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‡Î˜
·‡ Z Ë˜ÂÏÓ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ¯ÙÒ Z ÌÁÓ ˙¯Â˙

*ä"ëùú'ä

‰"Î˘˙'‰ ,·‡-ÌÁÓ '‰ ,ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ·

áà-íçðî 'ä ,íéøáã 'ô 'â íåé .ã"ñá

˘"¯‰Ó ¯"ÂÓ„‡ ¯‡·ÓÂ ,1 ÌÈÙ ÏÎ ÏÚÓ ‰ÚÓ„ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰ÁÓÂ ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ òìá
3 ˙‡Â 'È‰È Ê‡˘ ÈÙÏ ‡Â‰ ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· 'È‰È Ï"ÚÏ˘ ‰Ê„ ,2 ‰Ê ‰"„ Â¯Ó‡Ó·
(ÔÓ˜Ï„) ‡¯˜· ¯‡Â·Ó‰„ ÌÚË‰ ÌÈ„˜‰· ‰Ê Ô·ÂÈÂ .ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯
ÔÈÚ‰Â .Ê"ÏÊ ÌÈÎÈÈ˘ „"‰Ú ‡ËÁÂ ‰˙ÈÓ˘ ÂÈÈ‰ ,ÌÏÂÚ· ‰˙ÈÓ ‰˘Ú „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú˘
,‡ËÁ‰ Ì„Â˜ Ì‚ 'È‰ Ú¯‰ ˙Â‡ÈˆÓ„ .4 Ú¯Â ·ÂË ˙Â·Â¯Ú˙ ‰˘Ú „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú„ ,‡Â‰
˙ÂÙÈÏ˜‰ ¯Â„Ó 'È‰ ‰‡È¯·‰ ˙ÏÁ˙·˘ 5 ÚÂ„ÈÎÂ ,·ÂË‰Ó Ï„·ÂÓ Ú¯‰ 'È‰ Ê‡˘ ‡Ï‡
,(6 ÌÏÂÚ‰ ÏÎ·) Ú¯Â ·ÂË ˙Â·Â¯Ú˙ ‰˘Ú „"‰Ú ‡ËÁ È"ÚÂ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂÓÏÂÚ‰Ó ‰ËÓÏ
.7 ·ÂË ‡Ï· Ú¯ ÔÈ‡Â Ú¯ ‡Ï· ·ÂË ÔÈ‡ ¯˘‡ „ÚÂ ,Ú¯‰· ·ÂË‰Â ·ÂË‰· ·¯ÂÚÓ Ú¯‰˘
È¯‰ ,‰¯Â‡ÎÏ„ ,ÌÏÂÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â ÌÈÈÁ‰ ıÚÓ Ì‚ Á˜ÏÂ Â„È ÁÏ˘È ÔÙ ‰˙ÚÂ 8 ˘"Ó Â‰ÊÂ
‰ÂÂËˆ˘ ‰Ê ÏÚ ÌÚË‰Â ,ÌÏÂÚÏ ÈÁ 'È‰È˘ ÔÙÂ‡· ‰˙È‰ (‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ) Ì„‡‰ ˙‡È¯·
ÂÓÓ ÏÎ‡˙ ‡Ï 'Â‚ ˙Ú„‰ ıÚÓÂ 9 ˘"ÓÎ) ˙ÂÓÈ ‡Ï˘ È„Î· ‡Â‰ „"‰ÚÓ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘
¯‡·ÓÂ .ÌÏÂÚÏ ÈÁ 'È‰ÈÂ Á"‰ÚÓ ÏÎ‡È˘ ˙ÙÎÈ‡ ‰ÓÂ ,(˙ÂÓ˙ ˙ÂÓ ÂÓÓ ÍÏÎ‡ ÌÂÈ· ÈÎ
‡ËÁ È¯Á‡Ï) ‰˙ÚÂ ,ÔÎÏ ,Ì„‡‰· Ú¯ ·¯Ú˙ „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú˘ ÔÂÈÎÓ„ ,10 Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡
Ú¯‰ Ì‚ ,ÌÏÂÚÏ ÈÁ ‡Â‰ 'È‰È˘Î ÈÎ ,ÌÏÂÚÏ ÈÁÂ 'Â‚ Â„È ÁÏ˘È ÔÙ ˘Â˘ÁÏ ˘È („"‰Ú
‰˙ÈÓ ‰˘Ú „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú˘ ‰Ê„ ,¯ÓÂÏ ˘È Ê"ÙÚÂ .ÌÏÂÚÏ ÌÂÈ˜ ÂÏ 'È‰È Â· ·¯ÂÚÓ‰
.Ï"Î ,Ú¯‰Ï ÌÂÈ˜ 'È‰È ‡Ï˘ È„Î· ‡Â‰ ÌÏÂÚ·
.ÂÓˆÚ ‡ËÁ‰Ó ˙··ÂÒÓ ‡È‰ „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú ‰˙˘Ú˘ ÌÏÂÚ· ‰˙ÈÓ‰„ ,¯ÓÂÏ
ÍÙÈ‰) ‰‡ÓÂË‰Â Ú¯‰ Î"‡˘Ó ,‡˜Â„ ‰˘Â„˜· ‡Â‰ ˙ÂÈÁ‰ ÔÈÚ„ ,‡Â‰ ÔÈÚ‰Â

ùéå

¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Z ‡"ËÁÏ·È Z Ï˘ ÂÓ‡ ,‰"Ú ‰Á ˙¯Ó ˙È˜„ˆ‰ ˙È·¯‰ È¯Á‡ ˘È„˜ ˙¯ÈÓ‡ ÌÂÈÒ ÌÂÈ (*
.‡"ËÈÏ˘
ÌÂÈÒ ,¯„‡ ‡"Î ,È„Â˜Ù-Ï‰˜ÈÂ 'Ù '‰ ÌÂÈ ˙‡¯˜Ï" ,ç"îùú Z øãà à"ë ñøèðå÷· ¯Â‡Ï ‡ˆÈ ¯Ó‡Ó‰
."Á"Ó˘˙ ˙˘ ,Ï‰˜‰ ˙˘ ,Ù"˜ÈÂ '‚ ÌÂÈ . . Ú"ÈÊ Ú" ‡˜˘ÂÓ 'ÈÁ ˙¯Ó ˙È˜„ˆ‰ ˙È·¯‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰Ï ÌÈ˘ÂÏ˘‰
.Á ,‰Î 'ÈÚ˘È (1
ÌÚ Ï"‰ ˘Â¯„ ‡Â‰˘ ,Ì·È¯ ˙‡ ˙·¯ ‰"„ ‡· ÂÈ¯Á‡ÏÂ .Ó 'Ú Á"Î¯˙ Ó"‰Ò· ÒÙ„ Z Á"Î¯˙ ˙˘„ (2
.˙ÂÙÒÂ‰
.· ,‚È 'È¯ÎÊ (3
Ì˙‡ ÈÎ 'Â‚Â ¯·„ ‰"„ .ÍÏÈ‡Â ÂÚ˜'‡ 'Ú „"Á ÌÈ¯·„ ˆ"Ó‡‰„‡ È¯Ó‡Ó ‰‡¯Â .ÍÏÈ‡Â ‚ ,‰ ˙È˘‡¯· ‡"Â˙ (4
˘„˙ 'Ú ·"Á ‡¯˜ÈÂ ˆ"Ó‡‰„‡ È¯Ó‡Ó· ‰˙·˘Â ‰"„ Z ‰ÎÂ¯‡·Â .(Êˆ˜ 'Ú ‡"¯˙ Ó"‰Ò) ‡"¯˙ ÌÈ¯·ÂÚ
.(ÍÏÈ‡Â ˘ 'Ú ·"Ò¯˙ Ó"‰Ò) ·"Ò¯˙ Ï"‰ ‰"„ .ÍÏÈ‡Â
‰„Ù Í˘Ó‰ ÛÂÒ .Á˘˙ 'Ú ÁÒÙÏ ÌÈ˘Â¯„ ˙"‰Â‡ .¯"‰„‡ ˙ÏÚÓ ¯‡·Â ‰"„ ˙È˘‡¯· 'Ù Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ˙"Ï (5
.„ÂÚÂ .(ÍÏÈ‡Â 139 Ú"Ò „"˘˙ Ó"‰Ò Z ‚"ÏÒ) „"˘˙Â (ÂÚ˜ 'Ú Ë"¯˙ Ó"‰Ò) Ë"¯˙ ÌÂÏ˘·
.Ó"Áˆ„„ ÌÈ‚ÂÒ‰ '„ ÏÎ· ¯"ÂË ˙Â·Â¯Ú˙ ‰˘Ú „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú„ ,Ï"‰ ‰˙·˘Â ‰"„ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯ (6
.ÍÏÈ‡Â ‡ ,ÊÙ ‡ Í¯Î „"Â˜Ï ‰‡¯ (7
.·Î ,‚ ˙È˘‡¯· (8
.ÊÈ ,· Ì˘ (9
.Ì˘ ‡"Â˙· (10
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,ÈÁÂ¯ ˙ÂÓ ,Ì„‡‰· Ú¯ ·¯Ú˙ „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú˘ ÔÂÈÎÓ ,ÔÎÏÂ ,11 ˙ÂÓ Ì‰ (‰˘Â„˜‰
,ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· 'È‰È Ï"ÚÏ˘ ‰Ó Ì‚ Â‰ÊÂ .‰ËÂ˘ÙÎ ‰˙ÈÓ Ì‚ Â· Ï˘Ï˙˘ ‰ÊÓ
.ÂËÂ˘ÙÎ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· Ì‚ ‡ÏÈÓ· 'È‰È Ê"ÈÚ ,12 ÈÁÂ¯‰ ˙ÂÓ ,Ú¯‰ ÏË·˙È Ê‡˘ ÔÂÈÎÓ„
˙ÂÓ‰ Ì‚ ‡ÏÈÓ·Â ,ÈÁÂ¯‰ ˙ÂÓ) Ú¯‰ ÏË·˙È Ï"ÚÏ ‡˜Â„˘ ‰Ê ÏÚ ÌÚË‰ äðäå (·
,‰Ê ¯Â‡ È·‚Ï˘ ,¯˙ÂÈ· ‰ÏÚ ¯Â‡ ÈÂÏÈ‚ 'È‰È Ê‡ ÈÎ ,‡Â‰ (ÂËÂ˘ÙÎ
'È‰ ˜"Ó‰È·˘ ÔÓÊ· Ì‚˘ Ì‚‰„ ,13 ¯Ó‡Ó‰· ¯‡·ÓÂ .ÌÈ„‚Ó‰ ÏÎ ‡ÏÈÓ· ÌÈÏË·˙Ó
,14 ‡˙ÂÓÏ˘‡· ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜„ ‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· Î"ÂÎ‡ÚÂ ,ÔÂ˘‡¯ ˙È· ÔÓÊ· Ë¯Ù·Â ,ÌÈÈ˜
‰ÓÁÏÓ È"Ú ‡Ï˘ ,ÂÈÙÏ ÂÏË·˙ ÌÈÂ‚‰ ÏÎ ,‰Ê ÈÂÏÈ‚ „ˆÓÂ ,¯˙ÂÈ· ‰ÏÚ ¯Â‡ ÈÂÏÈ‚ 'È‰
‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· 'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰ Ó"Ó ,[16 ÂÈÓÈ· 'È‰ ÌÂÏ˘ ÈÎ ‰ÓÏ˘ Ì˘· '˜ ÔÎÏ˘] 15 ÏÏÎ
ÌÈÈ¯ÂÁ‡Ó ˜¯ ‰˙È‰ Ê‡ Ì˙˜ÈÈ˘ ‡Ï‡ ,ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌÂ˜Ó ÔÈÈ„Ú 'È‰˘ ÔÙÂ‡· 'È‰
ÔÈÈ„Ú 'È‰ ‰ÓÏ˘ ÈÓÈ·˘ ‰Ê„ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ] .˙ÂÈÓÈÙ· ‰ÊÈÁ‡ Ì‰Ï 'È‰ ‡ÏÂ ‰˘Â„˜„
˙ÎÏÓ ÂÓÎÂ .ÂÈÙÏ ÂÏË·˙˘ ÌÈÂ‚‰„ ÏÂËÈ·‰ ÔÙÂ‡· Ì‚ ¯ÎÈ ,ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌÂ˜Ó
ÏÂËÈ· ‰· ‰˘Ú ‰ÓÏ˘ ÚÓ˘ ˙‡ ‰ÚÓ˘ ˜¯Â ‰ˆ¯‡· ‰˙ÂÈ‰· Ì‚˘ ˙ÂÈ‰ ÌÚ„ ,‡·˘
Â˙ÓÎÁ ˙‡ ‰˙‡¯Â ÂÈÏ‡ ‰‡·˘ È¯Á‡Ï Ë¯Ù·Â ,18 ‰ÓÏ˘ Ï‡ ‰‡· 17 ‰Ê „ˆÓ˘ ,(˙ˆ˜)
,‰ÎÏÓ ‰˙È‰ Ê‡ Ì‚ ,Ó"Ó ,19 ÁÂ¯ „ÂÚ ‰· 'È‰ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ÂÈÙÏ ‰ÏË·˙ Ê"ÈÚ˘ 'ÂÎÂ
'È‰È 21 Ï"ÚÏ„ ÈÂÏÈ‚‰ Î"‡˘Ó .[20 ÏÂ„‚ „Â·Î· ‰˙Â‡ „·ÈÎ ‰ÓÏ˘ Ì‚˘ ,ÂÊÓ ‰¯È˙ÈÂ
,È¯Ó‚Ï Ú¯‰ ÏË·˙ÈÂ (ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ˙ÈÁ·Ó ‡Ï Ì‚) ÏÏÎ ÌÈÂˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ 'È‰˙ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡·
.ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ·
ÌÂ˜Ó ÔÈÈ„Ú 'È‰ ‰Ê ÈÂÏÈ‚ „ˆÓ˘) ‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· 'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ øåàéáå (‚
ÈÂÏÈ‚ „ˆÓ˘) Ï"ÚÏ„ ÈÂÏÈ‚‰Ï (Ù"ÎÚ ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ˙ÈÁ·Ó ,ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ
(Ì„‡‰ ˙„Â·Ú·) ˜ÂÏÈÁ‰ „"Ú ‡Â‰˘ ,22 ¯Ó‡Ó‰· ¯‡·Ó ,(ÏÏÎ ‰˜ÈÈ Ì‰Ï 'È‰È ‡Ï ‰Ê
Ï·‡ Ú¯‰ ˙‡ ‰Á„Ó˘ ‡Â‰ Ú¯Ó ¯ÂÒ„ .Ú¯· Ò‡ÂÓ„ ‰„Â·Ú‰Ï Ú¯Ó ¯ÂÒ„ ‰„Â·Ú‰ ÔÈ·
‰"Ò¯˙ ‰ÈÈ‰˙ ËÏ˜Ó È¯Ú 'Â‚ ¯·„ÈÂ ‰"„ .(ÍÏÈ‡Â Êˆ˜ 'Ú) Ï"‰ ‡"¯˙ 'Â‚Â ¯·„ ‰"„ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯ (11
.(ÍÏÈ‡Â ‰Î˘ 'Ú (Á"Ó˘˙ ,˙"‰˜) ‰"Ò¯˙ Ó"‰Ò)
."‰ÏÎ˙ Ô˘Ú· ‰ÏÂÎ ‰Ú˘¯‰Â ¯Ó‡ÓÎ ˙¯Ú·Â 'È‰È˘ ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ·" „ ,‰ Ì˘ ‡"Â˙ ‰‡¯ (12
.(ÍÏÈ‡Â ‡Ó 'Ú) Ï"‰ Ì·È¯ ˙‡ ˙·¯ ‰"„ (13
.ÂÎ ,Â"ËÙ ¯"ÂÓ˘ ‰‡¯Â .‡ ,ÂÓ .· ,Ó ‚"Á .‡ ,‰Ù ·"Á .‡"ÚÒ ,‚Ó¯ .· ,‰Î¯ .‡ ,˜ ‡"Á ¯‰Ê (14
'ÚÂ 107 'Ú Z ‡"ÎÒÂ Ë"ÈÒ) „"˘˙Â („Ò˜ 'Ú Ì˘ .·Ò˜ 'Ú) Ë"¯˙ ÌÂÏ˘· ‰„Ù Í˘Ó‰ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯ (15
Â‰Ê˘ Ì˘ ‡"Â˙·Â ‰ÁÂÓ Í¯„· ¯Â¯È· ‡Â‰ ‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· 'È‰˘ ¯Â¯È·‰˘ ,(‡ ,Â) Ì˘ ‡"Â˙ Ì‚ ‰‡¯Â ,(110-11
.‡ËÁ‰ Ì„Â˜ ¯"‰„‡ ˙Ó‚Â„·
.ÂÈÓÈ· Ï‡¯˘È ÏÚ Ô˙‡ Ë˜˘Â ÌÂÏ˘Â ÂÓ˘ 'È‰È ‰ÓÏ˘ (Ë ,·Î ‡-ÌÈÓÈ‰ È¯·„) ˘"ÓÎ (16
È"Ú (‰ˆ¯‡· ÔÈÈ„Ú ‰˙ÂÈ‰·) ‰· ‰˘Ú˘ ÏÂËÈ·‰ „ˆÓ ‡Â‰ ‰ÓÏ˘Ï ‡Â·Ï ÔÂˆ¯ ‰· ¯¯ÂÚ˙˘ Â‰Ê„ (17
˜ÂÁ¯ÓÏ ÚÓ˘˘ ÂÓ˘ ˙ÏÂ„‚ „ˆÓ„" (107 'Ú) „"˘˙Â (·Ò˜ 'Ú) Ë"¯˙ Ï"‰ Í˘Ó‰ ‰‡¯ Z ÂÚÓ˘ ˙‡ ‰ÚÓ˘˘
."ÂÈÏ‡ ÌÈÎ˘ÓÂ ÂÈÏ‡ ÌÏÂÎ ÌÈÏË·˙Ó ÌÈ˜ÂÁ¯‰ ÌÈÈ‡· Ì‚
.·-‡ ,„"ÂÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (18
.‰-„ ,Ì˘ (19
.‚È ,Ì˘ ‰‡¯ (20
Ì˘ ÔÓÒ‰· ‰‡¯Â .Â ÛÈÚÒ·Â Â˙ÏÁ˙· (ÍÏÈ‡Â ‰Ó 'Ú ·"Á ÏÈÚÏ) ‡"Ó˘˙ ÌÂÏ˘· ‰„Ù ‰"„ Ì‚ ‰‡¯ (21
.5 ‰¯Ú‰
.(·Ó 'Ú) Ï"‰ Ì·È¯ ˙‡ ˙·¯ ‰"„ (22

‚Î˜

ä"ëùú'ä ,áà-íçðî 'ä ,çöðì úåîä òìá
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ÂÏˆ‡ ¯‡˘ ,Ú¯‰ ˙‡ ‰Á„Ó ‡Â‰ ÏÚÂÙ·˘ Û‡ ,‡ÏÈÓ·Â .ÌˆÚ· Ú¯‰ ˙‡ ‡Â˘ ÂÈ‡
¯‡Â·ÓÎ ,Ú¯Ï ‰·‰‡ ıÓ˘ ‰ÊÈ‡ ÂÏ ˘È ÌÏÚ‰·˘ „ÚÂ ,Ú¯‰Ï ÌÂ˜Ó ˙È˙ ÔÈÈ„Ú
Ú¯· Ò‡ÂÓ ‡Â‰˘ ÂÈÈ‰ ,Ú¯· Ò‡ÂÓ ‡Â‰˘Î Î"‡˘Ó .¯ÂÓ‚ ÂÈ‡˘ ˜È„ˆ ˙‚¯„· 23 ‡È˙·
‡Â‰ ,‡·¯„‡ È¯‰˘ ,Ú¯Ï ÌÂ˜Ó ˙È˙ ÌÂ˘ ÂÏˆ‡ ÔÈ‡ ,(¯ÂÓ‚ ˜È„ˆ ˙‚¯„) ˙ÈÏÎ˙·
ÈÂÏÈ‚‰ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ‡Â‰ Ê"„ÚÂ .ÒÂ‡ÈÓ‰Â ‰‡˘‰ ˙ÈÏÎ˙· Â· Ò‡ÂÓÂ Ú¯‰ ˙‡ ‡Â˘
È·‚Ï Ì‚˘ ˙ÂÈ‰ ÌÚ ,‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· 'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰„ ,Ï"ÚÏ„ ÈÂÏÈ‚‰Ï ‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· 'È‰˘
˙‡ ‰Á„Ó ‡Â‰ Ú¯Ó ¯ÂÒ„ ‰„Â·Ú‰· Ì‚˘ ˙Ó‚Â„·) ÌÈ„‚Ó‰ ÏÎ ÌÈÏË·˙Ó ‰Ê ÈÂÏÈ‚
.(Ù"ÎÚ ‰˘Â„˜„ ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ˙ÈÁ·Ó) ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌÂ˜Ó ÔÈÈ„Ú ˘È ,Ó"Ó ,(Ú¯‰
˙È˙ ÌÂ˘ Â· ÔÈ‡˘ ,ÒÂ‡ÈÓ‰ ˙ÈÏÎ˙· Ú¯· Ò‡ÂÓ‰ ˙Ó‚Â„ ‡Â‰ Ï"ÚÏ„ ÈÂÏÈ‚‰ Î"‡˘Ó
.‰˘Â„˜‰ ÍÙÈ‰„ ÔÈÚÏ ÌÂ˜Ó
ÈÙÎ ‡Â‰ Ú¯· ÒÂ‡ÈÓ‰Â ‡"ËÒÏ ‰‡˘‰ Ï„Â‚˘ 23 ‡È˙· ¯‡Â·Ó‰ Ù"Ú„ ,ÛÈÒÂ‰Ï ùéå
Ú‚Â· ˜¯ ‡Ï) ‡Â‰ Ú¯· Ò‡ÂÓÏ Ú¯Ó ¯ÂÒ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ,'ÈÂ‰Ï ‰·‰‡‰ Ï„Â‚ Í¯Ú
‰‡ÂÂ˘‰‰ ˜˙ÓÂ˙ Ê"ÙÚÂ .'ÈÂ‰Ï Â˙·‰‡ ÔÙÂ‡Â Ï„Â‚· (Ì‚ ‡Ï‡ ,Ú¯‰ ˙ÏÈÏ˘ ÔÙÂ‡Ï
‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· 'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰Ï (Ú¯· Ò‡ÂÓÏ Ú¯Ó ¯ÂÒ ÔÈ·˘) ‰Ê ˜ÂÏÈÁ„
‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· 'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰·˘) Ú¯‰ ˙ÏÈÏ˘ ÔÙÂ‡· Ì‰ÈÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰„ ,Ï"ÚÏ„ ÈÂÏÈ‚‰Ï
˜ÂÏÈÁ‰ „ˆÓ ‡Â‰ (Ï"ÚÏ„ ÈÂÏÈ‚‰· Î"‡˘Ó ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌÂ˜Ó ˙È˙ ÔÈÈ„Ú ˘È
.ÈÂÏÈ‚‰Â ¯Â‡‰ ÔÙÂ‡Â ˙‚¯„· Ì‰·˘
‰ÊÓ„ .24 ÂÈ˘ÎÚ ÂÈ˙„Â·ÚÂ ÂÈ˘ÚÓ· ÌÈÈÂÏ˙ Ï"ÚÏ„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰ ÏÎ˘ ÚÂ„È äðäå („
ÚÏ·) ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌÂ˜Ó Ô˙Â ÂÈ‡˘ ‰Ê ÈÂÏÈ‚ 'È‰È Ï"ÚÏ˘ ‰Ê„ ,Ô·ÂÓ
˙ÈÏÎ˙· Ú¯‰ ˙‡ ÌÈ‡Â˘ Ï‡¯˘È˘ È"Ú„ ,22 ¯Ó‡Ó‰· ¯‡Â·ÓÎ ,‡Â‰ (ÁˆÏ ˙ÂÓ‰
'È‰È ÂÊ ‰‡˘ „ˆÓÂ ,‰‡˘‰ ˙ÈÏÎ˙· 25 È˙‡˘ Â˘Ú ˙‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰˘Ú Ê"ÈÚ ,‰‡˘‰
‰"·˜‰ ‰‡¯„ ÔÂÈÎÓ ‰‰Â .ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· ,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯ ˙‡Â
ÂÏÈÙ‡Â ,(¯ÂÓ‚ ˜È„ˆ ˙‚¯„ ‡È‰ ˙ÈÏÎ˙· Ú¯‰ ˙‡˘˘ Ë¯Ù·Â) 26 ÌÈËÚÂÓ Ì‰˘ ÌÈ˜È„ˆ·
ÏÎ· 'È‰È ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ·„ ÔÈÚ‰Â ,ÈÂÈ· È‡ÂÏ‰ 27 Ì‚˙Ù‰ ÚÂ„È ÈÂÈ·‰ ˙‚¯„Ï Ú‚Â·
Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ (‰‡˘‰ ˙ÈÏÎ˙· Ú¯‰ ˙‡ ‡Â˘Ï) ÂÊ ‰„Â·Ú˘ ,‰ÊÓ Ô·ÂÓ ,Ï‡¯˘È
ÌÈÓÊ Ì˘È Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î·„ .ÈÂÈ· ˙‚¯„Ó ‰ËÓÏ˘ ‰Ï‡· ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÂÈ··
‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ‰Ú˘· Â‡ ,‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ ˙Ú˘· Â‡ ,‰ÏÙ˙‰ ˙Ú˘· Z ÌÈ„ÁÂÈÓ
30 Î"ÂÎ‡ÚÂ 29 ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ˙Â˘¯‰ È¯·„· ˜ÒÂÚ˘ ‰Ú˘· ÂÏÈÙ‡ Â‡ ,28 ÈÙË ‰· ¯È‰Ê ‰Â‰„

.(‡ ,ÂË) È"Ù
.Ê"ÏÙ¯ ‡È˙
.‚ ,‡ ÈÎ‡ÏÓ
.(· ,‰) ‡"Ù ‡È˙ ‰‡¯Â .· ,ÁÏ ‡ÓÂÈ
.(È 'Ú ‚"Á ÏÈÚÏ) ‰"Ò Á"Ï˘˙ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Â ‰"„ ‰‡¯Â .‡ ‰¯Ú‰ (‡ ,„È) Á"Ù ·"Á È·¯ ˙È·
.·"ÚÒ ,ÁÈ˜ ˙·˘ ‰‡¯
646 'Ú „"ÎÁ ˘"Â˜Ï ‰‡¯Â .‡"Ï¯Ò Á"Â‡ Ú"Â˘ÂË .‚"ÙÒ ˙ÂÚ„ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ .·"ÈÓ ·"Ù ˙Â·‡ ‰‡¯
.ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÍÈ˘ÚÓ ÏÎ ‰"„
.104 'Ú È"Á .932 'Ú Ì˘ .907 'Ú ‚"Á ˘"Â˜Ï ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯

(23
(24
(25
(26
(27
(28
(29
‰¯Ú‰·
(30
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ÍÈÊ ËÈ‚ ¯Ú) Â˙Â‡ÈˆÓ ÏÎ ˙‡ ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ÂÊ ‰Ú˘·˘ Z 31 Â‰Ú„ ÍÈÎ¯„ ÏÎ·„ ÔÙÂ‡·
¯Ú·È‡
ÔÂÈÎÓÂ .¯ÂÓ‚ ˜È„ˆ ÂÓÎ ,32 ÌÈ‡Âˆ‰ ÌÈ„‚·Ï ÍÈÈ˘ ÂÈ‡ Ê"ÈÚÂ ,˙Â˜Ï‡Ï (Ôˆ‡‚È‡
«
ÌÂ˜Ó Ô˙Â ÂÈ‡˘ ÈÂÏÈ‚‰ Ê"ÈÚ Í˘Ó ÔÎÏ ,33 „ÚÂ ÌÏÂÚÏ ÈÁˆ ‡Â‰ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê „ÂÁÈ˘
.ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· ,ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÏÏÎ
Ú¯‰Â ·ÂË‰Â ÌÈ¯Â¯È·‰ ÔÈÈ„Ú ÂÓÏ˘ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ„ ,ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· åäæå (‰
‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÈ˜ 'È‰ ˜"Ó‰È·˘ ÔÓÊ· Ì‚ ÏÏÂÎ) Ê"·Ê ÌÈ·¯ÂÚÓ
Â‰ÊÂ .Ï"Î ,Ú¯‰Ï ÌÂÈ˜ 'È‰È ‡Ï˘ È„Î· ,‰˙ÈÓ‰ ÔÈÚ ˘È (‡˙ÂÓÏ˘‡· ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜„
ÔÈ‡˘ Ì‚‰„] 34 ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘ Ô¯ÙÚÏ Â¯ÊÁÈ ÌÈ˜È„ˆ Ì‚˘ ÌÚË‰ Ì‚
ÌÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó ÌÈÈ˜ ÔÙÂ‚ 'È‰ (Ó"‰Á˙ Ì„Â˜˘) ÂÊ ‰Ú˘Ï „ÚÂ 35 Ì‰· ˙ËÏÂ˘ ‰ÓÈ¯
˙Â·Â¯Ú˙ ‰˘Ú „"‰Ú ‡ËÁ È"Ú˘ ÔÂÈÎÓ ÈÎ ,[Ô¯ÙÚÏ Â¯ÊÁÈ Ó"‰Á˙ Ì„Â˜ ,Ó"ÓÂ ,ÌÈ˘
È¯Á‡Ï) Ï"ÚÏ Î"‡˘Ó .36 ÍÂÎÈÊÏ ÂÎ¯ËˆÈ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÙÂ‚ Ì‚ ,ÔÎÏ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· Ú¯
ÛÂ‚‰ Ì‚Â ‰˙ÈÓ Ê‡ 'È‰˙ ‡Ï ,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯ ˙‡Â 'È‰È˘Î ,('ÈÁ˙‰
,ÂËÂ˘ÙÎ ‡Â‰ ˙ÂÓÈ ‰˘ ‰‡Ó Ô· ¯Ú‰ ÈÎ 38 ˘"Ó„ 37 ‰ÚÈ„‰Ï Ì‚„ .ÌÈÈÁˆ ÌÈÈÁ· 'ÈÁÈ
Ì‚„ ,ÂÊÓ ‰¯È˙ÈÂ .ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· 'È‰È Ï‡¯˘ÈÏ Ú‚Â· Î"‡˘Ó ,"·Ï Ú‚Â· ˜¯ ‡Â‰
'È‚¯„Ó ÏÈÙ„ Ô‡Ó„ ,‰ÏÈÙ ‡Ï‡ ,˘ÓÓ ‰˙ÈÓ ‡Ï ‡È‰ "·· (ÂÊ ‰ÚÈ„Ï) 'È‰˙˘ ‰˙ÈÓ‰
Â¯¯·˙È Ì‰· ÂÚÏ·˘ ‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ˘ È"Ú„ ,40 ¯Ó‡Ó‰· ¯‡Â·ÓÎÂ .39 ˙ÈÓ È¯˜‡
Í¯Ú· Ú¯ Ì˘· ‡¯˜˘ Ì‰Ï˘ ÈÓ˘‚‰ ÛÂ‚ ÂÈÈ‰) Ì‰·˘ Ú¯‰ ,‰ÏÚÓÏ ÂÏÚÈÂ Ì‰Ó
Ì‚ ‰ÏÚ˙È Ï‡¯˘È· Î"‡˘Ó ,Ú"‰Â‡· Â‰Ê„ .‰ËÓÏ ÏÂÙÈ (Â·˘ ‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈÏ
‰ÏÚÓÏ ÛÂ‚‰ 'È‰È Ê‡˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,‰Ó˘‰ ÂÓÎ ˙ÂÈÁÂ¯Ó ÔÂÊÈ ÛÂ‚‰ Ì‚˘ ,ÛÂ‚‰
,ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰ËÓÏ ÈÂÏÈ‚·Â ÏÚÂÙ· 'È‰È ‰Ê ÏÎÂ .41 ¯·‚ ··ÂÒ˙ ‰·˜ ,‰Ó˘‰Ó
.˘ÓÓ ·Â¯˜· ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È"Ú ‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚·
●

.·"Ò Â"˜Ò Á"Â‡ Ê"‰„‡ Ú"Â˘ .Ì˘ Ú"Â˘ÂËÂ Ì"·Ó¯ .Â ,‚ ÈÏ˘Ó (31
.È"Ù ‡È˙ ‰‡¯ (32
.‰"ÎÙ ‡È˙ (33
.· ,Á˜ ·"ÁÊ ‰‡¯Â .· ,·˜ ˙·˘ (34
.Ë ,ËÈ˜ Ù"‰Ú ÌÈÏ‰˙ ˘¯„Ó ‰‡¯ (35
Z ÂËÂ˘ÙÎ Ô¯ÙÚÏ ¯ÂÊÁÏ ˆ"‡ Ê‡Â ,'È‰˙ ÏÎÏ ¯ÙÚÎ È˘ÙÂ„ ÏÂËÈ·‰ È"Ú ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ÍÂÎÈÊ˘ ‡Ï‡ (36
.(273 Ú"Ò ·"Á Á"Ó˘˙ ˙ÂÈÂ„ÚÂÂ˙‰) ‰ÙÂÒ· Á"Ó˘˙ ‡· Ù"˘ ˙ÁÈ˘ ‰‡¯
.· ,‡ˆ ÔÈ¯„‰Ò .‡ ,ÁÒ ÌÈÁÒÙ ‰‡¯Â .· ,Â"ÎÙ ¯"·· ‡ÈÁ '¯ ˙Ú„ (37
.Î ,‰Ò 'ÈÚ˘È (38
(Î"‰·˘ ¯Ú˘) Ë ¯Ú˘ Á"Ú· ‡·Â‰ Z · ,‰Ï˜ ‚"ÁÊ·Â .Á"‡„· Ó"Î·Â .‡"Ú¯ ,Ê ˙˜ÂÁ ˙"Â˜Ï· ‰"Î (39
.‰˙ÈÓ 'È· È¯‡˜ ,'È· ‰Â‰„ ‰‡Ó„˜ ‡‚¯„Ó ˙ÈÁ„ Ô‡Ó :‡˙È‡ Z ‚"Ù ·"Á ·"˘ ˘"Â·Ó·Â ·"Ù
.(·Ó 'Ú) Ì·È¯ ˙‡ ˙·¯ ‰"„Â (Ó Ú"Ò) ÁˆÏ ˙ÂÓ‰ ÚÏ· ‰"„Ò (40
.‡Î ,‡Ï 'ÈÓ¯È (41
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בס"ד .יום ג' פ' דברים ,ה' מנחם-אב ה'תשכ"ה*

ִ ּב ַּלע
NO EVIL,
NO DEATH

ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח ו ָּמ ָחה ֲהוָ יָ ' ֱאל ִֹקים דִּ ְמ ָעה ֵמ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים,1

ו ְּמ ָב ֵאר ַא ְדמוּ"ר ַמ ֲה ַר ׁ
"ש ְ ּב ַמ ֲא ָמרוֹ דִּ בּ וּר ַה ַּמ ְת ִחיל זֶ ה ,2דְּ זֶ ה
3
ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד לָ בֹא יִ ְהיֶ ה ִ ּב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח הוּא לְ ִפי ׁ ֶש ָאז יִ ְהיֶ ה וְ ֶאת
רו ַּח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַא ֲע ִביר ִמן ָה ָא ֶרץ.
וְ יו ַּבן זֶ ה ְ ּב ַה ְקדִּ ים ַה ּ ַט ַעם דְּ ַה ְמב ָֹאר ִ ּב ְק ָרא (דִּ לְ ַק ָּמן) ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי
יתה וְ ֵח ְטא ֵעץ
יתה ָ ּבעוֹ לָ םַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִּמ ָ
ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת נַ ֲעשָׂ ה ִמ ָ
ַהדַּ ַעת ׁ ַש ָ ּי ִכים זֶ ה לְ זֶ ה.

PREVENTING
PERPETUATION
OF EVIL

וְ ָה ִענְ יָ ן הוּא ,דְּ ַעל יְ ֵדי ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת נַ ֲעשָׂ ה ַּת ֲערוּבוֹ ת טוֹ ב
וְ ָרע .4דִּ ְמ ִציאוּת ָה ָרע ָהיָ ה גַ ם ק ֶֹדם ַה ֵח ְטאֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָאז ָהיָ ה ָה ָרע
יאה ָהיָ ה ְמדוֹ ר ַה ְּקלִ ּפוֹ ת
ֻמ ְבדָּ ל ֵמ ַה ּטוֹ ב ,וְ ַכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ 5ש ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ְ ּב ִר ָ
לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ָהעוֹ לָ מוֹ ת דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,וְ ַעל יְ ֵדי ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת נַ ֲעשָׂ ה
(ב ָכל ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,)6ש ָה ָרע ְמע ָֹרב ְ ּב ַה ּטוֹ ב וְ ַה ּטוֹ ב
ַּת ֲערוּבוֹ ת טוֹ ב וְ ָרע ְ ּ
ְ ּב ָה ָרע ,וְ ַעד ֲא ׁ ֶשר ֵאין טוֹ ב ְ ּבל ֹא ָרע וְ ֵאין ָרע ְ ּבל ֹא טוֹ ב.7

*) יום סיום אמירת קדיש אחרי
הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה,
אמו של — יבלחט"א — כ"ק
אדמו"ר שליט"א.
המאמר יצא לאור בקונטרס כ"א
אדר — תשמ"ח" ,לקראת יום ה'
פ' ויקהל-פקודי ,כ"א אדר ,סיום
השלושים להסתלקות הרבנית
הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע
זי"ע  . .יום ג' ויק"פ ,שנת הקהל,
שנת תשמ"ח".
 )1ישעי' כה ,ח.

 )2דשנת תרכ"ח – נדפס בסה"מ
תרכ"ח ע' מ .ולאחריו בא ד"ה רבת
את ריבם ,שהוא דרוש הנ"ל עם
הוספות.
 )3זכרי' יג ,ב.
 )4תו"א בראשית ה ,ג ואילך.
וראה מאמרי אדהאמ"צ דברים
ח"ד ע' א'קעו ואילך .ד"ה דבר
וגו' כי אתם עוברים תרנ"א (סה"מ
תרנ"א ע' קצז) .ובארוכה – ד"ה
ושבתה במאמרי אדהאמ"צ ויקרא
ח"ב ע' תדש ואילך .ד"ה הנ"ל
תרס"ב (סה"מ תרס"ב ע' ש ואילך).

 )5ל"ת להאריז"ל פ' בראשית
ד"ה ונבאר מעלת אדה"ר .אוה"ת
דרושים לפסח ע' תשנח .סוף
המשך פדה בשלום תרנ"ט (סה"מ
תרנ"ט ע' קעו) ותש"ד (סל"ג –
סה"מ תש"ד ס"ע  139ואילך).
ועוד.
 )6ראה בארוכה ד"ה ושבתה
הנ"ל ,דע"י חטא עה"ד נעשה
תערובות טו"ר בכל ד' הסוגים
דדצח"מ.
 )7ראה לקו"ד כרך א פז ,א
ואילך.
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וְ זֶ ה ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב 8וְ ַע ָּתה ּ ֶפן יִ ׁ ְשלַ ח יָ דוֹ וְ לָ ַקח ַ ּגם ֵמ ֵעץ ַה ַח ִ ּיים
(מ ְּל ַכ ְּת ִח ָּלה)
יאת ָה ָא ָדם ִ
וְ ָא ַכל וָ ַחי לְ עוֹ לָ ם ,דְּ לִ ְכאוֹ ָרהֲ ,ה ֵרי ְ ּב ִר ַ
ָהיְ ָתה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַחי לְ עוֹ לָ ם ,וְ ַה ּ ַט ַעם ַעל זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ָּוה ׁ ֶשלּ ֹא
(כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב 9ו ֵּמ ֵעץ
לֶ ֱאכוֹ ל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת הוּא ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יָ מוּת ְּ
ֹאכל ִמ ֶּמ ּנ ּו ּכִ י ְ ּביוֹ ם ֲא ָכלְ ָך ִמ ֶּמ ּנ ּו מוֹ ת ָּתמוּת) ,ו ָּמה
ַהדַּ ַעת גוֹ ' ל ֹא ת ַ
ֹאכל ֵמ ֵעץ ַה ַח ִ ּיים וְ יִ ְהיֶ ה ַחי לְ עוֹ לָ ם.
ִא ְכ ּ ַפת ׁ ֶש ּי ַ
ו ְּמ ָב ֵאר ַא ְדמוּ"ר ַה ָ ּז ֵקן ,10דְּ ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת
נִ ְת ָע ֵרב ָרע ְ ּב ָה ָא ָדם ,לָ ֵכן ,וְ ַע ָּתה (לְ ַא ֲח ֵרי ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת) יֵ ׁש
לַ ֲח ׁשוֹ ׁש ּ ֶפן יִ ׁ ְשלַ ח יָ דוֹ גוֹ ' וָ ַחי לְ עוֹ לָ םִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה הוּא ַחי לְ עוֹ לָ ם,
ַ ּגם ָה ָרע ַה ְמע ָֹרב בּ וֹ יִ ְהיֶ ה לוֹ ִק ּיוּם לְ עוֹ לָ ם.
וְ ַעל ּ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמר ,דְּ זֶ ה ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת נַ ֲעשָׂ ה
יתה ָ ּבעוֹ לָ ם הוּא ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה ִק ּיוּם לְ ָה ָרעַּ ,כנַ "ל.
ִמ ָ

וְ יֵ ׁש

יתה ָ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֶעשְׂ ָתה ַעל יְ ֵדי ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת
לוֹ ַמר ,דְּ ַה ִּמ ָ
ִהיא ְמ ֻס ֶ ּב ֶבת ֵמ ַה ֵח ְטא ַע ְצמוֹ .

SPIRITUAL
DEATH

וְ ָה ִענְ יָ ן הוּא ,דְּ ִענְ יַ ן ַה ַח ּיוּת הוּא ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ַדוְ ָקאַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן
(ה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה) ֵהם ָמוֶ ת ,11וְ לָ ֵכןִ ,מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי
ָה ָרע וְ ַה ּ ֻט ְמ ָאה ֵ
ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת נִ ְת ָע ֵרב ָרע ְ ּב ָה ָא ָדםָ ,מוֶ ת רו ָּחנִ יִ ,מ ֶ ּזה נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל בּ וֹ
יתה ִּכ ְפ ׁשו ָּט ּה.
גַ ם ִמ ָ
וְ זֶ ה ּו גַ ם ַמה ּ ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד לָ בֹא יִ ְהיֶ ה ִ ּב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח ,דְּ ִמ ֵּכיוָ ן
ׁ ֶש ָאז יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ָה ָרעָ ,מוֶ ת ָהרו ָּחנִ יַ ,12על יְ ֵדי זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵמילָ א ַ ּגם ִ ּב ַּלע
ַה ָּמוֶ ת ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ .

 )8בראשית ג ,כב.
 )9שם ב ,יז.
 )10בתו"א שם.

 )11ראה בארוכה ד"ה דבר
וגו' תרנ"א הנ"ל (ע' קצז ואילך).
ד"ה וידבר גו' ערי מקלט תהיינה
תרס"ה (סה"מ תרס"ה (קה"ת,

תשמ"ח) ע' שכה ואילך).
"ּב ַּלע
 )12ראה תו"א שם ה ,ד ִ
ּוב ַע ְר ָּת ּכְ ַמ ֲא ַמר
ַה ָּמוֶ ת ָלנֶ ַצח ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִ
כּוּלּה ֶּב ָע ָׁשן ִּתכְ ָלה".
וְ ָה ִר ְׁש ָעה ָ
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ב-ERADICATING
EVIL

(מוֶ ת
וְ ִה ֵ ּנה ַה ּ ַט ַעם ַעל זֶ ה ׁ ֶשדַּ וְ ָקא לֶ ָע ִתיד לָ בֹא יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ָה ָרע ָ
ָהרו ָּחנִ י ,ו ְּב ֵמילָ א גַ ם ַה ָּמוֶ ת ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ) הוּאִּ ,כי ָאז יִ ְהיֶ ה ִ ּגלּ וּי
אוֹ ר נַ ֲעלֶ ה ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ְּלגַ ֵ ּבי אוֹ ר זֶ הִ ,מ ְת ַ ּב ּ ְטלִ ים ְ ּב ֵמילָ א ָּכל ַה ְמנַ ְ ּג ִדים.
ו ְּמ ָב ֵאר ְ ּב ַה ַּמ ֲא ָמר ,13דַּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ַ ּגם ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָ ה ַק ָ ּים,
ו ִּב ְפ ָרט ִ ּבזְ ַמן ַ ּביִ ת ִר ׁ
ימי ׁ ְשלֹמֹה דְּ ַקיְ ָמא
אשוֹ ן ,וְ ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ִ ּב ֵ
14
ִס ֲיה ָרא ְ ּב ַא ׁ ְשלָ מו ָּתא ָ ,היָ ה ִ ּגלּ וּי אוֹ ר נַ ֲעלֶ ה ְ ּביוֹ ֵתר ,ו ִּמ ַּצד ִ ּגלּ וּי זֶ ה,
[ש ָּל ֵכן נִ ְק ָרא
ָּכל ַהגּ וֹ יִ ם נִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו לְ ָפנָ יוֶ ׁ ,שלּ ֹא ַעל יְ ֵדי ִמלְ ָח ָמה ְּכלָ לֶ ׁ 15
ְ ּב ׁ ֵשם ׁ ְשלֹמֹה ִּכי ׁ ָשלוֹ ם ָהיָ ה ְ ּביָ ָמיוִ ,]16מ ָּכל ָמקוֹ ם ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ָהיָ ה
ימי ׁ ְשלֹמֹה ָהיָ ה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ָמקוֹ ם לִ ינִ ַיקת ַה ִחיצוֹ נִ יםֶ ,א ָּלא
ִ ּב ֵ
ׁ ֶש ְ ּינִ ָיק ָתם ָאז ָהיְ ָתה ַרק ֵמ ֲאחוֹ ַריִ ם דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה וְ ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם ֲא ִחיזָ ה
ימ ּיוּת.
ִ ּב ְפנִ ִ
ימי ׁ ְשלֹמֹה ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ָמקוֹ ם לִ ינִ ַיקת
[וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ,דְּ זֶ ה ׁ ֶש ִ ּב ֵ
ַה ִחיצוֹ נִ ים ,נִ ָּכר ַ ּגם ְ ּבא ֶֹפן ַה ִ ּב ּטוּל דְּ ַהגּ וֹ יִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו לְ ָפנָ יו .ו ְּכמוֹ
ַמלְ ַּכת ׁ ְש ָבא ,דְּ ִעם ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם ִ ּב ְהיוֹ ָת ּה ְ ּב ַא ְר ָצ ּה וְ ַרק ׁ ָש ְמ ָעה ֶאת
ׁ ֵש ַמע ׁ ְשלֹמֹה נַ ֲעשָׂ ה ָ ּב ּה ִ ּב ּטוּל ְ
(ק ָצת)ֶ ׁ ,ש ִּמ ַּצד זֶ הּ ָ 17ב ָאה ֶאל ׁ ְשלֹמֹה,18
ו ִּב ְפ ָרט לְ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָ ּב ָאה ֵאלָ יו וְ ָר ֲא ָתה ֶאת ָח ְכ ָמתוֹ וְ כוּ' ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי זֶ ה
נִ ְת ַ ּב ּ ְטלָ ה לְ ָפנָ יו ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה ָב ּה עוֹ ד רו ַּחִ ,19מ ָּכל ָמקוֹ םּ ַ ,גם ָאז
ית ָרה ִמ ּזוֹ ֶ ׁ ,ש ַ ּגם ׁ ְשלֹמֹה ִּכ ֵ ּבד אוֹ ָת ּה ְ ּב ָכבוֹ ד ָ ּגדוֹ ל.]20
ָהיְ ָתה ַמלְ ָּכה ,וִ ֵ
ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן ַה ִ ּגלּ וּי דְּ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא 21יִ ְהיֶ ה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְהיֶ ה
יְ נִ ָיקה לַ ִחיצוֹ נִ ים ְּכלָ ל ַ ּ
(גם ל ֹא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֲאחוֹ ַריִ ם) וְ יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ָה ָרע
לְ גַ ְמ ֵריּ ִ ,ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח.

 )13ד"ה רבת את ריבם הנ"ל (ע'
מא ואילך).
 )14זהר ח"א קנ ,א .רכה ,ב .רמג,
סע"א .ח"ב פה ,א .ח"ג מ ,ב .מו ,א.
וראה שמו"ר פט"ו ,כו.
 )15ראה בארוכה המשך פדה

בשלום תרנ"ט (ע' קסב .שם ע'
קסד) ותש"ד (סי"ט וסכ"א – ע' 107
וע'  ,)11-110וראה גם תו"א שם (ו,
ימי ְׁשֹלמֹה
א)ֶׁ ,ש ַה ֵּבירּור ֶׁש ָהיָ ה ִּב ֵ
נּוחה ובתו"א
הּוא ֵּבירּור ְּב ֶד ֶרְך ְמ ָ
שם ֶׁשּזֶ הּו ְּבדּוגְ ַמת ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
קוֹדֶ ם ַה ֵח ְטא.

 )16כמ"ש (דברי הימים-א כב,
ט) ְׁשֹלמֹה יִ ְהיֶ ה ְׁשמֹו וְ ָׁשלֹום וָ ֶׁש ֶקט
ֶא ֵּתן ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביָ ָמיו.
עֹורר ָּבּה ָרצֹון
ְּ )17דזֶ הּו ֶׁשּנִ ְת ֵ
ָלבֹוא ִל ְׁשֹלמֹה הּוא ִמ ַּצד ַה ִּביּטּול
יֹותּה ֲע ַדיִ ין ְּב ַא ְר ָצּה)
(ּב ְה ָ
ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ָּבּה ִ
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ג-(ש ִּמ ַּצד ִ ּגלּ וּי זֶ ה ָהיָ ה
ימי ׁ ְשלֹמֹה ׁ ֶ
ו ֵּבאוּר ַה ִחלּ וּק ֵ ּבין ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ֵ
ֲע ַדיִ ן ָמקוֹ ם לִ ינִ ַיקת ַה ִחיצוֹ נִ יםִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ֲאחוֹ ַריִ ם ַעל ָּכל
(ש ִּמ ַּצד ִ ּגלּ וּי זֶ ה ל ֹא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם יְ נִ ָיקה
ּ ָפנִ ים) לְ ַה ִ ּגלּ וּי דְּ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ׁ ֶ
ְ
(ב ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם)
ְּכלָ ל)ְ ,מ ָב ֵאר ְ ּב ַה ַּמ ֲא ָמרֶ ׁ ,22שהוּא ַעל דֶּ ֶרך ַה ִחלּ וּק ַ ּ
ֵ ּבין ָה ֲעבוֹ ָדה דְּ סוּר ֵמ ָרע לְ ָה ֲעבוֹ ָדה דְּ מוֹ ֵאס ְ ּב ָרע.

PUSHING
AWAY VS.
DESPISING

דְּ סוּר ֵמ ָרע הוּא ׁ ֶש ַּמ ְד ֶחה ֶאת ָה ָרע ֲא ָבל ֵאינוֹ שׂ וֹ נֵ א ֶאת ָה ָרע
ְ ּב ֶע ֶצם .ו ְּב ֵמילָ אַ ,אף ׁ ֶש ְ ּבפ ַֹעל הוּא ַמ ְד ֶחה ֶאת ָה ָרע ,נִ ׁ ְש ָאר ֶא ְצלוֹ
ֲע ַדיִ ן נְ ִתינַ ת ָמקוֹ ם לְ ָה ָרע ,וְ ַעד ׁ ֶש ְ ּב ֶה ְעלֵ ם יֵ ׁש לוֹ ֵאיזֶ ה ׁ ֶש ֶמץ ַא ֲה ָבה
לְ ָרעִּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַתנְ יָ אּ ְ 23ב ַד ְר ַ ּגת ַצדִּ יק ׁ ֶש ֵאינוֹ גָ מוּר.
ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן ְּכ ׁ ֶשהוּא מוֹ ֵאס ְ ּב ָרעַ ,היְ נ ּו ׁ ֶשהוּא מוֹ ֵאס ְ ּב ָרע
ְ ּב ַת ְכלִ ית (דַּ ְר ַ ּגת ַצדִּ יק ָ ּגמוּר)ֵ ,אין ֶא ְצלוֹ ׁשוּם נְ ִתינַ ת ָמקוֹ ם לְ ָרע,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ַאדְּ ַר ָ ּבא ,הוּא שׂ וֹ נֵ א ֶאת ָה ָרע וּמוֹ ֵאס בּ וֹ ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ּ ִׂשנְ ָאה
וְ ַה ִּמאוּס.
ימי ׁ ְשלֹמֹה לְ ַה ִ ּגלּ וּי
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה הוּא ַה ִחלּ וּק ֵ ּבין ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ֵ
ימי ׁ ְשלֹמֹהִ ,עם ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי
דְּ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ,דְּ ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ֵ
(ב ֻדגְ ַמת ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ָה ֲעבוֹ ָדה דְּ סוּר
גִ לּ וּי זֶ ה ִמ ְת ַ ּב ּ ְטלִ ים ָּכל ַה ְמנַ ְ ּג ִדים ְ ּ
ֵמ ָרע הוּא ַמ ְד ֶחה ֶאת ָה ָרע)ִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ,יֵ ׁש ֲע ַדיִ ן ָמקוֹ ם לִ ינִ ַיקת
(מ ְ ּב ִחינַ ת ֲאחוֹ ַריִ ם דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים)ַ .מה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן
ַה ִחיצוֹ נִ ים ִ
ַה ִ ּגלּ וּי דְּ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא הוּא דֻּ גְ ַמת ַה ּמוֹ ֵאס ְ ּב ָרע ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ִּמאוּס,
ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ׁשוּם נְ ִתינַ ת ָמקוֹ ם לְ ִענְ יָ ן דְּ ֵה ֶפ ְך ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה.

ַעל יְ ֵדי ֶׁש ָּשׁ ְמ ָעה ֶאת ִׁש ְמעֹו – ראה
המשך הנ"ל תרנ"ט (ע' קסב)
דּוּלת
ותש"ד (ע' ּ"ְ )107ד ִמ ַּצד ּגְ ַ
ְׁשמֹו ֶׁשּנִ ְׁש ַמע ְל ֵמ ָרחֹוק ּגַ ם ְּב ִאּיִ ים
ּכּוּלם ֵא ָליו
ָ
חֹוקים ִמ ְתּבַ ְּטלִ ים
ָה ְר ִ
וְ נִ ְמ ָׁשכִ ים ֵא ָליו".

 )18מלכים-א יו"ד ,א-ב.
 )19שם ,ד-ה.
 )20ראה שם ,יג.
 )21ראה גם ד"ה פדה בשלום
תשמ"א (תורת מנחם – ספר

TWO TYPES
OF GILUYIM

המאמרים מלוקט ח"ב ע' צה
ואילך) בתחלתו ובסעיף ו .וראה
בהנסמן שם הערה .5
 )22ד"ה רבת את ריבם הנ"ל (ע'
מב).
 )23פ"י (טו ,א).
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THE
GREATER
THE LOVE,
THE
GREATER
THE HATE

וְ יֵ ׁש לְ הוֹ ִסיף ,דְּ ַעל ּ ִפי ַה ְמב ָֹאר ְ ּב ַתנְ יָ אֶ ׁ 23ש ּג ֶֹדל ַה ּ ִׂשנְ ָאה לְ ִס ְט ָרא
ָא ֳח ָרא וְ ַה ִּמאוּס ְ ּב ָרע הוּא ְּכ ִפי ֶע ֶר ְך ּג ֶֹדל ָה ַא ֲה ָבה לַ ֲהוָ יָ ',
ַה ִחלּ וּק ֵ ּבין סוּר ֵמ ָרע לְ מוֹ ֵאס ְ ּב ָרע הוּא (ל ֹא ַרק ַ ּבנּוֹ גֵ ַע לְ א ֶֹפן ׁ ְשלִ ילַ ת
ָה ָרעֶ ,א ָּלא גַ ם) ְ ּבג ֶֹדל וְ א ֶֹפן ַא ֲה ָבתוֹ לַ ֲהוָ יָ '.
(ש ֵ ּבין סוּר ֵמ ָרע לְ מוֹ ֵאס
וְ ַעל ּ ִפי זֶ ה ֻּת ְמ ַּתק ַה ַה ׁ ְשוָ ָאה דְּ ִחלּ וּק זֶ ה ׁ ֶ
ימי ׁ ְשלֹמֹה לְ ַה ִ ּגלּ וּי דְּ לֶ ָע ִתיד
ְ ּב ָרע) לְ ַה ִחלּ וּק ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ֵ
(ש ְ ּב ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ָהיָ ה
יהם ְ ּבא ֶֹפן ׁ ְשלִ ילַ ת ָה ָרע ׁ ֶ
לָ בֹא ,דְּ ַה ִחלּ וּק ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
ימי ׁ ְשלֹמֹה יֵ ׁש ֲע ַדיִ ן נְ ִתינַ ת ָמקוֹ ם לִ ינִ ַיקת ַה ִחיצוֹ נִ ים ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין
ִ ּב ֵ
ֵּכן ְ ּב ַה ִ ּגלּ וּי דְּ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא) הוּא ִמ ַּצד ַה ִחלּ וּק ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְ ּב ַד ְר ַ ּגת וְ א ֶֹפן
ָהאוֹר וְ ַהּגִ ּלּוי.
-ד-

IT'S UP
TO US

THE
MOMENT
WHEN
YOU TRULY
DESPISE
EVIL

וְ ִה ֵ ּנה יָ דו ַּע ׁ ֶש ָּכל ַה ִ ּגלּ וּיִ ים דְּ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ְּתלוּיִ ים ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו
וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינ ּו ַע ְכ ׁ ָשו .24דְּ ִמ ֶ ּזה מו ָּבן ,דְּ זֶ ה ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד לָ בֹא יִ ְהיֶ ה
(ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח)
גִ לּ וּי זֶ ה ׁ ֶש ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ָמקוֹ ם לִ ינִ ַיקת ַה ִחיצוֹ נִ ים ִ ּ
הוּאִּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ַּמ ֲא ָמר ,22דְּ ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּישְׂ ָר ֵאל שׂ וֹ נְ ִאים ֶאת ָה ָרע
25
אתי
ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ּ ִׂשנְ ָאהַ ,על יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲעשֶׂ ה לְ ַמ ְעלָ ה וְ ֶאת ֵעשָׂ ו שָׂ נֵ ִ
ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ּ ִׂשנְ ָאה ,ו ִּמ ַּצד שִׂ נְ ָאה זוֹ יִ ְהיֶ ה וְ ֶאת רו ַּח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַא ֲע ִביר
ִמן ָה ָא ֶרץּ ִ ,ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח.
וְ ִה ֵ ּנה ִמ ֵּכיוָ ן דְּ ָר ָאה ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַצדִּ ִיקים ׁ ֶש ֵהם מו ָּע ִטים
(ו ִּב ְפ ָרט ׁ ֶש ּ ִׂשנְ ַאת ָה ָרע ְ ּב ַת ְכלִ ית ִהיא ַד ְר ַ ּגת ַצדִּ יק ָ ּגמוּר) ,וַ ֲא ִפלּ ּו
ַ ּבנּוֹ גֵ ַע לְ ַד ְר ַ ּגת ַה ֵ ּבינוֹ נִ י יָ דו ַּע ַה ּ ִפ ְת ָ ּגםַ 27הלְ וַ אי ֵ ּבינוֹ נִ י ,וְ ָה ִענְ יָ ן דְּ ִב ַּלע

 )24תניא רפל"ז.
 )25מלאכי א ,ג.
 )26יומא לח ,ב .וראה תניא פ"א
(ה ,ב).
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 )27בית רבי ח"ב פ"ח (יד,
א) הערה א .וראה ד"ה ואלה
המשפטים תשל"ח ס"ה (תורת
מנחם – ספר המאמרים מלוקט
ח"ג ע' י).

 )28ראה שבת קיח ,סע"ב.
 )29ראה אבות פ"ב מי"ב .רמב"ם
הל' דעות ספ"ג .טושו"ע או"ח
סרל"א .וראה לקו"ש חכ"ד ע'
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ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח יִ ְהיֶ ה ְ ּב ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל ,מו ָּבן ִמ ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ֲעבוֹ ָדה זוֹ (לִ שְׂ נוֹ א ֶאת
ָה ָרע ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ּ ִׂשנְ ָאה) יְ כוֹ לָ ה לִ ְהיוֹ ת ַ ּגם ְ ּב ֵבינוֹ נִ ים ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֵא ֶּלה
ׁ ֶש ְּל ַמ ּ ָטה ִמדַּ ְר ַ ּגת ֵ ּבינוֹ נִ י.
דִּ ְב ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל יֶ ׁ ְשנָ ם זְ ַמ ִ ּנים ְמיֻ ָח ִדים – ִ ּב ׁ ְש ַעת
ַה ְּת ִפ ָּלה ,אוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ,אוֹ ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא ְמ ַק ֵ ּים ִמ ְצוָ ה
דַּ ֲהוָ ה זָ ִהיר ָ ּב ּה ְט ֵפי ,28אוֹ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ְר ׁשוּת
לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם 29וְ ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמהּ ְ 30בא ֶֹפן דִּ ְב ָכל דְּ ָר ֶכ ָ
31
יך ָד ֵעה ּו
(ער גִ יט זִ ְ
יבער
יך ִא ֶ ּ
– ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה זוֹ הוּא מוֹ ֵסר ֶאת ָּכל ְמ ִציאוּתוֹ ֶ
32
ִאינְ גַ אנְ ְצן) לֵ אל ֹקוּת ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ֵאינוֹ ׁ ַש ָ ּי ְך לִ ְבגָ ִדים ַה ּצוֹ ִאים ְּ ,כמוֹ
ַצדִּ יק ָ ּגמוּר.
ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּיחוּד זֶ ה לְ ַמ ְעלָ ה הוּא נִ ְצ ִחי לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד ,33לָ ֵכן נִ ְמ ׁ ָש ְך
ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ָמקוֹ ם ְּכלָ ל לִ ינִ ַיקת ַה ִחיצוֹ נִ יםּ ִ ,ב ַּלע
ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח.
ה-וְ זֶ ה ּו ִ ּב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח ,דְּ ָכל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְשלְ מ ּו ֲע ַדיִ ן ַה ֵ ּברו ִּרים
וְ ַה ּטוֹ ב וְ ָה ָרע ְמע ָֹר ִבים זֶ ה ְ ּבזֶ ה (כּ וֹ לֵ ל ַ ּגם ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ימי ׁ ְשלֹמֹה דְּ ַקיְ ָמא ִס ֲיה ָרא ְ ּב ַא ׁ ְשלָ מו ָּתא) יֵ ׁש ִענְ יַ ן
ָהיָ ה ַק ָ ּים ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִ ּב ֵ
יתהּ ִ ,ב ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה ִק ּיוּם לְ ָה ָרעַּ ,כנַ "ל.
ַה ִּמ ָ

THE FINAL
REFINEMENT

וְ זֶ ה ּו גַ ם ַה ּ ַט ַעם ׁ ֶש ַ ּגם ַצדִּ ִיקים יַ ְחזְ ר ּו לַ ֲע ָפ ָרן ׁ ָש ָעה ַא ַחת ק ֶֹדם
ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים[ 34דַּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ֵאין ִר ָּמה ׁשוֹ לֶ ֶטת ָ ּב ֶהם 35וְ ַעד לְ ׁ ָש ָעה
(ש ּק ֶֹדם ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים) ָהיָ ה גו ָּפן ַק ָ ּים ֵמאוֹ ת וַ ֲאלָ ִפים ׁ ָשנִ ים,
זוֹ ׁ ֶ

 646בהערה ד"ה כל מעשיך לשם
שמים.
 )30ראה בארוכה לקו"ש ח"ג ע'
 .907שם ע'  .932ח"י ע' .104

 )31משלי ג ,ו .רמב"ם וטושו"ע
שם .שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ב.
 )32ראה תניא פ"י.
 )33תניא פכ"ה.

 )34שבת קנב ,ב .וראה זח"ב
קח ,ב.
 )35ראה מדרש תהלים עה"פ
קיט ,ט.
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ו ִּמ ָּכל ָמקוֹ ם ,ק ֶֹדם ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים יַ ְחזְ ר ּו לַ ֲע ָפ ָרן]ִּ ,כי ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי
ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעת נַ ֲעשָׂ ה ַּת ֲערוּבוֹ ת ָרע ְ ּב ָכל ָהעוֹ לָ ם ,לָ ֵכןּ ַ ,גם גּ וּפוֹ ת
ַה ַּצדִּ ִיקים יִ ְצ ָט ְרכ ּו לְ זִ כּ ו ְּך.36
ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן לֶ ָע ִתיד לָ בֹא (לְ ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ִח ָ ּיה)ְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה וְ ֶאת רו ַּח
יתה וְ גַ ם ַהגּ וּף יִ ְחיֶ ה
ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַא ֲע ִביר ִמן ָה ָא ֶרץ ,ל ֹא ִת ְהיֶ ה ָאז ִמ ָ
ְ ּב ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים.
”“DEATH
WHEN
MOSHIACH
COMES

דְּ גַ ם לְ ַהדֵּ ָעה 37דְּ ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ 38כי ַה ַ ּנ ַער ֶ ּבן ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה יָ מוּת הוּא
ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ  ,הוּא ַרק ַ ּבנּוֹ גֵ ַע לִ ְבנֵ י נ ַֹחַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן ַ ּבנּוֹ גֵ ַע לְ יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה
ִ ּב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח.
יתה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה (לְ ֵד ָעה זוֹ ) ִ ּב ְבנֵ י נ ַֹח ִהיא
ית ָרה ִמ ּזוֹ  ,דְּ גַ ם ַה ִּמ ָ
וִ ֵ
יה ִא ְק ִרי ִמית.39
ל ֹא ִמ ָ
יתה ַמ ָּמ ׁשֶ ,א ָּלא נְ ִפילָ ה ,דְּ ַמאן דְּ נָ ִפיל ִמדַּ ְר ֵ ּג ּ
40
וְ ִכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ַּמ ֲא ָמר  ,דְּ ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּניצוֹ צוֹ ת ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְבלְ ע ּו ָ ּב ֶהם
(היְ נ ּו גּ וּף ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ׁ ֶש ָּל ֶהם
יִ ְת ָ ּב ְרר ּו ֵמ ֶהם וְ יַ ֲעל ּו לְ ַמ ְעלָ הָ ,ה ָרע ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ַ
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ָרע ְ ּב ֶע ֶר ְך לְ נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשבּ וֹ ) יִ ּפוֹ ל לְ ַמ ּ ָטה.
דְּ זֶ ה ּו ְ ּב ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ לָ םַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְת ַע ֶּלה גַ ם ַהגּ וּף,
ׁ ֶש ַ ּגם ַהגּ וּף יִ ּזוֹ ן ֵמרו ָּחנִ ּיוּת ְּכמוֹ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ,וְ ל ֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶש ָאז יִ ְהיֶ ה
ַהגּ וּף לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ,נְ ֵק ָבה ְּתסוֹ ֵבב ָ ּג ֶבר.41
וְ ָכל זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְ ּבפ ַֹעל ו ְּבגִ לּ וּי לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ֲעשָׂ ָרה ְט ָפ ִחיםּ ִ ,בגְ ֻא ָּלה
יח ִצ ְד ֵקנוּּ ְ ,ב ָקרוֹ ב ַמ ָּמ ׁש.
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ּ ׁ ְשלֵ ָמה ַעל יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַ

ֶ )36א ָּלא ֶׁשּזִ יּכּוְך זֶ ה יָ כֹול ִל ְהיֹות
ַעל יְ ֵדי ַה ִּביּטּול ִּדוְ נַ ְפ ִׁשי ּכֶ ָע ָפר
ַלּכֹל ִּת ְהיֶ ה ,וְ ָאז ֵאין ְצ ִריכִ ים ַל ֲחזֹור
ַל ֲע ָפ ָרן ּכִ ְפׁשּוטֹו – ראה שיחת ש"פ
בא תשמ"ח בסופה (התוועדויות
תשמ"ח ח"ב ס"ע .)273
 )37דעת ר' חנינא בב"ר פכ"ו,

ב .וראה פסחים סח ,א .סנהדרין
צא ,ב.
 )38ישעי' סה ,כ.
 )39כ"ה בלקו"ת חוקת נז ,רע"א.
ובכ"מ בדא"ח .ובזח"ג קלה ,ב –
הובא בע"ח שער ט (שער שבה"כ)

פ"ב ובמבו"ש ש"ב ח"ב פ"ג –
איתא :מאן דנחית מדרגא קדמאה
דהוה בי' ,קארי בי' מיתה.
 )40סד"ה בלע המות לנצח (ס"ע
מ) וד"ה רבת את ריבם (ע' מב).
 )41ירמי' לא ,כא.
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