
ִביִעי ק שְׁ רֶּ  פֶּ

ָיָנּה(  ִענְּ ִחיָצה וְּ מְּ  )בַּ

  

ה בֵּ רְּ א הַּ ָמָרא: ֶׁשיֵּׁש ִמן ִיָמצֵּ גְּ ֶהן בַּ יֵּׁש מֵּ ָגדֹות, וְּ ָרׁשֹות ּוָבאַּ ִמדְּ ם בַּ שֵּ ֶאה הַּ ִביִאים ִמי ֶׁשִירְּ נְּ י  הַּ ַאֲחרֵּ ְך מֵּ ָברֵּ ִיתְּ

י ַאֲחרֵּ הּו מֵּ אֵּ ֶהם, ִמי ֶׁשִירְּ בֹות; ּומֵּ ִחיצֹות רַּ ִחיצֹות מּוָעטֹות  מְּ ֲעָלָתם  -מְּ ִפי מַּ ְך ּולְּ ָברֵּ םִיתְּ שֵּ ָבָתם ֶאל הַּ ִפי ִקרְּ לְּ

ם שֵּ ָשלֹום, ָרָאה הַּ נּו, ָעָליו הַּ בֵּ רּו: ֹמֶׁשה רַּ ד ֶׁשָאמְּ בּוָאה. עַּ נְּ ר:  בַּ לֹומַּ ִהיָרה, כְּ ת בְּ ִחיָצה ַאחַּ י מְּ ַאֲחרֵּ ְך מֵּ ָברֵּ ִיתְּ

כֵּ  תַּ ָרם: "ִהסְּ הּוא ָאמְּ ִהיָרה. וְּ זְּ ָיא" מַּ רְּ לַּ ֶפקְּ "ַאסְּ ִאיָרה". וְּ מֵּ ָיא הַּ רְּ לַּ ֶפקְּ ֲעָשה ִמגּוף  -ל ָבַאסְּ נַּ ָאה הַּ רְּ מַּ ם הַּ ׁשֵּ

ִלים. סֹוף כֵּ ר בְּ ָבאֵּ מֹו ֶׁשִהתְּ כּוִכית, כְּ ם ּוזְּ ֹׁשהַּ ִהיר כְּ זְּ מַּ  הַּ

  

ה ָין מַּ ֶזה ָהִענְּ ָּוָנה בְּ כַּ הַּ נּו בַּ  וְּ ַארְּ נּו בֵּ חְּ הּוא ֶׁשֲאנַּ ָך, וְּ ר לְּ ֶהן ֶשֹאמַּ ֲעלֹות, מֵּ מַּ ִני: ֶׁשהַּ שֵּ ִליֹות,  -ֶפֶרק הַּ ֲעלֹות ִשכְּ מַּ

ֶהן  ֶהן  -ּומֵּ ִחיִתיֹות, מֵּ פְּ ן הַּ כֵּ ִמּדֹות. וְּ ֲעלֹות הַּ ק  -מַּ ֹדחַּ ֲהָבָנה, וְּ לּות ּוִמעּוט הַּ ִסכְּ ִליֹות: כְּ ִחיִתיֹות ִשכְּ פְּ

ֶהן  בּוָנה; ּומֵּ תְּ תַּ  -הַּ ֹרב הַּ ִמּדֹות: כְּ ִחיִתיֹות הַּ ָממֹון פְּ ת הַּ ַאֲהבַּ ּזּות, וְּ ָהעַּ ס, וְּ עַּ כַּ הַּ ֲאָוה, ָהֹרֶגז, וְּ גַּ הַּ ֲאָוה, וְּ

ִחיִתיוֹ  פְּ ּלּו הַּ אֵּ ִביִעי. וְּ ֶפֶרק ָהרְּ ֶדר ִביִדיָעָתן בַּ סֵּ נּו הַּ רְּ ָבר ָזכַּ ֹאד. ּוכְּ בֹות מְּ ן רַּ הֵּ ּדֹוֶמה ָלֶהן, וְּ הַּ  הֵּ -ת כָֻּּלןוְּ

ִחיצֹות ין ָהָאָדם ּו ןמְּ ִּדילֹות בֵּ בְּ מַּ ר ֶזה: ִכיהַּ ָבאֵּ ָנִביא מְּ ר הַּ ֲאמַּ ָבָרְך. מַּ ם ִיתְּ שֵּ ין הַּ יֶכם ָהיּו  ִאם בֵּ ֲעֹוֹנתֵּ

ינּו  ר: ֶׁשֲעֹונֹותֵּ יֶכם )ישעיה נט ב(. ֹיאמַּ ין ֱאֹלהֵּ בֵּ ינֵֶּכם לְּ ִּדיִלים בֵּ בְּ נּו  -מַּ רְּ מֹו ֶׁשָּזכַּ ּלּו "ָהָרעֹות", כְּ ן אֵּ הֵּ ן  -וְּ הֵּ

י ינֵּ ִּדילֹות בֵּ בְּ מַּ ִחיצֹות הַּ מְּ ָבָרְך.הַּ ינֹו ִיתְּ  נּו ּובֵּ

  

ִמּדֹות ֲעלֹות הַּ ֹרב מַּ ִליֹות, וְּ ִשכְּ ֲעלֹות הַּ מַּ יּו לֹו ָכל הַּ ר ֶׁשִיהְּ א ֶאָּלא ַאחַּ בֵּ נַּ ע, ֶׁשָכל ָנִביא ֹלא ִנתְּ דַּ ֲחָזקֹות  וְּ הַּ וְּ

ל ָחָכם, ִגבֹור בּוָאה ׁשֹוָרה, ֶאָּלא עַּ נְּ ין הַּ ָרם: "אֵּ הּוא ָאמְּ "ָחָכם" ֶׁשָבֶהן, וְּ ָעִׁשיר". וְּ ֲעלֹות  -וְּ מַּ ל ָכל הַּ הּוא כֹולֵּ

"ָעִׁשיר"  ק, וְּ ִלי ָספֵּ ִליֹות בְּ ִשכְּ ִאים  -הַּ ם קֹורְּ י ֶׁשהֵּ נֵּ קּות, ִמפְּ פְּ תַּ ִהסְּ ר: הַּ צֹוִני לֹומַּ ִמּדֹות, רְּ ֲעלֹות הַּ הּוא ִממַּ

ק  פֵּ תַּ ִמסְּ יֶזה -הַּ ֶגֶדר ֶהָעִׁשיר: "אֵּ ָרם בְּ הּוא ָאמְּ ִפיק  -ּו ָעִׁשיר? ָעִׁשיר. וְּ ר: ֶׁשיַּסְּ צֹונֹו לֹומַּ קֹו", רְּ ֶחלְּ חַּ בְּ ָשמֵּ הַּ

ן "ִגבֹור"  כֵּ ִציא לֹו. וְּ ה ֶשֹלא ִהמְּ מַּ ַאב בְּ ֹלא ִיכְּ נֹו, וְּ מַּ ִציא לֹו זְּ ה ֶשִהמְּ מַּ ם -לֹו בְּ ִמּדֹות,  הּוא גַּ ֲעלֹות הַּ מַּ ן בְּ כֵּ

ִפי הַּ  ִהיג ֹכחֹוָתיו כְּ נְּ ר: ֶׁשיַּ צֹוִני לֹומַּ יֶזהּו רְּ רֹו: "אֵּ הּוא ָאמְּ ֲחִמיִשי, וְּ ֶפֶרק הַּ נּו בַּ ַארְּ מֹו ֶׁשבֵּ ָצה, כְּ ָהעֵּ ת וְּ עַּ ּדַּ

רֹו". -ִגבֹור?  ׁש ֶאת ִיצְּ כֹובֵּ  הַּ

  

ִחיתּות  הּו פְּ ִחיתֵּ פְּ ד ֶׁשֹלא תַּ ִמּדֹות, עַּ ֲעלֹות הַּ לֹו ָכל מַּ יּו ֶאצְּ ָנִביא ֶׁשִיהְּ י הַּ ָנאֵּ ין ִמתְּ אֵּ ֹלֹמה הַּ  -וְּ י ׁשְּ ֶמֶלְך, ֶׁשֲהרֵּ

ֹלֹמה )מלכים ָי ֶאל ׁשְּ ָאה יְּ עֹון ִנרְּ ִגבְּ ָכתּוב: בְּ ִעיד ָעָליו הַּ ָשלֹום, הֵּ ִחיתּות ִמּדֹות,  ָעָליו הַּ א ג ה(, ּוָמִצינּו לֹו פְּ

בֹ  ר מְּ ָאמַּ ֲאָוה. וְּ תַּ ת ֹרב הַּ כּונַּ ּלֹות תְּ עֻּ ֶזה ִמפְּ בֹות ָנִׁשים, וְּ רְּ הַּ אּור בְּ בֵּ ֲאָוה, בְּ תַּ ִהיא : ֹרב הַּ ֶלה וְּ ל אֵּ ָאר: ֲהֹלא עַּ

ל )שמואל ָראֵּ ר: ִלי ִּדֶבר צּור ִישְּ ָשלֹום, ָנִביא ָאמַּ ֶמֶלְך, ָעָליו הַּ ן ָדִוד הַּ כֵּ ֹלֹמה )נחמיה יג כו(. וְּ ב כג  ָחָטא ׁשְּ



ִריּות. ַאף -ג(  זְּ ל ַאכְּ עַּ ל-ּוָמָצאנּו אֹותֹו : בַּ י ִגּלּו-עַּ דֵּ עֹובְּ ׁש ָבּה ִכי ִאם בְּ ִרים, ִפי ֶׁשֹּלא ִׁשמֵּ כֹופְּ ֲהִריגַּת הַּ ִלים ּובְּ

ם שֵּ ָיִמים", ֶׁשהַּ י הַּ רֵּ "ִדבְּ אּור בְּ בֵּ ל; ֲאָבל ָבא בְּ ָראֵּ ִישְּ ֲחָמן לְּ ָהָיה רַּ ית וְּ נֹות בֵּ ָׁשהּו ִלבְּ ְך ֹלא ִהרְּ ָברֵּ ָּדׁש, -ִיתְּ ִמקְּ הַּ

נֶ  ָתה ֹלא ִתבְּ ר: אַּ ה ֶשָהָרג. ָאמַּ ֹרב מַּ יָניו ָלֶזה לְּ עֵּ ֹלא ָהָיה ָראּוי בְּ ָצה וְּ ָת ַארְּ כְּ ִבים ָׁשפַּ ִמי ִכי ָּדִמים רַּ ִית ִלׁשְּ ה בַּ

ָפָני )דברי הימים ַאף לְּ ָזנּות וְּ גְּ ת ָהרַּ טֹוב, ִמּדַּ ִלָיהּו, ָזכּור לְּ אֵּ ל-א כב ח(. ּוָמָצאנּו בְּ ִרים -עַּ כֹופְּ ׁש ָבּה בַּ ִפי ֶׁשִשמֵּ

ם שֵּ ֲחָכִמים: ֶׁשהַּ רּו הַּ ס, ֲאָבל ָאמְּ יֶהם ָהָיה כֹועֵּ ֲעלֵּ י ָאָדם  וְּ נֵּ ֹׁשל ִבבְּ מְּ ינֹו ָראּוי לְּ ר לֹו, ֶׁשאֵּ ָאמַּ ָקחֹו וְּ ְך לְּ ָברֵּ ִיתְּ

מֹו ֶׁשיֵּׁש לֹו  ָאה כְּ ן, ִמי ֶׁשיֵּׁש לֹו ִקנְּ ֹכהֵּ יֹות ָלֶהם לְּ ִלהְּ ל  -וְּ מּואֵּ ן ָמִצינּו ִבׁשְּ כֵּ ם. וְּ ִמיתֵּ ד ִמָשאּול;  -ִכי יְּ ֶׁשָפחַּ

ֲעֹקב  יַּ שָ  -ּובְּ ת עֵּ ִגיׁשַּ ד ִמפְּ א ָבֶהן ֶׁשָפחַּ יֹוצֵּ כַּ ִמּדֹות וְּ ּלּו הַּ ם -ו. אֵּ שֵּ ין הַּ ִחיצֹות בֵּ ן מְּ ִביִאים,  הֵּ נְּ ְך ִעם הַּ ָברֵּ ִיתְּ

ָצעֹות  מֻּ ִתי מְּ ֶהן ִבלְּ י ִמּדֹות, אֹו ָׁשלׁש מֵּ תֵּ ָשלֹום. ּוִמי ֶׁשיֵּׁש לֹו ׁשְּ יֶהם הַּ ִביִעי  -ֲעלֵּ ֶפֶרק ָהרְּ נּו בַּ ַארְּ מֹו ֶׁשבֵּ  -כְּ

ר בֹו: ׁשֶ  םֶנֱאמַּ שֵּ ִחיצֹות אֹו ָׁשלׁש. ָרָאה הַּ י מְּ תֵּ ר ׁשְּ ַאחַּ ְך מֵּ ָברֵּ  ִיתְּ

  

בּוָאה  נְּ ת הַּ גַּ רֵּ דְּ ט ִממַּ עֵּ מַּ ִמּדֹות מְּ ָצת הַּ רֹון קְּ ִחיק ֱהיֹות ֶחסְּ רְּ ֹלא תַּ ִמּדֹות  -וְּ ִחיתּות הַּ ָצת פְּ נּו ָמִצינּו קְּ חְּ ֶׁשֲאנַּ

רּו: "כָ  ס. ָאמְּ עַּ כַּ י, כַּ רֵּ מְּ גַּ בּוָאה לְּ נְּ עּו הַּ נְּ ס, ִאם ָנִביא הּוא  לִימְּ כֹועֵּ ִביאּו  -הַּ הֵּ ֶּלֶקת ִמֶמנּו". וְּ תַּ בּוָאתֹו ִמסְּ נְּ

ס  ֶׁשָכעַּ בּוָאה כְּ נְּ ָקה ִמֶמנּו הַּ ּלְּ תַּ ֱאִליָׁשע ֶׁשִנסְּ ָאָיה מֵּ ד –רְּ ִסיר עַּ ן  ֶׁשהֵּ גֵּ נַּ חּו ִלי מְּ ָתה קְּ עַּ רֹו: וְּ הּוא ָאמְּ סֹו,וְּ עְּ כַּ

 ב ג טו(. )מלכים

  

ֲעבּור ָהאֲ  ף ּובַּ ל יֹוסֵּ לֹו עַּ בְּ אַּ י ִהתְּ מֵּ ָשלֹום, ָכל יְּ ָאָגה ֶׁשל יֲַּעֹקב ָאִבינּו, ָעָליו הַּ ּדְּ הַּ ָקה ִמֶמנּו רּוחַּ  -ָנָחה וְּ ּלְּ תַּ ִנסְּ

גֵּם: "ּוׁשְּ  רְּ תַּ מְּ ר הַּ ָאמַּ ֲעֹקב ֲאִביֶהם )בראשית מה כז(. וְּ ִחי רּוחַּ יַּ תְּ ר: וַּ ָייו. ָאמַּ חַּ ר בְּ שֵּ בַּ ד ֶׁשִנתְּ ֹקֶדׁש, עַּ ת רַּ הַּ

ֹלא ִמתֹוְך עַּ  לּות וְּ צְּ בּוָאה ׁשֹוָרה ֹלא ִמתֹוְך עַּ נְּ ין הַּ ֲחָכִמים: "אֵּ ׁשֹון הַּ ל יֲַּעֹקב ֲאבּוהֹון". ּולְּ בּוָאה עַּ בּות רּוחַּ נְּ צְּ

ָחה". -  ֶאָּלא ִמתֹוְך ִשמְּ

  

ִחיָצה ֶׁשֹּל ֲאָרה לֹו מְּ ָשלֹום, ֶׁשֹּלא ִנׁשְּ יו הַּ נּו, ָעלַּ בֵּ ע מֶׁשה רַּ ֲאֶׁשר ָידַּ כַּ ֲעלֹות וְּ מּו בֹו מַּ לְּ ִכי ִנׁשְּ ִסיר אֹוָתּה, וְּ א הֵּ

ִליֹות כָֻּּלן  ִשכְּ ֲעלֹות הַּ מַּ הַּ ִמּדֹות כָֻּּלן וְּ ם -הַּ שֵּ הּות הַּ ִשיג מַּ הַּ ׁש לְּ ִציאּותֹו  ִבקֵּ ת מְּ ל ֲאִמתַּ ְך עַּ ָברֵּ ר  -ִיתְּ ַאחַּ

ַאר לֹו מֹונֵּעַּ  בֹוֶדָך -ֶׁשֹּלא ִנׁשְּ ִני ָנא ֶאת כְּ אֵּ רְּ ר : הַּ ָאמַּ םוְּ שֵּ הֹוִדיעֹו הַּ ְך: ֶׁשִאי  )שמות לג יח(. וְּ ָברֵּ ָׁשר -ִיתְּ ֶאפְּ

ִני ָהָאדָ  אַּ רֹו: ִכי ֹלאִירְּ הּוא ָאמְּ ֲאֶׁשר הּוא ָאָדם, וְּ ר: מֵּ צֹונֹו לֹומַּ ֹחֶמר, רְּ ָצא בְּ ֶכל ִנמְּ יֹותֹו שֵּ ם ָוָחי לֹו ֶזה, ִבהְּ

ָשגַּת ין הַּ ינֹו ּובֵּ ֲאָרה לֹו בֵּ ָקדֹוׁש )שם כ(. ִהנֵּה ֹלא ִנׁשְּ ל ָברּוְך הַּ ת  הּוא עַּ ִחיָצה ַאחַּ ִציאּותֹו ֶאָּלא מְּ ת מְּ ֲאִמתַּ

ִהיָרה  ָשָגה  -בְּ הַּ ת לֹו ִמן הַּ תֵּ ְך ֶחֶסד בְּ ָברֵּ ָליו ִיתְּ ל אֵּ ָגמַּ ָּדל. וְּ ינֹו ִנבְּ ֶכל ָהֱאנֹוִׁשי ֶׁשאֵּ שֵּ הּוא הַּ ַאָלּה  -וְּ ר ֶׁששְּ ַאחַּ

ה - ר ִממַּ ִהיא ִאי יֹותֵּ ִלית הַּ כְּ הֹוִדיעֹו: ֶׁשתַּ ָלתֹו, וְּ אֵּ לֹו ֹקֶדם ׁשְּ ל ָגֶׁשם. -ֶשָהָיה ֶאצְּ עַּ י ֶׁשהּוא בַּ נֵּ ָׁשר לֹו, ִמפְּ ֶאפְּ

ִאיַּת ָפִנים"  ָשָגה ִב"רְּ הַּ ת הַּ ִכָנה ֲאִמתַּ ׁשֹו ֲחקּוָקה צּורָ  -וְּ פְּ נַּ ֶיה ָאז בְּ רֹו, ִתהְּ י ֲחבֵּ נֵּ ֶאה פְּ ֶׁשִירְּ תֹו ִכי ָהָאָדם כְּ

ֶאה ֲאחֹוָריו  ֶׁשִירְּ ינֹו רֹוֶאה אֹותֹו. ֲאָבל כְּ ָׁשָעה ֶׁשאֵּ ב לֹו ִעם זּוָלתֹו, ֲאִפּלֹו בְּ ָערֵּ ד ֶׁשֹּלא ִיתְּ ל-ַאף -עַּ ִפי ֶׁשהּוא -עַּ



ִהיא  ִאָיה הַּ ִכירֹו ָברְּ ָברֵּ  -מַּ ָשָגתֹו ִיתְּ ן הַּ ב לֹו ִעם זּוָלתֹו. כֵּ ָערֵּ ִיתְּ ק ָעָליו וְּ פַּ סֻּ ָעִמים יְּ לפְּ ִהיא:  -ָהֱאֶמת  ְך עַּ

ם שֵּ ת הַּ ִדיעַּ ה יְּ ִציאּותֹו מַּ ת מְּ ֲאִמתַּ ְך מֵּ ָברֵּ ִהיא זּוָלתֹו ִמן ִיתְּ ִציאּות הַּ מְּ ף בַּ תֵּ תַּ ד  ֶשֹּלא ִיׁשְּ ָצאֹות; עַּ ִנמְּ הַּ

ל ֶּדֶלת עַּ ִנבְּ ִציאּותֹו ֲחָזָקה וְּ ׁשֹו מְּ פְּ נַּ ָצא בְּ ה ֶׁשִימְּ ִציאּות ׁשְּ  מַּ ׁשֹו ִממְּ פְּ נַּ ָׁשר ֶשָמָצא בְּ ִאי ֶאפְּ ָצאֹות. וְּ ִנמְּ ָאר הַּ

ָשָגה  הַּ ִשיעּור ִמן הַּ ִשיג ֶזה הַּ הַּ הּוא ֲאֶׁשר  -ָלָאָדם לְּ ָעט. וְּ ָטה ִמֶּזה מְּ מַּ ָשלֹום, ִהִשיג לְּ ֶאָּלא ֶׁשהּוא, ָעָליו הַּ

ִלים ֶזה ָהעִ  ׁשְּ הַּ ֲאִני ָעִתיד לְּ ָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי )שמות לג כג(. וַּ ר: וְּ ָאמַּ בּוָאה.ִכָנה וְּ נְּ ֶפר הַּ סֵּ ָין בְּ  נְּ

  

ּלּו ִמן ִמיִנים ָהאֵּ י הַּ נֵּ ָרָכה, ֶׁששְּ רֹוָנם ִלבְּ עּו ֲחָכִמים, ִזכְּ ֲאֶׁשר ָידְּ כַּ ִליֹות  וְּ ִשכְּ ר: הַּ צֹוִני לֹומַּ ִחיִתיֹות, רְּ פְּ הַּ

ם שֵּ ין הַּ ִּדיּלּו בֵּ בְּ ם ֲאֶׁשר יַּ ִמּדֹות, הֵּ הַּ ין ָהָאָדם, ּוָבֶהן הּו וְּ ְך ּובֵּ ָברֵּ ל ִיתְּ רּו עַּ ִביִאים, ָאמְּ נְּ ֲעלֹות הַּ רֹון מַּ א ִיתְּ

נּו, ָעָליו  בֵּ מֶׁשה רַּ יֶהם כְּ ִכיָנה ֲעלֵּ ֶרה ׁשְּ ם ֶׁשִתׁשְּ אּוִיים הֵּ יֶהם: רְּ ָמָתם ּוִמּדֹותֵּ ָחכְּ ה ֶשָראּו מֵּ מַּ ָצָתם בְּ ָשלֹום. קְּ הַּ

יֹון  ִּדמְּ יַּן הַּ ָך ִענְּ ם ִממְּ ֹלא יֵָּעלֵּ ם ִּדמּו אֹוָתם בֹו,  -וְּ ִרים: ֶׁשהֵּ ל ֲאחֵּ רּו עַּ ן ָאמְּ כֵּ ָליו ָחִליָלה. וְּ וּום אֵּ ֹלא ֶׁשִהׁשְּ

עַּ ִבן ֶפֶרק.-ִכיהֹוׁשֻּ ֶזה הַּ ר בְּ ָבאֵּ נּו לְּ ָין ֲאֶׁשר ִכּוַּ ֶזה ִענְּ נּו. וְּ ד ֲאֶׁשר ָזָכרְּ צַּ ל הַּ  נּון, עַּ
 


