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   ו ּי  ק רא ( ּכ ד אי תא  ּב ּמ ד רׁש , קֹול  ה ּנ גינ ה נ  מ ש כת  מן  ה ּצ ּפ רים
י בֹוא ?  ט ה רתֹו  ּתלּוי ה  ּב ׁש ּתי  צ ּפ רים  חּיֹות  טהֹורֹות-  מ ּפנ י  מה  מצ רע):טז,  ר ּבה

 מי , נ  מ צא,   ּכי נ  ל קה  מ ח מת קֹולֹו  ׁש ּד ּבר  לׁשֹון  ה רע, ק ּלנ י א ו י כ ּפר  על  ק ּלנ י א
ואיתא ,  נ מ ׁש כת  הּנ  גינ ה  ׁשּלֹו  מן  ה ּש ּתי  צ ּפ רים  חּיֹות  טהֹורֹות,  ׁשהּוא  ּכ ׁשר

 ל כ ך ,  קיןיֹו נ קים  מ א תר  ּד נ בי אים י נ , ל" ׁש ה ּׁש ּתי  צ ּפ רים  הּנ , :)ו ּי  ק רא נג(בזוהר 
 ּכי לֹו ק ח  ה ּנ גינ ה  מ א תר ,  הי נּו  לׁשֹון נ בּוָאה, נ  ק רא  ה ּמנ  ּגן  חּז ן  מ ּלׁשֹון  חזֹון

 הם ,  ׁש ּמ ּׁשם  ה ּנבּוָאה נ  מ ׁש כת, ו ה ּׁש ּתי  צ ּפ רים  ּד ק ד ּׁשה',  ּדנ  בי אים י נ  קין וכו
 ּכ כל  מ לכּות ,  ּפי  נבּוָאה- על  ּכן  ה ע מ דת  מ ל ך  הי ה  עלו ,  ּבנ י ן  מ לכּות  ּד ק ד ּׁשה
ו  הּנ בּוָאה נ  מ ׁש כת  מן  ה ּכרּו בים  ׁש הם  ּב חי נת ,  ּפי נ בּוָאה- ּבית  ּדו ד  ׁש הי ה  על

נ י  ּכרּו בים  ׁש ּמ ח ּבר  ה ּׁש'  ׁש הם  ּבנ י ן  מ לכּות  ּד ק ד ּׁשה וכו, ל" ׁש ּתי  צ ּפ רים  הּנ 
 ּבז  מן  ׁשּי  ׂש ר אל עֹו ׂשין  ')א ז-מלכים("  ּכ מ ער  איׁש ו לֹויֹות" ל היֹות  ּפנ ים  ּב פנ ים 

 'וכו'  רצֹונֹו  ׁשל  מקֹום
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 ּכ ך  ּב ׁשטּות - ׁשּנ  תעּו ו נ בֹוכּו  ּכל, ל" הּנ , ו  ד ּברּו  עם  ה ח כם אֹודֹות  ּבנ י  ה ּמ דינ ה
 א ל מ לא לא נ  ת ּב ּד רנּו ו נ  ת ּפּז  רנּו  ּכי  אם : ל ו ָא מרּו" ּכּנ , ו  עבֹו דה ז  רה  ׁשל  ממֹון

 ּכי נ  ת ּט ּפׁשּו ,  הי ה  ּדי  לנּו  ּבז ה,  ה חז יר אֹו תם  למּו טב ּב ׁש ביל אֹו תּה  ה ּמ דינ ה  ל
; ּו צ רי כים  ל ת ּקנ ם, ל  ּכ ּלם נ  תעּו ו  נבֹוכּו" ּכי  ּב א מת  ּכל  ה ּכּתֹות  הּנ ,  ּכ ך-ו נ  תעּו  ּכל

י  א פּלּו  ה ּכת  ׁש ּב חרּו  ּכ, ּו ל ה חז י רם  אל  ה ּת כ לית  ה א מ ּתי,  ל ה ׁשי בם  מ ּׁשטּו תם
ּו צ רי כין  ּתּקּון ,  ּגם  הם לא  ה ּׂשיגּו  ה ּת כ לית  ה א מ ּתי,  ל הם  ח כ מה  ל ת כ לית

ַא ך  מ ּכל  ה ּטעּו תים ,  ּכי  ּב חרּו  ּב ח כמֹות  חיצֹונ ּיֹות ו  א ּפיקֹו ר סית, ּו תׁשּו בה
 א בל ,  יֹו תר  ל ה ׁשי בם  מ ּטעּו תם ּו ל ה חז י רם  אל  ה א מת הּנ ז  ּכ רים  ל עיל הּוא  ּבנ  קל

- עד  ׁש אי, ל" ּכ ך  ּכ כל  הּנ -ו נ  ׁש קעּו  ּבּה  ּכל,  אּלּו נ  תעּו  ּב עבֹו דה ז  רה  ׁשל  ממֹון
,   מ ה ּמ ל ך ּכן- ׁש ּׁש מע  ּגם, ו  גם  ה ח כם  ה ׁשיב  ל הם(ל " א פ ׁשר  ל ה ׁשי בם  מּז ה  ּכּנ 

 א פ ׁשר  להֹו ציא - ׁש ּמ ּכל  ה ּת אֹוות  א פ ׁשר  להֹו ציא  א בל  מ ּת או ה זֹו  ׁשל  ממֹון  אי
ו נ  ת ר ּצה ) ל"י  די  ה ּד ר ך  ׁשּי ׁש  ל ה ח רב  הּנ - ּכי  אם  על,  את  מי  ׁשּנ  פל  לתֹו כּה

ו  גם  אּלּו  ה אלקּות  הּׁשֹו טים ,  ַא ר ּב ע ּתן  י חדו  ה לכּו,  ּכן  לי ל ך  ע ּמ הם- ה ח כם  ּגם
 :ל" ּכן  ּכּנ - ה לכּו  ע ּמ הם  ּגם, ל" הּנ 
 

        ו  ד ּברּו  עם  ה ח כם אֹודֹות  ּבנ י
, ל" דה ז  רה  ׁשל  ממֹון  ּכּנ  ּכ ך  ּב ׁשטּות ו  עבֹו- ׁש ּנ תעּו ו  נבֹוכּו  ּכל, ל" הּנ ,  ה ּמ דינ ה
 א ל מ לא לא נ  ת ּב ּד רנּו ו  נ ת ּפּז  רנּו  ּכי  אם  ּב ׁש ביל אֹו תּה  ה ּמ דינ ה  ל ה חז יר : ו ָא מרּו

, ּכ ך- ּכי  נ ת ּט ּפׁשּו ו נ  תעּו  ּכל,  הי ה  ּדי  לנּו  ּבז ה, אֹו תם  למּו טב
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 ל ה ׁשי בם ; ּו צ רי כים  ל ת ּקנ ם, ּו ו נ בֹוכּול  ּכ ּלם נ  תע" ּכי  ּב א מת  ּכל  ה ּכּתֹות  הּנ 
 ּכי  א פּלּו  ה ּכת  ׁש ּב חרּו  ל הם  ח כ מה , ּו ל ה חז י רם  אל  ה ּת כ לית  ה א מ ּתי,  מ ּׁשטּו תם
 חרּו  ּכי  ּב, ּו צ רי כין  ּתּקּון ּו תׁשּו בה,  ּגם  הם לא  ה ּׂשיגּו  ה ּת כ לית  ה א מ ּתי,  ל ת כ לית

, ּב ח כמֹות  חיצֹונ ּיֹות ו  א ּפיקֹו ר סית       
            

        
             

  
 

 
עּו תם ַא ך  מ ּכל  ה ּטעּו תים  הּנ ז  ּכ רים  ל עיל הּוא  ּבנ  קל יֹו תר  ל ה ׁשי בם  מ ּט

-ו נ  ׁש קעּו  ּבּה  ּכל,  א בל  אּלּו  נ תעּו  ּב עבֹו דה ז  רה  ׁשל  ממֹון, ּו ל ה חז י רם  אל  ה א מת
, ו  גם  ה ח כם  ה ׁשיב  ל הם(ל " א פ ׁשר  ל ה ׁשי בם  מ ּזה  ּכּנ - עד  ׁש אי, ל" ּכ ך  ּכ כל  הּנ 
 א בל  מ ּת או ה זֹו  ׁשל ,   ה ּת אֹוות  א פ ׁשר  להֹו ציא ׁש ּמ ּכל,  ּכן  מ ה ּמ ל ך- ׁש ּׁש מע  ּגם
י  די  ה ּד ר ך  ׁשּי ׁש - ּכי  אם  על,  א פ ׁשר  להֹו ציא  את  מי  ׁשּנ  פל  לתֹו כּה- ממֹון  אי

 גם ו , ו  ה לכּו ַא ר ּב ע ּתן י  חד,  ּכן  לי ל ך  ע ּמ הם-ו  נ ת ר ּצה  ה ח כם  ּגם) ל" ל ה ח רב  הּנ 
,ל" ּכן  ּכּנ - ה לכּו  ע ּמ הם  ּגם, ל" אּלּו  ה אלקּות  הּׁשֹו טים  הּנ   
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      ּכל ' ּכי ,  הּנֹו תן  צ ד קה נ ּצֹול  מ ע ברֹות 
ו  כל  מי  ׁש אין ּבֹו , ':) ׁש ּבת קנא('  ה מ ר חם  על  ה ּב רּיֹות  מ ר ח מין  ע ליו  מן  ה ּׁש מ ים

 ּב ה כ ר ח נֹו תנ ין לֹו ,   ע ליוו  כיו ן  ׁש ּמ ר ח מין, ) ּב רכֹות לג('  ּד עה ָאסּור  ל ר חם  ע ליו
 אין ָא דם עֹו בר  ע ב רה  א ּלא  אם  ּכן ' ּכי , ו  אז י נ ּצֹול  מ ּלבֹוא  לי די  ע ב רה,  ּד עת

 , א בל  ּכ ׁשּי ׁש לֹו  ּד עה נ ּצֹול  מ ע ברֹות, )סֹו טה ג(' נ  כנ ס ּבֹו רּו ח  ׁשטּות
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