
80  פרק ג �כות תשובה הל �ספר המדע 

י   ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ב"הוהחלק לעו מאזן הזכויות   ּפֶ

ִמי  :ַוֲעוֹונֹותת יוֹ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּבֵני ָהָאָדם ֵיׁש לֹו ְזכֻ א 
 ֶׁשֲעוֹונֹוָתיוּוִמי  ;ַצִּדיק - ָתיו ְיֵתרֹות ַעל ֲעוֹונֹוָתיויוֹ ֶׁשְּזכֻ 

  .ֵּבינֹוִני - ָצהָצה ְלֶמחֱ ֶמחֱ  ;ָרָׁשע -ָתיו יוֹ ל ְזכֻ ְיֵתרֹות עַ 

ת ָּכל יֹוְׁשֶביָה ְמֻרּבֹות ַעל יוֹ ִאם ָהיּו ְזכֻ  :ְוֵכן ַהְּמִדיָנה
 -ן ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְמֻרִּבי ְוִאם ָהיּו ;ֲהֵרי זֹו ַצֶּדֶקת -  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם

  .ְוֵכן ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלוֹ . ֲהֵרי זֹו ְרָׁשָעה

ִמָּיד הּוא ֵמת  -ָתיו יוֹ ַעל ְזכֻ ן ם ֶׁשֲעוֹונֹוָתיו ְמֻרִּביָאדָ ב 
. )ז,הושע ט; טו,שם ל; יד,ירמיה ל(" ב ֲעֹוֵנֹר ַעל": ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבִרְׁשעוֹ 

: ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמָּיד ִהיא אֹוֶבֶדת - ן ְוֵכן ְמִדיָנה ֶׁשֲעוֹונֹוֶתיָה ְמֻרִּבי
ְוֵכן ָּכל ָהעֹוָלם . )כ,בראשית יח( "ָרָּבה ָרה ִּכיֹם ַוֲעמְֹסד ַזֲעַקת"

, ִמָּיד ֵהן ִנְׁשָחִתין - ן ִאם ָהיּו ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְמֻרִּבי :ֻּכּלוֹ 
  .)ה,ו שם(" ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדםיי  ַוַּיְרא": ֶׁשֶּנֱאַמר

ת ְוָהֲעוֹונֹות ֶאָּלא ְלִפי יוֹ ְוִׁשּקּול ֶזה ֵאינֹו ְלִפי ִמְנַין ַהְּזכֻ 
 ַיַען": ֶׁשֶּנֱאַמר, ׁש ְזכּות ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ַּכָּמה ֲעוֹונֹותיֵ  :ָּגְדָלן

ְוֵיׁש ָעוֹון ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ַּכָּמה  ,)יג,מלכים א יד(" בֹו ָּדָבר טֹוב ִנְמָצא
קהלת (" ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה ְוחֹוֶטא": ֶׁשֶּנֱאַמר, תיוֹ ְזכֻ 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע , ֹו ֶׁשְּלֵאל ֵּדעֹותּתְוֵאין ׁשֹוְקִלין ֶאָּלא ְּבַדעְ . )יח,ט
  .ת ְּכֶנֶגד ָהֲעוֹונֹותיוֹ ֵהיַא עֹוְרִכין ַהְּזכֻ 

, תיוֹ ְוָתָהה ַעל ַהְּזכֻ  ,ָּכל ִמי ֶׁשִּנַחם ַעל ַהִּמְצוֹות ֶׁשָעָׂשהג 
אּוַלי א ָעִׂשיִתי  ?ּוַמה הֹוַעְלִּתי ַּבֲעִׂשָּיָתן' ְוָאַמר ְּבִלּבוֹ 

ם ְזכּות ְוֵאין ַמְזִּכיִרין לֹו ׁשֵ , י ֶזה ִאֵּבד ֶאת ֻּכָּלןֲהרֵ  -  '!אֹוָתן
ַהַּצִּדיק א ַתִּציֶלּנּו ְּביֹום  ִצְדַקת)ו"( :ֶׁשֶּנֱאַמר, ָּבעֹוָלם
ֵאין ֶזה ֶאָּלא ְּבתֹוֶהה ַעל  -  )ִּפְׁשעוֹ  :ושם; בי,גיחזקאל ל( "ִרְׁשעוֹ 

  .ָהִראׁשֹונֹות

ָּכ  ,ָתיו ִּבְׁשַעת ִמיָתתוֹ יוֹ ָאָדם ּוְזכֻ  ְּכֵׁשם ֶׁשּׁשֹוְקִלין ֲעוֹונֹות
ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ׁשֹוְקִלין ֲעוֹונֹות ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמָּבֵאי 

ִמי ֶׁשִּנְמָצא . אׁש ַהָּׁשָנהָֹתיו ְּביֹום טֹוב ֶׁשְּלריוֹ ָהעֹוָלם ִעם ְזכֻ 
 .ם ְלִמיָתהּתָ ֶנחְ  -ּוִמי ֶׁשִּנְמָצא ָרָׁשע  ;ֶנְחָּתם ְלַחִּיים - ַצִּדיק 

 -ִאם ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה  :ּתֹוִלין לֹו ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים - ְוַהֵּבינֹוִני 
  .ם ְלִמיָתהֶנְחּתָ  -ְוִאם ָלאו  ;ֶנְחָּתם ְלַחִּיים

, אׁש ַהָּׁשָנה ְּגֵזַרת ַהָּכתּובַֹאף ַעל ִּפי ֶׁשְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ְּברד 
ְוָהִקיצּו , עּורּו ְיֵׁשִנים ִמְּׁשַנְתֶכםעּורּו  :ְּכלֹוַמר ,ֶרֶמז ֵיׁש ּבוֹ 

, ְוִחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ְוַחְּפׂשּו ְּבַמֲעֵׂשיֶכם, ִנְרָּדִמים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם
ֵאּלּו ַהּׁשֹוְכִחים ֶאת ָהֱאֶמת ְּבַהְבֵלי ַהְּזַמן  ;ְוִזְכרּו ּבֹוַרֲאֶכם

 ,ִעיל ְוא ַיִּצילִריק ֲאֶׁשר א יוֹ ְוׁשֹוִגים ָּכל ְׁשָנָתם ְּבֶהֶבל וָ 
ב ָּכל ְֹוַיֲעז ,ַהִּביטּו ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוֵהִטיבּו ַּדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם

  .ַׁשְבּתֹו ֲאֶׁשר א טֹוָבהֶאָחד ִמֶּכם ַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוַמחֲ 

ְלִפיָכ ָצִרי ָּכל ָאָדם ֶׁשִּיְרֶאה ַעְצמֹו ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה ְּכִאּלּו 
ֶחְציֹו ַזַּכאי ְוֶחְציֹו  - ְוֵכן ָּכל ָהעֹוָלם ,יֹו ַזַּכאי ְוֶחְציֹו ַחָּיבֶחצְ 

ֲהֵרי ִהְכִריַע ַעְצמֹו ְוִהְכִריַע ֶאת ָּכל  - ָחָטא ֵחְטא ֶאָחד .ַחָּיב
ָעָׂשה ִמְצָוה . ְוָגַרם ָלֶהן ַהְׁשָחָתה, ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְלַכף חֹוָבה

ֹו ְוִהְכִריַע ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֲהֵרי ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמ - ַאַחת

: ֶזה הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר .ְוָגַרם ָלֶהן ְּתׁשּוָעה ְוַהָּצָלה, ְלַכף ְזכּות
ֶזה ֶׁשִּצֵּדק ַעְצמֹו ִהְכִריַע ֶאת  -  )כה,משלי י(" ְיסֹוד עֹוָלם ְוַצִּדיק"

  .ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְוִהִּצילוֹ 

ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַהְרּבֹות ִּבְצָדָקה  ּוִמְּפֵני ִעְנָין ֶזה ָנֲהגּו
אׁש ַהָּׁשָנה ְוַעד יֹום ֹק ְּבִמְצוֹות ֵמרֹּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְוַלֲעס

ְוָנֲהגּו ֻּכָּלם ָלקּום ַּבַּלְיָלה  ,ַהִּכּפּוִרים ָיֵתר ִמָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה
ֵנִסּיֹות ְּבִדְבֵרי ַּבֲעֶׂשֶרת ָיִמים ֵאּלּו ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבָבֵּתי ּכְ 

  .ַּתֲחנּוִנים ְוִדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין ַעד ֶׁשֵּיאֹור ַהּיֹום

ֵאין  - ָתיויוֹ ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשֹוְקִלין ֲעוֹונֹות ָאָדם ִעם ְזכֻ ה 
ֶאָּלא , ְוא ֵׁשִני ,ְמַחְּׁשִבין ָעָליו ְּתִחַּלת ָעוֹון ֶׁשָחָטא ּבוֹ 

ִאם ִנְמְצא. ִמְּׁשִליִׁשי ְוֵאיָל ּו ֲעוֹונֹוָתיו ִמְּׁשִליִׁשי ְוֵאיָל
ְוָדִנין  ,אֹוָתן ְׁשֵני ָהֲעוֹונֹות ִמְצָטְרִפין -  ָתיויוֹ ִּבין ַעל ְזכֻ רֻ מְ 

  .ֹלאֹותֹו ַעל ַהּכ

ְׁשִליִׁשי  ֵמָעוֹוןָתיו ְּכֶנֶגד ֲעוֹונֹוָתיו ֲאֶׁשר יוֹ ְוִאם ִנְמְצאּו ְזכֻ 
ְלִפי  ;אׁשֹון ִראׁשֹוןַמֲעִביִרים ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו ִר  -  ְוֵאיָל

ְוֵכן  ,ֶׁשְּכָבר ִנְמֲחלּו ַהְּׁשַנִים, ב ִראׁשֹוןׁשָ ֶׁשַהְּׁשִליִׁשי ֶנחֱ 
ְוֵכן ַעד  ,ֶׁשְּכָבר ִנְמַחל ַהְּׁשִליִׁשי, ֲהֵרי הּוא ִראׁשֹון ָהְרִביִעי

  .סֹוָפן

 ְפַעלֵאֶּלה יִ  ָּכל ֶהן": ֶׁשֶּנֱאַמר, ִחידּיָ ּבַ ? ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים
 -ֲאָבל ַהִּצּבּור  .)כט,איוב לג(" ָּגֶבר ַּפֲעַמִים ָׁשלֹוׁש ִעם, ֵאל

 ַעל": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשיוְ ּתֹוִלין ָלֶהן ָעוֹון ִראׁשֹון 
 .)ו,עמוס ב(" ַאְרָּבָעה א ֲאִׁשיֶבּנּו ְוַעל ,ה ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאלְׁשלׁשָ 

ָלֶהן ֵמְרִביִעי  ְמַחְּׁשִבין - ֶּדֶר זוֹ  ּוְכֶׁשְּמַחְּׁשִבין ָלֶהם ַעל
ְוֵאיָל.  

ָצה ֲעוֹונֹות ֶׁשָּלֶהן ֶׁשא חֱ ִאם ָהָיה ִּבְכַלל מֶ  - ַהֵּבינֹוִנִּיים
ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק  ,ָּדִנין אֹותֹו ְּכִפי ֲחָטָאיו ,יַח ְּתִפִּלין ֵמעֹוָלםּנִ הִ 

ָּדִנין  - ְמֻרִּבין ןנֹוֵתיהֶ ְוֵכן ָּכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשֲעווֹ . ָלעֹוָלם ַהָּבא
ֶׁשָּכל  .ְוֵיׁש ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ,אוֵתיֶהןֹאֹוָתן ְּכִפי ַחּט

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחְטאּו ,ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא
ישעיה ( "ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ,ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְוַעֵּמ": ֶׁשֶּנֱאַמר

א ָהעֹוָלם יְוהִ  ,ֶאֶרץ ַהַחִּיים :ְּכלֹוַמר ,ָמָׁשל - זֹו  "ֶאֶרץ"; )כא,ס
ֵיׁש ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם  -ְוֵכן ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם . ַהָּבא
  .ַהָּבא

ְואֹוְבִדין  ִנְכָרִתיןֶאָּלא , ְוֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבאו 
 :ַחָּטאָתם ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמיםֶדל ִרְׁשָעם וְ ְֹוִנּדֹוִנין ַעל ּג

ְוַהּכֹוְפִרים , ְוַהּכֹוְפִרים ַּבּתֹוָרה, םְוָהֶאִּפיקֹורֹוִסי, ַהִּמיִנים
, ְוַהְּמֻׁשָּמִדים, ְוַהּכֹוְפִרים ְּבִביַאת ַהּגֹוֵאל, ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים

ְוָהעֹוֶׂשה , ְוַהּפֹוְרִׁשים ִמַּדְרֵכי ִצּבּור, ִטיֵאי ָהַרִּביםּוַמחֲ 
ּוַמִּטיֵלי , ןְוַהּמֹוְסִרי, ֲעֵברֹות ְּבָיד ָרָמה ְּבַפְרֶהְסָיא ִּכיהֹוָיִקים

ַבֲעֵלי ּו, ְוׁשֹוְפֵכי ָּדִמים, ֵאיָמה ַעל ַהִּצּבּור ֶׁשא ְלֵׁשם ָׁשַמִים
  .ְוַהּמֹוֵׁש ָעְרָלתוֹ , ָלׁשֹון ָהַרע

ַּה וֹ ֵמר ֶׁשֵאין ָׁשם ֱאלָהאוֹ  :ֲחִמָּׁשה ֵהן ַהִּנְקָרִאים ִמיִניםז 

ביותר מכתבי היד  ‰ÈÂ„Ó˜חזור הנוסח ש
ראה למשל הכתיב . המשובחים בעולם

ם כצמוד "שנמצא בכתבי הרמב" של"
 .למילה שלאחריו ונשמר במהדורה זו

ממהדורת המופת  העמודים לדוגמ כמה
 של משנה תורה
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ם ַמְנִהיג ֲאָבל ֵהם ְוָהאֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ׁשָ  ,ְוֵאין ָלעֹוָלם ַמְנִהיג
ם ִרּבֹון ֶאָחד ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְוָהאֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ׁשָ  ,ֵתרְׁשַנִים אֹו יָ 

ְוֵכן ָהאֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו ְלַבּדֹו ִראׁשֹון ְוצּור  ,ּגּוף ּוַבַעל ְּתמּוָנה
ַּה זּוָלתֹו ְּכֵדי ִלְהיֹות ֵמִליץ ֵּבינֹו ּוֵבין וֹ ן ָהעֹוֵבד ֱאלְוכֵ  ,ֹלַלּכ

  .ִמין, ָּכל ֶאָחד ֵמֲחִמָּׁשה ֵאּלּו -  ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים

ם ָהאֹוֵמר ֶׁשֵאין ׁשָ  :ןה ֵהן ַהִּנְקָרִאין ֶאִּפיקֹורֹוִסיְׁשלׁשָ ח 
ְלֵלב ְּבֵני ם ַמָּדע ֶׁשַּמִּגיַע ֵמַהּבֹוֵרא ְנבּוָאה ְּכָלל ְוֵאין ׁשָ 

ְוָהאֹוֵמר ֶׁשֵאין  ,ְוַהַּמְכִחיׁש ְנבּוָאתֹו ֶׁשְּלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ,ָהָאָדם
, ה ֵאּלּוָּכל ֶאָחד ִמְּׁשלׁשָ  -  ָאָדםהָ ה ְּבֵני ַהּבֹוֵרא יֹוֵדַע ַמֲעׂשֵ 

  .ֶאִּפיקֹורֹוס

 ָהאֹוֵמר ֶׁשֵאין ַהּתֹוָרה ֵמִעם יי :ַּבּתֹוָרה ןה ֵהן ַהּכֹוְפִריְׁשלׁשָ 
 ֹמֶׁשה' ִאם ָאַמר, ֲאִפּלּו ֵּתָבה ַאַחת ,ֲאִפּלּו ָּפסּוק ֶאָחד - 

ְוֵכן ַהּכֹוֵפר  ;ר ַּבּתֹוָרהֹופֵ ֲהֵרי ֶזה ּכ ,'ֲאָמרֹו ִמִּפי ַעְצמוֹ 
ְּכגֹון  ,ְוִהְכִחיׁש ַמִּגיֶדיהָ , ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוִהיא ,ְּבֵפרּוָׁשּה

ִליף ִמְצָוה זֹו ְּבִמְצָוה ֶהחֱ  אֶׁשַהּבֹורֵ  ְוָהאֹוֵמר ;ָצדֹוק ּוַבְיתֹוס
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ָהְיָתה ֵמִעם  ,ּוְכָבר ָּבְטָלה ּתֹוָרה זוֹ  ,ַאֶחֶרת

ּכֹוֵפר , ה ֵאּלּוָּכל ֶאָחד ִמְּׁשלׁשָ  - םְוַהַהְגִרי ְּכגֹון ַהּנֹוְצִרים ,יי
  .ַּבּתֹוָרה

ְוַהְּמֻׁשָּמד , ַחתַהְּמֻׁשָּמד ַלֲעֵבָרה ַא :ְׁשַנִים ֵהם ַהְּמֻׁשָּמִדיםט 
ִזיק חֱ הֶ ֶזה ׁשֶ  - ַהְּמֻׁשָּמד ַלֲעֵבָרה ַאַחת. ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה

 ,ְוִנְתַּפְרֵסם ָּבּה ְוֻהְרַּגל ,ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ֲעֵבָרה ְּבָזדֹון
ַזק ָּתִמיד ִלְלֹּבׁש ַׁשַעְטֵנז חְ ְּכגֹון ֶׁשהֻ , ֲאִפּלּו ָהְיָתה ִמן ַהַּקּלֹות

ְוִנְמָצא ְּכִאּלּו ָּבְטָלה ִמְצָוה זֹו ִמן ָהעֹוָלם , ְלַהִּקיף ֵּפָאהאֹו 
. ְוהּוא ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלַהְכִעיס ;ָּדָבר ְלאֹותוֹ  ְמֻׁשָּמד ֶזה ֲהֵרי -  ֶאְצלוֹ 

ְּכגֹון ַהחֹוֵזר ְלָדֵתי ַהּגֹוִיים ְּבָׁשָעה  - ְוַהְּמֻׁשָּמד ְלָכל ַהּתֹוָרה
ְלִהָּדֵבק  יֶּבַצע לִ ּוַמה  :אַמרְֹדַּבק ָּבֶהן ְויְויִ , ֶׁשּגֹוְזִרין ְׁשָמד

 ,ֵאּלּוק ּבְ ּבַ ְד טֹוב לֹו ֶׁשּיִ  ?ֶׁשֵהן ְׁשָפִלים ְוִנְרָּדִפים ,ְּבִיְׂשָרֵאל
  .ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּמד ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה -  ֶׁשָּיָדן ַּתִּקיָפה

 ְּכָיָרְבָעם ,דֹולִטיא ְּבָדָבר ּגָ ֶאָחד ֶׁשֶהחֱ  -ִטיֵאי ָהַרִּבים ַמחֲ י 
ל ּטֵ ֲאִפּלּו ְלבַ , ִטיא ְּבָדָבר ַקלְוֶאָחד ֶׁשֶהחֱ  ,ְוָצדֹוק ּוַבְיתֹוס

ִּכְמַנֶּׁשה  ,ְטאּוחֶ ְוֶאָחד ָהאֹוֵנס ֲאֵחִרים ַעד ֶׁשּיֶ  ,ִמְצַות ֲעֵׂשה
אֹו ֶׁשִהְטָעה  ,ֶׁשָהָיה הֹוֵרג ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשַּיַעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה

  .ְּכֵיׁשּועַ  ,יָחםֲאֵחִרים ְוִהִּד 

 ,ַאף ַעל ִּפי ֶׁשא ָעַבר ֲעֵברֹות - ִמַּדְרֵכי ִצּבּור ַהּפֹוֵרׁשיא 
ְוא , ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ִמְצוֹות ִּבְכָלָלן, ֶאָּלא ִנְבַּדל ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל

ֶאָּלא הֹוֵל ְּבַדְרּכֹו , ְּבָצָרָתן ְוא ִמְתַעֶּנה ְּבַתֲעִניָתן סִנְכנָ 
ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם  ,ּוְכִאּלּו ֵאינֹו ֵמֶהן, ָחד ִמּגֹוֵיי ָהָאֶרץְּכאֶ 

  .ַהָּבא

ֵּבין ֶׁשָעָׂשה ַקּלֹות ֵּבין  -  ָהעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ְּבָיד ָרָמה ִּכיהֹוָיִקים
ְוֶזה הּוא  .ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ,ֶׁשָעָׂשה ֲחמּורֹות

ִמְּפֵני ֶׁשֵהֵעז ִמְצחֹו ְוִגָּלה , 'ֹוָרהְמַגֶּלה ָּפִנים ַּבּת'ַהִּנְקָרא 
  .ְוא ּבֹוׁש ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה ,ָּפָניו

ְלָהְרגֹו אֹו  ּגֹוִייםַהּמֹוֵסר ֲחֵברֹו ְּבַיד  :ןְׁשַנִים ֵהם ַהּמֹוְסִרייב 
אֹו ְּבָיד ַאָּנס  ,ְוַהּמֹוֵסר ָממֹון ֲחֵברֹו ְּבַיד ּגֹוִיים, ְלַהּכֹותוֹ 

  .ְׁשֵניֶהן ֵאין ָלֶהן ֵחֶלק -  ֶׁשהּוא ְּכגֹוי

ֶזה ָהרֹוֶדה  - ַמִּטיֵלי ֵאיָמה ַעל ַהִּצּבּור ֶׁשא ְלֵׁשם ָׁשַמִים יג 
ְוַכָּוָנתֹו  ,ִמֶּמּנּו ַהְרֵּבה ןּופֹוֲחִדי ןְּבָחְזָקה ְוֵהן ְיֵרִאי ִצּבּור

ְּכגֹון ַמְלֵכי  ,א ִלְכבֹוד ָׁשַמִים ,ָכל ֲחָפָציולְ ַעְצמֹו ּו ִלְכבֹוד
  .ַהּגֹוִיים

 ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ֲאָנִׁשים ֵאּלּו ֶׁשָּמִנינּויד 
ְוֵיׁש . ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ִיְׂשָרֵאל - 

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשָהָרִגיל  ,ֲעֵברֹות ַקּלֹות ֵמֵאּלּו
ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהן ּוְלִהָּזֵהר  *ְּכֵדי, ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבאֵאין לֹו  ָּבֶהן
  .ֵמֶהן

, ְוַהּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ְּבִכּנּויוֹ , ַהְּמַכֶּנה ֶאת ֲחֵברוֹ : ְוֵאּלּו ֵהן
, ְוַהִּמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברוֹ  ,ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים

ְוַהְּמַבֶּזה ֶאת , ְוַהְּמַבֶּזה ַרּבֹוָתיו, ְוַהְּמַבֶּזה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים
  .ָדִׁשיםּקֳ ְוַהְּמַחֵּלל ֶאת הַ , ַהּמֹוֲעדֹות

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם 
ּוֵמת , ֲאָבל ִאם ָׁשב ֵמִרְׁשעוֹ  .ְּבֶׁשֵּמת ְּבא ְּתׁשּוָבה ?ַהָּבא

ֶׁשֵאין ְל  ,ֲהֵרי ֶזה ִמְּבֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא - ּוָבה ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁש
 ,ֲאִפּלּו ָּכַפר ָּבִעָּקר ָּכל ָיָמיו .ָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה

 ָׁשלֹום": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלעֹוָלם ַהָּבא ֵחֶלק לוֹ  ֵיׁש -  ָׁשב ּוָבַאֲחרֹוָנה
  .)יט,ישעיה נז(" ָפאִתיוּוְר , ייָאַמר  ,ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב

ָּכל ָהְרָׁשִעים ְוַהּפֹוְׁשִעים ְוַהְּמֻׁשָּמִדים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֶׁשָחְזרּו 
ְמַקְּבִלין  -  ָגלּוי ֵּבין ֶׁשָחְזרּו ְּבַמְטמֹוִנּיֹותֵּבין ּבְ , ִּבְתׁשּוָבה

ף ַא ;)כב,ג; יד,ירמיה ג(" ָבִנים ׁשֹוָבִבים ׁשּובּו": ֶׁשֶּנֱאַמר, אֹוָתן
ר ְוא זַ ד חָ בַ לְ ֶׁשֲהֵרי ַּבֵּסֶתר ּבִ  ,ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין ׁשֹוָבב הּוא

  .ְמַקְּבִלין אֹותֹו ִּבְתׁשּוָבה - לּויגָ ּבְ 

ֶרק ְרִביִעי    מעכבי התשובה   ּפֶ

ַאְרָּבָעה  :ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ְמַעְּכִבין ֶאת ַהְּתׁשּוָבהא 
ֵאין ַהָּקדֹוׁש  -ָהעֹוֶׂשה ֶאָחד ֵמַאְרַּבְעָּתן וְ , וֹון ָּגדֹולעָ ֵמֶהן 

 ,ֶדל ֶחְטאוֹ ָֹּברּו הּוא ַמְסִּפיק ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְלִפי ּג
 ,וֹון ֶזהעָ ּוִבְכַלל  ;ִטיא ֶאת ָהַרִּביםַהַּמחֲ ) א :ְוֵאּלּו ֵהן

ֲחֵברֹו ְוַהַּמֶּטה ) ב. ַהְּמַעֵּכב ֶאת ָהַרִּבים ִמַּלֲעׂשֹות ִמְצָוה
ָהרֹוֶאה ְּבנֹו ) ג. ִסית ּוַמִּדיחַ ְּכגֹון מֵ  ,ִמֶּדֶר טֹוָבה ְלֶדֶר ָרָעה

 -  הֹוִאיל ּוְבנֹו ִּבְרׁשּותוֹ  ;ְּבַתְרּבּות ָרָעה ְוֵאינֹו ְמַמֶחה ְּבָידוֹ 
ּוִבְכַלל  .ִטיא אֹותוֹ ְוִנְמָצא ְּכַמחֲ , ָהָיה ּפֹוֵרׁש ּבוֹ ִמָחה ִאּלּו 

ֵּבין ַרִּבים  ,ַמחֹות ָּבֲאֵחִריםֶׁשֶאְפָׁשר ְּבָידֹו לְ ָּכל  -ָעוֹון ֶזה 
) ד. יַח אֹוָתן ְּבִכְׁשלֹוָנןּנִ ֶאָּלא הִ  ,ְוא ִמָחה ָּבֶהן ,ֵּבין ְיִחיִדים

ָטא ְויֹום ֶאחֱ 'ל ֶזה ָהאֹוֵמר ּוִבְכלַ  ;'ָטא ְוָאׁשּובֶאחֱ 'ְוָהאֹוֵמר 
  .'ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר

�� 

����������������  
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ּנֹוֲעִלין ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ִּבְפֵני הַ ָבִרים ּוֵמֶהן ֲחִמָּׁשה ְּד ב 
ְלִפי ֶׁשִּבְזַמן  ;ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהִּצּבּור) א :ְוֵאּלּו ֵהן ,עֹוֵׂשיֶהן

ת יוֹ ְוֵאינֹו זֹוֶכה ִעָּמֶהן ִּבְזכֻ  ,א ִיְהֶיה ִעָּמֶהן ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה
 ֻלְקּתוֹ ֶׁשַּמחֲ ְלִפי  ;םְוַהחֹוֵלק ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמי) ב. ֶׁשעֹוִׂשין

) ג. ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ,ּגֹוֶרֶמת לֹו ִלְפֹרׁש ֵמֶהן
ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִּנְתַּבּזּו ְּבֵעיָניו ֵאינֹו רֹוֵדף  ;ְוַהַּמְלִעיג ַעל ַהִּמְצוֹות

) ד ?ַּבֶּמה ִיְזֶּכה -ְוִאם א ַיֲעֶׂשה  ,ַאֲחֵריֶהן ְוא עֹוָׂשן
פֹו ּוְלָטְרדֹו ֶׁשָּדָבר ֶזה ּגֹוֵרם ָלֶהן ְלָדחְ  ;ַבֶּזה ַרּבֹוָתיוְוַהּמְ 

ּוִבְזַמן ֶׁשִּנְטָרד א ִיְמָצא ְמַלֵּמד ּומֹוֶרה לֹו , ְּכֵיׁשּוַע ּוְכֵגיֲחִזי
ֶׁשֲהֵרי א ִהִּניַח לֹו  ;ְוַהּׂשֹוֵנא ֶאת ַהּתֹוָכחֹות) ה. ֶּדֶר ָהֱאֶמת

ֶׁשִּבְזַמן  ,ָחה ּגֹוֶרֶמת ִלְתׁשּוָבהכָ ּתוֹ ֶׁשהַ  ,ֶּדֶר ַהְּתׁשּוָבה
חֹוֵזר  -ֶׁשּמֹוִדיִעין לֹו ָלָאָדם ֲחָטָאיו ּוַמְכִליִמין אֹותֹו 

דברים (..." ִּתְׁשַּכח ַאל רְֹזכ" :ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ,ִּבְתׁשּוָבה

ֶכם ָנַתן יי לָ  ְוא" ,)כז,לא; כד,טשם ; שם(..." ֱהִייֶתם ַמְמִרים" ,)ז,ט
ְוֵכן ְיַׁשְעָיהּו  .)ו,לב שם(" ָנָבל ְוא ָחָכם ַעם" ,)ג,כט שם(..." ֵלב

 ָיַדע" ,)ד,ישעיה א(..." ֵטאֹּגֹוי ח הֹוי" :הֹוִכיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמר
. )ד,מח שם(..." ִּכי ָקֶׁשה ָאָּתה ִמַּדְעִּתי" ,)ג,א שם(..." ֵנהּוֹׁשֹור ק

ְבָגרֹון  ְקָרא": ֶׁשֶּנֱאַמר, יַח ַלַחָּטִאיםְוֵכן ִצָּוהּו ָהֵאל ְלהֹוכִ 
ְוֵכן ָּכל ַהְּנִביִאים הֹוִכיחּו ְלִיְׂשָרֵאל ַעד . )א,נח שם(" ַֹּתְחׂש ַאל

ְלִפיָכ ָצִרי ְלַהֲעִמיד ְּבָכל ָקָהל ְוָקָהל . ְתׁשּוָבהֶׁשָחְזרּו ּבִ 
 ,ָלֶהן בהֵ ְואוֹ עּוָריו ִמִּיְׂשָרֵאל ָחָכם ָּגדֹול ְוָזֵקן ִויֵרא ָׁשַמִים ִמּנְ 

ְוֶזה ֶׁשּׂשֹוֵנא ֶאת . ִזיָרן ִּבְתׁשּוָבהֶׁשְּיֵהא מֹוִכיַח ָלַרִּבים ּוַמחֲ 
ְלִפיָכ  ;ֵאינֹו ָּבא ַלּמֹוִכיַח ְוא ׁשֹוֵמַע ְּדָבָריו - תחוֹ ַהּתֹוכָ 

  .ֶׁשֵהם ְּבֵעיָניו טֹוִבים ,ָתיווֹאד ְּבַחּטַֹיֲעמ

ָהעֹוֶׂשה אֹוָתן ִאי ֶאְפָׁשר לֹו  -ם ּוֵמֶהם ֲחִמָּׁשה ְּדָבִריג 
ְלִפי ֶׁשֵהן ֲעוֹונֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם , ֶׁשָּיׁשּוב ְּתׁשּוָבה ְּגמּוָרה

ִזיר לֹו אֹו ְּכֵדי ֶׁשַּיחֲ  ,ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֲחֵברֹו ֶׁשָחָטא לוֹ , ַלֲחֵברוֹ 
 - ִּביםַהְּמַקֵּלל ֶאת ָהרַ ) א :ְוֵאּלּו ֵהן ,ל לוֹ ִֹיְׁשַאל ִמֶּמּנּו ִלְמח

ְוַהחֹוֵלק ) ב. א ִקֵּלל ָאָדם ָידּוַע ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַאל ִמֶּמּנּו ַּכָּפָרה
ֶאָּלא ַהַּגָּנב , ְלִפי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּגֵנָבה זֹו ֶׁשְּלִמי ִהיא ,ַּגָּנבהַ ִעם 

ֶׁשהּוא ְמַחֵּזק ַיד  ,ְועֹוד. ְוהּוא לֹוֵקחַ  ,ּגֹוֵנב ַרִּבים ּוֵמִביא לוֹ 
ַהּמֹוֵצא ֲאֵבָדה ְוֵאינֹו ַמְכִריז ָעֶליָה וְ ) ג. ִטיא אֹותוֹ ב ּוַמחֲ ַהַּגּנָ 

 -ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה  ,ְלַאַחר ְזַמן ;ִלְבָעֶליהָ  ּהִזירָ ַעד ֶׁשַּיחֲ 
ד ֲעִנִּיים ִויתֹוִמים ְֹוָהאֹוֵכל ׁש) ד. ִזירֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִמי ַיחֲ 

 ןְוֵאיָנן ְידּוִעי ,ָלִלין ֵהןֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ֲאמֵ  ;ְוַאְלָמנֹות
ֵאין ָלֶהם ַמִּכיר ְּכֵדי ֶׁשֵּיַדע וְ ֵמִעיר ְלִעיר  ןְוגֹוִלי, ןּוְמֻפְרָסִמי

ַחד ְלַהּטֹות ְֹוַהְּמַקֵּבל ׁש) ה. ּו לוֹ ּנִזירֶ ד ֶזה ֶׁשְּלִמי הּוא ְוַיחֲ ֹׁש
ָחּה ֹהּוא ּכֵאינֹו יֹוֵדַע ַעד ֵהיָכן ִהִּגיָעה ַהָּטָיה זֹו ְוַכָּמה  -  ִּדין

ֶׁשהּוא ְמַחֵּזק ַיד  ,ְועֹוד. ֶׁשַהָּדָבר ֵיׁש לֹו ַרְגַלִים, ִזירְּכֵדי ֶׁשַּיחֲ 
  .ִטיא אֹותוֹ ֶזה ּוַמחֲ 

, ָהעֹוֶׂשה אֹוָתן ֵאין ֶחְזָקתֹו ָלׁשּוב ֵמֶהן -ּוֵמֶהן ֲחִמָּׁשה ד 
 ,אְוִנְמָצא חֹוטֵ , ב ָהָאָדםְֹלִפי ֶׁשֵהן ְּדָבִרים ַקִּלים ְּבֵעיֵני ר

ָהאֹוֵכל ִמְּסעּוָדה ) א :ְוֵאּלּו ֵהן ,ְוהּוא ְיַדֶּמה ֶׁשֵאין ֶזה ֵחְטא
ְוהּוא ְמַדֶּמה , ָּגֵזלק בַ ֶׁשֶּזה אֲ  ,ֶׁשֵאיָנּה ַמְסֶּפֶקת ִלְבָעֶליהָ 

) ב ?ְּכלּום ָאַכְלִּתי ֶאָּלא ִּבְרׁשּוָתן :אַמרְֹוי, ֶׁשא ָחָטא
ֲעבֹוט ֶׁשֶּלָעִני ֵאינֹו ֶאָּלא ֶׁשהָ  ,ִניְוַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲעבֹוטֹו ֶׁשֶּלעָ 

ַוֲהֵרי א , ֵאיָנן ֲחֵסִרים :אַמר ְּבִלּבוֹ ְֹוי, ם ּוַמֲחֵרָׁשהְֹּכגֹון ַקְרּד
ה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשֵאין ַמֲעלֶ  ,ְוַהִּמְסַּתֵּכל ָּבֲעָריֹות) ג. ָּגַזְלִּתי אֹותוֹ 
ְוהּוא  ?אֹו ָקַרְבִּתי ְוִכי ָּבַעְלִּתי :ֶׁשהּוא אֹוֵמר, ְּבָכ ְּכלּום

ֶׁשִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלגּוָפן , וֹון ָּגדֹולעָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשְרִאַּית ָהֵעיַנִים 
ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי  ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲעָריֹותֶׁשּלָ 

אֹוֵמר  ,ְוַהִּמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברוֹ ) ד. )לט,במדבר טו(" ֵעיֵניֶכם
ְוא ִהִּגיָעה לֹו  ,ְלִפי ֶׁשֵאין ֲחֵברֹו עֹוֵמד ,אטְ ֹו ֶׁשֵאינֹו חֵ ְּבִלּב

ֶאָּלא ָעַר ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ְוָחְכָמתֹו ְלמּול  ,ֹּבֶׁשת ְוא ִּבְּיׁשוֹ 
ְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֶאה ִמְּכָלָלן ֶׁשהּוא ְמֻכָּבד , ה ֲחֵברֹו אֹו ָחְכָמתוֹ ַמֲעׂשֵ 

, אֹוֵמר ְּבִלּבֹו ֶׁשֵאינֹו ֵחְטא ,חֹוֵׁשד ְּכֵׁשִריםְוהַ ) ה. ַוֲחֵברֹו ָּבזּוי
ם ֶאָּלא ֲחָׁשד ְוִכי ֵיׁש ׁשָ  ,ֶמה ָעִׂשיִתי לוֹ  :ְלִפי ֶׁשהּוא אֹוֵמר

 ,וֹוןעָ ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה  ?ֶׁשָּמא ָעָׂשה אֹו א ָעָׂשה
  .ֹו ְּכַבַעל ֲעֵברֹותּתעְ ֶׁשֵּמִׂשים ָאָדם ָּכֵׁשר ְּבדַ 

ָהעֹוֶׂשה אֹוָתן ִיָּמֵׁש ַאֲחֵריֶהן  - ֶהן ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ּומֵ ה 
ְלִפיָכ ָצִרי ָאָדם ְלִהָּזֵהר  ,ִלְפֹרׁש ֵמֶהן ןְוֵהן ָקִׁשי, ָּתִמיד

ְוֵאּלּו  ,ֹדְוֵהן ֻּכָּלן ֵּדעֹות ָרעֹות ַעד ְמא, ק ָּבֶהןּבַ ֵמֶהן ֶׁשָּמא ִיְד 
, ָׁשָבה ָרָעהַעל ַמחֲ ּובַ , ָמהַעל חֵ ּובַ , ְוָלׁשֹון ָהַרע, ְרִכילּות :ֵהן

 ןִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָלֵמד ִמַּמֲעָׂשיו ְוֵהם ִנְרָׁשִמי, ְוַהִּמְתַחֵּבר ָלָרָׁשע
. )כ,גמשלי י(" ְכִסיִלים ֵירֹועַ  ֶעהְֹור" :ֹההּוא ֶׁשָאַמר ְׁשמ ;ְּבִלּבוֹ 

ג ֹל ָאָדם ִלְנהְּבִהְלכֹות ֵּדעֹות ְּדָבִרים ֶׁשָּצִרי ּכָ  ִחַּבְרנּוּוְכָבר 
  .ֶמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבהֹחוָ ַקל , ָּבֶהן ָּתִמיד

ֶאת  ֶׁשְּמַעְּכִביןַאף ַעל ִּפי  -  ָּכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהןו 
ֶאָּלא ִאם ָעָׂשה ָאָדם  ;ן מֹוְנִעין ֶאת ַהְּתׁשּוָבהנָ ֵאי ,ַהְּתׁשּוָבה

ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם , ׁשּוָבהֲהֵרי ֶזה ַּבַעל ּתְ  - ְּתׁשּוָבה ֵמֶהן 
  .ַהָּבא

י   ֶרק ֲחִמיׁשִ הבחירה והאחריות   ּפֶ

ִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו ְלֶדֶר  :ְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ א 
ְוִאם ָרָצה ְלַהּטֹות  ;ָהְרׁשּות ְּבָידוֹ  - טֹוָבה ְוִלְהיֹות ַצִּדיק 

הּוא . ָהְרׁשּות ְּבָידוֹ  -ָרָׁשע  ַעְצמֹו ְלֶדֶר ָרָעה ְוִלְהיֹות
ָלַדַעת טֹוב  ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ֵהן" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה

ֵהן ִמין ֶזה ֶׁשָּלָאָדם ָהָיה ֶאָחד  :ְּכלֹוַמר .)כב,בראשית ג(" ָוָרע
א ֶׁשְּיֵהא הּו, ְוֵאין לֹו ִמין ֵׁשִני ּדֹוֶמה לֹו ְּבֶזה ָהִעְנָין, ָּבעֹוָלם

ְועֹוֶׂשה ָּכל , ַׁשְבּתֹו יֹוֵדַע ַהּטֹוב ְוָהַרעֹו ּוְבַמחֲ ּתעְ ֵמַעְצמֹו ְּבדַ 
ְוֵאין לֹו ִמי ֶׁשְּיַעֵּכב ַעל ָידֹו ִמַּלֲעׂשֹות  ,ַמה ֶּׁשהּוא ָחֵפץ

  .)שם(..." ִיְׁשַלח ָידוֹ  ֶּפן" -  ְוֵכיָון ֶׁשֵּכן הּוא .ַהּטֹוב אֹו ָהַרע

 ָּדָבר ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים ִטְּפֵׁשי ָהֻאּמֹות ַׁשְבּתְ ר ְּבַמחֲ ַֹאל ַיֲעבב 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּגֹוֵזר ַעל ָהָאָדם , ב ָּגְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְֹור

ֶאָּלא  ;ֵאין ַהָּדָבר ֵּכן .ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיתֹו ִלְהיֹות ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע

ביותר מכתבי היד  ‰ÈÂ„Ó˜הנוסח 
ראה למשל הכתיב . המשובחים בעולם

. הוא ישו מיסד הנצרות –" ישוע"
 . ם הנפוץ"מילה זו מצונזרת ברמב
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ֶׁשה ַרֵּבנּו אֹו ָרָׁשע ָּכל ָאָדם ְוָאָדם ָראּוי ִלְהיֹות ַצִּדיק ְּכמֹ 
ַלי אֹו אֹו ּכֵ , ָמן אֹו ַאְכָזִריחֲ אֹו רַ , אֹו ָחָכם אֹו ָסָכל, ְּכָיָרְבָעם

 . ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַהֵּדעֹות, ׁשֹועַ 

ְוא ִמי ֶׁשּמֹוְׁשכֹו , ְוֵאין לֹו ִמי ֶׁשִּיְכֵּפהּו ְוא ּגֹוֵזר ָעָליו
הּוא ֵמַעְצמֹו ּוִמַּדְעּתֹו נֹוֶטה ֶאָּלא , ְלֶאָחד ִמְּׁשֵני ַהְּדָרִכים

ֶעְליֹון א  ִמִּפי" :הּוא ֶׁשִּיְרְמָיה אֹוֵמר. ֶזה ֶּדֶר ֶׁשִּיְרֶצה ְלֵאי
ֵאין ַהּבֹוֵרא ּגֹוֵזר  :ְּכלֹוַמר ,)לח,איכה ג(" ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב

  .א ִלְהיֹות טֹוב ְוא ִלְהיֹות ַרע ,ַעל ָהָאָדם

, ִנְמָצא ֶזה ַהחֹוֵטא הּוא ִהְפִסיד ַעל ַעְצמוֹ , הּואְוֵכיָון ֶׁשֵּכן 
ָראּוי לֹו ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ַעל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ְלַנְפׁשֹו  ּוְלִפיָכ

 ?ִּיְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי ַמה" :הּוא ֶׁשָּכתּוב ַאֲחָריו .ּוְגָמָלּה ָרָעה
ּוְרׁשּוֵתנּו  הֹוִאיל :ְוָחַזר ְוָאַמר .)לט,ג שם(!" ֲחָטָאו ַעל ֶּגֶבר

ר ֹזָראּוי ָלנּו ַלחֲ  -  ּוִמַּדְעֵּתנּו ָעִׂשינּו ָּכל ָהָרעֹות, ְּבָיֵדנּו
הּוא  .ֶׁשָהְרׁשּות ַעָּתה ְּבָיֵדינּו, ב ִרְׁשֵענּוְֹוַלֲעז ִּבְתׁשּוָבה

" ייְוָנׁשּוָבה ַעד  ,ָרהְֹדָרֵכינּו ְוַנְחק ַנְחְּפָׂשה" :ֶׁשָּכתּוב ַאֲחָריו
  .)מ,ג שם(

, ְוהּוא ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה, ִעָּקר ָּגדֹול הּוא -ר ֶזה ּקָ ְועִ ג 
 ,ַהּטֹוב ַהַחִּיים ְוֶאת ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום ֶאת ְרֵאה": ֶׁשֶּנֱאַמר

ֵתן ִֹכי נָֹאנ ְרֵאה" :ְוָכתּוב ,)טו,דברים ל(" ָהָרע ְוֶאתַהָּמֶות  ְוֶאת
ְּכלֹוַמר ֶׁשָהְרׁשּות , )כו,יא שם(" הַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָללָ  ִלְפֵניֶכם
 -ה ְּבֵני ָהָאָדם ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמַּמֲעׂשֵ  ץְֹוָכל ֶׁשַּיְחּפ, ְּבֶיְדֶכם
 ִמי" :ּוִמְּפֵני ֶזה ָהִעְנָין ֶנֱאַמר. ֵּבין טֹוִבים ֵּבין ָרִעים ,עֹוֶׂשה

ַהּבֹוֵרא ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאין , )הכ,ה שם(" ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם
, ּכֹוֶפה ְּבֵני ָהָאָדם ְוא ּגֹוֵזר ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה

  .ֶאָּלא ִלָּבם ָמסּור ָלֶהם

אֹו , ִאּלּו ָהָיה ָהֵאל ּגֹוֵזר ַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות ַצִּדיק אֹו ָרָׁשעד 
ְלֶדֶר  וֹ ּתֹוַלְדּתר ִאּלּו ָהָיה ָׁשם ָּדָבר ֶׁשּמֹוֵׁש ֶאת ָהָאָדם ְּבִעּקַ 

, אֹו ְלֵדָעה ִמן ַהֵּדעֹות, אֹו ְלַמָּדע ִמן ַהַּמָּדעֹות, ִמן ַהְּדָרִכים
ְּכמֹו ֶׁשּבֹוִדים ִמִּלָּבם ַהִּטְּפִׁשים , אֹו ְלַמֲעֶׂשה ִמן ַהַּמֲעִׂשים

 ֵהיַא ָהָיה ְמַצֶּוה ָלנּו ַעל ְיֵדי ַהְּנִביִאים - הֹוְבֵרי ָׁשַמִים
'ַא'וְ  ',ֲעֵׂשה ָּכַאל ֵּתְלכּו 'וְ  ',ְרֵכיֶכםֵהִטיבּו ּדַ ', 'ל ַּתֲעֶׂשה ָּכ

אֹו  ,ר ָעָליוְוהּוא ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיתֹו ְּכָבר ִנְגזַ  ,'ַאֲחֵרי ִרְׁשֲעֶכם
 ? אֹותֹו ְלָדָבר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ָלזּוז ִמֶּמּנּוֹּתֹוַלְדּתֹו ִּתְמׁש

ּוְבֵאי ֶזה ִּדין ְוֵאי ֶזה  ?ּהּוַמה ָּמקֹום ָהָיה ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכּלָ 
 ֵפטֲֹהׁש" ?ִמְׁשָּפט ִנְפָרע ִמן ָהָרָׁשע אֹו ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר ַלַּצִּדיק

  .)כה,בראשית יח(" ?ָהָאֶרץ א ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט ָּכל

ֵהיַא ִיְהֶיה ָהָאָדם עֹוֶׂשה ָּכל ַמה  :אַמרְֹוַאל ִּתְתַמּה ְות
ְוִכי ֵיָעֶׂשה ָּבעֹוָלם ָּדָבר  ?ֲעָׂשיו ְמסּוִרים לוֹ ְוִיְהיּו מַ  ,ץַֹּיְחּפּׁשֶ 

 ֲאֶׁשר לֹּכ" :ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר ,ֶׁשא ִּבְרׁשּות קֹונֹו ּוְבא ֶחְפצוֹ 
ל ַֹּדע ֶׁשַהּכ -? )ו,תהלים קלה(" ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ָעָׂשהיי  ָחֵפץ

  .ְמסּוִרין ָלנּוְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּמֲעֵׂשינּו  ,ְּבֶחְפצֹו ֵיָעֶׂשה

 ןעֹוִליְּכֵׁשם ֶׁשָחֵפץ ַהּיֹוֵצר ִלְהיֹות ָהֵאׁש ְוָהרּוַח ? ֵּכיַצד
ְוַהַּגְלַּגל סֹוֵבב , ְלַמָּטה ןְוַהַּמִים ְוָהָאֶרץ יֹוְרִדי, ְלַמְעָלה
 ְוֵכן ְׁשָאר ְּבִרּיֹות ָהעֹוָלם ִלְהיֹות ְּכִמְנָהָגן ֶׁשָחֵפץ ּבוֹ , ְּבִעּגּול

 ְמסּוִריןִלְהיֹות ָהָאָדם ְרׁשּותֹו ְּבָידֹו ְוָכל ַמֲעָׂשיו ָּכָכה ָחֵפץ  - 
ֶאָּלא הּוא ֵמַעְצמֹו , ְוא ִיְהֶיה לֹו א ּכֹוֶפה ְוא מֹוֵׁש, לוֹ 

  .ל ַלֲעׂשֹותוֹ ֹו ֶׁשָּנַתן לֹו ָהֵאל עֹוֶׂשה ָּכל ֶׁשָהָאָדם ָיכּתעְ ּוְבדַ 

 ְמִטיִבין - ָעָׂשה טֹוָבה ִאם  :ְלִפיָכ ָּדִנין אֹותֹו ְלִפי ַמֲעָׂשיו
 :הּוא ֶׁשַהָּנִביא אֹוֵמר .ִעין לוֹ ְמרֵ  - ְוִאם ָעָׂשה ָרָעה  ;לוֹ 
ֵהָּמה  ַּגם" ,)'םכֵ לָ 'לא בושם  ;ט,מלאכי א(" םכֶ לָ  אתָֹהְיָתה ּז ִמֶּיְדֶכם"

 ְׂשַמח" :ֹהּוְבִעְנָין ֶזה ָאַמר ְׁשמ. )ג,ישעיה סו(" ָּבֲחרּו ְּבַדְרֵכיֶהם
ָהֱאִהים  ְיִביֲאֵאֶּלה  ָּכל ְוָדע ִּכי ַעל... ַיְלדּוֶתיָּבחּור ּבְ 
 ,ַח ַלֲעׂשֹותַֹּדע ֶׁשֵּיׁש ְּבָיְד ּכ :ְּכלֹוַמר ,)ט,קהלת יא(" ַּבִּמְׁשָּפט

  .ְוָעִתיד ַאָּתה ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין

ַוֲהא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ָּכל ַמה  :אַמרֶֹׁשָּמא ּתה 
 ?אֹו א ָיַדע ,ָיַדע ֶׁשֶּזה ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע ;ֶדם ֶׁשִּיְהֶיהְֹהֶיה קֶּׁשּיִ 

 ;ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשא ִיְהֶיה ַצִּדיק - ִאם ָיַדע ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ַצִּדיק 
ֲהֵרי  -אַמר ֶׁשָּיַדע ֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ָרָׁשע ְֹוִאם ּת

  !ְריוֹ א ָיַדע ַהָּדָבר ַעל ּבֻ 

 ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה ּוְרָחָבה ִמִּני ֲאֻרָּכה"ַּדע ֶׁשְּתׁשּוַבת ְׁשֵאָלה זֹו 
ִרים ְּגדֹוִלים ַוֲהָרִרים ָרִמים ְּתלּוִיים ְוַכָּמה ִעּקָ , )ט,איוב יא(" ָים
  .ֲאָבל ָצִרי ַאָּתה ֵליַדע ּוְלָהִבין ְּבָדָבר ֶזה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר. ָּבּה

 )הלכה י(ֶפֶרק ֵׁשִני ֵמִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ְּכָבר ֵּבַאְרנּו ּבְ 

 ,ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ְּבֵדָעה ֶׁשִהיא חּוץ ִמֶּמּנּו
 ,ֶאָּלא הּוא ִיְתָּבַר ְׁשמוֹ , ם ֶׁשֵהן ְוַדְעָּתן ְׁשַנִיםִּכְבֵני ָאדָ 

ֹוָלה ְלַהִּׂשיג ָּדָבר ֶזה ְוֵאין ַּדְעּתֹו ֶׁשָּלָאָדם ְיכ ,ֶאָחד - ְוַדְעּתֹו 
א ֲאִמַּתת ַֹח ָּבָאָדם ְלַהִּׂשיג ְוִלְמצֹּוְכֵׁשם ֶׁשֵאין ּכ. ְריוֹ ַעל ּבֻ 

ָּכ , )כ,שמות לג(" ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי א ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהּבֹוֵרא
הּוא  .א ַּדְעּתֹו ֶׁשַּלּבֹוֵראַֹח ָּבָאָדם ְלַהִּׂשיג ְוִלְמצֵֹאין ּכ

ְוא  ,א ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ִּכי" :ַהָּנִביא אֹוֵמרׁשֶ 
ֵאין ָּבנּו  -  ְוֵכיָון ֶׁשֵּכן הּוא. )ח,ישעיה נה(" ְנֻאם יי, ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי

ַדע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכל ַהְּברּוִאים ַח ֵליַדע ֵהיַא יֵ ֹּכ
  .ּוַמֲעֵׂשיֶהם

ְוֵאין , ק ֶׁשַּמֲעֵׂשה ָהָאָדם ְּבַיד ָהָאָדםֲאָבל ֵנַדע ְּבא ָספֵ 
א ַלֲעׂשֹות ָּכ  ,ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוְׁשכֹו ְוא ּגֹוֵזר ָעָליו

א ַלֲעׂשֹות ָּכא ֶׁשא ִמְּפֵני ַקָּבַלת ַהָּדת ִּבְלַבד ֵנַדע . ְוְו
ּוִמְּפֵני ֶזה . ְכָמהֶאָּלא ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ִמִּדְבֵרי ַהחָ , ָּדָבר ֶזה

ֶנֱאַמר ַּבְּנבּוָאה ֶׁשָּדִנין ֶאת ָהָאָדם ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו ְּכִפי 
ְוֶזה ָהִעָּקר ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה . ִאם טֹוב ְוִאם ַרע ,ַמֲעָׂשיו
  .ּבוֹ  ְּתלּוִיין

י   ִ ׁשּ ֶרק ׁשִ ביאור הבחירה במקרא   ּפֶ

ְוַיֲעֶלה ַעל , ב ָהָאָדםְֹוִנְכָׁשִלין ָּבֶהן ר, ר ֶזהְּכסֹוְתִרין ִעּקָ ֹוָרה ּוְבִדְבֵרי ַהְּנִביִאים ֶׁשֵהן ִנְרִאין ְּפסּוִקים ַהְרֵּבה ֵיׁש ַּבּתא 

לפתיחה , תרת לכל פרקכו
 ולסיכום

, מנוקד ומפוסק בטוב טעם
ההלכה קריאת את  לאפשר
 במרוצה
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ַּדְעָּתן ֵמֶהן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּגֹוֵזר ַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות 
ּטֹותֹו ְלָכל ְוֶׁשֵאין ִלּבֹו ֶׁשָּלָאָדם ָמסּור לֹו ְלהַ , טֹוָבה אֹו ָרָעה

ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵּתַדע ֵּפרּוׁש  ,ר ָּגדֹולַוֲהֵריִני ְמָבֵאר ִעּקָ . ֲאֶׁשר ִיְרֶצה
  .ָּכל אֹוָתן ַהְּפסּוִקים

ְועֹוֶׂשה , ןִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ֶאָחד חֹוֵטא אֹו ַאְנֵׁשי ְמִדיָנה חֹוְטִאי
 -  הֹוַדְענּוְּכמֹו ׁשֶ  ,ַהחֹוֵטא ֵחְטא ֶׁשָעָׂשה ִמַּדְעּתֹו ּוִבְרצֹונוֹ 

. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ֵהיַא ִיָּפַרע ,ָראּוי ְלִהָּפַרע ִמֶּמּנּו
ֵיׁש ֵחְטא ֶׁשַהִּדין נֹוֵתן ֶׁשִּנְפָרִעין ִמֶּמּנּו ַעל ֶחְטאֹו ָּבעֹוָלם 

ם ֶׁשָּבָניו ֶׁשָּלָאדָ  ;ְּבגּופֹו אֹו ְּבָממֹונֹו אֹו ְּבָבָניו ַהְּקַטִּנים ,ַהֶּזה
ְּכִקְנָינֹו , ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַּדַעת ְוא ִהִּגיעּו ִלְכַלל ִמְצוֹות ,ַהְּקַטִּנים

 )ּויּוָמת: טז,דברים כדב; ו,יד ב  מלכים(" יּוָמתְּבֶחְטאֹו  ִאיׁש" :ָּכתּוב ;ֵהן

  .'ִאיׁש'ֶׂשה עָ ַעד ֶׁשּיֵ  - 

ְוֵאין  ,ָלם ַהָּבאְוֵיׁש ֵחְטא ֶׁשַהִּדין נֹוֵתן ֶׁשִּנְפָרִעין ִמֶּמּנּו ָלעוֹ 
 ֶׁשִּנְפָרִעיןְוֵיׁש ֵחְטא  ;ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֶנֶזק ׁשּום ָעָליו עֹוֵבר
ַּבֶּמה ְּדָבִרים ב  .ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָלעֹוָלם ַהָּבא ָעָליו ִמֶּמּנּו

 ֲאָבל ִאם ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה .ְּתׁשּוָבה ָעָׂשה ֶׁשא ִּבְזַמן ?ֲאמּוִרים
ּוְכֵׁשם ֶׁשָאָדם חֹוֵטא . ְתִריס ִלְפֵני ַהֻּפְרָענּותַהְּתׁשּוָבה ּכִ  - 

  .ָּכ הּוא עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה ִּבְרצֹונֹו ּוִמַּדְעּתוֹ  ,ִּבְרצֹונֹו ּוִמַּדְעּתוֹ 

ַעד  ,ָטא ָהָאָדם ֵחְטא ָּגדֹול אֹו ֲחָטִאים ַהְרֵּבהחֱ ְוֶאְפָׁשר ֶׁשּיֶ ג 
ֶׁשְּיֵהא ַהֵּפָרעֹון ִמֶּזה ַהחֹוֵטא  ,תֶׁשִּיֵּתן ַהִּדין ִלְפֵני ַּדָּין ָהֱאמֶ 

ִמֶּמּנּו  ֶׁשּמֹוְנִעין ,ֵאּלּו ֶׁשָעָׂשה ִּבְרצֹונֹו ּוִמַּדְעּתוֹ  םיַעל ֲחָטאִ 
ְּכֵדי ֶׁשָּימּות , ַהְּתׁשּוָבה ְוֵאין ַמִּניִחין לֹו ְרׁשּות ָלׁשּוב ֵמִרְׁשעוֹ 

דֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא ֶׁשַהּקָ  .אַבד ַּבֲחָטִאים ֵאּלּו ֶׁשָעָׂשהְֹוי
ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד  ָהָעם ַהֶּזה ֵלב ַהְׁשֵמן" :ר ַעל ְיֵדי ְיַׁשְעָיהּומֵ וֹ א

ֶּפן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין , ְוֵעיָניו ָהַׁשע
 ַמְלִעִבים ַוִּיְהיּו": ְוֵכן הּוא אֹוֵמר. )י,ישעיה ו(" ָוָׁשב ְוָרָפא לוֹ 

ַעד , ִּבְנִבָאיו ּוִמַּתְעְּתִעים ,ּובֹוִזים ְּדָבָריו ,ַמְלֲאֵכי ָהֱאִהיםּבְ 
 ,)טז,דברי הימים ב לו(" ַמְרֵּפאְלֵאין  ַעד ְּבַעּמוֹ יי  ֲעלֹות ֲחַמת

ַע ַֹעד ֶׁשִּנְתַחְּיבּו ִלְמנ ,עַ ְֹוִהְרּבּו ִלְפׁש ,ָחְטאּו ִּבְרצֹוָנם :ְּכלֹוַמר
  .א ַהַּמְרֵּפאֶׁשִהי ,ֵמֶהן ַהְּתׁשּוָבה

שמות (" הֹעְר ּפַ  בלֵ ֲאַחֵּזק ֶאת  ַוֲאִני" :ְלִפיָכ ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה

ְוֵהַרע ְלִיְׂשָרֵאל  ,ְלִפי ֶׁשָחָטא ֵמַעְצמֹו ְּתִחָּלה - )ֶאת ִלּבוֹ : ושם; כא,ד
ָנַתן , )י,א שם(" ִנְתַחְּכָמה לוֹ  ָהָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהָּגִרים ְּבַאְרצוֹ 

ּוְלִפיָכ , ַע ִמֶּמּנּו ַהְּתׁשּוָבה ַעד ֶׁשִּנְפָרִעין ִמֶּמּנּוְֹמנַהִּדין לִ 
  .ִחֵּזק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ִלּבוֹ 

ֲעֵׂשה 'וַ  ',ַׁשַּלח'ְואֹוֵמר לֹו  ,ה ָהָיה ׁשֹוֵלַח לֹו ְּבַיד ֹמֶׁשהְוָלּמָ 
ין ַאָּתה אֵ 'ּוְכָבר ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֶ ', ְּתׁשּוָבה
, )ל,ט שם( "...ָיַדְעִּתי ַוֲעָבֶדי ְוַאָּתה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 'ְמַׁשֵּלחַ 

ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ? )טז,ט שם(" את ֶהֱעַמְדִּתיַֹּבֲעבּור ז ְואּוָלם"
ְלָבֵאי ָהעֹוָלם ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשּמֹוֵנַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהְּתׁשּוָבה 

ֶאָּלא ָימּות ְּבִרְׁשעֹו ֶׁשָעָׂשה , ָלׁשּובל וֹ ֵאינֹו ָיכ ,ַלחֹוֵטא
  .ַּבְּתִחָּלה ִּבְרצֹונוֹ 

, ְלִפי ֲעוֹונֹות ֶׁשָהיּו לֹו ִנְתַחֵּיב ְלָמְנעֹו ַהְּתׁשּוָבה - ְוֵכן ִסיחֹון 
" ְלָבבוֹ  רּוחֹו ְוִאֵּמץ ֶאת ִהְקָׁשה יי ֱאֶהי ֶאת ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר

ָמַנע ֵמֶהן  ,ְלִפי ּתֹוֲעבֹוֵתיֶהן - ִּייםַהְּכַנֲענִ ְוֵכן . )ל,דברים ב(
 ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהְּתׁשּוָבה ַעד ֶׁשָעׂשּו ִמְלָחָמה ִעם ִיְׂשָרֵאל

 ֶאתִלָּבם ִלְקַראת ַהִּמְלָחָמה  ֵמֵאת יי ָהְיָתה ְלַחֵּזק ֶאת
ְוֵכן ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי . )כ,יהושע יא(" ְלַמַען ַהֲחִריָמם ,ִיְׂשָרֵאל

ָמַנע ֵמאֹוָתן ַהַּמְרִּבים  ,עַ ְֹלִפי ֶׁשִהְרּבּו ִלְפׁש - הּו ֵאִלּיָ 
מלכים א (" ַרִּניתִֹלָּבם ֲאח ָת ֶאתֲֹהִסּב ְוַאָּתה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּתׁשּוָבה

  .ְּכלֹוַמר ָמַנְעָּת ֵמֶהן ַהְּתׁשּוָבה ,)לז,יח

, ָרֵאלה ְלָהַרע ְלִיׂשְ ִֹנְמֵצאָת אֹוֵמר ֶׁשֵאין ָהֵאל ָּגַזר ַעל ַּפְרע
, ְלַהְתִעיב ַהְּכַנֲעִנִּייםְוא ַעל , א ְּבַאְרצוֹ ֹטחֲ ְוא ַעל ִסיחֹון לַ 

ֶאָּלא ֻּכָּלן ָחְטאּו  -ד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְֹוא ַעל ִיְׂשָרֵאל ַלֲעב
  .ַע ֵמֶהן ַהְּתׁשּוָבהִֹלְמנ ְוֻכָּלן ִנְתַחְּיבּו ,ֵמַעְצָמן

יִאים ְוַהַּצִּדיִקים ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהן ֵמיי ּוְבִעְנָין ֶזה ׁשֹוֲאִלין ַהְּנבִ ד 
" ַּדְרֶּכיי  הֹוֵרִני" :ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד, ְלָעְזָרם ַעל ֶּדֶר ָהֱאֶמת

 ,ַאל ִיְמְנעּוִני ֲחָטַאי ֶּדֶר ָהֱאֶמת :ְּכלֹוַמר ,)יא,פו; יא,כזתהלים (
 ְורּוחַ " :ה ֶׁשָאַמרְוֵכן זֶ . מְ ׁשִ ֶׁשִּמֶּמָּנה ֵאַדע ְּדָרֶכי ְוִיחּוד 

יַח רּוִחי ַלֲעׂשֹות ּנִ ּתַ  :ְּכלֹוַמר ,)יד,נא שם(" ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני
ֶאָּלא  ,ְּתׁשּוָבההַ ְוַאל ִיְגְרמּו ִלי ֲחָטַאי ְלָמְנֵעִני  ,*ֶחְפָצּה

. ְוֵאַדע ֶּדֶר ָהֱאֶמת ,ר ְוָאִביןֹזִּתְהֶיה ָהְרׁשּות ְּבָיִדי ַעד ֶׁשֶאחֱ 
זֹו ָּכל ַהּדֹוֶמה ִלְפסּוִקים ֵאּלּו ְוַעל ֶּדֶר.  

ֵּכן יֹוֶרה  ַעל, ְוָיָׁשר יי טֹוב" :ּוַמה הּוא ֶזה ֶׁשָאַמר ָּדִודה 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶר ,ַּדְרּכוֹ ִויַלֵּמד ֲעָנִוים  ַּבִּמְׁשָּפט ֲעָנִוים ַיְדֵר "

ֶהם ַּדְרֵכי מֹוִדיִעים לָ  ,ֶזה ֶׁשָּׁשַלח ָלֶהן ְנִביִאים ?)ט- ח,תהלים כה(
ד ַֹח ִלְלמֶֹׁשָּנַתן ָּבֶהם ּכ ,ְועֹוד .ִזיִרין אֹוָתן ִּבְתׁשּוָבהיי ּוַמחֲ 
 ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ִנְמׁשָ : ֶׁשִּמָּדה זֹו ְּבָכל ָאָדם ;ּוְלָהִבין

ְוהּוא  .ִמְתַאֶּוה ָלֶהן ְורֹוֵדף אֹוָתן - ְּבַדְרֵכי ַהָחְכָמה ְוַהֶּצֶדק 
ִיְמָצא  :ְּכלֹוַמר ;ְמַסְּיִעין אֹותוֹ  - ֵהרָּבא ִלּטַ  :םֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמי

  .ַעְצמֹו ֶנֱעָזר ַעל ַהָּדָבר

ֲהֵרי , )יג,בראשית טו(" ָתםְֹוִעּנּו א ַוֲעָבדּום" :א ָּכתּוב ַּבּתֹוָרההֲ וַ 
ָהָעם ַהֶּזה  ְוָקם" :ְוָכתּוב ,ַלֲעׂשֹות ַרע ַהִּמְצִרִּייםָּגַזר ַעל 

ֲהֵרי ָּגַזר ַעל , )טז,דברים לא(" ָהָאֶרץ ֵהי ֵנַכרְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱא
ְלִפי ֶׁשא  ?ְוָלָּמה ִנְפַרע ֵמֶהן - ד ֲעבֹוָדה ָזָרהִֹיְׂשָרֵאל ַלֲעב

ֶאָּלא ָּכל , ָּגַזר ַעל ִאיׁש ְּפלֹוִני ַהָּידּוַע ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ַהּזֹוֶנה
ִאּלּו א , ה ָזָרהֶׁשָעְבדּו ֲעבֹודָ  ןֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאֹוָתן ַהּזֹוִני

ְוא הֹוִדיעֹו ַהּבֹוֵרא ֶאָּלא  ;ד א ָהָיה עֹוֵבדָֹרָצה ַלֲעב
ָהָעם ַהֶּזה ' ְלאֹוֵמר ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה. ִמְנָהגֹו ֶׁשָּלעֹוָלם

 :אַמר ָהָרָׁשעֹא ִמְּפֵני ֶזה י .'ּוְרָׁשִעיםן ַצִּדיִקים ִיְהֶיה ָּבהֶ 
ִמְּפֵני ֶׁשהֹוִדיַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  ,ְהֶיה ָרָׁשעְּכָבר ִנְגַזר ָעָליו ֶׁשּיִ 
 ִּכי": ֶּנֱאַמרָּכִעְנָין ׁשֶ , ְרָׁשִעים ְּבִיְׂשָרֵאל ההּוא ְלֹמֶׁשה ֶׁשִּיְהיֶ 

  .)יא,טו שם(" ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ א

ִעים ְּמרֵ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאֹוָתן ַהְּמֵצִרים ְוהַ  - ַהִּמְצִרִּיים ְוֵכן 
ֶׁשא  ;ָהְרׁשּות ְּבָידוֹ , ִאּלּו א ָרָצה ְלָהַרע ָלֶהן, ְלִיְׂשָרֵאל

ֶאָּלא הֹוִדיעֹו ֶׁשּסֹוף ַזְרעֹו ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ,ָּגַזר ַעל ִאיׁש ָידּועַ 
ַח ָּבָאָדם ֵליַדע ֵהיַא ֹּוְכָבר ָאַמְרנּו ֶׁשֵאין ּכ. ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם
  .רּו הּוא ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדין ִלְהיֹותֵיַדע ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

����������������  
  חילופי נוסח משמעותיים בשולי העמוד  .יצֶ פָ חֲ  :'ק .ּהצָ פְ חֶ ) ד

שמירה על המספור הנפוץ 
אף אם הוא בא , )בדפוסים(

ניתן לראות . באמצע הלכה
המופיע " ב"המספור  כך את

כל הלכה חדשה בכתבי היד כפי  !באמצע הלכה
המחלקת את , ם"שכתבה הרמב

 –ההלכה לפסקאות קצרות וקצובות 
באופן ברור , באה בפסקה חדשה

לראות שלמשל  ניתן. ונעים לעין
   .יא חמש הלכותבמקור ה –הלכה ג 

, נותכל הפניות המקרא מצוי
 עם הערות על אופן הציטוט 
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ִביִעי    ֶרק ׁשְ נחיצות התשובה ומעלתה   ּפֶ

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ א 
ְּכֵדי , ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיוִֹיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע - 

  .ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה מּותֶׁשּיָ 

 ,ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּותְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ ב 
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו ,ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְֹוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד
ֵעת  ְּבָכל" :ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ ֹהּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןֹק

  .)ח,קהלת ט(" ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ְֹוַאל ּתג 
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב  ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב , ֵמֵאּלּו
 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

ת ַהַּמֲאָכלֹות ּוֵמְרִדיפַ  ,ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהֹזל ָצִרי ַלחֲ ִֹמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה ָהֲעוֹונֹות
 בַֹיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 

  .)ז,ישעיה נה(" ָתיוֹיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 

ַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים ד 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשה

 .ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלםּו ,ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵראָאהּוב ְוֶנחֱ 
ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא  ,ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ רֵ ּופֵ 
 ;ד ּבוֹ ֵֹאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ - ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 

 ,ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלםַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה  :ְּכלֹוַמר
  .ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן

ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין  ,ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבהה 
ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל . ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין ,ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתןַלֲעׂשֹות ּתְ 
... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָֹיב ִכי ְוָהָיה"

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל , ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ֶהייי ֱא ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ(.  

: ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" ִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱאֶהי ׁשּוָבה"

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ר ֹזִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני  :ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
, ָמדְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ  ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום

 ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואמֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים -  ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים
 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאלֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני  ,ַאֶּתם

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה  ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

  .)גכ,חגי ב(" ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי  :ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבהז 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם  ֵתיֶכםֲֹעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמעַ ַֹתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש ִּכי

ס ֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמִֹבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָֹּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

  . )כא,ירמיה ז(" ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםֹע"

 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)כד,ישעיה סה(" ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ֶטֶרם

ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים  ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת

ִּכיֵמי  ִ םיירּוָׁשלַ ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
  .)ד,מלאכי ג( "ֹתִנּיַֹקְדמעֹוָלם ּוְכָׁשִנים 

 :ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ְוָאְמרּו  ,ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִניםִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , 'ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ ְוָכ' ָלֶהם
ְויֹוְדִעים  ,ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן -  'ְוָכ

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
  .ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן

ר ַמֲעֶׂשי ְֹזכ'ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 
אֹו ְלַהְזִּכיר , אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ  ,'ָהִראׁשֹוִנים

ל ַֹהּכ - ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשהְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 
ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ , ָאסּור
  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

ִמיִני   ֶרק ׁשְ העולם הבא   ּפֶ

ְוֵהן  ,ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבאַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ א 
הּוא  .ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה ,ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות

דברים ( "ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ;)ז,כב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם  ,ֹעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
  .ַהָּבא

�� 

 כותרת ברורה לכל עמוד
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  .ֶאָחד ִמן ַהְּׁשַנִים ְוַאְרָּבִעים ְמַעֵּכב ֶאת ֻּכָּלן

 ָארׁשְ ּלִ ׁשֶ ָבל אֲ  .ֶׁשֲעָׂשאּוָה ָזָהבּבְ ? מּוִריםֶּמה ְּדָבִרים אֲ ּבַ  ד
. ְפּתֹוִרים ּוְפָרִחיםּכַ  יִעיםבִ ּה ּגְ ּבָ  ןין עֹוִׂשיאֵ  -  יֵני ַמָּתכֹותמִ 

ִתְהֶיה וְ  ּה ִּכָּכר ִעם ֵנרֹוֶתיהָ ּלָ ְהֶיה ּכֻ ּתִ  ְוֵכן ְמנֹוָרה ַהָּבָאה ָזָהב
ין אֵ  ר ִמיֵני ַמָּתכֹותָאְׁש ְוֶׁשּלִ , ּה ִמְקָׁשה ִמן ָהֲעָׁשתֹותּלָ ּכֻ 

ֵאין וְ ה  .הרָ ׁשֵ ּכְ  - ִאם ָהְיָתה ֲחלּוָלה וְ  ,ל ִמְׁשָקָלּהעַ  ןַמְקִּפיִדי
 ָהבזָ ּלְ ׁשֶ ין ֶׁשָהְיָתה ּבֵ , ֹוָתּה ְלעֹוָלם ִמן ַהְּגרּוָטאֹותא ןעֹוִׂשי

  .ָאר ִמיֵני ַמָּתכֹותׁשְ ין ֶׁשָהְיָתה ֶׁשּלִ ּבֵ 

, ל ַהִּכָּכרלַ יָנן ִמּכְ אֵ  - ְכֵלי ַהֶּׁשֶמןֶּמְלָקַחִים ְוַהַּמְחּתֹות ּוהַ ו 
ָחַזר וְ  ,)יז,זל; אל,מות כהש( "הֹורטָ  בהָ זָ " ֲהֵרי ֶנֱאַמר ַּבְּמנֹוָרהׁשֶ 

א וְ  ,)כג,זל; חל,הם כש( "יָה ָזָהב ָטהֹורתֶ ַֹמְחּתּו ַמְלָקֶחיהָ ּו" ְוָאַמר
ְּמנֹוָרה ּבַ  ןבּוִעיְּפֵני ֶׁשַהֵּנרֹות ְק מִ ', רֹוֶתיָה ָזָהב ָטהֹורנֵ ' ֶנֱאַמר

  .ְוֵהן ִמְּכַלל ַהִּכָּכר

 ֵנרֹוֶתיהָ  הְוִׁשְבעָ  ,ה ֶאת ֶזהזֶ  ןַעְּכִבימְ  הְבַעת ְקֵני ַהְּמנֹורָ ׁשִ ז 
ין ֶׁשָהְיָתה ּבֵ  ָהבזָ ּלְ ׁשֶ ין ֶׁשָהְיָתה ּבֵ , ת ֶזהה אֶ זֶ  ןַעְּכִבימְ 
  .ִניםְוָכל ַהֵּנרֹות ְקבּוִעים ַּבּקָ . יֵני ַמָּתכֹותמִ  ָארׁשְ ּלִ ׁשֶ 

ן מִ  ןִאיצְ ֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיוֹ ּבְ  ןָּׁשה ַהֵּנרֹות ַהְּקבּוִעיׁשִ ח 
 .ָּלן ְּפֵניֶהם ַלֵּנר ָהֶאְמָצִעי ֶׁשַעל ְקֵנה ַהְּמנֹוָרהּכֻ  -  ַהְּמנֹוָרה

הּוא ִנְקָרא וְ , ֶדׁש ַהֳּקָדִׁשיםָֹניו ְּכֶנֶגד קּפָ  -  ֶזה ַהֵּנר ָהֶאְמָצִעיוְ 
  .'ר ַמֲעָרִבינֵ '

 בחָ רָ ִּפיֶהן ׁשֶ , ָּיהִר ַסְנְּד ּכְ ּלֶ כֹוסֹות אַ לְ  ןְּגִביִעים ּדֹוִמיהַ ט 
ֵהם ׁשֶ , יםִתּיִ ַהַּכְפּתֹוִרים ְּכִמין ַּתּפּוִחים ֵּבירּווְ  .ְוׁשּוֵליֶהן ָקָצר

ַהְּפָרִחים ְּכמֹו וְ  .ֵביָצה ֶׁשְּׁשֵני ָראֶׁשיָה ַּכִּדיןּכְ , ַעטמְ  ןֲאֻרִּכי
  .ְׂשָפָתּה ְּכפּוָלה ַלחּוץּו ֵהם ְּכמֹו ְקָעָרהׁשֶ , ֵחי ָהַעּמּוִדיםְר ּפִ 

 ַרְגַלִים ְוַהֶּפַרחהָ : נֹוָרה ָהָיה ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ֶטַפחּמְ ּה הַ בַ ֹּג י
ֶטַפח ֶׁשּבֹו ָּגִביַע ְוַכְפּתֹור וְ  ,ְׁשֵני ְטָפִחים ָחָלקּו ,הְׁשלׁשָ 
 ןִנים יֹוְצִאיְׁשֵני קָ ּו, ֶטַפח ַּכְפּתֹורוְ  ,ִים ָחָלקחַ פְ טִ וְ  ,ָוֶפַרח

ּה בַ ֶֹנֶגד ּגּכְ  ןעֹוִליוְ  ןִנְמָׁשִכיוְ  ָליֶאָחד הֵ וְ  ָליהֵ  ָחדאֶ  ֶּמּנּומִ 
 ןְׁשֵני ָקִנים יֹוְצִאיּו, ֶטַפח ַּכְפּתֹורוְ  ,ֶטַפח ָחָלקוְ  ,ַהְּמנֹוָרה

ּה בַ ֶֹנֶגד ּגּכְ  ןעֹוִליוְ  ןִנְמָׁשִכיוְ  ָליְוֶאָחד הֵ  ָליָחד הֵ אֶ  ֶּמּנּומִ 
 ןְׁשֵני ָקִנים יֹוְצִאיּו, ַּכְפּתֹורח ֶטפַ וְ  ,ֶטַפח ָחָלקוְ  ,נֹוָרהַהּמְ 

ּה בַ ֶֹנֶגד ּגּכְ  ןעֹוִליוְ  ןִנְמָׁשִכיוְ  ָליהֵ  דְוֶאחָ  ָליָחד הֵ אֶ  ֶּמּנּומִ 
ְׁשַּתְּירּו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים ֶׁשָּבֶהן נִ  ,ִטְפַחִים ָחָלקוְ  ,ַהְּמנֹוָרה

  �: ָרָתּהּוזֹו ִהיא צוְ . ר ָוֶפַרחְפּתוֹ ּכַ , ְׁשלָׁשה ְּגִביִעים

ָעֶליָה ׁשֶ , ֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ַהְּמנֹוָרה ּוָבּה ָׁשלׁש ַמֲעלֹותוְ  יא
ַׁשְמָנּה  יַח ָעֶליָה ְּכלֵ יּנִ ּומַ , ן עֹוֵמד ּוֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹותהֵ ֹּכ

  .ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹוֶתיָה ִּבְׁשַעת ֲהָטָבה

ה ּכֹו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶטַפח ְוָרְחּבֹו ִׁשּׁשָ ְר ָיה ָאהָ  - ֻּׁשְלָחן הַ  יב
. ַחב ַהַּבִיתֶֹר ַהַּבִית ְוָרְחּבֹו ְלרָֹהָיה ֻמָּנח ָאְרּכֹו ְלאוְ , ְטָפִחים

ּוץ ח ,תיִ ּבַ ּלַ ָאְרּכֹו ׁשֶ ְרָּכן לְ ָא ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש
רֹות ַהַּמֲעָרָכה נֵ  ֵכןוְ . תיִ ּבַ ַחב הַ ָֹהָיה ָאְרּכֹו ְלרׁשֶ , ִמן ָהָארֹון

  .ַחב ַהַּבִית ֵּבין ַהָּצפֹון ְוַהָּדרֹוםֹיּו ְּכֶנֶגד רהָ 

, ָראֵׁשיֶהןמֵ  ןְמֻפָּצִלי ,ַלֻּׁשְלָחן יּוהָ  ָהבזָ ּלְ ׁשֶ  ְסִניִפין ְרָּבָעהַא יג
ְׁשַנִים , ָּפִניםהַ  ֶחםְּללֶ ׁשֶ ֶהם ְׁשֵּתי ַהַּמֲעָרכֹות ּבָ  ןָהיּו סֹוְמִכיׁשֶ 

 ּתֹוָרהּבַ  ןֵהם ַהֶּנֱאָמִריוְ , ה ּוְׁשַנִים ִמֵּסֶדר ֶזהזֶ ֵּסֶדר מִ 
 ,ָהבזָ ּלְ ׁשֶ  ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ָקִניםוְ  יד .)טכ,שם כה( "ְקׂשֹוָתיוּו"
 רְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֵסדֶ ַא, יּו לוֹ הָ  ל ֶאָחד ֵמֶהן ַּכֲחִצי ָקֶנה ָחלּולּכָ 

; םש( "יותָ ַֹנִּקּימְ "ן ַהִּנְקָרִאין הֵ וְ , ֶזה ְוַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֵסֶדר ֶזה

ֶהן ַהְּלבֹוָנה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבַצד ּבָ  ןְׁשֵני ַהָּבִזִּכין ֶׁשַּמִּניִחיּו ,)טז,לז
 ןעֹוִׂשיׁשֶ  ןַהְּדפּוִסיוְ  ,)שם(" יותָ ֹּפּכַ "ן ַהִּנְקָרִאין הֵ , ַהַּמֲעָרכֹות

  .)שם( "יותָ ֹרְקעָ "ם ַהִּנְקָרִאין הֵ , ֶהן ֶלֶחם ַהָּפִניםּבָ 

ֹוֵתן ַהַחָּלה ָהִראׁשֹוָנה ַעל נ -  ּלּו ָהַאְרָּבָעה ָעָׂשר ָקִניםאֵ  טו
, נֹוֵתן ֵּבין ִראׁשֹוָנה ּוְׁשִנָּיה ְׁשלָׁשה ָקִניםוְ , ְלָחןַּלּׁשֻ ׁשֶ  ַעְצמוֹ 

ֵבין ִׁשִּׁשית ַוֲחִמיִׁשית ּו, ִניםקָ  ְׁשלָׁשה הּלָ ֵכן ֵּבין ָּכל ַחָּלה ְוחַ וְ 
ְמְצאּו נִ . ְלִפי ֶׁשֵאין ַעל ַהִּׁשִּׁשית ַאֶחֶרת, ִּבְלַבד יםנִ ְׁשֵני קָ 

  .ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבָכל ַמֲעָרָכה

 :ְׁשֵּתי ֻׁשְלָחנֹות ָהיּו ָּבאּוָלם ִמִּבְפִנים ַעל ֶּפַתח ַהַּבִיתּו טז
ֶאָחד וְ  ,ֶלֶחם ַהָּפִנים ִּבְכִניָסתוֹ  ָליועָ  ןְתִניוֹ נ, ִיׁשׁשַ ּלְ ׁשֶ ָחד אֶ 
ׁש דֶ ֹּקּבַ  ןַּמֲעִליׁשֶ , ָליו ַהֶּלֶחם ִּביִציָאתוֹ עָ  ןּנֹוְתִניׁשֶ  ,ָהבזָ ּלְ ׁשֶ 

  .ןְוא מֹוִריִדי

הּוא ָנתּון וְ , ָּמה ַעל ַאָּמהאַ  ֶרת ָהָיה ְמֻרָּבעְֹזַּבח ַהְּקטמִ  יז
 ָמׁשּו ִמֵּבין ַהֻּׁשְלָחן, רֹוםַלּדָ  ןֻכָּון ֵּבין ַהָּצפוֹ מְ , ַּבֵהיָכל

 ַהֵהיָכל ְּׁשִליׁשמִ  ןיחִ ֻמּנָ  ָהיּו ּוְׁשָלְׁשָּתן .ץַלחּו ַהְּמנֹוָרהוְ 

ֶדׁש ֹׁש ּוֵבין קדֶ ַֹּמְבֶּדֶלת ֵּבין ַהּקֶכת הַ ְֹּכֶנֶגד ַהָּפר ,ְוִלְפִנים
  .ַהֳּקָדִׁשים

ִנים הֲ ַֹהּכ לֵדי ֶׁשִּיְהיּו ּכָ ּכְ , יּו לֹו ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּדדהָ  -ִּכּיֹור הַ  יח
, ּומּוְכֵני ָעׂשּו לוֹ . ֶּמּנּו ְּכֶאָחדמִ  ןְּדִׁשיָּתִמיד ְמקַ ּבַ עֹוְסִקין הָ 
א ִיְהיּו ַהַּמִים ְּכֵדי ׁשֶ , ֹלִהיא חוְ  ,ַהַּמִים ָּתִמיד ּהִּיְהיּו ּבָ ׁשֶ 

ָכל וְ  ,ְמַקֵּדׁשּו, ׁשדֶ ַֹהִּכּיֹור ִמְּכֵלי ַהּקׁשֶ  ;ָנהילִ ּבְ  ןֶׁשָּבּה ִנְפָסִלי
  .לְפסַ נִ  ,ם ָלןאִ  - ֶדׁש ִֹּיְתַקֵּדׁש ִּבְכִלי קׁשֶ  ָּדָבר


