CAPITOLO 6

פרק ו
וּב ִמ ְשׁנָ ָתם:
ָשׁנוּ ֲח ָכ ִמים ִבּ ְלשׁוֹן ַה ִמּ ְשׁנָ הָ ,בּרוְּך ֶשׁ ָבּ ַחר ָבּ ֶהם ְ
זוֹכה ִל ְד ָב ִרים ַה ְר ֵבּה.
תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהֶּ ,
עוֹסק ַבּ ָ
אוֹמר ָכּל ָה ֵ
א ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ְכּ ַדאי הוּא לוֹ .נִ ְק ָרא ֵר ַעָ ,אהוּב,
וְ לֹא עוֹד ֶא ָלּא ֶשׁ ָכּל ָה ָ
אוֹהב ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹתְ ,מ ַשׂ ֵמּ ַח ֶאת ַה ָמּקוֹםְ ,מ ַשׂ ֵמּ ַח
אוֹהב ֶאת ַה ָמּקוֹםֵ ,
ֵ
וּמ ְכ ַשׁ ְרתּוֹ ִל ְהיוֹת ַצ ִדּיק ָח ִסיד
וּמ ְל ַבּ ְשׁתּוֹ ֲﬠנָ וָ ה וְ יִ ְר ָאהַ ,
ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹתַ ,
וּמ ָק ַר ְבתּוֹ ִל ֵידי זְ כוּת ,וְ נֶ ֱהנִ ין ִמ ֶמּנּוּ
וּמ ַר ַח ְקתּוֹ ִמן ַה ֵח ְטאְ ,
יָ ָשׁר וְ נֶ ֱא ָמןְ ,
תוּשׁיָּ ה ֲאנִ י
בוּרהֶ .שׁנֶּ ֱא ַמר )משלי ח( ִלי ֵﬠ ָצה וְ ִ
תוּשׁיָּ ה ִבּינָ ה וּגְ ָ
ֵﬠ ָצה וְ ִ
וּמגַ ִלּין לוֹ ָרזֵ י
וּמ ְמ ָשׁ ָלה וְ ִחקּוּר ִדּיןְ ,
נוֹתנֶ ת לוֹ ַמ ְלכוּת ֶ
בוּרה ,וְ ֶ
ִבינָ ה ִלי גְ ָ
נוּע וְ ֶא ֶרְך
פּוֹסק ,וְ ֱהוֵ י ָצ ַ
וּכנָ ָהר ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
תוֹרה ,וְ נַ ֲﬠ ֶשׂה ְכּ ַמ ְﬠיָ ן ַה ִמּ ְתגַּ ֵבּר ְ
ָ
רוֹמ ְמתּוֹ ַﬠל ָכּל ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים:
וּמ ַ
וּמגַ ַדּ ְלתּוֹ ְ
וּמוֹחל ַﬠל ֶﬠ ְלבּוֹנוְֹ ,
ֵ
רוּח,
ַ
חוֹרב
יוֹצאת ֵמ ַהר ֵ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוִ יְ ,בּ ָכל יוֹם וָ יוֹם ַבּת קוֹל ֵ
ב ָא ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
תּוֹרהֶ .שׁ ָכּל ִמי
אוֹמ ֶרת אוֹי ָל ֶהם ַל ְבּ ִריּוֹת ֵמ ֶﬠ ְלבּוֹנָ הּ ֶשׁל ָ
וּמ ְכ ֶרזֶ ת וְ ֶ
ַ
תּוֹרה נִ ְק ָרא נָ זוּףֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )שם יא(
עוֹסק ַבּ ָ
ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ

אוֹמר )שמות לב(,
נֶ זֶ ם זָ ָהב ְבּ ַאף ֲחזִ יר ִא ָשּׁה יָ ָפה וְ ָס ַרת ָט ַﬠם .וְ ֵ
ֹלהים הוּא ָחרוּת ַﬠל
ֹלהים ֵה ָמּה וְ ַה ִמּ ְכ ָתּב ִמ ְכ ַתּב ֱא ִ
וְ ַה ֻלּחֹת ַמ ֲﬠ ֵשׂה ֱא ִ
חוֹרין ֶא ָלּא ִמי
ַה ֻלּחֹתַ ,אל ִתּ ְק ָרא ָחרוּת ֶא ָלּא ֵחרוּתֶ ,שׁ ֵאין ְלָך ֶבּן ִ
תּוֹרה ֲה ֵרי זֶ ה
ָ
עוֹסק ְבּ ַת ְלמוּד
תּוֹרה .וְ ָכל ִמי ֶשׁ ֵ
ָ
עוֹסק ְבּ ַת ְלמוּד
ֶשׁ ֵ
ִמ ְת ַﬠ ֶלּהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )שם יא( נֶ זֶ ם זָ ָהב ְבּ ַאף ֲחזִ יר ִא ָשּׁה יָ ָפה וְ ָס ַרת
ֹלהים ֵה ָמּה וְ ַה ִמּ ְכ ָתּב
אוֹמר )שמות לב( ,וְ ַה ֻלּחֹת ַמ ֲﬠ ֵשׂה ֱא ִ
ָט ַﬠם .וְ ֵ
ֹלהים הוּא ָחרוּת ַﬠל ַה ֻלּחֹתַ ,אל ִתּ ְק ָרא ָחרוּת ֶא ָלּא ֵחרוּת,
ִמ ְכ ַתּב ֱא ִ
עוֹסק
תּוֹרה .וְ ָכל ִמי ֶשׁ ֵ
עוֹסק ְבּ ַת ְלמוּד ָ
חוֹרין ֶא ָלּא ִמי ֶשׁ ֵ
ֶשׁ ֵאין ְלָך ֶבּן ִ
וּמ ַמּ ָתּנָ ה
תּוֹרה ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְת ַﬠ ֶלּהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )במדבר כא( ִ
ְבּ ַת ְלמוּד ָ
יאל ָבּמוֹת:
וּמנַּ ֲח ִל ֵ
יאל ִ
נַ ֲח ִל ֵ
לּוֹמד ֵמ ֲח ֵברוֹ ֶפּ ֶרק ֶא ָחד אוֹ ֲה ָל ָכה ֶא ָחת אוֹ ָפּסוּק ֶא ָחד אוֹ ִדבּוּר
ג ַה ֵ
ֶא ָחד אוֹ ֲא ִפילוּ אוֹת ֶא ָחתָ ,צ ִריְך ִלנְ ָהג בּוֹ ָכּבוֹדֶ ,שׁ ֵכּן ָמ ִצינוּ ְבּ ָדוִ ד
יתוֹפל ֶא ָלּא ְשׁנֵ י ְד ָב ִרים ִבּ ְל ָבדְ ,ק ָראוֹ
ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁלֹּא ָל ַמד ֵמ ֲא ִח ֶ
לּוּפי
וּמיֻ ָדּעוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים נה( ,וְ ַא ָתּה ֱאנוֹשׁ ְכּ ֶﬠ ְר ִכּי ַא ִ
ַרבּוֹ ַאלּוּפוֹ ְ
וּמה ָדּוִ ד ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁלֹּא ָל ַמד
חוֹמרַ ,
וּמיֻ ָדּ ִﬠי .וַ ֲהלֹא ְד ָב ִרים ַקל וָ ֶ
ְ
וּמיֻ ָדּעוֹ,
יתוֹפל ֶא ָלּא ְשׁנֵ י ְד ָב ִרים ִבּ ְל ָבד ְק ָראוֹ ַרבּוֹ ַאלּוּפוֹ ְ
ֵמ ֲא ִח ֶ
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לּוֹמד ֵמ ֲח ֵברוֹ ֶפּ ֶרק ֶא ָחד אוֹ ֲה ָל ָכה ֶא ָחת אוֹ ָפּסוּק ֶא ָחד אוֹ ִדבּוּר ֶא ָחד אוֹ
ַה ֵ
ֲא ִפילוּ אוֹת ֶא ָחת ַﬠל ַא ַחת ַכּ ָמּה וְ ַכ ָמּה ֶשׁ ָצּ ִריְך ִלנְ ָהג בּוֹ ָכּבוֹד .וְ ֵאין ָכּבוֹד
ימים
וּת ִמ ִ
תוֹרהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )משלי ג(ָ ,כּבוֹד ֲח ָכ ִמים יִ נְ ָחלוּ) ,שם כח( ְ
ֶא ָלּא ָ
תּוֹר ִתי
תוֹרה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ִכּי ֶל ַקח טוֹב נָ ַת ִתּי ָל ֶכם ָ
יִ נְ ֲחלוּ טוֹב ,וְ ֵאין טוֹב ֶא ָלּא ָ
וּמיִם
אכל ַ
תּוֹרהַ ,פּת ַבּ ֶמּ ַלח תּ ֹ ֵ
ד ַכְּך ִהיא ַדּ ְר ָכּהּ ֶשׁל ָ
ַאל ַתּ ֲﬠזֹבוּ:
תּוֹרה ַא ָתּה ָﬠ ֵמל,
וּב ָ
ישׁן וְ ַחיֵּ י ַצ ַﬠר ִתּ ְחיֶ ה ַ
שׂוּרה ִתּ ְשׁ ֶתּה וְ ַﬠל ָה ָא ֶרץ ִתּ ָ
ַבּ ְמּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה
ִאם ַא ָתּה ע ֶֹשׂה ֵכּן) ,תהלים קכח( ַא ְשׁ ֶריָך וְ טוֹב ָלְךַ .א ְשׁ ֶריָך ָבּ ָ
ה ַאל ְתּ ַב ֵקּשׁ גְּ ֻד ָלּה ְל ַﬠ ְצ ְמָך ,וְ ַאל ַתּ ְחמוֹד ָכּבוֹד,
עוֹלם ַה ָבּא:
וְ טוֹב ָלְך ָל ָ
מּוּדָך ֲﬠ ֵשׂה ,וְ ַאל ִתּ ְת ַאוֶּ ה ְל ֻשׁ ְל ָחנָ ם ֶשׁל ָשׂ ִריםֶ ,שׁ ֻשּׁ ְל ָחנְ ָך גָּ דוֹל
יוֹתר ִמ ִלּ ֶ
ֵ
אכ ְתָּך ֶשׁיְּ ַשׁ ֶלּם ְלָך
ִמ ֻשּׁ ְל ָחנָ ם וְ ִכ ְת ְרָך גָּ דוֹל ִמ ִכּ ְת ָרם ,וְ נֶ ֱא ָמן הוּא ַבּ ַﬠל ְמ ַל ְ
וּמן ַה ַמּ ְלכוּתֶ ,שׁ ַה ַמּ ְלכוּת
יוֹתר ִמן ַה ְכּהוּנָּ ה ִ
תּוֹרה ֵ
דוֹלה ָ
ְשׂ ַכר ְפּ ֻﬠ ָלּ ֶתָך :ו גְּ ָ
תּוֹרה נִ ְקנֵ ית
ֹלשׁים ַמ ֲﬠלוֹת ,וְ ַה ְכּ ֻהנָּ ה ְבּ ֶﬠ ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ַבּע ,וְ ַה ָ
נִ ְקנֵ ית ִבּ ְשׁ ִ
יכת
יﬠת ָהאֹזֶ ןַ ,בּ ֲﬠ ִר ַ
וּשׁמוֹנֶ ה ְד ָב ִרים .וְ ֵאלוּ ֵהןְ ,בּ ַת ְלמוּדִ ,בּ ְשׁ ִמ ַ
ְבּ ַא ְר ָבּ ִﬠים ְ
ימהְ ,בּיִ ְר ָאהַ ,בּ ֲﬠנָ וָ הְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחהְ ,בּ ָט ֳה ָרה,
ְשׂ ָפ ָתיִ םְ ,בּ ִבינַ ת ַה ֵלּבְ ,בּ ֵא ָ
ְבּ ִשׁמּוּשׁ ֲח ָכ ִמיםְ ,בּ ִד ְקדּוּק ֲח ֵב ִריםְ ,בּ ִפ ְלפּוּל ַה ַתּ ְל ִמ ִידיםְ ,בּיִ שּׁוּבְ ,בּ ִמ ְק ָרא,
חוֹרהְ ,בּ ִמעוּט ֶדּ ֶרְך ֶא ֶרץְ ,בּ ִמעוּט ַתּ ֲﬠנוּגְ ,בּ ִמעוּט ֵשׁנָ ה,
ְבּ ִמ ְשׁנָ הְ ,בּ ִמעוּט ְס ָ
יחהְ ,בּ ִמעוּט ְשׂחוֹקְ ,בּ ֶא ֶרְך ַא ַפּיִ םְ ,בּ ֵלב טוֹבֶ ,בּ ֱאמוּנַ ת ֲח ָכ ִמים,
ְבּ ִמעוּט ִשׂ ָ
עוֹשׂה ְסיָ ג
סּוֹריןַ ,ה ַמּ ִכּיר ֶאת ְמקוֹמוֹ ,וְ ַה ָשּ ֵמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֹ ,וְ ָה ֶ
ְבּ ַק ָבּ ַלת ַהיִּ ִ
אוֹהב ֶאת
אוֹהב ֶאת ַה ָמּקוֹםֵ ,
טוֹבה ְל ַﬠ ְצמוָֹ ,אהוּבֵ ,
ִל ְד ָב ָריו ,וְ ֵאינוֹ ַמ ֲחזִ יק ָ
תּוֹכחוֹת,
אוֹהב ֶאת ַה ָ
ישׁ ִריםֵ ,
אוֹהב ֶאת ַה ֵמּ ָ
אוֹהב ֶאת ַה ְצּ ָדקוֹתֵ ,
ַה ְבּ ִריּוֹתֵ ,
נוֹשׂא
הוֹר ָאהֵ ,
וּמ ְת ַר ֵחק ִמן ַה ָכּבוֹד ,וְ לֹא ֵמגִ יס ִלבּוֹ ְבּ ַת ְלמוּדוֹ ,וְ ֵאינוֹ ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ָ
ִ
וּמ ֲﬠ ִמידוֹ ַﬠל
וּמ ֲﬠ ִמידוֹ ַﬠל ָה ֱא ֶמתַ ,
וּמ ְכ ִריעוֹ ְל ַכף זְ כוּתַ ,
ְבעֹל ִﬠם ֲח ֵברוַֹ ,
לּוֹמד ַﬠל
וּמוֹסיףַ ,ה ֵ
ִ
שׁוֹמ ַע
ֵ
וּמ ִשׁיב
שׁוֹאל ֵ
ֵ
וּמ ְתיַ ֵשּׁב ִלבּוֹ ְבּ ַת ְלמוּדוֹ,
ַה ָשּׁלוֹםִ ,
לּוֹמד ַﬠל ְמנָ ת ַל ֲﬠשׂוֹתַ ,ה ַמּ ְח ִכּים ֶאת ַרבּוֹ ,וְ ַה ְמ ַכוֵּ ן ֶאת
ְמנָ ת ְל ַל ֵמּד וְ ַה ֵ
אוֹמר ָדּ ָבר ְבּ ֵשׁם
אוֹמרוָֹ ,הא ָל ַמ ְד ָתּ ָכּל ָה ֵ
ְ
אוֹמר ָדּ ָבר ְבּ ֵשׁם
מוּﬠתוֹ ,וְ ָה ֵ
ְשׁ ָ
אמר ֶא ְס ֵתּר ַל ֶמּ ֶלְך
עוֹלםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )אסתר ב( ,וַ תּ ֹ ֶ
אוֹמרוֹ ֵמ ִביא גְ ֻא ָלּה ָל ָ
ְ
תּוֹרה
דוֹלה ָ
ְבּ ֵשׁם ָמ ְר ְדּ ָכי :ז גְּ ָ

t
i
.
h
a
r
to
.
w
ww

עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )משלי
וּב ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָ
יה ָבּ ָ
נוֹתנֶ ת ַחיִּ ים ְלע ֶֹשׂ ָ
ֶשׁ ִהיא ֶ
אוֹמר )שם ג(,
וּל ָכל ְבּ ָשׂרוֹ ַמ ְר ֵפּא ,וְ ֵ
יהם ְ
מוֹצ ֵא ֶ
ד(ִ ,כּי ַחיִּ ים ֵהם ְל ָ
אוֹמר )שם(ֵ ,ﬠץ ַחיִּ ים ִהיא
מוֹתיָך .וְ ֵ
ִר ְפאוּת ְתּ ִהי ְל ָשׁ ֶרָך וְ ִשׁקּוּי ְל ַﬠ ְצ ֶ
אוֹמר )שם א(ִ ,כּי ִלוְ יַת ֵחן ֵהם
יה ְמ ֻא ָשּׁר .וְ ֵ
תוֹמ ֶכ ָ
יקים ָבּהּ וְ ְ
ַל ַמּ ֲחזִ ִ
אשָׁך ִלוְ יַ ת ֵחן
אוֹמר )שם ד(ִ ,תּ ֵתּן ְלר ֹ ְ
אשָׁך וַ ֲﬠנָ ִקים ְלגַ ְרגְּ ר ֶֹתיָך .וְ ֵ
ְלר ֹ ֶ
יוֹסיפוּ ְלָך
יָמיָך וְ ִ
אוֹמר )שם ט(ִ ,כּי ִבי יִ ְרבּוּ ֶ
ֲﬠ ֶט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְתּ ַמגְּ נֶ ָך .וְ ֵ
אולהּ ע ֶֹשׁר
ימינָ הּ ִב ְשׂמ ֹ ָ
יָמים ִבּ ִ
אוֹמר )שם ג( ,א ֶֹרְך ִ
ְשׁנוֹת ַחיִּ ים .וְ ֵ
יוֹסיפוּ ָלְך
וּשׁנוֹת ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם ִ
יָמים ְ
אוֹמר )שם(ִ ,כּי א ֶֹרְך ִ
וְ ָכבוֹד ,וְ ֵ
יה ָשׁלוֹם:
יבוֹת ָ
נוֹﬠם וְ ָכל נְ ִת ֶ
יה ַדּ ְר ֵכי ַ
אוֹמר )שם(ְ ,דּ ָר ֶכ ָ
וְ ֵ
אוֹמרַ ,הנּוֹי וְ ַהכּ ַֹח
יוֹח ִאי ֵ
הוּדה ִמשּׁוּם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
ח ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן יְ ָ
יקים
עוֹשׁר וְ ַה ָכּבוֹד וְ ַה ָח ְכ ָמה וְ ַהזִּ ְקנָ ה וְ ַה ֵשּ ָיבה וְ ַה ָבּנִ ים ,נָ ֶאה ַל ַצּ ִדּ ִ
וְ ָה ֶ
עוֹלםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )שם טז(ֲ ,ﬠ ֶט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֵשׂ ָיבה ְבּ ֶד ֶרְך ְצ ָד ָקה
וְ נָ ֶאה ָל ָ
כּוֹחם וַ ֲה ַדר זְ ֵקנִ ים ֵשׂ ָיבה.
חוּרים ָ
אוֹמר )שם כ(ִ ,תּ ְפ ֶא ֶרת ַבּ ִ
ִתּ ָמּ ֵצא .וְ ֵ
אוֹמר )שם יז(ֲ ,ﬠ ֶט ֶרת
אוֹמר )שם יד(ֲ ,ﬠ ֶט ֶרת ֲח ָכ ִמים ָﬠ ְשׂ ָרם .וְ ֵ
וְ ֵ
אוֹמר )ישעיה כד( ,וְ ָח ְפ ָרה
בוֹתם .וְ ֵ
זְ ֵקנִ ים ְבּנֵ י ָבּנִ ים וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ָבּנִ ים ֲא ָ
ירושׁ ַליִם
וּב ָ
וּבוֹשׁה ַה ַח ָמּהִ ,כּי ָמ ַלְך יְ הוָֹ ה ְצ ָבאוֹת ְבּ ַהר ִציּוֹן ִ
ָ
ַה ְלּ ָבנָ ה
אוֹמרֵ ,אלּוּ ֶשׁ ַבע ִמדּוֹת ֶשׁ ָמּנוּ
וְ נֶ גֶ ד זְ ֵקנָ יו ָכּבוֹדַ .ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ְמנַ ְסיָ א ֵ
וּב ָבנָ יו:
יקיםֻ ,כּ ָלּם נִ ְת ַקיְּ מוּ ְבּ ַר ִבּי ְ
ֲח ָכ ִמים ַל ַצּ ִדּ ִ
וּפּגַ ע ִבּי
יתי ְמ ַה ֵלְּך ַבּ ֶדּ ֶרְך ָ
יוֹסי ֶבּן ִק ְס ָמאַ ,פּ ַﬠם ַא ַחת ָהיִ ִ
ט ָא ַמר ַר ִבּי ֵ
ָא ָדם ֶא ָחד ,וְ נָ ַתן ִלי ָשׁלוֹם ,וְ ֶה ֱחזַ ְר ִתּי לוֹ ָשׁלוֹםָ ,א ַמר ִליַ ,ר ִבּיֵ ,מ ֵאיזֶ ה
סוֹפ ִרים ָאנִ י,
דוֹלה ֶשׁל ֲח ָכ ִמים וְ ֶשׁל ְ
ָמקוֹם ָא ָתּהָ ,א ַמ ְר ִתּי לוֵֹ ,מ ִﬠיר גְּ ָ
קוֹמנוּ וַ ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְלָך ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים
ָא ַמר ִליַ ,ר ִבּי ְרצוֹנְ ָך ֶשׁ ָתדוּר ִﬠ ָמּנוּ ִבּ ְמ ֵ
נוֹתן ִלי ָכּל
וּמ ְרגָּ ִליּוֹתָ ,א ַמ ְר ִתּי לוֹ ִאם ַא ָתּה ֵ
ִדּנְ ֵרי זָ ָהב וַ ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת ַ
עוֹלםֵ ,אינִ י ָדר ֶא ָלּא ִבּ ְמקוֹם
וּמ ְרגָּ ִליּוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
ֶכּ ֶסף וְ זָ ָהב וַ ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת ַ
תּוֹרה,
ָ

תּוֹרת ִפּיָך
וְ ֵכן ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים ַﬠל יְ ֵדי ָדוִ ד ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ,טוֹב ִלי ַ
ֵמ ַא ְל ֵפי זָ ָהב וָ ָכ ֶסף .וְ לֹא עוֹדֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַﬠת ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ָא ָדם ֵאין
וּמ ְרגָּ ִליּוֹתֶ ,א ָלּא
ְמ ַלוִ ין לוֹ ְל ָא ָדם לֹא ֶכ ֶסף וְ לֹא זָ ָהב וְ לֹא ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת ַ
טוֹבים ִבּ ְל ָבדֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )משלי ו(ְ ,בּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכָך ַתּנְ ֶחה
ִ
וּמ ֲﬠ ִשׂים
תּוֹרה ַ
ָ
יחָךְ ,בּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכָך ַתּנְ ֶחה
יצוֹת ִהיא ְת ִשׂ ֶ
אוֹתְך ְבּ ָשׁ ְכ ְבָּך ִתּ ְשׁמוֹר ָﬠ ֶליָך וַ ֲה ִק ָ
ָ
יצוֹת ִהיא
עוֹלם ַהזֶּ הְ .בּ ָשׁ ְכ ְבָּך ִתּ ְשׁמוֹר ָﬠ ֶליָךַ ,בּ ָקּ ֶבר .וַ ֲה ִק ָ
א ָֹתְךָ ,בּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא .וְ ֵכן ָכּתוּב ְבּ ֶס ֶפר ְתּ ִה ִלים ַﬠל יְ ֵדי ָדוִ ד ֶמ ֶלְך
יחָך ָל ָ
ְת ִשׂ ֶ
אוֹמר
תּוֹרת ִפּיָך ֵמ ַא ְל ֵפי זָ ָהב וָ ָכ ֶסף .וְ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל )תהלים קיט( ,טוֹב ִלי ַ
)חגי ב(ִ ,לי ַה ֶכּ ֶסף וְ ִלי ַהזָּ ָהב נְ ֻאם יְ הוָֹ ה ְצ ָבאוֹת:
תּוֹרה
עוֹלמוֹ ,וְ ֵאלּוּ ֵהןָ ,
י ֲח ִמ ָשׁה ִקנְ יָ נִ ים ָקנָ ה לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ָבּ ָ
ִקנְ יָ ן ֶא ָחדָ ,שׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ ִקנְ יָ ן ֶא ָחדַ ,א ְב ָר ָהם ִקנְ יָ ן ֶא ָחד ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ִקנְ יָ ן
תּוֹרה ִמנַּ יִ ןִ ,דּ ְכ ִתיב )משלי ח( ,יְ הוָֹ ה
ֶא ָחדֵ ,בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִקנְ יָ ן ֶא ָחדָ .
אשׁית ַדּ ְרכּוֹ ֶק ֶדם ִמ ְפ ָﬠ ָליו ֵמ ָאזָ .שׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ ִמנַּ יִ ןִ ,דּ ְכ ִתיב
ָקנָ נִ י ֵר ִ
)ישעיה סו( ,כֹּה ָא ַמר יְ הוָֹ ה ַה ָשּׁ ַמיִם ִכּ ְס ִאי וְ ָה ָא ֶרץ ֲהד ֹם ַרגְ ָלי ֵאי זֶ ה
אוֹמר )תהלים קד(ָ ,מה
נוּח ִתי .וְ ֵ
ַביִת ֲא ֶשׁר ִתּ ְבנוּ ִלי וְ ֵאי זֶ ה ָמקוֹם ְמ ָ
ית ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָךַ .א ְב ָר ָהם
ַרבּוּ ַמ ֲﬠ ֶשׂיָך יְ הוָֹ ה ֻכּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָﬠ ִשׂ ָ
אמר ָבּרוְּך ַא ְב ָרם ְל ֵאל ֶﬠ ְליוֹן
ִמנַּ יִ ןִ ,דּ ְכ ִתיב )בראשית יד( ,וַ ָיְב ְר ֵכהוּ וַ יּ ֹ ַ
קוֹנֵ ה ָשׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ .יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמנַּ יִ ןִ ,דּ ְכ ִתיב )שמות טו(ַ ,ﬠד יַ ֲﬠבוֹר ַﬠ ְמָּך
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר
אוֹמר )תהלים טז(ִ ,ל ְק ִ
ית ,וְ ֵ
יְ הוָֹ ה ַﬠד יַ ֲﬠבוֹר ַﬠם זוּ ָקנִ ָ
ָבּ ָא ֶרץ ֵה ָמּה וְ ַא ִדּ ֵירי ָכל ֶח ְפ ִצי ָבםֵ .בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִמנַּ יִ ןִ ,דּ ְכ ִתיב )שמות
אוֹמר
טו(ָ ,מכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתָּך ָפּ ַﬠ ְל ָתּ יְ הוָֹ ה ִמ ְקּ ָדשׁ ֲאד ֹנָ י כּוֹנְ נוּ יָ ֶדיָך .וְ ֵ
יְמינוֹ:
יאם ֶאל גְּ בוּל ָק ְדשׁוֹ ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה ִ
)תהלים עח( ,וַ ִיְב ֵ
יא ָכּל ַמה ֶשּׁ ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא

עוֹלמוֹ ,לֹא ְב ָראוֹ ֶא ָלּא ִל ְכבוֹדוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )ישעיה מג( ,כֹּל ַהנִּ ְק ָרא
ָבּ ָ
אוֹמר )שמות טו( ,יְ הוָֹ ה
יתיו .וְ ֵ
אתיו יְ ַצ ְר ִתּיו ַאף ֲﬠ ִשׂ ִ
בוֹדי ְבּ ָר ִ
ִב ְשׁ ִמי וְ ִל ְכ ִ
אוֹמרָ ,ר ָצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך
ֵ
יִמֹלְך ְלע ָֹלם וָ ֶﬠדַ :ר ִבּי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲﬠ ַק ְשׁיָ א
ְ
וּמ ְצוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר
תּוֹרה ִ
יכְך ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפ ָ
תּוֹרה וְ יַ ְא ִדּיר:
יְ הוָֹ ה ָח ֵפץ ְל ַמ ַﬠן ִצ ְדקוֹ יַ גְ ִדּיל ָ

