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à úéùàøá úùøô  
  

ùøá áåúë"ìà àøá úéùàøá ÷åñôä ìò éíé÷ : êéøö äéä àì ÷çöé éáø øîà
ìàøùé äá ååèöðù äðåùàø äåöî àéäù íëì äæä ùãçäî àìà äøåúä úà ìéçúäì , äîå

úéùàøáá çúô íòè ,íéåâ úìçð íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî çë íåùî , åøîàé íàù
 õøàä ìë íäì íéøîåà íä íéåâ äòáù úåöøà íúùáëù íéèñéì ìàøùéì íìåòä úåîåà

á÷ä ìù" àéä ä íäî äìèð åðåöøáå íäì äðúð åðåöøá åéðéòá øùé øùàì äðúðå äàøá àåä
åðì äðúðå .  

ùø"á ìò éåðá é 'ïî÷ìãë íéðåù íéùøãî :éò ' éðåòîù èå÷ìé)æô÷ æîø äøåú :( øîà
íëì äæä ùãåçäî àìà äøåúä ìéçúäì êéøö äéä àì ÷çöé éáø .úéùàøáî ìéçúä äîìå ,

 íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî çë íåùîíéåâ úìçð .åéò ' äáø úéùàøá)ô"éñ à 'á :( éáø
çúô éåì éáø íùá ïéðëñã òùåäé ,åâå åîòì ãéâä åéùòî çë ')àé÷ íéìäú( , äìéâ íòè äî

á÷ä"éðùä íåéá àøáðù äîå ïåùàøä íåéá àøáðù äî ìàøùéì ä , íéáëåë éãáåò éðôî
íäì ïéøîåàå ìàøùé úà ïéðåî åéäé àìù úåìæîå ,æåæá ìù äîåà àìäíúà íé . ìàøùéå

íäì ïéøîåàå ïúåà ïéáéùî ,íëãéá àéä äæåæá àìä íúàå , íéàöåéä íéøåúôë àìä
íúçú åáùéå íåãéîùä øåúôëî .á÷ä ìù åàåìîå íìåòä"ä ,íëì äðúð äöøùë ,äöøùëå ,

åðì äðúðå íëî äìèð .ää" ã)íù (åâå íéåâ úìçð íäì úúì ,'úåøåãä ìë úà íäì ãéâä.  
ìéàùä êë ìë øåøá àìäáåùúä åà ä .éòå ' ãçà øåôñ ïéàù øåøáù äéøà øåâ

êøåöì àìù äøåúá , åìéôà"òðîú ïèåì úåçà) "åì ïìäì ,áë ( ÷ìç ÷øôá àúéàãë
)ò èö ïéøãäðñ"á( , íùù øçà'äøåú 'äøåúä úåöî ìò àìà ìôåð åðéà , ïåùì éøäù'äøåú '

 äàøåä ïåùì àåä-äùòð øùà äùòîä åðì úåøåäì  .åëå ,' ïéà ïë íà ÷ø äá áåúëì
úåöîä .  

éò íðîà 'ç øäæ"ò èì á"á : àìà áúëîì àúééøåà êéøèöà àì ÷çöé éáø øîà
 àúééøåà àã ìòå éåä àøäéñã àúåøéùã íåùî àîòè éàî íéùãç ùàø íëì äæä ùãçäî
 áéúë àìã àéù÷ àìå äìî øù÷úà àåä êéøá àùãå÷á àäã àëäî áúëîì êéøèöà äåä

)& (àæå äæ àäã úàæä ùãçä úàæ àãçë àá÷åðå øëã äéá úéàã øúàáå ïéøù÷úî ãçë ú
 øîà éàãå äðùä éùãçì äðùä éùãçì íëì àåä ïåùàø àã ìòå àøåëãì àìà àçáù úéì

 áéúëã äîë øéúé òîúùà åäééðî ÷çöé éáø øîà äîì éðîæ éøú íëì äãåäé éáø) íéøáã
è áì (åäé ÷ìç éë"ïéîò øàùì àìå íëì àã àúåøù÷úà åîò ä.  

íåâøú :øîà ùàø íëì äæä ùãçäî àìà áåúëì äøåú äëøèöä àì ÷çöé éáø 
 ïàëî áåúëì äëøèöä äøåúä äæ ìòå äðáìä úìçú äéä äæù íåùî íòèä äî íéùãç

øáãä øù÷ð àåä êåøá ùåã÷á éøäù . äæ éøäù úàæä ùãçä úàæ áåúë àìù äù÷ àìå
øëæì àìà çáùä ïéà ãçàë äá÷ðå øëæ åá ùéù íå÷îáå ãçàë íéøù÷úî úàæå äæ ìòå 

 äîì äãåäé éáø øîà éàãå äðùä éùãçì äðùä éùãçì íëì àåä ïåùàø]áåúë [ í Äé Çîòô
ä ÷ìç éë áåúëù åîë øúåé òîùð íäî ÷çöé éáø øîà íëì ' àìå íëì åæ úåøù÷úä åîò

íéîòä øàùì.  
éò 'ò èë äëåñ"à : äðáì íéáëåë éãáåòì òø ïîéñ ä÷åì äîçäù ïîæá ïðáø åðú

éàðåùì òø ïîéñ ä÷åìäîçì íéáëåë éãáåòå äðáìì ïéðåî ìàøùéù éðôî ìàøùé ìù íä. 
äðáìá äìéçúî äøåúä äúéä íàù àéä äìàùä ÷îåòù àöåé ïë íà , êééù äæù åðééä

ìàøùé ììëì ,íìåòä úàéøáå äîçäî àìà äðáìäî àì ìéçúî àåäù äæî íðîà , ïîéñ äæ
åëòä ìù ÷ìçä íâ íìåòä ìëù"åðì êééù í ,åðìéáùá àøáðå .ìå àøáð àåäù àìà äæ ÷ø à

äæ úà ï÷úð åðçðàù éãë íäìù äìéçú ,áîøä éøáãá æîøð ïëå" ï)à à :( ùåøéô òîù äúòå



 חומש אור מאיר

5 

 ïéàå úèìçåî äñéôàî íéàøáðä ìë àøá àåä êåøá ùåã÷ä øåøáå ïåëð åèåùô ìò àø÷îä
àøá ïåùì àìà ïéàî ùéä úàöåäá ùã÷ä ïåùìá åðìöà1 åà ùîùä úçú äùòðä ìë ïéàå 

åä äìòîì ãàî ÷ã ãåñé èìçåîä øåîâä ñôàä ïî àéöåä ìáà äðåùàø äìçúä ïéàä ïî äå
 àåäå ìòåôä ìà çëä ïî úàöìå äøåöä ìá÷ì ïëåî àéöîî çë àåä ìáà ùîî åá ïéà

éìåéä íéðåéì àø÷ð ïåùàøä øîåçä2 åðîî éë äùòå øöé ìáà øáã àøá àì éìåéää øçàå 
ïúåà ï÷úå úåøåöä ùéáìäå ìëä àéöîä.  

 äàøåääøåàì åúåà êåôäìå úåàéöî ìë úç÷ì åðéìòù àéä äæî àöåéù , øîåç ìë
äøåö åì ùéáìäìå  

êìåäå çúôúî äæ êëå ,åäá ìåîúà äéäù äîù ,åäú úðéçáá íåéä úåéäì êôåä ,
øúåé úéîéðô äðáäì òéâäì êéøö àåäù , íòô ãåò úåéäì úëôåä ìåîúà ìù äøåöäù ãò

øîåç ,éå äùãç øúåé äøåö ìáé÷ù éãé ìòúéúéîà øúå .  
éò 'øäî" äìåâä øàá ì)éòéáøä øàáä :(á ùøãîá" ø)ô"â ( ïàë áéúë ïéà áøò éäé

à áøò éäéå ÷ø" ïéã øîà åìà úà àøáù ãò ïáéøçîå úåîìåò àøåá äéäù ãîìî åäáà ø
 éì ïééðä àì ïåäúé éì ïééðä]äöåø éðà äìàá ,äöåø àì éðà äìàáå[ à"øã äéîòè ñçðô ø '

 íé÷ìà àøéå åäáàò åì ïééðä àì ïåäúé åì ïééðä ïéã ãåàî áåè äðäå äùò øùà ìë úà"ë .
÷åçéøä úéìëúá íãà éðá úö÷ì àåä äæä ùøãîäå , áåè ïéàù íìåòä äàøå àøåá äéäéù

øçà àøáéå åúåà áéøçîå ,äæë øáã éåàø ïéà íãå øùá ïîåàì óà ,ë" øùà íìåò àøåáá ù
êéà íçðúéå íãà ïá åððéàå òâéé àìå óòéé àìäæë øîåì øùôà  . åãøé àì íãà éðá ìáà

åãåñá åãîò àìå äæä øîàîä úéîéðôì , íùä àøá øùà íéàøáðä ìëá àöîú øùàë äæå
íúåà êøáúé ,éä 'éì ïééðäé àì ïåäúé éì ïééðäé ïéã øîàå ïáéøçîå úåîìåò àøåá . éë äæå

íéàøáðä àøá äìçúî , íúåà åéä øçà úåàéöî íìåòá äéä àìå åàøáðù äòùáå
íäéìò úåàéöîä íùå äàéøáä ø÷éò íéàøáðä ,ùä àøáù ãò" ø÷éò àåäù íãàä úà é
éì ïééðäé àì ïåäúé éì ïééðäé ïéã øîàå úåàéöîä , øçá øùàë íéàöîðä øàù åáøçð äæáå

úåàéöîä ø÷éò àåäù íãàá êøáúé íùä ,íäéìò ìôåð úåàéöî íù ïéàù øîåìë . ïë åîëå
íé÷ìà äùòî ìëá àåä , åéä äìéçúîù äæä íìåò ìù úåàéöîä åéä íäå úåîåàä íìåòá

ùä åá øçá øùà íòä ïééãò äéä àì øùàë"é ,îåëòä íéøçáð åéä àì ìàøùé åéä øùàëå" æ
ììë úåàéöî åáùçé àì áåùå ,éäù åøîàù åäæå 'ïáéøçîå úåîìåò äðåá:  

ø ÷øôá åøîà äáøä úåîå÷îá íéîëç åæîø äæ øáãå" ò)ô úáù"è ,á' (à" åäáà ø
øåç àäîåëòì ïáøåç ãøé åðîîù åîù á"æ .äæ øåàéáå , áøçð áåù ìàøùéá øçá øùàë éë

îåëò øàù"åâå äéö øáãî íéåâ úéøçà øîàðù æ 'øáãì íéáùçð íðéàù . àöîú äæå
øàåáî , éúîòðä øôåöå æôéìà íòìá åîë úåîåàá íéàéáð åéä ìàøùé åãîòù íãå÷ éë

íäá àöåéëå , íéàéáð åéä àì ìàøùé åãîò øùàëåíéøàåáî åìàä íéøáãäå úåîåàá , äæå
îåëòä åáøçðù àø÷ð"æ .ùåã÷ä øåáãì íéðëåî íìåë úåöøàä åéä äìçúî ïëå , ïåéëå

à ùã÷úðù" íúåà àøåá äéäù åìàä íéøáãä ìë éøäå øåáãä ïî úåöøàä ìë åìñôð é
ïáéøçîå .åâå ø÷åá éäéå áøò éäéå áåúëá øîàðù éðôîå 'éì éåäå 'ø÷åáå áøò éäé áúëîì , éë

éåä"øáã ïëì íãå÷ äéäù òîùî éäéå ìù å ,éå ùîùî ïë éë" äîì øáã øáçî øåáçä å
                                                 

 מעלה של האור מאותו והלא, נבראו ן"מאי השמים וכי, חסדא רב אמר: א"ע יז ח"וז' עי 1
. האדם הוא וכן. ממשות מדבר וצורתם, היה מאין השמים גוף אלא, הוא כך, תנחום ר"א. נבראו

, השמים לעושה, עשיה. מאין כלומר, השמים בורא בריאה. עשיה כך ואחר, בריאה בשמים ותמצא
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 .נגדוסוף אין ' למעלה בהעולם שעליו הוא בבחי
 י"ע רפ"בשער קיצור אביח "ע' עי 2
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åéðôìù .ïáéøçîå úåîìåò äðåá äéäù øîà äæ ìòå ,ø" áøòä úìçúî øáãî áåúëä ïéàù ì
åúìçúî àìå áøòä ïî øáãî ÷ø ïåùàø íåé ìù .áøòä úìçúî øáãî åðéà äîìå , äæå

ïáéøçîå úåîìåò äðåá äéäù éðôî, íðéàå äøåîâ äàéøá íäá ïéàù íéøáã úàéøá íäå 
íäá ùîî úåàéöî ïéàù éðôî íìåòä øàù íò íéøáçúî , íìëù êùåçå åäåáå åäåú åîë

ôá àúéàãë ïåùàøä íåéá íéàøáð íä"äîéìù äàéøá íäá ïéàå äâéâçã á ,òàù" äéäù â
ïúàéøá úòá äàéøá äæ øáã áùçð ,à åäåáå åäåú äéä íìåòä àøáð øùàëù"ë äæ áùçð 

äàéøá ,î"çà î"êøáúé íùä äöø øùà äàéøáä äàøáð øùàë áøçð ë , íúåà åáøçð æàå
íéàøáðä øàù íò úàæ äàéøáì øåáç ïéàù éôì íäéìò úåàéöî íù äéäù . éë øîåì ìëåðå

åäåáå åäåú ïî øúåé úåàéöî éúìáå äàéøá éúìá øúåé ãåò àåäù øáãî øáãî áåúëä ,
áðùë áøçð äæë øáã éàãåáåíìåòä àø , ùøãîá åøîàù äæå)á"ô ø"â (â"éäù ë ' øãñ

éäù øîà àìå ïëì íãå÷ íéðîæä 'íãå÷ ïîæ , ìë äùòîä éîé úùù åìàî ïîæå ïîæ ìë éë
éðù íåé äæå ïåùàø íåé àø÷ð äæù ãçåéî ïîæ ãçàå ãçà , ïéàù åîöò éðôá ãçåéî ãçà ìëå

äæë äæ ,éäù ïîæä ìáà 'éäù àì íéðîæ øãñ àåä ïëì íãå÷ 'ãçåéî ïîæ , ïîæ äéä íàù
íéðîæ ìù øãñ ÷ø åðîî øôñî áåúëä äéä ãçåéî , íãå÷ åá ùé ïîæä éë ïîæä ïéðò øîåìë

øçàúîå ,éäù øîåì ãçåéî ïîæ àì ìáà 'éäù ÷ø åðéà äæù ø÷åáå áøò åéðôì ' íéðîæ øãñ
íéðîæ øãñ åäæå øçàúîå íãå÷ åðééäã íãå÷ .åðøîàù åîë äæå , éäéå øîàù áåúëä éë áøò
àù áøòä úìçúî øáãî åðéà ø÷åá éäéå"áøò éäé øîåì åì äéä ë , åàøáð äìçúá ÷ø

éäù íéøáã 'ø÷éò øúåé àéäù äàéøáä äéä øùàë ïáøåç íäì , ïîæ ïéðò àåäù äàéøáä éë
éäù 'éðîæ øãñ àø÷ð äæå øçàúîå íãå÷ åá 'éäù àì 'ãçåéî ïîæ , åäåú äúéä äàéøáä ìáà

äàéøáä úøëéð äðéàù åäåáåùø ùøéôù åîë "æ é" àåäù íù åì àø÷ì àá íãàäùëù ì
äøåîâ äàéøá ïàë ïéàå øçà íù åì àø÷ì êìîðå ääåú àåä äæ øáã . ãçåéî ïîæä ïéà ïëå

éäù ãò 'øçà ïîæî àåää ïîæä ìãáð ,éä àìù íéðîæ øãñ àø÷ð äæ øáãå ' ÷ø àåää ïîæá
øçàúîäå íãå÷ä ,éäù åîë ãçåéî ïîæ àìå ' éîé úùù ìù ïîæä åîöò éðôá íåé ìë äùòîä

åðîî áåúëä øáã àì êëìå:  
àèç ïåùàøä íãàùë ,åäúì ìòåôá ìëä øæç æàù ìåáîä ãò åäúì ìëä øæç , íåéì

 áåúëù åîë éðùä)æ å úéùàøá (íúéùò éë éúîçð éë . ãâðë ïä åäú úåðù íééôìàä
íìåòä úàéøá ìù íéðåùàøä íééîåéä ,íéî äéä ìëäù ,äú ïåùìî åäú àø÷ð ïëìúåîå .

äùãç äìçúä äëøöåäù ãò åäúì øæç ìëä .äáéúä äúéä åäúä ìù åäáä , ãò òéâä äæå
øåà éäéå ,íäøáà àåäù ,úåîéìùá íãàä úøåö äàøáð åáù ,äùî òéâäù ãò , äéä àåäù

ïåùàøä íãàî ùùå íéøùò øåãä ,úåîéìùá íãàä úøåö äøöåð ïàëå ,äøåúä äðúðå , äæå
ä'øåà éäéå 'íìåòä ìù ,ãå÷ðäåá äúéä äøåúä úìá÷ ìù äðåùàøä ä'íëì äæä ùãåçä ,'

ùø ìù äìàùä ÷îåò äæå" àéäù íëì äæä ùãåçäî àìà äøåúä ìéçúäì êéøö äéä àìù é
ìàøùé ììëì ïúðù äðåùàøä äàøåääå øåàä , úà úåìâì àåä åîòì ãéâä åéùòî çëä ìëå

 ìù êìäîä'øåà åäá åäú 'îàä øåàä ìù ïåùàøä éåìéâä ãò äàéøáä ìùíìåòä ìù éúé.  
æçá áåúë" ì)è áé äáø úéùàøá ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà)ø"åäú ú (

íàøáäá ,íäøáàá úåéúåà ,äîéìù íãà úøåö ìù äìçúää àåäù íäøáà àøáðù ãò ,
åäú äúéä ìëä .àèç ïåùàøä íãàùë ìéòì øåîàë éøäù ,åäúì ìëä úà øéæçä àåä ,

íìåòì êùåç ãøéå , íéçñô àøîâá áåúëå)ð óãò ã”à ( àåä êåøá ùåã÷ä ïúð úáù éàöåîá
øåà ïäî àöéå åæá åæ ïðçèå íéðáà éðù àéáäå äìòî ìù àîâåã ïéòî ïåùàøä íãàá äòéã ,

úáù éàöåî ìë ùàä éøåàî àøåá íéëøáî ïëì . íéøáã úøöåéù úòã àéä äìòî úòã
íéùãç ,íéîéé÷ íéøáã úèìå÷ ÷ø äèî ìù úòã . ìù úòã íãàá ïúéð úáù éàöåîáå

äìòî ,åàèç éøçà ,íãå÷î äúéä àìù ùà øöééì ìëé ïë éãé ìòå . äìéçúä ùåðà éîéá
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åäúì äøæç àåäù ìåáîä ãò úåøãøãúä , íäøáà ãìåðù ãò úåøåã øùò ãåò ãøé íìåòäå
åðéáà .íìåòá éôåñä êùåçì åðòâä íéøöî êåúá ,íãàä ìù äùãç äøåöä äãìåð æàå . úåìâ

íìåòá éúéîàä åäúä àéä íéøöî ,ò íäéìò áåúëù ã)ë âë ìà÷æçé ( íéøåîç øùá øùà
íøùá ,äøåö ìëî éøîâì ò÷ôåîù øîåç äæ .ä äúéä íéøöî úìåàâ'øåà éäé ' ìù éôåñä
íìåòä .äìâúð äæùë , êùåçä êåúî äðáìä úà åàø)á'íëì äæä ùãåçä'( , êìåä äæå
øéàîå ,øéàú ïåéö ìò ùãç øåà åðá íéé÷úéù ãò.  

  
 àöéå úùøôà'  

  
îâá áåúë úáù àø)ò æò óã"á (åëå äãåäé áøì çëùà àøéæ éáø ' éàî äéì øîà

 øãäå àëåùç àùéøáã íìåò ìù åúééøáë äéì øîà éøîéà øãäå àùéøá ïâñî éæéò àîòè
 àøåäð)øãòä ùàøá íéëìåä íéæò äîì ,íéùáëä êë øçàå ? íãå÷îù íìåò ìù åúééøáë

øåà äéä êë øçàå êùåç äéä .(  
øâä"à)  øá äáøã úåãâàáé ãåîò äðç øá( æ"ì : ãåñá òåãéë æò àø÷ð åùòù ïéðòä

 øéòù ùéà éçà åùò ïä)àé æë úéùàøá (îë éøîà íéàø÷ð ìàøùéå, ìàøùéä øåæô äù ù
) ð äéîøé& ( éúéòøî ïàö éðàö ïúàå ïëå)àì ãì ìà÷æçé ( á÷òéå äæä íìåòä ìèð åùòå

îë àáä íìåòä,åâå ïåùàøä àöéå ù 'éô 'ìåòá åúìåãâá ïåùàø á÷òé àöé êë øçàå äæä í
àáä íìåò ùøéì .éô åùò á÷òá úæçåà åãéå ' äæä íìåòá àåäù åùò ìù å÷ìçî åìéôàù

ò àçéùî úåá÷òá àø÷ð ïëìå çéùîä úåîé àåäù åôåñá ìèð"æå á÷òá úæçåà åãéå ù" ù
î" ìà íãå÷ åúôéì÷ íìåòáù äéøá ìë éë íãå÷ å÷ìç åùò ìèð òåãî àùéøá éâñî éæéò è

ùéøá éøôäàøåäð øãäå àëåùç à ,îë, íåäú éðô ìò êåùçå åäáå åäú äúéä õøàäå ù
ã íäù 'çàå ìàøùé åìâù úåéìâ"çéùî ìù åçåø àåäù úôçøî íéäìà çåøå ë . øåà éäéå

àáì ãéúòì íé÷éãöì æðâðù øåàä åäæ.  
éòå ' íéìåâìâä øòù)èë äîã÷ä :(òã ,äãà íà éë"éùù íåéá àøáð øùàë ø , äéä

î ïéúîîå áëòúîåúùà äåç íò âååãæäì ,úáù ìéì ãò , åîë íéð÷úð úåîìåòä ìë åéä
êéúòãåäù .ãéìåäå äèîì äìò ìåç äéäù íåéá åáù éôìå ,òø íò áåè áøåòî ïé÷ àöé ïëì ,

øàáúéù åîë .àèåç äéä àì ïé÷ íà íâ ,øåëáä àåä äéä , úîâåãë åúîåàúå àåä äéäå
äðéáå äîëç ,ú úîâåãë åúîåàúå ìáä åéäå"ëìîå úúå .ãò ïëå"çà åàöé æ" á÷òéå åùò ë

ìáäå ïé÷ úîâåãë .÷éãöå éåàø åùò äéä åìàå ,á÷òé íò ïåøúé åì äéä , øåëáä äéä éë
äîëç íå÷îá ,ú íå÷îá á÷òéå"ú .åùò àèçù ïåéëå ,äøåëáä åðîî äìèð , éô á÷òé ìèðå

íéðù ,åùò åéçà ÷ìçå å÷ìç ,ú ãâðë á÷òé àø÷ð ïëìå"ú ,äîëç ãâðë ìàøùéå .â äæá í
ïéðò ïéáú ,åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå. 

éòå 'øäî" ì)ç"á à"ò âë÷ á"à:(äìôú åæ éáøç  . úìéôú äìùîð ùøãîá åøîà ïëå
 øæåâù äøéæâä éë áøçî øúåéå íé÷éãö úìéôú àåä êë ìåãâ çëá úòøå÷ù áøçì íé÷éãö

á÷ä"ëî äøéæâä úòøå÷å úìèáî íé÷éãöä úìéôúå áøçì äìùîð ä" àéäù ù úìùîð
 òéâî äéä àì äìéôúä äúéä àì íàù äìéôúì á÷òé êøöåäù äîå áøçì)äìéôúä ( ìà

 êëéôìå ÷çøúð åùòå äðåéìòä äâéøãîä ìà á÷òé òéâä äìéôúä ãöîå äøåëáä úâéøãî
éøåîà åùò úà àø÷ .ò êéà ïéáäì êì ùéå"òà éë øåëá á÷òé äùòð äìéôúä é" åùò éë â

íãå÷ ãìåðù ãöî øåëáå ïåùàø àåä ïåùàø á÷òé ìáà ]î[ùä ïî àøáð íãàäù äî ãö" é
ùä ìà áåø÷ àåäù éðôî ïåùàøë á÷òé äéä" éúù÷áå éáøçá éúç÷ì øùà øîà êëìå é

ùä ìà áåø÷ àåä äæá äìéôúä éë äìéôúä àåä" íé÷ìà åì øùà ìåãâ éåâ éîå áéúëãë é
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ìëî äæì ïëåî äéä á÷òéå øîåâå åéìà íéáåø÷ ,á÷òé ìå÷ ìå÷ä øîàðù ,ëìå åúìéôúá ê
ùä ìà áåø÷ àåä åãé ìòù"åùòî äøåëáä ç÷ì èøôá é ,äæ ïáäå.  

úìàåùå àøîâä äëéùîî: åäééðéî ïðéñëîã éðä ïééìâî éðäå ïééñëî éðä àîòè éàî 
 ïééìâî åäééðéî ïðéñëî àìã éðäå ïééñëî) úåñåëî íéùáë äîì)øúåé úåòåðö ( øúåé íéæéòå

íéìåâî ?ùáëä éãâáá íéñëúî åðàù íåùî íé)íéùáë ìù øîö (úåñåëî ïä ïëì , íéæéòå
íúåà íéùáåì àì åðçðàù ,éåñéë ìù äãîä íäì ïéà ,íéìåâî íä ïë ìòå .  

êåùç øúåé íâå éåìâ øúåé àåä ùàøá àöîðù äîù àøîâäî øàåáî . åðì øàéáå
øâä"çèùä ìë éðô ìò äàøðå éåìâ øúåé àåäå øåëáä àåäù åùò ìà íéæîøî íéøáãäù à ,

á÷òé ìàåéðù ãéîú øúåé òåðö àåäù .  
øåëá äéä åùò úîàá äîì íòèä ,éøôì úîãå÷ äôéì÷ù ãåñá åäæ ,éò ' øôñ

 íéèå÷éìä)úåãìåú úùøô:(éðåîãà ïåùàøä àöéå  ,æ"äìéçú åäåúä íìåò ñ ,çàå"åäáä ë ,
éøôì úîãå÷ äôéì÷ä éë , ãåñá)à úéùàøá 'á' (åäú äúéä õøàäå ,çàå" ìò êùåçå åäá ë

íåäú éðô ,àäðåùàø åàöéù úåôéì÷ä íä åì ,çàå"éøôä ë , ìò úôçøî íéäìà çåøå àø÷ðä
íéîä éðô ,÷ðä äøåúä ïå÷éúá 'íéî.  

ø ìù åúìàù ÷îåò äéä äæ 'àøéæ ,éøôì úîãå÷ äôéì÷ä äîì . éîù àåä íòèäå
äôéì÷ä ìù íåçúä êåúî úàöì äöåøù ,øúåé äîéðô ñðëéäì êéøö àåä .øâä" áúåë à

 øúñà úìéâî ùéøáìòæîøä êøã  : àöé åùòå á÷òé åîë éøôì äîã÷ äôéì÷ä äéøá ìëá
î äøéöéì íã÷ á÷òéù óà ïåùàøä åùò" äæä íìåòä ìèð åùò éë úàöì äìéçú åùò íã÷ î

 äùòîä óåñ àéä äáùçîä úéçú éë äøéöéì íã÷å àáä íìåòä á÷òéå)éò 'å÷éú"ò æ æ"à (
àáä íìåòä àåä äæä íìåò úéìëúå úéìëú ïéðòá .åà åãéå íìåòá óà éë åùò á÷òá úæç

 íìåòä úåîåà óàå àçéùî úåá÷òá àø÷ð êëìå çéùîä úåîéì àåäå åôåñá á÷òé ìåèé äæä
îë åìèáúé àì,á÷òé ãéá åéäé íéðåîè ÷ø çéùîä úåîéì ïàë ù . àìù ìàøùé åéä äéåàøå

 åðéáà íäøáà úúéî íåéá êëìå äøåëáä åðîî ç÷ìå íã÷ù ÷ø äæä íìåòá íåìë íäì äéäé
ò"íìåòá øæåçä ìâìâ àåä éë äæä íìåò ñàîì íéùãò á÷òé ìùéá ä íéùãò ïúðù åäæå 

úåîì êìåä éððä øîà êëìå åùòì.  
åùò ìù á÷òá æçåà àåäùë êë øçà á÷òé úàéöéå íãå÷î åùò úàéöé ìù ùøåùä ,

íìåòä úàéøá ìù ïåùàøä íåéá õåòð .á÷ä åáù øãñä òá÷ð æà"íìåòä úà âéäðî ä ,
ìçúä ìë íìåòìùøãòä ìù ïôåàáå êùåçá áøòá àéä ä ,ø÷åá ùé êë øçà ÷øå . ìë

åùò ìù åúìçðá àéä äìçúä ,ïåëðä ïéðòì ñðëéäì íéöåø íàå , úà øåáòì íéáééç åðçðà
åùò ìù ÷ìçä .åùòî äøåëáä úà äð÷ á÷òéù êë úåëæá , øùôàîù ïåöéçì øù÷ åðì ùé

äîéðô ñðëéäì åðì.  
åáòì åéìòù ïôåàá äàøáð íãàä úøåöøúåé äîéðô ñðëéäìå úàæä äöéçîä úà ø ,

ø÷åá äéäé áøòä ïéîù íåøâì åéìò .øâä"áøò àåä äìçúäù åîëù áúåë à ,ïåöéç , êë
úé åéúåâäðäá äìçúä 'ïéã äæ , àøáå ïéãá àøáì äáùçîá äìòù íìåò úàéøáá åîë

íéîçøá .ïåöéç ,äìéì ,ïéãå ,úåàéöîá åùò ìù äøåëáä úãå÷ð ïä åìà ìë ,ïîæ ,ðäåäâä ,
òåðö àåä á÷òé ìáà ,éîéðô ,íéîçøä úãéîå . äî éøçà ÷ø òéâî á÷òéì êééùù äî ìë

åùòì êééùù .ïéãä úâäðä úãìåú àéä òøä úëøòî ,àéä ïéãä úðòèå , àöîðù øáã ìëù
úåàéöîá áéåçî àåä ,äá éåìú àìå úåàéöîá çøëåî àåä úåàéöîá áéåçî àåä íàå 'úé ,'

äåìà åîöò äùåòù éî ïéà ïëìåùòá åùøåù ïéà íà úå , åùòå äòøôì ÷ø êééù äæ
åéúåãìåú .àöîð íãà ïá íà ,ïéãä úãéî éô ìò àéä åìù úòãä úëøòîå ,ïéã àåä éæà , àåä

úåàéöîá áéåçî àåäù ùéâøî .  
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äìéàùä úìàùðå ,õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá áåúëù øçàî ,
íìåòá òøì íå÷î ùé ïëéäî ?åñôá äæåîø äáåùúäååîöò äæ ÷ , íùä'íé÷ìà ' äøåî àåä

íéøçà úåçëá åæ äâäðä úåìúì øùôàå ïéãä úãéî ìò ,äìéìç íéøçà íéäìà íùá àø÷éå .
íé÷ìà íùá äàøáð äàéøáäù ììâá ,òø ìù úåëééù ùé ïëì . ÷ø úìáâåî àéä åæ úåøùôà
ïåöéçä ÷ìçá åäùî úåìúì úìåëéì ,íéðôä ìù ÷ìç åîë úåàøäìå .ìù úåøùôà ìë ïëì 

àéä íìåòá òø ,íéðôäî ïåöéçä íéìéãáîù éãé ìò ÷ø ,úåøçà íéðô íäì ùéù . áåúë ïëìå
éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì áåúë ,íéøçà íéðô äìâî àåä íéøçà íéäìà ìë , êééùå

úåéðåöéçì ÷ø àåä .øúåé äîéðô íéñðëð àì íà ÷ø êééù íéøçà íéäìà äéäéù , ìë äæå
íìåòá úåðåéñðä ,äù áùçìéúéîàä íéðôä äæ ïåöéç . íéàöîð åðçðà íà ÷ø êééù äæ ìëå

úåéðåöéçá .ùàøá õôå÷ äéä àì òøä íà ,íìåòá íå÷î íåù åì äéä àì , úîàá åì ïéàù
úåéîéðôá íå÷î.  

éúéîàä á÷òé ìù åîå÷î ,äìéçúëìî àøáðù åîë ,íéðôá ÷ø , àåäù äéäðùëå
õåçá äìâúî ,àåä àì äæ .éîéðô åùò íåù ïéà , ïéàåéðåöéç á÷òé íåù . á÷òé ìù åéðô ïëì

ùîî íééðåöéç úåéäìå úåìâúäì íéìåëé àì ,äøåëáä úà äð÷ á÷òéù úåëæá ìáà , àåä
äöåçä úåìâúäì úìåëéä åì ùéù êëì íøâ ,íéðôá úîàá øàùéäìå , åððéà åùò æàîå

õåçä ìò éøîâì èéìù .øàä"é3 úåéäì äëéøö äúéä åùòå á÷òé ìù äåçàäù êëì æîåø 

                                                 
של אלהים העומדים לצד שמאל והם המלמדים כינויים : א"נה עספר שערי אורה ' עי 3

 שזו היא , וזו היא שורש יצחק עליו השלום, הם הנקראים כינויי הדין,והמזכירים חובתן של בריות
 כבר הודענוך כי מידת , וצריכים אנו להודיעך העיקר הגדול הזה.המידה שגומרת הדין על בריותיו

,  וכן תמצא ביצחק כתיב,המלמדת חובהאברהם היא המלמדת זכות על הבריות ומידת יצחק 
 וכי צדיק גדול כיצחק אבינו עליו השלום שאין ,)בראשית כה כז(ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו 

 אלא סוד . והיאך אפשר,השכינה נפרדת ממנו אפילו שעה אחת יהיה אוהב רשע גמור כמו עשו
 וצפה וראה , צופה כל העתיד לבוא דע כי יצחק אבינו עליו השלום היה,גדול מסודות התורה הוא

 , וכשראה יצחק שישראל בגלות,ויירשו דיני גיהנם' ית' כי בני יעקב יהו חוטאין ומכעיסין לפני ה
 ואמר כן אני אוהב מאוד כל הצרות של עשו ללמד על ישראל ,עשו שמח ואמר גלות מכפרת עוון

 ומהו כי .3 יצחק את עשו כי ציד בפיו וזהו ויאהב, כדי לגמור עליהם הדין בגלות בעולם הזה,חובה
 וכשראה גלות אדום וראה הציד , וראה ונצטער, אלא ראה בני יעקב נצודים בדיני גיהנם,ציד בפיו

ראשית '  וזהו קדש ישראל לה, ואמר גלות מכפרת עוון,של גיהנם נתון בפיו של עשו שמח
 ,ל פי שמידת יצחק היא הפחד הנה הודעתיך כי אף ע.)ירמיהו ב ג(תבואתה כל אוכליו יאשמו 

 כי השם ,)שמות לג יג( וזהו סוד זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך ,כוונתה לזכות את ישראל
 , ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, והנני מבאר עוד.יתברך ויתעלה מזכה את ישראל בגלות עשו

 , לצוד הרשעים לגיהנם ואוהב כל כינויי הדין שיודעים,כלומר יצחק הוא מידת הדין והפחד
ותועלת גדולה היא מידת . ואלמלא מידת הפחד מדיני גיהנם כמה אנשים צדיקים היו חוטאים

 ועל זה . וזהו סוד פחד יצחק, ונזהרין מעשות עבירה,פחד יצחק שמפחד את האדם מדין גיהנם
   .)משלי כח יד(אשרי אדם מפחד תמיד , נאמר
 ליה יצחק ליעקב כל כך כמו לעשו הואיל והוה ידע דזמין אמאי לא רחים: ב"א קלז ע" זהר ח'עי

איהו לקיימא מניה תריסר שבטין אמר ליה שפיר קאמרת אלא כל זינא רחים ליה לזיניה ואתמשיך 
ויצא הראשון אדמוני ) בראשית כה כה(ואזיל זינא בתר זיניה תא חזי עשו נפק סומק כמה דכתיב 

א קשיא דלעילא ונפק מניה עשו דינא קשיא לתתא דדמיא ואיהו זינא דיצחק דאיהו דינ' כלו וגו
) בראשית כה כח(לזיניה וכל זינא אזיל לזיניה ועל דא רחים ליה לעשו יתיר מיעקב כמה דכתיב 

על כן יאמר ) בראשית י ט(ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו כתיב הכא כי ציד בפיו וכתיב התם 
  .ה"כנמרוד גבור ציד לפני יהו

ה לא אהב יצחק את יעקב כל כך כמו עשו הואיל והיה יודע שהוא עתיד לקיים למ: תרגום
נמשך והולך אחר מין  ו, אלא כל מין אוהב את מינו, יפה אמרת, אמר לו.ממנו שנים עשר שבטים

 והוא המין של ,'וגו" לווויצא הראשון אדמוני כ" ככתוב ,םואד] בצבע[ עשו יצא ,בא וראה. מינו
 וכל מין , שדומה למינו, הדין הקשה למטה, ויצא ממנו עשו.קשה שלמעלה שהוא הדין ה,יצחק

 כתוב ."ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" ככתוב , ועל כן אהב את עשו יותר מיעקב,הולך למינו
  ."'בור ציד לפני היד גועל כן יאמר כנמר" וכתוב שם ,"כי ציד בפיו"כאן 

י שלמעלה אין "ואעפ, צחק כח גבורה למעלה'כי , פירוש): פרשת תולדות(ספר הליקוטים ' עי
ש ויאהב יצחק "ומ. ולסוף קליפה יוצאה ממנה, דאסבר פנים לרע, ה"י ע"הרשב' כמו שפי, קליפה
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åàáá÷òé ìéáùá úåéðåöéç ìë øãñéå âàãé åùòù äæë ïô ,íéìäåà áùåé äéäé àåäå , ììâáå
åùòì úåëøáä úà ïúéì ÷çöé äöø äæ ,äøåëáä úà á÷òéì øëî åùòù òãé àì àåäù .

ïåìåáæå øëùùéá åéùëò àöîð íéðôå ïåöéç ïéá øù÷ä ,äöåçä éøîâì äçãð åùòå , àåäå
úìåñô áùçð . áåúë)çé âì íéøáã (îùêéìäàá øëùùéå êúàöá ïåìáæ ç , ÷ìç àåä ìäåà

éîéðôä ,éðåöéçä ÷ìç àåä êúàöå ,äøåúì áùçð àåä íâ õåçä , äáøä åá íåé÷äù àìà
äù÷ øúåé .éúéîà ïåìåáæ ìáà ,íéðôì ïååëî åìù õåçä ìë , õåçä ìëù úòãì íéáééç ìáà

- íéðôäî ÷úåðî àåäù -åðì êééù àì  ,åùò úìçð àåä àìà ,éî ìë ïëì øùå÷î àìù 
ãåáéàì êìåä éúéîà øù÷á ùøãîä úéáì ,åîöò åùò åîë.  

àåä åùò á÷òá úæçåà åãé ãåñ ,á÷òä ïéðòá äñéôú á÷òéì ùéù , ìù ïåúçúä ÷ìç
íéìâøä .àåä ïîæá äæ øáàì ìéá÷îäå ,àçéùîã àúá÷ò ,êåôéäì úðååëî äîù äæéçàäå .

äðåøçàá úåëìîä ç÷é éî ãçà àðúì åìàù éîåø éøù ? àåäå ÷åñôä úøéîàá íäì äðò
åùò á÷òá úæçåà åãéå ,á÷òì åòéâúù ãò íëìù àäú úåëìîä åðééä , øåæçú àéä æàå

ìàøùéì .øáã ìë ìöà ììëä ,íìòð àåäù éðôìù ,áø çëå äîöåò ìá÷î àåä , íéàåøù åîë
èçùðù éøçà øåùù ,àøåð çë åì ùé .íìòúå ãáàúù íøèá äòùøä úåëìî , äçåë øáâú

àù øúéá íöòúúåú ,àçéùîã àúá÷òä ìëì íåøâúù åæ àéä åæ úåîöòúä à÷åãå , éøäù
äçåë àéùá àéäå äéîé óåñ úà äéç àéä æà . úåøâúäì øåñà òùøì ú÷çùî äòùäùë ïëì

 åá)ò æ úåëøá”á .( àøîâá áåúë)íù úåëøá( , èéáú äîì áéúëã éàî àðåä áø øîà
åðîî ÷éãö òùø òìáá ùéøçú íéãâåá ,å ÷éãö òìåá òùø éëåä áéúë àä ' åãéá åðáæòé àì

ïåà ìë ÷éãöì äðåàé àì áéúëå ,òìåá åðéà øåîâ ÷éãö òìåá åðîî ÷éãö àìà . øåîâ ÷éãö
åùòì ììë øùå÷î åðéàå á÷òéì ÷øå êà øùå÷î ,åéìà øù÷ íåù òùøì ïéà ïëì . ìù áöîäî

äøåëáä ìù äøéëî äúéä àìù åìéàë áåùçìå úåòèì øùôà àçéùîã àúá÷ò . äð÷ á÷òé
ëæõåçá íâ èåìùì úå ,íìåòì åîöò úà êééùì äëæ ïëìå . ìà òéâäì íéëìåä íéøáãäùë

á÷ò úâéøãîá æåçàìå íúéìëú ,çëä ìëá ìòåô á÷òä éæà . úèìçåî äâøãá àì á÷òéùë
á÷òé ìù ,ììëá õåçá úåéäì øåñà ,éøîâì èìåù åùò äîùù ,á÷òéì äèéìù íåù ïéàå.  

éîéðôä ÷ìç ,úé åðåöø äæù 'úîàá ,êééùíéîçøì  , íéîçøì úåëæì äöåøù éî ìëå
äîéðô ñðëéäì êéøö .ïéãä úëøòî úçú úàöîð úåéðåöéçä ìëùë ,ãåàî øåîç ïéãä éæà .

úëìåäå úúçåô íéîçøä úãéî úèéìù åéùëò ,øúåéå øúåé äìâúî ïéãä úãéîå . éðôì
íéîçø äéä àì äðù íéùéîç ,ä äùò äî ìò íéåâä ìë åøîàå 'éøç äî úàæä õøàì äëë 

ä úéøá úà åáæò øùà ìò åøîàå äæä ìåãâä óàä 'à- åàéöåäá íîò úøë øùà íúáà éäì
 íéøöî õøàî íúà)âë èë íéøáã-ãë .(íéîçø ìù ùøåùä , íçøîä ìù øù÷ä àåä

íçåøîì .ïîçø àø÷ð áäåà àøîâä ïåùìá .úéøáä úà íéáæåòùë , äáù úëøòîá íéàöîð
íéîçø ïéà ,úåéðåöéçä ìù äëñîá íéîçø ïéà ,íééúéîà íéðô àì äæù . íéàöîð íéîçø

éúéîà íéðôá ÷øå êà .íåãà úåëìî óåñá àéä àçéùîã àúá÷ò úôå÷ú , íéøáçúîù
åðúåçå øéòù ,ìàòîùéå åùò ,äîëå äîë éôë íçë ìôëåî äæ øåáéçä éãé ìòå , äîù àéäå

                                                                                                                                            

ל כי ראש עשו נקבר עם "רז' ופי, כי גם זה לעומת זה עשה האלהים) ד"י' קהלת ז(הוא , את עשו
, שהיה מזאת הבחינה, ק רצה לתקן את עשוויצח. שיש שם מקצת הארה, והוא בהיכל שביעי, עקב

שמה שצדה ולקח מן , ולזה אהב אותו יצחק, מכונות שלהם' והיא בחינת הראש שבהיכל ההוא ג
שהקדושה , הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב) ו"ט' בראשית ג(ה "וזש. הקדושה היה בפיו

ומכתתת ביעקב והקליפה משברת , משברת ומכתתת הראש שבקליפה להוציא האור שבתוכה
כי העקב של הקדושה , וידו אוחזת בעקב עשו) ו"ה כ"שם כ(וזה מה שאמר הכתוב . האור שבתוכו

עד , והעקב הוא ההוד שהוציאו יעקב מידו, ויעקב הוא אוחז בו להוציאו מידו, לקח עשו בראשו
 :שבא שמואל והוציא הנצח
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ïéã äìåë àéäù úëøòîá äîöò úà .èéìù àåä åáù íåçúá øàùð åðçðà íàå , åðééäã
õåçáåðìù àéä úåéøæëàäù áùçð  ,äîéðô øúåé ñðëéäì àåä ãéçéä ïåøúôäå.  

  
 àöéå úùøôá'  

  
 ùøãîá áåúë)âé æñ äáø úéùàøá :( ìà åùò êìéå ïòðë úåðá úåòø éë åùò àøéå

åëå ìàòîùé 'ø 'ø íùá ïãåé ' øîà åáééà)áé éìùî ( äøöî àöéå òø ù÷åî íéúôù òùôá
÷éãö ,òø ù÷åî íéúôù òùôá ,ù ãøîî åñéòëäå àåä êåøá ùåã÷äá ìàòîùéå åùò åãøî

 á÷òé àöéå á÷òé äæ ÷éãö äøöî àöéå äì÷ú íäì úàá åúåà åñéòëäù åéùð ïëå åúåà
äðøç êìéå òáù øàáî ,ò"ë .  

ìàòîùé úá íò åùò ìù ïéàåùðäå úåøù÷úääîù ïàëî íéàåø ,ä íøâð' á÷òé êìéå
ïøçì'.éàå åùòå ìàòîùé ïéá øåáéçä ìù úåòîùîä äî ì íøâ äæ äîìå ê'ïøçì á÷òé êìéå ,'

á÷òé úëéìäá ùé úåòîùî äæéàå4 ? øéòù äìë úåçéìñá íéøîåà- ïåéö åìòéå åðúåçå 
íéòéùåî .äãéúòä äìåàâä àåáú äæä øåáéçä ìèáúéù éøçàù ïë íà íéàåø.  

éò 'å÷éú" æ)ò èð"à :(áø áøòå àîìòã ïéîåàã ïðîî ìë àúåìâã àðîæá , ïåäá øîúà
ì äéøö åéäåìù äéáéåà ùàø ,áø áøò ïåðéà éàãå äéøö , éøáçå íéøøåñ êéøù øîúà åäééìò
åìë íéáðâ ,øîåâå ãçù áäà ,ïðîî ïéòáùå ìàòîùéå åùò ïéìà åìù äéáéåà , åäìë ïåðéàã

àøúåòá äåìùá ,àúåéðòá à÷çåãá ìàøùéå , àéáåáøòá åòìáúà ãë àîìòì éåå àã ïéâáå
àùéá ,å åäééòîá åòìáúàã íøâ ïàîåäðáø÷ ìà åàá éë òãåð àì , ïéùéá ïåäéãáåòã ïéâá

ïåäéãéá ,íäéùòî åãîìéå íéåâá åáøòúéå áéúëã àåä àãä.  
íåâøú :úåìâä ïîæá,à ìù íéðåîîä ìë åáø áøòå íìåòä úåî, íäá øîàð " åéä

åìù äéáéåà ùàøì äéøö",áø áøò íä éàãå äéøö , øîàð íäéìò " éøáçå íøøåñ êéøù
çù áäåà åìë íéáðâåâå ã'".åìù äéáéåà ,íéðåîîä íéòáùå ìàòîùéå åùò åìà , íìåë íäù 

òáå äåìùáåøù,ãá ìàøùéå åúåéðòá ÷ç.å ïëìòø áåáøòá åòìáðùë íìåòì éåà . íøâ éîå 

                                                 
רבי חייא פתח ואמר ) בראשית כח י(ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה : ב"א קמו ע"זהר ח' עי 4

וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם האי קרא אוקמוה אבל וזרח ) קהלת א ה(
וילן שם כי ) בראשית כח יא(השמש דא יעקב כד הוה בבאר שבע ובא השמש כד אזל לחרן דכתיב 

הוא ותא חזי שמשא וישכב במקום ה) בראשית כח יא(זורח דכתיב  בא השמש ואל מקומו שואף

הולך אל דרום )  וקהלת א( בתרין סטרין אינון כמה דאת אמר 4ג דנהיר לכל עלמא מטלנוי"אע
 ונגיד ונפיק כל יומא מסטרא דמזרח ואזיל 4)ובגין(וסובב אל צפון בגין דדא ימינא ודא שמאלא 

ן שמשא ולבתר לסטרא דצפון ומסטרא דצפון לסטרא דמערב וכדי) א דמערב"נ(לסטרא דדרום 
ויצא יעקב מבאר שבע ואזיל ) בראשית כח י(אתכניש ואזיל לגבי מערב נפיק ממזרח דכתיב 

 וילך חרנה רבי שמעון אמר נפיק מכללא דארעא דישראל דכתיב ויצא יעקב )שם(למערב דכתיב 
א נפיק ממזרח דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע "ס(מבאר שבע ואזל לרשו אחרא דכתיב וילך חרנה 

דנטיל מעומקא עלאה נהירו דנהיר ואזיל למערב דכתיב וילך חרנה אתר דדינא ורוגזא דא שמטה 
 :תמן

וזרח השמש ובא השמש " , רבי חייא פתח ואמר".ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה": תרגום
 זה יעקב כשהיה בבאר "וזרח השמש" אבל , הפסוק הזה בארוהו,"ואל מקומו שואף זורח הוא שם

 ,"זורח ואל מקומו שואף" ,"וילן שם כי בא השמש" שכתוב ,כשהלך לחרן "ובא השמש" ,שבע
 מסעותיו הם , אף על גב שהשמש מאיר לכל העולם,ובא וראה". וישכב במקום ההוא"שכתוב 

 )לכןו( , משום שזה ימין וזה שמאל,"הולך אל דרום וסובב אל צפון" כמו שנאמר ,בשני צדדים
 ומצד הצפון , ואחר כך לצד הצפון,)של מערב(ולך לצד הדרום  וה,ושופע ויוצא כל יום מצד המזרח

 ,"ויצא יעקב מבאר שבע" שכתוב , יוצא ממזרח.כנס ויוצא לצד מערבנ ואז השמש ,לצד המערב
ויצא יעקב " שכתוב , יוצא מכלל ארץ ישראל,רבי שמעון אמר". וילך חרנה" שכתוב ,והולך למערב

ויצא יעקב מבאר " שכתוב ,יוצא ממזרח( ".וילך חרנה" שכתוב , והולך לרשות אחרת,"מבאר שבע
 ,"וילך חרנה" שכתוב , זו השמיטה שנוטלת מהעומק העליון האור שמאיר והולכת למערב,"שבע

 .גז שםוהמקום שהדין והר
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íäéòîá åòìáðù,äðáø÷ ìà åàá éë òãåð àìå ,íäéãéá íéòøä íäéùòîù íåùî , åäæ 
 áåúëù"íäéùòî åãîìéå íéåâá åáøòúéå".   

à íéàåøíìåòä úåîåà øàù ìòî ìàòîùéå åùò ìò äìòî ùéù ïë í.  
éò 'øâäá"ñá à" é)ò â"â :(àå"ò øîà àä ú 'ò àöåî äúà ïèøôáå"á ,à ïéðòä ' éë
úá ïùøù"ò ú 'ò 'á íòå òåãéë úåîù 'ò úåòåøæ"ò ïëå á 'ò ïäå á÷òé íò ùôð" íäøáà íò á

ò ïëå ÷çöéå"îë ìàòîùéå åùò íò úåîåà á"îá ù"úåëéøàá à )æú"ò äë ç"ã ã"ò ä" á
íéðô(.  

éòå 'øâäá"àãôñá " ö)&:( àðéîé ïä ìàòîùéå åùòå òåãéë íãà ïä úåáàä éë
 íò øåîçä íò äô íëì åáù ìàòîùéå íéøéáà íéøô øåù åùò øåîçå øåù òåãéë àìàîùå

 øåîçì äîåãä)á"à èî ÷' ( íøùá íéøåîç øùá øùà íéøöî õøàî åîàå)ë ìà÷æçé"â ( ïäå
 ìáäå ïé÷ðë"ì .ðë äæì äæ åâååãæé àìùå"åéãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àì ì . ïîöòá ïäå

íéúùôå øîö ìù íéàìë . ãåñ íìåòä úà áéøçäìå ìàòîùé íò âååãæäì äöø åùòå
åë á÷òé úà åùò íåèùéå ïëìå á÷òé ãåñ äùåã÷ä ' úá úìçî úà ç÷éå ìàòîùé ìà êìéå

ìàòîùé .á÷ä äùò äî"ðä úà âøäå øëæä úà ñøñ äðë äá÷"ì .  
éòå ' ÷çöé çéù)&:(î àåäå " ù"ãçé íðéð íáìá åøîà "åëå ,'ø" åáùç íäù ì

ãçé øáçúäì ,äìçú äéäù åîë ,"úìçî úà ç÷éå ìàòîùé ìà åùò êìéå "åëå ,' äöøå
åîò øáçúäì ,ìòåôì åúáùçî äúìò àì ìáà ,÷øôä åúåàá úî ìàòîùéù ,îëå" ù" äî

äùò ,øëæä ñøéñå äá÷ðä úà âøä" ,îë"âä åðéáø ù 'àúåòéðöã àøôñì åùåøéôá ,åòé"ù.  
éò 'øâäá"å÷éúá à" æ)& :(åë ãáëä úøúåéå '- çöåø åùòå ìàòîùé ïä ùçðå íñã 

ùîòå óàåðå"ìúá ì"÷åð úøúåé éäéàå æ 'îë ìéñëä ÷åçù äðåæ ùçðã"åë ÷åçù äáøä ù '
øáòå ÷åçùî ñòë áåè åøîà äìòã ÷åçùå ñòë ïä ìåçèå ãáëã"ô î 'ïäå ñçðôðä éðù " ì

á ïäìå '÷åð 'äììéå ìåçî úéìéìå úìçî.  
éòå ' íù)& :(ñä úîäåæ àåä åùòå íãàá ìéèäù ùçðä úîäåæ àåä ìàòîùé" í

äåçá ìéèäù.  
éòå ' êìîä ÷îò) äáåùúä éðå÷éú øòù-å ÷øô  :( åùò úá àùð ìàòîùé] úåòè

øôåñ ,øîåì êéøö .ìàòîùé úáì àùð åùò .ë úéùàøá"ç[ ,çå øåù âååãæðåøåî , çëî àöéå
÷ìîò íäéðù ,äæä áìëä åðééäã ,á÷ä äåöù ãåñ åäæå" ä'åéãçé øîçáå øåùá ùåøçú àì '

]ë íéøáã"é á'[ ,ëù íðîéñå"ç] øåîç áìë øåù[ ,øîàðù åäæå' , êì äùò øùà úà øåëæ
÷ìîò ...çëùú àì íéîùä úçúîå ']ë íéøáã"é ä"é æ"è[.  

 åäéìà úøãàá áåúë)á âì íéøáã(" ä 'éðéñîàá  "åâå' . ìéáùá ïîöò úîçî åëæù
òîùðå äùòð åøîàù" .øéòùî çøæå ." àøîâá åøîàù åîë)ïàë éøôñá (á÷ä äöøùë" ä

ïåùìå äîåà ìë ìò äøéæçä ìàøùéì äøåú ïúéì , áéúë äî äøåú åì åøîà ìàòîùé ìà àáå
äá ,óàðú àì íäì øîà ,åëå ìàøùéì äðú øùôà éà åøîà ,' úåðúî íäì åðúð íìåëå
éäãìàòîùéå åùò åðé , åøîàù äòéîùå äééùò íäì åðúðå'òîùðå äùòð'.  ìàòîùéå åùò 

úåãøôð íãà úåøåö éúù íä ,òîùð ìù íãà ùéå äùòð ìù íãà ùé .  
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  גפרשת ויצא 
  

יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם ) ב"דף כו ע(כתוב בגמרא ברכות 
תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואתה אל 

אבל תפילת ערבית מיוחדת בזה שהיא בבחינת ', כל תפילה היא עמידה לפני ה. ל"תפגע בי עכ
) ט' סיח "ספבראשית רבה (ל "ביאור מידת מקום נמצא בחז. במידת מקום דווקא' עמידה לפני ה

ה וקוראין אותו "י מה מכנין שמו של הקבאמי אמר מפנ' ה בשם ר"ר, ויפגע במקום, על פסוק זה
ואין הוא נמצא , היינו שהעולם נמצא בו, מקום שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו

כפי השגתנו הוא ' מקום'פירוש המושג . מידה זו שייכת כאמור במיוחד לתפילת ערבית. בעולם
לולא בחינת .  כל דברשהיא תנאי קיום של, המציאות שנושאת בעצמה את כל האפשרויות: כך

המקום כשלעצמו נושא . המקום נותן אפשרות בפועל של דבר. הדבר היה בלתי אפשרי, מקום
. מקום הוא מלשון מקיים. והמוני דברים יכולים להתממש במקום, בו את כל האפשרויות כולם

  . קודם לכל דבר שבמציאות' מקום'ה
', כפול י' שהוא י, מוכפל בעצמוהיינו שכל אות (ה מוכפל "כתוב בראשונים ששם הוי

משמעות ההכפלה היא כל מלא . הוא בגימטריא מקום) 'כפול ה' וה' כפול ו' וו' כפול ה' וה
, חושך הוא זמן שבו בחינת המקום מצטמק. והיינו בעצם בחינת המקום, מרווח האפשרויות

, ביכול לא נתפסשום דבר כ, כאילו שאין שום מרווח, הוא לא תופס מקום, כשאדם נמצא בחושך
ואנו , בגלל זה לא נח לנו בלילה. כל אחד ואחד לעצמו, ורק אנחנו נמצאים, ונמצאים רק בעצמנו

. אנו חשים כאילו זה איננו קיום, כשאנו לבד. כדי להרגיש לא במצור, רוצים מיד להביא אור
  . 5של אי מציאות, הפחד שנגרם לנו בעת החושך הוא בעצם פחד של חדלון הקיום

שאנחנו שמים את , פירוש הדבר הוא, ילת ערבית שתיקן יעקב שייכת למידת מקוםתפ
אנחנו לא מתפללים שלש פעמים ביום אותה . בתפיסה שנקראת מקום, עצמנו במקום האמיתי

וכן לילה מחייב , תחילת היום וסופו מחייבים תפילה, אלא שלשת התפילות שונות הן, תפילה
ואין לו , אין לו מקום, היא יוצאת ממי שהלך לאיבוד, ההתפילה שנאמרת בעת ליל, תפילה

יעקב לקח עולם , ל שיעקב ועשו התחלקו בנחלת שני עולמים"כתוב בחז. מציאות שתקיים אותו
חלוקה זו אינה רק ענין של נחלה גרידא אלא נחלה הנוגעת בעיקר . הבא ועשו לקח עולם הזה

בן עולם 'הפירוש של המושג .  עולם הבאוזרע יעקב הגם שהוא חי פה הוא באמת בן, הקיום
יעקב לקח בחלקו את הקיום . היינו שהוא שייך למקום מסוים', בן כפר'הוא כמו ביטוי ', הבא

כלול בכך , מי שלקח בחלקו את העולם הבא, ועשו לקח בחלקו העולם הזה, של עולם הבא
  . שהוא בחר שיהיה לו מקום פה בצורת קיום של עולם הבא

ושתי מציאויות שונות מיסודן , הם שני עולמות? של שני הקיומים השוניםמהו התוכן 
אין מציאות בחיי . צורת הקיום של עולם הזה היא מימוש מתמיד של האפשרויות. של קיום

לא יתכן שאדם יהיה נמצא . והוא נמצא בו, העולם הזה שהאדם יהיה קיים על דבר שמומש כבר
משום שבעולם הזה כל הזמן צריכים דבר חדש , בעולם הזה במציאות שהיא אינה חדשה

, מבלי אפשרות לעצור, הילוך היינו להמשיך תמיד הלאה, וזה ענין של הילוך, להתקיים בו
לכן ', היום לעשותם'עולם הזה הוא מציאות של . 'העצירה היא מיתה או למחצה או לשליש וכו

 אפשרויות לממש את חיי העולם זאת משום שיש לו יותר, בעולם הזה אדם צעיר הוא יותר חזק
בעולם הבא המציאות היא הפוכה . מכיון שאין לו אפשרויות, ואדם זקן הוא יותר מסכן, הזה

מחר . אלא כל הקיום מבוסס על מה שהוכן מראש, ששם אין שום אפשרויות למעשים, לגמרי
חד שמח אם במערכת של עולם הזה כל א. 'לעשותם'ואין שום אפשרות ל', לקבל שכרם'הוא רק 

אנחנו לא . ועשו לקח את זה לחלקו, וכל זה שייך רק למערכת עולם הזה, יש לו הרבה אפשרויות
כי בשבילו העולם הבא הוא ', הרי אני הולך למות'וזה מה שעשו קבע באמרו , שייכים לקיום זה

דור אבל בשביל יעקב עולם הזה הוא רק פרוז, וזה טעות גמורה, רק הרחבה של חיי העולם הזה
  .כדי להגיע לעולם הבא

, העולה מכל עומק הדברים הוא. הקיום אמיתי נמצא רק אצל מי שכבר הגיע לתכליתו
המוות הוא העברה . 'יעקב אבינו לא מת'לכן , שיעקב חי את חייו פה באותה צורה שקיימים שם

                                                 
  ולא חשש מדומה חסר בסיס שמא יש שדים שמה , 5
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וחי פה , ולכן יעקב שנטל בחלקו את חיי העולם הבא. מצורת קיום זו לצורת קיום של עולם הבא
שכן מקיום של חיי עולם הבא לא , עליו ראוי לומר שהוא לא מת, בעולם הזה חיים של שם

אי אפשר לממש , שבת הוא יום של עולם הבא יום שכמעט אין לו מה לעשות בו. מתים לעולם
הפירוש של . שבת הוא יום שבו כמעט כל מימוש אפשרות הוא חילול שבת. בו שום אפשרות
שמשאירים את השבת , כ בזהר בהקדמה שהוא מלשון כמו חלל באדמה" כמשחילול שבת הוא

השבת מתחללת על ידי מי שמקיים את . על ידי זה שלוקחים ממנה את נשמתה, בבחינת חלל
כתוב במדרש . ועל ידי כן ממית את הקיום האמיתי של השבת, עצמו בשבת בקיום אחר

פתא אמר אברהם שאין כתוב בו שמירת שבת יוסי בר חל' יוחנן בשם ר' ר) בראשית רבה יא ז(
אבל יעקב ' קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה וגו) בראשית יב(ירש את העולם במדה שנאמר 

ויחן את פני העיר נכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומין ) שם לג(שכתוב בו שמירת שבת שנאמר 
העולם . ' הארץ וגווהיה זרעך כעפר) שם כח(מבעוד יום ירש את העולם שלא במדה שנאמר 

התוכן הפנימי של . אבל מי שמקיים שבת זוכה לנחלה בלי מצרים, הזה שייך כאמור לעיל לגבול
קיום התכלית הוא קיום שזמנו אחרי כל . קיום השבת היא שתהא כל מלאכתך כאילו עשויה

) א”ברכות דף יז ע(כ "כמש', והוא מעין קיומו ית, והוא הקיום האמיתי, עבודת העולם הזה
העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא ] לא כעולם הזה העולם הבא[מרגלא בפומיה דרב 

פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם 
ל "לשון חז. ל"בראשיהם ונהנים מזיו השכינה שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו עכ

טוב של עשו - היום. שאין להם עוד עבודה,  מורה על כך שהם הפסיקו ללכתשצדיקים יושבים
המכוון שלנו אינו האפשרויות אלא , כי על כן. ושלנו הוא סוף השבוע, הוא תחילת השבוע

  . התכלית
שהוא יצר מקום , וקראו בית, והוא יסד המקום, יעקב אבינו גילה בחינת מקום בעולם

ובית המקדש הם שלשה קשרים , ערבית, שבת. פשר להיכנס בווא, ולחיות שם, בשבילנו להיות
יעקב אבינו פעל עבורנו צורת קיום . והם אפשרו לנו לקבל תורה, בין עולם הזה לעולם הבא

  . אלא צורת קיום אחרת, שאיננה שייכת לסדר הקיום של פה
, האחד שהוא כמו עשוי, ל מגלים לנו שיש שני דברים הרמוזים בשמו של עשו"חז

ועוד פן הרמוז בשמו של , ולא היה זקוק לשום תיקון, היינו שנולד עם צורת אדם עשויה, מורג
מה שהיה ) קהלת א ט(ועל זה שלמה המלך אמר , שהוא בריאה לשוא, מלשון שוא, עשו הוא

שאי אפשר לחדש שום דבר , הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש
, יש שתי אפשרויות של שבועת שוא. העולם הזה שייך למושג השואלכן , במערכת העולם הזה

הפירוש של שוא . והשניה מי שנשבע על עץ שהוא אבן, מי שנשבע על אבן שהוא אבן, האחת
לכן כל מה שעשו היה עושה כלפי העולם הזה הוא כמו להשבע על אבן , הוא דבר ללא תכלית

. הכל שוא כדוגמת שבועה על אבן שהוא עץכלפי עולם הבא 6וכל מה שעשו עושה , שהוא אבן
בראשית טו (ויוצא אתו החוצה 'שייכת ל, אך אנו כל מערכת הקיום שלנו. זהו עולמו של עשו

  . שהיא מערכת אחרת', )ה
הפירוש הפנימי של גלות הוא שאין , יצאנו לגלות, כשבית המקדש חרב בעוונותינו

וזה , יעקב אבינו פגע במקום. שום מקוםאלא שאין לנו , ולא שעברנו דירה, לגולים מקום
  . אנחנו חסרים מקום, וכשיצאנו לגלות, מקומנו

והנרצח , שאם הרוצח קיים, וטעם הדבר הוא, התורה חייבה אדם שרצח בשגגה גלות
היינו שקיומו של אחד גרם את חיסולו של , אזי נעשה כאן דחיית נפש בפני נפש אחר, נהרג
הוא הבחינה שבה ' מקום'ה. שכן במה האחד עדיף על השני, יכתוזהו מציאות שאינה שי, השני

, קין, לכן על הרוצח הראשון. והיא הבחינה שצועקת נגד מושג הרציחה, באים כולם לידי שוויון
רוצח . ולא מחזיק אותו, היינו שכל מקום דוחה אותו, נע ונד תהיה בארץ) בראשית ד יב(נאמר 

שיהיה נקלט בבחינה , ה נתן לו מקום בפני עצמו"באך הק, בשגגה גם נאלץ לצאת ממקומו
  . אחרת של מקום

הוציא אותו אל מחוץ למערכת ' היינו שה, ויצא אותו החוצה, אצל אברהם אבינו נאמר
יעקב הוריד את הבחינה של . שמקומו היה על גבי המזבח, יצחק לא תפס מקום בכלל. העולם

אברהם ) מדרש תהילים מזמור פא(ב במדרש כתו. שתהיה בחינת בית לבית המקדש, מקום לכאן

                                                 
   לשאול להרב6
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שנאמר , יצחק קראו שדה. יראה' בהר ה) בראשית כב יד(שנאמר , הר) למקום המקדש(קראו 
אין זה כי אם ) יז, שם כח(שנאמר , יעקב קרא אותו פלטין. ראה ריח בני כריח שדה) שם כז כז(

בית הוא מקום שאפשר , דךמאי, גם הר נמצא בעולם אבל הוא מקום לעצמו. ל"בית אלקים עכ
ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה ) ב”תענית דף כו ע(כתוב במשנה . לחיות בו

ק זה בית ובתוך הבית נמצאים הכרובים שהם "ביהמ. בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו
  . יעקב אבינו הביא את הקיום הזה לכאן. 'ית' מראים על הקשר בינינו לה

וזה עקר אותו , בגלל שהוא כפר בתחיית המתים, ן שום קשר לקיום זהלעשו אי
אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא ) א”ברכות דף יב ע(כתוב בגמרא . ממציאות זו

אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר להגיד בבקר חסדך 
אבל בלילה , קיום בשפע-וזה חסד, ם נראה בבקרלמדים אנו כי שפע של קיו. ואמונתך בלילות

  . הקיום הוא באמונה
הכריזה , ושאנו נמצאים תחתיה עד היום הזה, ששרפה את היכלנו, המלכות הרביעית

אלא , עיקר מטרתם שלא יהיה לילה, הם עוקרים את הלילה בכל דרך אפשרית, שמד על הלילה
 אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין ):הלכות תלמוד תורה ג יג(ם "כתוב ברמב. רק יום

אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא 
יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי 

 נקודת החיבור שיש כתר התורה הוא. נתן לנו הלילה בשביל הקיום האמיתי' ה. ל"חכמה עכ
כתוב בזהר . ולהתחבר אל שורשנו, הלילה נברא כדי לזכות בכתר של תורה. בינינו למה שעלינו

' אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה) ישעיה נח ח(על הפסוק 
שבוקע היינו שהוא זה , לומר לנו שיעקב הוא שעשה את זה, יבקע הוא אותיות יעקב. יאספך

להאמין בעולם , הפירוש הפשוט של אמונתך בלילות הוא. מחוץ לסדרו, ומאיר את הלילה
. יעקב האיר את הלילה בצורת קיום שונה. גם כשאנחנו פה בעולם הזה שדומה ללילה, האמת

עשו שכפר בתחיית המתים דגל בהתפיסה שכל מה שאנחנו פועלים פה הוא רק בתחום המערכת 
כל צורת . הקיום האמיתי נמצא רק שם. אמיתי הוא באמת רק במה שיצמחאבל הקיום ה, ההוה

, כל מי שמוצא את קיומו פה. הקיום בעולם הזה הוא רק בגדר זריעה והכנה לצמיחה שתהא שם
  .הרי הוא לוקח בעצם הזרעים ואוכל אותם ובכך מונע את אפשרות הצמיחה

7  
  
  
  
  

 çìùéå úùøô– à'  
  
éò 'æú"ò æë ç"â :éâá á÷òéå óåñá äàøúá àúåìâã à÷çåã àùã÷ çåøá àæçã ï

 àåä àãä ïéøèñ úìúì úåìâá àùéã÷ àîò âéìôå åì øöéå ãàî á÷òé àøééå øîà àéîåé
 úàå íéðåøçà äéãìéå äàì úàå íåãàã àùéøá äðåùàø ïäéãìéå úåçôùä úà íùéå áéúëã

 ïåäìéã àøòöå àúåéðò ïë øúá àæçã ïéâáå íéðåøçà óñåé úàå ìçø  
íåâøú:  íéîéä óåñá äðåøçàä úåìâä ÷çã úà ùã÷ä çåøá äàøù íåùî á÷òéå

 øîà)áì úéùàøá ( åäæ íéããö äùìùì úåìâá ùåã÷ä íòä ÷ìçå åì øöéå ãàî á÷òé àøééå
 íéðøçà äéãìéå äàì úàå íåãà ùàøá äðùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå áåúëù

 íéðøçà óñåé úàå ìçø úàå  

                                                 
ס " וז.ב"עם עק' עם עקב עושה ר' ום ד ובמק, אותיות עקרב, דעקרב הוא הכופר בעקר, ועקרב7

 , ולכן תפלת יעקב רשות,7ל של דכורא"ור'  ולכן יעקב נוק,ד אות ברית"הוא יו'  שקוצו של ד7יעקב
פסחים ( ואמרו בניו . שיעקב תיקנה שאינה מסתלקת לעולם,אחרונה הנשארת בלילה' שהיא בחי

ז "א תיקו" גר– ש" כמ,' כו7ל סבא וכן לעולם אנו אומרים שמע ישרא,אחד' שמע ישראל כו) &
 בענין תפילת ערבית רשות
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æ"øâä ì"à :àéîåé óåñá, ìáççéùî é :åë á÷òé àøééå',  úåìâá åéçà åùò éðôî
ôä ìëù úéáä éáéøçîäùøâ "îë úåìâì æîø ë"ò ùøãîá úö÷ ù"ù :ïéøèñ úìúì,  áøòä

òå ïäáù áøõøàä éîïäáù íéáåè ,úå "ç,îë "øá ù"î â ïäù 'ìàøùéå éîòå íòä ïéøèñ :
äðåùàø ïäéãìéã úåúôùä, òä ïä"øîàð äéìòã àùéá äçôù úéìéìã éåðá ø éë äúôù 

àðù äàøúá úåìâá àùéã÷ àîòã ïéùéø ïäù äéðá ïëå äúøáâ ùøéú ' ùàøì äéøö åéä
îë"øá ù"î) ç"ò æìø â"á(æã "åë äæ àùéøá ù' :íéðåøçà äéãìéã äàì úàå, ò ïäõøàä éî 

éáèï :åë ìçø úàå', úä ïä"ëá äøåúä íéã÷ä ïëìå úéáä úø÷ò ìçøù ç" äàìì ìçø î
åë äàìëå ìçøë 'åøçà ïäåîë íéæáðå íéìôù ïäù íéð" íéøôåñ úîëçå åñàîé àèç éàøé ù

øá êéøàäù åîë çøñú"ò î"óñåé úàå åäæå óñåé íù ìò ìàøùé åàø÷ð ïëå ù:  
 éôìë á÷òé ìù úåâäðúää íò åúùéâô åùòîá âäðúäì êéà åðúåà ãîì óåñ úåìâ

úéòéáøä.   
éò 'øäîì íìåò úåáéúð" ì)æ ÷øô äãåáòä áéúð :(å÷î ÷øôá åøîà åâäðù í) íéçñô

ð"ò å"à (ø øîà" ä÷ìúñðå åéðáì ïéîéä õ÷ úåìâì á÷òé ù÷á åéðá ìà á÷òé àø÷éå éæô ïá ù
ç ùé àîù øîà äðéëù åðîî" éáà ÷çöéë ìàòîùé åðîî àöéù íäøáàë éòøæá ìåñô å

ä ìàøùé òîù åøîà åùò åðîî àöéù 'ä åðéäìà ' åøîà ãçàíùë ãçà àìà êáìá ïéàù 
àìà åðáìá ïéà êë ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàå ï÷æä çúô ãéî ãçà åëå'.   

ò íéîù úåëìî úìá÷ úìçú äéä"é é"á÷òé éðá íäù íéèáù á , åéä á÷òé éðá éë
ä ìàøùé òîù øîåìå íéîù úåëìî ìá÷ì íéðåùàø 'ä åðéäìà 'ãçà .íäéáà á÷òé àìå , éë

úé åúåëìî øùàë áùçð àì úåáàä ïî ãçà äéä á÷òé 'åéìò íìåòá äîéìù íéîù úåëìî 
äæä ,äëá ä÷å÷ç åúøåö äéäù á÷òé ìù åúìòîì éë"úé åúåëìî äæá áùçð ïéà ë ' åãé ìò

åúçúá àåäùíéðò ÷ø "äîéìù íéîù úåëìî íãé ìòå íéðåúçúá íäù ìàøùé é]  åðééä
 úåáàä åîë òøä øöé íäì ïéàù äìà)á"ò æé á"à( , òøä øöé íäì ùéù ïéà à÷ååã àìà

àì íãéáåäîéìù äìá÷ àéä íúìá÷ æà ìá÷ì [ . úìá÷ì íéðåùàø åéä á÷òé éðá êëéôìå
íéîù úåëìî ,î íéìá÷î á÷òé éðá åéäùëåúåëìá÷òé úéòöîàá ÷ø åéä àì íéîù , åîë 

ä ìàøùé òîù åøîàù 'ä åðéäìà 'ãçà , úåëìî ìá÷ì á÷òé éåàøå éøîâì ãçà á÷òéù éôì
ãçà àåäù íéîù,à íä íéèáùä ïë íâ åãé ìòå úé àåäù íéîù úåëìî íéìá÷î ãç 'ãçà .  

úåãçàä ïî àöåé äæáå åòøæá ìåñô ùé àîù á÷òé øîàù éðôîå , ïéàù íùë åøîà
êáìáãçà ÷ø  ,ãçà àìà åðáìá ïéà êë åîöòá ãçà àåä á÷òé éë ,é åìà éë" íä íéèáù á

ãçà àìà åáìá ïéàù á÷òé åîë ,â íéèáùä åùòð á÷òé éãé ìò éë"éøîâì ãçà ë .àåäå 
ãçà øôñî åîë íäìù øôñî éë âìôåî øáã ,ìàä ãâð á÷òé äéä éë"ãçà ìù ó8,çå  ' éðá

úåäîà,ãå  'úåçôùä éðá, øôñî éøä íäìùåàåìéîá ãçà íä  ,é íä åéðáå á÷òé éøäù" â
åàåìéîá ãçà øôñîë ,ò"ë .  

óåñá úåçôùä éðáù àéä ìàøùé ììë ìù ãçàä úøåöù åðééä , úà íéëôåä íàå
äæ ,à íéìèáîãçàä ú.  

éò 'å÷éú" æ)ò áî"à:( àúðéëù åäéà éðòã àúåìöå÷éãö àã éðò ïàî 9 àúåìö éàäå 
 ÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà øîúà äðéâáå ïéðøçà ïéúåìö éáâì á÷ò úàéø÷úà

 øéçñã áâ ìò óà)øéúñã (ã úàã àöå÷ éäéàã äãå÷ð éàäì äì ' àôìåàì ïéáåç äîëá
øåâéè÷à àì àúðéëùã éåðá ìò  ïî àöå÷ ÷ìúñà äéðéâá ÷éñôé íàã äãå÷ð àéääì ÷éñôé

ã ' ÷ìúñî àìå ÷éñôé àì àéåç ïéâáã åá÷òá êåøë ùçð åäéàã øçà øàúùàå ãçà ïî

                                                 
 .ף"נצח ישראל מד שֵלִוי הוא האל' עי 8
 .א" נמחק בגר–מאן עני דא צדיק  9
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ã úàã àöå÷ ' äéðî çøáå ÷ñåô åäéàå ÷ìúñà áø÷ò ïéâá ìáà ãçà ïî)ð"áà àì áø÷ò 
à÷éãö óñåé ãéáòã äîë ÷éñôé (éå äãéá åãâá áåæòéå áéúëã àåä àãääöåçä àöéå ñð  

íåâøú :äðéëù àéä éðòä úìôúå. ìà á÷ò úàø÷ð åæä äìôúäå ÷éãö äæ éðòä éî 
úåøçàä úåìôúä,øîàð äììâáå ,÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà . ááåñù áâ ìò óà 

)øúåñù (ã úåà ìù õå÷ä àéäù åæä äãå÷ðä úà 'íéàèç äîëá, éðá ìò àéøåâè÷ ãîìì 
äðéëùä,úåà úà ÷éñôé àì ã ïî õå÷ä ÷ìúñî åììâá ÷éñôé íàù äãå÷ð ä ' ãçà ïî

øçà øàùðå,åá÷òá êåøë ùçð àåäù ,÷éñôé àì ùçðä ììâáù , ìù õå÷ä ÷ìúñî àìå 
ã úåàä 'ãçà ïî.÷ìúñî áø÷ò ìéáùá ìáà ,åðîî çøåáå ÷ñåô àåäå )  ÷éñôé áø÷ò ìáà

÷éãöä óñåé äùòù åîë(, áåúëù åäæ "åçä àöéå ñðéå äãéá åãâá áæòéåäö) " èì úéùàøá
&.(  

ééòå"øâá ù"òøä øöéì æîøî ùçðäù à ,òá äãåîì áø÷òå"ù æë éë ïéðòä" æ
úé åúåãçàá ïéîàîù',éôà  'äøåúä ìëì øîåî åðéà úåøéáò äîë øáåò,ôòàå " àèçù é

àåä ìàøùé ïéðîì óøèöîå ,ã ïéá ìãáääù 'øì 'ãä ìù õå÷ä àéä ' äãå÷ðì æîøî õå÷äå
éìòì åðúåà úøù÷îù äðè÷íéðå.  

éòå ' úåðååëä øòù)à ùåøã úáù øãñ éùåøã:(éì÷ä äðä  'ø ãåñ àéä äìéçúá '
çà ãåñá òãåðë"çàå ø"ã úåà éë ã 'ø úåàå äùåã÷á àéä 'éì÷á'.  

úåàä úøåöá äàøð íâ äæ ,ìãù" éúù íä ïåéìòå ïåúçúä å÷äù àåä äðéðò ú
íé÷ìç ,åîöòì å÷ ãçà ìë àìà êùîä àì äæ , íéãøôð íéå÷ éúù ùé úàæ ìëáù

íéøáçúî ,äèîì ãçàå äìòîì àöîð ãçà ìáà. éø úåàá ìáà"ù , êùîä äæù íéàåø
øéùé ,äìòîì àåäù äîì äèîìù å÷ä ïéá ÷åìéç ïéàù äàøðå) îøâä"ù( .  

äìòî éôìë åðì ñçéä ìù úåëøòî éúù ïä äìà. íéå÷ éúùî äéåðáù úåàä ,
úéúéîà äñéôúä ìà úæîøî ,ãçà êùîä àéäù úåàä ìáà , äæ äàøåð äåàâì æîøî

åðúåà úëôäîù. ä ïéðò'ãçà ' íéøáåçî íòô åéäù íéå÷ éðù ìù øåáéçä úà êéùîäì àåä
åòø÷ðå ãçà åéäå ,äøæçá íúåà ãçàì íéëéøöå. íúåà íéøáçî íà ,ãçàì íéëôåä íä , íà

íéøçà íäî äùòð íéòåø÷ íéøàùð íä ,äì åðéðéá ùéù ñçéä äæ 'úé'.   
 åðçðà úáù ìù äçðîáéøîåà íãçà êîùå ãçà äúà  ãçà éåâ ìàøùé êîòë éî

õøàá ,åðééäíìåòáù úåøçàä úåéåøùôàä ìë úà íéç÷åì åðçðàù  , ìëä íéãçàî åðçðàå
úé åéìà'. ãåøéô êééùùë ÷ø úàöîð úåãçà ,òø÷ ùéù äàøðå , äæ úà íéùåò úàæ ìëáå

ãçàì.  äìîä'ãçà 'ãä úà úøáçî 'çàäì ,åéá íéòåøâù íé÷ìçä åìéôàù éãë åéäé øú
ãçàä ìù íé÷ìç.  øéæçäì æàå òø÷ì äîøâù äáéñä úà ìèáì íãå÷î íéëéøö ãçàì éãë

ãçàì éøîâì.   
î íéàåøøäîä" ìðä"ì éðá ìöà úåàöîð ìàøùé ììë ìù úåøçàä úåéåøùôàäù 

úåçôùä.   
éò 'ç øäæ"ò ãð÷ à"à : ïåðéà àìà éîéé÷ êéä ïåäìã àðå÷ú äòáøà úåçôù éðá

à ïåø÷àã íéøù÷ òáøà áéúëã íéøåç)î"äë æ à ( äúéá íäéøåçà ìëå  
íåâøú :äòáøà úåçôùä éðá.íéãîåò êéà íðå÷ú , íéøù÷ äòáøà íúåà àìà 

éøåçà íéàø÷ðùéí, áåúëù "çà ìëååäúéá íäéø] ."éò 'ò"á ÷øô éì÷ä øòù ç ' íùøùù
äàìå ìçøã íééøåçàá àåä äôìæå ääìá ìù.[  

ééòå"ò äð÷ óãá ù"óñåðù à :òà"ôù éðáã âåäðéð úåç ,äúéá.  
á÷òé ìù åéúåùð ø÷éò åéä úåäîàä , ãçà øùáì åéäå ÷åñôä ïåùì íéé÷úð ïäáå

)á úéùàøá ãë.( äéðù äâøãá åéä úåçôùä , êøã ÷ø åðéáà á÷òé ìà øåáéç ïäì äéäå
úåäîàä ,åðééäúåøçà ìù àåäù ìë ãö ïäá äéäù . ïëù ïåéëîå , úàöîð íâ ïàëù éøä
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ãçà úåéäì úåøùôàä ,ïëìã úåàá à÷ååã íéæîåøî íä '. ìà úåéúåàä ïéá"éçå ó" ùé ú
äìéçúëìî øù÷ ,ãá ìáà 'øçà úåéäì øùôà.  åìéôà ãçàì àåä ãçà ìù ïéðòä ùåøéô

úåøçà íäá êééùù íé÷ìç ,õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éî øîàð äæ ìòå.   
ãåàî êåîð íå÷îì ìôðù éî àåä ìã ,éìã êéøö åúåà úåìòäìå ,î àåä ùø ìáà é

íöòá øñç àåäù. åúåîöòá ïåøñç ïéà ìã ìöà ,åîå÷îá ïåøñç ùé ÷ø. ãå çà øáçî ãçà ,'
ãåàî êåîð íå÷îì ìôð àåä íà åìéôà.  âùåîä'ãçà 'íéúùî é÷åôàì åðéðò ïéà , åðéðò àìà

íéáø ãçàî àåäù êëá.   
 äðúùð ìàøùé ììë ìù øãñäùë)á÷òé ìù êùîä àåä óñåé , ãâðë àåä ïëìå

ìàä"ó (àåäåã  'ç 'à 'à íå÷îá 'ç 'ã ,'øåîâ øåæéô àìà øåáéç ïéà .  
ìàøùé ììë úà ãéîòä á÷òé ,åùò íò äùéâôá ,äèîì ùàøäù êë , íåùî

íåãà úåëìî íò ìàøùé ììë ìù úéôåñä äùéâôá äøåöä úåéäì êéøö êë úîàáù.  éðáä
ùàøá íéàöîð úåçôù ,íéðåøçà éøçà íéðåøçà ìçøå óñåéå. ë úà êôäîù øáã ïéà ìì

î ìàøùé'ãçà 'ì'øçà 'óåñá ìçøå óñåé úà íéùìî øúåé.   
êåôéää éðôì øö÷ ïîæ àåä íåéä åðìù áöîä.  åðçðàå àçéùîã àúá÷òá åðçðà

øåîâ á÷ò ìù áöîá úîàá. åðúôå÷úá íéàåø åðàù íåãà úåëìî ìù ìåãâä ó÷åúä , àåä
 ïåàâ øáù éðôì ìù)æè éìùî çé( ,íìòð øáãù éðôìù åðééäã , åì ùéàìôð çë , çëäå

åðìù äìéôðä úà áééçîä çëä àåä íåãà úåëìî ìù ìåãâä , úñðëù íéøåñéä íä äìàå
úìáåñ ìàøùé ,íå÷é á÷òéù áöî äéäé íììâá à÷ååãå ,ìåôé åùò àìéîîå.   

  
 çìùéå úùøôá'  

  
 áåúë)ë çë úéùàøá ( êøãá éðøîùå éãîò íé÷ìà äéäé íà øîàì øãð á÷òé øãéå

å êìåä éëðà øùà äæää äéäå éáà úéá ìà íåìùá éúáùå ùáìì ãâáå ìëàì íçì éì ïúð '
íé÷ìàì éì ,ùø øàáîå"ä äéäå é 'íéäìàì éì .óåñ ãòå äìçúî éìò åîù ìåçéù , àìù

éòøæá ìåñô àöîé , j Èì éz Àø Ça Äã ø ÆL Âà øîàðù åîë)íù( , íäøáàì çéèáä åæ äçèáäå
 øîàðù)æ æé ìéòì (Àìe íé Ää Éìà Åì Èê Àì ú Éåé Àä ÄìÈêé ÆøÂç Çà ÈêÂò ÀøÇæ10  .ùø éøáãî äàøð" ìù ùåøéôäù é
ä äéäå 'éòøæá ìåñô àöîé àìù àåä íé÷ìàì éì . íéé÷úî êéà ïéáäì ùéå'ä äéäå ' éì

íé÷ìàì 'åòøæá ìåñô äéäé àìù éãé ìò ?äø÷ äæ ïëà éúîå?  
éåä íä"ãçåéîä íù úàø÷ð ä ,éòå 'éò'åæ "ç :òå"íãà äòèé àìù éãë ë , äåö

àå úåðáø÷áøî ,äì ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà' .äì äãåú çáæ åçáæú éëå' . çáæ åçáæú éëå
äì íéîìù' .äì äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå' .äì ìëä' .íé÷ìàì øîàð àìå .î"è .à" ø

åäáà ,óúåùî àåä äæ íù ,íé÷ìà åàø÷ð íéëàìîäù ,íé÷ìà åàø÷ð íãà éðá , íéðééãä
íé÷ìà åàø÷ð ,æ íäî éîì íéòãåé åðà ïéàåçáå ,åãáì ãçåéîä íùä øéëæäì êéøö êëì.  

                                                 
ני בלפי שנאמר דבר אל .  ישראל למה נאמרשמע): רמז תתלג( תורהילקוט שמעוני '  עי10

ה יעקב אבינו שיאמר דבור זכ,  אלא בני ישראל, דבר אל בני אברהם ויצחק לא נאמר,ישראל
,  אוי לי שמא תצא ממני פסולת כדרך שיצא מאבותי, לפי שהיה יעקב מפחד כל ימיו ואמר,לבניו

ישמעאל עבד אלילים שנאמר ותרא שרה את בן ,  עשוויצחק יצא ממנ, אברהם יצא ממנו ישמעאל
ו אבל אני לא יצחק יצא ממנו עש,  אבינו אברהם יצא ממנו ישמעאל,אמר יעקב. הגר המצרית

 וכי עלתה על לב היה יעקב אבינו אומר , וידר יעקב נדר לאמר, וכן הוא אומר.תצא ממני פסולת
תלמוד לומר שבתי בשלום אלא בית אבי ,  לו לאלהיםאין כביכול אם לאו ,לי לאלהים' והיה ה

עד  שיחול שמו עלי שלא תצא ממני פסולת מתחלה ו,ומה תלמוד לומר לי לאלהים, מכל מקום
 .סוף
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éòå 'ò çî øåà éøòù"à :ãçåéî åîù àø÷ð äîì,ãáì ìàøùéì ãçåéî àåäù , ïéàå 
åá ÷ìç úåîåàä øàùì, ùãå÷ä úåîù øàùá íé÷áã úåîåàä øàù ìù íéøùä ìáà 

íééåðéëáå,åäé íùì ùåáìî ïåéîãëå íéôðë ïåéîãë ïäù "êøáúé ä .éòå 'ò àö"à : ãåçéé ãåñ
é ìë 'úçàë úåøéôñ .éò ' øåèá)ä ïîéñ' (á÷äù ïéðòä ìò äøåî íé÷ìà íùù" ìòá àåä ä

íìåë úåçëä .úåçë äáøä øùôàî äæ íù ,úé àåä ìáà 'íìåë úåçëä ìòá . ïàëî ïë ìòå
òä ìëì øå÷îä"íìåòáù æ ,íéøçà íéäìà íéàø÷ðù . úåçë úçé÷ìì øå÷îä çðåî äæ íùá

úéîöò úåàéöîì íúëéôäå .÷ìà íùäúé åéúåîùá ãéçéä íùä àåä íé 'ììçúäì ìåëéù ,
äøæ äãåáò úåéäì êåôäìå .êãéàî ,éåä íù"åðìù äñéôúäî êôéää úà äìâî ä, äñéôú 

éåáéø éà ìù ,éåðéù éà ,ãçà ìëäùå .éåä íùù øåèá áåúëù åîëå"äù äæ ìò äøåî ä ' äéä
äéäéå äåä ,ãåøéô åà ÷åìéç ïéàù ,ãçà ìëäå ,øéôá ÷îåò ãåò àåäåãçåéîä íù ùå .

ãéúòå äåä øáò ùéù àéä éåáéøä úìçúä ,ãåçì äôå÷ú ìë íéãéîòîå .éåä íù" àá ä
éåáéø ìù úåàéöî ïéàå úçà úåàéöî ìëäù úåøåäì .á÷òé éøáã øåàéá ,ä äéäå ' éì

íé÷ìàì,àåä  ,ãçàäî äùéøô ìù úåøùôà íåù äéäú àìù , àì çøëäá àìéîî ïë íàå
éòøæá ìåñô äéäé11 .  

éò 'øòù äøåà é)ò àî"á :(àìî íéîòôìå øñç àåä íéîòôì íéäìà íùù éôì, 
 úøåö ìë äøîâð àìå åàåìîá íìåòä äéä àìù ãåòá íìåòä úàéøáá åøéëæäì êøöåä

åéúåéøá,åäé íù øëæð íìåòä úàéøá äøîâðùë ìáà "íéäìà ä, åøîâð àìù ãåòá íéäìà 
úåøåöä ìë,åäé "úåøåöä ìë øîâá ä,äìà àø÷ðä íùäù éôì  íà éë íìùå àìî åððéà íé

åäé íùá"ä.åäé éëðà àìä íìà íåùé éî åà ãåñäå " ä)àé ã úåîù(, íéäìà ãåñ àåä 
åäé íù ìù úåéúåà éúù íéäìà íùî øéñúùë"é íäù ä"ä,íìà øàùð ,íéäìà ãåñá , 

é íìà"ä.íéäìà íùá íìåòä àøáð êëéôìå , íìåë íéøåöéä ìëå íéøáãä ìë åììëúùðùëå 
 íìåòä äéäååàåìîá,åäé øéëæäì êøöåä "íéäìà ä,æ åøîàù åäæå " ì)á"éô ø"éñ â 'â ( øéëæä

àìî íìåò ìò àìî íù,åäé øéëæäì ìéçúä úéùàøá äùòî åøîâðùë êëéôìå " íéäìà ä
íìåò ìù åàåìî ìò.  

                                                 
אמר יעקב המלאך הגואל אותי מכל רע מאי מכל רע דלא אזדמנת ): א"רכט ע(א "זהר ח' עי 11

דכלהו צדיקי ושלימי ) א בערסי"ס(לי אתתא דאיהי מגו סטרא אחרא ולא אערע פסול בזרעי 
בשלימו בגין דאתפרק מכל רע ויעקב לא אתדבק בההוא סטרא אחרא כלל ועל דא המלאך הגואל 

  רע יברך את הנעריםאותי מכל 
 שלא הזדמנה לי אשה ,"מכל רע" מה זה ".המלאך הגואל אותי מכל רע" ,אמר יעקב: תרגום

 משום , שכולם צדיקים ושלמים בשלמות,)במטתי( ולא קרה פסול בזרעי ,שהיא מתוך הצד האחר
יברך המלאך הגואל אותי מכל רע "ועל זה .  ויעקב לא נדבק באותו צד האחר כלל.שנפדה מכל רע

  ".את הנערים
בערסי כדין ) בזרעי או(והכי אמר יעקב לבנוי שמא חס ושלום אירע פסול : א"ב קלד ע"ח' ועי

לית לן דביקו בסטרא אחרא כלל דהא פרישא הוה ' אינון אמרו כמה דלית בלבך אלא אחד כך וכו
מסטרא מערסך ואנן ביחודא לגבי מלכא עלאה ולית לן דביקו כלל בסטרא אחרא דהא בפרישו 

  הוה רעותא ומחשבתא דילן ) א הוינן ברעו"נ(אחרא 
כיון דידע דסטרא אחרא לא אתדבק תמן כלל כדין עאלת אתתא לגבי בעלה בלחישו ברזא 
דיחודא דשית סטרין פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דהא איהי ברזא דאחד 

  בעולימתהא בלא ערבוביא כלל ולא שותפו דסטרא אחרא 
במטתי אז הם אמרו כמו ) בזרעי או(וכך אמר יעקב לבניו שמא חס ושלום ארע פסול : תרגום

אין לנו דבקות בצד האחר כלל שהרי פרוש היה ממטתך ואנו ביחוד ' שאין בלבך אלא אחד כך וכו
היה הרצון ) היינו ברצון(למלך העליון ואין לנו כלל דבקות בצד האחר שהרי בפרדה מהצד האחר 

  .והמחשבה שלנו
כיון שידע שהצד האחר לא נדבק שם כלל אז נכנסה האשה לבעלה בלחש בסוד היחוד של 
ששה צדדים פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שהרי היא בסוד של אחד בעלמותיה 

 .בלי ערבוב כלל ולא שתפות של הצד האחר
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íìù åðéáà á÷òé íà ,øáåçîå ,éøîâì ãçàå ,åòøæá ìåñô ïéà àìéîî .ìåñô ,
óñåð øáã ïàë ùéù åùåøéô ,äåéîöòå ãøôð ÷ìçë úåéäì êôåä äæä øáã . ìëä øùàë ïëì

éåä íùì ÷åáã"ìåñô àäéù ïëúé àì ä.  
 áåúë)è äì úéùàøá-åè (åúà êøáéå íøà ïãôî åàáá ãåò á÷òé ìà íé÷ìà àøéå ,

íé÷ìà åì øîàéå ,êîù äéäé ìàøùé íà éë á÷òé ãåò êîù àø÷é àì á÷òé êîù , úà àø÷éå
ìàøùé åîù , íé÷ìà åì øîàéåà éðà"ù ìã" íéëìîå êîî äéäé íéåâ ìä÷å éåâ äáøå äøô é

åàöé êéöìçî , úà ïúà êéøçà êòøæìå äððúà êì ÷çöéìå íäøáàì éúúð øùà õøàä úàå
õøàä ,åúà øáã øùà íå÷îá íé÷ìà åéìòî ìòéå , åúà øáã øùà íå÷îá äáöî á÷òé áöéå

ïîù äéìò ÷öéå êñð äéìò êñéå ïáà úáöî , íù úà á÷òé àø÷éå íù åúà øáã øùà íå÷îä
à úéá íé÷ìà"ì .  

éàðúä íåé÷ óåñ íä åìà íé÷åñôù øàåáî íéðåùàøá ,àøæò ïáàá áåúëå : êñéå
êñð äéìò ,à úéááå- éåàø øåãá äéäù éîì íùä ãåáëì åðåäî øùòî ïúðå åøãð íìù ì

åúç÷ì,êì åðøùòà øùò íéé÷úð ïàëù  . ïéøãäðñ àøîâá)ãî óãò "à ( äî ìò øîàð
 áåúëù ïëò ìöà"ìàøùé àèç"àèçù éô ìò óà àãáæ øá àáà éáø øîà  ,àåä ìàøùé .

òà ãéçéù äæä ïéðòäù òîùî"ìàøùé ììëá àåä éøä àèåç àåäù ô ,ìàøùé íùá ìåìë ,
äæ íù ìù åçëîå ,ìàøùé úà çöðì úåøùôà íåù øöáéú àì . éåìéîù ïë íà àöîð

÷ðù äæá äéä óåñä ãòå äìéçúî åéìò åîù ìåçéù äù÷áäìàøùé åîù àø12.  
 áåúëä øîåà äæ ìòå)å â éëàìî (ä éðà éë 'íúéìë àì á÷òé éðá íúàå éúéðù àì .

éåä íùá éåðéù ïéàù åîë"ìàøùé ììëá éåðéù íåù ïéà êë ä . åéìòù á÷òé ìò ïåçöðä çëî
 øîàð)èë áì úéùàøá :( íò úéøù éë ìàøùé íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå

úå íéùðà íòå íé÷ìàìëå ,òà ìàøùé ìù çëä úà ìàøùé ììë ìë åìá÷" ìàøùé àèçù ô
àåä.  

à íéëìîá áåúë ')èé çé ÷øô-èì ( ø Çä ì Æà ì Åà Èø ÀNÄé ì Èk ú Æà é Çì Åà õ Éá À÷ ç Çì ÀL ä Èz Çò Àå
 é Åì Àë Éà úÉåà Åî ò Ça Àø Çà ä Èø ÅL Âà Èä é Åàé Äá Àðe íé ÄM ÄîÂçÇå ú Éåà Åî ò Ça Àø Çà ì Çò Ça Çä é Åàé Äá Àð ú ÆàÀå ì Æî Àø Çk Çä ï Çç Àì ËL

 ì Æà eäÈi Äì Åà LÇb ÄiÇå ì Æî Àø Çk Çä ø Çä ì Æà íé Äàé Äá Àp Çä ú Æà õ Éa À÷ ÄiÇå ì Åà Èø ÀNÄé éÅð Àa ì Èë Àa á Èà Àç Çà ç Çì ÀLÄiÇå ì ÆáÈæé Äà
ä í Äà íé Ät Äò Àq Çä é Åz ÀL ì Çò íé Äç Àñ Ét í Æz Çà é Çú Èî ã Çò ø Æîà ÉiÇå í Èò Èä ì Èk' í ÄàÀå åé ÈøÂç Çà eë Àì íé Ää Éì Áà Èä 

Çò Ça ÇäÇì àé ÄáÈð é Äz Àø Çú Éåð é Äð Âà í Èò Èä ì Æà eäÈi Äì Åà ø Æîà ÉiÇå ø Èá Èc Éåú Éà í Èò Èä eð Èò à Éì Àå åé ÈøÂç Çà eë Àì ìä’ é Äc Çá Àì 
 ã Èç Æà Èä ø Èt Çä í Æä Èì eøÂç Àá Äé Àå íé Äø Èt íÄéÇð ÀL eð Èì eð Àz Äé Àå Lé Äà íé ÄM ÄîÂçÇå ú Éåà Åî ò Ça Àø Çà ì Çò Ça Çä é Åàé Äá Àðe

Àå eä Ëç ÀzÇðé Äå íé Äö Åò Èä ì Çò é Äz ÇúÈð Àå ã Èç Æà Èä ø Èt Çä ú Æà ä ÆNÁò Æà é Äð ÂàÇå eîé ÄNÈé à Éì L ÅàÀå íé Äö Åò Èä ì Çò eîé ÄNÈé
ä í ÅL Àá à Èø À÷ Æà é Äð ÂàÇå í Æëé Åä Éì Áà í ÅL Àa í Æúà Èø À÷e íé ÄN Èà à Éì L ÅàÀå' L Åà Èá äÆðÂòÇé ø ÆL Âà íé Ää Éì Áà Èä äÈé Èä Àå 

 í Èò Èä ì Èk ï ÇòÇiÇå íé Ää ÉìÁà Èä àeä ø Èt Çä í Æë Èì eøÂç Ça ì Çò Ça Çä é Åàé Äá Àð Äì eäÈi Äì Åà ø Æîà ÉiÇå ø Èá Èc Çä á Éåè eø Àîà ÉiÇå
 ø Èt Çä ú Æà eç À÷ ÄiÇå eîé ÄN Èú à Éì L ÅàÀå í Æëé Åä Éì Áà í ÅL Àa eà Àø Ä÷ Àå íé Äa Çø Èä í Æz Çà é Äk äÈð ÉLà Äø eNÂòÇå ã Èç Æà Èä

Àá eà Àø À÷ ÄiÇå eNÂòÇiÇå í Æä Èì ï ÇúÈð ø ÆL Âà ìÉå÷ ïé ÅàÀå eðÅðÂò ì Çò Ça Çä ø Éîà Åì íÄé ÇøÃä Èv Çä ã ÇòÀå ø Æ÷ Éa Çä Åî ì Çò Ça Çä í ÅL
 ì Éå÷ Àá eà Àø Ä÷ ø Æîà ÉiÇå eäÈi Äì Åà í Æä Èa ì Åz Çä ÀéÇå í Äé ÇøÃä Èv Çá é Ää ÀéÇå ä ÈN Èò ø ÆL Âà Çç Åa Àæ Än Çä ì Çò eç Àq Çô ÀéÇå äÆð Éò ïé ÅàÀå

é Äë Àå Ççé ÄN é Äk àeä íé Ää ÉìÁà é Äk ì ÉåãÈb ì ÉåãÈb ì Éå÷ Àa eà Àø À÷ ÄiÇå õ È÷ Äé Àå àeä ï ÅLÈé é Çìeà Éåì Àê Æø Æã é Äë Àå Éåì âé ÄN 
 ã Çò eà ÀaÇð Àú ÄiÇå í Äé ÇøÃä Èv Çä ø ÉáÂò Çk é Ää ÀéÇå í Æäé ÅìÂò í Èc Àê Èô ÀL ã Çò íé Äç Èî Àø Èáe ú Éåá ÈøÂç Ça í Èè Èt ÀL Äî Àk eã Àã Éb Àú ÄiÇå

Éò ïé ÅàÀå ì Éå÷ ïé ÅàÀå ä Èç Àð Än Çä úÉåìÂò Çì í Èò Èä ì Èë eL Àb ÄiÇå é Çì Åà eL Àb í Èò Èä ì Èë Àì eäÈi Äì Åà ø Æîà ÉiÇå á ÆL È÷ ïé ÅàÀå äÆð
ä ç ÇaÀæ Äî ú Æà à Åt Çø ÀéÇå åé Èì Åà' á É÷ÂòÇé éÅð Àá é Åè Àá ÄL ø Çt Àñ Äî Àk íé Äð Èá Âà ä Åø ÀN Æò íé Åz ÀL eäÈi Äì Åà ç Çw ÄiÇå ñeø Èä Æä 

ä ø Çá Àã äÈé Èä ø ÆL Âà'ÀN Äé ø Éîà Åì åé Èì Åà ä í ÅL Àa Çç ÅaÀæ Äî íé Äð Èá Âà Èä ú Æà äÆð Àá ÄiÇå Èê Æî ÀL äÆé Àä Äé ì Åà Èø' N ÇòÇiÇå 
                                                 

ומי שלא בא על , ז"שכל זה דווקא במי שלא מודה בע, ז מב"בשם התיקו' לעיל וישלח א' עי 12
ובהמשך הזהר שם איתא שיעקב בירך כך בגלל , א רכט בהערה הקודמת"זהר ח' ועי, בת אל נכר

 .שיוסף שמר על בריתו
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 íé Äö Åò Èä ì Çò í ÆNÈiÇå ø Èt Çä ú Æà ç ÇzÇð ÀéÇå íé Äö Åò Èä ú Æà Àê ÉøÂòÇiÇå Çç ÅaÀæ Än Çì áé Äá Èñ ò ÇøÆæ í Äé Çúà Èñ úé Åá Àk ä Èì Èò Àz
Çò e÷ Àö Äé Àå í Äé Çî íé Äc Çë ä Èò Èa Àø Çà eà Àì Äî ø Æîà ÉiÇå eL Ål ÇL ø Æîà ÉiÇå eð ÀL ÄiÇå eð ÀL ø Æîà ÉiÇå íé Äö Åò Èä ì ÇòÀå ä Èì Éò Èä ì

 LÇb ÄiÇå ä Èç Àð Än Çä ú ÉåìÂò Ça é Ää ÀéÇå í Äé Èî à Ål Äî ä Èì Èò Àz Çä ú Æà íÇâ Àå Çç ÅaÀæ Än Çì áé Äá Èñ íÄé Çn Çä eë ÀìÅiÇå eL Ål ÇLÀéÇå
ä ø Çîà ÉiÇå àé ÄáÈp Çä eäÈi Äì Åà' í Èä Èø Àá Çà é Åä Éì Áà  ì Åà Èø ÀNÄé Àa íé Ää Éì Áà ä Èz Çà é Äk ò ÇãÈe Äé í Éåi Çä ì Åà Èø ÀNÄé Àå ÷ Èç Àö Äé

 Èêé Àø Èá Àã Äáe Èê Æc Àá Çò é Äð ÂàÇå}Èê Àø Èá Àã Äáe {Åà é Äúé ÄN Èòúä é ÄðÅðÂò ä Æl Åà Èä íé Äø Èá Àc Çä ì Èk ' äÆf Çä í Èò Èä eò ÀãÅé Àå é ÄðÅðÂò 
ä ä Èz Çà é Äk'Èa Äì ú Æà Èú Éa ÄñÂä ä Èz ÇàÀå íé Ää Éì Áà Èä ä L Åà ì Ét ÄzÇå úé Äp Çø Éç Âà í' ú ÆàÀå ä Èì Éò Èä ú Æà ì Çëà ÉzÇå 

 ì Çò eì Àt ÄiÇå í Èò Èä ì Èk à ÀøÇiÇå ä Èë Åç Äì ä Èì Èò Àz Ça ø ÆL Âà íÄé Çn Çä ú ÆàÀå ø Èô Èò Æä ú ÆàÀå íé Äð ÈáÂà Èä ú ÆàÀå íé Äö Åò Èä
ä eø Àîà ÉiÇå í ÆäéÅð Àt'ä íé Ää Éì Áà Èä àeä 'íé Ää Éì Áà Èä àeä .  

íù éðåòîù èå÷ìéáååðéáø äùîì åäéìà ïéá úàååùä äîë ùéù áúåë  , íäî ãçàå
àåä ,éðéñ øäì ìàøùé ììë úà áøé÷ äùîù ,ìîøëä øäì ìàøùé ììë úà áøé÷ åäéìàå .

øàåáî ,éðéñ øä ãîòîì ìéá÷î äéä ìîøëä øäù , éðéñ øä ïéòî äéä àåäå) êùîäá áåúëå
éðéñ øäá ùøãîä ,ä 'ä éëðà øîà 'êé÷ìà , ììë ìîøëä øäáåä åøîà ìàøùé ' àåä

ä íé÷ìàä 'íé÷ìàä àåä .(éðéñ øä æàî , ãò åòéâäå åãøé êë ìë ìàøùé ìëù áöî äéä àì
 øîàé íàéáðù'äì àéáð éúøúåð éðà 'éãáì',ùøô ìàøùé ììë ìë  , òáøà ãâðë äéä åäéìàå

 ìòáä éàéáð íéùéîç úåàî)ìòáä éàéáð éùàø åéä íä .( ãçà ÷ø øééúùð ìàøùé ìëî
åçî äéäùéðéñ øäì øá . øäì ìéá÷î àäéù åäùî úåùòì êéøö äéä ìôùä íáöî íåùîå

éðéñ ,éðéñ øä ãîòî ïéðò úà íòô ãåò ùãçéù ,äùãç äøåú úìá÷ .  
òåøâ éëä áöîá åéä ìàøùé ììë ,á÷òé ìù åòøæá ìôð ìåñô åìéàëù ãò , íìåëù

ìàøùé éðá éøä ,ä äéäå ù÷éá åðéáà á÷òé äæ ìòå 'íé÷ìàì éì ,éäé àìùéòøæá ìåñô ä . äéä
äøàä äúåà úà øéæçéù åäùéî àåôéà êéøö ,ä äéäå ìù 'íé÷ìàì éì , úà àéáä åäéìàå

äæì ìàøùé ììë.  
äá 'àìî á÷òéå øñç åäéìà áåúë úåîå÷î ,ùø øéáñîå" é)áî åë àø÷éå ( éúøëæå

áå÷òé éúéøá úà, ìèð á÷òé úåîå÷î äùîçá øñç åäéìàå àìî áúëð úåîå÷î äùîçá 
îùî úåàåéðá úìåàâ øùáéå àåáéù ïåáøò åäéìà ìù å13. ìòù øåîàä éô ìò øáãä øåàéáå 

íãå÷ä íáöîì ìàøùé ììë åøæçé åäéìà éãé . äéäú åãé ìòù ãçàä úåéäì øçáð åäéìà
äìåàâä ,äù åøéëéù áöîì ìàøùé ììë úà øéæçäù ãçàä äéä àåäù ììâá ' àåä
íé÷ìàä .çáæîä úà íé÷ä åäéìàùë ,èáä çëî äæ äéäá÷ä úç" á÷òéì ä' äéäé ìàøùé

êîù ')é äì úéùàøá .( äèåñ àøîâá àúéàã àä áèéä åðì úøàáî åæ äîã÷ä)èî óã&  (
àéáðä åäéìà éãé ìò àäú íéúîä úééçúù .åäéìà éãé ìò à÷ååã äîìå ? øåîàëù íåùî

ìîøëä øä ìù äùòîá íéúîä úééçú ìù åæ äðéçá äùò øáë àåä . äéä ìàøùé ììë
ìù áöîá äàøð' äúéîì ùøéô äæ ,'íééçì íøéæçä åäéìàå ,÷åñôä íäá íéé÷å ,ä äéäå ' éì

íé÷ìàì ,ä íùù 'óåñä ãòå äìéçúî á÷òé ìò ìç ,àåää øåãá äéä åæ äçèáä ìù óåñäå.  
ùø éøáã ïéáð úàæáå" ÷åñôä ìò é)àé äì úéùàøá (à éðà íé÷ìà åì øîàéå-ù ì -

î íéëìîå êîî äéäé íéåâ ìä÷å éåâ äáøå äøô éãåàöé êéöìç, úòùá áéø÷äì åéðá íéãéúò 

                                                 
   מדרש חסרות ויתרות פרשת תולדות ,בתי מדרשות חלק ב'  עי13
ו חוץ מחמשה שהן מלאים ארבעה כנגד ארבע מלכויות ואחד " יעקב שבמקרא חסר ויכל

  ):ירמיה ל יח(תבא הנחמה מלא בנין אב שבכולם הנני שב שבות אהלי יעקוב לכשיכלו ו
למה ללמדך ] 'בר מן ה[ה "ו במ"וכל אליהו כתיב בוא] 'בר מן ה[ה " אחר כל יעקב חסר במדבר

בתי ' עי: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא) מלאכי ג כג(שאליהו בא וגואל זרע יעקב שנאמר 
  רות ויתרות מלכים ב  מדרש חס,מדרשות חלק ב

למה ללמדך שאליהו בא ' וכל יעקב חסר בר מן ה' ו בר מן ה"כל אליהו כתיב בוא) א ג (קעה
 :הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא) מלאכי ג כג] (שנאמר[וגואל זרע יעקב 
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åäéìà éîéá íéåâë úåîáä øåñéà14 .úìàùð äéìàî äìàùäå , ïéðò äìâúð ïàë à÷ååã äîì
äæ ?øåîàä éô ìò úøàåáî äáåùúäå ,ä äéäå áåúëä ìù åðéðò íéé÷úð ïàë éë 'íé÷ìàì éì .

íéåâä äùòîë åùò ìàøùé ììë øùàë ,åñéà ïîæá äîáá áéø÷äì åëøöåä íäå úåîá ø
äòù úàøåäá ,ä äæ äùòî éãé ìò äìâúð éæà'ä äéäå 'íé÷ìàì éì'.  

  
 çìùéå úùøôâ'  

  
åçá åãìåð íéèáùä ìë"õøàá ãìåðù ïéîéðáî õåç ì ,åë øîàðù ÷åñôá ïðåáúðù

 ïéîéðá úãéì ìöà)çé äì úéùàøá ( åéáàå éðåà ïá åîù àø÷úå äúî éë äùôð úàöá éäéå
ïéîéðá åì àø÷ ,ùøá ùøéôå"ðá éïéîé, àéäù ïòðë õøàá ãìåð åãáì àåäù éôì éðéòá äàøð 

äáâðä òåñðå êåìä ïòðë õøàá áâðá øîàðù åîë íéøäð íøàî àá íãàùë áâðá . éøä
åúåäî íöòî ÷ìç àåä ìàøùé õøàá ãìåð àåäù äãáåòäù àéãäì øàåáî ,åîù äæù ,

ïéîé íùá ïàë äðåëî ìàøùé õøà äîì ïåéò êéøöå ? ìçøù ïë éðôì áåúë äúåà ììâá äúî
 èéìùä éðôî äàöéù äââù)áì àì úéùàøá ( ãâð äéçé àì êé÷ìà úà àöîú øùà íò

íúáðâ ìçø éë á÷òé òãé àìå êì ç÷å éãîò äî êì øëä åðéçà .øîà ÷éãöù ïåéëîå- øáãä
íéå÷î ,òà"ììë åúðååë äúéä àì åæù ô. á ïë íà íéàåø 'ìçø úúéîì úåáéñ ,à íäå ' úãéì
ïéîéðá ,áå 'éðâåéáà ìù íéôøú úá.  

éò ' àîåçðú ùøãî)áé ÷øô àöéå:(åâå úëìä êìä äúòå á÷òéì øîåà ïáì  ' äîì
à àöîú øùà íò åáéùä éäìà úà úáðâú ìçø ìò øæâð äòù äúåàá äéçé àì êéäìà 

 éãë íúåà äáðâ äîì íéôøúä úà äç÷ì ìçøå àöî àìå ìäàä ìë úà ïáì ùùîå äúéî
åá á÷òéù ïáìì íéøîåà åäé àìù ïë íä íéøáãî íéôøúä éëå åðàöå åéðáå åéùð íò çø

 áéúëã)é äéøëæ ( åúåà ìë åàøé àìå íäì íéðéò øîåà äúàå ïåà åøáã íéôøúä éëïéðò àìà 
 ïéàéáî ïéùåò åéä ãöéëå äàîåè äùòî óãøåú äùòî ïäù éôì íéôøú àø÷ð äîì íéôøú

ïéáúåëå íéîùáå çìîá åúåà íéçìåîå åúåà íéèçåùå øåëá íãà çåø íù áäæ õéö ìò 
 úåøð åéðôì ïé÷éìãîå øé÷á åúåà ïéçéðîå åðåùì úçú úåôùëîá õéöä ïéçéðîå äàîåè

çìá íîò øáãîå åì íéåçúùîåùùæ " ãåòå ìçø ïúåà äáðâ êëéôì ïåà åøáã íéôøúä éë ä
åë úãåáò øå÷òì éãë" áéúëå íúáðâ ìçø éë á÷òé òãé àì êëéôì äðååëúð äéáà úéáî í

ìçø áåðâúå:  
éò 'ç øäæ"ò ãñ÷ à"á15 :åâå åðàö úà æåæâì êìä ïáìå ')èé àì úéùàøá ( éáø øîà

ò àìà íéôøú ïàî éñåé" óøåúä íå÷îá ïðéðúã äîë äåä éàðâì íéôøú éø÷à éàîàå ååä æ
òã ïìðîå" áéúëã ååä æ)ì íù ( áéúëå éäìà úà úáðâ äîì)áì íù ( úà àöîú øùà íò

åâå êéäìà 'ïéùøç ìëã àùøç ïáìå òãðîì éòáã ïàî ìëá òãé äåä éàäáå äåä àîìòã 
 àìà åãéáòúà àì äãåäé éáø øîà ùçðá øîà éñåé éáø ãéáòúà íñ÷á àééç éáø øîà

                                                 
ן יוחנ' בשם ר) נגדי(משין בן נגרי ' איבו ור' יודן ור'  ר):ה' ב סי"פרשה פ(בראשית רבה ' עי 14
 מה קהל עמים מקריבין בשעת איסור במות אף בניך . עתידין בניך לעשות גוי כקהל עמים,אמרו

ויקח אליהו שתים עשרה ) מלכים א יח (,חנינא מייתי לה מהכא'  ר,מקריבים בשעת איסור במות
 שמשעה שנתן לו השם הזה נאמר לו ,אליו לאמר ישראל יהיה שמך'  דבר היהאשר ה' אבנים וגו

ויקרא שם העיר דן כשם דן ) שופטים יח (,שמלאי מייתי לה מהכא'  ר.הל גוים יהיה ממךגוי וק
'  שמשעה שנאמר לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך ר,אביהם אשר יולד לישראל

עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק משיעשו בניך כעמים להרו ) דברים לג(יוחנן מייתי לה מהכא 
 צדקה אני עושה עמהם , אין כתיב כאן אלא זבחי צדק. יזבחו זבחי איסור במות שם,של זבולן

 .ומקבל את קרבנם
 .'וד' ח שער לח פרק ג"ע' ענין תרפים עי 15
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 äîë àãé éôøà àúòù éàäå àúòù éàä éùèáã ïéâá íéôøú éø÷à éàîàå ïòéãé éúòùá
 øîà úàã)ù"æè ãë á ( éòâø òãéã àåää äéì ãéáò ãë àðîåà êãé óøä äúò áø éúòùå

 äðéî ïåôøéã êéøèöàã àúãéáò çëùú àìå ãéáò àúùäå éôøà àúùä øîàå äéìò íéà÷
ùð øáã äéùôðì àùàáàì ïéùéá ïéèéò áéäéå øéãú ìéìî åäéàå éàä àìà:  

íåâøú" :åðàö úà ææâì êìä ïáìå "åâå' .éñåé éáø øîà ,íéôøú äæ äî , äãåáò àìà
äøæ .íéôøú íéàø÷ð äîìå ,äéä éàðâì ,ù åîëóøåúä íå÷îá åðéðù . äãåáò åéäù åðì ïéðîå
äøæ , áåúëù"éäìà úà úáðâ äîì" , áåúëå"êéäìà úà àöîú øùà íò "åâå' . äéä ïáìå

íìåòä ìù íéôùëîä ìë ìù óùëîä ,úòãì äöåøù äî ìë úà òãåé äéä äæáå . éáø øîà
àééç ,äùòð íñ÷á .øîåà éñåé éáø ,ùçðá .äãåäé éáø øîà ,òùá àìà åùòð àìúåòåãé úå ,

íéôøú íéàø÷ð äîìå ,åæä äòùä úà íéëîù íåùî ,ãéä äôøî åæä äòùäå , øîàðù åîë
"êãé óøä äúò áø ."åúåà äùåò ïîåàäùë ,øîåàå åéìò ãîåò úåòùå íéòâø òãåéù , úòë

äùò úòëå äôøä ,äæ àìà åðîî åôøéù êéøöù äùòî àöîú àìå , ïúåðå ãéîú øáãî àåäå
ä ùôðì òøäì úåòø úåöòíãà.  

éòå 'áîø"ï :)èé (íéôøúä úà ìçø áåðâúå, äéáà ùéøôäì àìà äðååëúð àì 
ùø ïåùì äøæ äãåáòî" éäìà úà úáðâ äîì øîà øùàë äøæ äãåáòì ïáìì åéä éë øùôàå é

 ãåã åðéðåãà úéáá äøæ äãåáò àöîú êéà éë íéãáòð íéôøúä ìë åéä àì ìáà) ïééò
âé èé à ìàåîù(  

íäù íéøîåàù äî áåø÷äå äìîäå úåãéúò úòãì íäá åîñ÷éå úåòùä ìá÷ì íéìë 
 íéãé äôø ïåùìî úøæâð)á æé á íù ( íéôøð íúà íéôøð)æé ä úåîù ( íéôøú íúåà åàø÷é

 åøîàù åîë úå÷åçø íéúòì áæëúå áøá àáú äôø äàåáð åîë íøåáã éë íîùá æåîøì
)á é äéøëæ (ì íäì äðîà éðè÷ íúåà åùòé äðäå ïåà åøáã íéôøúä éë åìàùé àì íéäìà

 áåúëå íéôøúä íäì åãéâé øùà íéîñ÷á íäéùòî ìë ÷ø åéìà åììôúé àìå ãáëðä íùá
)ä æé íéèôåù ( áåúë íùå íéôøúå ãåôà ùòéå íéäìà úéá åì äëéî ùéàäå)ä çé ( àð ìàù

 éë ãåôàá ìàøùéá ïéðòä äéä ïëå íéìàåù åéä íéôøúá éë åðéëøã çéìöúä äòãðå íéäìàá
øåä øùà éøçà íéòåúå åéøáãá íéðéîàîå åá íéìàåù åéäå åúåîãë åùò ùã÷ä ãåôàá åìâ

ä úà åùøãé àì íéìçá íâ åéøçà ' åúåà âöéå ãåôàì ïåòãâ åúåà ùòéå íòè äæå íäá íà éë
 ù÷åîì åúéáìå ïåòãâì éäéå íù åéøçà ìàøùé ìë åðæéå äøôòá åøéòá)æë ç íéèôåù ( åøñ éë

ä éøçàî'  
ðîå íñå÷ äéä ïáì äðäå øîà øùàë ùç)æë ì ìéòì ( íéîñå÷ õøà åöøàå éúùçð

 áéúëãë íìåòî)å á äéòùé ( äéä íñå÷ä øåòá ïá íòìáå íéúùìôë íéððåòå íã÷î åàìî éë
éäìà úà úáðâ äîì íòè äæå åøéòî.  

úåãéúò íéìâî íéôøúä , úåãéúò úòãì úøùôàîä íìåòá úåàéöî ïéàù òåãé äæå
àåäù éîî äàåáð úìá÷ éãé ìòî õåçìëä ìòå úåãéúòä ìò úéáä ìòá  . úåøùôàä

äåää êåúá ïåîèù äîá äðáä êåúî ÷ø àéä úåãéúò úòãì úøçàä úéãéçéä , úòãì
äååää úå÷îò ,ãéúòá õòä äàøé êéà äúòî äàåø àåä éøä ïéòøâ äàåøù äçîåî åîë . ïëå

íéôøúá äðáää àåä ,íéëìåä íä ïàì úòãì íéöåø íä ,äî úàø÷ì . úåéçì íéöåø íä
éåùò øáëù íìåòá .ãéçôî øáã àåä íìòð ãéúò . éãë àåôéà úéùòð íéôøúä úééùò

éøîâì øåøá äéäé äååääù ,êùîäá äéäé äî úòãì åéùëò ìëåðù éãë , àéä åæ äòéãé øãâ
åéùëò äøå÷ù äî êùîä úòéãé ÷ø .êùîä ÷ø àåäù øáã ìë úòéãé , úðúéðä äòéãé éäåæ

úåì÷á äâùäì ,åîöò úà íù íãàùë ïëìíéëùîää ìë òãåé àåä úåìçúää úëøòîá  ,
äéôøä íò äééùò ìù âùåîä øåàéá åäæå .áîøä" áåøá úåãéúò íéìâî íéôøúäù áúåë ï

íéø÷îä ,åéøáã ùåøéô ,äååä ìù êùîä åðéà ãéúòä íéîòôìù .ì ïéà ìàøùé ììë íåù
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 úåéçì äáéñäååää êåúî êùîðä ãéúòä úà,úîà ìù ãéúòì íéëçî åðçðàù íåùî  ,
úòåéìà êéìåî àì äååää ìëù ãéíéîùä ïî äùãç äãøåä êåúî àìà òáèá  . ïéá ìãáää

ãçà íìåòá íééçù äìà ïéá àéä äùãç äìçúäì àìéîî àáù êùîä , éðîæä íìåòä
ãáìá ,íéúîä úééçú úàø÷ì íééçù äìàì ,éúéîàä ãéúòä úàø÷ì . êìäî ìëù òåãé

íééçä úúéî úàø÷ì ìéáåî äæä íìåò , íéúîä úééçúåäæ êìäî ìëì øúåñä ãòö àéä ,
ùãç úåàéöîì äðúùéå ïååéëä êôäúé íéúîä úééçúá . úà íéìâî àìù ÷ø àì íéôøúä

äæ ,äæë øáã ïéàù íéøîåà íä àìà . úà ø÷òì äúéä äúøèî íéôøúä úà äáðåâá ìçø
òä"äéáàî äæä æ .òä ïëåú" êåúá àöîðù äî ãéúòä ìë úà úòãì àåä íéôøúä ìù æ

íéôøúä .  
éò 'øáî"çé äì ï : íçìî éìáà ïá øîåì äúöøå éðåà ïá åúàø÷ åîà éë éðéòá ïåëðäå

 íéðåà)ã è òùåä ( éðåàá éúìëà àì)ãé åë íéøáã ( úéùàø ïåùìî éçë éðåà ïî äùò åéáàå
 éðåà)â èî ïìäì ( íéðåà ïéàìå)èë î äéòùé ( éë ÷æåçä ïá åà çëä ïá ïéîéðá åúåà àø÷ ïëìå

ìöääå äøåáâä åá ïéîéä áåúëù ïéðòë äç)á é úìä÷ ( ìëì àöîú êðéîé åðéîéì íëç áì
 êéàðåù)è àë íéìäú (ä ïéîé ' äîîåø)æè çé÷ íù ( åúàø÷ù íùá åúåà àøå÷ úåéäì äöø

äøåáâìå äáåèì åúåà íâøú äðäå åàø÷é íúåîà íúåà åàø÷ù íùá åéðá ìë ïë éë åîà .
 äáø úéùàøáá éúéàøå)è áô (÷ åéáàå éøòö ïá éðåà ïá àìå ùã÷ä ïåùìá ïéîéðá åì àø

 éúøîàù äîì åæîø ìáà àåä ùã÷ ïåùì åéðá ìë íù ïëå ùã÷ä ïåùì ìëä éë åäî éúòãé
äáåèì ïåùìä íâøúù,ëò "ì . ìàîù ãéäå çëä úà ìîñîä ãéä àåä ïéîé ãéä íå÷î ìëá
äéôøää ìù ãéä àåä) éò 'ò æì úåçðî"ääë ãé äëãé à.(   

éòå ' ÷çöé çéù)ùä íåéñì ùåøã"ñãö âö úåéúåà  :(íåìùì äëæ ïéîéðá , àìä éë
åðéúåìâ êøåàá íäì òéâîä òøä ìëå ìàøùé ìù íáöî úãéøéå úåìôù íøåâä ùøåù ùàø ,

íéçà úéøá åøôäù ìò äæì ùøåù äéä ,áëå åéçà ìò óñåé àéöåäù äáéã úàöåä ìò íâåø 
àìôðå êåøà ïéðò äæá éúáúë ,ë êàéä"åðéùôð úøöå åðéúåìâ íøâ æ ,îàù" àìù ïéîéðá ë

óñåé ìù åúøéëîá äéä ,îäá úåéäì äëæ ïëìå"å÷ìçá äðáð ÷ , ãåçéå íåìù ìò åîåé÷ ø÷éòù
ùåã÷ íò ,îë" ù"õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éî éë:"  

îäá ïëå"ò ÷"õøàå íéîù ãåçé é ,îë"æç ù"ôá ì" úåëøáã ÷" àøáðù ùã÷î ìåãâ
íéãé éúùá ,ä ùã÷î øîàðù 'êéãé åððåë" ,ë øáëåîá úåëéøàá äæá éúáú"à ,éò êàéä" æ

ìàøùéá äðéëù äúøù ,øåîâä úåãçàäå ãåçéä éåìéâ íå÷îá åúðéëù úàøùä ø÷éòù ,
ò ïëìå"ì ïååò éä"ùã÷îä úéá áøçð íðéç úàðùå ø ,åðáøåç úåëéøà íøåâä àåäå , ïëìå

 ïéîéðá àø÷ð"ä ãéãé 'åëå ïåëùé ,'ïëù åéôéúë ïéáå íåéä ìë åéìò óôåç" ,ä àåäùá øáçî '
ãçéá íéôúëä ,õøàå íéîù íäù ,áá íäù 'íéãé ,ãéãé àø÷ðå ,á"é ô"ã , ø÷éò ïëìå

ïéîéðá ìù å÷ìçá åúðéëù úàøùä ,åäì ïëìåúåøåîùá ãåé óñåúð  ,éù ' åãåçé ìò äøåî
ùîë åîìåòá êøáúé"ì ,áå ' åãåçé äéäéù íéùéîç øôñîì íéîéìùîä íä åìà úåéúåà

äèîì õøàá íâ äìâúî êøáúé ,åæç éøáã äúòî"íéøéôñë íéøéäæîå íéøéàî íéùåã÷ä ì ,
íäéøáã úöéìî íòðéå:  

íúåà òåðîì äúöø ìçøù íéôøúä çëî äàá ïéîéðá úãéì .æç åðì åìéâ äðäå" ì
ïðåáúäì àìôð øáã .  

éò ' àîåçðú ùøãî)é ÷øô õ÷î :( êëéôì ïéîéðá ìò åòø÷ íéèáùä ÷çöé éáø øîà
ðù ìàøùé ìò òø÷ù éëãøî åðîî àöé øîà)ã øúñà (åâå òãé éëãøîå ' ìò ùéà ñîòéå

 ïéøîåàå åéôúë ìò ïéîéðáì ïéèáçîå ïéãîåò åéäå åøáçì òééñì ïäî ãçà êøöåä àì åøåîç
 ïúåà ìéáùáå åðéáà úà êîà äùééá êë úà êîà ïá åðúùééá àúáðâã àøá àáðâ åì
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 øîàðù åéôúë ïéá äðéëù äøùúù äëæ åéôúëá åäåëäù úåëîä)âì íéøáã ( ìë åéìò óôåç
 åéôúë ïéáå íåéäïëù.  

àåä êë íéøáãä ÷îåò , íéøöîá èéìù åúåàî òåðîì äöø ïéîéðáù åðéáä íéèáùä
äæä ñåëá ùçðìî ,ìçø ìù äùòî åúåà úà íöòá äùò ïéîéðáù åðéáä íâ íäå , åëä íäå

åì åøîàå åúåà :íìåòá úåàéöî åæë ïéà .ëåî åúåàá åðùéù ïåøñç ìò éåìéâ àéä äëî ìëä ,
íéåñî íå÷îá íéëîùë ,øñç íå÷îä úà íéùåò ,åðåøñç íéìâîù åà . íéèáùä ìù äëîä

ïéîé ãöì êééù àåä íà åìéôàù åì ãéâäì äúéä åéôúë ïéá ïéîéðáá , äéäé àìù øùôà éà
íìåòá ìàîù ãö .  

áîøä" ÷åñôä úà ÷éúòî ï)á é äéøëæ (ïåà åøáã íéôøúä éë , ãåòá åðà íéàöåîå
åúëù úåîå÷î äîëíéôøú ãé ìò ïåà ìù âùåîä úà á ,ùîë" ë)à ìàåîù 'âë åè ( éë

øöôä íéôøúå ïåàå éøî íñ÷ úàèç ,ïåàì íéôøú ïéá ãçåéî øù÷ ùéù íéàåø .  
ïåà ìù ùåøéôä åäî ïéáäì íéã÷ð . áåúë)àë âë øáãîá ( àìå á÷òéá ïåà èéáä àì

ä ìàøùéá ìîò äàø 'åá êìî úòåøúå åîò åé÷ìà ,ðòä äî øáñåî àìå äæî øúåé ïåà ìù ïé
ø÷ù àåäù ,íééçä øåàá íðîà16ïéðòä øàéá  , ìòåôì äàéöéä àåä ïåàù àåä øàáúîäå

òø ïôåàá çëáä ìù .ìàøùé ììëá éøîâì úñôúð àì òøä úìåòô , äìåëé ãéîú àéäå
úå÷ðúäì .øöé àåäù úåàéöîá éç íãà ìë ,ø÷ù úåàéöî øöéù éî ïëì , ãøôð àåä éøä

úåàéöîäî ,éäì êôåäåíéé÷ àì øáã úå . áåúëù äî äæå)é áö íéìéäú (ä êéáéà äðä éë ' éë
ïåà éìòô ìë åãøôúé åãáàé êéáéà äðä ,æ" íîöò úà åàéöåäù ììâá åãøôúð íäù à

úåàéöîäî . âùåîä øåàéá'ïåà 'àåä ,úåàéöî ø÷ùì úúì ,äàøðä éôëå , ùøåùäù ììâá
ïåà àéä úàæä äìéîä ìù ,çë àåäù ,ù çë àåä ïåà ïëìø÷ùá ìòåôì àöé . úåùòì äçøèä

ìîò úàø÷ð úàæ ,ïåà àéä úéìëúäå .  
øòö ìù ïéðò àéäù éðåà äìîì ùøåùä íâ àåä ïåà ùøåùä . ùøåù åúåàî äæ íâ

ðä ìù"ì ,úåìéáàì úîãå÷ úåðéðàäù ,øãòä íò êìäîì äñéðë àéä úåìéáàå . ïáåî äæ éôì
 áåúëù äî)à à úåáåúë éîìùåøé ( éîé úòáù ïé÷úä äùîìáàä éîé úòáùå äúùîä ,

åìà íéîé úòáù éðù ïéá øù÷ä ,àåä , äñéðë ìù íéîé íäù äúùî éîé úòáù ùéù åîëù
øåáéç íò êìäîì ,ãåøéô íò íééçì äñéðë ìù íéîé íäù úåìéáàä éîé úòáù ùé êë .

êìäî éìá øòö àéä úåðéðàä ,øáã íåù úåùòì ìâåñî àì ïðåàäù , ìëî øåèô àåä ïëì
úåöîä .ä ïåàëø÷ùá íéøáãä ìù ìòåôì äàöåää àå ,éà àåä éðåàå- úà àéöåäì úåøùôà

ìòåôì íéøáãä .çë ïá úåòîùîì íâ äúéä äúðååë éðåà ïá äøîà ìçøùë , øòö äììë íâå
ìòåôì äæ úà àéöåúù åæ äéäú àì àéäù ìò ,çëä ïá àåä èáùì øàùðù íùäå .'çë ïá '

úîàá ùãç ãéúò ìù ìòåôì äàöåä åðééä ,áãä ìëåúéúéîà çë íðéà íéøçàä íéø . òåãî
ïéîéðá èáùì ãçåéîá êééù äæ ïéðò ?  

ãéúò íåù éìá åðøàùð åáù íòô äéä íéîéä éøáã êùîá , íåùì ìéáåä àì äååääå
ãéúò , øîàð åéìòù ïîæá àåäå)ã æ øúñà (ãáàìå âåøäì ãéîùäì éîòå éðà åðøëîð éë ,

                                                 
שאמרו כי על ידי ) ב”א קע ע"ק ח"זוה(ל "לא הביט און ביעקב יתבאר על פי דבריהם זל " וז16

, ל"חינת הפגם המוזכרת בדבריהם זוהיא ב, חטא האדם נרשם רושם כח הרע באבר שבו עשאו
וכתיב , לא פעלתי און) משלי ל כ(על דרך אומרו , ופירוש און הוא כח הרע הנמשך מהעבירה

שהוא רושם המפעל הרע אינו , ולזה אמר לא הביט און, את פועלי האון' יוליכם ה) תהלים קכה ה(
  :ות רעשכולם נשמרים מעש, אפילו ביעקב שהן המון העם שיתכנו בשם יעקב

) ש ד ז"שה(על דרך אומרו , שהוא חלק הרע,  והגם שיטעו מדרך השכל אינו נקבע בנפשם האון
העובר על ידי , פירוש שאין החטא עושה בו מום קבוע אלא לכלוך, כלך יפה רעיתי ומום אין בך

ן יעויי) ש א ה"שה(במה שאמר הכתוב שחורה אני ונאוה ) ר"שהש(ל "וכמו שרמזו ז, רחיצה והדחה
  : שם
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 êìîä úòáèá åáúëðù íéáúëä åàöéù éøçàå) øúñàåè â ( úåúùì åáùé ïîäå êìîäå
äëåáð ïùåù øéòäå ,äùòð øùà ìë úà òãé éëãøîå . áåúëä)âé â øúñà :( âøäì ãéîùäì

ãçà íåéá íéùðå óè ï÷æ ãòå øòðî íéãåäéä ìë úà ãáàìå ,éà ìù éåìéâ àåä-ãéúò .
á íãáàì äøéæâä ìù äðååëä'ãçà íåé ,'àåä ,íåé÷ä êùîä ìù äøåîâ äòéè÷ ùéù , íåé ùé

øçî íåù ïéàå ãçà .ùãç ãéúò åðìá÷ äæ øáãîù àåä ùçøúäù äî ìòåôá äðäå , äúéäå
äùãç äãéì ,äùãç äøåúä úìá÷ ,ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øåãä , äéä éëãøîå'íùà 'äæá ,

äåçúùä àìå òøë àì àåäù äæá ,äø÷ù äî ìëì íøâ äæå .  
 éëãøîì øîà ïîäù àúéà ùøãîá)ç æ äáø øúñà (äåçúùä àìä åð÷æ éð÷æì 

ä àãä" ã)ì úéùàøá"æ (åâå úåçôùä ïùâúå 'ååçúùéå ìçøå óñåé ùâð øçàå , ïééãòå áéúéä
äéì ïéøîà ïéîéðá ãìåð àì . ììëá äùãç úåàéöî äìòô ïéîéðá úãéìù àéãäì øàåáî

ìàøùé .úçà äâäðä äúéä åúãéì éðôì ,úøçà äâäðä êë øçàå .äø÷ äî ? çë åðìá÷
äæä íìåòá ùãç ãéúò øåöéì.àìè÷ àøáâ íéáùçð ìàøùé ììë åéä øúñàå éëãøî éîéá  ,

äìöäì ìéáåúù äùãç úåàéöî æà øåöéì íéëéøö åéäå , éãé ìò ÷ø úåùòäì äéä êééù äæå
ïéîéðá èáùî ãçà , ãáì ïéîéä íù ìò àø÷ðù)ä á øúñà ( ïá éòîù ïá øéàé ïá éëãøî

éðéîé ùéà ùé÷ .åéãé ìò òè÷ð òåá÷äå ìéâøä ìåìñîä , àåäùíéôøúä úà áðâ , åðì áðâå
ùãç ãéúò åðì ïúðå äååä ìù êùîä àåäù ãéúò . úãéì ïéá ìéãáäå ÷éñôäù òøåàî åúåà

ïéîéðá úãéìì íéèáù ìë :åéçà åùò ìà åéðôì íéëàìî á÷òé çìùéå , êëì æîåøù àåä
äôøî ãé íåù ïéà ïéîéðáìù ,äéåçúùäì êééù äéä àì àåä ïëì . êìä àì íòô óà éëãøî

øçà íòíé , ìù áöîá íòô óà äéä àìå úåùòì êéøö àåäù äî äùò àåä ïîæä ìë àìà
äéôøä .íéôøúä úçé÷ì ïéðò àåä àåäå ,äéôøä íò äéùò àåä íéôøúä ïéðò ìë éøäù , äæå

ìåìñîä úåðùì øùôà éàù êìäîá úåéç , ÷øù íåøâì äúéä äëéøö íäìù äçé÷ìäå
ììëá íéãé íéôøî àìå íéìòåô.  

 áåúë)è çé íéøáã-æè (ä øùà õøàä ìà àá äúà éë 'à- ãîìú àì êì ïúð êéäì
 ùçðîå ïðåòî íéîñ÷ íñ÷ ùàá åúáå åðá øéáòî êá àöîé àì íää íéåâä úáòåúë úåùòì

ä úáòåú éë íéúîä ìà ùøãå éðòãéå áåà ìàùå øáç øáçå óùëîå ' ììâáå äìà äùò ìë
ä äìàä úáòåúä 'à-ä íò äéäú íéîú êéðôî íúåà ùéøåî êéäì 'à- íéåâä éë êéäì

ä êì ïúð ïë àì äúàå åòîùé íéîñ÷ ìàå íéððòî ìà íúåà ùøåé äúà øùà äìàä 'à-
ä êì íé÷é éðîë êéçàî êáø÷î àéáð êéäì 'à- íòî úìàù øùà ìëë ïåòîùú åéìà êéäì

ä 'à-åëå ìä÷ä íåéá áøçá êéäì' . ììâá àåä õøàä úà åðùøéù íòèäù äæî åðà íéãîì
éîñå÷ åéä ïòðë éîòùí . úìáåñ àìù åæë úåàéöî àéä ìàøùé õøàù ïë íà øàåáî

äîåãëå íéúîä ìà éùøåãå íéîñå÷ . ïë éðôì áåúëå)é àé íéøáã ( àá äúà øùà õøàä éë
 úé÷ùäå êòøæ úà òøæú øùà íùî íúàöé øùà àåä íéøöî õøàë àì äúùøì äîù

÷øéä ïâë êìâøá .äìàä úåøåáçä ìëì äîéàúîä õøàä àéä íéøöî õøà .á íéøöî
àìéîî êøãá úëìåä äà÷ùää ,äúùøì äîù íéøáò íúà øùà õøàä ìáà , íéøä õøà

ä øùà õøà íéî äúùú íéîùä øèîì úò÷áå 'à-ä éðéò ãéîú äúà ùøã êéäì 'à- êéäì
äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá .ãéîú úçâùåî àéä åæ õøà , åà ìâøä íåù äá ïéàå

êìäî , íéùãç íéøáã ãéøåäì íéëéøö ãéîúíéîùäî .ïéîéðá úåëæá ìàøùé õøàì åðéëæ ,
äæä íå÷îä íù ìò úàø÷ð àéäå ,ïéîé ãéîú ìàøùé õøàù , äæä íå÷îá äôøúîù éî ìëå

ïàëî èìôð .ïéîé úàø÷ð úàæä õøàä ,ïéîéðá ìù ïéîé åúåà àéäå . õøàá úåëæ íåù åðì ïéà
äô åðãìåðù ììâá ìàøùé ,äô ãìåð ïéîéðá ÷ø ,åúåëæá úåëæ åðì ùéå, åðàù äîë ãò ÷ø 

ïéîéðá ìù ïéðòä úà åðá íéîéé÷î.  
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ùéåã çì'  
  

åùò ìù åøùì á÷òé ïéá ÷áàîä ìù äùøôì úôøåöî åùòì äçðîä úðéúð úùøô ,
äçðîä úðëäá ÷åñò äéä á÷òé éøäù ,÷áàîä äéä òöîàáå , àåä íäéðá øù÷ä ÷îåòå

äçðîäî ÷ìç úîàá àåä ÷áàîäù ,ãçà äùòîì íéðô éúù íäå .áäì êéøö øù÷ä äî ïé
ïàëì êééùù íéðáì ïîéñ úåáà äùòîä åäîå íéøáãä éðù ïéá.  

ùá äðåøçàä äðùîá áåúë" ñ)áé â íéö÷åò (éåì ïá òùåäé éáø øîà , ùåã÷ä ãéúò
úåîìåò äøùòå úåàî ùìù ÷éãöå ÷éãö ìëì ìéçðäì àåä êåøá , øîàðù)ç éìùî( ,

àìîà íäéúåøöåàå ùé éáäåà ìéçðäì .ä ìëù ïë íà íéàåøäàéøá ,ùä ìë"úåîìåò é ,
èøôá ÷éãöì íéëééù .  

éò 'ç øäæ"ò åñ÷ á"á] :÷åñôä ùøôì :)âë å éìùî ( êøãå øåà äøåúå äåöî øð éë
øñåî úåçëåú íééç [ àåääã àøèñá ïéæéðâ ïåðéàã ïéîìò äòáùå ïúàîá ìéìëúà àã øåà

àøèñî úåîìåò ïåðéà ïééøù àøéîè äàìò àééñøåë úåçú åäìëá èùôúàå øåà àåääã 
 àøèñá ïåðéà úìúå äàî àðéîéã àøèñá ïåðéà òáùå ïúàî ïåðéà øùòå äàî úìú àðéîé
 àé÷éãöì øéãú ï÷úî àåä êéøá àùãå÷ã ïåðéà ïéìàå øùòå äàî úìú ïåðéàå àìàîùã
 àîìòì àé÷éãö ïåäðî àðãòúàì ïéæéðâ åäìëå äãîç éøöåà äîëå äîë ïèùôúî ïéìàîå

áéúë ïéìà ìòå éúà) ë ç éìùîà ( áéúë ïéìà ìòå àìîà íäéúåøöåàå ùé éáäåà ìéçðäì
)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéò"åâå êúìåæ í '  

é" éúàã àîìò úåçú ïéæéðâ úåîìåò øùòå äàî úìú ïéìà ù)ìòå ( ïúàî ïåðéà
 ìáà øåà éø÷à àìàîù øåà åìéôàã ïéâá äàîã÷ øåà ïåø÷à àðéîéã àøèñî ïåðéàã òáùå

ïéîæ åäéà äàîã÷ øåà øéúé àìå éúàã àîìòì àîéú éàå éúàã àîìòì ïéãìåú ãáòîì 
 áéúëã í÷éîì ìéëé àì àîìò øåà éàä äåä àì éàã àîåéå àîåé ìëá åìéôà àìà) íéìäú

â èô ( äðáé ãñç íìåò éúøîà  
íåâøú : øåàä åúåà ìù ãöá íéæåðâù úåîìåò äòáùå íéúàîá ììëð äæä øåàä

ïåéìòä øéîèä àñëä úçú íìëá èùôúîå ùìù ïéîéä åúåà ãöî úåîìåò íúåà íéøåù 
 ùìù íäå ìàîùä ãöá íä äùìùå äàîå ïéîéä ãöá íä äòáùå íéúàî íä äøùòå úåàî
 äîë íéèùôúî äìàîå íé÷éãöì ãéîú àåä êåøá ùåã÷ä ï÷úîù íä åìàå äøùòå úåàî
 äìà ìòå àáä íìåòá íé÷éãöä íäî ïãòúäì éãë íéæåðâ íìåëå äãîçä úåøöåà äîëå

áåúë áåúë äìà ìòå àìîà íäéúøöàå ùé éáäà ìéçðäì )ãñ äéòùé ( äúàø àì ïéò
åâå êúìåæ íéäìà'.  

é" àáä íìåòä úçú íéæåðâù úåîìåò äøùòå úåàî ùìù äìà ù)ìòå ( íúåà
 àø÷ð ìàîùä øåà åìéôàù íåùî ïåùàø øåà íéàø÷ð ïéîéä ãöî íäù äòáùå íéúàî

ì úåãìåú úåùòì ãéúò ïåùàøä øåàä ìáà øåà àìå àáä íìåòì øîàú íàå àáä íìåò
 áåúëù íéé÷úäì ìëåé àì íìåòä äéä àì äæä øåàä íàù íåéå íåé ìëá åìéôà àìà øúåé

äðáé ãñç íìåò éúøîà.  
éòå' äøåú éèå÷ì )çìùéå úùøô :(÷ ïúåà äðäå"îéâ ìàîù ãöáù úåîìåò â 'çðî" ä

 øçà ïéøøåòúî íä éëéöçòúéà ÷çöéã ìàîù æà éë òãåðë íåéä äçðî úìôú àø÷ð ïëì ø ,
åëå 'çðî ãåñ íðîà"øáåâ íäù ä 'á ãéúòì åøæçé"îçð úåéúåàì á"ä .éôä ìà øåæçðå ' éë

÷ íä äçðîä éë åðøàéá àìä"â  àìå äçðî åãéá àáä ïî ç÷éå åäæå ìàîù ãé ìù úåîìåò
ù éôì äçðîä ãåñ íäù úçà åãé úåøåáâä íäù åãéá ÷ø åéãéáåùò ïëì úåøåáâî êùîð 

 ïúéðíùî ÷ìç åì .é ìëî ÷ðéì ìåëé äöøé íà àåä íâ éë åì æîø òùøä åùò íðîà" ù
ò úåîìåò"åòá åâåøè÷ é"æå ä"éä øîåìë éçà áø éì ùé ù"éìù ù.  
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åë íéúàî íéæò åùòì á÷òé çìùù äçðîá àöîú äðäå 'ç ' úåîééñî ïéôåöø úåáéú
îá"ç ãâð íä í 'éì÷á íéãîåòù íéöøùäôâ ùé äùåã÷á íãâðëå "ç ë' ïéîééñî úåáéú 
îá"åëå íéøôì íäéëñðå íúçðîå íéîéîú ïáø÷ä ïéðòá í 'ç ãâð íä ' õøàá åëìîù íéëìî

î úåàá äéôì÷ä ïéðòá á÷òé æîøù åäæå òãåðë äùåã÷á ùøåù íäìù íåãà ' øîåì äçðîá
éîåî"òì åìñôéù éãë íäá á÷òé ìéèä ï"æø øàîáîë æ"ì. ]ð" éãé ìòù àéä äæá åúðååëù ì

åðúî úðéúðåùòì ú ,éì÷ä úà êôåä àåä 'ïå÷éúì ,öå"ò[  
åéò’áùø éøîàî øòù "ò àë é"á :äé ìù íééøåçàä éåìéî éë àåä ïéðòä"éåäã å" ä

èîéâá íä ïéôìàã 'ô"éäàã éåìéîäå ä"èîéâá èåùôä øéñäá ïéôìàã ä 'ë÷" íäéðùå á
éøèîâá 'åà"øå ø"æá íä åìà úåîù éúùå æ" éåìéîá ïìåë úåîùä úðéçá íù éë à ïéôìà

øå øåà ãåñ åäæå"úä ç÷åìù æ" úåçúã úåîìåò øùòå úåàî ùìù ìù íéùéìùä éðù íäù ú
äðéá äàìò àééñøë:  

åëå 'æ"úä éöç ïî åúîå÷ ìéçúî à"à ìù ú" úéöçîî ùîî àåäå øúë àø÷ðä à
øú àåä øúë äðäå äèîìå êéøàã åôåâ"é íä íúéöçîå ê" àø÷ð êéøà óåöøô ìëù ïåéëå ù

úë"ø . äî ïë íàæ ç÷åìù"æðë ùîî åúéöçî àéäù åðîî à 'é àåä"é ãåñ íä åìàå ù" ù
æðä úåîìåò 'æ íç÷åìå ïàë"àøéîè àééñøåë úàø÷ð àéä äðäå òãåðë äðéá úåçú ãîåòä à.  
åëå 'âá ïé÷ìçúî íä äðäå 'âç íäù úåøéôñ"æã ú" äðéáã àéñøë úåçú íéãîåòä à

÷ ïé÷ìçúî íäù àöîðå äàìò"äî äøéôñ ìëá úåîìåò â÷ íéîòô äùìùå í" ùé íä â
úä éë òãåðå"ãñç éôìë äèî àåä äøåáâì ãñç ïéá òéøëî åúåéä íòå ãñç åáåø ú . íä ïëìå

÷ ãçé íéøáçúî"úä úåîìåò â"÷ íò ú"ãñçä ìù â .ø ïéùòðå"÷ ïéøàùðå úåîìåò å" â
äøåáâä úøéôñì íãáì) .å óã 'ò"à (éä ìù áåøä íä åøáçúðù åìàù ïåéëå" íéç÷åì ïëì ù

÷ íéîòô ùìù ïåáùç ìò óãåòå øàùðä øçàä íìåòä íâ"åà ïéùòð æàå â" ïéðîë úåîìåò ø
ø"úä øåáéçá æ"÷äå ãñçäå ú"äøåáâä úøéôñá íä íãáì âåëå  ' äçðî úìôú úòá ìáà

÷ íéøøåòúî" ïëìå äçðî ïãéòá àèìù àìàîù éë òãåðë äøåáâä úøéôñ ìù úåîìåò â
÷ àéøèîâá äçðî" â)à"å÷îá áúëð ïë ù äçðî ïéðîë ìâòä úà ìàøùé åùò ïëì éë øçà í

òå"ù:(  
áøò úåðôì àåä äçðî ïîæ ,ùìçð øåàä åáù ïîæä äæ , úà ï÷úì äàá äçðîäå

äæä ïåøñçä , äçðî úìéôúá øúåé úåøéäæ áåéç ùé ïëì)ùîë"ò å úåëøáá ë"á( , ïîæáù
ìåôéì øúåé øùôà äæä .  

éòå 'íé é÷éôà) ò àö óã ïéìåç"à :(÷áàéå ùéà åëå åîò 'åëå ÷áà åìòäù ãîìî ' øáë
éä àåäù äæ ïéðò òåãé 'àîñ" àéèçäå äåç úà äúéôù éðåîã÷ä ùçðä àåäù åùò ìù åøù ì

äãà"ø ,éä ïëå 'éä á÷òéù á÷òé íò åðééðò 'éøôåù 'äãàã"ùòå ø"éðåîã÷ä ùçðä å ,îë" ù
éôá ìåãâä åðéáø 'ñì"äå úåëøáä ïéðòî ãäøåëáåòé úåãåîçä éãâá íéãâáäå "úåëéøàá ù .

éúë íãà íò ùçðá åîëå 'åëå åëéøé óëá òâéå ïàë ïë åîë á÷ò åðôåùú äúàå 'îëå" øäåæá ù
éìéã àôåâáã 'éä àì 'àôåâî øáì ïéëøé ãåñá ÷ø äèéìù åì , éëøá éðä íúæéçà íùù

åëå éäìùã ïðáøã' .é éë ïéðòäå"åàì íé÷ìçúî íä éúàã àîìòã ïéîìò ù"÷å àðéîéî ø" â
çðî"ìàîùá ä ,åà ø÷åáä ÷çöéå íäøáà íäå"çàå íäøáàã ãñç ø"çðî ë" éë ÷çöéá ä

ùìçúà àùîùã ùîùä àá ,îëå"ô ùéø øäåæá ù ' êì çìù)ã 'ò åð÷"á ( àùîù éèð ãë
éìéç ùéðëúàå àùîùá åçéúô ãç çúôúà ïéãë ùìçúàå ' éøë ÷çöéå èéìù àìàîùå

éúåçú àøéá 'åëå ,'åà æàù åðééäå"çðîå ùîùî àöåé ø"àîù äàèìù àì . åçåë ìë ïàë ïëå
èñî åùò ìù 'éðéî éúàã ÷çöéã 'åëå åùò úà ÷çöé áäàéå 'åëå åéôá ãéö éë ,' äìéìá ïëìå

áà ãåñá åîò ÷áàéå åùò ìù åøù àá æà"÷ àåäù ÷"ðä â"ì ,âò àåäå" ìàîùáù øåùî ì
åëå íäéìâø óëå' .áàå"îë ïéìâøá àåä äæä ÷"ðòå ùïúåøã÷ íéîù ùéáìà åìâø ÷áà   
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ðåøúåé úàæ ïéá ,åà åà ìù äøåöá íéãîåò á÷òéå åùò éøäù , ìôåð äæ í÷ äæùë
)ùø"âë äë úéùàøá é – ìò éåðá éò' äìéâî )ò å"à :(íéìùåøéå éøñ÷, íãà êì øîàé íà 

ïîàú ìà ïäéúù åáøç,ïîàú ìà ïäéúù åáùé ,íéìùåøé äáùéå éøñ÷ äáøç , äáøç 
éøñ÷ äáùéå íéìùåøé,ïîàú .çä äàìîà øîàðù äáø,åæ äáøç åæ äàéìî íà . äàéìî íà 

åæ äáøç åæ.øîà ÷çöé øá ïîçð áø ,àëäî ,õîàé íåàìî íåàìå . .(  
äçðîì úå÷áàää ïéá óåøéöä ïáåî äæáå . ÷áàîá áåúëùë)åë áì úéùàøá ( àøéå

åì ìëé àì éë ,æ"åðéáà á÷òé ìò éøîâì øáâúäì åì øùôà éàù äàø àåäù à . éúù ùéùë
úåàéöîá úåéåàéöîäæ åà äæ åà ìù  ,ìôåð äæ í÷ äæùëå , òøëåé àìù çèáåî íäî ãçàå

éøîâì ,éðùä ãöä ìù úèìçåî äòøëäì íøåâ àôåâ äæù éøä . ãâð ãçàä ãöä ìù õîàîä
éøîâì òøëåé àìù çèáåîù ãöä ,óåñáì åîöò úà øåáùé àåäù êëì íåøâé ,ùîë" ë

)à çé äáø àø÷éå (åäå æåìä íöò úà øåáùì äöøù íãàì ìùî íòô ãåò ùéèôá åá äëä à
ùéèôä øáùðù ãò íòô ãåòå íòô ãåòå .ãçà øáãì íä íéðååëî äçðîäå ÷áàä , äô ãçà

äìòîì ãçàå .çèùä ìëî åúåà ú÷ìñî äçðîä , äèéìù íåù éìá íéé÷ á÷òé øàùð æàå
åùò ìù .á÷òé êøé óëì ìéá÷î äèéìù åùòì ïë ùé åáù íå÷îä.  

  
à äëåðç'  

  
ìò íéøåî íìåë íéãòåîää ìà ìàøùéì ùéù úå÷éáãäå øåáéçä  'úé ' íéàø÷ð ïëìå

 åîë ãòåî)áë äë úåîù (úøåôëä ìòî êì éúãòåðå ,øåáéçå ãåòé ïåùì àåäù)  ùãç øåà
èñ ãåîò(  .íéîùáù íäéáà ìà ìàøùé ììë ìù íéåñî øåáéç íøåâ ãòåîå ãòåî ìëå  . ùé

â ø÷éòá äøåúá 'íéãòåî ,øî õåç"äåé ä"å÷éú íéð÷úî íäù ëãçåéî ï ,âäå ' åòá÷ð íéãòåî
â ãâðë 'úåáà ,éöé ãâðë íäå"î ,äøåú ïúî , äðéëùä úàøùäå)ïëùîä úî÷ä( , øãñ åäæ

êéìäúä  .ìâò äùòî éãé ìò äæ êéìäú ùáúùð , éðîæ éðùì êë úîçî ìàøùé éðá åëøöåäå
ïå÷éú :äãéì ãåò ,øù"çñô íå÷îá àéä ä ,äøåú ïúî ãåòå ,äåéù"úåòåáù íå÷îá àéä ë, 

úåëåñ àéä ìëä ìù úéìëúäå .  
 ìåëéáë åøàùðù íéðéðò éðù åéä'íéçåúô 'äøåú ïúîá , óéñåäì ïðáøãî åëéøöäå

äøåú ïúîä úà íéìùäì éãë ìàøùé ììëá íéøáã éðù ãåò  . äúéä äøåú ïúîáù áåúë
ñðåà úðòè , àúééøåàì äáø àòãåîä åäæå)çô úáùò "à (æ" ñðåàá äéä äæù ììâáù à

íéìåëé åðçðàç øèôéäì "äøåúä úìá÷ ìëî å ,úàæä äöøôä úà øåâñì àá íéøåôå  . íåéá
äöøôä äð÷åúù ,ãòåî ãåò óñåð ,äøåúä úìá÷ ãåò åìéàë àåäå  . äæéà úòãì åðì ùé ìáà

äëåðçá íìùð ïéðò  ?éøîâì íéùãç íéãòåî ïéà éøäå , åòá÷ð íäù ïðáøã íéãòåî ùé ÷øå
äøåúä ìù íéãòåîì óåøéöá.  

 áåúë)éøáãçé ÷øô í :(ä êì íé÷é éðîë êéçàî êáø÷î àéáð ' ïåòîùú åéìà êé÷ìà
ä íòî úìàù øùà ìëë 'ä ìå÷ úà òîùì óñà àì øîàì ìä÷ä íåéá áøçá êé÷ìà ' é÷ìà

úåîà àìå ãåò äàøà àì úàæä äìãâä ùàä úàå  .æ" ìàøùé éðá ãöî äðòè äúéäù à
øúåé äæä ãîòîá ãåîòì íéìåëé àì íäù ,ä øîàéå 'ä éìà íé÷à àéáð åøáã øùà åáéèé

åðåöà øùà ìë úà íäéìà øáãå åéôá éøáã éúúðå êåîë íäéçà áø÷î íäì , íöòá ïàë
äøåú ïúî ìù êùîä àéä äàåáð ìëù ùøåôî  . ìå÷ äéä äøåú ïúî úòùá áåúëù äîå

óñé àìå ìåãâ ,÷ñô àì íåâøúá áåúë ,æ"äøåú ïúî ìù êùîä àéä äàåáð ìëù à , àéäå
úåøåãì úëééù ,úåøåãä ìëá íéîëçäå íéàéáðä åð÷úéå åùãçéå åøåéù äî ìë ììåë äæå 

)äáò"ë â ÷â( .  
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àåä äëåðç ãòåî ìù åðéðò ,äàåáðä ÷ñôúù áöîá ìàøùé ììë úà ï÷úì , àìù
 àäéç"ì ÷ñôä åäøåú ïúî ìù úåéëùîä  .æç"ä íéìàá êåîë éî ÷åñôä ìò íéùøåã ì ,' éî

 íéîìàá êåîë)åð ïéèéâò "á( ,æ"ù àäî éåìéâ åîöò äæ ,äù 'ìåëéáë ÷úåù ,åúøåáâ éäåæå ,
÷úåùå åúôøç òîåùù  . éøçà äìéçúäù äâäðää àéä íéîìàá êåîë éî ìù äâäðää

ìàøùé ììëî äàåáðä ä÷ñôù ,êìéàå æàîù ,ä '÷úåù , äðáð øùàëù àéä øáãä íòèå
äùãç úåàéöî ,øåáéòë äìéçúî àéä ,éîùâ éëä ÷ìçä ÷ø äìâúð àì æàù ,ëääå é

éåìéâä ìù äðåúçú ,ììëá åëøò àì äæå ,èåòéîä úéìëúá àåä ïëìå , äøéîù êéøö ïëìå
äøéúé ,òøä øöéì äèéìù ùé æàù , øáåâ ø÷ù ÷øå íìåòá èôùîå úîà ïéà ïëìå)úô"æ ù" à

æé(.éòå  'á" ò)ò ç"á( ä íéìàá êåîë éî 'æ úåðè÷á êåôéäá øáãî àåäù"îë à"æø ù" éî ì
ôøç òîåù íéîìàá êåîë æàå ïéçåîä íé÷ìúñîã àèéîøåãä ãåñá úåìâá àåäù ÷úåùå åú

é ÷ìúñî"ù úòãä ÷åìéñ ãåñá àåäå íìà øàùðå íé÷ìàî äàåä åáù àîåôá äìâúî 
ùîë øåáãä"ì .  

éòå 'íé é÷éôà) ò ã÷ óã úáù"à :( íäå íúìòî øëéð ïéàå úåìôùá ìàøùé úåìâá
åøåáâ ïä ïäù íéðô øúñäá ÷ø úåàéöîá íðéàù åîë èòîëåëå åéú ,' øåáéòä åîë àåäå

ãéìåäì äãéúòù øëéðù ,îëå" ùøãîá ù)ëéà"ô ø"à (åá êìî" áùåé äùåò àåä äî ìáà ã
åëå äùåò éðà êë íîåãå ,'àîéàá äáùçîá íéîåúñ íéøàùð ìàøùéå .ãåò éîéðô ïéðò ùé 

æø åøîà éë äæá" ì)ò ãé äâéâç"à (á÷ä éôî àöåéù øåáãå øåáã ìë" êàìî åðîî àøáð ä
àåëå ãç ' åøîàå)ñô"àë ø (îäá áøçðù ïîæá" äìòî ìù àéìîô åèòîúð åìàë ìåëéáë ÷

åëå' .éúë éë àåäå ')å âì íéìäú (ä øáãá 'åëå åùòð íéîù ,'ô øîàî ùéåçåúíåúñ øîàîå  ,
ïééìâúàã ïéîìòå ïéîéúñ ïéîìò íäå .îäáù ïîæá éë àåäå"éä æà íéé÷ äéä ÷ ' ùåãéç

ñåú úåìâì íéàøáðá ' äáåèîäááå ìàøùéì éåìâá äèîì íâ"÷ , ïééìâúàã ïéîìò íäå
á÷äù"î íåé ìëá ùãçî ä"úò ìëá íéùãçúîä íéëàìîä íäå á .îäá áøçðùëå" ÷

å úåöî ìëî íéðå÷éúä íúåàî"àìéòìã ïéîìòá ïéîåúñ íéøàùð íé÷éãöä ìù è ,òå" æ
 øîàð)èô èé÷ íéìäú (ä íìåòì 'åëå íéîùá áöð êøáã 'àìù íåúñ øîàî àåäå åàá 

äèîì éåìâá ,ò ãéîú íéàøáðä íéùãçä íéîùä íäå" äèîì äá íé÷ñåòù äøåú é
òì ãò äìòîì íåøîá íéæåðâå ïéîéúñ íéøàùðå"çåúô øîàî ãåñá åéäé æàù ì ,îë" ù

)ä î äéòùé (ä ãåáë äìâðå 'åëå 'ä éô éë 'øáã.  
øáë åðéùòî ìëù äìòî ùéù òîùî íéøúñð úåîìåòá  

äù àøåð ïåøñç äæ 'úé 'øáãì ÷éñôî ,äìåãâ øúåé àøîåç äæá çðåî ìáà ,àéäå ,
éîã äàãåäë ä÷éúùù  .åðéøáã øàáðå :ì ÷øô íìåò øãñá áåúë ,'åëå øåáâ êìî ãîò ' àåä
åëå ïåã÷åî ñåøãðñëìà ' ùãå÷ä çåøá íéàáðúî íéàéáðä åéä ïàë ãò] øöéä úà åâøäùî

 òøä)òì"æ (äàåáðä äìèá –øâ "íù à [êðæà èä êìéàå ïàëî íéîëç éøáã òîùå ) éìùî
æé áë  .(òì òøä øöéä ìåèéá íöòì øáçúî ïåé úåëìîù ïàë íéàåø"äàåáðä ìåèéáìå æ ,

ïéáäì äñððå  .  
äæä íìåòì ùøåù ùéù ñôú ïåé ãò úåëìî ìë ,ò åãáòå"æ , ñåøãðñëìà æàî ìáà

íìåòä úåîã÷ ìù êìäî ìéçúä êìéàå ,íìåòä êìäî ìë ïéáäì ïåöøä àá äðîîå ,ìëù 
úé åðåöø éåìéâ ìåëéáë íé÷ìñî äøå÷ ìëä äîì íéðéáîù äîë 'òáè éô ìò ïáåî ìëäù  .

ììëá íðéðò ìëì ùøåù ìë úìèáî äúéä äàåáð ìë  . ùåøéôá àåä íãàì àøåáä øåáéãù
úøçà úëøòîì äñéðë ,íéñéðá øáãä ïëå , äéäù åîë íééåìâ íéñéð ïéà êìéàå æàî ïëìå

éöéá"î  .äù äæ íöò ' çë ïúðäàåáð äéäé àìù áééçî ïåéì íìåòá äèéìù , äéäé àì ïëå
òì øöé"íìåòá æ  .  
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äàãåäë ä÷éúù ìù ïéã äæì ùé ÷úåù éðùäå òáåú ùéùë  . äëåðçì êééùù äãéîä
ãåää úãéî àéä ,äàãåä äãéîì ùøåù àåäå  . ìù éåìéâá ïéã àéä ãåä ìù ïéðòä ùåøéô

ãñç ,ì äæä íìåòá íéòùøì äáèä ìëì ùøåù àéäåàáä íìåòî éøîâì íúåà úåìë . ïë íà
íåéàå äàøåð ïéã åäæ , áåúë ãåä ìù äâäðä ùéù ììâáå)æ úåëøá (: äòùäù òùø úéàø íà

åá äøâúú ìà åì ú÷çùî) àñú íåøîá øéãà,ñ ãéîú åìãúùäù äî ìë äæå " ìëå î
åéúåìéç .úàæ äøöáî íäì àá äéä íçë ìëå .äøåöá ïåùì äàøî äøöáå , ïéðò àåäå

)ìäúâò íé ,ã (íìåà àéøáå íúåîì úåáåöøç ïéà éë ,ñ áùåç êëéôìù" íéé÷ì ìëåéù î
ãéîú ,äæä çëä éðôî òøä åâåøè÷ íéé÷ìå ,÷î åì ïúåðäíååðåöøë èåìùì  , íäéúåðåò éôì

ìàøùé ìù .äùåã÷ì íéâåøè÷ êë ìë úåùòì ìëåé æàù áùåç àåäå , øùôà ãåò äéäé àìù
íäî úàöì .îî ïîä úøáñ äúéä úàæåù ,åì äîåã ìëå , ú÷çùî äòùäù ïîæá ìãúùäì

íäì ,äùåã÷ä ãâð íéòø íéðéðá êë ìë úåðáì , íéìå÷ì÷ì ïå÷éú úåéäì øùôà äéäé àìù
åãâäíéìíää ( ,íìåòäî åúåà úåìëì éãë åì äðúð úîàá äâäðäù.  

 íéðô åì ùéù ÷ø äàøáð àåäù æàî äðúùð àì íãàä úøåöù úòãì íéëéøö
úåùãç ,÷çøúîù äîë ìëå ìù úåëåîð øúåé íéðô ùéù àéä úåøåãä úãéøé éðéñ øäî íé
äãåáò ,åëå øöéå'  .òì øöé ïéàù éåðéù äéä ïàë ïë íà" úëøòî ìë ìåèéáì øöé ÷ø àìà æ

äãåáòä,äøéôë   .  
 àéä äìòîìî ä÷éúùáù áåèä ãöä ïë íà äìòîìî àá òø ïéàù øåëæì íéëéøö

ò íëç ìù ãåñä ïàëå íéîëçì ïúéð øåáéãä çëù àéáðî óéã)á"áé á  .(. ìëå ïåé æàîå
úñîäòäô ìòáù äøåú ìù úåèùôúääå äáçøää äìéçúä åæ úåëìîî ó , íå÷îá

äàåáðä  .íéîëç éøáã òîùå êðæà èä éååéöä àá ïàëî  . éøáãì äàåáð éøáã ïéá ÷åìéçä
àåä íéîëç ,àéáð éøáã òåîùìù ,ïæåà úåèäì íéëéøö àì , äìòîìî éåìéâ äæ éøäù

ë ìèáîùäæä íìåò ìù úåàéöî ì , ìãúùäì êéøö òîåùä íéîëç éøáã òåîùì ìáà
òåîùì ,íåìë òîùé àì àåä äæ éìáå , àåäù éãë òîåùä ìöà ìåáé÷ úéá úøéöé íéëéøöù

úàæä øúñðä éåìéâì äëæé  .  
 éðá éðåçöð ìù äãéîä òáð äæî ÷ø)á"èð î(: ,ä êìéàå æàîù ' éîëçù äöåø

äâäðää åòá÷é ìàøùé ,öò äæååðåöø í) øäî"éòéáøä øàá äìåâä øàá ì( , àîèä ãöì ìáà
íéöåøù äî úåùòì úåùø äæî íéç÷åì íä ä÷éúù ùé íà  .äùë ' éî ìù äâäðäá âäåð

íéîìàá êåîë ,óñé àìå ìåãâ ìå÷ áåúëù àø÷î æà íéîéé÷î êéà  ? ìù äãéîä úñðëð ïàë
åðìù íéøåáéãä ,úé åøåáéã úà åðà íéëéùîî äæ éãé ìò ,'éøäùðë éðá íä ìàøùé ììë " ì

åîöòá éåìéâäî ÷ìç àìà ãøôð àì íä ïë íà ,úé åðåöø àöîð íäá ïëìå'  .  
àåä äëåðç ìù ãòåîä ìù ïéðòä ,úàæä äöøôä úà ï÷úì .äàåáð ä÷ñôù æàî ,

øöòð ìåëéáë éðéñ øä ãîòî ,äàìä úåéëùîä åì äéä àìå  . êë øçà åàáù íéøåáéãä ìë
éðéñ øä ãîòî úà åø÷ò ,çåúàæä äöøôä úà ï÷úì êéøö äëåð  . ãéçéä ãòåîä àåä äëåðç

íéàéáð éìá òá÷ðù  .åðúøåú ïúî ìù ïîæ ãåò åðì ùé äëåðçá , ìåãâ ìå÷ åúåàì åðøæçù
óñé àìå ,÷ñôù åìéàë äàøð äéäù ,êùîä åì ùéù äìâúðå  .  

ùîá éììë ïôåàá ùåøéôä åäæ" ë)à íéîéä éøáã 'àé èë (ä êì ' äøåáâäå äìåãâä
åãåäå çöðå úøàôú ,çñôá ï÷úð äìåãâ ,úåòåáùá ï÷úð äøåáâ ,úåëåñá ï÷úð úøàôú ,

íéøåôá ï÷úð çöð ,äòùøä äîåàä ìò ïåçöðä àéäù ,äëåðçá ï÷úð ãåäå  . äæ ìë éøçà
íéçéùî éðù íéëéøö ,õøàáå íéîùá ìë éë úãéî úà ï÷úéù óñåé ïá çéùî , ïá çéùîå

úåëìîä úãéî úà ï÷úéù ãåã  .ðää ìáàíéçéùîä éåìéâ ãò äâä , àéäù ãåää úãéî àéä
íéòùøì ú÷çùîù äòùä ,ä åìéàëå 'íäì äãåî  .  
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 íäå íéøçà íéøåáéã úåìâì äëéøö ãåää úãéî)æè â éëàìî (ä éàøé åøáãð æà '
ä áù÷éå åäòø ìà ùéà 'ä éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå 'åîù éáùçìå ,ò"ë . ïàë

ãéîìúäå ïúåð áøäù éãé ìòùåãéçä øöåð íäéðù ïéá à÷ååãå ìá÷î  , ïéá øåáéçä äæå
íäéðù ,úùãåçî äãìåú äæå ,ä áù÷éå ùé æàå 'òîùéå ,äìòîì íéøåáéç ãåò íøåâ äæù , äæå

ïåúçúä íìåòä ï÷úî ,øåáéò ÷ø àäé àìù äãéìä áø÷é äæå) á"ò ãé ò"á(.    
  

á äëåðç'  
  
éò ' éúáø àú÷éñô)å äùøô :(ä êéùòî åìãâ äî ']åâå' [ êéúåáùçî å÷îò ãàî åäî

 ãçà ãò ìôå÷î äùòå ïëùîä úëàìî äøîâð åéìñëá äùîçå íéøùòá àðéðç éáø øîà
 íé÷ú ùãçì ãçàá ïåùàøä ùãåçä íåéáå áúëù äîë ïñéðá ãçà äùî åîé÷äù ïñéðá

 ãòî ìäà ïëùî)î úåîù 'á' (÷î äéäù ïîæ ìëåìôå øîåì äùî ìò ïéàìîìî ìàøùé åéä 
 ãéî í÷åä àì äîì åá ãìåðù ùãåçá ïëùîä úçîù áøòì áùçù åá òøéà éôåã àîù

÷çöé ãìåð ïñéðáù ÷çöé .  
éò ' äåöî øð)ãë ãåîò(: úìçúäùã÷îä úéáì éåàø øåàä  ,ùøãîá åøîàù åîë :

)á"â ø ,ã (ø 'ø íùá äéëøá 'øîà ÷çöé ,äøåàä úàøáð ùã÷îä úéá íå÷îî ,ää" ã
)ìà÷æçé ,âî (øãî àá ìàøùé éäìà ãåáë äðäåíéã÷ä ê .ùã÷îä úéá àìà åãåáë ïéàå ,

ãîë" à)æé äéîøé (î íå÷î ïåùàøî íåøî ãåáë àñëåðùã÷ ,ïàë ãò . úéá ïî éë øîàù äîå
äøåàä àøáð ùã÷îä ,øéäá øåà àåä éîùâä ïî ÷ìåñî àåäù ìë éë íéðåáðì òåãé äæ øáã ,

êùåçå øåëò àåä øúåé éîùâ àåäù ìëù íééîùâä íéàöîðá ïéçáú øùàë .äæå , õøàä éë
úéîùâ àéä ,éøîâì äëåùç àéä õøàä êëìå .øàä åîë íééîùâ êë ìë íðéà íéîäåõ , ùéù

øúåé éøîçä úåáòå úåñâ õøàì ,øúåé íéëæ íä íéîä êëì . ïî ÷ìåñî øúåé ãåò çåøäå
éîùâä ,÷ã øúåéå êæ øúåé àåä çåøä êëìå .äìòî ìù ùàäå ,ùàä ãåñé àåäù , ãåò àåä

éîùâä ïî ÷ìåñî øúåé ,÷ã øúåéå êæ øúåé àåä êëéôìå , åìë äëåúî íéàøð íéáëåëäù ãò
ììë õöåç øáã ïàë ïéà .  

éîùâä ïî ìãáð àåä ùã÷îä úéá íå÷î éë éðôîå , ùã÷îä úéá ïéðòî òåãé øùàë
éîùâä ïî ÷ìåñîå ìãáð àåäù , àøúáã àî÷ ÷øôá åøîà äæ ìéáùáå)ã ,à ( ñåãøåä ìò

íìåò ìù åøåà äáë ,îëçä äìà âøäùíìåò ìù åøåà íäù íé , ùã÷îä úéáá ÷åñòé êëì
íìåò ìù åøåà àåäù .éàù øåàäù åøîà êëìååð íå÷îî àøáð éîùâä ïî ÷ìåñî ÷ø éîùâ 

ùã÷îä úéá .íéðåáðìå íéìéëùîì íéòåãé íéøáãäå .ùã÷îä úéáá ñðä äéä êëìå ,úåøðá ,
ë íåéá"åéìñëá ä ,ù åîë øåàä úìçúä ìàå øåàä úåøáâúäì ãçåéî àåäùøàáúä .

 øîà êëéôìå)éúáø àú÷éñô ,äëàìîä ìë íìùúå à÷ñô ,ô 'ä (ëá øîâð ïëùîä" ä
ìñëáåéïñéðá ãçà ãò í÷åä àìå  ,åðøîàù åîë äæå , øåàä ùåãç àåäù øåàä úìçúä éë

ë ìà êééù àåä"åéìñëá ä ,åðøîàù åîë øåàä àåä åîöò ùã÷îä úéáå , ïëùîä øîâð êëìå
ëá øåàä úìçúä àåäù"åéìñëá ä. ïñéðá ãçà ãò õøàá í÷åä àì ìáà , íéðåúçúä ïéà éë

 úéá øåà àåä äæä øåàä ìá÷ì íéåàøùã÷îä ,úåîéìùá íìåòä øùàë ÷ø , ùãåçá àåäå
úåîéìùá íìåòä æàù ïñéð ,íìåòä ìà äðåøçà äîìùä úåéäì õøàá ïëùîä í÷åä æàå .

åðéðá øîâð øùàë äéä ïëùîä úìçúä ìáà ,ëá äéä äæå"ù åîë åéìñëá ä æàù åðøîà
øåàä àåä ùã÷îä úéáå íìåòì øåà àöåé:  

ëá"øåà éäé øîàð íåéá åáå íìåòä àøáð ìåìà ä , úçåôå êìåä æà àøáðù øåàäå
ìôùä àéù ãò ,çåøæìå úåìòì ùãçî ìéçúî àåä æàå ,æåîúá àåä äøàää àéùå .ë" ä

øæçá øéàäìå úåìòì ìéçúî æàå úåúéçôä àéùì òéâä øåàä åáù íåéä àåä åìñëä .  
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éò 'å÷éú" æ)ò èë"á:(] øéù éðéî øùòá[ åãåä ãåã çáùî äåä äéáå äàãåäá äàðéîú 
äì 'ää æà äùî çáù äéáå ïéñð ïåðéàå ãåäå çöð ïéæéîø ïåäá åãåä çöðîì éàãå ãåä àãå" ã

)à åè úåîù (äå àø÷ú æà äùîì áéäéã ãåä åäéàã ïéâá äùî øéùé æà ' åäéàå äðòé)ð" à
ïåðéàå (éîåé àéðîúé àéìâúà äéáå àîìòã à÷éãö ãåñé åäéàã úéøá äéøúáå äìéîã ï '] èë

ò"à [ ïéîåé ïéøùòå äòáøàì äëåðçã éîåé àéðîú ãåä åäéàå ïøéôñ øùòì äàøéùò äìéîã
ë àéøù äéôá óøè úéæ äìòã ãéîå ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ïåðéàã" ìàøùé ìò ä

ëá"ë ïåðéà ïéìàå åìñëá ä"àãåçéã ïååúà äåâå ìàøùé òîù ïåðéàã  'ëåðç åäéà àãå"ðç ä" å
ë" ä  

íåâøú :äàãåäá éðéîùä, ãåã çáùî äéä åáå "åäéì åãåä"ä",éàãå ãåä äæå , çöðîì 
åãåä,ãåäå çöð íéæåîø íäá ,íéñð íäå , äùî çáù åáå "æà", áåúëù åäæ "äùî øéùé æà "

)&(,ðù ãåä àåäù íåùî éäùîì ïú, "åäéå àø÷ú æà"äðòé ä) "è çð äéòùé(, àåäå )íäå (
äìéî éîé äðåîù,íìåòä ÷éãö ãåñé àåäù úéøá åéøçàå ,é äìâúä åáå  'äìéî ìù, éøéùò 

úåøéôñ øùòì.å  àåäãåä,ðçä éîé äðåîù åäë, íéøùòì  òáøàå ãåáë íù êåøá íäù íéîé
ãòå íìåòì åúåëìî. ãéîå "äéôá óøè úéæ äìòù) "&(,ë äøåù "ìàøùé ìò ä,ëá "åìñëá ä, 

ë íä åìàå" íäù ãåçéä úåéúåà ä"ìàøùé òîù"åâå  ')ã å íéøáã( ,ëåðç àåä äæå"ðç ä" å
ë"ä.  

øâ"à :åë úéæ äìòã ãéîå',ø "ì ,äëåðçã úåøðã ïîù:  
] åéãéá äæä íìåòä ìë ìù éåìéâä äæù íù êåøáá äéä ïåé ìù äòéâôä úëøòî ìë

úé ,'úé åúèéìù úçúå ,'åéì úåëééù åì ïéà ìàøùé òîù ìáàììëá ï , ììëù äæì ÷ø àìà
ïëùîá íéàöîð ìàøùé ,éåìéâä ùé æà ,ë íåé ìò íéââåç åðçðà à÷ååãá ïëìå" äìâúð åáù ä

ïåé ìù äòéâôì íå÷î ïéà åáù äìòîä , úëøòîá àéä íà ìàøùé ììëì úåãâðúä ìë éøäù
ïåçöð ïéà æà íéîéé÷ ìàøùé ììë åáù ,éðîæ ÷ø àìà ,éø÷îå , ïéàù äìâúðù òâøá ìáà

îçåëéåì íå÷ ,úåãâðúäå ,ïåçöðä äæ[.  
ì ÷øô íìåò øãñá 'øãðñëìà êìîù øôåñî , íìåòä ìë úà ùáëù ïåé êìî äéäù

åìåë ,ìëéäá íìö ãéîòäì ù÷éá , úåðîì åìéçúäù éãé ìò êëî òðîäì òðëùì åçéìöäå
øãðñëìà úìùîî úìéçúî úåøèùá íéðùä ïéðî ,ñééôúð àåä äæáå . ïéáî úòã øá ìë

éä ñåéôäùúåùòì ù÷éá àåäù äî ïéòî àåäù äùòîá ä .ïéðò ìù å÷îåò ïéáäì êéøöå.  
éò 'áîø" ï) æèç ( éðåéä éøçà íéëùîðä òáèá íéîëçúîä éô íåñçì íéëéøö åðééä

 ìë éë íéòùøä åéãéîìúå àåä áåùçì åúòã ñéâäå åì ùâøåîä éúìåæ øáã ìë ùéçëä øùà
úîà åððéà åúøáñá àåä åéìà âéùä àìù ïéðò .éäù åðé åàø àìù äî ìëá åøôë íéðååéä

 íäéðéòá)íúàîåè ø÷éò éäåæ .( àåä äîå úîà àåä äî èéìçîù àåä íãàäù äúéä íúèéù
ø÷ù ,äøåúä úìá÷ ïáåîë úøùôàî àì åæ äèéùå , úòã ìá÷ì øùôà éà åæ äèéùì ïëù

øúåé äðåéìò .äîöò ìù úåìåáâá äøëäì òéâäì äëéøö úòãäù àéä úîàä íðîà , äðáäìå
ùøúåé äðåéìò úòãá äéåìú àéä ,øúåé äðåéìòä úòã ìá÷ì äúáåçîå .  

åæ äøëäì òéâä íäøáàùë ,äøéáä ìòá åéìà õéöä] éò 'ñ" é)ô"î å"æ ( àáùë
ò åðéáà íäøáà" úàå øîàðù äàéøáä åãéá äúìòå áöçå ÷÷çå ø÷çå ïéáäå äàøå èéáä ä

úé ìëä ïåãà åéìò äìâð ãéî ïøçá åùò øùà ùôðä'[ ,ò òéâäå øúåé ääåáâ úòãì êë éãé ì
éæàå,äàåáð åì äúìâúð  .  

øäîä" ì)áë äåöî øð (æçá øôåñîä ìò áúåë"ìëéäá åñðëð íéðåéù ì , øôñîù
ìëéäî øúåé ãçàá àåä ïåé äìéîä ,íðéðò íöò åäæù êë ìò ãéòäì,ìëéää ìò øáâúäì  .

ìëéäá íìö ãéîòäì äöø øãðñëìàùëå,íéîùä øòù íùù  ,íéîù íéøáçúî íùùõøàå , 
ìëéää ìò íâ åúøåö ùéáìäì äéä åðåöø . äéøëæá áåúë)âé è ( úù÷ äãåäé éì éúëøã éë
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ïåé êéðá ìò ïåéö êéðá éúøøåòå íéøôà éúàìî .]îâ àéä ìëéä 'ðãà íù-é , øîàð åéìòå
ðãà ùã÷î-êéãé åððåë é ,îâá áåúëå 'úé åìù åéãé éúùá äùòð äæù úåáåúë ,' ùã÷îáù

ù éåìéâ ùé äìòî ìùéåä íù ì"à íùá äèî ìù ùã÷îå ä"ã , äðéëùä äèî ìù ùã÷îáù
äå íéàöîðä íò àöîð 'úé 'íéàöîðä ìà óøèöî ,åúåðãà äìâúðå , äìòî ìù ùã÷îá ìáà

éåä íùì êééù äæ" íéàøáðä ìà óøèöî àìù ä)åâ"æé åè úåîù à(.[  
éòå ' éúáø àú÷éñô)á äùøô( ìåãâä ïäëä éàðåîùç ìù åéðá åçöðù äòùá 

ëìîì ïåé êéðá ìò ïåéö êéðá úøøåòå øîàðù ïåé úå)è äéøëæ 'é"â(.  
ìëéäá íìö ãéîòäì ù÷éá øãðñëìàùë ,ïåéö úà øå÷òì íöòá ù÷éá àåä . ïåéö

íéðåúçúå íéðåéìò íéøáçúî åáù øåáéçä ìà æîøî ììë êøãá , óñåé àéøèîâá ïåéö ïëì
íéðåúçúå íéðåéìò íéøáçúî åéä åãé ìòù .ìò ãîìî ãéîú ïåéöøçà íå÷î  . áåúëù åîë

íéøöîá äîù íéðéåöî åéä ìàøùé ììëù äãâäá ,åðééäíäéùøåùî å÷úð àìù  . éåä äúòî
äæ íå÷î ìò íâ åúøåö ìéçäì äöø àåä ìëéäá íìö ãéîòäì ù÷éá øãðñëìàùë øîåà ,

åúèéù úà èéìùäìå ,íéàåøù äîî øúåé ïéàù ,ïåéö úàø÷ðù äãå÷ðä ìò íâ.  
øåúá äìåìë úôñåð äàîåèïåé ìù äú ,àéäå, íìåòäù çéðäì ïåé úîëç ìëù 

ïåîã÷ .úàæ äð÷ñî ú÷îòäå úçëåäì úðååëî íúîëç ìë , äøåúä úøé÷ò ùé äæáå
ì ãâðúî äæù ùøåùäî'íé÷ìà àøá úéùàøá' .áîøä" åúåà ìù íéøáãä úà ÷éúòî í

òùøä,ïîæì úéúìçúä äãå÷ð äéäúù éøùôà éúìá øáãä ïëù  , ïîæä úåàéöî ìëù íåùî
àéäêùîä  .äðòè ìù õîù äæá ïéà íðîà ,ïîæä úàéøá àéä úéùàøá åðìéáùá éë , ìëù

úéøçàì úéùàøî äìéáåîå úëìåäù åæ àéä ïîæä úåàéöî .áîøä" àéáî íéëåáð äøåîá í
äìù äéåäì úåàéöî ìù áöîäî ùéçëäì øùôà éàù åðì ùéçîäì ìùî, íìåòîù íãàî 

íéãìåð íãà éðá êéà òãé àì ,åäùéî åì øôéñåãìåð íãà êéà  ,åéøáã úà ìèáå ÷çö àåäå ,
äæä øáãë ïëúé àìù ,íàä ïèáá íåé÷ éàðú íåù ïéàù . äî ùéáìîù íãà äàøð êë

íéøáãä éùøùá åì øùà øùáä éðéòá äàåø àåäù .àéä åðìéáùá äæ ìùîî äð÷ñîä ,
úé åúåàéöî àéä úåàéöîäù ,'úé åðîî õåç úåàéöî ãåò ïéàå'.  

úôé ìù åúôéôé àåä ïåé) è äìéâî (:íù éìäàá úåéäì êéøö äéä åîå÷îå , óøèöäì
 íù éìäàì-ïòðë åîë íéãáòë àìå íééúéîà íéøâë  , úôé ìù çë äìâúð øùàë ìáà

úåîéìùá ,ïåé úåëìîá àåäù ,åì÷ì÷úä íä æà , äðåù ìù àìà òùø ìù úåàéöî àì åäæå
ùøéôå , øúåé äù÷ àåäù)èî íéçñô(: ,äì úåøéæâ åùò à÷ååãá ïëìå ñéòë) äáø úéùàøá

á' (äéúåøæâá ìàøùé éðéò úà äëéùçäù ,íéðôá øù÷ íäì äéäù úôé à÷ååãù , ùé æà
íúòùøì óøèöäì íéðô ìù çëä íäì  . ùéù éîá àìà ùøéôå äðåù ïéàù úòãì íéëéøö

 àðéè)êåìëì ( åáìá)åè äâéâç( ,æ" åéîéî òùø äéäù à)ùø"íù é( ,óåñáì àöåé äæå  . äæå
 ïåé ìù ïéðòäøîðì ìùîð ,ãçà òáö àöåé íéøáçúîù íéòáö éúù ùéù íòô ìëù , àì íà

ïåîèä òáöä äìâúðù úåîå÷î ùé æà øáâúî úîàî ãçàù  . àúéà ïëìå)è äâéâç (. úåòî
 ïå÷úì ìëåé àìùú ìò íâå øæîî ãéìåîå äåøò ìòåáä ìò íâ øáåãî"ùøéôù ç  .úù" ç

ãîìù äøåúä ìë íò ùøåô àåä æà ùøéôùë ,ä áøòúîùåáéìá àðéèäå äùåã÷  . åäæå
íù éìäàá åéäù ïåé ìù úåàéöî , òøì äæ úà åç÷ìå)ìàéðã íåìç íåøîá øéãà  .(  

 úà úåðîì åìçäù éãé ìò øãðñëìà ñééôúð ãöéë ïéáäì êøãä åðì äìåìñ äúòî
åúåëìîì ïîæä øãñ , úãîòäî äðåù ïôá åúøèî úà âéùî àåä äæáù ïéáä àåäù ììâá

ìëéäá íìö,ãáä ïéà ïîæ ìù åà íå÷î ìù ñçéá ìëéäá íìö úãîòä âùåîá ì . ììëùë
íìåòá ìåùîì ìéçúä øãðñëìà êìîù æàî ïîæ úåðîì åèéìçä ìàøùé , êëá åøåä íä

åìù ïîæ øãñì åðìù ïîæ øãñä úà íéìèáî íäù , àìå úéùàøáî ìéçúî àì øãñäå
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íëì äæä ùãåçäî ,øãðñëìà úìùîî úìéçúî àìà .éòøä ÷îåò úðáä øåàìå ïåîèä ïå
äæ äùòîá ,äåîúì åðì ùé ,äæ ïîæî úåðîì êéùîð åðçðàù äîì ,íåéä ãò åìéôà ?  

äæ íåéî äøéôñá ùé ÷åîò íòè íðîà ,åøåàéá åäæå . áúåë ïåàâ íéñð åðéáø
ùì åúîã÷äá"äàåáðä ä÷ñôð øãðñëìà úìùîî úìéçú ìù äðù äúåàù ñ . ïéðî ùé

íåéá íéðåîù ùéå äìéìá íéðåîù .ø àì äìéìáúåòù íéàå , úåàøì øùôà íåéá ìáà
úåòùá .äìéìä ìù ïîæä øãñî äðåù íåéä ìù ïîæä øãñ ïëì . áùçðå õðá ìéçúî íåé

êìåäå êéùîî àåäù ,äìéìä òéâî øùàë ìáà ,ïîæä úà íéðåî , úàø÷ì ãò ãåò ùé äîë
íåéä .äéåäá åà øáòá ã÷åî äìéìì åì ïéà ,ãéúòá àìà . úìùîî úìéçú íåéì ãò

øãðñëìà,úøçà äàøð íìåòä äéä  ,äàåáð åá äúéäùë éøîâì äðåù äéä íìåòä . åùãç ïåé
á÷ä ìù åúåàéöî úà ùéçëäì øùôàù"ä ,äàåáðä ïîæá êééù äéä àì äæå . ä÷ñôðù æàî

äàåáðä ,ä 'äéîåã íìàð ìåëéáë ,ç íãà éðá íò øù÷ ãåò åì ïéàå"å, ïåé àéáäù êùåçä åäæ 
íìåòä ìà .åæ úåøåù÷ úåàîåèä éúùåæ ìà  , úåàéöîë äîöò úà úñôåú úòãäù ïîæá éë

äîéìù ,úé åá øåôëì øùôà éæà' .íìåòì àá ïåéù æàî , íéàöîð åðàå íìåòì àá êùåç
äìéì ìù åîåöéòá ,ø÷åáä úàø÷ì ïååëî ïîæä øãñ ìëå , êéøàúá íéùîúùî åðçðà ïëì

øãðñëìà úìùîî úìçúä ìù ïîæî ìéçúîù.  
íìåòì ïåé ãéøåä úåàîåè éúù:à  ( úéàîöòë äîöò úà úñôåú úòãäù

úîìùåîëå .á (úîà åððéàù äîì úîà úåàéöî úúì , ÷åñôä úà úøúåñä äàîåè
'õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá' .úé åéúåãéîî úåãéî éúùá òåâôì óàù ïåé' .

íìåòä úåîã÷á äðåîàä éãé ìò úøúñð ìàøùé òîù úðåîà , ãåáë íù êåøá úðåîàå
øúñð åúåëìîíãàä úòã éô ìò úòá÷ð úåàéöîä ìëù äðåîàä éãé ìò ú , íå÷î ïéàù

áéåçî åîöò àöîé àåäù . àéä ïåéìò úòã éãé ìò áééåçî ïë íãàù úéãåäéä äøëää
íéðååéä ãâð íçìéäì íéðäëä úà äàéáäù ,ä ìàøùé òîùì åòéâä íä íçìéäì åøîâùëå '

ä åðé÷ìà 'ãçà .åðç äôéà ?åòéâä ïàì ?øëäì åòéâä íäïåéì íå÷î ïéàù úîàä úñéôúá ä.  
äøåðîä øåà àéä éåìâä , íéøôåñ úëñîá áåúëù)ë å ( ïéàå íä ùãå÷ åììä úåøðä

ãáìá íúåàøì àìà íäá ùîúùäì úåùø åðì  . àìù øåà ìù äðáää ãàî äù÷
åúåà íéàåø àìà åá íéùîúùî ,ä÷ ìùå ìàøùé òîù ìù éåìéâäù øáãä øåøá ìáà" ÷

úåàøì øùôàù éåìéâ àéäøùôà éà åá ùîúùäì ìáà å , äæ àéä øúñä ìù éåìéâäå
ä ïåöøä íéîëç ìù íáìá äìâúðù ,' ìá÷ì äëæé íäéìâø øôòá ÷áàúäì äöåøù éî ìëå

äæî  .òå 'ò ïî÷ìãåïåé ìù íéðô úðáìä ìò ÷øôá ÷îåò .  
  

â äëåðç'  
  

 ÷åñôá áåúë)ãî åë àø÷éå ( àìå íéúñàî àì íäéáéà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå
úìòâé éðà éë íúà éúéøá øôäì íúìëì íé-à äåä-íäéäì , àøîâá äæ àø÷î ìò åùøãå

)ò àé óã äìéâî úëñî"à (íúåìëì íéúìòâ àìå íéúñàî àì øîà ìàåîù , íéúñàî àì
 éîéá íúà éúéøá øôäì ïîä éîéá íúåìëì øöðãëåáð éîéá íéúìòâ àìå íéðååé éîéá

 íééñøô)åðìù úåìâá åðééä (ä éðà éë 'à-äéäìëò âåâîå âåâ éîéá í"ì .æç åðì íéìâî" ì
úåéåìâä ìë íéæåîø äæ ÷åñôáù .ùøäîáå"äîú à , íâ øáãî äæä ÷åñôäù øîåì êééù êéà

ïåé úåìâ ìò ,íäéáéåà õøàá øáåãî ìëäù ÷åñôä úìéçúá áåúë àìäå , äø÷ù äî ìëå
ìàøùé õøàá äø÷ ïåé úåìâá ?øîåì êéøöå ,î äàéöé çøëäá àì àåä úåìâä íöòùõøàä ,

éðùä úçú íéàöîðù äî àåä ø÷éòä àìà .îå" íøâù ïåé úåëìîá äø÷ åäùîù íéãîì î
íäéáéåà õøà ìù øãâá äéäú ìàøùé õøàù.  
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 àîåé àøîâá áåúë)ò èñ óã"à ( àìã àåä íéæøâ øä íåé úáèá äùîçå íéøùòá
ãôñîì ,à úéá úà íééúåë åù÷áù íåé-íäì åðúðå åáéøçäì ïåã÷åî ñåøãðñëìàî åðéäì ,

 ÷éãöä ïåòîù úà åòéãåäå åàá)ìåãâ ïäë äéäù ( óèòúðå äðåäë éãâá ùáì äùò äî
 ãöî íéëìåä åììä äìéìä ìëå ïäéãéá øåà ìù úå÷åáàå åîò ìàøùé éøé÷éîå äðåäë éãâáá

øçùä ãåîò äìòù ïåéë øçùä ãåîò äìòù ãò äæ ãöî íéëìåä åììäå äæ , éî íäì øîà
éë êá åãøîù íéãåäé åì åøîà åììääæá äæ åòâôå äîç äçøæ ñøèôéèðàì òéâäù ïå , ïåéë

åéðôì äåçúùäå åúáëøîî ãøé ÷éãöä ïåòîùì äàøù , äåçúùé êúåîë ìåãâ êìî åì åøîà
äæ éãåäéì ,ëò éúîçìî úéáá éðôì úçöðî äæ ìù åð÷åéã úåîã íäì øîà"ì . øãðñëìà

 ÷éãöä ïåòîù ìù úåîãäù øîàå íéáøá äãåä åìåë íìåòä ìë úà ùáëù éðôì úëìåä
éúîçìî ìëá çöðî éðà äæ ììâáå .  

áîøá áåúë" ÷åñôä ìò äåöú úùøô ï)á çë úåîù ( ïøäàì ùã÷ éãâá úéùòå
úøàôúìå ãåáëì êéçà ,æå"ì , íéãáëð íéùåáìîá øàåôîå ãáëð äéäéù úøàôúìå ãåáëì

íéøàåôîå , øàô ïäëé ïúçë áåúëä øîàù åîë)é àñ äéòùé( , éùåáì íéãâáä äìà éë
ëìîïä úå ,åëå äøåúä ïîæá íéëìîä åùáìé ïúåîãë' .úîàä êøã ìòå ,úøàôúìå ãåáëì ,

íæò úøàôúìå íëåúá ïëåùä íùä ãåáëì íäá úøùì ïøäàì ùã÷ éãâá åùòéù øîàé ,
 áéúëãë)çé èô íéìäú ( áéúëå äúà åîæò úøàôú éë)é ãñ äéòùé ( åðúøàôúå åðùã÷ úéá

åðéúåáà êåììä øùà , ãåáëä àåä åðùã÷åìàøùé úøàôú åðúøàôúå ,) àø÷ð ùã÷îä úéá
ìàøùé úøàôú ,ùîë" ë)à á äëéà ( íãä øëæ àìå ìàøùé úøàôú õøà íéîùî êéìùä
åôà íåéá åéìâø ,ùã÷îä úéáì àåä ïååëîäå ( øîàð ãåòå)å åö íéìäú ( úøàôúå æåò

åùã÷îá , ãáëà éìâø íå÷îå éùã÷î íå÷î øàôì ïëå)âé ñ äéòùé( ,ùã÷îä íå÷î äéäéù 
úøàôúá øàåôî ,åéìâø íå÷îå ,ùã÷îä úéá íå÷î àåäù , ïëå íùä ãåáëá ãáåëî

 øàôúé ìàøùéáå)âë ãî íù( ,åúøàôú íäá ãçéîå äàøî äéäéù , íâ äèîì øîà ïëå
 úøàôúìå ãåáëì íìë íéðáä éãâáá)î ÷åñô ïìäì( , éçáæî ïåöø ìò åìòé úåðáø÷á øîàå

 øàôà éúøàôú úéáå)æ ñ äéòùé (çáæîä äðäååðåöø  , íéãâáä åéäå åúøàôú úéá ãåáëäå
ïîùì äééùò ïéëéøö , äðååë ïéëéøö åéäéù ïëúéå)íúééùòá( , ìë ìà øáãú äúàå øîà ïëìå

äîëç çåø åéúàìî øùà áì éîëç , åøîà øáëå åùòéù äî åðéáéù)èñ àîåé ( åð÷åéã úåîã
ëò éúîçìî úéáá éðôì çöðî"ì .  

îåéá àøîâä ïéá øù÷ä äî ïéáäì ùéåðä à"áîøäù äîì ì"ïàë ãò øîà ï ?ëòå" ô
áîøäî íéàåø"åúåîã íöòá äúéä àì ÷éãöä ïåòîù ìù åð÷åéã úåîãäù ï , äìâð àåä àìà

íéãâá äðîùá ùåáì àåäùë åì ,åðåäéëá ìåãâ ïäë ,úøàôúìå ãåáëì íäùë .áîøä" í
 äëåðç úåëìäá áúåë)â ÷øô 'à äëìä' (õçì íåöçìå íäéðôî ãàî ìàøùéì íäì øöå ìåãâ 

 íéðäëä éàðåîùç éðá åøáâå íìéöäå íãéî íòéùåäå åðéúåáà é÷ìà íäéìò íçéøù ãò
åëå íåâøäå íéìåãâä' .  

ì ÷øô íìåò øãñá áåúë ' àéáðä àåäù éëàìî øèôð øãðñëìà êìîù äðùáù
ïåøçàä ,ùãå÷ä çåøá íéøáãî åéä íéàéáðä ïàë ãòù íù áåúëå , êðæà èä äàìäå ïàëîå

 íéîëç éøáã òîùå)æé áë éìùî .(î øáòîä äéä ïàëù åðééä'íéàéáð 'ì' úñðë éùðà
äìåãâä' .øâä"áúåë íìåò øãñ ìò à :éô 'äàåáðä äìèá òøä øöéä úà åâøäùî . øåàéá

øáãä ,íìåòá äàåáð úîéé÷ù ãåò ìëù ,øåôëì íå÷î íåù ïéà ,à ïéàù ãéâäì-äåì .
äøæ äãåáò ìù òøä øöéä ìèáúðùëå ,éä àåä åîå÷îá àáù äîäøéôë ìù òøä øö . ãâðë

äàåáð úëøòî ùé äøæ äãåáò ,íéðåéìò éðåéìò úåçëì äìåë äøåù÷ àéäå .  
àúéà àøîâá )ò á÷ óã ïéøãäðñ"á (åì øîàå íåìçá éùà áøì òéâä äùðîù , íà

äøæ äãåáò ìù òøä øöé ìù øåãá æà úééä äúà , ãåáòì õåøì êéãâá úà ìô÷î úééä
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äøæ äãåáò .ë ïòåè äøéôëä ùøåùê :á÷ä" øåöéì ìåëé àåä åãé ìòù ìëù íãàì ïúð ä
äîéìù úåàéöî úðåîú åîöòì .òäå"úøãåñî íééç úô÷ùä äîöòì äñôú æ , äîù àéäå

áîøá øàåáîë íéôðòä ìò ùâãä úà"åëò úåëìä úìéçú í"í) &( , äøæ äãåáò úìéçúù
äù ììâáù úåòèá äéä 'çë íäì ïúðå íéîùá ùéù äìàä úåçëä àøá ,ä åøáñ ïëì í

íúåà ãáëì åãåáë åäæù ,øúåéá äàøåðä úåòèä éäåæå , çë øáã íåùì ïéà úîàá éøäù
úé åðîî õåç åîöò ãöî' .úé åãåáë úåìâì ÷ø àåä íìåòá íúåàéöî çë ìë ,' íéðôä íäù

úåàéöîáù íééúéîàä .òä úñéôú" ìà àìå íãà ïá ìù ãéä ìà ñçéúîù éîì äìåùî æ
åîöò íãà ïáä .ëá íâ íéé÷ äæ ùøåùäøéô .êë úñôåú äøéôëä : ìëùä éøçà êìåä ìëä

íãà ïáä ìù ,äæä íìåòá åðì ùéù íéìëä íä åìàù íåùî , ìëì òéâäì øùôà íãé ìòå
íìåòá ùéù äð÷ñî ,à ïéàù äð÷ñîì òéâäì íâ øùôàå-ç äåì"å.  

ä úîàá êà 'åðéìà øáãî àåäù äî ïéáðù éãë ìëù åðì ïúð , ïéáð åãé ìòù åðééä
ðúéàî åðåöø äîå .øúåé äåáâ ìëùì åîöò úà ìèáéù íãàä úà áééçî ìëùä , ãåñ àåäå
äô ìòáù äøåú .äô ìòáù äøåú ìù ïéðòä àá äøéôëä àáù øå÷î åúåàî ïëì . ïåé úàîåè

äæá àéä ,äøéôë íìåòì åàéáä íäù ,íìåòä ìù êìäîä ìë úà íéðéáîù äæ éãé ìò àåäå ,
á÷ä úà íé÷ìñî äæ éãé ìòå"ä .øôä äðåîè ìëùáíéëøã úù , åðúåà àéáî ìëùäù åà

äøåîâ äøéôëì ,åðéðéòá íéàåø àìù äî ìëù äð÷ñîìå ,åðìëùá åéìà íéòéâî àìå , àì äæ
úîà ,øúåé äåáâ ìëù ìá÷ì éìáù äñéôúì òéâî äæä ìëùäù åà ,úòã åá ïéà , ÷ø àåäå

äðåëð äøåöá íéøáãä ìá÷ì éãë àöîð . äùò äæ úîåòì äæ ìù äøåöá àøáð íìåòä
ìàä íé÷)ãé æ úìä÷( ,äøæ äãåáò ìù øöé äéä íéàéáð åéäùë ïëì , úåøùôà äúéäùëå

äá äøéôë 'úé ,'äô ìòáù äøåúá øúåéá ìåãâä ÷îåòä äéä . äøåúì íéàéáð ïéá øáòîä
äìåãâä úñðë éùðà éãé ìò äùòð äô ìòáù , äîë íëåúîå íéð÷æ íéøùòå äàî åéäù

íéàéáð , íéð÷æ úö÷ íéìåìë åéä åáù øîåìëíéàéáð úö÷å . éùðà éøééùî äéä ÷éãöä ïåòîù
äìåãâä úñðë ,äô ìòáù äøåú ìù ìåìñîì ïåùàøäå ùàøä àåäå , ììñù äæ äéä àåä ïëì

øãðñëìà ìù íéùáåëä éðôì êøãä úà , ìòáù äøåú ãâð ïåéñðä úà àéáä øãðñëìàù
äô .áëøîä ìéáùá êøãä úà ìåìñì êéøö àåä äùåã÷ä äáëøîì ùàø àåäù çë åúåà ä

äàîèä ,åéìò çöðì åëøèöéù ãâðëù ì÷ùî äéäéù) . ïåùàøä øîàã ïàîä áâà êøã
÷éãöä ïåòîù àåä úåéðùîá ( æàîù ïéðòä ìåìë äéä íìåòä úà ùáë øãðñëìàù êëá

úåáøú äúåà éãé ìò èìùð íìåòä ìë êìéàå ,äøéôë àéä äðéðòù .  
úå÷æç úåéùå÷ íä äøéôëä ìù úåðòèä ìë ,úåðòèä úà ç÷åìù éîå íäî äùåòå 

úåéàø ,äøéôë éãéì àá ,äçðä úãå÷ðî àöåé êà úåéùå÷ä úà ç÷åìù éî ìáà , úåéùå÷äù
úåéùå÷ ,äîå÷îá úøàùð úîàä ìáà ,ïë éðôì äéä àìù äðåîà ÷îåò éãéì àá àåä ,

úåéùå÷ä çëî à÷ååã .äô ìòáù äøåú ìù ïéðòä íöò åäæ , à÷ååã äðåîàä ÷îåò ìò ãåîòì
úåéùå÷ä êåúî . äîöåòäãéâäì äúéä äìåãâä úñðë éùðà ìù ,äáøãà .àîâåãì , íéàéáðä

àøåðäå øåáéâä äìéôúá øîåì àì íéåñî ïîæá åèéìçä íîöò ,åøîà äìåãâä úñðë éùðàå ,
äáøãà .øúåé ÷îåò úñéôúì åðúåà äàéáî àéùå÷äù åðééä . éãë äæ êìäîì òéâäì íéëéøö

ïåé úà çöðì .éôë ìù úåáøú àéä íåéä ìù úåáøúä ìëäø .ä åäæ ïåéñðá äãéîòä'äáøãà'.  
  

 äðåäë éãâáá à÷ååã ÷éãöä ïåòîùì øù÷úî äæä ïéðòä êéà ïéáäì åðì øúåð ïééãò
åìù .çð ïá úôéî òéâî ïåé , àøîâá áåúëå)è äìéâîò "á ( ïá ïåòîù ïáø äðùîä ìò

úéðååé àìà åáúëéù åøéúä àì íéøôñá óà øîåà ìàéìîâ : ïðçåé éáø øîà åäáà éáø øîà
 øîà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøã àîòè éàî ïðçåé éáø øîàå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä

 úôé àø÷éäìà”í øîåâ àîéàå íù éìäàá åéäé úôé ìù åéøáã íù éìäàá ïëùéå úôéì 
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 úôé áéúëã àîòè åðééä àáà øá àééç éáø øîà âåâîåéäìà”í àäé úôé ìù åúåéôé úôéì 
ëò íù éìäàá"ì  .ôéù ïë íà íéàåøïåé ìù åéôåé ììâá ïåéá äìâúð ú  .ùøá íù áåúëå" é

úéðåé úôùá à÷ååãá äìâúð éôåéäù .áé äåöî øðá àúéà : äîëçä íéðåéì ùéù ììâá äæ ìë
úåîåà øàùî øúåé ,íéããöä ìë úñôåúù äîëç äæå , óé÷î àéäù éôåéä ïéðò ãéîú åäæù

úëøòîä ìë úà ,ìëä úà äìâîå  . ïéáäì-ù äðéãò éëä éåìéâä  äåù àì àéä äæä íìåò ì
ïåéìò íìåò ìù íùåâî éëä éåìéâì , äîëçä ìù éåìéâä ïëìå- àéä äæä íìåòá ïåéìò ìëù 

øúåéá äôéä éåìéâä  .îâá áåúë ' ïéùåãé÷)èîò "á (è íìåòì åãøé éôåé íéá÷ äøùò ' äìèð
íéìùåøé ,äøåúä úå÷îò àéä ïàë éôåéä) íù íé é÷éôà(  . áåúëä àåäå)ð íéìéäú á( ïåéöî 

 éôé ììëîéäìà”íòéôåä  ,æ"ïåéöá àöîð éúéîàä éôåéäù à  .äîëç ãåò ùé íàå , øáã ãåò
éúéîà éôåéäì åäùîì úåëééù åì ùéù íìåòá äðéãò ,úéðåöéçä úîëç àéä , ìù åîå÷î äæå

ïåé ,åéôåé äæå  .  
 äéäù äæá çáåùî ÷éãöä óñåé)èì úéùàøá å(äàøî äôéå øàú äôé  ,øçàå é

 ìò áåúëù àúéàã àä äù÷ äàøî äôé äéäù óñåé)æ óã úéðòúò "à ( äéúøá äéì äøîà
øòåëî éìëá äøàåôî äîëç éà äéððç ïá òùåäé éáøì øñé÷ã- äéä äéððç ïá òùåäé éáø

ãçåéîá øòåëî ,àðåúà éáã éáñ úà çöéðå ìàøùéî éîëç ìåãâ äéä àåäå ,æ" äéä àåäù à
ïåéì ãçåéîá ãâðúäù äæ  .ù úáì äìéâ òùåäé àåä êë èåùô øúåé éìëäù äîëù øñé÷ ì

øúåé íééîéðô úåøöåà ìéëäì ìåëé .éøéîâã éøéôù àëéà àäå úìàåù íù àøîâä , éà äðåòå
 éøéîâ ååä éôè åðñ ååä)øîåìë ,íéôé íäù íéîëç éãéîìú ùé àìäå  ?àøîâä äáéùî ,

úîà ,íéøòåëî åéä íà êà ,øúåé íéãîåì åéä() øäî"ç ì"ç à"ë ãåîò á(  .äðäì äáåùú" ì
äìâúð ïåéöä éôåéù ïîæáù àéä ,íéðô ìù éôåéä àéä äàøðù éôåéä æà ,úîà ìù éôåé äæå ,

úåìâä ïîæá ìáà ,õåç ìù éôåé àéä éôåé ìë ,ïåé ìùå , áåè úåçô íéãîåì íä úîàá ïëìå
íäéìò ïåéä úòôùä ììâá  .  

 äðåäë éãâá ìöà øîàð)çë úåîù á (ëì êéçà ïøäàì ùã÷ éãâá úéùòå ãåá
úøàôúìå ,íéðôä ìù éåìéâä àéä úàæä úøàôúä ,øçà éôìë í÷îåò øàôúî äæù , àéäå

íéããöä ìë úà úñôåúä  .äàø øãðñëìàù äðåäë éãâááù øáãä íòè íéàåø ïàë ,
ïàë ïåéö úãéî äìâîù íãà ìù éåìéâä à÷ååãù , úåëìî ìëì ùøåùä àéä ïàë éôåéä úãéî

ïåé ,ãà ïá éðôá óå÷ë äæì íéîåã íäåí ,äæì øåñîå ìèá øãðñëìàù ììâáå , àåä ïëì
åì äåçúùä  .íãà ïá éîå óå÷ éî ñåôúì àéä úàæë ïîæá åðìù äãåáòä ùøåù  .ðä ììâá" ì

äæä íìåò ìòîù úëøòîä ìò äøåî ãéîú äðåîùù äðåîù íä íéãâáä ,ç ùé äëåðçá ïëå '
à÷ååãá íéîé  .  

ðë íà"øúñð éúéîà éôåé ìëù ì ,ôåé åîå÷îá äìâúðåéðåöéç é , íàù ãàî ïáåî æà
úåìâá åðçðà ,àä àì ãåò äæ ìàøùé õøàá åðçðà íà åìéôà"ïåéöä äìâîù é ,éôåéäå , àìà

íãà ïá éðôá óå÷ë äæ ,à íâ ïëìå"íäéáéåà õøà àéä é  .  
  

ã äëåðç'  
  

 äëøáä úàæå úùøôá áåúë)àé âì íéøáã (äúéä éåì ìù äëøáäù ,ä êøá ' åìéç
î õçî äöøú åéãé ìòôåïåîå÷é ïî åéàðùîå åéî÷ íéðú ,ùøá äæ ìò áåúëå" íéðúî õçî é

ãòîä ãéîú íäéðúîå øîàðù ïéðòë íéðúî åéî÷ ,ãåîòì åìëé àìù . íäì äéäúù åðééä
äëî ,íå÷ì åìëé àì åðîîù] éò ' éøôñ)àé à÷ñéô äëøá( :åéî÷ íéðúî õçî . øøåòîù éî ìë

ìôåð ãéî äðåäëä ìò åãâðë .ã" åéî÷ íéðúî õçî àçø÷ äæ.[ .ã" éàðåîùç ïéãéúòù äàø à
é íéèòåî åéäù éôì íäéìò ììôúäå íéáëåë éãáåò íò íçìäì åéðáå" éàðåîùç éðá á
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ä êøá øîàð êëì úåááø äîë ãâðë øæòìàå 'äöøú åéãé ìòåôå åìéç . úðååëî åæä äìéôúä
íéðåîùç éðáì .åéàðåù áåúëù äîù ïúðåé íåâøúá áåúëå ,äæá äðååëä , éäé àìå éåàðñì

íå÷éîì ìâø àáø àðäë ïðçåéã .äë ïðçåé ìù úåëééùä ïéáäì êéøöå"äæ ÷åñôì â . íðîàå
äë ïðçåé"÷éãöä ïåòîù ìù ïáä äéä â ,åäéúúî ìù åéáàå ,ñðä äùòð åäéúîî ìù åãé ìòå ,

ìåãâ ïäë ïðçåéì úàæä äëøáä ìù úåëééùä äî êà ?  
íäøãåáàá áåúë ,úúî éîéá íéøîåà åðçðàù äî øàáìåéðáå éàðåîùç åäé ,

ìåãâ ïäë ïðçåéì ãçåéî àåä éàðåîùç íùäù . äìéâîá áåúëå)ò àé óã"à ( àì àðú
 éîéá íéúìòâ àìå äéøæòå ìàùéî äéððç ìàéðã íäì éúãîòäù íéãùë éîéá íéúñàî

ìåãâ ïäë äéúúîå åéðáå éàðåîùçå ÷éãöä ïåòîù íäì éúãîòäù íéðååé ,ë ïðçåéù åðééä" â
éàðåîùç àåä ,ääçôùîä úà ãñé àå , ïåùì åéìò áåúëå"íäì éúãîòä" , äéä àåäù åðééä
äìöää êåúá , ìâø íäì äéäé àìù ìåãâ ïäë ïðçåé ìù åéàðåùì úãçåéî äìéôú êéøö äéäå

íå÷ì.  
äë ïðçåé ìò íéòãåé åðçðàù ãéçé øáãä"àåä â ,ëá äðù íéðåîù ùîéù àåäù"â ,

äàø àåäù äî ìë äàøå íéðôìå éðôì ñðëðå ,åéîé óåñáå ,é÷åãö äùòð17 . åãñåð íé÷åãöä
åëåñ ùéà ñåðâéèðà ìù ùøãî úéáá ,÷éãöä ïåòîù ìù ãéîìú äéäù , ïðçåé ìù åøåã ïáå

ìåãâ ïäë .ë ïðçåéî åáúëðù íéøáã äîë ùé"äô ìòáù äøåúá â18 , êéà äåîúì ùéå
é÷åãö äùòð óåñáì àåä íà åúåà íéøéëæî ? úåëøá àøîâá áåúë)ò èë óã"à (ìà ïéîàú 

ìåãâ ïäë ïðçåéî äéàø íéàéáîå êúåî íåé ãò êîöòá .ïåé ìù ïåèìùá åùãçúð íé÷åãöä ,
øåã åúåà ìù ïåéñðäå òøä øöéä äéä äæ ïéðò áéáñå , äìåãâä úñðë éùðàù éô ìò óàù

òì òøä øöé åìèá"æ ,äøéôë ìù òøä øöéä øàùð ìáà . äéä ïåé éîéá ïåùàøä ùøãî úéáä
ùéà ñåðâéèðà ìù äæíé÷åãöä åàöé ïàëî à÷ååã ïëìå åëåñ  . ïåé úàîåè äøáâúä êë ìëå

ë ïðçåé úç÷ì íåöòä çëä íäì äéäù êë éãë ãò"äìåãâ äðåäëá äðù íéðîù ùîéùù â ,
ì äéääëá åìéôäù ãò àîèì ÷æç êë ìë çë íçäëä úà í"â.  

 àîåé àøîâá áåúë)ò èì óã"à ( äéä ÷éãöä ïåòîù ùîùù äðù íéòáøà ïðáø åðú
åâ ìø)äì øéòù ìù 'íéøåôéëä íåéá ( êìéàå ïàëî ïéîéá äìåò)øèôð àåäù éøçà ( íéîòô

 ïéáìî íéîòô êìéàå ïàëî ïéáìî úéøåäæ ìù ïåùì äéäå ìàîùá äìåò íéîòô ïéîéá äìåò
 ÷ìåã éáøòî øð äéäå ïéáìî åðéà íéîòô)òà úåøð øàù ìëî øúåé"åá ìéçúäù ô , äùòðå

äëåðç ñðë ñð (ô êìéàå ïàëîäáë íéîòô ÷ìåã íéîò . úáù àøîâá áåúëå)ò áë óã"á (
 ÷åñôä ìò)â ãë àø÷éå ( ø÷á ãò áøòî ïøäà åúà êøòé ãòåî ìäàá úãòä úëøôì õåçî

ä éðôì 'íëéúøãì íìåò ú÷ç ãéîú ,êåøòé úåãòä úëåøôì õåçî , íìåò éàáì àéä úåãò
ìàøùéá äøåù äðéëùäù , äá ïúåðù éáøòî øð åæ áø øîà úåãò éàî úãîë ïîù

íééñî äéä äáå ÷éìãî äéä äðîîå äéúåøáç .  
úåãò àø÷ð ïåøàäù úåéä àåä èåùôä èùôä , úëåøô äéåø÷ åéðôìù úëåøôä ïëì

úåãòä ,éáøòî øðì øù÷ úëåøôì ùéù íéàåø ïàë ìáà .íéøùå÷î íä êéà òãéì êéøöå ?
øäîä" ì)& (ñî äéä åáå ìéçúî äéä åðîîù éáøòîä øðä éãé ìòù úàæ øàáî äàøð íéé

úåãòä úëåøô àéä úëåøôäù19.] éò 'á" ò)ò æë"à :(æå"÷åðù ãéîú øð úåìòäì ù '÷ð ' øð

                                                 
 .110שנה היינו בגיל לפחות ' ולכן אחרי פ' יש לשים לב שכהן רק משמש מגיל ל 17
 .ו"ה מט"משניות מעשר שני פ 18
דעל ידי נר המערבי שממנו היה מתחיל ובו היה , "לפרוכת העדות": א ויקרא כד ג"ל גו"ז 19

, שמות לא" (תלוחות העדו"שהרי הלוחות שנקראים , מסיים נראה שהפרוכת הוא פרוכת העדות
דשמא אין עוד השכינה , דמנא לן דהשכינה עדיין בישראל, אין ראיה מזה שהלוחות הם עדות, )יח
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îå úåìéöàì äàéøáî äìåò àéä âååéæáå òåãéë"úé åðåöøù àåä ãéîú ù 'éäéù àåää âååéæ 
åã"òì äéäéù åîë íìåòì ãéîúî ð"æå ì" úåãò äéä àåäå íåéä ìë ÷ìåã äéäù éáøòî øð ñ

 äøåù äðéëùùåæ âååæì ïîéñ äéäù ìàøùéá"øàåáîë ð [.òàù "úåãò úåéåø÷ úåçåìäù â ,
úåãò ïééãò íäù äæî äéàø ïéà ìáà ,ìàøùéá äøåù ïééãò äðéëùäù ïìðîã , úîà ïä

äøåîâ úåãò åéä íä äðéúðä úòùá ,åéùëò ìò äéàø åðì ùé äôéàî ìáà ? øðä éãé ìò
éáøòî .úåçåìä ìò äìâî éáøòîä øð . éáøòîä øðäúëåøôä úà äùåò ,úåãòä úëåøôì .

äøæò íéëéøö úåçåìä ,úåãò úãâä íãöî ïéàù ,éáøòî øðä éãé ìò äùòð äæå , úåãò äæå
ìàøùéá äøåù äðéëùäù íìåò éàá ìëì .  

øäîá áåúë" úáù óåñá ì)èì÷ óã(20 äàåáðä íùî ìëéää )ìàøùéì úàöåé (
äøåðîä íùù ,à àéáðä ùôð ìò äøåù äúéä øùàë äðéëùä éë ùåã÷ øáã åùôð äéä æ

éøîâì .æ åùøã êëìå" ì)ò áò óã ïéùåãé÷"á ( ìëéäá áëåù ìàåîùå äáëé íøè íé÷ìà øðå
ä' .  

 úñðë éùðàì íéàéáðîå íéàéáðì íéð÷æì òùåäéì äùîî äéä äøåúä úìá÷ øãñ
äìåãâä ,ùøá áåúëå" ïåøçàä ï÷æä äéä éìòù ìàåîù øôñá é)ïåøçàä èôåùä ( ìàåîùå

àøä àéáðä äéäïåù ,ùîå"íéàéáðä úìéçú äéä ìàåîùù ë , àéáð ìù øãâá ÷ø äæ ïéà
äøåúä éìá÷î øåúá àéáð àìà ,äøåðîä êøã ìëéäá äúéä åúìçúäå.  

éðéñ øä ãîòî ìù êùîä äéäúù éãë äðúð äàåáðä , úåãò úãâä àéä äàåáðäå
éðéñ øäá äéäù äî ìò , óñé àìå ìåãâ ìå÷ä úà øîåì íéëéùîî íéàéáðä) ä íéøáãèé (

                                                                                                                                            

והלוחות הם עדות בין , "פרוכת העדות" השתא על ידי נר מערבי נראה שהפרוכת הוא ךא, בישראל
 :שהרי עדיין השכינה בישראל, ה ובין ישראל"הקב

  :'ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יודו וכו). א"עקלט שבת (: א דף עב"א ח"ל ח"ז 20
דהיינו ראשיה בשוחד ישפטו וכהניה במחיר . דברים' פורענות נג דג' ה מביא עליהם ג" הקבלכך

שלשה דברים שהם הדין והתורה והנבואה הם כנגד הר [ואלו הם , יקסמו] בכסף[יורו ונביאיה 
 השכינה ישם המנורה כ]משם הנבואה ש[יכל הה. היכל קודש הקדשים שם התורה בארון, הבית

) 'ב ב"קידושין ע(ל "ולכך דרשו ז. נפשו דבר קדוש לגמרי' כאשר היתה שורה על נפש הנביא אז הי
עד שלא שקעה נר של עלי הזריח נר של ) 'א ג"ש(' ונר אלקים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה

 :פט והדין יוצא לכל העולםוהר הבית שם סנהדרין יושבים ודנין ומשם המש, שמואל
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æà äéäù21 ,ùî äæå" ë)çé çé íéøáã ( éøáã éúúðå êåîë íäéçà áø÷î íäì íé÷à àéáð
åðåöà øùà ìë úà íäéìà øáãå åéôá ,åðéáø äùî ìù äãìåú àåäù éîî êùîð øåáéãä22 .  

äàåáðä ìù úåãòä àéä äøåðîä ìù úåãòäù äæ éôì àöîðå23 , äøéáòîù
úñá ïåøàá àöîðù éðéñ øä ìù ìå÷ä úà äëéùîîåø .êéùîî éðéñ øäù íéòãåé äôéàî ?

äæ úà øôñî éáøòî øðä .øåàä íù ìò àø÷ð ïåøàä , íù ìò àø÷ð äîöò äøåúä ïëå
øåàä ,àúééøåà .ïåøàä éãé ìò õåç éôìë ïåøàä ìù øåàäî äòé÷á ïéà ìáà , øàùð äæ àìà
áìá ,éáøòîä øðä éãé ìò ÷ø äòé÷áäå .  

æçá áåúë" ì)ò äë óã àøúá àáá"á ( äöåøä ïéôöé øéùòéùå íéøãé íéëçéù
íåøãá äøåðîå ïåôöá ïçìù êéðîéñå ,äîëç ìù äøàä àéä äøåðîäù íéàåø . äîëç ùé

áìá úàöîðù , åéðô øéàú íãà úîëç áåúëä úà úîéé÷î àì åæë äîëçå)à ç úìä÷( ,
õåç éôìë äøéàîù äîëç ãåò ùé ìáà.  

 àøîâá àúéà)ò àë äèåñ"à (øð éë éñåé øá íçðî éáø ùøã äìú øåà äøåúå äåöî 
 äðéâî äðéà øð äî êì øîåì øðá äåöîä úà øåàá äøåúä úàå øðá äåöîä úà áåúëä
 øåà äî êì øîåì øåàá äøåúä úàå äòù éôì àìà äðéâî äðéà äåöî óà äòù éôì àìà

íìåòì äðéâî äøåú óà íìåòì ïéâî ,ò"ë .ììëá ìåáâ ïéà øåàì ,ìåáâ ùé øðì ìáà , øð ìëù
 éìëá éåìúåìù ïîùä úà åá ÷éæçîù .òáèä úåìåáâ øáåòù øð àåäù åðéðò éáøòî øð , ïëì

øåà úåéäì êôåä àåä ,éáøòî øðä ìù ñðä äæå ,äëåðç øð ìùå . äøåúì äåöî øð úåìòäì
øåà ,úåìåáâ íåù åì ïéà æàù .åðìù äåöîä éãé ìò , äðéëùù íìåò éàá ìëì äãéòî äøåúä

ìàøùéá äøåù .âì øáòî àéä ä÷ìãääùåðà ìù úåìåá ,äàåáðì äìéá÷î àéäå , äæå
ìàøùéá äøåù äðéëùù íìåò éàá ìëì úåãòä .  

äìåãâä úñðë éùðà íò ä÷ñôð äàåáðä ,÷ æà åéäù"íéàéáð äîë íäéðéáå íéð÷æ ë ,
äìåãâä úñðë éùðà éøééùî äéä ÷éãöä ïåòîùå ,íäìù çëä åîò øàùðù åðééä , ìù çëä

äàåáð , ãéîú øðä øòá ïééãò ïëìåéîéá .÷ìúñð àåäùë ìáà , ìù äøàää éøîâì ä÷ñôð
äàåáð ,éáøòî øðä ìù äøàää äøîâðå ,úåãò ãåò ïéà æàå ,øðä ÷ìã íéîòôìù íâäå , íà

                                                 
שממנו נאצלו , החכמה העליונה העדן העליון המקור האמתי): ג פרק כא"ח(ק "עבה' עי 21

ואלו היה פוסק אפילו , אינו פוסק אבל הא נובע ובא תמיד, ונחקקו תורה שבכתב ותורה שבעל פה
ובו קיום כל , ו הגדול בכבודםכי הנביעה סבת ייחוד הש, רגע היו חוזרים כל הנבראים להעדרם

ואין עמהם שום , והם חיים שאין להם קצבה ותכלית, ועליו נאמר כי עמך מקור החיים, הנבראים
חוייבה זאת ההוראה בתורה , ולפי שטבע המקור ראוי שימצא במה שיחצב ממנו, מות ושום הפסד

 חוצבה להורות על המקור אשר, אבל יהיה מעינה נובע, הנובלת משם שלא יראה בה הפסק לעולם
כי , כי הקול הגדול ההוא אשר נתנה בו לא פסק, ודבר זה למדנוהו מנותן התורה יתברך, משם

לא פסק מלהשמיענו הפרטים על יד , אחר שנתן לנו והשמיענו דברות קדשו שהם כלל כל התורה
ן שאי, קול רב ולא פסק, ה שתרגם קול גדול ולא יסף"והיא כוונת אנקלוס ע, ה"נביאו נאמן ביתו ע

וכל מה שהורו וחדשו ותקנו הנביאים , כי לעולם קורא בנצחיותו, הפסק לקול הגדול ההוא
שבו נכללו כל הדינין והגזרות , קבלוהו מן הקול ההוא שלא פסק, והחכמים בכל הדורות

כדמות החצוצרות אל פי , והם אל הקול ההוא בכל הדורות, וכל מה שעתיד להתחדש, וההוראות
ואין בזה שום חדוש מדעתם , מות השופר המשמיע ומוציא קול התוקע לחוץאו כד, האדם התוקע

הם מוציאים אותו עתה מן הכח , כי אם מה שקבלו מן הקול ההוא בעמדם על הר סיני, ומשכלם
אל כל קהלכם קול גדול ולא ' והכל נכלל במה שנאמר את כל הדברים האלה דבר יי, אל הפועל

  : ווכענין שבארנ, יסף
: ב"א נ ע"זהר ח' ועי, מ"ש בזוהר בכ"רזא דקול הוא בבינה קול גדול ולא יסף כמ): &(ע "ב' ועי

והאי קול פנימאה איהו דלא אשתמע ולא , קול גדול ולא יסף) דברים ה יט(דכתיב , קול גדול
 .אתגליא

ה הוא שצריך להאמין שהיה אביהם "והיסוד השביעי נבואת מרע: ג עיקרים"ם בי"רמב' עי 22
יאים הראשונים שהיו מלפניו והאחרונים שהיו אחריו כולם היו למטה ממנה במעלה של כל הנב

 מכל המין האנושי' והוא לבדו בחיר ה
 ל"ל שבת הנ" מהר’עי 23
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ïë íéîòôì àìà úåòéá÷á äæ ïéà ,àì íéîòôì ,úåãò åððéà äæ . äæä ñðä úà ùãéç åäéúúî
íìåòá ,ùî äæå"áîøä ë" ï)á ç øáãîá( ,ìù úåðáø÷ä ìë éøçàùíéàéùðä  ,ä ' úà ñééô
ïøäà ,ãòå íìåòì úîéé÷ êìù äåöîä åì øîàå , íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàùëù òåãé øáã äðäå

úåìèá úåøðä óà åðáøåç éðôî ïéìèá úåðáø÷äå , úëðç úåøðì àìà åæîø àì ìáà
åðúåìâá ïáøåç øçàì óà úâäåð àéäù éàðåîùç .ãéîú øð úåìòäì åúåà , íúåàá íéé÷úî

 åðçðàù úåøðíé÷éìãî .øá áåúë"äøåðîä ãâðë åð÷úð äëåðç úåøðù úáùá ï , äîë åìàùå
ãçà øð ÷ø ÷éìãäì ïéãä ø÷éòî åð÷ú äîì ïë íà íéðåøçà éìåãâî ? åð÷ú íäù äàøðë

éáøòîä øð ãâðë ,ñðä äéä åáù.  
÷éãöä ïåòîù ìù åéîé ìë ,éáøòîä øð åì äéä ,äëåðç øðä åäéúúîì äéäå , ìáà

àì ìåãâ ïäë ïðçåéìäëåðç øð àìå éáøòî øð åì äéä  . ìò ãéòäì úåãò ìù áåéç ùéù ïåéëîå
úåãòä úëåøôä ,ïëåñî áöî äæ úåãòä éìá ïëì ,úåãò úãâä ïéà íàù ,øåøá àì øáãä .

íðîàå ,äìàù ïéàùë ,úåãò éìá úåéäì ïåøñç ïéà ,äìàù ùé íà ìáà ,äðëñ ùé , äî äæå
ìåãâ ïäë ïðçåéì äø÷ù .ïåé úàîåè éãé ìò ,ìàøùéá äøåù äðéëùù úåãòá ÷åô÷ô øöåð ,

êùåç äéäù ,úåãò íéëéøö åéä ïëìå ,äéä àìù ïåéëîå ,åôåñ äéä äæ . äùîù äî ïáåî äæáå
éåì èáù ìò ììôúä ,ä êøá 'åìç ,ìéç úåéäì åëôäé íäù ïîæáù åðééä , äðåùàøä íòôá

äîçìîì åàöéé íéðäëù , æà-åéî÷ íéðúî õçî  , ïäë ïðçåé ìù åéàðùîåìåãâ , äéäé àì
íå÷ì ìâø íäì ,ìàøùéá äøåù äðéëùù úåãò äéäúù.  

íìåòá äùãç äàåáð äùãçúð äëåðç øðá , äðéëùä ìò ãéòäì äàáù äàåáð
éáøòî øðä íå÷îá ìàøùéá ,íéîëç éãé ìò àìà íéàéáð éãé ìò àìå . åùò øåãáù íéîëçä

äàåáð ïéòî äéäù åäùî ,úåøåãì äð÷ú åð÷ú íäù .àáá àøîâá áåúë àøúá )ò áé óã"à (
åëå ùã÷îä úéá áøçù íåéî äôéç ïîã éîéãáà éáø øîà 'òà" ïî íéàéáðä ïî äìèéðù ô

äìèéð àì íéîëçä ,áîøá äæ ìò áåúëå"òà ï" äàøîä àåäù íéàéáðä úàåáð äìèðù ô
ïåæçäå ,äìèð àì äîëçä êøãá àéäù íéîëçä úàåáð , ùã÷ä çåøá úîàä íéòãåé àìà

íáø÷áù .î íéîëçì ùéäîëç ïíäì äàáù éáøòî øðäå ïåøàäî  . úñôúðù äîëçä
øåà äøåúä àéä äø÷éòá ,øåà äìåë àéäù åðøîàù äîá äðáää äæå.  

ö ïééãòå"äë ïðçåé êéà ò"ì óøèöî â'íäì éúãîòä ?' åéðáå åäéúúî éãé ìò ÷ø àìäå
ñðä äùòð ,åãé ìò àìå ,ëòå"äë ïðçåé æ"øëæåî íâ â .ð àåä éøäù àåä éùå÷ä ø÷éòå äèñå ìô

øùéä êøãî ,é÷åãö äùòðå ,äîé÷ íåù åìöà íéé÷úð àì àìäå ? íéëéøö äæ úà ïéáäì
éùå÷ ãåò íéã÷äì ,áîøä" ÷åñôä ìò áúåë ï)é èî úéùàøá (äãåäéî èáù øåñé àì , ìëù

ïåéìò éãéñç åéä éàðåîùç éðá , èáù øåñé àìù åðéáà á÷òé ìù éååéö ìò åøáòù ììâáå
äãåäéî ,åìë íìåë ïë ìòéàðåîùç úéáî àåäù øîàù éî ìëù ãò  , ãáò àåä) óã ïéùåãé÷

ò ò"á .(öå"êë ìë ìåãâ ùðåòì íòèä äî ò ,àøåð êë ìë øáã åùò àì äøåàëì íä éøä ?
 åìéçúä íäù äî øåîâé ÷ø çéùîäù áåúë éøäù äù÷ øúåéáå) øåîâà æà íéøîåàù åîë

çáæîä úëåðç øåîæî øéùá .(ìë äáåùç äåöî åùò íäù åðééäêë  , íøëù úàæ çàäå - 
äééìë ?  

áîøä"äãåäéì ÷øå êà úëééù úåëìîäù øéáñî ï , íîöò úà åîù éàðåîùç úéáå
íîå÷î åðéàù íå÷îá ,úåéäì ãåò åìëé àì íäù áöîá åéä àìéîîå .úáù àøîâá áåúë ,

éàðåîùç úéá úåëìî äøáâùë ,íéëìî åéä íä ïåçöðä ïîæáù åðééä ,òà" åëìî àì íäù ô
ðù äîë ãåòäæ éøçà íé . íâå äìåãâ ìù íâ ïåùì àéä éàðåîùç íùäù àåä øáãä ùåøéô

ãåáë ìù ,ùîë" ë)áì çñ íéìéäú (íé÷ìàì åéãé õéøú ùåë íéøöî éðî íéðîùç åéúàé ,
úåëìîá äâøã íò äðåäë äæù åðééä .àåä øáãä ùåøéôå , àìå úåëìîì ÷ø úëééù äîçìîù

äðåäëì ,ðì éãë ÷ø ïéãë åëìî éðîùçù ììâáåïåé úà çö , ìù äâøã íäá íéé÷úð ïëì
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úåëìî ,äîåàî øúåé íäì òéâî àì ìáà ,íîöòì úåëìî åç÷ì íäùë ïëì ,íìåë åúøëð ,
äðåäë ìù ÷ìçë àìå úåëìîë úåëìîä úà åç÷ì íäù , íîöò úà åîù íä äæ éãé ìòå

íîå÷î åðéàù íå÷îá .  
äîçìîì åñðëé íéðäëù êë êøåöì ÷ø äúéä éàðåîùç úéá úåëìî ,å ïäë ïðçåé

úàæä úåøùôàä úà ùãéç ìåãâ .ìàøùé ììë úà åâéäðä íéàéáðä æà ãò , ïðçåé ïîæáå
äë"äùãç úåàéöî äúéä â ,äìåãâä úñðë éùðà ãò äúéä àìù . åéä éàðåîùç úéá íà

íéðåéä úà çöðì éãë ÷ø íéëìî ,íéøàùðå íéçöðî åéä íä éæà , íîöòì åç÷ìù ïåéëî ìáà
äæî øúåé ,åãáàð íä .ìå ïë'íäì éúãîòä 'ìåãâ ïäë ïðçåéì íâ êééù . úåëìîä úìéèð ìëù

åçöðå éàðåîùç úéá úåëìî äøáâùë ÷ø úåéäì äëéøö äúéä , àì úøçà úåëìî ìëå
íäéìà úëééù ,ãçà êìî ÷ø åðì ùéù éðôî ,íéé÷å éç ìàøùé êìî ãåã àåäå . íéøéëæî

òð óåñáìå äðù íéðîù ùîéùù ìåãâ ïäë ïðçåé åúåà úåéðùîáé÷åãö äù , äéä àåäù ììâá
ïëñî ,øåãä ìù äù÷ä ïåéñðá ãîò àìå ,ä êåúá øëæåî àåä äæ ììâá íâ'íäì éúãîòä'.  

  
ä äëåðç'  

  
 äéøëæ øôñá áåúë)à å :( úåàöé úåáëøî òáøà äðäå äàøàå éðéò àùàå áùàå

 úéðùä äáëøîáå íéîãà íéñåñ äðùàøä äáëøîá úùçð éøä íéøääå íéøää éðù ïéáî
ù íéñåñ íéöîà íéãøá íéñåñ úéòáøä äáëøîáå íéðáì íéñåñ úéùìùä äáëøîáå íéøç

ò"ë , èå÷ìéá äæ ìò áåúëå) ãò÷ú äéøëæ-å  (æå"ì : úåéëìî òáøàáù úåáëøî òáøà íäå
 äæ úà íâ åìà ãéá åìà åìôð íéáåè àì íéùòî åùòù äòùáù íéìâã úåðçî òáøà ãâðë

 íéñåñ åéðôìî åàøéù äùò íé÷ìàäå äæ úîåòì íéîã äîë äëôùù ìáá úåëìî åæ íéîåãà
 áåãì äéîã äðéðú éãîå ñøô úåëìî åæ íéøåçù íéñåñ àáäãã äùàø àåä úðà ìàøùéá
 ìù íäéðô åðéáìäù ïåé úåëìî åæ íéðáì íéñåñ ïîä úøæâá ìàøùé ìù íäéðô åøçùåäù

ë úåøæâ åøæâù úéòéáøä úåëìî åæ íéöåîàå íéãåøá íéñåñ ïéôåãâå ïéôåøçá ìàøùé äî
ëò åæî åæ íéðåùî íéðååâ"ì .  

åãîòù ïåé ìò øîåì íéìéâø åðçðà íøéáòäìå êúøåú íçéëùäì ìàøùé êîò ìò 
êðåöø é÷çî ,ìàøùé ìù íéðô íéðéáìî íäù ùøãîä éøáãá ùåøéôä äî ìáà . äæ ìòå

ùøá íâ áåúë"ô ÷øô ìò íéìäú é 'ìàøùé ììëì åø÷ù úåøöä ìë ìò øáãîù , ÷åñôä ìòå
) å ô-æ (ä ùéìù úåòîãá åî÷ùúå äòîã íçì íúìëà , åðéáéàå åðéðëùì ïåãî åðîéùú

åîì åâòìé ,ùø øîåà"é : äòîã íçì íúìëàä-íéøöîá  , ùéìù úåòîãá åî÷ùúå-ìááá  ,
 ïåãî åðîéùú-ïåé åðá åøâúðù åðéðëù ìëì ïåãî åðúåà íù äúà  .âòìä ãçåéîá ïåéì . øçàå

êéðô øàäå åðáéùä úå÷áö íé÷ìà áåúë êëäòùåðå  ,ùøá áåúëå" äòùåðå åðáéùä é- éðáî 
ïåé .åëå õçìä ìë ãáìîù ïàë áåúë 'íéðô úðáìä ìù ïéðò íâ óñåð ùé ïåé ìù , íéôåãéç

öå âòìå íéôåãéâ"øáãä íòèå ùåøéô ò .  
øäîä" ãöî àåä ìàøùé ììëì ïåé ìù úåãâðúää ø÷éòù äåöî øðá øéáñî ì

äîëçäå ìëùä ,úåàöåúä ìë úåòáåð íùîå.äãá ïåùàø ÷åñôá áåúë "íãà é ,úù ,ùåðà ,
øâäå" à íùíãà úåøåö ùìù ùéù øéáñî :à .á÷ä ìù åéôë øéöé àåäù íãà"á ä . úù

 åéìò áåúëù)â ä úéùàøá (åîìöë åúåîãá ãìåé ,íé÷ìà íìöá ïééãò àåä , àì àåä ìáà
â íãà ïá àìà åéôë øéöé .ùåðàùîë åðîî úåçô "ãà ïáå åðøëæú éë ùåðà äî ë éë í

åðãô÷ú ,íìöå úåîã áéúë àì ùåðàáå .éòå 'øãà"â ä úéùàøá à :òà" ãíàä ïéî ìëù ô
øì ìå÷ úá àöé ïëìå úùå íãà ÷ø íìöá åàøáð àì íöòá íå÷î ìëî íìöá íä ' äàðá

 íãà éðôá óå÷ë ÷ø åîìöáå úåîåãá ãåò åãìåð àì êìéàåù åðàîå éð÷åéã úåîãá íà øîàå
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ðà åéøçà íãàä ìë àø÷ð ïëìå ïéøå÷ ãíàä úåðâì íéöåøùë ïëå åîù ìò éåáéø ïåùì íéù
åðøëæú éë åùðà äî ùåðà åúåà.  

éòå 'ç øäæ"ò çî â"à : ìåãâ ùéà ùåðà øáâ íãà ùð øá éø÷úà ïéâøã äîëá àðàú
 íãà íìëáù)íåùî ( áéúëã)æë à úéùàøá (éäìà àøáéå" áéúëå åîìöá íãàä úà í) íù

å è (éäìà íìöá éë"íãàä úà äùò í  
íåâøú :àø÷ð úåâøã äîëá åðéðù:íãà ïá ,íãà ,øáâ ,ùåðà ,ùéà .ëáù ìåãâ å íì

íãà,) íåùî (åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå áåúëù, úà äùò íéäìà íìöá éë áåúëå 
íãàä  

éòå 'øâ"ã ç éìùîá à :ä ãâðë íäù 'ðçøð úåâøã"é , àôåúù ùôð ÷ø åì ïéà ùåðàå
àôåâã  

éòå 'øâ"æúá à"ò àî ç"ã :ñîè'ùîë íéìåâìâä åìéçúä åðîîù ùåðàã "å . ùåðà åäæå
 àìåâìâ ìò åùøãù åéîé øéöçë}ò áî"à {ô øäåæá íãàã 'ò ñçðô" ìë åàø÷ð ïëìù ù

ùåðà íùá íéùðàä:  
áîøá áåúë"ò úåëìä í" æ)à ÷øô ' à äëìä-á  :( úåòè íãàä éðá åòè ùåðà éîéá

 äìåãâ]äøæ äãåáò ìù äìåãâä úåòèä àåäù [úöò äøòáðå åîöò ùåðàå øåãä åúåà éîëç 
 âéäðäì íéìâìâå åìà íéáëåë àøá íé÷ìàäå ìéàåä åøîà íúåòè äúéä åæå äéä íéòåèä ïî
 íä ïééåàø åéðôì íéùîùîä íéùîù íäå ãåáë íäì ÷ìçå íåøîá íðúðå íìåòä úà

åëå íøàôìå íçáùì ' øîåà åäéîøéù àåä äæ áëåë àìà ÷åìà íù ïéàù íéøîåà íäù àì
åëå 'ìëä àåä êðåöø ìáää äæù íéîãîù íúåìéñëå íúåòè ìáà êãáì àåä äúàù íéòãåé 
åëå 'åäåøéëä àìå íúòãîå íå÷éä ìë éôî àøåðäå ãáëðä íùä çëúùð íéîéä åëøàù ïåéëå ,

ò"ë .ùåðà éîéá ìéçúä äæ øáãù äãáåòäî , úà äáééç ùåðà ìù íãàä úøåöù íéàåø
úàæä úåøãøãúää ,ò ìù äçëùì ø÷éò úñéôúîø÷é ,íìöä ãåáéàì íøâ äæå .  

øäîä" íìöá àøáðù íãà áéáç äðùîä ìò áúåë ì)ãé â úåáà ( íéðéðò éðù ùéù
íìöá24 :à .äôå÷æ äîå÷á ãîåò àåäù .á .íéðô åéæ ,åø÷éò äæå .  

úé åîìö úà åá àùåð íãàä ìù åéðô åéæ ,' ïéàù åì øåøá íéðô úìòî åì ùéù éî ïëì
åéðô ìò íéøçà íéäìà .éãøåéùëíìöä úìòîî í ,ùåðà ìöà äéäù åîë , íâ ãøåé àìéîî

íéðô åéæä ,ä íäî ãøé ïëìå'éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì 'ò ìëì ùøåùä àåä äæå"æ.  
òì äåàúä úà åìèá äìåãâä úñðë éùðàùë"æ ,ïåé úåëìî úìçúäá , äìéçúä

òø ìù äùãç úåàéöî ,ò íå÷îáù"äøéôë ìù âùåî íìåòì àá æ .äî äééèñ ìë àéä úîà
íìöäî äééèñ ,òá åà"äøéôëá åà æ .áîøä"òä ùøåùù øéáñäì êéøàî í" äæù àåä æ

êðåöø ìáää ,åæë úåòèì àåáì øùôà íéðô øúñä ìù ïîæá ,ùåðà øåãá äø÷ êëå , äæå
                                                 

  : ד"ג מי,דרך החיים פ 24
 לפרש מה שאמר הכתוב ויברא אלהים את האדם בצלמו אין פירושו שיש אל השם יתברך ויש

בל הכתוב בא לומר כי כאשר בא לרמוז בתמונה הגשמית מה א, צלם ודמות שאין הדבר כך כלל
 לכי בודאי יכול האדם לצייר בענין הגשמי דבר הנבד, ה בעיון נבדל מן הגשמי"שנמצא בהקב

הנה , דמיון זה כאשר בא לצייר השם יתברך שהוא מלך על הכל ואין עליו במציאות, הבלתי גשמי
  . 'וכו, יצייר תמונה בזקיפה

ל מתיחס "ר, כי האדם הוא בצלמו של הקדוש ברוך הוא, ברא את האדם בצלמו פירוש ויוהנה
כי בריאת האדם בעולם הגשמי שיהיה האדם מלך בתחתונים , לו יתברך מצד עולם הזה הגשמי

 לומר ךושיי, ונברא מפני כך האדם בציור הגשמי כמו שהוא יתברך נבדל, כמו השם יתברך על הכל
ואם אתה רוצה לפרש מלת בצלמו .  האדם ופירוש הגון הואעל זה כי בצלם אלהים עשה את

אף כי , תפרש מה שנאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הצלם שיש לו להשם יתברך לפי האמת
בכאן לא בא רק על עיקר הצלם והתמונה שכל , בודאי הצלם והדמות באים על התואר והתמונה

וכמו , הדמות דהיינו האור והזיו של הצלםדבר שיש לו צלם ודמות יש לו זיו והוא עיקר הצלם ו
 וצלם אנפוהי אשתני ) 'דניאל ג(שאמר הכתוב 
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íé÷ìà íìö åì ïéàù ùåðà úøåöì êééù àåäù øåãá ÷ø êééù . àøîâá áåúë) çé÷ óã úáù
ò"á (îà àáà øá àééç éáø øîà ãáåò åìéôà åúëìäë úáù øîùîä ìë ïðçåé éáø ø

 úàæ äùòé ùåðà éøùà øîàðù åì ïéìçåî ùåðà øåãë äøæ äãåáò] øîù äá ÷éæçé íãà ïáå
úáù [åì ìåçî àìà åììçî éø÷ú ìà åììçî ,ò"ë ,ò ìù àéùäù åæ àøîâî íéàåø" éåø÷ æ

ùåðà íù ìò ,äæä ïéðòä ìëì ùøåùä äéä àåäù éðôî åäæå .åö äúåàá úàø÷ðù íãà úø
ùîë ìåò ú÷éøô ìù ùøåù íâ ùé ùåðà" ë) æé èë íéøáã-çé  ( ùàø äøô ùøù íëá ùé ïô

 éë éì äéäé íåìù øîàì åááìá êøáúäå úàæä äìàä éøáã úà åòîùá äéäå äðòìå
äàîöä úà äåøä úåôñ ïòîì êìà éáì úåøéøùá . ìù ïåñàä'êúøåú íçéëùäì ' àåä

 íãà úøåö åðéìò ìéçäì ïåöøäùåðà ìù ,äçëù ìù íãà úøåö àéäù .  
ìåò ú÷éøô ìù ùøåùä úãå÷ð úàöîð äôéà ?áîøä" íéëåáð äøåîá áúåë í)& (

 äðåùàøä äìéîä úà øúåñ äæå ïåîã÷ úåéäì êéøö íìåòäù àåä ïåé úîëç ìù ãåñéäù
äøåúáù ,ïéàî ùé åàøáð íéøáãä ìëù úøîåàä ,åðúðåîà ø÷éò äæå.   

îåè ìù ø÷éòä ìë ïåîè ïàëïåé úà .åìù àöåîä úãå÷ðù éî ìë , àåäù úéùàøä
áåùçì ìéçúî ,åîöò ïðåáúîä ìù åúåàéöîî úàöåé , úåàéöîä íò åîöò úà ääæî àåäå

äîöò ,äàîåèä úåáà éáà åäæ .àåä äøéôëä ùøåù ,àöåîä úãå÷ð , ìëä ìù ùøåùäù
 àåä-åîöò àåä  .àéä ìëä ìù àöåîä úãå÷ðù ïåéëîù àìéîî êøãá äæî àöåéå àåä 
åîöò ,åì äîåãä ìëå ,åððéàù àåäù øîåì øùôà àöîð ìòù ïåéëîå , úåàéöîä ìò ìáà

êë øîåì øùôà éà äîöò ,úåàéöîä àåä éøäù íåã÷ íìåòäù úåàéöîä áéåçî.  
ïåé ìù äðòèä äúéä úàæ , é÷åç äéäé àìù øùôà éàù äøåî úåàéöîä ìù òáèäù

íéòåá÷ òáèä ,áîøä áúåë äæ ìòå"ïåëð äæ ìëù í ,àøáð äæ ìë ìáà , ÷éñäì øùôà éàå
úååäúä òáèì äéåä òáèî .äãéìå ïåéøä ìù íéëéìäú äàø àì åééçáù íëç íãàì ìùî 

)&( .ãìåð àåä êéà åì øôñéå åäã ïàî åéìà òéâé íà ,íéðôá åì âòìé àåä , àì äæù çéëåéå
ïåëð .àäúù êééù àì òåãî øàáì íìù øôñ áåúëé àåä íà åìéôàù íéòãåé åðàå úãìåä 

êë íãà ,íåìë äåù àì äæ .ïëáå , äì ùéå äîöò éðôá úåàéöî àéä ïéàî ùé øáã úàéøá íâ
äìùî íéëìäî ,úîéé÷ä úåàéöîä êåúî äéìò ãåîìì øùôà éà ïëì . úåéåàéöî àì åðçðà

úåçøëåî ,úåéúéîà úåéåàéöî àìå ,á÷äù ììâá íéîéé÷ åðà àìà"åðá äöøå åðúåà àøá ä .
äëë íéáùåç àì íà,ç úîãå÷ úåàéöî åðçðàù íéøáåñä ììëá ììëð "å . çëåù ùåðàùë

åøå÷î ,øôåë àåä ,åøå÷îë åîöò úà ñôåúå .  
íåéë ïåéî åðì øàùðù äî ,ìàøùé ììëáå íìåòá úîéé÷ä äøéôëä úëøòî ìë åäæ ,

øîâð àì ïåé ìò åðìù ïåçöðä ïë íàå .áîøä" ìù ñåîìåôáù íéøåôéëä íåé úåëìäá áúåë í
 äìéçúä ïåéìàøùéá úåðéîä , äéä íùù åëåñ ùéà ñåðâéèðà ìù ùøãî úéáá äìéçúä åæå

íéñåúééáäå íé÷åãöä åàöé íäîù ñåúééáå ÷åãö . ìù äðåùàø äáùçîä äúéä äîá
äøéôë ? ãîéì åëåñ ùéà ñåðâéèðà)â à úåáà :( ìò áøä úà íéùîùîä íéãáòë åéäú ìà

àìù áøä úà íéùîùîä íéãáòë åéäú àìà ñøô ìá÷ì úðî úðî ìò )éå"àìù úðî ìò â (
ñøô ìá÷ì ,áîøäå"ìåîâ ïéàù øîà áøäù åøîà íéãéîìú éðùù ùøãî àéáî í . êéà

êë áøä éøáã ïéáäì åòè íäù ïëúé ? ïéáäì êéøö äéä øúåéá èåùô ãéîìú åìéôà àìäå
ìåîâ ïéàù êëì æîø åìà íéøáãá ïéàù . úà ãîì ãçàå ãçà ìë äæä ùøãî úéáá àìäå

ìåë äøåúä ìëä ,êëá åòè íä êéàå ?úîàáå , åäùî úåùòì åäùéîî ù÷áì øùôà ãöéëä
ñøô ìá÷ì úðî ìò àìù ,åäùòéù äîì ? åà ñøô íåùî àì åùòéù ïååéë ñåðâéèðàù àìà

úîà äæù íåùî àìà ùðåò .úé åðåöø úåùòì àåä úåàéöîä íöòù íéðéîàîå íéòãåéùë ,'
ñøô êéøö àì úîàá éæà ,ãîéì ñåðâéèðàù äî äæå .ô íçìî íéç÷åìù äñåøô àåä ñø
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ìåãâä ,äîéìùä úåàéöîî ñøôðù . ìá÷ì úðî ìò úååöî úåùòì àìù ãîéì ñåðâéèðà
úö÷ ,íìùä øáãä êåúá åîöò íéùì àìà .  

ïë âåäðì éãë ,úîàä úåàéöî úà ïéáäì êéøö ,ä éãáò íöòá åðçðàù ,' åðîåé÷ ìëå
úé åðåöøá àåä ,'úé åá äðåîàá àéä åðìù àöåîä úãå÷ðå' . àåä åîöò íãà ïáä íà ìáà

úîà úåàéöî ,åúåà íéçéøëî íà àåäùî úåùòì åúåà áééçì øùôà ÷ø ïëì . éãéì àá ïàë
äøåúä éìá÷î ïéá ìãáää éåèéá ,äøåúä éìá÷î éàì .øå÷îä úà íéçëåùùë , øáãä

 åá íéøëæðù ïåùàøä-åðîöò úà äæ  ,úåðéî ìëì ùøåù ïàëîå , õåç úøçà úåàéöî ùéù
úé åðîî'.  

äù÷ éøäå êúøåú íçéëùäì ìàøùé ìò äãîòù ïåé úåëìî ìò áåúë , øùôà êéà
çéëùäì ? áåúëäàéìôä øôñáêùåç úåéúåà àåä çåëùù  . êùåçáù éø÷éòä ïåøñçä

àåä ,åîöòá åá ÷ø úîöîèöî íãàä úåàéöî úñéôúù , øáã íåù äàåø àì àåäù úîçî
åîöò úàî õåç .øåà ùéùë , úåàéöî úîéé÷ù äàåø íãàääëåúá àöîð àåäù äîéìù .

êùåçá éç íãàùë ,èàì èàì úùèùèî åìù äñéôúä , íéìéçúî íéøáãä äëëå
íéøãøãîå .á ùåøéôä äæå'êúøåú íçéëùäì ,'êùåç àø÷ðù äîá åðúåà íéùì .øäîä" ì

 úåëøá àøîâá áåúëù äî øàáì úåøåáâì úéùéìùä äîã÷äá êéøàî)ò çð óã"à (ä êì '
åëå äøåáâäå äìåãâä 'ä êì 'ùàøì ìëì àùðúîäå äëìîîä .ä êì ' úîçìî äæ äëìîîä

÷ìîò ,÷ìîò ìù øëæ äçîéù ãò íìù àñëä ïéàù . ÷ø áåúëù åîë úåëìî àåä àñëä
 êîî ìãâà àñëä)î àî úéùàøá .(âåâîå âåâ úîçìî äæ àùðúîäå . éðá éúù íä âåâîå âåâ

ïåé ,ïåé ìù äìàä íéðáä éðù ìò çöðì éãëå ,úôñåð äãéîì íé÷å÷æä êì ìò  'äëìîîä.  
ø úìéôúá íéøîåà" õøàä ìë ìò àùðäå êãåáëá åìåë íìåòä ìë ìò êåìî ä

êø÷éá ,úåàùðúäî øçàå åîöò éðôá ïéðò àåä úåëìîù åæ äìôúî íéàåøå . âùåîä ùåøéô
àåä àùðúäì ,ìòî íîåøúäì .ä êì ìù äãéîä '÷ìîò ìù äôä úà úîúåñ äëìîîä ,

úàæä äãéîä úéìâúîùë åìéôà ìáàäô ïåçúô ùé ïééãò ïåéì  . àåä ïåé ìù åðéðò éë
ùîë úåàùðúäì" ë)â çì ìà÷æçé (ìáúå êùî ùàø àéùð âåâ . øúåé ãçà àéøèîâá ïåé

ìëéäî ,ìëéää ìò íéèìåù êëå ìëéää ìòî íîöò úà íéîù íäù , ìë úà íéàîèîå
ìëéäá íéðîùä .äæ ìò øáâúäì íéìåëé åðçðà êéà ? áåúë)ãñ úå÷åîò äìâî (áù àéä äðé

ïåéî øúåé ãçà àéøèîâá ,äðéá éðá íéøù ïëìå25íéððøå øéù åòá÷ äðîù éîé  . íéîù íä
ìëéää ìòî íîöò úà ,ç íäî øúåé äëåîð äâøãá àöîð ìëéää íúòãìù åðééä"å . éî ìë

äðéáì øù÷ åì ïéàù , êéøö àåä ïåé ìò øáâúäì äöåøù éî ìáà èìúùäì ìåëé ïåé åéìò
 äðéáì åîöò úà êééùìïåé ìòî àåäù.  

                                                 
דע בני שכהן עובד עבודת הקרבנות .  הדיוט בטומאה זו מה ענינוכהן ):&(ספר הקנה ' עי 25

י אחות לנו קטנה "וכאשר יפסק כח והשפע מכנ. בני בינה' י העבודה מקרב הבנים באמם הם ז"וע
  ה אף כי היאושדיים אין ל

 ,ה" השמן בא מן הרצון לספירת הבינ,שמונת ימי חנוכה שתיקנו): ב"פט ע(שערי אורה ' ועי
 המנורה .25)במדבר ח ב( אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ,ה סוד המנורה ונרותיה"והבינ

 ,ס הגדול כי שמונת ימי חנוכה הם סוד העניין והנ, פקח עיניך וראה,והנרות לפקוח עינים עוורות
 כי משם תולדת ,והיודעים עיקרי הדברים יודעים כי הנס הנעשה בשמן על ידי ספירת הבינה הוא

 והמגלה סוד זה מנורת , ולפיכך המנורה והנרות והשמן סוד כל הספירות.השמן מן הרצון} א"צ ע{
מן  שאינם צריכים להביא ש,)זכריה ד יב( שני צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב ,זכריה

 וסוד כל ,ה" המבין זה יבין סוד י, אלא שני הצנתרות מריקים בשנים זיתים עליה,ממקום אחר
 הרי רמזנו לך רמזים גדולים וחזקים . וסוד הלל גמור בשמונה ימי חנוכה,ה"הנשמה תהלל י

   .ועמוקים במה שתוכל להתבונן בסוד ההלל ובסוד כל מקום שנאמר בו תהילה
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íéðô úðáìäá ãçåéîä íò àåä ïåé , íäù éðôî åéæä úà ìàøùé ììëî íéìèáî
íéðô ,ùîë ÷åéãá äæå"ëîâá  'àøååç àúàå à÷îåñ ìéæàã . íéìäúá áåúë)âò ÷øô ( øåîæî

 éë éøùà äëôù ïéàë éìâø éåèð èòîë éðàå ááì éøáì íé÷ìà ìàøùéì áåè êà óñàì
à íéòùø íåìù íéììåäá éúàð÷ äàø]íéîìù íéòùøäù äàåø éðà [ íúåîì úåáöøç ïéà éë

 åîì ñîç úéù óèòé äåàâ åîú÷ðò ïëì åòâðé àì íãà íòå åîðéà ùåðà ìîòá íìåà àéøáå
 åîðéò áìçî àöé]ùøá äæ ìò áåúëå" é åîéðéò áìçî àöé-ïîåù áåøî úåèìåá íäéðéò [ 

 ááì úåéëùî åøáò] ááì úåéëùî åøáò-çééî íáìù äîî øúåé  íäì äàá äôöîå ì
íúåàú .íáì úåàú úà íãé úâùäá íäá åøáò .[ åøáãé íåøîî ÷ùò òøá åøáãéå å÷éîé

 õøàá êìäú íðåùìå íäéô íéîùá åúù] ìëäù àåä õøàå íéîù ìò íéøáãî íäù äæ
íäéúçú[ äðä ïåéìòá äòã ùéå ìà òãé äëéà åøîàå åîì åöîé àìî éîå íìä åîò áéùé ïëì 

ìåò éåìùå íéòùø äìàìéç åâùä í] .åîöò ìò ãåã øîåà äúòå [: õçøàå éááì éúéëæ ÷éø êà
åëå éôë ïåé÷ðá ' éðéòá àéä ìîò úàæ úòãì äáùçàå]ùø"á÷ä ìù åúãî àéä äî é" ïë ä

èôùî àìå ìîò éì úàæ äãî äúéä úéàøð éðéòá ìîò àåä [ ìà éùã÷î ìà àåáà ãò
 íúéøçàì äðéáà]øçàì íéðéáî ìà éùã÷îì íéòéâîùë ìáàíúé [ åîì úéùú úå÷ìçá êà

 øéòá éðãà õé÷äî íåìçë úåäìá ïî åîú åôñ òâøë äîùì åéä êéà úåàåùîì íúìôä
äæáú íîìö .äæ ÷øôá øàúî êìîä ãåãù úàæä úåðéîä ,åìåë íìåòä ìë ìò úàùðúî .  

  
å äëåðç'  

  
 úáù àøîâá áåúë)ò àë óã"á (ëá ïðáø åðúã äëåðç éàî" äëåðçã éîåé åéìñëá ä

 àéðîú ìë åàîè ìëéäì íéðååé åñðëðùëù ïåäá úåðòúäì àìãå ïåäá ãôñîì àìã ïåðéà
 ãçà êô àìà åàöî àìå å÷ãá íåçöðå éàðåîùç úéá úåëìî äøáâùëå ìëéäáù íéðîùä
 ñð åá äùòð ãçà íåé ÷éìãäì àìà åá äéä àìå ìåãâ ïäë ìù åîúåçá çðåî äéäù ïîù ìù

åòá÷ úøçà äðùì íéîé äðåîù åðîî å÷éìãäåäàãåäå ììäá íéáåè íéîé íåàùòå í , áåúëå
ùøá äæ ìò" äàãåäå ììäá íéáåè íéîé íåàùòå ïðéñøâ éëä é-äëàìîá ïéøåñàù àì  ,

ëò äàãåäá íéñðä ìò øîåìå ììä úåø÷ì àìà åòá÷ð àìù"ì .ïéáäì åðì ùéå , íéëéøö äîì
íéáåè íéîéë äìàä íéîéä úà òåá÷ì ?åé íåù éìá äàãåä ãéâäì øùôà àìäåáåè í .

 íéçñô àøîâáå)ò æé÷ óã"à ( ïäì åð÷ú ïäéðéáù íéàéáð äëåðçá ììä úøéîà éáâì àúéà
 ïäéìò àáú àìù äøöå äøö ìë ìòå ÷øôå ÷øô ìë ìò åúåà ïéøîåà åäéù ìàøùéì

ïúìåàâ ìò åúåà íéøîåà ïéìàâðùëìå ,ùøá äæ ìò áåúëå" íäéìò àáú àìù äøö ìë ìòå é
-è÷ðã àåä àéìòî àðùéì  ,ìëäðîî åòùåéå ïäéìò äøö àåáú íåìùå ñç íàù øîå ,

ïúìåàâ ìò åúåà íéøîåà ,äëåðç ïåâë , äìåàâä ìò àåä äëåðçá íéøîåàù ììääù øàåáî
äøöî .äìàùä ìàùð áåùå ,íéáåè íéîéì åìà íéîé òåá÷ì íéëéøö åéä äîì?  

 ïéëøòá áåúë)ò é óã"à( äðåîù ÷ãöåäé ïá ïåòîù éáø íåùî ïðçåé éáø øîàã 
ììää úà ïäá øîåâ ãéçéäù íéîé øùò : áåè íåéå äëåðç éîé äðåîùå âçä éîé äðåîù

 éîé äðåîùå âçä éîé äòùú ãçàå íéøùò äìåâáå úøöò ìù áåè íåéå çñô ìù ïåùàøä
úøöò ìù íéáåè íéîé éðùå çñô ìù íéáåè íéîé éðùå äëåðç ,éøîàã âçá àðù éàî ' ìë

ïðéøîà àìã çñôá àðù éàîå àîåé  ìëàîåé , ïé÷åìç ïéà çñôã ïäéúåðáø÷á ïé÷åìç âçã
ïäéúåðáø÷á ,àîéì äéúåðáø÷á ä÷åìçã úáù ,ãòåî éø÷éà àì , ãòåî éø÷éàã ùãåç ùàø

âç ùã÷úä ìéìë íëì äéäé øéùä áéúëã äëàìî úééùòá ùéã÷éà àì àîéì , äìéì
äøéù ïåòè ïéà âçì ùãå÷î ïéàùå äøéù ïåòè âçì ùãå÷îä ,ôëä íåéå äðùä ùàø íéøå

àîéì äëàìî úééùòá ùåã÷éàå ãòåî åø÷éàã ,øã íåùî ' åøîà åäáà éáø øîàã åäáà
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 äøéù íéøîåà ìàøùé ïéà äî éðôî íìåò ìù åðåáø àåä êåøá ùåã÷ä éðôì úøùä éëàìî
øá êéðôì"íéøåôëä íåéáå ä , éøôñå íééç éøôñå ïéãä àñë ìò áùåé êìî øùôà ïäì øîà

åà ìàøùéå åéðôì ïéçåúô íéúîéðôì äøéù íéøî , øîà÷å éëä àìå éëä àìã äëåðç àäå
ëò àñéð íåùî"ì .ñðä ììâá àéä äëåðçá ììää úøéîàù åæ àøîâá øàåáî , äæ äøåàëìå

ùîì øúåñ"ùø ë"íéçñôá é.  
íéñðä ìò ìù çñåðá íéøîåà :íéùìç ãéá íéøåáéâ úøñî ,íéèòî ãéá íéáøå ,

íéøåäè ãéá íéàîèå ,íé÷éãö ãéá íéòùøå ,éãæåêúøåú é÷ñåò ãéá í .äøåàëìå , àîìùá
ñð åäæ íéèòî ãéá íéáøå íéùìç ãéá íéøåáéâ , äæá äøåàëì ïéà íéøåäè ãéá íéàîè ìáà

ììëá ñð .êà ,ñð ïéðòî ììë ïàë íéøáãî åðà ïéà úîàá ,ñð äæ ïéà òåãî ïéáäìå , ùé
 ìàøùé ììë úåîçìî éáâì áåúëù äî íéã÷äì)è é øáãîá (àá äîçìî åàáú éëå íëöø

ä éðôì íúøëæðå úøööçá íúòøäå íëúà øøöä øöä ìò ' íëéáéàî íúòùåðå íëé÷ìà
ëò"ì .ù òîùî'íëéáéàî íúòùåð 'éòáè êìäî åäæ ,ñð åðéàå ,ïåëð úåøööçá íéò÷åú íà ,
åëå 'éòáè äæ ,äåéá íéøôëúîù åîë"ë26 .äòåá÷ä äâäðäî äðúùîä äâäðä åäæ ñð , íàå

÷åñôá äìâúð ,áãä øãñ àåä êëùíéø , ìèåîù äî íéùåòùë äîçìîá íéçöåð ìàøùéù
äòåá÷ä äâäðää éäåæ àìà ñð åðéàù ïáåî éøä íäéìò . ìòá áåúëù äîù ïéáð ïë íàå

ñðä øåàú åðéà íéñðä ,ä íäå åðéãéá øñîð ïåé ïðéâáù úåáéñä úà íéøîåà åðà àìà '
úåáéñ ,íéãæ åéä íäù ,íéòùø ,íéàîè ,íéøåáéâ ,íéáøå ,åðçöð åðçðàåä ììâá  'úåáéñ ,

íé÷éãö åðééä åðçðàù ,íéøåäèå ,íéèòîå ,íéùìçå ,êúøåú é÷ñåòå .  
ìàéðã úàåáð éô ìò ïáåî ïåé ìù ïéðòä ùøåù , øîàð êëå)ç ÷øô ìàéðã :( úðùá

åëå äìçúá éìà äàøðä éøçà ìàéðã éðà éìà äàøð ïåæç êìîä øöùàìá úåëìîì ùåìù '
 ìéàä úà éúéàø)éãîå ñøô úåëìî äæ ( åéðôì åãîòé àì úåéç ìëå äáâðå äðåôöå äîé çâðî

 íéæòä øéôö äðäå ïéáî éúééä éðàå ìéãâäå åðöøë äùòå åãéî ìéöî ïéàå)ïåé úåëìî ( ïî àá
åëå åéðéò ïéá úåæç ïø÷ øéôöäå õøàá òâåð ïéàå õøàä ìë éðô ìò áøòîä ' òéâî åéúéàøå

 éúù úà øáùéå ìéàä úà êéå åéìà øîøîúéå ìéàä ìöà ãîòì ìéàá çë äéä àìå åéðø÷
 ãàî ãò ìéãâä íéæòä øéôöå åãéî ìéàì ìéöî äéä àìå åäñîøéå äöøà åäëéìùéå åéðôì

ëò äìãâä ïø÷ä äøáùð åîöòëå"ì , ïø÷ä úà øáùéù äîøâ åúåîöòúä íòù øàåáî
äìåãâä ,ñøá áåúëå"ïåã÷åî øãðñëìà àåäå ãçà ïø÷ â ,äëåìîä àåä ïø÷äå , ãò àáéå

ìéàä ,çìðùñøô êìîá í ,ìéãâä íéæòä øéôöå : ãàî ìéãâä ñåøãðñëìà àåä ïåé êìî àåä
åãé ìò åøáòù íéìåãâ íéùòîá : àø÷ðù ñåøãðñëìà úî æà ãàî áøáøúð øùàëå åîöòëå

äìåãâä ïø÷ä . íéùìù ìéâá úî øãðñëìàù àøæò ïáàá áåúë)ç ç .( éðàå àé ÷øôá áåúëå
åòîìå ÷éæçîì éãîò éãîä ùåéøãì úçà úðùá äùìù ãåò äðä êì ãéâà úîà äúòå åì æ

 úåëìî úà ìëä øéòé åøùòá åú÷æçëå ìëî ìåãâ øùò øéùòé éòéáøäå ñøôì íéãîò íéëìî
åðåöøë äùòå áø ìùîî ìùîå øåáâ êìî ãîòå ïåé ,ùøá äæ ìò áåúëå" øåáâ êìî ãîòå é- 

ïåã÷åî ñåøãðñëìà àåä ïåéá .åúåëìî øáùú åãîòëå ,ùøáå"ã é"ùú åãîòëå ä åúåëìî øá
áåúë ,úåîéù åúåëìî øáùú åú÷æç ìò ãåîòéå äáøä ÷æçúéùëå . íééîòô äô áåúë ïëì

åúåìãâúä íöò àéä ïåé ìù äìéôðä úáéñù .  

                                                 
26   
  א " לרבי אברהם אחי הגר-רה ספר מעלות התו) 15(

תהלים (' זכרנו יברך כו' ה: כמו שנאמר, והזכירה היא ברכה, על כן זכור אזכרנו עוד,  תורהזו
אנו זוכים לכל הברכות וגם על ידי הזכירה אנו נצולים , אותנו' שעל ידי הזכירה שזוכר ה, )קטו

במדבר י ( מאיביכם ם ונושעתאלקיכם' כמו שכתוב ונזכרתם לפני ה, מכל הצרות ומכל הקליפות
 ):יט
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ä 'äîöåòå úåçåë øãðñëìà êìîì ïúð ,äæì äîåã ïéàù , èùôúä àåä êë éãé ìòå
åìåë íìåòä ìë ìò ,øö÷ ïîæì ÷ø äéä äæ êà ,úåòãä ìë úà ùáë íâ àåäíìåë  , íéé÷ äæå

äæä íåéä ãò .áîøá áåúë" ÷åñôä ìò ÷ìá úùøô ï)ãë ãë øáãîá ( åðòå íéúë ãéî íéöå
ãáà éãò àåä íâå øáò åðòå øåùà ,íåãà úåëìî ìò øîàð äæù ,åéùëò íúçú åðçðàù ,

ïåé úåëìî ìù óðò àéäå . ÷åñôäî úãîåì àøîâä)ç à äéãáåò (ä íàð àåää íåéá àåìä '
íéîëç éúãáàäååùò øäî äðåáúå íåãàî  ,ïéîàú íåãàá äîëç ùé øîàù éîù , äøåú ùé

ïéîàú ìà íåãàá ,òà"äîëçì ãçåéî åðéà íåãàù ô , úãçåéîù úåëìîä àéä ïåé àìà
äîëçì .íìåòá ïåé úîëç äëéùîîå äèéìùîù úåëìîä àéä íåãàù ïë íà àöîð .

äàìî äèéìù àéä úàæä äèéìùä ,íîéò íéçëååúîù äìà åìéôàù ,â íéçëååúî íä í
ïåé ìù åéìëá .ïåé úîëç ìù éîéðôä ïëåúä ,àéä , ìò úññåáîä úòã úëøòî àéä ïåéù

úåàéöîä íöòì íúåñçééúäá úååéò ,úåàéöîä íöòì úøçà äñéôú úðòåè àéä , àéä ïëì
úåàéöî àø÷ðù äî ìë ìò èéìùäì äëéøö .àéä ïåé úåëìî úåäî ìë , äñéôú äéäúù

äìåë úåàéöîä ìëì úøçà.úåðäìå ìåëàì àéä éãîå ñøô ìù úéæëøîä äãå÷ðäù áåúë  ,
åìåë íìåòä ìë ìò ñøôúäì íéëéøö íðéà íä ïëì ,ìááá øáãä ïëå ,íåãàå , ùé ïåéì ÷øå

åìåë íìåòä ìë ìò íúåëìî ñøôúúù êøåö .äæ ïéðò ùé ïåéìù ììâá , äëéøö àéäù
åìåë íìåòä ìë ìò èìúùäì ,êééù àì äæ øáãù ïåéëîå ,ù úîçîúîà íäá ïéà , ïëì

íîöò ìù ìåèéá áééçî åîöò äæ íðåöø .ìëä ìò èìúùäì åðéðò íöòù øáã ìëù , àì äæå
ø÷ù äæù úîçî ïëúé ,øúåé èìúùî àåäù äîë ìë , ïëì'åúåëìî øáùú åãîòë ') ìàéðã

ã àé .(  
@ïåé éðôì äúéäù úåàéöîä úñéôúá øáòîä úãå÷ð àéä äî ,ïåé ìù äñéôúì ?

 àøîâá áåúë)éîúò áì óã ã"á ( àæåçîã àááà áúë éúàå ÷éôð éë)úìãä ìò ( àðà
 àééèù éúéåä ïåã÷åî ñåøãðñëìà)äèåù éúééä ( àéùðã é÷éøôà úðéãîì éúéúàã ãò) íå÷î

íéèìåù íéùð åáù (àéùð ïî äöò úôéìéå , àðééòî àåääà áéúé éúàå ìé÷ù éë
)ïéòîä ìò éúáùé úëìì éúëùîäùë ,íçì éúìëàå .ä ' ïáì ïúð åúìåëéáù åæ äîöåò íãà

åìåë íìåòä ìë ìò èìúùäì ( àçìîã éðãìåâ äéãéá ååä àîäð ìéëà à÷)çåìî âãå ( éãäá
 àçéø åäá ìôð åäì éøååçîã)íéá âãä úà íéöçåø åéäù ãåòá ,éçå øæç àåä (ù øîà" éàä î

éúà ïãò ïâî àðéò . äéôàá àøè àéî åäðäî ì÷ù éøîàã àëéà)øäðá õçø àåä ( àëéà
øîàã äéìåë éìãéà é)øãðñëìàì éåàø àì äæù øáåñ éøîàã àëéàä , éøçà êìä àåä àìà

åçúôì ïéòîä ,äæ úà íâ ùåáëì äöø àåäù ( ïãò ïâã àçúôì àèîã ãò)øäîä"øéáñî ì ,
ïãò ïâä çúô ãò íìåòä úëøòî ìë úà ùáë àåä ( àáá éì åçúô àì÷ àîø) åçúôú ÷òöå

úìãä éì (äì øòùä äæ äéì åøîà 'åâå ')åì êééù àì äæù åðééä ( àëìî éîð àðà ïåäì øîà
 éãéî éì åáä àðáéùç áùçéî àðà)êìî éðà ,áåùçå ,åäùî éì åðú ( àúìâìåâ äéì åáäé

 àãç)ïéò ìâìâ åì åðúð ( äåä àì äéãäá äéãéã àôñëå àáäã äéìåëì äéì÷ú äééúà
 äéì÷úî)åìù óñëäå áäæä ìë ïéòä ìâìâ ãâðë ì÷ù àåä ,ä úà òéøëä àìåóë , ïéòä àìà

øúåé ì÷åù äéä ( éàä éàî ïðáøì ïåäì øîà)äæ äî ( àîãå àøùéáã àðéòã àúìâìåâ éøîà
 òáù à÷ àìã)òáù àì íìåòìù íãà ïá ìù ïéò ìâìâ äæ .øîåìë , äòáù àì íòô óà ïéòä

óñëî ,øúåé ì÷åù àåä ïëì ( àåä éëäã éàîî åäì øîà)äæ úà íéòãåé íúà äôéàî( ? éì÷ù
å àøôò éìéì÷ àì÷ú øúìàì äééñë)ïéòä úà åñëå øôò úö÷ åç÷ì , øæç àåä ãéîå

åì÷ùîì .(27  
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åæ àøîâî øàáúîä ,ïãò ïâ ìù çúôì ãò äèéìù øãðñëìàì äðúéðù . ìù ïéðòä
øúåé áåè åçéø øúåé éç øáãù äîëù àåä àáè àçéø ,øúåé òø åçéøù äîë øáã ìëå , êë

íééçä øå÷îî ùøåô àåä .ùé ïãò ïâî àöåéù ïéòîäáåè çéø åì  , åìéôà áåè çéø ïúåðå
úî øáãì ,çåìî âãì åìéôàå .ïãò ïâì ñðëéäì äöø àåä ,åì åðò íäå , íå÷î äæ ïéà
íéáåùçì ,ùåáéë íå÷î ïàë ïéàù . êééù àåäù íééçä øå÷îî øáã åì ïúéì ù÷éá àåä æàå

åéìà .íùì ñðëéäì ìåëé àì àåäù åðééä ,íù àöîðù äîå ,åéìà êééù àì , äî ìáà ìåëéù
íééçä øå÷îá åìù ãöä àåä úàæ ìëá åéìà êìùåî úåéäì , àìù íãà ïá ìù ïéò ìâìâ äæå

òáù ,åìåë íìåòä ìë úà ùåáëì øãðñëìà ìù åçëì øå÷îä äæå ,úåìåáâ åì ïéàù ïåöøä .  
òáù úåéäì àì ïéòä ìù òáèä åäî ?òáù àìù äæ àåä íãàä äøåàëì àìäå , äî

òáù àì ïéòäù êëá øåàéáä ? ùéúåàéöî úñéôú éúù ,ïåéì åðéðéá ìéãáîù íåäúä åäæå ,
êë àåäå :åðúâùäìå åðì ø Æá Åò Àî àåäù ãåñé úçðäá úåàéöîä úà ñôåú ãçà ãö , àì åðçðàå

äá âäðúäì êéà ïë ìò íéòãåé ,úåùòì úåùø åðì ùé äî úòãì äøåú ãåîìì íéëéøö ïëì ,
ò åäæå" äáø úìä÷ ùøãîá áåúëù ã)èé æ :(÷ä àøáù äòùáá" åìèð ïåùàøä íãà úà ä

 éúàøáù äî ìëå ïä ïéçáåùîå íéàð äîë éùòî äàø åì øîàå ïãò ïâ éðìéà ìë ìò åøéæçäå
éîìåò úà áéøçúå ì÷ì÷ú àìù êúòã ïú éúàøá êìéáùá . äñéôúä úåéäì äëéøö êëå

úòã øá ìë ìù äðåùàøä .úáééçî äìåë úåàéöîä , åæ äñéôú øéæçä åðéáà íäøáàå
ù éøçà íìåòìäåçëù .ãåñé úãå÷ðî àöåéù äùãç äñéôú àéä ïåé ìù äñéôúä , éðàù
úåàéöîä àåä ,éìòî øáã íåù ïéàå , òáå÷ éðàù äî ÷ø-íéé÷  .áîøä" úùøôá áúåë ï

 ìåèñéøà ìò úåî éøçà)ç æè àø÷éå (íéòùøä åéãéîìúå àåä áåùçì åúòã ñéâä , ìë éë
úîà åððéà åúøáñá àåä åéìà òéâä àìù ïéðò ,úîàäùåéìà éúòâä éðàù äî ÷ø àéä  .

åæë àöåî úãå÷ð ,åúåàéöîì äîéìùî úåàéöîä ìëù äñéôúì äëéìåî.  
äàîåè äúåàì äøåúä éìá÷î ïéá øáòîä úãå÷ð àåôéà åäæ . äòáù àìù ïéòä úàæ

ïãò ïâî åì åçìùù ,äòáù àì íìåòî åæ ïéò ,äúåà úìëåàå úåàéöîá úìëúñî ïéòäù ,
ãåòå ãåò íéëéøö ãéîú ïëìå.íéøáãä éùøåùá úååéò ìò úññåáî åæ äñéôú  , äñéôú ììâáå

äá ìâãù åæ ,åìåë íìåòä ìë úà ùáë àåä .ãåñä àåä ïàë ,åìåáâ ãò òéâî øáãùë , äñðîå
åìåáâ øåáòì , éà úåéäì êôåä àåä æà-úåàéöî  .úàæë ïéòì úçà äöò ÷ø ùé , àéäùë

åìåë íìåòä ìë ãâð óëä úà äòéøëî ,øôòá äúåà úåñëì-äøá÷ì .  
ä 'úåéåìâ úåãéîá àáä íìåòä úà âéäðî ,øúúñî ìëä ïàëå , íéøáã íúåàå

äô íâ íéìâúî íù íéìâúîù ,øúñá íéìâúî íä ïàëù ÷ø .úçà äâäðä ùé , úøøåòîù
åæ äìàùì äáåùú àöî àì äùî íâù ãò äìåãâ äìàù äáåçá ,àéäå :åì òøå ÷éãö , òùøå

åì áåèå .ãçà õåøéú äæì ùé ,àì àåä ìáàäæä íìåòá äìâúî  , áåúëù äî àåäå) íéìéäú
æ áö-ç ( éìòô ìë åöéöéå áùò åîë íéòùø çøôá úàæ úà ïéáé àì ìéñëå òãé àì øòá ùéà

ãò éãò íãîùäì ïåà .íåéàå àøåð àåäù ãåñ ïàë áåúë .ä äáù äãéî éäåæ ' íìåòá äìâúî
åæ äâäðäá äöåøî àåäù åìéàë äæä ,òì äæä íìåòî íéøáåòù òâøá êààáä íìå ,

äìâúî úîàäùë ,éøîâì úåéåëæ éìá íãàä øàùð ,ãò éãò íãîùäì àåäå ,ãàî àøåð äæå .
äæ úà íéàåø àì íééúðéá ,åéùëò íéòùøì ú÷çùîù äòùä úà ÷ø íéàåøå . úòãì íéëéøö

ãò éãò íãîùäì éãë ÷ø àåä äæ ìëù .ãò éãò åúåà òéâéùë ,äìâúé ìëä æà . íúåàá
ð ïë ãéúòä úâäðäù íéîòôàáì ãéúòì ìù äâäðääî éåìéâ äæá äéä íìåòá äìâú . øáã

íééîòô äø÷ äæ ,øúåé äìâúð äæ íéøåôá ,íåúñ øúåé äæ äëåðçáå . ãçà äéä íéøåôá
äîà íéùéîç äåáâ õòì òéâäù ãò åîöò ìéãâäù ,øîâð äæ íùå , øãðñëìàì ìéá÷î äæå

ïãò ïâì ñðëäì äöøù .àåä òáèî äúåà ìù éðùä ãöä , íò äâäðääúòë íäù íé÷éãöä ,
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øúåé äðúéà úåàéöî íé÷éãöì ïúåð äæå , åäùìë ìù úåéøàùä úà íäî ÷ðåé äæù
íìöà äøàùðù úåàéöîäî .  

ä'íéùìç ãéá íéøåáéâ úøñî 'ù äáéñ äúåàî ÷åéãá åäæ' ãéá íéàîè úøñî
íéøåäè ,'íäì áåèå íéòùø íäù äìà íä íéøåáéâù ,íäì òøå íé÷éãö íä íéùìçå , íéáøå

øää íääæä íìåòá äá ,äæä íìåòá èòîä íä íéèòîå , ïàëå- äòåá÷ä äâäðäì ãåâéðá - 
åçéìöä íé÷éãöä .úàæä äâäðäî äæä íìåòá åäùî äìâúðùë , íéøåáéâäù íéàåø íìåë éæà

íéùìçä íä ,íéøåáéâ íéèòîäå .øãðñëìà úìéôð åîë ÷åéãá äúìâúð ïåé ìù äìôîä ,
åúåëìî øáùð åãîòë ,øåáéâ åéäùë à÷ååã íúøåáâ àéùá íé-åìôð  . äéäù ñð ìò âç ïéà

àøñéñ ãâð ,åæ äãéî äæä íìåòá äìâúðù íåùî äëåðçá ÷ø âç ùé , êë éãé ìò åðìàâðå
ïåé ìù úåàéöî úñéôúî .äø÷ù äî ìò íéììäîå äëåðçá ïë íà íéãåî àì åðçðà , ùé àìà

úàæ äâäðää ìù éåìéâä ìò áåè íåé åðì .íééðéò éâåñ éðù ùé ,ù ãçà úåàéöîä úà äàåø
àéäù åîë , åá äôåö àåä åáå åùàø ìò ÷åìã øð åì ùé øáåò àåäùëù äëåæù ãçà ùéå

åôåñ ãòå íìåòä óåñî ,úøçà úåàéöî úééàø àéäå ,äëåðçá äæä øðä úà íé÷éìãî åðçðàå .
ïãò ïâî åìù ïéòä úà øãðñëìàì å÷øæ ,íù ãò åúåà åðçöðå , íéôåö åáù øðä úà åðúð åðìå

åñî åáåôåñ ãòå íìåòä ó ,úéúéîàä úåàéöîä úà íéàåø åëøãå .øâä" àåä ùôðù áúåë à
ø"ïîù äìéúô øð ú ,øâá áåúë íâå"àá áåè àåä ùôðù à"á ú"ù . ãåñä äæå' úà åáéèäá

úåøðä ,'åùàø ìò ÷åìã øð äéäéù ïëåî úåéäì ìëåéù éãë áåèì ùôðä úà úåùòì , øðä
éìëä àåä ,äìòîìî òéâî øåàäå .èîù éîåìù úåøðä úà áé , ÷åìã øð åì äéäéù åì çèáåî
åùàø ìò ,äìòîìî òéâî øåàäù ,úåøð úà áéèéäì íéëéøö ÷ø .øâä" àéä ùôðäù áúåë à

àá áåè"á ú" ÷åñôä ìò ù)á èé éìùî (áåè àì ùôð úòã àìá íâ ,áåè àåä úòã íò ùôð ,
áåè åðéà àåä úòã éìáå .ììëá äòáù äððéà úòã éìá ùôð ,äìåëé àìå øåà íåù ìá÷ì 

äìòîìî ,éàðåîùç úéáì äìâúðù äî äæå .  
  

à úáèá äøùò'  
  

 íéøôåñ úëñîá áåúë)à ÷øô'( ,) äðùîæ (äá äùòî ' êìîä éîìúì åáúëù íéð÷æ
 äìåëé äøåúä äúéä àìù ìâòä äùòðù íåéë ìàøùéì äù÷ íåéä äéäå úéðåé äøåúä úà

äëøö ìë íâøúäì28: )  äðùîç (ù êìîä éîìúá äùòî áåùò ñðë" íáéùåäå íéð÷æ á
 íäì øîà íäî ãçàå ãçà ìëì ñðëð íñðë äî ìò íäì äìâ àìå íéúá íéðùå íéòáùá

íëáø äùî úøåú éì åáúë . úòãì ïúòã äîéëñäå ãçàå ãçà ìë áìá äöò íå÷îä ïúð
äîöò éðôá äøåú åì åáúëå úçà: )  äðùîè (éå"äá åðéù øáã â29 . àøá íéäìà ïä åìàå

 úéùàøá)à úéùàøá ( úåîãáå íìöá íãà äùòà íéäìà øîàéå)íù ( úåáùéå éùùá ìëéå
 éòéáùá)á íù ( åàøá äá÷ðå øëæ)ä íù ( íù äìáàå äãøà äáä)àé íù ( ÷çùúå

 øîàì äéáåø÷á)çé íù (åáà åø÷ò íðåöøáå ùéà åâøä íôàá éëñ) èî íù ( úà äùî ç÷éå
 íãà éàùåð ìò íáéëøéå åéðá úàå åúùà)ã úåîù (é éðá áùåîå õøàá åáùé øùà ìàøù

                                                 
  מסכת ספר תורה פרק ראשון  28
אין כותבים עברית ולא מדית ולא עילמת ולא יונית שבעים זקנים כתבו התורה לתלמי ) ח(

כיום שעשו את העגל שלא היתה תורה יכולה המלך כתיבה יונית והיה אותו היום קשה לישראל 
  :להתרגם כל צרכה

וכאן , והלא בכפיה היה קשה, לא' בכפיה וא' וא, מעשים' מלשון המסכת סופרים משמע שזה ב
 .'משמע שזה מעשה א

  י דברים"ר ה ה שזה ח"שמ' ועי, שזה עשרה דבריםתנחומא שמות פרק כב ' עי 29
) 
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 äðù úåàî òáøàå äðù íéùìù ïòðë õøàáå íéøöî)áé íù ( àì ìàøùé éðá éèåèàæ ìàå
 åãé çìù)ãë íù ( éúàùð íäî ãçà ãîç àì)æè øáãîá ( íéìâøä úøéòö úà) àé àø÷éå
ãé íéøáã (ùàøä ÷ìç  ' íéîùä ìë úçú íéîòä ìëì øéàäì íúà êéäìà)ã íéøáã ( øùà

 íãáòì éúéåö àì)æé íù :(  
éòå 'åù"åà ò"÷ú ç"ô :)à óéòñ' ( éåàøå åðéúåáàì úåøö íäá åòøéàù íéîéä åìà

 åá åðòúéù øîåàù éî ùé ùãç ùàøá ïúö÷îù éô ìò óàå íäá úåðòúäì) àìù áåèå
ùãç ùàøá íéìùäì:() á óéòñ' ( êìîä éîìú éîéá úéðåé äøåúä äáúëð úáèá äðåîùá

ùìù íìåòá êùç äéäå 'èá íéîé 'åáåá òøéàù äøöä àéä åæéà òãåð àì ] ééò"ùá ù" ê
àéáðä àøæò åá úîù úåçéìñá àúéàù[.  

30úéðåéì äøåúä úà åîâøúù äæá ïåñàä åäî ùøåôî åðéöî àì úîàáå . úëñîáå
ìâòä äùòðù íåéë ìàøùéì äù÷ äéä äæ íåéù êë éãë ãò áåúë íéøôåñ31 ? åðçðà òåãéëå

äæä íåéä ãò ìâòäî íéìáåñ ,ìâá íéúîååì ,äøåúä íåâøúî íéìáåñ íâ åðçðà ïë íà ,
äëøö ìë íâøúäì äìåëé äúéä àìù ììâá . äøåúä ìù ÷ìç äæéà ïéáäì ìãúùäì åðéìòå

äëøö ìë íâøúäì ìåëé àì?  

                                                 
, טבת שאז נתרגמה התורה ליונית' וי', ט',  בימים ח כתוב במגילת תענית שמעשה זה היה30

 .טבת' וירדה חשכה לעולם ועל זה קבעו תענית של י
 שמאי כאחד מן התלמידים והיה לפניואותו היום היה הלל כפוף ויושב : א"שבת יז ע' ועי 31

 קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל
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32éò ' äåöî øðøäîì" ì)áé ãåîò ( úàæä äîåàä]ïåé33 [ íéîëç íäì åáúëéù åù÷á
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, דבר מלך מצוה, באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה) קהלת ח ד(כ "כמש, הנהגה. ב
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) בראשית ב ז(כ בתרגום על הפסוק "אדם נקרא מדבר כמש. שעצם ענין הדיבור הוא הנהגה, מחייב
הוא מנהיג , י דיבורו"ח שהיינו שע"וכתוב בנפה. לרוח מדברת, לרוח ממללא, ויהי האדם לנפש חיה

  .כך האדם הוא מנהיג את כל העולם, כמו שהנפש מנהיגה את הגוף, את כל העולם
כי אי , גילוי האמת והיותה מחייב, התורה נושאת בקרבה גם את שני שתי הדברים האלה

שהיא מאירה מה שהיה סתום , אורייתא הוא מלשון מאור. אפשר לגלות האמת בעולם בלי לחייב
היא בכרח , כל אמת שלא מחייבת לנהוג על פיה. התרגום של המילה תורה היא מורה דרך. מקודם

, ללמדנו הדבר בא32, במלה אמת יש את ההתחלה האמצע והסוף של האותיות. סותרת את עצמה
כתוב בגמרא שבת . ומה שלא עובר עד הסוף הוא אינו אמת, שהאמת עוברת מהתחלה ועד הסוף

אמונת ' אמר ריש לקיש מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו) א”דף לא ע(
אמר רבא בשעה שמכניסין . היא אוצרו' ואפילו הכי יראת ה' וכוזה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד 

אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה 
משל , היא אוצרו אין אי לא לא' פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ואפילו הכי אי יראת ה

ייה הלך והעלה לו אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעל
תורה הכוללת בקרבה את גילוי האמת בלי שתהא . אמר לו לאו אמר לו מוטב אם לא העליתה

שניהם מחולקים , התורה והאדם הם מציאויות מקבילות זו לזו. מוטב שלא העליתה, מחייב
יש עוד .  ידי האדם התורה מתגליתועל, )או במצות עשה ולא תעשה או בגידים ואיברים(ג "לתרי

ואדם , והיא מקבילה לתפיסת האמת שבתורה, חכמת אדם תאיר פניו) קהלת ח א(צורה הנקרית 
  .האדם אוצר בקרבו את האפשרות שהכל יכול להיות נתגלה על ידו. בלי זיו פנים אינו חי

. ה-אדם בלי אלוולא היתה אפשרות של צורת , ז"או עובדי ע' פעם בני אדם היו או עובדי ה
להים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין - ידעתי כי כל אשר יעשה הא): קהלת ג יד(כתוב 

, הוא שיראה היא, עשה שיראו ממנו' פירוש הכתוב שה. להים עשה שיראו מלפניו- לגרוע והא
ל " שחזגם במקומות. 'ראשית חכמה יראת ה) תהילים קיא י(כ "כמש, הבסיס הראשון של חובה

גם . מפני שהיא השער שבו נכנסים אל התורה, מונים את המצות יראה היא המצוה הראשונה
ורואים את זה אצל , וממילא זה מחייב, שהיא מגלה נפלאות ונוראות, הבריאה כולה מחייבת

והפירוש של , שהוא ראה בירה אחת דולקת) בראשית רבה לט א(שכתוב עליו , אברהם אבינו
הפירוש של בירה . 'אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג'וזה מה שהוא אמר , ונהגת מ-דולקת היא 
ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת ) בראשית לא לו(כ "שהבירה רודפת כמש, דולקת הוא

ונתבאר לנו מכל . והכל הולך אחריו, ומנהיג כל הבריאה כולה, יש לבריאה מנהיג שמדבר. אחרי
  .והבריאה, האדם, התורה: דימתגלה על י' שה, האמור

. כל העולם כולו מדברים או יונית או בשפות אחרות שהן תולדותיה, מאז שיון הגיע לעולם
שעכשיו האמת לא מחייבת , ניתק הקשר בין האמת למה שהיא מחייבת, מאז שהעולם מדבר יונית

ל " וכתוב בחז,אלא הכל הולך מעצמו, היונית מראה שאין אף אחד שמנהיג את הכל. אלא פוטרת
היינו שאני אין לי , רק זכות, חכמי יון כתבו שאין בעולם מושג של חוב. שגלגל הוא בגמטריא יון

. וכל מה שהאדם עושה זהו כדי שיהא לו זכויות, אלא שלו יש זכות לתבוע, חוב כלפי התובע
 לנו שום ואין, כך היא כל מציאותנו, האמת היא שאנחנו כולו חיוב, רחמנא ליצלן מהאי דעתא

לפני . יצר בריאה שתהיה תמיד מחוייבת' היינו שה, להים עשה שיראו מלפניו- כשכתוב והא. זכות
הם השליטו את צורת . הם תרגמו את כל הבריאה כולה ליונית, שיון תרגמו את התורה ליונית

שהנביא האחרון נסתלק ', כתוב בסדר עולם פרק ל. והפכו את העולם, הדיבור שלהם בעולם
הדיבור . יון הביאו דיבור חדש לעולם. ולם באותו שנה שהתחילה מלכות אלכסנדר מוקדוןמהע

עצם הדיבור הוא גילוי של . ויון הוציאו את זה מהעולם, דיבר' הראשון בעולם היה הדיבור שה
  . גילוי האמת מתכוין לפטור ולא לחייב, אבל אחרי יון, אמת שמחייבת

שנעשה העגל שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל כתוב שהיה היום קשה לישראל כיום 
 שגילוי - כל צרכה של תורה הוא ? מה ביאור הדבר שלא היתה יכולה להיתרגם כל צרכה. צרכה

כלל ישראל . אם כן ניתק האמת מהחיוב, אבל יונית לא סובלת חובה בכלל. האמת יחייב בהחלט
וזה היה בזמן , ברו שיש אלוה אחרוזה היה פרישה מחמת שס, בעגל. א: פרשו מהר סיני פעמים

סוף פרק (כתוב במשלי . שאז ניתק החיוב מהתורה, תרגום התורה. ב. ז בעולם"שהיה יצר של ע
חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה ): 'א

ובו לתוכחתי תאמר עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת תש
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úéðåé äøåúä , äìéâîá ùøåôîù åîë) è äìéâîò"à .(óà ÷ìç úàæä äîåàì ïéà éàãåá éë 
äøåúá ,åðøîàù åîë ,íäìù ïåùìá äøåúä íäì áåúëì åù÷á íå÷î ìëîå , äøåî äæå

úåîåàä øàù ïî øúåéá íäì êééù äîëçäù .æ åùøã êëìå"ì ïëùéå úôéì íé÷ìà úôé 
 íù éìäàá)è úéùàøá ,æë( ,æ åùøôå" ì) è äìéâîò"á (à" àîòè åðééä àáà øá àééç ø

ôé áéúëãúôéì íé÷ìà ú ,íù éìäàá àäé úôé ìù åúåéôé ,úôé éðá ìù éôåéä ïî øîåìë ,
øúåé äôéä àåäù éðåé ïåùì åäæå ,íù éìäàá äøåúä äéäé , ïåùìá äøåúä úåéäì øúåî éë

äìùí .ëå"úåîåà øàùî øúåé äîëçä äì ùéù éðôî æ . åöøù íøåâ äéä åîöò äæä áåøé÷äå
äøåúä íäî ãáàì ,ð÷úî øåáâ ïéà éëåúåîëù øåáâá àìà à , íäî ãáàì åöø êëéôìå

äøåúä ,ò"ë.  
à ïàë ùéâãäì ùé ' ùéù ìàøùé ììëì ïåéñðë àåä øáãä íòèå íìåòä ïáøç äæù

íéîùä ïî äøåú , íéãåäéá âøäé àìù éãë äéäù éîìú ìéáùá åîâøúù äîå)ùîë" éáâì ë
åúùà úáðøà.( ,éòå ' äìåâä øàá) éùéùä øàáä& (  

 åðú÷úòäå åðúøåúò ú÷úòä íãéá àöîðù äîå úîà" äøåúä å÷éúòäù íéð÷æ á
íúåáà åìçð ø÷ùå úôéåæî úéðåé .úåîåàì äøåúä ìù éåìéâä äæ íðîà .éòå 'áîø"äéôá í" î

÷ìçì :éðéîùä ãåñéä : äøåúä ìë éë ïéîàäì êéøöù àåäå íéîùä ïî äøåú éðéîùä ãåñéäå
 äùîì äðúðù äøåúä àéä äæä íåéä åðéãéá äéåöîä úàæäø äøåáâä éôî äìåë àéäå" ì

ò äøéîà úåàø÷ðù äâùäá àåä êåøá ùåã÷ä éôî äìåë äâéùäù" ïéàå øåáãä úøáòä ã
 àéää äâùää òãéù éî]ò àåä àìà"åúåà âéùä øùà ä ,øìáì úìòîá àåäùå [ äî áåúëéå

ò àø÷ð ïëìå äéúåöîå äøåúä éðééðòå íéîéä éøáãî øîàðù" éðá ïéá ùøôä ïéàå ÷÷åçî ä
ùåë íçéé éëðà ïéáå íéøöîå  'éé ìàøùé òîùå êéäåìà 'à- ìëäå äøåáâä éôî ìëä åðéäì
éé úøåú 'úîàå äùåã÷ äøåäè äîéîú .  

äøåú äìâúð úáèá äøùòá åðééä ,óåéæ àìà íéîùä ïî äøåú àì äæå , øáãä ïáåîå
ìâòä äùòðù íåéë äù÷ äæù ,á÷å äøåúäù" àåä ãç ä)&( ,á÷ä íå÷îá ãéîòî äæ ïëìå" ä

 åàäøåúä íå÷îá .ö øáã ãåò"éçá àéä áúëáù äøåú éøäù ò 'å"íå÷î ìëá ÷ , äøåúå
éçá àéä äô ìòáù 'úåëìîä ,öå,äæ úà íéìèáî úéðåéì äøåúä íåâøúá íà ò , íéëôåäå

                                                                                                                                            

התורה . התורה עצמה קוראת ותובעת את אשר אמרנו. הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם
אבל זה יתכן רק אם היא נלמדת בלשון שמקשר , ותובעת שנשוב לתוכחתה, היא אמת ומחייבת

כל מי שרוצה . התורה עדיין נתפסת כך, אנחנו סובלים מאסון הזה עד היום הזה. האמת לחיוב
הוא צריך לעבור מתרגום יונית ולהתחיל , גיע לכח כביר שלומד תורה ומרגיש מחויב על ידי כךלה

כמו שכתוב בהוספה , היונים עשו לנו שני דברים. כמו שהיא נתנה, ללמוד את התורה בלשונה
וזה פגיעה , זה שייך לדעת, שלא יתפסו את האמת', להשכיחם תורתך, 'לתפילה של חנוכה

. זה פגיעה בתפיסת החובה, לא לעשות מצות', ולהעבירם מחוקי רצונך'ועוד . באמיתת התורה
  . תפיסת החובה המתקשרת לתפיסת האמת היא גדר הסוד שנעשה קדם לנשמע

כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון ): ט יג(כתוב בזכריה 
היינו שדווקא בניך , על חיל אנטיוכס, תי בניך ציוןי ועורר"וכתוב על זה ברש', ושמתיך כחרב גבור

בא וראה כל צרות שאירע ) ויגש פרק י(כתוב במדרש תנחומא . ציון צריכים להילחם נגד היונים
ציון הוא מלשון דבר המצוין . וכתוב בקדמונים שיוסף הוא בגימטריא ציון, ליוסף אירע לציון

ו "כדי שלא נהיה ח. אלא הוא בולט על פני השטח, ועומד בפני עצמו ולא נותן לעצמו להיות בטל
וכל , אנחנו נמצאים בתוך תרבות רעה מאד. מצוינים, בגדר בני יון אנחנו צריכים להיות בני ציון

על הפסוק ) א”דף ל ע(ה "כתוב בגמרא ר. אנחנו נמצאים יותר בשליטת יון, כמה שנכנסים אליה
ההיא צריכה , ש אין לה דורש אין לה מכלל דבעיא דרישכי נדחה קראו לך ציון היא דר) ירמיה ל יז(

לשמוע תורה , אלא שיהיה בה משהו של כנתינתה, אם רוצים ללמוד התורה לא ביונית. דרישה
  . צריכים לברוח ולמאוס באותה תרבות שהביאה חושך לעולם, שכולה חיוב, שנתנה באש
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à úåàéöîì äæ úà' ,äîçä éå÷éì äæ æà äîç àìì äðáì ÷ø ùé øùàëå , íìåòá êùåç äéäå
ììäì ìèá éàîù íò äùòîá ïëå ,éòå 'áäøåúá úìéîò ìò äàáä øåòéù.  

  
á úáèá äøùò'  

  
îâä ïéðò êùîäë 'ðä äìéâîá"ì :áùø ïåùìî äðäå" øáã äæù èùôä ïéàù òîùî â

øúåî ,åøéúäì ÷åñô êéøöù øáã äæ àìà . óà äãåäé éáø øîà àøîâä êùîäá áåúë
êìîä éîìúã äùòî íåùîå äøåú øôñá àìà åøéúä àì úéðåé åðéúåáø åøéúäùë , áåúëå

òùøá äæ ì"äù é'åðéúåáø 'áùø àåä"ðä â"÷åñôî äæ úà ãîåìù ì . àøîâä êùîäáå
úøôñî : íéúá íéðùå íéòáùá ïñéðëäå íéð÷æ íéðùå íéòáù ñðéëù êìîä éîìúá äùòî

 äùî úøåú éì åáúë íäì øîàå ãçàå ãçà ìë ìöà ñðëðå ïñðéë äî ìò íäì äìéâ àìå
íëáø ,ãçàå ãçà ìë áìá àåä êåøá ùåã÷ä ïúð åì åáúëå úçà úòãì ïìåë åîéëñäå äöò 

åëå úéùàøá àøá íé÷ìà 'ò"ë .äîöò úà úøúåñ àøîâä , ììâá ÷ø åøéúäù áåúëù
êìîä éîìú ìù äùòî , úîçî àìà äùòîä ììâá äðéà åøéúäù äáéñä úîàá ìáà

÷åñôä úùøã ?àåä õåøéúäå ,êìîä éîìú ìù äùòîä ììâá ÷ø åøéúäù áåúëù äîù ,
ãé ìòù äæá èùôääù ñðä é 'ãçàå ãçà ìë áìá äöò äúåà ïúð , øáã åäæù äìâúð äæá

úåùòéäì êéøöù ,øúéää úáéñ àì åäæ ïë íàå ,øéúäì ùéù äáñì äéàø àìà ,öå"ò .  
ã êåúî 'ìàøùé ììë ìò åèìùù úåéåëìîä , äúéäù ïîæá åéä úåðåùàøä íéúùä

äàåáð úîéé÷ ,äàåáðä ä÷ñôðù éøçà åìéçúä úåðåøçà íéúùäå .ùá êìî êìîðù äð
øãðñëìà ,ïåøçàä àéáðä øèôð .øå 'ùì åúîã÷äá áúåë ïåàâ ïñéð"ñ , úåðîì åìéçúäù

äæä ïîæî úåøèù ,äàåáðä ÷åñéô ìù ïîæî àåä ïéðîäå ,øçà íìåò ìéçúäù áùçð äæù ,
äæä íåéä ãò åìéôà ïîæä äæî íéðåîå .øâä" íéùì äöø øãðñëìàù íìåòä øãñá áúåë à

äù ììâáå ìëéäá íìöåúåëìî ïîæî úåøèù úåðîì åîéëñ ,íéùì àìù íéëñä àåä .
àéää äôå÷úá ,äìåãâä úñðë éùðàì íéàéáðî äøåúä äøáò , ãòù úòãì íéëéøöå

úçà øãâá úåøéñîä ìë åéä íéàéáðä , òùåäéî äøéñîå äøéñî ìëá ïåùì åúåà áåúë ïëìå
íéàéáðì íéð÷æîå íéð÷æì ,éî äúéä äìåãâä úñðë éùðàì äøéñîä ìáàúãçå , áåúë ïëìå

øñî íéàéáðäåäìåãâä úñðë éùðàì  ,äøåú ãåîìú ìù ãçåéî ïôåà äæå , ìòáù äøåú åæå
äô ,åðéìà úôøåöî àéäù ,äá íéìãúùî åðçðàå ,äá íéðéáîå , äá íéðéáî åðçðàù äîå

äøåúä àéä àéä .  
 áåúë)ò åñ ïéùåã÷"à ( éîëç ìë úà âåøäì êìîä éàðéì øîà äéòøåô ïá øæòìàùë

ùéìàø ,äéìò àäú äî äøåú ìàù àåä ?äðò äéòøåô ïá øæòìàå , ïø÷á úçðåîå äëåøë éøä
ãåîìéå àåáé ãåîìì äöåøä ìë úéåæ . úåñøå÷éôà åá ä÷øæð ãéî ÷çöé øá ïîçð áø øîà

 äô ìòáù äøåú áúëáù äøåú çðéú øîéîì äéì äåäã)åðééä , åì áéùäì êéøö äéä àåäù
áúëáù äøåúì ñçéá ïåëð äæù óàù,äô ìòáù äøåú íò äéäé äî ìáà  .( åìéôà ùé íà

íìåòá ãçà äøåú øôñ ,íìåòá áúëáù äøåú ùé ïééãòù áùçð ,íéîëç ïéà íà ìáà , æà
ç íéòâåô"äîöò äô ìòáù äøåúá å .  

 óøùðù äøåú øôñ ìò åîë ìàøùé úúéî ìò íéòøå÷ ïëì)ò ä÷ úáù"á .( ïîæ ãò
àéáð éãé ìò äéä éåìéâä äìåãâä úñðë éùðàíé .áîøä" äðåî ä÷æçä ãéá äîã÷äá í

íéàéáðä úøåñî ,éîî ìáé÷ éî ìù ,àøæò ãò åðéáø äùîî . íéøáåñ àì íéðåùàø äáøäå
åäåîë , úñðë éùðà éøçà ùéù åîë íéàéáð ìöà ãéîìúå áø ìù íéðéã ïéàù íéøáåñå

äìåãâä .åáø éøáã úà øåúñé ãéîìúù ïëúé àì ãåîéìá ïëù , úøåú àéä åúøåú ìëù
áøä ,äøåú ìáé÷ àåäùë ,åáø úøåú ìáé÷ àåä ,ä÷åîò äðáä àéáðì äðúð äàåáð ìáà ,
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äô ìòáù äøåú ìù ãåîéì åîë äæ ïéà ïë ìòå åúòã äáéçøäå , êåúî úãîìð äøåúäù
êùåç ,øúñäå .úåðåøçàä úåéåëìîä éúùá ,ìàøùé ììë ìù ãåáòùä íò ãçé , íâ åãáòù

äîöò äøåúä úà ,àù úåìâ äúåàá úàöîð àéäåäá íéàöîð åðçð .  
øäîä"ì34 úáùá àøîâäù äî ìò áúåë )ò èì÷ óã"à( äøåøá äëìä åàöîé àìù 

ãçà íå÷îá äøåøá äðùîå ,ìàøùé ììë úøåö àéä äøåúù ììâá àåä íòèäù , ììëå
íéøæåôî íä ìàøùé ,áöî äúåàá àéä äøåúä íâ ïë ìòå , ìëä úà óøöì øùôà éà ïëìå

ãçà øåàì .áðî äøñîð äøåúäù éøçà äøåúäå ìàøùé éðá äìåãâä úñðë éùðàì íéàé
úçà úåäæì åéäð ,Äì àéä äøåúäùÅáåð , àúòãà äæ øáãù øîåì íéöåøùë àøîâá ïåùìä ïëì

àåä éðåìôã ,éðåìôã àáéìà .áì äìéîá íéùîúùî äîì ?íãà ìù åééç ùøåù àåä áìä ,
åééç ùøåù íò ääãæî äøåúäå .éðåìôã àáéìà àéä íéåñî ïéãùë ,ùôä ïéà àåäù ÷ø è

äæ úà øîà ,åééç íöò äæù àìà ,àøîéîì àøîéîî äøéúñ ìåàùì øùôà ïëì , úòãù
úåðùì øùôà íðîà ,äéðùì íúåà ÷éñôäì åà úåðùì øùôà éà íééç ìáà35 .  

ä äô ìòáù äøåú ãåîéì úøåö íöòàåäòéâé éãé ìò  , àîåçðúá áåúë ïëì) ÷øô çð
â ( ìåãâ øåà åàø êùçá íéëìåää íòä)è äéòùé ( ìåãâ øåà åàøù ãåîìúä éìòá åìà

á÷äù"øúéäå øåñéàá íäéðéò øéàî ä ,øåàä úà íéàåø êùåçä êåúî à÷ååã øîåìë . áåúë
 äìéâî àøîâá)ò áé óã"à (àðáùåç éàäá äòè ìàéðã óà àáø øîà , úçà úðùá áéúëã

äòèã ììëî éúåðéá øîà÷ãî íéøôñá éúåðéá ìàéðã éðà åëìîì . ïéàù ïàëî íéãîì
'ðéáéúå 'ïë éðôì úåòè àäúù éìá ,äðåùàøä íòôá ïéáîù éî ìë ïëì , àåäù øáãä úåà

ïåëð ïéáä àì .àìéîîå ,úéøçùá íéììôúîù äî øåàéá ,åðééä ïéáäì åðáìá ïúå , ïéáäì
úåòè êåúî .  

äùë 'øåøá àì äá áöîäù úåìâá åðúåà íù ,äøåøá àì äøåúä íâ , íâ ììåë äæå
ä úà íéðéáî äðîîù úåòèä úàúîà , ìù úåéåìâ úåéäì úåëéøö úåéåìâä íâù àöîðå

äøåú ,êùåçä êåúî øéàú äøåúäù .ìù áöîä ììëð ïåé úåëìî éøçàù úåìâä úøéæâá :
êðåöø é÷åçî íøéáòäìå êúøåú íçéëùäì ,à íéðôåà éúùá äìâúð äæå .ïåéá , íåâøúá

á úéðåéì äøåúä .íåãàá , äøåúäù íéøîåà íäù äæá)áúëáù (íäìù , íäå äúåà íéðéáî
áåè øúåé .íäì íãå÷ ,äæë øáã íåù äéä àì .ñåúá áåúë ' ïéèéâ àøîâá)ñ óã :ã" ä

äîúî à÷ éäåîúà :(åëå äøåúä úà åáúë íéáëåë éãáåòù åáùçð øæ åîë ïðéøîà ùøãîá '
íéøæ å÷éúòäù åáùçð øæ åîë íäì éúáúëù äî àìäå ,ò"ë , äî ìëù íéðòåè íäù åðééä

áåúëù ,øúåé íäìù äæåðìùî  .äæä êùåçäî ,äô ìòáù äøåú ìù íé÷îòîä äìâúð . ãò
 ìòáù äøåúä é÷îòî ìù íéåìéâ ãåòå íéåìéâ ãåò äîöòî äàéöåä úåìâå úåìâ ìë äæä ïîæä

äô ,êúøåú íçéëùäì äøéæâä úåéåìâá ìåìë ïëì ,äîöò äøåúä ìù úåìâä åðééäã , êåúîù
÷åîò øúåé äúåà åðéáé úàæä úåòèä.  

òãé ìàøùé éðáùîë ùîåçä ìù éðùä ÷åñôäî ìàøùé ììë ìù úåìâ äéäúù å" ë
)ã á äáø úéùàøá (æç åùøãå åäú äúéä õøàäå"ìáá úåìâ åæ ì , øîàðù)ã äéîøé ( éúéàø

 éãî úåìâ åæ åäáå åäú äðäå õøàä úà)å øúñà (åëå ïîä úà àéáäì åìéäáéå ,' äôéàî ìáà
ìç äæ äîáå äøåúä ìù úåìâä ìéçúú éúî åòãé ?úàæ éîìú ìù äùòîäî íäì òãåð 

                                                 
   פרק נו -תפארת ישראל ספר  34

התורה היא צורת ישראל וכפי מה שהם ישראל בעצמם כך התורה וכאשר גזר השם יתברך 
 ישראל והם מפוזרים ומפורדים בכל העולם כך לא תמצא התורה רק מפוזר ומפורד ולא עלגלות 

ל "ר', וגו' תמצא הלכה ברורה במקום אחד כמו שהם ישראל ומביא הכתוב ישוטטו לבקש דבר ה
 כי נתרחק השם יתברך לגמרי מישראל

א שואל והשני "שהרע, אומרים בלשון הווה' ולכן מובן למה כאשר מזכירים דעה של א 35
 .א שאל והשני תירץ"ולא שרע, מתרץ
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êìîä .åäåîë ïéàù ïåñà àåä åîöòìùë øáãä , äøåúäù êéà äøåöä éäåæ íå÷î ìëî ìáà
úåìâ äúåàá åðúà úåéäì äëéøö ,ïåñà åúåàá ,åæ úåìâ äìç äî ìò íéàðú ú÷åìçî ùéå ,

òä ìë ìò íéîëç éôì 'úåðåùì ,áùø éôìå"äùòîä äéä åáù ïåé ïåùì ìò ÷ø â , íéãîåìå
äîúéðåéì äîâøåú äøåúäù éøçà íâù ÷åñô ,äøåú úàø÷ð ïééãò àéä íå÷î ìëî.  

äëøö ìë äøåúä úà íâøúì øùôà éà ïëìù úéðåé ïåùìá ùéù ïåøñçä äî ? äîå
ìâòä åá äùòðù íåéì äæ äùòî ïéá øù÷ä ,æçù" ì)ò çô úáù"á ( ìàøùé ììë úà íéðëî

äæ äùòî ìò :äúôåç êåúá äðæî äìë äáåìò ?îùá áåúë åðúîîåøå áåè íåéì äøùò äð
úåðåùìä ìëî ,ïåùì úåëøòî éúù ùéù åðééä ,àù äîø ùéå" ïåùì éìá äéìà òéâäì à

ùãå÷ä ,ùî äæ"äëøö ìë íâøúì äìåëé àì ë , äøåúä úåîîåøá øñçù úåéäì áééç êëù
äîåâøúá .åðåøñç àåä ïåé ïåùì ìù éôåéä à÷ååã , ÷ø àìù éôåéá äøåúä úà íéùéáìîù

 àì àåäùäéôåé ,äéôåé úà øúåñ àåäù àìà .øúåé äôé ïåùìäù äîë , úãáàð úåîîåøä
øúåé.  

 äìàä íéîé úùìùáù úáèá äøùòì úåçéìñá áåúë)ç 'è 'éå 'úáè (â åéä ' úåëî
åá éðëòã èåéôá áåúëå ,éøåà ïè÷úðù .çá 'èá úéðåéì äøåúä äîâøåú ' àøæò ÷ìúñð

)ïåøçàä àéáðä éëàìî àåäù (éá 'ìáá êìî êîñíéìùåøé ìò  , ÷åöîáå øåöîá äàéáäå
)áîø"á ä úåéðòú úåëìä í .(äøåúäå íéìùåøé ìàøùé ììë ìù úåìâ åæ , åñðëð ãçé íìåë

ãåáòù åúåàì ,ìàøùé ììë úîå÷ úà èéòîä äæå .â ìò ' äøùò ìù úéðòúä åòá÷ð äìà
úáèá ,ãçà ïéðò íìåëå .èåéôä óåñá áåúë ,ñ éìò äðúùðå åá éúé÷ì ãàî úáè çøé éøã
åáéúð , úéðòú óåñá àøîâäù äîì äðåëä àîúñîå)ò èë óã"à (úøîåà , ïðçåé éáø øîà

 ïðáøå óøùð åá ìëéä ìù åáåøù éðôî éøéùòá àìà åéúòá÷ àì øåãä åúåàá éúééä éìîìà
àôéãò àúåðòøåôã àúìçúà ,åá éúé÷ì ãàî úáè ùãåç íéøîåà úáèá ïëìå , ùãåçáù

àúåðòøåôã àúìçúà äéä äæä .  
  
òâ úáèá äøù'  
  

 øåöîá äàéáäå íéìùåøé ìò òùøä øàöðãëåáð ìáá êìî êîñ åáù úáèá éøéùò
 ÷åöîáå)áîø"á ä úéðòú úåëìä í .( äëéàá áåúë)áé ã ( éáùé ìëå õøà éëìî åðéîàä àì

íìùåøé éøòùá áéåàå øö àáé éë ìáú .úîàáå ,éøùôà éúìá úåéäì êéøö äéä äæ øáã .
á ãé çéìùé íãàù øùôà êéàá÷ä ìù øéò"äìòî ìù íéìùåøéì äøåù÷ä ä . áåúë

 äëéà úìéâîì äîã÷äá ùøãîá)ì ( íéìùåøé úà áéøçäì íéçáè áø ïãàøæåáð çìù
 ù÷á äùáëì ìåëé äéä àìå íéìùåøé úà óé÷î íåé ìëá äöçîå íéðù ùìù íù äùòå

á÷ä ïúð øåæçì"åáìá ä ,ãò äöçîå íééçôè íåé ìëá úò÷åù äúéäå äîåçá ããîî ìéçúä 
íéìùåøéì íéàðåùä åñðëð äìåë äò÷ùù ïåéëå äìåë äò÷ùù , àì øîåà àåä äòù äúåà ìò

íéìùåøé éøòùá áéåàå øö àáé éë ìáú éáùåé ìëå õøà éëìî åðéîàä . øáãä èùô äðäå
äãéãîì úðúéð àì úéúéîàä äúâøãá àéäùë íéìùåøéù , äëåøà úâøãîì úøùå÷î àéä

 äãéî õøàî-äñðëð äîåçä íà ïë ìòå äãî úçú  ,íéìùåøé ìù äîåçä àì äæ . äîá
ä ïúðù 'ïáøçä úìçúä äðåîè äîåçä úà ãåãîì åáéìá .  

â ìù éåèéáä 'äìàä íéîéá åø÷ù úåðåñàä ,úéðåéì úîâøåúî äøåúäù äæá àöîð ,
úåìâá úàöîðå .äøåúä ,äàåáðä , ìàøùé ììëá äðéëùä úàøùäå-úåìâá íéàöîð  . øåàì

 äî ìåàùì åðì ïéà øàåáîäíéìùåøé ìò ìáá êìî êîñù äæá ïåñàä ìãåâ , øáëù úåéä
úéáä áøçð ?øåîàë ïëù , ìù éúéîàä ãîéîä ìèáúð øéòä ìò ìáá êìî êîñù äæá

íéìùåøé ,åðéãéá úàöîðù äøåú ìù ãîéîä ìèá äãéî äúåàáå , äàåáðä ä÷ìúñðùëå
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íìåòä àøåá íò äàéøáä ìë ìù øù÷ä ãîéî ìèá .úùìùá íéëåá åðçðà äæ ìòå íéîéä 
äìàä.  

  
  

ã úáèá äøùò'  
  

íéîéé÷ íä íäáù ùãåçä ïéðòì íéôøèöîå íéëééù íéãòåîä ìë , úàæ íéàåø åðàå
äøå÷ àåä åá ùãåçä úà äùéâãî àéä ãòåîä úà äøéëæîù íòô ìëá äøåúäù êëî ,

ùîë" ë)ä âë àø÷éå (äì çñô íéáøòä ïéá ùãçì øùò äòáøàá ïåùàøä ùãçá 'åëå' .
ø àøîâáå" ä)é óãò ç"á ( íåö ïðéøîàãî úåéðòúä éáâì íâ øáãä àåä êëù íéàåø åðà

åëå áàá äòùú äæ éùéîçä ,' úàéø÷ì øùë ùãåçä ìëù äîá úàæ íéàåø íéøåôá ïëå
äìéâîä .äæì øúåñù ãéçéä ãòåîä àåä äëåðç íðîà ,íéùãåç éðùì êééù àåä ïëù . äàøð

úàæ øùôàîù äëåðç ìù ãòåîá úåãçåéî ùéù äæî ,ìëù óà øùôàî àì øçà ãòåî 
åúåà .  

èåùô àåä ùãåçì íéëééúùî íéãòåîä ìëù äãáåòä íòè , ìë úìéçúù íåùî
íéøöî úàéöé àéä íéãòåîä ,á äìéçúä àéäå' àåä ïåùàø íéùãç ùàø íëì äæä ùãçä

äðùä éùãçì íëì ')á áé úåîù( , áåúë ïëå)à æè íéøáã( , úéùòå áéáàä ùãç úà øåîù
äì çñô 'çá éë êé÷ìàä êàéöåä áéáàä ùã 'äìéì íéøöîî êé÷ìà . äô ùâãåîù íéàåø

ùãåçä ìù ïéðòä à÷ååãá .ïéðòä øåàéáå ,ñð ìò òá÷ð ãòåî ìëù úòãì íéëéøö , øáã àåäå
äàéøáä øãñá âéøç ,ìåç åìåë äàéøáä øãñù ,òáèä éô ìò éøîâì âäåð àåäå . íòù òåãé
äðáìì íéðåî ìàøùé ,ùîùì íéðåî íìåòä úåîåàå ,ëìùîùä úçú íä ï .äðáìä øåàî ,
ùåãéç àåä äðéðò ìë ,úëìåäå úìãâúî àéä ïëù ,äððéà àéäù ãò úðè÷úî êë øçàå ,

íòô ãåò äìéçúî àéä ïëî øçàìå ,äîçä ìù ìãåâá äéäúù ãò ãåò ìåãâì çë äì ùéå ,
åðéîéá äøäîá äø÷éù åîë .íéøöî úàéöéá ,òåá÷ àì êìäî ùãçúð , óåôë åðéàù

òáèä éëìäîì ,íéñðì êééù àåäå , íéãòåîä øàù ìëå)äëåðçî õåç ( úàéöéî úåãìåú íä
íéøöî ,íéøöî úàéöéá äìâúðù ùåãéç åúåà ìù úåãìåú íäù åðééä , ìëù íòèä åäæå

ùãåçä éô ìò íéòá÷ð íéãòåîä ,íéåñî ùãåçá àåä íäìù êéøàúäù.  
øúñà íò äùòîä ìò äàåáð àåä øçùä úìéà ìò øåîæîä , úìàåù àøîâäå) àîåé

ò èë óã”à ( óåñ øúñà óà äìéìä ìë óåñ øçù äî êì øîåì øçùì øúñà äìùîð äîì
íéñðä ìë .äëåðç àëéà àäå ,ëò ïðéøîà à÷ áåúëì äðúéð"ì .áåúëì äúðéð åðééä äî ?

øúñàá øîâðå íéøöî úàéöéá ìéçúäù ãçåéî êìäî ùéù àåä ùåøéôä , àøîâä äæ ìòå
äëåðç ñð íâ ùé éøäù úìàåù ,öøúîåáúëéäì ïúéð àì äæ ñðù ú . àì äæä ñðäù ììâá

áúëéäì ïúéð ,ðä úëøòîá ììëð åðéà àåä ïëì"ì .ïåéò êéøöå , íéñðä úëøòî ÷åéãá éäî
íäéìà úëééù àì äëåðçù úàæä .êë àåä ïéðòä øåàéáå : äøåúá áúëéäì ïúéðù äî ìë

äîöò äàéøáá éåìâ àåä ,á åéìò øåáòì øùôà áúëéäì ïúéð àìù ñð ìáàåúåàøì éì ,
íéöîàúî íà ÷ø åúåà úåàøì øùôàå .  

 íéøöî úàéöéá áåúë)å å úåîù-ç (ä éðà ìàøùé éðáì øîà ïëì ' íëúà éúàöåäå
 íéèôùáå äéåèð òåøæá íëúà éúìàâå íúãáòî íëúà éúìöäå íéøöî úìáñ úçúî

ä éðà éë íúòãéå íé÷ìàì íëì éúééäå íòì éì íëúà éúç÷ìå íéìãâ ' àéöåîä íëé÷ìà
à äúà úúì éãé úà éúàùð øùà õøàä ìà íëúà éúàáäå íéøöî úåìáñ úçúî íëú

ä éðà äùøåî íëì äúà éúúðå á÷òéìå ÷çöéì íäøáàì' . úåéäì êéøö äéä äæ ìëù åðééä
íéøöî úàéöé íöòî ÷ìç ,íéøöî úàéöé ììëáù åðééä ,äøåú ïúî íâ ìåìë ,ãåáë éððòäå ,
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õøàä úùåøé íâ ìåìëì êéøö äéäå ,æ ìëåïåùàøä úéá ïáøçá áøçð ä . äìò ïáøçä ììâáå
 øåã åúåà éùðà ìù íúòã ìò)ìáá úåìâ ìù-áîøá àáåî"ò çô óã úáù ï”à (äðòèä :

äæ ìò äæì ùé íåìë äìòá äùøâù äùàå åáø åøëîù ãáò .ä àéáðäå ' íäì äðò) ë ìà÷æçé
áì-âì( ,åçôùîë íéåâë äéäð íéøîà íúà øùà äéäú àì åéä íëçåø ìò äìòäå ú

ïáàå õò úøùì úåöøàä ,à íàð éðà éç-é éðã- äîçáå äéåèð òåøæáå ä÷æç ãéá àì íà äåä
ëò íëéìò êåìîà äëåôù"ì .íéøöî úàéöéá äìâúðù äî ìëù ïåéëîù åøáñ íä , ìë

íéúôåîäå úåúåàä ,íéìùåøé ãâð êôäúä ìëä ,ïë íà ,íéøöî úàéöé ìù éåìéâä øîâð ,
ù ñð ãåò äéä åæ äðòè íåúñì éãëå ì'ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øåãä ,' àìù çéëåäìå

äøåúä úìá÷ äìèáúð .äàéøáá íéùøåôîù íéñð ìù êìäîä ìë ìáà , äéä íììâáù
äù øåøá 'ìàøùé ììëá øçá ,åúðéëù äøùî àåä íäéìòå ,äæ ñðá øîâð .  

äëåðç ñð ìù éåìéâäù äæ ìëî åðà íéãîìå ,éøîâì øçà éåìéâ àåä , êë éãë ãò
ðéà äæä ãòåîäùíéøöî úàéöéì øëæ å ,ïåé úìåàâì øëæ ÷øå . ïîæäù øîàð íéãòåîä ìë ìò

äìéìá àåä íäìù ,ùîë"äìéìä ìë óåñ øçù äî ë , ïîæ øãñá íéàøå÷ íéñðù åðééä
äìéì àø÷ðù ,áîø éøáã éô ìò ïáåî øáãä ùåøéôå" àá úùøô ï)æè âé( , íéìåãâä íéñðä ïî

íéøúñðä íéñðá äãåî íãà íéîñøåôîä .ùåøéôäàåä íéøúñð íéñð ìù - úëøòî ìë
òáèä ,úé åðåöø úåìâì úðååëî äìåëù 'ìëúñäì òãåéù éîì .ïë íà , íéñðä ïîæ êùî ìë

íééåìâä ,äìéì àåäù øáãë úñôúð àéä òáèä úëøòî ìëù íéàåø ,êë ìë øåøá åðéàù .
ïëà ,íåé äéäð íéñðä ìë åùòðù éøçà ,úéàøð úëøòîä ìëù ,ñð äìåëù òåãéå.  

ìù íåéäíìåò éàá øàù ìë ìù íåéäî äðåù åð , íéìäú ùøãîá íéàåøù åîë
)åô øåîæî( ,ä éððç 'íåéä ìë àø÷à êéìà éë .íåéä ìë ììôúäì íãàì åì øùôéà éëå , àìà

åëòä úåîåàì íåé àåäù äæä íìåòä"ëò ìàøùéì äìéìå í"ì .àåäù êéà íåéä øãñ , àåä
íìåòä éàá ìëì çðå éåöøå òåá÷ ,éøö íãà ïá ìáà ìò úåìòäì éãë øåîâ äèåù úåéäì ê

êë êéùîé øáãäù úòãä ,ãàî øäî øîâð äæä øáãäù úòãì íéáééç . éî ìëù åðééä
äù úëøòîä úà úåéçì äöåøù 'åðì ïúð ,åìàä íééçä øãñ ìë úà êåôäì êéøö , úòãì

úàæá õôç àì éðàù ,úàæ íééç úøåöî õìçéäì ïåöøä àìà . úøåöá êéùîîù éî ìë
úàæä íééçä,åäúä ìà êìåä àåä  ,ïéàäå .àåä íåéä ìë àø÷à êéìà ùåøéô , ïîæ åúåàù

íìåòä úåîåàì íåé àø÷ðù , úåàéöîë úéàøðå úøãåñî úëøòîë úéàøð àéäù åðééä
äðúéà ,åðìéáùá äìéì àåä ,õìçéäì íéöåø åðçðà äæîå , êìåäù äìéì úîàá àåä ïëù

íåé úàø÷ì .íåé äæä íìåòá äàåøù éî ìë , òéâé àåäç"äìéìì êë øçà å , ñôåúù éî ìáà
íåéì êë øçà òéâé àåä äìéìë äæä íìåòä úà .  

äìéìä øéàäì àåä íéñðä ìë ïéðò ,íåé àáé êë øçàù ,åìåë íåéä ìë øéàé íëåúîå .
íìåòä úåîåàì íåé ìù úåàéöîì àîâåãä , åðìéáùá äìéì àåäù-ïåé àéä  . ìù ïéðòä ìë

äéåìâä úåàéöîä øãñ úåìâì àåä ïåéåðì  ,íåéì äúåà êåôäìå , íéàöîð åðçðàù áåùçðù
äøåøá äòåá÷ úåàéöîá ,äòåãéå ,úðååëîå , íìåòä ìâìâ ìë ïáåî äáù úåàéöî) àåä ìâìâ

ïåé àéøèîéâá .(òà"ïéáäì øúåé ùéù íéàåø øúåé íé÷éîòîù äîë ìëù ô , ãò åðáäù äîå
äö÷ ñôà ÷ø äéä àåä ïàë .ìù íééåìéâä ìë ìù äùòî åúåàá ïåéíä , úà åðì åøâñ

íéîùä ,äìéì àåä äæë áöî åðìå ,øçà íåé íéùôçî åðçðàù . ìëäù ïîæá íéàöîð åðçðà
íúñð ,äàåáð íåù ïéà ,äðéëù éåìéâ åà ,úáè ùãçá äúø÷ úàæä äîéúñä ìëå .  

øúåéá êåùçä ïîæä àåä úáè ùãåç ,íåéäî øúåé êåøà àåä äìéìä æàù , àåä ïëì
áåøä ,èåòéîä àåä íåéäå ,åèåòéîá ìèá .øàá áåúë"øâäå é" øãñì íéìéá÷î íéùãçäù à

íéìâãä ,ïã èáùì ìéá÷î úáè ùãåç ïë íà ,éøéùòä èáùä àåäù , ùãçì ìéá÷î àåäå
éøéùòä .ïëùîì ïåôöá äðåç äéä ïã ,íù à÷ååã äéä àåäù ùøãîá áåúëå , íå÷îä àåäù
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øúñää ìù ,äðôöääå . ÷åñôä ìò øäæá áåúë)á á úåîù (ù åäðôöúåíéçøé äùì , äæù
äîúñð äùî ìù åúøàäù íéùãç äùìùä ìò æîøî ,úáè íäå ,æåîú ,áàå- äùîù åðééä

ïåôö æà åðéáø .ìàøùé ììëá øúåéä ãåøéä èáùä àåä ïëù ïåôö ãöá äéä ïã ïë ìò ,
ùîë" ùøãîá ë)âé ÷øô àùú éë àîåçðú ( åúàå äæéàå ïëùîá åì ÷áãî íéèáùáù ìãä

ïã äèîì êîñéçà ïá áàéìäà , ùøãîá áåúë ïëå)é ÷øô àöú éë àîåçðú ( íéìùçðä ìë
åëå êéøçà ' ïã èáù éøîà ïðáøå ìåùéð äéä åèìåô ïðòä äéäù éî ìë øîåà äéîçð éáøå

ò éãáåò íìåë åéä ïðòä åèìôù"â .36  
úáèá äøùòì úåçéìñá áåúë ,åá éúé÷ì ãàî úáè çøé ,åáéúð éøãñ éìò åðúùðå .

àî äù÷ ùãåç äæù ïàëî íéàåøã .æåîúá øùò äòáùá äø÷ù äî éøäù äù÷ äæå ,
äù÷ øúåé äáøä äéä áàá äòùúáå ?æçá áåúë"çáù ì ' úà ïåé êìî çéøëä úáè
úéðåéì äøåúä úà íâøúì ïéøãäðñä ,íéîé äùìù íìåòì êùåç ãøéå , úëñîá áåúëå

 íéøôåñ)æ à (ìâòä åá äùòðù íåéë ìàøùéì äù÷ íåéä äéäù , àøæò ÷ìúñð åá äòùúá
åñä øô)ïåøçàä àéáðä äéä àåäù( , äàéáäå íéìùåøé ìò ìáá êìî êîñ úáèá äøùòáå

÷åöîáå øåöîá .íåé éøçà íåé åòøéà åìà íéøáãù àöîð , éðéîùá äø÷ù äîù åðééä
êë øçà íéîé éðù ìò èùôúð ,òà" äø÷ù äî éøçà äáøä äø÷ éðéîùá äø÷ù äîù ô

éøéùòå éòéùúá .éì äîâøúð äøåúäù äæ ïåñà ùåøéôúéðå , ùáìúäì äìåëé àì àéäù
äìàä íéùåáìá ,÷åöîáå øåöîá äøåúä úà íù äæå .äàåáðä åðúàî äç÷ìðùë , ìë æà

÷åöîáå øåöîì äñðëð åðìù úòãä úëøòî , íå÷î àéäù íéìùåøé ìò êîñ ìáá êìîùëå
÷åöîå øåöîì äñðëð äðéëùäù åðééä äðéëùä úàøùä ìù .á÷ù ïåéëîå" àúééøåàå ä

íéøù÷úî ìàøùéåàãá àã 37 ,úåìâì åñðëð íúùìùù àåä úáè ùãçá äø÷ù ïåñàä ïëì .
äîåâøú ììâá úåìâá úàöîð äøåúä .ìàøùé ììëì äàåáð äúéäùë ,äðåù äéä ìëä , åéäù

ä íéòîåù 'øáãî ,õøàå íéîù ïéá øù÷ äéäå ,äô åðìù íééçì óøåöî äéä äæå . úéá
äðéëùä úàøùä íå÷î àåä ùã÷îä ,ò äæ úà íúñ øöðãëåáðåêë éãë ã , äéä àìå èòîëù

êë øçà úåøàä ,éðù úéááù ,äðéëùä úàøùä äúéä àì , ÷ø åéä àì íéåìâ íéñð åìéôàå
éç ÷éãöä ïåòîù äéäù ïîæ ìë ,äìåãâä úñðë éøééùî äéäù ,÷ìúñð àåäùëå ,íìòð ìëä ,

úé åúðéëùå '÷åöîå øåöîì äñðëð.  
ä åðì øéàä äæ ìë éøçà 'äùãç äøàä ,øöù ñð åðì äùòååúåà ãåîìì íéëé , éîå

äùãçä úåàéöîä úà äàåø àåä ãîåìå åîöò çéøèîù . àìà äìéìä úà åì øéàî àì äæ ñð
íåéä úà åì àéáî .éöé"äìéìá åéä äéúåãìåú ìëå î ,íåéì äìéìä úà åøéàä íäå , ìáà

äìéì øàùð äìéìä ,äëåðçá íðîà ,íåéì äìéìä úà êôä åîöò ñðä , äàéöé äéä àåäù
öîäå øåöîäîïåé ìù ÷å , úòì äéäå äìéì àìå íåé àì àéäù íåéì úñçéúî ïåéî äìåàâäå

 øåà äéäé áøò)æ ãé äéøëæ .(íéùãçáù øúåéá êåùçä ùãçä àåä úáè ùãç , äø÷ù äîå
íéìùåøé ìò ìáá êìî êîñù êëá ìéçúä áàå æåîúá . íéìùåøé úà íéùì øùôà êéà

÷åöîáå øåöîá ? äëéàá áåúë)áé ã (éëìî åðéîàä àì øö àáé éë ìáú éáùé ìëå õøà 
íìùåøé éøòùá áéåàå .ïëúé àì äæ øáã ,ä úéá äæ' . íéåìéâ ÷ø íä íìåë úåéåìâä ìë àìà

íéðôá åðìöà íéàøð íéøáãä êéà , åñðëé äøåúäå íéìùåøéù êëì øå÷îä àöîð äæáå
÷åöîå øåöîì ,÷åöîå øåöîì úàæä úëøòîä ìë úà íéñéðëî åðçðàù . íéðúåð åðééä íà

                                                 
דרש רבי עוירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי שבעה שמות יש ) א”סוכה דף נב ע(כתוב בגמרא  36

. 'י שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה וכויואל קראו צפונ' לו ליצר הרע וכו
א שהוא לא " ז-תנו רבנן ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדם 

  .אלא הוא מתגלה כאילו שהוא היצר טוב, מגלה את עצמו שהוא היצר הרע
  ה חד" לא מצאתי אבל אולי הרב רוצה לכתוב וישראל ואורייתא וקב37
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ìåðéëåúá íéôðë ñåøôì äðéëùìå äøåú ,íìåòá íâ íééôðë íéñøåô åéä íä . äöåøù éî
åìöà äàøð äðéëùä êéà øåøá úåàøì ,íìåòá àéä êéà äàøéù .  

êùåç ììëá ïéà åúåà íéñôåúù äîë ãòù øåà àåä äëåðç úåøð ìù éåìéâä , ÷øå
íåé ,äìéì íåù ïéàå .íéùãç éðù ìò ñøôúî äëåðç ïëì ,åáù åìñë úáèáå ìéçúä àåä 

øúåéä êåùçä ùãåçä àåäù , åá íé÷éìãî úåøðä áåøå)ììë êøãá .( øîà åðéúåáøî ãçà
ì ìù øôñîäù"àåä úåøð å ,ëî íéîéä úà úåñëì"úáè óåñ ãò åìñë ä . àì ïåé ìò ïåçöðä

áåúë ,åðáìá äæ úà íéùéâøî åðçðàù äîë ãò ÷ø ïåçöð åäæù íåùî , äæù äîë ãò ÷ø
 é÷îòîá àöîðäøåúä éìá÷î ìù áìä ,íìåòá àöîð àì ñðä ìë äæî õåçå ,áåúëä éôëå ,
éåìâä éôë åðééä ,ïåé úèéìùá ìëä .äãéúòä äìåàâä ìù äìçúää àåä äæ ñðù ïåéëî , ìò

åðáìá øúåé íéé÷ äéäé àåäù äîë ïë ,ù éåëéñä ìãâ êë' úëåðç øåîæî øéùá øîâà æà
çáæîä'.  

  
ä úáèá äøùò'  

  
ò ìù úåçéìñá áåúëåá éúé÷ì ãàî úáè çøé úáèá äøù , àì ïåøñç ùéù íéàåø

úáèá äøùò íåéá ÷ø ,úáè ùãåçá ãçåéî ïåøñç ùé àìà . øäæá áåúë äæì øå÷îä
)ç úåîù úùøô"ò áé óã á”à) :(äùî úãéì ìò øáåãî ( íéçøé äùìù åäðôöúå] åðéôöä

íéùãç ùìù äùî .[ àîìòá àéøù àéù÷ àðéãã ïéçøé úìú ïéìà] äùìù äìà íéùãç
íìåòá íéøåù íéù÷ íéðéãù [ åäðéð éàîå)íä äîå? (æåîú ,áà ,úáè . ìàåâä äéä äùî

ïåøçàä ìàåâä äéäé íâå ïåùàøä ,âáå 'øúñð äùî ìù åøåà äìàä íéùãç , êë ìë ïéã ùéù
íìåòá ÷æç ,äìà íéùãçá øúñåî äùî ìù åøåàù ãò.  

øàä"íéèáùì íéëééù íéùãçäù áúåë é ,íéìâãä øãñ éôì .çî ìâãä äéä ïã äð
 éøéùòä)äðåøçàä úëä ìù ùàøä (úáè ùãåç ãâðë àåäù ïë íà àöîðå . ìàøùé ììëá

äìçúäî øáë íâô äéä ,íéøöî úàéöéá , íâå íéøöî úàéöé éðôì äéäù äëéî ìñô åäæå
äìéù ïëùî ïîæ ìë êùîá . ùøãîá áåúë38 äéäå ùøåôîä íù áäæä õéö ìò áúë äùîù

á å÷øæå ìâòä úøåöë åéúçúøåù äìò øîàå ñåìéð øäð ,óñåé ìù åðåøà äìòå óö ãéî . äëéî
òì åá ùîúùäå åúåùøá äæ úà ÷éæçäå äæä íùä úà ç÷ì"æ .æçá àúéà êëî øúåé óàå" ì

)÷ íéìäú ùøãî"à (óåñ íé úòéø÷á ìàøùé ììë íò øáò äëéî ìñôù , íéá øáòå øîàðù
äøö . ÷åñôä ìò øîàð ïúðåäé íåâøúáå)çé äë íéøáã (éäåä çéðäá ä 'à- ìëî êì êéäì

ä øùà õøàá áéáñî êéáéà 'à- úçúî ÷ìîò øëæ úà äçîú äúùøì äìçð êì ïúð êéäì
çëùú àì íéîùä : àððò äåäå äàøëåð àðçìåô ïåäéãéá äåäã ïã úéáã àèáùî àéøáåâ

 ïåäúé èéìô)íúåà èìåô äéä ïðòäå íéáëåë úãåáò íäéãéá äéäù ïã èáùî íéùðà .( áåúë
 ìà÷æçéá)æè ÷øô (à øîà äë úøîàå äéúáòåú úà íìùåøé úà òãåä íãà ïá-é éðã- äåä

åëå úéúç êîàå éøîàä êéáà éðòðëä õøàî êéúãìîå êéúøëî íìùåøéì ' íù êì àöéå
à íàð êéìò éúîù øùà éøãäá àåä ìéìë éë êéôéá íéåâá -ä éðã ' ìò éðæúå êéôéá éçèáúå

éäé åì øáåò ìë ìò êéúåðæú úà éëôùúå êîùå ,ùøá äæ ìò áåúëå"íéé÷úð äæ ïëéä é , åì
äéä åì êúåðæ ìàù øùà ìëìå êîöò íäì úø÷ôä äúà êì ååàúðùî åéäé ,éå" øùë àìå ú

åëò øàù ìòå øáãîä ìâò ìò äæä ìùî ìëå éäé àì áéúë äéä åìàë ïë ãáòîì êéì" í
 êéøçà íéìùçðä ìë áåúëù åîë øáãîá ïã ìù åèáù åãáòù)äë íéøáã ( åðéöîå

                                                 
  ולא בדיוק מה שהרב הזכיר,  מצאתי בתנחומא עקב ו ובשלח ב38
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åëò éãáåò íìåë åéäù åèìåô ïðòäù ïã ìù åèáù äæ àú÷éñôá"í .àåä äæ ìëî øàåáîä ,
ò ïéðòá õåøô äéä ïã èáùù"æ ,åéìà øåáéç åì äéäå .  

 äãåäé äèîî ìàìöáå ïã äèîî áàéìäà äéäù ïëùîä úî÷äá áåúë) äì úåîù
ãì( , ùøãîá àúéàå)âé ÷øô àùú éë àîåçðú (äù 'úåéä äéäù äãåäé úà óøéö äìåòî ø

øúåéá êåîðä äéäù ïãå íéèáùáù . íéìåòîäî åôøèöéù íéëéøö åéä ïëùîä úåðáì éãëå
íéëåîðäîå íéèáùáù .äèî éôìë êùåîù êåîð éëä èáùä äéä ïã èáù . íä íéèáùä ìë
ãçà ïéðòì íéôøèöî ,ìàøùé ììë ìë íäå ,ùîë"àåä ãçàù ë ,à 'á÷òé äæ ,ç ' éðá äæ

úåäîà ,ã 'úåçôù éðá äæ .å éôìë êùåîù ìàøùé ììë ìù ÷ìçä íöòá àåä ïã èáù ïëì
äèî . ùçðä ìò áåúë)åè â úéùàøá (á÷ò åðôåùú äúàå ùàø êôåùé àåä , òâåô ùçðä

á÷òá íãàá ,ïã èáùá øáãîá åòâô ÷ìîòù åðàáä øáëå , ìù äðåùàø äëéùðä äéä äæ
ùçðä ,ìàøùé ììë á÷òá äéä äæå ,êåîð éëä èáùä äæù ïã èáù àåäù.  

ç ,'è ,'éå 'ãçàë íéàá úáè ,äâøã ãøé ìàøùé ììë ìë äìàä íéîéáù . äéäù äî
øåøá àì úåéäì êôä íãå÷î øåøá .çá 'úéðåéì äøåúä äîâøåú , øáã äøåúäî ø÷òð äæáå

éø÷éò ,÷åöîìå øåöîì äøåúä úà íéñéðëî äæ úà íéùåòùëå , øúåé äìåëé àì äø÷éòå
úåìâúäì .èá 'àøæò ÷ìúñð ,ä àéáðä àåäùïåøçà ,äàåáð ä÷ñôð æàù åðééä .éá ' êîñ

íéìùåøé ìò ìáá êìî ,÷åöîáå øåöîá äàéáäå .äøåúá åðé÷ì úáèá ,äàåáðá ,
íéìùåøéáå ,ïã èáùì ñçåéî äæä ùãåçäå .úáèá äéä ïáøçä ùøåù.  

 äéòùéá áåúë)æè àð ( õøà ãñéìå íéîù òèðì êéúéñë éãé ìöáå êéôá éøáã íùàå
äúà éîò ïåéöì øîàìå ,åæçá áåúë"éî Äò àìà éî Çò éø÷ú ìà ì ,äå åðçðàù 'úé ' ãçé

íìåòä úà íéîéé÷î .ä íò íéôúåù úåéäì íéëéøö åðçðà ' íéëéøöå úéùàøá äùòîá
äðå÷éúë äúåà úåðáì .úáè ùãåçá àöîð äãéøéì ùøåùä , ìò ìáá êìî êîñùë

íéìùåøé ,÷åöîáå øåöîá äúåà íùå .íéìùåøé ìò øåöì øùôà éà úîàáå ,øäù ìù øéò åæ é
ä ,'ä úéá 'äîù àöîð .äù àìà 'åúåà íéìâî åðçðàù äîë ãò ÷ø íìåòá àöîð . äîë ìë

éåìéâä úà åðèòéî åðçðàù ,íéìùåøéî äèòîúðå äðéëùä äëìä êë . ùøãîá áåúë) øéù
â ä äáø íéøéùä (èôùîå ÷ç åì íù íù ,éúåîú éúîú , åøîàå éðéñá éîò åîîúðù) íù

ë"ã (ä øáã øùà ìë 'ðòîùðå äùò , äðîî äìåãâ éðà àì ìåëéáë éúîåàú øîà éàðé éáø
éðîî äìåãâ àéä àìå ,ø 'ø íùá ïéðëñã òùåäé ' ùùåç íà åììä íéîåàúä äî éúîåàú éåì

á ùåã÷ä øîà ìåëéáë êë ùéâøî åøéáç åùàøá ïäî ãçà" ä)ö íéìäú"à ( éëðà åîò
äøöá ,ãçé åðãìåð .  

àåä øáãä ãåñå ,íéàøð åðçðàù åîëùúé åãåáë êë  'íìåòá äàøð .ïë ìòå , åîë
ä úéá ìò øáâúé éîùâ åäùîù ïëúé úîàá øàáúðù 'éðçåø àåäù , èåòéî éãé ìòù àìà

ïáøçì åðîøâ åðçðà äðéëù ,äðéëù èåòéî äéäéù íøâð åðéàèç éãé ìòù . åéåìéâ ìò äèéìù
úé 'äæä íìåòá ,ïáøçä úìçúä àåä ,úé åéìò èåìùì øùôàù äøåî äæù 'ç"å . éãé ìò ÷ø

ä úà ìåëéáë åðîù ìàøùé éðá åðçðàù 'øåöîá ,øåöîá åøéò úà åîùéù éøùôà äéä .
ä úà åðîù åðçðà 'åðìù úåøéáòä éãé ìò øåöîá , äìåëé åøéò íâ éæà øåöîá àåä íàå

øåöîá úåéäì.  
ò ìò úåøäæà íò äàìî äøåú"æ ,åðì êééù àì äæ ìëù äøåàëì äàøðå , øáë éøäù

öéä úà åìèáò ìù ø"æ ,àåä øáãä øùô íðîà , ìù øöéä ìù ãçà ïô ìò ÷ø äéä ìåèéáäù
ò"æ ,íéøçà íéðô åì ùé ìáà ,ìèáì øùôà éà äæ úàå , ìò ø÷éòá äøéäæî äìåë äøåúäù
ò"æ .æçá áåúë"ù ì'ä éëðà 'êé÷ìà 'äùò úåöî ìëì ùøåù àåä ,å'êì äéäé àì ' ùøåù àåä

äùòú àì úåöî ìë .æçá áåúë" ì) ä÷ úáùò”á (øæ ìà êì äéäé àì ÷åñôä ìò , àìå
øëð ìàì äåçúùú ,øæ ìà åäæéà ,òøä øöé äæ , øæ ìàî íé÷úåðî àì åðçðàù ïë íà íéàåøå
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òã àøöé ìåèéá éøçà åìéôà"æ .ò øåñéà äîì"äùòú àì úåöîä ìë ìù ùøåù äæ æ ? øöéä
ò ìù ìåãâä" ùøãîä éô ìò ïáåî æ)â èñ äáø úéùàøá (à" íéòùøä ïðçåé ø ìò ïéîéé÷úî

 íäéäìà)àî úéùàøá (øåàéä ìò ãîåò äðäå íìåç äòøôå ,à íé÷éãöä ìáà- íäéäì
íäéìò íéé÷úî ,ä äðäå øîàðù 'ä éðà øîàéå åéìò áöð 'à-íäøáà éäì .àåä ÷åìéçä ,

úé åãåáëì ñéñá úåéäì éîöò úà ïúåð éðà íàä ,'òä úà ãéîòî éðàù åà" äéäé àåäù æ
éìéáùá ñéñá ,ø÷éòä éðàù . äúéäù ÷çöé ìù åúãåáò úà êéùîäì àéä úéúéîà äãåáò

úèìçåî äáø÷ä åãéöî ,íåìë éðà àìà ø÷éòä àì éðàù äøëä êåúî .òì òøä øöéä"àåä æ ,
íìåòá éèððéîåãä çëä äéäé éî òáå÷ä àåä éðàù .ò ìù úåùãç íéðôä" éøçà ìéçúäù æ

òì äåàúä ìù ìåèéá"æ ,øçà åäùî ãåáòì àì àåä , äéäéù àìàììëá äãåáò ìåèéá ,
ç íìåòäù äùâøäá úåéçì"ä ìù àìå åðìù å 'úé' .  

 øéæð àøîâá àúéà)ò ã óã”á ( øéæð íùà éúìëà àì éîéî ÷éãöä ïåòîù øîà
àîè , åì úåøåãñ åéúåöåå÷å éàåø áåèå íéðéò äôé íåøãä ïî éìà àáù ãçà íãàî õåç

 íéìúìú)äôé ãçåéîá äàøð äéäù øåçá( , äî éðá åì éúøîàäæ äàð øòù úçùì úéàø ,
 éìù äàåááá éúìëúñðå ïééòîä ïî íéî áåàùì éúëìäå éøéòá éáàì éúééä äòåø éì øîà

íìåòä ïî éðãøåèì ù÷éáå éìò éøöé æçôå , íìåòá äàâúî äúà äî éðôî ä÷éø åì éúøîà
äòìåúå äîø úåéäì êôåñù êìù åðéàù ,íéîùì êçìâàù äãåáòä , ìò åéú÷ùðå éúãîò

éúøîà åùàøìàøùéá íéøéæð åáøé êúåîë åì  , øåãðì àéìôé éë ùéà øîåà áåúëä êéìò
äì øéæäì øéæð øãð' .àåä øéæð íùàî ìëà àì ÷éãöä ïåòîùù íòèä , àåäù äî ïúåð øéæðù

äöåø àåäù äîî øúåé ïúéì êéøö àåä úåòèá àîèðùëå äöåø , úåùø úðéúðî êôåä äæå
áåéç úðéúðì ,ùî äá àäéå ïëé åæë äðéúðåúåòè ç÷î ìù åä . ìàù àåäù øáåãî àìù íâäå

åøæð ìò ,úàæ ìëá ,íéîù íùì éøîâì äæ ïéàù ïëúéù ïåéëî , ÷éãöä ïåòîù äöåø äéä àì
åðîî ìåëàì .áééç àåäù äî àìå äöåø àåäù äî ÷ø ïúåðù éî ,ïåé úàîåè åá ùé , äæîå

ìåëàì äöø àì ÷éãöä ïåòîù ,íìåòá ø÷éòä àì àåäù ïéçáä øåçáä ìáà , àì íìåòä
åìù ,úîàá äøåúä ìá÷î àø÷ð äæ .ìåëàì íéëñä ïë àåä åðîîå . ÷éãöä ïåòîù ìù åéîéá

ïåé úèéìù äìéçúä ,äæä òøä øöéä ìéçúä æàå ,ä ìù àìå åðìù íìåòäù ùâøðù 'úé 'ç"å .
ïåé úàîåè ãâðëù ãöä àåä ÷éãöä ïåòîù , ùéù ùåùçì ùéù øéæð íùàá øéîçä àåä ïëìå

îåè ìù õîù åáïåé úà.  
 áåúë)æé èë íéøáã ( äðô åááì øùà èáù åà äçôùî åà äùà åà ùéà íëá ùé ïô

ä íòî íåéä 'äðòìå ùàø äøô ùøù íëá ùé ïô íää íéåâä é÷ìà úà ãáòì úëìì åðé÷ìà ,
æçá ìò áåúëå" ì)è à÷ íéìéäú ùøãî (ìñôä úà åùòù ïã èáù ìò øáãî äæ ÷åñôù .

äëéî ìñô ,ïã èáù åç÷ì óåñáìù ,äóñåé ìù åðåøà úà äìòä äùî åáù íùä íò ìéçú .
åîöòì äæ úà ç÷ì äëéî ,åéëøöì óñåé ìù ïåøàä íò ùîúùä àåäù åðééä . úéùàøá øôñ

íéðáì ïîéñ úåáà äùòî àåä ,úåáàä äùòîá íééúñî àåäå , úà ùîî íééñîä àåä óñåéå
íéðáì ïîéñ úåáà äùòî ìù ïéðòä ,ìåä àåä íâù áà ãö åì ùé íâù íåùîíéèáù ãé .

íéøöîá úåéçì ìàøùé ììëì øùôéà óñåé , äæ äåøòä ïî åîöò úà øãâ àåäù éãé ìòù
ìàøùé ììë ìë ìò òéôùä .íéøöî ìë úà ìëìë óñåé , úà ç÷ì àåä òéâä åðéáø äùîùëå

åúöéçîá óñåé úåîöò .  
åðéáø äùî íò úåðåøà éúù åéä :à .äøåúä àåäù úéøáä ïåøà .á . óñåé ìù ïåøà

î àåäùúåîìùá äøåúä íéé÷ . úåìòäì éãë åá ùîúùä äùîù äæä íùä úà ç÷ì äëéî
åéëøöì åá ùîúùäå óñåé ìù åðåøà úà .äæáù ïåñàä ÷îåò úà ïéáäì éãë , úòãì íéëéøö

äù 'óñåé ìù åðåøà êøã íìåòä ìëì òôù òéôùî ,äæä òôùä øå÷î ìò åãé úà íù äëéîå .
åùçéå úåòè éãéì àåáé íãàù úåøùôà ùé íàúéáä ìòá àåäù åîöò ìò á , úåòèì äæ
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óñåé ìù çëá39 ,åãéá íìåòä ìë ìù òôùä ìë åì äéäù ,åéãéá äéä íìåòä ìë ïëì . éðù åéä
äæä íìåòá íéùðà ,úéáä éìòá åîë åéäù ,óñåé àåä ãçàä ,äùî éðùäå , úàø÷ð äøåúäù
äùî ìù åîù ìò ,íìåòá äöøù äî ìë úåùòì ìåëé äéä àåäå ,ùîë" ë) øáãîáæ áé ( ìëá

ïîàð éúéá .åìåë íìåòä ìë úà ìëìë óñåéùë ,íù æëøúä íìåòä ìë , úà æçà óñåéå
íâéäðîå íéèåçä ,äæ ìë úåøîìå ,ä ïåöøî íåìë äðéù àì óñåé' . ìù åéãéì ìôðù äæä íùá

ãçé óñåéå äùî ìù úåçëä ìë ìù æåëéø äéä äëéî . ìëì ùøåù äéä äæä íùä úçé÷ì
 úåãåáòä-íìåòáù úåøæ  .40  

 àøîâá íéàöåî åðà)ò ã óã íéçñô”à (ïã ìöà äéäù âäåð ãåò , õø ãéîú äéäù
äøåú ïéãì ,òáåú äéä àåä ãéîúù ,ïéãá åì òéâîù áùåç äéä ãéîúå . ïã èáùùë áåúë

äëéîî ìñôä úà åáðâ ,íäéøçà õø äëéî æà , åøîà ïã èáùå)äë çé íéèôåù ( åøîàéå
é ïô åðîò êìå÷ òîùú ìà ïã éðá åéìàùôð éøî íéùðà íëá åòâô , íâ åéä íäù åðééä

íéðñòë ,íéøúååî àì íòô óàå .ïã èáùì ãçåéîá êééù äæä çëä . àåäù íìåò ïéá ìãáää
äøäèì äàîåè ïéá ÷åìéçä àåä éìù åðéà àåäù íìåòì éìù . íù øöðãëåáðù êééù êéà

÷åöîáå øåöîá íéìùåøé úà ?ù íìåò ìò äèéìù ìù íéðåöéçä íéðôä ÷ø äæåìù åðéà . ïéà
íéìùåøéî øúåé åðìù åðéàù íìåò êì . äëéà úìéâîá áåúë)áé ã ( õøà éëìî åðéîàä àì

íìùåøé éøòùá áéåàå øö àáé éë ìáú éáùé ìëå , åäùéîù ïëúé àìù åðéáä íä íâù åðééä
íéìùåøé ìò èåìùì ìâåñî ,åðìù ìåëéáë íìåòäùë àéä äðáää àìà , íâ ìåëé àåä æà

ëåáð ìù úåéäìøöðã .ä ÷ìúñð íà 'íìåòäî ÷ìúñð àåä áìäî .äå ' úà úåàøäì ìåëé
áàë éãé ìò ÷ø äðéëùä úåìëúñä .äù äèìçä éãé ìò íéáàëä ìë ÷ìñì øùôà ïëìå '

úéá ìòáä àåä ,åðìù åðéà íìåòäå ,ä æàå 'íéçøåàì ñçéá åîë åðúà âäðúé àåä óà.  
  
  

à éçéå'  
  

áîøá áåúë" ï) ììâá ÷çîð äæ íéùîåç áåøáøåæðöä (á÷òé éçéå ÷åñôä ìò : øáë
éîåø àéä úéòéáøä äéçä ãéá íåéä åðéúåìâ àéäù íéøöîì á÷òé úãø éë éúøëæä . åðééä

éîåø úåìâ éáâì íéðáì ïîéñ úåáà äùòîäù ,àåä ,íéøöîì á÷òé úãø , äéä äæù åîëù
úåáà äùòîä óåñ ,äðåøçàä äôå÷úá íéðáì ïîéñ äæ êë , úåìâä àéä éîåø úåìâù

çàääðåø .áîøä êéùîî"ï :ïòðë õøàî áòøä úåìëë íùî úåìòì íéøåáñ åéäå , åîë
 åøîàù)ã æî ìéòì ( áòøä ãáë éë êéãáòì øùà ïàöì äòøî ïéà éë åðàá õøàá øåâì

åìò àì äðäå ïòðë õøàá ,úåìâä íäéìò êøà ìáà ,åéúåîöò åìòå íù úîå , äòøô éð÷æå
åäåìòä åéøùå ,ãáë ìáà åîò åùòå ,åëå 'äåãàî åðéìò êøà úåìâ , øàùë åö÷ òãåð àì

åðì åðøæâð åðéúåîöò åùáé íéøîåà íéúîë åá åðçðàå úåéìâä , íéîòä ìëî åðúåà åìòéå
äì äçðî ,'ä úî÷ðá äàøð åðçðàå åðãåáë íúåàøá ãáë ìáà íäì äéäéå ,' äéçðå åðîé÷é

ò åéðôì"ë .  
ö" òäì åàéáé íéåâä ìëù äçðîä éäî 'àåáì ãéúòì ?ñô åäæ äéòùé úàåáð óåñá ÷å

äãéúòä äìåàâä ìò øáãîù , áåúë êëå)ë åñ :( äçðî íéåâä ìëî íëéçà ìë úà åàéáäå
äì 'ä øîà íìùåøé éùã÷ øä ìò úåøëøëáå íéãøôáå íéáöáå áëøáå íéñåñá ' øùàë

ä úéá øåäè éìëá äçðîä úà ìàøùé éðá åàéáé' .àåä äæì íéðáì ïîéñ úåáà äùòîäå ,
à á÷òé ìù äéåìäåðéá . äéäù ìáàì ìéá÷î àåä àáì ãéúòì íäìù ìáàäù åðééä

                                                 
   לשאול להרב39
  .והפגם הזה התחיל אצל שבט דן,  אין שום יצר הרע אפילו אצל הגוים שלא התחיל אצלנו40
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íéøöîá ,åðéáà á÷òé ìù äéåìì ìéá÷î åðì äéäéù ãåáëäå . íéîéàúî åìà íéøáã êéà
ììëá ?éøîâì íéëéôä íéàøð íä àìäå ?  

 íéøéùä øéù äáø ùøãî- èé ä÷ñô ã äùøô  

úéì éåàø äéäù úåéìâøîå äáåè ïáà åãéá äúéäù êãîìì àìà äéä ìë íäéîãá ï

 àéáäì ïéãéúò ïîöò ïä àìà ÷ùîã áåè ìëå åãéá äçðî ç÷éå úøîà úàå ÷ùîã áåè

 íòè äî çéùîä êìîì úåðøåã)ñ äéòùé"å (äì äçðî íéåâä ìëî íëéçà ìë úà åàéáäå '

ø íùá äéëøá éáø úåøëøëáå åäî úåøëøëáå íéãøôáå íéáöáå áëøáå íéñåñá ' äãåäé

åðéà úéìã àéáñ ïéìéàë øîà àãéúøåáá ïåäì ïéðéòèî ïåðéàå ä÷éã÷ ìëá ïéðòèî ïéìåëé ï

ää" ã)ë íéìäú"è (äì åáä 'ø øîà íéîò úåçôùî'  
 úéðòú àøîâá áåúë)ò ä óã"á (úî àì åðéáà á÷òé ïðçåé éáø øîà , éëå äéì øîà

 àééøá÷ åøá÷å àééèðç åèðçå àééðãôñ åãôñ éãëá) úøåá÷å úúéî ìù øåôéñä ìë íàä
 åðéáà á÷òéäéä àì ììë( , á÷òé éãáò àøéú ìà äúàå øîàðù ùøåã éðà àø÷î äéì øîà

ä íàð 'íéáù õøàî êòøæ úàå ÷åçøî êòéùåî éððä éë ìàøùé úçú ìàå , àåä ùé÷î
åòøæì ,ò íééçá àåä óà íééçá åòøæ äî"ë .àøîâä õåøéú åäî ììë ïáåî àìå?41   

êë àéä àøîâä úðáä íðîà :îöò ìë úà øéáòä åðéáà á÷òéìàøùé ììëì åúå ,
åðéáà á÷òéá äéä àìù ìàøùé ììëá åäùî ïéàù åðééä , àìù åðéáà á÷òéá åäùî ïéàå

ìàøùé ììëá àöîð ,ìàøùé àø÷ð àåä ïëì ,åðîù íâ äæå , ùéù úåîùä øúé ìëá íâå
íéàø÷ð åðçðà åðéáà á÷òéì .ìàøùé ììë ìë ,íéðîæä ìëá ,úçà äîå÷ì íéôøèöî , àéäå

åðéáà á÷òé .ù åäæåúî àì åðéáà á÷òéù áåúë ,ãåáéàì êìä àì åðîî øáã íåùù øîåìë ,
åúøåö äðéù ÷ø.  

@ùîë úîà àåä åðéáà á÷òé úãéî ø÷éò" ë)ë æ äëéî (á÷òéì úîà ïúú . ùé úîà
íéðééôàî éðù äì :à .íéé÷ åìåëù øáã àéäù ,áöî ìëá äéìò êåîñì øùôàå . øáã ìë ïëì

ú åéìò êåîñì øùôà éà úîà åððéà àåäùãéî42 .á .øçà øáãá äéåìú äðéà úîà , àìà
äîöòì úãîåò ,úîéé÷ äéäú àéäù éãë øáã íåù äðîî õåç êéøö àìå ,ùîë"æçá ë" ì

)à æò äáø úéùàøá( ÷åñôä ìò )äë áì úéùàøá (åãáì á÷òé øúååéå , åðéáà á÷òé úãéîù
ä úãéî åîë 'úé åéìò øîàðù ìåëéáë ')àé á äéòùé (ä áâùðå 'åää íåéá åãáìà , ïë åîë

åãáì á÷òé øúååéå áåúë åðéáà á÷òé ,åîöò êåúî åì éã øáãäù åðééä , äçëåä êéøö àìå

                                                 
ה חתין ליה גו כורסא יקריה למהוי תדיר "אלא הא תנינא יעקב אבינו לא מת והקב: ח"זו' עי 41

ה "ה כדחזי בכל יומא תרין זמני וכד אינון מיחדין שמיה דקב"חדי שמיה דקבסהדא על בנוי דקא מי
ה כדקא חזי בההוא שעתא נטלי ליה "אמרי שמע ישראל הוי סהיד עלן דאנן מיחדי דמיה דקב

ליעקב בארבע גדפין פרישן לארבע סיטרי עלמא וסלקי ליה לקמי קדישא עילאה ומברך ליה בשבע 
איהו אבא דזרעא דא אוליד בארעא זכאין אינון בנין דקא מעטרין ה ואמר זכאה "ברכאן פתח הקב

  ואמרי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לאבוהון הכי בההיא שעתא כל אינון חילי דשמיא פתחי
אלא הנה שנינו יעקב אבינו לא מת והקדוש ברוך הוא חתם אותו בתוך כסא כבודו : תרגום

 הקדוש ברוך הוא כראוי בכל יום פעמים וכשהם להיות תמיד עד על בניו שמיחדים שמו של
מיחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא אומרים שמע ישראל תהיה מעיד עלינו שאנו מיחדים את 

  שמו של הקדוש ברוך הוא כראוי
באותה השעה נוטלים את יעקב בארבעה כנפים פרושים לארבעת צדדי העולם ומעלים אותו 

שבע ברכות פותח הקדוש ברוך הוא ואומר אשרי האב שהוליד לפני הקדוש העליון ומברך אותו ב
את הזרע הזה בארץ אשרי הבנים שמעטרים את אביהם כך באותה השעה כל צבאות השמים 

 ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד פותחים
שזה רק פעם בשבעים שנה שלא , שלשיטה אחת, ולכן מעין נכזב נקרא על שם השקר אפילו 42

אלא קיימת , שאמת לא מפסיקה כלל,  מים שהרי אי אפשר לסמוך עליו בכל הזמניםנמצא בו
  תמיד
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øçà íå÷îî .ãáì á÷òéùë ,åá òåâôì øúåéá íéàúîä ïîæä äøåàëì åäæ éæà , ìëá íðîà
åùò ìù åøù úàæ ,äî ïîæì ÷ø äæ íâå êøéä óëá òåâôì ÷ø çéìöä . úîà ìù äãéîäùë

ìàøùé ììëì äøáò ,éäúåøåöä ìëá äøáò à .ìù ïéãä íâ , ìàøùé àèçù éô ìò óà
 àåä ìàøùé)ò ãî óã ïéøãäðñ”à( ,ìàøùé íùä ìò ññåáî , ììëá á÷òé ìù äãå÷ðä àåäå

ìàøùé ,éîöò àì íòô óà àèçäù øîåà àåäå ,ãéîú úîéé÷ úîàäå.  
ùø"ä éðà ÷åñôä ìò áúåë é 'íéøöî õøàî íëúà éúàöåä øùà íëé÷ìà :ä éðà ' - 

àðøëù íìùì ïî , íëé÷ìà-òøôéäì ïîàð  ,ä éðà ' íëé÷ìà-íëëìî éðà íëçøë ìò  , ìòå
÷á åð÷ú åìà íéìéî"äìéîä úà óéñåäì ù :úîà .úé åúåëìî 'òåá÷ øáã àéä åðéìò , øáã

úîà , ìåèéá äá êééù àìå)ùîë"âì ë ÷øô ìà÷æçé ë (à íàð éðà éç-é éðã- àì íà äåä
 äîçáå äéåèð òåøæáå ä÷æç ãéáíëéìò êåìîà äëåôù .øâä" ÷åñôä ìò áúåë à) áë íéìäú

èë (äì éë 'íéåâá ìùîå äëåìîä ,ïåöøá ÷ø àåä êìî ìáà åçøë ìòá àåä ìùåîù .
ðä ÷åñôäî äæ ìò äù÷ äøåàëìå"á÷äù áåúëù ì"äëåôù äîçá êìîé ä , ìòá åðééä

åðéçøë ?áîøá áåúëù äî éô ìò ïáåî èùôä íðîà" ïéùåøéâ úåëìäá í)â á ( íéôåëùë
ïåöøá íéùåòù àø÷ð äæ äåöî íéé÷ì ,éãåäé ìë ìù éîéðôä ïåöøä åäæù ,ùîë" àøîâá ë

)ò æé óã úåëøá”à ( áëòî éîå êðåöø úåùòì åððåöøù êéðôì òåãéå éåìâ íéîìåòä ïåáø
ò úåéëìî ãåáòùå äñéòáù øåàù"ë ,íé÷ìúñî íäùë ìáà , àåäù åððåöø äìâúî ãéî

êðåöø úåùòì ,é àöîð ïàëååðéáà á÷ò.  
ìàøùé ììëì åúåéç ìë ìù äøáòää äúéä åðéáà á÷òé ìù åúúéîá . äøîâð äæáå

úåáà äùòî úùøô ,íéðáì ïîéñ úùøô äìéçúäå ,ä÷ìúñð àì úåéçäù äìâúð ïàëå ,
úîéé÷ àìà ,íäá àöåéë íäéúåãìåú ìù íåé÷ äæå .áîøä"éçéå úùøô óåñá áúåë ï :

öéä øôñ àåäù úéùàøá øôñ áåúëä íéìùäøöåð ìë úøéöéå íìåòä ùåãçá äøé , éø÷îáå
 íòøæì äøéöé ïéòë íäù íìåë úåáàä)íéðáä éø÷îì ùøåù åøöåð íä úåáàä äùòî ìë( ,

íäì àáì ãéúòä ìë òéãåäì æåîøì íéøáã éøåéö íäéø÷î ìëù éðôî , íéìùäù éøçàå
 íää íéæîøä ïî àáä äùòîä ïéðòá øçà øôñ ìéçúä äøéöéä) äùòî ìéçúî ïàë

ðáäíé( , ùåøéôá äøæâðù äðåùàøä úåìâä ïéðòá úåîù äìàå øôñ ãçéúðå)âé åè úéùàøá (
 íúåáà úìòî ìàå íîå÷î ìà íáåù íåé ãò úîìùð äðéà úåìâä äðäå äðîî äìåàâáå

íéìåâ åáùçé ïééãò íéãáò úéáî åàöéù éô ìò óà íéøöîî åàöéùëå , àì õøàá åéä éë
øáãîá íéëåáð íäì ,éðéñ øä ìà åàáùëå äøùäå àåä êåøá ùåã÷ä áùå ïëùîä åùòå 

íúåáà úìòî ìà åáù æà íäéðéá åúðéëù ,íäéìäà éìò ÷åìà ãåñ äéäù , åáùçð æàå
ä ãåáë úåéäáå ïëùîä ïéðò åîéìùäá äæä øôñä íìùð ïëìå íéìåàâ ' ãéîú åúåà àìî

ò"ë .  
àåä äìåàâä øãâ ,úåáàä úìòî ìà áåùì , ãöéëä èåùô õåøéú åðì ùé äæáå

ðäåðéáà á÷òé úéåìì äìéá÷î äéòùé ìù äðåøçàä äîç . åðéáà á÷òé úå÷ìúñä øãñ ìë
íéðáì åîöò ìù äøáòä àåä . àéä àéäù äãéúòä äìåàâì äìéá÷î åðéáà á÷òé ìù äéåìä

íúåáà úìòî ìà äøæçä äæå íéðáì åçë ìë ìù äøáòä ,äìåàâä àåä àåäå . äìåàâä ïîæá
åðéîéá äøäîá äãéúòä ,à úìòîì áåùðåðéúåá , åðéáà á÷òé) àñëá ä÷å÷ç åúåîãù

ãåáëä (ãçà íãà äéäð åðçðàå ,åðéáà á÷òé ìù äøåãäî ãåò ÷ø íä ìàøùé ììëù.  
á÷äù øäæá àúéà"àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñä ä .äæ éôì íéãîì åðàöîð ,

íéðô òáøàá úùøãð äøåúù ïåéëù ,ãåñå ùøã æîø èùô , òáøà íìåòá íâ ùé çøëäá ïëì
äìà íéðô .ùøã ìù íéðô íâå èùô ìù íéðô úåàéöîì ùé .øâä"ãàá à" ÷åñôä ìò à

)å àë úåîù (äæåæîä ìà åà úìãä ìà åùéâäåèùôä úà ø÷åò ùøãä ììë êøãáù áúåë  .
äàéøáá ùøã ìù íéðôì äîâåã ïééöð ,úåëî óåñá áåúëù äî :ø åéä" ïá øæòìà éáøå â
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òîùå êøãá ïéëìäî àáé÷ò éáøå òùåäé éáøå äéøæò ÷åçøá äèìôî éîåø ìù äðåîä ìå÷ å
÷çùî àáé÷ò éáøå ïéëåá åìéçúäå ìéî íéøùòå äàî , øîà ÷çùî äúà äî éðôî åì åøîà

íéëåá íúà äî éðôî íúàå íäì , íéøè÷îå íéáöòì íéåçúùîù íééùåë åììä åì åøîà
äëáð àìå ùàá óåøù åðéäìà éìâø íåãä úéá åðàå è÷ùäå çèá ïéáùåé íéáëåë úãåáòì ,

à÷çöî éðà êëì ïäì øî ,ò äîëå äîë úçà ìò åðåöø éùåòì êë åðåöø éøáåòì äîå"ë .
êë àåä íäéðá ìãáää ,ø"øå äæá èùôä úà åàø òùåäé éáøå äéøæò ïá øæòìà éáøå â" ò

ùøãä úà äàø .åðìù úåàéöîä ùåøãì êéà íéòãåé àì åðçðà ,èùô íéòãåé åðçðà éùå÷á .
ù äøåú ìù ùåãéç íìåòì àåä ùøã ùøãî úéá êåúî àöåéù äô ìòá) àìå æîø úéá àìå

ãåñ úéá( ,íäù úåîë íéøáãä úðáäî øúåé ÷îåò àåä ùøãä .  
äìôëîä úøòîá çðåî åðéáà á÷òéù àéä íéøáãä úåèùôù éàãå , ñåôúì éãëå

 ùåøãä úðáäì úåëæì êéøö åúå÷ìúñäá ïåîèù äî)äùòîä ìù ùøãäå èùôä äæ .( àì
 ä÷åîò äðáäì òéâäì ïúéðø øîàù åîë ùåøãì òéâäì íéëåæ àìù ãò ' äéøæò ïá øæòìà

)ò áé óã úåëøá”á (äðù íéòáù ïáë éðà éøä ,úåìéìá íéøöî úàéöé øîàúù éúéëæ àìå ,
àîåæ ïá äùøãù ãò , øîàðù)æè íéøáã ( éîé ìë íéøöî õøàî êúàö íåé úà øåëæú ïòîì

êééç ,êééç éîé ,êééç éîé ìë íéîéä ,úåìéìä.  
îâá áåúë íéçñô àø)ð óã"ò å”à ( äãéâàå åôñàä øîàéå åéðá ìà á÷òé àø÷éå

íëì ,äðéëù åðîî ä÷ìúñðå ïéîéä õ÷ åéðáì úåìâì á÷òé ù÷éá , ùé íåìùå ñç àîù øîà
åùò åðîî àöéù ÷çöé éáàå ìàòîùé åðîî àöéù íäøáàë ìåñô éúèîá , åéðá åì åøîà

ä ìàøùé òîù 'ä åðé÷ìà 'ãçà , êáìá ïéàù íùë åøîà ãçà àìà)ìàøùé òîù äæ ( êë
 íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàå åðéáà á÷òé çúô äòù äúåàá ãçà àìà åðáìá ïéà

ãòå ,ò"ë .õ÷ä úà úåìâì åðéáà á÷òé äöø òåãî ?àéä äáåùúä , àåäù òãéù ïåéëîù
ìàøùé ììëì åúåéç úà øéáòäìå íìåòäî ÷ìúñäì êìåä ,øåøá øáãä åìöàù åîë ïëì ,

äì êéøö êëøåøá øáãä íìöà íâ úåé .íéðá óåâì õ÷ä úà úåìâì äöø àåä43 ììë ìù 
ìàøùé .åúåîë äàøð àì ìàøùé ììë àîù äéä åìù ùùçä íðîà , íéìåëé àì íä ïë íàå

åúåà úàùì ,íäéìà äæ úà øéáòäì øùôà éàå .åùùç úà åðéáä íéèáùä , åøîà ïë ìòå
ìàøùé òîù åì ,åðéáà ìàøùé òîù åðééä , ãçà åúåàåðì ãçà íâ àåä êì ãçà àåäù , äæå

ïååëúä á÷òéù äî ÷åéãá äéä ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîà á÷òé äæ ìòå .  
åòøæá ìåñô ïéàù íúáåùúî íðîà ïéáä åðéáà á÷òé , àì úàæ ìëá àåäù àìà

øçà ïôåàá úåéäì êéøö íéðáä ìöà õ÷ä éåìéâù ììâá õ÷ä úà úåìâì ìåëé äéä , êøã
ñäå äòéâéøú ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîà àåä ïëì . á÷òé ìöà äéäù äî

ùøãá åéðá ìöà äéäé èùôá åðéáà . ìòáù äøåú ìù ïåùàøä çáùä àåä ãåáë íù êåøá
áúëáù äøåúì óøèöîù äô .÷á äæ úà øîåì íéáééåçî åðçðà"ù , áåúë àì äæ úåøîì

÷åñôá , àøîâá áåúëå)ò åð óã íéçñô”à (åäåøîàð ,ìåðéáø äùî åøîà à , åäåøîàð àì
á÷òé åøîà ,éàùçá åúåà íéøîåà åäéù åðé÷úä ,äæ úà ãéâäì àìå ãéâäì íéëéøöù åðééä .

äæä íìåòá éåìâá úåéäì ìåëé àì çáùäù ììâá ùçìá åúåà íéøîåà åðçðà .ëòå" íéàåø ô
åòøæá ìåñô ùé íàù åðéáà á÷òé ìù ãçôäî ,íéîéä úéøçà ìù éåìéâä úà áëòé äæ . ìë

á÷òéá íöîèöî äéä ìàøùé ììëù ïîæ ,äáëøîä ïä ïä úåáà úðéçáá äéä àåä , ìëäå
åìöà øåøá äéä ,íéðáì øáò äæùë ìáà ,äðéëù ÷åìéñ äéäð .á÷òé úãéîùë ,úîà , úøáåò

åðìà ,éåìâá á÷òé ìöà äéäù äî , íéìâîå íéòâéúî åðçðàù äîë ãò ÷ø äìâúî äæ åðìöà
åúåà ,æç øîàî íéé÷úî äæáå"úî àì åðéáà á÷òéù ì , àìù á÷òé ìù ÷ìç íåù ïéà éë

                                                 
   לשאול להרב43
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åðéìà òéâä .úåéàø åà úåáéñ íåù éìá ãòì úîéé÷ù úîà àéä á÷òé ìù úîàä , ìáà
 úðéçáá äæù äîë ãò ÷ø ãòì úîéé÷ úîàä'ùøåã éðà àø÷' .  

ùøá áåúë" é)çë æî úéùàøá ( á÷òé éçéå- ïåéëù éôì äîåúñ åæ äùøô äîì 
åðéáà á÷òé øèôðùíãáòùì åìéçúäù ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñð  .

ìòåôá úåìâä äìéçúä æà . ïéáäìå ïðåáúäì ìëåðù éãë íä úåéùøôä ïéá ùéù íéçååøä ìë
äùøôä úà ,äîåúñ äùøôä ïàë ìáà ,ïðåáúäì ïîæ äéä àìù íåùî , úìéñîäù äî äæå

ðåáúî åéä íãà éðá íàù úåøéäæä úãéî ùéøá áúåë íéøùéíéð ,íéàèåç åéä àì , ïéòî åäæå
äòøô úöò ,ìéçúä äæ ïàëå ,äîåúñä äùøôá . ìëá ãöéë ïðåáúäìå úåàøì çååø ïéàùë
íéàåø úàæ ?äîéúñä êåúî ,íéàåøå íéòâéúî ,úçúôð äùøôäå íéëåæ æàå . ìù åúúéî

ïðåáúäì úåøùôàä åðì úðúéð àìù äîøâ åðéáà á÷òé ,äùøôä úà íéçúåôùë ìáà ,
ò íéøáâúîåðéáà á÷òé úúéî ìù ïåñàä ì ,ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñðù .ùî åäæå" ë

 ùøãîá àîåçðú)â ÷øô çð :(òáù äøåú àéä åæ" ìåãâ øòö äá ùéå ãåîìì äù÷ àéäù ô
 ìåãâ øåà åàø êùçá íéëìåää íòä øîàðù êùçì äìåùî àåäù)è äéòùé ( éìòá åìà

á÷äù ìåãâ øåà åàøù ãåîìúä"ñéàá íäéðéò øéàî äøåäèáå àîèá øúéäå øå .øîåìë ,
úåàøìå úåëæì ïúéð úåøéäá éàä êåúî à÷ååã .  

äòéâéä éøçà ,úî àì á÷òé úîàá , ìàøùé éðáá ùé åðéáà á÷òéá äéäù äî éë
úåîéìùá .úåìâä äìéçúî ãéîå úåáà øôñ øîâð äæá , éãé ìò ÷ø øùôà úåìâä úà ïéáäìå

äòéâé , ùøãîá áåúëù äî äæå)à åì äáø úåîù( úéæä äî àìà øàåú éøô äôé ïðòø úéæ 
çàå åúåà ïéøâøâî åðìéàá àåäù ãò äæä" åúåà ïéèáåçùîå èáçðå úéæä ïî åúåà ïéãéøåî ë

çàå ïçèîá ïúåà ïéðúåðå úâì åúåà ïéìòî"çàå ïúåà ïéðçåè ë" íéìáçá ïúåà ïéôé÷î ë
çàå íéðáà ïéàéáîå"ïðîåù úà ïéðúåð ë , íéáëåë éãáåò ïéàá ìàøùé êë íúåà ïéèáåçå

çàå ïéèåéèøè ïúåà ïéôé÷îå ïéøìå÷á íúåà ïéúôåëå ïúåà íéùáåçå íå÷îì íå÷îî" ïéùåò ë
á÷äå äáåùú"àðù ïéðî íäì äðåò ä ')á úåîù (ìàøùé éðá åçðàéå . ìàøùé ììë úìòî

íéøåñé éãé ìò ÷ø úàöåé .äîåúñ äùøôä ,äòéâé êåúî ÷ø àìà ïéáäì øùôà éàå , øçàìå
ñ àéäù äòéãéäîåú .äæ úà ïéáî àåäù áùåçù éî ìë ,äòéâé éìá , äùøôá àöîð àåä

úøçà44.  
  
  

á éçéå'  
  

ùøá áåúë"äùøôä úìéçúá é , åðéáà á÷òé øèôðù ïåéëù éôì äîåúñ åæ äùøôù
íãáòùì åìéçúäù ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñð .ã" úåìâì ù÷áù à

åðîî íúñðå åéðáì õ÷ä úà .éùàøá óåñ øäæáåàåä äæá ïéðòäù áåúë ú , ÷ñôä äéäé àìù
)äùøôì äùøô ïéá ïðåáúäì ïîæ äùîì ïúéì àá úåéùøôä ïéá ÷ñôä( , äùøô íäù íåùî

 úçà-' ãàî åáøéå åøôéå äá åæçàéå ïùâ õøàá íéøöî õøàá ìàøùé áùéå ,'ãéîå :' éçéå
éòáøàå íéðù òáù åééç éðù á÷òé éîé éäéå äðù äøùò òáù íéøöî õøàá á÷òé úàîå í

äðù' .íéøáãá ïðåáúäì ùéå ,ãçà ïéðò íä äîì .áåúë äáø åäéìà éáã àðúá äðäå ,
øòöá àìù åéä íéøöî õøàá éç á÷òéù äðù äøùò òáùäù , àáä íìåò ïéòî- ïéðîë 

áåè .á÷òé éçéå áåúë äîì ïë íà ìåàùì ùéå ,êåîðä íùä àåäù ,ìàøùé íù àìå .æçá" ì
äúéä á÷òé ìù åãéù äî ìò áåúë åùò á÷òá úæçåà - á÷òé ç÷é óåñáù æîøì àá äæù 

                                                 
  . אולי לכתוב נמצא בתוך הגלות מבלי תקוה לצאת לגאולה- לשאול לרב 44
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åùòî úåëìîä ,á÷òéì êééù äæä íìåòä ìù åúéøçàù .ä'úåáà äùòî ' àåä êë ìò ãéòîù
äðù äøùò òáù íéøöî õøàá äéä á÷òéù äæá .éòéáùä óìàì íðîà êééù àáä íìåòä ,

äæä íìåò ìù á÷òá úàöîð äìçúää ìáà ,øòöá àì ìù íéîé íäù ,òéâé àìåä , íäù
àáä íìåò ïéòî .ìàøùé àìå á÷òé íù øëæåî äîì ïáåî äæáå , íéëééù åìà íéîéù ììâá

ìàøùé úåìâ ìù íéîéä óåñì íéìá÷îå ,åùòî äæ úà ç÷é á÷òéù áåúëå .  
 áùéå óåñá)èì úéùàøá (áåúë : íéøéñàä ìë úà óñåé ãéá øäñä úéá øù ïúéå

ò äéä àåä íù íéùò øùà ìë úàå øäñä úéáá øùàäù , ìë úà äàø øäñä úéá øù ïéà
é øùàá åãéá äîåàî-é äùò àåä øùàå åúà äåä-çéìöî äåä . éë äàøé äøåúá ïðåáúîä

õ÷î úùøô ìëá äàìäå ïàëî ,ùâéå ,éçéå éöçå ,é íù áåúë àì-äåä . êë ïéðòä øåàéáå
àåä , ììëî äðéëùä ÷åìéñ ìù íéðáì ïîéñ úåáàä éùòî úà íéìéëî åìà úåéùøô

ìàøùé ,åðéáà á÷òé úåìéáà ììâáù íùë ,äðéëù åéìò äúøù àì . äø÷ù äî òãé ÷çöé
óñåéì , ìàøùé ììë ìáà)åéðáå á÷òé (êùåçá åéä ,úé åúøéæâ äúéä êëù ,' æà åéäéù

êùåçá .øúñääå úåìâä íöò åäæå ,úé åîù éåìéâ ïéàù 'íìåòá . íéøëæåîä úåîùä ïëìå
à åà íé÷ìà íù íä ùâéåå õ÷î úåéùøôá-åà ìù -éã , ìëä íéàåø åéãé ìòù íùä ìáà

øåøá ,øëæåî àì.  
 íéçñôá àøîâä)ò ð óã”à (÷åñôä ìò úìàåù :ä äéäå ' íåéá õøàä ìë ìò êìîì

ä äéäé àåää 'ãçà åîùå ãçà , àåä ãçà åàì àðãéàä åèà)ä íåéä íàä 'ãçà åðéà? ( øîà
àáä íìåòä äæä íìåòë àì àðéðç øá àçà éáø ,åøåùá ìò äæä íìåòä øîåà úåáåè ú

úîàä ïééã êåøá øîåà úåòø úåøåùá ìòå áéèîäå áåèä êåøá , áåèä åìåë àáä íìåòì
áéèîäå .ãçà åîùå , àåä ãçà åîù åàì àðãéàä åèà ãçà éàî)ãçà åðéà åîù íåéäå? (

åéá áúëð äæä íìåòä àáä íìåòä äæä íìåòë àì ÷çöé øá ïîçð áø øîà"ä ã" àø÷ðå é
ìàá"ìã ó"íìåòì ìáà úãçà åìåë àáä  ,åéá àø÷ð"ä ã"åéá áúëðå é"ä ã"é . ïî äìåòä

àøîâä ,ä ïéðò øéàîùëù 'ãçà åîùå ãçà ,åúåà ãéâäì óà øùôàå , úåòåîù ïéà éæà
úåòø ,äùòîå äùòî ìëá áåèä úà íéàåø àìà , äùòîå äùòî ìëá íéé÷ä áåèä ãöä

åðéìà øéàî .òð íùå íéøåñàä úéá ãò óñåé íò ìåëéáë òéâä íùäíì .æçá åðà íéàöåîå" ì
 ïîéñ íäù úåáàä éùòî úà úåììåë åìà úåéùøôù ìéòì áåúëù äîì úôñåð àîâåã

íúìåàâ úòì íéðáì .æçá áåúë" ì)ä ùâéå àîåçðú ùøãî ( åéçà úà óñåé ñééô àìù íùëå
 äéëá êåúî àìà)ùîë" ùéà ìë åàéöåä àø÷éå åéìò íéáöðä ìëì ÷ôàúäì óñåé ìëé àìå ë

îò àìå éìòî òîùéå íéøöî åòîùéå éëáá åì÷ úà ïúéå åéçà ìà óñåé òãåúäá åúà ùéà ã
äòøô úéá( ,á÷ä ìàâéùë êë"àðù íìàåâ àåä äéëá êåúî ìàøùé úà ä ')àì äéîøé (

 éúééä éë äá åìùëé àì øùé êøãá íéî éìçð ìà íëéìåà íìéáåà íéðåðçúáå åàáé éëáá
àåä éøåëá íéøôàå áàì ìàøùéì .ìà íéùòîù éøäàáì ãéúòì äø÷éù äîì øå÷îä íä å.  

 äëåñ àøîâá)ò áð óã”à (àúéà , ùåã÷ä åàéáî àáì ãéúòì äãåäé éáø øîà
íéòùøä éðôáå íé÷éãöä éðôá åèçåùå òøä øöéì àåä êåøá , äåáâ øäë íäì äîãð íé÷éãö

äøòùä èåçë íäì äîãð íéòùøå ,ïéëåá åììäå ïéëåá åììä , êàéä íéøîåàå ïéëåá íé÷éãö
ìåëé èåç úà ùåáëì åðìåëé àì êàéä íéøîåàå ïéëåá íéòùøå äæë äåáâ øä ùåáëì åð

äæä äøòùä . úà íëì äãéâàå åôñàä øîàéå åéðá ìà á÷òé àø÷éå äùøôä êùîäá áåúë
íéîéä úéøçàá íëúà àø÷é øùà ,ùøå" íéçñôá àøîâä úà àéáî é)ò åð óã”à ( ù÷á

îåà ìéçúäå äðéëù åðîî ä÷ìúñðå õ÷ä úà úåìâìíéøçà íéøáã ø . ìàøùé ììëù ïîæá
øúåéá äìåòîä ïîæá äéä ,øúåéá íìùä ,ãçéá åéä íìåë øùàë ,á÷òé áéáñ , á÷òé ù÷éá

õ÷ä úåìâì ,õ÷ä úà åá úåìâì éåàøä áöîä åäæù . äðéëù åðîî ä÷ìúñðù øáãä ùåøéôå
àåä ,õ÷ä åúàåáðá äàø àì á÷òéù .êùîäá úøîåà àøîâäå : øîà]á÷òé [ ñç àîù
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íåìùå åùò åðîî àöéù ÷çöé éáàå ìàòîùé åðîî àöéù íäøáàë ìåñô éúèîá ùé 
)øîåìë ,äìòîá íðéà ìàøùé ììëù íåùî äìâúð àì õ÷ä àîù( , òîù åéðá åì åøîà

ä ìàøùé 'ä åðé÷ìà 'ãçà , ãçà àìà åðáìá ïéà êë ãçà àìà êáìá ïéàù íùë åøîà
)ìåñô íåùî äðéà õ÷ä úîìòäå45 (øâá áåúë"ïååëîä ìëù à ìù ïåùàøä ÷åñôä ìù 

éåä íù àåä òîù úàéø÷"ä , ïäë éôî àöåéù àøåðäå ãáëðä íùä íéòîåù øùàëù åîëå
ìåãâ ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá íéøîåà åéä , ìù ïåùàøä ÷åñôä úøéîàá ïë

ìàøùé òîù , àøåðäå ãáëðä íù úøëæä ïéòî ùé-úåëøá éúù ïéàù éåìéâä ïåîè äæáå  ,
èäå úîàä ïééãáéèîäå áå ,áéèîäå áåèä ÷ø àìà . ììëù äæá äéä õ÷ä éåìéâ ÷îåò

ìàøùé òîù åì åøîà ìàøùé , äìåàâä äøúñåä úàæ åøîàù éðôì)äðéëù ÷åìéñä éãé ìò( ,
òîù úàéø÷ úøéîà éãé ìòå ,íòô ãåò ãçåéîä íùä øéàä , ïåøñç ïéàù ïë íà çøëäáå

äæ ãöî õ÷ä éåìéâá ,êëî ïéáä á÷òéå , úåìâì éãëùõ÷ä , íù êåøáä úà íâ úåìâì êéøö
ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë ,ïîæ äáøä ãåò úç÷ì êéøö äæå . éðôá ÷ø äìâúð õ÷ä æàå

åìù úåðåéìòä.  
éòøæá ìåñô ùé àîù á÷òé ùùçù äî íðîà ,íéèáùáù ãåøéá àöîð ïëà , ïðòäù

 åúåà èìô-ïã èáù  .éåä íù øëæåîù äàáä íòôä"ä , ïã úëøáá àöîð-÷ êúòåùéì  éúéå
ä' .êúòã à÷ìñä úà àéöåäì àá äæáå ,åòøæá ìåñô íåù ïéàù .äìâúð øúñð íù êéà ?

 íéøãð àøîâá áåúë)ò ç óã”á ( íìåòì íðäéâ ïéà øîàã ùé÷ì ïá ïåòîù éáøã àâéìôå
 ïéðåãéð íéòùøå äá ïéàôøúî íé÷éãö ä÷éúøðî äîç àéöåî àåä êåøá ùåã÷ä àìà àáä

 éîù éàøé íëì äçøæå øîàðù äáåâå ùîù' . àéöåîù àúéàã äîù øäæä øôñá øàåáîå
á÷ä"ä÷éúøðî äîç ä ,äù åðééä 'éåä íù úà àéöåé" úåðãà íù àåäù ä÷éúøðî ä- åðééä 

éåä íùäù"úåðãàä íù êøã ÷ø íìåòá øéàî ä ,éåä íù óøöì øùôà" ìò ÷ø åðúåéçì ä
úåðãà íù éãé.  

úåáàä éîé óåñ ìò úøôñî åæ äùøô ,ñ íâ àéä ìéá÷îáåíìåòä úåîé óåñì ïîé .
áîøä"éçéå úùøô úìéçúá áúåë ï :äðù äøùò òáù íéøöî õøàá á÷òé éçéå , øáë

 éúøëæä)ãé âî ìéòì ( úéòéáøä äéçä ãéá íåéä åðéúåìâ àåä íéøöîì á÷òé úãø éë) ìàéðã
æ æ (äòùøä éîåø ,åëå 'úåìâä íäéìò êøà ìáà ,åéúåîöò åìòå íù úîå , åéøùå äòøô éð÷æå

äåìòäå ,åëå ãáë ìáà åîò åùòå 'ãàî åðéìò êøà úåìâäå , úåéìâä øàùë åö÷ òãåð àì
åðì åðøæâð åðéúåîöò åùáé íéøîåà íéúîë åá åðçðàå ,äì äçðî íéîòä ìëî åðúåà åìòéå ,'

ä úî÷ðá äàøð åðçðàå åðãåáë íúåàøá ãáë ìáà íäì äéäéå ,'åéðôì äéçðå åðîé÷é . äæá
íéðáì ïîéñ úåáà äùòîä ïåîè ,ìàøùé õøàì øæåç ìàøùé ììëù , úéàøð äøæçä êà

 úî óåâ úøæçäë-úé åúîëç äøæâ êë  ,'äçîùë àìå ìáàë íéàøð íéøáãäå . äî ìë
åðéúåáà ìöà æà äø÷ù äî ìò äøæçå ùåøéô àåä åìà íéðùá åðìöà äøå÷ù.  

äãéúòä äìåàâä äàøú êéà úòãì íéöåø íà ,æà äìåàâä äúéä êéà úåàøì êéøö .
àù íùëúåøöä ìë úà åéä æ ,äìôùää ìù àéùä úãå÷ðá åéä øùàëå ,ä äìâúð éæà' éðà

óñåé' .åá ã÷åîî ìëäù úåøöä ìë ìù øå÷îäî ,äìåàâä äàöé ïàëî , äæøëää äàöé ïàëî
'óñåé éðà '-äìåàâä àìà ïåñàä àì éðà øîåìë  . éðô ìò äìåàâä éåìéâ úà äìòä äãåäé

çèùä ,óñåéî äæ úà àéöåä àåä . áåúë ùøãîá)ä âö äáø úéùàøá( , äãåäé åéìà ùâéå
)è ñåîò (ä íàð íéàá íéîé äðä 'åâå ùøåç ùâðå '- øîàðù óñåé äæ øöå÷á äãåäé äæ ùøåç 
)âì úéùàøá ( íéîåìà íéîìàî åðçðà äðäå-ãéúòì àéä äùéøçä  , éãë ò÷ø÷ä úøùëä

 äéåìéâá äàåáúä úðéçáá àåä óñåé äàåáú ãéúòá àöéù-ùé ììëù êéà  íéëéøö ìàø
                                                 

 שמע ישראל - ם תחילת קריאת שמע "כ ברמב"אגב הפירוש של שמע ישראל הוא כמש , 45
   אחד'אלקינו ה' ה, ממנו אבינו ישראל
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úåàøéäì .àåä ìàøùé ììë ìù úéúéîàä äøåöä ,ìçøì ïéåëúä á÷òéù , ïéîéðáå óñåé - 
àéìâúäá íéøåîâ íé÷éãö .íéîåúñ íä äãåäé äùòî . çéùîä êìî àöé åðîîù äáéñä

âéøç äùòîá äöåòð ,àìî äôá äéãåää .äãåäé ìù äùòîä úåìãâá ïðåáúäì ùé . øééöð
øîú ìù ïéãáù åðîöòì ,åáùé÷çöé  ,íù ,íéðééãë øáòå , ìù êìîä úåéäì ãéúò äãåäéå

ìàøùé ììë ,óøùéäì äëéøö àéä ïéàù éáîåôá øîà äãåäéå , ùôð úåøéñîä ïéáúå
äæ äùòîáù ,éðçåøä åãéúò ìë úà ãéñôî àåäù äàøð äéä äæ äùòîá . äî ïéòî äæ äéä

 áåúëù)á ãé÷ íéìäú (åéúåìùîî ìàøùé åùã÷ì äãåäé äúéä ,á àúéàåæç"ì46 äæ ìò 
óåñ íéì õåô÷ì ïåùàøä äéä äãåäé èáùù ,úåëìîì åëæ íä äæ ììâáå . äéä àìä äãåäé

ãåàî äæåáî äéä äãåä àåä åéìò äùòîä êãéàîå ãàî ãáåëî íãà ,ä ãéîå ' éðîî øîà
íéøáãä åàöé ,íùà äéä àì äãåäé ,äøéçá éìá äéä äùòîä éë . àøîâá áåúë) åì äèåñ

ò”á ( íù ùãé÷ù óñåéùóñåäé àø÷ð àåä ïëì åîùá úôñåð úåàì äëæ øúñá íéîù , ùéå
íéîù íù éòáø úùìù äæ íùá , åîù åìåë àåä àéñäøôá íéîù íù ùãé÷ù äãåäé ìáà

á÷ä ìù" ä-ã úåàä åì äôñåðå  ,'ìãì åîöò äùò àåäù ììâá , ãåã àöé äæä äùòîäîå
êìîä . ãåã ìù ñåçéáù íéàöåî åðà êë íåùî)úåø úìéâî óåñ (æî úåãìåú äìà íéøéë

õøô ,çéùîä êìîå êìîä ãåã ãìåð àøåð äùòî åúåàáù øîåì . øîú úàöåä úòùá
òéøëî ìå÷éùá íìåòä äéä äôéøùì ,äãåé àì äãåäé íàù ,ãåáéàì êìé ìëä , äãåäé íàå

äãåé ,åìù íìåòä ìë .åéúåãìåú ìöà íâå äãåäé ìöà äéä äæë áöî .øåîâ ÷éãö àø÷ð óñåé ,
åã àöé äãåäéîå øîàð åéìòù êìîä ã)ò"ò ä óã æ”à ( éùé ïá ãåã íàð ìò í÷åä øáâä íàð

äáåùú ìù äìåò íé÷äù ,äáåùú éìòá ìë ìù íáø àåäù , àìù íéùòî äùò àåä íâù
åì íéåàø åéä .à ìàøùé ììëáù íéðôä éðù íä åìà (á óñåé ìù äôéä ïôä ( äìâîù äãåäé

äæä éôåéä úà.  
 íéøåîâ íé÷éãö ìù ãåñä íâ åäæäáåùú éìòáå . êùåçä úà íéëôåä äáåùú éìòá

øåàì .íéøôà íù ìò åàø÷ð ìàøùé ììë íòô , ìò íéãåäé àø÷äì åìçä ïåùàø úéá óåñîå
äãåäé íù ,óñåé ìù äøàää äøúñð êìéàå æàîå . úéáá åðúåà äìâä øöðãëåáðùë ïëì

íðéà éë äéðá ìò ìçø äúëá ïåùàø ,íðéà íä æàî úîàáù . ììëì àéáä äãåäé ìàøùé
 äàãåä ìù âùåîä úà-úéîöòä úòãä ìåèéá  ,åì úåãåäì íéëéøöù éî ãâðë . éðù íä åìà

 äìåàâä úà àéáäì íéëéøöù íéçéùîä-ãåã ïá çéùîå óñåé ïá çéùî  . úà øîåù óñåé
áöîå áöî ìëá ìàøùé ììë úøåö .äæ úà úåìâì êéøö äãåäéå . áåúë)çë åî úéùàøá (

åé ìà åéðôì çìù äãåäé úàåïùâ äöøà åàáéå äðùâ åéðôì úøåäì óñ . êéøö äéä á÷òé
íå÷î åì ïéëäì éãë óñåéì äãåäé úà çåìùì .íéé÷îä øáã àåä íå÷î âùåîä ùåøéô . ììë

åîöòì íå÷î êéøö ìàøùé , àåä íå÷îä åúìòîå åúâøã ìò øåîùì ìëåé åáù íå÷î
 óñåéå äãåäé ìù øåáéçäî)íå÷îä àåä äãåäéå óñåé ìù àéøèîâä .(î àéøèîâ íâ àåä íå÷

éåä íù ìù úåàå úåà ìë ìù äìôëää ìù" ä)é 'é ìåôë 'ä 'ä ìåôë 'å 'å ìåôë ,'éå 'é ìåôë' (- 
øáãä ùåøéô ,éåä íù ìò éåðá äìåë úåàéöîä ìë ìù íéé÷îäù"á ä"äìôëäá ä . äìôëä

ùéù øúåéá äáçøä äñéøôä àéä . íéàø÷ðù íéèáù éðù ùéù íåùî àéä äìôëää úáéñ
åîù ìòúé ' .ää úà øñç óñåé ' äðåøçàä-éôåñ ïôåàá äìâúî àì àåäù åðééä  , äãåäéå

äæ úà íéìùî .óñåé èáù ìò ãîåò åéìò íééç åðçðàù íå÷îä , äøåöä úà ãéîú ÷éæçîù
ìàøùé ììë ìù úéø÷éòä ,øúåéá ãåøéä íå÷îá íéàöîð íäùë åìéôà , ãìåð ìàøùé ììëå

äîù .åì ãâðúîù éî ,à ìèáúäì åà ìåëéåéì , úà ããçì êë éãé ìòå åúòã ìò ãåîòì åà
íäéðéáù ìãáääå éðåùä .àåä óñåé úåîöò úà ç÷ì äùîù êëá ïåîèä ãåñä , íà åìéôàù
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äìâúî àì óñåé ,íééåìâ ãéîú åéúåîöò ,íòô óà ìèáúð àì øáãä íöòù . áåúë) âé úåîù
èé ( øîàì ìàøùé éðá úà òéáùä òáùä éë åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå ã÷ôé ã÷ô

 íëúà äæî éúîöò úà íúéìòäå íëúà íé÷ìà- íöòì åéúåîöò úàìòä úà óøéö óñåé 
íéøöî úìåàâ ,äìåàâä ïéðòî ÷ìç àåäù íåùî ,äãåäé àìîìà êà , åéä àì óñåé úåîöò

äîéìù äîå÷ì íòô óà íéòéâî.  
æçá áåúë" ÷åñôä ìò ì)äë äñ äéòùé ( ïáú ìëàé ø÷áë äéøàå- åùò ìù åðèñ - 

àøùéíøáùé àì íìåòîù ì ,óñåé àåä .åéìò øáâúäì çéìöé àì àåäù íåùî , óñåé ïëì
åéìò øáâúé .éåìéâá úàöîð àì óñåé ìù åæ äðéçáùë , äúåà úåìâì éãë äãåäé úà êéøö

äáäì .ùø" ÷åñôä ìò áúåë é-ïáú ìëàé ø÷áë äéøàå  , éðá ãéá ìôåð åùòù åðéöîù éôì
óñåé úéáå ù÷ì åùò úéá øîàðù óñåéåâå äáäì  ')à äéãáåò ( íéèáùä øàù éðá ãéá ìáà

ïáú ìëàé ø÷áë äéøàå øîàð êëì åðéöî àì úåéçì åìùîðù , åìùîðù íéèáùä íúåà
ïãå äãåäé ïåâë äéøàë ,ïáúë ìùîðù åúåà åìëàé øåùë ìùîðù óñåéë . äãåäéå ïã íâ åðééä

åùò úà úåìëì óñåéì åôøèöé .äì éãë íéùåç õìçäì ïåöøä àöé ïãîäòåùéì òéâ , êåúî
øúåéá ìôùä áöîä ,úé åîù ïëì 'ïã èáù éãé ìò à÷ååã äìâúð . ìù áöîä' ìàøùé áùéå

ãàî åáøéå åøôéå äá åæçàéå ïùâ õøàá íéøöî õøàá 'ì àéáä' íéøöî õøàá á÷òé éçéå
äðù äøùò òáù '-åðéìà òéâéù íìùä éåìéâä àåäù  , ìù íéðåøçàä íéîéä ãâðë íäå

äæä íìåòä ,àéäåäùãç äùøô àì ïëà  ,íéøöî úåìâ ìù êùîä àìà , äùøôä êë íåùîå
äîåúñ .êë øçà àáéù äîì éåìéâä äúéä íéðéòä úîéúñ éë àåôéà àöîð .  

  
 úåîù úùøôà'  

  
äùòîë éðà øùà ïòðë õøà äùòîëå åùòú àì äá íúáùé øùà íéøöî õøà 

 åùòú àì äîù íëúà àéáî)é àø÷éå"ç& ( éøôñá)åú"ô éøçà ë"è& ( äúéä àìù ïéðî
 íúáùé øùà íéøöî õøà äùòîë øîåì ãåîìú íéøöî åîë íäéëøã åéäù úåîåàá äîåà

åùòú àì äá ,éäù ïåøçàä øåãäù ïéðîåå øîåì ãåîìú ïìåëî øúåé íäéëøã íéì÷ìå÷î 
åùòú àì äá íúáùé øùà , ãåîìú åìàä íéùòîä ìë íäì äîøâ ìàøùé úáéùéù ïéðî

åùòú àì äá íúáùé øùà øîåì , ïî øúåé íäéëøã íéì÷ìå÷î äîåà äúéä àìù ïéðî
 ïéðîå åùòú àì äîù íëúà àéáî éðà øùà ïòðë õøà äùòîëå øîåì ãåîìú íéðòðëä

å÷îäùí íëúà àéáî éðà øùà øîåì ãåîìú íìåëî øúåéá íéì÷ìå÷î ìàøùé íù åàáù 
åùòú àì ,à øîåì ãåîìú åìàä íäéùòî ìë úà íäì äîøâ ìàøùé ìù ïúàéáù ïééðîå øù

åùòú àì íëúà àéáî éðà 

øäîä" úåøåáâ øôñá øàáî ì)ã ÷øô'( íéëôä éúùùë àåä íìåòá òáèäù 
íéùâôð ,çì íøåâ øáãää’äìåãâ øúåé úåãâðúä øöåéå ãöå ãö ìë  , íúåà ãçàì ïåöøäå

øúåé íúåà ãéøôî íöòá .æà åãìåð íéøöî íâå ìàøùé éðá íâ , ìù çë íåîéñ÷îì åãìåð íä
éñ÷îì åðçðàå òøáåè ìù çë íåî ,åùòú àì àá íúáùé øùà áåúëù äî äæå , äáéùéäù

äæä àéùäì òéâäì éãë äúéä47 .  
éò ' ùøãî)äîã÷ä çìùá àúìéëî (íéùåîçåäùîçî ãçà åìò  .éå" ãçà à
íéùîçî .éå"úåàî ùîçî ãçà à . åìò úåàî ùîçî ãçà àì äãåáòä øîåà éàøåäð éáø

àðù 'è ìà÷æçé" êéúúð äãùä çîöë äááø æà úåîù áéúëå 'ìàøùé éðáå ,ò"ë , ìë àì
íéøöîî åàöé ìàøùé éðá ,íìåë ìò ìòô àì äæù íåùî .  

                                                 
47  
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íéøöîì ìàøùé ììë ïéá ùéù íéëôää íäî ?  
éò 'øäîá"æ íù ì"ì :åá ìòåô åì åëôä àåäù ãöî åëôäî ìòôúî øáãä , àìå

åîöòî øáãä ìòôúé , ìò øæâù äøéæâä íéé÷ì åîù êøáúé íùä äöø øùàë êëì òøæ
äðù úåàî òáøà íúåà åðòå íåãáòå êòøæ äéäé øâ éë íäøáà , äîåàá àìà äæ äéä àì

íäì íéëôä íäù , åðòå íåãáòå ìàøùéá íéé÷úé íäì íéëôä øùà ãöî éëíúåà òáøà 
äðù úåàî . áåòú øáã ìëå úåðæá íé÷åáã íéøöî ìù íîöò éë íäì íéëôä íäù ïéðòå

ùà íéùòîå úåðæä øçà íòáèá íéëùîðåíéáåòú íä ø , úîà òøæ íäìù íöò ìàøùéå
 áåúëä øîàù åîë úåéøò ìëî íéìãáåîå íéùåã÷å úåéøòá íéøåãâ)ë÷ íéìäú"á& ( éèáù

ìàøùéì úåãò äé ,éìò åîù ãéòäùíä äúðæù íéøöîá äúéä úçàå íäéúåáà éðá íäù 
 øîàðù áåúëä äîñøôå)ë àø÷éå"ã& (ãîìî éøöî ùéà ïá àåäå úéìàøùé äùà ïá àöéå 

åæ ÷ø ìàøùéá äúéä àìù .åëå'.  
ãåòå àìå íéøöîá à÷ååã íéãáòåùî ìàøùé åéäù äî äîëçä éøúñ äæá ùé 

åðøîà øùàë äæå øçà íå÷îá ,úåðæá íé÷åáã íä íéøöîä éë , úåðæä øçà êùîðä éë òåãéå
äîäá äùòîå øîåçä øçà êùîðä àåä , äðáø÷ àäéù äèåñ úçðîá äøåú äøîà êëéôìå

ïéøåòù ,äù éôìòî äúùò àéäùäîäá ìëàî äðáø÷ êëì äîäá  . àåä úåðæä ïéðò éë
óåâä úååàúî ,úåéøòä ïî íéùåã÷å íéìãáð íäù ìàøùéå , øçà íéëùîð íäù éðôî åäæ

øîåçä ïéðò ïî úìãáðå äùåã÷ àéäù äøåöä.åëå  ' úâéøãîá íäìù íöòù øåáòá ìàøùéå
äîéìù úìãáð äøåö ,åöì éåàøä ïéðò ìàøùéì ïéà íà êëìììë úåàéöî íäì ïéà åìàë äø ,

 ïéà åìàë ïåøñç äá ùé íàå äîéìù àéäå ïåøñç äá ïéà øùà úìãáðä äøåöä ïéðò åäæ éë
úìãáð äøåö ïàë . àì ïéãòù íéøöîá åéä øùàë íúåîéìùá ìàøùé åéä àì øùàë êëìå

ìàøùé úåîéìù åäæù óìà úåàî ùù åéäù ãò íúåîéìùá åéä , äéä àì åìàë ìàøùé åéä
íäìììë úåàéöî  .äîéìù àéäù äøåöä ïéðò éë , äøåöä ïéðò äì ïéà äîéìù äðéà íàå

úåàéöî ììë íäì äéä àì åìàë åéä äæáå íéøöî ãé úçú íéãáòåùî åéä êëìå . øáë éë
øîåçä åîë úåçô øúåé åúåàéöîù øáã ïéà éë åðøîà , íéãáòåùî ìàøùé åéäù äîáå

îåàìäë úåçô øúåé úåàéöî ïéàù úàæ åîë íä åî ,ììë úåàéöî íäì ïéà åìàë éøä.  
 íéàöåî åðà ãåòãçåéîä øáã íéøöî ìò )é àé íéøáã ,àé :( àá äúà øùà õøàä éë

 úé÷ùäå êòøæ úà òøæú øùà íùî íúàöé øùà àåä íéøöî õøàë àì äúùøì äîù
 íéîùä øèîì úò÷áå íéøä õøà äúùøì äîù íéøáò íúà øùà õøàäå ÷øéä ïâë êìâøá

íéî äúùú .  
éòå 'áîøá"ï :ä éë 'äìåáé ïúú õøàäå åúòá íëöøà øèî ïúé , íëì åòã ìáà

 õøà àéä ÷ø ÷øéä ïâë íéîâàä ïîå íéøåàéä ïî ìâøá äúåà úå÷ùäì íéøöî õøàë äðéàù
ùä øèîì úåò÷áå íéøäíéîøçà ïéðòá àì íéî äúùú  ,ä ùåøãéù äëéøöå ' ãéîú äúåà

øèîá , ìë øèî äëéøöå ãàî äàîö õøà àéä éëäðùä ,ä ïåöø ìò åøáòú íàå ' ùåøãé àìå
 äéøäá áùò ìë äá äìòé àìå çéîöú àìå òøæú àì ãàî äòø àéä äðä ïåöø éîùâá äúåà

 äéðùä äùøôá äæ ìë ùøôéå øåæçéå) âé íé÷åñô ïìäì-æé( , éúåöî ìà åòîùú òåîù íà éë
ãéîú ùå÷ìîå äøåé åúòá íëöøà øèî éúúðå ,íéîùä úà øöòå åòîùú àì íàååâå  '

äáåèä õøàä ìòî áòøá äøäî íúãáàå ,øèî àìá äá úåéçì åìëåú àìù:ééòå "øá ù '
ééçá :íãàä ìîòá äéåìú äæ ïéðòá õøàä ïéà ,íéî äúùú íéîùä øèîì àìà , ïë ìòå

äøåúä íåé÷ì åëøèöú , ïúú õøàäå íìè åðúé íéîùä úåöîäå äøåúä ïéîéé÷î íúà íàù
äìåáé .éòå 'øá 'é àé íéøáã ééçáæ : øèî äéäé àìå íéîùä úà øöòå- äìòîì øéëæäù åäæ 

íéî äúùú íéîùä øèîì , äéäú àìù éãë íéøöî õøàë ä÷ùî õøà êì ïúð àì êëì éë
åãéáù íéîùâ çúôîì åéìà úåàåùð êéðéò ãéîú åééäå êãéá äà÷ùää:  
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éòå 'ç øäæ" âò çñø"á : øîàå çúô)& ( äàá àìå äìòú àì íéøöî úçôùî íàå
íäéìò àìååâå äôâîä äéäú  ' àìå áéúë åäìëì àäã ïéîò øàù ìëî àëä íéøöî àðù éàî

 êéøèöà àì íéøöîã àòøà àäã àééøáç äåî÷åà àä àìà àì àëäå íùâä äéäé íäéìò
òå àøèîì" åäééìò ÷ìúñà àøçà àðéã ïåðéà ìáà àøèî ïòáã ïåðéàã àììëá àéä åàì ã

ú åøîà÷ øéôùå" áéúë ç)& (àá äúà øùà õøàä éë íéøöî õøàë àìå äúùøì äîù 
åâå íùî íúàöé øùà àéä ' øèîì àëä ìáà àòøà àéé÷úùî äéðî ÷éìñ àøäð àäã

 ïé÷ñò ååä ìàøùé ãëå øéãú àéé÷ùúà àééîù ïî àùéã÷ àòøà àäã íéî äúùú íéîùä
 ìë ïî áè òðî åìéàë äðî àúééøåà òðîã ïàîå úåàé à÷ãë àéé÷ùúà äåä àúééøåàá

úøòî åâì åìàò àîìòåáúé ïåäîò øáâ àåää ìàò àçøàá äåäã àãç à:  
íåâøú : äéäú íäéìò àìå äàá àìå äìòú àì íéøöî úçôùî íàå øîàå çúô

åâå äôâîä ' éäé íäéìò àìå áåúë íìëì éøäù íéîòä øàù ìëî ïàë íéøöî äðåù äî
 ïë ìòå øèî äëéøö äðéà íéøöî õøà éøäù íéøáçä äåùøô éøä àìà àì ïàëå íùâä

ìëá äðéàåøîà äôéå íäéìò äìåò øçà ïéã íä ìáà øèî úåëéøöù ïúåà ì . äàøå àá
 äúùøì äîù àá äúà øùà õøàä éë áåúëååâå íùî íúàöé øùà àéä íéøöî õøàë àì '

 õøàä éøäù íéî äúùú íéîùä øèîì ïàë ìáà õøàä úé÷ùî åðîî äìåòä øäðä éøäù
åúá íé÷ñåò åéä ìàøùéùëå íéîùä ïî ãéîú úé÷ùî äùåã÷ä éîå éåàøë úé÷ùî äúéä äø

 êøãá äúéäù úçà äøòî êåúì åñðëð íìåòä ìëî áåè òðåî åìàë äøåú äðîî òðåîù
 ùéàä íäîò ñðëð àåääåáùé .  

à úååö÷ éúù íéåàø 'ïåéìòä íìåòî ÷úåðîù õøà , äðåîàì êéøö àìå íéé÷å éçå
äìéìçå ñç úåöîå äãåáòå äìéôúå ,é íàå äìòîì øåù÷ åìåë ìëù õøà ùéå ìù ïåøñç ù

äæ úà íéùéâøîå íéàåø úåöîå äøåú úøéîù.  
øäîä êùîäá"ì :úëñîáå äùàä úàéöî ÷øô úåáåúë )ñ"ò å"á ( äùòî ïðáø åðú

 íéëìåä åéãéîìú åéäå íéìùåøéî àöåé äéäå øåîçä ìò áëåø äéäù éàëæ ïá ïðçåé éáøá
ééáøò ìù ïúîäá éììâ ïéáî íéøåòù úè÷ìî äúéäù úçà äáéø äàø åéøçà ïåéë í

å åéðôì äãîòå äøòùá äôèòúð åúåà äúàøùäøîà úà éî úá äì øîà éðñðøô éáø åì 
 éìúî ïéãäë àì éáø åì äøîà àåä ïëéä êéáà ïåîî äì øîà ïåéøåâ ïá ïåîéã÷ð úá äøîà
 äæ àá åì äøîà àåä ïëéä êéîç ìùå ãñç äì éøîàå øñç ïåîî çìî íéìùåøéá àéìúî

äæ ãáéàå ,øåëæ éáø åì äøîà øåëæ íéãéîìúì íäì øîà éúáåúë ìò úîúçùë äúà éðà 
 äéîç ìùî õåç äéáà úéáî áäæ éøðéã íéôìà óìà àøå÷ éúééäå äúáåúë ìò éúîúçùë
 íëá úèìåù ïåùìå äîåà ìë ïéà íå÷î ìù åðåöø íéùåò íúàù ïîæá ìàøùé íëéøùà

 ãéá àìå äìéôù äîåà ãéá íëúà øñåî íå÷î ìù åðåöø íéùåò íúà ïéàùëå äìéôù äîåà
äìéôù äîåà ìù ïúîäá ãéá àìà .áãáåíéøøåàéááå ùøåôî íéøáãä ìë ïì øàáúé åìà  .

 íúàù ïîæá ìàøùé íëéøùà øîàå äæ ìò éàëæ ïá ïðçåé éáø ïúðù äàãåääå çáùä åäî éë
íëá úèìåù ïåùìå äîåà ìë ïéà íå÷î ìù åðåöø íéùåò , ìù åðåöø íéùåò íúà ïéàùëå

 ãéá íëúà øñî íå÷îäìéôù äîåà ìù ïúîäá .îà øùà íéøáãä ïä ïä ìáàåðøäìòîì  ,
ïúâéøãî øçà êùîð àåä äìéôù äîåà ãéá íéøñîð íä øùà äæ øáã éë . úìòîù éðôî

úìãáð äìòîá êééù ïåøñç ïéàå úìãáð äìòî ìàøùé , íéùåò ìàøùé ïéà øùàë êëì
ïåøñçä íäì êùîðå íå÷î ìù åðåöø ,ìå éøîâì íäì ìåèá òéâé éøä äîåà ãéá ïéøñîð êë

ïúîäá ãéáå äìéôù ,àë äæáùåìíéáùçð úåàéöî íäì ïéà  , äîåà ãéá íéøñîð íäù øçà
íìåòá íðéàå éøîâì íéøãòð åìàë íãéá íéøñîðäå úåàéöîä éúåçô íîöò íäù äìéôù .

ïåøñç ìá÷ú àì øùà úìãáð äìòî íúìòî íöò ïéà úåîåàä úâéøãî ìáà , éë óà êëì
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íúåîéìùá íðéà íä ìàøùéì åîë íäì äãéøé êë ìë ïéà )äæî øúåéå (éåàøù åéäéù 
äìéôù äîåà ãéá íéøñîð:  

ùéå ùéå úéøîç àéäù éðôî ïúîäá ãéá àìà ãåò àìå åøîàù äî ïéáäì êì 
 äîäá ìëàî ïäù ïéøåòù úè÷ìî äúéä éë øîàù äî ïë íâ ïáäå úåçë úåàéöî äîäáì

éøîç ,éà øùàë éë òéãåäì àá äæä øîàîä ììëù ìàøùéì ïéà íå÷î ìù åðåöø íéùåò ï
ììë áùçð úåàéöî ,ð íä êëìåíéøñîäîäá ãéá  , äúåàéöî úéøîç äîäáäù éðôîù

úè÷ìî äúéä äàéöåî äîäáäù éøîçä ìëàîå ìôùå úåçô úåàéöî , ãåò äáéøä äðäå
ììë äúåàéöî áùçð ïéàù ãò úåçô øúåé , äúéäù äî éøîçä ìëàî úè÷ìî àéä éøäù

äàéöåî äîäáä. áéúëã íãàá äøåúä äæîø äæ ïéðòå )à úéùàøá' (íéä úâãá åãøéå , æîø
íéä úâãá åìùîéå ïåùìá áúë àìå åãøéå ïåùìá áåúëä êì , íãàäå äëåæ àåä íà àìà

 íðéàù íééç éìòá íä íééøîçä íéøáãä ìò ìùåî úåéäì åì éåàø äîéìù äøåöá àåä
íéøáãî ,íäéìò úìùåî äøåöäå øîåçä úâéøãîá íäù , äøåöä ïéàù äëåæ åðéà íàå

íäéðôì ãåøé àåä éøä úåîéìùá , àåäùøñîð äøåöä éë íééøîç íäù óåòå äéç äîäá ãéá 
éøîâì äìéèá àéä øåîâä äúåîéìùá äðéà íà äîéìùä . ãåàî ãåàî íé÷åîò åìà íéøáãå

äúâéøãîî àöú øùàë úåîéìùá äøåöä ïéðòá:  
èðà ìù áöîá àöîð íìåòä ìëù íéàåø åðéðîæáäðåîà é ,äìéôú éèðà , éèðàå

äøåö ,íéøöîá äéäù åîë úåéäì êéøö äìåàâ ìù êéìäúäå , åðçðà äæë áöîá íâù úåìâì
á÷òéå ÷çöé íäøáà éðá ,øúåé ïéîàäì íéëéøö ïëìå ,øúåé ììôúäì , øúåé íéáåø÷ úåéäìå

äøåöì .  
  
  

 úåîù úùøôá'  
  

íéàø÷ð úåîù øôñ ìù úåðåùàøä úåéùøôä úùù ìù úåòåáùä ìù úåòåáùä 
éááåù"íéèôùî ãò úåéùøôä ìù úåáéú éùàøä íù ìò í .æç" äìà úåòåáùáù íéìâî ì

ùîë áåùì ìâåñî ïîæ åäæ" äéîøéá ë)áë â (íëéúáåùî äôøà íéááåù íéðá åáåù.   

éò ' ùãå÷ä çåø øòù)ò æé"à :(î úåðòúäì ìàøùé ìëá íåã÷ âäðî ùé 'éôåöø íåé' .

ô ìù ïåùàøä íåé ïî ùéù 'îùô ãò úå 'äîåøú .äåöú ïî úö÷å . åáåù íäá ïîéñ åðúðå

ø íéááåù íéðá" ú' úåîù' àøàå' àá' çìùá' åøúé'íéèôùî .îá íäá úéðòúä ø÷éò äðäå '

éø÷ä ïåò ìò àìà åð÷úð àì åìà íéîé . øúåé éø÷ä ìò íäá úåðòúäì íéìâåñî åìà íéîéå

äðùä úåîé ìëî .éðòá åðøàéáù äîî êì øàáúé øáãä íòèå øîåçá íéøöî úåìâ ï

åðéðò äî íéðáìáå .íéøöî úåìâá åãáòúùðù íúåà éë øàáúð íùå . úåöåöéðä íúåà åéä

äãàî åàöéù úåîùðä ìù"÷ íúåàá ø"äðù ì .åúùà ïî ùøéôù . ïéçåøå ïéãù ãéìåî äéäå

ò"éø÷ úåôè é .àåää íéøöî úåìâá åð÷úð åìà ìëå . íäá ùé åìà úåéùøôä ïîæá ïëìå

ìá÷ì äìåâñéø÷ä ïåò ìò íäá äðòúîä íãàä úáåùú  .ô ïî íéìéçúî íä ïëìå 'úåîù .

ôá æàù éðôî 'ãåáòùä úìçúä äéä àéää .ôá íéîééúñîå 'íéèôùî .íù øàáúðù íòèì .

â"äøåú ïúî ìà éøáò ãáò äð÷ú éë úåëéîñ ïéðòá ë .ï÷úäì úåöåöéðä íúåà åøîâð æà éë .

 éøáò ãáò äð÷ú éë ïéðòá)ë úåîù"à (òå"ù . íéîéá åð÷úð úåéðòúä åìà ø÷éò éë òã íâ

åìà .äìèáì òøæ úáëù ïåò ìò øôëì .åâå íéãìéä éèçåù áéúë íäéìòù ')ð äéòùé"æ .(åëå '
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åìù íâôä .åðåòá äöøà åëéìùäå .äùåã÷ä ÷ìç åúåà øñîå .úåôéì÷ä êåú .éòå" úåéç ïúð ë

úåôéì÷ä ìà çëå .ò äúòå"úàæ åúáåùú é .ä êåúî äùåã÷ä øéñî äúåìòäì øæåçå úåôéì÷

äîå÷îì .éòå"úåéç éúìá íéúî úåôéì÷ä íéøàùð ë .æå"ô ñ ' íéááåù íéðá åáåù)â äéîøé' (

éô 'òøæä úúçùäá úåôéì÷ä ìà øñîù íéðáä íúåà éë .éòå" úåôéì÷ä êåú åùáìúð ë

íéááåù åùòðå .äáåùúá åáåù äúò ïëì . úåôéì÷ä êåúî íéááåùä íéðáä íúåà åøéñäå

 íåáéùäåäðåùàøáë äùåã÷ä ìà .ô äðòúéù êéøö íâ"î ìù íù ãâðë íéôåöø íéîé ã"á .

âååæä ãåñ àåäù .äðåéìòä äôèäå .î íäù"ô íäå íéâååæ á"ã .íéðù ììåë âååæ ìë éë .

à óã úéùàøá øîàîá åðéìöà øàåáîë 'òå"î ìò ù" òøãæà úéøáã àð÷åéãã äîëå ù

îá"åëå ïéâååæ á 'î äðòúéù àåä áåèå 'ðä íåéæ 'çàå íéááåùä éîé ìë ìù"î ãåò äðòúé ë" ã

ôä íéìùäì íéøçà íåé"æðä íåé ã' . äìôúä íãå÷ ä÷ãöì úçà äèåøô ïúéù àåä áåè íâ

åéúåéðòú éîéî íåé ìëá .úåëìîä ìà ïåéìòä ÷éãöä ïî øñçå òøâù äî ï÷úì ïéåëéå . íâ

äìéì úåöç øçà àìà åúèî ùîùì àìù êìéàå íùî øäæéù êéøö .ò úåäùìå ãò ïèáä ì

òøæ úåôè ìë åìëéù .âååæä úòá äìèá éøáãá äùàä íò çéùäì àìùå:  
éò 'îø" åðàôî ò) äáåùú éðå÷ú øîàî-ã ÷øô  :(îá 'éááåù ìù íåé"éô í ' éðîéñ

åéùøô 'î íäá íéðòúî íìåòä áåøù íéèôùî åøúé çìùá àá àøàå úåîù íä 'íéôåöø, 
á ïééø÷äî úåôèä íâô ï÷úì ïéåëì éåàø íòèäåìäù ïôåà ìëåë íäá åîìùåä àìå ãåáàì 

î 'ãìåä úøéöé ìù íåéåëå  'ù÷áéåíéááåù íéðá åáåù ãåñ àåäå åçë éôë äæ ìò íéîçø ,éô  '
äùåã÷ä ìà åáåùé íéááåù åùòð åðåòá úåôéì÷ì åøñîðù íéðáä .ééòå"æè ÷øô ù : åãçéúðå

òùä úåøéøîå íéøöî úåìâ ïäáù äæ ïå÷úì åììä úåéùøôä úàéø÷ éîé ïúîå äìåàâäå ãåá
îä åîìùéå óåñ ãòå ùàøî êåëæä ÷åøîä øãñ àåäù ïéðéãäå äøåú ' äîåøú úùøôá íåé

 ïëùîä úî÷ä àéäùàìéòäáåùúä ó÷åúá àúúå .  
îøâä" ù ùøéôùùîë ãøî ììë êøãá àåä íéááåù äìéîä" ë)æé æð äéòùé ( êìéå

åáì êøãá ááåù , áù ìù úåìôë àéä äìéîä ùøåùå)ááåù ïëì (îúù åëøãì áù ãé
äòøä ,ùîë" ë)àé åë éìùî (åà÷ ìò áù áìëë .éááåù íéàø÷ð åðçðà åðééä åìéà" äæ éæà í

ïáåî äéä ,åðúåà úåð÷úî úåéùøôäù ,éááåù åàø÷ð úåéùøôä äîì ìáà"í ? ùéù ììâá
äìàä úåéùøôä ìù éåìéâ ,øåáéöá íúåà íéàøå÷ù ,ïå÷éú úåøùôà ùé . äù÷ äæ ìë íò

åéùøôä íéàø÷ð äîìäæ íùá ú ?äæ àèç ìù åøîåç äî íâ ïéáäì êéøöå , ï÷úð äæ äîáå
íéøöî úàéöé ìù úåéùøôä éãé ìò?  

 áåúë)æ á úéùàøá (ä øöééå ' úîùð åéôàá çôéå äîãàä ïî øôò íãàä úà íé÷ìà
äéç ùôðì íãàä éäéå íééç , áåúëå àîåçðú)òéøæúéñ  'à :(ïðçåé éáø øîà, íãàá åá áéúë 

åøéöé éúù ïåùàøäú,éãåé éðù "ï.ä øöééå øîàðù  'ìà÷íãàä úà íé: íìåòá úçà äøéöé 
äæä,àáä íìåòì úçà äøéöéå .ïäá áéúë úçà äøéöé óåòäå äéçäå äîäáä ìáà ,åéá " ã

úçà,ä øöéå áéúëã  'ìà÷äãùä úéç ìë äîãàä ïî íé.   
éò 'äòù"ò åð  ë"á :éôà äøåúáù úåøéáò ìëáù òã ' ãéìåîù éî íäá ïéà úåøåîçä

ù àéöåîä åîë ùîî ïé÷éæîäìèáì òøæ úáëéôà éë  'øåúáù úåéøòä ìë ìò àáä 'éãìåð '
äåòá íééðôåâ íéøæîî íùî" ïé÷éæîä åá ïéùáìúî úåøéáò øàù øáåòù éîù àåä úîàäå æ

æù àéöåîä ìáà åéìò íéøåâè÷ íéùòðå" åâéìôäù äî äàøú àìä õ÷ ïéàì ìåãâ åùðåò ì
åæá 'ôá èøôáå íéáø úåîå÷îá 'åéöåîî ãáì àúáåéúá ïééìú úåøéáòä ìëù åøîàù éçé '
æù"åë ïéîìòì àëìî éôà éæç àìå øéúéå éâñ çøåèá øá àúáåéú äéì úéìã ì 'òå" äæå ù
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æù àéöåîä éë òã äðéðò" åùðåòå äåøò íåùáå éìë íåùá ùîúùî åðéà éë äáùçîá íâåô ì
 ïåéìò úòãá íâåôù ìåãâåëå' äá÷ð éìá øëæ íä åéùòîù åîëå  äìòîì íøåâ ìåëéáë ïë

òôùð äðéàå ïåéìòä øëæä ïî äîùð äúåà ìù äôèä äúåà êéùîîù 'åëìîá'  àöåé ìáà
éì÷ä ìà õåçì'åëå  'áçúî æàå 'éçá éùòðå íéðåðæ úùà äúåàî êùîðä ãçà ÷éæî çë äá '

à óåâ 'æù àéöåîäù àöîð äîùðä äúåà ìà" úåãéúòù úåîùðä ìù úåôéè íúåàù íøåâ ì
 åðîî úàöìéçáá 'ñá åáøòúéù íéðá"åôåâá åùáìúé íùå à ' ùçðã àøèñî úåùòðä

òøä ìà áåèäå äàîåèä ìà äùåã÷ä øéæçäå êôäù àöîðå íéðåðæ úùà  ïåò ï÷úì éãë äðäå
éòå úåîùðä íúåàì íéùéáìîä úåàîèä úåôåâä íúåà úéîéù êéøö äæ"åîùðä íúåà ë '

ù êéøöù àöîðå äùåã÷áù íùøù ìà åøæçéå íùî åçøáé úåôåâä úéîäì úçà úåðåë éð
á íää '÷åðä íå÷î ìà íää úåîùðä øéæçäì ' åøééåöéå íù åð÷åúéù äùåã÷ã äðåéìòä

çàå úåîùðä ìë øàùë"äåòá åàåáé ë"úåîùðä ìë øàùë æ  
 ïéôèä ìë åàöéù ãò àäåù åðéàå åúèî ùîùîù éî àåä åäæì äîåã øçà ïåò ùé íâ

åôéèä éøåéù íúåà éë éøîâì 'åàöåéä 'ìò óà äìèá"ëò ãéìåäì íéåàø íðéàù ô" íéàøáð æ
â íäî"éçá ë 'ò íéòø íéúéçùîå íé÷éæî"æðä ã '  

åëå 'ò äìéì ìëá úéîî íãàäù ïé÷éæî ìù úåááøå íéôìà íúåà"÷ä é" ìù ù
 úéîäìå äæ ïåò ïå÷éúá ïéåëì åúèî ìò øîåàù òîù úàéø÷ ìëá ïéåëì íãàä êéøöå äèîä

ðä ïé÷éæî ìù úåôåâä íúåà ìëæ'  
ò úéîäì ïéåëéù àåä ïå÷éúä ø÷éò"÷ä é" íé÷éæîä ìù íéôåâä íúåà åúèî ìù ù

éòå" ìëá íð÷úì äùåã÷ä ìà äìòîì úåîùðä íúåà åùôð íò úåìòäì äæä ùéàä ìëåé ë
äìéì  

æå"øäæä ìç "ò ö â"à :ú" àúðéëù éôà éîçîì éëæ àì äìèáì òøæ ÷éôàã ïàî ìë ç
 áéúëã òø éø÷àå)& ( àì éëàùø õôç ìòø êøåâé àì äúà ò  

íåâøú :òø àø÷ðå äðéëù éðô úåàøì äëåæ àì äìèáì òøæ àéöåîù éî ìë, áåúëù 
âé àì äúà òùø õôç ìà àì éëåòø êø  

åéò’äåø øòù "÷ :ë ïå÷ú''äìèáì òøæ úáëù àéöåîì æ .éááåùä ïéðò''íéòãåðä í .
ø''ìàøùé ìëá íåã÷ âäðî ùéù ì .î úåðòúäì 'éôåöø íåé' .åé ïî ùéùô ìù ïåùàøä í '

ô ãò úåîù 'äîåøú .äåöú ïî úö÷å .ø íéááåù íéðá åáåù íäá ïîéñ åðúðå'' ú' úåîù
' àøàå' àá' çìùá' åøúé'íéèôùî .îá íäá úéðòúä ø÷éò äðäå ' àìà åð÷úð àì åìà íéîé

éø÷ä ïåò ìò .äðùä úåîé ìëî øúåé éø÷ä ìò íäá úåðòúäì íéìâåñî åìà íéîéå . íòèå
ì øàáúé øáãäåðéðò äî íéðáìáå øîåçá íéøöî úåìâ ïéðòá åðøàéáù äîî ê . íùå

íéøöî úåìâá åãáòúùðù íúåà éë øàáúð, åàöéù úåîùðä ìù úåöåöéðä íúåà åéä 
äãàî''÷ íúåàá ø''åúùà ïî ùøéôù äðù ì,ò ïéçåøå ïéãù ãéìåî äéäå ''éø÷ úåôè é . ìëå

àåää íéøöî úåìâá åð÷úð åìà .à úåéùøôä ïîæá ïëìå úáåùú ìá÷ì äìåâñ íäá ùé åì
éø÷ä ïåò ìò íäá äðòúîä íãàä .ô ïî íéìéçúî íä ïëìå 'úåîù .ôá æàù éðôî ' àéää

ãåáòùä úìçúä äéä .ôá íéîééúñîå 'íéèôùî .íù øàáúðù íòèì .â'' úåëéîñ ïéðòá ë
äøåú ïúî ìà éøáò ãáò äð÷ú éë .ï÷úäì úåöåöéðä íúåà åøîâð æà éë . äð÷ú éë ïéðòá

ãáò éøáò )ë úåîù''à (òå''ù .  
åéò’  íéìåâìâä øòù)åì äîã÷ä :(ø ìù äìåòîå äùåã÷ ùôð äñðëð åæ äáñì '

ìàøùé òøæî àìå íéøâ ïá åúåéäá àáé÷ò ,óñåéî äàöéù äìèáì òøæ úôè àéäù éôì ,
åéðåãà úùàá åøåäøä úòá ,äéåâ äúéäù .  

éò 'øâ"å÷éúá à"ò èô æ"â :á ïä íéîå øåà äðäå 'ã ïéøèéòåç" íù úåéäì ïéåàø åéäå â
÷åðì íäéðù ïúéìå âååãæäìå',íéî àìà àöåé åðéà úîàá ìáà , ìëá âååéæá êìåää øåàäå 
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íéøáàä,ãåñé ãò êìåäå âååéæá âåðòúä àåä ,íéî àìà àá åðéà äøèòáå æðâð íùå , åäæå 
÷åðì ïúéðå äøèòá àåäù úåøåáâã àøèò' ,ò"ë .åðì íéîåúñ íéøáãù óàå ,ù äî ìáà àöåé

äèîì äùåã÷ ìù òôù íéãéøåî ùéîùú äùòî ìëáù àéä åðì , ìù äîùðä äùòð äæáå
ãìåä ,õøàá ïàë ìà íéîùäî åäùî íéãéøåîù àáä íìåò ïéòî àéä åæ äàðäå , äùåòù éîå

åîöò úàðä íùì êë ,åúàðä øåáò åúîùð ãéøåî àåä ,øúåéá øåîçä ïååòä äæå .  
]îøâä"øéáñä ù :åé úåàä"åä íòô ìë ããéúòì äìîä úëô .ùøá áåúë" ìò é

 äùî øéùé æà ÷åñôä)à åè úåîù (äøåúä ïî íéúîä úééçúì æîø ïàëî ,øéùì íéãéúòù .
ùø åúåàáå"åé úåàäù áåúë é"äáùçîä íù ìò àéä ã , äáùçîá àöîðù äîù ììâá

äåä ãéúòá äéäé åéùëò .åé áåúëùë"ãîéî ãåòá øöåð íãàäù äøåî äæ úôñåð ã , åðééä
 íãàäùãéúòì íâå åéùëò úåéäì øöåð ,åìù ãéúòä íò åéùëò àöîð àåäù åðééä . íà ìáà

ç"çëá àöîð åðéà ãéúòä å ,ä úà ïéà äæ íãà ìöà éæà'øöééå 'åé éúùá"íéã , äîäáë àìà
é ÷ø äúøéöéá áåúëù 'ãçà .ïë íà àöîð ,íãà ìëù ,åãéúò úà ãáéà àìù ïîæ ìë , àåä

ì ïúéìå äåäì ãéúòäî êåùîì ìåëéùãç ãéúò åîöò , øåöéù éãë íãàì ïúéðù äî äæå
àáä íìåòä úà åîöòì ,àáä íìåò ïá äæå]  êøë ïá åîë ïéáäì ùé àáä íìåò ïá ïåðâñä úà

øôë ïáå ,íùì êééù àåäù åúåòîùîù ,òà"äîùì êééù àåä ïàë àöîð àåäù ô.[ . íãàùë
åìù íåé÷ä úåëæ úà ãáàî ,ãéúò øåöéì çëä åðîî ÷ñôð éæà ,éúòäåäåäë åì ïúéð ã . ãîéî

åìù äãìåää çëá íãàá ìòåôá ïúéð ãéúòä , äåäì øáòî åúåà øéáòúù íãà úøåö åäæå
åìù .ä úà ç÷åìù éî'çëá 'åúåà êôåäå äæä ,äåä åäùåò àåä ãéúò äéäéù íå÷îá , éøä

åìù ãéúòä úà çöåø àåä äæáù .øàá áåúë" ãçåéî øîåç ùéù øäæä éáúëå é) åìéôà øúåé
 ïá çöøîíãà (äæä àèçá , ãéúòä ãîéî úà çöåø íãà ïáä äæ àèç éãé ìòù àåä íòèäå

åìù ,ãçåéîá äù÷ äæ ìò äáåùúä ïëìå ,äæä ãîéîä úà åì ùéù éîì ÷ø úëééù äáåùúù ,
áåùì åìù úåøùôàä úà íâ çöåø àåä ãéúò ìù çöøä íò ïëìå.[  

  
 úåîù úùøôâ'  

éò 'áîø"úåîù øôñì äîã÷äá ï : øôñ áåúëä íéìùä øôñ àåäù úéùàøá
 éðôî íòøæì äøéöé ïéðòë íäù úåáàä éø÷îáå øöåð ìë úøéöéå íìåòä ùåãçá äøéöéä

íäì àáì ãéúò ìë òéãåäìå æåîøì íéøáã éøåéö íäéø÷î ìëù48 äøéöéä íéìùäù éøçàå 
 ïéðòá úåîù äìàå øôñ ãçéúðå íää íéæîøä ïî àáä äùòîä ïéðòá øçà øôñ ìéçúä

ôá øæâðä ïåùàøä úåìâäé ' íøôñîå íéøöî éãøåé úåîùá ìéçúäå øæç ïëìå åðîî äìåàâáå
ìçåä æàî éë úåìâä úéùàø àåä íù íúãéøé éë øåáòá äæ áúëð øáëù éô ìò óà . äðäå

åáåùé íúåáà úìòî ìàå íîå÷î ìà íáåù íåé ãò íìùð åððéà úåìâä . íéøöîî åàöéùëå
éä éë íéìåâ åáùçé ïééãò íéãáò úéáî åàöéù éô ìò óà øáãîá íéëåáð íäì àì õøàá å

 åáù æà íäéðéá åúðéëù äøùäå àåä êåøá ùåã÷ä áùå ïëùîä åùòå éðéñ øä ìà åàáùëå
íäéìäà éìò äåìà ãåñ äéäù íúåáà úåìòî ìà49 íéìåàâ åáùçð æàå äáëøîä íä íäå 

ä ãåáë úåéäáå ïëùîä ïéðò åîéìùäá äæä øôñä íìùð ïëìå 'ãéîú åúåà àìî: 

îá éç ìàøùé íòúåîåàä øàùî äðåùå úøçà úëøò ,ùîá ùåøéôä äæå"ùø ë" é
äøåúä úìéçúá , äæä ùãåçäî àìà äøåúä úà ìéçúäì êéøö äéä àì ÷çöé éáø øîà

                                                 
  ' עי 48
  מדרש רבה בראשית פרשה מז פסקה ו ) 20(

) בראשית כה(ויעל אלהים מעל אברהם ויעל מעליו אלהים ' ל האבות הן הן המרכבה שנא"אר
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ìàøùé äá ååèöðù äðåùàø äåöî àéäù íëì , íåùî úéùàøáá çúô íòè äîå) íéìäú
é÷"à (ëò íéåâ úìçð íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî çë"ì .áîøäå"ëå óéñåî ïáúå , ùãåçäáù

ìàøùé ììë ìù úãçåéîä äëøòîä äìéçúä íëì äæä .êë àåä íäéøáã øåàéá : øãñ
íéåâì êééù úåéäì äéä êéøö åìåë úåàéöîä ,úéùàøá øôñ åðì ïúéðù éøçà ìáà ,

åðì äðúéð íéåâì úëééù úåéäì äëéøö äúéäù úåàéöîä ,úåàéöîä úøáòä éìåìéà ïëìå ,
 úà ÷ø áåúëì úîàá ÷éôñî äéä íìåòä úàéøá éáâì úåøáãä úøùòá áåúëù äî

úéùàøá éîé úùùá .ùø éøáã øåàéá åäæå"é , íéèñéì ìàøùéì íìåòä úåîåà åøîàé íàù
á÷ä ìù õøàä ìë íäì íéøîåà íä íéåâ äòáù úåöøà íúùáëù íúà"àéä ä , äàøá àåä

åéðéòá øùé øùàì äðúðå ,åðì äðúðå íäî äìèð åðåöøáå íäì äðúð åðåöøá .éäååðé , ïî éë
íéåâì úëééù íéåâ úìçð ïéãä ,íäî äìèéì øåñàå , úà ùåáëì íéìåëé åðééä àì úîàáå

æ õøà 'íéîòä ,äìéæâ åäæã ,úéùàøá øôñ éøçà ìáà , ïéãá åðì ïúéðù äî ìëù øøáúî
åðì ïúéð ,úåáàä éùòî éãé ìò åæ äðéúð äìçå.  

òàà ùãéçù úãçåéîä äëøòîä"òä øåòéá àåä ä"àä ùåãéçå æíìåòá äðåî .
 äæá ïðåáúð-áîøä " ãò äàøð íìåòä äéä êéà åðì øàúî äøæ äãåáò úåëìä úìéçúá í

åðéáà íäøáà òéâäù ,äøæ äãåáò úøé÷ò ìù ïéðòä úà íìåòì àéáä àåä ãöéëäå . óåñáå
é ÷øô"æå ãåò áúåë à"ì , åìàä íéøáãå)åëå íéôùë' ( åòèäù íäå ïä áæëå ø÷ù éøáã ïìåë

áëåë éãáåò ïäáïäéøçà åâäðéù éãë úåöøàä ééåâì íéðåîã÷ä íé , íäù ìàøùéì éåàø ïéàå
 éë øîàðù ïäá úìòåú ùéù áì ìò úåìòäì àìå åìà íéìáäá êùîäì íéîëåçî íéîëç

ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì , ìà íúåà ùøåé äúà øùà äìàä íéåâä éë øîàðå
åâå ïë àì äúàå åòîùé íéîñå÷ ìàå íéððåòî' .éîàîä ìë ïäá àöåéëå åìàä íéøáãá ï

ïúøñà äøåúä ìáà äîëç øáãå úîà ïäù åáìá áùçîå , éøñçîå íéìëñä ïî àìà ïðéà
ëò äîéìù ïúòã ïéàù íéðè÷äå íéùðä ììëáå úòãä"ì .áîøä óéñåîå" íéøáã ãåò í

äøæ äãåáòä ìù çëä ïéðòá íéøåøá ,úåéðùîä ùåøéôá ,òá äðùîä ìò" æ)ò ãð óã"á (
íéð÷æä úà åìàùéîåøá  ,äøæ äãåáòá åðåöø ïéà íà ,äìèáî åðéà äîì .åú íä åìàå"ã , ùé

äúøñà äøåúäù àìà éøùôà àéä äøåúá øñàðù øáã ìëù íéáùåçä ,òá øáãä ïëå"æ ,
ò éðéðò ìëù íéòãåé íðéàå" åîë íúåùòì àìù äøåúá åðéåèöðå íéáæåëå íéìèá íéøáã íä æ

ø÷ù øáã ìò åðéåèöðù , ììâá äúøñà äøåúäùø÷ù àéäù ,òå"äæ ïéòë æ.  
éòå 'ø ' ééçá) úéùàøá& :( éîìúì áåúëì åëøöåä ìàøùé éîëç éë úòãé øáëå

åòì çúô äæî íäì àöîðù øîàé àìù éãë øéàäì ÷ìç øùà êìîä" áåúëä ïî éë øîàéå â
åòì øéúä äæä"ò åãáòéù â"á÷äù ùåøéôá äøåúá áåúëù øçàî æ" ÷ìçì íúåà ïúð ä

÷ìç úìî ïéáéå íéîòä ìë ãéá äøéçáä ïúð àåä êåøá ùåã÷ä ìáà ïéðòä ïë àìå øæâ åîë 
á÷äì ïä åöøéù éî ìëì åãáòéù äîåàå äîåà"òì íà ä" íãéá úåùøä ïúð ÷ìç ïåùì åäæå â

ç åöøé íàù ìàøùéá ïë ïéàù äî"ò ãåáòì å"ò àéáðä øîàù àåä ïéìåëé ïðéà â" øáãá ä
ùä" é)âì ë ìà÷æçé (ð òåøæáå ä÷æç ãéá àì íàíëéìò êåìîà äëåôù äîçáå äéåè50  

                                                 
50   

  מדרש רבה במדבר פרשה ב פסקה טז ) 6(
כי אתם לא ) שם א(ני אחרון כ והוא יאמר אל חי אבל ברעה א" ללא עמי עמי אתה ואחואמרת
כ ואנכי לא אהיה לכם אמר רבי חנינא בלא דעת סבורים מה שהוא אומר ואנכי לא "עמי ואח

 תםפ שא"אהיה לכם שהוא אומר שאינו הווה לכם לאלוה לאו אלא מהו ואנכי לא אהיה לכם אע
 כרחכם לא עמי שתבקשו להפריש ממני אני לא אהיה לכם אין דעתי משתווית עמכם אלא בעל

והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה ) יחזקאל כ(תהיו עמי וכן הוא אומר 
אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ' חי אני נאם ה) שם(אלא מה אני עושה לכם ' כגוים וגו
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áîøä ìò íéìàåù äáøäå"äæä í ,áæë íäå úîà íéîñ÷å íéôùëá ïéàù øîà ãöéë , àìäå
æçá åðéöî"íéàìô íäá åùò íéøöî éîåèøçù ì51 .áîøá äðáää íðîà" äî éô ìò àéä í

åðøîàù ,äøéöé äùòî àåä úåáà äùòî ìëù ,ò øòéá åðéáà íäøáà íàå"íìåòäî æ ,
äæá èùôäø÷ù àéä äøæ äãåáò åáù íå÷î øöé àåäù  ,ò éìá ùãåçî íìåò"æ . äæî àöåé

á àöîðù éîù'íéåâ úìçð 'åðì øöé åðéáà íäøáàù úëøòîä êåúá àìå , úà àöîé àåä
íééùîîë óåùéëä éøáã .òàà ìù åîìåò èìù àì íùù íéøöîá ïëì" ä- úåáàä çëù 

 úåáà úéáá ÷ø äéä-ì íéìåëé íéîåèøçä åéä éàãåá êë úåùò . ìàøùé ììë ìéáùá ìáà
íéîëåçî íéîëç íäù ,ä 'úøçà úåàéöî íäì àøá ,òä ìë åæ úåàéöîáå" íä íéôùëäå æ

ùîî íäá ïéàå ø÷ù.  
 íéèôåù úùøôá áåúë)è çé íéøáã( ,ä øùà õøàä ìà àá äúà éë ' ïúð êé÷ìà

íää íéåâä úáòåúë úåùòì ãîìú àì êì ,íñ÷ ùàá åúáå åðá øéáòî êá àöîé àì 
íéúîä ìà ùøãå éðòãéå áåà ìàùå øáç øáçå óùëîå ùçðîå ïðåòî íéîñ÷ ,ä úáòåú éë '

ä äìàä úáòåúä ììâáå äìà äùò ìë 'êéðôî íúåà ùéøåî êé÷ìà ,ä íò äéäú íéîú '
êéäìà .ùø áúåëå"é :äéäú íéîú , øçà øå÷çú àìå åì äôöúå úåîéîúá åîò êìäúä

éîúá ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà úåãéúòäå÷ìçìå åîò äéäú æàå úåî . ïéðòä ÷îåò åäî
ùø ïåùìá"å÷ìçìå åîò é ?åúìçð àåä å÷ìç ,óåùéëä çë ìòî äìòðä åðéáà íäøáà úìçð ,

äìàä úåáòåúä ìë íéàöîð äáù íéåâä úìçð êôéä.  
áîøä óà"áúåëå óéñåî íéîñ÷ä úà ìèéáù øçàì í , äøåú äøîà äæ éðôîå

ú íéîú íéìáää åìà ìë ìò äøéäæäùëä íò äéä 'êé÷ìà .êë àåä áåúëä èùôù äàøðëå ,
'äéäú íéîú ,' äéäú æàå'ä íò 'êé÷ìà' .úåáàä úøéöéî äàá äìçðä éë , íäéãé ìò ïëù

äùãç úåàéöî äøöåð ,áîøä íéã÷ä ïëìå" åæä úåàéöîä úà øöé åðéáà íäøáàù áúëå í
ò éìá íìåò ìù"æ ,äøæ äãåáò úåëìä úìéçúá .ìò ìåàùì øùôà äæ àìáãáîøä " éøä í

äìåë äøåúä ìë íéé÷ åðéáà íäøáà ,ò úåëìä úà ÷ø ìéçúî àåä òåãîå" åéùòî øåàéúá æ
åðéáà íäøáà ìù ,áåè íåé úåëìä åà ïéìéôú úåëìä àìå ? ìù åúøéöé éäåæù êãîìì àìà

åðéáà íäøáà ,òä ìåèéá"íìåòäî æ . áåúë ùåðà ìöà)åë ã úéùàøá ( ãìé àåä íâ úùìå
îù úà àø÷éå ïáä íùá àø÷ì ìçåä æà ùåðà å' .ä íù äùòð æàù åðééäå 'ïéìåç . íðîà

 áåúë íäøáà ìöà)âì àë úéùàøá (ä íùá íù àø÷éå òáù øàáá ìùà òèéå 'íìåò ìà .
ä íùá äàéø÷ ìù úåàéöî àøá íäøáà' .êãéàî ,òì úåàéöî ïúð ùåðà"æ . êùîð äæ æàîå

äæä íåéä íöò ãò .àéäù úùãåçî úåàéöî øöé íäøáàò éìá íìåò "æ , éîéðôä ïëåúä åäæå
ä ìù'úåäáà 'åðéáà íäøáà ìù ,ò øòéá àåäù"íìåòäî æ . éîù øåîàä éô ìò àöîð

äìàä úåéåàéöîì åîöò úà êééùîù .ò íäá ùéù"æ , úåàéöîäî åîöò úà àéöåî àåä
åðìéáùá øöé åðéáà íäøáàù .ø÷ù àéä íéåâ úìçð éë ,íåé÷ äì ïéàå.  
 ïéðò øàáì áåùð äúòéááåùä éîé"í .àåä ïåéîãì ìëù ïéá ìãáää , ñôåú ìëùäù

úîàä ,úéúéîàä úåàéöîì øù÷ íåù íäì ïéàù åîöòì úåéåàéöî øöåé ïåéîãäå . øáã ïéà
éááåùù äæä ïåòäî øúåé ïåéîãì úåàéöî ïúåðù íìåòá"ï÷úì àá í , úåãçåéîä åäæ

äæä ïåòá ùéù úåàøåðäå ,àøáì éãë àøåáä åðì ïúðù çëáù ,åéäìáà ú , åðçðà åáù çë
åðéáà íäøáàì íéøáçúîå íéîåã , íäøáàì úéãâð úåàéöî íéðåá åðçðà åîöò äæ çëá

åðéáà ,éááåùä éîé úìåâñ íâ éäåæå"í ,íéøöî úìåàâå úåìâá íé÷ñåò åðçðà íäáù ,
ïåéîãä çëî äàéöéá . àéä àéäù úåàéöî äúåàì åðúåà ñéðëäì íéìâåñî åìà íéîé ïë ìòå

íéøöî úàéöé.  

                                                 
 &ד "א ביו" גר’עי 51



 חומש אור מאיר

81 

áîøä íù íééñù äî àåäå"í :ä úáäàîå ' íäøáàì äòåáùä úà åøîùîå åðúåà
ò åçìùå íéàéáðä ìë ìù ïáø åðéáø äùî äùò åðéáà"ë . ììâá íéøöîî àöé ìàøùé íò

úåáàì äçèáää .úåáàä øôñ àåä úéùàøá øôñ , øùéä øôñ àåäå)ò"æ óã æ( , øôñå
íéøöîì åàáù ìàøùé éðá úåîùá ìéçúî úåîù ,ñä íù øôñ ìù úåàéöîä ìò äøåî øô

úåáàä øôñ éøçà äàá àéäù úåîù , úåàéöîä êéùîäì íéìåëé íéðáäù åðãîìì àáå
úåáàä åàøáù ,äðîî ùåøôì íéìåëé íäå , áåúë äæ ìòå)ãé â äéîøé (íéááåù íéðá åáåù ,

úåáà úìòîì áåùì íéìåëéù åìà íä íéðá à÷ååã .úåáàä úìòî àåôéà éäåæ , åøöé íäù
òå åðìø÷ù ìù íìåò êåúá úîà úåàéöî åðéøåá , åîòì ãéâä åéùòî çë áåúëä ÷îåò åäæå

 íéåâ úìçð íäì úúì-á÷äù øîåìë "íéåâ úìçð êåúá úîà ìù íìåòå úåàéöî åðì ïúð ä .
áæë úåðåéîãå ø÷ù ìù äìçð ,ò ìù äìçð"æ . ø÷ùì ïúåðù éî ìëù øåîàäî äìåòä

úîà ìù úåàéöî ,ù ø÷éòä úà ø÷åò àåä éøäåðéáà íäøáà ìúù . éîé ìù äæä ïîæä
éááåùä"ïåéîãá åùøåùù àèçî äøôë ïîæ àåä í . úåàéöî äúåàì äáéùä éãé ìò åäæå

úîà ,åðìéáùá äàøáðù .áîøä" øôñ ìéçúä äøéöéä íéìùäù éøçàå êùîäá áúåë ï
íää íéæîøä ïî àáä äùòîä ïéðòá øçà , ïåùàøä úåìâä ïéðòá úåîù äìàå øôñ ãçéúðå

 øæâðä ùåøéôá)âé åè úéùàøá (åðîî äìåàâáå , íéøöî éãøåé úåîùá ìéçúäå øæç ïëìå
åëå äæ áúëð øáëù éô ìò óà íøôñîå ' íîå÷î ìà íáåù íåé ãò íìùð åððéà úåìâä äðäå

åáåùé íúåáà úìòî ìàå . åáùçé ïééãò íéãáò úéáî åàöéù éô ìò óà íéøöîî åàöéùëå
íéìåâ ,á íéëåáð íäì àì õøàá åéä éëøáãî , áùå ïëùîä åùòå éðéñ øä ìà åàáùëå

íúåáà úìòî ìà åáù æà íäéðéá åúðéëù äøùäå àåä êåøá ùåã÷ä , éìò ÷åìà ãåñ äéäù
íäéìäà , äáëøîä íä íäå)á"ç æî ø( ,íéìåàâ åáùçð æàå . àéä àéä íúåáà úìòî
åðîå÷î.  

  
  

 úåîù úùøôã'  
  

÷åñôá áåúë) à ã úåîù-ã (é àì ïäå øîàéå äùî ïòéå éì÷á åòîùé àìå éì åðéîà
ä êéìà äàøð àì åøîàé éë 'ä åéìà øîàéå ' äöøà åäëéìùä øîàéå äèî øîàéå êãéá äæî

ä øîàéå åéðôî äùî ñðéå ùçðì éäéå äöøà åäëìùéå ' çìùéå åáðæá æçàå êãé çìù äùî ìà
ëò åôëá äèîì éäéå åá ÷æçéå åãé"ì .ö äðäå"åùàøä ñðä äéä äæ éøäù äæ ñð ùåøéô ò ìù ï

íéøöî úàéöé éñð úëøòî ,àéä íéøöî úàéöé éñð ìù úëøòîä úøèîå , õåç éôìë úåìâì
äù 'íìåòá èéìù àåä ,äæ ñð àéä úëøòîä úìéçúå ,ùçðì êôäð äèîù , äæ íàù òåãéå

äìçúää ,êùîää ìë úà åá ììåë àåäù úåéäì êéøö .äæ êéà ïåéò êéøöå.  
  

ùìä"òã å" äùåøã ã óðò ë ïîéñ â øéáñî éì÷ä ìöà ñðëéäì ïåéñð ïéðò ' åáù
äãà ìùëð"çðå ø.  
éòå 'ç øäæ"ò ãì á"à : ïé÷áãúî ïåðéàã ïéæø äàìâì úéà àúùä ïåòîù éáø øîà

 áéúë äî àúúå àìéòì)& ( äéì ìééòã àìà àá éàî äéì éòáî äòøô ìà êì äòøô ìà àá
ã äîëã àôé÷ú äàìò àãç àðéðú éáâì ïéøãà øúá ïéøãà àåä êéøá àùãå÷ ïéâø

 ïåðéà éáâì àìà áéø÷ àìå äéðî ìéçã äùîå ìåãâä ïéðúã àæø åäéà ïàîå äéðî ïéìùìúùî
 ïéùøùá ùøúùî äéì àîçã ïéâá áéø÷ àìå ìéçã äéáâì ìáà äéìéã ïéâøã ïåðéàå ïéøåàé
 ïéìëé àì àìéòì ïéðøçà ïðîî ïçéìùå äùî ìéçãã àåä êéøá àùãå÷ àîçã ïåéë ïéàìò

ùãå÷ øîà äéáâì àáø÷ì àåä êéøá à)â èë ìà÷æçé ( íéðúä íéøöî êìî äòøô êéìò éððä
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 äîë àøçà àìå àáø÷ äéá àçâàì êéøèöà àåä êéøá àùãå÷å åéøåàé êåúá õáåøä ìåãâä
åäé éðà øîà úàã" ïåðéàì åéøåàé êåúá õáåøä ìåãâä íéðúäã àúîëçã àæø äåî÷åàå ä

ïåäéøàîã ïéæøá ïéòãéã ïéãî éøàî:  
íåâøú :îù éáø øîàù úåãåñ úåìâì ùé úòë ïåò íä äî äèîìå äìòîì íé÷áãð

 êéøö äéä äòøô ìà àá áåúë)áúëì ( ùåã÷ä åúåà ñéðëäù àìà àá äæ äî äòøô ìà êì
 åðîî úåìùìúùî úåâøã äîëù óé÷ú ïåéìò ãçà ïéðúì íéøãç øçà íéøãç àåä êåøá

ìåãâä ïéðúä ãåñ åäéîå.  íéøåàé íúåàì àìà áø÷ àìå åðîî ãçô äùîå åìù úåâøãä ïúåàå
î åúåà äàøù íåùî áø÷úä àìå ãçô àåä åðîî ìáàåíéðåéìò íéùøùá ùøù.  äàøù ïåéë

 åéìà áø÷úäì íéìåëé àì äìòîì íéøçà íéðåîî íéçåìùå ãçåô äùîù àåä êåøá ùåã÷ä
 àåä êåøá ùåã÷ä øîà"øä ìåãâä íéðúä íéøöî êìî äòøô êéìò éððäåàé êåúá õáååéø" 

àåä êåøá ùåã÷äåì êøèöä íåçìä éðà øîàðù åîë øçà àìå áø÷ åá  ' ãåñ äåùøôå
øä ìåãâä íéðúäù äîëçäåàé êåúá õáåíðåãà úåãåñá íéòãåéù ïéãä éìòá íúåàì åéø.  

  
äðäå ïåéñðäá äæä ñðëð â"ë äùî åðéáø ò"ä ,îëå"ù äåæá"÷) ô 'àá ãì ò"à (øîà 

éáø ïåòîù àúùä úéà äàìâì ïéæø ïåðéàã ïé÷áãúî àìéòì àúúå) ø"ì øàáéù êéà 
äøåúäù øáãî äèîì æîøîå äìòîì ,éë àìéòä àúúå ïé÷áãúî àã àãá ,ìëå äî äùòðù 

äèîì ïë àåä äìòîì ,ò 'øôñ úøåîùà ø÷åáä( ,äî áéúë àá ìà äòøô êì ìà äòøô 
éòáî äéì ,éàî àá ,àìà ìééòã äéì á÷"ä ïéøãà øúá ïéøãà éáâì àðéðú àãç äàìò 

àôé÷ú) àåä êéøà ì÷ãäôé( ,äîëã ïéâøã ïéìùìúùî äéðî ,ïàîå åäéà àæø ïéðúã ìåãâä 
)àåäù ùøåù äòøô øùà äìòîì äôéì÷á ,äéäå ùàø úåôéì÷ì ,øùà åðîî ïéìùìúùî ìë 

úåâøãî äàîåèä ïéàì øôñî ,åäæå øîàù àá ìà äòøô äâøãî øçà äâøãî ãò äòøô 
ïéðúä ìåãâä( ,äùîå ìéçã äéðî àìå áéø÷ àìà éáâì ïåðéà àéïéøå) ø"ì úåëùîää 

úåéåèùôúääå ïéëùîðù ïéèùôúîå åðîî( ,ïåðéàå ïéâøã äéìéã ,ìáà äéáâì ìéçã àìå 
áéø÷ ,ïéâá àîçã äéì ùøúùî ïéùøùá ïéàìò ,)àåäå åîë áåúëù) úìä÷ æ ãé (íâ úà äæ 

úîåòì äæ äùò äíéäìà ,àåäå ãâð ïúéåì ùçð çéøá ïúéåìå ùçð ïåúì÷ò øùà àúøååçá 
àã"à ,íùå äàå åùøù îë"ù øâä"à ãôñá"ö) ÷øô à àé ò"â ãá"ä àáðæ äéùéøá .(ò"ù ìë 

ïéðòä ,íåùîå íùù ïðéà ïéòéâî äùòî éðá íãà ììë ,ïëì ìéçã äùî åðéáø ò"ä áéø÷îì 
äéáâì ,àåäù ïéðúäì äôéì÷ã øùà åãâðë ,éë äéä àøé àìù ìéëé äéì åùáåëì úçú åãé (

ïåéë àîçã á÷"ä ìéçãã äùî åë 'øîà á÷"ä éððä êéìò äòøô êìî íéøöî íéðúä ìåãâä 
õáåøä êåúá åéøåàé åë'52 ò"ù .åäæå áåúëù) úåîù ã â (ñðéå äùî åéðôî ,øîàéå ä 'ìà 

äùî çìù êãé æåçàå åáðæá åë 'éäéå äèîì åôëá ,éë ùøåù ìù ïéðúä äôéì÷ã øùà 
ïéðúäá äùåã÷ã àåä åáðæá ò 'øòù úåôéì÷ä) ÷øô â( ,ïëìå øîà åì á÷ä"ä ù÷éæçé åáðæá 

éë íùî àåä åô÷åú ,äùòðå äèîì åôëá ,äæáå äàøä åì á÷ä"ä ïéàù êéøö ãåçôì åðîî éë 
ìåëé åì ,àåäå íåùî éë äùî åðéáø ò"ä äéä åùøåù ùçðäá äùåã÷ã åîöò ,îëå"ù òøá"î 

)ô 'àöú èòø ò"à (úðàã ïúéåì ùçð çéøá åë 'ïëìå äéä èìåù àåä ìò ïéðúä äôéì÷ã 
åùáåëì úçú åãé .éøäå åðì ëò"ô éë íâ äùî åðéáø ò"ä äéä àøé úùâì íù ,àìå ñðëð íù 

                                                 
 בא כתוב מה ולמטה למעלה נדבקים שהם סודות לגלות יש כעת שמעון רבי אמר: םתרגו 52

 חדרים הוא ברוך הקדוש אותו שהכניס אלא בא זה מה פרעה אל לך) לכתב (צריך היה פרעה אל
 ומשה. הגדול התנין סוד ומיהו ממנו משתלשלות דרגות שכמה תקיף עליון אחד לתנין חדרים אחר
 התקרב ולא פחד הוא ממנו אבל שלו הדרגות ואותן יאורים לאותם אלא קרב ולא ממנו פחד

 ושלוחים פוחד שמשה הוא ברוך הקדוש שראה כיון. עליונים בשרשים מושרש אותו שראה משום
 מלך פרעה עליך הנני "הוא ברוך הקדוש אמר אליו להתקרב יכולים לא למעלה אחרים ממונים
 ".יאוריו בתוך הרובץ הגדול התנים מצרים
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àìà ò"é éååéö ìù á÷ä"ä ,ñðëðå íåìùá àöéå íåìùá .ïëå åøîà äåæá"÷) ô 'çð åò ò"à (
ðä"ì éñ 'à ,'áéäé àúîëç äùîì äî áéúë äéá ìëá éúéá ïîàð àåä ,àìå äåä äùîë 

ùîù ïîéäî åäìëá ïéâøã) øå"ì éë àåä ñðëð ÷éîòäå äæá ãåò øúåé úåáàäî ðä"ì ïîéñ 
á'( ,àìå àèñ äéáì àúáåàéúá ãçã åäééðî àìà íéà÷ àúåðîéäîá äàìò à÷ãë úåàé.  

  
äéèä ïéðò ìù úåòîùî íâ ììåë äèî äìéîä ùåøéô-úåèäì , ìù úåòîùî íâå

ãéá íéæçåàù õò ì÷î .é éèáùä íâù íéàöåî åðà-úåèî íéàø÷ð ä . äìéîä ìù ùåøéôä
ä èáùòæâ êåúî àöåéù óðò àå , íéôðò íäù åðééä èáùä íù ìò íéàø÷ð íéèáùäùë ïëì

úåáàä àåäù ùøåùäî ,åì íéîåã íäå ,åìù êùîäå . çëä úà úç÷ì êéøö èáùå èáù ìë
á÷òéá åùøåùù åì ãçåéîä ,ïéðò ãåòì åúåà øéáòäìå , äùòð äéä àìù ïéðòì åúåà úåèäì

åîöò á÷òé ãöî .äæ êøã ìò ,òä íâ åäæíé÷ìà äèîä ìù ïéð-äàéøáä úà âéäðäì ,
ìëä úà úåèäìå ,øçà íå÷îì åúåà àéáäìå ,úøçà êøãì øäð íøæ íéèîù åîë .ä ' øéáòî

íé÷ìà äèîä éãé ìò äéäé àåäù äöåø àåäù ïàì äâäðää úà.  
ùçðì äùòð íé÷ìà äèîäù áåúë ,åéðôî ñð åðéáø äùîå ,ä äåö úàæ úåøîìå '

áðæá æçàå êãé çìùéù äùîìå .äæ äùòî ìù ÷îåòä äî ïåéò êéøöå . ãçô äæ äéä àì éøä
íúñ ,ùçðî ãçôî äéä åðéáø äùîù . àåäùë àáðúäù ãéçéä àéáðä äéä åðéáø äùî

íìåòä àøåáä éðôì åãîåò ìò ãîåò äéä ,åéðô ìò ìôåð äéä øçà àéáð ìëå , äàåáð úòùáå
úàæ ,ùçð éðôî ñð åðéáø äùî .äú åæ äòùá çúôðù øàåáî ïëìäæ ñð éãé ìò àøåð íå ,

äùî úà ãéçôäù àåäå ,çøá åðéáø äùî êë ììâáå . éìùîá áåúë)çé ì-èé ( äîä äùìù
 íé áìá äéðà êøã øåö éìò ùçð êøã íéîùá øùðä êøã íéúòãé àì òáøàå éðîî åàìôð

äîìòá øáâ êøãå ,æçá áåúëå"øåö éìò ùçð êøã ïéðò øåàéáù ì ,êë àåä : ïåùì àåä øåö
 øå÷î ìùíéøçà íéøáã íéòáåð åðîîù , äàéöéä êøã àéä äî äéä äîìù ìù éùå÷ä ïëì

 ùçðä ìù)òøä øöéä ( øå÷îäî)á÷ä àåäù"ä( ?äìòîìî ãøåé òø íåù ïéàù òåãé , íìåëå
òøá àìî äæä íìåòù íéòãåé ,ïàëì òéâä àåä êéà úìàùð äìàùäå ? úåéäì êéøö çøëäáå

ì äùòð àåä êà áåè àåäù øáã àöé øå÷îäîùùçð.  
äøùé êøãá êìåäù éî ,äøåçà ìëúñîå ,àöé àåä äôéàî øå÷îä úà äàåø àåä .

øùé íéëìåä äæä íìåòá íéøáãäùë , úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøáî íéàöåé íä
õøàä ,úàæ äàåø úéðøåçà ìëúñîù éî ìë ïëì ,åæ êøãî ùåøôì øùôà éàå , êøãä àéäù

äù 'äàéøáì òá÷ .ì êøãä úà äèîù éî ìáàøçà ïååéë , àåä äøåçà ìëúñî àåäùë æà
åéùëò äá êìåä àåäù êøãä ìù úéùàøä úà ÷ø äàåø , øå÷îä úà äàåø àåä ïéà êà

åìù ,øçà íå÷î àìà øå÷îä àì àéä åëøã úéùàøù åì äîãðå . úåéùàø íéøöåð êë
úåøçà .ä 'øùé åá úëìì êéùîäì øùôàù íìåò àøá ,ïéîé ãöì úåèäì íâ øùôà ìáà ,
öì íâåìàîù ã .êìîä êøãá úëìì íéëéøö åðçðà ,àåäù ãö íåùì äèð àìù åðééä , àìà

äìçúä ìù êøã åúåàá øùé úëìì êéùîð ,á÷òé úøåö éäåæå ,àø÷ð àåä êëå ,á÷òé ,
ìàøùé , ïåøåùéå)øùåéä íù ìò àåäù .(  

 ñð åðéáø äùîù ãò ùçðì äùòðù äèîä ìù äùòîá ÷îåò åðì çúôð ïë íà
åéðôî .ð åðçðàùëùêøãäî íéèå ,ùçð úåéäì úëôåä äîöò äéèää , úøåöá äèîäùëå
ùçð ,äøùéä êøãì åðúåà çéøáî àåä æà .æçá áåúë" äèîä ìò ì)á è äáø úåîù ( úøîàå

ää êèî úà ç÷ ïøäà ìà" ã)é÷ íéìäú (ä çìùé êæåò äèî 'ïåéöî ,á÷ä ïéà" úà äãåø ä
 øîàðù íéáìëì åìùîðù éôì äîìå äèîá àìà íéòùøä)ð íùè ( åîäé áøòì åáåùé

áìëë ,íé÷åì íä êë ì÷îá úå÷ìì áìë ìù åëøãù íùë , ïäì øîà êæåò äèî øîàð êëì
á÷ä" ïøäà ìà øåîà øîàðù ì÷îá åúåà äëä úôåî åðú íëì øîåà íà àåä òùø äòøô ä
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ëò êèî úà ç÷"ì . úåëäì éãë ÷ø äéä äòøô éðôá ùçðì êôäðù äèîäù ïàëî íéàåø
áìë íéëîù åîë åúåà .äèîá à÷ååã òåãîå íéáìë úà à÷ååã íéëîù ïéðòä äî ? òåãé

 áìë ìöà ïä úåøåúç úåúìã íúñù)á"ò âë ÷”à( , éðéî ìëì ñðëéäì ìåëé áìëäù åðééä
úåîå÷î ,íäì òéâäì àì êéøö àåäù ,àåä äèîä íò äàëää ìù ïéðòäå , åúåà øéæçäì

äøùéä êøãì ,áìë ìù äàéøáä ïëì ,ëì íéîåã íäù äìà ìë ìùåíéáì , íäì ãçåéî
äèî íò äàëä .  

ðä ùøãîä êùîäá áåúë" ì)ç è (ä øîàéå äòøô áì ÷æçéå ' áì ãáë äùî ìà
äòøô ,ëò ãáë äùòð äæ ìù åáì óà ñòåë ãáëä äî àåä ñòåë"ì , áìù áåúëùë åðééä

ãáë äùòð äòøô ,áì úãáëä ÷ø àì äæ ,ãáëì äùòð áìäù àìà . áëøåî íãàäù òåãé
íéãáø äùìùî :ëøòîúòãä ú ,çîá úàöîð àéäå ,úåãéîä úëøòî ,úåùâøääå , àéäå

áìá úàöîð ,øúåé äðåúçú úëøòîå ,øúåé íéëåîðä úåðåöøä ìë àéäù ,íééæéôä úåðåöøä ,
ãáëì úëééù àéäå . àøîâá áåúë53íã åìåë àåä ãáëäù ,òà ïëìå" ìåëàì åðì åøñàù ô

ãáë ìåëàì åðì åøéúä íã .øúåéá äëåîðä úëøòîä àåä íãäíãàá  ,äåàúî àåäå ,ñòåëå ,
øçà éôìë ñçéúî àìù íãàá ãéçéä ãáåøä àåäå ,åéúåàúå åîöò úà øéëî ÷ø àåäù ,

íéøçàî øéëî áìäå ,øçàì ñçéá àéä äãéî ìëù , íöòì øáòî éøîâì àåä ìëùäå
úåéùéàä .ñòåë ãáëäù ãåñä äæ ,ùîë" àøîâá ë)ò àñ úåëøá”á ( ú÷øåæ äøî ñòåë ãáë

åúçéðîå äôè åá.éðåöø åîë íéøå÷ àì íéøáãäùë úøøåòúî ñòë ìù äáåâúä ïëì  .  
æç"ãáë áì çî àåä íéøáãä ìù ïåëðä øãñäù íéìâî ì , ìëùä úëøòîù åðééä

íéùåò ãáëäå áìäù äî úòáå÷ä àéä , êìî àåä íãàä æà)ø" úî êìì áëãá .( ïéðòä ìë
ãåáë àåä úåëìî ìù ,ìù íãà ïá àåä êìî ìù èåùôä êåôéää ïë íàäùåá  . íãà ùé íà

ãáëä åø÷éòù ,åéøçà íéëùîð çîäå áìäå ,ãåáë ìù êôä åìåë àåä , àåä çî áì ãáëù
ø"íìë ú ,äîéìë ìù ùøåùä àåäù .éà ìù íåîéñ÷î ìù áöîá äãéîò àåä äîéìë-

ãåáë .åìù ãáëä éãé ìò èìùðù íãà ,á÷ä ìù íìåòá ïéàù åìëùá äàøð"àåä àìà ä ,
öøë àì øáã äøå÷ù íòô ìëååðå ,ñòåë àåä ,øúåéá éåæáä íãàä àåä æàå , àåäù äàøðå

êë ìë íéëåîð úåçë éðéî ìë éãé ìò èìùð . çåø ùôðì äìéá÷î çî áì ãáë ìù ä÷åìçä
äîùð .àèçú éë ùôð ìù äøåöá íéáåúë äøåúáù úåøéáòä áåø , íéàöîð íäù åðééä

ùôðä çëî íéàáå .ãáëá åà çîá úàöîð äððéà äøéçáä úãå÷ð ïë íàáìá àìà  .
íéåñî øáãá øçåá áìäùë ,øçá áìäù åîë áùåç çîä æà , òéâäì íãàá çë ùé æàå
íéøáãä ìù äîéìù äðáäì ,ïåëð øçåá íãàä æàå ,ãáëä ãâð ãåîòì øùôà êë ÷øå , àåäù

ãáëäî øúåé ääåáâ úëøòîá àöîð ,åãé ìò èìùð ãáëä ïëì ,êìî àø÷ð íãàä æàå , êëå
áëä ìù äèéìùä úçúî íéàöåéã .  

54æç"áì åìåë àåäù êë íù ìò àø÷ð áìëù íéìâî ì .øîåìë , åðãîìù ïàëî
ø àåä êìîù"ãáë áì çî ú ,áìä ìò òéôùî íùîå ãáëá ìéçúî áìëù àöîð , íåù ïéàå

äæî äåáâ øáã .áìë íéòùøì íéàøå÷ùë ïëì ,úòã íäì ïéàù åðééä , úåøùôà íäì ïéàå
                                                 

   לא מצאתי53
  :ל למחקו"ונ, א מה שכתוב בהמשך לא מובן לי כל כך"שפירא שליט' הר'  לכ54

דף (כמו שכתוב בגמרא תמורה , שהם שתי קצוות, הגמרא מעמידה כמה פעמים מלך נגד כלב
לכן בית גליא קוראים בית , ז שם נכבד צריכים לכנות אותו בשם מגונה"כשיש לבית ע) ב”כח ע
ופני מלך קוראים פני , וכליא הוא על שם בור שכורים באדמה,  התרוממותגל הוא על שם, כליא
כתוב שלב פרעה . לכן מכים אותם במטה, ל שבגלל שהרשעים דומים לכלב"וכתוב במדרש הנ. כלב

, שהכבד לא בוחר, שהוא שם את עצמו במצב שאין בחירה, א שהוא נשלט על ידו"ז, נעשה כבד
לוקח ' אז כנגד זה ה, ומשליט את הכבד על הלב, רד מדרגתווכל פעם שמישהו יו. אלא רק הלב
  .ממנו הבחירה
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íòô ãåò øçåá úåéäì áöîä úà êåôäì ,åä ïëìäèî åúåàî úåëî ìá÷î à , äèîä éøäù
äèåðù éî ìë úà øéæçäìå âéäðäì åðéðò ìëù äèî àåä íé÷ìàä ,øùéä å÷ì .ä àøá êëù '

øùéä êøãî úåèðì úåøùôà äðùéù åúàéøá úà .úåëî íéëéøö àìù äìàë ùé ïëà , íäù
äøéçá ìù úëøòîá ãåò .øùéä å÷ì íéøáãä úà øéæçî íé÷ìàä äèîäå , àì íä íàå

æåçíéø ,íéãñôð íä æà ,úåëîä éãé ìò íéâøäðå55 .  
ùçðäå äèîä ãåñ úà äòøôì ãîìì äúéä äùî úåçéìù úìéçú . äùòð äèîä

ùçðì øå÷îä àåä äèîäîù êëì æîøì ùçðì , ùçðäù åðééä56)òøä øöéä ( ìòåôì àöåé
äù çëäî 'êøãäî úåèðì ïúð .ùçðä ìù úåìåáâä ïä ïëéä ãò òãé àì äùî , äùîùëå

 çë äàøìåãâ äë ,åéðôî ñð æà .äèî úåéäìî ÷éñôî àì íìåòì äæä ùçðä , êëá æîåøî äæå
äù 'åáðæá æçàå êãé çìù øîà ,åäö÷ì òéâî ùçðäùëù åðééä , úåéäì äøæç êôåä àåä æà

äèî .íéòãåé àì íìåò éàá áåøù àøåðä øáãä äæ , úëììå úåèðì úåøùôà åðì ùé íðîàù
íéöåøù ïàì ,àî ÷åçø úëìì åìéôàåã ,øúåéå øúåé ìãåâ ùçðä íé÷çøúîù äîë ìë êà ,

äèîä àéä ùçðäù äæä ãåñäå ,åðúåà ãáàéù åà ,äøæç øåæçì åðúåà äëé àåäù åà .ä '
íéøöî úàéöé ãåñ ïàë äìéâ ,íôåñ ãò úåéåìâä ìë ãåñ àéäå . ùçðäù ãåñä àåä ïàë

ïåøçàä äéäé àåäù çéùî àéøèîéâá àåä ïåùàøä äéäù .ð ìù äìåãâ úåîë ìò äøöåð ùç
øçá íìåòäù úåòøä úåéèðä éãé .ùçðä äàø äùîùë ,ùçðäî çøá àì àåä , àåä àìà

åðúéàî çøá ,äàø àåäù ,ä Æà ÈøÅð åðçðàù êéà ,íéòéâî íéøáãä ïëéä ãòå .æçá áåúë" ì
57ïåùàøä ìàåâä äéä äùîù ,ïåøçàä ìàåâä äéäé åúîùðî õåöéðå , åáðæá æçàé àåäå

íé÷ìà äèî úåéäì êåôäéå,íé÷ìà äèî äéäé åìåë ìëå  .  
úåìåàâä øúé ìëì øå÷îä àéä íéøöî úìåàâ . ÷åñôá áåúëå)â èë ìà÷æçé ( øáã

à øîà äë úøîàå-é éðã- êåúá õáøä ìåãâä íéðúä íéøöî êìî äòøô êéìò éððä äåä
éðúéùò éðàå éøàé éì øîà øùà åéøàé ,äòøô ìù çëä àåä åéðôî ñð äùîù ùçðäù åðééä .

ô øáåãî àìäèåùá ä ,åéðôî ñð äùîù òø ìù äìåãâ äîöåòá àìà , äèî äéäé äæ ìëå
íé÷ìà .ä 'íéøöî úàéöéá úåìâì äöø àåäù äî ìë äæá äìéâ , åìâúð äðåîà éø÷éòä ìë

ïàë ,äù åðééä 'ä åãé ìòå äòøô úà ç÷ì 'íìåòä ìù åéìòá éî íìåëì äàøä .  
äèîä ìò íéèåøç åéä úåëîä ìë ,êôäðù äèîä àåä àåäåùçðì  . äàëää úãå÷ð

êë íöò äúéä äòøôì ,íé÷ìà äèî úåéäì øæç ùçðäù .äù íåé ìëì íéôöî åðçðà ' æçàé
äæä ùçðä ìù åáðæá ,åìåë íìåòä ìë ìò ñøôúî àåä åéùëòù , äèîì äæ ìë úà êôäéå

íé÷ìàä . äéðôöá áåúë)è â (çéùî êìîä ìò : àø÷ì äøåøá äôù íéîò ìà êôäà æà éë
ä íùá íìë 'áòìãçà íëù åã .åìåë íìåòä ìë úà êåôäì àåä åãé÷ôúù åðééä , ïéîì

êåôéä ,ä åøîàéå åòãéå åøéëé åìåë íìåòä ìëù 'äìùî ìëá åúåëìîå êìî ìàøùé é÷ìà .
åáðæá æçàå êãé çìù éãé ìò äéäé äæä êåôéää ,íé÷ìàä äèî úåéäì øåæçé àåä æàå .  

íéøöî úìåàâå úåìâ ìù úåéùøô àø÷ì íéìéçúîùë ,úòãì íéáééç , òâåð äæ ìëù
åðì ,íéøöî úàéöé ìù úëøòîá åðîöò úà íéùìå ñðëéäì íéëéøö åðçðà íâ ïëì , úéùàøå

íé÷ìàä äèîì ùçðä úà øéæçäì íéëéøöù äòéãéä úáééçî íéøöî úàéöé . áåúë) æ úåîù
é-áé (ä äåö øùàë ïë åùòéå äòøô ìà ïøäàå äùî àáéå ' éðôì åäèî úà ïøäà êìùéå

 äòøô éîèøç íä íâ åùòéå íéôùëîìå íéîëçì äòøô íâ àø÷éå ïéðúì éäéå åéãáò éðôìå
íúèî úà ïøäà äèî òìáéå íðéðúì åéäéå åäèî ùéà åëéìùéå ïë íäéèäìá íéøöî , áåúëå

ùøá äæ ìò" ïøäà äèî òìáéå é-) æö úáù (ïìåë úà òìá äèî äùòðå øæçù øçàî , åðééä

                                                 
   לשאול להרב55
   לשאול להרב56
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äèîë íúåà òìá àåäù ,ä àìù åðééäêåôéä ìù óåùéë ìù ïéðò äæá äé , äìâî äæ àìà
ãçà íä ùçðäå äèîäù . åãé çìù åúåà äìâúéù íåéì øúåé íéáåø÷ äæ úà íéðéáîùë

åáðæá æçàå ,íé÷ìàä äèî úåéäì øåæçé ùçðä æàå .  
  

 àøàå úùøô-ð "ä  
  

äøåúä ãåîéì ìù äð÷ú ÷ø äððéà àéä øåáéöá äøåúä úàéø÷ , ìë êéøö àì éøäù
ùåéù íòôäøåúä úàéø÷á äæù åîë äøùò ãåîìì íéá ? úìá÷ ìù äð÷ú àéä äð÷úä àìà

äøåúä) éò 'äòù"à ùåøã äøåú øôñ úàéø÷ éùåøã ë'( ,äøùò êéøö ïëìå , äæ äìéçúáù
ãçé ìàøùé ììë ìëì äùòð ,ìàøùé ììë ìë úà úìîñîù äãò íä äøùò ìëå , íâ êéøöå
â åãîòéù äøåúä úàéø÷á ' ïúåðä ãâðë ãçà äîéáá ãâðë ãçàå ìá÷îä ãâðë ãçàå

øñøñîä . äúéä äøåúä úìá÷ íâùîë äøåúä ãåîéì àìå äãåáò" ë)áé â úåîù ( ïåãáòú
äæä øää ìò íé÷ìàä úà ,ä ìù ìåòä úçú úåéäìù åðééä ' åäæ íâäãåáò . íéìá÷î åðçðà

äìà úåéùøôá íéøöî úàéöéì úëééùù äøåúä úà ,íéìâúð íä úòë , íéìá÷î åðçðàå
ãçî íúåàù.  

 ìéòì åðøëæä)& (áîøä éøáã" ïúåîù øôñì åúîã÷á : åùòå éðéñ øä ìà åàáùë
íúåáà úìòî ìà åáù æà íäéðéá åúðéëù äøùäå àåä êåøá ùåã÷ä áùå ïëùîä , äéäù

à ãåñ-íäéìäà éìò äåì , äáëøîä íä íäå)á"ç æî ø( ,ëò íéìåàâ åáùçð æàå"ì . íéàåø
ò ãçé úåéäì àåä äìåàâ ìù ùåøéôäù äæîúåáàä í , äùéøô àéä úåìâ ìù úåäîäå

úåáàäî .ìàøùé éðá úàéáì íéã÷äì íéøöîì çìùð óñåé , ìëåéù íéøöî úà ïéëä àåäå
ìàøùé ììë úà èåì÷ì ,àåä øáãä ùåøéôå , áåúëù åîë àåä á÷òé éáâì óñåé ìù åðéðòù

)çé à äéãáåò (äáäì óñåé úéáå ùà á÷òé úéá äéäå ,àöîð ùàù àåä ÷åñôä ùåøéôå 
åîå÷îá ,áéáñî úèìåù äáäì ìáà .åúéáá ÷ø éåøù á÷òé , á÷òé ìù ùàäù íøâ óñåéå

íéøöîá íâ øòáú ,óñåé àìåìå , åéäå åðéáà á÷òé ìù úéáäî íéùøåô åéä íéèáùäùë
úéáì õåçî íéàöîð ,íúéà úéáä ìù çëä úà íéç÷åì åéä àì íä . çëäù øùôàî óñåé

 íéùøåô åðçðàùë íâ åðúà äéäé úåáàä ìùúéáäî , àéáä óñåéù øáãä ùåøéô äæå
íéøöî úàîåèì åðéáà á÷òé úðåîú ,ùîë" ë)ò åì óã äèåñ"á ( åð÷åéã äúàá äòù äúåàá

ïåìçá åì äúàøðå åéáà ìù . äðéçáá áùçð íâå íéèáùäî ãçà åîë áùçð íâ óñåé
áà úîéåñî ,íéèáù ãéìåä àåäù)  ùåøéô àåäå) èî úéùàøá& (éô ìàøùé ïáà 'ùø" é- 

áàïáå ( ,íéøöîá ìàøùé ììë ìù íåé÷ äéäéù êééù äéä àì óñåé éìáù øáãä íòèå , ïëì
áà áùçð àåä íù ,åðîå÷îá àì åðçðàùë úåáàì åðéðéá øù÷ä àåäå.  

åðìöà ïåã÷ô àåä åðìöà àöîðù úåáàä ìù äãìåää çë ,äæ ìò øåîùð àì íàå ,
èéìôå ãéøù åðúàî øàùé àì .ù÷ä úåëæá ÷ø àåä åðúåàéöî ìëúåáàì ø , éäéù éãë

íäá àöåéë íäéúåãìåú .ïåéñðá ãîò óñåé , íå÷îì úåáàä ìù äãìåää çë úà äèéä àìå
øçà , êùîä äòé÷ôî àåä øçà ìà úáì ïúåðå úåáàäî äæä çëä ç÷åìù éî ìáà

úåáàäî ,ìàøùé ììë ìù ïáøçä àåä àåäå ,î åîöò úà àéöåî àåäå' úåáà éãñç øëåæå
îì íéðá éðáì ìàåâ àéáîåäáäàá åîù ïò' .æçá áåúë" ì)ò çö úåîáé"à ( ïéà íéøöîù

áà íäì ,úåãìåúå úåáà ìù úåéëùîää ïéðò ìëå ñåçéî íéò÷ôåî íéøöîù åðééä , äæå
íãàä úøåöî äò÷ôä , áåúëù äî äæå)ë âë ìà÷æçé :( úîøæå íøùá íéøåîç øùá øùà

íúîøæ íéñåñ .  
@ïéîàî äéä àåäù äæî õåçù áåúë åðéáà íäøáà ìò , åéðôì ïîàð äéä åáéì íâ

úé ')ç è äéîçð .(éò 'øäî" ì) à íìåò úåáéúð-àé ÷øô äãåáòä áéúð  :(÷øôá éáúë ìë 
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)é÷ úáù"ò è"á (â éøòù åì ïéçúåô åçë ìëá ïîà äðåòä ìë ùé÷ì ùéø øîà"ðù ò ' åçúô
 ïîà éàî ïîà íéøîåàù àìà íéðåîà øîåù éø÷ú ìà íéðåîà øîåù ÷éãö éåâ àáéå íéøòù

ïîàð êìî ìà .â à÷åã"ïîà äðåòù éî ìà éåàø ò ,úé åá ä÷æç äðåîà åì ùéù éî éë ,' àåä
áúé åá äðåîà ïéðò àåä äæ éë ììë éåðéù åì ïéà øùà ïîàð íå÷îá òå÷ú ãúé åîë ,' ãöîå

áúé åá ïéîàî àåäù 'ïîàð íå÷îá òå÷ú àåä , éæøà íù øùà ïãò ïâì ñðëéù éåàø äæáå
úé íùä òèð øùà ïåðáì 'äðîà ìòá ñðëé íùå ÷æåçá ,äéù éåàø éëäé åúâéøãîå åîå÷î 

ò äîù"íéìéëùîì òåãé øùàë äðåîàä é.íéðáá äðåîà ìúù íäøáàù äæ  , äæì ùé
úåáàä åîë úåãìåú íä íéðáäù äîë ãò ÷ø íåé÷å úåéëùîä , åìöà ìåúùù øáã åúåà æàå

åðìöà ìåúù .äæî íéùøåô íà ,íéé÷ åðéà ø÷éòä .æä ø÷éòä íòä , çë àåäå ïåã÷ô ùé
äãìåää ,ïåã÷ôä úà íéøé÷ôî åðçðà íàå ,äðåîàä ìù êùîää úà åðìöà ïéà æà .  

 íéçñô àøîâá áåúë)ò åð óã"à ( åéðá ìà á÷òé àø÷éå ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîàã
íëì äãéâàå åôñàä øîàéå ,äðéëù åðîî ä÷ìúñðå ïéîéä õ÷ åéðáì úåìâì á÷òé ù÷éá .  

åéò’ç øäæ "ò ãìø à"à : ìéìëúàã éàãéçé àã øòøòä úìôú ìà äðô øçà øáã
 ïéøúá ìéìë åäéàã á÷òé àã àîéà éåä ïéàéâñá ìéìëúàã éàãéçé àåä ïàîå ïéàéâñá
 àìã àúåìö àìéòì åîéìùá ïåìá÷úéã àúåìö ïàî åäééìò äéúåìö éìöå éåðáì àø÷å ïéøèñ

 àúðéëù äéðî ÷ìúñà ïåì àø÷ á÷òéã àúòù éàäá àúåìâá ïåöúùé éæç àúå äåî÷åà àäå
 àúðéëùå åäééáâ ìò àúðéëùå ïîú ÷çöéå íäøáà åðîãæà éåðáì éøà÷ äåä á÷òéã àúòùá

ïäáàá àøáçúàì á÷òéá äéá éãç äåä:  
 øîàå á÷òé çúôã àúòùá àëéúø éåäîì ãçë åäééùôð íò àøù÷úàì) úéùàøá

à èî (ù àã úéøçàá íéîéä úéøçàá íëúà àø÷é øùà úà íëì äãéâàå åôñàä àúðéë
÷ìúñàå äéá åáéöò áäé ìåëéáë58ãåçéá éåðá äì åøãäà øúáìå é åøîàå åçúôå åäééìéîã 

)ã å íéøáã (åâå ìàøùé òîù ' åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàå á÷òé äì íéà÷ àúòù àéääá
á÷òé àø÷éå äúëåãá àúðéëù úáùééúàå ãòå íìåòì  äàéø÷ àìà àëä äàéø÷ éàî

òì ïåì àîéé÷ì åäééúëåã àîéé÷ìàúúå àìé:  
íåâøú :øçà øáã, "øòøòä úìôú ìà äðô",íéáøá ììëðù éãéçé äæ . éãéçé åäéîå 
íéáøá ììëðù,á÷òé äæ øîåà éåä ,íéããö éðùá ìåìë àåäù ,åéðáì àø÷å , åúìôú ììôúäå 

íäéìò.äìòîì úåîìùá åìá÷úéù äìôú åæéà ,úåìâá åãîùé àìù äìôú  . àø÷ù åæ äòùá
á÷òé íäì,ù åðîî ä÷ìúñä äðéë,äåùøô éøäå .äàøå àáå , àøå÷ äéä á÷òéù äòùá 

åéðáì,÷çöéå íäøáà íùì åðîãæä ,íäéáâ ìò äðéëùå . á÷òéá äçîù äúéä äðéëùäå 
úåáàá øáçúäì,   

ãçàë íäéúåùôð íò øù÷úäì,äáëøî úåéäì  .øîàå á÷òé çúôù äòùá, 
"íéîéä úéøçàá íëúà àø÷é øùà úà íëì äãéâäå åôñàä", "úéøçàá",åæ äðéëùä , 

úåáöò åá ïúð ìåëéáë,÷ìúñäå .íäìù íéøáãä ãåçéá åéðá äúåà åøéæçä êë øçàå , 
 åøîàå åçúôå"åâå ìàøùé òîù'. á÷òé äòù äúåàá äúåà ãéîòä , ãåáë íù êåøá øîàå

ãòå íìåòì åúåëìî,äîå÷îá äðéëùä äáùééúäå . "á÷òé àø÷éå",ïàë äàéø÷ äî , àìà 
íîå÷î íéé÷ì äàéø÷,à íéé÷ì äèîå äìòîì íúå59.  

                                                 
 ).א"ד(ות צבי הע" שסילק השכינה ממנו ע58
59   
   הקדמה לו -שער הגלגולים ) 5(

כשקרא לבניו ואמר , ה"יעקב אבינו ע' הא, ל כי שלשה היו שטעו בענין הקץ"ל מורי ז" אגם
הוא שמואל ' הב. אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באתרית הימים ונעלם ממנו הקץה

' ר' הג. כי חשב שממנו יצא המשיח, משיחו' ואמר אך נגד ה, שטעה בענין אליאב, ה"הנביא ע
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íéøöî õøàì åðãøéùë ,íìåòä ìëá øúåéá òåøâä íå÷îä äéä äæ , óñåéù êë àìåìå
åîöò úà øãâ ,ìàøùé ììë ìë ìò òéôùäå ,ãîòî å÷éæçé ìàøùé ììëù êééù äéä àì .

êøôá íéãáåò íéãáò ìù íò åéä íäå úåðæ äáøä ìù íå÷îá øàåú äôé íò äéä ìàøùé .
úãéîòå óñåé ìù ïåçöðäïåéñðá å ,íìù íò ìò íéðù øùòå íéúàî êùîì äøéîù ìòô ,

îá åéäù"äàîåè éøòù è ,äæá âéøç äéä àì úàæ ìëáå , áåø÷ ââåù äéäù úçàî õåç
ñðåàì ,áåúëä äîñøôå .íäéáà úéáî åàöéù åîë íéé÷ð åéä íéøöî éàöåé äìà ìë . çë

á ìåñô ïéàå íéðîàð åðãöî åðçðàù äãî äúåàá åðá àöîð äìåàâäåðòøæ .íåúñ õ÷äù äæ ,
úåìâä úà íéëéøö ãåòå íéáëòî ùéù åðééä.  

  
  

 àøàå úùøô-ð "æ  
  

é éðà åéìà øîàéå äùî ìà íé÷ìà øáãéå- ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå äåä
àá á÷òé-ù ì-é éîùå éã- íäì éúòãåð àì äåä)á å úåîù-â .(ùø ùøéôå"é ,ä éîùå ' àì

 íäì éúòãåð-àë áéúë ïéà éúòãåä àì ï,éúòãåð àì àìà , úåúîà úãîá íäì éúøëð àì 
éìù,ä éîù àø÷ð äéìòù ',éøáã úîàì ïîàð ,éúîéé÷ àìå íéúçèáä éøäù    

éò ' úåîù éðåòîù èå÷ìé) å ÷øô-åò÷ æîø êùîä ( àøàååâå íäøáà ìà  'ä éîùå '
 úà ìåàâì êìåä äúàù åúåà éúéìâ êìå àåä ùøåôî íà íäì éúùøéô àì íäì éúòãåð àì

ùéçéìöúù éãë ìàø .á÷ä øîà" ìëì àáä íìåòì ìáà éîù éúéìâ íéãéçéì äæä íìåòá ä
éîù éîò òãé ïëì øîàðù éîù òéãåî éðà ìàøùé:  

éò ' øäæ)ç"ò âë á"à( äéøá øæòìà éáøå ãç àîåé áéúé äåä ïåòîù éáø )äéîò ( éáøå
òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå áéúëã àø÷ éàä øæòìà éáø øîà äéîò àáàåâå á÷ '

 ïéðååâ úéà éæç àú åäéà äàìò àæø éøá øæòìà äéì øîà äéì éòáî øáãàå àøàå åäî
 àì àùð éðáå àúåðîéäîã äàìò àæø ïåðéà ïéìàå ïéìàå ïééæçúî àìã ïéðååâ úéàå ïééæçúîã
 åîéé÷å ïäáà åúàã ãò ùð øá åäá äëæ àì ïééæçúîã ïéìàå äéá ïéìëúñî àìå äéì ïéòãé

 àã ìòå åäééìò ìàã ïåðéà ïééìâúàã ïéðååâ ïàîå ïééìâúàã ïéðååâ ïåðéà åîçã àøàå áéúë
 äàìò åæéçá ïéðååâ ïåðéàã éãù)ð"ïéàìò ïéðååâã åæéç à ( àìéòìã ïéðååâå ïééæçúà ïéìàå

åäé éîùå áéúë àã ìòå äùîî øá åäééìò ùéðéà íéà÷ àì ïééæçúà àìã ïéîéúñ" àì ä
ðååâá ïåì éúéìâúà àì íäì éúòãåð ååä àìà åäá éòãé ååä àì ïäáàã àîéú éàå ïéàìò ïé

ïééìâúàã ïåðéà åâî éòãé:  
íåâøú : åðá øæòìà éáøå ãçà íåé áùåé äéä ïåòîù éáø)åîò ( øîà åîò àáà éáøå

åâå á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå áåúëù äæ ÷åñô øæòìà éáø ' êéøö äéä àøàå åäî
 øáãàå øîåìñ åäæ éðá øæòìà åì øîàïåéìò ãå.  íéòáö ùéå íéàøðù íéòáö ùé äàøå àá

î àìå åúåà íéòãåé àì íãà éðáå äðåîàä ìù ïåéìò ãåñ íä åìàå åìàå íéàøð àìùððåáú íé
 àøàå áåúë äæ ìòå íäéìò åãîòå úåáàä åàáù ãò íãà íäá äëæ àì íéàøðù äìàå åá

åìâúäù íéòáö íúåà åàøù. äù éãù ìà ìù íúåà åìâúäù íéòáöä äîå ìù íéòáö í
 ïåéìò äàøî)íéðåéìò íéòáö ìù äàøî (âäå íéàøð åìàåå àìù íéøúñð äìòîìù íéðå

ä éîùå áåúë äæ ìòå äùîì èøô íäéìò ùéà ãîò àì íéàøð ' àì íäì éúòãåð àì
âá íäì éúéìâúäå àì úåáàäù øîàú íàå íéðåéìò íéðåòãé íä àìà íúåà ååòãé íúåà 

åìâúäù åìà êåúî. 

                                                                                                                                            

לרמוז כי טעותם , ולכן אותיות יעקב הם עקיבא. 'שטעה וחשב כי בן כוזיבא היה משיח ה, עקיבא
 :תם נתגלגלו כדי לתקן טעות זהולכן שלש, שוה
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ãáä ùé äðäå úàéöé éøçà äéäù éåìéâì úåáàä ìà àøåáä éåìéâ ïéá èìåá ì

íéøöî , íéçñô àøîâá àúéàã äî éô ìò ìãáää úåäî ìò øåøáä ïôåàá ãåîòì ïúéð) óã
ò çé÷"à :(ùàä ïùáë êåúì åðéáà íäøáà úà òùøä ãåøîð ìéôäù äòùá , ìàéøáâ øîà

 úà ìéöàå ïðöàå ãøà íìåò ìù åðåáø àåä êåøá ùåã÷ä éðôì ùàä ïùáëî ÷éãöä
)ùàä ìò äðåîîù êàìî àåä ìàéøáâ ,ùàä úà ïðöìå íîçì ìåëé àåä ïëì( , åì øîà

åîìåòá ãéçé àåäå éîìåòá ãéçé éðà àåä êåøá ùåã÷ä ,ãéçéä úà ìéöäì ãéçéì äàð . éôìå
åéðá éðáî äùìù ìéöúå äëæú øîà äéøá ìë øëù çô÷î åðéà àåä êåøá ùåã÷äù . ùøã

ðåìùä ïåòîù éáø ïùáë êåúì äéøæòå ìàùéî äéððç òùøä øöðãëåáð ìéôäù äòùá é
àåä êåøá ùåã÷ä éðôì ãøáä øù åî÷øåé ãîò ùàä , ãøà íìåò ìù åðåáø åéðôì øîà
ùàä ïùáëî åììä íé÷éãöì ìéöàå ïùáëä úà ïðöàå , ìù åúøåáâ ïéà ìàéøáâ åì øîà

êëá àåä êåøá ùåã÷ä ,ïéáëî íéîäù ïéòãåé ìëäå ãøá øù äúàùùàä úà  , éðà àìà
 êåøá ùåã÷ä åì øîà ñð êåúá ñð äùòàå õåçáî çéã÷àå íéðôáî øø÷àå ãøà ùà ìù øù

ãø àåä.  
ñð êåúá ñð ìù äæ ïôåàá ñðä äùòð àì åðéáà íäøáàì ,äù ììâá ' äìâúð

à ìù íùá úåáàì-ù ì-òáèä úëøòî ããùì åúìåëéáù àåä äæ íù ìù ïëåú éã , ïëì
äù úåùòì øùôà äæ íù çëá ùà ìåëéáë äéäú àì ùà-äçåë ìèáúéù  . ùåøéôä ìáà

äòáèá äøàùð ùàäù àåä õåçáî çéã÷àå íéðôáî øø÷à ìù , íä íâ åøàùð íéùðàäå
íòáèá ,íúåà äôøù àì ùàä úàæ ìëáå ,ùî äìòîìù úãçåéî äâäðä éäåæä’ úåëøòî 

òáèä ,äçåë ìåèéáå òáèä ìò äèéìù àìà ,íéøöî úàéöéá äùãçúð åæ äâäðäå . úàéöéá
äðúåî åéììëå òáèä é÷åç íåé÷ ìëù ùãçúð íéøöî , åäæ øùàë àìà íéìòåô íä ïéàù

êë åìòôéù àøåáä ïåöø ,ä íà ïëìå 'óåøùú àì ùàäù äöåø , úåøîì úôøåù àì àéä
úèäåìå äîç àéäù ,äù àìå 'ùàä úà øøé÷ , íòáè äðúùð ùàä êåúáù íéùðàäù åà

ùàä úà ìåáñì íéìâåñî åùòðå ,øù àìàúé åðåö ' óåøùú àì éãéîúä äòáèá ùàäù äéä
äôøù àì ïëà àéäå.  

íéøöî úàéöé ìù íéñéðá äðåùàøì äúàøð åæä úùãåçî äâäðä .àîâåãì : áåúë
)é è äáø úåîù (ãçà ñåëî íéúåù åéä ìàøùéå éøöî íà åìéôà íã úëîáù , äéä éøöîì

íã ,íéî éãåäéìå .îäù àåä ñðäù úéçèù äðáäá úàæ ïéáäì ïéàå íãì íéëôäð åéä íé
éøöîä ìù åéôì åñðëð íäù òâøá , äæ ìéáùáå íéî åéä íéîä äæ ìéáùáù àåä ñðä àìà

íã ùîî íéìæåð íúåà åéä .éðùì íéîå ãçàì íã äéäé øáã åúåàù ïëúé êéà ìàùð íàå ?
éììë ïôåàá ìåàùì ùé éøä ,íã ìù äàéøá åà íéî ìù äàéøá ïëúú ãöéë ? àéä äáåùúäå

ëç äøæâ êëùúé åúî' .úåòèá åðìöà çøëåî òáèäù àåä øáñääå , åðìãâù íåùî ÷ø
äæä íìåò ééç êåúá ,ììëá çøëåî àì àåä íâ òáèäù úøîåà úîàä ìáà , àåä íâ éøäù

á÷ä éãé ìò àìà øöåð àì"ä ,úé åðåöø íéé÷ì åúéìëú ìëå ,' åîéé÷úé íéøáãäù àåä åðåöøå
íòáèá . úëøòîä úà úåìâì àåä åðåöø íéîòôìåíäìù ääåáâ øúåéä ,åæ äðåéìò äâäðäáå ,

äòù åúåàá íéî íâå íã íâ åéäé íéîù äøéúñ íåù ïéà.  
 íùá åðìöà úåøãâåîä úåâéøç úåòôåúî åðøáã äë ãò'ñð' . úåàéöî íâ åðàöî êà

ñðë úñôúðä úéãéîú ,àúéàã àä åðééäå ,)ò àë óã àîåé”à ( úøåñî äæ øáã éåì éáø øîà
 íå÷î åðéúåáàî åðéãéá äãîä ïî åðéà ïåøà-úîéåñî äãéî åì ùé éøä ïåøàäù åðééäå  ,

íéåñî ìãåâ åì íâù íå÷îì ñðëð àåäå ,íéããåî åéä íàå ,íå÷î ñôåú ïåøàäù íéàåø åéä ,
ììëá íå÷î ñôåú äéä àì úîàá ìáà .ïè÷úð ïåøàäù øîåì ïëúé àì ïëù ,ïë íàù , àåä

ìåñô äéä ,áçøúð íéùã÷ éùã÷äù ïëúé àì ïëå ,íàùìåñô äéä àåä íâ ïë  , äðáää àìà
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àéä åæ äàéìôî úåàéöîá ,íå÷î ñôåú äéä àì åìãåâ úåøîì ïåøàäù .ãöéëä ? ììâá
íéøçà íé÷åç íò úøçà úåàéöî úèìåù äæ íå÷îáù . úìáâåî úéîùâ úåàéöîá íééç åðà

ìãåâå ïîæ ìù íé÷åçì äôåôëä ,äì åðîøâ åðàù úëøòî éäåæ úåôñåð úåéòáè úåìáâä ïëå .
éåä íù äìâúðù íå÷îá ìáà"á ä"ä ,äé÷åçá éøîâì úøçà úëøòî úèìåù , úéøá ïåøàáå

éåä íù àöîð íùù"úé åéåðéë ìëå ä ,'äæ ùãå÷î íå÷î , úëøòî ìëì óåôë úåéäìî ò÷ôåî
òáèä.  

 ïéà äáù úåàéöî ïéáäì äù÷ù øîåì íéìéâø åæ äðåéìò úëøòî ìò íéøáãîùë
íéøéëî åðàù òáè ìù úåìáâî .àá ìáàïåëð éåèéá àì äæ úî . äù÷ù àåä ïåëðä éåèéáä

åæ úëøòîì ìâøúäì åðì , åðçðà äáù úåàéöîä úëøòî úà íâ øáã ìù åúéîàì éøäù
ïéáäì äù÷ íéàöîð ,äæì åðìâøúäù àìà , íä äìàä íéòáèäå íé÷åçäù åðì äàøðå

íéçøëåî .ììë íéðéáî åðà ïéà ñðä úëøòî úà íâå òáèä úëøòî úà íâ úîàá ìáà ,
àì äæìå åðìâøúä äæìù àìà .íéøöî úàéöéá øåîàë åðì äìéâ àøåáä ñðä úëøòî úà.  

'ä éîùå 'íäì éúòãåð àì ,' äæ íùá åùîúùä íéùåã÷ä úåáàäù àåä äæá øåàéáä
à íùî åâéùä íäù äîë ÷ø-ù ì-éã ,àéäù åîë úîàä úåàéöî åñôú àì ìáà , äæå

íéøöî úàéöéá ÷ø äìâúð .ùø"úðù úëøòîäù áúåë éäçèáä äéåø÷ úåáàì äúìâ ,
éöé úëøòîå"íåé÷ úàø÷ð î .ãçà íä íéøáãä éúùù àåä äæá ùåøéôä ÷îåò . éúù ïàë ïéà

úåãøôð úåëøòî ,øúåé úéîéðô úçàå øúåé úéðåöéç úçà úëøòî àìà , íéùåã÷ä úåáàäå
ãáìá øúñää úëøòîá åéç ,äîìù äðåîà åðéîàä íä åáå , úëøòîá åìâúðù íééåìâä ìëå

åìéâäúåàéöîä íöò ìù úå÷åîòäå úåøúñðä íéðôä úà úåìâì éãë äéä é .äù äî ìë '
úîàä úà âéùð äæ éãé ìòù éãë àåä òáèä úåëøòî ããéù .áîøä áúåëù äî äæå" óåñá ï

àá úùøô ,ììëá òáèå øãñ íäá ïéà åðìù íééçä ìëù íéìâî íéåìâä íéñéðäù , éî ìëå
äùî úøåúá ÷ìç åì ïéà äæá ïéîàî àìù .àîéöé æ" ìò äúìâúäù úåàéöîá íééç åðçðà î

íù åúåà éãé.  
 úåëøá àøîâá áåúë)ò áé óã”à (áøã äéîùî àáñ àððéç øá äáø øîà , ìë

åúáåç éãé àöé àì úéáøò äðåîàå úîàå úéøçù áéöéå úîà øîà àìù , ãéâäì øîàðù
úåìéìá êúðåîàå êãñç ø÷áá .ùøå"áúåë é ,ùòù ãñç ìò äìåë áéöéå úîà úëøáå íò ä

àéä åðéúåáà ,íøéáòäå íéä íäì ò÷áå íéøöîî íàéöåäù , äá øáãî äðåîàå úîà úëøáå
úåãéúòä ìò óà , ãéîå íéëìî ãéî åðìàâì åúðåîàå åúçèáä åðì íéé÷éù íéôöî åðàù

íééçá åðùôð íåùìå íéöéøò ,åðéáéåà úåîá ìò åðëéøãäìå ,ãéîú íéøéãúä íéñðä äìà ìë ,
ëò"ì .ò øùàë åéç úåáàäéöé ìù éåìéâä äéä àì ãå"î , øåøéá àåä íðéðò ãåñù ïáåî ïëì

äðåîàä ìù øåîâä ,íîåé÷ íøèá ãåò úåçèáä úëøòîá åéç úåáàäù ììâáå , ÷øå êà
êãñç úãî ìù éåìéâ éìá íúðåîàá ,úéúéîàä äãéîä ìù éåìéâ äæ ïéà ïë ìò , àø÷ð äæå

úîà àìå äðåîà ÷ø ,åðìöà ñôúðù øáã àåä úîàù.  
éáäì ùééöé òåãî ï"íåé÷ä ïîæ àø÷ð î , úåçèáää ìë úåîéà æà äéä àì éøä

úåáàì åçèáåäù .áîøá àúéàã àä ïåâë" øùò õøà ìá÷éù åðéáà íäøáàì çèáåäù í
íéîòä ,äø÷ àì íìåòì äæå .äéä úîà úö÷î íðîàå , åðéà úîà ìù åäùìë òåãéë êà

úîà ,éúîéé÷ àìå éúçèáä úðéçáá ïééãò äæ àìà . ùéù äàøðëãçåéî ÷îåò äæá . øáë
äðñá íéøöî úàéöéì ïåùàøä éåìéâá , íòô ìë äðäã úãçåéî äâøã åá äéäù íéàåø åðà

äù 'àéáðì äìâúð ,íéìòðä úà øéñäì áééç äéä àéáðäù åðàöî àì . àôéà úìàùð
åéìòð ãéøåäì äùî äéä áééç äðñá äéäù éåìéâá òåãî äìàùä ? àéä øáãä úáåùú

ïéòî äéä àåää éåìéâäùäøåúä úìá÷á äéäéù éåìéâä  , úîãà ïéã éðéñ øä ìò äéä æàå
ùãå÷ ,ùã÷îä úéá ìù äùåã÷ë ,ùîë"áîøá ë" ÷åñôä ìò ï)àé ãë úåîù ( úà åæçéå



 חומש אור מאיר

91 

åúùéå åìëàéå íé÷ìàä ,ä éðôì äìéëàë áùçð äéäã ,' éðéñ øäá äéäù ãåáëäù íåùîå
ïëùîáå ùã÷îä úéáá äéä.  

à íùä äìâúð äðñá-äéä ,ãéúò ïåùìá,äù åùåøéôå  ' ãéúòá äìâúé àåäù äìéâ
é íùá-äåä .áùøä"àá ùøôî í"á ú" ù) áåéç ùéù íìòì éîù äæ ìù íåé÷ äæù äàøðë

äîìòäá íùä àäéù( ,é íù êôåä êëáù-ïåùàø óåâì äåä . íéàåøáä åðàù åðééäå
úé åéìà íéñçééúî 'êë60 .áîøä"á÷ä ìù åéúåîù äìåë äøåúä ìëù áúåë ï"ä , íäå

ùî íéìöàðé í-äåä . éîéðôä éåìéâ ìù áöî äéä äøåú ïúî ãîòîù äàøð åéøáã éô ìò
éåä íù ìù øúåéá"á ä"ä . øôñî åðëåúù íùä äìâúð äðñáå ìòåôá äæ äéä äøåú ïúîá
éåä íùäù êë ìò"äìâúé ä ,úé åéúåîùî ãçà àåä äæ íù íâå' . åîë àåä éðéñ éôìë äðñä

à íù-éåä íù éôìë äéä"ä.  
ôå÷úù øäæá áåúë úåáàä ìù áöîäå øåáéò ìù áöî úàø÷ð íéøöî úåìâ ú

úåðè÷ àø÷ð ,éöéå" úåìãâ ìù áöî äéåø÷ íéøöî î-äåöî øá ] .éöéù ïåéëî" úàø÷ð î
úåðè÷ úåáàäå úåìãâ ,úåçèáä úôå÷úá åéç úåáàäù ìéòì øåîàä óåøéöáå ,éöéå" åäæ î

íåé÷ä ïîæ ,äæ úåìãâå äçèáä ìù úåäî àåä úåðè÷ ìë àöîð ïë íà íåé÷ ìù ïéðò å
äçèáää .[ àîåé àøîâá àúéà)ò èñ óã”á (ä úà àøæò êøáéå 'ìåãâä íé÷ìàä , ìåãâ éàî

ùøåôîä íùá åìãâù ìåãâ øîà ìãéâ áø éëä åðúî àáøòîá ,àä øîà àðúî áøå- ì
 éåì ïá òùåäé éáø øîàã éåì ïá òùåäé éáøãì àéèî àðúî áøã àäå àøåðäå øåáâä ìåãâä

éùðà ïîù àø÷ð äîì äðùåéì äøèò åøéæçäù äìåãâä úñðë ) éùðà ìù ùàøä äéä àøæò
äìåãâä úñðë .(àä øîà äùî àúà-àøåðäå øåáâä ìåãâä ì , íéøëð øîàå äéîøé àúà

àøåð øîà àì åéúåàøåð äéà åìëéäá ïéø÷ø÷î , åéðáá íéãáòúùî íéøëð øîà ìàéðã àúà
øåáâ øîà àì åéúåøåáâ äéà ,ä åæ äáøãà åøîàå åäðéà åúà úà ùáåëù åúøåáâ úøåáâ àé

íéòùøì íéôà êøà ïúåðù åøöé , àåä êåøá ùåã÷ä ìù åàøåî àìîìàù åéúåàøåð ïä åìàå
úåîåàä ïéá íéé÷úäì äìåëé úçà äîåà êàéä . ïé÷úã àúð÷ú éø÷òå éëä éãáò éëéä ïðáøå

äùî , åáæéë àì êëéôì àåä éúéîàù àåä êåøá ùåã÷äá ïéòãåéù êåúî øæòìà éáø øîà
åá.àåä ïéðòä ÷îåò  ,àéää äãîá âäðúî àåäù äòùá ÷ø øùôà àøåáì çáùìù , ùéùë

äçèáä ÷ø àìå íåé÷ .æçá áåúë" úãîù ì'àøåð 'é ãâðë úðååëî-äåä , ãéçéä íå÷îä ïëì
íùä äìâúðù íìåòá ,åáúëë íùä í ÈL øéëæäì øùôàù ãò ,ùã÷îä úéá àåä . ïëìå

ð àøåð úãî ïéà àåää íå÷îá íéø÷ø÷î íéåâùëìòåôá úéàø . íåùî øåîàë åðééäå
äçèáä ìù áöîá ÷ø úàöîð äãîùëù ,êë ìò åúåà çáùì øùôà éà , øîà àøæòùëå

äçèáä ÷ø àìå íåé÷ ìù äðéçáá àéäù ïéáäù øîåì êéøö äæ úà . íöòá àåä íåé÷äå
íéîéé÷ åðçðàù äãáåòä ,åéúåàøåð ìò äøåîä ñð åäæù ,íéøöî úàéöé ìù íéñéðä ïéòî ñð .

 äæ ñð ïåøàäù áåúëù äîì äîåãå ìéá÷î íéù÷ äë íéàðúá úéìàøùéä äîåàä íåé÷ ìù
äãîä ïî åðéà .ùøåùäî åðúåà øå÷òì äìåë úðååëîä úëøòîá íéé÷å éç ìàøùé íò ,

ôòàå"íéîéé÷ åðçðà ë .äìéôúá íéøîåà åðçðà : ãò úåàìôðå ø÷ç ïéà ãò úåìåãâ äùåòä
 øôñî ïéà)äù øîåìë'úåìåãâ 'äå'úåàìôð 'éùäîù ãò äòéâî àì åðúòãù úëøòîì íéëé (

-åðìù úòãä úëøòî ìòî íäù íéøáãä íä äîå  ? èåîì ïúð àìå íééçá åðùôð íùä
åðìâø .ø÷ç ïéà ãò úåìåãâ àéä íéèèåîúî àìå íééç åðçðàù äãáåòä íöò.  

 ÷åñôá áåúë)é ãì úåîù :(úéøá úøë éëðà äðä øîàéå , äùòà êîò ìë ãâð
 åàøáð àì øùà úàìôðíéåâä ìëáå õøàä ìëá , úà åáø÷á äúà øùà íòä ìë äàøå

ä äùòî 'êîò äùò éðà øùà àåä àøåð éë . øúåé åùòð àì æàîù àåä ÷åñôä ùåøéô
                                                 

, א שכשפועל הופך להיות שם"ל על פי דברי הגר"י, ו"ד במקום וא"ולהסביר למה יש יו (60
  )כמו חיה וחוה, ד"ו הופך ליו"הוא
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òáèä øãâî úåàöåé úåàìôð ,äù øáãä íöò àìà 'íìòðá åðúéà àöîð . äî àåä àåäå
ä äùòî úà åáø÷á äúà øùà íòä ìë äàøå áåúëù 'àåä àøåð éë .î øîåìë åðçðàù ä

øôñî ïéà ãò úåàìôðå ø÷ç ïéà ãò úåìåãâ åäæ íééç , ùéù ñð ìù úåìãâ åúåà äæá ùéå
á'åðéàðù ìë ìò åððø÷ íøéå åðéáéåà úåîá ìò åðëéøãîä' . ìù åæ äãéî'àøåð ' úàèáúîä

à íùá äúìâúð åðìâø èåîì ïúð àìù äîá- äéä-äçèáä ìù àìå úåîéà ìù íù  . äæ
äù éåìéâ 'åðúéà äéäéáöîå áöî ìëá  .äðñá äéä úåçèáää úåîéà ìù äæ éåìéâ . òåãîå

äðñá à÷ååã , ìù ïéðò ìò æîøî àåäù íåùî)ò æè óã úéðòú”à ( éøäù äøöá éëðà åîò
 àéä íâ äðéëùäù êë ìò ãéòäì äîù úåéäì çð àìù éðöå÷ õòá äðéëùä äìâúð ïëì

úåìâá .à íùä-úé åúðéëù ïéá ùéù øåáéçä àåä äéä ' åðéìà- äéä àìù ñðä úåäî äæå 
íéåâä ìëáå õøàä ìëá .éöé éøçà"úåéåàéöîì åëôäð úåçèáää ìë î ,éåä íùù åîëå" ä

úéúéîàä úåàéöîä äìâî ,à íù êë-úåéäì ãéúòù äî äìâî äéä , íùì ùåøéô àåäå
éåä" ãéúòä íù ìò àåäù ä-úéîéðôä úåàéöîáù úåàøäì  ,íéàöîð øáë íéøáãä , ïë ìò

åîéàì äæ áùçðäçèáää ú .  
íéðáì íåé÷ä ïéáå úåáàì äçèáää ïéá ãîåò óñåé . äùî úëøáá ùåøéôä åäæå

 óñåéì)âì ÷øô íéøáã :(ä úëøáî øîà óñåéìå ' úöáø íåäúîå ìèî íéîù ãâîî åöøà
 íìåò úåòáâ ãâîîå íã÷ éøøä ùàøîå íéçøé ùøâ ãâîîå ùîù úàåáú ãâîîå úçú

äúàåáú äðñ éðëù ïåöøå äàìîå õøà ãâîîå åéçà øéæð ã÷ã÷ìå óñåé ùàøì ) íù åúåà
åéçà øéæð ã÷ã÷ìå óñåé ùàøì àáú äðñá éìò äìâúðù .( óñåéù àåä äðñì óñåé ïéá øù÷ä

äðñá äùîì äìâúðù ïåöø åúåàî äëøá ìá÷é . úåáàì íéðá ïéá àöîð óñåé ïá çéùî íâ - 
íåé÷ì äçèáää ïéá . åéìò áåúë ïëìå ïá íâå áà íâ àåä)ãë èî úéùàøá( ìàøùé ïáà - 

 ïáå áà)ùø"íù é] .(ø íâù íéãîì åðà øáã àöåîî ' åùøéôù àîåéá äðúî áø íâå ìãéâ
ä úà êøéá àøæòù ìåãâä íùä úà 'øáã åúåà ìù íéðô éúù íéøîåà ìåãâä íé÷ìàä ,

äðùåéì äøèòä úà øéæçä àåäù äæù íåùî , ùøåôîä íù ìù éåìéâ àåä- äãáåòä 
íéîéé÷ åðçðàù ,ù éåìéâ àéäàöîð àáì ãéúòù äî ìëù äàøîù ùøåôîä íù ì.[  

ä 'úåáàì çéèáäù äçèáää ììâá åæä úåàéöîä úà øöéå íéøöîî åðúåà àéöåä .
éöéá äøöåðù úåàéöîä"úîéé÷ î ,äãéúòä äìåàâì åðúåà àéáúù àéäå ,ùîë" éúìàâ ïä ë
úéùàøë úéøçà íëúà .éöé"úéùàøë äúìâúð î ,åæä úåàéöîä êåúî áéåçî êùîääå.  

  
  

 àøàå úùøô-ð "ç  
  

 áåúë)æ úåîù é-âé (ä äåö øùàë ïë åùòéå äòøô ìà ïøäàå äùî àáéå' êìùéå 
 íéôùëîìå íéîëçì äòøô íâ àø÷éå ïéðúì éäéå åéãáò éðôìå äòøô éðôì åäèî úà ïøäà
 äèî òìáéå íðéðúì åéäéå åäèî ùéà åëéìùéå ïë íäéèäìá íéøöî éîèøç íä íâ åùòéå

çéå íúèî úà ïøäàä øáã øùàë íäìà òîù àìå äòøô áì ÷æ 'ò"ë . äùî ìù äøèîä
äúéä ïøäàå ,íéúôåîå úåúåà úåùòì ,ä äùò ïàë ìáà ' úåùòì íéôùëîì ïúðå óñåð ñð

åîöòá ñð åúåà úà ,úåìâì ïéåëúä ñðä äî ïéáäì ùé ïë íà ?  
éåñéë ìù ïåùì àåä ùãå÷ä ïåùìá èì ìù ùøåùä , áåúëù åîë)à íéëìî 'âé èé (

éååúøãàá åéðô èìéå åäéìà òîùë éä .ìåãâ ùà ìù éåìéâ àåä ïàë äéäù èäì ìù ïéðòä ,
 áåúëù åîë)â æö íéìéäú (åéøö áéáñ èäìúå êìú åéðôì ùà . úùîúùî äøåúäù íéàåø

íäéèìá äìîá íâå íäéèäìá äìîá íâ , àøîâá áåúëå)ò æñ óã ïéøãäðñ”á ( åìà íäéèìá
ôùë äùòî åìà íäéèäìá íéãù äùòîíé-óåùéë ìù úåìåòô íäéðùù åðééä , ãçàù ÷ø
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íéãùì êééù .êë ïáåî èäìá âùåîä :åäùî äìâî éåìéâ ìë , àåä èäì ìù éåìéâä ïàë ìáà
ìèáúé øáãäù ,ìèáúîå óøùð ãéî àåä èäåìù øáã ìëù åîë , ìù ïåùìî àåä ïëì

éåñéë . âùåîäù åðééä'èäì 'äéìëä úáéñ àåä åîöò éåìéâäù àåä .øáî ÷øáùë åðùé ÷é
ãéî åîöò úà äìëî àåä ìáà ãàî ìåãâ éåìéâ .  

ùø"ðä ÷åñôä ìò áúåë é" íäéèäìá ì- ùéå àø÷îá ïåéîã åì ïéàå ïåäéùçìá 
 åì úåîãì)ãë â úéùàøá (ùçì éãé ìò úëôäúî àéäù äîåã úëôäúîä áøçä èäì , ïëå

ðä àøîâá áåúë"à íäéèäìá íéãù äùòî åìà íäéèìá àáà øá àééç éáø øîà ì åì
úëôäúîä áøçä èäì úàå øîåà àåä ïëå íéôùë äùòî , äéàøì àáåîù ÷åñôäù òåãéëå

àîìòá àîâåã ÷ø åððéà ,èäìä ìù ïéðòä íöò äæ àìà .ä ' ïâá íãàä íùå íìåòä àøá
ïãò ,ä àèçä ììâáå 'ïãò ïâî åúåà ùøâ ,åá ñðëé àì ãçà óàù éãëå ,ä íù ') â úéùàøá
ãë (îä áøçä èäì úàå íéáøëä úàíééçä õò êøã úà øîùì úëôäú , ìëåé àì íãàù

íå÷î åúåàì øåæçì .íéøáãä úå÷îòá ïðåáúäì íéëéøöå .ïãò ïâî ùøåâ íãàäù òâøî ,
íå÷î åúåàì øåæçì êéà êøã àåöîì íéëéøö åðçðà .äùë ãçåéîá èìá äæ ïéðò ' çìùì àá

íéøöîî ìàøùé éðá úà ,îù íå÷îì åðúåà øéæçäì éãë äúéä úàæä äìåòôäååðùøâ íù ,
ïãò ïâ àåäù ,äù äæá äúéä êøãä úìéçúå ' úåùòìå äòøôì àáì íéøöîì äùî úà çìù
íéúôåî åì , áøçäî åéä åùò íéøöî éîèøçù íéèäì íúåàù êëá èìåá äæ ïéðò

øåæçì úøùôàî àìù úëôäúîä .  
èäìä ìù ïéðòä åðì òâåð äîá ,ïîæî íìåòäî åøáò äìàä íéøáãä àìä ? àîâåãä

ñéñá øúåéäúåàðä ïîæä ìë íéùôçî íãà éðáù àéä úé , éðá ìù í÷ñò ìëù øîåì øùôàå
 àåä íãà-äàðä øúåéì òéâäì  .÷åãáð íà ,íúåà íéùôçîù úåàðää ìëù äàøð , íä

èäì úðéçáë ,øîâð øáãä äæ øçàì ãéîå òâøë íéèäìúî íäù ,åéìàî äìëå . úåëøòî ìë
íéèäì øãâá íä äæä íìåòá úåàðää .éùôçî íãà éðáùãç éåøéâ í , ìù åòáè íöòå

äéáå äéðéî åîöò úà äìëî àåäù àåä äàðää .äìàä úåàðäì åðàøáð àì åðçðà . úåàðää
èäì ìù øåîâä êôéää ãåñá íìåë íä úåéúéîàä ,øúåéå øúåé íéìâúîå íéëìåä íäù . éúù

íéøöî éîåèøçáå äùîá éåìéâ éãéì åàá äìà úåëøòî . úà äòøô éðôì äàøî äùî
 íéúôåîääðéëù éåìéâ íäå ,íäéèäìá íéùåò íéøöî éîåèøçå , ãåñá äæå éåìéâ ãåñá äæ

èäì ,íìåë íéùòîä ìë éùøåùì ãò ãøåéå ò÷åá äæä øáãäå , øúåéá íé÷åîòä íéùøåùì ãò
íãàä úøåöá .èäìä ìò äîöò úà äãéîòîù íãà úøåö ùé .åðúéàî ÷åçø àì äæä øáãä ,

 ìà ïååëî äæ àìà'íéôåùéë 'éòâåð ãàîùåðì í . èäìäù áöîá åîöò úà ãéîòîù éî ìë
åìéáùá øåà àåä ,êùåç àåä åìù éñéñáä áöîäù åðééä ,èäì úðéçáá àåä éåìéâä ìëå .

éúéîà éåìéâá øåàá úàöîð úéúéîàä äçîùä ,úîàá íéìâúîå íéëìåä íéøáãäù , àìå
íéèäåì ,îå øãñäî àöåé àåäù ìåãâ éåìéâ ìù úåöøôúä ìù ïôåàá àì àéä úîàä àéá

åîöò úøéúñì .  
 àøîâä ìéòì åðàáä)ò æñ óã ïéøãäðñ”á :( íäéèäìá íéãù äùòî åìà íäéèìá

íéôùë äùòî åìà ,íéôùë äæ äîå íéãù äæ äî âùåî íåù åðì ïéà ,øäîä ìáà" éøåàéáá ì
øàáî éðùä øàá äìåâä øàááå úåãâàä :ðä àøîâ äúåàá áåúë" ïîù àø÷ð äîì ì

î ìù àéìîô ïéùéçëîù íéôùëîäìò .øäîä" íéøáã úøéöé åäæ íéôùëäù øéáñî ì
äù äòåá÷ä úåàéöîä øãñì õåçî íäù íìåòá 'íìåòá òá÷ , íéøáã úåáøòúä åäæå

íìåòä øãñ êåúî íðéàù .úé åðåöø äùåò äìòî ìù àéìîôä ,' øãñ ìò äðåîî àéäå
åðåöøë íéøáãä ,øãñä úà äðùî ùéçëîù éîå ,äìé÷ñ øåñéàá ùéå .àéâåñ äúåàá áåúë 

 øúåî ïäî ùéå øåñà ìáà øåèô ïäî ùéå äìé÷ñá ïäî ùé úáù úåëìäë íéôùë úåëìä
äìçúëì .øäîä"äù äæá úáù øåñéàì íéîåã íéôùë éøåñéàù øéáñî ì ' íìåòä àøá
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úáù éòéáùä íåéáå íéîé äùùá ,úéùàøá äùòîá òâåô úáùá ãáåòù éî ìë ïëì , êëå
íéôùë äùòî éãé ìò ìòôð .çî íéøáã íä íéôùë øãñì íéôøèöîå äàéøáä øãñì õå

äàéøáä .íéôùë åäæ ,øãñì õåçî íéàöåé íéèäì ìáà ,íìåòä øãñì íéôøèöî àìå , åîë
äìëå ÷éøáîù øáã . ïéà íðîà èäì äùòî úðéçáá åééç úà éçù éî ìëù åéìàî ïáåî äæ

ëò ìáà íéôùë úåëìäî äæ"óùëî íöòá àåä ô , øãñì õåçî íäù íéøáã ñéðëî àåäù
êåú ìàäàéøáä øãñ  . áåúë)çé å÷ íéìäú (íéòùø èäìú äáäì , úàöåé äáäìä øîåìë

íéùåò íéòùøäù íéùòî íúåàî .èäì ìù íééç êìäî ìò åîöò úà íùù éî ìë , åì ïéà
ìãåâå êìåäù øåàä úà ,èäìì èäìî âåìéãå äöéô÷ ìù êìäî àìà .íåé íå÷îá , ÷øá ùé

÷øá ãåòå ÷øá ãåòå ,êùåçá øàùð àåäå ,øáãäåíéøéàî íðéà íé . úåéäì êôåä øåà ìë
åîöò ìù éåñéë úáéñ.61   

 äðåøçà äàåáðá áåúë)èé â éëàìî-ë ( íéãæ ìë åéäå øåðúë øòá àá íåéä äðä éë
ä øîà àáä íåéä íúà èäìå ù÷ äòùø äùò ìëå ' óðòå ùøù íäì áæòé àì øùà úå÷áö

òë íúùôå íúàöéå äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå÷áøî éìâ . ùîùä
àôøîå ä÷ãö àéä úàæä ,íìåëì àôøî àì àéä äîìå ? àøîâá áåúë)ò ç óã íéøãð”á (

 äá ïéàôøúî íé÷éãö ä÷éúøðî äîç àéöåî àåä êåøá ùåã÷ä àìà àáä íìåòì íðäéâ ïéà
äá ïéðåãéð íéòùøå .äàåôø íéëéøö íâ íé÷éãöäù àéãäì øàåáî ,äìàùä ïë íà úìàùðå ,

úî àì íéòùøä äîìäàåôø íéëéøö íä íâ íà íéàôø ?õåøéúä áåúë äîöò äàåáðá : ìëå
 ìù ïôåàá àéä íäééç úøåöù äìà ìëù åðééä àáä íåéä íúà èäìå ù÷ äòùø äùò

íéàôøúî íä êùîä ,øåðúë øòåáù íåé åúåà òéâîùë èäìì èäìî íéëìåä ÷ø íà ìáà ,
ä åáù 'ä÷éúøðî äîç úà àéöåî ,úàæä äàöåää äùòî ìù åùåøéôåàåä  , úëøòî ìëù

ùîùä úçú úøãåñî òáèä ,äùëå 'åøåãéñî øãñä úà àéöåî , ãåàî äøåöá øéàî àåäå
èäì àìå êìäî úðéçáá ä÷æç ,òà éæà"íéîéìù úåéäì åçéìöä àì íé÷éãöäù ô , éøäù

äàåôø íéëéøö ,äá íéàôøúî åìà ,êìäî àåä íìöà äæä íìåòù ììâá , äìà ìáà
èäìì èäìî íéëìåäù ,öî àì íääéìà íéôøè . ïéá ìãáää éùçåî éåèéá éãéì àá äæá

äá íéàôøúîù äìàì äá íéðåãéðù äìà .  
 àåä òéøëîä ìãáää-èäì ìù åà øåà ìù àéä íà íééçä úøåö  . íéâöééîù åìà

íéøöî éîåèøç íä åæ íééç úøåö úà ,äðéëù éåìéâ åäæ åðìéáùáù äîù ,èäìë åìá÷ íä .
òøä úëøòî ìëù àéä åðúðåîà ø÷éò úà äìëî àéä àìà õåçáî äéìë íåù äëéøö àì 

äîöò .ìåãâ ãçà èäì àéä òøä úëøòî ìë .èäì àåä åðìù ïîæä , åîöò úà äìëé äæùëå
äéä àì åìéàë äéäé äæ . åðúåà íéùäìå íéèäìäî åðúåà àéöåäì äúéä íéøöî úàéöé

äðéëù éåìéâá ,øçà íééç øãñ àåäù ,èäìî øåîâä êôéää àåäù . àåä èäì ìë ñåàî øáã
úòã øáì ,åîöò úà äìëî àåäù , úåéäì àìå íéé÷ úåéäì àåä úòã øá ìë ìù åðéðòù
÷ìã øîåç .  

íéé÷ ïåùàøä íãà ìù àèçäù ïîæ ìë ,èäìäî õìçäì øùôà éà , àåä ãéîúù
åðìù úåàéöîá áøòúî , áåúëù åîë)ë æ úìä÷ ( áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë

àèçé àìå ,åòù äî ùé ãéîúäàìä úëììî øö , ìò åðîöò úà ãéîòäì íéìåëé åðééä íàù
êìäî ,÷ñôä éìá ,íìåòì íééçå íééçä õòî íéìëåà åðééäå ïãò ïâì íéòéâî åðééä , ùé ìáà

êøãá íéøáãä úà òèå÷ù úëôäúîä áøçä èäì .êøãá êìåä íãàäù åðééä úëôäúî ,
åúòã úà êôåäù øáã ùéå .úåîá ÷ñôéäì íéëéøö åðìù íééçä ,åùãçî íãàä úà øåöì ,

äàìä êéùîäì úåøùôà íåù åðì ïéàù ,òè÷äì êéøö êìäîäù ììâá , åðééç íâ ïëì
                                                 

, וזה להט, וכך החגיגות נראים בדיוק,  מנהג הדור האחרון הוא לחגוג כל חגיגה בזיקוקים61
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òè÷äì íéëéøö .íééçä õò êøãì åðúåà øéæçäì äàá íéøöî úàéöé . åðúåà àéáäù éî
åðá åáøòúðù íéøöî é÷ìç íúåà íä úåîì äøæç , êìäîì íéøöî èäì ìë úà åñéðëäå

åðìù ,îä áøçä èäì áåùååðì òéøôî úëôäú .åðìù ïåéñðä àåä ïàë , äãåáòä àéä ïàëå
åðìù .íéøöî úàéöé úà øåëæì íéëéøö ,åðúãåáò ìù êìäîä åäæù . íä äæ ãâð ãîåòù éî

íäéèäìå íéøöî éîåèøç .íéèäì íúåàî åðúåà àéöåäì äàá íéøöî úàéöé .  
 íåé ìë íéëçî åðçðà äîåé÷ìù äðåøçà äàåáðá áåúë)èé â éëàìî-ë( : äðä éë

ä øîà àáä íåéä íúà èäìå ù÷ äòùø äùò ìëå íéãæ ìë åéäå øåðúë øòá àá íåéä '
 óðòå ùøù íäì áæòé àì øùà úå÷áö) èäìé äæ àáä íåé àáéùë èäì åúåàá éçù éî ìë

åúåà ,êìäîì åúåà óøöé àìå ( íúàöéå äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå
÷áøî éìâòë íúùôå ,ò"ë .éôà àöîð àìù éî ìë ìáà äàåôø íéëéøöå íéìåç åðçðàù åì

èäì ìù úëøòîá ,ïåëðä êìäî ìò åîöò úà íù àìà , àøîâá áåúë åéìò æà) ç íéøãð
ò”á (åâå äá ïéàôøúî íé÷éãö ' íúùôå íúàöéå øîàðù äá ïéðãòúîù àìà ãåò àìå

åðùôçù øåàä åäæù äá íéðãòúî ÷áøî éìâòë.  
  

 àáà'  
  

 ùøãîá áåúë)åîùç è äáø ú :(ä øîàéå äòøô áì ÷æçéå ' áì ãáë äùî ìà
äòøô , ãáë äùòð äæ ìù åáì óà ñòåë ãáëä äî àåä ñòåë] ãøé äòøô ìù áìäù åðééä

ãáë äéäðå úçà äâøã , úåëøá àøîâá áåúëå)ò àñ óã”á (ñòåë ãáë[ , ìéñë ïéáî åðéà
 àåä)æ úìä÷ (ìéñëä úà íéøñééî äîá çåðé íéìéñë ÷éçá ñòë éë øîàðù äèîá ) éìùî

åë (ùçðì êôäð øùà äèîäå øîàðù äèîá äòøô øñéé äùî óà íéìéñë åâì èáùå ,ò" ë
ùøãîä ïåùì .â äô áåúë 'íéøáã :äòøô áì ãáëù ,ìéñë àåäù íâå ãáë äùòð åáìù ,

ìéñë àåäù ììâáùå ,äèîá úåëî åì òéâî ïëì .  
íãàä óåâá íééæëøî íéøáéà äùìù ùé ,çî íäå ,áì ,ãáëå . äîùð ãâðë äæå)çî( ,

 çåø)áì( , ùôðå)ãáë( ,úòã ãâðë íäù ,êåîð ïåöøå ïåéìò ïåöø , ïåöø àåä ïåéìò ïåöø
úçà úéìëúì íéøçà úåðåöøì óøèöîù ,ìåëàì ïåöøä åîë àåä êåîð ïåöøå ,úåúùìå ,

êùîä íåù åì ïéàù .êéøöù åîë äàøð íãàùë , ìò íéðåéìòä úåçëä èéìùî àåäù
íéëéøöù úåçëäïñø  ,úðéçáá àåä æà62 êìî ) úåáéú éùàøîç ,ìá ,ëãá ( øîåà åìåëå

ãåáë .êôéäì áöîäùëå , çîäå áìä ìò èìåù ãáëäù)ë ãáì áîç (äîéìë äæ , äùåá
õåçá úéàøðù.  

 íãàä ìù úéìëùä úëøòîä)äîùð çî ( åîë àéìôäì ú÷éåãîå äðåëð ãéîú
àéä äøåäè éá úúðù äîùð é÷ìà áåúëù .çîá úåòè ùé íà åððéà äæ íãà ìù úåáù

úåððåáúä ìù ïåøñç ììâá àìà åîöò ìëùá ïåøñç ììâá ,åìëù ìà íãàä øåùé÷å ,
áåùçì øåîâì åì ïúð àìå åìëù úà äòèä íãàäù .ìëùá úåòè êééù äéä íà , åðééä éæà

íéãåáà ,úîàì òéâäì êøã íåù åðì äúéä àìù .á ïéá úå÷åìçîä"áå ù" øçàì åøöåð ä
øì òéâä ãçà ìëùúîà íðîà íäéðùå åìëùá äðåøçàä íã úéòéá , åðúð úåðáää éúù

ãçà äòåøî , áåúëù äæ ìòå'íééç íé÷ìà éøáã åìàå åìà ')ò âé ïéáåøò”à .( ìë ìòå
íéîëç ïéáù úå÷åìçî , äâéâç àøîâá áåúë)ò â óã”á ( úåðåáøãë íéîëç éøáã

åëå ãçà äòåøî åðúð úåôåñà éìòá íéòåèð úåøîñîëå 'ôåñà éìòá íéîëç éãéîìú åìà úå
 åììäå ïéøñåà åììä ïéøäèî åììäå ïéàîèî åììä äøåúá ïé÷ñåòå úåôåñà úåôåñà ïéáùåéù
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ïéøéùëî åììäå ïéìñåô åììä ïéøéúî ,äúòî äøåú ãîì éðà êàéä íãà øîàé àîù , ãåîìú
à ãçà äòåøî åðúð íìåë øîåì- êåøá íéùòîä ìë ïåãà éôî ïøîà ãçà ñðøô ïðúð ãçà ì

àåä.úîà ïìåë úåòãä ìë  ,óåñä ãò éåàøë åìëùá ùîúùî úîàá íãàùë , íù ïéà æàù
úåòèì úåøùôà .áåùçì ÷éñôäì äöåø íãàäù äòùá äòéâî úåòèä , äöåøî àåäù

êë äéäú äð÷ñîäù .ãáëäî àåä äæì øå÷îä àìà ìëùäî àì àéä äáùçîä ú÷ñôäå.  
áìá àöîð çåø ,êåìéä ìù ïååéë àéä áìä ìù åúøãâä íöòåéììë ïôåàá  .áîøä" í

çåøä úà ïééôàîù äîù áúåë ,íòô óà øöòäì äìåëé àì àéäù , àéä úøöòð çåøä íàù
çåø úåéäìî ä÷éñôî .íãàä ìù ïåöøä åäæ çåø , ïôåàá ãçåéî ïååéëá êìåä ïîæä ìëù

éììë .õø àåä ïåöø äìîä ìù ùøåùä ,äöåø àåäù äî úàø÷ì õø íãà ïáù . áäåà áì
åëå àðåùå ,'ïëìåäùòîì äìàä úåðåöøä úà òöáì çëä àéä áì úðéá  . áäåà ùéàäùë

äæì åéúåçë ìë æëøî àåä àåäùî . àéäå íãàä úîå÷ ìù äëåîð øúåé äâéøãî éäåæ ùôð
ïåöø ìù øúåéá äëåîð äâéøãî .íòô ãåòå íòô ãåò äöåø áåùå äòáùå äöåø ùôðä , ìáà

íéðè÷ úåðåöø ÷ø íä åìà .ôì ïåöø àäéù úáééçî ùôðäïë éð ,êåìéä ìù ïååéë äéäéù . ìöà
ãáë äùòð åìù áìä äòøô ,ùôð äúùòðå äâøã äãøé çåøäù , ììëá äéä àì ïë úîçîå

ãçà ïååéëì åëéìåä àì íäå åéùòî ïéá øù÷.  
íã åìåë ãáëäù ãáëäî òáåð ñòë ,ñòë ìù éåèéá ùé çúåø íãäùëå , íéàåø ïëìå

íéðôá íãä úà .øâä" ÷åñôä ìò éìùîá áúåë à)áë à ( íéöìå éúô åáäàú íéúô éúî ãò
úòã åàðùé íéìéñëå íäì åãîç ïåöì ,úîà úòã àðùì àåä ìéñë ìù åðéðòù . àåä ìéñë

ïåçèá ïåùìî ,ùîë" ë)å ã áåéà (êéëøã íúå êúå÷ú êúìñë êúàøé àìä . éìùîá áåúë
)æè ãé (çèåáå øáòúî ìéñëå òøî øñå àøé íëç ,ìéñë ìù åðéðò äæù ,òãåé ìéñëäù 

ïåëð ÷åéãá äæ äùåò àåäù äî ìëù úåàãåá ,çèåá àåä ïëìå .øâä áúåë ãåòå" ÷åñôä ìò à
)áé åë éìùî (åðîî ìéñëì äå÷ú åéðéòá íëç ùéà úéàø , ìéñëì øåæòì äãéçéä êøãäù

ìéñë àåäù åì úåàøäì àåä ,åì úåàøäì øùôà éà úàæ úà ìáà , íöòì ãâðúî äæù éðôî
åúåìéñë ,ãåáà àåä ïëì .àåøãàî úîéåñî úòã ïéî àéä úåìéñëù íé , ìéñëì úîøåâù

åîöòá ÷ôñ íåù åì ïéàù áåùçì .äæ úà úàùì íéìåëé àìå úòã íéàðåù íéìéñë , éðôî
íúòã ãâðë äæù.  

äöåø àåäù äîì ãâðúîù áöîá àöîð íãàùë äòéôåî ñòë ìù úåàéöîä , ãò
íéé÷ä áöîä åøåáò éøùôà éúìá äæù êë éãë ,åúòãì íà ÷ø äæå åðåöøë àì äùòðù äî 

éøùôà éúìá àåä .úøçà úåøùôà ìá÷ì ïëåî íãà íà , øòöì àìà ñòëì åì íåøâé àì äæ
øçà åäùî åà .åúåà øåöòì ìåëéù øáã íåù ïéà úîàá ñòåë åäùéî íà .øâä" ìò áúåë à

 ÷åñôä)è æ úìä÷ (çåðé íéìéñë ÷éçá ñòë éë ñåòëì êçåøá ìäáú ìà , íéîòôì äøå÷ äæù
 ìöà íâñåòëé àåäù ìéñë åðéàù íãà ,áåè øáãë ìá÷úî ñòëä ìéñëä ìöà ìáà , çð äæå

åìöà .çåø øöå÷î òáåð ñòë ,úåéäì ìåëé àì äæ øáãù äùâøää éäåæå , úëééù åæ äùâøäå
ãçà êìäîë íéñôúð àì íéøáãä íà ÷ø ,çåø úðéçá ïéàù åðééä , øåö÷ì ìù äðéçá äæå

çåøä úà .íéøöî úåìâá ,óåôë äéä áìäãáëì  ,íã úëî äéä äðåùàø äëîä ïëì ,
áìá åîå÷îù ,íäìù ÷æçä çëä äéä àåäù .ùî äæ" øäæá ë)ò äë àøàå”á ( úåìâáù

úåìâá äéä øåáéãä íéøöî ,ïåùì ãáëå äô ãáë äéä äùî ïëì , äéä éúéîàä øåáéãäù
úåìâá .  

âä 'äîùð çåø ùôð ìù úåðéçá ,äùòîå øåáéã äáùçîì íéìéá÷î . àåä ùôð
 úðéçáäùòîä ,åëå äùòî ãåò ùé êë øçàå øîâð äæå ãçà äùòî ùéù' . êééù øåáéãä çë

éçöð øáã àåäù çåøì .äâøã ãøé øåáéãä ,æà øúåéá ääåáâä äâéøãîäù ,äùòîä äúéä ,
úçà øáã úåéäì ãçé óøèöî àì äæå ,øåáéã éãé ìò ÷ø äæù .åòáèá äèîì êùåî ãáëä ,
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ðî ìù èìçåî áåéç ùé éå÷ì ãáëäùë ïëìåäçå ,øæåò àì øçà øáã íåù äçåðîî õåçå .
àéøá ãáëäùë ,äéìà óàåù àåäù äáåè äùâøäå äçåðîì òéâäì åäùî åîöòá äùåò àåä.  

øâä"äèî úåéäì øæçå ùçðì êôäðù äèîäù áúåë à ,îä àåä"îå øåäè íéðô è" è
àîè íéðô ,î"î ãâðë è"è ,ùîë" ë)ãé æ úìä÷ (íé÷ìàä äùò äæ úîòì äæ . àøîâá áåúë

ø" ä)ò àë óã”á ( øîàðù ãçà øñç äùîì åðúéð ïìåëå íìåòá åàøáð äðéá éøòù íéùîç
íéäìàî èòî åäøñçúå , áåúë íâå)ë âì úåîù ( àì éë éðô úà úàøì ìëåú àì øîàéå

éçå íãàä éðàøé .îä ìë ãâðë"î íãâðë ùé äðéá éøòù íäù íìåòá ùéù úåøàä è" è
äàîåè éøòù .áîøá"ì åìù äîã÷äá áåúë ïïåëð ìò äøåú éøáã úðáäù äøåú , åäæ

øåäèä íéðôäî ,àîèä íéðôäî äæ úåòèìå .ð øòùá ' íù äìâúî ìëäù úåòèì øùôà éà
ïåëðä ïôåàá ,î éøçà ìçù úåòåáùä âç ãâðë àåäå"øîåòä úøéôñ ìù íéîé è , åáå

äøåáâä éôî äøåúä éøáã íéòîåù .øâä"î àåä äèîäù ãåò áúåë à" è-ä  ')ä ' ãâðë àåä
ð '50-5( ,ïåëðä ïååéëì íéøáãä ìë úà ä Åè Çî ä Æè Çî Çä ,îî íúåà äèî àåäù"ðì è ,' åìéôà

ïåëð àì ïååéëì åèð øáëù íéøáã . åéðôî äùî ñðéå ùçðì êôäð äèîäùë áåúë) ã úåîù
â( ,åúéöîúá òøä çë ìë íöîèöä åìöàù åðééä . íôåñ ãò íéøáãä úà äèîù äèî åúåà

ïåëðä ïååéëì , íâ åá àöîðïåëð àìä ïååéëì íéøáãä åèåéù çëä ,äèîä ìù ïéðò äæù , àåäù
äøæçá äèî .äùë 'ùçðä äùîì äàøä ,åëøòë áéåà äàø äùî , çëä ìë åá äéä ùçðäù
íìåòá òøä ,îä"àîè íéðô è ,îä åá äéä äùîå"øåäè íéðô è ,åéðôî äùî ñðéå áåúë ïëì .
ä øîà æàå 'åáðæá æåçàì äùîì ,é ìù ãåñä çðåî äæáå åàáù úåìåàâä ìëå íéøöî úàéö

äéøçà ,äøæçá åúåà úåèäìå åúéøçàá øáãä úà ñåôúì øùôà ãéîúù àåäå . ìù åçë äæ
äèîä ,æà äìâúðù äî äæå .øùôà äéä àì åùàøá ÷éæçäì ,àøåð äîöåò íù ùéù ,

åðéáø äùî ãâð åìéôà äãîòù ,øáãáù øúåéá ìôùä äö÷ä àåä áðæä ìáà , êôä àåäå
ùàøä ,úî ïëìåáðæì àìå ùàøì äéäéù íéììô .äèîä ìù çëä äìâúð ïàë , çë åúåàîù
î ìù"úçà úåàéöîì åúà óøèöî àîè ãöä íâù ãö åá ùé øåäè íéðô è . úà íéñôåú íà

äæä ãöî äééèäë òøä ãöä , éúù ùéù íéñôåúù øçàî åãâðëù ãöî äæä ãöä íéèî éæà
íéããö .  

ð øòù éãé ìò 'ðä ïååéëì ìëä úà úåèäì øùôàïåë , øòùá úåe Äò Àì úåøùôà ïéà
äæä .îá äéäð åðçðà íà åìéôàù íéçèáåî åðçðà"äàîåè éøòù è ,ä ' ãöì åðúåà øéæçé

áåèä ,ùîë" ë)ã ì íéøáã (ä êöá÷é íùî íéîùä äö÷á êçãð äéäé íà ' íùîå êé÷ìà
êç÷é .ùîë äæ ìò úéøá äúøëð óàå" ë)àë èð äéòùé :(ä øîà íúåà éúéøá úàæ éðàå '

çåø øîà êòøæ òøæ éôîå êòøæ éôîå êéôî åùåîé àì êéôá éúîù øùà éøáãå êéìò øùà é
ä 'íìåò ãòå äúòî ,ñåúá áåúëå ' úáù)ò äð óã”à ( úåáà úéøá ìáà äîú úåáà úåëæ

 áéúë àäã äîú àì)åë àø÷éå (úåìâ øçàì óà áå÷òé éúéøá úà éúøëæå . íéàöîð åðçðà
òøì äéèäá ,øåæçì øùôà êéàå ?åðçðàòøä ìù åáðæá æåçàì íéëéøö  , åðàöéù êøãä äæù

îî"î ìù äøéôñì äàîåè éøòù è"éðéñ øä ãîòîì íéîé è ,äèîä çëî äéä ìëäå . éãé ìò
åáðæá íéæçåàù ,åúåìôù êåúî ìèáúî øáãä , ñåôúì úåøùôàä úðúéð íù èøôáå

áåèä ãöì øåæçìå .áðæ àø÷ðù òøä çë ìù ïåúçúä ÷ìçä , ãò êë ìë òåøâ àåä ùéù
íù ñåôúì úåøùôà ,åìåë øáãä ìë ìù úåñéôàä íù úåàøìå ,êôäúé ìëä íù êøãå . ìë

äèîä éãé ìò åéä íéøöî úåëî ,äèîä ìò íéáåúë íâ åéä úåëîä ìëå . úà äèä äèîä
éåöøä ïååéëì ìëä ,øåîâ éåìéâì øåîâ íìòäî . ùçðä úà äëä ùçðä çë ìë åá äéäù äèîä

åîöò êåúî åúåà ìèéáå .ðà íàíéøöî úàéöé úà ïéáð åðç ,åðîöò úà ïéáð íâ åðçðà , íâå
úéùàøë úéøçà ìàâðù éãë úàöì êéà ïéáð.  
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íéøöî ìù úåìâ äúåàá åðçðà ,øåáéã úåéäì êéøö äéäù øåáéãäù ,çåø úâøã , àì
íéé÷ ,ãáëäî àåä øåáéãäå ,ãåò øáãî àì áìäå .øåáéãì úçúî íéàöîð åðçðà , úçúî
çåøì .äòøô áì ãáë ,äáì íå÷îá ãáë ìù äèéìùá åðçðàù åðéé ,ãáëì ãøé áìäå , ìëäù

êìäî ïéàå òâøì òâøî òåè÷ ,øåáéã ïéà àìéîî ,äùòî ìù øåáéã àìà , óøèöî àìù
êìäîì .êùîä ïåùìî àéä ìåãâ äìéîä , äìîä äùøåùå'ãâ ,' ÷åñôä ìò áåúëå) áé úåîù

àë (ëì åç÷å åëùî íäìà øîàéå ìàøùé éð÷æ ìëì äùî àø÷éå åèçùå íëéúçôùîì ïàö í
çñôä , åëùî íåâøúá-êùîðù øáã àåäù åãéâð  .êùîä åì ïéà ïè÷ ,òåè÷ àåäå . úåàéöî

àéä ïè÷ ìù íééçä ,øçà åäùéî àåä òâøå òâø ìëù ,êùîä íä åééç ìåãâ ìáà , äîë ìëå
øúåé ìåãâ àåä ãçé íéôøèöî íãàä éðéðò ìëù . ìëä åèéäå äîå÷ ìë åøáò íéøöî úåëî

åéëìíäìù úéùàøä ãò ïåëðä ïå . íìåòä åàøáð íäáù úåøîàî äøùò ìë åèéä íéøöî
ïåëðä ãöì íúåà åèéä äèîä éãé ìò úåëîäå àîèä ãöì . ãâðë äúéä úåøåëá úëî

úéùàøá ,ïåëðä ìò åãîò úåøîàîä ìë àìéîîå . ãåñ àéä áðæá äæéçàä)åë äë úéùàøá (
åùò á÷òá úæçà åãéå ,ò øáãî äæù àøîâá áåúëåàçéùîã àúá÷ò ì . íéëçî åðçðà

îî åðúåà êåôäéù äèî åúåàì"î íúåàì äàîåè éøòù è" ãîòîì åðåòéâéù äøéôñ éîé è
éðéñ øä.  

  
  

 àá úùøô-ð "å63  
  

øàä"åúøëðù íìåòá úåøåã äîë åéäù ïéðòä ìò íéîòô äîë øæåç é , øåã íäå
ùåðà ,ìåáîä øåã ,äâìôä øåãå .ä úøåö ììë åìàä úåøåãäî ãçà ìëá àèç íìåòá íãà

úøëðå ,øåîâ ïå÷éú íìåòä ï÷åúéù úåøùôàä íâ äúéä íìåëá ïëå ,åúåà åì÷ì÷ íä ìáà ,
íéøöî éàöåé øåãá åð÷úð ïúùìùå . äéä àìù íéøöî úàéöéá äéä äî ïéáäìå úòãì êéøöå

äìàä úåøåã úùìùá ,äæì åëæ íéøöî éàöåé øåãå?  
ùìùì úåàéöîä úà ÷ìçî äøéöéä øôñ :íìåò ,äðù ,ùôð . ììçä ìë àåä íìåò

åìåë ,ïîæä øãñ ìë àåä äðù ,íãàä úøåö ìë àåä ùôðå ,åéìà ïååëî ìëäù , ìëä åãé ìòå
úåìâúäì êéøö .÷åñôá æîø äæì ùé ,)çé èé úåîù :( åìë ïùò éðéñ øäå)ø" úò íìåù äð

ðùô .(úé åéìà úåøáçúîù úåùåã÷ úåãå÷ð íðùé äìàä íéøáã úùìùá' : äæ íìåòá
äéá"î ,áä úåúáùå úáù äæ äðù ,' äøåúä éìá÷î äæ ùôðá) ììë ìë úåéäì êéøö äéä äæ

ìàøùé ,åéìò äøåù äðéëùäù éî äæ åéùëò ìáà .(  
äìà íéðéðò úùìùá äéä úåøåã äùìùä ìù íéîâôä . êìäî åñôúå åòè ùåðà øåã

åúåà êéìåîù éîî ÷úåðîù øáãë íìåòä ,åîöò êåúá åøå÷îù åáùçå , åìàì ÷ø ñçéúîå
÷ùåîöòá êìäîä úà íéòáå , êì íéîù àáöì àìå íéîù àáöì åòéâä íäù åðééä

íéåçúùî64 . úåéäì íéëéøö åéäù úåìæîìå íéáëåëì åãáò íä)ãé à úéùàøá ( úúàì
íéðùå íéîéìå íéãòåîìå ,ä âéäðî íãé ìòù 'ïîæä øãñ úà . àøîâá áåúë) çé÷ óã úáù

ò”á (îä ìë ïðçåé éáø øîà àáà øá àééç éáø øîà ãáåò åìéôà åúëìäë úáù øîù
 øîàðù åì ïéìçåî ùåðà øåãë äøæ äãåáò)á åð äéòùé ( íãà ïáå úàæ äùòé ùåðà éøùà

òø ìë úåùòî åãé øîùå åììçî úáù øîù äá ÷éæçé . åîâô ùåðà øåãù ïàëî íéàåø
úáùá ,äæ úà ï÷úî äðå÷éúë úáùä úà øîùîù éîå , ùéù äðîàð úåãò ãéòî àåäù

íìåò àøåá.  
                                                 

  שבוע אחרי שמת אביו של הרב -  63
  )ז"מהלכות ע' ם בפרק א"כ הרמב"כמש, זאת לא היתה מחשבתם מלכתחילה (64
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úéà ïéìåç àøîâá à)ò èì÷ óã”á ( ïéðî äøåúä ïî äùî)â å úéùàøá ( ïåãé àì
 øùá àåä íâùá íìòì íãàá éçåø)äùî äéøèîéâ àåä íâùá( , åðéáø äùî úîùðù åðééä

ìåáîä øåãî äúéä ,åäúéùî íéîä ïî æîø äæì ùéå , íééåø÷ íéî äæéàåäíéî ? àìà
íéî åìåë äúéäù øåãî åäéúéùî . ìåáîä øåã åìéàíéëåæ åéä ,äøåúä úà íéìá÷î åéä ,äå '

äøåúä úà åìá÷éù íäî ù÷á ,åáøñ íäå ,ìåáî åìá÷ åîå÷îáå , äáøä òôù äéä ìåáîäå
íìåòä úìåáé÷ì øáòî ,äøåú úøåöá íäì ïúðéäì êéøö äéä äæ áø òôù úîàáå , ììâáå

åîâôù ,éðçåø ïôåàá òôùä åìá÷ àì íä ïëì ,éæéô ïôåàá åìá÷ àìà ,äî åçîð êëåíìåò .
äæë áø òôù èåì÷ì íéìë åì ïéàù éî ìë ,ùîë åì ÷éæî äæ" ë)ò áò óã àîåé”á ( äëæ àì

äúéî íñ åì úéùòð . äðéçá äæéàì äæä íìåò ìù úåãéîä ìò øåáòì úåøùôàä íäì äðúéð
íúååàúá äæ úà úåùòì åöø íäå óåñ ïéà ìù .ù áåúëù äî ïáåî äæáå' õøàä àìî éë

ñîç 'ø àåä"äîëç ú .éàåøùôð úðéçá åúéçùä ìåáîä øåãù í .  
íìåò ìù ïéðòá äéä äâìôä øåã íâô , ãâðëù ãö íäù ìãâîå øéò úåùòì åöø íäù

ãåã ìãâîå íéìùåøé øéò .äæá òåâôì äéä íðéðò , ú÷úåðî äéäú íìåòá àéùä úãå÷ðù
äìòîìî .íìåòá úåéäì íéëéøö åéäù íéøåáéçä úùìùá ïë íà åîâô úåøåãä úùìù .

 ùåðà-ðù ä , ìåáî- ùôð )äðéëùä úàøùäî úò÷ôåîù ùôð åøöé íä( , äâìô-íìåò .  
 úåëøá àøîâá àúéà)ò ä óã”à ( úåðúî ùìù øîåà éàçåé ïá ïåòîù éáø àéðú

 õøàå äøåú ïä åìà ïéøåñé éãé ìò àìà ïðúð àì ïìåëå ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä ïúð úåáåè
àáä íìåòäå ìàøùé .íéðéáî åðà äæ äðäå ,àù äî" ìò àìà ìàøùé õøàìå äøåúì úåëæì à

íéøåñé éãé ,àáä íìåòì êééù äæ êéà ìáà ? ìò øëù ìá÷ì íå÷î àåä àìä àáä íìåò
åùòðù úåöî ,íéøåñé êéøö äîì ? ìò ÷ø äá íéëåæù àáä íìåòá úãçåéî äééëæ ùéù àìà

íéøåñé éãé65 ,äæä íìåòá êééùù àáä íìåò ïéòîä àåäå ,úáùä àåäå . éî ìëù áåúë
ùíéøöî éìá äìçðì äëåæ úáùä úà âðòî , ãåáë íìåòì äâðòî äìéôúá íéøîåàù äî äæå

åìçðé .àåä àøîâä ùåøéô ïë íà ,àù" éãé ìò àìà äæä íìåò êåúá àáä íìåòì úåëæì à
íéøåñé .  

íéøúáä ïéá úéøáá åðéáà íäøáàì äçèáåä ìàøùé õøà äðäå , éøçàù åì øîàðå
ðáù"àì åòéâé íä íéøöîî åàöé éìàøùé õø , éøçà àéä ìàøùé õøàá äééëæä ø÷éòù åðééä

íéøöî úàéöé . ùåøéôá áåúë íéøöî úàéöéì äøåú ìù øù÷ä ïë åîëå)áé â úåîù ( øîàéå
 úà ïåãáòú íéøöîî íòä úà êàéöåäá êéúçìù éëðà éë úåàä êì äæå êîò äéäà éë

äéäìà”íäæä øää ìò  ,øåúä úìá÷ éãéì äàéáä íéøöî úìåàâù åðééää .úáù ïéðòì íâå ,
 úáùá áåúë)åè ä íéøáã (ä êàöéå íéøöî õøàá úééä ãáò éë úøëæå ' ãéá íùî êé÷ìà

ä êåö ïë ìò äéåèð òøæáå ä÷æç 'úáùä íåé úà úåùòì êé÷ìà .âì åðéëæù ïë íà àöîð '
íéøöî úìåàâå úåìâ ìù íéøåñéä êåúî äìà úåðúî ,éöéå" úùìù úà äð÷éú àéä î

äìàä íéøáãä :ìåò í-ìàøùé õøà  , äðù-úáù  , ùôð-äøåú  .  
íéøåñé éãé ìò äð÷ àåäù äî úà äð÷ù éî ïéá ãàî ìåãâ ìãáä ùé , äð÷ù éîì

íéøåñé éãé ìò àìù .çø"ä ì 'åðúàî ç÷ì ,äæä øåãäî ,íéøåñéä ,òáåù àìî øåãäù , ìëä
çååøá àöîð .íãå÷ øåãä ,ù íéøåñéá øñéúð äéðùä íìåòä úîçìî éðôì äéäù øåãä ì

ùîî ,úåéðò ,úåìçî .íéãìé äîë äá åúî àìù äçôùî èòîë äúéä àì íòô . úåðúîä ìë
íéøåñé éãé ìò ÷ø úåðúéð úåáåèä ,íéøåñé éãé ìò ÷ø íéøáã âéùäì øùôàù éðôî , éî ìëå

úîà ìù åäùî úåð÷ì äöåøù ,íéøåñé éãé ìò ÷ø àéä êøãä . ùøåùä àéä íéøöî úàéöé
ìàøùé ììë ìù íéðéð÷ ìëì ,åìàøùé ììë ìù íéøåñéä ìëì ùøåù .  

                                                 
  )ל"וכנראה שזה הפשט במהר (65
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 úåîù ùøãîá áåúë)à åì äáø úåîù ( äæä úéæä äî àìà øàåú éøô äôé ïðòø úéæ
çàå åúåà ïéøâøâî åðìéàá àåäù ãò" åúåà ïéèáåçùîå èáçðå úéæä ïî åúåà ïéãéøåî ë

çàå ïçèîá ïúåà ïéðúåðå úâì åúåà ïéìòî"çàå ïúåà ïéðçåè ë" íéìáçá ïúåà ïéôé÷î ë
åçàå íéðáà ïéàéáî"ïðîåù úà ïéðúåð ë , íúåà ïéèáåçå íéáëåë éãáåò ïéàá ìàøùé êë

çàå ïéèåéèøè ïúåà ïéôé÷îå ïéøìå÷á íúåà ïéúôåëå ïúåà íéùáåçå íå÷îì íå÷îî" ïéùåò ë
á÷äå äáåùú"íäì äðåò ä ,àðù ïéðî ')á úåîù (ìàøùé éðá åçðàéå . ïåîèä áåèä úà ÷ø

öåäì ïúéð ìàøùé ììë ìöàíéøåñé éãé ìò ÷ø àé .äáëéùä66 íéøåñé éìá äéìà íéòéâîù 
íéøåñé íò äéìà íéòéâîù ãîéî åúåà äì ïéà , úîàá íéøåñé éìá åéìà íéòéâîù äáëéùäå

íåìë äðéà .øñéúð íãàùë ,äîéðô øòù çúåô äæ .  
äù åðøåãá úåùòì åðúìåëéá äî 'íéøåñé åðì çìåù àì ? äáåùú éøòùá áåúë) ã

àé ( úéùé éëäá åçøèå äøåúá åìîò ,íéøåñé íå÷îá äìòé åéðéòî åúðù ããú øùàå . äæ
äìåâñ åððéà ,úåàéöî àìà ,íéøåñé éãé ìò ìåòôì øùôàù äîù , éãé ìò íâ ìåòôì øùôà

äøåú .äòéâé éìá ùîî ìù øáã íåù âéùäì øùôà éà .åéîéá òâéúð åà øñéúð àìù íãà ,
åôéøçå äðáä ìù úåäåáâ úåâøãá úåéäì ìåëéú ,øáã íåùá ïéð÷ åì ïéà ìáà .ä ' àøá

íéðôä ãöì íãå÷ ïåöéçä ãö íòô ìëù ïôåàá íìåòä ,íåéì íãå÷ äìéì ,åëå á÷òéì åùò' . éî
ïåöéçä ãöä úà øåáùì êéøö íéðô ãöì òéâäì äöåøù . éãéçéä ïôåàä íä íéøåñéä

ïåöéçä ãöá òåâôì íéìâåñîä ,ä êë 'íãàä úà àøá ,íìù ïåöéçäù ïîæ ìëù ,à" à
íéðôä ãöì óøèöäì . ìò åðéëæ íäéìàù úåðúîì øù÷ íåù åì ïéà íéøåñé åì ïéàù éî ìë

éöé éãé"î .äøåú ìá÷î àì íéøöîî àöåé àìù éî ìëå ,ìàøùé õøàì äëåæ àìå . äî äæå
áîøá áåúëù"â ÷øôá í 'ú úëìäî" úåéäìå éåàøë äæ äåöî íéé÷ì åáì àùðù éî ú

ì åúòã çéñé àì äøåú øúëá øúëåî íò äøåú äð÷éù åáì ìò íéùé àìå íéøçà íéøáã
 äúùú äøåùîá íéîå ìëàú çìîá úô äøåú ìù äëøã àéä êë úçàë ãåáëäå øùåòä

ìîò äúà äøåúáå äéçú øòö ééçå ïùéú õøàä ìòå . áåúë)âé à úåîù ( úà íéøöî åãáòéå
êøôá ìàøùé éðá ,ùøá äæ ìò áåúëå" êøôá é- óåâä úà úëøôîä äù÷ äãåáòá 

îååúøáù ,íìåë úåðúîä ìëìå íéøöî úàéöéì åëæ êëå . äî éãé ìò åôåâ úà øáåù àìù éî
äëæé àåä?  

äàéøááù íéðåùàøä úåøåãä úùìù ,áåè äáøä íäì äéä ,úåîéòðå . äéä ìëä
éåöî ,íéëåøà íééç åéä ,úåìçî äéä àì .íåìë úåð÷ì åëæ àìù éðôî åìùëð íä , ììâá

äçåðî êåúî íéøáãä íäì åàéöåäù , úàéöé êåúî äìàä íéøáãì åðéëæ åðçðà åìéàå
íéøöî ,úåìçîå íéøåñé ìù êøã àéä íéøöî úàéöé ìù êøãäù ìéòì øàáúðå , éäåæå

éöé ïîæ øçàì ïéá ìãáää úãå÷ð"åúøëðù íéðåùàøä úåøåã ïéáì î , äúéä íéøöî úìåàâù
íéøöî úåìâ ìù íéøåñéä êåúî .  

ééìë ìù èòîë àåä åðìù øåãä ìù ùðåòää ,øñéúäì ãåàî äù÷ åéùëòù . éî ìë
íéøåñé åì ùéù ,àôåøì êìåä àåä ãéî ,à íàå"íúåà úåàôøì åì à ,ïëñî úîàá àåä ,

åéìò íéîçøîå ,ììëä ïî àöåé àåäù .äù÷ù äòùá íå÷ì åìéôà ,íéøåñé øãâá ììëð äæ íâ .
67íéøåñéì úåëééù åì ïéàù éî ìë ,éöéì úåëééù åì ïéà"î .øúåé íéáåø÷ åðçðà äùìùì 

íéøöî éàöåé øåãìî äìàä úåøåã.68  

                                                 
   לשאול להרב66
היתה להם הנחה בסיסית . 67 אני עסוק כעת בהבדל בין דור שלנו לדור שמסתלק מאתנו67

  .היה בתוך הדם שלהם) ב ה זאיו(' אדם לעמל יולד'ה. שצריך להתיגע על כל דבר ודבר
עבודה זרה ( מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת 68

  ).א”דף ג ע



 חומש אור מאיר

101 

  
  

 àá úùøô-ð "æ  
  

 ùøãîá áåúë)àé åè äáø úåîù :(ã"ää íëì äæä ùãçä à" ã)âì íéìäú ( éøùà
ä øùà éåâä 'åé÷ìà .á÷ä øçáùî" á÷òéá øçáùëå íéðùå íéùãç éùàø åá òá÷ åîìåòá ä

ø åá òá÷ åéðáå"ïéãéúò åáå íéøöîî ìàøùé åìàâð åáù äìåàâ ìù ç øîàðù ìàâéì ) äëéî
æ (ëò úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö éîéë"ì . úàéøáá øáëù ùøãîäî åðà íéãîì

íéðùå íéùãç éùàø ìù íéâùåîä åéä íìåòä ,úåãøôð úåéåàéöî éúù íäå , ïëî øçàìå
ä åéðáå á÷òé ééçá 'äìåàâì ùãç ùàø íäì òá÷ , äìåàâäù ùøãîä ìù äæ ïåùìî òîùîå

øá äìåìë"ç .îåìëø ,ùãåç ùàø ùéù êë íöòî äìéçúî äìåàâä . íéøáãä êùîäá
ïéðò ìù å÷îåò øàáúé .éááåùä úåéùøô ïéðòù íåùî"ãàî áåùç àåä í , úåòåáùá ïë ìò

ïäî ãåîìì ùéù äî ìëá ÷îòúðù éåàø åìà úåéùøô íéàøå÷ù .  
éöéá øôñì úãçåéî äåöî ùé øãñä ìéìá"î .åæ äåöîá ìåìë äî , íéîéé÷î ãöéëå

äúåà ?íéøöîî åðàöéù êë íöò ìò øôñì àéä äåöîä úåèùôá ,áîøä ìáà" áúåë í
)åç"à æ î ( ìéìá íéøöîá åðéúåáàì åùòðù úåàìôðå íéñðá øôñì äøåú ìù äùò úåöî

ïñéðá øùò äùîç , úà øåëæ øîàðù åîë íéøöîî íúàöé øùà äæä íåéä úà øåëæ øîàðù
úáùä íåé .áîøä äðä"åâ ìò øôñì ùéù áúåë àì íäàéöéä ó , íéñéðä ìò àìà
úåàìôðäå .á äëìäáå 'áîøä áúåë"í : øîàðù åìàù àì åìéôàå íéðáì òéãåäì äåöî

êðáì úãâäå .åãîìî åéáà ïá ìù åúòã éôì . åðìåë éðá åì øîåà ùôéè åà ïè÷ äéä íà ãöéë
á÷ä åðúåà äãô äæä äìéìáå íéøöîá äæ ãáò åîë åà åæ äçôù åîë íéãáò åðééä" ä

ðàéöåéåúåøéçì å . åùòðù íéñðå íéøöîá åðì òøéàù äî åòéãåî íëçå ìåãâ ïáä äéä íàå
ïá ìù åúòã éôì ìëä åðéáø äùî éãé ìò åðì .áîøä éøáãá ïééòì ùéå"í , åéøáãî äàøðù

íéãáò úéáî åðàöéù ÷ø íéøîåà íéùôèå íéðè÷ìù , ìò íéøôñî úòã éðáì ìáà
àì åúå úåàìôðä .äù÷ íâ ,áîøäù"éòù áúåë í ìò øôñì àåä çñô úãâä ìù äðéã ø÷

åðéáø äùî éãé ìò åùòðù íéñéðä , øëæåî àì åðéáø äùî ìù åîùù øáãä àéìôî äîëå
ììëá äãâäá.  

ùø"äøåúä úìçúäá áúåë é : äøåúä úà ìéçúäì êéøö äéä àì ÷çöé éáø øîà
 ìàøùé äá ååèöðù äðåùàø äåöî àéäù íëì äæä ùãåçäî àìà) äìéçúî ïàë åðééä

åúä ìàøùé ììëì ãçåéîá äðúðù äø-åðìù äøåúä ( , íåùî úéùàøáá çúô íòè äîå
)é÷ íéìäú"à (íéåâ úìçð íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî çë.  

 úåáà úëñîá áåúë)à ä (úåøîàî äøùòá àøáð íìåòäù ,ø àøîâä úøàáîå" ä
)ò áì óã”à (úåøîàî äòùú àìà åðéöî àìù íâäù ,àéä øîàî éîð úéùàøá . øåàéáäå

íìåë úåøîàîä ìëì íãå÷ä øîàîä àåä úéùàøá ìù øîàîäù àåä äæá ,ïë ìòå , àì
úåøîàîä øàù ìù êøãá øîàð äéäé ïåùàøä øîàîäù ïëúé . úà åàøá úåøîàîä ìë

úåàéöîä ,úåàéöîä úìçúä úà àøá ïåùàøä øîàîäå , øîàî ìù ïåùì åá êééù àì ïëì
ìà . ìéá÷î ïåùàøä øîàîäù äàøð ïðåáúðùë úîàáå äøîàð àìù äðåùàøä äøáãì

 éååéö ïåùìá-äãáåò úòéá÷ ìù ïåùìá àìà  .ìéòì øåîàä êøã ìò íâ äæá øåàéáäå , éà éë
úååöìå ìéçúäì øùôà ,úåàéöîä úà òåá÷ì íãå÷î êéøö ïëù , úàæä úåàéöîáù åðãîìì

úååöîå äøåú ùé.  
å äðëä åá ììåë ïåùàøä øîàîä ãöéëä øéáñäì åðà íéëéøö ïééãò äðäå äîã÷ä

êë øçà åøîàðù úåøîàîä ìëì .ïáåî øáãä úåøáãä úøùò éáâì íðîà , äøáãä òåãî
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 úåöî àéä éëðàù íåùî úåøçàä úåøáãä ìë úøéîà úà úøùôàîå äðëä äååäî ïåùàøä
äðåîàä ,äøåúä ìë ìù äìçúää äæå , ìë úà úååöì ïúéð äðåîàä ñéñáå ãåñé ìòå
úååöîä .áîøä"åöì øùôà êéà ìàåù øáë ï äðåîà ìò úå- äî ìò ïéà ïéîàî àåä íà éøä 

úååöì ,éååéöä ìéòåé äî àì íàå ,úéñéñáä äðåîàä åì äøñç éøä ? øåîàë àåä õåøéúä
úåàéöî àìà éååéö äððéà äðåùàøä äøáãä ïëàù , ìù äøåöá øîàð àì úéùàøáù åîë

øîàî .øâä íùá áåúë äæ ïéòë úîàáå"åä úéùàøáù úåøîàî äøùòä ïéðòì íâ à à
 ïîæä úàéøá- êéìäúë úåàéöî úàéøá -úååöì øùôà ïîæä àøáðù øçàìå  , ùéù ììâá

êéìäú ,úååöì øùôà ïëì ,åúåîéìù ìà òéâäìå êùîäì áééç êéìäúäù òá÷ðù íåùîå ,
 úà åàéáéù úååöîä éùòî åìàå êéìäúä úà åîã÷éù íéøáã úåùòì úååöì øùôà ïë ìò

åúéìëúì íìåòä .àöîð ìàøùé ììëù ììâáúøçà ïîæ úëøòîá  , äìâúðù äî àåäå
á'íëì äæä ùãåçä ,'ùãåçäî àìà ìéçúäì äëéøö äúéä àì ìàøùé ìù äøåúä ïëì ,

úéùàøá ìò âìãì äðååëä ïéà øîåìë ,åðìù úéùàøáî ìéçúäì àìà . åðìù úéùàøáäå
 ìàøùé ìù íìåòä úëøòî ìò æîåøä íå÷îá ìéçúî-äæä ùãåçä .  

àéøáá åàøáð íéðîæ éøãñ éðùùãåçå äðù íéàø÷ðå íìåòä ú . ìò úøæåç äðù
äîöò ,úåùãçúä ìù úëøòî àåä ùãåçå . òåá÷ øãñá äîöò ìò úøæåç äðùäù ììâá
ùàøî ,ùàøî äéåôö àéä äðåùàøä äéðùä åìéôà ,éðù ïåùìî àéä äðù ïëì , äàá àéäù

ùàøî òåãéå éåôöä øçà .ïîæ øãñ ãåò ùé ,ùàøî éåôö àì àåäå ,áã àøáì øùôà åáå íéø
íéùãç .äðù ìù ïîæ øãñ äìâî òáèä êøã ,äìåìñîå ùîùä ìâìâá äøåù÷ äðùäå , øáëå

 ùãç ïéà ùîùä úçú øîàð)è à úìä÷ (ùîùä úçú íéøáã ùãçì úåøùôà ìë ïéàå .
 ùãç ïîæ øãñ íéìâî úåàìôðå íéñéðä-úøçà úëøòî  , ùãåç úàø÷ð àéäå- åá äøå÷ù 

íééåôö àì íéøáã ,íðéàù íéøáã ÷ø àìå åðëúéé àì òáèä êøãáù íéøáã íâ àìà íééåôö 
ììë.  

ùãåç ìù ïîæä úëøòîá ,íéùãç íéøáã ãéìåäì íéìåëé íéøáã , äðëää øîåìë
ùåãéç àéáäì äìåëé íãå÷î úéùòðä .àîâåãì ,âá ó÷åî äéä ìàøùé ììëùë ' íéããö

íé äéä éòéáøä ãöáå íéøöîî ,äðù ìù ïîæ øãñá éçù éîì ,ä çúô íåùù òåãé øáãä äìö
íéä ìù ãöî éøùôà àì .äì ììôúî äùî ,'ä øîàéå ' éðá ìà øáã éìà ÷òöú äî äùî ìà

åòñéå ìàøùé .åòñéå åðééä äî ,ïàì ?åðøáã øùà íéøáãä ïä ïä àìà , ìàøùé ììëù ïåéëî
úøçà úëøòîá éç ,ñËðì éåôö éúìá éëä íå÷îá à÷ååã ïë ìò ,ùåãéç íéàéöåî íù .åòñéå ,

ìäîä úà êéùîú åðééä íéøöî úàéöé ìù ê-íéä êåú ìà ñðëéäì íéëéøö .  
ùåãéçä úëøòî ìù íåé÷ä ãåñ åäî ?åæ úëøòî íéøöåéä íä úåöîå äøåú . íðîàå

äùãç úëøòî íéøöåé úåöîå äøåúù øáãä íöò ,ùãåçî êìäî àåä . úùéáìù äãáåòä
äàéøáá íéìòåô ïéìéôú úçðäå úéöéö ,íéåâ úìçðì úåëééù íåù äì ïéà .øòîá ìáà úë

íìåòä úà ä÷éæçî ïéìéôú úçðä äøåúä .êéøöù åîë ïéìéôú çéðîù éî ,úîàä éô ìò , ìë
åéðôî ñîð úåéäì êéøö íìåòä ,ùîë" ë)ò å óã úåëøá”à (ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå '

ùàøáù ïéìéôú åìà øîåà ìåãâä øæòéìà éáø àéðúå êîî åàøéå êéìò àø÷ð . åì ïéà äæ øáã
òáèä úëøòîá íå÷î ,àíëì äæä ùãåçäî àöåé àåä àì.  

áîøä"àá úùøô óåñá áúåë ï :úåáø úåöî íòèá ììë êì øîåà äúòå . úòî äðä
ò úåéä"äðåîàá ùáúùäì úåòãä åìçä ùåðà éîéî íìåòá â , íéøîåàå ø÷éòá íéøôåë íäî

ïåîã÷ íìåòä éë ,äá åùçë 'àåä àì åøîàéå , åøîàå úéèøôä åúòéãéá íéùéçëî íäîå
à òãé äëéà- ïåéìòá äòã ùéå ì)àé âò íéìäú( , äçâùäá íéùéçëîå äòéãéá åãåéù íäîå

øëù åà ùðåò íäîò ïéàå íäá ì÷ä çéâùé àìù íéä éâãë íãà åùòéå ,ä áæò åøîàé ' úà
õøàä . íìåò ìù åâäðî éåðùá úôåî íäîò äùòéå ãéçéá åà äãòá íé÷ìàä äöøé øùàëå
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åòáèå ,íìë äìàä úåòãä ìåèá ìëì øøáúé ,éë ÷åìà íìåòì ùéù äøåî àìôðä úôåîä 
åùãçî , åðîî øøáúé àéáð éôî äìçú øæâð àåää úôåîä äéäé øùàëå ìåëéå çéâùîå òãåéå

äàåáðä úúîà ãåò ,íéàéáðä åéãáò ìà åãåñ äìâéå íãàä úà íé÷ìàä øáãé éë , íéé÷úúå
åëå äìë äøåúä äæ íò' .åîàá íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ïë íà àøåáä úð

äìë äøåúáå.  
á÷ä éë øåáòáå"øôåë åà òùø ìë éðéòì øåã ìëá úôåîå úåà äùòé àì ä , äåöé

åðéðéò åàø øùàì úåàå ïåøëæ ãéîú äùòðù åðúåà ,åðéðá ìà øáãä ÷éúòðå , íäéðáå
íäéðáì ,ïåøçà øåãì íäéðáå . õîç úìéëàá úøë áééçù åîë äæä ïéðòá ãàî øéîçäå

)åè áé ìéòì (áéæòáå çñôä ú)âé è øáãîá( , åðéìà äàøðù äî ìë áåúëðù êéøöäå
åðéðéò ïéá ìòå åðéãé ìò íéúôåîáå úåúåàá ,úåæåæîá íéúáä éçúô ìò ãåò åúåà áåúëìå ,

áøòáå ø÷áá åðéôá äæ øéëæðùå , åøîàù åîë)àë úåëøá (àúééøåàã áéöéå úîà , äîî
 áåúëù)â æè íéøáã (öî õøàî êúàö íåé úà øåëæú ïòîìêééç éîé ìë íéø , äëñ äùòðùå

äðù ìëá ,íéøöî úàéöéì øëæ úåáø úåöî ïäá àöåéë ìë ïëå . ìëá åðì úåéäì ìëäå
ëò åçëúùé àìù íéúôåîá úåãò úåøåãä"ì.  

úîàä ìò çéëåî úôåî íàù íéøîåà åðééä äøåàëì , íéúôåîäù úåéäì êéøö éøä
úîà àéä äøåúäù íéçéëåî ,áîøä ìáà"êåôä áúåë ï ,åúäùíéúôåîä úà úññáî äø ,

úéáä ìòá éî íéìâî íéúôåîäù àéä ùåøéôäå .úåãò ìù ïéðò íäá øîàðù úåöîä ìë , íä
íéøöî úàéöé ìò úåãò .úéúéîàä úåàéöîä ìù éåìéâ íä íéúôåîäù åðééä , äìâúð äæå

éöéá æåò øúéáå úàù øúéá"î . åðéúåáàì åø÷ù úåàìôðå íéñéðá øôñì íéëéøö ïëì
íéøöîá.  

áîøä"áúåëå êéùîî íù ï : íéñðá äãåî íãà íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðä ïîå
äìë äøåúä ãåñé íäù íéøúñðä , ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù

íìåò ìù åâäðîå òáè íäá ïéà íéñð íìëù åðéø÷îå åðéøáã ,ãéçéá ïéá íéáøá ïéá , àìà
åøëù åðçéìöé úåöîä äùòé íà , íäéìò øåáòé íàååùðò åðúéøëé ,ïåéìò úøæâá ìëä ,ëò"ì .

íìåòá òáè øãñ íåù ïéà øîåìë ,íëì äæä ùåãçä øãâá ìëä àìà . éøáãá èùôä ÷îåòå
áîøä"àåä äùî úøåúá ÷ìç åì ïéàù ï ,àá úùøôá äìéçúî àì äùî úøåúù , àìà

úéùàøá úùøôá ,ìàøùéì äàéøáä úðéúðá ,íéåâ úìçð íäì úúì ,éòù éãë" óøèöé æ
äì ìëäíëì äæä ùãåç .áîøä éøáãù àöîð"ùø éøáã ïëåú íä íä ï"ìéòì íéøëæåîä é .ø '

ä éëðà áåúë äîì éøæåëá ìàåù éåìä äãåäé 'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà , àìå
ä éðà áåúë 'õøàå íéîù éúàøá øùà êé÷ìà ?åðéøáãá ïåîè åæ äìàùì õåøéúä ,éöé éë" î

õøàå íéîù úàéøá ìò äìâî ,ãéç ìëäùòáè íåù ïéàå ùå .ä'íëì äæä ùãåçä ' ìò äìâî
'àøá úéùàøá'.  

 äðù àéøèîâá àåä äòøô íùä éë åðì åìéâ ùãå÷ä çåø éìòá- íäéøáã êîñ ìò 
 íéøöîá äòøôì åðééä íéãáò áåúëùëù ãåîìì åðì ùé- ìàøùé éðá åéäù äæá çðåî 

äðù ìù ïîæä êìäîì íéãáò ,äå 'æä ùãåçä éãé ìò äæî åðúåà àéöåäíëì ä . ùåøéô äæ
ùî"á÷ä øçáùî ùøãîá ë"íéðùå íéùãç éùàø åá òá÷ åîìåòá ä ,øîåìë , éúù íðùéù

ãáòúùð åðçðàù øùôà íúçúù íéðåù íéëìäî ,ø åá òá÷ åéðáå á÷òéá øçáùëå" ìù ç
 ìàâéì ïéãéúò åáå íéøöîî ìàøùé åìàâð åáù äìåàâ- íéñéð ìù ïîæ øãñ òá÷ðù åðééä 

úåàìôðå . àø÷ð ïñéðíéñéðä íù ìò .éöé" éåôö éúìá øúåéä øáãä àéä äîöò î- äéä äæ 
éåâ áø÷î éåâ úàöåä.  

 àéáðá áåúë)å æè ìà÷æçé ( êì øîàå êéîãá úññåáúî êàøàå êéìò øáòàå
 ééç êéîãá-ééç êéîãá êì øîàå  .äðáìä íò ãçéá åãìåð ìàøùé ììë . ìàøùé ììëùë
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íãå÷î ìù êùîä äæ äéä àì íéøöîá åãìåð ,àäãéì àì ,íëì äæä ùãåçä ìù ùåãéçå , íòå
äìàä úåëøòîä ìë åãìåð ìàøùé ììë .äàéøáá ùåãéç ìù úëøòîä .ïë ìòå , àìù éî

ùåãéçä úëøòî ÷îåò ñåôúì ìâåñî ,éöé äùòî ìò ÷ø åì íéøôñî"î , åúòã íà ìáà
øúåé äìåãâ , úåàìôðå íéñéð ìò íâ åì øôñì äáåçå øùôà æà-éöé ìù éîéðôä êìäîä "î.  

áîøä" äøåúä éãåñéá áúåë í)à ç (æå" éðôî ìàøùé åá åðéîàä àì åðéáø äùî ì
äùòù úåúåàä , èìá úåàä äùòéù øùôàù éôåã åáìá ùé úåúåàä éô ìò ïéîàîäù

óåùëå ,íàùò êøåöä éôì øáãîá äùî äùòù úåúåàä ìë àìà . ìò äéàø àéáäì àì
äàåáðä .íéä úà òø÷ íééøöîä úà òé÷ùäì êéøö äéäåëåúá ïìéìöäå  , ãéøåä ïåæîì åðëøö

ïîä úà åðì ,ïáàä úà ïäì ò÷á åàîö . àìå åàø åðéðéòù éðéñ øä ãîòîá åá åðéîàä äîáå
 åéìà øáãî ìå÷äå ìôøòä ìà ùâð àåäå íéãéôìäå úåìå÷äå ùàä øçà àìå åòîù åðéðæàå øæ

ëò êëå êë ïäì øîà êì äùî äùî íéòîåù åðàå"ì .áîøä éøáã"ì íéøàáî í ÷åìéçä åð
 ìë éãé ìò åùòðù úåàìôðå íéñéðì åðéáø äùî éãé ìò åùòðù úåàìôðå íéñéð ïéá ùéù

íéàéáðä øàù .íéàéáðä éãé ìò ÷ø åùòð íéàéáðä ïîæá åéäù íéñéðä , åéä íäù íåùî
äàåáðì äçëåä ,äàåáð ä÷ñôù éøçà ïëìå ,íéàéáð éãé ìò øúåé íéùòð àì íéñéðä , ìáà

ùì åéä àì äùî éñéðíéñéð íùì ùîî àìà åúàåáð ìù äçëåä í ,úåàìôð ùéù çéëåäì ,
äàåáð íåù çéëåäì àìå . êøåö äãâää éøãñî åàø àì òåãî áèéä åðà íéðéáî äúòî
äãâäá äùî úà øéëæäì ,ùåãéçä éèøô øåôéñ ìò ùâãä úà åîù ÷ø.  

åéøáã úà íééñî ìéòì øëæåîä ùøãîä :ø åá òá÷ åéðáå á÷òéá øçáùëå" ìù ç
åàâ øîàðù ìàâéì ïéãéúò åáå íéøöîî ìàøùé åìàâð åáù äì)æ äëéî ( õøàî êúàö éîéë

úåàìôð åðàøà íéøöî . úåàéöîä éðô ìù éåìéâ íòô ãåò äéäé äãéúòä äìåàâáù åðééä
äúúéîàì ,úåàìôð äìåëù úåàéöî . äæéàá íâ øåëæì íéëéøö íéøöî úà íéøëåæùë

íééç åðçðà úëøòî ,åðá íéé÷úé äøäîá æàåúåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö éîéë .  
  
  

 àá úùøô-ð "ç  
  

 ùøãîá)ã á äáø úéùàøá ( ÷åñôäù øàåáî)á à úéùàøá ( åäú äúéä õøàäå
íéîä éðô ìò úôçøî íé÷ìà çåøå íåäú éðô ìò êùçå åäáå ,ãì æîøî ' åãáòùù úåéëìî

ìàøùé ììë úà :ø"úåéìâá àéø÷ øúô ùé÷ì ïá ù ,åìâ äæ åäú äúéä õøàäå øîàðù ìáá ú
)ã äéîøé (åäú äðäå õøàä úà éúéàø , éãî úåìâ äæ åäáå)å øúñà ( úà àéáäì åìéäáéå

ïîä , íäì úøîåà äúéäù ïäéúåøéæâá ìàøùé ìù íäéðéò äëéùçäù ïåé úåìâ äæ êùåçå
àá ÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷ ìò åáúë-ìàøùé éäì , úëìîî úåìâ äæ íåäú éðô ìò

 åîë ø÷ç íäì ïéàù äòùøäëò ïë íéòùøä óà ø÷ç åì ïéà äæä íåäúä äî íåäúä"ì ,
øäîä áúåëå"íùøùî íéãøôð íäù ïôåàá íéàøáð íéøáãù ïéðòä íöòù ì , ïë ìò

åàøáð íä åáù íå÷îäî åùøôé íäù úáééçî úåàéöîä ,ïë ìòå , äàøáð õøàäù úåéä
åîöò éðôá øáãë ,ãì úåèùôúä ùéù úåéäì áééç 'íéããö ,òöîàì ãâðúî äæå .  

ðä ùøãîá éùå÷ ùé äðäå"íéøöî úåìâ äæ ÷åñôá æîåøî àì òåãî ì , íéöøúîå
ìàøùéá ãáòúùäì íéðåùàøä åéä íéøöîäù íåùîù , ÷åñôá úæîåøî åæ úåìâ ïëì

íãå÷ä ,õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá ,ãä ìëå ' úåãìåú íä úåøçà úåéëìî
íéøöî éøçà íéàáù .øàá áåúë"ãäù àöú éë úùøôá é ' úåçë úåèùôúä íä úåéëìî

óåâ úîâåã íìåòá òøä ,òøä ìù øúëäå ùàøä úîâåã íä íéøöîå .ãä ' úåéëìî
ìàøùé ìù úåëìîä úà åç÷ì ìàøùéá åãáòúùäù , ãçåéîù ïéðòá ìàøùé ìò åèìúùä
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íäìù çëì ,ìòåôì íçë úà åàéöåäå .íé÷ìà àøá úéùàøá ãâðë íéãîåò íéøöî , åðééä
ë ãâðë íéãîåò íðéà íäùíéåñî çëá ìàøùé ìì ,úøçà úéùàø ùéù ãâðë íéãîåò àìà.  

íéøöîá åãìåð ìàøùé ììë ,íéøöîá äìéçúä ìàøùé ììë ìù úéùàøä , ïë íà
äãìåð ìàøùé ììë ìù úéùàøäù éðôì ,úøçà úéùàø äúéä , ìù úéùàøä äãìåð äðîîå

ìàøùé ììë ,úåøåëá úëî ìù èåùôä ùåøéôä äæå ,ùé éøåëá úùåã÷ ùøåù àéäù ìàø
íéøöî ìù úéùàøì ìåèéáå .ä éëðà ìù ïôåàá äðúéð äøåúäù ïåéë ' øùà êé÷ìà

íéøöî õøàî êéúàöåä ,øîåìë ,íéøöîî äàéöéä àéä äøåúä ìù úéùàøäù , ïëì
ãä íéøéëæîùë 'ðä ùøãîá úåéëìî"íäìù òøä éåìéâá íúåà íéøéëæî ì , úåìâ ïéðòì ìáà

íäéìò ïåçöðä éøçà øáåãîù ïåéëî íéøöî ,ì ïôåàá àéä íéøöî ìù úåëìîä úøëæä ïë
õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá ìù , íéøöî ìù úéùàøä ìåèéá àåäù

ìàøùé ììë ìù úéùàøä úìéçúå.  
øåîç øèô ïåéãô úåöî åðì äøàùð íéøöî éøåëá úàîåèî , íéøöî ìò áåúëå

)ë âë ìà÷æçé (íúîøæ íéñåñ úîøæå íøùá íéøåîç øùá øùà ,öîù åðééä íééåø÷ íéø
øåîç ,úåøåëá øàù úùåã÷ë äððéà øåîç øèô úùåã÷å ,äì ùåã÷ ìù äùåã÷ àéäù ,'

äàðä øåñéà ìù àéä äùåã÷ä ïàë ìáà , åà äùá åúåãôì àéä åúåöîå'åúôøòå' . áåúë
æçá"óøòä úåéúåà äòøôù ì , ÷ìçì íãàä úøåö ìù ïåéìòä ÷ìçä ïéá õöåçù ãöä àåäù

åáù ïåúçúä , úà âöééî àåäåíéøöî . äáùçîä úëøòî ïéá íãàä óåâá íéøáòî éðù ùé
äùòîä éìëì ,à 'øåáéãä çë àåäù ïåøâä êøã àåä ,âåìéã éìá øáòî äæå , úëøòîä åëøã

íéøåáéãì úîâøåúî úéìëùä ,äìåòô ãö íäá ùéù ,ïëåú ìù øåáéã àåä øåáéãä ìáà ,
úòãå äùòî ìù óåøéö ùéù ,éúéîàä íãàä úøåöì êééù äæ ïôåàå ,ùäáùçîá ìéçúî ,

íéøîåâ äùòîä éìëå äùòîä éìëì íéòéâîù ãò íéøáãä íéìùìúùîå .á ' êøã øù÷ä
íåúñ àåäù óøåòä ,äìòîì àöîðù äìåòôä çë óåâì øéáòî ÷ø àåäå , äî óåâì äøåî àìå

úåùòì ,íééç çë ÷ø àìà úòã äøéáòî äððéà åæ êøã .  
íéøáòî éðù ùéù àöîð ,à 'øòä úåéúåà àåäù äòøô àåäó ,íéøöîì êééù àåäå ,

úòãä úëøòîî ÷úåðî àåäå ,áäå 'äôå íéðô ìù øáòîì êééù àåäù ìàøùé ììë àåä . äæ
ïåùì ãáëå äô ãáë äéä äùîù øäæá áåúëù äî ãåñ , äéä ìàøùé ììë ìù øåáéãä çëù

íéøöî ãåáòù úçú ,úåìâá .éèøô íãà åððéà äùî ïëù , åéìò áåúëù åîë) íéøéùä øéù
äñ à äáø (ìéåëå úçà ñøëá àåáø íéùù íéøöîá úçà äùà äã ' úà äãìéù ãáëåé åæ

ää ìàøùé ìù àåáø íéùù ãâðë ìå÷ùù äùî" ã)è úåîù"å (ìàøùé éðáå äùî øéùé æà .
ìàøùé ììëì êééùù äî ìë ìá÷î äùî ,äæ úà íéìá÷î åðçðà åëøãå . àåä åðéáø äùî

ìàøùé úñðë ìë úà åá àùåðù íãàä úøåö .íãàä úøåö íàäòøô åîë úéàøð  , ìë éæà
óøåòá úæëåøî íãàä úëøòî ,øåáéãì íå÷î ïéàå .øáéã äòøô íâ , àöåé äéä åøåáéã ìáà

óøåòäî ,äùòî åìåëå.  
äòøô ìù úéùàøä àéä äî ,åðìù úéùàøä àéä äîå ?úòãä ìù úéùàøä úãå÷ð ,

äìù úåãìåú úðéçáá ÷ø àéä úòãä úëøòî ìëù ,úåàéöîä úñéôú àéä , äî ìëå
îùúàæä úéùàøäî äãìåúë íéñôåú åðçðà úåàéöîä êåúá ùçøú . úøáçî úòãä

úçà úåàéöîì íéøáã ,íéðåù íéøáã ïéá äìéãáîå ,ìåçì ùãå÷ ïéá äìéãáîä àéäå .
úîéé÷ äîéìùä úåàéöîäù úøîåà äðåùàøä äøëääù úøîåà åðìù úåàéöîä úñéôú ,

àøåá ùéù åðééä ,úé åðîî íéàøáð íä íéøçàä íéøáãä ìëå' ,ä ìáà ' úåàéöîä àåä
äîöò ,úé åúåìâúä ìù ãçà ïô ìù éåìéâ ÷ø àåä àöîðå àöîð ìëå ,' ìù åãé÷ôú ìë äæå

àöîðå àöîð ìë .úåàéöîä êåúá íéàöîð íéàöîðä ìë ,äù 'íìåò ìù åîå÷î àåä , àìå
åîå÷î íìåòäù .íéøöîî ìàøùé ììë åàöé úàæä äðåîàä úåëæá , áåúëù åîë) ã úåîù
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àì (ä ïîàéåä ã÷ô éë åòîùéå íò 'ååçúùéå åã÷éå íéðò úà äàø éëå ìàøùé éðá úà . áåúëå
 ÷åñôä ìò ùøãîá)à ã úåîù ( éë éì÷á åòîùé àìå éì åðéîàé àì ïäå øîàéå äùî ïòéå

ä êéìà äàøð àì åøîàé ')áé â äáø úåîù :(á÷ä ïâåäë àìù äùî øáã äòù äúåà" øîà ä
îàé àì ïäå øîà àåäå êìå÷ì åòîùå åìéì åðé ,á÷ä åáéùä ãéî" úåúåà åì ïúð åúèéùá ä

ä øîàéå åéøçà áéúë äî äàø åéøáã éôì 'äèî øîàéå êãéá äæî åéìà , êãéáù äæî øîåìë
 íéðéîàî íéðéîàî éðá íéðéîàî íä éðá ìò òø íù àéöåî äúàù úå÷ìì êéøö äúà

 øîàðù íéðéîàî éðá íòä ïîàéå øîàðù)åè úéùàøá (äá ïéîàäå ,'ò"ë.  
äæçá åà äøåúá äòéôåî àì úåàéöî äìéî" éãé ìò äùãçúð àéä àìà ì

íéðåùàøä ,ùé ïåùì áåúë ÷åñôá .íìòäî äúìâúðù äàéöî åîë àéä úåàéöî ìù ïáåîä ,
íìòäî úéìâúð ùãç øáãë åðéãé ìò úñôúðù úåàéöîä ïëù . ãåñé ïåîè åæ äãå÷ðá

åðúðåîà ,åðùôð úà íéøñåîå íééç åðçðà äæ ìòå ,íéå÷îå ìëì äìâúú àéäù íåé ìëá 
íìåòä .åðìù úéùàøä úàæ , úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá áåúëù äî àåäå
õøàä.  

úéãâðä úéùàøä ,äðîî àéöåäì àá àøá úéùàøá ÷åñôäù , ìù úéùàøä àéä
 áåúëù íéøöî êìî äòøô)â èë ìà÷æçé (éðúéùò éðàå éøàé éì øîà øùà ,øîåìë ,

çúî úåàéöîä úñéôú åúòãìùåðîî äìé ,ñôúðì íãå÷ ñôåúäù äðéáî åúòãå , ïàëå
òä ìë ìù úéùàøä úãå÷ð"íìåòá æ . úñôúð úåàéöîä ìëù àéä åæ äòã ìù äàöåúä

åéìà ìôèë , íéøöî éøåëá ìù úéùàøä äæå)àð çò íéìéäú ( úéùàø íéøöîá øåëá ìë êéå
íç éìäàá íéðåà ,íéðåàä úìéçú íäù ,çëä úìéçú .íéøöî ìò áåúëù äæå)  âë ìà÷æçé

ë (íúîøæ íéñåñ úîøæå íøùá íéøåîç øùá øùà ,øåîç íéàø÷ð íäù åðééä , íéîåã íäå
øåîçì .øîåçä ãåñé àéä íéøöî úîåàù øäæá áåúë ,øîåç ìù úåàéöî úøåö àéäù åðééä ,

éìåéäá äîåé÷å äøåö äøñç àéäù àåä äòáèå ,çëá ,éùîî íåé÷ äì ïéàå . äñéôú åðì ïéà
÷ø àìà úåøùôàáúåàéöîá  ,ãáì øîåç ñôåúù åðìù ùåç íåù ïéàå , ÷ø åðçðà àìà

äøåö åéìò äùáìúðù øîåç ñåôúì íéìåëé . íéøöî ìöà úñôúð úåàéöîä úéùàø
úåøùôàë ,éùîî øáãë àìå .äù úéùàøä ' úéùàøäî êôéää àéä úåøåëá úëîá äëä

åðìù.  
ìàøùé ììë ìù ùøåùä àéä íéøöî úàéöé ,äùåã÷ä äðåîàä ìùå ,ùå ïúî ì

äøåú ,íìåòä ìù ãéúòä ìëå ,íéçöð çöðä ìëå , ìù úéùàøä ìåèéá êåúî ãìåð äæå
íéøöî ,õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá ìù úéùàøä úãéìáå . åðçðàå

íéëôä íä äìàä úåãå÷ðä éúùù úòãì íéáééç , úñôúð äîéìùä úåàéöîä íàå
úéùàøë ,éâ éðôåàë úåñôúð åðìù úåéåàéöîä ìë éæàéåì , äîéìùä úåàéöîäù íåùî

åäùî àöîðå àöîð ìëá äìâî ,äù ìåãâä éåìéâä äéäé ãçé íìåë ìù óåøéöäå 'úåìâì äöø ,
äìåë äøåúä ìëá àöîð äæä éåìéâäå ,äìåë äàéøáä ìëáå ,åìåë íãàä úøåö ìëáå , íàå

ïåëð ïôåàá íééåìéâä úà ïéáð ,äù äî ìë ïéáð éæà 'ãéâäì äöø .ð àì åðçðà íìåòì úà ïéá
äæä íìåòá íéàöîð åðãåòá íøåùë äæ , çöðä ééç àéä ä÷îåòì åæ äòéãéù íåùî

åðì íéçèáåîù ,øúåéå øúåé ïéáð çöðì æàù ,äîéìùä úåàéöîä àåä äìâîäù úîçî ,
úéôåñ ïéà àéäå ,äù äî ìëå 'åúåàéöîî äìéâ àåä äìéâ ,åúåà ïéáð åðçðàù éãë , äìâúéå

åðì úåìâì äöø àåäù äî åðì .öóåñ ïéà ìù çë äëåúá äìéëî íãàä úøå , ìë àöîð äáå
úåéåøùôàä ,ùåîéîá øîâðå úåéåøùôàá ìéçúî äæ ïéàå , úåàéöîá ìéçúî ìëä àìà

äîéìùä ,äîéìùä úåàéöîá ãåòå ãåò ñåôúì êéà òãðù éãë àåä äìâúîù äî ìëå . êë
ìàøùé øá ìöà àåä ,óåñ ïéàë úñôúð úåøùôàä íéøöîä ìöà ìáà , àì äæå úåàéöî
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úéúéîà ,äîéìù úåàéöî àéä úéúéîàä úåàéöîäù , úåøùôà ÷ø àéä íéñôåú íäù äîå
úåàéöî ìù ,ìòåôá úåàéöî àéä úéúéîà úåàéöî ,çëá úåàéöî àéä øîåç ìù úåàéöîå.  

äîçìî ìëáù àåä íéøáãä òáè ,çöåðîä úà åéúçú ùáåë çöðîä , ìëå
çöðîì íéøáåò çöåðîä ìù åéúåøöåà .úë äæ ììâá íéøöîá áå)åì áé úåîù (äå ' ïç úà ïúð

íéøöî úà åìöðéå íåìàùéå íéøöî éðéòá íòä , àøîâá äæ ìò áåúëå)ò è óã úåëøá”á (
 äìåöîë äåàùò øîà ùé÷ì ùéøå ïâã äá ïéàù äãåöîë äåàùòù ãîìî éîà éáø øîà

íéâã äá ïéàù .úð÷åøî äàéöéä éøçà íéøöî úà åøéàùä ìàøùé ììë ,íäéúåøöåà ìëå ,
 ìù çëä åðééä'íøùá íéøåîç øùá øùà ,'åðéìà øáò øîåçä ìù çëä , íéùîúùî åðçðàå

åá .äìà úåøöåàá åðéùò äî ?ïåëð ïôåàá øîåçá åðùîúùäù äæ éãé ìò , òéâäì åðçìöä
îî"íåé íéùéîç êùîá éðéñ øä úâéøãîì äàîåè éøòù è .ïëúé äæ êéà ?àåä øáãä øùô ,

 äìåë àéä øîåçá ùéù äîöåòäùä÷åùúå úåéåøùôà ,äîåéàå äàøåð ä÷åùú àéäå , ìëå
ìòåôì åîöò úà àéöåäì øúåéå øúåé ú÷÷åúùî àéä øîåç øúåé øîåçäù äîë . ìëùë

úéúéîàä úåàéöîä ìà úðååëî úàæä ä÷åùúä ,îî êåôéää ãåñ úà íéìâî" éøòù è
äøåú ïúîì äàîåè .  

î íãàä úà ìéöäì éãë áúëð éìùî øôñù íéëåáð äøåîá áåúë ÷éçî äøæ äùàä
äéøëð , äéìò áåúëù)â ä éìùî-ä ( äãç äðòìë äøî äúéøçàå äëç ïîùî ÷ìçå äøæ

åëîúé äéãòö ìåàù úåî úåãøé äéìâø úåéô áøçë .éåúéô äìåë àéäù úøîåà úàæ , äìåëå
úåîì äøéøâ ,äðòìë äøî àéäù äìù úéøçàì ,íééøöîä ìù íäéèäììå , øîåçä íäù

òøä ,á íéøåîç øùá øùà ìùíøù ,äîéæá íéôåèùù . ãò éìùî øôñ ìë øáåãî äæ ìò
áåèä øîåçä àéäù ìéç úùàä çáùá øáåãî åáù ïåøçàä ÷øôä ,éúéîàäå , äìåë ìëù

úéúéîàä äøåöä úà ìá÷ì úðååëî ,úéúéîàä úåàéöîá ìòåôì äîöò úà àéöåäìå ,
 àéäù úéúéîàä úåàéöîá ìòåôì äîöò úà àéöåäì úåøùôàî çëáä ìë úëôåäù

éìùäúéúéîàä úåî ,äúåàéöî ìë úà úàöåî àéä äæáå .  
íéøöîî åðàöéùë ,åðìù úåéäì êôä ììùä . úà äëôäù úåøåëá úëîá äéä äæå

úéúéîàä úéùàøì úàæä úéùàøä . ìá÷ì íéìåëé åðééä àì íéøöîî åðìá÷ù çëä àìåìå
äøåú , ìù äøåöá äéä äøåú ïúî ìù éåìéâä ìëù íéàåøù åîë)á ë úåîù (ä éëðà 'à êé÷ì

íéãáò úéáî íéøöî õøàî êéúàöåä øùà ,éúàöåä éðàù ,éìà ïååëî ìëäå . íåé ìëá
 úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö éîéëì íéëçî)åè æ äëéî( ,òøä úëøòî ìë æàù , ìë

úéúéîàä úåàéöîä ìà äàìôð úçà ä÷åùúì åôøèöé úå÷åùúä ,ä äéäé äæå' êúàö éîéë
íéøöî õøàî ,'ù úéùàø äúåàù åîëååðéìà äôøèöäå äìèáúð íéøöî ì , úëøòî ìë êë

ãçà øáãì ÷ø úðååëî äéäú íåéä ìù øîåçä ,úéúéîàä úåàéöîä àåäå . äæî àöéù äî
äøåú ïúî äéä íéøöîá , úàéöéù ãò äìåãâ äë äàéöé äéäé åðìù ïîæá êëî àöéù äîå
 äéìà ìèáúú íéøöî)ùîë"ò áé óã úåëøáá ë”á .(áåø÷ ãàîù íéùðà ìò øáåãî íé

íéøåîçì ,øúåé øåîç àåä íãàäù äîë ìëå , ìåòì øåùë åîöò úåùòì áåø÷ øúåé àåä
éåàùîì øåîçëå.  

  
  'איתרו 

  
 úáù àøîâá àúéà)ò çô óã"á :( äùî äìòù äòùá éåì ïá òùåäé éáø øîà

àåä êåøá ùåã÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà íåøîì ,åðéðéá äùà ãåìéì äî íìåò ìù åðåáø ,
ú ìá÷ì ïäì øîààá äøå , íéòáùå úåàî òùú êì äæåðâù äæåðâ äãåîç åéðôì åøîà

íãå øùáì äðúéì ù÷áî äúà íìåòä àøáðù íãå÷ úåøåã äòáøàå , åðøëæú éë ùåðà äî
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ä åðã÷ôú éë íãà ïáå 'íéîùä ìò êãåä äðú øùà õøàä ìëá êîù øéãà äî åðéðãà , øîà
øá ùåã÷ä åìäáåùú ïäì øéæçä äùîì àåä êå.] ö áâà êøãøåëæì íéëéø äùòî ìëù 

äøåú ïúîá íéãîåòå íéðúåî úéùàøá ,ùîë" ë)ùíò "à ( íò àåä êåøá ùåã÷ä äðúä
 éðà åàì íàå ïéîéé÷úî íúà äøåúä íéìá÷î ìàøùé íà íäì øîàå úéùàøá äùòî

åäåáå åäåúì íëúà øéæçî .ïë íà ,åúáåùú íò íéëàìîä úà çöðî äéä äùîäù éìåì ,
äáå åäúì øæåç äéä íìåòäå.[ åéðôì øîà  ìáäá éðåôøùé àîù éðà àøééúî íìåò ìù åðåáø

 åéìò æùøô àñë éðô æçàî øîàðù äáåùú ïäì øåæçå éãåáë àñëá æåçà åì øîà íäéôáù
 åéðôì øîà åéìò åððòå åúðéëù åéæî éãù ùøéôù ãîìî íåçð éáø øîàå åððò íìåò ìù åðåáø

øåúää éëðà äá áéúë äî éì ïúåð äúàù  'à êéäìà ïäì øîà íéøöî õøàî êéúàöåä øù
 êì äéäé àì äá áéúë äî áåù íëì àäú äîì äøåú íúãáòúùä äòøôì íúãøé íéøöîì

ïéãáåòù ïééåøù íúà íéîò ïéá íéøçà íéäìà úãåáò úà øåëæ äá áéúë äî áåù íéìåìâ 
 àì äá áéúë äî áåù úåáù ïéëéøö íúàù äëàìî íéùåò íúà íåìë åùã÷ì úáùä íåé

 àùî àùú íëì ùé íàå áà êîà úàå êéáà úà ãáë äá áéúë äî áåù íëéðéá ùé ïúîå
öé íëéðéá ùé äàð÷ áåðâú àì óàðú àì çöøú àì äá áéúë äî áåùø íëéðéá ùé òøä 

ä øîàðù àåä êåøá ùåã÷äì åì åãåä ãéî 'åâå êîù øéãà äî åðéðåãà'.  
éò ' ùãå÷ä úãåáò)ç"å ÷øô â (éáðä ïåãà äéìà äìò øùà äìòîä äìò àì íéà

åúìåæ àøáð íåù äéìà ,íéäìàä ìà äìò äùîå äøåúä äãéòäù àåäå , úâøãî ìà äðååëäå
íéäìà69úåâøãîáù äðåéìòä àéäù  ,éé íò íù éäéå åøîàá ãåò æîøù àåäå 'åâå ,' áéúëå

åâå éãîò ãåîò äô äúàå ,'íåøîì äùî äìòù äòùá íøîà àåäå ìåëéáë íéåù øîåìë ,
î úøùä éëàìî åàøùëå ãò äùà ãåìéì øùà úåîìùä äî åøîàå åäîú äîøä åúìò

äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî åì åéäéù ,åðîî äìòîì äìòéù ïëù ìë åðéðéá íøîà àåäå ,
íéðåéìòä íò êøòå ñçé åì ïéàå äùà ãåìé àåäå ,á÷ä íäì øîà" åäåðçáúùëù úîà ä

íëîò ïéãäå äùà ãåìé àåä äðä úåîìù ìëî íåøòå ììåùî .áúùë ìáà äøåúä ãöî åäåðç
àá äøåú ìá÷ì íøîà àåäå íëéìò åäúëéìîäå åäúìòä øùà àéä åúà úîìùîä.  

íãå øùáì äúðéúð òåðîì úå÷æç úåðòè éúùá åàá íäå . äúîéã÷ àéäå úçàä
íéìá÷îì äáøä ïîæá , êéøö äæìå úéìëù åà úéòáè úãá åì éã áëøåîäù íäì äàøð äéäå

ìá÷îä úîéã÷ .åáñð éë íâ éë úéðùäå àåä íâ éë ïúåðä êøåöå úìòåú ìéáùá íà äæ ì
äåìá÷éùá äðäð ,äðäð åìöà äúåéäá íâ éë äæì êéøö åðéà äðä , äãîç åøîà äðåùàø ìà

åëå êéðôì äæåðâ àéäù ,'äá òùòúùî äúàå úéðùä ìàå , åàø øîåçî íéèåùô íäù éôìå
íäì äéåàø øúåé àéäù ,äèåùô äúéä íù äðãåòå àéä íâ éë ,äãøéùë éë äîëá äùáìúð 

íééîéðô íäîå íééðåöéç íäî íéùåáìî ,ë ÷øôá åðáúëù åîëå" øôñä äæî éðùä ÷ìçäî å
àéîùã àúòééñá , äæ äàøð éë àåäå äæá ÷ôåñéù øùôéàù ÷ôñ øúåé åðùøéôù äîáå

íãöá íúáåùú åàø àì êéàå øîåçî èåùôá ïåøñç :  
á÷ä äöøù éôìå" äéåàø øúåé äøåúäù íéëàìîä ìà úåàøäì ä íäî ìàøùéì

íúãåáòî øúåé åéìà äéåöøå äáøò íúãåáòùå , íøéæçé ìá÷îäù íä åàøéùë ïçáé äæ äðäå
ìëñé íúòãå íäéúåðòèî øåçà ,á÷ä äöø íäì äæ òéãåäìå" íäì áéùîä àåä äéäéù ä

äáåùú íäì øéæçä äùî åì øîà äæìå .ò äùîå"åúáåùúî êùîéù äî äàø ä , úåéä àåäå
äîëçáå äìòîá ìåãâ íìùääãåáòäå äøåúä ãöî íäî  , ïééãòå åøãòä åááñé àîù ùùçå

úåðòøåôä éðôá ñéøúë àåäù øáãä åãéì àá àì ,åëå éðà àøééúî åøîà àåäå ,' åì øîà æà
éé íù æåò ìãâî éë ÷æð ìëî íéçåèáå íééç åá íé÷áãäù 'åâå ,' àñëá æåçà åøîà àåäå

                                                 
 .והוא בחינת אבות הן הן המרכבה, ב"א טו ע"זהר ח' אלקים שייך למלכות עי 69



 חומש אור מאיר

109 

åëå éãåáë ,'íäéìò øáåâå íúìòîî äìòîì åúìòî äæáå, ìò úçöð äáåùú íäì áéùä æà 
íäéúåðòè ,éé éëðà äá áåúëù åøîàá äðåùàøì íà 'åâå êé÷ìà ,' øùà äøåúä úàæ øîåìë

íìåò ìù åúééøáì äîã÷ù íéãåî åðìëå äéìò ïéðã åðà , ìò úåãåäì åëøèöúù ÷ôñ ïéà
äéìà åîã÷ äéìá÷îù íëçøë , øàùå íéøöî õøàî êéúàöåä øùà úðòèá äàáù øçà

éåöåîä íéíäì íéååöîä úîéã÷ ìò íéøåëå '.  
ïë íâ äåáâ êøåöì äéä ìëä äøåúä úìá÷å äàöåääù äæ ìëî øàáúä äðä , øàùå

äìë äøåúä àéäù ïäéèøô íìë úåøáãä ,äæ ìò ááåñ ìëä , äáåùúä íäì êéùîä äæìå
á÷äì úåãåäì íçéøëäù ãò íìëî"íéàìôåîä åéùòî ìò ä , åì åãåä ãéî íøîà àåäå

á÷äì"é øîàðù äé 'áéúë àì êãåä äðú åìàå õøàä ìëá êîù øéãà äî åððåãà , åòãéå
íúãåáòî íùä ìà úùøãðå äéåöø øúåé íìùä íãàä úãåáòù úîàá , àåä ãåçééäù éôì

åðáúëù åîë íãé ìò àìå åãé ìò íà éë íìùð åðéàå äåáâ êøåö ,ò"äáòä ïåùì ë"÷.  
øäîä" ì)çî ìàøùé úøàôú ( éîìùåøéä úà àéáî)ô úéðòú"ä ã"ä :(ø ' ìàåîù

 ñôåú äùî äéäå íéçôè äùù ïáçøå íéçôè äùù ïëøà úåçåìä øîåà éðîçð øá
 åúåà ìàøùé åùòù ïåéëå òöîàá çåéø íééçôèå íééçôè àåä êåøá ùåã÷äå íééçôèá

ðîî ïôèçå äùî ìù åãé äøáâ ïôèçì àåä êåøá ùåã÷ä ù÷á äùòîå êåøá ùåã÷äù àåä 
 àäé ä÷æçä ãéä ìëì åçáùî àåäø àðéîé ìò øáâã àãé ìò àîìù ' åéä úåçåìä øîà ïðçåé

ò úåçåìä éðùá ùåôúàå áéúëã åðééä ïùôåú äùî äéäå çåøôì íéù÷áî"ë .  
æ"øäîä ì"ì : ïèùä äéä àì ììë íäì ïúð àì íà éë äðéúðä íöò ïîæá íàèç äéä

äðéúðä íöò ãöî éåøâä ø÷éò éë íäá äøâî , äéä àì íäì úåçåìä åðúéð øáë íàå èìåù
íäá ,ïèùä èìåù äéä äðéúðä íöò äúéä øùàë ìáà .  

éòå 'øäî" ì)á ìàøùé çöð] :(á[ åéä äòù äúåà]ìàøùé [àèçì ïëåî , äðúéð øùàë
à÷åã äøåúä íäì .äæ êôäá éåàø äéä àøáñä éôìå , éåàø äéä äøåúä äðúéðù äòùá éë

íé÷éãö øúåé åéäéù ,ìåãâä àèç éãéì åàá äòù äúåàáå .î äæ ìëå øöéä àåä ïèùä éë éðô
òøä , äìòîì ïéàù äòù äúåàá ìàøùé åð÷ù äìòî äúåà ìéáùá ìàøùéá äøâî äéä
äæî .á÷ä ìù ãéá íééçôè åéä úåçåìä éë øîà êëìå"ä ,äùî ìù åéãéá íééçôèå , íééçôèå

òöîàá çåéø ,á÷ä íò ìàøùéì ùéù øåîâä ÷åáéãäå øåîâä øåáçä àåä äæ øáãå"ä , ìò éë
 äøåúä éãéá÷ä ìà úå÷éáã ìàøùéì ùé"ä .úåçåìä åðúéð àì ïééãò åìéàå , ïàë ïéà éøä

øåáçä ,úåçåìä ïééãò åðúéð àìù ïåéë ,øåáçä ïééãò ìàøùéì ïéàå .úåçåìä åðúéð øáë íàå ,
úåçåìä åðúéð øáë éøä ,êøáúé íùä ìù úå÷éáã ïàë ïéàå , ïúåð øùàë úå÷éáãä ø÷éò éë

íäì ,íäì øáçúî äæá .ùàë ìáàá÷ä ãéá íééçôè åéä ø"ä , ìá÷îù äùî ãéá íééçôèå
ìàøùéì äøåúä ,÷ìç íééçôèå ,øåîâä øåáçä åäæ . íäéðéá øùà ÷ìç íééçôè éðù åìà éë

-ãçé ìá÷îäå ïúåðä åá óúåùî .  
äùî ìù åãé äøáâ éë øîàå ,ìá÷îä àåä äùî éë éðôî äæå , àéä äøåúäå

åúîìùä ,áåâ øúåé ìá÷îä àåäù äùî ìù çë êëìø ,åúîìùä àéä äøåúä øùàë . êëì
á÷ä ìù åãé ìò åøáâ äùî ìù åéãé"ä ,êøáúé íùä ìà êééù àéä äøåúäù äî , àåä øùà

äøåúä òéôùî êøáúé , àåäù äùî ìà êééù àåäù äøåúäù äæä çëä øáåâ øúåéå
åúîìùä ,äøåúä òéôùî øùà êøáúé íùä ìà àéäù äîî ,ò"øäîä ïåùì ë"ì.  

øëåî äúéä äøåúä úìá÷åîåé÷ì åðéáø äùîì úç ,åãéöì òøëåä äøåú ïéãä ïëìå .
øçà ãö äéä àì åðéáø äùîì ,äæî øúåé äìåãâ äòøëä ïéàå éàãå ãâð ÷ôñ äéä äæ ïë íà .

äì øùôà äéä 'íéðåúçúá íâ åà íéðåéìòá ÷ø äøåú äéäúù , äéä åðéáø äùî ìöà ìáà
íéðåúçúá äøåú àäúù ÷ø êééù . éàãå ãâð ÷ôñ ìù äæ ãåñéå äùî ìù õåøéúì ãåñéä àåä

íéëàìîì åðéáø ,íäì äðò àåäù äîá : éì ïúåð äúàù äøåú íìåò ìù åðåáø åéðôì øîà
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ä éëðà äá áéúë äî 'à-íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êéäì , íúãøé íéøöîì ïäì øîà
íëì àäú äîì äøåú íúãáòúùä äòøôì , íéøçà íéäìà êì äéäé àì äá áéúë äî áåù

øù íúà íéîò ïéáíéìåìâ úãåáò ïéãáåòù ïééå , úáùä íåé úà øåëæ äá áéúë äî áåù
úáù ïéëéøö íúàù äëàìî íéùåò íúà íåìë åùã÷ì , àùî àùú àì äá áéúë äî áåù

íëì ùé íàå áà êîà úàå êéáà úà ãáë äá áéúë äî áåù íëéðéá ùé ïúîå , äî áåù
åëå íëéðéá ùé äàð÷ áåðâú àì óàðú àì çöøú àì äá áéúë' .  

àåä äæ äáåùú ìù ùåøéôä ,íúåà ï÷úì äøåú úåáééçî åðìù úåðåøñçäù , ÷øå
äøåúä úà ìá÷ì íéçøëåî åðçðà ïëìå åðîöò úà ï÷úì øùôà äãé ìò . úåàéöî àéä äøåú

úçøëåîå äîéìù , øåáòì øùôàù íå÷îì äúåà ïúéì øùôà éàù åðòè íéëàìîä ïëìå
äéìò ,äéãòìá åðì øùôà éàù àåä õåøéúäå.  

áåúë ùøãîá )á" øô" çéñ 'ä :(à"á÷ä àáù äòùá ïåîéñ ø" íãà úà úåàøáì ä
 íäîå àøáé ìà íéøîåà íäî úåøåáç úåøåáçå íéúéë íéúéë úøùä éëàìî åùòð ïåùàøä

ää àøáé íéøîåà" ã)äô íéìäú (åëå å÷ùð íåìùå ÷ãö åùâôð úîàå ãñç 'ø ' ìù äáø àðåä
 íò åìà ïéðééãî úøùä éëàìîù ãò øîà ïéøåôöá÷ä åàøá åìà íò åìà ïé÷ñòúîå åìà" ä

ëò íãà äùòð øáë ïéðééãî íúà äî ïäì øîà"ì .  
 àéä íãàä úåàéöîãéîúàøáé àì åà àøáé ïë íà ÷ôñ ìù áöîá  , àì ãåò äæå

òøëåî .äæä ÷ôñä òéøëäì éãë àøáð íãà , ìù ãöì òéøëäì ìãúùäì êéøö ãçà ìëå" ïë
àøáé" .  

 ùøãîá áåúë)à ç äáø úéùàøá (åëå äðåøçàá íãàä àøáð äîì ' íãà äëæ íà
êîã÷ ùåúé êîã÷ áåáæ åì íéøîåà åàì íàå úøùä éëàìîì úîã÷ äúà åì íéøîåà . éî íâ

ùåúéì øçéàù äðéçá åì ùé úøùä éëàìîì íã÷å äëæù , äðéçá åì ùé äëæ àìù éî íâå
úøùä éëàìîì íã÷ àåäù ,àøáé ïë ìù ãöì òéøëî àåä äëåæ íãà íàù àìà ,íàå àì 

àøáé ìà ìù ãöì òéøëî àåä äëæ .äèåùô úåàéöî äðéà åúåàéöîù àøáð àåä íãà ,
úåéäì úðî ìò àøáð íìåòá øáã ìë éøäù ,ìå÷éùá àøáð íãà ìáà , úåëæ åì ùé éìåà

àì éìåàå íåé÷ . áåúëùë)æë à úéùàøá ( àøáéåéäìà"í íìöá åîìöá íãàä úà éäìà"í 
åúà àøá ,àøåáë àøáð àåäù åðééä ,úåîìåòä ìë åàøáð åáù íùä àåä íé÷ìà íùäù ,

åúåàéöî òéøëîå åúàéøá àøåá íé÷ìà íìöá àøáðä íãàä ïëå , äî äìòîìî êùåîå
åúàéøáì êéøö àåäù .åìù ãöì óëä úà òéøëäì åðéáø äùî ìù çøëää , êåúî äéä

åðúåðåøñç .úøçà úåøùôà ïéàù éåìéâä ,äøåúä àìá ,íãàä çë àåä.  
  
  

  ו" נ-פרשת יתרו 
  

ההוא טייעא אמר לרבה בר בר חנה תא אחוי לך הר ) א”דף עד ע(ב "איתא בגמרא ב
היינו השגה , אני יראה לך הר סיני(סיני אזלי חזאי דהדרא ליה עקרבא וקיימא כי חמרי חוורתי 

, והלך עמו והראה לו שהיו עקרבים מקיפים אותו, של הר סיני איך שהוא היום ולא ראיה ממש
). ח לא נכתבו כדי שנפרשם כפשוטם"המעשים האלה עם רבב. ם כחמורים ולבניםוהם היו גדולי

שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי כי אתאי לקמיה דרבנן 
והם , ח"אבא ב' ח היינו ר"י שרבה בב"ופירש(אמרו לי כל אבא חמרא כל בר בר חנה סיכסא 

היה לך לומר מופר לך והוא סבר דלמא שבועתא )  חנה שוטהוכל בר, ל שכל אבא הוא חמור"א
, השבועה שעליה באמת מדובר פה היא שבועת הגלות. כ"כ אוי לי למה ע"דמבול הוא ורבנן א

א "ל והגר"המהר. אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי) תהילים צה יא(וזה מה שכתוב 
אבל , אחרי שקדושת הר סיני כבר עברהמדובר כאן : מסברים את הראיה הזאת של הר סיני כך

  .רק שיש סביבו עקרבים שמפריעים, עדיין יש לו שייכות להיום



 חומש אור מאיר

111 

רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ) דברים ד ט(כתוב 
ה "ן מונה מצוה זו בתוך השס"הרמב. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך

: בביאור מצוה זו) דברים ד ט(ן "וכך כותב הרמב70. והוא איסור לשכוח מעמד הר סיני, לאוים
כי כאשר אמר שנזהר בכל המצות , הזהיר בה מאד, אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה

חזר ואמר רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור עצמך , ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם
שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם , יך המצותמאד מאד לזכור מאין באו אל

ותודיע כל , עיניך הקולות והלפידים את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש
הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם ופירש הטעם כי השם 

אם , מים ואת בניכם תלמדון לדורות עולםעשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הי
והנה קודם ) לזכור ולהעביר את המעמד לבניך ולבני בניך(כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו 

הזהיר במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא , שיזכיר הדברות שנאמרו שם
דור כל מה שהיה שם וצוה במצות עשה שנודיע בו לכל זרענו מדור ל, נסירהו מלבנו לעולם

והתועלת במצוה הזאת גדולה ) היינו מה ראינו ושמענו במעמד הנורא הזה(בראיה ובשמיעה 
פ שנבואתו נתאמתה באותות "אע, שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד, מאד

פת ובמופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות או מו
אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו הרואות אין שם , יכנס ספק בלב האנשים

לא יועילהו אות ולא , )נגיד שהוא שקרן(ונשקר אותו , נכחיש כל חולק וכל מספק, אמצעי
וגם בך ) שמות יט ט(כי אנחנו היודעים בשקרותו זהו שאמר שם , יצילהו מופת מן המיתה בידינו

כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאלו ראוהו כל , נו לעולםיאמי
כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל והם לא יסתפקו כלל , הדורות

. ל"וכל מה שספרנו להם עכ, אבל יאמינו בודאי שראינו כולנו בעינינו, בעדותנו שנעיד להם
כ "וזה מש, ובמשה' שיאמינו בה, סיף שאחד מעיקר הענינים של מעמד הר סיני הואא מו"והגר

יסודי ' הל(ם "כ הרמב"כמש, שהאמונה תהיה קיימת לעולם, וגם בך יאמינו לעולם) שמות יט ט(
והאמונה תהיה קיימת , שיהיה לכלל ישראל אמונה שלא שייך להביא ראיות נגד זה) התורה ח א

  . לעד
רי רואים בכל מקום אנשים שלא מאמינים במעמד הר סיני ולא שה, ויש לשאול

וכבר הבטיחנו : ם כותב באגרת תימן"הרמב? וקשה איך זה יתכן. מאמינים בנתינת התורה
והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני , הבורא יתברך כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו בערבותו

שכן ,  ידו הם ובניהם ובני בניהם עד עולםשהם מאמינים בנבואות משה רבינו בכל מה שבא על
הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך ) שמות יט ט(ה יתברך "אמר הקב

לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא שאינו , וגם בך יאמינו לעולם
, א עמדו אבותיו על הר סיניל על כל המסתפק בנבואה ל"מזרע האנשים ההם וכן אמרו רבותינו ז

המקום יצילנו ויצילכם מן הספק וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי 
אמר וזכרתי להם ברית ): יח ו(ז בספר יחזקאל "ק אף הוא כותב עד"והרד. ל"עכ, מכשול

לה ל יתע- ראשונים וברית כרותה לזרע אברהם יצחק ויעקב שלא ישבותו מהיות גוי לפני הא
היינו הערב , ואשר יצאו מכלל אמונתינו לא היו מזרעם באמת אלא מן האספסוף הגרים שנתגייר

ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ) שמות יט ב(וכתוב . כ"ע, רב
, ויתכן שהבדילו מתוכם כל האספסוף אשר בקרבם) על הפסוק הקודם(ן "וכתוב ברמב, ההר

בפסוק (כמו שאמר , כי לישראל יתן התורה, וערב רב אחריהם, ני ישראל לבדם לפני ההרוחנו ב
הובטח שכל מי שנמצא במעמד ההר ההוא . כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל) הבא

וכל מי שלא מאמין מראה שאבותיו לא היו שם אלא עמדו , ובמשה לעולם ועד' יאמין בה
  .מרחוק

והאי איהו וחשך ' וחשך גלותא רביעאה תהום רבה וכו): ט"רעג (כתוב ברעיא מהימנא 
על פני תהום ואתקרי בור דנפל שמה שור דא דכתיב ביוסף בכור שורו הדר לו דאתמר ביה 

ודא גלותא רביעאה דור . רק בלא תורה אבל נחשים ועקרבים יש בו' וישליכו אותו הבורה וכו
בים דעקרין מלי דרבנן ודיינין לשקרא דרשעים מלא נחשים ועקרבים רמאים כנחשים ועקר

ויפן כה וכה וירא כי אין איש דישראל באלין רשיעיא ערב רב . עלייהו אתמר היו צריה לראש
                                                 

צוה של וצריך לומר שהיא כלולה או במ, ג"ם לא מונה את זה בתוך המנין של התרי"הרמב (70
  ).או שהיא כלולה בתוך כל התורה כולה, תלמוד תורה
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הגלות הרביעית היא תהום .[ודא בסוף גלותא ובגין דא קץ דפורקנא נוקבא עד התהום רבה
ר שכתוב ביוסף בכרו שורו והוא נקרא בור שנפל שם שו, והוא החושך על פני תהום', וכו, הגדול

והוא , אבל יש בו נחשים ועקרבים, ריק בלי תורה', וכו, וכתוב בו וישליכו אותו הבורה, הדר לו
הגלות הרביעית דור של רשעים מלא נחשים ועקרבים רמאים כנחשים ועקרבים שעוקרים מילים 

י אין איש שישראל ויפן כה וכה וירא כ, עליהם כתוב היו צריה לראש, ודנים לשקר, של רבנן
  ].71ובגלל זה קץ גלות זו נוקב עד תהום רבה, אלה הם רשעים מערב רב והוא בסוף הגלות

אם אחד מעיקרי עניני מעמד הר סיני הוא ההבטחה וגם בך יאמינו , ויש לנו לשאול
, א מתרץ"הגר? איך יתכן שיהיו שני אחים מאותם הורים והאחד יהא מאמין ואחד לא, לעולם

משום שבפרשה של אספסוף נוצרה מציאות שיש תערובת בתוך כלל , מוכיח על השנישאחד לא 
וכל אחד יכול להיות , הגם שהם בני אברהם יצחק ויעקב, ולא כולם סולת נקייה, ישראל עצמם

  .שייך לאבות וגם יכול להוציא את עצמו מהמערכת הזאת
ודעה שלנו לא מגיעה ועל כן הת, והנה אנחנו הלא לא ראינו בעינינו מעמד הר סיני

ן כותב כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל "הרמב? כ קשה איך אנחנו מאמינים בזה"וא, לשמה
האם מחמת טענה זו מעמד הר סיני נחשב לראיה ? האם זוהי כל ההוכחה. אותם דבר הבל

משה סירב , אמר למשה לקחת את בני ישראל ממצרים' כשה? המסתברת יותר מכל דבר אחר
אמר שם תעבדון ' ומשה רבינו הסכים אחרי שה. מי אנכי שאוציא את בני ישראל ממצריםואמר 

ולמה הוא הסכים ? למה משה רבינו סירב. וזה יגרום אמונה לעולם, את האלקים על ההר הזה
  ?אמר שיהיה קבלת התורה' אחרי שה

 מי מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה): ל ד(כתוב במשלי 
ואין הם , פסוקים עלה מדברים על משה רבינו. הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע

מה (' מה'היינו שעיקר השם של משה רבינו הוא , בסגנון של שאלה אלא כקביעת עובדה
גם ' אבות מרומזים באות ש' הג(אבות ' ן שנוספה לשמו היא כנגד הג"השי). בגמטריא אדם

שמות לא (כתוב בפסוק ). וגם בשלשה קוים שבאות, 72ן שהוא שלש מאות"יבעצם המספר של ש
 מה -בחכמה , י"ומבאר רש, ואמלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה): ג

 - ובדעת ,  מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד- ובתבונה , שאדם שומע דברים מאחרים ולמד
עד שהיא , מה נראית לנו שהיא חסרת משמעות וריקההחכ. היינו הבנה יותר עמוקה, רוח הקדש

למה זהו , ואם זה באמת דבר ריק, אבל ידוע שחכמים נקראים על שם החכמה. מתלבשת בבינה
  ? התואר שלהם

זוהי תפיסת המהות של הדבר . שבדבר' מה'פירושו תפיסת ה, חכמה היא אותיות כח מה
אלא מוציאה , א תופסת את עצם מהות הדברבינה ל. עד כמה ששייך שיתפס אצלנו, עצמו וענינו

' מה'היינו שהוא תפס את ה, כתוב על משה רבינו שהוא היה כבד פה. מהדבר דברים אחרים
שכן לדבר אפשר רק על הדבר אבל , אלא רק מעבר לדיבורים, ולא דרך דיבורים, שבדבר עצמו
וענין זה לא יכול , של הדבר' מה'מי שנמצא ברמה של חכמה הוא תופס את ה. לא את הדבר

שאני לא ניתן ) שמות ד י(וזה מה שכתוב לא איש דברים אנכי , להיות מועתק על ידי דיבורים
ן בדקדוק היא האות "שי. וזה חיבורו לאבות, ן בשם משה ששייכת לאבות"השי. להיות מדובר

עלו שהאבות פ, ן הוא"כאן הענין של השי. שחרור פועל חרות שעבוד פועל עבדות. של פעולה
, אמונה כזו שיש בלבו דופי. 'אדם מה'הם יצרו יצירה של צורת , של משה רבינו' מה'את ה

שמשה לא , אמר לו לרדת למצרים' לכן משה סירב כשה. היא שייכת לבינה, שבנויה על הוכחות
  . הוא לא חייב ללכת, שאם לא כן, משה חייב להיות נאמן כדרגתו. שייך לאמונה של בינה
וזה כאילו להכחיש את , אבל דיבור לא יכול לבטל מהות, בטל דיבורדיבור יכול ל
ולכן לא שייך שמישהו יתווכח , האדם לא תופס את עצמו דרך דיבורים. המציאות שאני זה אני

בראשית רבה (כתוב במדרש . של העולם' מה'הוא ה, וזה הענין של משה רבינו. על זה שאני אני
בחכמה יסד ' ה) משלי ג(ברא אלא בזכות התורה שנאמר ר בניה העולם ומלואו לא נ"א) א ד

היינו שהוא הראשית , וירא ראשית לו) דברים לג(רבי ברכיה אמר בזכות משה שנאמר ' ארץ וגו
משה רבינו הוא כלל ישראל , כאילו שאומרים שהוא מהותו של עולם, שעליו נברא העולם

מה ): תיות רבי עקיבא השלם א בבתי מדרשות חלק ב מדרש או(כמו שכתוב במדרש , והתורה
וכתוב , תלמוד לומר בראשית בשביל שלשה שנקראו ראשית ואלו הן תורה וישראל ויראה

                                                 
   לשאול להרב71
   לשאול להרב72
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ילדה אשה אחת במצרים ששים רבוא בכרס אחת והיה שם ) שיר השירים רבה א סה ג(במדרש 
דה את תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו אמר ליה מאן הות כן אמר ליה זו יוכבד שיל

ישראל ומשה ששקול כנגד כל , תורה: שלשתם. משה ששקול כנגד ששים רבוא של ישראל
  . הם קומה אחת, ישראל

זה מה . שהוא נקודת הראשית של כל המציאות כולה, התורה נקראת תורת משה
שהידיעה במהות העולם לא תהא שייכת למערכת דיבורים , שמעמד הר סיני פעל לכלל ישראל

אל משה כה ' ויאמר ה) שמות כ יט(כ "כמש, נתגלה' ה, בהר סיני. ת לידיעת מהאלא הוא שייכ
כביכול פתח את כל ' שה, תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם

או לפחות באותה , זה היה ברור לנו יותר ממה שאני זה אני. והכל היה נתפס כמציאות, הרקיעים
היינו שלא היה חילוק , ם את הנשמע ושומעים את הנראהכתוב בהר סיני שהיו רואי. רמה

והר סיני עשן כלו מפני ) שמות יט יח(כתוב . אלא כל התפיסה שלהם היתה מעל זה, ביניהם
 של - י הכבשן "וכתוב ברש, באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד' אשר ירד עליו ה

ל כבשן לשבר את האוזן "ומה ת.  השמיםל בוער באש עד לב"סיד יכול ככבשן זה ולא יותר ת
היינו שכל הדיבורים ששייכים למעמד , מה שהיא יכולה לשמוע נותן לבריות סימן הניכר להם

  . הר סיני אי אפשר לתארם
,  יעננו בקולם”אלהיויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר וה) שמות יט יט(כתוב 

היינו שהתפיסה של משה . קול בקולו של משהומה תלמוד לומר ב) א”ברכות דף מה ע(וכתוב 
ובמעמד זה נוצר . וכל כלל ישראל נכנסו באיזה אופן שהוא בסוד מה, נמסרה לכל כלל ישראל

אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין , אדם אתם) ב”בבא מציעא דף קיד ע(החידוש של 
, ועובר כתורה עצמה, בתורהאלא הוא נמצא , מכאן ואילך הדבר הזה לא ניתן להעברה. אדם

. אין מקום לספק, ואחרי שמקבלים את זה, צריך ללמוד את התורה כראוי, אבל כדי להשיג זאת
, שצריך ללמוד כך, ן מצוה זו כלולה במצות תלמוד תורה"ם וגם לפי הרמב"גם לפי הרמב

.  עצמהלכן המעמד הועתק עם התורה, באימה יראה רתת וזעה, ללמוד שהתורה באה מהר סיני
לא שייך בו , אחרי שמקבלים, אלא צריך לקבל מאחרים, אדם לא יכול לעמוד על כך מעצמו

אדם נעשה . שלא שייכת לקליטה של בינה בכלל, של חכמה, זה מציאות אחרת של קליטה, ספק
וזה המיוחדות , כשבן אדם מקבל באמת הוא מקבל מהות אחרת. חכם רק על ידי קבלה מחכמים

הענין שאנחנו יודעים על קבלת התורה ושבגלל כך לא נעיד . תיו על הר סינילמי שעמדו אבו
. אלא זה כמו שיודעים עצמנו, אין זה בגדר של הוכחה, שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל

כתב ונתן ' היינו שה, אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית) א”דף קה ע(כתוב בגמרא שבת 
, שאי אפשר לתאר במילים, נו דברי תורה נמסרים בדרך של מהותהיי. כביכול נפשו לנפשנו

שזה רק מגיע מלמעלה , ואי אפשר להשיג לבד, כח מה שייך רק לקבל. ומילים רק פוגמים בה
  .ממנו

שכל כולו רק היות , חומר. א: טיפוס למקבל-יש שני דברים בעולם הגשמי שהם אב
אבל כל צבע ,  דבר שצובעים עליו נראה ברורוכל, שהוא נקי לגמרי, צבע לבן. ב. מקבל ונפעל

כתוב . וכך קרה, אנחנו באנו להר סיני כדי להיות מקבלים. אחר מוסיף משהו לצבע שנצבע עליו
א כותב על כופר בעקר "הגר. שהוא עוקר דברי הרב, ל עקרב הוא מלשון עקר רב"מ הנ"באותו ר

והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה ) ב טו(כתוב על חכמים באבות . שבעקר הוא אותיות עקרב
עקרב . הוא נעקר מהשורש, מי שבו העקרב פוגע, שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב

שהוא המקום , ח שהיום סביב הר סיני"ל מגלים במעשה של רבה בר ב"חז. הוא על שם העיקר
היינו שכל , יש עקרבים בגודל של חמורים בצבע לבן, בו צריכים לקבל בצורה הגבוהה ביותר

ששם נעשינו למקבלים של , זה מה שעומד ביננו לדרגה של הר סיני. כח הקבלה התהפך לעקרב
. הם העקרבים שעכשיו לא נותנים לגשת להר סיני, אותם אלו שעמדו מרחוק בהר סיני. עצם

היום אין לנו . לעקר המציאות של להיות מקבל, עיקר מציאות של עקרב זה לעקר דברי הרב
וכך נמסר כח ', אלא רק את דרך הקבלה של התורה ממשה ליהושע ומיהושע וכו, ומשה רבינ

  .וכל מי שעוקר את זה הוא אחד מהעקרבים שעומדים ביננו להר סיני, של משה רבינו' מה'ה
73  

                                                 
וזה נכלל גם , ונצטוינו למסור את זה הלאה, ה הפרשה של מעמד הר סיני" בשבת נקרא בע73

הוא יכול להיות שייך למעמד , כל מי שלא נדחף על ידי העקרבים. משם נובע מציאותנו. לעצמנו
י לכוין בברכת אהבה רבה בשעת אמירת ובנו בחרת מכל " אברהם מביא בשם הארהמגן. הר סיני
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  ח" נ-פרשת יתרו 
  

בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו 
וכתוב , )ב-שמות יט א( סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר מרפידים ויבאו מדבר

 למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו והלא כבר כתב שברפידים - י ויסעו מרפידים "ברש
אלא להקיש נסיעתן מרפידים לביאתן למדבר סיני מה ביאתן , היו חונים בידוע שמשם נסעו

אם מודגש כאן שהנסיעה ). מכילתא(ובה למדבר סיני בתשובה אף נסיעתן מרפידים בתש
אין המקום , ולולא זאת, זה מלמדנו שהיה זה נחוץ לפרשת קבלת התורה, היתה בתשובה
ל על "וכתוב במהר. ויש לשאול מהיכן יודעים שהנסיעה היתה בתשובה. כאן לגלות זאת

ני אחת היא בצאת ב, שיש שתי הקדמות לקבלת התורה, הפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר
לכן כלל ישראל באו משני מקומות . והשניה היא ויסעו מרפידים, ישראל מארץ מצרים

אם כן הפירוש של נסיעת כלל ישראל מרפידים בתשובה הוא שנסיעתם היתה , לקבל תורה
  .לקבלת התורה

השחתה זו היא . שלש פעמים ראינו את ענין ההשחתה שבן אדם עושה עצמו אלוהות
הענין הזה נתגלה פעמיים בבריאה באלו השנים . יתה בפרעה ובעמלקוהיא ה, מיוחדת בענינה

ויך כל בכור במצרים ראשית ) תהילים עח נא(ככתוב , מצרים נקראת ראשית, שנקראים ראשית
, אז נולדה הראשית של כלל ישראל, וכשהראשית הזאת נקטעה והופסקה, אונים באהלי חם

שתי הראשיות האלו צריכות להיות . ו עדי אבדראשית גוים עמלק ואחרית) במדבר כד כ(וכתוב 
אי אפשר לגלות תורה שנקראת , ולפני זאת, מוכות כדי שתתגלה הראשית האמיתית של הבריאה

צריכים להפקיע את שנים האלה , כדי לגלות הראשית הזו. ראשית וישראל שנקראים ראשית
משה , אז תורה, ם נעקריםוכשה, של הצד ההוא' ראשית'והם ה, שטוענים לאותו כתר של ראשית

  .וישראל נתגלים
אז היתה , בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני

זוהי היציאה מהראשית של , ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני, היציאה מהראשית של מצרים
חם עם ישראל ויבא עמלק ויל) שמות יז ח(שרפידים זו היא אותה רפידים שכתוב עליה , עמלק

, פ שהנצחון לא היה שלם"אע, וכשכלל ישראל נסעו מרפידים הם נסעו מאותו נצחון, ברפידם
ל מלמדים אותנו שגם היציאה מרפידים בתשובה היתה חלק מההכנה לקבל תורה ועל כן "חז

  .הגיעו לקבל תורה מתוך התגברות על עמלק
פ "אע, זרמת סוסים זרמתםאשר בשר חמורים בשרם ו) יחזקאל כג כ(כתוב על מצרים 

. ל שיש בה גם משמעות לחומר בניגוד לצורה"כתוב בחז, שהמילה חמור מתייחסת אל בהמה
, טיפוס לחומר בגלל שהוא הבעל חי שעמו פועלים כמו שפועלים עם חומר-החמור הוא האב

. כל המציאות של מצרים היא דוגמת מציאות חומר בעולם. שאפשר לעשות אתו מה שרוצים
, אשר קרך בדרך) דברים כה יח(כמו שכתוב , הם הקוטב הנגדי, השניה' ראשית'ק שהם העמל

ל כותב על זה בגור "והמהר, י לשון קרי וטומאה שהיה מטמאן במשכב זכור"ואיתא על זה ברש
בלשון התורה . וצורה היא תמיד הדבר הפועל, שהחומר תמיד הנפעל ביותר בעולם, אריה

בגלל שכלל , אם כן. דוגמת אשה ואיש, וא חיבור בין מקבל למשפיעהחיבור בין חומר לצורה ה
אבל , היינו בתיקונו זה נתגלה כלפי חוץ(ישראל בתיקונו הם סוד הצורה כלפי כל אומות העולם 

) אנחנו תמיד צורת העולם, אבל בעומק הדברים, והם צורה, בזמן הגלות נראה שאנחנו החומר
עמלק מעמיד . ואז יהא אפשר לעצב אותנו מחדש, ה חומרשם אותנו בגלות שבה אנחנו נהי' ה

זה פירוש שהיו , כגבר נגד גבר, כצורה נגד צורה, את עצמו נגד כלל ישראל כפועל נגד פועל
וכלל ישראל תהיה , מטמאים כלל ישראל במשכב זכור שהם היו רוצים שצורתם תהיה הצורה

  .החומר כלפיו
שמתכוון , ומצד שני עמלק,  שכל כולו חומר,מצד אחד מצרים, רואים אנו שתי קצוות

בחינת הראשית של . ושואף להגדיל את עצמו על הצורה האמיתית של העולם, להיות צורה

                                                                                                                                            

שאם , בחירה זו היא מעבר לטעם ודעת. ששם נבחרנו, עם ולשון על מצות זכירת מעמד הר סיני
  .נמצא שהוא בחר בטעם ולא בדבר עצמו, יש בו ענין של טעם
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והראשית של עמלק גם היא הביאה , חומר היא שהביאה את מצרים לעשות את עצמם אלוהות
רים שהיא הדבר שכל יתר הדב, שכל ראשית נתפסת כך, אותם לעשות עצמם אלוהות

  .משתלשלים ממנו
שנקודת המציאות הראשונה היא , תפיסת המציאות של אדם שחי במערכת החומר היא

וכל המגמה היא למלאות כל , כל מערכת האפשרויות והאפשרויות הם בבחינת אין סוף
וזה הביאור . והאפשרויות עצמם הם יותר גדולים מהמציאויות בפועל, והאפשרויות, הרצונות

פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ) א”מועד קטן דף יח ע(רא במה שכתוב בגמ
היתה יותר , היינו שתאותו, ופרמשתקו אמה וזרת לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליה

ט שערי "והעברנו תפיסה זו ממ, ואנחנו במכת בכורות לקחנו את כל זה אתנו. גדולה מגופו
  . סיניט ימי השתוקקות להר"טומאה של מצרים למ

שמות (ה -כמו שכתוב כי יד על כס י, יש עוד ראשית שהמלחמה איתה היא עד היום הזה
אפילו אם , )תנחומא כי תצא יא(אין הכסא שלם ואין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק ) יז

הטענה של הראשית הזו . יש עמלקי אחד בעולם הוא לא מאפשר שיהיה השם שלם והכסא שלם
מכיון שסוף סוף עמלק יצא , הענין שלהם מובן כך. מהצורה,  מהדבר בפועלומתחיל, היא בהפך

כמו , והוא היה האב היחידי שביטל לגמרי את מציאותו למציאות האמיתית, מביתו של יצחק
בפסוק ויקרא כו (ולמה נאמר באברהם ויעקב זכירה ) ספרא פרשת בחוקותי ח(כ "שכתוב בת

) בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכרוזכרתי את בריתי יעקוב ואף את , מב
כלל ישראל נולדו . ג המזבח"אלא רואין את אפרו כאלו הוא צבור ע, וביצחק לא נאמרה זכירה

זאת הבריאה היחידה בעולם שנחשבת במערכת היותר גבוהה , אם כן. אחרי שיצחק נהיה אפר
על ידי , הכהנים היכן מקום המזבחשידעו ) א”דף סב ע(וכתוב בגמרא זבחים , כקרבן שנקרב

רואים , כשמסתכלים במבט של נביא במקום המזבח. שראו אפרו של יצחק מונח באותו מקום
מדרש (ולכן כתוב , רק המציאות של יצחק בעולם היא מציאות אמת, אם כן. אפרו של יצחק

בראשית  (ה שמו על יצחק הצדיק בחייו שכן הוא אומר ליעקב"יחד הקב) 'תנחומא תולדות ז
ומציאות , מציאות יצחק בעולם היא מציאות אמת. להי יצחק-להי אברהם אביך וא-א) כה

  . מחוייבת
, לאחר שביארנו ענינו של יצחק נבין שכשמישהו מביתו של יצחק לוקח הדברים הפוך

יוצא מזה , ולכן מה שהוא זהו אמת, שהוא לוקח כיסוד שכיון שמציאותו הוא מציאות אמת
וזה הפסולת של , ועשו זה מה שאני הוא אמת, מה שאמת זה אני- של יצחק הואענינו. עשו

בגלל . היא תפיסת המציאות כמציאות מחוייבת, הפסולת של מידת הדין. המדה של יצחק
אמנם . על כן הוא עשה מעצמו אלוהות, שתפיסת עצמו של עשו התחילה בעצמו כנקודת המוצא

הפן שבו . רצה הכל והוא החומר לכל דבר האפשריהוא , פרעה עשה עצמו אלוהות בפן אחר
דהיינו כל מלכות , ולכל אלה שממשיכים אחריו בדרכו, הוא שייך אליו, עשו עשה עצמו אלוהות

והמלכות הזאת , שעשה עצמו אלוהות, שיצא ממנו זה שהוא הראש של המלכות הזאת, אדום
הטעויות האלה כדי לקבל אנחנו צריכים לתקן את שתי . מטמאת אותנו בטומאת משכב זכר

  .תורה
זוהי בחינה ,  אנחנו החומר ואתה יוצרנו-ואומרים בתפילה , אנחנו קבלנו תורה בסיני
וזה סוד ', והוא שאנחנו מעמידים את עצמינו כחומר כלפיו ית, ראשונה נגד הראשית של מצרים

זהו החיבור . הביום חתונתו זה מתן תור) ב”תענית דף כו ע(שכתוב , הנישואין של מתן תורה
אלא המציאות , ולהראות שהחומר אינו מציאות, האמיתי של החומר שלנו עם הצורה העליונה

וזה נעשה על ידי המכה של , וזהו העקירה של הראשית הזאת, האמיתית היא מציאות הצורה
  .רגע הלידה של כלל ישראל היה ברגע של מכת בכורות. מכת בכורות

דף (כתוב בגמרא שבת . ן ראוי גם מהראשית של עמלקלקבל תורה צריכים לצאת באופ
נתן לנו תורה מן ' ה, אמר חזקיה מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה) א”פח ע

היינו שהתפיסה הזאת שהאדם תופס עצמו כמחויב , וזה נקרא דין, השמים והשמיע קולו
, היות מחויב המציאותהוא הופך ל, שכן אחרי שהאדם מקבל תורה, המציאות יש לה מקום

כמו , האדם נהיה מציאות אמת, היינו שעל ידי נתינת התורה. שהתורה היא הדין של העולם
כך הופכים הראשית של עשו לראשית , ט ימי ספירה"שהופכים הראשית של מצרים למ

, שהוא כלי שעל ידיו התורה מתגלה, האדם הוא כן מציאות אמת. שמחייבת קבלת התורה
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וממנה להגיע להר סיני כמו , צריכים לקחת אותה ראשית. באמת מציאות אמתוהתורה היא 
  .כך מלחמת עמלק צריכה להיות קודם למתן תורה, שמגיעים להר סיני עם ביזת מצרים

כל זמן שזרעו של עמלק ) מדרש תנחומא כי תצא פרק יא(הנה כך יש להבין מה שכתוב 
והיינו מפני , עמלק השם שלם והכסא שלםבעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם אבד זרעו של 

אם יש בעולם הזה נקודה שתופסת . ושמו שלם הוא המציאות השלימה, שהכסא הוא המלכות
  .היא דוחקת רגלי השכינה מהעולם, את עצמה כמציאות אמת

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ) שמות יז יא(כתוב במלחמת עמלק 
והיינו . שהיד לא מפעיל כח, י שרפידים הוא רף יד"וב על זה ברשוכת, ידו וגבר עמלק

שנותנים הידים לפני , שהתרוממות הידים של משה למעלה הוא הסוד של נעשה קודם לנשמע
אבל , האפשרות של נעשה קודם לנשמע היא נוגדת בפשטות לצורת האדם. התפיסה והשמיעה

והדרך שמגלים את , ל מציאות אחרתבמקום שתפיסת המציאות של האדם היא רק התגלות ש
אם כן זוהי מציאות האדם אפילו אם הוא , המציאות האמיתית היא על ידי שנשארים בהרמת יד

ואז צריכים להתאמץ יותר כדי שהידים , וכמה שמרימים יותר כך נעשה כבד יותר, נגד הטבע
ג את הטענה של עמלק מייצ. אם כן רואים שהמציאות הבסיסית שייכת לעמלק. ישארו למעלה
שהוא טוען שהבכורה , וממילא תוכן ההתנגדות של עמלק לכלל ישראל הוא, עשו לבכורה

אחת לשבעים שנה מביאין אדם שלם ) ב”עבודה זרה דף יא ע(וזה מה שכתוב . שייכת לו
) בראשית לב כו(כמו שכתוב , יעקב נתפס בעיני עשו כנכה רגליים(ומרכיבין אותו על אדם חיגר 

ומלבישין אותו בגדי אדם )  לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמווירא כי
זוזא דפיזא ' הראשון ומניחין לו בראשו קרקיפלו של רבי ישמעאל ותלו ליה בצואריה מתקל ר

 אחיו של -ומחפין את השווקים באינך ומכריזין לפניו סך קירי פלסתר אחוה דמרנא זייפנא 
וצריכים לקנות , הראשית הבסיסית שייכת להם, כל זמן שהם לא נוצחו. שקרןהוא ) עשו(האדון 

שזו הדרך היחידה , זהו הכח של כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. אותה מהם כדי לצאת ממנה
  .להתגבר על הראשית הזאת

בחדש ) שמות יט א(כתוב . צריכים שתי יציאות ושתי ביאות כדי להגיע למתן תורה
בראש , י"וכתוב על זה ברש, ני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיניהשלישי לצאת ב

שיהיו דברי תורה חדשים עליך , לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא מהו ביום הזה, חודש
ענין ההתחדשות הזה שייך רק אם האדם שם את עצמו כחומר מכוון לגמרי אל . כאלו היום נתנו

ההשתוקקות הזאת , ומציאותו, והוא עצם קיומו, לדבר באמתכשמישהו משתוקק , הצורה הזאת
ויסעו מרפידים . הקיום שלנו נעשה רק לקבל תורה, כשיצאנו ממצרים. לא מתיישנת אף פעם

והיא של ויחן שם ישראל נגד ההר , וממילא גם הגעה בפני עצמה, היא יציאה מראשית אחרת
אם אין זה נאמר על , עשה קודם לנשמעאין שום אפשרות בעולם להגיד נ. כאיש אחד בלב אחד

כן , כמו שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכר של עמלק. ידי כל כלל ישראל יחד
שאין כאן , אם יש הטומאה הזאת בתוך כלל ישראל, הדבר שאי אפשר שתהיה קבלת התורה

ו כאיש אחד שייכת לנו רק אם אנחנ, המציאות האמיתית של יעקב. קומה שלימה שמקבלת תורה
חייבים , אבל אלה שאינם מקבלים, כאיש אחד בלב אחד שייך רק למקבלי התורה. בלב אחד

ן על הפסוק ויחן שם ישראל "כתוב ברמב. לסלק אותם מטעם שהם אינם כאיש אחד בלב אחד
יציאתם מרפידים צריכה . שהם אינם מקבלי התורה, שהפרידו מתוכם את הערב רב, נגד ההר

, זה דבר שיש בו קושי גדול. והתשובה היא למחות זכר של עמלק, שובההיתה להיות בת
הכח הגדול של עמלק הוא לתת לכל המציאות פנים . וצריכים תמיד להחזיק את הידים למעלה

שמות (כמו שכתוב , כך עמלק מתנגדים אליו יותר ויותר, כל כמה שהדבר מוכח ומאיר. אחרות
 ישבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו שמעו עמים ירגזון חיל אחז) טו-טו יד

' אפשר לראות גילוי של ה. פ כן נכנס עמלק להתנגד לכלל ישראל"ואע, רעד נמגו כל ישבי כנען
כל אחד מאיתנו ראה דברים שצועקים עד . ועמלק טורח מאד לצנן את האמבטיה, גם היום
כל זמן . היסוד היא מציאות אחרתהנחת . והכח של עמלק מעוות את זה, שיש בורא, השמים

  . הדבר היחיד שעוזר הוא להרים ידים. שעמלק קיים אפילו ניסים גלוים לא יעזרו
הקדוש ברוך ) ב”סנהדרין דף צז ע(ומבואר על כך בגמרא , יש מתקשים איך יבא הגואל

 המן היה, הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב
גם , כך יהיה הדרך. וההתגברות עליו הגיעה למחיית עמלק מהלב, התגברות עמלק בשיא הכח

צריכים לדעת שכל כמה שהראשיות . בגאולה העתידה אם לא שאנחנו נחזור בתשובה לבד
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הפירוש של כאיש אחד בלב אחד הוא נעשה קודם . כך מקבלים תורה יותר, האלה נעקרות
  74.לנשמע

  
  'אפרשת משפטים 

  
éàæçá àú"ì )îù"ô ø"éñ ì 'â :( äùøôä ïî äìòîì áéúë äî íéèôùîä äìàå) íù

çé ( äðåøèîì ìùî òöîàá úåøáãäå íéèôùîä äìàå ïàë øîàå úò ìëá íòä úà åèôùå
ïéæä úëìäî äúéäù75 ïéðéãå äéðôìî ïéðéã äøåúä êë òöîàá àéäå ïàëî ïéæäå ïàëî 

 øîåà àåä ïëå òöîàá àéäå äéøçàî)ç éìùî (åàá äæéàá úøîåà äøåúä êìäà ä÷ãö çø
åáéúð êåúá ä÷ãö éùåò ìù ïëøãá êìäà úëìäî éðà áéúðú òöîàá äøåúä èôùî 

àðù äéðôìî äéøçàî ïéðéãå äéðôìî ïéðéãå ' øîàðù äéøçàî ïéðéãå èôùîå ÷åç åì íù íù
íéèôùîä äìàå.  

éòå 'øäîì ìàøùé úøàôú" ì)åî ÷øô :(ø éë äæ øåàéáéåàíéèôùîä äéäéù  øçà 
äøåúä úìòî ìò úåøåäì úåøáãä úøùò,åîöòá øùåéä àåä èôùîä éë , ìò øåáòé àìù 

øùåéä,èôùî ïéðò åäæå .äì ñçéúî àåäù øáã ïéà éë òåãé äæ øáãå 'èôùîä ÷ø êøáúé , 
 áéúëã)à íéøáã' (àåä íéäìàì èôùîä éë ,ãñçäå ä÷ãöä éë éðôî äæå, íâ äéäéù øùôà 

éðåúçúá ïëí ,äé àìù ìáàèôùîä å÷î íéàöåé åé,ä ìà ÷ø äæ ïéà 'êøáúé , èôùîä éë 
ììë éåðù åá äéäé àìù êéøö,íãàì øùôà éà äæå .èôùîä êåú àéä äøåúä øùàëå , 

úéäìà àéä äøåúäù êì äøåî,íéäìàì èôùîä éøäù  . àðåøèîì äæ øáã äîãîå
äéøçàì ïééæäå äéðôì ïééæäå úëìåäù , øàù åîë äðéàù úåøåäìíòä,ä éë èôùî àåä ïééæ, 

úåëìîì êééù àåä èôùîäå,èôùîä êåú àéä äøåúäù äî êëì , àéä äøåúä éë êì äøåî 
úéäìà .äðåéìò øúåé äâøãî äì ùé èôùîä êåú àéäù äøåúä íöò ìáà , àåä èôùîä éë

íãà éðáî ø÷ùä úìéìù,íäì éåàøä èôùîä ïî àöåé äéäé àìù , øáåò äéä íàù 
Çò äæ äéä èôùîäÀåÇìø÷ùå ä.äìòîì øàáúäù åîëå áåè àø÷ú àéä äøåúä íöò ìáà  , äæå

 èôùî úåáéúð êåúá ä÷ãö äùåò ìù ïëøãá úëìäî éðà áéúð äæéàá úøîåà äøåúäù
ø"äùòú àì ïä äùò ïä åîöòá áåèä àåä äøåúä íöò éë ì , úå÷áãúä äùò úåöî éë

áåèä ãáàé àìù òøä ïî úå÷çøúä äùòú àì úåöîå áåèá ,ìù äëøã êëéôìå äøåú 
áåèä íéìòåô íîöò íäù ä÷ãö éùåò ìù ïëøãë , íãàä åîë éùåðà áåè åðéà äæä áåèäå

éñåîð áåè åà ãáìá éùåðà áåè åì äùåò åà äðúî åøáçì ïúéù , àåä äøåú ìù áåèä ìáà
 äúâøãî éë øîåì òöîàá àéäå äéøçàì íéèôùîå äéðôì íéèôùî äøåúä êëì éäìà áåè

àì àåäù èôùîä êåú äøåú ìùíéäìéäìà àåä äøåúä ïéðò ìëù  , íéøáã ïéáú øùàëå
úåéùøôä úåëéîñ øàåáî àöîú åìà .  

ì"úåëìîä àéä èôùîäù åúðååëù ð ,áåéçäå ,íéîçø íöòá àéä äøåúäå , äæå
öå íäéðù ìù øåáéçä"ò . íðîàéò'ç øäæ "ò âð â"àúøàôúä úãéî àéä èôùîù  , àåä ïëå

äøåà éøòùá ,éò 'î úøåãäîá èôùî êøòíéðô øéà.  
éòå ')ç ìøäî"ç à"áð ãåîò â :()á"îô "ò ç"à .( ìù úåéåðç åáøç äî éðôî àéðú
â åðéä úéá 'äøåú éøáã ìò íäéøáã åãéîòäù éðôî íéìùåøé íãå÷ íéðù.  

éðôîäøåú ïéã ìò íäéøáã åãéîòäù  .ùåøéô ,ã ìò åéøáã ãéîòîä"ã ïéà ú" íåé÷ æ
ëù éôì íìåòä ')ô íéìäú"è ( íìåò éúøîàäðáé ãñç ,ò íìåòä íåé÷ éë"ãñç é . éðôî åäæå

                                                 
 שעשה תשובה מוחלין לו ולכל גדולה תשובה שבשביל יחיד) ב”יומא דף פו ע( כתוב בגמרא 74

  .וכן לגבי התשובה מרפידים שעל ידה באנו לקבלת התורה, העולם כולו
 )ו"מהרז(מזויין  75
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øîåç éìòáå íùâ éìòá íä íéðåúçúä éë , àåä èôùîäù éôì èôùîá øîåçì äãéîò ïéàå
éìëù ,éàåïéîùâì äãéîò  ,èôùî åðéàù ,ãñçä ãöî ÷ø . ìëá øîàð äàéøáá éë óà

éäù ìòôä ìà äàéöéä ïééðòì åðééä íé÷ìà äùøôä ' ïéãä äéäù ïéã çëî àøáð äéäéù ïúåð
àøáð ïéãáå àøáð ,ãñç çëî àåä åúãéîò íåé÷ ìáà .ãå" åøîàù äîá íéîëç åøàá æ)á" ø

ô"à (á÷ä äàø" óúéù íéé÷úî íìåòä ïéàù äåîòäãî "ø , íìåòä éë ãåàî øåøá êì éøä
íéîçøä úãîá ÷ø øùôà éà åîåé÷ ìáà ïéãä úãîá àøáð . çëá åðéà éîùâ àåä íìåòä éë

ïéãå èôùî ,áãä ÷øéìëùä ø .íéîçøì êéøö äéä êëìå . ìë íéãéîòî åéä åìà éë éðôîå
 äæ øáã ììë ïéãä ïî íéðôì ñðëð äéä àìå ïéãá àåäù äøåú ïéã ìò íäéøáãàåä ïáøåç 

íìåòä ,ïéãä ãöî àì ãñçä ãöîå íéîçøä ãöî íìåòä íåé÷ éë . íâ øàåáî äæ øáãå
ïéîéëçì.  

éòå 'áîø" êùîä íä íéèôùîäù äùøôä ùéøá ïúåøáãä úøùòá ãåîçú àì ìù.  
éòå ' àîåçðú ùøãî)â íéèôùî' :(åëò éðôì àìå íäéðôì" ìù ïéðéã éìòáì ïéðî í

åëòäù íéòãåéù äæ íò äæ ïéã íäì ùéù ìàøùé" øåñàù ìàøùé éðéãë ïéãä åúåà ïéðã í
 éî ìëù íéúåë éðôì àìå ìàøùé éðôì íäéðôì íéùú øùà øîåì ãåîìú íäéðôì ÷÷ãæäì

éã çéðîùåëò éðôì êìåäå ìàøùé éðé" øôë ïë éøçàå äìçú àåä êåøá ùåã÷äá øôë í
àðù äøåúá ')áì íéøáã (íéìéìô åðéáéåàå íøåö åðøåöë àì éë.  

éò 'ç øäæ"ò æðø á"à : ìàøùé ïàòá àîìòá øòúà àðéã ãë äðùä ùàøã àîåéá
àøáçì àðéòáå àðîé÷åà àäå äàìò àæøã àðååâë øôåù åâî éîçø àøòúàì àúúì àðéã 

 åîéìùá àúúå àìéòå àãç àøåáçá åäéà àìë àúåëæá àðéã àîéé÷ ãëã ïéâá àúåëæ ìá÷ì
 ïéãëå)æè ä áåéà ( àìë ïéãëå àîìòá àâøè÷ìå äàèñàì åùø äì úéìã äéô äöô÷ äúìåòå

 àðéã åäéà åàì åëæ àìá àðéãå úåàé à÷ãë àãç àãåçéá  
éîò øàù ìáà àúåëæá àðéã ïåì úéà ìàøùéã åäéà àãå àðéã ïåì úéà àì ï

 øèñá à÷ìåç ïåì úéì àäã éàëøòá ïìéã ïéðéã àøãñì ïì øéñà àã ìòå àúåëæá
 áéúëã ïìéã àúåðîéäî)ë æî÷ íéìäú ( àøèñîå íåòãé ìá íéèôùîå éåâ ìëì ïë äùò àì

 àæø òøâ à÷ã éèç åäéà àã úåëæ äéá ìéìëà àìå àðéã ïéàãã ïàî ìë ìàøùéã
ääì äéîøâ éèñàå àúåðîéäîãúåëæ àìá àðéã äéá úéàã àøèñ àå  

 àúåëæá çúôîì åëéøèöà úåùôð éðéã ïãéîì àúúì ïéøãäðñ éîéé÷ ãë éæç àúå
 ïåäìéã àúåìãúùà àã ìòå àúåëæ éáî ïåø÷à àäã åúå àðéãá àúåëæ àììëàì ïéâá
 ìéìë àúåëæ éåäîì äàìòî àðéã íéìúùà øúáìå àøéòæî àúåëæá ïàøùå àúåëæá çúôîì

éòì àã àðéãá åîéìù åäéà åàì àã àìá àã àðéãã åîéìù àúåëæá àðéã àúúì àãå àì  
íåâøú : øøåòì äèîì ìàøùé íéëéøö íìåòá øøåòúî ïéãùë äðùä ùàø ìù íåéá

 íåùî úåëæ ãâðë ïéã øáçì íéëéøöå åðøàá éøäå ïåéìòä ãåñä åîë øôåù êåúî íéîçø
åîìùá äèîå äìòîå ãçà øåáçá àåä ìëä úåëæá ïéã ãîåòùëù æàå ú)à áåéà ( äúìåòå

 éìá ïéãå éåàøë ãçà ãåçéá ìëä æàå íìåòá âøè÷ìå ïéèñäì úåùø äì ïéàù äéô äöô÷
ïéã åðéà úåëæ.  

 ïë ìòå úåëæá ïéã íäì ïéà íéîòä øàùì ìáà úåëæá ïéã íäì ùéù ìàøùéù åäæå
 ÷ìç íäì ïéà éøäù äøæ äãåáò éãáåò íéîò ìù úåàëøòá åðìù íéðéã øãñì åðì øåñà
 ìë ìàøùé ìù ãöîå íåòãé ìá íéèôùîå éåâ ìëì ïë äùò àì áåúëù åðìù äðåîàä ãöá
 ïéàù ãö åúåàì åîöò äèñîå äðåîàä ãåñ òøåâù àèåç åäæ úåëæ åá ìéìëä àìå ïéã ïãù éî

úåëæ éìá ïéã åá.  
 éãë úåëæá çúôì åëøèöä úåùôð éðéã ïåãì äèîì ïéøãäðñ åãîòùë äàøå àáå

å ïéãá úåëæ ìéìëäì úåëæá çúôì íúåìãúùä ïë ìòå úåëæä úéáî åàø÷ð éøäù ãåò



 חומש אור מאיר

119 

 äæ ïéãá äìåìë úåëæ úåéäì ïåéìòä ïî ïéãä íìùð êë øçàå ïè÷ä ïî úåëæá íéìéçúîå
úåîìù åðéà äæ àìì äæ ïéãä úåîìù úåëæá ïéã äèîì äæå äìòîì.   

 

  
  

 עיבור השנה תחכה לשנה – ז" נ- ' ח אדר א" ר-פרשת משפטים 
  .מעוברת
  

בעשרים ושמנה באלול נבראו חמה ולבנה ומנין , ל"וז' וב בפרקי דרבי אליעזר פרק חכת
ה "שהוא שנים וחדשים וימים ולילות שעות וקיצים תקופות ומחזורות ועיבורין היו לפני הקב

ואחר כך מסרם לאדם הראשון ] עצמו היה מעבר את השנה' ית' היינו ה[והיה מעבר את השנה 
אדם מסר , מנין עולם לכל תולדות בני אדם, זה ספר תולדות אדם) ת ה אבראשי(' בגן עדן שנא

ויתהלך חנוך את האלקים ויתהלך חנוך בדרכי ' לחנוך ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה שנ
ונח מסר לשם ' ועיבר את השנה וכו, וחנוך מסר לנח סוד העיבור, מנין האדם שמסר אלקים בידם
ויצחק ' ואברהם ליצחק וכו' ושם מסר לאברהם וכו'  השנה וכוונכנס בסוד העיבור ועיבר את

, מבואר מדבריו שעיבור השנה היה קיים עוד לפני בריאת העולם. ל"ויעקב ליוסף עכ' ליעקב וכו
. אפילו לפני החטא, והוא מסרו לאדם הראשון בגן עדן מיד' ית' והעיבור היה נעשה על ידי ה

ומה שאנחנו מעברים , ילו לפני שהיה צורך לעבר בכללביאור הדבר הוא שסוד העיבור היה אפ
 העיבורים הם -76וכן כתוב בעבודת הקודש . אבל סוד העיבור הוא גבוה יותר, שנים מצטרף לזה

בעל עבודת הקודש מחדש בדבריו . סתרי התורה בטעמיה המשתלשלים ובאים מלמעלה למטה
כי עיבור , וא סוד התורה וטעמיהשלעיבור השנה יש קשר ודמיון עם סוד העיבור האמיתי שה

ודוגמתם , וזה מורה על יחוד כחותיהם, ולחבר ענינם, השנה מטרתו להשוות הילוך חמה ולבנה
ואליו היו , וחכמי ישראל היו יודעים את הסוד המופלא הזה, העליונה שהיא סוד היחוד הנעלם

ה לגלות ולהוציא אל דהיינו שהיו מתכוונים בשעה שעיברו את השנ. מתכוונים בעיבור השנה
אבל נשתדל לברר , את הסוד עצמו אין אנחנו יודעים. סוד העיבור הגדול, הפועל את הסוד ההוא

  . רק במה עוסק הסוד
סדר הטבע של הלבנה היא ירידה והתקטנות עד . אין חדשים לחמה ואין שנים ללבנה

ד שתהיה כמו שהיתה ע, ואז היא מתחדשת שוב ויכולה לגדול ולגדול, שמגיע אל ביטול גמור
הלבנה במהלך מיוחד זה באה לעולם כדי לגלות שיש סדר שאינו הולך כמו . בששת ימי בראשית

כדוגמת הלבנה שהיא מתקטנת עוד ועוד עד שלא רואים , טבעי-שהיה מקודם אלא במהלך על
ד שעות שבהם היא לא נמצא בכלל ועל דרך זה "עד שישנם כ, ממנה כלום ואז שוב מתחדשת

שני . והם לא מתאימים אחד לשני, שני המאורות יוצרים שני סדרי זמן.  ההנהגה שלנוהיא
, ואי אפשר לחיות בשני סדרי זמנים האלה, ואנחנו תחת שניהם, המאורות הם גם שני ממשלות

שצריכים לצרף את שני ההנהגות , העומק של עיבור השנה הוא. לכן צריכים לעבר את השנה
אשר ,  מה שהוא תחת השמש-שהיא מסמלת הנהגה של דרך הטבע ההנהגה של השמש , האלה

זוהי הנהגה אחת ויש הנהגה שניה שהיא , )קהלת א ט(על זה נאמר ואין כל חדש תחת השמש 
והחידוש נקנה במהלך , שהיא תחת הלבנה וכל כולה חידוש, של הלבנה וזה הנהגה של נס

אפשר בריאה מחודשת וגדילה וזה מ, מסויים שבו אנחנו צריכים להיות בטלים לגמרי
 .והתפתחות

כלומר על ידי , את הסתירה של הפרש הזמנים אפשר ליישב ולסדר על ידי הוספת זמן
שיש שתי מציאויות שנוגדות אחת את , אבל בעצם קיימת עוד סתירה של מהות. עיבור השנה

אבל מונים , אנחנו תחת השמש. ואנחנו עם ישראל חיים תחת שתי מציאויות אלו יחד, השניה
. שלא היה צפוי מראש, המסמלת כל דבר חדש, כח הבחירה נמצא תחת הנהגת הלבנה. ללבנה

כשיש מציאות אחת הנוגדת את המציאות , שהרי מתי נזקקים לעיבור, זהו גם בעצם עיבור
ואזי העיבור יוצר מצב חדש של , ולהיות לעצמה, שכולה מכוונת לצאת מהמציאות, האחרת

שכן אנחנו נמצאים בעולם הזה , אנחנו לא יכולים לישב את הסתירה הזו. גותהשתוות בין ההנה
וכשם שאי אפשר לדעת איך נראית , אבל המציאות של נס מתעברת פה, תחת הנהגת השמש

                                                 
  )והוא מעתיק ממנו, וחשב אותו לרבו, ל למד מספריו"המהר (76
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מציאות על , כך אי אפשר לראות ולהבין את המציאות העליונה, המציאות של עובר בזמן ההריון
ולכן הוא נקרא , ולם הבא צריך להיווצר מתוך העולם הזההע. בעודנו פה תחת השמש,  טבעית-

אלא , שכן ההפך של הזה הוא ההוא, ולא העולם ההוא שכך לכאורה היה יותר מתאים, הבא
אין לנו שום מושג איך הדברים יכולים לצאת . קוראים אותו הבא שהוא נוצר מתוך העולם הזה

  .אבל אפשר לדעת סביב מה עוסק העיבור, זה מזה
השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה ) א”כתובות דף קיא ע(ב כתו

שבועות ' כדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג' וכו] אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ[
ואחת שהשביע הקדוש ברוך ] יחד ביד חזקה, י"רש[אחת שלא יעלו ישראל בחומה , הללו למה

מות העולם ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי הוא את ישראל שלא ימרדו באו
שלושת שבועות אלה הם המאפשרים לנו קיום . כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי

' בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אתם נאם ה) ירמיה כז כב(כ "כמש, במסגרת של עולם הזה
הדברים מכפילים [עירו ואם תעוררו כתיב ורב יהודה אם ת. והעליתים והשיבתים אל המקום הזה

ורבי זירא מיבעי ליה ]  שיש עוד שלש שבועות-יש שבועה על תעירו ועל תעוררו , את עצמם
מפרש [לכדרבי לוי דאמר שש שבועות הללו למה תלתא הני דאמרן אינך שלא יגלו את הקץ 

 - י "רש[רחקו את הקץ ושלא י, ]אלה שבידיהם לגלות את הקץ, כלומר. נביאים שביניהם, י"רש
היינו על קץ . א שלא ידחקו גרסינן לשון דוחק שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי"ל. בעונם

 אמרי לה סוד העבור -י "רש[ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים , ]שלא בזמנו שיגיע בכל זאת
, והיא, השבועה שבה הגאולה תלוי, השביע את כלל ישראל' ה]. ואמרי לה סוד טעמי התורה
. ויש להבין איך ולמה על ידי הגילוי של סוד העיבור יתעכב הקץ. שלא לגלות את סוד העיבור

אמר רבי אלעזר אמר להם הקדוש ברוך הוא , כתוב שם בגמרא עוד בצבאות או באילות השדה
לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות 

  .השדה
והמצב שאנחנו נמצאים בו עתה , רבה מקומות אנו מוצאים שהגאולה נקראת לידהבה

ונמצא לפי זה שאותה לידה . דהיינו כל סדר הדברים הם בבחינת עיבור. קרוי חבלי לידה
והגלות היא , היא יוצאת דווקא מתוך כלל ישראל שהם בגלות, שעתידה להיות במהרה בימינו

כדרך שלידת . יוצרים את הגאולה והיא תבוא ממש מתוכנושאנחנו עתה , כלומר. הצער לידה
הן גאלתי אתכם אחרית 'כך אנחנו מחכים בכל רגע ורגע ל, כלל ישראל היתה מתוך גלות מצרים

גם לענין עיבור השנה יש . גוי מקרב גוי, ה טהור מטמא"שיוציא הקב, )קדושת כתר(' כראשית
שכן עצם ,  אפשר להוציא את העיבור החוצהלכן אי, והוא צריך להתפתח כעובר, סדר מציאות

ואז יש לו את , עיבור צריך להיות טמון כמו עובר. ההוצאה תוציא ממנו האפשרות להיות חדש
  . הכח ההתחדשות

הלהרגני אתה אמר כאשר , ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו) שמות ב יד(כתוב 
.  כפשוטו-ויירא משה , י"על זה רשכותב , הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר

אמר מעתה שמא אינם ראויין ] מגלי סוד[ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין 
ויש להבין מדוע חטא זה , מבואר שבעבור שיש בישראל מלשינים אינם ראויים לגאולה. להגאל

למה מחמת חטא חמור ו, שהם הרי היו עובדי עבודה זרה, וביותר? דווקא מונע אפשרות להיגאל
ל מסביר "המהר? ורק מחמת חטא המלשינות אין להם זכות לגאולה, זה אינם מנועים מלהגאל

אלא שהמלשינות פוגעת בעצם המציאות של , שאכן אין זה מחמת טעם של חטא ועונש
הוא מוציא את עצמו מהכלל ששייך , וכל מי שמגלה פנים, שהגאולה בא ממקום פנים, הגאולה

וכן . זה גורם שהוא יהיה מחלק של מערכת של תחת השמש, אם מגלים העיבור. להאצלם גאו
הוא מצרף ,  היינו חוץ לבית המדרש-ומוציא אותם החוצה , מי שמגלה סוד של טעמי התורה
  . את עצמו לשופכי דם של ישראל

והוא עיבר השנה , דרך האבות עד יוסף, החל מאדם הראשון, העיבור נמסר מאיש לאיש
ופירוש , נפסקו העיבורים מישראל כשהם היו בתוך גלות מצרים, כשמתו יוסף ואחיו. יםבמצר

וכשם , וכל כלל ישראל נכנס למצב של עיבור ולא היה בגלוי בעולם, הדבר שהכל נכנס להסתר
כך עתידים להתמעט בסוף גלות הרביעית עד , שנתמעטו העיבורים מישראל בשעבוד מצרים

על משה ועל ' וכשם שנתגלה ה. ינו הסוד הזה בגלל שהוא נעלםולא יב, שיבא מלך המשיח
ה להגלות "כך עתיד הקב, כדי להוציא את בני ישראל מהגלות ולחדש העיבורים, אהרן במצרים

' ויאמר ה):  ב-שמות יב א (על פי אלו הדברים נבין סודו של פסוק . עלינו בסוף גלות הרביעית
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נתגלה לגאול ' כלומר הגילוי שבו ה. דש הזה לכםאל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר הח
, אותנו ממצרים היה בדיבור של החודש הזה לכם הרומז על מצות קידוש החודש ועיבור השנה

  .את סוד העיבור ומסר את הסוד הזה לכלל ישראל' ובזה גילה ה
ד שיושבים בעיבור "הב: ל כתוב בהמשך כיצד מעברים שנה"בפרקי דרבי אליעזר הנ

וקטן לפי קטנו ונותנים פניהם למטה לארץ ופורשים את כפיהם , יושבים גדול לפי גדלוהשנה 
ושומעים בת קול שצווחת ואומרת בלשון , לאביהם שבשמים וראש הישיבה מזכיר את השם

ואשריהם העומדים במקום ההוא ' אל משה ואל אהרן לאמר החדש הזה לכם וכו' הזה ויאמר ה
הם מהלכים באור פניו של . באור פניך יהלכון' יודעי תרועה הבשעה ההיא שנאמר אשרי העם 

ועל ידי זה מקרבים את העולם ממצב של עיבור למצב של , הם מגלים את סוד העיבור, ה"הקב
  .לידה

77 
  
  

  'אפרשת תרומה 
  

çîøä"ä ìù äâäðä éëøã éðù ùéù úåðåáú úòãá áúåë ì 'úé 'äæä íìåòá . äâäðä
äìéâø ,ä úâäðä úàø÷ð àéäùèôùî ,àéäå ,øúåé åà úåçô , òéâîù äî ìá÷î ãçà ìëù

åì , íéòùøì ùðåòå íéáåèì øëù)äøéçáä ìèáì éãë äæá àäéù êë éãë ãò àìå .( ùéå
ãåçéä úâäðä àéäå øúåé äðåéìò äâäðä , øúåé äâäðäì íéøáãä úà øéáòäì àåä äðéðòå

äðåéìò , ìù'åãáìî ãåò ïéà' .øáã ìù êùîä úáééçî èôùîä úâäðäíäù êéà íé , ïéàå
íéøáã ìù ìåèéá äá ,úøçà úëøòî ìò íéøáã úãîòäå , øãñ ìò åãîò íéøáãäù åìéàë

àø÷éòî øçà .àçéùîã àúá÷éòá äâäðää ìù íéãñôää ìëì íòèä , àì ãåàî íäù
éåàøë ,àåä ,úåðúùäì úãîåò äâäðääù ììâá ,ãåçéä úâäðäì èôùîä úâäðäî , äæ

úãñôð äéäú èôùîä úâäðäù áééçîãåçéä úâäðä úàø÷ì  . èôùîä úâäðäù ïëúé àì
úåàøäì íéøáãä íéëéøö êëù äàøðù ïôåàá âäðúúå êéùîú , íéøáãä ÷îåòù äòùá

àåä úîàá ,êë úåàøäì àìù íéëéøö íäù . íéòøì òøäìå íéáåèì áéèäì ìù äâäðää íâ
ãåçéä úâäðä éôìë äéåàø äððéà ,úé åúðååë äððéà äæå 'íìåòä úâäðäá .éðååëúî úåìâì í

øúåé ìåãâ ÷îåò , íéàåøù äî äæå úãñôð åæ äâäðää ïëì äâäðää ãñôä áééçî ÷îåò åúåàå
ãåçéä úâäðä úàø÷ì ãòåö íìåòäù äçëåä äæå åðúôå÷úá.  

 äðåøçà äàåáðá áåúë)â éëàìîâé -ë :(ä ø Çî Èà í Æëé Åø Àá Äc é Çì Èò e÷ Àæ Èç’ ä Çî í Æz Àø Çî ÂàÇå 
Èêé Æì Èò eð Àø Ça Àã Äp: Æz Àø Çî Âà úé Äp Çø Éã À÷ eð Àë Çì Èä é Äë Àå Éåz Àø Çî ÀL Äî eð Àø Çî ÈL é Äk ò Çö Æa ä Çîe íé Ää ÉìÁà ã ÉáÂò àÀå ÈL í

ä éÅð Àt Äî’úÉåà Èá Àö  :eè Åì ÈnÄiÇå íé Ää Éì Áà eð Âç Èa íÇb ä Èò ÀL Äø é ÅN Éò eð Àá Äð íÇb íé ÄãÅæ íé Äø ÀM Çà Àî eð ÀçÇð Âà ä Èz Çò Àå :
ä é Åà Àø Äé eø Àa Àã Äð æ Èà’Æà Lé Äà ä á ÅL À÷ÇiÇå eä Åò Åø ì’ä é Åà Àø Äé Àì åéÈð Èô Àì ï Éåø ÈkÄæ ø Æô Åñ á Åú Èk ÄiÇå ò Èî ÀLÄiÇå ’ 

Éåî ÀL é Åá ÀL Éç Àìe :ä ø Çî Èà é Äì eé Èä Àå’ ø ÆL Âà Çk í Æäé ÅìÂò é Äz Àì Çî ÈçÀå ä ÈlËâ Àñ ä ÆN Éò é Äð Âà ø ÆL Âà íÉåi Çì ú Éåà Èá Àö 
Éåú Éà ã Åá Éò Èä Éåð Àa ì Çò Lé Äà ì Éî ÀçÇé :Æz Àá ÇLÀå à Éì ø ÆL Âà Çì íé Ää Éì Áà ã Åá Éò ïé Åa ò ÈL Èø Àì ÷é Äc Çö ïé Åa í Æúé Äà Àøe í

Éåã ÈáÂò : à Èa Çä í Éåi Çä í Èú Éà è Çä ÄìÀå L Ç÷ ä Èò ÀL Äø ä ÅN Éò ì ÈëÀå íé ÄãÅæ ì Èë eé Èä Àå øep Çz Çk ø Åò Éa à Èa í Éåi Çä äÅp Ää é Äk
ä ø Çî Èà’Èð Èò Àå L Æø ÉL í Æä Èì á ÉæÂòÇé à Éì ø ÆL Âà úÉåà Èá Àö ó : à Åt Àø Çîe ä È÷ Èã Àö L Æî ÆL é Äî ÀL é Åà Àø Äé í Æë Èì ä Èç ÀøÈæ Àå

÷ Åa Àø Çî é Åì Àâ Æò Àk í Æz ÀL Äôe í Æúà Èöé Äå Èäé ÆôÈð Àë Äa:  

                                                 
איתא אמר רבי כרוספדאי כל ימיו של בן סורר ומורה אינו ) א”סנהדרין דף סט ע( בגמרא 77

בן ולא הראוי לקרותו ) נאמר בפסוק בן סורר ומורה(אמרי במערבא .....  בלבד אלא שלשה חדשים
חדשים ' ואחרי ג) מיד כשהוא גדול(כלומר דווקא שלשה חדשים שאז הוא יכול לעבר אשה , אב

שאז אפשר לקרא לו , רואים שיש הבדל בין עובר שהוכר עוברה. ואפשר לקרא לו אב, הוכר הולד
על ידי עיבור השנה מגיעים למצב של . ואז אי אפשר לקרותו אב, ייןלעובר שלא הוכר עד, אב

  . ואז צפוי העתיד, הוכר
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éòå ' íéèå÷éìä øôñ)ç á÷ò' :( íéáåúëä øù÷ ìò ãéñçä äðåé åðéáø áúëù äîá ïëå
òä äîìù øîàù" ä)â éìùî 'è' (ä úà ãáë 'åâå êðåäî ,'áù êéîñà åàìîéååâå ò ,'ä øñåî '
åâå ñàîú ìà éðá ,'áúëù ,êéîñà åàìîé àì íàù ,íéäìà ãåáò àåù øîàú àì , úà éë

ä áäàé øùà 'çéëåé ,ïàë øîà ïëå ,ïåéçú ïòîì úåöîä ïåøîùú íëì éúøîàù óà , àì íà
íéèòåá åéäú àì ïë äéäé ,ä äñðî éë äéäé øùôà éë 'íëúà , óà åéúåöî øåîùúä úòãì

íëéìò àåáá íâä÷åöå äøö  ,äðù íéòáøà øáãîá êëéìåä øùà íëúà äñéðù åîë ,
åéúåøåúå åéúåöî íéøîåù åðà øîåì åèòáú íà úåàøì ,äðù íéòáøà åðçë êøãá äðéòå ,

õøàì åðñéðëä àìå .äìçú íéáø ïåùì øîà ïëìå ,çàå"ãéçé ïåùì ë .íìåòä áåøì éë , éî
äéçéå äáåè åì äéäé úåöîä øîåùù . ïåùì øîà ïëìååéçú ïòîì ïåøîùú íéáø , ììëá éë

ïë àåä ,à éèøô íàå 'äæä ììëä ïî åàöé íéðù åà ,åì òøå ÷éãö éäéå ,ïåéñð íà éë äæ ïéà 
åâå êøãä ìë úà úøëæå øîà äæìå 'êáéòøéå êðòéå ,øîåì , êúåà äðéòù äî ãåò øåëæú

êúåà áéòøäå ,ïéáú äæîå ,êì òøå ÷éãö äúà íàù ,é åúàî øñåî àåäù øùôà êøáú
ïåò íåù ÷øîì ,ä áäàé øùà úà éë 'çéëåé ,êáéòøéå êðòéå åäæå .  

åéò’úô "æ áéúð ù"çë ÷øô à :åð"æ óåöøô ìù íéðåøçàä úåøåàî íä ä" à
ùîùòéôéòù ïåúçúä íìåòì íé"èñì çë àöîð æ" âøè÷ì à)îë"æë çúô äìòîì ù(î " î

øúåéá åúøàä äìâúîù øúåé äùåã÷ ãö äæá ùé àðéîéì àéäù çöð,ë äæá ïéà ïëì " ë çë
òøä íù æåçàì , åðééäåáù 'îúåãåð "äåò úâäðä íä ä"áá æ 'íéòùøìå íé÷éãöì íéëøãä, 

 ãàî äøòùð åéáéáñå íé÷éãöì éë úåëôäúî íä ìáà)â ð íéìäú ( íéòùøìå)é æ íéøáã (
 íøéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùîåëå ,'èñì ïéà íé÷éãöì òéâîä ïéãä äæ ãöîå" äæéçà à

ë"ë,ëò éøäù "íúìåëé ìëá äùåã÷á íé÷åáã íé÷éãöä ô,äöéä ïéàå "ç åúéñî ø" åúåèäì å
êøãîä ',åìù ãöî ìáà åíéòùø ú, ùé äæá  åìéòù äæéçà" íìåòá øúåé íéøáåâ íéòùøä æ

íúòùøá íé÷æçúîå ,åà ïëå"ìàøùé ìò øúåéá íéèìåù íúååìùá ä,îå "éçáî î' ùé úçà 
çöðá äæéçà , åðééäåâ íéòùøäù"úé åúçâùä íéùéçëî ë ' ãöî íúòùøá íé÷æçúîå

íé÷éãöì òéâîä òøä øåãéñ íéàåøù, íéøîåàå )ãé â éëàìî (åâå íé÷ìà ãåáò àåù', àöîðå 
 ãöî çöðùåúìá÷äãåää ìà ,èñì äæéçà åì ùé äæá "ë íù à" úòá àåäù øåáéòä æ

äìâúî äðéà äùåã÷äù úåìâä ïîæá àöîðä íéðô øúñää,î àåäå "öåä éãäá ù é÷ì à
àáøë,åðù "úçàë íéùîùî ä,ãàî ãàî ïáäå , ïå÷éúå  ïéìâøò àåä äæ" áìçî ä÷éðéä é

æá àîéà ìù úåøåàî íéìâúîù àîéàã"úé åúìåãâ úåìâì à ' íìåòáîë" äìòîì ù) çúô
æë(øúåé äìâúîù äî ìëå ,úé åîù ùã÷úî æà  'íìåòá øúåé, íå÷î åì ïéàå ÷ìúñî òøäå 

úåúôì,÷ìúñî âåøè÷äå ,åäå ë ìù äâøãää ãåñ à"íéùãç ã,à ìëù  ' äøàä ìá÷îúàæ 
äâøãîì äâøãîî úåìùìúùäá,á íäå â 'á ìù íéëøãä 'åð ìù úåâäðä" íé÷éãöì ä

íéòùøìå,ììëá íìåòä úâäðä àåäù ãåñéä ïëå .  
åéò’úô "à ù"æì à :äæáåòá äîì äæä ìåãâä ãåñä ÷îåò ïéáú " ïå÷éúä øëæð àì ÷

ïéðãåà ìù78,àùî "æá ë"æð àùåøéôá ïéðãåà íù øë , åðééäåáù ' åðéöî äòéîù ìù úåâøãî
úé åìöà ìåëéáë',àä  'äãåáòä ãåñî àåä,åèá åðééäå "îë ø"ù) à àé øáãîá (ä òîùéå '

åôà øçéå, áéúë ïëå )æè â éëàìî (ä éàøé åøáãð æà 'àùéä áù÷éå åäòø ìà  'åâ òîùéå', 
æ éë àåäå"äøéçáä éôì äâäðää åá à,á íù ïëìå  'ùéáå áè òîùîì ïéîé÷ò ïéðãåà) ãà" ø

ò çì÷"à(íùåø äùåò íéðåúçúä ìù øåáãäù ,îë " ù)ë é úìä÷ ( úà êéìåé íéîùä óåò éë

                                                 
 ולא הזכיר האזנים בכלל התיקונים ,ל"ב וז"ע' צ ח"א על ספד"בהגר' ועי, ב"ח ע"ר קל"אד'  עי78

  . ל"עכ, לפי שאזנים תיקונם למשמע טב וביש ולהבחין בין מתיקו למרירו
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øáã ãéâé íéôðë ìòáå ìå÷ä , åðééäå ùôðä ãåñ àåäù äôä ïî äìòîì äèîî äéìòä ãåñ
úåëìîá] àä äðåù"úé åðåöø éôì äòôùää íùù à '–ãåçéä úâäðä .[  

éò 'ç øäæ"ò ø à"à : àëä ïøîà÷ã ïéìî éðä ìë éñåé éáø øîà] åøáãù äøåú éøáãä
íù [á÷" áéúëãë àëäî éãòà àì àúðéëù àäã åäá éòøúà ä)æè â éëàìî ( åøáãð æà

åäé éàøé"åäé áù÷éå åäòø ìà ùéà ä"åäé éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå ä" ä
åîù éáùåçìå .íåâøú :éñåé éáø øîà,ä íéøáãä ìë ïàë åðøîàù åìì, àåä êåøá ùåã÷ä 

øåíäá äö,ïàëî äææ àì äðéëùä éøäù , áåúëë "ä éàøé åøáãð æà ' áù÷éå åäòø ìà ùéà
ä 'ä éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå 'åîù éáùçìå."  

åéò’ç øäæ "ò æéø á"à :çúô79 øîàå )æè â éëàìî (åäé éàøé åøáãð æà" ìà ùéà ä
åäé áù÷éå åäòø" òîùéå äåäé éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå" úéà àø÷ éàä åîù éáùçìå ä

 ïåðéà ìëî àìéòì åøáãð àìà åøáãð éàî äéì éòáî åøáã æà åøáãð æà äéá àìëúñàì
 ïéùéã÷ ïéìééç ïåðéà ìëå ïéùéã÷ ïéëéúø  

 àëìî éî÷ ïåì ïéìèðå éîã÷îã ïåðéà äîëå àìéòì ïé÷ìñ ïéùéã÷ ïéìî ïåðéàã ïéâá
øèòúîå àùéã÷ ïàî äàìò àëìî éî÷î åøáãð åäìëå ïéàìò ïéøåäð ïåðéàá ïéøèò äîëá ï

 ïéìà ïéìî ïé÷ìñ ãë ïéòé÷ø ïåðéà ìëá ïé÷ìñã ïçáùåú éîç ïàî ïååãç éîç) àëìî éî÷
àùéã÷ ( ïé÷ìñ ïåðéàå åäá øèòúàå åäá ìëúñî àùéã÷ àëìîå)ð" äøèò ååäå äéùéø ìò à

åëå ïéáúéå ïéúçðå' (å äé÷éç ìò ïéáúéå äøèò ååäå äéùéø ìò ïé÷ìñ ïîúîå åäá òùòúùî
 àúééøåà äøîà àã ìòå)ì ç éìùî ( áéúë àì éúééäå íåé íåé íéòåùòù äéäàå)& ( àìà

 äéî÷ ïé÷ìñ ïéàìò ïéìîã ïãéò ìëáå ïîæ ìëá äéäàå  
 áéúë éðîæ éøú)& (åäé éàøé"åäé éàøé ä"åäé éàøé àìà ä"åäé éàøé àìéòì ä" ä

åäé éàøé àúúì"é÷ ä àðçëùà àã àæøå àìéòì ïåäéð÷åéãá ïéîéé÷ ïéìî ïåðéàå àúúì ïéîé
 òùòúùîå àëìî éî÷ ïéîéé÷å ïøèòúî ïåðéà àòøàá éã àé÷éãöã ïéìî ìëã êåðçã àøôñá
 ïåì øîà÷ã ÷éãö àåääã àð÷åéãá äéî÷ ïéîéé÷å éúçð ïåðéà øúáìå àåä êéøá àùãå÷ åäá

øúáìå àð÷åéã àåääá àåä êéøá àùãå÷ òùòúùàå àîéé÷ì åéðôì ïåøëæ øôñá åáéúëà 
 øéãú àîåé÷á äéî÷  

 äåî÷åà àä åîù éáùåçìå éàî åîù éáùåçìå)ìáà ( ïéìî éáùçîã ïåðéà ìë
 äîëç àð÷úúàìå äéì òãðîì ïéâá àùéã÷ àîùã àæøá ïåäéøàîì à÷áãàì àúééøåàã

 áéúëã åäééáìá äéîùã)& ( àùéã÷ àîùã àæø àåäã åîù éáùåçìå  
íåâøú :îàå çúôä éàøé åøáãð æà ø 'ä áù÷éå åäòø ìà ùéà ' øôñ áúëéå òîùéå

ä éàøéì åéðôì ïåøëæ ' êéøö äéä åøáã æà åøáãð æà ïðåáúäì ùé äæ ÷åñôá åîù éáùçìå
 úåìééç íúåà ìëå úåùåã÷ úåáëøî ïúåà ìëî äìòîì åøáãð àìà åøáãð äæ äî úåéäì

íéùåã÷.  
 äîëå äìòîì íéìåò íéùåã÷ íéøáã íúåàù íåùî íúåà íéìèåðå íéîéã÷îù íä

 éðôìî åøáãð íìåëå íéðåéìò úåøåà íúåàá úåøèò äîëá íéøèòúîå ùåã÷ä êìîä éðôì
 íéòé÷ø íúåà ìëá úåìåòù úåçáùúä úà äàø éî úåçîùä úà äàø éî ïåéìòä êìîä

 íéìåò åììä íéøáãäùë)ùåã÷ä êìîä éðôì ( íäá øèòúîå íäá ìëúñî ùåã÷ä êìîäå
 íéìåò íäå)àø ìòíéáùåéå íéãøåéå äøèò åéäå åù ( íùîå íäá òùòúùîå å÷éç ìò íéáùåéå

 éúééäå áåúë àì íåé íåé íéòåùòù äéäàå äøåú äøîà äæ ìòå äøèò íééäðå åùàø ìò íéìåò
åéðôì íéìåò íéðåéìò íéøáãù úò ìëáå ïîæ ìëá äéäàå àìà.  

                                                 
היינו שפתח הצינור של מעלה לגלות " פתח"ר בראשית שהלשון של הדרת מלך ריש זה' עי 79

 .דברי תורה אלה
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ä éàøé áåúë íéîòô 'ä éàøé 'ä éàøé àìà 'ä éàøé äìòîì 'é äèîìä éàø ' íéãîåò
 ìëù êåðç ìù åøôñá åðàöî äæ ãåñå äìòîì íäéð÷åéãá íéãîåò íéøáã íúåàå äèîì
 òùòúùî àåä êåøá ùåã÷äå êìîä éðôì íéãîåòå íéøèòúî íä õøàáù íé÷éãöä éøáã
 êåøá ùåã÷äå íúåà øîàù ÷éãöä åúåà úåîãá åéðôì íéãîåòå íéãøåé íä êë øçàå íäá

àå úåîã åúåàá òùòúùî àåä íåé÷á åéðôì ãîòì åéðôì ïåøëæ øôñá íéáúëð êë øç
éãéîú.  

 äåùøô éøä åîù éáùçìå äæ äî åîù éáùçìå)ìáà ( éøáã íéáùçîù íúåà ìë
 åîù úîëç úà ïé÷úäìå åúåà øéëäì éãë ùåã÷ä íùä ãåñá íðåãà úà âéùäì äøåú

ùåã÷ä íùä ãåñ àåäù åîù éáùçìå áåúëù íáìá.  
åéò’ æø éøîàî øòù" ì)úëñîäâéâç  :(àîøîîâá  'ô äâéâç úëñî"è óã à 'ò" á

à"î ììäì éäéä øá ì" åãáò àì øùàì íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö ïéá íúéàøå íúáùå ã
åë '÷ å÷øô äðåù äîåã åðéàå '÷ å÷øô äðåùì íéîòô"åë à' . äçëùä ìò äðåîîä øùä éë òã

î àø÷ð"æå ñ"åñî åéðô ìò ïúéå ñ"ø ä" äöåø åæä äôéì÷ä éë ìéôìå äìòîì ÷ñôä úåùòì '
î ïéðîë íéîòô äàî å÷øô äðåùä"÷ äðåùäå çëåù ñ" åðéàå åçöåðå åéìò øáâúî àåä à

åçéëùäì åá èìåù ,ò"ë  .ãåò øöéä ìù ïåèìùä úçú àåä åãáò àì øùà åðééä.  
éòå ' ùãå÷ä úãåáò)áé ÷øô à ÷ìç :(ôáå" íðäéâ ïéà ùé÷ì ùéø øîà íéøãðã ÷

á÷ä àìà àáì ãéúòì" ä íéðåãð íéòùøå äðîéä íéàôøúî íé÷éãö ä÷úøðî äîç àéöåî
äá .åâå àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå áéúëã äðîéä íéàôøúî íé÷éãö ,' àìå

÷áøî éìâòë íúùôå íúàöéå øîàðù äá íéðãòúîù àìà ãåò , äá íéðåãð íéòùøå
ù÷ äòùø éùåò ìëå íéãæ ìë åéäå øåðúë øòåá àá íåéä äðä éë øîàðù íåéä íúåà èäìå 

åâå àáä ,' éë äîöò úðéçáá éåðéù éìáî íôåìç éôë íéìá÷îá úìòåô ùîùä éë åøàá äðä
âðåãä àéô÷ú ùîùä éë íéàåø åðà äðä ,úôæä êéúúå ,ñáåëä éðô øéçùúå ,ãâáä ïáìúå ,

ãçà úåèéùôá úìòåô íéëåôää åìà ìë éë äãöî íééåðùä åìà ïéàå , óåìç éôë íä ìáà
íéìá÷îä ,îåíéòùøì õåøç ïåéìëå ùðåòå íé÷éãöì äàåôø äðî , óåìç éôë ìëäå

íäá àìà äîöòá éåðùä ïéàå äðîî íéìá÷î íä êëå íäéúåìåòô.  
øáãîá ïëùîä áéáñ åéä ìàøùé ììë , õøàî êúàö éîéë ìù äâäðääù åðééä

íéøöî ,ïëùîä áéáñ åðçðàù êë ìò äéåðá . áåúëù äî äéä ïëùîä ìù ñéñáä) úåîù
á äë :(éúîåøú úà åç÷ú åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî ,æçå" íéùøåã ì)à âì äáø úåîù (

á÷ä øîà" äîåøú éì åç÷éå øîàðù äîò éúøëîð ìåëéáë éúøåú íëì éúøëî ìàøùéì ä
 ìåèéìå åöøàì åì êìéì ù÷éá äìèðå íéëìîä ïî ãçà àá äãéçé úá åì äéäù êìîì ìùî

åúùàì ,ì àéä úéãéçé êì éúúðù éúá åì øîà äìèú ìà êì øîåì ìåëé éðéà äðîî ùåøô
êúùà àéäù éôì ìåëé éðéà , ãçà ïåèé÷ êìåä äúàù íå÷î ìëù éì äùò äáåè åæ àìà

éúá úà çéðäì ìåëé éðéàù íëìöà øåãàù éì äùò , ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä øîà êë
äøåúä úà íëì éúúð ,ìåëé éðéà äåìèú ìà íëì øîåì ìåëé éðéà äðîéä ùåøôì , àìà ìëá

ùã÷î éì åùòå øîàðù åëåúá øåãàù éì åùò ãçà úéá íéëìåä íúàù íå÷î .  
ùã÷îä ìò äô øáåãî àìäù ïéáäì ùéå ,æçå"äøåúä ìò úàæ íéùøåã ì . íðîàå

áîøä áúë øáë"ïëùîä êåúá ïëù éðéñ øä ìò äéäù ãåáëäù áúåë ï . éúðëùå áåúëùë
ìàøùé éðá ìù ãçàå ãçà ìë êåúá åðééä íëåúá80 ,äæå äîåøú éì åç÷éå éãé ìò äùòð 

åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî ,äðáð ïëùîä åéìòù íå÷îä äæ .  
                                                 

ה רעותי לדיירא "אמר קב, ל"א ז"ג בשם זהר תרומה קמו ע"ז קו ע"א על תיקו"בהגר' עי 80
ד ועשו לי מקדש ושכנתי "בינייהו אבל לא יכילנא עד דתתקון ההוא רוחא דילי דשריא בגוייהו הה

 .ישראלכל אחד ואחד מ בתוך הכוונה ,כנתי בתוכםל דוש" ור,'בתוכם כו
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éòå 'äîåøú úùøôì äùøã óåñá ÷çöé çéù :î" ÷åñô ìò ù)á ã éìùî( ç÷ì éë 
åë áåè 'î" ùá÷ä"äîò éúøëîð éðà íâ ìåëéáë éúøåú íëì éúøëî ìàøùéì ä, äî éôì 

úé åá ä÷åáã íöòá äøåúäù øàáúðù', åðåöø àåäù,åîù àåä åðåöøå ,ò ìàøùéå " äøåúä é
úé åá íé÷áãúî íä',îëå " ù) åäéîøéâéàé  (åë øåæàä ÷áãé øùàë éë ' ïëåë éú÷áãä'.  

 úåëøá àøîâá áåúë)ò äð óã”á ( ïäá åàøáðù úåéúåà óøöì ìàìöá äéä òãåé
õøàå íéîù ,íìåò ãåò àøáð ïëùîä ïéðááù åðééä ,ï÷åúî íìåò àåäå ,éìàù åðçðà å

íéôàåù .úåãò ïëùî àø÷ð ïëùîäù äîå ,åëåúáù íìåòä ìò ãéòî àåäù åðééä . ïëùîä
úéúéîàä úåàéöîä ìò ãéòî .èèåîúî ìëäùë ,ãîòî ÷éæçé ïëùîá æçàéù éî ÷ø .  

  
  

  'בפרשת תרומה 
  

ל שבשנת העיבור מוסיפים "ת מביא מה שאמרו רז"ם ת"ה בתחילת דרוש שובבי"השל
והוא מסביר הטעם שעושים כך מפני ששנת העיבור . של תרומה תצוהם הפרשיות "לשובבי

  ?אמנם עדיין יש לשאול למה מוסיפים דווקא את הפרשיות האלה. מחייבת יותר
גם , מ נבנו כלל ישראל מחדש"ם אשר עוסקות בענין של יצי"בפרשיות של שובבי

 היתה קיום מאמר יום  זה-קריעת ים סוף (גם מבחינת מקום , )החודש הזה לכם(מבחינת זמן 
 כדאיתא בגמרא שבת - קבלת התורה (וגם מבחינת צורת האדם , )השלישי של מעשה בראשית

ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה ) ב”דף פח ע(
ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני . שנאמר נפשי יצאה בדברו, נשמתן של ישראל

הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלקים , יאך קיבלוה
, החייה את ישראל מחדש בטל של תחיית המתים'  נמצא אם כן שה-נחלתך ונלאה אתה כוננתה 

עולם . חלקים האלה' והנה ידוע הדבר שכל העולם נחלק לג). דהיינו שכלל ישראל נבראו מחדש
וזה רמוז במה שכתוב ,  כל מערכת הבני אדם- נפש ,  כל מערכת הזמן- שנה , כל החלל כולו-
. במעמד זה הכל נתגלה, כלומר. ת עולם שנה נפש" עשן הוא ר- והר סיני עשן כלו ) שמות יט יח(

אנחנו נידונים כאילו שהשחתנו את צורת האדם , כשאנחנו רוצים לחזור ולהיברא מחדש
  . את האדם מחדשופרשיות האלו באים לברא, האמיתי

 השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה -ן בהקדמה לספר שמות "כתוב ברמב
מפני שכל , ובמקרי האבות כולם שהם כעין יצירה לזרעם, בחדוש העולם ויצירת כל נוצר

מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבא להם ואחרי שהשלים היצירה התחיל ספר 
ונתיחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר ,  הבא מן הרמזים ההםאחר בענין המעשה

ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על , ובגאולה ממנו) בראשית טו יג(בפירוש 
. כי מאז הוחל, בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, ) כז-שם מו ח (פי שכבר נכתב זה 

וכשיצאו ממצרים . ום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובווהנה הגלות איננו נשלם עד י
, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר, אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים

וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל 
ל "ואז נחשבו גאולים עכ, מרכבהוהם הם ה, שהיה סוד אלוק עלי אהליהם, מעלת אבותם

  .ן"הרמב
, אלא רק בבנין המשכן, ן כי גאולת מצרים לא נשלמה בעצם היציאה"מחדש לנו הרמב

הרי שאיבדנו גם , עכשיו שאין לנו משכן או מקדש, ולכאורה אם כן. ורק אז חזרנו להיות גאולים
. יציאה נתחלקה לשניםאמנם צריך לומר כדי לישב זאת שדרגת ה? ו"את מעלת יציאת מצרים ח

שאין לנו , ויש גמר הגאולה, וגם אנו עכשיו שייכים אליה, מ שתמיד שייכת לנו"יש פרשת יצי
שעל ידי חטא המרגלים , ל מסביר בענין המרגלים"המהר. מאין לנו שיש גאולה לחצאין. אותו

, ו שני דורות אלא הם יהי-היינו שבאי הארץ לא יהיו יוצאי מצרים , נחלק מהלך הגאולה לשנים
ואילולי חטא מרגלים יציאת מצרים וביאת הארץ . סלחתי כדברך) במדבר יד כ(וזה מה שכתוב 

ואז לא , וביאת הארץ היתה נעשית על ידי משה כחלק מסיום היציאה ממצרים, היו ענין אחד
  . שכל מה שמשה רבינו עשה לנו הוא קיים לדורות, היינו יוצאים מהארץ אף פעם
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וישא ידו להם להפיל אותם במדבר , ) כז-קו כו ( לגבי חטא המרגלים בתהלים כתוב
ובאמת זהו . חטאם מחייב לפזר אותם מארצם, כלומר. ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות

כי כל , את כל הארץ' ואולם חי אני וימלא כבוד ה):  כג- במדבר יד כא (מפורש בפסוק בתורה 
ר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אש

ואיתא על זה , אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה, שמעו בקולי
ושיציאת מצרים תפסק באמצע ,  אז נגזרה גזירת גלות-כל מנאצי אלו העתידים לבא , ל"בחז

  .המהלך
 שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך נוסח ההגדה: ם בסוף הלכות חמץ ומצה"כתוב ברמב

לגבי החלקים כמו השתא , כנראה שהוא מתכוין לומר בדיוק זה שזהו הנוסח רק לזמן גלות, הוא
אבל קשה מאד לומר שרק . ומשמע שהנוסח הזה היה כבר בזמן בית שני', הכא לשנה הבא וכו
שראל בזמן ם קורא לזה נוסח ההגדה שנהגו בה י"עד שבגללם הרמב, אלה הם החילוקים

ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל ) א”בגמרא דף קטז ע(כתוב במשנה בפסחים . הגלות
דברים כו (ובפרשה , בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה

אלקיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי ' וענית ואמרת לפני ה: נאמר כך) ה
אלקי ' ונצעק אל ה, וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה, לגוי גדול עצום ורבשם 

ממצרים ביד חזקה ' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוצאנו ה' אבתינו וישמע ה
, על אלו הפסוקים באה ההגדה ודורשת ומבארת. ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים

שכתוב אחר כך ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ , רי זהו לא כל הפרשהשה, וקשה
. ואין זאת כל הפרשה, ם אינו כל הפרשה כולה"והרי המוזכר ברמב81. הזאת ארץ זבת חלב ודבש

ם הוא שבאמת בזמן שלא היינו בגלות דורשים גם את הפסוק "לכן צריך לומר שהפשט ברמב
. מ בדרגה יותר גבוהה"ומשום שכשיש גילוי שכינה זהו יצי. 'של ויבאנו אל המקום הזה וכו

למרות שהיו , משמע שגם היו אומרים השתא הכא, שלא היתה השראת השכינה, בזמן בית שני
  .משום שאז היה זה ארץ ישראל בדרגה אחרת, לכאורה בארץ ישראל

סוף שורש ן כותב ב"הרמב. לסדר זמן של שנים, לחבר סדר זמן שלנו, ענין העיבור הוא
. ם שקידוש החודש ועיבור השנה הם שתי מצות שונות"הראשון בפירושו על ספר המצות לרמב

ועוד יש לשאול מדוע התורה הרחיקה ? מ"והלא שניהם שייכים ליצי, וקשה למה חילקו אותם
מ ואחד בסוף פרשת ראה אחרי ארבעים "שאחד נאמר לפני יצי, כל כך בין שתי מצוות אלו

ואין זאת רק , רוץ הוא שצריך דרגה מיוחדת לשייך את עצמינו לעיבור השנהאלא התי? שנה
אנחנו צריכים לצרף את כל מה שקבלנו מלמעלה למערכת החיים . השפעה עלינו מלמעלה

ם שמצות קידוש החודש ועיבור השנה הם דבר "משמע שאפילו לדעת הרמב. שאנחנו חיים פה
אבל לכלל ישראל המצוה השניה נאמרה ,  אחתרק למשה ואהרן הם נאמרו ביחד כמצוה, אחד

משום שתוכן המצוה הוא שצריכים לצרף את , והיינו. רק בפרשת שמור את חודש האביב
רק מי ששם את עצמו בסוד העיבור הוא יכול להיות . שהוא ענין החמה, החודשים לענין האביב

על ) א”דף ה ע(ז "רא עכתוב בגמ. ואז אפשר לגלות לו מצות עיבור השנה, שייך לעיבור השנה
אמר , לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה' ולא נתן ה) דברים כט ג(הפסוק 

והפשט הוא שיתכן שיבין אדם . רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין
  .מיד אבל לא יתכן שמציאותו תצטרף לזה עד ארבעים שנה

ל מסביר שספר דברים "המהר.  את ספר דברים מפי עצמו כתוב שמשה אמר82בגמרא
וזה דבריו של , ותורה זו ניתנה לפי המקבלים, הוא השורש לתורה שבעל פה שבתורה שבכתב

, הוא הוא סוד העיבור, הסוד של צירוף בין מקבל לתורה שבכתב. משה רבינו שבתורה שבכתב
מצרף ,  שמישהו תחת השמש.שאדם מדבר דיבורים והם הופכים להיות תורה מן השמים

כתוב לענין ) ב”סנהדרין דף קה ע(בגמרא .  זהו סוד העיבור- לחידוש של החודש הזה לכם 
אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה , בלעם שבא לקלל את כלל ישראל

הוא ידע שכלל ישראל הם כל כך , בלעם ידע עד איפה הדברים מגיעים. ש"יעו' בלבו וכו
וזה נהפך , הרוממות של כלל ישראל היה כקללה בפיו. עד שאי אפשר להם להיות פה, מעלהב

חוזרים , לכן כשכלל ישראל לא מחזיקים בדרגת הרוממות, מחמת דרגתם הרוממה, לברכה

                                                 
שכולו לא , דזה בא לאפוקי רוב, מלך על כל העולם כולו, ה"ז כותב על לשון תפילת ר" הט81

  וכאן אנו אומרים. שייך אם זהו רק רובו אלא הכל ממש
  :ב יד" לא מצאתי אולי זה פירוש דברי ב82
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, )במדבר כד טז(ל שבלעם ידע דעת עליון "זהו הפירוש בדברי חז. הברכות ונהפכים לקללה
וזה סוד העיבור שבו כלל ישראל , צרף את העליונים והתחתוניםכלומר הוא ידע שאי אפשר ל

  .חיים
 - מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש ) קהלת א ג(ל על הפסוק "כתוב בחז

עצם האפשרות , הסוד הזה נתגלה, בכל שנת עיבור. אבל מעל השמש יש, תחת השמש אין יתרון
בשנת . תו זמן בשני מהלכי זמנים גם יחדשאנחנו חיים באו, לחבר את שני האפשרויות האלה

שהתורה מחייבת , ה שהבאנו לעיל"וזהו ביאור דברי השל. העיבור אנחנו חיים בצורה אחרת
זאת משום ששנת העיבור מגלה לאן אנחנו צריכים לכוון , אותנו בשנת העיבור יותר בתשובה

 ועכשיו אנחנו נמצאים ,מ הביאה אותנו"והיא גם מגלה לאן יצי, את החיים שאנחנו חיים פה
  .במצב שקאי איניש אדעתיה דרביה

איתא אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף ) א”דף נה ע(בגמרא ברכות 
כתיב הכא וימלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת , אותיות שנבראו בהן שמים וארץ

ביאור . ומות נבקעובחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב בדעתו תה' וכתיב התם ה
. 'כפי רצונו ית, בשלימות' של גילוי ה, הקמת המשכן היתה הקמה של עולם שלם, הדברים

כי , ט מלאכות שהם המלאכות שהיו במלאכת המשכן"ומשום כך אנחנו שומרים שבת בל
אמר רבי ): פרשת נשא טז טז(כתוב במדרש תנחומא . מלאכה זו מקבילה למעשה בראשית

ה את העולם נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש "בשעה שברא הקבשמואל בר נחמן 
לא יכול לדור ' שהרי ה, אמנם אחרי החטא רצון זה לא יכל להתמלאות', כך רצה ה. בעליונים

סוד העיבור נתגלה בקדשי הקדשים . אבל המשכן הוא עולם שאין בו חטא, בעולם שיש בו חטא
רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו אמר ) א”דף כא ע(כ בגמרא יומא "כמש

ואם היו מודדים , וההיכל היו לו מידות מסוימות, היינו שהארון היה לו מידה מסוימת. מן המדה
וזה , אין דבר כזה בגשמיות. מצד הארון עד כותל ההיכל היו רואים שהארון לא תופס מקום

זה , ת של מעלה מצטרפת למציאות של מטהאבל כשהמציאו. בלתי אפשרי להבין בדעתינו
ובעולם זה , זהו בבחינת שנה, ונקודת החיבור בשנה של שתי המציאויות היא שנת העיבור. יתכן

שכל אחד ואחד השכינה , זה במקבלי התורה שעושים מעצמם תורה, ובנפש, קדשי קדשים
הקמת המשכן היא ש, נמצא לפי כל המבואר. מדברת מתוך גרונו במידה מסוימת לפי דרגתו

ם בשנת "ולכן דווקא פרשיות אלה צריכים להוסיף לשובבי, 83חלק מהתהליך של יציאת מצרים
  .העיבור

  
  

  'ג פרשת תרומה
  

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב ) א”תענית דף כט ע(כתוב 
כך אמר רב פפא הל, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה

בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר 
ובחדש אדר רק , משמע שהשמחה כבר קיימת, דבריא מזליה מלשון הגמרא מרבין בשמחה

ולמה יש חיוב להרבות , וצריך עיון איזה חיוב שמחה יש שהוא תמידי, צריכים להרבות
  .שמחה דוקא באדר

אמר רב נחמן בר יצחק אף אני אומר לא הכל ) א”תענית דף טו ע(רא כתוב בגמ
צדיקים לאורה דכתיב אור זרוע , צדיקים לאורה וישרים לשמחה, לאורה ולא הכל לשמחה

מבואר ששמחה שייכת ). תהילים צז יא(לצדיק ולישרים שמחה דכתיב ולישרי לב שמחה 
ועלינו אם כן להבין מה זה לב , מחההיינו שישרות הלב מביאה לידי ש, במיוחד ליושר לב

לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום ) דברים יב ח(כתוב בפסוק ? ומהו היפוכו, ישר
 מוסב -'  לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים וגו-י "וכתוב על זה ברש, איש כל הישר בעיניו

 אתם להקריב כשתעברו את הירדן מיד מותרים' למעלה על כי אתם עוברים את הירדן וגו
ד שנה של כיבוש וחילוק ובבמה לא תקריבו כל מה שאתם מקריבים פה היום "בבמה כל י

                                                 
כי הם מגלים לנו , זה מחייב יותר, העיבורעתה שאנחנו נמצאים בשנת העיבור וגם בחודש  . 83

  .מהי מציאותנו באמת
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במשכן שהוא עמכם ונמשח והוא כשר להקריב בו חטאות ואשמות נדרים ונדבות אבל 
וזהו איש כל הישר בעיניו נדרים ונדבות שאתם מתנדבים , בבמה אין קרב אלא הנידר והנידב

היינו שכל מה שניתן . י חובה אותם תקריבו בבמה"כם להביאם ולא עעל ידי שישר בעיני
, אבל דבר שניתן מחמת חובה אינו באופן טבעי, שזהו אופן טבעי, בנדיבות הוא ביושר לב
. אלא זהו דבר שחל עליו מבחוץ, שהנתינה לא נובעת ממנו, ולכן אינו נקרא יושר לב

נמצא אם כן . על הוא בא ישר מתוך הלבשכל ההמשך שיוצא לפו, הבחינה של ישרי לב היא
הוא עושה , שבזה שהוא מטה את הדברים נגד רצונו, והוא זוכה לאורה, שצדיק הוא מחויב

בדרגתו אין הוא צריך לחייב , מה שהצדק מחייב לעשות אבל ישר עושה מה שיוצא מלבו
 שאם הוא ברא האדם כך' ה. אלא רצונו הפך להיות ישר, את עצמו לעשות דבר נגד רצונו

ואם , אבל האדם מעוות את דרכו, רוצה ממנו' הוא יעשה כל מה שה, נוהג כפי ישרות לבו
  .'הוא הולך לבד הוא יגיע מיד למקום שהוא היפך רצונו ית

ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר ) א”שבת דף פח ע(כתוב בגמרא 
ית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיג

מודעא . אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא. מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם
עד כדי כך שכלל ישראל טענו כשגלו מארץ ישראל שהם אינם מחויבים עוד , זו גדול כוחה
וחכם היו לא והעלה על ר) לג-יחזקאל כ לב(' ית' ויחזקאל אמר להם בשם ה, בקיום התורה

הוה -דני י-תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן חי אני נאם א
היינו שאין לכלל ישראל אפשרות . אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם

ואיתא בהמשך . פ שאין המשך של השראת השכינה בגלות"אע, לצאת מהחיוב של הר סיני
ם אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים הגמרא ש

כלל ישראל עברו מלהיות צדיקים שעושים , היינו שבמעשה פורים, קיימו מה שקיבלו כבר
הדור קבלוה 'למדנו מזה שחדש אדר הפך את כלל ישראל על ידי ה. מחמת חיוב להיות ישרי לב

אין בזה שום הלכה , תה מה שכתוב משנכנס אדר מרבין בשמחהומע, לישרי לב' בימי אחשורוש
ם "שאם יש לו דין עם עכו, והדין היחידי למעשה נובע מהמזל, אלא זהו מציאות, למעשה

אך מהשמחה לא נובע דין למעשה כי זה . שחודש זה הוא שלנו, ישתדל לעשות אותו בחודש זה
  .י לבקביעת עובדה שיש לנו שמחה בחדש זה שאז נעשנו ישר

וזה , צדיקים זוכים לאורה על ידי שהם מעבירים את עצמם ממסלול אחד למסלול אחר
וזה הדבר היחידי שמביא אור , הוא מאיר, כל מה שמבטל חושך, בדיוק כמו לעשות מחושך אור

  .אלא לבם מטה אותם לעשות כך, אבל דרגת ישרי לב היא שאינם מתגברים על שום דבר. לעולם
אם נבדוק בסביבה שלנו מה משמח . ולא ברור, א הרגש משונההרגש של שמחה הו

, והצד השוה שביניהם, הרי נמצא לדוגמא שמחת נישואין או הולדת תולדות, שמחה אמיתית
שיש טפח שוחק וטפח ) ב”דף ג ע(מובן על פי מה שכתוב בעירובין , מדוע הם גורמים לשמחה

טפח צוחק גדול יותר . ולא חורג מתוכוונשאר שם , עצב טפח עצב הוא מוגבל תוך גבולותיו
כמו טפח ושתות או טפח , ולמה זה לא נקרא מדה יותר גדולה, בעוד שתות או עוד חמישית

אלא שהיא מתרחבת כשהוא , אלא נתגלה כאן שזהו בעצם אותה מידה? אלא טפח צוחק, מוגדל
ת של כל לכן שמחה היא הרחבת מציאות מעבר לגבולו, כל דבר שמח מתרחב יותר. שמח

  . וכן הולדת תולדות מרחיבה המציאות, חתן וכלה מרחיבים מציאותם. מציאות ומציאות
אזי בעשיית כל מצוה הוא צריך לשמוח , ומבין המציאות באמת, אדם שיודע האמת

השמחה שישמח אדם בעשיית ) ח יד(ם "וכתוב בהלכות לולב להרמב, שמחה גדולה מאד
ראוי , וכל המונע עצמו משמחה זו;  עבודה גדולה היא,ל שציווה בהם-המצוות ובאהבת הא

דברים כח (' בשמחה ובטוב לבב, לוהיך-א' תחת אשר לא עבדת את ה'שנאמר , להיפרע ממנו
זהו בגלל שלא תופסים את , אם לא תופסים ענין הרחבת המציאות על ידי עשיית המצות. )מז

הוא יוצא מתוך , עושה מצוהכשאדם . אלא בתפיסה מעוותת של המציאות, המציאות נכון
  . ובאמת מקבל חיי עולם הבא, ומקבל מציאות גבוהה יותר, הגבולות שלו בעולם הזה

זימנא חדא סמך גאולה לתפלה , אדם גדול הוא ושמח במצות) ב”דף ט ע(כתוב בברכות 
פ שבכך קיים את ההלכה "אע, כל היום הוא היה בשמחה, ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא

מכל מקום הוא , ולא היה בזה מעשה לפנים משורת הדין, ור להפסיק בין גאולה לתפילהשאס
סוד סמיכת גאולה לתפילה ? למה. מצא בזה סיבה לשמח עד כדי כך שהשמחה יצאה כלפי חוץ

וסמיכת גאולה לתפילה היא הבנה שהמציאות הזו , שגאולה שמה אותנו במציאות מסוימת, הוא
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ולא להסתפק רק , נת התפילה היא להמשיך את הגאולה הלאהכוו. צריכה להמשיך הלאה
האמונה באמת . מציאותו באמת מתרחבת יותר, כל מי שסומך גאולה לתפילה. בבקשת הצרכים

לתכלית שהיא ' ית' אלא נבראנו על ידי ה, היא שהמציאות לא מתחילה ונגמרת פה בעולם הזה
גורמת שמחת אמת ,  ראתה אלקים זולתךעין לא) ישעיה סד ג(כמו שכתוב , מעבר להשגה שלנו

דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה ) א”שבת דף פח ע(כתוב בגמרא . ושמחת עולם
לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד 

כי חבלה כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלא
אמר רבי חמא ברבי חנינא בחורב , ופירקום שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב

אמר רבי ' טענו בחורב פרקו בחורב טענו כדאמרן בחורב פרקו דכתיב ויתנצלו בני ישראל וגו
אמר ריש לקיש עתיד הקדוש , יוחנן וכולן זכה משה ונטלן דסמיך ליה ומשה יקח את האהל

ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם שמחה ' להחזירן לנו שנאמר ופדויי הברוך הוא 
והיא , מוכח מהגמרא שהמציאות של הכתרים שהיו על ראשנו היתה שמחה. שמעולם על ראשם

ישרי לב . ועצם ענינם הוא חיבור של מציאותנו למציאות הרבה יותר גבוהה מאתנו, היתה עלינו
על כן הם בשמחה מפני שהם תמיד במציאות זו של יציאה , יאותםמתוך מצ' עושים רצון ה

  .מתוך עצמם למה שמעליהם
, חודש אדר, שבחדש הזה. שזה הפך של ישרות, כתוב שעמלק הוא אותיות ְמֻעַקל

, וכך התגברנו על עמלק שהוא השורש של כל העקמימות שבעולם, חזרנו להיות ישרי לב
ישורון הוא צורה של התגלות השם . ל-ות ישר אוישראל עומדים בצד שכנגד שהם אותי

מאי ספר הישר ) א”עבודה זרה דף כה ע(כתוב בגמרא . והוא לגמרי על שם היושר, ישראל
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים שנאמר 

וספר זה הוא , כתוב כאן שבספר בראשית נמצא היושר שבעולם. תמות נפשי מות ישרים
, ושל עמלק בעקמומיות, רואים אם כן שהראשית של כלל ישראל היא ביושר, ספר האבות

  .לכן ההתגברות על עמלק היא על ידי שנעשה את עצמנו ישרי לב

העולם מסודר . והמאמרות הם צירופים של אותיות, כל הבריאה נבראה במאמרות
, ולם שהם גם מחולקים לשנים עשר חלקיםויש הרבה דברים בע, באופן שיש שנים עשר חדשים

, ב מחולק לשלשה חלקים"הא. שנים עשר שבטים, ושנים עשר מזלות, כמו שתים עשר שעות
). ק"הוזחטילנסעצ(ושנים עשר פשוטות , )ת"ד כפר"בג(שבע כפולות , )ש"אמ(שלש אמות 

קביל לאות ועל כן כל חדש מ, השנים עשר פשוטות הם השרש לכל מערכת השנים עשר שבעולם
ואם כן הוא , נמצא שהאחרון הוא חדש אדר, והנה מכיון שהחדש הראשון הוא ניסן. אחת

דף קמח ' חלק ב(מתבאר ממה שכתוב בזוהר , לחדש אדר' הקשר בין האות ק. 'מקביל לאות ק
והא תנינן בכל אתר האי נחש אזלא בתר רזא דאשת חיל ובעיא אשת זנונים לאתתקנא ) ב”ע

. והכי אתחזי לה' אשת חיל ההוא רשימו ואת דילה איהו את ה. ילה ולא יכילתגרמה כגוונא ד
את ' אשת זנונים ההוא רשימא ואת דילה איהו כההוא גוונא ולא אתתקן למהוי הכי ואת דילה ק

כגוונא דקופא אצל בני נשא דאזלא בתר בני נשא ולא אתתקן ' דילה אתתקנא בתקונא דאת ה
 מקום הנחש הזה הולך אחרי הסוד של אשת חיל ורוצה האשת וזה שלמדנו בכל[למעבד הכי 

וכך ' אשת חיל הצורה ואות שלה היא אות ה. ולא יכולה, זנונים להעמיד עצמה בצורתה שלה
ואות שלה , אשת זנונים הצורה ואות שלה היא כאותה צורה ולא מתוקנת להיות כך. היא נראית

ף כלפי בני אדם שהולך אחרי בן אדם ולא ונראת כקו' והיא רוצה להדמות לאות ה', היא ק
, שלמה המלך חיבר את כל ספר משלי על מנת להזהיר מהאשת זנונים. ל"עכ] מצליח לעשות כך

כל מי שמטה את עצמו לפיתוי של . והפרק אחרון של משלי מדבר על השבח של האשת חיל
לכן רואים .  נופל,שרק איתה אפשר לעשות חיל, האשת זנונים ולא מכוון את עצמו לאשת חיל

היא , אלא היא רוצה להיות נתפסת כאשת חיל עצמה, מהזהר שהאשת זנונים לא רוצה רק לפתות
  . מציגה עצמה כאילו שהיא רוצה להיות נאמנה לגמרי

אומרים על הפסוק אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ) ב”מנחות דף כט ע(ל "חז
א כל העולם כולו באותה אות של האשת בר' היינו שה, י בראם"אל תקרי בהבראם אלא בה

ושאנחנו נהיה , נתן לנו את כל העולם כדי שיהיה לנו סיוע להיות כאשת חיל' היינו שה, חיל
א כמו "יש אות שהיא חיקוי זול לאות ה. עם העולם כמו שצריכים להיות עם האשת חיל

 אין לה שום 'הוא שהאות ה' לק' ההבדל בין ה. ף"והיא האות קו, שקוף יחקה לבן אדם
ל שהאות "והיציאה של הקוף מהמערכת מובנת על פי מה שכתוב במהר. יציאה מהמערכת
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שהן , רוחות' שהעולם הזה יש לו ד, והביאור הוא כך, עם נקודה באמצע' היא האות ד' ה
. 'וזה ענין האות ה, ומה שמחבר את כולם היא הנקודה האמצעית, ארבע כנפות הארץ

זה , ומוריד את זה למטה, ת המרכז שמטרתה לחבר את הכל יחדכשמישהו לוקח את נקוד
זוהי . רגליה ירדות מות) משלי ה ה(וזה מה שכתוב , יציאה אל מחוץ לסדרי המציאות

נתן לנו את העולם כדי לשמור ' וה, שהיא מחברת כל המערכות יחד' המשמעות של האות ה
זה שכתוב . ה הכל מחובר לאחדשיהי, ואנחנו צריכים לשמור שכל המערכת תשאר כך, עליו

קוף הוא הדבר הגרוע , שהאשת זנונים היא חיקוי לצורת האדם כקוף בפני בן אדם מובן כך
ועד היום , וזאת מפני שהוא הדבר הקרוב ביותר לבן אדם, ביותר שאפשר לעלות על הדעת

כל ההשקפה הזאת באה . הזה למעלה משמונים אחוז מהאדם מאמינים שאדם יצא מקוף
  .'בראם' בה'קור את הלע

יוצא אם כן שהחדש הזה שייך במיוחד , מכיון שכאמור חודש אדר מקביל לאות קוף
כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה ) ב”מגילה דף יג ע(כמו שכתוב , לאשת זנונים

שהאות של האשת זנונים , החדש הזה באמת שייך להמן. אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה
וזה מה שנתגלה , וזוהי ישרות לאמיתה, מידת היושר מחייבת ליישר את הכל. דש הזהנמצא בח

כל יציאה מחוץ שייכת . אותו כח יושר שמחזיר את הכל לישרות, בהדור קבלוה בימי אחשורוש
א ביחס שבין החדשים לשבטים הוא "י והגר"ההכרע של האר. וזה דרכו של עמלק, לאשת זנונים

ככתוב עליו , נפתלי הוא השבט השמח.  זה אדר שייך לשבט נפתליולפי, כפי סדר הדגלים
וכתוב על זה , ים ודרום ירשה' ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה) דברים לג כג(

נפתלי שבע רצון מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו בימים ובדגים ) 'וזאת הברכה יד(בספרי 
ותאמר רחל נפתולי אלקים נפתלתי עם ) ת ל חבראשי(כתוב על קריאת שם של נפתלי . וכפניות

 מנחם בן סרוק פירשו -י נפתולי אלקים "וכתוב על זה ברש, אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי
ואני מפרשו לשון , במחברת צמיד פתיל חבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים

, כלומר. ם להיות שוה לאחותיעקש ופתלתול נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקו
. לכן נפתלי הוא השבט השמח ביותר, ומחזיר אותה ליושר, היושר אמיתי לוקח כל עקשות

אבל , כל אחד זז. כל ריצה היא הרחבת מציאותו, מובן כך, העובדה שהוא גם רץ מהר כל כך
בחדש . אלא מחמת המערכת הפיזי, הריצה היא ביטוי לכך שההגבלה איננה מחמת חסרון רצון

אז מתקיים בנו , וכשמגיעים עד שם וחוזרים להיות במדת היושר, אדר כמעט עברנו מהעולם
  .ולישרי לב שמחה

à íéèôùî'  
  

 àùú éë úùøôà'  
  
éò’ äáø íìåò øãñ )å ÷øô :(øäì äùî äìò úåøáãä úøùò øçà éòéáùä íåéá ,

ä ãåáë ïëùéå øîàðù ' íéîé úùù ïðòä åäñëéå éðéñ øä ìò)ãë úåîùæè ( ,äùîì åøäèì ,
åâå ïðòä êåúî éòéáùä íåéá äùî ìà àø÷éå ,' éäéå øää ìà ìòéå ïðòä êåúá äùî àáéå

 äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà øäá äùî)é íù íù"ç( ,éá"úåçåìä úà øáùå ãøé æåîúá æ ,
åâå íúàèç íúà íòä ìà äùî øîàéå úøçîî éäéå ')ì áì íù( ,æåîúá øùò äðîùá äìò ,

éîçø ù÷éáåìàøùé ìò í ,ä éðôì ìôðúàå áéúëã ' äìéìä íéòáøà úàå íåéä íéòáøà úà
ä øîà éë éúìôðúä øùà 'åâå ')äë è íéøáã( , àåä êåøá ùåã÷ä äöøúð äòù äúåàá

úåìòìå úåéðù úåçåì ìåñôì äùîì øîàå ìàøùéì ,ä øîà àåää úòá øîàðù ' ìñô éìà
 úéùòå äøää éìà äìòå íéðùàøë íéðáà úçåì éðù êì õò ïåøà êì)à é íù( , íéøùòá ãøé

úåçåì éðù ìñôå áàá äðîùå , äùî íëùéå íéðùàøë íéðáà úçì éðù ìñôéå øîàðù
åâå ø÷áá ')ã ãì úåîù( ,äéðù íòô äøåú åì úéðùðå áàá äòùúå íéøùòá äìòå , øîàðù

åâå äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà íéðùàøä íéîéë øäá éúãîò éëðàå 'ä äáà àì ' êúéçùä
)ãé é íéøá( ,íéðùàøä íéîéë ,ïéöåøî íéðåùàøä äî ,ïéöåøî íééðù óà , äúòî øåîà

ñòëá íééòöîà ,éá ãøé 'íéøåôéëä íåé äéä àåäå éøùúá ,ÄáåÀùéÉíå÷îä éðôì äöøúðù íø ,
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 åðúìçðå åðúàèçìå åððåòì úçìñå øîàðù)è ãì úåîù( , ïåøëæå ÷åç íåé íéé÷úð êëéôì
úåøåãì ,ëì úàæ äúéäå øîàðù íìåò ú÷çì í)ãì æè àø÷éå( ,åâå äùî úãøá éäéå ,' åáùéå
åâå åéìà ,'åâå íåöéå ìàøùé éðá ìë åùâð ïë éøçàå ')ãì úåîù( ,íåö äî , úà úåùòì íåö
ïëùîä ,ïëùîä úëàìîá ÷åñòì åìéçúä.  

ìâò äéä àì íàù åðééä ,ïëùîì íéëéøö åéä àì ,àå" êéøö äéä ïëéä úòãì ùé ë
úåçåìä úà íéùì äùî. éò 'ñåú ' ïéáåøéòá)âñ óãò "áã "ìë ä(: åáù ãçà åéä úåðåøà éðù 

éøôñá àéðúãë úåîçìîá ïéëéìåî åéä åúåàå íéçðåî úåçåìä éøáù,ä úéøá ïåøàå  ' òñåð
íîåé íäéðôì,äðçîá íäîò àöåéù äæ ,éðéñì åúåìòá äùî äùòù õò ïåøà àåäå , áéúëãë 

åøà êì úéùòå äøåú äðùîá úåðåøçà úåçåìáõò ï.úåðåøçà úåçåì íâ åá íù äìçúå , 
ëáéúëãéúéùò øùà ïåøàá úåçåìä úà íéùàå ,ìàìöá äùòù áäæ ìù ïåøà äùòðù ãò , 

úåðåøçà úåçåì åá åðúð æàå,êéìà ïúà øùà úåãòä úà ïåøàä ìà úúðå áéúëãë . ïëå 
ìä÷éåá áéúëãë äùò. éòå 'áîø"à é íéøáã ï : õò ïåøà êì úéùòå íòèå-ä íéùúù  úåçåì

 ìëá âäðîë äìòîìî åéìò øùà äñëîäå àåä õò åìåë äæä ïåøàä äéäå ãøúù úòá åëåúá
 øùà úøåôëäå áäæ äôåöîä ïåøàä åùò æàå ïëùîä äùòðù ãò íù úåçåìä åéäå úåðåøàä

íøáùéù åéðôì éåìâ äéäù éôì úåðåùàøä úåçåìá ïë åì øîà àìå øåäè áäæ åéìòåëå  ' ìáà
ðùë äùî ìù äæä ïåøàä ïåëðä åäæå äùåã÷ éùéîùú ïéãë åäåæðâ ìàìöá ìù åðåøà äùò

åðéúåáø úòã ìò .æå"ø ì 'ééçá : åéä àì ìàìöá ìù äîçìîì íäîò àöåé äéä äùî ìù äæ
 åäåàéöåäùëå øåáãä éô ìò åäåàéöåäù àåä ãáìá òùåäé éîéá àìà ììë åúåà ïéàéöåî

éìòå äáùðå åéìò åùðòð íéúùìô úàø÷ì éìò éîéá íîöòî åøîàå íéúùìô åãøç å) ìàåîù
-ç ã à  (ïåøàá íåùìù ìåîú úàæë äúéä àì éë äìàä íéøéãàä íéäìàä ãéî åðìéöé éî .

éòå 'éøôñ )ãë à÷ñéô êúåìòäá( :ä úéøá ïåøàå 'íäéðôì òñåð . íäîò àöéù äæ ïåøà
úåçåì éøáù åá åéä äðçîá,àðù  'ä úéøá ïåøàå 'äðçîä áø÷î åùî àì äùîå .éòå 'éì÷ù í

)ô éîìùåøé"ä å"à ( ìàøùé íò åéä úåðåøà éðù øîåà éàòìà éáøá äãåäé éáø àéðú
åëå åá ïéçðåî úåçåìä éøáù åéäù ãçà øáãîá ' àöé úçà íòôå äéä ãçà éøîà ïðáøå

äáùðå éìò éîéá.  
éò ' àîåé)&( åøéæçäù äìåãâä úñðë éùðà ïîù àø÷ð äîì éåì ïá òùåäé éáø øîà 

äðùåéì äøèò ,ùî àúààøåðäå øåáâä ìåãâä ìàä øîà ä , íéøëð øîàå äéîøé àúà
 àøåð øîà àì åéúåàøåð äéà åìëéäá ïéø÷ø÷î)úé åéúåàøåð úãéî úâäåð àìù åìéàë 'ç"å .(

åëå' íéôà êøà ïúåðù åøöé úà ùáåëù åúøåáâ úøåáâ àéä åæ äáøãà åøîàå åäðéà åúà 
øá ùåã÷ä ìù åàøåî àìîìàù åéúåàøåð ïä åìàå íéòùøì äìåëé úçà äîåà êàéä àåä êå

úåîåàä ïéá íéé÷úäì ,ò"ë .  
éò 'ò" çâ ÷øô åì øòù :êéà úòãé äæá éøäå] äùåã÷á[ èòîúîå êìåä øåàä 

åøåãéñá,åøåãéñá äáøúîå êìåä äàîåèáå , äáøçä äàìîà åäæå )á åë ìà÷æçé (ðë"ì. åëå '
èä ïúåà äðäå"çì åðúéðù úåëìîä ìù ñéñîá æîøð íéðåö ' äâéâç)ò ä"á (ñôáå àì íàå ÷

äåâ éðôî éùôð äëáú íéøúñîá äåòîùú, äðúéðå íäî äìèéðù ìàøùé ìù ïúååàâ éðôî 
åàì"ä,ðä ùåøã àåä éë "ùîî ì.æå " ñ)èé â÷ íéìäú (äìùî ìëá åúåëìîå, åëå ' àöîð

è åùáìúðùë"äôéì÷á àá÷åðã åìà ñ,æì àåä äãéáà ø÷éò éë àöîð "à, åàöé íùî éë 
úåëìîì.   

æáåæø åøîàù ïéáú ä" ì)ò èñ àîåé"á (àøåðäå øîà àì åäéîøé, íéåâù éôì 
éäá íéã÷øîëåéúåàøåð äéà åì,åë øåáâä øîà àì ìàéðã ', ïáøåçáù úòãé øáëù ïéðòäå 

áô äéìà úòâî äúéäù äøàä äúåà ïåùàø úéá"äî ô" ø)úáù"ú(å÷ìúñð ,ëìäå åà ì 
úåôéì÷ä,é úá íìù óåöøô ïééãò äéä êà "ñ.   



 חומש אור מאיר

132 

ðîàïáøåçä øçà äéä äæ í, ìàå íéåâä ìà úìåëé äúéä àì ïáøåçä úòá ìáà 
îäáá èåìùì úåôéì÷ä"÷,à äãå÷ð ãåñá úåëìîä äøæç òâø åúåàáù àì íà  ' ìë ñøäðå

éøîâì äðéðá,éä åøæç ïáøçä øîâ øçàå "áà ñ"à.ò åäéîøé úåàøëå "äæ ïéðò ä, äöø àì 
àøåðäå øîåì,ú ãåñ àåä àøåð éë "æã ú"à,îë "ù] úåáà úëøáá.[ú éöçî äðäå "äæä ú, 

äðéðá úìçúå àá÷åðã úìâìåâ úìçúî äéä íùî,äðéðá ìë áøçð äúòù úåéäìå ,à " ïéà ë
àøåð øéëæäì éåàø.   

åøà úåéúåà àøåð éë òãå"ï,ïåøà àø÷ðä úåëìîä ìà æîøì , úìçúä íùù éôì 
äðéðá.åøà ïëå "æð àéøèîéâ ï"ø,øúëå øæð ãåñ åäæ àøåð ïî éë äìù 84.   

áì éë òã íâ 'ú ÷ìçð ïéàöç"äæ ú,á íäù ïôåàá  'úåàøåð,æå " ñ)å äñ íéìäú (
åðéðòú ÷ãöá úåàøåð,åéúåàøåð äéà åìëéäá ïéã÷øî íéåâ åäéîøé øîà êëìå . ïåùì øîà íâ 

"äéà"â äì äùòð äæ àøåð ãåñî éë æîøì "çë íäù ø"äéà àø÷ðä á,åéúåàøåð äéà åäæå .   
á äéä ìàéðã íðîàåïáøçä óåñ,ò åîìùðù øçà  'úåìâä ìù äðù, åìéôàù äàøå 

äðáøåç úà äàø äîå÷îì úéáä øåæçé íà,ðù úéá ïáøåçá éë úòãé øáëå é ìë äáøçð 
ãáì äãå÷ð ãåñá äøàùðå úåëìîä,ïåùàø ïáøåç åîë äéä àì æàå .ä ãåñ éë " ìà åãøé ø

íéðåöçä,è øàù êà "äéäù åîë íùøù ìà äìòîì åøæç úåëìîáù ñäìçúá 85, ãåñá 
)ò ñ ïéìåç"á (à éèòîå éëì"ò,èù "äìòîì åøàùð ñ. ìáà )ïáøåçá] (ïáøçä øçà[ éðù úéá 

éôà 'è"úåôéì÷ä ìà åìâå åãøé äìù ñ.   
ìåçä éîéá àåä äæ ìë äðäå,éçáá úãîåò àéä ãéîúù  ' äáù úåëìîáù äãå÷ð

ãáìá,æã ãåñéä úçú "à.ò íðîà "ìôúä úåöî éîéé÷îå ìàøùé úåìôú éä, çë åðá ùé 
áà íìù óåöøô ãåñá äúåìòäì"æã äæçäî à"äèîìå à,çàå "áô úøæåç ë"ô, åëå'. øçàå 
áà äãå÷ð ãåñá úøæåç äìôúä"åìù ãåñéá à.ò àìéîî äì ùé úáùá íðîàå " úùåã÷ é

åîöòá úáù ò ìåçá äì äéäù äî"ðë äìôú é"ì. ò"òä ïåùì ë"ç.  
àøåð ìù úåâäðä éúù ùé íà ,úåðåøà éðù ùéå ,øâä"æ àøéôù î"ù øîà ì íéáééç

àøåð ìù úçà äðéçáì ñçéúî ïåøà ìëù ãéâäì .áäæ ìù ïåøàä ,ïëùîä éìëî àåäù ,
ìàìöá äùòù ,íéùã÷ä ùã÷ úéáá äéä ïîæä ìëù ,éåìâá àøåðä úãîì ñçéúî . ïåøàä

øúñá àøåðä úãéîì ñçéúî äîçìîá åðúà àöåé äéäù õò ìù , åðì øùôàî àåäù åðééä
òî ÷éæçäìãî .  
éò 'ø 'æè áì úåîù éçá : ÷ìúñäáå óåâá ùôðä úîâåã úåçåìá áúëä äéä éë òåãéå

 ïë ìòå ò÷ø÷ä úçú åøá÷ì éåàø ùôð àìá óåâå ùôð àìá óåâ úåçåìä åøàùð áúëä
 åùøãù äî úåçåìä ìòî áúëä çøôù äæì äéàøå øää úçú íúåà øáùì åúòã äîéëñä

æø"åñðåà úîçî åãåîìú çëùù ï÷æá åøäæä ìàã "ø íéçðåî úåçåì éøáùå úåçåì éîà 
 åðîî äçøôù ï÷æî äéàø àéáî ïë ìòå áúëä ïäî çøôù úåçåì éøáù øîåìë ïåøàá

æø åùøãù åäæå øáë äøåúä ÷éú äéäå äøåúä" åéäù ãáåëä êåúî åãéî úåçåìä åìôðù ì
 ìâòä äàøùëå úçà åãéá øîåìë åãéá úåãòä úåçåì éðùå áéúë äìçúî éøäù úåãáë

ìåçîåúå ìë íãàä ïëå ïìáñì ìåëé äéä àì åéãé éúùá óàù úåçåìä úà åéãéî êìùéå øîà 
 åðîî ùôðä äàöéù åúåî øçà àåäù åîë êë ìë åãáåë ïéà íééçá àåäå åëåúá ùôðäù ïîæ
 äáù ùôðä àåäù øåàä éðôî äì÷ àéä úèäìî àéäå øåàä ïî äàöéùë ìæøáä úëéúç ïëå

                                                 
נורא שהוא נזר נעשה נזר וכתר ' א הנק"ת דז"חצי הת:  מסכת יומא-ל "שער מאמרי רז' עי 84

כ אנשי כנסת הגדולה בבית שני החזירו עטרה ליושנה כי אז "אח' וכובו ובה ' בחי' אליה והם ב
 .ה בלבד כמו שהיתה בימי השבת בדור המדברפ מכנגד החזה ולמט"המלכות פב' חזר

 .י"י הגוב" מוסגר בכת– ס שבמלכות חזרו למעלה אל שרשם כמו שהיה בתחלה" אך שאר ט85
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æø åøîàù åîëå äúåà àùåðå"çä ìéð  äðîî øåàä àöúå ïðèöúùë ïë éøçàå åîöò úà àùå
 äðåùàøáë äãáë àéä äðä äúî éë äùôð úàöá  

éòå 'øäî" ì) íìåò úåáéúð øôñç" à- äøåúä áéúð -áé ÷øô  :(ôá" úåëøáã ÷)ç '
ò"à (à" úåçåì éë åñðåà úîçî åãåîìú çëùù ï÷æá åøäæä åäééðáì éåì ïá òùåäé éáø ì

åøàá íéçðåî úåçåì éøáùåïàë ãò ï .øå" ïéà äøåúä éãé ìò íãàä äð÷ù äâéøãîä éë ì
åãåîìú çëù øùàë úàæ äìòî äìèáù øîåì .íãàä ïî ú÷ìúñî äøåúäù áùçð àì éë ,

 äòù ìë åîò åúøåú äéäéù øùôà éàù äøåúá ìåãâ íëç àåäù éî ìöà àöîúù åîë éë
íéðîæ øàùáå äðéùä úòá äøåúä åúàî ÷ìúñú àìù øùôà éàå , ìéáùáå øîàú àì äæ

 íëç íù íå÷î ìëî åîò åúøåú ïéàù áâ ìò óà íëç ãéîìú íù äðéù úòùá åéìò ïéàù
åéìò ,ãéîú åîò äøåúä äéäúù øùôà éà åìù óåâ ãöî øùà óåâ ìòá íãàä ïéðò äæ éë ,

 ú÷ìúñî äøåúäù áùçð ïéà ìá÷îä óåâä ìéáùá åñðåàì äøåúä åðîî ä÷ìúñðù óà ïëå
åðîî ,à øùàë àáä íìåòìååîò åúøåú äéäú ãéúòì äéäéù åîë óåâä ãöî åéìà òðåî ïé .

ïåøàá íéçðåî åéä úåçåì éøáù óà êëéôìå ,úåçåìä åøáùðù óàù éðôî , ãöî äéä äæ øáã
íäî ä÷ìúñð àì úåçåìä åð÷ù äìòîä ìáà ãáìá óåâä , äøåúä ä÷ìúñð íà óà êëìå

 êë ìéáùá åñðåàì äæ äéäå äøåúä úà ìá÷îä åôåâ ãöî åðîî äìòîä åðîî ä÷ìúñð àì
äøåúä éãé ìò äð÷ù äðåéìòä.  

úåðåùàøä úåçåì éáâì åãåîéì çëùù ï÷æ ìù äðéçáá íééç åðçðà , ùé ïééãò ìáà
íäéìà øù÷ åðì ,ïåøàá íéçðåî åéä àì íä ïë àì íàù ,åðìöà . äðéçáä ÷ø åðá äøàùð

åðìâø èåîì ïúð àìå íééçá åðéùôð íùä ìù .å êà àéä åðéîåé÷ úåëæ àøåðä úãéî ììâá ÷ø
íéðåùàøä úåçåìì úëééùù ,äæì åðìù øù÷ä àìåìå ,ììëá ãîòî íé÷éæçî åðééä àì .

úé åàøåîì íé÷å÷æ åðçðà 'ãîòî ÷éæçäì éãë .  
éò’ç øäæ "ò èò á"à : äãåäé éáøã äéî÷ àðîéà÷ äåä ãç àîåé øîåà éñåé éáø àéðú

 áéúëã éàî äéì àðìéàù àáñ)æé çë íù ( øîàéå àøééååâå àøåð äî ' øîà÷ã àîç à÷ éàî
 àðååâë øúà àåääá çéëù äåäã àùéã÷ àúåðîéäîã åîéìù àîç éì øîà àøåð åäéàã
 åîåâøú éàîà éëä éà äéì àðéîà àøåð éø÷à çéëù àúåîéìù éåäã øúà ìëáå àìéòìã
 éåäã øúà ìëáå çéëù àúåîéìù éåäã øúàá àìà åìéçã úéì éì øîà íéìù àìå åìéçã

ù àúåîéìù áéúëã àøåð éø÷úà çéë)é ãì íéìäú (åäé úà åàøé" øåñçî ïéà éë åéùåã÷ ä
çéëù àúåîéìù øåñçî úéìã øúàá øåñçî ïéà éë øîà÷ã òîùîî åéàøéì  

íåâøú : éúìàùå ï÷æä äãåäé éáø éðôì ãîåò éúééä ãçà íåé éñåé éáø øîà åðéðù
äî ìò åúåàååâå àøåð äî øîàéå àøééå áåúëù  ' øîàù äàø äî äàø éì øîà àøåð àåäù

 íå÷î ìëáå äìòîìù àîâåãë íå÷î åúåàá äéåöî äúéäù äùåã÷ä äðåîàä úåîìù
àøåð àø÷ð úåîìù äéåöîù.  ïéà éì øîà íìù àìå ãçô åîåâøú äîì êë íà åì éúøîà

 åàøé áåúëù àøåð àø÷ð úåîìù äéåöîù íå÷î ìëáå úåîìù äéåöîù íå÷îá àìà ãçô
ä úà 'ã÷ååñçî ïéà éë åéù øåñçî ïéàù íå÷îá øåñçî ïéà éë øîàù òîùîî åéàøéì ø

úåîìù äéåöî .  
 ìù äìòîäù øåëæì íéëéøö"íéãò "úåçåì éøáùë åì øàùð ìâòä àèçá ç÷ìðù.  

  

  ' בפרשת כי תשא
  

ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם ' וישב משה אל ה) שמות לב(כתוב 
אל משה מי ' ויאמר ה, ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, אלהי זהב

משה אמר שברצונו , ה"יש להתבונן בעומק הויכוח בין משה להקב. אשר חטא לי אמחנו מספרי
  ? ה ומשה רבינו"על מה התווכחו הקב. חטא לי אמחנו מספריאמר מי אשר ' ששמו ימחה וה
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 - והעיקר האחד עשר הוא , ג עיקרים"ם בפירוש המשניות בסוף פרק חלק מונה י"הרמב
וכי השכר , י נותן שכר למי שעושה מצות התורה ויעניש למי שעובר על אזהרותיה"כי הוא הש

כל החלק הראשון [ הענין מה שיספיק וכבר אמרנו בזה, הגדול העולם הבא והעונש החזק הכרת
, מעניש ונותן שכר' לפירוש המשניות מדבר על האמונה בשכר ועונש וזה מחייב להאמין שה

והמקרא המורה על ] והעונש האמיתי הוא איבוד עולם הבא, וגם שהשכר העיקרי הוא עולם הבא
י מי " והשיב לו הש,ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא) שמות לב(היסוד הזה מה שנאמר 

ל "עכ, ראיה שיודע העובר והחוטא לתת שכר לזה ועונש לזה. אשר חטא לי אמחנו מספרי
, ן כותב בשער הגמול"הרמב.  עונש כרת-אמחנו מספרי זהו העונש הגדול ביותר שיש . ם"הרמב

וחושבים שכוונתו הוא , ם אומר שהעונש הגדול הוא הכרת"שיש טועים בפירוש מה שהרמב
אומר . והיינו מפני שמעדירים ממנו כל מציאותו, ידי הכרת נמצא שאין את מי להעניששעל 
אלא הכרת איננו העדר , כי זה לא עונש אם אין מי שיקבל את זה, ל לחשוב כך"ן שרח"הרמב
לדוגמא אם היו נותנים לאדם . אלא החוטא נשאר בגדר כזו שהיא נעדרת מכל תנאי הקיום, גמור

הקיום של מי שחייב כרת הוא קיום בשיעור .  נותנים לו להזיז אצבעולא, כל אפשרות חש
. להיות במצב כזה זהו העונש הגדול ביותר שיש. המינימלי הנצרך אך ורק לקבל העונש

היא , שהענין של אש הוא שהיא לא מאפשרת שום תנאי קיום, ל כותב בהרבה מקומות"המהר
  .ק לקבל עונש הוא נמצא בתוך אשאם כן מי שנמצא במציאות ר. אוכלת ושורפת הכל

, משה ביקש הכרת הזה לעצמו, למשה רבינו' מבואר על פי זה עומק המשא ומתן בין ה
משום , ומדוע מחיית השם מהספר מקביל לענין הכרת. אמר מי אשר חטא לי אמחנו מספרי' וה

אין כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו וכל ש) ב”דף קיא ע(דאיתא בסוף כתובות 
שמי שאין לו שום קשר , עד כדי כך הדברים מגיעים. משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו

, וזאת מפני שהתורה היא העץ החיים, לתורה בשום צד אין לו כל אפשרות לקיום בעולם התחיה
יש לו קיום ) שהוא הספר תורה' ספר של ה(מי ששייך לספר . ורק מי שאוכל ממנו חי לעולם

  .הוא מחוי מחיי עולם הבא, בל מי שנמחה מהספרא, לעולם
פקודא ' וכל פטר חמור תפדה בשה וגו): א”פרשת בא דף מג ע(כתוב ברעיא מהימנא 

ד ואם לא תפדה "לפדות פטר חמור ולערוף פטר חמור אם לא יפדה ליה הה) מצוה זו(דא 
ה דאוקמוה אם ר יכול לאחזרא בתיובתא ולבתר לאחזרא יצר הטוב כמ"וערפתו ורזא דא יצה

ג "זכה עזר אם לא זכה כנגדו בגין דאינון דיוקנא חד דשה וחד דחמור ואי זכה לאחזרנה אע
דאיהו חמור עם הארץ תפדה מן גלותא בשה דאיהו שה פזורה ישראל ואי לא הדר בתיובתא 

שוי ליה עם קשה קדל דעתידין לאתמחאה מן ספר חיים דעלייהו אתמר מי אשר חטא , וערפתו
 אפשר להשתמש עם היצר הרע - סוד זה הוא שהיצר הרע יכול לחזור לטוב [, נו מספרילי אמח

יש שתי צורות ליצר הרע אחד של שה . כ אם זכה עזר ואם לאו כנגדו"כמש' ית' לעבוד את ה
הוא יכול לפדות מהגלות בשה שהיא השה , פ שהעם הארץ הוא חמור"ואחד של חמור אע

וערפתו תעשה אותו עם קשה עורף שעתידים למחות , טובפזורה ישראל ואם הוא לא חוזר ל
  .ל"עכ] שעליהם נאמר מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, מספר החיים

בשלמא לאדם או ? למה שיהיה קדושה לחמור, כל הענין של פדיון פטר חמור קשה
,  שה וחמור-מהזהר אנו למדים שיש שתי צורות מקבילות ? ניחא אבל לחמור, לבהמה טהורה

כ "כמש, א מסביר שמצרים נקראים חמור"הגר. מר הם נמצאים במציאות של זה לעומת זהכלו
, 86כמו שכתוב במדרש רבה, וכלל ישראל נמשלו לשה, אשר בשר חמורים בשרם) יחזקאל כג כ(

והוא פחד שמא , ומצרים לחמור, שהוא נדמה לשה, שיעקב אבינו בקש שלא לקברו במצרים
 זהו מכוון כנגד הערב רב -ואם לא וערפתו ,  אפשר לפדותוומה שכתוב שגם חמור. יפדוהו

והיינו שהם יכולים ליפדות בשה , עליהם נתנה התורה קדושת חמור, שעלו עם ישראל ממצרים
, זוהי איפוא הסיבה שיש קדושת בכור מיוחדת לחמור. וערפתו, ואם לא, על ידי כלל ישראל

מנם אין הם בכלל ישראל עצמו אלא שיש וא, והיא כדי לתת אפשרות לחמורים האלה להצטרף
הוא מקביל לענין המחייה מספר החיים שכתוב ' וערפתו'ה. להם אפשרות להצטרף לכלל ישראל

לא שניתי ואתם בני יעקב לא ' כי אני ה) מלאכי ג ו(כתוב . 'מי אשר חטא לי אמחנו מספרי'עליו 
 לעולם אבל יש קדושת בכור היא קיימת, המציאות של כלל ישראל איננה מתה לעולם. כליתם

  . מיוחדת של חמור לא על מצרים אלא מי שיצא ממצרים היכולים להצטרף לכלל ישראל

                                                 
   לא מצאתי86
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אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית ' וידבר ה, )שמות לב ז(כתוב במעשה העגל 
רד מגדולתך לא נתתי לך גדולה אלא ) ברכות לב (-לך רד , י כותב על זה"ורש. מארץ מצרים

 שחת העם לא נאמר אלא - שחת עמך . ד של מעלה"באותה שעה נתנדה משה מפי ב, לםבשבי
עמך ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם 

ובמעשה , נמצינו למדים שמשה הוא שהכניס את הערב רב לתוך כלל ישראל. שחתו והשחיתו
וכנראה שלולי תפילת משה ,  שגרם ביטול קבלת התורה,זה שלו היה מונח השורש לחטא העגל

מעתה נבין עומק נוסף בטענת משה . היה נגרם מכך גם עקירת כלל ישראל מהשורש, רבינו
כל מה , ואם הם חלק של כלל ישראל, הוא טען שהוא היה זה שהכניס אותם לכלל ישראל, רבינו

אבל אם הם לא חלק של ',  חטאתםאם תשא'ובכלל זה גם ה, שחל על כלל ישראל חל גם עליהם
, ה"זוהי היתה טענת מרע. אם כן האשמה היא שלי, והחטא שלהם קבוע וקיים, כלל ישראל

ה ענה לו "כלומר הקב. מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ענה' אמנם ה. וזוהי טענת אמת
 ,ה מאומה"הם ממילא מחויים מהספר וממילא נמצא שלא עשה מרע, כשאנשים כאלה חוטאים

, הם נמצאים מחויים, וכשהם לא נוהגים כך, הוא רק ניסה להכניס אותם על מנת שיפדו בשה
שאלה פטרי החמורים הם נחשבים חלק של , רואים מכאן. ואם כן אין זה חטא של כלל ישראל

הם בגדר מי אשר חטא לי , וכשהם מתנהגים לא כך. כלל ישראל רק עד כמה שהם בני עמך
  .אמחנו מספרי

עתירי בבל יורדי גיהנם , ואמר רב נתן בר אבא אמר רב) ב”דף לב ע(מרא ביצה כתוב בג
הם כי הא דשבתאי בר מרינוס אקלע לבבל בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה מזוני מיזן נמי לא 

כמו זה ששבתאי בן מרינוס הגיע , עשירי בבל הם יורדי גהנם(אמר הני מערב רב קא אתו , זינוהו
דכתיב ) ואמר אלה באו מהערב רב, ובקש אוכל ולא נתנו לו, ולא נתנו לולבבל וביקש עבודה 

כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי , ונתן לך רחמים ורחמך
כלל ישראל והערב רב באים כל . שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו

וזה לא משנה אם הם , בכלל ישראל ואי אפשר לבררםיש אמנם תערובת . אחד ממקור אחר
 היינו -ואחד מהערב רב , יתכן שיש תאומים אחד הוא בן אברהם יצחק ויעקב, מיוחסים או לא

  .שערב רב הוא צורה שכלל ישראל יכול להראות
. ושרשם בחלק הרע של עץ הדעת טוב ורע, י שערב רב הוא בגימטריא דעת"כתוב באר

ענינם האמיתי הוא ,  מקומות שבגלל שעיקר ענינם של הערב רב הוא בדעתא כותב בהרבה"הגר
וזה היה , חטא העגל שנעשה הוא חזרה לחטא של אדם הראשון.  בדעות לא נכונות- בכפירה 

וכמו , לכן מי שמיצג את הנחש הקדמוני בחטא העגל הוא האספסוף, כמו הפיתוי של הנחש
אמר רב יהודה אמר רב אדם ) ב”רין דף לח עסנהד(כ "כמש(ר לכופר "שהנחש עשה את אדה

 הוא פגע בהם -  עשה כלל ישראל לכופרים - הערב רב -כך גם כאן אותו נחש , )הראשון מין היה
הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב , קלל את הנחש' א שהיות שה"ועוד כתוב בגר. בדעת רעה

משיחא שהוא הזמן ששייך לכן ההתגברות של הנחש היא בזמן של עקבתא ד) בראשית ג טו(
לא יהא לך קומה , ואתה תשופנו עקב, י כותב על הפסוק"רש. ובעקב יש לנחש שליטה. לעקב

ואפשר , משום שהעקב סמוך מאד לראשו, זהו קללה לנחש, ותשכנו בעקבו ואף משם תמיתנו
  .לכן אפשר לקיים ישופך ראש מיד אחרי תשופנו עקב, להרגו בנקל

ויקהל העם על אהרן ויאמרו , )שמות לב(על הפסוק ) ב” קצא עכי תשא דף(כתוב בזהר 
מאי אמרו אלא הכי אמרו חמינן דאתון ישראל כל . אליו קום עשה לנו אלקים אשר ילכו לפנינו

אוף הכי , הולך לפניהם יומם' וה) שמות יג(טוב וכל יקר דעלמא לכו ואנן דחיין לבר דלכו 
ח כל ענני יקר דאזלו במדברא לא הוו "ת. 'וכו' כו האלקים אשר ילכו לפנינו כמה דאזיל קמיי

, הולך לפניהם יומם אזלא לקמייהו' חפיין אלא לבני ישראל חודייה וההוא ענא דיקר דכתיב וה
עד השתא ' ואלין ערב רב וכל אינון בעירי אענין ותורין הוו אזלין לבר ממשרייתא לבתרייתא וכו

עו עובדא לאתקפא לסטרא אחרא ואמרו או נהא הוו אתכפיין אינון ערב רב והשתא קמו וב
, או ליהא לך מאן דיהך קמנא כמה דיהך אלהכון קמייכון, כולנא עמא חדא ונהויי בכללא עמכון

ולא יתערבון עמא , ו דאילין ישתתפון בעמא קדישא למהוי כלא כללא חדא"אמר אהרן ח
ואהרן . שא עד דייתי משהאלא טב איהו לאפרשא לון מגו עמא קדי, קדישא בעמא דא כלל חדא

אלא סגיאין הוו מישראל דאשתתפו בהדייהו בלבא ובגין כך כד אתא משה , לטב אתכוון
ואשקי לון שקיו עד דאתברירו כלהו ולא , אצטריך לבררא וללבנא לעמא קדישא מההוא חובא

ראינו שאתם ישראל יש לכם כל טוב וכל : אלא כך אמרו? מה אמרו[אשתאר בהו פסולת כלל 
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) רוצים(אף אנו , הולך לפניהם יומם' וה) שמות יג(קר העולם ואילו אנחנו נדחים החוצה י
בא וראה כל ענני כבוד שהלכו במדבר לא ' הולך לפניכם וכו' אלהים אשר ילכו לפנינו כמו שה

הולך לפניהם יומם הלך לפניהם ' היו חופים אלא על ישראל בלבד וענן היקר ההוא שכתוב וה
יש משא ומתן ['  וכל אלו בהמות צאן ובקר היו הולכים מחוץ למחנה באחרונה וכוואילו ערב רב

שירד מן השמים והמסקנה היא שהם אכלו מעין מה שעבדי , ח אם הערב רב גם אכלו מהמן"בז
עד עכשיו הערב רב היו כפופים לישראל ועכשיו הם קמו ובקשו ] כהנים אוכלים מתרומה

או , ואנחנו נצטרף לכם, אמרו או שנהיה כולנו עם אחדלעשות משהו לחזק את היצר הרע ו
חס ושלום שאלה ישתתפו : אמר אהרן. שיהיה לנו מי שילך לפנינו כמו שאלקיכם הולך לפניכם

לעם אחד ולא יתערבו עם הקדוש בעם הזה בכלל אחד אלא טוב הוא להפרידם מן עם הקדוש 
 ואהרן התכוון - ערב רב לכלל ישראל יהיה פירוד גמור בין,  ואז כשמשה יירד-עד שמשה ירד 

]  היינו החטא הזה פשט גם בכלל ישראל-  אלא היו הרבה מישראל שהשתתפו במחשבה 87לטוב
  .וכל שבט לוי הרגו שלשים אלף מכלל ישראל שהשתתפו באיזשהו אופן בחטא העגל. ל"עכ

ך כל אין ל): א”סנהדרין דף קב ע(שבגללו אמר רבי יצחק , א כותב שעיקר חטאם"הגר
, פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הוא

עמדו רגלנו על , כלל ישראל הם מאמינים בני מאמינים. שהיה צירוף של דעת הרע לכלל ישראל
  .ואם יש חוסר אמונה הוא מאותה דעת רע שבאה מערב רב, הר סיני

ששם אלקים הוא , כתוב בהקדמה לספר הזהרא מפרש את חטא העגל על פי מה ש"הגר
צירוף של המילים מי אלה -  שיוצא מהפסוק (ישעיה מ כו) שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. 

שיכול להשתלשל לאלהים ' שהשם אלקים הוא השם היחיד משמותיו ית, ביאור הדברים הוא
אלה (כל הפיזור , האלההשם הזה מורכב מכל .  שם זה הוא המקור שאפשר לבחור ברע- אחרים 

לכן הפיזור השלם הוא שש , צדדים ומעלה מטה' ובגלל שבפיזור יש ד, בגימטריא שלשים ושש
כ "שורש חטא העגל היה בפירוק של שתי המילים האלה כמש. שברא אותם' מי'ומה, )כפול שש

ם ה, כלומר, ואמר להם למי זהב התפרקו) שמות לב כד(כ "ומש, אלה אלקיך ישראל) לב ד(
ודבר , צריך לשאת עינים למרום, כדי לראות מי ברא אלה. ממנו' מי'והפרידו ה' אלה'לקחו את ה

 שמשה רבינו נצטווה על מלאכת 89ל"כתוב בחז. 88זה לא יוכל לעשות מי שהוא קשה עורף
המשכן כבר בארבעים יום הראשונים אלא שמשה לא מסר ציווי זה לכלל ישראל משום שכל 

אלמלא , כתוב) א”דף קצה ע(ובזהר בהתחלת ויקהל ,  ואז לא היו לוחות,המשכן תלוי בלוחות
ח מה כתיב "ההוא ערבוביא דאתחברו בהו בישראל לא אתענשו ישראל על עובדא דעגלא ות

ה למעבד עובדא דמשכנא "בקדמיתא מאת כל איש אשר ידבנו לבו לאכללא כלא בגין דבעא קב
ערב רב בגווייהו אתמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו מכל סטרין במוחא וקליה ובגין דהוו אינון 

לאכללא לון בינייהו דישראל דאינון מוחא וכלהו אתפקדו לבתר סטא זינא לזיניה ואתו אינון 
ה "אמר קב, ערב רב ועבדו ית עגל וסטו אבתרייהו אינון דמיתו וגרמו לון לישראל מוחא וקטולא

ישראל בלחודייהו מיד ויקהל משה את כל מכאן והלאה עובדא דמשכנא לא יהא אלא מסטרא ד
מאתכם ודאי ולא כקדמיתא דכתיב ' וכתיב בתריה קחו מאתכם תרומה לה' עדת בני ישראל וגו

כלל ישראל לא היו , לולא הערב רב שנתחברו לכלל ישראל [מאת כל איש אשר ידבנו לבו
לבו להכליל כולם נענשים על המעשה העגל בוא וראה מה כתוב תחלה מאת כל איש אשר ידבנו 

ולפי שהיו אותן , ה שיהיה נעשה מעשה המשכן מכל הצדדים במוח וקליפה"לפי שרצה הקב
הערב רב בתוכם נאמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו להכליל אותם בין ישראל שהם בבחינת 

אחר כך נטה כל מין למינו ובאו אותן הערב רב ועשו את העגל ונטו אחריהם . מוח וכולם נפקדו
ה מכאן והלאה מעשה המשכן לא "ראל אותן שמתו וגרמו לישראל מיתה והריגה אמר הקבמיש

וכתוב אחריו קחו ' יהיה אלא מצד הישראל בלבדם מיד ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו
לפי דברי ]. מאתכם ודאי ולא כמקודם שכתוב מאת כל איש אשר ידבנו לבו' מאתכם תרומה לה

. רק אלה שמצרפים להיות קהל-ויקהל הוא הזהר נמצא שהפירוש של   

                                                 
הלל ) א יב(ממה שכתוב באבות , יש כאלה שטוענים שאנחנו לא נוהגים בסדר,  ודרך אגב87
אבל . והב את הבריות ומקרבן לתורהא, אוהב שלום ורודף שלום, הוי מתלמידיו של אהרן, אומר

  כאן רואים שאהרן מלמד לנו לעשות כל מה שאפשר לדחות אותם החוצה
   הוא לא יכול לשאת עיניו למרום88
   לא מצאתי89
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אל משה לך ' וידבר ה, )שמות לג א(כתוב בהתחלת בקשת הסליחה על מעשה העגל 
עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב 

ששייך  מפורש שכל מה - כאן לא נאמר ועמך - אתה והעם , י"אומר רש. לאמר לזרעך אתננה
. והם יכולים לפדות את עצמם עד כמה שישייכו את עצמם לעם, לענין הסליחה הדבר נוגע להעם

כל . הוא בכלל מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ומי שלא, הסליחה שייכת רק למי שמצטרף לעם
שאין לך כל , פרשת העגל קיימת. נגזר דינו למחייה, ששורשו מהנחש, מי שהוא רע בעצם

רענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל פורענות ופו
שהוא חי , ומי שנקי מזה, היינו שיש בנו פגם בחוסר תפיסת דעת האמת, )א”סנהדרין קב ע(
כל ההבטחות שנאמרו לכלל . לא יתכן שמישהו יגיד לו אלה אלהיך ישראל', אלה'ברא ' מי'ב

כלל ישראל יכולים להיות חוטאים בכל .  ישראל באמתישראל שייכים רק למי שהוא שייך לכלל
  .אמחנו מספרי, אבל מי ששייך לחטא הזה, מיני חטאים והם עדיין בכלל כלל ישראל

התחיל מצטער על שבור הלוחות ואמר לו ) משה) (שמות רבה מו א(כתוב במדרש 
שניים אני בלוחות הראשונות לא היו אלא עשרת הדברות לבד ובלוחות ה, ה אל תצטער"הקב

ויגד לך תעלומות חכמה כי כפלים ) איוב יא ו(ד "הה, נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש ואגדות
, כתוב במדרש בכמה מקומות שכל התורה כולה היתה מפורשת בלוחות הראשונות. לתושיה

כלומר . ולא כחלק של הלוחות עצמם, המדרש והאגדות תפסו שם לעצמם, אבל בלוחות שניות
אילו היינו . ות ניתנה רק התורה שבכתב וצריכים לעמול כדי לקבל התורה שבעל פהבלוחות שני

אבל לוחות שניות , הכל היה ניתן כנתינה והכל היה ברור וגלוי, זוכים לקבל לוחות ראשונות
ומה שלא , זאת מקבלים, שכמה שמקבלים היינו שעומלים ומגלים, ניתנו על תנאי של המקבל

לאחר החטא עם ישראל .  בחטא העגל נגרם שינוי גדול לעם ישראל.מגלים אין על כך קבלה
כדי , אחרי החטא. הרי הוא מופקע מן הכלל, כל מי שמפקיע עצמו ולא מקבל. זקוקים לקבלה

שהוא נשאר עם חטא העגל , ם לכל דבר"צריך להצטרף ומי שמוציא עצמו הוא כעכו, להשתייך
  .והוא לא קיבל את הלוחות השניות

התחיל (בימי בית שני צץ , ל"של עבודת יום הכיפורים וז' תב בסוף פרק אם כו"הרמב
המינות בישראל ויצאו הצדוקין מהרה יאבדו שאינם מאמינין בתורה שבעל פה והיו ) הגידול

אומרין שקטרת של יום הכפורים מניחין אותה על האש בהיכל חוץ לפרוכת וכשיעלה עשנה 
עם זה שכתוב בתורה כי בענן אראה על הכפרת אמרו כי והט, מכניס אותה לפנים לקדש הקדשים

ומפי השמועה למדו חכמים שאין נותן הקטורת אלא בקדש הקדשים לפני , הוא ענן הקטורת
ולפי שהיו חוששין בבית שני שמא כהן גדול זה . 'שנאמר ונתן הקטרת על האש לפני ה, הארון

אומרים לו אישי כהן גדול אנו שלוחי נוטה לצד מינות היו משביעין אותו ערב יום הכפורים ו
משביעין אנו עליך במי ששכן את שמו בבית הזה שלא , בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין

והוא פורש ובוכה על שחשדוהו במינות והן פורשין ובוכין לפי שחשדו , תשנה דבר שאמרנו לך
 בדין זה היו מקפידים למה דווקא, נשאלת השאלה. למי שמעשיו סתומין שמא אין בלבו כלום

כ "עצם סליחת יוה, אמנם הביאור הוא? והלא הם כפרו בקטרת של כל יום, כל כך נגד הצדוקין
, המינות שייכת למי שלא היו בכלל מקבלי התורה. הוא שייך רק לכלל ישראל ולא לערב רב

ו כי ומעתה מבינים אנ. שהיא סליחה על חטא העגל, כ"לאלו שבאמת אין להם סליחה של יוה
  .ג"לכן צריכים היו להשביע את הכה, כ הוא להפריד את הערב רב"חלה מעצם עבודת יוה

  
à íéì÷ù'  

 íéì÷ù úùøô-úåöîäî íéðùé   
  

àúéà äìéâî àøîâá )âé óãò "á ( äéäå øîàù éî éðôì òåãéå éåìâ ùé÷ì ùéø øîà
ééäå åéì÷ùì ïäéì÷ù íéã÷ä êëéôì ìàøùé ìò íéì÷ù ìå÷ùì ïîä ãéúòù íìåòä ïðúã åð

íéì÷ùä ìò ïéòéîùî øãàá ãçàá ,ò"ë . ãçôäù åæ àøîâî íéàåø åðì úåéäì êéøöù ïîäî
ù äæî àåäåìù åéì÷ù úà ì÷ù ,ò ÷ø àéä ïîäî ìöðéäì êøãäå" íéîãå÷ åéä åðéì÷ùù é

åéì÷ùì.åëøã ÷ìîòî ìöðéäì êøã ïàë ùéù òîùî .  
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éò 'ñåú ' äìéâî)æè óãò "à (éçãå àôñë éøëë éôìà äøùò - äøùòù éúòîù 
 íéøöîî åàöéùë óìà úåàî ùù åéäù ìàøùéî ãçà ìëì ì÷ù éöç ïéìåò óñë øëë éôìà

çëùúå ÷åãå íðåéãô ìë ùåøåùçàì ïúéù øîàå .á àúéà ïëåø ' ééçá)äë çì úåîù ( éåðéùá
úö÷ ,óñåðå : óñë íéøùòá óñåé úøéëîá ìàøùé éèáù àèç ïîä òãéù éðôî éë øîàð åà

å íéì÷ù úùîç íäùò ïééãò íäéìò ã÷ôð àì àåää àèçä ùðåò" úåð÷ì äáùçî áùç ë
 ìàøùé ìëúúìíéì÷ù úùîç àåáø íéùùî ãçà ìë ìéáùá  , äæá çéìöéù áùç éë

íàèç ìãåâì åãéá äìòéå , ùøãîá åøîàù ïéðòëå)æì úéùàøá ( øîà íçì ìëàì åáùéå
á÷ä íäì"ùá íéøëîð íëéðáù íëééç äúùî êåúî íëéçà úà íúøëî íúà ä êåúî ïùå

 øîàðù äúùî)â øúñà (úåúùì åáùé ïîäå êìîäå.  
éò 'å÷éú"ò äñ æ" à äùåã÷ éäéàã øúñà ìò äéìéã úåàá àåä êéøá àùãå÷ éñë

 ïîäã ïéðá äøùòá ïéàúú ïéøúë äøùò åùáìúà äøùòî úåçô äùåã÷ éäéà àìã äéìéã
åâå ìå÷ùà óñë øëë íéôìà úøùòå øîà ïîäã øçà ìà ïîúã 'ð àìèðì àìëå àî÷å

 àäãéá ïåì øñî àåä êéøá àùãå÷å úåëìî øúñà ùáìúå äá øîúàã äúîåàå øúñàî
 àùãå÷å äîà íéùîç äåáâ õò ãáò åäéàå õòä ìò åéðá úàå åúåà åìúå äúîåàã àãéáå

úåëî íéùîç éàøöîì úàçîã äàìò àúðéëùá éåðáîå äéðî àî÷åð ìéèð àåä êéøá .  
íåâøú :ìò åìù úåàá àåä êåøá ùåã÷ä äñëã÷ä àéäù øúñà å ïéàù åìù äù

ã÷äå ìà íùù ïîä ìù íéðá äøùòá íéðåúçú íéøúë äøùò åùáìúä äøùòî úåçô äù
åâå ì÷ùà óñë øëë íéôìà úøùòå øîà ïîäù øçà 'ì ìëäåéèåàå øúñàî äî÷ð ìå äúî

 åìúå äúîà ãéáå åéãéá íúåà øñî àåä êåøá ùåã÷äå úåëìî øúñà ùáìúå äá øîàðù
ìò åéðá úàå åúåà åðîî ìèð àåä êåøá ùåã÷äå äîà íéùîç äåáâ õò äùò àåäå õòä 

úåëî íéùîç íéøöîä úà äúëäù äðåéìòä äðéëùá åéðáîå äî÷ð  
øâä øàéáå"à :åë äéìéã úåàá '-ðä õå÷ àåä " éäéà äéáå äøùòì íéìùî àåäã ì

÷åð àåäù äéá úììëð àéäå úéøáã úòáè úàæ úòáèá úùã÷úî 'æå" äùåã÷ éäéàã ù
äéìéãåë àìã  'åë ïéøúë äøùò åùáìúà äæ ãâðëå 'åë íéôìà úøùò øîàå':    

ìàøùé ììë íå÷îá äîéìù äîå÷ë ãåîòì äñéð ïîäù ïë íà íéàåø ,] àä àåäå
ã ùøãîá àúéà)ãîá"ãé ø (åà íéãéúò"ìàøùé åðà øîåì ä[ , äúéä øúñàù äæá àåäå

úåëìîä úðéçá úà úâöééî ,äîéìù äîå÷á úéøéùòä äðéçáä àåäå, åöø åéðáå ïîäå 
äæ ãâð ãåîòì.  

éò 'å÷éú"ò åè÷ æ"à , øîúà)çé à äéãáåò (÷ì åäéàå ù÷ì åùò úéáå" êåôäá ù
÷ù ïååúà" äàëæå äéì øéèð àìã ïàîì éåå ùã÷ä ì÷ù úéøá ïéøèðã íé÷éãöì ì÷ù åäéàå ì

äéì øéèðã ïàî åäéà ,æå"øâä ì"ò åè÷ à" á÷ð úéøá 'ã ãåñá òåãéë ùãå÷ä ì÷ù ' ïååúà
áäøåùîá ì÷ùîá äãîá èôùî  

øáã åúåà ïë íà íéàåø ,úéøáä úøéîùá éåìú àéä øáãä ãåñéù ÷ø ,éçá àåäå '
éçáä ãâð ãîåòù ì÷ùä 'åùò ìù ù÷ ìù.  

ëò"ö æ"ì÷ùä úéöçîì äæ úà íéøù÷î êéà ò.  
éò 'øâäá"ãôñá à" ö)ò à"â (ïéøèò ïéøúä ìë ìá÷î àåäå, äøåáâã àøèò ÷ø àéäå 

æ ïëì"ä ì÷ù àø÷ð àì÷ùä úéöçî àéäå ùã÷) éò 'ç øäæ"ò çð÷ á"à.(éò åéøáã ïéáäì  '
áåæ" ç)îò â"ã (ú"áì äéì ïéùéðòî àì àìéòìã àðéã éá ç"î ïéðù ïéøùò øá åäéàã ãò ð" è

á÷ã à÷ìåçá ïé÷ìåç ïéøúá íéìúùà àðîæ àåääã ïéâá"ìàøùé úñðëå ä}  äîå÷ åðééä
äèîì äìòîìî ìù äîéìù ,êéôäìå{,å åë'ä úéöçî ú ì÷ù"á÷ ç" ïåø÷éà ìàøùé úñðëå ä

 àæø äøâ øùò àåäã ì÷ùä úéöçî àã ìòå ãçà éø÷éà àì àúåìâá ìàøùé úñðë ãëå ãçà
åéã"åùôð øôåë àåä àãå íéâôã àøúàá àøäðàìå àëùîàì éòá ã.  



 חומש אור מאיר

139 

ì÷ùä úéöçîäù ïë íà íéàåø ,éçá àåäù '÷åðä 'ùãå÷ä ì÷ùä ãâðë , äãåáò àéä
éçáì øáçúäì åðìù '÷ðä 'á÷"ä ,äîéìù äîå÷ äæå.  

åæä éøáã êùîä"ç :ú" åðéáæã ïéèáù äøùò ìò àøôëì àåä éàãë àøôåë éàä ç
æ åãéøôàå óñåéì"àæî ä"âá ïåäéøàîã àééãå÷ô ìò åøáòå ú" ìéá÷ì ì÷ùä äøâ íéøùò ë

íéøùòá øëîðå àùéã÷ àòøàî ÷ìúñàã äàøëåð àòøàá øâã àåää ,åëå,'   
ù äîå÷ë åãîò íä íéèáùä ìù íàèçá àåäù óñåé úà ãéøôäì àèç ìù äîéì

éçá 'äîå÷ä ìëî ãåñéä ,íéøùòá øëîð à÷ååã ïëìå.  
åæä éøáã êùîä"ç :úå"ç ,ïéáø÷îã ïéðáø÷ ìëå úøè÷ ,éúà ì÷ùä úéöçî éàäî ,

ìàøùéî ãçå ãç ìë áéäéã ,ä úîåøú ïéãëå 'àãå.ú "åë äáéù úøàôú úøèò áéúë ç '
ä úîåøú àã úøèò 'âá úøàôú úøèò éäéàã äøåúì àøèòî äô ìòáù äøåú àäã ïé

 àãé ìò äìéã ïéðå÷éú éùåøôìå àäøúñ ééåìâì àééìâúàã àøúà éäéàã ïéâá áúëáã
úøèòã.  

ò"øåáéö úåðáø÷ì åîöò úà íéøù÷î åðà ì÷ùä úéöçî é ,á÷ì àìéîîå"ä , ÷øù
äîéìù äîå÷ úåéäì øùôà äæá.  

éò 'îâ ' úåëøá)ò ç óã"à (ä êì éúìôú éðàå 'à ïåöø úò äòùá ïåöø úò éúîé
ïéììôúî øåáöäù. éò ' íééç êøã)ô"î á"ã(ùäù øàåáî "à÷åã øåáöá åðåöø é, àåä åðåöøå 

íäì êéøöù äî íäéëøö ìò ïéììôúî øùàë .åáä ìù åðåöø àåä øåáöä"ä , ïéðò äæ øáãå
øåáöì âøè÷î ïéà éë ÷åîò ,éë éë àèç ïéà ììëä ãöáå éììë çë íäì ùé øåáö íäù äîá 

 àèçäíéèøôá àåä,âåøè÷å àèç êééù àì éììëá ìáà  , èøôä ãöî øåáöì âåøè÷ä êëì
íéãéçéä åùòù äî åðééäã ãáìá , âåøè÷ ïéà ììëä ãöî ìáà] ïéðòä àåäåäàîåèù äøúåä 

ù øåáéöá éøä ïéàøåáöáïåøñç íåù )  úåãåñ ïùåù23(.[  
áåúë ÷åñôá íúìôú úà äæá àìå øòøòä úìôú ìà äðô )çé á÷ íéìäú (– 

 äøåà éøòùäå)ò àì"à (îåúìéôú úà áåúë àìù ÷ééã ,àìàíúìéôú úà  , úìôúù
 øòøòäåðééä úìéôú ä øòøò íùá úàø÷ð ãéçé íåùî åúìéôú úà íé÷ãåáùíà àéä 

ìá÷úäì äéåàø ,äéìò íéøòøòî ùéå ,æ ïëìååäéøòøòä úìéôú  ,øåáéöá ìáà' , àìäæá ,'
òà"ôðéàù ð ä äðåâäêë ìë , àéäîúìá÷ú .ãåò  àúéà)ò ç úéðòú"à ( ïéà éîà éáø øîà

 íéùî ïë íà àìà úòîùð íãà ìù åúìôúåùôðíéôë ìà åðááì àùð øîàðù åôëá , éðéà 
 ùøãå äéìò àøåîà ìàåîù íé÷åà àäååäåúôéå ïåëð àì íáìå åì åáæëé íðåùìáå íäéôá 

åúéøáá åðîàð àìå åîò, ïë éô ìò óàå àåäååâå ïåò øôëé íåçø  ,'ïàë àéù÷ àì ïàë ãéçéá 
øåáöá.  

  
 àú äéì øîà ïîäë àùéá àðùéì òãéã àëéì àáø øîà àøîâ äúåàá áåúë

éàî÷á ãáòãë éá ãéáòéì àìã åéäìàî àðéôúñî äéì øîà åäðéìëéð , ïî åðùé äéì øîà
úåöîä ,ïðáø åäá úéà äéì øîà ,ïä ãçà íò äéì øîà , äùåò éðà äçø÷ øîàú àîù

íéîòä ïéá íä ïéøæåôî êúåëìîá , åæ äãéøôë ãøåôî åäééðéî äàðä úéà øîàú àîù
úåøéô äùåò äðéàù , úåðéãî ìëá øîåì ãåîìú åäééðéî àúðéãî àëéà øîàú àîùå

åëå êúåëìî 'åëå íçéðäì äåù ïéà êìîìå ' íéôìà úøùòå íãáàì áúëé áåè êìîä ìò íà
åëå óñë øëë'.   

] øîà àåä ïîäë òøä ïåùì òãéù éî äéä àì àáø øîà)øåùçàìùå ( äìëð àá
íúåà , éðôìì äùòù åîë éì äùòé àìù åé÷ìàî ãçôî éðà äðò àåä) úåìëì åñéðù íéëìî

ìàøùé ììë úà( ,íéðáø íäì ùé åì äðò àåäå úåöîä ïî íä íéðùé åì øîà ïîä ,äðò ïîä ,
íä ãçà íò ,íéîòä ïéá íéøæåôî íä êúåëìîá òø÷ äùåò éðàù øîàú íàå , øîàú íàå
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 íäî äàðä êì ùéùúåøéô äùåò àìù äãéøôë ãøåôî íä , äðéãî íäì ùéù øîàú íàå
íäìù äðè÷ ,íçéðäì äåù ïéà êìîìå êúåëìî úåðéãî ìëá áåúëåëå  ' áåè êìîä ìò íà

åëå óñë øëë íéôìà úøùòå íãáàì áúëé'[ .  
éò 'äòù"÷ ë"à ù ,÷ä íðîàå" äèîä ìòù ùåëå 'åëäåò êéùîäì éãë àåä äð" é

 ÷æç øåà àåää ãåçéäåëå' äìéì ìëá íù íéìåòä úåîùðä úà å÷æçéå åùãçúé íäù éãë 
íéø÷áì íéùãç ãåñá.  

êë ïáåî àåä íéø÷áì íéùãç ïéðò ,éò 'ç øäæ"ò çé à"à : àúúì íãàã àøåéö
 ìëáå ïãéòå ïîæ àîåé÷á ïéîéé÷ êë ïéâáå àøçà àðååâë àìå àùåáìîá åäééøåéöá ïéøééèöî

åáìî éàäî àçåø èùôúî àéìéìå àéìéì øúáå äéì ìéëà àìëàã àùà àåääå à÷ìñå àù
 ìéòìã ïéð÷åéã ïåðéàë àîåé÷ ïåì úéì êë ïéâáå åäééùåáìá ïéøééèöîå ïéîã÷ìîë øãäúà

 áéúë àã ìòå)âë â äëéà (àîåéå àîåé ìëá íéùãç ïåðéàã àùð éðá íéø÷áì íéùãç.  
íåâøú :äèîì íãà ìù øåéöä, àìå ùåáìá íäéøåéöá íéøééèöî äøåöáøçà ú, 

òå ïîæ ìù íåé÷á íéãîåò ïëìåéïã,äìåòå äæä ùåáìîäî çåø èùôúî äìéìå äìéì ìëáå , 
úìëåà ùà äúåàå,  úìëåàåúåà.íäéùåáìá íéøééèöîå íã÷î åîë íéøæåç êë øçàå , ïëìå 

äìòîìù åììä úåéåîãä åîë äãéîò íäì ïéà, áåúë äæ ìòå "íéø÷áì íéùãç", íãà éðá 
íåéå íåé ìëá íéùãç íäù.  

åéò 'ò"úåìãâã ïéçåî ç÷ìðù â ÷øô äøéñðä øòù ç , àúåéçã àñèé÷ øàùð ÷øå)éò '
äòù"å äìéìä éùøåã ë.(  

éçá àåäå 'ò éáìå äðùé éðà" ø)á ä íéøéùä øéù( ,úåöîä íéðùé éæà úåìâá åðàùë 
)ãò ïôåà úå÷åîò äìâî ,éòå 'ç øäæ"ò äö â"à .(éòå 'å÷éú"ò áì æ"úåàåáðä ïéá ìãáä à. éòå '

øâ"å÷éúá à"ò áì æ"íéîëçä úâùä éáâì á : êúðùî øòúà- ìëá ùáìúî àåäù 
êìåäå ùøôîù åîë íéáëåëá øåà åîë íéîëçä ìëå íéàéáðä, íåìçá äàøîá íä åéùëòå 

"äðùé éðà) "äéù"á ä ù(:  
åéò’å÷éú "ò çò æ"à : äðùé éðà àùôðá)äéù"á ä ù ( øîúà äéáâì àçåø éúéé ãëå
øò éáìå ,íåâøú :à ùôðáøò éáìå øîàð åéìà çåøä àáéùëå äðùé éð.  

 àîåçðú ùøãîá áåúë)â àùú éë' :( úåöîì ïëéøãäå ìàøùéì äøåú ãîì äùî ïëå
 ãòåî ìëáå ùãçå ùãç ìëáå úáù ìëá íäá íéàøå÷ù úåéùøôå äøåú éøãñ íäì ïúðå

á÷ä éðôì äùî øîà íéì÷ù úùøôáå äùøôå äùøô ìëá åúåà íéøéëæî íäå"ùáø ä" ò
î éðàùîà øëæð éðà ïéà ú"á÷ä ì" úùøô íäì ïúåðå åéùëò ãîåò äúàù íùë êééç ä

 íù ãîåò úà åìàë éðôì äúåà ïéàøå÷ù äðùå äðù ìëá êë ïùàø úà ó÷åæ äúàå íéì÷ù
ä øáãéå ïéðòá åàø÷ù äîî ïéðî ïùàø úà ó÷åæå äòù äúåàá ' àùú éë øîàì äùî ìà

àùú éë àìà øîàð àì ùàø úà àù ùàø úà ,ò"ë .  
 

  
  

 øåëæ úùøôà'  
  
éò 'áîøá"æå úåöîä øôñá í"ì :çô÷ äùò úåöî:àéä  , ÷ìîò òøæ úéøëäì åðåöù

 øëæ úà äçîú äìòúé åøîà àåäå íéìåãâå íéðè÷ úåá÷ðå íéøëæ åùò òøæ øàùî ãáìá
 úåðîì õøàì ïúñéðë úòùá ìàøùé éðá ååèöð úåöî ùìù íøîà åðì íã÷ øáëå ÷ìîò

å äøéçáä úéá úåðáìå êìî íäìäåöî úîçìî àéä ÷ìîò úîçìîå ÷ìîò òøæ úåçîì.   
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èô÷ äåöî: àåðùìå åðì òøäì åîéã÷äî ÷ìîò åðì äùòù äî øåëæì åðåöù àéä 
 àìù ãò åúåà àåðùì íòä æøæðå åá íçìäì íéøîàîá úåùôðä øøåòðå úòå úò ìëá åúåà

 ïîæä êøåà íò úåùôðäî øñçúå åúàðù ùìçú àìå äåöîä çëùú]àùú äàðùäù åðééä ø
ãàî ä÷æç [ øùà úà øåëæ éøôñ ïåùìå ÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ äìòúé åøîà àåäå

 øåñú àìù íãà éðá åáééçéù êéôá íéøîàî øåîà øîåìë áìá çëùú àì äôá êì äùò
 øîåà àåäùë êááìá ìåëé ÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ éøôñ ïåùìå úåááìäî åúàðù

÷î éðà äî àä äøåîà áìä úçëù éøä çëùú àìêéôá äðåù àäúù øåëæ íéé , äàøú àìä
 úàæä äåöîä úåùòì ìéçúäùë àéáðä ìàåîù]÷ìîòá íçìäì ìåàù úà çìùùë [ êéà

úé åøîà àåäå íâøäì äåö êë øçàå òøä åäùòî äìçú øëæ àåäù äùò ' øùà úà éúã÷ô
 ÷ìîò úà äúéëäå êì äúò íéøöîî åúìòá êøãá åì íù øùà ìàøùéì ÷ìîò äùò

)à ìàåîù ' ÷øôåè( ,ò"ë .  
òîùîáîøä éøáãî " àéä àìà äîöò éðôá àãéøâ äåöî äððéà øëæ úåöîù í

÷ìîòá äîçìîä äùòîì äîã÷ä .úåöîä øôñì íéùøùä ìë éôì , åéä äìàä úåöîä éúù
úçàë úåðîäì úåëéøö ,äîöò éðôá úãîåòù äåöî àì àéäù ïåéëî , àéä äøéëæä éøäù

åëå äîçìîì úùâì êéà ïôåà' .ïëà ,ù øçàîäîöò éðôá äåöîë úáùçð àéä , íéëéøö
äîçìîä éìá äãáì åæ äåöî ïëúú ÷åéãá ãöéëä ïééòì ?  

éò ' íéøòù àåáî)è ÷øô ã øòù :(æðä úåîù éðùä éë äàøú äðäå ')éåä"éãåéã ä" ï– 
åé"ä ã"éå é"ä å"é ,éäàå"éãåéã ä"ìà ï"ä ó"åé é"ä ã"é (åëå'éâ íä î 'ò"ñ÷ á" àéøèîéâáå à

åëæ"ø,úåøåäì íéðåöéçäì äæéçà ïéà äàìéò äðéáá íù éë ,òãåðë , äàá äçëùä ìë éë 
íéðåöéçäî .åëå'é øëæ äøéëæ úåéúåà åäæå "åà íäù ä"à,íäìù íééøåçàä íðîà ) åé"ã ,åé" ã

ä"é ,åé"ä ã"éå é"å ,åé"ä ã"éå é"ä å"é ,ìà"ó ,ìà"ä ó"é ,ìà"ä ó"åé é"ã ,ìà"ä ó"åé é"ä ã"é( 
ùéá äèîì íéðô úéùòðù"éâá íä äðåáúå ñ 'ëùú"ç, íå÷î ùé øáë äðåáúá íù éë æåîøì 

íù äéåöî äçëùäå íéðåöéçäì äæéçà,áä åìà ãâðëå  ' ìàå øåëæ äøåúá øîàð úåðéçá
÷ìîò ïéðòá çëùú ,ò"ë .àìì ÷ìîòì øåù÷ úåàéöî ïéá ìãáääù ïë íà íéàåø , íà àéä

àì åà äðéá úìòîì íéøåù÷.  
éò 'äòù"ò èé ë"á :áøà éë òãíåé ìëá íéé÷ì íãàä êéøö äùò úåöî äò, íäù 

äøéëæ ïéðò,áìä úøéëæá íéåìúù äøåúá íéáåúëä úåøéëæ äòáøà íäå ,íä åìàå : åëå': 
á äøéëæ',÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ ,úéðù äåöî àéäå . åëå ' âç ãâðë ÷ìîò úøéëæ

æçùîë úåëåñä"êéøçà íéìùçðä ìë âøåäå áðæî äéä ÷ìîòù ì, àìù íúåà  éððò åéä
ïìá÷î ãåáë,úåëåñä ãâðë ãåáë éððòå åëå ,' ÷ìîò úøéëæ, úìîá äúåà æåîøð " êîùì

ìåãâä",÷ìîò øåáòá éë òãåðë ,ä ïéà íùíìù àñëä ïéàå íìù ,Àù ïéììôúî åðàå Äé äçî
÷ìîò ìù åøëæ,ìåãâ åîù äéäéå  .éòå 'ò" ç)æ ÷øô çì øòù :( êîù àø÷ð äàìéò äðéá

ìåãâä90.  
éòå 'åà éøòùäø )è øòù ùéø' :(é àø÷ðä àåä ùãå÷ä úåîùî éòéùúä íùä"ä, 

åäé àåäù ìåãâä íùä éë úòãì äúà êéøö"ãçåéîä íù àø÷ðä àåä êøáúé ä, ãåñ øîåìë 
é ìë ãåçé 'úçàë úåøéôñ.åé úåàá úåìåìë úåðåùàøä úåøéôñä éúù éë åðøàéá øáëå " ã

                                                 
היתה באספקלריא שאינה ] משהשל [נבואתו , ל" ז,זעבודת הקודש חלק ב פרק כ' עיאמנם  90

ועלה אל מעלת הנבואה  ואחר הרגילו לאט, גואלסוד המלאך ה' בתחלה וירא אליו מלאך יי, מאירה
אבל ידוע שגילוי (ה "משמע ששם הגדול היא הוי. ל"עכ, בשם הגדול אשר לא עלה אליה שום נברא

י "ס' וכן עי) וזה רק עם הפנימיות של הבינה, י היינו בזיווג"ה היא בדווקא יחד עם אדנ"שם הוי
היינו (וקבעם בשמו הגדול , ש" שלש ִאמות אמבירר שלש אותיות מן הפשוטות בסוד) ג"א מי"פ(

 )ה"ו משם הוי"יה



 חומש אור מאיר

142 

ãçåéîä íù ìù,åé ìù åöå÷ "øúëä ãåñ ã,åéä ø÷éòå " ãäîëçä ãåñ, úéùéìùä äøéôñäå 
ä ãåñá äìåìëä äðéáä ãåñ àéä ïäéúùá úãçàúî ' ìù äðåùàøäíù. éúù åàöîð 

 ìù úåéúåàäíù,âá úåìåìë ïäéúù  'úåðåéìò úåøéôñ,àå úåàå " ùù úììåë àéä íù ìù å
úåøéôñ:â ',àå úåà éöçî "äìòîìå å,ìåãâ ïä åìàå "øåáâ ä"øàôú ä"ú,âå  'àå úåà éöçî" å

ìåäèî,öð ïä åìàå "åä ç"åñéå ã"ã, ìù äðåøçàä äøéôñäå ä äìåìë úéøéùò àéäù íù
 ìù äðåøçà úåàáää úåà àéäù íù'. 

 éðôá åàø÷ð íù ìù úåðåùàøä úåéúåà éúù íòè äî êòéãåäì åðà íéëéøö äúòå
ïîöò,ïîöò éðôá úåàø÷ð ïðéà íù ìù úåðåøçà úåéúåà éúùå . åðùøéôù äî úòãé øáë 

éää éúùá"íù ìù ï,ä  'æ úãçééî äðéáä àéäù äðåùàø 'úåðåúçú úåøéôñ,ä  ' äðåøçà
è íò úãçééúî àéä úåëìî àéäù 'ãåñé éãé ìò úåðåéìò úåøéôñ. øùò ìë ø÷éò øáã óåñ 

â àåä úåøéôñä 'úåðåúçúä òáù ìë úåòôùð ïäî øùà úåðåéìò úåøéôñ. íåìùå ñç íàå 
ùåìùä úåëùîä å÷ñôéé,áä ïáøåç úàöîð æà  ïéá íéðáä úåìâå ìëéää úôéøùå úé

úåîåàä.é àåäù ïåùàøä íùä éöç êëéôìå "åîöò éðôá úåàø÷éäì åì øùôà ä, íù éöçå 
å àåäù ïåøçàä"éà ä åîöò éðôá úåàø÷éäì åì øùôà,úåòéèðá äöéö÷ àåäù éôì 91, éë 

úåðåúçúá úåéåìú úåðåéìòä ïéà,íùä ìëá äìåò åðéà åðééðîá íâå .é àøå÷ äúàùëå " ä
åá ììëð ïåøçàä íùä éöç íâ éøä,äöéö÷ íåù äæ ïéàå ,åé ãåñá åàåìéîá åðééðî ïëå "ä ã" à

ë äìåò"å,åìåëë åéöçå ,ïåùàøä íùä éöçá äæå . åîåé÷å åúãéîò ïåøçàä íùä éöç ìáà 
é ãåñá"àåä ä .  

é íù ïäá øîàðù äøåúá äáøä úåîå÷î ìò êøøåòì åðà ïéëéøöå"ä, ìò ãé éë ïåâë 
é ñë"äåäéì äîçìî " ÷ìîòá ä]øã øãî[) æè æé úåîù(.øåã øåãî åäî .÷åñôä ùåøéô åäæå , 

éðåîã÷ä ùçð çëî àá òùøä ÷ìîò,åçåëå å÷åáéã àåä íùå . éðåîã÷ä ùçð ìéèä úòîå 
äåçá äîäåæ92,óåìà ãéøôäå äìòîì úåòéèðá íãà õöé÷ ,åäæå } ò àö"á{ äðéëù ÷åìéñ ãåñ 

äúéä íéðåúçúá äø÷éòù,öî àìå  äìâø óëì çåðî äðåéä äà)è ç úéùàøá(. éô ìò óà 
ïúîäåæ ä÷ñôå éðéñá ìàøùé åãîòù) ò åî÷ úáù"à(, øñåä àì äðáìä íâô úàæ ìë íò 

íéòåãé íéøéòù íéòåãé úåðáø÷ àåáá íéâåìéãá íéîòôì íà éë íìåòî, øéòù ÷áãð ïäáù 
÷ìîò ìù åçåë úéùàø, ÷ìîò íéåâ úéùàø ïîéñå )ë ãë øáãîá(.ùëå  óéñåä ÷ìîò àá

á÷òé êøé óëá òâðå äðáìä íâô ìò òùô,ãåã úéá úåëìî äöøôð êëéôìå . åöö÷ðùë äðäå 
ïåùàøä íãà ïîæá úåòéèðä,á÷òé êøé óëá ÷ìîò òâðå ,øåëæ úùøô äòá÷ð , éúù éøäå 

÷ìîò éãé ìò úåîåâô ìåëéáë íù ìù úåðåøçà úåéúåà,åäé ãé éë íòèäå "íá äòâð ä, 
 ãé äúéäå åøîàëåäé" íëá ä) ìàåîùà'åè áé (, øåö éìò ùçð êøã øîåàå )èé ì éìùî(, 

 íéãéôøá ìàøùé íò íçìéå ÷ìîò àáéå ïîéñå)ç æé úåîù(,íéãé ïåéôøá , êøöåä êëéôìå 
å íäù úåðåøçà úåéúåà éúùá åòâð íäéðù ÷ìîòå éðåîã÷ä ùçð éë øîåì"ä, ïî øàùð àìå 

é úåéúåà íà éë åá ãé åèùô àìù íùä"ä, íéðåéìòä íéøùì äæéçà íå÷î íäá ïéàù éôì, 
 åðøàéáù åîë äìòîì ïäù éôì)ò àô"á( ,é ñë ìò ãé éë øîà êëéôìå"ä, åðúðå àñëá åòâð 

íâô åá,ë øàùðå "ñ,é øàùðå úåðåøçà úåéúåà éúùá åòâð "ä,ë ìò êëéôìå "é ñ"ä. 

øåëæ úùøô ãåñ ïéáé äæ ïéáîäå,÷áé øáòî úùøôå ,å÷îá ìåìë ìëä éë åììä úåî. 
æîåø éððäå, éðåááñ íéåâ ìë )é çé÷ íéìäú(,à íå÷î úåîåàä éøùì íäì ùéù íå÷îá çäæé, 

àå ãåñ åäæå"íù ìù å,úåøéôñä ùù úììåëä ,àå ãåñ éë "åäé àø÷ð íù ìù å" ìëá ä

                                                 
  .א בענין קיצוץ בנטיעות"ז סז ע" תיקו'עי 91
 שבא מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה: ב" שבת קמה ע'עי 92

ו נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמד
  .על הר סיני לא פסקה זוהמתן
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äøåúä,åäé êì ïîéñå " ãåääå çöðäå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä ä)äáã"àé èë à( .åñé" ã
ïåúçú õ÷åò,ìòå éðåááñ íéåâ ìë øîàð äæ ,àå úåà áéáñ éë " éøù ìë ïéôé÷î íù ìù å

úåîåàä,àå úåàîå "é ãåñ àåäù äìòîìå å"äééìò íäì ïéà ä, ìò äúàå }ò áö"à { åîéúåîá
 êåøãú)èë âì íéøáã(, êéáà á÷òé úìçð êéúìëàäå õøà éúåîá ìò êéúáëøäå ) çð äéòùé

ãé(.éðåááñ íéåâ ìë øîàù éôìå ,àø øîàð  ÷ìîò íéåâ úéù)ë ãë øáãîá(, àåä êëéôìå 
ìàøùé ìù íäéøúñ úåìâì äìéçú ñðëð,íù ìù úåðåøçà úåéúåà éúùá ãé èùôå ,å "ä. 

éì äîçìî äé ñë ìò ãé éë êëéôì"÷ìîòá é.éì äîçìî øîåà àåäùë "÷ìîòá é, òãåé éðéà 
éîá éî,øåã øåãî øîåà àåäùë ,ìîò ãé åá èùôù íå÷îä äìéâå øáãä äìéâ ÷, øåã ïîéñå 

úãîåò íìåòì õøàäå àá øåãå êìåä) ã à úìä÷(93, øåã øåãì éøëæ äæå íìåòì éîù äæ 
)åè â úåîù(,êëéôì  ,åäé øåëæ" ãåñéä ãò åøò åøò íéøîåàä íéìùåøé íåé úà íåãà éðáì ä

 äá)æ æì÷ íéìäú(.   
éò 'ø" ä)ò èë"à :(åâå ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå ,')æé úåîù ( åéãé éëå

äîçìî úåøáåù åà äîçìî úåùåò äùî ìù .êì øîåì àìà , ìàøùé åéäù ïîæ ìë
íéøáâúî åéä íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë íéìëúñî .åàì íàå , åéä

ïéìôåð.  

                                                 
ם דלא קבילו לה "ואורייתא איהי ישובא דעלמא ואומין דעלמא עעכו: א"א כה ע"זהר ח 'עי 93

ה ברא עלמין ומחריבן אלין דלא נטרי פקודי אורייתא לא "אשתארו חרבין ויבשין ודא איהו דקב
בראם '  בהון בהבראם בהדישצי איהו עובדוי כמה דחשבין בני נשא ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר

' זעירא דאברהם באלף חמישאה דהוא ה' ואלין אינון דמתגיירין מאומין דעלמא בגינייהו נפלת ה
דאיהו חרב ויבש חרב בבית ראשון ויבש בבית שני ומשה בגין דבעא לאעלא גיורין תחות גדפוי 

יה ירידה כמא דאת דאברהם גרמו ל' והב בהון את ה' דשכינתא וחשיב דהוו מאלין דאתבריאו בה
נחית ' ד וברחימו דה"בדחילו דיו' לך רד כי שחת עמך בגין דלא קבילו לאת ה) שמות לב ז(אמר 

נחתת עמיה בגין דלא יתאביד בינייהו דעתיד איהו ברזא דגלגולא ' ואת ו' איהו מדרגיה דאיהו ו
) ישעיה נא ו(בהון לאתערבא בינייהו בגלותא בין ערב רב דאינון נשמתייהו מסטרא דאלין דאתמר 

) בראשית ז כג(ואלין אינון דלא בעא נח רחמי עלייהו ואתמר בהון ' כי שמים כעשן נמלחו וגו
תמחה את זכר עמלק ומשה לא ) דברים כה יט(וימחו מן הארץ בגין דהוו מאלין דאתמר בהון 

לאתרה ' הבינייהו ובגין דא איהו לא יעול לארעא דישראל עד דיתוב ' אסתמר מנייהו ואפיל ה
א זעירא "דמשה ובגין דה' יוקים לה ו' נפלת ו' ובגין דא ה' ובגין דא נחת איהו מדרגיה ונחית ביה ו

' מוליך לימין משה וגו) ישעיה סג יב(אתמר ביה וזר איהו בגינה עדאברהם דאיהי דהבראם את' ה
) דאתמר (ה ואשתלים אומאה"ואייתי לה עמיה מיד שריא עליה י' ואפיק לה מתמן בחילא דו

) קהלת א ד(מאי מדר דר דא משה דאתמר ביה ' ה וגו"כי יד על כס יה מלחמה ליהו) שמות יז יו(
דור הולך ודור בא והא אוקמוה דלית דור פחות מששים רבוא ודא משה דאתמר ביה דאנתתא 

  .חדא ילדה ששים רבוא בכרס אחד
 נשארו , שלא קבלו אותה,ם"ו ואומות העולם שהם עובדי עכ.והתורה היא ישוב העולם: תרגום

 , אלה שלא שומרים מצות התורה. וזהו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן,חרבים ויבשים
 ,"בהבראם"ישמיד את בניו שנאמר בהם ש ולמה ,לא שישמיד הוא מעשיו כמו שחושבים בני אדם

 באלף החמישי ,םקטנה של אברה'  בגללם נפלה ה,ירים מאומות העולםי ואותם שמתג.בראם' בה
 משום שרצה להכניס גרים , ומשה. חרב בבית ראשון ויבש בבית שני, שהוא חרב ויבש,'שהוא ה

 , גרמו לו ירידה,של אברהם'  ונתן בהם אות ה,' וחשב שהיו מאלה שנבראו בה,תחת כנפי השכינה
 ,'בה של הד ובאה" ביראה של יו,' משום שלא קבלו את האות ה,"לך רד כי שחת עמך"כמו שנאמר 

 שעתיד הוא בסוד הגלגול ,ירדה עמו כדי שלא יאבד ביניהם'  ואות ו.'הוא ירד מדרגתו שהוא ו
כי שמים כעשן " שהם נשמותיהם מצד אלה שנאמר בהם ,להתערב ביניהם בגלות בין ערב רב

 בגלל שהיו ,"וימחו מן הארץ" ונאמר בהם ,לא בקש רחמים עליהםנח  ואלה אותם ש."' וגונמלחו
 ולכן הוא לא ,ביניהם'  והפיל ה, ומשה לא נשמר מהם."תמחה את זכר עמלק"אלה שנאמר בהם מ

יקים '  ו,נפלה'  ולכן ה,' ולכן ירד הוא מדרגתו וירד בו ו,למקומה' יכנס לארץ ישראל עד שתשוב ה
 , הוא בגללהנעזר, "הבראם" שהיא של ,של אברהם'  ה,א קטנה" ומשום שה.של משה'  ו,אותה
 מיד שרתה . והביא אותה עמו,' והוציא אותה משם בכח של ו."' וגומוליך לימין משה" בו ונאמר
 זה ,"רור דומד" מה זה ."' וגו'כי יד על כס יה מלחמה לה ")שנאמר( ,ה ונשלמה השבועה"עליו י

 וזה משה שנאמר , והרי פרשוה שאין דור פחות מששים רבוא."דור הלך ודור בא"משה שנאמר בו 
  . אחת ילדה ששים רבוא בכרס אחתבו שאשה
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éò 'ò äñ úåîù øäæ"á : ÷ìîòá íçìä àöå íéùðà åðì øçá òùåäé ìà äùî øîàéå
)& (éîøâ ÷éìñã äùî àîç äî éëå àìà ãé÷ô àåä êéøá àùãå÷ã äàîã÷ àáø÷ éàäî ä

 àáø÷ àåääì éîøâ ïéîæà àðà äùî øîà äìîã àø÷ò òãéå ìëúñàã äé÷ìåç äàëæ äùî
 áéúëã åðééäå àúúìã àáø÷ì êîøâ ïéîæ òùåäé úðàå àìéòìã)& ( äùî íéøé øùàë äéäå

äéîøâ äùî ÷éìñ êë ïéâáå àìéòìã ìàøùé ìàøùé øáâå åãé94 àúúìã àáø÷î  ïéâá
 àã àáø÷ êéðéòá àéä äì÷ éëå ïåòîù éáø øîà éåãé ìò çöðúéå àìéòìã àáø÷á àæøãæàì
 àëìî éúééã ãò àðîæ àåääîå àðîæ àåää ãò àîìò éøáúàã àîåé ïî éæç àú ÷ìîòã
 àìà ïéàéâñå ïéôé÷ú ïéìééç ïéâá åàì äéúååë çëúùé àì âåâîå âåâã éåîåéá åìéôàå àçéùî

ãå÷ã ïéøèñ ìëáã ïéâá àìå òùåäéì éàîà òùåäé ìà äùî øîàéå äåä àåä êéøá àù
 áéúëã äåä àéáø àðîæ àåääá àäå àøçàì)àé âì úåîù ( ååä äîëå øòð ïåð ïá òùåäéå

àîñì àîç àîç éàî òãéå ìëúñà àúîëçá äùî àìà äéðî ïéôé÷ú ìàøùéá" äåäã ì
÷ú àáø÷ àëä éàãå äùî øîà àúúì ÷ìîòì àòééñì àìéòìã àøèñî úéçðéæçúà àôé 

íåâøú : äàø äî éëå ÷ìîòá íçìä àöå íéùðà åðì øçá òùåäé ìà äùî øîàéå
ïåùàøä áø÷äî åîöò ÷ìñù äùîäæä  å÷ìç éøùà äùî àìà àåä êåøá ùåã÷ä äåöù 

ò úà òãéå ïðåáúäùé äúàå äìòîìù áø÷ åúåàì éîöò ïéîæà éðà äùî øîà øáãä ø÷
äèîìù áø÷ì êîöò ïîæä òùåäé. äåéëù äî åðé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå áåú

 áø÷á âååãæäì éãë äèîìù áø÷äî åîöò úà äùî ÷ìñ ïëìå äìòîìù ìàøùé ìàøùé
åãé ìò ïåçöð äéäéå äìòîìù.  àá ÷ìîò ìù äæä áø÷ä êéðéòá àåä ì÷ éëå ïåòîù éáø øîà

 éîéá åìéôàå çéùîä êìî àáéù ãò ïîæ åúåàîå ïîæ åúåàì ãò íìåòä àøáðù íåéî äàøå
çä ìéáùá àì åäåîë àöîé àì âåâîå âåâé íéããöä ìëáù íåùî àìà íéáøäå íé÷æçä úåìé

äéä àåä êåøá ùåã÷ä ìù.  ïîæ åúåàá éøäå øçàì àìå òùåäéì äîì òùåäé ìà äùî øîàéå
å øòð ïåð ïá òùåäéå áåúëù øòð äéä éë ïðåáúä äùî àìà åðîî íé÷æç ìàøùéá åéä
ñ úà äàø äàø àåä äî òãéå äîëçáàî" ÷ìîòì òééñì äìòîìù ãöäî ãøåé äéäù ì

äù÷ áø÷ ïàë äàøð éàãå äùî øîà äèîìù .  
åéò’ò åñ "à : ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå)& ( àðéîé óé÷æã íéøé øùàë

 øáâå åãé çéðé øùàëå àìéòìã ìàøùé ìàøùé øáâå éåãéã åùéøôá ïååëúàå àìàîù ìò
î ïéëëúùî àúúì ìàøùéã àúòùá ÷ìîò øáâå åôé÷æá í÷éîì äùî éãé ïéìëé àì àúåìö

ùéøô àðäëã áâ ìò óà àðôéìåà ïàëî ÷ìîò95 ìàøùé àìëá äéîøâ àð÷úì àðáø÷á éåãé 
 ìòå ïéàúúå ïéàìò åçëúùà ÷ìîòã àã àáø÷á àðàú äéîò ïåäúåìöá àçëúùàì ïééòá

 äðåîà åéãé éäéå éæç à÷ãë àúåðîéäá äðåîà åéãé éäéå àã)& (î åéãé åéäéå àìà äéì éòá
 áéúëå àìëã àø÷ò àåäã ïéâá åéãé áéúëå éäéå áéúë àðéîéá àìë àéìúã ïéâá)å åè úåîù (

åäé êðéîé"åäé êðéîé çëá éøãàð ä"áéåà õòøú ä:  
íåâøú : ìàîù ìò ïéîé ó÷æù íéøé øùàë ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå

øùàëå äìòîìù ìàøùé ìàøùé øáâå åéãé úùéøôá ïååëúäå äòùá ÷ìîò øáâå åãé çéðé 
íéëëåù äèîì ìàøùéù/íéè÷åùîòì äùî éãé íéìåëé àì íúìôú å ÷ìîò øáâå úåôé÷æá ã

 ìàøùé ìëá åîöò úà ï÷úì éãë ïáø÷á åéãé úà ñøåô ïäëäù éô ìò óà åðãîì ïàëî
íäéúåìôúá åîò àöîäì íéëéøö.  íéðåúçúå íéðåéìò åàöîð ÷ìîò ìù äæä áø÷á åðéðù

å äæ ìò]îàðø[ åéãé åéäéå úåéäì êéøö äéä äðåîà åéãé éäéå éåàøë äðåîàá äðåîà åéãé éäéå 

                                                 
  ).דרך אמת(גרמה מקרב  94
  .נוסף דרך אמת) א פריס"נ) (א בעי"נ( 95
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ò àåäù íåùî åéãé áåúëå éäéå áåúë ïéîéá éåìú ìëäù íåùî àìàé êðéîé áåúëå ìëä ø÷
ä 'ä êðéîé çëá éøãàð 'áéåà õòøú.  

 

  
  
  

  ו" נ- פרשת זכור -פרשת תצוה 
  

פרשת כי תצא דף (וכך הוא כותב . צוותהספר רעיא מהימנא מבאר בדבריו את טעמי המ
. 'תמחה את זכר עמלק וגו' אלקיך וגו' והיה בהניח ה: בביאור מצות זכירת עמלק) ב”רפא ע

ה אומי דלא יחזור על כרסיה עד דיטול נוקמא מניה "פקודא דא להכרית זרעו של עמלק דהא קב
ובגין דא ' תין דלהון וכועמלק מאן הוא לעילא דהא חזינן דבלעם ובלק סתמן הוו נשמ. 'וכו

ק מן בלק ודכר ונוקבא אינון עמלקים ועלייהו אתמר לא "ם מן בלעם ל"עמלק רשים בשמהון ע
נשבע שלא ' מצוה זו להכרית זרעו של עמלק שה[הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל 

מה שורשו של עמלק למעלה שרואים שבלעם ובלק ' לחזור לכסאו עד שיקח נקמה מהם וכו
וזה , ובגלל זה האותיות אחרונות של בלעם ובלק הוא עמלק' נשמתם באות מאותו שורש וכו

 ועליהם כתוב לא הביט און ביעקב ולא -  זכר ונקבה היינו משפיע ומקבל -זכר ונקבה בעמלק 
ף היא "והקו, ומבואר שעמלק הוא צירוף של המילים של עמל ואון. ל"עכ] ראה עמל בישראל

והם , ש הדבר הוא שלשטן יש לו צד זכר וצד נקבה ושניהם התאחדו בעמלקפירו. במקום האון
ועמל הוא , און הוא צד נקבה. נקיים מזה, כלל ישראל, ובלעם אמר שאנחנו, כתובים יחד בשמו

. ואנחנו צריכים אף להבין מה היה הרע ההוא, ויש מצוה לזכור את כח הרע של עמלק, צד זכר
וזה יבא , אלא את מעשיו הרעים, ו לזכור את מצות המחייהם כותב שמצות זכירה אינ"הרמב

  .וצריך להבין פירוש דבריו, למחייתו
כתוב . והמנהג המתחייב, ועמל הוא כנגד היושר, כתוב בראשונים שאון ענינו שקר

 -ל עמל "וז, לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל) במדבר כג כא(ל "י על הפסוק הנ"ברש
, לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום. כי את העמל וכעס תביט. הרה עמללשון עבירה כמו 

. צריך לשנות מחמתו סדר הדברים' שה', היינו שהחטא גורם כביכול טורח לפניו ית. כ"ע
שהשורש של נהר ) ב”דף יג ע(הפירוש של המושג עמל מובן על פי מה שכתוב בגמרא חגיגה 

, הוא מהזעה של החיות שנושאות את הכסא) רפיםהוא נהר שמי שנכנס לשם חטאיו נש(דינור 
שנשיאת הכסא , ע מפאנו כותב במאמר חיקור דין"והרמ, וזה הולך ושופך על ראש הרשעים

כ "וע, אבל הרשעים גורמים שזו תהיה טרחה ושהחיות יזיעו, צריכה להיות טבעית וקלה לחיות
, ומק פירוש הדבר הואע. שהזיעה שהם גרמו נגרת על ראשם, הרשעים עצמם סובלים מזה

אבל כל מעשה נגד טבעו של העולם גורם , שהטבע של העולם היה צריך להתנהל בלי טרחה
און הוא . שנהר דינור נשפך על ראשו, והוא מקבל עונשו מזה, ומי שגורם כך נקרא עמל, עמל

ד ויבואר עו, ף"והביטוי של האון הוא האות קו, יצירת מציאות שקר שמעמידה פנים של אמת
  . ה"להלן בע

לכן מובן למה , בגלל שעמלק הוא שורש העיוות שגורמים העמל ושורש השקר בעולם
הנהגה של , הענין של הכסא הוא. אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכרו של עמלק

חותמו ) א”דף נה ע(כתוב בגמרא שבת . והשקר פוגע בשם, ועמל פוגע בזה, מלכות ושל יושר
על שם אני ראשון , וראשון ואחרון, אמצעית לאותיות, י מסביר"ורש, הוא אמתשל הקדוש ברוך 

והיא , ההתחלה היא מהעליונים. היינו שהוא קו אחד מתחילה ועד הסוף, ואני אחרון ואני הוא
של השם שייך למה שכתוב ' וה'וה', אלקינו' הנסתרים לה'והוא , ה"של השם הוי' ה-י'מקבילה ל

ולכן עכשיו , ף שלא תתגלה עד הסוף"עמלק מעכב ומונע בעד האל. 'נינווהנגלות לנו ולבני ב'
  . התחתונים אינם כמו העליונים

כל מערכת הדעת של ? ף"ולמה היא מתבטאת באות קו, ע איפא נקודת האון בעמלק"צ
שתי כוחות אלה . והשכל אינו יכול לפעול בלי דמיון, שכל ודמיון: האדם משתמשת בשתי כחות

ההבדל בין . הדמיון הוא כח שמטרתו ליצור תמונות מדברים שהאדם יודע. רףצריכות להצט
וזה , היינו שהוא צריך חומר עם מה להשתמש, הדמיון לשכל הוא ששכל צריך לחול על משהוא

) מורה נבוכים א עג(ם "הרמב. ואין מחשבה בדמיון, י שהשכל נקי מכל תמונה"מה שכתוב באר
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ולא יהיה לה שום , היא ריקה, חשבה של אדם בלי דמיוןהמ. כותב שדמיון הוא הפך השכל
ואין שום , אם הדמיון הולך פרא. של המחשבה' חלות'מערכת הדמיון מספקת את ה. תפיסה

, האיזון הנכון הוא. והשכל נשטף ונטבע, הוא הופך להיות כמו נחל שוטף, שליטה עליו
כשהדמיון .  יוכל להתגלותכשהדמיון עושה עצמו ככלי שמשמש את השכל כדי שעל ידו הוא

  . תופס תפקיד לעצמו הוא מטביע את השכל
וכל טעות נגרמת רק כשהדמיון מתערב , ם שם מבאר עוד שהשכל אינו בר טעות"הרמב

. מגיע לאמת, כל מי שמגלה שכלו בלי תערובת של דמיון. והאדם מדמיין שהוא גמר לחשוב
 הדמיון נוטה כל פעם לתמונות בצבעים .רואים אם כן שהשורש של שקר בעולם מגיע מהדמיון

החלק הראשון של ספר . וזה שקר ואין לו קיום, אפילו שהוא בעצם רחוק מהאמת, יותר יפים
האשת זנונים . והם הפכים, משלי מתאר מה זה אשת זנונים והחלק השני מתאר מה זה אשת חיל

והא תנינן בכל :  כותב)ב”תרומה קמח ע(והזהר . 'והאשת חיל היא רצון ה, מגלה את הפיתוי
אתר האי נחש אזלא בתר רזא דאשת חיל ובעיא אשת זנונים לאתתקנא גרמה כגוונא דילה ולא 

והכי אתחזי לה אשת זנונים ההוא רשימא ' יכילת אשת חיל ההוא רשימו ואת דילה איהו את ה
תקונא את דילה אתתקנא ב' ואת דילה איהו כההוא גוונא ולא אתתקן למהוי הכי ואת דילה ק

, בכל מקום הנחש הולך אחר סוד של אשת חיל, למדנו[כגוונא דקופא אצל בני נשא ' דאת ה
ואינה יכולה האות של האשת חיל היא האות ) האשת חיל(והאשת זנונים מנסה לחקות אותה 

ף "והיא קו, א אבל לא בדיוק"וכך היא נבראה האות של האשת זנונים כמו הה, א וכך ראוי לה"ה
ברא את העולם ' ובגלל שה, א"היא באות ה, שורשה, כל תחילת דיבור]. כלפי בן אדםף "כמו קו

) ב”מנחות דף כט ע(וזה פירוש מה שכתוב , א"לכן שורש כל העולם הוא באות ה, בדיבורים
כל , ומאידך גיסא. י בראם"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה

אלה . ד" הראשונה שהסופר כותב זה יש בזה כבר אות יושהנקודה, ד"כתיבה מתחילה ביו
א הוא אות "ה. כתיבה ודיבור, והם שתי אופני גילוי של אדם, ה"התיבות הראשונות של שם הוי

שאני , הוא ענין של נתינה, וכך דיבור, שהנתינה מתרחשת עכשיו, של נתינה והגשה כמו הילך
והחילוק הוא שיש לה רגל ארוך והוא , א"לאות ההאשת זנונים היא חיקוי . נותן פנימיותי לאחר

קושטא קאי שיקרא לא ) ב”דף קד ע(כתוב בגמרא שבת . רגליה ירדות מות) משלי ה ה(בסוד 
ף "אבל שקר אין לו רגלים שיש לו רגל אחד וזה הקו, האמת קיימת שיש לה בסיסים רחבים, קאי

כ ראה גברת "כמש,  לחקות אותוצורת אדם שקרית היא כקוף בפני אדם ומנסה. שעומד באמצע
בדמיון , יש למצוא את היחס הזה בבן אדם עצמו. אמת שפחה נואמת לא כי בנך המת ובני החי

אשת זנונים מספרת שכל מה שיש אצלה זה טוב אבל באמת . שזה כקוף בפני בן אדם, כלפי שכל
יל מקבלת בשעת אשת ח. וכלשהו של התבוננות או דעת מגלה את זה לאמיתתו, זה דמיון ומות

  .ולא לוקחת את מה שקיבלה ועושה בזה מה שליבה חפץ, קבלה
אלא מעמיד , עמל לא מנסה לחקות שהוא הטוב. ף בעולם"עמלק חידש את העמל והקו

, ראשית גוים עמלק) במדבר כד כ(כשכתוב . ף מנסה לחקות שהוא הטוב"וקו, מערכת אחרת
, ר"שית הרע בעולם נמצא בחטא של אדהרא. היינו שהשורש לכל הרע בעולם נמצא בעמלק

המן העץ אשר ) בראשית ג יא(המן מן התורה מנין שכתוב ) ב”שף קלט ע(וכתוב בגמרא חולין 
ששם , פירוש הפשוט של הפסוק היא איך אפשר שאכלת מהעץ, צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת

ששורש החטא היה כותב ) מורה נבוכים א ב(ם "הרמב. ושם שורשו של עמלק, שורשו של המן
, ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכל) בראשית ג ו(

. 'לולא זאת לא היה שייך לעשות נגד רצונו ית. שהאדם עזב את שכלו ונטה אחרי דמיונו, כלומר
וים וכאן נמצא ראשית ג, כי טוב העץ למאכל, העץ היה הראשון שדיבר דיבורים של אשת זנונים

עכשיו . מי שרוצה למחות זרעו של עמלק צריך לזכור ולדעת איפה טמון כחו של עמלק. עמלק
כל העולם כולו עסוק להראות לנו כמה העץ הזה טוב למאכל וכמה הוא תאוה הוא לעינים 

. זהו השכל, ואם יש דבר שמזכיר את האמת, אם יש דבר שמשכיח זה הדמיון. ונחמד להשכל
ב אותיות פשוטות "וכתוב בספר יצירה שהחדשים הם מקבילים לי, אנחנו בחודש אדר

ובאות הזאת נברא חודש , ף"והאחרון שהוא שייך לחודש אדר הוא הקו, )ק"הוזחטילנסעצ(
  . לזכור כח הרע, ואנו צריכים להפוך זה למצות זכור, אדר

  
  

  ח" נ- פרשת זכור -פרשת תצוה 
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כידוע . שבא ללוק דמן של ישראל ככלב עם -עמלק ) 'תנחומא כי תצא ט(איתא במדרש 

שאין עיקר מטרתם לשפוך , ואם כן למדים אנו מהשם של עמלק, שם של דבר מבטא את מהותו
ומהו ענין , ויש להבין פשט הדברים שזהו עיקרו של עמלק. אלא ללקק דם ישראל ככלב, דמים

רבי תנחומא ' לך וגוזכור את אשר עשה ) 'תנחומא כי תצא ה(והנה איתא עוד במדרש ? הליקוק
ה לישראל אותן "אמר הקב) איוב יג(בר חנילאי פתח זכרוניכם משלי אפר לגבי חומר גביכם 

שתי זכירות שכתבתי לכם בתורה הוו זהירין בהן תמחה את זכר עמלק זכור את אשר עשה לך 
עמלק משלי אפר משולי אפר אם זכיתם אתם בניו של אברהם שהמשיל עצמו כאפר שנאמר 

ואנכי עפר ואפר ואם לאו לגבי חומר גביכם התקינו עצמכם לשעבודה של מצרים ) שית יחברא(
  .'וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו) שמות א(שנאמר 

אלא הם , מלכיות ששעבדו את ישראל' ל שעמלק לא מצטרפים לד"מבואר בדברי חז
הגיע לאיפה שאנחנו ולא לתת לנו ל, עמים שהיו בארץ כנען שענינם לעכב אותנו' דומים לז

זכור את אשר ) יח- דברים כה יז(כתוב בפסוק . עמלק הם הראשית של אותם גוים, צריכים להגיע
עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף 

ואריבתו לזכור תמיד מעשיו הרעים )  מצוה קטז- מצות עשה (ג "כתוב בסמ. ויגע ולא ירא אלקים
היינו שענינו של עמלק הוא , זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך) דברים כה יז(בדרך שנאמר 

ל כותב "המהר. למנוע בעדנו מלהגיע להר סיני או ארץ ישראל, דהיינו, לעכב אותנו דוקא בדרך
, מובן כך) וכאמור עמלק הם הראשית של מלכי כנען(שעומק ההתנגדות של מצרים ומלכי כנען 

אשר בשר חמורים בשרם ) יחזקאל כג כ(כמו שכתוב , נו של מצרים הוא החומר בעצמועני
היא , ונקודת הראשית של כנען ועמלק, היינו שמצרים הם החומר בעצמו, וזרמת סוסים זרמתם

והצורה משתמשת בחומר ככלי להוציא , אצלנו הצורה קודמת לחומר. הצורה המוטבעת בחומר
וכאילו מתאמץ להוציא את הצורה ,  את עצמו ברשות בעלהוהחומר מעמיד, עצמה לפועל

הצורה גם מכוונת לתכלית . וקודמת לו ומעבר לו, הצורה הרבה יותר גדול מהחומר. לפועל
ברא העולם כדי שהנשמה תתלבש בגוף ותפעל הנשמה מה ' ה. שהחומר לא יכול להגיע אליו

, הצורה מוטבעת בחומר הואל ש"ביאור דברי המהר. ותגיע לשכרה, שהיא צריכה לפעול
וכל ענינה של , וקיומם שווה, אלא היא אחת עם החומר, שהצורה לא גבוהה יותר מהחומר

, שהצורה האמיתית היא מעבר לנו, זאת איננה הצורה האמיתית, הצורה היא רק ביחס לחומר
  . אבל היא תמיד גדולה יותר מהחומר, ורק מתלבשת בגוף

אבל אלה שזכו לראות אנשים מהדור , ואים אנשים כאלה בדור הזה לא ר-דוגמא לדבר 
בגוף קטן עלוב , עצומים כל כך, ראו איך שאנשים אצרו בתוכם אוצרות גדולות של רוח, הקודם
והגוף הוא כמו נעל , ורק מתלבשת בגוף, זאת דוגמא של צורה שאיננה מוטבעת בחומר, ושבור
,  המוטבעת בחומר היא אמנם נראית כצורהאבל אצל צורה. והוא חיבור של שמים וארץ, לצורה

ויחיו חיים , שיהיה יחד עם החומר, אבל כולה מכוונת למציאותו של החומר, והיא מסודרת
שחומר לעולם אפשר , במצב כזה טמונה סכנה הרבה יותר חמורה מחומר לבדו. טובים ונוחים

בעת בחומר נאמר על צורה מוט. אבל צורה המוטבעת בחומר היא אבודה, להשתמש בו לטוב
שהמחה את החלב ) א”ביצה דף ז ע(מחייה היא מלשון הגמרא . לשון של מחייה מן העולם

מחייה איננה אבדן . להפסיד צורה של דבר, ולעשות אותו נוזל, לקחת גוש מוצק, כלומר, וגמעו
, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה) בראשית ז כג(במבול כתוב . אלא איבוד הצורה, הדבר

היינו שצריכים לאבד , ומעתה ביאור הכתוב תמחה את זכר עמלק. היינו שהכל הפך להיות מים
  . הצורה הזאת

ומה שאמר ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם ) פרק כט' גבורות ה(ל "כתוב במהר
כמו שהיה ליעקב , ועוד וכי לא היה לו גמל שישא את אשתו ואת בניו, הידיעה' על החמור בה

אמרו בפרקי דרבי . ויקח את בניו ואת נשיו וישא אותם על הגמלים) א"בראשית ל(ב דכתי
אמרו שם וירכיבם על החמור הוא החמור שרכב עליו אברהם אבינו דכתיב ) א"ל' פ(אליעזר 

ויחבוש את חמורו והוא החמור שעתיד לרכוב עליו מלך המשיח דכתיב עני ורוכב על החמור 
ל אלו לא "ל מפרש דברי חז"המהר. כ"שות בששת ימי בראשית עוהוא החמור שנברא בין השמ

אלא המובן הוא שכשמשה הלך , שאין הכתוב בא לומר שהרכיבם על אותו חמור, כפשוטם
ואם הוא לא היה רוכב , הוא היה צריך להשתמש בחומר לצורכו, להציל את כלל ישראל ממצרים

מי שרוכב על . שהם סוד החומר, ממצריםהוא לא היה יכול להציל את כלל ישראל , עליו לגמרי
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הסוס טפילה לרוכב ) בראשית רבה סח ט(כתוב במדרש . ומנהיג אותו, משהו הוא מחזיק בנרכב
, ומלך המשיח הוא האחרית, אברהם היה הראשית של הצורה בעולם. ואין הרוכב טפילה לסוס

הציל את כלל ישראל כשמשה רכב על החמור כדי ל. ומשה רבינו המעביר בין הראשית לאחרית
כשאברהם הלך . זה סימל את העובדה שהוא רוכב על אותו ענין שהחמור מייצג, ממצרים

ועל ידי זה הוא , הוא היה האחד שהוריד הצורה העליונה לבריאה, לעקידה הוא רכב על החומר
, ועד אברהם אבינו היה תוהו, באברהם התחיל האלפיים של תורה. גם הוריד השכינה לעולם

שהרי הוא יגלה את הצורה האמיתית , מלך המשיח גם ירכב על החמור. וא היה סוד הצורהשה
  .ויחזיר את כל החומר שבעולם לצורה האמיתית, בכל העולם

תחילת הדרך . רק על ידי זכירה, נתן לנו אופן יחידי כיצד למחות הצורה הזאת והיא' ה
שצונו לזכור מה )  קפט-מצות עשה (ת ם ספר המצו"כתוב ברמב. למחות זכרו היא על ידי זכירה

שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעורר הנפשות במאמרים 
להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות 

 שהוא הלא תראה שמואל הנביא כשהתחיל לעשות המצוה הזאת איך עשה' עם אורך הזמן וכו
פקדתי את אשר עשה עמלק ' זכר תחלה מעשהו הרע ואחר כך צוה להרגם והוא אמרו ית

הזכירה היא תמיד ? וצריך להבין למה, מבואר שמתוך הזכירה באה המחייה. ל"לישראל עכ
ראשית היציאה מהעלם , כשאדם נזכר הוא זוכר את נקודת התחלת הדבר. חזרה לתחילת הדברים

הוא ' הרגל'. ועבר את נקודת החידוש שלו הוא נקרא שכיח, שהוא נמצאכל דבר אחרי . לגילוי
הרגלים הם האברים הרחוקים ביותר . דוגמת הרגלים שהולכים לבד, לעשות דבר בהיסח הדעת

כל כמה שהדבר רחוק מהמח הוא . דבר מצוי הוא דבר הרחוק מנקודת הזכרון והמח. מהמח
כדי לזכור צריכים לחזור לנקודת , על כן. ידושנעשה רגיל יותר ושכיח יותר ורחוק יותר מח

שכל זכרון צריך לחזור , ל מגלים שהזכרון והזכר הם משורש אחד"חז. והיציאה לגילוי, החידוש
תמיד התהליך של התפתחות היא שיש נקודת , שנמצאת תמיד אצל הזכר, לנקודת החידוש

, כשנצטוינו על זכור. שונותוהם שתי מערכות , וסידור הדבר במקום אחר, חידוש במקום אחד
לנקודת היציאה לגילוי של אותה , ביאור הדבר שאנחנו צריכים לחזור לאותה נקודת ראשית

  ).במדבר כד כ(' ראשית גוים עמלק'ל, מציאות
אבל , ומשתמשת בחומר לצרכיה, הולכת בדרך ארוכה, הצורה שרק מתלבשת בחומר

כל המהלך של עמלק הוא . ך של החומרוהמהלך שלה גבוה יותר מהמהל, תמיד היא הולכת
כתוב . ולא ילך לשום מקום, מבלי שיהא בשום דרך, להעמיד את החומר באופן הטוב ביותר

עמלק מתנגד לכל . דהיינו שהוא לא חלק של שום מהלך, ת ראשית גוים עמלק הם רגע"שר
את של עמלק אם רוצים למחות את הצורה הז. אלא הכל הוא רק ענין של רגע, מציאות של דרך

ואמר שאי אפשר לבירה בלא , אברהם אבינו ראה בירה דולקת. הדרך היא רק על ידי הזכירה
לאותה , החומר נעשה כמו חומר בעירה, והוא מסר את כל מערכת החומר שלו לצורה, מנהיג

שזה , והוא שייר לעצמו רק מה שהאש לא יכולה לשרוף, אש שהיתה צריכה להתגלות על ידו
אחרי . אבל הכל חוץ מזה נהפך לאש, )בראשית יח כז(וא המשיל את עצמו לאפר לכן ה, אפר

והדליק גם את כל , שאברהם הדליק את עצמו עם הבירה הדולקת הוא הסתובב בכל העולם
  .העולם כולו

צריך לשים את , למחות זכרו של עמלק, כל מי שרוצה להגיע לאותה נקודת ראשית
אברהם הוא נקודת הראשית . אברהם שהוא נמשל לאפרעצמו במצב שהוא משייך את עצמו ל

הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם הביטו ) ב-ישעיה נא א(כמו שכתוב , של הבריאה
על ידי האש הזו . אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו

) עובדיה א יח(ה בזמן של המחייה הסופית של עמלק תהי. תתבער ותמחה הראשית גוים עמלק
אמנם מזהירנו המדרש שאם אנחנו לא . והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש

  .אזי צריכים אנחנו לשעבוד מצרים לחזור לחומר, נהיה בסוד הצורה
הדם הוא הנקודה שבה החומר מתחבר , כלומר. הדם הוא הנפשכי ) דברים יב כג(כתוב 

שכל טיפת , יא שבכל נטילת טיפת דם בשבת עוברים משום נטילת נשמהת ה"לכן שיטת ר, לרוח
ומחובר למערכות , שהוא חלק משותף לגוף, הנפש מכונה שיתופא דגופא. דם היא טיפת נפש

אנחנו נוצרנו באופן שהדם שלנו יהיה . ודרכה החומר מתחבר לכל מה שלמעלה הימנו, עליונות
ענינו של עמלק . הרבה יותר גבוהות מאתנו, נבדלותשהם צורות , חיבור בינינו למערכות רוח

הצורה נתפסת לא . שהחומר לוקח הצורה לצרכיו ליהנות ממנה, שכל עצמו הוא, הוא להיפך
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אלא , מצוות לאו ליהנות נתנו. ושם אותו במצב יותר טוב, אלא כדבר שמשלים החומר, כעיקר
והמצות כביכול , לא לעשות אותםא, העול מצוות מחייב אותנו לא ליהנות. לעול על צוארנו

, אלא כל מהותו היא לקחת הדם וללקק אותו, עמלק לא מסוגל להבין דבר כזה. רוכבות עלינו
היינו אותו דם שיצא כאשר טיטוס גידר את , אלא לדם שהוא הנפש, ואין הכונה בזה לדם פיזי

קראת שפיכות ל שכל יציאת צורה של דבר נ"וביאר המהר, הפרוכת של הבית קדשי הקדשים
ליקוק הוא אכילה שאין בה שום . הוא שפך דמים, לכן כשטיטוס חילל את קדושת הפרוכת, דם

  . והפכו אותו לדבר שיש ליהנות ממנו, ועמלק לקחו את הנפש, צורך אלא תענוג
' הנסתרת לה) דברים כט כח(ה הם "י הראשונים שבשם הוי"ד והה"שהיו, ל"כתוב בחז

פירוש הדבר הוא , האחרונים הם בחינת והנגלת לנו ולבנינו עד עולם' וה', והאותיות ו, אלקינו
ולא נותן לצורה , כשמישהו עומד בדרך. ועל ידם מתגלה הצורה עליונה, מתגלים פה' והה', שהו

. ומשום כך כתוב שאין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק, אזי אין השם שלם, העליונה לחול
ומאידך גיסא עומד הראשית של אברהם כנאמר , אין שום דרךש, כל כולו של עמלק הוא רגע

כלל ישראל . לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך) בראשית יב א(
  .נמצאים תמיד בדרך

  
  

  'פרשת החדש א
  
éò ' éðåòîù èå÷ìé) äøåúæô÷ æîø :(ø øîàéá äøåúä ìéçúäì êéøö äéä àì ÷çöé 

íëì äæä ùãåçäî àìà. äîìå úéùàøáî ìéçúä, íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî çë íåùî 
íéåâ úìçð .éòå 'ò èì àá øäæ ãåò"á : àìà áúëîì àúééøåà êéøèöà àì ÷çöé éáø øîà

éåä àøäéñã àúåøéùã íåùî àîòè éàî íéùãç ùàø íëì äæä ùãçäî96 àã ìòå 
äìî øù÷úà àåä êéøá àùãå÷á àäã àëäî áúëîì êéøèöà äåä àúééøåà97éù÷ àìå  à

úàæ áéúë àìã  àá÷åðå øëã äéá úéàã øúàáå ïéøù÷úî ãçë úàæå äæ àäã úàæä ùãçä
 éàãå äðùä éùãçì äðùä éùãçì íëì àåä ïåùàø àã ìòå àøåëãì àìà àçáù úéì àãçë
 áéúëã äîë øéúé òîúùà åäééðî ÷çöé éáø øîà äîì éðîæ éøú íëì äãåäé éáø øîà

)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë"åøù÷úà åîò äïéîò øàùì àìå íëì àã àú:  
íåâøú :úëì äøåú äëøèöä àì ÷çöé éáø øîàå ùàø íëì äæä ùãçäî àìà á

úëì äëøèöä äøåúä äæ ìòå äðáìä úìçú äéä äæù íåùî íòèä äî íéùãçå ïàëî á
øáãä øù÷ð àåä êåøá ùåã÷á éøäù.  äæ éøäù úàæä ùãçä úàæ áåúë àìù äù÷ àìå
 ùéù íå÷îáå ãçàë íéøù÷úî úàæå åá äæ ìòå øëæì àìà çáùä ïéà ãçàë äá÷ðå øëæ

 äîì äãåäé éáø øîà éàãå äðùä éùãçì äðùä éùãçì íëì àåä ïåùàø]áåúë [ÇîòôÄé í
ä ÷ìç éë áåúëù åîë øúåé òîùð íäî ÷çöé éáø øîà íëì ' àìå íëì åæ úåøù÷úä åîò

íéîòä øàùì. 

éò 'ä úåøåáâ ')÷ä 'á' :(òáèä íìåò àåä ïåúçúä íìåòä ,é íìåòá úå÷áãúä åì ù
ìãáðä ,ñðä íùîåíéíéìãáðá øåáç åì ùé äæä íìåòäù äîá åùãçúé íéñðäù íéàá  .

ãåò øàáúéù åîë ìàøùéá íà éë åéä àì íéñðä êëéôìå , úå÷éáã íäì ùéù éðôî äæ ìëå
úåàìôðå íéñð ìàøùéá íéàöîð åéä êëéôìå íéìãáðá .åëå ' øãñ òáèä íìåòì ùéù åîë

 ìò âäåð øãåñîïë íâ øãñ íéñðì ùé êë åòáè éô .íìåòá íéñðä éë , íìåòì ùéù äîá
ìãáðä íìåòä íò úåãçàúäå øåáçå øåù÷ , ÷ø àåää ÷åáãä ïéà éë øãåñî øãñ äæì ùéå

                                                 
דף (ש הרב בענינינו בשער הכוונות " כמ,ניסן הוא סוד המלכות). מ"מ(שהמלכות היא השער  96

 ).ב"א לז ע"כללים ח ()ב"דף לט ע(בא ' ק פ" וכן הוא בזוה)ד"צ ע
כ אינה עולה "וא, דבור' א מתקשרת המלכות שנק"ה שהוא ז"זהו מסקנת התירוץ שבהקב 97

 בשם כדי להתחיל בה
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øãåñî øãñá ,ðéàå íéðîæä ïî ïîæá ÷ø íéñðä åùãçúé àì äæ éðôîåííéãéîú .] å ùé
ñä ìéì çñô ìéìì íéàøå÷ äæ íòèîù åáúëù åðéúåáøî éøîâì ìåèéá ìù ïéðò àì äæù øã

øãñ äæá íâ ùé àìà.[íìåòä ïáøåç àåä íìåòä øåãéñî äééèð ìë  , øù÷ íåù åì ïéà ñðå
äæì ,ñð àø÷ð äæ òáèä úëøòîì úñðëð íéñð ìù úëøòî øùàëù àìà . åîöò ãöî òáèä

äøèîå êìäî íåù åì ïéàå åîöò ìù øåãéñ åì ùéù åîë äàøð , àì äæù äìâî ñðä íðîà
êøáúé åðåöø úåìâì ÷ø àøáð ìëä àìà ïåëð ,òáèä êåúá éåáçù êìäîä äæå .  

åéò’áîø "àá óåñ ï : úåáø úåöî íòèá ììë êì øîåà äúòå-ò úåéä úòî äðä " â
ø÷éòá íéøôåë íäî äðåîàá ùáúùäì úåòãä åìçä ùåðà éîéî íìåòá98 éë íéøîåàå 

äá åùçë ïåîã÷ íìåòä ' íéùéçëî íäîå àåä àì åøîàéå äëéà åøîàå úéèøôä åúòéãéá
 ïåéìòá äòã ùéå ìà òãé)àé âò íéìäú (åíäî åùòéå äçâùäá íéùéçëîå äòéãéá åãåéù 

ä áæò åøîàé øëù åà ùðåò íäîò ïéàå íäá ìàä çéâùé àìù íéä éâãë íãà ' õøàä úà
 åòáèå íìåò ìù åâäðî éåðùá úôåî íäîò äùòéå ãéçéá åà äãòá íéäìàä äöøé øùàëå

 øøáúéî äåìà íìåòì ùéù äøåî àìôðä úôåîä éë íìë äìàä úåòãä ìåèá ìëìåùãç 
 ãåò åðîî øøáúé àéáð éôî äìçú øæâð àåää úôåîä äéäé øùàëå ìåëéå çéâùîå òãåéå
 íò íéé÷úúå íéàéáðä åéãáò ìà åãåñ äìâéå íãàä úà íéäìàä øáãé éë äàåáðä úúîà

äìë äøåúä äæ  
 ïòîì íéúôåîá áåúëä øîàé ïëìåä éðà éë òãú ' õøàä áø÷á)çé ç ìéòì ( úåøåäì

 øîàå íúòãë íéø÷îì äúåà áæò àì éë äçâùää ìò)èë è íù (äì éë òãú ïòîì ' õøàä
 øîàå ïéàî íàøáù åìù íä éë ùåãéçä ìò úåøåäì)ãé è íù ( éðåîë ïéà éë òãú øåáòá

 õøàä ìëáúåøåäìäæ ìëá éë åãéá áëòî ïéà ìëá èéìù àåäù úìåëéä ìò  íééøöîä åéä 
 àøåáä úðåîàá íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ïë íà íé÷ôúñî åà íéùéçëî

äìë äøåúáå  
á÷ä éë øåáòáå" äåöé øôåë åà òùø ìë éðéòì øåã ìëá úôåîå úåà äùòé àì ä

 íäéðáì íäéðáå åðéðá ìà øáãä ÷éúòðå åðéðéò åàø øùàì úåàå ïåøëæ ãéîú äùòðù åðúåà
øåãì íäéðáå õîç úìéëàá úøë áééçù åîë äæä ïéðòá ãàî øéîçäå ïåøçà )åè áé ìéòì (

 çñôä úáéæòáå)âé è øáãîá ( íéúôåîáå úåúåàá åðéìà äàøðù äî ìë áåúëðù êéøöäå
 åðéôá äæ øéëæðùå úåæåæîá íéúáä éçúô ìò ãåò åúåà áåúëìå åðéðéò ïéá ìòå åðéãé ìò

 åøîàù åîë áøòáå ø÷áá)àë úåëøá (å úîà áåúëù äîî àúééøåàã áéöé)â æè íéøáã (
øöî õøàî êúàö íåé úà øåëæú ïòîìíéäðù ìëá äëñ äùòðùå êééç éîé ìë   

 íéøöî úàéöéì øëæ úåáø úåöî ïäá àöåéë ìë ïëå- úåøåãä ìëá åðì úåéäì ìëäå 
 éë íéäìàä úðåîà ùéçëäì øôåëì äô ïåçúô äéäé àìå åçëúùé àìù íéúôåîá úåãò

äæåæî äðå÷ä úòéãéáå íìåòä ùåãçá äãåä øáë äðéðòá ïååëúðå åçúôá äòá÷å ãçà æåæá 
 ìåãâ àøåáä ãñçù äãåäù ãáìî äøåúä úåðô ìëá ïéîàäå äàåáðá íâå åúçâùäå àøåáä
 íäéúåáà úåëæì ìåãâ ãåáëå úåøéçì úåãáò åúåàî åðàéöåäù åðåöø éùåò ìò ãàî

åîù úàøéá íéöôçä  
 åøîà êëéôìå)ô úåáà"î á"à (ä úåãåîç ïìåëù äøåîçáë äì÷ äåöîá øéäæ éå

 åðéäìàá ïéîàðù úåöîä ìë úðååëå åéäìàì ïäá äãåî íãà äòù ìëáù ãàî úåáéáçå
 ïéàå äðåùàøä äøéöéá øçà íòè åðì ïéàù äøéöéä úðååë àéäå åðàøá àåäù åéìà äãåðå

á õôç ïåéìò ìàíéðåúçúåîîåø úðååëå åàøáù åéäìàì äãåéå íãàä òãéù ãáìî  ìå÷ä ú

                                                 
 וכל מאן ,ספירן איהו מקצץ בנטיען' כל מאן דנטיל מלכות בלא ט: ל"ב ז"ז קלה ע"תיקו' עי 98

 .בחי שם' ן ור"דבירנו בדור הפלגה ברמב' ועי. ספירן בלא מלכות איהו כופר בעיקר' דנטיל ט



 חומש אור מאיר

151 

 åöá÷úé íå÷î íãà éðáì äéäéù åäæ íéáøä úìôú úåëæå úåéñðëä éúá úðååëå úåìôúá
 äîá íúðååë åæå åðçðà êéúåéøá åéðôì åøîàéå äæ åîñøôéå íàéöîäå íàøáù ìàì åãåéå

æ åøîàù" ì)ô úéðòú éîìùåøé"ä á"à ( åàø÷éåìà ä÷æçá íéäìà )ç â äðåé ( äúà ïàëî
öç ìå÷ äëéøö äìôúù ãîì äùéáì çöð àôé)éò 'óöç êøò êåøò(  

 äøåúä ãåñé íäù íéøúñðä íéñðá äãåî íãà íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðä ïîå
 ïéà íéñð íìëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù äìë
 åøëù åðçéìöé úåöîä äùòé íà àìà ãéçéá ïéá íéáøá ïéá íìåò ìù åâäðîå òáè íäá

òé íàåäéìò øåáí øáë éúøëæä øùàë ïåéìò úøæâá ìëä åùðò åðúéøëé ) à æé úéùàøá
á å ìéòìå ( ïéðòá äøåúä éãåòéá àáé øùàë íéáøä ïéðòá íéøúñðä íéñðä åîñøôúéå

 áåúëä øîàù åîë úåìì÷äå úåëøáä)ãë âé èë íéøáã (ä äùò äî ìò íéåâä ìë åøîàå '
úéøá úà åáæò øùà ìò åøîàå úàæä õøàì äëëä  'éäìà ìëì øáãä íñøôúéù íúåáà 

ä úàî àåäù úåîåàä 'ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå íåé÷á øîàå íùðåòá ' êéìò àø÷ð
 íùä úøæòá äæ ùøôà ãåòå êîî åàøéå)àé åë àø÷éå(  

éòå'  äîã÷äø ìù ' ééçá àùú éë úùøôì)æë é éìùî ( ú Çà Àø Äéä' úÉåð ÀLe íé ÄîÈé óé Äñ Éåz 
Èð Àø Éö À÷ Äz íé Äò ÈL Àøä .ò êìîä äîìù" äæä áåúëá åðãîì ä)é éìùî ( íéëøàúî íãàä úåðù éë

 éðùì íé÷ìçð íìë íéñðäù òåãéå øúñð ñð êøãá äæå ùðåòäå úåëæä éôì íéøö÷úî åà
 íéìåãâä íéúôåîäå úåúåà íä íéîñøåôîä íéøúñð íéñð ùéå íéîñøåôî íéñð ùé íé÷ìç

åàë íéîòä éðéòì åùòð øùàúåúî øùòá íéøöî ìù  ïîä úãéøéå óåñ íé úòéø÷áå úåë
 íéùòîä íä íéøúñðä íìåò ìù åâäðîå åòáè íéðùîä øåöä ïî íéîä úàöåäå åìùäå
 åçåöðå íää íéëìîä íò íäøáà úîçìîë á÷òéå ÷çöé íäøáà úåáàì åòøéàù íéø÷îäå

òà éë íäéìò åúåøáâúäå"úñð ñð äéä ìëä íìåò ìù åâäðî êøãë äàøðù ôø úôñåú ïëå 
éãöä éîéä úàøé äîìù øîà äæ ìòå øúñð ñð ìëä íéòùøä éîé øåö÷å íé÷ ' íéîé óéñåú

 äîìù øîàå åúúéî éîé íéáéø÷îå òáèä êøãá íãàä çë ïéùéìçî äàøéäå äâàãäù éôì
ä úàøé åá ùéù éî éë ' íéòùø úåðùå øúñð ñð äæ äðäå åéîé åëéøàé åéúåðåò ìò âàåãå

äù éôì äðøö÷úíéâåðòúà ìù åáì ïéáéçøî  ìò åéîé ïéëéøàîå ïéëéùîîå òáèä êøãá íã
 äðøö÷ú éë åéâåðòú åì åìéòåé àì óåâä éâåðòú øçà êùîðäå ïãòúîä òùøä øîàé ïë

øúñð ñð äæ íâå åéúåðù.  
 éøäù åéîé ïåøö÷é òùøäå åéîé åëéøàé ÷éãöäù êúçð ïéã åðéà äæä áåúëä äðäå

é øöå÷á íéúî íé÷éãöå íééç ïéëéøàî íéòùø ïéàåø åðà øàáî äæä áåúëä ìáà íéî
ùä úåìòô" éîé øö÷îå äé÷æçì êéøàäù åîë ÷éãöä éîé êéøàî àåäù íéúòì åðåöøå é

 ïáì äùòù åîë òùøäããä ìë éîé øö÷î åðéàå ÷éãö ìëì íéîé êéøàî åðéà íàå íøà êìî 
 íäì úúì äæ äðä äæ äéäé éìåà íàå øåîâ òùø åðéàå øåîâ ÷éãö åðéàù øîåì ìëåð òùø

ë ìåîâ êë ïéáå òùøì ùðåòä ìéãâäìå ÷éãöì øëùä øéãàäì éãë àáä íìåòì íäéãé äùòî
÷ éë øåîâ ñð àìà øåö÷äå úôñåúä ïéà êë ïéáåøåö ìò íéîéä úôñåúå øæâðä íãå÷ íéîéä 

 ìù åâäðî àìà äæá íéàåø íðéàù úåéøáä éðéòî øúñðä àåäå øåîâ ñð íà éë äæ ïéà øæâðä
 åòáèå íìåò  

 àåä äæä ïéðòäåò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù äìë äøåúä ãåñé" ãò ä
 àì íìåò ìù åâäðîå òáè íäì ïéà íéøúñð íéñð íìë åðéø÷îå åðéøáã ìëù ïéîàéù
 åùðåò åðúéøëé äøáòä åúåùòáå åøëù åðçéìöé äåöîä åúåùòá ìáà íéáøì àìå íéãéçéì

ãéçéå ãéçé ìë êì ïéàù úåìì÷å úåëøáá äøåúä ãåòé ïéðò åäæå åì åòøàé àìù ìàøùéá 
æø åùøã ïëå òãåé åðéà àåäå íéøúñð íéñð íåé ìëá" åñðá øéëî ñðä ìòá ïéà ì  
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éñðäù úåøåäì éãëåíæø åðì åøàá êëì íåé ìëá íãàä íò íä íéøúñðä " øîàî ì
ä êéðôìî ïåöø éäé øîåà åðøâ úà ãåîì ñðëðä åøîàù àåä ãçà ' éúåáà éäìàå éäìà

 äæä éøëá äëøá çìùúùçàå ããî íàå" àì äéåöî äëøáä ïéàù àåù úìôú åæ éøä êøá ë
 øîàðù ïéòä ïî éåîñä øáãá àìà ìå÷ùä øáãá àìå éåðîä øáãá àìå ãåãîä øáãá

)çë íéøáã (ä åöé ' äæá øîåì íéîëç åðååë ïéòä ïî éåîñä øáãá êéîñàá äëøáä úà êúà
å éåðî åðéàù øáãá àåäùå íåéå íåé ìëá íä íéøúñðä íéñðäù äëøáä äúéä íà éë ãåãî

 äæ ïååëî ìòå íñøåôî ñðì äëåæ íãà ìë ïéàå íñøåôî àìà øúñð ñð äéä àì éåðîá äìç
 ããî øîàçàå" òøä ïéòå øúñð ñð äæá øùôà éà ããîðù ïåéëù àåù úìôú åæ éøä êøá ë

 àìù äøåúä äúåö äæ íòèîå éåðîäå ìå÷ùä øáãä íöòá ïëå ãåãîä øáãä íöòá úèìåù
àøùé åðîé ñðá íòøæ éåáøá íäéìò äìç äëøáä äéäúù éãë íéì÷ùá àìà íúåìâìâì ì

áãä íöòá úèìåùä òøä ïéò íäá èåìùé àìùå øúñðøéåðîä .  
éò 'òãä øôñ"ç ä"á ùåøã á 'â óðò 'á úåà' :äðä åðéàø æøì"ì) ïéøãäðñá ö ò"à (

åáùçù åìàá ïéàù íäì ÷ìç äåòì"á ,øîåàä ïéà úééçú íéúîä ïî äøåúä .ïëå áîøä"í 
æ"ì çåøá ä 'øùà øáéã åá ,äðä áùç àåä â"ë úà úðåîà úééçú íéúîä ììëî éä"â 

íéø÷éò ,íäù úåðéô éãåñé äøåúä .äøåàëìå àìôé éë ìò äî äîìå àåä ,åîëå äîúù ìò äæ 
øäî"é åáìà æ"ì øôñá íéø÷éòä) øîàî ïåùàø ÷øô â( ,øîàå éë ïéîàîä øëùá ùðåòå 
àìà ïéîàéù ìåîâä úåùôðì íìåòá àáä ïéàùå äééçú úåôåâì øçà úåîä ,äîì ìåôú 

äøåúä äììëá ãò áéåçéù úåðîì úééçú íéúîä ø÷éò éø÷éòî äøåúä åë 'ò"ù .  
êà úîàä àåä éë äæá éåìú ø÷éò ìëä ,àìåìå äæ äéä äàøð éë ìë äàéøáä äìåë 

àåä ÷ø ìîòì äàìúìå ïåáàãìå ùôð ìëì øùá çåøå ç"å .éë øùàë ä÷çúð ðåáúðåï ìò ìë 
úâäðä éîé íìåò ,íåéî àåøá ä' íãà ìò õøàä ,äðä íãà ø÷éá ìá ïéìé ,àìå ïì äãà"ø 

åãåáëá óà äìéì úçà ,ìëå úåøåãä íìåë ãò ìåáîä àåäù óìà ðøú"å íéðù ,äðä íìåë 
åãáàð ,àìå øàùð íäî àìà ÷ø çð åéðáå .ïëå çà"ë äøùòá úåøåã øùà çðî ãò íäøáà 
åðéáà ò"ä ,äðä àì äéä â"ë úìòåú íäî àìà ÷ø ïúåàá éãéçéä äìåâñ ìëáù øåã øåãå ,

éë íâä íùã úôéå åòá÷ úåùøãî úåøåäì éëøã ä ,'ìáà àì çéìöä àìù åëìä íéáø 
íäéøçà ,îëå"ù íéðå÷éúá) ïå÷éú èñ óã çë÷ òñ"á (àîç àìã çìöà åë'99 òå"ù 

øâäá"à100 ,àìå ìéçúä íñøôúäì úðåîà ä' íìåòá àìà ÷ø íäøáàî ðéáàå ò"ä ,éë æà 
íééúñð áä 'íéôìà åäåú åúåéäá ïá ð"á äðù ,îëå"ù æø"ì åáòá"æ) è ò"à( ,éøäå åàø÷ æø"ì 

ìë ïúåà áä 'íéôìà íùá åäåú .éøäå äàøð äøåàëì àìù äéä úìòåú ììë ìëî úåøåãä 
åììä .  

â úåà' :ïéðòäå àåä éë äðä ÷îåò ïéðòä úééçúã íéúîä äðä àåä åðéà äå÷ Äúî 
úãòåéîä ìíãàä ãáì ,àìà àåäù íéãåòéäî íééçøëää ìëì úåçë äàéøáä äìåë øùà 

íåéî äãñåä ãò óåñ ìë éîé íìåò. äðä ìë äéúåçë çëå äéúåçë øùà úååäúäá íåé÷äå 
ìëã éèøô íéàöîðä äàéøáäáù äìåë ,ìëå úëåìäú íäéðéðò åøáòù ìò ìë ãçà ãçàå ,

                                                 
 בתלת אתנטע אדם אבל יחידאה לבתר ליה ונטע מתמן ליה אעקר חאצל דלא חמא: ל"ז 99
  .ואצלח בשרשוי ואשתרש בהון ואתלבן ואצטריף אבהן

 והצטרף, אבות' בג נטוע אדם אבל, לבד כך אחר ונטעו משם עקרו, הצליח שלא ראה: תרגום
 .והצליח בשרשיו והשתרש בהם והתלבן

 לא מ"מ ברבים מדרשות קבע דשם ג"אע שרשין אתפשטו שלא ל"ר - אצלח דלא חמא, ל"ז 100
 ישראל לכל תורה ולמד במשה יחידאי' לי נטע עמיה על בעא דלא נח וכן יפת ש"וכ שם הכל הלכו
 מינייהו דנפקי' כו אדם אבל ואמר סטר לכל' בענפי אצלח והוא ידו על ואתקיימו עלייהו ובעא
 ומצלח אבהן בתלת' כו נטע ה"קב אילנא והאי' ב ה"ק ל"וע ישראל לכל שהולידו סטר לכל ענפין
 .'כו תמן
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äðä ìë íäéúåçë íìåë øùà ìëá èøô èøôå ìëáå òâø òâøå ìëî éîé íàáö ,äðä íä 
íéãéúò íìåë øåæçì ùãçúäìå íå÷ìå ï÷úúäìå úòá úééçú íéúîä ,àìå äéäé úééçú 
íéúîä íãàäì ãáì ,àìà ìë éèøô úåçëä ìëã äàéøáä äìåë äúâäðäå øùà ìëá éîé 

íìåò ,äðä íìåë åùãçúé åð÷åúéå úòá úééçú íéúîä.  
 àîåçðú)òéøæúéñ  'à :(ïðçåé éáø øîà,éúë úåøéöé éúù ïåùàøä íãàá åá á,éãåé éðù "ï. øîàðù 

ä øöééå 'ìà÷íãàä úà íé:äæä íìåòá úçà äøéöé ,àáä íìåòì úçà äøéöéå . óåòäå äéçäå äîäáä ìáà 
ïäá áéúë úçà äøéöé,åéá "úçà ã,ä øöéå áéúëã  'ìà÷äãùä úéç ìë äîãàä ïî íé.   
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à äøéôñ '  
  

 ÷åñôá áåúë)åè âë àø÷éå ,æè :(ôñå úà íëàéáä íåéî úáùä úøçîî íëì íúø
 íéùîç åøôñú úòéáùä úáùä úøçîî ãò äðééäú úîéîú úåúáù òáù äôåðúä øîò

äì äùãç äçðî íúáø÷äå íåé' . íéøôåñå øîåòä ïáø÷ íåéá àéä äøéôñä ìù äìçúää
äøåú ïúî íåé ãò åðîî .öå"øîåòä íù ìò úàø÷ð äøéôñä äîì ò ? ïéá ùé úåëééù äîå

îåò ïáø÷äøéôñì ø ,äøåúä úìá÷ì àìéîîå ? äøéôñäù áåúë àìù äæ ïéáäì ùé èøôáå
íéøöî úàéöéá äìéçúî ,øîòä ïáø÷á àìà .  

 äáø ùøãîá áåúë)å çë øåîà úùøô (éø" äì÷ øîåòä úåöî éäú ìà íìåòì à
òù êéðéòá"ää ïòðë õøà úà ùøéì íäøáà äëæ øîåòä úåöî é" ã)æé úéùàøá ( êì éúúðå

êéøçà êòøæìåò "øîåòä úåöî äæ äæéàå øåîùú éúéøá úà äúàå î.  
 ùøãîá)çë äáø àø÷éå ,å (â"ø øîà ë ' äì÷ øîåòä úåöî éäú ìà íìåòì ïðçåé

òù êéðéòá"ää ïòðë õøà ùøéì íäøáà äëæ øîåòä é" êéøçà êòøæìå êì éúúðå ã
)æé úéùàøá ,ç ( øîùú éúéøá úà äúàå úðî ìò)è íù (éø øîåòä úåöî åäæ äæ éàå ù

òù êéðéòá äì÷ øîåòä úåöî éäú ìà íìåòì øîà ùé÷ì"á÷ä äùò øîåòä úåöî é" íåìù ä
ø íéøåòù çî÷ úçðî úåëæá øîåà éåä åúùàì ùéà ïéá ' éîéá íäì äãîòù àéä øîà éåì

 òùø ïéàù éðà äîåã øîà åúéîäì åãâð àá ïîä úà éëãøî äàøù ïåéë éåì éáø øîàã ïîä
éîìú ååäå éðåâøäì àìà àá äæ éúìçâá ååëú àîù åçøáå åãîò íäì øîà éî÷ ïéáúé åéã

 ãîòå åúéìèá óèòúð äùò äî êðé÷áùð àìå êîò ïðà ééçì ïéá ìåè÷ì ïéá äéì åøîà
á÷ä éðôì äìéôúá" åøîà ïé÷ñåò íúà äîá íäì øîà àúééøåàá ïé÷ñòå ïáúé åéãéîìúå ä

àøîåò ïéãä äæä íåéá ùã÷îá ïéáéø÷î ìàøùé åéäù øîåò úåöîá åì áäãã åà éåä éàîá 
 äøùòá åà ïéøèð÷ íéøùòá äéãéã äéîéè àéä äîëå ïåäì øîà ïéøåòùã åì åøîà óñëã åà
 àéøèð÷ íéôìà úøùòì ïåëðî éúøùò éçöðã ïåäì øîà éäéåðî äøùòá éâñ åøîà ïéøèð÷

àôñëãéãéã 101 .  
åéò’áô÷ ùãç øåà  :éôå 'øáãä éë åðøàáù åîë äæå ÷åîòå âìôåî øáã àåä äæ øáã 

 éë åâäðîë âåäð äéä íìåò àìà íìåòá úåàìôðå íéñéð åéä àìù ïîæá äéä äæä ñðäå äæä
â øîà êëéôìå íìåòá úåàìôðå íéñéð åéä ïåùàø úéá ïîæá" íäì äãîò øîåòä úåöîù ë

â åðîæá éë ïåòãâ éîéá"ä ùéå êàìîä ìà ïåòãâ øîàù åîë íäì äùòð íéñð äéä àì ë '
àå úàæ ìë åðúàöî äîìå åðîòåâå åðéúåáà åðì åøôñ øùà åéúåàìôð ìë äé') å íéèôåù ,âé (

 øîåòä éë øîåòä úåöî íäì äãîò êëéôìå íää íéîéá íéñéð åéä àì éë äæî äàøúù
á÷ä ìà ïéàéáî" âéäðî êøáúé àåä ìáà åîöòî òáèä ïéàå òáèä âäðî àåäù ìéáùá ä

 òáèä  
 ùøãîá åøîà êëå)çë äáø àø÷éå ,â á (ø øîà 'ù âäåðá àøèéì ç÷åì íãà íìåòá

 ìò íéðéùé úåéøáäå äìùáéù ãò øòöî àåä øòö äîë úåòéâé äîë ÷åùä ïî øùá ìù
á÷äå íäéúåèî" ÷ø åì ïéðúåð ïéàå úåøéôä úà ïùãîå íéçîö ìãâîå íéððò äìòîå áéùî ä

                                                 
אמר להם הקדוש ברוך הוא : ל"על הפסוק הנ) א”דף פט ע(זה מה שכתוב בגמרא חולין  101

נתתי , לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני
 לדוד אמר ואנכי תולעת ,למשה ואהרן אמר ונחנו מה, גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר

לפרעה אמר מי , אבל עובדי כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר, ולא איש
לחירם מלך צור , לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב' לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות וגו', ה

בזה , א בזה שאנחנו מעטאל, הכח שלנו הוא לא בריבוי. כ"ע, אמר מושב אלקים ישבתי בלב ימים
שבכחנו לכופף כל דרך הטבע לקומץ העומר וזהו עצם ברית , שאנחנו יכולים למעט את עצמנו

 . דבר שלם לא יוצא מהרבה רק ממעט. העומר שכל דרך הטבע מתכופף לקומץ העומר
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ää øîåòä øëù" ïäëä ìà íëøéö÷ úéùàø øîåò úà íúàáäå ã)âë àø÷éå ,é (ø øîà '
òáù âäåðá ñçðô äáâð àìù ãò òâé úåòéâé äîë íéîùâ úåîéá åúåñë ñáëî íãà íìå

á÷äå ïäéúåèî ìò íéðùé úåéøáäå"õøàä úà áâðîå çåø èòî àéöåî ä , éë äàøú äðä
 úàáä êëéôìå íéçîö ìãâîå çåøä áéùî òáèä âéäðî êøáúé àåäù ìéáùá øîåòä úåöî

åãé øùàë éøîç àåä òáèä éë à÷ååã ïéøåòùä ïî àåä øîåòä à÷åã äæá êééù êëéôìå ò
øçà ïéðò àìå ïéøåòù.   

 åðàù øîåòä ïéàéáî åðàù éðôî ìåëé äéä àì ìàøùé úà øå÷òì ïîä äöø øùàëå
ùä ïéìá÷î"òáèä ïåãà àåä éë éòáèä íìåòä úà âéäðî àåäù äåìàì é, åðà êëéôìå 

øîåòä úà åéìà ïéàéáî, åëå'ð åðéàù ùåã÷ íù àöîú àì úàæä äìéâîá êëéôìå  éë ÷çî
øëæð ãáìá æîøá ÷ø íéñéð ùãçîù ìåãâä åîù úéòáèä úàæä äâäðäá äàøð àìåëå  '

æ åøîà êëéôìå" øëæðä ùøãîá ì)çë äáø àø÷éå ,å ( êéðéòá äì÷ øîåòä úåöî àäú ìà
 øîàðù õøàä úà íäøáà ùøé øîåòä úåëæá éøäù)æé úéùàøá ,è ( éúéøá úà äúàå

øîåòä úéøá åäæ øåîùú , ïéðò éàîå äìòîì åðøîàù åîë ùåøéôä ìáà õøàä úðéúð ìà äæ
ùä ìà ïéàéáî øîåòä éë"ùä éë éðôî é" äéäù àåä íäøáàå åàøáù øãñë íìåòä âéäðî é

 úåëøáã àî÷ ÷øôá àúéàãë ïåãà åúåà àø÷å åúåðãà ìá÷î)æ ,á ( àì íäøáà àáù ãò
 øîàðù ïåãà åàø÷å íäøáà àáù ãò ïåãà åàø÷ù íãà äéä)åè úéùàøá ,á ( íé÷ìà éðãà

 ìá÷î äéäù äæ ìéáùá íäøáàì õøàä ïúð êëéôìå õøàä ïåãà àåä ïåãàäå éì ïúú äî
 éðôîå êøáúé åúåðãàéë íäù äîá åìù úåðãà ïéìá÷î ìàøùéå ïåãà íùá íìåòä úâäðä 

ùä ìà øîåòä úà íéàéáî"åðøîàù åîë é.  
  

éòå 'ç øäæ"ò æö â"à :åâå øîåòä úà óéðäå ')& (áø÷ì àã àãå÷ô øîåòä ïáø÷ à
 àã øîò ïéìæà àãçë àäðáå àúéðåøèî àúúå àìéò àúå÷áãá åäéà àìë àã àðáø÷
 ìòéîì áéø÷úà àãå íéøåòù ïî åäéà àðáø÷ àåääå ïåäìã àúåéëãá ìàøùé ïéáø÷î

äìòáå àúúà ïéá åîéçø  
íåâøú :òä úà óéðäåååâå øî',òä ïáø÷ áéø÷äì åæ äåöî åøî, åìåë àåä äæä ïáø÷ä 

î úå÷áãáäèîå äìò,ãçàë íéëìåä äéðáå äëìîä , ìàøùé íéáéø÷î äæä øîåòä 
íúøäèá,íéøåòùî àåä ïáø÷ä åúåàå ,äìòáå äùà ïéá äáäà ñéðëäì åáéø÷ä äæå .  

ééòå"îøá ù"æ : ïåùàøä íåéáå äìéìá]çñô ìù [íéìåãâä ïéçåîä åéäù]  æà ÷ø ïëì
íìù ììä ùé[ , ï÷úì ìàøùé åìéçúäå å÷ìúñð éðùä íåéá ìáàíîöò çëá íäéðå÷éú .

 íéðéãäå úåøåáâä úàìòä åãåñù øîåòä úáø÷äá äéä ïå÷éúä úìéçúååëå' . ãéî åäåøö÷å
çñô ìù áåè íåéã ïéçåîä ÷åìéñ úòá ïåùàøä íåé ùîù àåáá ,åëå' åäåðúð êë øçàå 

úåñåøâ ìù íéçéøá ,ìëåàä úåñéòìá òãåðë øåøéáä ì÷äì ÷ã ÷ã åúåùòì . ïë éøçàå
éá åäåôðé"ð âäô ,éä çëá åúå÷ðì" íéîçø ìù úåãî âåëå' ,äì åäåìòé æàå' . òåãé íðîàå

åá æçàúäì úåðåúçúä úåøåáâä úåøøåòúî íéðéãä íéð÷úðù ïîæ ìëáù , úòùá ïëìå
ìéãáîä äùåã÷ä äúåçà ìà áø÷úäì äöåø äòùø úåëìî äúéä åðøîàù øîåòä ïå÷éú ,

ä÷ùðì äöåøå äðå÷éúá äçîù äîöò äàøîå ,úùåã÷ ìëäå äúåàì úéîî ñøà äùòð åðîà 
úòùøîä ,øîàå ìéòì ÷éñîã éàî åäæå ,íéðåðæ úùàì àúåîã àîñ ìéç úùàã å÷éãá àäã .

åëå' .óé÷î øåàá àåäù øåáéãá ïå÷éúä ìéçúî êë øçàååëå ' åãåñ øîåòä ïáø÷ øáã óåñ 
úåéîéðôä ïå÷éúì ,äîöò úà äùàä ú÷éãáë àåä íâ åðééðòå  äúåéîéðô ï÷úðù òéãåäì

äãäéîã åðéé ,åáàñîî à÷ôðã àúúàë åðééäå ,úåéîéðôä äéîã å÷ñôù åðééäã . à÷ôðã ïåéëå
äì äøôñå äàìäìå ïîúî ,óé÷îä øåà ïå÷éúì.  
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éò 'äòù"ò äô ë"â :îäáù ïîæá éë òã"éøåòùä úçðî ïáø÷ éãé ìò íéé÷ ÷í äìéìá 
éçá ïéãøåé åéä äæä 'åáâäå íéãñçäúåøúòãä ìà ,ïåøâä ãò åèùôúð íùîå . ïéà äúò ìáà 

éùîäì çë åðáêéîéðôä øåà , íéøåòùä ïáø÷ éãé ìò àìà êùîð äéä àì éîéðôä øåà éë 
æðë'.ãñçä åìà åèùôúéù íéëéøö åðçðà äúò íðîàå íéåáâäå úåøæã àôåâá "à, ìëáå 

îî äìéì"ðéçá íéãéøåî åðçðà øîåòä úøéôñ éîé èúãñçä íéåáâäå úåøäèîì , ìë 
ðéçáå äâéøãîäåîåéá ,ò øîåòä éîé úàìî ã.éçáá àìà åðéà äúò åðúðåë ìë äðäå  ' øåà

äôä úåàöåî êøã åàéöåäìå åëéùîäì óé÷îä,ðë óé÷î øåà äùòð åúàö øçàå "ì, àéä åæå 
éôñ ìò ìù äëøáä ãåñúøøîåòä ,éçáá éë  'äôä êøã àöåéä ìáäå øåáéã,éçá àåäå  ' øåà

óé÷îä,îäáù ïîæá êùîð äéä éîéðôä øåà éë "éé÷ ÷ò í"øîåòä ïáø÷ é, áøçðù äúò äðäå 
äåòá"åëéùîäì çë åðá ïéàå ø,éøîåà åðà ïëì íëøá øçà úéçá àåäù øîåòä  ' øåà

óé÷îä,á úãåáò åðì øéæçé àåä ïîçøä ùã÷îä úéá äîå÷îì "á,òå " ïå÷éú äæéà ï÷úð êë é
ðéçááúéîéðôä øåà .ðåëä ìë ø÷éò àöîðå äóé÷îä øåàá àéä ,ë àöé àì ïééãò éë ìì, 

ãáìá äèîì úåèùôúä ÷ø êéøö åðéàå ñðëð øáë éîéðôä øåàä ìáà, ïéåëú øùàë ïëìå 
éçáá 'â ïéåëú óé÷îä øåà"éîéðôä øåà êéùîäì ë.ðåëä ø÷éò ìáà ä óé÷îä øåàá äéäú 

æðë',éôñ úåöî äîì íòè ïéáú äæáå  'íéùðá àìå íéùðàá äéåìú øîåòä, éôì àåä íòèäå 
éçá ïéàù 'úéùòð åæ102 àìà æ øëæä éôá"òãåðë à.÷ð úåöîä âç äîì ïéáú äæá íâ  'çñô, 

ô àåä ïéðòäå"ñ ä"ç,ò õåçìå äôä ïî äçéùå øåáéã ãåñá óé÷îä øåà àöåé äæä âçá éë " é
éôñ 'äôä àöåîá øôñðä øîåòä.  

  

  'ספירה ב
  
éò 'äòù"è çñô ë :æã úòãä úáéñì äéä íéøöî úåìâä ø÷éò"à, åîâô åá éë 

ç åæçàð íùå ìàøùé"ðë åìù íéùåáìá íéðåöéçä å"ì, úåðù øôñî úåéä úáéñ äúéä åæ éë 
ãø úåìâä"äðù å) ò èò" ã- æã úòãá íéøéàî åéä àì æà"íéùåáìä äøùò ÷ø à, íäù 

éäà äøùò"òåáéøá ä,é íäù  'íéîòôíã ,îéâá íäù ’ãø ïéðîë "å.( øàåáî øúåé ïéðòäå 
àåä,á åì ùé úòãä äðä éë  'éçá':àä ',ðéçá àåä ÷ðä ùàøá åîå÷îá äìòîì åú ' çåî

úòãä.áäå ',éçáá àéä  'äèîì åúåèùôúä,ãåää ãò ãñçä ïî èùôúî àåä éë òãåðë . 
çàå"åæ äáéñì ìë àø÷ðä ãåñéá ñðëð íìåë úåììë ë,çàå "úåëìîá ñðëð íúåììë ë.ëå " æ

æã àôåâá"à,ãòå "åáâä úåèùôúä àåä æúåø÷åðã àôåâá úòãä ìù  'æã"à.   
úåìâá äðäåíéøöî ,éçáá òâåð íâôä äéä æà éë úåéäì  'æðä úòãä',éçá ïëì  '

éçáá àôåâá äèîì úåèùôúä 'éãñçäíúåøåáâäå ,åìòúäìå ÷ìúñäì äøæç ú äùøåùá 
æã àùéøá ãîåòä úòãä ìù äðåéìòä äðéçáä àåäù"à,íéøöî úåìâ êùîð äæîå . øáë éë 

êéúòãåä) ò èò"á(åæçàðä úåôéì÷ä éë úæã ïåøâá "àåäù àåôåâ øàù ìëî øúåé øö íå÷î , 
íéøöî àø÷ð àéä äðä.åñé íå÷î éë òãåðå ãæã ïåøâá íù àåä àîéàã "à, àåä íù úòãäå 

àîéàã ãåñéä êåú ùáìúî.éæçàð íëìî äòøôå íééøöîä åéä íù íéîìòúî íúåéäáå ï 
ïåøâä éøåçàá øùà óøåòä íå÷îá,úåìâá ìàøùé éðáì íéãáòùî åéä ïëìå , åéä àì éë 

ãñçäæã àôåâá íéèùôúî íé"ìàøùé àø÷ðä à,íäì íéøéàî åéä àìå .åéäáå ú åìà 
éçáã íéãñçä 'åèùôúäúùøùá äìòîì íéîìòð í, íúåà éúìåæ äèîì íéøéàî åéä àì 

åáâäå íéãñçä ìù íéùåáìäúåø,äìù ãåñéã àîéàã íééøåçà øùò íäù , äøùò íäù 
íòåáéøá äéäà úåîù,ðë íéîã äøùò ãåñ íäù "ä ùåøãá ìà'.   

                                                 
 .א"אור מקיף שיוצא מפי ז 102
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 áåúëä øîàù åîë ìàøùé éðá ìù íéîã íéëôåù íééøöîä åéä åæ äáéñìå) à úåîù
æè (åúåà ïúéîäå àåä ïá íà.àåä ïéðòäå ,æ éë òãåð äðä éë "ïéôìà éåìéîã äéåä àåä à, 

éçáå 'àå úåà éåìéîáù óìà úåà"éçá àéä å 'æðë äàìéò àîéà '÷éúá 'à úåàã 'ò äøåî" ù
ðéáá àåäù äéäàä103.îðå à éë àö 'èùôúîä äàìéò àîéà àéä äéäà íù àåä åæú êåú 

æ"åúåéçäì à.éçá ìë éë òãåðå  'éçá êåú ùáìúäì äèîì äúãøá äðåéìò ' äðåúçú
òîì øàùð äúåéîéðôäìäèîì ùáìúîå ãøåé äìù íééøåçàä àéäù äúåéðåöéçå . àöîðå 

éäà íù"æ êåú èùôúîå ãøåéä äæä ä"åúåéçäì à, åòåáéø àåä äðä ]à' ,à"ä ,äà"é ,éäà"ä [
îéâá äìåòä 'î"ã ïéðîë ã"í.éçá åðîî äùòð åëåúá åúåèùôúäáå  'ã"íãàä í,æ àåäù "à, 

îã äéåä"ãà ïéðîë ä"í.éçúáå äì äéä àìù éôì äæä íãä íéç÷åìå íéáàåù íééøöîä åéä 
æ éøáéà êåú òìáðå ãøåéå èùôúî"à,æ øàùðå "íã éúìá íãà àø÷ðä à, íééøöîä åéä ïëìå 

ùéëôåïìàøùé ìù íã .   
ñçä åìà åãøé íéøöîî ìàøùé åìàâðùë äðäåíéãæã úòãáù "åá åèùôúðå à" ÷

òãåðë,åìù ïéãéøåä êåúá åîã òìáðå ,àåää íãá æçàúäì íéðåöéçä ìà íå÷î ïéà äæáå .   
î êùîäá àåä úåèùôúä äðäå"øîåòä úøéôñã íéîé è, äøùò äðä éë àåäå 

äéäà ìù íä úåîù,åñá íìåëå ã ðë íã"äæì íã÷ù ùåøãá ì. ùé íéèåùô íúåéäá äðäå 
î íäá 'úåéúåà,ï íä ïîöò úåîù äøùòäå  'íåé.   

ìàä ìù äãéìä äéä íéøöî úàéöé ìéì"íãàä ìù ó , úçú ãåáòùäù ììâá ìáà
äòøô ,íéîë åðîã êåôùì ìåëé äéä àåäù äøåöá äéä , íéëéøö åðçðà àìà äæá éã àì ïëì

ïå÷éú ãåò ,ù éøçàù àåäåìàä ïåùàøä íåéá"äúìâúð ó ,ìàäù íéëéøö" ìëá äìâúú ó
äìåë äîå÷ä ,äøéôñä äàá äæ êøåöìå ,íãä éãé ìò äùòð äæå . íéëéøö äãéìä éøçà

êéùîäì   

  
  'ספירה ג

  
  ז" נ-ז לעומר " י-פרשת קדשים 

  
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת 

ויקרא כג טו ('  השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה להתהיינה עד ממחרת השבת
. ימי הספירה תחילתם ביום הקרבת מנחת העומר וסיומם בעת הקרבת שתי הלחם, כלומר)  טז-

באה מן ) מנחת סוטה(כל המנחות באות מן החטין וזו ) א”דף יד ע(כתוב במשנה בסוטה 
ג "רין היא היתה באה גרש וזו באה קמח רמנחת העומר אף על פי שבאה מן השעו, השעורין

ג שמנחה "למדים אנו מדברי ר. אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה
ומכיון שמנחת העומר באה מן . היא מתקשרת למעשה בהמה, שדינה לבא ממאכל בהמה

עד , השעורין מוכח שהספירה מתחילה ממצב שבו עלינו להביא קרבנות שהם מאכל בהמה
  .סיומה אנחנו מביאים קרבנות של מאכל אדםשב

וכשיצאנו ממצרים נצטוינו לספור חמישים , י שמצרים היא בגמטריא מספר"כתוב באר
, שכדי לזכות לנפש, זאת אומרת. משום שהגמטריא של מצרים ועוד חמישים הוא נפש, יום

, חנית של האדםנפש היא הבסיס לכל המערכת הרו. יום אחרי יציאת מצרים' צריכים להוסיף נ

                                                 
ו שהוא אחוריים דאהיה לתוכ'  בהכנס אותה א): שער ה חלק ב פרק ה(מבוא שערים ' עי 103

היא סוד ' אדם וזו הא' א נק"ם כנודע כי ז"ד' ל א"אדם ר' ה והוא בגי"כ אז נשלם שם מ"דם ג' שהוא בגי
ובהסתלקה משם ישאר דם ונאמר בו שופך דם האדם והבן ' י דם זו נעשה אדם כנז"הדם שבזה האדם כי ע

א ואז מת האדם כי הדם "מן האדם שהוא זעתה ענין שפיכות דמים מה עניינו שהוא הסתלקות הדם הזה 
 . הוא חיותו
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נפש כי ) ויקרא ד ב(כ "כמש, ולכן רוב חטאים נמצאים בנפש, והיא נקראת שותף של הגוף
בראש כל מרעין ) ב”בבא בתרא דף נח ע(וכן כתוב . כי שם המקור לכל הרצונות הרעים, תחטא

הרי כתוב ? ומהו הדם,  היינו הדם הוא השורש לכל המחלות הפיזיות והרוחניות-אנא דם 
ם כותב בריש שמונה פרקים שהנפש מאחדת את כל "הרמב. כי הדם הוא הנפש): ם יב כגדברי(

כל כח היה פועל לבד בלי לחשוב על , שאם היו נותנים את הגוף להיות לבד, הכחות של הגוף
הנפש שהיא השותף של הגוף היא המחיה את היד והרגל וכל האברים . הכחות האחרים שבגוף

  .על ידי הדם
לנפש שמחיה את , שאין חילוק בין חלק הנפש שמחיה את האדם, מבוארבספרי מוסר 

משה היה בהר ארבעים יום וארבעים לילה בלי לאכול . אמנם לא אצל כולם הוא כך. הבהמה
, ששונה מנפש הבהמה, אלא שמשה זכה לנפש האדם. זה לא יתכן מבחינה גופנית. ובלי לשתות

ובאמת האדם נברא למטרה זו שיגיע לדרגה . יםנפש גבוהה שמתקיימת וניזונית מדברים אחר
בני ישראל אכלו מן ארבעים שנה עד באם אל . שעצם חיותו תהיה נפש אדם ולא נפש בהמה

 לחם שמלאכי השרת אוכלין - קוראת למן לחם אבירים ) ב”יומא דף עה ע(והגמרא , ארץ נושבת
 - וארבעים ושמונה אברים  לחם שנבלע במאתים -ישמעאל ' ולפי ר, אותו כך לפי רבי עקיבא

, ובהמות לא היו יכולים ליזון ממנו, המן היה מאכל מסוג שונה ואכילתו היתה בצורה אחרת
, רק בגלל שבני ישראל נתעלו לדרגה שיכלו לאכול המן קבלנו תורה. שהוא שייך רק לישראל

אשר הנפש . לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן) מכילתא פרשת ויסע פרשה ב(כ "כמש
וכמו שבאמת ,  לא מסוגלת לאכול מן-ומותר האדם מן הבהמה אין ): קהלת ג יט(עליה נאמר 

ונפשנו קצה בלחם ) במדבר כא ה(אמרו בני ישראל לאחר מכן כשירדו מדרגתם בהתלוננות 
מערכת של נפש , האפשרות לזון מהמן מותנית בכך שהאדם יחיה במערכת חיים אחרת. הקלקל

  . כת כלל לבהמהשלא שיי, האדם לבד
. שהם שני דברים נפרדים זה מזה, נמצינו למדים שישנה נפש בהמית ויש נפשו של אדם

ן שהוא הגבול הגבוה ביותר שאליו יכול " אחד הוא בשפת של שער הנו-ן יש לו שני קצוות "הנו
ן שערי "שהוא נו, שמשם אי אפשר לחלץ, ולעומת קצה זה יש תהום של טומאה, אדם להגיע

  . ואפשר לרדת עד מקום שממנו אי אפשר לצאת, אפשר להגיע עד מעמד הר סיני. טומאה
סדר של דברים שמצטרפים לסדר , אחד מהם הוא. למושג מספר יש כמה מובנים

שהיא שורש המילים ' ר'פ'הפירוש של השורש ס. במקום להיות דברים בודדים, ומערכת אחת
השורש של המלה . ים שמכוונים לדבר אחדיצירת מערכת שלימה של דבר, הוא, מספר וסיפור
 - פרו ורבו ) בראשית א כב(כ בתרגום אונקלוס על הפסוק "כמש, לשון של ריבוי, נפש הוא פש

, וכאן בנפש הפש לא נמצא בריבוי, ומספר מורה על ריבוי, פש הוא בגימטריא מספר. פושו וסגו
  .אלא הוא ריבוי שמצטרף למה שהיה קודם והוא ממשיך הלאה

או של נפש , ן של נפש בהמית"ן של הנפש יהיה נו"שייך שהנו,  פי מה שהסברנועל
אך יש . ותפקידה ומטרתה לצרף את כל חלקי הגוף לתהליך אחד, הנפש היא ענין של ריבוי. אדם

או לצרף , וזאת על ידי נפש האדם, ן שאין למעלה ממנו"או לצרף הכל לנו, לה שתי אפשרויות
אשר ) יחזקאל כג כ(או מספר של מצרים שכתוב עליהם .  למטה ממנון שאין"לבחינת אותו נו

  . או המספר של נפשו של אדם שאליו צריכים להגיע, בשר חמורים בשרם
, שאז עשינו מעשה בהמה, התורה צוותה אותנו לספור מיום הביאכם את עמר התנופה

 כאדם שהוא שומט אין תלמוד לומר גוי מקרב גוי אלא) מכילתא פרשת בשלח פרשה ו(כ "כמש
אך עד אז לא היינו , הלידה מחדש היתה אחר כך.  נולדנו במצרים- את העובר ממעי הפרה 

רק אחרי שספרנו חמישים על המספר של . ן"שהוא מספר ועוד נו, במדריגה של נפשו של אדם
  .ממאכל של אדם ולא של בהמה' אז הקרבנו מנחה חדשה לה, מצרים

אם אנחנו סופרים .  איזה מספר אנחנו סופרים-וא שורש החסרון של הדור שלנו ה
 מאותו זמן -ועל זה נצטוינו לספור העומר , אז עדיין לא יצאנו משם, במספר של מצרים

. שאז היתה לנו נפש אחרת, ולכן קרבן היום הוא ממאכל בהמה, שמעשינו היו מעשה בהמה
כל אותו לא מסוגל לאכול ומי שאו, ולצאת ממאכל בהמה, לצאת ממצרים זה לצאת מאותה נפש

נתיב התורה פרק (ל "המהר. תוכן הספירה היא לצאת מהמערכת שלנו לקראת מערכת אחרת. מן
, הלא חטאם היה שלא נהגו כבוד זה בזה, ע בימי הספירה דוקא"מבאר מדוע מתו תלמידי ר) ב"י

לכן ,  כבוד ענינם של ימי הספירה הוא-ל " אומר המהר-אמנם ? ובמה זה מתקשר לימי הספירה
משום שהימים האלה הופכים להיות , כשלא נוהגים בזמן כזה כבוד זה בזה הדבר מחייב
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' ר. ועדיין נותר לנו להבין מה ענין ימי הספירה לכבוד. מסוכנים למי שמעמיד את עצמו נגדם
 שבמקומות רבים בכתוב הנפש חיה נקראת כבוד -זרחיה הלוי כותב בהקדמתו לספר המאור 

כי הבורא האציל אותה על האדם מכסא כבודו ובה נתן ', ויגל כבודי וכו) ילים טז טתה(כ "כמש
  .והוא העצם הנכסף אל יסודו כמו חושק אשר נכסף לדודו אז יגלה אליו סודו, עליו מהודו

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו ) אבות ו יא(כתוב . נבאר מעט הדברים
היצור . יצרתיו אף עשיתיו, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, )גישעיה מ(שנאמר , אלא לכבודו

מטרתם , וכל הדברים האחרים שבבריאה, הוא האדם, ה"היחיד שממנו יכול לעלות כבוד להקב
הנפש מעצם טבעה רוצה לחזור . בגלל זה הנפש נקראת כבוד. 'לסייע לאדם לכבד את ה

שאחרת אין , לבזות, יפך מכבודאבל היא ניתנה במקום שאפשר לעשות גם הה, למקורה
. שכן כבוד נחשב לכבוד רק כאשר הוא ניתן ממי שיכול גם לבזות, אפשרות לקבל מהאדם כבוד

זה דבר המחויב מעצם ענינו של , האפשרות לקחת את הנפש ולהפוך אותה לאי כבוד גמור
רמת אי וגו, או שהיא הופכת את הקערה על פיה, או שהנפש חוזרת לכבודה האמיתי. הכבוד

ל שהפסוק הזה מדבר "וכתוב בחז, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד) ישעיה ג ה(כ "כמש, כבוד
כך . ודבר בזוי באמת הפך להיות כבוד, שבו הכבוד האמיתי הפך להיות בזיון, על הדור שלנו

ן "ומנפש שהיתה צריכה להיות נפש אדם הפכה לנפש בהמה ששואפת לנו, התהפכה הנפש
ע בימי הספירה הוא שמטרת הספירה "ל למה מתו תלמידי ר"עומק דברי המהר. שערי טומאה

משה רבינו לא אכל . ופעולת נפש אדם היא לגרום כבוד, היא לצאת מנפש בהמה לנפש אדם
. אזלת לקרתא הלך בנימוסיה) שמות רבה מז ה(כ "כמש,  דרך ארץ-ארבעים יום בגלל כבוד 

ימי הספירה הם .  היא נפש שכולה כבוד-ים אחרים נפש של כבוד מחיה את הגוף על ידי דבר
ע "תלמידי ר. שהיא הכבוד האמיתי, ושאיפה להגיע לנפש האדם, יציאה מאותה נפש בהמית

שכבוד , ג פסקו מלמות"ולכן בל, מתו על חוסר כבוד דוקא בימים אלו שעובדים על הכבוד
  .מתו, ב וכל משך זמן זה שלא נהגו כבוד זה בזה"בגימטריא ל

 -גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא ) משלי יט(א כותב על הפסוק "גרה
אבל כשאין , הנפש היא טוב, כשיש דעת, וביאורו של מקרא הוא. ש הוא טוב"ת ב"שנפש בא

מערכת אחת , ש הוא שיש שתי מערכות של אותיות"ת ב"הפירוש של א. הנפש לא טוב, דעת
וכשהאותיות באות הפך ,  להשפעה שמקבלים מלמעלהוזה מקביל, היא אותיות הבאות כסדרן

הפנייה .  הכלי שמתכוין לעלות בחזרה כנגד אותה השפעה-זה מקביל לתחתון ביותר , סדרם
המילים כבוד וטוב . נפש שיש לה כבוד פונה אל הטוב. הזאת לכוון מעלה היא סוד הספירה

ואז היא , ש אדם שהיא כבודאזי מתקבל נפ, ן הנכון"פ שמגיע לנו"ש. ט"ביחד בגימטריא מ
  . ן של הנפש"ואז מגיעים לאותה נו, צריכים לתקן את הכבוד והטוב. בבחינת טוב

ספרי טעמי המצות כותבים שענין מצות ספירת העומר היא להביע השתוקקות להגיע 
הארבעים ותשע יום הם ביטוי לשאיפה של . לכן סופרים הימים, אל יום מתן תורה, אל הסוף

אנחנו נמצאים באיזה שהיא . אי אפשר לחיות בלי ספירה. יע אל הכבוד ואל הטובהנפש להג
נוהגים בני אשכנז לשיר , אחרי ליל הסדר. עלינו רק לדעת באיזו מערכת אנחנו נמצאים, מערכת

הענין מבואר על פי ? למה גומרים את הסדר כך? מה זה. 'וכו, שנים מי יודע, אחד מי יודע
ממחרת השבת מיום ,  מצרים אנחנו צריכים להיכנס למספר חדששעל ידי יציאת, האמור

הביאכם את עמר התנופה סופרים שבע שבתות תמימת תהיינה עד ממחרת השבת השביעת 
זהו הרבה , י כתוב שלבזבז ימי הספירה"באר. 'תספרו חמשים יום ואז הקרבתם מנחה חדשה לה

 יכול לזכות אליו הוא נקבע בימים כל מה שאדם. יותר גרוע ממי שמפסיד את הימים הנוראים
כדי להפסיד . אי אפשר לקנות בכלל, ואם לא נקנה עכשיו, עכשיו הוא זמן קנין נפש אדם. אלו

ואופן העליה , ימי הספירה הם ימי עליה מבהמה לאדם. הימים האלה צריך להיות בבחינת בהמה
 מי ששואף לשם יזכה לנפש ורק. לספור נכון עד היום החמישים האמיתי, שהתורה נתנה לנו הוא

  '.'והקרבתם מנחה חדשה לה'ואז יהיה שותף ל, אדם
  
  

  ח" נ-ט בעומר " י-פרשת אחרי מות קדושים ' ספירה ד
  

אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ) א”ברכות דף לג ע(איתא בגמרא 
יונו על ספירת והנה הנוסח שאנחנו מברכים אשר קדשנו במצותיו וצ. ותפלות קדושות והבדלות
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אלא סופרים את הימים שעברו מאז , שהרי אנחנו לא סופרים את העמר, תמוה מאד, העמר
וגם יש לתמוה על עיקר השם . ומה זה ספירת העמר, ננסה להבין מה זה עמר. הקרבת קרבן עמר

  . שזה רק השיעור של השעורים שמקריבים, שהלא עיקר הקרבן איננו העמר, קרבן העמר
והחכמה מאין ) כח יב(כתוב באיוב . י"י שעמר הוא בגימטריא ש"הארכתוב בשם 

ומעל זה הכל , תחילת היציאה לגילוי היא מחכמה, היינו שתחילת המציאות של הבריאה, תמצא
ולכן כתוב בתרגום ירושלמי , נמצאנו למדים אם כן שההשגה שלנו מתחילה מחכמה. בגדר אין

שהחכמה היא הראשית של , י"חוכמא ברא יבראשית ב, על הפסוק בראשית ברא אלקים
וכאן נמצא הנקודה , לכן תחילת המציאות היא מחכמה, ובגלל שהחכמה יוצאת מאין, הבריאה

  . והמציאות עצמה, וזהו ראשית ההשגה, של ראשית

, והיא רק תפיסת המציאות, ההבדל בין חכמה לבינה הוא שחכמה היא תפיסה כללית
והמהות נשארת בשאלת ,  תפיסת מציאות בלי תפיסת מהותא שחכמה היא"וכמו שכתוב בגר

אמנם בינה היא . שאין כאן תשובה לשאלת מה, ולכן מבואר שחכמה היא אותיות כח מה, מה
. ורק עם הבינה אפשר לתרגם את הדברים למעשה, והיא תשובה לשאילת מה, תפיסת מהות

וכתוב על זה , עת ובכל מלאכהואמלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובד) שמות לא ג(כתוב 
 מבין דבר מלבו מתוך -ובתבונה ,  מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד-בחכמה , י"ברש

ובינה לוקחת , חכמה זהו מה שמקבלים מבלי לטרוח על כך.  רוח הקדש-ובדעת , דברים שלמד
ל נבון אב, חכם הוא מי שתפיסת המציאות שלו גבוהה יותר. את החכמה ופורטת אותה לפרטים

  . הוא זה שמצרף את המציאות הגבוהה למציאותו

ר ינאי בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של "א) ויקרא רבה כח א(איתא במדרש 
בשר מן השוק כמה יגיעות הוא יגע כמה צער הוא מצטער עד שבישלה והבריות ישנין על 

הפירות ואין נותנים לו ה משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל צמחים ומדשן את "מטותיהן והקב
ועוד איתא במדרש . כ"ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן ע"אלא שכר העומר הה

ה למשה לך אמור להם לישראל כשהייתי נותן לכם את המן "אמר רבי ברכיה אמר הקב): כח ג(
ם לי עומר לגלגולת ועכשיו שאתם נותני) שמות טו(ד "הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם הה

את העומר אין לי אלא עומר אחד מכלכם ולא עוד אלא שאינו של חטים אלא של שעורים לפיכך 
' ר אבון ור"א): כח ו(ועוד איתא במדרש . משה מזהיר את ישראל ואומר להם והבאתם את עומר

א לעולם אל תהי "ל היא רי"יוחנן ורשב' יהודה ברבי סימון ר' יעקב בר אבא בשם ר' נחמיה ור
וכתוב במדרש , י מצות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען" העומר קלה בעיניך שעמצות

מגילה דף (ואיתא שאפילו המן הודה על כך בפיו , עוד כמה דברים שזוכים אליהם בזכות העמר
מתבאר . אמר להו אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי): א”טז ע

נקודת הראשית . הקציר נמצא ראשית כח הקיום של בני אדם בעולםל שבראשית "מדברי המהר
מנקודת . שראשיתה היא יציאתה מהעלם לגילוי', ית' של כל דבר ודבר מחוברת תמיד לה
ונקודת היציאה מהעלם , והוא נתפס כדבר קיים לבדו, הראשית והילך הולך המקור ונשכח

את נקודת הראשית של ' ים ומחזירים לההעומר הוא הקרבן שבו מקריב. לגילוי נעלמת והולכת
  . משפיע עלינו מזון' להראות שיש לנו מציאות רק מכח שה, הבריאה

עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ) א”ראש השנה דף לב ע(כתוב בגמרא 
מאמר . כ"שמים נעשו ע' ויאמר דבראשית תשעה הוו בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה

ולכן , אלא מאמר כללי שכולל בו את כל התולדות שיבואו אחר כך, ר פרטיבראשית אינו מאמ
, במאמר זה נברא הכל, לרבות תולדותיה' ואת הארץ, 'לרבות תולדותיהם' את השמים'כתוב 

ועל ידי שאר המאמרות הפכו למציאויות , אבל היה בזה בחינת תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות
  . מסוימות

הוא הצד שכנגד ' יש'ופירוש הדבר ש, ש"שעמר הוא בגימטריא יוהנה כבר הבאנו לעיל 
איתא . אבל אין בו מהות, היינו שהיש היא נקודת תחילת ההמצאות של כל המציאות כולה, לאין

' כל המנחות באות מן החטין וזו באה מן השעורין מנחת העומר וכו): א”סוטה דף יד ע(בגמרא 
הקרבת קרבן של מאכל , כלומר. בנה מאכל בהמהג אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קר"ר

אם אנחנו . ועל כן העומר מעיד על דרגת בני ישראל אז, מראה את דרגת המקריב, בהמה
ובסוף חמישים יום הגענו לדרגת , היינו שזו היתה דרגתנו, מקריבים קרבן בהמה בקרבן עמר

 תפיסת מציאות בלי על פי מה שנתבאר עד כה נמצא שבעמר יש רק. והקרבנו חיטים, אדם
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החכמה נמצא בכח והיא יוצאת לפועל בבינה בחמישים . וזה איננו תפיסת אדם, תפיסת מהות
ולפרט , דהיינו לשים כל דבר ודבר במקומו, אם כן ספירת העמר היא בינת היש, שערים שלה

והמהות נתגלתה בשלמות בקבלת , ביציאת מצרים נתפס רק מציאות בלי שום מהות. הכלל
כאן נתברר אותו גילוי , אלקיך והגילוי הוא שאני הוא זה שנגלה ביציאת מצרים' ה באנכי ההתור

  . שהתחיל ביציאת מצרים

ותחילת הצירופים , ברא העולם במאמרות שמורכבים ממילים שמורכבות מאותיות' ה
 הדרך היסודי שמצאנו, ב בזוגות"אם מעמידים את הא. הוא חיבור בין שתי אותיות אחת לשניה

שיהיה , ב ולחלק אותם לשנים ולשים האותיות אחת על יד השניה"ל לחלקם היא לקחת הא"בחז
. והוא שורש לכל מאמר, ל הרבה"הצירוף בסגנון זה כתוב בחז. ת"כ, ש"עד י' נ וכו"ג, מ"ב, ל"א

, ש"ל עד י"ע מפאנו שהיסוד של העשרה מאמרות הוא העשרה צירופים של א"כתוב ברמ
, מכיון שהעולם נברא בעשרה מאמרות. והוא שייך לכתר, וא מעל המערכתת ה"והצירוף של כ

ש מקביל "הצירוף י. בהכרח צריך להיות שיהיו עשרה צירופים שהם השורש לכל הצירופים
  . שבראשית הוציא את העולם לפועל, למאמר בראשית

ל לכל עתיד הקדוש ברוך הוא להנחי, אמר רבי יהושע בן לוי) עקצים ג יב(כתוב במשנה 
, להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא, )משלי ח(שנאמר , צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות

שההנאה וקורת הרוח שיש לכל צדיק וצדיק בעולם הבא הוא שלש , כלומר, ב"וכתוב על זה ברע
שאין העולם הזה כולו אלא חלק משלש מאות ועשר , מאות ועשר פעמים כנגד כל העולם הזה

ם אמנם התעדן הזמן הזה אינו "וכתוב ברמב.  צדיק וצדיק נחלה לעולם הבאממה שיש לכל
ל המציאות "והוא ענין יש ר. נחקר אבל כל נפש תזכה לחיי העולם הבא ולא תאבד לעולם

התמידי אשר לא יחקר לפי שיש הוא המציאות ואין הוא האפיסה וכאילו אומר כי אוהבי הנחיל 
, מציאות אמיתית היא רק מציאות שקיימת לעד. ות אמיתיאת המציאות בפשיטות ואין שם מציא

הדבר מובן מאליו שהאפשרות ליפול מחוץ . אבל מציאות שנפסדת איננה מציאות אמת
. שפירושו שלילה, ל" א-לכן הוא צירוף של לא , למציאות נמצאת בצירוף התחתון ביותר

זה , ם בתחום התחתוןכשאנחנו נמצאי. 'יש'אל ה' אל'המציאות נבנית כך שהיא עולה מה
ע בכמה אופנים "כתוב ברמ. ומשם צריכים לצאת ולהגיע ליש, הצירוף שמשם אפשר ליפול

) משלי ל ח(כתוב בפסוק . 'ובאמצע ר, משמאל' אל'ו, מימין' יש'שיש , שזהו פשר שם ישראל
,  רשיש לו מובן גם להיות בראש וגם להיות' היינו שר, ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי

  . ש שבאמצע יכולה לנטות גם ליש וגם לאל"הרי. שאין לו כלום

ל בנקבה "ד מדרשם ז"ע.  ויש לי לומר טעם למספר הזה,ל"ט על המשנה הנ"כתוב בתוי
וירשו רק , הם' שהאומות ע. שישראל בזמן הזה כנקבה היורשת עישור נכסים בלבד, תסובב גבר

שהרי כשנחלו הארץ כבשו , כ מספר יש" בכאן גולעומת זה יאמר. אבל לעתיד ירשו כולם', ז
ועתה מדוקדק אומרו . יהיו במספר יש, א"פעמים ל' ואם לעתיד יכבשו במספר י, א מלכים"ל

אבל אי מיירי בכבוש , וזו אינה נחלה, דבשכר מיירי, דהא קשיא נחלה מאי עבידתה, להנחיל
על שם ) שבת קיח(, לה בלי מצריםשכן היא ירושה מאבותינו ועל זו נאמר נח, הוי נחלה. ארצות

  . 'ופרצת ימה וקדמה וגו
וצריך עיון מה הקשר בין , הזכרנו המדרש שבזכות העמר זכינו לארץ ישראל

ידוע שהמצוה הראשונה שעשו ישראל בפעם הראשונה בכניסתם לארץ היתה ? שניהם
 התורה י אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את"והנה יודעים דברי רש. הקרבת העמר

ומה טעם פתח בבראשית , אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל
שאם יאמרו אומות העולם , כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים) א"תהלים קי(משום 

ה "הם אומרים להם כל הארץ של הקב, לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים
. שר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנוהיא הוא בראה ונתנה לאשר י

? ולולא זה אנחנו ליסטים', איך אנחנו משייכים את עצמנו לראשית שהיא כולה שלו ית
הארץ היא שלנו רק עד כמה .  קרבן העומר-המעשה מצוה של בראשית היא הקרבן ראשית 

אבל היא הולכת לקראת , ל הישוהאחיזה שלנו היא רק בעשירית ש', יש'שיש לנו שייכות ל
אין לנו שום אחיזה בארץ אלא על ידי כך שאנחנו מקיימים העמר ומשייכים . היש האמיתי

, ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. את עצמנו לבראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ
ומי שנמצא בארץ . היינו שארץ ישראל היא מעין עולם הבא, וזהו גם השם של עולם הבא
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ולכן היו צריכים . ובבראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ראל באמת נמצא בעמריש
  . להקריב את העמר מיד כשנכנסו לארץ

וכל מי שמחזיק , יש משהו בעמר שמקיים את כל היש כולו, כפי שנתבאר בדברינו
ש "הוא מעביר את הכובד מי, וכל מי שמצות העמר קלה בעיניו. אוחז ביש, במצות העמר

והירידה הזאת עצמה מחייבת שתקום , הם יורדים עד העפר, וכשכלל ישראל יורדים. ל"לא
אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום ) ב”כתובות דף סו ע(לכן כתוב , עד העליונים

אין כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה 
היינו שנכון לומר אשריכם גם על , ביד בהמתן של אומה שפלהולא ביד אומה שפלה אלא 

  . משום שהיא מחייבת קימה, הנפילה

  

  

  ה" נ-ו בעומר " כ-פרשת בהר ' ספירה ה
  

ולא , יש חיוב לספור מאחד עד חמישים, כל מקום בתורה שיש מטרה שמספרה חמישים
רואים מכאן . רת היובלכמו בספירת העומר וספי, עד בכלל שלא סופרים המספר חמישים עצמו

. 104אבל החמישים עצמו הוא מחוץ לספירה, שאפשר להגיע עד החמישים רק על ידי הספירה
ויקרא (י כותב על הפסוק "רש. ויובל נקרא שנת החמישים, יום מתן תורה נקרא יום החמישים

אמרו מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נ, אל משה בהר סיני לאמר' וידבר ה) כה א
מסיני אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן 

למה דווקא שמיטה ויובל נאמרו , ועדיין לא נתיישב בזה. י"כ לשון רש"ע, ודקדוקיהן מסיני כך
  ? בהר סיני

שלתת , אחד הוא מלשון הגבלה, המילה מספר כולל שני פירושים שהם בעצם הפכיים
מצרים , שהוא מגיע רק לכאן ולא יותר,  מספר הוא לשים אותו בגבולות מסוימותלדבר

, אבל עוד כלול במלה מספר. והענין של מצרים באמת הוא לשים בתוך ֵמיַצִרים, בגמטריא מספר
הוא מסייע , והוא בעצם לא מגביל אלא הפוך) מלשון לבנת הספיר שמות כד י(לשון ספיר 

  .הוא בהיר וגלוי, לראות
אין לנו שום תפיסה באין . קרויות ספירות בגלל שני הטעמים האלה' ית' מידותיו של ה

להבין עמוק , ועל ידיהם אפשר להיכנס פנימה, לכן הספירות נותנות לנו אפשרות תפיסה, סוף
, מיד אחרי יציאת מצרים יש חיוב ספירה. הספירה עצמה מביאה אותנו מעבר לעצמנו. יותר

  . צריכים לספור לכדי להגיע למה שמעבר למספר, 105יאה ממערכת מספרהיינו שמיד אחרי יצ
ששת ימים , כותב שסוד שמיטה ויובל הוא שימות העולם הם שבע) בהר כה ב(ן "הרמב

בשבעה ימים אלו נברא העולם ובגלל שכל יום ויום מהשבע . ושבת והוא חוזר על עצמו חלילה
שזה , ט"לכן הגמטריא של מדה היא מ, ותשעקשורים יחד לכן יש שבע כפול שבע וזה ארבעים 

. כל האיכויות יש להם מספר, אנחנו תופסים כל העולם על ידי מספרים. המספר של העולם
היינו שהתפיסה האמיתית של , לתבונתו אין מספר) תהלים קמז ד(' ית' כשכתוב על ה, וממילא

אחר כך מונה מספר כתוב . אינה נמצאת במערכת שמוגבלת במספרים אלא היא מעל זה' ה
וממילא כל הסדר של , והם תחת מספרים, שהכוכבים הם שורש להנהגת העולם הזה, לכוכבים

ן מפרש שאותם חמישים שערי בינה שכולם נתנו למשה רבינו "הרמב. העולם נמצא תחת מספר
אבל שער החמישים עצמו . וכל זה ניתן למשה רבינו, כוללים כל מה ששייך למספר, חוץ מאחד

שכתוב , הוא לא ניתן לו ולא לאף אחד, שלא שייך לעולם הזה, וא שייך לתבונתו אין מספרשה
פ "ואע, רואים אם כן שישנן שתי מערכות מספר. כי לא יראני האדם וחי) שמות לג כ(עליו 

ויש , יש אחד שנשאר בתוך המספר. אבל מקום היעד הוא הפכי, ששניהם מתחילים באותו מקום
  .  אין מספרשמגיע עד לתבונתו

ויש חלק מהעולם שמחוץ לישוב והוא , החלק של העולם שבו נמצא האדם נקרא יבשה
שאין הבדל בין מקום , הוא נתפס כולו כאחד, אבל הים, ביבשה יש מקומות חלוקים. הים

                                                 
   הוספה שלי104
  מספר'  מצרים גי105
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נמצא איפוא שהיבשה היא . ועצם טבעו למסמס כל דבר ולעשות הכל למים, אין יחידות, למקום
יבשה שייכת . אבל ים הוא מעבר למידה, נין של מספר ויש שמה מידהמקום שחל עליה ע

שאי , פירושו, ז נבין שהרמז הרמוז בשם מצרים מצר ים"ועפי. 'ט וים הוא גמטריא נ"למ, למספר
  . ומגיעים לזה רק על ידי הספירה, הים הוא שפע שאינו בר מדידה. אפשר להגיע להים ממצרים

, שהוא אין סוף ובלי גבולות' מרצונו ית, א מאין לישזאת אומרת יצ, העולם הזה נברא
ז של "בין עוה, בהכרח צריך להיות שיש איזה קשר ביניהם, ומכיון שהבריאה נבראה ממנו

כתוב ששנת . ושבועות הם בבחינת חמישים, כ"יוה, יובל. שהוא מעל הגבולות' ית' גבולות לה
. כ"ה שנשאר לנו מיובל הוא רק יוהוכל מ, היובל כולה היא בבחינת יום כיפור אחד ארוך

כתוב . כ הם שני ימים של מתן תורה שהעולם מתחבר על ידם אל מה שמעבר לו"שבועות ויוה
כל פתיחה ענינה שבזה יש [רבי שמעון פתח ): פרשת בהר מאמר להנחיל אוהבי יש(בזהר חדש 

ב במשלי בפרק פסוק זה נכת(, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא] פתח להבין את הפרשה
, קום ברי ויתגלי רזא דהאי קרא' וכו) וקוראת לאנשים לעסוק בה, שבו שהתורה כביכול מדברת

דלא . דא רזא דיובל ושמטה. מאי יש, ש"להנחיל אוהבי י, ר שמעון"וקם על רגלוי א, אזדעזע
הוא . בא בני ואגלה לך סוד של פסוק זה[אלא לעמא קדישא , ה לשאר עמין"מסר יתהון קב

שלא , הוא הסוד של יובל ושמיטה? מה זה יש, ש"הזדזע ועמד על רגליו ואמר להנחיל אוהבי י
שלא מגיע ליובל ' יש'רואים מכאן שכל ]. ה לעמים אחרים אלא לעם הקדוש"מסר אותם הקב

וידוע שנחלה מגיע בירושה מאבות , ולזה כתוב בפסוק להנחיל אוהבי יש. אינו ישות אמיתית
התורה אומרת על עצמה אני . לשון נחל שהוא מגיע ממקור וממשיך הלאהוזה גם מ, לבנים
  . אוהבי יש, שעל ידי יקבלו, אנחיל

דבגנתא דעדן , ה טביל לון בנהרא דחמשין"ותו כלהו נשמתין קב, ממשיך הזהר
טובל אותם בנהר ' ה, כל הנשמות שכבר עברו מעולם הזה[ואתקרי נהר דינור , דלעילא

נהר דינור הוא נקודת מעבר בין עולם נמוך ]. דן העליון שנקרא נהר דינורהחמישים שהוא בגן ע
וכמו שהירדן מבדיל בין ארץ ישראל , ל שדינר הוא אותיות ירדן"וכתוב בחז, לעולם שמעליו

כל מי שתופס שמה שנמצא פה בעולם הזה זהו כל . כך נהר הדינור מפריד בין העולמות, ל"לחו
עבור נהר דינר באמת לא יטבל שמה וממילא הוא לא יהיה בכלל וממילא הוא לא צריך ל' יש'ה

  .'להנחיל אוהבי יש'אלה שעליהם נמאר 
אלא שבתוך מערכת , אנחנו נבראנו באמת על מנת לחיות לעולם ועד ולנצח נצחים

כל מי שלא תופס משהו . אין לנו תפיסה במציאות לא מוגבלת, המציאות שאנחנו חיים היום
הוציא ' ה. כ הוא עוד לא יצא ממצרים ולא יגיע למה שהוא מעבר לזה" בעז"יותר עליון מעוה

  .אותנו ממצרים על מנת שנהיה במציאות אחרת להנחיל אוהבי יש
רק . לא היה שמיטה ויובל, משום שלולא הר סיני, שמיטה ויובל דוקא נאמרו בהר סיני

כאן .  ושם נתחברו שמים וארץ,בהר סיני נתנה תורה. על ידי הר סיני אפשר לספור ולהגיע ליובל
וזה , שכל המצות שבתורה יש בהם הסוד הזה של שמיטה ויובל, נמצא לימוד לכל התורה כולה

אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצדה שאין ) א”חולין דף קמב ע(מה שכתוב 
ולחיות בישות כל מצוה ַמֲעִביַרה אותנו מלהיות רק ְּבֶישּות של פה . תחיית המתים תלויה בה

ז נבחרו "ובכ. כך כל המצות נאמרו בסיני, כמו ששמיטה ויובל נאמרו בהר סיני. גבוהה יותר
והחמישים , בגלל שזה המהלך לחמישים, שמיטה ויובל להיכתב בפירוש בתורה שנאמרו בסיני

והוא החיבור של שמיטה , היש האמיתי הוא החיבור בין עולם הזה לעולם הבא. שהוא התכלית
י כותב שהמציאות "האר. כ הוא שבת שבתון כמו שיובל הוא השמיטה של השמיטות"יוה. ובלוי

היא ' יש'ה). שהם אותו גימטריא(, ואפשר לעקם אותה ולהופכה לקרי, האמיתית נקראת יש
  . ומקרה הוא הפך זה, מציאות קיימת ונמצאת

המהלך שלנו . קריוהלכתי אף אני עמכם ב' ואם תלכו עמי קרי וכו): ויקרא כו(106כתוב 
י "האר. וזה חמת קרי, הופכים את המציאות שלו למקרה, וכל מי שמעוות אותו לקרי, הוא יש

אותה תורה שנמצאת בשער . וגם בגימטריא קרי, מגלה שעמר הוא בגימטריא יש, באותו מקום
הספירה שאנחנו סופרים לקבלת התורה . שהוא ינחיל לנו יש, החמישים קוראת ומבטיחה לנו

היא רק כדי לספור נכון , כל מי שמציאותו פה. שאנחנו רצים לקראתה, יא כולה לאהבת התורהה
  .והובטח לו שהוא ינחל יש, הוא בכלל אוהבי, להגיע לחמישים האמיתיים

                                                 
   בפרשה של שובע הבא106
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  ו" נ-ט בעומר " כ-פרשת אמור ' ספירה ו
  

 והם כנגד שני חלקי התורה הכתובים בברייתא, ימי ספירת העומר נחלקים לשנים
הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות ): ו ג(דאבות 

ואין כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו ' אחת צריך לנהוג בו כבוד וכו
היינו שספירת . כ"ע, טוב ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו

והגמטריא של כבוד וטוב יחד זה , 107והם השני חלקים של תורה, ת לכבוד וטובהעומר נחלק
שהם , ספירת העומר מכוונת לתקן את המידות עם כל צירופיהם. כמנין ימי ספירת העמר, ט"מ

שמקודם צריכים להגיע לכבוד ,  כדי להגיע לתורה108אבל יש שני תנאים , שבע כפול שבע
הימים שמהתחלת הספירה ועד יום .  האמת של שני הדבריםהיינו לתפיסת, אמיתי ולטוב אמיתי

מה הן שתי . ב בעומר מכוונים לתקן את הכבוד ומשם ואילך הימים באים לתקן את ענין הטוב"ל
ע למה בחרו "וגם צ? ע איך זה מובן"וצ. ל שהם אבות למדות"משמע בחז? המערכות האלה

  ? וגם מים,  נקראת חלבוגם, הלא תורה נקראת גם דבש, במילים של טוב וכבוד
, אם יקחו מאדם את כל כבודו. המערכת הרוחנית של כל אדם קיימת על ענין הכבוד

כ בהקדמה לספר המאור "כמש, כ שאחד משמות הנפש הוא כבוד"וזה בכלל מש, הוא לא יחיה
אפילו אצל הגוים ידוע שאם מפקיעים . כ למען יזמרך כבוד ולא ידום"כמש) ז הלוי"של הר(

והוא יוצא מדעתו והופך את עצמו בדעתו , כל כבודו הוא לא יכול להמשיך להתקייםמאדם 
לכך , אדם חייב שתהיה לו חשיבות. א לאדם לחיות בלי שיהיה לו ערך עצמי"שא, לנפוליאון

. כבוד אינו שם מושאל לנפש אלא זהו עצם ענינו. להורות שהוא צריך בלעדיות, הוא נברא יחידי
אם אין . שצריך שתהיה לו איזה מדה מסוימת של טוב, והיא, ת קיוםאדם נמצא בעוד מערכ

, ברא עולמו' וכך ה', טוב יצר כבוד לשמו'אומרים בשחרית . הוא גם ימות, לאדם טוב בכלל
כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ) ו יב(כתוב במסכת אבות . באותם מידות של כבוד וטוב

יצרתיו אף , כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, )מגישעיה (שנאמר , לא בראו אלא לכבודו
  . ברא את כל העולם כולו כדי שיצא מזה כבוד' ה. עשיתיו

השאלה ,  על עמקות כוונת התורה109רואים בספרי הקדמונים שכאשר הם מדברים
אין הם . ברא את העולם' למה ה, הראשונה שהם שואלים היא מה אנחנו יכולים להבין בסיבות

ובתשובה לשאלה זו כתוב שני . רצה לגלות מכל זה' אלא שואלים מה ה, מחפשים סיבות
שני . 'והוא כבודו ית, וכן לגלות מדותיו, שהוא טובו, שהעולם נברא להשפיע חסדו, דברים

והישות , ואז הוא מקבל מציאות, יש למגלה קיום', דברים אלה הם אחד שעל ידי גילוי כבודו ית
וכל אי טוב הוא מפריע לעצם , זהו עצם ההיות,  נקרא טובכל מה שאצלנו. עצמה היא טובה

וטעם הדבר הוא שאז הוא קיבל , אין הנאה גדולה יותר מהרגע שאדם ניצל ממות לחיים. ההיות
ואוי , זה נותן לו תחושת ההיות, וכל יתר דברים הם רק כדי שאדם יתפוס את עצמו כקיים, קיומו

משלי טו (כתוב עליו , ל מי שמבין מה הוא טוב באמתכ. למי שמרגיש שהוא קיים רק עם סוכריה
  .וטוב לב משתה תמיד) טו

מצד אחד זה יש ומצד השני זה , י שמילת עמר בגמטריא יש וכן יקר"כתוב בשם האר
, שהוא הטוב, העמר נושא בו היש, ושני דברים אלה באים ביחד. שהוא לשון של כבוד, יקר

ה להנחיל "ר יהושע בן לוי עתיד הקב"א: ס"ה בשכתוב במשנה אחרונ. שהוא הכבוד, והיקר
מאות ועשרה עולמות שנאמר להחיל אוהבי יש ' ג) בעולם שכולו טוב(לכל צדיק וצדיק 
כמו שיוקרא וזולא , והענין של יוקר הוא כבוד, היש עצמו נושא בו את היקר. ואוצרותיהם אמלא

אמר ) ב”סנהדרין לח ע(תוב בגמרא וכ, יקר אינו לשון עברית אלא ארמית. מקביל לכבוד וזלזול
 תהילים קלט(ל -רב יהודה אמר רב אדם הראשון בלשון ארמי ספר שנאמר ולי מה יקרו רעיך א

והתרגום , וידי משה כבדים) שמות יז יב(כ אצל משה רבינו "כמש, יקר הוא התרגום של כבד. )יז
.  וכל חסרון הוא לא טוב,אבל עצם היש הוא טוב, יקר הוא פן של יש. מתרגם וידי משה יקרן

                                                 
  ? נכון107
   לשאול להרב אם זה שני תנאים או שני כללים108
   לשאול להרב אם זה מדברים או מתחילים לדבר109
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והיא , כבוד הוא המערכת עליונה יותר. באה לתקן שתי הדברים האלה, הספירה כאמור לעיל
והוא עד כמה , כל ערך נמדד לפי השוק. וזה נעשה בדעת, קובעת ערכו של כל דבר בעולם

הדבר נהפך אצלו , כשאדם מחליט שהוא לא זקוק לדבר. שהדבר מצוי ועד כמה שהוא מבוקש
ירדפו אחריו , אבל כשדבר מבוקש110. עד שהוא לא יתכופף להרים את זה, לדבר הכי זול בעולם

והיא קובעת , מידות' שהיא מעבר לכל ז, כל כבוד נקבע כפי הדעת. עד סיכון החיים כדי להשיגו
אין מציאות , כשמערכת הכבוד מעוותת. מה נכבד ומה נקלה, ומה אני שונא, מה אני אוהב

כ היא נתפסת בתוך דברי "וע, תורה כולה ערך.  וזה פירוש אין כבוד אלא תורה,שתקלוט תורה
זה התיקון . אלא שתלוי האם היא מכוונת או מעוותת, אי אפשר לבטל את מציאות הכבוד. יוקר

  .הראשון של העומר
ע מתו מפסח ועד עצרת מפני שלא נהגו "כתוב שתלמידי ר) ב”יבמות דף סב ע(בגמרא 

ג בעמר "כ שבל"ל בנתיב התורה מסביר מש"המהר. אן נהפכה הקערה על פיהכ. כבוד זה בזה
שהם פגעו בכבודה של , בגלל שהפגיעה שלהם היתה בימים שהם כנגד כבוד, פסקו מלמות

כפה עליהם ) א”שבת דף פח ע(והתורה נתנה בצורה של , מכיון שהם היו מקבלי התורה, תורה
וכך היה אצל תלמידי . אם לאו שם תהא קבורתכםאם אתם מקבלים התורה מוטב ו, הר כגיגית

שלפי דרגתם חסרון הכבוד כלפי מקבלי תורה היה כמו אי ', ואם לאו'שהם היו בבחינת , ע"ר
ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה "כתוב באותו גמרא והיה העולם שמם עד שבא ר. קבלת התורה

ואם לאו 'הוא קיום של ' שמם'. מועיוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן ש' יהודה ור' מ ור"ר, להם
אותם , א בראם"עוד פעם בה, ע יסד את התורה עוד פעם"ר. 'אני מחזיר את העולם לתהו ובהו

רואים מכאן שהיחס של כבוד מתבטא עד כמה . חמשה העמידו את העולם באותה שעה
, בודכל הרגשה של התבטלות בפני גדולה היא היא כ. שהמכבד מבטל את עצמו לפני המכובד

  111. וזה היקר של העמר
, וטוב זהו דרגה יותר נמוכה, הכבוד ענינו תפיסת ערך. החלק השני של העמר הוא טוב

ובזמן , כל מקום שהקיום מובלט. היינו הקיום עצמו, והוא בתחושת היש, שהדעת לא שולטת בו
קיום הוא מכיון שה. 112זה הטוב שיש בכבוד, ודרך אגב, זהו הטוב, שאדם תופס את עצמו כקיים

, כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב113כתוב . לכן התיקון כאן צריך לבא עמוק יותר, מוכרח
ומי , הטוב האמיתי נמצא ביש. וטוב שייך לחלק הנמוך יותר, רואים מהפסוק שכבוד שייך לדעת

ששמה אפשר לברך , שרוצה לזכות לטוב אמיתי צריך לעבור למערכת של אין טוב אלא תורה
ואולי , אנחנו חייבים לברך דיין אמת על בשורות רעות. ב והמטיב אפילו על בשורות רעותהטו

אבל צריכים לדעת שתפיסת דעת כזאת היא מעבר , אפשר להרגיש קצת מהטוב שבבשורה הרעה
תפיסת הטוב האמיתי שייכת . לעתיד לבא כלנו נברך הטוב והמטיב על בשורות רעות, לנו

ויקרא רבה כח (כתוב במדרש ? מה הענין של תמימים. ים ינחלו טובלתמימים כמו שכתוב תמימ
היינו ,  שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שישראל עושין רצונו של מקום)ג

ולא היה מישהו , יעקב אבינו נקרא איש תם. השבועות האלה מכוונים לעשות אותנו תמימים
והמת הופך את , תם הופך את המת לתם.  לא מתשהוא, אחר שקיומו היה מבוסס יותר ממנו

  . התם למת
והטוב , זה כשהם נמצאים בטוב הנכון, ומעתה ידעינן שמה שכתוב תמימים ינחלו טוב

כמו ' ענינה של תמימות הוא שעולמו אינו מאורגן על ידו אלא עד ידי ה. מבוסס' יש'הזה הוא ה
השכר של . י מפרש שלא לחקור עתידות"אלקיך ורש' תמים תהיה עם ה) דברים יח יג(שכתוב 

הוא שם את , מי שאומר שאני הקובע בעולם. אלקיך' מה שהוא נמצא עם ה, מי שהוא תמים
מי שחוקר עתידות רואה . והוא מארגן כביכול לעצמו את עולמו וזה הפך תם, אחרת' יש'עצמו ב

אין טוב למי . ידואבל תם יודע שזה איננו ב, בעצמו שהוא ממשיך ומוביל את הכל לתכליתו
                                                 

' שר, שואהבאחת מהכנסיות הגדולה לפני ה,  שמעתי סיפור מאדם שהיה נוכח בשעת מעשה110
ברוך בער ראה שזה היה ' ור) כנראה שהוא חשב שזה דבר אחר(אהרן קוטלר התכופף להרים עיתון 

  '.כל כך הרבה דברי תורה מתכופפים לכל כך הרבה דברים בטלים! אוי'עיתון והזדזע ואמר 
ואביה ירק ירק בפניה הלא ) במדבר יב יד(ע מפאנו כותב שהפסוק " הרב הוסיף כאן הרמ111
ולא ראיתי תכלית . כשיורק בדבר זה זלזול. ירק ירק הוא כנגד כבוד וכנגד היש,  שבעת ימיםתכלם

  להוסיפו
   לשאול להרב שזה לא מובן כל כך112
ל ולשאול להרב איך " זה שתי פסוקים ולכן צריך לומר שהפסוקים הובא על המשנה הנ113

  לסגנן את זה
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מי . והמת הוא במציאות של אי קיום, התם הוא שלם. אלא זה קיום של מת, שחוקר עתידות
טוב שייך לתמימים והם . שמהפך כאן את הקערה על פיה הוא הופך מציאותו לאנטי קיום

רק אלה שעצם קיומם . אלא זוכים רק על ידי נחלה, א לארגן את זה"כי באמת א, נוחלים את זה
, לדעת שאנחנו לא קובעים, כלומר, ענינו של תם הוא ללכת אחרי. א במקום הזה נוחלים טובהו

ואמר רב יהודה אמר רב אלו ' אדם ובהמה תושיע ה) ב”חולין דף ה ע(וזה מה שכתוב בגמרא 
אלא , הם אינם התם שכתוב בהגדה של פסח, בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה

ואנחנו מצווים להיות תם ', ית' ם שכל חכמתם מביאה אותם רק לסמוך על ההם חכמים מחוכמי
  . כזה

כיצד יתכן שבר דעת יכול לבא למשה רבינו לטעון שמכיון שעבר זמן הפסח איך נעשה 
אבל , אזי יש תשובה לזה, אלא שבאמת אם הם היו טוענים בדעת? והלא היינו טמאי מת, פסח

פרשת פסח שני ירדה לעולם רק בגלל הטענה . תמימותהחכמים האלה לא שאלו בדעת אלא ב
, מצד עצם הענין, אבל באמת. ובגלל טענה זאת משה רבינו עשה קבלת התורה חדשה, הזאת

ויאמר אלהם משה ) במדבר ט ח(כשמשה אמר . אין שום מקום לפסח שני, מכח פסח ראשון
ול לפתוח פתח לדבר שאני וזה יכ, היינו שאתם טוענים טענה, לכם' עמדו ואשמעה מה יצוה ה

מה החוקים , חכם היה שואל אחרת, כ בהגדה"כמש, התביעה היא תביעה של תם. לא יודע
, במערכת שלנו זה בלתי אפשרי, הם שאלו איך אפשר שלא להקריב קרבן פסח. 'והמשפטים וכו

  .'שהרי קיומנו תלוי ברצונו ית
 לא לתפוס עצמו כצד ,והמדה הזאת אומרת להודות, המדה החמישית נקראת הוד114

המידה הזאת נותנת לתמימים להיות . ומי שחוקר עתידות הוא הפך זה, בפני עצמו אלא להודות
כשהמדה 115. והיש שייך לתמימים, כאן הוא הסוד של היש אמיתי. ומכחה נוחלים טוב, תמימים

שאדם מה . מכאן מתחיל טוב, ב ימים ראשונים של העומר"נגמרים הל, הזאת מגיעה לשיא שלה
, אפשר לזכות רק בימים האלו ואם הוא מפסיד את הימים האלה, זוכה בימי העמר בעניני הרוח

שהוא , ולטוב, שהוא דעת, זוכים בימים האלה לכבוד. אין מה שיעזור לו עד הספירה הבא
כלל ישראל , כתוב בסוף תפילת טל.  עצמן כבהמהומשימיןערומין בדעת ) ב”חולין דף ה ע(

לא היה אף פעם שאנשים היו . כך היו בימי העומר, )תואר שמטיל אימה(כנגדלות נקראו איומה 
שפסח שני נקרא ) א”דף יח ע(ה "כתוב בר. כל כך ערומים בדעת ומשיאים עצמם כבהמה כל כך

כ בגמרא קידושין שעבד גדול אינו נקנה במשיכה של קורא אליה והיא "וזה בגלל מש, פסח קטן
פסח קטן הגיע מכח . אבל קטן הולך לדעת מי שקרא לו,  עצמומפני שהוא הולך לדעת, בא

  . אנשים תמימים
הם אבות ההנהגה של , שהוא תפיסת עצם המציאות, וטוב, שהוא קביעות ערך, כבוד

היינו אנחנו ממשיכים את העומר , ואם יש ספירת העומר, קרבן העומר הוא מאכל בהמה. האדם
היה , וזה בגלל שאם היה קצת יותר, בחינת כבודפחות משני שליש של העומר הוא ב. הלאה

כשמערכת . באחד לשלש, כך היחס בין גבוה יותר לתחתונה שנתבטל לו. יותר משני שליש
אין דבר שנתעוות בזמננו יותר . ממילא נמצאים במערכת אחרת, לדעת, הטוב מתבטלת לכבוד

מה הרודף אחר הכבוד ל שואל ל"המהר. בזמנינו הדבר הבזוי ביותר נחשב לכבוד, מהכבוד
בזמננו מי . והוא מתרץ בגלל שאין דבר מזולזל יותר מלרדוף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו

ומערכת הטוב שלנו גם . וכמה שהוא בורח אחריו הוא משיגו, משיג את זה, שרודף אחרי הכבוד
  . כן מעוותת עד כדי כך שהיא הפוכה ממה שהיא היתה צריכה להיות

  
  

  ז" נ- ד לעומר " כ-ת אמור פרש' ספירה ז
  

מצאתי כתוב מנהג שלא לעשות מלאכה בין שקיעה עד : כתוב בטור בשם רב האי גאון
שהם מתו , ע"בגלל האבילות על תלמידי ר, ולא לנשא, ושלא להסתפר, הבוקר בספירת העומר

על מדוע גזרו , ויש לעיין באופן כללי. ל"ונקברו אחרי שקיעת החמה עכ, קרוב לשקיעת החמה
ומדברי הטור . ל"ולא מצינו הסבר ברור לזה בחז, ע"כל הציבור להתאבל על מות תלמידי ר

                                                 
  ,העמרב ימים ראשונים של " יש מידה בנפש שבה נגמרים הל114
  .הוא התחלה של המדה הזאת,  הלילה115
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שאיך שייך לאסור מלאכה בזמן , וזה קשה להבין, נראה שהאיסור מלאכה תלוי בזמן הלויה
דלא מצינא , גם האיסור להסתפר וכל דיני האבילות טעון ביאור? כשהלויות היו מזמן, הלויה

והרי במשך הגלות נחרבו ומתו עוד ? ל ישראל מתאבלים על ציבור מסויםעוד פעם שכל כל
  .ולא גזרו מחמת כן אבילות לדורות, עיירות שלמות כידוע

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ) ב”יבמות סב ע(בגמרא איתא 
לם שמם עד שבא והיה העו, עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן ' יהודה ור' מ ור"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"ר
, 116כבר נתבאר. כ"ע, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת, שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה

 ,ולכן מי שאינו מכבד את התורה כראוי, כי הזמן של הספירה הוא זמן מיוחד לכבודה של תורה
בגלל , זרחיה הלוי כותב בהתחלת ספר המאור שהנפש נקראת כבוד' ר. הזמן הזה עומד כנגדו

הביטוי החיצוני של רחישת כבוד הוא תשוקה להתקרב . האציל נפשנו מכסא כבודו' שה
והוי מתחמם כנגד אורן של ) ב י(כמו שמבארים המשנה באבות , אך גם רצון להתרחק, למכובד
אך לא להתקרב , שצריכים להתקרב כדי להתחמם מאורם, לתן שלא תכוהוהוי זהיר בגח, חכמים

התפיסה האמיתית של כבוד צריכה לכלול את ההכרה שמה שרואים . כל כך כדי שלא להכוות
זהו דבר שסותר את , שאם רואים את כל מעלותיו, אצל המכובד הוא בגדר טיפה מהים שיש בו

חיוב מורא כמו שרואים שיש חיוב מורא וכבוד לכן כל מקום שיש חיוב כבוד יש גם . הכבוד
איזהו כבוד מאכילו ומשקהו ) מ"ר' ד ס"יו(ע "כתוב בשו. ומלך, תלמידי חכמים, כלפי הורים

איזו מורא לא .  חיובים אלו הם תוצאות התשוקה של אהבה-מלביש ומכסה מכניס ומוציא 
מקום המיוחד לו להתפלל ולא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו או 

 סייגים אלו הם מגדר התשוקה של -ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו ולא סותר את דבריו 
  . זו היא הצורה השלימה של כבוד-צירוף כבוד ומורא יחדיו . ריחוק

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב , אמר רבי יהושע בן לוי) ו ב(כתוב באבות 
לימוד אלא -הבת קול לא מדברת על האי. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ומכרזת ואומרת

אלא היא בת של , ובהכרח אם כן שהבת קול הזאת היא לא מהדברות המחייבות, העלבון
ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי ) שמות יט טז(כ "כמש, הקולות וברקים שהיו במתן תורה

החרדה אז לא . חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנהקלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר 
הקול של הדברות . אלא היתה זו חרדה של רוממות, היתה בגלל שהם פחדו שיקרה להם משהו

וכתוב בתרגום ולא , קול גדול ולא יסף) דברים ה יט(כ "קיים עכשיו כמו שהיה בשעתו כמש
, על העדר הפחד והחרדה, רהאבל התביעה היא על כבודה של תו, לכן אין מזה בת קול, פסק

מהקול שגרם שיחרד כל העם אשר במחנה יוצאת בת קול ותובעת . כמו שהיה במעמד הר סיני
ברכות דף כב (כתוב בגמרא . ולא ביטול מצותיה, עלבונה הוא כאמור ביטול כבודה. את עלבונה

כאן באימה  מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף -שצריכים ללמוד תורה כנתינתה ) א”ע
שצריכים שיהא עכשיו אותו כבוד לתורה כמו שהיה , פירוש הדבר הוא. וביראה וברתת ובזיע

  .ל שעצם ענינה של הספירה הוא כבודה של תורה"כנראה שזה ביאור דברי המהר. אז
לכן סופרים את , בראשונים מבואר שכל הספירה היא ענין של תשוקה להגיע לזמן נכסף

 וכתוב שמדה היא - ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים ) איוב יא ט(ה שהיא הימים להגיע אל התור
ט שערים שהם "על ידי לימוד התורה ניתן להשיג המ. 'ט וים הוא בגימטריא נ"בגימטריא מ

ואנו צריכים ויכולים רק , ט והלאה אין אנו יכולים להשיג מכח עצמנו"ממ. ביכולת השגתנו
י פרק "וזה מה שכתוב במס,  אפשר לקבל רק מלמעלהמשום ששער זה, להכין את עצמנו לקבל

הספירה היא . תחלתה השתדלות וסופה מתנה, ו על קדושה שתחלתה עבודה וסופה גמול"כ
ואז , שהוא מעבר לנו, שאנחנו הולכים עם כל הגעגועים לאותו יום, מעשה של כבוד התורה

  . אנחנו מתבטלים אליו
הפירוש של המילה נפש .  למען יזמרך כבוד)תהילים ל יג(כ "כמש, הנפש נקראת כבוד

נפש גם שייכת לענין של . אם יש את נפשכם) בראשית כג ח(כ "כמש, אל-שאיפה, היא רצון
כתוב בשם .  פושו וסגו- פרו ורבו ) בראשית א כב(כ בתרגום על הפסוק "וגדילה כמש, ריבוי
הנפש היא שהופכת : ואביאור הענין כך ה. ת נר פתיל שמן"א שנפש הוא ר"י ובשם הגר"האר

שמן ופתילה המאפשרים להדליק ) הכלי(לנר , שבה אנחנו חיים, את המערכת היותר תחתונה

                                                 
   במאמר הקודם116
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הנפש היא החלק , כמו כן. וזה מתאפשר על ידי הנר, האור תמיד מושך אחריו את השמן. אור
אם האדם . לכן היא תחילת העליונים, התחתון ביותר במערכת הרוחנית שמתקשרת עם הגוף

כמו האור המושך , אזי על ידי הנפש הדברים מתחילים לעלות למעלה, ולך בדרך הישרהה
אך אם האדם מקלקל מעשיו אזי הוא סוחב את המערכת הרוחנית אחרי , השמן מלמטה למעלה

 - ק הכנת הנר שיהא ראוי להדלקה נקראת הטבה "בלשה. הנפש והוא מוריד אותה מלמעלה
ש היא "ת ב"שנפש בא, גם בלא דעת נפש לא טוב) שלי יט במ(א במשלי על הפסוק "וכתוב בגר

על ההדלקה נאמר . אזי היא ראויה להדלקה, היינו שעשו הטבה, לכן כשהנפש היא טוב, טוב
, נמצא כי הענין של הנפש הוא לעשות הטבת נר. והארץ האירה מכבדו) יחזקאל מג ב(בפסוק 

פסחים דף ב (כ "כמש, הטוב נקרא אור. יו שהאור יחול על-להכין את הנר שיהיה ראוי להדלקה 
משום שהפעם הראשונה , אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב) א”ע

לכן הכנה לנר . וירא אלקים את האור כי טוב) בראשית א ד(שכתוב בתורה טוב זה ביחס לאור 
שאותה נפש היא גם הרצון , העולה מכל הדברים. שזה מביא אותו למה שנקרא טוב, נקראת אור

שיתבטלו , ומטרתה ותפקידה לחבר את הנר פתיל ושמן, וגם הריבוי וגם החיבור למה שמעבר
  . כלפי הלהבה של האור
אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום ) ב”מנחות דף כט ע(כתוב בגמרא 

 על ידך אמר לו אדם ע מי מעכב"אמר לפניו רבש, ה שיושב וקושר כתרים לאותיות"מצאו להקב
אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ 

ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף "אמר לפניו רבש, תילין תילין של הלכות
ד ע הבין במה שמשה הורי"שר, היינו(שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו 

כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן ) מסיני יותר ממה שמשה הבין
ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם "חזר ובא לפני הקב, הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו

מי יתן את , השאילה. ל"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני עכ"כזה ואתה נותן תורה ע
ושייכת רק , משום שהיא מעבר לתפיסת דיבור, ולה להתברר בכח הדיבורהתורה לא יכ

אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו : וכן הוא גם המסופר בהמשך הגמרא. למחשבה
במקום אחר (אמר לו חזור לאחורך חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין , הראני שכרו

ל שתוק כך "ע זו תורה וזו שכרה א"לפניו רבשאמר , )ל כתוב שמוכרים בשרו במקולין"בחז
  .גם נושא זה אי אפשר להבינו בדיבורים. עלה במחשבה לפני

ובמקביל . והוא הנותן התורה, ע הוא באמת במקום משה רבינו"בתוך מערכת הדיבור ר
ולקבלת , היו צריכים להיות בית מדרש שמביא להר סיני, ע"ד אלף תלמידים של ר"הכ, לכך

, האותיות הן מה שהתורה מדברת. ע הוא רבם שמוריד דברי תורה משער החמישים"ור, התורה
בית . שכתובה בתורה' שתוק'התגים מכוונים אל בחינת ה. והתגים הם מה שהתורה שותקת

 שם -עם הגילוי המלא של כבוד התורה , ע היה צריך להיות כאמור כמו הר סיני"המדרש של ר
ע היתה צריכה להיות "בבית מדרשו של ר.  בימי הספירהכל השנה היתה צריכה להראות כמו

שהתורה הגיעה , ע עובדה זו היתה בולטת"אצל ר.  פשוט כמו הר סיני-בוערת אש של תורה 
אבל אם , ע חלה על כל הדיבורים כולם"מיתתם של כל תלמידי ר. למקומות שהם מעבר למדה

  . תופסים משהו משםבזה עוברים אל מעבר למדה ו, מבינים משהו מתוך השתיקה
הגמרא דקדק בלשונה ולא . ע שנים עשר אלף זוגים תלמידים"בגמרא נזכר שהיו לו לר

היינו שזה צורה של בית , אלא שתים עשר אלף חברותות, ד אלף תלמידים"אמרה שהיו לו כ
התורה לא , ל שאם כלל ישראל היו ששים ריבוא חסר אחד"על דרך מה שאיתא בחז. מדרש שלם

כל אחד צריך לדעת שהתורה שהוא . לקומה שלימה, שהיא ניתנת רק לציבור שלם, תנתהיתה ני
בעת .  בלי כל הבית מדרש-לומד לא היתה יכולה להתקבל אצלנו בלי שחבירו היה על ידו 

היא , אבל לא כן קבלת תורה, שלומדים אפשר שלא להתיחס אל זה שאני לא לומד עמו עכשיו
אזי כל אחד ואחד מוכרח לקבלת , חנו עסוקים בדרך לקבלת תורהאם אנ. ניתנת רק בציבור שלם

כלל , ואם אכן הוא היה כך, ע"כך היה צריך להיראות הבית מדרש של ר. התורה של הזולת
משום שלא , ע"וכשמתו תלמידי ר. וכמובן היו נראים אחרת, ישראל היו חוזרים ומקבלים תורה

ואם לאו שם ) א”גמרא שבת דף פח ע(ה בהר סיני "היה בזה קיום מאמר הקב, נהגו כבוד זה בזה
  .היא הופכת לחרב, ואם לאו, מוטב, אם מקבלים התורה כתקונה. תהא קבורתכם

הספירה היא . והוא לא קיים יותר, ע עבר מהעולם ענין הספירה"מאז שמתו תלמידי ר
הר סיני האפשרות היחידה שנשארה להגיע לדרגת , אחרי החרבנות. להגיע לים דרך כל המדה
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ע בתורה שבעל "י שר"וכתוב באר. היא אותו אדם שיהיה בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו
ואנו מוצאים שגדולי התנאים מחברי עיקר תורה . פה הוא מקביל למשה רבינו בתורה שבכתב

אמר רבי יוחנן סתם מתניתין ): א”סנהדרין דף פו ע(כדאיתא בגמרא , ע"שבעל פה היו תלמידי ר
 מאיר סתם תוספתא רבי נחמיה סתם ספרא רבי יהודה סתם ספרי רבי שמעון וכולהו אליבא רבי

אבל ) א”דף טו ע(כתוב במועד קטן . ע אמרום"ממה שלמדו מר, י"ומפרש רש, דרבי עקיבא
מה חג אסור במלאכה אף אבל אסור , אסור בעשיית מלאכה דכתיב והפכתי חגיכם לאבל

רבינו בחיי . וכל דיני החג התהפכו להיות עצב, להיות אבלהיינו שהחג עצמו הפך . במלאכה
ימי חול המועד . ט ימי הספירה ענינם בעצם כמו חול המועד בין פסח לשבועות"אומר שכל מ

שהאבל הוא לא רק על תלמידי , ולמה שנתבאר ביאור הענין הוא. של הספירה הפכו להיות אבל
 שהיו צריכים להיות אלה שעל ידיהם אנחנו על הימים האלה, ע שמתו אלא על הספירה עצמה"ר

. זהו עומק ענין האבילות שעל הספירה. ונתהפכו להיות אבל, ולבסוף נחרבו, נגיע למקום הנכסף
והיינו , ע"ואז היו הלויות של תלמידי ר, שהלילה הוא זמן הספירה, וזה ביאור במה שכתוב בטור

  117. שאז נחרבה הספירה
  
  

        חחחח"""" נ נ נ נ- - - -  בעומר  בעומר  בעומר  בעומר וווו"""" כ כ כ כ- - - - פרשת אמור פרשת אמור פרשת אמור פרשת אמור ' ' ' ' ספירה חספירה חספירה חספירה ח
  

אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי ) ב”יבמות דף סב ע(כתוב בגמרא 
עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם 

יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר ' יהודה ור' מ ור"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"עד שבא ר
מיתת תלמידי . כ" שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת עבן
שהרי , ובאמת הדבר תמוה מאד. ע היא הסיבה שימי הספירה נקבעו כימי אבלות לכלל ישראל"ר

והתורה הלא אבדה כבר לכלל ישראל בחרבן בית , דבר זה אירע מיד אחרי חרבן בית המקדש
והחורבן , זו נראה שיש מיוחדות לחרבן של בית המדרש של רבי עקיבאומגמרא , המקדש עצמו

שכן הם , הזה הוא כל כך גדול עד שימי הספירה שמצד עצמם הם היו צריכים להיות ימי שמחה
ויש להתעמק בהבנת חומרת . ע"הפכו לאבל מחמת מיתת תלמידי ר, מקשרים בין פסח לשבועות

  . הענין
א בהלכות אבילות שהטעם שהזמן של "ין לדברי הגרולהבנת מעלת ימים אלו יש לצי

אלא זהו מצד עצם , ערב פסח אחרי חצות מבטל את האבלות אינו רק בגלל שאז זה ערב יום טוב
מקראי קדש אשר תקראו ' אלה מועדי ה) ו-ויקרא כג ד(, הזמן שהוא כתוב בפרשה של המועדים

ובחמשה עשר יום '  פסח להאתם במועדם בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים
ימי הספירה הם גם כתובים , ואם כן. שבעת ימים מצות תאכלו' לחדש הזה חג המצות לה

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות , )שם טו(בפרשה 
אלא שקרה דבר שהפך את הימים האלה , גם להם היה צריך להיות דיני מועד, תמימת תהיינה

וגם צריכים לדעת במה חרבן זה שונה מכל החורבנות שאירעו לכלל . ויש להבין זאת,  צרהלימי
  . שהרי גם חורבן זה אין הוא חלק מחרבן הבית, ישראל

שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ) א”סנהדרין דף צז ע(איתא בגמרא 

 עלמא שני אלפים תוהו שני תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי' לבדו ביום ההוא וכו' ה

השני אלפים של ימות המשיח התחילו באלף . כ"אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח ע

א כותב שבזמן של השני אלפים של ימות "והגר, וזה היה זמן קצר אחרי חרבן הבית, החמישי

                                                 
  .  ובאשל אברהם כתב שכל מלאכה שמותרת בחול המועד מותרת גם בימי הספירה בלילה117

ואין שום , שהם מקור חייו, בהם נקבע כמה אדם יקבל בעניני רוח, הימים האלה הם ימי דין
  . הבאאלא בספירה, אפשרות להשיג זאת בצורה אחרת בשנה זו
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שאחרי היינו . מלכה ושריה בגוים אין תורה) איכה ב ט(כמו שכתוב , העולם חזר לתהו, המשיח

ומאז ואילך התורה לא נמצאת בעולם כמו שהיה , חזרנו למצב שהוא כמעט תהו, חרבן בית שני

  . והמציאות נקראת תהו כלפי מה שהיה לפני כן, מקודם

להים מרחפת -והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח א) ג-בראשית א ב(כתוב 

' אור'ל שחמשת הפעמים שכתוב "וב בחזוכת, על פני המים ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור

. היינו שהתורה מוציאה מהמציאות של תהו, בפרשה הראשונה מקבילים לחמשה חומשי תורה

שאי אפשר לומר עליו , והוא דבר שתוהה ומשתומם, הוא חומר חסר צורה' תהו'ן ש"כתוב ברמב

, הוא,  לתהוא שגילה שהעולם חזר אחרי חרבן הבית"ואם כן עומק דברי הגר, דבר ברור

, בזמן השני אלפים של תורה היה גלוי לנו למה העולם נמצא. שהעולם חזר להיות חסר צורה

, ומשום כך מכונים בתי המקדשות אורו של עולם. וזהו הבנת צורת העולם, ולאן הכל מוביל

מסופר ) א”דף ד ע(ב "בגמרא ב. שכן בעת קיומם התקיים מאמר הכתוב ויאמר אלקים יהי אור

ואמרו לו , ולאחר מכן הוא חיפש דרך לתקן את אשר קלקל, דוס הרג את כל החכמיםשהור

 ילך ויעסוק באורו של עולם -הוא כבה אורו של עולם דכתיב כי נר מצוה ותורה אור , חכמים

שהוא מראה לאן ללכת ולאן לא , העולם מואר על ידי בית המקדש. דכתיב ונהרו אליו כל הגוים

  . ללכת

הוא משום שכמו חומר שקיבל צורה , אותנו הבורא למצב של תהוהטעם שהחזיר 
, צריכים להחזיר אותו להיות חומר לבד בלא צורה, ורוצים להחיל עליו צורה חדשה, מסוימת

בדומה לכך גם כלל ישראל המצפים לקבל צורה חדשה . ואז אפשר להחיל עליו צורה חדשה
 שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא )ב”ברכות לד ע(ד "אפילו למ[לגמרי בימות המשיח 
יש עליהם לחזור מקודם , ]זה הרי כולל גם את המלכות של היצר הרע, שעבוד מלכויות בלבד

  . וזה פשר הדבר שכתוב שלפני ביאת משיח ירד העולם לתהום שלא היה עד אז, לתהו
שזהו זמן , הפירוש במה שאומרת הגמרא שיש שני אלפים של ימות המשיח היא

והביאור במה שכתוב בקש הקדוש ברוך . אבל בעוונותינו הוא עוד לא הגיע, המשיח יכול לבאש

י "איתא באר, הוא לעשות יחזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג ובשביל שלא אמר שירה נסתם

משום שהוא יכול להגיע רק בימות , ולא משיח בן דוד, שהיינו רק לעשותו משיח בן יוסף

היה המשיח , אזי ביום הראשון של האלף החמישי, הו היה משיח בן יוסףאבל אם יחזקי, המשיח

  . מגיע
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ומיד אחרי החרבן . של תורה שבעל פה' משה רבינו'ע היה בבחינת ה"י כותב שר"האר

שהיו צריכים להיות אלה שעל ידם לא תתבטל , ד אלף תלמידים"הוא בנה בית מדרש שהכיל כ

כך גם .  היו צריכים להשלים את שנחסר על ידי החרבןוהם, אותה אורה של תורה בימות המשיח

ד אלף "אם הכ. והפירוש של שמם הוא תהו, האומרת שהיה העולם שמם, משמע מהגמרא

ומיד בתחילת אלף , ולא היה חוזר לתהו, אז העולם לא היה שמם, ע היו זוכים"תלמידי ר

' תני ר) למי תענית ד הירוש(כתוב . היה המשיח מגיע, ע"החמישי שהתחיל אחרי הסתלקות ר

עקיבה כד הוה חמי ' ר. היה דורש דרך כוכב מיעקב דרך כוזבא מיעקב' שמעון בן יוחי עקיבה ר

יוחנן בן תורתא עקיבה יעלו עשבים בלחייך ' ל ר"בר כוזבה הוה אמר דין הוא מלכא משיחא א

עקיבא ' שר, ואה, ע יעלו עשבים בלחייך"י לר"פירוש המשפט שאמר ר. ועדיין בן דוד לא יבא

  . ואחר כך המשיח יכול לבא, היה צריך למות בתחילה

ד אלף האנשים שנפלו "ע היו צריכים לתקן את אשר קלקלו כ"ד אלף תלמידי ר"הכ
ד אלף הפכו "שמכח אותם כ, שבזה נעוצה נקודת החטא של כלל ישראל, בשיטים בפרשת בלק

כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ) ב”סנהדרין דף קה ע(כדאיתא , כל ברכות בלעם לקללה
קללה , להיך-א' להיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה-א' ומבתי מדרשות שנאמר ויהפוך ה

מה שנשאר לנו הוא רק מה . חזרו כל הנבואות של בלעם להיות קללה, מאז חטא זה. ולא קללות
, תר ויותר כל יום ויוםשאנחנו יורדים יו, טעם האבלות שלנו בימים האלה הוא. טבו אהליך יעקב

  . בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו) א”סוטה דף מט ע(עד כדי כך שכתוב 
ומה היה התיקון אם כן היו , ויש לנו להבין עומק החטא שלא נהגו כבוד זה בזה

אם ? ע כולם היו נוהגים כבוד זה בזה ורק הם נכשלו"וכי עד תלמידי ר? נוהגים כבוד זה בזה
ומדוע בגין חטא ? דיהם המשיח היה צריך להגיע יתכן שלא נהגו כבוד זה בזהכתוב שעל י

שכשהעולם היה נמצא בשני אלפים , אכן ביאור הענין הוא. זה הגיע להם עונש כה כבד
אבל מה שהתחיל , והשיגו אותה אפילו בלי נבואה, אזי התורה היתה גלויה בעולם, תורה

ההשגה שהתורה , לאה של הלומד עם התורה הזהות המ-אחרי החרבן בשנות התהו הוא 
כמה טפשאי שאר ) ב”מכות דף כב ע(וזהו מה שאומרת הגמרא . ולא בעולם, נמצא בלומד

ת כתיב ארבעים ואתו "דאילו בס, אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה
צם התורה שלומדי תורה הם ע) תפארת ישראל פרק סט(ל "וכתוב במהר, רבנן בצרו חדא

וזהו עומק החטא שלא נהגו כבוד זה בזה היינו שלא הבינו . יותר מהספר תורה עצמו
שכל אחד כלפי חבירו הוא יותר מספר , שמעתה צריכים להוסיף כבוד זה לזה, הנקודה הזאת

ינאי המלך , ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך) א”קידושין דף סו ע(כתוב בגמרא . תורה
הקים להם בציץ שבין , הקם להם בציץ שבין עיניך, ומה אעשה,  עליךלבם של פרושים

היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך ינאי , עיניו
ויאמר אלעזר בן פועירה ' המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן וכו

, הוא דינו ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינךלינאי המלך ינאי המלך הדיוט שבישראל כך 
הרי כרוכה ומונחת בקרן ? ותורה מה תהא עליה, אם אתה שומע לעצתי רומסם, ומה אעשה

אמר רב נחמן בר יצחק מיד נזרקה בו אפיקורסות דהוה , זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד
רינו שהתורה שבעל ומבואר יסוד דב. ליה למימר תינח תורה שבכתב תורה שבעל פה מאי

כל מי . אלא היא נמצאת בלבם של חכמים, פה לא נמצאת בעולם כמו התורה שבכתב
. הרי הגמרא אומרת עליו שהוא מין, שחושב שאפשר להשיג תורה שבעל פה בלי חכמים

אמרו שנים , ל"וכמו שנרמז הדבר בלשון הגמרא הנ, תיקון חטאם הוא בהנהגת כבוד זה בזה
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ד אלף אלא שנים עשר "ולא נאמר שהיו לו כ, ידים היו לו לרבי עקיבאעשר אלף זוגים תלמ
וזה יחזיר , צריך להיות שזהו גם הוא מקום ונקודת התיקון, אם הקלקול הוא בזה. אלף זוגים

  . לעולם' יהי אור'את ה

כשהגמרא רוצה לומר על אמורא שאמר דברתו לדעתו בלבד היא משתמשת בלשון 

התורה היא לא רק , שמלב תוצאות חיים,  אליבא ולא אדעתא הואהטעם שנאמר, אליבא דידיה

. אי אפשר שלא ינהגו כבוד זה בזה, ואם לומדים כך, מחשבות אלא היא חיים של כל אחד ואחד

שאין אף אחד אחר שיכול , מה תהא על התורה, שאם אני לא לומד, כל אחד חייב לומר על עצמו

  118. לקיים ולהשיג החלק שלי בתורה

ויאמר 'ל', תהו'ע מתו מפסח ועד עצרת בגלל שאז הוא זמן המעבר בין "י רתלמיד

תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות זהו . ועל כן אז צריכים לתקן החסרון הזה', אלקים יהי אור

וחג ) שמות לד כב(כתוב בפסוק . וזה ענין האבלות בספירה, וזה הענין של ימי הספירה, תהו

שתעשה ולא מן , חג הסכת תעשה לך) דברים טז יג(ו שדורשים ויש לדרוש כמ, שבעת תעשה לך

והכיצד עושים , זה איננו שבועות, אם זה מן העשוי. כך שבועות תעשה ולא מן העשוי, העשוי

  .  על ידי הספירה- את חג השבועות 

  

  

  ז" נ-א לעומר " ל-פרשת בהר 'ספירה ט 
  

מלכים (על הפסוק ) א”ף יא עד(ה "כמו שכתוב בגמרא ר, חודש אייר נקרא על שם האור
ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית ) ו א' א

). האבות נקראים האור של העולם(בירח שנולדו בו זיותני עולם ) הוא חודש אייר(בחדש זיו 
אי נמי , ניסןכשנתחדש אייר נולדו כבר ב: ה שנולדו בו זיותני עולם"י ד"וכתוב על זה ברש

בחדש הזה היו האבות בעולם מתחילת , כלומר. זימנין דניסן דתקופה נמשך בתוך אייר של לבנה
ודין , כמו שצד הופך לצייד(כנראה שהשם אייר עצמו שעלה מבבל בא משורש של אור . החודש

שזהו כך נראה ,  אייר הוא זה שמאיר וממשיך את האור הלאה-) כך אור הופך לאייר, הופך לדיין
המכוון של השמות אייר וזיו שהם ממשיכים את האור כמו שדיין ממשיך דין וצייד ממשיך 

  .צידה
ולכן הוא , שאייר נכתב בשני יודים)  נתיב התורה פרק יג-נתיבות עולם (ל כותב "המהר

, ע לא מצאנו שאייר צריך להיות כתוב בשני יודים"אמנם בשו. וזה עצם ענינו, בגימטריא ארך
אורך הוא מושג . ת אברהם יצחק יעקב רחל"ש שכותב שאייר הוא ר" לכך יש בדברי הבאך רמז

כתוב בספר יצירה שהחדשים מקבילים .  גם בחלל וגם בזמן-המוביל מנקודת מוצא לנקודת יעד 
הענין של . ו מקבילה לאייר"ווא, א מקבילה לניסן"האות ה). ק"הוזחטילנסעצ(לאותיות פשוטות 
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 ששניהם ענינם לחבר -ו "לכן תוכן החודש אייר שייך לאות וא, משיך הדיבורו הוא לה"האות וא
וזה חודש שלם שכל תוכנו לקשר , אייר הוא החודש שכל ימיו הם ימים של ספירה. דבר לדבר

הוא צריך להמשיך את מה שהותחל בחודש .  בין ממחרת השבת ליום החמישים- בין ניסן לסיון 
  .חודש סיוןניסן ולהגיע ליום החמישים שב

בראשית (וכתוב על זה במדרש , ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור) בראשית א ג(כתוב 
,  היינו שהאור יצא ממקורו- יהי אור ). וכנראה שהוא כולל כל האבות119(זה אברהם ) רבה ב ג

היה , המאמר יהי אור.  למקום שהיה צריך להגיע- היינו שהאור הגיע אל היעד -ויהי אור 
אך אין לנו , ובו יש לנו תפיסה, הוא המאמר הראשון שנאמר כמאמר, יאות הנתפסתהתחלת המצ

המציאות של האבות היא נקודת ההתחלה של כלל ישראל ומכחה יש . שום תפיסה בבראשית
ויהי 'והבית שיצא מהם מקביל ל', יהי אור'אבות מקבילים למאמר . מציאות של בית ישראל

, שהיא היתה עקרת הבית ואם הבנים, שראל נקרא רחלידוע ומפורסם הדבר שבית י. 'אור
רחל שהיתה עקרת הבית היא היתה עיקר ביתו של יעקב ) במדבר רבה יד ז(וכדאיתא במדרש 

איתא ) כ א(ובמדרש פסיקתא דרב כהנא , בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין) בראשית מו(' שנא
והאבות היו נקודת המוצא שסופה , רואים שבית ישראל הוא ברחל. מושיבי עקרת הבית זו רחל
אברהם יצחק ויעקב הם האורך שמוביל , ש"וכנראה שזוהי כוונת הב. הוא הבנין של בית ישראל

תחילת ההתגלות היתה בליל . ואמנם ויהי אור הוא בגימטריא רחל', ויהי אור'ל' יהי אור'מ
וזה נעשה על ידי ',  אורויהי'וצריכים להמשיך את האור הזה ל, יציאת מצרים שהלילה היה כיום

  .ורק על ידו האור ממשיך הלאה, חודש אייר
ב "החלק הראשון הוא ל, כותב שימי הספירה נחלקים לשני חלקים) ל"הנ(ל "המהר

ב הימים הראשונים הם כנגד "ל. ז ימים האחרונים"והחלק השני הוא י, ימים הראשונים
. ג פסקו מלמות"ובל, הגו כבוד זה בזהע בגלל שלא נ"שבהם מתו תלמידי ר, כבוד) ובגימטריא(

צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה , ז לחמשת תלמידיו"איתא שאמר ריב) ב ט(באבות 
רבי . שכן טוב, רבי יוסי אומר. חבר טוב, רבי יהושע אומר. עין טובה, רבי אליעזר אומר. האדם

רואה אני את דברי אלעזר , םאמר לה. לב טוב, רבי אלעזר אומר. הרואה את הנולד, שמעון אומר
הדרך ישרה שידבק בה האדם צריכה להיות הדרך . שבכלל דבריו דבריכם, בן ערך מדבריכם

ט יום כדי "ואמנם אנחנו סופרים מ, ט"בגימטריא מ,  והיא לב טוב-שמובילה לתכלית הנרצית 
וכמה 120 .הם לב וטוב) ז"ב וי"של ל(שתי הספירות . להגיע לתכלית זו להיות בעל לב טוב

 -ב מילים עד שמוזכר לראשונה המילה טוב "שמתחילת התורה יש ל, מפליא הדבר להתבונן
ואחר , ב זה ענין של כבוד"כי מתחילת התורה ועד ל, הוי אומר. ג בתורה היא טוב"המילה הל

  .דבר זה מראה לנו שגם התורה מתחילה בסדר כזה. כך מגיעים לטוב
אלעזר אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אמר רבי ) א”חגיגה דף יב ע(כתוב 

כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה , אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו
ולמי גנזו לצדיקים , וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים אורם

א צדיק שנאמר אמרו צדיק כי לעתיד לבא שנאמר וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב אל
הוא אותו טוב שצריכים , אותו טוב שעליו אנו מדברים ושואפים להגיע בספירה, כלומר. טוב

שאל רבי חנינא ) ב”דף נד ע(ק "כתוב בב. ה גנזו לצדיקים לעתיד לבא"והקב, לטרוח להגיע אליו
וב ובדברות בן עגיל את רבי חייא בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם ט

, היינו שדבר שסופו לשבר איננו טוב. הואיל וסופן להשתבר' האחרונות נאמר בהם טוב וכו
לוחות ראשונות על שנתנו , )תנחומא כי תשא פרק לא(ובמדרש איתא . שטוב הוא דבר קיים

ה אין לך יפה מן "ל הקב"וכאן א, לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו) בפרהסיא(בפומבי 
. דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת' ומה ה) מיכה ו(נאמר הצניעות ש

צריכים לגנוז את הטוב , שלא ישלוט בו שבירה, רואים מכאן שאם רוצים להגיע לטוב באמת
, ו שכל דבר אחר יהא סופו כך"ו בן בנו של ק"אם הדברות נשתברו בגלל שהיו בפרהסיא ק. הזה

  .אם הוא לא יהא בצנעא
, צריכים לעבור את כל המערכת החיצונית, בדרגה כדי להיות ראוי לקבל תורהלעלות 

צריכים , עד שאי אפשר לעלות יותר, ולהגיע למערכת פנימית יותר, שהיא מערכת הכבוד
ז "ריב. שהוא טוב וגנוז, להעמיד את עצמנו במקום שמקבלים מלמעלה החלק שהוא יותר פנימי
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היינו שהוא כולל כל , שבכלל דבריו דבריכם, רך מדבריכםאמר רואה אני את דברי אלעזר בן ע
כ "כמש, לב הוא ריכוז כל המערכת כולה בנקודה אחת? מה זה לב טוב. הדרכים הישרים כולם

 הלב הוא האבר שנושא ומרכז בתוכו - מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים ) משלי ד כג(
,  כן לב טוב הוא לב שכולו מכוון אל הטובאם, ומשם יוצאים כל הדברים, את כל כחות החיים

. ענינו של לב הוא להיות מכוון אל נקודה מסוימת. שמחזיק את כל הכחות כולם לכיוון של טוב
 לעמוד כולו - זה סוד עבודה שבלב , )ח הלכות תפילה"כ בגר"כמש(' תפילה היא עמידה לפני ה

  . 'ית' מכוון אל מול ה
ותופס גם החלקים ששייכים , ב טוב הוא פנימי יותראבל ל, הלב תופס עד גבול מסוים

נאמר שבתפילה יכוין ) ב”ברכות דף כח ע(במשנה . אחרת' עמידה לפני'לב טוב זהו . למה שנגנז
אמנם הבית קדשי , והיינו בית קדשי הקדשים האמיתי, את לבו כנגד בית קדשי הקדשים
 חלק אחד מגיע עד גבול -ת בנקודה זו הספירה מתחלק. הקדשים שנמצא בלב זהו לב טוב

וזה . ומכאן מתחילה תפיסה במערכת יותר פנימית, והשני עובר למערכת פנימית יותר, מסוים
אותו טוב שבאור , ב אותיות"יש ל,  שמבראשית ועד וירא אלקים את האור כי טוב-כמו שאמרנו 

ומי , היות גנוזכי האור עצמו חייב ל, מתחיל להתנוצץ רק אחרי שיגענו עד השגת האור עצמו
  . שלא מכוון לזה אי אפשר לו לתפוס אותו

ותצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באתות ובמופתים וביד ) ירמיה לב כא(כתוב 
הספירה . ובמורא גדול זו גילוי שכינה, וכתוב בהגדה של פסח, חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול

 להתהפך מבהמה -לקבלת התורה , ודרכ, כולה מכוונת להמשיך את הגילוי הזה עד שנגיע
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר ) טז, ויקרא כג טו(כמו שכתוב , לאדם

שבע שבתות תמימת תהיינה עד ממחרת השבת ) שהוא משעורים שהם מאכל בהמה(התנופה 
). שהיא מחיטים שהם מאכל אדם(' השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה

ה של הספירה היא בהיותנו במצב ירוד שבו אין לנו שום תפיסה בהשפעה שמשפיעים ההתחל
וההמשך של הספירה הוא כדי להגיע לתפיסה הגבוהה ושהיא תהיה איתנו כך , עלינו מלמעלה

  .תמיד
ישנה מערכת אחת של אור שעליה כתוב . עכשיו אנחנו נמצאים בשתי מערכות אור

טוב יצר כבוד , וזהו מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. ווהארץ האירה מכבד) יחזקאל מג ב(
 121אבל הכבוד ומאורות, שורש כל האורות נמצא בגניזה. לשמו מאורות נתן סביבות עוזו

והיא , וישנה עוד מערכת של אור. וכל מה שנתגלה במערכת זו נקרא כבוד, נמצאים בגילוי
והוא לא , כי הוא לא בפרהסיא' כי טוב'ואפשר לומר עליו , והוא אור פנימי יותר, נקראת טוב

, יש מערכת אחת ברורה יותר. עם שתי מערכות אלה צריכים להגיע לקבלת התורה. ישבר
ומה , ע"ובהם מתו תלמידי ר. ב ימים"וסופרים במערכת זו עד ל, תפיסה-ויותר בת, חיצונית יותר

ז כל המערכת וכן מא, ע שמערכת הכבוד נסתלקה מהעולם"שקרה בהסתלקות תלמידי ר
וזה מה שכתוב באותו , הלאה והלאה, ומאז אנחנו מושפלים והולכים, החיצונית איננה שלנו

הדבר היחידי שנשאר לנו .  מאז ואילך העולם שמם-והיה העולם שמם ) ב”יבמות סב ע(גמרא 
והיא אותה טוב שמשלים את , ולא נמצאת על פני השטח, שהיא פנימית, היא המערכת השניה

ומי שרוצה יכול , החלק הטוב לא נלקח מאיתנו באופן ישיר. כמו הטוב הראשון בתורה, ב"הל
  .  כל אחד כפי השגתו- לשייך את עצמו לדבר הזה ויכול לחיות באותו טוב 

אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב ) א”סנהדרין דף צז ע(נאמר בגמרא 
והגמרא . ה ימים של בריאת העולם ושבתן כותב בהתחלת בראשית שהם כנגד השש" הרמב-

 תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים - שם מחלקת השש אלפי שנים לשלשה 
היינו השנים , השני אלפים של ימות המשיח. תוהו שני אלפים תורה שני אלפי ימות המשיח

השני אלפים (ם  בעונותינו שרבו יצאו מה-וכתוב בהמשך בגמרא . שבהם אפשר שהמשיח יבא
שני אלפים תורה זהו הזמן שהיה , א כותב שתהו הוא חסרון של תפיסה"הגר. מה שיצאו) האלו

איכה ב (שנתקיים בנו מקרא שכתוב , ושני אלפים של משיח שוב חזר העולם לתהו, תורה בעולם
ם ע היתה בהתחלה של אות"ר.  עד ביאת המשיח אנחנו בתהו- מלכה ושריה בגוים אין תורה ) ט

ד אלף תלמידים וזה היה מקום שהיה "ובבית מדרש שלו היו כ, אלפים שנים של ימות המשיח
ואז , ובעונותינו שמתו תלמידיו חזר לתהו, שלא יהיה תהו בעולם אלא תורה, יכול להחזיר תורה
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הפירוש . ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן) דברים לב י(ועל זה כתוב . נהיה העולם שמם
אילולי לא . שממה היא מחיקת אפשרות של נתינת שם. חסר צורה, א דבר חסר שםשל שמם הו

וזהו עומק ההפסד שהפסדנו מכך , והיה מתוקן מזמן, ע העולם לא היה שמם"מתו תלמידי ר
יוסי ורבי ' יהודה ור' מ ור"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"עד שבא ר. ע"שמתו תלמידי ר

והם הם )  נחמיה122שזה היה, ה וכיון"ד. יומא מ' וכתוב בתוס (שמעון ורבי אלעזר בן שמוע
ת יהודה שמעון יוסי "א שהמילה ישימן הוא ר"כתוב בתלמידי הגר. העמידו תורה אותה שעה

  .ע"מאיר נחמיה חמשת תלמידי ר
אבל הם תקנו את , לא יכלו לתקן את מערכת הכבוד, אותם חמשת התלמידים שנשארו

וזהו הענין . ב ימים ראשונים של הספירה שהפסדנו" אבלות רק על הללכן יש לנו, מערכת הטוב
שכל מי שמתעסק , יש כאן הוראה למעשה. שבו הובטח לנו מה שנקרא טוב, ג"שחוגגים ביום ל
, התיקון.  שם נמצא החרבן-מובטח לו שזה עתיד להשתבר , ובה שם את הדגש, במערכת הכבוד

ששם , שבה מתעסקים רק בפנים, א רק במערכת טובהו, שבמקום הזה אנחנו כן נוכל להישאר
האור זרוע כותב בתחילת ספרו שהוא . ושם גם בימי הספירה אפשר לשמוח, לא שלט החרבן

והראו לו , בגלל חלום שחלם בנוגע לספק איך לכתוב את השם עקיבא" אור זרוע"קרא לספרו 
. עקיבה'  סופי תיבות ר- מחה אור זרע לצדיק ולישרי לב ש) תהילים צז יא(מין השמים הפסוק 

ומאז ואילך כל לימודו היה ). אבל אנחנו לא נוהגים כך(א "ומזה הוא למד שכותבים עקיבה בה
ההכרע של המשנה ? איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. קשור באיזשהו אופן לגילוי הזה

כים בדרך אלו ההול', ישרי לב'הוא שמחה לה' אור זרוע לצדיק'ה. לבחור בדרך של לב טוב
' ונשמת ר, י שנשמת משה רבינו נחצבה בתורה שבכתב"כתוב באר. ישרה שידבק בה האדם

אם אנחנו נהיה ). א”סנהדרין פו ע(וכולהו אליבא דרבי עקיבא . עקיבא נחצבה בתורה שבעל פה
  . ואז נזכה לישרי לב שמחה, לצדיק, תהיה לנו שייכות לאור זרוע, ישרי לב

  
  

  ח" נ-ג בעמר " ל-פרשת בהר לגב בעומר
  

אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי ) ב”יבמות דף סב ע(איתא בגמרא 
עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם 

 יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר' יהודה ור' מ ור"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"עד שבא ר
וכתוב על זה , כ"בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת ע

אף שהזמן הוא יותר טוב , ומה שמתו מפסח עד עצרת' וכולן מתו וכו) חידושי אגדות(ל "במהר
להודיע שחטאו ולא יאמרו בטבע , וגם מתו באסכרה מיתה משונה, מכל הזמנים עם כל זה מתו

ומדרגת התורה שהיא , לפרש כי הזמן הזה מפסח ועד עצרת מורה על כבוד התורהועוד יש . מתו
ולפיכך הספירה , )היינו שעצם הספירה הוא פעולה של כבוד התורה(מתעלה עד שער החמישים 

ולפיכך מתו , והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד זה בזה, שבועות מדרגה אחר מדרגה' ז
ב ימים הראשונים מפני שלא היו נותנים כבוד זה לזה "ים בלוהיו מת, מפסח ועד עצרת דוקא

מ "מ. ג דאמר שמתו מפסח ועד עצרת"אע. ג בעומר פסקו"ולכן דוקא בל) ב בגימטריא כבוד"ל(
ג "ג בעומר מתו לאחר ל"ג בעומר שלא חלו יותר רק אותם שחלו מקודם ל"הגזירה פסקה בל

  . כ"בעומר ע
-ה צ"ה יהו"תים נתיבות פליאות חכמה חקק יבשלשים וש) א א(כתוב בספר יצירה 

ב "ב נתיבות חכמה הם הל"וכתוב שהל, באות את עולמו בשלשה ספרים בספר ספר וספור
וכתוב , ב נתיבות חכמה"שערי בינה ול' ידוע שיש נ. פעמים שכתוב אלקים במעשה בראשית

ב "שזה מן הל, לבנוןמעין גנים באר מים חיים ונזלים מן ) שיר השירים ד טו(בזהר על הפסוק 
וגם דורשים כך שמו של לבן , )ן"ב ונו"שלבנון הוא ל(שערי בינה ' ומן הנ, נתיבות חכמה

  . ננסה להבין שני גדרים אלה. הארמי

ואמלא אתו רוח אלהים ) שמות לא ג(י על הפסוק "ההבדל בין חכמה לבינה מבואר ברש
, ומע דברים מאחרים ולמד מה שאדם ש- בחכמה , בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה

                                                 
   לשאול להרב על הנוסח122
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היינו שמה שהאדם מקבל מאחרים לא הופך ,  מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד-ובתבונה 
ורק משום שקיבל מאחרים הוא יודע , והוא גם לא היה מגיע לזה לבד, להיות מהלך פרטי שלו

 אבל אחרי .לכן הוא לא יכול להוציא מזה מסקנות, ומכיון שידיעה זו לא הפכה לעצם חייו. זאת
וזהו גדר , אז נחשב זה כמו דבר שיצא מלבו של הלומד, שזה הופך להיות חלק מעצם חייו

שבדבר ' מה'שאין לו תפיסת , חכמה נקראת תמיד יש מאין. ואז הוא מבין דבר מתוך דבר, הבינה
חכמה היא אותיות כח . חכמה היא ידיעת מציאות ולא מהות. שבדבר' יש'אבל יש לו תפיסת 

בהעדר ידיעת המהות אין מקום לשאלה אלא רק . פירושו שמהות הדבר לא נודע לי' מה, 'מה
הוא , חכם נמצא בתוך מציאות מסוימת הוא יודע המציאות ולא יודע איך פועלים בה. לתמיהה

גדר ידיעת . ואזי הוא יכול להשיב מה זה, לנבון יש ידיעה גם במהות. לא יודע מהות הדבר
שאפשר לדעת פרשה שלימה של תורה עד פרטי פרטיה אבל , ות היאהמציאות בלי ידיעה מה

כשיודעים מהות הדבר אפשר להלביש . עדיין אין הוא יכול להוציא דין חדש שהוא לא קיבל
דהיינו לא , וזה מה שנקרא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. ולהתאים אותו בכל מקום שירצה

ות ולהביא אותם עד לתפיסה כזאת אלא לקחת השמוע, לימוד מה שכתוב בשלחן ערוך
, דהלכתא' אליבא'והדגש הוא על תיבת . שתאפשר לו להוציא את השמעתתא אליבא דהלכתא

  . בלב נבון תנוח חכמה) משלי יד לג(על דרך שכתוב 

בפסוקים אנו מוצאים קשר בין ? לפני בינה, מה מצב האדם בעודו במצב של חכמה
יקר מחכמה ) קהלת י א(וכן , כבוד חכמים ינחלו)  ג להמשלי(כדכתיב , הענין של חכמה לכבוד

כך , שכל כמה שידיעת המהות נתפסת יותר, היחס של כבוד לידיעה הוא. מכבוד סכלות מעט
בזמן שמכבד . וכל כמה שהיא גבוהה יותר ולא מובנת הכבוד גדול יותר, הכבוד פוחת והולך

וכל כמה שהוא מבין את ,  יותרהוא מכבד, והיא רחוקה ממנו, רואה מציאות גבוה יותר
ואז הכבוד פוחת והולך עד שהופך , הדבר הופך להיות כחלק מהמציאות של המכבד, המציאות

,  ביטול בין מכבד למכובד-כבוד אמיתי הוא . ואז הכבוד מתבטל לגמרי, להיות מובן לגמרי
אדם פחות היינו שכל כמה ש, המכבד את הבריות, איזהו מכובד) אבות ד א(וכתוב במשנה 

משום כך החכמה . תפיסת ישות גבוהה יותר ממני, הכבוד האמיתי הוא. מכובד הוא פחות מכבד
המילה מציאות היא חידוש של . שחכמה היא מציאות מאין, ך"מחוברת לכבוד בכל מקום בתנ

והראשונים קראוה מציאות שהיא מה שיצא , ובלשון התורה המילה מציאות היא יש, הראשונים
  . שהיתה נעלמת ונתגלתה, מו מציאהכ, מהאין

אזי הוא נותן יחס של כבוד ואם בא לתפיסה , כשאדם נמצא במצב של חכמה, כאמור
אמנם מי . אזי באמת נתבטל הכבוד, וחושב שבכח בינתו תפס את כל המהות כולה, של בינה

טריא שהוא בגימ(ב "הפירוש של ל. הוא יודע שהבין רק טיפה מן הים ממה שיש, שמבין באמת
ואז , שהחכמה שנתגלתה היא איננה מציאותי ואני לא יודע מהותה, נתיבות חכמה הוא) כבוד

אבל . שהיא מגיעה לכל המערכת של כבוד, ב נתיבות"ההתגלות של המציאות הזו היא בל
ורק , ואין אנו יודעים בכלל מה זה, לאמיתו של דבר המושג של הכבוד האמיתי היא זר לנו

לא בראו אלא , כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו) אבות ו יב(במשנה יודעים מה שכתוב 
ימלך לעלם ' ואומר ה, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, שנאמר, לכבודו

הכבוד , שכל כמה שמבינים ומתעמקים, עוד דבר יש בכבוד אמת. וכן מלא כל הארץ כבודו, ועד
אזי עבורו גם , ויודע יותר להוציא דבר מתוך דבר, בין יותרוכל כמה שהאדם מ, מתרבה ומתגדל

, נפש האדם נקראת כבוד. וגם הכבוד גדל בהתאם לכך, ידיעת המציאות מוכפלת פי כמה וכמה
ואם כתוב בנוסף לזה כל מה שברא , למען יזמרך כבוד ולא ידם) תהילים ל יג(כמו שכתוב 

ברא את כל הבריאה עבור נפש ' מכך שהאזי עולה , ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו"הקב
והארץ האירה ) יחזקאל מג ב(כמו שכתוב אצל גילוי שכינה , גם האור והגילוי נקרא כבוד. האדם

וכשמתגלית , אבל לומדים אנו שכשרואים דבר מואר, אנו לא מבינים שום קשר ביניהם. מכבדו
כל ההסתכלות . ה כבוד שמיםהיינו תופסים מז, אזי אם היינו כמו שצריך, לנו צורה מסוימת

אנחנו . וזהו בגלל שאנחנו רחוקים מנקודת המרכז, שלנו לא נתפסת בשום קשר למערכת הכבוד
והיחס שלנו אליה היא , צריכים לטרוח הרבה כדי לתפוס שיש מציאות אמת גבוהה יותר מאתנו

. על בכבודב נתיבות חכמה הם האופן איך שמציאות גבוהה זו יוצאת לפו"הל. יחס של כבוד
  . ב פרטים וכל אחד הוא פן אחר של הכבוד"היינו שיש ל, ב"כיון שכבוד בגימטריא ל



 חומש אור מאיר

177 

שיהיה בבריאת המחצב , שערי הבינה מובנם כך' ן בהקדמתו לתורה שנ"כתוב ברמב
ובבריאת צמח האדמה שער בינה אחד ובבריאת האילנות שער , שער בינה אחד בכחו ותולדותיו

ששער הוא פתח , שערים למהות הנתיבים מרומז בתואר שלהם עצמםההבדל בין מהות ה. אחד
רק מגיעים לדבר , בנתיבות חכמה לא מגיעים לשום סוף. ונתיב הוא רק דרך הלאה, לסוף הדרך

  . שממשיך הלאה

ונקודת המציאות , ש ללמד שזהו הישות האמיתית"י שעמר הוא בגימטריא י"כתוב באר
שהוא (ליום 123) קרבן עמר הוא משעורים( ממאכל בהמה המורכב, בקרבן העמר, כלומר. בלבד

ומוציא ראשית העומר ', יש'נותן לנו את הראשית שהיא תחילת ה' ה, )הכמות של מלא העומר
כמרומז בפסוק ממחרת , כתוב בראשונים שהקשר בין שבת ליציאת מצרים. מהאין אל היש

אנחנו . ואילך נתגלה יש חדשומכאן , שאותה דרך שהיתה עד אז שבתה, )ויקרא כג טו(השבת 
שערי ' וטעם הדבר הוא שצריכים לקחת את היש הזה ולהגיע ִאתו עד נ, צריכים לספור מיום זה

ולעשות את יציאת מצרים , להביא את המציאות שנתגלתה מיציאת מצרים אל התורה. בינה
ספירת , כלומר, ספירה היא מלשון בירור. לכן כל כך הרבה מצות הם זכר ליציאת מצרים. לתורה

, הוא, ל"אחד מהטעמים שאין ספיקא דיומא בספירת העמר לבני חו. העומר היא בירור הדברים
ספירת העומר היא בירור מהותו של היש . שמושג הספק סותר את מהות הענין של ספירה

  . שנתגלה ממחרת השבת

, הב נתיבות החכמ"וכשהחלק הראשון שהוא שייך לל, ימי הספירה מתחלקים לשנים
שערי ' וגם תפיסה של כל הנ, הספירה גם פועלת אותו כבוד של תפיסת היש. אזי יש מועד, נגמר
ל מגלה שעצם הספירה "המהר. ב נתיבות חכמה"וגם ל, שערי בינה' שאנחנו סופרים גם נ, בינה

  . שהיא שער החמישים, שהתורה עולה למציאות שהיא בלתי נתפסת אצלנו, היא כבוד

וכתוב על הבית , ע היה הבית מדרש הגדול מיד אחרי החרבן"הבית מדרש של ר
ע היה "הבית המדרש של ר, ואחרי החרבן שנחרב כבוד שמים, שהוא כבודו של עולם, המקדש

אמות של הלכה של ' ובתוך הד, צריך להעמיד על תלה את קיומה של תורה שהיה בבית המקדש
בימים אלו שסופרים . של בית המקדשע היה גם צריך להיות הכבוד "ד אלף תלמידי ר"אלה כ

, אך הם לא הוציאו, היו החכמים האלה צריכים להוציא את הכבוד הזה, ענין הכבוד של התורה
אזי , אם חכמים אלה היו מקיימים את הכבוד כדבעי. לכן הזמן תבע את מה שהוא צריך לתבוע

, ל ספירת הכבודשיש סיום ש, ג בעמר"זה הסוד של ל. המשיח היה מגיע הרבה יותר מהר
גל עיני ואביטה  - ב של כבוד מגיע "ל אחרי ל"כתוב בחז. וכשמגיעים להשגה הזאת אז יש מועד

124. ג בעומר"וזה מה שקורה בל, שהוא הגילוי הכבוד, )תהלים קיט יח(נפלאות מתורתך 
 

                                                 
   לשאול רב אם זה כמות של מאכל אדם ואם כן לכתוב כך123
ת מהר חורב בכל יום ויום בת קול יוצא, אמר רבי יהושע בן לוי) אבות ו ב(כתוב במשנה  124

, התביעה על העלבונה של תורה היא מאתנו, ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה
  .שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף
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  ספר במדבר
  
  

  ה" נ-בעומר '  מ-פרשת במדבר ' ספירה י
  

ך שבני ישראל אין להם מספר ושהם לא בני לכדוגמאות  בתורה שלש אנו מוצאים
). שם יג טז(ולעפר הארץ ) שם כב יז(ולחול הים ) בראשית טו ה( שהם נמשלו לכוכבים :מספר

 בכל שינוי י" בנה מונה את"הקבבכל זאת  יש לתמוה למה ,כ לא בני מספר"מכיון שהם כו
היה י נמנו תשע פעמים וי"ולמעשה בנ). י במדבר א א"לשון רש( מתוך חבתן לפניו הםשקורה ל

כדי לתרץ . 'על ידי מונה אמר ה) ירמיה לג יג(כ "עוד מנין במהרה בימינו בימות המשיח כמש
על ידי .  ב.מגביל אותווזה  ,ליתן למשהו מספר.  א:בחינות במספר' שאלה זו צריך להבין שיש ג

שמות ( לבנת הספיר מלשוןמספר .  ג.מספר מצטרפים וגודלים והולכים הלאה וזה מספר אמיתי
יש להם כל שלשת ', ספירות שהם מידותיו יתל בנוגע. והוא סילוק של גבול, שמאיר ובוקע) כד י

שנמשל כלל ישראל לדבר שאין לו ל "הנכנגד אחד מן המשלים היא וכל בחינה . הבחינות האלה
) ם קמח גתהלי(לכן הם נקראים כוכבי אור , הענין של כוכבים הוא האור שבוקע דרכם. מספר

פ שהם לא נקראים מאורות "אע, נודר מאור אסור מאור של כוכבים) פסחים דף ד(כתוב בגמרא 
את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן ) טז בראשית א( ו שמדויק בלשון הכתובכמ(

 מראה הואאבל ,  כאןלא מאיר לנואמנם האור של הכוכבים ). לממשלת הלילה ואת הכוכבים
והוא כנגד , צמיחההאפשרות לגדל ולנתינת א ייש עוד בחינה של ספירה וה. ור שמהלנו שיש א
  .  כנגד חול היםזהו, שהיא ענין של הגבלהמספר יש בוהבחינה ש. עפר הארץ

ביצחק , באברהם כתוב כוכבים. מן המשלים האלה כתובים אצל אחד מהאבות' כל א
 על ידי ,אינו למה שהוא מעבר למספר ההשייכות של. וביעקב כתוב עפר הארץ, כתוב חול הים

איך . והיו מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר) הושע ב א(כתוב בפסוק . המספר
הוא מביא אותם ללא ימד ולא עצמו המספר שאלא ? זה שהמספר שלהם לא ימד ולא יספר

.  ימד ולא יספרעל ידי שהם שמים את עצמם בגבולות לכן הם מתחברים ללאש ,כלומר. יספר
  .להגיע למדריגה של לא ימד ולא יספרז "ועי לשים את עצמנו במספר ,וזה ענין הספירה

לקבל כדי שנוכל , הענין של זמן הספירה הוא לעבור ממדריגת מספר למעבר למספר
היא דווקא על , היחידה איך לעשות את זה כאמור לעילהדרך . 'לתבונתו אין מספר'תורה שהיא 
בל כלל י קהכיצד , פלאהענין הואהיה חכם אחד שהדגיש ש. רק דרך אותם גבולות, ידי הספירה

 נראו כלל מנםאאיך ו. מתן תורה הוא דבר שהדעת לא מקבלת אותוובאמת , תורהאת הישראל 
שכל אחד היה צריך ,  בכלל סדראזלא נראה שהיה שייך , לכאורה? ישראל במעמד הר סיני

זה לא היה ככה אלא כל אחד היה באמת אבל . בר כזה קורהדכאשר , שיכלדרך איזו לקפוץ ב
משה היה במקומו ואהרן היה במקומו והזקנים היו , בתחום שלו ולא היה שום פריצת גדר

זה טעות לחשוב שמי שרוצה לשייך . (הם קבלו את התורה בצורה של בתוך גבולות. במקומם
כל כמה שגודלים , אלא זה הפוך, ר הוא צריך לקפוץ כל הסד,את עצמו לענינים גבוהים יותר

  ).ויותר צריכים לדקדק בפרטים, לשים את עצמם בתוך הגבולותיותר  צריכים כך, יותר
אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום ) א”דף קיח ע(כתוב בגמרא שבת 

 :ניצול משלש פורעניות) שמקיים שלש סעודות בשבת(בר קפרא כל מי שמענג את השבת 
לכל אמנם  שגהנם שייך ,ויש לדעת. [מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג

? גוג ומגוגמלחמת תכלית של המה ]. בלי משיח שייכים במיוחד לנוחאבל גוג ומגוג ו, זמן
נצח (ל כותב "המהר). ב”ז ג ע"ע(ה ומשיחו "א ליחד כל האומות ללחום נגד הקבימגמתם ה

גוג . מלחמה של הרבים נגד האחדהאלא היא ,  פרטיתה מלחמה אינניהושז) ישראל פרק לח
זה לא מלחמה שכל אחד מנסה לתפוס . המון גוג) לט יא(ומגוג נקראים בספר יחזקאל 

 כדי שיהא, כל העולם כולואת משיח רוצה לאחד המלך . ל עצם הקיוםעאלא מלחמה , הממשלה
. לחבר את כל הפרטים לתכלית אחת, כ מלוך על כל העולם כולו בכבודך"כמש' תחתיו ית

 ההבדל בין .כיוונם הוא לכיוון של ריבוי ולא לאחד, קיום של כל הגוים הוא התנגדות לאחדה
. והם עושים ריבוי ותוספת, עובדי השם לעובדי עבודה זרה הוא שאנחנו מאחדים כל העולם

מהכלל . בריבוי דווקאוהמעלה היא , כח כאן וכח כאן,  לעבוד רביםהיאעבודה זרה המהות של 
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א יהמגמה של ריבוי ה.  שברבים יש יותר כחמוכח,  שיחיד ורבים הלכה כרביםהנאמר בגמרא
 ליחד הרבה לאחד ,והיאתרבות של עובדי השם . יש שתי תרבויות א. פריקת עול והעברת גבול

 בתחום ,וזה ישאר פה, פהל השייך ריבוי ,היאתרבות של עבודה זרה ה.  ב.וזה יגיע לאין סוף
  .הריבוי

תמים זה שלם שכולל כל . שצריך לספור שבע שבתות תמימות) ויקרא כג טו(כתוב 
 להוציא מבעל באתמים המושג . זה נקרא תמיםכבר אין אחד פרט רק חסר אפילו אם ו, הפרטים

רזא .  השבתהוא יום, שעושה את הכל תמיםמה . הוא חסר, שאם חסר אפילו פרט אחד, מום
יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב , )תהלים קד כד(כתוב בשיר של חול . אחדדשבת זה רזא ד
כתוב ) תהלים צב ו(אבל בשיר של שבת .  לריבויימי העבודה שייכיםהיינו ש, מה רבו מעשיך

כתוב בהגדה של פסח .  יותר עליונהתגדול הוא להפוך את הכל לקומה אח, מה גדלו מעשיך
. היינו הענין של גדול זה מצוין ומיוחד, היו מצוינים שםש, והיה שם לגוי גדול עצום ורב

בחול אדם . והתפיסה של שבת היא תפיסה של גדול, א תפיסה של רב והרבהיהתפיסה של חול ה
 כל הרב כתשבת מהפ. וצורת האדם היא אחרת, פנים חדשות באו לכאן, אבל בשבת, פועל הרבה

שאנחנו לוקחים את הריבוי ) מימותשבע שבתות ת( על שם השבת תספירה נקראה. לגדול
שהוא  זאת אומרת ,ולכן כל מי שמענג את השבת. וזה ענין של השבת,  לגדלותאתומהפכים את ז

  . א המלחמה של רב נגד גדוליניצול ממלחמת גוג ומגוג שה, מקיים המציאות המיוחדת של שבת
ולכן .  אותהא להחריב כל מה שהוא אחד ולהרבותיהמגמה של כל עובדי עבודה זרה ה

שזה , )ב”נח ע' סנ(ם ששבת חייב מיתה " עכוואשר לכן, השיר שלהם הוא רק השיר של חול
 ו שיהינתכל הספירה שלנו מכוו. ה שמי שלא שייך לשבת תוקע את עצמו בתוכ,חילול שבת

אותו חסרון מתוקן על ידי שבע .  הם בעלי מום,אחדאפילו פרט ואם חסר , שבע שבתות תמימות
, העולה מן האמור.  נגיע לאין סוףכך,  הזה שאנחנו נלך אחרי האחדהיסודועל , מימותשבתות ת

  . צריך לשים את הכל לקראת השבתש
 שהוא מורה על , ריבויהוא מספר שלכתוב בספר יצירה שבמערכת של מספרים שש 

. שבע מחבר את הכל למציאות אחדהמספר ו) רוחות ומעלה מטה' ד(שש קצוות של עולם הזה 
,  אותנו למדריגה של לתבונתו אין מספרהכולל הוא השבת והיא אותה נקודת אמצע שמובילה

, המלחמה של גוג ומגוג נמצא. לתמימות, אנחנו צריכים לצרף את הכל לאחד. לקבלת התורה
' ממה רבו'ואין שום תפיסה לעבור מ, שכל המרבה עדיף. וכל העולם הוא בתרבות של הריבוי

כותב שיעקב אבינו לא מת משום ) ' נתיב התמימות פרק א-נתיבות עולם (ל "המהר. 'מה גדלו'ל
אנחנו לא . תם מצרף את כל הדברים יחד ללא מת). באותיות(שהוא נקרא איש תם ותם הפך מת 

הוא המסכן , או הפסד, כל מי שנראה לו שהאחד הוא הקטנה. בני ספירה בגלל שספרנו כדין
. ז החדש שלנו"והוא הע, ולוקח הקו של הרבה, אחד הקו של בזה אתשהוא מפסיד , ביותר

יש הרבה שמאיר להרבה . אבל יש הרבה, בעיתון יש המון מילים וזה לא מוביל לשום מקום
אבל מי שרוצה להגיע למשהו , קצוות ומאיר לשניה ונראה שיגיע למשהו לא מגיע לשום דבר

ואז הוא , בע שבתות תמימות רק על ידי שלזאת אפשר להגיע, למציאות עמוקה יותר, אמיתי
  .והוא מתן תורה, יגיע ליום החמישים

 

 



 חומש אור מאיר

180 

   
  
  



 חומש אור מאיר

181 

à úåòåáù'  
  
éò 'ç øäæ"ò åëø à"á : ïðéðúã àä àðîé÷åà ïìéã àúéðúîá äãåäé éáø øîà àðàú

 ùàøá ïìéàä úåøéô ìò úøöòá äàåáúä ìò çñôá ïåãð íìåòä äðùá íé÷øô äòáøàá
î éðáë åéðôì íéøáåò íìåòä éàá ìë äðùä àæøå éìî àðîé÷åà àä íéîä ìò ïéðåãð âçáå ïåø
åëå äàåáúä ìò çñôá àðîé÷åà àúéðúîã ' àëìî ãåãå ïäáàã àæø äàìò àëéúø ìéá÷ì  

 äöî àééúà äî ìò àã äìî àðîé÷åà àäå ùîî àåä éëäã äàåáúä ìò çñôá åú
 çñôáåà÷ìåçá ìòéîì ìàøùé åàéøùã àúåøéù àãå àðéã àúåëìîã àðéã àåä àðéã àä 

á÷ã àùéã÷"åëòò ïéîò ìò ïðîî éã ïéðøçà ïååòè åäéàã õîç åäééðî àøòáìå ä" ïåø÷àã í
á÷ã àùéã÷ à÷ìåç äöîá ìòéîìå òøä øöé õîç ïåø÷àå øëð éäìà íéøçà íéäìà" éàîà ä

 äàåáú)ñ"ì à" øîà úàã äîë â)ã á äéîøé (äá äúàåáú"äì æéîø à" àîùã äàîã÷ à
àùéã÷ (ìò ïéðåãð çñôá êë ïéâáäã àðéã ìò ïãúà àîìòã àðîé÷åàå äàåáúä " à  

 úåøéô ïàî äéì éòáî úåðìéàä úåøéô ïìéàä úåøéô ïìéàä úåøéô ìò úøöòá
 áéúëã äîë ïìéàä úåøéô àìéòì óé÷úå àáøáø àðìéà àåä àã àìà ïìéàä)è ãé òùåä (

 àöîð êéøô éðîî ïðòø ùåøáë éðà  
ä ùàø àðú ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò äðùä ùàøá àúùã àùéø àåä àã äðù

 àëìîã àùéø ãç åäéàã ùàø éø÷àã ÷çöé àã äðùä ùàø àåä ïàîå àëìîã)ð"àìéòì à (
 ùàøá ïðéðú àã ìòå ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåò éàá ìë êë éðéâá äðù éø÷àã øúà

 ÷çöé éøàù àúùã àùéøá àäã äðùä  
 àúåøéù àåä àã íéîä ìò íéðåãð âçáå)àùéøã (àëìîã àðéîéã àúååãç àã ìòå 

 àã ìòå àòéãé àä íéîã ïéâá ïåì éáàùå àéî éëñðã àúòùá àìëá çëúùà àéîã
ïéçëúùî àìë ïéìà íé÷øô äòáøàá 

íåâøú :åðéðù,åðøàá åðúðùîá äãåäé éáø øîà , íé÷øô äòáøàá åðéðùù éøä 
ïåãð íìåòä äðùá,äàåáúä ìò çñôá ,ïìéàä úåøéô ìò úøöòá , éàá ìë äðùä ùàøá 

ìåòäïåøî éðáë åéðôì íéøáåò í,íéîä ìò íéðåãð âçáå .íéøáã åðøàá éøä , äðùîä ãåñå 
åðøàá,åëå äàåáúä ìò çñôá ',äðåéìòä äáëøîä ãâðë ,úåáàä ãåñ ,êìîä ãåãå  . ãåò

äàåáúä ìò çñôá,ùîî äæ êëù ,äæ øáã åðøàá éøäå ,çñôá äöî äàá äî ìò , ïéã éøäå 
àåä, åïéã úåëìîä ïéã,ùàøä åæå  ùåã÷ä ìù ùåã÷ä ÷ìçá ñðëéäì ìàøùé åìéçúäù úé

àåä êåøá,õîç íäî øòáìå ,òè àéäù åúåøçà úåé] íéøçà íéäìà [îîùå íéîò ìò íéð
íéøçà íéäìà íéàø÷ðù úåìæîå íéáëåë éãáåò,øëð éäìà ,õîç íéàø÷ðå ,òøä øöé , 

äöîá ñðëéäìå,àåä êåøá ùåã÷ä ìù ùåã÷ä ÷ìç .äàåáú äîì , ) øîàðù åîë"äúàåáú" 
äá"à,äì æîø "ùåã÷ä íùä ìù äðåùàø à(,äàåáúä ìò íéðåãð çñôá ïëì , åðøàáå 

ä ìù ïéã ìò ïåãð íìåòäù"à .  
ïìéàä úåøéô ìò úøöòá.ïìéàä úåøéô ,  äéäì êéøö áåúëúåðìéàä úåøéô, äæ äî 

ïìéàä úåøéô.äìòîì ÷æçäå ìåãâä ïìéàä åäæ àìà .ïìéàä úåøéô , áåúëù åîë " éðà
åøáëàöîð êéøô éðîî ïðòø ù ."  

ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò äðùä ùàøá.åðéðù , ìù äðùä ùàø åäæ äðùä ùàø 
êìîä.äðùä ùàø åäéîå ,ùàø àø÷ðù ÷çöé äæ , êìîä ìù ãçà ùàø àåäù )äìòîì(, 

äðù àø÷ðù íå÷î,ïåøî éðáë åéðôì íéøáåò íìåò éàá ìë ïëì ,äðùä ùàøá åðéðù äæ ìòå , 
äðùä ùàøá éøäù÷çöé äøåù  .  
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íéîä ìò íéðåãð âçáå, úéùàø éäåæ )ùàø ìù(êìîä ïéîé ìù , íéîä úçîù äæ ìòå 
íúåà íéáàåùå íéî íéëñðîù äòùá ìëá úàöîð,òåãé äæ íéîù íåùî , äòáøàá äæ ìòå 

íéàöîð ìëä åìà íé÷øô. 

  
ãáù ïë íà íéàåø 'ãä ìù ïéã ùé äìà íé÷øô 'äáëøîä éìâø , ìò ïéãä ø÷éòå

úåòåáùäîå÷ä ìë ììåëä úãéî éôë àéä  ,ãéçé ïåùìá ïìéà íùá äðåëî ïëìå . àúéà
øàá" é)äòù"úåòåáù ë (æä úîå÷ ìëì ïéçåî úåãøåä øîåòä úøéôñä ìëù" ÷ìçî õåç à

åìù ïåúçúä ,úåòåáùá íéùåò åðà äæå ,áå 'á íä åìà úåðéçá 'å÷éúá áåúëë úåçåìä" âé æ
ò"à :æ"ì :ãåîòì úúéçð äàúéìú àîåéáå éäéå áéúëã àåä àãä äùî éãé ìò àúéòöîàã à

 éðùî íéáåúë áéúëã àåä àãä ãåäå çöð ïéðáà éçåì éøúá ø÷áä úåéäá éùéìùä íåéá
èåù÷ éàéáð ïéøú ïåðéàå íäéøáò] .íåâøú : éãé ìò éòöîàä ãåîòì äãøé éùéìùä íåéáå

äùî, áåúëù åäæ "éäá éùéìùä íåéá éäéååáä úåø÷") æè èé úåîù(,éðùá íéðáà úåçåì , 
ãåäå çöð, áåúëù åäæ "íäéøáò éðùî íéáåúë) "åè áì úåîù(,úîà éàéáð éðù íäå .[  

éçá íò âååéæ øåöéì øùôà äîå÷ä ìë úà íéð÷úî øùàë ÷øå '÷åðä' . øùàë ÷øå
ïéçåîä ùøåù ìá÷ì äðåéìòä äìòîì íéìåò äæ úà íéâéùî.  áåúëä àåäå) úùøô àúìéëî

ã äùøô äøéùä:(ìò äìâðù äîçìî äùåò øåáâë íéä ,àðù  'ä 'äîçìî ùéà, éðéñá äìâð 
íéîçø àìî ï÷æë,àðù  ')ãë úåîù(ìàøùé éäìà úà åàøéå  ,ò"ë  . ìù ìåãéâä åäæ åðééä

úåðåéìò øúåé úåøàä ìá÷ì ìàøùé ììë .  
ø÷åáä ãò äìåòå êùîðå úåòåáù ìéìá úãéî àéä åæ ïå÷éú úìéçúå , äáéñä äæå

ëëå äìéìä ìë íéãîåìùá áåúôá øäåæä øôñ ' úéùàøá)ò ç"à( : áéúé äåä ïåòîù éáø
 àìëéä éðáã àééøáç ïåðéà ìë ïðéðúã äìòáá úøáçúà äìëã àéìéìá àúééøåàá éòìå
 éåäîì äìòáá äôåç åâ àøçà àîåéì éåäîì úðîãæà äìëã àéìéì àéääá åëéøèöà äìëã

éòìîì úð÷úúà éäéàã àäðå÷úá äîò éãçîìå àéìéì àåää ìë äîò äøåúî àúééøåàá 
 ïéðå÷éú ïåðéà ïéìàã ïéâá àúîëçã éæøáå éàø÷ã úåùøãîáå íéáåúëì íéàéáðîå íéàéáðì
 ìë åäá úãçå åäá úð÷úúàå ïåäéùéø ìò úîéé÷å úìàò àäúîìåòå éäéàå àäèéùëúå äìéã

úôåç éðá ïåø÷à ïéìàå åäééãäá àìà äôåçì úìàò àì àøçà àîåéìå àéìéì àåääà ïåéëå 
åçì úìàòãúôàá÷ " ïåä÷ìåç äàëæ äìëã àäøèòá ïåì øèòîå ïåì êøáîå åäééìò ìéàù ä

 ãç ìë àúééøåàã ïéìî ïùãçîå àúééøåàã äðøá ïéððøî àééøáç åäìëå ïåòîù éáø äåäå
 ïåë÷ìåç äàëæ éðá ïåòîù éáø ïåì øîà àééøáç øàù ìëå ïåòîù éáø éãç äåäå åäééðî ãçå

á àìà äôåçì äìë ìåòú àì øçîìã ïéâá éàäá àäðå÷ú ïéð÷úîã åäìëã ïéâá åëééãä
á÷å àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå ïéîéùø ïåäé åäìë äá ïàãçå àéìéì" ïéòáùá ïåì êøáî ä

äàìò àîìòã ïéøèòå ïàëøá:  
 øîàå ïåòîù éáø çúô)á èé íéìäú (åâå ìà ãåáë íéøôñî íéîùä ' àä àã àø÷

øòúà äìëã àã àðîæá ìáà äéì àðîé÷åààá äôåçì ìòéîì  úð÷úúà øçîã àîåé
 ïåäîò úàãç éäéàå àéìéì àéää ìë äîò ïàãçã àééøáç éãäá àäèåùé÷á úøéäðúàå
 ãç ìëì ïàëçî åäìëå éäéàå äãäá ïéùðëúî ïééøùîå ïéìééç ïéñåìëåà äîë øçîã àîåéáå
 íéîùä áéúë äî äìòáì úàîç éäéàå àãçë ïøáçúîã ïåéë àéìéì éàäá äì åðé÷úã ãçå

ä ìà ãåáë íéøôñî øéäðã øéôñã àøäåæë ïéøäðî íéøôñî äôåçì ìàòã ïúç àã íéîù
 áéúëã ìà éø÷àã äìë ãåáë àã ìà ãåáë àîìò éôééñ ãòå àîìò éôééñî øéäæå) æ íéìäú

áé ( ãåáë éø÷à äôåçì úìàò àäã àúùäå ìà éø÷à àúù éîåé ìëá íåé ìëá íòåæ ìà
 åðèìù ìò åðèìùå åøéäð ìò åøéäð ø÷é ìò ø÷é ìà éø÷àå ìàò íéîùã àúòù àéääá ïéãë

ùøôúà åäìë äì åðé÷úàã àééøáç ïåðéà ìë äì øéäðå éúàå äôåçìéää ïîú ïäîùá " ã



 חומש אור מאיר

183 

)á èé íù ( äìë éãäá úéøáã àîéé÷ éøàî ïåðéà ïéìà åéãé äùòî òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå
 øîà úàã äîë åéãé äùòî ïåø÷à úéøáã àîéé÷ éøàî ïåðéàå)æé ö íù ( åðéãé äùòîå

ðåëùð øáã àøùáá íéúçã àîéé÷ úéøá àã åäð:  
íåâøú :ù äìéìá äøåúá ÷ñåòå áùåé äéä ïåòîù éáø åáäìòáá úøáçúî äìëä. 

åðéðùù,äìëä ìëéä éðá íéøáçä íúåà ìë , úåéäì äãéúò äìëäù äìéì åúåàá åëøèöä 
øçà íåéìäìéìä åúåà ìë äîò úåéäì äìòá íò äôåçä êåúá ,îùìå å äéðå÷úá äîò ç

 àéäùî úð÷úìñòåäøåúá ÷,íéàéáðì äøåúî ,íéáåúëì íéàéáðîå ,íé÷åñôä úåùøãáå , 
äîëçä úåãåñáå,äéèéùëúå äéðå÷ú íä åìàù ììâá , àéäå äéúåøòðåñðëð åãîåòå úå ìò ú

íäéùàø] íéãîåìä ìù[,å îð÷úå úíäéãé ìò,Àùå ÅîÇçäìéìä åúåà ìë íäá ä. àì úøçîìå 
à ãçé àìà äôåçì úñðëðéíú,÷ð äìàå äôåçä éðá íéàø.äôåçì úñðëðù ïåéëå , ùåã÷ä 

íúåà êøáîå íäéìò ìàåù àåä êåøá,äìëä úøèòá íúåà øèòîå .í÷ìç éøùà  . éáø äéäå
äøåúä úðøá íéððøî íéøáçä ìëå ïåòîù,íäî ãçàå ãçà ìë äøåú éøáã íéùãçîå , éáøå 

íéøáçä øàù ìëå ïåòîùíéçîù åéä .ïåòîù éáø íäì øîà ,Çá Çðé, éøùà íë÷ìç, ììâá 
íëúà ãçé àìà äôåçì äìëä ñðëú àì øçîù, äìéìá äéðå÷ú íéð÷úîù íìåëù ììâá 

äá íéçîùå äæä,úåðåøëæä øôñá íéáåúëå íéîåùø åéäé íìåë , íëøáî àåä êåøá ùåã÷äå 
ïåéìòä íìåò ìù úåøèòå úåëøá íéòáùá.    

øîàå ïåòîù éáø çúô, "ìà ãåáë íéøôñî íéîùäåâå '",éøä äæ ÷åñô  åäåðøàá. 
 ïîæá ìáàääôåçì ñðëäì úøøåòúî äìëäù äæ, úøçîì î ãçé äéèåù÷á äøéàîå úð÷ú

äìéìä åúåà ìë äîò åçîùù íéøáçä íò,à äçîù àéäå éíú.íéñåìëåà äîë úøçîìå , 
úåàáö ,úåðçîå äúéà íéñðëð, äìéìá äúåà åð÷úù ãçàå ãçà ìëì íéëçî íìåëå àéäå 

äæä. àéäå ãçàë íéøáçúîù ïåéë äìòá úà äàåø,áåúë äî , " ãåáë íéøôñî íéîùä
ìà." "íéîùä"äôåçì ñðëðù ïúçä äæ . "íéøôñî"Éæë íéøéàî ÇäÉåæå øéàîù øéôñä øÆä ø

íìåòä óåñ ãòå íìåòä óåñî" .ìà ãåáë" àø÷ðù äìë ãåáë äæ "ìà", áåúëù " íòåæ ìà
íåé ìëá." àø÷ð äðùä éîé ìëá "ìà", éøäù úòëå  àéääôåçì úñðëð,ð  àø÷"ãåáë" àø÷ðå 

"ìà."ãåáë ìò ãåáë ,øåà ìò øåà ,ïåèìù ìò ïåèìù . äúåàá æàå ä ñðëð íéîùäù äòù
äì øéàîå àáå äôåçì,äúåà åðé÷úäù íéøáçä íúåà ìë , íúåîùá íéùøôúî íìåë ÇLí. 

 áåúëù åäæå"òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå." "åéãé äùòî" éìòá íúåà äìà ä íò ãçé úéøá
äìëä.òá íúåàå  éìä íåé÷ íéàø÷ð úéøá"åéãé äùòî", øîàðù åîë "åäððåë åðéãé äùòîå", 

 øùáá äîåúçù úéøá åæ ïáäíãà.  
ôáå ' øåîà)ò æö"á( :æ"ì :ú"á ìë ç" úåúáù òáù ïåðéà àã àðáùåç éðî àìã ð

àãë àåä åàìå àåä øåäèã àììëá åàìå øåäè éø÷à àì àã àúåéëãì éëæîì úåîéîúé 
åàá à÷ìåç äéì éåäîì ãë äéðî ãéáàúà àì àðáùåçå àîåé éàäì øåäè éèîã ïàîå àúééø

 éèîã äàìò åéëã àøèðìå äá äøáçúàìå àúééøåàá éòìîì äéì éòáì àéìéì éàäì éèàî
àðôéìåàå éëãúàå àéìéì àåääá äéìò:  

òáã àúééøåà àéìéì éàäá éòìîì äéì éòáã àúééøåàã" ïåëãúéã ïéâá ô)ñ" à
÷áãúéã (ìçðã àòåáîî àãçë øáçúéå áúëáù äøåú éúéì àîåé éàäá øúáì à÷éîò à

)ñ"åäá à (éøîàå äéìò éæéøëî ïéãë àìéòì ãç àâååæá àãçë ïåçëúùéå äá  úàæ éðàå
éé øîà íúåà éúéøá 'åâå êéôá éúîù øùà éøáãå êéìò øùà éçåø ' éàîã÷ éãéñç àã ìòå

ñçàì éúéð éøîàå àúééøåàá ïàòì ååäå àéìéì éàäá éîééð ååä àì ïì àùéã÷ àúåøé àð
 äéá àâååãæàì àéúàå åäééìò àøèòúà ìàøùé úñðë àéìéì àåääå ïéîìò ïéøúá ïðáìå

éëäì ïàëæã ïåðéàã åäééùéø ìò éøèòúî åäééååøúå àëìîá:  
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ø" àð÷úì éúéð äéáâì àéìéì éàäá àééøáç éùðëúîã àúòùá øîà éëä ù
 éáâì àäðå÷úå àäèéùëúá øçîì çëúùúã ïéâá äìë éèéùëú äàëæ úåàé à÷ãë àëìî

 éåùå àäøèò øéäðàå àäèéùëú ïé÷ú ïàî àúéðåøèîì àëìî òáúé ãë àéøáçã ïåä÷ìåç
 ïåä÷ìåç äàëæ àééøáç àìà äìë éèéùëú àð÷úì òãéã ïàî àîìòá êì úéìå àäðå÷ú
 éøèòîå äìëì àäèéùëú àéìéì éàäá éð÷úî àééøáç éæç àú éúàã àîìòáå ïéã àîìòá

àëìî éáâì àäøèòá äì äìëá äá àçëúùàì àéìéì éàäá àëìîì äéì ïé÷úî ïàîå 
ää äàìò àîéà ïéøäð ìëã à÷éîò àùéã÷ àøäð àúéðåøèîá äá àâååãæàì" äðéàö ã

åâå äîìù êìîá ïåéö úåðá äðéàøå ' úééúà äéì úøèòàå àëìîì äéì úðé÷úàã øúáì
à éàãéçé øá äéì äåäã àëìîì äáâ éçëúùîã ïåðéàìå àúéðåøèîì äì äàëãì àâåæì àú

 àøèò ú÷éôà àäæéðâ éáì úìàò àéìéì àåää ìë äéîà úãáò éàî äàìò àúéðåøèîá äéì
ïéòáùá äàìò:  

 úð÷úàå äéì úùéáìàå úìéîã ïéùåáì ú÷éôà äéì úøèòàå àäðøçñ ø÷é éðáà
 àäøèò éð÷úî à÷ã àäúîéìåò úàîç äìë éáì úìàò øúáì ïéëìîã éðå÷úá äéì

øîà äì àð÷úì àäèéùëúå àäùåáìå ìëå ïéòáð ïééîã øúà äìéáè éá úðé÷úà àä ïåì ä
úéì éúìëì äàëãì ïééî ïåðéà éðøçåñ ïéîñåáå ïéçéøé àäúîéìåòå éøáã àúéðåøèî éúìë 

 äì åðé÷ú øúáì éîòã ïéòáð ïééîã äìéáè éá àåääá úðé÷úàã øúà àåääá ïåëãúéå
àì éøá éúéé ãë øúáì àäøèòá äì åøèòà àäùåáì äì åùéáìà àäèéùëúá àâååãæ

 àùéã÷ àëìî êë àãçë åëá äéøåãî çëúùéå åäìëì àìëéä ïé÷úé àúéðåøèîá
 äàìò àëìîã çëúùà àìë úð÷úîã äàìò àîéàå éàðååâ éàäë àééøáçå àúéðåøèîå

ää ïéîìòì ïéùøôúî àìå àãçë ïåäéøåãî àééøáçå àúéðåøèîå"éé ã 'åâå êìäàá øåâé éî '
÷ãö ìòåô àåä ïàî ÷ãö ìòåôå íéîú êìåä àúéðåøèîì éð÷úîã ïåðéà ïéìà àìà 

à éø÷à ÷ãö ìòåô ãç ìëå àäøèòá àäùåáìá àääèéëùúá" àðéëæ àì àìîìà àééç ø
 ïéòãéå àúééøåàá éìãúùîã ïåðéàã ïåä÷ìåç äàëæ ééã ïéìà ïéìî òîùîì àìà àîìòá
 åäèìôàå ÷ùç éá éë áéúë åäééìò àúééøåàá ïåäìã àúåòøã àùéã÷ àëìîã éåçøåà

çà áéúëååäãáëàå åäöì.  
íåâøú :äæ ïåáùç äðåî åðéàù íãà ìë äàøå àá, úåîéîú úåúáù òáù ïúåà 

åæä äøäèì úåëæì,øåäè àø÷ð àì ,øåäè ìù ììëá åðéàå , ÷ìç åì úåéäì éàãë åðéàå 
äøåúá.äæä íåéì øåäè òéâîù éîå ,åðîî ãáàð àì ïåáùçäå ,äæä äìéìì òéâîùë , åì êéøö 

ñòìåîò øáçúäìå äøåúá ÷ä,îùìå åøäèðå äìéìä åúåàá åéìò äòéâîù äðåéìò äøäè ø .
åðãîìå ñòì åì êéøöù äøåúäùåäô ìòáù äøåú äæä äìéìá ÷, åøäèéù éãë )÷áãúéù (

îòä ìçðä ïééòîî ãçàëå÷, øáçúéå áúëáù äøåú àáú äæä íåéá êë øçà )íäá (äîò, 
äìòîì ãçà âååæá ãçàë åàöîéå,íéøîåàå åéìò íéæéøëî æà ,ðàå  øîà íúåà éúéøá úàæ é

ä 'åâå êéôá éúîù øùà éøáãå êéìò øùà éçåø' , íéðùé åéä àì íéðåùàøä íéãéñç ïë ìòå
äæä äìéìá,äøåúá íé÷ñåò åéäå , éðùá åðéðáìå åðì äùåã÷ä äùåøéä úà àéáð íéøîåàå 

úåîìåò.êìîä íò âååãæäì äàáå íäéìò ìàøùé úñðë úøèòúî äìéìä åúåàå , íäéðùå 
éøèòúîäæì íéëåæù íúåà ìù íùàø ìò í.  

øîà êë ïåòîù éáø,åéìà äæä äìéìá íéøáçä íéñðëúîù äòùá ,áð å úà ï÷úì à
äìëä éèéùëú,éåàøë êìîä ìà äéðå÷úáå äéèéùëúá øçîì àöîúù éãë . í÷ìç éøùà 

íéøáçä ìù, íùå äìù úøèòä úà øéàäå äéèéùëú ï÷ú éî äëìîä úà êìîä ù÷áéùë 
äéðå÷ú úà.ì ïéàå íéøáçä àìà äìëä éèéùëú úà ï÷úì òãåéù éî íìåòá ê. í÷ìç éøùà 

àáä íìåòáå äæä íìåòá . äìëì íéèéùëúä úà äæä äìéìá íéð÷úî íéøáçä äàøå àá
êìîä ìà äìù äøèòá äúåà íéøèòîå, äìëä íò àöîäì äæä äìéìá êìîì ïé÷úî éîå 



 חומש אור מאיר

185 

äëìîä íò âååãæäì,îòä ùåã÷ä øäðä åúåøäðä ìë ìù ÷,òä íàä äðåéì, áåúëù åäæ 
åâå äîìù êìîá ïåéö úåðá äðéàøå äðéàö',Äòå êìîä úà äðé÷úäù øçà åúåà äøè, àéä 

äîò íéàöîðù íúåà úàå äëìîä úà øäèì äàá) .ìùî(ãéçé ïá åì äéäù êìîì , àá 
åæìåäðåéìòä äëìîä íò åúåà â, äéæðâ úéáì äñðëð äìéìä åúåà ìë åîà äúùò äî 

ò äðåéìò äøèò äàéöåäíéòáù í äáéáñ úåø÷é íéðáà, úìéî éìë äàéöåä åúåà äøèòå 
úå åúåà äùéáìäåéíéëìî éðå÷úá åúåà äð÷ , úà äúàø äìëä úéáì äñðëð êë øçà

äéúåøòðäéèéùëú úàå äéùåáì úàå äìù äøèòä úà úåð÷úîù ,ïäì äøîà äúåà ï÷úì , 
äìéáè úéá éúð÷úä éøä,ñ íéîùáäå úåçéøä ìëå íéòáåð íéîù íå÷î íéîä íúåà áéá, 

å éðá ìù äëìîä éúìë àáúù éúìë úà øäèìäéúåøòð, éúð÷úäù íå÷î åúåàá åøäèéå 
éîòù íéòáåðä íéîä ìù äìéáèä úéá åúåàá. åùéáìä äéèéùëúá äúåà åð÷ú êë øçà 

äìù äøèòá äúåà åøèò äéùåáì úà äúåà.äëìîä íò âååãæäì éðá àáéùë øçîì , ï÷úé 
øåãî úà àöîéå íìëì ìëéäãçàë íëîò å .ë íéøáçäå äëìîäå ùåã÷ä êìîä êëãåàîâ 

äæ, íøåãî íéøáçäå äëìîäå ïåéìòä êìîäù àöîð ìëä úà úð÷úîù äðåéìòä íàäå 
íéîìåòì íéãøôð ïéàå ãçàë,ä áåúëù åäæ  'åâå êìäàá øåâé éî '÷ãö ìòôå íéîú êìåä, 

÷ãö ìòô åäéî,å äéùåáìá äéèéùëú íò äëìîä úà íéð÷úîù åìà àìà äìù äøèòá, 
÷ãö ìòåô àø÷ð ãçà ìëå .àééç éáø øîà,îùì àìà íìåòá éúéëæ àì àìîìà å úà ò

éì éã åììä íéøáãä. êìîä éëøã úà íéòãåéå äøåúá íé÷ñåòù íúåà ìù í÷ìç éøùà 
ùåã÷ä,äøåúá íðåöøù ,åäèìôàå ÷ùç éá éë áåúë íäéìò ,åäãáëàå åäöìçà áåúëå  .

æä äìéìá ïùé àìù éî ìë éë òãåéôà ììë úàåìäìéìä ìë äøåúá ÷ñåò äéäéå ãçà òâø , 
àéää äðùá ÷æð íåù åì òøàé àìå åúðù íéìùéù åì çèáåî,îëå "áùøä ù"îã÷äá éú 

æå úéùàøá"ì,åë íìùá àúù àåää ÷åôéã ',ò "ù.  
  

á úåòåáù'  
  

 àøîâá áåúë)ò àì óã äìéâî”á ( ï÷éú àøæò øîåà øæòìà ïá ïåòîù éáø àéðú
éù ìàøùéì ïäì ùàø íãå÷ äøåú äðùîáùå úøöò íãå÷ íéðäë úøåúáù úåìì÷ ïéøå÷ åä

äéúåìì÷å äðùä äìëúù éãë ùé÷ì ùéø àîéúéàå ééáà øîà àîòè éàî äðùä , àîìùá
 ùàø úøöò åèà íéðäë úøåúáù àìà äéúåìì÷å äðù äìëúù éãë àëéà äøåú äðùîáù

àéä äðùä ,åøéô ìò úøöòáå ïðúã àéä äðùä ùàø éîð úøöò ïéàò ïìéàä ú"ë . 

éò 'øäî"ãé ìàøùé çöðá ì :íùðåò ìãåâå ìàøùé ììë ìù úåøöä ìãåâ ìò ìàåùù ,
äìàùä úà øéòîå ,éøäåíä íéàèåç úåîåàä  , åîë úåéðòøåô íäéìò àáù åðàöî àìå

ä íò íäù íúåà ìò àáù' .íøåâä äéä àåä àèçäù äáåùúä ÷éôñé àì äæ ìéáùáå ,
ïë íâ àèçä àöîðù ÷ôñ ïéà øùàáøúåéå øúåé úåîåà øàùá  , úåéðòøåôä íäéìò àá àìå

êë ìë .äðäåúòãì êì ùé  ,åì éåàø éúìáä øáã äùòù ìò àåä àèåçä ìù ùðåòä éë . ïéàå
äîåà øàùî àèçä ïî íé÷åçø øúåé íä ìàøùé éë ÷ôñ ,åàèçäììë íäì éåàø ïéà  . éë

íúùåã÷ úìòîì ,ììë àèçä íäì éåàø ïéà,ùðòð íðéà úåîåàä ìáà  åîë íàèç ìò íé
ìàøùé.  

éìåàáåøîàé  ,íúìòî äî àåä ïë íà ,íãñôäá íøëù àöåé éøäå . ìò äáåùúäå
äæ ,äæ úîåòì äæ íâ éë ;åðøîà øùà íòèä ïî ùðåòä ìà íéáåø÷ ìàøùé íà éë , àèçä éë

íäì éåàø ïéà , êëéôìåäì øúåé íéáåø÷ íä 'úé' ,ùøãù åîëåæ " ì)ò àë÷ úåîáé"á ( ìò
 ÷åñôä)éìäúð í ,â" (ãåàî äøòùð åéáéáñå" , èåçë íé÷éãöä íò ÷ã÷ãî êøáúé íùäù
äøòùä .  



 חומש אור מאיר

186 

àåíêì äù÷é , ìò íäì äéäéù úåëøáä áåúëä øéëæîù éúå÷çá úùøôá éøä 
 úåöîä)åë àø÷éå ,â-âé( ,úåìì÷ä åîë äáøä êë ìë íðéà íäå , ãåàî äáøä íäù) íù íù

ãé-àî( ,ùðåòä åîë äáøä øëùä ïéà ïë íàå .  
éò ' ùøãîá)ø÷éå"ìô ø"éñ ä 'à:(ø  'øã äéøá àáà 'ø íùá àééç ' øîà ïúðåé

úåìì÷ éúáùç úåëøá éúáùç,ìàî úåëøá "éú ãòå ó"éå ïî úåìì÷ å"ä ãòå å" ãåò àìå à
à úåëåôä ïäù àìà" åøîùúùë éúîéà úåëøáì úåìì÷ íëì êôåä éðéøä ïúéëæ íà ïéáà ø

ää éúøåú úà"á íà ãéúå÷çåëìú  ,ò"ë.  
ùåøéôù øáãä øãñë ìàøùéì íä úåëøáä ,ìàî íäù" ãò óéú"å , ïéìéçúî éë

ìàá" ó"àéúå÷çá í) "åë àø÷éå ,â( , íéîééñîå"åéîîå÷ íëúà êìåàåú) "âé íù íù( ,éúá"å .
àéä ïéðòä ÷îåòå ,õ÷ ïéà ãò êùîð äæ øãñë íéìéçúî íàù ,àáä íìåòäå äæä íìåòä ïä ,

ìëä íä åìà úåëøá ììëáå ,ìàî íäù"ãò óéú "å ,ìëä ùé äæáå . àìù íä úåìì÷ä ìáà
øãñë ,äæî øúåé ïéàå óåñä äæù åðééä ,õ÷ ùé ùðåòå øòö ìëì ãéîúù ,øëùì õ÷ íåù ïéàå. 

úåëåôä úåìì÷ä ,éìéçúî íäùïéåá " å"åòîùú àì íàå) "ãé íù íù( ,äá ïéîééñîå" à" ãéá
äùî) "ãé íù íù .(íéé÷ åðéà êåôä àåäù øáãäù éôì äæå ,åä íàå äî ïîæì à- øùôà éà 

íéé÷ äéäéù ,øãñä ìà ìëä øæåçå .  
äá íéìéçúî úåìì÷äù àéäå áìä åéìà íéùì ùéù øáã ãåò 'åá íéîééñîå ,' éî ìëå

ä úåà øåáéçá àéä åðìù äãåáòä ø÷éòù òãåé äøåú éøúñá íòô ÷ñòù 'åå 'äéåä íùä ìù .
éåä íùä øùàë äðäå"ïéã äæ êåôéäá ä ,åéåòîùî éúù äæì ùéåà ú ' àìà äèîì éåìéâ ïéàù

äëåôä àéä éåìéâä ,äìòúî äæù íâ àìà , äìòî åðìù äãåáòä ìë ìù úåòîùî ùé éåìéòå
äìòîì íéøáã ,éòå ïå÷éú íåøâì éãë 'ùì" å)òãä øôñ"ç ä"à óðò ã ùåøã á' (ìë íéøåøéáä 

øçàî å 'éîé úéùàøá êìåä íðå÷éú äèîìî äìòîì ,ìëäå äùòð åà ìò éãé äøåúä öîäåäå 
åà ìò éãé íéøåñéä íéùðåòäå ,ïä íìåòá äæä ïäå íìåòá úåîùðä. äðùä äìëúá ìåìë 

äéúåìì÷å ,øëùä ïîæ æà ùðåòä ìë åðìá÷ øùàëù àéä.  
  

â úåòåáù'  
  

îâá àúéà ')ò èë÷ úáù"á :( äòáøà àúáùá ãç àîãã àñøåô ìàåîù øîà
ù éìòîåàúá àì éùéîçå éðù ìáà åëå 'ìòî àùìåç àáè àîåé éìòî àúøöòã àîåé é

 à÷éæ äéá ÷éôðã úøöòã àáè àîåé íåùî àáè àîåé éìòî åäìåëà ïðáø åøæâå àúðëñ
 çáè äåä äøåú ìàøùé åìá÷ àì éàã çåáè äéîùååäìåäééîãìå åäééøùáì  ,ò" êëå ë

åùá ÷ñôð" ò)éñ 'é óéòñ çñú'.(  
åéò’øäî "çá ì" à)ç"èñ ãåîò à:(÷ø äæä íìåòî åðéà ìàøùé åìá÷ù äøåúä  éë 

íéîùä ïî àéä äøåúä ,äøåúä ìà àåä êéøö äæä íìåòä íå÷î ìëîå , äéä øùàë êëéôìå
äøåúì éåàøù ïîæ àåäù úòåáù áøò ,äøåúä ïéà íàå,íìåòä ïåøñç àöîð  , øçàîå

 ïî äøåúá äæä íìåòä íìùåé àìù ïîæ ìë ïåøñç äæä íìåòá ùé íéîùä ïî àéä äøåúäù
íéîùä ,ù çåø ïàë ùé ïåøñçä ãöîåçåáè åîù , øçà éë ìë êùîð ïåøñç ãåòïåøñç ,

 àåäù åîë éøîâì ãñôä òîùî çåáè ïåùìù çåáè àø÷ðåèåçù , áåéçä ìãåâì äæ øáãå
äøåú àìá íìåòì øùôà éàù ,äøåîâ äçéáè ïàë äéä ìàøùé åìá÷ àì íàå, äçéáè ìëù 

ä÷æç ãéáå çëá àéä ,ù äøåúä úà ìàøùé åìá÷ àì íà]øáãá ïåøñç äéä [àåäù áéåçî 
 úåéäì çøëåîåãöîäæä íìåò .  
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åéò’ úåáà )ô"î â"ä(øîåà äð÷ä ïá àéðåçð éáø  ,äøåú ìò åéìò ìá÷îä ìë ,
õøà êøã ìòå úåëìî ìò åðîî ïéøéáòî .äøåú ìò åðîî ÷øåôä ìëå , úåëìî ìò åéìò ïéðúåð

õøà êøã ìòå:  
åéò’íù íééç êøã  :ä íò úå÷éáã åì ùé äøåúä éãé ìò'úé ' , éðôîå ìá÷îä øîà êë

õøà êøã ìåòå úåëìî ìåò åðîî ïéøéáòî äøåú ìåò åéìò .  
 éîìùåøéá àúéà ïëå)ø"ò àë ä"à:(ø  'ø íùá àéùøùî ' áéúë úåðáø÷ä ìëá éãéà

á÷ä ïäì øîà àèç áéúë ïéà úøöòáå àèç" äìòî äøåú ìåò íëéìò íúìáé÷ù ïåéëî ä
íëéîéî íúàèç àì åìéàë íëéìò éðà.  

úä íò ãçé åðééääøåú ìù áåéç ìù úåàéöîä úåéçì íéëéøö íéãîåìù äøå , òâøáå
àèçä åðúàî ÷ìñî äæ äøåú ìù áåéçì íéëåæù ,éòå ' ÷éãöì òåøæ øåà)áîø" úåëìä í

ä ÷øô íéëìî 'è äëìä 'ã"ëòå ä"ô (îâä ïàëì óøöîù ' äèåñá)&( äåöî äáëî äøéáò 
äøåú äáëî äøéáò ïéàå .  

  
ã úåòåáù'  

  
éò ' àøôñ)îà úùøôáé ÷øô øå :()æ ( íéùîç åøôñú úéòéáùä úáùä úøçîî ãò

ø øîàù àéä åæ íåé 'øá éñåé 'ð àìà äéäú àì êúøéôñ ìë äãåäé 'íåé) :ç ( íéùîç åøôñú
ú ãçàå íéùîç ùã÷éå íéùîç øåôñé ìåëé íåé"äðééäú úåîéîú úåúáù òáù ì . òáù éà

é ùã÷éå äðåîùå íéòáøà øåôñé ìåëé äðééäú úåîéîú úåúáùú äòùúå íéòáøà íå" ì
ìáåéë íéùîç íåé ùã÷å äòùúå íéòáøà äðî ãöéë àä íåé íéùîç åøôñú:  

éò’ äìåâä øàá )ïåùàøä øàáä :(äøéôñ åá êééù àì ïåøçàä , àéä äøéôñä éë
 ïåøçàäå úéèøô ..úéèøô äøéôñ åá êééù ïéà íéìùîå øîåâ àåä .â áåúëä ãåñ åäæå" ë

 øîàù)ë àø÷éå"â (íéùîç åøôñúî ÷ø äøéôñä äúéä àìå "è , íéìùîä àåä íéùîçä éë
äøéôñ åá ïéàå éèøô åðéà íéìùîäå ,îå íëåñä ÷ø ùøôì øùôà éà êëéôìåíéìù øôñî 

íéùîçä ,íåé íéùîç åøôñú øîà ììëä øéëæé øùàë íå÷î ìëîå.  
ðëù àéä øáãä ùåøéô"úåéîéðô ìù äîå÷ øîåòä úøéôñá íéøöåé ì , íìùð øùàëå

àä íéèøôä ìëäì ,ììëä úìá÷ àìà èøô ìù ïéðò ïéà.  
 áåúë)é è íéøáã(:ä ïúéå  ' íé÷ìà òáöàá íéáúë íéðáàä úçåì éðù úà éìà

ä øáã øùà íéøáãä ìëë íäéìòå 'á ùàä êåúî øäá íëîòìä÷ä íåé , íòô ãåò áåúëå) é
ã (ä øáã øùà íéøáãä úøùò úà ïåùàøä áúëîë úçìä ìò áúëéå ' êåúî øäá íëéìà

á ùàäíåéìä÷ä ä íðúéå  'éìà , áåúëå)æè çé (ä íòî úìàù øùà ìëë ' áøçá êé÷ìà
áìä÷ä íåéä ìå÷ úà òîùì óñà àì øîàì  ' ãåò äàøà àì úàæä äìãâä ùàä úàå é÷ìà

úåîà àìå. äæ ÷åñôá øîàðìä÷ä íåé àø÷ð äøåú ïúî íåéù íéîòô ùìù  ,öå" äî ò
 ùåøéôäá äøåúä úðéúð íåéù äæàåäìä÷ä íåéë ïéåöî  ?  

éò’  àúìéëî)ã äùøô ùãçá úùøô :(úàìë  . øùáì øùôéà éàù äî ãçà øåáãá
éøáãä ìë úà íéäìà øáãéå øîàðù ïë øîåì íãå 'øîàì äìàä .ú äî ïë íà"ä éëðà ì '

á÷ä øîàù ãîìî êì äéäé àì êéäìà" øåáéã ïùøéôå øæç úåøáãä úøùò ãçà øåáéãá ä
åîöò éðôá øåáéã .ù úåøáã ìë óà éðà òîåùåë åøîàð äøåúáíìú ãçà øåáéãá " úà ì

åîöò éðôá øåáéã øåáéã úøåáéãä ìë øàùå ãçà øåáéãá åøîàð äìàä íéøáãä ìë:  
éòå 'äáò"ç ÷"àì ÷øô ã : äéäúù äâøãî íäéúåâùäáå íéàéáðä úàåáðá ïéà

äìéìç äàéøáä ììëî,äðåîàä ïî ìâø úãòîäå ÷ôñ äæá äéä éë  , ãåçééá íðééðò ìë ìáà
äå äîéðôìå÷ äàáù äî éôë åîöò åáå ãåçééä ïî àåä äðä íäì òîùðäå òéâîä øåáãäå 
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äìéìç éîùâ øáã íù ïéàù íò äæá äìá÷ä , åìá÷ úîàä éîëç éë àåäå øîåàù êøãä ìòå
 äøéöé øôñá ìáå÷îä øåáãå çåøå ìå÷ ãåñ ìò åøîàå êøãä äæ ìò äìòîì ìå÷ úåàéöîá

ò åðéáà íäøáàì"ãå çåøå ìå÷ äùìùä åìàå äøåáúåãçàä íìåòá ãçà øáã íä  , éà
 åîë øåáã éìá ìå÷ ùé äæä ïåúçúä íìåòá äèîì éë øåáã àìáå çåø éìá ìå÷ì øùôéà
 øåáã ïéàù íééç éìòá ìå÷ åà äù÷á äù÷ øáã åà ãçé ìæøáá ìæøá úù÷äá òîùðä ìå÷ä

åá øëð ,à éë øåáã àìá ìå÷ úåéäì øùôéà éà íéãøôðä íìåòá íâå úåãçàä íìåòá ìáàïé 
 ìå÷ ãçé äàøéá íéòéîùîå äìôúá åð÷ú äæìå éðôåâ øáã äìòîì ïéà éë íéúôù úù÷ä íù
 àåä ìå÷ä éë äæ àìá äæì øùôéà éà íéøáãäå ìå÷ä ãçé éë øîåì íééç íéäìà éøáãá

ùîî øåáãä , òîùéå áéúëã íééç íéäìà çåø àåäå äòåðú éúìá åéìàî øáãîä ìå÷ä àåäå
ø åéìà øáãî ìå÷ä úà" øáãî ìåîöòî íéòîåù åéäù ìå÷ä àåä íéúôù úàëä éúìá 

 øîà àìå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå øîàðù éðéñ øä ãîòîá åàøù ìå÷äå íéàéáðä
íéòîåù , àáú àåää çåøä àìà ìå÷ òîùé àì ùã÷ä çåøá øáãîä éë ùã÷ä çåø åäæå

àéáðä éðæàá úå÷å÷ç åéä ïîöò úåéúåàä éë åéìàî øáãéå åáø÷á ,äìà äùìù äðäå ìå÷ 
 úàëä àìå íéúôù úù÷ä íù êéøö ïéàå ãçà ïåáùçå äìòîì ãçà øáã íä øåáãå çåøå

äù÷ øáã.  
éúáúëù åîë øåáãä àåäå ìå÷ä àåäå àåää ìå÷á íé÷å÷ç åéä úåøáãä ìë ,

 ìëù íøîà ãåñ äæå íäá ùáìúî äéäù äîùðä ìà óåâë ìå÷ä ìà íää íéøáãäå
á÷ä øîà úåøáãä"ôéà éàù äî ãçà øåáãá äøù  øáãéå øîàðù ïë øîåì íãå øùáì

åëå øîàì äìàä íéøáãä ìë úà íéäìà ' ìå÷ä ìàøùé åâéùä äðäå àúìéëîá àúéàãë
 íúåéäá éë íúåìùìúùä ãöî íéâùðä íééðçåøä íéøáãä ìë øàùë óåâá äîùðë àåää
 íìùìúùäáù ãò øúåé øåéöä åìá÷é øúåé åìùìúùéù äî éôëå íééðçåø íä éðçåøä íìåòá

åòä ìàíì äæ éúáúë øáëå äøåúä äæ êøã ìò ïëå íééðôåâ íä ééôåâä . äéàø íù äúéä äðäå
 íéòîåùå äàøðä íéàåø úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå àúìéëîáå ãçé øåáãìå ìå÷ì äòéîùå

ø éøáã òîùðä 'ìàòîùé .ø 'ø úòã äàøðä íéòîåùå ïéàåø øîåà àáé÷ò ' äîî ìàòîùé
 àáù úà àìà úåìå÷ä íéàåø áúë àìùìçì÷ìå÷ä ïî äéàø  ,øå äàøð ìå÷ä ïéà éë '

 äåáâ ìå÷á ìáà ãøôð èåéãä ìå÷á àåä íðîà äæù øîà äøåú ïúî éøúñá ìáå÷îä àáé÷ò
ùîî åäåàøéù ãò åøåàî íäá òéôùäìå çë íäá úúì àåää ìå÷ä ïåöøá éåìú äæ ãçåéî ,

ù íéøáã éðù ãâðë ìå÷á äòéîùå äéàø úåáøì íà éë ÷ìçìå èòîì àá àì úàåíä  øáã
øë äëìä åðìöà ììëäå øåáãå ìå÷ àåää ìå÷á ãçà 'åøéáçî àáé÷ò:  

éòå 'ç øäæ ãåò"ò àô á"à.  
éò ')æ ãë úåîù ( øáã øùà ìë åøîàéå íòä éðæàá àø÷éå úéøáä øôñ ç÷éåä' 

òîùðå äùòð. äøéîàä  äúéä ãçàë äæåéä àìúäø÷îá ä , êë úåéäì êéøö äéä äæ àìà
 ììâá åëæ ìàøùé ììë ìë ïàëùãçà øáã úåéäì ,ãçé ìàøùé ììë ìù úåàéöî åøöéå ,

ìä÷ä íåé ìù úåàéöî àåäå ,íéèøôä ìë éøçà øöåðä àåäå . ìë ìù úåàéöîä øöåð ïàë
àéøù àúðéëù äøùò äéá.  

  
  

ä úåòåáù'  
  

áîøá áåúë" äìéôú úåëìä í)à âé ,á ( úà ïéîéìùîù ìàøùé ìëá èåùôä âäðîä
úçà äðùá äøåúä .çàù úáùá ïéìéçúîúéùàøá øãñá ïéøå÷å úåëåñä âç ø . äéðùá

úåãìåú äìà .ä øîàéå úéùéìùá 'íøáà ìà . ïéøîåâù ãò äæä øãñä ìò ïéëìåäå ïéàøå÷å
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úåëåñä âçá äøåúä úà .èåùô âäðî åðéàå íéðù ùìùá äøåúä úà íéìùîù éî ùéå .
åëå ïéøå÷ åäéù íäì ï÷éú àøæò 'áàá äòùú øçà ïðçúàå úøöò íãå÷ éðéñ øáãîá , íúà

äèåùô äðùá çñôä íãå÷ ïøäà úà åö äðùä ùàø íãå÷ íéáöð ,ëò"ì . úåäâäáå
ïåàâ íøîò áø íùá àéáî úéðåîééî , êëì ïîéñ-é÷ô "ñôå ã"ðî ç"öòå ä"åö ø"ìöå í" é

å÷"÷úå í" ò-çñô éðôì àåä åö ìù íåâøú àåäù ãé÷ô åðééä  , äðî- àåäù ïéðîä úùøô 
úøöò éðôì øáãîá úùøô . åðéìòåúøöòì øáãîá úùøô ìù ïéðîä ïéá øù÷ä åäî ïéáäì?  

íéìâãä úà åøãñéù éãë äéä øáãîá úùøô ìù ïéðîä ,æçá àø÷ð àåä ïëìå" ïéðî ì
íéìâãì .ïéðî éìá íéìâã úùøô íéé÷ì øùôà éàù êëî øàåáî . ïéðò åäî íãå÷ øàáð
íéìâãä . ùøãîá àúéà)á á äáø øáãîá ( ÷åñôä ìò)ã á íéøéùä øéù (ðàéáä úéá ìà é

äáäà éìò åìâãå ïééä :ã"ïééä úéá ìà éðàéáä à ,á÷ä äìâðù äòùá" åãøé éðéñ øä ìò ä
ë åîò" øîàðù íéëàìî ìù úåááø á)çñ íéìäú (ïàðù éôìà íéúåáø íé÷ìà áëø , åéäå

 øîàðù íéìâã íéìâã íéåùò íìåë)ä øéù (äááøî ìåâã , íäù ìàøùé ïúåà åàøù ïåéë
çúä íéìâã íéìâã íéåùòïúåîë íéìâã íéùòð åðà êë éàåìä åøîà íéìâãì íéåàúî åìé ,

 øîàð êëì)á íù ( ïééá äìùîðù äøåúä åá äðúðù éðéñ äæ ïééä úéá ìà éðàéáä)è éìùî (
éúëñî ïééá åúùå ,äáäà éìò åìâãå éðéñ äæ ïééä úéá ìà éåä , éìò ìéãâî àåä àìåìéà åøîà

åâå êúòåùéá äððøð øîåà àåä ïëå äáäà ,'àá÷ä íäì øî" íéìâã úåùòì íúéåàúð äî ä
 íëéúåìàùî àìîî éðàù íëééç)å ë íéìäú] (ìâãð åðé÷ìà íùáå êúòåùéá äððøð áåúë ,

êë øçà ãéîå [ä àìîé 'êéúåìàùî ìë ,á÷ä òéãåä ãéî" êì äùîì øîàå ìàøùéì íúåà ä
ëò ååàúðù åîë íéìâã íúåà äùò"ì .ìåòá äùòðù äî ìë ìò íéðåîî úøùä éëàìîí ,

ùîë" ë)å é äáø úéùàøá ( øîåàå åúåà äëîù òé÷øá ìæî åì ïéàù áùòå áùò ìë êì ïéà
ìãâ åì .äæä íìåò éðéðò úâäðä ìëì íéçåìù íä .äâäðä àåä íéìâã ìù ïéðòä , ìù úåàéöî

úøãåñî úëøòî .àáö åì äéäéù êéøö êìî ìë ,äæ éìá âéäðî úåéäì øùôà éàù , ïéàå
àáö éìá äîçìî ,åä ìâãäåúçà äöåá÷ì åúåà äùåòå àáöä úà æëøîù äæ à , úøáåçî

äãéçéå úçà äâäðäì.  
åîöòì àáö äéä èáù ìë ,åìù ìâãä åì äéä ãö ìëå ,áîøá áåúëå" úéá úåëìä í

 äøéçáä)àé æ ( úåðçî òáøà àåäå ìàøùé äðçî øáãîá åéä úåðçî ùìù- ãö ìëì åðééä 
 åîöòì äðçî ìù íù äéä ãöå)äãåäé ,ïáåàø ,øôàíé ,ïãå( , åì ùéù êë ìò äøåäù øáã

úøçà äâäðä .ìâãð åðé÷ìà íùáå áåúëä øåàéá ,åðúåà âéäðîù äî äæù àåä , åéøçà
íéëìåä åðçðà .íéìâã íò åãøé úøùä éëàìî ìù úåðçîùë , äðçî ìëù êë ìò äøåä äæ

íìåòáù íéåñî ïéðò ìò äðåîî úøùä éëàìî ìù äðçîå .äøåú ïúîá ,ä ' úà åðì ïúð
åúääø ,åìåë íìåòä ìë úâäðä åðéãéá äøñîð êìéàå æàîå , êë øúåé íéãîåì åðçðàù äîëå

úåîìåòì íåé÷ øúåé ùé ,ãåîéìá íéìùøúî åðçðàù ìëëå ,úåîìåòì íåé÷ øñçð êë . éåìéâä
äéä úøùä éëàìî úãéøé ìù ,úøùä éëàìî åîë íéìâã íéìâã äéäð åðçðà äúòîù , åîëå

åùî íéìâã íéìâã íééåùò íäùíìåòáù úåâäðää ééåðéù ìë ìò íéðåîî íäù í , åðçðà óà
äæ ìò íéðåîî äúòî .ãàî ääåáâ äâøãì åðòâä éðéñ øä ãîòîá , ìò ùøãîá áåúëù åîëå

 ÷åñôä)å â ÷øô íéøéùä øéù ( äðåáìå øî úøè÷î ïùò úåøîéúë øáãîä ïî äìò úàæ éî
ìëåø ú÷áà ìëî , øáãîá íéëìåä ìàøùé ììë úà åàø íéåâäùëùíäéìâã éô ìò , íä

íé÷ìà àìà äìà ïéà åøîà .áøä åðøòöì , åðçðàù åîë íéàøð åðçðà úåéåìâä ìë éøçà
àåää áöîäî ãàî ãàî ÷åçø íåéä íéàøð , åðòâä ääåáâ äâøã åæéàì øåëæì íéëéøö ìáà

éðéñ øäá . áåúë)ã æ úåîù ( íéøöî õøàî ìàøùé éðá éîò úà éúàáö úà éúàöåäå- 
áö íéàø÷ð åðçðàúé åìù à 'åðúéà íìåòä úà âéäðî àåäù ììâá , êìîå êìî ìëù åîë

åàáö éô ìò íìåòä úà âéäðî .àåä àáö ìù ùåøéôä , íéúá äáøä ìù úøãåñî úëøòî
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ãçà êìäîì íìåë íéðååëîä . åîë íéìâã íúåöøá ìàøùé ììë äåàúäù äåàúä éäåæå
íéëàìîì .  

øâä" àåä äøåúá ãçàå ãçà ìëì ùéù ÷ìçäù áúåë àíãà ìù åâåæ úá àø÷ð .
 úéðòúá äðùîá áåúë íðîàå)ò åë óã”á (äøåú ïúî äæ åúðåúç íåéá . áèéä ïéáð äæáå

 äùà àùð àì àåä äîì åìàùùë éàæò ïá úáåùú)ò âñ úåîáé”á( , éùôðù äùòà äîå
íéøçà éãé ìò íéé÷úéù íìåòì øùôà äøåúá ä÷ùç .øåàéá äðåòè åæ äáåùúå , éäî

äðòèä ,ðô åì ïéàùéà ?éàðô ïë åì äéä äëåðç úåøð ÷éìãäì éëå ,àì äæìå ? ìù äðòè ïéàù
äëåðç øð ìöà äøåúá ä÷ùç éùôð ,ïéãä àåä êëù , íéøôåñ éøáãî äì÷ åìéôà äåöî ìëù
øçà éãé ìò äúåùòì øùôà éàù ,øçà ïîæá àìå ,äøåú ãåîìú äøåáò íéìèáî , éîå

íéé÷ì úðî ìò àì ãîåìù , éîìùåøéá áåúë)à úåëøáá  ( ìò åúééìéù äëôäð åìéà åì çåðù
íìåòì àöé àìå åéðô .éàæò ïá ìù åúáåùú àåôéà éäîå ? ä÷ùç éùôð ìù ùåøéôä íðîà

àåä äøåúá ,âåæ úá ãåòì íå÷î åìöà ïéàù ãò åúåùé ìë úà äàìî åæä âåæ úáäù . êøãá
äøåúä àéäù âåæ úá ãåòå äæä íìåòá âåæ úá íäì ùéù êë íéðáð íéùðà ììë ,áà åìöà ì

äæä íìåòá âåæ úáì íå÷î äéä àì .øâä øîåà ãåòå"à ,äù åîë ' íãàä ìò äîãøú ìéôä
)àë á úéùàøá( ,åâåæ úá åðîî æà ç÷ìå ,åúãéáà øçà øæçì íãàä êéøö æàîå ,)ùîë" ë

ò á óã ïéùåãé÷á”á( ,åúîùð ùøåùì úëééùä äøåúä ìë åîà éòîá øáåòì íéãîìî êë ,
àá íìåòä øéåàì àáù ïåéëåäìåë äøåúä ìë åçëùîå åéô ìò åøèåñå êàìî  , çúôì øîàðù

 õáåø úàèç)ò ì óã äãð”á( , äãéáàä ìòáì áùçð àåä æàîå åðîî úç÷ìð äøåúäå
åúãéáà éøçà øæçì êéøöù .âåæ úåðá éúù ïë íà ùé ,åøùáî øùáå åîöòî íöò úçà ,

åúîùðî äîùðå åçåøî çåø úçàå.  
 ïéøãäðñ àøîâá áåúë)ò èö óã”á ( øîàðù àø÷ éàî éîéãåáà øá ÷çöé áø øîà

åäéô åéìò óëà éë åì äìîò ìîò ùôð ,øçà íå÷îá åì úìîåò åúøåúå äæ íå÷îá ìîò àåä .
ùø ùøéôå" é- åì úìîåò äøåú -åéìò úøæçîù  , éîòè åì øåñîì äðå÷ úàî úù÷áîå

äéøãñå äøåú ,äøåú éøáã ìò åäéô óôëù óëàù éðôî äîì êë ìëå .ìùá áåúë" ä
ø àåä ìàøùéù" äøåúì úåéúåà àåáéø íéùù ùé ú]÷éåãî åðéà äøåàëì øôñîä ,

áúëáù úåéúåà ÷ø àìå äøáäá úåéúåàì ÷ø àéä åúðååëù íéøéáñîå[ , ãçàå ãçà ìëå
äøåúá ãçåéî íå÷î åì ùé ìàøùéî ,øçà åäùéîì êééù úåéäì ìåëé àì àåää íå÷îäå ,

 ãçàå ãçà ìë ìù úéãòìáä åâåæ úá àéä äøåúäìàøùé ìù . ÷ø äéä àì äøåú ïúî íåé
äøåúä íò ìàøùé ììë ìù åúðåúç íåé , ììëî ãéçéå ãéçé ìë ìù åúðåúç íåé äæ äéä àìà

äøåúá å÷ìç íò ìàøùé .åìù ìîòä éôë ,éñçé ïôåàá äìîò äøåúä êë , ìá÷î àåä êëå
å÷ìç úà .íéìâãä ìù ïéðîä ãåñ äæå .äðåîî ïåùìî àåä ïéðî ìù äìéîä ùøåù ,å íåâøúá

 ãå÷ô åäæ úéîøàì- åãé÷ôú úà ãçàå ãçà ìëì úåàøäì àá äæä ïéðîä - àåä äî ìò 
äðåîî .åéìà êééù ÷åéãá øáã äæéà òãåé ãçàå ãçà ìëùë , ìò äùòð íìåë ìù óåøéöä éæà

íéìâã éãé ,å÷ìçå åùøåù úà òãåé ãçàå ãçà ìë äæáå.  
íéðîæä éøãñì úåëééùù úåàéø÷ äøåúá íéàøå÷ ,î úçàå úùøô úàéø÷ àéä íä

úøöò éðôì øáãîá .åðéøáã ùéøá åðìàùå ,òåãî ?íééðùä ïéá ùé øù÷ äî . äàéø÷ íðîà
úøöòì ñðëéäì íéëéøö êëù íåùî øáãîá úùøô ìù ïéðîä ãåñ ãîìì äàá åæ . åìâù æàî

íéèáùä úøùò ,é ìùå àåáø íéùù ìù äìòîä åðãáà"íéèáù á .íðéà íéèáùä úøùò ,
 øàùð ìàøùé ììëåäðåù úëøòîá . ãéçé ìë ìù äìá÷ä àéä åðìù äøåúä úìá÷ ø÷éò

ãéçéå ,åâåæ úáì äëæ ãçàå ãçà ìëù ,éðéñ øäá íäéìà åðéëæù íéøúëä ãåñ äæå . êë íåùîå
åéìà ÷ø êééùä ÷ìçá äøåú éùåãéç ùãçì ìåëé ìàøùéî ãçàå ãçà ìë , åøúëî òáåð äæå

éðéñ øäá åì äéäù .íéàöåî åðàù ïéðòä øùô åäæå äøåú øáã øîà éî ú÷åìçî àøîâá 



 חומש אור מאיר

191 

íééåñî ,åéìà ÷ø íéëééù íäù éðôî åðééäå ,äæ úà øîåì ìåëé äéä àì øçà ãçà óàå . ïëì
àúòãà àìå éðåìôã àáéìà íéøîåà ,øçà ìù åúòã ãéâé åäùéîù øùôàù , éà ìáà

øçà ìù åáì ãéâé àåäù øùôà . áøç éãéøù íò ìù äôéñà àéä åðìù úøöòä) àì äéîøé
à(,ìàøùé ììë ìë ìù àìå  , åúéà àéáî ãçàå ãçà ìëù äîë ãò ÷ø úøöò àéä ïë ìòå

äøåúä íò åìù øù÷ä úà ,åì ãçåéîù øù÷ä .125 äî ìù äîìùä àåä øáãîá ìù ïéðîä
éðéñ øäá äéäù ,å÷ìç åîå÷î ÷åéãá òãé ãçàå ãçà ìë æàù ,åãé÷ôúå .  

 úåîù ùîåçá áåúë)à èé :(î ìàøùé éðá úàöì éùéìùä ùãçá íåéá íéøöî õøà
éðéñ øáãî åàá äæä .ùøá äæ ìò àúéàå"é , äæä íåéá- áåúëì êéøö äéä àì ùãåç ùàøá 

äæä íåéá åäî àåää íåéá àìà ,åðúð íåéä åìàë êéìò íéùãç äøåú éøáã åéäéù . äðäå
 úáù àøîâá)ò åô óã”á ( àùìåç íåùî éãéî àìå åäì øîà àì àáùá ãçá àúéà

àçøåàã .åç ììâá øîåìëùãåç ùàøá øáã íåù åðìá÷ àì êøãä úùì , ìù øãñä ìëå
á íåéá ìéçúä äøåúä úìá÷' .éðéñ øáãî ìà åðàá åáù äæä íåéä ìòå , íåéá äøåú äøîà

 äæä-åðúð íåéä åìàë êéìò íéùãç äøåú éøáã åéäéù åðãîìì  .øáãä àìôå , éøäù
ùøá øàåáîë"øáã íåù åìá÷ àì äæä íåéá é ?ìò äæ úà ïéáäì øùôà áåúëù äî éô 

 åäéìà éáã àðúá)ãé ÷øô àèåæ ( øîåàå)ð äéòùé (ä ' úòãì íéãåîì ïåùì éì ïúð íé÷ìà
íéãåîìë òåîùì ïæà éì øéòé ø÷áá ø÷áá øéòé øáã óòé úà úåòì . éøáã ïéàù úãîì àä

åëå íäì óéò àåäù éîá àìà íãàä áìá íéòìáð äøåú 'ãá åìæìæú ìà" åáøú ìàå ú
éùáå äéúùáå äìéëàá øîàðù äð)è äéøëæ ( ãéâî íåéä íâ äå÷úä éøéñà ïåøöáì åáåù

áéùà äðùî ,ò"ë . éøéñà ïåøöáì åáåù ììâá ìôëá äøåúì äëæé àåä åðééä äðùî ãéâî
 äå÷úä -äæì ïååëî åìåë ìëù  ,äæì øéñà àåäù ,äøåú éøáãì äåàúî àåäå . äðúð äøåúä

íäéìò óéò àåäù éîì ÷ø .éðéñ øä øáãî åàá äæä íåéáäøåúä ìá÷ì  , íù ïçéå äæä íåéá
 øää ãâð ìàøùé- ãçà áìá ãçà ùéàë -äøåúì íéôééò åùòð æà  , ìá÷ì øùôà êë ÷øå

äøåú .ùø éøáã øåàéá"àåä íéùãç äøåú éøáã åéäéù é , íé÷÷åúùîù åîë íäì ÷÷åúùðù
ùãç øáãì .ùîî äøåú åá äðúð àìù äæ íåéî åðì àöåéù ãåîéìä , íéôééò åðéùòðù

äøåúì ,åéìà íéðååëîå ,ùîë" ë)ò äë óã ïè÷ ãòåî”á ( äùãç äìëë íäá çîùå- åäæ 
äøåú éøáãá íéëéøöù úåùãçúää.  

åéìà øáçúú äøåúäù êëì úåëæì ïôåàä åäæ , àåöîì äéøçà øæçé àåäù éãé ìò
äúåà ,êë äùòú àéä íâ æà ,éðùä úà ãçà åàöîé íäéðùå , ìò ìòåôá ùåôéçä éðôì ìáà

ãåîéìä éãé ,øöùãç ùàø ìù íåé êé ,íðúð íåéä åìéàë êéðéòá åéäéù äæä íåéä àåäù , äæå
 åì ãçåéîä ÷ìçä ñåôúì äëåæù éî ìöà ÷ø êééù-äøåú éøáãá åúîùð ùøåùì  , éîå

äæì äëåæù ,íåé ìëá ùãç íòèì äëåæ àåä .òà" äøåú ïúîá íäá åðøèòúäù íéøúëäù ô
åðúéàî åç÷ìð ,äù áåúë 'íúåà åðì øéæçé , ìáàøåá ãåñá àìå ïéòî ãåñá íä íéøúëä ,

íééç íéîî ÷ðåé íäì äëåæù éîå ,ùãç íòè íòåèå , ìáåè ãçà ìëù íéî íúåà íä ïéàå
íäá ,åì íéãçåéîä íéî íä àìà .úøöòì ñðëéäì íéëéøö åæë äðëä íò . ùìù ùéù åîë

íéìâø , úåøöò ùìù ùé êë-çñô ìù éòéáù  ,úøöò éðéîù ,æçá áåúëù åîë úøöòå"ì. 
åðúøåú ïúî ïîæ àéä åðìù úøöòä . íéøúë íúåà ìà óéò úåéäì êéøö ãçàå ãçà ìë

éðéñ øä ãîòîá íäì åðéëæù , éùôðù äùòà äî ãéâäì êéøö åìà íéøúëá äëåæù éîå
äøåúá ä÷ùç .  

  

                                                 
  . אדם צריך לעמול הרבה להגיע לתורתו125
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å úåòåáù'  
  

 àøæò ïáàá áåúë)à ë úåîù ( øéëæä äîì ãåáë åúçåðî éåìä äãåäé éáø éðìàù
ä éëðà 'à-ùà êéäì éðàå õøàå íéîù éúéùòù øîà àìå íéøöî õøàî êéúàöåä ø

åòé êéúéùò"åúáåùú ù .åæ äìàù ìò äáåùúì íéðô äîë ùé ,äùë 'äøåú ïúð , ùãçúð àì
úåöî éååéöå äøåú ãåîéì áåéç ÷ø äæá , ìù ÷åîò éåìéâ äéä äøåú ïúî ìù åðéðò ø÷éò àìà

úéúéîàä úåàéöîä úøåö ,ò øãñäù éåìéâ äéä äøåú ïúîäøåúä éô ìò àåä åîö , äæå
íìåë úåöîä ìë áééçî .àåä äøåú ïúîá åðá ìçù éåðéùä ,úçà úåàéöîá åðééäù àì ,

íéáåéç ìù úøçà úåàéöîì åðñðëðå , íöò ìù øúåé íé÷åîò íéðô ìù éåìéâ äæ äéä àìà
úåàéöîä .úéúéîàä úåàéöîä äìâúð äøåú ïúîá , àéä äøåúä úéúéîàä úåàéöîáå

úáéåçî àìéîî ,íåùðìå ìåëàì íéëéøöù åîë ,äìåë äøåúä ìë íéé÷ì íéëéøö êë , äæ
åðééç íä éë øîàîä ìù èåùôä ùåøéôä . áåúëä øåàéá)á ë úåîù (ä éëðà 'à- êéäì
íéãáò úéáî íéøöî õøàî êéúàöåä øùà ,êé÷ìà éðàù äìâúð äàéöéä éãé ìòù àì àåä ,

ðù äùãçä úåàéöîä àéä íéøöî õøàî äàéöé åúåà àìàíìåòá äúìâú . ùåøéôä äæå
 åàøáð íäáù úåøîàî äøùòì úåìéá÷î íä úåøáãä úøùòù áåúëù äîá èåùôä

íìåòä . àåäù íìåòä úàéøá ìù ïåùàøä øîàîäù åîë'úéùàøá 'úåàéöî úòéá÷ àéäù ,
éååéö ìù êøãá äøîàð àì äðåùàøä äøáãä íâ êë ,äãáåò úòéá÷ë àìà . ïéá øáòîä

øáãä úøùòì úåøîàî äøùòäúåëî øùòä éãé ìò äùòð úå , éìá íìåòä äëåä íäáù
äøåú ,áøçðå ,íìåòá äùãç úåàéöî äúìâúð íéøöî úàéöéáå ,äøåú ìù úåàéöîä àéäù ,

äìåë äøåúä ìëì ñéñáä àéä íéøöî úàéöé ïëì .  
äøéôñä éîé ìë éøçà àá äøåú ïúîù ïåéëî äðäå , ïúî ïéáäì éãëù çøëäá ïë ìò

 úà ïéáäì íéëéøö äøåúåéìà òéâäì íéøôåñù äøéôñä .ùé àéøèîéâá àåä øîòù åðøîà ,
íìåòáù úéúéîàä úåàéöîä àéäå .ïéàî øöåðù ùé àåä ùéä ,úéùàøá øîàîá äø÷ äæå .

øîòä ïáø÷ àéä ïéàî ùéá åðìù äñéôúäå . úðéçáá àéä íéøöî úàéöéù íéøôñá àúéà
ìàøùé ììë ìù äãéìä ,íéååöî åðééäð äøåú ïúîáå ,ãâ åðééäíéìå , äøéôñäù ïë íà àöîðå

úåòåáùì çñôî åðúåà äøéáòî ,úåìãâ ãò äãéìî .  
æçá áåúë"øú ùéù ì"úåøáãä úøùòá úåéúåà ë ,øúå" íééîòô àéøèîéâá àåä ë

ùé .áîøá áåúë" ÷åñôä ìò ï)àé áåéà å ( éë òãå äéùåúì íéìôë éë äîëç úåîìòú êì ãâéå
à êì äùé-êðåòî äåì ,æå"ìåòá ùéä ìë éë ìúîìòðå úéìâð äîëç åáå ìåôë àåä í . òåãé

ùé úàø÷ð äîëçäù ,ùîë ïéàî úàöîð àéäå"ë) çë áåéà áé (àöîú ïéàî äîëçäå , åðééä
ïéàî àöåéù ùéä àéäù .øâä" áåúëù ãåñä äæù ãçà íå÷îá áúåë à)áé áé áåéà (

äðåáú íéîé êøàå äîëç íéùéùéá , ùéäî ïåîèä ùéä ñôåú àåäù ùéùé àø÷ð äîëçù
äìâðù .äìâðä ùéäî ïåîèä ùéä úåìâúä ,úåøáãä úøùòä ìù éåìéâä åäæ .  

äøåú éøáã ìëî íéðåù íä äîáå úåøáãä úøùò ïéðò äî ?øäîä" äéøà øåâá ì
á÷ä øîàù áåúëù äî íòè øàáî"ãçà øåáéãá úåøáãä úøùò ìë ä ,òàå" åðéáä àìù â

íåìë äæ øåáéãá , øåáéãå ãçà ïéðò àéä äøåúä ìë éë øîåìãçà , úàöåé äøåúä ìë éë
úåøáãä úøùòî .øúë ,äîëçä úàöåé åðîîù ïéàä àåä , àåäù øúë àø÷ð àåä ïë ìòå

äîöò úëøòîäî ÷ìç åðéà ,úåàä ìù íéøúë åîë ,úåàäî ÷ìç íðéà íäù , íéæîåø àìà
äðîî äìòîìù äîì úøù÷úî úåàäù êëì .ù íéðåùàøá áåúë'ïéà 'ø àåä"íìòð äéà ú .

òîìî íéìëúñî íàäì ,ä àåä ïéàä'ùé ,'ä àéä åðúåàéöîå'ïéà ,' ÷ìç äðéà àéäù
úëøòîäî .ïéàá ,åéåìéîá àöîð ùéä ,ó÷éää àìî ìëá ,äìâðì øúñð ïéá ìãáä íåù ïéàå ,

ìåôë ùé àåä øúë ïëì ,ä ìù íéðôä ìë åá ùéù'ùé' .äùë ' øåáéãá úåøáãä úøùò øîà
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ãçà ,äøåúä ìù øúëä úðéçá åðìá÷ ,ôú íåù åðì ïéàùåá äñé , úåøùôà åðì ùé äæîå
éðùä ùéä ìà òéâäì .  

äàéöéä íöò äéä íéøöî úàéöé ìù íåéá ,ä êà'úåéä 'úáùä úøçîá ãìåð , åäæå
øîòä àéäù íëøéö÷ úéùàø ,íåé íéùéîç íéøôåñ íùîå ,äùãç äçðî íéàéáî æàå , íåéá

åðúøåú ïúî ìù .'éëðà 'åàéöîä øãñ ìë äìâúð ïàëå úåøáãä ìù øúëä àåä ìéçúäù ú
íéøöî úàéöéá . úåàéöî äúùòð íéøöîî äàöéù úåàéöîäù êëì äîøâ äðúðù äøåúä

äìåë úëøòîä ìë úà äôé÷îù äîéìù .úåàéöî ïúî äéä äøåú ïúî , úåàéöî äúåà àéäå
íéøöî úàéöéá äúìâúðù . ìë úøéáù ììëð íéøöî úàéöéá äúìâúðù úåàéöîä ïúîá

úåøçàä úåéåàéöîä ,úåéø÷ù ïäù . æàúëøòîáù úéîéðôä úîàä äúìâúð , åðçðà æàîå
äæä ùéá íééç .  

êìîä ãåã àåä ìàøùé ììëá øúëä àùåð ,äù äæ àåä 'åúåà øéúëä , éç àåäå
íéé÷å ,åðå÷éúì íìåòä úà àéáé àåäå .úåòåáùä âçá íìåòäî ÷ìúñðå ãìåð êìîä ãåã . ùé

ä ìù äìôëä àéä íåé åúåàá úå÷ìúñääå äãìåääù äãáåòäù ïéáäìùé , íåé éðù íä - 
úåéåùé éðù ìù úãìåä ,úçà úåàéöî íäéðùå . íéúîå íéãìåð íé÷éãöù êëá ÷îåòä åäî

íåé åúåàá ?äù íãà éðá íúåà'ùé 'ì íéàúî äô íäìù'ùé 'íù íäìù , íåé åúåàá íä
íùì íéãìåð äôì íéãìåðù . âçá íééîòô ãìåð êìîä ãåãù øîåì éåàøä ïîù ïë íà àöîð

úåòåáùä .á áåúëøâ"î àéøèîéâá áàåîù à"è ,îä ìë íëåúá íéàùåð íäù øîåìë" è
äàîåè éøòù .áàåîî àöú ìàøùé úåëìîù øáãä äéä éçøëä ïë ìòå , ãé÷ôúù ììâá

åúåìôù ÷îåòî íìåòä úà øéæçäì çéùîä êìî ãåã ìù úåëìî , ìò øîà ãåãù äî àåäå
 åîöò)æ âé÷ íéìéäú-ç (ùåäì ïåéáà íéøé úôùàî ìã øôòî éîé÷î íò íéáéãð íò éáé

åîò éáéãð ,úåáàä íä åîò éáéãð ,úåáàä íò äéäé àåäù åîöò ìò øîà àåäù åðééä , àåäù
äáëøîá úéòéáøä ìâøä äéäé .åæ äîøì úåéåìôùä ìë úà íéøäì äöåø àåä íà , êéøö àåä

äìàä úåéåìôù ìëì êééù úåéäì ,áàåîî àáì êéøö äéä àåä ïëì .  
ù êëì íåøâì ÷ìáì õòé íòìá ìë úà êåôäì éãë áàåî úåðá íò åðæé ìàøùé ììë

úåìì÷ì úåëøáä ,áàåî úåðáá ùîúùäì åéìòù òãé àåä , úåòéâî åéä úåëøáäù ïåéëî
êë ìë äåáâ , òéâîù éî íò ùîúùäì êéøö äéä àåä íòìá ìù åðåöø íéé÷úéù éãë ïë ìòå

äàîåèä ãöá äæë äáåâì ,éåìôùä úëøòî ìë úà ïäá úåàùåð áàåî úåðáã íìåòáù úå
íìåòá ùéù øúåéá ÷åçøä ùôð ìòåâì ãò .øçà âåñî äîçìîá äô øáåãî . åðì äàøð

øúåé úãøì ìåëé àì íìåòäù ,øúåé úãøì ìåëé ïë àåäù úåéäì áééç ìáà , òéâðùë ïëù
äìâúé çéùîä éæà úàæä úåìôùì .íìù òø éãé ìò ÷ø øùôà íìù áåè ìéùëäì .êôéäìå ,

îä ï÷úì éãë"äàîåè éøòù èíìòðä ùéì íéòéâî íà ÷ø øùôà  . úà àéöåî àìù éî ìë
î ìù ïéðòäî åîöò"äàîåè éøòù è ,ìàøùé ìä÷á ñðëé àì . úåòåáùá úåø úìéâî íéàøå÷

úåòåáùä âçì äæ úà íâ óøöì íéëéøöù íåùî . íäù úåøáãä úøùò úà åðìá÷ äæä íåéá
äøåúä ìù øúëä .èåéôá íéøîåà ,åùù íéðåéìò ,á åæìò íéðåúçúå úøùò äæ íåé úìá÷

íéøáãä ,ãçé íéðåúçúå íéðåéìòù åðééä ,åæä äçîùì úåôøèöî úåéåùéä éðù .  
  

 êúåìòäáà'  
  

 ÷åñôá áåúë)äì é øáãîá ,åì(:ä äîå÷ äùî øîàéå ïøàä òñðá éäéå  ' êéáéà åöôéå
ä äáåù øîàé äçðáå êéðôî êéàðùî åñðéå 'ìàøùé éôìà úåááø . íä åìàä íé÷åñôä éðù

ôá äùøôîöò éðäðåðä ììâá äùøôä øàùî íéãøôðå "óåñáå äìéçúá ùéù íéëåôää íé .  
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éò 'ç øäæ"ò äð÷ â"à :åâå äùî øîàéå ïåøàä òåñðá éäéå '  àëä øîà øæòìà éáø
 àìëúñàì úéà ð éäéàã)ñ"àøæåðî à (àîéú éàå éàîà éúëåã éøúá àëä àøåçàì àøæçî 

ðð äòéãé àä äôåôë  'ð àá÷åð äôåôë 'ë äèåùô øúàá àðîé÷åà àäå àá÷åðå øëãã àìì
àã àðååâë øúáì øãäúà éàîà ïåøàä òåñðá éäéå àã ú " ç ð êúéá éáùåé éøùàá  àì

 áéúëã àééøáç äåî÷åà àäå àúåìâá àéäã ïéâá øîúà)á ä ñåîò ( íå÷ óéñåú àì äìôð
åâå ìàøùé úìåúá 'áéúë äî àìààìéòì   éé úéøá ïåøàå 'é úùìù êøã íäéðôì òñåð íéî

åð àðåøà ìéèð äåäã ïåéë äçåðî íäì øåúì" äéìò ìéèð ï)ð"äéîò à ( éáâ ìò àúðéëù àäå
ú áéúé àðåøà"á÷ã àúåáéáç ç"òà àäã ìàøùéã åäééáâì ä" øùéî çøàî ïàèñ ïåðéàã â

á÷" ïåîå÷é àì éëä åàì éàã åäééìá÷ì éåôðà øãäà àðîæ ìëáå ïåì à÷áùì éòá àì ä
àîìòá:  

ú"èð äåä àðåøà ç ïéîåé àúìú çøà åäééî÷ ì ð äéîò ìéèðå äéðî ùøôúî äåä àì
 ãë àúìæòã àìééà éàäë àðåøà éáâìî øçúñàå éåôðà øãäà ìàøùéã ïåäìã åîéçø åâîå

òå ÷éôðã øúàì éåôà øãäà ìéæà åäéà"åð ïåøàä òåñðá ã" åäééìá÷ì ïéôðà øçñà ï
òå àðåøà éáâì àôåâ éôúëå ìàøùéã"î ìéèð äåä àðåøà ãë ãéé äîå÷ øîà äù ' ÷åáùú àì

åð ïéãë ïáâì êôðà øãäà ïåì" åäééáâì øãäúà ï ð äéôðà øãäîã ïàîë àã àðååâë ïàîì
 àðåøà éøàù äåä ãëå íéçøã)ìàøùéå (éåôðà øãäà ïéãë éøùîì  éáâì øãäúàå ìàøùéî 

øãäúà àìëáå àðåøà:  
ø øîà 'ùéî éåôðà øãäà àì àëä ìáà àåä éëä éàãåá øæòìà ïåòîù éàã ìàø

 äàìò àøçàã àðååâî àëôäúàì ïåð éòá éëä)ñ"àìéòìã à (éàäð  éàäå àøåçàì øæåðî 
 éøàùã àúòùá ãéáò äîå åäééðî éåôðà øãäà àì éàãå àìà àðåøà éáâì øùéî çøàá

éé äáåù äùî øîà éøùîì àðåøà ' àøçà àøèñá íéà÷ àúðéëùå àðåøà éøàù ïéãë
ã äéìá÷ìå ìàøùéã åäééìá÷ì ïéôðàå àðåøà)âáå"ë ( ìéìë àìë ïéãëå)äååâì (àðååëì  

íåâøú" :åâå äùî øîàéå ïåøàä òåñðá éäéå'",äì ùé ïàë øîà øæòìà éáø ïðåáúð  '
 àéäù)úøæåç (äîì úåîå÷î éðùá ïàë øåçàì úøæçî.ð øîàú íàå  'äôåôë,ð òåãé éøä  '

äá÷ð äôåôë,ð  'äá÷ðå øëæ ìù ììë äèåùô, äæ íå÷îá åðøàá éøäå "åïåøàä òåñðá éäé", 
ë êë øçàì øæç äîìãåàîâäæ   .ð äàøå àá 'äøîàð àì êúéá éáùåé éøùàá, àéäù íåùî 

úåìâá, áåúëù íéøáçä äåùøô éøäå "åâå ìàøùé úìåúá íå÷ óéñåú àì äìôð'", äî àìà 
 äìòîì áåúë"ä úéøá ïåøàå 'ðåäçåðî íäì øåúì íéîé úùìù êøã íäéðôì òñ", ïåéë 
ä òñåð äéäùåð ïåøà" åéìò úòñåð ï)åîò(,ïåøàä éáâ ìò úáùåé äðéëùä éøäå  . äàøå àá

ìàøùé éáâì àåä êåøá ùåã÷ä úåáéáç,øùéä êøãî íéèåñ íäù áâ ìò óà éøäù , ùåã÷ä 
íáæòì äöåø àì àåä êåøá, åéðô øéæçî ïîæ ìëáå íãâðë,íìåòá åãîòé àì êë àì íàù  .  

ù êøã íäéðôì òñåð äéä ïåøàä äàøå àáíéîé äùì,ð  ' åðîî úãøôð äúéä àì
åîò úòñåðå,ïåøàä éáâìî ááåúñîå åéðô øéæçî ìàøùé úáäà êåúîå ,ò åîë åíéìéàä øô, 

àöé íùîù íå÷îì åéðô øéæçî êìåä àåäùë,åð ïåøàä òåñðá ïë ìòå " ìåîì íéðô úááåñî ï
ïåøàä éáâì óåâä éôúëå ìàøùé .òñåð äéä ïåøàäùë êë ìòå, øîà äùî "äîå÷ä '" àì 

æòúåíúåà á,éìà íéðô øæçä íä,åð æàå "ë íäéáâì úøæåç ïàîâåã åæ   éîì åéðô øéæçîù éîë
áäåàù, ïåøàä ìéçúî äéäùëå )ìàøùéå (úåøùì,åð äøéæçä æà " äéðô ï å ìàøùéîøéæçî 

åæçäéïåøàä éáâì äø,øæçä ìëáå  .  
ïåòîù éáø øîà,àåä êë éàãåá øæòìà ,éðô øéæçä àì ïàë ìáà ìàøùéî å, íàù 

åð äëéøö êë"åâî êôäúäì ïå ïåéìò øçà ìù ï)äìòîìù (ðî äæå øùé êøãá äæå øåçàì øæ
ïåøàä éáâì .íäî åéðô øéæçä àì éàãå àìà,äùò äîå ,úåøùäì ìéçúä ïåøàäù äòùá , 
 äùî øîà"ä äáåù'",øçà ãöá úãîåò äðéëùäå ïåøàä äøåù æàå , ìàøùé ìåî íéðôäå 
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ïåøàä ìåîå,) ëìåï ( ììëð ìëä æàå)äëåúì ( ïååëì 

æå"íù øåà ìäéä ì :ð '÷åð äôåôë ' àììë äèåùô ïåð–åð éë "ãã íãàã àæø ï ' úåéç
àðù"îë ï"æá ù" ç)ò áì" â&( ,ï 'ò åîéìùá íãàã àæø"ù .ãòã àæø àåäå"à, ïîàð 

èåùô126 .åðå"úåëìî äôåôë ï,ñî äéìâø úôôëðù "à127,òåãéë ,óåôë ïîàð àåäå . äðéá éë 
ðá 'ãåä ãò úèùôúî äìéã ïéòøú,ãåñéá åìåë ììëðå ,÷ð ïëìù  'éâ ìë'128ð  ' ìëä ììë

òåãéë ,íìåëî äìåìë úåëìî ïëå,äìë ãåñ ,íé .÷åð íìåòìå  'àøëåãá úììëð,ð ïëìå  '
åæã àììë äèåùô"ð,àìî ïåð ãåñ ïäå ,åæ "ï,éå "ãåñé àöîàá å,àå "òåãéë àøéòæ å.]  úéöîú

ï úåàäù àéä åéøáã 'ùæì êéé"÷åðå à 'ïå÷éúá ,ð úåàå 'øëãä ïå÷éú àìì úåëìîì êééù[  
ïåøàä òåñðá éäéå àã øúàá âë øúáì øãäúà éàîà" ã –ø "áá ì 'úåëéôä129.  

ú"ð ç 'åë éøùàá '–éñ àåä ïåðäù  'ùîë àúåìâá äìéôð"å130 . øîàð àì ïëìå
îë ïéðòäå éøùàá"åë ìàéøà ù ')ôñ äðùî"úåãîã ã (éøåçàî øö éøàä äî åéðôìî áçåøå å

öîðàäìéã àùéø àåä áçøä ãö ,àøôòì úáéëù àùéø àúåìâáå ,øáãî àáðæå ,îë " ù
øáãîá øäæá131.ïåøàä òåñðá ïàë ïëìå ,ä äîå÷ øîàéå ',ïåðä êôäúà æà ,àìéòì àùéø , 

îì äúëéôä ìò íòè åäæåòäì, êéáéåà åöåôéå æàå ] àåä áçøä ãö éë êéðôî êéðàùî åñåðéå
êéðô[.ã ïåéë ð ú÷ìúñàå äìôð',î åøáçúà æà  'ñå', íééøåçà íäù ãäðéá132, æçàð íùîù 

ñ" î,åðä í÷ù ïåéëå"íäéðéá ï,ñ åøãáúà "ïàëì äæå ïàëì äæ î.  
]ðå øçàîù úåéäì êéøö òáèáù åìéôàù åðééä 'úåìâá úåëìîä àåäù , äèéìù ùé

èñì"ðä àá ïëìå à 'êåôää ,éåìéâ äì ùé åéùëò íâù ,èñì ïéàå"äèéìù à[  
åëå àìéòì áéúë äî àìà '–åðä úøéæð ùøôî åéùëò "øåçàì ï.  

ä úéøá ïåøàå 'åë íäéðôì òñåð ' øîàîä ìë–ä úéøá ïåøàù ïéðòä  ' ãåñé àåä
úéøá,úéøáä úåçåì ,òåãéë äéðî äææ àì àúðéëùå ,á ïéá úãîåò àéäå  'íé÷éãö. ÷éãö ïéá 

ìàøùéì ïåéìòä,äì åäééôðà úøãäà ìàøùéã àúåáéáçîå ïå133.  
 àåäå] äìéîÆôä [ä"åáù ç,ä ïäù  'åè íéîòô"òåãéë á.ô ãåñ åäæå " äà ìù úåéúå

 òåñðá éäéå)ò åè÷ úáù"á(,îëå "åë àåä åîöò éðôá øôñù ù 'îëå íéøôñ äòáù"ùø ù" é
âì ÷ìçð øáãîá øôñù íù 'ò íéøôñ"â ù 'âç ãâð ïä íéðåùàøä íéðåùàøä íéøôñ" ú

äð ãâð øáãîá"ììëð ïäù òåãéå éàá íé ' òöîàá àåä ãåñéå ãçà øôñá ïàë ïéììëð ïëìù
åð ïéá"òåñðá éäéå ïëì äéåððå òöîàá " øáâ ááåñúäá÷ð ãåñá øôñä úà ïéááåñ ïéôåôë ï
ðäù 'á÷åðã ãåñé ãåñ àåä äôåôë 'îìå àøåëãã ãåñé úááåñ, úåéðòøåô ïéá ÷éñôäì ã

åë äðåùàø 'ñì äæéçà ïéëøéá éë"éî éäìùã éëøá éðä ãåñá à åäééð)ò å úåëøá"à ( òâéå
 øôñ àåä ìëäù øáåñå àòøë ãçà éà÷ àø÷ù ãåñá ÷éñôäì òöîàá àåä ïëìå åëøé óëá

à 'ðë"ì.  

                                                 
ן "ן כפופה נו" נו:בסוף המילה' באמצא המילה ון' א על הענין שיש נ"מלשון שבת קד ע 126

  .כפוף נאמן פשוטפשוטה נאמן 
 .פשוטה'  על הנ

אש ' אורות המלכות הם גבורות הנקרא אש והם יוצאין מבחי): שער לד פרק ד(ח "ע' עי 127
 .מלכות כולה מן הגבורות שהם אש ולזה נקרא אש נכפפת): שער לה פרק ב(ש "ועיי .נכפפת
 ??גימטריא 128
 .ע אם יש לזה מקור"צו, וגם פונה אחורה,א שגם ראש למטה "זכור לי ללשון של הגר 129
 .וזה מציאות של גלות, נפילה' ללא דכר היא בחי' עצם המציאות הנוק 130
 .א"אולי אמור פט ע 131
 שער טו פרק ו' עי' וס' ענין אותיות מ 132
כמו שהמלכות דאצילות תמיד קשורה ליסוד , פ עם כלל ישראל"שתמיד המלכות פב 133

 .דאצילות
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éò ' úáù)ò åè÷ óã"á :( äì äùò åæ äùøô äùî øîàéå ïåøàä òåñðá éäéå ïðáø åðú
øîåì äèîìå äìòîìî úåéðîéñ àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù íùä ïî àì øîåà éáø äîå÷î äæ 

åä øá ìàåîù éáø øîàã àä àìæà ïàîë åîöò éðôá àåä áåùç øôñù éðôî àìà äæ à
 àðú ïàî éáøë ïàîë äøåú éøôñ äòáù åìà äòáù äéãåîò äáöç ïúðåé éáø øîà ïîçð

 ïá ïåòîù ïáø àéðúã àåä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø éáøã äéìò âéìôãìàéìîâäãéúò øîåà  
ôäùøäîìå äîå÷îá áúëúå ïàëî ø÷òéúù åæ  úåðòøåô ïéá ÷éñôäì éãë ïàë äáúë 

 äðåùàø úåðòøåô íéððåàúîë íòä éäéå àéä éàî äééðù úåðòøåô äééðù úåðòøåôì äðåùàø
ä øäî åòñéå 'ä éøçàî åøñù àðéðç éáøá àîç éáø øîàå ' éùà áø øîà äîå÷î ïëéäå

íéìâãá  
éòå' éøôñ åë à÷ñéô êúåìòäá úùøô: éäéåïåøàä òåñðá  . ãå÷ð æè÷ úáù åéìò

åîå÷îî äæ äéä àìù éðôî äèîìîå äìòîìî . ïàëî åîöòá øôñ àåäù éðôî øîåà éáø
ô íéãé åøîà"ô åá øééúùðå ÷çîðù øôñ â" úà àîèî ïåøàä òåñðá éäéå úùøôë úåéúåà ä

éãéä' .ø 'ù éðôî äèîìîå äìòîìî åéìò ãå÷ð øîåà ïåòîùàìåîå÷î äæ äéä  . éåàø äéä äîå
ðåàúîë íòä éäéå áåúëìíéð . äàøðä êìîì åøîàù íãà éðáì äîåã øáãä äîì ìùî

 ïåãöì òéâä ïåãöì åì êìä øåöì òéâä øåöì åì êìä åëòì òéâä åëò ìùåî ìöà åðîò òéâúù
ò åèáìúðù êìîä ìò íéîòøúî íãà éðá åìéçúä äéëåèðàì òéâä äéëåèðàì åì êìä"åæ ã .

éøö êìîä 'åæ êøã ìò èáìúð íìéáùáù íäéìò íòøúäì .êëì íåéá åá äðéëù äëìä " å
 êøã ìò åèáìúðù íå÷îä éðôì íéîòøúî ìàøùé åìéçúä õøàì ìàøùé åñðëéù éãë ìéî

ëìä íìéáùáù íäéìò íòøúäì êéøö íå÷îåä åæ 'ðéëù 'ì" ìàøùé åñðëéù éãë ìéî å
õøàì: 

  
úåøéçá éðéðò134  

  
ïåéëîäøéçá ìòá àåä íãàù  ,úåùòì àì åà úåùòì ìåëé àåäù ,ì äîãð ïëì åð

åðì ùéåìåëé íéùðà úöåá÷ íâù äùâøä äøåçáì  ,å íìù øåáéö ùéùë ïëìù øçåá
úåëìîá , ïë íâ äæä äùòîäøéçáì êééù.   

áîøá áåúë" í)ä å äáåùú(: íééøöîä ìò øæâ éøä íúåà åðòå íåãáòå äøåúá áåúë 
åëå òø úåùòì ' ïäî òøôð äîìå)ùðåò íäì òéâî äîì äøæâä øæâð íà ,éä äøéæâä éøä à

çøëåî øáã , ùðåò ìëå àá àåäåîöò íãà ïáä úøéçá ìò ÷ø( ,åëå ' ïúåàî ãçàå ãçà ìë
 òåãé ùéà ìò øæâ àìù åãéá úåùøä íäì òøäì äöø àì åìéà ìàøùéì íéòéøîäå íéøéöîä
 íãàá çë ïéàù åðøîà øáëå íäì àì õøàá ãáòúùäì ãéúò åòøæ óåñù åòéãåä àìà

á÷ä òãé êàéä òãéì"ãéúòä íéøáã äëò úåéäì ïé"ì .  
éò ïëå 'éò 'îù"å àé ø :æ"ì:ä ÷æçéå  'á÷ä äàøù ïåéë äòøô áì úà" åá øæç àìù ä

äî 'á÷ä øîà êìéàå ïàëî úåðåùàø úåëî" éãë åáì ÷æçî éðà áåùì äöøé íà åìéôà ä
ä øáã øùàë åðîî ïéãä ìë òøôàù 'äòøô áì úà äù÷à éðàå áéúë ïëù äùî ìà:  

åéò’ø  'ë é úåîù ééçá ä ÷æçéå ' äòøô áì úà- úåëîä ìåáñéù íãàä òáè ïéà 
åáø÷á åáì úåîé àìù ãåîòì ìëåéù äìàä , äòøô ìù åòùø áåúëá øàáúð äðäå

 åîöòî áìä ÷åæç åì äéäù úåðåùàø úåëî äùîçá åãøîá ÷æçúî àåäù åáì úåéøæëàå
ä úëî àéä êìéàå úéùéîçä äëîä ïîå åúìåàå åòùøáøáãøô áì ãáëéå åá áåúëù  äò

                                                 
ואז היה הרגשה ברחוב של נצחון בבחירות , ו" תשנהרב דיבר על זה פעם בפרשת בהעלותך 134

 .לצד החרדים
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éùä úàî äáñ åáì ÷åæç äéä íòä úà çìù àìå"ú ,ä ÷æçéå øîàù åäæå ' äòøô áì úà
á÷ä ìù åãéá íòä éë ãîìì" äéîøé øîà ïëå øöåéä ãéá øîåçë ä)çé äéîøé ( øîåçë äðä

åâå äëìîî ìòå éåâ ìò øáãà òâø äéøúá áéúëå ìàøùé úéá éãéá íúà ïë øöåéä ãéá ,' ïëå
 äîìù øîà)àë éìùî (éâìôä ãéá êìî áì íéî  'åðèé õåôçé øùà ìë ìò:  

éòå ' éìùî ùøãî)àë äùøô :(éâìôä ãéá êìî áì íéî  'åðèé õôçé øùà ìë ìò .
åììä íéîä äî ,äöåø äúàù ãö ìëì ïúåà äèî äúà éìëá ïðúåð äúàùë .íãå øùá êë ,

á÷ä ìù åãéá ïåúð åáì äëåìîì äìåò"ä .íìåòä äëæ íà ,á÷ä"úåøéæâì åáì äèî äúåáåè  .
íìåòä áééçúð ,úåòø úåøéæâì åáì äèî . äìçúëì äàöåé äðéà åéôî äàöåéù äøéæâ ìëå

á÷ä éðôìî àìà"ä .øîàð êëì ,åðèé õôçé øùà ìë ìò:  
úéììë äâäðäá àåäù øáã ìëù àåä øáãä ãåñé ,íòå íò ìë ìù úåëìîá , àåä

 ìù ïôåàá ãéá êìî áì íéî éâìôä’åðèé õôçé øùà ìë ìò )  éìùîà àë( , ãçà ìë ìáà
àì åà äæä øáãì óøèöé àåä íà øåçáì ìåëé ãçàå .úåëìî ìù äâäðäá , àì åúøéçá

äãéøåî àìå äìòî ,øçà íå÷îá òá÷ð äæ àìà .åðìöà ,åðìù íéðù äàîá , úøçà úö÷ äæ
íéðù äîëì êìî íéùåò åðçðàù .å êééù íà ìåàùì ùéäæë áöîáúàæä äâäðä  ? äæ ãåñéå

úåàéöîä áéåçî ,äøéçá åì ïéà êìîì äùòð àåääù éøçà éøäù , íòäùë úåéäì êéøö ïë
åúééùòá äøéçá íäì ïéà êìîì åúåà íéùåò .ééùù úåøéçá äìéîä ïëìúëä ÷éèéìåôì é à

åâù äìéîéä , úåøùôà åðì ïéàùìäàöåúä äéäú êëù úåìãúùä .ä úåìãúùääé åà à
äøéáò åà äåöî äùòî ,åéúåàöåúì øù÷ íåù åì ïéà ìáà .  

 êúåìòäáâ'  
  

 úáù àøîâá áåúë)ò åè÷ óã”á ( äùøô äùî øîàéå ïåøàä òåñðá éäéå ïðáø åðú
äîå÷î äæ ïéàù øîåì äèîìå äìòîìî úåéðîéñ àåä êåøá ùåã÷ä äì äùò åæ , øîåà éáø

åîöò éðôá àåä áåùç øôñù éðôî àìà äæ àåä íùä ïî àì . éáø øîàã àä àìæà ïàîë
úðåé éáø øîà ïîçð øá ìàåîùéáøë ïàîë äøåú éøôñ äòáù åìà äòáù äéãåîò äáöç ï .

ïúðåé éáø úèéù ïéáäì ùéå ,äøåú éøôñ äòáù ùé äîì , øôñ àåä ïåøàä òåñðá éäéå äîìå
åîöò éðôá ?  

 úåëøá àøîâá àúéà)ò å óã”á ( úãåòñî äðäðä ìë àðåä áø øîà åáìç éáø øîà
ïåùù ìå÷ øîàðù úåìå÷ äùîçá øáåò åçîùî åðéàå ïúç äìë ìå÷å ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å 

ä úà åãåä íéøîåà ìå÷ 'áö-úåà . äëåæ éåì ïá òùåäé éáø øîà åøëù äî åçîùî íàå
 íé÷øáå úåìå÷ éäéå ø÷áä úåéäá éùéìùä íåéá éäéå øîàðù úåìå÷ äùîçá äðúðù äøåúì

åâå øôåù ìå÷å øää ìò ãáë ïðòå 'åâå øôåùä ìå÷ éäéå 'ìå÷á åððòé íé÷ìàäå ,äå éðéà áéúë à
úìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå , ååä äøåú ïúî íãå÷ã úåìå÷ ïúåà)ùøá áåúëå"é- úåìå÷ êðä

ìéòì åäá éøééàã êðä åðééä éàøúá ,åéä ïéàøðã øîà÷å , äæ äàøð åðéà ìå÷äù éô ìò óàå
äàøð .(øäîá øàåáîå"úåìå÷ äùîçä ãâðë íä äøåú éøôñ äùîçäù ì , éøôñ äòáùäå

ìå÷ äòáù ãâðë íä äøåúúå , åéäù ïë éðôì åéäù úåìå÷ä íä íéôñåðä úåìå÷ éðùäå
íéàøð .  

áîøä" äìéòî úåëìä óåñá áúåë í)å ç ( äøåúä éèôùîá ïðåáúäì íãàì éåàø
åçë éôë íðéðò óåñ òãéìå äùåã÷ä .øîåìë ,òéâäì ìåëé ãçàå ãçà ìëù íå÷î ãò .øäîä" ì

äòáùå äùîç íéøôñîä ìù íðéðò äî úåîå÷î äîëá øàáî .ìëçèù ìò øåæéô  , øæôúî
úåçåø òáøàì ,íìåë úà øáçî éùéîçäå ,ä úåàä ïëåú åäæå 'ãî úáëøåî àéäù 'éå '

òöîàá .ã úåàá 'áøòîì çøæîî êìåä ãçà íéå÷ éðù ùé ,íåøãì ïåôöî ãçàå ,åéäå" ã
éøîâì íéøæåôî íä ïéàù êë ìò úæîøî ,íìåë úà úøáçîù æëøî úãå÷ð äðùé àìà .
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æëøîä úãå÷ð àìåì,ã úåàä ìù øåæéôä úà æëøì øùôà äéä àì ' .á àøîâá" ÷) áð óã
ò”à (úéëåëùî úøéñî éãé ìò øãò úåð÷ì øùôàù áåúë ,ùàøá êìåäù æòä àåä , éîù

øãòä ìëá ÷éæçî åìéàë åá ÷éæçîù . àøîâá øåàéáä ÷îåò äæ äúòîå)ò èë óã úåçðî”á (
äù íàøáäá ÷åñôä ìò 'ä úåàá 'íàøá ,ä íìåò ìëù åðééää úåàá àøáð äæ ,' åá ùéù

ðä úåãå÷ð éúù"ì ,éãéá ÷æçåî úåéäì ìåëé ìëäù ,øåæéô ìù úåéåøùôàä ìë äô çðåî íâå .
äæä íìåòá äæ êë ,åéá àøáð àáä íìåòä ìáà"ã ,øåæéô ìù ïéðò íåù êééù àì íùù íåùî .

ä úåàä ìù åîë àåä òáù øôñîä ìù ïéðòä ,'æ úåàá íâù 'ã ùé 'íéããö , åá ììëðå íâ
äèîå äìòîä ,ãçàì íìåë úà øáçîù ãçà ùéå .ä úåàä ïéáù ÷åìéçä"éæì à"ï , àåä

øåæéô åðéà äèîå äìòîù ,çèù éðô ìò àåä øåæéô ìëù , åæ úåà éãé ìò øøáúðù àìà
äìòîì àöîð øáã ìù åùøåùù ,óåñä àéä úéúçúäå , äîë ãò ãîéî åðì ïúåð äæ ïëì

íùøùì íéøùå÷î íéøáãä .éìëú àø÷ð úáùõøàå íéîù äùòî ú , äùòî óåñ ãåñá àéäå
äìéçú äáùçîá ,ãçé íúåà øáçì ïëì ,äìéçú äáùçîì äùòî óåñä úà øáçì äæ .

 àø÷ð øáã ìù åîöò'äæ '-äùîçä ìëå äòáùä ìë úà åáø÷á ììåëä éåèéá åäæ .  
ììçä éðô ìò íéøáã úñéøô íä úåìå÷ . íéàåø íòä ìëå áéúë àäå úìàåù àøîâä

úìå÷ä úà ,åòåååä äøåú ïúî íãå÷ã úåìå÷ ïúåà äð .øîåìë , íéìåëé àì åéùëò åðçðà
úåìå÷ úåàøì òåãéë , úééàø ìù äñéôú ùéù àåä øáãä ùåøéô úåìå÷ä úà íéàåøùë êà

 øáåãäî øáã-åøå÷îî ìå÷ä úàéöé úà íéàåø  , íìåòá åúñéøô úàå- øåáéãä íéàåø 
ìòåôá øáåãîë .'úåìå÷ä úà íéàåø '-éàåøù åùåøéô  òéâîå åøå÷îî àöåé ìå÷äù êéà í

òéâäì êéøö àåä åéìàù íå÷î ìëì . áåúëù äî äæå)äð ÷øô äéòùé ( íùâä ãøé øùàë éë
 òøæì òøæ ïúðå äçéîöäå äãéìåäå õøàä úà äåøä íà éë áåùé àì äîùå íéîùä ïî âìùäå

úöôç øùà úà äùò íà éë í÷éø éìà áåùé àì éôî àöé øùà éøáã äéäé ïë ìëàì íçìå é
åéúçìù øùà çéìöäå .ä úà íéàåø úåìå÷ä úà íéàåøùë'éôî àöé øùà éøáã' . äðååëä

æç øîàîá"àéä úåìå÷ äùîçá äðúð äøåúäù ì , ìò åñøôúäå åèùôúä íðîà úåìå÷äù
äæä íìåòä ìë éðô ,éðéñ øäì íéøáåçî ïééãò íä êà .ïúç úçîùì êééù äæ ïéðò , íåùî

æëøî úãå÷ð àåäù ùãç úéá øöåð æàù , äéìà úøáçúî úëøòîä ìëù) àåä äçîù
äùîç úåéúåà .(úåìå÷ äòáù äøåú ïúîá åéäù áåúëù äî ,àéä äðåëä , ãåò äúéäù

úîéé÷ úåàéöîë åñôúð úåìå÷äù äøåú ïúîá äãå÷ð ,úåìå÷ä úà åàø íòä ìë ïëìå.  
 åñðëéå äøåúä åìá÷é ìàøùé ììëù äéä éðéñ øä ãîòîá äøèîä äìéçúëìî

ìåòì ìàøùé õøàìãòå í ,äúéìëúì êëá äòéâî äúéä äàéøáäå , úééçú ìù áöîì
íéúîä .åðéàèç ììâá ,íéìâøîä àèçå ìâòä àèç ,úåìâ úøéæâ åðéìò äøæâð . øôñ ìë

äæä òøä øáãîá åùò ìàøùé ììëù úåòøä ìò øáãî øáãîá , íéòøä íéøáãä ìëù éðôî
íùî íéòéâî . ìà÷æçéá áåúë)ë ÷øô' (å íéîòä ïî íëúà éúàöåäå ïî íëúà éúöá÷

 ìà íëúà éúàáäå äëåôù äîçáå äéåèð òåøæáå ä÷æç ãéá íá íúåöåôð øùà úåöøàä
 øáãîá íëéúåáà úà éúèôùð øùàë íéðô ìà íéðô íù íëúà éúèôùðå íéîòä øáãî

à íàð íëúà èôùà ïë íéøöî õøà-é éðã -äåä . íä úåéåìâä ìëù íéãîì åðà äæ ÷åñôî
øáãîá äëéìäì øæç øãâá íöòá .òøä úåçë ìë ìòî úåìòì éãë åéä øáãîä úåòñî ìë ,

îä äæå"úåòñî á , úåéåìâ ìù êøãá íäéìò íéøæåç åðçðàå- ïë íà íéàöîð åéùëò åðçðà 
íéîòä øáãîá . õåç íéàöîð åéä ìàøùé ììëù ïîæ ìò øôñîä øôñ àåä øáãîá øôñ

íîå÷îî ,éøî åäðéøãäàã àîò åðçðàù úòãä ìò úåìòäì äìéìç øùôà ïëì äéôàì ä
 äéðéî)ò ä óã äâéâç”á (-äù  'øúåé åðéìò ìëúñî àìå åðúéàî äðåô.  

ãçé ìëä úøáçîù äãå÷ðä íéàåø àìå øæåôîå äìåâ ìàøùé ììëùë , êéøö éæà
 äøåú éøôñ äòáù åéäéù ãçåéî øôñ úåìâì- úà íéàåø íòä ìëå øîåàù óñåð ãîéî åäæ 
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úåìå÷ä .äù äî ìë 'øîà ,ðå úéàøðä úåàéöî åäæùåçá úñôú . àîåé àøîâá áåúë) óã
ò èñ”á ( äøèò åøéæçäù äìåãâä úñðë éùðà ïîù àø÷ð äîì éåì ïá òùåäé éáø øîàã

äðùåéì ,àä øîà äùî àúà-àøåðäå øåáâä ìåãâä ì , ïéø÷ø÷î íéøëð øîàå äéîøé àúà
àøåð øîà àì åéúåàøåð äéà åìëéäá , äéà åéðáá íéãáòúùî íéøëð øîà ìàéðã àúà

úåøåáâøåáâ øîà àì åé , åøöé úà ùáåëù åúøåáâ úøåáâ àéä åæ äáøãà åøîàå åäðéà åúà
 êàéä àåä êåøá ùåã÷ä ìù åàøåî àìîìàù åéúåàøåð ïä åìàå íéòùøì íéôà êøà ïúåðù

úåîåàä ïéá íéé÷úäì äìåëé úçà äîåà .øîåìë ,úçøëåî àéä àøåð ìù äãéîä , áöîäù
úéøùôà éúìá úåàéöî àåä øåæéô ìù .èäåøîà àìù íò , çáùì øùôà éàù íåùî åäæ

ä úà 'íìåòá åéùëò úâäåð àìù äãîá , ùøåùù àøåð úãî èøôáå)àéä äìéîä (äàøð ,
çëåð àìù øáãî ãçôî àì íãàù ,äàåø àì àåäù øáãî . íéøëð äàø äéîøéùë

ùã÷îä úéáá íéø÷ø÷î ,àøåð øîåì ÷éñôä àåä . ìù ïéôðà øéòæ àéä úàæä äãîä' ìë
íéàåø íòäúåìå÷ä úà ' .øàä" àøåð ìù êôéä àåä ïåøàù áúåë é- àåä åéøáãì øå÷îä 

àøåð øîåì ÷éñôä äéîøéù äæî ,àøåð úãéî úåìâúäì úáééç ïåøàä ìù íå÷îáù . éùðà
íù íéàöîð ìàøùé ììëù íå÷î ìëáù åìéâå åáù äìåãâä úñðë ,íúéà àöîð ïåøàä ,

úé åúàøåð úãéîå 'úéìâúî , úùøôá ùãçúðù äî äæå ïåøàä òåñðá éäéå- øôñ àåä ïëìå 
åîöòì äøåú.  

úåìâ ìù øôñá ,äòáù ãò òéâäì éãë íéøôñ éðù ãåò úåìâì êéøö . òåñðá éäéå
åîöò éðôá øôñ àåä ïåøàä ,ìàøùé ììë ìù úåéåìâä ìë ìù . äáåúë òåñðá éäéå úùøô

 úåéåðòøåô éúù ïéá- àöåéä ÷åðéúë íéîé úùìù êøã éðéñ øäî åòñðù åòñéå  øôñä úéáî
 íéîé úùìù êøã éðéñ øäî íéçøåá åéä êë åì êìåäå åì çøåáù)ñåú 'ñî 'æè÷ óã úáù .

ã"úåðòøåô ä (- åçøá àìà éðéñ øä íúéà åç÷ì àìù åðééä - úãå÷ðî äùéøô àéäå 
æëøîä ,úåìâá åðçðàù úåìâì ïåøàä òåñðá éäéå íéëéøö äæìå , ììëù úåðòøåô åäæù

ò äëåøà êøãá åëìé ìàøùéåøæçéù ã , ìòåôá úåðòøåô àéä äéðùä úåðòøåôäå - 
íéððåàúî ,éðéñ øä ìù úåðåéñðä åìéçúä ïàëå135 . àåä äøåú éøôñ äòáùä ìù éåìéâä

äèîäå äìòîä íéøáçî íä íéàöîð ìàøùé ììëù íå÷î ìëù , ììë ìù àøåð úãéî àéäå
ìàøùé .úé åøåáéãù øúåé ñåôúð åðçðàù äîë 'äú êë úéúéîà úåàéöî àåä øúåé à

úåîåà íéòáù êåúá íéé÷úú úçà äîåàù úåøùôà , ìò úåìòäì íéñðî åðçðàù äîëå
íéé÷úú úçà äîåàù êëì íéøçà úåðåøúô ùéù úòãä , íéùéìçîå íéòøâî úîàá åðà êë

åæ úåøùôà . øáãîá ìàøùé ììë úåòñî ìëá-ïåøàä íò åðééä íéîòä  , äùî úìéôú äæå
-ä äîå÷  'ðùî åñðéå êéáéà åöôéåêéðôî êéà.  

  
  

 êúåìòäáã'  
  

 úáù àøîâá áåúë)ò åè÷ óã”á ( äùøô äùî øîàéå ïåøàä òåñðá éäéå ïðáø åðú
äîå÷î äæ ïéàù øîåì äèîìå äìòîìî úåéðîéñ àåä êåøá ùåã÷ä äì äùò åæ . øîåà éáø

åîöò éðôá àåä áåùç øôñù éðôî àìà äæ àåä íùä ïî àì . éáø øîàã àä àìæà ïàîë
 ïîçð øá ìàåîùéáøë ïàîë äøåú éøôñ äòáù åìà äòáù äéãåîò äáöç ïúðåé éáø øîà ,

ãçà øôñ àåä ïåøàä òåñðá äéäå ãò øáãîáù ,å'òåñðá éäéå 'éðù øôñ àéä , ãò äæ éøçàå
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åîöò éðôá øôñ àåä øáãîá óåñ . éøôñ äùîç ìù äðéçá ùéù ïáåî êéà ïåéò êéøö ïë íà
íéøôñ äòáù ìù äðéçá ùé íâå äøåú.  

áäì ùéïé ,éðéñ øä úîâåã ïëùîä áéáñ úåòñîä øãñ ìëá åòñðå åðç ìàøùé ììë ,
øîåìë ,ïëùîá äøù àåä éðéñ øäá äìâúðù ãåáë åúåà . úåðòøåôä ãò äéä äæ êëå

äðåùàøä , áåúëù äî íéðåùàøä áåø éôì àéäù)âì é øáãîá-ãì (ä øäî åòñéå ' êøã
ä úéøá ïåøàå íéîé úùìù 'éîé úùìù êøã íäéðôì òñðä ïðòå äçåðî íäì øåúì í ' íäéìò

äðçîä ïî íòñðá íîåé ,øôñä úéáî çøåáä ÷åðéúë åòñð íäù , éìá äúéä äòéñðäù åðééä
éðéñ øä ãîòî úåéëùîä ,äøåú ïúî ìù êùîä ãåò äðéà äòéñðä êìéàå ïàëîå , àìà

äøåú éìá åðòñðå éðéñ øä úà åðáæò .äðåùàøä úåðòøåôä éäåæ .ùøôä äáåúë ïëî øçàì ä
ïåøàä òåñðá éäéå ìù , äéðùä úåðòøåôä äáåúë êë øçàå)à àé øáãîá :( íòä éäéå

ä éðæàá òø íéððàúîë 'ä òîùéå 'ä ùà íá øòáúå åôà øçéå 'äðçîä äö÷á ìëàúå ,
úåðòøåô àìî øáãîá øôñ êìéàå ïàëîå ,éçã ìà éçãî íéëìåä ìàøùé éðáù . úåðòøåôä

âð äììâáù çìù úùøôá áéúëã àéä äàáäìàøùé õøàì åñðëé àìù ìàøùé ììë ìò øæ ,
çø÷ ìù åàèç ìò øôåñî êë øçàå ,äáéøî éîå .íúìòîá ìàøùé ììë åéä ïàë ãò , ïàëîå

íúãéøé äìçä êìéàå ,éðéñ øäá åéäùë íúâøãá àì íä øùàë . úàéöé ìù êìäîä ìë
ìàøùé ììë úìòî ìù ïîæì êééù ïëùîä úî÷äå äøåú ïúîå íéøöî ,ë úìéôð úìéçúå ìì

øôñä úéáî çøåáä ÷åðéúë éðéñ øäî äùéøôá äúéä ìàøùé , ììë ìù åðéàù êìäî åäæ
ìàøùé ,úåðòøåôì úåðòøåôî åëéùîä ïàëîå .ìàøùé ììë úìòî ïéá , ììë úåðòøåôì

ïåøàä òåñðá éäéå ìù øôñ ùé ìàøùé ,ðä àøîâá áåúëå" ì ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø àéðú
ô äãéúò øîåàå ïàëî ø÷òéúù åæ äùøäîå÷îá áúëú ,ùø äæ ìò øàáîå"é , äùøô äãéúò

 åæ-ãéúòì  ,ïéìèá úåéðòøåôä ìë åäéù ,úåðòøåôì åâàãé àìå ,ìèá òøä øöéå . åéùëò
 úåðòøåôì úåðòøåô ïéá ÷éñôäì éãë ïàë úàöîð äùøôä)ùø"äì é øáãîá é( ,øîåìë ,

ìàøùé ììë ìù êìäîì úëééù äððéà úéðçåøä äãéøéäù úåàøäì ,ë ùé àìà äòéè÷ ïà
êìäîä ìù ,íéø÷î àìà êìäî ìù âåñî íðéà úåéåðòøåôä ìëå , íåù åðì ïéàù íåùî úàæå

äøåúä úìá÷ì ãâåðîù êìäî .  
øäîá áåúë"äùîç àéä ììçá úåèùôúä ìëù ì ,ã ùéù 'úååö÷ , úéòöîà äãå÷ðå

úååö÷ä ìë úà ãçàîù .úåàéöîä ìù øôñîä àåä äùîç øôñîäù ììâá , áåúë ïëì
 àøîâá)ðîò èë úåç”á ( àìà íàøáäá éø÷ú ìà íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

äá"íàøá é ,ä úåàá àøáð äæä íìåòäù åðééä"é ,ä úåàáù 'ã ùé 'úååö÷ä àåäù , åì ùéù
êøåàå áçåø ,íúåà úãçàî àéäù òöîàá äãå÷ð åì ùéå .å ìò íéøáãîùë ' úååö÷

äèî íâå äìòî íâ úàæá íéììåëù àéä úåòîùîä .ùé ìáàïéðòä úðáäá éùå÷ ïàë åð ,
úåàéöîä úøåö íöòá úçðåî äèîå äìòîì äñéøôä àìäù ,÷îåò äì ïéà íàù , àì àéä

äæä íìåòá úàöîð .àéä øáãä úðáä ïëà ,ã ìëì íéîåã íðéà äìàä úååö÷ä éúùù '
úååö÷ ,úåàéöîä úåèùôúä íäù , íöòì úëééù äèîå äìòî ìù úåàéöîä ìáà

úåàéöîä ,ÀL ãåò ìù úôñåúäãòéä úãå÷ðå àöåîä úãå÷ð ìò øáãîù ãîéîä àåä íÄéÇð ,
êìäî ìù ãîéîä åäæå .øåîàä íòèî ,æ ìù øôñîä øëæåîù ïîæ ìëáù äøåúá íéàåø åðà '

êìäî ìù åà ïîæ ìù øôñî åäæ ,úéùàøá éîé úòáù åîë . úåàéöîì ïîæ íéôøöîùë
 àéä äàöåúä-êìäî  .íå÷î àåä úåàéöîä ìù ììçä ,ìäúä ìù ììçäå êåúá àöîð íéëé

ïîæä .  
äøåú ìà ñçéá íâ äðåëð úàæ äðáä ,äá úåàéöî úðéçá äøåúì ùéù 'äøåú éøôñ ,

æ äì ùéù êìäî ìù äðéçá äøåúì ùéå 'íéøôñ . àåä íâ øáãîá úåòñîä ìù êìäîä
äøåú ,úé åúáëøî úà ñéðëäì àåä åúéìëúù 'íìåòä øãñì .åðìöà úàöîð äøåúä , àéäå
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íìåòá åðîò úëìåä ,å êìäîì äæä íìåòä êåúá êøã ìåìñì àåä äæä êìäîä ìù ùåøéôä
äøåúä ,îä äæå"î ìù íùä ãâðë íéðååëî íäù úåòñî á"úéùàøá äùòî ìù úåéúåà á ,

áî 'á ãò úéùàøá ìù 'åäáå .êìäîë àøáð äàéøáä øãñ , òéâîå ãçà íå÷îî àöåéä
úéìëúì ,êìäîë äðúð ïë íâ äøåúä .úà úëôåä äøåúä ãöéë êìäîä íéëìäîä ìë 

 äæä êìäîì íìèáîå-øáãîá øôñ àåä  .åëìä ìàøùé ììëù íå÷î ìëá , íéîòä ìë åøîà
úå÷ìà íà éë äìà ïéà .  

 ïéùåãé÷ àøîâá áåúë)ò á”á (êøã úàø÷ð äøåúäù . äìâúð äøåúä ìù êøã íùä
øáãîá øôñá ,éðéñ øä íò íéëìåäù .úåùòì íéëéøö åðééäù äî íéùåò åðééäù àìåì , àìå

éäúåìâ úøéæâ åðéìò úøæâð äú ,ï÷åúî äéä íìåòäå òéâäì íéëéøöù íå÷îì íéòéâî åðééä ,
úøîâð äúéä êøãäå .òè÷ð ïåëðä êìäîäå úåðòøåô äìéçúäù ììâá ìáà , êøãä áåù

êøã äúåà äððéà ,úéúéîàä àöåîä úãå÷ðî åððéà êìäîäå , ìëì åðòâä êë ììâáå
úåéåìâä , á÷òù çìù úùøôá òøéà øùàì ãò åðéìò øæâð êë)åë å÷ íéìéäú -æë :( åãé àùéå

úåöøàá íúåøæìå íéåâá íòøæ ìéôäìå øáãîá íúåà ìéôäì íäì . ãåò êìåä åðéà êìäîäå
ãòéä ìà äøéùé êøãá ,ïåøàä òåñðá éäéå úùøô úñðëð ïàëå , ìò øáãîù øôñä àéäù

äøåú ìù éúéîàä êìäîä ,ïåøàä òåñðá éäéå àéä àöåîä úãå÷ðù ,ä úãå÷ðå àéä ãòé
øîàé äçåðáå .  

ä÷ úéáá àöîð ïåøàä"÷ ,ïåéö ìù äãå÷ðä íùå ,íìåòä úúùåä äæ íå÷îîå , ïàëå
åìåë íìåòä ìë ìù úéø÷éòä äãå÷ðä àéä . àéäù ïàëî úèùôúî úéæéôä úåàéöîä ìë

äìù æëøîä úãå÷ð ,äìù úåàéöîä úãå÷ð àéäå , úàöîð äðéà ãéîú æëøîä úãå÷ðå
äúáùçî ÷ø àìà ìòåôá ,áéúáùçî êìäî . íåùî íå÷î ñôåú àì ïåøàäù áåúë ïëì

äãå÷ðä ãåñ àåäù ,íìåòä ìë ìù æëøîä àåäå .äìåë úåàéöîä úèùôúî ïàëî .  
åúåà ìèìèì øùôà êéà êë àéä ïåøàä úìòî íà ? éåìéâ àåä ìåèìèäù øåøá àìà

äðéëù ìù ,ãòé úãå÷ð íâå àöåî úãå÷ð íâ äëåúá úàùåð úåàéöîä úãå÷ðù .îì"à ã ïåø
äéä ãçà ,íúéà ïåøàä úà íéç÷åì åéä äîçìîì íéëìåä åéä ìàøùé ììëù íòô ìë , íåùî

åìåë íìåòä ìë ìù úåàéöîä úãå÷ð àåäù .àåä íúà ïåøàä úà íéç÷åì åéäù øáãä íòè ,
øúåé ääåáâ úåàéöîì íìåòä úà úåìòäì éãë àåä êìåä ïåøàäù êìäîäù , êë íùìå

àøáð íìåòä ,àéöî íöòî ÷ìç äæåíìåòä úå .äàøð àåäù åîë úåàøäì àøáð àì íìåòä ,
åðìù äðåîà ãåñé äæå ,åîöò éðôá øôñ àåä äøåúä ìù êìäîäù êë éãë ãò . áåúëùë ïëì

ïøàä òñðá éäéå ,à÷ååã áåúë ,ä äîå÷ äùî øîàéå 'êéðôî êéàðùî åñðéå êéáéà åöôéå ,
äøåúä ìá÷îä àåä äùîù ,øãä úà ìåìñì ìòåô ïåøàä ìù êìäîäù êìäîä éðôá ê

éúéîàä . àåä äøåú ìù êìäîä-äøåúì úãâðúîù äéñðë ìë øæôì  .  
ìàøùé ììë ìù êìäîä øãñ àéä äìåë äøåúä ìë , àúééøåàå ìàøùéù ììâá äæå

àåä ãç ,äù äî ìë ïë ìòå 'ìàøùé ììë íò åúâäðäá äìâî àåä äøåúá úåìâì äöåø .
÷ñôð àì äæ øáãù úòãì íéëéøö ,ñôä àì ìàøùé ììëìàøùé ììë úåéäìî å÷é , ãåñéäå

àåä ãç àúééøåàå ìàøùé ìù ,÷ñô àì íâ .íéîéä éøáãá úøîâð áúëáù äøåúä , åáå
 ùøåë ìù äæøëää ãò ìàøùé ììë ìù úåãìåúä ìë äáåúë)á íéîéä éøáã 'âë åì ( íëá éî

ä åîò ìëî 'à-ìòéå åîò åéäì ,éðù úéá úìéçú ãò äéä êëå ,úøúñð äâäðä úîéé÷ æàîå ,
äô ìòáù äøåú úåéäì äëôä ìàøùé ììë ìù äøåúäå , ìëù ïôåàá úàöîð àì àéä æàîå

äúåà úåàøì ìåëé ãçà ,íéòâééúîù äìà ÷ø àìà . éìá øåøéáá äìâúú äô ìòáù äøåúä
òá òâééúäì åëøèöéù"äùë ä 'åðúåà ìàâé .  

øàá áåúë" äãîäù é'àøåð 'ïåøàá úéìâúî ,êåôä àøåð úåéúåà àéä ïåøàå . ùé
ää äáù àøåð ìù äâäð 'åîìåò âéäðî ,ùã÷îä úéáá äúìâúð åæå , íéøëð äàø äéîøéùëå
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 åìëéäá ïéø÷ø÷î)øîà àåä ( åéúåàøåð äéà-àøåð øîà àì  , äìåãâä úñðë éùðà åàáù ãò
ìàøùé ììë íò äâäðäå äøåú éøáã éåìéâ ìù ùãç êìäîá åçúôå , àéä åæ äáøãà åøîàå

ù åøöé úà ùáåëù åúøåáâ úøåáâ àìîìàù åéúåàøåð ïä åìàå íéòùøì íéôà êøà ïúåð
úåîåàä ïéá íéé÷úäì äìåëé úçà äîåà êàéä àåä êåøá ùåã÷ä ìù åàøåî . ïë íà íéàåø

úåéåìâä êåúá ìàøùé ììë ìù êìäîá åà ïåøàá åà äìâúî àøåð úãéî ìù íåé÷äù ,
 úãéî éåìéâ àìîìàå'àøåð 'äîå÷ú åðì äúéä àì .  

øåô ïéá ä÷ñôää àìåìúåðòøåôì úåðò ,êìäîì êôåä úåðòøåôä ìù óöøä äéä ,
ïåøàä òåñðá éäéå ìù äùøôä êà ,úåéåðòøåôä óöø úà úòèå÷ù , êìäî åðì ïéàù úãîìî

øçà ,ïåøàä íò ÷ø àéä àìà ,äøåú ÷ø àéäå .æç éøáã øåàéá äúòîå" ì)é æ äáø øáãîá (
íäîò äðéëù åìâéù íå÷î ìëáù ,àåä ,î øúåé íîò íéç÷åì íäù íâ íéç÷åì àìà ïåøàä

äîöò äðéëùä úà .øáã íåù íéàåø àì íåéä , íééåìâ àì äô ìòáù äøåú éøúñ ìëù åîë
åðì . ìë äéìòù úåàéöîä úãå÷ð úà íîò íéç÷åì íä íéëìåä ìàøùé éðáù íå÷î ìëá

ãîåò åìåë íìåòä . úåàéöîä úåìâìå åæä êøãä úà ìåìñì éãë àåä íéëìåä åðçðàù êìäîä
ë êåúá úàæäåìåë íìåòä ì .ïåøà åúåàî åäùî àéáäì àéä ìàøùé ììë ìù äñéøôä ìë .

äæ úà íéàåø àì åðçðà ,ç êåôä åðì äîãðå"å ,ïåøàä òåñðá éäéå øôñ ìù ïéðò äæå ,
äøåú ìù êìäîä úà òèå÷ àì úåðòøåôä ìù êìäîä úìéçúù , àåä åìù êùîääå - 

íéëìåä åðçðàù íå÷î ìëáù , úãéî åðúéà úàöîð íù íâàøåð .  
  

 çìù úùøô-ð "ä  
  

 ÷åñôá áåúë)æè âé (òùåäé ïåð ïéá òùåäì äùî àø÷éå .éòå 'îâ ' äèåñ)ò ãì óã"á (
òùåäé êòéùåé äé òùåäé ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå øîàðù íéîçø åéìò äùî ù÷á øáë 

íéìâøî úöòî .éòå' ùøãî )éô äáø øáãîá"éñ ç 'àë( éøú äá éâéìô äîù äúéä éøù äøù 
àøåîàåéä ÷ìçð øîà ãç é"ä íéðùì ã 'äå íäøáàì 'åé øîà ãçå äøùì" äøù ïî ìèéðù ã

é äùî åì óéñåäå òùåäé àáù ãò øâú àø÷ 'é"íéìâøîä úöòî êòéùåé ä. éòå ' èå÷ìé
 øáãîá) âé ÷øô-áîùú æîø  (àø÷éåòùåäé ïåð ïá òùåäì äùî  . íéîçø åéìò ù÷á äùî

íéìâøî úöòî êòéùåé äé åì øîà .àø äîååé òùåä ìù åîù ìò óéñåäì äùî ä"ã , àìà
äéäú êì äá êìâø äëøã øùà õøàä àì íà øîàðù õøàä ïî åøëù ìèð áìë , òùåäéå

åé åîù óñåúðù íéìâøî äøùò øëù ìèð"ì äøùò ãéô íéáåè íéùòîå úåöî óéñåäù 
åîù ìò åì åôéñåä.  

ö"é íùá à÷ååã øçá äùî äîì ò-ä ,è øàùá àìå 'é÷çîð íðéàù úåîùí ?  
éò 'äòù"éñ ô 'âé :æø" ì)& ( ÷åñôá åøîà)& (íúà íéìâøî óñåé íäì øîàéå , æîøù

íäì ,ìàøùé õøà úà íéìâøî åéäé íäù .åîöò óñåé ïá íéøôà àéùð òùåäé ìáà , äéäé àì
ìâøî .  

éò ' øáãîá úùøô)&(íä ìàøùé éôìà éùàø áéúë íù éë  .éðá óéñåä ïàëå ,
ùé éðá éùàø íéùðà íìë åøîàáäîä ìàø .ïéðòäå ,àåä ,úé åúåàøá äðä éë' íéìâøî åéäù 

àèçì íéãéúò åìà ,îå åðéáø äùò"íçìùì åðåöøá äéä ä ,çá ïëìøåèåòîá òøä  , ï÷úì
åúö÷ .úé àåä øæâ ïëìå' ,íîöò íéèáùä úåîùðù ,óñåé éçà ,ùîî ìàøùé éðá íéàø÷ðä ,

íéìâøîä åìàá øåáéòä ãåñá åøáòúé ,úö÷ íåøæòéù éãë ,ìåéøîâì åàèçé à .ëòå" àì æ
íäì ìéòåä ,åâå äùî ìà åàáéå åëìéå ÷åñôá øàáúðù åîëå' .ùæå"ä , éðá éùàø íéùðà íìë

ùéìàøäîä  ,íéèáùä íîöò íä ,ùîî ìàøùé éðá ìù éùàø íéàø÷ðä .î åäæ íâ"ù , øùà
äååä ïåùìá ìàøùé éðáì ïúåð éðà ,ïúåð ,øîåìë , øåúì äúò çìùú øùà íéùðàä åìà éë
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àõøàä ú ,ìàøùé éðáì äúò äðúåð éðà øùà äúåà àéä ,íéèáùä íä , éðá íéàø÷ðä
ìàøùé ,øëæðë äîù íéëìåää ,òå"åëæé íà íäì äðúåð éðà åæ äëéìä é:  

äðäåéä "íéèáù à ,éá íäá åøáòúð"íéìâøîä à ,éåì èáù ìáà , åì äéä àìù
õøàá äìçð ,íéìâøî çåìùì êøöåä àì .ù åèáù ÷ìçúð åîå÷îá ìáàíéðùì óñåé ì ,

äùðî ,íéøôàå .äùðî ìù ìâøîá íðîàå ,óñåé úîùð øáòúð , óñåé äèîì áéúë ïëìå
äùðî äèîì ,å÷î ìëáù úåéä íòíäùðîì íãå÷ íéøôà  ,ëòå"äùðî íò óñåéì ñçéé æ ,

åðøîàù äî úåøåäì .íéøôà èáù ìâøî òùåäé øàùð ,èáù íåù úîùð øåáéò éìá , ïëìå
åçìùì äùî àøééúð ,çé ïôàè .æàå ,òùåäé ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå ,îë"æ ù" ììôúäù ì

åéìò ,é"íéìâøî úöòî êòéùåé ä:  
ãåñåàåä ùãçä äæ íù úàéø÷  ,á÷òé ïá éåì úîùð åéìò êéùîä éë , íåù äéä àìù

øëæðë åèáùî ìâøî ,ò äéä äæå"éåì èáùî àåäù äùî é , úåçéìùá úëìì éåàø äéä åéìàå
äæ ,éåì èáù ìù ìâøî ,ùååúøåîú åãéîìú òùåäé úà åîå÷îá çì , åìù ïá åîë áåùçä

òãåðë ùîî ,ùðåúîéåì  ,òùåäéá æà äøáòúð äùîá øáòúäì äëéøö äúéäù:  
äæáåíéáåúëä éåðéù åøàáúé  ,ãéçé ïåùìá êì çìù øîà äìçú éë ,çàå" øîà ë
íéáø ïåùìá ,åçìùú åéúåáà äèîì ,êì úìî ãåò ,úøúåéî àéäù . ìà äæá æîø ìáà

ðäøëæ ,íìåëî ìåãâä çéìùä ïéðò øéëæä äìçú éë ,éåì èáùî àåäå , åì øîàå äùî àåäù
êì çìù ,øîåìë , ïåéëêðéàùêìåä  ,à"ãçà ùéà êúøåîúå êîå÷îá êì çìù ë . ãâðëå

íéèáùä øàù ,åîå÷îá òùåäéì çìù åàå íéáø ïåùì åçìùú åéúåáà äèîì øîà , êéùîäå
øëæðë éåì úîùð åá:  

äðäåøåúì íúëìá õøàä úà  ,íîöòá äòø äöò åç÷ì ,õøàä ìò äáã àéöåäì ,
æðë íäî úåøáòúîä íéèáùä ìù úåîùð íäî å÷ìúñð êëìå"ì .òãåðë , äîùðä éë

íãàä íò ìåâìâá øáçúîä ,äúéîä íåé ãò íùî ú÷ìúñî äðéà . ãåñá úñðëðä ìáà
øåáéò ,åðîî ú÷ìúñî ,àèåç íãàä øùàë , úøîåàå)è øáãîá"ë æ"å (òî àð åøåñ éìäà ì

äìàä íéòùøä íéùðàä .äæ éã àìå ,åîöò íãàä úîùð åìéôà àìà , úòá ú÷ìúñî
àèåçù ,íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùøä ãåñá ,íäî å÷ìúñð ïëìå:  

æå"ïøäà ìàå äùî ìà åàáéå åëìéå ñ ,õøàä øåúî åáåùéå øîàå øáëå , êéà ïë íà
äëéìää øéëæäì øæåç ,àçåáùù ø ,ìéäå"äùî ìà åàáéå ì ,áààåä ïéðòä ì , øæåç åëìéå éë

íää úåîùðä úå÷ìúñä ìà .åàáéå úìîå ,íîöò íéìâøîä ìà øæåç ,äùî ìà åàáùë éë ,
íää úåîùðä øåáéò íäî å÷ìúñð øáë .áìëå òùåäé íðîà ,íää íéùðàä ïî åéç . äðäå

úáùééúî äðéà åéç úìî ,àåä ïéðòäå ,íäìù íéøåáéòä íäî å÷ìúñð àì íéðùä åìà éë ,
íäù ,áìëá äãåäé ,òùåäéá éåìå .àéää úòá óñåð úåéç íäá äéäå ,æå"åéç ù , øîà àìå

íééç åøàùð . ìà íúàéáá óëú åúî øàùä ìáàäùî ,íäî íéøåáéòä úå÷ìúñäá , ãåñá
íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùøä:  

éò 'ç øäæ"ò çð÷ â"á : òùåäé ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå)& ( éëå øîà ÷çöé éáø
àø÷ äéàø÷ òùåä áéúë àäå )& ( òùåäé ìà äùî øîàéå)& ( øòð ïåð ïá òùåäéå)& ( ùåìçéå

à àìà òùåäé" ïîúì ìòéîì äéøãùã ïåéë øîà àáà éáø åäééðî êòéùåé äé äùî ì
 àðîé÷åàã äîë éø÷à øòð àúòù àéää ãòã àúðéëùá äîáå íéìù éåäîì êéøèöà

òàå äãäá äùî äéì øéù÷ àúòù àéääáå"îã÷á òùåäé ïçëùàã â éëä äééø÷ àø÷ àúé
 éëäå àúðéëùá àìà ïîú ìòéîì àã êéøèöà àì éàãå äùî øîà äééø÷îì ïéîæã àåää ìò

éæçúà:  
íåâøú :"òùåäé ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå",øîà ÷çöé éáø , åàø÷ òùåä éëå 

÷åñôä, áåúë éøäå "òùåäé ìà äùî øîàéå" "øòð ïåð ïá òùåäé" "òùåäé ùìçéå", øîà àìà 
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äùî åì,é íäî êòéùåé ä .íùì ñðëéäì åçìùù ïåéë øîà àáà éáø,íìù úåéäì êøèöä , 
äîáå,äðéëùá ,åðøàáù åîë øòð àø÷ð äòù äúåà ãòù ,äéìà äùî åøù÷ äòù äúåàáå , 

äìçúá òùåäé åðàöîù áâ ìò óàå,êë åàø÷ ÷åñôä , ìò  åúåàäùî øîà àø÷äì ãéúò, 
äðéëùá àìà íùì ñðëéäì êéøö àì äæ éàãå, êëå éåàø.  

éò 'øâ"ãôñá à"ò ì ö"éù â 'ä äéäðù éøù ìù äæ ' úåëìî ãåñé ìù úåàéöî àéä
]ö"ãåñéä úøèò åà úåëìîã ãåñéì åúðååë íà ò [äàéøáì úãøåéù úåìéöàã.  

åéò’  ìàøùé úøàôú)èî ÷øô :(ùøãîáå) äù"ô äáø ù 'ä' ( äçø÷ ïá òùåäé éáø
åé øîåà" äìò éøùáù ãçèúùðååä êåøá ùåã÷ä éðôì  éðúø÷ò íìåò ìù åðåáø øîàå à

 ìù ïôåñá úééä äìçúî êì àåä êåøá ùåã÷ä øîà äøù äîù úàø÷å úàæ ú÷ãöä íùî
ää éîìåòáù ÷éãöá øëæ íùá úåéúåàä ùàøá êðúåð éðà äá÷ð íùá úåéúåà" àø÷éå ã

ò òùåäé ïåð ïá òùåäì"ë .  
úåðùì øùôà éà êë êøáúé íùä àøá øùà úåàéöîä úåðùì øùôà éàù åîë 

 êøáúé íùä øãñ øùà äøåúä ïî ãçà øáãíâïë   
åé éë øîåà éàçåé ïá ïåòîù éáø"åëå äøù ìù ã 'ø" éåàø äøåúá àåä øùà ìë éë ì

ëå éçöð äéäéùøùàìèá äéäéù øùôà éà äðîî øáã øñåä  , íùä àø÷ øùàë êëìå
åéä éë äøù äîù êøáúé"çàå äîò ìò éøù úåãçéúä ìò äøåî ã" ìëì äøù úéùòð ë

åòääøåúä ïî ìèáúðù äøùá äéäù úåãçéúä úéåä àåä úàæ äéåä êë éðôîå íì , äæ øáãå
 úàæ äéåä óéñåä êëìå äìèá äøåúá äéåä íåù äéäéù éåàø ïéàìù òùåäéì úåãçéúä 

 ÷ø íéìâøîä ììëá äéäé àìå íéìâøîä ïî ìãáð òùåäé äéäéù äùî ù÷áî äéä øùàëù
åé òùåäéì ïúð åîöòì ãçåéî"ã ,åéä éë" ãåéä úåðè÷ ìéáùá äæå úåãçéúä äøåî" øáãäù ã

ãçåéîä ÷ø ììåëå éåáø åá ïéà ïè÷ àåäù ,åéä äúòîå" àì ãåçéä ìò äøåî äéåä àåäù ã
ð ÷ø ìèáúðóñåúòùåäéì úàæ äéåä  .  

 øëæä ùàøá äéäú äúòå äá÷ð óåñá äúéä äìçúîù àåä êåøá ùåã÷ä øîàå
ãàî âìôåî äæ øáãå ,åéä éë äæ øáã ùåøéôå"î ã ìù äáéúä óåñá àéä øùàë èåòî äøå

ãáìá äúîåàì ÷ø äúéä àì éë äøåîå éøù ,åéä øùàë ìáà" áâ ìò óà øëæ ùàøá àéä ã
äù åðééä èåòî äøåî àéäùøëæäðè÷å èòî àéä äðåéìò äâøãî ìëå äðåéìò äâøãî åì ùé  ,

éä úâøãîá äá÷ðä úøáçúî äéäúù äá÷ðá äæ êééù ïéà éë à÷åã øëæá êééù äæ øáãåå" ã
úøúñð éúìá äéåìâ àéä äá÷ðä úâøãî éë øúñðä äðè÷ä ,åéä ïéà êëéôìå" ùàøá ã

ùàøá àì ìáà äá÷ðä çë èåòî ìò äøåîä äá÷ðä óåñá ÷ø äá÷ðää äáøãà äùàøá éë 
úøúñðä äðè÷ä äâøãîä ìò äøåî , óåñá äúéä äìçú éë àåä êåøá ùåã÷ä øîà êëéôìå

ä ùàøá äéäú åéùëò çë èåòî äøåîù äá÷ðäçë ìãåâ äøåî äéäé äæå øëæ.  
 ùàøá äéäéù éåàø äìù çëä èåòî úåäîàä ïî àéäù éðôî äøù éë íå÷î ìëî

ù äéåää êëéôìå äøù ìù äðá òùåäéù øëæäàéä íéðåáä åñàî øùà ïáàå äøù ìù óåñá 
íéðåøçà íäù íéðáä ìöà äðéô ùàøì äúéä äìçúä íäù úåáàä íä ,åéä êëéôìå" ã

øá äàá éøù óåñá äéäùà àåäù øáãä óåñ éë òùåäé ùà ' àåä øùàì äìçúäå ùàø àåä
åéøçà .åéä éë ãåò òãúå"åéäù äáåùç úåà àéä ã" äáéúä ùàøá ùîùî àåäå íùä ïî ã

ìáïåùéã÷ôú óåñá ãéúò ïåùìá äá÷ð ïåùìáå ãå÷ôé ãéúò  , øëæä úâøãî éë äæ øáãå
éä êëìå óåñá àåä äîìùääå øëæä úà úîìùî äùàäå äìçúä àåäùå" óåñá äéäù ã

ùàøá òùåäéì äàá äøù ,äîëçá ãàî ãàî íé÷åîò åìàä íéøáãäå , ìë éë êì øàáúäå
ììë íäì ìåèéá äéä àì äøåúá íäù úåéååä ,øàáúä äæáå.  
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íéìåãâä íéàèçä éðù ïéá íééç åðçðà íéøöîä ïéá ïîæá , àèçå ìâòä àèç
íéìâøîä .æåîúá øùò äòáùá äéä ìâòä àèç ,ä íéìâøîä àèçåáàá äòùúá äé . äæ

åôåñå ïáøçä úìéçú ,ìâòä àèç ìù äîìùä äéä íéìâøîä àèçù ,öå"íéøáãä úðáä ò.  
òáèä ìòî äâäðäá åéç øáãîä øåã ,ãåáëä éððò êåúá ,øàáäå ïî íò , ìáà

ù úòãì íéëéøöåæë äøåöá íééçä , äððéàä úðååë 'úé 'íìåòä úàéøáá .øàä íùá áåúë" é
)äéîøé äøåú éèå÷ì (ä ìò ÷åñô)á á äéîøé ('äòåøæ àì õøàá øáãîá éøçà êúëì'. 'éøçà' 

úé åúîâî äéäù øçà ïååéëì åìëúñä åéðôù åðééä 'ìàøùé õøà äæå áåùé íå÷îì úéúéîàä.  
éò 'äòù"úåîù ô :íéìâøîä ïéðò úåììë øàáðå .áìëå òùåäé úåèøô ïéðòå , åéäù

íäî .äàøð äøåàëì éë ,äîéú øáã àåäù , çåìù êøåö äîíéìâøî , êøáúé åúçèáä øäà
ïòðë õøà úà íäì úúì .îò èøôáå"æç ù"íéùðà êì çìù ÷åñô ìò ì , íéëñä àìù

á÷ä"äæ úåçéìùá ä .äæ øáã ìò ùðòðù åðéöî àì éë èøôáå .äðä ,ôòà"òøîù é" äéä ä
åðîî úåàöåé øáãîä øåã úåøàä ìëå øéòæ êåúá ùéù àáà ìù ãåñé ,ëò"áéúë æ ,)â éìùî '

é"è (ä 'õøà ãñé äîëçá. 

àåä ïéðòä ãåñå ,äð÷úìå äððåëìå åúá úà áåäàì áàä òáè éë , ìù åðåöø äéä ïëìå
àáàã ãåñé àåäù äùî ,æã àá÷åð ìçø úà íâ ï÷úì"òà à" àîéàã ãåñé úåøåàî àéäù ô

øëæðä äáéñì ,æðë ïòðë õøà àéä ìçø äðäå"ì ,íéìâøîä íúåà çìù ïëìå , úåöåöð íäù
ä øáãîä øåã úåøàäàáàã ãåñé äùîî úåàöåé ,æðä ìçøá øéàäì ,'äá íñðëäá ïëìå ,

íéìâøî íéàø÷ð ,ïòðë õøàî íðéà éë úåøåäì ,øáãîä øåãî ÷ø ,á÷òé úùà äàì ïî , éë
úçà õøàî àåäù éî ,íùî åðéàù úøçà õøàì ñáëðå ,ìâøî àø÷ð. 

åìà íéìâøî çåìù ïôåà íðîàå ,äæ ïôåàá äéä ,äìòîì øàáúð äðä éë , ïéðòá øåã
øáãîä ,àáàã ãåñé ãåäáù úåøåà ïî àåä íùøù éë , åéúåáéáñî ó÷åîå ùáìúîä

àáàã ãåñé ìù íéìåâîä úåøåàá ,ò÷áéù åì úîøåâ íúøàä éåáøå , õåçì åéúåøåà åàöéå
æã íéðô ãöì"à ,úåìâúäì çëá íúàö úòáå ,àîéàã ãåñéã íéðô úåøåàá íéòâåô íä ,

íäá íéáøòúîå , úåöåöéð úö÷ íéàéöåîåõåçì íäîò àîéàã ãåñéã íéáôã úåøåà .àöîðå ,
æðë àîéàã úåøåà úåîùð úåöåöéð úðéçá ùé øáãîä øåãá íâù"íù ì. 

ãò äðäå"â æ"ë ,æ éøåçàá ìçø úåéäá"à , àîéà ãåñéã øåçàã úåøåàî úùòðä
æðë"øàáä ïéðòá ì ,íéðô ãöîã àîéàã úåøåà íâ äðäå , øéàäì øåçà êøã úàöì íéöåø

ìçøá ,åô æàåíëåúá ùáåìîä àáàã ãåñéá íéòâ ,àîéàã øåçà úåøåà ïéá ÷éñôîå ,
àîéàã íéðô úåøåàì ,íéìåâî íúåéäì æàå ,åúåà òå÷áì çë íäá ùé , ãöî åëåúá ñðëéìå

åéðô ,åéøåçà ãöî íéàöåéå ,ú éøåçà ãò"æã ú"à ,ìçø ìà íùî íéàöåéå ,äá íéøéàîå . æàå
íä íâ ,åëåúá íøáò éãéî ,ö÷ íäîò íéàéöåîàáàã úåøåà úåöåöéð ú , ìçøá íéñðëðå
íäîò ,äá íéøéàîå .àáàã úåøåàã úåöåöéðä åìàå ,øáãîä øåã ììëî íäù , àìà

ìçøì øåçàä êøã íéàöåéù ,íéìâøîä ïéðò íä åìà ,ïòðë õøàì äùî çìùù , àåä äùî éë
àáàã ãåñé ,ìçø úà ï÷úì íù çìåùä ,æðë"ä ãåñá ì 'õøà ãñé äîëçá. 

òøî äðäå"ä ,ùçìçø úà íâ ï÷úì á ,áô øåæçúù"æ íò ô"à ,øáãîä øåã ïîæá .
îæå"á÷ä åì ù"ä ,íéùðà êì çìù ,ø"ì ,íéùðà êìùî çìù .êìù úåöåöéð íä åìà éë ,

øëæðë .äð÷úì åãéá äìò àìå ,íéé÷ øáãîä øåãù ïîæ ìë .åúîùëå , äàì úøàä äìèáúðå
æðë á÷òé úùà"ì ,ìçø äð÷úð æà ,áô äøæçå"æ íò ô"å÷îá àäî ,æðë øàáä ãåñá"ì. 

áìëå òùåäé íðîàå ,íéìåâîä àîéàã úåøåà íä ,øéòæã íéðô êøã íéàöåé ,
øáãîä øåãá íéáøòúîå .áì 'úåáéñ ,àä 'àéä ,íéðô ãöì íéàöåé íäù éôì , íùù íå÷î

øáãîä øåã íéãîåò ,ìçø ìà øåçà ãöì íéàöåé íðéàå . äæçä ïî íéàöåé íäéðù éë íâå
äèîìå ,òæã íéðô êøãøé ,øáãîä øåã úîâåãë ,øáãîä øåã ììëî íéáùçð ïëìå .
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íéìâøîäå ,àîéàã úåøåàî íúåéä íò ,ò"øáãîä øåã ïéðòá äìòîì øàáúðù äî ã , åéäù
àîéàã úåøåà íéáøåòî íäá .íãáì íéðùä åìà ïëìå ,éçáî åéäù 'àîéàã úåøåà , ïî åéç

íää íéùðàä ,ïòðë õøàì åñðëðå ,äúåà åùøéå .æðë" åðéàù ìäì ñðëð , àåäù éî àìà
àîéàã àøèñî ,ìçø úðáð íäîù éôì .åøîàá áåúëä ïéðò äæå ,)é øáãîá"ì ã"ç ( òùåäéå

õøàä úà øåúì íéëìåää íää íéùðàä ïî åéç äðåôé ïá áìëå ïåð ïá .æîøì , íéùðàä éë
íéøçàä ,íîöò íéìâøîä íä ,õøàä úà øåúì íéëìåää àáàã ãåñéî íäù . òùåäé êà

áìëå , íäùàîéàã úåøåà ,íúøáçá íéëìåä åéä ,ùîî íéìâøî íðéà ìáà , íä åéç ïëìå
íéùðàä àìå. 

òà äðäå"åðøîàù ô ,øáãîä øåãá íéáøòúîä àîéàã úåøåà ïî íäéðùù , íðéà
íù íéàöåéä àîéàã úåöåöéð øàùë ,éçá éúù íä ìáà 'úåøçà ,øàáðù åîë .àåä ïéðòäå ,

øåáè íå÷îáù òãåð éë ,ùîî äô àåä ,éäùåîà éòîá øáåòä åúåéäá çåúôä ä . óà ïëìå
çà íâ"ë ,äøàä ìù ìáä úö÷ íùî àöåé çøëäá .ãåñéä éô êøã íâ , úö÷ íùî àöåé

ìáä ãåñá äøàä .àéä äáéñäå ,äèîìå äæçä ïî íéìâúî àîéàã úåøåà úåéäì éë . ÷æåçî
øëæðä úåéô éðù êøã íéàöåéå íéò÷åá íäéúåøàä áåø ,éçá íäù ïåéë 'úåéô ,åé íùî íéàö

éçáá õåçì 'íéìáä ,íéìåãâ úåøåàå ,íéìáää éðù åìàå ,íãáì áìëå òùåäé íîöò íä. 

÷ôåñî éðà íðîàä ,æ éøåîî éúòîù êéà"äæ ïéðòá ì , úøàä àåä íäéðùî éî
øåáèä ,ãåñéä åà ,òìðå"éúòîùù ã ,áìëî ìåãâ øúåé àåä òùåäé éë , éôã ìáää àåä ïëìå
øåáèä ,ïåéìò øúåé àåäù .ôáåîá èø"äåöú úùøô øîàîá åðéìöà ù ,ô÷ óã"ò ã"á ,

àîìòá åçëúùàã ïéãå÷ð úìú åäðä ïéðòá ,àáøåç ,àáåùéå ,âå"õøàä ò .òå"áèéä ù , ïéðò
åìà úåãå÷ð éúù ,îäù ,øåáèä éô ,ãåñéä éôå ,íðééðò äî .ãåñéä éô ìáäî àåä áìë ìáà ,

èîéâá áìë äðä éë 'á"ï ,äøù ééç úùøôá åðéìöà øàåáîë ,ä êåøá àá øîàéå ÷åñôá ,'
íäøáà ãáò øæòéìà ïéðòá ,éåä àåäå"éää éåìîã ä"ï ,äéá÷åðã ãåñéì øéòæ ãåñéî úàöåéä. 

òìð øúåéä ìáà"éìöà ã ,äæ êôäì àåä ,àåäå , éë øéòæã ãåñéã ìáää àåä òùåäé éë
ãàî ìåãâ øåà àåä ,íåúñ àåäù øåáèä ìáäî øúåé .ãåòå ,óñåé èáùî àåä òùåäé éë ,

äùøéòæã ãåñé àå .áìë ìáà ,øåáèä éôî àöåéä ìáäî àåä . åì äáøé àìå úåöîá ïééòå
íéùð ,æã ãåñé éôî íéàöåéä íéìáää ïéðòá ìáäå ïé÷ ïéðòá"à. 

  
@@@@@@@  

  
 çìù úùøô-ð "å  

  
 áåúë)æè âé øáãîá (òùåäé ïåð ïéá òùåäì äùî àø÷éå ,ùøá áåúëå"é ,é- êòéùåé ä

íéìâøîä úöòî .ùøî íéàåø"éé íùä à÷ååãù - äìéöäì ìâåñîíéìâøîä úöòî åúåà  ,
öå"äæ íùá úåãçåéîä åäî ò ? òø äéä äî úòãì íéëéøö äæ úà ïéáäì äîá íéìâøîäù

åùò ?áîøä" ììëù ììâá äéä õøàä úà øåúì íéìâøîä åçìùð äîì íòèäù áúåë ï
öé íäù êøãäî òáèì äáåø÷ øúåé êøãá ìàøùé õøàì ñðëéäì íéãîåò åéä ìàøùé åà

íéøöîî ,íéøúñð íéñðì íéåìâ íéñðî äàéöé äúéä ìàøùé õøàì äñéðë íöòå , åëéøöä ïëì
úåìãúùä ,ñðä ìò êåîñì àìù ,ñðëéäì êéà úòãì ,çìì êéàååí . åçìùð íâ íéìâøîä

 éãë ìàøùé ììëì ìàøùé õøà úà åçáùéù ïòîì÷ùç øúåéá åñðëé . åøôñå åøæç íéìâøîä
 úàåàøù äî ,éáäì ùé ïë íàåïåùò íä àèç äæéà  ?  

áîøä" äéä íàèç ø÷éòù áúåë ï äîá ïåîèåøîàù , íòä æò éë ñôà) âé øáãîá
çë .(òåðî øáã åùåøéô ñôà ,éøùôà éúìá ,êúìá ñôà íéøîåàù åîë , äìéîä ìù ùåøéôå
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ù àåä ïéàä ìáà åðéà øáã àåäúåéäì ìåëé . íéøáãä åøîà àìà ø÷ù åøîà àì íä
äðåëð àì äëøòäá ,ëå"á ë àøîâ)ò ã÷ óã ïéøãäðñ”á ( ìéáùá ïðçåé éáø øîà àáø øîà

ô íéã÷ä äî"éòì à" ï)ùìùú ä íé÷øôäáåúë äëéà úìéâî ìù íéòöîàíéàä øãñ éôì " á
ô úåà ÷ø 'ò úåà éðôì àåä' (íäéðéòá åàø àìù äî íäéôá åøîàù íéìâøî ìéáùá . àèç

 ùøåùä àåä íéìâøîäìçå ïáø éðùáéúùã÷îä  ,ò ùøãîá áåúëù ÷åñôä ì) ãé øáãîá
à ( àåää äìéìá íòä åëáéå íìå÷ úà åðúéå äãòä ìë àùúå)ë æè äáø øáãîá ( íäì øîà

á÷ä" äòù äúåà ïîå úåøåãì äéëá íëì òá÷à éðà éðôì íðç ìù äéëá íúéëá íúà ä
îäéá ìò äøæâð"ù ÷ééáøçå ,ç ìò äáúëð àéäù äëéà úìéâîååáøï éúá ìù äúåùã÷î ,

ç íòè æîø åá áåúëåíúðáø.öå " ò ìãåâ åäî åàø àìù äî íäéôá åøîàù äæá úåàøåðä
íäéðéòá .  

ä ' àøá úà íãàä ïôåàáäôäå ïééòä éãé ìò åìöà úñôúð úåàéöîäù . àéä äééàø
ãàî íåúñ øáã .òáö éìãáä íéàåø åðçðà ,øáã íåù íéàåø àì íöòá ìáà , éøçà ÷ø

äàåø àåäù áùçð æà äøåöá äàåø àåäù äî ùéáìî íãàäùåúåà  . íéîòôì äøå÷ äæ
åîöòì øæåç àåäù ãò àöîð àåäù äôéà òãåé àì àåä øøåòúî íãàùë ,äàåø àåä æàå .

øáñåî àåäù ïôåà äæéàá äéäé øáãäù éìá øáã úåàøì íéìâåñî àì åðçðà , åì äéäéù
äøåö .åðìöà úåàöîðù úåøåöä úëøòî êåúî úñôúð äøåöä .ùëíéåñî øáãùâåî  ,äàå 

åúñ êøãá ùâåîäî ,àøð àìåäìöà íãàä ù ãò àåä÷ ååúåà èì ,ùî äæå" ëù äéàøä
 úðúåðúàå øîåçä íãàääøåöä úà äæì ùéáìî  .øáã øéëî àì äúà íà , ìåëé àì äúà

äøåöá åúåà ùéáìäì .øáã øéëî àì àåä íàù ÷åðéúá äæ úà íéàåø ,åúåà äàåø àì àåä .
àøðù øáã ìëä ,íéìéîá åúåà íéùéáìî åðçðà ,ì íéðúåðíù å , úñéôú àéä úàæä äôùäå

øåöúíéøáãä  .øáãî àì ÷åðéú àì ãéâäì äî åì ïéàù ììâá , àìà ñôåú àì àåäù ììâá
äøåö . ïééòå äô ìù óåøéöä éìá)äæä ïéðòä éáâì äôá úììëð ïæåà , øáãî åðéàå òîåù ïëì

íéøåáéãä úëøòîì êééù àåäù ììâá øáã ìëì ç÷ô àåä( ,øáã íåù åðìöà ñôúð àì.136  
õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá áåúë ,äæä ïîæá ,øîàî äéä àì ãåò ,

øåáéã ìéçúä àì ãåòå ,éîìùåøé íåâøúá áåúëå ,íé÷ìà àøá àîëåçá , äúéä õøàä æàå
åäáå åäú ,áîøä"áñî ïéø ,äøåö éìá øîåç àåä åäú ,åìçúä àåä åäáä ìù úéùøù 

ääøåö ñåôúì úåøùôà .î íéøáãä éúîôúéäì åìçääàéøáä éîéá ñ?á ìéçúä äæ ' øîàéå
øåà éäé íé÷ìà' . øåàúà ïúåð úåøùôàä ìäñéôú ,äéàøì ÷ø äðåô àåä , íåù øåàì ïéàù

øåáéãì úåòîùî .íéàåøù äî úà èåì÷ì , êéøö'øåà éäé íé÷ìà øîàéå' .äøåö éìá , äéàøä
åäú àéä äîöò ,äùé ääúî à úåéäúì äàéáîíãà éðá ,øåâåúî ìåàùì íäì 'æ äîä '? äæå

éà-éàå äðáä-äééàø . àøîâá áåúë)ø"ò áì ä”à (éåä øîàî éîð úéùàøá , øîàî àåäù
ãçà óà ìöà ñôúð àì ïééãòù ,øåà éäé íé÷ìà øîàéå ìù øîàîä éøçà , íâ íéñôåú

úéùàøá ìù øîàîä .úåàéöî éåìéâ íåù åì ïéà äøåö éìá øîåç , úåàéöîä úëøòî
àöîðúøåáéãá  .  

ä 'ù äøåú åðì ïúðäô ìòáù äøåúå áúëá . äô ìòáù äøåúúøùôàî äøåúì 
áåî úåéäì áúëáùúð , éìáåäøåúä ìù äæ ÷ìç,áúëáù äøåúî øáã íåù íéðéáî àì  .

äéàøì äðúð áúëáù äøåú ,äéàø äìåë àéä , àìà äô ìòá íéøáãä ãéâäì øåñà ïëì
áåúëä êåúî , éøîâì àéä äñéôúäåò"ä çë éäéàø .åáéãì äðúð äô ìòáù äøåúø , àéäå

øåáéã äìåë ,úñéôúåä éøîâì ò" éäòéîù . øîåçä íä ãçé íäéðù íòäðåëðä äøåöä. áåúë 
)ä î äéòùé (ä ãåáë äìâðå 'ä éô éë åãçé øùá ìë åàøå 'øáã .ä éô éë øùá ìë åàøå äæ äî '

                                                 
ל מסביר טעם הדבר ששומע נחשב כעונה שגם המדבר וגם השומע עושים את " המהר136

  .הדיבור הזה לדיבור
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øáéã ,íéøåáéã íéàåø êéà ?àåä øåàéáä, ùä ãåáë éåìéâ íéé÷úéùë ,'æà úà äàøú äéàøä 
ù äøåúäáúëá ,úé åéøáã ,'ôúäåéøåáéãä úëøòî çëî äéäú äñ , äæåä øúåéä ùåøéô

úëù äîá èåùôå á)åè ë úåîù ('úåìå÷ä úà íéàåø íòä ïëå' , úåàéöî åøöé úåìå÷äù
äìàä úåìå÷ä íò äèì÷ð äéàø ìëù ,íäéô ìò äèì÷ð äéàø ìëù . úîàä àöîð ïàë

ø÷ùäå , äô ìòáù äøåúä ìù úððñîä êøã äàåø íãà ìëùåìù , äøåúä úèì÷ð êëå
åìöà áúëáù .àöåé äô ìòáù äøåúúáúëáù äøåúä êåúî  ,ùäá ìëä èïåî .  

åúøëäá ìãåâ ÷åðéú êéà ìåàùì ùé ? éøäùñôàá ìéçúî àåä , äàåø ÷ø àåäù
åäú ,åäàåøñôà ãåòå ñôà ãåò  ,ïë íàåúåàøì ìéçúî àåä êéà  ? åäúá áåúë õåøéúä
åäáå ,åäúä êåúá àöîð åäáäù ,åîëêéùîîù äéàøá ùøåù ùé ïë åäàìä  , äøåú êëå

áúëáù äøåúî úòáåð äô ìòáù . äéä íà ÷øåäá éìá åäú ,äæî úàöì êøã äéä àì ,
ù åéùëò ìáàäåäá åîöòá àùåð åäú ,îöì øùôà ïëìåäëåúî ç .äù åîë äàøé íãà íà '

åúåà àøá ,äéàøä éãé ìò ,íîöò íéøáãä ïéáé àåä ,åìëåé êë éãé ìòî àéöåäì  äøåú
äô ìòáù äøåúä ìë áúëáù .äðúðù éðôì äøåúä ìë íéé÷ åðéáà íäøáàù áåúë , íòèå

 úåùòì ìåëé äéä àåäù øáãäúàæ ,íåùîäù  'íìåòä àøáå äøåúá ìëúñä , ïëì
ä íìåòá úåìëúñäé à íöòááúëáù äøåúá úåìëúñä , ìòáù äøåú àéä äðåëðä äðáääå

äô . áåúë)åë úéùàøá ä (äøáà òîù øùà á÷ò éúå÷ç éúåöî éúøîùî øîùéå éì÷á í
éúøåúå ,úåøåúä éúù äæ éúåøåúù íéøéáñîå ,äô ìòáù äøåúå áúëáù äøåú , àø÷ àåä

ïåëð ùøéôå ïåëð .áúëáù äøåú ìù øåãì áùçð øáãîä øåã , ìëùäéðéðòí äøåú ìù 
ä áúëáùíáàåî úåáøò ãò äæä øåãä ìù íéðéðò  ,ìàøùé õøà ìåáâ àåäù .ä ' çúô

 íäéðôáìëä åðì äàøäå íéòé÷øä ìë ,ùîë" ë)ãé ãé øáãîá (ä äúà äàøð ïéòá ïéò øùà '
íäìò ãîò êððòå ,àøð øáã äéä äæäéåìâå .  
 íéìâøîì äéä äô ìòáù äøåú ÷éôñî éãë äøåöá èì÷ú ìàøùé õøà ìù äéàøäù

äðåëð ,éä äì÷úäú ä êëá äéä ìàøùé õøàì äñéðëäù éãë äãòåð äéàøî øåáòì
äòéîùì ,ì íùùíåìë íéàåø à , àéä äòéîùäåääéàøä ìù ùåøéô , åéäé äáù àì íéñð

íéåìâ ,íéàåø àìùëåùåçá  ,÷éîòäì íéëéøö ,ùàá í"åéä àì é ïîå øàáå ãåáëä éððò 
ìàøùé õøàá . úåëøá úëñîá áåúë)ò äì óã”á (ø ïéá ú÷åìçî 'áùøì ìàòîùé" íà é

 úùøôá áåúëù åîë úåùòì'òåîù íà äéäå 'æàùð áùç ùåòíå÷î ìù åðåöø íéù ,
á ÷åñòì íéëéøöù'êðâã úôñàå'.øë äëìää äòá÷ð "é, åïëì , ìàøùé õøàì íéñðëðùë

á ÷åñòì íéëéøö'êðâã úôñàå' . ïåîè äæáåïéòì äôä ìù äîã÷ää ìù ãåñä . áåúëùë
íäéðéòá åàø àìù äî íäéôá åøîàù ,àåä äæá øåàéáä ÷îåò ù íäìù äôä åùéáìä íä

äéàøä ìò .ù ïåéëîíäåø÷ù  ,ä úà äëéà úìéâîî àéöåäì íéëéøö åéä úåàò 'éøîâì . àìà
ä 'äôä éðôì äéäú ïééòäù úåéäì êéøö äéàøù òá÷ , äô ìòáù äøåú ìù íéùøåùäù åîë

áúëáù äøåúá íéàöîð . äô ìòáù äøåú ìù äðåëð úëøòî åì ïéàù éî ìâåñî åðéà
úà úåàøì äïåëð áúëáù äøåú , éðôîåðéòì åéô íéã÷é àåäù .ô åîéã÷ä äî ìéáùá" ä

ééòì"ï ?íéìâøîä ìéáùá .øàá æîåøî" ìéáù äæéàá àåä åùåøéô ìéáùá äìéîäù é
íéëìåä íéøáãä.  

 ïééòì äô íéã÷äìåäæàøåð øáã  ,êë äùåò íãàùëå , øåáò åùôð øåñîì ïëåî àåä
äæ ,ø àåäù ììâáåêë äà . äðùîá áåúë)ò åè óã ïéëøò”à(: ïî øåîç åéôá øîåàä àöîð 
ä òøä ïåùì ìò àìà øáãîá åðéúåáà ìò ïéã øæâ íúçúð àìù åðéöî ïëù äùòî äùåò

åâå íéîòô øùò äæ éúåà åñðéå øîàðù'.å ãåò àúéà áàøîâ ,à àéðú" àèøô ïá øæòìà ø
òøä ïåùì ìù çë ìåãâ äîë äàøå àåá,íéìâøîî ïìðî , íéöò ìò òø íù àéöåîä äîå 

à ìò åøéáç ìò òø íù àéöåîä êë íéðáàåäîëå äîë úç . õøàä ìò äáéã úàöåä êéà
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úôøèöîòøä ïåùìì  ?ãåòå , úîàá éøäùíéðáàå íéöò ìò òøä ïåùì ïéã ïéà . äæ úà õøúì
òø íù íäéìò ñôúðù íãàá íéøáéà éðù ùéù äæá ïðåáúäì íéëéøö ,ïéò ,ïåùìå .á äî

òåøâòáöàäî øúåé ïéòä  ? íãà ïáä éøä åîöòáòø ,ååéøáéà àì .'òø 'åùåøéô øáãøåáù  ,
åúéìëúì òéâî àì àåäù ,ùîë" ë)èé ãë äéòùé (õøàä äòòøúä äòø . íä äôäå ïéòä

úñôúð úåàéöîä íäéãé ìòù íéøáàä . ïéòù äîî éøîâì úøçà úåàéöî úñôåú äáåè ïéò
ñôåú òøú .òø ïéòäñôåú úòåè÷ úåàéöî ä ,äôá àåä ïëå , úñéôú ÷ø äøéáò àì äæ

äðåëð àì úåàéöî . ùåøéôä äæòø ïåùìå òø ïéòá ,úåîéìùá úñôúð àì úåàéöîäù .
éôì àöîðå"äîáù æ åðééä ïééòì äô åîéã÷ä íéìâøîäù  çëåäùäòø äéä íäìù ïåùì . çë

òø äéä íäìù øåáéãä ,åàøù äî åîöîöå ,åàø íäù äî åàø íä ïëì .ëíéîéã÷îù äô 
ïéòì ,éæàäôä ìù úëøòî éôì äàåø ïéòä àìéîî  ,ïéòä êåúî òáåð äôùë ,éàúî àåääî 

äîöò äéàø åúåàì ,áúëáù äøåúì íéàúî äô ìòáù äøåúù åîë . ïàëïåîè ùøåùä 
òøä ïåùì ïéðòì ,òø ïåùì àø÷ð äæå ,òà"íéðáàå íéöò ìò òøä ïåùì ìù ïéã íåù ïéàù ô .  

äéäé àåäù øáã ìò íéøîåàùë ,øáãä ùåøéô ,àåäùåéùëò åððéà  , ìáà úàæ ìëá
éìù äáùçîá åúåà äàåø éðà ,äìéîä ìù ïåùàøä ÷ìç äæ ,äø÷é äæù øîåà éðàå , ÷ìç äæ

äìéîä ìù éðùä .øúåéá úåàøåðä íéìéîäî úçà äæ ,øàá áåúëù" ÷åñôä ìò é) ãé äéøëæ
è (ä äéäé àåää íåéá 'ãçà åîùå ãçà , êë ãéúòìùéä íù äéä ,'é íå÷îáù-äåä ,éé äéä -

äéä .äéäé äàåø éðàù äî ìù äìôëä àåä äìéîä ÷îåò ,ä åðééäæùìòåôì àöé  , éðàù äîù
ùîîúé åéùëò äàåø .é íùä ìù åðéðò-íìù íùä ïéàù àåä ä , ìù ïåùàøä ÷ìçä àåä

 äìéîä'é-äåä137'.äæä íùá áåúë éåôöù äî ìë  ,å äðåúð úåùøäåäæéðùä ÷ìçä  .é- ä
äîëç ìù íùä àåä ,øáã ìë úìéçú àéäå ,úéùò äîëçá íìåë áåúëù åîë . úà íùä

 óéñåä äæäî äùååò íéìâøî úöòù ììâá òùåä íùìúåëðä øåáéãä úà åï ,åïåéëî ïåùìäù 
 äúéäòøä , ïéòä ïëì íâòø äéä ,å éãë ïåëðä àøá úéùàøáì øåæçì íéëéøö ï÷úì

)ðë äîëçá äéä úéùàøáå"ì .(ä úåéäì äëéøö äúéä ìàøùé õøàì äñéðë ïôåàáäæë ,
 ìàøùé õøàù ììâáåäæù íå÷îä  åá÷éñôî äÇé Äà Àøää , ïàëåíé÷å÷æ ì äô ìòáù äøåú

ãåò àéöåäìå ïéáäì .àì íéñðëðùë íà"ïééòì íãå÷ äôä é , ãáàî äæ úà úåøùôàä
ñðëéäì ,úåéåìâä ìë ìù øå÷îä ïàëå , áåúëù åîë)åë å÷ íéìéäú-æë ( íäì åãé àùéå

úåöøàá íúåøæìå íéåâá íòøæ ìéôäìå øáãîá íúåà ìéôäì .  
 åðçðàïéòì äô íéîéã÷î ãéîú , ïëìáåè øáã ìëì íéëåæ àì åðçðà , ìë åðçðà ïëì

øáãîá ïîæ äáøä êë .ììëá ïéò åðøåãì ïéà ,äôá ùéù äî íéàåø ÷ø , ùéù äî íéòãåéå
äôá .ä äãéçéä äöòäìâñì àéúøçà íéøåáéã úëøòî  ,òø øåáéã úëøòîî øåáòì ,

áåè øåáéãì , ïéòä æàúòø ïéò úåéäì ÷éñôäå úáåè ïéò úåéäì ìéçúä .úñîù éîë ïåëð ì
 àåäâéäðî ùéù äàåø , íéøöî õøàî êúàö éîéë èòîë úåàøì øùôàå)åè æ äëéî( , åðà

 íéàåø àì úàæäëéà êåúá åðçðàù ììâá ,ïáøç êåúá ,ïéòì íãå÷ äôä íùå . êøã ïéà
ìääæî õìç ,àìàíéøåáéãä ìù íéä ìëî øøçúùäì íéçøëåî  , äæ ìë úà çåìùìå

äöåçä ,ëù åðìù äôì äëæð éìåà æàúåðåùìä ìëî åðúîîåøå åéìò áåú , åððåùìùðú òá
àä æàå ïéòä êåúî"åøãñì øåæçé á.  

  
  

 çìù úùøô-ð "æ  
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 ÷åñôá áåúë)æè âé øáãîá (òùåäé ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå ,ùø øàáîå"é -
é åéìò ììôúä-íéìâøî úöòî êòéùåé ä . äìéôú òùåäé ìù åîù ìà ñéðëä äùîù åðééä

ùåäé ìéáùá äòåùé úù÷áåò .äæä íùá ììë êøãá úåøîàð íðéà úåìéôú , äùî äîì
é íùá úàæ ìëá øçá-ä ?ìà êøãá íéáåúë äëéà øôñ ìù íéðåùàøä íé÷øôä úòáøà" ó

éá"ú ,á íé÷øôá ìáà ,â ,ô úåàä ãå"éò úåàä éðôì äàá ä"ï , ïéøãäðñ àøîâá àúéàå) óã
ò ã÷”á( ,ô íéã÷ä äî ìéáùá ïðçåé éáø øîà àáø øîà"éòì à"á ï åøîàù íéìâøî ìéáù

íäéðéòá åàø àìù äî íäéôá .øîåìë ,íéìâøîä ììâá äáúëð äëéà úìéâî , íä íäù
úåøåãì äééëáä úà åîøâù ,ìàä ìù øãñäù àåä åîøâ íäù ïåñàäå"éá ó"ùáúùä ú .

íäéðéòá åàø àìù äî íäéôá åøîàù àøîâä úøîåàù íòèä úîçî äøåàëìå , åéä
éò úåàä úà àéöåäì íéëéøö"âì ïéøî , ïéòì äô åîéã÷ä íäù àåä ùåøéôä àìà- íäù 

äæ úà åøîà íäù éøçà íäéðéòá åàø .íéìâøîä ìù íàèç äéä äî ïéáäì ùéå , åøáã íäù
õøàä ìò òø ,íéìâøîäî íéøåîç øúåé äáøä íéøáã øîà åðéáø äùî àìäå ,ùîë" ë

)è íéøáã (öòå íéìãâ íéåâ úùøì àáì ïãøéä úà íåéä øáò äúà ìàøùé òîù êîî íéî
 éî úòîù äúàå úòãé äúà øùà íé÷ðò éðá íøå ìåãâ íò íéîùá úøöáå úìãâ íéøò

÷ðò éðá éðôì áöéúé .åø÷ù àì éøä íéìâøîä ,åàø íäù äî åøîà íäù áåúë ïëù , àìà
êë åàø íä äîì äúéä íäéìò äðòèäù àøîâäî íéàåø138.  

äôì ïéò íéã÷ðù úåéäì êéøö ïåëðä øãñäù çëåî àøîâäî , äù÷å úàéøá éøäù
íé÷ìà øîàéå íãå÷ ìù øãñá äéä íìåòä ,áåè éë íé÷ìà àøéå êë øçàå ? àåä õåøéúä

úåéåàéöî äàåø ïéòäù ,úåàéöî úñôåú ÷ø àéäù åðééä , ïäéìò ãéâäì øùôà éà ïééãò êà
ø÷ù åà úîà ïä íà ,øåáéãì êééù äæ øáãå , úåñçéúä àéä äøéîà ìëù- éðà êéà éåìéâ 

úåàéöîì ñçéúî ,äíéøáãî äéìòù úåàéöîä úà úåéçì áééçî øåáéã . ìò äæ ïéðò ùéçîð
 àøîâä éô)ò ð óã íéçñô”à :(áéúë íìòì àáñ àåää äéì øîà , äæ áéúë éîø àðéáà éáø

øã øãì éøëæ äæå íìòì éîù , éðà áúëð àø÷ð éðà áúëð éðàùë àì àåä êåøá ùåã÷ä øîà
åéá"ä ã"ìàá éðà àø÷ðå à"ìã ó"ú .øîåìë ,ùôàåúåà úåàøì ø , øáãì øùôà éà ìáà

åúåà .éåä íù"íìåòä ìù úåàéöîä àåä ä ,åæä úåàéöîä úà íééç àì åðçðà ìáà , äæù
àáì ãéúòì ÷ø äéäé ,ä äéäé àåää íåéá 'ãçà åîùå ãçà . àåä àø÷ðì áúëð ïéá ìãáää

åúåà úåéçì êéøö àåø÷ì éãëù.  
äô ìòáù äøåúå áúëáù äøåú ìù ãåñä äæ . áåúë)èéâò ñ óã ïé”á ( íéøáã

äô ìò ïøîåàì éàùø äúà éà áúëáù ,áúëá ïøîåàì éàùø äúà éà äô ìòáù íéøáã .
åðééä ,äéàøá ÷ø àéöåäì øùôà áúëáù íéøáã ,øôñá íéàøå÷ ÷ø ïëì , äô ìò øîåì ìáà

äéàø éìá éîöòî øîåì äæ .äô ìòáù äøåúá , úøîåà åìù äéàøäù äî øîåà íãàä- 
íéñçéúî íéøáãäù êéà éìà -íééç ãåñ åäæ  . àåäù íéåñî ïéã ìò øîåì äöåø àøîâäùë

ãçà øîàã ïàî éôì ,äéúòãà ïåùìá àìå àáéìà ïåùìá øîàð139 , åðîî áìäù íåùî
íééç úåàöåú ,åøåáéãá úàöîð åúåéç ìéòì øåîàëå . úåàéöî êéùîäì àéä äøéîà ìë

 íééçì-êë äàåø éðà  ,êë ïéáîå .ä 'íééç ãåñá íìåòä àøá ,îëù" ë)å è äéîçð ( àåä äúà
ä ' ìëå íéîéä äéìò øùà ìëå õøàä íàáö ìëå íéîùä éîù íéîùä úà úéùò úà êãáì

íìë úà äéçî äúàå íäá øùà .ä 'úé 'íééç øå÷î àø÷ð ,ùîë" ë)âé á äéîøé ( íéúù éë
 åìëé àì øùà íéøáùð úøàá úåøàá íäì áöçì íééç íéî øå÷î åáæò éúà éîò äùò úåòø

íéîä .å÷îïéòî àåä íééç íéî ø ,äù íéøîåà åðàùë àìéîîå 'íééç ãåñá íìåòä àøá ,
äù øáãä øåàéá 'áöî åúåàá åøàùéù úåéåàéöî àøá àì , úåéåàéöîë íàøá àåä àìà

                                                 
  .ולא שאין עין, ה קודם לעין" לשאול לרב אולי יותר טוב שהרי הפ138
  ?דעתא יותר טוב א139
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ùøåùì úåøåù÷ä úåéç , íéñôúð úåéäì íéìåëé íäù ãò åãøéå åìùìúùä íéøáãä ìáà
úåîéé÷ úåéåàéöîë .á ìéçúä ïåùàøä íãà ìù àèç'úåäùàä àø ')å â úéùàøá( , äæ àèçå

á ìéçúäù ìâòä àèçì ìéá÷î'íòä àøéå ')à áì úåîù .( íìöà åñôúð àì íéøáãäù åðééä
øîàîë ,äîöò éðôá úåàéöîë àìà ,äøå÷îì äøåù÷ äðéàù .  

ìàøùé õøà úà ìâøì åçìùð íéìâøîä , àéä ìàøùé õøàù úòãì íéëéøö åéä íäå
úåáàä úùåøéá åðì äðúðù õøà .æáåðéáà íäøáàì õøàä äðúð äî úåë ? åðéáà íäøáà

 âéäðî àìá äøéáì øùôà éàù äâùäå äøëäì òéâäå íìåòá ááåúñä-íìåòä äàø àåä  ,
äìåë äøåúä ìë úà äæî àéöåäå .úåàéöîä úà úñôåú äéàø , åúééàøá øéëä íäøáàå

øñç åäùîù ,äøéáì âéäðî ùéù äéàøä ìò óéñåäì êéøö äéä àåä ïëì ,åä êëáå àéöåä à
äìåë äøåúä ìë úà åúééàøî .æçá àúéàù ïåéëîå"äù ì 'àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñä ,

äìåë äøåúä ìë úà åá àø÷ì ìåëé ïåëð ïôåàá íìåòä àøå÷ù éî ìë ïëì , úåöî åìéôà
ïéìéùáú áåøéò . àø÷á øîàð ìàøùé õøà ìò)áé àé íéøáã (ä éðéò ãéîú ' äá êé÷ìà

äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî , ìç õøàä ìòù åðééä140 íé÷ìà àøéå ÷åñôä øîàî ãéîú
áåè éë .ìàøùé õøà úìòîì úåëééù íåù åðì ïéà ïáøçä æàî , ìò íéìëúñî íà ìáà

úîàá àéäù åîë õøàä ,ïåëð øåáéãì íéàá . äùåøé àéäù ìàøùé õøàì åçìùð íéìâøîä
åðéúåáàî , íéìâøîä ìò áåúëå)çé âé øáãîá (àåä äî õøàä úà íúéàøå áùéä íòä úàå 

áø íà àåä èòîä äôøä àåä ÷æçä äéìò , äéàøä çëá íâ åùðòð íúéàøá åàèçù ïåéëîå
 áåúëë)âë ãé øáãîá (äåàøé àì éöàðî ìëå íúáàì éúòáùð øùà õøàä úà åàøé íà .

á÷äù äî ìëù áåúë" øùòîá áééç äùîì äàøä ä-äù åðééä  ' úà äùîì äìéâ
å äúìéçúî ìàøùé ììë ìù úåàéöîääôåñ ãò , äàøä àåäù éãé ìò äæ úà åì äìéâ àåäå

ìàøùé õøà åì , åæ äéàøî àöåé äî-úîà éøáãå äøåú éøáã úãâä  . ìëå áåúëù äî
åðì êééù íâ äåàøé àì éöàðî . ùøãîá áåúë)â æè äáø øáãîá (ø íéùðà êì çìù ' àçà

 çúô ìåãâä)î äéòùé (íìåòì íå÷é åðé÷ìà øáãå õéö ìáð øéöç ùáé ,äì" åì äéäù êìîì ã
äðúî êì ïúåð éðàå éîò êì åì øîàå åîò äðúäå áäåà , ìù åðáì êìîä øîà úîå åîò êìä

ôòà åáäåà"äúà ìåèå àåá åì éúøîàù äðúîá éá øæåç éðéà êéáà úîù é , øáãä êë
îî êìîä"á÷ä ä" øîàðù íäøáà äæ áäåàäå ä)àî íù (éáäåà íäøáà òøæ , åì øîà

á÷ä" éîò êì àá ä)àøááé úéù ( ïúéù åîò äðúä êéáà úéáîå êúãìåîîå êöøàî êì êì
 øîàðù äðúî åì)âé íù (äëå õøàá êìäúä íå÷" à)íù ( êì äàåø äúà øùà õøàä ìë éë

 äððúà) ÷åñôä êùîäá áåúë'êòøæìå'( ,á÷ä åì øîà"ôòà äùîì ä" úåáàä íò éúðúäù é
 àìà éá øæåç éðéà åúîå õøàä úà íäì ïúéì)î äéòùé (áãåíìåòì íå÷é åðé÷ìà ø .

ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äøåàëìå ,åáäåàì äðúîä úà ïúéì êéøö êìîä äéä ìùîáã ,
êòøæì úëééù äéäú õøàäù äúéä äìéçúëìî äçèáää àìä ìùîðá ìáà ? àåä õåøéúä

úàæä úéøáì úëééù àìù ìàøùé õøà ìáé÷ ïáä ìùîðá íâù . äçèáåäù ìàøùé õøàä
øùé õøà àéä åðéáà íäøáàìäðåù ìà , íúâøãá íäù åéúåãìåúìå íäøáàì ÷ø úëééùä

áàä åîë.  
ïéòì äô åîéã÷äù êëá åàèç íéìâøîäù àøîâá áåúë . úà íéàåø åéä íä íà

êàøà øùà õøàä ,úøçà úåàéöî íéàåø åéä ,åðéáà íäøáà úéàø ïéòî , äúéä àìéîîå
õøàá úøçà äñéôú íäì .áîøä"íäù äæ äéä íéìâøîä àèç ø÷éòù áúåë ï åøîà 

)çë âé øáãîá ( íòä æò éë ñôà-äòéðî ìù ïéðò åäæ ñôà  ,øáã ,ïëúé àìù .ä àìäå ' ìë
ìåëé ,íìåòä øãñá äúìâúð àì ìåëé ìë ìù äâäðäù àìà . ããéîå ããìà úàåáð åòîù íä
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õøàä úà ìéçðî òùåäéå úî äùî åøîàù , äøîâð øáãîä øåã úâäðäù äæá ïååëîäå
äúòî ,ñðëéäì íéëéøö íä ïëìòáè ìù äâäðäì  , éë ñôà úîàá éæà òáèä úâäðä éôìå

íòä æò . ìù äñéôúì åôøèöéù ù÷åáî äéä íéìâøîäî'ä éðéò ãéîú 'äá êé÷ìà' .ä ' äìéâ
úéúéîà úåàéöî úñéôúå úéàø äô ,åæ äñéôúì ãòáî íéàåøùëå , ìòáù äøåú ÷ø àöåé

äô .éã êëî åàöéù ãò äùãç úåàéöî ìàøùé õøàá åàø àì íéìâøîäíéùãç íéøåá , ÷ø
àéäù åîë úåàéöîä úà åàø.  

äéäé øáãù íéøîåàùë ,é úåéúåà ìù äìôëä åæ äìîá ùé- ä- ìù ïåùàøä ÷ìçä 
éúòãá äàåø éðàù äîì êééù äìîä ,ìòåôá äø÷éù òáå÷ éðàù äîì êééù éðùä ÷ìçäå .

é íùä-äîëçä úãéîì êééù ä ,ïåëð äàåø àéäå , ãìåðä úà äàåøå-ãéúòä ìë  . äùî
 òùåäéì äæä íùä úà óéñåä-é øîåìë -íéìâøîä úöòî êòéùåé ä . äúéä íéìâøîä úöò

é íùá ùîúùäì àìù-ä ,ãéúòä úà úåàøì àìù . ÷åñôá íéååöî åðçðà)åë î äéòùé :(
äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù . åéðéò àùåð íãàùë- íéøîå íúåà àùåð àåäù åðééä 

ïåëðä íå÷îì íúåà ,éã÷î àì àåäåøáã íåù íäéìà í , íéàùðúîù äìà ìòî íúåà àùåðå
íäéìòî ,äìà àøá éî äàøé àåäù íéçèáåî åðçðà éæà .ïéòì äô íéã÷îù éî , àùåð àìå

íåøîì åéðéò , áåúë åéìò)èé ã íéøáã ( úàå ùîùä úà úéàøå äîéîùä êéðéò àùú ïôå
 íéáëåëä úàå çøéä)íåøî áåúë àì ( úéåçúùäå úçãðå íéîùä àáö ìë íúãáòå íäì

ä ÷ìç øùà 'íéîùä ìë úçú íéîòä ìëì íúà êé÷ìà ,øîåìë , åúåà àéáú äîöò äéàøä
òì úååçúùäì"æ .ïéòì íã÷ äôäù àéä äëéà úìéâî ìù úåàéöîä , áåúëù äî ïáåî ïëì

)ë æè äáø øáãîá (á÷ä íäì øîà" íëì òá÷à éðà éðôì íðç ìù äéëá íúéëá íúà ä
 úåøåãì äéëá-ä äéëáäù íåùî äìàä íéøáéàä éðù éãé ìò àé ,ïéòäå äôä , äëåá ïéòäù

øáãì ìåëé àìå äëåá äôäå äàåø àìå .äòø õøàä úáã åàéöåäù æàî , úñéôú äùáúùð
úéúéîà úåàéöî ,ïåëð úåàøì øùôà éàù êë éãë ãò íéùáúùî íéøåáéãä ìëå , íà ÷ø

íåøîì åðéðéò àùéðå äãéöä ìëä ÷ìñð ,äìà àøá éî úåàøì ìëåð .  
  
  

çìù úùøô -ð "ç  
  

 ùøãîá áåúë)ä æé äáø øáãîá( , ïî àìå äùòú íäì åùòå úéöéö íäì åùòå
 éúîéà äùòéå úìëúå ïáì àéáäì äåöî àìà ïäî äùòéå ïéîéð ïî àéöåé àìù éåùòä

ëò æðâð úìëúäù ïáì àìà åðì ïéà åéùëòå úìëú àåäùë"ì , åæ äåöî äîì ïåéò êéøöå
åðì äãáàð à÷ååãá ,äåöîä åæùõøàá úåéåìúä úåöîî õåç åðì äãáàù äãéçéä  ? ãåòå

ùé äéîú ,áîøá áåúëù"øáãîá úìéçúá ï :éùéìùä øôñá úåðáø÷ä úøåú øàéáù øçà ,
 úàîåè ìò øéäæä øáëå ãòåî ìäà ïéðòá ååèöðù úåöîä äæä øôñá øãñì äúò ìéçúä

 úåøåãì åéùã÷å ùã÷î)á ä àø÷éå-â (åëå ïëùîä úà ìéáâé äúò 'æä øôñäå úåöîá åìåë ä
øáãîá íãîòá íäá ååèöðù äòù ,íäì íéùòðä íéñðáå ,ä äùòî ìë øôñì ' äùò øùà

àéìôäì íäîò , íäì õøàä ÷ìçú êéà äåöå áøçì íäéðôì íäéáéåà úúì ìçä éë øôñå
úåøåãì úåâäåð úåöî äæä øôñá ïéàå , ïäá ìéçúäù úåðáø÷ä éðéðòá úåöî úö÷ éúìåæ

åàéá íìùð àìå íéðäëä øôñáäæä øôñá ïîéìùäå íù ïø ,ëò"ì . ììëäî àöåé äðäå
áîøä åðì çéðäù"úéöéö úåöî àåä èìåá ïôåàá ï , íéðåîã÷á áåúëù äîì äéàø ùé ïàëîå

íéìâøîä çëî äðúð úéöéö úåöîù , äåöî äðúð õøàä úà øåúì åëìä íäù éøçàù
íëéðéò éøçàå íëááì éøçà øåúì àìù äøéëæîù ,éìâøîä ìù ïåìùëäù åðééä åäæ í
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úéöéö úåöî åðì äðúðù äáéñä ,òà øáãîá øôñá äáåúë úéöéö ïëì" äåöî àéäù ô
äìéçúëìî úåöîä øãñî äðéà àéäù úåøåãì .  

äéðùä úà úçà úåáëòî àìù úéöéöá úåöî éúù ùéù òåãé ,íäå :úìëúäå ïáìä ,
úìëúä àåä éø÷éòä øéëæîäå .øäîä éøáãî øàáúî"íéâú ïéòî àåä úéöéö ìù ïéðòä ì 

úåéúåàì ,íéøúë úåéúåàì ùéù åîë ,íãàä ìù åãåáë íä íéãâáäù ììâáå , áåúëù åîë
)ò âé÷ óã úáù”à (éúåãáëî äéðàîì éø÷ ïðçåé éáø , àìù òéôåäì íãàä ìåëé êë ÷øù

ïåéæá êøãá ,åì øáòî àåäù äîì ãâáä úåëééùî úåéöéöä , íéëééùî íéâúäù åîë
äåáâ øúåé øå÷îì úåéúåàä ,ë ãò åìéôàåãåáëä àñ , áåúëù åîë)ò âî óã úåçðî”á (

ãåáëä àñëì òé÷øå òé÷øì äîåã íéå íéì äîåã úìëúäù .øîà øìñã áøä141 , øéùòù
ãåáëä àñë úà øåëæéå úìëú èåç ìò ìëúñé íãàù ïëúé ãöéëä åúåà ìàù ìåãâ , àåäå

åì äðò ,äùà ìù íéðåòáö éãâá éðôì ììôúäì øåñàù úøîåà äëìää éøä , ïë äæ íàäå
ïáåî ?ìåúù íãàä ïëéä èìçäá éåìú àìà ,äô ìåúù àåä íà , åìéôà ìëúñäì åì øåñà

äùà ìù íéðåòáö íéãâá ìò ,äîù ìåúùù éî ìáà ,åì øéëæäì éãë ãçà èåç ÷éôñî . ïëì
éúéîàä ãåáëä úà åì øéëæäì íéëéøö íãàä ìù ãåáëä íäù íéãâáä , àñëä àåäù

ãåáëä ,ãåáë úàø÷ð ùôðäù ììâáå ,áë ïëìéúéîàä ãåáëá ìåúù íãà ìù åãå .  
êë ïáåî úìëúì ïáìä ïéá ùéù ìãáää : à÷ååã åàì àåä ïáìä òáöä ìù åãåçéé

øéäá òáö àåäù êëá àìà ïáì åúåéäá ,ò÷ø ãéîú àåäù , íéøçàä íéòáöä åéìòå
íéáåúë .íéòáöä ìë èìå÷ øåçùä ,åîöò úà ÷ø õåç éôìë äàøîå , àñéâ êãéàî ïáìäå

íéòáöä ìë èìåô .142áîøá áåúë" ï)çì åè øáãîá ( úéìëú àåä úìëú ìù ïååâäù
úåàøîä ,àåää ïååâë íìåë åàøé í÷åçøá éë ,úìëú àø÷ð êëéôìå ,ìëúñî íãàùë åðééä ,

ò÷ø íåù ïéàå ,úìëú íéàåø æà .ìåáâ éìá íé÷çøîì íéìëúñîùë ,úìëú íéàåø æà , ïëì
úìëú úàø÷ð àéä ,úåàøîä úéìëú àéäù . äàøð ïáìä òáöäðåùàø , ìë íéàøð åéáâ ìòå

íéøáãä ,ò÷ø ìù äééàø åðì äðúð úéöéöá ,ïáìä àéäå , äééàøä íöò àéäù úìëúä ìáà
óåñ ïéàì äééàø àéä ,úåìåáâ íéøáåò íéøáãù êéà úåàøì íéëéøö ïàë . úåéåìëúñä éúù

äìåë úëøòîä ìë ìò úåìëúñää úåäî ìë úà úåììåë äìà .  
ìëúñäì àåä øúåéá òåøâä øáãä íåù úùãçî àì àéäù äæë èáîá úëøòîä ìò 

øáã ,úàöîð ÷øå ,íééðéòä éøçà øåúì íöòá àø÷ð åäæå , úåøåö úåøöåé àì íééðéòä íàù
úåùãç ,úåòåá÷ øáëù úåøåöä éøçà úåëìåä àìà ,íëéðéò éøçà øåúì áùçð äæ .

äøåö íäì úðúåðå íéøáãä úà úáöòî äðåëð úåìëúñä ,úìá÷î àìà íäéøçà äøú àìå 
íäù åîë íúåà .úìëúì êééù íëááì éøçà åøåúú àìå éååéöä , ïàë åéìò øáåãîä áìäù

ãîåçä áìì êééù ,ùìåúù äæ àåäù , úåàéöîäî íéøáãä úà ùåìúì àìù êéøö àåäù
íäìù úéìåáâ éúìáä ,åááìë úåàéöî íäì ïúéìå ,äöåø àåäù åîë . òãåé ïåëð áì

éì úéàøð àéäù éôë úøæâð àì úåàéöîäù ,ëåäöåø éðàù éô . øéëæäì àá úìëúä
ãéúòäå êùîää íò úéàøðù äî àéä úéúéîàä úåàéöîäù . ìåáâ ãò ÷ø àéä äéàøäùë

íéåñî ,úøöòð àéä íùå ,úøîâð àéäù äàøð é Äì Àù íå÷îá úøîâð àéäå , øåúì àø÷ð åäæ éæà
íëááì éøçà .  

úåðéî åäæ íëááì éøçàù úåëøá àøîâá áåúë ,éøà ìù úåðéî äúåà àéäå ìåèñ
íäéðéòá åàø àìù äîá åðéîàä àìù åéãéîìúå .øäîá áåúë" ì)äåöî øð ( úéöéö äìéîäù

 ùøåùî àéä)æè áò íéìéäú (õøàä áùòë øéòî åöéöéå ,äîöò ìù ìåáâäî úàöåé àéäù ,

                                                 
   לי בימי נעורי141
ונראה , אזי אף צבע פרטי לא ניכר, ומסבבים אותה מהר, כשלוקחים קשת של כל הצבעים 142
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äåáâ øúåé ïååéëì .úåøåö éúù åì ùé äæä õéöä ,ïáìì øæåç àåäù ãçà , íéøáãä úà áöòîå
ùãçî ,øáãä úà øéæçîåíúåéðåðáìì íé ,ùãçî øåçù íäéìò áåúëì øùôàù , éî åäæå

äàåøù äî úà òáå÷ àìà íéðéòä éøçà øú àìù .áîøá áåúë" ãåñî àéä úìëúù ï
äàøéä ,äáäà ãåñî ïáìå .øúåé ïè÷ íãàäù äîë ìë ,øúåé äìåãâ åúáéáñå , äìãâ êë
åúàøé .àéä åúàøéì òéâäì êøãä ,ë äðè÷ äàéøáë åîöò úà äàøé íãàäù äìôù úòã

úåòã íéîú éðôá .åìù ìãåâä úðéçáá úåàéöîä úééàø àéä úìëú . úåàéöî äàåø íãàùë
åæë äìåãâ ,úëìåäå úðè÷úî åúåàéöî éæà .  

 àøîâá áåúë)ò ã÷ óã ïéøãäðñ”á (ô íéã÷ä äî ìéáùá"éòì à" íéìâøî ìéáùá ï
íäéðéòá åàø àìù äî íäéôá åøîàù ,äëéà úìéâîù êëì àéä àøîâä úðååëå äáåúë 

à øãñá"á íé÷øôá ìáà á ,'â ,'ãå 'ô úåàä"éòä éðôì äòéôåî à"ï ,àåä øáãä íòèå , ììâá
äæä äìéìá åëáé íòäù åîøâù íä íéìâøîäù ,úåøåãì äéëá äòá÷ð ïëìå , äæá åîøâ íäå

äëéà úìéâîì .ïéòì äôä ìù äîã÷ä äæá ïéà èìçåî ø÷ù øîåà íãàùë , äôäùë ìáà
ïéòì íãå÷ ,ïéòäù åðééääôä éøçà äàá  , åàöé íäù åîë íéøáãä úà äàåø àì àéä éæà

úé àøåáä ìù åéãé úçúî ,' àéä äî ùàøî òá÷ðù éôë äàéøáä úà äàåø àéä àìà
äàøú .íéìâøîä ìù àèçä äéä äæå ,åøîà íäéôáù äî åàø íäù . åéä íéìâøîä íà

íéøáãî êë øçàå úîã÷åî äèìçä éìá íãå÷î íéàåø ,î øôñî äéä äôä éæà úîàáù ä
åàø íééðéòä .  

úéöéöä ïå÷éú àá åéìòå íéìâøîä àèç åäæ . ììë ìù úåàéöîä úééàø êìéàå ïàëî
äîâôð ìàøùé ,úéöéö úåöî àåä ïå÷éúäå , æàå úéöéöä éèåç úà úåàøì íéëéøö ïë ìòå

äðåëð àéä äéàøä .ìàøùé õøàá úåàøì íéëéøö åéä äìàä íéøáãä éúù úà , úà ãçà
ïáìä òáö ,ðééäãúîàá íéàøð íäù êéà íéøáãä úåàøì å ,íúåàøì åöø íäù åîë àìå ,

úìëúäå ,äîöò úåàéöîä úééàø ïå÷éú àéä , éðàù úåàéöîä ìù úåìåáâä úà úøáåòù
äàåø ,äúéìëúì úøáåò àéä êëå .  

ìàøùé éðáî äãáàð úìëú úåöî à÷åã òåãî ïéáð åæ äîã÷ä éô ìò . úìëú úåöî
ù ïîæ ìë ìàøùé ììë ìöà äúéäåðãîçî ìë åðúàî ç÷ìð àì , åðéðéá øù÷ äéäù ãåò ìë

ä ìà'ìåáâ éìá' .ìåáâ éìáì íîöòá íéøáåçî ìàøùé ììëù ïîæ ìë , ìëúñäì íéìâåñî íä
ìåáâ éìá ìò .àéä ìàøùé õøà úìòî ,ä éðéò øùà õøà àéäù ' äðùä úéùàøî äá êé÷ìà

äðùä úéøçà ãò ,ïéòá ïéò úàæ íéàåø ïàëå ,íéîùä øòù íù íâå , íìåòä íéøáçúî åáå
àáä íìåòä íò äæä ,åîâô íéìâøîä äìàä íéøáãä éðùáå . ï÷úì äúøèî úéöéö úåöî

åìà íéìå÷ì÷ éðù ,ùãçî íúåà äàøðù éãë íéøáãä øéæçî ïáì òáöù , àá úìëúäå
ìåáâ éìáì úëøòîä úà êééùì .úìëúä æðâð éúî òåãé àì , éîëç ïîæáù éàãåá ìáà

úìëú äéä ãåò àøîâä ,ëåàøîâä éîëç óåñá æðâð àåäù äàøð , úåøùôàä êìéàå æàîå
úîéé÷ àì úìëúá äèáää éãé ìò åäùî úåàøì ,ï÷úì àåä úéöéö ìù ïéðòä ìëù ïåéëîå ,

åðúàî ç÷ìð àåä ïå÷éúä ìåòôì ïúéð àì áåùù ïîæ åúåàî . àøîâá áåúë)á"ò àñ î”á (
ä éðà 'à- íëéäì- øîàð äîì ]úéöéö úùøôá [íéøöî úàéöé ? éúðçáäù àåä éðà

øåëá ìù äðéàùì øåëá ìù äôè ïéá íéøöîá , äìåúä ïî òøôäìå ïéçáäì ãéúò àåä éðà
àåä úìëú øîåàå åãâáá ïìéà àì÷ .ä 'úîàä àåä äî òãåé , äðè÷ àéä äæá äðçáääå

ãàî ä÷ãå , íäù íéøîåà íäå íìåòá íéááåúñîù ïìéà àì÷ ãàî äáøä ùéù ãçåéîáå
úìëú .  

åéä åðúãåáò ìëïáìä òáöì äìéá÷î í , ïáìì åúåà øéæçäìå ìëä úç÷ì åðééäã
ùãçî åúåà áöòìå ,úìëú úåöîì øåáéç åðì ïéà ìáà . íéôéãò íäù íéîëç åéäù ïîæ ìë
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íéàéáðî ,ùã÷îä úéá ïéòî äæ äéä ,úìëúä àåäù ,íéàéáðä å÷ñôðù éøçà ìáà ,ä ' æðâ
åðúàî øáãä ,ïå÷éúì åðì äðúéð úìëúäù ,àì øáë åéùëòåúàæ ï÷úì ïúéð  .  

  
 ÷ìá úùøôà'  

  
éò ' øáãîá)âë âë ( á÷òéì øîàé úòë ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë

ìà ìòô äî ìàøùéìå.  
éò 'äñ óã ïéøãäðñò "á : äìôð åì÷î åéôî äìôð åúô øîåàä äæ ùçðî ïðáø åðú

åãéî .éô 'ùø" é- åúô åéôî äìôð -÷æéäî íåéä âàãì êéøö  . íéèôåù úùøô éøôñ à÷ñéô
çë .êìà àì íà êìà íà øîàå åì÷îá æçåàä äæ íñå÷ åäæéà .éòå ' ãö ùéù é çé íéøáã

ïðåòî àéäå éùéìù .éòå 'ãà" æ áë øáãîá à- íñ÷å ùçð úåðåùì éðùá àø÷ð óåùéëä , åîëå
ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë øîàðù , øåáãá àåä ùçðå) åéôî äìôð åúô øàåáîë

åëå' (ùòîá àåä íñ÷å ä)ë ìà÷æçéá øîàðù åîë"ë à"åâå íéöçá ì÷ì÷ íñ÷ íñ÷ì å' ( åäæå
íéáø ïåùì íéîñ÷å , äøéöé úëñîá åøîà åîë)ô"î á"à ( òéøëî ïåùìå áåç óëå úåëæ óë

íéúðéá.éòå  'ã àøåãäî å íù '– ùçðã àâøã äéä íòìáå íñ÷ã àâøã äéä ÷ìá, çìù êëìå 
ðå íñ÷ íéøáãä éðù åéäéå ãçé åøáçúéù íòìáìãçéá åìöà ùç , ìåëé äéä àì åãáì àåä éë

äãåáòå äøåú íéøáã éðù äéä ìàøùéì éë øáã íåù ìàøùéì úåùòì ,áøåç øäå éðéñ øä. 
éòå 'á" ÷)ò âö"à ( ïåùìá äæå äùòîá àèç äæù äìéçú ùðòð àåä åøéáç ìò ïéã øñåîä ìë

æå"åë ÷òöðä ïî øúåé ÷òåöì åì éåà íù ù ,'ééòå"øâä øåàéáá ù" à–ë  ïéã øñåîä ì– äæù 
åëå ïåùìá äæå àèç äùòîá '÷åðå àéù÷ àðéã àøåëãá 'àéôø àðéã , äøåú äøéîçä ïëìå

äëîáî øúåé åîàå åéáà ìì÷îá ,îëå"åë øåîç åéôá øîåàä àöîð ù ,'÷ìáå íòìá ãåñáå.  
éò 'ò áé÷ øäæ"á :ú" éëäå íòìá ïî øéúé éåãé éãáåòá ïéùøç áøå äåä íéëç ÷ìá ç

 ìë àðôéìåàá éòáã äî"á÷ã àðçìåôá àîìò éàäá ð" àúúì àãáåòá àøòúàì éòá ä
 øúàáå äåî÷åà àäå äùåã÷á éòá àã àãáåòå àìéòì àãáåò øòúà àúúìã àãáåòáã
 ïðéòáã äîë àìéòì àøòúàì àãáåò àééìú àîåôã äìîáå äìî úéà àãáåò úéìã

ñîã àøèñî ïééúàã ïåðéà éîð éëä äìîáå àãáåòá äàìò äùåã÷ àøòúàì ïééòá àúåáà
òàå àîåôã äìîáå àãáåòá ïåäìã àøèñ àøòúàì" ïéùøç ìëî áø äåä àùøç íòìáã â

 ùçðá íòìáå ïéîéëç ìëî áø ÷ìá äåä íñ÷á ÷ìá äåä äéðî äàìò àùøç àîìòã) àäå
äåî÷åà ( àìà àãáåòá àééìú àì ùçð àãáåòá àééìú íñ÷ ïåðéà ïéâøã ïéøú ùçðå íñ÷

éãëå àîåôã äìîáå àúåìëúñàá äî ãéáòå åäá àùáìúàì àáàñî çåø åäééìò ïéøòúî ï
 çåø åäééìò àøòúàì åäééãáåò ìëå ïéùéã÷ åäìë àìà éëä åàì ïéùéã÷ ìàøùéå ãéáòã

ãë àùéã÷" à)&( òå íåøîî çåø åðéìò äøòé ãò" áéúë ã)& ( íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë
äùåã÷á åäééãáåòå ïãéçà äàìò äùåã÷ã àøèñá ïåðéà àäã ìàøùéá äùåã÷å åúà 

äá ïùáìúîå åäééìò éøòúî:  
íåâøú :íòìáî øúåé åéãé éùòîá íéôùëîä ìåãâå äéä íëç ÷ìá äàøå àá, êëå 

åðãîì,àåä êåøá ùåã÷ä úãåáòá äæä íìåòá íãà äöåøù äî ìë , äùòîá øøåòì êéøö 
äèîì,äìòîì äùòî øøåòúî äèîìù äùòîáù ,äùåã÷á êéøö äæä äùòîäå , éøäå 

äåùøô.÷îáå øåáéã ùé äùòî ïéàù íå,ãáå éäùòîä éåìú äôä øåá,äìòîì øøåòì , åîë 
ãáå äùòîá äðåéìò äùåã÷ øøåòì íéëéøöùéøåá, äàîåèä ãöî íéàáù íúåà íâ êë 

äôä øåáéãáå äùòîá íäìù ãöä úà øøåòì íéëéøö .äéä íòìáù áâ ìò óàåóùëîä  
íìåòä éôùëî ìëî ìåãâä,÷ìá äéä åðîî ïåéìò óùëî ,÷á åñ ìëî ìåãâ ÷ìá äéä í

íéîëçä,ùçðá íòìáå .) äåùøô éøäå (÷åïä úåâøã éúù ùçðå íñ,÷ åäùòîá éåìú íñ, 
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 àìà äùòîá éåìú àì ùçðúåððåáúäáäôä øåáéãáå , äàîåè çåø åéìò íéøøåòî æàå 
äùåòù äî äùåòå íäá ùáìúäì .êë àì íéùåã÷ä ìàøùéå, ìëå íéùåã÷ íìåë àìà 

çåø íäéìò øøåòì íäéùòîäùåã÷ , øîàðù åîë "íåøîî çåø åðéìò äøòé ãò", äæ ìòå 
 áåúë"ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë"äðåéìòä äùåã÷ä ãöá íéæåçà íä éøäù , 

íéàá äùåã÷á íäéùòîå,ã÷å åäá íéùáìúîå íäéìò úøøåòúî äù.  
íù : íòìáå ÷ìá åøáçúàã àðîæ àåää ïéøéëã ååä åëééðî åòáá àð øëæ éîò

åëì äàöéùì àãéá äéì ÷éáù àìå äéøáá ãéçàã àáàë åëá àðãéçà àðàã åìéëé àìå 
àøçàã  

íåâøú :"àð øëæ éîò", íòìáå ÷ìá åøáçúäù ïîæ åúåà åøëæ íëî äù÷áá 
íëãéîùäì,íëá éúæçà éðàù åìëé àìå ,åðá úà æçåàù áà åîë , ãéá åúåà øéàùî àìå 

øçà.  
åéò’ç øäæ "ò äë à"à :áø áøòá ïåðéà ïéðéî ùîçå ïåðéàå )éñ 'âð"ø ò"ò] éò ' ãåò

å÷éú,ò æö æ"á[ (ð'â íéìéô'ò íéøåá'ø íé÷ð'ò íéàô'ä äìôð åäééðéâáå íé÷ìî ' àøéòæ
ò ìåè ååä ÷ìîòã àøèñî ÷ìáå íòìá àäøúàî"ì íòìá ïî í" ìáá øàúùà ÷ìá ïî ÷

)è àé úéùàøá (åäé ììá íù éë" øîúàã ïéìàî åøàúùàã ïåðéà ïéìàå õøàä ìë úôù ä
åäá ï)âë æ íù ( ïéùéø ïåðéà äàòéáø àúåìâá ïåäðî åøàúùàã ïéìàîå íå÷éä ìë úà çîéå

 øîúà åäééìòå ñîç éìë ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàå éâñ àîåé÷á)âé å íù ( õøàä äàìî éë
íé÷ìîò ïåðéà ïéìà íäéðôî ñîç.  

íåâøú :áø áøòá íä íéðéî äùîçå,íäå ) âð ïîéñ"ø ò"ò(ð 'â íéìéô'ò íéøåá'é÷ð í
ø'ò íéàô'íé÷ìî,ä äìôð íììâáå  'äîå÷îî äðè÷.÷ìîò ìù ãöî åéä ÷ìáå íòìá . ç÷ú 
ò"íòìá ïî í,ì "÷ìá ïî ÷,ìáá øàùé , "ä ììá íù éë 'õøàä ìë úôù." íúåà äìàå 

 íäá øîàðù íúåàî åøàùðù"íå÷éä ìë úà çîéå",úéòéáø úåìâá íäî åøàùðù äìàîå , 
áø íåé÷á íéùàø íä,ò íéãéîòî íäå ñîç éìë ìàøùé ì, øîàð íäéìòå " õøàä äàìî éë

íäéðôî ñîç",íé÷ìîò íúåà äìà .  
éò ' íé÷åñôä øòù-÷ìá úùøô  :÷ìáåíòìáå  ,úåòø íéúùî íéáøåòî åéä , òøä ïî

ïé÷ ìù ,ìáä ìù òøä ïîå ,á íäî ãçà ìëá ùé ïëìå 'á úåéúåà"ì ,ìáä ïî , ìéòì øàåáîëå
 ÷åñôá)á úåîù' (ä êàìî àøéå 'éìàäðñä êåúî ùà úáìá å ,ìáä ïî øøáåä àì éë , ÷ø

ä 'äðåøçà ,ìáäáù áåèä àéäå ,ùîá äðúðåä .áå 'ì úåéúåà"åøøáåä àì ìáä ìù á , äéäå
ìáä ìù òøä íäá ,áìá íòìáå ÷ìáá åðúðå"ì:  

íâéçá  'íäá áøòúðù ïé÷ ìù òøä ,íäéúåîùá æîøð , ìù òøäù åðøîà øáë éë
÷ìîò àåä ïé÷ ,â äðäå 'åéúåàúåðåùàøä ú ,îò íäù"ì ,íòìáá åðúð ,÷ úåàå ' äøàùð

÷ìáá .íðîàå ,íòìáå ÷ìáù úåéä íò ,ìáä ìùå ïé÷ ìù òø íäî ãçà ìëá ùé ,ëò" åø÷éò æ
÷ìá ìù ,ä ïî àåäòøïé÷ ìù  .íòìá ìù åø÷éòå ,ìáä ïî àåä. 

éò 'ò" æ)ò ã óã"á ( áàåî êìî ÷ìá õòé äî àð øëæ éîò àéáð åäì øîà÷ã åðééäå
äîåä úå÷ãö úòã ïòîì ìâìâä ãòå íéèùä ïî øåòá ïá íòìá åúåà äðò ', øæòìà éáø øîà 

 éúñòë àìù íëîò éúéùò úå÷ãö äîë åàø éîò ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä ïäì øîà
 ìù íäéàðåùî íéáëåë éãáåòî øééúùð àì íëéìò éúñòë íàù íéîéä ïúåà ìë íëéìò

èéìôå ãéøù ìàøùé .  
åéò’å÷éú "ò äð÷ æ" âëåë ìéìî ã '- ÷åðå àøåëã äùòîå øåáéã ïä ïéâøã éðùã ' äùî

èñá ïëå ïøäàå 'åë éìò ùçð ãåñáå ÷ìá íòìá ïåäìã ' íé÷ìà øîàéå øåôéñå øôñå øôñ ïäå
ïéãéã åçéúôá ïëì ùòéå.  
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 àøîâá áåúë)á"ò ãé á”á ( åøôñ áúë äùîù)äøåúä (íòìá úùøô íâå .  
úá âäåðù éî àåä äøåúì éúéîàä ãâðúîääëåôä äøå ,úåà äöåø àìù éî àìåä .

 äðùîá áåúë)èé ä úåáà (òùøä íòìá éãéîìúå åðéáà íäøáà éãéîìú ùéù , íéãéîìú
äåìà ííäìù ùøãî úéáá íéãîåìù  .òùøä íòìá ìù ùøãî úéáá íéãîåì äøåú äæéà ?

ääåáâ çåøå òø ïéò úåéäì ,åëå' .äù÷å,  éëåáø êéøö äæì , íàäåéìàî çîåö àì äæ ?àåíðî ,
 úîàáåùøãî úéáá úåãîìð àì úåòøä úåãéîä,äëë âäðúé íãàù áåéçä àìà  ,äæ ãîìð 

åùøãî úéáá.  
úé åðåöø åìåë àåä äùî ìù åøôñ 'çà äùøô ùéåúì ùéù äúãçåéî úå÷îò  , àìù

ééùúëäùîì  ,áåè åìåëå øåà åìåë äùîù,å àéäíòìá úùøô  ,åàéäéä àì ú äîìâúúé íà 
é åðåöø éøáåò äéä àìú' .ä ìò äîìùä úåãòä 'àöîðúíòìá úùøôá ïàë  . ìù ùåøéôä äæ

ä êåôäéå 'äëøáì äìì÷ä úà .æ äëøáì ùéåäìéâø äëøáá ïéàù úãçåéî úå÷îò  . ìë
äìì÷ äãâðë ùé äëøá ,åæî õåç ,æä äëøáäî øúåé ÷åîò ïéàùå ,éôåñä éåìéâä äæ.  

  
 

 ÷ìá úùøô-ð "å  
  

 úåáà úëñîá áåúë)èé ä (ãéá ùéù éî ìëåììä íéøáã äùìù å , ìù åéãéîìúî
åðéáà íäøáà .íéøçà íéøáã äùìùå ,òùøä íòìá ìù åéãéîìúî .äáåè ïéò ,äëåîð çåøå ,

äìôù ùôðå ,åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî .äòø ïéò ,ääåáâ çåøå ,äáçø ùôðå , åéãéîìúî
òùøä íòìá ìù ,éðùä êôä ãçà ìëù åðééä ,íäî ãçà úçú ñðëð íìåòä ìëå, åà äù àå

òùøä íòìá ìù åà åðéáà íäøáà ìù ãéîìú .úòãì ùéå ,åðéöî ïëéä åðéáà íäøáàù 
ö÷ éúùë íéãîåò òùøä íòìáåúåå ,éðù íäù éåèéá éãéì àá äîáåéëôä éí ? äæ ãçàù

 íäîòùø ãçàå ÷éãö,÷éôñî àì éàãåá äðùîä ÷îåò úà øéáñäì  .äîá úåéëôä åðéöî 
äëøá åìåë àåäù åðéáà íäøáàá áåúëù ,äìì÷ åìåë íòìáå ,äëøá êôä äìì÷å . íäøáà

 åá øîàðù ãéçéä äéä)á áé úéùàøá (äëøá äéäå ,íìåòä ìù äëøáä àåäù , àåä íòìáå
êåôää.  

äù äøéöé øôñá áåúë 'åðéáà íäøáà íò úåúéøá éúù úøë , úéøáå äìéî úéøá
ïåùìä .äàåáðä çë àåä ïåùìä úéøáù íéøéáñî íéùøôîäå .íãàù íéëøã éúù ùé ãéìåî 

åì äîåãá ,åîöò êéùîîå:íéãéîìúå íéðá  ,íéðá íéàø÷ð íâ íéãéîìú ïëìå ,ùîë" ë
)ò èé óã ïéøãäðñ”á (åãìé åìéàë áåúëä åéìò äìòî äøåú åøéáç ïá ãîìîä ìë . éðùá

úéøá äúøëð äìàä úåîå÷îä ,úéøá ïá ìù äãéì äéäú äãéìäù , ìù åéãéîìú ïëå
úéøá éðá åéäé åðéáà íäøáà .äøáàäðéëùä éôðë úçú ñðëðù éî ìëì áà àø÷ð í , äæå

íäøáà ìù åðåùì çëî ,êë éãë ãò ,åðì úúì åðéúåáàì úòáùð øùà øîåì ìåëé øâù ,
á÷òéå ÷çöé íäøáà éðáë áùçð àåäù .àéáð àø÷ðù ïåùàøä äéä åðéáà íäøáà . ùåøéôå

 íéúôù áéð åîë àåä àéáð äìéîä)èé æð äéòùé (øéô äùåòù øåáéã åðééäúå .  
úéøá ìëá ,éðùì ïúåð ãçà ìë ,ä ïåùìä úéøáá ' ïúð íäøáàì øåáéãä çë úà

úåøéô úåùòì.íäøáà ïúð äî ìáà  ? ïúð àåäù êøãë ÷åéãá ïåùìä úéøáá ïúð àåä
äìéîä úéøáá ,øîåìë,  äéäù úúéøëäúéøáä úåùøì åúøáòäå øáãä ìù äðùéä äøåö .

êë åðåùì úøë åðéáà íäøáà ,ç ïåùì ìáé÷ ïëìùãä . áà åðìéáùá àø÷ð åðéáà íäøáà
íø .ïåùì ìò ÷ø íø ìù çáùä úà íéàöåî åðçðà ,ùîë"úåðåùìä ìëî åðúîîåøå ë .

ääâìôä øåãî äùéøôá äúéä åðéáà íäøáà ìù úåìâúä ,ä ìáìá íùù 'õøàä ìë úôù .
áìá åúåàî ùøô åðéáà íäøáàåì ,íãå÷î äéäù øåáéã åúåàá øàùðå , øå÷îä àåä ïàëå
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 çë ìùäàåáðä .ä 'àéáð ãåò àøá ,ãâðë àéáð àåäù íéåâá àéáð , íéåâä ìù íúðòè ììâá
'äâøã åúåàá àéáð åðì úúð àì äîì ,'íéåâä ìù àéáð àåäå .íéúôù áéð åúåà ìáé÷ íòìá ,

æä áéðä ìù åîöò ìëåäùøåùäî øå÷òì äéä  . äàéøá äúéä íäøáà ìù åúåîöò ìëù åîë
äçéîöå ,úåîöò ìë êëåä íòìá ìù ùøåùäî äøé÷ò äúé , ïàë úåðåîèúååö÷ä éúù .  

 àøîâá áåúë)ò æè óã àøúá àáá”á(: äúéä äáåè ïáà øîåà éçåé ïá ïåòîù éáø 
úåà äàåøä äìåç ìëù åðéáà íäøáà ìù åøàåöá äéåìúäàôøúî ãéî  ,æçá áåúëå" äæù ì

åðåùì äéä ,ãîìîå øáãîå êìåä äéä àåäù .ì÷ åìåë ìëù øåáéã çë ùé äæ ãâðëäì , íâ
íéãéîìú íéáùçð åéãéîìú ,çëä úà íùøéáøå÷òì  . øîà ÷ìáù äî øéáñä ãçà íëç

)å áë øáãîá (øàåé øàú øùàå êøáî êøáú øùà ,ù úîàáäëøá çë íòìáì ïéà , ìáà
äëøá ïúåð àåä íà ,äáèä ìá÷î àåääå ,íãå÷î êøåáî äéä àåäù ììâá äæ , ìáà ìì÷ì

 åì ùé ïëçë .÷ éðù íéðéáî êéàåíéáè ëäìà ,øåáéã çë åúåàáù ,ù ïúåð ãçà ãö åãé ìò
íééç,äîîù øáãî àéáî éðùä ãöä ?  

ùç íãàùëåäùî  ,øåáéãì øäî ãàî äæ úà íâøúî àåä ,äæ úà øáãî àåä æàå .
åðìù úåðåøùëä éôì ,ïîæ ïåîä úç÷ì êéøö äéä äæ ,ãéî êìåä äæ ìáà ,áåùçì éìá åìéôà. 

áàë åðì ùéùë ,íé÷òåö ãéî . ìãáä ùéøåáéãì äìåòô ïéá íöòá , úåøå÷î éðù íäì ùéå
íéðåù .äùåò íãàù úåìåòôäî úçà åðéà àåä øåáéã ,äùòî ïéã åì ïéàå . íãà äìåòôá

éç ìòá ìëì óúåùî ,çîåö ,íîåãå ,çë ìù äàöåä äæù , ìòåôìíãàì ãçåéî øåáéã ìáà .
ä äìåòôéçë ìù äàöåúä à , øåáéãåäæíééç ìù äàöåú  .å íâøúî íåâøúä íãàä éäé

 äéç ùôðì)æ á úéùàøá( ,àììîî çåøì ,úøáãî çåøì ,úøáãî äéç ùôðäù åðééä . ïéà
ì øåáéãá äðååëäøåáéãä ìù íéøéøù úìòôä ,äùòî àåäù .øäîä" úøãâä íöòù áúåë ì

åîöò êåúî äòéáðä àåä íééçä ,úåéç ãåò àéöåî àåä åîöòî ,íééç íéî ïéòî åîë . úåéçä
áéãá éåìâá úàöåé äîöòøå ,éò"æäìâî íãàä åééç ÷îåò  .  

øäîä"äîåã éãøåé íéàø÷ð íéúîù áúåë ì ,àììîî çåø íéàø÷ð íééçå , ïëì
ä÷éúùì øåáéã ïéá ùéù ìãáää àåä íäéðá ìãáää .åúåéç íöò úåìâì ìåëéù íãà , àåä

éç íãà àø÷ð ,åðîî òáåð àì äæù éî ,éç àì àåä .åîöò ìù äàöåää ,á ùéäæäãìåä çë  ,
ðçåø íâéîùâ íâå é .äîù úæëåøî íãà ìù úåéçù øåáéã àåä íãà ìù øåáéãùë , ãéìåî äæ

íãà éðá . ùøãîá áåúëäî ìò áåúëù )áé ã úåîù (øáãú øùà êéúéøåäå , êéúéøåäù
ïåéøä ïåùìî àåä .æçá æîåøî"äù êøãëù ì 'øáãî ,úøáãî äøåúä , úøáãî äøåúä åðééä

äøåú øôñ íäéøçà åéäù úåçåì êøã .åçåìäíé÷å÷ç íä ú ,úåçåìäå áúëäù , øîåçä
áåúë åéìòù ,ãçà íä ,óì÷ ìò åéãá áúëð úåéäì áééç äøåú øôñä . úà äìâî íãà

øåáéã éãé ìò åà äáéúë éãé ìò åà åúáùçî .áúëá ä÷é÷çì äáéúë ïéá ÷åìéç ùé íà , æà
 ÷åìéç åúåà íéé÷øåáéãá íâ .øåáéã ìåòôì ìåëé àì íãà , øáãî íãàä àìà ÷øò úàåîö .

åùôð úåéîöò øáãî àåä , áåúëù åîë åáéì çåì àø÷ðù)æé äéîøé à ( çåì ìò äùåøç
íáì143 .áì íéøééöî íéãìéäù äøåöë àéä åððîæá úåéñðë éúáá úåçåìä ìù äøåöä ,

úéúéîà àéä äæ ìù äðååëä ,áìä íä úåçåìäù ãîìì .úåçåìá àåä äøåúä ùøåù , íäå
áìä ùøåù .çä úåàöåú ìë åá àùåð áìäïìåë íéé ,áìäî úàöåé àììîî çåøä ïëì ,

ùôðá íé÷å÷çä úåéúåàä úà äàéöåîå .äìàä úå÷é÷çäî ,éøùôà øåáéã ìë . àì åðçðà
 íéøöåé úàåðìù íéøåáéãä úëøòî ,úîéé÷ úëøòîá íéùîúùî àìà .ò ùéù áåúëùë '

íäá íéøáãî íéùðàù úåðåùì ,òá åðééä 'éåìéâì úàöåé ùôðä äìàä íéëøã.  

                                                 
  לא מצאתי פסוק אחר לגלות ענין זו, א"שפירא שליט' ג ר"הרה'  לכ143
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íöòù äôéààöîð íééçä  ,øåáéãä íâ àöîð , ïëìíéñçééî äìåãâ êë ìë äøîåç 
ìøåáéã øåñéà ,ùîë"ò ë"âå æ"ùå ò"íìåë ãâðë òøä ïåùìå ã .ù íéðéáî ãöéë øîåà íãàùë

éðùä ìò áåè àì øáã ,åâøäìî òåøâ øúåé äæù ïëúé ?øáãä øùô àåä, íä ïåùì éàèçù 
úøçà úëøòîá íäù ììâá íéøåîç øúåé . òøä ïåùìïé÷éæð øãñá åðéà ,øåáéã úåëìä àìà .

íééçä íöòá òâåô àåä øåáéãá íâåô íãàùë .ñø"ùì àåä ïåùì äìéîä ùøåùù áúåë â ,
íéçî÷ä úç÷ì ,íéãøôðä ìëî úçà äñéò úåùòì íúåà ùåììå .ä êë íùì ' úà àøá

ïåùìä ,åìåë íìåòä ìë úà øáçì ,øåáéöì íúåà úåùòìå .ïàë òâåô íãàùë , òâåô àì àåä
åøáçá ,íééçä íöòá òâåô àåä àìà ,èøô ìù åééç ìåèéìî òåøâ øúåé äáøä äæå .íééçá ,

ãçé íéàöîð íìåë.  
âîä"äáø äáäà úëøá ùåøéôá äìéôú úåëìäá áúåë à ,ôò"éøàä úðååë " é

ùïåùìå íò ìëî úøçá åðáå íéøîåàùë,éðéñ øä ãîòî øåëæì íéëéøö  , íéøîåàùëå
ì íéëéøö ìåãâä êîùì åðúáø÷å÷ìîò äùòî øåëæ , ìù åòøæ äçîéù ãò íìù íùä ïéàù

÷ìîò ,ìåãâä íùä úà íéøëåæ åðçðàå úåéúåà éúùì íùä úà åðéè÷ä íäå , íéøîåàùëå
êì úåãåäì ,íéøî äùòî øåëæì íéëéøö ,àøáð ïåùìäùä  éãëúåãåäì ,øáçúäì , àìå

øåôëì ,ãéøôäìå .øù÷ àéä äàãåä ìë ,ãåøéô àéä äøéôë ìëå . éðù ùéùë ïéãá íéããö
éðùì äãåî ãçà ãöå äøåú ,íéããö éðù ïéà ,ãçà ãö ÷ø àìà . íéãåî íìåëùë íä

úçà äãå÷ðì íéøáçúî , äùåò äæååðúåàøåáéöì  ,íéøî äùòî úøéëæ äæå . åäæå íéøîåàù
ìàøùé òîù ,ã õåáé÷ ïåùìî àåä òîù)äìë" ô)à ìàåîù 'ç âë ( ìë úà ìåàù òîùéå

íòä( ,äù ììâá íéöá÷úî åðàå 'ä åð÷ìà àåä 'ãçà ,î åðçðàú êìî åðì ùéù ììâá íéãçà
ãçà ,åéãáò åðçðàå ,çà øåáéö åðìåë ïëìãåãé ìò  , äæå éãëãåäìåêãçéìå êì ú .  

 ùøãîá áåúë)â èì äáø úéùàøá ( ìë úà äçéàù íäøáà äæ äðè÷ åðì úåçà
òø÷ä úà äçàî àåäù äæë øîà àøô÷ øá íìåòä éàá ,åúåà íäì ùé ãçàå éåçéàùøåù  .

 äéòùéá áåúë)à àð-á ( íäøáà ìà åèéáä íúø÷ð øåá úá÷î ìàå íúáöç øåö ìà åèéáä
åäáøàå åäëøáàå åéúàø÷ ãçà éë íëììåçú äøù ìàå íëéáà .ãçà àø÷ð íäøáà , àåäù

íìåòä ìù ãçàä .øúåéá áåèä øåáéãä ïàë ,ùî äæå" íàøáäá õøàå íéîù úåãìåú äìà ë
)úåéúåà ( íäøáàá)äáø úéùàøáè áé  .(ä 'øåáéãá íìåòä àøá , åîë áåúëù) âì íéìéäú
å (ä øáãá 'íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù ,äå 'íäøáàá åúåà àøá , øáéã íäøáàù

äù åîë ÷åéãá íéøåáéã 'úéùàøá äùòîá íúåà øáéã , åìåë øåáéç åìåë àåäù øåáéã
äàéøá ,äëøá åìåë .áì çåì åúåàî àöåéù øåáéãä äæ ,ãä úøùòä íùùíé÷å÷ç úåøá , íù

úàöîð äìåë äøåúä ìë .äðúðù éðôì äìåë äøåúä ìë íéé÷ åðéáà íäøáàù áåúë .
ùååä úà òãé àåä äôéàî íéìàäøåú ? åìåë äøåúä ìë úà òãé àåäù àéä äáåùúäå

åáìî ,úåøáãä úøùò íò ãçà äéä åáìù ,äìåë äøåúä ìë úàöåé íùîù , àåä íùîå
äìåë äøåúä ìë úà ãîì.  

ä 'àøáò àéáð ãå ,íìåòä úåîåàì àéáð àåäù ,ìëä úà øå÷òì äéä åìù áéðäå ,
ìëá øåôëìå .úåøéô äùò íâ íòìá ,íéðá íéàø÷ðù íéãéîìú åì ùé , ìáà úåøéôä åìù íä

ø÷åòù äìì÷ ìùú .äøéôë åìåë àåä íòìá ìù åøåáéã ,äàãåä àìå . éôåñäù øäæá áåúë
á ìù úåáéú÷ììáå íò÷ìîò íä  .äàåä íòìá ìù çëøåáéãá  ,äùòîá àåä ÷ìá ìùå , ãçé

÷ìîò ìù äîéìù äîå÷ íä .äîòíåîò ùøåùî àåä ÷ìîò ìù  ,øåøá àì , úëøòîä àéä
äåáâääøúåé  ,úòã ìù úåîéîîò àåä .ä÷ìùî éô ìò àåä ÷ìîò ìù " ÷÷ìì àá ÷ìîò ë

áìëë ìàøùé íã .ååéò àéä äîéìù äîå÷äú äåàúå ìëùá ì÷å÷éì . ïä úåðåùàøä úåéúåàä
ìáá.ùøåùäî íéø÷òð úåéäì äðëñá åãîò ìàøùé ììëù íéîòôä úùìù íä äìà  :ìáá ,

÷ìîò ,íòìáå .ù éøä äéä àì äéøæòå ìàùéî àéððç àìåìå íìö ãéîòä øöðãëåáð êìî
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íìåòá ãéøù åðúéàî øàùð , ÷ìîòá äéä ïëå)ïîä( , íòìááå)äù àìåì ' äìì÷ä úà êôä
äëøáì .(úåøöä ìë åàöîð íòìáå ÷ìáá .åøéöá ìàøùé ììë úà øå÷òì ïåöøä àöîð äæä ó

ùøåùäî ,íéðååâä ìëî . áåúë)åè ì íéøáã ( áåèä úàå íééçä úà íåéä êéðôì éúúð äàø
 òøä úàå úåîä úàå-äøéçáä úéàøð êë  ,íòìá åà íäøáà åà ,íééçäå áåèä åà , òøä åà

úåîäå .íìåòá òùøä íòìá éãéîìú ìù øåáéãä çë úà íéàåø åðçðà ,åë àåäåïáøç åì .144  
145øáòù òåáùá åðìàùù äî õøúì íéëéøö , óåñá äáúëð äøô úùøô äîì

øáãîá åéä ìàøùé éðáù äðù íéòáøàä ,íéøî úúéî ãé ìò , àìäå äôøùð äðåùàø äøôä
øáãîì åñðëð ìàøùé ììëù äðåùàø äðùá ?øåáéã éàèç àìî øáãîá øôñ ,úåððåìúä ,

íéìâøî ,íéøî ,çø÷ ,íòìá , äáéøî éî ïëå)à ìà øáãî äéä äùî ïåëð äéä øåáéãä í
òìñä .( àåä äæì ïå÷éúä'äøåúä ú÷ç úàæ ,' äðîîù úåéç äúåà íáéì çåì ìò øåöéì àåäù

ïåëðä øåáéãä àöåé .áìá úàæä ä÷é÷çä ùéùë ,øçà àåä åðîî àöåéù øåáéãä . øåáéãä
íîöò íééçë äàøð ,òáåðä ïéòîä äæ ,äéç ùôðä ìù àììîî çåøäå .ìù åøåáéãùë íãà 

äëøá ìù øåáéã àåä ,åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî àåä ,ç êôäì åøåáéã íàå"å , àåä
òùøä íòìá ìù åéãéîìúî.  

äøåúä úìá÷á ,÷ñôäæ åíúîä ,ìâòä ãò ïåùàøä íãà ìù àèçä ï÷úðå .éá" æ
æåîúá ,úåçåìä åøáúùð ,÷åúéð äéä äæå .ùåøéô äúéî úøéæâäúåçåìä úøéáù  ,àøð êëé ú

äúéî úøéæâ .øáãä íòèå , éë úéúéîà úåéç åäæúé åøåáéã ,'å ïéà úåçåìä úøéáù éøçà ïëì
 ãåòúîà ééç ,åòéâäì ïúéð äæì  ÷øäøåúä ú÷ç úàæ éãé ìò . úøéáùá ìéçúä ïáøåçä

 øîâðå úåçåìäïôåàáíåéä íéàøð åðçðàù  .äëøá åìåëù øåáéãä úà åðãñôä , åðîøâå
ìî ÷åúéðäíééúéîàä íééç ,àöîð íééçäåî íéæàéúéîà äøåú øáã ìëá ÷ø .  

 äàîä éðôìäåðìù íéðù ,íäìù íéðáøî íäééç å÷ðéù íé÷äáåî íéãéîìú åéä ,
íäéúåáøî åòîù íäù äî ìë úà óøöð íà ìáà ,íéîéì éìåà åà úåòùì óøèöé äæ , íäù

íéñðëð åéä ,äìàù íéìàåù ,äáåùú íéìá÷î ,íéàöåéå .íéøåáéã íúåà çëî , íéãéîìúä
ùãç íéùðà åàöéíé . ìù ùåøéô äæå'úåøéô úåùòì ,'ïåëðä øåáéãä ìù ùåøéô äæå ,

äðåëðä äòéîùäå ,åðéáà íäøáà éãéîìú äæå ,åáù ïôåàä åäæ íäøáàî úøáåò äøåúä 
úåøåãä ìë óåñ ãò åðéáà .âî øúåé íìåòá úåî àéáî øåáéãä úëøòî úà ììçîù éî ìë" ò

ù"òå ã"æ .øåáéãä çë àåä íìåòá øúåéá ïãåòîä øáãä . íòô úåëæì ìåëé åéìò øîåùù éî
åäùî òåîùì .øåáéãä çë ñøä úîçîååðìù úåðáøåçä ìë åìéçúä  . áúë àéáðäùë

äëéà ,úåðáøåçä ìò øôñ àåäù ,àä øãñ úà êôä àåä"á , åðééäù ïáøçä úøåö éãéì äàá
éåèéáàäù äæá "ïåëð êìä àì á .  

ïáøåçä éîé íä íéøöîä ïéá ,íåéä àöîð åìåë ïáøçäå ,å åäùîá øæåçù éî ìë
øå÷îì ,äðåëðä úåéçì ,äøåúä ú÷ç úàæ úàø÷ðù ,åùôðá åáúëðù úåéúåàä àø÷ì ,æàé 

 àåäúøçà äøåöá øáãì ìéçúé , íéàöîð åðçðàù äàøåðä äãéøéäî õìçäì øùôà êëå
äá .òùøä íòìá ìù åéãéîìúì åðéáà íäøáà ìù åéãéîìú ïéá äî ? íäøáà ìù åéãéîìú

åðéáà ,íìåòá ïéìëåààáä íìåòá ïéìçåðå äæä  , øîàðù)ç éìùî( ,ùé éáäåà ìéçðäì ,
àìîà íäéúåøöåàå .úçù øàáì ïéãøåéå íðäéâ ïéùøåé òùøä íòìá ìù åéãéîìú ìáà ,

                                                 
 ורוח גבוהה ,)שלא יכול לסבול משהו טוב(עין רעה :  הסימנים של תלמידי בלעם הרשע הם144

  .גם זה מאוד מצוי אצלנו, )תאוה הרבה(ונפש רחבה , )גאוה(
כ למה "א, וקשה .הפרה הראשונה את הפנשר' ובב, ניסן הוקם המשכן'  כתוב במכילתא שבא145

כ בערבות מואב על "כמש, בתורה עד סוף הארבעים שנה שבני ישראל היו במדברנדחתה הפרשה 
  ?ץשהוא על סף גבול האר, וחירדן ירי

  היה השאילה של שיעור העבר
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 øîàðù)äð íéìäú( ,úçù øàáì íãéøåú íé÷ìà äúàå , åöçé àì äîøîå íéîã éùðà
íäéîé , êá çèáà éðàå-ãáåà éãò íúéøçà .  

  
  

 ÷ìá úùøô-ð "æ  
  

ò àøîâá áåúë" æ)ò ã óã”á ( òãé äåä àì åúîäá úòã øùôà ïåéìò úòã òãåéå
åëå òãé äåä éî ïåéìò úòã ' äòù äúåà ïéåëì òãåé äéäù ïåéìò úòã òãåéå éàî àìà

 áàåî êìî ÷ìá õòé äî àð øëæ éîò àéáð åäì øîà÷ã åðééäå äá ñòåë àåä êåøá ùåã÷äù
 íéèùä ïî øåòá ïá íòìá åúåà äðò äîåä úå÷ãö úòã ïòîì ìâìâä ãòå ' øæòìà éáø øîà

 éúñòë àìù íëîò éúéùò úå÷ãö äîë åàø éîò ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä ïäì øîà
 ìù íäéàðåùî íéáëåë éãáåòî øééúùð àì íëéìò éúñòë íàù íéîéä ïúåà ìë íëéìò
 àì íòæà äîå ìà äá÷ àì á÷à äî ÷ìáì íòìá äéì øîà÷ã åðééäå èéìôå ãéøù ìàøùé

ä íòæ 'ëò äéøîéîë òâø àðéáø àîéúéàå øîéîà øîà òâø äîëå òâø åîòæ äîëå"ì . ùéå
ïéáäì ,ïåéìò úòã òãé àåäù ìá÷ì àøîâäì äù÷ äéä òåãî , ìá÷ì äì äù÷ äéä àìå

ä òâø äæéàá òãé àåäù 'ñòåë ? óøöéù äæ éãé ìò àåä ìàøùé ììë úà ìì÷ì áùç íòìáù
ä åáù òâøì åîöò úà 'ñòåë , íòìáåäæä òâøä ïéåëì òãé .äù áåúë ' íìåòä úà âéäðî

íéîçø ìù äòåá÷ äâäðäá ,äù ãçà òâø ùé íåé ìëá íðîà 'ñòåë , íòìáù íéîéá íàå
ñòë ìù òâø åúåà äéä íâ ìàøùé ììë úà ìì÷ì äöø , ììëî íåìë øàùð äéä àì éæà

ìàøùé ,äù àìà 'äø÷é àì äæù ñð äùò .  
ùø"à àøá úéùàøá ÷åñôä ìò áúåë éíé÷ì ,ä àøá øîà àìå ' äìò äìçúáù

 äôúùå íéîçø úãî íéã÷äå íéé÷úî íìåòä ïéàù äàøå ïéãä úãîá åúåàøáì äáùçîá
ïéãä úãîì .íåé÷ úåëæ åì ùé ïéãá çéåøäù éî ÷øù úøîåà ïéãä úãéî éô ìò äâäðää , ìëå

àìù éî ,úåàéöîäî åîöò úà äçãé .á÷ä äàøùîå"íéé÷úî íìåòä ïéàù ä ,åàáù åðééä ïô
êùîä íìåòì ïéà äæ ,íéé÷úäì úðî ìò àøáð íìåòä éøäå ,ä óúéù ïëì ' úãéî åîò

íéîçøä .äùãçë àéä íåé ìëá äàéøáä ,ùîë"úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá ùãçîä ë ,
êùîä ïúåð àìù ïéãå ñòë ìù òâø ùé íåé ìëá ïëì.  

ïéãá àøáì äáùçîá äìò åúåàá àöîð íìåòáù òøä úëøòî ìëì ùøåùä . äæ
ïéãá íéé÷ íìåòäù úåòèì íå÷î ïúð , åîöò àåä íàù ïåòèì íãàä ìåëé êëî äàöåúëå

íéé÷ ,úåàéöîä áéåçî àåäù øáãä úåà ,çøëåîå ,íéé÷ äéä àì àåä äæ àìåìù . íå÷îá
úåéäì éåàøù äîì åîöò úà óøöé àåäù ,åéìà éåàøä úà óøöî àåä , äæì ùøåùä åäæå

 ÷çöé úéáî àöé òøä ùøåù àåäù åùòùïéãä úãéî àåäù . áåúëù äîá ÷îåòä åäæå
)ë ãë øáãîá (ãáà éãò åúéøçàå ÷ìîò íéåâ úéùàø ,åðééä , íàù úéòèåîä äñéôúäù

áéåçî éðà éæà íéé÷ éðà ,úåäìà íîöò åùòù åìà ìëì øå÷îä àéä .ä'íéåâ úéùàø ' åæ àéä
ä äáù úéùàøì úãâðúîù 'íìåòä àøá .úåéäì áéåçî àåäù øáã ìë ,ñôúð àåä 

úéùàøë ,øçà øáãá éåìú àåäù øáã ìëù ,åúåà åîøâù íéîãå÷ åì ùéù úåéäì êéøö .
ä ìù ùøåùäù ììâá'úéùàø 'íåé÷ åì ïéàù úëøòîì êééù àåäù ïéãá õåòð åæä ,ùîë" ë

íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ,ãáà éãò åúéøçàù úåéäì áéåçî ïëì . äîì ïáåî äæ éô ìò
ø àåä ÷ìîò íéåâ úéùàø"òâø ú ,àåäåðä àøîâá áåúëù òâøä " òâø éë òâø åîòæ äîëå ì

åôàá .  
 áåúë)è áë øáãîá (êîò äìàä íéùðàä éî øîàéå íòìá ìà íé÷ìà àáéå ,ùøå" é

áúåë ,àá åúåòèäì , äàøà éðà óà åéìò äåù åúòã ïéà åéðôì éåìâ ìëä ïéàù íéîòô øîà
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ëò ïéáé àìå ìì÷ì ìëåàù úò"ì . ìù åéôî àöé åìà íéøåáéãäàéáðíìåòä úåîåà ìù  ,
äøåîâ úåèù ìù íéøåáéã åìàå .ä 'äøéçá ìù úåøùôà àøá ,úåòèì øùôàå , ìë íòå

úåòèì øùôà äìåãâä úòãä .úé åúòéãé úà øéúñîå íéìòîä ïôåàá úîéé÷ äàéøáä ìë ,'
äùòð øáë ìëä éøäù äøéçáì íå÷î ïéà äæ éìåìù .äù äàø íòìá 'åîéò âäðúî , äâäðäá

 ïéáäì åì úðúåðùåúéà íéâäðúî êëù , äáù úëøòîá íéé÷úäì úåøùôà åì íéðúåðù
äòéãéä úîìòð .ä úìàù úà ñôú íòìá 'úé 'úîà úàåáðë , àìù ïéáäì êéøö àåä êëù

åéðôì òåãéå éåìâ ìëä .äù ïåéëî 'íãà éðá úøéçáì äàéøáä úà øñî , úúì áééçî äæ
åðåöø ãâð åùòéù íå÷î ,ãë ÷ø úîéé÷ åæ úåøùôàù øåøá ìáàåðåöø åùòéå åøáâúéù é , äæå

àîèì øåäè ïéá ùéù ìãáää úãå÷ð .äù úåøùôàä ' äøèîä ïòîì ÷øå êà àéä ïúð
åðåöø éùåò äéäð äæ êåúîù ,éîöò øáãë åæä úåøùôàä úà ñôåú êôéää ñôåúù éîå ,

ìéá÷îáå ,åîöòì úåàéöî ïúåð íâ àåä ,úéùàøë åîöò úà ñôåú àåä ïëìå . úà ñôåúù éî
éùàøë åîöòòøä úëøòî ìëì êééù àåä ú , êéøöù éîë åîöò úà ñôåúù éî ìáà

úéúéîàä úéùàøì òéâäì ìãúùäì ,äæ áéáñ ãáåò àåäå ,áåèä úëøòîì êééù àåä . åäæå
íé÷ìà àøá úéùàøá ïéá ùéù ìãáää ,÷ìîò íéåâ úéùàøì ,åôàá òâø ïéáå , íééçå

åðåöøá .  
àöåéù äîá àåä ÷ìáå íòìá ìù óåøéöäù øäæá áåúë úåðåøçàä úåéúåàäî 

íäìù : ÷ìîò-÷ìîò ìù äøéöéä äúéä ïàëù åðééä  ,åôàá òâøäî íéðåæéð íäù . óåøéöäå
íùî íúåàéöî úà å÷ðé íâ ÷ìáå íòìá ìù . òåãî åðìàùù äìàùì õåøéúä àåôéà åäæ

ä åáù òâøä úà òãé íòìáù ïéáäì àøîâì çåð äéä 'ñòåë , øåöé ìëù íåùî ïáåî äæ øáãã
öò úà òãåéåúåéç øå÷î úàå åî ,òâø åúåàî åîåé÷ ìëù íåùî äæ òâø úà òãé àåä ïëì .  

áîøä" ÷åñôä ìò áúåë ï)è æé úåîù ( éðôî åáøçá øáâúé ïô äùî ãçôù ïëúéå
 äéçú êáøç ìòå åì øîàù ï÷æä úëøáî áøçä ìçåð íò åúåéä)î æë úéùàøá( , éë

ìàøùéì äðåøçàäå äðåùàøä àéä úàæä äçôùîä ïî äîçìîä, åùò òøæî ÷ìîò éë ) íù
áé åì( ,íéåâä úéùàøá äîçìîä åðéìà äàá åðîîå , úåìâä åðì äéä åùò ìù åòøæîå

ëò ïåøçàä ïáøçäå"ì .÷ìîò íò äúéä øáãîá ìàøùé ìù äðåùàøä äîçìîä , äðåøçàäå
÷ìáå íòìá íò äúéä .åéúåøåãì ìàøùé ììë ìë øãñ àåä ùîåçá ìàøùé ììë ìù øãñä ,

 äîçìîä íà ïëì÷ìáå íòìá ãâð àéä ùîåçá ìàøùé ììë ìù äðåøçàä , øåîàë àéäù
 ÷ìîò úîçìî-åôàá òâø åúåàá åùøåùù  , äîçìîä äéäú íâ éäåæù çøëäá éøä

ìàøùé ìù äðåøçà .ñåú ' íå÷îä ìò)ã"òâø ä (ìàåù ,àå" äòùá øîåì ìåëé äéä äî ú
úàæë úèòåî ,á÷äå íìë øîåà äéä øîåì ùéå"ëãë êìî øîàå åëôä ä áéú)âë øáãîá (

åá êìî úòåøúå .íòìá úåëøá úùåìùá ïðåáúðùë øáãä àéìôî äîë äðäå . äðåùàøä
 êë äìéçúî)è âë øáãîá :( ïëùé ããáì íò ïä åðøåùà úåòáâîå åðàøà íéøö ùàøî éë

áùçúé àì íéåâáå . äéðùä)àë ÷åñô :(ä ìàøùéá ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì '
á êìî úòåøúå åîò åéäìàå , úéùéìùäå)ä ãë :( ìàøùé êéúðëùî á÷òé êéìäà åáè äî - 

ø" íìë úåëøáä ìù ú)ë éì àîä .(ñåú 'ä ñéðëäù êåôéääù ãéâäì ïéåëúî ' äéä íòìáì
øîà àåäù äî ìëì éììë ,äå íìë øîà àåäù 'êìîì åúåà êôä.  

àøîéîë òâø åúåàá äðååëä ,àéä ,òøä ìë ìù úéùàøä úãå÷ð àåä äæ òâøù ,
éëéøöåäæ ìò øáâúäì í , ïåöøá åìá÷éù íãàì äøéçá äéäéù éãë ÷ø àøáð äæ òâø úîàáå

åúåëìî ìåò úà . ìù íåé÷ä)å âë íéøáã (ä êôäéå 'äëøáì äìì÷ä úà êì êé÷ìà , ìò àåä
êìîì åúåà íéðååëîå íìë åúåà úà íéëôåä ìàøùé ììëù éãé , àåä òâøä ìù ïéðòä ìëù

à àøá úéùàøá ìù úéùàøä úà úåìâìíé÷ì .íìë òâø åúåà äàøð äìì÷á , ìáà
êìî ìù úåàéöî úøöåð òâø åúåà ìù åëåôéäá . äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì ÷åñôä ìò
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ä ìàøùéá ìîò 'åá êìî úòåøúå åîò åé÷ìà , êìî úòåøúù àéä åá êìî úòåøúù áåúë
äáøé÷ àéä ,ø ìù úåéåëìîì äæä ÷åñôä úà óøöì øùôàå"ä ,åù úòé÷ú àåä ïååëîäåøô .

ìîò ïéàå ïåà ïéà íà ,úîà úåàéöîë ìàøùé ììëá úàöîð àì òøä úëøòî ìëù åðééä ,
êìî êéìîäì ìëåð êë êåúîù éãë ÷ø úîéé÷ òâø ìù úëøòîä åðìöà ïëì . éøáã íéòåãé

øâä"àåä ìùåîì êìî ïéá ìãáääù à ,ïåöøá äìá÷úð åúåëìîù éî ÷ø êìîù , ìùåî ìáà
íòä ìù íçøë ìòá àåä .ôéà àöîðøåîàä ìëî àå , êìîá íéøçåá åðçðàù äæáù-äù  '

úé 'åðéìò êìî äéäé ,ä éæà 'êìîì íìëä úà åðì êôåä . äéäú äðåøçàä äîçìîäù áåúë
÷ìîò úîçìî ,÷ìáå íòìá ìù äîçìîì äîçìîä ïëåú úà ìéá÷äì íéëéøö ïëì . áåúë

)ä å äëéî (åòá ïá íòìá åúà äðò äîå áàåî êìî ÷ìá õòé äî àð øëæ éîò ãò íéèùä ïî ø
ä úå÷ãö úòã ïòîì ìâìâä' .ìéî íéùù ùé ìâìâä ãòå íéèùä ïîù øàåáîå , åøáò íùîå

 ïãøéä úà ìàøùé éðá-ä äöø åáù ìåáâä ìò æà äéä ìàøùé ììëù åðééä  ' åðúåà àéáäì
ìàøùé õøàì , ÷ìîò ìù äîçìîä äúéä ïåøçàä òâøá æàå) íòìá ìù óåøéöä àåäù

÷ìáå .(  
òãåé àì åðçðà÷ìîò íò äîçìîä äàøú ãöéë íé , åæù úåàøì åðà íéìåëé ìáà

íéøåáéã ìù äîçìî ,íòìáá äéäù åîë ,åùò éãé íéãéá àìå ,åùòì êééù ìëä àìà , åðééä
 åðì êééù úåéäì êéøö äéäù øáã åç÷é íäù-äùòî ìù åéúôù úîé÷ò äæ  . íéàöîð åðçðà

÷ìáå íòìá úîçìîá ,÷ìîò úåéäì ãçé íéôøèöîù .çìîä úåìì÷á äøîâð àì äî
úåëøáì åëôäðù ,áàåî úåðá ìò íòìá ìù äöòá àìà , ïéøãäðñ àøîâá áåúë äæ ììâáå

)ò ä÷ óã”á ( êéìäà åáè äî øîàðù úåùøãî éúáîå úåéñðë éúáî õåç äìì÷ì åøæç íìåë
ìàøùé êúåðëùîå á÷òé .ìàøùé éðáî âåøäì áøç ìù äîçìî äðéà äîçìîä , àìà
÷òì ãöéë úåöò úîçìîùøåùäî ìàøùé ììë úà øå . íééç åðçðà äáù äìåë úëøòîä

ìàøùé ììë ìù äðåøçà úéøàù äúåà úà íâ êåôäì úðååëúî ,äìì÷ì äëôäð àìù ,
ìàøùé êéúåðëùî á÷òé êéìäà åáè äî àéäù .÷ìáå íòìá ìù äîçìîá åðçðà íåéä ,

 áàåî úåðá ìù äîçìîä äàá äçëîå-áøç ìù äîçìî àì éäåæ  ,ù äîçìî àìà ì
úåöòå íéøåáéã ,ùøåùäî ìàøùé ììë ìù äðåøçàä úéøàùä úà øå÷òì íéðååëîù . ìë

äìì÷ì åøæç úåëøáä ,äëøáá äøàùð úçà ÷ø , éúá ìò íìë ÷åòöì úðååëî úëøòîä ìëå
úåùøãî éúáå úåéñðë ,äìì÷ì åæä äëøáä úà íâ øéæçäì , ìù úëøòîä ìë úà íéôøöîå

áàåî úåðá .äæä íìëä ìë êåúî , êéøöêìî úàöì . ìù úëøòîä úçú åîöò úà íùù éî
òâø ,íìë úçú åîöò úà íù àåä .  

  
  

 ÷ìá úùøô-ð "ç  
  

 áåúë)ãë áë øáãîá (ä êàìî ãîòéå 'äæî øãâå äæî øãâ íéîøëä ìåòùîá ,
 ùøãîá àúéàå)ãé ë äáø øáãîá ( íéáåúë úåçåì íäéãéáù ïäá èåìùì ìåëé äúà ïéà

íéáåúë íä äæîå äæî íäéøáò éðùî,ò "ë . äáéñäù ùøãîä éøáãî äàøðù äåîú ïéðòäå
 íéáåúëù úåçåì éðù åðì ùéù ììâá à÷ååã àéä ìàøùé ììë ìò èåìùì ìåëé àì íòìáù

íéããö éðùî .íéããö éúùî áåúë àåäù êëá úåçåìä áúëá úåãçåéîä äî ïåéò êéøöå ,
åðá èåìùì ìåëé àì íòìá äæ ììâá ÷ø òåãîå ,äæ àìåìå ,ì ìåëé äéä íòìáåðá èåìù . àúéà

á àøîâá" á)ò ãé óã”á (íòìá úùøôå åøôñ áúë äùî . íòìá úùøôá ùé äî ïåéò êéøö
åîöò éðôá øôñì áùçð àåä êë ïéâáù ?  
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 áåúë)á ÷ìç øäæ 'ò àñ÷ óã”á (á÷äù"àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñà ä , àöîðå
äàéøáä ìë ìù úéðëúä àåä äøåúäù ïë íà ,úé åðåöø éåìéâ äìåë àéäå'.ïéáäì åðì ùéå  ,

ä ïåöø ãâð úðååëî äìåë úéàøð àéäù úé÷ðò úëøòî äàéøáá úîéé÷ àìä ,' ïúéð êéàå
åðåöø éåìéâì úàæ êééùì ?ù àåä øáãä øùôúé åðåöø ãâð úåùòì úåøùôàä ' ììëá íâ àéä

úé åðåöø ,'úé åðåöø ãâð úåùòìå ìòåôì äúàöåäå åæ úåøùôàá úåùîúùää ìáà 'ç"å , åäæ
òäå äéùòåðåöø ìò äøá .ä 'øåáéãä çë åá íùå íãàä àøá , úåéäì íéëéøö åìù íéøåáéãäå

úîà éåìéâ ìù íéøåáéã , íäá íéé÷ì)àë èð äéòùé ( éúîù øùà éøáãå êéìò øùà éçåø
êéôá ,úé åìù åéøáã ãéâäì åðééä ,'úéëôä íéøåáéã úëøòî íâ úîéé÷ íðîàå , äî íéé÷ì

 íé÷ìàä äùò äæ úîåòì äæ øîàðù)ä÷ãé æ úì( ,ãâðëù ãöä úà úàèáî àéäå . íãàä
øáãî àø÷ð ,äéç ùôðì äùòð àåä äæáå , åúåéç äæå)àììîî çåøì íåâøúá áåúëù( , ïëù

åìù úéîéðôä úëøòîä úà àèáì ìåëé àåä äæ çëá .á åøå÷î åðìù íééçä çë' êîò éë
íééç øå÷î ')é åì íéìäú( ,õåç éôìë äìàä íééçä úà íéàèáî äæ çëáå ,êëå åðà íéìâî 

íééçä øå÷î íò åðìù øù÷ä úà .ä ìòù àöîð'àììîî çåø 'íãàä àøáð åæä . áåúë
øäîá"ïéòîì íééç ïéá äàååùääîù ì ,äòéáð àéä íééçä íöòù íéàåø , úåçë àéöåäì

õåç éôìë íééîéðôä ,íãàä ìù àììîî çåø úàöåä àåäå . áåúë äðäå)áé æ úìä÷ ( äîëçä
äéìòá äéçú ,øîåìë ,ä øå÷îäîëçä àåä íééç ,õåç éôìë úàæä äîëçä éåìéâå . åîë

íééç àéøèîéâ íëçù òåãéù .íééçä åäæù ïåéëîå , éøä úåèùì åøåáéãá ùîúùîù éî ïëì
åîöò íééç çë ìù äñéøä äæ .  

øåáéãä çëá øåù÷ä ïéðò ãåò ùé ,àåäå ,íééç íéàøå÷ åðçðàù äîù ãåñéä íã÷äá ,
äëøá åäæ .åä äëøá âùåîä ìù ùåøéôä à-õåç éôìë øáãä òáåð åðîîù øå÷î  . ïë ìòå

ä øùàëù íéàöåî åðà ' íäøáàì øîà)á áé úéùàøá (äëøá äéäå , äééìúä äéä äæ
 àôøúî ãéî äúåà äàåø äéäù éî ìëù äáåè ïáà åøàååöá)á"ò æè á”á .( äãáåòä

õåç éôìë äëøáä òáåð åðîîù øå÷î äéäð íäøáàù àåä äëøá àåä íäøáàù . úéøá
ïåùìäíééçä øå÷îì åøåáéã ïéá øù÷ àéä åðéáà íäøáà ìù  .ïë íà íéàåø , éåèéá ìëù

íééçä øå÷îî äòôùäå äëøá àåä åðéáà íäøáà ìù éåìéâå , ìù íãàä úøåö úéàøð êëå
íäøáà .äæ ãâð ãîåòù éî ,àåä , ìù úåàéöî'äìì÷ äéäå ,'òùøä íòìá äæå . ìéòì øàáúð

á åøå÷î éúéîà øåáéãù'ð åéôàá çôéåäéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîù ,' äìàë ùé íðîàå
äëøáä øå÷îì äøåù÷ àì íäìù äéç ùôðäù ,ãâðëù ãöá àìà . ïåòè äæ øáã úîàá êà

øåøéá ,øåáéã áéùç íòìá ìù øåáéãä äîá ,íééçä øå÷îì ãâðúî àåä íà ? ïúéð ãöéëä
 øîåì'àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñà 'äæë øåáéã ìò ? äìåòô àåä øåáéã ìëíééç ìù , êéà

íééç ïàë ùé ?  
äàåáðá àåä øåáéãä øå÷î ,êéôá éúîù øùà éøáãå áåúëù åîë , íòìáù ïåéëîå

òøì àéáð äéä ,úé åøåáéãî ãö àèáì êéøö àåä ïëì ,' ãò ääåáâ äë äâøãá àéáð äéä àåäå
åðéáø äùîì ìéá÷î äéä àåäù êë éãë . êëù ãöî àåä íìåòá øáãå øáã ìë ìù éåìéâ ìë

 äøæâúé åúîëç ,'ãâðëù ãöä êåúî äìâúî éåìéâ ìë , êåôää øáãì ò÷ø äååäî àåäù
åðîî .òéôåî àåä åéìòù ò÷øì äîåã øáãù äîë ìë ,úåçô äàøð àåä êë , àåäù äîë ìëå

ò÷øäî äðåù ,éåìéâ øúåé äæá ùé êë .ïë íà ,íòìá ãâð äùî úà íéãéîòî íà , íòìá éæà
òøî ìù åúâøãì ò÷ø äååäî åúâøãá"ä ,øåøá äùî úøåú úéàøð êëå .  

 ùøãîá áåúë)âé ÷øô àöéå àîåçðú (ùæ äæä ìâä ãò" ìà íòìá ìâø õçìúå ä
 øé÷ä)áë øáãîá( , øîàðù á÷òéì òáùðù äòåáùä úà íòìá øáòù éôì øé÷ä àåä ìâä

äòøì úàæä äáöîä úàå äæä ìâä úà øåáòú àì íà , ãáåà éîøà øîàðù ïáì äæ íòìáå
 éáà)åë íéøáã .(éëî ìàøùé ììë ìë úà úåìëì äöøù ãçà ãåò æà ãò åðàöî àìù ïå
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ãçéá ,ïáì àø÷ð àåä íòìá çøëäá ïëì .ïáåìä íù ìò àø÷ð ïáì , ìù òáö åðéà àåäù
ò÷ø ìù àìà éåìéâ ,äæä ò÷øä ìò úåìâúäì íéëéøö åéä ìàøùé ììëå ,úîàá äø÷ êëå ,

 ïáì ìù åúéáá ãìåð ìàøùé ììë ìëù)øáåòë ïéîéðá( ,ð êëåäæä íìåòá ìàøùé ììë åìâú ,
ïáì ìù ò÷øä ìò ,íòìá ìù ò÷øá àåä àáä íìåòì ìàøùé ììë ìù éåìéâäå .  

ùøåùäî ìàøùé ììë úà øå÷òì úðååëúîä äìì÷ àåä ò÷øäù ïîæá , ïåöøä éæà
äæä ,éøùôà éúìá äæù äìâúî åáâ ìòù ò÷ø àåä ,øúåé íé÷îòúîù äîë ìëù , íéàåø

ìë ìù úåàéöîä äÈð Âz Åà äîëìàøùé ì .øåîàä ìëî äìåòäå , íä åéøåáéãù åäùéî ùé íàù
äìåë äøåúä ìë ìù äøé÷ò ,ìàøùé ììë ìëå ,åìåë íìåòä ìëå , ÷îåòä éåìéâì ò÷ø äæ éøä

úåàéöî äúåà ìù äéùøåù íéòéâî ïëéä ãò . ìù íéøåáéãä úëøòî ìë ìù äðéðò ÷îåò
àåä íòìá ,î ìù øåáéã àåäù éúéîà øåáéãù êëì ò÷ø úåéäìåéìò øîàé ùî . äîë ìë

ïë éðôì øúåéá êåùç äéäù ,êë øçà àáù éåìéâä ìãåâ êë . ìù àéùä úãå÷ð àéä åæ
éåìéâä ,éåìéâì óøèöî åìåë ò÷øä ìë øùàë .úé åéøåáéãî õåç íìåòá øåáéã ãåò ïéà ,' íàå

êëì ãâåðä øåáéã ãåò íéàåø ,íìåòá éúéîàä øåáéãì ò÷ø äéäéù éãë ÷ø àåä .  
ð äæä øáãäúåçåìá äìâú ,äæîå äæî íéáúëð åéä íäù äæá ,òàå" êéøö äéäù ô

êåôä äàøé éðùä ãöäî áúëäù úåéäì ,êë äéä àì ,åéããö éðùî àø÷ð äéä áúëäù , äæ
øåîâ ñð .àåä äæ ñðá æîøä ,øáã åúåà øîàð ãö ìëîù ,êåôä ìù âùåî ïéàå , ãöä íâù

øáã åúåà øîåà êôéää .ùëò úàæä äìôàá íéàöîð åðçðàåé , ïáì ïéá íéðéçáî àì åðçðàå
øåçùì .úåìâúäì äëéøö úîàä äæä ò÷øä ìò .ú÷îòúîå úëìåä äìì÷ä , úåéäì úëôåäå

íåéä áåø÷ù äàøðù êë éãë ãò úîàä ãâð ,êôéä êééù äéäé àì øúåéù . áåúë) ïéøãäðñ
ò çö óã”à (áééç åìåë åà éàëæ åìåëù øåãá àìà àá ãåã ïá ïéà ,øåöîù äæì ïîéñ ùéå ò

øåäè àåä ïáì åìåëù ,øäîá áåúëå" ò÷øä úåéäì êôåä ïáì åìåëù àåä øáãä íòèù ì
ãåã ïá äìâúé åéìòù .ìàøùé ììë úìòî úåìâúä øãñ äìâúð ïàë . úåçåì íéàø÷ð úåçåìä

äøñäì ïúéð àåä ïéàå íäéìò ÷÷çð áúëäù íåùî , áåúë íâå)áì àì äéîøé ( íáì ìòå
äðáúëà .ò äøîàð úàæ äùøôù ììâáåðéáø äùî ãâðëù ãöä éãé ì , à÷ååã äùî ïëì

 åøôñ úà áúë)ùîåçä àåäù (íòìá úùøôå ,äùî ìù åøôñ ìë ìù ò÷øä àåäù íåùî .  
  

 ñçðô úùøô-ð "æ  
  

 áàåî úåðá ìà úåðæì íòä ìçéå íéèùá ìàøùé áùéå)à äë øáãîá .( ú÷åìçî ùé
 àøîâá)ò å÷ óã ïéøãäðñ"à (äæ ÷åñô èùôá . øîåà øæòéìà éáø äîù íéèù) íù êë

íå÷îä (úåèù éøáãá å÷ñòúðù øîåà òùåäé éáø . ùøãîáå) äáø øáãîáô" ëéñ 'áë (
 úåèù åùòù íéèù àúéà)å éìùî (áì øñç äùà óàåð . äèåñá àøîâäå)ò â óã"à ( úãîåì

åúùà äèùú éë ùéà ÷åñôäî ,éù úåàá áåúëù äæî" íà àìà äøéáò øáåò íãà ïéàù ï
úåèù çåø åá ñðëð ïë.úåèùá àéä äøéáò ìë ìù øå÷îù åðééä  .  

éò ' ùøãî)è ÷øô àîåçðú' (æå"ì : åéä ïëéäîå íéñð äùòî äéä íéùø÷á åìéôà
íúåà òèð åðéáà á÷òé íéùø÷ä , íúà íéãéúò éðá åéðáì øîà íéøöîì ãøéù äòùá

á÷äå ïàëî ìàâäì" åãîò àìà ïëùîä úà åì åùòúù ïéìàâð íúàùî íëì øîåì ãéúò ä
øà åòèðå íéð÷åúî íéæøàä åéäé ïëùîä úà åì úåùòì íëì øîàéù äòùáù åéùëòî íéæ

åëå ïë åùòå åòèðå åãîò ãéî íëì 'à"ë ïîçð øá ìàåîù ø" àì íìëîå åéä íéæøà éðéî ã
æ àìà åøçáð 'àðù ')àî äéòùé ( äáøòá íéùà ïîù õòå ñãäå äèù æøà øáãîá ïúà

ôñéà øäãú ïéèìà ùåøá åãçé øåùàúå øäãú ùåøáïéðè÷ô øåùàú æåîøð å , àø÷ðå
 éöò øîàðù ãáìá äèùä àìà øçáð àì íìëîå íéæøà éðéî ìëî øùåàî àåäù øåùàú
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íéèù , øîàðù íéèùá úåùòì ïéãéúòù äî úåàôøì éãë íéèù éöò íúåà àøå÷ äîì
)äë øáãîá ( íéèùá ìàøùé áùéå-øîåìë  , éöòî ïåøàäå íéùø÷ä úà ìàøùé éðá åùò

 ìò øôëì ÷ø íéèù äæä àèçä- íéèùá ïéàôøúîå íéèùá å÷ìå íéèùá åàèç øçà øáã 
 øîàðù íéèùá å÷ì íéèùá ìàøùé áùéå øîàðù íéèùá åàèç)íù ( äôâîá íéúîä åéäéå

 íéèù éöò øîàðù íéèùá ïéàôøúîå- íéèéùá åàôøúðù æîåøî äôéà - àöåî äúà 
 øîàðù äîçä úà áéùäå ñçðô ãîòù ãò íùî åææ àìù)íù ( ïá ñçðô ïøäà ïá øæòìà

åâå ïäëä 'á÷ä øîà"äåòì ä" øîàðù íéèùä úà àôøî éðà á)ã ìàåé' ( àåää íåéá äéäå
ä úéáî ïéòîå íéî åëìé äãåäé é÷éôà ìëå áìç äðëìú úåòáâäå ñéñò íéøää åôèé ' àöé

ëò íéèùä ìçð úà ä÷ùäå"ùøãîä ì .  
éò ' ùãç øäæò çò"à :éàãñéç éáø øîà ,ïðéðú àäå ,íéèéù ìçðã óåàéðä ìãâî 

àåä íéùðã ,íù åãîò ïçøë ìòá úøîà úàå .àéòùåà éáø øîàå ,áéúëã éàî , úéáî ïéòîå
ä 'íéèùä ìçð úà ä÷ùäå àöé ,ïîæ åúåàáù ,á÷ä ãéúò"íìåòä ìë úà úåàôøì ä , éðôîå

óåàéð äáøî íéèù ìçðù ,ä úéáî ïéòî àöé 'ìçðä åúåà úåàôøì .à" ìéáùá éë êì éøä ë
åàá ïä óåàéðäïîöòî ú.  

@ éãë ùàøî åòãåð íéèù éöòäå íìåë úåòøä ìë ìù øå÷îä àåä íéèùä ìçð
äæ øå÷î úåàôøì .ä úéáî àöåéä ïéòîäå 'éøîâì íéèùä íå÷î úà àôøé . ùøãîá áåúë

)ðä äáø øáãîá"ì ( ùéå ïéàð ùéå íéùìç ùéå íéøåáâ ïéìãâîù úåðéòî ùé úåðæì íòä ìçéå
ïéôåèù ùéå ïéòåðö ùéå ïéøòåëîäîæá  .úåøå÷î íä úåðééòî , ìëì íééçä øå÷î íä íéîäå

íå÷îå íå÷î .øäîä"èâá øéòá ùéù úåðééòîä íù úà áåúëì íéëéøö äæ íåùîù øîåà ì ,
åééç øå÷î íäù ,äæ àìåìå ,éåàøë íå÷îä úà åøéãâä àì .ùøãîä êéùîîå , íéèù ïéòîå

 åøîàù àöåî äúà íåãñì ä÷ùî àåäå äéä úåðæ ìù)èé úéùàøá ( åàá øùà íéùðàä äéà
åâå åðéìà íàéöåä êéìà 'á÷ä ãéúò ïéòî åúåà ìì÷úðù éôìå" øîàðù åùáééì ä)ã ìàåé (

ä úéáî ïéòîå 'íéèùä ìçð úà ä÷ùäå àöé.  
äèéù ïåùìî àåä ùãå÷ä ïåùìá äèåù äìéîä ìù ùøåùä , úà àéöåäù éî øîåìë

 äèéùäî åîöò-øãñä ø÷éò áæò àåä  . ùøåùäù áåúëùë àìéîîå çåø àåä àèç ìëì
 úåèù-úåéäì êéøöù êìäîì õåçî àöéù äùòî àéä äøéáò ìëù åðééä  . êìåä àèåçä

øãåñîä êìäîä àì íäù íéøçà íéëìäî éðéîì . áåùçì íéìéâøù åîë äððéà úåèù
ìëùä ãåáéà .øãåñîä êìäîäî äàéöé àéä úåèù .ä 'øãåñî êìäîá íìåòä ìë úà àøá ,

êøã úàø÷ðù äøåú åðì ïúðå,äéúååöî ìò øáåò åà äøåúä úà áæåòù éî ìëå  , áùçð
úåèù äùòî äùòù .ðä ùøãîá áåúë"íéøáã éðéî ìë íéìãâîù úåðééòî ùéù ì . ïéòî

íééç íéî øå÷î àåä ,äå 'íéëåôäå íéáåè íéëìäîì úåøå÷î åîìåòá àøá.  
äøåúáù øáã ìë ìù úåîùä úà ãîìì íéëéøö ,íäìù éîéðôä ïëåúä ìò ïéáäìå .

úîùëøåö úá éáæë íùá íéððåá ,êë íéðéáî : øå÷î àåä øåöù)ùîë" ë)à àð äéòùé (
íúø÷ð øåá úá÷î ìàå íúáöç øåö ìà åèéáä( , øåö úá éáæë)æçá áåúëù" äúéä àéäù ì

÷ìá ìù åúá( ,áæë ãéìåîù øå÷î àéä .íéåñî êìäîá àöîðù éîù èåùô äæ , àöîì äù÷
äãéöä êìéå åîöò úà äèéù úåøùôà ,åø ìáàäæä òøì øå÷î àåäù ïéòî ùéù ïàëî íéà ,

úåèùì.  
 äëåñ àøîâá áåúë)ò äî óã”á ( ìë éàçåé ïá ïåòîù éáø íåùî äéîøé éáø øîà

íéãîåò íéèù éöò øîàðù ïúìéãâ êøã àìà ïäá àöåé íãà ïéà ïìåë úåöîä , éîð àéðú
ïúìéãâ êøã íéãîåòù íéãîåò íéèù éöò éëä ,ö úà ïéãéîòîù íéãîåò øçà øáãïéåôé ,

ïééåëéñ ìèáå íøáéñ ãáà øîàú àîù íéãîåò øçà øáã ,ùø ùøôîå"é , ìäà æðâðùî
úéîìåò åì ìèá ãòåî ,íéîìåò éîìåòìå íìåòì íéãîåòù íéãîåò íéèù éöò øîåì ãåîìú .
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íéèù éöòä åìèáúéù êúòã à÷ìñ äéäù åðééä ,åáøçð úåùã÷îäù íåùî úàæå ,î÷" ì
ãò éîìåòì íéãîåòù .äæá øåàéáäå ,âé ÷øô äèåñ àúôñåúá áåúëã , úéá äðáðù ïîæîù

æðâð ïëùîä ïåùàø .ïðáøåç øçàì úåùã÷îì øù÷ íåù åðì ïéàù åðééä , åðì øàùð ìáà
ïëùîì øù÷ ,íéîìåò éîìåòì íéãîåò íéèù éöòä ïëìå . çðåî ùã÷îì ïëùîä ïéá ìãáää

åéúåîùá . ïëåù ïåùìî àåä ïëùî-åðúéà úðëåù äðéëùäù  . àåä ùã÷îäùéøôå äìãáä ,
åðúéàî ÷çåøî àåäù . íå÷î ìëá åðúéà êìä ïëùîäù êëá éåèéá éãéì àá ìãáää

åðëìäù .ãéîú åðúéà ãçé åúåéä ìò ãéòî äðéëù ìù éåðéëä , åáù íå÷î äéä ùã÷îä ìáà
äìãáääå ùãå÷ä èìá .äùë 'ïëùîä úà íé÷äì äåö , íéãîåò íéèù éöò åéä åéìë áåø - 

êë øàùðù øáã àåä ãîåò÷ìúñî àìå  .ùåãéç ïàë àøîâá áåúëå ,òàù" úùåã÷ ïéàù ô
áæåò àåäùë ïëùîì íå÷î ,äùåã÷ ò÷ø÷ì ùé àöîð ïëùîäù ïîæ ìë íå÷î ìëî , ìáà

úéãéîú íå÷î úùåã÷ åì ùé ùã÷îä . æðâð àìà áøçð àì ïëùîä- àöîð àåäù åðééä 
øúåé ÷åîò ,íéîìåò éîìåòì íéãîåò ïëùîì íéùø÷ä íùå .àöîð äðéëùä ìëá åðúéà ú

úåìâá åðìù úåòñîä ,çéùî úàéáá åìâúé êëî íéàöåéù äøåú éøáãäå . øéæçéù øáãä
éúéîàä å÷ì åðúåà ,ãòì íéãîåòù íéãîåò íéèù éöòä àåä , äèéùì øåæçð åðçðà íçëîå

úéúéîàä .äèåù úåéäìî åðúåà åëôäéù íä íéèéù éöòä ,äèéù ìòá úåéäì . åúåàá áåúë
 ùøãî)äáø øáãîá (ðä"ì , ãçà õøôð àì íäøáà úåîéî)ìàøùé ììë ìëá ( ïåéë úåðæá

 àåä íòèäå úåðæá åöøôð åéîéî åúùå íéèùì åàáù- øçà øå÷îî ìá÷ì æà åìéçúäù  - 
øåö úá éáæëì íúáöåç øåöî åøáòù .  

ò àøîâá áåúë" æ)ò ãë óã”á) ( åñôú íéúùéìôù ìàåîù øôñá øáñåîä ìò
ïåøàä ,åììôúäå ,ù úåøöä ìë úîçîïåøàäî íäì äéä , íéøéãàä íé÷ìàäî åðéìéöé éî
äìàä ,úåøô ìò ïåøàä úà åîù íäå (åâå ùîù úéá êøã ìò êøãá úåøôä äðøùéå '

)úëìì íéëéøö åéäù éôë äøùé êøãá åëìä íäù àåä èåùôä ùåøéôä (- äðøùéå éàî 
 äøéù åøîàù øéàî éáø íåùî ïðçåé éáø øîà)ãàî øùé úëìåäù êøã ìëù åðééä ,ä éø

 äúéùàøì úøæåçå äúéìëúì äòéâî àéä-äìçúää ìù äðååëä ãéîú àåä óåñä  , ãåñ äæ
ìòáä ìöà úåçéìù äøæç ìù .( ïåøà ãâðë íäéðô åøùéù áø øîà äéáåè øá àøèåæ áøå

äøéù åøîàå .úåøôä åøîà äøéù åæéà å÷ìçð íù ïìäìå , éðåø éðåø øîà àçôð ÷çöé éáøå
 äèéùä)ùøá äæ ìò áåúëå" é- íéèù éöò ïåøà .( äèéùä çëì äøéù åøîà úåøôäù åðééä
ïåøàáù ,øùéä êìäîä àöîð ïàëù . ÷çöé éáøã àäì äì éðúî éùà áø) äùãç äøéùä

ïåøàä ìù äèéùä çë éáâì ùãéç ÷çöé éáøù (àäà , äîå÷ äùî øîàéå ïåøàä òåñðá éäéå
ä ,'äèéùä éðåø éðåø ÷çöé éáø øîà åøîà éàî ìàøùé .  

êùîäá áåúëùøãîä  :äùî äùòù ïåøàá øîàú àìå , ïåøà ìë åìéôà àìà
åá äèéù ìù æøà ïúéì ïéëéøö ïéùåò ìàøùéù .úàöîð äøåúä åáù íå÷î àåä ïåøà , êéøöå

äèéùä éðåø éðåø åéìò ãéâäì åìëåé ìàøùé ììëù éãë äèéù ìù æøàä úà åá íéùì . ìë
 íìåòä ìù úåîéîä- íééç íéî øå÷îî íðéàù -ìâá íéàöîð  øå÷îä úà åáæò ìàøùéù ì

íééç íéî ,êëî äàöåúëå ,íééúéîà íäù ïåòèì íéìåëé úåðééòî éðéî ìë . íéî åàöéùë ïëà
íéèùä ìçð úà ä÷ùäå ìù ïéðòä äìâúé æà íéìùåøéî íééç , úåéåèùä ìë úà äìëé äæå

íìåòáù .  
áàåîá àöîð íìåòá äàîåèäå úåðæä øå÷î ,øâá áåúëå" àéøèîéâá àåä áàåîù à

î"î ìë úà íäá íéàùåð íäù éðôî è"äàîåè éøòù è , àåä åðîî íé÷ðåé íäù ïéòîäå
íåãñ ìù ïéòîä .î àåäù úåðæ ìù øå÷î àåä áàåîáà - éøòù ìëì çúô àöîð ïàë 

äàîåè .ìéòì øåîàë ,õøàì åñðëðù éðôì ìàøùé ììë ìù ïåøçàä ïåéñðä äéä äæ , òåãéå
äø÷éù äîì éåìéâ åäæ äøåúá äø÷ù äî ìëùåðì  , åñðëðù éðôì íéèéùá äðåøçàä äéðçäå
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õøàì úéúéîàä äñéðëä éðôì åðìù úåðåéñðì äìéá÷î õøàì . ìù ïéòîäî íéúåù åðçðà
íéèùä ,íòìá úöò íöòá éäåæå , øîà àåäù)ò âö ïéøãäðñ”à ( àðåù åìà ìù íäé÷ìà

äîéæ . áåúë)å âë íéøáã (ä äáà àìå 'ä êôäéå íòìá ìà òîùì êé÷ìà ' êé÷ìà úà êì
ä êáäà éë äëøáì äìì÷ä ' êé÷ìà-øîåìë  ,êáäà éë ììâá àåä êåôéää , ùéù íå÷îáå

ç äëôäð äáäàä úåðæ"äàðùì å , áåúë äæ ìòå)ò ä÷ óã ïéøãäðñ”á ( äìì÷ì åøæç íìåë
úåùøãî éúáîå úåéñðë éúáî õåç ,íìåòì äáäàä øàùð íùù . øúåé õ÷åùî øáã ïéà

áàåî úåðáî ,ëá àöîð äæù éøçàåáàåîá úàæ ùôçì íéëéøö àì ìàøùé ìì , øáë äæù
åðá àöîð ,åðá úåàöîð úåàîåèä ìë ,÷ìîò åìéôà.  

áàåî úåáøò ìåáâ ìò íéãîåò åðçðà ,äù íéììôúî åðçðàå ' úîàá åðúåà ñéðëé
õøàì ,äëøáì áöîä úà êåôäéù ùéàäå , áàåî úåðáî ãçà ìù ïá éãé ìò àåä- úåø 

áèéîáù áèéîäî äúéäù äéáàåîäáàåî ìù  ,çéùîä êìîä äìâúé íùî à÷ååãå , àåäå
î ìë êåôäé"äøäèä ãöì äàîåè éøòù è .êôäúäì êéøöù äî åéùëò íéàåø åðçðà , ìáà

êåôéä íåù íéàåø àì .úñðë úéáå ùøãî úéá ìëá ïåøà ùé , íéî ñåôúì øùôà íù ÷øå
íéôàåð íéìãâî àìù ,ïåøàä áéáñ àåäù .ùä ïåéìâá"ðä äëåñ àøîâä ìò ñ" äîá ïééöî ì

 ïéáåøéòá àøîâì ïééåëéñ ìèáå íøáéñ ãáà øîàú àîù áåúëù)ò àë óã”à ( éøî ùéøã
ä ìëéä éðôì íéãòåî íéðàú éàãåã éðù äðäå áéúëã éàî øî øá ' úåáè íéðàú ãçà ãåãä

 òøî äðìëàú àì øùà ãàî úåòø íéðàú ãçà ãåãäå úåøëáä éðàúë ãàî) àéä äðàú
 íòè åì ùé ãéîúù éøô- ìëåà åìåëå úìåñô åá ïéà .( íéøåîâ íé÷éãö åìà úåáåèä íéðàúä

íéøåîâ íéòùø åìà úåòøä íéðàúä , øîåì ãåîìú íéåëéñ ìèáå íøáñ ãáà øîàú àîùå
çéø åðúéù ïéãéúò åìàå åìà çéø åðúð íéàãåãä .íééçá åøå÷î áåè çéø ìë , òø çéø ìëå

åéúåãìåúå úåîá åøå÷î .òø ìù ïåéöäù äàøðë" àá à åãîòé íéèù éöòäù åîëù øîåì
ãòì , çéø åðúéå áåèì åøæçé íéøåîâ íéòùøä êë-íééçì íéøåù÷ åéäé íäù åðééä  .  

 äðùîá áåúë)ò ö óã ïéøãäðñ”à (åëå àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë ' åìàå
äøåúä ïî íéúîä úééçú ïéà øîåàä àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéàù . ÷ìç åì ïéàù íòèä

åä àáä íìåòìäæì êééù àì àåäù ììâá à .íéúéîàä íééçä íéàöîð íùù òãåéù éî ìë ,
ïééåëéñ ìèá àìå íøáéñ ãáà àìù åìà ììëá àåä .  

  
é" æåîú æà'  

  
 àøîâá àúéà)ò åë óã úéðòú"à(: øùò äòáùá åðéúåáà úà åòøéà íéøáã äùîç 

áàá äòùúá äùîçå æåîúá, ãéîúä ìèáå úåçåìä åøáúùð æåîúá øùò äòáùá 
äå ìò øæâð áàá äòùúá ìëéäá íìö ãéîòäå äøåúä úà ñåîèñåôà óøùå øéòä äò÷áå

øéòä äùøçðå øúéá äãëìðå äéðùáå äðåùàøá úéáä áøçå õøàì åñðëé àìù åðéúåáà .
êìäîä ïàë äéäù øàåáîä êåúîùîç ãåòå ùîç ìù  , ãñéøäîä" ì)è ÷øô ìàøùé çöð' (

ïàë ùéùúåìçúä ùîç  , ùîçåúåøéîâ , åðééäù ìéçúäù íéøáã äùîçäî ãçà ìë
æåîúá øùò äòáùá ,áàá äòùúá øîâð .äîéìù äîå÷ íä äìàä íéøáã äøùòå ,

óåñ ãòå äìéçúî .ñä äî íéðéáîù éãé ìòåéåîúå , ìù úåðòøåô ìë êéà ïéáäì øùôà
ä æåîúá øùò äòáùàé äìçúä ùì  úåðòøåô ìëäòøéàù ááàá äòùú.  

åùàøä úåðòøåôääðä éà,é àìù äøéæâä ìàøùé õøàì øáãîä øåã åñðë , ììâá
íéìâøîä àèç. äðîð äæ äîì äù÷å ëçàúåø÷ù úåéåðòøåôäî  , éøä àèçä äæàå ä ùøåù

äåéðùå ïåùàø úéá áøçðù íòè ,à äù÷å"òåãî ëãåçì äðîð äæ  ? éãë êéøö äæ úà ïéáäì
ìíéã÷ä ãåñé àåäå ,ìù ïéðòäî ÷ìç åäæ ìàøùé õøàì äñéðëäùíéøöî úàéöé .åìéàå  
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 úîàáäëë äéä ,ùäíéøöî úàéöéì úôøåöî äúéä ìàøùé õøàì äñéðë , éæà äéä àì
ìàøùé õøà éìá ìàøùé ììë ìù úåàéöî êééù , úåøùôà äéä àìù ìù÷åúéðíäéðéá  .

ëä íéøöî úàéöé åéùëòù åîàéãéîú åðúéà  ,ååðîåé÷ ãåñé äæ , úåéäì êéøö äéä ïë åîë
 ìù ïéðòäúñéðëåð ììàøùé õøà .äøéæâä ìàøùé õøàì åñðëé àìù  ïáøåç íöòá àéä

 ìù úåäîáíéøöî úàéöé ,ä íéøöî úàéöéù ììâáåéìàøùé ììë ìù íéùøåù éùøåù à ,
úåðáøçä ìëì ùøåù äæ ïëì .ìàøùé õøà úàéá ø÷éò áøçð åæä äøéæâä éãé ìò . ùéù äî

ìàøùé õøàá åéùëò åðì ,äéðù äùåøé äæ ,ù ïôåàá àì äæêéøö äéä êëúåéäì  ,òî àø÷é
 àìà íéøöî úàéöé ìù ÷ìç øåúá åäæåîöòì øáã , ìò ìàøùé õøàá åðúùåøé åðì ãáàðå

úéáä ïáøç éãé.  
áîøä" í)ìä 'â ä úåéðòú (ì êéøàî÷îåò øàáøúéá ïáøç ,æå "ì: øéòä äãëìðå 

 ìàøùé ìë åîéãå ìåãâ êìî íäì äéäå ìàøùéî úåááøå íéôìà äá åéäå äîù øúéáå äìåãâ
ù íéîëçä éìåãâå åîë äìåãâ äøö äúéäå íìåë åâøäðå íéåâ ãéá ìôðå çéùîä êìîä àåä

ùã÷îä ïáøåç ,ò"ë .áîøäù äî"êéøàî í,äæ å àì  éãë úòãì íéðîéñ ïúéìá øúéá äæéà
øáåãî , àìàòãðù éãëáøçù äî  , åðééäùåðì äéäù äî ìë áøçðù éøçà , äáøçðâí 

äåðìù äå÷ú , ïáøç äæåóñåð . äîãâå ìàøùé ìë áåúëù êìîä àåäù åáùç íéîëçä éìå
çéùîä ,àåä äæá ïååëîäøå ìàøùé ììë ìë ìò "åéøáçå ò ,øå" äùò àìà äîéã ÷ø àì ò
äùòî ,åéìë àùåð äéä àåäù ,çøëäáå ùäùòîì àöé àì äæù äãáåòä, àìà úåòè äððéà 
ïáøç .íéòåè àì íéîëç éìåãâå ìàøùé ìë , àìàùæä úåàéöîääáøçð å . åîëù áøçðùë

éà úéáäãåò úéá åðì ï ,ë êëäáøçðùøúéá  , úà ã÷îì øùôà åéìòù åäùéî åðì ïéà
äå÷úä .î íàåîåäùéî ìò äå÷úä úà íéã÷ ,146óåéæ äæ.  

øúåéá ÷åîòä àåä éùéîçä ïáøçäù òîùî .å éãëíéã÷äì íéëéøö äæ úà ïéáäì 
äî íéçñô àøîâá áåúëù )ò çô óã”à ( øîàé øùà øîàðù øä åá áåúëù íäøáàë àì

äá íåéää ø ' àìà äãùá çåùì ÷çöé àöéå øîàðù äãù åá áåúëù ÷çöéë àìå äàøé
à úéá àåää íå÷îä íù úà àø÷éå øîàðù úéá åàø÷ù á÷òéë-ì .øä ïéá ìãáää, äãù 

á àåä úéáìúäééãçúå äíå÷îäáéáñäî  .ää äèéìá àåä øäêëá úîøåâ äéäé íå÷îäù 
åîöò éðôá íå÷î . äãùàåä íå÷î ùåîöò éðôá ìãáð úîàá,  úåéäøåãâ àåäù , úéáå àåä
ùîî éèøô çèù , àöîð àåäùäæá éøîâì åîöòì ãçåéîäø÷ú åì ùéù  .áîøá áåúëùë" í

ùøçú äãù ïåéö íéé÷ì åéáéáñ úàå ìëéää úà íåãà éëìîî òùøä ñåôåøñåðøåè ùøç ,
 åðééäù øæç úéáäáäîéìù äâøãúéðøåçà  ,äãùì úéáî ,õåøô íå÷î äéäð äæå . äî äæå

 áåúëù)éàçé ä äë (åá åëìä íéìòåù íîùù ïåéö øä ìò.å áåúëù äî íéé÷úä äæá: íøúéå 
 äãùä úéç ìëàú)àé âë úåîù( , ïëùä íéìòåùíúèìåáä àîâåãä êëì  .' åëìé íéìòåù

åá' åðééä ùäãù úåéäì øæç úéáä .åáîøäù äî" òùøä ñåôåøñåðøåè ùøçù ùéâãî í
åéáéáñ úàå ìëéää úà íåãà éëìîî ,øîåìë ,ååãìëéää à÷ ,äéáä ìù ÷ìçä àåäù" î

úéá àø÷ðù ,äù äøæòä é÷åôàìéäøå÷î àì à , íéðô ùéååïåéö àø÷ð ìëéää ÷ø147.  
íå÷îä åðúàî ç÷ìð úåðéçá úùîç ìëî , àåäùíéøöî úàéöé íöòî åðì êééù ,

 íãå÷îäéðùä äùåøéä áøçð ,çà" ëäù íå÷îä áøçðäé ã÷îì ìåëé  úàäå÷úä ,ðùîë" ú
ìéòì ,øçàä ïáøçäåä ïååäæä íìåòá úéá ìù éåìéâ øáë ïéàù à ,ãö ìëì íéöåøô åðçðàå .

ùø"ù áúåë é âùåîä àåä íå÷î ïåùìîøáãä ìù íéé÷î ,íå÷îä åðì áøçðùë ïëì , åðééä
åðìù íåé÷ä áøçðù.  

                                                 
   לשאול לרב146
   לשאול להרב147
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 ìù úåìçúää úãå÷ð ìëùîçúàöîð äìàä íéøáãä úéá äø÷ù äîá "æåîúá æ .
 ùøåùôò àåä íäéðéá øù÷ä"é ääøåúá áåúë) ãì áì úåîù ( ìà íòä úà äçð êì äúòå

íúàèç íäìò éúã÷ôå éã÷ô íåéáå êéðôì êìé éëàìî äðä êì éúøáã øùà ,ùøá áåúëå" é
)âì ãé øáãîá(: äðù íéòáøà -ñ ïáî úåçô íäî ãçà úî àì  ' éãë íéòáøà øæâð êëì

òàå ììëá äúéä äðåùàø äðùå íéùù ììëì ïéòéâî íéøùò éðá ìù íúåà åéäéù"÷ù ô äîã
 ãò íäì ïéúîäù àìà äáùçîá åæ äøéæâ äúìò ìâòä úà åùòùîù éôì íéìâøîä çåìùì

íúàñ àìîúúù, øîàðù åäæå )áì úåîù (íúàèç íäéìò éúã÷ôå íéìâøîá éã÷ô íåéáå, 
àð ïàë óàå ' íäì áùçå äðåìú ìùå ìâò ìù úåðåò éúù íëðåò àìå íëéúåðåò úà åàùú

ëðùëå äìåëë äðù úö÷î íäééç ïéðîáíéøùò éðá ìù íúåà åúî íéùù úðùì åñð ,ò"ë .
 àåä íéùøåùä ìë ùøåùàèçìâòä  ,äøåúä úìá÷ úà åðãñôä åììâáù , æàù åðéëæ

åäùîì , åäùîä éãé ìòå äæäìëá úåëæì íéìåëé åðééä , ÷ìçë õøàì íéñðëð åðééäù åðééä
éöéäî"î ,íéìâøîä àèç àìåì .øä íå÷îä úðéçá åðúéàî äç÷ì úåçåìä úøéáùäðåùà ,

äøåúä éðéðò ìëáù úòãì íéëéøöå ,íéøáãá äìåãâä äøåöá úâäåðù äãî äúåà ,êë àéä 
 úâäåð íâíéøáãä éèøôá .ä íå÷îä åðãñôäù äãáåòä ìù ùøåùäå åðãñôäù äæá à
úåçåìä ,åðìà íéòéâî íäù ãò íéëìåäå íéãøåé íéøáãäå .ùîçú íä úåðåùàøä úåðéçáä 

úåìåãâä úåðéçáä , âäåð äæ ìáà êëèøôå èøô ìëá ,åðì ùéù íå÷î úðéçá ìë åðééä , äæ
úåçåìì úåëééù åðì ùéù äîë ãò , ìáà ìëíéøåáù íäù äîë ,äãî äúåàáíå÷î åðì ïéà  .

úåìåãâä úåçåìä åðì ïéà ,äù ìë úåëééù åðì ùé ìáàéíééðùä úåçåìä éãé ìò äæì à.  
øåàî äéäéù êééù àìòù àì íà äðùå äðù ìëá åîöò ìò øæåçù ä ìù ïéðò

øåàîäòäðùå äðù ìëá åîöò ìò øæåç  .éöéù åîë"øæåç îúîöò ìò äçñôá äðùå äðù ìë  ,
íéøöîî àöé àåä åìéàë åîöò úà úåàøì áééç ãçàå ãçà ìëù êë éãë ãò ,å äæ êë íâ

äøåú ïúîá ,úåëåñ ,íéøåô ,äëåðç ,úáù ,áàá äòùúå æåîúá øùò äòáù åìéôàå .
á øåàéáäåù äîåðøîàæåç äæù åîöò ìò ø ,àåä ãåòå íòô ãåò øáã åúåà úåéçì øùôàù 

íòô .ïëù ïåéëîå ,àöîð ùäðùå äðù ìëá íéøáùð úåçåìä , äðù ìë áøçð ùã÷îä úéáå
ùãçî äðùå , ïëì øãâàåä áàá äòùú ìù úåìéáàä,åéðôì ìèåî åúîù éî ìù úåðéðà  .

øîåìë ,ùúåéçì ìåëéù éç åäùî ùé ïééãò ,úî àåä ìáà ,åìéàë äæååéðôá ìèåî åúî  . ìëå
îöò ìò íéøæåç áàá äòùúå æåîúá øùò äòáù ìù úåòøåàîäïäðùå äðù ìëá  , íà ìáà

ìî íé÷éñôî åéä úåçåìääøáùåðìöà  ,øåàîä ìëò úåäøçàíéíé÷éñôî åéä íâ  .  
ä úåçåìä úøéáùé ìù ïáøçä úìçúä àäíéøöî éàöåé ìù íå÷î , ãéîúä ìåèéá

ïåùàøä úéá ïáøç úìçúä àåä ,ä øéòä úò÷áäåééðùä úéá ïáøç ìù äìçúää à ,
øúéá ïáøç ìù äìçúää äúéä äøåúä úà ñåîèñåôà úôéøù , ìëéäá íìö úãîòäå
åéáéáñ úàå ìëéää úà òùøä ñåôåøñåðøåè úùéøç úìçúä äúéä .  

ä úãîòäää ìëéäá íìöäúé äáøä  ïîæäøåúä úôéøù éðôì ,ä ìáà äúùòð àé
ò"úãîòä éé êìî äùðî ìù íìöä äãåä , àøîâá áåúëå)ò çë óã úéðòú”á ( íìö ãéîòä

íîåù õå÷ù úúìå ãéîúä øñåä úòîå áéúëã ïìðî ìëéäá ,ùøá áåúëå"ã é" øñåä úòîå ä
åâå íîåù õå÷ù úúì ãéîúä ' - õå÷ù ïúð íåéä åúåàá ãéîúä ìèáúðå øñåäù úòáã 

íîåù ,ìëéäá íìö ãîòåä åðééäã.äåä ãçå ,åùî íéöå÷ù óðë ìòå áéúëäå íî, àáø øîà 
 äéãéì äéì äéøáúå äéøáç ìò ãç ìôðå ååä éøú)åãé úà øáùå éðùä ìò ìôð ãçà íìö (

äéì úîéìùà êãé àúéá éáåøçì úéáö úðà áéúë äåäã çëúùàå ,ùøá äæ ìò áåúëå" é
ã" äéì úîéìùà êãéå äéúéá éáåøçàì úéáö úðà ä- úéöø äúà åøéáçì øîåà íìö 

íå÷î ìù åúéá áéøçäì ,úéèäùéãé êì éúîìéùå äî÷ð êá éúéùò éðàå êéøçà ìàøùé  ,
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éì úéìùåà êãéå àúéá éáåøçàì úéáö úðà øçà ïåùì ,íéìë úìéàù ïåùì , äìòå øîåìë
éãéá, úçìöä åìéàë åðééäé .  

øäîä"ù íå÷îä àåä ìëéääù øéáñî ì åáäù äìâúð 'ãçà , úåçëä ìòá àåäù
íìåë ,åä ìëéäá íìö úåàéöî ïëìéù ùé íà ÷ø àíéðù í ,ãçà ãâð éåáéø äéäéù . éåáéø

åîöò úà øúåñ óåñáì úåçë ,éðùä úà áéøçî ãçà ìëù .æçá áåúë" ììë ìù íçë ìëù ì
øúéáá æëåøî äéä ìàøùé ,òáèä êøãë àìù äéä íçëå .ä àì åðçðàù äæî ÷ðåé åðìù çë

éåáéø ,ãçà àìà . æàîáøçð øúéáùä , åðì ïéà úà ãåòéúéîàä åðçë ,ù ïáøçä äæå ì
äæä íå÷îä . äæá áøçð äæå úéìëú éìáå ìåáâ éìá òéâî ìàøùé ììë ìù éúéîà çë ìë

ìëéäá íìö ãéîòä àåäù ,øîåìë ,íéîìö éðù ,æù úøåö ä úãîòä íìöäùìëéäá ãéîòä ,
 äæá äéäùúåçë ìù éåáéø .åðçë úà åðãáéà êëå ,å øùôà éà ïëì åðìò øåæçììà ãå 

îöòéåð ,îå ãçà êîùå ãçà äúà àåäùõøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë é. íéëìåä åðçðà 
 åðçë úà íéãéñôîåìëëî åðçðàù ãåò ãéîòäì íéôéñåìëéäá íìö  ,íìö ãåòå íìö ãåòå.  

 äæì ùøåùääù 'äæä íìåòá íå÷î åì ïéà ,úéáä åðîî ç÷ìðù ,àåä åôøùù äæá 
äøåúä .ä äøåúäùéúé åîù éåìéâ íå÷î à ,'ùëåàéäúôøùð  ,á ìåèéá ìù äìçúä äæ úðéç

úéáä . ìëáäéøùôàä äîöåòúø÷éòä ìò ìëúñäì àìù íéñðî  ,çø àìà" íéøáã ìò ì
íééããö .íéøöîä ïéá äåâéùä äéôãåø ìë ,úåìçúää ìë ììâá ,åîöò ïáøçá åîééúñä íäå ,

äô ï÷úì êéøö ï÷úì äöåøù éî ìëå .  
  
  

ìåìàå äáåùú  
  

éîéåñî íéøáãì ìâåñî ïîæ àéä ìåìàù íéòãåé íìåëù ïééòì ùéöå í" ùåøéô ò
øáãä  .éá ìâòä åùò ìàøùé ììë úåòåáù éøçà íåé íéòáøà äðä"æåîúá æ , äìò äùî æàå

ìàøùé ììë ìò íéîçø ù÷áì íéîùì ,øòá ãøé àåäå" äìòé äùîù éåöéø äéä æàå ìåìà ç
úåçåì ìá÷ì íòô ãåò ,øî äéä éðéñ øäá äéä äùîù ïîæä ïëìå"äåé ãò ìåìà ç" àåä åáù ë

åçåìä íò ãøéú  . áøçð äøéôñá äéìòäù ãçåéîá äéìò ïîæ àéä ìåìàù åðì àöåé ïë íà
ìâòä ììâá äîá ,åéùëò åðìù úåàéöîä ìëì ñéñáä àéä ìåìàá äéìòä ìáà  .  

áîøä ïåùì äæ éøäù äáåùú úåëìäá ïééòì ùé" í)ìä 'á äáåùú' ( àéä åæ éà
øéôå åúåùòì åãéá øùôàå åá øáòù øáã åãéì àáù äæ äøåîâ äáåùú éðôî äùò àìå ù

 ãçééúð ïîæ øçàìå äøéáòá äùà ìò àáù éøä ãöéë çë ïåìùëî àìå äàøéî àì äáåùúä
 ìòá åäæ øáò àìå ùøéôå äá øáòù äðéãîáå åôåâ çëáå äá åúáäàá ãîåò àåäå äîò
 àìà áù àì íàå êéúåøåçá éîéá êéàøåá úà øåëæå øîà äîìùù àåä äøåîâ äáåùú

øùôà éàù úòáå åúåð÷æ éîéá äìåòî äáåùú äðéàù éô ìò óà äùåò äéäù äî úåùòì åì 
 úîå åúúéî íåéá äáåùú äùòå åéîé ìë øáò åìéôà àåä äáåùú ìòáå åì àéä úìòåî
 íéáëåëäå çøéäå øåàäå ùîùä êùçú àì øùà ãò øîàðù ïéìçîð åéúåðåò ìë åúáåùúá

ãå÷ áùå åàøåá øëæ íàù ììëî äúéîä íåé àåäù íùâä øçà íéáòä åáùå çìñð úåîéù í
åì ,ò"ë  .  

áîøä éøáã äù÷"ïðáøã øåñéà àéä ãåçé éøä í , ï÷úì êøãä äæù ïëúé êéàå
äøéáòä  ?ö àìà"êë úåùòì ïéãä àì äæù àéä åúðååëù ì , òéâä àåä æà êë äùò íà ìáà

úàæä äåáâä äâøãì  .áîøä éøáã êùîä"í : åàèç àèåçä áåæòéù àåä äáåùúä àéä äîå
 åúáùçîî åøéñéååâå åëøã òùø áåæòé øîàðù ãåò åäùòé àìù åáìá øåîâéå ' ìò íçðúé ïëå

 àèçä äæì áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéå éúîçð éáåù éøçà éë øîàðù øáòù
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åâå åðéãé äùòîì åðéäìà ãåò øîàð àìå øîàðù íìåòì ' øîåìå åéúôùá úåãåúäì êéøöå
åáìá øîâù åìà úåðééðò ,ò"ë.  

ç ùéù ïàë íéàåø àìù áìá äøéîâå åúáùçîî åúøñä àèçä úáéæò ìù áåé
ãåò åúåùòì , àèçä úééùò ìò äîçð íâå] úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéå ìù ïéðò ãåò ùé-ìî  '

ãî íéìäú áë[ , ìë åîë äæá áåéçî àåä éøä äáåùúá àèçä áåæòì áåéçä ãàî äù÷ ìáà
éãåäé ,ãéúòì äìá÷ ïëå  ?ò àìà 'áîøä ìù åðåùìá"øéñéù íåúáùçîî  ,åáìá øåîâéå ,

éåãéåä àéä äáåùú äùòîä íéðù àéä äáåùúäù äàøðå , àéä äáåùúä øàù ìáà
úåãéîá ,ãåò àèçä úåùòì áìá ïåöø ïéà åáù äâøãì úåìòúäì àéäå , äáåùúä àéäå
éãéîúä  .áîøä ïë íà" úðçáð ÷ø úåãéîá åúåìòúä éøäù ãàî ïáåî äøåîâ äáåùú ìù í

äøéáò åúåà ùéù äæá ,åëå 'ëòå"äðúùð íãàä àåä æ , ìåëé äæ äðúùð äùòîä ÷ø íà ìáà
íéøçà íéîòè äáøä ììâá úåéäì ,äøåîâ äáåùú ïéà æàå ,éåðéù ïàë ïéàù  .  

íéùòî øúåé úåùòì ìåìàá ïéðò ïéàù ïë íà àöåé , äáåùú à÷ååãá åððéà äæ éøäù
úåìòúäì øúåéå øúåé åúáùçîå åáìá øåîâì àéä äáåùúä àìà , ãåòå ãàî ïáåî éøä

ø ïéá éðéñ øäá íéùòî øúåé äùò àì äùîù"äåéì ìåìà ç" íä àìà ìàøùé ììë ìë ïëå ë
åëå úåöîå äøåúì øù÷úäì ïåöøá åìò'  .  

äáåùú àø÷ð äæ äîì ïáåî äæ éôìå ,ùåã÷ åìåë àéä åðîöò ùøåù éøäù , ìëå
íùî ãåøéôá àéä ïåøñç ,ùâøä éìáî åìåë äøåúä ìë íéé÷îù éî ìë ïëìå ,æ" íåù éìáî à

åùøåùî ãàî ÷åçø àåä æà äáåùú ,åùøåùì áùä ìáà , øúñá áùåé úìòîì êééù àåä æà
ïåéìò ,òøä ãöì äèéìù ùé åáù òáèä úëøòî ìòî àåäù åì ÷éæäì ìåëé øáã íåù ïéàù ,

 ÷åñôä ïáåî ãàî äîå)å äéòùé é ( äàøé ïô òùä åéðéòå ãáëä åéðæàå äæä íòä áì ïîùä
éðæàáå åéðéòáåì àôøå áùå ïéáé åááìå òîùé å , íåìë ïéà ãåò òîåùå äàåø àåäù éøçàù

íìåòì øúåé úå÷îò ùéù øáã êåúî øáã ïéáîå åîöòî ïéáî àåäù ãò ,áùå êééù æà , ìëù
íééçä úå÷îòì øåæçì àéä äáåùú148.  

 íéìéçúî íùîå áìä ìà íéøæåç øùàëù äæå ø÷éòä ïëúé àéäå óñåð ïéðò ùé
ùãçî ,æ"åðçðàù àùãçë åðîöò úà íéàøåá  ,íùä úåðùì äáåùúä éëøãî äæ ïëìå ,

áîøä éøáã ùåøéô äæù ïëúéå" ãåò äæä àèçì øåæçé àìù úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéå í
 åðîöòáå åðîöò úà íéðùî åðçðàù êë êøã ÷ø äùéâ åðì ïéà ãéúòì äìá÷ä éáâì éøäù

ðä äøéáòì óçã ïéà ùãçä"ì ,õåç éôìë éåìéâä éáâì æàå, àäéù íéëéøö äùòîä íìåòì 
úåîåìòú òãåéî úåãò  .  

 äìéâî àøîâá áåúë)áé óã (.òä åøîâé éúî ïåáùç åùò äáøäù ' úåìâ ìù äðù
ìáá ,åòè íìåëå , úðùá áéúëã àðáùåç éàäá äòè ìàéðã óà àáø øîà àøîâá äôéñåîå

äòèã ììëî éúåðéá øîà÷ãî íéøôñá éúåðéá ìàéðã éðà åëìîì úçà  .î íéàåø äæ
 äñéôúù úéúéîà àì äðéá ìùàìà ïëúúúåòè êåúî  , àéä íìåòì äñéôú ÷åìéñ íò äàá

äðåëð àì äô÷ùäå ,øáã êåúî øáã ïéáäì åäæå , ãåò ñåôúì åðéðôìù øáãäî ÷îòúäì
÷îåò  .  

æ ïéáäì éøäù"ì äæå ïë éðôì åðáä àìù äî ïéáäì à"éçèù äñéôú àìà úåòè ã  
æçá àúéà"ì149  äãîäî àéä äáåùúùäðéá ìù , íéðô éúùî àéä øáãä íòèå

ãçà íãà ïá äéä àåä éøäù åîöò íãàä ãöî ãçà , êééù àìù ùãç íãà ïá úåéäì éãëå
ùãçî åîöò àøáìå åééçá ÷îåò ãåò ñåôúì êéøö àåä ììëá àèçì , íå÷îî íéìéçúîå
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äìéçúî åúðáäù ,äùòîä ãöî ïëå , äæ úà úåðùì äå÷ú íåù ïéàå äùòð äùòîä éøäù
à ìáà äîá àìà äîöò äùòîá àì äìòî äæì ùé æà ÷åîò øúåé íéñôåú äùòîä êøã í

åðééçáå íìåòá øúåé ÷îåò ñåôúì åðì íøâ äùòîäù , äáåùú éìòáù íå÷îá áåúë äæ ìòå
íéãîåò íéøîåâ íé÷éãö ïéà íéãîåò  . íèôù åøúé úá à÷ååã àùð äùî äîì ïáåî ïëìå

òì íéìâò"æ , àîåçðú ùøãîáå)é úåîù"à (úð äéãáåò éðéòá äñåàî äøæ äãåáòäù íòè åð
ò"ë ,åá àèçù øáãî ùøåôä éë äæ ïéðò øåàáå , íéðåùàøä åéëøãá ñàåî àåä øùàë

íäî ùøåôå ,äùò àì åìàî íäî øåäèå é÷ð øúåé àåä150  .òò äìéçúî äãâäá ïëå" åéä æ
àíéøöîá åðéúåá ,èøôá äéãáåò éðéòá äñåàî äùòð äæù íòè åúåà àåäå  .ìà ÷øù ä

úåàéöîä ÷îåò úà ñåôúì íéìåëé ,àèçä êøã ÷ø àéäå. 

 àîåéá àúéà)åô (. úåàôø äàéáîù äáåùú äìåãâ àðéðç éáøá àîç éáø øîà
 íéðá åáåù áéúë éîø àðéðç éáøá àîç éáø äáãð íáäà íúáåùî àôøà øîàðù íìåòì
 ïàë äáäàî ïàë àéù÷ àì íëéúáåùî àôøà áéúëå íúà íéááåù àø÷éòîã íéááåù

î äàøéåëå' äáåù øîàðù úåââùë åì úåùòð úåðåãæù äáåùú äìåãâ ùé÷ì ùéø øîà 
ä ãò ìàøùé ' øîàäå éðéà ìåùëî äéì éø÷ à÷å àåä ãéæî ïåò àä êðåòá úìùë éë êéäìà

 äùòå åúòùøî òùø áåùáå øîàðù úåéëæë åì úåùòð úåðåãæù äáåùú äìåãâ ùé÷ì ùéø
àë àéù÷ àì äéçé àåä íäéìò ä÷ãöå èôùîäàøéî ïàë äáäàî ï  .  

äàåôø êéøö ãåò äàøéî áùäù ïàë íéàåø , áùçð åðéàù ÷ø àèç åì ùé ãåòå
ââåùë àìà ãéæîë , äùåò äéä äæ ìò ùðåò ìá÷é àìù òãåé äéä íàù àéä øáãä ùåøéô

ïë íâ àáäì ,éøîâì àèçäî øñ àìå151. 

îâá àúéà ') úåëøá (ä úà úáäàå 'êááì ìëá êé÷åìà ,êéøöé éðùá ,éá áåè øö
äéáå"ø ,òøä øöéä íò ãåáòì øùôà êéà øáãä äù÷å  ? åìåë àéä òøä øöéä ùøåù àìà
áåè ,òøì úåøùôà àäéù åúàéøá íòèå ,äæì äåàúå ,äøéçá ìòá íãàä àäé äæ éãé ìòå ,

ììëá ìòåôì åúáùçî àöé àìù ìáà , òø äéä àì äæ òø íåù ìòåôì àöåé äéä àì íàå
áåè àìà ììëá ,éù óàù ùåã÷ååøöåé úáäà ìéáùá äùåò åðéà òø úåùòì åçëá ù  

ä úáäàá úåððåáúä ãöî àá äáäàî äáåùú ïë íà ' åéùòî ìë úåìòäì åúøåúå
äðåéìò øúåé äìòîì ,àåèçì äòéèð åì ùé íâå ïååòä úå÷éúî íòåð ùéâøä øáëù óà , ùéå

äøéáò úøøåâ äøéáò ,ëòå"ïååòä ïî ùøéôå øñ àåä æ ,éøöé éðùá ãåáò àåä æà àåäù í
áåèì òøä çë êôäî ,úé åðåöø íöòá äæå 'íéøáã ìù íùøåùá  . ÷ø äàøéî áùä ìáà

ä úåöî åøáò ìò øòèöäì êë ìë èøçúî åðéàå ãåò àèçé àìù øäæð   ' íéáù øùàë
úé åá íéøåù÷ åðçðà íöòáù ììâá äæ äáäàî 'ä ÷ìç äæå 'åîò ,åéáà áåäàé ïáù éòáè äæå  

  
  

ø ìù áåè íåé"ä  
  
)ø àø÷éåèë äá ã(à " úåîåà ïéà éëå äòåøú éòãåé íòä éøùà áéúë äéùàé ø

 íäì ùé éñâøéôìñ äîë íäì ùé ñåðé÷åá äîë ïäì ùé úåðø÷ äîë òéøäì íéòãåé íìåòä
 ãîåò àåäå äòåøúá ïàøåá úà úåúôì ïéøéëî ïäù àìà äòåøú éòãåé íòä éøùà úøîàå

äì êôåäå íéîçø íäéìò àìîúîå íéîçø àñëì ïéãä àñëî íéîçø úãîì ïéãä úãî í
éòéáùä ùãçá éúîéà:  
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öå øôåù ìå÷ä éãé ìò éåúéô ùéù ïàë áåúë ïéáäì"ò  .ïééòì ùé øáã ãåò , éøäù
ø"íéáåè íéîé ìë åîë ùãå÷ éàø÷î àø÷ð ä ,ö éøäå" äæ íåéá ùé äùåã÷ äæéà ãàî ìåãâ ò

á äø÷ äî ìáà ìàøùé ììëì åäùî äø÷ øçà âç ìëá éøä ìàøùé ììëì ãçåéîø"ä  ?
ø éøäù êë ïéðòä ùøôì äàøðå"ïåùàøä íãà àøáð åáù íåé äéä ä ,ø ìëå"øå ä"á÷ä ä" ä

àì åà ùãçî íìåòä ìë àìéîîå åúåà àøáì íà èéìçäì ìåëéáë êéøö ,ïéãäå ìå÷éùä äæå  .
øá äðä"á÷ä ïåùàøä ä"íìåòä àøáì øçá ä ,äèî éøãá éåìú ïéãä êìéàå æàî ìáà , äæå

ìàøùé ììë ,ãçé íäùïåùàøä íãà úøåö   . àøáì íà äèìçä ùé äæ íåéáù àöåé ïë íà
àì åà íìåòä ,åðá éåìú äæå ,æ"íìåòä àøáì íà íéèéìçîù äìà åðçðàù à ,àì åà  . ìáà

êéà íâ àìà àì åà ïë àì äæù øáãä øåøá  .  
åìù úåáùçîä úà áåùçì éðùì íøåâ ãçàù àéä éåúéôä ïéðò , ìåëéáë ùé ïë íà

úé åìöà ïåöø'ãçà øáãì  ,äæ úà íéðùî åðçðà ìáà  . ùé äæ íåéáù àéä øáãä ùåøéô
ïéã áåéç ,ïéã éãé ìò ÷ø äæ ìòåôì àöåéå äðúùðù äî ìë éøäù ,úé åéðôì ïéã ùé ïë íà ,'

óåñ ïéà ãò äáèäì àéä åðìù ïåöøä éøäù íéîçøì äæ úà íéëôäî åðçðà ìáà ,úé åðåöøå '
ïéãä àéä éåìâä ,ðçðà åðéùòî ììâáåíéîçøì åúåà íéëôåä å  .æ" äæå éììë äâäðä ùéù à

ïéã ìù àéäå àñëä ,ïéã ìù úåâäðä íéâäåð ïéã íåéá ïëìå , êôäð úåòé÷úä éøçà ìáà
 íéîçøì äâäðää  

 ïåøàä úòéñð éáâì áåúë)é øáãîá ã-å (äòåøú íéò÷åú åéä úåòéñðáù , ìéä÷äáå
åòéøú àìå åò÷úú ìä÷ä úà  .æ"äòåøú äéä äëéìäáù à, äòé÷ú äéä äáéùéå õåáé÷áå 

äòåøú àìå  .íéðåùàøä åùøôå152íäéðôì íé÷ìà êàìî òñéå áåúë úåòéñðáù  , ìáà
ä äáåù áåúë ìä÷ä úà ìéä÷äá 'úåááø ,æ"ä ïéá àéä ìãáääù à 'êàìîì åîöò  . ùåøéô

åîå÷îá øáã úöéòð äæù ò÷ú ïåùìî àéä äòé÷úù àéä øáãä153 , ïåùìî àéä äòåøúå
)á íéìäú è (øúìæøá èáùá íò ,äøéáù ìù ïåùì àéäù154  . ùéù àéä øáãä ùåøéôå

úé åúåëìîá 'úåðéçá éúù ,úé åéìà ìåèéá íäå 'åãáìî ãåò ïéàù , äáøä ùéù äâäðä ùéå
úé åãáìî õåç íéøçà íéøáã ,'úé àåäùå 'íäéìò èìåù  . éåìéâ ìù áåéç ùé øùàë ïë íà

úåëìîä ,íìåòá äùòðù äî ìë íéç÷åì åðçðà ,àøîåúé åãáìî ãåò ïéà àéä åùøåùù íé ,'
íéèøôä ìëå ,äòåøúä àéäù ,éåä íù ìù éåìéâ àìå êàìîä ìù éåìéâä äæå"ä , äøéáùä äæå

ùéù ,úé åúåëìîì àáé ïë íâ åäæ'  .äòé÷úä åððéà äæ íåéáù ùåãéçä ïë íà , äìâî àì äæù
ùãç øáã ,äòé÷úì äòåøú ïéá øåáéçä àéä ùåãéçä àìà  . ìù éåìéâ äæåéåä íù" íé÷ìà ä

àìî íìåò ìò àìî íù ãçé ,øá ïåùàøä íòôá äìâúð äæ íùå"ä , íéìòåô åðçðàù äî äæå
åðìù úåòé÷úä íò  .  

úé åéøáãá àá àéä äèîì äìòîìî àáù äî ìë ïéáäì ,'ìå÷ä àéä ìëä ùøåùå ,
÷ñôä éìá éåìéâ äæ äâäðäì úåîéìù ùé øùàë ïë íà , ÷æçúîä ìå÷ àéäù äòé÷úä äæå

ô éìáìå÷ì ÷åñéô íöòá àéä äòåøúä ìáà ÷åñé , àäé àìù íøåâ äæ øåâñ äôä øùàëå
äôäî äøàä ,äæä íìåò ìù çøåèå øòö ìë ùøåù äæå , àìà äìòîìî òøî àì àá àéäù

äìòîìî äøàä ìù ïåøñçî155  .  
úåøçà íéìéîá ,íåéä íöòî àéä ïéã ùéù äæ ,ïéãä úà íéòáå÷ åðçðàù äæ ìáà ,

øåöá ïéãä úà íéòáåúåäòé÷úå äòåøúå äòé÷ú ìù ä , ãçåéîá êééù ÷îåò øáã äìâî äæ

                                                 
  ן ויקרא כג כד" רמב152
   הכתב והקבלה במדבר י ז153
  ל לו" ר154
  מלכין'  מאמר ביאור ז-ב "אדיר במרום ח 155
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äæ íåéá ìàøùé ììëì  .äòåøúä ììâá äæ íåéá òø ìù çë ïéà øùàë æàå ,ä íéé÷úî æà '
ïåëìäé êéðô øåàá ,æ"éåä íù ìù éåìéâ ïàë ùéù à"äòåøú éòãåé ììâá ä156  .  

  
øá ùéù íéðîéñá äðáä äæî àöåé"îâá àúéà éøäù ä ') úåéøåäáé (. ééáà øîà

éáåøå àø÷ àúù ùéøá ìëéîì ìéâø àäé àéä àúìéî àðîéñ úøîàã àúùä ' à÷ìñå éúøë
éøîúå ,áîøä éøáã éô ìò ïáåî øáãä íòèå" ï)áé úéùàøá å ( ùé äìòîìî äøéæâ ìëù

ìòåôì àöúù éãë äèîìî ïåéîã ,íéàéáðä åùò êëå , ïéãá íéãîåò åðçðà øùàë ïëì
ä ìù ïåéîã úåùòì íéëéøöäáè ,äáåèì äøéæâä àöúù äðëä äæå157  . êøã à÷ååãá äæå

äìéëàäî øúåé íãàä ìà øáçúî íãàì äöåçî øáã ïéàù äìéëà158.  
  

äåé"ë  
  

ù ùéðäåéá íéðéðò é"ë ,øì íåúéç àåäù ãçà" ä)øá äìéôúá íéøîåàù åîë" ä
åîúçé øåôéë íåö íåéáå åáúëé (äøôëå äçéìñ íåé àåäù éðùäå . úåëøá àøîâá áåúëå) óã

ò èî”à (íéúùá äëøá íéîúåç ïéàù ,ùá åðééäðíéãøôð íéðéðò é , ïëìå íéàøð íäù íâä
 éðùëö íéðéðò"ãçà øáã úîàá íäù ì ,á íéàåøù åîë úîéúçø úëøá" ìàøùé ùã÷î ç

íëéùãç éùàøå, äæù  úîàáä íéçáùîù ãçà øáã ' íäù ìàøùé ùã÷î àåäù äæ ìò
ùãåçä úà íéùã÷î ,å äëøá úîéúçá ïë íà øåôéë íåé ìùíéøîåà:àá " ìçåî êìî é

 ìë ìò êìî äðùå äðù ìëá åðéúåîùà øéáòîå ìàøùé úéá åîò úåðåòìå åðéúåðåòì çìåñå
íéøåôëä íåéå ìàøùé ùã÷î õøàä, éøîâì íéãøôð íéðéðò éðù ïàë ùé äøåàëìå . ìò êìî

ø ìù ïéãä ìù íåúéç ìù úåòîùîä àåä õøàä ìë"ä , åðéúåðåòì çìåñå ìçåîå äæ
äìéçî ìù úåòîùîä .êçøë ìòáå ö"ìðéðòä éúù úîàáù éãçà øáã íä í, ïéðòù åðééä 

íäéðù úà áééçî ãçà .åäù÷ äæ ,øçà øáã äæ äøôëå ãçà øáã äæ íåúéçù äàøðù ,å êéà
ùðãçé íéãçàúî äìàä íéøáã é ? íéàåøù åîë çåðé÷ ïåùìî äæ äøåúä ïåùìá øåôéë

 àøîâá)ò äë óã íéçáæ”à (ä ïäëäùáäæ éøåôéë ìò åãé çð÷î äé .àå"ë ìò àø÷ð äæä íåéä 
äìéçîå äçéìñ íåé äæå çåðé÷ íù ,äáåùú áåéç åá ùéù íåéå .  

éò 'ç øäæ"ò ãô÷ á"á : àåääì ìæàæòì ìàøùé ïéøãùîã øéòù àåää éæç àú
 ïéøú àîéú éàå äéãäá à÷ñòúàì àøçà àøèñ àåääì à÷ìåç áäéîì ïéâá àøáãî

 ãç àëä éàîà ïéøéòùåäéì" àøçà àøèñã øéòù àåää çðéú àøçà àøèñ àåäì ãçå ä
åäéì" éàîà ä  

 àùð éðáá àðéã ãéáòã àåää àøéèðñì àø÷ äéøá ìò æéâøà äåäã àëìîì àìà
 ïîú ìëéîì àëìî éáá ìàòå éãç àøéèðñ àåää äéøáá àðéã ãáòîì ïîãæéã ïéâá øéãú

à éáá àã àøéèðñ ìàò àì éàãå øîà äéøá äéá çâùàã ïåéë àëìî æéâøàã ïéâá àìà àá
 àúãåòñ ãáòîì àëìî ãé÷ô äéãäá ñééôúàã ïåéë äéãäá ñééôúàå ìæà ãáò äî éìò

 àøéèðñ àåää äéá òãðé àìå ãé÷ôå äéøáìå äéì äàìò  
äàìò àúãåòñî àã òãðé éà àúùä àëìî øîà àøéèðñ àåää ìàò øúáì 

åòñ ìò àðîîì àø÷ ãáò äî àøåúô ááøòúé éøáìå éì úéðé÷úàã ïé÷úà äéì øîà àúã
 òãðé àìå éìéãî éàî÷ ãéòñã áéùçéã ïéâá àøéèðñ àåääã äéî÷ éåùúå éàî÷ éåùúå éãî

                                                 
156

  ל על הפסוק בתהלים" רמח 
157

  ניבאר הגולה באר ש 
158

  א ד ס"ח 
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 äåãçî ùøôúéå äéì ìéæéå à÷ìåç àåää ìåèéå éøáãå éìéã äåãçã àøé÷é àúãåòñ àéääá
 àëìî éáî àøéèðñ àåää ùøôúé àì éëä ãéáò àëìîã åàì éàå ïìéã àúãåòñã  

 êéøá àùãå÷ øîà êë àåääì ãçå éì ãç ïéøéòù ïéøú åðéîæà ìàøùéì àåä
 ïìéã àøçà äåãçã àúãåòñá òãðé àìå ìéëà÷ éìéã àúãåòñîã áéùçéã ïéâá àøåèìã
 éúà éúàã àîìò äàìò àîàã ïåéë úéáî ùøôúéå äéçøàì ìéæéå à÷ìåç àåää áñéå

 åøéäð àçëùàì äàúú àîìòã àìëéä åâ éøùîì)ð"åøéäðá äìò àçâùàì à (éôðàã ïéã ï
 øéäðàå ïàëøá ìë ÷éôà ãë äéî÷ì ïéðéãã éøàî àìå àøåèìã àåää çëúùé àìã àåä

 ïàëøá ïåðéàî éìèð ìàøùéå çëúùé åãéç àåää ìëå àìëì  
 äàúú àîìò éãçã çëúùàå äàúú àîìòã àìëéäì ìàò éúàã àîìò ãë àäã

ïéëøáúî åäìë ïéîìòå àøåúô êéøá åäéà ïéãë äàìò àúãåòñ àéääá éåðá íò åãéç ìëå 
 áéúëã àåä àãä ïîú åçëúùà ïéôðàã åøéäð ìëå)ì æè àø÷éå (åäé éðôì" åøäèú ä  

íåâøú : úúì éãë àåää øáãîì ìæàæòì ìàøùé íéçìåùù àåää øéòùä äàøå àá
äì ãçà ïàë äîì íéøéòù éðù øîàú íàå åúà ÷ñòúäì àåää øçàä ãöì ÷ìç ' ãçàå

 ãöä ìù àåää øéòùä àçéð àåää øçàä ãöìäì êà øçàä 'òåãî.  
 àìà]ìùî [ ãéîú íãà éðáá ïéã äùåòù äæ øèåùì àø÷ åðá ìò ñòåë äéäù êìîì

 ïåéë íù ìåëàì êìîä úéáì ñðëðå çîù àåää øèåùä åðáá ïéã úåùòì ïðåëúéù éãë
 éìò êìîä ñòëù íåùî àìà éáà úéáá ïàë øèåùä ñðëð àì éàãå øîà åðá åúåà äàøù

îå åîò ñéôúäå êìä äùò äî åðáìå åì äðåéìò äãåòñ úåùòì êìîä äåö åîò ñéôúäù íåù
àåää øèåùä åá òãé àìù äåöå.  

äðåéìòä äãåòñäî äæ òãé íà äúò êìîä øîà àåää øèåùä ñðëð óåñáì 
 åäùî ïéëú åì øîàå äãåòñä ìò äðîîì àø÷ äùò äî ïçìùä ìáìáúé éðáìå éì éúðëäù

ùçéù éãë àåää øèåùä éðôì íéùúå éðôì íéùúå äãåòñäî òãé àìå éìùî éðôì ãòåñù á
 ìù äçîùäî ÷çøúéå åì êìéå àåää ÷ìçä ç÷éå éðá ìùå éìù äçîù ìù àéää äáåùçä

êìîä úéáî àåää øèåùä ÷çøúé àì êë êìîä äùòù àì íàå åðìù äãåòñä.  
 âøè÷îì ãçàå éì ãçà íéøéòù éðù åðéîæú ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä øîà êë

ãåòñîù áùçéù éãë àåää ç÷éå åðìù úøçàä äçîùä úãåòñá òãé àìå ìëåà àåä éìù ä
 êåú úåøùì äàá àáä íìåò äðåéìòä àîàù ïåéë éúéáî ÷çøúéå åëøãì êìéå àåää ÷ìçä

 øåà àöîì ïåúçúä íìåòä ìù ìëéää)äøàäá äéìò çéâùäì ( àìù àåä ïéã íéðôä ìù
úåëøáä ìë àéöåî øùàë åéðôì ïéãä éìòá àìå àåää âøè÷îä àöîé ìëå íìëì øéàîå 

úåëøáä åìàî íéìèåð ìàøùéå àöîð àåää úåøçä òôù.  
 íìåòä çîùù àöåîå ïåúçúä íìåòä ìù ìëéäì ñðëð àáä íìåòä øùàë éøäù
 íéëøáúî íìåë úåîìåòäå ïçìùä êøáî àåä æà àéää äðåéìòä äãåòñá åéðá íò ïåúçúä

ä éðôì áåúëù åäæ íù úåàöîð íéðôä úøàä ìëå äçîù ìëå 'èúåøä.  
éò 'øäîä úåùøã" ì-äáåùú úáùì ùåøã  :ïøäà àáé úàæá øîàå , ùøãîáå

)÷éå"ô ø 'ë"à (éúéøá úàæ äìéîä úåëæáå äøåúä úàæå äøåúä úåëæá .øå" ùéù éðôî ì
 òáèä ìò íúâøãî ìáà úéîùâ àéäù òáèä úçú íéðåúð íðéàù úàæ äìòî ìàøùéá

úéîùâä ,ùä íåéá äìéîä äìòúé íùä íäì ïúð êëìåéðéî . òáèä éîé íä íéîé äòáù éë
á÷ä àøáù úéùàøá éîé úòáù ãâð íäù úéîùâ àéäù"úéîùâä òáèä úà ä , íåéáå

äìøòä àéäù úéîùâä òáèá øñçù äî äìéîä äåö äòáù øôñî ìò àåäù éðéîùä . êëìå
 ùãå÷ àø÷ðù éîùâä ïî ìãáðå ùãå÷î äæ íå÷îù íéðôìå éðôì ñðëð úåéäì ïäëì éåàø

úåëæá íéùã÷úéîùâä òáè ìò àéäù äøåúä úåëæáå äìéîä  . íåéá åéäù úåàæää ìë êëìå
äèîì òáùå äìòîì úçà äðåîù åéä íéðôìå éðôì íéøåôëä . àéä äìòîì úçàä éë äæå
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òáèä ãâðë íäù äèîì òáùå äìòîì àéäù òáèä ìò àéäù äâøãîä ãâðë .äæå , éë
éä øùà íéøåôëä íåéá äæ øáãå íéðôìå éðôì ñðëð øùàë óåâä úøñä àåä ùôð éåðéò åì ä

éîùâä ìò àåäù äöéçîá ñðëðå éîùâä ,äèîì òáùå äìòîì úçà úåàæä êøöåä , øàùå
ãáìá òáù íä úåàæä .äæ ìéáùá ìëä äæä íåéá úåãçåéîä úåöî øàù ìë ïëå . øùàë éë

ìàøùéì ãçåéî äæ øáãå úéðôåâä úøñäì ãçåéî äæ íåé , úéîäá ùôð ìàøùé ùôð ïéà éë
áèåîóåâá ò ,íéøéòù éðù ìàøùé éðá úàî ç÷éù äøåú äøîà êëìå . åîã øéòùä éë éðôî

íãàä íãë ,åëå'.  
úåìøåâä ïéðò , úìòî ìò äøåî íéðôìå éðôì åîã àáåä øùà äæä øéòùä éë éðôî

úåéðôåâä ïî äøñä íäìù ùôðì ùé øùà ìàøùé ùôð , éðôì øôëì íãä àáåä êëìå
ëî ùãå÷îå ùåã÷ àåä øùà íéðôìåóåâ ì , äùåã÷ íùôðù øçà ìàøùéá àèçä ïë íàå

ùôðä íöò ãöî åðéà íîöò ãöî äøåäèå ,äøåäèå äùåã÷ íîöò ãöî íùôð éøäù , íàù
íéùã÷ä ùãå÷ íå÷îá íãä àéáäì éåàø äéäé àì ïë àì . ùôð ãöî åðéà äæä àèçä ìáà

àèçä àá äæä ãöîå ìàøùéá äøâúî àåä øùà ïèùä éåøâ ìéáùá àåä ÷ø ìàøùé .  
éò 'ç øäæ"ò ë â"à : éáø øîà éìæà ååäã ãò àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø

 øîàå àééç éáø çúô ïéîåé ÷éúòã éìîá àúééøåàã éìîá ìãúùð àééç éáøì éñåé) íéìäú
ä áì (åâå êòéãåà éúàèç ' éî÷ ïåì ùøôî àìå éåàèç éñëîã ùð øá ìëã àðôéìåà ïàëî

éîçø åäééìò òáúéå àùéã÷ àëìî åäéàã ïéâá äáåùúã àçúô çúôîì äéì ïéáäé àì 
 óéñëà)ð"éñëî à ( ñééç àåä êéøá àùãå÷ àåä êéøá àùãå÷ éî÷ ïåì ùéøô åäéà éàå äéðéî

 çúô åäéà ïéîéúñ ïéçúô ìë àäã éëá åäéà éà ïëù ìëå àðéã ìò éîçø ïåøáâúéå äéìò
ø àøáâàì àëìîã àåä àø÷é éåàèçã åùéøô àã ìòå äéúåìö ìá÷úàå ìòå àðéã ìò éîç

 áéúë àã)âë ð íù ( ãçå àìéòì ãç ïåðéà ïéãåáë ïéøú éððãáëé åäî éððãáëé äãåú çáåæ
éúàã àîìòá ãçå ïéã àîìòá ãç àúúì:  

íåâøú :êøãá íéëìåä åéä éñåé éáøå àééç éáø, áòå éñåé éáø øîà íéëìåä åéäù ã
àééç éáøì,ð ÷åñòäøåú éøáãá ,íéîéä ÷éúò éøáãá .éáø çúô  øîàå àééç )áì íéìäú (

åâå êòéãåà éúàèç', éðôì íúåà ùøôî åðéàå åéàèç úà äñëîù íãà ìëù åðãîì ïàëî 
å àåä êåøá ùåã÷äîíéîçø íäéìò ù÷á,úôì åì íéðúåð àì åäáåùú ìù çúô ç, íåùî 

éáúî àåäùé ù)ëîåäñ (åðîî.àåä êåøá ùåã÷ä éðôì íúåà ùøôî àåä íàå , êåøá ùåã÷ä 
 åéìò ñç àåäåîøáâúíéïéãä ìò íéîçøä  ,äëåá àåä íà ïëù ìëå, íéçúôä ìë éøäù 

çúåô àåä íéîåúñä,úìá÷úî åúìôúå .åéàèç úùéøô äæ ìòå ,êìîì àåä ãåáë , øéáâäì 
ïéã ìò íéîçø.éððãáëé äãåú çáæ áåúë äæ ìòå .éððãáëé äæ äî ,íä íéãåáë éðù , ãçà 

äèîì ãçàå äìòîì, íìåòá ãçàå äæä íìåòá ãçà àáä.  
éòå ' íìåò úåáéúð) øöéä çë áéúð-â ÷øô  :(÷øôá ïéãä øîâð )î ïéøãäðñ"â ,á' ( ìë

á÷äì åãáë åìàë åéìò äãåúîå åøöé çáåæä"äòá ä"äòáå æ" éððãáëé äãåú çáåæ øîàðù á
äòá éððãáëé àìà øîàð àì éðãáëé"äòáå æ"á . íãàì äìòîä øàáì àá äæä øîàîá

òøä åøöé ìò øáåâå äôåë øùàë .å åøöé çáåæä ìë øîàù äæåäãåúî äãåúîù åðééäã åéìò 
åøöé øçà êìäù åàèç ìò .á÷ä úà ãáë åìàë øîàå"àáä íìåòáå äæä íìåòá ä , ãåáëäå

ùä ìà ïúðù äæä"úé àåäù é 'øåîâ ãçà ,áåè øöé êôä àåäù òøä øöé íìåòá øùàë éë ,
ç äàøð"òøì úçàäå áåèì úçàä úìçúä éúù ïàë ùéù íìåòá å , íéðéîä åéäù åîëå

àù íéøîåàéòøäå áåèä åðîî àöåé úçà äìçúä äéäéù øùôà  , ïàë ùéù åøîà êëìå
òøì äìçúä éðùäå áåèì äìçúä úçàä úåìçúä éúù , òøä øöé íìåòá ùé øùàë êëì

á ïàë ùéù äàøð áåèä øöé ãâðë àåäù 'ç úåìçúä"å.  
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éòå 'èð÷ ãåîò éùéìù ÷ìç úåãâà éùåãç :ìë çáåæä )äãåú] (åøöé [ åéìò äãåúîå
åëå' .íãàì äðåéìòä äìòîä øàáì àá äæä øîàîá , àìå òøä åøöé ìò øáåâå äôåë øùàë

äùòðù äî ãåò äùòé . åàèç ìò äãåúîù åðééä åéìò äãåúîå åøöé çáåæä ìë øîàù äæå
åøöé øçà êìäù ,á÷ä úà ãáë åìàë øîàå"áå äæä íìåòá äíìåòàáä  , éúù ïàë ùéù
 úçàä úåìçúä äìçúä äéäéù øùôà éàù íéøîåà íéðéîä åéäù åîëå òøì úçàäå áåèì

á ïàë ùéù åøîà êëìå òøäå áåèä åðîî àöåé úçà ' éðùäå áåèì äìçúä úçàä úåìçúä
á ïàë ùéù äàøð áåèä øöé ãâðë àåäù òøä øöé íìåòá ùé øùàëå òøì äìçúä ' úåìçúä

ç"å .à êëéôìååøîôá " úåëøáã ÷)ä 'à' (åì éáø øîàø øîà éðîçð øá é" æéâøé íìåòì ì
 øîàðù òøä øöé ìò áåè øöé íãà]åæâø [ äøåúá ÷åñòé àì éàå áèåî ìéæà éà åàèçú ìàå

÷ àø÷é àì éàå áèåî ìéæà éà íëááìá åøîà øîàðù"íëáëùî ìò øîàðù ù ,÷ éë" éë ù
ùä"ä øöéä ÷ìñî ãçà àåäù éðôîå ãçà àåä éòø , åéäù òøä àåä úåéðù ïéàù ãò
îåàùäù ìò äøåî äæå áåè øöéä ÷ø øàùð àìå òøì äìçúä ãåò ïàë ùéù íéðéîä íéø" é

øåîâä áåè àåäù ãçà .á÷ä ãáëî äæ åîë íãàå"øáã ïéà åúìåæå éøîâì ãçà àåäù ä:  
ä íéðôìå éðôìå ïéàù íå÷î à íùøçà øáã íåùì äèéìù íåù .æç ïåùìá" éðôì ì

ä úúùåä íùîù äéúù ïáàä ìù íå÷î àåä íéðôìåíìåò , íìåò øåáéç ìù íå÷î äæ ïë íà
éîùâä íìåò íò ïåéìòä.  

äùôàø úåàåèçìä é íéñôåúù íåùî ÷ø à úà úåàéöîë åðì úéàøðä úåàéöîä
úèìçåî .øåøá ø÷ù äæ íéàåø åðçðàù äî ìëù íéñôåú íà , àéä úéúéîàä úåàéöîäå

úøçà úëøòîá ,íù éæààèçì íå÷î ïéà  .àéöî úúì àåä íìåòá òø ìë ãåñé øáãì úå
ììë úåàéöî åì ïéàù .äúéø÷ùä úåàéöî ú÷ðåé  úàúåàéöî ìëä íéðúåð åðçðàù äîî ÷ø 

ìä ,ì ïéàùääîöòì úåàéöî  .äìëú ïùòë äòùøä ìëå íéøîåàù äî äæå .  
íéðôìå éðôì òéâî åðéîãùë ,ì ïéà éæàä úñéôú'éðà 'úåëééù íåùòøä íò , å ïëì

êééù àì àèçæà  .ù íãä íàí ,íöòá æàðä ù ùôí) ùôðä àåä íãä éë( , ùôðä íàå
äîù ,æàäöåçä åðéàèç ìë úà ÷åøæì øùôà  .ù äìòîì åðøîàù äîá øåàéáä äæå êåúî

äì àåä ãçà øéòùù ,'ìæàæòì éðùäù áééçî äæ .íéðôìå éðôì åðçðàùë , êôåä àèç ïëì
ìèìèîä øáã úåéäì ,åðçðà àìå ,æàäöåçä äúåà çåìùì øùôà  .åäù íéøåôéë ãåñ äæ à

çåðé÷ .éðùä ìò ãçà øáã ùéùë êåìëì øéáòî çåðé÷ ,øáãä ìù ÷ìç êåìëìä íà ìáà ,
øúåéå øúåé êåìëìä úà ÷éîòî ÷ø çåðé÷ä .áåâéðä íåé äæ , àåäù øáã ìë çð÷ì øùôà åáù

øçà øáã ìò ,çåðé÷ì ïúéð àì íúë ìáà ,ùîë" äéîøéá ë)áë á ( øúðá éñáëú íà éë
éðôì êðåò íúëð úéøá êì éáøúåà íàð -é éðã-äåä ,äåéù àèç äæ æà"úøôëî àì ë.  

 

  
  
åñëã úå'  
  
éò ' øåè)åà"öú ïîéñ ç( äãéúò íéúîä úééçú éë íéîëç éôî éúòîù éàä áø øîà 

ùîå éøùúá âåâîå âåâ úçöðå ïñéðá úåéäì" éøùúáå úåùáéä úåîöòä ïéøéèôî ïñéðá ä
âåâ àá íåéá .  

éò 'áîø" í) úåîçìîå íéëìî úåëìäôé" áä"á :( äæä íìåòä ïéá ïéà íéîëç åøîà
ãáìá úåéëìî ãåáòéù àìà çéùîä úåîéì.íéàéáðä éøáã ìù ïèåùôî äàøé  , úìéçúáù

âåâîå âåâ úîçìî äéäú çéùîä úåîé , ìàøùé øùéì àéáð ãåîòé âåâîå âåâ úîçìî íãå÷ùå
íáì ïéëäìå ,åâå äéìà úà íëì çìåù éëðà äðä øîàðù ,'øåäèä àîèì àì àá åðéàå , àìå
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àîèä øäèì ,úåøùë ú÷æçá íäù íéùðà ìåñôì àìå ,ïéìåñô å÷æçåäù éî øéùëäì àìå ,
íìåòá íåìù íåùì àìà ,íéðá ìò úåáà áì áéùäå øîàðù , íéøîåàù íéîëçä ïî ùéå

åäéìà àáé çéùîä úàéá íãå÷ù , ãò åéäé êéà íãà òãé àì ïäá àöåéëå íéøáãä åìà ìëå
åéäéù ,ò"ë .  

ö"éøáã ùåøéô ò å"åéäéù ãò åéäé êéà íãà ò ÈãÅé àì" ?éúòîùåîøâäî "íùá ù 
éøâä"øàéáù æ ,äøåú éøáã ìëù ,úåéäì êéøö êëå êëù íäî àéöåäì øùôà , äðéçáä äæå

äùåòå øîåà ìù ,äìà íéðéðòá íé÷ñåòä äøåúä éøáã ìáà , íäù êéà àéöåäì øùôà éà
åéäé .äù ïéðòä äæ 'õ÷ä úà íúñ ,ìî éðéðò ìë ììåë äæåâåâîå âåâ úîç ,çéùî úàéá ïëå ,

åäéìà úàéá ïëå .íäìù äùòîá ÷ø äéäé éåìéâäù ,íäìù ãåîéìá àìå . øùôà éà ïë íà
éøùúá úîàá äéäú âåâîå âåâ ìù äîçìîä ïëàù äùòîì òâåðá úòãì , éøáã ùé ìáà

äæî àéöåäì äøåú ,úåëåñá âåâîå âåâ ïéá øù÷ ùéù àåäå ,öå"åðéðò ò .  
çìî ìò ìåàùì ùéä ãâð åîçìéù êééù êéà âåâîå âåâ úî 'åçéùîå ? äæ ìò àúéàå

 àøîâá)ò é óã úåëøá"à( , êì øîàé íàù âåâîå âåâ úùøôì íåìùáà úùøô äëîñð äîì
 äåä àìà åéáàá ãøåîù ïá ùé íåìë åì øåîà äúà óà åáøá ãøåîù ãáò ùé íåìë íãà

äåä éîð àëä .ä ãâð íéîçìð âåâîå âåâù àåä éùå÷ä íòèå 'çéùî êìîä ìù úåìâúä éøçà .
òøä ãâð áåèä ãö ìù äîçìî àéä ìàøùé ììë ãâð äîçìî ìëù èåùô äæ , ãâð äùåã÷

äàîåè ,òøä øöéä ìù ïô ãåò ÷ø àåäå ,âåâîå âåâá àöîðù ,óñåð éåìéâ ùé ïàë ìáà , ïëù
øúñäá úåîçìî íä çéùîä ãò úåîçìîä ìëù ãåòá , ìù äòùá àäú åæ äîçìî ìáà

éåìéâ ,äæåéùå÷ä  ,äù éåìâ àäé çéùîä éøçàù 'åðúéà ,åðãâð íåçìì êééù êéàå159?  
êìî áéáñ úîàá äæä íìåòá úåàéöî ìë ,àéäù êìî äæéà , äæ ììë êøãá

òøä øöéä ìù úåëìîä ,êìî íåù äéäé àì çéùîä êìîä éåìéâ éøçà ìáà, øáã íåù 
íìåòä íéé÷ åáéáñù ,çéùîä êìîäî õåç , åðåöøì éåìéâ íöòá àéäùúé ,' äîçìîä íòèå

äðåéìòä åúìòîá åðéà åúåàéöî úìéçúá íìåòá éåìéâ ìëù àéä , éåìéâ úìéçúá æà ïëìå
úåîåàä çë ïë íâ àöîé çéùîä ,çéùîä êìîì äåùá çë íéåâì äéäé æàå , äîçìîä íòèå
íöòá íäéðá úåãâðúä ùéù àéä  .  

íåìùä àéä äîçìî ìù êôéä ,ðä äîçìîä êåúîå"íåìù àöé ì , äæå êééù èøôá
úåëåñì ,úåîéìùì êééù íåìù ìëù , åá ÷ôñ íåù éìá éøîâì åîå÷îá àöîðù øáã ìëù

úåîéìù àöîð ,íåìùä àöîð åáå ,åéîåøîá íåìù äùåò íéøîåà ïëìå ,åîå÷îá ìëä íùù ,
íåìùì ñåôéè áà äæ ïëìå  . íåìùä íù ìò àø÷ð äëåñ íòè åúåà ììâá]÷ úëøá" úáùì ù

åéå"è[ ,éìù äìâúð åáùìàøùé ììëì úåî ,çëáäî ìãáð øáãä ìù úåîéìùä ãéîúå ,
øáãä ìù äééùò úåøùôàäå ,íãàä ïî ìãáð äëåñä ïëìå  . íä íìùå íåìùù ììâá ìáà

ùøåù åúåàî ,íåìùì úåãâðúä ùéù úîøåâ úåîéìù ìù úåàéöî éà ìë æà , àìéîîå
äîçìî  .  

                                                 
קודם מלכותו יהיה ,  המלך המשיח שיגלה במהרה בימינובזמן ):פרק לז(צח ישראל נ' עי 159

ואז יהיה מלך , עד שינצח המשיח את הכל, שכל האומות יעלו עליו למלחמה, מלחמות גוג ומגוג
כי כאשר אין המשיח , וענין מלחמה זאת שיהיה מן גוג ומגוג. הוא המלך המשיח, אחד בעולם
ומפני כך אינו . שכל דבר בעולם בתחלת מציאותו אינו במעלתו העליונה, אחרונה]ה[במדריגתו 

ימצא אחד , רק חלק בלבד, שכל דבר שאינו הכל. רק ימצא כח האומות גם כן, נמצא בלבד בעולם
. עדיין ימצאו גם כן האומות, ועדיין אינו שלם לגמרי במלכותו, ולכך בתחלה מלכות משיח. עמו

ויהיה להם , יהיו האומות נמצאים עם המלך המשיח,  המשיחדריגתך כאשר יהיה בתחלת מולפיכ
כאשר הרבוי , מפני שהם מסוגלים אל הרבוי, והאומות. כמו שיש למלך המשיח, כח גדול מאוד

ויהיה נהרג , ויהיה התנגדות גדול מאוד. לכך הם רוצים להתגבר על מלך המשיח, תמיד אצלם
 :משיח בן יוסף
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ãçé äãéîò íäì ïéà íéëéôä íäù íéøáã éðù ìë ,èáî ãçà àìà éðùä úà ì] íà
íäéðá òâî ùé[ ,úçà úåàéöîì ãçàúé ìëä åáù çéùîä éîé àáéùëå , äìà ìë æà

åìèáúé úîàä úåàéöîì íéãâðúîù  . ììëù äæá àéä íéåâì ìàøùé ïéá ùéù ÷åìéçä
äãéçé äîåà íä ìàøùé ,íéáø íä íéåâäå  .íéãâðúî íä ïëìå íöòá àìà äø÷îá àì äæå ,

íéëéôäå  .åâîå âåâ úîçìîåãçà ãâð éåáéø ìù äîçìîä äéäé â  . ììëì ùéù ãåçéàä úáéñ
úé åúåãçà ììâá àéä ìàøùé ,' äìôúá íéøîåà ïëå)úáù úçðî (' ãçà êîùå ãçà äúà

)øîåì ùé ïëìå (õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå ,' ìò íçìéäì íéàá âåâîå âåâù áåúë ïëìå
ä ' åçéùî ìòå)á íéìäú á( ) çì ìàøùé çöð(  .  

áåúë ùøãîá )å÷ìé"èé æîø òùåäé ù ( éáø ìù åðá øæòìà éáø íùá åáéà éáø øîà
éìéìâä éñåé ,á÷ä ìò íìåò éàá íé÷ìåç åéä úåîå÷î äùìùá"ä ;äâìôä øåãá ãçà ,

 øîàðù)àé úéùàøá à ('íéãçà íéøáãå úçà äôù õøàä ìë éäéå ,' åéä ïéôåøç éøáã
á÷ä øçà ïéçéùî"ä,] àå 'åâ úîçìîáå òùåäé éîéáâåâîå â[ò "ë . úåùòì äúéä íúðåöø

úåùåðàä ìë ïéá øåáéç , úà úãçàîù äãå÷ðì åðååëúéå éðà åãéâé íìåòä ìëù êë éãë ãò
íìåë ,äìåë úåùåðàä ìëì èøô ïéá úåäæ äéäéù ,íîöò ïòîì åùò äæ ìëå  . äæù àáåîå

áìöä ìù ãåñä ,ö÷ ãò äèî äìåòù å÷ àåäù äéðù äøåãäîá ìáá ìãâî àåä å÷îåòù ä
äìòî ,äìåë úåùåðàä ìë åáçåøá ììåë äæå .ä øîàéå äúéä íùðåò êë êåúîå ' ãçà íò ïä

åëå íìëì úçà äôùå 'åäòø úôù ùéà åòîùé àì øùà íúôù íù äìáðå äãøð äáä , õôéå
ä 'øéòä úðáì åìãçéå õøàä ìë éðô ìò íùî íúà  .æ"úé åãâð ãçé øáçúäì åðåöø êåúî à '
ä 'åàéöî úåéäì íäì íøâéåáéø ìù ú ,õøàä ìë éðô ìò äöôä äéäå  . ìëù íøâ äæ

íîöò ïòîì ãçé øáçúäì åìëé àì úåùåðàä , àéäù äãå÷ð áéáñ åãçàúé íà ÷ø àìà
äæä íìåò úëøòîì õåçî ,íìåòá äðéëù éåìéâ ãåñ úîàá àåäù  . ïëå òùåäé úîçìîá ïëå

 éúéîà úåãçàì ãâðúäì íéåâä ìë åãçàúé çéùî úàéáá àáì ãéúòì)çì çöð  .(  
éëðàá ìéçúäù äøåúä úìá÷á äúéä äæì ïå÷éúä ,æ"åðìù úåàéöîäù à , éåìéâå

úé åðåöø 'úçà úåàéöîì íéøáçúî ,äìòî éôìë ïååëìå éðà øîåì ìåëé àéáðù êë éãë ãò ,
ä íùá íéùîúùî åðçðàù äãéçéä íòôä éøäå 'úåëåñ ìù úåðòùåäá àåä éðà ìù , åîë

 íéøîåàù"ð äòéùåä åäå éðàà" ,úé åéìà íéììôúîù 'éðà íéøîåàå  .áîøá áåúë" í
äëåñì úåéðùîä ùåøéôá , áåúëù äæî àåä äæ íùì øå÷îäù)áì íéøáã èì ( éë äúò åàø

ìéöî éãéî ïéàå àôøà éðàå éúöçî äéçàå úéîà éðà éãîò íéäìà ïéàå àåä éðà éðà  . äæ
íìåòä úåáéáñ ìë åëåúá ììåëù åðéæàä øéù ìù óåñ ,ä óåñáåíéøîåà ìë , àåä éðà éðà

éãîò íéäìà ïéàå ,æ"øçà ïååéëá êìåä àåäù äàøð øáãå øáã ìëù à , àåä ìëä úîàá
éðà ,ãçà éðàå ,ãçà øå÷îî àá ìëäù òîùðùëå ,ä ìà íéðåô æà ' íéøîåàå'éðà ,' àåäù

ãçàå ãçà ìë ìù éðà ìù øúåéá ä÷åîòä äãå÷ðä . ìù äñéôúä úåäî'éðà ' íãàäù àåä
 úà ñôåúúé åðåöøî ÷ìçë ÷ø åîöò ']æ ïàë ìëä ïàë éðà íà ììä éøáã àìôð äîå" íàù à

äðéëù éåìéâ ïéà íà åìéôà ùã÷îä úéáá àöîð åæä äãéîä ,øñç ïéàå ïàë ìëä æà , ìáà
åëå ïåøàä äéä øùàë åìéôà 'ïàë éî æà éðà ïéà íà ïåùàø úéáá) äáò"ç ÷"ð ÷øô â'(  .[

á ìãâî ãâðë úãîåò äæ íù úøéîàìá ,éùåðà éðà ÷ø ùé ìááù , ìë ìåìëì êéøö äéä äæå
äìåë úåùåðàä  .  

àåä íéãåäéì íéåâ ïéá ìãáääù ïë íà àöîðå ,àì åà ãåçéàì íéëééù íä íà  .
ãçà íä ìàøùé ììëù íéøîåàùë ,íéáø íä íéåâäå ,äæá øåàéáä , íéëøã éúù íäù

íãàä úøåö ñåôúì êéà úåðåù ,âåâîå âåâ úîçìî ãåñ äæå .  
ä áéáñ íìåòä ìë ááñì éãë íìåòì àá çéùîä 'úé ,' ãçàì íìåòä ìë øéæçé æàå

éúéîàä ,íéáø íúåàéöî íöòù äìàî øúåé äæì ãâðúî ïéàå .ä úåìâúäì êéøöùë'éðà '
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ìàøùé ìöà ,âåâîå âåâ úîçìî úà ïéîæîù ïîæä àåä ,éøùú ìù ïîæ àåäù ,äù'éðà '
ø æàî åá ìùáúäì ìéçúî"úåëåñá øîâðå ä ,æâåâîå âåâ úîçìî ïéîæî ä  . äìâúé éðàäùë

íåìù äéäé æà úåîéìùá  .åæ äãå÷ð áéáñ ãçé åãçàúé íìåëù àåä íåìùäå , ììë áéáñ
ìàøùé ,åðìöà úåîéìùá äìâúé äæùëå , ãçàúäì äìåë úåàéöîä ìë úà áééçé äæ

åðúáéáñ ,úé åðåöøë ÷ø äìâúé ìëä æà úîàáå'  .  
 äëåñ àøîâá áåúë)ò àð óã"á ( íéùðàå íéðôáî íéùð åéä äðåùàøá ïðáø åðú

 íéðôáî íéùðàå õåçáî úåáùåé íéùð åäéù åðé÷úä ùàø úåì÷ éãéì íéàá åéäå õåçáî
 éëéä äèîìî íéùðàå äìòîìî úåáùåé íéùð åäéù åðé÷úä ùàø úåì÷ éãéì ïéàá åéä ïééãòå

ä ãéî áúëá ìëä áéúëäå éëä ãéáò 'åøãå åçëùà àø÷ áø øîà ìéëùä éìò äãôñå ù
 ãáì íäéùðå ãáì ãåã úéá úçôùî ãáì úåçôùî úåçôùî õøàä]ùø"é,õøàä äãôñå , 

äéøëæ úàåáðá ,âåâîå âåâ úîçìîá âøäðù óñåé ïá çéùî ìò åãôñéù ãéúòì àáðúîå ,
 íéùðà ìéãáäì êéøö øòöä úòùá åìéôàù ãáì íäéùðå ãáì ãåã úéá úçôùî áéúëå

íéùðî .[ øîåçå ì÷ íéøáã àìäå åøîà òøä øöé ïéàå ãôñäá ïé÷ñåòù àáì ãéúòì äîå
 èìåù òøä øöéå äçîùá ïé÷åñòù åéùëò ãáì íéùðå ãáì íéùðà äøåú äøîà íäá èìåù

äîëå äîë úçà ìò íäá ,ò"ë .  
íðéáäì ãàî äù÷ àøîâä éøáãå , íéùðàå íéùðù êëì ÷åñôî äéàø íéëéøö éëå

ùàø úåì÷ éãéì íéàá ãçé íéàöîðä ? úøîåà àøîâä àìà ãéúòì åùòéù ãôñä åúåàáù
ãáì íéùðå ãáì íéùðàä åéäé àéä àáì ,úåéäì äëéøö äáàåùä úéá úçîùä êëå . íéàåøå

ïë íà ,òøä øöéä ìò åà óñåé ïá çéùî ìò ãéúòì ãôñääù , íä äáàåùä úéá úçîùå
øáã åúåà ,íéùð íù åéäéù íéëéøö ïëìå ,íéãøôð åéäé íäù íâ êéøöå . íéãîì åðéöîðå
äàååùäîåæ  ,òøä øöéä úèéçù ìù äçîùä ïéòî àéä äáàåùä úéá úçîùù , äæ ìòå

íéçîù .  
ïéãä éîéì êééù àåä úåëåñä âçù òåãé ,ïéáäì åðì ùéå ,øáãä àåä ïë íàù , éæà

ïéãä éîé ìù úåâäðää êéùîäì íéëéøö åðééä ,ùåã÷ä êìîä úøéîà åîë , íéëéøö åéä íäå
äáåùú éîé úåéäì íâ ,ãçôå äàøéå ,àìåäøéúé äçîù éîé  .àñéâ êãéàîå , ïééãò íéøîåà

ä ãåãì øåîæîä 'éøåà ?úåéëìî íéøîåà ïéãä éîéáù àåä øáãä ùåøéô : ùåã÷ä êìîä
èôùîä êìîäå ,ùøá áåúëå" é)áé óã úåëøáò "áã "ùåã÷ä êìîä ä ( åììä íéîéáù éôì

íìåòä úà èåôùì åúåëìî äàøî àåä ,úé åúåëìî ìù úåàùðúä ùé äìàä íéîéá' . áåúëå
äåéì çñåðá"ë :àðéäåì"àå åäåì"åðéúåáà é , ìë ìò àùðäå êãåáëá åìåë íìåòä ìë ìò êåìî

ãòì íéé÷å úîà êøáãå úîà íé÷ìà äúà éë êæåò ïåàâ øãäá òôåäå êø÷éá õøàä . êåøá
ä äúà ,'õøàä ìë ìò êìî ,åðéúåðååòì çìåñå ìçåî ,ìàøùé úéá åîò úåðååòìå , ùã÷î

ôéëä íåéå ìàøùéíéøå .äåéù øîåìë"øáù úåéëìî ìù ïéðò åúåàá ÷åéãá ÷ñåò ë"ä .  
ãçà øáã àåä íìåòä ìë ìò êìî ,øçà øáã àåä êø÷éá õøàä ìë ìò àùðäå ,

éøîâì øçà øáã åäæå éåìéâä øáë àåä êöøà ìáú éðô ìë ìò êæåò ïåàâ øãäá òôåäå .
úìòî ãöî åéúçú íòä àéùðä éë êìîä ïéáå àéùðä ïéá ùéù ùøôääùðúäå åúåà øùà 

åì ùé ,íäéìò àùðúî àåäå åì ùéù äìòîä ãöî àéùð àø÷ð êëìù , ìùåî êìîä ìáà
 åìù úåàùðúäå åúìòî ãöî øùà àéùðä ïî äìåãâ øúåé åúìòî êëìå íòä ïî ìãáð íòá

íäî ìãáð åðéàå åéúçú íòä úåéäì éåàø ãáìá . çëî ãçàúäì äìåëé ÷ø úëøòî ìë
åéìòîù úëøòî ,ôøèöî íìåëùãçà øáã íéøöåé êëå íäéìòîù äãå÷ðì íé ,êìî äæ êë ,

íòä ïî ìãáð àø÷ð àåä ïëìå  . àùðúî àåäù ÷ø íòä ìù úëøòîá àåä àéùð ìáà
íäéìò ,äðåéìò øúåé äìòîì íòä ìë úà úåìòäì åçëá ïëìå . úåëøá àøîâá áåúëå) óã

ò çð"à (ä êì 'é ñë ìò ãé éë øîåà àåä ïëå ÷ìîò úîçìî åæ äëìîîä"ä åæ àùðúîäå 
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ùàøì ìëì ìáåúå êùî ùàø àéùð âåâ êéìà éððä øîåà àåä ïëå âåâîå âåâ úîçìî ,åðééä 
úåàùðúää çëî àìà úåëìîä çëî âåâîå âåâ ìò íéçöðî àìù .  

 ìù éåìéâ ùé ïéãä éîé ìëá"ä êì 'äëìîîä" ,øîåìë , ìò éðùä ãöä çöðì íéëéøöù
ä êì ìù äãéîä éãé 'äëìîîä ,åìéâä êãéàîå ìù àåä úåëåñ ìù é"àùðúîäå" , ïéàù

ä êëøòë 'äæä íìåòá åðé÷ìà ,úé åúåàùðúä ìù úåø÷é ãâðë úãîåò àì úåø÷é ìë' . áåúë
úéáì äãùáù äàåáúä ìë íéñéðëî íìåëù ïîæä àåä úåëåñù íéðåùàøá , íéùéâøîå

áåè ,äæä íìåò ìë úà ìéáääì äëåñì íéàöåéå íéââåç æà à÷åãå .é ìéáäîù âç ïéàã øúå
úåëåñä âçî ,äëåñì íéñðëðå úéáä íéáæåòù . ãçåéî äæ âç à÷ååã ãöéëä ïéáäì ùéå

äçîùä úáåçá ? ìù äãéîä äìâî óéñàä âç ìù áåè íåéäù íéðåùàøá áåúë) øéù
æ ç íéøéùä (åì åæåáé æåá äáäàá åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà ,êëøòë ïéàù úåàøäì ,

åöø éôìë íåìë àåä åðìù ïéëøòä ìëùúé åð' .éøîâì äëåñá àöîðù éî , àéöåä àåä æà
äùòù äî ìëî åîöò úà úîàá . ãò íãà ìë ìò òá÷ð íäáù íéîé íä ïéãä éîéù åîë

ä äîë 'åëìî ,úé åúåëìî úçú åðçðàå ,' úçú åðçðà äîë ãò òá÷ð úåëåñ éîéá êë
úé åìù úåàùðúää' .  

íçìéäì âåâîå âåâ àá äî ìò ? ÷åñôá áåúë)á á íéìéäú ( õøà éëìî åáöéúé
ä ìò ãçé åãñåð íéðæåøå 'åçéùî ìòå , ùøãîá äæ ìò áåúëå)á øåîæî íéìéäú ùøãî (ä ìò '

åçéùî ìòå .à"ø íùá äéëøá ø 'éåì ,ìàøùé ìò äöò íéîéé÷î íäù íéòùøä íä íéøåøà ,
êúöòî äôé éúöò øîåà ãçàå ãçà ìëå .øîà åùò , åéáà ééçá ìáä âøäù ïé÷ äéä äèåù

 äéä àìåäáøå äøô åéáàù òãåé .ïë äùåò éðéà éðà ,àìà ,åëå éáà ìáà éîé åáø÷é' . äòøô
øîà ,åéáà ééçá äáøå äøô åéçàù òãåé äéä àìå ïë øîàù åùò äéä äèåù . äùåò éðéà éðà

ïë ,ïåäì àðéçî àðà ïåäîéàã àééñøåë úåçú ïé÷é÷ã ïåäéã ãò àìà .áéúëã àåä àãä , ìë
åäåëéìùú äøåàéä ãåìéä ïáä .øîà òùøä ïîä , òãåé äéä àìå ïë øîàù äèåù äéä äòøô

úåáøå úåøô ïäå íéùðàì úåàùéð úåðáäù .ïë äùåò éðéà éðà ,àìà , âåøäì ãéîùäì
åâå ãáàìå' .ïë øîåì ïéãéúò âåâîå âåâ , ìàøùé ìò äöò ïéôé÷òîù íéðåùàøä åéä íéèåù

íéîùá ïåøèô íäì ùéù íéòãåé åéä àìå .ïë äùåò éðéà éðà, âååãæî éðà äìçúá àìà 
ìàøùé ìò øæåç éðà êë øçàå ïðåøèôì .áéúëã àåä àãä ,ä ìò 'åçéùî ìòå .á÷äå" øîåà ä

íäì , íéãéôìå íé÷øáå íéôùø äîëå éðôì ùé íéãåãâ äîë âååãæäì íéàá íúà éì âåâîå âåâ
äîçìîá êîò àöåé éðàå .ä øîàðù 'äàð÷ øéòé úåîçìî ùéàë àöé øåáâë .íù áéúë äî, 

ä äéäå 'õøàä ìë ìò êìîì ,ò"ë .  
éò 'ìù"éááåù ä"ú í"á ú'ù ðä íéòùøäî ãçà ìë"úåòùø ìù ïéðò ãåò ùãéç ì ,

ùøåùäî ìàøùé ììë úà øå÷òì éãë ,äùåã÷ä çë ìù øúåé ÷îåò äìâúä äæ ãâðëå , ïë íà
âåâîå âåâ àåä òø ìù ÷åîò éëä éåìéâä ,ä äéäå àåä äæî äìâúéù äîå 'õøàä ìë ìò êìîì .

íéùðà äáøä åéäé íäù ÷åñôá áåúë ,ä ìò íçìäì åàåáé íìåëå 'úé' . íäù áåúë àì
ä ìò íçìéäì íéàá 'äâìôä øåã éùðà åîë ,âååãæäì íéàá íä àìà , àåä øáãä ùåøéôå
àìôð ïéðò ïàë ùéù ,äì ïåòèì àá âåâù 'íúåà ÷éæçäì êéøö àåäù .  

êë ïáåî âåâ ìù ÷îåòä :ãåã ãâðë àåäù ,ã íå÷îáù 'å 'ã 'â ùé 'å 'â ,' àøîâá áåúëå
 úáù)ò ã÷ óã"à (âù 'ã 'íéìã ìîåâ àåä ,æ"îéâäù à"òéôùîä àåä ì ,ìãäå" ìãä àåä ú

ìá÷î àåäù ,ìã àåäù ãåñéä ìò íéîòô äáøä øæåç íéìäúá êìîä ãåãå , ïåéáàå éðòå
åëå ùéà àìå úòìåúå' .úåëìîä ïéðá àéä ììä úøéîà ìë ,àåäù ãåã ìù ïéðáä äæå ìâøä 
äáëøîä ìù éòéáøä .ãçåéî ÷îåò ïàë ùé ,ìã åìåë àåä ãåãù ,ä ïëìå ' ììâá åéìò òéôùî

 áåúëù)å æè÷ íéìéäú (òéùåäé éìå éúìã , ãåã øàùð úàæä äòôùää ìë éøçà åìéôàå
ïë éðôì äéäù åîë ìã åúåà ,äù éøçà åìéôà 'å úåàä ìë åéìò òéôùî ' ïéá øåáéçä àåäù
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íéðåúçúì íéðåéìò ,íåìë åì ïéà ,äù ÷ø àìà 'åì ïúð .êôéää àåä âåâ , äàéöéä úãå÷ðù
àéä åìù ,ìîåâ àåäù ,åì ùéå ,ìëä ìá÷î àåäù éøçàå ,úéáä ìòá åúåà øàùð àåä .  

 ìã àåäù éîì ÷ø ïëúú íìåòáù úåøéùòä ìëå ùåëøä ìë ìù úéúéîàä äâùää
éøîâì ,äìòîìî òôùä ìá÷ì ìåáé÷ éìë ÷ø åîöò ùçå ,åøéùòä åæùéù øúåéá äìåãâä ú .

 áåúëù äî äæ)æ ç íéøéùä øéù (åì åæåáé æåá äáäàá åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà , ìëù
úåèù åìåë íìåòä ,ùåëø ìòá úåéäì íåìë äåù àì äæù ,ìã åðéàù éî ìëå , åðéà àåä

ìá÷î ,úé åðçìùì êééù àìå' . àîåçðúá áåúë)â ÷øô çð (òáù äøåúä" é÷åã÷ã äá ùéù ô
 úåöî éî àìà äúåà ãîåì ïéàù éôì äúàð÷ ìåàùë äù÷å úåîë äæò àéäå úåøåîçå úåì÷

á÷ä áäåàù"åãåàî ìëáå åùôð ìëáå åáì ìëá ä .íìåòá øçà øáã åì ø÷éù éî ìë , àåä
òéùåäé éìå éúåìã ìù úåø÷éì êééù úåéäìî ò÷ôåî .íìåòá ø÷é øáã åì ùéù éî ìë , àåäå

êãàî ìëá íéé÷î àì ,ì ùéù ììâá äæåúéá ïåä ìë å ,äùåá äæå .  
øù àøîâá àúéà" øîà ò)ò àñ óã úåëøá"á ( äæ ÷åñô ìò øòèöî éúééä éîé ìë

åðîéé÷àå éãéì àáé éúî éúøîà êúîùð úà ìèåð åìéôà êùôð ìëá . äôéà ìåàùì ùéå
àáé äæù øòèöäì ïéðò ùéù áåúë ?åðøáãù äî àåä àåä àìà ,äáäà úøåö íöò äæù ,

úúì ïåöøä . äëåñäêãàî ìëá úáäàå ìù íåé÷ä àåä . ïáäù àåä úåëìîä úâäðä íöò
ìá÷îä íãà ,åì ïéàù ïôåàá êìîä éôìë åîöò úà ãéîòé ,äæ úà àìîî êìîä , àåäå

äìôú éðà ìù äâäðää ,íåìë éì ïéàù .êåôä àåä âåâ ìáà ,ùåëø ìòá åìåë àåäù , äæ ìòå
äîçìîä úùèåî ,úé åðåöø ø÷éò àéä íãà úøåö åæéà ,'àäùåëøä ìòá í , åì ïéàù éî åà

íìåë .ä ìò äîçìî åæ 'åçéùî ìòå , áåúëù äîì ãâðúî âåâù) â òùåää (ä úà åù÷áå '
àäéäì"íëìî ãåã úàå í ,äî ìëäù òåãé æà ãåã ùé íàù ,'úé åðîî ìëä íéìá÷î åðçðàå ,'

çéùîä êìî ïéà íà ìáà ,äî ìëä íéìá÷îù åìöà øåøáù ,'åîöòî íåìë åì ïéàå ,ë æà ì
âåâ ìù òôùä åîë àåä íìåòá ùéù òôùä .íìåòá äìâúú ãåã úãéîù ïúåð àì âåâ , êëå

ãåãì ãåâéðá ãîåò âåâ .ïåøçàä òøä øöéä äæå ,åùåëø íöò ìò øúååì ,åì ùéù äî ìë . âåâå
íìåòá ãåã úãéî äìâúú àìù éãë ãîåò .  

ò àøîâá áåúë" æ)ò â óã"à (äù 'ìá÷ì úåëééù íäì ïéàù íéåâì äàøî äøåúä ú
äëåñ äåöîî ,åëå äúåà åùòå åëì äîù äëåñå éì ùé äì÷ äåöî ' ìèåð ãçàå ãçà ìë ãéî

 ìëå æåîú úôå÷úá äîç íäéìò øéã÷î àåä êåøá ùåã÷äå åââ ùàøá äëåñ äùåòå êìåäå
åîéúåáò åðîî äëéìùðå åîéúåøñåî úà ä÷úðð øîàðù àöåéå åúëåñá èòáî ãçàå ãçà .

]øñåî úà ä÷úðð ìù ÷åñôäâåâá øáåãî åîéúå [àøîâä úìàåù : øòèöî àáø øîàäå
äëåñä ïî øåèô ,éèòáî éî éèåòá øåèôã éäð , ïäéìò ÷çùîå áùåé àåä êåøá ùåã÷ä ãéî

÷çùé íéîùá áùåé øîàðù ,ò"ë .âåâá øáåãî íâ íéîùá áùåé ìù ÷åñôä .  
  

ä úåëåñ'  
  

 ùøãîá áåúë) äáø àø÷éåô" ìéñ 'á :(à"ðëðù íéðùì ìùî ïéáà ø ïééãä ìöà åñ
ïééàá áñðã ïàî àìà çöåð àåä ïàî ïéòãé ïðà úéìå160 êë àééçåöð àåäã ïéòãé ïðà äéãéá 

                                                 
ביומא דא נפקי ישראל בסימנין רשימין מגו מלכא בגין דאינון נצחין : א"א רכא ע" זהר ח'ע 160

דינא ומאי סימנין אינון סימני מהימנותא חותמא דמלכא עלאה לתרי בני נשא דעאלו קדם מלכא 
לדינא ולא ידעי עלמא מאן מנייהו נצח נפק חד לגיון מבי מלכא שאילו לו אמר לון מאן דיפוק 

  .מנין דמלכא הוא נצחובידוי סי
הם ה  ומ. משום שהם נצחו בדין,ביום הזה יוצאים ישראל בסימנים רשומים מהמלך: תרגום
 ,ני המלך לדיןפ לשני בני אדם שנכנסו ל]משל. [ חותם המלך העליון,סימני האמונההם  ,הסימנים
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á÷ä éðôì íéâøè÷îå ïéàá íìåòä úåîåàå ìàøùé"øá ä" àìà çöð ïàî ïéòãé ïðà úéìå ä
á÷ä éðôìî ïéàöåé ìàøùéù äîá"å ïäéáìåìå äïäéâåøúà ïåðéà ìàøùéã ïéòãåé åðà ïãéá 

ì àééçåöðïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå íäì øîåàå ìàøùéì øéäæî äùî êëéô.  
 íéàåøíéøáã éðù ùøãîäî :à ,'ø ìù ïéãäù" àåä ä ïéãíéðù ïéá .á ,' éåìéâäù

íéãéá áìåìä íéç÷åì åðçðàù éãé ìò à÷ååã àåä ïéãá åðéëæù .íéù÷ íéøáãä éðùå , éøäù
øá äðùîá áåúë" ä)ò æè óã"à (ãéð íìåòä íé÷øô äòáøàáåëå ïå ' éàá ìë äðùä ùàøá

ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåò ,ä éðôì øáåò ãçà ìëù òîùî 'åîöòá ïåãéðå , åìéàå
ðä ùøãîäî"íéðù ïéá ïéã äæù íéàåø ì ,íìåòä úåîåà ìàøùé ïéá . äéëæä ìù éåìéâä äîìå

úøçà äåöî íåùá àìå áìåìá à÷ååã àéä ïéãá?  
éò ' øäæ)ç"ò èö â"á () äî àåäåøîåàùúåòé÷úä éðôì íé(:øã àîåéá " ÷çöé ÷éôð ä

àîìò ìëã ïéìéùáú äéì àîòèàì åùòì éø÷å éåãåçìáãç ìë  àéääá àäã éåçøà íåôë 
 ìò áéëùå ùøôúàå ïééøá éôà êùçàã ïàî äéðî ÷éôðã úåàøî åéðéò ïéäëúå àúòù

à ä÷áøå éì äàéáäå íéîòèî éì äùòå äãéö éì äãåöå øîàå åùòì éø÷å àðéãã äéñøò äøî
 úãé÷ôå àîìò éøáúàã àîåéî äì øñîúàã àîéçø äðá äùôðã àîéçø äðá á÷òé ìà

øòúà á÷òéå äéìéã íéîòèî ïåðéàá åäéà àøòúàì äéì  ïéúåòáå ïéúåìöá ùáìúî àúúî
 åì ùéå äéãäá áéø÷úàå äéáâì á÷òé øòúàå ÷éìñ à÷ã øôåù àåääá á÷òé ìå÷ ìå÷äå

äá ìéìëúàã ïåéë àãá àã ìéìëúàå ìëàéå åãç àåäã ïéé àøèðîã ïéé àã ïéé åì àáéå äéã
 çð åäëøáéå ïéúåòáå ïé÷ìñã àúåìö åéãâá çéø úà çøéå ïéãë éúàã àîìòã àæø àáìã
 ïéô÷åúå ïéìééç ïåðéà ìë á÷òéá ìéìëúà åäéàã ïåéë éîçø åäéà àìëå àáì éãçå àæâåø

éã ïî ïé÷ôð ìàøùéå ïîú åçëúùà àìå åøãáúà ïéðéîæ ååäã ïéæâåøå ïàëøááå äåãçá àð
 åéçà åùòå ïéàìò ïàëøááå äåãçá àã àîåéá åéáà ÷çöé éðô úàî á÷òé àöé àöé êà éäéå

àîìòã éãáåòî éðòåè ïéòè åãéöî àá  úåðòè ïòèîì äéðùéì ãéãç íéîòèî àåä íâ ùòéå
éãäñ ïé÷úà  ìëã ïéùéá ïéãáåò äîë ìëàéå éåðéãá øòúé éáà íå÷é øîàéå åéáàì àáéå
 à÷ã àîìòàðçëùà:  

íåâøú :åãáì ÷çöé àöåé äðùä ùàø ìù íåéá, åúåà íéòèäì åùòì àøå÷å 
íìåòä ìë ìù íéìéùáú,åëøã éôë ãçà ìë ,äòùä äúåàá éøäù ,àøî åéðéò ïéäëúå åú, 

ïéãä úèî ìò áëåùå ãøôðå úåéøáä éðô úà êéùçäù éî åðîî àöéù, øîåàå åùòì àøå÷å 
íéîòèî éì äùòå äãéö éì äãåöå,éáäå éì äà .äùôð áåäà äðá á÷òé ìà äøîà ä÷áøå, 

íìåòä àøáðù íåéî äì øñîðù áåäàä ïáä,öîå å íéîòèî íúåàá øøåòúé àåäù åúåà äå
åìù,øøåòúî á÷òéå  î äèîìîúúåù÷áå úåìôúá ùáì,á÷òé ìå÷ ìå÷äå , øôåù åúåàá 

åéìà á÷òé øøåòúîå äìåòù,åîò áø÷ðå .äæ íò äæ íéììëðå ìëàéå åì ùâéå ,ë  ììëðù ïåé
åîò,ïéé åì àáéå ,øîåùîä ïéé äæ ,áìä úçîù àåäù ïééä ,àáä íìåòä ìù ãåñä . çøéå æà 

åéãâá çéø úà,úåù÷áäå úåìåòù úåìôúä , "åäëøáéå"çîù áìäå æâåøä çð , àåä ìëäå 
íéîçø .á÷òéá ììëðù ïåéë,ç íúåà ìë é úåøåáâå úåìé íéæâåøåæî åéäùå àìå åøæôúä íéðî

                                                                                                                                            

 מי שיצא ,ם אמר לה. ושאלו אותו, יצא לגיון אחד מבית המלך.עולם לא יודעים מי מהם נצחהו
  .ובידו סימני המלך הוא שנצח

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר אמר ליה ברי מאני קרבא בימינא : א"ז ל ע"תיקו' וע
נטלין לון ובאלין מאני קרבא אינון ישראל רשימין דנצחין דינא מתל למלכא דהוה ליה דינא וקרבא 

ה מאן נצח דינא אמר תסתכלון באלין בשבעין אומין ולא הוו ידעין מאן נצח דינא ושאלין לי
  דרשימין במאני קרבא בידייהו ותנדעון מאן נצח דינא

 את כלי הקרב נוטלים , אמר לו בני,)&" (ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר: "תרגום
 משל למלך שהיה לו דין וקרב עם שבעים , ובכלי הקרב הללו רשומים ישראל שמנצחים בדין,בימין
 אמר תסתכלו באלו שרשומים , ושואלים אותו מי נצח בדין,יו יודעים מי נצח בדין ולא ה,אמות

 .עם כלי קרב בידיהם ותדעו מי נצח בדין
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íù åàöîð,å úåëøááå äçîùá ïéãä ïî íéàöåé ìàøùé, " éðô úàî á÷òé àöé àöé êà éäéå
åéáà ÷çöé"úåðåéìò úåëøááå äçîùá äæä íåéá , úåðòè ïòåè åãéöî àá åéçà åùòå 

íìåòä éùòîî,íéîòèî àåä íâ ùòéå ,òèì äãç åðåùì åúåðòè ï,åéáàì àáéå íéãò øãñî , 
÷é øîàéååéáà í,ë ìëàéå åéðéã íò øøåòúé éúàöîù íìåòä ìë ìù íéòø íéùòî äî.  
]ééò áâà êøã"ãéçá ù" äùòîù äù÷î àéáîù øäæä ìò úåøåà éöåöéð úåðåéìâá à

øá äéä àì åæ"ä ,äù÷å ,ììë éîùâ ïéðò äæ ïéàù õøúîå[.  
äùòîä íìåò àåä äæä íìåòäù íéã÷ð øäæä ùåøéô ïéáäì , íìåòá äøå÷ù äî ìëå

î éãé ìò éåèéá éãéì àáì áééç äæääùò , àì ãåò äæ äãáåò úåéäì êôä àì äæù ïîæ ìëå
øîâð . íä äùòîä íìåòá íéàöîðù íéøáãä ìëù äùòîä íìåòì ãçåéî àåäù øáã ãåòå

ù íéðô íéàøîíîöò éðôá íéãîåò ,å úåòèì íå÷î ùéíéðåéìòá øå÷î íåù íäì ïéàù . àìù
äæä íìåòäî äåáâ øúåé íìåò ìëá ïë ,åùé÷á ÷ø àåä íúåòîùî ìë íùù íìåòä ìà íø

íäî äìòîìù .ãåøéôä íìåò àø÷ð äæä íìåòäù øáãä ùåøéô äæå ,íéãøôð íéøáãä åáù ,
äãåáòä úëééù ïàë à÷ååãå ,øå÷îä ìà ãøôðä øáãä øéæçäì .äùòîä íìåòáù äæî àöåé ,

íéãøôðë íéàøð íéøáãäù ììâá , íøåùé÷ ìëî íîöò úà ÷úðì åà øáã óåñá íéìåëé íä
äìòîì ,ò úà øáçì åàíøå÷î ìà äøæç íîö , åîöò éðôá øáãë ñôúðù øáã ìë æàå

äìëé ,åúåéç ùøåùî åîöò ÷úéð àåäù éðôî ,øå÷îì øáçúé àåäù åà .  
÷çöé ìù íéðáä éðù íä äìàä úåðéçáä éðù ,åùòå á÷òé . úðúåð ïéãä úãéî éøäù

åîöò éðôá øáã ìëì úåàéöî ,åîöò úåëæá ÷øå êà íéé÷ øáã ìëù ,úãéî ìù âöééîäå 
ùà àåä äæä íìåòá ïéãä ,ãñçä úãéî úà íéãöééî íéîå . íéøáãä åìéôà íéøáçî íéî

øôòå çî÷ åîë øúåéá íéãøôðä .êãéàîå ,øúåéá ìåãâä ãéøôîä àåä ùà , íåãñ ïëì
úã øåúá ïéãä úãéîá å÷éæçäù ,éðùì ãçà äáåè úåùòì åøñà , ãçàå ãçà ìëù éðôî

åîöò éðôá ãåîòì áééç ,ä ïëìå 'íúåà ïãïéãá  ,ùàá äéä íôåñå . åáéèäù ìåáîä øåã ìáà
úåùòì àìù íéëéøö åéäù íå÷îá åìéôà ,ä íúåà 'íéîá äìéë , ãò ãñçä êùîä àåäù

óåñä .ãøôð àøáð íìåòä ìë ïëå íãàä , úàæä úåãøôðä êéùîäì êéøö àåäù ñôú åùòå
óåñä ãò ,åì ãâðúîù äî ùé íà àìéîîå ,åúåà ÷ìñì áééç àåä ,îð åùò éøäù ïàë àö

ïéãá , äéçú êáøç ìò øîàð äæ ìòå)î æë úéùàøá .(  
úé åðåöø äùåò àåäù áùåç åùò ,'øëù ïúî ïîæá ãéúòì òéâîùëå , áùåé åùò

åøëù ù÷áîå ùàøá , áåúëù äî äæå)ã à äéãáåò ( íéù íéáëåë ïéá íàå øùðë äéáâú íà
ä íàð êãéøåà íùî êð÷' .øôð àøáð àåäù åìéôàù äæ êôä àåä á÷òéã , äæ úà ñôåú àåä

åáù ïåøñçä úãå÷ðë ,úçà úåàéöîì ìëä øáçì ãáåò àåä ïëìå .ø" úãéî ìù íåé àåä ä
ïéãä.ä ùåãé÷ ìò åùôð úøéñî àéä íìåòá øúåéá äìåãâä ïéãä úãéî ìù íåé÷ä  ,' äæù

 úîéé÷î àéäù äîë ãò àìà ììëá éîöò ãöî äððéà àéä éìù íåé÷ úñéôúù éåèéá
úé åúåçéìù' . ÷çöéïéã úðéçáá àåäù ,ïéãì åéðôì íìåòá úåãáåòä ìë àéáäì ù÷áî ,

àåä íúåà ìåëàì ìù ïéðòäå ,ïéãä úãéî øåúá éúåéçì åôøèöé íéøáãäù ,æ" úãéîù à
íúåà øãñú ïéãä ,íúåà óøùì úáééçî ïéãä úãéîù åà íéåàø íäù åà . æà íéåàø íä íàå

íúåà ÷æçú ïéãä úãéî .øôðä úåãáåò ìù ùàøä àåä åùòíìåòá úåã , ù÷áî ÷çöé ïëì
íúåà àéáäì åðîî èøôá .  

êôéää úà äöåø ïéãä úãéîù úòãì íéëéøö , ãøôðä å÷á åëéùîé íéøáãäù àì
íäìù ,íîöòá íîöò úà åðåãé úåéøáäù àìà , íãàä óåøùé íéãøôðä íéøáãä úàå

åîöò éãé ìò åîöòá ,á÷òé ñðëð ïàëå .åùòì ãéîú úëééù äðåùàøä äñéôúä ,ùò ïëì å
äæä íìåòá øåëáä àåä ,íåìùú íìùì íéëéøö á÷òé ìù øåëáì òéâäì éãëå ,åúåð÷ìå , éãë

øåëáä á÷òéù äñéôú äéäúù . úåàéöîì øáçúé ìëäù ïéãä úãéî ìù äòéáúä ìáà



 חומש אור מאיר

246 

íìåòá éåìâá úàöîð àì ãáì íéàöîðä éãé ìò åìëé úåðåøñçäùå , ïéãäù äàøð éåìâáù
íãå÷ä êìäîä ìù êùîä áééçî .  

ìåòäåäøåîàä ìëî  ,ãñç úãéî úîàá àéä ïéãä úãéî ÷îåòáù . ìòô á÷òé
úøçà äøåöá ùôéç àåäù ïéãä ÷çöéì àéáäì ,á÷òé ìå÷ ìå÷á ,äáåùúá , úãéîù äàøå

øúåé äæá äöåøî ïéãä ,íéëàìî úãåòñ åîë äúéä åæ äìéëàå ,íéøáãä úééìë àìå . á÷òéå
êùîää å÷ êéùîäì íå÷îá ìù ïôåàá äæ úà ìòô ,ãåîòì äøæç ìëä àéáäìå åãâðë øé÷ë 

úé åéìà ,' àåä äàìä êéùîäì åì úðúåð àìù úåàéöîì íéåñî çëá àá øáã íàù òåãéëå
åãâðë øé÷ä ãâðë êìä àåäù çë åúåàá åøå÷îì øæåç ,øæåç øåà äæå .  

øá íéçöðî åðçðà"á÷òé ìå÷ ìå÷ éãé ìò ä ,øôåù ìå÷ àåäù ,äìéôúä ìå÷å , äæå
åäù åùò éãé íéãé ãâðíéøáãä ãåøéôå äùòî ãåñé à . ìëä íéøéæçîù äìâî á÷òé ìå÷ä

úé åéìà' .úé åéìà åðîöò úà øéæçäì ,'ïéãá äééëæä àéä , ìù úøçà äñéôú ãâðë ãîåò äæå
ïéã ,äìéçúá úéàøð àéäù åîë àìå .øá åðìù úåìåòôä" åùò ìù ïéãá úåëæì éãë íðéà ä
øá"êøò íåù íäì ïéàù ä ,çà úëøòî íéãéîòî àìàïéã ìù úø , íå÷îá úãîåòù

úàæä úëøòîä .ùãç ïéã íéùåò àìà ïéãá íéëåæ àì åðçðà ïë íà , ìòù áåúëù äî äæå
ä øôåù úòé÷ú éãé 'íéîçø àñë ìò áùåéå ïéã àñëî í÷ ,ø ìù ïéãä äîì ïáåî äæáå" ä
íéðù ïéáî ïéã àåä .ïëù ,íéåñî ïååéëá êìåä åìåë íìåòä ìë ,úé åðåöø êôä úîàá äæå ,'

øé÷ úàø÷ì àáé ìëäù íåé àáéå , øåæçé ìëäù êë ìë äàøåð äîöåòá äéäú äøæçä æàå
úé åéìà ,'íéîé õ÷ àø÷ð àåäå .  

àåä åùò ìò á÷òé ìù ïåçöðä íéàåø áìåìáù øáãä íòè , íéðéîä ìëù éðôî
àðòùåä íéàø÷ð ,äìéôú åùåøéôå ,äòåùéì äù÷á , äìéôú áìåìá ùéù íéàåø ïë íà

íéãéá ,íå÷îä äæåá÷òé ìå÷ä àöîð åùò éãé íéãéáù ]  åðáéø äùî úìéôúá àåä ïëå
íéðäë úëøáá ïëå äìòîì íéãé úñéøôá ,åéò’òø "åà à" íéãéá íéììôúî àìù èô ç

äæá"æ[ ,çöåðîä úà åúåùøì ç÷åì çöðîäù ïåçöð ìë íöò àåä ïëå , óøèöî çöåðîäå
åúåàéöîì .ã ùé 'øáãî éç çîåö íîåã íìåòá íéøáã .  


