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מַ אֲ מַ ר הָ ִע ָק ִרים
ַבבוֹ ֵרא יתברך
ש ָצ ִר ְ
יאם ְבעֵ ת
ש ִה ְמ ִצ ָ
שיֵש מָ צוי ֶּׁאחָ ד ַאדוֹ ן ָכל הַ ִנ ְמצָ אוֹ ת ֶּׁ
ש ֵת ַדע ִב ְת ִח ַלת הַ כֹל ,הואֶּׁ ,
יך ֶּׁ
מַ ה ֶּׁ
ש ִי ְרצֶּׁ ה ,וְ שוֹ לֵ ט ָבהֶּׁ ם ְשלִ יטָ ה ְגמו ָרה ,הוא הָ אֱ לוֹ ַק יתברך ְשמוֹ .
ְמן ֶּׁ
ש ָרצָ ה ,ו ְמ ַק ְימָ ם ָכל הַ ז ַ
ֶּׁ
שלֵ ם ְבכָ ל ִמינֵי ְשלֵ מותֵ ,אין בוֹ שום ִח ָסרוֹ ן ְכלָ ל וְ עִ ָקרֵ .אינוֹ ָתלוי
הַ ָמצוי הַ זֶּׁה יתברך הוא מָ צוי ָ
שלֹא נִ ְתהַ ָוה ַאחַ ר
ְבזולָ תוֹ וְ לֹא ִמ ְת ַפעֵ ל ִמזולָ תוֹ ְכלָ לֵ .אין הַ ְתחָ לָ ה לִ ְמ ִציאותוֹ וְ לֹא סוֹ ף ְכלָ לֵ ,פרושֶּׁ :
שר הֶּׁ ע ְֱדרוֹ ְכלָ ל ו ְכלָ ל .הוא
הַ הֶּׁ ע ֱֵדר ,וְ לֹא יְ בוֹ ֵאהו הַ הֶּׁ ע ֱֵדר ְכלָ ל ,אֲ בָ ל ָת ִמיד הָ יָה וְ ָת ִמיד יִ ְהיֶּׁהִ ,אי ֶּׁא ְפ ָ
ִס ַבת ָכל הַ הֹוִ ים וְ ֵאין עָ לָ יו ִס ָבה אֲ חֶּׁ ֶּׁרת ֶּׁא ָלא הוא מֵ עַ ְצמוֹ מֻ ְכ ַרח הַ ְמ ִציאות.
עוֹ ד צָ ִר ְ
שהַ ָמצוי הַ זֶּׁה יתברך שמו ֵאין בוֹ שום הַ ְר ָכבָ ה וְ לֹא ִרבוי ְבשום ָפנִ יםֶּׁ ,א ָלא
ש ֵת ַדעֶּׁ ,
יך ֶּׁ
ש ָלל ִמ ָכל
שי ְָך בוֹ שום עִ נְ יָן מֵ עִ נְ יְ נֵי הַ גו ִפים ִו ִמ ְק ֵריהֶּׁ ם ,וְ הוא ְמ ֻ
הוא ָפשוט ְב ַת ְכלִ ית הַ ְפ ִשיטות ,וְ ֵאין ַ
ְגבול וְ ג ֵָדר ִמ ָכל יַחַ ס ו ִמ ָכל חֹק ִט ְבעִ י.
וְ עַ ל הַ כֹל צָ ִר ְ
שגֶּׁת ְכלָ ל ,וְ ֵאין לָ ה ִד ְמיוֹ ן עִ ם
שאֲ ִמ ַתת עִ נְ יָנוֹ ו ְמ ִציאותוֹ יתברך ֵאינָה מֻ ֶֹּׁ
ש ֵת ַדעֶּׁ ,
יך ֶּׁ
שכֶּׁ ל ,וְ ֵאין
ש ִכיל הַ ֵֹ
ש ְמ ַד ֶּׁמה הַ ִד ְמיוֹ ן ומַ ְ ֹ
ש ַב ְברו ִאים וְ עִ ם שום ֶּׁאחָ ד מֵ הַ ִציו ִרים ֶּׁ
שום ֶּׁאחָ ד ִמן הָ עִ נְ יָנִ ים ֶּׁ
ש ְנ ַד ֵבר ְב ִמלוֹ ת עַ ל
ש ִי ְהיו ְראויִ ים לוֹ ונְ אוֹ ִתים ֵאלָ יו ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ,אֲ בָ ל נְ ַד ֵבר בוֹ ָכל מַ ה ֶּׁ
ִמלוֹ ת ו ְת ָא ִרים ֶּׁ
ש ֵאין ִא ָתנו
ש ִי ְצטָ ֵר ְך לָ נו לְ הָ ִבין מֵ עִ נְ יָנוֹ יתברךִ ,כי ֵכיוָ ן ֶּׁ
שנ ִָבין מַ ה ֶּׁ
ֶּׁד ֶּׁר ְך הַ הַ ְש ָאלָ ה וְ הַ הַ ע ֲָת ָקהְ ,כ ֵדי ֶּׁ
שר לְ ַד ֵבר ְבלֹא ִמלוֹ ת ֵא ֶּׁלה.
ֶּׁא ָלא ִמלוֹ ת יוֹ רו עַ ל עִ נְ יָנִ ים ִט ְבעִ ִיים ומֻ גְ ָבלִ ים ִבגְ בולֵ י הַ ִנ ְב ָר ִאיםִ ,אי ֶּׁא ְפ ָ
ש ֵאין הַ ְת ָא ִרים וְ הַ ִמלוֹ ת הַ ִמ ְתיַחֲ סוֹ ת
ש ִנ ְדרֹש ונְ ַד ֵבר ְבעִ נְ יָנוֹ יתברךֶּׁ :
אֲ בָ ל זוֹ מוֹ ָדעָ א ַר ָבא לְ כָ ל מַ ה ֶּׁ
לוֹ ִמ ְתיַחֲ סוֹ ת עַ ל צַ ד הָ אֱ מֶּׁ תֶּׁ ,א ָלא עַ ל צַ ד הַ הַ ְש ָאלָ ה ,לֹא זולָ ת ,וְ ִהזָהֵ ר ָבזֶּׁה ְמאֹד.

ָברוחָ נִ ִיים
שרוֹ ִאים
ש ִביכָ לְ תוֹ הַ ִבלְ ִתי ַבעַ ל ַת ְכלִ ית ָב ָרא הַ ִנ ְמצָ ִאים הַ גופָ נִ ִיים ֶּׁ
הָ ָאדוֹ ן יתברך ְשמוֹ ְ ,כמוֹ ֶּׁ
ָשים ומוחָ ִשים ִמן הַ חו ִשים
עֵ ינֵינוֵ ,כן ָרצָ ה ובָ ָרא נִ ְמצָ ִאים אֲ חֵ ִרים ְמע ִֻלים ִמ ָכל ֵא ֶּׁלה ִבלְ ִתי מֻ ְרג ִ
שנ ַָתן לַ ִנ ְמצָ ִאים הַ גופָ נִ ִיים הָ ֵא ֶּׁלה ְגבולִ ים ְמיֻחָ ִדים ,וְ חֻ ִקיםֵ ,כן נ ַָתן חֻ ִקים אֲ חֵ ִרים
ש ָלנו .ו ְכמוֹ ֶּׁ
ֶּׁ
שהֻ גְ ַבל
ש ָגז ְָרה חָ ְכ ָמתוֹ הֱיוֹ ת נָאוֹ ת לָ הֶּׁ ם לְ ִפי עִ נְ ָינָם .וְ ָא ְמנָם לְ מַ ה ֶּׁ
לַ ִנ ְמצָ ִאים הַ ְמע ִֻלים הָ ֵא ֶּׁלה ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
שינו נִ ְק ָרא גופָ נִ י ,ומַ ה
ָשים מֵ חו ֵ
ש ָבהֶּׁ ם נִ ְרג ִ
שהֵ ם הַ ְגבולִ ים הַ ִט ְבעִ ִיים ֶּׁ
ַב ְגבולִ ים הַ נוֹ ָדעִ ים ֶּׁא ְצלֵ נו ֶּׁ
ש ָכ ַת ְבנו.
ש ָראוי לְ עִ נְ יָנוֹ ו ְכמוֹ ֶּׁ
ששולַ ל ִמ ְגבולִ ים ֵא ֶּׁלה נִ ְק ָרא רוחָ נִ י ,וגְ בולָ יו וְ חֻ ָקיו הֵ ם ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
ֶּׁ
וְ צָ ִר ְ
ש ַבגופָ נִ ִיים יֵש ִמינִ ים שוֹ נִ ים ו ְכ ִפי ִה ְתחַ ֵלף הַ ִמין ֵכן יִ ְתחַ ְלפו הַ חֻ ִקים
ש ְכמוֹ ֶּׁ
ש ֵת ַדע ֶּׁ
יך ֶּׁ
הַ ְמיֻחָ ִדים לוֹ ֵ ,כן ָברוחָ נִ ִיים יִ ָמ ְצאו ִמינִ ים שוֹ נִ ים ֻכ ָלם ִמן הָ סוג הָ רוחָ נִ י ,ו ְב ִה ְתחַ ְלקוֹ הַ ִמין יִ ְתחַ ְלפו
שג לָ נו
ש ֵאין עִ נְ יָנוֹ וְ לֹא ְגבולָ יו מֻ ָֹ
שר לָ הֶּׁ םָ .א ְמנָם ְכלָ ל גָדוֹ ל הוא ְבכָ ל הַ סוג הָ רוחָ נִ י ֶּׁ -
הַ חֻ ִקים אֲ ֶּׁ
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יאים
ש ָמ ְסרו לָ נו הַ ְנ ִב ִ
שהוא ,אֲ בָ ל י ַָדעְ נו ְמ ִציאו ָתם ו ְקצָ ת עִ נְ יָנִ ים מֵ עִ נְ יְ נֵיהֶּׁ ם ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְכמוֹ ת ֶּׁ
וְ הַ חֲכָ ִמים ז"ל.
שמוֹ ת.
ישי נְ ָ
שנִ י מַ לְ ָא ִכים ,וְ הַ ְשלִ ִ
ֹשה :הָ ֶּׁאחָ ד נִ ְק ָרא כֹחוֹ ת נִ ְב ָדלִ ים ,וְ הַ ֵ
וְ ִהנֵה ִמינֵי הַ סוג הַ זֶּׁה ְשל ָ
ש ָללִ ים ִמגופוֹ ת ,ז ִַכים ו ְמע ִֻלים ְמאֹד וְ הֵ ם הַ יוֹ ֵתר ְקרוֹ ִבים
הַ כֹחוֹ ת הַ ִנ ְב ָדלִ ים הֵ ם נִ ְמצָ ִאים רוחָ נִ ִיים ְמ ֻ
שמוֹ ת ְכ ִפי מַ ְד ֵרג ָָתם :גַלְ ג ֵַלי הַ ִכ ֵסא אוֹ
ֶּׁאל ְש ִכינָתוֹ יתברך ,וַ עֲלֵ יהֶּׁ ם הוא שוֹ ֶּׁרה ָת ִמיד ,וְ נִ ְק ָר ִאים ְב ֵ
של הַ בוֹ ֵרא יתברך
ש ִנ ְב ְראו לַ ֲעשֹוֹ ת ְשלִ יחותוֹ ֶּׁ
אֹפַ ִנים וְ כַ יוֹ צֵ א .הַ ַמלְ ָא ִכים ,הֵ ם נִ ְמצָ ִאים רוחָ נִ ִיים ֶּׁ
ש ָמסַ ר לוֹ הָ ָרצוֹ ן הָ עֶּׁ לְ יוֹ ן .וְ יֵש ָבהֶּׁ ם מַ ְד ֵרגוֹ ת
שי ְַחפֹץ וְ הֵ ם ְממֻ ִנים ָכל ֶּׁאחָ ד עַ ל עִ נְ יָן מַ ה ֶּׁ
ְבכָ ל מַ ה ֶּׁ
שנָאוֹ ת לָ הֶּׁ ם עַ ל ִפי הַ חָ ְכמָ ה
שוֹ נוֹ ת זוֹ לְ מַ ָטה ִמזוֹ  ,וְ כָ ל מַ ְד ֵרגָה מֵ הֶּׁ ם יֵש לָ הֶּׁ ם חֻ ִקים וגְ בולִ ים ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
שר ָבהֶּׁ ם
שמוֹ ת ,הֵ ם נִ ְמצָ ִאים רוחָ נִ ִיים ְמע ָֻת ִדים לָ בֹא ַבגופוֹ ת ולְ ִה ְתחַ ֵבר ָבהֶּׁ ם ולְ ִה ָק ֵ
הָ עֶּׁ לְ יוֹ נָה .הַ ְנ ָ
ש ָלהֶּׁ םֵ ,פרושִ :כי ִהנֵה מַ ָצ ִבים שוֹ נִ ים
שר גָדוֹ ל ,וְ לָ הֶּׁ ם חֻ ִקים ְפ ָר ִט ִיים ְכ ִפי עִ נְ ָינָם ו ְכ ִפי הַ ַמ ָצ ִבים ֶּׁ
קֶּׁ ֶּׁ
ְ
שה ֲֵרי יֵש לָ הֶּׁ ם ְמ ִציאות חוץ לַ גוף ו ְמ ִציאות ְבתוֹ ך הַ גוף ,וְ הַ ְמ ִציאות חוץ לַ גוף
שמוֹ תֶּׁ ,
נִ ְמצָ ִאים לַ ְנ ָ
ש ְכבָ ר הָ יו בוֹ .
שנִ י ְמ ִציאו ָתן חוץ לַ גוף ַאחַ ר ֶּׁ
הֵ ם ִמ ְשנֵי ִמינִ ים :הָ ֶּׁאחָ ד ְמ ִציאו ָתן טֶּׁ ֶּׁרם הֱיוֹ ָתן ַבגוף ,וְ הַ ֵ
שים עֲלולִ ים לְ ִמ ְק ִרים שוֹ נִ ים ו ִמ ְתחַ ְל ִפים ְכ ִפי מַ ה
ו ְכ ִפי ָכל הַ ַמ ָצ ִבים הָ ֵא ֶּׁלה ֵכן נִ גְ ָבלִ ים ַב ְגבולִ ים וְ ַנ ֲע ִ ֹ
שי ְדבָ רוֹ  ,וְ כָ ל ִד ְב ֵרי הָ עוֹ לָ ם
ש ְר ִתים יתברך עוֹ ֵֹ
שהֵ ם בוֹ  .הַ ַמלְ ָא ִכיםֻ ,כ ָלם ִהנֵה הֵ ם ְמ ָ
שיָאוֹ ת לַ ַמ ָצב ֶּׁ
ֶּׁ
שים עַ ל יְ ֵדיהֶּׁ ם ֵבין לְ טוֹ ב ֵבין לְ ַרע ,ו ִמ ַצד זֶּׁה ִמ ְתחַ ְל ִקים לִ ְש ֵתי ִכתוֹ תַ :כת הַ טוֹ ב וְ כַ ת הָ ַרעֵ ,פרוש:
ַנ ֲע ִ ֹ
הַ ְממֻ ִנים לַ טוֹ בוֹ ת ֵבין הַ טוֹ בוֹ ת הַ גופָ נִ יוֹ ת ֵבין הַ טוֹ בוֹ ת הַ נ ְַפ ִשיוֹ ת ,וְ הַ ְממֻ ִנים לָ ָרעוֹ ת הַ גופָ נִ יוֹ ת
ִיקין.
וְ הַ נ ְַפ ִשיוֹ ת ,וְ הַ ְממֻ ִנים עַ ל הָ ָרעוֹ ת נִ ְק ָר ִאים מַ לְ ָאכֵ י חַ ָבלָ ה ומַ ז ִ
שיֵש בוֹ ְקצָ ת
ַש ִמי וְ רוחָ נִ י ,וְ הַ יְ נו ֶּׁ
שהוא ִמין ֶּׁא ְמצָ עִ י ֵבין ג ְ
של נִ ְב ָר ִאים נִ ְמצָ ִאים ֶּׁ
עוֹ ד ִמין ַאחֵ ר ֶּׁ
ש ִדים ,וְ יֵש ָבהֶּׁ ם ְקצָ ת גופָ נִ יותַ ,א ְך
שם הַ ִמין הַ זֶּׁה נִ ְק ָר ִאים ֵ
ש ָלל ִמ ְקצָ ָתם ,וְ ֵ
ֶּׁשם וְ עִ נְ ָינָיו ו ְמ ֻ
ִמ ְגבולֵ י הַ ג ֶּׁ
ְ
ש ָלנו ,וְ יֵש ָבהֶּׁ ם ְקצָ ת עִ נְ יְ נֵי רוחָ נִ יות ַאך לֹא ָכרוחָ נִ ִיים ַמ ָמש .וְ גַם ָבהֶּׁ ם יֵש מַ ְד ֵרגוֹ ת
לֹא ַכגופָ נִ יות ֶּׁ

ש ָלהֶּׁ ם.
מַ ְד ֵרגוֹ ת ו ִמינִ ים שוֹ נִ ים ,ו ְכ ִפי מַ ְד ֵרגוֹ ֵתיהֶּׁ ם ָכ ְך הֵ ם הַ חֻ ִקים וְ הַ ְגבולִ ים ֶּׁ
שלֹא יִ ָמצֵ א ְכנֶּׁגְ דוֹ עִ נְ יָן מַ ה לְ מַ עְ לָ ה ַבכֹחוֹ ת
ֵאין לְ ָך ָדבָ ר ָבעוֹ לָ ם הַ ַת ְחתוֹ ן ֵבין עֶּׁ צֶּׁ ם ֵבין ִמ ְק ֶּׁרה ֶּׁ
ש ַמנְ ִהיגִ ים אוֹ תוֹ
שלֹא יִ ְהיו עָ לָ יו ְממֻ ִנים ִמ ַכת הַ ַמלְ ָא ִכים ֶּׁ
הַ ִנ ְב ָדלִ ים ,וְ כֵ ן ֵאין לְ ָך ָדבָ ר לְ מַ ָטה ֶּׁ
ַש ִמ ִיים נִ ְק ָר ֵאהו
שפוֹ עֲלִ ים הָ עֶּׁ לְ יוֹ נִ ים ַבג ְ
ש ִיגְ זֹר הָ ָאדוֹ ן ב"ה .מַ ה ֶּׁ
ו ְמחַ ְד ִשים בוֹ עִ נְ יָנִ ים ו ִמ ְק ִרים ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
הַ ְש ָפעָ ה.
ָכל הַ הַ ְש ָפעוֹ ת הַ ָבאוֹ ת ִמן הָ עֶּׁ לְ יוֹ נִ ים לְ צ ֶֹּׁר ְך הַ ַת ְחתוֹ נִ ים עוֹ ְב ִרים ֶּׁד ֶּׁר ְך הַ כוֹ כָ ִבים ,וְ נִ ְמ ְצאו הַ כוֹ כָ ִבים
ש ְך ָבהֶּׁ ם
ש ִנ ְמ ָ
הַ ַמ ְש ִפיעִ ים הַ יוֹ ֵתר ְקרוֹ ִבים לַ ַת ְחתוֹ נִ ים ,וְ אולָ ם הַ ְש ָפעָ ָתם ֵאינָה ֶּׁא ָלא ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
ִמ ְלמַ עְ לָ ה.
שלֹא ְכ ֶּׁד ֶּׁר ְך הַ ִט ְבעִ י
לְ כָ ל ֵא ֶּׁלה הָ רוחָ נִ ִיים נ ָָתן הָ ָאדוֹ ן ב"ה ְרשות לִ ְפעֹל ַב ַת ְחתוֹ נִ ים ְפעֻלוֹ ת ֶּׁ
שהו ְכנו וְ נִ ְתיַחֲ דו לָ זֶּׁהָ .א ְמנָם ֵאין ְבכֹחַ שום
שיְ עוֹ ְררו אוֹ ָתם הַ ַת ְחתוֹ נִ ים עַ ל יְ ֵדי ֶּׁא ְמצָ עִ ים יְ דועִ ים ֶּׁ
ְכ ֶּׁ
שעַ ד אוֹ תוֹ הַ ְגבול
שהֻ גְ ַבל לוֹ ֶּׁ ,
ש ִי ְרצֶּׁ הֶּׁ ,א ָלא לְ כָ ל ֶּׁאחָ ד יֵש ְגבול מַ ה ֶּׁ
ֶּׁאחָ ד מֵ הֶּׁ ם לַ ֲעשֹוֹ ת ָכל מַ ה ֶּׁ
ש ִי ְפעֲלֵ ם ,וְ יֵש ַב ְדבָ ִרים
ש ִנ ְמ ְסרו לוֹ ֶּׁ
ש ִנ ְמ ְסרו לוֹ  ,יוכַ ל לִ ְפעֹל אוֹ ָתם הַ ְפעֻלוֹ ת ֶּׁ
ו ְבאוֹ ָתם הַ ְד ָר ִכים ִבלְ בָ ד ֶּׁ
ש ִפים.
שה ְכ ָ
ירה ומַ ֲע ֵֹ
הָ ֵא ֶּׁלה ְדבָ ִרים מֻ ָת ִרים לָ נו ,ו ְדבָ ִרים אֲ סו ִרים לָ נו ,וְ הוא עִ נְ יָן סֵ פֶּׁ ר יְ ִצ ָ
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ַבתוֹ ָרה ו ִמ ְצווֹ ת
הנֶּׁה
ש ִי ְהיֶּׁה ִמ ְת ַד ֵבק בוֹ יתברך וְ ֶּׁנ ֱ
ש ָרצָ ה הַ בוֹ ֵרא יתברך לִ ְברֹא הָ ָא ָדם ֶּׁ
יאה ֻכ ָלה ִהיאֶּׁ :
עִ ַקר הַ ְב ִר ָ
ש ִי ְהיֶּׁה לְ פָ נָיו ְשנֵי ְד ָר ִכים ֶּׁד ֶּׁר ְך הַ טוֹ ב וְ ֶּׁד ֶּׁר ְך הָ ַרע וְ יִ ְהיֶּׁה לוֹ כֹחַ לִ ְבחֹר
ַבטוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית ,וְ זֶּׁה עַ ל יְ ֵדי ֶּׁ
ש ִי ְבחַ ר ְב ַדעְ תוֹ ו ְבחֶּׁ ְפצוֹ ַבטוֹ ב וְ יִ ְמ ַאס ָב ַרעָ ,אז ִתנ ֵָתן לוֹ הַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית
ש ִי ְרצֶּׁ ה ,ו ְכ ֶּׁ
ְב ֵאיזֶּׁה מֵ הֶּׁ ם ֶּׁ
הַ ִנ ְצ ִחית.
ש ִי ָמצֵ א עוֹ לָ ם
ש ָראֲ ָתה הַ חָ ְכמָ ה הָ עֶּׁ לְ יוֹ נָה צ ֶֹּׁר ְך ָבם לְ ֶּׁ
וְ ָא ְמנָם ָכל ְש ָאר הַ ִנ ְב ָר ִאים לֹא נִ ְב ְראו ֶּׁא ָלא ֶּׁ
שיג עַ ל יְ ֵדי זֶּׁה הַ טוֹ בָ ה
ש ָאמַ ְרנו ,וְ יוכַ ל לַ ֲעבֹד אוֹ תוֹ יתברך לְ הַ ִ ֹ
שלֵ ם ,יִ ָמצֵ א בוֹ הָ ָא ָדם ִב ְב ִחינָה זוֹ ֶּׁ
ָ
שיֵש לָ עוֹ לָ ם ְבכָ ל הַ ִנ ְב ָר ִאים הָ ֵא ֶּׁלה ֵאינֶּׁנו נוֹ ַדע ֶּׁא ְצלֵ נוַ ,א ְך מַ ה
הָ אֲ ִמ ִתית .וְ אולָ ם מַ ה הוא הַ צ ֶֹּׁר ְך ֶּׁ
שעִ ַקר
ש ַבעֲבורוֹ נִ ְב ְראו ָכל ְש ָאר הַ ִנ ְב ָר ִאים ,וְ ֶּׁ
שעִ ַקר הַ כֹל הָ ָא ָדם ,וְ ֶּׁ
ש ִק ַב ְלנו ִמן הַ חֲ כָ ִמים ז"ל הוא ֶּׁ
ֶּׁ
ש ְכ ֵדי
ש ִי ְז ֶּׁכה לַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית .וְ אולָ ם ָראֲ ָתה הַ חָ ְכמָ ה הָ עֶּׁ לְ יוֹ נָה ֶּׁ
של הָ ָא ָדם ֵאינָה ֶּׁא ָלא לְ ֶּׁ
יאתוֹ ֶּׁ
ְב ִר ָ
שיְ נ ֶֻּׁסה וְ ַי ֲעמֹד ַב ִנ ָסיוֹ ן .וְ ִהנֵה לְ צ ֶֹּׁר ְך זֶּׁה ָב ָרא לוֹ עוֹ לָ ם
שיגו הַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית הַ זֹאת ָראוי ִב ְת ִח ָלה ֶּׁ
ש ַי ִ ֹ
ֶּׁ
שיוכַ ל לִ ְמאֹס ָב ַרע
ש ִי ְהיֶּׁה בוֹ ְמ ִציאות טוֹ ב ו ְמ ִציאות ַרע ,עַ (ו)ד ֶּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה בוֹ מָ קוֹ ם לְ ִהנָסוֹ ת בוֹ ְ ,דהַ יְ נו ֶּׁ
ֶּׁ
וְ לִ ְבחֹר ַבטוֹ ב.
שה וְ טֻ ְמ ָאהֵ .פרוש:
שם הָ ָאדוֹ ן ב"ה ָבעוֹ לָ ם ְק ֻד ָ
ש ִהנֵה ָֹ
וְ ָא ְמנָם ְמ ִציאות הַ טוֹ ב וְ הָ ַרע הָ אֲ ִמ ִתי הואֶּׁ ,
שה הוא
שה הוא ְמ ִציאות קו ְרבָ ה ֵאלָ יו יתברך ,וְ טֻ ְמ ָאה הוא ְמ ִציאות ִרחוק ִמ ֶּׁמנו יתברך .הַ ְק ֻד ָ
ְק ֻד ָ
ששוֹ ָרה עָ לָ יו .הַ ֻט ְמ ָאה ִהיא ִרחוק
ש ָראוי לָ זֶּׁה וְ הַ ְש ָר ָאה ֶּׁ
שהָ ָאדוֹ ן ב"ה מַ ְש ִפיעַ ְב ִמי ֶּׁ
הַ ְש ָפעָ ה ֶּׁ
ש ִהנֵה ָב ָרא הָ ָאדוֹ ן ב"ה ֵאיזֶּׁה כֹחוֹ ת
ש ִמ ְתעַ ֵלםָ .א ְמנָם הָ אֱ מֶּׁ ת הוא ֶּׁ
שהקב"ה ִמ ְת ַרחֵ ק וְ הֶּׁ עֱלֵ ם ֶּׁ
ְ
שם הַ זֹהֲמָ ה
ש ִת ָמצֵ א ָ
שר ְבכָ ל מָ קוֹ ם ֶּׁ
רוחָ נִ ִיים לְ צ ֶֹּׁר ְך עִ נְ יָן זֶּׁה וְ הֵ ם כֹחוֹ ת י ְֻש ַפע מֵ הֶּׁ ם חֹשֶּׁ ך וְ ֹזהֲמָ ה ,אֲ ֶּׁ
שם אוֹ רוֹ יתברך ,וְ ֵא ֶּׁלה נִ ְק ָר ִאים כֹחוֹ ת הַ ֻט ְמ ָאה.
שה וְ יִ ְתעַ ֵלם ִמ ָ
הַ הוא ְמ ַרחֵ ק ִמ ֶּׁמנו הַ ְק ֻד ָ
יכים
ש ִי ְהיו מַ ְמ ִש ִ
ש ָר ִשים הָ עֶּׁ לְ יוֹ נִ ים ,וְ הַ יְ נו ֶּׁ
שי הָ ָא ָדם לְ עוֹ ֵרר ֶּׁאת הַ ָ
שם הָ ָאדוֹ ן ב"ה כֹחַ ְבמַ ֲע ֵֹ
וְ אולָ ם ָֹ
שעַ ל
שים ֶּׁ
ש ְך הַ זֹהֲמָ ה וְ הַ ֻט ְמ ָאה הַ ִהיא .וְ ִהנֵה יִ חֵ ד לוֹ מַ ֲע ִ ֹ
שתוֹ יתברך וְ אוֹ ר טובוֹ  ,אוֹ הֶּׁ ְמ ֵ
שפַ ע ְק ֻד ָ
אוֹ ר ֶּׁ

ש ְך
שעַ ל י ָָדם ִת ָמ ֵ
שים ֶּׁ
שה וְ ִצ ָוהו לְ הַ ְת ִמיד ָבהֶּׁ ם ,וְ הֵ ם ְכלָ ל הַ ִמ ְצווֹ ת ,וְ יִ חֵ ד מַ ֲע ִ ֹ
ש ְך הַ ְק ֻד ָ
י ָָדם ִת ָמ ֵ
הַ ֹזהֲמָ ה ,וְ ִצ ָוהו לְ ִה ָמנַע מֵ הֶּׁ ם ,וְ הֵ ם ְכלָ ל הָ ִאסו ִרים.
שהֵ ם
וְ ָא ְמנָם הַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית ֵאינָה ֶּׁאלָ א הַ ְדבֵ קות בוֹ יתברך .וְ ִהנֵה הַ ִמ ְצווֹ ת ְכבָ ר ֵב ַא ְרנו ֶּׁ
שג הַ טוֹ בָ ה
שעַ ל י ָָדם ֻת ַֹ
שתוֹ יתברך וְ אוֹ ר טובוֹ עַ ל ֵכן ֵא ֶּׁלה הֵ ם הָ ֶּׁא ְמצָ עִ ים ֶּׁ
שפַ ע ְק ֻד ָ
יכים ֶּׁ
הַ ַמ ְמ ִש ִ
שתוֹ יתברך ,הוא ָראוי לְ ִה ָדבֵ ק בוֹ  ,וְ לֵ הָ נוֹ ת ַבטוֹ בָ ה
שפַ ע ְק ֻד ָ
ש ִה ְר ָבה לְ ִה ְת ַק ֵדש ְב ֶּׁ
הָ אֲ ִמ ִתיתִ ,כי ִמי ֶּׁ
שזָכַ ְרנו ,הוא יִ ְהיֶּׁה ִבלְ ִתי ָראוי לְ ִה ָדבֵ ק בוֹ  ,וְ יִ ָדחֶּׁ ה ִמ ֶּׁמנו.
ש ִה ְר ָבה לְ ִה ָטמֵ א ַבזֹהֲמָ ה ֶּׁ
הָ אֲ ִמ ִתית ,ו ִמי ֶּׁ
שזָכַ ְרנו .וְ כֵ ן
שה אוֹ הַ זֹהֲמָ ה ֶּׁ
שפַ ע הַ ְק ֻד ָ
וְ ָא ְמנָם יֵש ְבכָ ל הַ ְדבָ ִרים הָ ֵא ֶּׁלה מַ ְד ֵרגוֹ ת ַרבוֹ תֵ ,בין ְב ֶּׁ
ש ִנ ְדחָ ה הָ ָא ָדם ִמ ֶּׁמנָה עַ ל יְ ֵדי הָ ָרעִ ים ,וְ הוא
שים הַ טוֹ ִבים וְ הַ ְד ִחיָה ֶּׁ
ש ִנ ְקנֵית עַ ל יְ ֵדי הַ ַמ ֲע ִ ֹ
ַבטוֹ בָ ה ֶּׁ
ש ָכ ַת ְבנו עוֹ ד בס"ד.
ש ֵבין ָא ָדם לַ חֲ בֵ רוֹ ַב ַמעֲלָ ה הָ אֲ ִמ ִתית ו ְכמוֹ ֶּׁ
הַ הֶּׁ ְפ ֵרש ֶּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה ַמ ְמ ִש ְ
וְ צָ ִר ְ
ש ְבכֹחַ
שה אוֹ ֹזהֲמָ אֵ ,כן נִ ָתן לוֹ ֶּׁ
יך לְ עַ ְצמוֹ ְק ֻד ָ
ש ִנ ָתן לָ ָא ָדם ֶּׁ
ש ְכמוֹ ֶּׁ
ש ֵת ַדעֶּׁ ,
יך ֶּׁ
שיו י ְַמ ִש ְ
יאה ִמ ְת ַתקֶּׁ נֶּׁת אוֹ
הב ִר ָ
ְ
שה אוֹ הַ זֹהֲמָ ה .וְ נִ ְמצָ א ָכל
יאה ֻכ ָלה הַ ְק ֻד ָ
יך ְבכָ ל הַ ְב ִר ָ
מַ ֲע ָֹ
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שעִ ים
יאה ולְ חוֹ בָ ה לָ ְר ָ
יבים לַ ְב ִר ָ
יט ִ
ש ֵמ ִ
יקים ֶּׁ
שב זֶּׁה לִ זְכות לַ ַצ ִד ִ
ִמ ְת ַקלְ קֶּׁ לֶּׁ ת עַ ל יְ ֵדי הָ ָא ָדם ,וְ יֵחָ ֵ
ש ָכ ַת ְבנו לְ פָ נִ ים.
ש ְמ ַקלְ ְקלים אוֹ ָתה ו ְכמוֹ ֶּׁ
ֶּׁ
שזָכַ ְרנו
שי הָ ָא ָדם ֶּׁאת הַ הַ ְש ָפעוֹ ת הָ ֵא ֶּׁלה ,הוא ְבכֹחַ הַ ַק ָבלָ ה ֶּׁ
יכים מַ ֲע ֵֹ
שבוֹ מַ ְמ ִש ִ
וְ ָא ְמנָם הַ ֶּׁד ֶּׁר ְך ֶּׁ
שר יִ ְתנוֹ עֵ עַ ֶּׁאחָ ד ִמן
ש ַכאֲ ֶּׁ
שיֵש ֵבין הַ ִנ ְמצָ ִאים הַ ְשפֵ לִ ים ובֵ ין הַ כֹחוֹ ת הָ עֶּׁ לְ יוֹ נִ ים ,עַ ד ֶּׁ
לְ מַ עְ לָ ה ֶּׁ
הַ ִנ ְמצָ ִאים לְ מַ ָטה ִהנֵה י ִַגיעַ הַ ִה ְתעוֹ ְררות ֶּׁאל הַ כֹחַ הַ ַמ ְק ִביל לוֹ לְ מַ עְ לָ ה ,וְ ָאז עַ ל יְ ֵדי הַ כֹחַ הַ הוא
שה הַ הוא יִ ְהיֶּׁה מֵ חֵ לֶּׁ ק הַ ְמצֻ ִוים,
שכַ ת הַ הַ ְש ָפעוֹ תִ .כי ִהנֵה ִאם הַ ַמ ֲע ֶֹּׁ
ש ְתסוֹ בֵ ב ְבהַ ְמ ָ
ְתסוֹ בֵ ב הַ תוֹ לָ ָדה ֶּׁ
שה ִמ ֶּׁמנו יתברך ְכ ִפי עִ נְ יַן
של ְק ֻד ָ
ש ְך הַ הַ ְש ָפעָ ה ֶּׁ
שעָ לָ יו וְ יִ ְתחַ זֵק ,וְ עַ ל יָדוֹ ִת ָמ ֵ
יִ ְתעוֹ ֵרר הַ כֹחַ ֶּׁ
שה מֵ חֶּׁ לק הַ ִנ ְמנָעִ ים יִ גְ רֹם ְפגָם ַבכֹחַ הָ עֶּׁ לְ יוֹ ן ְכ ִפי עִ נְ יַן
ש ִנ ְתעוֹ ֵרר .וְ ִאם יִ ְהיֶּׁה הַ ַמ ֲע ֶֹּׁ
הַ ִה ְתעוֹ ְררות ֶּׁ
שה הָ ַרע הַ הוא וְ יִ ְתעַ ֵלם ְכ ֶּׁנגֶּׁד זֶּׁה אוֹ רוֹ יתברך וְ יִ ְת ַרחֵ ק ,וְ יִ ְתעוֹ ֵרר ַתחַ ת זֶּׁה ֶּׁאחָ ד ִמן כֹחוֹ ת
הַ ַמ ֲע ֶֹּׁ
ְ
ְ
שך ֹזהֲמָ ה ְכ ִפי הַ ִה ְתעוֹ ְררות
שך ִמ ֶּׁמנו מֶּׁ ֶּׁ
ש ִנ ְתעַ ְלמָ ה ,וְ יִ ָמ ֵ
שה ֶּׁ
הַ ֻט ְמ ָאה הַ הָ ְפ ִכי לְ הַ ְש ָפעוֹ ת הַ ְק ֻד ָ
ש ִנ ְתעוֹ ֵרר .וְ עַ ל ֶּׁד ֶּׁר ְך זֶּׁה ַב ְתשובָ ה יָסור הַ ְפגָם וְ לֹא יִ ְהיֶּׁה עוֹ ד כֹחַ לְ כֹחַ הַ ֻט ְמ ָאה לִ ְפעֹל ,וְ ָתשוב
ֶּׁ
ש ְך ָכ ָראוי.
שה וְ ִת ָמ ֵ
הַ ְש ָפעַ ת הַ ְק ֻד ָ

ַב ְגמול
שיו לְ הַ ְמ ִש ְ
יך
ירה ,וְ כֹחַ לְ מַ ֲע ָֹ
ש ִנ ְתנָה לוֹ הַ ְב ִח ָ
ִהנֵה ִמין הָ ָא ָדם נִ ְתיַחֵ ד ִמ ָכל ְש ָאר הַ ִמינִ ים ֶּׁ
שיֻגְ ְמלו מַ ֲעשֹיו
ש ֵאינוֹ ְבשום ֶּׁאחָ ד ִמ ְש ָאר הַ ִמינִ ים וְ הואֶּׁ ,
שזָכַ ְרנו ,ו ִמ ַצד זֶּׁה נוֹ סָ ף בוֹ עִ נְ יָן ֶּׁ
שכוֹ ת ֶּׁ
הַ הַ ְמ ָ
ִמ ָדה ְכ ֶּׁנגֶּׁד ִמ ָדה .וְ הַ ְגמול הַ זֶּׁה ֶּׁנחֱלַ ק לִ ְשנֵי חֲ לָ ִקים ,הָ ֶּׁאחָ ד ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה וְ הָ ֶּׁאחָ ד ָבעוֹ לָ ם הַ ָבא.
שה ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה ֵכן ִת ָקבַ ע לוֹ מַ ְד ֵרגָה ַבטוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית,
שעָ ָֹ
שיו ֶּׁ
ש ְכ ִפי מַ ֲע ָֹ
ְגמול הָ עוֹ לָ ם הַ ָבא הוא ֶּׁ
שמוֹ ת
הנֶּׁה ָבה לְ נֶּׁצַ ח נְ צָ ִחים .וְ גַם הוא יְ חֻ ַלק לִ ְשנֵי חֲ לָ ִקיםְ ,בעוֹ לַ ם הַ ְנ ָ
ש ִהיא הַ ְד ְבקות בוֹ יתברך וְ ֶּׁי ֱ
ֶּׁ
שיו יֻגְ זַר עָ לָ יו הַ ְצלָ חָ ה
ש ְכ ִפי מַ ֲע ָֹ
ו ְבעוֹ לַ ם הַ ְת ִחיָה ,יְ ב ַֹאר עוֹ ד לְ פָ נִ ים בס"דְ .גמול הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּׁה הואֶּׁ ,
ש ִי ְהיֶּׁה.
אוֹ צָ רוֹ ת מֵ ֵאיזֶּׁה ִמין ֶּׁ
וְ צָ ִר ְ
יקים לֶּׁ עָ ִתיד לָ בֹא ,וְ כֵ ן
ש ִיזְכו ָבה הַ ַצ ִד ִ
שכָ ר ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת הוא הטוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית ֶּׁ
שעִ ַקר הַ ָֹ
ש ֵת ַדעֶּׁ ,
יך ֶּׁ
ש ְכ ִפי ִמ ַדת הַ ִדין הַ צוֹ ֶּׁדקֶּׁ ת
הָ ֹענֶּׁש הַ יוֹ ֵתר עָ צום הוא ָאבוֹ ד הַ טוֹ בָ ה הַ ִהיא לְ ג ְַמ ֵריָ .א ְמנָם יֵש ִמ ְצווֹ ת ֶּׁ
ש ְכ ִפי
שיֻגְ ְמלו ָבעוֹ לָ ם הַ ָבא וְ גַם ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה ְבהַ ְצלָ חוֹ ת הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּׁה וְ טוֹ בוֹ ָתיו ,וְ כֵ ן יֵש עֲבֵ רוֹ ת ֶּׁ
ָראוי ֶּׁ
ש ִיג ְָמלו
שהַ ִדין נוֹ ֵתן ֶּׁ
שיֵעָ נֵש עֲלֵ יהֶּׁ ם ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה ובָ עוֹ לָ ם הַ ָבא .וְ יֵש ִמ ְצווֹ ת ֶּׁ
ִמ ַדת הַ ִדין הַ צוֹ ֶּׁדקֶּׁ ת ָראוי ֶּׁ
שיֵעָ נֵש עֲלֵ יהֶּׁ ם ָבעוֹ לָ ם הַ ָבא וְ לֹא ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה.
שהַ ִדין נוֹ ֵתן ֶּׁ
ָבעוֹ לָ ם הַ ָבא וְ לֹא ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה .וַ עֲבֵ רוֹ ת ֶּׁ
שיֻגְ ְמלו לְ ג ְַמ ֵרי ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה וְ ֵאין נִ ְש ָאר לְ בַ עֲלֵ יהֶּׁ ם ְכלום ָבעוֹ לָ ם הַ ָבא .וַ עֲבֵ רוֹ ת
שהַ ִדין ָבהֶּׁ ם ֶּׁ
ו ִמ ְצווֹ ת ֶּׁ
שהַ ִדין עֲלֵ יהֶּׁ ם לָ עוֹ לָ ם הַ זֶּׁה וְ לֹא יֵעָ נְ שו ַבעֲלֵ יהֶּׁ ם ְכלום ָבעוֹ לָ ם הַ ָבא .וְ הַ שוֹ פֵ ט הַ ַצ ִדיק ָדן ֶּׁאת הַ כֹל
ֶּׁ
שה ְביֹשֶּׁ רְ ,בלִ י עַ וְ לָ ה ְכלָ ל וְ עִ ָקר.
שהַ כֹל ַנ ֲע ָֹ
ִב ְשלֵ מותְ ,באֹפֶּׁ ן ֶּׁ
שים ֵבין הַ טוֹ ִבים ֵבין הָ ָרעִ יםֵ ,כן הַ ְגמול צָ ִר ְ
שיֻגְ ְמלו
יך ֶּׁ
שים הַ ַמ ֲע ִ ֹ
שהַ גוף וְ הַ נֶּׁפֶּׁ ש ְביַחַ ד עוֹ ִ ֹ
וְ ִהנֵה ְכמוֹ ֶּׁ
שלֹא יוכַ ל לְ הַ ִגיעַ
יתהְ ,באֹפֶּׁ ן ֶּׁ
של ָא ָדם הָ ִראשוֹ ן נִ גְ זַר עַ ל הַ ִמין הָ אֱ נוֹ ִשי ֻכלוֹ ִמ ָ
יַחַ דָ .א ְמנָם ְבחֶּׁ ְטאוֹ ֶּׁ
שי ִַגיעַ
שר לוֹ ֶּׁ
ש ִאי ֶּׁא ְפ ָ
שיָמות .וְ הָ עִ נְ יָןִ ,כי ִהנֵה נִ ְש ַאב ַבגוף ֹזהֲמָ ה ֶּׁ
ֶּׁאל הַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית ְבלִ י ֶּׁ
שיָמות וְ יָשוב לֶּׁ עָ פָ ר ,וְ ָאז יִ נָקֶּׁ ה
לִ ְדבֵ קות הָ עֶּׁ לְ יוֹ ן ִב ְהיוֹ ת ֹזהֲמָ א זוֹ ְשאובָ ה בוֹ  ,וְ ֵאינוֹ יוֹ צֵ א ִמ ֶּׁמנָה עַ ד ֶּׁ
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שמָ ה וְ יִ ְחיֶּׁה וְ י ְַח ָדיו י ִָאירו ְבאוֹ ר
ִמ ֶּׁמנָה וְ יָשוב וְ יִ ָבנֶּׁה ְבטָ ה ֳָרה ְבלִ י ֹזהֲמָ ה ְכלָ ל ,וְ ָאז ָתשוב ָבה הַ ְנ ָ
שעָ שֹו ְבחַ יֵיהֶּׁ ם ָב ִראשוֹ נָה ,וְ זֶּׁה עִ נְ יַן ְת ִחיַת
שים ֶּׁ
הַ חַ ִיים לָ נֶּׁצַ ח ,וְ ֶּׁיהֱנו ַבטוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית ְכ ִפי הַ ַמ ֲע ִ ֹ
ש ָר ֵאל.
הַ ֵמ ִתים הַ ְמפֻ ְרסָ ם ְבכָ ל יִ ְ ֹ
שמָ ה עוֹ מֶּׁ ֶּׁדת ִב ְמקוֹ ם ְמנוחָ ה ִאם
שהַ גוף ֶּׁבעָ פָ ר הוֹ לֵ ְך וְ אוֹ בֵ ד צו ָרתוֹ הָ ִראשוֹ נָה ,הַ ְנ ָ
וְ ָא ְמנָם ָכל הַ זְמַ ן ֶּׁ
שים
שיג לֶּׁ עָ ִתיד לָ בֹא ַאחַ ר הַ ְת ִחיָה ְכ ִפי הַ ַמ ֲע ִ ֹ
ש ַת ִ ֹ
שם מֵ עֵ ין מַ ה ֶּׁ
שגֶּׁת ָ
שמוֹ ת ,ומַ ֶֹּׁ
זוֹ כָ ה ,וְ הַ יְ נו עוֹ לַ ם הַ ְנ ָ
ש ָתה ְבחַ יֶּׁיהָ .
שעָ ְ ֹ
ֶּׁ

ֵיהנֹם
ְבגַן עֵ ֶּׁדן וְ ג ִ
אתן ִמן הַ גוףֶּׁ ,אחָ ד לָ נוחַ בוֹ ִאם זוֹ כָ ה עַ ד זְמַ ן הַ ְת ִחיָה ,וְ ֶּׁאחָ ד
שמוֹ ת ְבצֵ ָ
וְ ִהנֵה הו ְכנו ְמקוֹ מוֹ ת לַ ְנ ָ
שמוֹ נְ עִ ין אוֹ ָתה ִמ ְמנוחָ ה .וְ ִהנֵה ְמקוֹ ם הַ ְמנוחָ ה נִ ְק ָרא גַן עֵ ֶּׁדן ,וְ יֵש
ָשין ִאם עֲווֹ נוֹ ת ָבה ֶּׁ
לְ ִה ָצ ֵרף בוֹ ָב ֳענ ִ
שמוֹ ת ְב ְדמות הַ גו ִפים
בוֹ מַ ְד ֵרגוֹ ת שוֹ נוֹ ת ,וְ יֵש גַן עֵ ֶּׁדן ַת ְחתוֹ ן וְ גַן עֵ ֶּׁדן עֶּׁ לְ יוֹ ןַ .ב ַת ְחתוֹ ן יוֹ ְשבוֹ ת הַ ְנ ָ
שהֻ חַ קו לְ ִה ָמצֵ א
הנָאוֹ ת הַ הֵ ם ֶּׁ
הנָאוֹ ת רוחָ נִ יוֹ ת ,וְ הַ ָמקוֹ ם מוכָ ן לְ ִמינֵי הַ ֲ
שם ְב ִמינֵי ֲ
שהָ יו ָבם ,וְ ֶּׁנהֱנוֹ ת ָ
ֶּׁ
הנָאוֹ ת רוחָ נִ יוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת
שמוֹ ת מַ ָמש וְ ֶּׁנהֱנוֹ ת ְב ִמינֵי ֲ
שמוֹ ת ִב ְב ִחינַת הַ ְנ ָ
שם .ובָ עֶּׁ לְ יוֹ ן ,יוֹ ְשבוֹ ת הַ ְנ ָ
ָ
ומ ְתחַ ְלפוֹ ת,
הנָאוֹ ת שוֹ נוֹ ת ִ
שם ִחלוף זְמַ ִנים וְ ִשנוי עִ ִתים לַ ֲ
ש ַב ַת ְחתוֹ ן ,וְ יֵש ָ
הנָאוֹ ת ֶּׁ
שגָבוֹ ת מֵ הַ ֲ
וְ נִ ְ ֹ
ומַ ְד ֵרגוֹ ת שוֹ נוֹ ת לַ ֶּׁנהֱנִ ים ָבהֶּׁ ם.
שי ְָך
ש ַ
שם מַ ִגיעַ לָ הֶּׁ ם צַ עַ ר ומַ ְכאוֹ ִבים ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
שמוֹ ת הָ ְראויוֹ ת לְ הֵ עָ נֵש ,וְ ָ
ֵיהנֹם הוא מָ קוֹ ם לַ ְנ ָ
וְ הַ ג ִ
של ַתעֲנוג .ובַ ַצעַ ר הַ הוא
שיֵש מַ ְד ֵרגוֹ ת שוֹ נוֹ ת ֶּׁ
של צַ עַ ר ְכמוֹ ֶּׁ
ָבהֶּׁ ם לְ ִפי עִ נְ ָינָם .וְ יֵש מַ ְד ֵרגוֹ ת שוֹ נוֹ ת ֶּׁ
ְ
שכָ ר ַאחַ ר ָכך ִהנֵה יִ ָטהֲרו מֵ חֶּׁ ְט ָאם וְ יֵלְ כו לִ ְמנוחָ ה.
שאו הַ חוֹ ְט ִאים ֶּׁאת עֲווֹ נָם .וְ ִאם ְראויִ ים הֵ ם לְ ָֹ
יִ ְ ֹ
ש ָר ֵאל ֶּׁא ָלא ְמעַ ט ִמן הַ ְמעַ ט.
וְ ִאם לֹא יֵעָ נְ ש עַ ד ָא ְב ָדם ,וְ ָדבָ ר זֶּׁה לֹא יִ ְק ֶּׁרה לְ יִ ְ ֹ

ַבהַ ְשגָחָ ה
ש ַבעֲבורוֹ ְב ָר ָאם.
ִהנֵה הָ ָאדוֹ ן ב"ה ַמ ְש ִגיחַ ָת ִמיד עַ ל ָכל ְב ִריוֹ ָתיו ,ו ְמ ַק ְימָ ם ו ְמ ַנהֲלָ ם ְכ ִפי הַ ַת ְכלִ ית ֶּׁ
ש ָכ ַת ְבנו
שיו ו ְכמוֹ ֶּׁ
שכָ ר וְ הָ ֹענֶּׁש ְכ ִפי מַ ֲע ָֹ
ש ִנ ְתיַחֵ ד הַ ִמין הָ אֱ נוֹ ִשי לִ ְהיוֹ ת בוֹ הַ ָֹ
וְ ָא ְמנָם ִב ְהיוֹ ת ֶּׁ
שנָה מֵ הַ הַ ְשגָחָ ה ִב ְש ָאר הַ ִמינִ ים .וְ זֶּׁהִ ,כי הַ הַ ְשגָחָ ה ִב ְש ָאר הַ ִמינִ ים הוא
לְ מַ עְ לָ ה ,גַם הַ הַ ְשגָחָ ה בוֹ ְמ ֻ
ַש ִגיחַ ִב ְפ ָרטֵ י ָכל ִמין וָ ִמין,
ש ָרצָ הו יתברך ְשמוֹ  .וְ ִהנֵה י ְ
לְ ִקיום הַ ִמין הַ הוא ְבאוֹ ָתם הַ חֻ ִקים וְ הַ ְגבולִ ים ֶּׁ
ישיםִ ,כי ִהנֵה ֵאין הַ ַת ְכלִ ית ָבם ֶּׁא ָלא
ש ַמ ִגיעַ מֵ הֶּׁ ם ֶּׁאל ְכלָ ל הַ ִמין ֻכלוֹ ַ ,א ְך לֹא לְ מַ ה הֵ ם ִא ִ
לְ מַ ה ֶּׁ
ש ַמגִ יעַ ִמ ֶּׁמנו ֶּׁאל
לִ ְשלֵ מות הַ ִמין הַ ְכלָ לִ יָ .א ְמנָם הַ ִמין הָ אֱ נוֹ ִשיָ ,כל ִאיש וָ ִאיש ִמ ֶּׁמנו ִמ ְלבָ ד מַ ה ֶּׁ
שיו ֻכ ָלם ְביִ חוד וְ יִ ָגזְרו עָ לָ יו
שהוא ִב ְפנֵי עַ ְצמוֹ וְ יִ דוֹ נו מַ ֲע ָֹ
ְכלָ לות הַ ִמיןִ ,הנֵה י ְֻשגַח ְביִ חוד עַ ל מַ ה ֶּׁ
ְגזֵרוֹ ת ְביִ חודְ ,כ ִפי ְפ ָרטות עִ נְ יָנוֹ .
וְ צָ ִר ְ
שהוא לוֹ זְכות אוֹ
ש ָא ְמנָם ְפעֻלוֹ ת הָ ָא ָדם ֵתחָ לַ ְקנָה לִ ְשנֵי ִמינִ ים :הָ ֶּׁאחָ ד הוא ,מַ ה ֶּׁ
ש ֵת ַדעֶּׁ ,
יך ֶּׁ
ש ֵאינוֹ לֹא זֶּׁה וְ לֹא זֶּׁהִ ,כי ֵאין ָבה עִ נְ יָן לֹא
שנִ י ,מַ ה ֶּׁ
שה ָבה ִמ ְצוָ ה אוֹ עֲבֵ ָרה .וְ הַ ֵ
ש ַי ֲע ֶֹּׁ
חוֹ בָ הְ ,דהַ יְ נו ֶּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה ֻכלוֹ מָ סור ְביָדוֹ
שנוֹ גֵעַ לְ ִמ ְצוָ ה אוֹ עֲבֵ ָרה ,יִ ְהיֶּׁה ְב ֵאיזֶּׁה צַ ד ֶּׁ
לְ ִמ ְצוָ ה וְ לֹא לַ עֲבֵ ָרה .וְ ִהנֵה ָכל מַ ה ֶּׁ
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ַש ִקיף הַ שוֹ פֵ ט הָ עֶּׁ לְ יוֹ ן לָ דון אוֹ ָתם ְכ ִפי מַ ה
שי ְַכ ִריחֵ הו עָ לָ יו ְכלָ ל ,וְ עַ ל ֻכ ָלם י ְ
של הָ ָא ָדםֵ ,אין לוֹ ִמי ֶּׁ
ֶּׁ
שר ֵאינוֹ ְִעניָן לֹא לְ ִמ ְצוָ ה וְ לֹא לַ עֲבֵ ָרהִ ,ה ֵנה עִ נְ יַן הָ ָא ָדם ָבהֶּׁ ם
שהֵ ם וְ לִ גְ זֹר ְכנֶּׁגְ ָדם הַ ְגמול הָ ָראוי .וַ אֲ ֶּׁ
ֶּׁ
ירת חֻ קוֹ ת
שיְ נוֹ עֲעו ֵאלָ יוִ ,אם לִ ְש ִמ ַ
ש ִהנֵה יובָ א לָ הֶּׁ ם ִמכֹחַ עֶּׁ לְ יוֹ ן ֶּׁ
ְכעִ נְ יַן ְש ָאר הַ ִמינִ ים ְב ִמ ְק ֵריהֶּׁ םֶּׁ .
ש ָראו לוֹ .
שכָ ר אוֹ ֹענֶּׁש ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
ִמינוֹ  ,אוֹ לְ הַ ִגיעַ לוֹ ָֹ
וְ ִהנֵה הָ ָאדוֹ ן ב"ה הוא הַ ַמ ְש ִגיחַ עַ ל הַ כֹל ,וְ ָדן ֶּׁאת הַ כֹל ,וְ גוֹ זֵר ָכל הַ ְגזֵרוֹ ת .וְ הַ ַמלְ ָא ִכים הֵ ם
ידתוֹ לְ הַ ִגיעַ ֶּׁאת ְגבולָ יו ,וְ ִאם לְ הַ ְמ ִציא לָ ָא ָדם ִכ ְד ָרכָ יו עַ ל צַ ד
ש ְר ָתיו ְממֻ ִנים ָכל ֶּׁאחָ ד ְב ַת ְפ ִק ָ
ְמ ָ
ש ָאמַ ְרנו לְ מַ עְ לָ ה.
הַ ְגמולְ ,כמוֹ ֶּׁ
וְ צָ ִר ְ
שהָ ָאדוֹ ן ב"ה ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת יוֹ ֵדעַ כֹל ,וְ לֹא ֶּׁנעֱלָ ם ִמ ֶּׁמנו ָדבָ ר ,וְ ֵאין יְ ִדיעָ ה
שאף עַ ל ִפי ֶּׁ
ַ
ש ֵת ַדע,
יך ֶּׁ
שת ֶּׁא ְצלוֹ ְכלָ לִ ,הנֵה הַ נְ הָ גַת עוֹ לָ מוֹ ו ִמ ְש ָפטָ יו לֹא יָסַ ד אוֹ ָתה עַ ל ִפי זֶּׁהֶּׁ ,א ָלא עַ ל ִפי סֵ ֶּׁדר
ִמ ְתחַ ֶּׁד ֶּׁ
של מַ לְ ָא ִכים
ש ָרצָ ה ָבהִ ,מ ְת ַד ֶּׁמה לְ נִ מוסֵ י מַ לְ כות הָ ָא ֶּׁרץ ,וְ ָדן ֶּׁאת הַ ְדבָ ִרים ְבבָ ֵתי ִדינִ ין ֶּׁ
הַ ִמ ְש ָפ ִטים ֶּׁ
ש ָאם
ש ַמ ָֹ
שיָלִ יצו זְכות ,וְ כֻ ָלם מַ לְ ָא ִכים ֶּׁ
ש ִי ְת ְבעו ִדין ,ו ְמלִ יצֶּׁ יהָ ֶּׁ
שיָעִ ידו עַ ל הָ עִ נְ יָנִ ים ,וְ ָקטֵ גוֹ ִרין ֶּׁ
ָבעֵ ִדים ֶּׁ
שה ָבעוֹ לָ םֵ ,א ֶּׁלה לְ ַק ְט ֵרג ,וְ ֵא ֶּׁלה לְ הָ לִ יץ ,וגְ מַ ר הַ ִדין ְכ ִפי
שזָכַ ְרנוֵ ,א ֶּׁלה (לְ הָ עִ יר) [לְ הָ עִ יד] עַ ל הַ ַנ ֲע ָֹ
מַ ה ֶּׁ
ָשר.
הַ ִמ ְש ָפט הַ נָכוֹ ן וְ הַ י ָ

ַב ְנבו ָאה ונְ בו ַאת מֹשֶּׁ ה
ש ִי ְהיֶּׁה ִמ ְתג ֶַּׁלה בוֹ ֶּׁאל ְבנֵי הָ ָא ָדם עוֹ ָדם ַבחַ ִיים ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּׁה
ָרצָ ה הָ ָאדוֹ ן ב""ה וְ הֵ ִכין ִמין ִגלוי ֶּׁ
שי ִָביא עַ ל
שי ְַחפֹץ ִמ ְס ָת ָריו וְ סוֹ דוֹ ָתיו ומֵ עִ נְ ָינֵי הַ ְשגָחָ תוֹ  ,ו ִמ ַמה ֶּׁ
ש ִי ְתג ֶַּׁלה לָ הֶּׁ ם וִ יג ֶַּׁלה לָ הֶּׁ ם ְִעניָנִ ים מַ ה ֶּׁ
ֶּׁ
ְב ִריוֹ ָתיו ,וְ זֶּׁה נִ ְק ָרא נְ בו ָאה.
ש ָראֲ ָתה חָ ְכמָ תוֹ יתברך הֱיוֹ תוֹ נָאוֹ ת לְ זֶּׁה .וְ יֵש בוֹ
הַ ִגלוי הַ זֶּׁה ִהנֵה הוא ִב ְד ָר ִכים ְמיֻחָ ִדים מַ ה ֶּׁ
שהַ ִמ ְתג ֶַּׁלה לוֹ
ש ִי ְת ָב ֵרר לַ נ ִָביא ְבוַ ָדאות גָמורֶּׁ ,
מַ ְד ֵרגוֹ ת עַ ל מַ ְד ֵרגוֹ ת שוֹ נוֹ תַ ,א ְך הַ כוֹ לֵ ל ְבכֻ ָלם ֶּׁ -
ש ֵאר לוֹ שום סָ פֵ ק ִבנְ בו ָאתוֹ ְכלָ ל.
שיְ ג ֶַּׁלה לוֹ  ,וְ לֹא יִ ָ
ש ִכיל מַ ה ֶּׁ
הוא ְכבוֹ דוֹ יתברך ,וְ ַי ְ ֹ
וְ ָא ְמנָם ְבהַ ִגיעַ ְִעניָן זֶּׁה לַ נ ִָביא ִהנֵה ִת ְק ַדם לוֹ ְרעָ ָדה ְגדוֹ לָ ה ,וְ כָ ל ֵא ְב ֵרי גופוֹ יִ ז ְַדעְ זְעו וִ יבַ ְטלו
שיג
ש ִי ְת ָראוַ ,י ִ ֹ
ָשן ,וְ ָאז ִמתוֹ ְך ַת ְר ֵדמָ תוֹ זֹאת יִ ְת ָראו לְ עֵ ינָיו מַ ְראוֹ ת מַ ה ֶּׁ
ש ֵאר ְכ ִאיש י ֵ
הַ ְרגָשוֹ ָתיו ,וְ יִ ָ
ש ִי ָו ַדע לוֹ .
ש ִי ְהיֶּׁה הָ ָרצוֹ ן הָ עֶּׁ לְ יוֹ ן ֶּׁ
ָבם ִגלוי הַ ָכבוֹ ד ֵאלָ יו ,וְ י ֵַדע מַ ה ֶּׁ
שי ִַגיעַ לִ ְהיוֹ ת נ ִָביא מֻ ְכ ָרח הוא
שי ְַרוִ יחַ הַ נ ִָביא ְבגִ לוי הַ ְנבו ָאה ִהנֵה ִמי ֶּׁ
וְ ִהנֵה ִמ ְלבַ ד הַ ְי ִדיעוֹ ת ֶּׁ
ש ִיז ְֶּׁכה לַ ִגלוי הַ זֶּׁה .וְ אולָ ם ִמ ַצד ְדבֵ קותוֹ זֶּׁה ִת ְהיֶּׁה ַמעֲלָ תוֹ
ש ִנ ְת ַד ֵבק בוֹ יתברך ְדבֵ קות גָדוֹ ל ,עַ ד ֶּׁ
ֶּׁ
שיג.
ש ִה ִ ֹ
מַ עֲלָ ה ְגדוֹ לָ ה ,ו ְכבָ ר י ִַגיעַ לַ ֲעשֹוֹ ת נִ ִסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת ְכ ִפי מַ ְד ֵרגַת הַ ְדבֵ קות ֶּׁ
וְ ָא ְמנָם צָ ִר ְ
של מֹשֶּׁ ה
יאיםֻ ,כ ָלן ְשפֵ לוֹ ת ִמ ַמ ְד ֵרגַת נְ בו ָאתוֹ ֶּׁ
ש ַב ְנ ִב ִ
ש ָכל הַ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֻכ ָלם ֶּׁ
ש ֵת ַדע ֶּׁ
יך ֶּׁ
ש ִיז ְֶּׁכהַ ,א ְך נְ בו ַאת מֹשֶּׁ ה
שי ִַגיעַ לָ הֶּׁ ן ָכל ָא ָדם ֶּׁ
שר ֶּׁ
ש ֻכ ָלן ֶּׁא ְפ ָ
ַר ֵבנו ע"ה וְ נִ ְב ָדלוֹ ת ִמ ֶּׁמנָה הֶּׁ ְב ֵדל גָדוֹ לֶּׁ ,
שיגָה ְכלָ ל.
ש ַי ִ ֹ
שר לְ ַאחֵ ר ֶּׁ
ש ִנ ְתיַחֲ ָדה לוֹ ִאי ֶּׁא ְפ ָ
ַר ֵבנו ע"ה ִהיא מַ ְד ֵרגָה ַאחַ ת ֶּׁ
שפַ ע ִמ ֶּׁמנו יתברך
שי ְֻש ַפע ֶּׁ
וְ ִהנֵה לְ מַ ָטה ִמ ַמ ְד ֵרגַת הַ ְנבו ָאה יֵש מַ ְד ֵרגָה נִ ְק ְר ָאה רוחַ הַ ק ֶֹּׁדש .עִ נְ יָן ֶּׁ
שכֶּׁ ל הָ ָא ָדםְ ,בהַ ִגיעוֹ ֵאלָ יו י ְֻק ַבע בוֹ יְ ִדיעַ ת עִ נְ יָן מַ ה ִבלְ ִתי סָ פֵ ק ו ְב ִבלְ ִתי טָ עות ,וְ י ֵַדע הַ ָדבָ ר
ֶּׁאל ֵֹ
ִב ְשלמֵ ות ִסבוֹ ָתיו וְ תוֹ לְ דוֹ ָתיו ָכל ָדבָ ר ְבמַ ְד ֵרגָתוֹ .
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ש ִכיל
ש ָכלָ ה הָ אֱ נוֹ ִשית הַ ִט ְבעִ ית לְ הַ ְ ֹ
ש ִמג ֶֶּּׁׁדר הַ הַ ְ ֹ
ש ִכיל ְדבָ ִרים ֶּׁ
ש ַי ְ ֹ
שר ֶּׁ
שפַ ע הַ זֶּׁה ֶּׁא ְפ ָ
וְ אולָ ם עַ ל יְ ֵדי הַ ֶּׁ
ְ
ְ
שעַ ל זֶּׁה
ש ִכיל אוֹ ָתם עַ ל הַ ֶּׁד ֶּׁרך הָ אֱ נוֹ ִשי הואֶּׁ ,
ש ִכיל אוֹ ָתם עַ ל זֶּׁה הַ ֶּׁד ֶּׁרך מֵ הַ ְ ֹ
יתרוֹ ן הַ ְ ֹ
אוֹ ָתםָ ,א ְמנָם ְ
שעַ ל ֶּׁד ֶּׁר ְך
ש ָכלָ ה ֶּׁ
ש ֵאין ֵכן ַבהַ ְ ֹ
ש ֵאר ָבם סָ פֵ ק ,מַ ה ֶּׁ
שגו ְבלִ י טָ עות ,וְ לֹא יִ ָ
שגו ְבלִ י עָ מָ ל וְ ֻי ְ ֹ
הַ ֶּׁד ֶּׁר ְך ֻי ְ ֹ
ש ִכילֵ ם ,ו ִמ ְכלָ לָ ם
ש ַת ְ ֹ
ש ָכלָ ה הָ אֱ נוֹ ִשית ֶּׁ
ש ֵאין ְבג ֶֶּּׁׁדר הַ הַ ְ ֹ
שיג גַם ֵכן עִ נְ יָנִ ים מַ ה ֶּׁ
ש ַי ִ ֹ
שר ֶּׁ
הָ אֱ נוֹ ִשי .וְ ֶּׁא ְפ ָ
הַ ִנ ְס ָתרוֹ ת וְ הָ ע ֲִתידוֹ ת.
שפַ ע נִ ְש ַפע לוֹ .
שהוא ֶּׁ
שהַ ְמ ַק ְבלוֹ י ִַכיר ְבלִ י סָ פֵ ק ֶּׁ
שיגָיוֶּׁ ,
וְ ִהנֵה רוחַ הַ ק ֶֹּׁדש זֶּׁה הָ יָה הוא נִ ְרגָש לְ מַ ִ ֹ
ידהו עַ ל תֹכֶּׁ ן עִ נְ יָן מֵ הָ עִ נְ יָנִ ים ַא ְך לֹא י ְַר ִגיש
ש ַיע ֲִמ ֵ
שפַ ע ֶּׁ
שי ְֻש ַפע ְבלֵ ב ָא ָדם ֶּׁ
ָא ְמנָם עוֹ ד יִ ְק ֶּׁרה לִ ְפעָ ִמים ֶּׁ

שלֹא ְב ִד ְקדוק
שבָ ה ִבלְ בָ בוֹ  ,וְ נִ ְק ָרא עַ ל ֶּׁד ֶּׁר ְך הַ הַ ְרחָ בָ ה וְ ֶּׁ
שנוֹ פֶּׁ לֶּׁ ת מַ ְח ָ
בוֹ הַ ֻמ ְש ַפעֶּׁ ,א ָלא י ִַגיעַ לוֹ ְכ ִמי ֶּׁ
רוחַ הַ ק ֶֹּׁדש.

ַב ְגאֻ ָלה
ש ָר ֵאל (וְ עַ ם) [וְ הֵ ם] הַ ְמע ָֻת ִדים לִ ְדבֵ קות בוֹ יתברך ,וְ ָראוי לָ הֶּׁ ם
ִהנֵה ִמ ְבחַ ר הַ ִמין הָ אֱ נוֹ ִשי הוא יִ ְ ֹ
שה ְגדוֹ לָ ה וְ ִת ְהיֶּׁה ְש ִכינָתוֹ יתברך שוֹ ָרה עֲלֵ יהֶּׁ ם ו ִמ ְת ַד ֶּׁבקֶּׁ ת ָבם
ש ִי ְהיו ְמע ָֻט ִרים ְבעִ טו ֵרי ְק ֻד ָ
ֶּׁ
ש ִיזְכו לַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית.
ש ִי ְש ַתלמו ָבה עַ ד ֶּׁ
ֶּׁ
וְ צָ ִר ְ
שיו,
שהַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית נִ ְקנֵית ִמ ָכל ֶּׁאחָ ד וְ ֶּׁאחָ ד ִב ְפנֵי עַ ְצמוֹ ְכ ִפי מַ ֲע ָֹ
שאף עַ ל ִפי ֶּׁ
ַ
ש ֵת ַדע'
יך ֶּׁ
ש ְתסֻ ַדר ְכלַ ל הָ אֻ ָמה הַ ִנ ְבחֶּׁ ֶּׁרת ְבסֵ ֶּׁדר נָכוֹ ן וְ ִת ְש ַת ֵלם ְבכָ ל
יאה ִמ ְש ַת ֵלם עַ ד ֶּׁ
ָא ְמנָם ֵאין ְכלָ ל הַ ְב ִר ָ
ְ
שלֵ ם וְ יִ זְכו הַ ְפ ָר ִטים ָכל ֶּׁאחָ ד וְ ֶּׁאחָ ד
עִ טו ֶּׁריהָ וְ ִת ַד ֵבק ָבה הַ ְש ִכינָה ,וְ ַאחַ ר ָכך י ִַגיעַ הָ עוֹ לָ ם לַ ַמ ָצב הַ ָ
שיו.
שזָכָ ה ְבמַ ֲע ָֹ
ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
ש ִנ ְב ָרא ָא ָדם חָ טָ א ,וְ ַאחַ ר ָכ ְך
יאה וְ עַ ד הֵ נָהִ ,כי ִמיָד ֶּׁ
וְ אולָ ם ָדבָ ר זֶּׁה ע ֲַדיִ ן לֹא נִ ְשלַ ם ִמ ְת ִח ַלת הַ ְב ִר ָ
ש ִה ְת ִחילו הָ ָאבוֹ ת וְ נִ ְמ ְשכו הַ ָבנִ ים ַאחֲ ֵריהֶּׁ ם לִ ְהיוֹ ת לְ עַ ם ְסג ָֻלה ,עִ ם ָכל זֶּׁה מֵ עוֹ לָ ם לֹא נִ ְשלַ ם הַ ָדבָ ר
ֶּׁ
שעַ ל ָכל ָפנִ ים צָ ִר ְ
שנ ִַגיעַ לָ זֶּׁה
יך ֶּׁ
שלֵ ם ,וְ נִ ְמצָ א ֶּׁ
שנָזוֹ רו ָבם ָאחוֹ ר מֵ הַ ִתקון הַ ָ
ָכ ָראוי ִמ ְפנֵי ַכ ָמה חֲ טָ ִאים ֶּׁ
יאה ֻכ ָלה ְשלֵ מו ָתה ,וְ ָאז י ְֻק ַבע
יכים לָ זֶּׁה ,ו ְת ַק ֵבל הַ ְב ִר ָ
ש ִת ְהיֶּׁה הָ אֻ ָמה ִב ְשלֵ מו ָתה ְבכָ ל הַ ְתנ ִָאים הַ ְצ ִר ִ
ֶּׁ
הנ ָָא ָתם ָבה ָכל ֶּׁאחָ ד לְ ִפי
הנ ָָאה הַ ִנ ְצ ִחית וְ ִת ְהיֶּׁה ֲ
יקים לַ ֲ
שבוֹ י ְֻק ְבעו הַ ַצ ִד ִ
הָ עוֹ לָ ם ַב ַמ ָצב הַ ְמ ֻת ָקן ֶּׁ -
שיהֶּׁ ם.
מַ ֲע ֵֹ
שנָה ִהגְ ִבילָ ה הַ חָ ְכמָ ה הָ עֶּׁ לְ יוֹ נָה לַ עֲבוֹ ַדת ְבנֵי הָ ָא ָדם וְ ִה ְש ַת ְדלו ָתם עַ ל
יתא ַאלְ פֵ י ָ
וְ ִהנֵה ִש ָ
הנ ָָאה
שה בוֹ ַאחֲ ֵרי כֵ ןְ ,דהַ יְ נו הַ ֲ
ש ַי ֲע ֶֹּׁ
הַ ְשלֵ מות וְ ַאחַ ר ָכ ְך ְִי ְתחַ ֵדש הָ עוֹ לָ ם ְבצו ָרה אֲ חֶּׁ ֶּׁרת ְראויָה לְ מַ ה ֶּׁ
הַ ִנ ְצ ִחית לַ זוֹ ִכים לָ ה ,וְ טֶּׁ ֶּׁרם יִ ְכלו ו' אֲ לָ ִפים ֵא ֶּׁלה ִהנֵה צָ ִר ְ
ש ַת ֲעמֹד הָ אֻ ָמה הַ ִנ ְבחֶּׁ ֶּׁרת ְבמַ ָצבָ ה
יך ֶּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה עַ ל ָכל ָפנִ ים.
שהֻ ְבטַ ְחנו עָ לָ יו ֶּׁ
שיו ְכלו לֵ עָ ֵתק הַ ְדבָ ִרים ַאחַ ר ָכ ְך ֶּׁאל הַ ִנ ְצ ִחיות ,וְ זֶּׁה מַ ה ֶּׁ
שלֵ םֶּׁ ,
הַ ָ
שי ְַצלִ יחַ בוֹ  ,וְ הוא מֶּׁ לֶּׁ ךְ
ש ִי ְבחָ ֵרהו הָ ָאדוֹ ן ב"ה לָ זֶּׁה וְ יַעַ ז ְֵרהו ֶּׁ
וְ הָ ֶּׁא ְמצָ עִ י לָ זֶּׁה יִ ְהיֶּׁה ֶּׁאחָ ד ִמז ֶַּׁרע ָדוִ ד ֶּׁ
ש ִי ְר ֶּׁבה הַ טוֹ ב ְבכָ ל
יאה ַאחֲ ֵריהֶּׁ ם ֶּׁ
ש ָר ֵאל ִתקון גָדוֹ ל וְ כָ ל הַ ְב ִר ָ
הַ ָמ ִשיחַ  .וְ ִהנֵה ִבזְמַ נוֹ וְ עַ ל יָדוֹ יְ ֻת ְקנו יִ ְ ֹ
שה לֵ ב
שנוֹ גֵעַ לַ גוףְ ,דהַ יְ נו לֵ ב הָ ֶּׁאבֶּׁ ן יֵעָ ֶֹּׁ
שנוֹ גֵעַ לַ נֶּׁפֶּׁ ש ובֵ ין מַ ה ֶּׁ
הַ ְצ ָד ִדין וְ יָסור הָ ַרע לְ ג ְַמ ֵריֵ ,בין ְבמַ ה ֶּׁ
שלֹא יִ ָמ ְשכו ַאחַ ר הַ חֹמֶּׁ ר ְכלָ לֶּׁ ,א ָלא יִ נָטו
ש ִתגְ ַבר ִב ְבנֵי הָ ָא ָדם הַ ְנ ִטיָה לְ טוֹ בוֹ ת ,ו ְבאֹפֶּׁ ן ֶּׁ
שר ,וְ הוא ֶּׁ
ָב ָֹ
שלְ וָ ה וְ הָ ְרוָ חָ ה וְ לֹא יִ ָמ ְצאו נְ ז ִָקים וְ לֹא
ָת ִמיד לַ עֲבוֹ ָדה וְ לַ תוֹ ָרה וְ יִ ְתג ְַברו ָבה .ו ְכ ֶּׁנגֶּׁד זֶּׁה ִת ְר ֶּׁבה הַ ַ
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ַש ִחיתו ְבכָ ל הַ ר ָק ְד ִשי וגו' .וְ לֹא יִ ְהיֶּׁה
יאים :לֹא י ֵָרעו וְ לֹא י ְ
ש ִה ְב ִטיחו הַ ְנ ִב ִ
הֶּׁ ְפסֵ ִדים ְכלָ ל ,וְ הוא מַ ה ֶּׁ
ְ
שרְ ,באֹפֶּׁ ן
שפוך עַ ל ָכל ָב ָֹ
ִס ְכלות ָבעוֹ לָ ם ֶּׁא ָלא ָכל הַ ְלבָ בוֹ ת יִ ְהיו ְמלֵ ֵאי חָ ְכמָ ה ,וְ רוחַ הַ ק ֶֹּׁדש יִ ְהיֶּׁה ָ
ש ְמחו
שר וגו' .וְ ִהנֵה יִ ְ ֹ
ש ָאמַ ר הַ נ ִָביאֶּׁ :א ְשפ ְֹך רו ִחי עַ ל ָכל ָב ָֹ
ש ִיזְכו לוֹ הַ כֹל ְבלִ י ק ִֹשי ְכלָ ל ,וְ הוא מַ ה ֶּׁ
ֶּׁ
וְ יַעַ לְ צו ְברֹב הַ טוֹ בָ ה וְ הֵ ם ִמ ַד ְב ִקים ַבבוֹ ֵרא יתברך וְ עוֹ ְב ִדים לְ פָ נָיו עֲבוֹ ָדה ְשלֵ מָ ה ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶּׁה יִ ְהיו
ש ָצ ִר ְ
שי ִַגיעו לוֹ לַ ֲעבֹר ִמ ֶּׁמנו ֶּׁאל מַ ַצב הַ ִנ ְצ ִחיות
יך ֶּׁ
שי ִַגיעו לְ מַ ה ֶּׁ
ִמ ְתעַ ִלים וְ הוֹ לְ ִכים עִ לוי עַ ל עִ לוי עַ ד ֶּׁ
ְב ִחדוש הָ עוֹ לָ ם.
ש ְכ ִפי הַ ִמ ְש ָפט
ש ִי ָמ ְצאו ְבאוֹ תוֹ הַ זְמַ ן ,אוֹ ָתם ֶּׁ
שה ֵברור גָדוֹ ל ְבאוֹ ָתם ֶּׁ
וְ ִהנֵה ְבאֻ מוֹ ת הָ עוֹ לָ ם יֵעָ ֶֹּׁ
ש ִי ְהיו ְראויִ ים לְ ִהנָצֵ ל,
ָשים ,וְ אוֹ ָתם ֶּׁ
ש ְמדו ְבחֶּׁ ֶּׁרב ו ְב ֶּׁדבֶּׁ ר וְ כָ ל ִמינֵי ֳענ ִ
הָ עֶּׁ לְ יוֹ ן יִ ְהיו ְראויִ ים לִ ְכלָ יָה ,יִ ָ
ש ָר ֵאל ,וְ יִ ְהיֶּׁה לָ הֶּׁ ם לְ ִת ְפ ֶּׁא ֶּׁרת עָ בוֹ ד ֶּׁאת
שאֲ רו וְ י ִַכירו הָ אֱ מֶּׁ ת וְ יַעַ זְבו אֱ לִ ילֵ יהֶּׁ ם וְ יִ ְש ַתעְ ְבדו לְ יִ ְ ֹ
יִ נ ְָצלו וְ יִ ָ
שיְ ַק ְבלו ִמן
שר ֶּׁ
ש ֶּׁא ְפ ָ
ש ִהנֵה עַ ל יְ ֵדי זֶּׁה י ִַגיעַ לָ הֶּׁ ם מַ ה ֶּׁ
שר י ִַכירו וְ י ְֵדעו ֶּׁ
ש ֵרת אוֹ ָתםַ ,באֲ ֶּׁ
ש ָר ֵאל וְ ָ
יִ ְ ֹ
ְ
שך ַאחַ ר עֲבוֹ ַדת הַ בוֹ ֵרא יתברך ,וְ לֹא ִת ְהיֶּׁה עֲבוֹ ָדה
שה וְ אוֹ ר ה' .וְ ִהנֵה יִ ָמצֵ א הָ עוֹ לָ ם ֻכלוֹ נִ ְמ ָ
הַ ְק ֻד ָ
ְ
שפָ ה ְברו ָרה וגו' ,וְ כָ תובַ :ביוֹ ם
הפֹך ֶּׁאל עַ ִמים ָֹ
ש ָאמַ ר הַ נ ִָביאָ :אז ֶּׁא ֱ
ז ָָרה ְכלָ ל ָבעוֹ לָ ם ,וְ הוא מַ ה ֶּׁ
הַ הוא יִ ְהיֶּׁה ה' ֶּׁאחָ ד ו ְשמוֹ ֶּׁאחָ ד.
וְ ָא ְמנָם הַ חַ ִיים ֻכ ָלם צָ ִר ְ
שעָ ה ַאחַ ת ק ֶֹּׁדם ְת ִחיַת הַ ֵמ ִתים וְ ַאחַ ר ָכ ְך
שיָמותו וְ י ְַחזְרו לֶּׁ עָ פָ ר לְ פָ חוֹ ת ָ
יך ֶּׁ
יָשובו וְ יִ ְחיו אוֹ ָתם הָ ְראויִ ים לָ קום ַב ְת ִחיָה.
שחָ ְטאו וְ לֹא נִ ְשלַ ם ָבהֶּׁ ם הָ ֹענֶּׁש הָ ָראוי ,יֵעָ נְ שו ָאז
שעִ ים ֶּׁ
שעִ ים ,וְ הָ ְר ָ
יקים ו ְר ָ
וְ ִהנֵה ַב ְת ִחיָה יָקומו צַ ִד ִ
שיָדון הַ בוֹ ֵרא יתברך ֶּׁאת ֻכ ָלם וְ יִ ְשפֹט
ָכ ָראוי לָ הֶּׁ ם .וְ ָא ְמנָם ַאחֲ ֵרי הַ ְת ִחיָה יִ ְהיֶּׁה יוֹ ם הַ ִדין הַ גָדוֹ לֶּׁ ,
ש ָראוי לָ הֶּׁ ם,
ש ֵאר לַ ִנ ְצ ִחיות ,וְ הָ ְראויִ ים לְ הֵ ָאבֵ ד .הָ ְראויִ ים לְ הֵ ָאבֵ ד יֵעָ נְ שו ְכ ִפי מַ ה ֶּׁ
הָ ְראויִ ים לְ ִה ָ
ש ַת ִגיעַ לָ הֶּׁ םְ ,כ ִפי הַ ִמ ְש ָפט ָבעוֹ לָ ם
שאֲ רו ַב ַמ ְד ֵרגָה ֶּׁ
ש ֵאר ,יִ ָ
ֹאבדו לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ הָ ְראויִ ים לְ ִה ָ
ולְ בַ סוֹ ף י ְ
שיְ חֻ ַדש.
ֶּׁ
ש ֵאר ַב ִנ ְצ ִחיות ָכל ֶּׁאחָ ד ְבמַ ְד ֵרגָתוֹ ִ ,הנֵה הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּׁה יַחֲ זֹר לְ תֹהו
שהו ְכנו הָ ְראויִ ם לְ ִה ָ
וְ ִהנֵה ַאחַ ר ֶּׁ
ְ
ְ
יקים
יאה ,ובֵ ין ָכך וביֵן ָכך הַ ַצ ִד ִ
ש ִי ָפסֵ ד צו ָרתוֹ  ,וְ יָשוב ַמיִ ם ְבמַ יִ ם ְכמוֹ ִב ְת ִח ַלת הַ ְב ִר ָ
וָ בֹהוְ ,דהַ יְ נו ֶּׁ
ש ִי ְצטָ ְרכו לְ עוֹ לָ ם זֶּׁה .וְ ָא ְמנָם לֹא
ש ֵרת ְבלי ֶּׁ
ידם ְבמַ אֲ מָ רוֹ ְכמַ לְ ָאכֵ י הַ ָ
שז ְֻמנו לַ ִנ ְצ ִחיות הקב"ה ַיע ֲִמ ֵ
ֶּׁ
ש ָגז ְָרה הַ חָ ְכמָ ה
שעָ מַ ד הָ עוֹ לָ ם תֹהו הַ זְמַ ן ֶּׁ
אויָה לָ הֶּׁ םֶּׁ ,א ָלא ַאחַ ר ֶּׁ
שיגו ע ֲַדיִ ן הַ טוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית הָ ְר ָ
ַי ִ ֹ
ֵשבו
יקים וְ י ְ
ש ִי ְהיֶּׁה לַ ִנ ְצ ִחיות וְ יָשובו הַ ַצ ִד ִ
ש ָראוי ֶּׁ
הָ עֶּׁ לְ יוֹ נָה ,יָשוב וִ יחֻ ַדש ְבצו ָרה אֲ חֶּׁ ֶּׁרת נֵאוֹ ָתה לְ מַ ה ֶּׁ
בוֹ וְ יִ ְת ַק ְימו בוֹ לָ נֶּׁצַ חֶּׁ ,נהֱנִ ים ַבטוֹ בָ ה הָ אֲ ִמ ִתית ָכל ֶּׁאחָ ד ְכ ִפי מַ ְד ֵרגָתוֹ .

ְבעִ נְ יַן הַ ִנ ִסים
ש ָכ ְך ָגזַר ְרצוֹ נוֹ יתברך .וְ כֵ ן ָכל הַ חֻ ִקים וְ הַ ְגבולִ ים
ִהנֵה ָכל הַ ִנ ְב ָר ִאים ֻכ ָלם לֹא נִ ְהיו ֶּׁא ָלא ִמ ְפנֵי ֶּׁ
שחָ ַקק
ש ָכ ְך ָגז ְָרה חָ ְכמָ תוֹ יתברך הֱיוֹ תוֹ נָאוֹ ת ָבהֶּׁ ם .וְ ָא ְמנָם ְכמוֹ ֶּׁ
ש ָלהֶּׁ ם לֹא הֻ חַ קו ָבהֶּׁ םֶּׁ ,א ָלא ִמ ְפנֵי ֶּׁ
ֶּׁ

ש ִי ְרצֶּׁ ה .וְ ָא ְמנָם
שנוֹ ָתם ִכ ְרצוֹ נוֹ ְ ,בכָ ל עֵ ת וזְמַ ן ֶּׁ
ָכל הַ חֻ ִקים הָ ֵא ֶּׁלה ִב ְרצוֹ נוֹ ָ ,כ ְך יָכוֹ ל לְ בַ ְטלָ ם ולְ ַ
שחָ ַקק לַ ֶּׁטבַ ע ,הוא הַ ִנ ְק ָרא נֵס .וְ ִהנֵה עַ ל
שלֹא ְב ֶּׁד ֶּׁר ְך הַ חֹק ֶּׁ
שיְ חַ ֵדש יתברך שמו ָבעוֹ לָ ם ֶּׁ
ָבעִ נְ יָנִ ים ֶּׁ

שי ַָדע
שהוא ,וַ ַדאי ֶּׁ
שהו ְכמוֹ ת ֶּׁ
ש ָבחַ ר בוֹ וְ עָ ָֹ
הָ רֹב הָ ָאדוֹ ן ב"ה רוֹ צֶּׁ ה לְ ַקיֵם הַ ֶּׁטבַ ע ְבחֻ קוֹ ָתיוִ ,כי ֵכיוָ ן ֶּׁ
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ש ִי ְרצֶּׁ ה לִ ְפעָ ִמים
שנוֹ ת אוֹ תוֹ ִבזְמַ ן ֶּׁ
שב ָפנִ יםָ .א ְמנָם ַאף עַ ל ִפי ֵכן לֹא י ְֶּׁח ַדל ִמ ְל ַ
הֱיוֹ ת זֶּׁה הַ ֻמ ְבחָ ר ֶּׁ
נוֹ ָדעִ ים ֶּׁא ְצלוֹ .
ש ָכ ְך יֵאוֹ ת
שהו לְ ִפי ֶּׁ
ש ַי ֲע ֵֹ
שר ֶּׁ
שה גַם לְ הוֹ ִדיעַ אֲ ִמ ַתת הַ ְשגָחָ תוֹ וִ יכָ לְ תוֹ  ,וְ ֶּׁא ְפ ָ
ש ַי ֲע ֶֹּׁ
שר ֶּׁ
וְ אולָ ם ֶּׁא ְפ ָ
שה וְ עִ נְ יָנוֹ הַ ְמפֻ ְרסָ ם,
שט הַ ַמ ֲע ֶֹּׁ
שגֶּׁת וְ נִ גְ לֵ ית לְ ִפי ְפ ַ
ש ִת ְהיֶּׁה מֻ ֶֹּׁ
שר ֶּׁ
שה הַ הוא .וַ אֲ ִמ ַתת הַ ָדבָ ר ֶּׁא ְפ ָ
ַב ַמ ֲע ֶֹּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה לִ ְטעָ ִמים אֲ חֵ ִרים
שר עוֹ ד ֶּׁ
שבוֹ  ,וְ ֶּׁא ְפ ָ
ש ַב ָדבָ ר וְ ִס ְת ֵרי הַ הַ ְשגָחָ ה ֶּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה לְ ִפי הַ ִנ ְס ָתר ֶּׁ
שר ֶּׁ
וְ ֶּׁא ְפ ָ
שגִ ים לָ נו ְכלָ ל.
ִבלְ ִתי מֻ ָֹ
שהוא ְמחַ ֵבב
שה הקב"ה נִ ִסים עַ ל יְ ֵדי עֲבָ ָדיו הַ ְקרוֹ ִבים לוֹ  ,לְ הַ ְראוֹ ת הַ ִח ָבה ֶּׁ
ש ַי ֲע ֶֹּׁ
וְ ִהנֵה ְכבָ ר יִ ְק ֶּׁרה ֶּׁ
שמוֹ סֵ ר לָ הֶּׁ ם לִ ְהיוֹ ָתם שוֹ לְ ִטים עַ ל הַ ְב ִרי ָאה ,ו ְכ ִפי מַ ְד ֵרג ָָתם ַבקו ְרבָ ה ֵאלָ יו יתברך ָכ ְך
אוֹ ָתם וְ הַ כֹחַ ֶּׁ
שיֵעָ שֹו עַ ל י ָָדם נִ ִסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת.
יִ ְהיֶּׁה כֹחָ ם לְ ֶּׁ
שהוא
שמוֹ ת שוֹ נִ ים ְכ ִפי ִס ְת ֵרי הַ הַ ְש ָפעוֹ ת ֶּׁ
ש ִהנֵה ָרצָ ה הָ ָאדוֹ ן ב"ה לְ ִה ָק ֵרא ְב ֵ
ו ִמ ְכלָ ל זֶּׁה הָ עִ נְ יָןֶּׁ ,
ש ְבכֹחַ ְשמוֹ ָתיו הַ ְקדוֹ ִשים ְב ִהז ְָכ ָרם יִ ְתחַ ְדשו
ש ַמנְ ִהיג ,וְ ָא ְמנָם ָרצָ ה וְ חָ ַקק ֶּׁ
מַ ְש ִפיעַ לְ עוֹ לָ מוֹ  ,וְ הַ הַ נְ הָ גָה ֶּׁ
שם
שם ְסג ָֻלה ְבכָ ל ֵ
גַם ֵכן נִ ְפלָ אוֹ ת ַרבוֹ ת ָבעוֹ לָ ם .וְ אולָ ם ִח ֵלק וְ ִס ֵדר הַ ְדבָ ִרים ְבחָ ְכמָ ה נִ ְפלָ ָאה ,וְ ָֹ
ש ָגז ְָרה חָ ְכמָ תוֹ לְ הַ ְמ ִש ְ
שעַ ל יְ ֵדיהֶּׁ ם יִ ְתחַ ְדשו הַ ִנ ְפלָ אוֹ ת הָ ֵא ֶּׁלה.
יך ְבהַ ז ְָכ ָרתוֹ הַ ְש ָפעוֹ ת ,מַ ה ֶּׁ
שםְ ,כמוֹ ֶּׁ
וָ ֵ

ְבעִ נְ יַן הַ תוֹ ָרה שבע"פ והש"ס
שלֹא יִ ְצטָ ֵר ְך לָ ה ֵפרושֶּׁ ,א ָלא
ִהנֵה הָ ָאדוֹ ן ב"ה לֹא ָרצָ ה לִ ְכתֹב ֶּׁאת הַ תוֹ ָרה ְבבֵ אור מַ ְס ִפיק ֶּׁ
שר ְביַד ָא ָדם ָבעוֹ לָ ם לַ ֲעמֹד עַ ל ַכ ָו ָנ ָתם
שלֹא הָ יָה ֶּׁא ְפ ָ
ַא ְד ַר ָבא ָכ ַתב ָבה ְדבָ ִרים הַ ְר ֵבה ְסתו ִמים ְמאֹד ֶּׁ
ְ
של:
שהוא ַבעַ ל הַ ְדבָ ִריםֶּׁ .ד ֶּׁרך ָמ ָ
ש ָתבֹא ִמ ֶּׁמנו יתברך ֶּׁ
ש ִי ָמסֵ ר הַ ֵפרוש ַב ַק ָבלָ ה ֶּׁ
הָ אֲ ִמ ִתיתְ ,בלִ י ֶּׁ
ש ָבא הַ ִצווי עֲלֵ יהֶּׁ ם ,וְ לֹא נִ ְת ָב ֵאר ַב ָכתוב מָ ה עִ נְ ָינָםָ .א ְמנָם
ִמ ְצוַ ת ְת ִפ ִליןִ ,מ ְצוַ ת ְמזוזָה וְ כַ יוֹ צֵ א ָבהֶּׁ םֶּׁ ,
ש ְבכַ ָונָה ְמכֻ ֶּׁונֶּׁת הֶּׁ עֱלִ ים הָ ָאדוֹ ן ב"ה ַכ ָונַת ְדבָ ָריו הָ אֲ ִמ ִתית לִ ְטעָ ִמים נוֹ ָדעִ ים ֶּׁא ְצלוֹ .
הָ אֱ מֶּׁ ת הואֶּׁ ,
ש ְך
ש ִב ְכ ָתב ִהנֵה מָ ְסרו לְ מֹשֶּׁ ה ַר ֵבנו ע"ה ְבעַ ל ֶּׁפה' ו ִמ ֶּׁמנו נִ ְמ ַ
שהֶּׁ עֱלִ ים ַבתוֹ ָרה ֶּׁ
וְ ָא ְמנָם ָכל זֶּׁה ֶּׁ
הַ ַמס ֶֹּׁרת לַ חֲ כָ ִמים דוֹ ר ַאחַ ר דוֹ ר.
שה הַ ִמ ְצווֹ ת ְכמוֹ
וְ ִהנֵה ַב ַמס ֶֹּׁרת הַ זֶּׁה נִ ְת ָבאֲ ָרה ַכ ָו ַנת הַ ְכתו ִבים לָ אֲ ִמ ָתה וְ נוֹ ַדע לָ נו אֲ ִמ ַתת מַ ֲע ֵֹ
שהָ ָאדוֹ ן ב"ה רוֹ צֶּׁ ה ָבהֶּׁ ם.
ֶּׁ
ֹשה
ש ִב ְכ ָתב ִב ְב ִחינַת הַ ְס ָכמָ ָתם עִ ם הַ ֵפרוש הַ ְמקֻ ָבל ִמ ְתחַ ְל ִקים לִ ְשל ָ
וְ ִהנֵה נִ ְמ ְצאו ִד ְב ֵרי הַ תוֹ ָרה ֶּׁ
חֲ לָ ִקים:
הַ חֵ לֶּׁ ק הָ ִראשוֹ ן הואְ ,כלָ ל עִ נְ יָנִ ים ָבא ְכלָ לָ ם ַב ָכתובַ ,א ְך לֹא ְפ ָרטֵ יהֶּׁ ם ,וְ נִ ְת ָבאֲ רו הַ ְפ ָר ִטים ַב ַמס ֶֹּׁרת.
שר יִ ְס ְבלו ֵפרו ִשים שוֹ נִ ים ,וְ נִ ְת ָבאֲ ָרה הַ הַ ְכ ָרעָ ה
ש ֵבאו ָרם ְמסֻ ָפק ַבאֲ ֶּׁ
שנִ י הואְ ,כלָ ל ְכתו ִבים ֶּׁ
הַ חֵ לֶּׁ ק הַ ֵ
ַב ַמס ֶֹּׁרת.
ש ְל ִפי הַ ִמלוֹ ת ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ִת ְהיֶּׁה הַ ַכ ָונָה ַאחַ ת ,וְ נִ ְת ָב ֵאר ַב ַמס ֶֹּׁרת
ישי הואְ ,כלָ ל ְכתו ִבים ֶּׁ
הַ חֵ לֶּׁ ק הַ ְשלִ ִ
הֱיוֹ ת הַ ִנ ְרצֶּׁ ה ִמ ְתחַ ֵלף ְמאֹד מֵ הַ ִנ ְר ֶּׁאה .וְ עַ ל זֶּׁה ָא ְמרו ז"ל :הֲלָ כָ ה עוֹ ֶּׁקפֶּׁ ת ֶּׁאת הַ ִמ ְק ָראָ .א ְמנָם ֵאין
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שט
שלֹא יְ ְהיֶּׁה הַ ְפ ָ
ש ִאם ִת ְט ַרח וְ ַתע ֲִמיק ַב ָדבָ ר ִת ְמצָ א ֶּׁ
ְפ ָרטֵ י הַ חֵ לֶּׁ ק הַ זֶּׁה ַר ִבים ,וְ לֹא עוֹ ד ֶּׁא ָלא ֶּׁ
מַ ְכ ִחיש לְ ג ְַמ ֵרי הַ הֲלָ כָ ה וְ לֹא ִמ ְתנַגֵד לָ ה ,אֲ בָ ל יובַ ן ְב ֵאיזֶּׁה ְב ִחינָה ו ְב ֵאיזֶּׁה ְגבול.
ש ָא ְמנָם ַבעַ ל הַ תוֹ ָרה יתברך שמו ְכ ָתבָ ה עַ ל ְד ָר ִכים ְפ ָר ִטיִ ים וְ חֻ ִקים ְמיֻחָ ִדים,
ש ִק ַבלְ נו ֶּׁ
ו ִמ ַמה ֶּׁ
ש ִנ ְרצֶּׁ ה לְ הָ ִבין ַכ ָונַת ַבעַ ל הַ ְדבָ ִרים ָבה ִהנֵה צָ ִר ְ
ש ְנהַ ֵל ְך ָבהֶּׁ ם עַ ל ִפי הַ חֻ ִקים הַ הֵ ם ,ובַ ְד ָר ִכים
יך ֶּׁ
ו ְכ ֶּׁ
ש ִינ ֵָתן ֵפרוש ַב ְדבָ ִרים ִת ְסבֹלְ נָה אוֹ תוֹ הַ ִמלוֹ ת הֵ יטֵ ב,
שר ֶּׁ
ש ְכבָ ר הָ יָה ֶּׁא ְפ ָ
הַ הֵ ם ,וְ זולָ ת זֶּׁה ַאף עַ ל ִפי ֶּׁ
שתוֹ ֵרינָה עָ לָ יו ְביוֹ ֵתר הָ ְרוָ חָ הָ ,א ְמנָם עַ ל ָכל ָפנִ ים לֹא יִ ְהיֶּׁה הַ ֵפרוש הַ הוא אֲ ִמ ִתי ַב ְדבָ ִרים
שר ֶּׁ
וְ ֶּׁא ְפ ָ
ש ַבעַ ל הַ ְדבָ ִרים ִכוֵן ָבהֶּׁ ם ַכ ָונָה שוֹ נָה ִמזוֹ  .וְ ָא ְמנָם הַ חֻ ִקים הָ ֵא ֶּׁלה וְ הַ ְד ָר ִכים הֵ ם ְכלָ ל הי"ג
הַ הֵ םֵ ,כיוָ ן ֶּׁ
שת ָבהֶּׁ ם עִ ם ָכל ְפ ָרטֵ יהֶּׁ ם.
שהַ תוֹ ָרה נִ ְד ֶּׁר ֶּׁ
ִמדוֹ ת ֶּׁ
וְ צָ ִר ְ
שה
ש ְב ִמ ְצווֹ ת לֹא ַת ֲע ֵֹ
שה ומַ ה ֶּׁ
ש ְב ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵֹ
ש ֵת ַדע עוֹ ד ִכי ִהנֵה עִ ָק ֵרי הַ ִדינִ ים ֻכ ָלם ,מַ ה ֶּׁ
יך ֶּׁ
ש ִב ְכ ָתב
ש ִד ְב ֵרי הַ ַמס ֶֹּׁרת ְרמוזִים הֵ ם ַבתוֹ ָרה ֶּׁ
ֻכ ָלם מקֻ ָבלִ ים הֵ ם ִממֹשֶּׁ ה ַר ֵבנו ע"הָ ,א ְמנָם ִק ְבלו ז"ל ֶּׁ
שטוֹ ב ְבעֵ ינֵי ה'
ִב ְרמָ זִים שוֹ נִ ים עַ ל ִפי ַד ְרכֵ י הָ ְר ִמיזָה יְ דועִ ים לָ הֶּׁ ם ,וְ הָ יָה ְמפֻ ְרסָ ם ומֻ ְס ָכם ֶּׁא ְצלָ ם ֶּׁ
ש ִב ְכ ָתב ,וְ עַ ל ֵכן
ש ְבעַ ל ֶּׁפה ַבתוֹ ָרה ֶּׁ
ש ַנ ֲעמֹל גַם ְבזֶּׁה הַ חֵ לֶּׁ קֵ ,פרושִ :ב ִידיעַ ת ְמקוֹ ם ִר ְמזֵי הַ תוֹ ָרה ֶּׁ
ֶּׁ
ש ִת ְמצָ א
שי ֵָר ֶּׁאה לוֹ יוֹ ֵתר נָכוֹ ן .וְ זֶּׁה מַ ה ֶּׁ
יִ ְט ְרחו ָכל ֶּׁאחָ ד מֵ הֶּׁ ם לְ בַ ֵקש הָ ְרמָ זִים הָ ֵא ֶּׁלהְ ,כ ִפי מַ ה ֶּׁ
שא ומַ ָתן לְ בַ ֵקש ְר ָאיוֹ ת לְ ִדין ִמן הַ ִדינִ ים ,ו ְכבָ ר יִ ְהיֶּׁה ֵבינֵיהֶּׁ ם מַ חֲ לֹקֶּׁ ת עַ ל
ְפעָ ִמים ַרבוֹ ת בש"ס ַמ ָֹ
ש ִטית לֹא יֵאוֹ תו יָפֶּׁ הַ .א ְך הָ עִ נְ יָן
ש ָא ְמנָם לְ ִפי ַד ְרכֵ י הַ הֲבָ נָה הַ ְפ ָ
הָ ְר ָאיוֹ ת ,וְ ִת ְמצָ א הָ ְר ָאיוֹ ת עַ ְצמָ ם ֶּׁ
ש ִב ְכ ָתב
ש ִהנֵה הַ ִדין ֶּׁא ְצלָ ם ַב ַק ָבלָ ה ,אֲ בָ ל יִ ְט ְרחו לְ בַ ֵקש לוֹ הָ ֶּׁרמֶּׁ ז ַבתוֹ ָרה ֶּׁ
ש ָאמַ ְר ִתי לְ ָךֶּׁ ,
הוא מַ ה ֶּׁ
ש ְך הַ ִמ ְק ָרא
ש ִת ְהיֶּׁה זֹאת ַכ ָונַת הֶּׁ ְמ ֵ
שזָכַ ְרנו לְ מַ עְ לָ ה .וְ ִהנֵה לֹא יִ ְרצו ְבאוֹ ָתם הַ ֵפרו ִשים ֶּׁ
עַ ל הַ ש ֶֹּׁרש ֶּׁ

ש ָרצָ ה לִ ְרמֹז ְב ַד ְרכֵ י הַ ִמ ְק ָרא הַ הוא ְב ַד ְרכֵ י הָ ֶּׁרמֶּׁ ז
ש ָלזֶּׁה ִכוֵן ַבעַ ל הַ תוֹ ָרה ָבה ְבמַ ה ֶּׁ
הַ הוא ,אֲ בָ ל יִ ְרצו ֶּׁ
שאֲ נִ י ְמ ַד ֵבר
שט ,וְ יִ ְק ָראוהו לִ ְפעָ ִמים ַא ְסמַ ְכ ָתא .וְ ִהנֵה ָכל זֶּׁה ֶּׁ
ש ָרצָ ה לְ בָ ֵאר ְב ַד ְרכֵ י הַ ְפ ָ
נוֹ סָ ף עַ ל מַ ה ֶּׁ
ָ
ְ
עַ ָתה הוא ְבחֵ לֶּׁ ק הַ ִמ ְצווֹ ת וְ הַ ִדינִ יםַ ,אך ְבחֵ לֶּׁ ק הַ הַ גָדוֹ ת יֵש עוֹ ד עִ ָק ִרים אֲ חֵ ִריםֵ ,ב ַא ְר ִתים לְ ך ְבמָ קוֹ ם
ִב ְפנֵי עַ ְצמוֹ .
ואף עַ ל ִפי ֵכן יִ ָמ ְצאו לָ הֶּׁ ם ֶּׁרמֶּׁ ז ָרחוֹ ק ְמאֹד
שהֵ ם ַת ָקנוֹ ת ִמן החז"ל ַ
וְ ָא ְמנָם יֵש עוֹ ד עִ נְ יָנִ ים אֲ חֵ ִרים ֶּׁ
שזָכַ ְרנו,
ַב ְכתו ִבים ,וְ נִ ְק ָרא גַם זֶּׁה ַא ְסמַ ְכ ָתאָ ,א ְמנָם ִהיא ַא ְסמַ ְכ ָתא יוֹ ֵתר ִש ְט ִחית הַ ְר ֵבה מֵ הָ ִראשוֹ נָה ֶּׁ
שהוא
וִ יכַ ְונו ָבה לְ ז ִָכרוֹ ן לָ עִ נְ יָן ,וְ לֹא י ְַח ְדלו לְ כַ וֵן ָבזֶּׁה גַם ֵכן הֱיוֹ ת אֲ ִפלו זֶּׁה ָרמוז ַבתוֹ ָרה ַאף עַ ל ִפי ֶּׁ
שהַ כֹל גָלוי לְ פָ נָיו יתברך וְ עַ ל הַ כֹל ָרמַ זֶּׁ ,א ָלא
ֶּׁרמֶּׁ ז ָרחוֹ ק ְמאֹד ,וְ הוא עַ ל צַ ד הַ ְצ ִפיָה ַבע ֲִתידוֹ תֶּׁ ,
ש ֵאין הַ ָדבָ ר הַ הוא חֵ לֶּׁ ק ִמ ֵבאור הַ ִמ ְצוָ ה ְכלָ ל .וְ ָא ְמנָם יֵש עוֹ ד ְפ ָרטֵ י ִדינִ ים
ש ָר ְמזו ְב ֶּׁד ֶּׁר ְך ְרחוֹ ָקה ֵכיוָ ן ֶּׁ
ֶּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה
שי ְַחלְ קו ָבם ,ו ְכ ִפי הַ ְפסָ ק ֶּׁ
שר ֶּׁ
המדוֹ ת וְ ֶּׁא ְפ ָ
שלֹא ִק ְבלום וְ יוֹ ִציאום ְב ַד ְרכֵ י הַ ְסבָ ָרה אוֹ ְב ַד ְרכֵ י ִ
ֶּׁ
שה לִ ְפסֹק
שהָ יָה ָבם חֻ לְ ָ
ש ִי ְהיֶּׁה לַ ַמחֲ ל ֶֹּׁקת ֶּׁ
לַ ַמחֲ לֹקֶּׁ ת ֵכן ִת ְהיֶּׁה הַ חוֹ בָ ה עָ לֵ ינו לִ ְשמֹר וְ לַ ֲעשֹוֹ ת ִמ ְבלִ י ֶּׁ
ש ִב ְהיוֹ ת מַ חֲ לֹקֶּׁ ת ְב ִדינֵי הַ תוֹ ָרה י ְֻכ ַרע הַ ָדבָ ר ְבבֵ ית ִדין ומַ ה
ְכלָ לִ ,כי אולָ ם ָכ ְך ִצ ָונו יתברך שמו ֶּׁ
שמֵ ר ְבכָ ל תֹקֶּׁ ף.
שיֵצֵ א ִמן הַ הַ ְכ ָרעָ ה יִ ָ
ֶּׁ
ש ִכוֵן הָ ָאדוֹ ן
שמֹאל ,הַ ַכ ָונָה ֶּׁ
שר יַגידו לְ ָך י ִָמין ו ְ ֹ
ש ִמ ְצוַ ת לֹא ָתסור ִמן הַ ָדבָ ר אֲ ֶּׁ
ש ִק ַבלְ נו עוֹ דֶּׁ ,
ו ִמ ַמה ֶּׁ
ש ָר ֵאל וַ חֲ כָ מֵ יהֶּׁ ם לִ גְ זֹר ְגזֵרוֹ ת ולְ ַת ֵקן
ש ִי ְהיֶּׁה כֹחַ ְביַד ָב ֵתי ִדינֵי יִ ְ ֹ
ב"ה יתברך שמו ְב ִמ ְצוָ ה זוֹ ִהיא ֶּׁ
ש ָכל הַ ַת ָקנוֹ ת הָ ֵא ֶּׁלה
שלֹא לַ ֲעבֹר עַ ל ִד ְב ֵריהֶּׁ ם ְכלָ ל .וְ נ ֵַדע ֶּׁ
ַת ָקנוֹ ת ,וְ נִ ְהיֶּׁה ֻכ ָלנו חַ י ִָבים לִ ְשמֹעַ לָ הֶּׁ ם ,וְ ֶּׁ
ירת ִמ ְצוַ ת הַ תוֹ ָרה ,וְ לַ ֲעשֹוֹ ת הָ ָרצוי לְ פָ נָיו יתברך ,וְ ִהנֵה ַדעְ תוֹ יתברך שמו מַ ְס ֶּׁכמֶּׁ ת
שיְ ֻת ְקנו לִ ְש ִמ ַ
ֶּׁ
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ש ָכ ְך ָב ָאה הַ ִמ ְצוָ ה ַב ַק ָבלָ ה
ירה ְמע ָֻלה ְככָ ל ִמ ְצוַ ת הַ תוֹ ָרה עַ ְצמָ ה ,וְ לֹא עוֹ ד ֶּׁא ָלא ֶּׁ
ש ִי ְש ְמרו ְש ִמ ָ
ֶּׁ
שהָ יָה
שיְ צַ וֶּׁה עֲלֵ יהֶּׁ ם הוא יתברך שמו ַבתוֹ ָרה עַ ְצמָ הֶּׁ ,א ָלא ֶּׁ
לַ ֲעשֹוֹ ת ְסיָגִ ים לַ תוֹ ָרה .ו ְכבָ ר הָ יָה ָראוי ֶּׁ
ש ִנ ְהיֶּׁה אֲ נ ְַחנו הַ ַמע ֲִמ ִידים עָ לֵ ינו ִמ ְצווֹ ת עַ ל ִפי ֶּׁד ֶּׁר ְך תוֹ ָרתוֹ ,
ש ָיבֹא הַ ָדבָ ר ִמ ִצ ֵדנו ,וְ ֶּׁ
הָ ָרצוֹ ן לְ פָ נָיו ֶּׁ
שנ ַָתן לַ ָדבָ ר .וְ ִהנֵה ֵאין הֶּׁ ְפ ֵרש ֵבין ִחיובֵ נו ַב ִמ ְצווֹ ת הַ ְמב ָֹארוֹ ת ַבתוֹ ָרה
ו ְבאוֹ ָתם הַ חֻ ִקים וְ הַ ְגבולִ ים ֶּׁ
ש ִנ ְשמֹר
ש ִנ ְשמֹר הַ ְמב ָֹארוֹ ת ַבתוֹ ָרה ְכמוֹ ֶּׁ
ש ָכ ְך הָ ָרצוֹ ן לְ פָ נָיו ֶּׁ
ובֵ ין ִחיובֵ נו ְב ַת ָקנוֹ ת החז"ל וגְ זֵרוֹ ֵתיהֶּׁ םֶּׁ ,
ֶּׁאת ֵא ֶּׁלה ,וְ כָ ְך מַ ְמ ֶּׁרה ֶּׁאת ִפיו הָ עוֹ בֵ ר עַ ל הַ ְמב ָֹארוֹ ת ְכעוֹ בֵ ר עַ ל ֵא ֶּׁלה ,וְ ֵאין הֶּׁ ְב ֵדל ֵבינֵיהֶּׁ ם ֶּׁא ָלא ְבמַ ה

שהַ ְספֵ קוֹ ת ְב ִדינֵי תוֹ ָרה יִ דוֹ נו לְ חו ְמרא ו ְב ִד ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים יִ דוֹ נו לְ קולָ א.
שהֵ ם ז"ל ִה ְב ִדילוםְ ,דהַ יְ נו ֶּׁ
ֶּׁ
שר
ש ָב ָֹ
שעַ ְטנֵז ְב ַאזְהָ ָרה ,וְ ֶּׁ
ישת ַ
יתת ֵבית ִדין ולְ ִב ַ
שהָ ע ֲָריוֹ ת ִת ְה ֶּׁיינָה ְבכָ ֵרת ו ִמ ַ
שתֹאמַ ר ֶּׁ
וַ ה ֲֵרי זוֹ ְכמוֹ ֶּׁ
ש ְכ ִפי ְרצוֹ נוֹ יתברךָ .א ְמנָם
ש ֵאין ֵא ֶּׁלה ֶּׁא ָלא הַ ְגבולִ ים ֶּׁ
הנ ָָאה וְ חֵ לֵ ב יִ ְהיֶּׁה מֻ ָתרֶּׁ ,
ְבחָ לָ ב יִ ְהיֶּׁה ָאסור ב ֲ
ְ
שאו וְ יִ ְתנו
ש ְֹ
שך ִ ֶּׁ
שהֻ גְ ְבלו ֵאין הֶּׁ ְפ ֵרש ֵבין ֶּׁאחָ ד לְ ֶּׁאחָ ד ְכלָ ל .ו ִמזֶּׁה נִ ְמ ָ
ְבעִ נְ יַן הַ ִחיוב הַ ִמ ְצווֹ ת ַב ְגבול ֶּׁ

ש ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ֵאינָם ֶּׁא ָלא ִמ ִד ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים ,וְ יִ ְרבו ָבהֶּׁ ם הַ ְפ ָר ִטים
ָכל ָכ ְך ְב ַת ָקנוֹ ת ַרבוֹ ת וגְ זֵרוֹ ת ַרבוֹ ת ֶּׁ
שוו ְבעֵ ינֵיהֶּׁ ם הַ ְדבָ ִרים הָ ֵא ֶּׁלה ִב ְב ִחינַת הַ ִחיוב ָבהֶּׁ ם ְכמוֹ ָכל ְש ָאר
ש ָ
וְ הַ ַמחֲ לֹקוֹ תָ ,כל זֶּׁה ִמ ְפנֵי ֶּׁ
ש ָיבֹאו מֵ ִא ָתנו .וְ ִהנֵה
ש ָיבֹאו עַ ל זֶּׁה הַ ַצדֵ ,פרוש ֶּׁ
ש ָא ְמנָם ְרצוֹ נוֹ יתברך הָ יָה ֶּׁ
ש ַבתוֹ ָרהֶּׁ ,
הַ ִמ ְצווֹ ת ֶּׁ
ירת תוֹ ָרתוֹ  ,זוֹ
ש ִנגְ זֹר עָ לֵ ינו ְגזֵרוֹ ת לִ ְש ִמ ַ
שיְ צַ וֵנו ֶּׁ
שים טוֹ טָ פוֹ ת ֵבין עֵ ינֵינו ,אוֹ ֶּׁ
ש ָנ ִ ֹ
שיְ צַ וֵנו ֶּׁ
שוֶּׁה ֶּׁ
הַ ָדבָ ר ָ
שיַת ְרצוֹ נוֹ
שהוא ֲע ִ ֹ
שי ָָתה ְבאֹפֶּׁ ן זֶּׁה ,וְ גִ ָדרם ֶּׁאחָ ד ֶּׁ
שי ָָתה ְבאֹפֶּׁ ן זֶּׁה ,וְ זוֹ צו ַרת ֲע ִ ֹ
שצו ַרת ֲע ִ ֹ
ִמ ְצוָ ה ֶּׁ
יתברך וגְ זֵ ָרתוֹ .
ש ִי ְהיֶּׁה כֹחַ ְביַד ֵבית ִדין לְ בַ ֵטל ָדבָ ר ִמן
ש ִק ְבלו ז"ל ְבפֵ רוש הַ ִמ ְצוָ ה הַ זֹאת גַם ֵכן הואֶּׁ ,
ו ִמ ַמה ֶּׁ
שה ,וְ לֹא ְבקום
שב וְ ַאל ַת ֲע ֶֹּׁ
ש ִי ְהיֶּׁה ְב ֵ
ירת הַ תוֹ ָרה עַ ְצמָ ה ,ובַ ְגבול ֶּׁ -
ש ִי ְהיֶּׁה לְ ַת ְכלִ ית ְש ִמ ַ
הַ תוֹ ָרה ְכ ֶּׁ
ש ָבתַ ,כ ְמב ָֹאר ַב ִמ ְשנָה וש"סְ ,כ ִפי
ש ָגזְרו ְבשוֹ פָ ר ו ְבלולָ ב ְביוֹ ם ַ
שה ,וְ עַ ל ִפי זֶּׁה הַ ש ֶֹּׁרש ָגזְרו מַ ה ֶּׁ
ֲע ֵֹ
שהָ יְ ָתה ְבי ָָדם.
הַ ַק ָבלָ ה הַ זֹאת ֶּׁ

ת'ו'ש'ל'ב'ע'
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