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ּב חינ ת  מ ׂשי ח  א ּל מים ,  ׁשּבֹו  מ ת ּפ ּלל,  מ ׁשיח הּוא  ה ּדּבּור 

 ּכי ,  ׁשָאסּור  ּב מ לא כה,  הי נּו  ׁש ּבא  ל ק ד ּׁשת  ׁש ּבת, חֹו רין-ו ָאז נ  ע ׂשה  ּבן', וכו
ּו ק ד ּׁשת  ׁש ּבת ז ה  ּב חינ ת  ּת כ לית '  ּת לת  ּגו נ ין וכו'  ׁשין' ' ׁשין  ּבת' ׁש ּבת זֹו 
, ו  ת כ לית  הּז ה הּוא  ע ּקר  ה ּמקֹום', ו  ת כ לית  הי  די עה  ׁשּלא נ  דע וכו,  הי  די עה

',  ׁשּז ה  ה ּת כ לית הּוא  ה ּמ ּקיף  את  ּכל  העֹו לם וכו,  הי נּו  ּב חי נת  מקֹומֹו  ׁשל עֹו לם
 ּב ב חינ ת ,  ּכי ז ה  ע ּקר  ה ּמקֹום',  הּקֹו ב ע  מקֹום  ל ת פ ּלתֹו ':): ּב רכֹות ו(ת ו ז הּו  ּב חינ 

, ו ָאז ּפֹו ׁשט ּגּופֹו  ה מצ רע, "ַאל י  צא  איׁש  מ ּמקמֹו  ּבּיֹום  ה ּׁש בי עי "):ז" ׁשמֹות ט(
 ע דן  ּכי - ּגּוף  קדֹוׁש  מ ּגן הי נּו, ו לֹו בׁש  ּב ג די  ׁש ּבת,  ׁשהּוא  מ ּמ ׁש כא  ּד חו י א

 )ב"עין תיקון י(' ו כּו"  ּכי  ה ּמקֹום'  ׁשל נ  ע לי ך ו כּו "): ׁשם ג( ּב ב חי נת ,  ה ּמקֹום ּגֹו רם
-"ו  הּנ ה  ׁש בה  ּכ ב ׂשרֹו "): ׁשם ד( ּב ב חינ ת ,  ׁשם  הּגּוף  ה ּקדֹוׁש נ  ק רא  ׁש ּבת-ו  על

 ּב חינ ת ,  הּנ  ק רא  ּב ׂשר,  ע דן-ו נ  ת ל ּבׁש  ּבגּוף  קדֹוׁש  מ ּגן',  עּתֹו ׁשּנ  ר ּפא  מ ּצ ר'
 ," ּב ׂשר  מ ּב ׂש רי "): ּב רא ׁשית ב(
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 עד  ׁש ּנ ת ק רב ּו בא , ל  הי ה הֹו ל ך ּו מ ת ק רב ו ׁשֹו ל ח  ּב כל  ּפ עם  ׁשלּו חיו"ו  ה ּגּבֹור  הּנ 
- עלּו ב ּקׁשּו  מ ה ּב, ו  ע מד חּוץ  ל עיר ו  ׁש לח  ל הם  ׁשלּו חיו ו נ  תי  ראּו  מאד,  א לי הם

 ׁש ּצ רי כין  ל חקר  ה ּד ר ך ,  ּת פ ּלה-ו ָא מר  ה ּב על,  ׁש ּי ּתן  ל הם  ע צה, ל" ּת פ ּלה  הּנ 
ז ה  אם הּוא אֹותֹו  ה ּגּבֹור -י  די-ו  ה הנ  ה גה  ׁשל אֹותֹו  ה ּגּבֹור  ּכ די  ׁשּי  ּכיר  על
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, ל"ו י  צא  אל  ה ּגּבֹור  הּנ ,  ּת פ ּלה- ך  ה ּב עלו  ה ל) ל" ּד הי נּו  ה ּגּבֹור  ׁשל  ה ּמ ל ך  הּנ (
ו  ה ת חיל  ל ד ּבר  עם  ּגּבֹור  א חד  מ ּגּבֹו ריו  ׁשל  ה ּגּבֹור , ּו בא  אל  ה ּמ חנ ה  ׁשל  ה ּגּבֹור

 ו  ׁשַאל) ל" הי נּו  עם  א חד  מ הּׁשֹו מ רים  ּכ די  ל חקר  אם הּוא אֹותֹו  ה ּגּבֹור  הּנ (
 ה ׁשיב לֹו ?  מה  ּמ ע ׂשי כם ו  אי ך נ  ת ח ּב ר ּתם  עם  ה ּגּבֹור  הּז ה:  ּת פ ּלה-אֹותֹו  ה ּב על

 . ּכ ך  הי ה,  מ ע ׂשה  ׁש הי ה)  ּת פ ּלה-ל  ה ׁשיב  ל ה ּב על" הי נּו  א חד  מ ה ּגּבֹו רים  הּנ (
 

       ל  הי ה הֹו ל ך "ֹור  הּנ ו  ה ּגּב
ו  ע מד חּוץ  ל עיר ,  עד  ׁשּנ  ת ק רב ּו בא  א לי הם, ּו מ ת ק רב ו ׁשֹו ל ח  ּב כל  ּפ עם  ׁשלּו חיו
,ו  ׁש לח  ל הם  ׁשלּו חיו ו נ  תי  ראּו  מאד      
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, ׁש ּי ּתן  ל הם  ע צה, ל" ּת פ ּלה  הּנ -ּו ב ּקׁשּו  מ ה ּב על

   



             

 
 

 ׁש ּצ רי כין  ל חקר  ה ּד ר ך ו  ה הנ  ה גה  ׁשל אֹותֹו  ה ּגּבֹור  ּכ די ,  ּת פ ּלה-ו ָא מר  ה ּב על
,)ל" ּד הי נּו  ה ּגּבֹור  ׁשל  ה ּמ ל ך  הּנ (ז ה  אם הּוא אֹותֹו  ה ּגּבֹור -י  די- ׁשּי  ּכיר  על
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, ּו בא  אל  ה ּמ חנ ה  ׁשל  ה ּגּבֹור, ל"ו י  צא  אל  ה ּגּבֹור  הּנ ,  ּת פ ּלה- ּב עלו  ה ל ך  ה
 הי נּו  עם  א חד  מ הּׁשֹו מ רים (ו  ה ת חיל  ל ד ּבר  עם  ּגּבֹור  א חד  מ ּגּבֹו ריו  ׁשל  ה ּגּבֹור 

 מה :  ּת פ ּלה-  ה ּב עלו  ׁשַאל אֹותֹו) ל" ּכ די  ל חקר  אם הּוא אֹותֹו  ה ּגּבֹור  הּנ 
 הי נּו  א חד  מ ה ּגּבֹו רים ( ה ׁשיב לֹו ?  ּמ ע ׂשי כם ו  אי ך נ  ת ח ּב ר ּתם  עם  ה ּגּבֹור  הּז ה

, ּכ ך  הי ה,  מ ע ׂשה  ׁש הי ה)  ּת פ ּלה-ל  ה ׁשיב  ל ה ּב על" הּנ   
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  "ג" ּב ּמ ד ּבר ל("  א ּלה  מ ס עי  בנ י י  ׂש ר אל( 
 הם ,  ּד הי נּו  הּנ  סיעֹות  ׁש ּבנ י  י ׂש ר אל נֹו ס עין  מ ּמקֹום  ל מקֹום,  ׁש ּמ ס עי  בנ י י  ׂש ר אל

 א פּלּו  ּכ ׁש אין  ּכי , ז  רה- הי נּו  על  ּפ גם  עבֹו דה,  מ כ ּפ רין  על  א ּלה  אל קי ך י  ׂש ר אל
 ּכן - ּכי  ק לקּול  ה אמּונ ה  היא  גם, ז  רה- יׁש  ּפ גם  עבֹו דה, ז  רה-עֹו ב דין  עבֹו דה
 ּד ב רים ( על  ּפסּוק ) טֹוב- ׁשם- ּב ׁשם  ה ּב על(ּו כמֹו  ׁשּמּו בא , ז  רה- ּב חינ ת  עבֹו דה

 ׁש ּת כף  ּכ ׁש ּס רים  מ ה ּׁשם י  ת ּב ר ך הּוא , "םו  ס ר ּתם ו  ע ב ד ּתם  אל קים  א ח רי "):א"י
ו  כל  ז מן  ׁשּי ׁש 'י  די  הּנ  סיעֹות  ׁשל י  ׂש ר אל נ  ת ּכ ּפר -ו  על, ז  רה- ּב חינ ת  עבֹו דה

 נ  מ צא )םי  ׁש" ּפ ר ׁשת  ר אה ו הּו בא  ּב ּפ ר ׁש,  ס פ רי(' ַאף  ּבעֹו לם- חרֹון, ז  רה  ּבעֹו לם- עבֹו דה
ו  עי ּקר , ו נ  מ ׁש ך  ר ח מנּות, ַאף- נ מ ּתק  ה חרֹון, ל"ז  רה  ּכּנ - ּכ ׁשּנ  ת ּכ ּפר  ּפ גם  עבֹו דה
 ּדי  קא '  ל כם'-"ו  אל  ׁש ּדי י  ּתן  ל כם  ר ח מים "):ג" ּב רא ׁשית מ( ר ח מנּות הּוא  ּב ב חינ ת 

 ּכי ,  ׁש ּי מסר  את  ה ר ח מנּות  ּבי  דינּו, ן  לנּו  ה ר ח מנּות הי נּו  ׁש ה ּׁשם י  ת ּב ר ך י  ּת
 ׁש ּגם  החֹו לַאת  ה ּק ׁשה ו  כל  הּי ּסּו רין  הם  ה ר ח מנּות ,  א צלֹו י  ת ּב ר ך  יכֹול  ל היֹות

,  י ּסּו רין  ק ׁשים א פּלּו,  ּכי  ּבו  ּדאי  ּכל  מה  ּש ה ּׁשם  י ת ּב ר ך עֹו ׂשה  ל הָא דם,  ׁשּלֹו
,  ׁש ּי ּתן ו  י מסר  ּבי  דינּו  את  ה ר ח מנּות,  הּכל הּוא  רק  ר ח מנּות  א בל ָאנּו  מ ב ּק ׁשים

ו  גם  אין ָאנּו י כֹו לין  ל ק ּבל אֹותֹו  ה ר ח מנּות ,  ּכי  אין ָאנּו  מ בינ ים  ה ר ח מנּות  ׁשּלֹו
 ׁש א נ חנּו  ּב ע צ מנּו , ם  י ת ּב ר ך  י ּתן  ּבי  דינּו  את  ה ר ח מנּות רק  ׁש ה ּׁש, ל" ׁשּלֹו  הּנ 

,  ל ה ת ר ּפא  מן  הח לי ו  כּיֹו צא  ּבז ה, ו  א צ לנּו  ה ר ח מנּות  ּב פ ׁשיטּות, נ  ר חם  ע לינּו
 ּכי  ה ר ח מנּות , ל" ּכּנ ,  אל  ׁש ּדי  י ּתן  ל כם  ר ח מים:  תבֹות-  רא ׁשי-וזהו י  ׂש ר אל 

 , ל"י  די  מ ס עי  בנ י י  ׂש ר אל  ּכּנ -נ  ע ׂשה  על
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