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ֵס ֶפר

ז ַֹהר וְ ַהּסֻ ּכָ ה
הזוהר לחג הסוכות

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע
חוברת מספר 141
אב תשע"ד  -עיה“ק בית שמש תובב“א

זֹ ַֹההר ְוְו ַה ֻסּ ָכָּכּה

א

ֵס ֶפר

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה
ַהזּ ַֹהר לְ ַחג ַה ֻסּכּוֹת

דוּלת
בּוֹ יְ בַֹאר ֵס ֶדר ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ְל ַחג ַה ֻסּכּוֹת ,וְ ֵכן גְּ ַ
"ח ֶמד
ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ְבּתוַֹ Fה ֻסּ ָכּה ,וְ הוּא ִקצּוּר ִמ ֵסּ ֶפר ֶ
הוֹספוֹת ֲח ָדשׁוֹת וְ נִ ְכ ָבּדוֹת.
Mקים" ִעם ָ
ֱא ִ
יוֹצא ַה ֵסּ ֶפר ְלאוֹר
לוֹמ ֵדי ַהזּ ַֹהרֵ ,
ְלאוֹר ַה ִבּקּוּשׁ ֶשׁל ְ
ְבּ ֶע ֶרב ַחג ַה ֻסּכּוֹת תשע"בֵ ,ס ֶדר ָבּרוּר ְל ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר
ַבּ ֻסּ ָכּה ִל ְכבוֹד ָה ֻא ְשׁ ִפּיזִ ין.
נּוֹתר ָלנוּ ַעד ַחג ַה ֻסּכּוֹת
ִבּגְ ַלל ַהזְּ ַמן ַה ְמ ֻצ ְמ ָצם ֶשּׁ ַ
יאים ָאנוּ בס"ד ֶאת ַה ֵח ֶלק ָה ִראשׁוֹןָ ,אנוּ ְמ ַקוִּ ים
מוֹצ ִ
ִ
ְל ַה ְמ ִשׁי Fוְ ִלגְ מֹר ֶאת ֵח ֶלק ַה ֵשּׁנִ י ְל ָכבוֹד ַחג ַה ֻסּכּוֹת
טוֹבה.
ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ְל ָ
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ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ג

ַה ְק ָדּ ָמה
)מלְ כוּת( ַעל יְ ִצ ַ
שּ ַמיִ ם )זְ ֵעיר ַאנְ ִפּין( ְו ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ ַ
יִ ְשׂ ְמחוּ ַה ָ ׁ
יאת ַהקּוּנְ ְט ֵרס
ַהלָּ ז ְבּ ֶעזְ ַרת ה' ְ
וּבּ ִסיַ יעתּוֲֹ ,א ֶשׁר ַעל יְ ֵדי זֶ ה יִ ְהיֶ ה ִתּקּוּן יִ חוּד
יוֹתר ִבּ ְשׁלֵ מוּת.
וּשׁ ִכינְ ֵתּיהּ ֵ
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא ְ
ְ
ַו ֲא ֶשׁר יָ ַ
הוּדי וּלְ ָכל ָח ִסיד ִו ֵירא ָשׁ ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ְבּז' יְ ֵמי ַה ֻסּכּוֹת
דוּע לְ ָכל יְ ִ
ימיִּ ים ַ
וּמזְּ ֵעיר ַאנְ ִפּין ֶאל ַמלְ כוּת
יפים ִמ ִבּינָ ה ִ
וּמ ִקּ ִ
יוֹר ִדים ֲח ָס ִדים ְפּנִ ִ
ְ
ְויָ ַ
יוֹתר
יפין יִ ְהיוּ ֵ
וּכ ֵדי ֶשׁ ַה ֲח ָס ִדים ַה ַמּ ִקּ ִ
דוּע ֶשׁ ַה ֻסּ ָכּה הוּא אוֹר ַה ַמּ ִקּיף ְ
קי ַר ִבּי
ִבּ ְשׁלֵ מוּת ָצ ִרי לִ לְ מֹד ַבּ ֻסּ ָכּה ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ֵמ ַה ַתּנָּ א ָה ֱא ִ
ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
יוֹחאי.
"ח ֶמד ֱא ִ
ַו ֲא ֶשׁר ַעל ֵכּן לִ ַקּ ְטנוּ ֵמ ַה ֵסּ ֶפר ֶ
קים" ַכּ ָמּה ְק ָט ִעים ֶשׁ ֵמּ ִביא ָשׁם
ֶאת ָכּל ֵס ֶדר ַהזּ ַֹהר ֶשׁ ָצּ ִרי לִ לְ מֹד ְבּ ֻס ָכּה.
ְו ַא ָתּה ֶבּן ָא ָדם ֲחגוֹר ַח ְר ֶבַּ על יֶ ֶר גִּ בּוֹר ְו ֶת ֶאזוֹר ַחיִ ל לִ לְ מֹד ְבּ ֻס ָכּ ְתֶ את
ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְו ַעל יְ ֵדי זֶ ה יִ ְהיוּ ִתּקּוּנֵ י ַה ַמּלְ כוּת ִבּ ְשׁלֵ מוּת.
רוּחוֹתינוּ
ֵ
שׁוֹתינוּ ְו
ְו ַעל יְ ֵדי זֶ ה יֻ ְשׁ ַפּע ֶשׁ ַפע ַרב ְבּ ָכל ָהעוֹלָ מוֹת וּלְ ַת ֵקּן ֶאת נַ ְפ ֵ
וּפגַ ם וּלְ ַט ַה ֵרנוּ וּלְ ַק ְד ֵשׁנוּ ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ְתָ ה ֶעלְ יוֹנָ ה
מוֹתינוּ ִמ ָכּל ִסיג ְ
ְונִ ְשׁ ֵ
ימה ְונִ זְ ֶכּה ְבּ ַהאי ַשׁ ָתּא לְ ִב ַ
יחנוּ וּלְ ִבנְ יָ ן ִמ ְק ָד ֵשׁינוּ
יאת ְמ ִשׁ ֵ
ְו ֵת ִטיב לָ נוּ ַה ֲח ִת ָ
ְו ִת ְפ ַא ְר ֵתּנוּ.
אתי לְ אוֹר ְבּ ֶח ְמלַ ת ה' ָעלַ י ֶע ֶרב ֻסכּוֹת תשע"ב לְ אוֹר ַה ִבּקּוּשׁ ָה ַרב ְבּ ֶק ֶרב
הוֹצ ִ
ֵ
לוֹמ ֵדי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
ְ

ָשׁלוֹם ָ
יוּדא גְּ ָראס
ִמ ְפ ָעל ַהזּ ַֹהר ָהעוֹלָ ִמי

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ד

יוֹח ִאי זְ יָ ָע"ָא
ִשׁיר ַה ֵלּל ְל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
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וּמ ָילה.
תּוֹר ֵתנוֶּ ,את ַה ַכּוָּ נוֹת ֶשׁל ָכּל ְתּ ִפ ָילהֶ ,שׁל ָכּל ִמ ָילה ִ
ִראשׁוֹן הוּא ְלגַ לּוֹת ָלנוֶּ ,את סוֹדוֹת ָ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
ַאשׁ ֶריְ -מנַ גְּ נִ ים ,וְ ָכ* ְל ִקדּוּשׁ ִמ ְתכּוֹנְ נִ ים.
וּבת ,נִ ְמ ַשׁ ְח ָתּ ְ
עוֹמ ִדים ְבּ ָכבוֹד ָכּל ֶבּן ַ
ְבּ ָכל ַבּיִ ת ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּתְ ,
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
מוֹצא ִפּי.-
אוֹת ,-וְ ִחכּוּ ַרק ְל ֵ
יָ ַד ְע ָתּ ֶאת ְשׂ ַפת ַה ַחיּוֹתֶ ,שׁל ַתּ ְח ִתּיּוֹת וְ ַע ִיליוֹתַ ,בּ ֲע ֵלי ְכּנַ ף ִשׁ ְירתוּ ְ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
וּב ְמגִ לּוֹת.
תּוֹרת ַהנֶּ ֱע ָלםַ ,רב ַהנִּ ְס ָתּרוֹת ַעל ַהנִּ גְ לוֹתַ ,בּ ַתּנַ "ך ִ
עוֹלםְ ,בּסוֹד ַ
ִשׁ ַתּ ְפ ָת ֶאת ָכּל ָה ָ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
וּמה נָ ִעים.
יצ ְתִ ,-הנֵּ ה ַמה טוֹב ַ
וּתנָ ִאיםִ ,ה ְתַאוּוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִבּ ְמ ִח ָ
ָאמוֹר ִאים ְ
ָ
ְמאוֹר גָּ דוֹל ָק ְראוּ ְל,-
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ

ָע ִשׂ ָ
כּוֹר ִעים.
כּוּלם ֶבּ ֶר* ְלְ -
עוֹלמוֹת ,נִ ַצּ ְח ָתּ ֶאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעיםָ ,
ית נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאוֹתִ ,ה ְר ַע ְשׁ ָת ֶאת ָכּל ָה ָ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
וְ ַה ַ
כּוּלם בּוֹ ְמ ַעיְ ינִ ים ,גַּ ם ִאם ַהכֹּל ?א ְמ ִבינִ ים.
לוּתנוַּ ,היּוֹם ָ
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ הוּא אוֹר ָלנוִּ ,בּזְ כוּתוֹ נֵ ֵצא ִמגָ ֵ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
יהם.
מוֹת ֶ
ַאחד ֵמ ֶהם ,וַ ֲאנַ ְחנוּ ָכּאן ְכּ ַעם ֶא ְביוֹןָ ,הס ִמ ְלּ ַהזְ ִכּיר ֶאת ְשׁ ֵ
נִ גְ לוּ ְלַ -מ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹןָ ,כּל ֶא ָחד וְ ַ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
קיָ ה.פוּט ִ
פּוֹרי וְ ֶאת ְט ֶב ְריָ ה ,וְ גַ ם ֶאת לוֹד וְ ַק ְ
ְבּ ָכל ָמקוֹם בּוֹ ָדּ ַר ְכ ָתָּ ,כּל ָדּ ָבר ָט ֵמא ִט ַה ְר ָתֶּ ,את ִצ ִ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
וּת ִהלּוֹת.
ימנָ א ְלֵ -ה ִביאֶ ,את ָכּל ַה ְתּשׁוּבוֹת ִל ְשׁ ֵאלוֹת ,וְ גַ ם ֵא ִליָּ הוּ ַהנָּ ִביאָ ,פּ ַתח ַבּ ְשּׁ ָב ִחים ְ
ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
ָאלים.
דוֹלים ,וְ ָכ* ִתּ ְת ַקיֵּ ם ַה ְב ָט ָח ְתֶ ,-שׁ ָבּזֶ ה יִ ְהיוּ נִ גְ ִ
תוֹר ֶת ,-גַּ ם ְק ַטנִּ ים וְ גַ ם גְּ ִ
יִ ְל ְמדוּ ַהיּוֹם ֶאת ָ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ

וְ ָע ִל ָ
יבּל ִמ ְמֶּ -את ַה ְתּ ִפלּוֹת.
רוֹמיםִ ,ק ֵ
יּוֹשׁב ַבּ ְמּ ִ
ית ֶאת ַה ֵה ָיכלוֹת ,וְ ַה ֵ
רוֹמים ,וְ ָר ִא ָ
ית ַל ְמּ ִ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
ַ
יתַ ,-רק ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ִבּנְ .-
יתה ְס ִב ְיב ,-וְ ָשׁ ְמ ָרה ַעל ְק ֻד ָשּׁ ְתִ ,-אישׁ ?א ִה ְת ָק ֵרב ְל ֵב ְ
חוֹמת ֵאשׁ ָהיְ ָ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
ימ ֶ
ִא ְ
אוֹתיּוֹתַ ,הנִּ ְפ ָרדוֹת וְ ַה ְדבוּקוֹת.
רוֹתיַ -בּ ִמּ ְשׁנָ יוֹתָ ,ה ְפכוּ ַל ֲה ָלכוֹת ְפּסוּקוֹת ,גִּ ִלּית ֶאת סוֹד ָה ִ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
יח ִצ ְד ֵקנוּ.
וּב ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוָּ ,תּבוֹא ִעם ָמ ִשׁ ַ
כוּלנוִּ ,
כוּתָ -תּגֵ ן ַעל ָ
יוֹם ְפּ ִט ָיר ְת -הוּא ַחג ָלנוּ ,זְ ְ
יוֹח ִאי.
כּוּלם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹח ִאי ,וְ ַע ְכ ָשׁו נָ גִ יד ָ
כּוּלם ִשׁיר ַה ֵלּל ַל ָבּר ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו נָ ִשׁיר ָ
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ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ה

ֵס ֶפ ר

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה
גּוֹרם יִ חוּד
תּוֹרה ָשׁם ַבּ ֻסּכָּ ה ֵ
תּוֹרה ַעל ֻשׁלְ ָחנוֹ ,כִּ י ַעל יְ ֵדי לִ מּוּד ַה ָ
ָראוּי וְ נָ כוֹן לִ ְהיוֹת ֻסכָּ תוֹ ַמלֵּ א ִבּ ְרכַּ ת ה' ְבּלִ מּוּד ַה ָ
"פּוֹעל ֶצ ֶדק" כַּ נִּ זְ כָּ ר ַבּזּ ַֹהר ,וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ִאם
תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב ִעם ַה ֻסּכָּ ה ֻסכַּ ת ָדּוִ ד ,וְ נִ ְק ָרא ֶבּ ֱא ֶמת ֵ
ֶעלְ יוֹן ֶשׁהוּא ְמ ַח ֵבּר ָ
אוּשׁ ִפּיזִ ין ִעלָּ ִאין ַא ְב ָר ָהם וה' ַצ ִדּ ַיקיָּ א וְ ָדוִ ד ַמלְ כָּ א,
יּוֹצא ,כִּ י ָשׁם יִ ְמ ְצאוּ ז' ַצ ִדּ ִיקים ְ
לוֹמד ְבּ ֶד ֶרָ ה ֱא ֶמת ַבּזּ ַֹהר וְ כַ ֵ
הוּא ֵ
תּוֹרה ִעם ַה ְשּׁכִ ינָ ה,
עוּדה ַהגַּ ְשׁ ִמית ,כִּ י ָשׁם יֹאכְ לוּ לֶ ֶחם לַ ְח ָמהּ ֶשׁל ָ
יוֹתר ְמ ֻק ֶבּלֶ ת ֶא ְצלָ ם ֵמ ַה ְסּ ָ
זוֹהיא ֵ
כִּ י ַהזְ ָמנָ ה ִ
מּוּדי עוֹלָ ם.
שּ ְב ָעה ַצ ִדּ ִיקים ַע ֵ
שּא ְבּ ָרכָ ה ֵמ ֵאת ה' ִוּמ ִ ׁ
יִ ָ ׂ
וְ ָראוּי לִ לְ מֹד ַבּזּ ַֹהר כָּ ל לַ יְ לָ ה וָ לַ יְ לָ ה ֵמ ִענְ יַ ן ֶה ָחג:
ליל ‡' בזו‰ר פר˘˙ ‡מור )„ף ˜‚ ע"ב(
ֲענָ נוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן

ליל ‡' בזו‰ר פר˘˙ ‡מור )„ף ˜‚ ע"ב(
ֲענָ נוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן

ַּב ֻּּכֹת ֵּת ְשבּו )ויקרא כ"ג( ָח ֵ4ר ,וְ ָדא ַענָ נָ א ַחדְּ ,ד ֻכּלְ הּו
יהמ
ְק ִש ִירינ ֵּביּהִּ .ד ְכ ִּתיבִּ ,כי ַענַ נ יְ יָ ' ַעלֵ ֶ
ּוב ַע ֻּמד ָענָ נ ַא ָּתה הֹולֵ ְכ
ּוכ ִתיב )במדבר יד( ְ
יֹוממְ .
ָ
יֹוממָּ .דא הּוא ַענָ נָ א ְד ַא ַהרֹנְּ ,ד ִא ְק ֵרי
יהמ ָ
לִ ְפנֵ ֶ
יֹוממ יְ ַצּוֶ ה יְ יָ ' ַח ְּ4דֹוַ .ענָ נָ א
יֹוממִּ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים מב( ָ
ָ
ַחד ,נָ ִטיל ִע ֵּמיּה ָח ֵמש ַא ַח ַרּנִינ ,וְ ִאיּנּונ ִשית .וַ ַענָ נָ א
ּוב ַעּמּוד ֵאש לָ יְ לָ הָּ ,דא נָ ַה ָרא
ַא ַח ָראִּ ,ד ְכ ִּתיב ְ
לְ הּו לְ יִ ְש ָר ֵאלִ ,מנְ ִהירּו ְּד ִאיּנּונ ִשית.

שׁוּרים
ַבּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ָח ֵסר ,וְ זֶ ה ָענָ ן ֶא ָחד ֶשׁכֻּ ָלּם ְק ִ
וּב ַע ֻמּד
בּוֶֹ ,שׁכָּ תוּב כִּ י ֲענַ ן ה' ֲע ֵל ֶיהם ָ
יוֹמם .וְ כָ תוּב ְ
יוֹמם .זֶ הוּ ֲענָ נוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן,
ָענָ ן ַא ָתּה ה ֵֹלִ ל ְפנֵ ֶיהם ָ
יוֹמם יְ ַצוֶּה ה' ַח ְסדּוֹ.
יוֹמםֶ ,שׁכָּ תוּב )תהלים מב( ָ
ֶשׁנִּ ְק ָרא ָ
נוֹטל ִעמּוֹ ֲח ִמ ָשּׁה ֲא ֵח ִרים ,וְ ֵהם ִשׁ ָשּׁה.
ָענָ ן ֶא ָחד ֵ
וּב ַעמּוּד ֵאשׁ ָליְ ָלה ,זֶ ה ֵה ִאיר
וְ ָענָ ן ַא ֵחרֶ ,שׁכָּ תוּב ְ
אוֹתם ַה ִשּׁ ָשּׁה.
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָהאוֹר ֶשׁל ָ

עוּריִ 
זָ כַ ְר ִתּי ָלֶ ח ֶסד נְ ַ

עוּריִ 
זָ כַ ְר ִתּי ָלֶ ח ֶסד נְ ַ

ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָּפ ַתח )וְ ָא ַמר() ,ירמיה ב( ּכֹה ָא ַמר יְ יָ ' זָ ַכ ְר ִּתי
עּוריִ ְכ וְ גֹו'ַ .האי ְק ָרא ַעל ְּכנֶ ֶ4ת
לָ ְכ ֶח ֶ4ד נְ ַ
יִ ְש ָר ֵאל ִא ְת ַמרְּ ,ב ַש ַע ָתא ַד ַהוַ ת ַאזְ לָ א ְב ַמ ְד ְּב ָרא
ִע ְּמהֹונ ְּדיִ ְש ָר ֵאל .זָ ַכ ְר ִּתי לָ ְכ ֶח ֶ4דָּ :דא ַענָ נָ א
ְד ַא ַהרֹנְּ ,דנַ ְטלָ א ְב ָח ֵמש ַא ַח ַרּנִינְּ ,ד ִא ְת ְק ָשרּו ַעלָ ְכ,
לּולֹותיִ ְכְּ ,ד ִא ְש ָּת ְכלָ לּו
ָ
ּונְ ִהירּו ָעלָ ְכַ .א ַה ָבת ְּכ
לָ ְכ) ,ס"א וְ כֻ ְלּהוּ ִא ְשׁ ָתּכְ ָללוּ ַב (וְ ַא ְע ָּטרּו לָ ְכ ,וְ ַא ְת ִקינּו לָ ְכ
יט ָהא .וְ ָכל ַּכְכ לָ ָּמהְּ .בגִ ינ
ְּכ ַכּלָ ה ְד ַת ְע ֵּדי ַת ְכ ִש ָ
רּועה.
לֶ ְכ ֵּתְכ ַא ַח ַרי ַב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרצ ֹלא זְ ָ

ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ָפּ ַתח ,כֹּה ָא ַמר ה' זָ כַ ְר ִתּי ָלֶ ח ֶסד
עוּריִ  וְ גוֹ'ַ .ה ָפּסוּק ַהזֶּ ה נֶ ֱא ַמר ַעל כְּ נֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל
נְ ַ
הוֹלכֶ ת ַבּ ִמּ ְד ָבּר ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל .זָ כַ ְר ִתּי
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶ
נּוֹס ַע ִעם ֲח ִמ ָשּׁה
ָלֶ ח ֶסד  -זֶ הוּ ֲענָ נוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֶשׁ ֵ
וּמ ִא ִירים ָע ֶליַ .א ֲה ַבת
ֲא ֵח ִרים ֶשׁנִּ ְק ְשׁרוּ ָע ֶליְ 
אוֹת,
לוּתיִ ֶ - שׁנִּ ְת ְקנוּ ְל) וְ כֻ ָלּם נִ ְת ְקנוּ ְב (וְ ִע ְטּרוּ ָ
ָ
כְּ
אוֹת כְּ מוֹ כַ ָלּה ֶשׁעוֹנֶ ֶדת ֶאת ַתּכְ ִשׁ ֶיט ָיה.
וְ ִה ְת ִקינוּ ְ
וְ כָ ל כָּ ָ ל ָמּה? ִבּ ְשׁ ִביל ֶלכְ ֵתַּ א ֲח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ
רוּעה.
א זְ ָ

ֵצל ָה ֱאמוּנָ ה

ֵצל ָה ֱאמוּנָ ה

דֹורא ָדא,
ָּתא ָחזֵ יְּ ,ב ַש ַע ָתא ְד ַבר נָ ש יָ ִתיב ְּב ָמ ָ
נּותאְ ,ש ִכינְ ָּתא ַפ ְר ָ4א גַ ְד ָפ ָהא
ימ ָ
ִצּלָ א ִּד ְמ ֵה ְ
ָעלֵ יּה ִמּלְ ֵעיּלָ א ,וְ ַא ְב ָר ָהמ וַ ַח ִמ ָּשה ַצ ִּד ַיקּיָ יא
דֹוריהֹונ ִע ֵּמיּהָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא,
ַא ַח ַרּנִ ינ ַשוְ יָ ינ ָמ ֵ
ַא ְב ָר ָהמ וַ ַח ִמ ָּשה ַצ ִּד ַיקּיָ יא ,וְ ָדוִ ד ַמלְ ָּכאַ ,שוְ יָ ינ
דֹוריהֹונ ִע ֵּמיּהָ .ה ָדא הּוא ִד ְכ ִּתיבַּ ,ב ֻּּכֹות
ָמ ֵ

יוֹשׁב ַבּ ָמּדוֹר ַהזֶּ ה,
בֹּא ְר ֵאהְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָא ָדם ֵ
פּוֹר ֶסת ֶאת כְּ נָ ֶפ ָיה ָע ָליו
ֵצל ָה ֱאמוּנָ הַ ,ה ְשּׁכִ ינָ ה ֶ
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ,וְ ַא ְב ָר ָהם וַ ֲח ִמ ָשּׁה ַצ ִדּ ִיקים ֲא ֵח ִרים ָשׂ ִמים
דוֹרם ִעמּוָֹ .א ַמר ַר ִבּי ַא ָבּאַ ,א ְב ָר ָהם וַ ֲח ִמ ָשּׁה
ֶאת ְמ ָ
דוֹר ֶיהם ִעמּוֹ .זֶ הוּ
ַצ ִדּ ִיקים וְ ָדוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ שׂ ִמים ְמ ֵ
ֶשׁכָּ תוּבַ ,בּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת יָ ִמיםִ .שׁ ְב ַעת יָ ִמים

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ו
ֵּת ְשבּו ִש ְב ַעת יָ ִמימִ .ש ְב ַעת יָ ִמימ ְּכ ִתיב ,וְ לָ א
ְב ִש ְב ַעת יָ ִמימְּ .כ ַגוְ ונָ א ָדא ְכ ִתיב) ,שמות לא( ִּכי
ּוב ֵעי ַבר
ֵש ֶשת יָ ִמימ ָע ָשה יְ יָ ' ֶאת ַה ָּש ַמיִ מ וְ גֹו'ָ .
יֹומאְּ ,ב ַאנְ ִּפינ נְ ִה ִירינ,
יֹומא וְ ָ
נָ ש לְ ֶמ ְח ֵּדי ְב ָכל ָ
אּוש ִּפיזִ ינ ִאּלֵ ינ ְּד ַש ְריָ ינ ִע ֵּמיּה.
ְּב ְ

כָּ תוּב ,וְ א ְבּ ִשׁ ְב ַעת יָ ִמים .כְּ מוֹ זֶ ה כָּ תוּב )שמות לא( כִּ י
ֵשׁ ֶשׁת יָ ִמים ָע ָשׂה ה' ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ גוֹ' .וְ ָצ ִריָ א ָדם
אוֹר ִחים
ִל ְשׂמ ַֹח ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ְבּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹת ָבּ ְ
ַה ָלּלוּ ֶשׁשּ ִׁוֹרים ִעמּוֹ.

אוֹר ִחים ֶע ְליוֹנִ ים
ְ

אוֹר ִחים ֶע ְליוֹנִ ים
ְ

וְ ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאְּ ,כ ִתיב ַּב ֻּּכֹות ֵּת ְשבּו ִש ְב ַעת
יתא
יָ ִמימּ ,ולְ ָב ַתר יֵ ְשבּו ַב ֻּּכֹותְּ .ב ַק ְד ִמ ָ
אּוש ִּפיזֵ י.
ֵת ְשבּוּ ,ולְ ָב ַתר יֵ ְשבּוֶ .אּלָ אַ ,ק ְד ָמ ָאה לְ ְ
אּוש ִּפיזֵ יִּ ,כי ָהא
ִּתנְ יָ ינָ א ,לִ ְבנֵ י ָעלְ ָמאַ .ק ְד ָמ ָאה לְ ְ
ּּוּכה ָהוָ ה
ְד ַרב ַה ְמנּונָ א ָָ 4באַּ ,כד ָהוָ ה ָעיֵ יל לַ ָ
ּּוּכה ִמּלְ ָגאו ,וְ ָא ַמר
ַח ֵּדי ,וְ ָק ִאימ ַעל ִּפ ְת ָחא לַ ָ
תֹורא ,וְ ָק ִאימ
אּוש ִּפיזִ ינְ .מ ֵַּ 4דר )נ"א נְ ַס ֵדּר( ָּפ ָ
נְ זַ ֵּמנ לְ ְ
אֹומר ַּב ֻּּכֹות ֵּת ְשבּו ִש ְב ַעת
ּומ ָב ֵרְכ ,וְ ֵ
לֹוהיְ ,
ַעל ַרגְ ִ
אּוש ִּפיזֵ י
אּוש ִּפיזִ ינ ִעּלָ ִאינִּ ,תיבּוִּ .תיבּו ְ
יָ ִמימִּ .תיבּו ְ
נּותאִּ ,תיבּוָ .א ִרימ )ס"א ַא ְס ֵחי( יְ דֹוי ,וְ ַח ֵּדי,
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
וְ ָא ַמר זַ ָּכ ָאה חּוּלָ ָקנָ א ,זַ ָּכ ָאה חּולָ ֵקיהֹונ ְּדיִ ְש ָר ֵאל,
ִּד ְכ ִּתיב) ,דברים לב( ִּכי ֵחלֶ ק יְ יָ ' ַעּמֹו וְ גֹו' ,וַ ַהוָ ה יָ ִתיב.

וְ ָא ַמר ַר ִבּי ַא ָבּא ,כָּ תוּב ַבּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת יָ ִמים,
וְ ַא ַחר כָּ  יֵ ְשׁבוּ ַבּ ֻסּכֹּתָ .בּ ִראשׁוֹנָ ה ֵתּ ְשׁבוּ ,וְ ַא ַחר
אוֹר ִחיםַ ,ה ֵשּׁנִ י ִל ְבנֵ י
כָּ  יֵ ְשׁבוֶּ .א ָלּא ָה ִראשׁוֹן ָל ְ
אוֹר ִחים ,כְּ מוֹ ֶשׁ ַרב ַה ְמנוּנָ א
ָה ָ
עוֹלםָ .ה ִראשׁוֹן ָל ְ
עוֹמד
ָס ָבא ,כְּ ֶשׁ ָהיָ ה נִ כְ נָ ס ַל ֻסּכָּ ה ָהיָ ה ָשׂ ֵמ ַח ,וְ ֵ
אוֹר ִחים.
ַעל ֶפּ ַתח ַה ֻסּכָּ ה ִמ ַבּחוּץ וְ ֵ
אוֹמר :נְ זַ ֵמּן ָל ְ
וּמ ָב ֵר
ְמ ַס ֵדּר )נְ ַס ֵדּר( ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ,וְ ֵ
עוֹמד ַעל ַרגְ ָליוְ ,
אוֹר ִחים
וְ ֵ
אוֹמרַ :בּ ֻסּכּוֹת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת יָ ִמיםְ .שׁבוּ ְ
אוֹר ֵחי ָה ֱאמוּנָ הְ ,שׁבוֵּ .ה ִרים
ֶע ְליוֹנִ יםְ ,שׁבוְּ .שׁבוּ ְ
ָ)ר ַחץ( יָ ָדיו וְ ָשׂ ַמח ,וְ ָא ַמרַ :א ְשׁ ֵרי ֶח ְל ֵקנוַּ ,א ְשׁ ֵרי ֶח ְל ָקם
ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁכָּ תוּב )דברים לב( כִּ י ֵח ֶלק ה' ַעמּוֹ וְ גוֹ'.
יוֹשׁב.
וְ ָהיָ ה ֵ

ִשׂ ְמ ַחת ָה ֲענִ יִּ ים

ִשׂ ְמ ַחת ָה ֲענִ יִּ ים

ִּתנְ יָ ינָ א ,לִ ְבנֵ י ָעלְ ָמאְּ ,ד ַמאנ )דף ק"ד ע"א( ְּד ִאית לֵ יּה
ישא ,יָ ִתיב
חּולָ ָקא ְּב ַע ָּמא ְּוב ַא ְר ָעא ַק ִּד ָ
אּוש ִּפיזִ ינ ,לְ ֶמ ְח ֵּדי
נּותא ,לְ ַק ְּבלָ א ְ
ימ ָ
ְּב ִצּלָ א ִּד ְמ ֵה ְ
ּוב ֵעי לְ ֶמ ְח ֵּדי
ּוב ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתי ָ
ְב ַהאי ָעלְ ָמא ְ
לְ ִמ ְְּ 4כנֵ יָ .מאי ַט ַע ָמאְּ .ב ִגינ ְּדחּולָ ָקא ְד ִאיּנּונ
אּוש ִּפיזִ ינ ְּדזַ ִּמינ ְּד ִמ ְְּ 4כנֵ י הּוא .וְ ַההּוא ְּדיָ ִתיב
ְ
אּוש ִּפיזִ ינ ִאּלֵ ינ
נּותא ,וְ זַ ִּמינ ְ
ימ ָ
ְּב ִצּלָ א ָדא ִד ְמ ֵה ְ
נּותא ,וְ לָ א יָ ִהיב לֹונ
ימ ָ
אּוש ִּפיזֵ י ְמ ֵה ְ
ְ
ִעּלָ ִאינ,
ימי ִמּנֵ יּה ,וְ ַא ְמ ֵרי )משלי כג( ַאל
חּולָ ֵקיהֹונֻּ ,כּלְ הּו ַקיְ ֵ
ִּתלְ ַחמ ֶאת לֶ ֶחמ ַרע ַעיִ נ וְ גֹו'ִ ,א ְש ְּת ַכח ְּד ַההּוא
קּוד ָשא ְב ִריְכ
תֹורא ְד ַת ִּקינִ ,דילֵ יּה הּוא ,וְ לָ או ְד ְ
ָפ ָ
יכמ
יתי ֶפ ֶרש ַעל ְּפנֵ ֶ
הּואָ ,עלֵ יּה ְּכ ִתיב )מלאכי ב( וְ זֵ ִר ִ
יכמ ,וְ לָ א ַחּגַ י .וַ וי לֵ יּה לְ ַההּוא ַבר
וְ גֹו'ֶּ ,פ ֶרש ַחּגֵ ֶ
ימי
נּותא ַקיְ ֵ
ימ ָ
אּוש ִּפיזֵ י ְמ ֵה ְ
נָ שְּ ,ב ַש ַע ָתא ְד ִאּלֵ ינ ְ
תֹוריּה.
ִמ ָּפ ֵ

עוֹלםֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ֵח ֶלק ָבּ ָעם
שּנִ י ִ -ל ְבנֵ י ָה ָ
ַה ֵ ׁ
יוֹשׁב ְבּ ֵצל ָה ֱאמוּנָ הְ ,ל ַק ֵבּל ֶאת
דוֹשׁהֵ ,
וּב ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ָ
עוֹלם ַה ָבּא,
וּב ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָ
אוֹר ִחיםִ ,ל ְשׂמ ַֹח ָבּ ָ
ָה ְ
וְ ָצ ִריְ ל ַשׂ ֵמּ ַח ֶאת ָה ֲענִ יִּ יםָ .מה ַה ַטּ ַעם? ִמשּׁוּם
אוֹר ִחים ֶשׁזִּ ֵמּן ,הוּא ָל ֲענִ יִּ ים.
ֶשׁ ַה ֵח ֶלק ֶשׁל ָ
אוֹתם ְ
וּמזְ ִמין ֶאת
יּוֹשׁב ַבּ ֵצּל ַהזֶּ ה ֶשׁל ָה ֱאמוּנָ הַ ,
וְ אוֹתוֹ ֶשׁ ֵ
אוֹר ֵחי ָה ֱאמוּנָ ה ,וְ א
אוֹר ִחים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ַה ָלּלוְּ ,
ָה ְ
אוֹמ ִרים) :משלי
ֵ
נוֹתן ָל ֶהם ֶח ְל ָקם ,כֻּ ָלּם ָק ִמים ִמ ֶמּנּוּ וְ ְ
כג( ַאל ִתּ ְל ַחם ֶאת ֶל ֶחם ַרע ַעיִ ן וְ גוֹ' .נִ ְמ ָצא ֶשׁאוֹתוֹ
ֻשׁ ְל ָחן ֶשׁ ִתּ ֵקּן ֶ -שׁלּוֹ הוּא ,וְ א ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּאָ .ע ָליו כָּ תוּב )מלאכי ב( וְ זֵ ִר ִיתי ֶפ ֶרשׁ ַעל ְפּנֵ יכֶ ם
וְ גוֹ'ֶ ,פּ ֶרשׁ ַחגֵּ יכֶ ם ,וְ א ַחגַּ י .אוֹי לוֹ ְלאוֹתוֹ ָא ָדם
אוֹר ֵחי ָה ֱאמוּנָ ה ַה ָלּלוּ ָק ִמים ִמ ֻשּׁ ְל ָחנוֹ.
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ְ

נוֹתן ָל ֶהם ֶאת ֶח ְל ָקם
גְּ נוּתוֹ ֶשׁל ִמי ֶשׁ(א ֵ

נוֹתן ָל ֶהם ֶאת ֶח ְל ָקם
גְּ נוּתוֹ ֶשׁל ִמי ֶשׁ(א ֵ

וְ ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאַ ,א ְב ָר ָהמָּ ,כל יֹומֹוי ָהוָ ה ָק ִאימ
אּוש ִּפיזִ ינ,
ְ
אֹור ִחינ ,לְ זַ ְּמנָ א
ְּב ָפ ָר ַשת ְ
תֹוריַ ,ה ְש ָּתאִּ ,ד ְמזַ ְּמנִ ינ לֵ יּה,
ּולְ ַת ְּקנָ א לֹונ ָּפ ֵ
ּולְ ֻכּלְ הּו ַצ ִּד ַיקּיָ יאּ ,ולְ ָדוִ ד ַמלְ ָּכא ,וְ לָ א יָ ַה ִבינ לֹונ
תֹורא ,וְ ָק ֵרי) ,במדבר
חּולָ ֵקיהֹונַ ,א ְב ָר ָהמ ָק ִאימ ִמ ָּפ ָ
טז( ּ4ורּו ּנָ א ֵמ ַעל ָא ָהלֵ י ָה ַאנָ ִשימ ָה ְר ָש ִעימ ָה ֵאּלֶ ה.

עוֹמד
וְ ָא ַמר ַר ִבּי ַא ָבּאַ ,א ְב ָר ָהם ,כָּ ל יָ ָמיו ָהיָ ה ֵ
וּל ַס ֵדּר ָל ֶהם
אוֹר ִחים ְ
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְדּ ָרכִ ים ְלזַ ֵמּן ְ
ֻשׁ ְל ָח נוֹתַ .ע כְ ָשׁ ו ֶשׁ ַמּ זְ ִמ ינִ ים אוֹתוֹ וְ ֶא ת כָּ ל
נוֹתנִ ים ָל ֶהם ֶאת
ַה ַצּ ִדּ ִיקים וְ ֶאת ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל וְ ֵאין ְ
קוֹרא) :במדבר טז(
עוֹמד ֵמ ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ֵ
ֶח ְל ָקםַ ,א ְב ָר ָהם ֵ
סוּרוּ נָ א ֵמ ַעל ָא ֳה ֵלי ָה ֲאנָ ִשׁים ָה ְר ָשׁ ִעים ָה ֵא ֶלּה.

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה
וְ ֻכּלְ הּו ַּ4לְ ִקינ ַא ַב ְת ֵריּה .יִ ְצ ָחק ָא ַמר) ,משלי יג( ֶּוב ֶטנ
ְר ָש ִעימ ֶּת ְח ָ4ר .יַ ַעקֹב ָא ַמר) ,משלי כג( ִּפ ְּתָכ ָא ַכלְ ָּת
ּוש ָאר ָּכל ַצ ִּד ַיקּיָ יא ַא ְמ ֵרי) ,ישעיה כח( ִּכי
יאּנָ הְ .
ְת ִק ֶ
צֹואה ְבלִ י ָמקֹומ.
ָכל ֻשלְ ָחנֹות ָמלְ אּו ִקיא ָ

ז
וּב ֶטן
עוֹלים ַא ֲח ָריו .יִ ְצ ָחק ָא ַמר) ,משלי יג( ֶ
וְ כֻ ָלּם ִ
ְר ָשׁ ִעים ֶתּ ְח ָסר .יַ ֲעקֹב ָא ַמר) ,שם כג( ִפּ ְתָּ אכַ ְל ָתּ
אוֹמ ִרים) ,ישעיה כח(
וּשׁ ָאר כָּ ל ַה ַצּ ִדּ ִיקים ְ
ְת ִק ֶיאנָּ הְ .
כִּ י כָּ ל ֻשׁ ְל ָחנוֹת ָמ ְלאוּ ִקיא צ ָֹאה ְבּ ִלי ָמקוֹם.

וַ יִּ גֹּף ה' ֶאת נָ ָבל וַ יָּ מֹת

וַ יִּ גֹּף ה' ֶאת נָ ָבל וַ יָּ מֹת

ָּדוִ ד ַמלְ ָּכא ָא ַמר) ,חסר כאן( וְ ַא ְשלִ ימ ִּדינֹויִּ ,ד ְכ ִּתיב,
)שמואל א כה( וַ יְ ִהי ַכ ַע ֶש ֶרת ַהּיָ ִמימ וַ ּיִ ּגֹופ יְ יָ ' ֶאת
נָ ָבל וַ ּיָ מֹתָ .מאי ָקא ַמיְ ֵיריְּ .ב ִגינ ְּד ָדוִ ד ָש ַאל
אֹוש ִּפיזָ א ,וְ לָ א ָב ָעא .וְ ָדא
לְ נָ ָבל ,וְ ִא ְת ָע ִביד לֵ יּה ְ
זַ ִּמינ לֵ יּה ,וְ לָ א יָ ַהב לֵ יּה חּולָ ָקאְּ ,וב ִאיּנּונ ַע ָש ָרה
יֹומינ ְּד ָדוִ ד ַמלְ ָּכא ָד ִאינ ָעלְ ָמאַ ,א ְּת ָּדנ ָעלֵ יּה
ִ
ַההּוא ַבר נָ ש ְּד ַא ְשלִ ימ לֵ יּה ִּביש יַ ִּתיר ִמנָ ָבל.

ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ א ַמר ,וְ ִה ְשׁ ִלים ִדּינוֶֹ ,שׁכָּ תוּב
כה( וַ יְ ִהי כַּ ֲע ֶשׂ ֶרת ַהיָּ ִמים וַ יִּ גֹּף ה' ֶאת נָ ָבל וַ יָּ מֹת.
אוֹמר? ִמשּׁוּם ֶשׁ ָדּוִ ד ָשׁ ַאל ִמנָּ ָבל וְ נַ ֲע ָשׂה
ַמה זֶּ ה ֵ
אוֹר ַח ,וְ א ָר ָצה .וְ זֶ ה ִהזְ ִמין אוֹתוֹ ,וְ א נָ ַתן לוֹ
לוֹ ֵ
אוֹתם ֲע ָשׂ ָרה יָ ִמים ֶשׁ ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ דּן ֶאת
וּב ָ
ֵח ֶלקְ .
עוֹלם ,נִ דּוֹן ָע ָליו אוֹתוֹ ָא ָדם ֶשׁ ִה ְשׁ ִלים לוֹ ַרע
ָה ָ
יוֹתר ִמנָּ ָבל.
ֵ

אוֹר ִחים
ַמ ֲע ַלת ַה ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ֶאת ָה ְ

אוֹר ִחים
ַמ ֲע ַלת ַה ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ֶאת ָה ְ

יתא לָ א ַא ְט ַרח
אֹוריְ ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ)בּגִ ין כַּ ַ (
ָעלֵ יּה ְּד ַבר נָ ש יַ ִּתירֶ ,אּלָ א ְכ ָמה ְדיָ ִכיל,
ימא
ִּד ְכ ִּתיב) ,דברים טז( ִאיש ְּכ ַמ ְּתנַ ת יָ דֹו וְ גֹו' .וְ לָ א לֵ ָ
ּומה
יתאַ ,
ִאינִ יש ֶאכּול וְ ֶא ְש ַּבע וְ ַא ְרוֵ וי ְּב ַק ְד ִמ ָ
ישא ְּדכֹּלָ א
ְדיִ ְש ְּת ַאר ֶא ֵּתנ לְ ִמ ְְּ 4כנֵ יֶ ,אּלָ א ֵר ָ
אּוש ִּפיזִ ינ וְ ַרּוֵ י לֹונ,
אּוש ִּפיזִ ינ הּוא ,וְ ִאי ַח ֵּדי לְ ְ
ְד ְ
ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא ַח ֵּדי ִע ֵּמיּה ,וְ ַא ְב ָר ָהמ ָק ֵרי
ָעלֵ יּה) ,ישעיה נח( ָאז ִּת ְת ַעּנַ ג ַעל יְ יָ ' וְ גֹו' .וְ יִ ְצ ָחק
יּוצר ָעלַ יִ ְכ ֹלא
ארי ָעלֵ יּה) ,ישעיה נד( ָּכל ְּכלִ י ַ
ָק ֵ
יִ ְצלַ חָ .א ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹונַ ,האיָּ ,דוִ ד ַמלְ ָּכא ָא ַמר
ּוק ָר ִבינ ְּד ַמלְ ָּכא,
לֵ יּהְּ ,בגִ ינ ְּד ָכל זַ יְ ינִ ינ ְּד ַמלְ ָּכאְ ,
ִּבידֹוי ְד ָדוִ ד ִא ְת ְּפ ָקדּוַ ,א ָבל יִ ְצ ָחק ָק ָא ַמר) ,תהלים
עֹושר וְ גֹו'.
קיב( ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרצ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו וְ גֹו' ,הֹונ וָ ֶ
אֹורָכ וְ גֹו',
יַ ַעקֹב ָא ַמר) ,ישעיה נח( ָאז יִ ָּב ַקע ַּכ ַּש ַחר ֶ
ְש ַאר ַצ ִּד ַיקּיָ יא ַא ְמ ֵרי) ,ישעיה נח( וְ נָ ַחָכ יְ יָ ' ָּת ִמיד
וְ ִה ְש ִּב ַיע וְ גֹו'ָּ ,דוִ ד ַמלְ ָּכא ָא ַמר) ,ישעיה נד( ָּכל ְּכלִ י
יּוצר ָעלַ יִ ְכ ֹלא יִ ְצלָ חְּ ,ד ָהא הּוא ַעל ָּכל זֵ יינֵ י
ַ
ָעלְ ָמא ִא ְת ְּפ ַקד .זַ ָּכ ָאה חּולָ ֵקיּה ְּד ַבר נָ שְּ ,דזָ ֵכי
לְ ָכל ַהאי .זַ ָּכ ָאה חּולָ ֵקיהֹונ ְּד ַצ ִּד ַיקּיָ יאְּ ,ב ָעלְ ָמא
ֵדינְּ ,וב ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיָ ,עלַ יְ יהּו ְכ ִתיב )ישעיה ס( וְ ַע ֵּמְכ
יקימ וְ גֹו'.
ֻּכּלָ מ ַצ ִּד ִ

יחה
תּוֹרה ַמ ְט ִר ָ
ָא ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר)ִ ,משּׁוּם כָּ ֵ (אין ַה ָ
יוֹתרֶ ,א ָלּא כְּ מוֹ ֶשׁהוּא יָ כוֹלֶ ,שׁכָּ תוּב
ַעל ָא ָדם ֵ
ֹאמר ָא ָדם אֹכַ ל
)דברים טז( ִאישׁ כְּ ַמ ְתּנַ ת יָ דוֹ וְ גוֹ' .וְ א י ַ
שּ ֵאר ֶא ֵתּן
וּמה ֶשּׁיִּ ָ ׁ
וְ ֶא ְשׂ ַבּע וְ ֶא ְשׁ ֶתּה ָבּ ִראשׁוֹנָ הַ ,
אוֹר ִחים.
ָל ֲענִ יִּ יםֶ .א ָלּא ֵר ִ
אשׁית ַהכֹּל הוּא ֶשׁל ָה ְ
אוֹתםַ ,ה ָקּדוֹשׁ
אוֹר ִחים וְ ִה ְשׁ ָקה ָ
וְ ִאם ִשׂ ַמּח ֶאת ָה ְ
קוֹרא ָע ָליו) ,ישעיה
ָבּרוּ הוּא ָשׂ ֵמ ַח ִעמּוֹ ,וְ ַא ְב ָר ָהם ֵ
קוֹרא ָע ָליו) ,שם נד(
נח( ָאז ִתּ ְת ַענַּ ג ַעל ה' וְ גוֹ' .וְ יִ ְצ ָחק ֵ
יוּצר ָע ַליִ  א יִ ְצ ָלחָ .א ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןֶ ,את
כָּ ל כְּ ִלי ַ
זֶ ה ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ א ַמר אוֹתוִֹ ,משּׁוּם ֶשׁכָּ ל כְּ ֵלי ַהזַּ יִ ן
ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל וְ ַה ְקּ ָרבוֹת ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל נִ ְפ ְקדוּ ְבּיַ ד ָדּוִ ד.
ֲא ָבל יִ ְצ ָחק ָא ַמר) ,תהלים קב( גִּ בּוֹר ָבּ ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעוֹ
וְ גוֹ' ,הוֹן וָ ע ֶֹשׁר וְ גוֹ'.יַ ֲעקֹב ָא ַמר) ,ישעיה נח( ָאז יִ ָבּ ַקע
אוֹמ ִרים) ,שם(
שּ ַחר ֶ
כַּ ַ ׁ
אוֹר וְ גוֹ'ְ .שׁ ָאר ַה ַצּ ִדּ ִיקים ְ
יע וְ גוֹ'ָ .דּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ א ַמר) ,שם
וְ נָ ֲח ה' ָתּ ִמיד וְ ִה ְשׂ ִבּ ַ
יוּצר ָע ַליִ  א יִ ְצ ָלחֶ ,שׁ ֲה ֵרי הוּא נִ ְפ ָקד
נד( כָּ ל כְּ ִלי ַ
עוֹלםַ .א ְשׁ ֵרי ֶח ְלקוֹ ֶשׁל
ַעל כָּ ל כְּ ֵלי ַהזַּ יִ ן ֶשׁל ָה ָ
ָה ָא ָדם ֶשׁזּוֹכֶ ה ְלכָ ל זֶ הַ .א ְשׁ ֵרי ֶח ְל ָקם ֶשׁל ַה ַצּ ִדּ ִיקים
יהם כָּ תוּב )שם ס(
עוֹלם ַה ָבּאֲ ,ע ֵל ֶ
וּב ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָ
ָבּ ָ
וְ ַע ֵמּ כֻּ ָלּם ַצ ִדּ ִיקים וְ גוֹ'.

ליל ב' פר˘˙ פנחס )„ף ˜נח ע"ב(
יעי ְבּ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם
וַ ָתּנַ ח ַה ֵתּ ָבה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַלח ֶֹדשׁ ַעל ָה ֵרי ֲא ָר ָרט

ליל ב' פר˘˙ פנחס )„ף ˜נח ע"ב(
יעי ְבּ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם
שּ ִב ִ
וַ ָתּנַ ח ַה ֵתּ ָבה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְ ׁ
ַלח ֶֹדשׁ ַעל ָה ֵרי ֲא ָר ָרט

ּוב ַח ִמ ָּשה ָע ָשר יֹומ וְ גֹו' )במדבר כט(ִ .ר ִּבי ַא ָּבא ָּפ ַתח,
ַ
)בראשית ח( וַ ָּתנַ ח ַה ֵּת ָבה ַּבח ֶֹדש ַה ְּש ִב ִיעי
יּמא ַעל
יֹומינַ ,אזְ לַ ת ִא ָ
וְ גֹו'ָּ .תא ָחזֵ יָּ ,כל ַהנֵ י ִ

וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם וְ גוֹ' )במדבר כט(ַ .ר ִבּי ַא ָבּא ָפּ ַתח,
ַ
יעי וְ גוֹ' .בֹּא
)בראשית ח( וַ ָתּנַ ח ַה ֵתּ ָבה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
הוֹלכֶ ת ִא ָמּא ַעל ַה ָבּנִ ים
ְוּר ֵאה ,כָּ ל ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ֶ

)שמואל-א

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ח
ְּבנַ ּיָ יאְּ ,בגִ ינ ְּדלָ א יִ ְשלֹוט ְִ 4ט ָרא ַא ַח ָרא ָעלַ יְ יהּו,
ּובגִ ינ לְ ֵשזָ ָבא לֹונֵּ .כיוָ נ ְּד ִא ְש ְּתזִ יבּו ְּבנָ ָהא ,וְ ָהא
ְ
יֹומא ַק ְד ָמ ָאה,
טּוראָ .
יַ ְת ִבינ ַּב ֻּּכֹותִ ,מ ְתנַ ְּט ִרינ ִּבנְ ָ
וְ ָ
יֹומא ִתנְ יָ נָ אַּ ,פ ְק ַדת לֹונ לְ יִ ְש ָר ֵאל ,לְ ֶמ ְע ַּבד
יהי לָ א ַש ְריָ א
עּוד ָתא לִ ְּמ ָמנָ נ ִּד ְש ַאר ַע ִּמינ ,וְ ִא ִ
ְָ 4
יאת
יֹומא ְתלִ ָית ָאהְּ ,ד ִאיהּו י"ז לַ ח ֶֹדשָ ,ש ִר ַ
ַת ָּמנְּ .ב ָ
לְ ִמ ְש ֵרי ָעלַ יְ יהּוָ .ה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיב ,וַ ָּתנַ ח ַה ֵּת ָבה
ַּבח ֶֹדש ַה ְּש ִב ִיעי ְּב ִש ְב ָעה ָע ָשר יֹומ לַ ח ֶֹדש ַעל
ּומ ָר ִדינ ָש ָראנ
וטינ ְ
טּורינ ְּד ָכל לְ וָ ִ
ָה ֵרי ַא ָר ָרטִ ,
ְּבגַ וַ ויְ יהּו.

כְּ ֵדי ֶשׁ=א יִ ְשׁט ַה ַצּד ָה ַא ֵחר ֲע ֵל ֶיהם ִוּבכְ ֵדי ְל ַה ִצּיל
יוֹשׁ ִבים ַבּ ֻסּכּוֹת,
ָ
אוֹתם .כֵּ יוָ ן ֶשׁנִּ ְצּלוּ ָבנֶ ָיה וַ ֲה ֵרי ְ
מוּרים ִבּ ְשׁ ִמ ָירה ,יוֹם ִראשׁוֹן וְ יוֹם ֵשׁנִ י ִצוּ ְָתה ָל ֶהם
ְשׁ ִ
עוּדה ִל ְמ ֻמנֵּ י ְשׁ ָאר ָה ַע ִמּים,
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעשׂוֹת ְס ָ
ישׁיֶ ,שׁהוּא י"ז
שׁוֹרה ָשׁםְ .בּיוֹם ְשׁ ִל ִ
וְ ִהיא א ָ
יהם .זֶ הוּ ֶשׁכָּ תוּב
ילה ִל ְשׁרוֹת ֲע ֵל ֶ
ַלח ֶֹדשַׁ ,מ ְת ִח ָ
יעי ְבּ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם
חה ֵתּ ָבה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
וַ ָתּנַ ַ
סּוּרים
ַלח ֶֹדשׁ ַעל ָה ֵרי ֲא ָר ָרטָ .ה ִרים ֶשׁכָּ ל ְק ָללוֹת וְ יִ ִ
ְשׁרוּיִ ים ְבּתוֹכָ ם.

וְ ַה ַמּיִ ם ָהיוּ ָהלוֹ וְ ָחסוֹר

וְ ַה ַמּיִ ם ָהיוּ ָהלוֹ וְ ָחסוֹר

יֹומא ַק ְד ָמ ָאה ְד ַחג ,לָ א ַש ְריָ א
ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רָ ,
יֹומא
יֹומא ִתנְ יָ ינָ אֶ ,אּלָ א ָ
ָעלַ יְ יהּו ,וְ לָ א ָ
אֹו4יפ
אֹו4יפ וְ גָ ַרע ַש ְריָ א ָעלַ יְ יהּוִ ,
ית ָאהְּ ,ד ִ
ְתלִ ָ
ַא ְתוָ ונ ,וְ ָג ַרע ָק ְר ְּבנִ ינִּ .ד ְכ ִּתיב ַע ְש ֵּתי ָע ָשר וְ גֹו'.
יֹומא
יֹומא ַק ְד ָמ ָאה וְ ָ
וְ ָה ִכי ִא ְת ַחזֵ י לְ ַרע ַעיִ נְּ ,בגִ ינ ְּד ָ
ִתנְ יָ ינָ א ֶח ְדוָ ה ִד ְבנָ ָהא ,וְ ִאיּנּונ ְמ ַפלְ ּגֵ י ִע ָּד ָאנ לֹונ.
יהי ַש ְריָ א ָעלַ יְ יהּו,
ּיֹומא ְתלִ ָית ָאה ּולְ ָהלְ ָאהְּ ,ד ִא ִ
ִמ ָ
ַמה ְּכ ִתיב) .בראשית ח( וְ ַה ַּמיִ מ ָהיּו ָהלֹוְכ וְ ָחֹ4ור ַעד
ַהח ֶֹדש ָה ַע ִש ִירי ָּב ַע ִש ִירי ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדש נִ ְראּו
אשי ֶה ָה ִרימ) .דף רנ"ט ע"א( וְ ַה ַּמיִ מ ָהיּו ָהלֹוְכ וְ ָחֹ4ור,
ָר ֵ
ּוכ ָמה ְד ִאיּנּונ
ּומ ְת ַמ ַע ִטינְ .
ִאּלֵ ינ ָק ְר ְּבנִ ינְּ ,ד ַאזְ לִ ינ ִ
טּובא ִדלְ הֹונ.
ִמ ְת ַמ ַע ִטינָ ,ה ִכי נָ ֵמי ִא ְת ְמ ַעט ָ
ּיֹומא ִתנְיָ ינָ א
ָא ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹונֶ ,אלְ ָעזָרָּ ,תא ָחזֵ יִ ,מ ָ
ָש ִריאּו ַמּיָ א לְ ִא ְת ַחזָ ָאהֵּ ,כיוָ נ ְּד ָש ִריאּו ַמיִ מ,
יהי ָש ַרת ָעלַ יְ יהּו ,וְ ִאיּנּונ ַמיִ מ
ית ָאה ִא ִ
ּיֹומא ְתלִ ָ
ִמ ָ
ימינ
כוֹלּא(ַ ,א ַמאי ְר ִש ִ
לָ א ַהוֹו יַ ְד ֵעי ַב ְבלָ ֵאי )ס"א ְב ָ
טּובא ְּדיִ ְש ָר ֵאל לָ א ַהוֵ י ַב ַא ָתר
ָה ָכאְּ ,ד ָהא ָ
ּוב ִגינ ְּד ִאּלֵ ינ
עּוטאֶ ,אּלָ א ַב ַא ָתר ְּד ִרּבּויָ יאְ .
ְּד ִמ ָ
ימ ינ ָה ָכ א ִא ְת ַמ ַע ָט נָ ,א ֵת י ְק ָר א
ַמ יִ ינ ִּד ְר ִש ִ
יֹומי
לְ ַא ְש ְמ ִעינָ נ ִּד ְכ ִּתיב ,וְ ַה ַּמיִ מ ִאיּנּונ ִּדיְ ִד ָיענ ְּב ֵ
טּורי
ימינ ּגֹו ָק ְר ְּבנִ ינְּ ,ד ִאיּנּונ ֵ
ְד ַחגִ ,איּנּונ ִּד ְר ִש ִ
טּובא ִדלְ הֹונּ ,ונְ ִגידּו
וטינָ ,היּו ָהלֹוְכ וְ ָחֹ4ור ָ
לְ וָ ִ
ּובגִ ינ ְּד ִאיּנּונ
ְד ַאנְ ּגִ יד ָעלַ יְ יהּוָ ,היּו ָהלֹוְכ וְ ָחֹ4ורְ ,
ַמיִ מ ִּדלְ הֹונ הּוא ,לָ א ִא ְת ַח ְּב ָרנ ַא ְתוָ ונְּ ,דלָ א
טּובא ִדלְ הֹונֶ ,אּלָ א זְ ֵעיר זְ ֵעיר.
יִ ְת ַח ָּבר ָ

שׁוֹרה
ָא ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ,יוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל ַחג א ֶ
מּוֹסיף
ישׁיֶ ,שׁ ִ
ֲע ֵל ֶיהם ,וְ א יוֹם ֵשׁנִ יֶ ,א ָלּא יוֹם ְשׁ ִל ִ
גוֹר ַע
אוֹתיּוֹת וְ ֵ
מוֹסיף ִ
יהםִ .
שׁוֹרה ֲע ֵל ֶ
גוֹר ַע ֶ
וְ ֵ
ָק ְר ָבּנוֹתֶ ,שׁכָּ תוּב ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר וְ גוֹ' .וְ כָ ָ ראוּי ְל ַרע
ַעיִ ןִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁיּוֹם ִראשׁוֹן וְ יוֹם ֵשׁנִ י ִשׂ ְמ ַחת ָבּנֶ ָיה,
ישׁי וָ ָה ְל ָאה,
וְ ֵהם ְמ ַח ְלּ ִקים ְשׁ ָל ָלם ָל ֶהםִ .מיּוֹם ְשׁ ִל ִ
שׁוֹרה ֲע ֵל ֶיהםַ ,מה כָּ תוּב? )שם( וְ ַה ַמּיִ ם ָהיוּ
ֶשׁ ִהיא ָ
ָהלוֹ וְ ָחסוֹר ַעד ַהח ֶֹדשׁ ָה ֲע ִשׂ ִירי ָבּ ֲע ִשׂ ִירי ְבּ ֶא ָחד
אשׁי ֶה ָה ִרים .וְ ַה ַמּיִ ם ָהיוּ ָהלוֹ וְ ָחסוֹר
ַלח ֶֹדשׁ נִ ְראוּ ָר ֵ
וּמ ְת ַמ ֲע ִטים .וּכְ מוֹ
הוֹלכִ ים ִ
 ֵאלּוּ ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ְֶשׁ ֵהם ִמ ְת ַמ ֲע ִטים ,כָּ  גַּ ם ִמ ְת ַמ ֵעט ַהטּוֹב ֶשׁ ָלּ ֶהם.
ָא ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןֶ ,א ְל ָעזָ ר ,בֹּא ְוּר ֵאהִ ,מיּוֹם ֵשׁנִ י
ַמ ְת ִח ִילים ַה ַמּיִ ם ְל ֵה ָראוֹת .כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִה ְת ִחילוּ ַה ַמּיִ ם
שׁוֹרה ֲע ֵל ֶיהם ,וְ ֵאלּוּ ַה ַמּיִ ם
ישׁי ִהיא ָ
 ִמיּוֹם ְשׁ ִל ִשׁוּמים כָּ אן,
דּוּע ְר ִ
יוֹד ִעים ַה ַבּ ְב ִלים ַ)בּכֹּל( ַמ ַ
א ָהיוּ ְ
ֶשׁ ֲה ֵרי ַהטּוֹב ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאינוֹ ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּעוּט,
שׁוּמים
וּמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאלּוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ְר ִ
ֶא ָלּא ִבּ ְמקוֹם ָה ִרבּוּיִ .
יענוֶּ ,שׁכָּ תוּב
כָּ אן ִמ ְת ַמ ֲע ִטיםָ ,בּא ַה ָפּסוּק ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ
שׁוּמים
ימי ֶה ָחגֵ ,אלּוּ ֶשׁ ְר ִ
דוּעים ִבּ ֵ
וְ ַה ַמּיִ םֵ ,אלּוּ ֶשׁיְּ ִ
תּוַֹ ה ָקּ ְר ָבּנוֹתֶ ,שׁ ֵהם ָה ֵרי ְק ָללוֹתָ ,היוּ ָהלוֹ וְ ָחסוֹר
יהם ָהיוּ
וּמ ִשׁיכָ ה ֶשׁנִּ ְמ ֶשׁכֶ ת ֲע ֵל ֶ
ַהטּוֹב ֶשׁ ָלּ ֶהםְ .
וּמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאלּוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ָלּ ֶהם הוּא ,א
ָהלוֹ וְ ָחסוֹרִ .
אוֹתיּוֹתֶ ,שׁ=א יִ ְת ַח ֵבּר ַהטּוֹב ֶשׁ ָלּ ֶהם
ִמ ְת ַח ְבּרוֹת ִ
ֶא ָלּא ְמ ַעט ְמ ַעט.

וְ ד ְֹר ֵשׁי ה' א יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹב

וְ ד ְֹר ֵשׁי ה' א יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹב

ַא ָבל לְ יִ ְש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיּנּונ ִמ ֻּק ְד ָשא ְב ִריְכ הּואַ ,מה
ְכ ִתיב) .תהלים לד( וְ ד ְֹר ֵשי יְ יָ ֹלא יַ ְח ְ4רּו ָכל
ישיּה ִּד ְק ָראְּ ,כ ִפ ִירימ ָרשּו וְ ָר ֵעבּוִ ,אּלֵ ינ
טֹובֵ .ר ֵ
ְמ ָמנָ נ ִּד ְש ַאר ַע ִּמינ .וְ ד ְֹר ֵשי יְ יָ ִ ,אּלֵ ינ יִ ְש ָר ֵאלֹ ,לא

ֲא ָבל ְליִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ֵהם ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ ,מה
כָּ תוּב? )תהלים לד( וְ ד ְֹר ֵשׁי ה' א יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹב .רֹאשׁ
ַה ָפּסוּק  -כְּ ִפ ִירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ ֵ -אלּוּ ַה ְמ ֻמנִּ ים
ֶשׁל ְשׁ ָאר ָה ַע ִמּים .וְ ד ְֹר ֵשׁי ה' ֵ -אלּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל  -א

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ט

יַ ְח ְ4רּו ָכל טֹובִ ,אּלֵ ינ ַאזְ לִ ינ וְ ִא ְַּ 4תּלָ קּו לְ ֵעיּלָ א
טּובא ִדלְ הֹונ ְּד ִאיּנּונ ַמיִ מָ ,היּו
לְ ֵעיּלָ אְּ .ובגִ ינ ָּכְכָ ,
ָהלֹוְכ וְ ָחֹ4ורַ .עד ַהח ֶֹדש ָה ַע ִש ִיריָּ .דא ֵט ֵבת,
ְּד ָהא ְכ ֵדינ יְ ֵמי ָה ָר ָעה ַהוֹו ,וְ ִא ְת ַע ַרת ַה ִהיא ָר ָעה
ישא לָ א ַאנְ ִה ַירת ִמּגֹו
וְ ִא ְת ַּת ְק ַפת ,וְ ַכּלָ ה ַק ִּד ָ
אשי ֶה ָה ִרימִ ,אּלֵ ינ ִאיּנּונ
ִש ְמ ָשאְּ ,כ ֵדינ נִ ְראּו ָר ֵ
וטינ ִא ְת ַחזּונ וְ ִא ְת ְּת ָקפּו,
טּורינ ִּדלְ וָ ִ
שֹוכאִ ,
ַה ֵרי ַח ָ
ישינ ְּב ָעלְ ָמא.
וְ ַע ְב ִדינ ִּב ִ

עוֹלים ְל ַמ ְע ָלה
הוֹלכִ ים וְ ִ
יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹבֵ .אלּוּ ְ
וּמשּׁוּם כָּ ַ הטּוֹב ֶשׁ ָלּ ֶהםֶ ,שׁ ֵהם ַמיִ ם,
ְל ַמ ְע ָלהִ .
ָהיוּ ָהלוֹ וְ ָחסוֹרַ ,עד ַהח ֶֹדשׁ ָה ֲע ִשׂ ִירי ,זֶ ה ֵט ֵבת,
אוֹתהּ ָר ָעה
עוֹר ֶרת ָ
וּמ ְת ֶ
ֶשׁ ֲה ֵרי ָאז יְ ֵמי ָה ָר ָעה ֵהםִ ,
דוֹשׁה א ְמ ִא ָירה ִמתּוֹ
וּמ ְת ַחזֶּ ֶקת ,וְ ַהכַּ ָלּה ַה ְקּ ָ
ִ
אשׁי ֶה ָה ִריםֵ ,אלּוּ ֵהם ָה ֵרי
ַה ֶשּׁ ֶמשָׁ .אז נִ ְראוּ ָר ֵ
עוֹשׂים
וּמ ְת ַחזְּ ִקים וְ ִ
ַהח ֶֹשָׁ ,ה ֵרי ַה ְקּ ָללוֹת נִ ְר ִאים ִ
עוֹלם.
ָרעוֹת ָבּ ָ

ׁוֹל ִטים ַעל
ִשׁ ְב ִעים ָפּ ִרים כְּ נֶ גֶ ד ִשׁ ְב ִעים ְמ ֻמנִּ ים ֶשׁשּ ְ
ִשׁ ְב ִעים ַע ִמּים

ׁוֹל ִטים ַעל
ִשׁ ְב ִעים ָפּ ִרים כְּ נֶ גֶ ד ִשׁ ְב ִעים ְמ ֻמנִּ ים ֶשׁשּ ְ
ִשׁ ְב ִעים ַע ִמּים

יֹומינ ִאּלֵ ינִ ,א ֶּשה ְב ַהאי עֹולָ הְּ ,ד ָהא ְכ ֵדינ ַהנֵ י
ְּב ִ
ִא ִּשימ ָא ְכלֵ י חּולָ ֵקיהֹונִ .ש ְב ִעימ ָּפ ִרימ
ִאּלֵ ינִ ,איּנּונ לָ ָק ֵבל ִש ְב ִעימ ְמ ָמנָ נְּ ,ד ַשלְ טּו ַעל
יֹומא ַק ְד ָמ ָאה ,וְ נַ ְח ֵּתי
ִש ְב ִעינ ַע ִּמינ .וְ ַּ4לְ ִקינ ְּב ָ
יֹומינ
יֹומא ,וְ ִא ְקרּונ ָּפ ִרימ ְמנַ ּגְ ִחינ ְּב ִ
יֹומא וְ ָ
ְב ָכל ָ
יֹומא ִאיּנּונ
י4רְּ ,ת ֵרינ ְּב ָכל ָ
ִּדלְ הֹונֵ .אילִ מַ ,א ְר ֵּב ָ
יטא ָעלַ יְ יהּו ָת ִדירְּ ,ב ָכל
יָ "ד יְ הֹוָ "ה .יְ ָדא ְד ָשלִ ָ
יֹומאִ .א ְמ ִרינ ְּבנֵ י ָשנָ הִ ,מנְ יָ ינָ א ִדלְ הֹונ
יֹומא וְ ָ
ָ
ֵח"צ.

עוֹלהֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָאז ֵאלּוּ
ְבּיָ ִמים ֵאלּוּ ִא ֶשּׁה ְבּזוֹ ָה ָ
שּים אוֹכְ ִלים ֶח ְל ָקםִ .שׁ ְב ִעים ָפּ ִרים ֵאלּוּ ֵהם
ָה ִא ִ ׁ
ׁוֹל ִטים ַעל ִשׁ ְב ִעים
כְּ נֶ גֶ ד ִשׁ ְב ִעים ְמ ֻמנִּ ים ֶשׁשּ ְ
יוֹר ִדים ְבּכָ ל יוֹם
ַע ִמּים ,וְ ִ
עוֹלים ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ,וְ ְ
וָ יוֹם ,וְ נִ ְק ָר ִאים ָפּ ִרים ְמנַ גְּ ִחים ַבּיָּ ִמים ֶשׁ ָלּ ֶהםֵ .א ִילם
ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂרְ ,שׁנַ יִ ם ְבּכָ ל יוֹם ֵהם יַ "ד יְ הֹוָ "ה .יָ ד
ׁוֹל ֶטת ֲע ֵל ֶיהם ָתּ ִדירְ ,בּכָ ל יוֹם וָ יוֹם .כְּ ָב ִשׂים
ֶשׁשּ ֶ
ְבּנֵ י ָשׁנָ הַ ,ה ִמּנְ יָ ן ֶשׁ ָלּ ֶהם ֵח"ץ.

ימי ַה ָשּׁנָ ה ִשׂ ְמ ָחה כְּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים
ֵאין ִבּ ֵ

שּנָ ה ִשׂ ְמ ָחה כְּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים
ימי ַה ָ ׁ
ֵאין ִבּ ֵ

ימא ִאי ָה ִכיַ ,רע ַעיִ נ ַהוֵ ינָ נ לְ גַ ַּביְ יהּוִ .אינ,
וְ ִאי ֵּת ָ
ְּד ָהא ְּכ ִתיב) ,משלי כה( ִּכי גֶ ָחלִ ימ ַא ָּתה ח ֶֹתה
ותא,
ַעל רֹאשֹוַ .א ָבל ַאנָ נ לָ א יַ ַה ֵבינָ נ ֶאּלָ א ְב ֶח ְדוָ ָ
ּובגִ ינ
יֹומינְ .
ותאְּ ,כ ִאּלֵ ינ ִ
יֹומי ַש ָּתאֶ ,ח ְדוָ ָ
ְּדלֵ ית ְּב ֵ
עּותא,
ותא ִד ְר ָ
ּוב ֶח ְדוָ ָ
ַּד ַאנָ נ יָ ַה ִבינ ְּבטּוב לִ ָּבאְ ,
ּגּומ ִרינ
ישיהֹונְ ,
ִא ְת ַה ָּפְכ ָעלַ יְ יהּו ֶג ָחלִ ימ ַעל ֵר ֵ
ותא ִדילָ נַ ,ע ְב ֵדי לֹונ ִּביש .י"ד) ,ס"א
ְמלַ ַה ָטנְּ ,ד ֶח ְדוָ ָ
חּוש ָּבנָ א ִדילְ הֹונ.
ה'( ע' ,וְ חצַּ .כְכ ַּ4לְ ִקינ ְּב ְ

ֹאמרִ ,אם כָּ ַ ,רע ַעיִ ן ָאנוּ ֶא ְצ ָלם  -כֵּ ןֶ ,שׁ ֲה ֵרי
וְ ִאם תּ ַ
כָּ תוּב )משלי כה( כִּ י גֶ ָח ִלים ַא ָתּה ח ֶֹתה ַעל רֹאשׁוֹ.
ימי
נוֹתנִ ים ֶא ָלּא ְבּ ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁ ֵאין ִבּ ֵ
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנוּ א ְ
נוֹתנִ ים
ַה ָשּׁנָ ה ִשׂ ְמ ָחה כְּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמיםִ .
וּמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֲאנַ ְחנוּ ְ
וּב ִשׂ ְמ ָחה ֶשׁל ָרצוֹן ִ -מ ְת ַה ֵפֲּ ע ֵל ֶיהם
ְבּטוּב ֵלב ְ
לוֹהטוֹת ֶשׁל ַה ִשּׂ ְמ ָחה
אשׁ ֶיהם ,גֶּ ָח ִלים ֲ
גֶּ ָח ִלים ַעל ָר ֵ
עוֹלים
ֶשׁ ָלּנוּ עוֹשׂוֹת ָל ֶהם ָרע .י"ד )ה'( ,ע' ,וח"ץ ,כָּ ִ 
ַבּ ֶח ְשׁבּוֹן ֶשׁ ָלּ ֶהם.

ִאם ָר ֵעב שֹׂנַ ֲאַ ה ֲאכִ ֵלהוּ ָל ֶחם

ִאם ָר ֵעב שֹׂנַ ֲאַ ה ֲאכִ ֵלהוּ ָל ֶחם

וְ ָכל ָּדא ִאי ֵּת ָימא ָמאנ יָ ִהיב לָ נ לְ ַא ְק ְר ָבא ָעלַ יְ יהּו,
ִּדלְ ָמא ִאיּנּונ לָ א ָב ָעאנ ָּכל ָּדאֶ .אּלָ א לֵ ית
ּתֹורימ ֵאילִ ימ
ֶח ְדוָ וה לְ ָכל ִאיּנּונ ְמ ָמנָ נְּ ,ב ָכל ִאיּנּונ ִ
וְ ִא ְמ ִרינ ְּכ ָהנֵ יְּ ,ב ַש ַע ָתא ְּדיִ ְש ָר ֵאל יַ ַה ֵבי לֹונ
עּוד ִּתינ ִאּלֵ ינ .וְ ִעמ ָּכל ָּדא לָ א ִמ ְת ַק ְרבּו כֹּלָ א,
ְְ 4
קּוד ָשא ְב ִריְכ הּוא ִבלְ חֹודֹוי ,וְ ִאיּנּונ
ֶאּלָ א לְ ְ
ִמ ְת ָק ְר ֵבי ַת ָּמנ ,וְ ִאיהּו ָפלִ יג לֹונ .וְ ַעל ָּדא ְכ ִתיב,
)משלי כה( ִאמ ָר ֵעב שֹנַ ַאָכ ַה ַא ִכלֵ הּו לָ ֶחמִ ,אּלֵ ינ
ִאיּנּונ ָק ְר ְּבנִ ינ ְּד ַחג .וְ ִאמ ָצ ֵמא ַה ְש ֵקהּו ָמיִ מִ ,אּלֵ ינ
יֹומא ִתנְ יָ ינָ א,
יֹומי ְּד ַחגְּ .וב ָ
ימינ ָה ָכא ְב ֵ
ַמיִ מ ִּד ְר ִש ִ
ימנ )שיר השירים ח(
ּוש ִב ָיע ָאה ,וְ ִָ 4
ית ָאה ְ
יֹומא ְש ִּת ָ
ְּב ָ
ּבֹו"ז יָ בּוזּו לֹו.

ֹאמר ִמי נָ ַתן ָלנוּ ְל ַה ְק ִריב ֲע ֵל ֶיהם,
וְ כָ ל זֶ ה ִאם תּ ַ
רוֹצים ֶאת כָּ ל זֶ ה? ֶא ָלּא ֵאין ִשׂ ְמ ָחה
אוּלי ֵהם א ִ
ַ
תּוֹריםָ ,ה ֵא ִילים,
ְלכָ ל ֵאלּוּ ַה ְמ ֻמנִּ ים ְבּכָ ל ֵאלּוּ ַה ִ
וְ ַהכְּ ָב ִשׂים כְּ ֵאלּוְּ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל נָ ְתנוּ ָל ֶהם
ְסעוּדוֹת ֵאלּוּ .וְ ִעם כָּ ל זֶ ה א ָק ֵרב ַהכֹּל ֶא ָלּא
ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּ ְל ַבדּוֹ ,וְ ֵהם ִמ ְת ָק ְר ִבים ָשׁם
וְ הוּא ְמ ַח ֵלּק ָל ֶהם .וְ ַעל זֶ ה כָּ תוּב) ,שם( ִאם ָר ֵעב
שֹׂנַ ֲאַ ה ֲאכִ ֵלהוּ ָל ֶחם ֵ -אלּוּ ֵהם ָק ְר ְבּנוֹת ֶה ָחג.
שׁוּמים
וְ ִאם ָצ ֵמא ַה ְשׁ ֵקהוּ ָמיִ ם ֵ -אלּוּ ַמיִ ם ֶשׁ ְר ִ
יעי,
וּשׁ ִב ִ
כָּ אן ִבּ ֵ
וּביוֹם ִשׁ ִשּׁי ְ
וּביוֹם ֵשׁנִ יְ ,
ימי ֶה ָחגְ ,
ימן ) -שיר השירים ח( בּוֹ"ז יָ בוּזוּ לוֹ.
וְ ִס ָ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

י
וּב ַא ֲה ַבת
ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ְמנַ ְסּכִ ים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא

וּב ַא ֲה ַבת
ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ְמנַ ְסּכִ ים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא

יּוכלּו לְ ַכּבֹות ֶאת ָה ַא ַה ָבהִ ,אּלֵ ינ
ַמיִ מ ַר ִּבימ ֹלא ְ
ִאיּנּונ ַמיִ מִּ ,די ְמנַ ְּ ֵכי יִ ְש ָר ֵאלְּ ,ב ֶח ְדוָ ה
שא ְּב ִריְכ הּואִּ ,ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה יב(
קּוד ָ
ּוב ְר ִחימּו ְד ְ
ִ
פּוה,
ּוש ַא ְב ֶּתמ ַמיִ מ ְּב ָששֹונּ .ונְ ָהרֹות ֹלא יִ ְש ְט ָ
ְ
ִאּלֵ ינ ִאיּנּונ נַ ַה ֵרי ְד ַא ַפ ְר ְ4מֹונָ א ַּד ְכיָ אְּ ,ד ֻכּלְ הּו
ּומ ְת ַק ְּש ֵרי ִב ְר ִחימּו ָדאִ .אמ יִ ֵּתנ ִאיש ֶאת
ַד ְב ֵקי ִ
ָּכל הֹונ ֵּביתֹו ָּב ַא ַה ָבה ּבֹוז יָ בּוזּוָּ ,דא ַָ 4מ ֵאל,
ְּב ַא ַה ָבה ְּדיִ ְש ָר ֵאל ,לְ ֶמ ֶהוֵ י לֵ יּה חּולָ ָקא ַב ַה ַדיְ יהּו,
ימינ ָה ָכא ְב ַפ ְר ְש ָּתאִּ ,ד ְכ ִּתיב
ְּב ִאיּנּונ ַמיִ מ ִּד ְר ִש ִ
ִאמ יִ ֵּתנ ִאיש ֶאת ָּכל הֹונ ֵּביתֹו ָּב ַא ַה ָבה ּבֹוז
ימנָ א ְד ִאיּנּונ ַמיִ מ ּבֹו"ז ,יָ בּוזּו לֹו וַ ָּדאי,
יָ בּוזּוָ 4ִ ,
ְּד ָהא ֻכּלְ הּו ִא ְת ַח ִשיבּו לְ גַ ָּבנֶ ,ח ֶרש נִ ְש ָּברְּ ,דלֵ ית
לֵ יּה ַת ָּקנָ ה לְ ָעלְ ִמינ.

ַמיִ ם ַר ִבּים א יוּכְ לוּ ְלכַ בּוֹת ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ֵ -אלּוּ
וּב ַא ֲה ַבת
ֵהם ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ְמנַ ְסּכִ ים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
וּשׁ ַא ְב ֶתּם ַמיִ ם
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֶ ,שׁכָּ תוּב )ישעיה יב( ְ
פוּה ֵ -אלּוּ ֵהם נַ ֲהרוֹת
ְבּ ָשׂשׂוֹן .וּנְ ָהרוֹת א יִ ְשׁ ְט ָ
שּ ִרים
וּמ ְת ַק ְ ׁ
בוּקים ִ
ֲא ַפ ְר ְסמוֹן ָטהוֹרֶ ,שׁכֻּ ָלּם ְדּ ִ
ְבּ ַא ֲה ָבה זוִֹ .אם יִ ֵתּן ִאישׁ ֶאת כָּ ל הוֹן ֵבּיתוֹ ָבּ ַא ֲה ָבה
בּוֹז יָ בוּזוּ  -זֶ ה ָס ָמ ֵאלְ ,בּ ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,ל ְהיוֹת לוֹ
שׁוּמים כָּ אן ַבּ ָפּ ָר ָשׁה,
ֵח ֶלק ִא ָתּם ְבּ ֵאלּוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ְר ִ
ֶשׁכָּ תוּב ִאם יִ ֵתּן ִאישׁ ֶאת כָּ ל הוֹן ֵבּיתוֹ ָבּ ַא ֲה ָבה בּוֹז
ימן ֶשׁל ֵאלּו ַה ַמּיִ ם בּוֹ"ז  -יָ בוּזוּ לוֹ וַ ַדּאי,
יָ בוּזוִּ ,ס ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי כֻּ ָלּם נֶ ְח ָשׁ ִבים ֶא ְצ ֵלנוּ ֶח ֶרשׂ נִ ְשׁ ָבּרֶ ,שׁ ֵאין
עוֹל ִמים.
לוֹ ַתּ ָקּנָ ה ְל ָ

עוֹל ִמים
ֵאין ָל ֶהם ִתּקּוּן ִא ָתּנוּ וְ א ְל ָ

עוֹל ִמים
ֵאין ָל ֶהם ִתּקּוּן ִא ָתּנוּ וְ א ְל ָ

יֹומינ ּבֹו"זִ ,א ְש ָּת ַארּו
ַמיִ מ ִּדלְ הֹונ ִא ְת ְּפלִ יגּו ְב ִ
ישי
)נוֹט ִריקוֹן( ַח ִמ ִ
יֹומינְּ ,ד ִאיּנּונ ג' ד' ה' ָ
ְש ַאר ִ
ימנ) ,ישעיה מה( ֶח ֶר"ש ֶאת ַח ְר ֵשי
ישי ,וְ ִָ 4
ְר ִב ִיעי ְשלִ ִ
[א ָד ָמה ,וְ לֵ ית לֹונ ִּתּקּונָ א ַב ַה ָדנ ,וְ לָ א לְ ָעלְ ִמינ.
]ה ַ
ָ
ימא ּבֹוז יָ בּוזּו לֹו ְּכ ִתיבָ .ה ָתמ )תהלים כב( ִּכי
וְ ִאי ֵת ָ
ֹלא ָבזָ ה וְ ֹלא ִש ַּקצ ֶענּות.

ימי בּוֹ"ז .נִ ְשׁ ֲארוּ ְשׁ ָאר
ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ָלּ ֶהם נֶ ֱח ָל ִקים ִבּ ֵ
ישׁי,
יעי ְשׁ ִל ִ
שׁ ֵהם ג' ד' ה' ְ
יָ ִמיםֶ ,
ישׁי ְר ִב ִ
)נוֹט ִריקוֹן( ֲח ִמ ִ
[א ָד ָמה,
]ה ֲ
ימן ) -ישעיה מה( ֶח ֶר"שׂ ֶאת ַח ְר ֵשׂי ָ
וְ ִס ָ
ֹאמר,
עוֹל ִמים .וְ ִאם תּ ַ
וְ ֵאין ָל ֶהם ִתּקּוּן ִא ָתּנוּ וְ א ְל ָ
בּוֹז יָ בוּזוּ לוֹ כָּ תוּב ָשׁם) ,תהלים כב( כִּ י א ָבזָ ה וְ א
ִשׁ ַקּץ ֱענוּת.

ִרשּׁוּם ַהיָּ ִמים ַמ ְת ִחיל ְבּיוֹם ֵשׁנִ י

ִרשּׁוּם ַהיָּ ִמים ַמ ְת ִחיל ְבּיוֹם ֵשׁנִ י

יֹומא ַק ְד ָמ ָאה ָמאי ָע ִביד לֵ יּהֶ .אּלָ א לָ א ִא ְק ֵרי
ָ
ִראשֹונ ,וְ לָ א ִא ְק ֵרי ֶא ָחדֶ ,אּלָ א ַח ִמ ָּשה
ירּותא
שּומא ְכלַ לַ .א ָבל ֵש ָ
ָע ָשר ְָ 4תמְּ ,בלָ א ְר ָ
ִד ְר ִשימּו ְד ַמיִ ינִ ,מּיֹומ ֵשנִ י ַהוֵ י .וְ ָה ִכי ִא ְת ַחזֵ יְּ ,בגִ ינ
ּוב ִגינ ָּכְכ ,לָ א ְר ִשימ ִראשֹונ
ְּדלֵ ית טֹוב ַּב ֵּשנִ יְ ,
יֹומינ,
וְ לָ א ֶא ָחד ְּכלַ ל ,וַ ַהוֵ י ִב ְָ 4תמ ,וְ ָש ֵרי ְר ִשימּו ְּד ִ
יֹומינ
ְּביֹומ ֵשנִי .וְ ִא ְת ְּפלָ גּו ַמיִ מ ְּבבֹו"ז ,וְ ִא ְש ָּת ָארּו ְּב ִ
ֶח ֶר"שְּ ,כ ָמה ְד ִא ְּת ַמר ,וְ כֹּלָ א ַכ ְּד ָקא יֵ אֹות.

עוֹשׂה לוֹ? ֶא ָלּא א נִ ְק ָרא ִראשׁוֹן
יוֹם ִראשׁוֹן ָמה ֶ
וְ א נִ ְק ָרא ֶא ָחדֶ ,א ָלּא ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ְס ָתםְ ,בּ ִלי
ִרשּׁוּם כְּ ָללֲ .א ָבל ַה ְת ָח ַלת ִרשּׁוּם ַה ַמּיִ ם ִמיּוֹם ֵשׁנִ י
וּמשּׁוּם כָּ 
שּנִ יִ ,
הוּא .וְ כָ ָ ראוּיִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאין טוֹב ַבּ ֵ ׁ
א ָרשׁוּם ִראשׁוֹן וְ א ֶא ָחד כְּ ָלל ,וְ הוּא ִבּ ְס ָתם,
וּמ ְת ִחיל ִרשּׁוּם ַהיָּ ִמים ְבּיוֹם ֵשׁנִ י .וְ נֶ ְח ְלקוּ ַמיִ ם
ַ
ימי ֶח ֶר"שׂ ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ,וְ ַהכֹּל
ְבּבוֹ"ז ,וְ נִ ְשׁ ֲארוּ ִבּ ֵ
כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי.

ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִתּ ְהיֶ ה ָלכֶ ם

שּ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִתּ ְהיֶ ה ָלכֶ ם
ַבּיּוֹם ַה ְ ׁ

זַ ָּכ ָאה חּולָ ֵקיהֹונ ְּדיִ ְש ָר ֵאלְּ ,דיַ ְד ֵעי
ּוב ִגינ
מֹוחא ֶד ֶאגֹוזָ אְ .
לְ ַא ְעלָ ָאה לְ גֹו ָ
יפינ ִאּלֵ ינ,
מֹוחאְ ,מ ַת ְּב ִרינ ְקלִ ִ
יעאל לְ גֹו ָ
לְ ֵמ ָ
וְ ָעאלִ ינַ .מה ְכ ִתיב לְ ָב ָתר ָּכל ַהאיַּ .ביֹומ ַה ְּש ִמינִ י
ַע ֶצ ֶרת ִּת ְהיֶ ה לָ ֶכמ .לְ ָב ָתר ְּד ַת ְברּו ָכל ַהנֵ י ְקלִ ִיפינ,
וְ ַת ְברּו ַכ ָּמה גְ זִ יזִ ינ ,וְ ַכ ָּמה נְ ָח ִשימ ַק ְטלּו ,וְ ַכ ָּמה
שֹוכאַ ,עד
טּורי ַד ַח ָ
ַע ְק ַר ִּבימ ַּד ַהוֹו לֹונ ְּב ִאיּנּונ ֵ
ישאַ ,מ ְק ָּפא
ּשּובא ,וְ ַק ְר ָּתא ַק ִּד ָ
ְּד ַא ְש ָּכחּו ַא ָתר ְּדיִ ָ
שּורינ ְ4חֹור ְ4חֹורְּ ,כ ֵדינ ָעאלּו לְ גַ ָּבּה ,לְ ֶמ ְע ַּבד
ִ
ימנָ א ִמּלָ ה.
אֹוק ְ
יחא ַת ָּמנּ ,ולְ ֵמ ֶח ֵדי ָבּה .וְ ָהא ִ
נַ יְ ָ

יּוֹד ִעים ְל ִהכָּ נֵ ס ְלתוֹ
ַא ְשׁ ֵרי ֶח ְל ָקם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ְ
מ ַֹח ָה ֱאגוֹז ,וּכְ ֵדי ְל ִהכָּ נֵ ס ְלתוַֹ המּ ַֹח ְמ ַשׁ ְבּ ִרים
ְק ִלפּוֹת ֵאלּוּ וְ נִ כְ נָ ִסיםַ .מה כָּ תוּב ְל ַא ַחר כָּ ל זֶ ה?
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִתּ ְהיֶ ה ָלכֶ םְ .ל ַא ַחר ֶשׁ ָשּׁ ְברוּ
כָּ ל ֵאלּוּ ַה ְקּ ִלפּוֹת ,וְ ָשׁ ְברוּ כַּ ָמּה ֲח ִתיכוֹת ,וְ כַ ָמּה
נְ ָח ִשׁים ָה ְרגוּ ,וְ כַ ָמּה ַע ְק ַר ִבּים ֶשׁ ָהיוּ ָל ֶהם ְבּ ֵאלּוּ
דוֹשׁה
ָה ֵרי ַהח ֶֹשַׁ ,עד ֶשׁ ָמּ ְצאוּ ְמקוֹם יִ שּׁוּב וְ ִעיר ְק ָ
ֻמ ֶקּ ֶפת חוֹמוֹת ָס ִביב ָס ִביב ָ -אז נִ כְ נָ ִסים ֶא ְצ ָלהּ,
נוּחה ָשׁם וְ ִל ְשׂמ ַֹח ָבּהּ .וַ ֲה ֵרי ֵבּ ַא ְרנוּ
ַל ֲעשׂוֹת ְמ ָ
ַה ָדּ ָבר.

)דף רנ"ט ע"ב(

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

יא

וְ ָדא ִאיהּו ַע ֶצ ֶרתְּ ,כנִ ישּוַ .א ָתר ְּד ִמ ְת ְּכנַ ש ּכֹּלָ א
לְ גַ ָּבּהִּ .ת ְהיֶ ה לָ ֶכמ ,וְ לָ א לְ ַא ַח ָרא ,לְ ֶמ ְח ֵּדי
אריכֹונ ,וְ ִאיהּו ַב ַה ַדיְ יכּו .וְ ַעל ָּדא ְכ ִתיב,
ַאּתּונ ְּב ָמ ֵ
יקימ וְ ַה ְרנִ ינּו ָּכל
)תהלים לב( ִש ְמחּו ַּבייָ וְ ִגילּו ַצ ִּד ִ
יִ ְש ֵרי לֵ ב.

וְ זֶ הוּ ֲע ֶצ ֶרתֲ ,א ֵס ָיפהָ ,מקוֹם ֶשׁנֶּ ֱא ָסף ַהכֹּל ֶא ְצ ָלהּ.
ִתּ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ,וְ א ְל ַא ֵחרִ ,ל ְשׂמ ַֹח ִא ָתּם ַבּ ֲאדוֹנְ כֶ ם,
וְ הוּא ִא ְתּכֶ ם .וְ ַעל כֵּ ן כָּ תוּב) ,תהלים לב( ִשׂ ְמחוּ ַבה'
וְ גִ ילוּ ַצ ִדּ ִיקים וְ ַה ְרנִ ינוּ כָּ ל יִ ְשׁ ֵרי ֵלב.

ליל ‚' פר˘˙ ˙ˆו„) ‰ף ˜פב ע"ב(
ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי ַחג ַה ַמּצּוֹת ְל ֻע ַמּת ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי ֻסכּוֹת

ליל ‚' פר˘˙ ˙ˆו„) ‰ף ˜פב ע"ב(
ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי ַחג ַה ַמּצּוֹת ְל ֻע ַמּת ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי ֻסכּוֹת

ֶאת ַחג ַה ַּמּצֹות ִּת ְשמֹרַ ,האי ִאיהּו ַא ָתר ְּד ִא ְק ֵרי
ּוב ִגינ ָּכְכ ְּכ ִתיבֶ ,את ַחג ַה ַּמּצֹות
ָשמֹורְ .
ֹאכל ַמּצֹות ַּכ ַא ֶשר ִצּוִ ִיתָכ.
ִּת ְשמֹר ִש ְב ַעת יָ ִמימ ּת ַ
ִש ְב ַעת יָ ִמימ ִאּלֵ ינ ,לָ או ִאיּנּונ ְּכ ִש ְב ַעת ַהּיָ ִמימ
ְּד ֻּ4כֹותְּ ,ד ִאיּנּונ ִעּלָ ִאינ וְ ִאּלֵ ינ ַּת ָּת ִאינ .וְ ַעל ָּדא,
ּוב ָהנֵ י לָ או ַהּלֵ ל ּגָ מּור ,וְ ַעל
ְּב ִאיּנּונ ַהּלֵ ל ּגָ מּורְ ,
ֹאכל ַמּצֹותַ .מּצֹת
ְּד ִאיּנּונ לְ ַת ָּתאִ ,ש ְב ַעת יָ ִמימ ּת ַ
יֹומינ
ְּכ ִתיב ָח ֵ4ר ְּבלָ א ו'ְּ ,ד ַעד לָ א ָש ָראנ ִאיּנּונ ִ
ִעּלָ ִאינָ ,רזָ א ְדו'.

ֶאת ַחג ַה ַמּצּוֹת ִתּ ְשׁמֹר  -זֶ הוּ ָמקוֹם ֶשׁנִּ ְק ָרא ָשׁמוֹר.
וּמ ְפּנֵ י כֵ ן כָּ תוּב ֶאת ַחג ַה ַמּצּוֹת ִתּ ְשׁמֹרִ ,שׁ ְב ַעת
ִ
יָ ִמים תֹּאכַ ל ַמצּוֹת כַּ ֲא ֶשׁר ִצוּ ִִיתִ .שׁ ְב ַעת יָ ִמים ֵאלּוּ
ֵאינָ ם כְּ ִשׁ ְב ַעת ַהיָּ ִמים ֶשׁל ֻסכּוֹתֶ ,שׁ ֵהם ֶע ְליוֹנִ ים,
וּב ֵאלּוּ
וְ ֵאלּוּ ַת ְחתּוֹנִ ים .וְ ַעל זֶ הְ ,בּ ֵאלּוּ ַה ֵלּל גָּ מוּרְ ,
ֵאין ַה ֵלּל גָּ מוּר ,וְ ַעל ֶשׁ ֵהם ְל ַמ ָטּה ִ -שׁ ְב ַעת יָ ִמים
תֹּאכַ ל ַמצּוֹתַ .מצֹּת כָּ תוּב ָח ֵסר ְבּ ִלי אוֹת ו'ֶ ,שׁ ֶטּ ֶרם
שׁוֹרים ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ,סוֹד אוֹת ו'.
ִ

יוֹרד סּוֹד זֶ ה ֶשׁל ַחג ַה ַמּצּוֹת?
דּוּע ֵ
ַמ ַ

יוֹרד סּוֹד זֶ ה ֶשׁל ַחג ַה ַמּצּוֹת?
דּוּע ֵ
ַמ ַ

וְ ִאי ֵּת ָימאֵּ ,כיוַ נ ְּד ַהאי ָרזָ א ְד ַחג ַה ַּמּצֹות ִא ְת ַק ָּדש,
ַא ַמאי נַ ְח ָּתאְּ ,ד ָהא ָתנֵ ינָ נ ַמ ַעלִ ינ ַּבּק ֶֹדש וְ לָ א
יֹומינ
מֹור ִידינַ ,א ַמאי נַ ְח ָּתא לְ ַת ָּתא ְב ִאיּנּונ ִ
ִ
ַּת ָּת ִאינ.

ֹאמר ,כֵּ יוָ ן ֶשׁסּוֹד זֶ ה ֶשׁל ַחג ַה ַמּצּוֹת
וְ ִאם תּ ַ
יוֹרד? ֶשׁ ֲה ֵרי ָל ַמ ְדנוַּ ,מ ֲע ִלים ַבּקּ ֶֹדשׁ
דּוּע ֵ
ִה ְת ַק ֵדּשַׁ ,מ ַ
יוֹר ֶדת ְל ַמ ָטּה ְבּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים
דּוּע ֶ
וּמ ַ
מוֹר ִידיםַ .
וְ א ִ
ַה ַתּ ְחתּוֹנִ ים?

וּל ַק ֵדּשׁ
כֵ יוָ ן ֶשׁהוּא ִה ְת ַק ֵדּשָׁ ,צ ִריְ לכַ ֵפּר ַעל ֵבּיתוֹ ְ
יוֹרד ְל ַמ ָטּה ְל ַק ֵדּשׁ ֵבּיתוֹ
אוֹתם ,וְ ַעל זֶ ה ֵ
ָ

וּל ַק ֵדּשׁ
כֵ יוָ ן ֶשׁהוּא ִה ְת ַק ֵדּשָׁ ,צ ִריְ לכַ ֵפּר ַעל ֵבּיתוֹ ְ
יוֹרד ְל ַמ ָטּה ְל ַק ֵדּשׁ ֵבּיתוֹ
אוֹתם ,וְ ַעל זֶ ה ֵ
ָ

ּוב ַעד ֵּביתֹו
ָּתא ָחזֵ יְּ ,כ ִתיב )ויקרא טז( וְ ִכ ֶּפר ַּב ַעדֹו ְ
וְ גֹו'ָ ,מאנ ִּדיְ ַכ ֵּפרִ ,א ְצ ְט ִריְכ )נ"א ְלכַ ְפּ ָרא( ָעלֵ יּה
יתיּהְּ .כגַ וְ ונָ א ָדאַ ,האי
ּוב ַתר ַעל ֵּב ֵ
יתאָ ,
ְּב ַק ְד ִמ ָ
דּושה,
ַד ְר ָּגאָ ,ש ַא ִרי לְ ִא ְת ַק ְּד ָשא ּולְ נָ ְפ ָקא ִב ְק ָ
לְ ַכ ְּפ ָרא ָעלֵ יּה ,וְ ֵכיוָ נ ְּד ִאיהּו ִא ְת ַק ָּדשָּ ,ב ֵעי לְ ַכ ָּפ ָרא
יתיּהּ ,ולְ ַק ְּד ָשא לֹונ ,וְ ַעל ָּדא נַ ְח ָּתא לְ ַת ָּתא
ַעל ֵּב ֵ
ּוב ָמה ְמ ַק ֵּדש לֹונְּ ,ביִ ְש ָר ֵאל
יתיּהְ .
לְ ַק ְּד ָשא ֵב ֵ
עֹומ ר וְ ֵכ יוָ נ ְּד ִא ּלֵ ינ
חּוש ָּב נָ א ְד ֵ
ִּד לְ ַת ָּת אְּ .ב ְ
ִמ ְת ַק ְד ָשאנָּ ,ב ֵעינָ נ לְ ַּ4לְ ָקא לָ ּה לְ ֵעיּלָ אְּ ,ד ָהא ַכד
יתא ִא ְת ַק ְד ַשתְּ ,כ ֵדינ ַ4לְ ַקת
יתא ְד ַמ ְטרֹונִ ָ
ֵּב ָ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ )דף קפ"ג
לְ ֵעיּלָ א ,לְ ִא ְת ַק ְּש ָרא ְב ִאיּנּונ ִ
ע"א( לְ ֵעיּלָ א.

בֹּא ְוּר ֵאה ,כָּ תוּב )ויקרא טז( וְ כִ ֶפּר ַבּ ֲעדוֹ ְוּב ַעד ֵבּיתוֹ וְ גוֹ'.
ִמי ֶשׁיְּ כַ ֵפּר ָצ ִרי)ְ לכַ ֵפּר( ַעל ַע ְצמוֹ ְת ִח ָלּה ,וְ ַא ַחר כָּ 
ַעל ֵבּיתוֹ .כְּ ֻדגְ ַמת זֶ הַ ,מ ְד ֵרגָ ה זוֹ ַמ ְת ִח ָילה ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ
שּה ְלכַ ֵפּר ָע ָליו ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁהוּא ִה ְת ַק ֵדּשׁ,
וְ ָל ֵצאת ִבּ ְק ֻד ָ ׁ
יוֹרד
אוֹתם ,וְ ַעל זֶ ה ֵ
וּל ַק ֵדּשׁ ָ
ָצ ִריְ לכַ ֵפּר ַעל ֵבּיתוֹ ְ
ְל ַמ ָטּה ְל ַק ֵדּשׁ ֵבּיתוַֹ .וּב ֶמּה ְמ ַק ֵדּשׁ ָל ֶהם? ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּהְ ,בּ ֶח ְשׁבּוֹן ָהע ֶֹמר .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ֵאלּוּ ִמ ְת ַק ְדּ ִשׁים,
אוֹתהּ ְל ַמ ְע ָלהֶ .שׁ ֲה ֵרי כַּ ֲא ֶשׁר ֵבּית
ְצ ִריכִ ים ְל ַה ֲעלוֹת ָ
שּר
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלהְ ,ל ִה ְת ַק ֵ ׁ
ַה ַמּ ְלכָּ ה ִמ ְת ַק ֵדּשָׁ ,אז ֶ
ְבּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ְל ַמ ְע ָלה.

ֶח ְשׁבּוֹן ַבּ ֲע ִמ ָידה ַעל ָה ַרגְ ַליִ ם

ֶח ְשׁבּוֹן ַבּ ֲע ִמ ָידה ַעל ָה ַרגְ ַליִ ם

ימינ,
ּיּומא ַעל ַקיְ ִ
וְ ַעל ָּדא ַאנָ נ ַע ְב ִּדינ ֻח ְש ָּבנָ אְּ ,ב ִק ָ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ ִאיּנּונ ,וְ ֵכנ
יֹומינִ ,
ְּב ִגינ ְּד ִאיּנּונ ִ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ,
ְּב ָכל זִ ְמנָ א ְּד ָעאל ַּבר נָ ש לְ ִאיּנּונ ִ
ימא
לֹותאֵּ ,בינ ִּב ְש ָב ָחאִ ,א ְצ ְט ִריְכ לְ ַקּיְ ָ
ֵּבינ ִּב ְצ ָ
גּופא
גּופא ַכ ַח ָדא ַּת ָּמנ .יַ ְר ִּכינ וְ ָ
ַעל ַרגְ לֹוי ,יַ ְר ִּכינ וְ ָ

עוֹשׂים ֶח ְשׁבּוֹן ַבּ ֲע ִמ ָידה ַעל ָה ַרגְ ַליִ ם,
וְ ַעל זֶ ה ָאנוּ ִ
ְל ִפי ֶשׁ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ,יָ ִמים ֶע ְליוֹנִ ים ֵהם .וְ כֵ ן ְבּכָ ל זְ ַמן
ֶשׁנִּ כְ נָ ס ָא ָדם ְל ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ יםֵ ,בּין ִבּ ְת ִפ ָלּה
ֵבּין ְבּ ֶשׁ ַבחָ ,צ ִריַ ל ֲעמֹד ַעל ַרגְ ָליוַ ,היְ ֵרכַ יִ ם וְ ַהגּוּף
עוֹמד
כְּ ֶא ָחד ָשׁם .יְ ֵרכַ יִ ם וְ גוּף ַל ֲע ִמ ָידה כְּ זָ כָ ר ֶשׁ ֵ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

יב
נּוק ָבא
כּורא ְד ַקּיְ ָימא ְב ֵחילֵ יּה ,וְ לָ א ְכ ְ
לְ ַקּיְ ָימאִּ ,כ ְד ָ
יתב .וְ עֹוד ְּב ִגינ ְש ָב ָחא ְד ָעלְ ָמא
ְד ָא ְר ָח ָהא לְ ֵמ ַ
ִעּלָ ָאה.

ְבּכֹחוֹ ,וְ א כִ נְ ֵק ָבה ֶשׁ ַדּ ְרכָּ הּ ָל ֶשׁ ֶבת .וְ עוֹדִ ,משּׁוּם
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן.
ֶשׁ ַבח ֶשׁל ָה ָ

ְפּטוּר ַהנָּ ִשׁים ֵמ ֶח ְשׁבּוֹן זֶ ה

ְפּטוּר ַהנָּ ִשׁים ֵמ ֶח ְשׁבּוֹן זֶ ה

כּורא ,נָ ִשימ ְּפטּורֹות
ּוב ִגינ ְּד ִאיהּו ָרזָ א ִד ְד ָ
ְ
ימנֵ י ַבר
חּוש ָּבנָ א ָּדא ,וְ לָ א ִמ ְת ַחיְ ָיבנ לְ ִמ ְ
ֵמ ְ
כּורינ ,לְ ִא ְת ַק ְּש ָרא ָכל ַחד ְּכ ְד ָקא יֵ אֹותְּ .כגַ וְ ונָ א
ְּד ִ
כּורינ ,וְ לָ א נָ ִשינ.
כּורָכְּ ,ד ִ
ָדא) ,שמות כג( יֵ ָר ֶאה ָכל זְ ְ
נּוק ָּבא,
כּורא ִאיהּו ,וְ לָ א ְב ְ
ְּבגִ ינ ְּד ָרזָ א ִד ְב ִרית ִּב ְד ָ
ימא ָרזָ א לְ ֵעיּלָ א ,נָ ִשינ לָ א ִמ ְת ַחיְ ָיבנ.
ּובגִ ינ ְּד ַקּיְ ָ
ְ

וּמשּׁוּם ֶשׁהוּא סוֹד ַהזָּ כָ ר ,נָ ִשׁים ְפּטוּרוֹת ֵמ ֶח ְשׁבּוֹן
ִ
זֶ ה ,וְ א ְמ ֻחיָּ ִבים ִל ְמנוֹתַ ,רק ַהזְּ כָ ִריםְ ,ל ִה ְת ַק ֵשּׁר
כָּ ל ֶא ָחד כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי .כְּ ֵעין זֶ ה) ,שמות כג( יֵ ָר ֶאה כָ ל
כוּר .זְ כָ ִרים וְ א נָ ִשׁיםִ .משּׁוּם ֶשׁסּוֹד ַה ְבּ ִרית
זְ ְ
וּמשּׁוּם ֶשׁ ֲע ִמ ָידה סוֹד
ְבּזָ כָ ר הוּא ,וְ א ִבנְ ֵק ָבהִ ,
ְל ַמ ְע ָלה ,נָ ִשׁים א ִמ ְת ַחיְּ בוֹת.

ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶ ינָ ה

ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶ ינָ ה

יֹומינֵ ,מ ִאּלֵ ינ
וְ ָרזָ א אֹולִ ְיפנָ א ָה ָכאִּ ,ד ְב ָכל ִש ְב ַעת ִ
יֹומא ַחד
דּוּשא ָ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ ,נַ ְטלָ א ְק ָ
ִ
בּוע,
ְּד ִאּלֵ ינ ַּת ָּת ֵאי ,וְ ַהאי ַת ָּת ָאה ִא ְק ֵרי ָש ַ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ .וְ ֵכנ ְּב ָכל ִש ְב ָעה
ְּד ִא ְת ַק ָּדש ְּב ִש ְב ָעה ִ
יֹומינַ ,עד וְ לָ א ַעד ִּב ְכלָ ל,
וְ ִש ְב ָעה ֵמ ִאיּנּונ ַח ְמ ִשינ ִ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ,
ּות ַשע ִ
וְ ַכד ִא ְש ְּת ָכחּו ַא ְר ְּב ִעינ ֵ
יֹומינְּ ,ד ִא ְת ַק ָּדשּו ְּבהּו
ִא ְש ְּת ָכחּו לְ ַת ָּתא ֶש ַבע ִ
בּועְּ ,ד ָעאל ְּב ִאיּנּונ ֶש ַבע .וְ ַעל
וְ ָכל ַחד ִא ְק ֵרי ָש ַ
ָּדא ְּכ ִתיב) ,ויקרא כג( ֶש ַבע ַש ָּבתֹות ְּת ִמימֹות ִּת ְהיֶ ינָ ה.
נּוק ִבינ.
ישנָ א ְד ְ
נּוק ִבינ ,נָ ַקט ְק ָרא לִ ָ
ְּבגִ ינ ְּד ִאיּנּונ ְ

וְ סוֹד ָל ַמ ְדנוּ כָ אןֶ ,שׁ ְבּכָ ל ִשׁ ְב ַעת ַהיָּ ִמים ֵמ ֵאלּוּ
)וּמ ְת ַא ֵחד(
שּה יוֹם ֶא ָחד ִ
נוֹט ֶלת ַה ְקּ ֻד ָ ׁ
ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ֶ
בוּע,
ֶשׁל ֵאלּוּ ַה ַתּ ְחתּוֹנִ ים ,וְ זוֹ ַה ַתּ ְחתּוֹנָ ה נִ ְק ֵראת ָשׁ ַ
ֶשׁ ִמּ ְת ַק ֵדּשׁ ְבּ ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ֶע ְליוֹנִ ים .וְ כֵ ן ְבּכָ ל ִשׁ ְב ָעה
וְ ִשׁ ְב ָעה ֵמ ֵאלּוּ ֲח ִמ ִשּׁים יָ ִמיםַ ,עד וְ א ַעד ִבּכְ ָלל.
וְ כַ ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצ ִאים ַא ְר ָבּ ִעים וְ ִת ְשׁ ָעה יָ ִמים ֶע ְליוֹנִ ים,
נִ ְמ ְצאוּ ְל ַמ ָטּה ֶשׁ ַבע יָ ִמים ֶשׁ ִמּ ְת ַק ְדּ ִשׁים ָבּ ֶהם ,וְ כָ ל
עוֹלה ְב ֵאלּוּ ַה ֶשּׁ ַבע .וְ ַעל זֶ ה
בוּע ֶשׁ ֶ
ֶא ָחד נִ ְק ָרא ָשׁ ַ
כָּ תוּב )ויקרא כג( ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶ ינָ הִ .משּׁוּם
ֶשׁ ֵאלּוּ נְ ֵקבוֹתָ ,תּ ַפס ַהכָּ תוּב ָלשׁוֹן ֶשׁל נְ ֵקבוֹת.

ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת

שּבוּעוֹת
ַחג ַה ָ ׁ

וְ ַכד ִא ְת ַק ָּדשּו ְבהּוֵּ ,וב ָיתאִ ,מ ַּת ְת ְקנָ א לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא
ִא ְּת ָתא ְּב ַב ְעלָ ּהְּ ,כ ֵדינ ִא ְק ֵרי ַחג ָשבּועֹות,
יֹומינ ִעּלָ ִאינ,
נּוק ֵבי ְּד ָשארּו ָעלַ יְ יהּו ִאיּנּונ ִ
ֵמ ִאינּונ ְ
יכמ,
בּועֹות ֶ
ֵ
ּובגִ ינ ָּכְכ ְּכ ִתיב ְּב ָש
ְּד ִא ְת ַק ָּדשּו ְבהּוְ .
ִאיּנּונ ִּדלְ כֹונ ,וְ לָ א ְכ ִתיב ְּב ָשבּועֹותְּ ,בגִ ינ ְּד ָה ִכי
נָ ֵמי ִמ ְת ַק ְּד ִשינ יִ ְש ָר ֵאל לְ ַת ָּתא ִע ְּמהֹונ.

וְ כַ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ָב ֶהם וְ ַה ַבּיִ ת נִ ְת ַקן ְל ִה ְת ַח ֵבּר
אוֹתן
ִא ָשּׁה ְבּ ַב ְע ָלהָּ ,אז נִ ְק ָרא ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתֵ ,מ ָ
אוֹתם יָ ִמים ֶע ְליוֹנִ ים
יהן ָ
נְ ֵקבוֹת ֶשׁשּ ִׁוֹרים ֲע ֵל ֶ
וּמשּׁוּם זֶ ה כָּ תוּב ְבּ ָשׁ ֻבע ֵֹתיכֶ ם,
ֶשׁנִּ ְת ַק ְדּשׁוּ ָבּ ֶהםִ .
ֵהם ֶשׁ ָלּכֶ ם ,וְ א כָ תוּב ְבּ ָשׁבוּעוֹתְ ,ל ִפי ֶשׁכָּ  גַּ ם
ִמ ְת ַק ְדּ ִשׁים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ָטּה ִע ָמּ ֶהם.

יוֹם ַה ֲח ִמ ִשּׁים  -יוֹם ָה ֶע ְליוֹן

שּים  -יוֹם ָה ֶע ְליוֹן
יוֹם ַה ֲח ִמ ִ ׁ

יֹומינַ ,ההּוא
וְ ַעל ָּדא ַכד ָמטּונ לְ ֵת ַשע וְ ַא ְר ְּב ִעינ ִ
יֹומא ְד ַח ְמ ִשינ,
יֹומא ִעּלָ ָאה ְד ָעלַ יְ יהּוְּ ,ד ִאיהּו ָ
ָ
יֹומינָ ,רזָ א ִד ְכלָ לָ א
ְּד ַשּלִ יט ַעל ִּת ְש ָעה וְ ַא ְר ְּב ִעינ ִ
ּוכ ֵדינ ַההּוא
אֹוריְ ָיתאְּ ,ב ִת ְש ָעה וְ ַא ְר ְּב ִעינ ַאנְ ִּפינְ ,
ְד ַ
רּותא
יֹומא ְּד ַח ְמ ִשינְּ ,ב ִא ְת ָע ָ
יֹומא ִעּלָ ָאהָ ,
ָ
ית א ְכ לָ לָ א ְּב ִת ְש ָע ה
אֹור יְ ָ
ִד לְ ַת ָּת אַ ,א ִּפ יק ַ
וְ ַא ְר ְּב ִעינ ַאנְ ִּפינ.

יעים ְל ִת ְשׁ ָעה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יָ ִמים,
וְ ַעל זֶ ה כַּ ֲא ֶשׁר ַמגִּ ִ
ַהיּוֹם ַההוּא ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהםֶ ,שׁהוּא יוֹם ַה ֲח ִמ ִשּׁים
ׁוֹלט ַעל ִתּ ְשׁ ָעה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יָ ִמים ,סוֹד כְּ ָללוּת
ֶשׁשּ ֵ
תּוֹרהְ ,בּ ֵת ַשׁע וְ ַא ְר ָבּ ִעים ָפּנִ ים ,וְ ָאז ַהיּוֹם ָה ֶע ְליוֹן
ַה ָ
עוֹררוּת ֶשׁל ַמ ָטּה,
ַההוּאַ ,היּוֹם ַה ֲח ִמ ִשּׁיםְ ,בּ ִה ְת ְ
לוּלה ְבּ ֵת ַשׁע וְ ַא ְר ָבּ ִעים ָפּנִ ים.
תוֹרה כְּ ָ
מוֹציא ָ
ִ

ליל „' פר˘˙ ˙ˆו„) ‰ף ˜פ"ו ע"ב(
וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר
ְ

ליל „' פר˘˙ ˙ˆו„) ‰ף ˜פ"ו ע"ב(
וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר
ְ

יֹומינְּ ,כ ֵדינ נָ ִטיל
י4ר ִ
וְ ַכד יִ ְש ָר ֵאל ִאיּנּונ ַּב ַח ֵמ ָ
לִ ְבנֹוי ,לְ ָפ ְר ָשא ַג ְדּפֹוי ָעלַ יְ יהּוּ ,ולְ ֵמ ֶח ֵדי
ִע ְּמהֹונ .וְ ַעל ָּדא ְּכ ִתיב ּולְ ַק ְח ֶּתמ לָ ֶכמ ַּביֹומ

נוֹטל
וְ כַ ֲא ֶשׁר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹםָ ,אז ֵ
ְל ָבנָ יו ִל ְפרֹשׂ כְּ נָ ָפיו ֲע ֵל ֶיהם וְ ִל ְשׂמ ַֹח ִע ָמּ ֶהם .וְ ַעל
וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹןְ .פּ ִרי זֶ ה
זֶ ה כָּ תוּב ְ

)וּמ ְת ַא ַחד(
ִ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה
ָה ִראשֹונְּ ,פ ִריָ ,דא ִאיהּו ִאילָ נָ א ְד ִא ְק ֵרי ֵעצ ְּפ ִרי,
וְ ִא ְש ְּת ַכח ֵּביּה ְּפ ִריֵ .עצ ָה ָדרְּ :כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר
)תהלים צו( הֹוד וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יוָ .מאי ַט ְע ָמא ִא ְק ֵרי ָה ָדר,
ּומאנ ִאיהּו ָה ָדרֶ .אּלָ א ָדא ַצ ִּדיק.
ַ

יג
הוּא ִא ָילן ֶשׁנִּ ְק ָרא ֵעץ ְפּ ִרי ,וְ נִ ְמ ָצא בוֹ ְפּ ִריֵ .עץ
ָה ָדר  -כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים צו( הוֹד וְ ָה ָדר ְל ָפנָ יוָ .מה
וּמי הוּא ָה ָדר? ֶא ָלּא זֶ ה ַצ ִדּיק.
ַה ַטּ ַעם נִ ְק ָרא ָה ָדרִ ,

כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל

כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל

ַא ַמאי ִא ְק ֵרי ָה ָדר ,וְ ָהא ַא ָתר ְט ִמ ָירא ִאיהּו
יכא לְ ִא ְת ַּכ ְ4יָ יא
ּוצ ִר ָ
ְדלֵ ית לֵ יּה ּגִ ּלּויָ אְ ,
ָת ִדיר ,וְ לֵ ית ָה ָדר ֶאּלָ א ָמאנ ְּד ִא ְתּגַ לְ יָ יא וְ ִא ְת ַחּזֵ י.
ּדּורא
ֶאּלָ אַ ,אפ ַעל ּגַ ב ְּד ִאיהּו ַּד ְרּגָ א ְט ִמ ָיראִ ,ה ָ
גּופא,
ּדּורא לְ ָ
ּגּופא ,וְ לָ א ִא ְש ְּת ַכח ִה ָ
ִאיהּו ְד ָכל ָ
ֶאּלָ א ֵביּהָ .מאי ַט ַע ָמאָ .מאנ ְּדלֵ ית ִע ֵּמיּה ַהאי
ּדּורא ,לְ ֵמ ַיעל ִּב ְבנֵ י נָ ָשא.
ַד ְר ָּגא ,לֵ ית ֵּביּה ִה ָ
ּדּורא )ס"א
בּורא) ,ס"א כְ ְד ָכוּרא( וְ ִה ָ
ָקלָ א לָ או ִע ֵּמיּה ִּב ְד ָ
ּדּורא
יקנָ א ,וְ ִה ָ
וְ ִד ָבּוּרא( ְּד ָקלָ א ִא ְת ְּפ ַ4ק ִמּנֵ יּהִּ .ד ְ
יקנָ א לָ או ִע ֵּמיּה ,וְ ַאפ ַעל ַּגב ְּד ִא ְת ַּכ ְ4יָ יא
ְד ִד ְ
גּופא ֵביּה ַּתלְ יָ א.
ּדּורא ְד ָ
ַההּוא ַד ְר ָּגאָּ ,כל ִה ָ
ּוב ִגינ ָּכְכ ֵעצ ָה ָדר ִאיהּו,
וְ ִא ְת ַּכ ֵּי וְ ִא ְת ַּגלְ יָ יאְ .
גּופא ֵביּה ַּתלְ יָ א ,וְ ָדא ִאיהּו
ּדּורא ְד ָ
ֵעצ ְּד ָכל ִה ָ
עֹושה ְפ ִרי.
)בראשית א( ֵעצ ֶ
ַּכּפֹת ְּת ָמ ִרימָ ,ה ָכא ִא ְת ְּכלִ ילַ ת ִא ְּת ָתא ְב ַב ְעלָ ּה
רּודאַּ ,כּפֹות ְּת ָמ ִרימ ַּכ ַח ָדא .וַ ַענַ פ ֵעצ
ְּבלָ א ִּפ ָ
ָעבֹותְּ ,תלָ ָתא .וְ ָעלִ ינ ִדילֵ יּהָּ ,דא ְב ְִ 4ט ָרא ָדא,
וְ ָדא ְּב ְִ 4ט ָרא ָדא ,וְ ַחד ְּד ַשּלִ יט ָעלַ יְ יהּו .וְ ַע ְר ֵבי
שֹוקינ ִּב ְבנֵי
נַ ַחלְּ ,ת ֵרינְּ .דלֵ ית לְ הּו ֵר ָיחא וְ ַט ְע ָמאְּ ,כ ִ
חּוטא ְד ִש ְד ָרה
נָ ָשא)ְ .וּבגִ ין כַּ  (לּולָ ב נָ ִטיל ֻּכּלְ הּוְּ ,כ ָ
ּומה ְדנָ ִפיק לְ ַבר ֶט ַפחָ ,ה ִכי הּוא,
גּופאַ .
ימא ְד ָ
ַקּיָ ָ
ְּבגִ ינ לְ ַא ְשלְ ָמא ּולְ ַא ָּפ ָקא כֹּלָ אּ ,ולְ ַש ְּמ ָשא ַכ ְד ָקא
ָחזֵ י)ְ .וּבגִ ין כַּ ְּ (ב ָהנֵ י זִ ינִ ינָּ ,ב ֵעי ַבר נָ ש לְ ִא ְת ַחזָ ָאה ָק ֵמי
ֻק ְד ָשא ְּב ִריְכ הּואָ .עלִ ינ וְ ַט ְר ִּפינ ְּד ָהנֵ י ְת ָמ ִרימ,
ִאיּנּונ ָּכל ְש ַאר ֵחילִ ינ ְּד ִא ְת ַא ַח ָדנ ְּב ִאיּנּונ ִּכּנּויָ ינ
קּוד ָשא ְב ִריְכ הּוא ִא ְק ֵרי ְּבהֹונְּ .בגִ ינ ְּד ָּב ֵעינָ נ
ְּד ְ
)ס"א ְל ִא ְת ַח ְד ָתּא( לְ ַת ָּתא ְכגַ וְ ונָ א ִדלְ ֵעיּלָ אְּ ,דלֵ ית לָ ְכ
ּדּוג ָמא לְ ֵעיּלָ א,
ִמּלָ ה ְב ָעלְ ָמאְּ ,דלָ א ִאית לָ ּה ְ
ְּכגַ וְ ונָ א ִדלְ ֵעיּלָ א ָה ִכי ִאית לְ ַת ָּתאְּ ,ובעּו יִ ְש ָר ֵאל
נּותאָ ,ק ֵמי ֻק ְד ָשא
ימ ָ
לְ ִא ְת ַא ַח ָדא ְב ָרזָ א ָדא ִד ְמ ֵה ְ
ְב ִריְכ הּוא.

דּוּע נִ ְק ָרא ָה ָדר ,וַ ֲה ֵרי ָמקוֹם ֻמ ְס ָתּר הוּא ֶשׁ ֵאין
ַמ ַ
לוֹ גִ לּוּי ,וְ ָצ ִריְ ל ִה ְתכַּ סּוֹת ָתּ ִמיד ,וְ ֵאין ָה ָדר ֶא ָלּא ִמי
וּמ ְת ָר ֶאה? ֶא ָלּאַ ,אף ַעל גַּ ב ֶשׁהוּא ַד ְרגָּ ה
ֶשׁ ִמּ ְתגַּ ֶלּה ִ
ֻמ ְס ֶתּ ֶרתִ ,הדּוּר הוּא ֶשׁל כָּ ל ַהגּוּף ,וְ א נִ ְמ ָצא ִהדּוּר
ַלגּוּף ֶא ָלּא בוָֹ .מה ַה ַטּ ַעם? ִמי ֶשׁ ֵאין ִעמּוֹ ַמ ְד ֵרגָ ה
זוֵֹ ,אין בּוֹ ִהדּוּר ָלבֹא ִבּ ְבנֵ י ָא ָדם .קוֹלוֹ ֵאין ִעמּוֹ
ְב ִדבּוּרוֹ )כְּ זָ כָ ר( ,וְ ִהדּוּר )וְ ִדבּוּר( ֶשׁל קוֹל נִ ְפ ָסק ִמ ֶמּנּוּ.
זְ ָקנוֹ וַ ֲה ַדר זְ ָקנוֹ א ִעמּוֹ ,וְ ַאף ַעל גַּ ב ֶשׁ ִמּ ְתכַּ ֵסּית
וּמ ְתכַּ ֶסּה
ַה ַדּ ְרגָּ ה ַה ִהיא ,כָּ ל ִהדּוּר ַהגּוּף ָתּלוּי בּוִֹ ,
וּמ ְפּנֵ י כֵ ן ֵעץ ָה ָדר הוּאֵ ,עץ ֶשׁכָּ ל ִהדּוּר
וּמ ְתגַּ ֶלּהִ .
ִ
ַהגּוּף ָתּלוּי בּוֹ ,וְ זֶ הוּ הוּא ֵעץ ע ֶֹשׂה ְפּ ִרי.
כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל

כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים  -כָּ אן נִ כְ ֶל ֶלת ִא ָשּׁה ְבּ ַב ְע ָלהּ ְבּ ִלי
שׁה.
ֵפרוּד ,כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים כְּ ֶא ָחד .וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת ְ -שׁ ָ
וְ ָע ִלים ֶשׁלּוֹ  -זֶ ה ְבּ ַצד זֶ ה ,וְ זֶ ה ְבּ ַצד זֶ ה ,וְ ֶא ָחד
ׁוֹלט ֲע ֵל ֶיהם .וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל ְ -שׁנַ יִ םֶ ,שׁ ֵאין ָל ֶהם
ֶשׁשּ ֵ
נוֹטל
לוּלב ֵ
שׁוֹקיִ ם ְבּ ֶבן ָא ָדם)ִ .וּמ ְפּנֵ י כֵ ן( ָ
יח וְ ַט ַעם ,כְּ ַ
ֵר ַ
וּמה
כֻּ ָלּם ,כְּ חוּט ַה ִשּׁ ְד ָרה ֶשׁ ַמּ ֲע ִמיד ֶאת ַהגּוּףַ .
חוּצה ֶט ַפח  -כָּ  הוּא ,כְּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִלים
יּוֹצא ַה ָ
ֶשּׁ ֵ
הוֹציא ַהכֹּל ְוּל ַשׁ ֵמּשׁ כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי)ִ .וּמ ְפּנֵ י כֵ ן( ְבּ ִמינִ ים
ְוּל ִ
ֵאלּוּ ָצ ִריֶ בּן ָא ָדם ְל ֵה ָראוֹת ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּאָ .ע ִלים ֶשׁל ֵאלּוּ ַה ְתּ ָמ ִריםֵ ,הם כָּ ל ְשׁ ָאר ֵחילוֹת
ֶשׁ ִמּ ְת ַא ֲחזִ ים ְבּ ֵאלּוּ ַהכִּ נּוּיִ ים ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
נִ ְק ָרא ָב ֶהםִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים )לְ ִה ְת ַא ֵחז( ְל ַמ ָטּה כְּ ֻדגְ ַמת
עוֹלם ֶשׁ ֵאין לוֹ ֻדגְ ָמא
ְל ַמ ְע ָלהֶ .שׁ ֵאין ְלָ דּ ָבר ָבּ ָ
ְל ַמ ְע ָלה .כְּ ֻדגְ ָמא ֶשׁל ְל ַמ ְע ָלה כָּ  יֵ שׁ ְל ַמ ָטּה.
וּצ ִריכִ ים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ַא ֵחז ְבּסוֹד זֶ ה ֶשׁל ָה ֱאמוּנָ ה
ְ
ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא.

ַעל ָה ָעם ַה ָקּדוֹשׁ ָל ֶשׁ ֶבת ַתּ ַחת ֵצּל ַה ֻסּכָּ ה ְבּסוֹד
ָה ֱאמוּנָ ה

ַעל ָה ָעם ַה ָקּדוֹשׁ ָל ֶשׁ ֶבת ַתּ ַחת ֵצּל ַה ֻסּכָּ ה ְבּסוֹד
ָה ֱאמוּנָ ה

ְּכ ִתיב )ויקרא כג( ַּב ֻּּכֹת ֵּת ְשבּו ִש ְב ַעת יָ ִמימָּ ,דא
נּותא ,וְ ַהאי ְק ָרא ַעל
ימ ָ
הּוא ָרזָ א ִּד ְמ ֵה ְ
ָעלְ ָמא ִעּלָ ָאה ִא ְת ַמר ,וְ ָה ִכי ָתנֵ ינָ נַּ ,כד ִא ְת ְּב ֵרי
ָעלְ ָמאִ ,א ְת ַמר ַהאי ְק ָרא.

כָּ תוּב )ויקרא כג( ַבּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת יָ ִמים .זֶ הוּ סוֹד
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן .וְ כָ 
ָה ֱאמוּנָ ה ,וְ סוֹד זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַעל ָה ָ
עוֹלם נֶ ֱא ַמר ָפּסוּק זֶ ה.
ָל ַמ ְדנוּ ,כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְב ָרא ָה ָ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

יד
ַּכד ָש ָרא ָח ְכ ָמה לְ נָ ְפ ָקאֵ ,מ ַא ָתר ְּדלָ א יְ ִד ַיע וְ לָ א
ּוב ַטש,
ִא ְת ַחזֵ יְּ ,כ ֵדינ נָ ִפיק ַחד ִמ ְש ָח ָתאָ ,
וְ ַה ִהיא ָח ְכ ָמ ָּתא ִעּלָ ָאה ,נָ ִציצ וְ ִא ְת ָּפ ַּשט לְ ָכל
ְִ 4ט ִרינְּ ,ב ָרזָ א ְד ַמ ְש ְּכנָ א ִעּלָ ָאה .וְ ַההּוא ַמ ְש ְּכנָ א
ּוכ ֵדינ ַההּוא נְ ִציצּו
ִעּלָ ָאהַ ,א ִּפיק ִשית ְִ 4ט ִרינְ ,
ְד ִמ ְש ָח ָתא נָ ִהיר לְ כֹּלָ א ,וְ ָא ַמר ַּב ֻּּכֹת ֵּת ְשבּו
ִש ְב ַעת יָ ִמימ.
ָמאנ ֻּּכֹת ָח ֵ4ר ו'ָּ .דא ַמ ְש ְּכנָ א ַת ָּת ָאהְּ ,ד ִאיהּו
ּוכ ֵדינ
הֹורינְ ,
יתא ,לְ ַא ַחזָ ָאה לְ ָכל נְ ִ
ַּכ ַע ָש ִש ָ
ָא ַמרַּ ,ב ֻּּכֹת ֵּת ְשבּו ִש ְב ַעת יָ ִמימָ .מאנ ִש ְב ַעת
ימי
יָ ִמימֵ .מ ָעלְ ָמא ִעּלָ ָאה לְ ַת ָּת ָאהְּ ,ד ֻכּלְ הּו ַקיְ ֵ
יהיָּ .דא
ּומאנ ִא ִ
ּיּומא ,לְ ַאנְ ָה ָרא לְ ַהאי ֻּּכֹתַ .
ְב ִק ָ
ּנֹופלֶ תַּ 4ֻ .כת ָשלֹומָּ .וב ֵעי ַע ָּמא
)עמוס ט( ַֻּ 4כת ָּדוִ ד ַה ֶ
נּותא,
ישא לְ ֵמ ָיתב ְּתחֹות ִצּלָ ָהאְּ ,ב ָרזָ א ִּד ְמ ֵה ְימ ָ
ַק ִּד ָ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ.
ּומאנ ְּדיָ ִתיב ְּב ִצּלָ א ָדא ,יָ ִתיב ְּב ִאיּנּונ ִ
ַ

ִמי הוּא ֻסכֹּת ָח ֵסר ו'? זֶ ה ִמ ְשׁכָּ ן ַתּ ְחתּוֹןֶ ,שׁהוּא
כַּ ֲע ָשׁ ִשׁיתְ ,ל ַה ְראוֹת ֶאת כָּ ל ָהאוֹרוֹת .וְ ָאז ָא ַמר
ַבּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת יָ ִמיםִ .מי ֵהם ִשׁ ְב ַעת יָ ִמים?
וּמזֻ ָמּנִ ים
ֵמ ָ
עוֹמ ִדים ְ
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן ַל ַתּ ְחתּוֹןֶ ,שׁכֻּ ָלּם ְ
וּמי ִהיא? זוֹ )עמוס ט( ֻסכַּ ת ָדּוִ יד
ְל ָה ִאיר ְלזוֹ ַה ֻסּכֹּתִ .
ַהנּ ֶֹפ ֶלתֻ .סכַּ ת ָשׁלוֹם .וְ ָצ ִריָ ה ָעם ַה ָקּדוֹשׁ ָל ֶשׁ ֶבת
יּוֹשׁב ְבּ ֵצל
וּמי ֶשׁ ֵ
ַתּ ַחת ַה ֵצּל ֶשׁ ָלּהְּ ,בּסוֹד ָה ֱאמוּנָ הִ .
יוֹשׁב ְבּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים.
זֶ הֵ ,

יוֹשׁב ְבּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים
יּוֹשׁב ְבּ ֵצל זֶ ה ֵ -
ִמּי ֶשׁ ֵ
ְל ַמ ְע ָלה

יוֹשׁב ְבּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים
יּוֹשׁב ְבּ ֵצל זֶ ה ֵ -
ִמּי ֶשׁ ֵ
ְל ַמ ְע ָלה

וְ ַעל ָּדא ֻכּלְ הּו ַב ֻּּכֹת ַּב ֻּּכֹת וְ ַחד ַּבּ4וּכֹות ְשלִ ימ,
ַחד ְשלִ ימ ,לְ ַא ַחזָ ָאה ְד ַמאנ ְּדיָ ִתיב ְּב ִצּלָ א
ימינ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ לְ ֵעיּלָ אְּ ,ד ַקיְ ִ
ָדא ,יָ ִתיב ְּב ִאיּנּונ ִ
ַעל ַהאי ַת ָּת ָאה ,לְ ַאנְ ָה ָרא לֵ יּה ,לְ ַח ְפיָ א ָעלֵ יּה,
ּולְ ַאּגָ נָ א ָעלֵ יּהְּ ,ב ַש ַע ָתא ְּד ִא ְצ ְט ִריְכ.

ֹתבּ ֻסּכֹּת ,וְ ֶא ָחד ַבּ ֻסּכּוֹת ָשׁ ֵלם.
וְ ַעל זֶ ה כֻּ ָלּם ַבּ ֻסּכּ ַ
יוֹשׁב
יּוֹשׁב ְבּ ֵצל זֶ הֵ ,
ֶא ָחד ָשׁ ֵלםְ ,ל ַה ְראוֹת ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ֵ
עוֹמ ִדים ַעל
ְבּ ֵאלּוּ ַהיָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ְל ַמ ְע ָלהֶ ,שׁ ְ
וּל ָהגֵ ן ָע ָליו
זֶ ה ַה ַתּ ְחתּוֹן ְל ָה ִאיר לוְֹ ,לכַ סּוֹת ָע ָליו ְ
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָצּ ִרי.

דוּע
כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ִח ָילה ָחכְ ָמה ָל ֵצאת ִמ ָמּקוֹם ֶשׁ=א יָ ַ
וּמכָּ ה ,וְ ַה ָחכְ ָמה
יוֹצאת ִמ ָדּה ַא ַחת ַ
וְ א נִ ְר ֶאהָ ,אז ֵ
וּמ ְת ַפּ ֶשּׁ ֶטת ְלכָ ל ַה ְצּ ָד ִדים
ַה ִהיא ָה ֶע ְליוֹנָ ה ְמ ִא ָירה ִ
ְבּסוֹד ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ָה ֶע ְליוֹן .וְ ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ָה ֶע ְליוֹן ַההוּא
מוֹציא ִשׁ ָשּׁה ְצ ָד ִדים ,וְ ָאז ַהנִּ יצוֹץ ַההוּא ֶשׁל ַה ִמּ ָדּה
ִ
ֵמ ִאיר ְלכֻ ָלּם ,וְ ָא ַמר ַבּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת יָ ִמים.

ֶשׁא יִ ְת ָע ְרבוּ ַבּ ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל

שּ ְמ ָחה ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶשׁא יִ ְת ָע ְרבוּ ַבּ ִ ׂ

ּוכ ִתיב ַֻּ 4כת
וְ תּוֻּ ,כּלְ הּו ִא ְקרּונ ֻּ4כֹות ִּב ְשלִ ימּוְ ,
ָח ֵ4רָּ ,דא ָעלְ ָמא ַת ָּת ָאהְּ ,ד ָב ָעא ְב ָהנֵי ִש ְב ָעה
ישינ ,לְ ֵמיזָ נ לִ ְש ַאר ְמ ָמנָ נ ַר ְב ְר ָבנ
יֹומינ )דף קפ"ז ע"א( ַק ִּד ִ
ִ
יהי נַ ְטלָ א ֶח ְדוָ ה ְב ַב ְעלָ ּה ,וְ לָ א
ְּד ַע ִּמינְּ ,בעֹוד ְּד ִא ִ
ותאְּ ,ב ִגינ ְדיִ ְת ַע ְר ְבבּונ )ס"א ְדיִ ְת ָע ְדּנוּן(
יְ ַק ְט ְרגּונ ֶח ְדוָ ָ
יאינ יַ ִּתיר ִמ ְּש ָאר
ְּב ַההּוא ְמזֹונָ אָ ,ק ְר ָּבנִינ ִּדלְ הֹונ ַּ4גִ ִ
יֹומינְּ ,בגִ ינ ְּדיִ ְת ַע ְּקּונ ְּבהּו ,וְ לָ א יִ ְת ָע ְרבּונ לְ ָב ָתר
ִ
ּומאנ ֶח ְדוָ ה ְדיִ ְש ָר ֵאלָּ ,דא
ְּב ֶח ְדוָ ה ְדיִ ְש ָר ֵאלַ .
יֹומא ְת ִמינָ ָאה ַד ַע ֶצ ֶרת.
ָ

וְ עוֹד ,כֻּ ָלּם נִ ְק ָר ִאים ֻסכּוֹת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ,וְ כָ תוּב ֻסכֹּת
עוֹלם ַה ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁ ָצּ ִריְ בּ ֵאלּוּ ַה ִשּׁ ְב ָעה
ָח ֵסר ,זֶ ה ָה ָ
דוֹלים ֶשׁל
דוֹשׁים ָלזוּן ִל ְשׁ ָאר ַה ְמ ֻמנִּ ים ַהגְּ ִ
יָ ִמים ְק ִ
לוֹק ַחת ִשׂ ְמ ָחה ְבּ ַב ְע ָלהּ ,וְ א
ָה ַע ִמּיםְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִהיא ַ
יְ ַק ְל ְקלוּ ִשׂ ְמ ָח ָתהּ ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְת ַבּ ְל ְבּלוּ ֶ)שׁיִּ ְת ַע ְדּנוּ( ַבּ ָמּזוֹן
יוֹתר ִמ ְשּׁ ָאר יָ ִמים,
ַההוּאַ ,ה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהם ַר ִבּים ֵ
שּ ְמ ָחה
כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְת ַע ְסּקוּ ָב ֶהם וְ א יִ ְת ָע ְרבוּ ְל ַבסּוֹף ַבּ ִ ׂ
וּמי ִהיא ִשׂ ְמ ָחה ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל? זֶ ה יוֹם
ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלִ .
ְשׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת.

יִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַת ְקּנִ ים כִּ ֵסּא ַל ָקּ ָבּ"ה ִמ ְלּ ַמ ָטּה

יִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַת ְקּנִ ים כִּ ֵסּא ַל ָקּ ָבּ"ה ִמ ְלּ ַמ ָטּה

וְ ָּתא ָחזֵ יְּ ,בעֹוד ְּד ִאיּנּונ ְש ַאר ְמ ָמנָ נ ַח ָּדאנ ,וְ ַא ְכלִ ינ
ְּב ַההּוא ְמזֹונָ א ִד ְמ ַּת ְקנֵ י לֹונ יִ ְש ָר ֵאלִ .איּנּונ
קּוד ָשא ְב ִריְכ הּוא ִמ ַּת ָּתא,
כּור ְּ4יָ יא לְ ְ
ְמ ַת ְּקנֵ י ְ
ּוב ֶח ְדוָ ה,
ּולְ ַּ4לְ ָקא לֵ יּה לְ ֵעיּלָ אְּ ,ב ִאיּנּונ זִ ינִ ינְ ,
יהי ַּ4לְ ָקא,
ְּוב ִהּלּולָ אּ ,ולְ ַא ְק ָפא ַמ ְד ְּב ָחאְּ .כ ֵדינ ִא ִ
וְ נַ ְטלָ א ִב ְר ָּכאנ וְ ֶח ְדוָ ה ְב ַב ְעלָ ּה.
ּומ ְד ָקנ
ּוש ַאר ֵחיוָ ונ ַר ְב ְר ָבנ ְמ ָמנָ נ ְּד ַע ִּמינָ ,א ְכלָ נ ַ
ְ
ּנּוגינ
יהי נַ ְק ָטא נַ ְפ ָשאנ ְּב ִע ִ
וְ ַר ְפ ָ4נ וְ ִא ְּתזָ נּו .וְ ִא ִ

וּבֹא ְר ֵאהְ ,בּעוֹד ֶשׁ ֵאלּוּ ְשׁ ָאר ַה ְמ ֻמנִּ ים ְשׂ ֵמ ִחים
וְ אוֹכְ ִלים ַבּ ָמּזוֹן ַההוּא ֶשׁ ְמּ ַת ְקּנִ ים ָל ֶהם יִ ְשׂ ָר ֵאל,
וּל ַה ֲעלוֹת
ֵהם ְמ ַת ְקּנִ ים כִּ ֵסּא ַל ָקּ ָבּ"ה ִמ ְלּ ַמ ָטּהְ ,
וּב ַה ֵלּל,
ה,
וּב ִשׂ ְמ ָח ְ
אוֹתוֹ ְל ַמ ְע ָלה ְבּ ֵאלּוּ ַה ִמּינִ יםְ ,
לוֹק ַחת ְבּ ָרכוֹת
עוֹלה וְ ַ
וּל ַה ִקּיף ַה ִמּזְ ֵבּ ַחָ .אז ִהיא ָ
ְ
וְ ִשׂ ְמ ָחה ְבּ ַב ְע ָלהּ.
וּשׁ ָאר ַחיּוֹת גְּ דוֹלוֹת ְמ ֻמנּוֹת ָה ַע ִמּים ,אוֹכְ לוֹת
ְ
נוֹט ֶלת נְ ָפשׁוֹת
רוֹמסוֹת וְ נִ זּוֹנוֹת .וְ ִהיא ֶ
וְ ֲ
שׁוֹחקוֹת וְ ְ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

טו

נַק ָטא
יהי ְ
לְ ֵעיּלָ אְּ ,כ ָמה ְד ִא ְּת ַמרֵּ .כיוַ נ ְּדנַ ְח ָּתא ,וְ ִא ִ
ּדּושינ וְ ָכל ִעּנּוגִ ינ ,וְ יִ ְש ָר ֵאל ָּכל
ָכל ִּב ְר ָּכאנ וְ ָכל ִק ִ
עֹוב ִדינ
יֹומינ ַהוֹו ַמ ְש ִכינ לָ ּה ְּב ִאיּנּונ ָ
ַהנֵ י ִש ְב ָעה ִ
ּומ ָק ְר ִבינ ַּב ַה ָדּהְּ ,כ ֵדינ נַ ְח ָּתא לְ ָק ְר ָבא
ְּד ָקא ַע ְב ִּדינ ְ
יֹומא ִאיהּו
יֹומא ַחד ,וְ ַההּוא ָ
ִב ְבנָ ָהאּ ,ולְ ֵמ ֶח ֵדי לֹונ ָ
יֹומינ ַא ַח ָרנִ ינ
יֹומא ְת ִמינָ ָאהְּ ,בגִ ינ ְּד ָכל ִש ְב ָעה ִ
ָ
יֹומינ
ּות ַמנְ יָ א ִ
ַּב ַה ָדּה .וְ ַעל ָּדא ִאיהּו ְת ִמינָ ָאהְ ,
ישינ
ישינְּ .כנִ ִ
ּובגִ ינ ַּכְכ ִא ְק ֵרי ַע ֶצ ֶרתְּ :כנִ ִ
ַּכ ַח ָדאְ .
יֹומא .וְ ִא ְק ֵרי ְש ִמינִ י ,וְ לֵ ית ְש ִמינִ י
ֻּכּלְ הּו ְב ַהאי ָ
ֶאּלָ א ִמּגֹו ִש ְב ָעה.

יּוֹר ֶדת ,וְ ִהיא
ְבּעֹנֶ ג ְל ַמ ְע ָלה ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ַמ ְרנוּ .כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֶ
לוֹק ַחת כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת וְ כָ ל ַה ְקּ ֻדשּׁוֹת וְ כָ ל ָה ִענּוּגִ ים,
ַ
אוֹתהּ
מוֹשׁכִ ים ָ
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל כָּ ל ֵאלּוּ ַה ִ ׁ
שּ ְב ָעה יָ ִמים ָהיוּ ְ
וּמ ְק ִר ִיבים ָלהָּ ,אז
עוֹשׂים ַ
ְבּ ֵאלּוּ ַה ַמּ ֲע ִשׂים ֶשׁ ֵהם ִ
אוֹתם יוֹם ֶא ָחד.
וּל ַשׂ ֵמּ ַח ָ
ֶ
יוֹר ֶדת ְל ִה ְת ָק ֵרב ְבּ ָבנֶ ָיה ְ
וְ ַהיּוֹם ַההוּא הוּא יוֹם ְשׁ ִמינִ יִ ,משּׁוּם ֶשׁכָּ ל ִשׁ ְב ָעה
וּשׁמוֹנָ ה
יָ ִמים ֲא ֵח ִרים ִא ָתּהּ .וְ ַעל זֶ ה הוּא ְשׁ ִמינִ יְ ,
וּמ ְפּנֵ י זֶ ה נִ ְק ָרא ֲע ֶצ ֶרת  -כִּ נּוּס.
יָ ִמים כְּ ֶא ָחדִ .
ִמ ְתכַּ נְּ ִסים כֻּ ָלּם ְבּיוֹם זֶ ה .וְ נִ ְק ָרא ְשׁ ִמינִ י ,וְ ֵאין
ְשׁ ִמינִ י ֶא ָלּא ִמתּוִֹ שׁ ְב ָעה.

יְ ִהי ֵשׁם ה' ְמב ָֹר

יְ ִהי ֵשׁם ה' ְמב ָֹר

בֹורְכ.
בֹורְכָ .מאי ְמ ָ
ְּכ ִתיב )איוב א( יְ ִהי ֵשמ יְ יָ ' ְמ ָ
ֶ)א ָלּא כ ָֹלא יָ ְד ֵעי(ַ ,א ָבל ָרזָ א ָח ָדא יָ ַדע ַחד
ֵמ ַח ְב ָרנָ אְּ ,ב ַמ ְד ְּב ָרא ַא ְחזִ יאּו לֵ יּה ְּב ֶחלְ ָמא ,וְ ִר ִּבי
ירּותא
בֹורְכֵ .ש ָ
ּתֹורא ְש ֵמיּהָ .מאי ְמ ָ
יִ ְצ ָחק ַּכ ְפ ָ
ֹ4ופיּה ַרְכ .מ"ב ָק ֶשה ,וְ ִדינָ א ִאיהּו וַ ָּדאי.
ָק ֶשה ,וְ ֵ
יֹומא ְדרֹאש ַה ָּשנָ ה
ּולְ ָב ָתר ַּכְכ( ְּכ ַגוְ ונָ א ָדאָ ,
מ"בְּ ,ד ָהא ְּב ַא ְר ְּב ִעינ ְּות ֵרינ ְ)וּב ָרזָ א דמ"ב( ַא ְתוָ ונ ִא ְת ְּב ֵרי
ָעלְ ָמא ,וְ ַעל ָּדא ִא ְת ְּב ֵרי ְב ִדינָ א .לְ ָב ָתר ַרְכ ,וְ ַעל
ֹ4ופא ִדלְ הֹונ ָר ִכינ.
ירּותינ ָק ִשינ ,וְ ָ
ָדא ָתנֵ ינָ נָּ ,כל ֵש ִ

שׁם ה' ְמב ָֹרַ .מהוּ ְמב ָֹר)ֶ ?א ָלּא
כָּ תוּב )איוב א( יְ ִהי ֵ
דוּע( ֲא ָבל סוֹד ֶא ָחד יָ ַדע ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ֵרנוַּ ,בּ ִמּ ְד ָבּר
ַהכֹּל יָ ַ
וּשׁמוֹ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִמכַּ ְפתּוֹרַ .מהוּ
ֶה ְראוּ לוֹ ַב ֲחלוֹםְ ,
אשׁיתוֹ ָק ָשׁה וְ סוֹפוֹ ַר .מ"ב ָק ֶשׁה ,וְ ִדין
ְמב ָֹרֵ ?ר ִ
שּנָ ה
הוּא וַ ַדּאי) .וְ ַא ַחר כָּ  (כְּ ֵעין זֶ ה יוֹם ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָ ׁ
אוֹתיּוֹת
וּשׁ ַתּיִ ם ְ)וּבסוֹד מ"ב( ִ
מ"בֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְבּ ַא ְר ָבּ ִעים ְ
עוֹלם ,וְ ַעל זֶ ה נִ ְב ָרא ְב ִדיןְ .ל ַבסּוֹף ַר.
נִ ְב ָרא ָה ָ
וְ ַעל זֶ ה ָל ַמ ְדנוּ ,כָּ ל ַה ַה ְת ָחלוֹת ָקשׁוֹת ,וְ סוֹף ַהכֹּל
עוֹלם ,וְ ַעל זֶ ה נִ ְב ָרא
אוֹתיּוֹת נִ ְב ָרא ָה ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ִ
ַר) .זֶ ה מ"ב ְוּבסוֹד ֶשׁל ַא ְר ָבּ ִעים ְ
ְב ִדין ְל ַבסּוֹף כְּ ֻדגְ ַמת זֶ ה( ַבּיּוֹם ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה מ"ב ָק ֶשׁה,
ְבּ ִדיןַ .בּיּוֹם ֶשׁל ֲע ֶצ ֶרת ַרְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחה.

ַמה ֵבּין ִדּין ֶע ְליוֹן ְל ִדין ַא ֵחר ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה

ַמה ֵבּין ִדּין ֶע ְליוֹן ְל ִדין ַא ֵחר ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה

ָּתא ָחזֵ יָ ,מה ֵבינ ִּדינָ א ִעּלָ ָאה ,לְ ַהאי ִדינָ אִּ .דינָ א
ֹ4ופא ָק ֶשה ,וְ לֵ ית ָמאנ
ירּותא וְ ָ
ִעּלָ ָאה ֵש ָ
ּוב ַתר
ְּדיֵ קּומ ֵּביּה ,וְ ָכל ָמה ְד ָאזִ יל ִא ְת ָּת ַּקפָ ,
ְּד ָש ַא ִרי ,לָ א ָ4לִ יק ִמּנֵ יּהַ ,עד ְּד ָא ִכיל וְ ֵש ֵצי כֹּלָ א,
ְּדלָ א ִא ְש ְּת ַאר ְּכלּומַ .א ָבל ִּדינָ א ַא ַח ָרא ְד ַת ָּתא,
ירּותא ָק ֶשה ,וְ ָכל ָמה ְד ָאזִ יל ִא ְת ַחלָ שַ ,עד
ֵש ָ
נּוק ָּבא
ְּדנָ ִהיר ַאנְ ִּפינְּ ,כ ַגוְ ונָ א )ס"א ָדא ִדינָ א ְד ְנוּק ָבּא( ְּד ְ
ְד ָחלָ ש ֵחילָ ָהא.

בֹּא ְוּר ֵאה ַמה ֵבּין ִדּין ֶע ְליוֹן ְל ִדין זֶ הִ .דּין ֶע ְליוֹן
ְתּ ִח ָלּתוֹ וְ סוֹפוֹ ָק ֶשׁה ,וְ ֵאין ִמי ֶשׁיַּ ֲעמֹד בּוֹ ,וְ כָ ל ַמה
וּל ַבסּוֹף ֶשׁשּ ֶׁוֹרה ,א זָ ז ִמ ָשּׁם
ֶשּׁ ֵ
הוֹלִ מ ְת ַחזֵּ קְ ,
וּמכְ ִרית ַהכֹּל ֶשׁ=א נִ ְשׁ ָאר כְּ לוּם.
ַעד ֶשׁ ְמּכַ ֶלּה ַ
אשׁית ָק ָשׁה ,וְ כָ ל ַמה
ֲא ָבל ִדּין ַא ֵחר ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּהֵ ,ר ִ
שׁ ֵמּ ִאיר ָפּנִ ים ,כְּ ֻדגְ ַמת )זֶ ה ִדין
הוֹל - נֶ ֱח ָלשַׁ ,עד ֶ
ֶשּׁ ֵ
ֶשׁל ַהנְּ ֵק ָבה( ַהנְּ ֵק ָבה ֶשׁנֶּ ֱח ָלשׁ כּ ָֹחהּ.

ה' ַל ַמּבּוּל יָ ָשׁב

ה' ַל ַמּבּוּל יָ ָשׁב

ימ ַתי ִא ְּת ַער ִּדינָ א ִדלְ ֵעיּלָ א לְ ִמ ְש ֵרי ַעל ָעלְ ָמא.
ֵא ָ
טֹופנָ א .וְ ַעל ָּדא לָ א ִא ְש ְּת ַאר
יֹומא ְּד ָ
ְּב ָ
יהי
בּותא ְדנ ַֹחְּ ,ד ִא ִ
ְּכלּומ ְּב ָעלְ ָמאַּ ,בר ַההּוא ֵת ָ
ּתּוק ָּפא .וְ ִאי לָ או
ְכגַ וְ ונָ א ִעּלָ ָאהְּ ,ד ִָ 4ביל לְ ַההּוא ְ
ְדזַ ִּמינ ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא ,וְ ִא ְש ְּת ַכח ְּב ַר ַח ֵמי ַעל
ָעלְ ָמאָּ ,כל ָעלְ ָמא ִא ְת ַא ִבידִּ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים כט( יְ יָ '
לַ ַּמּבּול יָ ָשב ,וְ ַעל ָּדא לָ א ַש ְריָ א ִדינָ א ִדלְ ֵעיּלָ א
ַעל ָעלְ ָמאְּ ,דלָ א יְ ִכיל ָעלְ ָמא לְ ִמ ְַּ 4בל לֵ יּהַ ,א ִפיּלּו
ִרגְ ָעא ָח ָדא.

עוֹלם?
עוֹרר ִדּין ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ִל ְשׁרוֹת ַעל ָה ָ
ִמ ָמּ ַתי ִה ְת ֵ
עוֹלם חוּץ
ְבּיוֹם ַה ַמּבּוּל .וְ ַעל זֶ ה א נִ ְשׁ ַאר כְּ לוּם ָבּ ָ
ֵמ ַה ֵתּ ָבה ַה ִהיא ֶשׁל נ ַֹחֶ ,שׁ ִהיא כַּ ֻדּגְ ָמא ָה ֶע ְליוֹן
לּוּלי ֶשׁ ִהזְ ִמין ַה ָקּדוֹשׁ
ֶשׁ ָסּ ְב ָלה ְלכּ ַֹח ַה ִדּין ַההוּא .וְ ִא ֵ
עוֹלם
עוֹלם ,כָּ ל ָה ָ
ָבּרוּ הוּא וְ נִ ְמ ָצא ְב ַר ֲח ִמים ַעל ָה ָ
ָהיָ ה נֶ ֱא ָבדֶ ,שׁכָּ תוּב )תהלים כט( ה' ַל ַמּבּוּל יָ ָשׁב .וְ ַעל
עוֹלםֶ ,שׁ=א יָ כוֹל
שׁוֹרה ִדין ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ַעל ָה ָ
זֶ ה א ֶ
עוֹלם ִל ְסבֹּל אוֹתוֹ ֲא ִפלּוּ ֶרגַ ע ֶא ָחד.
ָה ָ

וּת ֵרין ַא ְתוָ ון ִא ְת ְבּ ֵרי ַע ְל ָמא וְ ַעל ָדּא ִא ְת ְבּ ֵרי
וּב ָרזָ א ְד ַא ְר ְבּ ִעין ְ
)ס"א ָדא ְבמ"ב ְ

יֹומא ְדרֹאש ַה ָּשנָ ה מ"ב
ְב ִדינָ א ְל ָב ָתר כַּ  כְּ גַ וְ ונָ א ָדא( ְּב ָ
יֹומא ַד ַע ֶצ ֶרת ַרְכ ְּב ֶח ְדוָ ה.
ָק ֶשה ְב ִדינָ אְּ .ב ָ

טז

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמגַ ֶלּה ֲע ֻמקּוֹת וְ נִ ְס ָתּרוֹת

ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמגַ ֶלּה ֲע ֻמקּוֹת וְ נִ ְס ָתּרוֹת

ַא ְּד ָה ִכי ָהוָ ה ִר ִּבי ִש ְמעֹונ ָּב ֵכי וְ ַח ֵּדי .זָ ְקפּו ַעיְ ינִ ינ,
רּושימַּ ,ד ַהוֹו ַאזְ לֵ י
וְ ָחמּו ַח ִמ ָּשה ֵמ ִאיּנּונ ְּפ ִ
ַא ַב ְת ֵריּה ,לְ ִמ ְת ַּבע לֵ יּהָ .קמּוָ .א ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹונ,
הֹוראי ָָ 4בא,
ִמ ָּכאנ ּולְ ָהלְ ָאה ָמה ְש ָמְכָ .א ַמר ,נְ ָ
הֹוראי ַא ַח ָרא ִאית ּגַ ָּבנַ .אזְ לּו ִר ִּבי ִש ְמעֹונ
ְּבגִ ינ ִּדנְ ָ
וְ ִאיּנּונ ַח ְב ַרּיָ יא ִע ֵּמיּה ְּתלַ ת ִמילִ ינָ ,א ַמר ִר ִּבי
ִש ְמעֹונ ,לְ ִאיּנּונ ַא ַח ָרנִ ינַ ,מה ָא ְר ָחא ָדא גַ ַּביְ יכּו.
ָא ְמרּו ,לְ ִמ ְת ַּבע לֵ יּה לְ ַהאי ָָ 4באְּ ,ד ֵמימֹוי ַאנָ נ
ָש ָתאנ ְּב ַמ ְד ְּב ָראָ .א ָתא ִר ִּבי ִש ְמעֹונ ּונְ ָש ֵקיּה,
הֹורא
הֹורא ַאנְ ְּתּ ,ונְ ָ
הֹוראי ְש ָמְכּ ,ונְ ָ
ָא ַמר לֵ יּה ,נְ ָ
ִע ָּמְכ ָש ֵרי.
ָּפ ַתח ִר ִּבי ִש ְמעֹונ וְ ָא ַמר) ,דניאל ב( הּוא גָ לֵ א ַע ִמ ָיק ָתא
הֹורא ִע ֵּמּה
שֹוכא ּונְ ָ
ּומ ַּ ְּת ָר ָתא יָ ַדע ָמה ַב ַח ָ
ְ
ּומ ַּ ְּת ָר ָתאֻ ,ק ְד ָשא
ְש ֵרא .הּוא ָגלֵ ה ַע ִמ ָיק ָתא ְ
יקינ
ּומ ַּ ְּת ָר ָתאְּ ,ד ָכל ַע ִמ ִ
ְב ִריְכ הּוא גַ ּלֵ י ַע ִמ ָיק ָתא ְ
ּומאי ַט ַע ָמא גַ ּלֵ י
ימינ ִעּלָ ִאינ ִאיהּו ּגַ ּלֵ י לֹונַ .
ְִ 4ת ִ
שֹוכא
שֹוכאְּ .ד ִאלְ ָמלֵ א ַח ָ
לֹונְּ .בגִ ינ ְּדיָ ַדע ָמה ַב ַח ָ
שֹוכא.
הֹורא .וְ ִאיהּו יָ ַדע ָמה ַב ַח ָ
לָ א ִא ְתיְ ַדע נְ ָ
ּומ ַּ ְּת ָר ָתאְּ ,ד ִאי לָ או
ּוב ִגינ ַּכְכ ַּגּלֵ י ַע ִמ ָיק ָתא ְ
ְ
הֹורא
ּומ ְַּ 4ת ָר ָאנּ .ונְ ָ
יקינ ְ
שֹוכא לָ א יִ ְתּגַ לְ יָ ינ ַע ִמ ִ
ַח ָ
הֹורא )דף קפ"ז ע"ב(
הֹורא ָדא .נְ ָ
ִע ֵּמּה ְש ֵראָ .מאנ נְ ָ
שֹוכא ְד ַהוָ ה
שֹוכא.וַ ַאנָ נ ִמּגֹו ַח ָ
ְּד ִא ְתּגַ לְ יָ יא ִמּגֹו ַח ָ
הֹורא ָדאַ .ר ַח ָמנָ א יַ ְש ֵרי
ְב ַמ ְד ְּב ָראִ ,א ְתּגְ לֵ י לָ נ נְ ָ
הֹוראְּ ,ב ָעלְ ָמא ֵדינְּ ,וב ָעלְ ָמא ְּד ָא ֵתיָ .אזְ לֵ י
ִע ָּמְכ נְ ָ
ִר ִּבי ִש ְמעֹונ וְ ַח ְב ַרּיָ יאִ ,אּלֵ ינ ְּתלַ ת ִמילִ ינ ַא ַב ְת ֵריּה,
ָא ַמר לֵ יּהַ ,א ַמאי לָ א ָאזְ לֵ י ִאּלֵ ינ ִע ָּמְכ ְּכ ַק ְד ִמ ָיתא.
ַא ַמר לֵ יּה ,לָ א ְב ֵעינָ א לְ ַא ְט ְר ָחא לְ ַבר נָ ש ִע ִּמי,
ַה ְש ָּתא ְד ָאתּו נֵ זִ יל ַּכ ַח ָדאָ .אזְ לּו ,וְ ַר ִּבי ִש ְמעֹונ
ָאזַ ל לְ ָא ְר ֵחיּהָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאָ ,הא ַאנָ נ יְ ַד ְענָ א
ְש ֵמיּה ,וְ ִאיהּו לָ א יָ ַדע ְש ֵמיּה ְּדמֹרָ ,א ַמר לֵ יּה,
ִמּנֵ יּה יָ ַד ְענָ א ְדלָ א לְ ִא ְת ַחזָ ָאה.

ְבּתוֹ כָּ ָ היָ ה ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן בּוֹכֶ ה וְ ָשׂ ֵמ ַח .נָ ְשׂאוּ
רוּשׁים
ֵעינַ יִ ם וְ ָראוּ ֲח ִמ ָשּׁה ֵמ ֵא ֶלּה ָה ֲאנָ ִשׁים ַה ְפּ ִ
הוֹלכִ ים ַא ֲח ָריו ְל ַב ֵקּשׁ אוֹתוָֹ .ע ְמדוָּ .א ַמר
ֶשׁ ָהיוּ ְ
הוֹראי
שּ ְמָ ?א ַמר ,נְ ַ
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןִ ,מכָּ אן וָ ָה ְל ָאה ַמה ִ ׁ
הוֹראי ַא ֵחר ֶא ְצ ֵלנוָּ .ה ְלכוּ ַר ִבּי
ָס ָבאִ ,משּׁוּם ֶשׁיֵּ שׁ נְ ַ
שׁה ִמ ִיליןָ .א ַמר
ִשׁ ְמעוֹן וְ ַה ֲח ֵב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִעמּוֹ ְשׁ ָ
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ְל ֵאלּוּ ָה ֲא ֵח ִריםַ ,מה ֶדּ ֶר זוֹ ֶא ְצ ְלכֶ ם?
שׁוֹתים
ָא ְמרוְּ ,ל ַב ֵקּשׁ ֶאת ַהזָּ ֵקן ַהזֶּ הֶ ,שׁ ִמּ ֵמּ ָימיו ָאנוּ ִ
ַבּ ִמּ ְד ָבּרָ .בּא ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וּנְ ָשׁקוָֹ .א ַמר לוִֹ ,שׁ ְמ
הוֹראי ,וְ אוֹר ַא ָתּה ,וְ אוֹר ִע ְמּ נִ ְמ ָצא.
נְ ַ
ָפּ ַתח ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וְ ָא ַמר) ,דניאל ב( הוּא ְמגַ ֶלּה ֲע ֻמקּוֹת
שׁוֹרה ִעמּוֹ.
יוֹד ַע ַמה ַבּח ֶֹשׁ ,וְ ָהאוֹר ֶ
וְ נִ ְס ָתּרוֹתֵ ,
אוּמ ַס ְתּ ָר ָתא ַ -ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
הוּא גָּ ֵל ַ
אע ִמּ ָיק ָת ְ
ְמגַ ֶלּה ֲע ֻמקּוֹת וְ נִ ְס ָתּרוֹתֶ ,שׁכָּ ל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֲע ֻמ ִקּים
וּמה
תוּמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים הוּא ְמגַ ֶלּה ָל ֶהםָ .
וְ ַה ְסּ ִ
ַה ַטּ ַעם ְמגַ ֶלּה ָל ֶהם? ִמשּׁוּם ֶשׁיָּ ַדע ָמה ַב ֲחשׁוֹכָ א.
נוֹדע ָהאוֹר .וְ הוּא יָ ַדע
ֶשׁ ִאם א ָהיָ ה ַהח ֶֹשׁ ,א ַ
וּמ ְפּנֵ י כָּ ְ מגַ ֶלּה ֲע ֻמקּוֹת וְ נִ ְס ָתּרוֹת.
ַמה ַבּח ֶֹשִׁ ,
ֶשׁ ִאם א ַהח ֶֹשׁ ,א יִ ְתגַּ לּוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֲע ֻמ ִקּים
הוֹרא ִע ֵמּהּ ְשׁ ֵרא ַ -מהוּ אוֹר זֶ ה? אוֹר
וְ ַהנִּ ְס ָתּ ִרים .וּנְ ָ
ֶשׁ ִמּ ְתגַּ ֶלּה ִמתּוַֹ הח ֶֹשׁ.וְ ָאנוִּ ,מתּוַֹ הח ֶֹשֶׁ שׁ ָהיָ ה
ַבּ ִמּ ְד ָבּרִ ,מ ְתגַּ ֶלּה ָלנוּ אוֹר זֶ הַ .ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
עוֹלם ַה ָבּאָ .ה ְלכוּ
וּב ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָ
יַ ְשׁ ֶרה ִע ְמּ אוֹר ָבּ ָ
שׁה ִמ ִילין ֵאלּוּ ַא ֲח ָריו.
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וְ ַה ֲח ֵב ִרים ְשׁ ָ
הוֹלכִ ים ֵאלּוּ ִע ְמּ כְּ ָב ִראשׁוֹנָ ה?
ָא ַמר לוַֹ ,מ ַ
דּוּע א ְ
ָא ַמר לוֹ ,א ָר ִצ ִיתי ְל ַה ְט ִר ַיח ְל ֶבן ָא ָדם ִע ִמּיַ .עכְ ָשׁו
ֶשׁ ָבּאוּ ,נֵ ֵל כְּ ֶא ָחדָ .ה ְלכוּ ,וְ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ָה ַלְ ל ַד ְרכּוֹ.
יוֹד ִעים ֶאת ְשׁמוֹ ,וְ הוּא
ָא ַמר ַר ִבּי ַא ָבּאֲ ,ה ֵרי ָאנוּ ְ
יוֹד ַע ֶאת ְשׁמוֹ ֶשׁל מֹר? ָא ַמר לוִֹ ,מ ֶמּנּוּ יָ ַד ְע ִתּי
א ֵ
ֶשׁ=א ְל ִה ְת ָראוֹת.

ליל  '‰פר˘˙ ויחי )„ף ר"כ ע"‡(
ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה נִ כְ ָתּ ִבים ְפּ ָת ִקים

ליל  '‰פר˘˙ ויחי )„ף ר"כ ע"‡(
שּנָ ה נִ כְ ָתּ ִבים ְפּ ָת ִקים
ְבּרֹאשׁ ַה ָ ׁ

ָּתא ָחזֵ יַּ ,כד ִא ְת ַער ִּדינָ א ְב ַעלְ ָמאְּ ,ד ֻק ְד ָשא
ְב ִריְכ הּוא יָ ִתיב ַעל ָּכ ְר ֵ4י ְד ִדינָ א לְ ֵמ ַידנ
שּובה,
ַעלְ ָמאָּ ,ב ֵעי ַבר נָ ש לְ ַא ְת ָע ָרא ְ)בּ ִדּינָ א( ְּת ָ
יֹומא,
ּיּובא )נ"א ֵמחוֹבוֹי(ְּ .ד ָהא ַההּוא ָ
ְּדיֵ יתּוב ֵמ ִח ָ
ּומ ְש ַּת ְּכ ֵחי ֻכּלְ הּו ְב ַא ְח ָמ ָתא ָהא
ִּפ ְת ִקינ ְּכ ִתיבּוִ ,
ְכ ִת ִיבינ.

עוֹלם ,כְּ ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ
עוֹרר ִדּין ָבּ ָ
בֹּא ְר ֵאה ,כְּ ֶשׁ ִמּ ְת ֵ
עוֹלם,
יוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא ִדין ָלדוּן ֶאת ָה ָ
ָבּרוּ הוּא ֵ
שׁוּבה ֶשׁיָּ שׁוּב ֵמ ָה ֶר ַשׁע
]בּ ִדין[ ְתּ ָ
ָצ ִריָ א ָדם ְל ֵ
עוֹרר ְ
]מ ֲח ָט ָאיו[ֶ ,שׁ ֲה ֵרי אוֹתוֹ יוֹם נִ כְ ָתּ ִבים ְפּ ָת ִקים ,וְ כֻ ָלּם
ֵ
תוּבים.
נִ ְמ ָצ ִאים ְבּ ִתיק כְּ ִ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

יז

קוֹר ִעים ֶאת ַה ְפּ ָת ִקים ,וְ ִאם
פּוּרים ְ
ִאם ָשׁב ַעד יוֹם ַהכִּ ִ
חוֹת ִמים ֶאת ַה ְפּ ָת ִקים
אְ ,

קוֹר ִעים ֶאת ַה ְפּ ָת ִקים ,וְ ִאם
פּוּרים ְ
ִאם ָשׁב ַעד יוֹם ַהכִּ ִ
חוֹת ִמים ֶאת ַה ְפּ ָת ִקים
אְ ,

אריּהָ ,ק ְר ִעינ ִּפ ְת ִקינ
ִאי זָ ֵכי ַבר נָ ש ְּדיֵ יתּוב ַק ֵּמי ָמ ֵ
ְּד ַעלֵ יּה.לְ ָב ָתר ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא זַ ִּמינ ַק ֵּמיּה
שּובהִ .אי ָתב
יֹומא ִד ְת ָ
ּפּורי ָ
יֹומא ְד ִכ ֵ
ְד ַּבר נָ שָ ,
ֵמ ֶח ְטאֹוי ַטב .וְ ִאי לָ אַּ ,פ ִּקיד ַמלְ ָּכא לְ ִמ ְח ַּתמ
שּובה ַב ְעיָ א לְ ִא ְַּ 4תּלָ ָקא
ִּפ ְת ִקינ .וַ ויְּ ,ד ָהא ְת ָ
ִמּנֵ יּה.

קוֹר ִעים ֶאת
ִאם זָ כָ ה ָא ָדם ֶשׁיָּ שׁוּב ִל ְפנֵ י ִרבּוֹנוְֹ ,
יו.א ַחר כָּ ַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַמזְ ִמין
ַה ְפּ ָת ִקים ֶשׁ ָע ָל ַ
שׁוּבהִ .אם
פּוּרים ,יוֹם ַה ְתּ ָ
ִל ְפנֵ י ָה ָא ָדם ֶאת יוֹם ַהכִּ ִ
ָשׁב ֵמ ֲח ָט ָאיו  -טוֹבִ .אם א ְ -מ ַצוֶּה ַה ֶמּ ֶלַ ל ְחתֹּם
רוֹצה ְל ִה ְס ַתּ ֵלּק ִמ ֶמּנּוּ.
שׁוּבה ָ
ְפּ ָת ִקים .אוֹי כִּ י ַה ְתּ ָ

תּוֹלים לוֹ ַעד יוֹם ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ֲע ֶצ ֶרת
וְ יֵ שׁ ֶשׁ ִ

תּוֹלים לוֹ ַעד יוֹם ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ֲע ֶצ ֶרת
וְ יֵ שׁ ֶשׁ ִ

ימ ָתא ְכ ְד ָקא יְ אּות,
שּובה ,וְ לָ א ְשלֵ ָ
ִאי זָ ֵכי ִב ְת ָ
יֹומא ַב ְת ָר ָאה ַד ַע ֶצ ֶרת,
ַּתלְ יָ ינ לֵ יּה ַעד ַההּוא ָ
ימ ָתא
שּובה ְשלֵ ָ
ְּדהּוא ְת ִמינָ ָאה לֶ ָחג .וְ ִאי ַע ַבד ְּת ָ
אריּהִ ,א ְת ְק ָרעּו .וְ ִאי לָ א זָ ֵכיִ ,איּנּונ ִּפ ְת ִקינ
לְ ַק ֵּמי ָמ ֵ
נָ ְפ ִקינ ִמ ֵּבי ַמלְ ָּכא ,וְ ִא ְת ַמ ְּ ָרנ ִּבידֹוי ְּד ַ4נְ ִט ָירא,
ּופ ְת ִקינ לָ א ְמ ַה ְּד ָרנ תּו לְ ֵבי
וְ ִדינָ א ִמ ְת ַע ִבידִ ,
ַמלְ ָּכא.

תּוֹלים לוֹ
שׁוּבה וְ א ְשׁ ֵל ָמה כָּ ָראוּי ִ -
ִאם זָ כָ ה ִבּ ְת ָ
ַעד אוֹתוֹ יוֹם ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ֲע ֶצ ֶרתֶ ,שׁהוּא ְשׁ ִמינִ י ֶל ָחג.
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ִל ְפנֵ י ִרבּוֹנוֹ  -נִ ְק ָר ִעים.
ִאם ָע ָשׂה ְת ָ
יוֹצ ִאים ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל
וְ ִאם א זוֹכֶ ה ָ -
אוֹתם ְפּ ָת ִקים ְ
וְ נִ ְמ ָס ִרים ִבּ ֵידי ַמ ְל ַאַ ה ִדּין ,וְ ַה ִדּין נַ ֲע ֶשׂהְ ,וּפ ָת ִקים
יוֹתר א חוֹזְ ִרים עוֹד ְל ֵבית ַה ֶמּ ֶל.
ֵ

ילת ַה ְפּ ָת ִקים
נְ ִט ַ

ילת ַה ְפּ ָת ִקים
נְ ִט ַ

ְּכ ֵדינ צּולְ ִמינ ִא ְת ַע ָברּו ִמּנֵ יּה ,וְ לָ א ִמ ְש ַּת ְּכ ִחינ
ִע ֵּמיּהֵּ .כיוַ נ ְּד ִמ ְת ַע ְב ָרנ ִמּנֵ יּהָ ,הא וַ ָּדאי
טּופ ְָ 4קא ְד ַמלְ ָּכא יַ ַעבֹר ַעלֵ יּה ,וְ יִ ְטעֹומ ַּכ ָּא
ְ
מֹותאְּ .וב ַההּוא לֵ ילְ יָ א ְד ַחּגָ א ַּב ְת ָר ָאה4ַ ,נְ ֵט ִירינ
ְד ָ
ּופ ְת ִקינ נָ ְטלִ ינָּ ,ב ַתר ְּדנַ ְטלֵ י לֹונ ,צּולְ ִמינ
זְ ִמינִ ינִ ,
ש ַּת ְּכ ִחינ )נ"א וְ ִאי ִמ ְשׁ ַתּכְּ ִחין גְ ִר ִיעין יַ ֲעבֹר ֲעלוֹי
ִמ ְת ַע ְב ָרנ ,וְ לָ א ִמ ְ
ַמ ְר ִעין וכו'( ְּבהּו יָ ֵדי .וְ ִאי ִמ ְש ַּת ְּכ ִחינ ְּבהּו יָ ֵדי )יָ ֲע ֵדי(,
ישינ,
ִּדינָ א גְ ִר ָיעא ,אֹו יַ ַעבֹר ַעלֹוי ִדינָ א ַמ ְר ִעינ ִּב ִ
ימנָ א לְ ָהא.
אֹוק ְ
יעּותא ִּדלְ הֹונ ,וְ ָהא ִ
ִּבגְ ִר ָ
ישא ִאגְ ַרע,
ּוב ְִ Pפ ֵרי ַק ְד ָמ ֵאי ַא ְמ ֵרי יַ ִּתירַּ ,כד ֵר ָ
ְ
ּגּופאְּ .ב ֵריּה ,אֹו ִאנְ ְת ֵתיּה
וְ יִ ְש ַּת ַּכח ָ
יִ ְש ַּת ָּכחּו וְ הּוא יִ ְַּ 4תּלֵ ק .וְ ָהנֵ י ִמילֵ יַּ ,כד לָ א ַא ַה ַדר
יּוב ָּתאַ .א ָבל ִאי ַא ַה ַדר,
ָּכל ַההּוא זִ ְמנָ א ִּב ְת ְ
גּופא לָ א ִא ְת ַחזֵ י,
מֹותא יִ ְט ַעמ ,וְ יִ ְּת ֵ4י.וְ ִאי ָ
ַט ַע ָמא ְד ָ
ישאִ .איּנּונ ָ4לְ ִקינ ,וְ הּוא ִא ְת ַקּיֵ ימ.
וְ יִ ְש ַּת ַּכח ֵר ָ
שּותיּה .וְ ִאי יְ דֹוי
וְ ָהנֵ י ִמילֵ יַּ ,כד ְּב ֵריּה זְ ֵע ָירא ִּב ְר ֵ
ימינַ .ר ְגלֹויַ ,מ ְר ִעינ
ְפ ִגימּוַ ,ע ִב ְיד ָּתא ִדידֹוי ְפ ִג ִ
ָר ְד ִפינ ַעלֵ יּהָ .ע ַרק צּולְ ָמא וְ ַא ַה ַדרָ ,ע ַרק וְ ַא ַה ַדר.
ֹאמר ִמי יִ ֵּתנ ֶע ֶרב,
ַעלֵ יּה ְּכ ִתיב) ,דברים כח( ַּבּב ֶֹקר ּת ַ
הֹורא.
יה ָרא ,וְ לֵ ילְ יָ א ִא ְת ַּת ַּקנ ִּבנְ ָ
וְ ַהאי ַכד נָ ַה ָרא ִַ 4

ָאז ָמ ֳע ָב ִרים ַה ְצּ ָל ִמים ִמ ֶמּנּוּ וְ א נִ ְמ ָצ ִאים ִעמּוֹ.
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָע ְברוּ ִמ ֶמּנּוֲּ ,ה ֵרי וַ ַדּאי ֶשׁעֹנֶ שׁ ַה ֶמּ ֶל יַ ֲעבֹר
וּבאוֹתוֹ ַליְ ָלה ֶשׁל ַחג
ָע ָליו וְ יִ ְט ַעם ִמכּוֹס ַה ָמּוֶ תְ .
נוֹט ִלים
ָה ַא ֲחרוֹןַ ,ה ַמּ ְל ָאכִ ים ַה ַמּ ֲענִ ִ
ישׁים ְמזֻ ָמּנִ ים ,וְ ְ
אוֹתםָ ,מ ֳע ָב ִרים
ֶאת ַה ְפּ ָת ִקים .וְ ַא ַחר ֶשׁנָּ ְטלוּ ָ
גוּמים,
ַה ְצּ ָל ִמים ,וְ א נִ ְמ ָצ ִאים ]וְ ִאם נִ ְמ ָצ ִאים ְפּ ִ
יַ ֲעבֹר ָע ָליו ַמ ֲחלוֹת וְ כוּ'[ ָבּ ֶהם יָ ַדיִ ם .וְ ִאם נִ ְמ ָצ ִאים
רוּע ,אוֹ יַ ֲעבֹר ָע ָליו ִדּין ֶשׁל
ָבּ ֶהם יָ ַדיִ ם ִ -דּין גָּ ַ
ַמ ֲחלוֹת ָרעוֹת ַבּ ְפּגָ ם ֶשׁ ָלּ ֶהם ,וַ ֲה ֵרי ֵבּ ַא ְרנוּ ֶאת זֶ ה.
יוֹתר ,כְּ ֶשׁ ָהרֹאשׁ נִ גְ ָרע
אוֹמ ִרים ֵ
וּבְ ִס ְפ ִרי ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ְ
וְ יִ ָמּ ֵצא ַהגּוּף ְ -בּנוֹ אוֹ ִא ְשׁתּוֹ יִ ָמּ ְצאוּ ,וְ הוּא יִ ְס ַתּ ֵלּק.
שׁוּבהֲ .א ָבל
וְ זֶ ה ְמ ֻד ָבּר כְּ ֶשׁ=א ָחזַ ר כָּ ל אוֹתוֹ זְ ַמן ִבּ ְת ָ
ִאם ָחזַ רַ ,ט ַעם ַה ָמּוֶ ת יִ ְט ַעם וְ יִ ְת ַר ֵפּא.וְ ִאם ַהגּוּף
א נִ ְר ֶאה וְ יִ ָמּ ֵצא ָהרֹאשׁ ֵ -הם ִמ ְס ַתּ ְלּ ִקים וְ הוּא
ִמ ְת ַקיֵּ ם ,וְ זֶ ה ְמ ֻד ָבּר כְּ ֶשׁ ְבּנוֹ ַה ָקּ ָטן ִבּ ְרשׁוּתוֹ .וְ ִאם
גוּמיםַ ,רגְ ָליו ַ -מ ֲחלוֹת
גוּמיםַ ,מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו ְפּ ִ
יָ ָדיו ְפּ ִ
בּוֹר ַח וְ חוֹזֵ ר,
בּוֹר ַח ַה ֶצּ ֶלם וְ חוֹזֵ רֵ ,
רוֹדפוֹת אוֹתוֵֹ .
ְ
ֹאמר ִמי יִ ֵתּן ֶע ֶרב .וְ זֶ ה
ָע ָליו כָּ תוּב )דברים כח( ַבּבּ ֶֹקר תּ ַ
כְּ ֶשׁ ַה ְלּ ָבנָ ה ְמ ִא ָירה וְ ַה ַלּיְ ָלה ְמ ֻת ָקּן ְבּאוֹר.

ַה ַצּ ִדּ ִיקים ָשׁ ִבים ְבּכָ ל יוֹם

ַה ַצּ ִדּ ִיקים ָשׁ ִבים ְבּכָ ל יוֹם

יֹומא ִמ ְַּ 4ת ְּכלֵ י
יֹומא וְ ָ
ַא ָבל זַ ָּכ ֵאי ַח ִֵ 4ידיְּ ,ב ָכל ָ
יֹומא ִמ ְַּ 4תּלְ ֵקי
ְבלִ ַּביְ יהּוְּ ,כ ִאּלּו ַההּוא ָ
אריהֹונ,
יּוב ָּתא ְשלֵ ָימ ָתא ַק ֵּמי ָמ ֵ
ֵמ ַעלְ ָמא ,וְ ָע ְב ִדינ ְּת ְ

ֲא ָבל ַצ ִדּ ִיקים ֲח ִס ִידים ,כָּ ל יוֹם וָ יוֹם ִמ ְס ַתּכְּ ִלים
עוֹלם,
ְבּ ִל ָבּם כְּ ִאלּוּ אוֹתוֹ יוֹם ִמ ְס ַתּ ְלּ ִקים ֵמ ָה ָ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ִל ְפנֵ י ִרבּוֹנָ ם ,וְ א יִ ְצ ָט ְרכוּ
עוֹשׂים ְתּ ָ
וְ ִ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

יח
וְ לָ א יִ ְצ ָט ְרכּונ לְ ִמּלָ ה ַא ַח ָרא .זַ ָּכ ָאה חּולְ ֵקהֹונ
ּוב ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי.
ְּב ַעלְ ָמא ֵדינ ְ

עוֹלם
וּב ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָ
ְל ָד ָבר ַא ֵחרַ .א ְשׁ ֵרי ֶח ְל ָקם ָבּ ָ
ַה ָבּא.

כַּ ָמּה ֶע ְליוֹנִ ים ַמ ֲע ֵשׂי ַה ֶמּ ֶלַ ה ָקּדוֹשׁ

כַּ ָמּה ֶע ְליוֹנִ ים ַמ ֲע ֵשׂי ַה ֶמּ ֶלַ ה ָקּדוֹשׁ

ָּתא ָחזֵ י) ,ישעיה מג( ָּכל ַהּנִ ְק ָרא ִב ְש ִמיַּ ,כ ָּמה ִעּלָ ִאינ
עֹוב ֵדי
ישאְּ ,ד ָהא ְב ִאינּונ ָ
עֹוב ֵדי ַמלְ ָּכא ַק ִּד ָ
ָ
)נ"א ִב ְריָ ין( ְד ִאיהּו ָע ִביד לְ ַת ָּתא ָק ִטיר לֹונ ְּב ִמּלִ ינ
ִעּלָ ִאינ ִּדלְ ֵעילָ א ,וְ ַכד נָ ְטלִ ינ לֹונ לְ ַת ָּתא וְ ָע ְב ֵדי
עֹוב ָדא ִדלְ ֵעילָ א
עֹוב ָדאִ ,א ְת ַער ַההּוא ָ
ְבהּו ָ
ימנָ א
אֹוק ְ
זֹובאֵ ,עצ ֶא ֶרז ,וְ ָהא ִ
ְד ָק ִטיר ָּבּהְּ .כגֹונ ֵא ָ
)דף רכ ע"ב( ִמּלֵ י.

בֹּא ְר ֵאה ,כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי  -כַּ ָמּה ֶע ְליוֹנִ ים ַמ ֲע ֵשׂי
]בּ ִריּוֹת[
ַה ֶמּ ֶלַ ה ָקּדוֹשֶׁ ,שׁ ֲה ֵרי ְבּ ָ
אוֹתם ַמ ֲע ִשׂים ְ
אוֹתם ִבּ ְד ָב ִרים
קוֹשׁר ָ
ֵ
עוֹשׂה ְל ַמ ָטּה,
ֶשׁהוּא ֶ
אוֹתם ְל ַמ ָטּה
נּוֹט ִלים ָ
ֶע ְליוֹנִ ים ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ,וּכְ ֶשׁ ְ
עוֹרר אוֹתוֹ ַמ ֲע ֶשׂה
עוֹשׂים ָבּ ֶהם ַמ ֲע ֶשׂהִ ,מ ְת ֵ
וְ ִ
ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ֶשׁ ָקּשׁוּר בּוֹ ,כְּ גוֹן ֵאזוֹב וְ ֵעץ ֶא ֶרז ,וַ ֲה ֵרי
ֵבּ ַא ְרנוּ ַה ְדּ ָב ִרים.

לּוּלבָ ,ה ֶא ְתרוֹגַ ,ה ֲה ַדס ,וְ ָה ֲע ָר ָבה ,כֻ ָלּם ֲאחוּזִ ים
ַה ָ
ַבּ ֵשּׁם ַה ָקּדוֹשׁ ְל ַמ ְע ָלה

לּוּלבָ ,ה ֶא ְתרוֹגַ ,ה ֲה ַדס ,וְ ָה ֲע ָר ָבה ,כֻ ָלּם ֲאחוּזִ ים
ַה ָ
שּם ַה ָקּדוֹשׁ ְל ַמ ְע ָלה
ַבּ ֵ ׁ

ישאְּ ,כגֹונ
וְ ִאית ִמּנַ יְ יהּו ְד ַא ִח ָידנ ִּב ְש ָמא ַק ִּד ָ
לּולָ ב ,וְ ֶא ְתרֹוגַ ,ה ָד ,4וַ ַע ָר ָבהְּ ,ד ֻכּלְ הּו
ישא לְ ֵעיּלָ א .וְ ַעל ָּדא ָתנֵ ינָ נ,
ַא ִח ָידנ ִּב ְש ָמא ַק ִּד ָ
עֹוב ָדאְּ ,בגִ ינ לְ ִא ְת ָע ָרא
לְ ַא ַח ָדא לֹונּ ,ולְ ֶמ ְע ַּבד ְּבהּו ָ
ֶח ְדוָ ה ַההּוא ְד ָא ִחיד ֵּביּה .וְ ַעל ָּדא ָתנֵ ינָ נְּ ,ב ִמּלִ ינ
עֹוב ָדא ָב ְעיָ ינ לְ ַא ַחזָ ָאה ִמּלָ הְּ ,ב ִגינ לְ ִא ְת ָע ָרא
וְ ָ
ִמּלָ ה ַא ַח ָרא.

לוּלב,
שּם ַה ָקּדוֹשׁ ,כְּ מוֹ ָ
וְ יֵ שׁ ֵמ ֶהם ֶשׁ ֲאחוּזִ ים ַבּ ֵ ׁ
וְ ֶא ְתרוֹגֲ ,ה ַדס ,וַ ֲע ָר ָבהֶ ,שׁכֻּ ָלּם ֲאחוּזִ ים ַבּ ֵשּׁם
אוֹתם
ַה ָקּדוֹשׁ ְל ַמ ְע ָלה .וְ ַעל כָּ ָ שׁנִ ינוֶּ ,ל ֱאחֹז ָ
עוֹרר ֶח ְדוָ ה אוֹתוֹ
וְ ַל ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם ַמ ֲע ֶשׂה כְּ ֵדי ְל ֵ
וּמ ֲע ֶשׂה ָצ ִרי
אוֹחז בּוֹ .וְ ַעל זֶ ה ָשׁנִ ינוִּ ,בּ ְד ָב ִרים ַ
ֶשׁ ֵ
עוֹרר ָדּ ָבר ַא ֵחר.
ְל ַה ְראוֹת ָדּ ָבר כְּ ֵדי ְל ֵ

אתיו יְ ַצ ְר ִתּיו ַאף
בוֹדי ְבּ ָר ִ
כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ ִלכְ ִ
יתיו
ֲע ִשׂ ִ

אתיו יְ ַצ ְר ִתּיו ַאף
בוֹדי ְבּ ָר ִ
כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ ִלכְ ִ
יתיו
ֲע ִשׂ ִ

בֹודי
ָה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיבָּ ,כל ַהּנִ ְק ָרא ִב ְש ִמי וְ לִ ְכ ִ
יח ָדא
אתיו ,לְ יַ ַ
ְ)בּ ָר ִאתיו( ,לְ ַא ְת ָע ָרא יְ ָק ִריְּ .ב ָר ִ
עֹוב ָדא )נ"א ֵח ָילא(ַ .אפ
לִ י .יְ ַצ ְר ִּתיו ,לְ ֶמ ְע ַּבד ֵּביּה ָ
אּ.ד ָבר
יתיו ,לְ ַא ְת ָע ָרא ֵביּה ֵחילָ א ִדלְ ֵעילָ ָ
ַע ִש ִ
ש ִמיַ ,היְ ינּו ִד ְכ ִתיב )ויקרא כג(
ַא ֵחרָּ ,כל ַהּנִ ְק ָרא ִב ְ
אתיוַ ,היְ ינּו ַכּפֹות
בֹודי ְב ָר ִ
ְּפ ִרי ֵעצ ָה ָדר .וְ לִ ְכ ִ
ְּת ָמ ִרימ .יְ ַצ ְר ִּתיוַ ,היְ ינּו וַ ַענַ פ ֵעצ ָעבֹותַ .אפ
יתיוַ ,היְ ינּו וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל.
ַע ִש ִ

אתיו[
]בּ ָר ִ
זֶ הוּ ֶשׁכָּ תוּב כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ ִלכְ ִ
בוֹדי ְ
אתיו ְ -ליַ ֵחד ִלי .יְ ַצ ְר ִתּיו -
בוֹדיְ .בּ ָר ִ
עוֹרר כְּ ִ
 ְל ֵעוֹרר בּוֹ
ַל ֲעשׂוֹת בּוֹ ַמ ֲע ֶשׂה ]כּ ַֹח[ַ .אף ֲע ִשׂ ִיתיו ְ -ל ֵ
ה.דּ ָבר ַא ֵחר כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי ַ -היְ נוּ
כּ ַֹח ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָל ָ
אתיו -
בוֹדי ְבּ ָר ִ
ֶשׁכָּ תוּב )ויקרא כג( ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר .וְ ִלכְ ִ
ַהיְ נוּ כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים .יְ ַצ ְר ִתּיו ַ -היְ נוּ וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת.
ַאף ֲע ִשׂ ִיתיו ַ -היְ נוּ וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל.

וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן
ְ

וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן
ְ

וְ ִתּקּונָ א ְד ַהאי ְד ָא ַמר ְק ָרא) ,ויקרא כג( ּולְ ַק ְח ֶּתמ
לָ ֶכמ ַּבּיֹומ ָה ִראשֹונַּ ,דיְ ָיקאְּ .דהּוא
יש ָאה ַעל ָעשֹורַ .א ָבל ַּבּיֹומ ָה ִראשֹונַ ,ההּוא
ַח ִמ ָ
יֹומ ִראשֹונ ָמאנ הּואֶ .אּלָ א יֹומ ְּדנָ ִפיק ִראשֹונ,
לְ נַ ְטלָ א )ד"א ְלכ ָֹלּא( ְּב ַמּבּועֹוי ְד ַמיִ ינ נְ ִב ִיעינ ,וְ ַאנַ נ
א.מ ָתל לְ ַמלְ ָּכא ְד ָק ַטר
ָּב ְעיָ ינ לְ ַא ְמ ָש ָכא לֵ יּה לְ ָעלְ ָמ ְ
יתא ָא ַתת,
ְּבנֵ י נָ ָשא ְב ִק ְטרֹויִ ,א ֵּמיּה ַמ ְטרֹונִ ָ
ּומלְ ָּכא ַא ְש ַּגח לִ ָיק ָרא
וַ ַא ִפ ַיקת לֹונ לְ ֵחירּותַ ,
יפינ
ִדילָ ּה ,וְ יָ ַהב לֹונ ִּב ָיד ָהאַ .א ְש ָּכ ַחת לֹונ ַּכיְ ִ
יתי
וְ ַצ ִחינַ ,א ָמ ַר ְּתָ ,הא ַא ִפ ַיקת לֹונ לְ ֵחירּוַ ,איְ ֵ
ּפּורימ
יאּ.כְכָ ,הא יֹומ ַה ִּכ ִ
ָ
ּומ ְש ַּתּיָ
יכלָ א ִ
לֹונ ֵמ ְ

וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם
וְ ִתקּוּן ֶשׁל זֶ ה ֶשׁ ָא ַמר ַהכָּ תוּב ְ
ישׁי ַעל ָעשׂוֹר.
ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹןַ ,דּוְ ָקא ֶשׁהוּא ֲח ִמ ִ
ֲא ָבל ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ,אוֹתוֹ יוֹם ִראשׁוֹן ִמי הוּא?
]לכָ ל[ ְבּ ַמ ְעיָ נָ יו ֶשׁל
ֶא ָלּא יוֹם ֶשׁיָּ ָצא ִראשׁוֹן ִלנְ ס ַֹע ְ
ם.מ ָשׁל
עוֹל ָ
רוֹצים ְל ַה ְמ ִשׁיכוֹ ָל ָ
נוֹב ִעים ,וְ ָאנוּ ִ
ַמיִ ם ְ
ְל ֶמ ֶלֶ שׁ ָקּ ַשׁר ְבּנֵ י ָא ָדם ְבּ ַמ ֲא ָסרָ .בּ ָאה ִאמּוֹ ַהגְּ ִב ָירה
בוֹדהּ
אוֹתם ַל ֵחרוּת ,וְ ַה ֶמּ ֶלַ מ ְשׁגִּ ַיח ַעל כְּ ָ
הוֹצ ָיאה ָ
וְ ִ
וּצ ֵמ ִאים.
אוֹתם ְבּיָ ֶד ָיהָ .מ ְצ ָאה ָ
וְ נָ ַתן ָ
אוֹתם ְר ֵע ִבים ְ
אוֹתם ַל ֵחרוּתָ ,תּ ִביא ָל ֶהם
אתי ָ
הוֹצ ִ
ָא ְמ ָרהֲ ,ה ֵרי ֵ
מוֹציא ֶאת כֻּ ָלּם
פּוּרים ַהזֶּ ה ִ
וּמ ְשׁ ֶקה.כָּ  יוֹם ַהכִּ ִ
אֹכֶ ל ַ
וּצ ֵמ ִאים ִל ְשׁ ִתיָּ הִ .היא
ַל ֵחרוּת ,וְ ָאנוּ ְר ֵע ִבים ְל ָמזוֹן ְ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

יט

ימנָ א,
ַא ִּפיק לְ כֹּלָ א לְ ֵחירּו ,וְ ַאנַ נ ַּכ ְפנֵ י ְמזֹונָ א ָק ִא ְ
וְ ַצ ִחינָ נ לְ ִמ ְש ַּתּיָ אִ ,היא ַא ַע ָט ַרת לְ ַמלְ ָּכא ְב ִע ְּטרֹוי.
יֹומא יְ ַד ְענָ אְּ ,ד ָהא ַמיִ ינ נְ ִב ִיעינ ִע ָּמּה ַש ְריָ ינ,
ְּב ַהאי ָ
ָש ִאילְ נָ א לְ ִמ ְש ַּתּיָ יא ,לְ ַמאנ ְּד ַא ִּפיק לֹונ לְ ֵחירּו.
וְ ַעל ָּדא ָק ִרינָ נ לֵ יּה יֹומ ִראשֹונ.

רוֹתיוַ .בּיּוֹם ַהזֶּ ה יָ ַד ְענוּ
ְמ ַע ֶטּ ֶרת ֶאת ַה ֶמּ ֶלְ בּ ַע ְט ָ
שׁוֹא ִלים ִל ְשׁתּוֹת
שׁוֹרים ִע ָמּהֲּ ,
נוֹב ִעים ִ
ֶשׁ ַמּיִ ם ְ
קוֹר ִאים לוֹ
הוֹציא ָ
ְל ִמי ֶשׁ ִ
אוֹתם ַל ֵחרוּת ,וְ ַעל כָּ ְ 
ְבּיוֹם ִראשׁוֹן.

אשׁית ַהכֹּל
יוֹם זֶ ה הוּא ֵר ִ

אשׁית ַהכֹּל
יוֹם זֶ ה הוּא ֵר ִ

ָּדא ְּב ְִ 4פ ָרא ְד ַאּגַ ְד ָּתא וְ ַש ִּפיר הּואַ .א ָבל ְּב ַהאי
ירּותא ְדכֹּלָ אִ ,אי ַב ַענָ נֵ י
יֹומא ,לְ ַא ְב ָר ָהמ ֵש ָ
ָ
ירּותא.
ירּותאִ ,אי ְב ַמיָ א הּוא ֵש ָ
יְ ָקר הּוא ֵש ָ
ארי לְ ֶמ ְח ְּפ ֵרי ֵב ֵירי ְד ַמיָ א.
ְּד ַא ְב ָר ָהמ ָש ֵ

זֶ ה ְבּ ֵס ֶפר ָה ַאגָּ ָדה ,וְ הוּא יָ ֶפהֲ .א ָבל ַבּיּוֹם ַהזֶּ ה,
אשׁית ַהכֹּלִ ,אם ְבּ ַענְ נֵ י כָ בוֹד
ְל ַא ְב ָר ָהם ֶשׁהוּא ֵר ִ
אשׁיתֶ ,שׁ ַא ְב ָר ָהם
אשׁית אוֹ ְבּ ַמיִ ם הוּא ָה ֵר ִ
הוּא ָה ֵר ִ
ִה ְת ִחיל ַל ְחפֹּר בּוֹרוֹת ַמיִ ם.

ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר

ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר

ְּפ ִרי ֵעצ ָה ָדרָּ ,דא ֵב ָירא ְדיִ ְצ ָחקְּ ,דיִ ְצ ָחק ַא ַה ַדר
לֵ יּה לְ ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא וְ ָק ָרא לֵ יּה ֵעצ
ָה ָדרְּ .פ ִרי ְד ַהאי ֵעצ ָה ָדר יְ ִד ָיעאַּ .כּפֹת ְּת ָמ ִרימ,
ִּד ְכ ִּתיב) ,תהלים צב( ַצ ִּדיק ַּכ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ,וְ לָ א ִא ְש ַּת ַּכח
ירּודא .וְ ַעל ָּדא לָ א ְּכ ִתיב וְ ַכּפֹתֶ ,אּלָ א
ֵּבינַ יְ יהּו ִפ ָ
ּוב ַהאי
ַּכּפֹתְּ .ב ִגינ ְּדלָ א ָ4לִ יק ָּדא ְבלָ א ָדאְ ,
ִא ְת ַמלְ יָ יא ַהאי ְב ֵארִ ,מ ְּב ֵאר ַמיִ מ ִעּלָ ִאינ נְ ִב ִיעינ,
ַההּוא ִא ְת ַמּלֵ י ְב ַק ְד ִמ ָיתאִּ ,ומּנֵיּה ִא ְת ַמלְ יָ יא ֵב ָירא,
ַעד ְּד ִאיהּו נְ ִביעּו לְ כֹּלָ א.

ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר  -זוֹ ְבּ ֵאר ֶשׁל יִ ְצ ָחקֶ ,שׁיִּ ְצ ָחק ִה ֵדּר
ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וְ ָק ָרא לוֹ ֵעץ ָה ָדרִ .פּ ְריוֹ ֶשׁל
שׁכָּ תוּב )תהלים
דוּע .כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים ֶ -
ֵעץ ֶה ָה ָדר ַהזֶּ ה יָ ַ
צב( ַצ ִדּיק כַּ ָתּ ָמר יִ ְפ ָרח ,וְ א נִ ְמ ָצא ֵבּינֵ ֶיהם ֵפּרוּד.
עוֹלה
וְ ָלכֵ ן א כָ תוּב וְ כַ פֹּתֶ ,א ָלּא כַּ פֹּתִ ,משּׁוּם ֶשׁ=א ֶ
וּבזֶ ה ִמ ְת ַמ ֵלּאת ַה ְבּ ֵאר ַהזֹּאתִ ,מ ְבּ ֵאר
זֶ ה ְבּ ִלי זֶ הָ .
נּוֹב ִעיםַ .ההוּא ִמ ְת ַמ ֵלּא ַבּ ְתּ ִח ָלּה,
ַמיִ ם ֶע ְליוֹנִ ים ֶשׁ ְ
נּוֹב ַעת ַלכֹּל.
וּמ ֶמּנּוּ ִמ ְת ַמ ֵלּאת ַה ְבּ ֵאר ַעד ֶשׁ ַ
ִ

ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת

ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת

וַ ַענַ פ ֵעצ ָעבֹותָּ ,דא ַענָ ָפא ְד ִאילָ נָ א ַר ְב ְר ָבא,
ְּד ַא ְת ִקיפ וְ ִא ְש ַּת ְר ָשא ְב ָש ְרשֹויִ ,א ְת ַע ִביד
ִאילָ נָ א ִעּלָ ָאה ַעל ּכֹּלָ אְּ ,ד ָא ִחיד ְּב ָכל ְִ 4ט ֵריּה,
ָענָ פ ְּד ִאיהּו ֵעצ ָעבֹותֵ ,עצ ְּד ָא ִחיד לֶ ָעבֹותְּ ,ד ָהא
ֹ4ודא ְד ַעלְ ָמא ,וְ ִא ְת ַמּלְ יָ א לַ ַא ָר ָקא
ֵמ ַהאי נָ ַטל יְ ָ
יּותא.
ְב ֵב ָיראַ ,האי הּוא ַעלְ ָמא ַא ְר ָקא ְּד ַש ְק ָ

וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת  -זֶ ה ָענָ ף ֶשׁל ִא ָילן ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ִה ְת ַחזֵּ ק
ילן ֶע ְליוֹן ַעל ַהכֹּל,
וְ נִ ְשׁ ַרשׁ ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ,נַ ֲע ָשׂה ִא ָ
ֶשׁ ָאחוּז ְבּכָ ל ַה ְצּ ָד ִדים ֶשׁלּוָֹ ,ענָ ף ֶשׁהוּא ֵעץ ָעבֹת,
נוֹטל יְ סוֹד
אוֹחז ֶאת ֶה ָעבוֹתֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִמזֶּ ה ֵ
ֵעץ ֶשׁ ֵ
עוֹלם
וּמ ְת ַמ ֵלּא כְּ ֵדי ְל ָה ִריק ַבּ ְבּ ֵאר ,זֶ הוּ ַ
עוֹלם ִ
ָה ָ
ֶא ֶרץ ַה ַה ְשׁ ָק ָאה.

ַע ְר ֵבי נָ ַחל

ַע ְר ֵבי נָ ַחל

וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחלְּ ,ת ֵרי ִאיּנּונְּ ,ת ֵרינ נַ ַחלִ ינ ְד ַמּיָ יא
ִא ְת ְּכנִ יש ְּבהּו ,לַ ַא ָר ָקא לַ ַּצ ִּדיקָּ .ד ָבר
בּורנְּ ,ד ַא ִח ָידנ
ַא ֵחר ,וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחלִ ,אּלֵ ינ ִאיּנּונ ְּג ָ
ֵּביּה ְּביִ ְצ ָחקְּ ,ד ַא ְתיָ ינ ִמ ִּ ְט ָרא ְד ַההּוא נַ ַחל ִעּלָ ָאה,
וְ לָ א ִמ ִּ ְט ָרא ְד ַא ָּבאְ .בגִ ינ ָּכְכּ ,כֹּלָ א יָ ֵאי ,וְ לָ א
ימא לְ ֵפ ִירינ ,וְ לָ א ָע ִביד ֵּפ ִירינ .וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחל,
ְב ִָ 4
ימא ַעלַ יְ יהּוַ ,א ָבל וְ ַע ְר ֵבי
גּופא ָקיְ ָ
ימינְּ ,ד ָ
ְּת ֵרינ ְקיָ ִ
נַ ַחל וַ ָּדאיְּ ,כ ָמה ְד ִא ְּת ָמר ,וְ ִאּלֵ ינ ִאיּנּונ ֻּכּלְ הּו
לַ ַא ָר ָקא ַמּיָ א לְ ֵב ָירא.

וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל ְ -שׁנַ יִ ם ֵהםְ ,שׁנֵ י נַ ֲח ֵלי ַמיִ ם ִמ ְתכַּ נְּ ִסים
ְלתוֹכָ ם ְל ָה ִריק ַל ַצּ ִדּיקָ .דּ ָבר ַא ֵחר וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל
 ֵא ֶלּה ֵהם גְּ בוּרוֹת ֶשׁ ֲאחוּזוֹת ְבּיִ ְצ ָחקֶ ,שׁ ָבּ ִאיםִמ ַצּד אוֹתוֹ נַ ַחל ֶע ְליוֹן וְ א ִמ ַצּד ָה ָאבָ .לכֵ ן ַהכֹּל
עוֹשׂה ֵפּרוֹת .וְ ַע ְר ֵבי
נָ ֶאה ,וְ א ְמ ֻב ָשּׂם ַל ֵפּרוֹת ,וְ א ֶ
עוֹמד ֲע ֵל ֶיהםֲ .א ָבל
מּוּדים ֶשׁ ַהגּוּף ֵ
נָ ַחל ְ -שׁנֵ י ַע ִ
וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל וַ ַדּאי ,כְּ מוֹ ֶשׁנִּ ְת ָבּ ֵאר ,וְ ֵא ֶלּה ֵהם כֻּ ָלּם
רוֹקן ַמיִ ם ַל ְבּ ֵאר.
ְל ֵ

ָה ָדר ַעל ַהכֹּל

ָה ָדר ַעל ַהכֹּל

)השלמה מההשמטות סימן ג"ן( ָמאי ְּפ ִרי ֵעצ ַה ַדר ִאילָ נָ א
ּומאי ַה ַדר ַהיְ ינּו ַה ַדר ַעל ַהּכֹל וְ ַהיְ ינּו
ְד ֶא ְתרֹוּגָ א ָ
ַה ַדר ְּד ִשיר ַה ִש ִירימ ִּד ְכ ִּתיב ֵּביה )שיר השירים ו'( ִמי

)השלמה מההשמטות סימן ג"ן( ַמהוּ ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר? ֵעץ
וּמהוּ ָה ָדר? ָה ָדר ַעל ַהכֹּל ,וְ ַהיְ נוּ ָה ָדר
ָה ֶא ְתרוֹגַ .
ֶשׁל ִשׁיר ַה ִשּׁ ִיריםֶ ,שׁכָּ תוּב בּוֹ ִמי זֹאת ַהנִּ ְשׁ ָק ָפה

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

כ
זֹאת ַהנִ ְש ַק ָפה ְכמֹו ָש ַחר .וְ ַהיְ ינּו ַעל ֵשמ נְ ֵק ָבה
וְ ַעל ְש ָמּה נִ לְ ְק ָחה נְ ֵק ָבה ֵמ ָא ָדמ ְש ִאי ֶא ְפ ָשר
לְ ִה ְת ַקּיֵ ימ עֹולָ מ ַה ַת ְחתֹונ ְּבלָ א ֵנְק ָבהָּ .ומאי ַט ְע ָמא
יה ְר ַח ִבימ וְ יֵ ש לָ ּה
ִא ְק ֵרי נְ ֵק ָבה ַעל ֵשמ ֶשנְ ַק ֵב ָ
ּומאי נִ ינְ הּו נְ ַק ִבימ
נֵ ַק ִבימ יֵ ְת ִרימ ַעל ָה ִאישָ .
ּובית ִקיּבּול ַהוְ לָ ד.
ָש ַדיִ מ וְ ֶר ֶחמ ֵ

כְּ מוֹ ָשׁ ַחר .וְ ַהיְ נוּ ַעל ֵשׁם נְ ֵק ָבה ,וְ ַעל ְשׁ ָמהּ נִ ְל ְק ָחה
עוֹלם ַה ַתּ ְחתּוֹן
נְ ֵק ָבה ֵמ ָא ָדם ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ַקיֵּ ם ָ
וּמה ַה ַטּ ַעם נִ ְק ֵראת נְ ֵק ָבה? ַעל ֵשׁם
ְבּא נְ ֵק ָבהָ .
ֶשׁנְּ ָק ֶב ָיה ְר ָח ִבים ,וְ יֵ שׁ ָלהּ נְ ָק ִבים יְ ֵת ִרים ַעל ָה ִאישׁ,
וּבית ִקבּוּל ַהוּ ָָלד.
וּמה ֵהם ַהנְּ ָק ִביםָ :שׁ ַדיִ ם וָ ֶר ֶחם ֵ
ַ

ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים

שּ ִירים ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים
ִשׁיר ַה ִ ׁ

ּומאי נִ יהּו ֶש ָא ְמרּו ִשיר ַה ִש ִירימֶ ,שהּוא ַה ַדר
ָ
יֹוחנָ נ,
לְ ָכל ְִ 4פ ֵרי ַהּק ֶֹדש ִאינְּ .ד ָא ַמר ִר ִּבי ָ
ָּכל ַה ְָ 4פ ִרימ ק ֶֹדש וְ ִשיר ַה ִש ִירימ ק ֶֹדש ָק ָד ִשימ,
ּומאי נִ יהּו ק ֶֹדש ָק ָד ִשימֶ .אּלָ א ק ֶֹדשֶ ,שהּוא
ָ
ּומאי ֵהמ ָק ָד ִשימ ֵאּלּו ֶש ְּכנֶ ֶגד
ק ֶֹדש לְ ָק ָד ִשימָ .
ֵשש ְק ָצוֹות ֶש ַּב ָא ָדמ וְ ק ֶֹדש ַהוֵ י לְ הּו ק ֶֹדש לְ ֻכּלְ הּו.

וּמה ֶשׁ ָא ְמרוִּ ,שׁיר ַה ִשּׁ ִירים ֶשׁהוּא ָה ָדר ְלכָ ל
ַ
יוֹחנָ ן ,כָּ ל ַה ְסּ ָפ ִרים
ִס ְפ ֵרי ַהקּ ֶֹדשׁ  -כֵּ ןֶ .שׁ ָא ַמר ַר ִבּי ָ
וּמהוּ ק ֶֹדשׁ
שּ ִירים ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁיםַ .
ק ֶֹדשׁ ,וְ ִשׁיר ַה ִ ׁ
וּמה
ָק ָד ִשׁים? ֶא ָלּא ק ֶֹדשׁ ֶשׁהוּא ק ֶֹדשׁ ְל ָק ָד ִשׁיםַ .
ֵהם ָק ָד ִשׁים? ֵאלּוּ ֶשׁכְּ נֶ גֶ ד ֵשׁשׁ ְק ָצווֹת ֶשׁ ָבּ ָא ָדם,
וְ ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ק ֶֹדשׁ ְלכֻ ָלּם.

ָה ֶא ְתרוֹג ָ -ה ָדר ַלכֹּל

ָה ֶא ְתרוֹג ָ -ה ָדר ַלכֹּל

ּומאי נִ יהּו ק ֶֹדש ,זֶ ה ֶא ְתרֹוג ֶשהּוא ַה ַדר ַהּכֹל.
ָ
וְ לָ ָּמה נִ ְק ָרא ְשמֹו ַה ַדר ַאל ִת ְק ֵרי ַה ַדר
ֶאּלָ א ה' ָדר זֶ ה ֶא ְתרֹוג ֶשהּוא נִ ְפ ָרד ֵמ ֶאגֶ ד ַהלּולָ ב
ימת ֶאּלָ א בֹו ,וְ הּוא גַ מ ֵּכנ
וְ ֵאינ ִמ ְצוַ ת לּולָ ב ַקיְ ֶ
ַאּגּוד ִעמ ַהּכֹלְ .ש ִעמ ָּכל ֶא ָחד הּוא וְ ִעמ ּכּולָ נ
יַ ַחד הּוא.
ּומאי לּולָ ב ְּכנֶ גֶ ד חּוט ַה ִּש ְד ָרה .וְ ַענָ פ ֵעצ ַעבֹות
ָ
חֹופינ ֶאת רּוּבֹו וְ ִאמ ֵאינ ַענָ ָפיו
ְש ַענָ ָפיו ִ
חֹופינ ֶאת רּוּבֹו ֵאינֹו ְּכלּומִ .מ ְּפנֵי ָמהָ ,מ ָשל לְ ָא ָדמ
ִ
רֹועֹותיו ְשנַ יִ מ
ָ
רֹועֹותיו יָ גֵ נ ַעל רֹאשֹוַ ,ה ֵרי זְ
ָ
ְש ִּבזְ
ֹלשה ,וְ ַהיְ ינּו ַענָ פ לִ ְשמֹאלַ ,עבֹות לְ יָ ִמינ,
וְ רֹאשֹו ְש ָ
וְ נִ ְמ ָצא ֵעצ ְּב ֶא ְמ ַצע .וְ לָ ָּמה ּנֶ ֶא ַמר ּבֹו ֵעצ ֶשהּוא
שֹורש ַה ִאילָ נ.
ֶ

וּמהוּ ק ֶֹדשׁ? זֶ ה ֶא ְתרוֹגֶ ,שׁהוּא ָה ָדר ַלכֹּל .וְ ָל ָמּה
ַ
נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ָה ָדר? ַאל ִתּ ְק ֵרי ָה ָדר ֶא ָלּא ה' ָדּר ,זֶ ה
לּוּלב ,וְ ֵאין ִמ ְצוַ ת
ֶא ְתרוֹג ֶשׁהוּא נִ ְפ ָרד ֵמ ֶאגֶ ד ַה ָ
לוּלב ַקיֶּ ֶמת ֶא ָלּא בּוֹ ,וְ הוּא גַּ ם כֵּ ן ָאגוּד ִעם ַהכֹּל,
ָ
ֶשׁ ִעם כָּ ל ֶא ָחד הוּא ,וְ ִעם כֻּ ָלּם יַ ַחד הוּא.
לּוּלב? כְּ נֶ גֶ ד חוּט ַה ִשּׁ ְד ָרה .וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת
ַ
וּמהוּ ַה ָ
חוֹפים
חוֹפים ֶאת ֻרבּוֹ ,וְ ִאם ֵאין ֲענָ ָפיו ִ
 ֶשׁ ֲענָ ָפיו ִֶאת ֻרבּוֹ ֵ -אינוֹ כְ לוּםִ .מ ְפּנֵ י ָמה? ָמ ָשׁל ְל ָא ָדם
רוֹעוֹתיו ְשׁנַ יִ ם
ָ
ָ
רוֹעוֹתיו יָ גֵ ן ַעל רֹאשׁוֲֹ ,ה ֵרי זְ
ֶשׁ ִבּזְ
שׁה ,וְ ַהיְ נוּ ָענָ ף ִל ְשׂמֹאלָ ,עבֹת ְליָ ִמין,
וְ רֹאשׁוֹ ְשׁ ָ
וְ נִ ְמ ָצא ֵעץ ָבּ ֶא ְמ ַצע .וְ ָל ָמּה נֶ ֱא ַמר בּוֹ ֵעץ? ֶשׁהוּא
שׁ ֶֹרשׁ ָה ִא ָילן.

ִענְ יַ ן ַע ְר ֵבי נָ ַחל

ִענְ יַ ן ַע ְר ֵבי נָ ַחל

ּומאי
שֹוקי ַה ָא ָדמ ֶש ֵהמ ְש ַּתיִ מָ .
ּומאי ַע ְר ֵבי נַ ַחל ֵ
ָ
ישנָ א ְד ַע ְר ֵבי נַ ַחלִ ,משּומ ְּדגָ דֹול
נִ ינְ הּו לִ ָ
ּומ ָשמ יֹונֵ ק ּכֹחֹו .וְ ֶשל ָצפֹונ
ֶש ָּב ֶהמ ַהוֵ י לְ ַמ ַע ָרב ִ
הּוא ָק ָטנ ִמ ֶּמּנּו ַמ ַהלַ ְכ ַח ֵמש ֵמאֹות ָשנָ ה וְ הּוא
ּפֹועל וְ נִ ְק ָרא ַעל
רּוח ְצפֹונִ ית ָמ ַע ָר ִבית ּובֹו ֵ
ְב ַ
נֵיהמ ֵע ִצימָ .ד ָבר ַא ֵחר ַע ְר ֵביְ ,ש ְּפ ַע ִמימ
ְשמֹו וְ ֵהמ ְש ֶ
ֵמ ַע ְר ִבינ ְּפעּולָ ָתנ זֶ ה ִעמ זֶ הָ .מאי ַע ְר ֵבי נַ ַחל ,נַ ַחל
בּועימ ּבֹו ֶש ְשמֹו
ַהוֵ יַ ,על ֵשמ ַה ָּמקֹומ ֶש ֵהמ ְק ִ
נַ ַחלְּ .כ ִד ְכ ִתיב) ,ק ֶֹה ֶלת א'( ָּכל ַהּנְ ָחלִ ימ הֹולְ ִכימ ֶאל
ַהּיָ מ.

שׁוֹקי ָה ָא ָדם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ַתּיִ ם.
וּמה זֶּ ה ַע ְר ֵבי נָ ַחל? ֵ
ַ
וּמהוּ ָלשׁוֹן ֶשׁל ַע ְר ֵבי נָ ַחל? ִמשּׁוּם ֶשׁגָּ דוֹל ֶשׁ ָבּ ֶהם
ַ
וּמ ָשּׁם יוֹנֵ ק כֹּחוֹ ,וְ ֶשׁל ָצפוֹן הוּא
הוּא ַל ַמּ ֲע ָרבִ ,
רוּח
ָק ָטן ִמ ֶמּנּוּ ַמ ֲה ַלֲ ח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָ ה ,וְ הוּא ְבּ ַ
פוֹעל וְ נִ ְק ָרא ַעל ְשׁמוֹ,
ְצפוֹנִ ית ַמ ֲע ָר ִבית ,וּבוֹ ֵ
וְ ֵהם ְשׁנֵ ֶיהם ֵע ִציםָ .דּ ָבר ַא ֵחר ַע ְר ֵבי ֶ -שׁ ְפּ ָע ִמים
ְמ ָע ְר ִבים ְפּ ֻע ָלּ ָתם זֶ ה ִעם זֶ הַ .מה זֶּ ה ַע ְר ֵבי נָ ַחל?
בוּעים בּוֹ ֶשׁ ְשּׁמוֹ
נַ ַחל הוּא ַעל ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ֵהם ְק ִ
נַ ַחל ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב כָּ ל ַהנְּ ָח ִלים ה ְֹלכִ ים ֶאל ַהיָּ ם.

יָ ם הוּא ֶא ְתרוֹג

יָ ם הוּא ֶא ְתרוֹג

ּומנָ א לָ נ
אֹומר זֶ ה ֶא ְתרֹוגְ .
ָמאי נִ יהּו יָ מֶ ,הוֵ י ֶ
ּומ ָּדה ֵמ ֶאלּו ַה ִש ְב ָעה ִא ְק ֵרי
ְּד ָכל ִמ ָּדה ִ

וּמנַּ יִ ן ָלנוּ ֶשׁכָּ ל
אוֹמר זֶ ה ֶא ְתרוֹגִ .
ַמהוּ יָ ם? ֱהוֵ י ֵ
וּמ ָדּה ֵמ ֵאלּוּ ַה ִשּׁ ְב ָעה נִ ְק ֵראת נַ ַחל? ֶשׁנֶּ ֱא ַמר
ִמ ָדּה ִ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה
יאלַ ,אל
ּומ ַּמ ָּתנָ ה נַ ַחלִ ֵ
נַ ַחלְ .שּנֶ ֶא ַמר )במדבר כ"א( ִ
יאל ֶאּלָ א נַ ַחלֵ י ֵאל.
ִּת ְק ֵרי נַ ַחלִ ֵ

כא
וּמ ַמּ ָתּנָ ה נַ ֲח ִל ֵיאלַ ,אל ִתּ ְק ֵרי נַ ֲח ִל ֵיאל ֶא ָלּא נַ ֲח ֵלי
ִ
ֵאל.

ִר ְמזֵ י ַא ְר ַבּ ַעת ַה ִמּינִ ים

ִר ְמזֵ י ַא ְר ַבּ ַעת ַה ִמּינִ ים

וְ עֹוד ָשמָ ,מה ּלֵ בָ ,ה ָדר ְּפ ִרי ַהּגּופַ ,אפ יִ ְש ָר ֵאל
יביו
ְּפ ִרי ֵעצ ָה ָדרָ .מה ִאילַ נ ָּת ָמרַ ,ענָ ָפיו ְִ 4ב ָ
וְ לּולָ בֹו ָּב ֶא ְמ ַצעַ ,אפ יִ ְש ָר ֵאל נָ ְטלּו גּופ ָה ִאילָ נ
ּוכנֶ גֶ ד ַהּגּופ חּוט ַה ִּש ְד ָרה ָּב ָא ָדמ
ַהּזֶ ה ֶשהּוא לִ ּבֹוְ ,
ּומה ּלּולָ ב זֶ ה ְּכ ִתיב לֹו לֵ ב,
ֶשהּוא ִע ַּקר ַהּגּופַ .
ּוש ַּתיִ מ
ֹלשימ ְ
ּומה ּלֵ ב זֶ ה ְש ִ
ַאפ לֵ ב ָמּ4ור לֹוַ .
צּורה
נְ ִתיבֹות ָח ְכ ָמה ּבֹוַ ,אפ ְּב ָכל נָ ִתיב ֵמ ֶהנ ָ
שֹומ ֶרתֶ ,שּנֶ ֶא ַמר ְ)בּ ֵר ִאשׁית ג'( לִ ְשמֹר ֶאת ֶּד ֶרְכ ֵעצ
ֶ
ַה ַחּיִ ימ) :עד כאן מההשמטות(

וְ עוֹד ָשׁםָ ,מה ֵלּבָ ,ה ָדר ְפּ ִרי ַהגּוּףַ ,אף יִ ְשׂ ָר ֵאל ְפּ ִרי
לוּלבוֹ
ֵעץ ָה ָדרָ .מה ִא ַילן ָתּ ָמרֲ ,ענָ ָפיו ְס ִב ָיביו וְ ָ
ָבּ ֶא ְמ ַצעַ ,אף יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ְטלוּ גוּף ָה ִא ָילן ַהזֶּ ה ֶשׁהוּא
שּ ְד ָרה ָבּ ָא ָדם ֶשׁהוּא ִע ַקּר
ִלבּוֹ ,וּכְ נֶ גֶ ד ַהגּוּף חוּט ַה ִ ׁ
לּוּלב זֶ ה כָּ תוּב לוֹ ֵלבַ ,אף ֵלב ָמסוּר לוֹ.
וּמה ָ
ַהגּוּףַ .
וּשׁ ַתּיִ ם נְ ִתיבוֹת ָחכְ ָמה בּוֹ,
וּמה ֵלּב זֶ ה ְשׁ ִ
ַ
שׁים ְ
שׁוֹמ ֶרתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ִל ְשׁמֹר
צוּרה ֶ
ַאף ְבּכָ ל נָ ִתיב ֵמ ֶהן ָ
ֶאת ֶדּ ֶרֵ עץ ַה ַחיִּ ים) :ע"כ מההשמטות(

ִר ְמזֵ י ַא ְר ַבּ ַעת ַה ִמּינִ ים

ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב

ָּד ָבר ַא ֵחרּ ,ולְ ַק ְח ֶּתמ לָ ֶכמ ַּבּיֹומ ָה ִראשֹונ ְּפ ִרי
ֵעצ ָה ָדרָּ ,דא ַא ְב ָר ָהמַּ .כּפֹת ְּת ָמ ִרימָּ ,דא
יִ ְצ ָחק .וַ ַענַ פ ֵעצ ָעבֹותָּ ,דא יַ ַעקֹב .וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל,
נּ.ומאנ ְּד ַמ ְתנֵ י ַהאי,
ִאּלֵ ינ ִאיּנּונ ְּת ֵרינ ַּד ְרּגִ ינ ְּד ַא ָמ ָר ַ
ְּבגִ ינ ְּד ֵעצ ָעבֹות ָּדא יַ ַעקֹבְּ ,ד ָא ִחיד לְ ֻכּלְ הּו ַחלָ ִקינ,
ימנָ אְּ ,פ ִרי ֵעצ
אֹוק ְ
וַ ָּדאי ָדא יַ ַעקֹבַ .א ָבל ָהא ִ
בּורה ַת ָּת ָאהַּ .כּפֹת
ָה ָדר ָּדא ֵב ָירא ְדיִ ְצ ָחקָּ ,דא גְ ָ
ּשּורא ְד ִא ְת ַק ַּשר ְּב ֵב ָירא,
ְּת ָמ ִרימַּ .כּפֹת ָח ֵ4רִ ,ק ָ
ְּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,דניאל ג( ְּכ ִפיתּו ְב ְַ 4ר ָּבלֵ יהֹונְּ ,בגִ ינ
ְּד ִאּלֵ ינ לָ א ָ4לְ ִקינ ָּדא ְבלָ א ָדא .וַ ַענַ פ ֵעצ ָעבֹות,
ַענָ ָפא הּוא ִעּלָ ָאהְּ ,ד ִא ְת ַע ִביד ֵעצ ָעבֹות ,וְ ָא ִחיד
לְ ָכל ְִ 4ט ָראְּ ,כ ָמה ְד ִא ְּת ָמרַ .ע ְר ֵבי נַ ַחל ָּדא יִ ְצ ָחק,
ְּב ָכל ְִ 4ט ֵריְּ ,ד ַא ִח ָידנ ְּב ְִ 4ט ָרא ְדנַ ַחלָ א ,וְ לָ א
ְב ְִ 4ט ָרא ְד ַא ָּבאְּ .ד ָתנֵ ינָ נַ ,אפ ַעל ּגַ ב ִּד ְב ַהאי נַ ַחל
ִּדינָ א לָ א ִא ְש ַּת ַּכח ֵּביּהִּ ,דינִ ינ ִמ ְת ָע ִרינ ִמּנֵ יּה.

וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ְפּ ִרי ֵעץ
ָדּ ָבר ַא ֵחרְ ,
ָה ָדר  -זֶ ה ַא ְב ָר ָהם .כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים  -זֶ ה יִ ְצ ָחק .וַ ֲענַ ף
ֵעץ ָעבֹת  -זֶ ה יַ ֲעקֹב .וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל ֵ -א ֶלּה ֵהן ְשׁ ֵתּי
נוּ.וּמי ֶשׁשּׁוֹנֶ ה זֶ הִ ,משּׁוּם ֶשׁ ֵעץ
ַה ְדּ ָרגוֹת ֶשׁ ָא ַמ ְר ִ
אוֹחז ֶאת כָּ ל ַה ֲח ָל ִקים ,וַ ַדּאי זֶ ה
ָעבֹת זֶ ה יַ ֲעקֹבֶ ,שׁ ֵ
יַ ֲעקֹבֲ .א ָבל ֲה ֵרי ֵבּ ַא ְרנוְּ ,פּ ִרי ֵעץ ָה ָדר  -זוֹ ְבּ ֵאר
בוּרה ַת ְחתּוֹנָ ה .כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים  -כַּ פֹּת
יִ ְצ ָחק ,זוֹ גְּ ָ
שׁנֶּ ֱא ַמר )דניאל ג(
ָח ֵסרֶ ,ק ֶשׁר ֶשׁנִּ ְק ָשׁר ַבּ ְבּ ֵאר ,כְּ מוֹ ֶ
עוֹלים זֶ ה
פוּתים ְבּ ַס ְר ְבּ ֵל ֶיהםִ ,משּׁוּם ֶשׁ ֵא ֶלּה א ִ
כְּ ִ
ְבּ ִלי זֶ ה .וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹתָ ,ענָ ף הוּא ֶע ְליוֹן ֶשׁנַּ ֲע ֶשׂה
אוֹחז ְלכָ ל ַצד ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמרַ .ע ְר ֵבי נָ ַחל
ֵעץ ָעבוֹת וְ ֵ
 זֶ ה יִ ְצ ָחקְ ,בּכָ ל ַה ְצּ ָד ִדים ֶשׁ ֲאחוּזִ ים ְבּ ַצד ַהנַּ ַחלוְ א ְבּ ַצד ָה ָאבֶ .שׁ ָשּׁנִ ינוַּ ,אף ַעל גַּ ב ֶשׁ ַבּנַּ ַחל ַהזֶּ ה
עוֹר ִרים ִמ ֶמּנּוּ ִדּינִ ים.
א נִ ְמ ָצא ִדיןִ ,מ ְת ְ

יוֹצ ִאים ֵמ ֶהם א ְפ ִרי וְ א ַט ַעם וְ א
ַע ְר ֵבי נַ ַחל א ְ
יח
ֵר ַ

יוֹצ ִאים ֵמ ֶהם א ְפ ִרי וְ א ַט ַעם וְ א
ַע ְר ֵבי נַ ַחל א ְ
יח
ֵר ַ

וְ ַרב ַה ְמנּונָ א ָָ 4בא ָפ ִריש ,וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחלִ ,איּנּונ
ימינ ְּד ָק ַא ָמ ָרנְּ ,ד ַמּיָ יא נָ ְפ ֵקי ִמּנַ יְ יהּו,
ְּת ֵרינ ָקיְ ִ
וְ ַש ִּפירַ .א ָבל ָּתא ָחזֵ יָ ,הא ָחזִ ינָ נ ִּד ְת ֵרינ ַּד ְר ִּגינ
ּוכנִ ישּו
ימי ַעל ַּד ְרּגָ א ְד ַצ ִּדיקִ ,א ָיּבא ְ
ִאּלֵ ינ ְּד ָקיְ ֵ
ַר ְב ְר ָבא )ס"א ְד ִב ְרכָ אן( נָ ְפ ֵקי ִמּנַ יְ יהּו ,וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחל לָ א
יחא.
נָ ְפ ֵקי ִמּנַ יְ יהּוִ ,א ָיּבא ,וְ לָ א ַט ְע ָמא ,וְ לָ א ֵר ָ
ימנָ א וְ כֹּלָ א ַש ִּפיר.
אֹוק ְ
וְ ָהא ִ

וְ ַרב ַה ְמנוּנָ א ַהזָּ ֵקן ֵפּ ַרשׁ ,וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל ֵ -אלּוּ ְשׁנֵ י
יּוֹצ ִאים ֵמ ֶהם ַמיִ ם ,וְ יָ ֶפהֲ .א ָבל
ָה ַע ִ
מּוּדים ֶשׁ ָא ַמ ְרנוּ ֶשׁ ְ
עוֹמדוֹת
בֹּא ְר ֵאהֲ ,ה ֵרי ָר ִאינוּ ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי ְד ָרגוֹת ֵא ֶלּה ֶשׁ ְ
]ה ְבּ ָרכוֹת[
ַעל ַדּ ְרגָּ ה ֶשׁל ַצ ִדּיקְ ,פּ ִרי וְ כִ נּוּס גָּ דוֹל ַ
יוֹצ ִאים ֵמ ֶהם א
יוֹצ ִאים ֵמ ֶהם ,וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחל א ְ
ְ
יח ,וַ ֲה ֵרי ֵבּ ַא ְרנוּ ,וְ ַהכֹּל יָ ֶפה.
ְפ ִרי וְ א ַט ַעם וְ א ֵר ַ

לוּלב ְבּיָ ִמין
ֶא ְתרוֹג ִבּ ְשׂמֹאל וְ ָ

לוּלב ְבּיָ ִמין
ֶא ְתרוֹג ִבּ ְשׂמֹאל וְ ָ

וְ ַעל ָּדא ֶא ְתרֹוג )דף רכא ע"א( ִּב ְש ָמאלָ א ,לָ ָק ֵביל
ימינָ אַּ ,כּפֹת ְּבכֹּלָ א ,וְ ָק ִטיר
לִ ָּבא .לּולָ ב ִּב ִ
ְּבכֹּלָ אְּ .ד ָהא ַצ ִּדיק ַּכּפֹות הּוא ְב ָכל ְִ 4ט ִרינ ,וְ ָק ִטיר
נּותא.
ימ ָ
ּשּורא ִּד ְמ ֵה ְ
ְּבכֹּלָ א ,וְ ָדא הּוא ִק ָ

לוּלב ְבּיָ ִמין.
וְ ַעל כֵּ ן ֶא ְתרוֹג ִבּ ְשׂמֹאל ,כְּ נֶ גֶ ד ַה ֵלּבָ .
כַּ פֹּת ַבּכֹּל ,וְ ָקשׁוּר ַבּכֹּלֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַצ ִדּיק כַּ פּוֹת הוּא
ְבּכָ ל ַה ְצּ ָד ִדים וְ ָקשׁוּר ַבּכֹּל ,וְ זֶ הוּ ֶק ֶשׁר ָה ֱאמוּנָ ה.

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

כב
יהם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַא ְשׁ ֵר ֶ

יהם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַא ְשׁ ֵר ֶ

ּוב ְִ Pפ ָרא ְּד ַא ַּג ְד ָּתא ַש ִּפיר ָק ַא ַמרְּ ,ד ָכל ִאּלֵ ינ
ְ
ישא
אּוש ִּפיזִ ינְּ ,דזַ ִּמינִינ ַע ָּמא ַק ִּד ָ
ִאיּנּונ ְ
ְב ַהאי ָ
יֹומאְּ ,ד ַב ְעיָ ינ לְ ַא ְש ָּכ ָחא לְ הּוֵּ ,כיוַ נ ְּדזַ ִּמינ
עּותיּה .זַ ָּכ ִאינ
ּובהּו ָב ֵעי ַבר נָ ש לְ ַמלְ ָּכא ָב ֵ
לֹונְ .
ישא,
ִאיּנּונ יִ ְש ָר ֵאל ְּדיָ ְד ִעינ ָא ְרחֹוי ְד ַמלְ ָּכא ַק ִּד ָ
אֹורח ְקשֹוט,
יתא ,לְ ֵמ ַהְכ ְּב ַ
אֹוריְ ָ
וְ יָ ְד ִעינ ָא ְרחֹוי ְד ַ
ּוב ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי.
לְ ִמזְ ֵּכי ְבהּו ְב ַעלְ ָמא ֵדינ ְ

אוֹר ִחים
וְ יָ ֶפה ָא ַמר ְבּ ֵס ֶפר ָה ַאגָּ ָדה ֶשׁכָּ ל ֵא ֶלּה ֵהם ְ
ֶשׁ ַמּזְ ִמינִ ים ָה ָעם ַה ָקּדוֹשׁ ַבּיּוֹם ַהזֶּ הֶ ,שׁ ְצּ ִריכִ ים
וּב ֶהם ְמ ַב ֵקּשׁ
אוֹתםָ ,
אוֹתם ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִהזְ ִמין ָ
ִל ְמצֹא ָ
יּוֹד ִעים
ָא ָדם ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ ַל ֶמּ ֶלַ .א ְשׁ ֵר ֶיהם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ְ
תּוֹרה ָל ֶלכֶ ת
יוֹד ִעים ַדּ ְרכֵ י ַה ָ
ַדּ ְרכֵ י ַה ֶמּ ֶלַ ה ָקּדוֹשׁ ,וְ ְ
עוֹלם ַה ָבּא.
עוֹלם ַהזֶּ ה ָוּב ָ
ְבּ ֶד ֶרֱ א ֶמתִ ,לזְ כּוֹת ָבּ ֶהם ָבּ ָ

נִ ָצּחוֹן ַבּ ִדּין

נִ ָצּחוֹן ַבּ ִדּין

ימינ ִמּגֹו
ימנִ ינ ְר ִש ִ
יֹומא ָדא נָ ְפ ֵקי יִ ְש ָר ֵאלְּ ,ב ִָ 4
ְּב ָ
ּומאי
ַמלְ ָּכאְּ ,בגִ ינ ְּד ִאינּונ נָ ְצ ִחינ ִּדינָ אַ .
חֹות ָמא ְד ַמלְ ָּכא
נּותאָ ,
ימ ָ
ימנֵ י ְמ ֵה ְ
ימנִ ינ ִאיּנּונָ 4ִ ,
ִָ 4
ִעּלָ ָאה .לִ ְת ֵרי ְבנֵ י נָ ָשאְּ ,ד ָעאלּו ָק ָדמ ַמלְ ָּכא
לְ ִדינָ א ,וְ לָ א יָ ְד ֵעי ַעלְ ָמא ָמאנ ִמּנַ יְ יהּו נָ ַצח .נָ ַפק
ַחד לִ גְ יֹונ ִמ ֵּבי ַמלְ ָּכאְ ,ש ִאילּו לֹוָ .א ַמר לֹונָ ,מאנ
חּ.כְכ,
ימנִ ינ ְּד ַמלְ ָּכא ,הּוא נָ ַצ ָ
ּובידֹוי ִָ 4
ְּדיִ ּפּוק ִ
ּכּולֵ י ַעלְ ָמא ָעאלִ ינ לְ ִדינָ אָ ,ק ָדמ ַמלְ ָּכא ִעּלָ ָאה,
ּפּורימ,
ּיֹומא ְדרֹאש ַה ָּשנָ ה וְ יֹומ ַה ִּכ ִ
וְ ָד ִאינ לֹונ ִמ ָ
ּובינ ָּכְכ ִא ְש ַּת ָּכחּו
יֹומינ לְ יַ ְר ָחאֵ .
ַעד ַח ֵמש ֵָ 4רי ִ
יּוב ָּתאָ .ט ְר ִחינ ְּב ָֻּ 4כה
יִ ְש ָר ֵאל זַ ָּכ ִאינ ֻּכּלְ הּו ִב ְת ְ
נָצח ִּדינָ אַ .מלְ ַא ֵכי
וְ לּולָ ב וְ ֶא ְתרֹוג ,וְ לָ א יָ ְד ֵעי ָמאנ ַ
ִעּלָ ֵאי ָש ַאלּו ָמאנ נָ ַצח ִּדינָ אֻ .ק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא
ימנִ ינ ִּדילִ י,
ָא ַמר לְ הּוִ ,איּנּונ ְּד ַמ ְפ ֵקי ִב ַידיְ יהּו ִָ 4
ִאיּנּונ נָ ְצ ִחינ ִּדינָ א.

שׁוּמים ִמתּוֹ
יוֹצ ִאים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִס ָימנִ ים ְר ִ
בַּ יּוֹם ַהזֶּ ה ְ
ימנִ ים?
וּמ ֵהם ַה ִסּ ָ
ַה ֶמּ ֶלִ ,משּׁוּם ֶשׁ ֵהם נִ ְצּחוּ ַב ִדּיןָ ,
חוֹתם ַה ֶמּ ֶלָ ה ֶע ְליוֹןִ .ל ְשׁנֵ י ְבּנֵ י
ימנֵ י ָה ֱאמוּנָ הַ ,
ִס ָ
יוֹד ִעים
ָא ָדם ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ ִל ְבנֵ י ַה ֶמּ ֶלְ ל ִדיןָ ,וּב ָ
עוֹלם א ְ
ִמי ֵמ ֶהם נִ ַצּח .יָ ָצא ִלגְ יוֹן ֶא ָחד ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ,וְ ָשׁ ֲאלוּ
ימנֵ י
וּביָ דוֹ ִס ָ
אוֹתוֹ ִמי נִ ַצּח? ָא ַמר ָל ֶהםִ ,מי ֶשׁיֵּ ֵצא ְ
עוֹלם נִ כְ נָ ִסים ְל ִדין
ַה ֶמּ ֶל ,הוּא ֶשׁנִּ ַצּח.כָּ  כָּ ל ָה ָ
אוֹתם ִמיּוֹם ֶשׁל רֹאשׁ
ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלָ ה ֶע ְליוֹן ,וְ הוּא ָדּן ָ
פּוּריםַ ,עד ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה יוֹם ַלח ֶֹדשׁ,
ַה ָשּׁנָ ה וְ יוֹם ַהכִּ ִ
שׁוּבה,
וּבין כָּ  נִ ְמ ְצאוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל כֻּ ָלּם ַצ ִדּ ִיקים ִבּ ְת ָ
ֵ
יוֹד ִעים ִמי נִ ַצּח
טוֹר ִחים ַבּ ֻסּכָּ ה וְ ָ
לוּלב וְ ֶא ְתרוֹג ,וְ א ְ
ְ
שׁוֹא ִליםִ ,מי נִ ַצּח ַבּ ִדּין?
ַבּ ִדּיןַ .ה ַמּ ְל ָאכִ ים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ֲ
מּוֹצ ִיאים
אוֹמר ָל ֶהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֵ ,א ֶלּה ֶשׁ ִ
ֵ
ימנִ ים ֶשׁ ִלּיֵ ,הם נִ ְצּחוּ ַב ִדּין.
ִבּ ֵיד ֶיהם ֶאת ַה ִסּ ָ

יוֹצ ִאים ְבּר ֶֹשׁם ַה ֶמּ ֶל
ַבּיּוֹם ַהזֶּ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ

יוֹצ ִאים ְבּר ֶֹשׁם ַה ֶמּ ֶל
ַבּיּוֹם ַהזֶּ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ

יֹומא ,נָ ְפ ֵקי יִ ְש ָר ֵאל ִּב ְר ִשימּו ְד ַמלְ ָּכא,
ְּב ַהאי ָ
תּוש ַּב ְח ָּתא ְד ַהּלֵ ילָ אָ .עאלִ ינ ַּב ֻּ ָּכה,
ְּב ְ
ימינָ אָ .ח ָמאנ ֻּכּלְ הּו,
ֶא ְתרֹוג ִּב ְש ָמאלָ א ,לּולָ ב ִּב ִ
ישא.
ימינ ְּד ַמלְ ָּכא ַק ִּד ָ
ימינ ִּב ְר ִש ִ
ְּדיִ ְש ָר ֵאל ְר ִש ִ
ָּפ ְת ֵחי וְ ָא ְמ ֵרי) ,תהלים קמד( ַא ְש ֵרי ָה ָעמ ֶש ָּכ ָכה לֹו
ֹלהיו.
ַא ְש ֵרי ָה ָעמ ֶשה' ֶא ָ

יוֹצ ִא ים יִ ְשׂ ָר ֵא ל ְבּ ר ֶֹשׁ ם ַה ֶמּ ֶל ,
ַבּ יּוֹם ַה זֶּ ה ְ
ְבּ ִת ְשׁ ְבּחוֹת ַה ַה ֵלּל ,נִ כְ נָ ִסים ַל ֻסּכָּ הֶ ,א ְתרוֹג ִבּ ְשׂמֹאל,
שׁוּמים
רוֹאים ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְר ִ
לוּלב ְבּיָ ִמין .כֻּ ָלּם ִ
ָ
אוֹמ ִרים) ,תהלים
ְבּ ִרשּ ֵ
פּוֹת ִחים וְ ְ
ׁוּמי ַה ֶמּ ֶלַ ה ָקּדוֹשְׁ ,
היו.
קמד( ַא ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁכָּ כָ ה לּוֹ ַא ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱא ָ

ליל ו' פר˘˙ וי˜ר‡ )„ף כ"„ ע"‡(
ִענְ יַ ן ְפּ ִרי ֵעץ ֲה ַדר

ליל ו' פר˘˙ וי˜ר‡ )„ף כ"„ ע"‡(
ִענְ יַ ן ְפּ ִרי ֵעץ ֲה ַדר

הּודה ָפ ַתחְּ ,כ ִתיב )ויקרא כג( ְּפ ִרי ֵעצ ָה ָדר ַּכּפֹת
ִר ִּבי יְ ָ
ְּת ָמ ִרימְּ .פ ִרי ֵעצ ָה ָדרָ ,מאנ הּואָּ .דא ֶא ְתרֹוג .וְ ִכי
קֹוצינ ִאית
ֶא ְתרֹוג ֵמ ֵעצ ָה ָדר הּוא ,וְ ָהא ַכ ָמה ִ
ּומ ָּכאנ ,וְ ַאת ַא ְמ ַרת ְּפ ִרי ֵעצ ָה ָדר.
ַַ 4ח ָרנֵ יּהִ ,מ ָּכאנ ִ
ֹלהימ
ֶאּלָ א ָרזָ א ְד ִמּלָ הִּ ,ד ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( וַ ּיִ ֶבנ יְ יָ ' ֶא ִ
יא ָה
ֶאת ַה ֵּצלָ ע ַא ֶשר לָ ַקח ִמנ ָה ָא ָדמ לְ ִא ָּשה וַ יְ ִב ֶ
ּוב ָשר
ּוכ ִתיב )בראשית ב( ֶע ֶצמ ֵמ ַע ָצ ַמי ָ
ֶאל ָה ָא ָדמְ .

הוּדה ָפּ ַתח ,כָּ תוּב )ויקרא כג( ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר כַּ פֹּת
ַר ִבּי יְ ָ
ְתּ ָמ ִריםְ .פּ ִרי ֵעץ ָה ָדר ַמה הוּא? זֶ ה ֶא ְתרוֹג .וְ כִ י
קוֹצים יֵ שׁ
ֶא ְתרוֹג ֵמ ֵעץ ָה ָדר הוּא? וַ ֲה ֵרי כַּ ָמּה ִ
וּמכָּ אן ,וְ ַא ָתּה ָא ַמ ְר ָתּ ְפּ ִרי ֵעץ ָה ָדר?
ְס ִביבוִֹ ,מכָּ אן ִ
הים ֶאת ַה ֵצּ ָלע
ֶא ָלּא סוֹד ַה ָדּ ָברֶ ,שׁכָּ תוּב וַ יִּ ֶבן ה' ֱא ִ
ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִמן ָה ָא ָדם ְל ִא ָשּׁה וַ יְ ִב ֶא ָה ֶאל ָה ָא ָדם.
וּב ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִרי ,וְ זֶ הוּ ְפּ ִרי ֵעץ
וְ כָ תוּב ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי ָ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה
ִמ ְּב ָש ִרי ,וְ ָדא הּוא ְפ ִרי ֵעצ ָה ָדרְ .מנָ לָ נ ְּד ָא ָדמ
ֵעצ ִא ְק ֵריִּ .ד ְכ ִּתיב) ,דברים כ( ִּכי ָה ָא ָדמ ֵעצ ַה ָּש ֶדה.

כג
ָה ָדרִ .מנַּ יִ ן ָלנוּ ֶשׁ ָא ָדם נִ ְק ָרא ֵעץ? ֶשׁכָּ תוּב כִּ י ָה ָא ָדם
ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה.

ִענְ יַ ן כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים

ִענְ יַ ן כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים

ּוביּה
ַּכּפֹת ְּת ָמ ִרימְּ ,ד ָ4לִ יק לְ ִש ְב ִעינ ְשנִ ינֵ ,
ִא ְש ָּת ְכלָ לּו ִש ְב ִעינ ְשנִינ ִעּלָ ִאינ .וְ ָדא ַא ְכ ָּפת
וְ ִא ְת ְק ַשר לְ ֵעיּלָ א וְ ַת ָּתא .וְ ַעל ָּדא ִא ְק ֵרי ַכּפֹות,
ְּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר ְּכ ִפיתּוְּ ,ד ָ4לִ יק לְ ָה ָכא ּולְ ָה ָכא.
ָה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיב ִּכי כֹל ַּב ָּש ַמיִ מ ָּוב ָא ֶרצ ַּדיְ ָיקא.

עוֹלים ְל ִשׁ ְב ִעים ָשׁנִ ים ,וּבוֹ נִ ְת ְקנוּ
כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִריםֶ ,שׁ ִ
ִשׁ ְב ִעים ָשׁנִ ים ֶע ְליוֹנוֹת .וְ זֶ ה כָּ פוּת ְל ַמ ְע ָלה ְוּל ַמ ָטּה,
עוֹלה ְלכָ אן
וְ ָלכֵ ן נִ ְק ָרא כַּ פֹּת ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר כְּ ִפיתוֶּ ,שׁ ֶ
וּב ָא ֶרץַ ,דּוְ ָקא.
וּלכָ אן .זֶ הוּ ֶשׁכָּ תוּב כִּ י כֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ְ

חוֹטא ַבּכֹּל
חוֹטא ֶאל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח הוּא ֵ
ִמּי ֶשׁ ֵ

חוֹטא ַבּכֹּל
חוֹטא ֶאל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח הוּא ֵ
ִמּי ֶשׁ ֵ

יֹו4י ָא ַמרְּ ,פ ִרי ֵעצ ָה ָדר ָּדא ִמזְ ֵּב ַחְּ ,ד ָע ִביד
ִר ִּבי ֵ
ֵּפ ִירינ ,וְ ָ4לִ יק ֵא ִבינ לְ ָכל ְִ 4ט ִרינָ .מאי ַט ַע ָמא.
ְּבגִ ינ ְּד ָכל ע' ְשנִ ינ ,יָ ַה ִבינ לָ ּה חּולָ ָקא ,וְ ִא ְת ָּב ְר ָכא
ְמ ֻּכּלְ הּוָ .מאי ָקא ַמיְ ֵיריְּ .בגִ ינ ְּד ַמאנ ְּד ָח ֵטי לְ גַ ֵּבי
ִמזְ ֵּב ַחְּ ,בכֹּלָ א ָח ֵטיְּ ,ד ָהא ָּכ ִפית לָ ָק ְבלֵ י ַההּוא
ְד ָכ ִפית לְ ֵעיּלָ א ,וְ ַעל ָּדא ִא ְת ְק ַשר ָּדא ְּב ָדאְּ ,פ ִרי
ֵעצ ָה ָדר ַּכּפֹת ְּת ָמ ִרימ וְ לָ א ְכ ִתיב וְ ַכּפֹת ְּת ָמ ִרימ.

עוֹשׂה
יוֹסי ָא ַמרְ ,פּ ִרי ֵעץ ָה ָדר  -זֶ ה ִמזְ ֵבּ ַחֶ ,שׁ ֶ
ַר ִבּי ֵ
וּמ ֲע ֶלה נִ ָצּנִ ים ְלכָ ל ַה ְצּ ָד ִדיםָ .מה ַה ַטּ ַעם?
ֵפרוֹתַ ,
נוֹתנִ ים ָלהּ ֵח ֶלק,
ִמשּׁוּם ֶשׁכָּ ל ִשׁ ְב ִעים ַה ָ ׁ
שּנִ ים ְ
אוֹמר? ִמשּׁוּם ֶשׁ ִמּי
וְ ִהיא ִמ ְת ָבּ ֶרכֶ ת ִמכֻּ ָלּםַ .מה זֶּ ה ֵ
חוֹטא ַבּכֹּלֶ ,שׁ ֲה ֵרי כָּ פוּת
חוֹטא ֶאל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ,הוּא ֵ
ֶשׁ ֵ
כְּ נֶ גֶ ד אוֹתוֹ ֶשׁכָּ פוּת ְל ַמ ְע ָלה ,וְ ָלכֵ ן נִ ְק ְשׁרוּ זֶ ה ִעם
זֶ הְ ,פּ ִרי ֵעץ ָה ָדר כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים ,וְ א כָ תוּב וְ כַ פֹּת
ְתּ ָמ ִרים.

וּמ ְשׁ ַחת ָבּנָ יו
זֹאת ִמ ְשׁ ַחת ַא ֲהרֹן ִ

וּמ ְשׁ ַחת ָבּנָ יו
זֹאת ִמ ְשׁ ַחת ַא ֲהרֹן ִ

ּומ ְש ַחת ָּבנָ יו.
ְּכ ִתיב )ויקרא ז( זֹאת ִמ ְש ַחת ַא ַהרֹנ ִ
ָמאי ָקא ַמיְ ֵיריֶ .אּלָ א ,זֹאתָּ :דא ִמזְ ֵּב ַח,
ש ח ַע ל יְ ָד א ְּד ַא ַה רֹנִּ ,ד ְכ ִּת יב) ,שמות מ(
ְּד ִא ְת ְמ ַ
ּומ ְש ַחת
ּומ ַש ְח ָּת ֶאת ִמזְ ַּבח ָהעֹולָ ה וְ ֶאת ָּכל ֵּכלָ יוִ .
ָ
)ס"א זוֹ ִמ ְשׁ ַחת( ָּבנָ יוְּ ,ד ָהא ְמ ֻּכּלְ הּו ִא ְת ְמ ַשח ,וְ ִא ְת ַר ֵּבי,
וְ ִא ְת ָּב ְר ָכא ,וְ ִא ְת ַד ָּכא.

וּמ ְשׁ ַחת ָבּנָ יוַ .מה
כָּ תוּב )ויקרא ז( זֹאת ִמ ְשׁ ַחת ַא ֲהרֹן ִ
אוֹמר? ֶא ָלּא זֹאת  -זֶ ה ִמזְ ֵבּ ַחֶ ,שׁנִּ ְמ ַשׁח ַעל יַ ד
זֶּ ה ֵ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֶאת ִמזְ ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת כָּ ל
ַא ֲהרֹןֶ ,שׁכָּ תוּב ָ
וּמ ְשׁ ַחת )זוֹ ִמ ְשׁ ַחת( ָבּנָ יוֶ ,שׁ ֲה ֵרי נִ ְמ ַשׁח ִמכֻּ ָלּם,
כֵּ ָליוִ .
וּמ ַטּ ֵהר.
וּמ ְת ָבּ ֵרִ 
וּמ ְתגַּ ֵדּל ִ
ִ

ִענְ יַ ן ִסיבוּב ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּכָ ל יוֹם ,וְ ַא ַחר כָּ 
ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים – ֶח ְלקוֹ ֶשׁל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח

ִענְ יַ ן ִסיבוּב ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּכָ ל יוֹם ,וְ ַא ַחר כָּ 
ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים – ֶח ְלקוֹ ֶשׁל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח

ֹ4וב ִבימ ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח זִ ְמנָ א ָח ָדא
ָּתא ָחזֵ יֶּ ,ב ָחג ְ
יֹומא ,וְ ִש ְב ָעה זִ ְמנִ ינ לְ ָב ָתרָ .מאי ָקא
ְב ָכל ָ
אּוש ִּפיזִ ינ ,וְ ִא ְת ַע ָ4ק
ַמיְ ֵיריֶ .אּלָ א ,לְ ַמלְ ָּכא ְּדזַ ִּמינ ְ
ְּבהּו ,וַ ַהוָ ה לֵ יּה לְ ַמלְ ָּכא ַבת יְ ִח ָיד ָאהָ ,א ְמ ָרה
אּוש ִּפיזִ ינ לָ א ִא ְשּגַ ְח ָּת
ארי ַמלְ ָּכאְּ ,בגִ ינ ְ
לֵ יּהָ ,מ ִ
ָעלַ יָ .א ַמר לֵ יּהַ ,חּיָ יִ ְכ ְּב ַר ִּתי ַפ ְר ְק ָטא ָח ָדא ַא ְ4לִ יק
יֹומא
יֹומא) ,דף כ"ד ע"ב( ְ)דּ ַשׁוֵּ י כְ כֻ ְלּהוּ( ַּ.כְכְּ ,ב ָכל ָ
לָ ְכ ְּב ָכל ָ
אּומינ
ִ
יבינ יִ ְש ָר ֵאל לָ ָק ֵבל
יֹומא ְד ָחגַ ,מ ְק ִר ִ
וְ ָ
ישא ,לְ ֻכּלְ הּו
ְּד ָעלְ ָמאָ .א ַמר ִמזְ ֵּב ַח לְ ַמלְ ָּכא ַק ִּד ָ
ִמ ְש ַּת ְּכ ֵחי ָמאנִ ינ וְ חּולָ ִקינ ,וְ לִ י ַמה ַאנְ ְּת יָ ִהיב.
ֹ4ובבּונ לֵ יְכ ִש ְב ָעה
יֹומא יְ ְ
יֹומא וְ ָ
ָא ַמר לָ ּהְּ ,ב ָכל ָ
יֹומינ ִעּלָ ִאינ ,לְ ָב ְר ָכא לָ ְכ ,וְ יָ ַה ִבינ לָ ְכ ִש ְב ִעינ
ִ
יֹו4י ַא ָמר ִש ְב ִעינ חּולָ ִקינ
חּולָ ִקינ ְ)בּכָ ל ָיוֹמא( ִ,ר ִּבי ֵ
יֹומא לָ ָק ֵבל ִש ְב ִעינ ָּפ ִרימ ְּד ִמ ְת ָק ְר ִבינ ֶּב ָחג.
ְּב ָכל ָ

סוֹב ִבים ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּכָ ל
בֹּא ְר ֵאהֶ ,בּ ָחג ְ
אוֹמר? ֶא ָלּא,
יוֹם ,וְ ַא ַחר כָּ ֶ שׁ ַבע ְפּ ָע ִמיםַ .מה זֶּ ה ֵ
אוֹר ִחים וְ ִה ְת ַע ֵסּק ִע ָמּ ֶהם ,וְ ָהיְ ָתה
ְל ֶמ ֶלֶ שׁ ִהזְ ִמין ְ
ַל ֶמּ ֶלַ בּת יְ ִח ָידהָ .א ְמ ָרה לוֲֹ :אדוֹנִ י ַה ֶמּ ֶלִ ,משּׁוּם
אוֹר ִחים א ַשׂ ְמ ָתּ ֵלב ֵא ַלי? ָא ַמר ָלהַּ :חיָּ יִ ִ בּ ִתּי,
ָה ְ
ָמנָ ה ַא ֲע ֶלה ָלְ בּכָ ל יוֹם)ֶ ,שׁ ָשּׁוֶ ה כְּ כֻ לָּ ם(.כָּ ְ בּכָ ל יוֹם וָ יוֹם
עוֹלם.
ֶשׁל ֶה ָחג ַמ ְק ִר ִיבים יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ נֶ גֶ ד ֻאמּוֹת ָה ָ
ָא ַמר ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַל ֶמּ ֶלַ ה ָקּדוֹשְׁ :לכֻ ָלּם נִ ְמ ָצ ִאים ָמנוֹת
נוֹתן? ָא ַמר ָלהְּ :בּכָ ל יוֹם
וַ ֲח ָל ִקים ,וְ ִלי ָמה ַא ָתּה ֵ
אוֹתִ שׁ ְב ָעה יָ ִמים ֶע ְליוֹנִ ים ְל ָב ֵר
סוֹבבוּ ְ
וָ יוֹם יְ ְ
נוֹתנִ ים ְלִ שׁ ְב ִעים ֲח ָל ִקים ְ)בּכָ ל יוֹם(ַ .ר ִבּי
אוֹת ,וְ ְ
ְ
יוֹסי ָא ַמרִ ,שׁ ְב ִעים ֲח ָל ִקים ְבּכָ ל יוֹם כְּ נֶ גֶ ד ִשׁ ְב ִעים
ֵ
ָפּ ִרים ֶשׁנִּ ְק ָר ִבים ֶבּ ָחג.

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

כד
יֹומאְּ ,בגִ ינ ְּד ָהא
הּודה ָא ַמרִ ,ש ְב ָעה ְב ָכל ָ
ִר ִּבי יְ ָ
יֹומינ,
ִא ְת ָּב ְר ָכא ֵ)מ ֲא ַתר( ִמ ֻּכּלְ הּוּ ,ולְ ֹ4ופִ ,ש ְב ָעה ִ
)וּל ַב ָתר(
ש ְּת ַכחְ .
בּותא ִא ְ
ִמ ְת ָּב ְר ָכא ֵמ ַא ַתר ִּד ְמ ַשח ְר ָ
יֹומינְּ ,בגִ ינ
ִש ְב ָעה זִ ְמנִ ינ ,לָ ָק ֵבל ָּכל ִאיּנּונ ִש ְב ָעה ִ
ּבּועא ְּדנַ ַחלָ אְּ ,דנָ גִ יד
ימא לָ ּה ִּב ְר ָכאנ ִמנ ַמ ָ
לְ ַקּיְ ָ
ָּת ִדיר וְ לָ א ָפ ִ4יקִ ,א ְש ְּת ַכח ְּד ִא ְת ָּב ְר ָכא ָ)תּ ִדיר( ְּב ָכל
יֹומינ ְּד ִא ְת ָּב ְר ָכא
יֹומאַ ,עד ִש ְב ָעה ִ
יֹומא וְ ָ
ָ
ּבּועא ְּדנַ ַחלָ א .וְ ֵכנ זִ ְמנָ א ַא ַח ָרא ִש ְב ָעה זִ ְמנִ ינ
ִמ ַּמ ָ
ַּכ ַח ָדא וְ ִא ְת ְקיָ ימּו ִּב ְר ָכאנ לְ ָב ָתר ֵמ ַא ַתר ִעּלָ ָאה
אמ ָרנ.
ּבּועא נָ ִפיק וְ לָ א ָפ ַ4קִּ ,כ ְד ַק ְ
ְד ַמ ָ

הוּדה ָא ַמרִ ,שׁ ְב ָעה ְבּכָ ל יוֹםִ ,משּׁוּם ֶשׁ ֲה ֵרי
ַר ִבּי יְ ָ
וּלסוֹף ִשׁ ְב ָעה ַהיָּ ִמים
ִמ ְת ָבּ ֶרכֶ ת ִ)מ ָמּקוֹם( ִמכֻּ ָלּםְ ,
שׁ ָחה נִ ְמ ָצא) .וְ ַא ַחר
ִמ ְת ָבּ ֶרכֶ ת ִמ ָמּקוֹם ֶשׁ ֶשּׁ ֶמן ַה ִמּ ְ
אוֹתם ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים
כָּ ֶ (שׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ,כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ָ
זּוֹרם
כְּ ֵדי ְל ַה ֲע ִמיד ָלהּ ְבּ ָרכוֹת ִמ ַמּ ְעיַ ן ַהנַּ ַחל ֶשׁ ֵ
פוֹסק .נִ ְמ ָצא ֶשׁ ִמּ ְת ָבּ ֶרכֶ ת ָ)תּ ִמיד( ְבּכָ ל יוֹם
ָתּ ִמיד וְ א ֵ
וָ יוֹםַ ,עד ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ֶשׁ ִמּ ְת ָבּ ֶרכֶ ת ִמ ַמּ ְעיַ ן ַהנַּ ַחל.
וּמ ְת ַקיְּ מוֹת
וְ כֵ ן ַפּ ַעם ַא ֶח ֶרת ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים כְּ ֶא ָחדִ ,
ָבּהּ ַה ְבּ ָרכוֹת ַא ַחר כָּ ֵ מ ַה ָמּקוֹם ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁ ַה ַמּ ְעיָ ן
פוֹסק ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ַמ ְרנוּ.
יוֹצא וְ א ֵ
ֵ

ַעד ֲע ָק ָרה יָ ְל ָדה ִשׁ ְב ָעה וְ ַר ַבּת ָבּנִ ים ֻא ְמ ָל ָלה

ַעד ֲע ָק ָרה יָ ְל ָדה ִשׁ ְב ָעה וְ ַר ַבּת ָבּנִ ים ֻא ְמ ָל ָלה

יֹומאַ ,מ ְכ ִריזִ ינ ָעלָ ה וְ ָא ְמ ִרינ) ,שמואל א ב( ַעד
ְּב ָכל ָ
ַע ָק ָרה יָ לְ ָדה ִש ְב ָעה וְ ַר ַּבת ָּבנִ ימ ֻא ְמלָ לָ ה.
ַעד ַע ָק ָרה יָ לְ ָדה ִש ְב ָעהָּ :דא ְכנֶ ֶ4ת יִ ְש ָר ֵאל,
חּוש ָּבנ
יֹומא ,וְ ָ4לִ יק לְ ְ
ְּד ִא ְת ָּב ְר ָכא ִמ ִּש ְב ָעה ְב ָכל ָ
עֹוב ֵדי
אּומינ ְ
ִעּלָ ָאה .וְ ַר ַּבת ָּבנִ ימ ֻא ְמלָ לָ הִ ,אּלֵ ינ ִ
חּוש ָּבנ
יֹומא ַק ְד ָמ ָאה לְ ְ
בֹודה זָ ָרהְּ ,ד ַּ4לְ ִקינ ְּב ָ
ַע ָ
יֹומא.
יֹומא וְ ָ
ַרבּ ,ולְ ָב ַתר ִמ ְת ַמ ַע ִטינ וְ ַאזְ לִ ינ ְּב ָכל ָ
חֹוביהֹונ ְּדיִ ְש ָר ֵאל
וְ ַעל ָּדאִ ,מזְ ֵּב ַח ְמ ַכ ֵּפר ַעל ֵ
ִמזְ ֵּב ַח ַמ ְד ֵּכי לְ הֹונ ,וְ ָא ִריק לְ הֹונ ִּב ְר ָכאנ ֵמ ֵעיּלָ א
לְ ַת ָּתא.

אוֹמ ִרים) ,שמואל-א ב( ַעד
ְבּכָ ל יוֹם ַמכְ ִריזִ ים ָע ֶל ָיה וְ ְ
ֲע ָק ָרה יָ ְל ָדה ִשׁ ְב ָעה וְ ַר ַבּת ָבּנִ ים ֻא ְמ ָל ָלהַ .עד ֲע ָק ָרה
יָ ְל ָדה ִשׁ ְב ָעה  -זוֹ כְּ נֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ִמּ ְת ָבּ ֶרכֶ ת
עוֹלה ְל ֶח ְשׁבּוֹן ֶע ְליוֹן .וְ ַר ַבּת
ִמ ִשּׁ ְב ָעה ְבּכָ ל יוֹם ,וְ ָ
בוֹדה זָ ָרה
עוֹב ֵדי ֲע ָ
ָבּנִ ים ֻא ְמ ָל ָלה ֵ -אלּוּ ֻאמּוֹת ְ
עוֹלים ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ְל ֶח ְשׁבּוֹן גָּ דוֹל ,וְ ַא ַחר כָּ 
ֶשׁ ִ
הוֹלכִ ים ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,וְ ָלכֵ ן ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
ִמ ְת ַמ ֲע ִטים וְ ְ
אוֹתם
ְמכַ ֵפּר ַעל ֲח ָט ֵאי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ה ִמּזְ ֵבּ ַח ְמ ַט ֵהר ָ
וּמ ִריק ָל ֶהם ְבּ ָרכוֹת ִמ ַמּ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה.
ֵ

ִענְ יַ ן ַה ִמּינִ ים

ִענְ יַ ן ַה ִמּינִ ים

ישאְּ ,ד ָא ִחיד
וַ ַענַ פ ֵעצ ָעבֹותָּ :דא ַמלְ ָּכא ַק ִּד ָ
ּובגִ ינ ָּכְכ ַה ַדְּ 4תלַ ת ַענָ פ,
לִ ְת ֵרינ ְִ 4ט ִרינְ .
ְּדיִ ְת ַע ֵבד ַענָ פ ֵעצ ָעבֹותְּ ,ד ָא ִחיד לְ ָכל ְִ 4ט ָרא.
ימינְּ ,ד ֵמ ָה ָכא נָ ִפיק,
וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחלִ :אּלֵ ינ ְּת ֵרינ ַקיְ ִ
לְ ַכּפֹות ְּת ָמ ִרימַּ .כּפֹות ְּת ָמ ִרימָ ,א ִחיד לְ ֵעיּלָ א
וְ ָא ִחיד לְ ַת ָּתא ,וְ ָהא ִא ְת ַמרֶ .א ְתרֹוג נָ ְפ ָקא ִמּגֹו
ּכּובינ ְּד ִאילָ נָ א וְ ָה ִכי הּואַּ .כּפֹות ְּת ָמ ִרימ ָה ִכי
ִ
נָ ֵמי ָא ִחיד ְּבהּו וַ ָּדאיָּ ,כל ַמה ְדנָ ִפיק לְ ָעלְ ָמא
ּומ ָה ָכא ַא ְתיָ ינ) .ס"א ִא ְתּזַ ן(.
ֵמ ָה ָכא נָ ְפ ָקא ֵ

וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת  -זֶ ה ַה ֶמּ ֶלַ ה ָקּדוֹשֶׁ ,שׁ ָאחוּז ִל ְשּׁנֵ י
שׁה ֲענָ ִפיםֶ ,שׁיֵּ ָע ֶשׂה
וּמשּׁוּם כָּ ֲ ה ַדס ְשׁ ָ
ְצ ָד ִדיםִ .
ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת ֶשׁ ָאחוּז ְלכָ ל ַצד .וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל ֵ -אלּוּ
יוֹצא ְלכַ פּוֹת ְתּ ָמ ִרים .כַּ פֹּת
מּוּדיםֶ ,שׁ ִמּכָּ אן ֵ
ְשׁנֵ י ַע ִ
ְתּ ָמ ִריםָ ,אחוּז ְל ַמ ְע ָלה וְ ָאחוּז ְל ַמ ָטּה ,וַ ֲה ֵרי נִ ְת ָבּ ֵאר.
קּוֹצים ֶשׁל ָה ִא ָילן ,וְ כָ  זֶ ה.
יוֹצא ִמתּוַֹ ה ִ
ֶא ְתרוֹג ֵ
יּוֹצא
אוֹחז ָבּ ֶהם וַ ַדּאי .כָּ ל ַמה ֶשּׁ ֵ
גַּ ם כַּ פֹּת ְתּ ָמ ִרים ֵ
וּמכָּ אן ָבּ ִאים )נִ זּוֹן(.
יוֹצא ִ
עוֹלם ִ -מכָּ אן ֵ
ָל ָ

ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה

ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֶשׁלּ ַמ ְע ָלה

בֹואה ֶאל ִמזְ ַּבח
יֹו4י ָפ ַתח) ,תהלים מג( וְ ָא ָ
ִר ִּבי ֵ
ֹלהימָּ .דא הּוא ִמזְ ֵּב ַח
ֹלהימָ .מאנ ִמזְ ַּבח ֶא ִ
ֶא ִ
ֹלהימ וַ ָּדאי .וְ ַהיְ ינּו ְב ֵאר ְּדיִ ְצ ָחק.
ִּדלְ ֵעיּלָ אִ ,מזְ ַּבח ֶא ִ
ּולְ זִ ְמנִ ינ ִמזְ ַּבח יְ יָ 'ְּ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )מלכים א ח( ָקמ
ִמּלִ ְפנֵ י ִמזְ ַּבח יְ יָ ' ,וְ ַעל ָּדא יָ ְר ִתינ ָעלְ ִמינ ֵמ ָה ָכא
ִדינָ א וְ ַר ַח ֵמיְּ ,ב ִגינ ְּד ִהיא יַ נְ ָקא ְב ַהאי ְִ 4ט ָרא
מּוה ִמּלָ ה.
אּוק ָ
ּוב ַהאי ְִ 4ט ָרא ,וְ ָהא ְ
ְ

היםִ .מי
בוֹאה ֶאל ִמזְ ַבּח ֱא ִ
יוֹסי ָפּ ַתח ,וְ ָא ָ
ַר ִבּי ֵ
הים? זֶ הוּ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֶשׁלּ ַמ ְע ָלהִ ,מזְ ַבּח
זֶ ה ִמזְ ַבּח ֱא ִ
הים וַ ַדּאי .וְ ַהיְ נוּ ְבּ ֵאר ֶשׁל יִ ְצ ָחק ,וְ ִל ְפ ָע ִמים
ֱא ִ
ִמזְ ַבּח ה' ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ָקם ִמ ִלּ ְפנֵ י ִמזְ ַבּח ה' .וְ ַעל
עוֹלמוֹת ִמכָּ אן ִדּין וְ ַר ֲח ִמיםִ ,משּׁוּם
יוֹר ִשׁים ָה ָ
זֶ ה ְ
וּב ַצּד ַהזֶּ ה ,וַ ֲה ֵרי ֵבּ ֲארוּ
ֶשׁ ִהיא יוֹנֶ ֶקת ַבּ ַצּד ַהזֶּ ה ַ
ֶאת ַה ָדּ ָבר.

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

כה

ליל ז' פר˘˙ נח )„ף ס"‚ ע"‡(
יבי ַליְ ָשׁה ֲענִ יָּ ה ֲענָ תוֹת
קוֹלַ בּת גַּ ִלּים ַה ְק ִשׁ ִ
ַצ ֲה ִלי ֵ

ליל ז' פר˘˙ נח )„ף ס"‚ ע"‡(
יבי ַליְ ָשׁה ֲענִ יָּ ה ֲענָ תוֹת
קוֹלַ בּת גַּ ִלּים ַה ְק ִשׁ ִ
ַצ ֲה ִלי ֵ

יֹו4י וְ ָא ַמר )ישעיה י( ַצ ַהלִ י קֹולֵ ְכ ַּבת
ָּפ ַתח ִר ִּבי ֵ
ַּגּלִ ימ ַה ְק ִש ִיבי לַ יְ ָשה ַענִ ּיָ ה ַענָ תֹותַ .האי
מּוה ַח ְב ַריָ אַ .א ָבל ַהאי ְק ָרא ַעל ְּכנֶ ֶ4ת
אּוק ָ
ְק ָרא ְ
יִ ְש ָר ֵאל ִא ְּת ָמרַ .צ ַהלִ י קֹולֵ ְכ ַּבת ּגַ ּלִ ימְּ ,ב ַר ֵּתיּה
מּוה ַּבת ּגַ ּלִ ימ ְּכ ִד ְכ ִתיב,
אּוק ָ
ְּד ַא ְב ָר ָהמ ָא ִבינּו ָה ִכי ְ
הֹורינ ְּד ִמ ְת ַּכנְ ֵשי
)שיר השירים ד( ּגַ ל נָ עּולּ .גַ ּלִ ימ ִאּנּונ נְ ִ
ּומלְ יָ ינ לָ ּה ְּכ ִד ְכ ִתיב) ,שיר
וְ ָאזְ לֵ י וְ ָעאלִ ינ לְ ַגּוָ וּה ַ
השירים ד( ְשלָ ַחיִ ְכ ַּפ ְר ֵּדִ 4רּמֹונִ ימ.
אֹובד
ַהקְ ִש ִיבי לַ יְ ָשה ְכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )איוב ד( לַ יִ ש ֵ
נּוק ָבא.
ִמ ְּבלִ י ָט ֶרפ .לַ יִ ש ְּד ַכר .לַ יְ ָשה ְ
ַא ַּמאי ִא ְק ֵרי לַ יִ שִ ,אי ִמּשּומ )משלי ל( ִּד ְכ ִּתיב לַ יִ ש
אֹובד
ִּגּבֹור ַּב ְּב ֵה ָמה ,אֹו ִמּשּומ ִּד ְכ ִּתיב לַ יִ ש ֵ
בּורה ַת ָּת ָאה
ִמ ְּבלִ י ָט ֶרפֶ .אּלָ א כֹּלָ א ִאיהּו לַ יִ ש ּגְ ָ
אֹובד ִמ ְּבלִ י ָט ֶרפ,
בּורה ִעּלָ ָאה .לַ יִ ש ֵ
ְד ָא ֵתי ִמּגְ ָ
ְּב ַש ַע ָתא ְד ִאּנּונ נְ ָחלִ ינ ִמ ְַּ 4תלְ ִקינ וְ לָ א ָעאלִ ינ
לְ גַ ּוָ וּהְּ ,כ ֵדינ ִא ְת ְק ֵרי לַ יְ ָשה ְד ַא ִב ַידת ִמ ְּבלִ י ֶט ֶרפ.
אֹובד ִמ ְּבלִ י )דף סג ע"ב( ֶט ֶרפ ְּובנֵ י לָ ִביא
ִּד ְכ ִּתיב לַ יִ ש ֵ
יִ ְת ָּפ ְרדּו.
ּומה ְּד ָא ַמר לַ יְ ָשה ַהיְ ינּו ַענִ ּיָ ה ַענָ תֹות ִמ ְּ ֵּכנָ א
ַ
נּותא ְּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ירמיה א( ִמנ
ְד ִמ ְֵּ 4כ ָ
ּוכ ִתיב) ,מלכים א ב( ַענָ תֹת
ַהּכ ַֹהנִ ימ ַא ֶשר ַּב ַענָ תֹות ְ
לֵ ְכ ַעל ָש ֶדיָכָ .מאי ִא ְיריָ אֶ .אּלָ א ָּכל זִ ְמנָ א ְד ָדוִ ד
עּות ָרא
ַמלְ ָּכא ָהוָ ה ַקּיָ ימִ ,א ְַּ 4תּלַ ק ֶא ְביָ ָתר ְּב ְ
ּובכֹּלָ א .לְ ָב ָתר ָא ַמר לֵ יּה ְשֹלמֹה ַענָ תֹות לֵ ְכ ַעל
ְ
ָש ֶדיָכ.
ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ יּה ְשֹלמֹה ָה ִכיֶ .אּלָ א ָא ַמר לֵ יּה
יֹומְכ ָהוָ ה ַא ָּבא ְב ִמ ְֵּ 4כנּו וְ ַה ְש ָּתא לֵ ְכ
ְּב ָ
לֹומר ַא ַּמאי ִא ְק ֵרי ֶא ְביָ ָתר
ַעל ָש ֶדיָכַ .ה ְש ָּתא ִאית ַ
ימא ְד ַהוָ ה ִמנ ַענָ תֹותָ ,הא ָתנֵ ינָ נ
ַענָ תֹותִ .אי ֵת ָ
ימלֶ ְכ ֶּבנ
ִּד ְכ ִּתיב) ,שמואל א כב( וַ ּיִ ָּמלֵ ט ֵּבנ ֶא ָחד לַ ַא ִח ֶ
ּושמֹו ֶא ְביָ ָתר .וְ הּוא ִמּנֹוב ָהוָ הְּ ,ד ָהא
ַא ִחיטּוב ְ
נֹוב ִעיר ַהּכ ַֹהנִ ימ ָהוָ ה .וְ ַאפ ַעל ִּפי ְד ָא ְמרּו ְד ִהיא
נֹוב ִהיא ַענָ תֹות וְ ַא ַּמאי ִא ְק ֵרי לָ ּה ַענָ תֹות ְּבגִ ינ
ְּדנָ ַח ַתת לְ ִמ ְֵּ 4כנּו וְ ִא ְת ַא ִביד ַק ְר ָּתא ַעל יְ ָדא
ְד ָשאּול וְ ִא ְת ַא ִבידּו ָכ ַהנֵ יֶ .אּלָ א ַענָ תֹות ְּכ ַפר
ָהוָ ה ,וְ לָ או הּוא נֹוב ,וְ ַעל ָּדא ָק ֵרי לֵ יּה ֶא ְביָ ָתר
ית ְּבכֹל
ַענָ תֹותְּ ,בגִ ינ ְּד ָא ַמר )מלכים א ב( וְ ִכי ִה ְת ַעּנִ ָ
ּומ ַּק ְר ָּתא ְדנֹוב ָהוָ ה ,וְ ַעל
ַא ֶשר ִה ְת ַעּנָ ה ָא ִביִ .
ִמ ְְּ 4כנּו ְד ָדוִ ד ְּד ַהוָ ה ְּביֹומֹוי ִא ְק ֵרי לֵ יּה ָה ִכי.

קוֹלַ בּת גַּ ִלּים
יוֹסי וְ ָא ַמר) ,ישעיה י( ַצ ֲה ִלי ֵ
ָפּ ַתח ַר ִבּי ֵ
ַה ְק ִשׁ ִיבי ַליְ ָשׁה ֲענִ יָּ ה ֲענָ תוֹתָ .פּסוּק זֶ ה ֵפּ ְרשׁוּהוּ
ַה ֲח ֵב ִריםֲ .א ָבל ָפּסוּק זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַעל כְּ נֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
קוֹלַ בּת גַּ ִלּים ִ -בּתּוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ,כָּ 
ַצ ֲה ִלי ֵ
שׁוּה ַבּת גַּ ִלּים ,כַּ כָּ תוּב )שיר ד( גַּ ל נָ עוּל .גַּ ִלּים ֵהם
ֵפּ ְר ָ
הוֹלכִ ים וְ נִ כְ נָ ִסים ְלתוֹכָ הּ
ְמאוֹרוֹת ֶשׁ ִמּ ְתכַּ נְּ ִסים וְ ְ
אוֹתהּ ,כַּ כָּ תוּב )שם( ְשׁ ָל ַחיִ ַ פּ ְר ֵדּס ִרמּוֹנִ ים.
וּמ ַמ ְלּ ִאים ָ
ְ
יבי ַליְ ָשׁה ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )איוב ד( ַליִ שׁ א ֵֹבד
ַה ְק ִשׁ ִ
ִמ ְבּ ִלי ָט ֶרףַ .ליִ שׁ  -זָ כָ רַ .ליְ ָשׁה  -נְ ֵק ָבהָ .ל ָמּה נִ ְק ָרא
ַליִ שׁ? ִאם ִמשּׁוּם ֶשׁכָּ תוּב )משלי ל( ַליִ שׁ גִּ בּוֹר ַבּ ְבּ ֵה ָמה,
אוֹ ִמשּׁוּם ֶשׁכָּ תוּב ַליִ שׁ א ֵֹבד ִמ ְבּ ִלי ָט ֶרףֶ .א ָלּא
בוּרה
בוּרה ַת ְחתּוֹנָ ה ֶשׁ ָבּ ָאה ִמגְּ ָ
ַהכֹּל הוּא ַליִ שׁ ,גְּ ָ
אוֹתם
ֶע ְליוֹנָ הַ .ליִ שׁ א ֵֹבד ִמ ְבּ ִלי ָט ֶרף ְ -בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָ
נְ ָח ִלים ִמ ְס ַתּ ְלּ ִקים וְ א נִ כְ נָ ִסים ְלתוֹכָ הָּ ,אז נִ ְק ֵראת
אוֹב ֶדת ִמ ְבּ ִלי ֶט ֶרףֶ ,שׁכָּ תוּב ַליִ שׁ א ֵֹבד
ַליְ ָשׁה ֶשׁ ֶ
וּבנֵ י ָל ִביא יִ ְת ָפּ ָרדוּ.
ִמ ְבּ ִלי ָט ֶרף ְ
וּמה ֶשּׁ ָא ַמר ַליְ ָשׁהַ ,היְ נוּ ֲענִ יָּ ה ֲענָ תוֹת ,עֹנִ י ֶשׁל
ַ
ֲענִ יּוּת ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )ירמיה א( ִמן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֲא ֶשׁר
ַבּ ֲענָ תוֹת ,וְ כָ תוּב )מלכים-א ב( ֲענָ תֹת ֵלַ על ָשׂ ֶדי.
יענוּ? ֶא ָלּא כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ַה ֶמּ ֶלָ דּוִ ד ָהיָ ה
ַמה ַמּ ְשׁ ִמ ֵ
וּבכֹּלַ .א ַחר כָּ ָ א ַמר לוֹ
ַקיָּ םָ ,ע ָלה ֶא ְביָ ָתר ְבּע ֶֹשׁר ַ
ְשׁמֹהֲ ,ענָ תֹת ֵלַ על ָשׂ ֶדי.
לָ ָמּה ָק ָרא לוֹ ְשׁמֹה כָּ ֶ ?א ָלּא ָא ַמר לוְֹ ,בּיָ ֶמיָ היָ ה
לוֹמר,
ַא ָבּא ְבּעֹנִ י ,וְ ַעכְ ָשׁו ֵלַ על ָשׂ ֶדי .כָּ ֵעת יֵ שׁ ַ
ֹאמר ֶשׁ ָהיָ ה
ָל ָמּה נִ ְק ָרא ֶא ְביָ ָתר ֲענָ תוֹת? ִאם תּ ַ
ֵמ ֲענָ תוֹתֲ ,ה ֵרי ָשׁנִ ינוּ ֶשׁכָּ תוּב )שמואל-א כב( וַ יִּ ָמּ ֵלט ֵבּן
וּשׁמוֹ ֶא ְביָ ָתר .וְ הוּא
ֶא ָחד ַל ֲא ִח ֶ
ימ ֶלֶ בּן ֲא ִחטוּב ְ
נוֹבהיְ ָתה ִעיר ַהכּ ֲֹהנִ ים .וְ ַאף ַעל
ִמנּוֹב ָהיָ הֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָ
ִפּי ֶשׁ ָא ְמרוִּ ,היא נוֹב ִהיא ֲענָ תוֹת ,וְ ָל ָמּה נִ ְק ֵראת
ֲענָ תוֹת? ִמשּׁוּם ֶשׁיָּ ְר ָדה ְלעֹנִ י וְ ָא ְב ָדה ָה ִעיר ַעל
יְ ֵדי ָשׁאוּל וְ ָא ְבדוּ ַהכּ ֲֹהנִ יםֶ .א ָלּא ֲענָ תוֹת כְּ ָפר ָהיָ ה,
וְ ֵאינָ הּ נוֹב ,וְ ָלכֵ ן ָק ָרא ָלהּ ֶא ְביָ ָתר ֲענָ תוֹתִ ,משּׁוּם
ֶשׁ ָא ַמר )מלכים-א ב( וְ כִ י ִה ְת ַענִּ ָית ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ִה ְת ַענָּ ה
ָא ִבי .וְ הוּא ָהיָ ה ֵמ ָה ִעיר נוֹב ,וְ ַעל ָהעֹנִ י ֶשׁל ָדּוִ ד
ֶשׁ ָהיָ ה לוֹ ְבּיָ ָמיו ָק ָרא לוֹ כָּ .

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

כו
ּיֹומא
נּותא ָהוָ ה ָעלְ ָמא ִמ ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ִחּיָ יא ְב ִמ ְְּ 4כ ָ
ּקּודי ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא,
ְד ַע ַבר ָא ָדמ ַעל ִּפ ֵ
ישב ָעלְ ָמא.
ַעד ְּד ָא ָתא נ ַֹח וְ ָק ִריב ָק ְר ָּבנ וְ ִא ְתיְ ַ
ישב ָעלְ ָמא וְ לָ א נַ ְפ ָקא
יֹו4י לָ א ִא ְתיְ ַ
ָא ַמר ִר ִּבי ֵ
ּזּוה ָמא ְדנָ ָחש ַעד ְּד ָקיְ ימּו יִ ְש ָר ֵאל ַעל
ַא ְר ָעא ִמ ַ
טּורא ְד ִ4ינַ י וְ ִא ְת ַא ִחידּו ְב ִאילָ נָ א ְד ַחּיֵ י ְכ ֵדינ
ָ
ישב ָעלְ ָמא.
ִא ְתיְ ַ
וְ ִא ְל ָמ ֵלא ְד ָה ְדרּו יִ ְש ָר ֵאל וְ ָחאבּו ַק ֵּמיּה ֻק ְד ָשא
ְב ִריְכ הּוא לָ א ַהוֹו ֵמ ִתינ לְ ָעלְ ִמינְּ .ד ָהא
זֹוה ָמא ְדנָ ָחשֵּ .כיוַ נ ְּד ָחבּו ְכ ֵדינ
ִא ְת ַּפ ַּק ִמּנַ יְ יהּו ַ
לּוחי ַק ְד ָמ ֵאיְּ ,ד ַהוּו ְבהּו ֵחירּו ְדכֹּלָ א.
ִא ְת ָּברּו ִאּנּונ ֵ
ֵחירּו ְד ַההּוא נָ ָחש ְּד ִאיהּו ֵקצ ָּכל ָּב ָשר .וְ ַכד
ָקמּו לֵ יוָ ֵאי לְ ַק ְטלָ א ְק ָטלָ אְּ ,כ ֵדינ ִא ְת ַער ִחוְ יָ א
ישא וְ ַהוָ ה ָאזִ יל ַק ַּמיְ יהּו וְ לָ א יְ ִכיל לְ ַשלְ ָט ָאה
ִב ָ
ְבהּוְּ ,בגִ ינ ְּד ַהוּו יִ ְש ָר ֵאל ִמזְ ָּד ְרזִ ינ ֻּכלְ הּו ְב ַחגִ ירּו
ְמזַ יְ ינָ נ וְ לָ א יְ ִכיל ַההּוא נָ ָחש לְ ַשלְ ָט ָאה ְבהּו.
הֹורד ֶע ְדיְ ָכ
משה )שמות לג( וְ ַע ָּתה ֵ
וְ ֵכיוָ נ ְּד ָא ַמר לְ ֶ
יהיב ְרשּו לְ ַהאי נָ ָחש לְ ַשלְ ָט ָאה
ֵמ ָעלֶ יָכִ ,א ְתיְ ִ
ַעלַ יְ יהּו.

עוֹלם ָהיָ ה ְבּעֹנִ י ִמיּוֹם ֶשׁ ָע ַבר
ָא ַמר ַר ִבּי ִחיָּ יאָ ,ה ָ
ָא ָדם ַעל ִמ ְצווֹת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ ,עד ֶשׁ ָבּא נ ַֹח
יוֹסי,
עוֹלםָ .א ַמר ַר ִבּי ֵ
וְ ִה ְק ִריב ָק ְר ָבּן וְ ִה ְתיַ ֵשּׁב ָה ָ
עוֹלם וְ א יָ ְצ ָאה ָה ָא ֶרץ ִמזֻּ ֲה ַמת
א ִה ְתיַ ֵשּׁב ָה ָ
ַהנָּ ָחשַׁ ,עד ֶשׁ ָע ְמדוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַהר ִסינַ י וְ נֶ ֶא ְחזוּ
עוֹלם.
ְבּ ֵעץ ַה ַחיִּ ים ,וְ ָאז ִה ְתיַ ֵשּׁב ָה ָ
וְ ִאלְ ָמלֵ א ֶשׁ ָחזְ רוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָח ְטאוּ ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ
עוֹל ִמיםֶ ,שׁ ֲה ֵרי נִ ְפ ְס ָקה
ָבּרוּ הוּא ,א ָהיוּ ֵמ ִתים ְל ָ
אוֹתם
ֵמ ֶהם זֻ ֲה ַמת ַהנָּ ָחשׁ .כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָח ְטאוָּ ,אז נִ ְשׁ ְבּרוּ ָ
ַהלּוּחוֹת ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁ ָהיְ ָתה ָבּ ֶהם ֵחרוּת ֶשׁל
ַהכֹּלַ ,ה ֵחרוּת ֵמאוֹתוֹ ַהנָּ ָחשׁ ֶשׁהוּא ֵקץ כָּ ל ָבּ ָשׂר.
עוֹרר ַהנָּ ָחשׁ
וּכְ ֶשׁ ָקּמוּ ַה ְלוִ יִּ ם ַל ֲהרֹג ֶה ֶרגָ ,אז ִה ְת ֵ
הוֹלִ ל ְפנֵ ֶיהם ,וְ א יָ כֹל ִל ְשׁט ָבּ ֶהם,
ָה ָרע וְ ָהיָ ה ֵ
ִמשּׁוּם ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ ִמזְ ָדּ ְרזִ ים כֻּ ָלּם ַבּ ֲחגוֹרוֹת
ְמזֻ יָּ נוֹת ,וְ א יָ כֹל ַהנָּ ָחשׁ ִל ְשׁט ָבּ ֶהם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ָא ַמר
הוֹרד ֶע ְדיְ ֵ מ ָע ֶלי ,נִ ְתּנָ ה
ְלמ ֶֹשׁה )שמות לג( וְ ַע ָתּה ֵ
ְרשׁוּת ַלנָּ ָחשׁ ַהזֶּ ה ִל ְשׁט ֲע ֵל ֶיהם.

וַ יִּ ְתנַ ְצּלוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֶע ְדיָ ם ֵמ ַהר ח ֵֹרב

וַ יִּ ְתנַ ְצּלוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֶע ְדיָ ם ֵמ ַהר ח ֵֹרב

ָּתא ָחזֵ יַ ,מה ְכ ִתיב) ,שמות לג( וַ ּיִ ְתנַ ְּצלּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
נַּצלּו ִמ ְיב ֵעי
נַּצלּו וַ יְ ְ
ֶאת ֶע ְדיָ מ ֵמ ַהר ח ֵֹרב .וַ ּיִ ְת ְ
לֵ יּהֶ .אּלָ א וַ ּיִ ְתנַ ְּצלּו ַעל יְ ָדא ְד ַא ַח ָרא ְב ִגינ
יהיב ְרשּו לְ נָ ָחש לְ ַשלְ ָט ָאהֶ .את ֶע ְדיָ מ
ְּד ִא ְתיְ ִ
יהיב
חֹורב ַּכד ִא ְתיְ ִ
ּטּורא ְד ֵ
חֹורב ְּד ִק ְּבלּו ִמ ָ
ֵמ ַהר ֵ
יתא לְ יִ ְש ָר ֵאל.
אֹוריְ ָ
ַ

בֹּא ְר ֵאה ַמה כָּ תוּב )שם( ,וַ יִּ ְתנַ ְצּלוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ֶע ְדיָ ם ֵמ ַהר ח ֵֹרב .וַ יִּ ְתנַ ְצּלוּ? וַ יְ נַ ְצּלוּ ָצ ִריִ ל ְהיוֹת!
ֶא ָלּא וַ יִּ ְתנַ ְצּלוּ ַעל יְ ֵדי ָה ַא ֵחרִ ,משּׁוּם ֶשׁנִּ ְתּנָ ה ְרשׁוּת
ַלנָּ ָחשׁ ִל ְשׁטֶ .את ֶע ְדיָ ם ֵמ ַהר ח ֵֹרבֶ ,שׁ ִקּ ְבּלוּ ֵמ ַהר
תוֹרה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל.
חוֹרב כְּ ֶשׁנִּ ְתּנָ ה ָ
ֵ

עוֹלם
ָל ָמּה א ִבּ ֵטּל נ ַֹח ָמוֶ ת ֵמ ָה ָ

עוֹלם
ָל ָמּה א ִבּ ֵטּל נ ַֹח ָמוֶ ת ֵמ ָה ָ

ָא ַמר ִר ִּבי ִחּיָ יא נ ַֹח ְּד ַהוָ ה ַצ ִּדיק ַא ַּמאי לָ א ָהוָ ה
מֹותא ֵמ ָעלְ ָמאֶ .אּלָ א ְבגִ ינ ְּד ַעד לָ א
ָב ִטיל ָ
זֹוה ָמא ֵמ ָעלְ ָמא .וְ עֹוד ְּד ִאּנּונ לָ א ַהוֹו
ָ4לְ ַקת ַ
קּוד ָשא ְב ִריְכ הּוא וְ ֻכלְ הּו ַא ִח ָידנ
ימנִ ינ ֵּביּה ְּב ְ
ְמ ֵה ְ
רּוח ְמ ָָ 4א ָבא.
ְּב ַט ְר ֵּפי ִאילָ נָ א לְ ַת ָּתא ִּומ ְתלַ ְּב ָשאנ ְּב ַ
אֹו4פּו לְ ֶמ ֶח ֵטי ּולְ ֵמ ַהְכ ָּב ַתר יֵ ֶצר ָה ָרע
וְ תּו לְ ָב ָתר ִ
יהי ִאילָ נָ א
ישא ְד ִא ִ
אֹוריְ ָיתא ַק ִּד ָ
ַּכד ְּב ַק ְד ִמ ָיתא .וְ ַ
ְד ַחּיֵ י ַא ֵּכ ִּתי לָ א נָ ִחית לָ ּה ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא
ְב ַא ְר ָעא .וְ תּו ְד ִאיהּו ַא ְמ ִשיְכ לֵ יּה ְּב ָעלְ ָמא לְ ָב ָתר
ִּד ְכ ִּתיב וַ ּיֵ ְש ְּת ִמנ ַהּיַ יִ נ וַ ּיִ ְש ָּכר וַ ּיִ ְתּגָ ל ְּבתֹוְכ ָא ָהֹלה
וְ ָהא ִא ְּת ָמר.

ָא ַמר ַר ִבּי ִחיָּ יא ,נ ַֹח ֶשׁ ָהיָ ה ַצ ִדּיקָ ,ל ָמּה א ָהיָ ה
עוֹלם? ֶא ָלּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ֲע ַדיִ ן א
ְמ ַב ֵטּל ָמוֶ ת ֵמ ָה ָ
עוֹלם .וְ עוֹדֶ ,שׁ ֵהם א
ִה ְס ַתּ ְלּ ָקה ַהזֻּ ֲה ָמה ִמן ָה ָ
דוֹשׁ-בּרוּ-הוּא ,וְ כֻ ָלּם ֲאחוּזִ ים ֶבּ ָע ִלים
ָ
ֶה ֱא ִמינוּ ַבּ ָקּ
רוּח ֻט ְמ ָאה .וְ עוֹד
וּמ ְת ַל ְבּ ִשׁים ְבּ ַ
ֶשׁל ָה ִא ָילן ְל ַמ ָטּה ִ
הוֹסיפוּ ַא ַחר כָּ ַ ל ֲחטֹא וְ ָל ֶלכֶ ת ַא ַחר יֵ ֶצר ָה ָרע
ִ
דוֹשׁהֶ ,שׁ ִהיא ֵעץ ַה ַחיִּ ים,
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
כְּ ָב ִראשׁוֹנָ ה .וְ ַה ָ
אוֹתהּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָל ָא ֶרץ,
הוֹריד ָ
ֲע ַדיִ ן א ִ
עוֹלם ַא ַחר כָּ ֶ ,שׁכָּ תוּב
וְ עוֹד ֶשׁהוּא ָמ ַשׁ אוֹתוֹ ָבּ ָ
וַ יֵּ ְשׁ ְתּ ִמן ַהיַּ יִ ן וַ יִּ ְשׁכָּ רוַ יִּ ְתגַּ ל ְבּתוָֹ א ֳהה ,וַ ֲה ֵרי
נִ ְת ָבּ ֵאר.

ִענְ יַ ן ַהד' ִמינִ ים ֶבּ ָחג

ִענְ יַ ן ַהד' ִמינִ ים ֶבּ ָחג

יּודאי ְד ַהוָ ה ָא ֵתיָ .א ַמר
ַעד ְּד ַהוּו ָאזְ לֵ יָ ,חמּו ַחד ָ
יּודאי ִאיהּו וְ ִא ְת ַחזֵ י.
יֹו4י ַהאי ַבר נָ ש ָ
ִר ִּבי ֵ

הוּדי ֶא ָחד ֶשׁ ָהיָ ה ָבּאָ .א ַמר
הוֹלכִ יםָ ,ראוּ יְ ִ
ַעד ֶשׁ ָהיוּ ְ
יע
הוּדי וְ נִ ְר ֶאה .כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
יוֹסיָ ,ה ִאישׁ ַהזֶּ ה הוּא יְ ִ
ַר ִבּי ֵ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

כז

יחא
ַּכד ָמ ָטא גַ ַּביְ יהּו ְש ִאילּו לֵ יּהָ .א ַמר לֹונ ְשלִ ָ
אמינ,
ְד ִמ ְצוָ ה ַאנָ אְּ .ד ָהא ַאנַ נ ָּדיְ ֵירי ִב ְכ ַפר ְּד ָר ִ
יכינ לּולָ ב וְ זִ ינִ ינ ְּד ִע ֵּמיּה,
ּומ ֵטי זִ ְמנָ א ְד ַחג ,וְ ַאנַ נ ְצ ִר ִ
ָ
וְ ַאנָ א ָאזִ יל לְ ָק ְט ָעא לֹונ לְ ִמ ְצוָ הַ .אזְ לּו ְּכ ַח ָדא.
יּודאי ַהּנֵ י ַא ְר ַּבע ִמינִ ינ ְּדלּולָ ב
ָא ַמר לְ הּו ַההּוא ָ
ְּד ְּב ֻכלְ הֹו ָא ָתאנ לְ ַרצּויֵ י ָעלְ ָמא )נ"א ַעל ַמיָ א( ְש ַמ ְעּתּונ
ַא ַּמאי ַאנַ נ ְצ ִר ִיכינ לֹונ ַּב ַחגָ .א ַמר לֵ יּה ְּכ ָבר ִא ְת ָערּו
ְבהּו ַח ְב ַריָ יאַ .א ָבל ִאי ִמּלָ ה ַח ְד ָּתא ִאיהּו ְתחֹות
ימא לָ ּה.
יְ ָדְכ ִא ָ
ָא ַמר לֹונ וַ ָּדאי ַההּוא ַא ַתר ְּד ַאנַ נ ָּדיְ ֵירי ֵביּה
יתא .וְ ִאית
אֹוריְ ָ
הּוא זְ ֵעיר וְ ֻכלְ הּו ָע ְֵ 4קי ְב ַ
יֹו4י ֵמחֹוזָ ָאה
צּור ָבא ֵמ ַר ָּבנָ נ ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ַּבר ֵ
ַעלָ נ ְ
יֹומא ָא ַמר לָ נ ִמּלִ ינ ַח ְד ִּתינ
יֹומא וְ ָ
ּוב ָכל ָ
ְש ֵמיּהְ .
ית א .וְ ָא ַמ ר ְּד ָה א ְב ַח ג זִ ְמ נָ א הּוא
אֹור יְ ָ
ְּב ַ
לוּלב ְד ִמ ְת ֲחזֵ י ְד ַאנַ ן
יטנָ א ָ
יטּין ְבּ ַההוּא זִ ְמנָ א ,וּנְ ִק ְ
שלְ ָט ָאה) .יִ ְשׂ ָר ֵאל ַשׁ ִל ִ
לְ ַ

ֲא ֵל ֶיהםָ ,שׁ ֲאלוּ אוֹתוָֹ .א ַמר ָל ֶהםֲ ,אנִ י ְשׁ ִל ַיח ִמ ְצוָ ה,
אמין ,וְ ִהגִּ ַיע זְ ַמן ֶה ָחג ,וְ ָאנוּ
ֶשׁ ֲה ֵרי ָאנוּ גָ ִרים ִבּכְ ָפר ָר ִ
הוֹל
לוּלב ִעם ַה ִמּינִ ים ֶשׁלּוֹ ִעמּוֹ ,וַ ֲאנִ י ֵ
ְצ ִריכִ ים ָ
אוֹתם ְל ִמ ְצוָ הָ .ה ְלכוּ כְּ ֶא ָחדָ .א ַמר ָל ֶהם אוֹתוֹ
ִל ְקטֹף ָ
לּוּלב ַה ָלּלוּ ֶשׁ ְבּכֻ ָלּם ָבּ ִאים
הוּדיַ ,א ְר ַבּ ַעת ִמינֵ י ַה ָ
יְ ִ
עוֹלם ]נ"א ַעל ַה ַמּיִ ם[ְ ,שׁ ַמ ְע ֶתּם
ְל ַרצּוֹת ְבּ ַעד ָה ָ
אוֹתם ֶבּ ָחג? ָא ַמר לוֹ ,כְּ ָבר ֵה ִעירוּ
ָל ָמּה ָאנוּ ְצ ִריכִ ים ָ
ָבזֶ ה ַה ֲח ֵב ִריםֲ ,א ָבל ִאם ָדּ ָבר ָח ָדשׁ הוּא ַתּ ַחת יָ ְד
אוֹתהּ.
 ֱאמֹר ָָא ַמר ָל ֶהם ,וַ ַדּאי אוֹתוֹ ָמקוֹם ֶשׁ ָאנוּ גָ ִרים בּוֹ הוּא
תּוֹרה ,וְ יֵ שׁ ָע ֵלינוּ ַתּ ְל ִמיד
עוֹס ִקים ַבּ ָ
ָק ָטן ,וְ כֻ ָלּם ְ
וּבכָ ל יוֹם
וּשׁמוֹ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַבּר ֵ
יוֹסי ָמחוֹזָ ָאהְ ,
ָחכָ ם ְ
תוֹרה ֲח ָד ִשׁים ,וְ ָא ַמר ֶשׁ ֲה ֵרי
אוֹמר ָלנוּ ִדּ ְב ֵרי ָ
וָ יוֹם ֵ
שׁוֹל ִטים ְבּאוֹתוֹ זְ ַמן
ֶבּ ָחג זְ ַמן הוּא ִל ְשׁט] .יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
אוֹתם
לוּלב ֶשׁ ַמּ ְר ֶאה ֶשׁ ָאנוּ נִ ַצּ ְחנוּ ַעל כָּ ל ָ
לוֹק ִחים ָ
וְ ְ
]אזַ י ָע ַבר
ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים ֲהמוֹן ָה ָעם וְ ִל ְשׁט ֲע ֵל ֶיהם[ ֲ
ַעל נַ ְפ ֵשׁנוּ ַה ַמּיִ ם ַהזֵּ ידוֹנִ ים ָבּרוּ ה' ֶשׁ=א נְ ָתנָ נוּ
אוֹתם
)שׁכָּ ל ָ
שׁנַּ יִ ם ַל ַמּיִ ם? ֶא ָלּא[ ֶ
ֶט ֶרף ְל ִשׁנֵּ ֶיהם .וְ כִ י יֵ שׁ ִ
דוֹלים
אוֹתם ְמ ֻמנִּ ים גְּ ִ
אוֹתם ְשׁ ָאר ָה ַע ִמּיםָ .
דוֹלים( ָ
גְּ ִ
וּמ ְת ָבּ ְרכִ ים ִמ ִצּ ָדּם ֶשׁל
ַעל ְשׁ ָאר ָה ַע ִמּים ַעכּוּ"םִ ,
קוֹר ִאים ָל ֶהם ַמיִ ם ַהזֵּ ידוֹנִ ים ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ְ
ים.וּב ְשׁ ִביל ִל ְשׁט ֲע ֵל ֶיהם
ִ
)תהלים קכד( ַה ַמּיִ ם ַהזֵּ ידוֹנִ
אוֹתם ַא ְר ָבּ ָעה ִמינֵ י
ָבּאנוּ ְבּסוֹד ַה ֵשּׁם ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ָ
]ע ֵל ֶיהם[
לּוּלב ְל ַרצּוֹת ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֲ
ַה ָ
שּם ַה ָקּדוֹשְׁ ,וּל ָה ִעיר ָע ֵלינוּ
וְ ִל ְשׁט ֲע ֵל ֶיהם ְבּסוֹד ַה ֵ ׁ
דוֹשׁים ְלנַ ֵסַּ על גַּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.
ַמיִ ם ְק ִ

וּשׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת
פּוּריםֻ ,סכּוֹת ְ
ִענְ יַ ן רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ,יוֹם ַהכִּ ִ

וּשׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת
פּוּריםֻ ,סכּוֹת ְ
שּנָ ה ,יוֹם ַהכִּ ִ
ִענְ יַ ן רֹאשׁ ַה ָ ׁ

רּותא ַק ְד ָמ ָאה
ּתּו ָא ַמר לֹונ ְּברֹאש ַה ָּשנָ ה ִא ְּת ַע ָ
רּותא ַק ְד ָמ ָאהָּ .דא
ִאיהּו ְּב ָעלְ ָמאָ .מאי ִא ְּת ַע ָ
ֵבי ִדינָ א ִּדלְ ַת ָּתא )נ"א ָדא רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ַמ ָמּשׁ( ְּד ִא ְת ַער לְ ֵמ ַידנ
ַעלְ ָמא .וְ ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא יָ ִתיב ַעל ָעלְ ָמא ְב ִדינָ א
וְ ָד ִאינ ָעלְ ָמא.
יֹומא
וְ ָש ְל ָטא ַהאי ֵבי ִדינָ א לְ ֵמ ַידנ ָעלְ ָמאַ ,עד ָ
ּפּורי ְּדנָ ַה ִרינ ַאנְ ָּפ ָהא ,וְ לָ א ִא ְש ְּת ַכח
ְד ִכ ֵ
טֹורא ְּב ָעלְ ָמאְּ .ד ִאיהּו ִא ְת ַע ַּק ַּב ֶמה
ִחוְ יָ א ַדלְ ָ
רּוח
ְד ַא ְתיָ ינ לֵ יּה ַההּוא ָש ִעיר ְּד ִאיהּו ִמ ִּ ְט ָרא ְד ַ
ְמ ָָ 4א ָבא ְכ ְד ָקא ָחזֵ י לֵ יּהְּ .ובגִ ינ ְּד ִא ְת ַע ַּק ְּב ַההּוא
ָש ִעיר לָ א ָק ִריב לְ ַמ ְק ְּד ָשא.
וְ ָש ִעיר ָּדא ְכ ַההּוא ָש ִעיר ְּדרֹאש ח ֶֹדש ְּד ִא ְת ַע ַּק
שנָ ה )נ"א כַ ְ בּרֹאשׁ
ֵּביּה וְ ַאנְ ִהירּו ַאנְ ָּפ ָהא ְדרֹאש ַה ָ
ַה ָשׁנָ ה( )נ"א ַאנְ ִהירוּ( ַ)אנְ פּוֹי ְד ַמ ְק ְדּ ָשׁא( .וְ ַעל ָּדא יִ ְש ָר ֵאל ֻּכלְ הּו

עוֹררוּת ִראשׁוֹנָ ה
עוֹד ָא ַמר ָל ֶהםְ ,בּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ִה ְת ְ
עוֹררוּת ִראשׁוֹנָ ה? זֶ ה
ִהיא ָבּ ָ
עוֹלםַ .מה זֶּ ה ִה ְת ְ
ֵבּית ִדּין ַה ַתּ ְחתּוֹן ]נ"א זֶ ה רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ַמ ָמּשׁ[
עוֹלם .וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
עוֹרר ָלדוּן ֶאת ָה ָ
ֶשׁ ִמּ ְת ֵ
עוֹלם.
עוֹלם ְבּ ִדין וְ ָדן ֶאת ָה ָ
יוֹשׁב ַעל ָה ָ
ֵ
עוֹלם,
]שׁ ְלּ ַמ ָטּה[ ַהזֶּ ה ָלדוּן ֶאת ָה ָ
וְ שׁוֹלֵ ט ֵבּית ַה ִדּין ֶ
פּוּרים ֶשׁ ְמּ ִא ִירים ָפּנֶ ָיה ,וְ א נִ ְמ ָצא נָ ָחשׁ
ַעד יוֹם ַהכִּ ִ
שּ ְמּ ִב ִיאים לוֹ
עוֹלםֶ ,שׁהוּא ִמ ְת ַע ֵסּק ְבּ ַמה ֶ ׁ
ַמ ְל ִשׁין ָבּ ָ
רוּח ַה ֻטּ ְמ ָאה כָּ ָראוּי לוֹ.
אוֹתוֹ ַה ָשּׂ ִעירֶ ,שׁהוּא ִמ ַצּד ַ
וּמשּׁוּם ֶשׁ ִמּ ְת ַע ֵסּק ְבּאוֹתוֹ ָשׂ ִעיר ,א ָק ֵרב ַל ִמּ ְק ָדּשׁ.
ִ

וּל ַשׁ ְל ָט ָאה ֲע ֵליְ יהוּ( ֲ)אזַ י ָע ַבר
יחנָ א ֲע ֵליְ יהוּ ַעל כָּ ל ִאנּוּן ְד ִא ְקרוּן ֲהמוֹן ָה ָעם ְ
נְ ִצ ְ
ַעל נַ ְפ ֵשׁנוּ ַה ַמּיִ ם ַהזֵּ דוֹנִ ים ָבּרוּ יְ יָ ֶשׁ<א נְ ָתנָ נוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁנֵּ ֶיהם .וְ כִ י ִאית ִשׁנַּ יִ ם ַל ַמּיִ ם,

ֶא ָלּא( )ס"א ְדכָ ל ִאנּוּן ַר ְב ְר ִבין( ִאּנּונ ְש ַאר ַע ִּמינִ .אּנּונ ַר ְב ְר ִבינ
ּכֹוכ ִבימ
בֹודת ָ
עֹוב ֵדי ַע ַ
ְמ ַמּנָ נ ַעל ְש ַאר ַע ִּמינ ְ
ּומ ְת ָּב ְר ָכאנ ִמ ִּ ְט ַריְ יהּו ְדיִ ְש ָר ֵאל וְ ָק ִרינָ נ
ּומּזָ לֹות ִ
ַ
לֹונ ַמיִ מ ַהּזֵ ידֹונִ ימְּ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,תהלים קכד(
ימּ.ובגִ ינ לְ ַשלְ ָט ָאה ַעלַ יְ יהּו ָא ֵתינָ א
ְ
ַה ַּמיִ מ ַהּזֵ דֹונִ
ישא ְּב ִאּנּונ ַא ְר ַּבע ִמינִינ ֶש ַּבּלּולָ ב
ְב ָרזָ א ִד ְש ָמא ַק ִּד ָ
קּוד ָשא ְּב ִריְכ הּוא ֲ)עלַ יְ יהוּ( ּולְ ַשלְ ָט ָאה
לְ ַרּצּויֵ י לֵ יּה לְ ְ
ישאּ .ולְ ַא ְת ָע ָרא
)דף סד ע"א( ַעלַ יְ יהּו ְב ָרזָ א ִד ְש ָמא ַק ִּד ָ
ישינ לְ נַ ְָ 4כא ַעל ּגַ ֵּבי ַמ ְד ְּב ָחא.
ַעלָ נ ַמיִ ינ ַק ִּד ִ

וְ ָשׂ ִעיר זֶ ה כְּ מוֹ אוֹתוֹ ָשׂ ִעיר ֶשׁל רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ
יה ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה
וּמ ִאירוֹת ָפּנֶ ָ
ֶשׁ ִמּ ְת ַע ֵסּק בּוֹ ְ
]פּנֵ י ַה ִמּ ְק ָדּשׁ[ .וְ ַעל
]כָּ ְ בּרֹאשׁ ַה ָ ׁ
]מ ִא ִירים[ ְ
שּנָ ה[ ְ

כח

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ַמ ְש ְּכ ִחינ ַר ַח ֵמי ַק ֵּמי ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא וְ ִא ְת ַע ַבר
יהיב ְרשּו
חֹוביְ יהּו .וְ ָרזָ א ָח ָדא ָא ַמר לָ נ וְ לָ א ִא ְתיְ ִ
ַ
ישינ ֶעלְ יֹונִ ינ ַח ִּכ ִימינָ .א ַמר
לְ גַ ּלָ ָאה ַבר לְ ַח ִֵ 4ידי ַק ִּד ִ
יקנָ א
יֹו4י ָמאנ ִאיהּוָ .א ַמר לֹונ ַעד לָ א ָב ִד ְ
ִר ִּבי ֵ
ְבכּו.
יה ָרא ִא ְת ְק ִר ַיבת
ַאזְ לּו .לְ ָב ָתר ָא ַמר לֹונַּ .כד ִַ 4
ְּב ִש ְמ ָשאַ .א ְת ַער ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא ְִ 4ט ָרא
ּומ ִשיְכ לָ ּה לְ גַ ֵּביּה,
ְד ָצפֹונ וְ ָא ִחיד ָּבּה ִּב ְר ִחימּו ָ
יה ָרא ַ4לְ ָקא
וְ ָדרֹומ ִא ְת ַער ִמ ִּ ְט ָרא ַא ַח ָרא .וְ ִַ 4
ּוכ ֵדינ יָ נְ ָקא ִמ ְּת ֵרינ ְִ 4ט ִרינ
ּומ ְת ַח ְּב ָרא ְב ִמזְ ָרחְ .
ִ
יה ָרא
ּוכ ֵדינ ִא ְת ָּב ְר ָכא ִַ 4
ּונְ ִטילַ ת ִּב ְר ָכאנ ַּב ַח ַשאיְ ,
וְ ִא ְת ַמלְ יָ יא .וְ ָה ָכא ִא ְת ְק ִר ַיבת ִא ְּת ָתא ְב ַב ַעלָ ּה.
יפי(
יפי )נ"א ְב ִתּיקוּנֵ י ְד ַשׁיְ ֵ
יּוקנָ א ַשיְ ֵ
ְּכ ָמה ְד ִאית ָרזָ א ִד ְ
ְד ָא ָדמ וְ ִתיּקּונֹויָ .ה ִכי נָ ֵמי ִאית )נ"א ִאיהוּ( ָרזָ א
נּוק ָבא .וְ כֹּלָ א
נּוק ָבא וְ ִתּקּונֵ י ְד ְ
יּוקנָ א ְּד ַשיְ ֵיפי ְ
ְד ִד ְ
ָפ ִריש ְּבגַ וָ ונָ .ה ִכי נָ ֵמי ִאית לְ ֵעיּלָ א )ד"א ָמאן( ָא ִחיד
ָּבּה וְ ִא ְת ַער לָ ָק ֵבל ִּב ְר ִחימּו ָה ִכי נַ ֵמי ִאית לְ ַת ָּתא
יה ָרא
ָרזָ א וְ ִתּקּונָ א ְד ָא ָדמ ַת ָּת ָאה ַא ַח ָרא ְּתחֹות ִַ 4
)ד"א וְ ִתקוּנָ א ְד ְנוּק ָבא(.
רֹועא ְש ָמאלָ א לְ ֵעיּלָ א ָא ִחיד ָּבּה וְ ִא ְת ַער
ְּכ ָמה ִד ְד ָ
לְ ָק ְבלָ ּה ִּב ְר ִחימּוָ .ה ִכי נָ ֵמי ִאית לְ ַת ָּתא) .וָ וֵ י

עוֹרר
וּמ ְת ֵ
אוֹחזֶ ת ָבּהּ ִ
רוֹע ְשׂמֹאל ְל ַמ ְע ָלה ֶ
כְּ מוֹ ֶשׁזְּ ַ
מּוּדים כֻּ ָלּם
כְּ נֶ גְ ָדּהּ ְבּ ַא ֲה ָבה ,כָּ  גַּ ם יֵ שׁ ְל ַמ ָטּה) .וָ וֵ י ָה ַע ִ

וּל ִא ְת ַק ְשׁ ָרא ָדא ְב ָדא ִק ְשׁ ֵרי
יפין ְל ִא ְת ַא ְח ָדא ָדא ְב ָדא ְ
מוּדים כֻּ ְלהוּ ְקיָ ֵימי ַשׁיְ ִ
ָה ַע ִ

שּר זֶ ה ָבּזֶ ה ִק ְשׁ ֵרי ָה ֱאמוּנָ ה ַצד ַה ְקּ ֻד ָשּׁה
וּל ִה ְת ַק ֵ ׁ
עוֹמ ִדים ֵא ָיב ִרים ְל ֵה ָא ֵחז זֶ ה ָבּזֶ ה ְ
ְ

רוּח ְמ ָס ֲא ָבא ְד ִאיהוּ ָרזָ א ְדנָ ָחשׁ ְל ַת ָתּא(.
דוּשׁא ִמ ִס ְט ָרא ְד ַ
נוּתא ִס ְט ָרא ִד ְק ָ
ְמ ֵה ְימ ָ
רּוח ְמ ַָ 4א ָבא.
רֹועא ְש ָמאלָ א ְד ַ
ַהאי נָ ָחש ִאיהּו ְד ָ
וְ ָא ִחיד ֵּביּה ָמאנ ְּד ָר ִכיב ֵּביּה וְ ָק ָר ָבא לְ ַג ֵּבי
קּוט ָפא
ּומ ִשיְכ לָ ּה ֵּבינַ יְ יהּו )נ"א ִב ְד ִביקוּ( ְּד ְ
יה ָרא ָ
ְד ִַ 4
וְ ִא ְָּ 4ת ָא ַבת.
ּוכ ֵדינ יִ ְש ָר ֵאל לְ ַת ָּתא ְמ ָק ְר ִבינ ָש ִעיר .וְ ַההּוא
ְ
נָ ָחש ִא ְת ְמ ַשְכ ַא ַב ְת ֵריּה ְּד ַההּוא ָש ִעיר.
יאת וְ ַ4לְ ָקאת לְ ֵעיּלָ א וְ ִא ְת ְּק ָש ַרת
יה ָרא ִא ְת ְּד ִכ ַ
וְ ִַ 4
לְ ֵע יּלָ א לְ ִא ְת ָּב ְר ָכ אּ .ונְ ִה ִיר ינ ַא נְ ָּפ ָה א ַמ ה
ְד ִא ְת ַח ְש ַכת לְ ַת ָּתא.
ּפּורי ֵכיוַ נ ְּד ַההּוא ִחוְ יָ א
יֹומא ְד ִכ ֵ
ְּכ ֵדינ ָה ָכא ְב ָ
יה ָרא ִא ְת ָּפ ְר ַשת
ישא ִא ְת ַע ַּק ְּב ַההּוא ָש ִעירַ 4ִ .
ִב ָ
נֵיגֹוריָ א
ִמּנֵיּה וְ ִא ְת ַע ְּ ַקת ְ)ביִ ְשׂ ָר ֵאל( לְ אֹולָ ָפא ַעלַ יְ יהּו ְָ 4
ֹ4וכ ֶכת ַעלַ יְ יהּו ְכ ִא ָּמא ַעל ְּבנִ ינ .וְ ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ
וְ ֶ
ּומ ִחיל לֹונ.
הּוא ָב ִריְכ לֹונ ִמּלְ ֵעילָ א ָ
ְל ָב ָתר יִ ְש ָר ֵאל ַּכד ָמטּו לַ ַחג ִמ ְת ַע ֵרי ְִ 4ט ָרא
ְדיָ ִמינָ א לְ ֵעיּלָ אְּ .ב ִגינ ְּדיִ ְת ַק ַּשר ֵּביּה
ּוכ ֵדינ
יה ָרא וְ יִ ְתנְ ִהירּו ַאנְ ָּפ ָהא ְכ ְד ָקא ָחזֵ יְ .
ִַ 4
ַּפלְ ַגת )יַ ָהב( חּולָ ָקא ְד ִב ְר ָכאנ לְ ָכל ִאּנּונ ְמ ַמּנָ נ

רוֹע
רוּח ֻט ְמ ָאה ֶשׁהוּא סוֹד ַהנָּ ָחשׁ ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה( .נָ ָחשׁ זֶ ה הוּא זְ ַ
ִמ ַצּד ֶשׁל ַ
אוֹחז בּוֹ ִמי ֶשׁרוֹכֵ ב ָע ָליו,
רוּח ַה ֻטּ ְמ ָאה ,וְ ֵ
ְשׂמֹאל ֶשׁל ַ
אוֹתהּ ֵבּינֵ ֶיהם )נ"א ִבּ ְד ֵבקוּת( ֶשׁל
וּמוֹשָׁ 
ֵ
וְ ָק ֵרב ַל ְלּ ָבנָ ה
ְדּ ֵבקוּת וְ נִ ְט ֵמאת.

מוֹצ ִאים ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
זֶ ה כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
הוּא ,וַ ֲח ָט ֵא ֶיהם ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלים .וְ סוֹד ֶא ָחד ָא ַמר ָלנוּ,
דוֹשׁים
וְ א נִ ְתּנָ ה ְרשׁוּת ְלגַ לּוֹת ְפּ ָרט ַל ֲח ִס ִידים ְק ִ
יוֹסיַ ,מהוּ? ָא ַמר ָל ֶהם,
ֶע ְליוֹנִ ים ֲחכָ ִמיםָ .א ַמר ַר ִבּי ֵ
ֲע ַדיִ ן א ָב ַד ְק ִתּי ֶא ְתכֶ ם.
ָהלְ כוַּ .א ַחר כָּ ָ א ַמר ָל ֶהם ,כְּ ֶשׁ ַה ְלּ ָבנָ ה ִמ ְת ָק ֶר ֶבת
עוֹרר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַצד ַה ָצּפוֹן
ַל ֶשּׁ ֶמשְׁ ,מ ֵ
וּמוֹשׁ אוֹתוֹ ֵא ָליו ,וְ ַה ָדּרוֹם
ֵ
אוֹחז בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה
וְ ֵ
וּמ ְת ַח ֶבּ ֶרת
עוֹלה ִ
עוֹרר ִמ ַצּד ַא ֵחר ,וְ ַה ְלּ ָבנָ ה ָ
ִמ ְת ֵ
נוֹט ֶלת ְבּ ָרכוֹת
ַבּ ִמּזְ ָרח .וְ ָאז יוֹנֶ ֶקת ִמ ְשּׁנֵ י ְצ ָד ִדים וְ ֶ
וּמ ְת ַמ ֵלּאת .וְ כָ אן
ַבּ ֲח ַשׁאי ,וְ ָאז ִמ ְת ָבּ ֶרכֶ ת ַה ְלּ ָבנָ ה ִ
ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ָה ִא ָשּׁה ְל ַב ְע ָלהּ.
כְּ מוֹ ֶשׁיֵּ שׁ סוֹד ְדּמוּת ֵא ְיב ֵרי )נ"א ְבּ ִתקּוּנֵ י ָה ֵא ָיב ִרים( ָה ָא ָדם
יב ֵרי
וְ ִתקּוּנָ יו ,כָּ  גַּ ם יֵ שׁ )הוּא( סוֹד ֶשׁל ְדּמוּת ֵא ְ
ַהנְּ ֵק ָבה וְ ִתקּוּנֵ י ַהנְּ ֵק ָבה ,וְ ַהכֹּל ְמפ ָֹרשׁ ְבּתוֹכֵ נוּ.
וּמ ְת ֵ
אוֹחז ָבּהּ ִ
כָּ  גַּ ם יֵ שׁ ְל ַמ ְע ָלה ִ)מי( ֶשׁ ֵ
עוֹרר כְּ נֶ גֶ ד
ְבּ ַא ֲה ָבה ,כָּ  גַּ ם יֵ שׁ ְל ַמ ָטּה סוֹד וְ ִתקּוּן ָה ָא ָדם
ַה ַתּ ְחתּוֹן ָה ַא ֵחר ַתּ ַחת ַה ְלּ ָבנָ ה)ד"א וְ ִתקּוּן ַהנְּ ֵק ָבה(.

וְ ָאז יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ָטּה ַמ ְק ִר ִיבים ָשׂ ִעיר ,וְ אוֹתוֹ נָ ָחשׁ
עוֹלה
נִ ְמ ָשַׁ א ַחר אוֹתוֹ ַה ָשּׂ ִעיר ,וְ ַה ְלּ ָבנָ ה נִ ְט ֶה ֶרת וְ ָ
יה
וּפנֶ ָ
שּ ֶרת ְל ַמ ְע ָלה ְל ִה ְת ָבּ ֵרָ ,
וּמ ְת ַק ֶ ׁ
ְל ַמ ְע ָלה ִ
ְמ ִא ִירים ַמה ֶשּׁנֶּ ְח ְשׁכָ ה ְל ַמ ָטּה.
פּוּרים ,כֵּ יוָ ן ֶשׁאוֹתוֹ נָ ָחשׁ ָה ָרע
ָאז כָּ אן ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
ִמ ְת ַע ֵסּק ְבּאוֹתוֹ ָשׂ ִעירַ ,ה ְלּ ָבנָ ה נִ ְפ ֶר ֶדת ִמ ֶמּנּוּ
גוֹריָ א,
ִ
]בּיִ ְשׂ ָר ֵאל[ ְל ַל ֵמּד ֲע ֵל ֶיהם ָסנֵ ְ
וּמ ְת ַע ֶסּ ֶקת ְ
יהם כְּ מוֹ ֵאם ַעל ַה ָבּנִ ים ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ
וְ סוֹכֶ כֶ ת ֲע ֵל ֶ
וּמוֹחל ָל ֶהם.
ֵ
אוֹתם ִמ ְל ַמ ְע ָלה
ָבּרוּ הוּא ְמ ָב ֵרָ 
עוֹר ִרים ַצד
ַא ַחר כָּ  כְּ ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַמגִּ ִ
יעים ֶל ָחגְ ,מ ְ
יָ ִמין ְל ַמ ְע ָלה ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ַק ֵשּׁר בּוֹ ַה ְלּ ָבנָ ה וְ יֵ אוֹרוּ
]נוֹתנֶ ת[ ֵח ֶלק ֶשׁ ָלּהּ
ָפנֶ ָיה כָּ ָראוּי .וְ ָאז ְמ ַח ֶלּ ֶקת ֶ
אוֹתם ְמ ֻמנִּ ים ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה ֶשׁיִּ ְת ַע ְסּקוּ
ְבּ ָרכוֹת ְלכָ ל ָ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה
ִּדלְ ַת ָּתא ְדיִ ְת ַע ְּקּונ ְּבחּולַ ְקהֹונ .וְ לָ א יֵ יתּונ לְ יָ נְ ָקא
ּולְ ָק ָר ָבא ְב ְִ 4ט ָרא ְדחּולַ ְקהֹונ ְּדיִ ְש ָר ֵאל.
ְּכ ַגוְ ונָ א ָדא לְ ַת ָּתא ַכד ְש ַאר ַע ִמינ ִמ ְת ָּב ְר ִכינ.
ֻּכ לְ הֹונ ִא ּנּונ ִמ ְת ַע ְּ ִק ינ ְּב ַא ְח ָ 4נַ ת
חּולַ ְקהֹונ .וְ לָ א ַהוֹו ַא ְתיָ ינ לְ ִא ְת ָע ְר ָבא ַב ַה ַדיְ יהּו
ּובגִ ינ ָּכְכ
ְדיִ ְש ָר ֵאל ּולְ ָח ְמ ָדא חּולַ ק ַא ְח ַ4נְ ֵּתיהֹונְ .
יִ ְש ָר ֵאל ִאּנּונ ָמ ְש ִכינ ִּב ְר ָכאנ לְ ָכל ִאּנּונ ְמ ַמּנָ נ ְּבגִ ינ
ְּדיִ ְת ַע ְּקּונ ְּבחּולַ ְקהֹונ וְ לָ א יִ ְת ָע ְרבּונ ַּב ַה ַדיְ יהּו.
יה ָרא ִא ְת ְמלֵ י ִב ְר ָכאנ לְ ֵעיּלָ א ְכ ְד ָקא יְ אּות.
וְ ַכד ִַ 4
חֹודיְ יהּו .וְ ַעל ָּדא
יִ ְש ָר ֵאל ָא ְתיָ ינ וְ יָ נְ ִקינ ִמיּנָ ּה ִּבלְ ַ
ְכ ִתיב )במדבר כט( ַּבּיֹומ ַה ְּש ִמינִ י ַע ֶצ ֶרת ִּת ְהיֶ ה לָ ֶכמ.
ָמאי ַע ֶצ ֶרתְּ ,כ ַת ְרּגּומֹו ְּכנִ ישּוָּ .כל ַמה ִד ְכנִ ישּו
נְקינ ִמּנֵיּה ַע ִּמינ ַא ַח ַרּנִינ
ֵמ ִאּנּונ ִּב ְר ָכאנ ִעּלָ ִאינ .לָ א יָ ִ
ּובגִ ינ ָּכְכ ְּכ ִתיב ַע ֶצ ֶרת
חֹודיְ יהּוְ .
ַּבר יִ ְש ָר ֵאל ִּבלְ ַ
ִּת ְהיֶ ה לָ ֶכמ .לָ ֶכמ וְ לָ א לִ ְש ָאר ַע ִּמינ .לָ ֶכמ וְ לָ א
לִ ְש ָאר ְמ ַמּנָ נ.
יהב לֹונ חּולַ ק
וְ ַעל ָּדא ִאּנּונ ְמ ַר ִּצינ ַעל ַה ַּמיִ מ לְ ֵמ ַ
ִּב ְר ָכאנ ְּדיִ ְת ַע ְּקּונ ֵּביּה .וְ לָ א יִ ְת ָע ְרבּונ לְ ָב ָתר
ותא ְדיִ ְש ָר ֵאל ַּכד יָ נְ ִקינ ִּב ְר ָכאנ ִעּלָ ִאינ.
ְּב ֶח ְדוָ ָ
ּדֹודי לִ י וַ ַאנִ י לֹוְּ .דלָ א
יֹומא ְכ ִתיב ִ
וְ ַעל ַההּוא ָ
אֹוח ָרא ַב ַה ָדנ.
ִא ְת ָע ַרב ַ
עּוד ָתא ִעּלָ ָאה ְד ַע ִביד
ְל ַמ ְל ָּכא ְּדזַ ַּמנ ְר ִח ֵימיּה ִּב ְָ 4
ימ יּה
ימ אָ .ה א ְר ִח ֵ
יֹומ א ְר ִש ָ
לֵ יּה לְ ָ
ְד ַמלְ ָּכא יְ ַדע ְּד ַמלְ ָּכא )דף סד ע"ב( ִא ְת ָר ֵעי ֵביּהָ .א ַמר
ימאי.
ַמלְ ָּכא ַה ְש ָּתא ַאנָ א ָב ֵעי לְ ֶמ ֶח ֵדי ִעמ ְר ִח ָ
עּוד ָתא ִעמ ְר ִח ָימאי יַ ַעלּונ
וְ ָד ִחילְ נָ א ְד ַכד ַאנָ א ִב ְָ 4
תֹורא
יתיבּונ ִע ָּמנָ א לְ ָפ ָ
טֹורי ְמ ַמּנָ נ וִ ִ
ָּכל ִאּנּונ ַק ְֵ 4
ימאיָ .מה ַע ַבד
עּוד ָתא ְד ֶח ְדוָ ה ִעמ ְר ִח ָ
לְ ִמ ְַ 4עד ְָ 4
ירֹוקי ִּוב ְש ָרא
טּורינ ִּד ֵ
קּוִ 4
ַא ְק ִדימ ַההּוא ְר ִח ֵימיּה ְ
טּורי ְמ ַמּנָ נ
תֹורי וְ ַא ְק ִריב ַק ַּמיְ יהּו ְד ִאּנּונ ַק ְֵ 4
ְד ֵ
יכל .לְ ָב ָתר יָ ִתיב ַמלְ ָּכא ִעמ ְר ִחימֹוי לְ ַה ִהיא
לְ ֵמ ַ
ּובעֹוד
עּוד ָתא ִעּלָ ָאה ִמ ָּכל ִעּדּונִ ינ ְּד ָעלְ ָמאְ .
ְָ 4
ְּד ִאיהּו ִבלְ חֹודֹוי ִעמ ַמלְ ָּכא ָש ִאיל לֵ יּה ָּכל ָצ ְרּכֹוי
חֹודֹוהי
ִ
ימיּה ִּבלְ
וְ יָ ִהיב לֵ יּה .וְ ַא ַח ֵדי ַמלְ ָּכא ִעמ ְר ִח ֵ
וְ לָ א ִא ְת ָע ְר ִבינ ַא ַח ַרּנִ ינ ֵּבינַ יְ יהּוָּ .כְכ יִ ְש ָר ֵאל ִעמ
ֻק ְד ָשא ְּב ִריְכ הּואְּ .בגִ ינ ָּכְכ ְּכ ִתיב ַּבּיֹומ ַה ְּש ִמינִ י
ַע ֶצ ֶרת ִּת ְהיֶ ה לָ ֶכמ.
יֹו4י וְ ַר ִּבי ִחּיָ יא ֻק ְד ָשא ְב ִריְכ הּוא
ָא ְמרּו ִר ִּבי ֵ
אֹור ָחא ַק ָּמנ .זַ ָּכ ִאינ ִאּנּונ ְּד ִמ ְש ַּת ְּדלֵ י
ַא ְת ִקינ ְ
יֹו4י
יתאָ .אתּו נְ ָשקּוהּוָ .ק ָרא ַעלֵ יּה ִר ִּבי ֵ
אֹוריְ ָ
ְב ַ
ּמּודי יְ יָ וְ ַרב ְשלֹומ ָּבנָ יִ ְכ.
)ישעיה נד( וְ ָכל ָּבנַ יִ ְכ לִ ֵ

כט
וּל ִה ְת ָק ֵרב ַל ַצּד ֶשׁל ֵח ֶלק
ְבּ ֶח ְל ָקם ,וְ א יָ בֹאוּ ִלינֹק ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
כְּ מוֹ זֶ ה ְל ַמ ָטּה  -כְּ ֶשׁ ְשּׁ ָאר ָה ַע ִמּים ִמ ְת ָבּ ְרכִ ים ,כֻּ ָלּם
ִמ ְת ַע ְסּ ִקים ִבּ ֻיר ַשּׁת ֶח ְל ָקם ,וְ א יָ בֹאוּ ְל ִה ְת ָע ֵרב
שּ ָתם .וְ ָלכֵ ן יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַל ְחמֹד ֵח ֶלק יְ ֻר ָ ׁ
אוֹתם ְמ ֻמנִּ ים ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְת ַע ְסּקוּ
מוֹשׁכִ ים ְבּ ָרכוֹת ְלכָ ל ָ
ְ
ְב ֶח ְל ָקם וְ א יִ ְת ָע ְרבוּ ִע ָמּם.
וּכְ ֶשׁ ַהלְּ ָבנָ ה ִמ ְת ַמ ֵלּאת ְבּ ָרכוֹת ְל ַמ ְע ָלה כָּ ָראוּי.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ִאים וְ יוֹנְ ִקים ִמ ֶמּנָּ ה ְל ַב ָדּם .וְ ַעל זֶ ה כָּ תוּב
)במדבר כט( ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִתּ ְהיֶ ה ָלכֶ םַ .מה זֶּ ה
ֲע ֶצ ֶרת? כְּ ַת ְרגּוּמוֹ כְּ נִ ישׁוּ ִ)ה ְתכַּ נְּ סוּת( .כָּ ל ַמה ֶשּׁכִּ נְּ סוּ
אוֹתם ְבּ ָרכוֹת ֶע ְליוֹנוֹת ,א יוֹנְ ִקים ִמ ֶמּנָּ ה ַע ִמּים
ֵמ ָ
ֲא ֵח ִריםְ ,פּ ָרט ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ָדּם .וְ ָלכֵ ן כָּ תוּב ֲע ֶצ ֶרת
ִתּ ְהיֶ ה ָלכֶ םָ ,לכֶ ם וְ א ִל ְשׁ ָאר ָה ַע ִמּיםָ ,לכֶ ם וְ א
ִל ְשׁ ָאר ַה ְמ ֻמנִּ ים.
וְ ַעל זֶ ה ֵהם ְמ ַר ִצּים ַעל ַה ַמּיִ םָ ,ל ֵתת ָל ֶהם ֵח ֶלק
ְבּ ָרכוֹת ֶשׁיִּ ְת ַע ְסּקוּ בוֹ ,וְ א יִ ְת ָע ְרבוּ ַא ַחר כָּ ְ בּ ֶח ְדוַ ת
יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ ֶשׁיּוֹנְ ִקים ְבּ ָרכוֹת ֶע ְליוֹנוֹת .וְ ַעל אוֹתוֹ יוֹם
דּוֹדי ִלי וַ ֲאנִ י לוֶֹ .שׁ=א ִמ ְת ָע ֵרב ַא ֵחר ִע ָמּנוּ.
כָּ תוּב ִ
עוּדה ֶע ְליוֹנָ ה ֶשׁ ָע ָשׂה
לְ ֶמלֶ ֶ שׁ ִהזְ ִמין ֲאהוּבוֹ ִל ְס ָ
יוֹד ַע ֶשׁ ַה ֶמּ ֶל
לוֹ ְליוֹם ָרשׁוּםֲ .אהוּב ַה ֶמּ ֶלֲ ה ֵרי ֵ
רוֹצה ִל ְשׂמ ַֹח ִעם
רוֹצה בּוָֹ .א ַמר ַה ֶמּ ֶל ,כָּ ֵעת ֲאנִ י ֶ
ֶ
עוּדה ִעם
חוֹשׁשׁ ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ִבּ ְס ָ
הוּבי ,וַ ֲאנִ י ֵ
ֲא ִ
אוֹתם ְפּ ִק ִידים ְמ ֻמנִּ ים וְ יֵ ְשׁבוּ
הוּבי ,יִ כָּ נְ סוּ כָּ ל ָ
ֲא ִ
הוּבי.
שּ ְמ ָחה ִעם ֲא ִ
עוּדת ַה ִ ׂ
ִע ָמּנוּ ַל ֻשּׁ ְל ָחן ִל ְסעֹד ְס ַ
ֶמה ָע ָשׂה? ִה ְק ִדּים אוֹתוֹ ָאהוּב ִמינִ ים ֶשׁל יְ ָרקוֹת
אוֹתם ְפּ ִק ִידים ְמ ֻמנִּ ים
ְוּב ַשׂר ְשׁוָ ִרים וְ ִה ְק ִריב ִל ְפנֵ י ָ
אוֹתהּ
ֶל ֱאכֹלַ .א ַחר כָּ  יָ ַשׁב ַה ֶמּ ֶלִ עם ֲאהוּבוֹ ְל ָ
וּבעוֹד
עוּדה ָה ֶע ְליוֹנָ ה ִמכָּ ל ִעדּוּנֵ י ָה ָ
ַה ְסּ ָ
עוֹלםְ .
ֶשׁהוּא ְל ַבדּוֹ ִעם ַה ֶמּ ֶלִ ,בּ ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ כָּ ל ְצ ָרכָ יו וְ נָ ַתן
לוֹ ,וְ ָשׂ ַמח ַה ֶמּ ֶלִ עם ֲאהוּבוֹ ְל ַבדּוֹ ,וְ א ִה ְת ָע ְרבוּ
יהם .כָּ  יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ֲא ֵח ִרים ֵבּינֵ ֶ
הוּאָ .לכֵ ן כָּ תוּב ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִתּ ְהיֶ ה ָלכֶ ם.
יוֹסי וְ ַר ִבּי ִחיָּ יאַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ָא ְמרוּ ַר ִבּי ֵ
עוֹס ִקים
ִה ְת ִקין ַה ֶדּ ֶרְ ל ָפנֵ ינוַּ .א ְשׁ ֵרי ָ
אוֹתם ֶשׁ ְ
יוֹסי) ,ישעיה
תּוֹרהָ .בּאוּ וּנְ ָשׁקוּהוָּ .ק ָרא ָע ָליו ַר ִבּי ֵ
ַבּ ָ
מּוּדי ה' וְ ַרב ְשׁלוֹם ָבּנָ יִ .
נד( וְ כָ ל ָבּנַ יִ ִ ל ֵ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

ל

ִמ ְשׁנָ יוֹת ִמ ַמּ ֶסּכֶ ת ֻסכָּ ה
שּה ֲח ָס ִדים,
שּה ְפּ ָר ִקים כְּ נֶ גֶ ד ֲח ִמ ָ ׁ
ָראוּי לְ כָ ל ָא ָדם לִ ְקרוֹת ְבּכָ ל לַ יְ לָ ה וָ לַ יְ לָ ה ַמ ֶסּכֶ ת ֻסכָּ ה כִּ י יֵ שׁ ָבּהּ ֲח ִמ ָ ׁ
אוֹתם לְ ָפנֶ י:
יוֹד ֵעי ַדּ ַעת ,וַ ֲא ַס ֵדּר ָ
נּוֹדע לְ ְ
ֲח ִמ ָשּׁה ַענְ נֵ י כָ בוֹד ,כִּ י ַה ָשּׁנִ ים ֵאינָ ם ַרק ְבּ ִחינַ ת ַהכְּ לָ לוּת כַּ ָ

פרק א
)א( ָֻּ Pכה ֶש ִהיא גְ ָ
הּודה ַמ ְכ ִשיר.
ּPולהַ .ר ִּבי יְ ָ
בֹוהה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶע ְש ִרימ ַא ָּמהְּ ,פ ָ
וְ ֶש ֵאינָ ּה ּגְ ָ
בֹוהה ַע ָש ָרה ְט ָפ ִחימ ,וְ ֶש ֵאינ ָלּה ְשֹלש ְּד ָפנֹות ,וְ ֶש ַח ָּמ ָתּה ְמ ֻר ָּבה
ּובית ִה ֵּלל ַמ ְכ ִש ִירינ.
ּפֹוִ Pלינֵ ,
ּPולהָּ Pֻ .כה יְ ָשנָ הֵּ ,בית ַש ַּמאי ְ
ִמ ִּצ ָל ָתּהְּ ,פ ָ
לשימ יֹומַ .א ָבל ִאמ
וְ ֵאיזֹו ִהיא ָֻּ Pכה יְ ָשנָ הָּ ,כל ֶש ַע ָש ָאּה ק ֶֹדמ ֶל ָחג ְש ִ
ַע ָש ָאּה ְל ֵשמ ַחגַ ,א ִפּלּו ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ָּשנָ הְּ ,כ ֵש ָרה:
עֹושה ָֻּ Pכתֹו ַת ַחת ָה ִא ָילנְּ ,כ ִאּלּו ַע ָש ָאּה ְּבתֹוְכ ַה ָּביִ תָּ Pֻ .כה ַעל ַּג ֵּבי
)ב( ָה ֶ
אֹומרִ ,אמ ֵאינ
הּודה ֵ
ּPולהַ .ר ִּבי יְ ָ
ָֻּ Pכהָ ,ה ֶע ְליֹונָ ה ְּכ ֵש ָרה ,וְ ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ְּפ ָ
ִּד ִ
ּיּורינ ָּב ֶע ְליֹונָ הַ ,ה ַּת ְחּתֹונָ ה ְּכ ֵש ָרה:
יה ִמ ְּפנֵ י ַהּנְ ָשר ,אֹו ֶש ֵּפ ַרַ Pעל
יה ִָ Pדינ ִמ ְּפנֵ י ַה ַח ָּמה ,אֹו ַּת ְח ֶּת ָ
)ג( ֵּפ ַרָ Pע ֶל ָ
יטי ַה ִּמ ָּטה:
ּפֹור Pהּוא ַעל ַּג ֵּבי נַ קְ ִל ֵ
ּPולהַ .א ָבל ֵ
ַּג ֵּבי ַהּקִ ינֹופְּ ,פ ָ
יה ֶאת ַה ֶּג ֶפנ וְ ֶאת ַה ְּד ַל ַעת וְ ֶאת ַהּקִ ֹּומ וְ ִֵּ Pכְכ ַעל ַּג ָּבּה,
)ד( ִה ְד ָלה ָע ֶל ָ
ּPולה .וְ ִאמ ָהיָ ה ִּPכּוְכ ַה ְר ֵּבה ֵמ ֶהנ ,אֹו ֶשּקְ ָצ ָצנְּ ,כ ֵש ָרה .זֶ ה ַה ְּכ ָללּ ,כֹל
ְּפ ָ
ֶשהּוא ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה וְ ֵאינ ִּגּדּולֹו ִמנ ָה ָא ֶרצֵ ,אינ ְמ ְַּ Pכ ִכינ ּבֹו .וְ ָכל ָּד ָבר
ֶש ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה וְ גִ ּדּולֹו ִמנ ָה ָא ֶרצְ ,מ ְַּ Pכ ִכינ ּבֹו:
)ה( ַח ִב ֵילי ַקש וַ ַח ִב ֵילי ֵע ִצימ וַ ַח ִב ֵילי זְ ָר ִדינֵ ,אינ ְמ ְַּ Pכ ִכינ ָּב ֶהנ .וְ ֻכ ָּלנ ֶש ִה ִּת ָירנ,
ְּכ ֵשרֹות .וְ ֻכ ָּלנ ְּכ ֵשרֹות ַל ְּד ָפנֹות:
יה נֶ ֶPר
אֹוPר .נָ ַתנ ָע ֶל ָ
הּודה .וְ ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
)ו( ְמ ְַּ Pכ ִכינ ַּבּנְ ִָ Pרימִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ָ
ישנ ַּת ְח ָּתיו:
ּוב ְל ַבד ֶשֹלא יִ ַ
ֶשהּוא ָר ָחב ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחימְּ ,כ ֵש ָרהִ ,

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

לא

אֹומ ִרימ,
אֹומרֵּ ,בית ַש ַּמאי ְ
הּודה ֵ
יה ַמ ַעזִ ָיבהַ ,ר ִּבי יְ ָ
)ז( ִּתקְ ָרה ֶש ֵאינ ָע ֶל ָ
נֹוטל
אֹומ ִרימְ ,מ ַפקְ ֵּפק אֹו ֵ
ּובית ִה ֵּלל ְ
נֹוטל ַא ַחת ִמ ֵּבינְ ַתיִ מֵ ,
ְמ ַפקְ ֵּפק וְ ֵ
נֹוטל ַא ַחת ִמ ֵּבינְ ַתיִ מ ,וְ ֵאינֹו ְמ ַפקְ ֵּפק:
אֹומרֵ ,
ַא ַחת ִמ ֵּבינְ ַתיִ מַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
יהנ
פּודינ אֹו ַב ַארּוכֹות ַה ִּמ ָּטהִ ,אמ יֵ ש ֶרוַ ח ֵּבינֵ ֶ
)ח( ַה ְמ ָק ֶרה ָֻּ Pכתֹו ַב ְּש ִ
חֹוטט ַּב ָּג ִדיש ַל ַעשֹות ּבֹו ָֻּ Pכהֵ ,אינָ ּה ָֻּ Pכה:
מֹותנְּ ,כ ֵש ָרהַ .ה ֵ
ְּכ ָ
לשה
בֹוהה ִמנ ָה ָא ֶרצ ְש ָ
)ט( ַה ְמ ַש ְל ֵשל ְּד ָפנֹות ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטהִ ,אמ ְּג ָ
ּPולהִ .מ ְּל ַמ ָּטה ְל ַמ ְע ָלהִ ,אמ ּגְ ָ
ְט ָפ ִחימְּ ,פ ָ
בֹוהה ִמנ ָה ָא ֶרצ ַע ָש ָרה ְט ָפ ִחימ,
יֹוPי ֵ
ְּכ ֵש ָרהַ .ר ִּבי ֵ
אֹומרְּ ,כ ֵשמ ֶש ִּמ ְּל ַמ ָּטה ְל ַמ ְע ָלה ַע ָש ָרה ְט ָפ ִחימָּ ,כְכ
לשה
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטה ַע ָש ָרה ְט ָפ ִחימִ .ה ְר ִחיק ֶאת ַה ִּּכּוְכ ִמנ ַה ְּד ָפנֹות ְש ָ
ּPולה:
ְט ָפ ִחימְּ ,פ ָ
)י( ַּביִ ת ֶשּנִ ְפ ַחת וְ ִֵּ Pכְכ ַעל ַּג ָּביוִ ,אמ יֵ ש ִמנ ַהּכ ֶֹתל ַל ִּּכּוְכ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,
יפּוה ְב ָד ָבר
דֹולהֶ ,ש ִהּקִ ָ
ּPולה .וְ ֵכנ ָח ֵצר ֶש ִהיא ֻמ ֶּק ֶפת ַא ְכ ְַ Pד ָרהָּ Pֻ .כה גְ ָ
ְּפ ָ
ּPולה:
ֶש ֵאינ ְמ ְַּ Pכ ִכימ ּבֹוִ ,אמ יֵ ש ַּת ְח ָּתיו ַא ְר ַּבע ַאּמֹותְּ ,פ ָ
)יא( ָה ֶ
ּפֹוPל,
עֹושה ָֻּ Pכתֹו ְּכ ִמינ ְצ ִריפ ,אֹו ֶש ְּ ָמ ָכּה ַלּכ ֶֹתלַ ,ר ִּבי ֶא ִל ֶיעזֶר ֵ
ִמ ְּפנֵ י ֶש ֵאינ ָלּה ַּגג ,וַ ַח ָכ ִמימ ַמ ְכ ִש ִירינַ .מ ַח ֶצ ֶלת ָקנִ ימ ְּג ָ
דֹולהַ ,ע ָש ָאּה
ִל ְש ִכ ָיבהְ ,מ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאה וְ ֵאינ ְמ ְַּ Pכ ִכינ ָּבּהְ .ל ִּPכּוְכְ ,מ ְַּ Pכ ִכינ ָּבּה וְ ֵאינָ ּה
דֹולהַ ,ע ָש ָאּה
אֹומרַ ,א ַחת קְ ַטּנָ ה וְ ַא ַחת ּגְ ָ
ְמ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאהַ .ר ִּבי ֶא ִל ֶיעזֶר ֵ
ִל ְש ִכ ָיבהְ ,מ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאה וְ ֵאינ ְמ ְַּ Pכ ִכינ ָּבּהְ .ל ִּPכּוְכְ ,מ ְַּ Pכ ִכינ ָּבּה וְ ֵאינָ ּה
ְמ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאה:

פרק ב
הּודה,
חֹובתֹוָ .א ַמר ַר ִּבי יְ ָ
)א( ַהּיָ ֵשנ ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטה ַּב ֻּ ָּכהֹ ,לא יָ ָצה יְ ֵדי ָ
נֹוהגִ ינ ָהיִ ינּוֶ ,ש ָהיִ ינּו יְ ֵשנִ ימ ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטה ִּב ְפנֵ י ַהּזְ ֵקנִ ימ ,וְ ֹלא ָא ְמרּו ָלנּו
ַ
יאל ֶש ָהיָ ה יָ ֵשנ
ָד ָברָ .א ַמר ַר ִּבי ִש ְמעֹונַ ,מ ַע ֶשה ְב ָט ִבי ַע ְבּדֹו ֶשל ַר ָּבנ ַּג ְמ ִל ֵ
ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטה ,וְ ָא ַמר ָל ֶהנ ַר ָּבנ ַּג ְמ ִל ֵ
יאל ַלּזְ ֵקנִ ימְ ,ר ִא ֶיתמ ָט ִבי ַע ְב ִּדיֶ ,שהּוא
יכְכ יָ ֵשנ הּוא ַּת ַחת
טּורימ ִמנ ַה ֻּ ָּכהְ ,ל ִפ ָ
יֹוד ַע ֶש ַע ָב ִדימ ְּפ ִ
ַת ְל ִמיד ָח ָכמ וְ ֵ
חֹובתֹו:
ַה ִּמ ָּטהְּ .ול ִפי ַד ְר ֵּכנּו ָל ַמ ְדנּוֶ ,ש ַהּיָ ֵשנ ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטהֹ ,לא יָ ָצא יְ ֵדי ָ

לב
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אֹומרִ ,אמ ֵאינָ ּה
הּודה ֵ
ֹּומְכ ָֻּ Pכתֹו ְּב ַכ ְר ֵעי ַה ִּמ ָּטהְּ ,כ ֵש ָרהַ .ר ִּבי יְ ָ
)ב( ַה ֵ
יְ ָ
ּPולהָּ Pֻ .כה ַה ְמ ֻד ְב ֶל ֶלת ,וְ ֶש ִּצ ָּל ָתּה ְמ ֻר ָּבה
כֹולה ַל ַעמֹוד ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמּהְּ ,פ ָ
ּכֹוכ ִבימ נִ ְר ִאימ
ֵמ ַח ָּמ ָתּהְּ ,כ ֵש ָרהַ .ה ְמ ֻע ָּבה ְכ ִמינ ַּביִ תַ ,אפ ַעל ִּפי ֶש ֵאינ ַה ָ
ּתֹוכּהְּ ,כ ֵש ָרה:
ִמ ָ
)ג( ָה ֶ
עֹולינ ָלּה
עֹושה ָֻּ Pכתֹו ְּברֹאש ָה ַע ָג ָלה אֹו ְּברֹאש ַה ְּ ִפינָ הְּ ,כ ֵש ָרה ,וְ ִ
עֹולינ ָלּה ְּביֹומ
ְּביֹומ טֹובְּ .ברֹאש ָה ִא ָילנ אֹו ַעל ַּג ֵּבי ָג ָמלְּ ,כ ֵש ָרה ,וְ ֵאינ ִ
טֹובְ .ש ַּתיִ מ ָּב ִא ָילנ וְ ַא ַחת ִּב ֵידי ָא ָדמ ,אֹו ְש ַּתיִ מ ִּב ֵידי ָא ָדמ וְ ַא ַחת ָּב ִא ָילנ,
עֹולינ ָלּה ְּביֹומ טֹובָ .שלש ִּב ֵידי ָא ָדמ וְ ַא ַחת ָּב ִא ָילנְּ ,כ ֵש ָרה,
ְּכ ֵש ָרה ,וְ ֵאינ ִ
עֹולינ ָלּה ְּביֹומ טֹוב .זֶ ה ַה ְּכ ָללּ ,כֹל ֶשּנִ ַּטל ָה ִא ָילנ וִ ָ
וְ ִ
יכֹולה ַל ַעמֹוד ִּב ְפנֵ י
עֹולינ ָלּה ְּביֹומ טֹוב:
ַע ְצ ָמּהְּ ,כ ֵש ָרה ,וְ ִ
לּוחי
עֹושה ָֻּ Pכתֹו ֵבינ ָה ִא ָילנֹות ,וְ ָה ִא ָילנֹות ְּד ָפנֹות ָלּהְּ ,כ ֵש ָרהְ .ש ֵ
)ד( ָה ֶ
אֹוכ ִלינ
טּורינ ִמנ ַה ֻּ ָּכהְ .
יהנ ְּפ ִ
ּומ ַש ְּמ ֵש ֶ
חֹולינ ְ
טּורינ ִמנ ַה ֻּ ָּכהִ .
ִמ ְצוָ ה ְּפ ִ
שֹותינ ַע ַראי חּוצ ַל ֻּ ָּכה:
וְ ִ
יֹוחנָ נ ֶּבנ זַ ַּכאי ִל ְטעֹומ ֶאת ַה ַּת ְב ִשילְּ ,ול ַר ָּבנ
)ה( ַמ ַע ֶשה וְ ֵה ִביאּו לֹו ְל ַר ָּבנ ָ
יאל ְש ֵּתי ָ
ַּג ְמ ִל ֵ
ּוכ ֶשּנָ ְתנּו
כֹותבֹות ְּוד ִלי ֶשל ַמיִ מ ,וְ ָא ְמרּוַ ,ה ַעלּומ ַל ֻּ ָּכהְ .
יצה ,נְ ָטלֹו ַב ַּמ ָּפה וַ ַא ָכלֹו חּוצ ַל ֻּ ָּכה וְ ֹלא
לֹו ְל ַר ִּבי ָצדֹוק א ֶֹכל ָּפחּות ִמ ַּכ ֵּב ָ
ֵב ַרְכ ַא ַח ָריו:
)ו( ַר ִּבי ֶא ִל ֶיעזֶר ֵ
אֹומרַ ,א ְר ַּבע ֶע ְש ֵרה ְPעּודֹות ַחּיָב ָא ָדמ ֶל ֶאכֹול ַּב ֻּ ָּכה,
אֹומ ִרימֵ ,אינ ַל ָּד ָבר קִ ְצ ָבה ,חּוצ ִמ ֵּל ֵילי
ַא ַחת ַּבּיֹומ וְ ַא ַחת ַּב ַּליְ ָלה .וַ ַח ָכ ִמימ ְ
יֹומ טֹוב ִראשֹונ ֶשל ַחג ִּב ְל ָבד .וְ עֹוד ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ִל ֶיעזֶרִ ,מי ֶשֹּלא ָא ַכל ֵל ֵילי
אֹומ ִרימֵ ,אינ
יֹומ טֹוב ָה ִראשֹונ ,יַ ְש ִלימ ְּב ֵל ֵילי יֹומ טֹוב ָה ַא ַחרֹונ .וַ ַח ָכ ִמימ ְ
יּוכל ִל ְתקֹנ ,וְ ֶח ְPרֹונ
לּומינַ ,על זֶ ה נֶ ֶא ַמר )קהלת א(ְ ,מ ֻעּוָ ת ֹלא ַ
ַל ָּד ָבר ַּת ְש ִ
יּוכל ְל ִה ָּמנֹות:
ֹלא ַ
ּפֹוִ Pלינ,
)ז( ִמי ֶש ָהיָ ה רֹאשֹו וְ ֻרּבֹו ַב ֻּ ָּכה ,וְ ֻש ְל ָחנֹו ְבתֹוְכ ַה ַּביִ תֵּ ,בית ַש ַּמאי ְ
ּובית ִה ֵּלל ַמ ְכ ִש ִירינָ .א ְמרּו ָל ֶהנ ֵּבית ִה ֵּלל ְל ֵבית ַש ַּמאיֹ) ,לא ָכְכ ָהיָ ה(
ֵ
יֹוחנָ נ ֶּבנ
ַמ ַע ֶשהֶ ,ש ָה ְלכּו זִ קְ נֵ י ֵבית ַש ַּמאי וְ זִ קְ נֵ י ֵבית ִה ֵּלל ְל ַב ֵּקר ֶאת ַ)ר ִּבי( ָ
יֹושב רֹאשֹו וְ ֻרּבֹו ַב ֻּ ָּכה ,וְ ֻש ְל ָחנֹו ְבתֹוְכ ַה ַּביִ ת,
ּומ ָצאּוהּו ֶש ָהיָ ה ֵ
חֹורנִ יְ ,
ַה ָ
)וְ ֹלא ָא ְמרּו לֹו ָד ָבר(ָ .א ְמרּו ָל ֶהנ ֵּבית ַש ַּמאיִ ,מ ָּשמ ְר ָאיָ הַ ,אפ ֵהמ ָא ְמרּו
נֹוהגֹ ,לא קִ ּיַ ְמ ָּת ִמ ְצוַ ת ָֻּ Pכה ִמּיָ ֶמיָכ:
לֹוִ ,אמ ֵּכנ ָהיִ ָית ֵ
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טּורימ ִמנ ַה ַּ ָּכהָ .ק ָטנ ֶש ֵאינֹו ָצ ִריְכ ְל ִאּמֹו,
)ח( נָ ִשימ וַ ַע ָב ִדימ ּוקְ ַטּנִ ימְּ ,פ ִ
ַחּיָ ב ַּב ֻּ ָּכהַ .מ ַע ֶשה וְ יָ ְל ָדה ַכ ָּלתֹו ֶשל ַש ַּמאי ַהּזָ ֵקנ ִ
ּופ ֵחת ֶאת ַה ַּמ ַעזִ ָיבה
וְ ִֵּ Pכְכ ַעל ַּג ֵּבי ַה ִּמ ָּטה ִּב ְש ִביל ַה ָּק ָטנ:
ּוביתֹו ַע ַראי .יָ ְרדּו גְ ָש ִמימ,
עֹושה ָֻּ Pכתֹו ֶק ַבע ֵ
)ט( ָּכל ִש ְב ַעת ַהּיָ ִמימ ָא ָדמ ֶ
ּדֹומה,
ימ ַתי ֻמ ָּתר ְל ַפּנֹותִ ,מ ֶּש ִּת ְַ Pרח ַה ִּמקְ ָּפהָ .מ ְשלּו ָמ ָשלְ ,ל ָמה ַה ָּד ָבר ֶ
ֵמ ֵא ָ
ְל ֶע ֶבד ֶש ָּבא ִל ְמזֹוג ּכֹוְ Pל ַרּבֹו ,וְ ָש ַפְכ לֹו קִ יּתֹונ ַעל ָּפנָ יו:

פרק ג
לּולב ַה ָּגזּול וְ ַה ֵּיָבשָּ ,פּPולֶ .של ַא ֵש ָרה וְ ֶשל ִעיר ַהּנִ ַּד ַחתָּ ,פּPול .נִ קְ ַטמ
)א( ָ
אֹומר ,יְ ַאּגְ ֶדּנּו
הּודה ֵ
רֹאשֹו ,נִ ְפ ְרצּו ָע ָליוָּ ,פּPול .נִ ְפ ְרדּו ָע ָליוָ ,כ ֵשרַ .ר ִּבי יְ ָ
לשה ְט ָפ ִחימ ְּכ ֵדי
לּולב ֶשּיֶ ש ּבֹו ְש ָ
ִמ ְל ַמ ְע ָלהִ .צּנֵ י ַהר ַה ַּב ְרזֶ לְּ ,כ ֵשרֹותָ .
ְלנַ ְענֵ ַע ּבֹוָּ ,כ ֵשר:
)ב( ַה ַדַ Pה ָּגזּול וְ ַה ֵּיָבשָּ ,פּPולֶ .של ַא ֵש ָרה וְ ֶשל ִעיר ַהּנִ ַּד ַחתָּ ,פּPול .נִ קְ ַטמ
רֹאשֹו ,נִ ְפ ְרצּו ָע ָליו אֹו ֶש ָהיּו ַענָ ָביו ְמ ֻרּבֹות ֵמ ָע ָליוָּ ,פּPול .וְ ִאמ ִמ ַע ָטנ,
ָּכ ֵשר .וְ ֵאינ ְמ ַמ ַע ִטינ ְּביֹומ טֹוב:
זּולה .וִ ֵיב ָשהְּ ,פ ָ
)ג( ַע ָר ָבה גְ ָ
ּPולה.
ּPולהֶ .של ַא ֵש ָרה וְ ֶשל ִעיר ַהּנִ ַּד ַחתְּ ,פ ָ
מּושה ,וְ ֶשּנָ ְשרּו ִמקְ ַצת
ּPולהְּ .כ ָ
יה ,וְ ַה ַּצ ְפ ָצ ָפהְּ ,פ ָ
ֹאשּה ,נִ ְפ ְרצּו ָע ֶל ָ
נִ קְ ַטמ ר ָ
יה ,וְ ֶשל ַּב ַעלְּ ,כ ֵש ָרה:
ָע ֶל ָ
לשה ַה ַד ִּימ ְ
אֹומרְ ,ש ָ
)ד( ַר ִּבי יִ ְש ָמ ֵעאל ֵ
לּולב ֶא ָחד וְ ֶא ְתרֹוג
ּוש ֵּתי ַע ָרבֹות ָ
אֹומרַ ,א ִפּלּו
טּומימ וְ ֶא ָחד ֵאינֹו ָקטּומַ .ר ִּבי ַט ְרפֹונ ֵ
ֶא ָחדַ ,א ִפּלּו ְשנַ יִ מ קְ ִ
ּלּולב ֶא ָחד וְ ֶא ְתרֹוג ֶא ָחד,
אֹומרְּ ,כ ֵשמ ֶש ָ
טּומימַ .ר ִּבי ַעקִ ָיבא ֵ
ְש ָל ְש ָּתנ קְ ִ
ָּכְכ ַה ַדֶ Pא ָחד וַ ַע ָר ָבה ֶא ָחת:
)ה( ֶא ְתרֹוג ַה ָּגזּול וְ ַה ֵּיָבשָּ ,פּPולֶ .של ַא ֵש ָרה וְ ֶשל ִעיר ַהּנִ ַּד ַחתָּ ,פּPולֶ .של
הֹורהֹ ,לא יִ ּטֹול.
רּומה ְט ָ
רּומה ְט ֵמ ָאהָּ ,פּPולֶ .של ְּת ָ
ָע ְר ָלהָּ ,פּPולֶ .של ְּת ָ
ּובית ִה ֵּלל ַמ ְכ ִש ִירינֶ .של
ּפֹוִ Pלינֵ ,
וְ ִאמ נָ ַטלָּ ,כ ֵשרֶ .של ְּד ַמאיֵּ ,בית ַש ַּמאי ְ
ירּוש ַליִ מֹ ,לא יִ ּטֹול .וְ ִאמ נָ ַטלָּ ,כ ֵשר:
ַמ ַע ֵשר ֵשנִ י ִּב ָ
)ו( ָע ְל ָתה ַחזָ זִ ית ַעל ֻרּבֹו ,נִ ְּט ָלה ִפ ְט ָמתֹו ,נִ קְ ַלפ ,נִ ְַּ Pדק ,נִ ַּקב וְ ָח ַPר ָּכל
ֶשהּואָּ ,פּPולָ .ע ְל ָתה ַחזָ זִ ית ַעל ִמעּוטֹו ,נִ ַּטל ֻעקְ צֹו ,נִ ַּקב וְ ֹלא ָח ַPר ָּכל
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ּכּושיָּ ,פּPול .וְ ַהיָ רֹוק ְּכ ַכ ְר ִתיַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ַמ ְכ ִשיר,
ֶשהּואָּ ,כ ֵשרֶ .א ְתרֹוג ַה ִ
ּפֹוPל:
הּודה ֵ
וְ ַר ִּבי יְ ָ
אֹומר,
הּודה ֵ
אֹומרָּ ,כ ֶאגֹוזַ .ר ִּבי יְ ָ
)ז( ִשעּור ֶא ְתרֹוג ַה ָק ָטנַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
הּודהַ .ר ִּבי
ֹאחז ְשנַ יִ מ ְּביָ דֹו ַא ַחתִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ָ
ּוב ָגדֹולְּ ,כ ֵדי ֶשּי ֵ
יצהַ .
ַּכ ֵּב ָ
אֹומרַ ,א ִפּלּו ֶא ָחד ִּב ְש ֵּתי יָ ָדיו:
יֹוPי ֵ
ֵ
הּודהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר
ּלּולב ֶא ָּלא ְב ִמינֹוִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ָ
אֹוג ִדינ ֶאת ַה ָ
)ח( ֵאינ ְ
רּוש ַליִ מֶ ,ש ָהיּו
יחהָ .א ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירַ ,מ ַע ֶשה ְב ַאנְ ֵשי יְ ָ
אֹומרַ ,א ִפּלּו ִב ְמ ִש ָ
ֵ
אֹוג ִדינ
יהנ ְּב ִגימֹונִ ּיֹות ֶשל זָ ָהבָ .א ְמרּו לֹוְּ ,ב ִמינֹו ָהיּו ְ
לּול ֵב ֶ
אֹוג ִדינ ֶאת ְ
ְ
אֹותֹו ִמ ְּל ָמ ָּטה:
ּוב ָאּנָ ה ה' ִ
יכנ ָהיּו ְמנַ ְענְ ִעינְּ ,בהֹודּו ַלה' ְּת ִח ָיּלה וָ ֹPופְ ,
)ט( וְ ֵה ָ
הֹוש ָיעה ּנָ א,
יחה נָ אָ .א ַמר
אֹומ ִרימַ ,אפ ְּב ָאּנָ א ה' ַה ְּצ ִל ָ
ּובית ַש ַּמאי ְ
ִּד ְב ֵרי ֵבית ִה ֵּללֵ .
ּוב ַר ִּבי יְ ֻ
יאל ְ
צֹופה ָהיִ ִיתי ְב ַר ָּבנ ַּג ְמ ִל ֵ
ַר ִּבי ַעקִ ָיבאֶ ,
הֹוש ַעֶ ,ש ָּכל ָה ָעמ ָהיּו
יהנ ,וְ ֵהנ ֹלא נִ ְענְ עּו ֶא ָּלא ְב ָאּנָ א ה' ִ
לּול ֵב ֶ
ְמנַ ְענְ ִעימ ֶאת ְ
הֹוש ָיעה ּנָ אִ .מי
ֶש ָבא ַב ֶּד ֶרְכ וְ ֹלא ָהיָ ה ְביָ דֹו ָ
לּולב ִלּטֹולִ ,ל ְכ ֶשּיִ ָּכנֵ ְ Pל ֵביתֹו יִ ּטֹול ַעל ֻש ְל ָחנֹו.
ּלּולב:
ֹלא נָ ַטל ַש ַח ִרית ,יִ ּטֹול ֵּבינ ָה ַע ְר ַּביִ מֶ ,ש ָּכל ַהּיֹומ ָּכ ֵשר ַל ָ
יהנ ַמה ֶּש ֵהנ
)י( ִמיֶ ,ש ָהיָ ה ֶע ֶבד אֹו ִא ָּשה אֹו ָק ָטנ ַמקְ ִרינ אֹותֹו ,עֹונֶ ה ַא ַח ֵר ֶ
ּות ִהי לֹו ְמ ֵא ָרהִ .אמ ָהיָ ה גָ דֹול ַמקְ ֶרא אֹותֹו ,עֹונֶ ה ַא ַח ָריו ַה ְללּויָ ּה:
אֹומ ִרינְ ,
ְ
)א ַח ָריו(ָ ,יְב ֵרְכ
)יא( ָמקֹומ ֶשּנָ ַהגּו ִל ְכּפֹול ,יִ ְכּפֹולִ .ל ְפשֹוט ,יִ ְפשֹוטְ .ל ָב ֵרְכ ַ
ּלֹוק ַח ָ
)א ַח ָריו(ַ .הּכֹל ְּכ ִמנְ ַהג ַה ְּמ ִדינָ הַ .ה ֵ
ַ
נֹותנ לֹו
לּולב ֵמ ַח ֵברֹו ַּב ְּש ִב ִיעיתֵ ,
ֶא ְתרֹוג ְּב ַמ ָּתנָ הְ ,ל ִפי ֶש ֵאינ ַר ַּשאי ְל ָלקְ חֹו ַּב ְּש ִב ִיעית:
לּולב נִ ָּטל ַּב ִּמקְ ָּדש ִש ְב ָעהַּ ,וב ְּמ ִדינָ ה יֹומ ֶא ָחדִ .מ ֶּש ָח ַרב
)יב( ָּב ִראשֹונָ ה ָהיָ ה ָ
לּולב נִ ָּטל ַּב ְּמ ִדינָ ה ִש ְב ָעה,
יֹוחנָ נ ֶּבנ זַ ַּכאי ֶשּיְ ֵהא ָ
ֵּבית ַה ִּמקְ ָּדשִ ,ה ְתקִ ינ ַר ָּבנ ָ
זֵ ֶכר ַל ִּמקְ ָדש .וְ ֶשּיְ ֵהא יֹומ ֶהנֶ פ ּכּוּלֹו ָאּPור:
יכינ ֶאת
מֹול ִ
)יג( יֹומ טֹוב ָה ִראשֹונ ֶשל ַחג ֶש ָחל ִל ְהיֹות ַּב ַּש ָּבתָּ ,כל ָה ָעמ ִ
ּוב ִאינָּ ,כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַמ ִּכיר
ימינ ָ
יהנ ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶPתַ .ל ָּמ ַח ָרת ַמ ְש ִּכ ִ
לּול ֵב ֶ
ְ
חֹובתֹו ְּביֹומ
יֹוצא יְ ֵדי ָ
נֹוטלֹוִ .מ ְּפנֵ י ֶש ָא ְמרּו ַח ָכ ִמימֵ ,אינ ָא ָדמ ֵ
ֶאת ֶשּלֹו ,וְ ְ
יֹוצא
ּוש ָאר יְ מֹות ֶה ָחגָ ,א ָדמ ֵ
לּולבֹו ֶשל ַח ֵברֹוְ .
טֹוב ָה ִראשֹונ ֶשל ַחג ְּב ָ
לּולבֹו ֶשל ַח ֵברֹו:
חֹובתֹו ְּב ָ
יְ ֵדי ָ
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אֹומר ,יֹומ טֹוב ָה ִראשֹונ ֶשל ַחג ֶש ָחל ִל ְהיֹות ַּב ַּש ָּבת ,וְ ָש ַכח
יֹוPי ֵ
)יד( ַר ִּבי ֵ
הֹוציאֹו ִב ְרשּות:
ּלּולב ִל ְרשּות ָה ַר ִּבימָּ ,פטּורִ ,מ ְּפנֵ י ֶש ִ
הֹוציא ֶאת ַה ָ
וְ ִ
ּומ ַחזִ ַירּתּו ַל ַּמיִ מ ַּב ַּש ָּבתַ .ר ִּבי
ּומּיַ ד ַּב ְע ָלּה ַ
)טו( ְמ ַק ֶּב ֶלת ִא ָּשה ִמּיַ ד ְּבנָ ּה ִ
יפינָ .ק ָטנ
ּמֹועד ַמ ַח ִל ִ
יפינַ ,
מֹוִ P
אֹומרַּ ,ב ַּש ָּבת ַמ ַחזִ ִירינְּ ,ביֹומ טֹוב ִ
הּודה ֵ
יְ ָ
ּוב ֵ
ּלּולב:
ּיֹוד ַע ְלנַ ְענֵ ַעַ ,חּיָב ַּב ָ
ַה ֵ

פרק ד
)א( ָ
לּולב וַ ַע ָר ָבהִ ,ש ָּשה וְ ִש ְב ָעהַ .ה ַה ֵּלל וְ ַה ִּש ְמ ָחהְ ,שמֹונָ הָּ Pֻ .כה וְ נִ ּּוְכ
ַה ַּמיִ מִ ,ש ְב ָעה .וְ ֶה ָח ִלילַ ,ח ִמ ָשה וְ ִש ָּשה:
)ב( ָ
יצד ,יֹומ טֹוב ָה ִראשֹונ ֶשל ַחג ֶש ָחל ִל ְהיֹות ַּב ַּש ָּבת
לּולב ִש ְב ָעה ֵּכ ַ
ָ
ּוש ָאר ָּכל ַהּיָ ִמימ ִש ָּשה:
לּולב ִש ְב ָעהְ ,
)ג( ַע ָר ָבה ִש ְב ָעה ֵּכ ַ
יצד ,יֹומ ְש ִב ִיעי ֶשל ַע ָר ָבה ֶש ָחל ִל ְהיֹות ַּב ַּש ָּבתַ ,ע ָר ָבה
ּוש ָאר ָּכל ַהּיָ ִמימ ִש ָּשה:
ִש ְב ָעהְ ,
יצד) ,יֹומ טֹוב ָה ִראשֹונ ֶשל ַחג ֶש ָחל ִל ְהיֹות ַּב ַּש ָּבת(,
לּולב ֵּכ ַ
)ד( ִמ ְצוַ ת ָ
אֹותנ ַעל
ֹPוד ִרינ ָ
יהנ ְל ַהר ַה ָּביִ ת ,וְ ַה ַחּזָ נִ ינ ְמ ַק ְּב ִלינ ֵמ ֶהנ וְ ְ
לּול ֵב ֶ
יכינ ֶאת ְ
מֹול ִ
ִ
לֹומר,
אֹותמ ַ
ּומ ַל ְּמ ִדימ ָ
יחינ ֶאת ֶש ָּל ֶהנ ַּב ִּל ְש ָּכהְ .
ּגַ ב ָה ִא ְצ ְט ָבא ,וְ ַהּזְ ֵקנִ ימ ַמּנִ ִ
ּוב ִאינ,
ימינ ָ
לּול ִבי ְביָ דֹוַ ,ה ֵרי הּוא לֹו ְב ַמ ָּתנָ הְ .ל ָמ ָחר ַמ ְש ִּכ ִ
ָּכל ִמי ֶש ַּמּגִ ַיע ָ
ּוכ ֶש ָראּו
ּומ ִּכינ ִאיש ֶאת ַח ֵברֹוְ .
יהמ .וְ ֵהנ ְמ ַח ְּט ִפינ ַ
אֹותמ ִל ְפנֵ ֶ
זֹורקִ ינ ָ
וְ ַה ַחּזָ נִ ינ ְ
נֹוטל ְּב ֵביתֹו:
ֵבית ִּדינ ֶש ָּבאּו ִל ֵידי ַָּ Pכנָ הִ ,ה ְתקִ ינּו ֶשּיְ ֵהא ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵ
מֹוצא.
ירּוש ַליִ מ ,וְ נִ קְ ָרא ָ
יצדָ ,מקֹומ ָהיָ ה ְל ַמ ָּטה ִמ ָ
)ה( ִמ ְצוַ ת ַע ָר ָבה ֵּכ ַ
אֹותנ ְּב ִצ ֵּדי
ּוב ִאינ וְ זֹוקְ ִפינ ָ
ּומ ַלּקְ ִטינ ִמ ָּשמ ֻמ ְר ִּבּיֹות ֶשל ַע ָר ָבהָ ,
יֹור ִדינ ְל ָשמ ְ
ְ
פּופינ ַעל ַּג ֵּבי ַה ִּמ ֵזְּב ַחָּ .תקְ עּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָתקְ עּוְּ .ב ָכל יֹומ
יהנ ְּכ ִ
אש ֶ
ַה ִּמ ֵזְּב ַח ,וְ ָר ֵ
הֹוש ָיעה נָ אָ ,אּנָ א ה'
אֹומ ִרימָ ,אּנָ א ה' ִ
יפינ ֶאת ַה ִּמ ֵזְּב ַח ַּפ ַעמ ַא ַחת ,וְ ְ
ַמּקִ ִ
יפינ
הֹוש ָיעה ּנָ א .וְ אֹותֹו ַהּיֹומ ַמּקִ ִ
אֹומרַ ,אנִ י וָ הּו ִ
הּודה ֵ
יחה נָ אַ .ר ִּבי יְ ָ
ַה ְצ ִל ָ
אֹומ ִרימ ,י ִֹפי ָלְכ ִמ ֵזְּב ַח,
ֶאת ַה ִּמ ֵזְּב ַח ֶש ַבע ְּפ ָע ִמימִּ .ב ְש ַעת ְּפ ִט ָיר ָתנָ ,מה ֵהנ ְ
אֹומרְ ,ליָ ּה וְ ָלְכִ ,מ ֵזְּב ַחְ .ליָ ּה וְ ָלְכִ ,מ ֵזְּב ַח:
י ִֹפי ָלְכ ִמ ֵזְּב ַחַ .ר ִּבי ֶא ִל ֶיעזֶר ֵ
אֹותנ ֵמ ֶע ֶרב
)ו( ְּכ ַמ ַע ֵשהּו ַבחֹל ָּכְכ ַמ ַע ֵשהּו ַב ַּש ָּבתֶ ,א ָּלא ֶש ָהיּו ְמ ַלּקְ ִטינ ָ
יֹוחנָ נ ֶּבנ
אֹותנ ְּבגִ יגִ ּיֹות ֶשל זָ ָהבְּ ,כ ֵדי ֶשֹּלא יִ ְכמֹושּוַ .ר ִּבי ָ
יחימ ָ
ּומּנִ ִ
ַש ָּבת ַ
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אֹותנ ַּב ַּק ְר ַקע ְּב ִצ ֵּדי
חֹוב ִטינ ָ
יאינ וְ ְ
אֹומרַ ,ח ִרּיֹות ֶשל ֶּד ֶקל ָהיּו ְמ ִב ִ
רֹוקה ֵ
ְּב ָ
ַה ִּמ ֵזְּב ַח ,וְ אֹותֹו ַהּיֹומ נִ קְ ָרא יֹומ ִחּבּוט ַח ִרּיֹות:
יהנ:
אֹוכ ִלינ ֶא ְתרֹוגֵ ֶ
יהנ וְ ְ
לּול ֵב ֶ
שֹומ ִטינ ֶאת ְ
)ז( ִמּיַ ד ַה ִּתינֹוקֹות ְ
ּוב ִּש ְמ ָחה
יצדְ ,מ ַל ֵּמד ֶש ַחּיָב ָא ָדמ ַּב ַה ֵּלל ַ
)ח( ַה ַה ֵּלל וְ ַה ִּש ְמ ָחה ְשמֹונָ ה ֵּכ ַ
ּוב ְכבֹוד יֹומ טֹוב ָה ַא ַחרֹונ ֶשל ָחגִּ ,כ ְש ָאר ָּכל יְ מֹות ֶה ָחגָּ Pֻ .כה ִש ְב ָעה
ִ
מֹוריד ֶאת ַה ֵּכ ִלימ ִמנ ַה ִּמנְ ָחה
יצדָּ ,ג ַמר ִמ ֶּל ֶאכֹולֹ ,לא יַ ִּתיר ָֻּ Pכתֹוַ ,א ָבל ִ
ֵּכ ַ
ְּול ַמ ְע ָלהִ ,מ ְּפנֵ י ְכבֹוד יֹומ טֹוב ָה ַא ַחרֹונ ֶשל ָחג:
לשת ֻלּגִ ימ ָהיָ ה ְמ ַמ ֵּלא
לֹוחית ֶשל זָ ָהב ַמ ַחזֶ ֶקת ְש ֶ
יצדְ ,צ ִ
)ט( נִ ּּוְכ ַה ַּמיִ מ ֵּכ ַ
ִמנ ַה ִּש ַ
ּופנָ ה
לֹוחִ .הּגִ יעּו ְל ַש ַער ַה ַּמיִ מָּ ,תקְ עּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָתקְ עּוָ .ע ָלה ַב ֶּכ ֶבש ָ
אֹומרֶ ,של ִPיד ָהיּו,
הּודה ֵ
ִל ְשמֹאלֹוְ ,שנֵ י ְָ Pפ ִלימ ֶשל ֶּכ ֶPפ ָהיּו ָשמַ .ר ִּבי יְ ָ
ּומנֻ ָּק ִבינ ְּכ ִמינ ְשנֵ י ָח ָט ִמינ ַּדּקִ ינ,
יהמ ִמ ְּפנֵ י ַהּיָ יִ נְ .
ֶא ָּלא ֶש ָהיּו ֻמ ְש ָח ִרינ ְּפנֵ ֶ
ֶא ָחד ְמ ֻע ֶּבה וְ ֶא ָחד ַּדקְּ ,כ ֵדי ֶשּיְ הּו ְשנֵ ֶ
יהמ ָּכ ִלינ ְּב ַבת ֶא ָחתַ .מ ַע ָר ִבי ֶשל
ַמיִ מִ ,מזְ ָר ִחי ֶשל יָ יִ נֵ .ע ָרה ֶשל ַמיִ מ ְלתֹוְכ ֶשל יַ יִ נ ,וְ ֶשל יַ יִ נ ְלתֹוְכ ֶשל ַמיִ מ,
אֹומ ִרימ
אֹומרַּ ,בֹּלג ָהיָ ה ְמנַ ְֵּכ ָּכל ְשמֹונָ ה .וְ ַל ְמנַ ְֵּכ ְ
הּודה ֵ
יָ ָצאַ .ר ִּבי יְ ָ
לֹוַ ,הגְ ֵּב ַּה יָ ֶדָכֶ ,ש ַּפ ַעמ ַא ַחת נִ ְֵּכ ֶא ָחד ַעל ַּג ֵּבי ַרגְ ָליוְּ ,ור ָגמּוהּו ָכל ָה ָעמ
יהנ:
ְּב ֶא ְתרֹוגֵ ֶ
)י( ְּכ ַמ ַע ֵשהּו ַבחֹל ָּכְכ ַמ ַע ֵשהּו ַב ַּש ָּבתֶ ,א ָּלא ֶש ָהיָ ה ְמ ַמ ֵּלא ֵמ ֶע ֶרב ַש ָּבת
יחּה ַּב ִּל ְש ָּכה .נִ ְש ְּפ ָכה
ּומּנִ ָ
ילֹוחַ ,
ָח ִבית ֶשל זָ ָהב ֶש ֵאינָ ּה ְמ ֻק ֶּד ֶשת ִמנ ַה ִּש ַ
ּPולימ ְל ַג ֵּבי
אֹו נִ ְת ַּג ְּל ָתהָ ,היָ ה ְמ ַמ ֵּלא ִמנ ַה ִּכּיֹורֶ ,ש ַהּיַ יִ נ וְ ַה ַּמיִ מ ַה ְּמגֻ ִּלינְּ ,פ ִ
ַה ִּמ ֵזְּב ַח:

פרק ה
ּדֹוחה
ּשֹוא ָבהֶ ,ש ֵאינֹו ֶ
)א( ֶה ָח ִליל ַח ִמ ָּשה וְ ִש ָּשה .זֶ הּו ֶה ָח ִליל ֶשל ֵּבית ַה ֵ
ֹלא ֶאת ַה ַּש ָּבת וְ ֹלא ֶאת יֹומ טֹובָ .א ְמרּוָּ ,כל ִמי ֶשֹּלא ָר ָאה ִש ְמ ַחת ֵּבית
ּשֹוא ָבהֹ ,לא ָר ָאה ִש ְמ ָחה ִמּיָ ָמיו:
ַה ֵ
ּומ ַתּקְ נִ ינ ָשמ
מֹוצ ֵאי יֹומ טֹוב ָה ִראשֹונ ֶשל ַחג ,יָ ְרדּו ְל ֶעזְ ַרת נָ ִשימְ ,
)ב( ְּב ָ
יהנ
אש ֶ
ּומנֹורֹות ֶשל זָ ָהב ָהיּו ָשמ ,וְ ַא ְר ָּב ָעה ְָ Pפ ִלימ ֶשל זָ ָהב ְּב ָר ֵ
ִּתּקּונ ּגָ דֹולְ .
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יהמ
ּוב ֵיד ֶ
וְ ַא ְר ָּב ָעה ָֻּ Pלמֹות ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,וְ ַא ְר ָּב ָעה יְ ָל ִדימ ִמ ִּפ ְר ֵחי ְכ ֻהּנָ ה ִ
ַּכ ִּדימ ֶשל ֶש ֶמנ ֶשל ֵמ ָאה וְ ֶע ְש ִרימ ֹלגֶ ,ש ֵהנ ַמ ִּט ִילינ ְל ָכל ֵֶ Pפל וָ ֵֶ Pפל:
ּוב ֶהנ ָהיּו ַמ ְד ִליקִ ינ,
יהנ ֵמ ֶהנ ָהיּו ַמ ְפקִ ִיעינָ ,
ּומ ֶה ְמיָ נֵ ֶ
)ג( ִמ ְּב ָל ֵאי ִמ ְכנְ ֵPי כ ַֹהנִ ימ ֵ
ּשֹוא ָבה:
ירּוש ַליִ מ ֶש ֵאינָ ּה ְמ ִא ָירה ֵמאֹור ֵּבית ַה ֵ
וְ ֹלא ָהיְ ָתה ָח ֵצר ִּב ָ
יהמ ַּב ַאבּוקֹות ֶשל אֹור
)ד( ַח ִִ Pידימ וְ ַאנְ ֵשי ַמ ַע ֶשה ָהיּו ְמ ַרּקְ ִדימ ִל ְפנֵ ֶ
יהנ ִּד ְב ֵרי ִשירֹות וְ ִת ְש ָּבחֹות .וְ ַה ְלוִ ּיִ מ ְּב ִכּנֹורֹות
אֹומ ִרימ ִל ְפנֵ ֶ
יהנ ,וְ ְ
ֶש ִּב ֵיד ֶ
ּוב ְכ ֵלי ִשיר ְּבֹלא ִמ ְָּ Pפרַ ,על ַח ֵמש ֶע ְש ֵרה
צֹוצרֹות ִ
ּוב ַח ְ
ּוב ְמ ִצ ְל ַּתיִ מ ַ
ּובנְ ָב ִלימ ִ
ִ
ּיֹורדֹות ֵמ ֶעזְ ַרת יִ ְש ָר ֵאל ְל ֶעזְ ַרת נָ ִשימְּ ,כנֶ גֶ ד ַח ִמ ָּשה ָע ָשר ִשיר
ַמ ַעלֹות ַה ְ
אֹומ ִרימ ִש ָירה.
עֹומ ִדינ ִּב ְכ ֵלי ִשיר וְ ְ
יהנ ְלוִ ּיִ ימ ְ
ַה ַּמ ַעלֹות ֶש ַּב ְּת ִה ִּלימֶ ,ש ַע ֵל ֶ
ּיֹורד ֵמ ֶעזְ ַרת יִ ְש ָר ֵאל ְל ֶעזְ ַרת נָ ִשימ,
וְ ָע ְמדּו ְשנֵ י כ ַֹהנִ ימ ְּב ַש ַער ָה ֶע ְליֹונ ֶש ֵ
יהנָ .ק ָרא ַהּגֶ ֶברָּ ,תקְ עּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָתקְ עּוִ .הּגִ יעּו ְל ַמ ְע ָלה
צֹוצרֹות ִּב ֵיד ֶ
ּוש ֵּתי ַח ְ
ְ
ַע ִש ִיריתָּ ,תקְ עּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָתקְ עּוִ .הּגִ יעּו ָל ַעז ָָרהָּ ,תקְ עּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָתקְ עּוָ .היּו
ּיֹוצא
ּיֹוצא ִמזְ ָרחִ .הּגִ יעּו ְל ַש ַער ַה ֵ
הֹול ִכינַ ,עד ֶש ַּמּגִ ִיעינ ְל ַש ַער ַה ֵ
תֹוקְ ִעינ וְ ְ
חֹור ֶיהמ
בֹותינּו ֶש ָהיּו ַב ָּמקֹומ ַהּזֶ ה ַא ֵ
נֵיהנ ַל ַּמ ַע ָרב ,וְ ָא ְמרּוַ ,א ֵ
ִמ ִּמזְ ָרחָ ,ה ְפכּו ְפ ֶ
יהמ ֵק ְד ָמה ,וְ ֵה ָּמה ִמ ְש ַּת ַחוִ ימ ֵק ְד ָמה ַל ָּש ֶמש ,וְ ָאנּו ְליָ ּה
ּופנֵ ֶ
יכל ה' ְ
ֶאל ֵה ַ
אֹומ ִרינָ ,אנּו ְליָ ּהְּ ,וליָ ּה ֵעינֵ ינּו:
אֹומרָ ,היּו שֹונִ ינ וְ ְ
הּודה ֵ
ֵעינֵ ינּוַ .ר ִּבי יְ ָ
מֹוִ P
ּפֹוח ִתינ ֵמ ֶע ְש ִרימ וְ ַא ַחת ְּתקִ יעֹות ַּב ִּמקְ ָּדש ,וְ ֵאינ ִ
)ה( ֵאינ ַ
יפינ ַעל
ַא ְר ָּב ִעימ ְ
)ּב ִּמקְ ָּדש(,
ּושמֹונֶ הְּ .ב ָכל יֹומ ָהיּו ָשמ ֶע ְש ִרימ וְ ַא ַחת ְּתקִ יעֹות ַ
ָשלש ִל ְפ ִת ַ
יחת ְש ָע ִרימ ,וְ ֵת ַשע ְל ָת ִמיד ֶשל ַש ַחר ,וְ ֵת ַשע ְל ָת ִמיד ֶשל ֵּבינ
יפינ עֹוד ֵּת ַשעְ .
מֹוִ P
ּמּוִ Pפינ ָהיּו ִ
ּוב ָ
ָה ַע ְר ַּביִ מַ .
יפינ עֹוד
מֹוִ P
ּוב ֶע ֶרב ַש ָּבת ָהיּו ִ
ֵששָ ,שלש ְל ַה ְב ִטיל ָה ָעמ ִמ ְּמ ָל ָ
אכה ,וְ ָשלש ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבינ ק ֶֹדש ְלחֹלֶ .ע ֶרב
ּושמֹונֶ הָ ,שלש ִל ְפ ִת ַ
ַש ָּבת ֶש ְּבתֹוְכ ֶה ָחג ָהיּו ָשמ ַא ְר ָּב ִעימ ְ
יחת ְש ָע ִרימ,
ָשלש ְל ַש ַער ָה ֶע ְליֹונ ,וְ ָשלש ְל ַש ַער ַה ַּת ְחּתֹונ ,וְ ָשלש ְל ִמּלּוי ַה ַּמיִ מ ,וְ ָשלש
ַעל ַּג ֵּבי ִמ ֵזְּב ַחֵּ ,ת ַשע ְל ָת ִמיד ֶשל ַש ַחר ,וְ ֵת ַשע ְל ָת ִמיד ֶשל ֵּבינמ ָה ַע ְר ַּביִ מ,
וְ ֵת ַשע ַל ָ
אכה ,וְ ָשלש ְל ַה ְב ִּדיל
ּמּוִ Pפינָ ,שלש ְל ַה ְב ִטיל ֶאת ָה ָעמ ִמנ ַה ְּמ ָל ָ
ֵּבינ ק ֶֹדש ְלחֹל:
)ו( יֹומ טֹוב ָה ִראשֹונ ֶשל ָחג ָהיּו ָשמ ְש ָ
לשה ָע ָשר ָּפ ִרימ וְ ֵא ִילימ ְשנַ יִ מ
וְ ָש ִעיר ֶא ָחד .נִ ְש ַּתּיְ רּו ָשמ ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשר ְּכ ָב ִשימ ִל ְשמֹונָ ה ִמ ְש ָמרֹותַּ .בּיֹומ
ָה ִראשֹונִ ,ש ָּשה ַמקְ ִר ִיבינ ְשנַ יִ מ ְשנַ יִ מ ,וְ ַה ְּש ָאר ֶא ָחד ֶא ָחדַּ .ב ֵּשנִ יַ ,ח ִמ ָּשה
ַמקְ ִר ִיבינ ְשנַ יִ מ ְשנַ יִ מ ,וְ ַה ְש ָאר ֶא ָחד ֶא ָחדַּ .ב ְּש ִל ִ
ישיַ ,א ְר ָּב ָעה ַמקְ ִר ִיבינ

לח
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לשה ַמקְ ִר ִיבינ ְשנַ יִ מ ְשנַ יִ מ,
ְשנַ יִ מ ְשנַ יִ מ ,וְ ַה ְש ָאר ֶא ָחד ֶא ָחדָּ .ב ְר ִב ִיעיְ ,ש ָ
ישיְ ,שנַ יִ מ ַמקְ ִר ִיבינ ְשנַ יִ מ ְשנַ יִ מ ,וְ ַה ְּש ָאר ֶא ָחד
וְ ַה ְּש ָאר ֶא ָחד ֶא ָחדַּ .ב ַח ִמ ִ
ֶא ָחדַּ .ב ִּש ִּשיֶ ,א ָחד ַמקְ ִריב ְשנַ יִ מ ,וְ ַה ְּש ָאר ֶא ָחד ֶא ָחדַּ .ב ְּש ִב ִיעיֻּ ,כ ָּלנ ָשוִ ינ.
ַּב ְּש ִמינִ יָ ,חזְ רּו ַל ַּפיִ ְּ Pכ ָב ְר ָג ִלימָ .א ְמרּוִ ,מי ֶש ִהקְ ִריב ָּפ ִרימ ַהּיֹומֹ ,לא יַ קְ ִריב
ְל ָמ ָחרֶ ,א ָּלא חֹוזְ ִרינ ַח ִל ָילה:
מּורי ָה ְר ָג ִלימ,
לשה ְפ ָרקִ ימ ַּב ָּשנָ ה ָהיּו ָּכל ַה ִּמ ְש ָמרֹות ָשוֹות ְּב ֵא ֵ
)ז( ִב ְש ָ
אֹומ ִרימ לֹוֵ ,ה ָילְכ ַמ ָּצה ֵה ָילְכ ָח ֵמצִ .מ ְש ָמר
ּוב ִחּלּוק ֶל ֶחמ ַה ָּפנִ ימַּ .ב ַע ֶצ ֶרת ְ
ְ
ּוש ָאר ָק ְר ְּבנֹות ִצּבּור,
בּוע ,הּוא ַמקְ ִריב ְּת ִמ ִידינ ,נְ ָד ִרימ ּונְ ָדבֹות ְ
ֶשּזְ ַמּנֹו ָק ַ
יה,
יה ֵּבינ ִמ ְּל ַא ַח ֶר ָ
ּומקְ ִריב ֶאת ַהּכֹל .יֹומ טֹוב ַה ָּמּוְכ ַל ַּש ָּבתֵּ ,בינ ִמ ְּל ָפנֶ ָ
ַ
ָהיּו ָכל ַה ִּמ ְש ָמרֹות ָשוֹות ְּב ִחּלּוק ֶל ֶחמ ַה ָּפנִ ימ:
בּועָ ,היָ ה
)ח( ָחל ִ)ל ְהיֹות( יֹומ ֶא ָחד ְל ַה ְפ ִPיק ֵּבינְ ַתיִ מִ ,מ ְש ָמר ֶשּזְ ַמּנֹו ָק ַ
ּוב ְש ָאר יְ מֹות ַה ָּשנָ הַ ,הּנִ ְכנָ P
נֹוטל ְש ַּתיִ מִ .
נֹוטל ֶע ֶשר ַחּלֹות ,וְ ַה ִּמ ְת ַע ֵּכב ֵ
ֵ
נֹוטל ֶש ַבע,
אֹומרַ ,הּנִ ְכנָ ֵ P
הּודה ֵ
נֹוטל ֵששַ .ר ִּבי יְ ָ
ּיֹוצא ֵ
נֹוטל ֵשש ,וְ ַה ֵ
ֵ
ּיֹוצ ִאינ ַּב ָּדרֹומִּ .ב ְל ָּגה
חֹולקִ ינ ַּב ָּצפֹונ ,וְ ַה ְ
נֹוטל ָח ֵמשַ .הּנִ ְכנָ ִPינ ְ
ּיֹוצא ֵ
וְ ַה ֵ
תּומה:
בּועה ,וְ ַחּלֹונָ ּה ְָ P
עֹולמ ֶ
ְל ָ
חֹול ֶקת ַּב ָּדרֹומ ,וְ ַט ַּב ְע ָּתּה קְ ָ

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

לט

ęĕĤü ĞĀ øĜ ęĞü ęĕ üĜģøý Ē ,ęĕ üĜčăĀ đă Ħ āđčČĀ øĘ À ĦčăĀ ĥÿ Ĉă Đÿ ĤĐÿ āđĒ ĤĠþ ĝý
ęĕĞü ĔĀ ģø üĘ ģ ĀĘđă ēĚø đă ģĝĀă ĠĂ Ěø ďģĀ đă ĜĚø À ĥďđāþ ģĐÿ ě āđĥĈ ĀĘ ęĞü
Ħ āđăĕĥü Ĉ ĤĀ ĠĀ ă Đÿ ĘĞÿ Ĥ ĀăďĝĂ Ěø

ĕĚü āđăĕĐÿ ğ ÿăď ĘČý ĤĀ øĉĥ üĕ øĘ ģēĀ ĥĈ āđďģăĀ Đÿ ĤĐÿ āđĒĐÿ ĤĠþ ĝý
ęĕĞü ĔĀ ģø üĘ ģ ĀĘđă ēĚø đă ģĝĀă ĠĂ Ěø ďģĀ đă ĜĚø À ĥďđāþ ģĐÿ ě āđĥĈ ĀĘ ęĞü
Ħ āđăĕĥü Ĉ ĤĀ ĠĀ ă Đÿ ĘĞÿ Ĥ ĀăďĝĂ Ěø

זֹ ַֹההר ְוְו ַה ֻסּ ָכָּכּה

מ
מ‡‰למין ‰ ˆ"‰‚‰ -רב ˘לום י‰ו„‚ ‰רוס
ָ
„‡‰מו"ר

„‡‰מו"ר מ‡‰למין ˘ליט"‡ ,נול„ ב‰ונ‚רי ,‰על ‰ל‡ר ıב˘נ˙ ˙˘"ו .ב˘נ˙ ˙˘כ"ב ‰י‚ר
לברו˜לין .לפני ˘ 40נ˜‰ - .‰ים ‰רב‡ ‰ר‚ונים :ב˘נ˙ ˙˘כ"˜‰ ,‰ים ווע„ ‰עולמי למען ˜„ו˘˙
בי˙ ‰כנס˙ ,ונ„פסו ספרים ו˜ול ˜ור‡'ס .ב˘נ˙ ˙˘כ"ו ,ערך מלחמ„‚ ‰ול ‰נ‚„ ‰מזוזו˙ ‰פסולו˙,1
ב˘נ˙ ˙˘כ"ו ,ערך מערכ„‚ ‰ול ‰נ‚„ סימיל‡˜ מחלב עכו"ם ,ומ‡ז לר‡˘ונ ‰יˆרו סימיל‡˜
מחלב י˘ר‡ל .2ב˘נ˙ ˙˘כ"ז˜‰ ,ים ‡ר‚ון ˆ‰ל ,‰ונ„פס ספר ,ו˜ול ˜ור‡'ס .ב˘נ˙ ˙˘כ"ז ,ערך
מערכ„‚ ‰ול ‰על ˘נכ˘לים ב‡כיל˙ ˙ולעים ב‰כ˘ר למ„‰רין מן ‰מ„‰רין ,ב˘נ˙ ˙˘כ"ח ,ערך
מערכ„‚ ‰ול ‰על ‡ז‰ר˙ זמן ˜רי‡˙ ˘מע ו˙פל .3‰ב˘נ˙ ˙˘כ"ח˜‰ ,ים ‡ר‚ון ובי˙ „ין ˆ„˜
לכ˘רו˙ וט‰ר˙ ‰מ˜וו‡ו˙ .4ב˘נ˙ ˙˘כ"ט ,יזם „‰פיס ו‰פי ıלר‡˘ונ ‰ח˜ לי˘ר‡ל ˘בועי,
ונ„פסו  54פר˘יו˙ בו„„ו˙ ,וע˘ר כרכים .ב˘נ˙ ˙˘ל"ב-ס"ב ,ערך מלחמ ‰כבי„ ‰על כ˘רו˙
˘‰חיט ,5‰ב˘נ˙ ˙˘ל"„˜‰ ,ים ‡ר‚ון ווע„ ‰כ˘רו˙ ‡˙‰ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ ,ונ„פסו  39ספרים
ו˜ול ˜ור‡'ס .ב˘נ˙ ˙˘ל"„˜‰ ,ים ‡˙ ‰רעיון „‰ף ‰יומי ,ופרסמו כל ˘בוע בעי˙ונים על ‰רעיון
˘ל לימו„ „ף ‰יומי ,ונ„פס ‚ם כן במ„ריך לכ˘רו˙  .2 #ב˘נ˙ ˙˘ל" ,‰ערך מלחמ„‚ ‰ול ‰למען
˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ .6ב˘נ˙ ˙˘ל"ט-ס"‚ ,ערך מלחמ ‰כבי„ ‰על כ˘רו˙ ‰ני˜ור ,7ב˘נ˙ ˙˘מ"‡-
ס"„ ,ערך מלחמ ‰כבי„ ‰על ˙י˜ון עירובין ב‡רˆ"‰ב ,8ב˘נ˙ ˙˘מ"ו יˆ‡ ל‡ור ספר ‰סכמו˙
ומכ˙בים  1.296מכ˙בים .ב˘נ˙ ˙˘ס"‚ ˘לח ל‡רˆינו „˜‰ו˘ ‰כמ ‰מיליוני ספרים ועו„ 320
‡לף „יס˜ים ]בכל „יס˜ לערך  500ספרים[ ונחל˜ו בחינם בכל ‡‰ר ,ıול 150.000-חיילים
בˆב‡ .ב˘נ˙ ˙˘ס"„ ˘לחו ל‡"י עו„ „ 250.000יס˜ים ˘ל ˜ 7000בˆים ספרים בחינם .ב˘נ˙
˙˘ס"„˜‰ ,ים מפעל עולמי ללימו„ ‰לכ ‰יומי˙ מחבר ורמ"‡ ,ונ„פסו ספרי ˘ו"ע מחבר ורמ"‡,
ו˜ול ˜ור‡'ס ,ומו„עו˙ ב‰רב ‰עי˙ונים .ב˘נ˙ ˙˘ס"ו  2006 -על ‰ל‡ר˜‰ ,ıים ‡˙ "מפעל ‰ז‰ר
‰עולמי" ,ומ‡ז פועל במסירו˙ נפ˘ ,יומם וליל ,‰לזכו˙ כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ב˜רי‡ ‰יומי˙ ˘ל
„ף ‰ז‰ר ‰יומי ,ובכך לממ˘ בפועל ‡˙ ‰בטח˙ם וˆוו‡˙ם ˘ל ר˘ב"י ו‚„ולי „ˆ‰י˜ים˘ ,בזכו˙
‰זו‰ר ,יˆ‡ עם י˘ר‡ל מ‚‰לו˙ ברחמים ,ו‰מ˘יח יבו‡.
 בע‰מח"ס‡" :ין ליכט פון ˙ור 887 - "‰חל˜ים‡" ,כיל˙ מˆו˙ בי˘ר‡ל"  7 -חל'‡" ,פיי˙‰מˆו˙"  3 -חל'˜ ,וב ıספרי ‡ר ıי˘ר‡ל  26 -חל˜ים˘" ,מיר˙ ‰מˆוו˙ כ‰לכ˙ן"  58 -חל'˜ ,ובı
ספרי כ˘רו˙  53 -חל'" ,נפ˘ י˘עי "‰על מ‡כלו˙ ‡סורו˙  7 -חל'˜ ,וב ıספרי ˘חיט26 - ‰
חל'˜ ,וב ıספרי ני˜ור  33 -חל'˜ ,וב ıספרי ˘מיר˙ ˘ב˙  18 -חל'˜ ,וב ıספרי מ˜וו‡ו˙  8 -חל',
"˘מיר˙ ‰ברי˙"  10 -חל'„" ,ברי ˙ור "‰ע 7 - ˙"‰חל'˜ ,וב ıספרי ס˙"ם  22 -חל'˜ ,וב ıספרי
˜„ו˘˙ בי‰כ"נ  17 -חל'" ,מ˜„˘ מעט"" ,ו‡מרו ‡מן"" ,עניי˙ ‡מן כ‰לכ˙ו"" ,יˆח˜ ל˘וח",
ועו„˘" .כר ועונ˘"  6 -חל'‡" ,ור ‰זו‰ר"  5 -חל'" ,זו‰ר ˘‰ב˙"  5 -חל'" ,זו‰ר ח˜ לי˘ר‡ל" 5 -
חל'" ,מ‡ורו˙ ‰זו‰ר"  15 -חל'˙" ,י˜וני זו‰ר"  2 -חל'˙" ,י˜וני זו‰ר"  29 -חל'" ,זו‰ר ‰יומי" 6 -
חל'" ,זו‰ר ‰יומי"  12 -חל' ,זו‰ר עם פירו˘ ‰סולם ,זו‰ר ‰יומי  70 -חל'" ,זו‰ר ˙ור54 - "‰
חל'˙" ,י˜וני ‰זו‰ר"„‡" ,ר‡ רב "‰ו"‡„ר‡ זוט‡" עם עו„  6ספרים" ,ספר‡ „מ˘כנ‡"" ,ספר‡
„ˆניעו˙‡" ועו„ .עלוני ‰זו‰ר  39 -חל' ,ועו„ יו˙ר מ‡לף ספרים וחוברו˙ על ‰זו‰ר „˜‰ו˘ .על
כל ‰נ"ל,
ב˘נ˙ ˙˘ס"ז˜‰ ,ים ב‡ר ıי˘ר‡ל מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי .ונ„פסו ˜רוב ל 2000-ספרים חוברו˙
ו˜ול ˜ור‡'ס - .על „‰ברים ‰נ"ל פרסם ספרים ו˜ול ˜ור‡'ס ,בל˘ון ˜‰ו„˘ ,ב‡י„י˘ וב‡נ‚לי˙,
ובעו„ ‰רב˘ ‰פו˙ - .מפי ıמיליוני ספרי זו‰ר „‰ף ‰יומי ˘ל ‰זו‰ר ,ועו„‰ ,מחול˜ ב˙פוˆ‰
עˆומ ‰בב˙י מ„ר˘ו˙ וכנסיו˙ ,חנויו˙˜ ,ברי ˆ„י˜ים‡ ,ר‚ונים ‚„ולים ,כ‚ון ערו‰ ıי„ברו˙ ,ב˙י
‡ב בכל רחבי ‡‰ר ıובחו"ל˜‰ - .ים ‡˙ "˜ול ‰ר˘ב"י" "˜ול ‰זו‰ר" ל˘מיע˘ ‰ל ‰ז‰ר ‰יומי,
ו˘ומעים „ר˘ו˙יו .כיום מ˙‚ורר בבי˙ ˘מ˘ ,מפי„ ıר˘ו˙יו מי„י ˘בוע בר„יו  ,2000ומעביר
‰רˆ‡ו˙ בכל רחבי ‡‰ר - .ıמפעל ‰זו‰ר ‰עולמי נחל לכי˘  24/8בי˙ ˘מ˘ ,טל.0548436784 :
 .1ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
 .2ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
 .3ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
 .4ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
 .5ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.
 .6ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
 .7ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.
 .8ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.
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בס“ד

מא

ז ַֹהר וְ ַה ֻסּכָּ ה

מב
בס“ד

 dכתב שותפות
יְ ה ּו ִדי יָ ָקר!!!

c

בס“ד זָ כִ ית לִ ְהיוֹ ת ׁ ֻש ָּתף ְּב ַמ ֲא ָמצֵ י ַה ְּגאוּלָ ה
וְ לִ לְ מוֹ ד זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ”יָ ַחד ׁ ִשבְ ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל“,
לְ ֶהוֵ וי יָ דו ַּע לְ ָךֶ ׁ ,ש ִּב ׁ ְש ֵּתי דַּ ּקוֹ ת ִּל ּימוּד זוֹ ַהר לַ ּיוֹ ם,
ַא ָּתה ֶּבן עוֹלָ ם הַ ָּבא ,וְ זוֹכֶ ה לִ הְ יוֹת ֵמרו ֵֹאי ּ ְפנֵ י הַ ֶּמלֶ ְך!
ִּב ְרצוֹנֵ נ ּו לְ הַ ִ ּג ַיע לְ כָ ל יְ ה ּו ִדי וִ יה ּו ִדי ַּב ֲא ׁ ֶשר ה ּוא ׁ ָשם!
וְ זֶה ּו ְּבגֶ ֶדר הַ ָ ּצלַ ת נְ פָ ׁשוֹת ַמ ָּמ ׁש! ּובְ ָך ִמ ׁ ְש ַּת ֵּב ַח הַ ָּק ָּב“ה ְּבכָ ל יוֹם!
ְּבכַ ָּמה ׁ ְש ָקלִ ים לַ ּיוֹ ם ַא ָּתה נַ ֲע ֶׂשה ׁ ֻש ָּתף לְ ַר ׁ ְש ִּב“י ַה ָּקדוֹ ׁש,
ְזוֹ כֶ ה לִ ׁ ְש ִמ ָירה וַ ֲהגָ נָ ה לְ ָך וּלְ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ְּת ָך וּבְ כָ ל ִמ ׁ ְשלַ ח יָ ֶד ָיך.
בּ ֹא וְ הַ ֵטה ׁ ְשכֶ ם ,לַ ִּמפְ ָעל הַ ָּקדו ֹׁש
ׁ ֶש ֻּכלּ ֹו לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ,לְ ִקיר ּוב הַ ְ ּגא ּולָ ה ְּב ַר ֲח ִמים.
זְכוֹר הַ ָּמ ׁ ִש ַיח ַּב ּ ֶפ ַתח!
ּ
ִזְכה לְ ֻס ַּכת ָמגֵ ן!
וְ כָ ל ִמי ׁ ֶש ּי ִָּכנֵס ְּבתוֹ ְך ֵּתיבַ ת ַה ַה ָּצלָ ה ׁ ֶשל ָה ַר ׁ ְש ִּב“י ,י ֶּ
וְ לֹא יַחו ּׁש וְ לֹא יִפְ ָחד ֵמ ָהאוֹ יְבִ יםְ ,מ ַה ִטילִ ים ,ו ִּמכּ ֹל ִמינֵי ּ ְפגָ ִעים.
הָ ֶרוַ ח כּ ּול ֹו ׁ ֶש ְּל ָך,
ֶּתן לְ ַר ׁ ְש ִּב“י ּו ְת ַק ֵּבל ּ ִפי ֶאלֶ ף,
ְּבבִ ְר ַּכת ֶאלֶ ף ַה ָּמגֵ ן,
ִמפְ ָעל הַ זוֹהַ ר הָ עוֹלָ ִמי

ָא ָּנא הו ׁ ִֹשיט ּו יְ ֵדיכֶ ם ּו ִמלְ א ּו ֶאת הַ טוֹפֶ ס הַ ְּמצ ָֹרף,
וְ ׁ ִשלְ ח ּו ְּבפַ ְקס02-9951300 :
לִ ְתר ּומוֹת ְּב ַּכ ְר ִטיס ַא ׁ ְש ַראי054-8433385 :
נִ ַּיתן לִ ׁ ְשלּ ו ַֹח ְּבפַ ְקס הַ ַּנ“לְ ׁ ,שמוֹת לִ ְּתפִ ָּלה וִ ׁיש ּו ָעה:
וְ כֵ ן ֶאפְ ׁ ָשר לְ הִ ְת ּ ַפ ֵּלל וְ לִ לְ מוֹד זוֹהַ ר הַ ָּקדו ֹׁש לְ ִעלּ ּוי נִ ׁ ְש ַמת
ִּתזְכּ ּו לְ ִמצְ ווֹת ולְ ַח ִ ּיים טוֹבִ ים!

