
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ים" ּטִ ְֲועׂשו  ָארֹון  עֵצי  ׁשִ ה ֲארֹונֹות'  י  ג"ֵּפַרִשׁ  "ָּ ָ  עׂשָ

ְּבַצְלֵאל  ְוכו ים  ָהעֹוָלם  ִאם  ַהָקָב.  'ּ ַּמְקׁשִ ּלֹא  ִצָוה ה  "ּ

ל  עץ  ְמֻצֶפה  ָזָהב  ְכִדְכִתיב  '  אּלֹו  ֶאָלא   ּׁשֶ ּ ְּועׂשו "ֵ ָ

ִטים ָּארֹון  עֵצי  ׁשִ ְּוִצִפיָת  אֹותֹו  ְוכו  ֲ ִּמַבִית  וִמחוץ '  ּ ּ ּ

ְּתַצֶפנו ּ ה  הוא  "  ּּ ָּלָמה  עׂשָ ה"ְדבפל  "ְוי?  ֲארֹונֹות'  גָּ

ֵאין  תֹוכֹו  ְכָברֹו  ְּדיֹוָמא  ָאְמִריַנן  ָכל  ַתְלִמיד  ָחָכם  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ֶנֱאַמר  ,  ֵּאינֹו  ַתְלִמיד  ָחָכם ִּמַבִית  וִמחוץ  ְתַצֶפנו"ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ "

ְבתֹוכֹו  הוא  ַהְכִלי  ׁשֶ ָהָארֹון  ׁשֶ ּוְבַצְלֵאל  ָהָיה  יֹוֵדע  ׁשֶ ּ ּ ַּ

ל  ְלַת נוִזים  ַהלוחֹות  ָהָיה  ֻדְגָמה  וָמׁשָ ּּגְ ּ ּּ ְלִמיד  ָחָכם ּ

נוָזה  ַהתֹוָרה  וִמׁשום  ֲהִכי  ָרָאה  ְבָחְכָמתֹו  בֹו  ּגְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵאין  ִמן  ָהָראוי  ַלעׂשֹות  ָארֹון  עץ  וְלַצפֹות  אֹותֹו  ּׁשֶ ּ ּ ֵּ ֲ

ִצפוי  ַהֵכִלים  הוא  ָבֵטל  ְלַגֵבי  ַהֶכִלי  ָּזָהב  ְדהֹוִאיל  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָפַסק  ָהַרְמָב ְּכמֹו  ׁשֶ ּ נ "הּכֹות  ֵכִלים  ֵמִהְל'  דְּבֶפֶרק  ם  "ּ

ִצפוי  ַהָזָהב  ָבֵטל  ְלַגֵבי  ָהעץ  ֵָהִיינו  אֹוְמִרים  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ך  ַאַחר  ְוְבַתְלִמיד  ָחָכם  ַנִמי  ִיְהֶיה  ֻמָתר  לֹו  ְלִהָמׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ֲהֵרי  ַהּגוף  הוא  ָהעָקר  ְוַהִצפוי  ַּהֲהָנאֹות  ּגוָפִנּיֹות  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ִ

ּהוא  ַהָטֵפל ְּוִאם  ָכך  ָהְיָתה  ַכָוַנת  ,  ּ ּ ַּהָכתובְּ ָהָיה  לֹו ,  ּ

ִטים  ְוִצִפיָת  אֹותֹו  ְוכו ּלֹוַמר  ְועׂשו  ָארֹון  עֵצי  ׁשִ ּ ּּ ֲ ָ '

ִּמַבִית  וִמחוץ  ְותו  לֹא  וִמְדָכַתב   ּ ּ ּ ּ ְּתַצֶפנו"ּ ּ ַמע "  ּּ ׁשְ

ם  ַהִצפוי  הוא  ָדָבר  ִבְפֵני  עְצמֹו  ְוֵיׁש  לֹו  ׁשֵ ְַמָנא  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִּבְפֵני  עְצמֹו  ְוֵאינֹו  ָבֵטל  ְלַגֵבי  ַה ּ ה  ,  ְּכִליַּ ' גְָוָלֵכן  עׂשָ

ְחִניף  ּיַ ִלְפעִמים  ַהַתְלִמיד  ָחָכם  ָצִריך  ׁשֶ ְֲארֹונֹות  ׁשֶ ּ ָ ּ

ע  ֵמֲחַמת  ֵאיֶזה  ֶהְכֵרַח  ְוָאז  הוא  ָזָהב  ִמִבְפִנים  ָּלָרׁשָ ּ

ִבְפִנים  עֹוֵמד  ְלַבדֹו  ְוֵאינֹו  ְּולֹא  ִמַבחוץ  ְוַהָזָהב  ׁשֶ ּ ּּ ּ

ל  חוץ ְּמֻחָבר  עם  אֹותֹו  ׁשֶ ִ ְלעֹוָלם ל  "ּרו  ַזָאְמנ  "א,  ּ

ָמה  לֹא  ִלׁשְ ַּיעסֹק  ָאָדם  ַבתֹוָרה  וַבִמְצֹות  ֲאִפילו  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ֲ

ְּוָאז  הוא  ָזָהב  ִמַבחוץ  ְולֹא  ִמִבְפִנים  ְוִלְפעִמים  הוא  ּ ָּ ּ ּ

ּטֹוב  ְוָנעים  ִבְפִנים  וַבחוץ  ְכֶדֶרך  ָכל  ַהֲחָכִמים  ְּ ּ ּ ּ ִ

ְּוַהַצִדיִקים  ְוַאְדַרָבא  ָהעץ  ְדַהְינו  ַהּג ּּ ּ ֵּ ּוף  ַחד  ִבְתֵרי ּ ּ

יו  ִמַבחוץ  בֹוָתיו  ִמִבְפִנים  וַמעׂשָ ַמְחׁשְ ָּבִטיל  ְלִפי  ׁשֶ ּ ּּ ּ ֲּ

ַבֵטל  ֲהָנאֹוָתיו  ּיְ יִכים  ַהּגוף  ׁשֶ ּטֹוִבים  וְנֹכִחים  וַמְמׁשִ ּ ּ ּ

ה   ָמה  וִמׁשום  ֲהִכי  עׂשָ ֵָמֲחַמת  עדון  ַהְנׁשָ ִּ ּ ּ ּּ ֲארֹונֹות '  גּ

ִלְפע ָֻמְבָדלֹות  זֹו  ִמזֹו  ְכֵדי  ׁשֶ ּ ּ ִַמים  על  ַצד  ַהֶהְכֵרַח ּּ

ַתֵמׁש  ְבא ִּיׁשְ ּ ל  עץ  ָצִריך ,  ֵמֶהן  ְלַבד'  ּ ֲהֵרי  ַאף  ְבׁשֶ ְׁשֶ ֵ ּ

ַתֵמׁש  בֹו  ְלַבדֹו ִּלְפעִמים  ְלִהׁשְ ּ ּ ּ ּגֹוֵמל  ַנְפׁשֹו  ִאיׁש ְּד,  ָ

ָרָאה ,ָחֶסד ב  ָאָדם  ִלֵתן  ֶאת  ַהִדין  על  ַמה  ׁשֶ ַ  ְוַחּיָ ּ ּ

ּעיָניו  ְולֹא  ָאַכל  ְוֵכן  ִמְתִחָלה  ְכ ּ ּ לֹוֵמד  ָהָאָדם  ֵאינֹו ֵ ּׁשֶ

יו  ִכְדָאְמִרי ֵלם  ְבִמדֹוָתיו  וְבַמעׂשָ ּעַדִין  ׁשָ ֲּ ֲּ ֵּמעָקָרא  ִכי '  ּ ּ ִ

יה  ָקא  עִביד  ֲאָבל  ָעִביד  ֱאיִניׁש  ַאַדעָתא  ְדַנְפׁשֵ ְ ָּ ּ ּּ

ִנְתַחֵכם  ְוָקָנה  ָחְכָמה  ומוָסר  ָאז  ֵאיָנם  ֲארֹונֹות  ְּכׁשֶ ּ ּ ּּ

ֻּמְבָדלֹות  זֹו  ִמזֹו  ֶאָלא  ָכ ּּ בֹות  '  ל  ַהגּ ' אְלֵהן  ֶנְחׁשָ

ָמה ְּוָהעץ ָבֵטל ְלַגֵבי ַהָזָהב ְוַהּגוף ָבֵטל ְלַגֵבי ַהְנׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ֵ. 

 

 י"בעזה

 

  

ין ֶאת      ּכִ עֹוָלםְלַהׁשְ ִכיָנה ּבָ  ַּהׁשְ

יֹות  ַהקֹוְדמֹות ָפָרׁשִ ֵאר  ְמַעט  ּבַ ְתּבָ ּנִ ִפי  ׁשֶ ּּכְ ּ ֵמֵעת ,  ּ
ּהֹוָפַעת  אֹור  ַהְגאוָלה ָרֵאל  ְלִסְדַרת ,  ּ ֵני  ִיׂשְ ִּנְדְרׁשו  ּבְ

ְִחּנוך ים  ׁשֹוִנים,ּ אֹוַפּנִ ָפַעת ,  ּבְ ֵדי  ְלַנקֹוָתם  ֵמַהׁשְ ּ  ּכְ ּ
ְצִרים  וְל ְתִאימֹות ַּהּמִ ַּהֲעלֹוָתם  ְלַמְדְרגֹות ְגבֹוהֹות ַהּמַ
ם ֵ ֲחִתיָמתֹו  ְלֵסֶפר א  "ִזיָען  "ְוָכַתב  ָהַרְמּבַ.  ְלַעם  ַהּשׁ ּבַ
ית ֵראׁשִ ִעְנָין "...,  ּבְ מֹות  ּבְ ְּוִנְתַיֵחד  ֵסֶפר  ְוֵאֶלה  ׁשְ

ֵפירוׁש   ְגָזר  ּבְ ַּהָגלות  ָהִראׁשֹון  ַהּנִ ּ ית  טו(ּ ֵראׁשִ )   יג,ּבְ

ּוַבְגֻאָל ּ ּנוּ ַלם  ַעד "  .'ְּוכו"  ּה  ִמּמֶ ה  ַהָגלות  ֵאיֶנּנו  ִנׁשְ ְּוִהּנֵ ּ ּ
ּיֹום  ׁשוָבם  ֶאל  ְמקֹוָמם  ְוֶאל  ַמֲעַלת  ֲאבֹוָתם  ָיׁשובו   ּ ּ– 

ית  ֲעָבִדים  ָיְצאו  ִמּבֵ ְצָרִים  ַאף  ַעל  ִפי  ׁשֶ ָיְצאו  ִמּמִ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ּּ
בו  גֹוִלים ֲּעַדִין  ֵיָחׁשְ ֶאֶרץ  לֹא  ָלֶהם  ְנ,  ּ י  ָהיו  ּבְ בֹוִכים ּּכִ

ר ְדּבָ ּמִ ב ,  ּבַ ן  ְוׁשָ ּכָ ׁשְ או  ֶאל  ַהר  ִסיַני  ְוָעׂשו  ַהּמִ ּבָ ּוְכׁשֶ ּ ּ
בו  יֵניֶהם  ָאז  ׁשָ ִכיָנתֹו  ּבֵ ָרה  ׁשְ רוך  הוא  ְוִהׁשְ ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ְּ ּ

ָהָיה  סֹוד  ֱאלֹוַה  ֲעֵלי  ָאֳהֵליֶהם,  ֶאל  ַמֲעַלת  ֲאבֹוָתם , ּׁשֶ
ָבה   ְרּכָ בו  ְגאוִלים ְוָאז  ,  )ר  מז  ח"ב(ְוֵהם  ֵהם  ַהּמֶ ֶּנְחׁשָ ּּ

ן  ּכָ ׁשְ ִלימֹו  ִעְנָין  ַהּמִ ַהׁשְ ֶפר  ַהֶזה  ּבְ ַלם  ַהּסֵ ְּוָלֵכן  ִנׁשְ
בֹוד ה  ".ָּמֵלא אֹותֹו ָתִמיד' ּוִבְהיֹות ּכְ

ים ָבָריו  ַהְקדֹוׁשִ ִכיָנה ,  ְּוִנְלַמד  ִמּדְ ְ ָרַאת  ַהּשׁ ַהׁשְ ׁשֶ
ן ּכָ ׁשְ ַית  ַהּמִ ֲעׂשִ ָרֵאל  ּבַ ִיׂשְ ָרֵאל  ְלַגְמֵרי ִּנָקה  ֶאת  ִיׂשְ,  ּּבְ

ְלָמה ַהְגאוָלה ְצִרי וָבה ִנׁשְ ֵּמַהִטּנוף ַהּמִ ּ ּּ ּ ּ. 
ן ּכָ ׁשְ ּמִ ָרֵאל  ּבַ ִכיָנה  ַעל  ִיׂשְ ְ ָרַית  ַהּשׁ ַהׁשְ ּׁשוב  ָיְרָדה ,  ּבְ

ִהְסַתְלָקה  ֵלמות  ְלַאַחר  ׁשֶ ׁשְ ִכיָנה  ָלעֹוָלם  ַהֶזה  ּבִ ְ ַּהּשׁ ּ ּ ּ
ֵּעֶקב  ֵחְטֵאי  ַהּדֹורֹות  ַהְקדוִמים ִמְדַרׁש ְְוָכך  .  ּ ּמוָבא  ּבְ

ת  ִפקוֵדי   ָפָרׁשַ ַּתְנחוָמא  ּבְ ּ ּּ ה "...,  )ואֹות  (ּ ּמָ ּּבֹא  וְרֵאה  ּכַ
ן ּכָ ׁשְ רוך  הוא  ֶאת  ַהּמִ ב  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ִּחּבֵ ְּ יַח  ֶאת ,  ּ ִהּנִ ׁשֶ

ן ּכָ ׁשְ תֹוך  ַהּמִ ַכן  ּבְ ְָהֶעְליֹוִנים  ְוׁשָ ְמעֹון.  ּ י  ׁשִ , ָאַמר  ַרּבִ
ַתְחתֹוִנ ִכיָנה  ּבַ ִּעַקר  ׁשְ ּ ֱאַמר,  ים  ָהְיָתהּ ּנֶ ית  ג(  ׁשֶ ֵראׁשִ , ּבְ

ְמעו  ֶאת  קֹול  ה,)ח ּ  ַוִיׁשְ ָגןִקֱאלֹ'  ּ ּים  ִמְתַהֵלך  ּבַ ְ א .  ּ ּבָ
ָמִים,  ָאָדם  ְוָחָטא ָ ִּנְסַתְלָקה  ִמן  ָהָאֶרץ  ַלּשׁ ָעַמד  ַקִין .  ּ

ִני,  ְוָהַרג  ֶאת  ָאִחיו ֵ ִּנְסַתְלָקה  ִמן  ָהָרִקיַע  ָהִראׁשֹון  ַלּשׁ ּ .
ִני ,  נֹוׁש  ְוִהְכִעיס  ְלָפָניוָעַמד  ּדֹור  ֱא ֵ ִּנְסַתְלָקה  ִמן  ַהּשׁ ּ

י ִליׁשִ ְ ְרּכֹו.  ַלּשׁ ִחית  ּדַ ּבול  ְוִהׁשְ , ָּעַמד  ּדֹור  ַהּמַ
י  ָלְרִביִעי ִליׁשִ ְ ּּדֹור  ַהְפָלָגה  ִנְתָגָאה.  ִּנְסַתְלָקה  ִמן  ַהּשׁ ּ ,
י ִּנְסַתְלָקה  ִמן  ְרִביִעי  ַלֲחִמיׁשִ ְּסדֹוִמִיים  ִקְלְקלו.  ּ ּ ,

יִנְס ִ ּשׁ ִ י  ַלּשׁ ַּתְלָקה  ִמן  ַהֲחִמיׁשִ ָּעְמדו  ַאְמָרֶפל .  ּ
ִביִעי,  ַוֲחֵבָריו ְ י  ַלּשׁ ִ ּשׁ ִּנְסַתְלָקה  ִמן  ׁשִ ָעַמד  ַאְבָרָהם .  ּ

ים  טֹוִבים ִביִעי ,  ְּוִסֵגל  ַמֲעׂשִ ִכיָנה  ִמן  ׁשְ ְ ָכה  ַהּשׁ ִנְמׁשְ
י ִ ּשׁ ִ י.  ַלּשׁ י  ַלֲחִמיׁשִ ִ ּשׁ ִ ָכה  ִמן  ּשׁ ִמן ,  בַיֲעֹק.  ִּיְצָחק  ְמׁשָ

י  ָלְרִביִעי נֹו.  ֲחִמיׁשִ י,  ֵלִוי  ּבְ ִליׁשִ ְ ְקָהת .  ִמן  ְרִביִעי  ַלּשׁ
ן  ֵלִוי ִני,  ּבֶ ֵ י  ַלּשׁ ִליׁשִ ִני  ָלִראׁשֹון,  ַעְמָרם.  ִמן  ׁשְ . ִמן  ׁשֵ
ה ן,  מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ הוַקם  ַהּמִ יֹום  ׁשֶ ָמֵלא  ֶאת '  ּוְכבֹוד  ה,  ּּבְ

ן ּכָ ׁשְ י  ְיׁשָ.  ַהּמִ תוב  ּכִ ָאַמר  ַהּכָ ֶּזהו  ׁשֶ נו  ָאֶרץ ּ ּכְ ִּרים  ִיׁשְ
ֵלי ב( ָאֶרץ, )כא, ִמׁשְ ִכיָנה ּבָ ְ ינו ַהּשׁ ּכִ  ".ַּיׁשְ

ַתְנחוָמא   ת  ָנׂשֹא  (ְּועֹוד  ּבְ לֹות   ")טזָּפָרׁשַ יֹום  ּכַ ַּוְיִהי  ּבְ
ה הוא  אֹוֵמר  ַוְיִהי,  ַרב  אֹוֵמר.  מֹׁשֶ ל  ָמקֹום  ׁשֶ ָבר ,  ּּכָ ּדָ

ְמעֹון  אֹוֵמר.  ָּחָדׁש  הוא י  ׁשִ ל,  ְוַרּבִ הוא ּכָ ּ  ָמקֹום  ׁשֶ
ה  ָיִמים  ְוָחַזר ,  אֹוֵמר  ַוְיִהי ָהָיה  ִנְפָסק  ְלַהְרּבֵ ָבר  ׁשֶ ּדָ

ָהָיה תוב. ִלְכמֹות ׁשֶ ָאַמר ַהּכָ יִרים ה( ֶּזה ׁשֶ ִ יר ַהּשׁ  ,)א, ׁשִ
ָלה י  ֲאחֹוִתי  ּכַ אִתי  ְלַגּנִ ר .  ּּבָ מוֵאל  ּבַ י  ׁשְ ָּאַמר  ַרּבִ

ָרא  ַהָקדֹוׁש  ּבָ,  ַנְחָמן ּבָ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ּרוך  הוא  ֶאת  ָהעֹוָלםּּבְ ְּ ,
ֵיׁש  מֹו  ׁשֶ ַתְחתֹוִנים  ּכְ יָרה  ּבַ ְיֵהא  לֹו  ּדִ ִּנְתַאָוה  ׁשֶ ּּ ּ ּ

ֶעְליֹוִנים ָרא  ֶאת  ָהָאָדם  ְוִצָוה  אֹותֹו  ְוָאַמר  לֹו.  ּבָ  ּּבָ
ית  ב( ֵראׁשִ ל  ֵעץ  ַהַגן  ָאֹכל  ֹתאֵכל,  )יז-טז,  ּבְ ִּמּכָ ּוֵמֵעץ ,  ּ

ַעת  טֹוב  ָוַרע  לֹא  ֹתאַכל  ִמּמֶ ְּוָעַבר  ַעל  ִצוויֹו.  ּּנוַּהּדַ ּ .
רוך  הוא ָּאַמר  ֵליה  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ ך  ָהִייִתי  ִמַתֲאֶוה ,  ּ ּּכָ ְ

ֶעְליֹוִנים ֵיׁש  ִלי  ּבָ מֹו  ׁשֶ ַתְחתֹוִנים  ּכְ יָרה  ּבַ ְיֵהא  ִלי  ּדִ ּׁשֶ ּּ ּ ,
ַמְרָת  אֹותֹו ְּוָדָבר  ֶאָחד  ִצִויִתי  אֹוְתך  ְולֹא  ׁשָ ִּמַיד ִסֵלק . ָּ ּ

רו ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ִכיָנתֹו  ָלָרִקיַע  ָהִראׁשֹוןּ ּך  הוא  ׁשְ ִין.  ְ , ִמּנַ
ְכִתיב ְמעו  ֶאת  קֹול  ה,ּדִ ּ  ַוִיׁשְ ַגן ִקֱאלֹ'  ּ ּים  ִמְתַהֵלך  ּבַ ְ ּ

ם  ג( יָון  .  )ח,  ׁשָ ָעְברו  ַעל  ַהִצוויּכֵ ּׁשֶ ּ ִכיָנתֹו ,  ּּ ִּסֵלק  ׁשְ
ִּמָיד  ִסֵלק ,  ָעַמד  ַקִין  ְוָהַרג  ְלֶהֶבל.  ָלָרִקיַע  ָהִראׁשֹון ּ

ִכי ִני  כוׁשְ רוך  הוא.  'ָּנתֹו  ְלָרִקיַע  ׁשֵ ָּאַמר  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ ,
ָראִתי ְבָעה  ְרִקיִעים  ּבָ ִעים  ַלֲעמֹד ,  ׁשִ ו  ֵיׁש  ְרׁשָ ְוַעד  ַעְכׁשָ

ה ה.  ּּבָ ל  ַהּדֹורֹות  ָהִראׁשֹוִנים .  ֶמה  ָעׂשָ ִּקֵפל  ֶאת  ּכָ
ִעים  ְוֶהֱעִמיד  ַאְבָרָהם ֶהֱעִמיד  ַאְבָרָהם.  ָהְרׁשָ יָון  ׁשֶ , ּכֵ

ים  טֹוִביםִס רוך  הוא  ִמן  ָרִקיַע ,  ֵּגל  ַמֲעׂשִ ָּיַרד  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ
י ִ ּשׁ ִ ִביִעי  ַלּשׁ י .  ׁשְ ט  ַצָוארֹו  ַעל  ַגּבֵ ָּעַמד  ִיְצָחק  וָפׁשַ ּ ּ

ַח ְזּבֵ י  כו,  ַהּמִ י  ַלֲחִמיׁשִ ׁשִ ִ ם('  ָּיַרד  ִמּשׁ ה .  )ׁשָ ָעַמד  מֹׁשֶ
ֱאַמר,  ְּוהֹוִריָדה  ָלָאֶרץ ּנֶ מֹות (ר  ִסיַני  ַעל  ַה'  ַּוֵיֵרד  ה:  ׁשֶ ׁשְ

יִרים  ה(  ּוְכִתיב.  )כ,  יט ִ יר  ַהּשׁ י  ֲאחֹוִתי )א,  ׁשִ אִתי  ְלַגּנִ   ּבָ
ָלה ן?ֵאיָמַתי. ּּכַ ּכָ ׁשְ הוַקם ַהּמִ ׁשֶ  ".ּ ּכְ

עֹוָלמֹו  חֹוַבת ָהָאָדם ּבְ
ְבֵרי  ֲחַז ַרך ,  ל"ִנְלַמד  ִמּדִ ִעָקר  ַהְמָלַכת  ַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ְׁשֶ ּ
עֹוָלם  ַהֶזה ית  ַעל  ְיֵדי ְוַה.  ִּהיא  ּבָ ְּמָלָכתֹו  ִיְתַעֶלה  ַנֲעׂשֵ

ֵני  ָאָדם ר  ָהָאָדם  ָפַעל  ֵהֶפך  ְרצֹון  ַהּבֹוֵרא ,  ּבְ ְְוַכֲאׁשֶ ּ
ִכיָנה ְ ִּנְסַתְלָקה  ַהּשׁ ָתף  ְלָכל  ַהַחָטִאים .  ּ ַהְמׁשֻ ְּוִנְרֶאה  ׁשֶ ּ

ִכיָנה ֵהִביאו  ְלִסלוק  ׁשְ ִרים  ׁשֶ ְזּכָ ַּהּנִ ָּהְיָתה  ִהְתַעְלמות ,  ּּ ּ
ְטַר עֹוָלמֹוִמּמַ ָבֵרינו , ת ָהָאָדם ּבְ ּוְנָבֵאר ּדְ  .י"בעזהּ

ַתב  ָהַרְמַח ֶפֶרק  ל  "ּכָ ִרים"ִמ'  אּבְ ִסַלת  ְיׁשָ ְיסֹוד   "–"  ּּמְ
ַּהֲחִסידות  ְוׁשֶֹרׁש  ָהֲעבֹוָדה ַהְתִמיָמה הוא  ּ ֵרר -ּ ִיְתּבָ ּ ׁשֶ

עֹוָלמֹו ת  ֵאֶצל  ָהָאָדם  ַמה  חֹוָבתֹו  ּבְ ּוְלַמה ,  ְוִיְתַאּמֵ
ְָצִריך  ׁשֶ ר  הוא  ָעֵמל ּ תֹו  ְבָכל  ֲאׁשֶ טֹו  וְמַגּמָ ים  ַמּבָ ָּיׂשִ ּ ּ

ל  ְיֵמי  ַחָייו ים ".  ּּכָ ְדָבָריו  ַהְקדֹוׁשִ ְּוִנְרֶאה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ּבִ
ָקט  ֲהָבָנֵתנו ּוְלַנּסֹות  ּבְ ר,  ּ ֶדֶרך  ֶאְפׁשָ ַּעל  ִפי ,  ְִלְלֹמד  ּבְ

ָבָריו ך  ּדְ ִרים  ִנְגְררו  ,  ְֶהְמׁשֵ ְזּכָ ַהֲחָטִאים  ַהּנִ ֵעֶקב  ִאי ּׁשֶ
עֹוָלמֹו יַמת ֵלב ָנכֹוָנה ְלחֹוַבת ָהָאָדם ּבְ  . ׂשִ

ַעת   ַעת  ֲאִכיָלה  ֵמֵעץ  ַהּדַ ַעת  ֲאִכיָלה  ֵמֵעץ  ַהּדַ ַעת  ֲאִכיָלה  ֵמֵעץ  ַהּדַ ֲּהָנָאה  ְוַתֲענוג  ֵמִאּסור    ––––ֲאִכיָלה  ֵמֵעץ  ַהּדַ ַּוֵתֶרא ["ּ
י  טֹוב  ָהֵעץ  ְלַמֲאָכל  ְוִכי  ַתֲאָוה  הוא  ָלֵעיַנִים  ה  כִּ ָ ָּהִאּשׁ

יל כִּ ית  (  '  ְוגֹו"ְוֶנְחָמד  ָהֵעץ  ְלַהׂשְ ֵראׁשִ ֲּענוג ַּהַת.  ])ו,  גּבְ
עֹוָלמֹו ָּהָאסור  ִהיא  ִהְתַעְלמות  ֵמחֹוַבת  ָהָאָדם  ּבְ ּּ ,

ְבֵרי  ָהַרְמַח ך  ּדִ ִנְלָמד  ֵמֶהְמׂשֵ ה",  ל"ּכְ ַמה ,  ְוִהּנֵ
הֹורונו  ֲחָכֵמינו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  הוא ֶ ּּשׁ ּ ּ ָהָאָדם  לֹא ,  ּ ׁשֶ

ג  ַעל  ה ִכיָנתֹו'  ִּנְבָרא  ֶאָלא  ְלִהְתַעּנֵ , ְּוֵלָהנֹות  ִמִזיו  ׁשְ
ל  ֶזהו  ַהַתֲענוג  ָהֲאִמִתי  ְוָהִעּדון  ַהָגדֹול  ִמּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵצא ְיכֹוִלים ְלִהּמָ ָּהִעּדוִנים ׁשֶ ּ".  
ה  ַקִין  ְוֶהֶבל   ה  ַקִין  ְוֶהֶבל  ַמֲעׂשֶ ה  ַקִין  ְוֶהֶבל  ַמֲעׂשֶ ה  ַקִין  ְוֶהֶבל  ַמֲעׂשֶ ְדָרׁש  ל  "ָּאְמרו  ֲחַז  ––––ַמֲעׂשֶ ּמִ מֹות  (ּבַ , לאׁשְ

ָהָיה  ַקִין  ִעם  ָאִחיו)יז ׁשֶ ֶֹדה,    ּכְ ּשָׂ ָּאְמרו  ֶזה  ָלֶזה  ּבֹוא ",  ּבַ
ַטְלְטִלין   ָּאַמר  ַקִין  טֹל  ַאָתה  ֶאת,  ֹוָלםְוַנֲחלֹק  ָהע ַּהּמִ

יֵניֶהם,  ַּוֲאִני  ַהַקְרָקעֹות ָנַטל  ֶהֶבל  ֶאת ,  ְּוָחְלקו  ּבֵ
ַטְלְטִלין  ְוַקִין  ֶאת  ַהַקְרָקעֹות ַּהּמִ ב  ְלהֹוִציאֹו  ִמן ,  ּ ְוָחׁשַ

עֹוָלם  ְוַקִין  רֹוְדפֹו,  ָהעֹוָלם ְָהָיה  ֶהֶבל  ְמַהֵלך  ּבָ ָאַמר  לֹו ,  ּ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ רוָמה     ָּּּּפָרׁשַ רוָמה ּתְ רוָמה ּתְ רוָמה ּתְ ּּּתְ ָליֹון   •ּּ      פ"תש'ה  • 51  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ

ְמָחה ׂשִ ים ּבְ כַנס ֲאָדר ַמְרּבִ ּנִ ֶ  ְִמּשׁ



ַעִים  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ַמְעָין ַהּיֹוֵרד ַלּמֵ
ֵדי ִניִמִייםּכְ ֲאָכל  ַהיֹוֵרד  ַלגוף  לֹא  ַיִזיק  ֶאת  ָהֵאָבִרים  ַהּפְ ַהּמַ ּ  ׁשֶ ּּ ּ ה  ַהּבֹוֵרא  ,  ּ ַעִיםש  "יתָעׂשָ ֲאָכל  ַלּמֵ ְחִליק  ֶאת  ַהּמַ ֵעין  ַמְעָין  ַהּמַ ְּוָכך  ָאְמרו  ֲחַז.  ּכְ הל  "ְ מֹות  ַרּבָ ׁשְ  ּבִ

ַלח  ( ׁשַ ת  ּבְ ָרׁשַ יָלא  אֹוֵמרַרּבִ"  )א,  כדּּפָ י  ּפִ ם  ַרּבִ ׁשֵ ְחִליָפא  ְדֵקיָסִרין  ּבְ רוך  הוא  ִעם  ָהָאָדם  ְוהוא  ֵאינֹו  יֹוֵדַע,ּי  ּתַ ה  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ה  ִנִסים  עֹוׂשֶ ּמָ ּ  ּבֹוא  וְרֵאה  ּכַ ּ ּ ְּ ּ ִאלוֵלי ,  ּ ּׁשֶ ּ

ֶרֶטת  אֹות תֹוך  ֵמָעיו  וְמׂשָ ִהיא  ַחָיה  ָהְיָתה  יֹוֶרֶדת  ּבְ ׁשֶ ת  ּכְ ָּהָיה  אֹוֵכל  ּפַ ְ לֹום,  ֹוּ ׁשָ ת  ּבְ הוא  מֹוִריד  ֶאת  ַהּפַ תֹוך  ַגְרַגְרּתֹו  ׁשֶ רוך  הוא  ַמְעָין  ּבְ ָרא  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ֶּאָלא  ּבָ ּ ּּ ּ ְּ ְ ּ .

ך ַוְיֹכְנֶנך ָהוא ָעׂשְ ָ ה ָצִריך ,)ו, ְּדָבִרים לב( ּ ַאּתָ ֶ ֲאך ַמה ּשׁ ְֲעׂשָ ל ֵאלו ַהְלה, ָ ְּוַאַחר ּכָ ְגְמלו זֹאת' ּ ה וְמ, ּּתִ ּהֹוֵלך ַאּתָ ר ְדָבִרים ְיֵתִריםְ  "!?ַּדּבֵ

ִליֵצא  ִמ ּתֹוך  ׁשֶ ְ ְְואֹוֵמר  ֵצא  ִמתֹוך ,  ְְוָהָיה  הֹוֵלך  ֶלָהִרים,  ּ ּ
ִלי ָעַמד  ָעָליו  ַוֲהָרגֹו,  ּׁשֶ ְבָתם .  'ְּוכו"  ַעד  ׁשֶ ּׁשֶֹרׁש  ַמֲחׁשַ

עֹוָלמֹו ִהְתַעְלמות  ֵמחֹוַבת  ָהָאָדם  ּבְ ָּהְיָתה  ּבְ ִהיא ,  ּ ׁשֶ
ָמקֹום  ְזַמּנִ עֹוָלם  ַהֶזה  ּכְ ַּהְיִדיָעה  ְוָהְרִאָיה  ּבָ ּ י  ְולֹא ּ

ְבֵרי  ָהַרְמַח,  ָּהִעָקִרי ך  ּדִ ֵאר  ֵמֶהְמׁשֵ ְתּבָ ּוְמקֹום ",  ל"ְְוַכּמִ
א ֱאֶמת  הוא  ָהעֹוָלם  ַהּבָ ָּהִעּדון  ַהֶזה  ּבֶ ּ ְבָרא ,  ּ י  הוא  ַהּנִ ּּכִ

ָבר  ַהֶזה ְצָטֶרֶכת  ַלּדָ ֲהָכָנה  ַהּמִ ֵדי  ְלַהִגיַע ,  ּּבַ ֶרך  ּכְ ַּאך  ַהּדֶ ְ ְ

ֶּאל  ְמחֹוז  ֶחְפֵצנו  ֶזה  הוא  ֶז ְּוהוא  ַמה .  ה  ָהעֹוָלםּ
ָאְמרו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה   ֶ ָהעֹוָלם ",  )ו"מ,  ד"פָאבֹות  (ּּשׁ

א ְפֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ  ". ַּהֶזה דֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור ּבִ
יר , ֵמָאז ָעַמד ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעל ַרְגָליו ....ּדֹור ֱאנֹוׁשּדֹור ֱאנֹוׁשּדֹור ֱאנֹוׁשּדֹור ֱאנֹוׁש ִהּכִ

י  ַרק  ֵאָליו  ָראוי  ַלֲע ך  ַגם ,  בֹודֶּאת  ּבֹוְראֹו  ְוָיַדע  ּכִ ּּכָ ְ

מֹו  ַרך  ׁשְ ּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ְבקו  ּבַ ָניו  ְוֶצֱאָצָאיו  ַאֲחָריו  ּדָ ְּבָ ּ
ָראוי  ַלֲעבֹוד  אֹותֹו  ְוַרק  ֵאָליו  ָפנו  הוא  ַהָיִחיד  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ַבָקׁשֹות ְּתִפלֹות  ְוהֹוָדאֹות,  ּּבְ ִנים.  ּ ך  ֵמאֹות ׁשָ ך  ִנְמׁשַ ְּכָ ְ ,
נֹו  ׁשֶ  –ַּעד  ִלְתקוַפת  ֱאנֹוׁש   ל  ָאָדםּבְ ת  ְוֶנְכּדֹו  ׁשֶ . ל  ׁשֵ

יֵמי  ֱאנֹוׁש  ִחְלְחָלה  ָטעות  ֲאיוָמה  ְונֹוָרָאה  ְלִפיָה  ּּבִ ּ
י ַהּבֹוֵרא ׁשֵ ּמְ ָּראוי ַגם ְלהֹודֹות ְוַלֲעבֹוד ֶאת ְמׁשַ ּוְכִפי , ּ

ַתב  ָהַרְמּבַ ּכָ ֵריׁש  ִהְלכֹות  ֲעבֹוַדת  ּכֹוָכִבים ם  "ׁשֶ ּבְ
ַטֲעָנָתם  ָהְיָת,  ְּוֻחקֹוֵתיֶהם ָרא ִקהֹוִאיל  ְוָהֱאלֹ"ה  ּׁשֶ ים  ּבָ

ּּכֹוָכִבים  ֵאלו  ְוַגְלַגִלים  ְלַהְנִהיג  ֶאת  ָהעֹוָלם  וְנָתָנם  ּּ ּּ
ים  ׁשִ ּמְ ים  ַהְמׁשַ ׁשִ ּמָ בֹוד  ְוֵהם  ׁשַ רֹום  ְוָחַלק  ָלֶהם  ּכָ ּמָ ּבַ
ָחם  וְלָפֲאָרם  ְוַלֲחלֹק  ָלֶהם  ּבְ ְּלָפָניו  ְראוִיין  ֵהם  ְלׁשַ ּ

בֹוד ד  ִמי ְּוֶזהו  ְרצֹון  ָהֵא.  ּכָ ל  וְלַכּבֵ רוך  הוא  ְלַגּדֵ ּל  ּבָ ּ ְּ

דֹו לֹו  ְוִכּבְ ִגּדְ ד  ָהעֹוְמִדים .  ּׁשֶ ֶלך  רֹוֶצה  ְלַכּבֵ ַהּמֶ מֹו  ׁשֶ ְּכְ

ל  ֶמֶלך בֹודֹו  ׁשֶ ְְלָפָניו  ְוֶזהו  ּכְ יך  ָהַרְמּבַ.  "ּ ְוַמְמׁשִ ם "ּ
ֶאת  ֲעבֹוָדָתם  ַלּכֹוָכִבים   ַמִים ּוְלָבֵאר  ׁשֶ ָ ְלַגְרֵמי  ַהּשׁ

ְטאו  ּבִ ּּבִ נֹותּ ד ,  ְּבִנַית  ֵהיָכלֹות  ְוַהְקָרַבת  ָקְרּבָ ר  ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ
מֹו ַרך  ׁשְ ּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ַבד  ֵהם  ַמֲאִמיִנים  ּבַ ָאמור,  ְּבְ ַּאך  ּכָ ְ ,

ְעָתם  ָהָרָעה ם  ,  ְּלִפי  ּדַ ֵ ַח  ַגם  ֶאת   –ֶזה  ְרצֹון  ַהּשׁ ּבֵ ְּלׁשַ
יו ׁשָ ּמְ יר  .  ְמׁשַ ָבָריו  ַמְסּבִ ך  ּדְ ֶהְמׁשֵ ֲהָלָכה  (ְּבְ ִעם )  בּבַ ׁשֶ

י  ֶקר  ְוִהְרִחיבו  ֶאת  אֹוַפּנֵ ַּהְזַמן  ֶהֱעִמידֹו  ְנִביֵאי  ׁשֶ ּ
ְכחו  ֶאת ,  ֲעבֹוַדת  ָהֱאִליִלים ְרבֹות  ַהְזַמן  ׁשָ ּבִ ַּעד  ׁשֶ ּ

ֶהֱאִמינו  ַרק  רו  ְלַמָצב  ׁשֶ ְרּדְ ַרך  ְוִהְתּדַ ַּהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ּּ ְ

ַמִים ָ ֱאִליִלים  וְבַגְרֵמי  ַהּשׁ ְגֹון  ֲחנֹוך ְוַרק  ּבֹוְדִדים  ּכְ,  ּּבֶ

ם  ְוֵעֶבר ַלח  ֹנַח  ׁשֵ ּוְמתוׁשֶ בֹוֵרא   ּ יכו  ְלַהֲאִמין  ּבְ ִּהְמׁשִ
ְבֵרי  ָהַרְמּבָ(  עֹוָלם אן  ַתְמִצית  ִמּדִ ּהוָבא  ּכָ ם ם  "ּ ּוְרֵאה  ׁשָ

ַהְרָחָבה אן.  )ּבְ ַגם  ּכָ ַּהגֹוֵרם  ַהְמֻעָות ,  ְּוִנְרֶאה  לֹוַמר  ׁשֶ ּ
י  ָהֵאל,  ָהִראׁשֹון ׁשֵ ּמְ ׁש ,  ַלֲעבֹוד  ִלְמׁשַ ּבָ ְלַרְעיֹון  ְמׁשֻ

ִאים  ַאֲחֵריֶהם  ַעד  ר  ֶאת  ַהּדֹורֹות  ַהּבָ ר  ְוִדְרּדֵ ְרּדֵ ִהְתּדַ ׁשֶ
ָאַמר  מֹו  ׁשֶ ַרך  ׁשְ ְכָחה  ְוִנתוק  ֻמְחָלט  ֵמַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ְְלׁשִ ּ ּ

יַמת  ֵלב  ְלחֹוַבת  ָהָאָדם ,  ְוָהָיה  ָהעֹוָלם ָהְיָתה  ִאי  ׂשִ
עֹוָלמֹו ֶהֱעִדיפו  ִקְרַבת  ו,  ּבְ ּׁשֶ גֹוְרִמים ּ ְּדֵבקות  ּבְ

ק  ַרק  ּבֵ עֹוָלָמם  ְלִהּדַ ִּחיצֹוִנִיים  ַעל  ִפי  חֹוָבָתם  ּבְ ּ
מֹו ַרך  ׁשְ כֹוָנה,  ְַלּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ֵבקות  ַהּנְ ִהיא  ַהּדְ , ּׁשֶ
ְבֵרי  ָהַרְמַח ך  ּדִ ֶהְמׁשֵ ִגיִעים  ֶאת ",  ל"ְּכְ ְּוָהֶאְמָצִעים  ַהּמַ
ָּהָאָדם  ַלַתְכִלית  ַהֶזה ְצוֹו,  ּ ר  ִצָונו  ֲעֵליֶהן ֵהם  ַהּמִ ּת  ֲאׁשֶ ּ
מֹו ַרך  ׁשְ ְצוֹות  הוא  ַרק .  ְָהֵאל  ִיְתּבָ ַית  ַהּמִ ּוְמקֹום  ֲעׂשִ ּּ

ֶזה  ָהעֹוָלם .  ָּהעֹוָלם  ַהֶזה ם  ָהָאָדם  ּבְ ן  הוׂשַ ַּעל  ּכֵ
ְתִחָלה ּּבַ ַעל  ְיֵדי  ָהֶאְמָצִעים  ָהֵאֶלה ,  ּ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ

אן  יוַכל  ְלַהִגיַע  ֶאל ִנים  לֹו  ּכָ ּמְ ְזּדַ ַּהּמִ ר ּ קֹום  ֲאׁשֶ   ַהּמָ
א,  ּהוַכן  לֹו הוא  ָהעֹוָלם  ַהּבָ טֹוב ,  ּׁשֶ ם  ּבַ ִּלְרוֹות  ׁשָ

ר  ָקָנה  לֹו  ַעל  ְיֵדי  ָהֶאְמָצִעים  ָהֵאֶלה ְּוהוא  ַמה .  ֲּאׁשֶ

ָאְמרו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה   ֶ ַּהיֹום ",  )א"עֵּערוִבין  כב  (ּּשׁ
ָכָרם ל  ׂשְ ִתְסַתּכֵ"  ַּלֲעׂשֹוָתם  וָמָחר  ְלַקּבֵ ּוְכׁשֶ ּ ל  עֹוד ּ

ָבר  ִתְרֶאה ּדָ ֵבקות ,  ּּבַ ֵלמות  ָהֲאִמִתי  הוא  ַרק  ַהּדְ ְ י  ַהּשׁ ּּכִ ּ ּ ּ
ַרך ֶלך  אֹוֵמר  ,  ְּבֹו  ִיְתּבָ ָהָיה  ָדִוד  ַהּמֶ ֶ ְְוהוא  ַמה  ּשׁ ְּתִהִלים (ּ ּ

ם  כז(ְואֹוֵמר  "  ַוֲאִני  ִקְרַבת  ֱאלִֹהים  ִלי  טֹוב",  )כח,  עג , ׁשָ

ַאְלִתי  ֵמֵאת  ה",  )ד ְבִתי ,  ּ  ֲאַבֵקׁשּאֹוָתה'  ַּאַחת  ׁשָ ּׁשִ
ֵבית  ה ל  ְיֵמי ַחַיי'  ּבְ י ַרק ֶזה הוא ַהטֹוב". ּּכָ ּּכִ ְּוָכל זוַלת , ּ

ֵני  ָהָאָדם  ְלטֹוב  ֵאינֹו  ֶאָלא  ֶהֶבל  בוהו  ּבְ ַיְחׁשְ ֶּזה  ׁשֶ ּ ּ ּ
ְוא  ִנְתֶעה ה  ָהָאָדם  ַלטֹוָבה  ַהזֹאת.  ְוׁשָ ִיְזּכֶ ָּאְמָנם  ִלְכׁשֶ ּ ּ ,

ַיֲעמֹל  ִראׁשֹוָנה ָּראוי  ׁשֶ יִגיעֹו  ִלְקנֹוָתהּ ל  ּבִ ַתּדֵ ּ  ְוִיׁשְ ּ ,
ים ,  ְּוַהְינו כַֹח  ַמֲעׂשִ ַרך  ּבְ ֵבק  ּבֹו  ִיְתּבָ ל  ִלּדָ ַתּדֵ ִיׁשְ ְׁשֶ ּ ּ

תֹוְלדֹוָתם ֶזה ָהִעְנָין ְצוֹות, ּׁשֶ  ".ְוֵהם ֵהם ַהּמִ
ּבול ְבֵרי  ֲחַז  –  ּּדֹור  ַהּמַ ֲחָטֵאיֶהם ל  "ִמּדִ עֹוֶלה  ׁשֶ

ַּהּבֹוְלִטים  ָהיו  ֵגֶזל  ַוֲעָר ה  (יֹות  ּ ית  ַרּבָ ֵראׁשִ , )ו-לא  גַּעֵין  ּבְ
ְבֵרי  ֲחַז ֲחָטִאים  ֵאלו  ֵהם ִעַקר ַהַתֲאָוה ל  "ִּוידוִעים  ּדִ ּׁשֶ ּּ ּ

ה   ָנה  ַמּכֹות  (ְוַהֶחְמּדָ ַּהַתֲאוֹות  ֵהם .  )ו"ג  מט"פַּעֵין  ִמׁשְ
ֲעִליִמים  ֵמָהָאָדם  ַלְחׁשֹב  ֵּמַהגֹוְרִמים  ָהִעָקִרִיים  ַהּמַ ּ ּ

ַתב  ָהַרְמַח,  עֹוָלמֹוַּעל  ַתְכִליתֹו  ּבְ ּכָ ל "ּוְכִפי  ׁשֶ
ָבָריו ך  ּדְ ֶהְמׁשֵ רוך  הוא ",  ְּבְ מֹו  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ה  ׂשָ ְּוִהּנֵ ְּ ּ

ּנו  ְרִחיִקים  אֹותֹו  ִמּמֶ ים  ּבֹו  ַהּמַ ַרּבִ ָמקֹום  ׁשֶ ָּלָאָדם  ּבְ
ַרך ְּוֵהם  ֵהם  ַהַתֲאוֹות  ַהָחְמִריֹות,  ְִיְתּבָ ר  ִאם ,  ּ ֲאׁשֶ

ך  ַאֲחֵריֶהן   ׁשֵ ה  הוא  ִמְתַרֵחק  ְוהֹוֵלך  ִמן  ַהטֹוב ְִיּמָ ִּהּנֵ ְ ּ
תֹוך .  ָּהֲאִמִתי ֱאֶמת  ּבְ ם  ּבֶ הוא  מוׂשָ ְְוִנְמָצא  ׁשֶ ּ ּ

ְלָחָמה  ַהֲחָזָקה י  ָכל  ִעְנְיֵני  ָהעֹוָלם.  ַהּמִ ין  ְלטֹוב ,  ּכִ ּבֵ
ין  ְלַרע ה  ֵהם  ִנְסיֹונֹות  ָלָאָדם,  ּבֵ ָּהֹעִני  ִמַצד  ֶאָחד ,  ִהּנֵ

ר  ִמַצד  ֶאָחד לֹֹמה  ,ְּוָהעֹׁשֶ ָאַמר  ׁשְ ִעְנָין  ׁשֶ ֵלי  ל(  ּכְ  ,ִמׁשְ

ִתי  ְוָאַמְרִתי  ִמי  ה",  )ט ע  ְוִכַחׁשְ ּבַ ֶּפן  ֶאׂשְ ּ ּוֶפן  ִאָוֵרׁש ',  ּ ּ
ְלָוה  ִמַצד  ֶאָחד  ְוַהִיּסוִרין  ִמַצד ',  ְוגֹו"  ְּוָגַנְבִתי ַ ַּהּשׁ ּּ ּ
ְלָחָמה  ֵאָליו  ָפִנים  ְוָאחֹור.  ֶאָחד ְמֵצאת  ַהּמִ ּנִ . ַּעד  ׁשֶ

ל  ַהְצָדִדיןְוִאם  ִיְה ְלָחָמה  ִמּכָ ֶּיה  ְלֶבן  ַחִיל  ִויַנַצח  ַהּמִ ּ ,
בֹוְראֹו  ֵבק  ּבְ ה  ִלּדָ ר  ִיְזּכֶ ֵלם  ֲאׁשֶ ָ ּהוא  ִיְהֶיה  ָהָאָדם  ַהּשׁ
ְטַרְקִלין  ֵלאֹור  ֵנס  ּבַ ְּוֵיֵצא  ִמן  ַהְפרֹוְזדֹור  ַהֶזה  ְוִיּכָ ּ ּ

אֹור  ַהַחִיים ַבׁש  ֶאת  ִיְצר,  ּּבְ ר  ּכָ עור  ֲאׁשֶ ִ ּוְכִפי  ַהּשׁ ֹו ּ
ְרִחיִקים  אֹותֹו  ֵמַהטֹוב  ְּוַתֲאוֹוָתיו  ְוִנְתַרֵחק  ִמן  ַהּמַ

ֵבק ּבֹו  ל ִלּדָ ַתּדֵ ַמח ּבֹו-ְּוִנׁשְ יֵגהו ְוִיׂשְ ן ַיּשִ  ". ּ ּכֵ
יר  ָהַרְמַח ֵעת  ִהְסּבִ ַעד  ּכָ ִניִעים ל  "ְוִנְרֶאה  ׁשֶ ֶאת  ַהּמְ

עֹוָלמֹו ַּהגֹוְרִמים  ָלָאָדם  ְלִהְתַעֵלם  ֵמחֹוָבתֹו  ּבְ ל ְוַע.  ּ
ֶרך  אֹוָתם  ְמִניִעים ִהְרִחיקו ,  ְּדֶ ָאר  ַהַחָטִאים  ׁשֶ ך  ׁשְ ּּכָ ּ ְ

ִכיָנה  ֶאת   ְ ִכיָנה    –ַהּשׁ ְ ָגְרמו  ְלַהְרָחַקת  ַהּשׁ ֶ ּּשׁ ּדֹור ּדֹור ּדֹור ּדֹור   –ּ
ַּּהְפָלָגהַהְפָלָגהַהְפָלָגהַהְפָלָגה ְּּסדֹוִמִייםְסדֹוִמִייםְסדֹוִמִייםְסדֹוִמִיים,  ,  ,  ,  ּּ יֶהם   –  ַאְמָרֶפלַאְמָרֶפלַאְמָרֶפלַאְמָרֶפל,  ,  ,  ,  ּּ ַמֲעׂשֵ ְתּבֹוֵנן  ּבְ ַהּמִ ׁשֶ

יַמת  ֵלב  ַעל  ַתְפִקיד   ִאי  ׂשִ קֹוָרם  ּבְ ּמְ ְוחֹוַבת ָּיִבין  ׁשֶ
עֹוָלמֹו ְבֵרי  ָהַרְמַח,  ָהָאָדם  ּבְ ִריםל  "ַּעל  ִפי  ּדִ ְזּכָ ְוֵכן [.  ַהּנִ

ּכֹוְלִלים  ִסּבֹות  נֹוָספֹות ,  ַּהגֹוְרִמים  ַלֲחָטִאים  ָהִראׁשֹוִנים

ִדְבֵרי  ָהַרְמַח הוָבא  ּבְ ה ,  ְלֻדְגָמה,  ל"ּׁשֶ ַהגֹוֵרם  ְלַמֲעׂשֶ ְרנו  ׁשֶ ִּהְזּכַ ּ
ָמקֹום  ָקבוַעַקִין  ְוֶהֶבל  ִהיא  ָהְרִא עֹוָלם  ַהֶזה  ּכְ ָּיה  ּבָ ּ ָאְמָנם .  ּ

יַח  ֶאת  ּכִ ְלטֹון  ְוָכבֹוד  ָהָיה  גֹוֵרם  ְלַהׁשְ ַגם  ַהַתֲאָוה  ְלׁשִ ִּנְרֶאה  ׁשֶ ּּ

עֹוָלמֹו ֶרך. ַּמְטַרת חֹוַבת ָהָאָדם ּבְ    .]  ְְוֵכן ַעל ֶזה ַהּדֶ
ִכיָנה  ָחְזָרה  ְלעֹוָלם  ּדֶ ְ ַהּשׁ ְדָרׁש  ׁשֶ יר  ַהּמִ ְֶרך ּוַמְסּבִ

ים  וְבֵני  ֵלִוי ֲּאבֹוֵתינו  ַהְקדֹוׁשִ ָהעֹוָלם ,  ּּ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ְבָער  ָנָהה  ַאֲחֵרי  ָהֱאִליִלים ץ  ַאְבָרָהם ,  ַהּנִ ִהְתַאּמֵ

לֹום  ְלַגלֹות  ֶאת  ַהּבֹוֵרא  וְלַפְרְסמֹו  ָ ָּאִבינו  ָעָליו  ַהּשׁ ּּ
עֹוָלם נֹו  ִיְצָחק  ָאִב,  ּבָ ך  ֶאת  ּבְ ֶרך  ַהֹזאת  ִחּנֵ ְוַבּדֶ ְּ ּינו ּ

ָניו  נֹו  ַיֲעקֹב  ָאִבינו  ְוַיֲעקֹב  ֶאת  ּבָ ְּוִיְצָחק  ֶאת  ּבְ

ֶהם  ַעם  ל  ָהעֹוָלם  ָרָאה  ּבָ ּכָ יִקים  ַעד  ׁשֶ ָבִטים  ַהַצּדִ ְ ַּהּשׁ
מֹו ַרך  ׁשְ ּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ֵבִקים  ּבַ ּדְ ְַאך .  ְִנְפַרד  ְוׁשֹוֶנה  ׁשֶ

ִמְצַרִים ֶכת  ּבְ ֶ יָבה  ְמֻמּשׁ ְּלַאַחר  ְתקוַפת  ְיׁשִ ַמ,  ּ ֲּהָלָכה ּבְ
ל  ַהּדֹור  ַהקֹוֵדם ֵּמתו  ּכָ ְצִרים  ַעל ,  ּ ָפַעת  ַהּמִ ֵּהֵחָלה  ַהׁשְ ּ

ָבִטים ְ ְצִרים   ֶצֱאָצֵאי  ַהּשׁ דו  ַתַחת  ַהּמִ ַתְעּבְ ִהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ
ַתב  ָהַרְמּבַּוְכִפי  .  עֹוְבֵדי  ָהֱאִליִלים ּכָ ֶפֶרק  ם    "ׁשֶ א ּבְ

, )גסֹוף  ֲהָלָכה  (  ֵּמִהְלכֹות  ֲעבֹוַדת  ּכֹוָכִבים  ְוֻחקֹוֵתיֶהם
מֹוָתןְוָחְז"... יֶהן  ְוַלֲעֹבד  ּכֹוָכִבים  ּכְ  ,ּרו  ִלְלֹמד  ַמֲעׂשֵ

ִמְצַות  ָאבֹות ָעַמד  ּבְ ֶבט  ֵלִוי  ׁשֶ ֵ ּוֵמעֹוָלם  לֹא .  ּחוץ  ִמּשׁ
ֶבט  ֵלִוי  ֲעבֹוַדת  ּכֹוָכִבים ְוִכְמַעט  ָקט  ָהָיה .  ָעַבד  ׁשֵ

ֵני  ַיֲעקֹב  ַתל  ַאְבָרָהם  ֶנֱעַקר  ְוחֹוְזִרין  ּבְ ָ ּשׁ ָּהִעָקר  ׁשֶ
ּעֹוָלם  וְתִעיֹוָתןְּלָטעות  ָה ּאֹוָתנו '  ּוֵמַאֲהַבת  ה.  ּ

ה  ה  מׁשֶ בוָעה  ְלַאְבָרָהם  ָאִבינו  ָעׂשָ ְ ְמרֹו  ֶאת  ַהּשׁ ָ ּוִמּשׁ ּ ּ
ָלחֹו ִביִאים  וׁשְ ל  ַהּנְ ל  ּכָ ן  ׁשֶ ינו  ַרּבָ ַּרּבֵ א .  ּ ְתַנּבֵ ּנִ יָון  ׁשֶ ּכֵ

ינו  וָבַחר  ה ה  ַרּבֵ ּמׁשֶ ָרֵאל  ְלַנֲחָלה  ִהְכִתיָרן '  ּ ִּיׂשְ
ִמְצֹות ַפט ּבְ ֶרך  ֲעבֹוָדתֹו  וַמה  ִיְהֶיה  ִמׁשְ ּ  ְוהֹוִדיָעם  ּדֶ ּ ּ ְ

 ".ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְוָכל ַהטֹוִעים ַאֲחֶריָה

ָרֶכיך ָדֵעהו  ָכל ּדְ ּּבְ ָ 
ָאמור ִכיָנה  ָלעֹוָלם ,  ּּכָ ְ ן  ָחְזָרה  ַהּשׁ ּכָ ׁשְ ֲהָקַמת  ַהּמִ ּבַ

ֵלמות ׁשְ ַּהֶזה  ּבִ ַלת  ָהֹע.  ּ ֵטא  ֶאת  ַקּבָ ן  ּבִ ּכָ ׁשְ ל ַּהּמִ
ְדַבר  חֹוָבָתם  ְּוֶהְחִזיר  ֶאת  ַהְיִדיָעה  ִלְבֵני  ָהָאָדם  ּבִ

עֹוָלם ַכְנִתי "  )ח,  כה(ֶנֱאַמר  .  ּבָ ׁש  ְוׁשָ ְּוָעׂשו  ִלי  ִמְקּדָ ּ
תֹוָכם ּוְמַדְיִקים  ".  ּבְ תֹוָכם"ּ תֹוכֹו"  ּבְ ַתְפִקידֹו ,  ְולֹא  ּבְ ּׁשֶ

תֹוכֹו ִכיָנה  ּבְ ְ ין  ֶאת  ַהּשׁ ּכִ ל  ְיהוִדי  ְלַהׁשְ ל  ּכָ ַּעֵין (  ּׁשֶ

אן  וְבעֹוד  ְמקֹומֹות יך  ַהָקדֹוׁש  ּכָ ַּאְלׁשִ ּ ְבֵרי .  )ְ ִּוידוִעים  ּדִ
ָליו  ַעל ל  "ַּרּבֹוֵתינו  ַז ן  ְוֶאת  ּכֵ ּכָ ׁשְ ָרְמזו  ֶאת  ַהּמִ ּׁשֶ

ִמִיים ָּהָאָדם  וְפֻעלֹוָתיו  ַהַגׁשְ ּ ּ ְלָחנֹו ,  ְלֻדְגָמה,  ּ ׁשֻ
נֹות ַהְקֵרִבים ַח  וַמֲאָכלֹו  ַלָקְרּבָ ְזּבֵ ַּלּמִ ּ ַּעֵין ְמָנחֹות ( ָעָליו ּ

נֹוָרה  ,  )ב"צז  ע ְכלֹו  ַלּמְ ִּלקוֵטי "ַּעֵין  (ֶּאת  ָפָניו  ְוׂשִ ּ

א ִסיָמן "  ן"מֹוֲהַר ֶרך )כאַקּמָ ָכל ְפֻעָלה, ְְוֵכן ַעל ֶזה ַהּדֶ ּּבְ ּ ,
ִמית  ְורוָחִנית ַּגׁשְ ַרך,  ּ ְַיְמִליך  ָעֶליָה  ֶאת  ַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ְ .

ַתב  ָהַרְמ ּכָ ְוְכֶדֶרך  ׁשֶ עֹות  ם  "ּבַּ ִהְלכֹות  ּדֵ  )ג"ג  ה"פ(ּבְ
ֶפׁש   ְּלִעְנָין  ַמְטַרת  ִחזוק  ַהגוף  ְוַהּנֶ ּ ּּ ים  ַעל  ִלּבֹו "...ּ ָיׂשִ

ָרה  ִתְהֶיה  ַנְפׁשֹו  ְיׁשָ ֵדי  ׁשֶ ֵלם  ְוָחָזק  ּכְ ְיֵהא  גופֹו  ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָחְכמֹות .  'ָלַדַעת  ֶאת  ה ל  ּבַ ַתּכֵ ָיִבין  ְוִיׂשְ ר  ׁשֶ ִאי  ֶאְפׁשָ ּׁשֶ ּ

ים .  ב  ְוחֹוֶלה  אֹו  ֶאָחד  ֵמֵאיָבָריו  ּכֹוֵאבְּוהוא  ָרֵע ְוָיׂשִ
ן  אוַלי  ִיְהֶיה  ָחָכם  ְוָגדֹול  ִיְהֶיה  לֹו  ּבֵ ַּעל  ִלּבֹו  ׁשֶ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ל ָיָמיו עֹוֵבד ֶאת . ּבְ ֶדֶרך זֹו ּכָ ְִנְמָצא ַהְמַהֵלך ּבְ ְ ּ
ׁשָ.  ָּתִמיד'  ה א  ְונֹוֵתן  ַוֲאִפלו  ּבְ ּנֹוׂשֵ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ֲּאִפלו  ּבְ ּּ ָעה ּ

ּבֹוֵעל ִיְמָצא  ְצָרָכיו .  ׁשֶ ֵדי  ׁשֶ ּכל  ּכְ ְבתֹו  ּבַ ֲחׁשַ ּמַ ִּמְפֵני  ׁשֶ ּ ּ
ֵלם  ַלֲעֹבד  ֶאת  ה ִיְהֶיה  גופֹו  ׁשָ ַּעד  ׁשֶ ּ ָעה .  'ּ ׁשָ ַּוֲאִפלו  ּבְ ּ

ְעתֹו  ָעָליו  ָתנוַח  ּדַ ֵדי  ׁשֶ ן  ְלַדַעת  ּכְ ן  ִאם  ָיׁשֵ הוא  ָיׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ
לֹא  ֶיֱחֶלה ֵדי  ׁשֶ ְּוָינוַח  גופֹו  ּכְ ּ ' ּ  ְולֹא  יוַכל  ַלֲעֹבד  ֶאת  הּּ

קֹום ,  ְּוהוא  חֹוֶלה לֹו  ֲעבֹוָדה  ַלּמָ ָנה  ׁשֶ ִּנְמֵצאת  ׁשֵ
רוך  הוא ּּבָ ְּוַעל  ִעְנָין  ֶזה  ִצוו  ֲחָכִמים  ְוָאְמרו  .  ְּ ּ ָנה (ּ ִמׁשְ

ַמִים)ב"ב  מי"ָאבֹות  פ ם ׁשָ יך ִיְהיו ְלׁשֵ ּ ְוָכל ַמֲעׂשֶ ְּוהוא . ָ
ָחְכָמתֹו   לֹֹמה  ּבְ ָאַמר  ׁשְ ֵלי  גִמ(ׁשֶ ָרֶכיך "  )ו,  ׁשְ ָכל  ּדְ ָּבְ

ר ֹאְרֹחֶתיך ֵ ָָדֵעהו ְוהוא ְיַיּשׁ ּ נו' ה". ּ  . ְּיַזּכֵ
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