכישממ. םאיוראמ, האמרגה ימכחידי -עלה ררבתהו ,םיאנתה, המשנה
ך וערן חשולהת ריצילעד  ,תונגורמאת וכרעבמ תכולההר ודיסבקו סע ,םקיסוהפום ינואגה
 שחדל ליכוו ללרות הוקהמל כבטב יי הקבש ימ .נהשת ואמ שמחי נפל רואקף סוי יבר ידי-לע
ל יוכהוא  ,ורסא אותר ומוא הם סוימ שהעמ ואר בד םאהלה אשהיו אל הנופתם א .הכלהב
וק פסל, ךכל ךמסמוהוא  םא, וא, םיקסופהי רפסת בורטופמשת והלכה יפ-על היעלת ונעל
וד מיל של תרייקעה הטרהמשם הנים שניייצמל חהנ ימוה מכחלת וארפרפה .ומצעה בלכה
ף קמש ההלכהק פס ה.לכק ההפסמר לולכ, תשימעתה הנקמסלהגיע לא הי פה-לעבשה ורהת
ת דופרנן כל דםוו קיהת שעוד תושפגנ ווב, תונשות וטישת של ילכלהה כמסההת א
 יבויר לשה זם לעוב הפשוטת היוקאלת החדואהת ת אלמסמה ההלכ, ךכן שווכי. תוקלוחמו
  .)ו ףעיס, ןהללאר תבין יעניה( תונוש לשו

 לשת ריסומהות ינוחר תעומשהמ לשם יקועמם ריויאב םגת יוהל םילוכיה לכהב םשיוחיד
ם יושחידב טהים שיחיממ תכולה יטוקילבן תנ' רל שו ריואיב .ונשלם יו-םויה ייחל תוכלהה
  . הזג וסמ

ם, ל יֹוכָ ת ּבְ כֹולָ ה ֲה נֶ ֹוּׁשל ַה : 'ּכָ א) (נדה עג, תינַ ִח בְ א, ּבִ ּבָ ם ַה לָ עֹו עַ ּוׁשעֲ ת ַׁש ינַ ִח ּבְ  הזֶ 
ת עַ ַּד ַה ה, וְ יעָ יִד ל וִ כֶ ֵׂש  ׁשֵּד ַח ְת ה, נִ כָ לָ ֲה  ׁשֵּד ַח ְת ּנִ ֶׁש י ּכְ א'. ּכִ ּבָ ם ַה לָ עֹון ָה א ּבֶ הּוֶׁש  ח לֹוָט בְ ֻמ 
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ַהְינּו ּתֹוָדה, ְוֶזה ָעה ְצִריִכין ְלהֹודֹות', ּדְ ִחיַנת: 'ַאְרּבָ ין יבּבְ ֵהם ְמֹפָרׁשִ  ׁשֶ
ִמ  , ׁשֶ ּבְ ָמר ְזמֹור ק"ז סֹוָפם: "ִמי ָחָכם ְוִיׁשְ ם ּבְ ּיֵ ה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'". ּסִ ֵאּלֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: '" י הֵד "ַחְס  מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֲהָלכֹות, ּכְ ֶזה ּבְ
ִאּלּו מֹוֵנַע ִמּמֶ  , ּכְ ׁשֹו ּמְ ׁשַ ְלִמידֹו ִמּלְ ל ַהּמֹוֵנַע ּתַ נֶּ  יגֶחֶסד', ּנוּ 'ּכָ ס ׁשֶ ֱאַמר: "ַלּמָ

1 
  ."לּנַ ּכַ   אּבָ ַה  םלָ עֹו עַ ּוׁשעֲ ַׁש ר ַּק א עִ הּו

ל וגמל ידאוובה כזיא הו ןיהכרדבך לוהו םוי דימ תוכלהד מול םאכש .היכלהן שולמ הכהל  ]יא[  
ה ורתוד מילשן אכף יוסמ ובנר .)םש הידנ בקיען יע על הנובהש רויפ( אבה-םלעוה של עשועלשו
 המדוא וה ןלכו – אבה-םלעוה וגנעתו נייהד – רתיום וקיעמם יקלא תעדוה בנותא יבמ ימוי
   '.לה הדיהול
ת וחשי( םוי ידמ םיעתך כל עובקלך ורהצוה כלהה דומית לושיבח תאש יגדמ ובנר חרם אוקמב

   :)טכן "רה
  ים.אֹד ְמֹאד ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַהִּלּמּוִד ְוַעל ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ִהְזִהיר ְמ 

ל ּכָ ד מֵֹמרֹאָׁשם ַעד סֹוָפם ַּכֵּסֶדר. ִאם ָיכֹול ִללְ  ָּלםָעה "ֻׁשְלָחן־ָערּו" ּכֻ ל ָהַאְרּבָ ִלְלמֹד ּכָ ְוָראּוי 
ָּפִנים ִיְלַמד ָּכל דֹוִלים ַמה טֹוב. ְוִאם ָלאו ַעל־ָּכל־ְרָּבָעה ֻׁשְלָחן־ָערּו ִעם ָּכל ַהֵּפרּוִׁשים ַהּגְ ַא ָה 

  ..ם." ַהְּקַטִּניְלָחן־ָערּוָהַאְרָּבָעה "ֻׁש 
ר. ְוַאף ִאם הּוא ָאנּוס ְוֵאין בֹ א ַיֲע וְ  ם,ם ָויֹום ּפֹוְסִקיי ְמֻחָּיב ִלְלמֹד ְּבָכל יֹוֵאלִ ַמר: ֶׁשָּכל ִאיׁש ִיְׂשְר ָא וְ 

א ִּבְמקֹומֹו ן־ָערּו" ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשהּוא, ֲאִפּלּו ֶׁשלֹו ְּפַנאי, ִיְלַמד ַעל־ָּכל־ָּפִנים ֵאיֶזה ְסִעיף "ֻׁשְלָח 
" ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכל ְיֵמי ָערּון־ָח לְ יֶזה ִּדין ְּב"ֻׁש רּו. ִּכי ָצִרי ִלְלמֹד ֵא ן־עָ ֻׁשְלָח ּוא עֹוֵמד ַעָּתה ּבְ ֶׁשה

  ַחָּייו.
ָהַאְרָּבָעה  ִּיְגמֹר ִויַסֵּיםָעה "ֻׁשְלָחן־ָערּו" ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ּוְכֶׁש ּוְכֶׁשֵאינֹו ָאנּוס ִיְלַמד ְּכֵסֶדר ָּכל ָהַאְרּבָ 

  ֵמי ַחָּייו.יְ ָּכל ג ַה נְ ְּכֵסֶדר. ְוֵכן יִ  ַיֲחזֹר ְוַיְתִחיל ְלָלְמָדם "ָחן־ָערּו"ֻׁשלְ 

א הושו לח טבומ םוי כלבת וכלהה נשוהל כ": ל"זחמר מאת אם ייקמם דאה ז דומיל דיי-לע
   ".אבהלם עוה ןב

   ה,ָד ֹוּת נּויְ ַה ת', ְּד דֹוֹוהין לְ יכִ ִר ה ְצ עָ ּבָ ְר : 'ַא ב) (ברכות נד,ת ינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ 
 םתצלה על' להת ודוהל םבייוחמש םיאנשת של גוריוקט עברא לער במדם ילהתבז קור מזמ  ]יב[  

 להם אימקר העברא .םיבם יסעוהנו, םינכוסמם ילוח, םייבוש, תוירבדמ ילכהו – הרצמ
ה יאציה על לומהג תכרב ךרבלש וי ,םייח תנכס וב התייהשב צמל כ הלכההי ניעבם יצגיימ
ם יבייחו יהלה אה עבאר ,ונוכמל עש דקהמ-תבימד עשכ .)א  :טיר ח"וא ךורעחן לשוה אר( הנממ
רש פמנו בר, )םשל  הרעוראה ה( גסקא "ח ן"רוהמ יטוקליב. )יב  זא רקיו י"שר( הודתבן רק איבהל
ג הנמה םטע הוז .פשם של הנשייקהות וקוצהממ היאציל מזרו רבדה, תרווק יעמן פאובש
 ,תבשב רשל עה חנמ תליפתב זק רומזמ תא רמול ,ובט-םש-לעבה ייד-על דנוסש, יידחסה
את חוש ל זהה-םלועו לוהחי מישל צר המן ה מולעה נשמהו ז העשב .תבשה סתיכנדם וק

 ןגם להלה אר ;56 עמ' יצבת לחנן וכמ, סלברבמ מןנח יבר עםבת ש: עיבישה עיקרהה אר( אבה-םולעטעם ה

  .)צד הערה

י ה'". ֵד ְס ַח  נּונְ ֹוּבְת יִ ה וְ ּלֶ ר ֵא ָמ ְׁש יִ ם וְ כָ י ָח "ִמ  :םפָ סֹום ּבְ ּיֵ ִּס ר ק"ז, ֶׁש מֹוזְ ִמ ין ּבְ ִׁש ָר פֹם ְמ ֵה ֶׁש 
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   ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד";

ּמ  ִחיַנת ֲהָלכֹות, ׁשֶ ּוׁש ֲח ְוׁשִ ִוד"ַנתיִח ֵהם ּבְ ָכִמים ֶזה ּבְ  – יד: "ַחְסֵדי ּדָ

1 
ל 'ּכָ : א) (כתובות צו,ה כָ ָר בְ ם לִ נָ רֹוכְ זִ  ינּוֵת ֹוּבַר  רּוְמ ָא ֶׁש  מֹות, ּכְ כֹולָ ת ֲה ינַ ִח ה ּבְ י ה'" זֶ ֵד ְס "ַח 
 הּועֵ ֵר ס ֵמ ָּמ לַ ": יד) (איוב ו רַמ ֱא ּנֶ ד', ֶׁש ֶס ֶח  ּוּנֶּמ ִמ  עַ נֵ מֹו ּוּלִא , ּכְ ֹוׁשְּמ ַׁש ּלְ ִמ  ידֹוִמ לְ ַּת  עַ נֵ ֹוּמַה 
  ; ד"ֶס ָח 

אהדה לסבלו  לא גילה שוםלאליפז, ש. הכוונה דמונע ממני חס רעימדוע פשט הפסוק הוא:   ]יג[  
מונע , ואות לשמשהזדמנות ניק לתלמידו מע ננושאירב שמפסוק זה  חז"ל למדיםאיוב. של 

הם לשרת לר אפשלתלמידיו וך את ריהדמחויב לולמעשה כל אדם כשר, ב, כל ר. ממנו חסד
לטוב.  רע ביןחין בולהדרכה של תורה ליישם את כיצד ילמדו וכך לצפות בהליכותיו,  ואות

ה צדיק ורממהיכולת ללמוד הוא  וש שהגמרא מדברת עליוהשימהמפרשים מציינים ש
כשמונעים . אה עץ יוסף שם)ר(רה קובע דעת תואו  פוסק הלכה בו בשעה שהוא ולצפות

. )זעק ו והערה ח"א ס: (ראה גם ליקוטי מוהר"ןם ממנו חסד כאילו מונעי ,דהתלמי שכזו מןזדמנות ה
כדי ללמוד , להלכה חסדמקביל בין המאמר חז"ל זה יא ה שלנו, רבנו מבבהקשר של התור

. מכאן הלא םידחס לוממילא גם ההודיה עכה, להלמרמז ק סדי ה'" האמור בפסוממנו ש"ח
  סעיף. ה תחשלימד רבנו בפכפי הלכות, תודה היא בחינת ש

  ד" וִ י ָּד ֵד ְס : "ַח ג) היה נ(ישעת ינַ ִח ם ּבְ ֵה ת, ֶׁש כֹולָ ֲה  תינַ ִח ה ּבְ ים זֶ ִמ כָ ֲח  ׁשּוּמִׁש וְ 
. דוד א) דמה דף יז,יקוני זוהר הק(תרת המלכות מקבילה לספיפה -שבעל התורה ,בלהקהפי -לע  ]יד[  

 ו "ן ח"א יב:רוה(ליקוטי מפה -שבעל ם התורהקשור לפיכך עמידת המלכות,  המגלם את המלך,
ד שאדם החס לכות הןהש. לאחר שלמדנו ; שבעת הרועים): הפרצופיםיםגם נספחראה ; יק הערה

ים מכונכך פסקי ההלכה  וםמשף כאן ש, רבנו מוסיידי שימוש רבו וצפייה בו-עלמקבל 
  א. בה ג העולםקשור לתענוילמד רבנו כיצד הדבר . כעת סדי דוד""ח

מייצגת נתינה ללא  ת החסדספיר ,בדרך כלל. היהמת ררועל יועשחסד בין הלכות והקישור 
 ראויו את מה שמותרומגדירות מגבילות כות, לעומת זאת, ל ואהבה ללא תנאי. הלגבו

תכונות הקרובות יותר לספירת  בלה,גהצמצום, התניה ו מלותסמכיון שכך הן לעשות. 
רבנו  עודמיותר הבין טוב כדי ל .ילן הספירותבא החסדירת פס הניצבת מול, שהיא הגבורה
עלינו להבין שכל ספירה ", "חסדי ה'" ואז ל"חסדי דודאת ההלכות לחסד, תחילה ל מקשר

ת וכן תפארגבורה,  מספירות חסד, חסד למשל עשויהירת הפסספירות. -תתמורכבת בעצמה מ
למידה גם ביחס  כך. לאהוכן ה רתגבורה, תפא מספירות חסד,גם גבורה מורכבת הלאה. 

מרכיבים של גבורה, תפארת וכן  יםכולל םיאמיתיאהבה ו. חסד כל ספירההפנימית של 
ת רופיהס(לרשימה שלמה של  כן הלאהו ים של חסד, תפארתמרכיב תאמיתית כוללגבורה  הלאה.

 רההתוכל הלכות המהות הפנימית של  .)ברי הגוףאיוירות ראה נספח: הספ שלהןהפנימיות ידות המו
מתועלת גורמת לנזק יותר ללא גבולות נתינה אולם חסד, כפי שביאר רבנו.  יודאבו יאה
ו דיליל ובתהאשכ ואמכפי יכולתו, שנתן צדקה יותר  אחרלכשאדם נותר מרושש  שללמ(
 – לבוגמו ודדמ תוילה ךירצוא ה, לעיויד סחהי שדכ .)תעממש םהבר ידחהל ונממ תענומ
ג וזימה תא םשיימ הלכהוק ספל ךמסומש ימ .הורבגהת ריפס לש תונוכתה םע גזוממ ונייהד
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ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ַוה' ִעּמֹו"  מֹו ׁשֶ , ּכְ מֹותֹו ֲהָלָכה ּכְ  –ׁשֶ
מֹותֹו'. ֲהָלָכה ּכְ ם יִ ִעּמֹו", ַה : "ַוה' הוּ זֶ וְ  טו'ׁשֶ ֵ מּוְך ְוָקרֹוב ְלַהׁשּ ּסָ , ְינּו ׁשֶ ַרְך ְתּבָ

ֲעׁשּוַע עֹולָ  ִחיַנת ׁשַ א, ַה ם ּבְ ִחיַנת ֲהָלכֹות ּואהׁשֶ ּבָ "ל ּבְ ּנַ   טז.ּכַ

ִביל ם ֲהָלָכה, ּוִבׁשְ ׁשֵ ה ַהּתֹוָדה ּבְ זֶזה ְמֻכּנָ יֹוְצִאין  י ׁשֶ י ּתֹוָדה ְמִביִאין ּכְ ּכִ
ָרה, י יחִמּצָ ׁשֶ  ּכִ רן ְלֵאיֶזהוּ נֹוְפִליּכְ לֹום, ֲאַזי ִעּקַ י   ָצָרה, ַחס ְוׁשָ ב, ּכִ ּלֵ ָרה ּבַ ַהּצָ

1 
ן וכנן כלו ,להבגהו היניתה לשם בייכרמם גת וללוכ ןה ,יתימא דסחן הת וכלההשן וויכ .הזה
   .'תולובגל עב דסח'כן ראתל תרוי

ה כָ לָ ֲה 'ֶׁש  –" ֹוּמה' עִ : "וַ הכָ ָר בְ ם לִ נָ רֹוכְ זִ  ינּוֵת ֹוּבַר  רּוְמ ָא ֶׁש  מֹו, ּכְ תֹומֹוה ּכְ כָ לָ ֲה ֶׁש  –
  .'תֹומֹוּכְ 

ה ערח הרוהת א עגיירו ורניכבן גינשו הישמל ואש לךמל ושפיחשר אכש לאומשר פסבר פוסמ  ]טו[  
אֶמר ִהֵּנה ַוַּיַען ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ַוּיֹ " :)יח  זט 'א לאומש( שיין ב דודל עם יתרשמה דחאץ ילהמ ,ולש
. "ִעּמֹו 'ה ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָּדָבר ְוִאיׁש ֹּתַאר וַ ְוִאיׁש ִגּבֹור ַחִילוְ  ֵּגןֵדַע נַ י ֵּבן ְלִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי יֹ ִאיִת ָר 
שהלכה כמותו  – 'ועמ וה'': רב יהודה אמר רבר אמ": ב) (סנהדרין צג, אמרגהת מראו ךכל ע

 ךלמה ודד נושלשר קהב ןלכ .םלוכת עדל עו לבתקהק ספך המלד ודשת וכלהה ."בכל מקום
ת אם גר חיב ךלמהוד ד. )האבה הרעהה באר( "ודד ידסח" םה םה" 'הי דסח"ן לכו – ההלכל מסמ
   .הלכהלל יעלר שיקו נברש, 'הלח בשלוה דיוהל תפומהוא ה ןלכו ,םיהלת רספ

א, ּבָ ם ַה לָ עֹו עַ ּוׁשֲע ת ַׁש ינַ ִח , ּבְ ַר ּבָ ְת ם יִ ֵּׁש ַה ב לְ רֹוָק וְ  ּומָּס ֶׁש  נּויְ ַה , "ֹוּמה' עִ וַ : "הּוזֶ וְ 
  ."לּנַ ּכַ  תכֹולָ ת ֲה ינַ ִח ּבְ א הּוֶׁש 

, ךלמהדוד ו מכ. הכלהמד ולש ימל ךומסו בורק 'ה. ונבר מדלמ ,"ומע' וה"י וטיבהמק עו והז  ]טז[  
 םיימקו עתדיג שמוא ה ונייהד – "ותומכלכה "הי זא ,םיקסופהי רפס תאמד ול םדאשכ
ר בדהך למה ודדב. אבה-םלעוהל ש ואת השעשוע גונעתה אתה ווח ךכו ,"'הי דסחו ננובתיו"
 ,םילהתפר סת אר ביחו "ְנִעים ְזִמרֹות ִיְׂשָרֵאל" )א גכ 'ב לאומש(יה הא הו ירהש, עידוכ םייקתה
   .)א ףיעסה אר( אבהם לעוהתענוג  ןמצע ןהש ,תדוותות וליהתב' הת אה וורה ךכבו

  ה, כָ לָ ם ֲה ֵׁש ה ּבְ ָד ֹוּתה ַה ּנָ כֻ ה ְמ זֶ  ליבִ ְׁש בִ ּו
 הליפת – תוכלהל ןהו 'הלח בשו הידוהל ןהל יבקמ אבה-םלועה גונעתשמד ילו נבר הכ עד  ]יז[  

ח תפיו נבר. דחאר בדה עשמל ןהה כלהו הדותשד מליו נברף יעסהף וסד עון אכמ .דומילו
 ,הלדותג שומלת רוושקה כלהה ןהוה ודתהן השמד ליו ,אבהף עיסב תרוי דועה זן ועיר
  ."ָּכל ָהָאֶרץ 'הָהִריעּו לַ  התֹודָ לְ  ִמְזמֹור" םילהתב קור מזמאת  חותפהוק ספלו

  ה, ָר ָּצ ין ִמ ִא ְצ ֹויֶׁש ין ּכְ ִא יבִ ה ְמ ָד ֹוי ּתּכִ 
ם יכירצשה עבראל חסיב אמרגהמר מאל א בשו בנר ,חדאן ייענ ןהה לכהוה ודתשח יכוהל ידכ  ]יח[  

ב חיייה הה רצמ לצינשמי ש דמקה ןמזב ,יב הרעהב רואבמכ .הרצמ ולצינש לע תוודלה
  . למוגת הכרבו הדיוהת וליפתלם גרתימ רבדהש דמקן יאן שמזב .הדותן ברקא יבהל
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ב יֹוֵד  ת ַנְפׁשֹו",ָר ּצָ ׁש ַה יַמְרגִּ ַע וּ ַהּלֵ תּוב: "ֵלב יֹוֵדַע ָמּרַ ּכָ מֹו ׁשֶ , ּכְ יֹוֵתר  יטה ּבְ
.יֹוֵתר ָרה ּבְ יׁש ַהּצָ ן הּוא ַמְרּגִ ב ֵמִבין", ְוַעל ּכֵ י "ַהּלֵ    כּכִ

ָרה, י, ּבִ ֲאזַ וַ  ַעת ַהּצָ ִמים ְועׁשְ ל ַהּדָ ִסים ּכָ ּנְ יֵּ ִמְתּכַ ׁשֶ מֹו ּכְ ב; ּכְ ׁש ֹוִלים ֶאל ַהּלֵ
ֵא ָצָר  ׁש ֹוםָמקיֶזהּו ה ּבְ ּיֵ ם ֶאל ֶהָחָכם ׁשֶ ּלָ ִסים ּכֻ ּנְ לֹום, ֲאַזי ִמְתּכַ , ַחס ְוׁשָ

ל ַהּדָ  ִצים ּכָ מֹו ֵכן ִנְתַקּבְ ּנּו ֵעָצה, ּכְ ל ִמּמֶ ם, ְלַקּבֵ ב, ִמיׁשָ ם ְועֹוִלים ֶאל ַהּלֵ
ׁש ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ּכְ  ָרה. ַוֲאַזי ֵהם ׁשֹוְט ְלַבּקֵ בִפים ַע ֶנֶגד ַהּצָ ב לֵּ ַה  , ְוָאזל ַהּלֵ

יׁש  י הּוא ַמְרּגִ , ּכִ ַעְצמֹו ב ּדֹוֵאג ּבְ ַהּלֵ י ׁשֶ י לֹא ּדַ דֹול, ּכִ ָצָרה ּוְבֹדַחק ּגָ ּבְ
ם ַה  ם, ַאף ּגַ ּלָ ָרה יֹוֵתר ִמּכֻ ִמ ַהּצָ .ים ׁשֹוְטִפין ָעָליו וּ ּדָ כאְמֵצִרין לֹו ְמֹאד   

1  
 יׁשּגִ ְר ַמ ּו עַ ֵד ב יֹוּלֵ י ַה ב, ּכִ ּלֵ ה ּבַ ָר ָּצ ר ַה ַּק י עִ זַ ם, ֲא לֹוָׁש וְ ס ה, ַח ָר ָצ  הּויזֶ ֵא ין לְ לִ פְ נֹוֶׁש י ּכְ ּכִ 
  ", ֹוׁשפְ ת נַ ַּר ָמ  עַ ֵד ב יֹולֵ : "בתּוּכָ ֶׁש  מֹור, ּכְ ֵת יֹוה ּבְ ָר ָּצ ַה 

ק וספה טשפ ."ַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו ּוְבִׂשְמָחתֹו א ִיְתָעַרב ָזרֵלב יֹוֵד " :)י (משלי יד אוהם לשה וקפסה  ]יט[  
 ואה לבהשם רימאום שיפרהמ .לוכמר תויתה אוש יגרמוע דוי ובל ,הרצב אצמנם דאשכש ואה
ל ע לומגבח משי דובל בלה ןכלו ,הורהתוד מילל יםוולתמש תורירהמו חרוהטת ה אווחה
ר עצלז מור רבדה ,ונלש הורתהל שר שקהב .)ודד תדוצמ ;י"שר( אובל ידתעל הזה ודמיהל
    א.בה-םלועה וגנעתמ םדאל ישש ךכמ תעבונה החמשלו ,הלכההוד מילל והולמתש

  ר. ֵת יֹוה ּבְ ָר ָּצ ַה  יׁשּגִ ְר א ַמ ן הּול ּכֵ עַ , וְ ין"בִ ב ֵמ ּלֵ י "ַה ּכִ 
-לע ךכיפלו "...פה גומר ך,כליות יועצות, לב מבין, לשון מחת" :א) (ברכות סא, םידמלמ ל"זח  ]כ[  

 ונדמל ,)ד הרעה( לעיל .)ףוגהרי ביאת ורויפסה :חפנסה אר( הניבה תריפסלור שק לבהה לבקהי פ
 :)א ,הת וכרב( איחוי רב ןועמשי בר ירבד תא האיבמ אמרגה .אבהם לולעה לבימקה נביהש
יסורין. אלו יידי -נתנן אלא על ראל, וכולן לאשליהוא -ברוך-ש מתנות טובות נתן הקדושושל"

ת לבקל םידמקנאי ת םה םריוסייש ןאכמשם ימדל ונא ."הבא- העולםישראל ו-הן: תורה וארץ
ה כוזוא ה זא ,ותרצ תורמל 'ה תאל להמו תאזן יבמ ,הניבה ,לבהשכ .אבה-םלועה וגנעת
   ."רז ברעתי לאו תחשמבו" ,אבה-םלועה ולשעשוע גונעתל
 קר וננאי בלה ,םדאבה כמה צרהשכ ,תאז םעו .םלשף וגמ דחא ביכרמ אוה בלה ,הזה-םלועב
   .וירוסיית א שיגרמ ףוגה ובש יריקעהם ומקה םגא לא הנכסל תרויב ישגרה ריבאה

 ּוהיזֶ ֵא ה ּבְ ָר ָצ  ׁשּיֵ ֶׁש ּכְ  מֹוב; ּכְ ּלֵ ל ַה ים ֶא לִ עֹוים וְ ִמ ָּד ל ַה ים ּכָ ִס ּנְ ּכַ ְת ִמ  ,הָר ָּצ ת ַה עַ ְׁש ּבִ י, זַ ֲא וַ 
ן כֵ  מֹוה, ּכְ ָצ עֵ  ּוּנֶּמ ל ִמ ּבֵ ַק ם, לְ ָׁש  ׁשּיֵ ֶׁש ם כָ ָח ל ֶה ם ֶא ּלָ ים ּכֻ ִס ּנְ ּכַ ְת י ִמ זַ ם, ֲא לֹוָׁש וְ  סם, ַח קֹוָמ 
ם י ֵה זַ ֲא ה. וַ ָר ָּצ ד ַה גֶ נֶ ה ּכְ לָ ּוּבְח ַת ה וְ ָצ עֵ  ׁשֵּק בַ לְ  ,בּלֵ ל ַה ים ֶא לִ עֹוים וְ ִמ ָּד ל ַה ים ּכָ ִצ ּבְ ַק ְת נִ 
י ּכִ , מֹוְצ עַ ג ּבְ ֵא ֹוב ּדּלֵ ַה ֶׁש  יא ַּד י ל, ּכִ דֹוק ּגָ ַח דֹ בְ ה ּוָר ָצ ב ּבְ ּלֵ ַה  זָא ב, וְ ּלֵ ל ַה ים עַ פִ ְט ֹוׁש
  ד. אְֹמ  ן לֹויִר ֵצ ְמ ּויו לָ ין עָ פִ ְט ֹוׁשים ִמ ָּד ם ַה ּגַ  ףם, ַא ּלָ ּכֻ ר ִמ ֵת ה יֹוָר ָּצ ַה  יׁשּגִ ְר א ַמ הּו

 וילא םריהממם ישנאהל כש םכחל המודוא ה ,ףוגב הניבה לש הבשומם וקמ אוה בלהש ןווכי  ]כא[  
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ן  ׁש ְוַעל ּכֵ ּיֵ ׁשֶ לֹום, ָצָרה ָלָאָדםּכְ ב, ַחס ְוׁשָ דֹולֹות, ְדִפ ּבִ ּדֹוֵפק  , ַהּלֵ יקֹות ּגְ
ן הּוא ּדֹוֵפק  , ְוַעל ּכֵ ִליָכם ֵמָעָליו ׁש ְלַנֲעֵנַע ֵמַעְצמֹו ּוְלַהׁשְ י הּוא ְמַבּקֵ ּכִ

דֹול ְדִפיקֹות ּגְ ָרה, ַחס ְוׁשָ ת ּבִ וֹ ּבִ ַעת ַהּצָ יוֹ ׁשְ ׁשֶ ְך ּכְ ְצִאין לֹום; ְוַאַחר ּכָ
ָרה, ֲאַזי חֹוְזִר  ֲהלֵמַהּצָ ִמים ּוכֹות ַה ין ּתַ ִביֵלי ַהּגּוף.ֵלְך ֵליּדָ תֹוְך ׁשְ ֶדר ּבְ ּסֵ  כב ּכַ

ם  ׁשֵ ה ּבְ ָרה, ִהיא ְמֻכּנָ יֹוְצִאין ֵמַהּצָ ׁשֶ ָאה ּכְ ִהיא ּבָ ן ַהּתֹוָדה, ׁשֶ ְוַעל ּכֵ
ֲהלּוכֹות ַהּדָ ָכהלָ ֲה  ם ּתַ ֵסֶדר , ַעל ׁשֵ הֹוְלִכין ּכְ יֹוְצִאין ִמים, ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ָרה "לּכַ  ֵמַהּצָ   כדכג.ּנַ

1 
ף וגה ילקחמס נכתמא והש ךכבה נכסלב יגמהם דה םהה ז לשמב "םישנא"ה. הצרת עשב
 .וייחב לבוסם דאשם ירוסיילה ליבקמ ,ונלשה ורתה לשר שקה, בוזה נכס .בלהל אם יניוציחה
ע יגרהלש קבמ לבהש םשכ ,להאה תורצהל ש ןשרשוב השקהן ידה תאק יתמהל יאהו נתרטמ
   .ולש הוקצמה לע לקהלו שגורהם דה תא
 לשה יירטמיגהם ג היוז .89 היירטמיגב םדאם ד .תירקמ הנניא לבהמ יאבמ ונברש המגודה
, נהיבה תריפסש ראבמ י"ראה. )ד הרעהה אר( הניבה תריפסר לושקה כונחשל עיל ונדמל .הכונח
 ןתנ' ר. )ד הוכנחער שם ייחץ ע ירפ( תונותחתהת וגרדמל "םד"ה תא תקפסמשיא ה, אמא ףוצרפ
ו נלב לכבף וסכל םילכויו נאה זת כוזבו, לבל האם רוזה םדהת אך כזמ הוכנחש ראבמ
אל ם רוזה םדה לשו זה מגדויא במ ובנרשך כב .)גס :הה נתמ תוכלה יטוקיל( 'ה לאל לפתהלו
 םימיה נושמ םיאימבש אבה-םלוע וגנעתלו ,הכונחל ש םיינחורה םינקויתל מזור אוה ,בלה
   .)ןהלל קסא הערהם ג האר( הידוהו ללה לש הלא

 ׁשֵּק בַ א ְמ י הּות, ּכִ לֹודֹות ּגְ יקֹופִ ְד ק ּבִ פֵ ֹוב ּדּלֵ ַה  ם,ָד ָא ה לָ ָר ם, צָ לֹוָׁש ס וְ , ַח ׁשּיֵ ֶׁש ן ּכְ ל ּכֵ עַ וְ 
ה, ָר ָּצ ַה  תעַ ְׁש ּבִ ת לֹודֹות ּגְ קֹויפִ ְד ק ּבִ פֵ ֹוא ּדהּו ןל ּכֵ עַ יו, וְ לָ עָ ם ֵמ יכָ לִ ְׁש ַה לְ ּו מֹוְצ עַ ֵמ  עַ נֵ ֲע נַ לְ 
ר ֶד ֵּס ּכַ  ילֵ ים לֵ ִמ ָּד ת ַה כֹולּוֲה ַּת ין ִר זְ י חֹוזַ ה, ֲא ָר ָּצ ַה ין ֵמ ִא ְצ יֹוֶׁש ּכְ  ּכָ  רַח ַא ם; וְ לֹוָׁש ס וְ ַח 
  ף. ּוּגי ַה ילֵ בִ ְׁש  תֹוּבְ 

ה קשמש המ לכ .וילעמר יסלה שקמבם דאש תקיולאה ריזגו ניארשי פכ יאהה רומאהה רצה  ]כב[  
 הארנשי פכ .ליגרכ ףוגב םורזלם דלר שפאתשה תקמהלק וקוז ,םורממ ןיד ואהדם אהל ע
 ןכ-אם קיסהל ישן אכמ .תעדת בלקתמו תוקתמנת וירזגה, הגלתמ 'ה תוחדאשכ ,)ו ףיעס( ןהלל
 ןוויכ ,םוי מדי הכלהוד מללך ירצם דא ןכל .'המ וקחר ואהשכ דםאהל עת אות בוירזגש
ת ברקמ' הה לדיוה, ךכ לע ףסונ .)ליעל י הרעה(' הת ודחא תאם מצעבם יפקמשה לכהה יקספש
   .םינידהת איק תממה ז רבדם ג לאיממו ,ויאלדם אהת א

ם ל ֵׁש עַ  ה,כָ לָ ֲה ם ֵׁש ה ּבְ ּנָ כֻ יא ְמ ה, ִה ָר ָּצ ַה ֵמ ין ִא ְצ יֹוֶׁש ה ּכְ ָא יא ּבָ ִה ה, ֶׁש ָד ֹוּתן ַה ל ּכֵ עַ וְ 
  ."לּנַ ּכַ  הָר ָּצ ַה ין ֵמ ִא ְצ יֹוֶׁש ר ּכְ ֶד ֵס ין ּכְ כִ לְ הֹוֶׁש , יםִמ ָּד ת ַה כֹולּוֲה ַּת 

 ןיאצוישכ ףוגה ילבישך ותב רדסכ ךליל ןירזוחש םימדה תוכולתה םש לע..." :דיה בתכב  ]כג[  
כאמור ים, שתודה והלכה הם עניין אחד. הקודמדבריו רבנו שב כעת לדון ב ."ל"נכ הרצהמ

ת ה לתהלוכותאו לכן רבנו מקשר. הליכההיא גם מלשון הלכה , המילה יא לעיל, בהערה
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ה  ג ָאה הֹולָ  ּוִמּזֶ ה ּכֹוַרַעת ֵליֵלד ַיְרכֹוֶתיָה  כהָנֵקל.ה ּבְ ָד ּבָ ָ ִאׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ י 'ּבְ ּכִ
י ַה  ה ַההֹוָלָדה, ּכִ נֹות', ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשֶ ים עֹוִלין ְלַמְעָלה, ַוֲאַזי ִמ ּדָ ִמְצַטּנְ

ם, ַוֲא  קֹום ׁשָ  ִריםְך חֹוזְ ַחר־ּכָ ַא וְ  כוָלד ַלחּוץ,ַזי ֵהם ּדֹוִחים ֶאת ַהּוָ ִנְדָחק ַהּמָ
ֲהלּוכֹות ּדָ ַה  ִחיַנת ּתַ הּוא ּבְ ִחיַנת ּתֹוָדה ֲהָלָכה, ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ ִמים ִלְמקֹוָמם, ׁשֶ

1 
רימת הדם באיברי הגוף. בהקשר של התורה שלנו, הדבר מלמד שההודיה ר זכלומ דמים,ה

 שניהם –סדרן הרגיל וכות הדמים שלו השבות לתהלו ,נהא מסכשאדם מביע כשהוא יוצ
   הלכה.נת בחי

  ."לּנַ ּכַ  הָר ָּצ ַה ין ֵמ ִא ְצ יֹוֶׁש ּכְ 

הן  – כאשר יהיהבו מצ יהיה ,הלל לה'לו ותודאדם צריך להרגיל עצמו להר' נתן כותב:   ]כד[  
יא השן יבוף הצרה היא על הגושבין יקרה  זוהי עצה. טובים פחותבזמנים טובים והן בזמנים 

ושלום. חס לים, שילדיו חוכקה או יספאיננה מאו כשפרנסתו כשאדם מתרחק מה', על הנפש; 
ך צריא הו ,בומצה מה לא משנ. , למרות הקשיים שלותמיד לה'אדם צריך ללמוד להודות 

ח"א קצה  ר"ן(ראה ליקוטי מוהה שקיים בתוך הצרה לקמרחב וההחלק האמיתי של א את מצול

מתמקד שהוא כל הטוב שה' כבר העניק לו. בכך ריך להזכיר לעצמו גם את הוא צ. )ב והערה
 מה בכל יום ללימוד-ומוצא דרכים להקדיש זמןהוא מתמלא תקווה  ,לו ישה שבהערכת מ

- םדבר זוכה לתענוג העולוא מתקרב אליו, ובסופו של ה', ה ודע אתוימכיר  אהוכש. הלכה
  . נחל)מי ה גםאה תורת נתן ב; ראה ר( הבא

- על, םיקלא עתדו נהייד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד
 ים בפסקיפרט חידושבולימוד הלכה, . א)	סעיף( לה' הודיוהלל ה ידי

הם עניין אחד ן שתודה והלכה הבא. מכא-תענוג העולם גם הואהלכות, 
  .ב)	(סעיף

  ל. ֵק נָ ה ּבְ ָד לָ ה הֹוָא ּבָ  הּזֶ ִמ ּו  ג
הלכה ים ביצירת חידושרבנו מקביל כעת ן להודיה והן ללימוד הלכה. מתייחס ה"זה"   ]כה[  

"הולדה" של דעת חדשה לעולם הוא קה הזה יתהליך הפס. בהקשר שלנו, דההלילתהליך 
לצער מקבילים  במשל הזה, הקשיים שאדם חווה בשעת הלימוד .כ) ח"ב הר"ןומ ליקוטי(ראה גם 
(בדומה לדם  קודם הלידהך הרחם ל תוועת הדם אמתנעים בנובפרט הייסורים ה, הלידה

  ר עליו לעיל). ביבשעת צרה, שרבנו ד מצער את הלבזורם וה

י ה, ּכִ ָד לָ הֹוה ַה ֶׂש ֲע ה נַ זֶ י־ֵד יְ ל־עַ וְ  ,ת'נֹוּנְ ַט ְצ ִמ  יָה ֶת כֹוְר ד יַ ילֵ ת לֵ עַ ַר ֹוה ּכָּׁש ִא ֶׁש ה עָ ָׁש י 'ּבְ ּכִ 
  ץ, חּוד לַ לָ ּוָ ת ַה ים ֶא ִח ֹום ּדי ֵה זַ ֲא , וַ םָׁש ם קֹוָּמ ק ַה ָח ְד י נִ זַ ֲא ה, וַ לָ עְ ַמ ין לְ לִ ים עֹוִמ ָּד ַה 

, הוא נתן להן העבריות להרוג כל בן זכר שנולדעל המיילדות פרעה זר כשגחז"ל מלמדים ש  ]כו[  
זאת . ב) יא, (סוטה הירכיים שלה נעשות צוננות כאבן: לדתת לדעומ אישהשו יידעד כיצן סימ

 ריבאבמורד תעלת הלידה. רבנו  יפת הוולדלסייע בדחזורם אל מקום הרחם כדי משום שהדם 
  ורה. אצל לומדי התתבטא בתהליך הלידה מק זה כיצד חלבקרוב 
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ֶדר  ּסֵ חֹוְזִרים ֵליֵלְך ּכַ ִמים, ׁשֶ    כז"ל.נַּ ּכַ ַהּדָ

ם ַהֲהָלָכה ִהיא ּבְ  י ּגַ י כחִחיַנת הֹוָלָדה,ּכִ ּנֹוְתִנים  ֵיׁש  ּכִ ְמֵכי אֹוַרְיָתא, ׁשֶ ּתַ
ִרים ָממֹוָנם ֵמַעְצָמם,ִב , וּ לֹוְמֵדי ּתֹוָרהָממֹון לְ  ה ֵהם ְמַחּסְ י  כטְתִחּלָ ּכִ

זֶּ  ְלִמיד ָחָכם, ֶנְחָסר ֶאְצָלם, ׁשֶ מֹון ְלַהּתַ ּנֹוְתִנים ַהּמָ ׁשֶ ִחיַנת ַיְרכֹוֶתיָה ּבְ  הּכְ

1  
ת כֹולּוֲה ת ַּת ינַ ִח א ּבְ ּוהה, ֶׁש כָ לָ ה ֲה ָד ֹות ּתינַ ִח ּבְ ה ּזֶ ם, ֶׁש ָמ קֹוְמ ים לִ ִמ ָּד ים ַה ִר זְ חֹו ּכָ ר־ַח ַא וְ 
   "ל.ּנַ ּכַ ר ֶד ֵּס ּכַ  ילֵ ים לֵ ִר זְ ֹוחים, ֶׁש ִמ ָּד ַה 

ים השבות מוכות הדעם תהל כהוהל תודהמקשר  , שם רבנוכד–כב ב והערות ראה סעיף  ]כז[  
אפשר את לאחר שעלה אל הרחם כדי לר זאת כדם החוזר לירכיים מתארבנו  אןכ לסדרן.

שבין הלכה  שרלקהללו רומזות תהלוכות הדם החוזרות ר של התורה שלנו, בהקשידה. הל
  שרבנו יבאר כעת.  ולידה,

  ה, ָד לָ הֹו תינַ ִח יא ּבְ ה ִה כָ לָ ֲה ם ַה י ּגַ ּכִ 
 לכוכ יותר לומד שאדם ככל א.הב-העולם וגתענ הן הלכה ודלימו יהשהוד רבנו לימד לילע  ]כח[  

 מוסיף נתן ר' יתברך. אליו מתקרב וממילא עתד יותר יגמש הוא כך לה', מהללו מודה שהוא
 ם).לייסורי (הטעם החטא פגם תיקוןל חיוניים הם תייםאמי הלכה שפסקי רבנומ שמע הואש
 מראמל םיתאמ רבדה .אבה- םעולה וגענת תא חושל ידכ יחרכה ואה הכלה לימוד לכן
 אטחה ןיקותש רבדה עותמשמו ,)א ,ג הוט(ס תוטש חור בו תסנכנש כיוון אטוח םדאש ארמגה
 ץמאמ ייד-לע אלא עתד גשיהל רשאפ-אי .תטוש רוחמ ךפהה ,תודעומבו לכשב יולת

 התילאמ הלכה וקספל למע םדאשכ טרפב ,תויעבהו םיישקה כל תא רותפל למעו ודבלימ
 ודמילל סחבי םג "דהיל" לש ךילתה ושניש תכע מלמד ונרב .)ג ןנת תורת ה(רא הורת של
   .ההלכ

ם נָ מֹוים ָמ ִר ְּס ַח ם ְמ ֵה  הּלָ ִח ְת בִ ה, ּוָר ֹוי ּתֵד ְמ לֹון לְ מֹוים ָמ נִ ְת ֹוּנא, ֶׁש ָת יְ ַר ֹוי אכֵ ְמ ַּת  ׁשי יֵ ּכִ 
  ם, ָמ ְצ עַ ֵמ 

 כותמות םדאשל  וילרגם ששכ .הרותי מדובלך מותל איה הקצדת ווצמם ייקלם יכרדה תחא  ]כט[  
ה רבדשם יחטיבמו הב םכימותה ורמוד תליבור עם ספכמ םניתונש ואל, ותאות דויעממו ותאו
 םשיודיחחדש ול הורהתי עמקמ לאל וללצ םימכחמידי לתר לשפאמ הז ןוממ .םלעובע מישי
 "ָּׁשרֻא ְמ ְמֶכיָה  ְותֹם ָּבּהיא ַלַּמֲחִזיִק ֵעץ ַחִּיים ִהי" )יח ג ימשל(וק ספעל ה מדלמ רוהזה. הלכהב
ד שי החסמע ידי-על. הורהתמכי ות תכוזב רטבפם ניוילעהמ הכרבע ופשל בקמה הז םלעוהש
ם ינותחתל עדתר יובם ינויעלהם ייחנורה תמולעוהן מע שפהת מירזאת ם רירועמ םה םהשל
ת וליבקהמת ירופסה תאם ימסמלם מאלה עצכים ומת. תירופסהך רעמכל ך רד – תריוב
 .)ףגוה ריביואת וירספה :חפסנה רא ;ב ,גנג "חהר וז( דוהו חצנ תוריפס ןהא לה ,םיכיריהו א םיילגרל
 ,תוכלהמ תריפסי כמותכה ורתוד מילל םיעסייממי שאת יר דגמ )א ,ח"א ח(ר זוההחר אם ומקב

 ,"דוד ידסח"ת א םימייקמם הלש דסחה ישעמ ,ונשל הורתה לשר שקהב .ךלמה ודד תנבחי
   .)יד הרעהו ב ףיעס האר( תכולהו נייהד
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נֹות,  ְרּתֵ ִמְצַטּנְ ִמים ּתַ י 'ּדָ ַמע'.ּכִ , ַעל־ְיֵד  לי ַמׁשְ ְך ם י ָממֹונָ ֲאָבל ַאַחר ּכָ
ֲחִזיִקין  ּמַ , ֲאַזי ַעל־ְיֵדי לְ ַהּתַ ׁשֶ ִחיַנת ֶחֶסד ֵהם ּבְ ִמיד־ָחָכם, ְונֹוָלד ֲהָלכֹות ׁשֶ

א ַעת ַהֶחֶסד חֹוֵזר ְוִנְתַמּלֵ ּפָ רוֹ  ַהׁשְ   לאן.ַהִחּסָ

ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַה  ְוֶזה ִחיַנת ׁשַ א,ּבְ ְבִחיַנת:  לבּבָ אֹור  "ְוָהָיה אֹורּבִ ָבָנה ּכְ ַהּלְ

1  
י ת, ּכִ נֹוּנְ ַט ְצ ִמ  יָה ֶת כֹוְר ת יַ ינַ ִח ה ּבְ ּזֶ ם, ֶׁש לָ ְצ ר ֶא ָס ְח ם, נֶ כָ יד ָח ִמ לְ ַּת ַה לְ ן מֹוָּמ ם ַה ינִ ְת ֹוּנֶׁש י ּכְ ּכִ 

  '. עַמ ְׁש י ַמ ֵּת ְר ים ַּת ִמ 'ָּד 
ּוָברּו ַטְעֵמ " )גל הכ' אל או(שמ לגייבאלד וד ריבדת את ראבמה ארמגה ריבדת א טטצמ ונבר  ]ל[  

ל וכלל דיכ" םימד" יוביטב משתשהוד דש – "ִני ַהּיֹום ַהֶּזה ִמּבֹוא ְבָדִמיםִלִת ּוְברּוָכה ָאְּת ֲאֶׁשר ּכְ 
. בול שיכהל לווא היה עלהש הידנהם וד, לנבשל  ומדת יכפש – םדהת ויעושמי מתשת א
' יםמד'לה מילישנה ם יכמן חושלבם לאו .הםמשניוד דת אל יהצל גייבא שלב וטה "טעמה"
 םישמתמשרב, ן מומבום דעלה בדבר מה שומר ים לצורשכ לכן'. ףסכ': תמעות שלישישמ
מש שתמבנו , רונשל רשקבהת. וימעושמהי תשבמר לוכ ,"מעשמ יתרת םימד" ארגמהי וטיבב
א מבי ובנר, )וכק ערהה הראו( ט  :טכא "חן והר"מ יטוליקב גם. עמוק יותרן פאוב זהטוי ביב
 ) שלוףכס(ים מדהיושר, א בתו שלנסרפרוויח את אדם מר שאכשד כדי ללמל זה חז"אמר מ
 כיםפלו שואיה כז, הרי דםשל א וספכם וקחילשכ, ןכו .לביכוכ, הנכילש )םדם (ימדם ביאימ
ל ששר קהב .)א :טס"א ח ןמוהר" יטיקום לג האר ;םכי כפיכ ה"דא  ,לטקת בש"א שרהמה רא( דמות א
י דמוללת נתיהנת יספכהתמיכה הת את רוקשמ םהמילה דמיות ימעומש יתש, נולש ורההת
 יהתוכרי" ךכו .םלעוד לחסו ההלכלדת והב םיינויחם בייכרמי נש – הידהלם דם ע הורת
 לאמשם ו רמזן הני שמפ, ףסכ-םימדן איה ורהתאת ת וכמותהם ייגלרבשו תעומשמ "תוננטצמ
  . םמודבליך תמול דיכורה התמדי לו

ת ינַ ִח ם ּבְ ֵה ת ֶׁש כֹולָ ד ֲה לָ נֹווְ  ם,כָ ָח יד־ִמ לְ ַּת ַה ין יִק זִ ֲח ַּמ ם ֶׁש נָ מֹוי ָמ ֵד יְ ל־, עַ ּכָ  רַח ַא  לבָ ֲא 
  ן.רֹוָּס ִח ַה  אּלֵ ַמ ְת נִ ר וְ זֵ ד חֹוֶס ֶח ת ַה עַ ּפָ ְׁש ַה  יֵד יְ ל־י עַ זַ ד, ֲא ֶס ֶח 

 דושיםיח נוהייד – "דוד "חסדי של לדהוהל ותורב אמבי םיחכמ- יידמלבת יכהמת לש דסחה  ]לא[  
 םעוררימ התורה תומכי זוהר,ה מן כט הערהב ונטטישצ כפי לכה.הב טפרוב פה-עלבש תורהב
 גם .יםחתונתל עד תרויב םיבוהגה תוריפסהו םיניועלה תולמהעו ןמ כהרבוה עשפה תעפשה את
 ידמולל םתאו ותננש בשעה םמה )"טננוהצ"( וחסרנש םדמיהש משום הז מתהליך םהנינ הם
   .ןשוארה םמולמק םיבהש םיהדמ םה ואל ,הידלה של משלב .עתכ יהםאל םיבש ,הורתה
 הדלוהו הורתי דמולב היכמת ,הלכה ,הדיוה לת שונהבחישורה בת ודנמל: ףסיון מתנ 'ר

 ,לשמל ,ךכ .תורחאה תא גשיהל ברקתא מוה ןהמ תחא גישמם דאשכ. זובזו ן לת כורוקשו
 דומלישם ילדיב ךרבתהליד תעם דא הכלהבם ישדחמה םיכמח-דיימלתב הכימהת תוכזב
   .)ב ןתנ תרות( 'לה ולהליויודו ו הרות םמצעב
  א. בה-םלעוהוע שעש- גונעתאת ם יפקשמאלה החסד הי גסוי שנצד כי ובנרד מלי תכע

   ,אּבָ ם ַה לָ עֹו עַ ּוׁשעֲ ת ַׁש ינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ 
 כיוון טעמהתו ספכש י שמיכפ ,תומלשל רדעהמ, אותלמל רוןסיחמה וענתחס לייתמ "הז"  ]לב[  

  ה עתה. זאר בהתשי כפ, רהבחזו תאובל מק הקצדלו תאו ןתנש
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ה ,", ַהנֶּ ַהַחּמָ י  לגֱאָמר ֶלָעִתיד רֹון ָב ַהלְּ ּכִ ִחיַנת ִחּסָ , ּבְ ָנה ִטְבָעּה ַקר
ִחיַנת ִמּלּוי ַהִח  לדּוְקִרירּות, ה, ּבְ אֹור ַהַחּמָ רַוֲעִתיָדה ְלִהְתַמּלֹאת ּכְ , ּסָ ֹון

ִחינַ  ִחיַנת הֹוָלָדה, ּבְ ה ּבְ ּזֶ ֵה ׁשֶ ֲע ת ֲהָלכֹות, ׁשֶ ִחיַנת ׁשַ א ם ּבְ ׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ
"ל.ּכַ     להּנַ

ִחיַנת: "ֵאלֶּ  ְרָאם" ֹולְ ה תְוֶזה ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ַאְבָרָה"ם,  –דֹות ַהׁשּ ּבְ
י ַההֹוָלָדה  , ּכִ ִחיַנת ֲה  –ַהְינּו ֶחֶסד ִחיַנת ֶחֶסד ָלכוֹ ַעל־ְיֵדי ּבְ ֵהם ּבְ ת, ׁשֶ

"ל. ּנַ    לוּכַ

1  
  יד, ִת עָ ר לֶ ָמ ֱא ּנֶ ַה  ה",ָּמ ַח ר ַה אֹוה ּכְ נָ בָ ּלְ ר ַה ה אֹויָ ָה : "וְ כו) (ישעיה לת ינַ ִח בְ ּבִ 

ה אר( הדימ התואב וראיהש, םימשת במאורוי נשא רב' השנה נולהתנה בהל ,הריאבהת עשב  ]לג[  

ם עחה ווכתהה נהלבש ךבכ. דחאכתר ם לקיוחהם יכלמי שנלאת זה תמדי הנבלה. )ו את ישאבר
ך כל הגובתב. תעדילבהטה ילשהת להיו הקשה בינבהלת אמן בכש ,והואג נהיהפגיא ה 'ה
מר אוה יישעמן אכט טוצהמ קוספה. )ב ,ס ןיחול( מהצע תמעט אל הנאת הלב' ה היווצ
היא וכך , נהושראבכת ולהיוב שי הנלבהאור שך כל ואביים לועבח שימ ללוחישם יניקוהתש
. רוןסחית המלשוה וטיעהמי ולמי מל אתמסיד עתהשן מכאמש. שה בבהירות כמואיר ת
ם נהול מי שא םדמיהאת  בשישמע פשלו הרכבל לביר מקבהד, ושלנרה והת שלר שקהב
א דווקזה  קופסיכו יש םכמיחשן ייצמ מהכחל תהפרפראו ה.רומוד תבלי המיכתקב ט עעמהת
בות ביחס יחשר חס היהי ששמושל הה נלבהן של אור באה- םלעום בלאו. חשימה תומיל
  . )רהפוח "הדם ש "אשרהה מרא ;ב ,אצ ריןדהסנ( הנכישהר אול

   ת,ירּוִר ְק ן ּורֹוָּס ת ִח ינַ ִח ר, ּבְ ַק  ּהעָ בְ ה ִט נָ בָ ּלְ ַה י ּכִ 
   ה.יאברה ימי זאמלה סבא הישם והחואור ת הוטעמהתאת  תנמציי הלבנת הירורק ,נוברי פ-על  ]לד[  

ת נַ יִח ה, ּבְ ָד לָ ֹות הינַ ִח ה ּבְ ּזֶ ן, ֶׁש רֹוָּס ִח י ַה ּוּלת ִמ ינַ ִח ה, ּבְ ָּמ ַח ר ַה אֹואת ּכְ ַמ ְת ִה ה לְ יָד ִת ֲע וַ 
  "ל. ּנַ א ּכַ ּבָ ַה  םלָ עֹו עַ ּוׁשעֲ ת ַׁש ינַ ִח ם ּבְ ֵה ֶׁש  ת,כֹולָ ֲה 

ר חאל ה.ידלהאת  ראפשל יכד תונטנמצ יהכריש תלדיוה לתורירוק הנבהלאת ה נו מדמבר  ]לה[  
. דםהת וענתלל גבשוב  תוממחמתש, םייגלם והריהירכי לר אחוזדם ה ,לדתיו השאיהש
ז אה מל רוחסש, האלהם וחהאור והו ,ליכובכ ורא דילות הנבלה אובל ידעתל ,ךכמה לודב
  ת. כחיהנו תרוריקהפו את ליחיו יהלארו זיח, האריהב

"ם ָה ָר בְ ַא ּבְ  –ם" ָא ְר ּבָ ִה ץ ּבְ ֶר ָא ָה ם וְ יִ ַמ ָּׁש ת ַה דֹולְ ה תֹוּלֶ : "ֵא ד) ת ב(בראשי תנַ יִח ה ּבְ זֶ וְ 
ד ֶס ת ֶח ינַ ִח ם ּבְ ֵה ת, ֶׁש כֹולָ ת ֲה ינַ ִח י ּבְ ֵד יְ ל־עַ  –ה ָד לָ הֹוי ַה ּכִ  ,דֶס ֶח  נּויְ ַה , ט) :(בראשית רבה יב

  "ל. ּנַ ּכַ 
 'הא רבש המל כ. הםרבאבלה ית המא םראבבה להיהמ תיותאומור יצלר שפאשלמד ש מרדמה  ]לו[  

 יפלכור מאר בדהשש רפמו נבר .וניבאם הרבאת וכזב יהה – "ץראהם ישמהת ודלות" –
. "םִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָה " :)כ ז הכימ( מראוב וכתה. דחסהת דימ, םהרבאל שו תדימ
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ִחיַנת: " ְוֶזה ל ָהָא ִמְזמֹור ְלתוֹ ּבְ אֹוִתּיֹות  – ְלתֹוָדה לזֶרץ".ָדה ָהִריעּו ַליָי ּכָ
י ֵתבֹות  –ָאֶרץ ָה ל ּכָ יָי לַ ִריעּו ָה  לח.ָדהּתֹולָ  ּמּוָבא. ֲהָלָכה,ָראׁשֵ י  לטּכַ ּכִ

ִח  ִחיַנת ּתֹוָדה, ֵהם ּבְ "ל הֹוָלָדה יַנתַהֲהָלכֹות, ּבְ ּנַ   מ.ּכַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינ ְוֶזה , ַעל ה: 'ָאָסא ָחָלה ֶאת ַרְגָליוָרָכ ָנם ִלְב ּו ִזְכרוֹ ׁשֶ

1 
א "ח ן"רוהמ יטיקום לאה גר ;ןהלל ד ףעיס האר( תקיואלההחסד דת ימת א םגלמהם רבאשאן מכ

 דתית מכוזבם ה ץראהושמים ה תולדותשמר או הפסוק, ובנר יפ-על ,ןכל. )חפ הרעוה ז :זס
   .)יג הרעוראה ה(יל עלמבואר כ ,לכההל ש ,דחסל ת שלדווהם ת מרכלו, חסדה

   ץ".ֶר ָא ָה ל ּכָ  ייָ לַ  יעּוִר ה ָה ָד ֹותלְ ר מֹוזְ : "ִמ א) (תהלים קת ינַ ִח ּבְ ה זֶ וְ 
 דמי, שחריתת ליפבת מרהזדוקי סבפם וי ימדנו אומרים אש ,קם הליתבן שוראסוק ההפו הז  ]לז[  

ך רוען חלשוה רא( הודתהבן רקאת  ונכיר לזלה ידכ להיפבת לנכלור זממה .אמרשך ורבחר לא

י מדה ודזמור לתמת אמיר תוצעאמב' להה הודיו להל, וורה שלנתר של השהקב .)ט :אנ ח"או
 ורכלזך יצראדם ש ,ובנר שלאחרת ורה תר לשתקמבר הדא. בה-םלעוהוג נעת תא תרורמע יום
פסוק הכיצד עת כמד יל ונרב. )א :נדא "חן "רוהמ יקוטיל( םוי יו מדילע ובחשלוא הב-םהעולאת 
  . ונורה שלתל רשקתמ

  . הָד לָ ֹוּתת ֹוּיִת אֹו – הָד תֹולְ 
 והז. ולדהתת תיוגם אוהיא , אהב-םעולהג ונעתת את נייו מצלנש רקשבהש ,הדותל הלימה  ]לח[  

  . ידהלן ובי ,הלכלה ונרשיק לעיל, שהיודהין בשר שלקז מר

  א. בָ ּוּמּכַ  ה,כָ לָ ֲה ת בֹוי ֵת אֵׁש ָר  – ץֶר ָא ָה ל ּכָ  ייָ לַ  יעּוִר ָה 
כיר מזתודה לה ין הלכשהקשר באומר הוא . אצל האר"י הקדושם מובאי לההאשי התיבות אר  ]לט[  

הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה -ברוך-אין לו להקדוש: ")א ח,ברכות (את מאמר חז"ל 
 )ז–ו א והערות ףה סעי(רא , מלבד קרבן תודהיתבטלו רבנותכל הקשלעתיד לבוא ם וכש. "בלבד

  . )קשער הפסוקים תהלים ( ניהם אינם בטלים לעולםוש, הארץ כלת בקיימכך גם ההלכה 

  ."לּנַ ּכַ  הָד לָ ת הֹוינַ ִח ם ּבְ ֵה  ה,ָד ֹוּתת ינַ ִח ּבְ  ת,כֹולָ ֲה י ַה ּכִ 
הלכה עם וא קשר העיף שלנו סבתר ם יומוקד. עם הלכהההודיה וף סעיף ב את רבנו קישר בס  ]מ[  

הודיה יה לכך שכראודה ר לתמזמו אתטט בכך שהוא מצ החיבורכאן רבנו משלים את הולדה. 
במזמור רמזים נוספים רבנו  הנמילן ף י לה. בסעילדהתואותיות  לתודה –היא בחינת לידה 

  חבלי לידה. לה להקל על וגלזה לכך שאמירתו היא ס
 ןיהדר(סנ את מאמר חז"ליר הבהל ישועההלכה ללידה של  הקשרשף יחכמה מוסאות להפרפר

ואם ... מפי תלמיד, אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותוכל המונע הלכה ": )א ,צב–ב צא,
זוכה ומלמדה  –כל המלמד תורה בעולם הזה ... סףזוכה לברכות כיו ...למדו מה שכרו?

כאן שהימנעות מ ידי לימוד הלכות.-יותר עלשית קלה דה נעשההולד ו לימ. רבנ"לעולם הבא
 ,תוקלב לדווהילה פצמש, מעי אמור שבבועקא ות. לכן דוולידות קשלה ביאמ מלימוד הלכה

 ךכב כל חיסרון קלמסות הלכשלימוד ראינו ד, מנגלכה מפי תלמיד. מי שמונע המקלל את 
 המאימת ונלשה ורתה .)וכ–בכ  טמ תישארב האר( "ףסויכת וכרב", םיבר הכרובע פשק פסמוא שה
   א.בה-םלועה גונעת ותוהמבוא הא בה-םלעובה לכהוד מיל ירהש, ל"זחמר אמ ךמשהל םג
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ַתְלִמיׁשֶ  ְרָיא ּבְ ה ַאְנּגַ ַתְלִמיֵדי  מאָכִמים'.ֲח  ֵדיָעׂשָ ְרָיא ּבְ ה ַאְנּגַ ָעׂשָ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּכִ
ל אֹוָתם ִמן ַהֲהָלכֹות, ַעל־יְ  י ֵדי־ֲחָכִמים ּוִבּטֵ ֶזה ָחָלה ֶאת ַרְגָליו, ּכִ

ִח  י ַהֲהָלכוֹ ּקּון וְ יַנת ּתִ ַהֲהָלכֹות ֵהם ּבְ ִחיַנת ת ֵהם ּבְ ִקּיּום ָהַרְגִלין, ּכִ
ִמים, ֲהלּוכֹות ַהּדָ "ל,חוֹ ׁשֶ  ּתַ ּנַ ֶדר ּכַ ּסֵ ֶזה  מבְזִרין ְוהֹוְלִכין ּכַ ַגם ּבָ ּפָ ְוָאָסא ׁשֶ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמן ַה  ל ֶאת ַהּתַ ן ָחָלה ֶאתֲהלָ ּוִבּטֵ .ַרְגָליו כֹות, ַעל־ּכֵ מג  

1  
ה ָׂש עָ ל ֶׁש יו, עַ לָ גְ ת ַר ה ֶא לָ א ָח ָס 'ָא : א) (סוטה י, הכָ ָר בְ ם לִ נָ רֹוכְ זִ  ינּוֵת ֹוּבַר  רּוְמ ָא ֶׁש  הזֶ וְ 
   ים'.ִמ כָ י ֲח יֵד ִמ לְ ַת א ּבְ יָ ְר ּגַ נְ ַא 

  :םידמלמ ל"זח  ]מא[  
 לוםוארו, אבשוחו, שאול בצושל מעלה, וכולן לקו בהן: שמשון בכ דוגמאאו מעין חמשה נבר

לעת זקנתו  קר" :)גכ מלכים א' טו( אסא ברגליו, דכתיב ...יה בעיניו, אסא ברגליוצדקערו, שב
  אחזתו פדגרא., ואמר רב יהודה אמר רב: ש"רגליוחלה את 

 וילגרב הלחוא הו ימי ףוסבך א ,הברת וריהמב ויגלרבץ ורלד חוימח וכה הי אסאל רמולכ
 ץליאא הומר וכל, "םימכחי דימלתב אירגנא שהע"שי נפמו יעלר זגנ רבדה .ןודגישה תלחמב
 ,ֵאין ָנִקי ,ִמיַע ֶאת ָּכל ְיהּוָדהָאָסא ִהְׁש  ְוַהֶּמֶל" :)הכ וט 'אם יכלמ( רוובעוד בעל םימכח-ידימלת

 םרנגהק זנהת אח יכוהל ידכ הזל "זח רמאמ טטצמ ובנר "...ָה ת ֵעֶציי ָהָרָמה ְוֶא ַוִּיְׂשאּו ֶאת ַאְבנֵ 
 אסאש עננע ודמר איבת עכ. םירחאל ש םדומילל הערפהמ – ךכמור מח וא ,הלכהוד מיל-יאמ
   .ויגלרב אוקוד

 הלָ ה ָח זֶ י־ֵד יְ ל־עַ ת, כֹולָ ֲה ן ַה ם ִמ ָת ל אֹוֵּט בִ ים ּוִמ כָ י ֲח יֵד ִמ לְ ַת א ּבְ יָ ְר ּגַ נְ ה ַא ָׂש עָ י ֶׁש ֵד יְ ל־י עַ ּכִ 
ת ינַ ִח ם ּבְ ת ֵה כֹולָ ֲה ַה  יּכִ  ין,לִ גְ ַר ם ָה ּוּיִק ן וְ ּוּקת ִּת ינַ ִח ם ּבְ ת ֵה כֹולָ ֲה ַה  ייו, ּכִ לָ גְ ת ַר ֶא 
   "ל,ּנַ ּכַ  רֶד ֵּס ין ּכַ כִ לְ הֹווְ  ןיִר זְ חֹוֶׁש  ים,ִמ ָּד ת ַה כֹולּוֲה ַּת 

 ידההלת ארקלשל "זחאמר מאת  ונברא ביהם ש )כז–כו תורעהו( ונלש ףיסעהת ליחתבה אר  ]מב[  
 .הכלההם ע ןרדסל תובשהם' ידמהת וכולהת'את ר ושיקך כוב, תוננטצמשה איהל שה יכרי
 ראובמכ .)לא הרעהה אר( הכלהב םיושדיחת לדהות רשפמאם יכמח-דיימלתבה כימת
 םינתונ םהש ףסכה .םיילגרת ניחב, דווהח צנת וירספל םילביקמ הורתהי כמות ,כט הרעהב
ל טביש, אסאעם ן אכאת ז ידנגמ ונבר .ןתוא םימקיו םייגלרבך מותכך ות ושחדת וכלהיד לומ
  . )האבהה רעהבה רא( ההלכ ודמילמם יכמח-דיימתל

  .יולָ גְ ַר  תה ֶא לָ ן ָח ּכֵ ל־ת, עַ כֹולָ ֲה ן ַה ים ִמ ִמ כָ י ֲח יֵד ִמ לְ ַּת ת ַה ל ֶא ֵּט בִ ה ּוזֶ ם ּבָ גַ ּפָ ֶׁש  אָס ָא וְ 
ע ירפהוא הש אאל ,םיכמח יידמלבתך מותי לדכ )ףסכ( םימד ןתנלא א סאשד בבל וזא ל  ]מג[  

ו שנוע. הכהלבם יושדחית לדוהת רשפהמא )ל הרעה האר( םדה תמירזבע גפך כבו זה ודימלל
   .ויגלרב החל ןכלו –י אורכ ולצאם רז לאם דהשיה ה

- על, םיקלא עתדו נהייד, אבה-םלועג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד
 פסקיב יםפרט חידושבולימוד הלכה, . א)	סעיף( לה' הודיוהלל ה ידי
הם עניין אחד הבא. מכאן שתודה והלכה -תענוג העולםגם הוא כות, לה
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ּזֹוִכ   ד הַנת ּתֹוָדה ֲהָלָכה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה נִ ִחיִלְב  יןּוְכׁשֶ אֹור ָהֱאֶמת  ְתַגּלֶ
ּבוּ  ַהּדִ ,ּוֵמִאיר ּבְ ִחיַנת ּכִ  מדר ב הּוא ּבְ ִמים ׁשֹוְטִפין ַעל ַהּלֵ ַהּדָ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ י ִמּתְ

ְבִחיַנת: "ַאְנׁשֵ  ַגם ָהֱאֶמת, ּבִ ְנאּו ָתם",י ּדָ ּפְ ְך  מהִמים ִיׂשְ ֲאָבל ַאַחר ּכָ
ּיֹוְצ  ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוָדה ֲה ן ֵמ ִאיּכְ ה ּבְ ּזֶ ָרה, ׁשֶ ֲאַזי ֵמִאיר ָהֱאֶמת,  מוָלָכה,ַהּצָ

ְבִחיַנת: " ַהְינּו  –ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם". "ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם" ּתֵ ּתִ ּבִ
"ל  ּנַ ,ֵמִא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה –ֲהָלכֹות ּכַ ּבּור ִלים ַהּדִ ר  מזיר ָהֱאֶמת ּוַמׁשְ י ִעּקַ ּכִ

1 
- םלועהג ונעתא יהם ג ןלכו, הודתוה כלהת ניחבא הידה ילם ג .ב)	(סעיף
, דסחוה כהלת לדהו רשפאמ םימכח-ידימלתבה כימתלן תיהנף סכה .אבה
   .)ג	ףיעס( הזה-םלועב שיש תונרוסחהאת ם ילשמו

  , רּוּבִּד ַה ר ּבְ יִא ֵמ ת ּוֶמ ֱא ר ָה ה אֹוּלֶ גַ ְת ה נִ זֶ י־ֵד יְ ל־ה, עַ כָ לָ ה ֲה ָד ֹוּת תינַ ִח בְ לִ  יןכִ ֹוּזֶׁש כְ ּו  ד
 עלר בידשכך ב ,ןורסיח וא הרצמ ונצלחנש יחרא םיווחו נאשלה קהב דמקתה ובנרה ד כע  ]מד[  

ה כד עיא בהשם יטוטיהצך כיפל. )הכהל(ם קילת אעדמו א הודיהמלד ונה אבה-םלועה גונעת
ה איציה ןביו, )ב ףיסעבם הינש( וקלוהו יבכאשב הל וא הרצמ לצינש ימן יבש חווטבקו סע
יא הצר המן ה מיאצהי ,םירמקה לכב .)ג ףיסעבם הינש( הנלבהן ורסיחת מלשהו הדילהי בלחמ
ר אבמו בנר ,הזף יעסב חלה .אבה-םלעוהוג ענתאת וש חלו ,'הל לללהו תודוהל ונלת מורגש
 ייד-לאת עוז, לבוסב אכך רדה ליחתבור על ילב אבה-םלועהוג נעתאת  שוחר לפשצד איכ
  . תאמהל ה שברהתה לעמח בבש חתופוא ה .הכלהה ,הדיוהה ןמע ובנהור יבדה ןוקית

: י)  כט (משלית ינַ ִח בְ ּבִ  ,תֶמ ֱא ם ָה גַ ת ּפְ ינַ ִח א ּבְ ב הּוּלֵ ל ַה ין עַ פִ ְט ֹוׁש םיִמ ָּד ַה ֶׁש ה ּכְ ּלָ ִח ְּת י ִמ ּכִ 
  ם", ָת  אּונְ ְׂש ים יִ ִמ ָּד י ֵׁש נְ "ַא 

 ."בקעיל תאמן תת" מראנש, תאמ ישאכם גל בא ,"םת ישא"כ ונביא בעקיאת  ראתמ ובתכה  ]מה[  
 לשר שקהב. םותמו בן יאש ,ורובידובו עשימבם לשדם א לאא, יתפ ונניא "םת"ה ,רמולכ
ל אנס תכהלם דלם ימרוגה נכהסה ורצשכ –ַאְנֵׁשי ָּדִמים  :אוהוק פסהש וריפו נלשה ורתה
   .תמגפנ תמאה – ּו ָתםִיְׂשְנא ,בלה

  ה, כָ לָ ה ֲה ָד ֹות ּתינַ ִח ה ּבְ ּזֶ ה, ֶׁש ָר ּצָ ַה ין ֵמ ִא ְצ ֹוּיֶׁש ּכְ  ר ּכָ ַח ל ַא בָ ֲא 
  . )כד הרעה הארו( בף יעסב לילער ואבמכ  ]מו[  

ד ֶס ם". "ֶח ָה ָר בְ ַא ד לְ ֶס ב, ֶח קֹ ֲע יַ לְ ת ֶמ ֱא  ןֵּת : "ִּת כ) (מיכה ז,ת ינַ ִח בְ ת, ּבִ ֶמ ֱא יר ָה ִא י ֵמ זַ ֲא 
  ר, ּוּבִּד ים ַה לִ ְׁש ַמ ת ּוֶמ ֱא יר ָה ִא ה ֵמ זֶ י־ֵד יְ ל־עַ  –"ל ּנַ ּכַ ת כֹולָ ֲה  נּויְ ַה  –ם" ָה ָר בְ ַא לְ 

: חפסנ האר( ותושיאים בלוא מגהשת מיסומה ירפלסור שק תבואהמ חדאל כ ,להבקהי פ-לע  ]מז[  

ה ורבגהוה אריהיש א ,קחצי. דחס תירספל ליבקמ, הבהאוה דחסה שאי ,םהרבא. )םעיורעת הבש
   .)יפויות מא( תרפאתת הריפסלל יבקמ, תמאה ישא, בקעי. הורבגהת ירספלל יבמק, תימינפה
 ב ףיסע( הלכלהה לביקמה, )לו הרעהוג  ףיעס(ד חסהת ידמא הו םהרבאשמד ילו בנרשן וויכ
 )בעקי( תמאה יתמיא ."םהרבאלד סחב עקיל תמאן תת" וקפסהעל ת אז ליחמו בנר ,)יג הרעוה
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ֵלמוּ  ּבּור ַה  תׁשְ י קּוׁשְ  –ּדִ ֶקר ֵאין לֹו  מחי ְוכּו',ָטא ָקֵא ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת, ּכִ ַוֲאִפּלּו ׁשֶ
"י ַרק ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת  מטםוּ ִקיּ  ִ ֵרׁש ַרׁשּ ּפֵ מֹו ׁשֶ סּוק: "ְוַגם ָזַבת ָחָלב וּ  כז) (במדבר יג,(ּכְ   .ְוכּו') "ָבׁש ְד ַעל ּפָ

ּב ִנְמָצא ֵלמּות ַהּדִ ר ִקּיּום ּוׁשְ ִעּקַ הּוא ֵמ , ׁשֶ יר ִא ּור הּוא ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת, ׁשֶ
ַה  ּבּור ַע ּבְ מֹות, ּבִ ּדִ ה ׁשֵ ֹ�ׁשָ ר"ַנת: ִחיְב ל־ְיֵדי ׁשְ ּבֶ י ֵאּלּו  נ."ֵאל ֱאלִֹהים ְיָי ּדִ ּכִ

1 
 דםאלת רפשמא ,תוכלההוד חסה ,םהרבא לש ותדימר שאכ ?ורבידהת את נקתומה ריאמ
  . 'הלה ידהוו ללה לשם ילמימר ול ותת אוררועמו הרצמאת צל

  , א) ,(שבת קד' כּוי וְ ֵא א ָק ָט ְׁש י קּות, ּכִ ֶמ י ֱא ֵד יְ ל־עַ  –ר ּוּבִּד ת ַה ּומלֵ ר ְׁש ַּק עִ י ּכִ 
ת ויתאול וליאו ,םייגלר יתשל עת חאל כ תדומוע תמאלה ימה תויתאוש םדימלמ ל"חז  ]מח[  

 ,םיביצי תודיסו תעלביא הת מאה ודעבשמד לר מבדה. תחאל כ תחאל גרק ר שי רקשה ליהמ
 )ג ףיעס( לעיו לנברד מילשה מלס חייתמר בדה ,ונלשה ורתה שלר שקהב. הזכ ונניאר קשה
ת ידועממו םיילגרבת ומכותהן ה ,הידלה חרלא םיכיריהל א בשה םדהן הש, דחס ,תוכלהש
 לדתהולה יאבמה ורהת דומילב היכמתהשי נפמ 'תדמוע תאמה'מר ולכ ,"יאק אטושק" .ןתאו
  . םייתימאה הלכי קספה וורת שיידוח

ב לָ ת ָח בַ ם זָ גַ ק: "וְ סּול ּפָ עַ "י ִּׁש ַר  ׁשֵר ּפֵ ֶׁש  מֹו(ּכְ ת ֶמ י ֱא ֵד יְ ל־ק עַ ם ַר ּוּיִק  ין לֹוֵא  רֶק ֶׁש  ּוּלפִ ֲא וַ 

  .')כּווְ  "ׁשבָ ְד ּו
ח וודיהאת  וחתפ לארשי-ץראת א גלרל השמ דיי-לע וחלשנש םיגלרהמשה רותבר פוסמ  ]מט[  

א יצולהו להח םה .תהירומבה תנתשהם הירבדת מינ ךא, ץראה תבונתלח בשי רבדב רומסש
ם אלם או. חנומ ולוא צמל דלונה עת הזשעם ל ש ותווקבתע ולפגכך בו הערץ ראהת בדי
ַגם וְ " ,)כז גיר בדמב( םייבויחם ירבדה יעלר מול ורחטע דומ, ץראהת את ונגל םילגרמה ושקיב

אין  לתו,יתחכל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת ב" שרפמי "שר ?"ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא
ם הירבדך משבהשר קהששי דכ, תמא רבדחו בתפ ןלכו אתזו עדים יגלרהמו ,"ם בסופוקיימת
ור בידם ע ,םיביצית דויסוה ל שיש ינפמת מדועש, תמאר שו מקנרבך כב .םייקהתל לכוי
ף וליסת א ההמז הרוזה .וב ונימאישדי כ תמאל ש ביכרמלוק קזר קשה וליפאשן וויכ .קןותמ
 ה שהעמליא ה קת אוה .רקשלה יל המש תשיישלהו היישנהת ויתאוהל ש ןתורצבת מאה
 ןכל .הלשה נוילעהת ינמהיה ניהפאת  וריסהש ד שהעמליא ה ר תואה וליאו ,הכרואלה גרש
ת אמה .ידשם שעל ת זמרמה, להיהמת לחיבתש שת ואהלא מלא רקשל ןיאממ יהה אלש אי
 ושלש ,רתפאתו הרבוג ,דחסת ירופסלת ולבימקה ,שת אוהת ווערז ושלשב תזמרומ וזה
  . )םשש בדק מותמו ב ,ב א"חר הוז( לםעוד ליור עשפהן כרדשת ויצעמאהת וירפסה

י ֵד יְ ל־עַ ר ּוּבִּד ַה ּבְ  ירִא א ֵמ ּוהֶׁש ת, ֶמ ֱא י ָה ֵד יְ ל־א עַ הּו רּוּבִּד ַה  תמּולֵ ְׁש ם ּוּוּיִק ר ַּק עִ , ֶׁש אָצ ְמ נִ 
   ר".ּבֶ ִּד  יָ ם יְ יִה ֱא ל "ֵא  :א) נ(תהלים ת ינַ ִח בְ ת, ּבִ מֹוה ֵׁש ׁשָ ְׁש 

, םיהל־א, ל־א םיושדקהת ושמה שתולש שלה ראההו ב הרושר שאכ םלש העשנר ובידה  ]נ[  
ן מ דחאל כ דציכ ךמשהב מדליו נבר. )'יוה ויניכבם יקטונו תאו תוגהלא לי דכש( והה־יו
   .)סט הרעהבל חה ,תרועהב( תמאלור שקו ללהת ושמה
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מֹות ֵהם ְמקֹור ָהֱאֶמת, ה ׁשֵ ֹ�ׁשָ ּב  ִאירְוַעל ָיָדם ֵמ  נאׁשְ ַהּדִ ַהְינּו ָהֱאֶמת ּבְ ּור, ּדְ
ּבּור ִרּבּוַע ַהּדִ , ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ִחיַנת ַאְרּבָ ּבּורַה  ַהְינּו ּבְ   נב.ּדִ

1  
  ת, ֶמ ֱא ר ָה קֹוְמ ם ת ֵה מֹוה ֵׁש ׁשָ ְׁש  ּוּלי ֵא ּכִ 

 ןה הכלהוד ימלו הידוהש ובנרמד ילה כ דע .וזה ודקנ תרווב יטן יבהל עייסת האבהה מדקהה  ]נא[  
ת והיל היכרצ םלעובם דאל שת ירקיעהו תרטמ .הניבה תריפסלם ילביקמו ,אבה-םלועה וגנעת
בביאור  :א קרפ םיריש תלימסה רא( הזה-םלועבו תויהב וליפא הזה רחא-םלועמ-וגנתעה תא תווחל

 קרה ג זוענתת ווחל תוכחל דםאלו לל א ,וזה מתרי .)לעיל מד הרעהה ארו ;כלל חובת האדם בעולמו
, ךהפל .הנכסהן מ ותאו יאצהושל ע' הלה ידוהוהל לההת עשו בנייהד ,ישוקאו  וה אצרך ותמ
ת וכלוה הדיוה ידי-לע, ושלם וי-םוהיי יחב ,אבה-םלעוה, הנביהת ראה תאת ווחלר ותחל יועל
ה נבימ ןוחימכת המש הנומכו זהי נחרוהע שפהת עפשה, הלבקהן שולב .ותמזוימ אוויבש
ה אר ;ןיפנא-עירזשל ת ונוילעהת רויספהוש לש( רתפאתרה וובג, דחסל טרפבו – ןיפנא-ירעלז

ד החסירת ספ. הנשות וקולי אולגיל הליבקו מלת הלרויספהוש לשמת כל אח. )םיפוצר: הפחפנס
 'יוהם שבה ורקשרת אפתהירת ספו, םיהל־אשם בה שורקה בורגהת ירפס ;ל־אשם ב השורק
, הבורגוד חסת ירופגת את סממזת רפאתן שווכי. )הןבם רישוקה' הת וושמ תוריפסה :חפסנה אר(

ה ידהמעל גם . תירוספהוש שלת כל את צגיימכ תבוורקם יעתל תהואם איום רילבוהמק
ת ירופך סיכפל. וששלל הת כת אללכוא הישמר נא, תאמהת מיד, רתפאתהת ירספלה שורקה
ת ירופסה ושלשלעת פנשת מאהכם רדש םילדבנת ורונציה וששלם ה תפארתוה ורבג ,דחס
  . תלכומ, הנותחתה הירספלבר ל דש ופסוברת בועמיא הש עד )ודיס ,ודה ,צחנ(ת ונותחהת
 יוקה לושש'כ וללהת ירופסוה תושמהת שולשלם יחסייתמ ן"רוהי מטיקולשל ם שיפרמה
ת צעיאמה ,הנשוארהת אומהת בכורמה ,תמאלה יבממצוי ם יווקהשה ושלל רמז. ת'אמ
 בלשל כבו ת בוהילה רחוכמת אמה, הרומגת מא יההיור בידהש יכד .ת"יב-ף"לאב הנרואחהו
 )מט הרעה לילעה אר( תמאכם יליחתמשם ריבדם ימראו נואם יתעל. ףוסובע צבאמ ,הליחתב –
 םיעמפן שניו .תמאבם ימייסמל בא רקשבם יחתופו נא תאחרום יעתל. רקשכ םימייסתמ ךא
 םירטבפם יטימשמ וא םימזימגו נחנאך רדהך רואל ךא ,םפוסבו םתשיארבת מא םהו נירבדש
ור יבדהר שאכק ר. תטלחומ תמא הנניאו נירבד לשת מאהך וכ ,עודווייא לש יםפדיעמ ונחנאש
ר ובידש ףסיומה מחכלת אורפרהפ. תאמר דבגהוא , ם"מ ךרד ו"יתד ע ף"לאמ תמאא הוו נשל
  . ורובידל יותבושחמן יבר עפן איו, םיווש ובלו דםאהל ו שיפר שאכהוא  יתמיא

ה עָ ּבָ ְר ת ַא ינַ ִח ּבְ  נּויְ ר, ַה ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבִר ּבְ  נּויְ ַה ר, ְּד ּוּבִּד ַה ת ּבְ ֶמ ֱא יר ָה ִא ם ֵמ ָד ל יָ עַ וְ 
  ר.ּוּבִּד ַה  יֵק לְ ֶח 

 חוכשו בנרמד יל ו :חיא "ח ן"רהומ יטקוילב. וריבדה יגוסת עברא אתו בנרט רפי תעכ  ]נב[  
. ויפבמר ואוא הש תוריזגהום יווצה – רוויבדת עוצמאבקר יעב םשוימיג נהמה של תכולמה
 .)ףוגה ירביואת ירוספה :חפסנה אר ;הלןל סז הרעה םגה אר(ר ובידל הרושקת כולמהת ירפסן כל
 "וםכלה מרמגה ל יתלד"ה יעלמר אנשן וכיו ,ת"לדת אולת כולמה ירתפס תארת שקבלה מקה

ת וריספמהת בלמקהיא ש אורהת את פקמשק ריא הי שנפמ ,ם'ולכמה צמעלה ן יאשכלומר '
חס יבם גא הו ןכ. )לד ךרע ביעק תילהקם גה רא ;ב ,גלרא "ח רהוזה אר( ימצעור אה לן ואי, הילעשמ
ת וה לאשורק תכולהמן כל .ךלמ וננוא איה ,ויעלל ושמל עםלו ן יאם א .ךלמ של ונוטלשל
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י , ְוַעל ּכֵ  ּכִ ּבּור ּבּור ׁשֶ ן ּכְ ֵיׁש ִרּבּוַע ַהּדִ לּות, ְוָהָיה ַהּדִ ּגָ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ
ה:  ֹמׁשֶ לּות, ֶנֱאַמר ּבְ ּגָ ָב ּבַ מ ִרים"לֹא ִאיׁש ּדְ ם ִמּתְ ם ָאֹנִכי ּגַ ֹול ּגַ

ם ֵמָאז ּדַ  ְלׁשֹום ּגַ ִ ִחיַנת ִרּבּוַע  נגְוכּו', ְרָך"ּבֶ ִמׁשּ ּבוּ ֶזה ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ַהּדִ , ַאְרּבָ ר
ּבוּ     נדר.ַהּדִ

1 
 ינפמ עבראת היא ולכהמשמד לו מבנר ,ו :ל "אח ן"רוהמי קוטילב. 4רי טמיגה הכרעש, ת"לד
 ,הירצי ,היארב ,תלויצא( םינויעלהת ומלועהת עבראמד חאל כבה לגתמ הושדקדת ולכמהש
 ןיהלו אלגראל ישש תוריקיעהת ויכולהמ עבראת את גצימי תוכלמהת ירפס, דנגמ. )הישיע
 מרולכ ,"עריבו"ב ממורכדיבור הש תעכ מדמלו נברת אזר אול .)ימור-םודא, ןווי ,סרפ, לבב(
 ןיפנאעיר זל ות שניוהעלת וספירוש הלששך כל ת ערבמדלה בק, התוללכב .םחלקי הבעארמ
ם ה ולא, ונשלה ורהת שלר קשהב. תלכוספירת המת ת אויראהמן ה – תראפתה וורבג ,דחס –
  . ורבידהי לקחת עבאר תם איריהמא מתי האווק תשולש
, חנצ: תונתחהתת רויפסהבע ראלם ילביקמכבור ידהי לקחעת בראת אש רפל ראפש, ןיפוליחל
, לןלהות בהערר אבתי יהאלור שקהור דיבהג וה וסירפסכל ן ביר שהק. תולכמווד סי, ודה
ם יגלמתבינה ת הירספמין חוהמ ובשן אופהשיא הו בנרשל ה ודהנק. תמותאיות המרעבה
   .תלכו, המונלש וריבדב מתיר אלהחדו נלת שליכוב יולת הזם העולב

: הׁשֶ מֹר ּבְ ַמ ֱא ת, נֶ לּוּגָ ר ּבַ ּוּבִּד ה ַה יָ ָה ת, וְ לּוּגָ ּבַ ל ֵא ָר ְׂש יִ  יּוָה ֶׁש ן ּכְ ל ּכֵ עַ ר, וְ ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבִר  ׁשיֵ  יּכִ 
" ְר ּבֶ ז ַּד ָא ֵמ ם ם ּגַ ֹוׁשלְ ִּׁש ִמ ם ל ּגַ ֹומְּת ִמ  םּגַ  יכִ נֹים ָא ִר בָ ְּד  יׁשא ִא"  ְכּוו,'   

שוב ן ייצמ וננאיוב כתהם צרימיאת ציחר לא. םירצמבק רהופיע ו בנרה משור של יבדהי קויל  ]נג[  
לא זה ה ייקוהלשהיא ר בדת המשמעו. וממקובר בדשין רהאלך רצנהוא שו א םמגגמשה ש

ם מגגהוא . פהירחת ינחת רושוגירתה יו היבנרמשה ל. ינחרוור מקמלא א ינפוג מקורמנבע 
ן תבמוק דיתר יל ,םצרימיאת צילאחר . תוגלשל  צבמיה בהם צריבמר ויבדח הוכש ינפמ

 בנור ,)בקמ הרהעה ורא( ז  :ונ"א ן חר"והמ יטקוילב. )ב  ,כה"ב חר זוהה אר( ןתקנור בהדי, התור
אל רשי-ניב ורצשכן כל. םריצמבת וגלבתה ייהם היא ג. עתדירת הפסור לדיבהר את שמק
–גכ ב תומש( וקנאנ, וחנאנ, וועויש ,עקוזם השיהם עלמר נא 'הל א אורקלם במצרים דיבעשוהמ

ע יבהל כתצרנהת עדם הה להרחס. וללפתההם שספר ו מננאיוב כתהם ומקם שובבל א, )דכ
  .םינונחתוה ליפתשל ם ילמיבלם בסאת 

  ר. ּוּבִּד י ַה ֵק לְ ה ֶח עָ ּבָ ְר ַא  ר,ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבת ִר ינַ ִח ה ּבְ זֶ 
 טשפמב. ומעצו שלדיבור הי יקות לאודול עה משל שו ריבדבם וזימר בורדיה ילקחת עברא  ]נד[  

   :י) (שמות ד "םג" הוששלידי -לעם דיפרוהמ, םיקחלה בערא
ה ֶאל     ,ִּבי ֲאדָֹני :'הַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

  א ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי  )1(
  ֹול ַּגם ִמְּתמ )2(
  ׁשֹם ַּגם ִמִּׁשלְ  )3(
  ַעְבֶּד   ֶאלְרַּגם ֵמָאז ַּדּבֶ  )4(

  .יכִ נִֹּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָא 
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י ֵיׁש  ְצָדָקה",ּב 'ּדִ  ּכִ ר ּבִ ְבִחיַנת: "ְמַדּבֵ ל ְצָדָקה', ּבִ ִחיַנת  נהּור ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ ׁשֶ
יֵּ  ְתרֹון ׁשֶ הׁש ַהּיִ ּבּור, ׁשֶ הּוא ַהּדִ ֶדר ָהָא ָלָאָדם ַעל ַהַחי ׁשֶ הּוא ָדם, וְ ּוא ּגֶ

הּוא גּ  ִחיַנת ְצָדָקה, ׁשֶ ֶדר ָהָאָד ֹוֵמל ֶח ּבְ ה ּגֶ ּזֶ ִרּיֹות, ׁשֶ ּכֹו ְר ּדַ ם, ׁשֶ ֶסד ִעם ַהּבְ
ן ַהַחי. ֵאין ּכֵ ֶ וִלְגֹמל ֶחֶסד, ַמה ׁשּ ה ָאָדם", נ ֱאַמר: "ַנֲעׂשֶ ּנֶ זְוֶזה ׁשֶ : בּוְכִתי נ

1 
ל ארישאת ל אוגח לילת שוהיל' הו תואה וויצשה עשב, נהסהד עממבאת ז רמא השמ
 בריסם ימיה בעשו, המהמשיו את יעלח ייקשמשה מ' ה שקבים ימיה בעשך שמב .םריצממ
אר מב ןתנ' ר. )י  ת דומשי "שה ראר( "...כינם אירבדיש לא א" רמאוא י העיבשהם ויב. השמ
 עתבארו ,תמאי הוקו תושלשלת ומזרווק פסבה עיפומ "םג"לה יהמשם יהפעמ לוששש
ם יניקותהאת  לעופל חילציו ליפאשפה צשה מ .ורדיבהלקי חת עבארם לימזרום רוביהסי
 שחרתתדיבור הות ולכהמ שלמה שלהלה ואגה ,םירצמת וגליבור מדהרר את חלשום שירדהנ

 יענלה ךירצ שהמ אקודוש ע' ידהם לוא. מהשילמבחר הילב ריסא הון לכ. חשיהמת ומבירק 
שר קהב .ה) ןתורת נת( יותויייגותסהת רומת לויחלשהאת יו על פהכן כולולה אגהך יהלתאת 

ן תקם לצעיאמוה ורבידהחלקי ת בעראל ומזרק פסוהצד יכמד למ ורבנ, ונשלה ורשל הת
  . םתאו
ם ריתום מרייבודם הם כולו נה שלורבתם ינדוינה דיבורהסוגי או  יקחלת עבארשן ייצי לראו
א "ן ח"רהוי מטקויל( קום אחרמבלמד ו מבנרשי כפ, ובטר חסשיבור דגוד לניב, אתז .םיביוחיו

  : )א :טכ
ר ַמה ֶּׁשִּנְתַקֵּבל ְוִעַּק  ...ל ֵאינֹו ִנְקָרא ִּדּבּורֹו ִנְׁשָמע ְוִנְתַקּבֵ ּור ִנְקָרא ִּדּבּור, ִּכי ִּדּבּור ֶׁשֵאינל ִּדּבא ּכָ 

ִּדּבּור ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ִּכי טֹוב ַהּכֹל ֲחֵפִצים. ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשֵּיׁש טֹוב ְּבַהִּדּבּור, ֲאַזי ַה ב ּטֹות ַה ַהִּדּבּור, הּוא ֵמֲחַמ 
ּטֹוב ְּבַהִּדּבּור? הּוא ַעל־ְיֵדי ין ַה ִׂש ֹוינֹו ִנְתַקֵּבל. ְוֵאי עּור, ֵא טֹוב ְּבַהִּדּבָבל ְּכֶׁשֵאין ִנְׁשָמע ְוִנְתַקֵּבל, ֲא 

  טֹוב. ּור ֵמַהַּדַעת, ֲאַזי ֵיׁש ּבֹו טֹוב. ֲאָבל ְּכֶׁשַהִּדּבּור ְּבא ַּדַעת, ֲאַזי ֵאין ּבֹוּבַהִּד  ִחיןֶׁשּלֹוְק 

  ה", ָק ָד ְצ ר ּבִ ּבֵ ַד : "ְמ תנַ יִח בְ ה', ּבִ ָק ָד ְצ  לר ֶׁש ּוּב'ִּד  ׁשיֵ י ּכִ 
 אה ּבָ י זֶ ִמ ": א) (ישעיה סג לארישיבי אושל ובא  משממשהם בנורח לעא בנמה יעישביא נה  ]נה[  

. "עַ ֵּבר ִּבְצָדָקה ַרב ְלהֹוִׁשיֶעה ְּברֹב ּכֹחֹו ֲאִני ְמַד ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ְּבָגִדים ִמָּבְצָרה ֶזה ָהדּור ִּבְלבּוׁשֹו צֹ 
ר בדהמ, 'ה ,ינא – לאריששל ם תקמנאת ם קנש רחלאם דבם ימכתומ וידגבוא בהיהו מ מרוכל
ל עופל' ת החטבחס להייתמ "הקצדב רבמד"שר אמבדוד ודת צמה. עשיב להוור הקצדב
בנו רם ש, )םש פב–פא תרועוה( ח :)ב(דעא "ח ןר"והי מקוטיה גם לאר. לאריש- םע יפלכד סחב
  . הקצדן ביודיבור  ןיבר שלק ראיהכה זק פסו מהן דופאוטט בצמ

א הּום, וְ ָד ָא ר ָה ֶד א ּגֶ ּוהר, ֶׁש ּוּבִּד א ַה הּוֶׁש  יַח ל ַה ם עַ ָד ָא לָ  ׁשּיֵ ן ֶׁש רֹוְת ּיִ ת ַה ינַ ִח ּבְ  הּוּזֶ ֶׁש 
ה ד, ַמ ֶס ל ֶח מֹגְ לִ  ֹוּכְר ַּד ם, ֶׁש ָד ָא ר ָה ֶד ה ּגֶ ּזֶ ֶׁש ת, ֹוּיִר ּבְ ם ַה עִ  דֶס ל ֶח ֵמ ֹוא ּגהּוה, ֶׁש ָק ָד ת ְצ ינַ ִח ּבְ 
  י. ַח ן ַה ן ּכֵ יֵא ֶּׁש 

 :תואנושיהת אם ירדיגמהם כיביי מרלשנחס יימתכ" הצדקבר במד" יוטביהאת ש רפו מבנר  ]נו[  
. י החייםעלבר אן שיובדם אהין בם ילידבמה אלני ש. ולש דסחהטבע וו שלור דיבהכוח 
ה אר( תעדך ותמובע נוא השך כם בריאחהם ייי החעלב של "םרויבד"מל דנבושי אנור ההדיב
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ם ָהִאיׁש "וְ  יִתי ִעּמֹו ַהּיֹום" ְוכּו'. ׁשֵ ר ָעׂשִ אן ַמה ָהָתם ' נחֲאׁשֶ ְצָדָקה ַאף ּכָ
ָ י ְצָדָקה ל־ְיֵד ַע ׁשֶ  נטְצָדָקה', ׁשּ ּמִ ָדָקה ׁשֶ י ַהּצְ ּבּור הּוא ַהּדִ ם ִנְקָרא ָאָדם, ּכִ

"ל. ּנַ ֶדר ָהָאָדם ּכַ ִחיַנת:  סּגֶ ָבִרים ָאֹנִכי",ְוֶזה ּבְ ּבּור  ַהּדִ וּ ְינַה  "לֹא ִאיׁש ּדְ
ִחיַנת: "טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן  ל ְצָדָקה, ּבְ ַהְינּוַמְלֶוה יְ ׁשֶ ָבָריו", ּדְ ל ּדְ ּו ַכְלּכֵ

ִמ    סאּוְצָדָקה. ילּות ֶחֶסדּגְ

1 
י עלב לצא הרסהח, תיפשחוירה חבת טאבמיא הכך שדת בייחמתת ושיאנה הקצדהו ,)נד הרעה
  . םייהח

  ם", ָד ה ָא ֶׂש ֲע ר: "נַ ַמ ֱא ּנֶ ה ֶׁש זֶ וְ 
, לאו ,השיין עשולמ "דםאה נעש"אמר ה' צד יואר כמת, דםאהיאת רבעל ת רמספה ורהתשכ  ]נז[  

בנו רי שפכ. הקת צדניתנלט רבפרומזת  "שהנע" הלימהשד מלר מזוהה. דם'ארא נב', לשמל
ר אן מבת' נר. "דקהוא צשה הויה דקדיקר שם עשיע": )זסקת ן"רהומ יחי( במקום אחר מדלמ
ה ווצמה ,קקזנללה יעוה מקצדהשם שכ ;הקצדל ש ביכרמלה ימכ ושהדם עאשה ווצמ כלש
   .)א הקצדת וכלה יטוקיל( המשני הפלכ הקצדשל ה שעמ יאה

  '. כּום" וְ ֹוּיַה  ֹוּמעִ  ייִת ִׂש ר עָ ֶׁש ֲא  יׁשִא ָה  םֵׁש "וְ : יבִת כְ ּו
 המת איר אשלה ביוחמ ריקצהת עשבם ילוביש ול תולפונוו הדבשה ואתבה תאצר וקשי מ  ]נח[  

ה אר( םיהעל הווצורה מהתשה קצדוגי הסמחד אא היו ,טקל תווצמ יהוז .םיינעהור בע לפנש

 ע שליתפמולה בדגת וכמם עה תילבת רו הבשצד יכת ורת ליגמב פרמסו .)םשי "שרו ט טי ארויק
 הברה ךכ-לכ טוקלל החילהצ ןכהיה תומח ינעמ להאששכ .זעוה בדשב הקטלש םילבושי
 – טקויהלת לעופת א הנכמ תור מרולכ ."ַעזיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּבֹ ֵׁשם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִׂש " תורה תנע
ית עושה יותר ממה שבעל הב" :ןאכד ממל )ט :ה הברת ור( שרמדה ."יתשיע" – הקדצהבלת ק

 .'יתי עמושם האיש אשר עש'עם העני, העני עושה עם בעל הבית. שכן רות אמרה לנעמי 
ת ונמזדון המהמ לעבלק פסמ ינעה ."'תי עמואשר עשי'אלא  ,אין כתיב כאן 'עמיאשר עשה '
 הושירפה יישעש םידמל ונאה מכל ז. לבקמ רדגבק לא רו יקנמער דבגהוא ך כבו, הקצדתת ל
  . זועבבור עקה צדשתה עך כוב ,זעוב הדמשם ילבויש טהלק תור .הקצד

  , ב) יג,הר (הקדמת הזוה' ָק ָד ְצ  ןאף ּכָ ה ַא ָק ָד ם ְצ ָת ה ָה 'ַמ 
שה ענ" .הקדצת שייע שלת שמעובמן ווכתהוא ה "דםאה עשנ"' ה אמרשכם גש מדלמר ההזו  ]נט[  

 םדאא רקילה יוארם דאהך כבו ,הקצדה חוכ, היישעח הוכאת דם אבר ידלהח שוירופ "דםא
  . )ל הרעהג ו :לז"א חן "רהומי טקוילם ה גאר(

  "ל. ּנַ ּכַ ם ָד ָא ר ָה ֶד א ּגֶ הּו רּוּבִּד ם ַה ָּׁש ִּמ ה ֶׁש ָק ָד ְּצ י ַה ם, ּכִ ָד א ָא ָר ְק ה נִ ָק ָד י ְצ ֵד יְ ל־עַ ֶׁש 
ר שפמא המ ."הקצדבר בדמ"א ינבהרי בדל שק ועמהוש ירפכת אזרואה ו בנר ,ודנמשלי פכ  ]ס[  

ור יבדה יגוס-יקלח תעבראן יבמ ןושארהן כל. )נו–נהת וראה הערו( ושלה קצדה ?רבדל דםאל
  . 'הקצד של וריבד'א וה

: ה) ים קיב,ל(תהת ינַ ִח ה, ּבְ ָק ָד ל צְ ר ֶׁש ּוּבִּד ַה  נּויְ ַה  ,י"כִ נָֹא ים ִר בָ ְּד  יׁשִא  א"ת: ינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ 
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ׁשוּ  ְוֵיׁש  ל ּתְ ּבּור ׁשֶ ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'".', ָבה'ּדִ ֶכם ּדְ ִחיַנת: "ְקחּו ִעּמָ  סבּבְ
ִחיַנת:  מוֹ ְוֶזה ּבְ ם ִמּתְ תּוב: ּבְ  ל,ּגַ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ ל ּתְ ּבּור ׁשֶ ִחיַנת ּדִ

י ֶאֶלף ׁשָ ּתֹאֶמר ׁשּובוּ "וַ  יֹוםִנים ּבְ  ְבֵני ָאָדם ּכִ   סג.ֶאְתמֹול" ֵעיֶניָך ּכְ

ל ֲעׁשִ  ְוֵיׁש  ּבּור ׁשֶ ֵהם רוּ י'ּדִ ְלכּות, ׁשֶ יִרים ְקרֹוִבים ַלּמַ ַהְינּו ֲעׁשִ ת', ּדְ
 ָ ת ַהׂשּ ֹ�ׁשֶ ִחיַנת: "ׁשְ �ֹ יגִ ִר ּבְ ה ים", ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ׁשְ ׁשָ

ֵרי גֵּ  יִר ׂשָ ַהְינּו 'ֲעׁשִ ְלכּות',ים ְקרוֹ ִאים', ּדְ ,  סדִבים ַלּמַ ּבּור ִחיַנת ּדִ ׁש ָלֶהם ּבְ ּיֵ ׁשֶ

1 
  ה.ָק ָד ְצ ּו דֶס ת ֶח ילּוִמ ּגְ  נּויְ ַה ", ְּד ויָר בָ ל ְּד ּכֵ לְ כַ יְ  הוֶ לְ ַמ ּון נֵ חֹו יׁשִא ב "טֹו

ל כלכי" – ןקותמ ווריבדש ימכ – "הולמו ןנוחיש א" – הקדצה לעבת א רתאמ םילהתבוב תכה  ]סא[  
 ןווכי, "כינאם ריבד ישא אל" המשל ו שתוגייתסה םע אתזיד גנמו נרב. "טפמשב וירבד
   .ןקותמלא ר מולכ, םריצמב תולגב היה וריבדהש
ת וריפסה שולשל םילביקמכ רובידהחלקי ת עברא את תוראלר פשאשה כירזמ לעיל נב הרעה
 ,הקצדל שור יבד, ןשוארהוג סה. תוכלמהת ירפלסו )סודיו דהו ,חצנ( ןיפנאר יעזבת ונותחתה
ֲאִני ְמַדֵּבר " :)א גסה יעשי( ליעלט טוצמשוק ספף הוסב זומרר שקה. חצנ תירפסל לבימק

ר שקמיא נבהו ,םבייואהל ען וחצינה תאא טבמ הזה "עישולה בר"ה "ִּבְצָדָקה ַרב ְלהֹוִׁשיעַ 
  . "הקצדבר במד"ל ותוא
וב טהת א תלוזלת וקפשמה םילימו ,דודיע לשוה בהא לש םילימלל וכה קצד שלור יבד
 ןתנר' . )י :אה ורתה אר( םלעוב תקוולת אולגמך כבווב טן וצר תבורמ ןלוכש ,בוש ביויהחו
  .)תוליפת יוטיקל( הקצדל שור ביח דתפל םדאל עתיימס קהצדת ניתנש ףיסמו

  ". 'ה לֶא  בּוּוׁשם וְ יִר בָ ם ְּד כֶ ָּמ עִ  ּוח: "ְק ג) (הושע ידת ינַ ִח ה', ּבְ בָ ּוׁשל ְּת ר ֶׁש ּוּב'ִּד  ׁשיֵ וְ 
, נישהור דיבהסוג הו וז. )דודודת מצ( יוידווהת ולמים ה בהושתם שיוע ואנם כרדשם וריבידה  ]סב[  

  .'הבושתשל ור יבד'

: ד)–ג ם צ(תהליב תּוּכָ ֶׁש  ֹומ, ּכְ הבָ ּוׁשל ְּת ר ֶׁש ּוּבת ִּד ינַ ִח ּבְ  ל,מֹוְּת ם ִמ ּגַ ת: ינַ ִח ּבְ ה זֶ וְ 
  .ל"מֹוְת ֶא  םיֹוּכְ  יינֶ עֵ ים ּבְ נִ ָׁש ף לֶ י ֶא ם ּכִ ָד י ָא נֵ בְ  בּוּור ׁשֶמ אּתֹ"וַ 

הלא אף " :םהיאטחת בוקעב םילובסש ימל' ה ריבדת ר אתאמ ובכתהשר אמב ודדת ודצמה  ]סג[  
מה לו  ,כי אחר שעבר הזמן .בעיניך כיום אתמול כאשר יעבור היהי הלא ,אלף שנים אם תחיה

 הז" לומאתם וי"ת א רשו מקנבר. "ואיננו הלא הלך לו ,מועטן זמאם היה זמן מרובה או 
 שליבור דהם גך שכבן ייצמו – "לומתמם ג"משה  של תויגיתסההרי בלד, ובהתשחס ליימתה
   .תולגב ןקותי מתלביה ה השובת
ם אדש ידויווהי רבדל רומז ןולכ, האדהון שולמ ודה .ודה תריפסל לביקמ הבושת של רוביד
  '. הל א בשהוא שכמר וא

ת ׁשֶ : "ְׁש תינַ ִח ם ּבְ ֵה ת, ֶׁש כּולְ ַּמ לַ  יםבִ רֹוים ְק יִר ִׁש ֲע  נּויְ ַה ', ְּד תּוריִׁש ל ֲע ר ֶׁש ּוּב'ִּד  ׁשיֵ וְ 
 יםיִר ִׁש 'ֲע  נּויְ ַה ים', ְּד ִא י ּגֵ ֵר ה ָׂש ׁשָ 'ְׁש  :הכָ ָר בְ ם לִ נָ רֹוכְ זִ  ּוינֵת ֹוּבַר  ּוׁשְר ָד וְ ", יםיגִ ִר ָּׂש ַה 
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ְלכוּ ְבִח ּבִ  ל ְקרֹוִבים ַלּמַ ּבּור ׁשֶ ָפָתיו ֵרֵעהּו ֶמֶלְך", ַהְינּו ַהּדִ  סה.תיַנת: "ֵחן ׂשְ
ִחיַנת: זֶ וְ  ְלׁשֹםה ּבְ ִ ם ִמׁשּ ת ַה ּגַ ֹ�ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ ִריִגים ַהנַּ , ּבְ ָ ּבּור ׂשּ "ל, ַהְינּו ַהּדִ

ְלכּות'. רֹוִביםיִרים ְק ל 'ֲעׁשִ ׁשֶ    סוַלּמַ

ל ַמלְ  ְוֵיׁש  ּבּור ׁשֶ ה,ת'כוּ 'ּדִ ִחיַנת ַמְלכּות ּפֶ ִחיַנת:  סז, ּבְ ם ֵמָאז ְוֶזה ּבְ ּגַ
1 

  , ת'ּוכלְ ַּמ ים לַ בִ רֹוְק 
 .ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ֶגֶפן ְלָפָני" :)אי–ט ית מש(ברא ףסויל ומולחת א רפיס הערפ לש םיקשמה רש  ]סד[  

 שהולשאלו " :א) (חולין צב, ארמגבך כ לעמר וא אבא רב אייח יבר ."...ׂשִָריגִםה ן ְׁשׁשָ ּוַבֶּגפֶ 
, ןפגל םימודראל ששיש רפמ ראמגה עלי "שר. "היוצאים מישראל בכל דור ודור שרי גאים

ם עשירי" ויהנש םודייהם ה םיאגי רש תושלשו "ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיעַ " )ט פ םילהת(ר מאנשו מכ
ם יבושחהם דיוהיהת ושלש, םיבנעת הולוכשאבם יכמות םיגירשהם ששכ ."ובים למלכותוקר
   .תוכלמהל צאם נעמם ליעלופם הך שכם ביהודיהם יהחאם במכיות והלל

ר ּוּבִּד ַה  נּויְ ַה ", לֶ ֶמ  הּועֵ ו ֵר יָת פָ ן ְׂש : "ֵח יא) (משלי כבת ינַ ִח בְ , ּבִ רּוּבת ִּד נַ יִח ּבְ  םֶה לָ  ׁשּיֵ ֶׁש 
  ת. כּולְ ַּמ ים לַ בִ רֹוְק ל ֶׁש 

ם סקוה ןהח .ןוטשלה בל תמותשת א ךשומ ,ןח אשונו רבוידש מישמד למי לשבמוב תכה  ]סה[  
 ךלמה ינזוא לען כו ,להעמלשם יכלהמי כלמך למי נזוא לעו לפיי םהשם ימרוג וריבבדש
 ם'יאגי רש' םעאת ז רשמק ובנר .)וקספהעל דוד ת דוצמו י"שר האר( הזה-םלועב ,הטמלשל שומהו
וא הי שילשור הדיבהסוג  ,ןכ- אם .)מתודהק הרעהבה אר( תונוטלשלם יוברהק םשוביחהו נייהד –
  . 'תושירעל ש ורביד'

ים יִר ִׁש ל 'ֲע ר ֶׁש ּוּבִּד ַה  נּויְ "ל, ַה ּנַ ם ַה ייגִ ִר ָּׂש ַה ת ׁשֶ ת ְׁש ינַ ִח , ּבְ םׁשֹ לְ ִּׁש ִמ ם ּגַ ת: ינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ 
  ת'.כּולְ ַּמ לַ  יםבִ רֹוְק 

 תא רשקמ ונבר. םוהיי נפלששי ישלה םויה מרולכ ,םוי שולש ןולשמא יה םשולשלה יהמ  ]סו[  
 – "םושלשמם ג" – משה שלו תיגויתסהם ע ,תוכמלם ליובקרהם ישובחה, םיאגרי ש תושלש
   .תלוגביה הת ורשיע של רויבדה םגשך כב ןיימצו
- ירעזף וצרפ לש ןותחתהבחלק  תייששלה הירספה, ודסיה תירפלס לביקמ תרושיע לור שיבד
ל מכ הבס נתכמע פשהשה ירם הספגיא ה .תלכומל תרויבה ברוקהיא ה ודיסה ירתפס. ןיפנא
ת ריספן כל .הזה-םלעוה תא תצגיימה ,תכולמה לאע פשנהוא שם דוק תוחראה תוריספה
ם יקופסהר עש ;קטו 'מער חשת הליפת ןיינעת ונווכה ערשה אר( העפשוהר שוע, תבוישחת לממס ודסיה

   .)פח מ'ע בשיו

   ,הּפֶ  תכּולְ ת ַמ ינַ ִח ת', ּבְ כּולְ ל ַמ ר ֶׁש ּוּב'ִּד  ׁשיֵ וְ 
ת ירפסן כל .היעלמשת וירספהל שר ואה את םלולעת וגלליא ה תוכלהמ תריפס לשה תרטמ  ]סז[  

ם לועב עיבהל דםאהשל  רייקעהי לכהא והש – בורידהח כוו ניהיד – הפלה לושמ תומלכה
 ספירת המלכותקשר שבין את הר חם אומקב ירבמסו נבר. םיימינהפ ויתשוגרו ויתבומחש תא
ו תעפשהת יהם אעלל עיפמו םעל ונוצראת  להגמ ךלמה .ויניתנו ךלמל למשידי -על ,ההפו
ר שקהב .)א :בפ ב"חן "רוהמ יטוקיל השווה ;ליעל נב הרעהה אר( ויתורהצהוו ורבידת וצעאמבר יקעב
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ְרךָ  ּבֶ ִחיַנת: "נָ ּדַ ְסֲאָך  כֹון, ּבְ   סח.ֵמָאז" ּכִ

ּבוּ  ְוָהֱאֶמת ִרּבּוַע ַהּדִ "ל ַעל־ְיֵדיֵמִאיר ּבְ מֹות ַה  ר ַהּנַ ה ׁשֵ ֹ�ׁשָ "ל ׁשְ ּנַ
ה ְותֹוָר  ֵאל, ֱאלִֹקים, ה',ֵהם: ׁשֶ  ִפּלָ ִחיַנת: ּתְ ֵהם ּבְ    סטּדּוִכים ְוִזּוּוִגים.ׁשִ ה וְ ׁשֶ

י  – ֵאל ה, ּכִ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ם ַהּכֹ  ֵאלֶזה ּבְ יף וּ ַח, ַעל ׁשֵ ּקִ הּוא ּתַ ַבַעל ׁשֶ
ִפלָּ  עַהְיֹכֶלת, ָר ְוַעל־ְיֵדי ַהּתְ ם ֵאל, ּבִ ֵא ה ִנְקָרִאין ִיׂשְ ׁשֵ ִין ְבִחינַ ל ּבְ ת: 'ִמּנַ

1 
ן וטלשה אתה לגמה ,תכולמ לש ורביד, יעיברה ורבידהג וסל סחייתמ רבדה ,ונשלה ורתה של
 םבוריק דיי-על בויחלם יחרא לע עיפשלה לוכי םדא תולכמ שלור בידת ועצאמב. העפשההו
   .'הל

  ."זָא ֵמ  ֲא ְס ן ּכִ כֹו: "נָ ב) תהלים צג(ת ינַ ִח , ּבְ ְר ּבֶ ז ַּד ָא ם ֵמ ּגַ ת: ינַ ִח ה ּבְ זֶ וְ 
 ףד טסן וקיתר והז יניקותה ארו ;ק"דר, י"שר( היארבהדם וקד וע ,"זאמ"מד עו 'הל ש תוכלמה סכ  ]סח[  

 השמ לש ותוגייתסהל "זאמ"ת אר שקמ נובר. )תכולהמ תריפסם עוד בכה איסכת אר שקמה, ב ,זק
ח כו וגם' ת הולכמ. תוגלבה הית וכלל משבור ידהם גש דמלמ ךבכו – "ךדבעל אך רבדאז מ"
ה אר ;חמשיהת איבד לע ךכ והייא לו( םימלשו םיקנותמ ויהם רט ותלמשמת א תוגלל ורבידה

  .)לעיל נד הרעה
   :ןלהלדכוק ספבם רמוזי, 'ורבידהע יבור' ,וריבדה יגוס- יקלח עתבראש ןאכמ

  מלכות ר שלדיבו דיבור של עשירות דיבור של תשובה דיבור של צדקה
ְר ּבֶ ז ַּד ָאם ֵמ ּגַ   םׁשְֹלִּׁשם ִמַּג למֹוְּתם ִמַּג יִכנָֹאיםִרבָ ְּד  יׁשִא  א  

  מלכות  יסוד הוד נצח
  

ים, ִק ל, ֱא ֵא ם: ֵה "ל ֶׁש ּנַ ַה ת מֹוה ֵׁש ׁשָ י ְׁש ֵד יְ ל־"ל עַ ּנַ ַה ר ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבִר יר ּבְ ִא ֵמ  תֶמ ֱא ָה וְ 
  ים. גִ ּוּוזִ ים וְ כִ ּוּדִׁש וְ ה ָר תֹווְ ה ּלָ פִ ת: ְּת ינַ ִח ם ּבְ ֵה ֶׁש  ,ה'

ע וריב תאה ירמא תמאהש, ליעל וירבלד בשוא ה ,ורבידה יגוס תעברא את ונברט ריפשר חאל  ]סט[  
את ת ירומאו יתולימ ,תמאלה כוזם דאשכ .)נב–נ תורעהה ארו( תומשהת שולש דיי-עלר ובידה
ה מעצת את טאבמת מאהש ובנרר אבי תעכ. וריבדהי וגסת עבראמ חדאל כ לע תאמהור א
ת אמה .םקדושיהת ושמהת ושלשלם ילביהמק – םדוכיישו, הרות, הליפת – קווים הוששלב
   .האלקווים ך רדור בדיהת את נתקמוה ירמא

  ת, לֶ כֹיְ ל ַה עַ בַ יף ּוִּק א ַּת הּו, ֶׁש ַח ּכֹם ַה ל ֵׁש עַ  לֵא י ּכִ ה, ּלָ פִ ת ְּת ינַ ִח ה ּבְ זֶ  – לֵא 
 ."ֵאיֵלי ָהָאֶרץ": )גי זי לאקזחי ;וט דכ 'ב םיכלמ( יוטיבב שלמל. חוכא רקהמן ושלב ןייצמ לא םשה  ]ע[  

ו ירושפ לאשם השמד למו, ךרבתי ותלודגעל ם ידיעמ םינשוה' הת ומשצד יכ ראבמר הוזה
 תעכרה. בווג ףוקתן ייצמ לא שםהש ןמכ .)ב  ,וטרוא  ,בלק ג"חר הוז( תלכוי לעוב ףיקתא והש
   .הליפתלר ושקר בדה צדיכ ונברד מלי
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ָראֹו ַה  ּקְ רּוְך הּוא ְלַיֲעֹקב ֵאלׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְקָרא לֹו ֵאל" – ּקָ ֱאַמר: "ַוּיִ ּנֶ  עאְוכּו'. 'ׁשֶ
ְביָ  ה, ּכִ ִפּלָ י ַעל־ְיֵדי ַהּתְ נּ  ֹול,כּכִ ַח ִמּמֶ ַרְך ָאנּו לֹוְקִחין ְלַעְצֵמנּו ַהּכֹ י ּו ִיְתּבָ , ּכִ 

ִליןָאנּו  ֵזרֹוָתיו, נִ  ְמַבּטְ ַח, וְ ְמָצא ׁשֶ ּגְ ׁש ָלנּו ַהּכֹ ָרֵאל ּיֵ ן ִנְקָרִאין ִיׂשְ  –ַעל ּכֵ
"ל.ְיֵד ל־"ֵאל" ַע  ּנַ ַח ּכַ ם ַהּכֹ ה, ַעל ׁשֵ ִפּלָ    עבי ַהּתְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינ ב" רֹוָנם ִלְבָרָכה: "לֹא ִאיׁש ֵאל וִ ְכ  זִ וּ ּוְכמֹו ׁשֶ  'לֹא ִאיׁש  –יַכּזֵ
ה ּדִ  ָעׂשָ ָכָזב'.ְבֵרי הּוא, ׁשֶ י ַע  ֵאל ּכְ ה ְמ ּכִ ִפּלָ ֵזרֹוָתיו ל־ְיֵדי ַהּתְ ִלין ּגְ ַבּטְ
ַרְך, ַוֲאַזי יִ  ְבִחיַנת:  עגֵאל ִנְקָרִאין ֵאל.ָר ׂשְ ִיְתּבָ ּבּור, ּבִ ם ֵמִאיר ַהּדִ ּוִמׁשָ

1  
 ׁשדֹוָּק ַה  אֹוָר ְּק ֶׁש  ןיִ ּנַ 'ִמ  :א) (מגילה יח,ת ינַ ִח בְ ל, ּבִ ם ֵא ֵׁש ּבְ  לֵא ָר ְׂש ין יִ ִא ָר ְק נִ  הּלָ פִ ְּת ַה י ֵד יְ ל־עַ וְ 
  '. כּווְ  'ל"ֵא  א לֹוָר ְק ּיִ "וַ ר: ַמ ֱא ּנֶ ֶׁש  –ל ֵא  בקֹעֲ יַ לְ א הּו ּורּבָ 

ִמְזֵּבַח  ַוַּיֶּצב ָׁשם" ,כ) (בראשית לג םכשב הדשהת לקח תא הנקש, וניבאב עקיל ע הורתבר פוסמ  ]עא[  
א רקשוא הל ארשי יקלא :ילוליפן מאובה קוראת פסוק זא רהגמ. "לְׂשָרֵא ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֵהי יִ 

 מראווב כתהיה ה, חבזמלא רקשא והב יעקשר מולק וספהצה רו ליאשה ריבסמו ,'לא' בעקיל
וא הי מו .'לא' ול ּוארקשוא ה בעקישר מול םיחרכומ ןכל. 'לארשיי הלא לא בעקי ול ארקיו'
   .'לא'א רקנ, לארשי-םעו נייהד, בעקי עודמ ונבר ראבית עכ .לארשיי קלא ?ולא רקשה ז

ין לִ ְּט בַ ְמ  נּוָא י , ּכִ ַר ּבָ ְת יִ  ּוּנֶּמ ִמ  ַח ּכַֹה  נּוֵמ ְצ עַ ן לְ יִח ְק לֹו נּו, ָא לכֹויָ בְ ּכִ  ה,ּלָ פִ ְּת ַה י ֵד יְ ל־י עַ ּכִ 
ל ה, עַ ּלָ פִ ְּת י ַה ֵד יְ ל־" עַ לֵא " –ל ֵא ָר ְׂש ין יִ ִא ָר ְק ן נִ ל ּכֵ עַ וְ , ַח ּכַֹה  נּולָ  ׁשּיֵ ֶׁש א ָצ ְמ יו, נִ ָת ֹורזֵ ּגְ 

  "ל. ּנַ ּכַ  ַח ּכֹם ַה ֵׁש 
 ונתוליפתל יש – ל'א'לור שקהח כוה תאל ויכבכו נמצעל םילטונ ונאך כו – םיללפתמ ונאכש  ]עב[  

  . 'לא'ם יהנשים ארקנאל רישם עו להיפת ןכל .םימש תרויזגל טבלח כוה

א ' –ב" ּזֵ יכַ ל וִ ֵא  יׁשִא  א" :)א ב:ענית למי תרושי(ה כָ ָר בְ ם לִ נָ רֹוכְ זִ  נּויֵת ֹוּבַר  ּורְמ ָא ֶׁש  מֹוכְ ּו
י זַ ֲא , וַ ַר ּבָ ְת יו יִ ָת רֹוזֵ ן ּגְ ילִ ְּט בַ ה ְמ ּלָ פִ ְּת י ַה ֵד יְ ל־י עַ . ּכִ ב'זָ כָ ל ּכְ ֵא  יֵר בְ ה ִּד ָׂש עָ א, ֶׁש ּוה יׁשִא 
  ל. ין ֵא ִא ָר ְק ל נִ ֵא ָר ְׂש יִ 

מה כר תאמ )הכ דכ – ב  בכר במדב( לארשית אל לקלק לב ידי-לער כשנש םעלב לע ורפסיה  ]עג[  
ע גרה תאוא צמלו חוכב יההא ל היסנש מהכ לכ .ונוצרד גנל עופל םעלבח רוכהצד יכם ימעפ
מר אוא הף וסבל .זהכש עגרל שו מויקר שפִא לא ' הש וןויכ ,לארשיל ע להלקיא בהל יקודמה
 כבר נשבע להם להביאם" 'הש קלבל ךכבר מא עםלבשש רפי מ"שר ."בזכיול א ישאא ל"

ח יטבמש התומת ןב ונניא 'ה "!?אומות, ואתה סבור להמיתם במדבר שבעהם ארץ ולהוריש
 ?כזבאל לי רבדאת ך פהש, שאי הזיה ה לאאם ה: הז קופסם ישרוד ל"זח .םיילקל וגסמו נאיו
יה ה, לגעהא טחת בוקעב לאריש-םת עת אוכללמד ועוא השמשה ל 'הע ידוהשחר לאי רהש

 ןהיש לם דאה תוליפתשם דימל ונאן אכמ .םחרלך רבתי' הל םרגו להיחמל ללפתהש המשזה 
  . םישמת וריזגל טבל חכוה
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רּו";יְ ָך ְת "ּוְגבּוָר  ַח ּוְגבּוָרה, ׁשֶ  עדַדּבֵ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ַהּכֹ ם ּדְ ִחיַנת ֵאל ַעל ׁשֵ ה ּבְ ּזֶ
ַח, ֵמִא  ה ִהיא ַרק ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת, ּבּור ַעל־ְיֵדי ָהֱא יר ַהּדִ ַהּכֹ ִפּלָ י ַהּתְ ֶמת, ּכִ

ר ִיְקָרֻאהוּ  מוֹ ּכְ  תּוב: "ָקרֹוב ה' ְוכּו' ְלֹכל ֲאׁשֶ ּכָ   עהֶבֱאֶמת". ׁשֶ

ה ּתִ  – םיִק לֹ ֱא עו תּוב: "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוָרה, ּכְ ְהֶיה לֹו ֵלאלִֹקים", ֶזה ּבְ
ָך ְלֶפה"  עזַרב'.ּומֹו: 'לְ ְוַתְרגּ  ִחיַנת –ְוֶזהּו: "הּוא ִיְהֶיה ּלְ ִחיַנת ֱאלִֹקים, ּבְ ּבְ  ׁשֶ

י ָהַרב מֹוֶרה ּדֶ ָרהוֹ ּת  , ּכִ ּבּור ַהְינּו ְלַהּדִ ה, ּדְ ר  ֶרְך , הּוא ֵמִאיר ַלּפֶ ָיׁשָ
, תֹוָרתֹו ִחיַנת: "ִא  עחְלַתְלִמיָדיו ּבְ ה ּבְ ּזֶ ִפ ם ּתֹוִציא ָיָקר ִמזּ ׁשֶ  עטה",י ִתְהיֶ ֹוֵלל ּכְ

1  
  "; רּוּבֵ ַד יְ  ְת ָר בּוגְ : "ּויא) קמה (תהליםת נַ יִח בְ ר, ּבִ ּוּבִּד יר ַה ִא ֵמ  םָׁש ִמ ּו

 וריבדה תלויכ תעובנ – 'לא' םש – תוקיאלה הבורהגת דימך ותמ :ךכ אתזא רוקו נבר  ]עד[  
   .תאמור לשקר בדהצד יכו בנרמד לי עתכ. תנושיאה

י ֵד יְ ל־ר עַ ּוּבִּד יר ַה ִא , ֵמ ַח ּכֹם ַה ֵׁש ל ל עַ ֵא  תנַ יִח ּבְ ה ּזֶ ה, ֶׁש ָר ּובגְ ּו ַח ּכֹי ַה ֵד יְ ל־עַ  נּויְ ַה ְּד 
ל כֹ' לְ כּוב ה' וְ רֹו"ָק : ח)י (שםב תּוּכָ ֶׁש  ֹומת, ּכְ ֶמ י ֱא ֵד יְ ל־ק עַ א ַר יה ִה ּלָ פִ ְּת ַה י ת, ּכִ ֶמ ֱא ָה 
  ".תֶמ ֱא בֶ   הּוֻא ָר ְק ר יִ ֶׁש ֲא 

ח את יוכהמ םיהלתמף סונוק ספטט צמ אוה ,להיפתו 'לא' ןיבר שקה אתו נברס סבישחר לא  ]עה[  
 ולת רפשאמ ויתולימבשת אמה ,'לה ללפתדם מאשכ .תמאן יוב' ה אלה יאקר ןיבשר שקה

 ןתנ' ר .םימשמ ורזגנש את הסבלו םירסוייה תא לטבל ךכובל וכיבכ יוקלא חוכבש לבלהת
 ללהל התרטמ כלא לא ,תרות זבוחשאו מ םיינוציח םעיינמ לכה בן אי תיתיאמ הליפתשר אמב
 הןלת ונעיהלו נויתוילפתת א בללק' הל ע עישפהלו זאת ולעל תולוכי וניתולימ. דבלב 'ה תא
  . )תוליפת יטקויל(

  )טז דת ומש( :םֵלאִהיֹו ה ּליֶ ל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְּל ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְה הּוא ְל ֶא ְוִדֶּבר 

ו לע דיהוך כל ובהגתבו ,)ליעל נג הרעהה ארו ;י דת ומש( "םריבד ישא"לא א והש שקעתה השמ  ]עו[  
 ןדואהמר וכל, "םיהלאל"ו ל יהיה שהמו ,הפלו ל היהין רהא .ולשר בודכש משין רהאש 'ה
ם כרדשה וששלהן יבמ ןשוארההקו  ,להיפתלל יבקמ 'לא' םהששה כ דעמד ילו נבר .ושל
 םשלה ליבמקה, הורת, ישנהבקו ן דוא הת עכ. ורבידהי גסות בעראה את אירמו עתפשנת מאה

  .םיהאל

  '. בַר : 'לְ מֹוּוּגְר ַת ים", וְ ִק אלֵ  ה לֹויֶ ְה ה ִּת ָּת ַא : "וְ בּותּכָ ֶׁש  מֹוה, ּכְ ָר ֹות ּתינַ ִח ּבְ ה זֶ  – יםִק ֱא 
. ברור פחות רןהאל םיהלאכ השמ לש וקידפת םלוא ,דימל וררב "הפ"כ ןרהא לש דויקפת  ]עז[  

 ובר ,וונדאיה יה השמ .'ברל' ושוריפ "םהילאל" ויפ לעש ,סולקנוא םוגרת תרבנו מצטט א
 .המש שלו רבודת והילן רהאלר שפאי הזו ,הורת ירבדבן רהא תא ריאיוא ה .ןרהאל שו הרומו
   .םיהלא םשלז מרה זה בר-םהיאלבה וארנו בר

 נּויְ ַה ְּד , הּפֶ לַ יר ִא א ֵמ ּוה, הָר ֹות ּתנַ יִח ים, ּבְ ִק ֱא ת ינַ ִח ּבְ ֶׁש  –ה" פֶ לְ  ה ּלְ יֶ ְה א יִ : "הּוהּוזֶ וְ 
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ְבִחיַנת: "ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתהּוא ְוה ִחיַנת ֱאֶמת, ּבִ ִפיהּו".  ּבְ   פּבְ

ּדּוִכים,ּבְ  ֶזה –' ה ָבר", פאִחיַנת ׁשִ ְבִחיַנת: "ֵמה' ָיָצא ַהּדָ ִח  פבּבִ "ּוֵמה'  ַנת:יּבְ
 ָ ֶלת".ִאׁשּ ּכָ ִחיַנת ֱאֶמת, ּבִ  פגה ַמׂשְ ר ִהְנַח ְוהּוא ּבְ ֶדֶרְך ְבִחיַנת: "ֲאׁשֶ  ִני ּבְ

1 
  , ֹותָר תֹוּבְ יו יָד ִמ לְ ַת ר לְ ָׁש יָ  ֶר ה ֶּד ֶר ב מֹוַר י ָה ר, ּכִ ּוּבִּד ַה לְ 

 .רואמה עשנ ומצעה שמ שלו יפ – הרות ותוא מדלמ –ן רהלאם ילהא שממשה שמשך כב  ]עח[  
ו יפת איר אמ םיהלאם ש ,'הת ורתל שר שויוה תמאה ךרדבת כלל וידמילתת א מדלמב רהשכ
   .)מהכחל תואררפפ( ברל הש

  ה", יֶ ְה י ִת פִ ל ּכְ לֵ ֹוּזִמ ר ָק יא יָ ִצ ֹוּתם : "ִא יט) טו (ירמיהת נַ יִח ּבְ ה ּזֶ ֶׁש 
 הורהתך רדמן הרשע אל הרחק ם חריא ךירדיוא ה םאש יהמריא יבנהת אק מחז 'הה זוק פסב  ]עט[  

יר במס )ה שםיירמ(י "שר. ואה-ךרוב-ושקדהו של יפו יהיה כמנביא הל שיו פוהתשובה, 
 לשר שקהב .םימש תוירזגל טבלח וכהו לק נעומ, 'ה תודואל עם ריאחמד לדם מאשכש
ור יבדלה כוזא וה ,'ה לא הריש ךרדב וידימלת תא ןווכמ ברהשכשד מלמ רבדה ,ונשלורה תה
 לש תרויזגה תולימ אתף ילחהל לגוסוא מה ךכבו ,לוכיבכ ,'הל ו שיפ שהענ ולשה פה .רואמ
   .ושלמם יליבמ' ה

  ".יהּופִ ּבְ  הָת יְ ת ָה ֶמ ת ֱא ַר ֹו"ּת: ו) בכי (מלא תינַ ִח בְ ת, ּבִ ֶמ ת ֱא ינַ ִח א ּבְ הּווְ 
ם שיפרמ םיאחר .)ק"דר( רבד ףלסיא לו "תמאת ורת"ל ארשיל מדילש, חסניפעל ר במד וקהפס  ]פ[  

 סחניפשל  ולגולג היהו הילאשי נפמ ,תוננכות ועדהי תש השעמל .יאבנה והילאלה נווכהש
ת מאעם  הורתה תא רשקמ זה וקספ ,ונשלה ורתהל ר ששקהב .)אי הכר בדמב הורתל העי יחבו בנר(
 .דיבורהחלקי ת עברא תא הירמאו, תמא תורתיא ה ,יוארכ הורתם מדילמשכ .וריבד ,הפ םעו
א וצמלך כ-לכב וחשש הסיבה וזף שוסימא הו ונשלה ורהתיסוד  לען תנ 'רר יבחשה ליפתב
נו בר מדילשה מל רשתקמ רבדה .)תוליפתי טקויל( הרישך רדבו ידימלתת ן אווכמש, הורמו בר
ה ישועו שלה יכלה, ההלכהע דוי םדאשכק רן שוויכ, )ב ףיעס( הכלהוד מיללס חביל עיל
  . )ליעל יא הערהה אר( אבה-םלעוה וגנעהוא תו ילע לומגהש יבתנלו תאוביא לה

  ים, כִ ּוּדת ִׁש ינַ ִח ה ּבְ זֶ  – 'ה
 – ריבודהחלקי ת עבראת א הירמאת מאהם כרדש נישהן ושוראהקו הל ע הכ דער בידו בנר  ]פא[  

 ,ישישלההקו ל עמד מל ואת העכ .םיהאל םשללה ביקמה הורתו ,לא םשלה לביקהמ ,הליפת
   .י'וה םשל ליבמקה ,םכיודיש

  ר", בָ ָּד א ַה ָצ ה' יָ "ֵמ  :נ) דת כבראשי(ת ינַ ִח בְ ּבִ 
 בליקשה ובגתהוא הת שיארבמה ז וקפס .קחציל הישא אוצמל ודבער עזיאל תאח שלם הרבא  ]פב[  

ם נאי םהש ובישהה יחאו היבא .תהחשפמ תאמ הקברשל  היד תאש קיבשחר לאר עזיאל
 הזה ךידושהת אל לוח ,י'וה טרבפ, 'הש רזעילאל שו רופיסמרור ביה השי נפמ ברסל םילכוי
  . יםאוישנלו םכיודשיר לקשו 'יוהשח וכימו בנר הזוק פסי יד-על .)שםי "שרה אר(

  ת". לֶ ּכָ ְׂש ה ַמ ָּׁש ה' ִא ֵמ "ּו :תינַ ִח ּבְ 
: ד)י שלי יט(מ ואהם שלק הפסוה .םיכודיש עם י'הושם את ר קשמה ףסונוק פסא יבמו בנר  ]פג[  
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יָחה ָיְרדּו ָלע פדת".ֶמ ֱא  ין ׂשִ ָרה ַקּבִ י 'ֲעׂשָ , ּכִ ּבּור ָלם ַהּדִ  ם,ֹולָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנׁשְ
ּלֹו'. ל ָהעֹוָלם ּכֻ ים, ְוֶאָחד ּכָ ָעה ָנְטלּו ָנׁשִ ׁשְ רּות,  ְזַמן לְוָכ  פהּתִ ְ ֵאין ִהְתַקׁשּ ׁשֶ

ֵלמוּ  ּבּור ׁשְ ִרין, ִנְתַחּבְ ֵאין ְלַהּדִ ְ ְתַקׁשּ ּנִ ׁשֶ ָלִמ ִרים וְ ת, ֲאָבל ּכְ ים ֶחְלֵקי ִנׁשְ
.ּבּור    פוַהּדִ

1 
דם לאע גים להיליכו ןווההת יבהמר וכל. "ה ַמְׂשָּכֶלתִאָּׁש  וי'הַּבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמ "

, נוה שלורל התשר שקהב ד.לבב 'הת מאה תנמו ז –ת לשכישה מאבל א, ויתובמא הבירוש
עם  יללע קישרו נברש, 'להת עוודמות יתחדואה ידיע, עתדוי הלגילת מזור" לתשכשה מא"

  .)ח הערהו א ףעיס(א בה-םלהעווג ענתו הלכה
ק ופסות שיארמבו נבט רטישצוק ספאת ה, ימשלמה זוק פסט טצמ )ג :חסה בת רשיראב( שרמדה
וגו של ם ובכתובים שאין זיומצינו בתורה בנביאי"ח שיכוהדי לכ )ד יד( םיטפושר פסמף נוס
  . "הוא-ברוך-דושא מן הקיש אלא

   ת".ֶמ ֱא  ֶר ֶד י ּבְ נִ ַח נְ ִה  רֶׁש : "ֲא )מח (בראשית שםת ינַ ִח בְ ת, ּבִ ֶמ ת ֱא ינַ ִח א ּבְ הּווְ 
ה ליבוהת שמאך רדו בתוא החנהש 'להה ידות הליפתל לפהתן כלו ןקותמר ובידג ישה רזעילא  ]פד[  

 .תמם לאיליבמקם כיודשיו 'יהושוק ספהן ם ממדיו לאנ. חקציל י שתימאהווג זיה ,הקבראל 
  .וריבדי הוגת סעברת אאה ירמאת אמה וכרדישי שהשלץ רועהוא ה 'יוהם שן שאמכ
ור בידהחלקי עת בראת אם יריאמה תאמהווי קת ושלש ,)נב–נא תורעה הארו( ליעלור מאכ
ת רויהמא )רתאפת, הורבג ,דחס( ןיפאנ-ירזעף וצרפבת נוויעלהת ירוספה שולשת א םילמסמ
את ל מסת לויושע ןה ןיפוליחל .)ורבדיהחלקי ת עברו אנייהד ,הפה(ת ולכת המירספ את
, לא :ןם להילבימקם הדושיקהת ושמהו(ת ונויעלהת וירספה ושלשמת אמהת ולשלתשה

ת ירספו )סודי ,הוד ,חצנ( ןיפנא-עירזף וצפרשל ת ונותחהתת ירוספהוש של אל )וי'ה ,םיהאל
  . )סז, סו, סג ,סא תערוהה רא(ת וכלמה

ים, ִׁש נָ  לּוְט ה נָ עָ ְׁש ִּת , םלָ עֹולָ  דּוְר יָ ה יָח ִׂש  יןּבִ ה ַק ָר ָׂש י 'ֲע ר, ּכִ ּוּבִּד ם ַה לָ ְׁש ה נִ זֶ י־ֵד יְ ל־עַ וְ 
  . ב) ן מט,דושייק(' ֹוּלם ּכֻ לָ עֹול ָה ד ּכָ ָח ֶא וְ 

 םע – ורבדיו הורבג ,ווהאג ,תויענ ,יפוי ,חכמה ללוכ – תונוש תדוימ תכיישמ אמרגה  ]פה[  
 ,תמידו רעשב םלולע הדרי ולהל תהמידו ןמ תחא לכ .תונוש תורצא או םיעמ ,ותוימד
 סחיב .)הרשע ה"ד םש ןידושיק בעקי ןויע( םלעוה ארנב םהבש תומרהמא תרשעל ותליבקמה
 ירישעה לקהח את יבלק םלועה ראשו ,םיקלח העתש וחקל םשיהנש תדמלמ אמרהג ,בורילד
   .תרונש

ים ִר ּבְ ַח ְת ין, נִ ִר ְּׁש ַק ְת ּנִ ֶׁש ל ּכְ בָ ת, ֲא מּולֵ ר ְׁש ּוּבִּד ַה ין לְ ֵא ת, רּוְּׁש ַק ְת ין ִה ֵא ֶׁש  ןַמ זְ  לכָ וְ 
   ר.ּוּבִּד י ַה ֵק לְ ֶח ים ִמ לָ ְׁש נִ וְ 

ו טלשנם ילקהחת עתש ם אתיפרצמר שאכק ר רויבדהת ם אישלהלו ןתקלר שפאשר ארבנו מב  ]פו[  
ת משלהו ןיקותשה עמל הם ןואיישנום ידוכשי ןכל .םירבגה לאצשחד אה קלחהם עם שינה
  .פה, התולכמהירת ספ ןוקיתו נייהד – וריבדה
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"ל ׁשֶ  מֹות ַהּנַ ה ׁשֵ ֹ�ׁשָ ַעל־ְיֵדי ׁשְ ֵהם  ֵאל, ֱאלִֹקים, ה', ם:ֵה ִנְמָצא ׁשֶ ׁשֶ
ִחיַנת:  ה, ּתֹוָרה,ּבְ ִפּלָ דּ  ּתְ ּבּור ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת, – ּוִכיםׁשִ ָלם ַהּדִ  ַהְינוּ  פזִנׁשְ

ָלם ַעל־יְ ִרּבּוַע  ׁשְ ּנִ , ׁשֶ ּבּור "לּכַ  ֶמתי ָהֱא ֵד  ַהּדִ   פח.ּנַ

1  
 ה,ּלָ פִ ְּת : תינַ ִח ם ּבְ ֵה ֶׁש  ים, ה',ִק , ֱא לֵא ם: ֵה "ל ֶׁש ּנַ ת ַה מֹוה ֵׁש ׁשָ י ְׁש ֵד יְ ל־עַ א ֶׁש ָצ ְמ נִ 
  , תֶמ ֱא ָה י ֵד יְ ־לר עַ ּוּבִּד ם ַה לָ ְׁש נִ  – יםכִ ּוּדה, ִׁש ָר ֹוּת

 – םכיודישו הורת ,הליפת –קווים ה לוששב העיפומת אמהשו בנר חיוכה הזף יעס ךרואל  ]פז[  
חלקי ת עברא תאת נקתמו ירהמאת מאה דםי-עלש םשיודקהת ושמהת שולשלם ילבימקה
   .תוכלמ של רובידות רושיע שלור ביד ,הבותש לשר ויבד, הקצד לש וריבד – ורבידה

  ."לּנַ ּכַ  תֶמ ֱא ָה  יֵד יְ ל־ם עַ לָ ְׁש ּנִ , ֶׁש רּוּבִּד ַה  עַ ּוּבִר  נּויְ ַה 
ל יעל ונודינשה ידוההו ללהלור שק ,להיפתן ייצמש לא שםה: תבוכ מהכחל תוארפרפה  ]פח[  

, םיהלא םש .'הל ונלה שידוהה תא םיעיבמ ונא תוקנתה מליפתבשם ושמ תאז .אף יסעב
ך ילהבת ןוחראה לבשהש םומש תאז. ף ביעבסל עיל הנידונשה כלהל רשוק ,הרות ןייצמש
 )לא ,הידהו( הליפתן היבוב לשיהשן אמכלה עו .תיתכלההה נקסהמ תיקספ ואהוד ימהל
א וה-ךורב-דושקהן בי דוחייהו נייהד – םשלומך הדוישל ביאמש ואה )םיהלא, ההלכ(ה ורוהת
מז ורו י'וה םלשל יבמק ,םיוכדישהו םיגוויזהל כ שרושהוא ש ,הז גוויזוד וחיי. הנכישל
   ר.ובידה קוןיתל
 םסוריייה לע לקהמ ואה ,רובדיה ןוקית ונייהד ,הנכישל אוה-ךורב-ושדקה ןיב הזה ודחייה
 הנממש ,תכולמה תירפלס ליבקמ וריבדה ,להבקה יפ-על .אבה-םלועה גונעת תא ידלומו
 באכוה לבסה לכ לש ינחרוה שרושה םה וללה םינידה .םשיקה תרויזגוה םידינה םיררועתמ
 םינדיה ,)הנכישה( תלכומה םע דחייתמ )אוה-ךרוב-שדוקה( ןיפנא-ריעזש העשב םלוא .םלועב
 וגנתע את הוחו ואה הרצמ אצוי אהוש העשב 'לה הדומ דםאשכש דמיל ובנר .םיקתמנ וללה
 תווצמה יתש ןיב גוויזה ,הורת דומיל םג ושל הדיוהל ףרצמ םדאשכ ה.זה-םלועב אבה-םלועה
 האירמ )ןיפנא- עירז( תמאה ,הזה ודחייה דיי-על .תכולמ ןיוב ןיפנא-ריזע ןיב ודחיי רעורמ ולהל
 את לכויבכ ומצלע לוטנ אהו ,םשלו וקןתמ דםא לש וורבידשכ .)תוכלמ( ורבידה תא תנתקמו
 םינידש מדלמ רהוזה .םרוממ רוזגנש םוריסייו םשיק םיניד לטבל לכוי ךכו קיואלה חכוה
 יטיקול הורא ;ב ,י ג"ח ;ב ,כר "אח רהוז( הניבה תריפס ונייהד ,םשרשוב אקווד יקתמהל שי תוריזגו

 הארו( הניבה תירלספ להעו לכהוה הידהו יגמשש ימש נולמד ליעל .)בקל הרעה ז :טמ "אח ן"רוהמ
   .םריוסייל ץק םישלו םשרושב םידינה תא יקתמהל לכוי הוא וז הגרדל יעגמ ואהשכ .)נא הרהע
 .מוצע ינבפ וריבדה חלקי תעברא תא יראלה חכוה ול יש תמאה קווי תושלשמ דחא לכ ,עשהמל
 גישהל ךרדה .תמאה לש הלדוג תרוי בהרה הראה םייקפמ םה וידחי םיועלפ םתלושששכ לבא
 ."תוליפת תרוותהמ תושלע" הנמכ ונברש המ תועצמאב יאה הורת ודמיל םע להיפת לש הז גוויז

 ונחנא הבש הליפת םיחסנמ ונא ,םקיוספב טרפבו ארמגב ,ך"נתב קרפ םימדול ואנש חרלא
 יססבל ךכ ךפהו ונלש ודמילה .)הכ ב"ח ן"רוהמ יטקויל האר( נומדשל המ םייקל חכו 'המ םישקמב
 תעד תונקלו הורת ודע ודמלל םיגלוסמ היהשנ שהקוב ,'לה הליפת ידי-עלו .ונלש תוליפתל
 .)ג :ה שודח שאר תלכוה יטקויל האר( המויקו הורהת ודמיל תא תוקזחמ נולש תוליפהת ,תרוי הלדוג
   .תמאה לש גוויזוה ךדושיה בטיה אוה 'ה עתדייל ולהל םריביכה םעיצאמה ינש לש ףרויצה
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ֵלמּות  ה ִחיַנת ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּוׁשְ ּבּור הּוא ּבְ ל  פטַהּדִ י ּכָ ים ֵהם וֹ ְלׁש ּכִ נֹות ָהַעּמִ
ֵלמּות, ּכִ  ֵלמּות י נִ ֲחֵסִרים, ְוֵאין ָלֶהם ׁשְ ִגים, ְוֵאין ׁשְ ַרק  –ְקָרִאין ְלׁשֹון ִעּלְ

   צן־ַהּקֶֹדׁש.וֹ ִלְלׁשֹ 

1 
- על, םיקלא עתדו נהייד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד

 קיסים בפשדופרט חיבולימוד הלכה, . א)	סעיף( לה' הודיוהלל ה ידי
הם עניין אחד הבא. מכאן שתודה והלכה -וג העולםתענהוא  גםכות, הל

- םלועהג ונעתא יהם ג ןלכו, הודתוה כלהת ניחבא הידה ילם ג .ב)	(סעיף
, דסחוה כלהת לדהו רפשאמ םימכח-ידימלתבה כימתלן תיהנף סכה .אבה
 ,הלכהוה ידוהי יד-לע .)ג	ףיעס( הזה-םלועב שיש תונרוסחהאת ם ילשמו
דהיינו  –האמת, המתגלה בשלושה קווים . ורבידהת א יראמת מאה ורא

 –מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור  –תפילה, תורה ושידוכים 
  . )ד	ףיעס( תולכמ לוש תרוישע לש ,הבושת לש ,הקדצ לשדהיינו דיבור 

  , ׁשֶד ּקֹן ַה ֹוׁשלְ ת ינַ ִח א ּבְ הּו רּוּבִּד ַה  תמּולֵ ְׁש ּו  ה
ת א 'ה ארב הבש ,תריבעהה פשהה נשוארבוש ארב איה 'שדוקה-ןושל' יוטיבה תועממש  ]פט[  

 לכב, הושדקל שור יבדל כ, החברהב .)גכ בת ישארב י"שר גם האר ;ד :חי הבת רישארב( םלועה
-עלר ואהמ ,קןותמור בידיא ה שדוקהן ושלש םומש תאז. 'שודקה-ןושל' הרדגהב לוכל ,פהש
ו ליפאוא הך כ. ולתיהתו 'הד ובכ תא תאטבמ םירבדמש להימ לכו תוא לכשך כת אמה ידי
מד למנו בר, ד :טי "אחן "רוהמי טיקולב '.הת דבוע שםלם תאו רבמדם דאשכ ,לוח ירבוידב
 סב הרעהה ארו( לחו לשם ירובדיו נייהד – ם'וגרת ןולש'ת אלעהב יולת שודקה-ןשולן קויתש

, הלכיא למשל, םינייוחאת ז לכבך א, ןילוח םהש םייחבם בירם יחטש םנשישר אבמו נבר .)םש
חס יב ויתובשחמת אא טלב דיכש ודקהן ושבל שמתשמ םדאשכ .המדוכו הסנרפ, הניש
 ונבר 3ג :וס "אח ן"והרמ יטוקיבל .ולשל והחר ובדי תא שדקמא וה, םמויוק םוי-םיוהי נייענל
ל אה ז ןקותמבור יך דמשיהל דציכר ביסמו, אהב-םלוע שלר ובידכ שדוקה-ןושל תאר אמת
   :)יג  :ב"ב ח( ן"רהומ ייקוטור לציקב בתכון תנ' ר .הזה-םלעוה

ֹונֹו ַהְינּו ּבּור ִּכְרצְיֵדי ַהִּתּקּוִנים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶּלה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִעם ַהִּד -ֵלמּות ַהִּדּבּור ַעלִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְׁש 
   .ּורֹוּבְיֵדי ְׁשֵלמּות ִּד -ְלַׁשּנֹות ַהֶּטַבע ִּכְרצֹונֹו ַעל

   .ןהלל קט הרעהו ו ףיעס םג האר

ין ֵא , וְ םיגִ ּלְ עִ ן ֹוׁשלְ ין ִא ָר ְק נִ י ת, ּכִ מּולֵ ם ְׁש ֶה ין לָ ֵא וְ  ים,ִר ֵס ם ֲח ים ֵה ִּמ עַ ָה  תנֹוֹוׁשל לְ י ּכָ ּכִ 
  . ׁשֶד ּקַֹה ן־וֹ ׁשֹלְ ק לִ ַר  – תמּולֵ ְׁש 

 ,היקזחן וטלשת חת הדוהי ץראל רוחזל םיידתעש ואת היושר קצדה אתפה וצ היעשיא יבנה  ]צ[  
ך הלמב .היקחזל שיו בא ,זחא ךלמהל ש ונוטלשת ושנ הרשע ששב וררששת ולוועבר כזנו
נה מכ היעשי .)גי  ז היעשיה אר( 'הי איבנל בזו געלו ךלהמ תובקעב םעה ךלה זחא לש ונוטלש
ן ומי שאינו יודע לכו כל"ש רפמ י"שרו ד) ישעיה לב( "םיגִ ּלְ עִ ן ֹוׁשלְ "ם הלשת ונויזיבה את

ו אל יפלכור אמר בדה, ונשלה ורתהל ש רשקהב ."לג ונלעגידיבורו להיות צח קרוי ע
 םהש ,וןיקתות מאות רחס םהיתולימ. ורבידה קילחת עבראמ חדלאך ייש וניא םורדיבש
   ש.דוקה-ןשולם ביחיכרם היביכרמ
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ָ א ְמֻק ּוְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש הוּ  ָבר" ׁשּ ר ּדָ ְבִחיַנת: "ְוַדּבֵ ת, ּבִ ּבָ ּלֹא ְיֵהא  –ר ְלׁשַ 'ׁשֶ
ּבָ  ל ׁשַ ּבּוְרָך ׁשֶ ל ֹחל'.ִד ת ּכְ ּדִ ְבִחיַנת: "ּכֹה ְתָבְרכּו"  צאּבּוְרָך ׁשֶ ְלׁשֹון 'ּבִ  –ּבִ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ִנְכָלל ּבְ  צבַהּקֶֹדׁש', ּבִ ה,ׁשֶ ָ ׁשֹון ַהּקֹ  צגָרָכה ּוְקֻדׁשּ י ַהּלְ ר ֶדׁש ְמֻק ּכִ ָ ׁשּ
תּוב: "ַוְיָבֶרְך וַ  ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָ ָרָכה ּוְקֻדׁשּ ֱאַמר ּבֹו ּבְ ּנֶ ת, ׁשֶ ּבָ  צדׁש" ְוכּו'.ּדֵ ְיַק ְלׁשַ

ׁשֹון ַה  ּלְ ן ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ן ַעל־ְיֵדי ׁש ֶד ּקֹ ְוַעל־ּכֵ ת, ַעל־ּכֵ ּבָ ר ְלׁשַ ָ ֵלמּות  ְמֻקׁשּ ׁשְ
הּואַהּדִ  ִחיַנת ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ּבּור ׁשֶ ל ֵד , ַעל־יְ ּבְ ְמָחה ׁשֶ ִ יִכין ַהׂשּ י־ֶזה ַמְמׁשִ

1  
א ֵה א יְ 'ֶׁש  –ר" בָ ָּד ר ּבֵ ַד : "וְ יג) ם נח(ש תנַ יִח בְ , ּבִ תּבָ ַׁש ר לְ ָּׁש ֻק א ְמ הּו ׁשֶד ּקַֹה ן־ֹוׁשלְ ּו
  . ב)–קיג, אשבת (ל' ל חֶֹׁש  ְר ּוּבִד ּכְ  תּבָ ל ַׁש ֶׁש  ְר ּוּבִּד 

 .לוחני יינל עעבת שב רבלדא לשה ווצמה יעשי אינבה, התשודקו תבשה גנוע את ירבגלה ידכ  ]צא[  
ר ובידשון ויכ ,)אשלה "ד םש תבש י"שר( תבשבת יולכלכה ויתוינכת וא ויקסעבון ם לדדאלו ל לא
חד וימ ואהשור יבדו נשישך כמ יקסמ ונבר, ונלשר שקהב. שודקה םויהח ורב עגופ הכזש
  . עדומ ראבי תעכ .שדוקהן ושל ואהא לה – יעבישהם ויל

   ,א) ,חה לוט(ס' ׁשֶד ּקֹן ַה ֹוׁשלְ 'ּבִ  –" כּוְר בָ ה ְת : "ּכֹכג) (במדבר ות ינַ ִח בְ ּבִ 
א ווקדמר יאלה םכיירצו ליאו ,ןולש לכבר מאיהל םילוכי להיפתבם יקלחו ליאת טפרמ ארמגה  ]צב[  

א מרגהו ,םינהכ תכרלב החיתפהוא ה "ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"ל ש קופסה. שדוקהן ושבל
 – הורתה בבותכהיא ש יפכ ,ךכא וקוד מרלהיא היכרצם ינהכת כרבש "הכ"ה לימהמת דמול
  . שודקה-ןלשוב ונייהד

 ֹור ּבַמ ֱא ּנֶ , ֶׁש תּבָ ַׁש ר לְ ָּׁש ֻק ְמ  ׁשֶד ּקַֹה  ןֹוׁשּלְ י ַה ה, ּכִ ָּׁש ֻד ְק ה ּוכָ ָר ּבְ ל לָ כְ נִ  ׁשֶד ּקֹן ַה ֹוׁשלְ ּבִ ֶׁש 
  ה, ָּׁש ֻד ְק ה ּוכָ ָר ּבְ 

 תללוכש דוקה ןושלש "שדוקהן ושלב – 'וכרבת הכ'" ל"זחמר אמווק ספה ףוריצמ מדולו נבר  ]צג[  
   .תבשל םגת וכייש וללה תונוכתהש דמלנ תעכ .הושדקו הכרב

  '. ּוכ" וְ ׁשֵּד ַק יְ וַ  ֶר בָ יְ : "וַ ג) ב ראשית(בב תּוּכָ ֶׁש  מֹוּכְ 
יא ה ךכב. חדי גםה ושדה וקכרה בכותב תללוכ "יעיבשהם ויה" ,תבשהשד מלמ זה וקפס  ]צד[  

ת ויהלך ירצת בשל ור שבידהשה עתה ז ונדמלשה מל םיאתמ רבדה .שדוקהן ושלל המוד
, שדוקה-ןושמר לוכל, הדושקוה כרבל יכמשור יבדרק ש ונייהד – לוח לש וריבדהמ הנוש
   .עבושבש ודקם הוילם יאתמ
ה אר( בתשב רע לש החנמ לתיפתבם יהלתמז קור זממת אר מול גנהמהת אד סי ובטם ש עלבה

 וצלחנש לע 'לה תודהול םכיירצשם נשיאהי גסות עבראוא הור מזשא המנו. )ללעי יב הרעה
ף עיסבו בנרר ביאי שפכ .וריבדהקי לחת עבראל לביקמ רבדה ונשלה ורהתל שר שקהב .הרצמ
הוא ה זור יבד. הילפתב 'לה ללהו הידוה םיעיבמ ונא ובשור יבדוא ה ןקותמ וריבד, םדקוה
  . תבשל ש ושהואל הקד הכברהל א נסכיהלו שדוקה-ןושלת גרמד תא יגשהלדם אלר פשאהמ
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ת ְיֵמי ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ   צהַהֹחל. ׁשַ
י יִחיּבְ ְיֵמי ַהֹחל ֵהם  ּכִ עֹוׂשִ ְצוֹות ׁשֶ ֵמי ַהֹחל ֵהם יּבִ  ןַנת ַעְצבּות, ַוֲאִפּלּו ַהּמִ

ִחיַנת ַעְצבּות, ְלְטנוּ  צוּבְ י ְמַט"ט ׁשָ יֵמי ַהֹחל, וּ ּכִ ִחיֵתּה ּבִ ַנת ְמַט"ט הּוא ּבְ
, ּבְ ֶעֶב  צז.ִחיַנת ַעְצבּותד   

, ן ִחיַנת ּבֵ ת הּוא ּבְ ּבָ ִא  צחֲאָבל ׁשַ ִאין ְוַתּתָ ְמָחה, וְ  צטין,ְוָאז ַנְיָחא ְלִעּלָ ִנְתעֹוֵרר ׂשִ

1  
א הּור ֶׁש ּוּבִּד ַה ת מּולֵ י ְׁש ֵד יְ ל־ן עַ ּכֵ ל־עַ ת, ּבָ ַׁש ר לְ ָּׁש ֻק ְמ  ׁשֶד ּקַֹה  ןֹוׁשּלְ י ֶׁש ֵד יְ ל־ן עַ ּכֵ ל־עַ וְ 
  ל.חַֹה   יֵמ יְ ת ֶׁש ֵׁש ת לְ ּבָ ַׁש  לֶׁש ה ָח ְמ ִּׂש ין ַה יכִ ִׁש ְמ ַמ  הזֶ י־ֵד יְ ל־עַ  ,ׁשֶד ּקֹן ַה ֹוׁשת לְ ינַ ִח ּבְ 

 תאת נייפמאה תודבכוה תובצע םעו תאו דינגמו ,תבשל ש החמשה גשומת א תעכ ףסיומ ובנר  ]צה[  
   .לוחה ימי

ת ינַ ִח ם ּבְ ל ֵה חֹי ַה ֵמ יין ּבִ ִׂש עֹות ֶׁש וֹוְצ ִּמ ַה  ּוּלפִ ֲא וַ  ת,בּוְצ ת עַ ינַ ִח ּבְ ם ל ֵה חֹי ַה ֵמ יְ  יּכִ 
  ת, בּוְצ עַ 

 ונאש תווצמבו ליפא רבדה כן .תוימומגעהות וצבעה תטלוש לוחהי מיבש מדלמ ונבר  ]צו[  
 תועבונת ולצעות וצבעשט פק "אחן ר"הומ יטוקילבמד למ ורבנ .עובשהך להמבם ימיימק
 ,חשנהל ש ונוזמ ,פרעהוד סיבוא הן שרוש .)ערהת וחוכ( שחנהת כישנמה נשוארבו שארב
 חראם ובמק מדלמ ונבר. )ודדת ודצמו הכ הס היעשי ;די גת שיארבה אר( ותוהמו ותייחמ םוקמו
 תופיקלהם גווה מצם ייקמ םדאשכ .)םיינוציחה ,ערהת וחוכ( תופיקלה תוטלושל והח ימיבש
לה וע הווצמוה, םימעלנם וילטבתמ ערהת וחוכת סנכנ תבששכם לוא .הלשת ויחהמ תונוזינ
י מיב םיררוששת ולצוהעת העצבואן שמכ .)טלקא "ח ןר"הומ יטוקיה לאר( ואה-ךורב-שודקהי נפל
 תוארנ םימייקמו נאשת ווצלו המיפא .ונלשת וינחורה תוודבעהל עו ליפאם יעיפשמ לוהח
  ר. חסב הוקל ונלש' ה תדבועו ,תוחירטמו תדובכ

ד, בֶ עֶ  תינַ ִח א ּבְ הּו "טַט ְמ , ּוב) ג,יקון יח דף לזוהר ת (תיקוניל חֹ י ַה יֵמ ּבִ  ּהֵת ּונְט לְ "ט ָׁש ַט י ְמ ּכִ 
  ת, בּוצְ עַ  תינַ ִח ּבְ 

ה ושדקה ,תבשב .לוחה ימי לה ששודקה ןמ ההובגוה נוילע איה תבשב הלתגמה השודקה  ]צז[  
י מיב .זא עיפשהל םילכוי םניא האמוטו רקש ,ערל כ שרוש םהש םיילישלהת וחוכה ;המלש
 תמא ,ערווב ט שלת בורעתם לועבת ררוש ,העשמהי מי תששך להמב .וןכנהוא ה ךפההל והח
' ה תבשב .הניכשה דיי-על יאה להגתמה ושדקה ןהבש םיכרדהמ תחא .אמטוור הט, רקוש
ל ויכבכ שלבתמ 'ה ,לוחה ימיב. ךרתביו תמא הרישי החגשהב "ודבל" ולוכ םלועה לע לשומ
ם גה רא ;א ,וכק "אח רהוז ;אלהמו שמת א מרול אלשוג הנש ןורטטמ שלור ציק( ט"טמ ךאלמב

, ירי ישבלתן פואב םלועבל שומוא ה הזך לאמת ועצמאב .)מז–ומ תורעה ה :אל א"חן "רוהמ יוטקיל
 םלעובו נוטלש ןכל .ונודא ינפלד בעכ 'לה ףופכ ט"טמ .האווסה לשך סמל דעבמו מכ
   .תודבלעו לוחהי מיל תופתושמה תונוכת ,תוימומגעו תובצעבן ייפאמת

  ן, ת ּבֵ נַ יִח א ּבְ ת הּוּבָ ל ַׁש בָ ֲא 
 .ןב תניחביא הן כול' העל חד ויבמה בוהא שדוקת בש ,דבע תניחבם הש לוהחי מי תמועל  ]צח[  

   .ןהלל הז ןויערחיב ריו נבר



 לז  ם פירוש נעימות נצחע • ה ףיעס בתורה  אניינתליקוטי מוהר"ן   

ת ְיֵמי ַהחֹ ְת ְונִ  ַוֲאַזי ִנְתרֹוְמִמין ׁשֶ ל ׁשֵ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ין ּכָ  קת,ַעְצבוּ ל ִמן ָה ַעּלִ
ְך ֲעֵליֶהם ְמנּוָחה ְמ  ְוִנְמׁשָ ְב ְוׂשִ מֹו ֹנַח ָחה, ּבִ ְקָרא ׁשְ ן ַוּיִ ִחיַנת: "ַוּיֹוֶלד ּבֵ

נּו ּוֵמ  ֲעׂשֵ ּבָ  קאבֹון ָיֵדינּו";ּצְ ִע ֵלאֹמר, ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמּמַ ִחיַנת ׁשַ יא ִה ׁשֶ  תַהְינּו ּבְ
ִחיַנת נֹ  , ּבְ ן ִחיַנת ּבֵ ִאיןּבְ ִעּלָ הּוא ְמנַ  ַח, ַנְיָחא ּדְ , ׁשֶ ִאין ַח ְוַתּתָ ּמֵ   ַהּכֹלֵחם ּוְמׂשַ

ִחיַנת: "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו" ְוכּו'.ִמן ָהַעְצ     קבבּות, ּבְ

ּזֹוִכין ִלְבִחיַנת ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, יהוּ ׁשֶ  ּוְכׁשֶ ת, ֲאַזי ַמְמׁשִ ּבָ ר ְלׁשַ ָ ל ַע ין ִכ א ְמֻקׁשּ

1 
  ין, ִא ָּת ַת וְ  יןִא ּלָ עִ לְ א ָח יְ ז נַ ָא וְ 

ב שו עיפוישכ ,ןללהר אבתי להבקה ןמה זן ויער .םינותחתלו םינוילעל החונמה נשי: םוגרת  ]צט[  
   .רווקמ עם

 ןל ִמ חֹי ַה ֵמ ת יְ ֶׁש ל ֵׁש ת ֶׁש וֹוְצ ִּמ ל ַה ין ּכָ ּלִ עַ ְת נִ ין וְ ִמ ְמ ֹורְת י נִ זַ ֲא ה, וַ ָח ְמ ִׂש ר ֵר עֹוְת נִ וְ 
  ת, ּובְצ עַ ָה 

ת ווצמה .םיקלסתמום ילטבתמה מאוטהת וחוכ בתשהוא בם ע, )צו הרעהב(ל יעל ראובמכ  ]ק[  
 ךרבתיוא הו ,ואה-ךורב-שודקה ינפל תועלז לא תויפשוח עובשהך להמב םדא-ניבו מייקש
ת בשל שה חשמהת רוורעהתש תעכ מדלי ונבר .ונוצרא למל ידכ ושענשה לאם עשיממג נתעמ
   '.י הנלפת וללע םמה הענמשת דובכה ןמע בושה ימיל ש תווצמהאת  רתרשחמשיא ה

 נּוֵמ ֲח נַ ה יְ ר, זֶ אמֹ לֵ  ַח נֹ מֹוְׁש א ָר ְק ּיִ ן וַ ד ּבֵ לֶ ֹוּי: "וַ תינַ ִח בְ ּבִ  ,הָח ְמ ִׂש ה וְ ָח נּוְמ  םיֶה לֵ ֲע  ָׁש ְמ נִ וְ 
   ";ינּוֵד ן יָ בֹוּצְ עִ ֵמ ּו נּוֵׂש ֲע ַּמ ִמ 

ה ובשחה נהוכתבו חהשמבת ואלמתמ עובשהמי יל שת ווצמה ,תררועתמת בשהת חמששכ  ]קא[  
ֶלֶמ ְׁשַּתִים  יְיִח וַ " ט)כ–כח (בראשית ה םיקופסהת אט טצו מנבר .החומנ – תבשהל שה יישנה

ֹון ָיֵדינּו ֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשנּו ּוֵמִעְּצבה ְיַנֲח ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו נַֹח ֵלאמֹר זֶ  .ה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֵּבןּוְׁשמִֹנים ָׁשנָ 
" דבע"לוד גיבנ( החשמלות בשל ליבקמ" ןב", ונמדשל יכפ. "'הִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה 

, ונלשה ורהת לששר קהב, ךכו .החונמ להימור לשק חנ םשה. )תובצעהל ווחה ימי תא לשמסמ
 החונמ'( החשמהו תבשחת הונמל מזרו הז "חנ ומש אקריון בלד יֹ ו" :מראוב וכתהשכ
ו נמנחי הז"ו נלף סיומוק ספה ךשמה. )םיעוידה תבשה יטויפמד חאל ש ומשם גוא ה 'חהמשו
  . עבושהי מי לשת ווצמהו השייעה את תנייפהמא תצבולע זמר – "ונידי ןובצעמוו שנמעמ

זוהר קוני יין תעי(ין ִא ָּת ַת ין וְ ִא ּלָ עִ א ְּד ָח יְ , נַ ַח ת נֹינַ ִח ן, ּבְ ת ּבֵ ינַ ִח ּבְ יא ִה ת ֶׁש ּבָ ת ַׁש ינַ ִח ּבְ  נּויְ ַה 

 :תינַ ִח ת, ּבְ בּוצְ עַ ן ָה ל ִמ ּכַֹה  ַח ֵּמ ַׂש ְמ ּום ֵח נַ א ְמ הּוֶׁש , נט) ראשית נח,בב ובזוהר   יקון ע דף קלח,ת
  '. כּווְ " נּוֵמ ֲח נַ ה יְ "זֶ 

ר הוזה ירבד תועצאמב 'ןב' ארקנה ,חנלה חונמהות בשה תאר שקמה ךהלמה תאם ילשמו נבר  ]קב[  
 .שודקת בלשל יבקמ חנ, ךכב .םינותחתלו םינוילעל, החונומ המחנ מרולכ ,חאיינא יבה חנש
, 'ה לת אועלל תולוכיו נלשת ווצמהוכך  ,םינותחתבו םינויעלב תבשבם יחצונמ ערהת וחוכ
   ה.זה-םלועבו נדיי חרוטמו שהעמהי מי תששב ונלמעמ החונמ שי ונלו



  ם פירוש נעימות נצחע • ה ףיעס בתורה  אניינתליקוטי מוהר"ן   לח

ל ְמָחה ׁשֶ ִ ה ְוַהׂשּ ָ ֻדׁשּ ת ְלׁשֵ  ָידֹו ֶאת ַהּקְ ּבָ ת ְיֵמיׁשַ י ֵמֲחַמת  ׁשֶ ַהֹחל, ּכִ
ַהלְּ  ל ּקֶֹדׁש ְמֻק ׁשֹון ַה ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ִ ְך ַעל ָידֹו ַהׂשּ ן ִנְמׁשָ ת, ַעל־ּכֵ ּבָ ר ְלׁשַ ָ ׁשּ

ת ְיֵמי ַה  ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ רֶזה: וְ  קג.ֹחלׁשַ ּבֶ ר ֹות) ִמְסּפַ בּתֵ ַה (ִעם  ֵאל ֱאלִֹקים ְיָי ּדִ
ְמָחה ּב ׂשִ ֵלמּות ַהּדִ י ַעל־ְיֵדי ׁשְ הּוא ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש, ִנְמ , ּכִ ְך ּור ׁשֶ ׁשָ

ְמָח  "ל הׂשִ ּנַ   קד.ּכַ

1  
ת ֶא  דֹול יָ ין עַ יכִ ִׁש ְמ ַמ י זַ ת, ֲא ּבָ ַׁש ר לְ ָּׁש ֻק א ְמ הּו, ֶׁש ׁשֶד ּקֹ ן ַה ֹוׁשת לְ ינַ ִח בְ ין לִ כִ ֹוּזֶׁש כְ ּו
 רָּׁש ֻק ְמ  ׁשֶד ּקֹן ַה ֹוׁשּלְ ַה ת ֶׁש ַמ ֲח ֵמ  יל, ּכִ חַֹה  יֵמ ת יְ ֶׁש ֵׁש ת לְ ּבָ ַׁש  לה ֶׁש ָח ְמ ִּׂש ַה וְ  הָּׁש ֻד ְּק ַה 
  ל. חַֹה י ֵמ יְ  תֶׁש ֵׁש ת לְ ּבָ ל ַׁש ה ֶׁש ָח ְמ ִּׂש ַה  דֹול יָ עַ  ָׁש ְמ ן נִ ּכֵ ל־ת, עַ ּבָ ַׁש לְ 

ה כרו בנייהד( תופתשומה ןהיתונכותת וצעאמבת ורושק תבשוש ודקה ןולשש ונדמלשר חלא  ]קג[  
ת בשהת חשמאת ך ישהמל ולר פשאתמ שודקהן ושלל הכוז םדאכשש מדלמו בנר, )השודוק
 הבושתהת אק יסלהר שפא, ןכר בדהע ודמן אכר אמב וננאיו נברש יפ- לע-ףא .עבושהי מיל א
 ירובית דאלעהב ילות שודקהן ושל ןקויתש ,ליעל פט הרעהבה רכזוהש ,ולשת חראה רותמ
ל וחה םלועל א התחמשות בשהת ושדק תכשמהשא יה ןכאו נברשל ה ודהנקש הארנ .לחוה
 העשב שדוקהן ושלבוש מישה ידי-עלל חוה יורבידת לאעהלה הזך ילהתיא ה עבושה ימי לש
ל א תבשיא ר מבבדה, לוחהת א םשידקמ ונאן שוויכ .ושלם וי-םוהיעשי מ תאה שועם דאש
 וליפאת בשה לש עליונות יותרהחה שמוהה ושדקה תאת ווחל ונל רפשאמו העשהמי ימ
, זהה-םלועבא בה-םלועוג של הנעתהו עושעשהשת גרהללה בימקו זה חמש. עובשה ךלהמב
  . )מד הרעהוד  ףיעס האר( ליעלא בהושי כפ
ן וקרבן תודה אינו כל הקרבנות בטלי" )ז :(ויקרא רבה ט שרמדה אתו נבר טטיצ ליעל א ףיעסב

ם יאבומ םניאיד חי תונברק .ידחהי לש ןברקוא הה דות ןברק, ו הרעהב םש ורמאכ ."בטל
יא ה – שדוקהן ושל ,ןקותור מיבדיא הש – תבשהש םידמל ונאן אכו בנר ריבמד םלוא .תבשב
   .'לה ללהו הדיוה לש החנמה מצע

ר ּוּבִּד ת ַה מּולֵ י ְׁש ֵד יְ ־לי עַ , ּכִ הָח ְמ ִׂש ר ּפַ ְס ) ִמ תבֹוֵּת ם ַה (עִ  רּבֶ ִּד  יָ ים יְ ִק ל ֱא ֵא ה: זֶ וְ 
  ."לּנַ ּכַ  הָח ְמ ִׂש  ָׁש ְמ נִ  ,ׁשֶד ּקַֹה ־ןֹוׁשא לְ הּוֶׁש 

ת ושלשת אם יגציימ – י'וה ,םיהלא ,לא – םישודקהת ושמהת ושלששו בנרמד יל ד ףיעסב  ]קד[  
 ידי-לעשמד ילו נבר ונלף שיעסב .'ורבידהע בויר'ת את נתקמוה ירמאת אמה םכרדשם יווקה
 ןאכ .לחוהי מי ךהלבמו ליפא תבשהת חמשלת כולזל כוי דםא שדוקה ןושלו ןקותמיבור ד
ים ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאִה " )א נ םיהלת(וק ספה תרזעב הלאהת ונועירהי נשת אר שמקו נבר
 םיהלא ;31 היירטמגיב לא .)נ הרעהה אר( "בֹאֹור ַוִּיְקָרא ָאֶרץ ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמ ִּדּבֶ  הוָ הֹ־יְ 
ו לוי כוטיבהה לועהכול ך סבו – 206 יהטרמיגב רבד; 26ה יטרמיגב והה־י; 86 יהיטרמגיב

 :חפנסה אר( החשמן יינמכ ,353 לבקנ םילימה עבראמ תחאל כור בע 1ף וסינם א .349

 ואה ,שדוקון השלו יינהד ,ושל םיווקה תשושלל כחדור באמת דרך ור יבדהשכ .)היירטמיגה
   .החשמ ללחומ
 בלסרבבה הי, אקנדורוהמ ןמחני ברן ב החמש 'ר ,ונברל שו יבא ,ליעלא  הרעהב ורמאכ
אן כשמד למהוא שך כב ומצעלו וביאל מזורו נבר ה.ורתהת ירמאת עשבח כנו תבשתה אוב
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ת ְיֵמי ַהֹחל, ַעל־ְיֵדי־ְוַעל  ו ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ָ יִכין ְקֻדׁשּ ְמׁשִ ּמַ  ֶזה־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ
ׁשּוט ִיְתּבָ נִ  ה ָהַאְחדּות ַהּפָ    קה.ַרְך ְתַגּלֶ

1 
  . החמש ןב ןמחנו נייהד – חהמשו החונמיא במהן בו המכ יאה תבשהש

- על, םיקלא עתדו נהייד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד
 סקיים בפפרט חידושבוה, לימוד הלכ. א)	סעיף( לה' הודיוה ללה ידי

הם עניין אחד הבא. מכאן שתודה והלכה -תענוג העולםגם הוא הלכות, 
- םלועהג ונעתא יהם ג ןלכו, הודתוה כלהת ניחבא הידה ילם ג .ב)	(סעיף
, דסחוה כהלת לדהו רפשאמ םימכח-ידימלתבה כימתלן תיהנף סכה .אבה
 ,הלכהוה ידוהי יד-לע .)ג	ףיעס( הזה-םלועב שיש תונרוסחה אתם ילשמו
ינו דהי –האמת, המתגלה בשלושה קווים . ורבידהת א יראמת מאה ורא

 –חלקי הדיבור ארבעת  מתקנת ומשלימה את –תפילה, תורה ושידוכים 
- על. )ד	ףיעס( תולכמ לוש תרוישע לש ,הבושת לש ,הקדצ לשדהיינו דיבור 

ת א ךיהמשלל כוים דא – תבש ,שודקהן שול ונייהד – ןקותמדיבור  ייד
  . )ה	ףיסע(ל והחי מיל את בשהת חמש

ה ּלֶ גַ ְת ה נִ זֶ י־ֵד יְ ל־ל, עַ חֹי ַה ֵמ ת יְ ֶׁש ֵׁש ת לְ ּבָ ל ַׁש ה ֶׁש ָּׁש ֻד ְק ין יכִ ִׁש ְמ ַּמ ֶׁש ה זֶ י־ֵד יְ ־לעַ וְ   ו
  . ַר ּבָ ְת ט יִ ּוׁשּפָ ת ַה דּוְח ַא ָה 

 עםחד אן ידיעיה א הרבילהיד עתיה השה מ לכ ,ןידיעם יקייה הלא ם קויהשכ ,הריאבהם ודק  ]קה[  
, 'המ םדיפרנ ונחנאו ליאכ םושרה .םלועמ התנשתהלא  וזה תיתוחדאהת ויאצהמ. לוכהור מק
ה ריחבם דלאר שפאל העדונשת חירכהה ילשאהוא  ,היארבבח כונ ונניארך תבוא יו הלאיוכ
ו תודחאך ותבק ר םייהתקל םכישיממ וכובתשה מל כום לועה, םדאה, תמאה צדמ .תיפשחו
ה יוגלת ודחאלה כרדאת צא מתהיא  ,וזת ועדמושיג תת וושנאהשכ .ךרבתי' הל שה טשוהפ

ם אירנב ךכ ,תדופרהנת יילשאת א גוגפל םיחילצמו נחנאשה דיהמי פכ .םלועא רובעם 
ר פשאן כל .ךכלם יוכזו נחנאשם שכ, טלחומה םדועיי תאג ישהל םיכוזר פסמן יים לאפסנו
ו נבר. 'העם  תוחדאל שב צמל ולוכם לועה תו איבישש ידכ דםאה-ניבת א ארב' הש מרול
 משלל( יןולחל הא הושדקת כשמה ייד-לע היאאת זיג שלהתר יוב תאיוודהך רהדשר אבי

ל ש םיורבדי וךת לא שדוקהן ושלת א יאבהל ,השעממי הי תשש ךות לאת בשהת איא בלה
וא הא לא ,הכ דעת תרסנתה ייההיא ם הבש תוזוחמב תקוולאלה גמר בדהשד בבלו זלא  .)לוח
ן יא ,היארבבק פסלא ל םוצעה ןווגהמת ורמלש – 'ה ה שלטושפהת דוחאהת אם ידגמ םג
י רעשה אר( דחא' הש העיבקהת ועמשמ וז .יבויר וא הנבמ ,הורצל שט ביה לכך רבתיו לצא

   .)א :ג שהודק
 ודריפוה תּוישנה לכשך כבר יכהל םיכוז ונא ,)א ףיעס(' ה תאם יללהמ ואנשכש ףיסומ לחנה ימ
ְרֶּתם ַּבּיֹום ַוֲאַמ " :)ד בי היעשי( קוסהפ ושירפ והז .הטושפה ותודחאמ העשמלם יבעונה יארבב

 לכש להתגמ ,'ה תא םילהלמ ואנשכ ."ָתיוִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליִקְראּו  'הַההּוא הֹודּו לַ 
ו תודחאמ םיבעונם לוכ – ארברך תביא והש ךכ-לכת ונושה תעופוהת כל ,"ויתילע"
  . הטושפה
ן יבשם סיחיה תכרעמת עוצאמבם לועבה לתגמה טושפהת יוקאלהת וחדאהש דמלי ונבר
ת ה אווח ואהש ךכמת עבונ תבשביש גרמ םדאש חהמשהש ףיסומ ןתנ' ר .לוהחת ומיות בשה
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נּ  ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ת ְיֵמי ַהֹחל ֵהם ּפְ ׁשֶ ׁשֵ י ּבְ ה ּכִ ֻעּלָ ָכל יֹום ִנְבָרא ּפְ ּבְ ֹות, ׁשֶ
ה,ְמ  ּנָ ֶנֶגד  קוׁשֻ ֻעּלֹות ְוֶזה ּכְ ּפְ י, ׁשֶ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ֵ ׂשּ י, ְלָהִבין ֹזאת ּבַ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ֵ ַהׂשּ

ּנֹות  ּתַ ׁשּוט יוּ ִיְה ִמׁשְ ִכין ֵמֶאָחד ַהּפָ ֶכל ְתּבָ יִ  ִנְמׁשָ ֵ ׂשּ י ּבַ ה, ּכִ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ
י ִאי ֶאְפ ָהֱא  ר ְלָהִבין ֹזאנֹוׁשִ    קזת.ׁשָ

1 
ף יסעב. )ו ןתנ רתות( דשוקמהי עיבשהם ויב אקוודה ואלמב להגתמש ,הטושפהת ודאחה
י מית ששך ות לא בתשה מןחה משוה שודקך ישמידם אש בוחשכמה  ונברמד ילם ודקה
ה טופשה תקיולאהת וחדאהת ולגהת תא תענומ וזה דבועבת ולשרתהשר אבמ ןתנ 'ר .העשהמ
ל צב שמבום ולשב ומייקתי היארבב םילדבנהם אירבנה כלש יאה 'הל ו שתינכת .לםועב
ו לת הלומלשהום ולשה ,'המם קיוחר דםאי בנשכבל א .ולוכי ושאנה ןיהמת עלותל ,תומלש
 לת שינחוהרת חותפתההת אם דקתם יארנבבשת יומשגהם שוקבמ .תולגתהלמ םקירחו
ם כיפהוה יארבבת ונושהת רווצהר ופס-ןיאו תדורפהנ תיילשא .תהאות רערעמיא ה, םדאה
 לטחידה לביך הדרה .)כב הרעהה ארו(ו זה ורתבל יעל םירכוזמהם יישואנהר עצלו לבלסר וקמל
 לכית תתשבות חתמשי וליגה ;הטושפהו תדוחוי אליגי יד-לע יאהם ריוסיי שלת אלה וריזג
ו ראמבל עילד  בסעיףך כז למרו נבר. ךרתבי הפשוטהו תואחד תחנומה יארבב ןווגיה
 מדליוא הן אכ. תוזירגל טבלח כוהו ליש  ,להיפתוה רותו ניהיד, ורבידן ובית אמ ןבי דוחייהש
 םינוילעבחה ונמ' םיללוחמו, תבשהשל  )החונמ( 'אחיינ'הת אע בושהך ותל םיאבימשכש
ל ה שטושפה תדוחאהיאה. רבלת ומושלם ושלם יאיבמ ,)קב הרעה ה ףיעס( ם'ינותחתב החונמו
  . )ז ןתנת רות(ל י החומים ברישוקש ועל הסבל תובצהעל עלה קמ להגמ בתשהש' ה

  ה, ּנָ ֻׁש ה ְמ ּלָ עֻ א ּפְ ָר בְ נִ  םיֹו לכָ ּבְ ת, ֶׁש ֹוּנַּת ְׁש ת ִמ ֹוּלעֻ ם ּפְ ל ֵה חֹי ַה ֵמ ת יְ ֶׁש ֵׁש ּבְ י ּכִ 
ת בשה ינפל ,האירבבם ינושה םבייכרמהם ויל כבאו רנב צדיכת ראתמה רותהה אירבה ורפיסב  ]קו[  

 לאם ילובימה, עובש לכבשה עשמהי מי תששלוס פיטה-בא םהה אירבהי מית שש .הנשוראה
 ,הל םיפתושכה יארבב םילעופו נאו ללה םימיהת ששמד חאל כב .תבשה ,החונמהם וי
  . םמהת בכורמ האירבהשם יארבנהן ווגמאת ם ימייקמו

ין כִ ָׁש ְמ נִ  יּוְה יִ  תֹוּנַּת ְׁש ת ִמ ֹוּלעֻ ּפְ ֶׁש  י,ִׁש ֹונֱא ל ָה כֶ ֵּׂש ּבַ את ין זֹ בִ ָה לְ י, ִׁש נֹוֱא ל ָה כֶ ֵּׂש ד ַה גֶ נֶ ה ּכְ זֶ וְ 
  את. זֹ ן יבִ ָה ר לְ ָׁש פְ י ֶא י ִא ִׁש נֹוֱא ל ָה כֶ ֵּׂש י ּבַ ה, ּכִ ּלֶ עַ ְת יִ וְ  ַר ּבָ ְת ט יִ ּוׁשּפָ ד ַה ָח ֶא ֵמ 

 היארבהי מית ששב 'ה ארבה שמ ןיבו צריו דםאשת ונשוה תוריציה ןיב יתוהמ לדבה וניש  ]קז[  
ם יצרוי םדא יבנ ולאיו ,'ןיאמיש ' םלעוהת אא רבוא ה-ךרוב-שודקה .)תמדוקה הרעהבה אר(
 אלאה נאי ינושארהמר והחל ש תינחרוהת והמהשת מדלמה בלקה. 'שימיש ' םישחדם ריבד
ן ווהמגל כר ומקוא ה .'יקולאמש י'ל כויבכ אוה םייקש המ לכ ןכל .קיולאהף וס-ןיא רוא
ל כו ל ןיאו ,חדא 'השן כתיי צדיכ. לכשבו גישהלר שפאי אך א ,תמאר בדה ה.ריאבבת ונשוהו
ת ויהל ירמוח-יתלבה לכויצד יכ ?יויברה שלור מקהוא ה תעבה וב, יובירו אה מבנ ,הורצ
 יא :מרוא ונברש יפכ ?ןיאה ןמע ובנל שיהל כוי צדיכ, רוציקב ?ימרוחהל ש "םלגהמר וח"
ה אר( הטושפה תיקואלת הוחדאה ןמת ועבונ תונוש תאוירב דציכ ישונאה לכשב ןיבהלר שפא

  . )סוקדרפהשל תר וית רחבנה רדגהל ה :א א"ח ל"חמרל 'הך רד
ם ורטל שת קלוחמ-יתלבהת וחדאה צדיכיג שלהם ילכוישה לא םהם יקידצהש ףיסומ ןתנ' ר
 ידמתהלם ילגוסמם ניאם הו ליפאך א ,היארבהחר א לש יבוירב דרפה אללה רושק היארבה
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ּבָ  ָא ַרק ַעל־ְיֵדי ׁשַ נָּ ת, ׁשֶ מֹו נּו זֹוִכין ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ָנה ּגְ ַרְך ַמּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַתן ָלנּו ַהׁשּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָ  ָנה טֹוָבה ֵיׁש לִ ִלְב ם ׁשֶ ת י ּבְ ָרָכה: 'ַמּתָ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ

ָמּה', ׁשוּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַגלֶּ  קחׁשְ ת מוֹ ה ַאְחדּות ַהּפָ ּבָ י ׁשַ ֱאמּוַנת ָרה ַעל ט. ּכִ
 , חּוד ִכין ֵמֶאָחד ַהּיִ ּנֹות ִנְמׁשָ ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ל ַהּפְ ּכָ ָאנּו ַמֲאִמיִנים, ׁשֶ ׁשֶ

ׁשּוט יִ  ׁשֵ ּבָ ְת ַהּפָ ם ּבְ ּלָ ָרא ּכֻ ּבָ , ׁשֶ ת. ִנְמ יְ ת ׁשֶ ַרְך ּבָ ׁשַ ַבת ּבְ ָצא, ֵמי ַהֹחל ְוׁשָ
ַעל־ְיֵדי ׁשַ  ה ַאְח ׁשֶ ת ִנְתַגּלֶ ׁשּוטּבָ ַרְך.ִיְת  דּות ַהּפָ   קטּבָ

1 
 וכובתת חכונוי בוירה דילוהמה טופשת חדואל שס וקדרפה תנבה ונרובעם לאו .זוה גשהב
 ונל רתשפאמם קיידצבו נלשת וקבדהך ותמם ביאשוו אנשה נומאהק ר .הגשהלן תיני תלב
   .)טז :ד םיפאת ליפנת כולה יטוקיל( ןכר בדהש "תעלד"

 ּורְמ ָא ֶׁש  מֹוה, ּכְ לָ דֹוה ּגְ נָ ָּת ַמ  ַר ּבָ ְת יִ ם ֵּׁש ַה  נּולָ ן ַת ּנָ ין ֶׁש כִ זֹו נּוָא , ֶׁש תּבָ י ַׁש ֵד יְ ל־עַ  קַר 
  ', ּהָמ ת ְׁש ּבָ ַׁש י וְ זַ נָ ּגְ ית בֵ י ּבְ לִ  ׁשיֵ  הבָ ה טֹונָ ָּת 'ַמ : הכָ ָר בְ לִ  םנָ רֹוכְ זִ  ינּוֵת ֹוּבַר 

בבית גנזי הוא למשה: מתנה טובה יש לי -ברוך-אמר לו הקדוש" :)ב ,י בתש( ארמגב אבומ  ]קח[  
   ."דיעםלך והו –ליתנה לישראל  שושבת שמה, ואני מבק

ים, ינִ ִמ ֲא ַמ  נּוָא ֶׁש , דחּוּיִ ת ַה נַ מּול ֱא ה עַ ָר ת מֹוּבָ ַׁש י ט. ּכִ ּוׁשּפָ ת ַה דּוְח ה ַא ּלֶ גַ ְת נִ  הזֶ י־ֵד יְ ל־עַ 
ל חַֹה  יֵמ ת יְ ֶׁש ֵׁש ם ּבְ ּלָ א ּכֻ ָר ּבָ ֶׁש , ַר ּבָ ְת יִ ט ּוׁשּפָ ַה ד ָח ֶא ין ֵמ כִ ָׁש ְמ ת נִ ֹוּנַּת ְׁש ת ִמ ֹוּלעֻ ּפְ ל ַה ּכָ ֶׁש 
  .ַר ּבָ ְת יִ  טּוׁשּפָ ַה ת דּוְח ה ַא ּלֶ גַ ְת נִ ת ּבָ י ַׁש ֵד יְ ל־עַ ֶׁש  א,ָצ ְמ ת. נִ ּבָ ַׁש ּבְ  תבַ ָׁש וְ 

 ומצע' השא וה ךכל םעטה .תבשב תרצוי הכאלמ לכמ התיבשהה יוצמ תבשהת ירמש בלב  ]קט[  
 הנואמה. היארבה ימי תשש רחאל –ל וכיבכ ולשת רצויהת וליעפה לכמק פס – "פשניו תבש"
 ונתאות בייחמ, הישיע-יאו הייעש, החונמו האירב לשה זה קיולאה רוזחבמו נלשה נתאיה
 להת אכואלמ ,ונשלה ורתהל ש רשקהב .ונשל היחמבו סהנרפב וקסיעל כמת בשבע נמיהל
ה ושריפת בשהת רישמ .לוהחי מיל שן ואיכד וליפואת ונצבע ,תודבכ ,תובצעב תונייפתאמ
 יוביר תת אויקפמ ןאכ דמלמ ובנרשי פש ,תוצרוית ולועפו השעמהי מית וכאלממע נמילה
ן כלו ךרתביה טושהפו תודחאבו נלה שנואמה תאת אטבמ בתשהת ירמש. םלעובת וריציה
   '.ה לה שטושת הפאחדובת ולגתהה לאירבבשן ווגמל תרשפאמ
. הטושפה' ת הודחאו תבש תירמשן יבשר שקבן דן תנ' ר )א :ד המהב יאלכ(ת וכלהי טוקילב

 החונמ-בתשי די-עלת ררועתמשה חשמהש, דםוקהף יסעבו בנרמד ילה שמת לאזר שקמהוא 
ן ובצעמוו נשעממ ונמחני" – תבשה – "הז" .תוצבעה לכמו נשלל והחי מי תא תרחרשמ
 ונחאנ. הטופשהת דואחהך ותמ עבונ יבוירהצד יכג ישלהר שפא-יא :תבוכן תנר'  ."ונידי
יא הו ה זנואמיג שהלך רדה. דבלב הנואמב תאז לבקלו ןויגיההו כלשהאת  טושפלם רחיכומ
 תכואלהמע שתום ושילש ...לוחה ימי ךותל את בשהת חמשת כמשהידי -לע, תבשהידי -על
י מית ששת כואלמלוה שמעהי מי תששות כאלמלת ולבימק הןיתודלותו תבשבת ורסואה
ת עבונל וחהי מי את תנייפאמהת ובצעה .תולטתבמו להלת כואלהמל כ ,תבשב .האירבה
 )זי גת שיראב(ם גו "ֵזַעת ַאֶּפי ּתֹאַכל ֶלֶחםּבְ " )טי גת שיראב(מר אנו שמכ ,תוכאלמהט "למר יקעב
י יד-לע, עשהמה ימי תשש, תכואלהמת ת אועללהי דכ ."ָּנה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכלֶ "
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ּלּות ִחיָנה ְיָקָרה ְמֹאד ֲאִפּלּו ֶאְצלֹו דּות ַאְח  ְוִהְתּגַ ׁשּוט ֹזאת ַהּבְ ַהּפָ
ּמָ  מֹו ׁשֶ , ּכְ ַרְך ים ינוּ ִצ ִיְתּבָ ֵהם ַר ּכָ  הֲהָלָכ  –: 'ָיִחיד ְוַרּבִ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ים', ּכִ ּבִ

י ל ֶאָחד ֵיׁש ַרּבִ ּכָ נָּ  ם, ׁשֶ ָעה ְמׁשֻ ֻעלּ ּבֹו ּדֵ ִחיַנת ּפְ ֵהםֹות ִמׁשְ ה, ּבְ ּנֹות, ּוְכׁשֶ  ּתַ
ה  ּנֹות ַנֲעׂשֶ ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ִחיַנת ּפְ , ִנְמָצא ּבְ יִמים ַיַחד ְלַדַעת ֶאָחד ַמְסּכִ

זֶּ ינַ ִח ּבְ  ׁשּוט, ׁשֶ ַרְך, ְוַע ָיָק  הת ַאְחדּות ַהּפָ ֵעיָניו ִיְתּבָ ן ֲהָלָכה ר ְמֹאד ּבְ ל ּכֵ
מוֹ  יָתם.ּכְ יאק    ק

1 
ם יקמסלך כ .תהחושמבת שה תשודק תא לוהחי מיביר חדלהם כיירצו נחנא ,בתשת הושדק
 תאש דקמ דםאר שכאשן וויכ, אכותלהמל כמ – )צו הרעה האר( שחנה כתינש – תבוצעהת א
ת ולעופום וי-םוהי שיעמ. תולתעמו תושדתקמ ולשל והחי מית כולאמו ליפא, יואכרו מעצ
 .)טלק ,ולקת ורעהו ח :חל א"ח ן"רהומ יטוקילה אר( תבשה תושדקבם לכום ישדקתמ ולש ןילוחה
 כל, היארבהקודם ש ג :אנ"א ח ן"רוהמ יטויקלבו ני רבברדם עת אז רשמק ןתנ' ר חראם וקמב
ת וכחונ זוהה שודקהות ודאחה ."שדוק ולוכב, וטו ולוכת, ומא ולוכד, וחא ולוכ"י היה וצהמ
ת כולאמהל א התחשמו בתשהת שודקאת בה ,ךיכלפ. )ג :ב םייפכאת ינש תוכלה יטויקל( בתשם בג
ע ובנ הת אלכולאמידי -עלצרו נושת וירצהי ןוומגה עשמלה שלגמ עשההממי י לשת וצרויה
  . תבשהוך תמ וניהיד – הטושהפ' הת וחדאך ותמ

: ינּוִצ ָּמ ֶׁש  מֹו, ּכְ ַר ּבָ ְת יִ  לֹוְצ ֶא  ּוּלפִ ד ֲא אְֹמ ה ָר ָק ה יְ נָ יִח ּבְ את ַה ט זֹ ּוׁשּפָ ת ַה דּוְח ַא  תּוּלּגַ ְת ִה וְ 
 ׁשד יֵ ָח ל ֶא ּכָ ֶׁש  ים,ּבִ ם ַר ֵה ֶׁש  תַמ ֲח י ֵמ , ּכִ א) ; לז,ות ט, א(ברכים' ּבִ ַר ה ּכָ כָ לָ ֲה  –ים ּבִ ַר וְ  ידִח 'יָ 
א ָצ ְמ , נִ דָח ֶא ת עַ ַד ד לְ ַח ים יַ ִמ יּכִ ְס ם ַמ ֵה ֶׁש כְ ת, ּוֹוּנַּת ְׁש ִמ  תֹוּלעֻ ת ּפְ נַ יִח , ּבְ הּנָ ֻׁש ה ְמ עָ ֵּד  ֹוּב
, ַר ּבָ ְת יִ  יוינָ עֵ ד ּבְ אֹר ְמ ָק ה יָ ּזֶ ט, ֶׁש ּוׁשּפָ ת ַה דּוְח ת ַא ינַ ִח ּבְ  הֶׂש ֲע ת נַ ֹוּנַּת ְׁש ת ִמ ֹוּלעֻ ת ּפְ ינַ ִח ּבְ 
   ם.ָת מֹוה ּכְ כָ לָ ן ֲה ּכֵ  לעַ וְ 

ה מ( םיוסמ הסיפתו הבחשין פאו עבטומ םדא לכב .ףוס-ןיאהל ש ידוחיי יוטיבא וה םדאל כ  ]קי[  
מש מי דםאל כש הנווכ ךותמ ,תולכוי שללת דבנ תכרמעו )"הנומש העד" ןאכ המכנו בנרש

ל כ תיתשתבש ואת החיבור רשקה תאת והזלד מליך כ ידכך ותוה ואלבמו שלת ודיחוייהאת 
 ךותמ אקווד להועתר ויבה ברה תדוחאה :הלוכה יארבהמק ועב עובט הזהן רוקיעה. םריבדה
 שלו מויקבם יירמכ – הזת ה אזל בלק םדימול תונת שוועדי לעבם ישאנשכ, תּונשוהו יבוריה
ה לגתמ יבוירמת דלונש תודחאקר יימ' הש הדבועה. םולשם בייחו ותואם ידבכמו הנשוה
 תוקחלמל שה רבמק. הההלכהוא ם הבוב ששהחי לואו ,םייחהל ש םיטביהר ופס-ןאיב
. וברהחר את כללו נתווה אומצה ורתה ,הלכהת הא קוספלך יא תונושת עוד ןנשישכ ,תיכתלה

 תרטבצמהה מחכהכיוון שו או חוכ ללגב ,קדוצוב רהשה נחההמק ר עבונו נניא זהן עיקרו
 וטעיהמ שלאו יד חהי לש זוי נפ-עלב ורעת הד תא ךדיעמ' השך כטעם לה. רתוי הברו לש

   .)ב  ,חפ ןרידהנסה אר(ת ודחאהאת  תרויטוב את בטמב ורהעת דשהיא 
ם יבושחהם שיאני נשין א כך םארבמ רימגל םהיזם נשיאי נשן יאשם שכש תמדלמ אמרגה
 תאח רךדבו השלכן יינם עניחבושם שינאי שנו אצמיא יל םלעול. )א ,חנ תוכרב( ההזן פאוב
ה עד ןכ-םא יאה וברהעת ד. ירמגלת והז םינייענהכל ל חסיב םהיתוקנמסש אוי מרגל
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ּלֹא ְלַהְרּבֹות ֵדי ׁשֶ י ִא ַמֲחלֶֹק  ְוַגם ּכְ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ ל ָיִחיד ְוָיִחיד ת ּבְ , ּכָ ם לֹא ֵכן
, ְוִיְתַרּבּו ַמ  ָבר סֹוף , ְוֵאין ַלּדָ ַדְעּתֹו ָרֵאל,לֶֹק ֲח ֹיאַמר ּכְ ִיׂשְ ֵאין קיבת ּבְ ֶזה  ׁשֶ

1 
 תופקשההו טבת המודוקנת ורמלש ואה 'הי נעיב ךכ-לכר קישה מ. הםיניבם יקלוח םדייחיהש
 יפכ. חדאכ להם ימכיסמו תחאעה ד אטלב םיחילצמם ה, הלאהם ידיחיהל כ לשת וונשה
ת ינחב השענ תונתשת מולועת פינחא בצמנ ד,חת אעדד לחים ימיכסם מהשכו" :מדלו מנברש
  ".טושפת הדוחא

   ם.ָת מֹוה ּכְ כָ לָ ן ֲה ּכֵ  לעַ וְ 
  : )ו :דה בר ארויק( שרדמב אובמ  ]קיא[  

   :יהושע בן קרחה יבגוי אחד שאל את ר
ין וי מה אין אתם משומפנ ,םאנו מרובים מכ – "חרי רבים להטותא" )ב כג(שמות כתיב בתורתכם 

  ?הרז הדובעמנו בע
   ?יש לך בנים :לו מרא

   .הזכרתני צרתי :אמר לו
   ?למה :אמר לו
הי פלוני וזה מברך וזה מברך לאל ,שולחני בשעה שהן יושבין על .בנים יש ליהרבה  :אמר לו
   .את מוחין אלו את אלון צעישמפואינם עומדים משם עד  ,הי פלוניולאל

   ?אתה עמהןוה ומשו :אמר לו
   .לא :אמר לו
   .ניךלך השוה את ב ,ה אותנוומשועד שאתה  :אמר לו

   ?לנו מה אתה משיב ;לזה דחית בקנה רצוץ ,רבי :דיואמרו לו תלמי ,כיון שיצא .נדחף והלך לו
ויקח " )ו אשית לובר(ב כתיד ,נפשות הרבהבו  וכתיב ,בעשו כתיב ביה שש נפשות :םהלר מא

בעים נפש וכתיב ביה נפש , וביעקב ש"ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ת בניועשו את נשיו וא
לאלהות  שהוא עובד ,אלא עשו ."יעקב וגו'י כל נפש יוצאי ירך ויה" )ה (שמות א בדכתי ,תחא

 –ת אחפש נו ב כתיב ,שהוא עובד לאלוה אחד ,אבל יעקב ;כתיב ביה נפשות הרבה – הרבה
  ."ויהי כל נפש וגו'"

ת אם ידבוע, םהלש יבוריה ךותמ ,לאריש :ףסיומו, ונשלה ורתל הזש רדמר שקמ לחנה יבאב
ת ם אילגמ ונא ,ונל תפתשומהנה ומהאו העדה תוכזב .ךרבתי ותודחאת אם ימסרפמו דאח' ה
 ובר םה לארישן כל. הזה-םלעובת ונשוהת ועפוהת לכסוד יב תחנומש הטושפהת דוחאה
, םהם יברשי פ-לע-ףא. תפתושמה נומאו א העד םיקלוח םניאום דיחואמם אינש, םייוגל סחבי
   .יתימאב ורר וציל םילכוי םניאום יקלוחמ םה

 ,ֹוּתעְ ַד ר ּכְ אַמ יֹ  ידִח יָ וְ יד ִח יָ  לן, ּכָ א כֵ ם ִא י ל, ּכִ ֵא ָר ְׂש יִ ת ּבְ ֶק ֲח ת ַמ ֹוּבְר ַה א לְ י ֶׁש ֵד ם ּכְ גַ וְ 
  , ב) ט,מציעא נבבא־ יןעי(ל ֵא ָר ְׂש יִ ת ּבְ ֶק ֲח ַמ  ּוּבַר ְת יִ , וְ ףר סֹובָ ָּד ין לַ ֵא וְ 

 בירו םיכמח ןיב תמסרופהמ תקולחמה לע ארמגבש רופיסה תרבנו מצטט א האבה הקספב  ]קיב[  
י בגל עו זת וחנומהן באת וילוחמ יושעהר ונת( 'יאנכע של רוונת'ל סחיב סונקורהן ב רזעילא
 ידכ םייעבט-לעם יתפומה עברא ללוח רזעילא יבר .)טיטבת וקבדומו לוחב תודרפומ ,וז
 תא וחד םימכח .האמוט לבקל לוכי ונניא הזכש רונתש ותעדל המיכסמ הכלהשח יכוהל
 בריסשכ .בורהת עדי פכה כלהו קספם ה .תעומשמם לה סחייל ומיכסהא לו וללהם יתפומה
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ְבִחיַנת ַאְחדצֹונֹו ִיְתּבָ ְר  י ְרצֹונֹו ַרק ּבִ ה ַרְך; ּכִ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ׁשּוט, ּכִ ּות ַהּפָ
ׁשּוט ְלַמ ַאְחדוּ  ִחיַנתּבְ  ׁשּוט ת ַהּפָ ה ַאְחדּות ַהּפָ ם ְלַמְעָלה ִנְתַגּלֶ ה, ּגַ ּטָ

ה ֶאָח  ְבִחיַנת: "ַאּתָ , ּבִ ַרְך ַע ְוׁשִ ד ִיְתּבָ , ּוִמי ּכְ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד  ָך ּמְ ְמָך ֶאָחד ִיׂשְ
ָאֶרץ יג".ּבָ ַעל־ְיֵדי ַאְחדּות ק יִ  ׁשֶ ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ה, ׁשֶ ָרֵאל ְלַמּטָ ה ַאְחדּותֹו ִנְתַגלֶּ ׂשְ

ׁשּוט יִ  ַרְך ַהּפָ   קיד.ְלַמְעָלה ְתּבָ

1 
ה זה השקהש נועהש ריבסהל אילמגן בר. ידוינ םימכח ויעלו רזגק פסה תא לבקלר זעילאי בר
 רפסם גה רא ;ןלהל קטו הרעהה אר ם;ש אעיצמא בב( לארשי-םעב תוקולחמהת ומכ תא םצמצלעד ונ

   .)וצת הווצמ ךוניחה

ת ינַ ִח ה ּבְ ּלֶ ּגַ ְת ּנִ ֶׁש ּכְ  יּכִ  ט,ּוׁשּפָ ת ַה דּוְח ת ַא ינַ ִח בְ ק ּבִ ַר  ֹונצֹוְר י ּכִ  ;ַר ּבָ ְת יִ  נֹוצֹוה ְר ן זֶ יֵא ֶׁש 
לת (תפת ינַ ִח בְ , ּבִ ַר ּבָ ְת ט יִ ּוׁשּפָ ַה ת דּוְח ה ַא ּלֶ גַ ְת ה נִ לָ עְ ַמ ם לְ ה, ּגַ ָּט ַמ ט לְ ּוׁשּפָ ת ַה דּוְח ַא 

  ץ". ֶר ָא ד ּבָ ָח ֶא י ֹוּגל ֵא ָר ְׂש יִ  ְּמ עַ י ּכְ ִמ ד, ּוָח ֶא  ְמ ִׁש וְ ד ָח ה ֶא ָּת : "ַא בת)ששל  חהמנ

ִמי ְּכַעְּמ  – ךותמלה תגמ דַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמ ֶאָח  לש הטושפה תודחאה :אורקו נבר, רמולכ  ]קיג[  
א והש הלגמד וריפ לשו יויבר לש הזה-םלועב לאריש לת שדוחאה. ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ

ַההּוא ּיֹום ץ ּבַ  ַעל ָּכל ָהָאֶר ְלֶמֶל 'הְוָהָיה " )ט יד הירכז(מר אנש ומכ ,םיאצמנהל כ שורש ךרתבי
 החונמבת אטבתמ תוחדאהה בש, תבשל רטפבר ושק רבדה ."ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' הִיְהֶיה 

 ידכ בתשהת אצ תארקללה יפתבה לם אילימ םימראו ונא .הזם וילם ידחויהמ החמשבו
   .אובלם ידמועש לוחה ימיל א זו תודחאך שימהל

  .הלָ עְ ַמ לְ  ַר ּבָ ְת ט יִ ּוׁשּפָ ַה  תֹודּוְח ַא  הּלֶ גַ ְת ה, נִ ָּט ַמ ל לְ ֵא ָר ְׂש יִ ה ּבְ ּלֶ ּגַ ְת ּנִ ת ֶׁש דּוְח י ַא ֵד יְ ל־עַ ֶׁש 

ה נוש לםועב םדא לכ :)קי הרעהה ארו א ,חנ תכורב( םדא לכ לש תוידחויהי לע תבוכ ןתנ' ר  ]קיד[  
 םהשל תעדהט רפבו ,םהלשת ושייאה, םמצעת א םיחממש םהש םכירדה ,םהיפוצרפ ;רוחבמ
. םיימעפ ההזר בדא רובו נניאם לועל' ה .דואמ תלדבנוה נוש )םלעוהת סיפתו הבשיהחן פאו(

ם בים רינפאוב םימודהו בנו בא וליפא – דםא ינבי נש ,תרווד ינשו מייקתי אל םלועלש ןאמכ
ם יורציהן ווגמלה פיסומ םלעוב היעפומהה דשחה יירבל כ .הזלה ז ירמגלם יהזה – ךכ-לכ
תה ם אואיטבמו םתונוש תרומלת חאעה ד לעם ימכיסמה לאם יטרפשכ, ןכל .בו םייוצמר בכש
 ןכל .'ה תדוחא ך שלכמ לדוג יוליגן יא – 'הת ודחאב הנואמהל ע הזירכמה עמשת אירקב
 ךשיממו לדוהנף סונדי יהו לכ .ךכ-לכה בושחה ולגדוא יה )ג  ףיעסה אר(ם ידלי תדלוהת ווצמ
ת א ומעלה תרוים ירב ןווגיות ונושך ותמך כ לעופ, התוא הלגמו הטושפה תוחדאב ריכהל
  . )ח ןתנת רות(תר וית ונויעלות ושדחת גורמדל 'הבוד כ

 ובש במצ .ערו-בוט-תעדהץ על הרושקם יארבנהן יב הדרפההו תונושה: דכותב עון תנר' 
ה רצונ ,תּוינשה םלועל האבש עגרב םלוא .בוטור והט ,שודקו לכווא ה הלגתמ 'הת ודחא
 ץעם ביעובטו יה עבונ ואה הנמשמת ּונושהו זההי ומסה ערה .ערמו של ויקלת ורשפאה
 םייכרצ ונאשך כלף סונ םטע והז .ונממ לוכלאלא  ורהוזהה ווחו םדאש ערו-בוט-תעדה
 ראשייד לבב ובטהוכך  ,)לבסהו( ערה תא תוחמל ידכ הטופשה 'ה תודחא תא תולגלר ותחל
ל ככ. הוונעהת דיי מדי-לעא יה הטושפה' הת דוחאת א תולגל םיכרדה תחא .)ין תנת רות(



 מה  ם פירוש נעימות נצחע • ו ףיעס בתורה  אניינתליקוטי מוהר"ן   

ַתּנּור  ְוֶזה דֹול ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ַרּבִ ה ּדְ ִחיַנת ַמֲעׂשֶ י ל ַע ׁשֶ ּבְ י 'ַרּבִ ְכַנאי, ּכִ
ָכ  –ֶזר ִליֶע ֱא  מֹותֹו ּבְ זָּ ְוָהָיה רֹוֶצה  קטול ָמקֹום',ֲהָלָכה ּכְ ָכה ְלַהְראֹות, ׁשֶ

ּב  ֵלמּות ַהּדִ ֵלמּות ִרּבּוַע ַה ּור, ּדְ ִלׁשְ ּזֹוִכין ָלֶזה ַעל־ְיֵדי ַהְינּו ׁשְ , ׁשֶ ּבּור ּדִ
"ל ּנַ    קטז.ֲהָלכֹות ּכַ

1 
ו נברשי פכ .ותיבבסב ובטן וצרו תודח, אהבהא של הירווא רצויא הו ךכ ,רתויו ינעם דאש
 םיניועלבו לית אפולגהתל 'השל  הטושפה תודחאלם רוג םלעובל ארשי תוחדאוי ילג :מדמל

  . )ט ןתנ ורתת(

י ּבִ ַר י ', ּכִ ב) ,נטמציעא  (בבאאי נַ כְ ל עַ ר ֶׁש ּוּנַת ל ּבְ דֹוּגָ ַה  רזֶ יעֶ לִ י ֱא ּבִ ַר ה ְּד ֶׂש ֲע ַמ  תינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ 
  ם', קֹול ָמ כָ ּבְ  תֹומֹוה ּכְ כָ לָ ֲה  –ר זֶ יעֶ לִ ֱא 

י דכ שרדהמ תלבי אבוה )קיב  הרעהה אר( 'אינכע' ארקנה, שדח גוסמ רונתש ארמגב רפוסמ  ]קטו[  
 בירק רו ,האמוט לבקל לוכי הזכשר ונתש ומיכסה םיכמחהכל  .ונדיאת ו קספי םיכמחש
  :)תימראמ םיליהמ טעמ םוגרתב ,ב, טנא עיצמ אבב( תרפסמא רמגה .םהירבד לעלק חר זעילא

  הימנו.  בלויב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבאותו היום הש
: םירמאו ישוח. נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, זה יוכי חרוב – אם הלכה כמותיאמר להם: 

   .ע מאות אמהארב
  אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב. 

  וריהם. אמת המים לאחאמת המים יוכיחו. חזרו  –חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 
  ן מביאין ראיה מאמת המים. אמרו לו: אי

  טו כותלי בית המדרש ליפול. היוכיחו. המדרש  כותלי בית –י להם: אם הלכה כמות אמרחזר ו
אתם מה  –ע, אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה גער בהם רבי יהוש

ין מטין יועדכבודו של רבי אליעזר, א זקפו מפני טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ול
  ועומדין. 
מה לכם אצל "קול ואמרה: צאתה בת כיחו. ימן השמים יו –הם: אם הלכה כמותי ר לחזר ואמ

   "ו בכל מקום!רבי אליעזר שהלכה כמות
   !"לא בשמים היא"עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: 

תנה תורה מהר סיני, אין י: שכבר נמר רבי ירמיהא – "לא בשמים היא?" )בי ל םריבד( שוריפ המ
   ."תם להטֹאחרי רבי" )ב גכשמות (בתורה  שכבר כתבת בהר סיני ל,שגיחין בבת קואנו מ

  ? העש תהואב אוה-ךורב-שודקה השע המ: ולרבי נתן לאליהו, אמר  ֹואצמ
  י.יבנ צחוניי, ניבני צחוניינ :חייך ואמר: ולאמר 

 ה"ד טז אעיצמא בב בקעי ןעי לע ףסויץ ע ;יאנכע ה"ד י :ה םילכ בוט םוי תוספות םגה אר
  . יאנכעל ש
 ועיגהש דע הכיחא לא, הזף יעסבו ירבד ךשמהת א רמאלא א וה תבשב זו הורתו נברמר אשכ
א והר בידו בנרשם עפ לכבשתב וכן תנ 'ר .תבש יצאומבם יפסונ םידיסחו לאיחי 'רו יחא םלש
ו חכנשת ושמנהי פ-לע דימת ויה להיגא והש תורותה ,וזמ הרתי .רמאש הלימ לכ טביה לקש
  . )מהחכלת ואפררפ ;ור ן"רהומ ייח םג האר ;א הרעהל יעלה אר( וריבד תאו עמשום וקמב

 הזֶ לָ ין כִ ֹוּזר, ֶׁש ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבת ִר ּומלֵ ְׁש  נּויְ ַה ר, ְּד ּוּבִּד ת ַה מּולֵ ְׁש לִ ה כָ ּזָ ת, ֶׁש אֹוְר ַה לְ  הֶצ ה רֹויָ ָה וְ 



  ם פירוש נעימות נצחע • ו ףיעס בתורה  אניינתליקוטי מוהר"ן   מו

ן ָאַמר: 'ָחרּוב יֹוִכ  ִים יוֹ ', יַח ְוַעל ּכֵ ת ַהּמַ ְדָר 'יַח ִכ 'ַאּמַ ית ַהּמִ ְתֵלי ּבֵ ׁש , 'ּכָ
ת קֹול יוֹ  ָעהיֹוִכיחּו', 'ּבַ י ֵאּלּו ַאְרּבָ ָבִרים  ִכיַח'. ּכִ ִח ּדְ יַנת ִרּבּוַע ֵהם ּבְ

, ּדְ ַהּדִ  יִקים ֵהם ּבּור ּדִ י ַהּצַ "ל. ּכִ ּבּור ַהּנַ ָעה ֶחְלֵקי ַהּדִ ֹכַח י ֵר ּבֹ גִּ "ַהְינּו ַאְרּבָ
ּמּוָבא , "ָברוֹ י ְד ׂשֵ עוֹ  ֵהם עֹוׂשִ ַה זֹּ ּבַ ּכַ דֹוׁש, ׁשֶ ּב ר ַהּקָ ּור ים ּוַמְנִהיִגים ִעם ַהּדִ

ְרצֹוָנם, זּכִ י ן ָרָצה ַרּבִ  ק ׁש לֹו ׁשְ י ֱאִליֶע ְוַעל־ּכֵ ּיֵ ֵלמּות ִרּבּוַע ֶזר ְלַהְראֹות, ׁשֶ
ַה  ְרצֹונֹו, ּדְ ּבּור ּכִ ן ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִעם ַהּדִ ּבּור, ְוַעל־ּכֵ ַב  נוּ יְ ַהּדִ ּנֹות ַהּטֶ ע ְלׁשַ

ֵלמוּ ְר ּכִ  , ְוֶהְרָאה ֹזאת צֹונֹו ַעל־ְיֵדי ׁשְ ּבּורֹו ֵהםת ּדִ ָבִרים ׁשֶ ָעה ּדְ ַאְרּבָ  ּבְ

1 
  "ל, ּנַ ת ּכַ ֹוכלָ י ֲה ֵד יְ ל־עַ 

 עתבראת א ןקתמויר אמת מאהור א הכלהו הידוה ידי-לעש ובנרמד ילם ש ,ליעל ד ףיעסה אר  ]קטז[  
 חיכולה ידכר עזיאל ביר יאבהשם יתפומה תעברא םען אכ תאז רשקמ ונבר .ורבידה חלקי
 רעזיאלבי ר לשן סיוינכ תאז שפרמ ובנר ,ונלשה ורתה לש רשקהב .וירבדכה כלההש םימכחל
   .םלשון וקתמר ובידל הכזא והש םתוא ענכשל

ל קֹו ת, 'ּבַ 'יחּוכִ יֹו ׁשָר ְד ִּמ ית ַה ּבֵ י לֵ ְת ּכָ ', 'יַח כִ יֹו םיִ ַּמ ת ַה ַּמ ַא ', 'יַח כִ יֹוב רּוָח ' :רַמ ן ָא ל ּכֵ עַ וְ 
 רּוּבִּד י ַה ֵק לְ ֶח ה עָ ּבָ ְר ַא  נּויְ ַה ְּד ר, ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבת ִר ינַ ִח ם ּבְ ים ֵה ִר בָ ה ְּד עָ ּבָ ְר ַא  ּוּלי ֵא '. ּכִ יַח כִ ֹוי

ם ֵה , ֶׁש א) (ח"א צ, ׁשדֹוָּק ַה  רַה ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמ, ּכַ "רֹובָ י ְד ֵׂש עֹו ַח י כֵֹר ּבֹ ּגִ "ם ים ֵה יִק ִּד ַּצ י ַה "ל. ּכִ ּנַ ַה 
  ם, נָ צֹוְר ּכִ ר ּוּבִּד ם ַה ם עִ ייגִ ִה נְ ַמ ם ּויִׂש עֹו

 "קֹול ְּדָברֹוִלְׁשמַֹע ּבְ  ,ֵׂשי ְדָברֹוֵרי כַֹח עִֹּגּבֹ  ,ַמְלָאָכיו' הָּבֲרכּו " )כ גם קיהלת( ואה םלשהוק ספה  ]קיז[  
ק רלא אר כש םשלא ל' הר בדת א םישוע םה .םכילאהמ םה "חכ ירּבֹ ג"ש שפרמ דודת ודצמ
 העשמל םהם הילער במד ובכתהש חכוהי ורביגשד מלמר הוזה .'הל וקבע ומשלי דכ
ם יכוזך כו ,םהלש ערהצר יה תא רימלג עיכנהל ימינפהם חכובם ימשתשמ םה. םיקידצה
   .'ה לוק תאע ומשל
ם ה "ורבד ישע חכ ירּבֹ ג"שש רפמוה זר ר זוהמאמ טטצמ ובנר ט :טיא "ח ן"רהומ יטוקילב
את תה וצעמאבא רב' השש דוקה-ןשול תאו נייה – 'ה רבדת אם ינקתמום שיועשם ידיקהצ
ת ונשמם ע ץיעיתהוא ה-ךורב- שודקהש רשדהמ םעת אזר שקמ ונברא היהה רותב .םלעוה
' ה .םלועהאת ירלבו מדק םיקיצדהת ושמנ. )ז :חה בת רישארב( םלעוהת ארא בש םודק םקיידצה
ם יאצמנהכל  .םלועהאת צר יוא רב ךכ םשלו, םיובטה םהשיעממ וליה יהש גונעתהאת ה פצ
ו הזש םגר אבמ ונרב. םמהג נמתע' השלה ם אשיעמ תשועל םקיידצל עיסל יכד וראנב םלוכ
 עשהנש – 'הר בדב ."ָאםבָ ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצ ' הִּבְדַבר " :)ו גל םילהת(וק ספהמק וע
 ,התו עילפוא. הראנב שודקהון של ,ויפ וחרבו ,ושענם ימש – "ורבד ישוע" ,םיקיצדה ייד-לע
- על שדוקהן שולת ות אבנלו "ורבדשי עו" תוהיל םיכישממ םקייצדה ,םייקר בכם ולעהשף א
ו מכ ."םנוצרכ וריבדהם עם ייגהנמום ושיע" םה ורבידהח וכ ייד-על .םהלש ורבידהן קוית ייד
  . וצפחישך רדל כב עבטת עופות לש ןכלמה לעיע שפהל םילגוסמ םהגם ר עזילא יבר
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ִחיַנת  ּבּור ִרּבּוַע ּבְ   קיח.ַהּדִ

ִחיַנת זֶ  –יֹוִכיַח  ָחרּוב ִחיַנת ה ּבְ י ָחרּוב הּוא ּבְ ל ְצָדָקה, ּכִ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ
י ָחרּוב נוֹ  ָמ ּכְ  ֹות,ראֹותֹו ַרק ְלדוֹ  יןְטִע ְצָדָקה, ּכִ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ָרא: 'ֲאָנא מֹו ׁשֶ

ָחרּוָב  י ֵהיִכי ּדִ ָעְלָמא ּבְ ח, ּכִ ּכַ ּתַ ַתִלי לִ א ִאׁשְ יי ֲאָבָה ׁשְ ַתִלי  ִתי, ֲאָנא ַנּמִ ׁשְ
ִהיא ְלדֹורֹות,  קיטִאי'.ִלְבנָ  ָדָקה ׁשֶ מֹו ַהּצְ ֶהָחרּוב הּוא ַרק ְלדֹורֹות, ּכְ ִנְמָצא ׁשֶ
מוֹ  י ִחיָּ ָא  ׁשֶ ּכְ י ֵהיִכי ּדְ י ֲאָתא ַעְנָיא ַאְקּדֵ ּכִ א: 'ַמר ַרּבִ א, ּכִ ִלְקְדמּו ם ֵלּה ִרְפּתָ

ל הוּ ִלְבֵניְך ְוכּו', גַּ  חוֹ ְלּגַ עֹוָלם' ֵזרא ׁשֶ   קכ.ּבָ

1  
ל ֹוכן יָ ּכֵ ל־עַ ר, וְ ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבת ִר מּולֵ ְׁש  ֹול ׁשּיֵ ת, ֶׁש אֹוְר ַה ר לְ זֶ יעֶ לִ ֱא  יּבִ ה ַר ָצ ן ָר ּכֵ ל־עַ וְ 
, רֹוּוּבת ִּד מּולֵ י ְׁש ֵד יְ ל־עַ  נֹוצֹוְר ּכִ  עבַ ֶּט ת ַה ֹוּנַׁש לְ  נּויְ ַה , ְּד נֹוֹוצְר ר ּכִ ּוּבִּד ם ַה עִ ת ֹוׂשֲע לַ 
  .רּוּבִּד ַה  עַ ּוּבִר  תינַ ִח ם ּבְ ֵה ֶׁש  יםִר בָ ה ְּד עָ ּבָ ְר ַא ּבְ  אתה זֹ ָא ְר ֶה וְ 

, םיהמת מא ,וברחה ץע – רעזילא בירל שם יתפוהמת עבראמרבנו מלמד כעת כיצד כל אחד   ]קיח[  
ר וביד ,הקצדשל  וריבד – ורבידה יקחלת עבראמד חלאל ביקמ – לוק תבו שרדהמת יבי לתוכ
   .תוכלמשל ור יבודת ורישע לשר וביד, הבושת של

ב רּוי ָח ּכִ , הָק ָד ְצ  תינַ ִח א ּבְ ּוב הרּוי ָח ה, ּכִ ָק ָד ל ְצ ר ֶׁש ּוּבִּד ַה ת ינַ ִח ה ּבְ זֶ  – יַח כִ ֹוי ברּוָח 
י ח, ּכִ ּכַ ַּת ְׁש ִא א בָ רּוָח א ּבְ ָמ לְ עָ א נָ 'ֲא  :אָר ָמ ּגְ ּבַ  רּוְמ ָא ֶׁש  מֹות, ּכְ רֹודֹולְ  קַר  תֹון אֹויעִ ְט נֹו
  . י'ִא נָ בְ י לִ לִ ַת ְׁש  יִּמ נַ  אנָ ֲא  י,ִת ָה בָ י ֲא י לִ לִ ַת ְׁש י ִּד יכִ ֵה 

  :)תימראמ םוגרתב, א נית כג,(תע גלמעהי נחול עא בה ורפיסהת אה איבמ אמרגה  ]קיט[  
שיר המעלות בשוב ה' את " )א וכקם ליתה(ה מצטער על מקרא זה אותו צדיק היכל ימיו של 

, ךרדב ךלהד חא םיו ?םולחב הנשם יעבש ןשישמי יש  םאה. אמר: "כחולמים ת ציון היינושיב
  ?תרופן עוטם ישנמה כעד  ,הז :ול רמא. בורח עטושנחד א םדאה רא
  .הנם שיעבשד ע :ול מרא
  ?הנשם יעבשי חתה אש ךלט ושפ :ול רמא
  .יינלבכן ם גני א לתשו ךכ ייתובי אל ולתששי פכ .יתאצמם יבורחבלא מ לםעו :זהם דא ול רמא
. הנשם יעבששן יו ןיעהן מ לםענו ,עלס ןשו תאופה יקה. ןשיו הנישו לה אב ,ותפ לכא, בשי
  ?ותאות לשתשוא התה א: ול רמא .םביורחה ןמ טקלשמד חאם דאה אר םקר שאכ
  .ינאו נב ןב :ול מרא
  !השנ םעיבי שתניששן אכמא צמנ :ולר מא

: אּיָ י ִח ּבִ ַר ר ַמ ָא ֶׁש  ֹומת, ּכְ ֹורדֹויא לְ ִה ה ֶׁש ָק ָד ְּצ ַה  ֹומּכְ ת, רֹוֹודלְ  קַר  אב הּורּוָח ֶה ֶׁש  אָצ ְמ נִ 
א הּו לּגַ לְ ', ּגַ כּווְ  ינֵ בְ לִ  מּוְד ְק לִ י ְּד יכִ י ֵה א, ּכִ ָּת פְ ִר  ּהם לֵ ֵּד ְק ַא  איָ נְ א עַ ָת י ֲא 'ּכִ 
  .ם'לָ עֹוּבָ  רזֵ ֹוחֶׁש 

 לטבתמ וננאים לועל ינועה ןכלו ,ףרהלא ל םלועב בבוס ישונאה לזמה לגלגש תמדלמ ארמגה  ]קכ[  
א ל ויצאצא ואוא השם ימש ימחרל ידמת ללפהתל םדאהת א םיכירדמ ל"זח ןכל .ירמגל



  ם פירוש נעימות נצחע • ו ףיעס בתורה  אניינתליקוטי מוהר"ן   מח

ת ִים ַאּמַ ְך ֹנַכח  – ַהּמַ ִים ִלּבֵ ּמַ ְפִכי ּכַ ְבִחיַנת: "ׁשִ ׁשּוָבה, ּבִ ִחיַנת ּתְ ֶזה ּבְ
ֵני   קכא.ה'" ּפְ

ְדָר  יְתלֵ ּכָ  ית ַהּמִ יִריזֶ  –ׁש ּבֵ ִחיַנת ֲעׁשִ ֵהם ה ּבְ ַהּכֹל ּפֹונִ ּכֶֹתל ם, ׁשֶ  קכבין ּבֹו,ׁשֶ
ים", יר ַרּבִ י "ֹאֲהֵבי ָעׁשִ יִרים.ְוַהּכֹ  ּכִ ית  ְוֶזהּו: קכגל ּפֹוִנים ֶאל ָהֲעׁשִ ְתֵלי ּבֵ 'ּכָ

1 
 :ותשאלה ורהר ישעה אייח ירבש )תימרמא םגורתב ב בת קנא,(שא מרגב רפוסמ .תויענ ולבסי
 וריבדמ הלהבניא ה ."ךיינשל בם הינפאת ך כו מדיקיש יכד ,םחלב וניפי מידקה ,ינע אבשכ"
ר בדה ללגבי כ'וא הש ורפק מופסי הר" :הנעא ייח יברו "?םתואל למקה תאכך "אלה שו
 ,להעמל אוה םיעמפל .לגגלו כמא הו דםא שלו למז מרוכל ."םלעובר וזחשוא ה ללגג.. .'הזה
 תא תשרל דוענוא ייח יבר שלו יבנשי פ-לע-ףא .הטמוא לה םיעמפלו ,חילצמור ישעם דאוה
 .הקדצלק קדזהלו םשיקם ינמזל בוסל יאדווב םדייתע םהיאצאצמד חא או הם ,רושוע
 ויעל ורמשל ךכו דםא לש ולרוג תאת ונשל חוכה ליפתל ששיר אמב )םלועל"ה ד( א"שרהמה
ם והי םינתונ ונאש הקדצהש דמלל דיכאת ז טטצמ ונבר ,ונשל הרוהתל שר שקהב .תויעני נפמ
 הקצדה, הז ןבומב .)גה רעוה י ,א :אלא "חן "רהומי טקויל םג האר( דיתעה על עיפשהלח כוה הלש י
 לש הושעממ ונדמלשי פכ ,דםאה של ויאצאצור בעד עונוא הם גש, וברחה ץעאת ת לסממ
 ידכ ולש רובידה חוכת ועצאמב בורהחץ ע תא רקער זעילבי אר .)תמדוקה הרעהב( לגעמה ינוח
   .ןקותמ הקדצ-לש- ורדיב וליש שם ימכחח ליכוהל

ח כַ נֹ ּבֵ ם לִ יִ ַּמ ּכַ  יכִ פְ : "ִׁש יט) (איכה בת נַ יִח בְ ּבִ ה, בָ ּוׁשת ְּת נַ יִח ה ּבְ זֶ  – םיִ ַּמ ַה  תַּמ ַא 
  .ה'" ינֵ ּפְ 

 ןאכמ .עבונ לחנכ ונממ תוכפשנם ינונחתהוה ליפהתת ולימ ,ובל לכב 'ה לא בש םדאשכ  ]קכא[  
ן וויכת א ךופהל דיכ ולש ורבידהח כוב רזעילא ביר משתשהשכ .הבושת םינייצמ םימש
   .קןותמ הבושת-לש-רובידו ל שיש םימכחל חיכוהא וה ,םימהת מאשל  המירזה

  , ֹוין ּבנִ ֹוּפ לּכַֹה ֶׁש ּכֶֹתל ם ֵה ים, ֶׁש יִר ִׁש ת ֲע ינַ ִח ה ּבְ זֶ  – ׁשָר ְד ִּמ ית ַה ּבֵ  ילֵ ְת ּכָ 
י וגס ןיבמ םיינשל םילביקמ רזעילא ביר לשי נשוהן ושארה תפומהש ונברד מילש רחאל  ]קכב[  

ת אה כנמ )א ,ל תוכרב( אמרגה .שרדמה-תיב ילתכו ,שיילשה תפומל תכע ךישממ ונבר ,ורבדיה
 םג. הליפתב וכרדם ינופ דםא ינב לשם יהתויפמר ולכ "ובם ינופ תויפ כלש לת" שדמקה-תיב
 בירמעהל תוכ ,םינותחתבה רושהנה כישה' :)שבדוק מתמם גורתי פ-על א ,טזקב "ח( דממל רהוזה
- תיבמד עשכ. 'וילאם ינופ םינותחתהל כש לתוא השם של ע לתוכ ארקנו ,השלה רדיהוא ה
 וזנגנ ברחדש קמה-תיבש העשב .םינויעלהם ינווגהל כ תאל לכוא ה, ונכומל ע שדקמה
ם ינווגהת אן ייצמל תוכהש ןאכמ. יברהמע לתוכב תנכושה, הנכישה ךותב להאהת רוואה
 רשקמ ונבר ןאכ. )ד :הכא "ח ן"רהומ טיקויה לאר( תוירשעו נייהד – )ףסכוב הז טרבפ(ם יניועלה
   .)האבה הרעהב האר( תורישעהם עו – שרדמה-תי בילתכו וניהיד – ילֵ תְּכֹם ע לּתֵּכְ תא

  ם. ייִר ִׁש עֲ ל ָה ֶא  םינִ ֹול ּפּכַֹה וְ , "יםּבִ ַר  ירִׁש י עָ בֵ ֲה "אֹ יּכִ 
 ."אֲֹהֵבי ָעִׁשיר ַרִּבים"ש ,)כ די( ישלממ הז קופס טטצמ ונבר א  :חס "אח ן"רוהמ יטוקילבם ג  ]קכג[  

 ובנר ןאכ ."ןמומ לו שית שמח, מתוב אווהאליו ולא ךושמם לדא ינב ךרד"ש םשש פרמ ובנר
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ַהְינ י ה' לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב", ּדְ ִחיַנת: "ּדְֹרׁשֵ ְדָרׁש', ּבְ יִקים ַהּצַ ּו ַהּמִ  –ּדִ
ל טוּ ְר ּדוֹ  ּכָ י ה', ׁשֶ ְך ֵמֶהם.ׁשֵ יִקי קכדב ִנְמׁשָ י ְזכוּ ַאְך 'ַצּדִ ַתְיהּו ַאָעְלָמא, ם ְמַהּנֵ
י ַעְצָמ ְדהּו לָ ַאּדִ יִקים ּבְ ּדִ י ַהּצַ ל טּוב ן ֵאין א', ּכִ יִכין ּכָ לּום, ַרק ַמְמׁשִ ָלֶהם ּכְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִ  מֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ  ל, ַע הם ִלְבָרָכ ֹונָ ְכרֶאל ָהעֹוָלם, ּכְ ן ַרּבִ
ל ָהעֹוָלם ִנּזֹון ּבִ  ִני, ַוֲחִניָנא ּדֹוָסא: 'ּכָ ִביל ֲחִניָנא ּבְ נִ ׁשְ ַקב יי ּדַ ּבְ ָחרּוִבין'  לֹו ּבְ

ַהּכֹל ְוַעל ּכֵ  קכהְוכּו'. ֵהם ּכֶֹתל ׁשֶ ְדָרׁש, ׁשֶ ית ַהּמִ ְתֵלי ּבֵ יִרים ִנְקָרִאין ּכָ ן ָהֲעׁשִ
יֲע ל־ְיֵדי ו ַע ָליּפֹוִנין ֵא  ִח ָתם, ְוָכל טּוב וּ רׁשִ ְך ָלֶהם ִמּבְ ׁש ָלֶהם ִנְמׁשָ ּיֵ יַנת ׁשֶ

ִחי ְדָרׁש, ַהְינּו ּבְ ית ַהּמִ י ה' לֹ ּדְֹר : "ַנתּבֵ ֶה ׁשֵ ּמֵ ם א ַיְחְסרּו ָכל טֹוב", ׁשֶ
עֹות ּפָ ל ַהַהׁשְ ְך ּכָ "ל ִנְמׁשָ ּנַ   קכו.ּכַ

1 
 אוהש, "וב ןינופ תיופ כלש לת" ןביו תוירשעה ןבישר שקהת א חיכוהל ידכה זוק ספיא במ
   .שרדמהת בי ילתוכלה לעמלר ישק

 –ים יִק ִּד ַּצ ַה  ּוניְ ַה ב", ְּד ֹוטל כָ  ּורְס ְח א יַ י ה' ֵׁש ְר : "ּדֹ תינַ ִח ', ּבְ ׁשָר ְד ִּמ ַה  יתּבֵ  ילֵ ְת : 'ּכָ הּוזֶ וְ 
   ם.ֶה ֵמ  ָׁש ְמ ב נִ ל טּוּכָ י ה', ֶׁש ֵׁש ְר ֹוּד

 אתא ורק ונבר .'ה תשירדב םוקיסעו ילכתן בי םדימולשי מש ינפמך כא רקנ שרדהמ-תבי  ]קכד[  
י לתוכ ןביו תרוישען יבשר שקל היארכ "בֹוטל כָ  ּורְס ְח א יַ י ה' ֵׁש ְר ּדֹ " יא) (תהלים לד קוספה
 האר( "'ה שירדֹ "ם הש ,םקידיצהן מ םיעבונ – רשועוה כרב ונייהד – "ובטל כ" .שרדמה-תיב
  . )האבה הרעהב

 יןן ֵא ָמ ְצ עַ ים ּבְ יִק ִּד ַּצ י ַה , ּכִ א)  ולין פו,(חא' לָ  ּוהיְד ִּד א, ַא ָמ לְ עָ ַא  הּויְ ַת כּוזְ י ּנֵ ַה ים ְמ יִק ִּד ַצ ' ַא 
, הכָ ָר בְ ם לִ נָ רֹוכְ זִ  ינּוֵת ֹוּבַר  רּוְמ ָא ֶׁש  מֹוּכְ  ם,לָ עֹוָה ל ב ֶא ל טּוין ּכָ יכִ ִׁש ְמ ק ַמ ַר ם, לּוּכְ  םֶה לָ 
ב ַק ּבְ  י לֹוי ַּד נִ א ּבְ ינָ נִ ֲח וַ  ,ינִ ּבְ  אינָ נִ יל ֲח בִ ְׁש ּבִ  ןֹוּזם נִ לָ עֹול ָה א: 'ּכָ ָס ֹוּד ןּבֶ א ינָ נִ ֲח י ּבִ ל ַר עַ 
  '. כּו' וְ ןיבִ רּוָח 

ם עולר בשועע והפשל הכי שפ-לע-ףא. 'םצמעללא , םעולל להעיומ םתכוז ,םקייצד' :םגורת  ]קכה[  
בי חנינא רך היא ה לכמגוד .םמעצלו זת הכוזהן מבר ד םקחיום לנהם אי, םיקיצדהת וכז םיאב

א סדובן  אנינחבי רשרא מגבפר ומס .ישיח ארוול כ פשחל ילב' ת האבד עשק יצד ,אסודבן 
עיון אה רו א ,וין פלחו( דלבם בוביחר כלאוא בה הש בתשבד למ, עובשהות ימך להבמם וצלג נה

 ביכל ראחרובים שה. )קיט הרעה( תוירשם לעילבימק םיבול שחרעיל נולמד. )לכה "דם שב קיע
   .יולא אלום אחרי גיע אלו יתוקצד עלל ומגהשרצה וא הם שימדלמא נינח

י ֵד יְ ל־יו עַ לָ ין ֵא נִ ֹול ּפּכַֹה ל ֶׁש ֶת ּכֹם ֵה , ֶׁש ׁשָר ְד ִּמ ַה  תיי ּבֵ לֵ ְת ּכָ ין ִא ָר ְק ים נִ יִר ִׁש ֲע ן ָה ל ּכֵ עַ וְ 
י ֵׁש ְר ת: "ּדֹ ינַ ִח ּבְ  נּויְ ַה , ׁשָר ְד ִּמ ַה ית ת ּבֵ ינַ ִח ּבְ ם ִמ ֶה לָ  ָׁש ְמ ם נִ ֶה לָ  ׁשּיֵ ב ֶׁש טּו לכָ , וְ םָת רּויִׁש ֲע 
  .ל"ּנַ ּכַ  תעֹוּפָ ְׁש ַה ַה ל ּכָ  ָׁש ְמ ם נִ ֶה ֵּמ ֶׁש  ב",ל טֹוכָ  רּוְס ְח א יַ ' ה

 ועשימכות זב םימשמע שפה תדריילור ניציה ה, אסודן בא נינח יברו מכ, רעזיאל בירגם   ]קכו[  
לי כותעל ת זממר "ן בוינות פויכל פשל ת"ה, וזת הורישע, הוי שלמדנכפ. וקותצדבים וטוה
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ת ִחיַנת ַמְלכּות, –קֹול  ּבַ י ַהּקוֹ  קכזֶזה ּבְ ִ יוֹ ל ּכִ ָקנֶ זְ ת ִע ֵצא ִמׁשּ  קכחה,ָקִאין ּדְ
ׁש  ִחיַנת: "ׁשֵ ִחיַנת ַמְלכּות, ּבְ ה".ּבְ ּסֵ    קכט ַמֲעלֹות ַלּכִ

ֶהְרָא  ַאְרּבָ ה ַרּבִ ִנְמָצא ׁשֶ ָבִרים ֵאּלּו, י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ֵלמּות ָעה ּדְ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ׁשֶ
ָעה ֶחְלֵקי ַהּדִ  ִחיַנת ַאְרּבָ ַהְינּו ּבְ ּבּור, ּדְ ל ָב ל. ֲא "ַהנַּ ר ּבוּ ִרּבּוַע ַהּדִ

י ָיִח ַאף־ַעל־ּפִ  יחּו ַעל ֶזה, ּכִ ּגִ ים י־ֵכן לֹא ִהׁשְ י זֶ  –יד ְוַרּבִ ים, ּכִ ַרּבִ  הֲהָלָכה ּכָ
ִח ר ּבְ ָיָק  ה ּבְ ּזֶ , ׁשֶ ַרְך ם ִיְתּבָ ֵ ִחיַנת ֵעיֵני ַהׁשּ ׁשּוט ִמּבְ ּלּות ַאְחדּות ַהּפָ יַנת ִהְתּגַ

זֶּ  "ל, ׁשֶ ּנַ ּנֹות ּכַ ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ "לּבָ ת ׁשַ נַ ִחיּבְ  הּפְ ּנַ ָאַמר  קל.ת ּכַ ְוֶזהּו ׁשֶ

1 
 דמלדי לדיבור שלו ככוח הידי -על תוטנל שרת המדיבלי כותלרם ר געזליאבי ר. שת המדרבי

  .תרושיע-לש-וריבדהאת  ןקית אהוש םיכמחה ארשאת 

  , תּוכלְ ת ַמ ינַ ִח ה ּבְ זֶ  –ל קֹו תּבַ 
היא מד שמלו ,םיממש מעהנששול ק בתה ,רעזאלירבי אחרון של ת הפמולעת ה כנופ נובר  ]קכז[  

  . תמלכו-של-בוריד – וריבדה עיבורן של אחרוסוג הלבילה קמ

   ה,נֶ ָק ין ְּד ִא ָק זְ עִ  תִּׁש א ִמ ֵצ ל יֹוֹוּקי ַה ּכִ 
 ןרוגן היב שרקה מנקה. )א ,את סרכוה באר( נה הנשימהקעם בור דיהת ת ארשקמ ראמגה  ]קכח[  

ה נקהאת חזיק הלדן ועייש ,תוסיוחסת עוטב לש תווגז הוששלו ביש . תאוֵר לת ווונפמיסל
ר שפא ןכל. לקוהי רתימ םוקמ ,ןורגה לא בות אצל לכויף שונם דאש ריוואהשי דכח ותפ
ת עוטב שש', "הנקד ןיאקעז תיש" )ב ,אכק אנמהימ איער ג"ח רוהז(ך ותמ אצויכ לוקה אתת וארל
לשש ת וליבקמ הנקת העוטב ששש מדלמ )א ,הלרם ה גאר ;םש( אנמיהמ איערה .'הנקהל ש
  .)יט הרעוה א :ג"א חן ר"והמ יקוטילם גה אר שם;ש במדוק תמה אר( ןיפנא-ירעזת של וריפהס

ג "; חב  ג קכא,זוהר ח" (עייןה" ֵּס ּכִ ת לַ לֹוֲע ַמ  ׁש"ֵׁש  :יט) י 'אמלכים (ת ינַ ִח ּבְ ת, כּולְ ַמ ת ינַ ִח ּבְ 

  . )ב  כב דף סג,קון ני זוהר תיקוובתי א; רלה,
 .וגלמעש ארת לעבת נעמשו, תגורדמ ששל עבה הימה לש לשת וכלמה סכשר פמס ובהכת  ]קכט[  

, ונשלה ורהתל שר שקהב. הנקהת ועבט ששלת ולביקמ איסכל תוגרדמה שששמד למ רהזו
, וריבדכצה וחה אתצל ידכ ןיפנא-רעיזף וצפרת וירפס ששך רדר בועהל וקלמז ורר דבה
יש שם מיכחח ליכלהו דיכל וקבת לא רק עזריי אלבר. )ליעל סז ,נב תורעהה אר(ת ולכמל לביקהמ
  . תוכלמל שן קותמור בידו ל

ר, ּוּבִּד ַה  עַ ּוּבת ִר מּולֵ ְׁש  ֹול ׁשּיֵ ֶׁש  ,ּוּלים ֵא ִר בָ ה ְּד עָ ּבָ ְר ַא ּבְ ר זֶ יעֶ לִ י ֱא ּבִ ַר  הָא ְר ֶה א ֶׁש ָצ ְמ נִ 
י ּכִ  ה,זֶ  לעַ  יחּוּגִ ְׁש א ִה ן כֵ י־ּפִ ־לעַ ף־ל ַא בָ "ל. ֲא ּנַ ר ַה ּוּבִּד ַה  יֵק לְ ֶח  העָ ּבָ ְר ת ַא ינַ ִח ּבְ  נּויְ ַה ְּד 
ת ּוּלּגַ ְת ִה  תנַ יִח ה ּבְ ּזֶ , ֶׁש ַר ּבָ ְת ם יִ ֵּׁש י ַה ינֵ עֵ ר ּבְ ָק יָ  הזֶ  יים, ּכִ ּבִ ַר ּכָ  הכָ לָ ֲה  –ם יּבִ ַר יד וְ ִח יָ 

  "ל. ּנַ ת ּכַ ּבָ ת ַׁש ינַ ִח ה ּבְ ּזֶ , ֶׁש "לּנַ ּכַ  תֹוּנַּת ְׁש ת ִמ ֹוּלעֻ ּפְ ת נַ יִח ּבְ ט ִמ ּוׁשּפָ ַה  תדּוְח ַא 
  . קיד–קט תערוה הארו ;ונלף שיסעב ליעל וראבתהלה את ונויער  ]קל[  
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רּוְך־הוּ  דֹוׁש־ּבָ ִח ַהּקָ ּבְ ַני'; ַהְינּו ׁשֶ חּוִני ּבָ לָּ יַנת ּבֵ א: 'ִנּצְ ח,ן ׁשֶ י ֶזה  קלאֶהם ִנּצַ ּכִ
ים ַמְסּכִ  ַרּבִ ןׁשֶ ִחיַנת ּבֵ ת, ּבְ ּבָ ִחיַנת ׁשַ , ֶזה ּבְ ל  יִמים ְלַדַעת ֶאָחד" ּנַ   קלב.ּכַ

ִחיַנת: "ִע  ְוֶזהקלג ְמ  'ה תֶא  דוּ ְב ּבְ ׂשִ ְמָחה ִלְבִחיַנת ּבְ יְך ׂשִ ָחה". ַהְינּו ְלַהְמׁשִ
ׁשֶ  ִחיַנת ׁשֵ ִחיַנת ְמַט"ט, ּבְ , ּבְ ל. ית ְיֵמ ֶעֶבד" ּנַ י ה' הּוא ְוֶזהּו:  קלדַהֹחל ּכַ עּו ּכִ ּדְ

,ִקיםֱאלֹ  ּנּוִיים ֵהם ֶאָחד ִ ל ַהׁשּ ּכָ ׁשּוט, ׁשֶ ִחיַנת ַאְחדּות ַהּפָ ה קלה, ּבְ ה ִנְתַגּלֶ ּזֶ  ׁשֶ

1  
  ח, ּצַ ם נִ ֶה ּלָ ן ֶׁש ת ּבֵ ינַ ִח ּבְ ֶׁש  נּויְ '; ַה ינַ ּבָ  ינִ חּוְּצ 'נִ א: ּוה־רּוּבָ ־ׁשדֹוָּק ר ַה ַמ ָא ֶׁש  הּוזֶ וְ 

חס יב םיכמחאת מא צישק ספלוא ה-ךרוב-שודקה תבותגתה ייהו זש ,לעיל קטו הרעהה אר  ]קלא[  
  ". היאשמים לא בם ש"חכמימדת על

  ."לּנַ ּכַ  ןת ּבֵ ינַ ִח ת, ּבְ ּבָ ַׁש ת נַ יִח ה ּבְ , זֶ דָח ֶא  תעַ ַד לְ ים יִמ ּכִ ְס ַמ  יםּבִ ַר ה ֶׁש י זֶ ּכִ 
ת וחדאאת ה תגציימם הלשה כמסההשי נפמב ורה תדמעלתר וי ברל קשמ ןתונן ידה-תיב  ]קלב[  

, שדוקבת שלחס בים גן ר כבדה '.הת וחדאלה את גמ ךכבום אירנבהל כת יתשתבש הטפשוה
 לש יבוריה לא, ןבה, בתשושת הדק אתר דיחמ דםאשכ .)קב הרעהו ה ףיעסה אר( ןת בנבחייא הש
 ,ומדני שלפכ. םינוגומהם אירבנה לכע קרבש הטשופת הודחאהת א להגמהוא  ,לוחהי מי
 "ובהה טנמת"ה נכמ' הש, תבשלה מדויא ה ךבכ .'י הניעבאוד מ ריקם לועל ות זוחדאי וליג
   .)קט–קח תורה העאור( הז ףיסעבל ילעו נבן רייצש יפכ
. םיכמחם של נדיק פסל הובגתב "ייי בננוחצינ"' הת שובת לשה וקת העמעושמהמן כ םאי הוז

 .'אחדות הלה את יגך כוב תודעהוב רי פ-לעק פס ןדיה תיב, רעזיאלבי ר של ויתפומף חר
י כפ .לוביככ '" את הצחוינ" הם רזעיאל יבעם רה מכיסהשל וקבת הת או ילפא וחהם דשכ
ך מז לכור' ה .ת בןניחב, בתל לשביקמרך תב' יה ה שלטפשוה ותחדואי וליג, ובנר מדישל
  . החצישנא הי –' הות דואח תבשה, ןבת ניבח וניהיד – "ייבני נוצחינ ,ייבני נוצחינ" ובתושבת

   .ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה ְּבִׂשְמָחה' הִעְבדּו ֶאת 
  )ג–ב קם יהלת( לֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו:וְ  נּוא ָעָׂש הּוא ֱאִהים הּו 'הְּדעּו ִּכי 

–לז תרועוה ג ףיעסה אר( לעילו בן דו נברש הודתל ורמזמ לש ישילשהו ינשה םיקוספה םה ולא  ]קלג[  

ו תיבלזור לח ולשר פאשל ע 'להה ודיהב וזרה ובנו אמר תרשר כזוהל עיל אה רעהב. )לח
  . ונשלורה תלם ריושקלה אם הוקיהפס םג דצכין אכמד הוא מל. גרבמלה מחטבב

ת ינַ ִח ד, ּבְ בֶ ת עֶ נַ יִח בְ ה לִ ָח ְמ ִׂש  יִׁש ְמ ַה לְ  נּויְ ַה  .ה"ָח ְמ ִׂש ּבְ ת ה' ֶא  ּודבְ "עִ  ת:ינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ 
   .ל"ּנַ ל ּכַ חֹי ַה ֵמ יְ  תֶׁש ת ֵׁש ינַ ִח ט, ּבְ "ַט ְמ 

ש פרו מבנר. חהשמת שוחתך ותמ' ת הבוד או לעניעלש קופסהט פשלוק עממד מף יסומו בנר  ]קלד[  
. "שמחהב' דו את הבע" – הודבהעך ובת השמחדיר חם להאנחנו צריכימד שמלק ושהפס

 ךלאמלשה והמעי מיששת ל הלבימק ה'ודבע' )צז–צו תהערוה ורא( ה ףסעי, בלעילמבואר כ
את ם פכימהה ושמחב, ט"טמ ,תודבעה, לוהחי מים את לאיממצד יכ .םכלהמבהמושל  ט"טמ
  ר. ו מזמותואב אבוק הפסבה יעפומ הובשתהש עתכה אריו נבר ?הםבת שוצבעה

  ד, ָח ֶא ם ֵה ם ייִ ּוּנִּׁש ל ַה ּכָ ֶׁש  ט,ּוׁשּפָ ת ַה ּודְח ת ַא ינַ ִח , ּבְ יםִק א ֱא הּוה' י ּכִ  עּוְּד  :הּוזֶ וְ 
-ךרוב-ושדקהל שם ימרחד וחסשל  יחסצג יימ י'והם ש, ותללכב. "םהילאוא הי' י הוכו עד"  ]קלה[  
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ְמ ׁשֶ  ֵדייְ ־לַע  ת ְיֵמי ַה ּנִ ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ִ ְך ַהׂשּ ִחיַנת ׁשָ ֵהם ּבְ ֹחל, ׁשֶ
"ל ֶעֶבד ּנַ   קלו.ּכַ

ִחיַנת ְוֶזה  ז ה. ּבְ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָד  קלזֲחֻנּכָ י ְיֵמי ֲחֻנּכָ ֲעׁשּוַע ּכִ ִחיַנת ׁשַ הּוא ּבְ ָאה, ׁשֶ

1 
ת בויחש תאיש גדהו נבר ונשלה ורתב. ןישל ד ורמח סחי צגיימ םיהלאם ש ולאיו ,םלעול ואה
ן יבה נבחל הכ ןאי' הה של שוטת הפוחדאב .דחא' המם יובענ םינווגמה םיארנבה כלשי וליגה
  . דאחהוא  – ןדיביחס יתמוא השן ובי, םימרחם בלחס לעוייתמוא השן יב – םיהלאן יוב וי'ה

ת ינַ ִח ם ּבְ ֵה ל, ֶׁש חַֹה  יֵמ ת יְ ֶׁש ֵׁש לְ ת ּבָ ַׁש  לֶׁש  הָח ְמ ִּׂש ַה  ָׁש ְמ ּנִ י ֶׁש ֵד יְ ל־עַ  הּלֶ גַ ְת ה נִ ּזֶ ֶׁש 
  ."לּנַ ּכַ  דבֶ עֶ 

 םש מדיל ובנר. בתם לשתאור ישקז וא, שודקה-לשוןם וקן עתור מיבדבנו ה רשווה הף יסעב  ]קלו[  
ת אאיר הל תוסנל ךירצם דא, הברדא .דלבב עבושם אחד בוילת לבוגמ הנאית בשה תושדקש
 ,תודבעו ,רתויבת שגרומהיא הת ובעצם ההבש ,עבושי המימחד א כלך ותב תבשהת ושדק
 .םלעוות בופעהתו םאירבוי הנבירת ם אילמסמע ובשי המית ששן לכ פה.כיבם ילמושט "טמ
 ה'ת דוחאאת ם ילגמה עשמהי מת יששבבת שהת דושקת אם רידיחמשכשו מדנלה זף יעסב
   .האירבהל כוד סיבשה טפשוה

- על, םיקלא עתדו נהייד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחלר אפש  :ןאכ עד
 קיסים בפפרט חידושבולימוד הלכה, . )א	סעיף( לה' הודיהולל ה ידי

הם עניין אחד כה הבא. מכאן שתודה והל-תענוג העולםגם הוא הלכות, 
- םלועהג ונעתא יהם ג ןלכו, הודתו הכלהת ניחבא הידה ילם ג .)ב	(סעיף
, דסחוה כהלת לדהו רפשאמ םימכח-ידימלתבה כימתל ןתיהנף סכה .אבה
 ,הלכהוה ידוהי יד-לע .)ג	ףיעס( הזה-םלועב שיש תונרוסחהאת ם ילשמו
דהיינו  –האמת, המתגלה בשלושה קווים . ורבידהת א יראמת מאה ורא

 –רבעת חלקי הדיבור מתקנת ומשלימה את א –וכים תפילה, תורה ושיד
- על. )ד	ףיעס( תולכמ לוש תרוישע לש ,הבושת לש ,הקדצ לש ורדהיינו דיב

ת א ךהמשילל כוים דא – תבש ,שודקהן ושל ונייהד – ןקותמדיבור  ייד
ת בהש תדושקת ם אכיישממשכ. )ה	ףיסע(ל והחי מיל את בשהת חמש

ל כהפשוטה שביסוד  'אחדות ה מגלים את, שבועימי האל תה חושמ
ת עלי דעובם נשיאר שאכגם ך כו, 'ה ינבעיר מאוד ר זה יקבד. יבויהר
  . )ו	ףיסע(ת אח עהדם לעיגימ תונשות וישיות אפקשוה

   ה.ּכָ נֻ ֲח  תינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ   ז
באו והשם שונית הויונערהד ציכמד ליהוא נו ניפף שלעיסבה. כוחנת בשב זוה ורתר אמרבנו   ]קלז[  

ם גוא יבאר ה. )א לעיל ףעיאה סר( "ת ולהללי להודודכ"ם ימחכו קניתש, הוכנחם לרישוק עד כה
שם הות עמשמו, תהבי חתלפך ומס וכייהת החננחהלם טעה, הוכנחת נרולקת דת העומשמאת 

  . 'החנוכ'
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א,ע ִחיַנת ֲהָלכֹות, קלחֹוָלם ַהּבָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  קלטּבְ , ַעל־ְיֵדי ׁשְ לִ  ןיִכ זוֹ ׁשֶ ּבּור ֵלמּות ַהּדִ
ּלּות ָהֱאֶמת  "ל.ִהְתּגַ ּנַ    קמּכַ

ֶמן ׁשֶ  ֶ ִחיַנת ַהׁשּ יָך וְ  ל ֵנרְוֶזהּו ּבְ ּמֶ ְבִחיַנת: "ּתֻ ה, ּבִ אּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחֻנּכָ
ה אֹור  קמאָך";ֲחִסיֶד  ִחיַנת ֲהָלכֹות, ִנְתַגּלֶ ַהְינּו ּבְ ַעל־ְיֵדי ַהֲחָסִדים, ּדְ ׁשֶ
יָך ְואּוֶריָך".ינַ ִח ּבְ  ת,ָהֱאֶמ  ּמֶ ֶמ  קמבת: "ּתֻ ֶ ִחיַנת ַהׁשּ ִחיַנת אֹורְוֶזה ּבְ הּוא ּבְ , ׁשֶ ן 

1  
   א,ּבָ ַה ם לָ עֹו עַ ּוׁשֲע ת ַׁש ינַ ִח ּבְ  אהּוֶׁש  ה,ָא ָד י הֹוֵמ ם יְ ֵה ה ּכָ נֻ ֲח  יֵמ י יְ ּכִ 

 –' הל הדיהופעולת ה עצםשאר בבנו מר. א  ףסעיבעיל ל ראבהתם אלה גיושמן יבר שקה  ]קלח[  
  . ךתברו ידם אליאאת הת ברמק – חגהת אם חכמיו יקנתה שמלש

  ת, כֹולָ ת ֲה ינַ ִח ּבְ 
היא ש וקותית לאלתאחדות מודעוומר כל, עתדצר וי תוכלהה דוימל, ללעיב   ףעיסבואר מבכ  ]קלט[  

   .אבה-לםעווג הענעצם ת

  "ל. ּנַ ת ּכַ ֶמ ֱא ת ָה ּוּלּגַ ְת י ִה ֵד יְ ל־ר, עַ ּוּבִּד ת ַה מּולֵ ְׁש לִ  יןכִ ֹוה זזֶ י־ֵד יְ ל־עַ ֶׁש 
דם זוכה ידה א-עלש, השחדעת דת לדוהלם ביאימ הכלהד מוילוה ודיהש ד–גם יפעיסאה ר  ]קמ[  

  . ורבדיהע יבוראת ן קתמוה מאירת אמהכם רדשם יוקוהשלושת ל

  "; יֶד ִס ֲח  יׁשִא לְ  יֶר אּווְ  יֶּמ ֻּת " :ח) גל(דברים ת ינַ ִח בְ ּבִ  ה,ּכָ נֻ ר ֲח נֵ  לֶׁש ן ֶמ ֶּׁש ת ַה נַ יִח ּבְ  הּוזֶ וְ 
' המש קביהוא . יול טבשת אם וכבתו, לארישי טבשאת ך ריבוא , השהמ תריטפודם ק  ]קמא[  

. )תןגום יונרת( , שבא משבט לוילגדון ההוכלנו הייד, "ךחסיד שי"אלנו תניים מיווהתם אוריהש
: חפנסאה ר; ב  ,חמג "חר זוה( םדיחסצד ה, ותריספן הלמין של איי לצד השורנה קוהלה, הכבקב

ם ייקמדוהם עבטום צורתש, לדווהן הגי הכבגדחלק מהם  םיומתו-םהאורי. )תירוספאילן ה
 .יהוב עלכתהיה ש ורם המפף ששלת קיספתה הייו זי ש"רעת לד. ולהוקת גדחלים במונתנ
ש. דו במקודתת עבעבשל דוגההן והכו של החזעל ח נומהיה ש ושןהחך ותל נסהוכזה ף לק
 .הןילעם יקוקח ויהם יטבשהת ומשש, תויקרנים בה ארשע-םישת תוצבושמ ושן היחוב
. תאירומו יהת וקרים היבנאהעל ת קווחקה תויאותההמלק ח, םימותו םירולא להאש ולאששכ
מד לירבנו תשובה. ה אתח ענפמה זי פ-לעו שוקודרוח בת ויתואאת הף רמצהיה ל דוגן ההכה
  ה. וכנחה גחן ביו יולט בלשמשה כת רבן יבר שקה מהעת כ

   ".יֶר אּווְ  יֶּמ "ֻּת  ת:ינַ ִח ת, ּבְ ֶמ ֱא ָה  ראֹו הּלֶ גַ ְת , נִ תכֹולָ ת ֲה ינַ ִח ּבְ  נּויְ ַה ים, ְּד ִד ָס ֲח ַה י ֵד יְ ל־עַ ֶׁש 
 ב ףסעיה אר( תולכהלל בימקד סהחשר אבתהל לעי. משהת כרבלק מועמד מף סיומ ונבר  ]קמב[  

לה יממהה אב םיתומלה יהמה. הלכמד ום שלדאוא ה" ךידסחאיש "ן שאמכו ,)יד–יג תערווה
 דומיל .ראולה ימהמאה ב םוריאילה המ .)לעיל מה רהעד וה ףסעיראה ( יתיואמ םושלממר ולכ, םת
 תמאהאור תם ביר אואמהוא שך כב יבורדה יקלחעת בראל ת כאן קתלר לאדם פשה מאלכה
   .)ד ףיעס(
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ִחי    קמגָך".ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ַנת: "ׁשְ ָהֱאֶמת, ּבְ

ַת  נֹו ָסמּוְך ַלּפֶ י ָהֱאֶמת  קמדח,ְוָצִריְך ִלּתְ ּבּור, ּכִ ְתֵחי ִפיָך", ַהְינּו ַהּדִ ִחיַנת: "ּפִ ּבְ
ַהּדִ  ָבֶריָך ָיִאיר" "ל,נַּ ּכַ ּור ּב ֵמִאיר ּבְ ַתח ּדְ ְבִחיַנת: "ּפֵ ְך י ִנְמׁשָ ַוֲאזַ  קמהּבִ

ת ְלׁשֵ  ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ִ ת יְ ַהׂשּ הּוא ֵמי ַהֹחל ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ ׁשֶ
ֵלמּות ּבוּ  ׁשְ   קמור.ַהּדִ

ִחיַנת:  ְוֶזה ה ּבְ ּבוֹ  קמזָחנּו כ"ה, –ֲחֻנּכָ ת ַנְיָחא, ׁשֶ ּבָ ִחיַנת ׁשַ ָ ְמ  ּבְ  רֻקׁשּ
ִחיַנת: "ּכֹה ְתָבְרכוּ ֹוןׁש לְ  הּוא ּבְ "ל. –" ־ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּנַ ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש ּכַ    קמחּבִ

1  
 ְר ֹוח אלַ ְׁש " :ג) גמ(תהלים ת ינַ ִח ת, ּבְ ֶמ ֱא ר ָה אֹו תינַ ִח א ּבְ הּון, ֶׁש ֶמ ֶּׁש ת ַה ינַ ִח ה ּבְ זֶ וְ 
  ". ְּת ִמ ֲא וַ 

ה כונהחת רונם את יקילמד ונאש ןאכת אוובמהל כמלה והע .תמאל ראוהת א הוושמ הזוק ספ  ]קמג[  
  . תאמה רואבו נשלור בידהאת איר להי כד

  , ב) כא,(שבת ח ַת ּפֶ לַ  מּוָס  נֹוְּת לִ  יִר ָצ וְ 
 ח"או ךורע ןלחוש האר( םדא לשו תיבל היסנכב הוכנח תורנ יקלדלה הווצמש א ,בכ תבשה אר  ]קמד[  

  .)ז :אערת

ת ינַ ִח בְ , ּבִ ל"ּנַ ר ּכַ ּוּבִּד ַה יר ּבְ ִא ת ֵמ ֶמ ֱא י ָה , ּכִ רּוּבִּד ַה  נּויְ , ַה )ה  ז כה(מי" יפִ  יֵח ְת "ּפִ  ת:ינַ ִח ּבְ 
  יר" ִא יָ  יֶר בָ ח ְּד ַת ּפֵ " :קל) יטק (תהלים

 תא רשקמך כבו, וריבדהי גוס תעברא תראלה מזורכ "ירִא יָ  יֶר בָ ח ְּד ַת ּפֵ " וקספהת א ראוקו בנר  ]קמה[  
  . דםאל ש ורויבדת א ירמאהת אמה וראלח תפל ךוסמ הוכנהחת ורנת חנה

א ּוה, ֶׁש ׁשֶד ּקַֹה  ןֹוׁשי לְ ֵד יְ ל־ל עַ חֹי ַה ֵמ ת יְ ֶׁש ֵׁש ת לְ ּבָ ל ַׁש ה ֶׁש ָח ְמ ִּׂש ַה  ָׁש ְמ נִ י זַ ֲא וַ 
  .רּוּבִּד ַה  תמּולֵ ְׁש 

הוא ז א. תבשללה בימקה, ודשקה-ןולשל הכוזו וריבדת אן קתמשי מ ,ליעל ה  ףיעסב ראובמכ  ]קמו[  
 םניייפאתמה ,עבושהי מית ששך ותל א )ןב תניחב( תבשהן מ הושדקוה חמשך ימשהל ליכו
   .)דבעת ניחב(ת ובצעב

   "ה,כ נּוָח  –ה ּכָ נֻ ֲח  :תינַ ִח ּבְ  הזֶ וְ 
-תיבב ונחם ביכמהמר לוכ ,ה"כ ונחוש ירפ הכונחם שהשת מדלמ מדלמ )ערת ח"וא(ר וטה  ]קמז[  

  . )א ק"ס א :ערתה רורבה נשמה רא( ולסכב ה"כ םוביה מחלהמן מ וחנדש ומקה

 –" כּוְר בָ ְת ה "ּכֹ : תינַ ִח א ּבְ ּוהֶׁש  ׁשֶד ּקַֹה ן־ֹוׁשר לְ ָּׁש ֻק ְמ  ֹוּבֶׁש א, ָח יְ ת נַ ּבָ ת ַׁש ינַ ִח ּבְ 
  "ל. ּנַ ּכַ  ׁשֶד ּקַֹה ן־ֹוׁשלְ ּבִ 

 ,החונמלמז רו ונח. הכעד ו נדמלשת ונועירהעל  "הכ וחנ ףרויצלו שלוש ירפה את ססמב ונבר  ]קמח[  
ון ויכ, שדוקהן ושללת בשת הא רישקו בנרל עיל הף יעסב. תבשביש ש למעהן מ, אחיינ
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ִ ְוַה  ל ׁשַ ְמָח ׂשּ ִחינַ ה ׁשֶ ן ּבְ ם ּכֵ ֵהם ּגַ ת ְיֵמי ַהֹחל, ׁשֶ ׁשֶ ת ֵמִאיר ְלׁשֵ הת ּבָ , ֲחֻנּכָ
יֵמי ַה  ְלָטנּוֵתּה ּבִ ֻ ׁשּ ִחיַנת ֲחנֹוְך, ְמַט"ט, ֶעֶבד, ׁשֶ ֶזה : "ַנתִחיְב ּבִ  קמטל,חֹ ּבְ

בוֹ  ינּו ּוֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ל ׁשַ  קנן ָיֵדינּו",ְיַנֲחֵמנּו ִמּמַ ְמָחה ׁשֶ ִחיַנת ׂשִ ת, ּבְ ְך ּבָ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ
ת ְיֵמי ַהחֹ  ׁשֶ "ל לְלׁשֵ ּנַ   קנא.ּכַ

1 
ת כרלב ונבר רישקל עילש ,שודקה-ןולשל מזורה – הכ והז. הכרוב השודק םיכולל םהינשש
  . )לילע צב הרעה האור( "אלרי ישנבת כו ארתב הכ", םינהכ

, נֹות ֲח ינַ ִח , ּבְ הּכָ נֻ ֲח ת ינַ ִח ן ּבְ ם ּכֵ ּגַ  םֵה ל, ֶׁש חֹ י ַה ֵמ ת יְ ֶׁש ֵׁש יר לְ ִא ת ֵמ ּבָ ַׁש ל ֶׁש ה ָח ְמ ִּׂש ַה וְ 
ן בֹוְּצ עִ ֵמ ּו ינּוֵׂש ֲע ַּמ ִמ  נּוֵמ ֲח נַ יְ  הת: "זֶ ינַ ִח בְ ל, ּבִ חֹי ַה יֵמ ּבִ  ּהֵת נּוָט לְ ֻּׁש ֶׁש ד, בֶ , עֶ "טַט ְמ 
  ", ינּוֵד יָ 

ת סיחי( םדוקמ ליגב תמ ךונחשפר סמו ,יושאנה ןימהל ם שינשוארהת ורודהת א הנומב ותכה  ]קמט[  
ם וגרת ."ֹו ֱאִהים ִּכי ָלַקח אֹתּוּנינֶ ְוֵא  ַוִּיְתַהֵּל ֲחנֹו ֶאת ָהֱאִהים" :)דכ ה תשיארב( )ותפוקתל
י רייד םע ונניאה נהו 'הי נפל תמאבד בע ךונחו': )תריבעל םגורתב( ךכ הזוק ספש רפמ ןתניו
 םג האר( 'לודגהפר וסה ןורטטמ ומשא רקנו ,'הר בדבע יקרל הלעוך משנוא הש ןווכי ,ץראה
 ט"טמך המלאוא הש ,ךונח םע הוכנחה גחקשר את רבנו מ .)ףוסב ,בנת היעשי ינעומש יטוקלי
י מית שש ךבמש טלוש ט"טמש ונמדל )ה ףיעס( ליעל .)אטלבלא  נהוגש, לאמה ומשב ןרוטטמ(
   .שהעמה ימי תששם ע ההזומה וכנחם גשן אמכ .עובשה

  ",ינּוֵד ן יָ בֹוְּצ עִ ֵמ ּו ינּוֵׂש ֲע ַּמ ִמ  נּוֵמ ֲח נַ ה יְ ת: "זֶ ינַ ִח בְ ּבִ 
 לע המחנו ,בןת ניחב, החומנן יבר שקלכדי  הז וקספ ובנרא יבה )קא הרעהה ארו ;ה ףיעס( ליעל  ]קנ[  

 ךונחלו תואר שקלי דכוק פסהת אט טצמו בשוא הן אכ .לוהח ימיב תררוששת צבועה
   .הוכנחלו

  ."לּנַ ּכַ  לחַֹה  יֵמ יְ  תֶׁש ֵׁש לְ  ָׁש ְמ ּנִ , ֶׁש תּבָ ל ַׁש ה ֶׁש ָח ְמ ת ִׂש ינַ ִח ּבְ 
 שהעמהמי ית ששך ותל ת אבשהת חמשת כשמהבו נבר ןדם ש, )קג–צו תורעוה( ה ףיעס האר  ]קנא[  

 בשו נבר .ט"טמ דיי-עלם יטשלנם תוהי ינפמל והחי מיב הרושקה תובצעהת א לטלבי דכ
ם שהת עומשמ לעת מדוקהה קספבר בידשכ .תכרינהה ירסתהל ע יבשמ ךכבו, ןאכה זן ייענל
ו לאיו .תבש, שודקהן ולשת אל מסמ הכו; אחיינוה חונמ ,תבש למסמ ונחהוא ביאר ש הכונח
י הוז םלוא .לוהחי מיבו ט"טמבור שקה למעה וניהיד – ךונחם ע הכונחת א רשקמהוא ן אכ
 ונליא במו ,שבתת השמחו תושדקב שהמעהי מי תששת ראהל סממ הוכנח :הודקנה וקדיב
   ."וניידן ובצעמו ונישעממ" המחנוה חומנ

- על, םיקלא תעדו נהייד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד
 סקיים בפפרט חידושבולימוד הלכה, . א)	סעיף( לה' הודיוהלל ה ידי

ן אחד הם ענייודה והלכה מכאן שתהבא. -תענוג העולםגם הוא ות, הלכ
- םלועהג ונעתא יהם ג ןלכו, הודתוה כלהת ניחבא הידה ילם ג .ב)	(סעיף
, דסחוה כהלת לדהו רשפאמ םימכח-ידימלתבה כימתלן תיהנף סכה .אבה
 ,הלכהוה ידוהי יד-לע .)ג	ףיעס( הזה-םלועב שיש תונרוסחהאת ם ילשמו
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ץ ׁשְ ְוֶזה  ח    קנבָנַתִים ָיִמים".: "ַוְיִהי ִמּקֵ

ץ ֵהם ׁשַ  – ִמּקֵ ִחיַנת ֲהָלכֹות, ׁשֶ , ּבְ הּוא ׁשֶ  אַהּבָ   עֹוָלםַע ׁשוּ ֲע ַהְינּו סֹוף
.ּסֹוף    קנגּבַ

ָנַתִיםְוֶזהּו:  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרוֹ ָיִמים ׁשְ י ָנם ִלְב , ּכְ ר ּבֵ ָרָכה: ַעל ַהאי ּבַ
ַחד יוֹ  ַרׁש ַרב ּדְ ּדָ , ַעד ׁשֶ ָהָיה ִמְצַטֵער י יֹוָחָנן: "ְואֹוִתי יֹום יֹום  ָמא ׁשֶ לֹו ַרּבִ

ּיֹום ֶא  ָנַתִים ָיִמיםְוֶזהּו:  קנד.ָנהׁשָ ּוב ָנה ָחׁש ׁשָ ד ּבְ ָח ִיְדֹרׁשּון", ׁשֶ ִח ׁשְ יַנת , ּבְ

1 
דהיינו  –ווים שלושה קהאמת, המתגלה ב. ורבידהת א יראמת מאה ורא

 –מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור  –דוכים לה, תורה ושיתפי
- על. )ד	ףיעס( תולכמ לוש תרוישע לש ,הבושת לש ,הקדצ לשדהיינו דיבור 

ת א ךהמשילל כוים דא – תבש ,שודקהן שול ונייהד – ןקותמבור די ייד
 תבהש תשדוקת ם אכיישממשכ. )ה	ףיסע(ל והחי מיל את בשהת חמש

כל הפשוטה שביסוד  'חדות הת אמגלים א, בועשימי האל תה חושמ
ת עלי דעובם נשיאר שאכגם ך כו, 'י הבעינר מאוד ר זה יקבד. יבויהר
מסמל את ה וכנח. )ו	ףיסע(ת אח העדם לעיגימ תונשות וישיא ותפקשוה
 תמאהור א תא גציימ הכונחהור א .אבה-םלועהוג נעת תואה לכההוד מיל
 הכ ;תהחמוש תבשה תחונמל מזור ונח .ורבידהי גוס תעברא תא ריאמה
   .)ז	ףיעס( ןקותמור בו דינייהד ,שדוקה ןולשל מזור

  ים". ִמ ם יָ יִ ַת נָ ץ ְׁש ֵּק ִמ י ִה יְ "וַ  :הזֶ וְ   ח
שת פרם לגיו ברדב חסיייתו בנרשעי טבו ,ץמקשת פרשבת תה ייהט "סקתה וכחנת בש  ]קנב[  

וא הע שגרה ןמ .םירצמב ףסויל שו רסמא םויסת ודואל ע ורפיסבת תחופה שרהפ .עבוהש
 רכזנ םיקשמהר שוי ורתסמהו מולח תא הערפ םלחש עדו םיקשמה רשל ו שמלוח תאש ירפ
 וא ,'תאולמ םייתנש'כ שפרתמ "םימים ייתנש" יוטיבה ללכ ךרדב .םימי םייתנש ופלח, ףסויב
   .ןלהלדכ ,'םימיל ש םינשי תש' תעכש פריו נבר. 'קוידבם ייתנש'
ם ריבדהש ליעל א ףיעסה אר .הוכנח תבשבה רותהר קיעת ריאמ תעשב הז ףיעס רמא אל ונבר
 הכומסה ובריעמנב בכעתהר שא ,ובליהארב הרייעהן ב חדא ריעצת עפוהחר או למרנא
 תומיוסמה תושמנב ידמתת ויולת והיו נברה ליגשת ורותה ,קטו הרעהבר כנזכ .בתשהך להמב
 קנה הרעהה אר( ךרבאו תואלר שק יאדווב יש הזף עיסו ברילדב. הירמאהעת שב תוכחונ ויהש

   .)ןללה

  ף. ֹוּסא ּבַ הּוא ֶׁש ּבָ ם ַה לָ עֹו עַ ּוׁשעֲ ם ַׁש ֵה ת, ֶׁש כֹולָ ֲה  תינַ ִח ף, ּבְ סֹו נּויְ ַה  – ץֵּק ִמ 
ל ביקמא בה-םלעוה ,ונדמלשי פכ א.בה-םלו, עםימיה ץקל זמרכ "ץקמ"לה ימהת א ארוק ונבר  ]קנג[  

   .הכלהב םייתיאמ הורת יושדחיל טרפבו ודמילל

ב י ַר ר ּבֵ ּבַ  יאל ַה עַ : ב) ,החגיגה (ה כָ ָר בְ לִ ם נָ רֹוכְ זִ  ּוינֵת ֹוּבר ַר ַמ ֲא ַמ , ּכְ יםִמ ם יָ יִ ַת נָ ְׁש : הּוזֶ וְ 
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ִני ִבין ְלׁשָ ְחׁשָ ּנֶ ִמים ׁשֶ ִחיַנת יֹום יוֹ ם ַעל־יְ ַהּיָ ם ֵדי ִלּמּוד ֲהָלכֹות, ּבְ
"ל ִיְדֹרׁשּון ּנַ   קנה.ּכַ

1 
ם ֹוּין", ֶׁש ּוׁש רֹ ְד יִ  םם יֹוי יֹוִת אֹווְ " ן:נָ ָח י יֹוּבִ ַר  ֹול ׁשַר ָּד ד ֶׁש ר, עַ עֵ ַט ְצ ה ִמ יָ ָה ֶׁש  אָמ ד יֹוַח ְּד 
  . הנָ ב ָׁש ּוׁשה ָח נָ ָׁש ּבְ  דָח ֶא 

  :)תריבעמ םוגרתב ב ,ה היגגח( ארמגב רפוסמ  ]קנד[  
חד א םוי תויהלו ךרדם בישודח הוששל תכלל ליגר יהה דייר אבב עקיי ברל ש ויבא יידא רב
   .'דחם אוי לשה בישי דימלת'] תּוחדיבב[ו תואם יכנמו יה םימכחו .שרדמה-תביב
   ."'וגו ְׂשחֹק ְלֵרֵעהּו ֶאְהֶיה" )ד בוב ייא( וקספה את ומצע לע רמא .ותעד השלח
 שרדו שרמדה-תיבלן נחוי יבר אצי. םימכח תאש ינעתל א ךממ השקבב :ןנחיו יבר ול רמא
ורשין אותו ובלילה אין ד םוכי ביו – "ַעת ְּדָרַכי ֶיְחָּפצּוןּון ְוַד ם יֹום ִיְדרֹׁש י יֹוְואֹוִת " :)ב חנ היעיש(

ו הכתוב מעלה עלי –ם אחד בשנה דורשין אותו? אלא לומר לך: כל העוסק בתורה אפילו יו
  עסק כל השנה כולה.כאילו 

י מיל כך רולא – המשלה ממי –ה לילו םוי ןשוריפ" םוי םוי" םילימהש שפרמ א"שרהמה
 השיש ידמ דלבב חדא םיודמיל םוילה כז ידיאב רש תורמל ,ןכ-םא .)לגירוה ה ה"ד( הנשה
 תיתיאמ 'הת ישרדל שחד אם וי וליאפש ובתכהת א שרדו ותואם חינ ןנחוי יבר ,םישודח
   .המלש הנשל לוקש )"ןושריד םוי םוי יתואו"(

 םת יֹונַ יִח ת, ּבְ כֹולָ ֲה  דּוּמי לִ ֵד יְ ל־עַ ים נִ ָׁש ין לְ בִ ָׁש ְח ּנֶ ים ֶׁש ִמ ּיָ ת ַה ינַ ִח ּבְ  ,יםִמ ם יָ יִ ַת נָ ְׁש  :הּוזֶ וְ 
  ."לּנַ ּכַ  ןּוׁש רֹ ְד ם יִ יֹו

. הכלה דומילוא ה םינשל םימי "וךפלה"ח וכהו ל ישש םיוסמהה ורתה דומילש חיכומ ונבר  ]קנה[  
ו נבר ,המלשה נלשל וקש –ה רות ודמיל ונייהד – 'ה תישרדל ש םוי לכש ליעד למילש רחאל
עם ן אאת כזר שקמוא ה .)ב ,זנת ובותכראה ( "הנ, שהנש"כ וקספבש "םוי ,םוי" תא שרפמ

מז ור" ץקמ"שם גש ריפ ונבר. "םימים יתנשץ קמ יהיו"ק וספהמן  "םימים יתנש" יוטהבי
ם רגוה הוא הלכהוד מיל אוקודן שאמכ .הכלהוד מיללל ביו מקנדמלש יפכש, אבה-םלולע
. אבה-לםועה וגנעת תאם דלאם יקפמס הםשם גן יבהלל וכנ. םינשכם ילקושת והיל םימלי
 םוי"וא ה אבה-םלועהו, אבה-םלועה גונעתוא הה לכה ודמיל :שרפממה כחלת ואפררפה
ה נש לשוד מיללל וקשד חאם וי ךשמב הלכה ודמיל ןכל. )א ,במק ןילוח האר( "ךוראו לכוש
  . מהלש
דם א ותוא לש תירוקהמ ותנווכ. בורימענב בכעתהשד יסחהת א םחנל ידכ הז ףיעס מדיל ונבר
ת ויהלץ לאנ רבדל שו פוסב לבא ,ונלש הורתה תא עומלשו ונברל צאת בשת שועלה תייה
ת א קזיחו נבר ,דייאב רת אק זיח ןנחוי יברשם שכ .ותיבל ובוש םדקו דלבבד חאם וי לבסרבב
 ימ לשת וכזללה וקש ושל" דחא םיו" לש  הורתה דומיל לש תוכזה. בצעתי לאש ולשיד סחה
   .המלש הנש ךשמב שרמדה-תיבבו דמלש

- על, םיקלא עתדו נייהד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד
 יסקים בפפרט חידושבולימוד הלכה, . א)	סעיף( לה' הודיוהלל ה ידי

הם עניין אחד ה והלכה הבא. מכאן שתוד-וג העולםתענגם הוא הלכות, 
- םלועהג ונעתא יהם ג ןלכו, הודתוה כלהת ניחבא הידה ילם ג .ב)	(סעיף
, דסחוה כהלת לדהו רפשאמ םימכח-ידימלתבה כימתלן תיהנף סכה .אבה
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רוּ  סּוק ַע (ּוְגַמר ּפֵ "ל לֹא ָזִכינוּ ׁש ַהּפָ י ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֹמַע) ל־ּפִ וִלׁשְ   קנ

ב  ָעהׁשָ ּוְב   ט ַהּלֵ ָצ ׁשֶ י ָהֵר ה גַּ ָר ּבְ ָצָרה. ּכִ , ּכִ ם ָהֵרָאה ּבְ י ָאה ִהיא ִקּיּום ַהּגּוף
ָחה ְלָב ְמַקיֶּ ָהֵרָאה  ,ֶמת ַהּלֵ ְחלּוִחית ְלַהּגּוף ֶכת ַהּלַ זָנה ּוַמְמׁשֶ י ַהּגּוף ֵיׁש  קנ ּכִ

נּועֹות ְמיַ לֹו ּתְ  י ַהּתְ ין ַהּגּוף, ּכִ ׁשִ ֵהם ְמַיּבְ יּבְ נּועֹות ׁשֶ ,ןׁשִ   ַן ִעּק ר ְוַעל ּכֵ
ּמַ  –ּום יּ ּקִ ַה  ֶכת ַלְחלּוִחית.ַעל־ְיֵדי ָהֵרָאה, ׁשֶ ב ּבְ  קנחְמׁשֶ ַהּלֵ ָאז ָצָרהּוְכׁשֶ , ׁשֶ

1 
 ,הלכהוה ידוהי יד-לע .)ג	ףיעס( הזה-םלועב שיש תונרוסחהאת ם ילשמו
דהיינו  –ים בשלושה קווהאמת, המתגלה . ורבידהת א יראמת מאה ורא

 – הדיבור מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי –תפילה, תורה ושידוכים 
- על. )ד	ףיעס( תולכמ לוש תרוישע לש ,הבושת לש ,הקדצ לשדהיינו דיבור 

ת א ךהמשילל כוים דא – תבש ,שודקהן שול ונייהד – ןקותמדיבור  ידי
ת בהש תדושקת ם אכיישממשכ. )ה	ףיסע(ל והחי מיל את בשהת חמש
כל הפשוטה שביסוד  'מגלים את אחדות ה, שבועימי האל תה חשמו
ת עלי דעובם נשיאר שאכגם ך כו, 'י הבעינמאוד ר קי ר זהבד .יבויהר
מסמל את ה וכנח. )ו	ףיסע(ת אח עהדם ליעגימ תונשות וישיות אפקשוה
 תמאהר וא תא גציימ הוכנחה ורא .אבה-םלועהוג נעת תואה לכההוד מיל
 הכ ;תהחמוש תבשה תחונמל מזור ונח .ורבידהי גוסת עברא תא ריאמה
ה לכהה ודמילשכו ליפא .)ז	ףיעס( ןקותמ ורבדיו נייהד ,שדוקה ןולשל מזור
את  ול םרוג ודמלל ולש יתימאה ןוצרה ,ובצמ ללגב לבוגמ דםאהל ש
  . )ח	ףיעס( אבה-םלועה וגנעת

  )עַ מְֹׁש לִ  נּויכִ זָ א ל "ּנַ ַה ה ָר ֹוּתַה  יּפִ ־לק עַ סּוּפָ ַה  ׁשרּוּפֵ  רַמ גְ ּו(

 תאל קשויה הוא ה ,הורת מדיל ונברש םעפל כבשן תנ' רת א טטצממה כחלת אופררפה  ]קנו[  
ר' ם ש ,י :נז א"ח ן"רהומ יטוקיל םגה אר .תולגל אל המות ולגל המ יטלחמו ,טביה ויתולימ

  . םימיוסמ םיניינע ירתסהר לחוב ובנרצד יכ תואמגדו מהכא יבמו ךכ לר עמדבנתן 

 תֶמ ּיֶ ַק ְמ  הָא ֵר ָה י ּכִ  ף,ּוּגם ַה ּוּיִק יא ה ִה ָא ֵר י ָה ה. ּכִ ָר ָצ ה ּבְ ָא ֵר ָה  םה ּגַ ָר ָצ ב ּבְ ּלֵ ַה ֶׁש  העָ ָׁש בְ ּו  ט
   ף,ּוּגַה ית לְ ִח לּוְח ּלַ ַה  תכֶ ֶׁש ְמ ַמ ה ּונָ בָ ה לְ ָח ּלֵ ַה 

 יפ-לע. םיגזמה תעבראל שו ז תהייה םודקה הואפרה םלועב תוטלושה תוירואתהת חא  ]קנז[  
מרה  ,מרה שחורה, מרה צהובה (מרה) – 'תוחיל'ל ם שיגוס העבראף וגב םשני, זוה יוריאת
ן וזיאהו ,ףוגב םינשום ריבא ידי-לעת קופומו לת אוחיל .יח) ומרה אדומה (דם)(כ נהלב
ו נברשה חילה .)ה :אב "ח תריבה רפס ;ב–א :א הושדי קרשעה אר( הניקתה ותלעופל ינויח ןהיניב
   .תודוסיה עתבראן בימ םיהמ סודילות ויארה לרשוקש ,הנבלהה חיהליא ה ןאכה יעלר במד
ר זעיהלר שפא ןיידעך א ,םיגזמת העברא לשה ז רבסה תבלקמ הניא תינרדומה האופרה םנמא
 לשמל 'הורחשה רמ' יוטיבה, ןכאו .םדאה לצא םיינחורו םיישפנ םיכילהתר אבל ידכ בו
  .)תינוויה ברמ ואה 'ורמוה'ן כש ,'רוחשור מוה' יוטביה והומכו( ונימיבם ג שמשמ

ם ּוּיִּק ר ַה ַּק ן עִ ל ּכֵ עַ ין, וְ ִׁש ּבְ יַ ְמ ת עֹונּוְּת ַה  יף, ּכִ ּוּגין ַה ִׁש ּבְ יַ ם ְמ ֵה ת ֶׁש עֹונּוְּת  ֹול ׁשף יֵ ּוּגַה י ּכִ 
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ִמים עֹולִ  ְדִפיקוֹ ַהּדָ ב ּדֹוֵפק ּבִ ב, ַוֲאַזי ַהּלֵ דֹולֹות, ֲאַזי ין ְוׁשֹוְטִפין ַעל ַהּלֵ ת ּגְ
דֹולוֹ  יבֹות ּגְ ֶבת ְנׁשִ ֶ ׁש ָה זַ ַוֲא  ת,ָהֵרָאה ְמַנׁשּ ל־ְיֵדי־ֶזה ְוַע ה, ֵרָא י ִנְתַיּבֵ

ׁש ַהגּ  לֹום.ִנְתַיּבֵ , ַחס ְוׁשָ ֶמן הּוא ְרפוּ  קנטּוף אֹוְמִר ָאה לְ ְוׁשֶ מֹו ׁשֶ ין ָהֵרָאה, ּכְ
 ֶ ִחיַנת ַהׁשּ ֶמן ְמַלְחֵלַח, ַהְינּו ּבְ ֶ י ַהׁשּ ִחיַנת ָהעֹוָלם, ּכִ הּוא ּבְ "ל, ׁשֶ ֶמן ַהּנַ

נַּ  ָרה ּכַ ּקּון ַהּצָ    קס"ל.ּתִ

ַהּצַ ּתְ ַב וּ  ׁשֶ ה ּכְ הּבְ  יקּדִ ִחּלָ ּמָ ּבָ  ַצַער ּוְבָצָרה, ּכַ מֹות ׁשֶ ה ְנׁשָ ה ְוַכּמָ עֹוָלם ַהּזֶ
א ְמקֹוְנִנין וּ ְועֹולָ  ,ם ַהּבָ ִלין ַעל ַצֲערֹו י  קסאִמְתַאּבְ ִכיָנה ְמקֹוֶנֶנת, ּכִ ְ ְוַגם ַהׁשּ

1 
  ית. ִח לּוְח ת לַ כֶ ֶׁש ְמ ַּמ ֶׁש  ה,ָא ֵר י ָה ֵד יְ ל־עַ  –

   .תואירהך רד םימשונו נאש ריוואבת אצמנשת וחלהי הוז  ]קנח[  

ת יקֹופִ ְד ּבִ  קפֵ ֹוב ּדּלֵ ַה י זַ ֲא וַ  ,בּלֵ ַה ל ין עַ פִ ְט ֹוׁשין וְ לִ עֹו יםִמ ָּד ז ַה ָא ֶׁש  ה,ָר ָצ ּבְ  בּלֵ ַה ֶׁש כְ ּו
 ׁשּבֵ יַ ְת נִ  הזֶ י־ֵד יְ ל־עַ ה, וְ ָא ֵר ָה  ׁשּבֵ יַ ְת י נִ זַ ֲא ת, וַ ֹולדֹות ּגְ ֹויבִׁש נְ  תבֶ ֶּׁש נַ ְמ  הָא ֵר י ָה זַ ת, ֲא לֹוֹודּגְ 
   ם.לֹוָׁש ס וְ ף, ַח ּוּגַה 

 בלהש הרצהש ןאכ ףסיומ ונבר .םש כב–כא תורעה םגה רא ;ב ףיעסב ליעל תאזר איב ונבר  ]קנט[  
   .שבייתלה ולוכף וגל תמרוגר בדל שו פוסבו ,תואירהל עם ג העיפשמש יגרמ

ת ינַ ִח ּבְ  נּויְ ַה , ַח לֵ ְח לַ ְמ ן ֶמ ֶּׁש ַה י ּכִ  ם,לָ עֹוָה  יןִר ְמ אֹוֶׁש  מֹוּכְ  ה,ָא ֵר ָה לְ ה ָא פּוְר א ּוהן ֶמ ֶׁש וְ 
  "ל. ּנַ ה ּכַ ָר ָּצ ַה  ןּוּקת ִּת ינַ ִח ּבְ א ּוה"ל, ֶׁש ּנַ ן ַה ֶמ ֶּׁש ַה 

. בטיה העויד – החיל לש גוס םהש –ף וגה תואפרל םייעבט םינמשב שיש תיואפרה תלעוהת  ]קס[  
 ורא עם הז ןמשר שיקוא ה ליעל זף יעסב .הכונחהת רונן שמלה אוושהל ןאכ ןווכמ ונבר
ל ראישצד יכר אתמ םיהלתב זהור זממ ."ךתמאו ךאורח של" )ג מג(ם ילהתבוק פסהו תמאה
ואמת  רואלח יששך כב, םייוגה תמאם ביריב ריו םדצד לומיעשת ולגה ךותמ 'הלם איורק

   .דםאשל ו יתורצלה ואפר, החונמל סממ ןמששן אמכ .לאריש-ץראל א םאות ושינח

א ּבָ ם ַה לָ ֹועוְ ה ּזֶ ם ַה לָ ֹועּבָ ת ֶׁש ֹומָׁש נְ  הָּמ כַ ה וְ ָּמ ּכַ  ה,ָר ָצ בְ ּור עַ ַצ יק ּבְ ִּד ַּצ ַה ֶׁש ה ּכְ ּלָ ִח ְּת בַ ּו
   ,ֹורֲע ל ַצ עַ  יןלִ ּבְ ַא ְת ִמ ין ּונִ נְ קֹוְמ 

 .הרצת עשבם דבף צוא מוהש ןווכיב אכו םריויסיה ווחהלב ה לע ובנרר יבד בף יעסבל יעל  ]קסא[  
א שוהנ. םהב המכ הרצהשכ וילאם ירהממ היבושת כלשר יעהל שם כחל לבה תה אמידוא ה

 םע ןיטולחל םיהדזמ ,הניכשה וליפאו ,םיתמהו םייהחת ומשנו בשן פאוהא הו הזף יעסשל 
ן יבשר שקהעל  האר( ויעלת וננמקות בורהת ושמנה ,םריוסייו באכ והוחוא השכ. קידצה םכחה

   .החשמת ווחו תומחנתמ ןה ,פארנ ואהשכ .)ל הרעהבם דהוה משנה
ת וורתב .זו הלחמל ע תוברת וורתלה גיא והש םעפ ריעה ואה ."זסקת ץיקב תפחשבה לח ונבר
ו נבר. יריקעא שונ איה האופרה, ח"סקת ץיקב )בובל( גרבמלמ ובוש רחאל רמאשת בור
סרון הוא מחמת יאך הח ,זה כבר היה ראוי להתרפא בוי התורות שאמר עליכפי ר"שא טבתה
 טז :ה הרות האר .)זנק ן"רהת וחיש( "ומעים שאין אמונתם חזקה כל כךהש לונה שסרון אמח
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ִכיָנה ְמקֹוֶננֶ ֲאִפ  ְ ִעים ַהׁשּ ל ְרׁשָ ִמים ׁשֶ לָו ַקל ת, ּלּו ַעל ּדָ ָמן ׁשֶ  ֹחֶמר ַעל ּדָ
ָאְמרּו ַרּב ִקייַצּדִ  מֹו ׁשֶ זּ ֲאָבל ּכְ  קסב.ָרָכהֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְב ם, ּכְ ה, ֹוֶכה ִלְרפּוָא ׁשֶ

ְבִחיַנת: "וְ  ם, ּבִ ְמָחה ְלֻכּלָ ְך ׂשִ ם, ְוִנְמׁשָ ּלָ ם ֲאַזי ִמְתַנֲחִמין ּכֻ ּלֵ ֵאהּו ַוֲאׁשַ ֶאְרּפָ
ְלָכל ָהֲאֵבִלים  ָמהָח ְך נֶ ֵדי ְרפּוָאתֹו ִנְמׁשָ יְ ־ַעלׁשֶ  ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו",

ְמָחהַהנַּ  "ל "ל, ַהְינּו ׂשִ ּנַ   קסג.ּכַ

1 
ה אר( ןאכ גהונוא השי פכ ,תיאורלה ורהתל ש תונועירה תא רשמק ונבר םש )האלהו זשמ הרעהו(

ר עצלו ומצע ולשל בסלמז ורו נברת ואירלאן כ סוחייתהב .)בי :ח ,בי  :זב "חן "רהומי טוקיל םג
   .ואת םהידזשמי מל םרוג רבדהש

ל ר עַ ֶמ חֹל וָ ַק , תנֶ נֶ קֹוה ְמ ינָ כִ ְּׁש ים ַה עִ ָׁש ְר  לֶׁש ים ִמ ל ָּד עַ  ּוּלפִ ֲא  ית, ּכִ נֶ נֶ קֹוה ְמ ינָ כִ ְּׁש ַה ם גַ וְ 
  הכָ ָר בְ לִ  םנָ רֹוכְ זִ  ינּוֵת ֹוּבַר  רּוְמ ָא ֶׁש  מֹוים, ּכְ ִק יִּד ל ַצ ן ֶׁש ָמ ָּד 

 יאורש יפ-לע-ףא, רתסייתמ הניכשה, אטוחהעל  תוומ רזוג ןיד-תיב שראכש תדמלמא רמגה  ]קסב[  
 האבה הנשמה תאבומן דיהת יבת ותימ עבראבת קוסועהת וינשמ לש ןעצמאב .תומלו ל
  :)ה :ו ןרידהנס(

י כביכול קלני מראשי קלנ – ?כינה מה הלשון אומרתש ,רשאדם מצטעבשעה  :מאיר יבאמר ר
  .ימזרוע

   .דיקיםצ לשדמם  חומר עלקל ו –אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים שנשפך 

ם גה אר( הילע םידבכ העורזו השארש תננולתמ לוכיבכ הניכשה גרוהל אצומ םדאשכ רמולכ

   .)א :גכ, ב :הא "ח ן"רוהמ יטקויל

: תינַ ִח בְ , ּבִ םּלָ כֻ ה לְ ָח ְמ ִׂש  ָׁש ְמ נִ ם, וְ ּלָ ּכֻ  יןִמ ֲח נַ ְת י ִמ זַ ֲא ה, ָא פּוְר לִ ה כֶ ֹוּזֶׁש ל ּכְ בָ ֲא 
ים לִ בֵ ֲא ָה  לכָ ה לְ ָמ ָח נֶ  ָׁש ְמ נִ  ֹותָא פּוְר י ֵד יְ ל־עַ ֶׁש  יו",לָ בֵ ֲא לַ וְ  ם לֹויִמ ֻח נִ  םּלֵ ַׁש ֲא וַ  הּוֵא ּפָ ְר ֶא "וְ 
  ."לּנַ ּכַ  הָח ְמ ִׂש  ּוניְ "ל, ַה ּנַ ַה 

דם א-ינם ביענומהם ילשוכהמכל ת רסהל אורק' ה ,ונממ חוקל הז וקספש הישעיבק רפב  ]קסג[  
 השועם דאשכ .)זט–וט םיקוספ( חצנל וכמשייא לם היעלל טימא הוש םריסויהי. וילא בושלמ
 ."ֵבָליוָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרָּפֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֲאַׁשֵּלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲא ְּדָר ": )יח זנ היעשי( זירכמ 'ה ,הובשת
ה מנח םהלה איבמו לש הואפרה .ורעצ תאם ישיגרמש ולאו יקדצה תאופר על תאזל יחמ ובנר
ִ ה לימה. החשמו ה אר( לילעו בנרד מישלי פכ. )לילע קב הרעהה אר( אחינו חנ הלימל המוד םימוחנ

 ,עבושה ימיך ות לאת בשהל ש חהואת השמ השודקה תא רידחמור בידהן קוית, )ה ףיסע
  . )םשה יעיש י"שרה אר( לוחהי מיל של עמ לש תובצעה ןמ החונמא יבמו החמשבם תואא לממ
 םע, היאבמא יהשה מחנהוק יצדהת מלחה ,וז הקספל שא ושנה תא ושריפבר שמק וננאי ונבר
 לושמ םיוריסי לבסוש יקדצאולם ה. תואירה תוארפבו ןמשבן דוא ה הבש ,תמדוקה הקספה
ה ווחוא ה, וללהם ריביאהו מכ. תואירלם גר ושקך כת בוקעבו ,לעיל קסא הרעהבר כזנכ, לבל
 ,הוכנהחת ורנן מלש לוקשת ויארהת אא פרמה ןמשהשם גו נמדל .הרצעת בב אכום יורסיי
יק צדהת ואפרש, ןאכ ובנרמד יה שלמלר שתקמ רבדה .ורבידהאת  ןתקמם הלשת מאהור אש
  . לוהחי מל יעמה ברשוקש תבוצעה לע המחנו רובידהן וקיתכ הומכו ,מחהשוה מחנה ביאמ
   .אבהף יעסל םכויסה עם אבוי הזף יעסל םוכיסה
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ּמִ  קסד,ְוַדע  י ,ְזמׁשֶ ה ֵליֵלד ָ ל ִלְמַקׁשּ י  קסהֹור ְלתֹוָדה הּוא ְמֻסּגָ ַהְינּו לֹוַמר אֹותֹו. ּכִ ּדְ
י ֵתבֹות  –ה ָד תוֹ לְ ְזמֹור ִמ  ִחיַנת מלָראׁשֵ ְבִעין, ּבְ  ַהּיֹוֶלֶדת לן ׁשֶ ִליָק  ׁשִ

ּצֹוֶעֶקת קֹ  ּמּוָבא.ָד ַהלֵּ ֶדם ׁשֶ    קסוה, ּכַ

ִמְזמֹור ֶזה  א"ת ב"ש, ֶחֶסדהּוא  קס"ח קסזאֹוִתּיֹות. קס"חְוֵיׁש ּבְ ַעל־ְיֵדי  קסחּבְ ׁשֶ

1  
  , עַד וְ   י

 .)קא הרעה גםאה ר( השמי המעי תשש לשן ובצעיהעם  תובצעהת אר ישקו נבר ,ליעל ה ףיעסב  ]קסד[  
 .וזהת בוצעה ןמ תררחמשש אחיינלו חנלה תוהמב השורק החונמ תבשש מראו ךשיהמא וה
י רוסיין יב שרקה .הידלהר צע תלקה לעת עכר בידו נבר, האופרל םימוחניה תא רשיקש חראל
ה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנ ַהְרּבָ " )טז גת שיארב(וק פסבר יכנ לוחהי מי לש חרוהטוון העיצב ןיבו הדילה

   ."ְוֵהרֵֹנ ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים

  ד, ילֵ לֵ  הָּׁש ַק ְמ לִ ל ּגָ ֻס א ְמ ה הּוָד תֹולְ  רמֹוזְ ִּמ ֶׁש 
עד . )קלג, ת ארועה( רגבמלמם ושלבר וחזלח ילצהש לעה ודיהבו זה ורתר אמ ונבר ,ליכר לעזנכ  ]קסה[  

ם ינשום הושאינלם רישוקה דותלור ממזם של ינושארם היוקהפסת ושלשצד מד כייל ובנרה כ
ם כיבימרה שלושעל ע צבייהוא  ,הזן אחרוף עיסב .)לעילו  ףיסעוג  ףיסעה רא(ו נשלה ורתבש
ן כא. נושלה רובתם ירייקעהם יושאנהמת אחיא הש, הדילם למזיורשה ודתלר ומזמבם יפנוס
 להפעו יאה 'להוגס' .הדיבלשה תקמשת דלויללה וגסיא הה ודתור לזממירת אמשר מאוו בנר
וקי הטבע חבר לעמת ועלפ איהל לכך רדב .רתאחה טרמ אוה ואפרביא הל דהעונשת ינחרו
  . ןויגיההאו י המדע פ-לע הרבסלהת נתינאינה ו

ל ין ֶׁש לִ ָק  יןעִ בְ ִׁש ת ינַ ִח , ּבְ למת בֹוֵת י אֵׁש ָר  –ה ָד תֹולְ ר מֹוזְ ִמ י . ּכִ תֹור אֹוַמ ֹול נּויְ ַה ְּד 
  א. בָ ּוּמה, ּכַ ָד ּלֵ ם ַה ֶד ת קֶֹק עֶ ֹוּצֶׁש  תֶד לֶ ֹוּיַה 

ן יינמכ, תוקעם זיבעשמר ולכ "תולם קויעבש"ת קועז תלדויהשמד למ )ב ,טמרג "ח(ר הזוה  ]קסו[  
, תלכוהמירת ספל עאת ל זיחר מהזוה. "הְּביֹום ָצָר ' הַיַעְנ ", םיתהלב כק רבפים ליהמ
ת וכלהמש עפשה – "הני בטפר"את " תלדל"ה ליכות לכומה. לםעוב בינקהד צהת א תלסממה
ידה הלשכדי שם ריאמבם שיפרהמ .תולקום עיבשת קזועהיא שחר אל – עולםבור הע אתושנ
עד , תגורמדם בעישת ועללת ווכרחיה מתקועזות לכומהשל יה תוליפת, החצלהבם ייתסת
ני ש. יןפנא-עירזו אבוקנ- תכולמך רדבור לע תוחרוכמן ה הע שמיגהל כדי. אמאף וצרלפ
. תירוספ-תתר עשמ הישוען המת ל אחכש, תירופסע בשם יביכרמ חדיאלה הם יפורצהפ

ת עוקובה לקות אעזשכו, כק פרבשם ילים המיעבשלת לוקבימה, םעם פיעבשקת עזו תהמלכו
י יקוטלם ה גאר; םשר הזוה עלש במדוק תה מאר( הנטברי פאת יולדת א יה ,תגורם המדבעישאת 

  . )ז ההערוא  :ולם ש; ס הרעוה ז :כא "אן חר"והמ
י וצמזה ור ישקלמז ר .הודתלר וזממעם ה תידשה בלאית העקוזר את שו מקבנו רנשלה ורתב
. דהת לליומודקשת קועזהם בעישד גנכ, 70יה ריטמיגב, למ – הודתל רומזמתיבות י השראב
  . תהידבלשה תקמששה יאללה גוסהיא  הודתור למזמ ירתמא, ונברמר וא, ןכל

  ת. ֹוּיִת ֹוא ס"חקה זֶ  רֹומזְ ִמ ּבְ  ׁשיֵ וְ 
  ה. ודתור לבמזמ תויתאו 861יש מר וכל  ]קסז[  
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"ל. ּנַ ָנֵקל ּכַ ִחיַנת ֲהָלכֹות, ַההֹוָלָדה ּבְ , ּבְ קסטַהֶחֶסד   

י ִקׁשּ  מ"ג ְוֵיׁש  ְזמֹור, ּכִ ֶזה ַהּמִ בֹות ּבְ ׁש ְקִלּפָ יי לֵ וּ ּתֵ ּיֵ ה ֵלד הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ֹזרּו, אֹוֶמֶרת:  יאִה ׁשֶ  ם"ּגְ ם ָלְך לֹא" ְוכוּ  ּגַ יִלי ּגַ ֵצא ַלֲאִוי ', ּכִ ּיֵ ר ֵאינֹו רֹוֶצה ׁשֶ

ֶנֶגד  מ"גּוְכֶנֶגד ֶזה ֵיׁש  קעָהעֹוָלם, ְזמֹור ּכְ ֶזה ַהּמִ בֹות ּבְ ִחיַנת ּתֵ םּבְ "ל, ּגַ  קעאַהּנַ

1 
  , "ת ב"שאּבְ  דֶס ֶח א הּו חקס"

י שנהה צקהמלה ביקמ תואבת פלחמות אוכל . תריבעב טופש' הפלחה ןפוצ'וא ה"ש בת "א  ]קסח[  
 ס, ד-ב תפלחומ ק, וזה חסוני פ-לע. ךרדהה זל ען כו ק-ד ר-ג ,ש-ב, ת-א :ת"יב ף"לאהל ש
   ש."בת "אב דחס ןהה דותלור מזמ תויתוא חסקך כו .ד-ב ח-ו ח־ב

   ל."ּנַ ל ּכַ ֵק נָ ּבְ  הָד לָ הֹות, ַה כֹולָ ת ֲה ינַ ִח ּבְ ד, ֶס ֶח י ַה ֵד יְ ל־עַ ֶׁש 
כאן רבנו  .הדילר רומע ,הידולהחסד ול לוקשה ,הכלה ודמילש ,)לא–כה תרועהו( ג ףיעס האר  ]קסט[  

ד חסת הת אללוחמ הודתל ורזממת רימא. דסח ןיבו הדותלר ומזמ ןבישר שקהת אה ראה
 שירא ,"ץראהל כ' הלו עירה" םילימב הזור מזמבוז מר הכהלוד מיל .הדלותה תלקהלש רדנה
   .)לעיל לט–לח תרועהה ארו( ההלכת יבות

 ת:ֶר ֶמ אֹו יאִה ה ֶׁש ּפָ לִ ְק  ׁשּיֵ י ֶׁש ֵד יְ ל־א עַ ּוד הלֵ יי לֵ ּוּׁשי ִק ּכִ ר, מֹוזְ ִּמ ַה  הזֶ ּבְ  תבֹוֵּת  "גמ ׁשיֵ וְ 
  ם, לָ עֹוָה  ירוִ ֲא לַ  אֵצ ּיֵ ה ֶׁש ֶצ רֹו נֹויי ֵא , ּכִ 'כּווְ " א ם לָ י ּגַ לִ  םּגַ , רּוזֹ "ּגְ 

ו לדונש תקווניתהם עך להמה מלש ניפלו אבשם ינשהי תל שעור פהסי ךותמ חוקל הזק ופס  ]קע[  
 ןמה תאחלא  ףאן שוויכ .הלשהוא י חהוק ניתהה שנטע תחא לכו, תמד אחי וח דחא ,ןהל
ו מא .םיישנלי חהוק ניהת תריזג דיי-לען ייענהת אור תפל ךלמהה מלשע יצה, התדמעמ הסוגנ
 אתת ואלר הליכא ל איה ;תהנעטל עה תרוי ידמו ,יולעה מחירולה הנב וקניתהל ת שיתיאמה
 המראת רחאה השיהאם לוא. תחראה השיאל ןתניוא יהשיה הר בדהוש ירפ אפילו ,תמומה נב

י תשן ימבי מע ובלק ךלהמ המלשליק פסה הז "!ְּגזֹרּו ;ִיְהֶיהם ִלי ַגם ָל א ּגַ " :)כו ג ם א'(מלכי
ת אמהת יא אצוהל חילצהא וה, תוחכוו הם אדיעם ש והיא לעל פי ש אף .תמאת רבודם ישנה
   .רולא
 לדי כל ,ונדמשלי פכ .הידהלאת  עונמלת שקבמש, הפילק, הערח ור הנששי ראבמו נבר
' הת חדואי וליגת אר ביגמך כלם אתהבוו ב ואת הגיוון בויריהת אל ידגמם ולעלף סונש
, אתז עונמל תצמאתמפה ילקה. )חן תנ תרואת תו נטטיצ שם ,לילע קיד הרעה הרא( ותילהתו הטופשה
ר עצוב כא תמריגל לכו ,ןוירהבם שינל שן נוצראת  ישלהחלת ונוש םיכרדלה  שקבמיא הו
 םכילממסוק פהאת ש פרמ ונבלכן ר .םגוא ו הזפה ילקמה של ש .הידלך הלהם במילדוג
יא ביא לשדי כ ,לדווהאת  וגרה ,ונייהד – "!ְּגזֹרּו ;ַּגם ִלי ַגם ָל א ִיְהֶיה" :הפילקל השה רבדכ

   .םלועלה שדחעת דו יריבועוד 

  "ל, ּנַ ַה  םּגַ ת נַ יִח ד ּבְ גֶ נֶ ר ּכְ ֹומזְ ִּמ ַה ה זֶ ת ּבְ בֹוֵּת  "גמ ׁשה יֵ זֶ  דגֶ נֶ כְ ּו
 םג תפילקשל חה וכת א םילטבמ ונא הודתל ורזממ לשם ילימה )34( "גמת יראמי יד-לע  ]קעא[  

  . םורלג שתקבמזו פה ילקש הטושהפת יקולאהת ודחאהת רתסהד ם נגיעלופו
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ְזמֹור י ַהּמִ הַה  ּכִ ה לֵ ה ּזֶ ָ ה ִלְמַקׁשּ נַּ  יֵלדּוא ְסֻגּלָ   קעב:"לּכַ

1 
ור מזמת רימא '.הה בנואמן רוחסו נייהד – לקעמת ניחבל הדילה באכוער צה אתס חיימ ןתנ 'ר
 "ִהיםהּוא ֱא ' הְּדעּו ִּכי " :םיוקפס ישנבה נואמלחס ייתמוא הן שווכי, הזד נגכ תלעופ הדותל
ל כבש חדהתלה יכרצ' הבה נואמהר בדשל  וריקעב. )הוק ספ( "ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו"ו )ג וקספ(
 םיכרדעם ו םישדחן יחומם ע םלעות לאוובת שוחד תושמנת ודלונר ול דכבשם ושמ תאז .רוד
 הדיוה ידי-לעו נייהד – "םיהאלהוא ' "השה רכהוהעה יהיד ידי-לע. תוקולאיג שהל תוריומק
, ךכ. קלמע לשה נואמהך פהוה ריפכהת ם איחצנמו 'הבו נתנומאאת ם יעימבו נא – הכלוה
 הנואמ תרוים איבימ נוא ךכ ,הדותלור זממת ריאמ ייד-על הידלהל בסת א םילקמ ואנל שככ
  . )אין תנ תרות(ם לולע

  ל:"ּנַ ּכַ  דלֵ ילֵ ה ָּׁש ַק ְמ ה לִ ּלָ גֻ א ְס הּוה ּזֶ ר ַה ֹומזְ ִּמ י ַה ּכִ 

- על, םיקלא עתדו נהייד, אבה-םלעוג ונעת תאה זה-םלועבת ווחר לאפש  :ןאכ עד  ]קעב[  
 סקיים בפפרט חידושבולימוד הלכה, . א)	סעיף( לה' הודיוהלל ה ידי

אחד הם עניין הבא. מכאן שתודה והלכה -עולםתענוג הגם הוא הלכות, 
- םלועהג ונעתא יהם ג ןלכו, הודתוה כלהת ניחבא הידה ילם ג .ב)	(סעיף
, דסחו הכהלת לדהו רפשאמ םימכח-ידימלתבה כימתלן תיהנף סכה .אבה
 ,הלכהוה ידוהי יד-לע .)ג	ףיעס( הזה-םלועב שיש תונרוסחהאת ם ילשמו
דהיינו  –, המתגלה בשלושה קווים האמת. ורבידהת א יראמת מאה ורא

 –מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור  –, תורה ושידוכים תפילה
- על. )ד	ףיעס( תולכמ לוש תרוישע לש ,הבושת לש ,הקדצ לשדהיינו דיבור 

ת א ךהמשילל כוים דא – תבש ,שודקהן שול ונייהד – ןקותמ יבורד ידי
ת בהש תדושקת ם אכיישממשכ. )ה	ףיסע(ל והחי מיל את בשהת חמש

כל הפשוטה שביסוד  'המגלים את אחדות , עשבוימי האל תה חושמ
ת עלי דעובם נשיאר שאכגם ך כו ,'י הנבעי ר מאודר זה יקבד. יבויהר
מסמל את ה וכנח. )ו	ףיסע(ת אח עהדם ליעגימ תונשות וישיות אפקשוה
 תמאהור א תא גציימ הוכנחהור א .אבה-םלועהוג נעת תואה לכההוד מיל
 הכ ;תהחמוש תבשה תחונמל מזור ונח .ורבידהי גוסת עברא תא ריאמה
ה לכהה ודמילשכו ליפא .)ז	ףיעס( ןקותמור בו דינייהד ,שדוקה ןולשל מזור
את  ול םרוג ודמלל ולש יתימאה ןוצרה ,ובצמ ללגב לבוגמ דםאהל ש
 ,חהשמוה מחה נביאמיק צדה שלו תוארפ. )ח	ףיעס( אבה- םלועה וגנעת
 לוהחי מי למעל שת וצבעהן מ וררחשוור יבדהן וקיתללה וקשיא הו
  .)י	ףיעס( דהיהלר עצ תלקהללה וגסיא ה הדותור לזממ תיראמ. )ט	ףיעס(

  

  

  

  



נעימות נצח – כך לומדים ליקוטי מוהר"ן!
'נעימות נצח' - הפירוש שפתח את שערי ההבנה בתורת רבנו, והיחיד שבו הכל מוסבר ומשולב בתוך התורה 
והמקום לתוכן  בין העיתוי  וביאור הקשר  נאמרה,  והיכן  עצמה. בפתיחת כל תורה, מובא הרקע לה, מתי 
המאמר. התורה עצמה מוסברת בהרחבה ובבהירות נפלאה. כל הפסוקים ומאמרי הקבלה, קשר העניינים 
ומהלך התורה, מתבארים בבהירות ובהסבר שווה לכל נפש, ממש כמו חברותא. דברי מוהרנ"ת ב'ליקוטי 
וכו' הכל מוסבר באופן  'פרפראות לחכמה' להרב מטשעהרין ושאר המפרשים, שיחות בעל פה  הלכות', 
ברור ונפלא, ומשולב בתוך התורה עצמה. פשוט לפתוח, ללמוד ולהבין. אז מה הפלא שחסידי ברסלב בחרו 

פה אחד ב"נעימות נצח" כפירוש הבהיר והנלמד ביותר (5 שפות) בכל העולם.
ליקוטי  (סיום  רפו   – קעח  תורות  התשיעי,  הכרך  קע"ח.  תורה  עד  כרכים   8 הופיעו  כה  עד  נצח"  "נעימות 

מוהר"ן קמא) יורד לדפוס בימים אלו, ואי"ה יראה אור לקראת הילולת מוהרנ"ת עשרה בטבת תשע"ט.

רבנו אמר:
"כשהספר שלי 
יתקבל בעולם 
תתכוננו למשיח!" 
לומדי "נעימות נצח" כבר 
מתכוננים. "ליקוטי מוהר"ן",

התורה העתידה להתגלות 
"לעתיד לבוא", כבר מתנגנת 
בפיהם. הבקיאות והנעימות 
של לומדי הפירוש אינם בגדר 
סוד, כל מה שעליך לעשות הוא 
רק להציץ ולהיווכח בעצמך. 
לשאול את מכריך, לפתוח את 
הספר בבית מדרש הקרוב 
אליך, לרכוש את הספר, לקבוע 
חברותא ולהצטרף למהפכה. כך 
מתכוננים לגאולה. 

לע"נ
מרת חינא רחל ב"ר חיים מנחם הי"ו

נלב"ע י"ג כסליו תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה

הוקדש ע"י יבלחט"א בעלה

הר' דוד יהודה גרינוולד הי"ו

קטלוג וחוברת זו חינם לכל דורש עד גמר המלאי!
במכון נחלת צבי אבינדב 8 ירושלים טל: 02-582-4641 פקס: 02-582-5542 רפאל: 050-875-1234

www.breslov.co.il | kremer10@gmail.com :דוא"ל

נר ה'
נשמת
אדם
             (משלי כ, כז)

בקרוב בעז"ה יופיע כרך ט' תורות קעח - רפו.
מוהר"ן חלק  ליקוטי  כל  על  ובכך תושלם הסדרה 

ראשון (קמא)



קטלוג וכל ספרי מכון נחלת צבי,
להשיג במכון נחלת צבי רחוב אבינדב 8 ירושלים,

טל: 02-582-4641 פקס: 02-582-5542
www.breslov.co.il  | kremer10@gmail.com :דוא"ל


