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המ מ התורה מני? המ הע )בראשית
ג'( ,אסתר מ התורה מני? ואנכי הסתר
אסתיר )דברי ל"א( ,מרדכי מ התורה
מני? דכתיב )שמות ל'( מר דרור
ומתרגמינ :מירא דכיא.

מבני בניו של המ למדו תורה בבני ברק; מבני בניו של
סיסרא למדו תינוקות בירושלי; מבני בניו של סנחריב
למדו תורה ברבי .מא אינו? שמעיה ואבטליו .היינו
דכתיב )יחזקאל כ"ד( נתתי את דמה על צחיח סלע
לבלתי הכסות.

ספר תפארת שלמה על מועדים  -רמזי פורים

ויצא המ ביו ההוא שמח וטוב לב .לכאורה יש להתבונ בדבר זה שנכתב על רשע כזה בלשו נכבד
שמח וטוב לב .אול הנראה בזה .כי אי' בפסיקתא דר' כהנא פ' זכור )שמות יז ,טז( כי יד על כס י"ה
אמר ר' אליעזר ב יעקב נשבע הקב"ה בכסאו שאינו מקבל גר מזרעו של עמלק וכו' לפיכ $כשבא
מבשר אצל דוד והוא שואל מי אתה ואמר )שמואל ב ,א יג( ב איש גר עמלקי אנכי לא קבלו דוד .והנה
זהו כמה הי' פליאה בעיני דברי המדרש הזה שהוא היפ $הגמ' דאי' )גיטי נז ,ב( מבני בניו של המ
למדו תורה בבני ברק .אכ הנ"ל עפ"י מה שידענו ממעלת הצדיקי כי גדול הנהנה משולח גבוה אשר
ת"ח מסובי בה להביא את האד לידי טהרה וקדושה לכ כאשר זמנה אסתר את המ על המשתה
זה פעמי והי' המ ג"כ שוא %מעט מחיות הקדושה משני הסעודות הללו וז"ש שמח וטוב לב .לכ
יצאו ממנו הצדיקי הללו שלמדו תורה בבני ברק:
שמות פרק יז פסוק טז

ֲמ ֵלק ִמֹ2ר ֹ2ר:
ֹאמר ִ+י יָד ַעל ֵ+ס יִָ .מ ְל ָח ָמה ַליקֹוָק ַ1ע ָ
ַו( ֶ
שמואל ב פרק א

רש"י

)ב( והנה איש בא מ המחנה @ יש בפסיקתא שזה
3ח ֵרי מ4ת ָ6א5ל וְ ָדוִ ד ָ6ב ֵמ ַה4+ת ֶאת
)א( וַיְ ִהי ֲ
דואג ואינו מיושב על לבי) :ט( אחזני השב @
ָמי ְ6נָיִ ) :ב( וַיְ ִהי
ֵ6ב ָ2וִ ד ְִ 1צ ְק ָלג י ִ
ֲמ ֵלק ַו( ֶ
ָהע ָ
י6י וְ ִהֵ8ה ִאי1ָ 6א ִמ ַה ֲַ 9חנֶה ֵמ ִע ָ6א5ל אחדני רתיתא ,ומדרש אגדה משו עו הכהני
ַ1יַ 4ה ְִ 7ל ִ
ַא ָד ָמה ַעל רֹא 46וַיְ ִהי ְ1בֹאֶ 4אל ָ2וִ ד שהרג וכתוב בה כתנת תשב  :כי כל עוד נפשי בי
:עי ו ֲ
ָדיו ְקר ִ
5בג ָ
ְ
@ מהר ומותתני טוב לי שתמותתני אתה ואל
ֹאמר ל2ָ 4וִ ד ֵאי ִמ=ֶה
3ר ָצה וַ(ִ ְ<ָ 6ח) :5ג( ַו( ֶ
וַ(ִ ;ֹל ְ
יהרגוני אלה ויתעללו בי) :י( ואצעדה אשר על
ֹאמר ֵא ָליו ִמ ֲַ 9חנֵה יִ ְ> ָר ֵאל נִ ְמ ָל ְט ִ<י:
ָ<ב4א ַו( ֶ
זרועו @ וטוטפתא דעל דרעיה) :טז( דמ על ראש
ֹאמר ֵא ָליו ָ2וִ ד ֶמה ָהיָה ַה ָָ 2בר ַה?ֶד נָא ִלי
)ד( ַו( ֶ
@ חובת קטול $תהי בריש $אי עונש במיתת$
ָפל
ֹאמר ֲא ֶ6ר נָס ָה ָע ִמ ַה ְִ 9ל ָח ָמה וְ גַ ַה ְר ֵ1ה נ ַ
ַו( ֶ
אלא לעצמ:$
ָת ְ1נֵ 4מת:5
ָמת 5וְ גַ ָ6א5ל וִ יה4נ ָ
ִמ ָה ָע ַו( :
ָד ְע ָ< ִ+י
י $י ַ
ַער ַה ַ ִ?9יד לֵ 4א ְ
ֹאמר ָ2וִ ד ֶאל ַהַ 8
)ה( ַו( ֶ
יתי ְַ 1הר ַה ִ? ְלַֹ 1ע וְ ִהֵ8ה ָ6א5ל נִ ְָ 6ע ַעל ֲחנִ ית4
ַער ַה ַ?ִ 9יד ל 4נִ ְקרֹא נִ ְק ֵר ִ
ֹאמר ַהַ 8
ָת ְ1נ) :4ו( ַו( ֶ
ֵמת ָ6א5ל וִ יה4נ ָ
ֹאמר ִלי ִמי
3ח ָריו וַ(ִ ְר ֵאנִ י וַ(ִ ְק ָרא ֵא ָלי ָוא ַֹמר ִהֵ8נִ י) :ח( ַו( ֶ
ֲלי ַה ָ; ָר ִ6י ִה ְד ִ: 1קה) :5ז( וַ(ִ ֶפ ֲ
5בע ֵ
וְ ִה ֵ8ה ָה ֶר ֶכב ַ
ֲמד נָא ָע ַלי 5מ ְֹת ֵתנִ י ִ+י ֲא ָחזַנִ י ַה ָָ 7ב ִ+י ָכל
ֹאמר ֵאלַי ע ָ
ֲמ ֵל ִקי Aנ ִֹכי) :ט( ַו( ֶ
<Aה >ויאמר< ָוא ַֹמר ֵא ָליו ע ָ
ָ
ָא ַEח ַה ֵ8זֶר ֲא ֶ6ר ַעל רֹא46
3ח ֵרי נִ ְפל 4ו ֶ
ָד ְע ִ<י ִ+י לֹא יִ ְחיֶה ֲ
ַאמ ְֹת ֵתה+ִ 5י י ַ
ָא ֱעמֹד ָע ָליו ו ֲ
ַפ ִ6י ִ1י) :י( ו ֶ
ע4ד נ ְ
ַחזֵק ָ2וִ ד >בבגדו< ְִ 1ב ָג ָדיו וַ(ִ ְק ָר ֵע וְ גַ ָ+ל
יא ֶאל ֲאדֹנִ י ֵהָ8ה) :יא( ַו( ֲ
ָא ִב ֵ
וְ ֶא ְצ ָע ָדה ֲא ֶ6ר ַעל ְזרֹע 4ו ֲ
ָת ְ1נ 4וְ ַעל ַע יְ קֹוָק וְ ַעל ֵ1ית
ָ6י ֲא ֶ6ר ִא<) :4יב( וַ(ִ ְס ְ;ד 5וַ(ִ ְבַ 5+ו ָ(צ:מַ 5עד ָה ָע ֶרב ַעל ָ6א5ל וְ ַעל יְ ה4נ ָ
ָה ֲאנ ִ
ֲמ ֵל ִקי
ֹאמר ִֶ 1איֵ? 6ר ע ָ
<Aה ַו( ֶ
ַער ַה ַ?ִ 9יד לֵ 4אי ִמ=ֶה ָ
ֹאמר ָ2וִ ד ֶאל ַהַ 8
ָפלָ 1ֶ 5ח ֶרב :ס )יג( ַו( ֶ
יִ ְ> ָר ֵאל ִ+י נ ְ
3חד
יח יְ קֹוָק) :טו( וַ(ִ ְק ָרא ָדוִ ד ְל ַ
ָד ְָ $ל ֵַ 6חת ֶאת ְמ ִַ 6
את ִל ְ6ל ַֹח י ְ
ָר ָ
י $לֹא י ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ָ2וִ ד ֵא ְ
Aנ ִֹכי) :יד( ַו( ֶ
יָ $ענָה ְב ָ$
ֹא+ִ $ָ 6י ִפ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָ2וִ ד >דמיְ 2ָ <$מ ַָ $על ר ֶ
ַ+הַ 5ו ָ(מֹת) :טז( ַו( ֶ
ֹאמר ?ַ;ְ 6גַע ַ 41ו( ֵ
ֵמ ַהָ ְ8ע ִרי ַו( ֶ
יח יְ קֹוָק:
ֵלאמֹר Aנ ִֹכי מ ַֹת ִ<י ֶאת ְמ ִַ 6
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מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מס' דעמלק פרשה ב' ד"ה ויאמר כי

ר' אליעזר אומר נשבע המקו בכסא הכבוד שלו שא יבא אחד מכל אומות העול להתגייר
שיקבלוהו ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו שנ' ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר ב איש
גר עמלקי אנכי )שמואל ב' ,א יג( נזכר דוד באותה שעה מה שנאמר למשה רבינו א יבא אחד מכל
האומות שבעול להתגייר שיקבלוהו ומביתו של עמלק שלא יקבלוהו מיד ויאמר אליו דוד דמ $על
ראש $כי פי $ענה ב $לכ $נאמר מדור דור.
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן י

ֵיה וְ כ.'5
וְ ֵא ֶFה ַה ִִ ;ָ 6ְ 9טי ֲא ֶ6ר ָ< ִ>י ִל ְפנ ֶ
) ְ6מ4ת כ"א(:
]א[ ְַ ,6ֵ(6ֶ +חס וְ ָ6ל2ִ ,4ינִ י ַעל יִ ְ> ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי
ֲ>ה ַה ְמ ָ< ַקת
5Eדי וְ ַה ְמ ָח3ת ֶַ %+אל ַַ %+נע ֶ
ִר ִ
ַ 5ה ִ2ינִ י:
ר $5ה5א ה5א,
F:ת6ֶ 4ל ַה ָEדְ 1ָ 64
]ב[ ִ+י ִע ַEר ?ְ ד ָ
5מ64ל,
ֵ
ֵדעֱ 6ֵ(6ֶ 5אל ִֹקי ַFִ 6יט
ֶָ ַ?6ה ַע "5+י ְ
59בא ַַֹ =1הר )יִ ְתר 4סט+ַ ' :(:ד ֲא ָתא יִ ְתר4
ַָ +
ָד ְע ִ<י ִ+י גָד4ל ה'" וְ כֵ +ְ ,'5די
ַא ַמר+ִ " :י ַע ָ<ה י ַ
וֲ
ַEר וְ ִא ְת ַע ָFא ְָ 6מא ִע ָAFה':
ִ 10א ְתי ַ
F:ת6ֶ 4ל
ידע ?ְ ד ָ
5ל ַעִ "5+אי ֶא ְפ ָ6ר ָל ֶה ֵל ַ
]ג[ ְ
ר $5ה5א+ִ ,י ִא ַעל יְ ֵדי ְִ 1חינַת
ַה ָEדְ 1ָ 64
ַי ֲעקֹב+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב )יְ ְַ 6עיָה 5ב(1ֵ " :ית ַי ֲעקֹב ְלכ5
ֵל ָכה ְ1א4ר ה'"+ִ ,י ה5א ִ? ָFה ֱאלֹק5ת6ֶ 4ל
וְ נ ְ
י4תר ִמ ְA7ר ָהAב4ת+ִ .י
ר $5ה5א ֵ
ַ 15ה ָEדְ 1ָ 64
3ב ָר ָה ְק ָראַ 4הר ,וְ יִ ְצ ָחק ְק ָראֶ >ָ 4דה ) ְ; ָס ִחי
ְ
ע4ל
י4תר :מ ָֹGג וְ נִ ְצ ָר ְְ $ל ָה ָ
פח .(.וְ ָ> ֶדה ה5א ֵ
ֵמ ַהר; וְ ַי ֲעקֹב ְק ָרא1ַ 4יִ ת6ֶ ,ה5א ְמק 4יִ 57ב
י4תר ִמ ֶָֹ Gדהַ ,היְ נֲ (ַ 6ֶ 5עקֹב ָק ָרא ֶאת
Aד ֵ
ִל ְבנֵי ָ
ְ 20מקַ 4ה ֵ1ית ַה ְִ 9ק ָ6ֶ ,62ה5א ְמקַ 4ה ְ< ִפ ָFה
ֱלה
Aד+ִ ,י ֶהע ָ
ַ1יִ ת6ֶ ,ה5א ְמק 4יִ 57ב ִל ְבנֵי ָ
ֶאת ַה ְ< ִפ ָFה ֵמ ַהר וְ ָ> ֶדה ִל ְב ִחינַת ַ1יִ ת41 6ֵ(6ֶ ,
י4תר ֵמ ַהר וְ ָ> ֶדה; ִ+י
יסה ִל ְבנֵי ָ Aד ֵ
ְ< ִפ ָ
ְִ 1ב ִחינַת ַ1יִ ת יְֵ ַ? 6ל ַעַ "5+ה ָֹGגָה+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב
יתי ֵ1ית ְ< ִפ ָFה יִ ֵָ Eרא ְל ָכל
) 25יְ ְַ 6עיָה 5נ"ו(+ִ " :י ֵב ִ
ַEר
5כ ֶ6ה5א ְִ 1ב ִחינַת ַ1יִ תֵ +ְ ,די ִא ְתי ַ
ָה ַע ִ9י"; ְ
ְָ 6מא ִע ָAFה ַ"8ַ +ל:
5מ :ה ָFל
וְ זֶה ֵ;רִ <ְ ) :65ה ִFי מ"ח(ָ?" :ד4ל ה' ְ
ימ ַתי ?ָד4ל ה'? ְ6ֶ +ה5א ְמ :ה ָFל
ל4מר ֵא ָ
ְמאֹד"ַ +ְ ,
מ4תא6ֶ ,ה5א ְִ 1חינַת ַע"5+
ְ 30מאֹד ִמ ְִ Hט ָרא ְָ 2
4תינִ ,5ז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה
Aמרַ 5רֵ 1
) ְ+מְ 6ֶ 4
א6ית א(:
א6ית ַר ָ1ה ט( ַעל ָ;ס5ק ) ְֵ 1ר ִ
) ְֵ 1ר ִ
ַ $3ה ָ9וֶת'(,
"וְ ִהֵ8ה ט4ב ְמאֹד"ְ " ,מאֹד" 'זֶה ַמ ְל ְ
ְ6ֶ +ה5א ְמ :ה ָFל ֵמ ֶהֲ ,אזַי ה5א ?ָד4ל+ִ ,י ה5א
ימ ַתי ה5א ְמ :ה ָFל ֵמ ֶה? " ְִ 1עיר
F:ת .4וְ ֵא ָ
ִ 35ע ַEר ְ?ד ָ
ֲ>ה
ֱאל ֵֹקינַ 5הר ָק ְדַ 2ְ ,"46היְ נִ 1ְ 6ֶ +ְ 5חינַת ַהר ַנע ֶ
Aדִ 1ְ ,חינַת
ִעיר ֱאל ֵֹקינ6ֶ ,5ה5א יִ 57ב ְ1נֵי ָ
י4תר ֵמ ַהר וְ ָ> ֶדה; ְַ 2היְ נ5
ַ1יִ ת6ֶ ,ה5א :מ ָֹGג ֵ
ֲלי ֶאת ְִ 1חינַת ַה ְ< ִפ ָFה ִמ ְִ 1חינַת ַהר
ְ9ַ 6ֶ +ע ִ
5ביִ תA6ֶ ,ז יֵָ ַ? 6ל ַעַ "5+ה ָֹGגָה
ִ 40ל ְב ִחינַת ִעיר ַ
F:ת4
ַ"8ַ +לA ,ז ַ2יְ ָקא ?ָד4ל ה'+ִ ,י זֶה ִע ַEר ?ְ ד ָ
י4ד ִעי ִמ ֶ 589יִ ְת ַָ 1ר ְ$
ח4קי ְ
יִ ְת ַָ 1ר ְָ ַ?6ֶ +ְ ,$ה ְר ִ
ַ"8ַ +ל:
]ד[ וְ ִענְ יָ זֶה ְל ַהעֲל4ת ַה ְ< ִפ ָFה ִמ ְִ 1חינַת ַהר וְ ָ> ֶדה
ַFה
ִ 45ל ְב ִחינַת ַ1יִ תִ 1ְ ,חינַת ִעיר ֱאל ֵֹקינֵ +ְ ,5די ְֶ ִ(6ת? ֶ
ַמ ְלכ5תָ ַ? 4ל ַעְ ִ(6ֶ ,"5+היֶה ָל ֶה ?ַ ֵַ +ה ָֹGגָה
ֱֶ 1אלֹק5ת 4יִ ְת ַָ 1ר ְ6ְ $מִ 4אי ֶא ְפ ָ6ר ְל ֵה ָע>4ת ִ+י

Aמרֲ 5ח ָכ ֵמינ,5
יקי ַה42ר+ְ ,מְ 6ֶ 4
ִא ַעל יְ ֵדי ַצ ִֵ 2
ִז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה ) ָָ 1בא ְַ 1ת ָרא קטזִ ' :(.מי ֶ 6ֵ(6ל4
יב ֵָ 6Eע ָליו
ֵל ְֵ $א ֶצל ָח ָכ וִ ַ
ת1ֵ $4ית ,4י ֵ
ח4לה ְְ 1
ֶ 50
י4ד ִעי ִ+י ִא
ַר ֲח ִמי'; ִ+י ִע ַEר ַה ְ< ִפ ָFה ֵאינָ ְ
יקי ַה42ר:
ַצ ִֵ 2
ֵלכ5
ר4צי ְֶ (6
ַאוָהֵ 6ֶ ,אינָ ִ
ֲלי ? ֲ
ִ+י יֵ1ַ 6ע ֵ
כ4לי
א4מ ִרי ֵֶ 6ה ְַ 1ע ְצ ָמ יְ ִ
יקי ,וְ ְ
ְל ַצ ִִ 2
ְ 55ל ִה ְת ַ; ֵFל5 ,מ4נְ ִעי ?ַ ֲא ֵח ִרי ְָ 6ֵ(6ֶ +ל ֶה ַצ ַער
ֶא ַמר
יה נ ֱ
ֲל ֶ
יקי ע ֵ
יל ְְ $ל ַצ ִִ 2
ח4לה ֵל ֵ
אֶ 4
א6ית כ(ָ " :ה ֵ6ב ֵא ֶ6ת ָה ִאי "6וְ כ+ִ ,'5י זֶה
) ְֵ 1ר ִ
ימ ֶל ְ:$
ַאוָה ְמ :כֶ8ה ְִ 1לֲ 46א ִב ֶ
ַה ַַ 1על ? ֲ
ר4צה ִל ְמל ְֹ ,$וְ ַהיְ נ5
ֲא ִבי ְלָ 46רצ+ִ ,4י ה5א ֶ
מ64ל ְִ 1ת ִפ ָFת+ְ ,4מ4
ימ ֶל ְ+ִ .$י ֱֶ 1א ֶמת ַצ ִ2יק ֵ
ֲ 60א ִב ֶ
מ64ל" וְ כ;'5
מ5אל ב כג(ַ " :צ ִ2יק ֵ
ֶ+ָ 6ת5ב ) ְֵ 6
ָאה ְַ 1ע ְצמָ(6ֶ 4כ4ל ְל ִה ְת ַ; ֵFל וְ יֵ 6ל4
וְ ה5א ִמ ְת? ֶ
ימ ֶל ְ+ִ ,$י ה5א
ַה ְֶ 9מ ָָ 6לה ,וְ ַעל ְֵ +מ :כֶ8ה ְֲ 6ֵ 1א ִב ֶ
א4מרֲ :אנָא ֶא ְמל ְֹ:$
ר4צה ִל ְמל ְֹ $וְ ֵ
ֶ
א6י
 65וְ זֶה ֵ;רָ " :65ה ֵ6ב ֵא ֶ6ת ָה ִאיֵ ."6א ֶ6ת ָר ֵ
ֵ<ב4ת " ֲא דֹנָי ְ> ָפ ַתי ִ< ְפ ָ<ח " )א( זֶה ְִ 1חינַת
ְ< ִפ ָFה; ְַ 2היְ נָ 5ה ֵ6ב ֵא ֶ6ת ְִ 1חינַת ַה ְ< ִפ ָFה,
ר $5ה5א
ָביא ה5א; ִ+י ' ַה ָEדְ 1ָ 64
ְל ַה ַ2ִ Iיק+ִ ,י נ ִ
5מ ֵַ?6ר
יקי' ) :ח ִFי סְ (:
ִמ ְתֶ53ה ִל ְת ִפ ָָ Fת ֶ6ל ַצ ִִ 2
ֵהנֶה ִמ ְ< ִפ ָFת .4וְ זֶה:
ד5רה ְִ 1פיוֵ +ְ ,די ֶָ (6
ִ <ְ 70פ ָFה ְס ָ
Aמר5
ָביא ה5אְ ,ל 46נִ יב ְ> ָפ ָתיִ +ְ ,מְ 6ֶ 4
ִ+י נ ִ
ֲח ָכ ֵמינִ ,5ז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה ) ְָ 1רכ4ת לד:(:
ג5רה ְ< ִפ ָFתִ 1ְ 4פיו
41רא נִ יב ְ> ָפ ָתיִ " ִא ְָ 6
" ֵ
א6י ֵתב4תַ :ה ר ָ> ֶדה 1ַ ,יִ ת;
וְ כ .'5וְ זֶהָ :ה ֵ6ב ָר ֵ
ֲלה
 75זֶה ֶר ֶמז ִֶ <ְ 6פ ַFת ַה ַ2ִ Iיק ִהיא ִֵ 6ְ 1למ5ת9ַ 6ֶ ,ע ֶ
א4תִ .מ ְִ 1חינַת ַהר וְ ָ> ֶדה ִל ְב ִחינַת ַ1יִ ת ַ"8ַ +ל:
ָ
ַאוָה ְמ ַע ְִ +בי ַ< ֲאוָת6ֶ 4ל
ֲלי ? ֲ
ֲא ָבל ֵאַ 5Fה ַ1ע ֵ
יקי
ַה ֵ 7יִ ְת ַָ 1ר ְ $וְ ֵאינָ ְמ ַב ְק ִ6י ִמ ִַ 2ִ I
חִ 64בי ִֶ 6ה ְת ַע 58וְ ִס ְ?פ5
יה+ִ ,י ְ
ֲל ֶ
ְֶ ִ(6ת ַ; ְFל 5ע ֵ
יקי; ֲא ָבל ָה ֱא ֶמת
5בזֶה ֵה ַצ ִִ 2
ֶ 80את ַע ְצ ָמָ ,
יתי ִֶ 6ה ְת ַעֵ ,58אי זֶה
ֵאינ+ִ ,+ֵ 4י ָ+ל ַה ַ<עֲנִ ִ
ח4רי ַה ְר ֵ1ה,
ֶא ָFא ְ+מַ 4שֹק ִֶ 41 6ֵ(6
יקי ֶאת ַה ַֹGקַ %3 ,על ִ;י ֵכ נִ ְֲ 6אר5
5כ ִֶ 9ְ 6ר ִ
ְ
ח4רי .וְ ַה? %5נִ ְק ָרא ַשֹקַ +ְ ,מ ֲא ַמר ַה ַ<ָ8א:
ַ 41ה ִ
6ִ 85ינְ נָאֵ 6ְ ,רי ַש ָֹ1ָ 6ַ ) $ְ Eת קנב .(.וְ ִא ִה ְת41נְ נ5
ֲדיִ
ֵיתי ע ַ
3חר ָ+ל ַה ַ< ֲענ ִ
ר4איַ ,
ְַ 1ע ְצ ָמ ָהיִ 5
56רי ְַ 1ש ַָֹ ,Eהיְ נ5
ָת ְק ִ
נִ ְֲ 6ארֶ 5א ְצ ָל ָ+ל ַ< ֲאו ָ
ג5פ,
ָת ְִ 1ל ַבד נִ ְ36ר ָק56ר ְָ 1
5פ; וְ לֹא ַ< ֲאו ָ
ְ1ג ָ
יה ֶֶ 6ֵ(6א ְצ ָל ִמ ְַ 7עת
ִ+י ִא ?ַ ַ< ֲאוַת ֲא ִב ֶ
Aביו ִַ 6ְ 1עת זִ 55ג,
ה4ל ָדהֵ ,מ ֲח ַמת ֶֹF6א נִ ְת ַק ִֵ 62
ַ 90ה ָ
ַ2אי ִאָ 5Fהי5
5בו ַ
ֲדיִ ְ .
ג5פ ע ַ
?ַ זֶה ָק56ר ְָ 1
נ4פל
ד4לה ָהיָה ֵ
ר4אי ֶאת ָ+ל זֶהֲ ,ח ָר ָדה ְ? ָ
ִ
ע4מ ִדי
יֵ $ה ְ
ר4אי ֵא ְ
יה+ִ ,י ָהיִ 5
ֲל ֶ
עֵ
ָ 65פ ָלה:
ח5תה ְ
ְַ 1מ ְד ֵרגָה ְ; ָ
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יקי
א6ית מב( :וַיְ ִהי ֵה ְמ ִר ִ
 95וְ זֶה ֵ;רֵ 1ְ ) 65ר ִ
3חר ָ+ל
יה וְ ִהֵ8ה ִאיְ 6צר4ר ְַ +ס;ַ 1ְ 4שֹקַ 4
ַש ֵֶֹ E
יתי6ֶ ,ה5א ֲה ָר ַקת ַה ַֹGקִ 1ְ ,חינַת ַה?,%5
ַה ַ<עֲנִ ִ
ֲדיִ  וְ ִהֵ8ה ִאיְ 6צר4ר ְַ +ס;56Eָ 6ֶ 4ר וְ ָצר5ר ְַ +ס;4
עַ
וְ ַת ֲאוָתַ 1ְ 4שֹ 4Eוְ ג5פ ;4וַ(ִ ְראֶ 5את ְצרֹר4ת
יה ַהיְ נ ,5לֹא ַ2י ְצר4ר4ת
ַא ִב ֶ
יה ֵה ָ9ה ו ֲ
ְ +ַ 100ס ֵ; ֶ
יה6ֶ ,ה5א ַ< ֲאו4ת ַע ְצ ָמ+ִ ,י ִא ?ַ ֵה ָ9ה
ְַ +ס ֵ; ֶ
יהֵ ַ? ,ה ָ9ה
יהַ ,היְ נַ 5ה ַ< ֲאו4ת ֶ6ל ֲא ִב ֶ
ַא ִב ֶ
וֲ
ָפ ָלה
ירא+ִ 5י ֲח ָר ָדה נ ְ
לֹא ָנ ְפלֵ 5מ ֶה .וְ זֶה :5וַ(ִ ָ
ר4צי ְל ִה ְ> ָ< ֵרר וְ ִל ְמל ְֹ:$
ַאזַי לֹא ָהיִ 5
יה ,ו ֲ
ֲל ֶ
עֵ
יה א ִֹתי
ֹאמר ָל ֶה ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
 105וְ זֶה ֵ;רַ :65ו( ֶ
<4כ ַחת
י4סֵ %אינֶ 58וְ כ '5זֶה ֶר ֶמז ַעל ַ
ְִ +ַ 6ל ֶ<ֵ ,
ַאוָה
ֲלי ? ֲ
יח ֶאת ַה ַ1ע ֵ
מ4כ ַ
ַה ֵֶֹ Gכל+ִ ,י ַה ֵֶֹ Gכל ִ
ַ2ל+ִ .י ַי ֲעקֹב ה5א ְִ 1חינַת ַה ֵֶֹ Gכל,
ר4צי ְל ִה ְת? ֵ
ָה ִ
א6ית כז(:
ְ+מְ <ִ 6ֶ 4ר?ֵ א5נְ ְקל4ס ) ְֵ 1ר ִ
יה+ִ ,י Aב
ַע ְק ֵבנִ י" 'וְ ַח ְַ +מנִ י' .וְ זֶהֲ :א ִב ֶ
ַ " 110ו( ְ
א4מר
יח וְ ֵ
מ4כ ָ
ְָ 1ח ְכ ָמה )ב( .וְ ַהיְ נַ 6ֶ 5ה ֵֶֹ Gכל ִ
ָאה ָח ְכ ָמת4
ָל ֶה :א ִֹתי ְִ +ַ 6ל ֶ<+ִ ,י ' ָ+ל ַה ְִ 9ת? ֶ
י4סֵ %אינֶ 58זֶה
ִמ ְס ַ< ֶֶ Fקת ִמ ֶָ ;ְ ) '589ס ִחי סוֵ .(:
ֲדיִ  לֹא ִ< ַEנְ ֶ<
ְִ 1חינַת ִ<ַ 5Eה ְמ :עָ5תַ ,היְ נ 5ע ַ
5ל ָקל ,4וְ יֵָ 6ל ֶכ
ַ 115ה ְמ :עָ5ת ֶ6ה5א ְל ֶח ְר ָ;ה ְ
ְל ִה ְת ֵַ 6ֵ(1מ ֲח ָמת+ִ ,4י ִ<ַ 5Eה ְמ :עָ5ת ה5א ְִ 1חינַת
Aסֱ %אל ִֹקי ֶאת
א6ית ל(ַ " :
י4סַ ,%על ֵֵ 1ְ ) 6ר ִ
ֵ
ֶח ְר ָ; ִתי":
וְ ְִ 6מעֵ 4אינֶַ 58היְ נַ ,5על יְ ֵדי ֵֶ 6אי ְל ִָ 1ְ $חינַת
י4סֵ ,%אי ְל ִָ 1ְ $חינ4ת ְִ 6מע ;4וְ ְִ 6מע 4ה5א
ֵ 120
ְִ 1חינַת ) ָ 6כ"ט(+ִ " :י ַָ 6מע ה' ִ+י ְ>נA5ה
<3ה ֵאינְ ָ>ָ $נ5א+ִ ,י ֵמ ֲח ַמת ֶֹF6א
Aנ ִֹכי"+ִ ,י ָ
יח
ה4כ ַ
ַ2אי ֵאינְ ָ $יָכ4ל ְל ִ
ִ< ַEנְ ָ< ֶאת ַע ְצ ְמ ָ1ְ ,$ו ַ
ֹאמרְ 5ל ְָ $קֹ6ט ַע ְצ ְמ ִָ <ְ $ח ָFה וְ כ'5
ֲא ֵח ִרי+ִ ,י י ְ
יח ה5א ָ>נ5א,
49כ ַ
) 125ג(; וְ ַעל ֵֵ +אינְ ָ>ָ $נ5א+ִ ,י ַה ִ
Aמרֲ 5ח ָכ ֵמינִ ,5ז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה ) ְ: +ת41ת
ְ+מְ 6ֶ 4
5ר ָבא ֵמ ַר ָ1נָ ְִ 2מ ַר ֲח ֵמי ֵל1ְ .נֵי
קהַ ' :(:האי צ ְ
ֲלי ְט ֵפיֶ ,א ָFא ִמָ 2ְ 57לא
ָמ ָתאָ ,לאו ִמַ 2ְ 57מע ֵ
יח ה5א
49כ ַ
מ4כח ְלהִ 1ְ 5מ ֵFי ִַ 6ְ 2מ(ָא'; נִ ְמ ָצא ֶַ 6ה ִ
ַ
>ָ 130נ5א:
ַדל5ת+ִ ,י ֵ; ֵר6
מ4רה ַעל ? ְ
ָמי ִ< ָEח 5זֶה ֶ
וְ ֶאת ִ1נְ י ִ
ַר ִ"6י )ד(:
ָמי ,וְ ֶא ֶר
ָמיַ ,על ֵֶ 6א ֶר יִ ְ> ָר ֵאל 1ֶ ,י ִ
ִ1נְ י ִ
ָבִ .4מ ָ+ל ָה ֲא ָרצ4ת ) ְז ָב ִחי נד.(:
יִ ְ> ָר ֵאל ה5א ? ַ
 135וְ ַהיְ נ ,5לֹא ַ2י ֵֶ 6אי ָל ֶכ ָ+ל ַה ְִ 1חינ4ת ַה ָFלִ ,5ע
ל4ק ִחי
ְ <3
ָמי ִ< ָEחֶ 6ֶ ,5
ָ+ל זֶה וְ ֶאת ִ1נְ י ִ
יח
49כ ַ
ַדל5ת .וְ ַהיְ נִ 2ְ 5ס(ֵ ַה ֵֶֹ Gכל ַה ִ
ְל ַע ְצ ְמ ֶכ ? ְ
א4ת:
ָ
ָאה
נ4פל ָע ַלי+ִ ,י ָ+ל ַה ְִ 9ת? ֶ
F:נָה ִ+י ַהֹ+ל ֵ
ָע ַלי ָהי 5כ ָ
ָ 140ח ְכ ָמתִ 4מ ְס ַ< ֶֶ Fקת ִמ ֶ:589
ַאוָהִ 6ֶ ,היא
ע5צה ְל ַב ֵJל )ה( ַה? ֲ
]ה[ וְ ָה ֵע ָצה ַה(ְ ָ
ָרה+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב ) ִמ ְֵ 6לי ט"ז(:
ֲב4דה ז ָ
ָהע ָ
41תינ,5
ֲבת ה' ָ+ל ?ְ ַבֵ .לב" ) ְ+מְ 2ָ 6ֶ 4רַ 56ר ֵ
"<4ע ַ
ס4טה דָ ,(:ה ִע ָEר ה5א ַעל יְ ֵדי
ִז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה ָ
59בא ַ5E<ִ 1נִ י ) ִ<5E
יקיָ +ַ ,
ִ 145ה ְת ָק ְרב5ת ַל ִַ 2ִ I
ֲביר ֵאל
ר5חאִ ,א ְתע ִ
ר5עה ְִ 2איהָ 5
כא מ"חְ 1ִ ' :(:ת ָ
ר5חא+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב
3חר'; וְ ַצ ִ2יק ה5א ְִ 1חינַת ָ
ֵ
ר5ח  ,"41וְ ַעל יָד4
) ְִ 1מ ְד ַ1ר כ"ז(ִ " :איֲ 6א ֶ6ר ַ
3חרֶ ,א ָחד,
ֲ>ה ֵמ ֵ
3חר ,וְ ַנע ֶ
בֵ ,.4אל ֵ
ר5ח ָ? ַ
נִ ְכנָע ַ

ק4צא ְ2א4ת ד' ) ִ< 5Eכא נ"ה589ֶ 9ִ 6ֶ ,(:
+ִ 150י ה5א ָ
3ר ַ1ע ר5ח4ת+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב )יְ ֶח ְז ֵקאל ל"ז(:
ְ
ר5ח" .וְ זֶה
3ר ַ1ע ר5ח4ת ִֹ 1אי ָה ַ
Aמר ה' ֵמ ְ
"ֹ+ה ַ
ר5עהְ ,לִ <ְ ) 46ה ִFי ב(<ְ " :ר ֵֹע ְֶ 6ֵ 1בט
ְלָ <ְ 46
ְַ 1רזֶל" ) ִ< 5Eי"ח וְ ת 5Eכ"א(+ִ ,י ה5א ְמ ַ1ֵ 6ר
3חרִ +ְ ,פיר4ת:
ָבֵ ,.4אל ֵ
ר5ח ? ַ
ַ 155
5Eדי
5Eדי וְ ַה ְמ ָח3ת ַ+ִ .%+י ִר ִ
]ו[ וְ זֶה ְִ 1חינַת ִר ִ
ר5ח ֶFֵ 1ַ 6ב,
וְ ַה ְמ ָח3ת ַ %+נִ ְמ ִָ 6כי ִמ ְִ 1חינַת ָה ַ
ְַ ִ8+ר ֶאה ְ1ח+ִ ,65י ַעל יְ ֵדי ִ> ְמ ַחת ַה ֵFב ה5א
59בא ַ5E<ִ 1נִ י
5מ ֶ+ה ֶַ %+אל ַ ;%+וְ ַכ ָ
ְמ ַר ֵEד ַ
ָ6ב ְ6ִ 1ית ִ; ְר ִקי
ר5חא נ ִ
 5E<ִ ) 160כא נ"א' :(:וְ ַהאי ָ
46קי' ,וְ ִהיא ְִ 1חינַת
5ב ִ6ית ִ; ְר ִקי ְִ 2
ר4עא ְ
ְִ 2ד ָ
5Eדי .וְ זֶהִ 1ְ 5חינַתִ " :ל41
5ב ִחינַת ִר ִ
ַה ְמ ָח3ת ְַ %+
ֵצאָ ;ָ ,ר ָ6ה
א6ית ַר ָ1הַ ,ו( ֵ
ָ>א ֶאת ַר ְג ָליו" ) ְֵ 1ר ִ
נָ
5Eדי;
ר5ח ֶFֵ 1ַ 6ב ִָ 1אי ָה ִר ִ
ע(ַ ,היְ נַ 5על יְ ֵדי ָה ַ
ר5ח ַ"8ַ +ל,
ַ 165היְ נַ 5על יְ ֵדי ַה ַ2ִ Iיק ֶ6ה5א ְִ 1חינַת ַ
ַאוָה ַ"8ַ +ל+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב ) ְ< ִה ִFי ל"ו(:
נִ ְת ַJֵ 1ל ַה? ֲ
ב4דת
ַאוָה" ,וְ נִ ְת ַJֵ 1ל ָה ֲע ַ
ב4אנִ י ֶרגֶל ? ֲ
"3ל ְ< ֵ
יכ"
ילי+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב" :וְ ַר ֲחצַ 5רגְ ֵל ֶ
ֱא ִל ִ
ילי' )ו(.
ֲב4דת ֱא ִל ִ
א6ית י"ח( 'זֶה ע ַ
) ְֵ 1ר ִ
5Eדיִ 1ְ ,חינַת
5כ ְֶ ִ86ת ַע ֶFה ָה ַרגְ ִלי ַעל יְ ֵדי ָה ִר ִ
ְ 170
ַאוָהַ ,היְ נ5
ָ>א ִלֶ 41את ַרגְ ָליו ,וְ נִ ְת ַJֵ 1ל ַה? ֲ
נָ
ָרהַ ,על יְ ֵדי זֶה נִ ְמ ָ< ִקי ַה ִ2ינִ י; ִ+י
ֲב4דה ז ָ
ָהע ָ
ע4לֲ ,חר%3 4
ָרה ָָ 1
ֲב4דה ז ָ
' ָ+ל ְז ַמ ֶ 6ֵ(6ע ָ
ָרה,
ֲב4דה ז ָ
5כ ְֶ ִ86ת ַע ֵ1ר ָהע ָ
ע4ל' ) ִס ְפ ִריְ ,ר ֵאה(ְ ,
ָָ 1
 175נִ ְת ַע ֵ1ר ַה ֲחר %3 4וְ נִ ְמ ִָ 6כי ֲח ָס ִדי ,וְ Aז ָה ַר ְג ִלי
מ5אל א ב(ַ ,היְ נ5
ידיו ) ְֵ 6
ֵה ְִ 1ב ִחינַת ַר ְג ֵלי ֲח ִס ָ
ְִ 1ב ִחינַת ֲח ָס ִדיַ ,היְ נִ 1ְ 5חינַת " ַח ְס ֵ2י ָדוִ ד
ֶא ָמנִ י' ַ2יְ ָקא+ִ ,י
ֶא ָמנִ י" )יְ ְַ 6עיָה 5נ"ה( ' ַהֱ 8
ַהֱ 8
נִ ְת ַJְ 1לַ 5ה ִ9ינ5ת וְ ַה ְִ +פיר4ת:
 180וְ גַ זֶה ְִ 1חינַת ַה ְמ ָח3ת ַ+ִ ,%+י ַעל יְ ֵדי ָהרַ 5ח
ָדיִ +ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב ) ִ6יר
Aרת ַה( ַ
ַFה ֶה ַ
נִ ְת? ֶ
42פק' זֶה
42פק"; ' ֵ
42די ֵ
ירי ה(" :ק4ל ִ
ַה ִִ 7
59בא ַ5E<ִ 1נִ י ) ִ< 5Eכה ס"ח,(.
ר5חָ +ַ ,
ְִ 1חינַת ַ
יֵ $ל:.
וְ ָס ִמ ְ
42די ַָ 6לח יָדִ 4מ ַהח4ר" זֶה ְִ 1חינַת ִה ְת?ַ5Fת
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ָדיִ ַ ,היְ נִ 1ְ 5חינַת ַה ְמ ָח3ת ַ ,%+וְ Aז
Aרת ַה( ַ
ֶה ַ
ָרהַ ,היְ נַ 5ה ְִ +פיר4ת ,וְ זֶה
ֲב4דה ז ָ
נִ ְת ַJֵ 1ל ָהע ָ
ָדיו ֱאמ5נָה":
ְִ 1חינַת ) ְ6מ4ת י"ז(" :וַיְ ִהי י ָ
ר5ח
נִ ְמ ָצאַ 6ֶ ,על יְ ֵדי ַה ַ2ִ Iיקַ ,היְ נִ 1ְ 5חינַת ַ
ָדיִ  וְ ָה ַר ְג ַליִ ַ ,היְ נ5
ַFה ֶהַ Aרת ַה( ַ
Fֵ 1ַ 6ֶ 190ב ,נִ ְת? ֶ
ַאוָה
5Eדי וְ ַה ְמ ָח3ת ַ ,%+וְ נִ ְת ַJֵ 1ל ַה? ֲ
ְִ 1חינַת ִר ִ
וְ ַה ְִ +פיר4ת ,וְ נִ ְת ַר ֶ1ה ָה ֱאמ5נָה ,וְ Aז נִ ְת ַק(ֵ
) ְ< ִה ִFי כ"ו(ַ " :ר ְג ִלי ָע ְמ ָדה ְב ִמי46ר"6ֶ ,ה5א
ָטי5
ְִ 1חינַת ֱאמ5נָה+ִ .י ַה ִ9ינ5ת ִהיא ְִ 1חינַת נ ָ
ָטי5
Aס 6ָ ) %ע"ג(ְ +ִ " :מ ַעט נ ָ
ַ 195רגְ ָליַ +ְ ,מ ֲא ַמר ָ
ֶא ַמר ַָ 6על ִֶ 6ה ִ7יאִ 4ל41
ַרגְ ָלי"ֱ 86ֶ ,
ְל ִמינ5תְ +ַ ,מבֹAר ָ" ;6וְ ַר ְג ִלי ָע ְמ ָדה ְב ִמי46ר"
ָדיו
מ4רה ַעל ֱאמ5נָה ,וְ Aז נִ ְת ַק(ֵ "וַיְ ִהי י ָ
ֶ
ֱאמ5נָה":
ָדיִ  וְ ַר ְג ַליִ +ִ ,י
<4רה ִהיא ?ַ ִֵ 1ְ +חינַת י ַ
] 200ז[ וְ ַה ָ
<4רה נִ גְ ֶלה וְ נִ ְס ָ<ר :נִ ְג ֶלה ה5א ְִ 1חינַת
יֵַ 1ְ 6ה ָ
42די ַָ 6לח יָדִ 4מ ַהח4ר"
ָדיִ +ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5בִ " :
יַ
' ִמ ַהח4ר'ַ ,היְ נָ 5חר5ת ַעל ַה5Fח4ת ) ְ6מ4ת ל"ב(,
ֶ6ה5א ְ1נִ ְג ֶלה; וְ נִ ְס ָ<ר ֵה ְִ 1חינ4ת ַר ְג ַליִ ,
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ַ +ְ 205מ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמינִ ,5ז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה ) :ס ָ+ה מט:(:
5כ ָל ִל(5ת
ָר ְֶ Hֵ 1ַ $תר' וְ כְ .'5
59קי יְ ֵר ַכיִ ְַ ' "$מה י ֵ
" ַח ֵ
ֶמת
5מ ַס( ֶ
<4רה נִ ְק ֵראת ֵלבְ 9ַ 6ֶ ,ת ֶח ֶלת ְ1ֵ "1ית" ְ
ַה ָ
ָ6יב ְ6ִ 1ית ִ; ְר ִקי
ר5ח ְ2נ ִ
ֶָ "1ל ֶמד"ִ 7ָ 6ֶ ,מ ְָ +ַ 6ה ַ
ר4עי וְ ִ6ית ִ; ְר ִקי ְַ 2ר ְג ַליִ ַ ,היְ נ1ְ 5נִ ְג ֶלה
ְִ 2ד ִ
5בנִ ְס ָ<ר:
ְ 210
ֳכי וְ ֶא ְס ֵ<ר ,וְ ָה ָמִ 1ְ ,חינ4ת
]ח[ וְ זֶה ְִ 1חינַת ָמ ְרַ 2
?4רל ִֶ 6ה ִ;יל ָה ָמִ 1ְ ,חינַת ע ֶֹמר
;5ריִ 1ְ ,חינַת ָ
ִ
ילי,
ֲב4דת ֱא ִל ִ
ְ>עִ 4רי+ִ .י ָה ָמ ְִ 1חינַת ָהע ַ
ְַ +מ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמינִ ,5ז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכהָ 6ֶ ,ע ָ>ה ַע ְצמ4
5ב ְִ 6ביל זֶה ִה ִ;יל
ילה יִ ,(:
ילי ) ְמגִ ָ
ֲב4דת ֱא ִל ִ
 215ע ַ
מ6ה ) ָ6
?4רל ַ1ח ֶֹד9ֵ 6ֶ 6ת ֶ 41
;5ר ה5א ַה ָ
ָרה,
ֲב4דה ז ָ
מ6ה ה5א ְמ ַב ֵJל ָהע ָ
י"ג+ִ ,(:י ֶ
5ב ְִ 6ביל זֶה נִ ְק ַ1ר מ5ל ֵ1ית ְ;ע4רֵ +ְ ,די ְל ַב ֵJל
ִ
41תינ,5
ָרה ֶ;ְ 1ַ 6ע4ר+ְ ,מְ 2ָ 6ֶ 4רַ 56ר ֵ
ֲב4דה ז ָ
ָהע ָ
מ6ה
ס4טה יד) (.ז(+ִ .י ֶ
ִ 220ז ְכר4נ ִל ְב ָר ָכה ) ָ
ימ ְט ִר(ָא ֲחר) %3 4ח(+ִ ,י ה5א ְמ ַב ֵJל ֲחר%3 4
ִ? ַ
<4רה6ֶ ,ה5א
ָרה+ִ ,י ה5א ִק ֵ1ל ַה ָ
ֲב4דה ז ָ
ֶ6ל ָהע ָ
יה נִ ְת ַJֵ 1ל
ָדיִ  וְ ַרגְ ַליִ  ַ"8ַ +לַ 6ֶ ,על יְ ֵד ֶ
ְִ 1חינַת י ַ
ֶרח
ילי ַ"8ַ +ל .וְ ַעל ִֵ +ה ִ;יל ;5ר ַַ (1
ֲב4דת ֱא ִל ִ
ָהע ַ
מ6ה
מ6ה+ִ ,י ָח ַ6ב ִ+י ְָ +בר ֵמת ֶ
9ֵ 6ֶ 225ת ֶ 41
ילי ,וְ ֵאי ע4ד ִמי
ֲב4דת ֱא ִל ִ
ַה ְמ ַב ֵJל ַֹ +ח ָהע ַ
ילי:
ֲב4דת ֱא ִל ִ
(5כל ְל ַב ֵJל ַֹ +ח ָהע ַ
ֶַ 6
ֳכי וְ ֶא ְס ֵ<ר ָהיָה ָל ֶה ַֹ +ח ְל ַב ֵJל
ֲא ָבל ָמ ְרַ 2
יה
ימ ֶ
5ב ְִ 6ביל זֶה ִֵ 1
ילי ֶ6ל ָה ָמִ ,
ֲב4דת ֱא ִל ִ
ָהע ַ
<4רה ֵמ ָח ָדַ +ְ ,6מ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמינ,5
ִ 230ק ְ1ל 5יִ ְ> ָר ֵאל ַה ָ
ִז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה ) ַ1ָ 6ת פחִ " :(.ק(ְ מ 5וְ ִק ְ1ל"5
' ִק(ְ מַ 5מה ֶ1ְ Eִ 7לָ +ְ 5בר' .וְ זֶהִ :ק(ְ מ 5וְ ִק ְ1ל.5
ָדיִ ,
ִק(ְ מ 5זֶה ְִ 1חינַת ַר ְג ַליִ  ,וְ ִק ְ1ל 5זֶה ְִ 1חינַת י ַ
<4רה ְַ 1ע ְצ ָמ"8ַ +ַ .ל:
וְ ה5א ְִ 1חינַת ַה ָ
ֳכי ָמר ְ2ר4ר'
ֳכי וְ ֶא ְס ֵ<רָ ' .מ ְרַ 2
 235וְ זֶה ְִ 1חינַת ָמ ְרַ 2
) :ח ִFי קלט2ְ (:ר4רְ ,לֵ 46חר5ת ,זֶה ְִ 1חינַת
42די ַָ 6לח יָדִ 4מ ַהח4ר"
ָדיִ +ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5בִ " :
יַ
ָר ְ$
46קיִ ַ ,מה ( ֵ
ַ"8ַ +ל; וְ ֶא ְס ֵ<ר ה5א ְִ 1חינַת ַ
;5ריַ ,היְ נ5J1ִ 5ל
ֶַ Hֵ 1תר ַ"8ַ +ל .וְ זֶה ְלִ 46
ילי+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב )יְ ְַ 6עיָה 5ס"ג(:
ֲב4דת ֱא ִל ִ
ָ 240הע ַ
5מ ַע ִ9י ֵאי ִאיִ 6א ִ<י".
;5רה ַָ 2ר ְכ ִ<י ְל ַב ִ2י ֵ
" ָ
ֳכי וְ ֶא ְס ֵ<רַ ,היְ נִ 1ְ 5חינַת
Aרת ָמ ְרַ 2
וְ ַעל יְ ֵדי ֶה ַ
ָדיִ  וְ ַרגְ ַליִ  ,נִ ְת ַJְ 1לַ 5ה ְִ +פיר4ת וְ נִ ְת ַר ָ1ה ֱאמ5נָה
ַה( ַ

יה+ְ ,מ+ָ 6ֶ 4ת5ב ) ֶא ְס ֵ<ר ב(:
ע4ל ַעל יְ ֵד ֶ
ָָ 1
5בִ +ְ .תיב ) ָ:(6
" 245וַיְ ִהי א ֵֹמ ֶאת ֲה ַד ָHה"ָ ,
ֵיה ֵה
Aמנָה ִא<+ִ ,"4י ְ6נ ֶ
" ֲַ +א ֶ6ר ָהיְ ָתה ְב ְ
ר5ח
ֲ>ה ַעל יְ ֵדי ָה ַ
ְִ 1חינַת ֱאמ5נָה )ט( .וְ זֶה ַנע ֶ
ַ"8ַ +ל:
ר5ח ַהֶֹ Eד6
וְ זֶה ְִ 1חינַת ) ְמ ִג ָFה זֶ ' :(.א ְס ֵ<ר ְַ 1
ָ>א ֶאת ַר ְג ָליו"+ִ ,י
ֶא ְמ ָרה'ַ ,היְ נִ 1ְ 5חינַת " ִל 41נ ָ
 250נ ֶ
ִע ַEר ָה ַע<ָ "5+ל5י ִָ 6ֶ ,.1היא ְִ 1חינַת ַרגְ ַליִ ,
י4רד4ת ָמוֶת",
יה ְ
ְ+מ+ָ 6ֶ 4ת5ב ) ִמ ְֵ 6לי ה(ַ " :ר ְג ֶל ָ
ָד..
ילי ַעל י ָ
ֲב4דת ֱא ִל ִ
וְ ַעל ִֵ +ע ַEר ִ<ָ 5Eהע ַ
ֶא ְמ ָרה'; %3
ר5ח ַהֶֹ Eד 6נ ֶ
וְ ַעל ֵ2ַ +יְ ָקא ' ֶא ְס ֵ<ר ְַ 1
ילי ה5א ?ַ ֵַ +על
ֲב4דת ֱא ִל ִ
ֱ 1ֶ 6ֶ 255א ֶמת ִ<ָ 5Eהע ַ
ֲב4דת
ֳכי ַ"8ַ +לַ ,רק ֵמ ֲח ַמת ִֶ 6ע ַEר ָהע ַ
יְ ֵדי ָמ ְרַ 2
ָדִ .ע ַEר
ילי ְ<ל5יָה ָ ,.1וְ ַעל ֵַ +על י ָ
ֱא ִל ִ
ַה ִ< .5Eוְ ַעל ֵ +נִ ְק ֵראת ַה ְ9גִ ָFה ַעל ֵֶ 6א ְס ֵ<ר,
ֶא ְמ ָרה'+ִ ,י
ר5ח ַהֶֹ Eד 6נ ֶ
וְ ַהיְ נַ 2ְ 5דיְ ָקא ' ֶא ְס ֵ<ר ְַ 1
ָדיִ 
Aרת ַה( ַ
ַFה ֶה ַ
ר5ח ה5א ַFֵ 1ב ,וְ ַעל יָד 4נִ ְת? ֶ
ָ 260ה ַ
וְ ָה ַרגְ ַליִ ַ ,רק ָה ִע ָEר ְ<ל5יָה ַָ 1ר ְג ַליִ ִ 1ְ ,חינַת
ֶא ְס ֵ<ר:
ע4רי .ע ֶֹמר זֶה ְִ 1חינַת
וְ זֶה ְִ 1חינ4ת ע ֶֹמר ְ> ִ
ֳכי ַעיִ  מֹרָ ,מר ְ2ר4ר ְ2ר4ר ְלֵ 46חר5תַ ,היְ נ5
ָמ ְרַ 2
Aמר5
ִ 1ְ 265חינַת ָחר5ת ַעל ַה F:חֹת )י( ] ְ+מְ 6ֶ 4
ר5בי נד:(.
41תינִ ,5ז ְכר4נָ ִל ְב ָר ָכה ) ֵע ִ
ַר ֵ
3ל ִ< ְק ֵרי ָחר5ת ֶא ָFא ֵחר5ת[6ֶ ,ה5א ְִ 1חינַת
<4רה ְ1נִ גְ ֶלה6ֶ ,ה5א ְִ 1חינַת " ַעיִ  ְַ 1עיִ "
ַה ָ
ר5ח
ע4רי זֶה ְִ 1חינַת ֶא ְס ֵ<ר ְַ 1
) ְִ 1מ ְד ַ1ר י"ד(ִ >ְ .
ַ 270הֶֹ Eד+ְ ,6מ+ָ 6ֶ 4ת5ב ) ְָ 2ב ִרי ל"ב(:
ר5ח.
ֲלי ֶד ֶ6א"6ֶ ,ה5א ְלַ 46
ירי ע ֵ
" ִִ >ְ +ע ִ
ע4סק
ֳכיְ ,מ ָצאֵ 4
5ב ְִ 6ביל זֶה1ָ 6ֶ +ְ ,א ָה ָמ ְל ָמ ְרַ 2
ִ
ידכ5
ע4רי ְִ 2
Aמר ָל ֶה :ע ֶֹמר ְ> ִ
ע4ריַ ,
ְ1ע ֶֹמר ְ> ִ
Aתי וְ נִ ַIח א4ת 4וְ ֶאת ָ1נָיוְ +ַ ,מבֹAר ְַ 9ִ 1ד ָר6
ֵ
ילה טז+ִ ;(.י ַעל יְ ֵדי
ֶ ) 275א ְס ֵ<ר ַר ָ1ה ָ; ָר ָ6ה י ְמ ִג ָ
ָדיִ  וְ ַרגְ ַליִ ֵ 6ֶ ,ה
ע4רי6ֶ ,ה5א ְִ 1חינַת י ַ
ע ֶֹמר ְ> ִ
ֲב4דה
5Eדי ,נִ ְת ַJֵ 1ל ָהע ָ
ְִ 1חינַת ַה ְמ ָח3ת ַ %+וְ ִר ִ
ָרה6ֶ ,ה5א ְִ 1חינַת ָה ָמִ 1ְ ,חינַת ?ֵא5ת ַ"8ַ +ל.
זָ
5ב ְִ 6ביל זֶה ִצָ5ה ָה ָמ ַלעֲ>4ת ֵע ָ?ב ֲַֹ .ח ִמ ִ7י
ִ
93ה+ִ ,י ָר ָצה ְל ַב ֵJל ַֹ +ח ֶ6ל ֲח ִמ ִ7י י6ֶ 4ל
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ֳכי וְ ֶא ְס ֵ<ר:
ירת ָהע ֶֹמר6ֶ ,ה5א ַהַֹ +ח ֶ6ל ָמ ְרַ 2
ְס ִפ ַ

