
א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ְמׁשֹון ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ֶזַרע ׁשִ
ה ָרׁשָ ִניִנים ִנְפָלִאים ּוְמתּוִקים ַעל ַהּפָ ּפְ

ְדמֹון  ל ָהֱאלִֹקי ַהּקַ רֹו ַהְמֻקּבָ ִחּבְ ְמׁשֹון" ׁשֶ ְמׁשֹון""ֶזַרע ׁשִ ל "ֶזַרע ׁשִ ֻסּגָ ֶפר ַהּמְ  ִמּתֹוְך ַהּסֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.  ים ַנְחָמִני ֵזֶכר ַצּדִ ְמׁשֹון ַחּיִ ים ַנְחָמִניׁשִ ְמׁשֹון ַחּיִ י ׁשִ  ַרּבִ

תֹו. ׁשָ ּקָ ֵמי ּבַ ִסְפרֹו ְוִהְבִטיַח ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ִלְמַקּיְ ְלְמדּו ּבְ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ֻחּקַֹתי תשפ"ב � ִגְליׂון 189 ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ַנת ַמה ּשֶׁ ַכּוָ אּור ִנְפָלא ּוָמתֹוק ּבְ ֶלְך ּבֵ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ַנת ַמה ּשֶׁ ַכּוָ אּור ִנְפָלא ּוָמתֹוק ּבְ ּבֵ
ב ָלֶלֶכת ִלְמקֹומֹות ְסָתם ה ָחׁשַ ְתִחּלָ ּבִ ב ָלֶלֶכת ִלְמקֹומֹות ְסָתםׁשֶ ה ָחׁשַ ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ

יֶתם ֹאָתם' )כו ג(:  ַוֲעׂשִ ְמרּו  ׁשְ ּתִ ְוֶאת ִמְצֹוַתי  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ  'ִאם 

י ְדָרָכי  ְבּתִ ַ ְכִתיב )תהילים קיט נט( 'ִחּשׁ ְדָרׁש )ויק"ר לה א( ָהָדא הּוא ּדִ ּמִ ּבַ

ָכל יֹום ָהִייִתי  ל עֹוָלם ּבְ ִוד ִרּבֹונֹו ׁשֶ יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעֹדֶתיָך', ָאַמר ּדָ ָוָאׁשִ

לֹוִנית ֲאִני הֹוֵלְך,  יָרה ּפְ לֹוִני ּוְלֵבית ּדִ ב ְואֹוֵמר ְלָמקֹום ּפְ ְמַחּשֵׁ

י ִמְדָרׁשֹות.  ֵנִסּיֹות ּוְלָבּתֵ י ּכְ ְוָהיּו ַרְגַלי מֹוִליכֹות אֹוִתי ְלָבּתֵ

ַעְצמֹו לֹא ָרָצה ָלֶלֶכת  ִוד ּבְ ֵיׁש ְלַהְקׁשֹות ַמּדּוַע ָאֵכן ּדָ

ַעל  ַרְגָליו יֹוִליכּו אֹותֹו ּבְ ֻהְצַרְך ׁשֶ ְדָרׁש ַעד ׁשֶ ְלֵבית ַהּמִ

ְרחֹו. ּכָ

ֱאֶמת  ה ּבֶ ִהּנֵ ְמׁשֹון זלה"ה, ׁשֶ ַרע ׁשִ נּו ַהזֶּ ּוְמָפֵרׁש ַרּבֵ

ַלֲעׂשֹות  ה  ְמֻצּוֶ ָהָיה  ַאף  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ין  ַהּדִ ר  ֵמִעּקַ

ם  ַמְרּתֶ ּום 'ְוִנׁשְ ן ִמּשׁ ב ַלֲעׂשֹות ּכֵ ִעּדּוִנים ְלַעְצמֹו, ְוַחּיָ

ִכיַח ֶנֶזק ָאסּור  ְ ּשׁ ָמקֹום ׁשֶ ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם', ַוֲהֵרי ּבְ

ׁש לֹו ֹעל  ּיֵ י ׁשֶ ּמִ ִכיַח ׁשֶ ָבר ׁשְ ס, ְוֶזה ּדָ ִלְסֹמְך ַעל ַהּנֵ

ין ּתֹוָרה  אי ִמּדִ ַוּדַ ֵבד ּוְטָרדֹות ֲעצּומֹות ֶיֱחֶלה, ּוְלָכְך ּבְ ּכָ

ָלה ְלגּופֹו, ּוִבְכָלָלם ֵליֵלְך  ֻעּלֹות ַהּצָ ב ַלֲעׂשֹות ּפְ ָהָיה ַחּיָ

ל ִעּדּוִנים ְוַכּדֹוֶמה.  ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ְבּתֹו ָהָיה ּדָ ת ַמֲחׁשַ ְתִחּלַ ְך ָאֵכן ּבִ ּום ּכָ ּוִמּשׁ

ב  ִחּשֵׁ לֹוִני ֲאִני הֹוֵלְך ְוכּו', ַהְיינּו ׁשֶ ב ְלָמקֹום ּפְ ְמַחּשֵׁ

ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֹחִלי ָמָרה  ֵדי ׁשֶ יב ֶאת ַנְפׁשֹו ְמַעט, ּכְ ן ּוְלָהׁשִ ָלֶלֶכת ְלַעּדֵ

ד  ן ִמּצַ ב ַלֲעׂשֹות ּכֵ ִביִאים ֹחִלי ֶזה, ְוִחּשֵׁ ּמְ ָאגֹות ׁשֶ חֹוָרה ֵמֲחַמת ַהּדְ ׁשְ

ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם',  ַמְרּתֶ ָתה 'ְוִנׁשְ ּוְ ּצִ ם ֶאת ִמְצַות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָרָצה ְלַקּיֵ ׁשֶ

ִריְך ֵליֵלְך ִלְמקֹומֹות ִעּדּון ֵאּלּו. ּצָ ב ׁשֶ ֻחּיָ ּמְ ב ׁשֶ ּוְלָכְך ִחּשֵׁ

ַמע וגו'  ׁשְ ֹמַע ּתִ סּוק )שמות טו, כו( 'ִאם ׁשָ ב ַעל ַהּפָ ן ִחּשֵׁ ַאַחר ִמּכֵ ּלְ א ׁשֶ ֶאּלָ

ים ָעֶליָך', ְוֵיׁש  י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ

ֹוֵמר ֶאת  ּשׁ ִמי ׁשֶ ר ּבְ ָפסּוק ֶזה, ֲהלֹא ְמֻדּבָ ׁש ּבְ ּיֵ ַנת ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ַכּוָ ִלְתֹמּהַ ּבְ

ים ָעָליו ַמֲחלֹות ְוָצרֹות, ּוַמה  ַהקב"ה לֹא ָיׂשִ אי ׁשֶ ַוּדַ ן ּבְ ְצוֹות, ִאם ּכֵ ַהּמִ

אי  ַוּדַ ּבְ ֶלְך, ׁשֶ ִוד ַהּמֶ אן ֵהִבין ּדָ ַהְבָטָחה ְמֻיֶחֶדת. ּוִמּכָ ִריְך לֹוַמר ֹזאת ּכְ ּצָ

ְצוֹות, ֲאַזי ַאף  ֹמר ֶאת ַהּמִ ׁשְ ּיִ י ׁשֶ ּמִ ָפסּוק ֶזה ְלַהְבִטיַח ׁשֶ ַנת ַהּתֹוָרה ּבְ ּוָ ּכַ

ְבִעּיּות  ּטִ ּמִ מֹו ֶאְצלֹו ׁשֶ ֲחָלה, ּכְ ַבע ָראּוי ָלבֹוא ָעָליו ַהּמַ ד ַהּטֶ ּצַ ּמִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

חֹוָרה, ַעל  ָמָרה ׁשְ ת ַמְלכּותֹו ָראּוי הּוא ַלֲחלֹות ּבְ ִהְתַנֲהגּותֹו ְוִטְרּדַ

ַמע ְלִמְצֹוַתי ְוגֹו'  ׁשְ ֹמַע ּתִ תּוב 'ִאם ׁשָ ֹאֶפן ֶזה ַמְבִטיַח ַהּכָ

ים ָעֶליָך'. י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ

ָהיּו ַרְגָליו מֹוִליכֹות  ְדָרׁש 'ׁשֶ ּמִ ָאְמרּו ָעָליו ּבַ ּוַמה ּשֶׁ

ְדָרׁש ּוְלֵבית  ְך ֵמַעְצמֹו ְלֵבית ַהּמִ ְמׁשַ ּנִ אֹותֹו', ַהְיינּו ׁשֶ

יָבה ַרְגַלי  ִוד 'ָוָאׁשִ ָאַמר ּדָ ה ּשֶׁ ן ִמּמַ ֶנֶסת, ְוָדְרׁשּו ּכֵ ַהּכְ

י לֹוַמר 'ָוָאׁשּוָבה ֶאל ֵעֹדֶתיָך,  ָהָיה ּדַ ֶאל ֵעֹדֶתיָך', ׁשֶ

י ַעְצִמי  ְבּתִ ֲחַמת ִהְתַנֲהגּות ַרְגַלי ֵהׁשַ ּמֵ ָנה ׁשֶ ּוָ א ַהּכַ ֶאּלָ

ְדָרׁש.  ְוָקא ְלֵבית ַהּמִ ֵליֵלְך ּדַ

ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ִעְנַין  ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהִעְנָין  ּוֵבאּור 

א ַיֲעֹקב ַרְגָליו',  ּשָׂ תּוב )בראשית כט א( 'ַוּיִ ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ

ה  ַנֲעׂשָ ׂשֹוָרה טֹוָבה  ּבְ ר  ֵ ׂשּ ְתּבַ ּנִ ֶ ׁשּ ּמִ ׁשֶ "י  ַרׁשִ ְוָכַתב 

ְך  ַקל ָלֶלֶכת. ּוְכִאּלּו ָהְלכּו ַרְגָליו ֵמַעְצָמם עי"ש. ּכָ

ִטְבעֹו ֲהָנָאה  ִהְכִניס ּבְ ֶלְך ע"ה, ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ם ֵאֶצל ּדָ ּגַ

ָעה  ׁשָ ּבְ יׁש ׁשֶ ִהְרּגִ ַרם לֹו ׁשֶ ּגָ ֶ ְמָחה ֵמַהּתֹוָרה, ּשׁ ְוׂשִ

ְך  ל ּכָ ֵנִסּיֹות ֵיׁש לֹו ּכָ י ּכְ י ִמְדָרׁשֹות ּוָבּתֵ הֹוֵלְך ְלָבּתֵ ׁשֶ

ֵעת  ים ּבְ ים ַקּלִ ַרְגָליו ַנֲעׂשִ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ְמָחה ַוֲהָנָאה ֵמַהּתֹוָרה, ַעד ּכְ ׂשִ

ן ֵהִבין  ם. ּוֵמֲחַמת ּכֵ ַעְצָמם ְלׁשָ ם, ְוַרְגָליו מֹוִליכֹות אֹותֹו ּבְ הֹוֵלְך ׁשָ ׁשֶ

ָאר ְמָלִכים,  ים ׁשְ עֹוׂשִ ָכל אֹוָתם ִעּדּוִנים ׁשֶ ָלל ּוְכָלל ּבְ ֵאין לֹו ֹצֶרְך ּכְ ׁשֶ

ֵצל  ְמָחה ַוֲהָנָאה, ִיּנָ ִלּבֹו ׂשִ ִביא ּבְ ּמֵ ּתֹוָרה ׁשֶ ּלֹו ּבַ י ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק ׁשֶ ּכִ

לּוָכה. )'זרע  ת ַהּמְ ֲעלּוִלים ָלבֹוא ָעָליו ֵמֲחַמת ִטְרּדַ ֲחלֹות ׁשֶ ל ַהּמַ ִמּכָ

שמשון' פרשתנו  אות א(

ברכת המחבר 
מתוך הקדמת הספר
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ֵלכּו" סּוק "ּתֵ ִדְקּדּוק ַהּפָ ְטָעִמים ּבְ

יֶתם ֹאָתם )ויקרא כו, ג( ְמרּו ַוֲעִשׂ ְשׁ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִתּ ַתי ֵתּ ֻחֹקּ ִאם ְבּ

דֹוׁש זלה"ה מ"ב  ים ַהּקָ ַתב ָהאֹור ַהַחּיִ ּכָ

תּוב "ִאם  ָאַמר ַהּכָ ֳאָפִנים ְלָפֵרׁש ַטַעם ׁשֶ

ַפס ְלׁשֹון ֲהִליָכה  ּתָ ֵלכּו", ׁשֶ ֻחּקַֹתי ּתֵ ּבְ

אּוִרים ָהִראׁשֹוִנים  ַהּבֵ יג ֶאת  ַנּצִ ן  ְלַהּלָ

תּוִקים. ְדָבָריו ַהּמְ ּבִ ׁשֶ

ֶרְך ּדֶ ּתֹוָרה ּבַ ַלֲעֹסק ּבַ

ֵדנּו  ֵלכּו" ְלַלּמְ תּוב לֹוַמר "ּתֵ ק ַהּכָ ְקּדֵ א( ּדִ

ֲהִליָכתֹו,  ּתֹוָרה ֲאִפּלּו ּבַ ִריְך ַלֲעֹסק ּבַ ּצָ ׁשֶ

ָך  "ּוְבֶלְכּתְ ו(  )דברים  סּוק  ַהּפָ ֶרְך  ּדֶ ַעל 

ֶרְך". ַבּדֶ

ּתֹוָרה  ק ְוָהָרצֹון ִיְהֶיה ּבַ ַהֵחׁשֶ

סּוק  ּפָ ּבַ פל"ה(  )ויק"ר  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ב( 

ב  חֹוׁשֵ ִוד  ּדָ ָהָיה  ׁשֶ ְוגֹו'  ְדָרָכי  י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ

ַלֲעׂשֹות ִעְנָיִנים ְוַרְגָליו מֹוִליִכים אֹותֹו 

ְדָרׁש, ְלֹרב ַהֵחֶפץ  ית ַהּמִ ֵמַעְצָמם ֶאל ּבֵ

ּתֹוָרה. ְוהּוא ָאְמרֹו  ְוָהָרצֹון ְוָהְרִגילּות ּבַ

ֲחַמת  ּמֵ רּוׁש ׁשֶ ֵלכּו", ּפֵ ֻחּקַֹתי ּתֵ ּבְ "ִאם 

ּתֹוָרה  ְהֶיה ָלֶכם ּבַ ּיִ ק ְוָהָרצֹון ׁשֶ ֹרב ַהֵחׁשֶ

ְהֶיה ַאֲחֵרי ַהּתֹוָרה.  ֲהִליַכְתֶכם ֵמַעְצָמּה ּתִ

"ס ַהּתֹוָרה ַפְרּדֵ ַלֲעֹסק ּבְ

י ַהּתֹוָרה ֵיׁש  זַֹּהר )ח"ג ר"ב א( ּכִ ג( ָאְמרּו ּבַ

רּוׁש, סֹוד,  ט, ֶרֶמז, ּדְ ׁשָ ָרִכים, ּפְ ּה ד' ּדְ ּבָ

ִנים, ְוָכל ֹאֶפן  ְבִעים ּפָ ּוֵמֵאּלּו ִנְפְרדּו ׁשִ

ִביִלין ּוְנִתיבֹות, ְוהּוא  ה ֹאְרִחין ּוׁשְ ְלַכּמָ

ים.  תּוב "ֻחּקַֹתי" ְלׁשֹון ַרּבִ ָאַמר ַהּכָ ַמה ּשֶׁ

ִביִלין ֵיֵלְך  ָכל ֹאְרִחין ּוׁשְ רּוׁש ּבְ ֵלכּו" ּפֵ "ּתֵ

ֵאין  תּוִבים, ְולֹא יֹאַמר ׁשֶ ֵפרּוׁש ַהּכְ ֶהם ּבְ ּבָ

ט ַהּמּוָבן ַלּכֹל. ׁשָ א ּפְ ּתֹוָרה ֶאּלָ ּבַ

ֲהָלָכה ׁש ּכַ ְלַחּדֵ

ָהְרׁשּות  ָמָרא )סנהדרין לד.( ׁשֶ ּגְ ד( ָאְמרּו ּבַ

ּה ְוִלְדֹרׁש  ְנתּוָנה ְללֹוְמֵדי ּתֹוָרה ְלָפֵרׁש ּבָ

ִביִלין, ְוַתְלִמיד ָוִתיק  ה ֹאְרִחין ּוׁשְ ַכּמָ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ תּוִבים  ַהּכְ ת  ְדָרׁשַ ּבִ ׁש  ְיַחּדֵ

ָאְמרֹו  אן ּבְ תֹוָרתֹו, ַוְיַצו ה' ּכָ יג ָידֹו ּבְ ּשִׂ ּתַ

ֵלכּו"  ִהיא ַהּתֹוָרה, "ּתֵ ֻחּקַֹתי" ׁשֶ "ִאם ּבְ

ָבר ְוֶאת ִמְצֹוַתי  ַנאי הּוא ַהּדָ ָסּה, ּתְ ַפְרּדֵ ּבְ

ּלֹא  רּוׁש ׁשֶ יֶתם ֹאָתם ְוגֹו', ּפֵ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ּתִ

ֲהָלָכה,  ּלֹא ּכַ ּתֹוָרה ׁשֶ ִנים ּבַ ה ּפָ ִיְהֶיה ְמַגּלֶ

א  ּלֹא ְלַטּמֵ ֵמא ְוׁשֶ ּלֹא ְלַטֵהר ֶאת ַהּטָ ׁשֶ

הֹור, ּוְכַמֲאָמָרם ַז"ל )אבות פ"ג(  ֶאת ַהּטָ

ֲהָלָכה ֵאין  ּלֹא ּכַ ּתֹוָרה ׁשֶ ִנים ּבַ ה ּפָ ַהְמַגּלֶ

א. לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

ִלְהיֹות ּגֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה

ָנה )אבות פ"ד( ֱהֵוי ּגֹוֶלה  ׁשְ ּמִ ה( ָאְמרּו ּבַ

ַרְגָליו  ת  ְלַכּתֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ִלְמקֹום 

ְוֵצא  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ

ָמָרא )חגיגה ה:(  ּגְ ְבֵריֶהם ַז"ל ּבַ ּוְלַמד ּדִ

ָהָיה  ׁשֶ ְוֵיׁש  ִלְלֹמד,  ּגֹוִלין  ָהיּו  ן  ּלָ ּכֻ י  ּכִ

ֵדי  ן ּכְ מֹו ּכֵ ים ְוחֹוֵזר ּכְ ה ֲחָדׁשִ ּשָׁ הֹוֵלְך ׁשִ

ּתֹוָרה יֹום ֶאָחד. ְוהּוא ָאְמרֹו  ַלֲעֹסק ּבַ

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ּלְ ֵלכּו" ׁשֶ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ

ַאֲחֶריָה.  קֹוְמֶכם  ִמּמְ ְלכּו  ּתֵ ׁשֶ ְצִריִכים 

נּוִיים ֵאין ָנכֹון ִלְלֹמד  ְהיּו ּפְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ִית,  ָצְרֵכי ַהּבַ י ִיְטְרדּוהּו ּבְ ֵביתֹו, ּכִ ְוהּוא ּבְ

ע  ָלֵכן ַיֲעֹזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוִיּסַ

קֹומֹו ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָה ִמּמְ

ֹנא  ְצוֹות ְוִלׂשְ  ָצִריְך ֶלֱאֹהב ֶאת ַהּמִ
ֶאת ָהֲעֵברֹות

ֹנא ֶאת  ְצוֹות ְוִלׂשְ ֶלת ַעל ָהָאָדם, ֶלֱאֹהב ַהּמִ ּטֶ חֹוָבה ּמֻ

ִלּבֹו ִעם  ֵאין לֹו ַאֲהָבה ְקׁשּוָרה ּבְ י ׁשֶ ּמִ ָהֲעֵברֹות. ׁשֶ

ל ֶזה לֹא ִיְהֶיה לֹו  ְצוֹות, ַאף ִאם לֹא ֶיֱחָטא, ִעם ּכָ ַהּמִ

ֹבא  ּיָ ר ׁשֶ ְצוֹות, ְוִאי ֶאְפׁשָ ִקּיּום ַהּמִ ְצָטֵרְך ּבְ ְזִריזּות ַהּמִ

ִלּבֹו  קּוָעה ּבְ ְנָאה ּתְ ֵאין ׂשִ ִליֵדי ְנִקּיּות. ּוְלֶהֶפְך, ִמי ׁשֶ

ֵחְטא.  ַעם ִיּפֹל ּבְ ֵאיֶזה ּפַ ר ׁשֶ ִעם ָהֲעֵברֹות, ֶאְפׁשָ

)פרשת בחקותי אות ג(

פּול  ָללֹות ּכָ ר ַהּקְ ְסּפָ ּמִ ַעם ׁשֶ ַהּטַ
בֹוא י ּתָ ת ּכִ ָפָרׁשַ ּבְ

תֹוַרת ּכֲֹהִנים ֵהם מ"ט, ּוְבִכי  ָללֹות  ּבְ ַהּקְ ַעם ׁשֶ ַהּטַ

ְכַלל  ִכי ָתבֹוא ִנְכְנסּו ּבִ ּבְ ָתבֹוא ֵהם צ"ח, ְלִפי ׁשֶ

ַעם  ִמּטַ ב ֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו. ּדְ ַהְינּו ְלִהְתַחּיֵ ָהַעְרבּות, ּדְ

ְלׁשֹון  ְלׁשֹון ָיִחיד, ְולֹא ּבִ ה ַהּתֹוֵכחֹות ּבִ ֶזה ָאַמר ֹמׁשֶ

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהִנים,  ּכֹ ּתֹוַרת  ל  ׁשֶ אֹוָתם  ּכְ ים,  ַרּבִ

ל ַעל ַעְצמֹו ַאף ַעל ֲחֵברֹו  ּבֵ ּקִ ים, לֹוַמר ׁשֶ ַהְמָפְרׁשִ

לּו ִלְהיֹות צ"ח[ )פרשת  ן המ"ט ְקָללֹות ִנְכּפְ ]ְוַעל ּכֵ

בחוקותי אות ג(

ִעים ִהיא ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ְנַאת ָהְרׁשָ ׂשִ
ֵיֶצר ָהַרע ּבְ

סּוק )תהלים קלט, כג(  ל ַהּפָ ר ׁשֶ ׁשֶ ּוְבֶדֶרְך ֶזה יּוַבן ַהּקֶ

סּוק ַהּקֹוֵדם )שם פסוק  'ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי' ִעם ַהּפָ

נּו יֹוָנה  ַתב ָהַרּבֵ ּכָ ָנא'. ׁשֶ ְנֶאיָך ה' ֶאׂשְ כא( 'ֲהלֹוא ְמׂשַ

ְבָרכֹות )מד, ב מדפי הרי"ף( ַעל ַמְתִניִתין )ברכות נד,  ּבִ

ֶצר ַהּטֹוב  ּיֵ ֵני ְיָצֶריָך, ּבַ ׁשְ ָכל ְלָבְבָך' )דברים ו, ה(, ּבִ א( 'ּבְ

ִעים, ַהְינּו ַלֲעֹבד  ֹנא ֶאת ָהְרׁשָ ִלׂשְ ֶצר ָהָרע, ּדְ ּוַבּיֵ

ֲחרּות  ְנָאה ְוַהּתַ ַהּשִׂ ּום ׁשֶ ֶצר ָהָרע, ִמּשׁ ּיֵ ַהּבֹוֵרא ּבַ

ֶצר ַהּטֹוב.  ּיֵ לּוָיה ּבַ ֶצר ָהָרע, ְוָהַאֲהָבה ּתְ ִנְפֶעֶלת ִמּיֵ

ִעים ְוֶאת  ֲאִני ׂשֹוֵנא ֶאת ָהְרׁשָ ׁשֶ אן ָאַמר, ּכְ ְוַאף ּכָ

ן, ָאז  ֶצר ָהָרע, ִאם ּכֵ ּיֵ ָהֲעֵברֹות, ֲאִני עֹוֶבְדָך ַאף ּבַ

ֶצר  ֶצר ַהּטֹוב ְוַלּיֵ רֹוֵמז ַלּיֵ יִתי"ן, ּדְ ֵני ּבֵ ׁשְ 'ַדע ְלָבִבי' - ּבִ

ָהָרע. )פרשת בחוקותי אות ג(

ְמׁשֹון ִניֵני ׁשִ ּפְ
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ְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם ִניִנים ְוַרֲעיֹונֹות ּכִ ּפְ


