
 

 רביעיפרק  –שמונה פרקים לרמב"ם 

 

ים  ים ַהּטֹובִׂ ן  -ַהַמֲעשִׂ ַאַחת ֵמהֶׁ ע: הָּׁ ן רָּׁ ְשֵתיהֶׁ וֹות שֶׁ ים ֵבין ְשֵתי ְקצָּׁ עִׂ ים, ַהְמֻמצָּׁ וִׂ ים ַהשָּׁ  -ֵהם ַהַמֲעשִׂ

ית  ת, ְוַהֵשנִׂ פֶׁ ְסרֹון.  -תֹוסֶׁ עֹות:  -ְוַהַמֲעלֹות חֶׁ ים ֵבין ְשֵתי ְתכּונֹות רָּׁ עִׂ ים ְמֻמצָּׁ ְניָּׁנִׂ ּיֹות ְוקִׂ ֵהן ְתכּונֹות ַנְפשִׂ

ן  ַאַחת ֵמהֶׁ ת  -הָּׁ רֶׁ ַאחֶׁ ה, ְוהָּׁ ירּות,  -ְיֵתרָּׁ ל בֹו: ַהְזהִׂ שָּׁ ֵהן. ְוַהמָּׁ ְתַחְּיבּו ַהְפֻעלֹות הָּׁ ה יִׂ ֵאלֶׁ ן ַהְתכּונֹות הָּׁ ה. מִׂ ֲחֵסרָּׁ

ה מְ  דָּׁ יא מִׂ הִׂ ְרֵגשהַ שֶׁ ְעֵדר הֶׁ ְפֻעלֹות ַהּטֹובֹות; ּוְתכּוַנת ֻמַצַעת ֵבין ֹרב ַהַתֲאוָּׁה ּוֵבין הֶׁ יא מִׂ ירּות הִׂ ה. ַהְזהִׂ ֲהנָּׁאָּׁ

ירּות  נָּׁה ַהְזהִׂ מֶׁ ְתַחֵּיב מִׂ ר תִׂ ש, ֲאשֶׁ ל ֹרב ַהַתֲאוָּׁה  -ַהנֶׁפֶׁ דֹות. ֲאבָּׁ יא ַמֲעַלת ַהמִׂ אשֹון;  -הִׂ רִׂ ה הָּׁ צֶׁ הּוא ַהקָּׁ

עְ  ְרֵגשהַ ְוהֶׁ ה ְלַגְמֵרי ֵדר הֶׁ ן  -ֲהנָּׁאָּׁ ר ֵמהֶׁ ש, ֲאשֶׁ מּור. ּוְשֵתי ְתכּונֹות ַהנֶׁפֶׁ ם ַרע גָּׁ ַאֲחרֹון, ּוְשֵניהֶׁ ה הָּׁ צֶׁ הּוא ַהקָּׁ

ְעֵדרהַ  ה; ְוהֶׁ יא: ַהְתכּונָּּׁה ַהְיֵתרָּׁ ְתַחֵּיב ֹרב ַהַתֲאוָּׁה, ְוהִׂ ה יִׂ יא: ַהְתכּונָּׁה ַהֲחֵסרָּׁ ה, ְוהִׂ ן -ַהְרגָּׁשָּׁ ַיַחד  ְשֵתיהֶׁ

דֹות. יֻתּיֹות ַהמִׂ ְפחִׂ יֻתּיֹות מִׂ  ְפחִׂ

  

יבּות  ה  -ְוֵכן ַהְנדִׂ זּור; ְוַהְגבּורָּׁ ילּות ְוַהפִׂ ב;  -ְמֻמַצַעת ֵבין ַהכִׂ נֹות ּוֵבין ֹרְך ַהֵלבָּׁ ה ְלַסכָּׁ ירָּׁ ְמֻמַצַעת ֵבין ַהְמסִׂ

ְלסּול  לָּׁ  -ְוַהסִׂ ְתַנְשאּות ּוֵבין ַהְנבָּׁ ע ֵבין ַההִׂ ְלסּול ְמֻמצָּׁ ְתַנֵבל  -ה. ּוֵפרּוש סִׂ אּוי ְוֵאינֹו מִׂ רָּׁ ְתַכֵבד כָּׁ מִׂ י שֶׁ הּוא: מִׂ

ְתַנְשאּות  ר. ְוַההִׂ בָּׁ ה  -ְבדָּׁ לָּׁ אּוי לֹו. ְוַהְנבָּׁ רָּׁ ןהָּׁ ם יֹוֵתר מִׂ דָּׁ אָּׁ ְתַכֵבד הָּׁ ּיִׂ יא: שֶׁ ם  -הִׂ דָּׁ ה אָּׁ ַּיֲעשֶׁ יא: שֶׁ ה, ְוהִׂ ְידּועָּׁ

ֵּיש  ים שֶׁ י ֲהגּונִׂ ְלתִׂ ים בִׂ ה. ְוַהַנַחת ַמֲעשִׂ ְרפָּׁ יתּות ַהְרֵבה ְוחֶׁ ם ְפחִׂ הֶׁ נּות, ּוֵבין  -בָּׁ ְטרּוג ְוַהַקְנְטרָּׁ ְמֻמַצַעת ֵבין ַהקִׂ

ְבעֹו ְוֹקר  ְכֵבדּות טִׂ ה לִׂ בּור ּוְבלֹא ַמֲעשֶׁ הּוא ְבלֹא דִׂ י שֶׁ ין בלע"ז: מולד"ה ְוהּוא: מִׂ קֹורִׂ ַבע, ַמה שֶׁ ַרכּות ַהּטֶׁ

גֶׁ  ְזגֹו, ְוהּוא ְכנֶׁ וָּׁה מִׂ ֲענָּׁ ְזגֹו. ְוהָּׁ ְבעֹו ְוֹחם מִׂ דּוד טִׂ ּיָּׁבֹא ֵמחִׂ ְטרּוג שֶׁ ְפלּות  -ד ַהקִׂ ְמֻמַצַעת ֵבין ַהַגֲאוָּׁה ּוֵבין שִׂ

ְסַתְפקּות  רּוַח. ְוַההִׂ ַעְצלּות. ְוטּוב -הָּׁ מֹון ּוֵבין הָּׁ ְתרֹון טּוב  -ֵלב -ְמֻמַצַעת ֵבין ַאֲהַבת ַהמָּׁ ה ְויִׂ לָּׁ ע ֵבין ַהְנבָּׁ ְמֻמצָּׁ

ְלשֹוֵננּו  ה ֵשם יָּׁדּוַע בִׂ ֵאלֶׁ דֹות הָּׁ ֵאין ַלמִׂ ְפֵני שֶׁ ב )ּומִׂ ים בֹו  -ַהֵלבָּׁ רֹוצִׂ ם, ּוַמהשֶׁ ְניֵָּׁניהֶׁ ֵרש עִׂ יְך ְלפָּׁ רִׂ צָּׁ

ים: ֵלב טֹוב  ילֹוסֹופִׂ מֹונֹו בְ  -ַהפִׂ תֹו, ּוְבמָּׁ ם ְבגּופֹו, ַוֲעצָּׁ דָּׁ ְבֵני אָּׁ יב לִׂ לַכוָּׁנָּׁתֹו ְלֵהיטִׂ כָּׁ י שֶׁ ים: מִׂ ְלתֹו, קֹוְראִׂ ֹכל ְיכָּׁ

ל  י. ְוַהנָּׁבָּׁ עִׂ ְמצָּׁ אֶׁ יֹון, ְוהּוא: הָּׁ זָּׁ יֵגהּו נֶׁזֶׁק אֹו בִׂ ַּישִׂ י שֶׁ ְלתִׂ ְבֵני  -בִׂ יל לִׂ ה ְלהֹועִׂ ֵאינֹו רֹוצֶׁ י שֶׁ ְך זֶׁה, ְוהּוא: מִׂ הּוא ֵהפֶׁ

ְסרֹון, ְולֹא ֹטַרח, ְולֹא נֶׁזֶׁק  ֵאין לֹו בֹו חֶׁ ילּו ְבַמהשֶׁ ר, ֲאפִׂ בָּׁ ם ְבדָּׁ דָּׁ ב  ְוהּוא: -אָּׁ ְתרֹון טּוב ַהֵלבָּׁ ַאֲחרֹון. ְויִׂ ה הָּׁ צֶׁ ַהקָּׁ

יֹון, אֹו טֹ  - זָּׁ דֹול, אֹו בִׂ ק גָּׁ זֶׁה נֶׁזֶׁ יֵגהּו בָּׁ ם ַישִׂ לו אִׂ ים ְב"ֵלב טֹוב", ַוֲאפִׂ רִׂ ְזכָּׁ ים ַהנִׂ רִׂ ה ְדבָּׁ עֹושֶׁ ַרח ַרב הּוא: שֶׁ

ה  ְפֵסד ְמֻרבֶׁ נּות  -ְוהֶׁ אשֹון(. ְוַהַסְבלָּׁ רִׂ ה הָּׁ צֶׁ ה וָּׁבּוז. ְממֻ  -ְוהּוא: ַהקָּׁ ְרפָּׁ ַשת חֶׁ ְעֵדר ַהְרגָּׁ ע ֵבין ַהַכַעס ְוהֶׁ צָּׁ

ים  נִׂ תפָּׁ ן -ּוֹבשֶׁ ַהַבְישָּׁ כָּׁה, שֶׁ ְברָּׁ ְכרֹונָּׁם לִׂ ְבֵרי ַרבֹוֵתינּו, זִׂ דִׂ י מִׂ ה לִׂ ְראֶׁ נּות )ֵפרּוש נִׂ ַעזּות ְוַהַבְישָּׁ ע ֵבין הָּׁ  ְמֻמצָּׁ

ת ת; ּוֹבשֶׁ ּיֶׁש לֹו ֹרב ֹבשֶׁ י שֶׁ ם: מִׂ ְצלָּׁ ע  הּוא אֶׁ יא ַהְמֻמצָּׁ ים, הִׂ נִׂ ֵמד" )אבות ב ה(,  -פָּׁ ן לָּׁ ם: "לֹא ַהַבְישָּׁ רָּׁ ַמֲאמָּׁ מִׂ

ת ְמרּו: "ֹבשֶׁ ֵמד; ְואָּׁ ים לָּׁ נִׂ ת פָּׁ ְמרּו: ֵאין ֹבשֶׁ ים ְלַגן-ְולֹא אָּׁ נִׂ ן" -פָּׁ ְמרּו: ַה"ַבְישָּׁ ן" )שםה כ(, ְולֹא אָּׁ זֶׁה  -ֵעדֶׁ ְולָּׁ

דֹות יִׂ  ר ַהמִׂ ים כְָּׁך(. ְוֵכן ְשאָּׁ ַדְרתִׂ ים סִׂ ְניָּׁנִׂ עִׂ ְהיּו הָּׁ ּיִׂ ה, שֶׁ ם ֵמַהְסכָּׁמָּׁ הֶׁ ים לָּׁ ים ְלֵשמֹות ֻמנָּׁחִׂ נִׂ ל פָּׁ ְרכּו ַעל כָּׁ ְצטָּׁ

ים. נִׂ  מּובָּׁ

  

וֹות  ם ְבֵאלּו ַהְפֻעלֹות ְוַיְחְשבּו ַאַחד ֵמַהְקצָּׁ דָּׁ ְטעּו ְבֵני אָּׁ ים יִׂ מִׂ ש.  -ְוַהְרֵבה ְפעָּׁ ַמֲעלֹות ַהנֶׁפֶׁ ה מִׂ טֹוב ּוַמֲעלָּׁ

ים ַיחְ  מִׂ אשֹון ְפעָּׁ רִׂ ה הָּׁ צֶׁ נֹות  -ְשבּו ַהקָּׁ ה ְלַסכָּׁ ירָּׁ ַּיְחְשבּו ַהְמסִׂ ם  -טֹוב, ְכמֹו שֶׁ ים ַעְצמָּׁ ְקְראּו ַהמֹוְסרִׂ ה, ְויִׂ ַמֲעלָּׁ

מֹוֵסר ַעְצמֹו ְלַסכָּׁ  י לֹוַמר: שֶׁ ה, ְרצֹונִׂ דָּׁ ית זֹאת ַהמִׂ הּוא ְבַתְכלִׂ י שֶׁ ְראּו מִׂ ּיִׂ ים; ּוְכשֶׁ בֹורִׂ נֹות: גִׂ ּומֹוֵסר נֹות ְלַסכָּׁ

ה  ְקרֶׁ נֵָּׁצל ְבמִׂ ים יִׂ מִׂ נָּׁה, ּוְפעָּׁ ה ְבַכּוָּׁ יתָּׁ ים ַיְחְשבּו  -ַעְצמֹו ְלמִׂ מִׂ בֹור. ּוְפעָּׁ הּוא: גִׂ יו שֶׁ לָּׁ זֶׁה ְויֹאְמרּו עָּׁ יבּוהּו בָּׁ ַיֲחשִׂ

ש  הּוא טֹוב, ְויֹאְמרּו ַעלְפחּות ַהנֶׁפֶׁ ַאֲחרֹון שֶׁ ה הָּׁ צֶׁ ֵצל  -ַהקָּׁ עָּׁ ן; ְוַעלהֶׁ הּוא:ַסְבלָּׁ ְלקֹו; שֶׁ  -שֶׁ ֵמַח ְבחֶׁ הּוא: שָּׁ

ְבעֹו  יטִׂ ֳעבִׂ ְרֵגשַהֲהנָּׁאֹות לָּׁ עּות ַיְחְשבּו ַגם -ְוַעלנְֶׁעַדר הֶׁ ןַהּטָּׁ ין מִׂ ר, ְכלֹוַמר: ְיֵראֵחְטא. ְוַעלזֶׁה ַהמִׂ ְזהָּׁ הּוא: נִׂ -שֶׁ

ןַהְפֻעלֹות ַהּטֹובֹות  ְתרֹוןטּובַהֵלב מִׂ זּור ְויִׂ עּות. ְואָּׁ  -ֵכן ַהפִׂ יו ְוזֶׁה ֻכלֹו טָּׁ ע,ְוֵאלָּׁ ת ַהְמֻמצָּׁ ֱאמֶׁ ְמנָּׁם ְיֻשַבח בֶׁ

ְתַמְצעּו. ּיִׂ יד ַעד שֶׁ מִׂ ם תָּׁ יו ֻכלָּׁ ְשֹקל ְפֻעלֹותָּׁ ְּיַכֵּון ְויִׂ ם שֶׁ דָּׁ אָּׁ יְךלָּׁ רִׂ  צָּׁ

  

כְ  ש, ַרק בִׂ ְתַיְשבּו ַבנֶׁפֶׁ יעּו ְולֹא יִׂ דֹות לֹא ַיגִׂ ר ַלמִׂ יֻתּיֹות ֲאשֶׁ ֵאלּו ַהַמֲעלֹות ְוַהְפחִׂ אֹות ְוַדע" שֶׁ ֹפל ַהְפֻעלֹות ַהבָּׁ

ְהיֶׁה ֵהן טֹובֹות, יִׂ יּו ַהְפֻעלֹות הָּׁ ם הָּׁ ן. ְואִׂ הֶׁ ילּות בָּׁ ֹרְך ְוַהְרגִׂ ן אָּׁ ְזמָּׁ ים ַרבֹות ּובִׂ מִׂ יא ְפעָּׁ ה ַההִׂ דָּׁ ןַהמִׂ נּו  מִׂ יַע לָּׁ ַהַמגִׂ

ן  ן  -ֵמהֶׁ נּו ֵמהֶׁ יַע לָּׁ ְהיֶׁה ַהַמגִׂ עֹות, יִׂ יּו רָּׁ ם הָּׁ ה; ְואִׂ יתּות. ּו -ַמֲעלָּׁ ְניָּׁנֹו ְפחִׂ ַלת עִׂ ְתחִׂ ְבעֹו בִׂ ם ְבטִׂ דָּׁ ֵאין אָּׁ ְפֵני שֶׁ מִׂ

רֹון  סָּׁ ה, ְולֹא ַבַעל חִׂ י  -ַבַעל ַמֲעלָּׁ ינִׂ ק ַהְשמִׂ רֶׁ ֵאר ַבפֶׁ ְנבָּׁ י  -ְכמֹו שֶׁ ַקְטנּותֹו, ְכפִׂ ֵפק ְפֻעלֹות מִׂ יל ְבלֹא סָּׁ ְוהּוא ַיְרגִׂ

ר שֶׁ  ְפשָּׁ יו ְוַאְנֵשי ַאְרצֹו. ְואֶׁ ְנַהג ְקרֹובָּׁ ירֹות, אֹו ְמַחְסרֹות, מִׂ ְהיּו מֹותִׂ ּיִׂ ר שֶׁ ְפשָּׁ עֹות, ְואֶׁ ֵהן ְמֻמצָּׁ ְהיּו ַהְפֻעלֹות הָּׁ ּיִׂ



ה  ְהיֶׁה ַנְפשֹו חֹולָּׁ ַפְרנּו, ְותִׂ סִׂ י שֶׁ ַהגּוף,  -ְכפִׂ וֶׁה: ְכֵשם שֶׁ ְך ְרפּואֹות ַהגּופֹות ְבשָּׁ רֶׁ תֹו ְכדֶׁ ְרפּואָּׁ ֵיְלכּו בִׂ אּוי שֶׁ רָּׁ

שִׂ  א מִׂ צָּׁ ּיָּׁ ּיִׂ ְכשֶׁ ּוּוי. ּוְכשֶׁ ל ַהשִׂ ּיָּׁשּוב אֶׁ ְפכֹו, ַעד שֶׁ ְגדֹו ְבהֶׁ א, ְוַנֲעֹמד ְכנֶׁ ה ְויָּׁצָּׁ ל ֵאיזֶׁה ַצד נָּׁטָּׁ ה אֶׁ ְראֶׁ ְשַתּוֶׁה, ּוּויֹו נִׂ

ּוּויֹו  יֵדהּו ַעל שִׂ ַּיֲעמִׂ פּוְך ְונָּׁשּוב ַלֲעשֹות לֹו ַמה שֶׁ ן ַההִׂ ד -ְנַסֵלק יֵָּׁדינּו מִׂ ה ַבמִׂ ל בֹו: ֵכן ַנֲעשֶׁ שָּׁ וֶׁה. ְוַהמָּׁ ֹות ְבשָּׁ

ילּות  ה ְלֹרב ַהכִׂ כָּׁלטֹובָּׁ ה ַנְפשֹו מִׂ ֵסר בָּׁ ה לֹו ְתכּונָּׁה ְבַנְפשֹו ְוחִׂ ְיתָּׁ הָּׁ ם שֶׁ דָּׁ ה אָּׁ ְראֶׁ נִׂ יתּות  -ְכשֶׁ ְוזֹו ְפחִׂ

ר ַיֲעֵשהּו  ש; ְוַהֹפַעל ֲאשֶׁ יֻתּיֹות ַהנֶׁפֶׁ ְפחִׂ בֵ  -מִׂ ַרע, ְכמֹו שֶׁ ְפֻעלֹות הָּׁ ה ְלַרֹפאֹות זֶׁה מִׂ ְרצֶׁ נִׂ ק. ּוְכשֶׁ רֶׁ ַאְרנּו ְבזֶׁה ַהפֶׁ

יבּות ְנדִׂ יל בִׂ י, לֹא ְנַצֵּוהּו ְלַהְרגִׂ ֳחלִׂ לֹא  -הֶׁ וֶׁה, שֶׁ ע ַהשָּׁ ר ַהְמֻמצָּׁ בָּׁ יו ַהֹחם ְבדָּׁ לָּׁ ְגַבר עָּׁ ּיִׂ י שֶׁ ְּיַרֵפא מִׂ הּו, ְכמֹו שֶׁ זֶׁ שֶׁ

יאֵ  ְנבִׂ יְך שֶׁ רִׂ ל צָּׁ ְליֹו; ֲאבָּׁ יֵאהּו ֵמחָּׁ ים ַרבֹות, ַעד ַיְברִׂ מִׂ זּור ַפַעםַאַחרַפַעם ְפעָּׁ ְכֹפל ַמֲעֵשה ַהפִׂ הּו ְלַפֵזר, ְויִׂ

זּור  ל ְתכּוַנת ַהפִׂ יַע אֶׁ רֹוב ְלַהגִׂ ְהיֶׁה קָּׁ ילּות, ְויִׂ ת ְלכִׂ ַנְפשֹו ַהְתכּונָּׁה ַהְמַחּיֶׁבֶׁ סּור מִׂ תָּׁ ז ְנַסֵלק ְפֻעלֹות  -שֶׁ ְואָּׁ

זּור, ּוְנַצֵּוהּו ְלַהְת  יר ְולֹא ְיַחֵסר.ַהפִׂ ן: לֹא יֹותִׂ ְשֹקד ֲעֵליהֶׁ יבּות ְויִׂ יד ַעלְפֻעלֹות ַהְנדִׂ  מִׂ

  

ְרֵאהּו ְמַפֵזר  נִׂ ים ַרבֹות  -ְוֵכן ְכשֶׁ מִׂ ילּות ְפעָּׁ ְשנֶׁה ֹפַעל ַהכִׂ ל לֹא יִׂ ן; ֲאבָּׁ ְשנֹותָּׁ ילּות ְולִׂ ְנַצֵּוהּו ַלֲעשֹות ְפֻעלֹות ַהכִׂ

ְשנֹותֹו ֹפַעל ַהפִׂ  דּוש ַהּטֹוב כִׂ זּור  -זּור. ְוזֶׁה ַהחִׂ ןַהפִׂ ם מִׂ דָּׁ אָּׁ שֹוב הָּׁ ּה, ְוהּוא: שֶׁ ה ְוסֹודָּׁ ְרפּואָּׁ ר הָּׁ הּוא ֵסדֶׁ

יבּות  ר  -ַלְנדִׂ ְזהָּׁ ה נִׂ ַשת ַהֲהנָּׁאָּׁ יבּות. ְוֵכן שֹוב נְֶׁעַדר ַהְרגָּׁ ילּות ַלְנדִׂ ןַהכִׂ שּובֹו מִׂ רֹוב, מִׂ יֹוֵתר ַקל ְויֹוֵתר קָּׁ

יֵראֵחְטא  ְכֹפל ַעלַבַעל ַהַתֲאוֹות ְפֻעַלת יֹו -וִׂ זֶׁה נִׂ ר. ְולָּׁ ְזהָּׁ שּוב ַבַעל ַהַתֲאוֹות נִׂ שּוב, מִׂ רֹוב לָּׁ ֵתר ַקל ְויֹוֵתר קָּׁ

י ב ְמסִׂ ְכֹפל ַעלנְֶׁעַדר ַהַהְרגָּׁשֹות ְפֻעַלת ַהַתֲאוָּׁה; ּוְנַחֵּיב ַעל ַרְךַהֵלבָּׁ נִׂ שֶׁ ה, יֹוֵתר מִׂ ְעֵדר ַהֲהנָּׁאָּׁ  ַרת ַעְצמֹוהֶׁ

ְתרֹון טֹוב ַהלֵ  ל ְביִׂ יל ַהנָּׁבָּׁ ב; ְוַנְרגִׂ נֹות ַרכּות ַהֵלבָּׁ ְנַחֵּיב ַהמֹוֵסר ַעְצמֹו ְלַסכָּׁ שֶׁ נֹות, יֹוֵתר מִׂ ב, יֹוֵתר ְלַסכָּׁ בָּׁ

ה  לָּׁ ְנבָּׁ ְתרֹון ֵלב טֹוב בִׂ ּיֶׁשלֹו יִׂ י שֶׁ יל מִׂ ַנְרגִׂ שֶׁ ְכֵרהּו. -מִׂ דֹות ְוזָּׁ ר ְרפּואֹות ַהמִׂ  זֶׁהּו ֵסדֶׁ

  

וֶׁה ּולְ  ם ְתכּונָּׁה ַהְמֻמַצַעת ְבשָּׁ ים ְתכּוַנת ַנְפשֹוֵתיהֶׁ יחִׂ ים ַמנִׂ ידִׂ יּו ַהֲחסִׂ ְניָּׁן לֹא הָּׁ עִׂ ים ְמַעט  -זֶׁה הָּׁ יּו נֹוטִׂ ַאְך הָּׁ

ןַהזְ  ים מִׂ יּו נֹוטִׂ הָּׁ ל: שֶׁ שָּׁ ְך מָּׁ רֶׁ י לֹוַמר, ַעלדֶׁ ה. ְרצֹונִׂ ירָּׁ ְך ַהְסיָּׁג ְוַהְשמִׂ רֶׁ ר, ַעלדֶׁ סֶׁ ר, אֹו ַהחֶׁ ירּות ְלַצד ַהּיֶׁתֶׁ ְלַצד  -הִׂ

ה  ן ַהְגבּורָּׁ ה ְמַעט; ּומִׂ ְרֵגשַהֲהנָּׁאָּׁ ְעֵדר הֶׁ ב  -הֶׁ ּטֹוב ַהֵלבָּׁ נֹות ְמַעט; ּומִׂ ש ְבַסכָּׁ ירּות נֶׁפֶׁ ְתרֹון  -ְלַצד ְמסִׂ ְלַצד יִׂ

וָּׁה  ֲענָּׁ ןהָּׁ ב ְמַעט; ּומִׂ ל -טֹוב ַהֵלבָּׁ ים. ְואֶׁ ְניָּׁנִׂ עִׂ ר הָּׁ ְשאָּׁ רּוַח ְמַעט, ְוֵכן בִׂ ְפלּות הָּׁ ם:  ְלַצד שִׂ ְמרָּׁ ְמזּו ְבאָּׁ ְניָּׁן רָּׁ עִׂ זֶׁה הָּׁ

ין" )ברכות ז א(. שּוַרת ַהדִׂ ים מִׂ ְפנִׂ  "לִׂ

  

ְנטֹו ם ַגםֵכן מִׂ ים ֵמהֶׁ ת ֲאנָּׁשִׂ ת ַהְמקֹומֹות, ּוְקצָּׁ ים, ּוְקצָּׁ ת ַהְזַמנִׂ ְקצָּׁ ים בִׂ ידִׂ ם ַהֲחסִׂ שּו אֹותָּׁ עָּׁ ל ַמה שֶׁ ת ַאַחר ֲאבָּׁ

ד: ְבצֹום, ְוקֹום ַבֵליל חָּׁ אֶׁ ה הָּׁ צֶׁ ר ַהקָּׁ מֶׁ ֹבש ַהצֶׁ ים, ְולָּׁ ַקת ַהנָּׁשִׂ ן, ְוַהְרחָּׁ ַּית ַייִׂ ר ּוְשתִׂ שָּׁ יַלת בָּׁ ֹות, ְוַהנַָּׁחת ֲאכִׂ

רֹות  ְדבָּׁ ְתבֹוֵדד ְבמִׂ ים, ְוהִׂ רִׂ הָּׁ ר, ּוְשכּוַנת הֶׁ ַכְרנּו.  -ְוַהֵשעָּׁ זָּׁ ְך ְרפּואֹות, ְכמֹו שֶׁ רֶׁ א ַעלדֶׁ לָּׁ ה אֶׁ זֶׁ ר מִׂ בָּׁ שּו דָּׁ לֹא עָּׁ

ְפֵסד ַאְנֵשי ְפֵסד  ּוְלהֶׁ ְפֲחדּו ֵמהֶׁ ּיִׂ ם, ַעד שֶׁ ם ּוְראֹות ְפֻעלֹוֵתיהֶׁ תָּׁ ְברָּׁ ים ְבחֶׁ דִׂ ְפסָּׁ ֵהם נִׂ ְראּו שֶׁ ּיִׂ ינָּׁה ַגםֵכן: ְכשֶׁ ַהְמדִׂ

ם  ם ַבֲעבּורָּׁ דֹוֵתיהֶׁ יא,  -מִׂ יָּׁה ַהנָּׁבִׂ ְרמִׂ ע. ְכַמֲאַמר יִׂ ם רָּׁ דָּׁ ם אָּׁ ֵאין שָּׁ קֹום שֶׁ רֹות ּוְלמָּׁ ְדבָּׁ ם ְלמִׂ הֶׁ ְרחּו לָּׁ ְוַעלֵכן בָּׁ

יםעָּׁ  ם ְמנֲָּׁאפִׂ י ֻכלָּׁ ם, כִׂ תָּׁ י ְוֵאְלכָּׁה ֵמאִׂ תַעמִׂ ה אֶׁ ְזבָּׁ עֶׁ ים ְואֶׁ ר ְמלֹון ֹאְרחִׂ ְדבָּׁ י ַבמִׂ ְתֵננִׂ ייִׂ לֹום: "מִׂ יו ַהשָּׁ ת  לָּׁ רֶׁ ֲעצֶׁ

ם, נָּׁתָּׁ ה ַהְפֻעלֹות ְולֹא יְָּׁדעּו ַכּוָּׁ שּו ֵאלֶׁ ים עָּׁ ידִׂ ַהֲחסִׂ ים שֶׁ ילִׂ אּו ַהְכסִׂ ר רָּׁ ים" )ירמיה ט א(. ְוַכֲאשֶׁ ֵהן  ֹבְגדִׂ ְשבּו שֶׁ חָּׁ

נּוי, ַוַיְחְשבּו שֶׁ  יֵני עִׂ למִׂ ם ְבכָּׁ תָּׁ תגּופָּׁ ם. ַוְיַענּו אֶׁ ְהיּו ְכמֹותָּׁ ּיִׂ ם שֶׁ ְשבָּׁ ן, ְבחָּׁ ְּונּו ֲאֵליהֶׁ ם טֹובֹות ְוכִׂ נּו ְלַעְצמָּׁ ֵהם קָּׁ

ם ַלֵשם  דָּׁ אָּׁ ֵרב הָּׁ ְתקָּׁ זֶׁה יִׂ בָּׁ ה, ְושֶׁ שּו טֹובָּׁ עָּׁ ה ְושֶׁ ה טֹובָּׁ דָּׁ ה ּומִׂ לּו  -ַמֲעלָּׁ ה ְכאִׂ ֵרְך שֹוֵנא ַהגּוף ְורֹוצֶׁ ְתבָּׁ ַהֵשםיִׂ

ש. ְוֵאין  יֻתּיֹות ַהנֶׁפֶׁ ְפחִׂ יתּות מִׂ חִׂ יַע פִׂ ן ַתגִׂ הֶׁ בָּׁ ע, ְושֶׁ ֵאלּו ַהְפֻעלֹות רָּׁ א ְלַאְבדֹו. ְוֵהם לֹא יְָּׁדעּו שֶׁ לָּׁ ם אֶׁ ילָּׁ ְלַהְמשִׂ

ה בְ  ְראֶׁ יִׂ ְרפּואֹות, ְכשֶׁ אכֶׁת הָּׁ ְמלֶׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע בִׂ יש שֶׁ ים ְלאִׂ מּות ַסמִׂ ים לָּׁ ים נֹוטִׂ ְשקּו חֹולִׂ הִׂ ים שֶׁ רֹוְפאִׂ ים ֵמהָּׁ יאִׂ קִׂ

ה, ובלע"ז  ל ּוַמְחֻמדָּׁ ית: ַשַחם, ַחְנטָּׁ ים ְבַעְרבִׂ אִׂ ְקרָּׁ ר, ובלע"ז  -ַהנִׂ א ְוַאְשְקמֹוְניָּׁא; ְוַהַצבָּׁ ידָּׁ יְנטִׂ ַאלֹוֵאי  -קֹולֹוקִׂ

ְרפְ  זֹון, ְונִׂ ם ַהמָּׁ ְסקּו ֵמהֶׁ ם; ּופָּׁ הֶׁ ה ְוַכּיֹוֵצא בָּׁ ה ְגמּורָּׁ לָּׁ וֶׁת ַהצָּׁ ןַהמָּׁ ְמְלטּו מִׂ ְליָּׁם ְונִׂ ל ַההּוא:  -אּו ֵמחָּׁ כָּׁ ַמר ַהסָּׁ ְואָּׁ

יפּו ֹכַח. יאּותֹו, אֹו יֹוסִׂ יא ַעלְברִׂ רִׂ ידּו ַהבָּׁ ַּיֲעמִׂ ֵכן שֶׁ י, כָּׁלשֶׁ ןַהֹחלִׂ ים מִׂ יםְמַרְפאִׂ רִׂ ֵאלּו ַהְדבָּׁ ַקַחת  ַאַחר שֶׁ יל לָּׁ ְתחִׂ ְוהִׂ

ְתַנֵהג יד ּוְלהִׂ מִׂ ם תָּׁ ֵפק  אֹותָּׁ ה ְבלֹא סָּׁ הּוא יֱֶׁחלֶׁ ים, שֶׁ גֹות ַהחֹולִׂ ֵפק  -ְבַהְנהָּׁ שֹות ֵאלּו ְבלֹא סָּׁ ֵכן ֵהם חֹוֵלי ַהְנפָּׁ

יאּות. ְרפּואֹות ַעלַהְברִׂ ם הָּׁ ְקחָּׁ  ְבלָּׁ

  

ימָּׁ  ּה: "תֹוַרת ד' ְתמִׂ יהָּׁ יֹוְדעָּׁ לֶׁ יד עָּׁ ֵהעִׂ נּו, ְכמֹו שֶׁ ת אֹותָּׁ מֶׁ ה ַהַמְשלֶׁ ימָּׁ ה ַהְתמִׂ ש, ְוזֹאת ַהתֹורָּׁ יַבת נָּׁפֶׁ ה ְמשִׂ

י" )תהלים יט ח(  תִׂ יַמת פֶׁ נָּׁה ַמְחכִׂ י  -ֵעדּות ד' נֱֶׁאמָּׁ ְבעִׂ ם טִׂ דָּׁ אָּׁ ְהיֹות הָּׁ ְונָּׁה לִׂ ְמנָּׁם כִׂ ה. ְואָּׁ זֶׁ ר מִׂ בָּׁ ה דָּׁ ְכרָּׁ לֹא זָּׁ

ֱאֹכל  ֵּיש לֹו לֶׁ י: יֹאַכל ַמהשֶׁ עִׂ ְמצָּׁ אֶׁ ְך הָּׁ רֶׁ ֵּיש לֹו לִׂ  -הֹוֵלְך ַבדֶׁ ה ַמהשֶׁ ְשתֶׁ ּוּוי, ְויִׂ ְבַעל  -ְשתֹות ְבשִׂ ּוּוי, ְויִׂ ְבשִׂ

ְבֹעל  ר לֹו לִׂ ֻמתָּׁ ים, ְולֹא  -ַמהשֶׁ רִׂ הָּׁ ּיֹות ּובֶׁ רִׂ ְדבָּׁ ְשֹכן ְבמִׂ ּיִׂ ֱאמּונָּׁה; לֹא שֶׁ ר ּובֶׁ ינֹות ְבֹּישֶׁ ְשֹכן ַבְמדִׂ ּוּוי, ְויִׂ ְבשִׂ

ה ירָּׁ ְזהִׂ ְּיַענֶׁה גּופֹו. ְוהִׂ ר, ְולֹא שֶׁ ר ְוַהֵשעָּׁ מֶׁ ְלַבש ַהצֶׁ ּיִׂ יו  שֶׁ לָּׁ ר עָּׁ פֶׁ יר: "ְוכִׂ זִׂ ה. נֱֶׁאַמר ְבנָּׁ לָּׁ א ְבַקבָּׁ בָּׁ י ַמהשֶׁ ה, ְלפִׂ זֶׁ מִׂ



א זֶׁה?  טָּׁ ש חָּׁ י ַעלֵאיזֶׁה נֶׁפֶׁ כָּׁה: "ְוכִׂ ְברָּׁ ְכרֹונָּׁם לִׂ ְמרּו ַרבֹוֵתינּו, זִׂ ש" )במדבר ו יא(. ְואָּׁ א ַעל ַהנָּׁפֶׁ טָּׁ ר חָּׁ  -ֵמֲאשֶׁ

ן. ַוֲהלֹא ְדבָּׁ  יִׂ ןַהּיָּׁ ֵער ַעְצמֹו מִׂ צִׂ א ַעל שֶׁ לָּׁ ן אֶׁ יִׂ ןַהּיָּׁ ֵער ַעְצמֹו מִׂ צִׂ ה שֶׁ ר: ַמהזֶׁ ים ַקלוָֹּׁחמֶׁ ה, ַהְמַצֵער  -רִׂ רָּׁ יְך ַכפָּׁ רִׂ צָּׁ

ה" )תענית יא א(.  ה ְוַכמָּׁ ר ַעלַאַחת ַכמָּׁ בָּׁ ר ְודָּׁ בָּׁ לדָּׁ כָּׁ  ַעְצמֹו מִׂ

  

ּוּוי ּוְש  ים ַעל ַהשִׂ יּו ְמַכְּונִׂ הָּׁ ינּו, שֶׁ אִׂ ֵתנּו רָּׁ יֵאינּו ְוַחְכֵמי תֹורָּׁ ְבֵרי ְנבִׂ ְתַחְּיֵבם ּוְבדִׂ ם, ַעל ַמהשֶׁ ם ְוגּופָּׁ יַרת ַנְפשָּׁ מִׂ

או, ְוהּו ם לָּׁ יד אִׂ ם ַיְתמִׂ ם אִׂ עֹולָּׁ ד בָּׁ חָּׁ צּום יֹום אֶׁ ַאל לָּׁ שָּׁ י שֶׁ יאֹו ְלמִׂ ֵרְך ַעלַיד ְנבִׂ ְתבָּׁ נָּׁה ַהֵשםיִׂ ה. ְועָּׁ א ַהתֹורָּׁ

נֵָּׁזר ַכאֲ  י, הִׂ שִׂ ש ַהֲחמִׂ ְבכֶׁה ַבֹחדֶׁ יא: "ַהאֶׁ ְזַכְריָּׁה ַהנָּׁבִׂ ם לִׂ ְמרָּׁ נָּׁה אָּׁ ים?" )זכריה ז ג( ְועָּׁ נִׂ ה שָּׁ י זֶׁה ַכמֶׁ יתִׂ שִׂ ר עָּׁ שֶׁ

י תֹאְכלּו וְ  י? ְוכִׂ נִׂ י אָּׁ נָּׁה, ֲהצֹום ַצְמֻתנִׂ ים שָּׁ ְבעִׂ י ְוזֶׁה שִׂ יעִׂ י ּוַבְשבִׂ ישִׂ פֹוד ַבֲחמִׂ ם ְוסָּׁ יַצְמתֶׁ ם: "כִׂ ְשתּו אֹותָּׁ י תִׂ כִׂ

ים" )שם ה ם ַהֹשתִׂ ים ְוַאתֶׁ ֹאְכלִׂ ם הָּׁ ד, לֹא ְבצֹום, ְוהּוא -ַחרו(. ְואַ -ֲהלוא ַאתֶׁ ה ְלבָּׁ ר ּוְבַמֲעלָּׁ ם ְבּישֶׁ ּוָּׁה אֹותָּׁ כְָּׁך צִׂ

נָּׁ  יו; ְוַאְלמָּׁ חִׂ תאָּׁ יש אֶׁ ים ֲעשּו אִׂ ד ְוַרֲחמִׂ סֶׁ ת ְשֹפטּו, ְוחֶׁ ְשַפט ֱאמֶׁ אֹות ֵלאֹמר: מִׂ ַמר ד' ְצבָּׁ ם: "ֹכה אָּׁ הֶׁ ְמרֹו לָּׁ ה אָּׁ

יש אָּׁ  ַעת אִׂ י ַאלַתֲעֹשקּו, ְורָּׁ נִׂ ְלַבְבכֶׁם" )שם טְויָּׁתֹום, ֵגר ְועָּׁ יו ַאלַתְחְשבּו בִׂ ַמר ד' -חִׂ ַמר ַאַחרכְָּׁך: "ֹכה אָּׁ י(. ְואָּׁ

מְ  שֹון ּוְלשִׂ ה ְלשָּׁ ְהיֶׁה ְלֵביתְיהּודָּׁ י יִׂ ירִׂ ֲעשִׂ י ְוצֹום הָּׁ יעִׂ י ְוצֹום ַהְשבִׂ ישִׂ י ְוצֹום ַהֲחמִׂ יעִׂ ְרבִׂ אֹות: צֹום הָּׁ ה ְצבָּׁ חָּׁ

לֹום אֱ  ת ְוַהשָּׁ ֱאמֶׁ ים, ְוהָּׁ ים טֹובִׂ ת" ּוְלֹמֲעדִׂ "ֱאמֶׁ הָּׁ בּו" )שם ח יט(. ְוַדע, שֶׁ ְפֵני  -הָּׁ ּיֹות, מִׂ ְכלִׂ ֵהן ַהַמֲעלֹות ַהשִׂ

לֹום"  י; ְוַה"שָּׁ ק ַהֵשנִׂ רֶׁ ַכְרנּו ַבפֶׁ זָּׁ ְשַתנּו, ְכמֹו שֶׁ ּיֹות לֹא יִׂ תִׂ ֵהן ֲאמִׂ ְהיֶׁה  -שֶׁ ן יִׂ הֶׁ ר בָּׁ דֹות, ֲאשֶׁ ֵהן ַמֲעלֹות ַהמִׂ

ם. עֹולָּׁ לֹום בָּׁ  ַהשָּׁ

  

ֵתנּו  ֻאמֹות ֵמַאְנֵשי תֹורָּׁ ים בָּׁ ְתַדמִׂ ם יֹאְמרּו ֵאלּו ַהמִׂ אִׂ י. שֶׁ נָּׁתִׂ ל ַכּוָּׁ שּוב אֶׁ ם  -ְואָּׁ הֶׁ א בָּׁ לָּׁ י ְמַדֵבר אֶׁ ֵאינִׂ ֵהם  -שֶׁ שֶׁ

ְך ַהלִׂ  רֶׁ א ַעלדֶׁ לָּׁ ם, אֶׁ סּוק ֲהנָּׁאֹוֵתיהֶׁ ם, ּופִׂ יחּות גּופֹותָּׁ ים אֹותֹו: ֵמַהְטרִׂ עֹושִׂ ים ַמהשֶׁ מּוד ְלֹכחֹות ֵאינָּׁם עֹושִׂ

הְ  ּיִׂ אּוי שֶׁ רָּׁ ק, שֶׁ רֶׁ ֵבַאְרנּו ְבזֶׁה ַהפֶׁ י ַמה שֶׁ ַאֵחר ְמַעט, ְכפִׂ ל ַהַצד הָּׁ ים אֶׁ ְהיּו נֹוטִׂ ּיִׂ ש, ְכֵדי שֶׁ ם ֵכן ַהנֶׁפֶׁ דָּׁ אָּׁ  -יֶׁה הָּׁ

ה, ְולֹא צִׂ  ְסרָּׁ אָּׁ ה ַמהשֶׁ ְסרָּׁ ה לֹא אָּׁ ַהתֹורָּׁ ֵאר. ְוזֶׁהּו: שֶׁ ר ֲאבָּׁ ם, ַכֲאשֶׁ עּותֵמהֶׁ י טָּׁ ה זֹוהִׂ ְּותָּׁ צִׂ ה ַמהשֶׁ א  -ְּותָּׁ לָּׁ אֶׁ

סּור ַהַמאֲ  אִׂ ְרֵגל. שֶׁ ד יֹוֵתר ַעלַצד ַההֶׁ חָּׁ אֶׁ ןַהַצד הָּׁ ְתַרֵחק מִׂ נִׂ י לֹוַמר: ְכֵדי שֶׁ ה, ְרצֹונִׂ בָּׁ ְפֵני זֹאת ַהסִׂ לֹות מִׂ כָּׁ

ה, ּומַ  ה ַעלַהְקֵדשָּׁ רָּׁ ַאְזהָּׁ ֲאסּורֹות, ְוהָּׁ ילֹות הָּׁ סּור ַהְבעִׂ ן, ְואִׂ ֲאסּורֹות ֻכלָּׁ , הָּׁ יהָּׁ דּושֶׁ ה ְוקִׂ שָּׁ ְכֻתַבת אִׂ יְך בִׂ ְצרִׂ הִׂ השֶׁ

כְ  ְזרּו ַרבֹוֵתינּו, זִׂ ל זֶׁה גָּׁ ם כָּׁ ה, ְועִׂ דֹות ְוַהֵלדָּׁ ֵסר ְבֵעת ַהנִׂ ל ֵתאָּׁ יד, ֲאבָּׁ מִׂ ת תָּׁ רֶׁ לזֶׁה ֵאינָּּׁה ֻמתֶׁ םכָּׁ רֹונָּׁם ְועִׂ

ֵבַאְר  ל ּוְמנָּׁעּוהּו ַבּיֹום, ְכמֹו שֶׁ ְשגָּׁ כָּׁה, ְלַמֵעט ַהמִׂ ְברָּׁ ין לִׂ ְדרִׂ ֵרְך  -נּו ְבַסְנהֶׁ ְתבָּׁ ּוָּׁנּו ַהֵשםיִׂ ְמנָּׁם, צִׂ זֶׁה ֻכלֹו, אָּׁ

ה ְמַעט, ַעד ַשת ַהֲהנָּׁאָּׁ ְעֵדר ַהְרגָּׁ ל ַצד הֶׁ צּוַע אֶׁ ן ַהמִׂ ֵצאת מִׂ דֹול, ְולָּׁ חּוק גָּׁ ְקֵצה ֹרב ַהַתֲאוָּׁה רִׂ ְתַרֵחק מִׂ  ְלהִׂ

ְתַחֵזק ְבַנְפשֹוֵתינּו ְתכּוַנת הַ  ְתַחֵּיב ְותִׂ תִׂ ירּות.שֶׁ  ְזהִׂ

  

עֹוֵללֹות, וְ  ט, ְוהָּׁ רֶׁ ה,ְוַהפֶׁ ה, ְוַהֵפאָּׁ ְכחָּׁ ט, ְוַהשִׂ קֶׁ יַנת ַהַמְעְשרֹות, ְוַהלֶׁ ְנתִׂ ה: כִׂ ַבתֹורָּׁ ה ְוֵכן ֹכל ַמהשֶׁ ּטָּׁ ין ְשמִׂ דִׂ

ה "ֵדי ַמְחסֹורֹו" )דברים טו ח(  קָּׁ ב, ַעד שֶׁ  -ְויֹוֵבל, ְוַהְצדָּׁ ְתרֹוןטֹובֵלבָּׁ ּיִׂ רֹוב מִׂ ה זֶׁה ֻכלֹו קָּׁ לָּׁ ְקֵצה ַהְנבָּׁ ְתַרֵחק מִׂ נִׂ

ינָּׁה ְבַחן ֹרב הַ  נּו "ֵלב טֹוב". ּוְבזֹאת ַהְבחִׂ ְתַחֵזק לָּׁ ּיִׂ ב, ַעד שֶׁ ְתרֹוןטֹובֵלבָּׁ ְקֵצה יִׂ ֵרב לִׂ ְתקָּׁ דֹול ְונִׂ חּוק גָּׁ ְצוֹות, רִׂ מִׂ

ה ְסרָּׁ אָּׁ ש. ְכמֹו שֶׁ ילֹות ֹכחֹות ַהנָּׁפֶׁ ֵהן ְמַלְמדֹות ּוַמְרגִׂ ן שֶׁ ֵאן ֻכלָּׁ ְמצָּׁ ְמרֹו:  תִׂ ם, ְבאָּׁ ה ּוְגֻאַלתַהדָּׁ ירָּׁ ה ְוַהְנטִׂ ימָּׁ ַהְנקִׂ

מֹו")דברים כב ד(  ים עִׂ קִׂ ֵקם תָּׁ ֹזבַתֲעֹזב" )שמות כג ה(; "הָּׁ ֹּטר" )ויקרא יט יח(; "עָּׁ ֹקם ְולֹאתִׂ ַעד  -"לֹאתִׂ

יֵבם" )שם שם א(  ֵשב ְתשִׂ ז. ְוֵכן "הָּׁ ֹרגֶׁ ֱחַלש ֹכַח ַהַכַעס ְוהָּׁ ּיֶׁ סּו -שֶׁ תָּׁ ְפֵני ַעד שֶׁ ילּות. ְוֵכן: "מִׂ ר ְתכּוַנת ַהכִׂ

בָּׁ  ןַהדָּׁ סּור מִׂ ָך" )שמות כ יב(;"לֹא תָּׁ מֶׁ תאִׂ יָך ְואֶׁ בִׂ תאָּׁ ֵקן" )ויקרא יט לב(; "ַכֵבד אֶׁ ַדְרתָּׁ ְפֵני זָּׁ קּום ְוהָּׁ ה תָּׁ ר ֵשיבָּׁ

ידּו ְלָך" )דברים יז יא(  רַיגִׂ יַע ְת  -ֲאשֶׁ ַעזּות ְוַתגִׂ סּור ְתכּוַנת הָּׁ תָּׁ ת. ואחר כך הרחיק מן ַעד שֶׁ כּוַנת ַהֹבשֶׁ

גּורּו  ָך )ויקרא יט יז(; לֹא תָּׁ יתֶׁ תֲעמִׂ יַח אֶׁ ַמר: הֹוֵכַח תֹוכִׂ הקצה האחרון, רצוני לומר: רב הבשת. ְואָּׁ

יש )דברים א יז(  ְפֵניאִׂ אִׂ  -מִׂ ּיָּׁבֹא הָּׁ י. ּוְכשֶׁ עִׂ ְמצָּׁ אֶׁ ְך הָּׁ רֶׁ ֵאר ַבדֶׁ שָּׁ ת ַגםֵכן ְויִׂ ּיָּׁסּור ֹרב ַהבשֶׁ ל ְבלֹא ַעד שֶׁ כָּׁ יש ַהסָּׁ

נֱֶׁאסַ  ף ַעל ַמה שֶׁ ה, מּוסָּׁ ְשתֶׁ ל ְוַהמִׂ יֱֶׁאֹסר ַהַמֲאכָּׁ ים, ְכמֹו: שֶׁ רִׂ יף ַעלֵאלּו ַהְדבָּׁ ְשַתֵדל ְלהֹוסִׂ ֵפק ְויִׂ ר סָּׁ

מֹונֹו לָּׁ  ֵתן כָּׁלמָּׁ ילֹות; ְויִׂ ןַהְבעִׂ נֱֶׁאַסר מִׂ ּוּוג יֹוֵתר ַעלַמהשֶׁ ים; אֹו יֱֶׁאֹסר ַהזִׂ לִׂ ןַהַמֲאכָּׁ ף ַעל מִׂ ְקֵדש, מּוסָּׁ ים אֹו ַלהֶׁ ּיִׂ ֲענִׂ

ים  כִׂ ֲערָּׁ קֹות, ְוַעלהָּׁ ְקֵדשֹות ְוַעלַהְצדָּׁ ה ַעלַההֶׁ ַבתֹורָּׁ ל  -ַמהשֶׁ יַע אֶׁ ים ְוהּוא לֹא ֵיַדע, ְוַיגִׂ עִׂ רָּׁ ה הָּׁ ה ַמֲעשֶׁ ְהיֶׁה עֹושֶׁ יִׂ

ְניָּׁ  עִׂ ים ְבזֶׁה הָּׁ מִׂ צּוַע ְלַגְמֵרי. ְוַלֲחכָּׁ ןַהמִׂ ַאֵחר ְוֵיֵצא מִׂ ה הָּׁ צֶׁ נּו, ְוהּוא ַהקָּׁ מֶׁ א מִׂ ְפלָּׁ ל יֹוֵתר נִׂ י ְכלָּׁ ַמְעתִׂ ר, לֹא שָּׁ בָּׁ ן דָּׁ

ם ְשבּועֹות ּונְ  ים ַעלַעְצמָּׁ ְגנּות ַהְמַקְבלִׂ ר בִׂ בֶׁ ים, דִׂ רִׂ ְנדָּׁ י מִׂ יעִׂ ק ַהְתשִׂ רֶׁ א ַבפֶׁ בָּׁ ְבֵני ַמֲערָּׁ א דִׂ רָּׁ ים ַעד ַבְגמָּׁ רִׂ דָּׁ

ם ְבזֶׁ  ְמרּו שָּׁ ים. אָּׁ ֲארּו ְכֵעין ֲאסּורִׂ שָּׁ ּיִׂ ה שֶׁ ְסרָּׁ אָּׁ ק: לֹא ַדּיֶָׁך ְבַמהשֶׁ ְצחָּׁ י יִׂ י ְבֵשם ַרבִׂ ידִׂ ַמר ַרב אִׂ שֹון: "אָּׁ ה ַהלָּׁ

ת ּוְבלֹא פֶׁ וֶׁה ְבלֹא תֹוסֶׁ ַכְרנּו ְבשָּׁ זָּׁ ְניָּׁן שֶׁ עִׂ ים"? ְוזֶׁה הָּׁ ים ֲאֵחרִׂ רִׂ יָך ְדבָּׁ לֶׁ ה אֹוֵסר עָּׁ ַאתָּׁ א שָּׁ לָּׁ ה, אֶׁ רֹון. תֹורָּׁ סָּׁ  חִׂ

  



ֹכל מַ  רְלָך מִׂ אֶׁ ְתבָּׁ ֵנה הִׂ ן הִׂ לֹא ֵיֵצא ֵמהֶׁ עֹות, ְושֶׁ ל ַהְפֻעלֹות ַהְמֻמצָּׁ יְך ְלַכֵּון אֶׁ רִׂ צָּׁ ק: שֶׁ רֶׁ ְזַכְרנּוהּו ְבזֶׁה ַהפֶׁ השֶׁ

וֹות  ןַהְקצָּׁ ה מִׂ צֶׁ לקָּׁ ְרפּואֹות,  -אֶׁ אכֶׁת הָּׁ ְמלֶׁ ם ַהּיֹוֵדַע בִׂ דָּׁ אָּׁ הָּׁ ְך. ְכמֹו שֶׁ ְגדֹו ְבֵהפֶׁ ְרפּואֹות ְוַלֲעֹמד ְכנֶׁ א ַעלַצד הָּׁ לָּׁ אֶׁ

ל ְר ְכשֶׁ  ֵרְך אֶׁ ְצטָּׁ ּיִׂ ְתַחֵזק ַעד שֶׁ י ְלהִׂ ֳחלִׂ יַח הֶׁ ְשַכח ְולֹא ַינִׂ נּוי, לֹא יִׂ ְשַתנָּׁה ְמַעט שִׂ נִׂ ְזגֹו שֶׁ ה מִׂ ְראֶׁ ה ּיִׂ קָּׁ ה ֲחזָּׁ פּואָּׁ

ים לֹו יקִׂ ים ַהַמזִׂ רִׂ ְדבָּׁ ְתַרֵחק מִׂ יד ְויִׂ מִׂ ְשְמרֹו תָּׁ לּוש, יִׂ יו חָּׁ רָּׁ ר ֵמֲאבָּׁ ֵאבֶׁ ֵּיַדע שֶׁ ית; ּוְכשֶׁ יֵלהּו, ְבַתְכלִׂ יֹועִׂ יַכֵּון ְלַמהשֶׁ  וִׂ

ה  יף ֻחְלשָּׁ לֹא יֹוסִׂ ר ַההּוא, אֹו ַעד שֶׁ ֵאבֶׁ יא הָּׁ ַיְברִׂ יד,  -ַעד שֶׁ מִׂ יו תָּׁ דֹותָּׁ ְזֹכר מִׂ ּיִׂ יְך לֹו שֶׁ רִׂ ֵלם צָּׁ ם ַהשָּׁ דָּׁ אָּׁ ֵכן הָּׁ

ה  ְראֶׁ ּיִׂ לַמהשֶׁ ְבַחן ְתכּונֹות ַנְפשֹו יֹום יֹום. ְוכָּׁ יו, ְויִׂ ְשֹקל ְפֻעלֹותָּׁ וֹות, ְיַמֵהר ְויִׂ ןַהְקצָּׁ ה מִׂ צֶׁ ה ְלַצד קָּׁ ַנְפשֹו נֹוטָּׁ

ים לְ  ְרנּו. ְוֵכן יָּׁשִׂ כָּׁ זָּׁ ע, ְכמֹו שֶׁ ה רָּׁ ְשנֹותֹו ַמֲעשֶׁ ְתַחֵזק בִׂ ה ְלהִׂ עָּׁ רָּׁ יַח ַהְתכּונָּׁה הָּׁ ה ְולֹא ַינִׂ ְרפּואָּׁ ד ֵעינָּׁיו בִׂ נֶׁגֶׁ

מִׂ  ם תָּׁ ְשַתֵדל ְלַרפֹאתָּׁ ר לֹוְויִׂ דֹות ַהְפחּותֹות ֲאשֶׁ ַכְרנּו ַהמִׂ זָּׁ רֹון.  -יד, ְכמֹו שֶׁ סָּׁ י חִׂ ְלתִׂ בִׂ ם מִׂ דָּׁ אָּׁ ר לָּׁ ְפשָּׁ יאֶׁ אִׂ שֶׁ

ן, ר"ל: ְלַמֲעלֹו ַבע ְלַמֲעלֹות ֻכלָּׁ הּוא ְבטֶׁ י שֶׁ ֵצא מִׂ מָּׁ ּיִׂ חֹוק שֶׁ ֵבד הּוא ְורָּׁ ְמרּו: "כָּׁ ר אָּׁ ים ְכבָּׁ ילֹוסֹופִׂ ַהפִׂ דֹות שֶׁ ת ַהמִׂ

ן ּומּו ּיֹות, ְמֻזמָּׁ ְכלִׂ יו לֹא ּוְלַמֲעלֹות ַהשִׂ דָּׁ ַמר: ֵהן ַבֲעבָּׁ ם ַהְרֵבה. אָּׁ הֶׁ א זֶׁה בָּׁ ְמצָּׁ ים נִׂ יאִׂ ְפֵרי ַהְנבִׂ ל ְבסִׂ ן". ֲאבָּׁ כָּׁ

ה )שם כה ד(.  שָּׁ ְזכֶׁה ְילּוד אִׂ םֵאל, ּוַמהיִׂ ְצַדק ֱאנֹוש עִׂ ה )איוב ד יח(; ּוַמהּיִׂ ֳהלָּׁ ים תָּׁ יו יָּׁשִׂ כָּׁ ין ּוְבַמְלאָּׁ ַיֲאמִׂ

לֹום יו ַהשָּׁ לָּׁ ְך, עָּׁ לֶׁ א )קהלת ז ּוְשֹלֹמה ַהמֶׁ הטֹוב ְולֹא יֱֶׁחטָּׁ ר ַיֲעשֶׁ ץ, ֲאשֶׁ רֶׁ אָּׁ יק בָּׁ ם ֵאין ַצדִׂ דָּׁ י אָּׁ ם: כִׂ ַמר ְסתָּׁ , אָּׁ

יו ַהֵשםיִׂ  ַמר ֵאלָּׁ ר אָּׁ לֹום, ְכבָּׁ יו ַהשָּׁ לָּׁ ה ַרֵבנּו, עָּׁ ים: משֶׁ ַאֲחרֹונִׂ ים ְוהָּׁ אשֹונִׂ רִׂ ֲאדֹון הָּׁ ה יֹוֵדַע שֶׁ ֵרְך: ַיַען כ(. ְוַאתָּׁ ְתבָּׁ

י לְ  ם בִׂ ֱאַמְנתֶׁ ה )שם כד(; לֹאהֶׁ יבָּׁ י ְלֵמי ְמרִׂ תפִׂ ם אֶׁ יתֶׁ רְמרִׂ ֵאל )במדבר כ יב(; ַעל ֲאשֶׁ ְשרָּׁ י ְלֵעיֵני ְבֵני יִׂ יֵשנִׂ ַהְקדִׂ

ה ְלצַ  נָּׁטָּׁ לֹום, הּוא: שֶׁ יו ַהשָּׁ לָּׁ ְטאֹו, עָּׁ ֵאל )דברים לב נא(. ְוחֶׁ ְשרָּׁ י ְבתֹוְך ְבֵני יִׂ ם אֹותִׂ ַדְשתֶׁ ר לֹאקִׂ ד ַעל ֲאשֶׁ חָּׁ ד אֶׁ

וֹות ןַהְקצָּׁ ים  מִׂ ְמעּונָּׁא ַהֹמרִׂ ְמרֹו: שִׂ נּות ְבאָּׁ ַרְגזָּׁ ה ְלַצד הָּׁ ר נָּׁטָּׁ נּות. ַכֲאשֶׁ יא: ַהַסְבלָּׁ דֹות, ְוהִׂ ַמֲעַלת ַהמִׂ מִׂ

אֵ  קֹום שֶׁ ֵאל ְבמָּׁ ְשרָּׁ ְפֵני ֲעַדת יִׂ ם כָּׁמֹוהּו כֹוֵעס לִׂ דָּׁ ְהיֶׁה אָּׁ ּיִׂ ֵרְך: שֶׁ ְתבָּׁ יו ַהֵשםיִׂ לָּׁ ְקֵדק עָּׁ אּוי בֹו)במדבר כ י(, דִׂ  ין רָּׁ

יש ַההּוא  אִׂ ין הָּׁ זֶׁה ְבדִׂ יּו  -ַהַכַעס?! ְוַכּיֹוֵצא בָּׁ ים, ְוהָּׁ ם ְלֵמדִׂ יו ֻכלָּׁ רָּׁ ְדבָּׁ יו ּומִׂ ְתנּועֹותָּׁ מִׂ ְפֵני שֶׁ לּול ַהֵשם הּוא. מִׂ חִׂ

א  םַהבָּׁ עֹולָּׁ ה ְוהָּׁ ם ַהזֶׁ עֹולָּׁ ַחת הָּׁ ל ַהְצלָּׁ ם אֶׁ הֶׁ יַע בָּׁ ים ְלַהגִׂ ה בֹו ַהַכַעס, ְוהּו -ְמַקּוִׂ אֶׁ ַרע, ְוֵאיְך ֵירָּׁ ְפֻעלֹות הָּׁ א מִׂ

ם אֶׁ  יתֶׁ ְניָּׁן: "ְמרִׂ עִׂ ְמרֹו בָּׁ ל אָּׁ ש. ֲאבָּׁ ְתכּונֹות ַהנָּׁפֶׁ עֹות מִׂ ְתכּונֹות רָּׁ ם מִׂ י אִׂ ֵבַאְרנּו, ְולֹא יָּׁבֹא כִׂ י" ְכמֹו שֶׁ הּוא  -תפִׂ

ֵאין לֹו ַמֲעלָּׁ  י שֶׁ ם מִׂ ים, ְולֹא עִׂ לִׂ ם ְסכָּׁ יָּׁה ְמַדֵבר עִׂ לֹא הָּׁ ֵאר, ְוהּוא: שֶׁ ֲאבָּׁ ַהְקַטנָּׁה ְכמֹו שֶׁ ים שֶׁ ם ֲאנָּׁשִׂ ל עִׂ ה; ֲאבָּׁ

נּוהּו ְבחָּׁ ה יִׂ יֹאַמר אֹו ַיֲעשֶׁ ים, ְוכָּׁלַמהשֶׁ מִׂ ְכרּו ַהֲחכָּׁ זָּׁ י, ְכמֹו שֶׁ ןבּוזִׂ ְזֵקאל בֶׁ יחֶׁ ה כִׂ ְיתָּׁ ם הָּׁ ְנֵשיהֶׁ בִׂ ר שֶׁ . ְוַכֲאשֶׁ

י לֹום, ַוַדאי ֵאין לֹו ְפחִׂ יו ַהשָּׁ לָּׁ הּוא, עָּׁ ְמרּו: שֶׁ ַעס, אָּׁ כָּׁ אּוהּו שֶׁ ֵרְך רָּׁ ְתבָּׁ ַהֵשםיִׂ יָּׁה יֹוֵדַע שֶׁ הָּׁ ה, ְולּוֵלא שֶׁ דָּׁ תּות מִׂ

יָּׁה כֹוֵעס  ֵרְך, לֹא הָּׁ ְתבָּׁ ְכַעְסנּוהּו, יִׂ ֲאַנְחנּו הִׂ ם ְושֶׁ ַשת ַהַמיִׂ ֵלינּו ְבַבקָּׁ ַעס עָּׁ ֵרְך  -כָּׁ ְתבָּׁ ַהֵשםיִׂ ינּו שֶׁ צִׂ נּו לֹאמָּׁ ְואָּׁ

ל אָּׁ  ְניָּׁן, ֲאבָּׁ עִׂ יו ְבזֶׁה הָּׁ ַעס ְבַדְברֹו ֵאלָּׁ ה ְוגֹו' )במדבר כח(.כָּׁ ֵעדָּׁ ת הָּׁ ה ְוַהְקֵהל אֶׁ תַהַמּטֶׁ  ַמר: ַקח אֶׁ

  

ים, ְונִׂ  ים ַרבִׂ רִׂ נֱֶׁאַמר בֹו ְדבָּׁ ה, שֶׁ ְסֵפֵקי ַהתֹורָּׁ ֵפק מִׂ ַתְרנּו סָּׁ ל הִׂ ַכּוַָּׁנת ַהַשַער; ֲאבָּׁ אנּו מִׂ ֵנה יָּׁצָּׁ ים ְוהִׂ מִׂ ְשַאל ְפעָּׁ

נֶׁ  א"? ּוְרֵאה ַמהשֶׁ טָּׁ ַמְרנּו בֹו ֲאַנְחנּו ַרבֹות: "ֵאיזֶׁה ֵחְטא חָּׁ אָּׁ ה ַדְרכָּׁה. -ֱאַמר בֹו ּוַמהשֶׁ ת ַתֲעשֶׁ ֱאמֶׁ  ְוהָּׁ

  

ְהיֶׁה בְ  ם, יִׂ עּותָּׁ ְמצָּׁ ל אֶׁ יד ּוְמַכֵּון אֶׁ מִׂ יו תָּׁ ם שֹוֵקל ְפֻעלֹותָּׁ דָּׁ אָּׁ ְהיֶׁה הָּׁ ּיִׂ י ְכשֶׁ י: כִׂ נָּׁתִׂ ל ַכּוָּׁ שּוב אֶׁ ְליֹונָּׁה ְואָּׁ ה עֶׁ ַמְדֵרגָּׁ

ם, ּובָּׁ  דָּׁ ַמְדֵרַגת ְבֵני אָּׁ ל טּובֹו מִׂ יג אֶׁ ֵרְך ְוַישִׂ ְתבָּׁ ל ַהֵשם יִׂ ֵרב אֶׁ ְתקָּׁ ה.  -זֶׁה יִׂ ֲעבֹודָּׁ ְבַדְרֵכי הָּׁ ֵלם שֶׁ ְך ַהשָּׁ רֶׁ ְוזֶׁה ַהדֶׁ

יו ּוַמְשגִׂ  ְרחֹותָּׁ ם אָּׁ ְמרּו: כָּׁלַהשָּׁ יו ְואָּׁ לָּׁ ְתבּו עָּׁ ְניָּׁן ְוכָּׁ עִׂ כָּׁה, זֶׁה הָּׁ ְברָּׁ ְכרֹונָּׁם לִׂ ים, זִׂ מִׂ ְכרּו ַהֲחכָּׁ ר זָּׁ ם ּוְכבָּׁ הֶׁ  -יַח בָּׁ

ים )תהלים נ כגזֹו נּו ְבֵיַשע ֱאֹלהִׂ ְך ַאְראֶׁ רֶׁ ם דֶׁ נֱֶׁאַמר: ְושָּׁ רּוְךהּוא, שֶׁ דֹושבָּׁ ל ַהקָּׁ תֹו שֶׁ ישּועָּׁ ה בִׂ (. ַאל כֶׁה ְורֹואֶׁ

ה"  ימָּׁ ם". ְוַה"שִׂ א "ְושָּׁ לָּׁ ם", אֶׁ ְקֵרי "ְושָּׁ ר ֵפַרְשנּו ְבזֶׁה הַ  -תִׂ ְניָּׁן ֲאשֶׁ עִׂ א. זֶׁה הָּׁ רָּׁ עּור ְוַהְסבָּׁ יא ַהשִׂ ק ֻכלֹו הִׂ רֶׁ פֶׁ

ְניָּׁן. עִׂ יְך ְבזֶׁה הָּׁ רִׂ צָּׁ ינּוהּו שֶׁ ְראִׂ עּור ַמהשֶׁ וֶׁה, ְוזֶׁהּו שִׂ  ְבשָּׁ

 


