ב"ה

ַמ ֲאמָר בָא ִתי ְלגַנ ִי ה'תשי"א
. .1

ּכוֹ ֵתב ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "ר ְּ ּבמַּׁ א ֲָמרוֹ לְּ יוֹ ם הִ סְּ ּ ַּׁתלְּ קוּתוּ ,יוּ"ד ְּשבָ ט ה'שי"ת:

יתא ְּ ּב ִמ ְּד ַּׁרש ַּׁר ָּבה ( ִ ּב ְּמקוֹ מוֹ ) לְּ גַּׁ ן אֵ ין ְּּכ ִתיב ּ ָכאן אֶ ּלָא
אתי לְּ גַּׁ ִ ּני אֲ ח ִֹתי כַּׁ ּלָה ,וְּ ִא ָ
ָּ . .2ב ִ
 . .3לְּ גַּׁ ִ ּני ,לְּ גִ ּנוּנִ י ,לְּ ָמקוֹ ם ֶשהָ יָה ִע ָּק ִרי ַּּׁב ְּּת ִח ּלָהּ ְּ ,ד ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים הָ יְּ ָתהַּׁ .עד
ָ ּ . .4כאן לְּשוֹ נוֹ  .וּלְּהָ ִבין ִ ּדיּוּק הַּׁ ּלָשוֹ ן ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָהִ ,ה ּנֵה ְּ ּבפֵ רוּש ְּש ִכינָה ְּמבָ אֵ ר ְּּכבוֹ ד -
ְּ . .5קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ז ּ ֵָקן ֶש ִ ּנ ְּק ֵראת ְּש ִכינָה ַּׁעל ֵשם ֶש ּשוֹ כֶ נֶ ת וּ ִמ ְּתל ֶַּּׁב ֶשתִ ,מ ּלְּשוֹ ן
אשית ִה ְּת ַּּׁגלּ וּת אוֹ ר אֵ ין -סוֹ ף .וְּ ִה ּנֵה ִמ ַּּׁמה ּ ֶש ּכוֹ ֵתב
 . .6וְּ ָשכַּׁ נְּ ִּתי ְּ ּבתוֹ כָ םֶ ,שהוּא ֵר ִ
אשית ִה ְּת ַּּׁגלּ ּות אוֹ ר אֵ ין -סוֹ ף נִ ְּק ֵראת ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָה ,מ ּובָ ן ִמזֶּה ֶש ִענְּ יַּׁן
ֶ . .7ש ֵר ִ
ְּ . .8ש ִכינָה ה ּוא לְּ ַּׁמ ְּעלָה ַּׁמ ְּעלָה ֵמאֲ ִציל ּות ַּּׁגם ּ ֵכןַּּׁ ,גם ִ ּב ְּב ִחינַּׁ ת הָ אוֹ ר ֶש ּל ְִּפנֵי
צ ְּמצוּם ,וּ ְּכמוֹ
הֲרי ֵר ִ
צ ְּמצוּםֶ ,ש ֵ
אשית הַּׁ ִה ְּת ַּּׁגלּ וּת הוּא ְּ ּבאוֹ ר אֵ ין -סוֹ ף ֶש ּל ְִּפנֵי הַּׁ ִ ּ
 . .9הַּׁ ִ ּ
ֶ . .11ש ּ ָכ ַּׁתב ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הָ אֶ ְּמצָ ִעי ִּכי הֶ אָ ַּׁרת הַּׁ ַּּׁקו וְּ חוּט לְּ גַּׁ ֵּבי ַּׁע ְּצ ִמיּוּת אוֹ ר
לִפנֵי ִענְּ יָנוֹ .
 . .11אֵ ין -סוֹ ף נִ ְּק ֵראת ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָהִּ .כי ִענְּ יַּׁן ְּש ִכינָה הוּא ְּ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ְּ
 . .12לְּ גַּׁ ֵּבי אֲ ִצילוּת ִה ּנֵה הַּׁ ַּּׁמלְּ כוּת נִ ְּק ֵראת ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָה .וְּ גַּׁ ם ָּבזֶה ַּׁמה ּ ֶש ַּּׁמלְּ כוּת
צ ַּׁמח -צֶ ֶדק ֶשזֶּהוּ ַּׁ ּדוְּ ָקא
ּ ַּׁ . .13דאֲ ִצילוּת נִ ְּק ֵראת ְּש ִכינָה ְּמבָ אֵ ר ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ֶ ּ
ְּּ . .14כמוֹ ֶש ַּּׁנ ֲע ֵשית ְּ ּב ִחינַּׁ ת ַּׁע ִּתיק לְּ עוֹ לַּׁם הַּׁ ְּ ּב ִריאָ ה ,אֲ בָ ל ִ ּב ְּהיוֹ ָת ּה ַּּׁבאֲ ִצילוּת ִהיא
ְּ . .15מיֻחֶ ֶדת ִע ָּמהֶ ם ( ִעם הַּׁ ְּּס ִפירוֹ ת ַּׁ ּדאֲ ִצילוּת) וְּ ל ֹא ַּׁשיּ ְָּך לְּשוֹ ן ְּש ִכינָה .וּ ִמ ּ ָכל ָמקוֹ ם אֵ ין
 . .16זֶה סוֹ ֵתר לְּ ַּׁמה ֶש ִ ּנ ְּת ָּבאֵ ר לְּ ֵעיל ֶשהַּׁ ַּּׁקו נִ ְּק ָרא ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָהִּ ,כי ְּש ִכינָה ֶש ֶּנא ֱַּׁמר
ּ ְּ . .17ב ִד ְּב ֵרי ַּׁר ּבוֹ ֵתינוּ זִ ְּכרוֹ נָ ם -לִ ְּב ָרכָה הַּׁ יְּ נוּ ַּׁמלְּ כוּת ַּׁ ּדאֲ ִצילוּת ,וְּ אַּׁ ף ַּּׁגם זֹאת ַּׁרק
ְּּ . .18כ ֶש ַּּׁנ ֲע ֵשית ְּ ּב ִחינַּׁ ת ַּׁע ִּתיק לִ ְּב ִריאָ ה ַּׁ ּדוְּ ָקא ,אֲ בָ ל ְּ ּב ָש ְּר ָש ּה ,הַּׁ יְּ נוּ ְּּכמוֹ ֶשהוּא לְּ גַּׁ ֵּבי
 . .19אוֹ ר אֵ ין -סוֹ ףִ ,ה ּנֵה ַּּׁגם הַּׁ ַּּׁקו נִ ְּק ָרא ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָה .וְּ אַּׁ חַּׁ ד הַּׁ ּ ְּט ָע ִמים ַּׁמה ּ ֶשהַּׁ ַּּׁקו
לְּפי
הֲר"ש ִ
 . .21נִ ְּק ָרא ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָה לְּ גַּׁ ֵּבי אוֹ ר אֵ ין -סוֹ ףָ ּ ,כ ַּׁתב ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר ַּׁמ ַּׁ
יִש ָראֵ ל ,וְּ לָכֵ ן ִה ּנֵה
ֶ . .21שהַּׁ ַּּׁקו ּ ַּׁכ ָוּנַּׁ ת הַּׁ ְּמ ָשכָ תוֹ ִ ּב ְּש ִביל ֶש ִּי ְּתל ֵַּּׁבש ָּבעוֹ לָמוֹ ת וְּ נִ ְּשמוֹ ת ְּ
1
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. .22

אשיתוֹ נִ ְּק ָרא ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָה .וּלְּ ַּׁמ ְּעלָה יוֹ ֵתר ְּש ִכינָה ְּ ּב ָש ְּרשוֹ הָ ִראשוֹ ן
ַּּׁגם ְּ ּב ֵר ִ

. .23

צ ְּמצוּםְּ ,מבָ אֵ ר ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר נִ ְּש ָמתוֹ ֵע ֶדן ֶש ִ ּגלּ וּי הָ אוֹ ר ְּּכמוֹ
לְּ ַּׁמ ְּעלָה ֵמהַּׁ ִ ּ

. .24

צ ְּמצוּם יֵש
ֶשהוּא ְּ
צ ְּמצוּם ,נִ ְּק ָרא ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָהֶ .ש ִ ּב ְּכלָלוּת הָ אוֹ ר ֶש ּל ְִּפנֵי הַּׁ ִ ּ
לִפנֵי הַּׁ ִ ּ

. .25

ּבוֹ ג' ַּׁמ ְּד ֵרגוֹ תֶ ,עצֶ ם הָ אוֹ ר וְּ ִה ְּת ּ ַּׁפ ּ ְּשטוּת הָ אוֹ ר ,וּ ְּב ִה ְּת ּ ַּׁפ ּ ְּשטוּת הָ אוֹ ר ב' ַּׁמ ְּד ֵרגוֹ ת

. .26

ִ ּגלּ וּי הָ אוֹ ר ְּּכמוֹ ֶשהוּא לְּ ַּׁע ְּצמוֹ ֶשזֶּהוּ ְּמקוֹ ר אוֹ ר הַּׁ ּסוֹ בֵ ב ,וְּ גִ לּ וּי הָ אוֹ ר לְּ ַּׁע ְּצמוֹ
הַּׁ ּ ַּׁשיּ ְָּך לְּהָ עוֹ לָמוֹ ת ֶשזֶּה ּו ְּמקוֹ ר אוֹ ר הַּׁ ְּמ ַּׁמ ּלֵא ,וְּ גִ לּ ּוי הָ אוֹ ר הַּׁ זֶּה נִ ְּק ָרא ְּ ּב ֵשם

. .28

צ ְּמצ ּום וְּ ִאי -אֶ ְּפ ָשר ֶשי ְִּּהיֶה ָמקוֹ ר לְּ עוֹ לָמוֹ תֶ ,ש ּלָכֵ ן
ְּש ִכינָה .וְּ אַּׁ ף ֶשה ּוא ְּ
לִפנֵי הַּׁ ִ ּ
צ ְּמצ ּום ,וְּ ִצ ְּמצ ּום הָ ִראשוֹ ן ֶשה ּוא ִ ּב ְּב ִחינַּׁ ת ִסלּ ּוק ַּׁ ּדוְּ ָקאִ ,מ ּ ָכל
הֻ ְּצ ַּׁר ְּך ְּ
לִהיוֹ ת הַּׁ ִ ּ

. .31

ָמקוֹ ם נִ ְּק ָרא ְּ ּב ֵשם ְּש ִכינָה .וְּ זֶהוּ ִ ּדיּוּק הַּׁ ּלָשוֹ ן ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים הָ יְּ ָתה ,הַּׁ יְּ נוּ

. .31

ֶש ִ ּגלּ וּי הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ,הוּא ל ֹא הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ְּּכמוֹ ֶשהוּא לְּ גַּׁ ֵּבי אֲ ִצילוּת ,הַּׁ יְּ נוּ

. .32

ימיּוּת
ַּׁמלְּ כוּתַּּׁ ,גם ל ֹא ְּּכמוֹ ֶשהוּא לְּ גַּׁ ֵּבי אוֹ ר אֵ ין -סוֹ ף ,הַּׁ יְּ נוּ הַּׁ ַּּׁקוִּ ,כי ִאם ִע ַּּׁקר וּ ְּפנִ ִ

. .33

הֲרי הוּא ָּבא
הַּׁ ּ ְּש ִכינָה הָ יְּ ָתה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ַּׁ ּדוְּ ָקאִּ ,כי הָ אוֹ ר ֶש ִ ּנ ְּתל ֵַּּׁבש ָּבעוֹ לָמוֹ ת ֵ
לְּשל
ְּ ּבסֵ ֶדר וְּ הַּׁ ְּד ָרגָה .וּלְּ ַּׁמ ְּעלָה ֵמ ִאיר ְּ ּבגִ לּ וּי יוֹ ֵתר ,וְּ כָ ל ַּׁמה ּ ֶש ִ ּנ ְּמ ָש ְּך וּ ִמ ְּש ּ ַּׁת ֵ

. .35

לְּשלוּת .וְּ אַּׁ ף ֶש ּק ֶֹדם הַּׁ חֵ ְּטא
ִמ ְּת ַּׁמ ֵעט הָ אוֹ ר .וְּ כֵ ן הוּא ִ ּב ְּכלָל ָּבאוֹ ר ְּ ּדסֵ ֶדר ִה ְּש ּ ַּׁת ְּ

. .36

הָ יָה ַּּׁגם לְּ ַּׁמ ּ ָטה הָ אוֹ ר ְּ ּבגִ לּ וּיִ ,מ ּ ָכל ָמקוֹ ם הָ יָה ַּּׁגם אָ ז ִ ּגלּ וּי הָ אוֹ ר יוֹ ֵתר לְּ ַּׁמ ְּעלָה.

. .37

וּ ְּכ ַּׁמאֲ ַּׁמר ַּׁר ּבוֹ ֵתינוּ זִ ְּכרוֹ נָ ם -לִ ְּב ָרכָה נָ ָטה יְּ ִמינוֹ וּבָ ָרא ָש ַּׁמיִ ם נָ ָטה ְּשמֹאלוֹ וּבָ ָרא

. .38

אָ ֶרץ .אֶ ּלָא הַּׁ ּ ַּׁכ ָ ּונָה ַּׁעל הָ אוֹ ר ֶש ְּּל ַּׁמ ְּעלָה ֵמעוֹ לָמוֹ תִ ,ע ַּּׁקר ְּש ִכינָה.

. .39

ב) ְו ִהנֵּה זֶה ְּ ּד ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים הָ יְּ ָתהְּ ,מבוֹ אָ ר ֵמהַּׁ ִ ּמ ְּד ָרש ְּ ּד ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ָקאֵ י

. .41

יְּדי חֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת נִ ְּס ּ ַּׁת ּל ְָּקה
ַּׁש ִמי ,וּ ְּכמוֹ ֶש ְּ ּמבָ אֵ ר ְּ ּד ַּׁעל ֵ
ַּׁעל עוֹ לָם הַּׁ זֶּה הַּׁ ּג ְּ

. .41

אתי לְּ גַּׁ ִ ּני לְּ גִ ּנוּנִ י.
יְּדי ַּׁמ ּ ַּׁתן ּתוֹ ָרה ַּׁעל הַּׁ ר ִסינַּׁי ָּב ִ
יע ,וְּ ַּׁעל ֵ
הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ֵמאָ ֶרץ ל ָָר ִק ַּׁ

. .42

יְּדי הַּׁ חֵ ְּטא הוּא ְּ ּבחֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת ַּׁ ּדוְּ ָקא .וּ ְּכמוֹ ֶש ְּ ּב ִענְּ יַּׁן
וְּ ִע ַּּׁקר הַּׁ ִּסלּ וּק ֶש ַּּׁנ ֲע ָשה ַּׁעל ֵ

. .43

יְּדי חֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת
הֲרי ַּׁעל ֵ
הֲרי ִע ַּּׁקר הַּׁ חֲ ָט ִאים הָ יָה חֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעתֶ ,ש ֵ
הַּׁ חֵ ְּטאֵ ,

. .44

לִשאָ ר הַּׁ חֲ ָט ִאים ,וְּ חֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת הָ יָה ִס ָּבה וְּ גוֹ ֵרם
הָ יָה נְּ ִתינַּׁ ת ָמקוֹ ם ְּ

. .45

לְּהַּׁ חֲ ָט ִאים ְּ ּד ַּׁקיִ ן וֶ אֱנוֹ ש וְּ כוּ'ְּּ ,כמוֹ כֵ ן הוּא ִ ּב ְּפ ֻע ּלַּׁת הַּׁ חֵ ְּטאּ ְּ ,דהַּׁ ִּסלּ וּק ֶש ַּּׁנ ֲע ָשה ַּׁעל

. .27

. .29

. .34
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. .46

יְּדי חֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת ֵמעוֹ לָם
יְּדי הַּׁ חֵ ְּטא ִה ּנֵה ִע ַּּׁקר הַּׁ ִּסלּ וּק הוּא ַּׁמה ּ ֶש ִ ּנ ְּס ּ ַּׁת ּלֵק ַּׁעל ֵ
ֵ

. .47

הַּׁ זֶּה הַּׁ ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ ן ַּׁ ּדוְּ ָקאּ ִ .ד ְּכ ֵשם ֶש ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים הוּא ָּבעוֹ לָם הַּׁ זֶּה ַּׁ ּדוְּ ָקא,

. .48

ִה ּנֵה ְּּכמוֹ כֵ ן הוּא ְּ ּבהַּׁ ִּסלּ וּק ְּ ּד ִע ַּּׁקר הַּׁ ִּסלּ וּק הוּא ַּׁמה ּ ֶש ִ ּנ ְּס ּ ַּׁת ּל ְָּקה ֵמהָ אָ ֶרץ ַּׁ ּדוְּ ָקא,

. .49

יְּדי זֶה נִ ְּס ּ ַּׁת ּל ְָּקה הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ֵמאָ ֶרץ
יְּדי חֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעתֶ ,ש ַּׁעל ֵ
ֶשזֶּה נַּׁ ֲע ָשה ַּׁעל ֵ

. .51

יע ,וְּ זֶהוּ ַּּׁגם ּ ֵכן הַּׁ ּ ַּׁט ַּׁעם ֶשאֵ ינוֹ ְּמצָ ֵרף ( ְּ ּבהַּׁ ַּּׁמאֲ ָמר) חֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת ִעם
ל ָָר ִק ַּׁ

. .51

לְּפי ֶש ְּ ּבהַּׁ חֲ ָט ִאים ְּ ּד ַּׁקיִ ן וֶ אֱנוֹ ש
אנוֹ ש וְּ חוֹ ֵשב זֶה ִ ּב ְּפנֵי ַּׁע ְּצמוֹ ִ ,
הַּׁ חֲ ָט ִאים ְּ ּד ַּׁקיִ ן וֶ ֱ

. .52

יעַּׁ ,מה ּ ֶשאֵ ין ּ ֵכן ְּ ּבחֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת ֶש ִ ּנ ְּס ּ ַּׁת ּל ְָּקה
יע ָ
לְּר ִק ַּׁ
נִ ְּס ּ ַּׁת ּל ְָּקה הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ֵמ ָר ִק ַּׁ

. .53

יעֶ ,ש ְּּלבַּׁ ד זֹאת ֶשהַּׁ ִּסלּ ּוק ֵמהָ אָ ֶרץ ,זֶה ְּ ּב ִע ָּקר נוֹ גֵ ַּׁע לָנ ּוִ ,ה ּנֵה זֶה ּו ַּּׁגם
ֵמאָ ֶרץ ל ָָר ִק ַּׁ

. .54

ִע ַּּׁקר ִענְּ יַּׁן הַּׁ ִּסלּ וּק.

. .55

(ו ַּׁמ ְּמ ִש ְּ
יך ַּּׁב ַּּׁמאֲ ָמר) וְּ אַּׁ חַּׁ ר ּ ָכ ְּך ָע ְּמדוּ ז' צַּׁ ִ ּד ִיקים וְּ הוֹ ִרידוּ אֶ ת הַּׁ ּ ְּש ִכינָה לְּ ַּׁמ ּ ָטה,
ּ

. .56

צר ָּבזֶה וּ ְּמסַּׁ יֵּם) ַּׁעד ִּכי
יע ז' לְּו' כוּ' (וּ ְּמ ַּׁק ֵ ּ
אַּׁ ְּב ָרהָ ם זָכָ ה וְּ הוֹ ִריד אֶ ת הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ֵמ ָר ִק ַּׁ

. .57

יבין) הוֹ ִרידוֹ לְּ ַּׁמ ּ ָטה ָּבאָ ֶרץּ ְּ .ד ִע ַּּׁקר ִענְּ יַּׁן
יעין חֲ ִב ִ
יעי (וְּ כָ ל הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
מ ֶֹשה ֶשהוּא הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .58

הֲרי מ ֶֹשה ַּׁ ּדוְּ ָקא הוֹ ִרידוֹ לְּ ַּׁמ ּ ָטה ָּבאָ ֶרץּ ִ ,ד ְּכ ֵשם
יְּדי מ ֶֹשהֶ ,ש ֵ
הַּׁ הַּׁ ְּמ ָשכָ ה הוּא ַּׁעל ֵ

. .59

הֲרי הָ ִע ָּקר הוּא ְּ ּבחֵ ְּטא ֵעץ הַּׁ ַּׁ ּד ַּׁעת ֶש ִ ּנ ְּס ּ ַּׁת ּלֵק
ֶש ְּ ּב ִענְּ יַּׁן הַּׁ ִּסלּ וּק ִמ ְּּל ַּׁמ ּ ָטה לְּ ַּׁמ ְּעלָה ֵ

. .61

ֵמהָ אָ ֶרץ ּ ַּׁכ ִ ּנזְּ ּ ָכר לְּ ֵעילִ ,ה ּנֵה ְּּכמוֹ כֵ ן הוּא ְּ ּב ִענְּ יַּׁן הַּׁ הַּׁ ְּמ ָשכָ ה ִמ ְּּל ַּׁמ ְּעלָה לְּ ַּׁמ ּ ָטהִ ,ע ַּּׁקר

. .61

ִענְּ יַּׁן הַּׁ הַּׁ ְּמ ָשכָ ה הוּא לְּ ַּׁמ ּ ָטה ָּבאָ ֶרץ ַּׁ ּדוְּ ָקאּ ִ ,דלְּ בַּׁ ד זֹאת ֶשהַּׁ הַּׁ ְּמ ָשכָ ה לְּ ַּׁמ ּ ָטה ְּ ּב ִע ָּקר

. .62

יְּדי מ ֶֹשה ַּׁ ּדוְּ ָקא.
נוֹ גֵ ַּׁע לָנ ּוִ ,ה ּנֵה זֶה ּו ַּּׁגם ִע ַּּׁקר ִענְּ יַּׁן הַּׁ הַּׁ ְּמ ָשכָ ה .וְּ זֶה נַּׁ ֲע ָשה ַּׁעל ֵ

..63

יבין.
יעין חֲ ִב ִ
וְּ הַּׁ ּ ַּׁט ַּׁעם ָלזֶה ְּמבָ אֵ ר ְּ ּבהַּׁ ַּּׁמאֲ ָמר ְּ ּבמֻ ְּס ּגָרִּ ,כי ּ ָכל הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .64

יבין
יבין וְּ ל ֹא ּ ָכל הַּׁ חֲ ִב ִ
יעין חֲ ִב ִ
ג) ְו ִהנֵּה ִמ ּלְּשוֹ ן ַּׁר ּבוֹ ֵתינוּ זִ ְּכרוֹ נָ ם -לִ ְּב ָרכָה וְּ כָ ל הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .65

יעי ,וּ ִמ ּ ְּפנֵי זֶה ֶשהוּא
יעין ,מוּכָ ח ִמזֶּה ֶש ִע ַּּׁקר הַּׁ ַּּׁמ ֲעלָה הוּא זֶה ֶשהוּא ְּש ִב ִ
ְּש ִב ִ

. .66

צד ִענְּ יָן הַּׁ ּ ָתלוּי ִ ּב ְּב ִח ָירתוֹ
צד זֶה הוּא חֲ ִביבוּתוֹ  ,הַּׁ יְּ נוּ ֶשחֲ ִביבוּתוֹ אֵ ינוֹ ִמ ַּׁ ּ
יעי ִמ ַּׁ ּ
ְּש ִב ִ

. .67

צד הַּׁ ּתוֹ ל ָָדה ,וּ ְּבכָ ל זֹאת
יעיֶ ,שזֶּה ָּבא ִמ ַּׁ ּ
ְּרצוֹ נוֹ וַּׁ ֲעבוֹ ָדתוֹ ִּ ,כי ִאם ְּ ּבזֶה ֶשהוּא ְּש ִב ִ

. .68

יבין .וְּ לָכֵ ן זָכָ ה מ ֶֹשה ֶש ִ ּנ ְּּתנָה תוֹ ָרה ַּׁעל יָדוֹ  .וְּ ִה ּנֵה ֵּבאֵ ר
יעין חֲ ִב ִ
ִה ּנֵה ּ ָכל הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
3
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. .69

יקה) ֶש ַּּׁגם ָּב ִענְּ יָן
ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "ר ( ִ ּב ְּת ִח ּלַּׁת ּבוֹ אוֹ לְּאָ ֵמ ִר ָ

. .71

יעי הוּא ֶשהוּא
יבין נִ ּ ָכר ַּׁמ ֲעלַּׁת הָ ִראשוֹ ןֶ ,ש ֵ
יעין חֲ ִב ִ
הֲרי ּ ָכל ִענְּ יַּׁן ְּש ִב ִ
ְּ ּדהַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .71

יעי ל ִָראשוֹ ן .וּבֵ אֵ ר אָ ז ַּׁמ ֲעלָתוֹ ֶשל הָ ִראשוֹ ן ֶשזֶּהוּ אַּׁ ְּב ָרהָ ם אָ ִבינוִּ ,מ ּ ְּפנֵי
ְּש ִב ִ

. .72

ֲעבוֹ ָדתוֹ  ,וְּ ֶשהָ יְּ ָתה ֲעבוֹ ָדתוֹ ִ ּב ְּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ ש .וְּ אֵ ינוֹ ִמ ְּס ּ ַּׁת ּ ֵפק ָּבזֶה ֲע ַּׁדיִ ן ,וּמוֹ ִסיף עוֹ ד

. .73

(אַּׁ ף ְּ ּדלִ ְּכאוֹ ָרה אֵ ין זֶה נוֹ גֵ ַּׁע ָשם לְּ גוּף הָ ִענְּ יָן) ְּ ּדאֹפֶ ן הַּׁ ְּ ּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ ש ֶשלּוֹ הָ יָה

. .74

ֶשלּ ֹא ִח ּ ֵפש ְּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ שֶ ,שזֶּה ּו הַּׁ הֶ ְּפ ֵרש ֵּבין הַּׁ ְּ ּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ ש ְּ ּדאַּׁ ְּב ָרהָ ם אָ ִבינ ּו

. .75

לְּהַּׁ ְּ ּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ ש ְּ ּד ַּׁר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אּ ְּ ,דהַּׁ ְּ ּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ ש ְּ ּד ַּׁר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א הָ יָה וָואס ֶער הָ אט

. .76

וַּׁאֲקיְּ ֶמ ּנ ּוַּׁ ,מה ּ ֶשאֵ ין ּ ֵכן ְּ ּבאַּׁ ְּב ָרהָ ם ִה ּנֵה
ֶּגעז ּו ְּכט ְּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ שָ ,מ ַּׁתי יָבוֹ א לְּ י ִָדי ַּׁ
הַּׁ ְּ ּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ ש ֶשלּוֹ הָ יָה ְּ ּב ֶד ֶר ְּך אַּׁ ַּּׁגבּ ְּ .דאַּׁ ְּב ָרהָ ם י ַָּׁדע ֶש ִע ַּּׁקר הָ ֲעבוֹ ָדה הוּא ְּּכמוֹ

. .78

ֶש ּ ָכתוּב וַּׁ י ְִּּק ָרא ָשם ְּ ּב ֵשם הֲוָ ָי' אֵ ל עוֹ לָם ,אַּׁ ל ִּת ְּק ָרא וַּׁ י ְִּּק ָרא אֶ ּלָא וַּׁ יּ ְַּּׁק ִריא ,אַּׁ ז
יֶענֶ ער זָאל אוֹ ְּ
יך ְּש ַּׁריֶיען ,וְּ ִאם נִ ְּצ ָר ְּך ָלזֶה ְּ ּב ֶד ֶר ְּך אַּׁ ַּּׁגב ְּמ ִס ַּׁירת נֶפֶ שִ ,ה ּנֵה ַּּׁגם זֶה
אֲשר ַּּׁגם מ ֶֹשה ַּׁמה
י ְֶּשנוֹ  .וְּ כָ ל ּ ָכ ְּך ּג ְָּדלָה ַּׁמ ֲעלַּׁת ֲעבוֹ ָדתוֹ וְּ הַּׁ ְּ ּמ ִסי ַּׁרת נֶפֶ ש ֶשלּוֹ ַּׁ ,עד ֶ

. .81

יעי
יעין חֲ ִב ִ
יביןֶ ,שהוּא ְּש ִב ִ
ּ ֶשזָּכָ ה ֶש ִ ּנ ְּּתנָה ּתוֹ ָרה ַּׁעל יָדוֹ הוּא ִמ ּ ַּׁט ַּׁעם ִּכי הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
ל ִָראשוֹ ן .וְּ הַּׁ ָּקדוֹ ש ָּ -ברוּ ְּך -הוּא אָ ַּׁמר לוֹ (לְּ מ ֶֹשה) ִ ּב ְּמקוֹ ם ְּ ּגדוֹ לִים (אַּׁ ְּב ָרהָ ם) אַּׁ ל

. .83

יְּדי ְּ ּב ִח ָירה וְּ ל ֹא
יעי וְּ אֵ ין זֶה ָּבא ל ֹא ַּׁעל ֵ
ּ ַּׁת ֲעמֹד .וְּ ִה ּנֵה אַּׁ ף ִּכי ּג ְָּדלָה חֲ ִביבוּת הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .84

צד הַּׁ ּתוֹ ל ָָדהִ ,מ ּ ָכל ָמקוֹ ם אֵ ין ָּבזֶה
יק ְּ
אר ִט ֶ
יְּדי ֲעבוֹ ָדהִּ ,כי ִאם פַּׁ ְּ
ַּׁעל ֵ
ערהֵ ייט ִמ ַּׁ ּ
ידי ְּסג ֻּלָהִּ ,כי ִאם ַּׁעל ֶ ּד ֶר ְּך
לִיח ֵ
ֹאמר ֶש ִ ּנ ְּפלֵאת ה ּוא ,וְּ אֵ ינוֹ ַּׁשיּ ְָּך אֶ ּ ָלא ִ
הַּׁ גְּ ָּבלָה ֶש ּנ ַּׁ

. .86

(=ד ְּב ֵרי
ֶש ְּ ּמבוֹ אָ ר ְּ ּב ָתנָא ְּדבֵ י אֵ לִ יָּהוּ ( ּ ָפ ָר ָשה ט וּפָ ָר ָשה כה) וּמוּבָ א ְּ ּב ַּׁדא"ח ִ ּ

. .87

יע
וַּׁאֲפלּ וּ ֶעבֶ ד ִ
יִש ָראֵ ל ִ
אל ִֹקים חַּׁ יִּים ,חֲ ִסידוּת) ֶש ּ ָכל ְּ
ֱ
וַּׁאֲפלּ וּ ִש ְּפחָ ה יְּ כוֹ לִים לְּהַּׁ ִ ּג ַּׁ

. .88

לְּהַּׁ ְּש ָראַּׁ ת רוּחַּׁ הַּׁ ּק ֶֹדש ,וְּ כָ ל אֶ חָ ד וְּ אֶ חָ ד ִמי ְִּּש ָראֵ ל חַּׁ יָּב לוֹ ַּׁמר ָמ ַּׁתי י ִ ַּּׁגיעוּ ַּׁמ ֲע ַּׁשי

. .89

אר ְּפ ֶמען נִ יט זַּׁיין
לְּ ַּׁמ ֲע ֵשי אֲ בוֹ ַּׁתי אַּׁ ְּב ָרהָ ם יִ ְּצחָ ק וְּ י ֲַּׁעקֹב .אֶ ּלָא ֶש ִ ּמ ּ ָכל ָמקוֹ ם ַּׁ ּד ְּ
זִיך ,וְּ צָ ִר ְּ
ענַּׁארט ַּׁביי ְּ
אֲשר ִ ּב ְּמקוֹ ם ְּ ּגדוֹ לִים אַּׁ ל ּ ַּׁת ֲעמֹד .וְּ כָ ל ַּׁמ ֲעלַּׁת
ֵידע ֶ
יך ל ַּׁ
ְּ
ֶּג
ּ

. .91

יהרן ֲעבוֹ ַּׁדת וּ ְּשלִיחוּת
יעי ל ִָראשוֹ ן אַּׁ ז ֶער ֶקען ּדוּ ְּר ְּכ ִפ ְּ
יעי הוּא ֶשהוּא ְּש ִב ִ
הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .92

יעי ֶשהוּא
הָ ִראשוֹ ן ְּ ּדאַּׁ ל ִּת ְּק ָרא וַּׁ י ְִּּק ָרא אֶ ּלָא וַּׁ יּ ְַּּׁק ִריא .וְּ זֶהוּ הַּׁ חֲ ִביבוּת ְּ ּדהַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .77

. .79
. .81

. .82

. .85
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. .93

יך ע ַּּׁקר הַּׁ ְּש ִכינָה .וְּ עוֹ ד יוֹ ֵתר ֶש ַּׁמ ְּמ ִש ְּ
ְּ
ְּ
יך
ּ
ּ
הַּׁ ַּּׁמ ְּמ ִשיך הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ,וְּ ל ֹא עוֹ ד אֶ ּלָא ֶש ַּּׁמ ְּמ ִש ִ

. .94

ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים.

. .95

יבין,
יעין חֲ ִב ִ
יעיּ ְּ ,דכָ ל הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
ְו ִהנֵּה זֶה ּתוֹ ְּב ִעים ִמ ּ ָכל אֶ חָ ד וְּ אֶ חָ ד ֵמ ִא ּ ָתנוּ ּדוֹ ר הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .96

יְּדי
יעי הוּא ל ֹא ַּׁעל ּ ִפי ְּ ּב ִח ָיר ֵתנוּ וְּ ל ֹא ַּׁעל ֵ
ְּ ּד ִעם הֱיוֹ ת ֶשזֶּה ֶשאֲ נַּׁ ְּחנוּ ַּּׁב ּדוֹ ר הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .97

ֲעבוֹ ָד ֵתנוּ ,וּ ְּבכַּׁ ָּמה ִענְּ יָנִ ים אֶ ְּפ ָשר ֶשלּ ֹא ְּּכ ִפי ְּרצוֹ נֵ נוִּ ,מ ּ ָכל ָמקוֹ ם ִה ּנֵה ּ ָכל

. .98

יביןֶ ,ש ִ ּנ ְּמצָ ִאים אֲ נַּׁ ְּחנוּ ְּ ּב ִע ְּק ְּב ָתא ִד ְּמ ִשיחָ אּ ְּ ,ב ִסיּוּ ָמא ְּד ִע ְּק ְּב ָתא,
יעין חֲ ִב ִ
הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

. .99

וְּ הָ ֲעבוֹ ָדה – לִ גְּ מֹר הַּׁ ְּמ ָשכַּׁ ת הַּׁ ּ ְּש ִכינָה ,וְּ ל ֹא ַּׁרק ְּש ִכינָה ִּכי ִאם ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה,

.111

ּובַּׁ ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ַּׁ ּדוְּ ָקא.

.111

חֲרי ֶש ְּ ּמבָ אֵ ר ְּ ּבהַּׁ ַּּׁמאֲ ָמר ְּ ּד ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים הָ יְּ ָתה וְּ גַּׁ ם אַּׁ חַּׁ ר ּ ָכ ְּך
ד) ְ .ו ִהנֵּה אַּׁ ֵ

.112

ִה ְּ.
אל ֹקוּת הָ יָה ְּ ּבבֵ ית
יעי) לָאָ ֶרץ ַּׁ ּדוְּ ָקא אוֹ ֵמר :וְּ ִע ַּּׁקר ִ ּגלּ וּי ֱ
מ ִשיכָ ּה מ ֶֹשה (הַּׁ ּ ְּש ִב ִ

.113

הַּׁ ִ ּ.
מ ְּק ָ ּדש (וּ ֵמ ִביא ַּׁעל זֶה הַּׁ ּ ָפסוּק) ִ ּד ְּכ ִתיב וְּ ָעשוּ לִי ִמ ְּק ָ ּדש וְּ ָשכַּׁ נְּ ִּתי ְּ ּבתוֹ כָ םּ ְּ ,בתוֹ כוֹ
ל ֹא .נֶ א ֱַּׁמר אֶ ּלָא ְּ ּבתוֹ כָ ם ְּ ּבתוֹ ְּך ּ ָכל אֶ חָ ד וְּ אֶ חָ ד ִמי ְִּּש ָראֵ ל ,וְּ זֶהוּ ( ַּּׁגם ּ ֵכן ַּׁמה ּ ֶש ּ ָכתוּב)

.115

יִירשוּ אָ ֶרץ ֶשהוּא ַּּׁגן ֵע ֶדןִ ,מ ּ ְּפנֵי
יִש ְּּכנוּ ל ַָּׁעד ָעלֶיהָ ְּ ּדצַּׁ ִ ּד ִיקים ְּ
יִירשוּ אָ ֶרץ וְּ ְּ
צַּׁ ִ ּדִ .יקים ְּ

.116

יכים) ְּ ּב ִחינַּׁ ת שוֹ כֵ ן ַּׁעד ָמרוֹ ם וְּ ָקדוֹ ש (הָ ִענְּ יָן הַּׁ זֶּה
ֶש .הֵ ם ַּׁמ ְּש ִּכינִ ים (הַּׁ יְּ נוּ ַּׁמ ְּמ ִש ִ

.117

ְּ ּד .
לִקוּ ֵטי ּתוֹ ָרה ַּׁעל ּ ִפי ַּׁמאֲ ַּׁמר
שוֹ כֵ ן ַּׁעד אֵ ינוֹ ְּמבָ אֵ ר ְּ ּבהַּׁ ַּּׁמאֲ ָמר ,וּ ְּמבוֹ אָ ר הוּא ְּ ּב ּ

.118

אתי לְּ גַּׁ ִ ּני לְּ גִ ּנוּנִ י לְּ ָמקוֹ ם ֶשהָ יָה ִע ָּקרוֹ ַּּׁב ְּּת ִח ּלָה
הַּׁ ז ֹּ.הַּׁ ר) ֶשי ְִּּהיֶה ְּ ּבגִ לּ וּי לְּ ַּׁמ ּ ָטה ,וְּ זֶהוּ ָּב ִ

.119

ְּ ּד ִעַּּׁ .קר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים הָ יְּ ָתה .וְּ הָ ִענְּ יָן ה ּוא ( ֵּבא ּור הָ ִענְּ יָן לְּהָ ִבין ִמ ּ ְּפנֵי ָמה

.111

הָ יְּ ָ .תה ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ַּׁ ּדוְּ ָקא) ְּ ּד ִה ּנֵה ּ ַּׁת ְּכלִית הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה ִ ּב ְּב ִריאַּׁ ת
לִהיוֹ ת לוֹ יִ ְּת ָּב ֵר ְּך ִ ּד ָירה
לְּשלוּת הָ עוֹ לָמוֹ תּ ְּ ,דנִ ְּתאַּׁ וָּה הַּׁ ָּקדוֹ ש ָּ -ברוּ ְּך -הוּא ְּ
וְּ ִה ְּ .ש ּ ַּׁת ְּ

.112

ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים.

.113

יד ָתם אֵ ינוֹ
לְּשלוּת הָ עוֹ לָמוֹ ת וִ ִיר ָ
אֲשר ּ ַּׁת ְּכלִית ִה ְּש ּ ַּׁת ְּ
ְו ִה.נֵּה ַּׁר ֵּבנוּ הַּׁ ז ּ ֵָקן ְּמבָ אֵ ר ָּבזֶה ֶ
ִ ּב ְּ.
ידה ֵמאוֹ ר ּ ָפנָיו יִ ְּת ָּב ֵר ְּך ,וְּ ִאי -אֶ ְּפ ָשר
ש ִביל עוֹ לָמוֹ ת הָ ֶעלְּיוֹ נִ ים ,הוֹ ִאיל וְּ לָהֶ ם ִיְּר ָ

.115

ידהּ ְּ .ד ִה ּנֵה יָדוּ ַּׁע ְּ ּדהַּׁ ְּ ּב ִריאָ ה הוּא ַּׁרק ְּ ּבכֹחַּׁ
לוֹ ַּׁמר ֶשהַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה הוּא ִ ּב ְּש ִביל הַּׁ ִיְּר ָ

.114

.111

.114
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אֲשר
 .116הַָּׁ .ע ְּצמוּת ,וּ ְּכמוֹ ֶש ּ ָכתוּב ְּ ּב ִא ּג ֶֶרת הַּׁ ּק ֶֹדש ִ ּד ּבוּר הַּׁ ַּּׁמ ְּת ִחיל ִאיהוּ וְּ חַּׁ יּוֹ ִהי ֶ
.ַּׁ .117
מהוּתוֹ וְּ ַּׁע ְּצמוּתוֹ ֶש ְּ ּמ ִציאוּתוֹ הוּא ֵמ ַּׁע ְּצמוּתוֹ וְּ אֵ ין לוֹ ִע ּלָה קוֹ ֶד ֶמת חַּׁ ס -וְּ ָשלוֹ ם,
. .118
הוּא לְּ בַּׁ ּדוֹ ְּ ּבכֹחוֹ וִ יכָ לְּ ּתוֹ לִ ְּברֹא יֵש ֵמאַּׁ יִ ן וְּ אֶ פֶ ס הַּׁ ּ ֻמ ְּחלָט ַּׁמ ָּמש .הַּׁ יְּ נוּ ֶשהַּׁ ִה ְּתהַּׁ וּוּת
ינָה ֵמהַּׁ ִ ּגלּ וּיִים ִּכי ִאם ֵמהָ ַּׁע ְּצמוּת ,וְּ ִאם ּ ֵכן ִאי אֶ ְּפ ָשר לוֹ ַּׁמר ֶש ּ ַּׁת ְּכלִית הַּׁ ִה ְּתהַּׁ וּוּת
 .119אֵּ .
הֲרי ַּּׁגם עוֹ לַּׁם הָ אֲ ִצילוּת הוּא ִ ּגלּ וּי הַּׁ הֶ ְּעלֵם
היא ִ ּב ְּש ִביל עוֹ לָמוֹ ת הָ ֶעלְּיוֹ נִ יםֶ ,ש ֵ
.ִ .121
ידה ֵמאוֹ ר ּ ָפנָיו יִ ְּת ָּב ֵר ְּךִּ ,כי ְּּכ ֶשהָ י ּו אוֹ רוֹ ת הָ אֲ ִציל ּות ְּ ּבהֶ ְּעל ֵָמם הָ י ּו
 .121וְּ ִ .אם ּ ֵכן זֶה ּו ִיְּר ָ
.ּ ְּ .122
הֲרי ִאי אֶ ְּפ ָשר לוֹ ַּׁמר
ב ַּׁמ ְּד ֵרגָה ָּגבוֹ ּ ַּׁה הַּׁ ְּר ֵּבה יוֹ ֵתר .וְּ עוֹ ד ֶש ּ ֵכיוָ ן ֶשזֶּה ּו ַּׁרק ִ ּגלּ ּויִים ֵ
.ֶ .123
שהָ ַּׁע ְּצמ ּות ה ּוא ִ ּב ְּש ִביל ִ ּגלּ ּויִים ,אֶ ּלָא ֶשהַּׁ ּ ַּׁת ְּכלִית ה ּוא עוֹ לָם הַּׁ זֶּה הַּׁ ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ ןּ .ו ְּכמוֹ
ש ּ ָכ ַּׁתב אַּׁ ְּדמוֹ "ר הָ אֶ ְּמצָ ִעי ְּ ּבפָ ָר ָשה זוֹ ( ּ ָפ ָר ַּׁשת ְּ ּב ַּׁש ּלַּׁח) ְּ ּב ִענְּ יַּׁן הַּׁ הֶ ְּפ ֵרש ֵּבין
.ֶ .124
עוֹ לָמוֹ ת הָ ֶעלְּיוֹ נִ ים לָעוֹ לָם הַּׁ זֶּהּ ְּ ,דבָ עוֹ לָם הַּׁ זֶּה נִ ְּר ּגָש ֶש ְּ ּמ ִציאוּתוֹ ֵמ ַּׁע ְּצמוּתוֹ
. .125
( .126וְּ.כַּׁ ְּ ּמבוֹ אָ ר ְּ ּבהַּׁ הֶ ְּמ ֵש ְּך ְּ ּדרֹאש הַּׁ ּ ָשנָה ְּ ּדהַּׁ אי ַּׁש ּ ָתא ,הַּׁ הֶ ְּפ ֵרש ֵּבין נִ ְּב ָרא וְּ אוֹ רּ ְּ ,דאוֹ ר
. .127
הוּא ְּראָ יָה ַּׁעל הַּׁ ָּמאוֹ רּ ִ ,ד ְּכ ֶשאָ נוּ רוֹ ִאים אוֹ ר ,הָ אוֹ ר ַּׁע ְּצמוֹ ַּׁמ ְּראֶ ה וּ ְּמגַּׁ ּלֶה ֶשיֵּש
מאוֹ רַּׁ ,מה ּ ֶשאֵ ין ּ ֵכן יֵש הַּׁ ִ ּנ ְּב ָרא ִה ּנֵה ל ֹא זוֹ ִ ּבלְּ בַּׁ ד ֶשאֵ ינוֹ ְּמגַּׁ ּלֶה ּבוֹ ֵרא ,אֶ ּלָא עוֹ ד
.ָ .128
 .129זֹ.את ֶשהוּא ַּׁמ ֲעלִים וּ ַּׁמ ְּס ִּתיר ַּׁעל זֶה ,וְּ אַּׁ ְּד ַּׁר ָּבה נִ ְּר ּגָש ֶש ְּ ּמ ִציאוּתוֹ ֵמ ַּׁע ְּצמוּתוֹ (אֶ ּלָא
.ֶ .131
ָשתוֹ ִ ,מ ּ ָכל ָמקוֹ ם ִה ּנֵה זֶה
צד הַּׁ ּ ֵשכֶ ל מֻ ְּכ ָרח ֶשאֵ ינוֹ ּ ֵכן)) .וְּ אַּׁ ף ֶשזֶּהוּ ַּׁרק ְּ ּבהַּׁ ְּר ּג ָ
ש ִ ּמ ַּׁ ּ
 .131גּ.וּפָ א ֶשי ְִּּהיֶה נִ ְּד ֶמה ַּׁעל ּ ָכל ּ ָפנִ ים ֶש ְּ ּמ ִציאוּתוֹ ֵמ ַּׁע ְּצמוּתוֹ זֶהוּ ִמ ּ ְּפנֵי ֶש ּ ָש ְּרשוֹ
מהָ ַּׁע ְּצמ ּות ֶש ְּ ּמ ִציא ּותוֹ ֵמ ַּׁע ְּצמ ּותוֹ  .נִ ְּמצָ א מ ּובָ ן ֶשהַּׁ ּ ַּׁכ ָ ּונָה ְּ ּבהַּׁ ְּ ּב ִריאָ ה
.ֵ .132
ינָה ִ ּב ְּש ִביל עוֹ לָמוֹ ת הָ ֶעלְּיוֹ נִ ים ֶש ִענְּ יָנָ ם ִ ּגלּ וּיִיםִּ ,כי ִאם הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה
 .133וְּ .הַּׁ ִה ְּש ּ ַּׁת ְּ
לְּשלוּת אֵ ּ
. .134
הוּא עוֹ לָם הַּׁ זֶּה הַּׁ ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ ןֶ ,ש ִ ּנ ְּד ֶמה לוֹ ֶשאֵ ינוֹ ִ ּגלּ וּי ִּכי ִאם ַּׁע ְּצ ִמי ,הַּׁ יְּ נוּ ְּמ ִציאוּתוֹ
.ֵ .135
יְּדי ִא ְּת ּ ַּׁכ ְּפיָא וְּ ִא ְּתהַּׁ ּ ְּפכָ א ,נִ ְּת ַּּׁג ּלָה הָ ַּׁע ְּצמוּת,
יְּדי הָ ֲעבוֹ ָדה ּבוֹ ַּׁ ,על ֵ
מ ַּׁע ְּצמוּתוֹ  ,וְּ ַּׁעל ֵ
לְּשלוּת הָ עוֹ לָמוֹ ת.
ּ ִ .136ב ְּש ִבילוֹ הָ יָה ְּ ּב ִריאַּׁ ת וְּ ִה ְּש ּ ַּׁת ְּ
. .137
צ ַּׁמח -צֶ ֶדק ֶש ַּּׁגם הַּׁ ּ ֵכלִים
ה) וְּ ִה ּנֵה ל ֹא ִמ ָּב ֵעי לְּהַּׁ ּ ִש ָ
יטה ֶש ֵּמ ִביא אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ֶ ּ
וַּׁדאי אֵ ין הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה ִ ּב ְּש ִביל
יטה זוֹ ֵ
לְּש ָ
ּ ַּׁ .138ד.אֲ ִצילוּת הוּא ִ ּגלּ וּי הַּׁ הֶ ְּעלֵםּ ִ ,ד ִ
הֲרי ְּ ּב ַּׁ ּ
יטה הַּׁ ּ ְּשנִ יָּה ֶש ֵּמ ִביא ָשם
ידה וְּ ַּׁרק ִ ּגלּ וּיִים ,אֶ ּלָא ַּּׁגם לְּהַּׁ ּ ִש ָ
הֲרי זֶה ִיְּר ָ
 .139הָ .אֲ ִצילוּת ִּכי ֵ
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ֶ . .236שהַּׁ ּ ֵכלִים הֵ ם ְּ ּב ִריאָ ה יֵש ֵמאַּׁ יִ ןִ ,ה ּנֵה ְּמבוֹ אָ ר ְּ ּבכַּׁ ָּמה ְּמקוֹ מוֹ ת ֶש ַּּׁמה ּ ֶשאָ נוּ
. .237אוֹ ְּמ ִרים ֶשהַּׁ ּ ֵכלִים הֵ ם ְּ ּב ִריאָ ה יֵש ֵמאַּׁ יִ ן אֵ ין הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה יֵש ֵמאַּׁ יִ ן ַּׁמ ָּמשִּ ,כי ִאם זֶהוּ
ימה ֶש ִהיא ְּ ּב ִחינַּׁ ת הֶ ְּעלֵם וְּ לָכֵ ן ּגַּׁם
ּ .ַּׁ .238דוְּ ָקא לְּ גַּׁ ֵּבי הָ אוֹ רִ ,מ ּ ְּפנֵי ֶש ּש ֶֹרש הַּׁ ּ ֵכלִים ֵמהָ ְּר ִש ָ
ְּ . .239מ ִציאוּ ָתן הוּא ְּ ּבאֹפֶ ן ֶש ְּ ּמקוֹ ָרם ְּ ּבהֶ ְּעלֵם ,וְּ לָכֵ ן לְּ גַּׁ ֵּבי הָ אוֹ ר הֵ ם ְּּכמוֹ ְּ ּב ִריאָ ה יֵש
ימה הֵ ם ִ ּגלּ וּי הַּׁ הֶ ְּעלֵםִ ,אם ּ ֵכן מוּבָ ן ְּ ּדאֵ ין הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה עוֹ לָמוֹ ת
ֵ . .241מאַּׁ יִ ן ,אֲ בָ ל לְּ גַּׁ ֵּבי הָ ְּר ִש ָ
. .241הָ ֶעלְּיוֹ נִ ים ִּכי ִאם הָ ֲעבוֹ ָדה ָּבעוֹ לָם הַּׁ זֶּה ְּ ּד ִא ְּת ּ ַּׁכ ְּפיָא וְּ ִא ְּתהַּׁ ּ ְּפכָ א .וְּ אַּׁ ף ֶש ַּׁע ְּכ ָשו ִה ּנֵה
יפים אוֹ רוֹ ת ַּׁבאֲ ִצילות ,וְּ ִאם ֵכן אֵ ְּ
יך אָ נ ּו אוֹ ְּמ ִרים
יְּדי ֲע ִשיַּּׁת הַּׁ ִ ּמ ְּצווֹ ת מוֹ ִס ִ
.ַּׁ .242על ֵ
ּ
ּ
ּ
הֲר"ש
ֶ . .243ש ַּּׁגם ַּׁע ְּכ ָשו ִע ַּּׁקר הַּׁ ּ ַּׁכ ָ ּונָה הָ עוֹ לָם הַּׁ זֶּה ַּׁ ּדוְּ ָקאִ ,ה ּנֵה ַּׁעל זֶה ְּמבָ אֵ ר אַּׁ ְּדמוֹ "ר ַּׁמ ַּׁ
ֶ . .244שאוֹ רוֹ ת אֵ לּ וּ ַּּׁבאֲ ִצילוּת הֵ ם ָשם ְּּכמֻ ָּנ ִחים ְּ ּבקֻ ְּפסָ אִּ ,כי אֵ ינָ ם ִ ּב ְּש ִביל אֲ ִצילוּתִּ ,כי
ִ . .245אם לְּ צ ֶֹר ְּך עוֹ לָם הַּׁ ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ ן וְּ אֵ ינָ ם ִמ ְּת ַּּׁג ּלִים ַּּׁבאֲ ִצילוּת .וְּ זֶהוּ ַּׁמה ּ ֶש ְּ ּמבָ אֵ ר אַּׁ ְּדמוֹ "ר
 .246נְִּ .ש ָמתוֹ ֵע ֶדן ְּ ּב ִענְּ יַּׁן ַּׁמה ּ ֶש ִאי אֶ ְּפ ָשר לוֹ ַּׁמר ֶשהַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה הוּא ִ ּב ְּש ִביל עוֹ לָמוֹ ת
ידה ֵמאוֹ ר ּ ָפנָיו יִ ְּת ָּב ֵר ְּךֶ ,שהַּׁ ּ ֵפרוּש ָּבזֶה הוּא ְּ ּדעוֹ לָמוֹ ת
. .247הָ ֶעלְּיוֹ נִ ים הוֹ ִאיל וְּ לָהֶ ם ִיְּר ָ
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ידה וְּ גַּׁ ם ֶשהָ ַּׁע ְּצמוּת מֻ ְּב ָ ּדל ֵמ ִענְּ יַּׁן הַּׁ ִ ּגלּ וּיִים ,אֶ ּלָא
ֶ.עלְּיוֹ נִ ים ִענְּ יָנָ ם ִ ּגלּ וּיִים ֶשזֶּהוּ ִיְּר ָ
לִהיוֹ ת נַּׁ חַּׁ ת רוּחַּׁ
.הַּׁ ּ ַּׁת ְּכלִית הוּא עוֹ לָם הַּׁ זֶּה הַּׁ ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ ןֶ ,ש ּ ָכ ְּך ָעלָה ִ ּב ְּרצוֹ נוֹ יִ ְּת ָּב ֵר ְּך ְּ
חֳרא וְּ ִא ְּתהַּׁ ּ ְּפכָ א חֲשוֹ כָ א לִ נְּ הוֹ ָרא ,וּ ְּכמוֹ
.לְּפָ נָיו יִ ְּת ָּב ֵר ְּך ּ ַּׁכד ִא ְּת ּ ַּׁכ ְּפיָא ִס ְּט ָרא אָ ָ
לִשטוּת
ֶ .ש ְּ ּמבָ אֵ ר ְּ ּבהַּׁ ַּּׁמאֲ ָמרֶ ,ש ּ ָכל הָ ֲעבוֹ ָדה הוּא לַּׁהֲ פ ְֹּך הַּׁ ּ ְּשטוּת ִ ּדלְּ ֻע ַּּׁמת זֶה ְּ
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יְּדי זֶה
יְּדי זֶה נַּׁ חַּׁ ת ר ּוחַּׁ לְּפָ נַּׁי ֶשאָ ַּׁמ ְּר ִּתי וְּ נַּׁ ֲע ָשה ְּרצוֹ נִ י ,וְּ ַּׁעל ֵ
ִּ .ד ְּקדֻ ּ ָשה ,וְּ ַּׁעל ֵ
הֲרי הָ אָ ָדם ָ ּדר ָּב ּה
יכים ֶשי ְִּּהיֶה לוֹ יִ ְּת ָּב ֵר ְּך ִ ּד ָירה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ,וּ ְּכמוֹ הַּׁ ִ ּד ָירה ֵ
ַּׁ .מ ְּמ ִש ִ
ּ ְּ .בכָ ל ַּׁע ְּצמוּתוֹ וּ ַּׁמהוּתוֹ ִ ,ה ּנֵה ְּּכמוֹ כֵ ן הוּא ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ֶשהֵ ם ִ ּד ָירה לוֹ יִ ְּת ָּב ֵר ְּך,
יכים ל ֹא ַּׁרק ִ ּגלּ וּיִים ִּכי ִאם נִ ְּמצָ א ָּבהֶ ם ַּׁע ְּצמוּת אֵ ין -סוֹ ף ָּברוּ ְּך
.הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה ֶש ַּּׁמ ְּמ ִש ִ
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לְּשלוּת הָ עוֹ לָמוֹ ת.
 .256הוּא .וְּ זֶהוּ ּ ַּׁת ְּכלִית ְּ ּב ִריאַּׁ ת וְּ ִה ְּש ּ ַּׁת ְּ
לִהיוֹ ת ִּכי ַּׁמה ּ ֶש ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים,
אֲשר ְּ
 .257ו ).וְּ ִה ּנֵה ְּ ּב ִסיּוּם הַּׁ ַּּׁמאֲ ָמר ְּמבָ אֵ רֶ ,
ִ . .258ה ּנֵה ִע ַּּׁקר הַּׁ ִ ּגלּ וּי ִמזֶּה הָ יָה ְּ ּבבֵ ית הַּׁ ִ ּמ ְּק ָ ּדשִ ,ה ּנֵה זֶהוּ הַּׁ ּ ַּׁט ַּׁעם ֶשהַּׁ ִ ּמ ְּש ּ ָכן הָ יָה ֵמ ֲעצֵ י
ִ . .259ש ִטים ַּׁדוְּ ָקאִ ,מ ְּפנֵי ֶשהַּׁ ַּׁכ ָונָה הוא לַּׁהֲ פ ְֹּך הַּׁ ְּשטות ִדלְּ ע ַּׁמת זֶה און ֶדעם ָק ְּ
אך פוּן
ּ ּ
ּ ּ ּ ֻ ּ
ּ
ּ ּ
ּ
ּ
ּ
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לִשטוּת ִ ּד ְּקדֻ ּ ָשה ,וּ ְּכ ַּׁמאֲ ַּׁמר ַּׁר ּבוֹ ֵתינוּ זִ ְּכרוֹ נָ ם -לִ ְּב ָרכָ ה אַּׁ הַּׁ נְּ י ֵּה ל ֵּה
. .261נֶפֶ ש הַּׁ ַּּׁבהֲ ִמית ְּ
וָד ַּׁעת .וְּ ִה ּנֵה ּ ָכל הָ ִענְּ יָנִ ים
ְּ . .261שטוּ ֵת ּה לְּ סַּׁ ָּבאֲ ,עבוֹ ָדה וּ ִב ּטוּל ֶש ְּּל ַּׁמ ְּעלָה ִמ ּ ַּׁט ַּׁעם ַּׁ
ֶ . .262ש ּ ָתבַּׁ ע ֵמ ִא ּ ָתנוּ ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "ר וּ ְּכמוֹ כֵ ן ְּשאָ ר הַּׁ ְּ ּנ ִש ִ
יאים ִק ְּּימוּ
. .263זֶה ְּ ּב ַּׁע ְּצ ָמם ,וְּ הוּא ַּׁעל ֶ ּד ֶר ְּך ִ ּד ְּב ֵרי ַּׁר ּבוֹ ֵתינוּ זִ ְּכרוֹ נָ ם -לִ ְּב ָרכָ ה ַּׁעל הַּׁ ּ ָפסוּק ַּׁמ ִ ּגיד
לְּיִש ָראֵ ל
ְּ
לְּיִש ָראֵ ל ַּׁמה ּ ֶשהוּא עוֹ ֶשה הוּא אוֹ ֵמר
חֻקיו וּ ִמ ְּש ּ ָפ ָטיו ְּ
ּ ְּ . .264דבָ ָריו לְּ י ֲַּׁעקֹב ָּ
לְּיִש ָראֵ ל ה ּוא עוֹ ֶשה ,וְּ ַּׁעל ֶ ּד ֶר ְּך זֶה ה ּוא
לִשמֹר ,וְּ כֵ ן ַּׁמה ּ ֶשה ּוא ְּמצַּׁ ּוֶה ְּ
. .265ל ֲַּׁעשוֹ ת וְּ ְּ
ּ ְּ . .266בהוֹ ָראוֹ ת נְּ ִשיאֵ ינ ּו ֶש ַּּׁמה ּ ֶש ּ ָת ְּבע ּו ֵמהַּׁ ְּ ּמקֻ ּ ָש ִרים וְּ ַּׁשיּ ִָכים אֲ לֵיהֶ ם ִה ּנֵה הֵ ם ְּ ּב ַּׁע ְּצ ָמם
לְּק ְּּי ָמם.
נָקל ַּׁ
ִ . .267ק ְּּימ ּו וְּ ָעש ּו ּ ֵכןּ .ו ַּׁמה ּ ֶש ִ ּגלּ ּו לָנ ּו ֶש ִ ּק ְּּימ ּו זֶה ,ה ּוא ְּּכ ֵדי ֶשי ְִּּהיֶה לָנ ּו יוֹ ֵתר ֵ
יִש ָראֵ ל ֶשיֵּש ָּבזֶה ּ ַּׁכ ָּמה וְּ כַּׁ ָּמה ִס ּפוּ ִרים ִמ ּ ָכל אֶ חָ ד וְּ אֶ חָ ד
. .268וּ ְּכמוֹ ְּ ּבהָ ִענְּ יָן ְּ ּדאַּׁ הֲ בַּׁ ת ְּ
יאים .וּלְּדֻ גְּ ָמא ִמ ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ז ּ ֵָקן ֶש ִה ְּפ ִסיק ִ ּב ְּת ִפ ּלָתוֹ וְּ הָ ל ְַּּׁך
ֵ . .269מהַּׁ ְּ ּנ ִש ִ
נָשים ָשם
 .271וְָּ .קצַּׁ ץ ֵע ִצים וּ ִב ּ ֵשל ָמ ָרק וְּ הֶ א ֱִכיל ְּ ּב ַּׁע ְּצמוֹ לְּיוֹ ל ֶֶדתִ ,מ ּ ְּפנֵי ֶשלּ ֹא הָ יוּ אֲ ִ
ַּׁ . .271ב ַּׁביִ תִ .מ ְּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הָ אֶ ְּמצָ עי ,אֵ ְּ
לִיחידוּת
יך ֶש ִ ּנ ְּכנַּׁ ס אֵ לָיו אֶ חָ ד ִ
ִ
ּ
ּ
ּ ּ
 .272וְִּ .ה ְּתאוֹ נֵ ן ַּׁעל הָ ִענְּ יָנִ ים ֶשאַּׁ ְּב ֵר ִכים ִמ ְּתאוֹ נְּ נִ ים ֲעלֵיהֶ ם .וְּ גִ ּלָה אַּׁ ְּדמוֹ "ר הָ אֶ ְּמצָ ִעי
צפַּׁ ד עוֹ ִרי ַּׁעל ַּׁע ְּצ ִמי גּוֹ ' וְּ כָ ל זֶה הוּא
. .273אֶ ת זְּרוֹ עוֹ וְּ אָ ַּׁמר לוֹ הֲ ל ֹא ִת ְּראֶ ה ֶש ָ ּ
אֲשר מוּבָ ן הַּׁ ְּפלָאַּׁ ת וְּ רוֹ ְּממוּת ַּׁמ ֲעלַּׁת ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת
ֵ . .274מהַּׁ חַּׁ ּטֹאות נְּ עוּ ִרים ֶש ְּּל ָךֶ .
. .275אַּׁ ְּדמוֹ "ר הָ אֶ ְּמצָ ִעי ִ ּב ְּכלָל וּ ִב ְּפ ָרט ֵמאֵ לּ וּ ֶש ּ ַּׁשיּ ִָכים לְּ ִענְּ יָנִ ים ּ ָכאֵ לּ וּ ,וּ ִמ ּ ָכל ָמקוֹ ם הָ יָה
ְּ
צד הָ ִענְּ יָנִ ים ֶש ּלָהֶ ם ֶשהָ י ּו ֶשלּ ֹא ִּכ ְּדבָ ֵעי
. .276הַּׁ ִה ְּת ַּׁק ּ ְּשר ּות ִע ָּמהֶ ם ּ ָכל ּ ָכך ַּׁעד ֶש ִ ּמ ַּׁ ּ
צפַּׁ ד עוֹ רוֹ ַּׁעל ַּׁע ְּצמוֹ .
. .277לְּ ֶמהֱוֵיָ ּ ,פ ַּׁעל ָעלָיו חֲ לִישוּת הַּׁ ְּ ּב ִריאוּת ְּ ּביוֹ ֵתרַּׁ ,עד ֶש ָ ּ
ִמ ְּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ֶצ ַּׁמח -צֶ ֶדק ,אֵ ְּ
יך ֶשהָ ל ְַּּׁך ק ֶֹדם הַּׁ ְּּת ִפ ּלָה לַּׁלְּוֹ ת ְּ ּג ַּׁמ"ח
ּ
ּ
ּ . .278
הֲר"שֶ ,ש ּ ַּׁפ ַּׁעם
לְּאיש ּ ָפשוּט ֶשהָ יָה נוֹ גֵ ַּׁע לוֹ ְּ ּבפַּׁ ְּרנָ סָ תוֹ ִ .מ ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר ַּׁמ ַּׁ
ִ . .279
ער ַּׁמאן
ארט לְּפָ ִריז וְּ נִ ְּפ ּגַּׁש ָשם ִעם אַּׁ ְּב ֵר ְּך אֶ חָ ד וְּ אָ ַּׁמר לוֹ  :יוּנְּ ֶּג ְּ
. .281נָ סַּׁ ע ְּ ּביִ חוּד ִמ ּקוּהַּׁ ָר ְּ
. .281יֵין נֶ סֶ ְּך ִאיז ְּמ ַּׁט ְּמ ֵטם הַּׁ ּמוֹ חַּׁ וְּ הַּׁ ּלֵב ,זַּׁיי אַּׁ ִאיד .וְּ הָ ל ְַּּׁך הָ אַּׁ ְּב ֵר ְּך לְּ בֵ יתוֹ  ,וְּ ל ֹא ָש ַּׁקט
הֲר"ש ,חָ זַּׁר ִ ּב ְּתשוּבָ ה וְּ י ְָּצאָ ה ִמ ֶּמ ּנוּ ִמ ְּש ּ ַּׁפחַּׁ ת
ַּׁ . .282עד ֶש ָּבא לִ ְּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר ַּׁמ ַּׁ
הֲר"ש הָ יָה הַּׁ ְּז ּ ַּׁמן י ָָקר
אֲשר ָידוּ ַּׁע ֶשאֵ צֶ ל ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר ַּׁמ ַּׁ
חֲר ִדיםֶ .
ֵ . .283יְּר ִאים וַּׁ ֵ
8

ב"ה

צוּר ,וּ ִבזְּ ַּׁמ ִ ּנים יְּדוּ ִעים ִה ּנֵה ַּּׁב ּ ָש ָעה
ּ ִ . .188ב ְּמאֹדַּׁ ,עד ֶש ַּּׁגם אֲ ִמ ַּׁירת הַּׁ חֲ ִסידוּת הָ יָה ְּ ּב ִק ּ
.189
.191
.191
.192
.193
.194

יעה ְּרחוֹ ָקה וְּ ָשהָ ה
.הַּׁ ּ ְּש ִמינִ ית ַּּׁב ּב ֶֹקר הָ יָה ְּּכבָ ר אַּׁ ֵ
חֲרי הַּׁ ְּּת ִפ ּלָה ,וּ ְּבכָ ל זֹאת נָ סַּׁ ע נְּ ִס ָ
ָ .שם ֶמ ֶש ְּך זְּ ַּׁמן ִ ּב ְּש ִביל אַּׁ ְּב ֵר ְּך כוּ'ִ .מ ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר נִ ְּש ָמתוֹ ֵע ֶדן ִ ּב ְּת ִח ּלַּׁת
חֲד ָשה וְּ הָ יָה צָ ִר ְּ
יך לִ נְּ ס ַֹּׁע ַּׁעל ְּ ּדבַּׁ ר זֶה לְּ מוֹ ְּס ְּקבָ ה.
אֲשר ָּגזְּרוּ אָ ז ְּ ּגז ֵָרה ָ
.נְּ ִשיאוּתוֹ ֶ ,
וְּ .אָ ַּׁמר לוֹ אָ ִחיו הַּׁ ּגָדוֹ ל הָ ַּׁר ָז"א נִ ְּש ָמתוֹ ֵע ֶדן ,הַּׁ ְּז ּ ַּׁמן י ָָקר אֶ ְּצלְּ ָך וְּ אֵ ין אַּׁ ּ ָתה יוֹ ֵד ַּׁע
יטב ְּשפַּׁ ת הַּׁ ְּמ ִדינָה (הָ ַּׁר ָז"א הָ יָה ְּמל ָֻמד ְּב ָשפוֹ ת) וְּ גַּׁ ם אַּׁ ָתה צָ ִר ְּ
יך לְּ חַּׁ ּ ֵפש
.הֵ ֵ
ּ
ּ ּ
ּ
.הֶ ֵכרות ,וְּ לָכֵ ן אֶ ַּׁסע ְּבענְּ יָן זֶה ְּכ ִפי הוֹ ָראוֹ ֶת ָ
יך .אֲ בָ ל ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר
ּ
ּ ִ
ּ
ּ ּ

. .195נִ ְּש ָמתוֹ ֵע ֶדן ל ֹא ִה ְּס ִּכים ַּׁעל זֶה וְּ נָ סַּׁ ע ְּ ּב ַּׁע ְּצמוֹ וְּ ִה ְּצלִיחַּׁ  .וְּ כֵ ן י ְֶּשנָ ם ּ ַּׁכ ָּמה ִס ּפ ּו ִרים
ִ . .196מ ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "ר אוֹ דוֹ ת ִה ְּש ּ ַּׁת ְּ ּדלוּתוֹ ל ֲַּׁעשוֹ ת טוֹ בָ ה ִ
וַּׁאֲפלּ וּ
גַּׁש ִמיּוּת .וְּ ִה ִ ּניחַּׁ אֶ ת ַּׁע ְּצמוֹ ַּׁעל זֶה ,ל ֹא ַּׁרק
לְּאיש ּ ְּפ ָר ִטיּ ְּ ,ברוּחָ נִ יּוּת אוֹ ְּ ּב ְּ
ִ . .197
ַּׁש ִמיּוּת ֶשלּוֹ ִּכי ִאם ַּּׁגם הָ רוּחָ נִ יּוּת ֶשלּוֹ  ,אַּׁ ף ֶשזֶּה ֶשהָ יָה ֵמ ִטיב ִע ּמוֹ ִה ּנֵה ל ֹא זוֹ
. .198הַּׁ ּג ְּ
ּ ִ . .199בלְּ בַּׁ ד ֶשלּ ֹא הָ יָה ְּּכלָל ַּּׁב ּסוּג ֶשל חֲ בֵ ְּר ָך ְּ ּבתוֹ ָרה וּ ִמ ְּצוֹ ת אֶ ּלָא ֶשהָ יָה ֶשלּ ֹא ְּ ּב ֶע ְּר ּכוֹ
ְּּ .211כלָל.
יְּדי זֶה ְּמ ַּׁמ ּל ְִּאים ּ ַּׁכ ָוּנַּׁ ת
לִשטוּת ִ ּד ְּקדֻ ּ ָשה ַּׁעל ֵ
יְּדי ִא ְּת ּ ַּׁכ ְּפיָא וְּ ִא ְּתהַּׁ ּ ְּפכָ א ְּ
. .211ז) וְּ ִה ּנֵה ַּׁעל ֵ
יְּדי ִא ְּת ּ ַּׁכ ְּפיָא
לִהיוֹ ת לוֹ יִ ְּת ָּב ֵר ְּך ִ ּד ָירה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ ים ,וְּ זֶה ֶש ַּׁעל ֵ
. .212הַּׁ ְּ ּב ִריאָ הֶ ,ש ִהיא ְּ
אתי לְּ גַּׁ ִ ּני ,הוּא ְּ ּב ַּׁמ ְּד ֵרגָה יוֹ ֵתר נַּׁ ֲעלֵית
 .213וְִּ .א ְּתהַּׁ ּ ְּפכָ א נַּׁ ֲע ֵשית ִ ּד ָירה ַּּׁב ּ ַּׁת ְּח ּתוֹ נִ יםָּ ,ב ִ
יטא ֶש ִ ּבנְּ ָין
הֲרי ּ ְּפ ִש ָ
ִ . .214מ ּק ֶֹדם הַּׁ חֵ ְּטאּ ִ .ד ְּכמוֹ ְּ ּבסוֹ ֵתר ִ ּבנְּ יָן הַּׁ ּקוֹ ֵדם ַּׁעל ְּמנָ ת לִ ְּבנוֹ תֵ ,
. .215הֶ חָ ָדש צָ ִר ְּ
לִהיוֹ ת ְּ ּב ַּׁמ ְּד ֵרגָה יוֹ ֵתר נַּׁ ֲעלֵית ִמ ִ ּבנְּ יָן הַּׁ ּקוֹ ֵדםְּּ ,כמוֹ כֵ ן מֻ ְּכ ָרח לוֹ ַּׁמר
יך ְּ
יְּדי ִא ְּת ּ ַּׁכ ְּפיָא וְּ ִא ְּתהַּׁ ּ ְּפכָ א נַּׁ ֲע ֵשית ִ ּד ָירה ְּ ּב ַּׁמ ְּד ֵרגָה יוֹ ֵתר נַּׁ ֲעלֵית ,וְּ כַּׁ ְּ ּמבוֹ אָ ר
ֶ . .216ש ַּׁעל ֵ
יְּק ָרא ְּדקֻ ְּד ָשא ְּב ִר ְּ
יך -הוּא
חֳרא ִא ְּס ּ ַּׁת ּלֵק ָ
יְּדי ְּ ּד ִא ְּת ּ ַּׁכ ְּפיָא ִס ְּט ָרא אָ ָ
ּ ְּ . .217בהַּׁ ַּּׁמאֲ ָמר ְּ ּד ַּׁעל ֵ
ּ
ּ ְּ . .218בכֻ ּלְּהוּ ָעלְּ ִמין ,הַּׁ יְּ נוּ הָ אוֹ ר ֶשהוּא ְּ ּבכֻ ּלְּהוּ ָעלְּ ִמין ְּ ּב ָשוֶה .וְּ אַּׁ ף ֶשהַּׁ ּלָשוֹ ן ְּ ּבהַּׁ ַּּׁמאֲ ָמר
. .219הוּא אוֹ ר הַּׁ ּסוֹ בֵ ב ּ ָכל ָעלְּ ִמיןִ ,מ ּ ָכל ָמקוֹ ם ִאי אֶ ְּפ ָשר לוֹ ַּׁמר ֶשהַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה הוּא ֶש ִ ּנ ְּמ ָש ְּך
גֶדר הָ עוֹ לָמוֹ ת אֶ ּלָא ֶשהוּא סוֹ בֵ ב וּ ַּׁמ ִ ּקיף ֲעלֵיהֶ ם ,אֶ ּלָא הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה
. .211אוֹ ר ֶשהוּא ְּ ּב ֶ
גֶדר עוֹ לָמוֹ ת ְּּכלָל .וְּ לָכֵ ן קוֹ ֵרא לְּ גִ לּ וּי אוֹ ר זֶה ְּ ּב ֵשם
ֶ . .211ש ִ ּנ ְּמ ָש ְּך אוֹ ר נַּׁ ֲעלֶה ֶשאֵ ינוֹ ְּ ּב ֶ
9

ב"ה

ִ . .212א ְּס ּ ַּׁת ּלֵק .וְּ לָכֵ ן ַּּׁגם ּ ְּפ ִט ַּׁירת צַּׁ ִ ּד ִיקים נִ ְּק ֵראת ְּ ּב ֵשם ִה ְּס ּ ַּׁת ּלְּקוּתִּ ,כי ִה ְּס ּ ַּׁת ּלְּקוּת הוּא
אֲרים ִענְּ יַּׁן
ּ ִ . .213גלּ וּי אוֹ ר נַּׁ ֲעלֶה ְּ ּביוֹ ֵתרּ ְּ .ד ִה ּנֵה יֵש ב' ִא ְּ ּגרוֹ ת ְּ ּב ִא ּג ֶֶרת הַּׁ ּק ֶֹדש ֶש ְּ ּמבָ ִ
. .214הַּׁ ִה ְּס ּ ַּׁת ּלְּקוּת .וּבָ ִא ּג ֶֶרת הַּׁ ב' ִענְּ יַּׁן הַּׁ ִה ְּס ּ ַּׁת ּלְּקוּת ְּמבוֹ אָ ר ָשם ְּ ּב ִענְּ יַּׁן ּ ָפ ַּׁרת חַּׁ ּ ָטאת.
לִפוֹ ת הַּׁ ּ ְּט ֵמאוֹ תִּ ,כי ִאם ִענְּ יָן
ּ ְּ . .215דהָ ִענְּ יָנִ ים הַּׁ ַּּׁנ ֲע ִשים ִ ּב ְּפנִ ים אֵ ין יְּ כוֹ לִים לְּ בָ ֵרר ג' ְּק ּ
ית ָתם ֶשל צַּׁ ִ ּד ִיקים.
. .216הַּׁ ַּּׁנ ֲע ֶשה ַּּׁבחוּץ ַּׁ ּדוְּ ָקאָ ּ ,פ ָרה הַּׁ ַּּׁנ ֲע ֵשית ַּּׁבחוּץ .וְּ ָלזֶה ְּמ ַּׁד ִ ּמין ִמ ָ
וְּ ִהנֵה ע ָתה אֵ ין ָפ ָרה אֲדֻ ָמהִ ,כי ִמ ְּפנֵי חֲ ָטאֵ ינו הָ יָה צָ ִר ְּ
לִהיוֹ ת ַּׁ ּדוְּ ָקא ָּגלִינ ּו
יך ְּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ ַּׁ ּ . .217
ֵ . .218מאַּׁ ְּרצֵ נ ּו ,אֲ בָ ל אֵ ַּׁרע ִסלּ ּו ָקן ֶשל צַּׁ ִ ּד ִיקים .וְּ ִה ּנֵה ְּ ּב ִענְּ יַּׁן ִסלּ ּו ָקן ֶשל צַּׁ ִ ּד ִיקים יֵש ָּבזֶה
ית ָתן ֶשל צַּׁ ִ ּד ִיקים ִּכ ְּש ֵרפַּׁ ת ֵּבית
. .219ב' ַּׁמאַּׁ ְּמ ֵרי ַּׁר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְּכרוֹ נָ ם -לִ ְּב ָרכָהְּ :שק ּולָה ִמ ָ
יְּדי ּ ָכל זֶה
אֲשר ַּׁעל ֵ
חֻר ַּּׁבן ֵּבית הַּׁ ִ ּמ ְּק ָ ּדשֶ .
אל ֵֹקינוָּ .ק ֶשה ִסלּ וּ ָקן ֶשל צַּׁ ִ ּד ִיקים יוֹ ֵתר ֵמ ְּ
ֱ . .221
יְּק ָרא ְּדקֻ ְּד ָשא ְּב ִר ְּ
יך -הוּא .וּפֵ רוּש ִענְּ יַּׁן ִה ְּס ּ ַּׁת ּלְּקוּת ּ ֵפ ְּרשוּ ּ ָכל הָ ַּׁר ֵּביִּים
ִ . .221א ְּס ּ ַּׁת ּלֵק ָ
ּ
ְּּ . .222כבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ז ּ ֵָקןְּּ ,כבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר הָ אֶ ְּמצָ ִעיְּּ ,כבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת
הֲר"שְּּ ,כבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר
צ ַּׁמח -צֶ ֶדקְּּ ,כבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת אַּׁ ְּדמוֹ "ר ַּׁמ ַּׁ
. .223אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ֶ ּ
. .224נִ ְּש ָמתוֹ ֵע ֶדן וּ ְּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "רֶ ,שאֵ ין הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה ְּ ּבפֵ רוּש ּ ֵתבַּׁ ת
ִ . .225ה ְּס ּ ַּׁת ּלְּקוּת ֶשהוּא ֲעלִ יָּה לְּ ַּׁמ ְּעלָה חַּׁ ס וְּ ָשלוֹ םִּ ,כי ִאם הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה ֶשהוּא נִ ְּמצָ א לְּ ַּׁמ ּ ָטה
יעי לִ ְּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת
. .226אֶ ּלָא ֶשהוּא ִ ּב ְּב ִחינַּׁ ת רוֹ ְּממוּת .וְּ זֶה ּתוֹ ְּב ִעים ֵמ ִא ּ ָתנוּּ ,דוֹ ר הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
אר ִ ּדינְּ ט
יבין ,אַּׁ ז הֲ גַּׁ ם אַּׁ ז ְּמ'הָ אט ָ ּדאס נִ יט פַּׁ ְּ
יעין חֲ ִב ִ
. .227אַּׁ ְּדמוֹ "ר הַּׁ ז ּ ֵָקן ,וְּ כָ ל הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
.228
.229
.231
.231

יבין וְּ הָ ֲעבוֹ ָדה ְּ ּדדוֹ ר
יעין חֲ ִב ִ
יס ֶּגעהָ ֶ
.א ּון נִ יט אוֹ ְּ
ארעוֶועטִ ,מ ּ ָכל ָמקוֹ ם ּ ָכל הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
הַּׁ ְּש ִביעי הוא לְּהַּׁ ְּמ ִש ְּ
יך הַּׁ ּ ְּש ִכינָה לְּ ַּׁמ ּ ָטה ַּׁמ ָּמש .לַּׁהֲ פ ְֹּך הַּׁ ּ ְּשטוּת ְּ ּדנֶפֶ ש הַּׁ ַּּׁבהֲ ִמית,
ּ
ִ ּ .
נַּׁפ ֵשה אַּׁ ז ער הָ אט ָדאס ,און ֶדעם ָק ְּ
אך פוּן נֶפֶ ש הַּׁ ַּּׁבהֲ ִמית
ֶ .
ּ ּ
ּ
ֶ
אֲשר י ַָּׁדע אֱינַּׁש ְּ ּב ְּ ּ
ְּ
יקער ,ל ֲַּׁעשוֹ ת ִמזֶּה וְּ לַּׁהֲ פ ְֹּך
ער ֶ
יד ִ
נָאך נִ ֶ
.וָואס ֶער הָ אט ָ ּדאס אוּן אֶ ְּפ ָשר אַּׁ ָמאל

לִשטוּת ִ ּד ְּקדֻ ּ ָשה.
 .232אֶ ת זֶה ְּ
יקא ְּד ִא ְּת ּ ַּׁפ ּ ַּׁטרּ ְּ ,דאַּׁ ף ֶש ְּּכבָ ר הָ יוּ ּ ַּׁכ ָּמה הַּׁ ֲעלָמוֹ ת וְּ הֶ ְּס ּ ֵת ִרים וְּ כַּׁ ָּמה
. .233ח) וְּ זֶהוּ ִענְּ יַּׁן צַּׁ ִ ּד ָ
 .234קֻ ְּשיוֹ ת וְּ ִענְּ יָנִ ים ִ ּבלְּ ִּתי מוּבָ נִ יםִ ,ה ּנֵה ּ ָכל זֶה ל ֹא ִה ְּס ּ ִפיק .וּ ִב ְּכ ֵדי ֶשי ְִּּהיֶה ִא ְּס ּ ַּׁת ּלֵק
יְּק ָרא ְּדקֻ ְּד ָשא ְּב ִר ְּ
יך -הוּא ְּ ּבכֻ ּלְּהוּ ָעלְּ ִמין ,הָ יָה ַּּׁגם ּ ֵכן ִענְּ יַּׁן ִסלּ וּ ָקן ֶשל צַּׁ ִ ּד ִיקים,
ָ . .235
ּ
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חֻר ָּבן .וְּ ַּׁת ְּכלִית הַּׁ ּ ַּׁכ ָוּנָה ָּבזֶה הוּא ֶש ַּׁעל
חֻר ָּבן ִּכי ִאם יוֹ ֵתר ֵמהַּׁ ְּ
ֶ . .284שזֶּה ָק ֶשה ל ֹא ַּׁרק ּ ַּׁכ ְּ
ְּ
יִהיֶה ִא ְּס ּ ַּׁת ּלֵק ָ
יְּדי זֶה ְּ
ֵ . .285
יְּק ָרא ְּדקֻ ְּד ָשא ְּ ּב ִריך -הוּא .וְּ זֶה ּתוֹ ְּב ִעים ִמ ּ ָכל אֶ חָ ד ֵמ ִא ּ ָתנוּ
ְּ
יעי הוּא ֶשהוּא
ֶ . .286שיּ ְֵּדעוּ אַּׁ ז ְּמ' ֶּג ִ
יעיֶ ,ש ּ ָכל ַּׁמ ֲעלַּׁת הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
עפינְּ ט זִיך ִאין ּדוֹ ר הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
וַּׁאֲפלּ וּ ל ֹא
יעי ל ִָראשוֹ ןֶ ,שהַּׁ נְּ הָ גַּׁ ת הָ ִראשוֹ ן הָ יָה ֶשלּ ֹא ִח ּ ֵפש לְּ ַּׁע ְּצמוֹ ְּּכלוּם ִ
ְּ . .287ש ִב ִ
ְּ . .288מ ִס ַּׁירת נֶפֶ שִּ .כי י ַָּׁדע ֶש ּ ָכל ִענְּ יָנוֹ הוּא ְּּכמוֹ ֶש ּ ָכתוּב וַּׁ י ְִּּק ָרא ָשם ְּ ּב ֵשם הֲוָ ָי' אֵ ל
. .289עוֹ לָם .וְּ דֻ גְּ ַּׁמת הַּׁ נְּ הָ גַּׁ ת אַּׁ ְּב ָרהָ ם אָ ִבינ ּו ֶשה ּוא – ֶּגעק ּו ֶמען ִאין אַּׁ זֶעלְּ כֶ ע ֶע ְּר ֶטער
לִיכ ַּׁקייט ,נִ יט ֶּגעווא ּו ְּסט פ ּון
אר ְּטן נִ יט ֶּגעווא ּו ְּסט פ ּון ֶּג ְּ -ט ְּ
. .291וָואס ְּמ'הָ אט ָ ּד ְּ
אר ְּטן הָ אט
ֵייענְּ ִ ּדיק ָ ּד ְּ
יש ַּׁקייט א ּון נִ יט ֶּגעווא ּו ְּסט ִ
ִ . .291א ִיד ְּ
אֲפלּ ּו פ ּון אַּׁ לֶף ֵּבית א ּון ז ֶ
ֶ . .292מען ְּ
זִיך אָ ּ ְּפ ִ ּגילֵייגְּ ט אָ ן אַּׁ זַּׁייט ,אוּן אַּׁ ל ִּת ְּק ָרא וַּׁ י ְִּּק ָרא אֶ ּלָא וַּׁ יּ ְַּּׁק ִריא ,וְּ יָדוּ ַּׁע
הֲרי ְּמפ ָֹרש
ֶ . .293ש ְּ ּבהַּׁ ִּל ּמוּד ְּ ּב ִמ ַּׁ ּדת אַּׁ ל ִּת ְּק ָראְּ ,ש ּ ֵתי הַּׁ ְּ ּק ִריאוֹ ת ַּׁקיָּמוֹ ת .וְּ גַּׁ ם ָּבזֶה ֵ
ְּ . .294בתוֹ ָרה ֶש ִב ְּכ ָתב וַּׁ י ְִּּק ָראִ .מ ָכל ָמקוֹ ם צָ ִר ְּ
יב ֶער וִ ויל ִאים זָאל
יך ל ַּׁ
ֵידע אַּׁ ז אוֹ ּ
ּ
ּ
ּ
אר ְּפ ְּסטוּ זֶעהן אַּׁ ז יֶענֶ ער זָאל נִ יט
. .295אַּׁ יינְּ ּגֵיין ֶ ּדער וַּׁ י ְִּּק ָרא ,מוּז ַּׁזיין ֶ ּדער וַּׁ יּ ְַּּׁק ִריאּ ַּׁ .ד ְּ
ויסן נָאר אוֹ ְּ
יצט הָ אט יֶענֶ ער נִ יט ֶּגעוואוּ ְּסט
יסרוּ ְּפען .הֲ גַּׁ ם אַּׁ ז ִ ּביז ִא ְּ
יך אוֹ ְּ
. .296נָאר וִ ְּ
אר ְּפ ְּסטוּ זֶעהן אַּׁ ז ֶער זָאל ְּש ַּׁריֶיען אֵ ל עוֹ לָם ,נִ יט
יצט ַּׁ ּד ְּ
ָארנִ יט ,אָ ֶּבער ִא ְּ
. .297פוּן ּג ְּ
אל ֹקוּת הוּא ִענְּ יָן ִ ּב ְּפנֵי ַּׁע ְּצמוֹ וְּ עוֹ לָם ִענְּ יָן ִ ּב ְּפנֵי ַּׁע ְּצמוֹ  ,אֶ ּלָא
. .298אֵ ל הָ עוֹ לָם ,הַּׁ יְּ נוּ ֶש ֱ
אל ֹקוּת הוּא ּכ ֹּלָא חַּׁ ד.
אל ֹקוּת מוֹ ֵשל וְּ שוֹ לֵט ַּׁעל הָ עוֹ לָםִּ ,כי ִאם ֶשעוֹ לָם וֶ ֱ
ֶ .299ש ֱ
.311
.311
.312
.313

אֲשר ָע ַּׁרב לִ ּבוֹ לֵאמֹר ,אֶ ֱעבֹד ֲעבוֹ ַּׁדת אַּׁ ְּב ָרהָ ם
.ט) וְּ אַּׁ ף ִּכי ִמי ה ּוא זֶה וְּ אֵ יזֶה ּו ֶ
.אָ ִבינוִּ ,מ ּ ָכל ָמקוֹ ם אֶ פֶ ס ָקצֵ הוּ ַּׁשיּ ְָּך לְּ כָ ל אֶ חָ ד וְּ אֶ חָ ד וּ ְּמחֻ יָּב ָּבזֶה וְּ נִ ְּּתנוּ לוֹ הַּׁ ּכֹחוֹ ת
יְּדי הַּׁ הַּׁ נְּ הָ גָה ֶשהֶ ְּראָ נוּ הָ ִראשוֹ ן וּ ִמ ֶּמ ּנוּ וָאֵ יל ְָּך ַּׁעד ,וְּ ַּׁעד ִ ּב ְּכלָל,
ַּׁ .על זֶה ַּׁעל ֵ
.הַּׁ הַּׁ נְּ הָ גָה ֶשהֶ ְּראָ נוּ ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "רֶ ,שהֵ ם סָ לְּ לוּ אֶ ת הַּׁ ֶ ּד ֶר ְּך

יעי ֶש ּ ַּׁכ ָּמה ּכֹחוֹ ת נִ ְּּתנוּ
 .314וְּ .נָ ְּתנוּ לָנוּ ּכֹחוֹ ת ַּׁעל זֶה .וְּ זֶהוּ גּ וּפָ א הַּׁ חֲ ִביבוּת ְּ ּדדוֹ ר הַּׁ ּ ְּש ִב ִ
יְּדי הָ ֲעבוֹ ָדה ְּ ּבאֹפֶ ן ּ ָכזֶה י ְֻּמ ַּׁש ְּך ִע ַּּׁקר ְּש ִכינָה לְּ ַּׁמ ּ ָטה ָּבעוֹ לָם
 .315וְּ נִ ְּת ַּּׁגלּ וּ ִ ּב ְּש ִבילֵנוּ .וְּ ַּׁעל ֵ
יִהיֶה עוֹ ד ְּ ּב ַּׁמ ְּד ֵרגָה נַּׁ ֲעלֵית יוֹ ֵתר ַּּׁגם ִמ ּק ֶֹדם הַּׁ חֵ ְּטא ,וּ ְּכמוֹ
ַּׁש ִמי וְּ הַּׁ חָ ְּמ ִרי ,וְּ ְּ
. .316הַּׁ זֶּה הַּׁ ּג ְּ
וַּׁאֲפלּ וּ ְּּכמוֹ ֶשהָ יָה ק ֶֹדם
ֶ . .317ש ּ ָכתוּב ְּ ּב ָמ ִשיחַּׁ וְּ נִ ּ ָשא ְּמאֹד יוֹ ֵתר ֵמאָ ָדם הָ ִראשוֹ ן ִ
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אֲשר אֶ ת חֳ ָליֵנוּ הוּא ָ
. .261הַּׁ חֵ ְּטא .וּ ְּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "ר ֶ
נָשא וּ ַּׁמ ְּכאֹבֵ ינוּ
הֲרי ְּּכ ֵשם ֶש ָראָ ה ְּ ּבצָ ָר ֵתנוִּ ,ה ּנֵה
ְּ . .261סבָ לָם ,וְּ הוּא ְּמחֹלָל ִמ ּ ְּפ ָש ֵעינוּ ְּמדֻ ּ ָכא ֵמ ֲעוֹ נוֹ ֵתינוֵּ ,
ַּׁש ִמי
ידן יִ גְּ אַּׁ ל צֹאן ַּׁמ ְּר ִעיתוֹ ִמ ָּגלוּת הָ רוּחָ נִ י וְּ גָ לוּת הַּׁ ּג ְּ
ּ ִ . .262ב ְּמהֵ ָרה ְּבי ֵָמינוּ וּבַּׁ ֲעגָ לָא ִ ּד ַּׁ
ידנוּ ְּ ּב ֶק ֶרן אוֹ ָרה .אֲ בָ ל ּ ָכל זֶה הוּא ֲע ַּׁדיִ ן ַּׁרק ִ ּגלּ וּיִים ,וְּ עוֹ ד יוֹ ֵתר –
ַּּׁ . .263גם י ְַּּׁח ָ ּדו ,וְּ י ֲַּׁע ִמ ֵ
ימיּוּת
ֶ . .264שי ְַּּּׁק ּ ֵשר וִ יאַּׁ חֵ ד אוֹ ָתנוּ ְּ ּב ַּׁמהוּת וְּ ַּׁע ְּצמוּת אֵ ין -סוֹ ף ָּברוּ ְּך הוּא .וְּ זֶהוּ ּ ְּפנִ ִ
לְּשל ּות הָ עוֹ לָמוֹ ת וְּ ִענְּ יַּׁן הַּׁ חֵ ְּטא וְּ ִת ּק ּונוֹ וְּ ִענְּ יַּׁן ִסלּ ּו ָקן ֶשל
ידת וְּ ִה ְּש ּ ַּׁת ְּ
. .265הַּׁ ּ ַּׁכ ָ ּונָה ֶשל ִיְּר ַּׁ
יְּק ָרא ְּדקֻ ְּד ָשא ְּב ִר ְּ
יך ה ּואּ .ו ְּכ ֶשיּוֹ ִציאֵ נ ּו
יִהיֶה ִא ְּס ּ ַּׁת ּלֵק ָ
יְּדי זֶה ְּ
. .266צַּׁ ִ ּד ִיקים ֶש ַּׁעל ֵ
ּ
יִהיֶה אָ ז י ִָשיר מ ֶֹשה
יִהיֶה אוֹ ר ְּ ּבמוֹ ְּשבוֹ ָתם ְּ
יִש ָראֵ ל ְּ
ֵ . .267מהַּׁ ָּגל ּות ְּ ּביָד ָר ָמה ּולְּ כָ ל ְּ ּבנֵי ְּ
יִש ָראֵ ל גּוֹ ' הֲוָ ָי' יִ ְּמל ְֹּך לְּ עוֹ לָם וָ ֶעד( ,וּ ְּכמוֹ ֶשהוּא ְּ ּבנ ּ ַֻּׁסח הַּׁ ְּּת ִפ ּלָה) וְּ גַּׁ ם ְּ ּבלָשוֹ ן
. .268וּ ְּבנֵי ְּ
ַּׁ ּ . .269ת ְּרגּ וּם הֲוָ ָי' ַּׁמלְּ כוּ ֵת ּה ָקאֵ ם לְּ ָעלַּׁם וּלְּ ָעלְּ ֵמי ָעלְּ ַּׁמיָּא .וּ ְּמסַּׁ ְּּי ִמים וְּ הָ יָה הֲוָ ָי' לְּ ֶמל ְֶּך וְּ גוֹ '
יְּדי
יִהיֶה ִחלּ וּק ֵּבין הֲוָ ָי' וּ ְּשמוֹ ֶ ,ש ּ ָכל זֶה נַּׁ ֲע ֶשה ַּׁעל ֵ
. .271הֲוָ ָי' אֶ חָ ד וּ ְּשמוֹ אֶ חָ דֶ ,שלּ ֹא ְּ
חֻר ַּּׁבן ֵּבית הַּׁ ִ ּמ ְּק ָ ּדש .וְּ כֵ יוָ ן אַּׁ ז ְּמ' ִאיז שוֹ ין
ִ . .271סלּ וּ ָקן ֶשל צַּׁ ִ ּדי ִקיםֶ ,ש ָּק ֶשה יוֹ ֵתר ַּּׁגם ֵמ ְּ
ּ .ִ .272די אַּׁ לֶע ִענְּ יָנִ ים ּדוּ ְּר ְּכ ֶּגעגַּׁאנְּ ֶּגעןִ ,ה ּנֵה ַּׁע ְּכ ָשו אֵ ין הַּׁ ָ ּדבָ ר ּ ָתלוּי אֶ ּלָא ָּבנוּ – ּדוֹ ר
. .273הַּׁ ְּש ִביעי .וְּ נִ זְּ ֶכה זֶעהן ְּ
יט'ן ֶר ִ ּבי'ן ָ ּדא לְּ ַּׁמ ּ ָטה ִאין אַּׁ גּ וּף וּלְּ ַּׁמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָש ָרה
זִיך ִמ ְּ
ּ
ּ ִ
ְּ . .274טפָ ִחים ,וְּ הוּא יִ גְּ אָ לֵנוּ.
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