
 - 1 - 

1 




          
        





           







 
 

 
          




     


           
           


          




           
  



   

           



 - 2 - 

2 

          
         


  








           

           
             

             

           

           



 




       


          



       







 



 - 3 - 

3 


 

 


           


  
     


              


 


            




      



         

           
           


            





 
 
 



 - 4 - 

4 

 
  

 











         

             



     ּדע  ׁש על  ח ליף טֹוב י כֹו לין  ל ראֹות  ּכל 

ו ז ה  ׁש ּכתּוב  ּכ ׁשָא מר י  צ חק ,  ה ּכ לים  ׁשל  ה ּבית  ה ּמ ק ּדׁש  איז ה  ּפנ ים י ׁש  ל הם
 ר מז  על , )ז" ּב רא ׁשית כ(, " לי ך ׂשא נ א  כ",  ל ע ׂשו  ׁש ּי בּדק  ה ּס ּכין ו י  ׁש חט  י פה

ו  כן  אי תא , ל" ׁש הם נ  ר אים  על  ה ּס ּכין  הּי  פה  ּכּנ ,  ּכ לים  ׁשל  ּבית  ה ּמ ק ּדׁש
 ּכמֹו ,  ׁש ּכ לי ך  ר מז  על  ּכ לים  ׁשל  ּבית  ה ּמ ק ּדׁש): ה" ּב רא ׁשית  ּפ ר ׁשה ס( ּב ּמ ד רׁש 

, "ו  את  ה ּכ לים  ה ביא  ּבית אֹו צר  אל היו: " ׁשּנ  א מר' ז ה  ּב בל- לי ך ּכ':  ׁשָא מרּו  ׁשם
 : נ  מ צא  ׁש ּכ לי ך  מ ר ּמז  על  ּכ לים  ׁשל  ּבית  ה ּמ ק ּדׁש

 
, ק ּב חינ ת  ה ּצ ּדיק  ׁש אינֹו  מ קּנ א ׁשּום  צ ּדי, )ה" ּב ּמ ד ּבר כ" ( ּב קּנ אֹו  את  קנ ָא תי"

, רק אֹותֹו  ל בּדֹו י  ת ּב ר ך, לא  ּבעֹו לם  הּז ה ו לא  ּבעֹו לם  ה ּבא
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