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פ ּשָרּ ַׁ ָו ת ַא ְחּ נו ָןו

ץ נת ֵרסאלו ו האׁלִהָכו צת ָֹ האנ מְֹחת

ָבִרים  ֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר" )ּדְ ן ֶאל ה' ּבָ סּוק "ָוֶאְתַחּנַ ּפָ נּו ּפֹוַתַחת ּבַ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ
ל  ּלֵ ֵנס ָלָאֶרץ, ְוהּוא ִמְתּפַ ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ נּו עֹוֵמד ּוִמְתַחּנֵ ה ַרּבֵ ג, כג(, מֹׁשֶ

"ן )ִמְדַרׁש  ִמְנַין ָוֶאְתַחּנַ ִפּלֹות ּכְ ֵרה ּתְ ל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּלֵ ְוחֹוֵזר ּוִמְתּפַ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַעד  ָלָאֶרץ,  ֵנס  ְלִהּכָ ֵדי  ּכְ ִסיָמן כג(,  ג  ֶרק  ּפֶ ן  ָוֶאְתַחּנַ ת  ָרׁשַ ּפָ ָדה  ַאּגָ

ָבִרים ג, כו(. ה" )ּדְ ָבר ַהּזֶ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ הּוא אֹוֵמר לֹו "ַאל ּתֹוֶסף ּדַ

ָמה  ֵני  ִמּפְ ְמַלאי:  ׂשִ י  ַרּבִ ַרׁש  ּדָ א(  ַעּמּוד  יד  ף  )ּדַ סֹוָטה  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ְרָיּה הּוא ָצִריְך?  ָרֵאל? ְוִכי ֶלֱאכֹל ִמּפִ ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ נּו ְלִהּכָ ה ַרּבֵ ה מֹׁשֶ ִנְתַאּוָ
ִנְצַטּוּו  ה ִמְצֹות  ַהְרּבֵ ה:  ְך ָאַמר מֹׁשֶ ּכָ א  ֶאּלָ ָצִריְך?  ּבַֹע ִמּטּוָבּה הּוא  ִלׂשְ אֹו 
מּו  ְתַקּיְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵנס ֲאִני ָלָאֶרץ ּכְ ָרֵאל, ֶאּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ א ּבְ ִמין ֶאּלָ ָרֵאל ְוֵאין ִמְתַקּיְ ִיׂשְ
ל  א ְלַקּבֵ ׁש ֶאּלָ ה ְמַבּקֵ לּום ַאּתָ רּוְך הּוא: ּכְ דֹוׁש ּבָ ן ַעל ָיִדי; ָאַמר לֹו ַהּקָ ּלָ ּכֻ

יָתם. ִאּלּו ֲעׂשִ ָכר, ַמֲעֶלה ֲאִני ָעֶליָך ּכְ ׂשָ

ֵ ל נו ץאִיׂחׁ נת ַא ת ָֹ ּמֲעל

ַמֲעלֹות  ּה  ּבָ ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  לּו.  ַהּלָ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ ֹעֶמק  ּבָ ִנְתּבֹוֵנן 
ה  ָרֵאל זֹוֶכה ְלַדְרּגָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ ּגָ ִמּיּות, ִמי ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות ְוֵהן ּבְ דֹולֹות ֵהן ּבְ ּגְ
ֶאֶרץ  ּבְ הֹוֵלְך  ַרק  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  א(,  ַעּמּוד  קיא  ף  ּדַ ֻתּבֹות  ּכְ ן  )ַעּיֵ רּוָחִנית  בֹוָהה  ּגְ
ל  ׁשֶ ָהֲאִויר  א(,  ַעּמּוד  קיא  ף  ּדַ ֻתּבֹות  ּכְ ן  )ַעּיֵ ה  ָ ְקֻדׁשּ ְלתֹוֶסֶפת  זֹוֶכה  ָרֵאל  ִיׂשְ
ן  )ַעּיֵ ְמֻיָחד  יִֹפי  ּה  ּבָ ֵיׁש  ב(,  ַעּמּוד  קנח  ף  ּדַ ְתָרא  ּבַ ָבא  )ּבָ ים  ַמְחּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
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ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֵפרֹות  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ה  ָ ְקֻדׁשּ ְוֵיׁש  ב(,  סּוק  ּפָ קלב  ֶרק  ּפֶ ים  ִהּלִ ּתְ "ק  ַרּדַ

ָועֹוד,  ְועֹוד  טז(,  ָקָטן  ָסִעיף  רח  ִסיָמן  ַאְבָרָהם  ל  ֵאׁשֶ ים  ַחּיִ אַֹרח  ְמָגִדים  ִרי  ּפְ ּבַ ן  )ַעּיֵ

נּו  ַרּבֵ ה  ְגָלָלּה ָרָצה מֹׁשֶ ּבִ ׁשֶ ית  ָהֲאִמּתִ ה  ּבָ ַהּסִ לּו,  ַהּלָ ֲעלֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ְוַלְמרֹות 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּוב  ִיׁשּ ִמְצַות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ  – ִהיא  ָלָאֶרץ  ֵנס  ְלִהּכָ

ִמְצֹוֶתיָה. ָללּות  ּכְ ַעל 

ה ינו ַאּלֲעבֹנאָדִ ָֹ ָב ּהָסִ

ָבִרים ֲאמּוִרים? ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ָבִרים, ַהִאם  ה ּדְ ּמָ יָרה, הּוא ּבֹוֵדק ּכַ ִית אֹו עֹוֵבר ּדִ ּקֹוֶנה ּבַ ל ָאָדם ִלְפֵני ׁשֶ ּכָ
ז ָהִעיר? ַהִאם  ץ? ַהִאם ֶזה ָקרֹוב ְלֶמְרּכַ ּפָ ִית ְמׁשֻ ֵכִנים טֹוִבים? ַהִאם ַהּבַ ְ ַהּשׁ
ּבֹות  ְכלֹול ַהּסִ ה – ֵהם ֵחֶלק ִמּמִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ִית? ּכָ ֵיׁש לֹו ֲחָנָיה ְקרֹוָבה ַלּבַ

ה אֹו לֹא. ִית ַהּזֶ ִאם ַלֲעבֹר ֶאל ַהּבַ

ִמּיֹות. ׁשְ ם ִסּבֹות ּגַ ּלָ יבּוָתם – ּכֻ ְוַלְמרֹות ֲחׁשִ

יַע ְלָמקֹום  ה ִלְרצֹות ַלֲעבֹר ָמקֹום אֹו ְלַהּגִ ּבָ ַהּסִ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ נּו ְמַלּמֵ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ְוֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְצַטּוּו  ִמְצֹות  ה  'ַהְרּבֵ  – רּוָחִנית  ה  ִסּבָ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ם,  ְמֻסּיָ
ַעל  ן  ּלָ ּכֻ מּו  ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלָאֶרץ  ֲאִני  ֵנס  ֶאּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ א  ֶאּלָ ִמין  ִמְתַקּיְ
ִריְך ִלְבּדֹק,  ּצָ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ יָרה, ַהּדָ ִאים ַלֲעבֹר ּדִ ם ּבָ ַאּתֶ ׁשֶ ם ּכְ ָכה ּגַ ָיִדי', ּכָ
ִלּמּוד  ְלִמְקֶוה, ְלמֹוְסדֹות  ּתֹוָרה,  ל  ה ָקרֹוב ִלְמקֹומֹות ׁשֶ ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ַהִאם 
ל  ָבה ׁשֶ ל ּגֹוי ְלַמְחׁשָ ָבה ׁשֶ ין ַמְחׁשָ ל ּבֵ ים ִליָלִדים, ֶזה ַהֶהְבּדֵ טֹוִבים ּוְקדֹוׁשִ

ָבר. ָכל ּדָ ה רּוָחִנית ּבְ ׂש ִסּבָ ַחּפֵ ּמְ ְיהּוִדי ׁשֶ

ַ ָֹ ָָז ׁמז פאָבִ ָֹ כ ִשָסו

ִמי.  ׁשְ יר ֶאת ַהּכַֹח ָהרּוָחִני ַעל ַהּגַ ָבר ְוָדָבר, ְלַהְגּבִ ָכל ּדָ ּוְבֶדֶרְך זֹו ָצִריְך ִלְנהֹג ּבְ
יַע  ּגִ ּמַ ַעם הּוא ִנְקָלע ְלחֹובֹות, ּוְכׁשֶ ֶסף, לֹא ּפַ ה ּכֶ ַהְרּבֵ ִית ּבְ ָאָדם קֹוֶנה ּבַ ׁשֶ ּכְ
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אן ַלְחסְֹך, הּוא קֹוֶנה ְמזּוָזה ֵמֵאיֶזה  זּוָזה הּוא ַמְחִליט ּכָ ַמן ִלְקּבַֹע ֶאת ַהּמְ ַהּזְ
ם אֹוָתן  זּוזֹות, ְוהּוא ׂשָ יר, הּוא לֹא ּבֹוֵדק ֶאת ַהּמְ הּוא ֲאִפּלּו לֹא ַמּכִ סֹוֵחר ׁשֶ
ָעיֹות,  ְתִחיִלים לֹו ּבְ ּמַ ׁשֶ ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה, ְוַאֲחֵרי ְזַמן ָקָצר ּכְ ִית ַרק ּכְ ּבַ ּבַ

סּולֹות... ן ּפְ ּלָ ּכֻ ה ׁשֶ הּוא ַמְחִליט ָלֶלֶכת 'ִלְבּדֹק ְמזּוזֹות' ְוהּוא ְמַגּלֶ

ם? ָֹ אּיֲהל ָֹ הא  ָָזו ׁמז

ַלח  ַעם ַאַחת ׁשָ ּפַ ֶרק א ֲהָלָכה א( ׁשֶ ָאה )ּפֶ ֶכת ּפֵ ַמּסֶ ְלִמי ּבְ ַתְלמּוד ְירּוׁשַ ר ּבְ ּוְמֻסּפָ
ִלית ַאַחת ְיָקָרה ְמאֹד,  דֹוׁש – ַמְרּגָ נּו ַהּקָ יא – ַרּבֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַאְרַטּבֹון ְלַרּבִ
ַלח  מֹוָה. ׁשָ ה ּוְמֻיָחד ּכָ ֶוה ַהְרּבֵ ָ ּשׁ ָבר ׁשֶ ן ּדָ ם ּכֵ ְתמּוָרָתּה ּגַ ַלח לֹו ּבִ ׁשְ ּיִ ׁש ׁשֶ ּוִבּקֵ
י  ַלְחּתִ א ַאְרַטּבֹון ְוָאַמר לֹו: ֲאִני ׁשָ ּלֵ ְתמּוָרה ְמזּוָזה. ִהְתּפַ דֹוׁש ּבִ נּו ַהּקָ לֹו ַרּבֵ
ה  ּמָ ּכַ ָוה  ָ ּשׁ ַלְחּתָ ִלי ְמזּוָזה ׁשֶ ה ׁשָ ְוַאּתָ עֹוָלם,  מֹוָה ּבָ ֵאין ּכָ ְלָך ֶאֶבן טֹוָבה ׁשֶ
ּוְנָכֶסיָך  ל ְנָכַסי  י ְלָך ּכָ ַלְחּתִ ָ ּשׁ זּוָזה ׁשֶ דֹוׁש: ַהּמְ נּו ַהּקָ עֹות? ָעָנה לֹו ַרּבֵ ַמְטּבְ
מֹר  ֲאִני ָצִריְך ִלׁשְ ַלְחּתָ ִלי ֵחֶפץ ׁשֶ ה ׁשָ ַאּתָ א ׁשֶ ּה, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ּבָ וּו  ִיׁשְ לֹא 

מֹר ָעֶליָך. ׁשְ ן ְוִהיא ּתִ ה ָיׁשֵ ַאּתָ י ְלָך ְמזּוָזה ׁשֶ ַלְחּתִ ָעָליו, ַוֲאִני ׁשָ

"ַ ָֹ שאִמׁצ "ֲשּכםאֵלבאִיָקּ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ֶנֱאַמר  ָעָליו  ׁשֶ ְצֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהֵעֶרְך  ָמה  ַדע  ּיָ ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ ה  ּומֹׁשֶ
ם  ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ּקֵ ֵלי י, ח(, ָלֵכן ּבִ ח ִמְצֹות" )ִמׁשְ ף יג ַעּמּוד א( "ֲחַכם ֵלב ִיּקַ סֹוָטה )ּדַ ּבְ
ם עֹוד ִמְצֹות,  ֵדי ִלְזּכֹות ְלַקּיֵ ִפּלֹות ּכְ ֵרה ּתְ ן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ ְוִהְתַחּנֵ

ָמן. ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַקּיְ ׁשֶ

ֶאת  ִקיַע  ְלַהׁשְ ַדאי  ּכְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאיפֹה  ילּו  ּכִ ִהׂשְ לֹא  ֲעַדִין  ָהָעם  רֹב  ְלַצֲעֵרנּו 
ל ִלְפרֹוְזּדֹור,  ְמׁשַ ּנִ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ִקיַע ּבָ יִפים ְלַהׁשְ ֶהם, ֵהם ַמְעּדִ ּלָ ים ׁשֶ ַהַחּיִ
ָנה טז(. ַוֲאִפּלּו ִאם ֵהם  ֶרק ד ִמׁשְ ל ִלְטַרְקִלין )ָאבֹות ּפֶ ְמׁשַ ּנִ א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ְולֹא ּבָ
ֶהם  ּלָ ָקָעה ׁשֶ ַיַחס ַלַהׁשְ ים' ּבְ ִ ּשׁ ׁשִ ֵטל 'ּבְ רּוָחִנּיּות ֶזה ּבָ ִקיִעים ְקָצת ּבְ ָבר ַמׁשְ ּכְ
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ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ּגַ ּבְ

יָ" םאׁלׂחֹׁר ו ָלֵ ָָׁמְחּ "

ֵהם  ְזֻכּיֹות,  ׁשּום  ְמַעט  ּכִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַלְמרֹות  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹו 
ר – לֹא ִנְרֶאה  ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ּבְ ָאגֹות, ַלְמרֹות ׁשֶ ים ְללֹא ּדְ ר ֻמְפָלג, ְלַחּיִ זֹוִכים ְלעֹׁשֶ
ל  ׁשֶ ָקָעה  ַהַהׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ הּוא  ֶזה  ל  ׁשֶ ר  ְוַהֶהְסּבֵ ָלֶהם.  יַע  ַמּגִ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ
א,  ה, ְולֹא ְמַעְנֵין אֹוָתם ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֶהם ּבְ ּלָ ים ׁשֶ ַהַחּיִ
ן ַמֲעִריִכים  ּכֵ ָתם ֵאּלּו ׁשֶ ה. ּוְלֻעּמָ עֹוָלם ַהּזֶ ָכָרם ּבָ ִלים ֶאת ׂשְ ָלֵכן ֵהם ְמַקּבְ
זֹוִכים   - ִמְצָוה  ְועֹוד  ִמְצָוה  עֹוד  יג  ִ ְלַהׂשּ ְוטֹוְרִחים  א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ַחּיֵ ֶאת 

א. עֹוָלם ַהּבָ ָכר ּבָ ֵלמּות ַהּשָׂ ִלׁשְ

הּוא  ֱאלֶֹקיָך  ה'  י  ּכִ "ְוָיַדְעּתָ  ה:  ָרׁשָ ַהּפָ סֹוף  ּבְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזה 
ִמְצֹוָתיו  ּוְלׁשְֹמֵרי  ְלאֲֹהָביו  ְוַהֶחֶסד  ִרית  ַהּבְ ׁשֵֹמר  ֱאָמן  ַהּנֶ ָהֵאל  ָהֱאלִֹקים 
ֶאל  ְלׂשְֹנאֹו  ְיַאֵחר  לֹא  ְלַהֲאִבידֹו  ָניו  ּפָ ֶאל  ְלׂשְֹנָאיו  ם  ּלֵ ּוְמׁשַ ּדֹור.  ְלֶאֶלף 
ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ְצָוה ְוֶאת ַהֻחּקִ ַמְרּתָ ֶאת ַהּמִ ְוׁשָ ם לֹו.  ּלֶ ְיׁשַ ָניו  ּפָ
הּוא  ה' ׁשֶ סּוִקים ׁשֶ ּפְ אּור ּבַ ָבִרים ז, ט יא(, ְוַהּבֵ ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם" )ּדְ ָאנִֹכי ְמַצּוְ
ְלָחן ָערּוְך  ן ׁשֻ )ַעּיֵ ם  ּלָ ּכֻ ּוַבַעל ַהּכֹחֹות  כֶֹלת  ַהּיְ ּוַבַעל  יף  ּקִ ּתַ הּוא  ָהֱאלִֹקים – ׁשֶ
ּוְלׁשֹוְמֵרי  ְלאֹוֲהָביו  ְוַהֶחֶסד  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ׁשֹוֵמר  א(,  ָסִעיף  ה  ִסיָמן  ים  ַחּיִ אַֹרח 

ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ֵהן  ֶלָעִתיד,  ָמרֹות  ִנׁשְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֻכּיֹות  ַהּזְ ּדֹור,  ְלֶאֶלף  ִמְצֹוָתיו 
ְלׂשֹוְנָאיו,  ָתם  ּוְלֻעּמָ ּוְלֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאיֶהם.  ְוֵהן ְלֶצֱאָצֵאיֶהם  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ א  ַהּבָ
ָניו"  ם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ ה "ּוְמׁשַ עֹוָלם ַהּזֶ ן ּבָ ְמֻזּמָ ם ּבִ ּלֵ רּוְך הּוא ְמׁשַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
י(,  סּוק  ּפָ ז  ֶרק  ּפֶ ָבִרים  ּדְ "י  )ַרׁשִ א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ֵמַחּיֵ "ְלַהֲאִבידֹו"  ָלֶזה  ה  ּבָ ְוַהּסִ  –
ָכר  ׂשָ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ה  ּוְמַצּוֶ תּוב  ַהּכָ ַמְזִהיר  ְוָלֵכן 
ַמְרּתָ ֶאת  "ְוׁשָ א  ֶאּלָ ים לז, א(,  ִהּלִ )ּתְ ַעְוָלה"  י  עֹׂשֵ ּבְ א  ַקּנֵ ּתְ ה, "ַאל  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ
ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם"  ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ְצָוה ְוֶאת ַהֻחּקִ ַהּמִ

ף כב ַעּמּוד א(. ָכָרם )ֵערּוִבין ּדַ ל ׂשְ – ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ּוָמָחר ְלַקּבֵ
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ִבים ָֹ יםאּהָט "א-אֵמּהּשָיִ ָֹ "ׁלּהֲ ִביד

ם ְלׂשְֹנָאיו  ּלֵ רּוְך הּוא “ְמׁשַ דֹוׁש ּבָ ַעם ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֵאיְך ַהּקָ ּוֶבֱאֶמת לֹא ּפַ
ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  י  ַחּיֵ ּבְ ם  ּגַ א  ֶאּלָ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ַרק  לֹא   – ְלַהֲאִבידֹו״  ָניו  ּפָ ֶאל 
י  ַחּיֵ לֹו  ֶנֱהָרִסים  ַהּיֹום  ּוֵמאֹותֹו  ֶסף,  ּכֶ ה  ַהְרּבֵ ל  ּוְמַקּבֵ זֹוֶכה  ָאָדם  ִלְפָעִמים 
ִרים ּבֹו  ָחה, ַמס ַהְכָנָסה רֹוְדִפים אֹותֹו, ‘ַהֲחֵבִרים׳ ִנְזּכָ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּוִאין, ַחּיֵ ׂשּ ַהּנִ
ף ב  ָבא ְמִציָעא ּדַ ן ּבָ י )ַעּיֵ ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ י ְוֶזה אֹוֵמר ּכֻ ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ּוְמִציִקים לֹו, ְוֶזה אֹוֵמר ּכֻ
ל ְמִריבֹות ְללֹא  ים ׁשֶ ּנּו ֵחֶלק, ְוהּוא ַחי ַחּיִ ל ֶאָחד רֹוֶצה ָלַקַחת ִמּמֶ ַעּמּוד א(, ּכָ

ְלָוה  ת ֲחֵרָבה ְוׁשַ לֹום “טֹוב ּפַ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹמֹה ַהּמֶ ַהְפָסָקה, ּוְכָבר ָאַמר ׁשְ
ל ְוָזָכה ֶנֱהַפְך  הּוא ִקּבֵ ֶסף ׁשֶ ֵלי יז, א(, ְוָכל ַהּכֶ ִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב" )ִמׁשְ ָבּה ִמּבַ

ֵקט ָוֶבַטח. לֹום ַהׁשְ י ׁשָ ְלָוה, ֵמַחּיֵ י ׁשַ ָעָליו ְלָרָעה ְלַהֲאִבידֹו ֵמַחּיֵ


