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 ויקרא פרק כו 
�ַֹתי ִא�) ג(  ַוֲעִ�יֶת� ִ�ְ�ְמר� ִמְצ�ַתי ְוֶאת ֵ�ֵלכ� ְ�ח

 ָה&ֶר% ְוָנְתָנה ְ�ִעָ�� ִגְ�ֵמיֶכ� ְוָנַתִ�י) ד( :אָֹת�
 ַ,ִי� ָלֶכ� ְוִהִ(יג) ה( :ִ+ְרי� ִיֵ�* ֶדהַהָ( ְוֵע% ְיב�ָל'

 ַלְחְמֶכ� ַוֲאַכְלֶ�� ָזַרע ֶאת ַיִ(יג �ָבִציר ָ�ִציר ֶאת
�ל�� ְוָנַתִ�י) ו( :ְ�/ְרְצֶכ� ָלֶבַטח ִויַ�ְבֶ�� ָל�ַֹבעָ 
 ִמ* ָרָעה ַח0ָה ְוִהְ�ַ�ִ�י ַמֲחִריד ְוֵאי* �ְ�ַכְבֶ�� ָ�&ֶר%

 ֶאת �ְרַדְפֶ��) ז( :ְ�/ְרְצֶכ� ַתֲעבֹר לֹא ְוֶחֶרב ֶר%ָה&
 ִמ�2ֶ ְוָרְדפ�) ח( :ֶלָחֶרב ִלְפֵניֶכ� ְוָנְפל� אְֹיֵביֶכ�

 ְוָנְפל� ִיְר,ֹפ� ְרָבָבה ִמ�2ֶ �ֵמ&ה ֵמ&ה ֲחִמ3ָה
 ֲאֵליֶכ� �ָפִניִתי) ט( :ֶלָחֶרב ִלְפֵניֶכ� אְֹיֵביֶכ�
 ֶאת ַוֲהִקימִֹתי ֶאְתֶכ� ְוִהְרֵ�יִתי �ֶאְתֶכ ְוִהְפֵריִתי

 ִמְ+ֵני ְוָיָ�* נ�ָ�* ָיָ�* ַוֲאַכְלֶ��) י( :ִאְ�ֶכ� ְ�ִריִתי
� ְולֹא ְ�ת�ְכֶכ� ִמְ�2ִָני ְוָנַתִ�י) יא( :��ִציא� ָחָד
 ְ�ת�ְכֶכ� ְוִהְתַה5ְַכִ�י) יב( :ֶאְתֶכ� ַנְפִ�י ִתְגַעל

 ֲאִני) יג( :ְלָע� ִלי ִ�ְהי� ְו/ֶ�� אלִֹהי�ֵל ָלֶכ� ְוָהִייִתי
 ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר% ֶאְתֶכ� ה�ֵצאִתי ֲאֶ�ר ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק

 ָוא�ֵל7ְ ע5ְֶכ� מֹטֹת ָוֶאְ��ֹר ֲעָבִדי� ָלֶה� ִמְהיֹת
 :ק�ְמִמ�0ת ֶאְתֶכ�

 

 י"רש
, המצות קיו� זה יכול 8 תלכו בחקתי א�) ג(

 קיו� הרי, תשמרו תימצו ואת אומר כשהוא
 בחקתי א� מקיי� אני מה הא, אמור המצות

 תשמרו מצותי ואת :בתורה עמלי� שתהיו, תלכו
 כמו, ולקיי� לשמור מנת על בתורה עמלי� הוו 8

 ושמרת� אות� ולמדת�) א ה דברי� (שנאמר
 אד� בני דר7 שאי* בשעה 8 בעת�) ד( :לעשות�

 :י�טוב ימי� ובלילי שבתות בלילי כגו*, לצאת
 לעשות ועתידי*, סרק אילני ה* 8 השדה וע�

 שיהא 8 בציר את דיש לכ� והשיג) ה( :פירות
 ובבציר, הבציר עד בו עסוקי� ואת� מרובה הדיש

 8 לשבע לחמכ� ואכלת� :הזרע שעת עד תעסקו
 שלו� ונתתי) ו( :במעיו מתבר7 והוא קמעא אוכל

 אי* א�, משתה והרי מאכל הרי תאמרו שמא 8
 ונתתי זאת כל אחר לומר תלמוד, כלו� אי* שלו�
 וכ*. הכל כנגד שקול שהשלו� מכא*, באר% שלו�

 לא וחרב :הכל את ובורא שלו� עושה אומר הוא
 יבאו שלא לומר צרי7 אי* 8 בארצכ� תעבר

  ממדינה ארצכ� דר7 לעבור אפילו אלא, למלחמה
 הגבורי� מ* ולא, שבכ� החלשי� מ* 8 מכ� ורדפו) ח( :רעהו בחרב איש 8 לחרב לפניכ�) ז( :למדינה

 מכ� מאה אלא לומר צרי7 היה לא והלא, החשבו* הוא כ7 וכי 8 רבבה מכ� ומאה מאה חמשה :שבכ�
 ונפלו :התורה את העושי* למרובי* התורה את העושי* מועטי* דומה אינו אלא, ירדופו אלפי� שני

 לשל� עסקי מכל אפנה 8 אליכ� תיופני) ט( :האר% כדר7 שלא לפניכ� נופלי* שיהיו 8 'וגו איביכ�
 8 אתכ� והפריתי :כהני� בתורת כדאיתא', וכו פועלי� ששכר למל7, דומה הדבר למה משל, שכרכ�

 כברית לא, חדשה ברית 8 אתכ� בריתי את והקימתי :זקופה בקומה 8 אתכ� והרביתי :ורביה בפריה
 ישראל בית את וכרתי) ל לא ירמיה (שנאמר, תופר שלא חדשה ברית אלא, אותה שהפרת� הראשונה

 משתמרי* יהיו הפירות 8 נוש� יש� ואכלת�) י( :הראשונה כברית לא חדשה ברית יהודה בית ואת
 8 תוציאו חדש מפני ויש� :אשתקד משל לאכול יפה שני� שלש של הנוש* יש* שיהא, להתייש* וטובי�

 לתת אחר למקו� האוצרות תלפנו את� וצריכי�, יש* מלאות והאוצרות חדש מלאות הגרנות שיהיו
 געילה כל. בכ� קצה רוחי אי* 8 נפשי תגעל ולא :המקדש בית זה 8 משכני ונתתי) יא( :לתוכ* החדש

 המשיחה קבל לא, גבורי� מג* נגעל ש� כי) כא א' ב שמואל (כמו, אחר בדבר הבלוע דבר פליטת לשו*
  :העור יקוב שלא, חנית וא ח% מכת מעליו להחליק כדי, מבושל בחלב עור של מג* שמושחי*

 תיראו לא יכול. ממני מזדעזעי� תהיו ולא, מכ� כאחד עד* בג* עמכ� אטייל 8 בתוככ� והתהלכתי) יב(
 יכול שאני בי שתאמינו אני כדאי 8 אלהיכ�' ה אני) יג( :לאלהי� לכ� והייתי לומר תלמוד, ממני

 יתד כמי* 8 מטת :גדולי� י�נס לכ� ועשיתי מצרי� מאר% אתכ� הוצאתי שהרי, אלה כל לעשות
) ב כז ירמיה (כמו, הקשר ויתיר השור מראש תצא שלא המוסרה המעכבי� העול ראשי בשני] התחובה[

 :זקופה בקומה 8 קוממיות ]:העול רצועת [ז"בלע א"קוניונגל ומוטות מוסרות ל7 עשה
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 י אות) ה חלםופרעויהי מקץ שנתים ימים  ( זסימן -ן תנינא "ליקוטי מוהר
 

ַעל ְיֵדי ֶזה ִמי ֶ�ה�א ; ְיֵדי 2ְָלִל�0ת ֵ�* ְוַתְלִמיד8ְוַעל] י[
�ֵליַמBָל,  ַמBָל8רַֹע : ֶ���ִרי*(ִאי� ַחִיל ְוֵאינ� ַהֶהֶפ7ְ ְ( ,

ְ,ַהְינ� , ה�א ָיכ�ל ְלַקֵ�ל ְ�ֵעת ָהֲאִכיָלה ֶה&ַרת ָהָרצ�*
ְוִיְ���ֵקק ְוִיְכסCֹ , ֵעת ָהֲאִכיָלהֶ�0ִָאיר ל� ָהָרצ�* ְ�

ְפָלג , ְ�ִלי ��� ְיִדיָעה, ְמאֹד ֵאָליו ִיְתָ�ַר7ְ ְ�ָרצ�* מ 5 

ְ�ִה5ִי� (ְוֶזה ְ�ִחיַנת . ֶ�5ֹא ֵיַדע 2ְָלל ָמה ה�א ר�ֶצה
ְ�ִע�� ". ְו/ָ�ה נ�ֵת* ָלֶה� ֶאת &ְכָל� ְ�ִע��): "ה"קמ

): ג"ְ�ִמְדַ�ר כ(ְ�ִחיַנת , ל"ַרת ָהָרצ�* ַהDֶַזה ְ�ִחיַנת ֶה&
2ְמ� , "2ֵָעת ֵי&ֵמר ְלַיֲעקֹב �ְלִיְ�ָרֵאל ַמה ָ+ַעל ֵאל"

ְיר�ַ�ְלִמי ַ�ָ�ת (ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה , ֶ�&ְמר� ַר��ֵתינ� 10 

ֲעִתיִדי* ַצִ,יִקי� ֶ�0ְִהֶיה ְמִחEָָת* ִלְפִני� '): ֶ+ֶרק ב
, ֶזה ְ�ִחיַנת ַמִ�יִפי�' ְמִחEָה'. ' ַה3ֵָרת8ֲאֵכי ִמFְַל

ְוֶלָעִתיד ִיְהֶיה ְמִח�Eת . ֶ�ֵה� ַהFְִחEָה ֶ�ל ַהGֵֶֹֹכל
ַהFִַ�יִפי� ֶ�ל ַהEִַ,יִקי� ְלַמְעָלה ִמFִַ�יִפי� ֶ�ל 

, ְו&ז ִיְהֶיה ַהGָָֹֹגָת� ְ�ִחיַנת ָמה,  ַה3ֵָרת8ַמְלֲאֵכי  15 

ְוזֹאת ַהֶה&ָרה ֶ�ל ְ�ִחיַנת ָמה . ַמה ָ+ַעל ֵאל: ַנתְ�ִחי
�ה�א ְלַמְעָלה ִמ* ַה2ֹל, ה�א ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ָהָרצ�*ֶ ,

ְו/ָ�ה נ�ֵת* " :ִ�ְבִחיַנת, ְוה�א ִמְת5ֶHַה ְ�ֵעת ָהֲאִכיָלה
ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת , ְ�ִע�� ַדְיָקא" ָלֶה� ֶאת &ְכָל� ְ�ִע��

2ֵָעת ֵי&ֵמר : "ְ�ִחיַנת, ָרצ�* ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת ָמהָה 20 

ל "ְ�ִחיַנת ַמִ�יִפי� ַהDַ', ְוכ�" ְלַיֲעקֹב �ְלִיְ�ָרֵאל ַמה
�ֵה� ְ�ִחיַנת ָמהֶ ,Dַ2ַ *ה� ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ָהָרצ�Bֶ� :ל"ֶ

, ָקא ַ,ע�ַמה Fִ3ְֶת5ֶHַה ֶה&ַרת ָהָרצ�* ְ�ֵעת ָהֲאִכיָלה ַ,ְו
ִלֵ�* , 2ִי ִמי ֶ�ר�ֶצה ַלְחHֹר ָמְתָניו ִלְהי�ת ְמַפְרֵנס

 25 ַחִיל 8ה�א ָצִרי7ְ ֶ�0ְִהֶיה ִאי� , ַ+ְרָנָסה ְלַהְ�ל�ִיי� ��

2ִי , )ְ�ֵליַמBָל,  ַמBָלרַֹע :ֶ���ִרי*(, ְולֹא ִיְהֶיה ַהֶהֶפ7ְ
2ִי ָכל ַהַ+ְרָנָסה ִנְמָ�7ְ . ָצִרי7ְ ֶ�0ְִהֶיה ל� ְקָצת ֶמְמָ�ָלה

) ָ,ִנֵיאל ד: (2ְמ� ֶ�2ָת�ב ְ�ֶמֶל7ְ, )ד(ֵמַהFְַלכ�ת 
, �ָמז�* ְלכָֹלא ֵ�'' ִאיָלָנא ִ,י ֲחַזְיָת ִ,י ְרָבה �ְתִקC ְוכ�"

, ְוַעל 2ֵ* ִמי ֶ�ר�ֶצה ְלַקֵ�ל ַ+ְרָנָסה ":/ְנְ� ה�א ַמְל2ָא 30 

2ְֵדי ֶ�0ְִהֶיה ל� ֵאיֶזה , ָצִרי7ְ ֶ�0ְִהֶיה ל� ְקָצת ֶמְמָ�ָלה
ְלֵעת ): "ר�ת ב(ְוֶזה ְ�ִחיַנת . ַ�0ָכ�ת ִע� ַהFְַלכ�ת

�י ֲהלֹ�ִIH ְזָבִחי� (' ֵאי* ֲהל�� ֶא5ָא ַמְלכ�ת'" ָהאֶֹכל
�ת ְלֵעת 2ִי ָצִרי7ְ ֶ�0ְִהֶיה ל� ֶמְמָ�ָלה ְ�ִחיַנת ַמְלכ). קב

ְוַעל 2ֵ*  :ל" ֶזה ִנְמָ�7ְ ַהַ+ְרָנָסה 8Dַ2ַ ְיֵדי 2ִ8י ַעל , ָהאֶֹכל 35 

�ַהַ�ַעל ח�ֵגר ָמְתָניו ֶנֶגד ִאְ��� �ְמַח0ֵב ַעְצמ� ֶ2ְ
ָ�ה, ְלַפְרְנָס' ַוֲאָנא ֶאְפַלח ְוא�ִקיר : 2ְמ� ֶ�2ָת�ב 2ְ�ַת

2ְמ� ֶ�2ָת�ב , � ְקָצת ֶמְמָ�ָלה&ז נ�ְתִני� ל', ְוֵאז�* ְוכ�
 ְיֵדי 2ִ8י ַעל , "ְוה�א ִיְמ�ֹל 7ְ�ָ" ):ְ�ֵראִ�ית ג(

Dַ2ַ י7ְ ַהַ+ְרָנָסה�ְוֵכ* 2ָל  :ל"ַהFְֶמָ�ָלה ה�א ָיכ�ל ְלַהְמִ 40 

ַהGִָֹֹרי� 2ָל ִמי ֶ�Eִָרי7ְ ִלֵ�* ַ+ְרָנָסה י�ֵתר ַלֲאָנִ�י� 
ה�א ָצִרי7ְ ֶ�0ְִהֶיה ל� י�ֵתר , ִיי� ��ַרִ�י� ַהְ�ל�

2ְֵדי ֶ��0ַכל ְלַהְמִ�י7ְ ַהַ+ְרָנָסה ַעל ְיֵדי , ֶמְמָ�ָלה
Dַ2ַ ְלכ�תFְַלכ�ת ְמַקֵ�ל ַהַ+ְרָנָסה ִמ* ְ�ִחיַנת  :ל"ַהFְַוַה

0ֵ� ְ�ָי� ַהָחְכָמה�ְ,ַהְינ� ָהְרָמִזי� ֶ�ֵה� , ַה0ַָדִי� ֶ 45 

ָנִטיִתי ָיִדי ): "ִמְ�ֵלי א(2ְמ� ֶ�2ָת�ב . ִחיַנת ָיַדִי�ְ�
2ִי , ְ,ַהְינ� ְרָמִזי�: י"�ֵפֵר� ַרִ�, "ְוֵאי* ַמְקִ�יב

, ִלְפָעִמי� א�ֵמר ֵאיֶזה ִ,��ר; 2ְֶ�ֶהָחָכ� ְמַג5ֶה ָחְכָמת�
ִאי ֶאְפָ�ר ְ,ַהְינ� ַמה 3ֶ, ֶ�FְַרFֵז �� ְרָמִזי� ְלַתְלִמיָדיו

�0ֵ� , ְלָבֵאר ְ�ִפיו ְ�ֵפר��ַרק ַעל ְיֵדי ָהְרָמִזי� ֶ 50 

ְוֵא�5 ָהְרָמִזי� ֵה� . ֵה� ְמִביִני� 2ַָ�ָנת�, ְ�ַהִ,��ר
ְוֶזה� ְ�ִחיַנת , ל"ָנִטיִתי ָיִדי Dַ2ַ: ְ�ִחיַנת, ְ�ִחיַנת ָיַדִי�

0ֵ� ְ�ָי� ַהָחְכָמה�): ד"ְ�ִה5ִי� ק(ְבִחיַנת ִ�, ַה0ַָדִי� ֶ
�ֵמֵא�5 ַה0ַָדִי� ְמַקֵ�ל  ":ֶזה ַהHָ �0ָד�ל �ְרַחב ָיַדִי�"

): ה"ָ�� קמ(ִ�ְבִחיַנת , ְ�ִחיַנת ַהFְַלכ�ת ֶאת ַהַ+ְרָנָסה 55 

ַהְינ� , "+�ֵתַח ֶאת ָיֶד7ָ �ַמְ�ִ�יַע ְלָכל ַחי ָרצ�*"
�ַהַ+ְרָנָסה ִנְמֶ�ֶכת ִמְ�ִחֶDְַוֶזה�. ל"יַנת ַה0ַָדִי� ַה: 

, ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ָהָרצ�*" �ַמְ�ִ�יַע ְלָכל ַחי ָרצ�*"
Dַ2ַ 5ֶה ְ�ת�7ְ ַהַ+ְרָנָסהHְַתFִ�ְו/ָ�ה נ�ֵת* : "ל ִ�ְבִחיַנת"ֶ

2ִי ֵמֲחַמת ֶ�ַהFְַלכ�ת . ל"Dַ2ַ, "ָלֶה� ֶאת &ְכָל� ְ�ִע�� 60 

0ֵ� ְ�ָי� ַהָחְכָמהָנָסה ִמ0ַָדִי� ֵא�5 ְמַקֵ�ל ַהַ+ְר� 2ֵ* ַעל, ֶ
ִמְת5ֶHַה ָ�� ְ�ת�7ְ ָהֲאִכיָלה ְוַהַ+ְרָנָסה ֶה&ַרת 

ל 2ִי "ֶ�ֵה� ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ָהָרצ�* Dַ2ַ, ַהFִַ�יִפי�
ַהFִַ�יִפי� ְמִאיִרי� ְ�ָי� ַהָחְכָמה ֶ�Fְַג5ֶה ֶהָחָכ� 

Dַ2ַ"ד�ל �ְרַחב ָיַדִי� ְוכ�: ְוֶזה ְ�ִחיַנת :לHָ �0ֶָזה ַה ,' 65 

ֶזה ְ�ִחיַנת ' ִלְוָיָת*, '.ִלְוָיָת* ֶזה ָיַצְרָ� ְלַשֶֹחק ��
ִלְוָיָת* ָנָח� ): "ז"ְיַ�ְעָיה כ(2ְמ� ֶ�2ָת�ב , ַמְלכ�ת

. 'תַמְלכ�': י"�ֵפֵר� ַרִ�" ִלְוָיָת* ָנָח� ֲעָק5ָת�*, ָ�ִריַח
��ֲחִקי* ָמ* , ְלַשֶֹחק �� ְ�ִחיַנת ְ�ָחִקי�: ְוֶזה� �3ָ�ֶ

ַהְינ� ֶ�ַהFְַלכ�ת ְ�ִחיַנת . ְ,ַהְינ� ַ+ְרָנָסה, :)ֲחִגיָגה יב( 70 

0ֵ� ְ�ָי� ַהָחְכָמה�, ִלְוָיָת* ְמַקֵ�ל ַהַ+ְרָנָסה ִמ* ַה0ַָדִי� ֶ
, ל"Dַ2ַ, "ל �ְרַחב ָיַדִי�ֶזה ַהHָ �0ָד�: "ֶ�Bֶה� ְ�ִחיַנת

�� ִהיא ִנְ�ֶחֶקת , �ְכֶ�HִFַיַע ַהַ+ְרָנָסה ְלַהFְַלכ�תָ
ִלֵ�* ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵחֶלק ַ+ְרָנָסה 2ְִפי ַמה , ְוִנְכֶ�ֶ�ת

��3ָ , ְ�ִחיַנת ְ�ָחִקי�' ְלַשֶֹחק ��' :ְוֶזה�. 3ֶָרא�י ל�ֶ 75 

ִנְ�ֶחֶקת , ֶ�ִהיא ְ�ִחיַנת ָמ*, י ַהַ+ְרָנָסה2ִ. ��ֲחִקי* ָמ*
, ְוִנְכֶ�ֶ�ת ֵאֶצל ְ�ִחיַנת ַהFְַלכ�ת ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת ִלְוָיָת*

ֶזה ַהHָ �0ָד�ל �ְרַחב : "ֶ�Fְַקֵ�ל ַהַ+ְרָנָסה ִמְ�ִחיַנת
0ֵ� ְ�ָי� ַהָחְכָמה, "ָיָדִי���ֵה� , ַהְינ� ִמ* ַה0ַָדִי� ֶֶ

Dַ2ַ �5ָ ֵאֶלי7ָ ְיַשֵֹ�ר�* ָלֵתת : ְוֶזה� :ל"ְ�ִחיַנת ְרָמִזי�2 80 

, 2ִי ַה2ֹל ִמְס2ְ�ִַלי* �ְמַצִ+י* ַעל ַ+ְרָנָסה. &ְכָל� ְ�ִע��
ְוַהFְַלכ�ת ְמַלֵ�ט �ְמַקֵ�% 2ָל ֵא�5 ַהִ�ְטח�נ�ת ֶ�ל 2ָל 

, י* �ִמְס2ְ�ִַלי* ַעל ַ+ְרָנָסהַמה 23ֶ�5ָ ְמַצִ+, ָ�ֵאי ע�ָל�
ְוִע� ֵא�5 ַהִ�ְטח�נ�ת ע�ָלה ַהFְַלכ�ת �ְמַקֵ�ל ַ+ְרָנָסה 

Dַ�5ָ ֵאֶל: "ְוֶזה�. ל"ִמ* ָיַדִי� ַה 85 ַהְינ� ַעל, "י7ָ ְיַשֵֹ�ר�*2

Dַ�5ָ ְיַשֵֹ�ר�* ֵאָליו, ל"ְיֵדי ַהִ�ְטח�נ�ת ַה2��ְמַצִ+י* , ֶ
 8ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָ�7ְ ַהַ+ְרָנָסה ַעל , ְס2ְ�ִַלי* ַעל ַ+ְרָנָסה�ִמ

Dַ2ַ ְלכ�תFְַ�ִע��'" ָלֵתת &ְכָל� ְ�ִע��: "ְוֶזה�. ל"ְיֵדי ַה '
�Fְִת5ָHַה ְ�ת�7ְ , ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ָהָרצ�*, ַדְיָקאֶ

ר ְלַיֲעקֹב 2ֵָעת ֵי&ֵמ: "ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת, ַהַ+ְרָנָסה 90 

ְו/ָ�ה נ�ֵת* ָלֶה� : "ְ�ִחיַנת, "�ְלִיְ�ָרֵאל ַמה ָ+ַעל ֵאל
+�ֵתַח ֶאת ָיֶד7ָ �ַמְ�ִ�יַע : "ְ�ִחיַנת, "ֶאת &ְכָל� ְ�ִע��

2ִי ְיִמיְנ7ָ �ְזר�ֲע7ָ ְוא�ר : "ְוֶזה� :ל"Dַ2ַ, "ְלָכל ַחי ָרצ�*
ֶזה ' ְיִמיְנ7ָ �ְזר�ֲע7ָ'). ד"� מְ�ִה5ִי" (ָ+ֶני7ָ 2ִי ְרִציָת�

Dַ5ֶה ֶה&ַרת , ל"ְ�ִחיַנת ַה0ַָדִי� ַהHַָ�ֶה� ִמְת�ֶ 95 

: ְוֶזה�. ל"ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ָהָרצ�* Dַ2ַ, ַהFִַ�יִפי�
, 2ִי ַהFִַ�יִפי� ֵה� א�ר ַהָ+ִני�', ְוא�ר ָ+ֶני7ָ 2ִי ְרִציָת�'

, 2ִי ֵה� ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ָהָרצ�*', �2ִי ְרִציָת': ְוֶזה
Dַ2ַ"ַרִי7ְ : "ְוֶזה� :ל��ֵרי7ְ ֶאֶר% ֶ�Fְַל7ְ2ֵ ֶ�* חִֹרי* ְוְָ/

, ֶזה ְ�ִחיַנת י�ֵבל' ֵחר�ת'). ה) (קֶֹהֶלת י" (ָ�ֵעת יֹאֵכל� 100 

2ִי י�ֵבל ה�א , ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת 2ְָלִל�0ת ֵ�* ְוַתְלִמיד
ְ,ַהְינ� , )ד"ְיַ�ְעָיה נ" (ְוָכל ָ�ַנִי7ְ ִל�Fֵדי ְיָי: "תא�ִת�0

ֵה� '' ִל�Fֵדי ה, '2ִי ָ�ַנִי7ְ ֶזה ֵ�*. 2ְָלִל�0ת ֵ�* ְוַתְלִמיד
, �ִמ2ְָלִל�0ת ֵ�* ְוַתְלִמיד ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת י�ֵבל, ַ�ְלִמיִדי�

. ל"ת ַהַ+ְרָנָסה Dַ2ִַמ�3ָ ְמַקֵ�ל ַהFְַלכ�, ְ�ִחיַנת ֵחר�ת 105 

�Fְַלכ�ת ' /ְ�ֵרי7ְ ֶאֶר% ֶ�Fְַל7ְ2ֵ ֶ�* ח�ִרי*' :ְוֶזה�ֶ
' ְ�ִחיַנת י�ֵבל ְוכ�, ְמַקֵ�ל ַהַ+ְרָנָסה ִמְ�ִחיַנת ֵחר�ת

Dַ2ַ"ַרִי7ְ ָ�ֵעת יֹאֵכל�': ְוֶזה�. ל�ֶזה ְ�ִחיַנת ' ָ�ֵעת'. 'ְוָ
�: ְ�ִחיַנת, Fְִת5ֶHַה ִ�ְ�ַעת ֲאִכיָלהִהְת�5Hַת ָהָרצ�* ֶ

:): ַ�ֲעִנית ה(ְוֶזה ְ�ִחיַנת  ):ו(ל "Dַ2ַ' 2ֵָעת ֵי&ֵמר ְוכ� 110 

ֵמִאיר , ִ�ְ�ַעת ְסעָ,ה, 2ִי &ז', ֵאי* ְמִסיִחי* ִ�ְסעָ,ה'
�ֵה� , ֶה&ַרת ָהָרצ�* ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת ֶה&ַרת ַהFִַ�יִפי�ֶ

, 7ְ2ָ ָעָלה ְ�ַמֲחָ�ָבה, ְ�תֹק: ְ�ִחיַנת, ְ�ִתיָקהְ�ִחיַנת 
Dַ2ַ"ל: 

 
 


