
דף ס״ו, עמוד א׳

"שורך נרבע" ופסול לקרבן והלה, בעל השור, שותק - נאמן, ותנא תונא ]וכן שנה 
התנא שלנו[ במשנה: ובהמה שנעבדה בו עבירה, או שהמית על פי עד אחד או על 

פי הבעלים - נאמן. ונברר: האי ]זה[ שאמרנו במשנה: ושהמית על פי עד אחד, היכי 
דמי ]כיצד בדיוק היה הדבר[? אי דקא מודו ]אם שמודים[ הבעלים - היינו ]הרי זה[ מה 

שאמרנו "על פי הבעלים", אלא לאו דשתיק ]האם לא מדובר באופן שהוא שותק[.

ומעירים: וצריכא ]וצריך[ שייאמרו כל המימרות של אביי; דאי אשמעינן הך קמייתא 

]שאם היה משמיע לנו רק את זו, הראשונה[ )"אכלת חלב"(, היינו אומרים שטעם 

הנאמנות הוא אי לאו דקים ליה בנפשיה דעבד ]אם לא שהיה מוחזק לו בעצמו 

שעשה עבירה[ - בהמת חולין בעזרה לא הוה מייתי ]היה מביא[ רק על פי עדות שאינה 

מחייבת, וכיון ששתק משמע שהוא מודה בדבר.

אבל אם אמר לו "נטמאו טהרותיך" ושתק - מימר אמרינן ]אומרים אנו[: האי דשתיק 
]זה שהוא שותק[ ולא מכחיש את העד - משום דסבר ]שהוא סבור[ שאין הפסד גדול 

בדבר, שהרי חזי ליה ]ראוי לו[ הדבר לאוכלו בימי טומאתו, שגם אם אינם טהורים, מכל 

מקום לא נפסדו לגמרי.

ואי אשמעינן ]ואם היה משמיע לנו[ רק במקרה של "נטמאו טהרותיך", היינו אומרים 
הא ]זה[ שהעד נאמן הוא משום דקא מפסיד ליה ]שהוא מפסיד לו[ בימי טהרתו, וכיון 
שאינו מוחה - מן הסתם אמת היה הדבר, אבל "שורו נרבע" מימר אמר ]אומר[ הבעלים 
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לגבי השור: כל השוורים שבעולם, מן הסתם לאו ]לא[ לגבי )לצורך( מזבח קיימי ]הם 

עומדים[, ואם כן, גם אם מודה שנרבע השור, אין זה אלא פוסלו מלהיות קרבן, וכיון שאין 

הפסד מרובה בדבר - אינו מוחה, על כן צריכא ]צריך[ שייאמרו כל המקרים.

א איבעיא להו ]נשאלה להם[ ללומדים שאלה זו: אם אומרים לו לאדם שאשתו זינתה 
בעד אחד, ושותק הבעל מהו הדין בכגון זה? אמר אביי: נאמן העד. רבא אמר: אינו 
נאמן. ומדוע? הוי ]הריהו[ דבר שבערוה, וכלל בידינו: אין עדות לגבי דבר שבערוה 

פחות משנים.

אמר אביי: מנא אמינא לה ]מניין אומר אני אותה[, את הסברה הזו שלי - דההוא סמיא 
דהוה מסדר מתנייתא קמיה ]עיור אחד שהיה מסדר, חוזר משניות לפני[ מר שמואל. 
יומא חד נגה ליה ולא הוה קאתי ]יום אחד התאחר לו העיור ולא בא[. שדר שליחא 

אבתריה ]שלח שמואל שליח אחריו שיבוא[. אדאזיל ]בעוד שהולך[ השליח לביתו של 
העיור בחדא אורחא ]בדרך אחת[, אתא איהו בחדא ]הלך הוא, העיור, לבית המדרש 

בדרך אחת, אחרת[ ולכן לא פגש אותו השליח, והגיע עד ביתו. כי אתא ]כאשר בא[ 

השליח משליחותו, אמר שהיה בביתו של העיור וראה שאשתו זינתה. אתא לקמיה ]בא 

העיור לפני[ מר שמואל לשאול האם עליו להתחשב בעדות זו, אמר ליה ]לו[: אי מהימן 

לך ]נאמן עליך[ השליח הזה - זיל אפקה ]לך הוצא, גרש אותה[ ואי ]ואם[ לא - לא 
תפיק ]אל תוציא[.

מאי לאו ]האם לא[ הכוונה אי מהימן עלך דלאו גזלנא הוא ]אם נאמן עליך שאינו גזלן, 
שאינו פסול לעדות[, וכיון שלדעתך הוא עד כשר צריך אתה לסמוך עליו, ואם כן ראיה 

שעד אחד כשר נאמן בכל מקרה. ורבא מפרש שהכוונה בדברי שמואל היתה: אי מהימן 

לך כבי תרי ]אם הוא נאמן עליך כשנים[ - זיל אפקה ]לך והוצא אותה[ ואי ]ואם[ לא - 
לא תפקה ]אל תוציא אותה[. ואם כן אין ראיה ממעשה זה.

ואמר אביי: מנא אמינא לה ]מניין אומר אני אותה[, את הלכתי זו - דתניא ]שכן שנינו 
בברייתא[: מעשה בינאי המלך שהלך לאזור כוחלית שבמדבר, וכיבש )כבש( שם 

ששים כרכים, ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה על הנצחון. וקרא לכל חכמי ישראל, 
ואמר להם: אבותינו, מתוך דלותם, היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו עסוקים בבנין 

בית המקדש, אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו. והעלו מלוחים על שולחנות של 
זהב, ואכלו.

והיה שם אחד, איש לץ לב רע ובליעל, ואלעזר בן פועירה שמו. ויאמר אלעזר בן 
פועירה לינאי המלך: ינאי המלך, לבם של פרושים עליך, כלומר, יש בלבם תרעומת 
נסתרת עליך, ואינם אוהבים אותך. אמר לו: ומה אעשה כדי לברר אם נכון הדבר? אמר 

לו: הקם להם )השבע אותם( בציץ שבין עיניך, שעליו יש השם המפורש, שהיה ינאי 
מזרע החשמונאים, שהיו כהנים, ושימש ככהן גדול. הקים להם בציץ שבין עיניו.
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היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו, ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך: 
ינאי המלך! רב לך כתר מלכות, כלומר, די לך במלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של 

אהרן. ומסבירים, שהיו אומרים: אמו של ינאי נשבית במודיעים ונפסלה לכהונה, ואם 
כן הוא אינו כהן כשר, אלא חלל. ויבוקש הדבר ולא נמצא, שחיפשו למצוא עדויות לגבי 

אותו מעשה ולא נמצאו עדויות. ויבדלו )הורחקו( חכמי ישראל בזעם של המלך, שכעס 

עליהם על שמועה זו.

ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך: ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, 
כלומר, שאם נתברר שהעלילו עליו עלילה אין עושים דבר, ואתה מלך וכהן גדול כך הוא 

דינך שיפטר בלא כלום על דיבה זו? אמר לו ינאי: ומה אעשה? אמר לו: אם אתה שומע 
לעצתי: רומסם )רמוס אותם, והשמידם(. שאל ינאי: ותורה מה תהא עליה? אמר לו: 

הרי היא כרוכה ומונחת בקרן זוית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד ואין צורך בחכמים.

אמר רב נחמן בר יצחק: מיד נזרקה בו מינות בינאי, דהוה ליה למימר ]שהיה לו לומר[ 
לאלעזר בן פועירה: תינח ]נניח[ תורה שבכתב אכן היא מונחת בקרן זוית, ואולם תורה 

שבעל פה מאי ]מה[ יהא עליה? שהרי היא נשמרת על ידי החכמים. מיד: ותוצץ )עלתה 
ונתלקחה( הרעה על ידי אלעזר בן פועירה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה העולם 

משתומם )שמם( מתורה, עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. עד 
כאן לשון הברייתא.

ושואלים: היכי דמי ]כיצד בדיוק[ הפריכו את השמועה שנשבתה אמו של ינאי? אילימא 

דבי תרי אמרי "אישתבאי" ]אם תאמר ששנים אמרו "נשבתה"[ ובי תרי אמרי "לא 
אישתבאי" ]ושנים אמרו "לא נשבתה"[ - מאי חזית דסמכת אהני ]מה ראית שאתה 

סומך על אלה[ שאמרו "לא נשבתה", סמוך אהני ]על אלה[ שאמרו "נשבתה"! ואם כן אי 

אפשר לומר בוודאות "ויבוקש הדבר ולא נמצא"!

אלא מדובר בעד אחד שהעיד שנשבתה ובאו שניים ואמרו שלא נשבתה, וטעמא 
]והטעם[ שאינו נאמן דווקא הוא דקא מכחשי ליה בי תרי ]שמכחישים אותו שנים 

אחרים[, הא לאו הכי מהימן ]הרי לולא זה היה נאמן[, ומכאן ראיה לאביי שעד אחד 

נאמן כשאין מי שמכחיש אותו.

ורבא אומר שמכאן אין ראיה: לעולם אמור שהיו שם תרי ותרי ]שני עדים כנגד שני 
עדים[ וכדאמר ]וכפי שאמר[ רב אחא בר רב מניומי בענין אחר, שמדובר בעדי הזמה. 

כלומר, שהעדים השניים לא הכחישו את המעשה אלא הזימו את העדים הראשונים 

שאמרו: עמנו הייתם באותה שעה במקום אחר ואינכם יכולים איפוא להעיד על דבר 

שהיה באותו זמן באותו מקום, ונתבטלה עדותם של הראשונים מכל וכל, הכא נמי ]כאן 

גם כן[ מדובר בעדי הזמה.
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ואיבעית אימא ]ואם תרצה אמור[ שהיה הענין כפי שסיפר ר' יצחק, שאמר ר' יצחק: 
שפחה הכניסו תחתיה, במקום אמו של ינאי. שהעדים הראשונים ראו שעומדים לשבות 

את אמו של ינאי ובאו העדים השניים וספרו ששפחה הכניסו תחתיה, ואם כן בטלה 

לגמרי עדותם של הראשונים.

אמר רבא:

דף ס״ו, עמוד ב׳

מנא אמינא לה ]מניין אומר אני אותה[ את דעתי שאין סומכים על עד אחד בדבר של 
ערוה - על זה דתנן ]ששנינו במשנה[, אמר ר' שמעון: מעשה במגורה )מאגר מים( של 

דסקים )שם מקום או אדם( ביבנה שהיתה עומדת בחזקת שלימה, שהיו סבורים שיש 
בה ארבעים סאה, כשיעור מקוה לטהר, ומדדו לאחר זמן ונמצאת שהיא חסירה שהיה 

בה פחות משיעור זה ו

כל טהרות שנעשו על גבה, שטבלו טמאים לשם טהרות במגורה זו עד שנמדדה, היה 
ר' טרפון מטהר, ור' עקיבא מטמא. והיו מתדיינים בנושא זה. אמר ר' טרפון: מקוה 

זה בחזקת שלם הוא עומד משך כל הזמן, מספק אתה בא לחסרו, לומר שהיה חסר 
גם בעבר - אל תחסרנו מספק. אמר ר' עקיבא כנגד זה: אדם זה שטבל באותו מקוה 

בחזקת טמא הוא עומד לפני שטבל, מספק אתה בא לטהרו - אל תטהרנו מספק.

חזר ואמר ר' טרפון: משל לכהן שהיה עומד ומקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בן 

גרושה או בן חלוצה - שעבודתו שעשה לפני שנודע פסולו - כשירה. אמר ר' עקיבא: 
משל לעומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בעל מום - שעבודתו שעבד 

משנעשה בעל מום פסולה.

אמר ר' טרפון: אתה דימיתו את דין המקוה שנמצא חסר לבעל מום, ואני דמיתיו לבן 
גרושה או לבן חלוצה, נראה למי דומה. אי ]אם[ דומה לבן גרושה ולבן חלוצה - 

נדוננו כבן גרושה או כבן חלוצה, אם דומה לבעל מום - נדוננו כבעל מום.

התחיל ר' עקיבא לדון: מקוה פסולו ביחיד, שאין צורך בשני עדים לקבוע על פיהם 
שהמקוה חסר, וכן בעל מום פסולו ביחיד, שאין צורך בשני עדים להעיד שהוא בעל מום, 

ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בשנים, שצריכים שני עדים להעיד על אמו 
כדי לפוסלו, ולא די באחד.

דבר אחר אפשר לומר: מקוה פסולו בגופו, וכן בעל מום פסולו בגופו, ואל יוכיח בן 
גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים )מכוח אמו(. אמר ליה ]לו[ ר' טרפון: עקיבא! כל 

הפורש ממך כפורש מן החיים. שהתפעל ר' טרפון מדברי ר' עקיבא וקיבלם.
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עד כאן דברי הברייתא, ומעתה לענייננו: האי ]זה[ בעל מום שפסולו ביחיד היכי דמי 

]כיצד בדיוק היה[? אי דקא ]אם שהוא[ מכחיש ליה ]אותו[, שבעל המום טוען שאין 

בו מום - מי מהימן ]האם יהיה נאמן[ העד האחד? אלא ודאי מדובר באופן דשתיק 

]ששותק[ בעל המום ונחשב לו הדבר כהודאה,

ודכותיה ]וכיוצא בו[ גבי בן גרושה ובן חלוצה גם כן צריך לומר דשתיק ]שהאיש עצמו 
שותק[ ואיננו מוחה, וקתני ]ושנה[ שם: מקוה פסולו ביחיד ובעל מום פסולו ביחיד, 

ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בשנים. משמע שעל פי עד אחד, ואפילו בעל 
הדבר שותק - אין פוסלים אשה!

ואביי אמר כנגד טענה זו: לעולם אתה צריך לפרש בשני המקרים דקא ]שהוא, בעל 
הדבר[ מכחיש ליה ]אותו[ את העד, ודקאמרת ]ומה שאתה אומר[: אמאי מהימן ]מדוע 

הוא, העד, נאמן[ לומר שהוא בעל מום - יש להסביר דאמר ליה ]שאומר לו[ העד: שלח 

אחוי ]פשוט בגדיך והראה[ שאין בך מום, וכיון שיכול הדבר להתגלות - נאמן העד, שהרי 
אם שקר הוא מעיד יכול הכהן להוכיח זאת. והיינו דקתני ]וזהו ששנינו[: מקוה פסולו 

בגופו ובעל מום פסולו בגופו, שניתן הדבר לבדיקה בו עצמו ואל יוכיח בן גרושה ובן 
חלוצה שפסולו מאחרים.

א לגופו של דבר שהזכרנו בברייתא שואלים: ובן גרושה ובן חלוצה, שעבודתו בדיעבד 
כשירה, מנלן ]מניין לנו[? אמר רבי יהודה אמר שמואל: שאמר קרא ]הכתוב[ על פנחס: 

"והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" )במדבר כה, יג(, וכוונתו: בין זרע כשר 
ובין זרע פסול. ומכאן למדים שבדיעבד אין עבודת כהן זה נפסלת אף שנתברר שהיה 

פסול.

אבוה ]אביו[ של שמואל אמר: מהכא ]ראיה לדבר מכאן[, שנאמר בברכה לשבט לוי: 
"ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה" )דברים לג, יא(, שדרש מן המלה "חילו" שאפילו חולין 

)חללים( שבו תרצה את עבודתם בדיעבד.

ר' ינאי אמר: מהכא ]מכאן[ יש ראיה לדבר, שנאמר בדין הביכורים: "ובאת אל הכהן 
אשר יהיה בימים ההם" )שם כו, ג(, וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא 

היה בימיו? ואם כן מהו הלשון "בימים ההם"? אלא זה שהיה כהן כשר ונתחלל, שכל 
ימיו שעבד בכהונה, נחשב לכהן )כשר(.

וממשיכים לברר את האמור בברייתא: בעל מום שעבודתו פסולה למפרע מנלן ]מניין 

לנו[? אמר רב יהודה אמר שמואל: שאמר קרא ]הכתוב[ על פנחס הכהן "לכן אמר 

הנני נתן לו את בריתי שלום" )במדבר כה, יב(, וכוונתו כשהוא שלם נכרתה לו ברית 
ולא כשהוא חסר אבר שהוא בעל מום. ומקשים: והא ]והרי[ "שלום" כתיב ]כתוב[ ולא 

"שלם"! אמר רב נחמן: האות וי"ו של המלה שלום קטיעה ]קטועה[ היא, שמסורת היא 

שכותבים אותה קטועה, וניתן לקרוא את המלה כאילו היתה כתובה "שלם".

5   ◆   ביכורי בית ∙ שבועות תש״ף



ב משנה כלל הוא בהלכות יוחסין: כל מקום שיש, שתופסים, קידושין ואין עבירה 
בנישואין הללו, שאין בהם איסור מן התורה - הולד הולך אחר הזכר, שייחוסו נחשב 

אחרי אביו. ואיזה זו - כגון זו כהנת, או לויה, או ישראלית, שנשאו לכהן, או ללוי, או 

לישראל, שבכל אלה הולד מתייחס אחר משפחת אביו.

וכל מקום שיש, שתופסים, קידושין ויש עבירה - הולד הולך אחר ההורה הפגום. 
ואיזה זו למשל זו אלמנה שנישאה לכהן גדול, או גרושה, או חלוצה שנישאה לכהן 
הדיוט, או ממזרת, או נתינה שנישאה לישראל, או בת ישראל שנישאה לממזר, או 

לנתין, שדין הולד כדין ההורה הפגום שביניהם.

וכל מי שאין לה עליו קידושין בזיווג זה, שהקידושין אינם תופסים, אבל יש לה על 
אחרים קידושין, כלומר, אותה אשה יכולה באופן כללי להתקדש, שהיא מכלל ישראל - 
במקרה כזה הולד ממזר. ואיזה זה - זה הבא על אחת מכל העריות שכתובות בתורה. 

וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין - במקרה זה הולד כמותה, שאינו 
מתייחס ואינו נחשב כלל כבן אביו, אלא הריהו כאמו. ואיזה זה - זה ולד שפחה, או 

גויה שולדה הוא כמותה עבד או גוי, ואם יתגייר אינו קרוי ממזר.

ג גמרא שנינו במשנה שכל מקום שיש קידושין ואין עבירה - הולד הולך אחר הזכר. 
אמר ליה ]לו[ ר' שמעון לר' יוחנן: האם כללא ]כלל[ הוא שכל מקום שיש קידושין ואין 

עבירה הולד הולך תמיד אחר הזכר?

ביאור שטיינזלץ על מסכת קידושין

◆  ◆  ◆
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 מסכת ברכות
דף כ"ח ע"ב

ליקוט מקורות · ספיר לפישיץ

 

ִפּלָה  ְדָרׁש וִּביִציָאתֹו ּתְ ְכִניָסתֹו ְלֵבית ַהּמִ ל ּבִ ּלֵ ָנה ָהָיה ִמְתּפַ ן ַהּקָ י ְנחוְּנָיא ּבֶ ַמְתִני׳ ַרּבִ

ּלֹא ֶיֱאַרע  ל ׁשֶ ּלֵ ְכִניָסִתי ֲאִני ִמְתּפַ ְקָצָרה. ָאְמרוּ לֹו: ָמה ָמקֹום ִלְתִפּלָה זֹו? ָאַמר ָלֶהם: ּבִ

ָלה ַעל ָיִדי. וִּביִציָאִתי ֲאִני נֹוֵתן הֹוָדָאה ַעל ֶחְלִקי.  ּקָ ַבר ּתַ ּדְ

ָלה  ּקָ ַבר ּתַ ּלֹא ֶיֱאַרע ּדְ ָפנֶיָך ה׳ ֱאלַֹהי ׁשֶ ְכִניָסתֹו ַמהוּ אֹוֵמר? ״ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ַנן: ּבִ נוּ ַרּבָ ָמ׳ ּתָ ּגְ

י ֲחֵבַרי, ְולֹא אֹוַמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור, ְולֹא ַעל  ְמחוּ ּבִ ָדָבר ֲהָלָכה, ְוִישְׂ ל ּבְ ׁשֵ ַעל ָיִדי, ְולֹא ֶאּכָ

ֶהם״.  ַמח ּבָ ְדַבר ֲהָלָכה, ְוֶאשְׂ לוּ ֲחֵבַרי ּבִ ׁשְ ָטהֹור ָטֵמא. ְולֹא ִיּכָ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ֵבי ּבֵ ְמּתָ ֶחְלִקי ִמיֹּוׁשְ ּשַׂ יִציָאתֹו ַמהוּ אֹוֵמר? ״מֹוֶדה ֲאִני ְלָפנֶיָך ה׳ ֱאלַֹהי ׁשֶ ּבִ

ים ְלִדְבֵרי  ּכִ יִמים. ֲאִני ַמׁשְ ּכִ ים, ְוֵהם ַמׁשְ ּכִ ֲאִני ַמׁשְ ֵבי ְקָרנֹות. ׁשֶ ְמּתָ ֶחְלִקי ִמיֹּוׁשְ ְולֹא שַׂ

ָכר,  ל שָׂ ֵטִלים. ֲאִני ָעֵמל ְוֵהם ֲעֵמִלים. ֲאִני ָעֵמל וְּמַקּבֵ יִמים ִלְדָבִרים ּבְ ּכִ תֹוָרה, ְוֵהם ַמׁשְ

א ְוֵהם  ָכר. ֲאִני ָרץ ְוֵהם ָרִצים. ֲאִני ָרץ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ִלים שָׂ ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקּבְ

ַחת״.  ָרִצים ִלְבֵאר ׁשַ

ֵדנוּ אֹוְרחֹות  ינוּ ַלּמְ רֹו. ָאְמרוּ לֹו: ַרּבֵ ְלִמיָדיו ְלַבּקְ י ֱאִליֶעֶזר ִנְכְנסוּ ּתַ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ ַנן: ּכְ נוּ ַרּבָ ּתָ

א.  ֶהן ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ּבָ ים ְוִנְזּכֶ ַחיִּ

ְלִמיֵדי  י ּתַ ְרּכֵ ין ּבִ יבוּם ּבֵ יֹון, ְוהֹוׁשִ נֵיֶכם ִמן ַהִהּגָ ְכבֹוד ַחְבֵריֶכם, וִּמְנעוּ ּבְ ֲהרוּ ּבִ ָאַמר ָלֶהם: ִהזָּ

ְזּכוּ ְלַחיֵּי  ְך ּתִ ִביל ּכָ ם עֹוְמִדים. וִּבׁשְ עוּ ִלְפנֵי ִמי ַאּתֶ ִלים — ּדְ ּלְ ם ִמְתּפַ ַאּתֶ ֲחָכִמים, וְּכׁשֶ

א.  ָהעֹוָלם ַהּבָ

ָרָאה אֹוָתם ִהְתִחיל ִלְבּכֹות.  יָון ׁשֶ רֹו. ּכֵ ְלִמיָדיו ְלַבּקְ אי ִנְכְנסוּ ּתַ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ָחָלה ַרּבִ וְּכׁשֶ

ה ּבֹוֶכה?  נֵי ָמה ַאּתָ יׁש ֶהָחָזק״, ִמּפְ ּטִ ִמיִני, ּפַ ָרֵאל, ַעּמוּד ַהיְּ ְלִמיָדיו: ״ֵנר ִישְׂ ָאְמרוּ לֹו ּתַ



ִאם  ֶבר, ׁשֶ ּקֶ אן וָּמָחר ּבַ ַהיֹּום ּכָ ר ָוָדם ָהיוּ מֹוִליִכין אֹוִתי, ׁשֶ שָׂ ָאַמר ָלֶהם: ִאיּלוּ ִלְפנֵי ֶמֶלְך ּבָ

ַעס עֹוָלם, ְוִאם אֹוְסֵרִני — ֵאין ִאיּסוּרֹו ִאיּסוּר עֹוָלם, ְוִאם ְמִמיֵתִני  ֲעסֹו ּכַ ּכֹוֵעס ָעַלי ֵאין ּכַ

י ֵכן  ָממֹון, ַאף ַעל ּפִ ֲחדֹו ּבְ ְדָבִרים וְּלׁשַ יסֹו ּבִ — ֵאין ִמיָתתֹו ִמיַתת עֹוָלם, ַוֲאִני ָיכֹול ְלַפיְּ

רוְּך הוּא,  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ּמֹוִליִכים אֹוִתי ִלְפנֵי ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ יו ׁשֶ ָהִייִתי ּבֹוֶכה, ְוַעְכׁשָ

ַעס עֹוָלם, ְוִאם  ֲעסֹו ּכַ ִאם ּכֹוֵעס ָעַלי — ּכַ הוּא ַחי ְוַקיָּים ְלעֹוָלם וְּלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ׁשֶ ׁשֶ

יסֹו  אֹוְסֵרִני — ִאיּסוּרֹו ִאיּסוּר עֹוָלם, ְוִאם ְמִמיֵתִני — ִמיָתתֹו ִמיַתת עֹוָלם, ְוֵאיִני ָיכֹול ְלַפיְּ

ן ֵעֶדן  ל ּגַ נֵי ְדָרִכים, ַאַחת ׁשֶ יֵּׁש ְלָפנַי ׁשְ ָממֹון. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָא ׁשֶ ֲחדֹו ּבְ ְדָבִרים ְולֹא ְלׁשַ ּבִ

ה?!  ֵאיזֹו מֹוִליִכים אֹוִתי, ְולֹא ֶאְבּכֶ יִהּנָם, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ל ּגֵ ְוַאַחת ׁשֶ

ר  שָׂ מֹוָרא ּבָ ַמִים ֲעֵליֶכם ּכְ ֵהא מֹוָרא ׁשָ ּתְ ְרֵכנוּ. ָאַמר ָלֶהם: ״ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ינוּ, ּבָ ָאְמרוּ לֹו: ַרּבֵ

ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵביָרה אֹוֵמר:  ׁשֶ ְדעוּ ּכְ אן? ָאַמר ָלֶהם: וְּלַואי, ּתֵ ְלִמיָדיו: ַעד ּכָ ָוָדם״. ָאְמרוּ לֹו ּתַ

ּלֹא ִיְרַאִני ָאָדם״.  ״ׁשֶ

א ְלִחְזִקיָּהוּ ֶמֶלְך ְיהוָּדה  ּסֵ נֵי ַהּטוְּמָאה, ְוָהִכינוּ ּכִ ִלים ִמּפְ ּנוּ ּכֵ ִטיָרתֹו, ָאַמר ָלֶהם: ּפַ ַעת ּפְ ׁשְ ּבִ

א. ּבָ ׁשֶ

◆  ◆  ◆
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בענין קריאת רות בשבועות שמעתי ממו"ז ז"ל כי הוא לחבר תורה ותפלה כו' כי דוד 

המע"ה כתיב בי' ואני תפלה. ולהוסיף ביאור כי הם בחי' נעשה ונשמע. כי תפלה הוא 

בחי' עושי דברו דכתיב הקול קול יעקב פרשנו קול תורה ותפלה. וע"ז כתיב שמע ה' 

קול יהודה כי ממנו יצא נעים זמירות ישראל כו'. ותפלה הוא מלה דקיימא בעובדא 

כמ"ש בזוה"ק שצריכין הכנת מעשים לתפלה ציצית ותפילין כו'. וכן מעשה הצדקה 

דאיתא בזוה"ק סוף הקדמת בראשית כי נעשה הוא צדקה כמ"ש שם האיש אשר 

עשיתי עמו היום בועז ע"ש וכ"כ והי' מעשה הצדקה שלום. וכ' עושה צדקה בכל עת 

כי היא מצוה בידים ולכן איתא שצריכין ליתן צדקה קודם התפלה וכל זה בחי' דוד 

המע"ה דכתיב בי' ויעש דוד שם כו'. וע"י שקלקלנו נעשה צריכין עתה ביום הזה 

שהוא נשמע לשוב ע"ז ולהתפלל ולתקן ג"כ שורש העשי'. ועיין מ"ש לקמן עוד מזה. 

ולכן נראה שנענש אלימלך הגם שעשה עפ"י דין שלא יצא מארץ ישראל עד שהי' 

רעב גדול כדאיתא בגמ' ומד'. אך ע"י שכל עיקר שבטו של יהודה ומלכות בית דוד 

הי' בחי' הצדקה דלית לי' מגרמי' כלום לכן נענשו עד כחוט השערה. וכ"כ במד' כי 

כל מגילת רות להודיע כח גמילות חסדים שהוא מעשה הצדקה כנ"ל וזכה בועז ויצא 

ממנו עובד שהוא בחי' עובדא כנ"ל. וכן פי' התרגום עבודה שבלב ע"ש: 

וכ' וביום הביכורים כו' מנחה חדשה כו'. שיום הזה הוא שורש כל המתנות שניתן 

לבנ"י לכן מצוה לזכור תמיד מעמד הר סיני ומתחדשים ביום זה כל הענפים היוצאים 

מן התורה. ולכן איתא בעצרת על פירות האילן שדנין כל א' כפי האחיזה שיש לו 

כל השנה בהתורה ובודאי כפי הזכירה של מתן תורה בכל הימים כך מתגלה לכל 

אחד ביום הזה. וכן ע"י תשובה נתקן הכל ועיקר התשובה להתורה כמ"ש השיבנו כו' 

 שפת אמת
על שבועות
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לתורתך לכן כ' ועתה אם שמוע הוא בכל עת ע"י תשובה ותפלה כמ"ש במדרשות 

כי ועתה הוא תשובה פי' העת שמשיגין על ידי תשובה ותפלה. ואיתא עומר מתיר 

במדינה ושתי הלחם במקדש ששורש כל הקרבנות נעשה בעת מתן תורה כמ"ש 

העשוי' בהר סיני. לכן בכל שנה נפתח זה השער ביום מתן תורתנו. וכמו כן תפלות 

שבמקום תמידין תקנו. וכ' קרוב ה' כו' לכל אשר יקראהו באמת ואין אמת אלא תורה 

שכל תפלה הבאה מתוך דברי תורה מתקבלת כמ"ש בגמ' לעמוד לתפלה מתוך דברי 

תורה. ומכש"כ בזה היום שהוא כולו תורה הוא עת רצון לעבודה שבלב זה תפלה לכן 

הרמז במגילת רות בלידת דוד המלך ע"ה שורש התפלה כמ"ש לעיל: 

בנוסח התפלה ברוך אלקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה קשה דהא תנן כל מה שברא 

הקב"ה לא ברא אלא לכבודו. אבל התירוץ הוא כי כל הבריאה בכלל בודאי לכבודו 

ברא כמ"ש שהכל ברא לכבודו וכ' וירא אלקים כו' כל אשר עשה והנה טוב מאוד. 

אבל בנ"י נבראו בפרטות לכבודו. ובאמת עי"ז שנבררו בנ"י נתקן כל הבריאה 

להתגלות כבוד שמו ית' בעולם. וכ' זכור ימות עולם כו' כי מקודם הי' כל הלשונות 

נכללין בלשון הקודש כמ"ש שפה אחת אם כי עתה אין יכולין להבין זאת. אח"כ 

מרדו. ורק בנ"י נשארו בהאחדות וכן איתא בדברות שנתחלקו לשבעים לשונות כי 

לכולם יש שורש בלשון הקודש ואיתא כל דבר שהי' בכלל ויצא מן הכלל ללמד על 

הכלל כולו יצא. וכן הענין בבני ישראל שנבררו מכלל השבעים לשונות הי' ללמד על 

הכלל כולו ונמצא שהכל לכבודו ברא על ידי זה שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת 

אמת כנ"ל: 

ענין הלימוד בליל שבועות. להכין הלב לקבל התורה דכתיב לב טהור ברא לי אח"כ 

רוח נכון חדש. שצריכין מקודם לטהר הלב. ועיקר הטהרה בכח התורה ולכן איתא 

שבאה רוח טהרה בלבות ישראל בלילה זו ועיקר הטהרה ע"י התורה כמ"ש אמרות 

ה' אמרות טהורות. והם מטהרין לאדם. כדכתיב וזרקתי עליכם מים טהורים הוא ע"י 

השפעה מי הדעת בלב ישראל שכשזוכה להאיר לבו בהבנת דבר חדש בתורה זוכה 

לטהרת הלב והתורה נק' מים. לכן צריך כ"א לייגע עצמו בתורה בלילה זו למצוא 

איזה התחדשות השייך לנפשו ויזכה לטהרה. והנה גם זה נכלל במתן תורה שהקב"ה 

נותן גם הכלים להיות מוכן לקבל התורה והוא טהרת הלב. ואא"ז ז"ל אמר במד' 

ויקחו לי תרומה הה"ד לקח טוב נתתי לכם. פי' כי גם הלקיחה אל התורה ולהקב"ה 

גם זאת מתת אלקים היא. וז"ש לקח טוב נתתי ויקחו לי כו' עכ"ד. ולכן נק' מתנת 

התורה לקח טוב שנכלל בזו המתנה הכנה איך ליקח ולקבל את המתנה: 

וביום הביכורים כו' דאיתא נ' שערי בינה נבראו וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד 

שנאמר ותחסרהו מעט כו'. פי' שאין באפשרות האדם להשיג למעלה בשער הנ' 

אך אחר כלות השגת האדם ניתן במתנה הארה גם משער הנ' והוא מתן תורה בחג 
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הזה. והענין יתכן לפרש עפ"י מ"ש האר"י ז"ל כי ביציאת מצרים הי' עד מ"ט שערי 

טומאה והקב"ה וב"ש הקדים להצילנו קודם שנכנסנו למעלה. א"כ מובן כי אין בכח 

האדם להיות בנסיון יותר ממ"ט שערי טומאה. וזה לעומת זה עשה. כי באמת כח 

שיש לאדם להשיג בשערי קדושה הוא ע"י התגברות על שערי טומאה. וכפי שהיינו 

בגלות מצרים ויצאנו מאלה השערי טומאה כך זכינו מדה במדה למ"ט שערי בינה. 

אך כתיב אנכי ארד עמך כו' אעלך גם עלה. אעלך על מ"ט שערים כנ"ל מדה במדה. 

גם עלה הוא תוספות לשער הנ' שהוא מתנה. ולכן זה השער נקרא ביכורים שהוא 

בהתחדשות תמיד. דשם אין הסתר והתנגדות כנגדו. כיון שאין כח האדם לבוא לנסיון 

במקום גבוה כזה וכל הסתרות הם רק כדי ליתן שכר לצדיקים כו'. ולכן המצוה שתי 

הלחם חמץ תאפינה כיון ששם הכל טוב ושם יש ביטול יצה"ר. וכ' כסף צרוף בעליל 

לארץ כו'. פי' אחר מדריגה הראשונה רק כשבא הארה למטה אז צריך בירור מזוקק 

שבעתים והם ימי הספירה. אבל למעלה בשער הנ' נק' אמרות טהורות שא"צ שם 

בירור כנ"ל: 

איתא בגמ' הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם יום שניתנה בו תורה לישראל הוא. 

דבודאי כל המחלוקת דתנאים ואמוראים המה נמי בשמים כדאיתא אלו ואלו דברי 

אלקים חיים. פי' שיש כמה מיני הנהגות למעלה ויש עולמות ומלאכים שתלוין 

במעשה התחתונים וכפי הנהגה זו מתקיים השיטה חציו לה' וחציו לכם. ויש עולמות 

ומלאכים שאין תלוין במעשה התחתונים וכפי הנהגה זו מתקיים השיטה כולו לה' 

כו'. אבל בעצרת שניתן בו התורה ואיתא הכל נעשין אוהבין למרע"ה ומסרו לו 

מתנות. הגם דאותן שקטרגו מקודם א"כ הם מאלה המדריגות שאינם צריכין למעשה 

התחתונים. אעפ"כ הודו שהתורה צריכה אל בנ"י וז"ש הכל מודים בעצרת כו': 

◆  ◆  ◆
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ליקוטי מוהר"ן ח"א, תורה נ״ו 

א.

ֻבעֵתיֶכם, ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ׁשָ ה ַלה' ּבְ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִּרים ּבְ וְּביֹום ַהּבִ

ִחיַנת ַמְלכוּת ְוָכל ֶאָחד ְלִפי  ָרֵאל ּבְ שְׂ ָכל ֶאָחד ִמיִּ י ֵיׁש ּבְ ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לא ַתֲעשׂוּ ּכִ ּכָ

יֹוֵתר ְוֵכן  ל ּבְ הוּא מֹוׁשֵ ֵביתֹו ְוֵיׁש ׁשֶ הוּא שֹׂוֵרר ּבְ ִחינֹות ַמְלכוּת ֵיׁש ׁשֶ ן ֵיׁש לֹו ּבְ ִחיָנתֹו, ּכֵ ּבְ

ֵרי  ְבִחינֹות: "שָׂ יֵּׁש לֹו ּבִ ְלכוּת ׁשֶ ִחיַנת ַהּמַ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכָ ל ַעל ּכָ הוּא מֹוׁשֵ ֵיׁש ׁשֶ

ָכל  יֵּׁש ּבְ ְלכוּת ַהזּאת ׁשֶ רֹות" וְּבִחינֹות ַהּמַ ֵרי ֲעשָׂ ים ְושָׂ ִ ֵרי ֲחִמּשׁ ֵרי ֵמאֹות ְושָׂ ֲאָלִפים ְושָׂ

ִחיָנתֹו  יֵּׁש ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ָלה ׁשֶ ְמׁשָ ְלָיא, ַהְינוּ ַהּמֶ ִאְתּגַ ְסָיא ּבְ ְלָיא וְּבִאְתּכַ ִאְתּגַ ֶאָחד ִהיא ּבְ

ְסָיא הוּא  ּנַ"ל וְּבִאְתּכַ ּלֹו ּכַ ְלכוּת ׁשֶ ִחיַנת ַהּמַ ִפי ּבְ ְלָיא ּכְ ִאְתּגַ ים ּבְ ל ַעל ֵאּלוּ ֲָאָנׁשִ הוּא מֹוׁשֵ ׁשֶ

ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ַאף ׁשֶ ַהְינוּ ׁשֶ ְסָיא ּדְ ִאְתּכַ ִחיַנת ַמְלכוּת ּבְ ִחיָנתֹו ּבְ ם ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ּבְ י ּגַ ּכִ

דֹול,  ְסָיא וְּבֶהְעֵלם ּגָ ִאְתּכַ ל ֶזה ּבְ ים ִעם ּכָ ָלה ַעל ֵאּלוּ ָהֲאָנׁשִ ֵאין לֹו ׁשוּם ֶמְמׁשָ ִנְרֶאה ׁשֶ

ִחיָנה  יו ְוַגם זאת ַהּבְ ְחּתָ יו, ְוִנְכָנִעים ּתַ ְחּתָ ָמָתם ֵהם ּתַ י ִנׁשְ ים ּכִ ל ַעל ֵאּלוּ ָהֲאָנׁשִ הוּא מֹוׁשֵ

ֵרי ֵמאֹות"  ֵרי ֲאָלִפים, ְושָׂ ְבִחיַנת: "שָׂ ִחיָנתֹו ּבִ ְסָיא ִהיא ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ִאְתּכַ ל ַמְלכוּת ּבְ ׁשֶ

דֹול,  ְסָיא וְּבֶהְעֵלם ּגָ ִאְתּכַ י ֵכן ּבְ ָלה ְוַאף ַעל ּפִ ְלָיא ֵאין לֹו ׁשוּם ֶמְמׁשָ ִאְתּגַ ּבְ ְוכוּ' ְוֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ

ַחת  ּלָם ּתַ מֹוֵתיֶהם ֵהם ּכֻ ל ִנׁשְ י ּכָ יֵקי ַהּדֹור ּכִ ל ַצּדִ ל ַהּדֹור ַוֲאִפיּלוּ ַעל ּכָ ל ַעל ּכָ הוּא מֹוׁשֵ

ָכל  ְבִחינֹות: "ּבְ דֹול, ּבִ ֶהְעֵלם ּגָ הוּא ּבְ ם ִנְכָנִעים וְּכפוִּפים ֵאָליו ַרק ׁשֶ ְלּתֹו וַּמְלכוּתֹו ְוֻכּלָ ֶמְמׁשַ

דֹול  ֶהְעֵלם ּגָ ל ֶזה ּבְ ֵהם עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ַעל ּכָ ַאף ׁשֶ ִמי" ׁשֶ ׁש ִלׁשְ ָמקֹום ֻמְקָטר וֻּמּגָ

 וּבְיוֹם
ַהּבִּכוִּרים
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מֹו ֵכן זאת  דֹול ּכְ ֶהְעֵלם ּגָ הוּא ּבְ ַרך ַרק ׁשֶ ַרך ְועֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתּבָ ם ִנְכָנִעים ֵאָליו ִיְתּבָ ּלָ ֵהם ּכֻ

ֶהְעֵלם  ל ֶזה ּבְ ָלה ִעם ּכָ ְלָיא ֵאין לֹו ׁשוּם ֶמְמׁשָ ִאְתּגַ ּבְ ַאף ׁשֶ ְסָיא ׁשֶ ִאְתּכַ ל ַמְלכוּת ּבְ ִחיָנה ׁשֶ ַּבְ

יו ְוִנְכָנִעים ֵאָליו  ְחּתָ ם ּתַ ּלָ דֹול, הוּא מֹוֵלך ֲעֵליֶהם ְוֵהם ּכֻ ּגָ

ב.

ּלא  יֵּׁש לֹו ַלֲהָנָאתֹו וְּלָצְרּכֹו ׁשֶ ְלכוּת ׁשֶ ִחינֹות ַהּמַ ׁש ִעם ּבְ ּמֵ ּתַ ל ֶאָחד ִלְבִלי ְלִהׁשְ ְוָצִריך ּכָ

ְלכוּת  ִחיַנת ַהּמַ ְהֶיה ּבְ ּתִ ֶעֶבד ְלַמּלאת ַתֲאַוותֹו ַרק ׁשֶ ְלכוּת ֶאְצלֹו ּכְ ִחינֹות ַהּמַ ְהֶיה ּבְ ּתִ

ן חֹוִרין ִלְבִלי  ְלכוּת ִיְהֶיה ֶאְצְלך ּבֶ ַהּמַ ן חֹוִרין" ׁשֶ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ן חֹוִרין "ַאׁשְ ְבִחיַנת ּבֶ ּבִ

ְלכוּת ֵיׁש  רוּת, ַהְינוּ ַהּמַ ַהּמָ רֹור ׁשֶ ִחיַנת ָמר ּדְ ַכי, ּבְ ִחיַנת ָמְרּדֳ ׁש ּבֹו ְלֲהָנָאְתך ְוֶזה ּבְ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ְבִחינֹות  ַרך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ּה ַלֲהָנָאתֹו וְּלָצְרּכֹו ּכִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּלא ְלִהׁשְ רֹור ְוֵחרוּת ׁשֶ ָלּה ּדְ

ַהְינוּ  ַרך ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלכוּת ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ׁש ִעם ַהּמַ ּמֵ ּתַ ַהְינוּ ְלִהׁשְ לוָּכה" ּדְ "ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ

ְלכוּת  ִחינֹות ַהּמַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ּבְ ְכָנִעים ֵאָליו ּכָ ּנִ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ְלַהְזִהיר וְּלהֹוִכיַח ֶאת ּכָ

ֵביתֹו, ָצִריך ְלַהְזִהיר וְּלהֹוִכיַח ֶאת  ל ּבְ ְסָיא ֵהן ִאם הוּא מֹוׁשֵ ְלָיא וְּבִאְתּכַ ִאְתּגַ יֵּׁש לֹו ּבְ ׁשֶ

ִחיַנת  ים ְלִפי ּבְ ל ָעָליו ְלַהְזִהיר יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֲאָנׁשִ ָלה יֹוֵתר, ֻמּטָ יתֹו ְוִאם ֵיׁש לֹו ֶמְמׁשָ נֵי ּבֵ ּבְ

ּלֹו  ְלכוּת ׁשֶ ַהּמַ

ג. 

ֶרת ֶאת  נוּת ְמַקּבֶ ְבִחינֹות: 'ָהַרּבָ ְהֶיה ּבִ ּלא ּתִ ְלכוּת ׁשֶ יך ֲאִריכוּת ָיִמים ְלתֹוך ַהּמַ ְוָצִריך ְלַהְמׁשִ

ל ָעָליו ְלַהְזִהיר  ּטָ ּמֻ ִחיַנת צֹוֶפה ׁשֶ יֵּׁש לֹו הוּא ּבְ ְלכוּת ׁשֶ ִחיַנת ַהּמַ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ י ּכָ ָעֶליָה' ּכִ ּבְ

ִחיַנת ַמְלכוּת ֲעֵליֶהם ְוִאם הוּא ַמְזִהיר  יֵּׁש לֹו ּבְ ְרׁשֹו ׁשֶ ָ ֵהם ִמּשׁ ים ׁשֶ וְּלהֹוִכיַח ֶאת ָהֲאָנׁשִ

יך  ּנֱֶאַמר: "צֶפה ְנַתּתִ מֹו ׁשֶ יל ֶאת ַנְפׁשֹו ּכְ ּלֹו וַּמּצִ ה ֶאת ׁשֶ וּמֹוִכיַח אֹוָתם, ֲאַזי הוּא עֹושֶׂ

ה  ֲעֹונֹו ָימוּת ְוַאּתָ עֹו ְוכוּ'הוּא ּבַ ב ֵמִרׁשְ ע ְולא ׁשָ י ִהְזַהְרּתָ ָרׁשָ ה ּכִ ָרֵאל ְוכוּ' ְוַאּתָ ְלֵבית ִישְׂ

תוּב  ּכָ מֹו ׁשֶ " ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ַמְזִהיר וּמֹוִכיַח אֹוָתם, ֲאַזי ָהעֶנׁש ָעָליו ]ּכְ ְלּתָ ך ִהּצַ ֶאת ַנְפׁשְ

יך ֲאִריכוּת ָיִמים  ן ָצִריך ִלְראֹות ְלַהְמׁשִ ָעֶליָה' ְוַעל ּכֵ ֶרת ֶאת ּבְ נוּת ְמַקּבֶ ן 'ָהַרּבָ ם[ ְוַעל ּכֵ ׁשָ

ר לֹו ְלַהְזִהיר  יּוַּכל ְלַהְזִהיר וְּלהֹוִכיַח אֹוָתם. ַאך ֵאיך ֶאְפׁשָ ְרֶאה ׁשֶ יִּ ַהְינוּ ׁשֶ ְלכוּת ּדְ ְלתֹוך ַהּמַ

ן  ִריך ָלֶהם ְוַגם ֵאיָנם ֶאְצלֹו ְלהֹוִכיַח אֹוָתם ְוַעל ּכֵ ּצָ ֶ י ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ּשׁ וְּלהֹוִכיַח אֹוָתם ּכִ

ן ַעל ְיֵדי ֲאִריַכת  ם ּכֵ ַעת ַהזֶּה הוּא ּגַ ֵדי ֵליַדע ֵאיך ְלהֹוִכיָחם ְוָלבֹוא ַלּדַ ַעת ּכְ ְצִריִכין ָלֶזה ּדַ

ים,  ר ַהְיִדיָעה הוּא ֵמַחיִּ י ִעּקַ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַחיָּיו ּכִ אֹוְמִרים ָהעֹוָלם ׁשֶ ַעְצמֹו ְוֶזה ׁשֶ ָיִמים ּבְ

ֵמֲאִריכוּת ָיִמים.
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ִריך  א ּבְ ֻקְדׁשָ ָמא ּדְ י אֹוַרְיָתא ׁשְ י ָלבֹוא ַלֲאִריכוּת ָיִמים, הוּא ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּכִ ּכִ

ִריִכין ִלְקרֹות ֶאת ַחי  ּצְ ׁשֶ ן ּכְ מֹו ּכֵ ׁשְ ִריִכין ִלְקרֹות ֶאת ֶאָחד קֹוִרין אֹותֹו ּבִ ּצְ ׁשֶ הוּא וְּכמֹו ּכְ

מֹו  ְבָיכֹול וּׁשְ מֹו ּכִ ׁשְ ים ַוֲאִריכוּת ָיִמים ָצִריך ִלְקרֹות אֹותֹו ּבִ ּנוּ ַחיִּ יך ִמּמֶ ֵדי ְלַהְמׁשִ ים ּכְ ַהַחיִּ

ן ֻמְזָהר  ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, קֹוִרין ֶאת ָהֲאִריכוּת ָיִמים ְוַעל ּכֵ ּנַ"ל ִנְמָצא ׁשֶ הוּא ַהּתֹוָרה ּכַ

הוּא ָצִריך ִלְקרֹות ֶאת ָהֲאִריכוּת  ל ָהעֹוָלם ֵמֲחַמת ׁשֶ יֹוֵתר ִמּכָ ֶלך ַעל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ ַהּמֶ

ל ְיֵמי ַחיָּיו ְלַמַען ַיֲאִריך ָיִמים ַעל  ּנַ"ל "ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ּכָ ְלכוּת ּכַ ָיִמים ְלתֹוך ַהּמַ

ל ְיֵמי ַחיָּיו"  ַמְמַלְכּתֹו" ְוֶזה "ְוָקָרא בֹו ּכָ

ּנַ"ל ְוֶזה "ְיֵמי ַחיָּיו"  ים ּכַ ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה הוּא קֹוֵרא ֶאת ַהַחיִּ ְיָקא ַהְינוּ ׁשֶ "ְוָקָרא" ּבֹו ּדַ

ְיָקא ְיֵמי ַחיָּיו ּדַ

ל  ר ְלַקּבֵ ה ְוִצְמצוּם ִאי ֶאְפׁשָ לא ִמּדָ י ּבְ ה ּכִ ִמּדָ ָלם ּבְ ִלין ֶאת ַהִחיּוּת, ָצִריך ְלַקּבְ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ן ָצִריך  ּבוּי ַהּנֵר ַעל ּכֵ ֶמן ּגֹוֵרם ּכִ ֶ י ִרּבוּי ַהּשׁ ַרך ֵמֲחַמת ִרּבוּי אֹור ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַהִחיּוּת ֵמַהּשׁ

דֹוׁש  ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ י ַהּתֹוָרה ִהיא ׁשְ ה ְוֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּכִ ִמּדָ ל ַהִחיּוּת ּבְ ְלַקּבֵ

ה .  ָבר ַהזֶּ ל ַהּדָ ל ַהִחיּוּת ׁשֶ ה ִנְגּבָ ם ַהזֶּ ֵ ַהּשׁ ּבְ ָבר ׁשֶ ל ַהּדָ ִלי ׁשֶ ם הוּא ַהּכְ ֵ רוּך הוּא ְוַהּשׁ ּבָ

ּקֹוִרין ֶאת  ׁשֶ ן ּכְ ָבר ְוַעל ּכֵ ל ּדָ ל ּכָ ל ַהּנֶֶפׁש ְוַהִחיּוּת ׁשֶ ם ִנְגּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ מֹו" ׁשֶ "ֶנֶפׁש ַחיָּה הוּא ׁשְ

ּלֹו ְוֵכן  ל ַהּנֶֶפׁש ְוַהִחיּוּת ׁשֶ ל ּכָ ם ִנְגּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ ֶכף ֶאְצלֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ן ּתֵ מֹו הוּא ְמֻזּמָ ׁשְ ָהָאָדם ּבִ

י ַהּתֹוָרה  ים ּכִ ל ַהִחיּוּת ֵמַחי ַהַחיִּ ם ִנְגּבָ ָ ּשׁ רוּך הוּא ַהְינוּ ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ַהּתֹוָרה הוּא ׁשְ

ֵהם  יֹּות וְּסָדִרים ׁשֶ ַהּתֹוָרה אֹוִתיֹּות ְוֵתבֹות וְּפסוִּקים וָּפָרׁשִ י ֵיׁש ּבְ ִחיַנת ִמּדֹות ּכִ ִהיא ּבְ

דֹוׁש  ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ הוּא ׁשְ ן ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ְוַעל ּכֵ ִמּדָ ל ַהִחיּוּת ּבְ ֶהם ִנְגּבָ ּבָ ִחיַנת ִמּדֹות ׁשֶ ּבְ

י ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה קֹוִרים ֶאת  ל ֶאת ַהִחיּוּת ּכִ ִחיַנת ִמּדֹות ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ הוּא ּבְ רוּך הוּא ׁשֶ ּבָ

ת ָיַמי ַמה ִהיא" ַהְינוּ  ִחיַנת ָיִמים "וִּמּדַ ֵהם ּבְ ּדֹות, ׁשֶ יִכין ֶאת ַהִחיּוּת ְלתֹוך ַהּמִ ים וַּמְמׁשִ ַהַחיִּ

ִחיַנת  ִטים" ִהיא ּבְ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ תוּב: "ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ָמה ּכְ ִהיא ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ

לא ֶזה לא ָהָיה  ּבְ ּדֹות ְוַהיִָּמים ׁשֶ ַעל ָיָדּה קֹוִרין ֶאת ַהִחיּוּת ְלתֹוך ַהּמִ ּנַ"ל ׁשֶ ִמּדֹות ְוָיִמים ּכַ

ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה  ל ְיֵמי ַחיָּיו" ׁשֶ ל ֶאת ַהִחיּוּת ֵמֲחַמת ִרּבוּי אֹור ְוֶזה: "ְוָקָרא בֹו ּכָ ר ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ

י  ְיָקא ּכִ ה ּדַ ּפֶ ּתֹוָרה ּבַ ן ָצִריך ַלֲעסֹק ּבַ ּנַ"ל ְוַעל ּכֵ ּדֹות ּכַ קֹוֵרא ֶאת ַהִחיּוּת ְלתֹוך ַהיִָּמים ְוַהּמִ

מֹו  ׁשְ ר ִלְקרֹותֹו ּבִ ְיָקא ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ּדַ ּפֶ מֹו ָצִריך ִלְקרֹותֹו ּבַ ׁשְ ִריִכין ִלְקרֹות ֶאת ֶאָחד ּבִ ּצְ ׁשֶ ּכְ

ה, ְולא  י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּפֶ מֹו ּכִ ׁשְ ים ּבִ ר ִלְקרֹות ֶאת ַחי ַהַחיִּ ן ִאי ֶאְפׁשָ ָעְלָמא ּכֵ ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ּבְ

ה  ּפֶ ה' ְלמֹוִציֵאיֶהם ּבַ ּפֶ ים ֵהם ְלמֹוָצֵאיֶהם" 'ְלמֹוִציֵאיֶהם ּבַ י ַחיִּ ּה ."ּכִ ָבה ְלַבּדָ ֲחׁשָ ַעל ְיֵדי ַהּמַ

יִכין ֲאִריכוּת  ּנַ"ל ִנְמָצא ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ַמְמׁשִ ים ּכַ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלַחיִּ ְיָקא, ׁשֶ ּדַ

ַחיֶּה  תוּב: "ַהָחְכָמה ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעְצמֹו ַהִחיּוּת ּכְ ֶכל הוּא ּבְ ַעת ְוַהּשֵׂ י ַהּדַ ָיִמים ְוָאז זֹוֶכה ְלַדַעת ּכִ

ַעת ְיכֹוִלים ְלָקֵרב וְּלהֹוִכיַח ֶאת  ר ַהִחיּוּת ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהּדַ ֶכל הוּא ִעּקַ י ַהּשֵׂ ָעֶליָה" ּכִ ֶאת ּבְ

ן  ם ּכֵ ָרה ַאַחת ּגַ ַהְסּתָ ר ּבְ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ רֹות וְּכׁשֶ נֵי ַהְסּתָ י ֵיׁש ׁשְ ִריִכין ְלהֹוִכיַח ּכִ ּצְ ִמי ׁשֶ
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ר ִליַגע ְוַלֲחתֹר  ָרה ַאַחת ֶאְפׁשָ ַהְסּתָ ר ּבְ הוּא ִנְסּתָ ׁשֶ י ֵכן, ּכְ ה ְמאד ְלָמְצאֹו ַאך ַאף ַעל ּפִ ָקׁשֶ

ַרך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּנוּ ֲאָבל ּכְ ר ִמּמֶ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ יֹּוֵדַע ׁשֶ ַרך ֵמַאַחר ׁשֶ ְמָצא אֹותֹו ִיְתּבָ יִּ ַעד ׁשֶ

ּנוּ ֶרת ִמּמֶ ַעְצָמּה ִנְסּתֶ ָרה ּבְ ַהַהְסּתָ ַהְינוּ ׁשֶ ָרה ּדְ ָרה ּתֹוך ַהְסּתָ ַהְסּתָ ר ּבְ ִנְסּתָ

ָלל ִלְמצא אֹותֹו  ר ּכְ ּנוּ ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ ר ִמּמֶ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָלל ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ַהְינוּ ׁשֶ ּדְ

יר  ַאְסּתִ ַהְינוּ ׁשֶ יר" ּדְ ר ַאְסּתִ ַרך . "ְוָאנִכי ַהְסּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ֵמַהּשׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ֵמַאַחר ׁשֶ

אי ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמצא אֹותֹו  ַוּדַ ר ַוֲאַזי ּבְ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָלל ׁשֶ ּלא ֵיְדעוּ ּכְ ָרה ׁשֶ ַהַהְסּתָ

ם  ֵ ַהּשׁ ָלל ׁשֶ י ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ַרך ּכִ ׁש אֹותֹו ִיְתּבָ ִריך ְלַבּקֵ ּצָ ָלל ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ַרך ֵמַאַחר ׁשֶ ִיְתּבָ

ָכל  ֱאֶמת ֲאִפיּלוּ ּבְ ּנַ"ל ֲאָבל ּבֶ ֶרת ּכַ ַעְצָמּה ִנְסּתֶ ָרה ּבְ י ַהַהְסּתָ ּנוּ ּכִ ר ִמּמֶ ַרך ִנְסּתָ ִיְתּבָ

י  ַרך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ם ְמֻלּבָ אי ּגַם ׁשָ ַוּדַ ָרה ּבְ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ַהַהְסּתָ רֹות ַוֲאִפיּלוּ ּבְ ַהַהְסּתָ

ְלֲעֵדי ִחיּוּתֹו לא ָהָיה לֹו  י ּבִ ַרך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ּלא ִיְהֶיה ּבֹו ִחיּוּת ַהּשׁ ָבר ׁשֶ אי ֵאין ׁשוּם ּדָ ַוּדַ ּבְ

ם  ׁש ׁשָ בֹות ְמֻלּבָ ֲחׁשָ ים, וְּבָכל ַהּמַ ֲעשִׂ ָבִרים, וְּבָכל ַהּמַ ָכל ַהּדְ אי ּבְ ַוּדַ ן ּבְ ָלל ְוַעל ּכֵ ִקיּוּם ּכְ

ְרצֹון  ּלא ּכִ הוּא ׁשֶ ַבר ֲעֵבָרה, ׁשֶ ין ּדְ לֹום, עֹושִׂ ְבָיכֹול ַוֲאִפיּלוּ ִאם, ַחס ְוׁשָ ַרך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֶהְעֵלם וְּבִצְמצוּם  הוּא ּבְ ַרך ַאך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ם ִחיּוּת ַהּשׁ אי ֵיׁש ׁשָ ַוּדַ ל ֶזה ּבְ ַרך ִעם ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

בֹות ֲאִפיּלוּ  ֲחׁשָ ָבִרים, וְּבָכל ַהּמַ ָכל ַהּדְ ּבְ ָבר ִנְמָצא ׁשֶ ל ּדָ ל ּכָ דֹול ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַהִחיּוּת ׁשֶ ּגָ

הוּא  ׁשוּת ַהּתֹוָרה ַאך ׁשֶ ן ִהְתַלּבְ ם ּכֵ ם ּגַ לֹום ֵיׁש ׁשָ ל ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ ה ׁשֶ ָבה ִדּבוּר וַּמֲעשֶׂ ַמֲחׁשָ

ָאְמרוּ  מֹו ׁשֶ ר' ּכְ ֶהּתֵ ה לֹו ּכְ ָנה ַנֲעשָׂ י 'ָעַבר ְוׁשָ רֹות. ּכִ ְבִחיַנת ַהְסּתָ דֹול ּבִ ֶהְעֵלם וְּבִצְמצוּם ּגָ ּבְ

ה  ים ְועֹושֶׂ ְבֵרי ֱאלִהים ַחיִּ ך ּדִ ַעל ְיֵדי ָהֲעֵברֹות הוּא ְמַהּפֵ ַהְינוּ ׁשֶ ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּדְ

תוּב: "הֹוי ָהאְמִרים ָלַרע טֹוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ר ּכְ ה ֵמִאּסוּר ֶהּתֵ ּנֲַעשֶׂ ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ֵצרוִּפים ֲאֵחִרים ּבַ

ַהְינוּ  ַרך ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ם ִחיּוּת ַהּשׁ ׁש ׁשָ תֹוך ָהֲעֵברֹות ְמֻלּבָ ֲאִפיּלוּ ּבְ ְוַלּטֹוב ָרע" ְוכוּ' ִנְמָצא ׁשֶ

ל ַהּתֹוָרה  רוִּפים ׁשֶ ֲחַמת ָהֲעֵברֹות ָהַפך ַהּצֵ ּמֵ ַהְינוּ ׁשֶ ֶהְעֵלם ּדְ הוּא ּבְ אֹוִתיֹּות ַהּתֹוָרה ַרק ׁשֶ

ָרה ַאַחת  ִחיַנת ַהְסּתָ ר ְוֶזה ּבְ ֶהּתֵ ה לֹו ּכְ ָנה ַנֲעשָׂ ּנַ"ל ָעַבר ְוׁשָ ר ּכַ ה ֵמִאּסוּר ֶהּתֵ ּנֲַעשָׂ ַעד ׁשֶ

ר  ֶהּתֵ ה לֹו ּכְ ּנֲַעשָׂ ִחיָנה ַהּנַ"ל ׁשֶ ַהְינוּ ּבְ ָרה ַאַחת, ּדְ ַהְסּתָ ּנוּ ּבְ ר ִמּמֶ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ וְּכׁשֶ

ר ִליַגע  ל ֶזה ֶאְפׁשָ ר ֲאָבל ִעם ּכָ ֶהּתֵ ה לֹו ּכְ ָבר ַנֲעשָׂ ּכְ ה ְמאד ְלָמְצאֹו ֵמַאַחר ׁשֶ ן ָקׁשֶ ם ּכֵ ּגַ

ר ַעל  ֶהּתֵ ה לֹו ּכְ ּנֲַעשֶׂ ִנים יֹוֵדַע ׁשֶ ל ּפָ ַעל ּכָ מֹו ֵמַאַחר ׁשֶ ַרך ׁשְ ְמָצא אֹותֹו ִיְתּבָ יִּ ְוַלֲחתֹר ַעד ׁשֶ

ר  ל ֶזה ֶאְפׁשָ ר ִעם ּכָ ֶהּתֵ ה לֹו ָהֲעֵברֹות ּכְ ּנוּ וְּכָבר ַנֲעשֶׂ ר ִמּמֶ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ן ַאף ׁשֶ ּכֵ

ׁש  ר ִויַבּקֵ ֶהּתֶ ה לֹו ּכְ יַע ִלְבִחיַנת ַנֲעשָׂ ּנַָפל ְוִהּגִ ֶ ַהְינוּ ַמה ּשׁ ַעְצמֹו ּדְ יב ֶאל ִלּבֹו ֶזה ּבְ יָּׁשִ ׁשֶ

ר ֶהּתֶ ה לֹו ּכְ ּנֲַעשָׂ ה ׁשֶ ִנים יֹוֵדַע ִמזֶּ ל ּפָ ַעל ּכָ ה ֵמַאַחר ׁשֶ יֵֵּצא ִמזֶּ  ְוַיְחּתר ַעד ׁשֶ

ֶרת  ַעְצָמּה ִנְסּתֶ ָרה ּבְ ַהַהְסּתָ ַהְינוּ ׁשֶ ָרה ּדְ תֹוך ַהְסּתָ ָרה ּבְ ִחיַנת ַהְסּתָ יֵּׁש עֹוד ּבְ ע, ׁשֶ ֲאָבל ּדַ

ך ֶאְצלֹו  ּנְֶהּפַ ָלל ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ֶ ַהְינוּ ּשׁ ּנוּ ּדְ ר ִמּמֶ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָלל ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ׁשֶ

לֹום ַהְינוּ ִאם,  ָבִרים ָרִעים ּדֹומֹות לֹו ְלִמיׁשֹור ּגָמוּר, ַחס ְוׁשָ ל ַהּדְ ר ַרק ּכָ ָהִאּסוּר ְלֶהּתֵ

ּנוּ ֲאִפיּלוּ  ר ִמּמֶ לֹום ֲאַזי ִנְסּתָ ה יֹוֵתר ֲעֵברֹות, ַחס ְוׁשָ ָנה עֹושֶׂ ָעַבר ְוׁשָ לֹום, ַאַחר ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ר  וּם ִנְדנוּד ִאּסוּר ְוַהּכל הוּא ָיׁשָ ָלל ִמּשׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ר ַרק ׁשֶ ֶהּתֵ ה לֹו ּכְ ּנֲַעשָׂ יֵַּדע ׁשֶ זאת ׁשֶ
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ּנַ"ל וֶּבֱאֶמת ּגַם  ֶרת ּכַ ַעְצָמּה ִנְסּתֶ ָרה ּבְ ַהַהְסּתָ ָרה ׁשֶ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ִחיַנת ַהְסּתָ ֵעינָיו ְוֶזה ּבְ ּבְ

י  ַהְינוּ אֹוִתיֹּות ַהּתֹוָרה ּכִ ַרך, ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ם ְמֻלּבָ ָרה ּגַם ׁשָ תֹוך ַהַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ תֹוך ַהַהְסּתָ ּבְ

ּנַ"ל ָבר ּכַ ְלָעָדיו ֵאין ִחיּוּת ְלׁשוּם ּדָ ּבִ

ך ֶאְצלֹו ֵמָחְכמֹות  ּנְֶהּפַ ים ְלַגְמֵרי ַעד ׁשֶ ְבֵרי ֱאלִהים ַחיִּ ַעל ְיֵדי ִרּבוּי ָהֲעֵברֹות ָהַפך ּדִ ַרק ׁשֶ

ה  זֶּ ּנַ"ל ׁשֶ ר ּכַ ֶהּתֵ ה לֹו ּכְ ּנֲַעשָׂ ַעְצמֹו ׁשֶ ָלל ֲאִפיּלוּ ֶזה ּבְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ַהּתֹוָרה ִלְפַתיּוּת ַעד ׁשֶ

ּנַ"ל ָרה ּכַ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ִחיַנת ַהְסּתָ ּבְ

ְלכוּת  יך ַאִריכוּת ָיִמים ְלתֹוך ַהּמַ ְמׁשִ ּמַ רֹות ַהּנַ"ל ְוֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ן ָצִריך ְלַגּלֹות ַהַהְסּתָ ַעל ּכֵ

ַעְצָמּה  ָרה ּבְ תֹוך ַהַהְסּתָ ֲאִפיּלוּ ּבְ ַעת יוַּכל ֵליַדע ׁשֶ ּנַ"ל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהּדַ ַעת ּכַ ִחיַנת ּדַ הוּא ּבְ ׁשֶ

ַהְינוּ ַהּתֹוָרה  ַרך ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ם ְמֻלּבָ ָרה, ּגַם ׁשָ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ תֹוך ַהַהְסּתָ ַוֲאִפיּלוּ ּבְ

ין  ּלִ ַעְצמֹו ִנְתּגַ ה ּבְ ַרך ִמזֶּ ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהּשׁ רֹות ֵיׁש ׁשָ תֹוך ַהַהְסּתָ ֲאִפיּלוּ ּבְ יֹּוֵדַע ׁשֶ וֵּמַאַחר ׁשֶ

ה ּתֹוָרה ָרה ַנֲעשֶׂ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ה ֵמֶהם ּתֹוָרה ַוֲאִפיּלוּ ֵמַהְסּתָ רֹות ְוַנֲעשֶׂ  ַהַהְסּתָ

ּלא ָהיוּ יֹוְדִעין  ּנַ"ל ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ַרך, ַהְינוּ ּתֹוָרה ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ם ְמֻלּבָ ֱאֶמת ּגַם ׁשָ י ּבֶ ּכִ

ם ר ׁשָ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ם ַעל ְיֵדי  ר ׁשָ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ יֹּוְדִעין ׁשֶ ׁשֶ רֹות ְוֵתֶכף, ּכְ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ַעְצמֹו הוּא ּבְ ֶזה ּבְ

ַעת ְוֻהְחְזָרה ַהּתֹוָרה  ּנָה ּדַ ה ִמּמֶ ָרה ְוַנֲעשֶׂ תֹוך ַהַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ָכה ַהַהְסּתָ ַעְצמֹו ִנְתַהּפְ ֶזה ּבְ

ָרה  ּנֱֶחָזר ַהַהְסּתָ ם ְוֵכיָון ׁשֶ ר ׁשָ ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ יֹּוֵדַע ׁשֶ אן, ְלַדַעת ֵמַאַחר ׁשֶ ר ּכָ ְסּתָ ּנִ ׁשֶ

ְבִחיַנת:  ַעְצָמּה ֹוִכיָחה אֹוָתם ּבִ ּנָה ּתֹוָרה ֲאַזי ַהּתֹוָרה ּבְ ה ִמּמֶ ָרה ְלַדַעת ְוַנֲעשֶׂ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ׁשֶ

ֱאֶמת ַהּתֹוָרה ַמְכֶרֶזת ְוצֹוֶעֶקת  י ּבֶ ֵאֲהבוּ ֶפִתי' ּכִ ָתִיים ּתְ ְיהוּ ַעד ָמַתי ּפְ 'אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקּמַ

ֵאֲהבוּ" ְוכוּ'  ָתִים ּתְ ְקָרא ְוכוּ' ַעד ָמַתי ּפְ ראׁש הִמיֹּות ּתִ תוּב: "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד ּכְ וּמֹוִכיָחה ּתָ

ּלוּ  ְתּגַ ּנִ רֹות ַהּנַ"ל וֵּמַאַחר ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה, ֵמֲחַמת ַהַהְסּתָ רוּז ׁשֶ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע קֹול ַהּכְ ַרק ׁשֶ

ה ֵמֶהם  ּנֲַעשָׂ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּנַ"ל ֲאַזי ּתֵ ַעת ּכַ ה ֵמֶהם ּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ַהּדַ רֹות ְוַנֲעשָׂ ְוֶנְחְזרוּ ַהַהְסּתָ

יָה  תוּב: "ּפִ ּכָ ּנַ"ל ְוֶזה ׁשֶ ָתִים" ְוכוּ' ּכַ ַעְצָמּה מֹוִכיָחה אֹוָתם "ַעד ָמַתי ּפְ ּתֹוָרה ַהּתֹוָרה ּבְ

ין  רֹות, ְועֹושִׂ ין ַהַהְסּתָ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַגּלִ ַעל ְיֵדי ַהָחְכָמה ְוַדַעת ַהּנַ"ל ׁשֶ ָחְכָמה" ׁשֶ ְתָחה ּבְ ּפָ

ַהּתֹוָרה  ְיהוּ ׁשֶ ִחיַנת אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקּמַ ְתָחה" ַהְינוּ ּבְ יָה ּפָ ּנַ"ל ַעל ְיֵדי ֶזה "ּפִ ֵמֶהם ּתֹוָרה ּכַ

ַעל ָיָדּה  ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּנַ"ל ִנְמָצא, ׁשֶ יָה וּמֹוִכיָחה אֹוָתם ּכַ ַעְצָמּה ּפֹוַתַחת ּפִ ּבְ

יִכין ַהִחיּוּת ְלתֹוך ַהיִָּמים  י ַעל ָיָדּה ַמְמׁשִ ְלכוּת ּכִ יִכין ֲאִריכוּת ָיִמים ְלתֹוך ַהּמַ ַמְמׁשִ

ּנַ"ל ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ְלהֹוִכיַח ֲאִפיּלוּ ֶאת  ּנַ"ל ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַדַעת ּכַ ּדֹות ּכַ ְוַהּמִ

רוּׁש: "וְּבָכל  ּנַ"ל ְוֶזה ּפֵ ָרה ּכַ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ְבִחיַנת ַהְסּתָ ַרך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ָהְרחֹוִקים ְמאד ֵמַהּשׁ

ּנַ"ל  ְלכוּת ּכַ ִחיַנת ַהּמַ ָכי, ֶזה ּבְ ים" ְוכוּ' ָמְרּדֳ ית ַהּנָׁשִ ך ִלְפנֵי ֲחַצר ּבֵ ַכי ִמְתַהּלֵ יֹום ָויֹום ָמְרּדְ

ּנַ"ל  ּדֹות ּכַ יִכין ַהִחיּוּת ְלַהיִָּמים ְוַהּמִ ַעל ָיָדּה ַמְמׁשִ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ וְּבָכל יֹום ָויֹום, ֶזה ּבְ

ם  ֵ ר ַהּשׁ ם ִנְסּתָ ֻכּלָ ּבְ בֹות ְוִדּבוִּרים ׁשֶ ִחיַנת ִחיצֹוִניּוּת וְּפִניִמיּוּת ַהְינוּ ַמֲחׁשָ ית ֶזה ּבְ ֲחַצר ּבֵ
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ים  ית ַהּנָׁשִ ַרך ְוֶזה ֲחַצר ּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל ָהְרחֹוִקים ֵמַהּשׁ ּבוִּרים ׁשֶ בֹות ְוַהּדִ ֲחׁשָ ם ַאף ַהּמַ ַרך ׁשָ ִיְתּבָ

ַרך  ם ִיְתּבָ ֵ ְתַרֲחקוּ ֵמַהּשׁ ּנִ ל עֹוָלם ]מלשון גיד הנשה[ ׁשֶ קֹומֹו ׁשֶ ּנָׁשוּ ְוָקְפצוּ ִמּמְ ׁשֹון ׁשֶ ִמּלְ

ִני ֱאלִהים  ַ י ַנּשׁ ַרך ּכִ ְכחוּ אֹותֹו ִיְתּבָ ָבר ׁשָ ּכְ ַרך ַאך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָבר ָהיוּ ְקָצת ֵאֶצל ַהּשׁ ּכְ ְוֵיׁש ׁשֶ

ָתה  ּנָׁשְ ַרך, ַאך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה זֹוְכִרים ֶאת ַהּשׁ ּגַם ַעּתָ ַרך ְוֵיׁש ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְכחוּ ֶאת ַהּשׁ ָבר ׁשָ ּכְ ְוכוּ' ׁשֶ

לֹׁש  ים ֵמֲחַמת ׁשָ ם ָנׁשִ ׁשֵ ִביל ֶזה ִנְקָרִאים ּבְ ר ַעל ִיְצָרם וִּבׁשְ ּבֵ בוָּרָתם ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלִהְתּגַ ּגְ

ְבִחיַנת  ֵהם ּבִ ְכָחה ְוכוּ' ְוֵיׁש ׁשֶ ְבִחיַנת ׁשִ ֵהם ּבִ ּנָׁשוּ ְוָקְפצוּ ְוכוּ' ְוֵיׁש ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ ִחינֹות ַהּנַ"ל ּבְ ּבְ

ר  ַרך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַרך ְוַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶזה ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּשׁ ּנַ"ל ְוַעל ְיֵדי ּכָ בוָּרָתם ּכַ ָתה ּגְ ָנׁשְ

ְלכוּת הוּא ָיכֹול ְלהֹוִכיַח וְּלַהְזִהיר  ִחיַנת ַהּמַ רֹות ַהּנַ"ל וָּמְרֳדָכי, ַהְינוּ ּבְ ְבִחיַנת ַהְסּתָ ֵמֶהם ּבִ

ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַדַעת  ּנַ"ל ׁשֶ ִחיַנת ָיִמים וִּמּדֹות ּכַ הוּא ּבְ אֹוָתם ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ּנַ"ל ַוֲאַזי  ּנָה ּתֹוָרה ּכַ ין ִמּמֶ ָרה ְועֹושִׂ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ין ַהַהְסּתָ ה ְמַגּלִ ַעת ַהזֶּ ַעל ְיֵדי ַהּדַ ׁשֶ

ַעת  ה ּדַ ַעל ְיֵדי ֶזה עֹושֶׂ ר' ׁשֶ לֹום ֶאְסּתֵ ּנַ"ל ְוֶזה, 'ָלַדַעת ֶאת ׁשְ ְיהוּ ּכַ אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקּמַ

ּה'  ה ּבָ יר 'וַּמה יֵָּעשֶׂ ר ַאְסּתִ ִחיַנת ַהְסּתֵ ר ּבְ ִחיַנת ֶאְסּתֵ ִהיא ּבְ ָרה, ׁשֶ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ֵמַהְסּתָ

ּנַ"ל תוּב: "ָמה ָהֵעדֹות" ְוכוּ' ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ָמה ַהְינוּ ּתֹוָרה, ּכְ ָרה ּבְ ה ֵמַהַהְסּתָ עֹושֶׂ  ׁשֶ

ה  ַרך ִמזֶּ ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהּשׁ ָרה ֵיׁש ׁשָ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ תֹוך ַהַהְסּתָ ם ּבְ ּגַ יֹּוֵדַע ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשֶ ה ּבְ י ִמזֶּ ּכִ

ִחיַנת  ַעְצמֹו ּבְ ּנַ"ל ְוֶזה ּבְ ְיהוּ ּכַ ַהְינוּ ּתֹוָרה ֲַאַזי אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקּמַ ַעת, ּדְ ה ּדַ ַעְצמֹו ַנֲעשֶׂ ּבְ

ַהּתֹוָרה ּתֹוִכיַח  ַעת ׁשֶ י ּגֹוֵרם ַעל ְיֵדי ַהּדַ ּנַ"ל ּכִ ל ָעָליו ְלַהְזִהיר וְּלהֹוִכיַח ּכַ ּטָ ּמֻ ַהּתֹוָכָחה ׁשֶ

ּלא  ְלכוּת ׁשֶ יך ֲאִריכוּת ָיִמים ְלתֹוך ַהּמַ ּנַ"ל ְוַעל ְיֵדי ַהּתֹוָכָחה ַהזּאת, הוּא ַמְמׁשִ אֹוָתם ּכַ

יֵּׁש לֹו  ים ׁשֶ ֵאין מֹוִכיַח ֶאת ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ הוּ ּכְ זֶּ ָעֶליָה ׁשֶ ֶרת ֶאת ּבְ נוּת ְמַקּבֶ ְבִחיַנת ָהַרּבָ ְהֶיה ּבִ ּתִ

ים  יך ַחיִּ ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמׁשִ ּנַ"ל ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהּנַ"ל ׁשֶ ָלה ֲעֵליֶהם ְוכוּ', ּכַ ֶמְמׁשָ

ְיהוּ, וּמֹוִכיָחה אֹוָתם ִנְמָצא  ר אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקּמַ ַעת ְוכוּ' ַעד ֲאׁשֶ ִחיַנת ּדַ ַוֲאִריכוּת ָיִמים ּבְ

יך ֲאִריכוּת ָיִמים  י ַמְמׁשִ ּנַ"ל ּכִ ֶקת לֹו ּכַ ְלכוּת ַמזֶּ נוּת ְוַהּמַ יֹּוֵצא ְיֵדי ּתֹוָכָחה ֲאַזי ֵאין ָהַרּבָ ׁשֶ

ִחיַנת  הוּא ּבְ ַעל ְיֵדי ֲאִריכוּת ָיִמים ׁשֶ ּנַ"ל ִנְמָצא ׁשֶ ְלכוּת, ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָכָחה ּכַ ְלתֹוך ַהּמַ

יִכין ֲאִריכוּת ָיִמים ַהּנַ"ל ְלתֹוך  ַעְצמֹו ַמְמׁשִ יִכין ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ְמׁשִ ּמַ ַעת ׁשֶ ּדַ

ּנַ"ל. ְלכוּת ּכַ ַהּמַ

ד. 

ְיָקא, ַהְינוּ ִסְתֵרי  בֹוּהַ ּדַ ָרה ִהיא ּתֹוָרה ּגָ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ׁש ּתֹוך ַהַהְסּתָ ֻלּבָ ַהּתֹוָרה ַהּמְ ְוַדע, ׁשֶ

ָעְברוּ  ֵאּלוּ ַהְינוּ ֵאֶצל ֵאּלוּ ׁשֶ ְמקֹומֹות ְנמוִּכים ּכָ ׁש ּבִ ִהיא ְצִריָכה ְלִהְתַלּבֵ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ּתֹוָרה ּכִ

בֹות  ַרך ַמֲחׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ן ָחׁשַ ָרה ַעל ּכֵ תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ַהְסּתָ ר ֵמֶהם ּבְ ְסּתָ ּנִ ה ַעד ׁשֶ ַהְרּבֵ

ַגם  ה, ְוִיְהֶיה ַהּפְ ם ַהְרּבֵ ָ ִליּפֹות ִלינק ִמּשׁ ֵטי ּתֹוָרה ְלַבל יוְּכלוּ ַהּקְ ׁשָ ם ּפְ יׁש ׁשָ ִלְבִלי ְלַהְלּבִ
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ִהיא ּתֹוַרת  ְיָקא ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ׁשֶ בֹוּהַ ּדַ ם ּתֹוָרה ּגָ יׁש ׁשָ יר וַּמְלּבִ ן הוּא ַמְסּתִ דֹול ְמאד ַעל ּכֵ ּגָ

ה ם ַהְרּבֵ ָ ִליּפֹות ִלינק ִמּשׁ ּלא יוְּכלוּ ַהּקְ ֵדי ׁשֶ ַעְצָמּה ]עיין לעיל סי' כ"ב אות י'[ ּכְ  ה' ּבְ

ֶאֶרץ  י ּבְ ִליַח, ֲאִני ה' ְולא" ְוכוּ' ּכִ ָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאִני ְולא ַמְלָאך, ֲאִני ְולא ַהּשׁ י ּבְ "ְוָעַבְרּתִ

ַרך  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ׁש וֻּמְסּתָ ְיָקא ְמֻלּבָ ם ּדַ ן ׁשָ ִליּפֹות ְמאד ַעל ּכֵ ם ְמקֹום ַהּקְ ָ ּשׁ ִמְצַרִים ׁשֶ

ָרה  תֹוך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ְיָקא ֵמַהַהְסּתָ ן ּדַ ׁש, ִסְתֵרי ּתֹוָרה ַעל ּכֵ ַעְצמֹו ַהְינוּ ּתֹוַרת ה' ַמּמָ ּבְ

ׁש ְיָקא ּתֹוַרת ה' ַמּמָ ּנָה ּדַ ה ִמּמֶ ָכּה ְלַדַעת ַנֲעשֶׂ חֹוֵזר וְּמַהּפְ ׁשֶ  ּכְ

ּנַ"ל.  ר ּתֹוַרת ה', ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּכַ ם ִנְסּתָ י ׁשָ ּכִ

ה. 

תוּב:  ּכָ ָמה ׁשֶ ָעה ַהְינוּ ַמְלכוּת ָהָמן ֲעָמֵלק ּכְ ה ֵיׁש ַמְלכוּת ָהְרׁשָ ָ ְקֻדּשׁ וְּכֶנֶגד ַמְלכוּת ּדִ

ף ְלָכל  ִחיַנת: "ְמַאּסֵ ה הוּא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ י ַמְלכוּת ּדִ ת ֶזה ּכִ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק" ְוֶזה ְלֻעּמַ "ֵראׁשִ

ִחיַנת ַמְלכוּת,  ָמע ֶאת ָהאלִהים ְיָרא" ֶזה ּבְ ָבר ַהּכל ִנׁשְ תוּב: "סֹוף ּדָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲחנֹות" ּכְ ַהּמַ

ָבר  ִחיַנת סֹוף ּדָ ה ִהיא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְלכוּת ּדִ ּמַ ל ַמְלכוּת' ַהְינוּ ׁשֶ תוּב: 'ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ ּכָ ָמה ׁשֶ ּכְ

ֲחנֹות ף ְלָכל ַהּמַ הוּא ְמַאּסֵ ן ׁשֶ ִחיַנת ַמֲחֵנה ּדָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֲחנֹות ּדִ ף ְלָכל ַהּמַ ִחיַנת ְמַאּסֵ  ּבְ

הוּא  י ֵמֲחַמת ׁשֶ ף ָממֹון ּכִ ִסְטָרא ָאֳחָרא, הוּא ְמַאּסֵ יָנא' וַּמְלכוּת ּדְ ַמְלכוָּתא ּדִ יָנא ּדְ י 'ּדִ ּכִ

ר  ּבֵ ן הוּא ִמְתּגַ יֵּׁש ֶאְצלֹו ַעל ּכֵ דֹוׁשֹות ׁשֶ יו ַהְינוּ ַהּנִיצֹוצֹות ַהּקְ ְלעֹו ִמּפִ ּלא יֹוִציאוּ ּבִ ָיֵרא ׁשֶ

ת  ָזָהב ָוֶכֶסף וְּנחֹׁשֶ יֵּׁש ּבְ ִאין ׁשֶ ָוִנין ִעּלָ ִחיַנת ַהּגְ י ֵהם ּבְ ה ּכִ ָ ֻדּשׁ ֵהם ִניצֹוֵצי ַהּקְ ף ָממֹון ׁשֶ וְּמַאּסֵ

הוּא  ן ֲעָמֵלק, ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכוּת ְוַעל ּכֵ ִהיא ּבְ ירוּת, ׁשֶ ִחיַנת ַתֲאַוות ֲעׁשִ מֹון ְוֶזה ּבְ ֵהם ַהּמָ ׁשֶ

ּנַ"ל ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכוּת ּדִ הוּא ּבְ ן ׁשֶ ָעה רֹוֵדף ֶאת ַמֲחֵנה ּדָ ַמְלכוּת ָהְרׁשָ

ִהיא  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵאין ָלֶהם ּכַח ַמְלכוּת ּדִ ֵעת ׁשֶ ַהְינוּ ּבְ ך ְוכוּ' ְולא ָיֵרא ֱאלִהים" ּדְ "ַוְיַזּנֵב ּבְ

ּנַ"ל ִחיַנת ְיֵרא ֱאלִהים ּכַ ּבְ

ף  ִחיַנת ְמַאּסֵ ה, הוּא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ י ַמְלכוּת ּדִ ה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ י ַמְלכוּת ָהָמן ֲעָמֵלק, הוּא ִהּפוּך ַמְלכוּת ּדִ ּכִ

ף  ִחיַנת ְמַאּסֵ ָעה הוּא ּבְ הוּא ַמְלכוּת ָהְרׁשָ ה וַּמְלכוּת ָהָמן ֲעָמֵלק, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֲחנֹות ּדִ ְלָכל ַהּמַ

ּנַ"ל ַאך ַאף ַעל  ה ּכַ ָ ֻדּשׁ ל ַהּנִיצֹוצֹות ַהּקְ ֵדי ִלְתּפס ּכָ ַתֲאַוות ָממֹון, ּכְ ר ּבְ ּבֵ י ִמְתּגַ ּנַ"ל ּכִ ָממֹון ּכַ

ַכי ְלהֹוִציא  ָלל כי יש כוח במלכות דקדושה, שהוא בחינת ָמְרּדֳ י ֵכן, ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו ּכְ ּפִ

ָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַלע ְוֶזה ׁשֶ ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ מֹון ְוָכל ַהּנִיצֹוצֹות ַהּקְ ל ַהּמָ ֵמִאּתֹו ּכָ

ִחיַנת  הוּא ּבְ ַכי, ׁשֶ ְרּדְ ּמָ ַכי' ַהְינוּ ׁשֶ ּטֹוב ְלָפנָיו ָנַתן ָחְכָמה ָוַדַעת" 'ֶזה ָמְרּדֳ י ָלָאָדם ׁשֶ "ּכִ

י 'ֵאין  ִחיַנת ַהּתֹוָרה ּכִ ּנַ"ל ְוֶזה טֹוב ְלָפנָיו, ּבְ ּנַ"ל ָנַתן לֹו ָחְכָמה ָוַדַעת ּכַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ַמְלכוּת ּדִ

ִחיַנת  הוּא ּבְ ָהָמן, ׁשֶ טֹוב ֶאּלָא ּתֹוָרה' "ְוַלחֹוֵטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹף ְוִלְכנס" 'ֶזה ָהָמן' ַהְינוּ ׁשֶ
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ּנַ"ל ְוֶזה: "ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפנֵי ֱאלִהים",  ף ָממֹון ּכַ ּנַ"ל הוּא ְמַאּסֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא ּכַ ַמְלכוּת ּדְ

מֹון ְוָכל  ל ַהּמָ ּנוּ ּכָ ה מֹוִציא ִמּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכוּת ּדִ הוּא ּבְ ַכי, ׁשֶ ְרּדֳ ּמָ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ

ְבִחיַנת: "ַחִיל  ירוּת ּבִ ל ָהֲעׁשִ ּנוּ ּכָ ַכי מֹוִציא ִמּמֶ י ָמְרּדֳ ּנַ"ל ּכִ ה ּתֹוָרה ּכַ ה ִמזֶּ ַהּנִיצֹוצֹות, ְוַנֲעשֶׂ

ַלע ַוְיִקֶאּנוּ" ּבָ

ו. 

טוּ  תוּב: "ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַדַעת ּכְ ָנֵקל ּתֹוָלה ּבְ ְרָנָסה ּבְ י ּפַ ָנֵקל ּכִ ְרָנָסה ּבְ ן ַהּפַ ַעת, ּכֵ ַלת ַהּדַ וְּלִפי ַהְגּדָ

ְרָנָסה  יֹוֵתר, הוּא ָיֵגע ְוטֹוֵרַח ַאַחר ַהּפַ ַעת ּבְ ָחֵסר ּדַ ל ִמי ׁשֶ י ּכָ טוָּתא' ּכִ ׁשְ ָהָעם ְוָלְקטוּ" 'ּבִ

י ָמְלָאה  ֶבשׂ ְוכוּ' ּכִ לֹום . "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ָ ה ַהּשׁ ן ִנְתַרּבֶ ַעת, ּכֵ ַלת ַהּדַ יֹוֵתר. ּגַם ְלִפי ַהְגּדָ ּבְ

נֵי ֲהָפִכים ֵמֲחַמת ּגֶדל  ַיַחד ׁשְ יּוְּכלוּ ָלגוּר ּבְ עֹוָלם, ׁשֶ לֹום ִנְפָלא ּבָ ְהֶיה ׁשָ יִּ ָעה" ׁשֶ ָהָאֶרץ ּדֵ

ַעס ְוָהַאְכָזִריּוּת ַעל ְיֵדי  ל ַהּכַ ּטֵ י ִנְתּבַ לֹום ּכִ ָ ל ַהּשׁ ַעת ִנְגּדָ י ַעל ְיֵדי ַהּדַ ְהֶיה ָאז ּכִ יִּ ַעת ׁשֶ ַהּדַ

ִסיִלים ָינוַּח"  ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ תוּב: "ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת ּכְ ר ַהּדַ ַעס ְוַאְכָזִריּוּת הוּא ֵמֶהְעּדֵ י ּכַ ַעת ּכִ ַהּדַ

ְבִחיַנת:  ָנֵקל ּבִ ְרָנָסה ּבְ ן ַהּפַ לֹום ְוַעל ּכֵ ָ ה ָהַרֲחָמנוּת ְוַהּשׁ ַעת, ִמְתַרּבָ ה ַהּדַ ְתַרּבֶ ּמִ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ

יֵעך". ּבִ ים ַישְׂ לֹום, ֵחֶלב ִחּטִ בוֵּלך ׁשָ ם ּגְ "ַהּשָׂ

ז. 

הוּא ֶחֶסד ֶעְליֹון  בֹוּהַ ְמאד ׁשֶ דֹול ְוּגָ ֶכל ּגָ ִחיַנת שֵׂ בוּעֹות הוּא ּבְ י ׁשָ בוּעֹות ּכִ ִחיַנת ׁשָ ְוֶזה ּבְ

ן ּתֹוָרה, ִנְרָאה  ַעת ַמּתַ ׁשְ י 'ּבִ ּנַ"ל ּכִ ַעת ּכַ גֶדל ַהּדַ לוּי ּבְ י ּגֶדל ָהַרֲחִמים, ּתָ דֹוִלים ּכִ ְוַרֲחִמים ּגְ

ן  ּנַ"ל ְוַעל ּכֵ לוּי ּגֶדל ָהַרֲחִמים ּכַ ַעת וָּבֶזה ּתָ וּב ַהּדַ ִיּשׁ ָזֵקן ָמֵלא ַרֲחִמים' ְוָזֵקן הוּא ּבְ ָלֶהם ּכְ

ִחינֹות  ִהיא ּבְ בוּעֹות ׁשֶ ל ׁשָ ְקֶוה ׁשֶ ִחיַנת ַהּמִ דֹוִלים ְוֶזה ּבְ בוּעֹות הוּא ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ּגְ ׁשָ

ֶכל  ִחינֹות שֵׂ הוּא ּבְ יָנה ׁשֶ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ִ ַער ָהֶעְליֹון ֵמֲחִמּשׁ הוּא ׁשַ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ל ׁשַ ִמְקֶוה ׁשֶ

רֹות ָכל ַהּצָ יַע ּבְ ְקֶוה מֹוׁשִ ן ַהּמִ ּנַ"ל ְוַעל ּכֵ דֹוִלים ּכַ ִחיַנת ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ּגְ  ְוַדַעת ֶעְליֹון ּבְ

ל  יַע ִמּכָ ּמֹוׁשִ י הוּא ֶחֶסד ֶעְליֹון, ׁשֶ ֵעת ָצָרה" ּכִ יעֹו ּבְ ָרֵאל מֹוׁשִ תוּב: "ִמְקֵוה ִישְׂ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים  תוּב: "ְוָזַרְקּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמאֹות ּכְ ל ַהּטֻ ְקֶוה ְמַטֵהר ִמּכָ ן ַהּמִ רֹות ְוַעל ּכֵ ַהּצָ

לא ָעוֹון' ְוכוּ' י 'ֵאין ִיּסוִּרים ּבְ ם" ְוכוּ' ּכִ וְּטַהְרּתֶ

ל  ְמאֹות וִּמּכָ ל ַהּטֻ ּסוִּרים הוּא ְמַטֵהר ִמּכָ ל ַהיִּ רֹות וִּמּכָ ל ַהּצָ יַע ִמּכָ ּמֹוׁשִ ְקֶוה ׁשֶ ן ַהּמִ ְוַעל ּכֵ

ן  י ַהּמָ דֹול ּכִ ַעת ּגָ ִחיַנת ּדַ הוּא ּבְ ַער ַהּנוּן ׁשֶ ל ׁשַ ִחיַנת ִמְקֶוה ׁשֶ ִחיַנת ָמן ּבְ ַהֲחָטִאים ְוֶזה ּבְ

ּלוּת  ִחיַנת ִהְתּגַ תוַּח' ֶזה ּבְ ׁשוּט' 'ַמֲאָמר ּפָ תוַּח ֶנֱאָמן ּפָ ִחיַנת,: 'ַמֲאָמר ּפָ ַעת ְוֶזה ּבְ ִחיַנת ּדַ ּבְ

ָהָיה  ַעת וְּתבוָּנה" וְּבִמְצַרִים ׁשֶ יו ּדַ תוּב: "ִמּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ּלוּת ַהּדַ ּבוּר הוּא ִהְתּגַ י ַהּדִ ַעת ּכִ ַהּדַ

ְבִחיַנת:  ָגלוּת ּבִ ּבוּר ּבְ ם ַהּדִ י ָלֶהם" ָהָיה ּגַ ִמי ה' לא נֹוַדְעּתִ תוּב "וּׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָגלוּת ּכְ ַעת ּבְ ַהּדַ
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ּבוּר ְוֶזה  ח ַהּדִ לוּת ָיָצא ְוִנְפּתַ ַעת ֵמַהּגָ יָָּצא ַהּדַ ְצַרִים, ׁשֶ יְָּצאוּ ִמּמִ ה וְּכַבד ָלׁשֹון" וְּכׁשֶ ַבד ּפֶ "ּכְ

ט  ֵ ּשׁ ַעת, ִנְתּפַ ּלוּת ַהּדַ ַעת ְוַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ּלֶה ַהּדַ ּבוּר ְוִנְתּגַ ח ַהּדִ ְפּתַ ּנִ תוַּח' ׁשֶ ִחיַנת 'ַמֲאָמר ּפָ ּבְ

ׁשוּט',  ִחיַנת 'ֶנֱאָמן ּפָ ה ְוֶזה ּבְ הוּא ֶנֱאָמן ַמְבִטיַח ְועֹושֶׂ ר ׁשֶ ַרך ְוִנּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶנֱאָמנוּת ַהּשׁ

ה  ּלָ ט ְוִנְתּגַ ֵ ּשׁ ָגלוּת, לא ִנְתּפַ ַעת ּבְ ָהָיה ַהּדַ ִמְצַרִים ׁשֶ ּנַ"ל ֲאָבל ּבְ ט ֶנֱאָמנוּתֹו ּכַ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ

י'  ּלִ ית ׁשֶ ת ֲאִמּתִ ִמּדַ י ּבְ ְרּתִ י ָלֶהם" 'לא ִנּכַ ִמי ה' לא נֹוַדְעּתִ "י: "וּׁשְ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ֶנֱאָמנוּתֹו ְוֶזה ׁשֶ

לוּי  י ַהֶחֶסד ּתָ ּנַ"ל ּכִ ר ֶנֱאָמנוּתֹו ּכַ ִמְצַרִים ַעל ְיֵדי ֶזה לא ִנּכַ ַעת ּבְ ה ַהּדַ ּלָ ּלא ִנְתּגַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשֶ

ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה,  'ִתיָבא ֶנ'ֱאָמִנים ֲא'ָמֶריָה ׁשֶ ִחיַנת "ָאנִכי" ַי'ִהיָבא ּכְ ּנַ"ל ְוֶזה ּבְ ַדַעת ּכַ ּבְ

ִחיַנת  ּנַ"ל ְוֶזה ּבְ ט ֶנֱאָמנוּתֹו ּכַ ֵ ּשׁ ּנַ"ל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּפַ ַעת ּכַ ּלֶה ַהּדַ ֲאָמר, ְוִנְתּגַ ח ַהּמַ ִנְפּתַ

י ֵתבֹות  ִחיַנת ָמן ָראׁשֵ ּנַ"ל ְוֶזה ּבְ תוַּח' ּכַ ׁשוּט ַמֲאָמר ּפָ ִחיַנת 'ֶנֱאָמן ּפָ 'ֶנֱאָמִנים ֲאָמֶריָה' ּבְ

ּנַ"ל  דֹול ּכַ ַעת ּגָ ִחיַנת ּדַ ן הוּא ּבְ י ַהּמָ ּנַ"ל ּכִ ׁשוּט' ּכַ תוַּח ֶנֱאָמן ּפָ ִחיַנת 'ַמֲאָמר ּפָ ַמֲאַמר ֶנֱאָמן ּבְ

יָנה' . ִעים ַלּבִ ן ַאְרּבָ י 'ּבֶ ּכִ

ח. 

ָנה  ִעים ׁשָ ָנה ַוֲהלא ַאְרּבָ ִעים ׁשָ ן ָאְכלוּ ַאְרּבָ ָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ֶאת ַהּמָ ְוֶזה ׁשֶ

ן,  ֱאֶמת ַהּמָ י ּבֶ ּה ַטַעם ָמן' ּכִ ְצַרִים ָטֲעמוּ ּבָ הֹוִציאוּ ִמּמִ ים יֹום ֶאּלָא עוָּגה ׁשֶ לֹׁשִ ָחֵסר ׁשְ

ִעים הוּא  י ַאְרּבָ ֵלמוּת ּכִ ׁשְ ָנה ּבִ ִעים ׁשָ יּאְכלוּ אֹותֹו ַאְרּבָ ַעת ָהָיה ָראוּי ׁשֶ ִחיַנת ַהּדַ הוּא ּבְ ׁשֶ

יּאְכלוּ  ַעת ָהָיה ָראוּי ׁשֶ ה ַהּדַ ּלָ ְצַרִים ְוִנְתּגַ יְָּצאוּ ִמּמִ ֶכף ׁשֶ ַהְינוּ ּתֵ ּנַ"ל ּדְ יָנה ָוַדַעת ּכַ ִחיַנת ּבִ ּבְ

ּצֹות  ְצַרִים, ַהְינוּ ַהּמַ הֹוִציאוּ ִמּמִ ְרצוּ ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה עוָּגה ׁשֶ ֶכף ְוַעל ֶזה ּתֵ ן ּתֵ ַהּמָ

ַעת ַאך ֵיׁש  ַדַעת ְוַכּנַ"ל וַּמֲחלֶקת הוּא ֶהֶפך ַהּדַ לוּי ּבְ לֹום ּתָ ָ י ַהּשׁ ֶהם ַטַעם ָמן ּכִ ָטֲעמוּ ּבָ

לֹום  ל ׁשָ ַעת ׁשֶ דֹול ְמאד, יֹוֵתר ֵמַהּדַ ַעת ּגָ ֱאֶמת ּדַ הוּא ּבֶ ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ הוּא ְלׁשֵ ַמֲחלֶקת ׁשֶ

ָאְמרוּ ֲחָכֵמינוּ, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ לֹום ּגָ ֲחלֶקת, ִהיא ַאֲהָבה ְוׁשָ ֱאֶמת ֶזה ַהּמַ י ּבֶ ּכִ

ָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם  ּנֲַעשׂוּ אֹוֲהִבים ֶזה ֶָזה'ְ ֶזה ׁשֶ ם ַעד ׁשֶ ָ סוָּפה" 'לא ָזזוּ ִמּשׁ "ֶאת ָוֵהב ּבְ

ּנַ"ל  ֱאֶמת ִהיא ַאֲהָבה ּכַ ּבֶ ַמִים סֹוָפּה ְלִהְתַקיֵּם' ַהְינוּ ׁשֶ ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ִלְבָרָכה: 'ַמֲחלֶקת ׁשֶ

ּנַ"ל וזה בחינת  סוָּפה" ּכַ וזה 'סֹוָפּה ְלִהְתַקיֵּם', בחינת אהבה כמו שכתוב: "ֶאת ָוֵהב ּבְ

ה הוּא  ן מׁשֶ ַמִים ְוַעל ּכֵ ם ׁשָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ הוּא ּבְ ַעת ׁשֶ ִחיַנת ַהּדַ ה הוּא ּבְ י מׁשֶ הּכִ מׁשֶ

ֻאּלַת  ן ָהָיה ּגְ ַמִים ְוַעל ּכֵ ם ׁשָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ ֵהם ּבְ לׁשֶ ַמאי ִהּלֵ בֹות ַמֲחלֹוֶקת ׁשַ י ּתֵ ָראׁשֵ

י ה' הֹוִציא  ם ּכִ תוּב "ִויַדְעּתֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת ּכְ ֻאּלָה ַעל ְיֵדי ַהּדַ ר ַהּגְ י ִעּקַ ה ּכִ ִמְצַרִים ַעל ְיֵדי מׁשֶ

ה  י ַמּצָ ְצַרִים ּכִ הֹוִציאוּ ִמּמִ ַהְינוּ ַמּצֹות ׁשֶ ִחיַנת עוָּגה, ּדְ ֶאְתֶכם" ְוכוּ',: "ְלַמַען ֵיְדעוּ" ְוכוּ' ְוֶזה ּבְ

ְצַרִים',  הֹוִציאוּ ִמּמִ ֶתך ִיְהיוּ ְכַאִין" ְוֶזהוּ: 'ׁשֶ י ַמּצֻ תוּב: "ַאְנׁשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ַמֲחלֶקת, ּכְ ִהיא ּבְ

ַמִים,  ם ׁשָ אי לא ָהָיה ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ ַוּדַ ָגלוּת ּבְ ַעת ּבְ ָהָיה ַהּדַ ִמְצַרִים ׁשֶ י ּבְ ְיָקא ּכִ הֹוִציאוּ' ּדַ 'ׁשֶ

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ּצָ ַהּמַ ְצַרִים' ַהְינוּ ׁשֶ הֹוִציאוּ ִמּמִ ּנַ"ל ְוֶזה: 'עוָּגה ׁשֶ ַדַעת ּכַ לוּי ּבְ י ֶזה ּתָ ּכִ
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י ְלַאַחר  ֶהם ַטַעם ָמן ּכִ ָגלוּת ָטֲעמוּ ּבָ ַעת ּבְ ם ָהָיה ַהּדַ ָ ּשׁ ְצַרִים, ׁשֶ הֹוִציאוּ ִמּמִ ַמֲחלֶקת ׁשֶ

ַעת  ִחיַנת ּדַ ִהיא ּבְ ֶהם ַטַעם ָמן, ׁשֶ לוּת ִמְצַרִים ָהָיה ּבָ ֲחלֶקת ִמן ַהּגָ ִחיַנת ַהּמַ הֹוִציאוּ ּבְ ׁשֶ

ַמִים" ַהּנֱֶאָמר  ָ ִחיַנת: "ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ ּנַ"ל ְוֶזה ּבְ ַמִים ּכַ ם ׁשָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ ִהיא ּבְ דֹול ׁשֶ ּגָ

ִחיַנת ַמֲחלֶקת  ַעת, הוּא ּבְ הוּא ַהּדַ ן, ׁשֶ ַהּמָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ַהְינוּ ׁשֶ ן "ְלַחם ֶאת לֲחָמי" ּבְ ּמָ ּבַ

ּנַ"ל ַמִים ּכַ ם ׁשָ ְלׁשֵ

ּנוּ  ן, ְוהֹוִתירוּ ִמּמֶ ַהּמָ ן ּבְ ם ּכֵ ְגמוּ ּגַ ַעת ּפָ הוּא ַהּדַ ה ׁשֶ ָחְלקוּ ַעל מׁשֶ ָתן ַוֲאִביָרם ׁשֶ ן ּדָ ְוַעל ּכֵ

ה ִהיא  י 'ַמּצָ דֹוׁש ּכִ זוַהר ַהּקָ תוּב ּבַ ּכָ ּנַ"ל ְוֶזה ׁשֶ ה ּכַ ִחיַנת מׁשֶ ַעת, ּבְ ִחיַנת ַהּדַ ן הוּא ּבְ י ַהּמָ ּכִ

ּנַ"ל  לֹום ּכַ ִחיַנת ׁשָ ַעת, ּבְ ִחיַנת ּדַ ַמִים ּבְ ם ׁשָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ י ַמּצָ ַאְסָוָתא' ּכִ

רֹוב ָאַמר  לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ תוּב "ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום הוּא ְרפוָּאה, ּכְ י ׁשָ הוּא ְרפוָּאה ּכִ

לֹום ַהְינוּ ַמֲחלֶקת  ָ ר ַהּשׁ לֹום, הוּא ֵמֲחַמת ֶהְעּדֵ ר ַהחֹוַלַאת, ַחס ְוׁשָ י ִעּקַ ה' וְּרָפאִתיו" ּכִ

ה, "ֶלֶחם  ְקָרא ַמּצָ ּנִ לֹום הוּא ְרפוָּאה ְוֶזה ׁשֶ ר ַעל ֲחֵברֹו ְוׁשָ ּבֵ יְּסֹוד ֶאָחד ִמְתּגַ ַהְיסֹודֹות ׁשֶ

ן  ל ּבֶ ָכה ּדַ ה ּכָ תוּב: "ַמּדוַּע ַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת חֹוֶלה ּכְ ַעת' ְוֶזה ּבְ י ֵאין ָעִני ֶאּלָא ִמן ַהּדַ עִני"'ּכִ

ּנַ"ל.  הוּא ְרפוָּאה ְלָהעִני ּכַ ּנַ"ל ְוֶזה: "ֶלֶחם עִני", ׁשֶ ה ִהיא ַאְסָוָתא' ּכַ ֶלך" 'וַּמּצָ ַהּמֶ

ט. 

ְבִחיַנת:  ּלא ִיְהֶיה ּבִ ַמִים ׁשֶ ָ ך וְּלַטֵהר ֶאת ַהּשׁ ַמִים, ָצִריך ְלַזּכֵ ם ׁשָ ְוָלבֹוא ְלַמֲחלֶקת ְלׁשֵ

י ֵיׁש  ֱאֶמת ּכִ ַמִים, ִהיא ַעל ְיֵדי ֲאָנָחה ּבֶ ָ ך וְּלַטֵהר ֶאת ַהּשׁ ַמִים ַקְדרוּת" וְּלַזּכֵ יׁש ׁשָ "ַאְלּבִ

ִמים, ְוָכל  ל ַהּלֵחֹות, ְוָכל ַהּדָ א ָעָליו ּכָ ת ַהּתֹוָלָדה ְוהוּא נֹושֵׂ ִחּלַ ִהיא ִמּתְ ּלֵב רוַּח ַהּדֹוֵפק, ׁשֶ ּבַ

ֶהם  וּבֹו ּבָ ָכל ָהֵאיָבִרים ְוַעל ְיֵדי ֲהִליָכתֹו ְוִנּשׁ ה, הֹוֵלך ְונֹוֵקׁש ּבְ יצֹות ְוָהרוַּח ַהּדֹוֵפק ַהזֶּ ַהּמִ

מֹו ָהרוַּח  ׁשוּ ְולא ִיְתַקְלְקלוּ ּכְ ּלא ִיְתַעּפְ ץ אֹוָתם ִמן ָהִעּפוּׁש ׁשֶ ב וְּמַנּפֵ ֵ הוּא ְמַנְעֵנַע וְּמַנּשׁ

ׁשוּ ְולא ִיְתַקְלְקלוּ  ּלא ִיְתַעּפְ ִים ׁשֶ ך וֵּמִגיס ַהּמַ ב וְּמַהּפֵ ֵ ץ וְּמַנּשׁ הוּא ְמַנּפֵ יָּם, ׁשֶ ב ּבַ ֵ ַהְמַנּשׁ

ץ  ב וְּלַנּפֵ ֵ ַהיַָּדִים ַעְסָקִניֹּות ָצִריך ְלַנּשׁ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהיַָּדִים ּכִ וּב ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק, ּבְ ר ִנּשׁ ְוִעּקַ

ל ִעְנַין ַהחֹוֶלה ֵמֲחַמת  יַח ָידֹו ַעל ַהּדֶפק יֹוֵדַע ּכָ ּנִ ּמַ ׁשֶ אְקֶטר, ּכְ ן ַהּדָ יֹוֵתר ְוַעל ּכֵ אֹוָתם ּבְ

ּנַ"ל ְוָצִריך  א ַהּכל ָעָליו ּכַ הוּא נֹושֵׂ ל ַהּלֵב ׁשֶ ר ִהּלוּך ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק ׁשֶ יַָּדִים, ִעּקַ ם ּבַ ָ ּשׁ ׁשֶ

א ַעְצבוּת  ַעל ָיָדּה ּבָ ִתּקוּנֹו וְּכִסּדוּרֹו ְוֵיׁש ָנָחׁש, ׁשֶ ֶרת ּכְ נוָּעה ְמֻסּדֶ יֵֵּלך ֶזה ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק, ּתְ ׁשֶ

א ַעְצבוּת רוַּח ְוַעל ְיֵדי  הוּא ֻזֲהַמת ַהּנָָחׁש ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ִחיַנת ל"ט ְמָלאכֹות, ׁשֶ רוַּח ַהְינוּ ּבְ

ֵאין רוַּח  ֵבִדים ֵמֲחַמת ׁשֶ ים ָהֵאיָבִרים ּכְ ִסּדוּרֹו ַוֲאַזי ַנֲעשִׂ ַעְצבוּת רוַּח, ֵאין ָהרוַּח ּדֹוֵפק ּכְ

ֵבדוּת  ר ַהּכְ י ִעּקַ ֵבִדים" ּכִ ה ּכְ ְבִחיַנת: "ִויֵדי מׁשֶ ֵסֶדר ַוֲאַזי ַהיַָּדִים ּבִ ֶהם ּכְ ב ּבָ ֵ ַהּדֹוֵפק ְמַנּשׁ

יק ָהַעְצבוּת  ר ַמזִּ י ִעּקַ בֹון ָיַדִים ּכִ ִחיַנת ִעּצְ ּנַ"ל ְוֶזה ּבְ ר רוַּח ַהּדֹוֵפק ּכַ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ַהיַָּדִים ׁשֶ ּבְ

יִדין יֹוֵתר ַעל ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק, ְוֶנֱחָלׁש עֹוד  ֵבִדים ֲאַזי ַמְכּבִ ָהֵאיָבִרים ּכְ ּנַ"ל וְּכׁשֶ רוַּח ְלַהיַָּדִים ּכַ
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ֵבִדים עֹוד יֹוֵתר ְוֵכן ַעל ְיֵדי  ים ָהֵאיָבִרים ּכְ ּנֱֶחָלׁש יֹוֵתר ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק ַנֲעשִׂ יֹוֵתר ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ֵבִדים ֶנֱחָלׁש ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוֵכן חֹוֶזֶרת  ים ָהֵאיָבִרים עֹוד יֹוֵתר ּכְ ּנֲַעשִׂ ׁשֶ

לֹום ְוַעל ְיֵדי ָהֲאָנָחה, הוּא ְמַחיֶּה וַּמְבִריא ֶאת ָהרוַּח  יֹּוֵצאת ַנְפׁשֹו, ַחס ְוׁשָ ֲחִליָלה ַעד ׁשֶ

ְפָרט  ָכל ָהֵאיָבִרים וּּבִ ֵסֶדר ּבְ ב ּכְ ֵ ַהּדֹוֵפק ְוִנּצֹול ֵמָהַעְצבוּת רוַּח ְוחֹוֵזר ַהרוַּח ַהּדֹוֵפק וְּמַנּשׁ

ֵהם  ַמִים ֵאׁש וַּמִים ׁשֶ ִחיַנת ׁשָ י ַהיַָּדִים ֵהם ּבְ ַמִים ּכִ ָ ך ֶאת ַהּשׁ ַהיַָּדִים ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַזּכֵ ּבְ

א ֶאת  ִריך ִלּשָׂ ּצָ ָמִים" ׁשֶ ָ ּשׁ ִים ֶאל ֵאל ּבַ ּפָ א ְלָבֵבנוּ ֶאל ּכַ מאל ְוֶזה: "ִנּשָׂ ִחיַנת ַיד ָיִמין ְוַיד שְׂ ּבְ

ך  ּכֵ ה ִנְזּדַ י ִמזֶּ ָמִים", ּכִ ָ ּשׁ ּנַ"ל ְוֶזה "ֶאל ֵאל ּבַ ּלֵב ֶאל ַהיַָּדִים ּכַ ּבַ ַהּלֵב, ַהְינוּ ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק ׁשֶ

ְהֶיה  יִּ א ֶאת ַהיַָּדִים, ׁשֶ ִריך ִלּשָׂ ּצָ ַמִים ָיִדי" ׁשֶ א ֶאל ׁשָ י ֶאּשָׂ ִחיַנת: "ּכִ ּנַ"ל ְוֶזה ּבְ ַמִים ּכַ ָ ַהּשׁ

ַעל  ַמִים ַעל ְיֵדי ֲאָנָחה ׁשֶ ִחיַנת ׁשָ ך ֶאת ַהיַָּדִים, ּבְ ַזּכֵ ּמְ ּנַ"ל וְּכׁשֶ ַמִים ּכַ ִחיַנת ׁשָ ה ֵמֶהם ּבְ ַנֲעשֶׂ

ּנַ"ל ֲאַזי הוּא  ַמִים ּכַ ָ ִכין ַהיַָּדִים ְוַהּשׁ ּכְ ּלֵב ֶאל ַהיַָּדִים ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזּדַ ּבַ א ָהרוַּח ׁשֶ ָיָדּה נֹושֵׂ

ּבוִּרים  ל ַהּדִ ם ּכָ י ׁשָ ַמִים ּכִ ָ ִלין ִמן ַהּשׁ ּבוִּרים ְמַקּבְ ל ַהּדִ י ּכָ ַמִים ּכִ ם ׁשָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ ּבְ

ִלין ִמן  ַמִים ְמַקּבְ ָ ִלין ִמן ַהּשׁ ַקּבְ ּמְ ּבוִּרים ׁשֶ ָמִים" ְוַהּדִ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרך ִנּצָ תוּב: "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִלין  ַקּבְ ּמְ קֹולֹו ִנְפָלאֹות" ִנְמָצא ׁשֶ ִחיַנת: "ַיְרֵעם ֵאל ּבְ ַמִים ה'" ּבְ ָ ּשׁ ִחיַנת: "ַיְרֵעם ּבַ ָהְרָעִמים ּבְ

ָלה ַעל ְיֵדי  ּבָ ר ַהּקַ ּבוִּרים ְוִעּקַ ל ַהּדִ ם ּכָ ָ ּשׁ ַמִים ׁשֶ ִחיַנת ׁשָ י ֵהן ֵהן ּבְ ּבוִּרים ֵמַהיַָּדִים ּכִ ַהּדִ

ִאים  ַעל ָידֹו ִנְתַנּשְׂ ן ַעל ְיֵדי ֲאָנָחה ׁשֶ ּקֵ ְתּתַ ּנִ ִחיַנת רוַּח ַהּדֹוֵפק ׁשֶ ִחיַנת ְרָעִמים ַהְינוּ ּבְ ּבְ

ִחיַנת  ַהיַָּדִים ֶזה ּבְ ר ּבְ ץ ַהּכל ְוִעּקַ ב וְּמַנּפֵ ֵ הֹוֵלך וְּמַנּשׁ י ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק ׁשֶ ַמִים ּכִ ָ ַהיַָּדִים ַלּשׁ

ּנַ"ל  ַמִים ה'" ּכַ ָ ּשׁ ִחיַנת: "ַיְרֵעם ּבַ ְרָעִמים, ּבְ

ב  ָבְרך ִנּצָ ִחיַנת: "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ּבוִּרים ּבְ ל ַהּדִ ם ּכָ ּנַ"ל ְוׁשָ ַמִים ּכַ ְבִחיַנת ׁשָ י ַהיַָּדִים ֵהן ּבִ ּכִ

ַיד",  ר ה' ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ִחיַנת: "ּכַ ּבוִּרים ֵמַהיַָּדִים ְוֶזה ּבְ ִלין ַהּדִ ַקּבְ ּמְ ּנַ"ל ִנְמָצא ׁשֶ ָמִים" ּכַ ָ ּשׁ ּבַ

ּנַ"ל. ְוָכל  ִלין אֹוָתם ּכַ ם ְמַקּבְ ָ ּבוִּרים, וִּמּשׁ ל ַהּדִ ם ּכָ י ׁשָ ָאר ְנִביִאים ּכִ ה וִּבׁשְ מׁשֶ ַהּנֱֶאָמר ּבְ

ִחיַנת ְרָעִמים ֵאין ְלַגּנֹות  ַמִים, ּבְ ִחיַנת ׁשָ ִחיַנת ָיַדִים ּבְ ם, ַהְינוּ ִמּבְ ָ ִלין ִמּשׁ ַקּבְ ּמְ ּבוִּרים ׁשֶ ַהּדִ

ֱאֶמת ֵאּלוּ  ן ּבֶ ַמִים ְוַעל ּכֵ ָ ָלם ִמן ַהּשׁ ּבְ ּקִ מֹותֹו ֵמַאַחר ׁשֶ ל, ַאף ִאם ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ֶאת ַהְמַקּבֵ

י ֶזה  יג ּכִ ר ָלנוּ ְלָהִבין וְּלַהּשִׂ מֹותֹו, ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ֶ ים וַּמה ּשׁ ְבֵרי ֱאלִהים ַחיִּ ָוֵאּלוּ ּדִ

ִעים  קֹולֹו ִנְפָלאֹות ּדֵ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר:ַיְרֵעם ֵאל ּבְ ּבוִּרים ׁשֶ ל ַהּדִ ם ִקּבֵ ָ ּשׁ ּמִ ִחיַנת ְרָעִמים, ׁשֶ ּבְ

ִחיַנת:  יג ַהְינוּ ּבְ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ ְרֵכי ה' ׁשֶ ִחיַנת ּדַ י ֶזה ּבְ יג זאת ּכִ ר ָלנוּ ְלַהּשִׂ ְוִאי ֶאְפׁשָ

נוּ, ָעָליו  ה ַרּבֵ ֲאִפיּלוּ מׁשֶ ע ְוַרע לֹו" ׁשֶ ע ְוטֹוב לֹו ָרׁשָ יק ְוַרע לֹו, ָרׁשָ יק ְוטֹוב לֹו ַצּדִ "ַצּדִ

יק ְוטֹוב לֹו", ֶזה  י "ַצּדִ ָרֶכיך" ּכִ ׁש "הֹוִדיֵעִני ָנא ֶאת ּדְ ּקֵ יג זאת ְוַעל ֶזה ּבִ לֹום, לא ִהּשִׂ ָ ַהּשׁ

מֹותֹו  ֵאין ֲהָלָכה ּכְ יק ׁשֶ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ יק ְוַרע לֹו", ֶזה ּבְ מֹותֹו "ַצּדִ ֲהָלָכה ּכְ יק ׁשֶ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ּבְ

ע ְוַרע לֹו", ֶזה  מֹותֹו "ָרׁשָ ֲהָלָכה ּכְ יק ׁשֶ ּדִ קָרב ְלַהּצַ ּמְ ע ׁשֶ ִחיַנת ָהָרׁשָ ע ְוטֹוב לֹו", ֶזה ּבְ "ָרׁשָ

י ֵהם  יג זאת ּכִ ה לא ִהּשִׂ מֹותֹו ַוֲאִפיּלוּ מׁשֶ ֵאין ֲהָלָכה ּכְ יק ׁשֶ ּדִ קָרב ְלַהּצַ ּמְ ע ׁשֶ ִחיַנת ָהָרׁשָ ּבְ

ן  יג ְוַעל ּכֵ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ ִעים ׁשֶ ִמים ּדֵ ֵהם ִנְפְלאֹות ּתְ ִחיַנת ְרָעִמים ׁשֶ ְרֵכי ה', ּבְ ִחיַנת ּדַ ּבְ

ּנַ"ל ֵאין ְלַגּנֹות אֹותֹו, ַאף  ִחיַנת ְרָעִמים ּכַ ִחיַנת ָיַדִים, ּבְ ַמִים ִמּבְ ָ ּבוִּרים ִמן ַהּשׁ ִלים ּדִ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ

מֹותֹו  ִאם ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
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ִאי  ים ַרק ׁשֶ ְבֵרי ֱאלִהים ַחיִּ ֱאֶמת ֵאּלוּ ָוֵאּלוּ ּדִ ּבֶ ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ י ֶזה ּבְ ּכִ

רוּׁש:  ּנַ"ל ְוֶזה ּפֵ ִחיַנת ְרָעִמים ּכַ ִעים, ּבְ ִמים ּדֵ י הוּא ִנְפְלאֹות ּתְ יג זאת ּכִ ר ְלַהּשִׂ ֶאְפׁשָ

ָבר  ֶמץ ּדָ ֶ ָרָכיו וַּמה ּשׁ ִרַח, ֵהן ֵאּלֶה ְקצֹות ּדְ ְפָרה חְֹלָלה ָידֹו ָנָחׁש ּבָ ַמִים ׁשִ רוּחֹו ׁשָ "ּבְ

ִחיַנת ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק  ְפָרה, ַהְינוּ ּבְ ַמִים ׁשִ רוּחֹו ׁשָ בוּרֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן" ּבְ ַמע ּבֹו ְוַרַעם ּגְ ִנׁשְ

י  ְפָרה" ּכִ ַמִים ׁשִ רוּחֹו ׁשָ ִחיַנת: "ּבְ ּנַ"ל ְוֶזהוּ ּבְ ַמִים ּכַ ִחיַנת ׁשָ ֵהם ּבְ יַָּדִים, ׁשֶ ב ּבַ ֵ ַהּנַ"ל ַהְמַנּשׁ

א  ְבִחיַנת "ִנּשָׂ ֵהם ַהיַָּדִים ּבִ ַמִים, ׁשֶ ָ ר ַהּשׁ ּפֵ ך וְּמׁשַ ַעל ְיֵדי ָהרוַּח ַהּדֹוֵפק ַהּנַ"ל הוּא ְמַזּכֵ

ה  ַעל ְיֵדי ֶזה עֹושֶׂ ִרַח ׁשֶ ּנַ"לְוֶזה חְֹלָלה ָידֹו ָנָחׁש ּבָ ָמִים" ּכַ ָ ּשׁ ִים ֶאל ֵאל ּבַ ּפָ ְלָבֵבנוּ ֶאל ּכַ

ּנַ"ל  הוּא ֻזֲהַמת ַהּנָָחׁש ּכַ ֵבִדים וְּסתוִּמים ַעל ְיֵדי ָהַעְצבוּת רוַּח, ׁשֶ ָהיוּ ּכְ ַהיַָּדִים ׁשֶ ָחָלל ּבְ

ִאין ַהיַָּדִים,  ֵסֶדר ַוֲאַזי ִנְתַנּשְׂ ב ּכְ ֵ ִחיַנת ֻזֲהַמת ַהּנָָחׁש ְוָהרוַּח ַהּדֹוֵפק ְמַנּשׁ ל ּבְ ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ַוֲאַזי ּכְ

ִחיַנת  ה ּבְ זֶּ ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ ִחיַנת ַמֲחלֶקת ְלׁשֵ ּבוִּרים ּבְ ִלין ֵמֶהם ּדִ ַמִים ַוֲאַזי ְמַקּבְ ָ ך ַהּשׁ ּכֵ ְוִנְזּדַ

ה  זֶּ ָרָכו ַהְינוּ ׁשֶ ּנַ"ל ֵהן ֵאּלֶה ְקצֹות ּדְ ים ּכַ ְבֵרי ֱאלִהים ַחיִּ ֱאֶמת ֵאּלוּ ָוֵאּלוּ ּדִ י ּבֶ ְרֵכי ה' ּכִ ּדַ

ִחיַנת ְרָעִמים,  ּנַ"ל ּבְ יג ּכַ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ יק ְוטֹוב" ְוכוּ' ׁשֶ ִחיַנת: "ַצּדִ ְרֵכי ה', ּבְ ִחיַנת ּדַ ּבְ

בוּרֹוָתיו ִמי  ַמע ּבֹו ְוַרַעם ּגְ ָבר ִנׁשְ ֶמץ ּדָ ֵ ּנַ"ל ְוֶזה: וַּמה ּשׁ ִעים ּכַ ִמים ּדֵ ֵהם ִנְפְלאֹות ּתְ ׁשֶ

נוּת ְוָאסוּר  ֶהם ׁשוּם ּגְ ַמִים ַהּנַ"ל ֵאין ּבָ ָ ִלין ִמן ַהּשׁ ַקּבְ ּמְ ּבוִּרים ׁשֶ ֵאּלוּ ַהּדִ ּבְ ִיְתּבֹוָנן ַהְינוּ ׁשֶ

ִאי  ִחיַנת ְרָעִמים ׁשֶ ְרֵכי ה' ּבְ ִחיַנת ּדַ י ֶזה ּבְ מֹותֹו ּכִ ל ַאף ִאם ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ְלַגּנֹות ֶאת ַהְמַקּבֵ

נוּת ַאף ִאם ֵאין  ֶהם ׁשוּם ּגְ ֵאין ּבָ ָבר ְוכוּ' ַהְינוּ ׁשֶ ֶמץ ּדָ ֵ ּנַ"ל וַּמה ּשׁ יג ּכַ ר ְלָהִבין וְּלַהּשִׂ ֶאְפׁשָ

ֵהם ִנְפְלאֹות  בוּרֹוָתיו ׁשֶ י ִמי יוַּכל ְלָהִבין ַרַעם ּגְ בוּרָתו ִמי ִיְתּבֹוָנן ּכִ מֹותֹו ְוַרַעם ּגְ ֲהָלָכה ּכְ

ים  ְבֵרי ֱאלִהים ַחיִּ ֱאֶמת ֵאּלוּ ָוֵאּלוּ ּדִ י ּבֶ קֹולֹו ִנְפָלאֹות ּכִ ִחיַנת:ַיְרֵעם ֵאל ּבְ ִעים, ּבְ ִמים ּדֵ ּתְ

ּכוִּרים, ֶזה  רוּׁש: וְּביֹום ַהּבִ ּנַ"ל ְוֶזה ּפֵ ְרֵכי ה' ּכַ ִחיַנת ּדַ י הוּא ּבְ יג, ּכִ ר ְלַהּשִׂ ה ִאי ֶאְפׁשָ זֶּ ַרק ׁשֶ

ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה  ֵנהוּ ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ" ּבְ כֹור ֶאּתְ תוּב: "ַאף ֲאִני ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכוּת ּכְ ּבְ

ְלכוּת ַהּנַ"ל  ִחיַנת ַהּמַ ה ַעל ְיֵדי ּבְ ּנֲַעשָׂ ה ּתֹוַרת ה' ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ה ַלה' ֶזה ּבְ ֲחָדׁשָ

הוּא ִמְקֶוה  בוּעֹות ׁשֶ ל ׁשָ ִחיַנת ִמְקֶוה ׁשֶ ִחיַנת ָמן, ּבְ ּנַ"ל ּבְ ַעת ּכַ ִחיַנת ַהּדַ בוּעֵתיֶכם, ֶזה ּבְ ׁשָ ּבְ

תוּב: "ֶזה  ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשֹון ַמְלכוּת ּכְ בוּעֹות ֲעֶצֶרת, ִמּלְ ן ִנְקָרא ׁשָ ּנַ"ל ְוַעל ּכֵ ים ּכַ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ל ׁשַ ׁשֶ

ִחיַנת רוַּח ַהּדֹוֵפק ַהּנַ"ל  ִחיַנת רוַּח ַהּקֶדׁש, ּבְ י" ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ֶזה ּבְ ַעּמִ ַיֲעצר ּבְ

ֲהַמת ַהּנָָחׁש,  ֵדי ְלִהּנֵָצל ִמזֻּ ִחיַנת רוַּח ַהּדֹוֵפק ַהּנַ"ל ּכְ ִריִכין ִלְקרֹות ֶאת ַהּקֶדׁש ּבְ ּצְ ַהְינוּ ׁשֶ

ל ֻזֲהַמת ַהּנָָחׁש ל"ט  ל ְמֶלאֶכת ֲעבָדה לא ַתֲעשׂוּ ְלַבּטֵ ּנַ"ל ּכָ ל"ט ְמָלאכֹות ַעְצבוּת רוַּח ּכַ

בֹון ָיֵדינוּ" ינוּ וֵּמִעּצְ ֲעשֵׂ תוּב: "ֶזה ְיַנֲחֵמנוּ ִמּמַ ּכָ ָמה ׁשֶ בֹון ָיַדִים ּכְ ְמָלאכֹות, ִעּצְ

◆  ◆  ◆
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