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ין אֹוָתן כִּ  לִּ סֹוקְּ ֶהן ֲעבֹוָדה ָזָרה, וְּ ֶאָחד ֶשָעַבד מֵׁ ידִּ וְּ ין, יחִּ
יֶהן. שֵׁ יֹורְּ  ּוָממֹוָנן לְּ

ַדַחתוִ יר ַהנִּ ין עִּ יַאְך דִּ הֵׁ אּוָיה  ?וְּ א רְּ הֵׁ ַמן ֶשתְּ זְּ ָעׂשֹותבִּ יר  לֵׁ עִּ
ַדַחת ין  ,ַהנִּ שִּ דֹורְּ ין וְּ חִּ ין ַהָגדֹול שֹולְּ ית דִּ יןבֵׁ רִּ חֹוקְּ ַעד  ,וְּ

יר אֹו ֻרָבּה ָחה ָכל ָהעִּ רּוָרה ֶשֻהדְּ ָאָיה בְּ רְּ עּו בִּ דְּ רּו  ,ֶשיֵׁ ָחזְּ וְּ
 ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.

ין ָלהֶ  חִּ יר אֹוָתן  ןַאַחר ָכְך שֹולְּ הִּ ַהזְּ ים לְּ י ֲחָכמִּ ידֵׁ מִּ נֵׁי ַתלְּ שְּ
ַהחֲ  יָרןּולְּ שּוָבה .זִּ ָעׂשּו תְּ רּו וְּ ם ָחזְּ ם  ;מּוָטב - אִּ אִּ דּווְּ  ָעמְּ

ָתן ַּולְּ אִּ יֶהן  - בְּ ל ַלֲעלֹות ֲעלֵׁ ָראֵׁ ׂשְּ ָכל יִּ ין לְּ ַצּוִּ ין מְּ ית דִּ בֵׁ
הֵׁ ַלָצבָ  ָחָמה ַעד  ןא, וְּ לְּ ָמֶהם מִּ ין עִּ כִּ עֹורְּ יֶהן וְּ ין ֲעלֵׁ ָצרִּ

יר. ָבַקע ָהעִּ  ֶשתִּ

ָבַקע  ֶשתִּ י  -כְּ ים אֹוָתן. ָכל מִּ ָדנִּ ין וְּ ינִּ י דִּ ין ָלֶהם ָבתֵׁ בִּ ָיד ַמרְּ מִּ
רּו בוֹ  תְּ ים ֶשָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאַחר ֶשהִּ דִּ נֵׁי עֵׁ  ֶשָבאּו ָעָליו שְּ

ין - ישִּ רִּ עּוָטּה :אֹותוֹ  ַמפְּ ים מִּ דִּ אּו ָכל ָהעֹובְּ צְּ מְּ ם נִּ  - אִּ
צָ  יר נִּ ָאר ָהעִּ ין אֹוָתן, ּושְּ לִּ אּו ֻרָבּה ;לסֹוקְּ צְּ מְּ ין אֹוָתן  - נִּ ַמֲעלִּ

יָנם,  ין ָשם דִּ רִּ גֹומְּ ין ַהָגדֹול וְּ ית דִּ בֵׁ יןלְּ גִּ הֹורְּ לּו  וְּ ָכל אֵׁ
דּו  ףסַ בַ ֶשָעבְּ ין ֶאת ָכל ֶנֶפש ָאָדםיִּ י ֶחֶרב . ּוַמכִּ פִּ  ,ֲאֶשר ָבּה לְּ

ים ָנשִּ ָחה ֻכָלּה ,ַטף וְּ ם ֻהדְּ ים ֻרָבּה  ;אִּ דִּ אּו ָהעֹובְּ צְּ מְּ ם נִּ אִּ  -וְּ
י ֶחֶרב. פִּ ים לְּ דִּ ים ֶשָלעֹובְּ ַהָנשִּ ים ֶאת ָכל ַהַטף וְּ  ַמכִּ

חּו ֻרָבּה ין ֶשֻהדְּ ָחה ֻכָלּה בֵׁ ין ֶשֻהדְּ יֶחיָה,  - ּובֵׁ ין ֶאת ַמדִּ לִּ סֹוקְּ
חֹובּומְּ  ין ָלּה רְּ חֹוָבּה. אֵׁ ָלָלּה ֶאל תֹוְך רְּ ין ָכל שְּ צִּ  - ַקבְּ

חֹוָבּה חּוָצה ָלּה חֹוב. ָהָיה רְּ ין ָלּה רְּ ין חֹוָמה חּוץ  - עֹוׂשִּ בֹונִּ
תֹוָכּה, ֶשֶנֱאַמר ָכנֵׁס לְּ ֶמנּו ַעד ֶשיִּ ח ֶאל" :מִּ  שם) "ָבּהֹתֹוְך רְּ

ין ָכל ֶנֶפש ַחָיה אֲ יז(,יג גִּ הֹורְּ ין ֶאת ָכל . וְּ פִּ ׂשֹורְּ ֶשר ָבּה, וְּ
ָפָתּה  רֵׁ ש. ּוׂשְּ יָנה ָבאֵׁ דִּ ם ַהמְּ ָלָלּה עִּ ה,  -שְּ ַות ֲעׂשֵׁ צְּ מִּ

תָ " :ֶשֶנֱאַמר ָׂשַרפְּ ש ֶאת וְּ ֶאת ָבאֵׁ יר וְּ ָלָלּה ָכל ָהעִּ  .)שם( "שְּ

ִ תֹוָכּהז ים ֶשבְּ יקִּ י ַהַצדִּ סֵׁ כְּ יר ֶשֹּלא  ,נִּ י ָהעִּ בֵׁ ָאר יֹושְּ ם שְּ הֵׁ וְּ
ם ֻרָבּהדְּ הֻ  לַ  - חּו עִּ כְּ ין בִּ ָרפִּ ׂשְּ ָלָלּהנִּ בּו ָשם ;ל שְּ ָישְּ יל וְּ  ,הֹואִּ

ָכל ֶשהּואָממֹוָנן ָאבֵׁ  ֶמָנה בְּ ָכל ַהֶנֱהֶנה מִּ לֹוֶקה ַאַחת,  - ד. וְּ
ֹלא" :ֶשֶנֱאַמר ן וְּ אּוָמה מִּ ָך מְּ ָידְּ ַבק בְּ דְּ ֶרם יִּ חִִ.(שם) "ַהחֵׁ

ַדַחת ֶשהּוזְּ  יר ַהנִּ עִּ ֶדיהָ וְּ ָכֶסיהָ ָכל ַהַמחֲ  - מּו עֵׁ נְּ יק בִּ  ,ָזָכה, זִּ
ָהנֹות בוֹ  י הּוזְּ  ,ּוֻמָתר לֵׁ ָלָמה ָזָכה ָבּהֶשֲהרֵׁ ֶשָכל ֶאָחד  ?מּו. וְּ

יָנּה. ַמר דִּ גְּ ָשָעה ֶשנִּ יר ָממֹונֹו מִּ קִּ פְּ ָבר הִּ ֶאָחד כְּ  וְּ

עֹוָלם נֵׁית לְּ בְּ יָנּה נִּ אֵׁ ָכל ַהבֹוֶנה אֹוָתּה לֹוֶקה, ֶשֶנֱאמַ  ,וְּ  :רוְּ
ָבֶנה עֹוד ֹלא" ים, . ּוֻמָתר ַלֲעׂשֹוָתּה גַ (שם) "תִּ סִּ דֵׁ נֹות ּוַפרְּ

ָבֶנה ֹלא" :ֶשֶנֱאַמר מֹות  - "עֹוד תִּ יָנה כְּ דִּ ָבֶנה מְּ ֹלא תִּ
ָתה.  ֶשָהיְּ

ִ ָמקֹום לְּ ט יר  ,ָמקֹוםַשָיָרה ָהעֹוֶבֶרת מִּ עִּ ָרה בְּ ם ָעבְּ אִּ
ָמּה ָחה עִּ ֻהדְּ ַדַחת וְּ ם שָ  :ַהנִּ לשִּ ת שָ הָ אִּ ין ֶנהֱ  - ים יֹוםם שְּ ָרגִּ

ףסַ בַ  ם ָלאו ;דּוָממֹוָנם ָאבֵׁ  ,יִּ אִּ יָלה - וְּ קִּ סְּ ן בִּ ּוָממֹוָנם  ,הֵׁ
יֶהן. שֵׁ יֹורְּ  לְּ

תֹוָכּהיִ ין בְּ ָקדִּ יָנה ַאֶחֶרת ֶשָהיּו ֻמפְּ דִּ י מְּ שֵׁ י ַאנְּ סֵׁ כְּ ַאף ַעל  - נִּ
יֶהן ַאֲחָריּות לּו ֲעלֵׁ בְּ י ֶשּקִּ ין, ,פִּ ָרפִּ ׂשְּ ין נִּ רּו  אֵׁ זְּ ֶאָלא ַיחְּ

ַבעְּ  יֶהן, ֶשֶנֱאַמרלְּ ָלָלּה" :לֵׁ י  ,(שם) "שְּ סֵׁ כְּ ָתּה. נִּ ַלל ֲחֶברְּ ֹלא שְּ וְּ
יָנה ַאֶחֶרת דִּ מְּ ין בִּ ָקדִּ חּו ֶשָהיּו ֻמפְּ ים ֶשֻהדְּ ָשעִּ ם  :ָהרְּ אִּ

ָמּה  צּו עִּ בְּ קְּ ָלָלּה -נִּ כְּ ין בִּ ָרפִּ ׂשְּ ם ָלאו ;נִּ אִּ ין  - וְּ דִּ ַאבְּ ין מְּ אֵׁ
יֶהן. אֹוָתן, ֶאָלא שֵׁ יֹורְּ נּו לְּ ָנתְּ  יִּ

ָמהיאִ הֵׁ יר ַאֶחֶרת ,בְּ עִּ ָיּה ֶשלְּ ֶחצְּ ַדַחת וְּ יר ַהנִּ עִּ ָיּה ֶשלְּ  ,ֶחצְּ
תֹוָכּה ָתה בְּ סָ  - ֶשָהיְּ עִּ י זֹו ֲאסּוָרה. וְּ ןֲהרֵׁ יא כֵׁ ֻמֶתֶרת,  - ה ֶשהִּ

ָשר ַלחֲ  י ֶשֶאפְּ פִּ סָ לְּ ִ ה.ֹלק ָהעִּ ַדַחת יב יר ַהנִּ עִּ ָמה ֶשלְּ הֵׁ בְּ
ֲחָטהשֶ  שְּ חַ  ,ֲאסּוָרה ַבֲהָנָאה - נִּ שְּ ָקל ֶשנִּ סְּ שֹור ַהנִּ  ט.כְּ

ַער ָהר ים ֶשָבּה ,אשֹׂשְּ ָנשִּ ין ֶשלְּ ים בֵׁ ין ֶשַלֲאָנשִּ ֻמָתר  - בֵׁ
ית  .ַבֲהָנָאה רִּ ָאה ָנכְּ פֵׁ לַ  -ֲאָבל ֶשלְּ כְּ י הּוא מִּ ָלָלּהֲהרֵׁ  ,ל שְּ
ָאסּור. ִ וְּ רֹות יג ים פֵׁ ָקלִּ תוֹ דְּ ין, ֶשֶנֱאַמר -ָכּה ֶשבְּ  :ֻמָתרִּ

ב" קְּ תָ  ]...[ ץֹתִּ ָׂשַרפְּ בּוץ,  - (שם)" וְּ ֻחָסר ֶאָלא קִּ ינֹו מְּ י ֶשאֵׁ מִּ
י ֻחָברִּ רֹות ַהמְּ אּו פֵׁ בּוץ  ן,ָיצְּ קִּ יָשה וְּ לִּ ין תְּ ֻחָסרִּ ן מְּ ֶשהֵׁ

ַער ָהר ׂשְּ ין לִּ הּוא ַהדִּ ָפה. וְּ רֵׁ יְך לֹוַמר ֹּוׂשְּ ין ָצרִּ אֵׁ אש, וְּ
יָלנ ן ֻמָתרֹותָהאִּ ָמן ֶשהֵׁ יֶהן. ,ֹות ַעצְּ שֵׁ יֹורְּ ן ֶשלְּ י הֵׁ  ַוֲהרֵׁ

שֹות דֵׁ תֹוָכּה ַהֶהקְּ ַח ָימּותּו - ֶשבְּ בֵׁ זְּ י מִּ שֵׁ ים  ֶזַבח" :ָקדְּ ָשעִּ רְּ
ָבה ת ;כז(,)משלי כא "תֹועֵׁ י ֶבֶדק ַהַביִּ שֵׁ ָפדּו ָקדְּ ַאַחר ָכְך  ,יִּ וְּ

ין אֹותָ  פִּ ָלָלּה" :, ֶשֶנֱאַמר*ןׂשֹורְּ ַלל , (יג,יז)דברים  "שְּ ֹלא שְּ וְּ
ם. תֹוָכּהידִ ָשַמיִּ ר ֶשבְּ ַהַמֲעׂשֵׁ כֹור וְּ ין  :ַהבְּ ימִּ מִּ ם  -תְּ י הֵׁ ֲהרֵׁ

חַ  בֵׁ זְּ י מִּ שֵׁ ָימּותּו ,ָקדְּ ין  ;וְּ י מּומִּ לַ  -ּוַבֲעלֵׁ כְּ ן בִּ י הֵׁ ל ֲהרֵׁ
ָתּה" ֶהמְּ ֶנהֱ , ,טז(ג)שם י "בְּ ין.וְּ  ָרגִּ

תֹוָכּה רּומֹות ֶשבְּ י :ַהתְּ גִּ ם הִּ ַיד כאִּ ן ֹעּו לְּ נֵׁי רְּ יִּ  -הֵׁ פְּ בּו, מִּ קְּ
ָכָסיו ן נְּ ל ;ֶשהֵׁ ָראֵׁ ׂשְּ ַיד יִּ ן בְּ ן הֵׁ ם ֲעַדיִּ אִּ כ - וְּ נּו לְּ ָנתְּ ן ֹיִּ הֵׁ

ם י ָשַמיִּ סֵׁ כְּ ן נִּ נֵׁי ֶשהֵׁ פְּ יָנה ַאֶחֶרת, מִּ דִּ מְּ ֻדַשת  ,ֶשלִּ ֻדָשָתן קְּ ּוקְּ
ִִַהגּוף. בֵׁ טו תְּ כִּ י, וְּ נִּ ר שֵׁ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵׁ י, וְּ נִּ ר שֵׁ ֶדש ֹי ַהּקַמֲעׂשֵׁ

תֹוָכּה זּו. - ֶשבְּ ָגנְּ לּו יִּ י אֵׁ  ֲהרֵׁ

ַדַחתטזִ יר ַהנִּ עִּ ין בְּ יב  - ָכל ָהעֹוֶׂשה דִּ רִּ ַמקְּ י ֶזה כְּ  עֹוָלהֲהרֵׁ
יל, ֶשֶנֱאַמר יל" :ָכלִּ ֹלא עֹודיז(,יג שם) "ֱאֹלֶהיָך יילַ  ָכלִּ ֶאָלא  ,. וְּ

ל, ֶשֶנֱאמַ  ָראֵׁ ׂשְּ יִּ ק ֲחרֹון ַאף מִּ ַסלֵׁ ַמַען" :רֶשמְּ ָישּוב יי  לְּ
ֲחרֹון ַאפוֹ  ים,  ;יח(,יג שם) "מֵׁ ַרֲחמִּ ָרָכה וְּ יֶהם בְּ יא ֲעלֵׁ בִּ ּומֵׁ

ָנַתן" :ֶשֶנֱאַמר ֶבָך וְּ רְּ הִּ ָך וְּ ַחמְּ רִּ ים וְּ ָך ַרֲחמִּ  .שם()" לְּ

יִ יש   קֲִחמ  רֶׂ שקרהמסית ונביא ה  ּפֶׂ

לאִ ָראֵׁ ׂשְּ יִּ ית ֶאָחד מִּ סִּ ָשה  ,ַהמֵׁ ין אִּ יש בֵׁ ין אִּ י ֶזה הֲ  -בֵׁ רֵׁ
קָ  סְּ ית ֲעבֹוָדה ,לנִּ סִּ ֹלא ַהמֵׁ י ֶשֹּלא ָעַבד ַהמּוָסת וְּ  ַאף ַעל פִּ
נֵׁי ֶשהֹוָרהּו ַלֲעב ,ָזָרה פְּ יֹוט ֶֹאָלא מִּ ית ֶהדְּ סִּ ין ֶשָהָיה ַהמֵׁ ד. בֵׁ

ָשה,  יש אֹו אִּ יד, אִּ ין ֶשָהָיה ַהמּוָסת ָיחִּ יא, בֵׁ ין ֶשָהָיה ָנבִּ בֵׁ

ים ידִּ חִּ יָתתוֹ  - אֹו יְּ יָלה. מִּ קִּ סְּ ִִבִּ ית ֶאת רב סִּ י ַֹהמֵׁ שֵׁ ב ַאנְּ
יר י ֶזה  - ָהעִּ יחַ 'ֲהרֵׁ ָרא 'ַמדִּ קְּ ינֹו נִּ אֵׁ ית', וְּ סִּ  .'מֵׁ

יַח ר דִּ יאָֹהָיה ֶזה ֶשהִּ יר ָנבִּ יָלה.  - ב ָהעִּ קִּ סְּ יָתתֹו בִּ מִּ
ים  ָדחִּ ַהנִּ ים -וְּ ידִּ יחִּ ן כִּ י הֵׁ ַדַחת ,ֲהרֵׁ יר ַהנִּ י עִּ שֵׁ ַאנְּ יָנם כְּ אֵׁ  ,וְּ

 
ּהאו   :ק' .או ָתןי(   .תָּ




