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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

ז. אך ענין זה צריך הבהרה ברורה, שלא יטעה ויאמר, שהואיל והוא מפייסו בדברים, 
"והמפייסו בדברים מתברך בי"א", א"כ לשם מה עליו לתת לעני את הפרוטה בפועל, הוא 
ואפילו לדעה בגמרא1 ש"המפייסו בדברים" הוא הוספה על  ידי חובה בפיוס בלבד?  ייצא 
נתינת הפרוטה. הנה הוא יכול "לפייסו בדברים" וליתן פרוטה אחת, או ח"י פרוטות, ויזכה 

לכל הברכות, וגם הממון יישאר ברשותו!
אבל באמת זהו חשבון מרומה )"א גענארטער חשבון"(, וזה גופא שחסר בנתינת צדקה, 
מוכיח שחסר גם בפיוס דברים. שהרי הובא לעיל )ס"ו( שהפיוס בדברים צריך להיות באופן 
בלתי מוגבל, בלי שום חשבונות, וכיצד הגיע האדם למסקנה הפוכה כזו?! אלא שזהו חשבון 
מרומה, הבא מצד היצר הרע, שרוצה לדחותו מלקיים מצווה זו. וכאשר יתבונן בזה, יתפוס 
מיד את עצמו, וימלא את רצון הקב"ה מתוך שמחה וטוב לבב. ובפרט שלצדקה יש סגולה 
מיוחדת שאמרו עלי'2 "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", הנה בוודאי יעשה את המוטל 

עליו, ובקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו3.

1( הובא בתוד"ה והמפייסו– ב"ב ט, ב. 
2( שם י, א.

3( משיחת ש"פ וישב ה'תשח"י.



ג oilitz zgpd xcq
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(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«
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éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
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Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

ז. אך ענין זה צריך הבהרה ברורה, שלא יטעה ויאמר, שהואיל והוא מפייסו בדברים, 
"והמפייסו בדברים מתברך בי"א", א"כ לשם מה עליו לתת לעני את הפרוטה בפועל, הוא 
ואפילו לדעה בגמרא1 ש"המפייסו בדברים" הוא הוספה על  ידי חובה בפיוס בלבד?  ייצא 
נתינת הפרוטה. הנה הוא יכול "לפייסו בדברים" וליתן פרוטה אחת, או ח"י פרוטות, ויזכה 

לכל הברכות, וגם הממון יישאר ברשותו!
אבל באמת זהו חשבון מרומה )"א גענארטער חשבון"(, וזה גופא שחסר בנתינת צדקה, 
מוכיח שחסר גם בפיוס דברים. שהרי הובא לעיל )ס"ו( שהפיוס בדברים צריך להיות באופן 
בלתי מוגבל, בלי שום חשבונות, וכיצד הגיע האדם למסקנה הפוכה כזו?! אלא שזהו חשבון 
מרומה, הבא מצד היצר הרע, שרוצה לדחותו מלקיים מצווה זו. וכאשר יתבונן בזה, יתפוס 
מיד את עצמו, וימלא את רצון הקב"ה מתוך שמחה וטוב לבב. ובפרט שלצדקה יש סגולה 
מיוחדת שאמרו עלי'2 "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", הנה בוודאי יעשה את המוטל 

עליו, ובקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו3.

1( הובא בתוד"ה והמפייסו– ב"ב ט, ב. 
2( שם י, א.

3( משיחת ש"פ וישב ה'תשח"י.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב   .......................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג   ................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   באתי לגניה "מאמר ד  )ג

ה  ..........................................  ד"יתש'ה ,שבט ד"יו

   ניבאתי לגה "מאמר ד  )ד

 כו ...............  ד"תשל'ה ,)מאמר א(ד שבט "יו, פ בשלח"ש

   ניבאתי לגה "מאמר ד  )ה

מא   ......  ד"תשל'ה ,)במאמר (ד שבט "יו, פ בשלח"שמוצאי 

  ,באפרשת  שבתת ושיחמ  )ו

 נז  .........................................מ"תשד'ה, שבט' ג

    באפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

סה  .............................................  איכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ח

ע  ....................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

עא ..................  באפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

עב  ................  באפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )י

קיב  ..................  באפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

קיג  ........................................  באפרשת לשבוע  

הקכ  ...............  באפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יג

חקכ  ........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

אקל   ..............  באפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )טו

קמח   .............  באפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

נהק  ..................  באפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

נחק  .................................  וקתהלים פרק , דפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יט

סק  ...............................................   ביאור קהתי

סטק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  עם ביאורים  יומאמסכת   )כא

צחק  ..............................................  נזף עד ד נאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כד

צטק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

ר  ................................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כו

רא  .........................................  "צדקצמח "ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

רא  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

רב  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כט

רב  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

רג  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )לא

רד  .............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

רה  ...........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

רו  ....................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

נחק  ..........................  באפרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

נטק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לה

c"iyz'd hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי זה 2לגּני על ואיתא . »ƒְְֲִִִֶַַַָָ

ׁשהיה 3ּבּמדרׁש למקֹום לגנּוני, לגּני ְְְְִִִִֶַַָָָָ

היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה  ּדעיקר  ּדירתי, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָעיקר

הּמקֹור  ׁשהּוא הּדעת, עץ חטא עלֿידי ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָואחרּֿכ

ׁשינּוי  נעׂשה ׁשּלאחריֿזה, חטאים עניני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלכל

הא'. לרקיע מארץ  הּׁשכינה ׁשּנסּתּלקה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעיקרי

לאחריֿזה  ׁשהיּו החטאים עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָואחרּֿכ

והּצּדיקים  הּׁשביעי. לרקיע עד כּו' למעלה ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָעלתה

הֹורידּו עבֹודתם עלֿידי לאחריֿזה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָׁשּבאּו

רּבינּו, מׁשה ׁשּבא ועד למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשכינה

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי את 4ׁשהּוא ּופעל , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָ

הא' מרקיע הּׁשכינה המׁשכת – העיקרי ְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּדבר

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו הּכּונה. ּתכלית ׁשּזֹוהי 5לארץ, ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשעלֿידיֿזה  ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועׂשּו

עליה  לעד ויׁשּכנּו ארץ ירׁשּו הינּו,6ׁשּצּדיקים , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

מׁשּכינים  עבֹודתם עלֿידי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשהּצּדיקים

עד 7(ממׁשיכים  ׁשֹוכן ּבחינת ירׁשּו8) (ׁשּלכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

אחד  ּכל  ּבת ֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה אזי ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָארץ),

העבֹודה 9ואחד  עלֿידי נעׂשה זה וענין . ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ

 ֿ סטרא אתּכפיא ּכד ּכי סטראֿאחרא, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָּדאתּכפיא

ּבכּוּלהּו ֿ הּוא ּדקּודׁשאּֿברי יקרא אסּתּלק ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָאחרא

ּבּמאמר 10עלמין  אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּומבאר , ְְְֲִֵַַַָָָ
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ואילך).1) 116 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מד"ה הרביעי הפרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, שה"ש

עה"פ.3) יא.4)שהש"ר פכ"ט, ח.5)ויק"ר כה, כט.6)תרומה לז, מהרז"ו 7)תהלים ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ראה

ז. פי"ט, דשבת.8)לב"ר התפלה נוסח טו. נז, ישעי' (ד"ה 9)ע"פ לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני

ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא לקו"ת שם 10)ב. (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש השירים', ב'שיר נאמר

È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â L¯„naמובא . ‰Ê ÏÚ3 על »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»«∆«ƒ¿»
זה  Èe‚Ï,פסוק Èp‚Ï הייחוד ֿ מקום הקדושֿברוך שבו המקום (היינו שלי ¿«ƒƒ¿ƒ

עם  התייחד הבריאה שבתחילת כשם ישראל, בני עם כביכול, מתייחד, הוא

ÈÚ˜¯האדם) ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ«
,È˙¯Èc השראת עיקר הייתה שבו ƒ»ƒ

העולם  היינו הבריאה, בעת השכינה

הגשמי  ÈÎL‰הזה ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בריאת עם ¿«¿ƒ»¿»

הייתה  השכינה השראת עיקר העולם,

שאין  התחתון הזה בעולם דווקא

ממנו  למטה ŒÏÚתחתון CkŒ¯Á‡Â¿««»«
‡e‰L ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿≈«««∆

¯B˜n‰ והשורשÈÈÚ ÏÎÏ «»¿»ƒ¿¿≈
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ שהיו ¬»ƒ∆¿«¬≈∆

È¯˜ÈÚאחריו, ÈeÈL ‰NÚ«¬»ƒƒ»ƒ
השכינה  השראת מקום בעניין

ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒpL∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆
ועלתה  ‰‡'הגשמית ÚÈ˜¯Ï מבין ¿»ƒ«»

ŒÏÚהרקיעים.שבעת  CkŒ¯Á‡Â¿««»«
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï eÈ‰L ÌÈ‡ËÁ‰ È„È¿≈«¬»ƒ∆»¿«¬≈∆

הבאים  השכינה ÏÚ˙‰בדורות »¿»
eÎ'ונסתלקה  ‰ÏÚÓÏ כל כאשר ¿«¿»

לרקיע  השכינה את ומעלה מסלק חטא

יותר  דבר Ú„עליון של שבסופו «
עד  עלתה »ÚÈ˜¯Ï»»ƒהשכינה
.ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï e‡aL ÌÈ˜Ècv‰Â, ¿««ƒƒ∆»¿«¬≈∆
אבינו  מאברהם ≈¿»È„ÈŒÏÚהחל

Ì˙„B·Ú הזה בעולם ה' את שעבדו ¬»»
להשראת  כלי להיות אותו וזככו ועידנו

‰ÈÎM‰השכינה  e„È¯B‰ƒ«¿ƒ»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ בתחילה ƒ¿«¿»¿«»

אחר מהרקיע  השישי, לרקיע השביעי

הלאה  וכך לחמישי מהשישי »¿ÚÂ„כך
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ,eÈa¯ ‰LÓ ‡aL,יצחק (אברהם, אבינו מאברהם ∆»…∆«≈∆«¿ƒƒ

ומשה) עמרם קהת, לוי, ÔÈ·È·Áיעקב, ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ4˙‡ ÏÚÙe , ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ»«∆
È¯˜ÈÚ‰ ¯·c‰– לרקיע מרקיע השכינה ירידת של התכלית שהוא «»»»ƒ»ƒ

'‡‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰ הרקיעים שבעת מבין התחתון «¿»««¿ƒ»≈»ƒ«»

,ı¯‡Ï הגשמי הזה ‰ek‰לעולם ˙ÈÏÎz È‰BfL,העולם בריאת של »»∆∆ƒ«¿ƒ««»»
שהסיבה  החסידות בתורת בהרחבה ומבוארים המובאים ז"ל חכמינו כדברי

דירה  להיות הוא ברוך הקדוש ש"נתאווה משום היא הבריאה של והמטרה

הזה  [העולם בתחתונים" השכינה] והשראת התגלות עיקר תהיה שבו [המקום

החומרי  הגשמי, העולם שהוא

ביותר. והתחתון

e‰ÊÂ של הפנימי Ó‰התוכן ¿∆«
·e˙kM5 המשכן בניית על בציווי ∆»

המקדש  Lc˜Óובית ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»
,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ להקים כלומר ¿»«¿ƒ¿»

 ֿ שעל בעולם השכינה להשראת מקום

בבני  השכינה השראת תהיה ידו

"בתוכם", ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ישראל,
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯È ÌÈ˜ÈcvL∆«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿

‰ÈÏÚ „ÚÏ6,eÈ‰ , »«»∆»«¿
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈ˜Ècv‰L∆««ƒƒ«¿≈¬»»

ÌÈÎÈLÓÓ) ÌÈÈkLÓ7 מלמעלה «¿ƒƒ«¿ƒƒ
גילוי  לידי ומביאים ÈÁa˙למטה (¿ƒ«

„Ú ÔÎBL8 גבוהה דרגה שהיא ≈«
זו (ÔÎlLבאלוקות  עבודה בזכות ∆»≈
‡ÈÊהצדיקים  ,(ı¯‡ eL¯È כאשר ƒ¿»∆¬«

אלוקות  ומגלים ממשיכים הצדיקים

דורות  שבעת שעשו כפי בעולם,

רבנו  משה עד אבינו מאברהם

השכינה  השראת הייתה מזה וכתוצאה

ÌÎB˙a,במשכן, ÈzÎLÂ ‰NÚ«¬»¿»«¿ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a9 מבני ¿»∆»¿∆»

ישראל.

‰Ê ÔÈÚÂ והשראת אלוקות גילוי של ¿ƒ¿»∆
בעולם  È„ÈŒÏÚהשכינה ‰NÚ«¬∆«¿≈

‰„B·Ú‰ היצר והכנעת כפיית של »¬»
לקדושה, המתנגדים והכוחות הרע

הזוהר  בלשון הנקראת העבודה

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c כפיית ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
הקדושה  מצד ההפוך הצד האחר, הצד

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k Èk ונכפית נכנעת הסטראֿאחרא כאשר כי ƒ«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡10, ממלא ∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ

העולמות  כל את הוא ברוך הקדוש של Á"ÂÓכבודו ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈
¯"eÓ„‡ הריי"צ הרביÌBÈÂ ˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈc ¯Ó‡na «¿««¬»¿«ƒ¿«¿¿
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ה
 מפתח  כללי

ב   .......................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג   ................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   באתי לגניה "מאמר ד  )ג

ה  ..........................................  ד"יתש'ה ,שבט ד"יו

   ניבאתי לגה "מאמר ד  )ד

 כו ...............  ד"תשל'ה ,)מאמר א(ד שבט "יו, פ בשלח"ש

   ניבאתי לגה "מאמר ד  )ה

מא   ......  ד"תשל'ה ,)במאמר (ד שבט "יו, פ בשלח"שמוצאי 

  ,באפרשת  שבתת ושיחמ  )ו

 נז  .........................................מ"תשד'ה, שבט' ג

    באפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

סה  .............................................  איכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ח

ע  ....................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

עא ..................  באפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

עב  ................  באפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )י

קיב  ..................  באפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

קיג  ........................................  באפרשת לשבוע  

הקכ  ...............  באפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יג

חקכ  ........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

אקל   ..............  באפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )טו

קמח   .............  באפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

נהק  ..................  באפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

נחק  .................................  וקתהלים פרק , דפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יט

סק  ...............................................   ביאור קהתי

סטק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  עם ביאורים  יומאמסכת   )כא

צחק  ..............................................  נזף עד ד נאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כד

צטק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

ר  ................................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כו

רא  .........................................  "צדקצמח "ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

רא  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

רב  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כט

רב  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

רג  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )לא

רד  .............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

רה  ...........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

רו  ....................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

נחק  ..........................  באפרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

נטק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לה

c"iyz'd hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי זה 2לגּני על ואיתא . »ƒְְֲִִִֶַַַָָ

ׁשהיה 3ּבּמדרׁש למקֹום לגנּוני, לגּני ְְְְִִִִֶַַָָָָ

היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה  ּדעיקר  ּדירתי, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָעיקר

הּמקֹור  ׁשהּוא הּדעת, עץ חטא עלֿידי ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָואחרּֿכ

ׁשינּוי  נעׂשה ׁשּלאחריֿזה, חטאים עניני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלכל

הא'. לרקיע מארץ  הּׁשכינה ׁשּנסּתּלקה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעיקרי

לאחריֿזה  ׁשהיּו החטאים עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָואחרּֿכ

והּצּדיקים  הּׁשביעי. לרקיע עד כּו' למעלה ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָעלתה

הֹורידּו עבֹודתם עלֿידי לאחריֿזה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָׁשּבאּו

רּבינּו, מׁשה ׁשּבא ועד למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשכינה

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי את 4ׁשהּוא ּופעל , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָ

הא' מרקיע הּׁשכינה המׁשכת – העיקרי ְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּדבר

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו הּכּונה. ּתכלית ׁשּזֹוהי 5לארץ, ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשעלֿידיֿזה  ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועׂשּו

עליה  לעד ויׁשּכנּו ארץ ירׁשּו הינּו,6ׁשּצּדיקים , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

מׁשּכינים  עבֹודתם עלֿידי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשהּצּדיקים

עד 7(ממׁשיכים  ׁשֹוכן ּבחינת ירׁשּו8) (ׁשּלכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

אחד  ּכל  ּבת ֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה אזי ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָארץ),

העבֹודה 9ואחד  עלֿידי נעׂשה זה וענין . ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ

 ֿ סטרא אתּכפיא ּכד ּכי סטראֿאחרא, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָּדאתּכפיא

ּבכּוּלהּו ֿ הּוא ּדקּודׁשאּֿברי יקרא אסּתּלק ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָאחרא

ּבּמאמר 10עלמין  אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּומבאר , ְְְֲִֵַַַָָָ
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ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש השירים', ב'שיר נאמר

È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â L¯„naמובא . ‰Ê ÏÚ3 על »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»«∆«ƒ¿»
זה  Èe‚Ï,פסוק Èp‚Ï הייחוד ֿ מקום הקדושֿברוך שבו המקום (היינו שלי ¿«ƒƒ¿ƒ

עם  התייחד הבריאה שבתחילת כשם ישראל, בני עם כביכול, מתייחד, הוא

ÈÚ˜¯האדם) ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ«
,È˙¯Èc השראת עיקר הייתה שבו ƒ»ƒ

העולם  היינו הבריאה, בעת השכינה

הגשמי  ÈÎL‰הזה ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בריאת עם ¿«¿ƒ»¿»

הייתה  השכינה השראת עיקר העולם,

שאין  התחתון הזה בעולם דווקא

ממנו  למטה ŒÏÚתחתון CkŒ¯Á‡Â¿««»«
‡e‰L ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿≈«««∆

¯B˜n‰ והשורשÈÈÚ ÏÎÏ «»¿»ƒ¿¿≈
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ שהיו ¬»ƒ∆¿«¬≈∆

È¯˜ÈÚאחריו, ÈeÈL ‰NÚ«¬»ƒƒ»ƒ
השכינה  השראת מקום בעניין

ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒpL∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆
ועלתה  ‰‡'הגשמית ÚÈ˜¯Ï מבין ¿»ƒ«»

ŒÏÚהרקיעים.שבעת  CkŒ¯Á‡Â¿««»«
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï eÈ‰L ÌÈ‡ËÁ‰ È„È¿≈«¬»ƒ∆»¿«¬≈∆

הבאים  השכינה ÏÚ˙‰בדורות »¿»
eÎ'ונסתלקה  ‰ÏÚÓÏ כל כאשר ¿«¿»

לרקיע  השכינה את ומעלה מסלק חטא

יותר  דבר Ú„עליון של שבסופו «
עד  עלתה »ÚÈ˜¯Ï»»ƒהשכינה
.ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï e‡aL ÌÈ˜Ècv‰Â, ¿««ƒƒ∆»¿«¬≈∆
אבינו  מאברהם ≈¿»È„ÈŒÏÚהחל

Ì˙„B·Ú הזה בעולם ה' את שעבדו ¬»»
להשראת  כלי להיות אותו וזככו ועידנו

‰ÈÎM‰השכינה  e„È¯B‰ƒ«¿ƒ»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ בתחילה ƒ¿«¿»¿«»

אחר מהרקיע  השישי, לרקיע השביעי

הלאה  וכך לחמישי מהשישי »¿ÚÂ„כך
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ,eÈa¯ ‰LÓ ‡aL,יצחק (אברהם, אבינו מאברהם ∆»…∆«≈∆«¿ƒƒ
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שהסיבה  החסידות בתורת בהרחבה ומבוארים המובאים ז"ל חכמינו כדברי

דירה  להיות הוא ברוך הקדוש ש"נתאווה משום היא הבריאה של והמטרה

הזה  [העולם בתחתונים" השכינה] והשראת התגלות עיקר תהיה שבו [המקום

החומרי  הגשמי, העולם שהוא

ביותר. והתחתון

e‰ÊÂ של הפנימי Ó‰התוכן ¿∆«
·e˙kM5 המשכן בניית על בציווי ∆»

המקדש  Lc˜Óובית ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»
,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ להקים כלומר ¿»«¿ƒ¿»

 ֿ שעל בעולם השכינה להשראת מקום

בבני  השכינה השראת תהיה ידו

"בתוכם", ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ישראל,
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯È ÌÈ˜ÈcvL∆«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿

‰ÈÏÚ „ÚÏ6,eÈ‰ , »«»∆»«¿
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈ˜Ècv‰L∆««ƒƒ«¿≈¬»»

ÌÈÎÈLÓÓ) ÌÈÈkLÓ7 מלמעלה «¿ƒƒ«¿ƒƒ
גילוי  לידי ומביאים ÈÁa˙למטה (¿ƒ«

„Ú ÔÎBL8 גבוהה דרגה שהיא ≈«
זו (ÔÎlLבאלוקות  עבודה בזכות ∆»≈
‡ÈÊהצדיקים  ,(ı¯‡ eL¯È כאשר ƒ¿»∆¬«

אלוקות  ומגלים ממשיכים הצדיקים

דורות  שבעת שעשו כפי בעולם,

רבנו  משה עד אבינו מאברהם

השכינה  השראת הייתה מזה וכתוצאה

ÌÎB˙a,במשכן, ÈzÎLÂ ‰NÚ«¬»¿»«¿ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a9 מבני ¿»∆»¿∆»

ישראל.

‰Ê ÔÈÚÂ והשראת אלוקות גילוי של ¿ƒ¿»∆
בעולם  È„ÈŒÏÚהשכינה ‰NÚ«¬∆«¿≈

‰„B·Ú‰ היצר והכנעת כפיית של »¬»
לקדושה, המתנגדים והכוחות הרע

הזוהר  בלשון הנקראת העבודה

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c כפיית ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
הקדושה  מצד ההפוך הצד האחר, הצד

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k Èk ונכפית נכנעת הסטראֿאחרא כאשר כי ƒ«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡10, ממלא ∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ

העולמות  כל את הוא ברוך הקדוש של Á"ÂÓכבודו ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈
¯"eÓ„‡ הריי"צ הרביÌBÈÂ ˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈc ¯Ó‡na «¿««¬»¿«ƒ¿«¿¿
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c"iyz'dו ,hay c"ei

הּיארצייט  ויֹום ההסּתּלקּות על 11ּדיֹום ּדקאי ְְְְְְִֵַַַַַָָ

ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור ְְְְְִֵֶֶַַָָָמדריגת

ּבתחּתֹונים. ׁשכינה עיקר המׁשכת ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

ׁשּבהם, והעבֹודה ּומקּדׁש הּמׁשּכן ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָוזהּו

ענין  ּובפרט הּקרּבנֹות עבֹודת הּוא ְְְֲִִִֶַַַָָָָָׁשעיקרּה

סטראֿאחרא  אתּכפיא ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקטֹורת,

ׁשּטים  מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה ּגם וזהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָכּו'.

ּדאתּכפיא  העבֹודה להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי ּכי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּדוקא,

מקֹום  נתינת להי ֹות צריכה ְְְְֲִִִִַַָָָָסטראֿאחרא ,

 ֿ על נעׂשה וזה הּסטראֿאחרא, ׁשל ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָלהתנּגדּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשטּות, הרּוח אין 12ידי ְְְֲֵֵֵַַַַַָ

רּוח  ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עבירה עֹובר ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם

ׁשּזהּו ג ) (ּבפרק ּבהּמאמר ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשטּות,

החמּדה  ּכלּֿכ (לא ּובעיקר החמּדה, ּתֹוקף ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּצד

(ּדער  והרתיחה  הּתענּוג אּלא) ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּבפניֿעצמ ּה,

(אפילּו הּגׁשמּיים ּבענינים לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִִִֵֶַַָָָקאך)

החּיּות  את מסיר ׁשּזה הּמּוּתרים), ְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבּדברים

וכ קדּוׁשה, ּבעניני להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָוההתלהבּות

לרּוח  לבֹוא ׁשּיכֹול עד ּדחי אל מּדחי ְִִִֵֶֶֶֶַַָָהֹול

ּכיון  עבירה, לעבֹור אֹותֹו להביא ׁשּיכֹולה ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָׁשטּות

ירּגיׁש ׁשּלא האמת על מכּסה ׁשטּות' ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹׁשה'רּוח

ׁשעֹודּנּו לֹו נדמה ויהיה מאחדּותֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּנפרד
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ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם לגני 11)מציין באתי ד"ה

.(112ֿ111 ע' שם (סה"מ פ"א א.12)ה'שי"ת ג, סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈÈˆ¯‡i‰11 למסור נוהג היה הריי"צ הרבי שנים (באותן תש"י שבט יו"ד «»¿«

תש"י  שבט י"ג - י"ד הימים ולקראת בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום

דיבורֿהמתחיל  המאמר את נועד מסר המאמר – כלה אחותי לגני 'באתי

ביו  (נסתלקה רבקה הרבנית אמוֿזקנתו של היארצייט ליום שבט לפרסום "ד

 ֿ שטערנא הרבנית אמו ושל תרע"ד)

תש"ב) שבט בי"ג (נסתלקה שרה

ימים  לקראת המאמר פרסום ולאחר

ביו"ד  נסתלק עצמו הריי"צ הרבי אלה,

שהמאמר  למפרע והתברר תש"י, שבט

ביו"ד  ומאז הסתלקותו, ליום נמסר

תשי"א, משנת החל שנה, מידי שבט

 ֿ בדיבור חסידות מאמר לומר נהג הרבי

המאמר  שנה כשבכל זה המתחיל

מתוך  אחר פרק על בעיקר מיוסד

בן  'המשך' (שהוא המקורי המאמר

זו, ובשנה הסדר. לפי פרקים), עשרים

על  בעיקר מיוסד המאמר תשי"ד,

הריי"צ, הרבי במאמר הרביעי הפרק

מבואר) לעיל È‡˜cושם שהאמור ¿»≈
האור  הסטראֿאחרא כפיית ידי שעל

הכוונה  העולמות", "בכל עולה האלוקי

‰‡B¯היא ˙‚È¯„Ó ÏÚ האלוקי ««¿≈«»
,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰L∆¿¿»¿ƒ¿»∆
החסידות  בתורת בהרחבה מבואר

בשני  לעולמות מאיר האלוקי שהאור

הוא  עלמין", כל ה"ממלא אור אופנים:

ונרגש  ונקלט המתלבש המוגבל האור

ניכרת  והחיות עניינו לפי נברא בכל

עלמין", כל ה"סובב ואור בו ונרגשת

שלמעלה  מוגבל הבלתי האור

באופן  ובנבראים בעולמות מהתלבשות

וזהו  בשווה, לכולם מאיר אלא פנימי

בשווה, העולמות בכל המאיר האור אחרא", סטרא אתכפיא "כד שנמשך האור

‰ÈÎL ¯˜ÈÚ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰fL מהגבלה שלמעלה האור ∆∆ƒ¿««¿»«ƒ«¿ƒ»
.ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ

Lc˜Óe ÔkLn‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ בגלוי השכינה השראת ישנה שבהם ¿∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»
‰„B·Ú‰Â הרוחנית ה' B·Ú„˙עבודת ‡e‰ d¯˜ÈÚL ,Ì‰aL ¿»¬»∆»∆∆ƒ»»¬«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙¯BËw‰ ÔÈÚ Ë¯Ù·e ˙Ba¯w‰ עבודת ידי על «»¿»ƒ¿»ƒ¿««¿∆∆«¿≈∆
לאלוקות  הגשמיות של והתעלות התקרבות שעניינה «¿»¿ÈÙk˙‡ƒ‡הקרבנות

'eÎ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ כמבואר) בעולם השכינה השראת פועל והדבר ƒ¿»«¬»
במאמר, הקודמים הפרקים את המבארים לגני' 'באתי במאמרי באריכות

הקרבנות). עבודת של הפנימי העניין בביאור העוסק ב פרק ∆¿e‰ÊÂובמיוחד
Ìb על הטעם ‰È‰הפנימי ÔkLn‰M ‰Ó בנוי,‡˜Âc ÌÈhL ÈˆÚÓ ««∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ«¿»

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k Èkƒ¿≈∆«ƒ¿»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
‰ÎÈ¯ˆ,‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ÏL ˙e„b˙‰Ï ÌB˜Ó ˙È˙ ˙BÈ‰Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿ƒ¿«¿∆«ƒ¿»«¬»

את  מחייב עצמו זה אבל עליה, שיתגברו כדי הוא מציאותה  כל שאמנם

לקדושה  להתנגד תוכל שאכן באופן È„ÈŒÏÚמציאותה ‰NÚ ‰ÊÂ¿∆«¬∆«¿≈
˙eËL Áe¯‰ מחדיר הרע שהיצר »«¿

הרוח  כי לחטוא, לו גורמת והיא באדם

וכשאינו  תאוות, בו מעוררת שטות

 ֿ חס חוטא, הוא להתגבר, מצליח

Ï"Êושלום, eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók12 ¿«¬««≈«
עלול שמצד  לא האדם כיהודי מהותו

È·Ú¯‰לחטוא  ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»
Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
¯‡·nL ÈÙÎe ,˙eËL¿¿ƒ∆¿…»

¯Ó‡n‰a שנת של לגני ' 'באתי ¿««¬»
e‰fLתש"י  (‚ ˜¯Ùa) פעולתה ¿∆∆∆∆

להחטיא  שטות' ה'רוח »vÓƒ„היא של
‰cÓÁ‰ Û˜Bz,והתאווה¯˜ÈÚ·e ∆«∆¿»¿ƒ»

ŒÈÙa ‰cÓÁ‰ CkŒÏk ‡Ï)…»»«∆¿»ƒ¿≈
‚eÚz‰ (‡l‡ ,dÓˆÚ«¿»∆»««¬

Í‡˜ ¯Úc) ‰ÁÈ˙¯‰Â הלהט ¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÈÚaוההתלהבות  BÏ LiL (∆≈»ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·ca eÏÈÙ‡) ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¬ƒ«¿»ƒ
,(ÌÈ¯zen‰ הגורם שעיקר כלומר «»ƒ

והתאווה  הנטייה עצם לא הוא לחטוא

שהאדם  העובדה אלא גשמיים לדברים

בחשק  אחריהם ולהוט מהם מתענג

‡˙ובהתלהבות  ¯ÈÒÓ ‰fL∆∆≈ƒ∆
‰ÎÈ¯vL ˙e·‰Ï˙‰‰Â ˙eiÁ‰««¿«ƒ¿«¬∆¿ƒ»

,‰Le„˜ ÈÈÚa ˙BÈ‰Ï כאשר כי ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»
שקועים  האדם של נפשו וכוחות גופו

ממילא  אחד, בכיוון ובהתלהבות בלהט

וההתלהבות  החיות את מאבד הוא

ההפוך  ÈÁcבכיוון Ï‡ ÈÁcÓ CÏB‰ CÎÂ מידרדר הרוחני Ú„ומצבו ¿»≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«
¯B·ÚÏ B˙B‡ ‡È·‰Ï ‰ÏBÎiL ˙eËL Áe¯Ï ‡B·Ï ÏBÎiL∆»»¿«¿∆¿»¿»ƒ«¬

‰¯È·Ú,בפועל‡lL ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ '˙eËL Áe¯'‰L ÔÂÈk ¬≈»≈»∆»«¿¿«»«»¡∆∆…
,B˙e„Á‡Ó „¯ÙpL LÈb¯È,כחמורה קלה עבירה, שבכל היא האמת «¿ƒ∆ƒ¿«≈«¿

ל  וגורם בנפשו פגם יוצר היה האדם האדם ואם מאלוקות וריחוק פירוד עצמו

לגני' 'באתי ובמאמרי התניא בספר כמבואר (ולכן, חוטא היה לא לכך מודע

נפשו  את למסור מוכן שבקלים' כ'קל מוגדר הרוחני מצבו שמבחינת מי גם

הוא  זו בעבירה כי זרה, עבודה לעבוד עליו לכפות מנסים כאשר ה' קידוש על

שהדבר  כאמור, היא, האמת אבל מאלוקות, נפרד נעשה שהוא בבירור יודע

לא  לו וגורמת הזו האמת על מכסה שטות שהרוח אלא עבירה כל לגבי נכון

הזה  לפירוד מודע eÎ'.להיות B˙e„‰Èa ep„BÚL BÏ ‰Ó„ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ¿∆∆∆¿«¬
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הּתיקּון  ּגם להיֹות צרי ולכן כּו'. ְְְֲִִִֵַַַָָּביהדּותֹו

ׁשּבּמׁשּכן, ׁשּטים עצי ענין ׁשּזהּו ּכזה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ׁשעלֿידיֿזה  ּדקדּוׁשה, ׁשטּות הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשענינם

ּדלעּומתֿזה  הּׁשטּות .13נתתּקן ְְְִִֵֶַַַ

LÈÂ ׁשהעבֹודה מּובן ׁשעלּֿפיֿזה להֹוסיף, ¿≈ְֲִִֶֶֶַָָָ

רק  הּׁשּי ענין אינּה ּדקדּוׁשה ְְְִִִֵַַַָָָָּדׁשטּות

מיּוחדים  ּובזמּנים סגּולה זהּו14ליחידי אּלא , ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

ׁש ּכיון העבֹודה, ּבכללּות ּגמּור עלֿידיֿזה הכרח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

להיֹות  מקֹום ׁשּנֹותנת ׁשטּות' ה'רּוח את ְְְְִִֶֶֶֶַַָָמתּקנים

ּגם  ׁשּי זה הרי ּגיסא, ּולאיד עבירה. ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעֹובר

אין  ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּכי צּדיקים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאצל

עבירה  איזֹו על קאי כּו', עבירה עֹובר ֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָאדם

אׁשר  ּבארץ צּדיק ּדאין הענין ּגם ּכֹולל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה,

יחטא  ולא טֹוב מּפני 15יעׂשה הּוא זה ׁשּגם , ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָֹ

צּדיק  אצל ּגם ולכן ׁשטּות, רּוח ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנכנס

רק  [לא  ּדקדּוׁשה ּדׁשטּות  העבֹודה להיֹות ְְְְֲִִִִַָָָָֹצריכה

זה  ערבים יׂשראל ׁשּכל הערבּות ענין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּצד

ׁשּלכן 16ּבזה  אֹומרים 17, ּגמּורים צּדיקים אפילּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

הא"ב  אֹותּיֹות (ּכל כּו' ּבגדנּו ּגם 18אׁשמנּו אּלא ,( ְְִֶַַַָָָָָ

ׁשטּות' ה'רּוח את לתּקן ּכדי עצמֹו], ְְְְִֵֵֶַַַַָמּצד

גֹו') ּבארץ  צּדיק (אין ה"עבירה" ּבאה ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּמּמּנה

כּו'. ּבדרּגתֹו ׁשהיא ְְְִִֶַָּכפי

לבנֹות p‰Â‰ב) לּסטראֿאחרא ׁשּיׁש הּכח ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

כּו' ׁשטּות' ה'רּוח את ְְֶֶַָ(אֹויפּבֹויען)

הּנפׁש על לכּסֹות ּתּוכל הּבהמית ׁשהּנפׁש ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַעד

ׁשהעֹולמֹות  הּבריאה ּבכללּות ּפרט הּוא ְְְֱִִִֶַָָָָָָֹהאלקית,

אלקּות  על הּידּוע 19מעלימים ּוכמאמר ,20 ְְֱֲִִַַַַַָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

בארוכה.13) תשי"אֿתשי"ג לגני באתי ד"ה ראה – כאן עד הנאמר שם 14)בכל (סה"מ פ"ה ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה

.(118 כ.15)ע' ז, א.16)קהלת לט, תקצא 17)שבועות ע' ח"ב פרשיות אדה"ז מאמרי קדושים. פ' להרח"ו טעהמ"צ ראה

.105 ע' חכ"ז .17ֿ16 ע' חכ"ה לקו"ש אֿב). כח, (דרמ"צ ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ סהמ"צ 18)ואילך. ראה

ב). לח, (דרמ"צ ספ"א ותשובה וידוי מצות "זה 19)להצ"צ זו: דשנה הפרק – (116 ע' שם (סה"מ רפ"ד הנ"ל ד"ה ראה

אלקות". אויף מעלים איז וועלט וואס דאס והיינו . . הנה"א על מכסה ואילך.20)שהנה"ב תתקלג ס"ע ח"ב תער"ב המשך ָָ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôe˜Èz‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ העבירה Êk‰,על ÔÙB‡a מאחר כי ¿»≈»ƒƒ¿««ƒ¿∆»∆

ידי  על הוא התיקון מהדעת, למטה שטות, מרוח כתוצאה היא שהעבירה

מהדעת  למעלה ה' ÔkLnaL,עבודת ÌÈhL ÈˆÚ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬≈ƒƒ∆«ƒ¿»
,‰Le„˜c ˙eËL ‡e‰ ÌÈÚL השכל מגדרי התעלות תוך ה' עבודת ∆ƒ¿»»¿ƒ¿»
˙eËM‰ Ôw˙˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈«¿

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc13 של שטות' ה'רוח ƒ¿«∆
באריכות  שמבואר (כפי הסטראֿאחרא

לגני'). 'באתי במאמרי

‰ÊŒÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לפי ¿≈¿ƒ∆«ƒ∆
ה' בעבודת שהצורך לעיל האמור

כדי  נדרש דקדושה' 'שטות של באופן

שבגללה  שטות' ה'רוח על להתגבר

לחטוא, עלול «Ô·eÓהאדם
‰Le„˜c ˙eËLc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ dÈ‡ מאד ¯˜נעלה CiM‰ ≈»ƒ¿»««»«
‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏ גבוהה דרגה בעלי ƒƒ≈¿»

ÌÈ„ÁeÈÓ ÌÈpÓÊ·e14, עת שהם ƒ¿«ƒ¿»ƒ
רגילה  ובלתי מיוחדת «∆‡l‡רצון

¯eÓb Á¯Î‰ e‰Ê לכל אדם וחובה ∆∆¿≈«»
זמן  ‰B·Ú„‰,ובכל ˙eÏÏÎaƒ¿»»¬»

רק  ולא כללי באופן ה' בעבודת

מאד  גבוהות ŒÏÚLבדרגות ÔÂÈk≈»∆«
Áe¯'‰ ˙‡ ÌÈw˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿«¿ƒ∆»«

B˜Ó ˙˙BpL '˙eËL˙BÈ‰Ï Ì ¿∆∆∆»ƒ¿
,‡ÒÈb C„È‡Ïe .‰¯È·Ú ¯·BÚ≈¬≈»¿ƒ»ƒ»

שהדבר  לאנשים למרות גם שייך

גבוהה  לדרגה הגיעו שלא רגילים

ה' Ìbבעבודת CiL ‰Ê È¯‰¬≈∆«»«
ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡ ה'שכן את עובדים ≈∆«ƒƒ

גבוהה, e¯Ó‡Mבדרגה ‰Ó Èkƒ«∆»¿
¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«≈»»≈

,'eÎ ‰¯È·Ú על שעבירה וקבעו ¬≈»
הרוח  בגלל רק להיות יכולה ה' רצון

‡BÊÈמכוון ˜‡Èשטות  ÏÚ »≈«≈
,‰È‰zL ‰¯È·Ú סוג מכל עבירה ¬≈»∆ƒ¿∆

ה' רצון על עבירה רק לא שהוא,

אלא  הרגיל Ìbבמובן ÏÏBk≈«
¯L‡ ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«ƒ»»∆¬∆

‡ËÁÈ ‡ÏÂ ·BË ‰NÚÈ15, קשר כל לו שאין בצדיק מדובר כלומר, «¬∆¿…∆¡»
חסרון  של במובן "יחטא" הוא גם אבל הפשוט במובן לחטא ושייכות

eËL˙,מסויים  Áe¯ Ba ÒÎpL ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÌbL מובן כי אם ∆«∆ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿
מעודן יותר הרבה במובן שטות' 'רוח ˆÈc˜שזו Ïˆ‡ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«≈∆«ƒ

ÔÈÚ „vÓ ˜¯ ‡Ï] ‰Le„˜c ˙eËLc ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿»…«ƒ«ƒ¿«
‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯Ú Ï‡¯NÈ ÏkL ˙e·¯Ú‰16, הוא מישראל אחד וכל »¬≈∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ∆»∆

ומצבו  למעמדו גם ואחראי ערב

הזולת  של ‡ÔÎlL17eÏÈÙהרוחני ∆»≈¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ¿ƒ
Ïk) 'eÎ e„‚a eÓL‡»«¿»«¿»

·"‡‰ ˙Bi˙B‡18 המבטא דבר ƒ»
ויטאל  חיים רבי שכתב כפי שלימות),

שייך  היה לא שבוודאי האריז"ל שגם

את  אומר היה ועוונות לחטאים כלל

בני  כל כי וכו' "אשמנו" הווידוי

לכך  בנוסף אבל אחד כגוף הם ישראל

רק  לא וכו' "אשמנו" אומר גמור צדיק

לאחרים הערבות Ìbמפני ‡l‡∆»«
˙‡ Ôw˙Ï È„k ,[BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿≈¿«≈∆

‰‰‡a ‰pnnL '˙eËL Áe¯'»«¿∆ƒ∆»»»
ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡) "‰¯È·Ú"‰»¬≈»≈«ƒ»»∆
,'eÎ B˙b¯„a ‡È‰L ÈÙk ('B‚¿ƒ∆ƒ¿«¿»
מעודן  במובן ו"חטא" "עבירה" היינו

בני  ושלמה "אני (ככתוב בהרבה

אלא  ועוון לחטא הכוונה ואין חטאים"

וגם  מסויים) וכישלון חסרון של במובן

ו"עבירה" "חטא" על להתגבר כדי

בצדיק, שייך הדבר שבה במידה כזו,

דקדושה". ב"שטות צורך יש

Œ‡¯ËqÏ LiL Ák‰ ‰p‰Â (·¿ƒ≈«…«∆≈«ƒ¿»
‡¯Á‡ לצד המתנגד האחר, הצד «¬»
(‡ÔÚÈBaÙÈBהקדושה ˙B·Ïƒ¿¿∆

ולבסס  eËL˙'לבנות Áe¯'‰ ˙‡ (∆»«¿
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L „Ú 'eÎ«∆«∆∆««¬ƒ
LÙp‰ ÏÚ ˙BqÎÏ ÏÎez«¿«««∆∆

,˙È˜Ï‡‰ חטא לאדם לגרום ואפילו »¡…ƒ
חסֿושלום, Ë¯tממש, ‡e‰¿»

‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎa מהתכנית חלק ƒ¿»«¿ƒ»
הבריאה  של ««∆BÓÏBÚ‰L˙הכללית

ÌÈÓÈÏÚÓ ומסתיריםÏÚ «¿ƒƒ«
˙e˜Ï‡19, האלקית הנפש על מסתירה הבהמית הנפש גם Ó‡ÓÎe¯וכך ¡…¿«¬»
Úe„i‰20 החסידות BÓÏBÚa˙בתורת Ë¯Ù·e) ˙BÓÏBÚaL «»«∆»»ƒ¿»»»
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ז c"iyz'd ,hay c"ei

הּיארצייט  ויֹום ההסּתּלקּות על 11ּדיֹום ּדקאי ְְְְְְִֵַַַַַָָ

ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור ְְְְְִֵֶֶַַָָָמדריגת

ּבתחּתֹונים. ׁשכינה עיקר המׁשכת ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

ׁשּבהם, והעבֹודה ּומקּדׁש הּמׁשּכן ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָוזהּו

ענין  ּובפרט הּקרּבנֹות עבֹודת הּוא ְְְֲִִִֶַַַָָָָָׁשעיקרּה

סטראֿאחרא  אתּכפיא ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקטֹורת,

ׁשּטים  מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה ּגם וזהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָכּו'.

ּדאתּכפיא  העבֹודה להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי ּכי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּדוקא,

מקֹום  נתינת להי ֹות צריכה ְְְְֲִִִִַַָָָָסטראֿאחרא ,

 ֿ על נעׂשה וזה הּסטראֿאחרא, ׁשל ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָלהתנּגדּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשטּות, הרּוח אין 12ידי ְְְֲֵֵֵַַַַַָ

רּוח  ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עבירה עֹובר ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם

ׁשּזהּו ג ) (ּבפרק ּבהּמאמר ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשטּות,

החמּדה  ּכלּֿכ (לא ּובעיקר החמּדה, ּתֹוקף ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּצד

(ּדער  והרתיחה  הּתענּוג אּלא) ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּבפניֿעצמ ּה,

(אפילּו הּגׁשמּיים ּבענינים לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִִִֵֶַַָָָקאך)

החּיּות  את מסיר ׁשּזה הּמּוּתרים), ְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבּדברים

וכ קדּוׁשה, ּבעניני להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָוההתלהבּות

לרּוח  לבֹוא ׁשּיכֹול עד ּדחי אל מּדחי ְִִִֵֶֶֶֶַַָָהֹול

ּכיון  עבירה, לעבֹור אֹותֹו להביא ׁשּיכֹולה ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָׁשטּות

ירּגיׁש ׁשּלא האמת על מכּסה ׁשטּות' ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹׁשה'רּוח

ׁשעֹודּנּו לֹו נדמה ויהיה מאחדּותֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּנפרד
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ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם לגני 11)מציין באתי ד"ה

.(112ֿ111 ע' שם (סה"מ פ"א א.12)ה'שי"ת ג, סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈÈˆ¯‡i‰11 למסור נוהג היה הריי"צ הרבי שנים (באותן תש"י שבט יו"ד «»¿«

תש"י  שבט י"ג - י"ד הימים ולקראת בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום

דיבורֿהמתחיל  המאמר את נועד מסר המאמר – כלה אחותי לגני 'באתי

ביו  (נסתלקה רבקה הרבנית אמוֿזקנתו של היארצייט ליום שבט לפרסום "ד

 ֿ שטערנא הרבנית אמו ושל תרע"ד)

תש"ב) שבט בי"ג (נסתלקה שרה

ימים  לקראת המאמר פרסום ולאחר

ביו"ד  נסתלק עצמו הריי"צ הרבי אלה,

שהמאמר  למפרע והתברר תש"י, שבט

ביו"ד  ומאז הסתלקותו, ליום נמסר

תשי"א, משנת החל שנה, מידי שבט

 ֿ בדיבור חסידות מאמר לומר נהג הרבי

המאמר  שנה כשבכל זה המתחיל

מתוך  אחר פרק על בעיקר מיוסד

בן  'המשך' (שהוא המקורי המאמר

זו, ובשנה הסדר. לפי פרקים), עשרים

על  בעיקר מיוסד המאמר תשי"ד,

הריי"צ, הרבי במאמר הרביעי הפרק

מבואר) לעיל È‡˜cושם שהאמור ¿»≈
האור  הסטראֿאחרא כפיית ידי שעל

הכוונה  העולמות", "בכל עולה האלוקי

‰‡B¯היא ˙‚È¯„Ó ÏÚ האלוקי ««¿≈«»
,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰L∆¿¿»¿ƒ¿»∆
החסידות  בתורת בהרחבה מבואר

בשני  לעולמות מאיר האלוקי שהאור

הוא  עלמין", כל ה"ממלא אור אופנים:

ונרגש  ונקלט המתלבש המוגבל האור

ניכרת  והחיות עניינו לפי נברא בכל

עלמין", כל ה"סובב ואור בו ונרגשת

שלמעלה  מוגבל הבלתי האור

באופן  ובנבראים בעולמות מהתלבשות

וזהו  בשווה, לכולם מאיר אלא פנימי

בשווה, העולמות בכל המאיר האור אחרא", סטרא אתכפיא "כד שנמשך האור

‰ÈÎL ¯˜ÈÚ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰fL מהגבלה שלמעלה האור ∆∆ƒ¿««¿»«ƒ«¿ƒ»
.ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ

Lc˜Óe ÔkLn‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ בגלוי השכינה השראת ישנה שבהם ¿∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»
‰„B·Ú‰Â הרוחנית ה' B·Ú„˙עבודת ‡e‰ d¯˜ÈÚL ,Ì‰aL ¿»¬»∆»∆∆ƒ»»¬«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙¯BËw‰ ÔÈÚ Ë¯Ù·e ˙Ba¯w‰ עבודת ידי על «»¿»ƒ¿»ƒ¿««¿∆∆«¿≈∆
לאלוקות  הגשמיות של והתעלות התקרבות שעניינה «¿»¿ÈÙk˙‡ƒ‡הקרבנות

'eÎ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ כמבואר) בעולם השכינה השראת פועל והדבר ƒ¿»«¬»
במאמר, הקודמים הפרקים את המבארים לגני' 'באתי במאמרי באריכות

הקרבנות). עבודת של הפנימי העניין בביאור העוסק ב פרק ∆¿e‰ÊÂובמיוחד
Ìb על הטעם ‰È‰הפנימי ÔkLn‰M ‰Ó בנוי,‡˜Âc ÌÈhL ÈˆÚÓ ««∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ«¿»

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k Èkƒ¿≈∆«ƒ¿»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
‰ÎÈ¯ˆ,‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ÏL ˙e„b˙‰Ï ÌB˜Ó ˙È˙ ˙BÈ‰Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿ƒ¿«¿∆«ƒ¿»«¬»

את  מחייב עצמו זה אבל עליה, שיתגברו כדי הוא מציאותה  כל שאמנם

לקדושה  להתנגד תוכל שאכן באופן È„ÈŒÏÚמציאותה ‰NÚ ‰ÊÂ¿∆«¬∆«¿≈
˙eËL Áe¯‰ מחדיר הרע שהיצר »«¿

הרוח  כי לחטוא, לו גורמת והיא באדם

וכשאינו  תאוות, בו מעוררת שטות

 ֿ חס חוטא, הוא להתגבר, מצליח

Ï"Êושלום, eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók12 ¿«¬««≈«
עלול שמצד  לא האדם כיהודי מהותו

È·Ú¯‰לחטוא  ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»
Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
¯‡·nL ÈÙÎe ,˙eËL¿¿ƒ∆¿…»

¯Ó‡n‰a שנת של לגני ' 'באתי ¿««¬»
e‰fLתש"י  (‚ ˜¯Ùa) פעולתה ¿∆∆∆∆

להחטיא  שטות' ה'רוח »vÓƒ„היא של
‰cÓÁ‰ Û˜Bz,והתאווה¯˜ÈÚ·e ∆«∆¿»¿ƒ»

ŒÈÙa ‰cÓÁ‰ CkŒÏk ‡Ï)…»»«∆¿»ƒ¿≈
‚eÚz‰ (‡l‡ ,dÓˆÚ«¿»∆»««¬

Í‡˜ ¯Úc) ‰ÁÈ˙¯‰Â הלהט ¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÈÚaוההתלהבות  BÏ LiL (∆≈»ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·ca eÏÈÙ‡) ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¬ƒ«¿»ƒ
,(ÌÈ¯zen‰ הגורם שעיקר כלומר «»ƒ

והתאווה  הנטייה עצם לא הוא לחטוא

שהאדם  העובדה אלא גשמיים לדברים

בחשק  אחריהם ולהוט מהם מתענג

‡˙ובהתלהבות  ¯ÈÒÓ ‰fL∆∆≈ƒ∆
‰ÎÈ¯vL ˙e·‰Ï˙‰‰Â ˙eiÁ‰««¿«ƒ¿«¬∆¿ƒ»

,‰Le„˜ ÈÈÚa ˙BÈ‰Ï כאשר כי ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»
שקועים  האדם של נפשו וכוחות גופו

ממילא  אחד, בכיוון ובהתלהבות בלהט

וההתלהבות  החיות את מאבד הוא

ההפוך  ÈÁcבכיוון Ï‡ ÈÁcÓ CÏB‰ CÎÂ מידרדר הרוחני Ú„ומצבו ¿»≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«
¯B·ÚÏ B˙B‡ ‡È·‰Ï ‰ÏBÎiL ˙eËL Áe¯Ï ‡B·Ï ÏBÎiL∆»»¿«¿∆¿»¿»ƒ«¬

‰¯È·Ú,בפועל‡lL ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ '˙eËL Áe¯'‰L ÔÂÈk ¬≈»≈»∆»«¿¿«»«»¡∆∆…
,B˙e„Á‡Ó „¯ÙpL LÈb¯È,כחמורה קלה עבירה, שבכל היא האמת «¿ƒ∆ƒ¿«≈«¿

ל  וגורם בנפשו פגם יוצר היה האדם האדם ואם מאלוקות וריחוק פירוד עצמו

לגני' 'באתי ובמאמרי התניא בספר כמבואר (ולכן, חוטא היה לא לכך מודע

נפשו  את למסור מוכן שבקלים' כ'קל מוגדר הרוחני מצבו שמבחינת מי גם

הוא  זו בעבירה כי זרה, עבודה לעבוד עליו לכפות מנסים כאשר ה' קידוש על

שהדבר  כאמור, היא, האמת אבל מאלוקות, נפרד נעשה שהוא בבירור יודע

לא  לו וגורמת הזו האמת על מכסה שטות שהרוח אלא עבירה כל לגבי נכון

הזה  לפירוד מודע eÎ'.להיות B˙e„‰Èa ep„BÚL BÏ ‰Ó„ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ¿∆∆∆¿«¬
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dlk izeg` ipbl iz`a

הּתיקּון  ּגם להיֹות צרי ולכן כּו'. ְְְֲִִִֵַַַָָּביהדּותֹו

ׁשּבּמׁשּכן, ׁשּטים עצי ענין ׁשּזהּו ּכזה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ׁשעלֿידיֿזה  ּדקדּוׁשה, ׁשטּות הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשענינם

ּדלעּומתֿזה  הּׁשטּות .13נתתּקן ְְְִִֵֶַַַ

LÈÂ ׁשהעבֹודה מּובן ׁשעלּֿפיֿזה להֹוסיף, ¿≈ְֲִִֶֶֶַָָָ

רק  הּׁשּי ענין אינּה ּדקדּוׁשה ְְְִִִֵַַַָָָָּדׁשטּות

מיּוחדים  ּובזמּנים סגּולה זהּו14ליחידי אּלא , ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

ׁש ּכיון העבֹודה, ּבכללּות ּגמּור עלֿידיֿזה הכרח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

להיֹות  מקֹום ׁשּנֹותנת ׁשטּות' ה'רּוח את ְְְְִִֶֶֶֶַַָָמתּקנים

ּגם  ׁשּי זה הרי ּגיסא, ּולאיד עבירה. ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעֹובר

אין  ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּכי צּדיקים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאצל

עבירה  איזֹו על קאי כּו', עבירה עֹובר ֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָאדם

אׁשר  ּבארץ צּדיק ּדאין הענין ּגם ּכֹולל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה,

יחטא  ולא טֹוב מּפני 15יעׂשה הּוא זה ׁשּגם , ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָֹ

צּדיק  אצל ּגם ולכן ׁשטּות, רּוח ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנכנס

רק  [לא  ּדקדּוׁשה ּדׁשטּות  העבֹודה להיֹות ְְְְֲִִִִַָָָָֹצריכה

זה  ערבים יׂשראל ׁשּכל הערבּות ענין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּצד

ׁשּלכן 16ּבזה  אֹומרים 17, ּגמּורים צּדיקים אפילּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

הא"ב  אֹותּיֹות (ּכל כּו' ּבגדנּו ּגם 18אׁשמנּו אּלא ,( ְְִֶַַַָָָָָ

ׁשטּות' ה'רּוח את לתּקן ּכדי עצמֹו], ְְְְִֵֵֶַַַַָמּצד

גֹו') ּבארץ  צּדיק (אין ה"עבירה" ּבאה ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּמּמּנה

כּו'. ּבדרּגתֹו ׁשהיא ְְְִִֶַָּכפי

לבנֹות p‰Â‰ב) לּסטראֿאחרא ׁשּיׁש הּכח ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

כּו' ׁשטּות' ה'רּוח את ְְֶֶַָ(אֹויפּבֹויען)

הּנפׁש על לכּסֹות ּתּוכל הּבהמית ׁשהּנפׁש ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַעד

ׁשהעֹולמֹות  הּבריאה ּבכללּות ּפרט הּוא ְְְֱִִִֶַָָָָָָֹהאלקית,

אלקּות  על הּידּוע 19מעלימים ּוכמאמר ,20 ְְֱֲִִַַַַַָָֹ
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בארוכה.13) תשי"אֿתשי"ג לגני באתי ד"ה ראה – כאן עד הנאמר שם 14)בכל (סה"מ פ"ה ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה

.(118 כ.15)ע' ז, א.16)קהלת לט, תקצא 17)שבועות ע' ח"ב פרשיות אדה"ז מאמרי קדושים. פ' להרח"ו טעהמ"צ ראה

.105 ע' חכ"ז .17ֿ16 ע' חכ"ה לקו"ש אֿב). כח, (דרמ"צ ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ סהמ"צ 18)ואילך. ראה

ב). לח, (דרמ"צ ספ"א ותשובה וידוי מצות "זה 19)להצ"צ זו: דשנה הפרק – (116 ע' שם (סה"מ רפ"ד הנ"ל ד"ה ראה

אלקות". אויף מעלים איז וועלט וואס דאס והיינו . . הנה"א על מכסה ואילך.20)שהנה"ב תתקלג ס"ע ח"ב תער"ב המשך ָָ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôe˜Èz‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ העבירה Êk‰,על ÔÙB‡a מאחר כי ¿»≈»ƒƒ¿««ƒ¿∆»∆

ידי  על הוא התיקון מהדעת, למטה שטות, מרוח כתוצאה היא שהעבירה

מהדעת  למעלה ה' ÔkLnaL,עבודת ÌÈhL ÈˆÚ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬≈ƒƒ∆«ƒ¿»
,‰Le„˜c ˙eËL ‡e‰ ÌÈÚL השכל מגדרי התעלות תוך ה' עבודת ∆ƒ¿»»¿ƒ¿»
˙eËM‰ Ôw˙˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈«¿

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc13 של שטות' ה'רוח ƒ¿«∆
באריכות  שמבואר (כפי הסטראֿאחרא

לגני'). 'באתי במאמרי

‰ÊŒÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לפי ¿≈¿ƒ∆«ƒ∆
ה' בעבודת שהצורך לעיל האמור

כדי  נדרש דקדושה' 'שטות של באופן

שבגללה  שטות' ה'רוח על להתגבר

לחטוא, עלול «Ô·eÓהאדם
‰Le„˜c ˙eËLc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ dÈ‡ מאד ¯˜נעלה CiM‰ ≈»ƒ¿»««»«
‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏ גבוהה דרגה בעלי ƒƒ≈¿»

ÌÈ„ÁeÈÓ ÌÈpÓÊ·e14, עת שהם ƒ¿«ƒ¿»ƒ
רגילה  ובלתי מיוחדת «∆‡l‡רצון

¯eÓb Á¯Î‰ e‰Ê לכל אדם וחובה ∆∆¿≈«»
זמן  ‰B·Ú„‰,ובכל ˙eÏÏÎaƒ¿»»¬»

רק  ולא כללי באופן ה' בעבודת

מאד  גבוהות ŒÏÚLבדרגות ÔÂÈk≈»∆«
Áe¯'‰ ˙‡ ÌÈw˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿«¿ƒ∆»«

B˜Ó ˙˙BpL '˙eËL˙BÈ‰Ï Ì ¿∆∆∆»ƒ¿
,‡ÒÈb C„È‡Ïe .‰¯È·Ú ¯·BÚ≈¬≈»¿ƒ»ƒ»

שהדבר  לאנשים למרות גם שייך

גבוהה  לדרגה הגיעו שלא רגילים

ה' Ìbבעבודת CiL ‰Ê È¯‰¬≈∆«»«
ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡ ה'שכן את עובדים ≈∆«ƒƒ

גבוהה, e¯Ó‡Mבדרגה ‰Ó Èkƒ«∆»¿
¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«≈»»≈

,'eÎ ‰¯È·Ú על שעבירה וקבעו ¬≈»
הרוח  בגלל רק להיות יכולה ה' רצון

‡BÊÈמכוון ˜‡Èשטות  ÏÚ »≈«≈
,‰È‰zL ‰¯È·Ú סוג מכל עבירה ¬≈»∆ƒ¿∆

ה' רצון על עבירה רק לא שהוא,

אלא  הרגיל Ìbבמובן ÏÏBk≈«
¯L‡ ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«ƒ»»∆¬∆

‡ËÁÈ ‡ÏÂ ·BË ‰NÚÈ15, קשר כל לו שאין בצדיק מדובר כלומר, «¬∆¿…∆¡»
חסרון  של במובן "יחטא" הוא גם אבל הפשוט במובן לחטא ושייכות

eËL˙,מסויים  Áe¯ Ba ÒÎpL ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÌbL מובן כי אם ∆«∆ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿
מעודן יותר הרבה במובן שטות' 'רוח ˆÈc˜שזו Ïˆ‡ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«≈∆«ƒ

ÔÈÚ „vÓ ˜¯ ‡Ï] ‰Le„˜c ˙eËLc ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿»…«ƒ«ƒ¿«
‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯Ú Ï‡¯NÈ ÏkL ˙e·¯Ú‰16, הוא מישראל אחד וכל »¬≈∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ∆»∆

ומצבו  למעמדו גם ואחראי ערב

הזולת  של ‡ÔÎlL17eÏÈÙהרוחני ∆»≈¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ¿ƒ
Ïk) 'eÎ e„‚a eÓL‡»«¿»«¿»

·"‡‰ ˙Bi˙B‡18 המבטא דבר ƒ»
ויטאל  חיים רבי שכתב כפי שלימות),

שייך  היה לא שבוודאי האריז"ל שגם

את  אומר היה ועוונות לחטאים כלל

בני  כל כי וכו' "אשמנו" הווידוי

לכך  בנוסף אבל אחד כגוף הם ישראל

רק  לא וכו' "אשמנו" אומר גמור צדיק

לאחרים הערבות Ìbמפני ‡l‡∆»«
˙‡ Ôw˙Ï È„k ,[BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿≈¿«≈∆

‰‰‡a ‰pnnL '˙eËL Áe¯'»«¿∆ƒ∆»»»
ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡) "‰¯È·Ú"‰»¬≈»≈«ƒ»»∆
,'eÎ B˙b¯„a ‡È‰L ÈÙk ('B‚¿ƒ∆ƒ¿«¿»
מעודן  במובן ו"חטא" "עבירה" היינו

בני  ושלמה "אני (ככתוב בהרבה

אלא  ועוון לחטא הכוונה ואין חטאים"

וגם  מסויים) וכישלון חסרון של במובן

ו"עבירה" "חטא" על להתגבר כדי

בצדיק, שייך הדבר שבה במידה כזו,

דקדושה". ב"שטות צורך יש

Œ‡¯ËqÏ LiL Ák‰ ‰p‰Â (·¿ƒ≈«…«∆≈«ƒ¿»
‡¯Á‡ לצד המתנגד האחר, הצד «¬»
(‡ÔÚÈBaÙÈBהקדושה ˙B·Ïƒ¿¿∆

ולבסס  eËL˙'לבנות Áe¯'‰ ˙‡ (∆»«¿
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L „Ú 'eÎ«∆«∆∆««¬ƒ
LÙp‰ ÏÚ ˙BqÎÏ ÏÎez«¿«««∆∆

,˙È˜Ï‡‰ חטא לאדם לגרום ואפילו »¡…ƒ
חסֿושלום, Ë¯tממש, ‡e‰¿»

‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎa מהתכנית חלק ƒ¿»«¿ƒ»
הבריאה  של ««∆BÓÏBÚ‰L˙הכללית

ÌÈÓÈÏÚÓ ומסתיריםÏÚ «¿ƒƒ«
˙e˜Ï‡19, האלקית הנפש על מסתירה הבהמית הנפש גם Ó‡ÓÎe¯וכך ¡…¿«¬»
Úe„i‰20 החסידות BÓÏBÚa˙בתורת Ë¯Ù·e) ˙BÓÏBÚaL «»«∆»»ƒ¿»»»
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c"iyz'dח ,hay c"ei

 ֿ ּבריאהֿיצירה ּבעֹולמֹות (ּובפרט ְְְִִִֶָָָָָָָׁשּבעֹולמֹות

ואלקּות  ּבפׁשיטּות, הּוא הּמציאּות ענין ְְְֱֲִִִִִֶַַָֹעׂשּיה)

העבֹודה, לצֹור הּוא זה וכל ּבהתחּדׁשּות. ְְְְְֲִֶֶַָָָהּוא

סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא הענין להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּיּוכל

ּבּתניא  הּמבֹואר ועלּֿדר קדּוׁשת 21ּכּנ"ל. ׁשּלגּבי ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

(לּסטראֿאחרא) הּקּב"ה לּה נתן האלקית, ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹנפׁש

ויכֹול  ׁשהאדם רׁשּות ּכדי ּכנגּדּה עצמ ּה להגּביּה ת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

להיֹות  יּוכל ועלֿידי ֿזה וינצחנה, עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיתּגּבר

ׁשהּקּב"ה  זה ׁשּמּצד והינּו, העבֹודה. ענין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּכללּות

הּטֹוב  עצם –22הּוא הּטֹוב ּתכלית ליּתן רצֹונֹו , ְְִִֵֶֶַַַ

ּדכיסּופא  נהמא יהיה עלֿידי 23ׁשּלא אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּוכמאמר  ּדוקא, ויגיעה צערא 24עבֹודה לפּום ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָ

עבֹודה  ׁשל לענין מקֹום נתינת להיֹות ּוכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָאגרא,

ּבאֹופן  הּבריאה ּכללּות להיֹות הּוצרכה ְְְְְְִִִִֶַָָָָויגיעה,

ׁשאֹומרים  עד אלקּות, על והסּתר העלם ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשל

ראה  ואת 25לאדם: החּיים את לפני נתּתי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העבֹודה  אז ׁשּדוקא כּו', ההיפ את וגם ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָהּטֹוב,

ּבחּיים  ּובחרּת ּדוקא, ּבחירתֹו מּצד .26היא ְְְִִִִַַַַַָָָָ

ÌÓ‡ על ּבהעלם הּצֹור על טעם רק זהּו »¿»ְְֵֶֶֶַַַַַַ

אי להבין צרי עדין אבל כּו'. ְֱֲֲִִִֵַָָָֹאלקּות

האלקית  הּנפׁש ׁשהרי זה, העלם להיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאפׁשר

הּבהמית  הּנפׁש ואילּו אמיּתית, מציאּות ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַהיא

ענין  להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי אּלא אינם העֹולם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכללּות

אגרא, צערא ּדלפּום ּבאֹופן והּיגיעה ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָהעבֹודה

על  להעלים הּבהמית לּנפׁש ּכח יׁש ּכיצד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹואםּֿכן

יּוכל  ׁשטּות' ׁשה'רּוח ּובפרטּיּות, האלקית, ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹהּנפׁש

עבירה. לעבֹור ׁשּיּוכל עד האמת על ְֱֲֲֵֶֶַַַַַָָלכּסֹות
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וש"נ. .37 ע' תרפ"ט שליט"א 22)ספכ"ט.21)סה"מ אדמו"ר כ"ק ובהערת ה ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. 23.95)שם. ע' חט"ו לקו"ש ע"ד. ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי מכ"א.24)ראה פ"ה נצבים 25)אבות

טו. יט.26)ל, שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a האלוקי האור ירידת של השתלשלות' 'סדר ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

קבוצות  לשתי שנחלקים כלליים עולמות בארבעה ומאיר בא למטה מלמעלה

והעולמות  בגלוי היא האלוקות ובו ממש אלוקות שהוא האצילות עולם –

בי"ע  ובעולמות בכלל ובעולמות כנבראים, שמוגדרים בריאהֿיצירהֿעשיה

‰e‡Èˆn˙בפרט  ÔÈÚ של ) ƒ¿««¿ƒ
eËÈLÙa˙,הנבראים  ‡e‰ כדבר ƒ¿ƒ

מאליו, ‰e‡מובן ˙e˜Ï‡Â∆¡…
˙eLcÁ˙‰a,וחידוש פלא כדבר ¿ƒ¿«¿

נתפסת  הנבראים שמציאות היינו

והאלוקות  וודאית מוחלטת כמציאות

לחלוטין. ברור לא שקיומו דבר היא

‰Ê ÏÎÂ על וההסתר ההעלם ¿»∆
היחס  שכל כך כדי עד אליה האלוקות

הוא  שקיומה כמציאות הוא

C¯BˆÏ"בהתחדשות" ‡e‰¿∆
,‰„B·Ú‰ תוך ה' לעבוד כדי »¬»

וההסתרים  ההעלמות על התגברות

‰ÔÈÚהללו  ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

Ï"pk ידי שעל לעיל שנתבאר כפי ««
שתהיה  גורמים הסטראֿאחרא כפיית

מאד. גבוהה מדרגה אלוקות התגלות

‡Èza ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ21 ¿«∆∆«¿»««¿»
במחשבתו  לאדם נופלים שכאשר

עליו  חסֿושלום, באמונה, ספיקות

של  רוח דברי הם שאלה לדעת

ישראל  שבני בעוד הסטראֿאחרא

גם  דבר של ולאמיתו מאמינים עצמם

ספיקות  לה אין עצמה הסטראֿאחרא

LÙרק ˙Le„˜ Èa‚lL∆¿«≈¿«∆∆
‰"aw‰ dÏ Ô˙ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»«»«»»
˙eL¯ (‡¯Á‡Œ‡¯ËqÏ)«ƒ¿»«¬»¿
dc‚k dÓˆÚ dÈa‚‰Ï ˙ÏBÎÈÂƒ∆¿«¿ƒ««¿»¿∆¿»

וזאת עליה, והעלם כיסוי ≈¿È„kולהיות
‰ÈÏÚ ¯ab˙È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿«≈»∆»
ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰ÁˆÈÂƒ«¿∆»¿«¿≈∆«
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿«»¬»
 ֿ הסטרא את לכפות כאמור, שהוא,

עליה. ולהתגבר כרוכה eÈ‰Â,אחרא ה' שעבודת לכך הפנימי הטעם ¿«¿
הוא  האלוקית הנפש ועל אלוקות על והסתרים העלמות על בהתגברות

·Bh‰ ÌˆÚ ‡e‰ ‰"aw‰L ‰Ê „vnL22, הטוב ש"טבע הוא וכלל ∆ƒ«∆∆«»»∆∆«
ÔzÈÏלהיטיב" BBˆ¯ ולהשפיע lL‡שיאÈÏÎz˙לתת Y ·Bh‰ ¿ƒ≈«¿ƒ«∆…

‡ÙeÒÈÎc ‡Ó‰ ‰È‰È23, השפעה כל גם (וכך לחם היינו בושה, לחם ƒ¿∆«¬»¿ƒ»
בכך  מתבייש והמקבל בחינם אלא וכד' עבודה בזכות ניתן שלא «∆‡l‡אחרת)

יבוא  האלוקי Ó‡ÓÎe¯שהשפע ,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ24 «¿≈¬»ƒƒ»«¿»¿«¬«
אבות  בפרקי ז"ל ‡‚¯‡,חכמינו ‡¯Úˆ ÌeÙÏ לצער בהתאם הוא השכר ¿«¬»«¿»

יותר  גדולים והמאמץ שהיגיעה וככל

יותר, גדול השכר BÈ‰Ï˙כך È„Îe¿≈ƒ¿
ÌB˜Ó ˙È˙ אפשרותÏL ÔÈÚÏ ¿ƒ«»¿ƒ¿»∆

מתוך  ה' ÚÈ‚ÈÂ‰,עבודת ‰„B·Ú¬»ƒƒ»
˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆe‰¿¿»ƒ¿¿»
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿∆∆∆¿≈

,˙e˜Ï‡ ÏÚ ¯zÒ‰Â וההעלם ¿∆¿≈«¡…
הוא כךÚ„וההסתר ÌÈ¯ÓB‡Lכדי «∆¿ƒ

‰‡¯ :Ì„‡Ï25EÈÙÏ Èz˙ »»»¿≈»«ƒ¿»∆
Ì‚Â ,·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«¿«
Ê‡ ‡˜ÂcL ,'eÎ CÙÈ‰‰ ˙‡∆«≈∆∆«¿»»
ממש  ההיפך גם ישנו הטוב מול כאשר

כדי  עד הוא הטוב על וההסתר וההעלם

לדעת  ולא להתלבט יכול שהאדם כך

ורק  מאליו, מובן כדבר בטוב לבחור

כזה  vÓ„באופן ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«
,‡˜Âc B˙¯ÈÁa הכתוב כלשון ¿ƒ»«¿»

z¯Á·eאתהÌÈiÁa26. »«¿»««ƒ
e‰Ê ÌÓ‡ שההעלם האמור ההסבר »¿»∆

הוא  האלוקית הנפש ועל האלוקות על

שכרו  את ולהגדיל לאדם להיטיב כדי

חופשית בחירה שתהיה ̄»˜וכדי
ÏÚ ÌÏÚ‰a C¯Bv‰ ÏÚ ÌÚË««««∆¿∆¿≈«
CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ï·‡ .'eÎ ˙e˜Ï‡¡…¬»¬«ƒ»ƒ

¯LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï ייתכן איך ¿»ƒ≈∆¿»
È¯‰L ,‰Ê ÌÏÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿≈∆∆¬≈
˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ¿ƒ

,˙ÈzÈÓ‡באמת eÏÈ‡Âשקיימת ¬ƒƒ¿ƒ
˙eÏÏÎe ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ¿»

ÌÈ‡ ÌÏBÚ‰ אמיתית מציאות »»≈»
‡l‡הוא וקיומם מציאותם È„kכל ∆»¿≈

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿«»¬»
‡¯Úˆ ÌeÙÏc ÔÙB‡a ‰ÚÈ‚i‰Â¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¬»

לעיל,‡‚¯‡, ÔkŒÌ‡Âכמבואר «¿»¿ƒ≈
a‰ LÙpÏ Ák LÈ „ˆÈk˙ÈÓ‰אמיתית מציאות ÌÈÏÚ‰Ïשאיננה ≈«≈…««∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ

,˙eiË¯Ù·e ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ יתכן איך לתמוה יש ובעיקר ««∆∆»¡…ƒƒ¿»ƒ
˙Ó‡‰ ÏÚ ˙BqÎÏ ÏÎeÈ '˙eËL Áe¯'‰L והנפש האלוקות של ∆»«¿«¿««»¡∆

È·Ú¯‰.?האלוקית  ¯B·ÚÏ ÏÎeiL „Ú«∆««¬¬≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

dlk izeg` ipbl iz`a

לכללּות Ô·eÈÂג) ּבנֹוגע ּׁשּמצינּו מה ּבהקּדם ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּומברר  העבֹודה עֹובד ְֲֵֵָָָָָָהאדם,

להענינים  צרי עצמֹו ׁשהאדם כּו', ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּבירּורים

קּיּומֹו. להכרח וחי, צֹומח ּדֹומם אֹותם, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמברר 

צריכים  ׁשהּדֹומםֿצֹומחֿחי ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַוהינּו,

עבֹודת  ׁשעלֿידי לפי אֹותם, ׁשּמברר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלהאדם

[ּכּידּוע  לתכליתם הם מּגיעים ׁשּתכלית 27האדם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיּוכלל  הּצֹומח ּתכלית ּבּצֹומח, ׁשּיּוכלל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַהּדֹומם

זה  וענין כּו', ּבמד ּבר ׁשּיּוכלל  החי ותכלית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָּבחי,

זה  ּכי ּדוקא], האדם עבֹודת עלֿידי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָנעׂשה

אּלא  אינֹו להאדם, צריכים ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּדֹומםֿצֹומח ֿחי

לבֹוא iElirdeּבׁשביל zilkYdl אבל ׁשּלהם, ְִִָ§©©§¦§¨¦ֲֶֶָָ

 ֿ מהּֿׁשאין להאדם, צריכים אינם קּיּומם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהכרח

רק  לא הּוא ּבּדֹומםֿצֹומחֿחי האדם צֹור ֵֵֵֶַַַַָָָֹּכן

עבֹודתֹו למּלא יכֹול ּבהם עבֹודתֹו ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

ּבׁשביל ּגם אּלא FnEIwותכליתֹו, gxkdצרי ְְְִִִֶַַָ¤§©¦ִָ

האדם  ׁשּצֹור זאת, ועֹוד לדֹומםֿצֹומחֿחי. ְְֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

מּצד רק לא הּוא [הינּו,sEBdּבּדֹומםֿצֹומחֿחי ִֵֵַַַַַֹ©ְַ

נאחזת  הּנׁשמה ּתהא הּדֹומםֿצֹומחֿחי ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי 

ורק  למעלה, עֹולה ׁשּבטבעֹו האׁש וכמׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבּגּוף,

למּטה, הּוא נׁשאר  ּבּפתילה אחיזתֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָעלֿידי

רצֹונּה מּצדֿעצמּה ׁשהּנׁשמה ּבּנמׁשל, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָודּוגמתֹו

כּו' ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ולידבק למעלה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָלעלֹות

ּבּתניא  למּטה 28(ּכמבֹואר נאחזת ׁשּתהא ּוכדי ,( ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּגׁשמּיים  ּבדֹומםֿצֹומחֿחי צֹור יׁש ּגׁשמי, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבגּוף

צריכה  הּנׁשמה ּגם אּלא הּגׁשמי], הּגּוף ְְְְִִֶַַַַַָָָָּכמֹו

ּדהּנה, ֿ חי. ׁשּבּדֹומםֿצֹומח האלקי ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹלּניצֹוץ

ּכי 29ּכתיב  האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
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(27.243 ע' שלום תורת השיחות ספר פ"ג. א מאמר ומעין קונטרס פ"א. ג מאמר עיקרים סע"א 28)ראה (כד, רפי"ט

ג.29)ואילך). ח, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba eÈˆnM ‰Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿∆¿≈«∆»ƒ¿≈«ƒ¿»»»»

‰„B·Ú‰ „·BÚ ‡Â‰˘העולם בריאת תכלית Óe·¯¯שהיא ≈»¬»¿»≈
,'eÎ ÌÈ¯e¯Èa‰ שבדברים מהרע הטוב הפרדת של העבודה את העושה «≈ƒ

לקדושה  והעלאתו ˆ¯CÈהגשמיים BÓˆÚ Ì„‡‰L זקוקÌÈÈÚ‰Ï ∆»»»«¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÁÓBˆ ÌÓBc ,Ì˙B‡ ¯¯·nL∆¿»≈»≈≈«

BÓei˜ Á¯Î‰Ï ,ÈÁÂ תלוי וקיומו ¿«¿∆¿«ƒ
וישתה  ויאכל שישתמש בכך ומוכרח

והחי. הצומח מהדומם, ¿»¿eÈ‰Â,וכו'
‰Ê ÔÈ‡L האדם של התלות ∆≈∆

איננה ¿BÓkבדומםֿצומחֿחי
ÌÈÎÈ¯ˆ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰L∆«≈≈««¿ƒƒ

,Ì˙B‡ ¯¯·nL Ì„‡‰Ï כך ¿»»»∆¿»≈»
באדם  תלויים הם גם מסויים שבמובן

Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈¬«»»»
Ì˙ÈÏÎ˙Ï Ì‰ ÌÈÚÈbÓ המטרה «ƒƒ≈¿«¿ƒ»

הם  ולשמה נבראו הם שלשמה

Úe„ik]27˙ÈÏÎzLקיימים «»«∆«¿ƒ
ÌÓBc‰ היא בריאתו מטרת «≈

,ÁÓBva ÏÏÎeiL בא הוא ואז ∆¿««≈«
‰ÁÓBvלשלימותו  ˙ÈÏÎz«¿ƒ«≈«

ÈÁ‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,ÈÁa ÏÏÎeiL∆¿«««¿«¿ƒ««
,'eÎ ¯a„Óa ÏÏÎeiL ולכן ∆¿««¿«≈

מן מזונם  בעיקר הוא האדם בני של

הצומח  ומן Ê‰החי ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
של  הבריאה תכלית ומילוי השלמת

È„ÈŒÏÚהדומםֿצומחֿחי  ‰NÚ«¬∆«¿≈
‡˜Âc Ì„‡‰ ˙„B·Ú ונמצא ¬«»»»«¿»

גם  אלא בהם תלוי האדם רק שלא

שלהם  התלות אבל באדם, תלויים הם

לגמרי  אחר באופן היא Èkבאדם ,[ƒ
ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰L ‰Ê∆∆«≈≈««
‡l‡ BÈ‡ ,Ì„‡‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»»≈∆»

‡B·Ï ÏÈ·La להּתכלית ƒ¿ƒ»ְְִַַ
לעיל Ì‰lL,והעילּוי כמבואר ְִָ∆»∆

הזו  בריאתם שההתעלות תכלית היא

ÌÈ‡ ÌÓei˜ Á¯Î‰Ï Ï·‡¬»¿∆¿«ƒ»≈»
,Ì„‡‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ'ו'תיאורטית ¿ƒƒ¿»»»

קשר  כל בלי גם קיום להם יש

האדם  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלמציאות
È„ÈŒÏÚL ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBca Ì„‡‰ C¯Bˆ∆»»»«≈≈««…«∆«¿≈

,B˙ÈÏÎ˙Â B˙„B·Ú ‡lÓÏ ÏBÎÈ Ì‰a B˙„B·Ú עבודת" של ¬»»∆»¿«≈¬»¿«¿ƒ
לעיל, כאמור ÏÈ·Laהבירורים", Ìb ‡l‡קּיּומֹו ˆ¯CÈהכרח ∆»«ƒ¿ƒְִֶַ»ƒ

ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„Ï ‡e‰ יכול אינו ובלעדיהם מהם ניזון הוא שהרי ¿≈≈««
להתקיים.

בדומםֿצומחֿחי: האדם של התלות לגבי עניין עוד ומבאר והולך

˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBca Ì„‡‰ C¯BvL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆∆»»»«≈≈««…«
„vÓהּגּוףÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰] ƒ«ַ«¿∆«¿≈

ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰ האדם שמהם «≈≈««
ÊÁ‡˙ניזון  ‰ÓLp‰ ‡‰z¿≈«¿»»∆¡∆∆

BÚ·ËaL L‡‰ ÏLÓÎÂ ,Ûeba«¿ƒ¿«»≈∆¿ƒ¿
,‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ הזה הטבע ומצד ∆¿«¿»

ולהפסיק  ליכבות אמורה האש הייתה

הזה  בעולם מציאות ŒÏÚלהיות ˜¯Â¿««
B˙ÊÈÁ‡ È„È האש ÏÈ˙ta‰של ¿≈¬ƒ»«¿ƒ»

לגבי  הגוף בדוגמת לאש ביחס שהיא

hÓÏ‰,הנשמה  ‡e‰ ¯‡Lƒ¿»¿«»
‰ÓLp‰L ,ÏLÓpa B˙Ó‚e„Â¿¿»«ƒ¿»∆«¿»»

dÓˆÚŒ„vÓ בגוף שהתלבשה לולי ƒ««¿»
dBˆ¯ מהותה מעצם˙BÏÚÏ ¿»«¬

dL¯La ˜·„ÈÏÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ»≈¿»¿»
'eÎ d¯B˜Óe באלקות¯‡B·Ók) ¿»«¿»

‡Èza28'ה נר ..." לשונו: וזה ««¿»
הקרויים  שישראל פירוש אדם נשמת

הנר  כאור למשל היא נשמתם אדם

מפני  בטבעו למעלה תמיד שמתנענע

להיפרד  בטבע חפץ האש שאור

למעלה  בשורשו ולהידבק מהפתילה

נשמת  כך הכללי... האש ביסוד

בטבעה  וחשקה חפצה האדם...

ולהידבק  הגוף מן ולצאת להיפרד

בה'..." ומקורה È„Îeבשורשה ,(¿≈
‡‰zL הנשמה‰hÓÏ ˙ÊÁ‡ ∆¿≈∆¡∆∆¿«»

C¯Bˆ LÈ ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒ≈∆
ÌÈiÓLb ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„a¿≈≈«««¿ƒƒ

ÈÓLb‰ Ûeb‰ BÓk שהם וכיוון ¿«««¿ƒ
החיבור  את לפעול בכוחם יש גשמיים

גשמיות  עם הנשמה Ìbשל ‡l‡ ,[∆»«
לתועלתה ˆ¯ÎÈ‰הּנׁשמה זקוקה ְַָָ¿ƒ»

ŒÌÓBcaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈpÏ«ƒ»¡…ƒ∆«≈
ÈÁŒÁÓBˆ בעולם דבר כל שהרי ≈««

שבו  האלוקי הניצוץ ידי על מתקיים

דומםֿצומםֿחי  עם במגע בא האדם שכאשר ונמצא וחיות. קיום לו המשפיע

כפי  לנשמה, גם אלא הגשמי לגוף רק לא תועלת מכך יש למעשה גשמי,

ומבאר. È˙k·שהולך ,‰p‰c29‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk ¿ƒ≈¿ƒƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆
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ט c"iyz'd ,hay c"ei

 ֿ ּבריאהֿיצירה ּבעֹולמֹות (ּובפרט ְְְִִִֶָָָָָָָׁשּבעֹולמֹות

ואלקּות  ּבפׁשיטּות, הּוא הּמציאּות ענין ְְְֱֲִִִִִֶַַָֹעׂשּיה)

העבֹודה, לצֹור הּוא זה וכל ּבהתחּדׁשּות. ְְְְְֲִֶֶַָָָהּוא

סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא הענין להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּיּוכל

ּבּתניא  הּמבֹואר ועלּֿדר קדּוׁשת 21ּכּנ"ל. ׁשּלגּבי ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

(לּסטראֿאחרא) הּקּב"ה לּה נתן האלקית, ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹנפׁש

ויכֹול  ׁשהאדם רׁשּות ּכדי ּכנגּדּה עצמ ּה להגּביּה ת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

להיֹות  יּוכל ועלֿידי ֿזה וינצחנה, עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיתּגּבר

ׁשהּקּב"ה  זה ׁשּמּצד והינּו, העבֹודה. ענין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּכללּות

הּטֹוב  עצם –22הּוא הּטֹוב ּתכלית ליּתן רצֹונֹו , ְְִִֵֶֶַַַ

ּדכיסּופא  נהמא יהיה עלֿידי 23ׁשּלא אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּוכמאמר  ּדוקא, ויגיעה צערא 24עבֹודה לפּום ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָ

עבֹודה  ׁשל לענין מקֹום נתינת להיֹות ּוכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָאגרא,

ּבאֹופן  הּבריאה ּכללּות להיֹות הּוצרכה ְְְְְְִִִִֶַָָָָויגיעה,

ׁשאֹומרים  עד אלקּות, על והסּתר העלם ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשל

ראה  ואת 25לאדם: החּיים את לפני נתּתי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העבֹודה  אז ׁשּדוקא כּו', ההיפ את וגם ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָהּטֹוב,

ּבחּיים  ּובחרּת ּדוקא, ּבחירתֹו מּצד .26היא ְְְִִִִַַַַַָָָָ

ÌÓ‡ על ּבהעלם הּצֹור על טעם רק זהּו »¿»ְְֵֶֶֶַַַַַַ

אי להבין צרי עדין אבל כּו'. ְֱֲֲִִִֵַָָָֹאלקּות

האלקית  הּנפׁש ׁשהרי זה, העלם להיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאפׁשר

הּבהמית  הּנפׁש ואילּו אמיּתית, מציאּות ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַהיא

ענין  להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי אּלא אינם העֹולם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכללּות

אגרא, צערא ּדלפּום ּבאֹופן והּיגיעה ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָהעבֹודה

על  להעלים הּבהמית לּנפׁש ּכח יׁש ּכיצד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹואםּֿכן

יּוכל  ׁשטּות' ׁשה'רּוח ּובפרטּיּות, האלקית, ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹהּנפׁש

עבירה. לעבֹור ׁשּיּוכל עד האמת על ְֱֲֲֵֶֶַַַַַָָלכּסֹות
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וש"נ. .37 ע' תרפ"ט שליט"א 22)ספכ"ט.21)סה"מ אדמו"ר כ"ק ובהערת ה ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. 23.95)שם. ע' חט"ו לקו"ש ע"ד. ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי מכ"א.24)ראה פ"ה נצבים 25)אבות

טו. יט.26)ל, שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a האלוקי האור ירידת של השתלשלות' 'סדר ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

קבוצות  לשתי שנחלקים כלליים עולמות בארבעה ומאיר בא למטה מלמעלה

והעולמות  בגלוי היא האלוקות ובו ממש אלוקות שהוא האצילות עולם –

בי"ע  ובעולמות בכלל ובעולמות כנבראים, שמוגדרים בריאהֿיצירהֿעשיה

‰e‡Èˆn˙בפרט  ÔÈÚ של ) ƒ¿««¿ƒ
eËÈLÙa˙,הנבראים  ‡e‰ כדבר ƒ¿ƒ

מאליו, ‰e‡מובן ˙e˜Ï‡Â∆¡…
˙eLcÁ˙‰a,וחידוש פלא כדבר ¿ƒ¿«¿

נתפסת  הנבראים שמציאות היינו

והאלוקות  וודאית מוחלטת כמציאות

לחלוטין. ברור לא שקיומו דבר היא

‰Ê ÏÎÂ על וההסתר ההעלם ¿»∆
היחס  שכל כך כדי עד אליה האלוקות

הוא  שקיומה כמציאות הוא

C¯BˆÏ"בהתחדשות" ‡e‰¿∆
,‰„B·Ú‰ תוך ה' לעבוד כדי »¬»

וההסתרים  ההעלמות על התגברות

‰ÔÈÚהללו  ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

Ï"pk ידי שעל לעיל שנתבאר כפי ««
שתהיה  גורמים הסטראֿאחרא כפיית

מאד. גבוהה מדרגה אלוקות התגלות

‡Èza ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ21 ¿«∆∆«¿»««¿»
במחשבתו  לאדם נופלים שכאשר

עליו  חסֿושלום, באמונה, ספיקות

של  רוח דברי הם שאלה לדעת

ישראל  שבני בעוד הסטראֿאחרא

גם  דבר של ולאמיתו מאמינים עצמם

ספיקות  לה אין עצמה הסטראֿאחרא

LÙרק ˙Le„˜ Èa‚lL∆¿«≈¿«∆∆
‰"aw‰ dÏ Ô˙ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»«»«»»
˙eL¯ (‡¯Á‡Œ‡¯ËqÏ)«ƒ¿»«¬»¿
dc‚k dÓˆÚ dÈa‚‰Ï ˙ÏBÎÈÂƒ∆¿«¿ƒ««¿»¿∆¿»

וזאת עליה, והעלם כיסוי ≈¿È„kולהיות
‰ÈÏÚ ¯ab˙È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿«≈»∆»
ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰ÁˆÈÂƒ«¿∆»¿«¿≈∆«
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿«»¬»
 ֿ הסטרא את לכפות כאמור, שהוא,

עליה. ולהתגבר כרוכה eÈ‰Â,אחרא ה' שעבודת לכך הפנימי הטעם ¿«¿
הוא  האלוקית הנפש ועל אלוקות על והסתרים העלמות על בהתגברות

·Bh‰ ÌˆÚ ‡e‰ ‰"aw‰L ‰Ê „vnL22, הטוב ש"טבע הוא וכלל ∆ƒ«∆∆«»»∆∆«
ÔzÈÏלהיטיב" BBˆ¯ ולהשפיע lL‡שיאÈÏÎz˙לתת Y ·Bh‰ ¿ƒ≈«¿ƒ«∆…

‡ÙeÒÈÎc ‡Ó‰ ‰È‰È23, השפעה כל גם (וכך לחם היינו בושה, לחם ƒ¿∆«¬»¿ƒ»
בכך  מתבייש והמקבל בחינם אלא וכד' עבודה בזכות ניתן שלא «∆‡l‡אחרת)

יבוא  האלוקי Ó‡ÓÎe¯שהשפע ,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ24 «¿≈¬»ƒƒ»«¿»¿«¬«
אבות  בפרקי ז"ל ‡‚¯‡,חכמינו ‡¯Úˆ ÌeÙÏ לצער בהתאם הוא השכר ¿«¬»«¿»

יותר  גדולים והמאמץ שהיגיעה וככל

יותר, גדול השכר BÈ‰Ï˙כך È„Îe¿≈ƒ¿
ÌB˜Ó ˙È˙ אפשרותÏL ÔÈÚÏ ¿ƒ«»¿ƒ¿»∆

מתוך  ה' ÚÈ‚ÈÂ‰,עבודת ‰„B·Ú¬»ƒƒ»
˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆe‰¿¿»ƒ¿¿»
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿∆∆∆¿≈

,˙e˜Ï‡ ÏÚ ¯zÒ‰Â וההעלם ¿∆¿≈«¡…
הוא כךÚ„וההסתר ÌÈ¯ÓB‡Lכדי «∆¿ƒ

‰‡¯ :Ì„‡Ï25EÈÙÏ Èz˙ »»»¿≈»«ƒ¿»∆
Ì‚Â ,·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«¿«
Ê‡ ‡˜ÂcL ,'eÎ CÙÈ‰‰ ˙‡∆«≈∆∆«¿»»
ממש  ההיפך גם ישנו הטוב מול כאשר

כדי  עד הוא הטוב על וההסתר וההעלם

לדעת  ולא להתלבט יכול שהאדם כך

ורק  מאליו, מובן כדבר בטוב לבחור

כזה  vÓ„באופן ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«
,‡˜Âc B˙¯ÈÁa הכתוב כלשון ¿ƒ»«¿»

z¯Á·eאתהÌÈiÁa26. »«¿»««ƒ
e‰Ê ÌÓ‡ שההעלם האמור ההסבר »¿»∆

הוא  האלוקית הנפש ועל האלוקות על

שכרו  את ולהגדיל לאדם להיטיב כדי

חופשית בחירה שתהיה ̄»˜וכדי
ÏÚ ÌÏÚ‰a C¯Bv‰ ÏÚ ÌÚË««««∆¿∆¿≈«
CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ï·‡ .'eÎ ˙e˜Ï‡¡…¬»¬«ƒ»ƒ

¯LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï ייתכן איך ¿»ƒ≈∆¿»
È¯‰L ,‰Ê ÌÏÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿≈∆∆¬≈
˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ¿ƒ

,˙ÈzÈÓ‡באמת eÏÈ‡Âשקיימת ¬ƒƒ¿ƒ
˙eÏÏÎe ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ¿»

ÌÈ‡ ÌÏBÚ‰ אמיתית מציאות »»≈»
‡l‡הוא וקיומם מציאותם È„kכל ∆»¿≈

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿«»¬»
‡¯Úˆ ÌeÙÏc ÔÙB‡a ‰ÚÈ‚i‰Â¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¬»

לעיל,‡‚¯‡, ÔkŒÌ‡Âכמבואר «¿»¿ƒ≈
a‰ LÙpÏ Ák LÈ „ˆÈk˙ÈÓ‰אמיתית מציאות ÌÈÏÚ‰Ïשאיננה ≈«≈…««∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ

,˙eiË¯Ù·e ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ יתכן איך לתמוה יש ובעיקר ««∆∆»¡…ƒƒ¿»ƒ
˙Ó‡‰ ÏÚ ˙BqÎÏ ÏÎeÈ '˙eËL Áe¯'‰L והנפש האלוקות של ∆»«¿«¿««»¡∆

È·Ú¯‰.?האלוקית  ¯B·ÚÏ ÏÎeiL „Ú«∆««¬¬≈»
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לכללּות Ô·eÈÂג) ּבנֹוגע ּׁשּמצינּו מה ּבהקּדם ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּומברר  העבֹודה עֹובד ְֲֵֵָָָָָָהאדם,

להענינים  צרי עצמֹו ׁשהאדם כּו', ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּבירּורים

קּיּומֹו. להכרח וחי, צֹומח ּדֹומם אֹותם, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמברר 

צריכים  ׁשהּדֹומםֿצֹומחֿחי ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַוהינּו,

עבֹודת  ׁשעלֿידי לפי אֹותם, ׁשּמברר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלהאדם

[ּכּידּוע  לתכליתם הם מּגיעים ׁשּתכלית 27האדם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיּוכלל  הּצֹומח ּתכלית ּבּצֹומח, ׁשּיּוכלל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַהּדֹומם

זה  וענין כּו', ּבמד ּבר ׁשּיּוכלל  החי ותכלית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָּבחי,

זה  ּכי ּדוקא], האדם עבֹודת עלֿידי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָנעׂשה

אּלא  אינֹו להאדם, צריכים ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּדֹומםֿצֹומח ֿחי

לבֹוא iElirdeּבׁשביל zilkYdl אבל ׁשּלהם, ְִִָ§©©§¦§¨¦ֲֶֶָָ

 ֿ מהּֿׁשאין להאדם, צריכים אינם קּיּומם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהכרח

רק  לא הּוא ּבּדֹומםֿצֹומחֿחי האדם צֹור ֵֵֵֶַַַַָָָֹּכן

עבֹודתֹו למּלא יכֹול ּבהם עבֹודתֹו ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

ּבׁשביל ּגם אּלא FnEIwותכליתֹו, gxkdצרי ְְְִִִֶַַָ¤§©¦ִָ

האדם  ׁשּצֹור זאת, ועֹוד לדֹומםֿצֹומחֿחי. ְְֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

מּצד רק לא הּוא [הינּו,sEBdּבּדֹומםֿצֹומחֿחי ִֵֵַַַַַֹ©ְַ

נאחזת  הּנׁשמה ּתהא הּדֹומםֿצֹומחֿחי ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי 

ורק  למעלה, עֹולה ׁשּבטבעֹו האׁש וכמׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבּגּוף,

למּטה, הּוא נׁשאר  ּבּפתילה אחיזתֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָעלֿידי

רצֹונּה מּצדֿעצמּה ׁשהּנׁשמה ּבּנמׁשל, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָודּוגמתֹו

כּו' ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ולידבק למעלה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָלעלֹות

ּבּתניא  למּטה 28(ּכמבֹואר נאחזת ׁשּתהא ּוכדי ,( ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּגׁשמּיים  ּבדֹומםֿצֹומחֿחי צֹור יׁש ּגׁשמי, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבגּוף

צריכה  הּנׁשמה ּגם אּלא הּגׁשמי], הּגּוף ְְְְִִֶַַַַַָָָָּכמֹו

ּדהּנה, ֿ חי. ׁשּבּדֹומםֿצֹומח האלקי ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹלּניצֹוץ

ּכי 29ּכתיב  האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
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,Ì„‡‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba eÈˆnM ‰Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿∆¿≈«∆»ƒ¿≈«ƒ¿»»»»

‰„B·Ú‰ „·BÚ ‡Â‰˘העולם בריאת תכלית Óe·¯¯שהיא ≈»¬»¿»≈
,'eÎ ÌÈ¯e¯Èa‰ שבדברים מהרע הטוב הפרדת של העבודה את העושה «≈ƒ

לקדושה  והעלאתו ˆ¯CÈהגשמיים BÓˆÚ Ì„‡‰L זקוקÌÈÈÚ‰Ï ∆»»»«¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÁÓBˆ ÌÓBc ,Ì˙B‡ ¯¯·nL∆¿»≈»≈≈«

BÓei˜ Á¯Î‰Ï ,ÈÁÂ תלוי וקיומו ¿«¿∆¿«ƒ
וישתה  ויאכל שישתמש בכך ומוכרח

והחי. הצומח מהדומם, ¿»¿eÈ‰Â,וכו'
‰Ê ÔÈ‡L האדם של התלות ∆≈∆

איננה ¿BÓkבדומםֿצומחֿחי
ÌÈÎÈ¯ˆ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰L∆«≈≈««¿ƒƒ

,Ì˙B‡ ¯¯·nL Ì„‡‰Ï כך ¿»»»∆¿»≈»
באדם  תלויים הם גם מסויים שבמובן

Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈¬«»»»
Ì˙ÈÏÎ˙Ï Ì‰ ÌÈÚÈbÓ המטרה «ƒƒ≈¿«¿ƒ»

הם  ולשמה נבראו הם שלשמה

Úe„ik]27˙ÈÏÎzLקיימים «»«∆«¿ƒ
ÌÓBc‰ היא בריאתו מטרת «≈

,ÁÓBva ÏÏÎeiL בא הוא ואז ∆¿««≈«
‰ÁÓBvלשלימותו  ˙ÈÏÎz«¿ƒ«≈«

ÈÁ‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,ÈÁa ÏÏÎeiL∆¿«««¿«¿ƒ««
,'eÎ ¯a„Óa ÏÏÎeiL ולכן ∆¿««¿«≈

מן מזונם  בעיקר הוא האדם בני של

הצומח  ומן Ê‰החי ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
של  הבריאה תכלית ומילוי השלמת

È„ÈŒÏÚהדומםֿצומחֿחי  ‰NÚ«¬∆«¿≈
‡˜Âc Ì„‡‰ ˙„B·Ú ונמצא ¬«»»»«¿»

גם  אלא בהם תלוי האדם רק שלא

שלהם  התלות אבל באדם, תלויים הם

לגמרי  אחר באופן היא Èkבאדם ,[ƒ
ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰L ‰Ê∆∆«≈≈««
‡l‡ BÈ‡ ,Ì„‡‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»»≈∆»

‡B·Ï ÏÈ·La להּתכלית ƒ¿ƒ»ְְִַַ
לעיל Ì‰lL,והעילּוי כמבואר ְִָ∆»∆

הזו  בריאתם שההתעלות תכלית היא

ÌÈ‡ ÌÓei˜ Á¯Î‰Ï Ï·‡¬»¿∆¿«ƒ»≈»
,Ì„‡‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ'ו'תיאורטית ¿ƒƒ¿»»»

קשר  כל בלי גם קיום להם יש

האדם  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלמציאות
È„ÈŒÏÚL ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBca Ì„‡‰ C¯Bˆ∆»»»«≈≈««…«∆«¿≈

,B˙ÈÏÎ˙Â B˙„B·Ú ‡lÓÏ ÏBÎÈ Ì‰a B˙„B·Ú עבודת" של ¬»»∆»¿«≈¬»¿«¿ƒ
לעיל, כאמור ÏÈ·Laהבירורים", Ìb ‡l‡קּיּומֹו ˆ¯CÈהכרח ∆»«ƒ¿ƒְִֶַ»ƒ

ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„Ï ‡e‰ יכול אינו ובלעדיהם מהם ניזון הוא שהרי ¿≈≈««
להתקיים.

בדומםֿצומחֿחי: האדם של התלות לגבי עניין עוד ומבאר והולך

˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBca Ì„‡‰ C¯BvL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆∆»»»«≈≈««…«
„vÓהּגּוףÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰] ƒ«ַ«¿∆«¿≈

ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰ האדם שמהם «≈≈««
ÊÁ‡˙ניזון  ‰ÓLp‰ ‡‰z¿≈«¿»»∆¡∆∆

BÚ·ËaL L‡‰ ÏLÓÎÂ ,Ûeba«¿ƒ¿«»≈∆¿ƒ¿
,‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ הזה הטבע ומצד ∆¿«¿»

ולהפסיק  ליכבות אמורה האש הייתה

הזה  בעולם מציאות ŒÏÚלהיות ˜¯Â¿««
B˙ÊÈÁ‡ È„È האש ÏÈ˙ta‰של ¿≈¬ƒ»«¿ƒ»

לגבי  הגוף בדוגמת לאש ביחס שהיא

hÓÏ‰,הנשמה  ‡e‰ ¯‡Lƒ¿»¿«»
‰ÓLp‰L ,ÏLÓpa B˙Ó‚e„Â¿¿»«ƒ¿»∆«¿»»

dÓˆÚŒ„vÓ בגוף שהתלבשה לולי ƒ««¿»
dBˆ¯ מהותה מעצם˙BÏÚÏ ¿»«¬

dL¯La ˜·„ÈÏÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ»≈¿»¿»
'eÎ d¯B˜Óe באלקות¯‡B·Ók) ¿»«¿»

‡Èza28'ה נר ..." לשונו: וזה ««¿»
הקרויים  שישראל פירוש אדם נשמת

הנר  כאור למשל היא נשמתם אדם

מפני  בטבעו למעלה תמיד שמתנענע

להיפרד  בטבע חפץ האש שאור

למעלה  בשורשו ולהידבק מהפתילה

נשמת  כך הכללי... האש ביסוד

בטבעה  וחשקה חפצה האדם...

ולהידבק  הגוף מן ולצאת להיפרד

בה'..." ומקורה È„Îeבשורשה ,(¿≈
‡‰zL הנשמה‰hÓÏ ˙ÊÁ‡ ∆¿≈∆¡∆∆¿«»

C¯Bˆ LÈ ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒ≈∆
ÌÈiÓLb ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„a¿≈≈«««¿ƒƒ

ÈÓLb‰ Ûeb‰ BÓk שהם וכיוון ¿«««¿ƒ
החיבור  את לפעול בכוחם יש גשמיים

גשמיות  עם הנשמה Ìbשל ‡l‡ ,[∆»«
לתועלתה ˆ¯ÎÈ‰הּנׁשמה זקוקה ְַָָ¿ƒ»

ŒÌÓBcaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈpÏ«ƒ»¡…ƒ∆«≈
ÈÁŒÁÓBˆ בעולם דבר כל שהרי ≈««

שבו  האלוקי הניצוץ ידי על מתקיים

דומםֿצומםֿחי  עם במגע בא האדם שכאשר ונמצא וחיות. קיום לו המשפיע

כפי  לנשמה, גם אלא הגשמי לגוף רק לא תועלת מכך יש למעשה גשמי,

ומבאר. È˙k·שהולך ,‰p‰c29‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk ¿ƒ≈¿ƒƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



c"iyz'dי ,hay c"ei

 ֿ הּבעל ּומביא האדם, יחיה ה' ּפי מֹוצא ּכל ְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

מאין 31מהאריז"ל 30ׁשםֿטֹוב  הקׁשּו ּדהחֹוקרים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ׁשּתהיה  נֹותנת הּדעת ּדאין הּנׁשמה, חּיּות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא

לֹומר  ואין ּגׁשמי. ּומאכל מּלחם הּנׁשמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָחּיּות

מאי  ּדאםּֿכן מזֹון, ּבלי להיֹות יכֹולה ְְְְְְִִִֵַַָָָָּדהּנׁשמה

ּבלי  ימים ּכּמה וׁשֹוהה אדם עֹובר ּדאם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָטעמא

ימּות הּנׁשמה מזֹון ּתצא טעמא מאי ּברעב, ְֲֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא  האריז"ל וּתירץ אכילה. מניעת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹמחמת

ּדאמרּו הּבריאה, ּבׁשרׁש סכלים והיּו ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹידעּו

ז"ל  העֹולם,32רּבֹותינּו נברא מאמרֹות ּבעׂשרה ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

הּכל, נתהּוה עצמן הּמאמרֹות עלֿידי ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹּפירּוׁש

החּיּות  וזה להם, ּפנימי חּיּות הּוא הּזה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָוהּמאמר

ׁשּכתּוב  וזהּו ׁשם, ּומֹוסיף הּנׁשמה. מזֹון 33הּוא ְְְִֶֶַָָָָ

והינּו, ּתתעּטף. ּבהם נפׁשם צמאים ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרעבים

והּצמא  הרעב סּבת את מבאר ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּפסּוק

למאכל  וצמא רעב האדם יהיה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ(ּדלכאֹורה

ּבהם  ׁשּנפׁשם מּׁשּום ׁשּזהּו ּגׁשמּיים), ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָּומׁשקה

ׁשּבמאכל  האלקי ׁשהּניצֹוץ הינּו ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹּתתעּטף,

(ּבהם  ּבהעלם ּבהם נמצא (נפׁשם), ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּומׁשקה

הּניצֹוץ  את לגּלֹות צרי והאדם ְְְִִִֶַַַָָָָָּתתעּטף),

ּבזה  ּומבאר אליו. ׁשּי זה ׁשּניצֹוץ מּפני ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאלקי,

אֹור' ּב'תֹורה הּזקן האדם 34רּבינּו ׁשּגם ּדאף , ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

מּכלֿמקֹום  כּו', אדם נעׂשה מּמאמר ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָנׁשּתלׁשל

לפי  ׁשּבּלחם, הוי' ּפי למֹוצא האדם ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָצרי

נעלה  הּוא ׁשּבּדֹומםֿצֹומחֿחי הוי' ּפי ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמֹוצא

וגּוף, ּבּנׁשמה ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ּפי מּמֹוצא ְְְֲִִֵֶַָָָָָיֹותר

ׁשל   ׁשהּצר ונמצא, ּבארּוכה. ׁשם ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹּכמבֹואר
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‡È·Óe ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ '‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒƒ¿∆»»»≈ƒ

·BËŒÌLŒÏÚa‰30Ï"ÊÈ¯‡‰Ó31ÔÈ‡Ó eL˜‰ ÌÈ¯˜BÁ‰c «««≈≈»¬ƒ«¿«¿ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÓLp‰ ˙eiÁ ‡e‰,שלה ה'מזון' את מקבלת היא ‰Úc˙וממה ÔÈ‡c ««¿»»¿≈«««

‰ÓLp‰ ˙eiÁ ‰È‰zL ˙˙B רוחנית מהות ÏÎ‡Óeשהיא ÌÁlÓ ∆∆∆ƒ¿∆««¿»»ƒ∆∆«¬»
‰ÓLp‰c ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â .ÈÓLb«¿ƒ¿≈«¿«¿»»

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ וחיותה בקיומה ¿»ƒ¿
בגוף  מלובשת להיות ÈÏa¿ƒולהמשיך
ÓÚË È‡Ó ÔkŒÌ‡c ,ÔBÊÓ‡ מהו »¿ƒ≈««¬»

לכך  וההסבר BÚ·¯הטעם Ì‡c¿ƒ≈
‰‰BLÂ Ì„‡ מתעכבÌÈÓÈ ‰nk »»¿∆«»»ƒ

È‡Ó ,·Ú¯a ˙eÓÈ ÔBÊÓ ÈÏa¿ƒ»»»»»«
‡ÓÚË טעם ‰ÓLp‰מאיזה ‡ˆz «¬»≈≈«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ˙ÚÈÓ ˙ÓÁÓ מזה אלא ≈¬«¿ƒ«¬ƒ»
שהיא  למרות הנשמה, שגם מוכח

ל'מזון'. זקוקה ≈≈¿ı¯ÈzÂרוחנית,
eÚ„È ‡lL Ï"ÊÈ¯‡‰ אותם »¬ƒ«∆…»¿

מהו  הזו השאלה את ששאלו חוקרים

הנשמה  של החיות «¿eÈ‰Âמקור
,‰‡È¯a‰ L¯La ÌÈÏÎÒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c32,במשנה ¿»¿«≈«
אבות  B¯Ó‡Ó˙בפרקי ‰¯NÚa«¬»»«¬»

ימי שאמר  בששת הוא ברוך הקדוש

רקיע" "יהיה אור", "יהי (כמו בראשית

הלאה) Le¯Ètוכן ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»≈
ÔÓˆÚ ˙B¯Ó‡n‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬»«¿»

,Ïk‰ ‰e‰˙ של האמירה עצם ƒ¿«»«…
החיים  מקור היא הוא ברוך הקדוש

‰f‰ ¯Ó‡n‰Â ברוך הקדוש של ¿««¬»«∆
Ì‰Ï,הוא  ÈÓÈt ˙eiÁ ‡e‰ כי «¿ƒƒ»∆

ונברא  נברא בכל נמשך מהמאמרות

חיות  בו שמשפיע אלוקי ניצוץ

והאמונה  היחוד שער בתניא, (כמבואר

שגם  ז"ל האר"י כתב וזהו ..." א: פרק

יש  ומים ועפר אבנים כמו ממש בדומם

בחינת  דהיינו רוחנית וחיות נפש בחינת

מעשרה  הדיבור אותיות התלבשות

הדומם  את ומהוות המחיות מאמרות

מאמרות  עשרה מאין... יש להיות

ולהחיותו...") מאין יש לברוא וחיות כוח בהן שיש ‰eiÁ˙שבתורה ‰ÊÂ¿∆««
מעשרה  האלוקי הנבראים הכוח בכל שנמצא ÔBÊÓהמאמרות ‡e‰¿

,ÌL ÛÈÒBÓe .‰ÓLp‰ ואומר e˙kL·הבעלֿשםֿטוב e‰ÊÂ33 «¿»»ƒ»¿∆∆»
˜eÒt‰L ,eÈ‰Â .ÛhÚ˙z Ì‰a ÌLÙ ÌÈ‡Óˆ Ìb ÌÈ·Ú¿̄≈ƒ«¿≈ƒ«¿»»∆ƒ¿«»¿«¿∆«»

Ì„‡‰ ‰È‰È ‰nÏ ‰¯B‡ÎÏc) ‡Óv‰Â ·Ú¯‰ ˙aÒ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆ƒ«»»»¿«»»¿ƒ¿»»»ƒ¿∆»»»
ÌÈiÓLb ‰˜LÓe ÏÎ‡ÓÏ ‡ÓˆÂ ·Ú¯ רוחנית נשמה לה יש והרי »≈¿»≈¿«¬»«¿∆«¿ƒƒ

הוא ברוך הקדוש חיות?שדרכה לו ÌLÙpLמשפיע ÌeMÓ e‰fL ,(∆∆ƒ∆«¿»
‰˜LÓe ÏÎ‡ÓaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰L eÈ‰ ,ÛhÚ˙z Ì‰a»∆ƒ¿«»«¿∆«ƒ»¡…ƒ∆¿«¬»«¿∆

ÌLÙ) המזון של החיות מקור «¿»
ÌÏÚ‰aהגשמי  Ì‰a ‡ˆÓ ,(ƒ¿»»∆¿∆¿≈

ÛhÚ˙z Ì‰a) כיסוי לשון »∆ƒ¿«»
Bl‚Ï˙והסתר  CÈ¯ˆ Ì„‡‰Â ,(¿»»»»ƒ¿«

È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰ שבמאכל ‡˙ ∆«ƒ»¡…ƒ
מסויים, Ê‰ומשקה ıBˆÈpL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆

ÂÈÏ‡ CiL החסידות בתורת כמבואר «»≈»
בעולם' 'חלקו את יש שלאדם

דבר  אותו של וההעלאה שה'בירור'

במיוחד. לו שייכת לקדושה

Ô˜f‰ eÈa¯ ‰Êa ¯‡·Óe¿»≈»∆«≈«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a34ÌbL Û‡c , ¿»¿«∆«

¯Ó‡nÓ ÏLÏzL Ì„‡‰»»»ƒ¿«¿≈ƒ«¬«
,'eÎ Ì„‡ ‰NÚ כן באדם ואם גם «¬∆»»

אותו, ומהווה שמחייה אלוקי ניצוץ יש

'צמא' האדם למה לתמוה יש כן ואם

 ֿ בדומם שנמצא האלוקי לניצוץ ו'רעב'

הגשמיים, בדברים ש'עטוף' צומםֿחי

בו  שנמצא מהניצוץ ניזון יהא לא ולמה

כי  הזקן רבנו מבאר כך על עצמו?

Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ לצורך ƒ»»»ƒ»»»
וקיומו  ‰ÈÂ'חיותו Èt ‡ˆBÓÏ¿»ƒ¬»»

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnL ÈÙÏ ,ÌÁlaL∆«∆∆¿ƒ∆»ƒ¬»»
‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcaL∆«≈≈««
'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»ƒ¬»»
,Ûe‚Â ‰ÓLpa ‡e‰L BÓk¿∆«¿»»¿
של  'בירור' לפעול האדם יכול ודרכו

אלוקי  אור ותוספת הגשמיים הדברים

שנמצא  הניצוץ ידי על מאשר יותר

ÌLבתוכו  ¯‡B·Ók'אור ב'תורה «¿»»
הזקן  (ונקודת Îe¯‡a‰לרבנו «¬»

המאכל  ששורש מאחר כי היא הדברים

האדם  משורש נעלה התוהו') (ב'עולם

אוכל  כשהאדם הרי התיקון'), (ב'עולם

נתקן  (וה'תוהו' ומתברר מתעלה המאכל האכילה, בכוח ה' את ועובד

אור  מוסיף והדבר וחיות) אור תוספת יש עצמו ב'תיקון' וגם ומתעלה,

להלן  זה בעניין עוד וראה – העליון' ב'אדם ואפילו באדם גם והתעלות

המאמר). בהמשך
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רק  (לא הּוא ּבּדֹומםֿצֹומחֿחי ֵֵַַַַָָָֹהאדם

להכרח  אפילּו אּלא) ׁשּלֹו, והעילּוי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָלהּתכלית

מּצד  ּגם אּלא הּגׁשמּיּות, מּצד רק ולא ְְִִִִֶַַַַַַָֹקּיּומֹו,

ִָָהרּוחנּיּות.

¯e‡Èa‰Â קדם ׁשּתהּו הּידּוע עלּֿפי ּבזה ¿«≈ִֶֶַַַַָָָֹ

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵֶַַלתיקּון.

על  וסֹותר לסּתֹור, מנת על ּדבֹונה ּבאֹופן ְְְְְִֵֶֶַַָהּוא

ׁשהּוא  הּתהּו עֹולם  ּבנין ענין ׁשהּוא לבנֹות, ְְְְִִִֶֶַַַָָֹמנת

ׁשהיא  הּתהּו ּדעֹולם והּסתירה לסּתֹור, מנת ְְְְְִִִֶַַַָָָֹעל

הּתיקּון  ּדעֹולם הּבנין מּובן 35ּבׁשביל ּומּזה . ְְְִִִִִֶַַָָָ

ׁשּבנּו להּבנין קדימה לֹו יׁש ׁשּסתרּוהּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּבנין

ׁשל  ּבאֹופן אּלא ּבזמן, קדימה לא – ְְְְִִִֶֶֶַָָֹּבמקֹומֹו

ּבני  להי ֹות איֿאפׁשר ׁשהרי ּומסּובב, ן סיּבה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

 ֿ ׁשּלפני הּבנין קדם אּלאֿאםּֿכן הּסתירה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמקֹום

מּזה, ויתירה סתירתֹו. היתה ואחרּֿכ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָזה,

ׁשל  ּבאֹופן רק לא היא לתיקּון  ּדתהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹׁשהּקדימה

ׁשהרי  ּבמעלה, קדימה ּגם אּלא ּומסּובב, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָסיּבה

מּועטים  הם ּובתיקּון מרּוּבים, האֹורֹות ,36ּבתהּו ְְְִִִֵָָֹ

ּבכּמּות  מרּוּבים אֹורֹות רק לא הּוא ּבזה ְְְִֵֶַַַָֹוהּפירּוׁש

אֹורֹות  ּגם אּלא ּגׁשמּיּות), עלּֿדר ְִֶֶֶֶֶַַַָ(ׁשּזהּו

הינּו רּוחנּיּות), עלּֿדר (ׁשּזהּו ּבאיכּות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָמרּוּבים

יֹותר. הרּבה נעלה אחר אֹור הּוא ּדתהּו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהאֹור

הם  הּתהּו מעֹולם ׁשּׁשרׁשם  הענינים ּגם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹולכן,

לּפרי, קדמה קליּפה ּוכמֹו קדימה, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָּבאֹופן

ּגם  אּלא ּבגׁשמּיּות רק לא היא הּקליּפה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּקדימת

לחּיּות  קֹודמת ּדהּקליּפה ׁשהחּיּות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָּברּוחנּיּות,

הּטעם  וזהּו לתיקּון. ּקֹודם ׁשּתהּו ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַֹהּפרי,

רק  לא לדֹומםֿצֹומחֿחי, צרי ְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהאדם
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תרס"ג 35) סה"מ ואילך. תקפב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. סה. ע' ה'ש"ת ואילך. נג ועוד.36)ע' פ"אֿב. המלכים) (שער יא שער פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯v‰L ,‡ˆÓÂ והתלות‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBca Ì„‡‰ ÏL ¿ƒ¿»∆«…∆∆»»»«≈≈««

,BlL ÈeÏÈÚ‰Â ˙ÈÏÎz‰Ï ˜¯ ‡Ï) וכדי תכליתו את למלא כדי …«¿««¿ƒ¿»ƒ∆
vÓ„להתעלות  ˜¯ ‡ÏÂ ,BÓei˜ Á¯Î‰Ï eÏÈÙ‡ (‡l‡∆»¬ƒ¿∆¿«ƒ¿…«ƒ«

˙eiÓLb‰ וחיות ‰¯eiÁe˙הגוף,קיום „vÓ Ìb ‡l‡.הנשמה חיי ««¿ƒ∆»«ƒ«»»ƒ
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡Èa‰Â¿«≈»∆«ƒ«»«

וחסידות  ˜„Ìבקבלה e‰zL∆…»«
Ôe˜È˙Ï במתכונתם העולמות כלומר, ¿ƒ

השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

שהאורות  וספירות ומסודר הדרגתי

ראויים  כלים בתוך מלובשים שלהם

התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם,

בו  התוהו' 'עולם קדם התיקון' ול'עולם

מועטים, וכלים מרובים אורות היו

ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב

לתחומים  ואלוקות קדושה ניצוצות של

'תיקון' לכן, הקדושה. לגבולות שמחוץ

והדרגה, סדר בכלים, התלבשות מסמל

מדידה  ללא אורות מסמל 'תוהו' ואילו

ומוסבר  מסודרת. והתלבשות והגבלה

ש'עולם  החסידות בתורת כך על

קדום  ומקור משורש נובע התוהו'

ומבאר  והולך באלוקות, יותר ונעלה

הדבר. טעם Ò„¯את ,‰p‰c¿ƒ≈≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿

שהדרגות  (באופן לדרגה מדרגה

של  כחוליות בזו זו אחוזות והבחינות

ÏÚשלשלת) ‰B·c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿∆«
˙Ó ÏÚ ¯˙BÒÂ ,¯BzÒÏ ˙Ó¿»ƒ¿¿≈«¿»

,˙B·Ï כלומרÔÈa ÔÈÚ ‡e‰L ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿«
˙Ó ÏÚ ‡e‰L e‰z‰ ÌÏBÚ»«…∆«¿»

¯BzÒÏ קיום לו שיהיה מנת על ולא ƒ¿
'שבירה' בו הייתה שאכן וכאמור קבוע

‰e‰zוסתירה, ÌÏBÚc ‰¯È˙q‰Â¿«¿ƒ»¿»«…
ÌÏBÚc ÔÈa‰ ÏÈ·La ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»

Ôe˜Èz‰35 סותר - השני העניין היא «ƒ
לבנות. מנת Ô·eÓעל ‰fÓeƒ∆»

e‰e¯˙qL ÔÈa‰L מנת על ∆«ƒ¿»∆¿»
˜„ÓÈ‰לבנות, BÏ LÈ ויתרון מעלה ≈¿ƒ»

‡Ï Y BÓB˜Óa eaL ÔÈa‰Ï¿«ƒ¿»∆»ƒ¿…
··eÒÓe ‰aÈÒ ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ ,ÔÓÊa ‰ÓÈ„˜ וכמובן תוצאה ¿ƒ»ƒ¿«∆»¿∆∆ƒ»¿»

לתוצאה,הסיבה  ‡LÙ‡ŒÈ¯קודמת È¯‰L יכול ÔÈaלא ˙BÈ‰Ï ∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿»
Œ¯Á‡Â ,‰ÊŒÈÙlL ÔÈa‰ Ì„˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È˙q‰ ÌB˜Óaƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»««ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿««

B˙¯È˙Ò ‰˙È‰ Ck הבריאה של והתכלית שהמטרה פי על אף ולכן, »»¿»¿ƒ»
ויתרון  מיוחדת מעלה יש התיקון, עולם ידי על דבר של בסופו מתבצעת

הבנייה  בזכות כי לסתור, מנת על מלכתחילה שנברא פי על אף התוהו, בעולם

יותר  נעלה באופן נברא התיקון עולם התוהו, עולם של (ה'שבירה') והסתירה

של  הקדימה ללא נברא היה מאשר

התוהו, עולם של והסתירה הבניין

התוהו  עולם הזה, מההיבט שגם ונמצא

התיקון  לעולם .35'קדם'
‰ÓÈ„w‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿ƒ»
˜¯ ‡Ï ‡È‰ Ôe˜È˙Ï e‰˙c¿…¿ƒƒ…«

,··BÒÓe ‰aÈÒ ÏL ÔÙB‡a כך ¿∆∆ƒ»¿≈
שבהכרח  משום רק היא שהקדימה

התוצאה  לפני תבוא «∆‡l‡שהסיבה
,‰ÏÚÓa ‰ÓÈ„˜ Ìb קדימה «¿ƒ»¿«¬»

מבחינת  ואיכות ועדיפות מהות

‰‡B¯B˙הדברים  e‰˙a È¯‰L∆¬≈¿…»
ÌÈae¯Ó,רב בשפע הארה ויש ¿ƒ

ÌÈËÚeÓ Ì‰ Ôe˜È˙·e36 וההארה ¿ƒ≈»ƒ
‰e‡מצומצמת, ‰Êa Le¯Èt‰Â¿«≈»∆

˙enÎa ÌÈae¯Ó ˙B¯B‡ ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ¿«
˙eiÓLb C¯cŒÏÚ e‰fL) שהרי ∆∆«∆∆«¿ƒ

גם  שקיים וגדר מושג היא כמות

‡B¯B˙בגשמיות  Ìb ‡l‡ ,(∆»«
ŒÏÚ e‰fL) ˙eÎÈ‡a ÌÈae¯Ó¿ƒ¿≈∆∆«

˙eiÁe¯ C¯c היא מהותה שכל ∆∆»ƒ
e‰˙cאיכות  ¯B‡‰L eÈ‰ ,(«¿∆»¿…

¯Á‡ ¯B‡ ‡e‰ אחרת ומהות מסוג «≈
¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚ האור מאשר «¬∆«¿≈≈
התיקון. בעולם בגלל ÔÎÏÂ,המאיר ¿»≈

נעלה  התוהו שבעולם האור שבמהותו

התיקון  שבעולם »Ìbמהאור
ÌÏBÚÓ ÌL¯ML ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»¿»≈»

e‰z‰ הדומםֿצומחֿחי ‰Ìכמו «…≈
‰ÓÈ„˜ ÏL ÔÙB‡a,ויתרוןBÓÎe ¿∆∆¿ƒ»¿

˙ÓÈ„wL ,È¯tÏ ‰Ó„˜ ‰tÈÏ¿̃ƒ»»¿»«¿ƒ∆¿ƒ«
˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰tÈÏw‰«¿ƒ»ƒ…«

˙eiÓL‚a קודמת שצמיחת הקליפה ¿«¿ƒ
בפועל  הפרי Ìbלצמיחת ‡l‡∆»«

˙eiÁ‰L ,˙eiÁe¯a הניצוץ ¿»ƒ∆««
המחייה  ˜Ó„B˙האלוקי ‰tÈÏw‰c ועניינה ‰È¯t,במהותה ˙eiÁÏ ¿«¿ƒ»∆∆¿««¿ƒ

CÈ¯ˆ Ì„‡‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ .Ôe˜È˙Ï Ì„Bw e‰zL BÓk¿∆…≈¿ƒ¿∆«««∆»»»»ƒ
,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„Ï ממש תלות הוא הצורך לעיל ¯˜וכאמור ‡Ï ¿≈≈««…«
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יי c"iyz'd ,hay c"ei

 ֿ הּבעל ּומביא האדם, יחיה ה' ּפי מֹוצא ּכל ְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

מאין 31מהאריז"ל 30ׁשםֿטֹוב  הקׁשּו ּדהחֹוקרים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ׁשּתהיה  נֹותנת הּדעת ּדאין הּנׁשמה, חּיּות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא

לֹומר  ואין ּגׁשמי. ּומאכל מּלחם הּנׁשמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָחּיּות

מאי  ּדאםּֿכן מזֹון, ּבלי להיֹות יכֹולה ְְְְְְִִִֵַַָָָָּדהּנׁשמה

ּבלי  ימים ּכּמה וׁשֹוהה אדם עֹובר ּדאם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָטעמא

ימּות הּנׁשמה מזֹון ּתצא טעמא מאי ּברעב, ְֲֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא  האריז"ל וּתירץ אכילה. מניעת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹמחמת

ּדאמרּו הּבריאה, ּבׁשרׁש סכלים והיּו ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹידעּו

ז"ל  העֹולם,32רּבֹותינּו נברא מאמרֹות ּבעׂשרה ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

הּכל, נתהּוה עצמן הּמאמרֹות עלֿידי ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹּפירּוׁש

החּיּות  וזה להם, ּפנימי חּיּות הּוא הּזה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָוהּמאמר

ׁשּכתּוב  וזהּו ׁשם, ּומֹוסיף הּנׁשמה. מזֹון 33הּוא ְְְִֶֶַָָָָ

והינּו, ּתתעּטף. ּבהם נפׁשם צמאים ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרעבים

והּצמא  הרעב סּבת את מבאר ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּפסּוק

למאכל  וצמא רעב האדם יהיה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ(ּדלכאֹורה

ּבהם  ׁשּנפׁשם מּׁשּום ׁשּזהּו ּגׁשמּיים), ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָּומׁשקה

ׁשּבמאכל  האלקי ׁשהּניצֹוץ הינּו ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹּתתעּטף,

(ּבהם  ּבהעלם ּבהם נמצא (נפׁשם), ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּומׁשקה

הּניצֹוץ  את לגּלֹות צרי והאדם ְְְִִִֶַַַָָָָָּתתעּטף),

ּבזה  ּומבאר אליו. ׁשּי זה ׁשּניצֹוץ מּפני ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאלקי,

אֹור' ּב'תֹורה הּזקן האדם 34רּבינּו ׁשּגם ּדאף , ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

מּכלֿמקֹום  כּו', אדם נעׂשה מּמאמר ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָנׁשּתלׁשל

לפי  ׁשּבּלחם, הוי' ּפי למֹוצא האדם ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָצרי

נעלה  הּוא ׁשּבּדֹומםֿצֹומחֿחי הוי' ּפי ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמֹוצא

וגּוף, ּבּנׁשמה ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ּפי מּמֹוצא ְְְֲִִֵֶַָָָָָיֹותר

ׁשל   ׁשהּצר ונמצא, ּבארּוכה. ׁשם ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹּכמבֹואר
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קצד.30) סימן טוב שם עה"פ.31)כתר להאריז"ל תורה רפ"ה.32)לקוטי ה.33)אבות קז, ו 34)תהלים ד. לקו"ת סה, ראה

ועוד. ב. יג, צו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È·Óe ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ '‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒƒ¿∆»»»≈ƒ

·BËŒÌLŒÏÚa‰30Ï"ÊÈ¯‡‰Ó31ÔÈ‡Ó eL˜‰ ÌÈ¯˜BÁ‰c «««≈≈»¬ƒ«¿«¿ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÓLp‰ ˙eiÁ ‡e‰,שלה ה'מזון' את מקבלת היא ‰Úc˙וממה ÔÈ‡c ««¿»»¿≈«««

‰ÓLp‰ ˙eiÁ ‰È‰zL ˙˙B רוחנית מהות ÏÎ‡Óeשהיא ÌÁlÓ ∆∆∆ƒ¿∆««¿»»ƒ∆∆«¬»
‰ÓLp‰c ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â .ÈÓLb«¿ƒ¿≈«¿«¿»»

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ וחיותה בקיומה ¿»ƒ¿
בגוף  מלובשת להיות ÈÏa¿ƒולהמשיך
ÓÚË È‡Ó ÔkŒÌ‡c ,ÔBÊÓ‡ מהו »¿ƒ≈««¬»

לכך  וההסבר BÚ·¯הטעם Ì‡c¿ƒ≈
‰‰BLÂ Ì„‡ מתעכבÌÈÓÈ ‰nk »»¿∆«»»ƒ

È‡Ó ,·Ú¯a ˙eÓÈ ÔBÊÓ ÈÏa¿ƒ»»»»»«
‡ÓÚË טעם ‰ÓLp‰מאיזה ‡ˆz «¬»≈≈«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ˙ÚÈÓ ˙ÓÁÓ מזה אלא ≈¬«¿ƒ«¬ƒ»
שהיא  למרות הנשמה, שגם מוכח

ל'מזון'. זקוקה ≈≈¿ı¯ÈzÂרוחנית,
eÚ„È ‡lL Ï"ÊÈ¯‡‰ אותם »¬ƒ«∆…»¿

מהו  הזו השאלה את ששאלו חוקרים

הנשמה  של החיות «¿eÈ‰Âמקור
,‰‡È¯a‰ L¯La ÌÈÏÎÒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c32,במשנה ¿»¿«≈«
אבות  B¯Ó‡Ó˙בפרקי ‰¯NÚa«¬»»«¬»

ימי שאמר  בששת הוא ברוך הקדוש

רקיע" "יהיה אור", "יהי (כמו בראשית

הלאה) Le¯Ètוכן ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»≈
ÔÓˆÚ ˙B¯Ó‡n‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¬»«¿»

,Ïk‰ ‰e‰˙ של האמירה עצם ƒ¿«»«…
החיים  מקור היא הוא ברוך הקדוש

‰f‰ ¯Ó‡n‰Â ברוך הקדוש של ¿««¬»«∆
Ì‰Ï,הוא  ÈÓÈt ˙eiÁ ‡e‰ כי «¿ƒƒ»∆

ונברא  נברא בכל נמשך מהמאמרות

חיות  בו שמשפיע אלוקי ניצוץ

והאמונה  היחוד שער בתניא, (כמבואר

שגם  ז"ל האר"י כתב וזהו ..." א: פרק

יש  ומים ועפר אבנים כמו ממש בדומם

בחינת  דהיינו רוחנית וחיות נפש בחינת

מעשרה  הדיבור אותיות התלבשות

הדומם  את ומהוות המחיות מאמרות

מאמרות  עשרה מאין... יש להיות

ולהחיותו...") מאין יש לברוא וחיות כוח בהן שיש ‰eiÁ˙שבתורה ‰ÊÂ¿∆««
מעשרה  האלוקי הנבראים הכוח בכל שנמצא ÔBÊÓהמאמרות ‡e‰¿

,ÌL ÛÈÒBÓe .‰ÓLp‰ ואומר e˙kL·הבעלֿשםֿטוב e‰ÊÂ33 «¿»»ƒ»¿∆∆»
˜eÒt‰L ,eÈ‰Â .ÛhÚ˙z Ì‰a ÌLÙ ÌÈ‡Óˆ Ìb ÌÈ·Ú¿̄≈ƒ«¿≈ƒ«¿»»∆ƒ¿«»¿«¿∆«»

Ì„‡‰ ‰È‰È ‰nÏ ‰¯B‡ÎÏc) ‡Óv‰Â ·Ú¯‰ ˙aÒ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆ƒ«»»»¿«»»¿ƒ¿»»»ƒ¿∆»»»
ÌÈiÓLb ‰˜LÓe ÏÎ‡ÓÏ ‡ÓˆÂ ·Ú¯ רוחנית נשמה לה יש והרי »≈¿»≈¿«¬»«¿∆«¿ƒƒ

הוא ברוך הקדוש חיות?שדרכה לו ÌLÙpLמשפיע ÌeMÓ e‰fL ,(∆∆ƒ∆«¿»
‰˜LÓe ÏÎ‡ÓaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰L eÈ‰ ,ÛhÚ˙z Ì‰a»∆ƒ¿«»«¿∆«ƒ»¡…ƒ∆¿«¬»«¿∆

ÌLÙ) המזון של החיות מקור «¿»
ÌÏÚ‰aהגשמי  Ì‰a ‡ˆÓ ,(ƒ¿»»∆¿∆¿≈

ÛhÚ˙z Ì‰a) כיסוי לשון »∆ƒ¿«»
Bl‚Ï˙והסתר  CÈ¯ˆ Ì„‡‰Â ,(¿»»»»ƒ¿«

È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰ שבמאכל ‡˙ ∆«ƒ»¡…ƒ
מסויים, Ê‰ומשקה ıBˆÈpL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆

ÂÈÏ‡ CiL החסידות בתורת כמבואר «»≈»
בעולם' 'חלקו את יש שלאדם

דבר  אותו של וההעלאה שה'בירור'

במיוחד. לו שייכת לקדושה

Ô˜f‰ eÈa¯ ‰Êa ¯‡·Óe¿»≈»∆«≈«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a34ÌbL Û‡c , ¿»¿«∆«

¯Ó‡nÓ ÏLÏzL Ì„‡‰»»»ƒ¿«¿≈ƒ«¬«
,'eÎ Ì„‡ ‰NÚ כן באדם ואם גם «¬∆»»

אותו, ומהווה שמחייה אלוקי ניצוץ יש

'צמא' האדם למה לתמוה יש כן ואם

 ֿ בדומם שנמצא האלוקי לניצוץ ו'רעב'

הגשמיים, בדברים ש'עטוף' צומםֿחי

בו  שנמצא מהניצוץ ניזון יהא לא ולמה

כי  הזקן רבנו מבאר כך על עצמו?

Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ לצורך ƒ»»»ƒ»»»
וקיומו  ‰ÈÂ'חיותו Èt ‡ˆBÓÏ¿»ƒ¬»»

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnL ÈÙÏ ,ÌÁlaL∆«∆∆¿ƒ∆»ƒ¬»»
‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcaL∆«≈≈««
'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»ƒ¬»»
,Ûe‚Â ‰ÓLpa ‡e‰L BÓk¿∆«¿»»¿
של  'בירור' לפעול האדם יכול ודרכו

אלוקי  אור ותוספת הגשמיים הדברים

שנמצא  הניצוץ ידי על מאשר יותר

ÌLבתוכו  ¯‡B·Ók'אור ב'תורה «¿»»
הזקן  (ונקודת Îe¯‡a‰לרבנו «¬»

המאכל  ששורש מאחר כי היא הדברים

האדם  משורש נעלה התוהו') (ב'עולם

אוכל  כשהאדם הרי התיקון'), (ב'עולם

נתקן  (וה'תוהו' ומתברר מתעלה המאכל האכילה, בכוח ה' את ועובד

אור  מוסיף והדבר וחיות) אור תוספת יש עצמו ב'תיקון' וגם ומתעלה,

להלן  זה בעניין עוד וראה – העליון' ב'אדם ואפילו באדם גם והתעלות

המאמר). בהמשך
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רק  (לא הּוא ּבּדֹומםֿצֹומחֿחי ֵֵַַַַָָָֹהאדם

להכרח  אפילּו אּלא) ׁשּלֹו, והעילּוי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָלהּתכלית

מּצד  ּגם אּלא הּגׁשמּיּות, מּצד רק ולא ְְִִִִֶַַַַַַָֹקּיּומֹו,

ִָָהרּוחנּיּות.

¯e‡Èa‰Â קדם ׁשּתהּו הּידּוע עלּֿפי ּבזה ¿«≈ִֶֶַַַַָָָֹ

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵֶַַלתיקּון.

על  וסֹותר לסּתֹור, מנת על ּדבֹונה ּבאֹופן ְְְְְִֵֶֶַַָהּוא

ׁשהּוא  הּתהּו עֹולם  ּבנין ענין ׁשהּוא לבנֹות, ְְְְִִִֶֶַַַָָֹמנת

ׁשהיא  הּתהּו ּדעֹולם והּסתירה לסּתֹור, מנת ְְְְְִִִֶַַַָָָֹעל

הּתיקּון  ּדעֹולם הּבנין מּובן 35ּבׁשביל ּומּזה . ְְְִִִִִֶַַָָָ

ׁשּבנּו להּבנין קדימה לֹו יׁש ׁשּסתרּוהּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּבנין

ׁשל  ּבאֹופן אּלא ּבזמן, קדימה לא – ְְְְִִִֶֶֶַָָֹּבמקֹומֹו

ּבני  להי ֹות איֿאפׁשר ׁשהרי ּומסּובב, ן סיּבה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

 ֿ ׁשּלפני הּבנין קדם אּלאֿאםּֿכן הּסתירה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמקֹום

מּזה, ויתירה סתירתֹו. היתה ואחרּֿכ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָזה,

ׁשל  ּבאֹופן רק לא היא לתיקּון  ּדתהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹׁשהּקדימה

ׁשהרי  ּבמעלה, קדימה ּגם אּלא ּומסּובב, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָסיּבה

מּועטים  הם ּובתיקּון מרּוּבים, האֹורֹות ,36ּבתהּו ְְְִִִֵָָֹ

ּבכּמּות  מרּוּבים אֹורֹות רק לא הּוא ּבזה ְְְִֵֶַַַָֹוהּפירּוׁש

אֹורֹות  ּגם אּלא ּגׁשמּיּות), עלּֿדר ְִֶֶֶֶֶַַַָ(ׁשּזהּו

הינּו רּוחנּיּות), עלּֿדר (ׁשּזהּו ּבאיכּות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָמרּוּבים

יֹותר. הרּבה נעלה אחר אֹור הּוא ּדתהּו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהאֹור

הם  הּתהּו מעֹולם ׁשּׁשרׁשם  הענינים ּגם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹולכן,

לּפרי, קדמה קליּפה ּוכמֹו קדימה, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָּבאֹופן

ּגם  אּלא ּבגׁשמּיּות רק לא היא הּקליּפה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּקדימת

לחּיּות  קֹודמת ּדהּקליּפה ׁשהחּיּות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָּברּוחנּיּות,

הּטעם  וזהּו לתיקּון. ּקֹודם ׁשּתהּו ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַֹהּפרי,

רק  לא לדֹומםֿצֹומחֿחי, צרי ְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהאדם
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תרס"ג 35) סה"מ ואילך. תקפב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. סה. ע' ה'ש"ת ואילך. נג ועוד.36)ע' פ"אֿב. המלכים) (שער יא שער פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯v‰L ,‡ˆÓÂ והתלות‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBca Ì„‡‰ ÏL ¿ƒ¿»∆«…∆∆»»»«≈≈««

,BlL ÈeÏÈÚ‰Â ˙ÈÏÎz‰Ï ˜¯ ‡Ï) וכדי תכליתו את למלא כדי …«¿««¿ƒ¿»ƒ∆
vÓ„להתעלות  ˜¯ ‡ÏÂ ,BÓei˜ Á¯Î‰Ï eÏÈÙ‡ (‡l‡∆»¬ƒ¿∆¿«ƒ¿…«ƒ«

˙eiÓLb‰ וחיות ‰¯eiÁe˙הגוף,קיום „vÓ Ìb ‡l‡.הנשמה חיי ««¿ƒ∆»«ƒ«»»ƒ
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡Èa‰Â¿«≈»∆«ƒ«»«

וחסידות  ˜„Ìבקבלה e‰zL∆…»«
Ôe˜È˙Ï במתכונתם העולמות כלומר, ¿ƒ

השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

שהאורות  וספירות ומסודר הדרגתי

ראויים  כלים בתוך מלובשים שלהם

התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם,

בו  התוהו' 'עולם קדם התיקון' ול'עולם

מועטים, וכלים מרובים אורות היו

ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב

לתחומים  ואלוקות קדושה ניצוצות של

'תיקון' לכן, הקדושה. לגבולות שמחוץ

והדרגה, סדר בכלים, התלבשות מסמל

מדידה  ללא אורות מסמל 'תוהו' ואילו

ומוסבר  מסודרת. והתלבשות והגבלה

ש'עולם  החסידות בתורת כך על

קדום  ומקור משורש נובע התוהו'

ומבאר  והולך באלוקות, יותר ונעלה

הדבר. טעם Ò„¯את ,‰p‰c¿ƒ≈≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿

שהדרגות  (באופן לדרגה מדרגה

של  כחוליות בזו זו אחוזות והבחינות

ÏÚשלשלת) ‰B·c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿∆«
˙Ó ÏÚ ¯˙BÒÂ ,¯BzÒÏ ˙Ó¿»ƒ¿¿≈«¿»

,˙B·Ï כלומרÔÈa ÔÈÚ ‡e‰L ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿«
˙Ó ÏÚ ‡e‰L e‰z‰ ÌÏBÚ»«…∆«¿»

¯BzÒÏ קיום לו שיהיה מנת על ולא ƒ¿
'שבירה' בו הייתה שאכן וכאמור קבוע

‰e‰zוסתירה, ÌÏBÚc ‰¯È˙q‰Â¿«¿ƒ»¿»«…
ÌÏBÚc ÔÈa‰ ÏÈ·La ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»

Ôe˜Èz‰35 סותר - השני העניין היא «ƒ
לבנות. מנת Ô·eÓעל ‰fÓeƒ∆»

e‰e¯˙qL ÔÈa‰L מנת על ∆«ƒ¿»∆¿»
˜„ÓÈ‰לבנות, BÏ LÈ ויתרון מעלה ≈¿ƒ»

‡Ï Y BÓB˜Óa eaL ÔÈa‰Ï¿«ƒ¿»∆»ƒ¿…
··eÒÓe ‰aÈÒ ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ ,ÔÓÊa ‰ÓÈ„˜ וכמובן תוצאה ¿ƒ»ƒ¿«∆»¿∆∆ƒ»¿»

לתוצאה,הסיבה  ‡LÙ‡ŒÈ¯קודמת È¯‰L יכול ÔÈaלא ˙BÈ‰Ï ∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿»
Œ¯Á‡Â ,‰ÊŒÈÙlL ÔÈa‰ Ì„˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È˙q‰ ÌB˜Óaƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»««ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿««

B˙¯È˙Ò ‰˙È‰ Ck הבריאה של והתכלית שהמטרה פי על אף ולכן, »»¿»¿ƒ»
ויתרון  מיוחדת מעלה יש התיקון, עולם ידי על דבר של בסופו מתבצעת

הבנייה  בזכות כי לסתור, מנת על מלכתחילה שנברא פי על אף התוהו, בעולם

יותר  נעלה באופן נברא התיקון עולם התוהו, עולם של (ה'שבירה') והסתירה

של  הקדימה ללא נברא היה מאשר

התוהו, עולם של והסתירה הבניין

התוהו  עולם הזה, מההיבט שגם ונמצא

התיקון  לעולם .35'קדם'
‰ÓÈ„w‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿ƒ»
˜¯ ‡Ï ‡È‰ Ôe˜È˙Ï e‰˙c¿…¿ƒƒ…«

,··BÒÓe ‰aÈÒ ÏL ÔÙB‡a כך ¿∆∆ƒ»¿≈
שבהכרח  משום רק היא שהקדימה

התוצאה  לפני תבוא «∆‡l‡שהסיבה
,‰ÏÚÓa ‰ÓÈ„˜ Ìb קדימה «¿ƒ»¿«¬»

מבחינת  ואיכות ועדיפות מהות

‰‡B¯B˙הדברים  e‰˙a È¯‰L∆¬≈¿…»
ÌÈae¯Ó,רב בשפע הארה ויש ¿ƒ

ÌÈËÚeÓ Ì‰ Ôe˜È˙·e36 וההארה ¿ƒ≈»ƒ
‰e‡מצומצמת, ‰Êa Le¯Èt‰Â¿«≈»∆

˙enÎa ÌÈae¯Ó ˙B¯B‡ ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ¿«
˙eiÓLb C¯cŒÏÚ e‰fL) שהרי ∆∆«∆∆«¿ƒ

גם  שקיים וגדר מושג היא כמות

‡B¯B˙בגשמיות  Ìb ‡l‡ ,(∆»«
ŒÏÚ e‰fL) ˙eÎÈ‡a ÌÈae¯Ó¿ƒ¿≈∆∆«

˙eiÁe¯ C¯c היא מהותה שכל ∆∆»ƒ
e‰˙cאיכות  ¯B‡‰L eÈ‰ ,(«¿∆»¿…

¯Á‡ ¯B‡ ‡e‰ אחרת ומהות מסוג «≈
¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚ האור מאשר «¬∆«¿≈≈
התיקון. בעולם בגלל ÔÎÏÂ,המאיר ¿»≈

נעלה  התוהו שבעולם האור שבמהותו

התיקון  שבעולם »Ìbמהאור
ÌÏBÚÓ ÌL¯ML ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»¿»≈»

e‰z‰ הדומםֿצומחֿחי ‰Ìכמו «…≈
‰ÓÈ„˜ ÏL ÔÙB‡a,ויתרוןBÓÎe ¿∆∆¿ƒ»¿

˙ÓÈ„wL ,È¯tÏ ‰Ó„˜ ‰tÈÏ¿̃ƒ»»¿»«¿ƒ∆¿ƒ«
˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰tÈÏw‰«¿ƒ»ƒ…«

˙eiÓL‚a קודמת שצמיחת הקליפה ¿«¿ƒ
בפועל  הפרי Ìbלצמיחת ‡l‡∆»«

˙eiÁ‰L ,˙eiÁe¯a הניצוץ ¿»ƒ∆««
המחייה  ˜Ó„B˙האלוקי ‰tÈÏw‰c ועניינה ‰È¯t,במהותה ˙eiÁÏ ¿«¿ƒ»∆∆¿««¿ƒ

CÈ¯ˆ Ì„‡‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ .Ôe˜È˙Ï Ì„Bw e‰zL BÓk¿∆…≈¿ƒ¿∆«««∆»»»»ƒ
,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„Ï ממש תלות הוא הצורך לעיל ¯˜וכאמור ‡Ï ¿≈≈««…«
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c"iyz'dיב ,hay c"ei

ׁשּבהם, להרּוחנּיּות ּגם אּלא ׁשּבהם, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהּגׁשמּיּות

ׁשּׁשרׁשן  ּכיון ׁשּבהם, האלקי לּניצֹוץ ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהינּו,

הּתיקּון. לעֹולם ׁשּקדם הּתהּו ְְִֶַַַָָָֹּבעֹולם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂׁשהּנפׁש להי ֹות אפׁשר אי יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶֶֶֶַָָ

ּולהעלים  לכּסֹות ּתּוכל ְְְֲִִַַַַַהּבהמית

הּנפׁש ׁשׁשֹורׁש לפי ׁשּזהּו האלקית, הּנפׁש ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעל

ּכפי  האלקית, הּנפׁש מּׁשרׁש יֹותר ּגבֹוּה ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּבהמית

האמצעי  אדמּו"ר הּנפׁש37ׁשּמבאר ׁשׁשֹורׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לתיקּון. ׁשּקדם הּתהּו מּבחינת הּוא ְְֲִִִִֶַַַַַָֹהּבהמית

טעניתיּה אקּדמיה הרע ּׁשהּיצר ּגם ,38וזהּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשֹורׁש ׁשהּוא להעֹולם ׁשּקדם מעֹולם ְְֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשרׁשֹו

רּוח  אחרּֿכ לבֹוא יכֹול ּומּזה ִֵֶֶַַַַָָָהּיצרֿטֹוב.

על  ׁשּתכּסה ׁשטּות אּלא) אינּה לאמיּתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ(ׁשּבאמת

הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר היא ׁשהאמת ּכפי – ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָהאמת

ׁשּׁשרׁשּה להיֹות – האדם ּבנפׁש ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָּוכפי

לתיקּון. ׁשּקדם ְִִֶַָֹמּתהּו

ּגיסא,‡ÌÓד) לאיד להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְְִִִִִֶַָָָָ

קדם  ׁשּתהּו זה מּצד ְְִִֶֶַַָָֹּדלכאֹורה,

ׁשה'רּוח  להיֹות צרי היה לתיקּון, ְְֲִִִֶַַַָָָָָּבּמעלה

ׁשּלא  הינּו, ּכּולֹו, האמת על לכּסֹות ּתּוכל ְְְֱֶֶַַַַָֹׁשטּות'

עליו. לכּסֹות יּוכל לא ׁשטּות ׁשהרּוח ענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹיהיה

נּסיֹון  לידי ּבאים ׁשּכאׁשר אנּו רֹואים ְֲִִִִֵֶֶַַָָָּובפֹועל

ׁשרֹוב  ׁשּבּקּלים קל אפילּו אזי אמּונה, ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָּבדבר

חמּורֹות  ּבעבירֹות רעֹות ּדרּבֹות ּבאֹופן היּו ְְֲֲֵֶַַָָָָימיו

רֹואה  ׁשּבֹו ענין לידי ּכׁשּבא מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּביֹותר,

לרּוח  מקֹום אין אזי מאלקּות, נפרד ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנעׂשה

עֹומד  אּלא כּו', האמת על להעלים לנּסֹות ְְְְֱִֵֶֶַַַָָׁשטּות

ּפֹועל  האמּונה ׁשּכח ,ּכ ּכדי ועד ּבנּסיֹון, ְְְֱִֵֵֶַַָָָָֹהּוא

עצמּה, האמּונה ּבענין רק (לא ּבנּסיֹון ְְְְֱֲִִִַַַָָָָָָֹהעמידה

ּומעׂשה, ּדיּבּור למחׁשבה ּבנֹוגע ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָאּלא)

לעׂשֹות  ׁשּלא אפיל ּו נפׁשֹו למסֹור  ּבּנּסיֹון ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשעֹומד

וכן  ּבלּבֹו, ּכלל ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף אחד, ה' אמּונת נגד לבד מעׂשה ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאיזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,eÈ‰ ,Ì‰aL ˙eiÁe¯‰Ï Ìb ‡l‡ ,Ì‰aL ˙eiÓLb‰Ï¿««¿ƒ∆»∆∆»«¿»»ƒ∆»∆«¿
Ì„wL e‰z‰ ÌÏBÚa ÔL¯ML ÔÂÈk ,Ì‰aL È˜Ï‡‰ ıBˆÈpÏ«ƒ»¡…ƒ∆»∆≈»∆»¿»¿»«…∆»«

Ôe˜Èz‰ ÌÏBÚÏ ולכן התיקון מעולם הוא עצמו האדם שורש ואילו ¿»«ƒ
בהם. תלויה שלו ההתעלות

¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈∆¿»
˙BÈ‰Ï יתכן איךLÙp‰L ƒ¿∆«∆∆

˙BqÎÏ ÏÎez ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿«
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ïe¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ
(כפי  כך על הכוח את לה  יש ומאין

והסתר  בהעלם שהצורך לעיל שהקשה

ויגדל  ביגיעה תהיה שהעבודה כדי זה

היא  החופשית, הבחירה ולצורך השכר

צריך  עדיין אבל כך, זה מדוע טעם

ייתכן  זה איך ÈÙÏביאור e‰fL (∆∆¿ƒ
dB·b ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ L¯BLL∆∆«∆∆««¬ƒ»«
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ L¯MÓ ¯˙BÈ≈ƒ…∆«∆∆»¡…ƒ
¯"eÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰37LÙp‰ L¯BLL »∆¿»ƒ∆∆«∆∆
e‰z‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿ƒ««…

Ôe˜È˙Ï Ì„wL ריבוי שאחרי רק ∆»«¿ƒ
צמצומים  וריבוי לדרגה מדרגה ירידות

הקדושה. היפך שנעשה כך כדי עד ירד

Ú¯‰ ¯ˆi‰M Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«≈∆»«
dÈ˙ÈÚË ‰ÈÓc˜‡38, כמאמר «¿¿≈«¬ƒ≈

מיד  לאדם בא הרע שהיצר ז"ל חכמינו

בגיל  רק בא הטוב והיצר לידתו עם

מקדים  הרע שהיצר כך ברֿמצוה

לכך  והסיבה טענותיו, את להשמיע

כיוון  ÌÏBÚÓהיא BL¯ML התוהו ∆»¿≈»
L¯BL ‡e‰L ÌÏBÚ‰Ï Ì„wL∆»«¿»»∆∆

·BËŒ¯ˆi‰.התיקון fÓe‰עולם «≈∆ƒ∆
בשורש  וה'קדימה' היתרון בגלל

‡CkŒ¯Áהדברים  ‡B·Ï ÏBÎÈ»»««»
וצמצומים  ירידות ריבוי »¯Áeאחרי

(‡l‡ dÈ‡ BzÈÓ‡Ï ˙Ó‡aL)∆∆¡∆«¬ƒ≈»∆»
Y ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎzL ˙eËL¿∆¿«∆«»¡∆
¯„Òa ‡È‰ ˙Ó‡‰L ÈÙk¿ƒ∆»¡∆ƒ¿≈∆
˙ÎLÓpL ÈÙÎe ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿∆∆

Ì„‡‰ LÙa כפי באמת שכן ¿∆∆»»»
להיות  יכול לא עצמה באלוקות שהיא

והסתר  העלם BÈ‰Ï˙שום Yƒ¿
dL¯ML שטות ה'רוח e‰zÓשל ' ∆»¿»ƒ…

.Ôe˜È˙Ï Ì„wL∆»«¿ƒ

,‡ÒÈb C„È‡Ï ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡ היינו „) שני, מצד »¿»«ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
האמת  על תסתיר שטות שהרוח יתכן איך לעיל שנשאלה לשאלה גמור בניגוד

מעלתה  ביאור לאחר עתה הרי האלוקית, הנפש על תסתיר הבהמית והנפש

הפוכה  שאלה מתעוררת שורשה e‰zLמצד ‰Ê „vÓ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ«∆∆…
,Ôe˜È˙Ï ‰ÏÚna Ì„˜ לו ויש »«««¬»¿ƒ

ואיכותי  מהותי ˆ¯CÈיתרון ‰È‰»»»ƒ
ÏÎez '˙eËL Áe¯'‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆»«¿«
,eÈ‰ ,BÏek ˙Ó‡‰ ÏÚ ˙BqÎÏ¿««»¡∆«¿
Áe¯‰L ÔÈÚ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»∆»«
.ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ ÏÎeÈ ‡Ï ˙eËL¿…«¿«»»

e‡ ÌÈ‡B¯ ÏÚBÙ·e שאמנם ¿«ƒ»
'קלות'בעבירות  הן האדם שבעיני

האמת  על תכסה שטות שהרוח יתכן

היא  המציאות ÌÈ‡aאבל ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ
,‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈq È„ÈÏƒ≈ƒ»ƒ¿«¡»
שקשור  ניסיון בפני עומד האדם כאשר

עליו  לכפות ומנסים בה' האמונה בעצם

זרה  עבודה ˜Ïלעבוד eÏÈÙ‡ ÈÊ‡¬«¬ƒ«
ÌÈlwaL שאין נראה כלל שבדרך מי ∆««ƒ

שמים  יראת ‰eÈבו ÂÈÓÈ ·B¯L∆»»»
c ÔÙB‡a˙B¯È·Úa ˙BÚ¯ ˙Ba¯ ¿∆¿«»«¬≈

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯˙BÈa ˙B¯eÓÁ¬¿≈ƒ»»
‰‡B¯ BaL ÔÈÚ È„ÈÏ ‡aLk¿∆»ƒ≈ƒ¿»∆∆

מקום  ואין ∆¬»∆NÚpL‰לטעות בגלוי
ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùƒ¿»≈¡…¬«≈»
ÌÈÏÚ‰Ï ˙BqÏ ˙eËL Áe¯Ï¿«¿¿«¿«¿ƒ
„ÓBÚ ‡l‡ ,'eÎ ˙Ó‡‰ ÏÚ«»¡∆∆»≈

,ÔBÈqa ‡e‰ למסור עליו אם אפילו ¿ƒ»
בפועל  נפשו Ck,את È„k „ÚÂ¿«¿≈»

‰„ÈÓÚ‰ ÏÚBt ‰eÓ‡‰ ÁkL∆…«»¡»≈»¬ƒ»
ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï) ÔBÈqa¿ƒ»…«¿ƒ¿«

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ הכוח את בו ויש »¡»«¿»
עבודה  לעבוד ולא הניסיון על להתגבר

אופן  בשום בניסיון ‡l‡זרה )עומד ∆»
¯eaÈc ‰·LÁÓÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿«¿»»ƒ
ÔBÈqpa „ÓBÚL ,‰NÚÓe«¬∆∆≈«ƒ»
‡lL eÏÈÙ‡ BLÙ ¯BÒÓÏƒ¿«¿¬ƒ∆…
„‚ „·Ï ‰NÚÓ ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ«¬≈∆«¬∆¿«∆∆
BÈ‡L Û‡ ,„Á‡ '‰ ˙eÓ‡¡«∆»«∆≈
ÔÎÂ ,BaÏa ÏÏk da ÔÈÓ‡Ó«¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈
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ׁשאין  אף ה', אחדּות על חסֿוׁשלֹום ּתֹועה ְְְֵֵֶֶַַַַַָלדּבר

ּבּתניא  (ּכמבֹואר כּו' ׁשוין ולּבֹו ּוגדֹולה 39ּפיו .( ְְְְִִִַַַָָָָ

הארץ  ועּמי ההמֹון אצל ׁשאפילּו מצינּו, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמּזֹו

איסּורים  וכּמה ּכּמה יׁשנם קּלה, ׁשּדעּתם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלה

מּצד  זה ׁשאין מּלעׂשֹותם, ּומזּדעזעים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיראים

אינם  והּׂשגה להבנה [ׁשהרי והּׂשגה ְְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָהבנה

לענינים  ּביֹותר הם ׁשּיכים ,ּולאיד ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָׁשּיכים,

וקלֿוחֹומר  ּבמּכלֿׁשּכן וחֹומרּיים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּגׁשמּיים

הּזמן  ּבהמׁש יֹותר נתחּזק ׁשּבֹו ׁשהרע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמּבינֹוני,

עניני  ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבּתניא  ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּזה ׁשּיׁש40עֹולם אּלא ,[( ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הם  יראים זה ׁשּמּצד טבעית, חטא יראת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהם

הּקׁשּורים  איסּורים ּובפרט מסּוימים, ְְְִִִִִִִֵַָָמאיסּורים

כּו'. ּומיתֹות ּכריתּות ְִִִעם

C‡לתיקּון ּדתהּו ׁשהּקדימה הּוא, אינּההענין «ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

עֹולם  הן ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאּלא

עֹולם, ּבׁשם נקראים הּתיקּון עֹולם והן ְְְִִִֵֵַַָָָֹהּתהּו

קֹודם  ׁשּתהּו הּוא הּסדר וׁשם מחּודׁשים, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשניהם

מּסדר  למעלה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָלתיקּון.

ׁשוים, ׁשּׁשניהם ּבלבד זֹו לא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹהׁשּתלׁשלּות,

אין  זֹו, ּדרּגא ּומּצד קֹודם. ּתיקּון אּדרּבה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָאּלא

כּו'. ׁשטּות' לה'רּוח ְְַָָמקֹום
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BaÏÂ ÂÈt ÔÈ‡L Û‡ ,'‰ ˙e„Á‡ ÏÚ ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÚBz ¯a„Ï¿«≈∆«¿»««¿«∆≈ƒ¿ƒ

‡Èza ¯‡B·Ók) 'eÎ ÔÈÂL39 בדבר ניסיון לידי "כשבאים לשונו: וזה »ƒ«¿»««¿»
לו  מושג ושכל ודעת טעם שום בלי ה' באמונת בניסיון לעמוד אמונה...

ולמאוס  בהם שהורגל ובאיסור בהיתר הזה עולם ותאוות הקליפות על להתגבר

ומבוטלים  בטלים הקליפות כל בהם...

ולדחות  לגרש ממש... היו כלא והיו

יוכלו  שלא והקליפות הסטראֿאחרא

דבור  מחשבה שהם בלבושיו אפי' יגעו

דהיינו  אחד ה' אמונת של ומעשה

שלא  אפי' נפשו למסור בניסיון לעמוד

אמונת  נגד לבד מעשה איזה רק לעשות

זרה  לעבודה להשתחוות כגון אחד ה'

וכן  בליבו כלל בה מאמין שאינו אף

ה' אחדות על ח"ו תועה לדבר שלא

שלם  ליבו רק שווין ולבו פיו שאין אף

האלוקית  שבנפש ה'... באמונת

ורצונה  שחפצה ישראל שבכללות

אור  ומקורה בשרשה להידבק בטבעה

זו  אהבה שמפני ברוךֿהוא איןֿסוף

בטבעה  ומפחדת יראה היא זה ורצון

ח"ו  עבודהֿזרה טומאת בקצה מנגוע

אפילו  אחד ה' אמונת נגד שהיא

או  דיבור שהם החיצוניים בלבושיה

כל  ולפי כלל") בלב אמונה בלי מעשה

הכוח  בא מניין – השאלה נשאלת זה

של  והיתרון ה'קדימה' בגלל והרי לכך

ה  התיקון עולם על התהו צריך עולם יה

על  לכסות תוכל שטות' שה'רוח להיות

לגמרי.? האמת

eÏÈÙ‡L ,eÈˆÓ BfÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ»ƒ∆¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚÂ ÔBÓ‰‰ Ïˆ‡≈∆∆»¿«≈»»∆

‰l˜ ÌzÚcL ‰l‡Â ומסוגלים ¿≈∆∆«¿»«»
בנקל, עבירות ÌÈ‡¯iLלעבור ÌÈ¯eÒÈ‡ ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈ∆¿»«»¿«»ƒƒ∆¿≈ƒ
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ÌÈÎiL,"הארץ ו"עמי ב"המון" מדובר ‰Ìשכן ÌÈÎiL ,C„È‡Ïe «»ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

ÌÈi¯ÓBÁÂ ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ ¯˙BÈa,בהם ÔkLŒÏkÓaושקועים ¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»∆≈
ÈÙÏ ÈBÈaÓ ¯ÓBÁÂŒÏ˜Â מי איננו "בינוני" התניא, שבספר ההגדרות ¿««∆ƒ≈ƒ

הגדרה  זו אלא ועבירות מצוות של שווה כמות לו הנפשי שיש מצבו של

בנפשו  אבל מעבירות ונזהר המצוות כל את מקיים שבפועל מי של הפנימי

מבואר  ה' בעבודת זו דרגה ועל הטוב, היצר כמו בתוקף הוא הרע היצר פנימה

התניא  LnzLpLבספר ÔÓf‰ CLÓ‰a ¯˙BÈ ˜fÁ˙ BaL Ú¯‰L∆»«∆ƒ¿«≈≈¿∆¿≈«¿«∆ƒ¿«≈

BÓk) ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚ ¯‡Le ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‰a¯‰ Ba«¿≈«¬ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈»«∆¿
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עבירות  עובר שכן מי לגבי קלֿוחומר È¯‡˙הזמן, Ì‰a LiL ‡l‡ ,[(∆»∆≈»∆ƒ¿«
˙ÈÚ·Ë ‡ËÁ מרמת נובעת שלא ≈¿ƒ¿ƒ

מעצם  אלא שלהם וההשגה ההבנה

נשמה  בעלי יהודים שהם העובדה

‰Ìאלוקית, ÌÈ‡¯È ‰Ê „vnL∆ƒ«∆¿≈ƒ≈
Ë¯Ù·e ,ÌÈÓÈeÒÓ ÌÈ¯eÒÈ‡Ó≈ƒƒ¿»ƒƒ¿»

ÌÈ¯eÒÈ‡ חמוריםÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ƒƒ«¿ƒƒ
'eÎ ˙B˙ÈÓe ˙e˙È¯k עבירות ¿ƒƒ

בתורה  עליהם שנאמרו זה מסוג

שמים) (בידי כרת של חמורים עונשים
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זה  ולפי מסוימים. במקרים הדין),

מדוע  יותר, עוד מתחזקת השאלה
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מצבם  למרות אלא עליהם משתלטים

יראים  הם הירוד הכללי הרוחני

אלו? חמורות עבירות מלעבור

‰ÓÈ„w‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿ƒ»
והמעלה Ôe˜È˙Ïוהיתרון e‰˙c¿…¿ƒ

¯„Òa ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ הסדר בתוך «ƒ¿«¿¿

האור  ירידת של המסודר ההדרגתי

לדרגה  מדרגה ‰Ôהאלוקי È¯‰L∆¬≈≈
ÌÏBÚ Ô‰Â e‰z‰ ÌÏBÚ»«…¿≈»
ÌÏBÚ ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ôe˜Èz‰«ƒƒ¿»ƒ¿≈»
של  במובן וכן והסתר העלם מלשון

מוגדרת, ∆≈¿Ì‰ÈLeמציאות
ÌÈL„eÁÓ עשה שה' חדשה בריאה ¿»ƒ

האלוקות, בעצם שקיים דבר ולא

‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .Ôe˜È˙Ï Ì„B˜ e‰zL ‡e‰ ¯„q‰ ÌLÂ¿»«≈∆∆…≈¿ƒ«∆≈≈¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ דרגות יש בה הירידה מסדר שלמעלה האלוקי באור ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

ÌÈÂLוהגדרות Ì‰ÈML „·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰ הנפש (שורש לתוהו ואין ¬≈…ƒ¿«∆¿≈∆»ƒ
והשטות  האלוקית הנפש (שורש תיקון על יתרון שטות) והרוח הבהמית

˜Ì„Bדקדושה), Ôe˜Èz ,‰a¯c‡ ‡l‡ הכוונה מתבצעת דרכו כי ∆»«¿«»ƒ≈
על  והסתרים העלמות אין השתלשלות' מ'סדר ולמעלה הבריאה של והתכלית

eÎ'כך. '˙eËL Áe¯'‰Ï ÌB˜Ó ÔÈ‡ ,BÊ ‡b¯c „vÓe ה'קל וכאשר ƒ««¿»≈»¿»«¿
מההמון  אנשים אותם כאשר או זרה עבודה של ניסיון בפני עומד שבקלים'

מאיר  שאז משום זו הרי  חמורות, מעבירות ומזדעזעים מתייראים הארץ ועמי

לרוח  מקום אין שם השתלשלות, מסדר שלמעלה האלוקי האור בנשמתם
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יג c"iyz'd ,hay c"ei

ׁשּבהם, להרּוחנּיּות ּגם אּלא ׁשּבהם, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהּגׁשמּיּות

ׁשּׁשרׁשן  ּכיון ׁשּבהם, האלקי לּניצֹוץ ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהינּו,

הּתיקּון. לעֹולם ׁשּקדם הּתהּו ְְִֶַַַָָָֹּבעֹולם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂׁשהּנפׁש להי ֹות אפׁשר אי יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶֶֶֶַָָ

ּולהעלים  לכּסֹות ּתּוכל ְְְֲִִַַַַַהּבהמית

הּנפׁש ׁשׁשֹורׁש לפי ׁשּזהּו האלקית, הּנפׁש ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעל

ּכפי  האלקית, הּנפׁש מּׁשרׁש יֹותר ּגבֹוּה ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּבהמית

האמצעי  אדמּו"ר הּנפׁש37ׁשּמבאר ׁשׁשֹורׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לתיקּון. ׁשּקדם הּתהּו מּבחינת הּוא ְְֲִִִִֶַַַַַָֹהּבהמית

טעניתיּה אקּדמיה הרע ּׁשהּיצר ּגם ,38וזהּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשֹורׁש ׁשהּוא להעֹולם ׁשּקדם מעֹולם ְְֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשרׁשֹו

רּוח  אחרּֿכ לבֹוא יכֹול ּומּזה ִֵֶֶַַַַָָָהּיצרֿטֹוב.

על  ׁשּתכּסה ׁשטּות אּלא) אינּה לאמיּתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ(ׁשּבאמת

הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר היא ׁשהאמת ּכפי – ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָהאמת

ׁשּׁשרׁשּה להיֹות – האדם ּבנפׁש ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָּוכפי

לתיקּון. ׁשּקדם ְִִֶַָֹמּתהּו

ּגיסא,‡ÌÓד) לאיד להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְְִִִִִֶַָָָָ

קדם  ׁשּתהּו זה מּצד ְְִִֶֶַַָָֹּדלכאֹורה,

ׁשה'רּוח  להיֹות צרי היה לתיקּון, ְְֲִִִֶַַַָָָָָּבּמעלה

ׁשּלא  הינּו, ּכּולֹו, האמת על לכּסֹות ּתּוכל ְְְֱֶֶַַַַָֹׁשטּות'

עליו. לכּסֹות יּוכל לא ׁשטּות ׁשהרּוח ענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹיהיה

נּסיֹון  לידי ּבאים ׁשּכאׁשר אנּו רֹואים ְֲִִִִֵֶֶַַָָָּובפֹועל

ׁשרֹוב  ׁשּבּקּלים קל אפילּו אזי אמּונה, ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָּבדבר

חמּורֹות  ּבעבירֹות רעֹות ּדרּבֹות ּבאֹופן היּו ְְֲֲֵֶַַָָָָימיו

רֹואה  ׁשּבֹו ענין לידי ּכׁשּבא מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּביֹותר,

לרּוח  מקֹום אין אזי מאלקּות, נפרד ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנעׂשה

עֹומד  אּלא כּו', האמת על להעלים לנּסֹות ְְְְֱִֵֶֶַַַָָׁשטּות

ּפֹועל  האמּונה ׁשּכח ,ּכ ּכדי ועד ּבנּסיֹון, ְְְֱִֵֵֶַַָָָָֹהּוא

עצמּה, האמּונה ּבענין רק (לא ּבנּסיֹון ְְְְֱֲִִִַַַָָָָָָֹהעמידה

ּומעׂשה, ּדיּבּור למחׁשבה ּבנֹוגע ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָאּלא)

לעׂשֹות  ׁשּלא אפיל ּו נפׁשֹו למסֹור  ּבּנּסיֹון ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשעֹומד

וכן  ּבלּבֹו, ּכלל ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף אחד, ה' אמּונת נגד לבד מעׂשה ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאיזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,eÈ‰ ,Ì‰aL ˙eiÁe¯‰Ï Ìb ‡l‡ ,Ì‰aL ˙eiÓLb‰Ï¿««¿ƒ∆»∆∆»«¿»»ƒ∆»∆«¿
Ì„wL e‰z‰ ÌÏBÚa ÔL¯ML ÔÂÈk ,Ì‰aL È˜Ï‡‰ ıBˆÈpÏ«ƒ»¡…ƒ∆»∆≈»∆»¿»¿»«…∆»«

Ôe˜Èz‰ ÌÏBÚÏ ולכן התיקון מעולם הוא עצמו האדם שורש ואילו ¿»«ƒ
בהם. תלויה שלו ההתעלות

¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈∆¿»
˙BÈ‰Ï יתכן איךLÙp‰L ƒ¿∆«∆∆

˙BqÎÏ ÏÎez ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿«
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ïe¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ
(כפי  כך על הכוח את לה  יש ומאין

והסתר  בהעלם שהצורך לעיל שהקשה

ויגדל  ביגיעה תהיה שהעבודה כדי זה

היא  החופשית, הבחירה ולצורך השכר

צריך  עדיין אבל כך, זה מדוע טעם

ייתכן  זה איך ÈÙÏביאור e‰fL (∆∆¿ƒ
dB·b ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ L¯BLL∆∆«∆∆««¬ƒ»«
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ L¯MÓ ¯˙BÈ≈ƒ…∆«∆∆»¡…ƒ
¯"eÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰37LÙp‰ L¯BLL »∆¿»ƒ∆∆«∆∆
e‰z‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿ƒ««…

Ôe˜È˙Ï Ì„wL ריבוי שאחרי רק ∆»«¿ƒ
צמצומים  וריבוי לדרגה מדרגה ירידות

הקדושה. היפך שנעשה כך כדי עד ירד

Ú¯‰ ¯ˆi‰M Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«≈∆»«
dÈ˙ÈÚË ‰ÈÓc˜‡38, כמאמר «¿¿≈«¬ƒ≈

מיד  לאדם בא הרע שהיצר ז"ל חכמינו

בגיל  רק בא הטוב והיצר לידתו עם

מקדים  הרע שהיצר כך ברֿמצוה

לכך  והסיבה טענותיו, את להשמיע

כיוון  ÌÏBÚÓהיא BL¯ML התוהו ∆»¿≈»
L¯BL ‡e‰L ÌÏBÚ‰Ï Ì„wL∆»«¿»»∆∆

·BËŒ¯ˆi‰.התיקון fÓe‰עולם «≈∆ƒ∆
בשורש  וה'קדימה' היתרון בגלל

‡CkŒ¯Áהדברים  ‡B·Ï ÏBÎÈ»»««»
וצמצומים  ירידות ריבוי »¯Áeאחרי

(‡l‡ dÈ‡ BzÈÓ‡Ï ˙Ó‡aL)∆∆¡∆«¬ƒ≈»∆»
Y ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎzL ˙eËL¿∆¿«∆«»¡∆
¯„Òa ‡È‰ ˙Ó‡‰L ÈÙk¿ƒ∆»¡∆ƒ¿≈∆
˙ÎLÓpL ÈÙÎe ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿∆∆

Ì„‡‰ LÙa כפי באמת שכן ¿∆∆»»»
להיות  יכול לא עצמה באלוקות שהיא

והסתר  העלם BÈ‰Ï˙שום Yƒ¿
dL¯ML שטות ה'רוח e‰zÓשל ' ∆»¿»ƒ…

.Ôe˜È˙Ï Ì„wL∆»«¿ƒ

,‡ÒÈb C„È‡Ï ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡ היינו „) שני, מצד »¿»«ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
האמת  על תסתיר שטות שהרוח יתכן איך לעיל שנשאלה לשאלה גמור בניגוד

מעלתה  ביאור לאחר עתה הרי האלוקית, הנפש על תסתיר הבהמית והנפש

הפוכה  שאלה מתעוררת שורשה e‰zLמצד ‰Ê „vÓ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ«∆∆…
,Ôe˜È˙Ï ‰ÏÚna Ì„˜ לו ויש »«««¬»¿ƒ

ואיכותי  מהותי ˆ¯CÈיתרון ‰È‰»»»ƒ
ÏÎez '˙eËL Áe¯'‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆»«¿«
,eÈ‰ ,BÏek ˙Ó‡‰ ÏÚ ˙BqÎÏ¿««»¡∆«¿
Áe¯‰L ÔÈÚ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»∆»«
.ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ ÏÎeÈ ‡Ï ˙eËL¿…«¿«»»

e‡ ÌÈ‡B¯ ÏÚBÙ·e שאמנם ¿«ƒ»
'קלות'בעבירות  הן האדם שבעיני

האמת  על תכסה שטות שהרוח יתכן

היא  המציאות ÌÈ‡aאבל ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ
,‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈq È„ÈÏƒ≈ƒ»ƒ¿«¡»
שקשור  ניסיון בפני עומד האדם כאשר

עליו  לכפות ומנסים בה' האמונה בעצם

זרה  עבודה ˜Ïלעבוד eÏÈÙ‡ ÈÊ‡¬«¬ƒ«
ÌÈlwaL שאין נראה כלל שבדרך מי ∆««ƒ

שמים  יראת ‰eÈבו ÂÈÓÈ ·B¯L∆»»»
c ÔÙB‡a˙B¯È·Úa ˙BÚ¯ ˙Ba¯ ¿∆¿«»«¬≈

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯˙BÈa ˙B¯eÓÁ¬¿≈ƒ»»
‰‡B¯ BaL ÔÈÚ È„ÈÏ ‡aLk¿∆»ƒ≈ƒ¿»∆∆

מקום  ואין ∆¬»∆NÚpL‰לטעות בגלוי
ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùƒ¿»≈¡…¬«≈»
ÌÈÏÚ‰Ï ˙BqÏ ˙eËL Áe¯Ï¿«¿¿«¿«¿ƒ
„ÓBÚ ‡l‡ ,'eÎ ˙Ó‡‰ ÏÚ«»¡∆∆»≈

,ÔBÈqa ‡e‰ למסור עליו אם אפילו ¿ƒ»
בפועל  נפשו Ck,את È„k „ÚÂ¿«¿≈»

‰„ÈÓÚ‰ ÏÚBt ‰eÓ‡‰ ÁkL∆…«»¡»≈»¬ƒ»
ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï) ÔBÈqa¿ƒ»…«¿ƒ¿«

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ הכוח את בו ויש »¡»«¿»
עבודה  לעבוד ולא הניסיון על להתגבר

אופן  בשום בניסיון ‡l‡זרה )עומד ∆»
¯eaÈc ‰·LÁÓÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿«¿»»ƒ
ÔBÈqpa „ÓBÚL ,‰NÚÓe«¬∆∆≈«ƒ»
‡lL eÏÈÙ‡ BLÙ ¯BÒÓÏƒ¿«¿¬ƒ∆…
„‚ „·Ï ‰NÚÓ ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ«¬≈∆«¬∆¿«∆∆
BÈ‡L Û‡ ,„Á‡ '‰ ˙eÓ‡¡«∆»«∆≈
ÔÎÂ ,BaÏa ÏÏk da ÔÈÓ‡Ó«¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈
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ׁשאין  אף ה', אחדּות על חסֿוׁשלֹום ּתֹועה ְְְֵֵֶֶַַַַַָלדּבר

ּבּתניא  (ּכמבֹואר כּו' ׁשוין ולּבֹו ּוגדֹולה 39ּפיו .( ְְְְִִִַַַָָָָ

הארץ  ועּמי ההמֹון אצל ׁשאפילּו מצינּו, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמּזֹו

איסּורים  וכּמה ּכּמה יׁשנם קּלה, ׁשּדעּתם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלה

מּצד  זה ׁשאין מּלעׂשֹותם, ּומזּדעזעים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיראים

אינם  והּׂשגה להבנה [ׁשהרי והּׂשגה ְְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָהבנה

לענינים  ּביֹותר הם ׁשּיכים ,ּולאיד ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָׁשּיכים,

וקלֿוחֹומר  ּבמּכלֿׁשּכן וחֹומרּיים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּגׁשמּיים

הּזמן  ּבהמׁש יֹותר נתחּזק ׁשּבֹו ׁשהרע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמּבינֹוני,

עניני  ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבּתניא  ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּזה ׁשּיׁש40עֹולם אּלא ,[( ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הם  יראים זה ׁשּמּצד טבעית, חטא יראת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהם

הּקׁשּורים  איסּורים ּובפרט מסּוימים, ְְְִִִִִִִֵַָָמאיסּורים

כּו'. ּומיתֹות ּכריתּות ְִִִעם

C‡לתיקּון ּדתהּו ׁשהּקדימה הּוא, אינּההענין «ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

עֹולם  הן ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאּלא

עֹולם, ּבׁשם נקראים הּתיקּון עֹולם והן ְְְִִִֵֵַַָָָֹהּתהּו

קֹודם  ׁשּתהּו הּוא הּסדר וׁשם מחּודׁשים, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשניהם

מּסדר  למעלה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָלתיקּון.

ׁשוים, ׁשּׁשניהם ּבלבד זֹו לא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹהׁשּתלׁשלּות,

אין  זֹו, ּדרּגא ּומּצד קֹודם. ּתיקּון אּדרּבה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָאּלא

כּו'. ׁשטּות' לה'רּוח ְְַָָמקֹום
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ב).39) (כה, ב).40)ספי"ט (יח, פי"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BaÏÂ ÂÈt ÔÈ‡L Û‡ ,'‰ ˙e„Á‡ ÏÚ ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÚBz ¯a„Ï¿«≈∆«¿»««¿«∆≈ƒ¿ƒ

‡Èza ¯‡B·Ók) 'eÎ ÔÈÂL39 בדבר ניסיון לידי "כשבאים לשונו: וזה »ƒ«¿»««¿»
לו  מושג ושכל ודעת טעם שום בלי ה' באמונת בניסיון לעמוד אמונה...

ולמאוס  בהם שהורגל ובאיסור בהיתר הזה עולם ותאוות הקליפות על להתגבר

ומבוטלים  בטלים הקליפות כל בהם...

ולדחות  לגרש ממש... היו כלא והיו

יוכלו  שלא והקליפות הסטראֿאחרא

דבור  מחשבה שהם בלבושיו אפי' יגעו

דהיינו  אחד ה' אמונת של ומעשה

שלא  אפי' נפשו למסור בניסיון לעמוד

אמונת  נגד לבד מעשה איזה רק לעשות

זרה  לעבודה להשתחוות כגון אחד ה'

וכן  בליבו כלל בה מאמין שאינו אף

ה' אחדות על ח"ו תועה לדבר שלא

שלם  ליבו רק שווין ולבו פיו שאין אף

האלוקית  שבנפש ה'... באמונת

ורצונה  שחפצה ישראל שבכללות

אור  ומקורה בשרשה להידבק בטבעה

זו  אהבה שמפני ברוךֿהוא איןֿסוף

בטבעה  ומפחדת יראה היא זה ורצון

ח"ו  עבודהֿזרה טומאת בקצה מנגוע

אפילו  אחד ה' אמונת נגד שהיא

או  דיבור שהם החיצוניים בלבושיה

כל  ולפי כלל") בלב אמונה בלי מעשה

הכוח  בא מניין – השאלה נשאלת זה

של  והיתרון ה'קדימה' בגלל והרי לכך

ה  התיקון עולם על התהו צריך עולם יה

על  לכסות תוכל שטות' שה'רוח להיות

לגמרי.? האמת

eÏÈÙ‡L ,eÈˆÓ BfÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ»ƒ∆¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚÂ ÔBÓ‰‰ Ïˆ‡≈∆∆»¿«≈»»∆

‰l˜ ÌzÚcL ‰l‡Â ומסוגלים ¿≈∆∆«¿»«»
בנקל, עבירות ÌÈ‡¯iLלעבור ÌÈ¯eÒÈ‡ ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈ∆¿»«»¿«»ƒƒ∆¿≈ƒ

,Ì˙BNÚlÓ ÌÈÚÊÚcÊÓe הללו העבירות על עוברים שאינם בלבד זו לא ƒ¿«¿¿ƒƒ«¬»
זעזוע  להם גורמת כך על המחשבה שעצם אלא vÓ„בפועל ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ«

‰‚O‰Â ‰·‰ האיסור ‡ÌÈבחומרת ‰‚O‰Â ‰·‰Ï È¯‰L] ¬»»¿«»»∆¬≈«¬»»¿«»»≈»
ÌÈÎiL,"הארץ ו"עמי ב"המון" מדובר ‰Ìשכן ÌÈÎiL ,C„È‡Ïe «»ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

ÌÈi¯ÓBÁÂ ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ ¯˙BÈa,בהם ÔkLŒÏkÓaושקועים ¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»∆≈
ÈÙÏ ÈBÈaÓ ¯ÓBÁÂŒÏ˜Â מי איננו "בינוני" התניא, שבספר ההגדרות ¿««∆ƒ≈ƒ

הגדרה  זו אלא ועבירות מצוות של שווה כמות לו הנפשי שיש מצבו של

בנפשו  אבל מעבירות ונזהר המצוות כל את מקיים שבפועל מי של הפנימי

מבואר  ה' בעבודת זו דרגה ועל הטוב, היצר כמו בתוקף הוא הרע היצר פנימה

התניא  LnzLpLבספר ÔÓf‰ CLÓ‰a ¯˙BÈ ˜fÁ˙ BaL Ú¯‰L∆»«∆ƒ¿«≈≈¿∆¿≈«¿«∆ƒ¿«≈

BÓk) ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚ ¯‡Le ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‰a¯‰ Ba«¿≈«¬ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈»«∆¿
‡Èza ·e˙kL40 להיות לאדם גורם גשמיים בדברים העיסוק עצם כי ∆»««¿»

במשך  מתגשם קלה עבירה אפילו עושה שלא הבינוני ואם וחומרי, מגושם

עבירות  עובר שכן מי לגבי קלֿוחומר È¯‡˙הזמן, Ì‰a LiL ‡l‡ ,[(∆»∆≈»∆ƒ¿«
˙ÈÚ·Ë ‡ËÁ מרמת נובעת שלא ≈¿ƒ¿ƒ

מעצם  אלא שלהם וההשגה ההבנה

נשמה  בעלי יהודים שהם העובדה

‰Ìאלוקית, ÌÈ‡¯È ‰Ê „vnL∆ƒ«∆¿≈ƒ≈
Ë¯Ù·e ,ÌÈÓÈeÒÓ ÌÈ¯eÒÈ‡Ó≈ƒƒ¿»ƒƒ¿»

ÌÈ¯eÒÈ‡ חמוריםÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ƒƒ«¿ƒƒ
'eÎ ˙B˙ÈÓe ˙e˙È¯k עבירות ¿ƒƒ

בתורה  עליהם שנאמרו זה מסוג

שמים) (בידי כרת של חמורים עונשים

(ביד  מיתה בית או ידי על או שמים י

זה  ולפי מסוימים. במקרים הדין),

מדוע  יותר, עוד מתחזקת השאלה

לא  שטות והרוח הבהמית הנפש באמת

מצבם  למרות אלא עליהם משתלטים

יראים  הם הירוד הכללי הרוחני

אלו? חמורות עבירות מלעבור

‰ÓÈ„w‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿ƒ»
והמעלה Ôe˜È˙Ïוהיתרון e‰˙c¿…¿ƒ

¯„Òa ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ הסדר בתוך «ƒ¿«¿¿

האור  ירידת של המסודר ההדרגתי

לדרגה  מדרגה ‰Ôהאלוקי È¯‰L∆¬≈≈
ÌÏBÚ Ô‰Â e‰z‰ ÌÏBÚ»«…¿≈»
ÌÏBÚ ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ôe˜Èz‰«ƒƒ¿»ƒ¿≈»
של  במובן וכן והסתר העלם מלשון

מוגדרת, ∆≈¿Ì‰ÈLeמציאות
ÌÈL„eÁÓ עשה שה' חדשה בריאה ¿»ƒ

האלוקות, בעצם שקיים דבר ולא

‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .Ôe˜È˙Ï Ì„B˜ e‰zL ‡e‰ ¯„q‰ ÌLÂ¿»«≈∆∆…≈¿ƒ«∆≈≈¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ דרגות יש בה הירידה מסדר שלמעלה האלוקי באור ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

ÌÈÂLוהגדרות Ì‰ÈML „·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰ הנפש (שורש לתוהו ואין ¬≈…ƒ¿«∆¿≈∆»ƒ
והשטות  האלוקית הנפש (שורש תיקון על יתרון שטות) והרוח הבהמית

˜Ì„Bדקדושה), Ôe˜Èz ,‰a¯c‡ ‡l‡ הכוונה מתבצעת דרכו כי ∆»«¿«»ƒ≈
על  והסתרים העלמות אין השתלשלות' מ'סדר ולמעלה הבריאה של והתכלית

eÎ'כך. '˙eËL Áe¯'‰Ï ÌB˜Ó ÔÈ‡ ,BÊ ‡b¯c „vÓe ה'קל וכאשר ƒ««¿»≈»¿»«¿
מההמון  אנשים אותם כאשר או זרה עבודה של ניסיון בפני עומד שבקלים'

מאיר  שאז משום זו הרי  חמורות, מעבירות ומזדעזעים מתייראים הארץ ועמי

לרוח  מקום אין שם השתלשלות, מסדר שלמעלה האלוקי האור בנשמתם

להלן. עוד שיתבאר וכפי שטות
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c"iyz'dיד ,hay c"ei

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂה) ּבמה הּביאּור ּכי 41ּבהקּדם ¿»ְְְִֵֵֶֶַַָ

נחלתֹו, חבל יעקב ע ּמֹו הוי' ֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹחלק

נחלתֹו. חבל יעקב הא', ענין ענינים. ב' ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהם

ּומבאר  עּמֹו. הוי' חלק מּזה, למעלה הּב', ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענין

ּבהּמאמר  אדמּו"ר מו"ח יעקב 42כ"ק ּבפירּוׁש ְְְֲֲֵַַַַָֹ

החבל  הּוא אדם ׁשל ׁשּנׁשמתֹו נחלתֹו, ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָחבל

ּבאלקּות  אחד 43המקּׁשרֹו ׁשראׁשֹו חבל ּדכמֹו , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכ למּטה, קׁשּור  הּׁשני וראׁשֹו למעלה ְְְְִֵַַַָָָָָֹקׁשּור

האדם  את חבל) (ׁשּנקראת הּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמקּׁשרת

למעלה. ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו עם למּטה ְְְְְְִִַַַָָָָהּנמצא

החבל) (ׁשהיא עצמּה ׁשהּנׁשמה לבאר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוממׁשי

נימין  מּתרי"ג ּכלּולה 43ׁשזּורה ׁשהיא הינּו , ְְְְִִִִֶַַָָָ

ּכחֹות  ּדאמרּו44מּתרי"ג הּוא, הּדבר וטעם . ְְְְִַַַַָָָָֹ

ז"ל  נברא 45רּבֹותינּו ּבׁשבילי לֹומר אדם חיב ְְִִִִֵַַַַָָָָ

העלם  מּלׁשֹון הּוא ּדעֹולם אחד 46העֹולם, ּדכל , ְְְְִֵֶֶָָָָָ

נברא  הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָואחד

ׁשהאדם  וכיון ּולזּככֹו. לבררֹו ּבכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבׁשבילי,

ׁשהם  ּגידים וׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור ְְְִִִִֵֵֶַָָָהּוא

ּבה  הּמדרגֹות ּכל ּדלכן ּתרי"ג, ׁשּתלׁשלּות ּבמסּפר ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּגם  הּנה הּזה, ּבּמס ּפר הם ּבׁשבילֹו) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ(ׁשּנבראּו

ּדבר  על [ּולהעיר ּכחֹות ּתרי"ג יׁש ְְְְִֵַַַַָָָָֹּבּנׁשמה

האדם  ׁשּגּוף זה ׁשּמּצד זה, ׁשּבמאמר ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהחידּוׁש

ּגם  יׁש לכן ּתרי"ג, מסּפר ּבֹו ׁשּיׁש ּבצּיּור ְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּוא

ּכחֹות  ּתרי"ג ּבהּמאמר,47ּבּנׁשמה ּוממׁשי .[ ְְְְֲִַַַַַָָָָֹ

ּפירּוׁש ׁשּזהּו והינּו, מצֹות. הּתרי"ג ּתלּוים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבהם

על  קאי ׁשהחבל נחלתֹו, חבל ּביעקב ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנֹוסף

ּתליא, ּבהא והא ּתרי"ג . ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹות

(החל  העֹולם נברא ׁשּבׁשבילֹו ׁשהאדם ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּדכיון

מסּפר  ּבֹו ׁשּיׁש ּבצּיּור הּוא הראׁשֹון) ְְְִִִִִֵֶַָמּצמצּום

וההמׁשכֹות  והּצינֹורֹות הּדרכים ּגם לכן ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּתרי"ג,

(החל  העֹולם את לתּקן האדם יכֹול ְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשעלֿידם

הּמצֹות, ׁשהם מּמּנּו), ּולמּטה הראׁשֹון ְְְִִִִִֵֶֶַַָָמּצמצּום
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·e˙kM ‰Óa ¯e‡Èa‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ האזינו ‰41) Èkבשירת ¿»¿∆¿≈«≈¿«∆»ƒ

ÔÈÚ .ÌÈÈÚ '· Ì‰L ,B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ≈∆¬»»««¬…∆∆«¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»
B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ הקדוש ‰‡', עם ישראל בני של הקשר על המדבר »«¬…∆∆«¬»

כפי  הוא השתלשלות'.ברוך בסדר fÓ‰,שהוא ‰ÏÚÓÏ ,'a‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ∆
BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ הקשר על המדבר ≈∆¬»»«

עם  ישראל בני של והפנימי העצמי

למעלה  שהוא כפי הוא ברוך הקדוש

שהולך  כפי השתלשלות', מ'סדר

ומבאר.

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
¯Ó‡n‰a42 באתי' המתחיל דיבור ¿««¬»

Ï·Áלגני' ·˜ÚÈ Le¯ÈÙa¿≈«¬…∆∆
Ì„‡ ÏL B˙ÓLpL ,B˙ÏÁ«¬»∆ƒ¿»∆»»
B¯M˜Ó‰ Ï·Á‰ ‡e‰«∆∆«¿«¿

˙e˜Ï‡a43BÓÎc Ï·Áלמשל , ∆¡…ƒ¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ „Á‡ BL‡¯L∆…∆»»¿«¿»
,‰hÓÏ ¯eL˜ ÈM‰ BL‡¯Â¿…«≈ƒ»¿«»
‰ÓLp‰ ˙¯M˜Ó Ck»¿«∆∆«¿»»
Ì„‡‰ ˙‡ (Ï·Á ˙‡¯˜pL)∆ƒ¿≈∆∆∆»»»
BL¯L ÌÚ ‰hÓÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«»ƒ»¿

‰ÏÚÓÏ B¯B˜Óe באלוקות. ¿¿«¿»
‰ÓLp‰L ¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆«¿»»
‰¯eÊL (Ï·Á‰ ‡È‰L) dÓˆÚ«¿»∆ƒ«∆∆¿»

ÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ43,,דקים חוטים ƒ«¿»ƒƒ
‚"È¯zÓ ‰ÏeÏk ‡È‰L eÈ‰«¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

˙BÁk44.המצוות תרי"ג כנגד …
e¯Ó‡c ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯45Ì„‡ ·ÈÁ «≈««»»»
,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·La ¯ÓBÏ«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»
והתכלית  הכוונה שהשלמת זה במובן

עליו  מוטלת העולם נברא שבשבילה

ÔBLlÓבפרט  ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿
ÌÏÚ‰46 שהוא האלוקי האור על ∆¿≈

הדבר  אבל העולם של החיות מקור

ונסתר, Á‡Â„נעלם „Á‡ ÏÎc¿»∆»¿∆»
ÌeˆÓˆÂ ÌÏÚ‰c ¯ÓBÏ ·ÈÁ«»«¿∆¿≈¿ƒ¿

ÔBL‡¯‰ וחסידות בקבלה כמבואר »ƒ
למטה  מלמעלה האלוקי האור שירידת

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא כדי

(העלמות  צמצומים שורת מחייבת

האור  של והתמעטות) והסתרים

הראשון  מהצמצום החל האלוקי,

כל  ללא האיר האלוקי האור שלפניו

ההעלם  שכל לחוש אדם כל ועל B¯¯·Ïהגבלות, È„Îa ,ÈÏÈ·La ‡¯·ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿»¿
BÎkÊÏe להפריד קדושה, בהם להחדיר הגשמיים, הדברים עם ה' את לעבוד ¿«¿

דבר  של בסופו וכך העולם את ולזכך לעדן ('בירור'), מהרע שבהם הטוב את

האלוקות. וגילוי וההסתר ההעלם להפסקת ‰e‡להביא Ì„‡‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»
¯eiˆaותבנית ¯Á"Óדמות ¿ƒ¿«

Ì‰L ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿»»ƒƒ∆≈
Ïk ÔÎÏc ,‚"È¯z ¯tÒÓa¿ƒ¿««¿»¿»≈»
˙eÏLÏzL‰a ˙B‚¯„n‰««¿≈¿ƒ¿«¿¿
Ì‰ (BÏÈ·La e‡¯·pL)∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈
‰ÓLpa Ìb ‰p‰ ,‰f‰ ¯tÒna«ƒ¿»«∆ƒ≈««¿»»
ÏÚ ¯ÈÚ‰Ïe] ˙BÁk ‚"È¯z LÈ≈«¿»…¿»ƒ«
,‰Ê ¯Ó‡ÓaL Le„ÈÁ‰ ¯·c¿««ƒ∆¿«¬»∆
‡e‰ Ì„‡‰ ÛebL ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆»»»
,‚"È¯z ¯tÒÓ Ba LiL ¯eiˆa¿ƒ∆≈ƒ¿««¿»
‚"È¯z ‰ÓLpa Ìb LÈ ÔÎÏ»≈≈««¿»»«¿»

˙BÁk47 כי וחידוש פלא דבר שהוא …
שענייני  בחסידות מבואר כלל בדרך

כאן  ואילו לנשמה, מתאימים הגוף

הם  הנשמה כוחות שמספר נאמר

של  והגידים האברים למספר בהתאם

].הגוף 
CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡n‰a¯הרבי «¿ƒ¿««¬»

Ì‰aLהנזכר  כוחות , בתרי"ג ∆»∆
האדם  ואברי גידי שכנגד הנשמה

,eÈ‰Â .˙BˆÓ ‚"È¯z‰ ÌÈeÏz¿ƒ««¿»ƒ¿¿«¿
·˜ÚÈa ÛÒB Le¯Èt e‰fL∆∆≈»¿«¬…
È‡˜ Ï·Á‰L ,B˙ÏÁ Ï·Á∆∆«¬»∆«∆∆»≈

tÒÓa¯מכוון  Ì‰L ˙Bˆn‰ ÏÚ««ƒ¿∆≈¿ƒ¿«
,‡ÈÏz ‡‰a ‡‰Â .‚"È¯z ושני «¿»¿»¿»«¿»

בזה  זה תלויים «≈¿ÔÂÈÎcהפירושים
‡¯· BÏÈ·LaL Ì„‡‰L∆»»»∆ƒ¿ƒƒ¿»

ÌÏBÚ‰ האור על ההעלם היינו »»
ÌeˆÓvÓהאלוקי  ÏÁ‰)»≈ƒƒ¿

ÔBL‡¯‰ הצמצומים בשאר )והמשך »ƒ
¯eiˆa ‡e‰ ותבנית LiLדמות ¿ƒ∆≈

Ìb ÔÎÏ ,‚"È¯z ¯tÒÓ Baƒ¿««¿»»≈«
˙B¯BÈv‰Â ÌÈÎ¯c‰ האמצעים «¿»ƒ¿«ƒ

Ì„ÈŒÏÚLלמעבר  ˙BÎLÓ‰‰Â¿««¿»∆«»»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ì„‡‰ ÏBÎÈ»»»»¿«≈∆»»
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvÓ ÏÁ‰)»≈ƒƒ¿»ƒ

,(epnÓ ‰hÓÏe שתמורת כך ¿«»ƒ∆
גילוי  יהיה ‰Bˆn˙,ההעלם Ì‰L∆≈«ƒ¿

.‚"È¯z ¯tÒÓa Ôk Ì‚ Ì‰≈«≈¿ƒ¿««¿»
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ּדמצֹות  ּבחבל והּנה, ּתרי"ג. ּבמסּפר ג"כ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהם

היא  ּפרטית מצוה ּכל נימין, מּתרי"ג ְְְִִִִִִֶַָָָָָׁשּׁשזּור

 ֿ רחמנא עבירה עֹובר ּוכׁשהאדם ּפרטית, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָנימא

(אף  ּפרטית נימא רק ונכרתת נפסקת אזי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָליצלן,

זה), ּפרט  ׁשל העצמּות ּגם זה הרי זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבפרט

 ֿ מה ּבׁשלימּות . נׁשארת ההתקּׁשרּות ּכללּות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאבל

ּומיתֹות  ּכריתּות ּבהם ׁשּיׁש עבירֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָּׁשאיןּֿכן

התקּׁשרּות  לכללּות נֹוגעים הם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָּביתּֿדין,

אפילּו ולכן למעלה, ּומקֹורּה ׁשרׁשּה עם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּנפׁש

יראים  קּלה, ׁשּדעּתם ואּלה הארץ ועּמי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההמֹון

הבנה  מּצד  לא עליהם, מּלעבֹור ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּומזּדעזעים

(כנ"ל  טבעית חטא יראת מּצד אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהּׂשגה

אֹודֹות  ׁשּמדּוּבר ׁשּמרּגיׁשים ּכיון ד), ְְְִִִֵֶֶַָָסעיף

חּיּותֹו ׁשֹורׁש עם למּטה האדם התקּׁשרּות ְְְְִִֶַַַָָָָָּכללּות

ּבהּמאמר). זה ּכל (ּכמבֹואר ְְְְֲֶַַַַָָָָלמעלה

ÌÓ‡ העֹולם ּדבריאת הענין ּכללּות מּצד »¿»ְְְִִִִַַָָָָָ

הראׁשֹון), מּצמצּום החל העלם, ְְְִִִִֵֵֶָָ(מּלׁשֹון

ׁשּבֹו הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הענין ּכללּות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזהּו

להיֹות  יכֹול ד), סעיף (כנ"ל לתיקּון ּתהּו ְְְִִִַָָֹקדם

ׁשּׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש (ׁשּמּצד ׁשטּות' ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשה'רּוח

אפילּו האמת על ּתכּסה לתיקּון) ׁשּקדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹמּתהּו

ׁשּיהיה  ּומיתה, ּכרת ּבהם ׁשּיׁש לחטאים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבנֹוגע

ּבי  ׁשעֹודּנּו לֹו עם נדמה הּוא ּומקּוׁשר  הדּותֹו, ְְְֲִִֶֶֶַָ

גֹו' לאמר ּבלבבֹו והתּבר חּיּותֹו, ְְְִִֵֵֶַָָֹׁשֹורׁש

אל לּבי ספֹות 48ּבׁשרירּות למען ואדרּבה, , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ

הּצמאה  את לֹו48הרוה יּומׁש ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כּו' חּיּות אּלא 49ּתֹוספת אינֹו זה ׁשּכל אּלא . ֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּדיעקב  הענין ּכללּות ׁשּזהּו הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבסדר

נחלתֹו. ֲֶֶַָחבל
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ואילך). יח.48)51 כט, פ"א.49)נצבים י מאמר ומעין קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BˆÓc Ï·Áa ,‰p‰Â בין ומקשר המחבר לחבל שנמשלו כפי המצוות ¿ƒ≈¿∆∆¿ƒ¿

הוא  ברוך והקדוש ÂˆÓ‰הנשמה Ïk ,ÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ ¯eÊML∆»ƒ«¿»ƒƒ»ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈË¯t כמשל,˙ÈË¯t ‡ÓÈ שמהם התרי"ג מתוך אחד דק חוט ¿»ƒƒƒ»¿»ƒ

העבה  החבל ‡ÈÊשזור ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ‰¯È·Ú ¯·BÚ Ì„‡‰LÎe¿∆»»»≈¬≈»«¬»»ƒ¿»¬«
‡ÓÈ ˜¯ ˙˙¯ÎÂ ˙˜ÒÙƒ¿∆∆¿ƒ¿∆∆«ƒ»

˙ÈË¯t בכללותו הקשר עדיין אבל ¿»ƒ
Ê‰קיים  È¯‰ ‰Ê Ë¯ÙaL Û‡)«∆ƒ¿»∆¬≈∆

‰Ê Ë¯t ÏL ˙eÓˆÚ‰ Ìb«»«¿∆¿»∆
בין  בחיבור בפגיעה בנמשל, כלומר,

חטא  ידי על הוא ברוך והקדוש הנשמה

פירוד  יוצר לא אמנם הדבר אחד,

בפגיעה  מדובר זאת ובכל מוחלט

נפסק  שכן דק' 'חבל באותו כי חמורה

רק  ולא הדבר בעצם היא הפגיעה

חיצוני  eÏÏk˙בעניין Ï·‡ ,(¬»¿»
˙¯‡L ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆

˙eÓÈÏLa תרי"ג של חבל כמו ƒ¿≈
נקרע, מהם אחד רק שאם חוטים

קיים. החבל ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכללות
˙B¯È·Ú במיוחד LiLחמורות ¬≈∆≈

Œ˙Èa ˙B˙ÈÓe ˙e˙È¯k Ì‰a»∆¿ƒƒ≈
˙eÏÏÎÏ ÌÈÚ‚B Ì‰ È¯‰ ,ÔÈcƒ¬≈≈¿ƒƒ¿»
dL¯L ÌÚ LÙp‰ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«∆∆ƒ»¿»

,‰ÏÚÓÏ d¯B˜Óe לפרט רק ולא ¿»¿«¿»
פרטית, אחת מצווה כמו אחר, או כזה

ÈnÚÂ ÔBÓ‰‰ eÏÈÙ‡ ÔÎÏÂ¿»≈¬ƒ∆»¿«≈
,‰l˜ ÌzÚcL ‰l‡Â ı¯‡‰»»∆¿≈∆∆«¿»«»
¯B·ÚlÓ ÌÈÚÊÚcÊÓe ÌÈ‡¯È¿≈ƒƒ¿«¿¿ƒƒ«¬

,Ì‰ÈÏÚ,באריכות לעיל כמבואר ¬≈∆
O‰Â‚‰וזאת  ‰·‰ „vÓ ‡Ï…ƒ«¬»»¿«»»

˙ÈÚ·Ë ‡ËÁ ˙‡¯È „vÓ ‡l‡∆»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ
ÔÂÈk ,(„ ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ≈»

ÌÈLÈb¯nL בנשמתם¯ae„nL ∆«¿ƒƒ∆¿»
˙e¯M˜˙‰ ˙eÏÏk ˙B„B‡¿»ƒ¿«¿
L¯BL ÌÚ ‰hÓÏ Ì„‡‰»»»¿«»ƒ∆

‰ÏÚÓÏ B˙eiÁ פגיעה לגבי אם וגם «¿«¿»
מתגברת  שטות' ה'רוח מסויים בפרט

כשמדובר  הרי נשמתם, על ומכסה

הנשמה  של הקשר ועצמיות בכללות

זאת  חשים הם גם למעלה, שורשה עם

עבירות  עוברים זה ואינם Ó‡n‰a¯).מסוג ‰Ê Ïk ¯‡B·Ók) והדבר «¿»»∆¿««¬»
התוהו  מעולם נעלה התיקון עולם השתלשלות' מ'סדר שלמעלה לכך דומה

להתגבר. ויכולת כוח שטות' ל'רוח אין אכן ושם

,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ) ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk „vÓ ÌÓ‡»¿»ƒ«¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿∆¿≈

ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvÓ ÏÁ‰ על וההסתר ההעלם תחילת כאמור, שהוא, »≈ƒƒ¿»ƒ
מעולמות  שלמעלה מוגבל הבלתי האלוקי ‰ÔÈÚהאור ˙eÏÏk e‰fL ,(∆∆¿»»ƒ¿»

,(„ ÛÈÚÒ Ï"Î) Ôe˜È˙Ï e‰z Ì„˜ BaL ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿∆»«…¿ƒ¿ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL) '˙eËL Áe¯'‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆»«¿∆ƒ««∆∆««¬ƒ
Ì„wL e‰zÓ dL¯ML∆»¿»ƒ…∆»«

˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎz (Ôe˜È˙Ï על ¿ƒ¿«∆«»¡∆
גורם  חטא דבר של שלאמיתו כך

לשורשה  הנשמה בין בקשר פגיעה

ÌÈ‡ËÁÏבאלוקות  Ú‚Ba eÏÈÙ‡¬ƒ¿≈««¬»ƒ
,‰˙ÈÓe ˙¯k Ì‰a LiL∆≈»∆»≈ƒ»

BÏ ‰Ó„ ‰È‰iL בטעות לחוטא, ∆ƒ¿∆ƒ¿∆
¯Le˜Óe ,B˙e„‰Èa ep„BÚL∆∆¿«¬¿»
,B˙eiÁ L¯BL ÌÚ ‡e‰ƒ∆«
'B‚ ¯Ó‡Ï B··Ïa C¯a˙‰Â¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯È¯La48, ƒ¿ƒƒƒ≈≈
‰Â¯‰ ˙BÙÒ ÔÚÓÏ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿««¿»»»

‰‡Óv‰ ˙‡48‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , ∆«¿≈»∆«¿≈∆
'eÎ ˙eiÁ ˙ÙÒBz BÏ CLÓeÈ49 ¿«∆∆«

נ"ע  הרש"ב הרבי של מיוחד בקונטרס

ה' מבית יצא "ומעין הפסוק על

'שטות') (לשון השיטים" נחל והשקה

האופנים  על נרחבים ביאורים יש

מנסה  שטות' ה'רוח בהם השונים

כי  מבואר ושם האדם, את להחטיא

לא  יחטא אם שגם להסתה בנוסף

נוספת  הסתה יש מאלוקות, ייפרד

לי  בלבבו "והתברך בפסוק שמרומזת

לבי  בשרירות כי לי יהיה שלום לאמור

הצמאה", את הרווה ספות למען אלך

שדווקא  המחשבה היא ה'שטות' ותוכן

לו  תצמח אלך" לבי בשרירות "כי מפני

י  הקבלה פי שעל משום וזאת ש תועלת

שהן  משום שדווקא מלמעלה השפעות

(בחינת  נעלה ושורש ממקור נמשכות

וגם  לקליפות גם יורדות הן 'מקיף')

הזו  ההשפעה כי ה' רצון על לעוברים

שטות' והרוח חשבון" "בלי נמשכת

שאדרבה, החוטא של המחשבה היא

לו  שיהיה תגרום מאלוקות ההתרחקות

זו  דבר של לאמיתו אבל שפע, תוספת

אחר  באופן מגיעה אליהם וההשפעה עמו" ה' "חלק הם ישראל בני כי טעות,

מ'מקיף'). ולא Òa„¯(מפנימיות ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÏkL ‡l‡∆»∆»∆≈∆»¿≈∆
B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,˙eÏLÏzL‰ כמבואר ƒ¿«¿¿∆∆¿»»ƒ¿»¿«¬…∆∆«¬»
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טו c"iyz'd ,hay c"ei

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂה) ּבמה הּביאּור ּכי 41ּבהקּדם ¿»ְְְִֵֵֶֶַַָ

נחלתֹו, חבל יעקב ע ּמֹו הוי' ֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹחלק

נחלתֹו. חבל יעקב הא', ענין ענינים. ב' ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהם

ּומבאר  עּמֹו. הוי' חלק מּזה, למעלה הּב', ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענין

ּבהּמאמר  אדמּו"ר מו"ח יעקב 42כ"ק ּבפירּוׁש ְְְֲֲֵַַַַָֹ

החבל  הּוא אדם ׁשל ׁשּנׁשמתֹו נחלתֹו, ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָחבל

ּבאלקּות  אחד 43המקּׁשרֹו ׁשראׁשֹו חבל ּדכמֹו , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכ למּטה, קׁשּור  הּׁשני וראׁשֹו למעלה ְְְְִֵַַַָָָָָֹקׁשּור

האדם  את חבל) (ׁשּנקראת הּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמקּׁשרת

למעלה. ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו עם למּטה ְְְְְְִִַַַָָָָהּנמצא

החבל) (ׁשהיא עצמּה ׁשהּנׁשמה לבאר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוממׁשי

נימין  מּתרי"ג ּכלּולה 43ׁשזּורה ׁשהיא הינּו , ְְְְִִִִֶַַָָָ

ּכחֹות  ּדאמרּו44מּתרי"ג הּוא, הּדבר וטעם . ְְְְִַַַַָָָָֹ

ז"ל  נברא 45רּבֹותינּו ּבׁשבילי לֹומר אדם חיב ְְִִִִֵַַַַָָָָ

העלם  מּלׁשֹון הּוא ּדעֹולם אחד 46העֹולם, ּדכל , ְְְְִֵֶֶָָָָָ

נברא  הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָואחד

ׁשהאדם  וכיון ּולזּככֹו. לבררֹו ּבכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבׁשבילי,

ׁשהם  ּגידים וׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור ְְְִִִִֵֵֶַָָָהּוא

ּבה  הּמדרגֹות ּכל ּדלכן ּתרי"ג, ׁשּתלׁשלּות ּבמסּפר ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּגם  הּנה הּזה, ּבּמס ּפר הם ּבׁשבילֹו) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ(ׁשּנבראּו

ּדבר  על [ּולהעיר ּכחֹות ּתרי"ג יׁש ְְְְִֵַַַַָָָָֹּבּנׁשמה

האדם  ׁשּגּוף זה ׁשּמּצד זה, ׁשּבמאמר ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהחידּוׁש

ּגם  יׁש לכן ּתרי"ג, מסּפר ּבֹו ׁשּיׁש ּבצּיּור ְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּוא

ּכחֹות  ּתרי"ג ּבהּמאמר,47ּבּנׁשמה ּוממׁשי .[ ְְְְֲִַַַַַָָָָֹ

ּפירּוׁש ׁשּזהּו והינּו, מצֹות. הּתרי"ג ּתלּוים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבהם

על  קאי ׁשהחבל נחלתֹו, חבל ּביעקב ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנֹוסף

ּתליא, ּבהא והא ּתרי"ג . ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹות

(החל  העֹולם נברא ׁשּבׁשבילֹו ׁשהאדם ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּדכיון

מסּפר  ּבֹו ׁשּיׁש ּבצּיּור הּוא הראׁשֹון) ְְְִִִִִֵֶַָמּצמצּום

וההמׁשכֹות  והּצינֹורֹות הּדרכים ּגם לכן ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּתרי"ג,

(החל  העֹולם את לתּקן האדם יכֹול ְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשעלֿידם

הּמצֹות, ׁשהם מּמּנּו), ּולמּטה הראׁשֹון ְְְִִִִִֵֶֶַַָָמּצמצּום
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ט.41) לב, ואילך).42)האזינו 116 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"הֿו.43)פ"ד התשובה אגרת תניא פנ"א.44)ראה תניא

א).45) (לז, מ"ה פ"ד ובכ"מ.46)סנהדרין ד. לז, שלח ע'47)לקו"ת (לקמן בתחלתה בשלח ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Óa ¯e‡Èa‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ האזינו ‰41) Èkבשירת ¿»¿∆¿≈«≈¿«∆»ƒ

ÔÈÚ .ÌÈÈÚ '· Ì‰L ,B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ≈∆¬»»««¬…∆∆«¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»
B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ הקדוש ‰‡', עם ישראל בני של הקשר על המדבר »«¬…∆∆«¬»

כפי  הוא השתלשלות'.ברוך בסדר fÓ‰,שהוא ‰ÏÚÓÏ ,'a‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ∆
BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ הקשר על המדבר ≈∆¬»»«

עם  ישראל בני של והפנימי העצמי

למעלה  שהוא כפי הוא ברוך הקדוש

שהולך  כפי השתלשלות', מ'סדר

ומבאר.

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
¯Ó‡n‰a42 באתי' המתחיל דיבור ¿««¬»

Ï·Áלגני' ·˜ÚÈ Le¯ÈÙa¿≈«¬…∆∆
Ì„‡ ÏL B˙ÓLpL ,B˙ÏÁ«¬»∆ƒ¿»∆»»
B¯M˜Ó‰ Ï·Á‰ ‡e‰«∆∆«¿«¿

˙e˜Ï‡a43BÓÎc Ï·Áלמשל , ∆¡…ƒ¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ „Á‡ BL‡¯L∆…∆»»¿«¿»
,‰hÓÏ ¯eL˜ ÈM‰ BL‡¯Â¿…«≈ƒ»¿«»
‰ÓLp‰ ˙¯M˜Ó Ck»¿«∆∆«¿»»
Ì„‡‰ ˙‡ (Ï·Á ˙‡¯˜pL)∆ƒ¿≈∆∆∆»»»
BL¯L ÌÚ ‰hÓÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«»ƒ»¿

‰ÏÚÓÏ B¯B˜Óe באלוקות. ¿¿«¿»
‰ÓLp‰L ¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆«¿»»
‰¯eÊL (Ï·Á‰ ‡È‰L) dÓˆÚ«¿»∆ƒ«∆∆¿»

ÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ43,,דקים חוטים ƒ«¿»ƒƒ
‚"È¯zÓ ‰ÏeÏk ‡È‰L eÈ‰«¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

˙BÁk44.המצוות תרי"ג כנגד …
e¯Ó‡c ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯45Ì„‡ ·ÈÁ «≈««»»»
,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·La ¯ÓBÏ«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»
והתכלית  הכוונה שהשלמת זה במובן

עליו  מוטלת העולם נברא שבשבילה

ÔBLlÓבפרט  ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿
ÌÏÚ‰46 שהוא האלוקי האור על ∆¿≈

הדבר  אבל העולם של החיות מקור

ונסתר, Á‡Â„נעלם „Á‡ ÏÎc¿»∆»¿∆»
ÌeˆÓˆÂ ÌÏÚ‰c ¯ÓBÏ ·ÈÁ«»«¿∆¿≈¿ƒ¿

ÔBL‡¯‰ וחסידות בקבלה כמבואר »ƒ
למטה  מלמעלה האלוקי האור שירידת

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא כדי

(העלמות  צמצומים שורת מחייבת

האור  של והתמעטות) והסתרים

הראשון  מהצמצום החל האלוקי,

כל  ללא האיר האלוקי האור שלפניו

ההעלם  שכל לחוש אדם כל ועל B¯¯·Ïהגבלות, È„Îa ,ÈÏÈ·La ‡¯·ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿»¿
BÎkÊÏe להפריד קדושה, בהם להחדיר הגשמיים, הדברים עם ה' את לעבוד ¿«¿

דבר  של בסופו וכך העולם את ולזכך לעדן ('בירור'), מהרע שבהם הטוב את

האלוקות. וגילוי וההסתר ההעלם להפסקת ‰e‡להביא Ì„‡‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»
¯eiˆaותבנית ¯Á"Óדמות ¿ƒ¿«

Ì‰L ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿»»ƒƒ∆≈
Ïk ÔÎÏc ,‚"È¯z ¯tÒÓa¿ƒ¿««¿»¿»≈»
˙eÏLÏzL‰a ˙B‚¯„n‰««¿≈¿ƒ¿«¿¿
Ì‰ (BÏÈ·La e‡¯·pL)∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈
‰ÓLpa Ìb ‰p‰ ,‰f‰ ¯tÒna«ƒ¿»«∆ƒ≈««¿»»
ÏÚ ¯ÈÚ‰Ïe] ˙BÁk ‚"È¯z LÈ≈«¿»…¿»ƒ«
,‰Ê ¯Ó‡ÓaL Le„ÈÁ‰ ¯·c¿««ƒ∆¿«¬»∆
‡e‰ Ì„‡‰ ÛebL ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆»»»
,‚"È¯z ¯tÒÓ Ba LiL ¯eiˆa¿ƒ∆≈ƒ¿««¿»
‚"È¯z ‰ÓLpa Ìb LÈ ÔÎÏ»≈≈««¿»»«¿»

˙BÁk47 כי וחידוש פלא דבר שהוא …
שענייני  בחסידות מבואר כלל בדרך

כאן  ואילו לנשמה, מתאימים הגוף

הם  הנשמה כוחות שמספר נאמר

של  והגידים האברים למספר בהתאם

].הגוף 
CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡n‰a¯הרבי «¿ƒ¿««¬»

Ì‰aLהנזכר  כוחות , בתרי"ג ∆»∆
האדם  ואברי גידי שכנגד הנשמה

,eÈ‰Â .˙BˆÓ ‚"È¯z‰ ÌÈeÏz¿ƒ««¿»ƒ¿¿«¿
·˜ÚÈa ÛÒB Le¯Èt e‰fL∆∆≈»¿«¬…
È‡˜ Ï·Á‰L ,B˙ÏÁ Ï·Á∆∆«¬»∆«∆∆»≈

tÒÓa¯מכוון  Ì‰L ˙Bˆn‰ ÏÚ««ƒ¿∆≈¿ƒ¿«
,‡ÈÏz ‡‰a ‡‰Â .‚"È¯z ושני «¿»¿»¿»«¿»

בזה  זה תלויים «≈¿ÔÂÈÎcהפירושים
‡¯· BÏÈ·LaL Ì„‡‰L∆»»»∆ƒ¿ƒƒ¿»

ÌÏBÚ‰ האור על ההעלם היינו »»
ÌeˆÓvÓהאלוקי  ÏÁ‰)»≈ƒƒ¿

ÔBL‡¯‰ הצמצומים בשאר )והמשך »ƒ
¯eiˆa ‡e‰ ותבנית LiLדמות ¿ƒ∆≈

Ìb ÔÎÏ ,‚"È¯z ¯tÒÓ Baƒ¿««¿»»≈«
˙B¯BÈv‰Â ÌÈÎ¯c‰ האמצעים «¿»ƒ¿«ƒ

Ì„ÈŒÏÚLלמעבר  ˙BÎLÓ‰‰Â¿««¿»∆«»»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ì„‡‰ ÏBÎÈ»»»»¿«≈∆»»
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvÓ ÏÁ‰)»≈ƒƒ¿»ƒ

,(epnÓ ‰hÓÏe שתמורת כך ¿«»ƒ∆
גילוי  יהיה ‰Bˆn˙,ההעלם Ì‰L∆≈«ƒ¿

.‚"È¯z ¯tÒÓa Ôk Ì‚ Ì‰≈«≈¿ƒ¿««¿»
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ּדמצֹות  ּבחבל והּנה, ּתרי"ג. ּבמסּפר ג"כ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהם

היא  ּפרטית מצוה ּכל נימין, מּתרי"ג ְְְִִִִִִֶַָָָָָׁשּׁשזּור

 ֿ רחמנא עבירה עֹובר ּוכׁשהאדם ּפרטית, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָנימא

(אף  ּפרטית נימא רק ונכרתת נפסקת אזי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָליצלן,

זה), ּפרט  ׁשל העצמּות ּגם זה הרי זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבפרט

 ֿ מה ּבׁשלימּות . נׁשארת ההתקּׁשרּות ּכללּות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאבל

ּומיתֹות  ּכריתּות ּבהם ׁשּיׁש עבירֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָּׁשאיןּֿכן

התקּׁשרּות  לכללּות נֹוגעים הם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָּביתּֿדין,

אפילּו ולכן למעלה, ּומקֹורּה ׁשרׁשּה עם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּנפׁש

יראים  קּלה, ׁשּדעּתם ואּלה הארץ ועּמי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההמֹון

הבנה  מּצד  לא עליהם, מּלעבֹור ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּומזּדעזעים

(כנ"ל  טבעית חטא יראת מּצד אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהּׂשגה

אֹודֹות  ׁשּמדּוּבר ׁשּמרּגיׁשים ּכיון ד), ְְְִִִֵֶֶַָָסעיף

חּיּותֹו ׁשֹורׁש עם למּטה האדם התקּׁשרּות ְְְְִִֶַַַָָָָָּכללּות

ּבהּמאמר). זה ּכל (ּכמבֹואר ְְְְֲֶַַַַָָָָלמעלה

ÌÓ‡ העֹולם ּדבריאת הענין ּכללּות מּצד »¿»ְְְִִִִַַָָָָָ

הראׁשֹון), מּצמצּום החל העלם, ְְְִִִִֵֵֶָָ(מּלׁשֹון

ׁשּבֹו הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הענין ּכללּות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזהּו

להיֹות  יכֹול ד), סעיף (כנ"ל לתיקּון ּתהּו ְְְִִִַָָֹקדם

ׁשּׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש (ׁשּמּצד ׁשטּות' ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשה'רּוח

אפילּו האמת על ּתכּסה לתיקּון) ׁשּקדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹמּתהּו

ׁשּיהיה  ּומיתה, ּכרת ּבהם ׁשּיׁש לחטאים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבנֹוגע

ּבי  ׁשעֹודּנּו לֹו עם נדמה הּוא ּומקּוׁשר  הדּותֹו, ְְְֲִִֶֶֶַָ

גֹו' לאמר ּבלבבֹו והתּבר חּיּותֹו, ְְְִִֵֵֶַָָֹׁשֹורׁש

אל לּבי ספֹות 48ּבׁשרירּות למען ואדרּבה, , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ

הּצמאה  את לֹו48הרוה יּומׁש ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כּו' חּיּות אּלא 49ּתֹוספת אינֹו זה ׁשּכל אּלא . ֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּדיעקב  הענין ּכללּות ׁשּזהּו הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבסדר

נחלתֹו. ֲֶֶַָחבל
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ואילך). יח.48)51 כט, פ"א.49)נצבים י מאמר ומעין קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BˆÓc Ï·Áa ,‰p‰Â בין ומקשר המחבר לחבל שנמשלו כפי המצוות ¿ƒ≈¿∆∆¿ƒ¿

הוא  ברוך והקדוש ÂˆÓ‰הנשמה Ïk ,ÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ ¯eÊML∆»ƒ«¿»ƒƒ»ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈË¯t כמשל,˙ÈË¯t ‡ÓÈ שמהם התרי"ג מתוך אחד דק חוט ¿»ƒƒƒ»¿»ƒ

העבה  החבל ‡ÈÊשזור ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ‰¯È·Ú ¯·BÚ Ì„‡‰LÎe¿∆»»»≈¬≈»«¬»»ƒ¿»¬«
‡ÓÈ ˜¯ ˙˙¯ÎÂ ˙˜ÒÙƒ¿∆∆¿ƒ¿∆∆«ƒ»

˙ÈË¯t בכללותו הקשר עדיין אבל ¿»ƒ
Ê‰קיים  È¯‰ ‰Ê Ë¯ÙaL Û‡)«∆ƒ¿»∆¬≈∆

‰Ê Ë¯t ÏL ˙eÓˆÚ‰ Ìb«»«¿∆¿»∆
בין  בחיבור בפגיעה בנמשל, כלומר,

חטא  ידי על הוא ברוך והקדוש הנשמה

פירוד  יוצר לא אמנם הדבר אחד,

בפגיעה  מדובר זאת ובכל מוחלט

נפסק  שכן דק' 'חבל באותו כי חמורה

רק  ולא הדבר בעצם היא הפגיעה

חיצוני  eÏÏk˙בעניין Ï·‡ ,(¬»¿»
˙¯‡L ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆

˙eÓÈÏLa תרי"ג של חבל כמו ƒ¿≈
נקרע, מהם אחד רק שאם חוטים

קיים. החבל ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכללות
˙B¯È·Ú במיוחד LiLחמורות ¬≈∆≈

Œ˙Èa ˙B˙ÈÓe ˙e˙È¯k Ì‰a»∆¿ƒƒ≈
˙eÏÏÎÏ ÌÈÚ‚B Ì‰ È¯‰ ,ÔÈcƒ¬≈≈¿ƒƒ¿»
dL¯L ÌÚ LÙp‰ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«∆∆ƒ»¿»

,‰ÏÚÓÏ d¯B˜Óe לפרט רק ולא ¿»¿«¿»
פרטית, אחת מצווה כמו אחר, או כזה

ÈnÚÂ ÔBÓ‰‰ eÏÈÙ‡ ÔÎÏÂ¿»≈¬ƒ∆»¿«≈
,‰l˜ ÌzÚcL ‰l‡Â ı¯‡‰»»∆¿≈∆∆«¿»«»
¯B·ÚlÓ ÌÈÚÊÚcÊÓe ÌÈ‡¯È¿≈ƒƒ¿«¿¿ƒƒ«¬

,Ì‰ÈÏÚ,באריכות לעיל כמבואר ¬≈∆
O‰Â‚‰וזאת  ‰·‰ „vÓ ‡Ï…ƒ«¬»»¿«»»

˙ÈÚ·Ë ‡ËÁ ˙‡¯È „vÓ ‡l‡∆»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ
ÔÂÈk ,(„ ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ≈»

ÌÈLÈb¯nL בנשמתם¯ae„nL ∆«¿ƒƒ∆¿»
˙e¯M˜˙‰ ˙eÏÏk ˙B„B‡¿»ƒ¿«¿
L¯BL ÌÚ ‰hÓÏ Ì„‡‰»»»¿«»ƒ∆

‰ÏÚÓÏ B˙eiÁ פגיעה לגבי אם וגם «¿«¿»
מתגברת  שטות' ה'רוח מסויים בפרט

כשמדובר  הרי נשמתם, על ומכסה

הנשמה  של הקשר ועצמיות בכללות

זאת  חשים הם גם למעלה, שורשה עם

עבירות  עוברים זה ואינם Ó‡n‰a¯).מסוג ‰Ê Ïk ¯‡B·Ók) והדבר «¿»»∆¿««¬»
התוהו  מעולם נעלה התיקון עולם השתלשלות' מ'סדר שלמעלה לכך דומה

להתגבר. ויכולת כוח שטות' ל'רוח אין אכן ושם

,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ) ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk „vÓ ÌÓ‡»¿»ƒ«¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿∆¿≈

ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvÓ ÏÁ‰ על וההסתר ההעלם תחילת כאמור, שהוא, »≈ƒƒ¿»ƒ
מעולמות  שלמעלה מוגבל הבלתי האלוקי ‰ÔÈÚהאור ˙eÏÏk e‰fL ,(∆∆¿»»ƒ¿»

,(„ ÛÈÚÒ Ï"Î) Ôe˜È˙Ï e‰z Ì„˜ BaL ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿∆»«…¿ƒ¿ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL) '˙eËL Áe¯'‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆»«¿∆ƒ««∆∆««¬ƒ
Ì„wL e‰zÓ dL¯ML∆»¿»ƒ…∆»«

˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎz (Ôe˜È˙Ï על ¿ƒ¿«∆«»¡∆
גורם  חטא דבר של שלאמיתו כך

לשורשה  הנשמה בין בקשר פגיעה

ÌÈ‡ËÁÏבאלוקות  Ú‚Ba eÏÈÙ‡¬ƒ¿≈««¬»ƒ
,‰˙ÈÓe ˙¯k Ì‰a LiL∆≈»∆»≈ƒ»

BÏ ‰Ó„ ‰È‰iL בטעות לחוטא, ∆ƒ¿∆ƒ¿∆
¯Le˜Óe ,B˙e„‰Èa ep„BÚL∆∆¿«¬¿»
,B˙eiÁ L¯BL ÌÚ ‡e‰ƒ∆«
'B‚ ¯Ó‡Ï B··Ïa C¯a˙‰Â¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯È¯La48, ƒ¿ƒƒƒ≈≈
‰Â¯‰ ˙BÙÒ ÔÚÓÏ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿««¿»»»

‰‡Óv‰ ˙‡48‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , ∆«¿≈»∆«¿≈∆
'eÎ ˙eiÁ ˙ÙÒBz BÏ CLÓeÈ49 ¿«∆∆«

נ"ע  הרש"ב הרבי של מיוחד בקונטרס

ה' מבית יצא "ומעין הפסוק על

'שטות') (לשון השיטים" נחל והשקה

האופנים  על נרחבים ביאורים יש

מנסה  שטות' ה'רוח בהם השונים

כי  מבואר ושם האדם, את להחטיא

לא  יחטא אם שגם להסתה בנוסף

נוספת  הסתה יש מאלוקות, ייפרד

לי  בלבבו "והתברך בפסוק שמרומזת

לבי  בשרירות כי לי יהיה שלום לאמור

הצמאה", את הרווה ספות למען אלך

שדווקא  המחשבה היא ה'שטות' ותוכן

לו  תצמח אלך" לבי בשרירות "כי מפני

י  הקבלה פי שעל משום וזאת ש תועלת

שהן  משום שדווקא מלמעלה השפעות

(בחינת  נעלה ושורש ממקור נמשכות

וגם  לקליפות גם יורדות הן 'מקיף')

הזו  ההשפעה כי ה' רצון על לעוברים

שטות' והרוח חשבון" "בלי נמשכת

שאדרבה, החוטא של המחשבה היא

לו  שיהיה תגרום מאלוקות ההתרחקות

זו  דבר של לאמיתו אבל שפע, תוספת

אחר  באופן מגיעה אליהם וההשפעה עמו" ה' "חלק הם ישראל בני כי טעות,

מ'מקיף'). ולא Òa„¯(מפנימיות ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÏkL ‡l‡∆»∆»∆≈∆»¿≈∆
B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,˙eÏLÏzL‰ כמבואר ƒ¿«¿¿∆∆¿»»ƒ¿»¿«¬…∆∆«¬»
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c"iyz'dטז ,hay c"ei

C‡ ּכי נאמר ׁשעלֿזה מּזה, ׁשּלמעלה ענין יׁשנֹו «ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזהּו עּמֹו, הוי' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָחלק

ׁשּפירּוׁשֹו הוי', ׁשם ּכללּות ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּכאחד  ויהיה הוה למעלה 50היה הּוא , ְְְְְִֶֶֶַָָָָֹ

הוי', חלק ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות.

ּתֹופס  ּכׁשאּתה העצם אׁשר העצם, מן חלק ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהינּו

 ֿ הּבעלֿׁשם (ּכמאמר ּבכּולֹו ּתֹופס אּתה ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָּבחלקֹו

אלקה 51טֹוב  חלק עּמֹו, הוי' ׁשחלק וכיון ,(ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מּמׁש ועד 52מּמעל העצם. עם 'חד' הּוא הרי , ְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

מפרׁש הּמּגיד ׁשהרב ,ּכ הּמדרׁש53ּכדי 54ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכי  לֹומר ּתלמּוד ּכמֹוני, יכֹול ּתהיּו, ְְְִִִִַַָָקדֹוׁשים

מּקדּוׁשתכם, למעלה קדּוׁשתי אני, ְְְְְֲִִִֶַַָָָקדֹוׁש

אני, קדֹוׁש ּבחינת [קדּוׁשתי, למעלה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָׁשּקדּוׁשתֹו

ּבחינת  מּקדּוׁשתכם, (למעלה) יֹותר נעלית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהיא

מדינה  לבני מהּמׁשל ּכּמּובן ּתהיּו, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָקדֹוׁשים

אחת  ּבראׁשֹו נֹותן כּו', לּמל עטרֹות ג' ְֲֵֶֶֶַַַָָֹׁשעׂשּו

יׂשראל  ׁשל ּבראׁשן ּוׁשּתים אני), הּכל 55(קדֹוׁש [ ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

מּקדּוׁש הּמּגיד הּוא ׁשהרב מׁשמע ּומּזה תכם. ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָ

ּבדר זה ׁשאין ּכמֹוני, יכֹול הּמדרׁש ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמפרׁש

ּבניחּותא  ּכמֹוני יכֹול אּלא ּותמיהה, ,56ׁשאלה ְְְִִִֵֶָָָָָָ

אני, קדֹוׁש ּכי ּׁשּכתּוב מּמה ראיה ְֲִִִִֵֶַָָָָּומביא

הּוא  זה וכל מּקדּוׁשתכם. היא למעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּקדּוׁשתי

,יתּבר עצמּותֹו עם קׁשּורה הּנׁשמה ׁשעצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

אצל  הּוא זה וענין עּמֹו. הוי' ּדחלק ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּזהּו

ּבּכתּוב  ׁשמדּיק ּכפי מּיׂשראל, ואחת אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּפירּוׁש על ּדנֹוסף ּדיקא, עּמֹו עּמֹו, הוי' ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָחלק

ּבּמדרׁש ּכדאיתא העילּוי, על ׁשעּמֹו57ׁשּמֹורה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
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א).זח 50) (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, תרס"ו 51)"ג המשך

.19 הערה 32 ע' תש"א השיחות ספר וראה תקכב. רפ"ב.52)ע' סע"ב.53)תניא לט, להה"מ תורה פכ"ד,54)אור ויק"ר

ח.55)ט. 56.93)שם, ע' קדושים עינים מאור ספל"א.57)ראה שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ BLÈ C‡פסוק Èkבאותו «∆¿ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆«∆∆¡«ƒ

ÔÈÚ e‰fL ,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ לשורשה הנשמה של לשייכות שמתייחס ≈∆¬»»«∆∆ƒ¿»
eÏLÏzL‰Ó˙,באלוקות ‰ÏÚÓlL כי" במילים בפסוק  מרומז זה ודבר ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

עמו" הוי' È‰ÈÂ‰חלק ‰Â‰ ‰È‰ BLe¯ÈtL ,'ÈÂ‰ ÌL ˙eÏÏk Èkƒ¿»≈¬»»∆≈»»…∆¿ƒ¿∆
„Á‡k50, החלוקה למגבלות מעל ¿∆»

ועתיד הווה עבר, ˘‰e‡בין
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

˜ÏÁ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆
,ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿≈∆ƒ»∆∆
ÒÙBz ‰z‡Lk ÌˆÚ‰ ¯L‡¬∆»∆∆¿∆«»≈
BÏeÎa ÒÙBz ‰z‡ B˜ÏÁa¿∆¿«»≈¿

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡Ók)51,( ¿«¬««««≈
עצם  את יש ומתגלה, שמאיר דבר בכל

וההתפשטות  ההארה ואת שלו המהות

'תפיסה' יש שכאשר כך מהעצם

זו  אין מההארה, שפע של וקליטה

ואיכות  וכמות בעצם, 'תפיסה'

ה'תפיסה' במידת תלויה ההשפעה

יש  כאשר זאת לעומת וההתקשרות,

עצמו, העצם עם והתחברות 'תפיסה'

היא  ממנו ומועט קטן בחלק תפיסה גם

חלוקה  אין בעצמיות כי בכולו תפיסה

להתפשטות העצם ÏÁL˜בין ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈∆
,BnÚ 'ÈÂ‰היא ÏÁ˜והנשמה ¬»»«≈∆

LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡52, היינו ∆…»ƒ«««»
מהעצם  ‰e‡חלק È¯‰ יהודי כל ¬≈

'„Á'ממש ÚÂ„אחד .ÌˆÚ‰ ÌÚ «ƒ»∆∆¿«
„Èbn‰ ·¯‰L ,Ck È„k¿≈»∆»«««ƒ
של  מקומו וממלא תלמידו ממעזריטש,

L¯ÙÓ53È¯·„aהבעלֿשםֿטוב ¿»≈¿ƒ¿≈
L¯„n‰54 התורה ציווי על «ƒ¿»

,ÈBÓk ÏBÎÈ ,eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿»»ƒ
שבני  היא הציווי שכוונת ייתכן האם

ברוך  הקדוש כמו קדושים יהיו ישראל

ÓBÏ¯הוא? „eÓÏz ממשיך הפסוק «¿«
˜„È˙Leואומר ,È‡ LB„˜ Èkƒ»¬ƒ¿»ƒ

הוא  ברוך הקדוש של קדושתו

ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓÏ לדרגת להגיע מסוגלים לא אכן ישראל ובני ¿«¿»ƒ¿«¿∆
המדרש  הדברים פנימיות שלפי המגיד מפרש כך ועל שלמעלה, הקדושה

הואB˙Le„wLאומר ברוך הקדוש [של ‰ÏÚÓÏ במדרש נאמר עליה ∆¿»¿«¿»
) ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L ,È‡ LB„˜ ˙ÈÁa ‡È‰Â ,È˙Le„˜ ובלשון ¿»ƒ¿ƒ«»¬ƒ∆ƒ«¬≈≈

ÌÎ˙Le„wÓ,המדרש (‰ÏÚÓÏ שהיא ישראל בני ÈÁa˙קדושת ¿«¿»ƒ¿«¿∆¿ƒ«
'‚ eNÚL ‰È„Ó È·Ï ÏLn‰Ó Ô·enk ,eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿«»≈«»»ƒ¿≈¿ƒ»∆»

˙B¯ËÚ כתרים. ,'eÎ CÏnÏ ושתים אחת בראשו נתן המלך, עשה מה ¬»«∆∆
הוא  ברוך הקדוש את מכתירים העליונים ויום יום בכל כך בניו, של בראשם

הוא  ברוך הקדוש מה קדושות, ג'

ושתים  אחת בראשו נותן עושה?

ישראל, של BL‡¯aבראשן Ô˙B≈¿…
ÌÈzLe ,(È‡ LB„˜) ˙Á‡««»¬ƒ¿«ƒ

Ï‡¯NÈ ÏL ÔL‡¯a55 וכפי ¿…»∆ƒ¿»≈
שכתוב  זהו - ממשיך שהמדרש

– קדושה פעמים שלוש אלה בפסוקים

קדושים  ישראל בני עדת כל אל דבר "

קדושים" והייתם והתקדשתם ]תהיו.
ÌÎ˙Le„wÓ ‡e‰ Ïk‰ כלומר «…ƒ¿«¿∆

הוא  ברוך הקדוש של קדושתו שגם

בני  של מקדושתם כביכול, נובעת,

זה fÓe‰ישראל. ÚÓLÓמפירוש ƒ∆«¿«
È¯·c L¯ÙÓ „Èbn‰ ·¯‰L∆»«««ƒ¿»≈ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ‡L ,ÈBÓk ÏBÎÈ L¯„n‰«ƒ¿»»»ƒ∆≈∆
‡l‡ ,‰‰ÈÓ˙e ‰Ï‡L C¯„a¿∆∆¿≈»¿ƒ»∆»

‡˙eÁÈa ÈBÓk ÏBÎÈ56, שאכן »»ƒ¿ƒ»
תהיו" "קדושים הציווי של המשמעות

שבני  וצריכים היא יכולים ישראל

הקדוש  של הקדושה לדרגת להגיע

כביכול, הוא, המדרש,È·Óe‡ברוך ≈ƒ
המגיד  פירוש nÓ‰לפי ‰È‡¿̄»»ƒ«

,È‡ LB„˜ Èk ·e˙kM∆»ƒ»¬ƒ
‡È‰ ‰ÏÚÓÏ È˙Le„wL∆¿»ƒ¿«¿»ƒ

ÌÎ˙Le„wÓ בני של הקדושה מכוח ƒ¿«¿∆
Ê‰ישראל. ÏÎÂ המעלה כל ¿»∆

בני  של הזו המופלאה והקדושה

ÌˆÚLישראל  ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆∆∆
B˙eÓˆÚ ÌÚ ‰¯eL˜ ‰ÓLp‰«¿»»¿»ƒ«¿

,C¯a˙È הקדושה של e‰fLהמקור ƒ¿»≈∆∆
ÔÈÚÂ .BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁc ÔÈÚƒ¿»¿≈∆¬»»«¿ƒ¿»

‰Ê עם הנשמה עצם של הקשר ∆
הוא  ברוך הקדוש של ‰e‡עצמותו

,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ Ïk Ïˆ‡,הכלל מן יוצא i„ÓL˜בלי ÈÙk ≈∆»∆»¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ∆¿«≈
,‡˜Èc BnÚ ,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ ·e˙ka לבני וקורא מדייק והכתוב «»≈∆¬»»««»¿»

ללמדנו  "עמו" בתואר כאן ÏÚישראל ‰¯BnL Le¯Èt‰ ÏÚ ÛÒBc¿»««≈∆∆«
ÈeÏÈÚ‰,ישראל בני מובא È‡„k˙‡של ‰L¯„na57‡eיש, BnÚL »ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆«
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dlk izeg` ipbl iz`a

עּמֹו ּכמֹו הּוא 58הּוא ׁשעם הּפירּוׁש ּגם יׁשנֹו , ְְִֵֶֶַַַ

עֹוממֹות  ּגחלים ּבלא 59מּלׁשֹון מל אין ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶָֹ

ּורחֹוקים 60עם  זרים נפרדים ּדברים ׁשהם , ְְְִִִִִֵֶָָָָ

הּמל חבל 61מּמעלת ׁשּבענין ּדכׁשם והינּו, . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ

עלֿידי  ׁשההתקּׁשרּות ּדוקא, יעקב מדיק ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹנחלתֹו,

הּנמּוכֹות  ּבּמדריגֹות ּגם היא ּדהּנׁשמה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָהחבל

ּבּמאמר), ׁשּכתּוב (ּכמֹו עקביים ּבבחינת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהם

ּדוקא, עּמֹו מדיק הוי', ּדחלק ּבהענין ּגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ

הּנה  נפרדים, ּדברים ּכמֹו ׁשהם אּלה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאפילּו

חלק  הם הרי ּומּצבם, מעמדם על הּבט ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּבלי

העצם  עם 'חד' ׁשהּוא העצם, מן חלק ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהוי',

ׁשּכל  עּמֹו, הוי' ּדחלק הענין מּצד והּנה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּולֹו.

מּסדר  למעלה הּוא מּיׂשראל ואחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחד

אפׁשר  אי העצמּות, עם חד ְְְְְִִִֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות,

האמת  על ּתכּסה הּבהמית ּדנפׁש ׁשטּות' ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשה'רּוח

לכּסֹות  הּבהמית ּבּנפׁש ׁשּיׁש הּכח ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹכּו',

ּבתהּו ׁשּׁשרׁשּה מּפני אּלא אינֹו כּו' ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּולהעלים

אינּה לתיקּון ּדתהּו והּקדימה לתיקּון, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשּקדם

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאּלא

אףֿעלּֿפי  הרי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָלמעלה

ליעקב  עׂשו אח הלא נאמר מּכלֿמקֹום 62ׁשּׁשם , ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

עּמֹו.62ואֹוהב  הוי' ׁשחלק לפי ּדוקא, יעקב את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

לכּסֹות  יכֹולה ׁשטּות' ׁשה'רּוח ּבעבֹודה, ְְְְְֲִֶַַָָָָָוענינֹו

לסדר  הּׁשּיכים ענינים על רק ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּולהעלים

ׁשּזֹוהי  נפׁשֹו, ּבכחֹות ׁשּבאדם ְְְְְִִֶֶַַָָָֹהׁשּתלׁשלּות

ׁשל  ּבאֹופן ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּכללּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּומענֹות. טענֹות וטריא, ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָׁשקלא

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ׁשּבֹו, הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלמעלה

ׁשּנקראת  יחידה, ּבחינת הּנׁשמה, עצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד
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פטֿצ.58) ע' שמות אוה"ת ב. ו, במדבר לקו"ת ובכ"מ.59)ראה ו. ע' תר"ס סה"מ תניא 60)ראה ל. לח, וישב בחיי

ובכ"מ. ב). (פא, רפ"ז שם.61)שעהיוה"א ב.62)שעהיוה"א א, מלאכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BnÚ BÓk58, אליו ודבוק לו קרוב של ‰Le¯Ètבמשמעות Ìb BLÈ ¿ƒ∆¿««≈

˙BÓÓBÚ ÌÈÏÁb ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÚL59, מגחלים בשונה כבויות, ∆«ƒ¿∆»ƒ¿
להבדל  כמשל וחסידות בקבלה מובא (המושג בוערת אש בהם שיש לוחשות

כגחלים  הם שבו והספירות לגמרי לאלוקות שבטל האצילות עולם בין

לעולמות  ובטלה, העולה באש לוחשות

תחושת  יש שבהם בריאהֿיצירהֿעשיה

נפרדים) והם ומציאות ¿BÓkיישות
ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡60, לא מלכות ≈∆∆¿…»

המאוחדים  המלך בני על להיות יכולה

ועבדים  המדינה אזרחי על אלא איתו

ÌÈ¯Ê ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯·c Ì‰L∆≈¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ
CÏn‰ ˙ÏÚnÓ ÌÈ˜BÁ¯e61. ¿ƒƒ«¬««∆∆

,eÈ‰Â בפסוק "עמו" הביטוי כן ואם ¿«¿
מלמד  עמו" ה' ≈¿ÌLÎcƒ"חלק
,B˙ÏÁ Ï·Á ÔÈÚaL על המדבר ∆¿ƒ¿«∆∆«¬»

עם  ישראל בני של והשייכות הקשר

ב'סדר  שהוא כפי האלוקות

לקרוא È„Ó˜השתלשלות' הפסוק ¿«≈
בשם  ישראל Âc˜‡,לבני ·˜ÚÈ«¬…«¿»

להורות  מעלתם, על שמורה בשם ולא

˙e¯M˜˙‰‰L עם הנשמה של ∆«ƒ¿«¿
‰Ï·Áהאלוקות  È„ÈŒÏÚ«¿≈«∆∆

˙B‚È¯„na Ìb ‡È‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«««¿≈
˙ÈÁ·a Ì‰L ˙BÎeÓp‰«¿∆≈ƒ¿ƒ«

ÌÈÈ·˜Ú הוא ש"יעקב" בכך כנרמז ¬≈«ƒ
עקב  יו"ד e˙kL·אותיות BÓk)¿∆»

ÔÈÚ‰a Ìb Ck ,(¯Ó‡na««¬»»«¿»ƒ¿»
,'ÈÂ‰ ˜ÏÁc של הקשר על המדבר ¿≈∆¬»»

שהוא  כפי האלוקות עם ישראל בני

מסדר  ≈»¿È„Ó˜השתלשלות למעלה
בביטוי  להשתמש »BnÚהפסוק

,‡˜Âc להורות‰l‡ eÏÈÙ‡L «¿»∆¬ƒ≈∆
ישראל  ירוד Ì‰Lמבני רוחני במצב ∆≈

שהם  כך כדי ÌÈ¯·cעד BÓk¿¿»ƒ
ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ‰p‰ ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒ«≈«

Ì‰ È¯‰ ,Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ«¬»»«»»¬≈≈
,ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ,'ÈÂ‰ ˜ÏÁ≈∆¬»»≈∆ƒ»∆∆

'„Á' ‡e‰L ממש ÌÚאחד ∆«ƒ
.BÏek ÌˆÚ‰»∆∆

'ÈÂ‰ ˜ÏÁc ÔÈÚ‰ „vÓ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ¿»¿≈∆¬»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏkL ,BnÚ«∆»∆»¿««ƒƒ¿»≈¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÓˆÚ‰ ÌÚ „Á ,˙eÏLÏzL‰ באריכות לעיל ‡LÙ¯כמבואר È‡ ƒ¿«¿¿«ƒ»«¿ƒ∆¿»

ייתכן ‰‡Ó˙לא ÏÚ ‰qÎz ˙ÈÓ‰a‰ LÙc '˙eËL Áe¯'‰L∆»«¿¿∆∆««¬ƒ¿«∆«»¡∆
'eÎ ÌÈÏÚ‰Ïe ˙BqÎÏ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa LiL Ák‰ È¯‰L ,'eÎ∆¬≈«…«∆≈«∆∆««¬ƒ¿«¿«¿ƒ

Ôe˜È˙Ï Ì„wL e‰˙a dL¯ML ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡ שורש שהוא ≈∆»ƒ¿≈∆»¿»¿…∆»«¿ƒ
האלוקית, והיתרון ÓÈ„w‰Â‰הנפש ‡dÈוהמעלה Ôe˜È˙Ï e‰˙c ¿«¿ƒ»¿…¿ƒ≈»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿«¿¿
‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ אדרבה ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
כי  תוהו, על תיקון של המעלה ניכרת

ÌML ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯‰ בדרגות ¬≈««ƒ∆»
השתלשלות  מסדר שלמעלה העליונות

ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ ¯Ó‡∆¡«¬…»≈»
·˜ÚÈÏ62, נמוכות יותר בדרגות ורק ¿«¬…

הגדרה  בחינה ולכל עניין לכל יש

לו B‡Â‰·מיוחדת ÌB˜ÓŒÏkÓ62 ƒ»»»«
,‡˜Âc ·˜ÚÈ ליעקב ‡˙ שאין אף ∆«¬…«¿»

ובצורה  בגלוי שנראים ויתרון מעלה

ברוך  הקדוש זאת בכל ומוגדרת, גלויה

דווקא  ואוהב ישראל בבני בוחר הוא

BnÚאותם  'ÈÂ‰ ˜ÏÁL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¬»»«
של  וההתאחדות ההתחברות בגלל

הקדוש  של עצמותו עם ישראל נשמות

הוא. B·Úa„‰,ברוך BÈÚÂ¿ƒ¿»»¬»
ה' בעבודת הזה הקשר של המשמעות

eËL˙'היא  Áe¯'‰L הנפש של ∆»«¿
BqÎÏ˙הבהמית  ‰ÏBÎÈ¿»¿«

ÌÈÈÚ ÏÚ ˜¯ ÌÈÏÚ‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ
˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿

 ˙BÁÎa Ì„‡aL,BLÙ סדר שכן ∆»»»¿…«¿
הנפש  כוחות של וההמשכה ההתגלות

ההתגלות  לסדר מקביל הנפש מעצם

'סדר  כללות של וההמשכה

eÏÏk˙השתלשלות' È‰BfL∆ƒ¿»
,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
,‡È¯ËÂ ‡Ï˜L ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»¿«¿»

˙BÚÓe ˙BÚË היפך של הצד עם ¿»«¬
עם  ה' עבודת הם אלה וכל הקדושה,

בצורה  מתגלים שהם כפי הנפש כוחות

מסודרת. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהדרגתית
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,BaL האדם È‰BfLבנפש ∆∆ƒ
,‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„B·Ú‰ כמה יש לנשמה »¬»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ«¿ƒ»

עצם  ועצמית, פנימית עמוקה, הכי לנקודה מתייחס "יחידה" והשם שמות,
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יז c"iyz'd ,hay c"ei

C‡ ּכי נאמר ׁשעלֿזה מּזה, ׁשּלמעלה ענין יׁשנֹו «ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזהּו עּמֹו, הוי' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָחלק

ׁשּפירּוׁשֹו הוי', ׁשם ּכללּות ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּכאחד  ויהיה הוה למעלה 50היה הּוא , ְְְְְִֶֶֶַָָָָֹ

הוי', חלק ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות.

ּתֹופס  ּכׁשאּתה העצם אׁשר העצם, מן חלק ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהינּו

 ֿ הּבעלֿׁשם (ּכמאמר ּבכּולֹו ּתֹופס אּתה ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָּבחלקֹו

אלקה 51טֹוב  חלק עּמֹו, הוי' ׁשחלק וכיון ,(ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מּמׁש ועד 52מּמעל העצם. עם 'חד' הּוא הרי , ְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

מפרׁש הּמּגיד ׁשהרב ,ּכ הּמדרׁש53ּכדי 54ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכי  לֹומר ּתלמּוד ּכמֹוני, יכֹול ּתהיּו, ְְְִִִִַַָָקדֹוׁשים

מּקדּוׁשתכם, למעלה קדּוׁשתי אני, ְְְְְֲִִִֶַַָָָקדֹוׁש

אני, קדֹוׁש ּבחינת [קדּוׁשתי, למעלה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָׁשּקדּוׁשתֹו

ּבחינת  מּקדּוׁשתכם, (למעלה) יֹותר נעלית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהיא

מדינה  לבני מהּמׁשל ּכּמּובן ּתהיּו, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָקדֹוׁשים

אחת  ּבראׁשֹו נֹותן כּו', לּמל עטרֹות ג' ְֲֵֶֶֶַַַָָֹׁשעׂשּו

יׂשראל  ׁשל ּבראׁשן ּוׁשּתים אני), הּכל 55(קדֹוׁש [ ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

מּקדּוׁש הּמּגיד הּוא ׁשהרב מׁשמע ּומּזה תכם. ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָ

ּבדר זה ׁשאין ּכמֹוני, יכֹול הּמדרׁש ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמפרׁש

ּבניחּותא  ּכמֹוני יכֹול אּלא ּותמיהה, ,56ׁשאלה ְְְִִִֵֶָָָָָָ

אני, קדֹוׁש ּכי ּׁשּכתּוב מּמה ראיה ְֲִִִִֵֶַָָָָּומביא

הּוא  זה וכל מּקדּוׁשתכם. היא למעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּקדּוׁשתי

,יתּבר עצמּותֹו עם קׁשּורה הּנׁשמה ׁשעצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

אצל  הּוא זה וענין עּמֹו. הוי' ּדחלק ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּזהּו

ּבּכתּוב  ׁשמדּיק ּכפי מּיׂשראל, ואחת אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּפירּוׁש על ּדנֹוסף ּדיקא, עּמֹו עּמֹו, הוי' ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָחלק

ּבּמדרׁש ּכדאיתא העילּוי, על ׁשעּמֹו57ׁשּמֹורה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
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א).זח 50) (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, תרס"ו 51)"ג המשך

.19 הערה 32 ע' תש"א השיחות ספר וראה תקכב. רפ"ב.52)ע' סע"ב.53)תניא לט, להה"מ תורה פכ"ד,54)אור ויק"ר

ח.55)ט. 56.93)שם, ע' קדושים עינים מאור ספל"א.57)ראה שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ BLÈ C‡פסוק Èkבאותו «∆¿ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆«∆∆¡«ƒ

ÔÈÚ e‰fL ,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ לשורשה הנשמה של לשייכות שמתייחס ≈∆¬»»«∆∆ƒ¿»
eÏLÏzL‰Ó˙,באלוקות ‰ÏÚÓlL כי" במילים בפסוק  מרומז זה ודבר ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

עמו" הוי' È‰ÈÂ‰חלק ‰Â‰ ‰È‰ BLe¯ÈtL ,'ÈÂ‰ ÌL ˙eÏÏk Èkƒ¿»≈¬»»∆≈»»…∆¿ƒ¿∆
„Á‡k50, החלוקה למגבלות מעל ¿∆»

ועתיד הווה עבר, ˘‰e‡בין
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

˜ÏÁ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆
,ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿≈∆ƒ»∆∆
ÒÙBz ‰z‡Lk ÌˆÚ‰ ¯L‡¬∆»∆∆¿∆«»≈
BÏeÎa ÒÙBz ‰z‡ B˜ÏÁa¿∆¿«»≈¿

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡Ók)51,( ¿«¬««««≈
עצם  את יש ומתגלה, שמאיר דבר בכל

וההתפשטות  ההארה ואת שלו המהות

'תפיסה' יש שכאשר כך מהעצם

זו  אין מההארה, שפע של וקליטה

ואיכות  וכמות בעצם, 'תפיסה'

ה'תפיסה' במידת תלויה ההשפעה

יש  כאשר זאת לעומת וההתקשרות,

עצמו, העצם עם והתחברות 'תפיסה'

היא  ממנו ומועט קטן בחלק תפיסה גם

חלוקה  אין בעצמיות כי בכולו תפיסה

להתפשטות העצם ÏÁL˜בין ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈∆
,BnÚ 'ÈÂ‰היא ÏÁ˜והנשמה ¬»»«≈∆

LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡52, היינו ∆…»ƒ«««»
מהעצם  ‰e‡חלק È¯‰ יהודי כל ¬≈

'„Á'ממש ÚÂ„אחד .ÌˆÚ‰ ÌÚ «ƒ»∆∆¿«
„Èbn‰ ·¯‰L ,Ck È„k¿≈»∆»«««ƒ
של  מקומו וממלא תלמידו ממעזריטש,

L¯ÙÓ53È¯·„aהבעלֿשםֿטוב ¿»≈¿ƒ¿≈
L¯„n‰54 התורה ציווי על «ƒ¿»

,ÈBÓk ÏBÎÈ ,eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿»»ƒ
שבני  היא הציווי שכוונת ייתכן האם

ברוך  הקדוש כמו קדושים יהיו ישראל

ÓBÏ¯הוא? „eÓÏz ממשיך הפסוק «¿«
˜„È˙Leואומר ,È‡ LB„˜ Èkƒ»¬ƒ¿»ƒ

הוא  ברוך הקדוש של קדושתו

ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓÏ לדרגת להגיע מסוגלים לא אכן ישראל ובני ¿«¿»ƒ¿«¿∆
המדרש  הדברים פנימיות שלפי המגיד מפרש כך ועל שלמעלה, הקדושה

הואB˙Le„wLאומר ברוך הקדוש [של ‰ÏÚÓÏ במדרש נאמר עליה ∆¿»¿«¿»
) ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L ,È‡ LB„˜ ˙ÈÁa ‡È‰Â ,È˙Le„˜ ובלשון ¿»ƒ¿ƒ«»¬ƒ∆ƒ«¬≈≈

ÌÎ˙Le„wÓ,המדרש (‰ÏÚÓÏ שהיא ישראל בני ÈÁa˙קדושת ¿«¿»ƒ¿«¿∆¿ƒ«
'‚ eNÚL ‰È„Ó È·Ï ÏLn‰Ó Ô·enk ,eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿«»≈«»»ƒ¿≈¿ƒ»∆»

˙B¯ËÚ כתרים. ,'eÎ CÏnÏ ושתים אחת בראשו נתן המלך, עשה מה ¬»«∆∆
הוא  ברוך הקדוש את מכתירים העליונים ויום יום בכל כך בניו, של בראשם

הוא  ברוך הקדוש מה קדושות, ג'

ושתים  אחת בראשו נותן עושה?

ישראל, של BL‡¯aבראשן Ô˙B≈¿…
ÌÈzLe ,(È‡ LB„˜) ˙Á‡««»¬ƒ¿«ƒ

Ï‡¯NÈ ÏL ÔL‡¯a55 וכפי ¿…»∆ƒ¿»≈
שכתוב  זהו - ממשיך שהמדרש

– קדושה פעמים שלוש אלה בפסוקים

קדושים  ישראל בני עדת כל אל דבר "

קדושים" והייתם והתקדשתם ]תהיו.
ÌÎ˙Le„wÓ ‡e‰ Ïk‰ כלומר «…ƒ¿«¿∆

הוא  ברוך הקדוש של קדושתו שגם

בני  של מקדושתם כביכול, נובעת,

זה fÓe‰ישראל. ÚÓLÓמפירוש ƒ∆«¿«
È¯·c L¯ÙÓ „Èbn‰ ·¯‰L∆»«««ƒ¿»≈ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ‡L ,ÈBÓk ÏBÎÈ L¯„n‰«ƒ¿»»»ƒ∆≈∆
‡l‡ ,‰‰ÈÓ˙e ‰Ï‡L C¯„a¿∆∆¿≈»¿ƒ»∆»

‡˙eÁÈa ÈBÓk ÏBÎÈ56, שאכן »»ƒ¿ƒ»
תהיו" "קדושים הציווי של המשמעות

שבני  וצריכים היא יכולים ישראל

הקדוש  של הקדושה לדרגת להגיע

כביכול, הוא, המדרש,È·Óe‡ברוך ≈ƒ
המגיד  פירוש nÓ‰לפי ‰È‡¿̄»»ƒ«

,È‡ LB„˜ Èk ·e˙kM∆»ƒ»¬ƒ
‡È‰ ‰ÏÚÓÏ È˙Le„wL∆¿»ƒ¿«¿»ƒ

ÌÎ˙Le„wÓ בני של הקדושה מכוח ƒ¿«¿∆
Ê‰ישראל. ÏÎÂ המעלה כל ¿»∆

בני  של הזו המופלאה והקדושה

ÌˆÚLישראל  ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆∆∆
B˙eÓˆÚ ÌÚ ‰¯eL˜ ‰ÓLp‰«¿»»¿»ƒ«¿

,C¯a˙È הקדושה של e‰fLהמקור ƒ¿»≈∆∆
ÔÈÚÂ .BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁc ÔÈÚƒ¿»¿≈∆¬»»«¿ƒ¿»

‰Ê עם הנשמה עצם של הקשר ∆
הוא  ברוך הקדוש של ‰e‡עצמותו

,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ Ïk Ïˆ‡,הכלל מן יוצא i„ÓL˜בלי ÈÙk ≈∆»∆»¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ∆¿«≈
,‡˜Èc BnÚ ,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ ·e˙ka לבני וקורא מדייק והכתוב «»≈∆¬»»««»¿»

ללמדנו  "עמו" בתואר כאן ÏÚישראל ‰¯BnL Le¯Èt‰ ÏÚ ÛÒBc¿»««≈∆∆«
ÈeÏÈÚ‰,ישראל בני מובא È‡„k˙‡של ‰L¯„na57‡eיש, BnÚL »ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆«
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dlk izeg` ipbl iz`a

עּמֹו ּכמֹו הּוא 58הּוא ׁשעם הּפירּוׁש ּגם יׁשנֹו , ְְִֵֶֶַַַ

עֹוממֹות  ּגחלים ּבלא 59מּלׁשֹון מל אין ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶָֹ

ּורחֹוקים 60עם  זרים נפרדים ּדברים ׁשהם , ְְְִִִִִֵֶָָָָ

הּמל חבל 61מּמעלת ׁשּבענין ּדכׁשם והינּו, . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ

עלֿידי  ׁשההתקּׁשרּות ּדוקא, יעקב מדיק ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹנחלתֹו,

הּנמּוכֹות  ּבּמדריגֹות ּגם היא ּדהּנׁשמה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָהחבל

ּבּמאמר), ׁשּכתּוב (ּכמֹו עקביים ּבבחינת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהם

ּדוקא, עּמֹו מדיק הוי', ּדחלק ּבהענין ּגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ

הּנה  נפרדים, ּדברים ּכמֹו ׁשהם אּלה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאפילּו

חלק  הם הרי ּומּצבם, מעמדם על הּבט ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּבלי

העצם  עם 'חד' ׁשהּוא העצם, מן חלק ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהוי',

ׁשּכל  עּמֹו, הוי' ּדחלק הענין מּצד והּנה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּולֹו.

מּסדר  למעלה הּוא מּיׂשראל ואחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחד

אפׁשר  אי העצמּות, עם חד ְְְְְִִִֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות,

האמת  על ּתכּסה הּבהמית ּדנפׁש ׁשטּות' ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשה'רּוח

לכּסֹות  הּבהמית ּבּנפׁש ׁשּיׁש הּכח ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹכּו',

ּבתהּו ׁשּׁשרׁשּה מּפני אּלא אינֹו כּו' ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּולהעלים

אינּה לתיקּון ּדתהּו והּקדימה לתיקּון, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשּקדם

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאּלא

אףֿעלּֿפי  הרי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָלמעלה

ליעקב  עׂשו אח הלא נאמר מּכלֿמקֹום 62ׁשּׁשם , ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

עּמֹו.62ואֹוהב  הוי' ׁשחלק לפי ּדוקא, יעקב את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

לכּסֹות  יכֹולה ׁשטּות' ׁשה'רּוח ּבעבֹודה, ְְְְְֲִֶַַָָָָָוענינֹו

לסדר  הּׁשּיכים ענינים על רק ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּולהעלים

ׁשּזֹוהי  נפׁשֹו, ּבכחֹות ׁשּבאדם ְְְְְִִֶֶַַָָָֹהׁשּתלׁשלּות

ׁשל  ּבאֹופן ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּכללּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּומענֹות. טענֹות וטריא, ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָׁשקלא

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ׁשּבֹו, הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלמעלה

ׁשּנקראת  יחידה, ּבחינת הּנׁשמה, עצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד
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פטֿצ.58) ע' שמות אוה"ת ב. ו, במדבר לקו"ת ובכ"מ.59)ראה ו. ע' תר"ס סה"מ תניא 60)ראה ל. לח, וישב בחיי

ובכ"מ. ב). (פא, רפ"ז שם.61)שעהיוה"א ב.62)שעהיוה"א א, מלאכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BnÚ BÓk58, אליו ודבוק לו קרוב של ‰Le¯Ètבמשמעות Ìb BLÈ ¿ƒ∆¿««≈

˙BÓÓBÚ ÌÈÏÁb ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÚL59, מגחלים בשונה כבויות, ∆«ƒ¿∆»ƒ¿
להבדל  כמשל וחסידות בקבלה מובא (המושג בוערת אש בהם שיש לוחשות

כגחלים  הם שבו והספירות לגמרי לאלוקות שבטל האצילות עולם בין

לעולמות  ובטלה, העולה באש לוחשות

תחושת  יש שבהם בריאהֿיצירהֿעשיה

נפרדים) והם ומציאות ¿BÓkיישות
ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡60, לא מלכות ≈∆∆¿…»

המאוחדים  המלך בני על להיות יכולה

ועבדים  המדינה אזרחי על אלא איתו

ÌÈ¯Ê ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯·c Ì‰L∆≈¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ
CÏn‰ ˙ÏÚnÓ ÌÈ˜BÁ¯e61. ¿ƒƒ«¬««∆∆

,eÈ‰Â בפסוק "עמו" הביטוי כן ואם ¿«¿
מלמד  עמו" ה' ≈¿ÌLÎcƒ"חלק
,B˙ÏÁ Ï·Á ÔÈÚaL על המדבר ∆¿ƒ¿«∆∆«¬»

עם  ישראל בני של והשייכות הקשר

ב'סדר  שהוא כפי האלוקות

לקרוא È„Ó˜השתלשלות' הפסוק ¿«≈
בשם  ישראל Âc˜‡,לבני ·˜ÚÈ«¬…«¿»

להורות  מעלתם, על שמורה בשם ולא

˙e¯M˜˙‰‰L עם הנשמה של ∆«ƒ¿«¿
‰Ï·Áהאלוקות  È„ÈŒÏÚ«¿≈«∆∆

˙B‚È¯„na Ìb ‡È‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«««¿≈
˙ÈÁ·a Ì‰L ˙BÎeÓp‰«¿∆≈ƒ¿ƒ«

ÌÈÈ·˜Ú הוא ש"יעקב" בכך כנרמז ¬≈«ƒ
עקב  יו"ד e˙kL·אותיות BÓk)¿∆»

ÔÈÚ‰a Ìb Ck ,(¯Ó‡na««¬»»«¿»ƒ¿»
,'ÈÂ‰ ˜ÏÁc של הקשר על המדבר ¿≈∆¬»»

שהוא  כפי האלוקות עם ישראל בני

מסדר  ≈»¿È„Ó˜השתלשלות למעלה
בביטוי  להשתמש »BnÚהפסוק

,‡˜Âc להורות‰l‡ eÏÈÙ‡L «¿»∆¬ƒ≈∆
ישראל  ירוד Ì‰Lמבני רוחני במצב ∆≈

שהם  כך כדי ÌÈ¯·cעד BÓk¿¿»ƒ
ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ‰p‰ ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒ«≈«

Ì‰ È¯‰ ,Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ«¬»»«»»¬≈≈
,ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ,'ÈÂ‰ ˜ÏÁ≈∆¬»»≈∆ƒ»∆∆

'„Á' ‡e‰L ממש ÌÚאחד ∆«ƒ
.BÏek ÌˆÚ‰»∆∆

'ÈÂ‰ ˜ÏÁc ÔÈÚ‰ „vÓ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ¿»¿≈∆¬»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏkL ,BnÚ«∆»∆»¿««ƒƒ¿»≈¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÓˆÚ‰ ÌÚ „Á ,˙eÏLÏzL‰ באריכות לעיל ‡LÙ¯כמבואר È‡ ƒ¿«¿¿«ƒ»«¿ƒ∆¿»

ייתכן ‰‡Ó˙לא ÏÚ ‰qÎz ˙ÈÓ‰a‰ LÙc '˙eËL Áe¯'‰L∆»«¿¿∆∆««¬ƒ¿«∆«»¡∆
'eÎ ÌÈÏÚ‰Ïe ˙BqÎÏ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa LiL Ák‰ È¯‰L ,'eÎ∆¬≈«…«∆≈«∆∆««¬ƒ¿«¿«¿ƒ

Ôe˜È˙Ï Ì„wL e‰˙a dL¯ML ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡ שורש שהוא ≈∆»ƒ¿≈∆»¿»¿…∆»«¿ƒ
האלוקית, והיתרון ÓÈ„w‰Â‰הנפש ‡dÈוהמעלה Ôe˜È˙Ï e‰˙c ¿«¿ƒ»¿…¿ƒ≈»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿«¿¿
‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ אדרבה ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
כי  תוהו, על תיקון של המעלה ניכרת

ÌML ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯‰ בדרגות ¬≈««ƒ∆»
השתלשלות  מסדר שלמעלה העליונות

ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ ¯Ó‡∆¡«¬…»≈»
·˜ÚÈÏ62, נמוכות יותר בדרגות ורק ¿«¬…

הגדרה  בחינה ולכל עניין לכל יש

לו B‡Â‰·מיוחדת ÌB˜ÓŒÏkÓ62 ƒ»»»«
,‡˜Âc ·˜ÚÈ ליעקב ‡˙ שאין אף ∆«¬…«¿»

ובצורה  בגלוי שנראים ויתרון מעלה

ברוך  הקדוש זאת בכל ומוגדרת, גלויה

דווקא  ואוהב ישראל בבני בוחר הוא

BnÚאותם  'ÈÂ‰ ˜ÏÁL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¬»»«
של  וההתאחדות ההתחברות בגלל

הקדוש  של עצמותו עם ישראל נשמות

הוא. B·Úa„‰,ברוך BÈÚÂ¿ƒ¿»»¬»
ה' בעבודת הזה הקשר של המשמעות

eËL˙'היא  Áe¯'‰L הנפש של ∆»«¿
BqÎÏ˙הבהמית  ‰ÏBÎÈ¿»¿«

ÌÈÈÚ ÏÚ ˜¯ ÌÈÏÚ‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ
˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿

 ˙BÁÎa Ì„‡aL,BLÙ סדר שכן ∆»»»¿…«¿
הנפש  כוחות של וההמשכה ההתגלות

ההתגלות  לסדר מקביל הנפש מעצם

'סדר  כללות של וההמשכה

eÏÏk˙השתלשלות' È‰BfL∆ƒ¿»
,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
,‡È¯ËÂ ‡Ï˜L ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»¿«¿»

˙BÚÓe ˙BÚË היפך של הצד עם ¿»«¬
עם  ה' עבודת הם אלה וכל הקדושה,

בצורה  מתגלים שהם כפי הנפש כוחות

מסודרת. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהדרגתית
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,BaL האדם È‰BfLבנפש ∆∆ƒ
,‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„B·Ú‰ כמה יש לנשמה »¬»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ«¿ƒ»

עצם  ועצמית, פנימית עמוקה, הכי לנקודה מתייחס "יחידה" והשם שמות,
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c"iyz'dיח ,hay c"ei

מּיחיד  ׁשּמקּבלת ׁשם על ענין 63יחידה ׁשהּוא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבֹורא  אחד מּניצֹוץ ׁשּמקּבל נברא אחד 64ניצֹוץ ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אּלא  ּבפניֿעצמם, ּדברים ב' ׁשאינם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ[ּובאֹופן

העלם  ׁשּי לא זֹו ּבדרּגא הּנה אחד], ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנעׂשים

צדק' ה'צמח ׁשּמבאר ּוכפי ּכלל. 65והסּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּביחס  אּלא אינּה ּדעׂשו ׁשהּבכֹורה ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּבארּוּכה,

ּבא  ׁשהאין ּדכיון היׁש, את ׁשּמברר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלהאין

לֹומר  ּבהכרח הרי הּיׁש, את לברר  ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָונמׁש

מציאּות  ׁשּיׁשנֹו לאחרי ורק להאין, קדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּיׁש

יׁש ׁשל האין אבל לבררֹו. האין לבֹוא יכֹול ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּיׁש

ּומּצד  הּנברא. להּיׁש הּוא קֹודם ּבוּדאי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָהאמיּתי,

ּכמֹו הּברכה, את רק (לא יעקב נֹוטל ְְֲֵֶֶַַַָָֹֹזה

את 66ׁשּכתּוב  ּגם) אּלא ּברכתי, לקח עּתה והּנה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לקח  ּבכֹורתי (את הּוא 66הּבכֹורה  ּדוקא ׁשּיעקב ,( ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

האין  ּבאדם. ּגם יׁשנם אּלה ענינים ּוב' ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבכֹור.

החכמה  הארת ענין הּוא הּיׁש, את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמברר

מהּמֹוחין  החל הּגּוף, ּבאברי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּמתלּבׁשת

ּכללּות  ׁשּזֹוהי הּׂשכל, ענין ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּבראׁש

קֹודם  ז ֹו ּובמדרגה ודעת. טעם עלּֿפי ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָהעבֹודה

ּו ּבמעלה, ה'רּוח הּיׁש להיֹות יכֹולה זה מּצד ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

החכמה, עצם מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשטּות'

ׁשּי לא האמיּתי, יׁש ׁשל האין ּדגמת ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשהיא

ועלּֿדר כּו'. ׁשטּות' ּדה'רּוח והסּתר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָהעלם

ּבּתניא  הּמתּפּׁשטת 67הּמבֹואר ּבּבחינה ׁשרק ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׂשק  ּבלבּוׁש הּגלּות ענין להיֹות יכֹול ְְְְִִִֵַַַַָָָָמהחכמה,

לחטֹוא  ׁשטּות' ה'רּוח נכנס ׁשּמּמּנה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּדקליּפה,

הּקליּפֹות  ּכל החכמה, עצם לגּבי אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָכּו',

זה  וענין נמּסּו. ּכּדֹונג כּו' ּומבּוטלין ְְְְִִִֵֶַַַָָָּבטלין
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וש"נ.63) .57 ע' תרצ"ו סה"מ א. כה, ראה שם 64)לקו"ת בלקו"ת הובא פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ

.115 ע' שם ה'שי"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת א. לתניא 65)כז, והערות קיצורים ואילך. ב רלא, וישלח אוה"ת

ואילך. מט לו.66)ע' כז, א).67)תולדות (כה, פי"ט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÁiÓ„הנשמה, ˙Ïa˜nL ÌL ÏÚ ‰„ÈÁÈ ˙‡¯˜pL63, הקדוש ∆ƒ¿≈¿ƒ»«≈∆¿«∆∆ƒ»ƒ

בעצמו  הוא ÔÈÚברוך ‡e‰L בנשמה בחינה בכתבי אותה נאמר שעליה ∆ƒ¿»
שיש  ·¯‡האריז"ל „Á‡ ıBˆÈ חלק אמנם היא הנשמה אלוקה כי ƒ∆»ƒ¿»

כנברא  מוגדרת היא אבל ממש Ba¯‡ממעל „Á‡ ıBˆÈpÓ Ïa˜nL64 ∆¿«≈ƒƒ∆»≈
ÌÈ¯·c '· ÌÈ‡L ÔÙB‡·e]¿∆∆≈»¿»ƒ

‡l‡ ,ÌÓˆÚŒÈÙa הנברא ניצוץ ƒ¿≈«¿»∆»
- הבורא וניצוץ הנשמה, עצם -

ית' ‡Á„],עצמותו ¯·c ÌÈNÚ«¬ƒ»»∆»
ÌÏÚ‰ CiL ‡Ï BÊ ‡b¯„a ‰p‰ƒ≈¿«¿»…«»∆¿≈

ÏÏk ¯zÒ‰Â כל אין ומלכתחילה ¿∆¿≈¿»
תהיה  שטות' שה'רוח כלל אפשרות

העצמי  הקשר על והסתר העלם

לאלוקות. הנשמה של והמוחלט

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·nL ÈÙÎe65 ¿ƒ∆¿»≈«∆«∆∆
ÂNÚc ‰¯BÎa‰L ,‰ke¯‡a«¬»∆«¿»¿≈»
ÔÈ‡‰Ï ÒÁÈa ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿««¿»«ƒ

,LÈ‰ ˙‡ ¯¯·nL לברר כדי ∆¿»≈∆¬≈
מהרע  שבו הטוב את (להפריד

ה"יש", את לקדושה) ולהעלותו

צו  יש הגשמית, ב"אין",המציאות רך

אלוקי  ואור קדושה בו להחדיר היינו

ÔÈ‡‰L ÔÂÈÎcהזהCLÓÂ ‡a ¿≈»∆»«ƒ»¿ƒ¿»
È¯‰ ,Li‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»≈∆«≈¬≈
Ì„˜ Li‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆«≈»«

,ÔÈ‡‰Ï"ה"יש זה, ל"אין" וביחס ¿»«ƒ
(כמו  ועדיפות 'בכורה' לו ויש קודם

לתוצאה) הסיבה של »¿Â¯˜ה'קדימה'
Li‰ ˙e‡ÈˆÓ BLiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆¿¿ƒ«≈
Ï·‡ .B¯¯·Ï ÔÈ‡‰ ‡B·Ï ÏBÎÈ»»»«ƒ¿»¿¬»

ÔÈ‡‰ והעדר עניין הבליֿגבול »«ƒ
כ'מציאות' LÈההגדרה ÏL∆≈

,ÈzÈÓ‡‰ שהוא הוא ברוך הקדוש »¬ƒƒ
האמיתי  ‰e‡ה'יש' Ì„B˜ È‡cÂa¿««≈

‡¯·p‰ Li‰Ï האמיתי ה'אין' ולגבי ¿«≈«ƒ¿»
שום  המתברר ל'יש' אין בוודאי

ו'בכורה'. Ê‰עדיפות „vÓe כפי ƒ«∆
האמיתי  ה'אין' מבחינת הם שהדברים

˙‡ ˜¯ ‡Ï) ·˜ÚÈ ÏËB≈«¬……«∆
‰Î¯a‰,לעשו מיועדת הייתה e˙kL·שלכאורה BÓk66‰zÚ ‰p‰Â «¿»»¿∆»¿ƒ≈«»

Á˜Ï È˙¯BÎa ˙‡) ‰¯BÎa‰ ˙‡ (Ìb ‡l‡ ,È˙Î¯a Á˜Ï66,( »«ƒ¿»ƒ∆»«∆«¿»∆¿»ƒ»»
¯BÎa‰ ‡e‰ ‡˜Âc ·˜ÚiL התוהו מעולם ששורשו (אף לעשו ואילו ∆«¬…«¿»«¿

ו'בכורה'. עדיפות שום אין לתיקון) קדם השתלשלות' ÌÈÈÚשב'סדר '·eƒ¿»ƒ
‰l‡('השתלשלות ו"סדר (העצם Ì„‡aשבאלוקות Ìb ÌLÈ כנזכר) ≈∆∆¿»«»»»

לסדר  האלוקי האור והתגלות המשכת אופן בין והקבלה דמיון שיש לעיל

מהנפש). הכוחות ‰Li,התגלות ˙‡ ¯¯·nL ÔÈ‡‰ משתקף שהוא כפי »«ƒ∆¿»≈∆«≈
האדם  ‰‡¯˙בנפש ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«∆»«
‰ÓÎÁ‰ שבנפש˙LaÏ˙nL «»¿»∆ƒ¿«∆∆

ÔÈÁBn‰Ó ÏÁ‰ ,Ûeb‰ È¯·‡a¿≈¿≈«»≈≈«ƒ
ÏÎO‰ ÔÈÚ ‡e‰L L‡¯aL∆»…∆ƒ¿««≈∆

החכמה, היא È‰BfL∆ƒשראשיתו
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»«ƒ««

e .˙Ú„ÂBÊ ‰‚¯„Ó·'ה עבודת של »««¿«¿≈»
השכל  לפי ומתחייב שנדרש כפי

ÏÚÓa‰וההיגיון  Li‰ Ì„B˜ כי ≈«≈¿«¬»
משורש  בא לברר) צריך (שאותו ה'יש'

לגבי  באריכות לעיל (כמבואר נעלה

 ֿ הדומםֿצומח של והיתרון ה'קדימה'

האדם), על ÏBÎÈ‰חי ‰Ê „vÓeƒ«∆¿»
'eÎ '˙eËL Áe¯'‰ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿»«¿

מוגדר מאחר  דבר הוא שהשכל

ולכסות  עליו לשלוט ניתן ומוגבל

אף  שבנפש החכמה אור על ולהעלים

אלוקות. הארת בו ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óשיש
,‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ „vÓ Ôk העצם ≈ƒ«∆∆«»¿»

של  וההתפשטות ההארה לא ממש,

ÏLהעצם  ÔÈ‡‰ ˙Ó‚c ‡È‰L∆ƒÀ¿«»«ƒ∆
,ÈzÈÓ‡‰ LÈ באלוקות שלמעלה ≈»¬ƒƒ

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ CiL ‡Ï…«»∆¿≈¿∆¿≈
'eÎ '˙eËL Áe¯'‰c וכפי ¿»«¿

באריכות  לעיל "חלק שנתבאר במעלת

נחלתו". חבל "יעקב לגבי עמו" ה'

‡Èza ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ67 ¿«∆∆«¿»««¿»
˙ËMt˙n‰ ‰ÈÁaa ˜¯L∆««¿ƒ»«ƒ¿«∆∆

‰ÓÎÁ‰Ó,שבנפש˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ≈«»¿»»ƒ¿
˙eÏb‰ ÔÈÚ החכמה בחינת של ƒ¿««»

‰pnnL ,‰tÈÏ˜c ˜N Le·Ïaƒ¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆»
‡BËÁÏ '˙eËL Áe¯'‰ ÒÎƒ¿»»«¿«¬
‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ Èa‚Ï Ï·‡ ,'eÎ¬»¿«≈∆∆«»¿»
רבנו  כדברי - "בה" האלוקית שבנפש

מסוגלת  לא שטות' ה'רוח הרי הוא", ברוך סוף אין אור "מלובש - בתניא הזקן

אלא  עליה ולכסות האלוקית הנפש על ÔÈÏËaלשלוט ˙BtÈÏw‰ Ïk»«¿ƒ¿≈ƒ
eqÓ ‚Bck 'eÎ ÔÈÏËe·Óe.האש מפני נמסה שהשעווה כפי ¿»ƒ««»«
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dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשהּוא  מי (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמתּגּלה

ּדבר  ּכמֹו ׁשהּוא  עּמֹו, ׁשּנקרא  ּומּצב ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּבמעמד

ׁשּזהּו אמּונה, ּבדבר נּסיֹון לידי ּכׁשּבא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָנפרד)

עם  אֹותֹו ׁשּמקּׁשר מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָענין

ּבטלה  זֹו ּדרּגא ׁשּמּצד וכיון ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָעצמּותֹו

ׁשטּות' ׁשה'רּוח איֿאפׁשר הרי ּדתהּו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהּקדימה

ולא  ּבנּסיֹון. הּוא עֹומד ולכן כּו', ויעלים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹיכּסה

ּובא  מתעֹורר האמּונה ּכח ׁשּכאׁשר אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹוד

 ֿ ועל החכמה, עצם ׁשּמתּגּלית הינּו ּגילּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלידי

ּפֹועל  זה הרי הּגּוף, ּבכל ּגם מתּפּׁשט הארתּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידי

נימא  ּבדּוגמת ׁשהם הּפרטּיים ּבענינים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגם

[וזהּו העצם. יׁשנֹו ענין ׁשּבכל ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָּפרטית,

 ֿ ּבחצאי ּבּמאמר אדמּו"ר מו"ח כ"ק ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָׁשּמבאר

ׁשל  העצמּות  ּכל הּוא הרי  זה "ּדבפרט ְְְֲִִֵֶֶַָָָעיגּול

ּבנֹוגע  ּגם ּבנּסיֹון עֹומד ולכן הּזה"], ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרט

אם  ּכי עּמֹו, ּבל ׁשּלּבֹו ּבאֹופן ׁשהם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָלענינים

ּבלבד. ודיּבּור ְְְֲִִֶַַּבמעׂשה

חלק LÈÂו) ּכי הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבביאּור להֹוסיף ¿≈ְְִִִֵֵֶַָ

חלּוקה, לׁשֹון ּדיקא, חלק עּמֹו, ְְֲֲֵֶַָָָָָהוי'

ב' ּבין ּבחילּוק ּדהּנה, נתינה. לׁשֹון ְְְְִִִֵֵַָֹולא

ּבברכֹות  איתא ּונתינה, ּדחלּוקה 68הּלׁשֹונֹות ְְְֲִִִַַָָָָ

ׁשחלק  ּברּו אֹומר יׂשראל חכמי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהרֹואה

ּברּו אֹומר יׂשראל מלכי הרֹואה ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָמחכמתֹו,

העֹולם  ּבאּומֹות מהּֿׁשאיןּֿכן מּכבֹודֹו, ְְִֵֵֶֶַַָָָׁשחלק

ּובטעם  מּכבֹודֹו. ׁשּנתן מחכמתֹו, ׁשּנתן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹומר

אברהם' ּב'מגן איתא חלק 69הּדבר הם ׁשּיׂשראל , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

 ֿ מהּֿׁשאין ׁשחלק. אֹומר לכן ּבֹו, ּודבקים ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאלקה

מּתנה, לׁשֹון נאמר ׁשאצלם העֹולם אּומֹות ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָּכן

הּדּיּוק  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה נפרד. ּדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא

על  ׁשּמֹורה  ּדיקא, חלק עּמֹו, הוי' ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדחלק

ׁשּיׂשראל  ׁשּכיון זאת, ועֹוד .יתּבר ּבֹו עּמֹו) ּבבחינת ׁשהם אּלה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדביקּות
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א.68) נמצא 69)נח, נחלק, ממי לדעת אתה צריך חלק אומר שאתה "כל סק"א: שם ט"ז גם (וראה סק"ד סרכ"ד או"ח

אחריות  בה דלית מתנה כל כמו הנותן, אחרי יחוס להם שאין באומות משא"כ ממנו, שנתחלק מי אחר לחלק יחוס שיש

בנותן"). דביקות אין שוב זו מתנה להם שנתן שאחר הנותן, על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈÚÂתוקף כל אין שטות' Á‡Â„של'רוח „Á‡ ÏÎa ‰lb˙Ó ¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆¿»∆»¿∆»

‡e‰L ,BnÚ ‡¯˜pL ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰L ÈÓ Ìb) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«ƒ∆¿«¬»«»∆ƒ¿»«∆
„¯Ù ¯·c BÓk"עוממות מ"גחלים האמור È„ÈÏכמשל ‡aLk ( ¿»»ƒ¿»¿∆»ƒ≈

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ,‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈqƒ»ƒ¿«¡»∆∆ƒ¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
B˙eÓˆÚ ÌÚ B˙B‡ ¯M˜nL∆¿«≈ƒ«¿

,C¯a˙È כללי עניין היא האמונה כי ƒ¿»≈
כמו  ב'חבל' אחד פרט רק ולא ועצמי

המצוות b¯c‡שאר „vnL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ««¿»
BÊ'השתלשלות מ'סדר שלמעלה

e‰˙c ‰ÓÈ„w‰ ‰ÏËa ביחס ¿≈»«¿ƒ»¿…
‡LÙ‡ŒÈ¯ל'תיקון', È¯‰ ייתכן לא ¬≈ƒ∆¿»

ÌÈÏÚÈÂ ‰qÎÈ '˙eËL Áe¯'‰L∆»«¿¿«∆¿«¿ƒ
ÔBÈqa ‡e‰ „ÓBÚ ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈≈¿ƒ»
נדרש  הוא כך לשם אם אפילו

BÚ„למסירותֿנפש. ‡ÏÂ בלבד זו לא ¿…
מתבטלת  שטות' ה'רוח הזה שבמצב

Ákלחלוטין ¯L‡kL ‡l‡∆»∆«¬∆…«
È„ÈÏ ‡·e ¯¯BÚ˙Ó ‰eÓ‡‰»¡»ƒ¿≈»ƒ≈
ÌˆÚ ˙Èlb˙nL eÈ‰ ,ÈeÏÈbƒ«¿∆ƒ¿«≈∆∆
d˙¯‡‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«¿≈∆»»»
È¯‰ ,Ûeb‰ ÏÎa Ìb ËMt˙Óƒ¿«≈«¿»«¬≈
ÌÈÈÚa Ìb ÏÚBt ‰Ê∆≈«»ƒ¿»ƒ

ÌÈiË¯t‰ והמצוות התורה ענייני כל «¿»ƒƒ
אברי  כל באמצעות מקיים שהאדם

ÓÈ‡הגוף ˙Ó‚e„a Ì‰L∆≈¿¿«ƒ»
,˙ÈË¯t הדקים החוטים אחד כמו ¿»ƒ

הכללי  העבה החבל «≈ÔÂÈkמתוך
ÔÈÚ ÏÎaLפרט BLÈבכל ∆¿»ƒ¿»∆¿

ÌˆÚ‰ העצם בהתגלות ולכן הכללי »∆∆
הפרטים. על גם משפיע ∆¿[e‰ÊÂהדבר

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ïe‚ÈÚŒÈ‡ˆÁa ¯Ó‡na««¬»«¬»≈ƒ
Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰Ê Ë¯Ù·c"¿ƒ¿»∆¬≈»
,["‰f‰ Ë¯t‰ ÏL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆«¿»«∆

ÔÎÏÂ למעשהÌb ÔBÈqa „ÓBÚ ¿»≈≈¿ƒ»«
ÔÙB‡a Ì‰L ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»ƒ∆≈¿∆

,BnÚ Ïa BalL אינו אופן ובשום ∆ƒ«ƒ
כלפי  שנראים מעשים לעשות מסכים

מאלוקות כפירוד ‡Ìחוץ Èkƒƒ
„·Ïa ¯eaÈ„Â ‰NÚÓa בעוד ¿«¬∆¿ƒƒ¿«

ומאיר  מתגלה שהעצם משום וזאת להאמין, ממשיך הוא פנימה שבליבו

ובלב. במוח רק ולא ודיבור, מעשה הגוף, של החיצוניים בחלקים גם וחודר

,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èk ÔBLl‰ ˜eic ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ≈∆¬»»«
על  מדבר שכאמור אלוקות הפסוק עם הנשמה של והעצמי הפנימי הקשר

,‰˜eÏÁ ÔBLÏ ,‡˜Èc ˜ÏÁ≈∆»¿»¿¬»
מאלוקות היינו  חלק היא שהנשמה

האלוקות  עם ÔBLÏומאוחדת ‡ÏÂ¿…¿
‰È˙ נוסף שמשמעו דבר של נתינה ¿ƒ»

שהולך  כפי המהות, מעצם ונפרד

eÏÈÁa˜ומבאר. ,‰p‰c ההבדל ¿ƒ≈«ƒ
‰˜eÏÁc ˙BBLl‰ '· ÔÈa≈«¿«¬»
˙BÎ¯·a ‡˙È‡ ,‰È˙e68 ¿ƒ»ƒ»ƒ¿»

ברכות  דיני לגבי ברכות, במסכת

Ï‡¯NÈהראיה  ÈÓÎÁ ‰‡B¯‰»∆«¿≈ƒ¿»≈
¯ÓB‡ הברכה ÏÁL˜את Ce¯a ≈»∆»«

ÈÎÏÓ ‰‡B¯‰ ,B˙ÓÎÁÓ≈»¿»»∆«¿≈
˜ÏÁL Ce¯a ¯ÓB‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»∆»«
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,B„B·kÓƒ¿«∆≈≈

¯ÓB‡ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a הרואה ¿»»≈
האומות  B˙ÓÎÁÓ,חכמי Ô˙pL∆»«≈»¿»

אומר  האומות מלכי »«∆Ô˙pLוהרואה
¯·c‰ ÌÚË·e .B„B·kÓƒ¿¿«««»»
הברכה  נוסח ישראל ומלכי שבחכמי

ומלכי  בחכמי ואילו "שחלק" הוא

הוא  הברכה נוסח העולם אומות

Ô‚Ó'a"שנתן" ‡˙È‡ƒ»¿»≈
'Ì‰¯·‡69Ì‰ Ï‡¯NiL , «¿»»∆ƒ¿»≈≈

ÔÎÏ ,Ba ÌÈ˜·„e ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»¿≈ƒ»≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .˜ÏÁL ¯ÓB‡≈∆»««∆≈≈
¯Ó‡ ÌÏˆ‡L ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»∆∆¿»∆¡«
„¯Ù ¯·c ‡È‰L ,‰zÓ ÔBLÏ¿«»»∆ƒ»»ƒ¿»
הנותן. של מהותו מעצם חלק ואיננה

˜eic‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ
,‡˜Èc ˜ÏÁ ,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁc¿≈∆¬»»«≈∆»¿»
"שחלק" הברכה לנוסח בדומה

ÏÎc ˙e˜È·c‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆««¿≈¿»
Ìb) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«

BnÚ ˙ÈÁ·a Ì‰L ‰l‡ ונראים ≈∆∆≈ƒ¿ƒ««
C¯a˙È)מאלוקות כנפרדים  Baƒ¿»≈

ממנו. Ê‡˙,כחלק „BÚÂ לכך בנוסף ¿…
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יט c"iyz'd ,hay c"ei

מּיחיד  ׁשּמקּבלת ׁשם על ענין 63יחידה ׁשהּוא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבֹורא  אחד מּניצֹוץ ׁשּמקּבל נברא אחד 64ניצֹוץ ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אּלא  ּבפניֿעצמם, ּדברים ב' ׁשאינם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ[ּובאֹופן

העלם  ׁשּי לא זֹו ּבדרּגא הּנה אחד], ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנעׂשים

צדק' ה'צמח ׁשּמבאר ּוכפי ּכלל. 65והסּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּביחס  אּלא אינּה ּדעׂשו ׁשהּבכֹורה ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּבארּוּכה,

ּבא  ׁשהאין ּדכיון היׁש, את ׁשּמברר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלהאין

לֹומר  ּבהכרח הרי הּיׁש, את לברר  ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָונמׁש

מציאּות  ׁשּיׁשנֹו לאחרי ורק להאין, קדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּיׁש

יׁש ׁשל האין אבל לבררֹו. האין לבֹוא יכֹול ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּיׁש

ּומּצד  הּנברא. להּיׁש הּוא קֹודם ּבוּדאי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָהאמיּתי,

ּכמֹו הּברכה, את רק (לא יעקב נֹוטל ְְֲֵֶֶַַַָָֹֹזה

את 66ׁשּכתּוב  ּגם) אּלא ּברכתי, לקח עּתה והּנה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לקח  ּבכֹורתי (את הּוא 66הּבכֹורה  ּדוקא ׁשּיעקב ,( ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

האין  ּבאדם. ּגם יׁשנם אּלה ענינים ּוב' ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבכֹור.

החכמה  הארת ענין הּוא הּיׁש, את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמברר

מהּמֹוחין  החל הּגּוף, ּבאברי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּמתלּבׁשת

ּכללּות  ׁשּזֹוהי הּׂשכל, ענין ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּבראׁש

קֹודם  ז ֹו ּובמדרגה ודעת. טעם עלּֿפי ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָהעבֹודה

ּו ּבמעלה, ה'רּוח הּיׁש להיֹות יכֹולה זה מּצד ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

החכמה, עצם מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשטּות'

ׁשּי לא האמיּתי, יׁש ׁשל האין ּדגמת ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשהיא

ועלּֿדר כּו'. ׁשטּות' ּדה'רּוח והסּתר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָהעלם

ּבּתניא  הּמתּפּׁשטת 67הּמבֹואר ּבּבחינה ׁשרק ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׂשק  ּבלבּוׁש הּגלּות ענין להיֹות יכֹול ְְְְִִִֵַַַַָָָָמהחכמה,

לחטֹוא  ׁשטּות' ה'רּוח נכנס ׁשּמּמּנה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּדקליּפה,

הּקליּפֹות  ּכל החכמה, עצם לגּבי אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָכּו',

זה  וענין נמּסּו. ּכּדֹונג כּו' ּומבּוטלין ְְְְִִִֵֶַַַָָָּבטלין
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ÌÈ¯·c '· ÌÈ‡L ÔÙB‡·e]¿∆∆≈»¿»ƒ
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- הבורא וניצוץ הנשמה, עצם -
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ÌÏÚ‰ CiL ‡Ï BÊ ‡b¯„a ‰p‰ƒ≈¿«¿»…«»∆¿≈

ÏÏk ¯zÒ‰Â כל אין ומלכתחילה ¿∆¿≈¿»
תהיה  שטות' שה'רוח כלל אפשרות

העצמי  הקשר על והסתר העלם

לאלוקות. הנשמה של והמוחלט
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‡¯·p‰ Li‰Ï האמיתי ה'אין' ולגבי ¿«≈«ƒ¿»
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ו'בכורה'. Ê‰עדיפות „vÓe כפי ƒ«∆
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¯BÎa‰ ‡e‰ ‡˜Âc ·˜ÚiL התוהו מעולם ששורשו (אף לעשו ואילו ∆«¬…«¿»«¿

ו'בכורה'. עדיפות שום אין לתיקון) קדם השתלשלות' ÌÈÈÚשב'סדר '·eƒ¿»ƒ
‰l‡('השתלשלות ו"סדר (העצם Ì„‡aשבאלוקות Ìb ÌLÈ כנזכר) ≈∆∆¿»«»»»

לסדר  האלוקי האור והתגלות המשכת אופן בין והקבלה דמיון שיש לעיל

מהנפש). הכוחות ‰Li,התגלות ˙‡ ¯¯·nL ÔÈ‡‰ משתקף שהוא כפי »«ƒ∆¿»≈∆«≈
האדם  ‰‡¯˙בנפש ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«∆»«
‰ÓÎÁ‰ שבנפש˙LaÏ˙nL «»¿»∆ƒ¿«∆∆

ÔÈÁBn‰Ó ÏÁ‰ ,Ûeb‰ È¯·‡a¿≈¿≈«»≈≈«ƒ
ÏÎO‰ ÔÈÚ ‡e‰L L‡¯aL∆»…∆ƒ¿««≈∆

החכמה, היא È‰BfL∆ƒשראשיתו
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»«ƒ««

e .˙Ú„ÂBÊ ‰‚¯„Ó·'ה עבודת של »««¿«¿≈»
השכל  לפי ומתחייב שנדרש כפי

ÏÚÓa‰וההיגיון  Li‰ Ì„B˜ כי ≈«≈¿«¬»
משורש  בא לברר) צריך (שאותו ה'יש'

לגבי  באריכות לעיל (כמבואר נעלה

 ֿ הדומםֿצומח של והיתרון ה'קדימה'

האדם), על ÏBÎÈ‰חי ‰Ê „vÓeƒ«∆¿»
'eÎ '˙eËL Áe¯'‰ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿»«¿

מוגדר מאחר  דבר הוא שהשכל

ולכסות  עליו לשלוט ניתן ומוגבל

אף  שבנפש החכמה אור על ולהעלים

אלוקות. הארת בו ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óשיש
,‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ „vÓ Ôk העצם ≈ƒ«∆∆«»¿»

של  וההתפשטות ההארה לא ממש,

ÏLהעצם  ÔÈ‡‰ ˙Ó‚c ‡È‰L∆ƒÀ¿«»«ƒ∆
,ÈzÈÓ‡‰ LÈ באלוקות שלמעלה ≈»¬ƒƒ

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ CiL ‡Ï…«»∆¿≈¿∆¿≈
'eÎ '˙eËL Áe¯'‰c וכפי ¿»«¿

באריכות  לעיל "חלק שנתבאר במעלת

נחלתו". חבל "יעקב לגבי עמו" ה'

‡Èza ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ67 ¿«∆∆«¿»««¿»
˙ËMt˙n‰ ‰ÈÁaa ˜¯L∆««¿ƒ»«ƒ¿«∆∆

‰ÓÎÁ‰Ó,שבנפש˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ≈«»¿»»ƒ¿
˙eÏb‰ ÔÈÚ החכמה בחינת של ƒ¿««»

‰pnnL ,‰tÈÏ˜c ˜N Le·Ïaƒ¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆»
‡BËÁÏ '˙eËL Áe¯'‰ ÒÎƒ¿»»«¿«¬
‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ Èa‚Ï Ï·‡ ,'eÎ¬»¿«≈∆∆«»¿»
רבנו  כדברי - "בה" האלוקית שבנפש

מסוגלת  לא שטות' ה'רוח הרי הוא", ברוך סוף אין אור "מלובש - בתניא הזקן

אלא  עליה ולכסות האלוקית הנפש על ÔÈÏËaלשלוט ˙BtÈÏw‰ Ïk»«¿ƒ¿≈ƒ
eqÓ ‚Bck 'eÎ ÔÈÏËe·Óe.האש מפני נמסה שהשעווה כפי ¿»ƒ««»«
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ׁשהּוא  מי (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמתּגּלה

ּדבר  ּכמֹו ׁשהּוא  עּמֹו, ׁשּנקרא  ּומּצב ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּבמעמד

ׁשּזהּו אמּונה, ּבדבר נּסיֹון לידי ּכׁשּבא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָנפרד)

עם  אֹותֹו ׁשּמקּׁשר מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָענין

ּבטלה  זֹו ּדרּגא ׁשּמּצד וכיון ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָעצמּותֹו

ׁשטּות' ׁשה'רּוח איֿאפׁשר הרי ּדתהּו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהּקדימה

ולא  ּבנּסיֹון. הּוא עֹומד ולכן כּו', ויעלים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹיכּסה

ּובא  מתעֹורר האמּונה ּכח ׁשּכאׁשר אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹוד

 ֿ ועל החכמה, עצם ׁשּמתּגּלית הינּו ּגילּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלידי

ּפֹועל  זה הרי הּגּוף, ּבכל ּגם מתּפּׁשט הארתּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידי

נימא  ּבדּוגמת ׁשהם הּפרטּיים ּבענינים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגם

[וזהּו העצם. יׁשנֹו ענין ׁשּבכל ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָּפרטית,

 ֿ ּבחצאי ּבּמאמר אדמּו"ר מו"ח כ"ק ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָׁשּמבאר

ׁשל  העצמּות  ּכל הּוא הרי  זה "ּדבפרט ְְְֲִִֵֶֶַָָָעיגּול

ּבנֹוגע  ּגם ּבנּסיֹון עֹומד ולכן הּזה"], ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרט

אם  ּכי עּמֹו, ּבל ׁשּלּבֹו ּבאֹופן ׁשהם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָלענינים

ּבלבד. ודיּבּור ְְְֲִִֶַַּבמעׂשה

חלק LÈÂו) ּכי הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבביאּור להֹוסיף ¿≈ְְִִִֵֵֶַָ

חלּוקה, לׁשֹון ּדיקא, חלק עּמֹו, ְְֲֲֵֶַָָָָָהוי'

ב' ּבין ּבחילּוק ּדהּנה, נתינה. לׁשֹון ְְְְִִִֵֵַָֹולא

ּבברכֹות  איתא ּונתינה, ּדחלּוקה 68הּלׁשֹונֹות ְְְֲִִִַַָָָָ

ׁשחלק  ּברּו אֹומר יׂשראל חכמי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהרֹואה

ּברּו אֹומר יׂשראל מלכי הרֹואה ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָמחכמתֹו,

העֹולם  ּבאּומֹות מהּֿׁשאיןּֿכן מּכבֹודֹו, ְְִֵֵֶֶַַָָָׁשחלק

ּובטעם  מּכבֹודֹו. ׁשּנתן מחכמתֹו, ׁשּנתן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹומר

אברהם' ּב'מגן איתא חלק 69הּדבר הם ׁשּיׂשראל , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

 ֿ מהּֿׁשאין ׁשחלק. אֹומר לכן ּבֹו, ּודבקים ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאלקה

מּתנה, לׁשֹון נאמר ׁשאצלם העֹולם אּומֹות ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָּכן

הּדּיּוק  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה נפרד. ּדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא

על  ׁשּמֹורה  ּדיקא, חלק עּמֹו, הוי' ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדחלק

ׁשּיׂשראל  ׁשּכיון זאת, ועֹוד .יתּבר ּבֹו עּמֹו) ּבבחינת ׁשהם אּלה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדביקּות
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א.68) נמצא 69)נח, נחלק, ממי לדעת אתה צריך חלק אומר שאתה "כל סק"א: שם ט"ז גם (וראה סק"ד סרכ"ד או"ח

אחריות  בה דלית מתנה כל כמו הנותן, אחרי יחוס להם שאין באומות משא"כ ממנו, שנתחלק מי אחר לחלק יחוס שיש

בנותן"). דביקות אין שוב זו מתנה להם שנתן שאחר הנותן, על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈÚÂתוקף כל אין שטות' Á‡Â„של'רוח „Á‡ ÏÎa ‰lb˙Ó ¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆¿»∆»¿∆»

‡e‰L ,BnÚ ‡¯˜pL ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰L ÈÓ Ìb) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«ƒ∆¿«¬»«»∆ƒ¿»«∆
„¯Ù ¯·c BÓk"עוממות מ"גחלים האמור È„ÈÏכמשל ‡aLk ( ¿»»ƒ¿»¿∆»ƒ≈

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ,‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈqƒ»ƒ¿«¡»∆∆ƒ¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
B˙eÓˆÚ ÌÚ B˙B‡ ¯M˜nL∆¿«≈ƒ«¿

,C¯a˙È כללי עניין היא האמונה כי ƒ¿»≈
כמו  ב'חבל' אחד פרט רק ולא ועצמי

המצוות b¯c‡שאר „vnL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ««¿»
BÊ'השתלשלות מ'סדר שלמעלה

e‰˙c ‰ÓÈ„w‰ ‰ÏËa ביחס ¿≈»«¿ƒ»¿…
‡LÙ‡ŒÈ¯ל'תיקון', È¯‰ ייתכן לא ¬≈ƒ∆¿»

ÌÈÏÚÈÂ ‰qÎÈ '˙eËL Áe¯'‰L∆»«¿¿«∆¿«¿ƒ
ÔBÈqa ‡e‰ „ÓBÚ ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈≈¿ƒ»
נדרש  הוא כך לשם אם אפילו

BÚ„למסירותֿנפש. ‡ÏÂ בלבד זו לא ¿…
מתבטלת  שטות' ה'רוח הזה שבמצב

Ákלחלוטין ¯L‡kL ‡l‡∆»∆«¬∆…«
È„ÈÏ ‡·e ¯¯BÚ˙Ó ‰eÓ‡‰»¡»ƒ¿≈»ƒ≈
ÌˆÚ ˙Èlb˙nL eÈ‰ ,ÈeÏÈbƒ«¿∆ƒ¿«≈∆∆
d˙¯‡‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«¿≈∆»»»
È¯‰ ,Ûeb‰ ÏÎa Ìb ËMt˙Óƒ¿«≈«¿»«¬≈
ÌÈÈÚa Ìb ÏÚBt ‰Ê∆≈«»ƒ¿»ƒ

ÌÈiË¯t‰ והמצוות התורה ענייני כל «¿»ƒƒ
אברי  כל באמצעות מקיים שהאדם

ÓÈ‡הגוף ˙Ó‚e„a Ì‰L∆≈¿¿«ƒ»
,˙ÈË¯t הדקים החוטים אחד כמו ¿»ƒ

הכללי  העבה החבל «≈ÔÂÈkמתוך
ÔÈÚ ÏÎaLפרט BLÈבכל ∆¿»ƒ¿»∆¿

ÌˆÚ‰ העצם בהתגלות ולכן הכללי »∆∆
הפרטים. על גם משפיע ∆¿[e‰ÊÂהדבר

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ïe‚ÈÚŒÈ‡ˆÁa ¯Ó‡na««¬»«¬»≈ƒ
Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰Ê Ë¯Ù·c"¿ƒ¿»∆¬≈»
,["‰f‰ Ë¯t‰ ÏL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆«¿»«∆

ÔÎÏÂ למעשהÌb ÔBÈqa „ÓBÚ ¿»≈≈¿ƒ»«
ÔÙB‡a Ì‰L ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»ƒ∆≈¿∆

,BnÚ Ïa BalL אינו אופן ובשום ∆ƒ«ƒ
כלפי  שנראים מעשים לעשות מסכים

מאלוקות כפירוד ‡Ìחוץ Èkƒƒ
„·Ïa ¯eaÈ„Â ‰NÚÓa בעוד ¿«¬∆¿ƒƒ¿«

ומאיר  מתגלה שהעצם משום וזאת להאמין, ממשיך הוא פנימה שבליבו

ובלב. במוח רק ולא ודיבור, מעשה הגוף, של החיצוניים בחלקים גם וחודר

,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èk ÔBLl‰ ˜eic ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ≈∆¬»»«
על  מדבר שכאמור אלוקות הפסוק עם הנשמה של והעצמי הפנימי הקשר

,‰˜eÏÁ ÔBLÏ ,‡˜Èc ˜ÏÁ≈∆»¿»¿¬»
מאלוקות היינו  חלק היא שהנשמה

האלוקות  עם ÔBLÏומאוחדת ‡ÏÂ¿…¿
‰È˙ נוסף שמשמעו דבר של נתינה ¿ƒ»

שהולך  כפי המהות, מעצם ונפרד

eÏÈÁa˜ומבאר. ,‰p‰c ההבדל ¿ƒ≈«ƒ
‰˜eÏÁc ˙BBLl‰ '· ÔÈa≈«¿«¬»
˙BÎ¯·a ‡˙È‡ ,‰È˙e68 ¿ƒ»ƒ»ƒ¿»

ברכות  דיני לגבי ברכות, במסכת

Ï‡¯NÈהראיה  ÈÓÎÁ ‰‡B¯‰»∆«¿≈ƒ¿»≈
¯ÓB‡ הברכה ÏÁL˜את Ce¯a ≈»∆»«

ÈÎÏÓ ‰‡B¯‰ ,B˙ÓÎÁÓ≈»¿»»∆«¿≈
˜ÏÁL Ce¯a ¯ÓB‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»∆»«
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,B„B·kÓƒ¿«∆≈≈

¯ÓB‡ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a הרואה ¿»»≈
האומות  B˙ÓÎÁÓ,חכמי Ô˙pL∆»«≈»¿»

אומר  האומות מלכי »«∆Ô˙pLוהרואה
¯·c‰ ÌÚË·e .B„B·kÓƒ¿¿«««»»
הברכה  נוסח ישראל ומלכי שבחכמי

ומלכי  בחכמי ואילו "שחלק" הוא

הוא  הברכה נוסח העולם אומות

Ô‚Ó'a"שנתן" ‡˙È‡ƒ»¿»≈
'Ì‰¯·‡69Ì‰ Ï‡¯NiL , «¿»»∆ƒ¿»≈≈

ÔÎÏ ,Ba ÌÈ˜·„e ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»¿≈ƒ»≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .˜ÏÁL ¯ÓB‡≈∆»««∆≈≈
¯Ó‡ ÌÏˆ‡L ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»∆∆¿»∆¡«
„¯Ù ¯·c ‡È‰L ,‰zÓ ÔBLÏ¿«»»∆ƒ»»ƒ¿»
הנותן. של מהותו מעצם חלק ואיננה

˜eic‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ
,‡˜Èc ˜ÏÁ ,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁc¿≈∆¬»»«≈∆»¿»
"שחלק" הברכה לנוסח בדומה

ÏÎc ˙e˜È·c‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆««¿≈¿»
Ìb) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«

BnÚ ˙ÈÁ·a Ì‰L ‰l‡ ונראים ≈∆∆≈ƒ¿ƒ««
C¯a˙È)מאלוקות כנפרדים  Baƒ¿»≈

ממנו. Ê‡˙,כחלק „BÚÂ לכך בנוסף ¿…
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c"iyz'dכ ,hay c"ei

להם  ׁשּנֹותנים הענינים ּגם הרי הוי', חלק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהם

ּבאֹופן  אּלא ּפירּוד, ׁשל ּבאֹופן לא הם ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבמּתנה,

אדמּו"ר  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין ּדביקּות. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשל

צדק'70מהר"ׁש ה'צמח ּדרּוׁשי על )71(מיּוסד ְְֲֵֶֶֶַַַַָָ

ּדמּתנה, הּמעלה מצינּו ׁשּבהם לענינים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבנֹוגע

ׁשּמּתנה  לירּוׁשה, מּתנה ּבין החילּוק ׁשּיׁשנֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדאף

הפסק  לּה וירּוׁשה 72יׁש הּפירּוד), ענין עלּֿדר) ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הפסק  לּה למי 72אין מּתנה הּנֹותן מּכלֿמקֹום  , ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשאין  ּבאֹופן היא הּמּתנה ּגם אזי ליֹורׁשֹו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשראּוי

הפסק  לּתֹורה,73לּה ּבנֹוגע יֹותר ּבפרטּיּות ויּובן . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּמּתנה  ענין ּגם מצינּו נגלה 74ׁשּבּה מּצד ּדהּנה , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפׁשטֿרמזּֿדרּוׁש, ּבחינת ּבפניֿעצמּה, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּדתֹורה

ּפרד  האדם 75ראׁשיּֿתיבֹות יכֹול ּפירּוד, לׁשֹון , ְֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבּזהר  (וכּמבֹואר כּו' נפרד ועלּֿדר76להּׁשאר ,( ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּלמד 77מאמר לפלֹוני לֹו אֹוי ְֲִִֵֶַַַַַָ

(ּכיון  וכּו' מעׂשיו מקּולקלין ּכּמה ראּו כּו' ְְְְֲִֵַַָָָָָּתֹורה

ׁש ועד ׁשמים), יראת ללא הּוא 78אמרּוׁשהּלימּוד ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

חּיים, ּדסם היפ (הּתֹורה) לֹו נעׂשית זכה ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹלא

אמנם, הפסק. לּה ׁשּיׁש מּתנה עלּֿדר ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

ּפנימּיּות  ׁשּבּתֹורה, הּסֹוד חלק לימּוד ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּכׁשּיׁשנֹו

והסּתרים  העלמֹות ׁשּי לא ׁשּבּה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה,

ּדחּיי  אילנא ּבחינת להיֹותּה ׁשטּות', ,79ּדה'רּוח ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

הּלימּוד  ּגם נעׂשה אזי  הּבירּורים, מענין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָלמעלה

כּו', ּודבקּות חי ּבּור ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶֶָּדפׁשטֿרמזּֿדרּוׁש

ּבאֹופן  היא ּדתֹורה, נגלה הּמּתנה, ׁשּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָוהינּו

ׁשראּוי  למי מּתנה ׁשּזֹוהי ּכיון הפסק, לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין

ׁשהיא  הּתֹורה לפנימּיּות ׁשּיכּותֹו מּצד ְְְִִִִִֶַַַָָליֹורׁשֹו,

זאת, ועֹוד הפסק. לּה ׁשאין ירּוׁשה ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶָָֹּבאֹופן
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ואילך.70) רעח ע' תרל"ד סה"מ גם וראה ואילך. קנד ע' תרכ"ז ואילך.71)סה"מ א'תתקסט ס"ע תשא בבא 72)אוה"ת

א. קכט, א.73)בתרא קלג, ועוד.74)שם א. ה, ב.75)ברכות ד, לזח"א רמ"ז הובא 76)ראה (ברע"מ). סע"ב ערה, ח"ג

רלג. ע' ח"ט שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש – זו שנה מנ"א יא ב.77)במכתב פו, ב.78)יומא עב, זח"ג 79)שם

ואילך. פי"א החיים עץ קונטרס וראה סכ"ו. אגה"ק תניא (ברע"מ). ב קכד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בדביקות  הוא הקשר מוחלטת שעצם ‰Ìוהתאחדות Ï‡¯NiL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»≈≈

,‰zÓa Ì‰Ï ÌÈ˙BpL ÌÈÈÚ‰ Ìb È¯‰ ,'ÈÂ‰ ˜ÏÁ באו ולא ≈∆¬»»¬≈«»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆¿«»»
אפילו  כ"חלק", e¯Èt„מלכתחילה ÏL ÔÙB‡a ‡Ï Ì‰,זר ‡l‡כדבר ≈…¿∆∆≈∆»

¯"eÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙e˜È·c ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿≈¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈«¿
L"¯‰Ó70ÈLe¯c ÏÚ „ÒeÈÓ) «¬»¿»«¿≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰71Ú‚Ba ( «∆«∆∆¿≈«
eÈˆÓ Ì‰aL ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ
BLiL Û‡c ,‰zÓc ‰ÏÚn‰««¬»¿«»»¿«∆∆¿
,‰Le¯ÈÏ ‰zÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰«ƒ≈«»»ƒ»

˜ÒÙ‰ dÏ LÈ ‰znL72 מבואר ∆«»»≈»∆¿≈
ובפוסקים  לצוות בגמרא רשאי שאדם

מותו  לאחר יינתן שלו שנכס בחייו

אחר  למישהו ואחריו או לפלוני,

היא  מתנה כי הנותן של ליורשיו

הפסק  לה להיות שיכול בעלות העברת

זמן  ÔÈÚמסויים לאחר C¯cŒÏÚ)«∆∆ƒ¿«
„e¯Èt‰ שיש קשר מסמל הוא שגם «≈

והפסק  סוף dÏלו ÔÈ‡ ‰Le¯ÈÂ ,(ƒ»≈»
˜ÒÙ‰72,לדור מדור עוברת אלא ∆¿≈

ÈÓÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«≈«»»¿ƒ
,BL¯BÈÏ Èe‡¯L שנתן האב כגון ∆»¿¿

בחיים  בעודו במתנה לבנו »¬‡ÈÊנכס
ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ ‰zn‰ Ìb«««»»ƒ¿∆∆≈

˜ÒÙ‰ dÏ73 מקבל הנותן, במות כי »∆¿≈
א  יורש השייכות המתנה וכך ותו,

היא  לאלוקות הנשמה של והקשר

הפסק. לה ואין ונצחית «¿Ô·eÈÂקבועה
,‰¯BzÏ Ú‚Ba ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈¿≈««»
ÔÈÚ Ìb eÈˆÓ daL∆»»ƒ«ƒ¿«

‰zn‰74, ישראל לבני שניתנה ««»»
מתנה  בתור ה' vÓ„מאת ‰p‰c¿ƒ≈ƒ«

‰¯B˙c ‰Ï‚ של הגלוי החלק ƒ¿∆¿»
ÈÁa˙התורה  ,dÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ«

ŒÈL‡¯ ,Le¯cŒÊÓ¯ŒËLt¿»∆∆¿»≈
„¯t ˙B·Èz75,„e¯Èt ÔBLÏ , ≈∆∆¿≈
Ì„‡‰ ÏBÎÈ זאת ובכל תורה ללמוד »»»»

¯‡B·nÎÂ) 'eÎ „¯Ù ¯‡M‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿»¿«¿»
¯‰fa76,( עם באמת להתחבר מבלי «…«

התורה  נותן הוא ברוך »¿ŒÏÚÂהקדוש
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c77,כראוי נוהג לא תורה הלומד שכאשר ∆∆«¬««≈«

אומרים  nk‰אנשים e‡¯ 'eÎ ‰¯Bz „ÓlL ÈBÏÙÏ BÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆»«»¿«»

˙‡¯È ‡ÏÏ ‡e‰ „eÓÈl‰L ÔÂÈk) 'eÎÂ ÂÈNÚÓ ÔÈÏ˜Ïe˜Ó¿¿»ƒ«¬»¿≈»∆«ƒ¿…ƒ¿«
ÌÈÓL התורה נותן הוא ברוך לקדוש אמיתי חיבור שייתכן ),וללא הרי »«ƒ

ממנה נפרד נשאר אבל תורה לומד אדם בו כךÚÂ„מצב e¯Ó‡L78כדי ¿«∆»¿
,ÌÈiÁ ÌÒc CÙÈ‰ (‰¯Bz‰) BÏ ˙ÈNÚ ‰ÎÊ ‡Ï האדם כאשר …»»«¬≈«»≈∆¿««ƒ

התורה  ולימוד ירוד רוחני במצב נמצא

תועלת  של סיבות בגלל הוא שלו

התורה  אזי מזה, גרוע או אישית

הפוך  לו, מזיקה עצמה היא שלומד

(התורה  לו נעשית – "זכה בו  מהמצב

חיים" סם C¯cŒÏÚשלומד) e‰fL∆∆«∆∆
˜ÒÙ‰ dÏ LiL ‰zÓ ובשלב «»»∆≈»∆¿≈
מהאדם. נלקחת היא «¿«‡ÌÓ,מסויים

„Bq‰ ˜ÏÁ „eÓÈÏ Ìb BLiLk¿∆∆¿«ƒ≈∆«
,‰¯BzaLשהיא˙eiÓÈt ∆«»¿ƒƒ
,‰¯Bz‰ ברוך לקדוש הקשר ובה «»

וברור  גלוי התורה נותן «∆daLהוא
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ CiL ‡Ï…«»«¿»¿∆¿≈ƒ
d˙BÈ‰Ï ,'˙eËL Áe¯'‰c¿»«¿ƒ¿»

ÏÈ‡ ˙ÈÁaÈiÁc ‡79, עץ ¿ƒ«ƒ»»¿«≈
בו  שיש הדעת' ל'עץ (שבניגוד החיים

כולו  החיים' 'עץ ורע, טוב של תערובת

‰ÌÈ¯e¯Èa,טוב) ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««≈ƒ
להפריד  צורך שיש במקום רק השייכים

הרע מן הטוב Ìbאת ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆«
Le¯cŒÊÓ¯ŒËLÙc „eÓÈl‰«ƒƒ¿»∆∆¿
˙e˜·„e ¯eaÈÁ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿≈

,'eÎ שכאשר לעיל למבואר בדומה

מעצם  האמונה עניין של התגלות יש

הגוף  אברי כל גם ממילא הנפש,

לאלוקות ÌbLבטלים eÈ‰Â¿«¿∆«
,‰¯B˙c ‰Ï‚ ,‰zn‰««»»ƒ¿∆¿»
לה  להיות עלול רגילים שבמצבים

dÏהפסק ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈»
ÈÓÏ ‰zÓ È‰BfL ÔÂÈk ,˜ÒÙ‰∆¿≈≈»∆ƒ«»»¿ƒ

,BL¯BÈÏ Èe‡¯L נכס הנותן כאב ∆»¿¿
B˙eÎiLלבנו „vÓ כעת הלומד של ƒ««»

דתורה ‰Bz¯‰נגלה ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»
‰Le¯È ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆¿»

˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L דבוק והוא ∆≈»∆¿≈
התורה. של הגלוי החלק בלימוד גם Êa‰באלוקות LiL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆≈»∆

‰zÓc ‰ÏÚn‰ Ìb לעומת חסרון היא מתנה ירושה, דיני לגבי אמנם כי «««¬»¿«»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

dlk izeg` ipbl iz`a

הּלׁשֹון  (ׁשהרי ּדמּתנה הּמעלה ּגם ּבזה ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש

מעלה), ּבדר הּוא לּתֹורה, ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּתנה

ועבֹודתֹו יגיעתֹו ער לפי ׁשּלא היא ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּנתינה

מּלמעלה  ּׁשּנמׁש מה אם ּכי הּמּתנה, מקּבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

אֹותי  ׁשעלֿידּה ּבּתֹורה, וענינֹו מּתנה. ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּבדר

לֹוקחים  אּתם (יתּבר ׁשאּנא 80(עצמּותֹו ּכיון , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

יהבית  ּכתבית עצמּותֹו81נפׁשי את ׁשהכניס הינּו , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

אוועקגעגעּבן) אינגאנצן זיך האט ְְְְְְִִֶֶֶַַַָ(עצמּות

ּבּמדרׁש וכדאיתא לי 82ּבּתֹורה, ויקחּו ּבפירּוׁש ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

כּו'83ּתרּומה  יחידה ּבת לֹו ׁשהיתה למל מׁשל , ְְְְִֶֶֶַָָָָָָ

כּו' לי עׂשה טֹובה כּו' יכֹול איני מּמּנה ְֲִִִִֵֵֶָָָֹלפרׁש

ּכ כּו', אצלכם ׁשאדּור לי עׂשה אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָקיטֹון

הּתֹורה, את לכם נתּתי ליׂשראל, הּקּב"ה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאמר

לי  עׂשּו אחד ּבית כּו', יכֹול איני הימּנה ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹלפרׁש

היא  הּתֹורה ׁשּנתינת הינּו, כּו', ּבתֹוכֹו ְְְִִֶֶַַַָָׁשאדּור

ואז  הּמֹוריׁש. ׁשל מציאּותֹו ּגם ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

לּה ׁשאין ּדירּוׁשה הּמעלה הּמעלֹות, ב' ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָיׁשנן

למעלה  ׁשהיא ּדמּתנה והּמעלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהפסק,

היא  ׁשהּמּתנה לכ (נֹוסף  כּו' והּיגיעה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָמהעבֹודה

הפ  לּה ׁשאין לימּוד ּבאֹופן ּגם ׁשּיׁשנֹו ּכיון סק, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

הּתֹורה). ְִִַָּפנימּיּות

נחלתֹו,e‰ÊÂז) חבל יעקב עּמֹו הוי' חלק ּכי ¿∆ֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

נחלתֹו, חבל יעקב מּצד ּכאׁשר ֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּגם

כּו' ּומעלים ׁשּמכּסה ׁשטּות' ּד'רּוח הענין ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

נכרת  העֹונֹות ׁשעלֿידי מּצב להיֹות ׁשּיכֹול ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָעד

אז  ּגם הּנה רחמנאֿליצלן, ההתקּׁשרּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחבל

ההתקּׁשרּות  ׁשּזֹוהי עּמֹו, הוי' ּדחלק הענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָיׁשנֹו

והסּתר  העלם ׁשּי לא ׁשעלֿזה העצם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמּצד

עּמֹו, הוי' ּדחלק הענין ׁשּמּצד זאת, ועֹוד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹכּו'.

ׁשאפילּו נחלתֹו, ּדחבל הענין ּגם לבּסֹוף ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמתּתּקן

האדם  ׁשל הּקׁשר עלֿידם להיֹות להתחּבר יחזרּו ׁשּנפסקּו, הּפרטּיים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנימים

למעלה. חּיּותֹו ׁשֹורׁש עם למּטה ְְְְִִֶַַַַָָָהּנמצא
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א).80) (סז, מז פרק תניא ו. פל"ג, שמו"ר ואילך.81)ראה סע"ד מח, שלח לקו"ת וראה יעקב). העין (כגירסת א קה, שבת

א.82) שם, ב.83)שמו"ר כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ויתרון  מעלה יש מתנה המושג בעצם אבל zÓ‰ירושה ÔBLl‰ È¯‰L)∆¬≈«»«»»
C¯„a ‡e‰ ,‰¯BzÏ Ú‚Ba eÈˆnL הוא ),מעלה והיתרון ∆»ƒ¿≈««»¿∆∆ֲַָ

Ïa˜Ó ÏL B˙„B·ÚÂ B˙ÚÈ‚È C¯Ú ÈÙÏ ‡lL ‡È‰ ‰È˙p‰L∆«¿ƒ»ƒ∆…¿ƒ∆∆¿ƒ»«¬»∆¿«≈
,‰zn‰ העבודה לאופן בהתאם שנקבע עבודה שכר על מדבר לא שהרי ««»»

CLÓpMוהמאמץ ‰Ó Ì‡ Èkƒƒ«∆ƒ¿»
BÈÚÂ .‰zÓ C¯„a ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿∆∆«»»¿ƒ¿»

,‰¯Bza נתינה של זה  לעניין הנמשל  «»
מצד  ראוי שהמקבל למה ומעבר מעל

היא  התורה d„ÈŒÏÚLעצמו ידי על ∆«»»
‡Ìzאֹותי (C¯a˙È B˙eÓˆÚ) ִ«¿ƒ¿»≈«∆

ÌÈÁ˜BÏ80, על ז"ל חכמינו כמאמר ¿ƒ
ש"לי" תרומה" לי "ויקחו הפסוק

"קחו  נאמר וכאילו "אותי" משמעו

האדם  כראוי ה' בעבודת כי אותי"

והתקשרות  התחברות במתנה" "מקבל

וזהו  בעצמו, הוא ברוך הקדוש עם

שנעלה  התורה בלימוד המתנה עניין

עצמו, מצד האדם של מהיגיעה

הוא  ברוך הקדוש עם ההתחברות

ÈLÙבעצמו  ‡p‡L ÔÂÈk≈»∆¬»«¿ƒ
˙È·‰È ˙È·˙k81, תיבות ראשי ¿»ƒ¿»ƒ

עשרת  מתחילים שבה המילה "אנכי"

כתבתי  עצמי את אני ופירושו הדברות,

‡˙ונתתי  ÒÈÎ‰L eÈ‰«¿∆ƒ¿ƒ∆
ÍÈÊ Ë‡‰ ˙eÓˆÚ) B˙eÓˆÚ«¿«¿»ƒ

ÔaÚ‚Ú‚˜ÚÂÂ‡ Ôˆ‡‚È‡ נתן ƒ¿«¿¿«∆¿∆∆¿
לגמרי  עצמו Bza¯‰.את («»

‡˙È‡„ÎÂמובאL¯„na82 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ Le¯ÈÙa83, ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

˙a BÏ ‰˙È‰L CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆»¿»«
'eÎ ‰„ÈÁÈ המלכים מן אחד ובא ¿ƒ»

לארצו  ללכת וביקש לאשה אותה ונשא

לו  אמר איתו. המלך בת את ולקחת

היחידה  בתי זו …¿L¯ÙÏƒהמלך:
'eÎ ÏBÎÈ ÈÈ‡ ‰pnÓ לך לומר ƒ∆»≈ƒ»

היא  כי יכול איני אותה תיקח אל

מקום  שבכל ממך אבקש אלא אשתך

הולכים eÎ'שאתם ÈÏ ‰NÚ ‰·BË»¬≈ƒ
¯e„‡L ÈÏ ‰NÚ „Á‡ ÔBËÈƒ̃∆»¬≈ƒ∆»
‰"aw‰ ¯Ó‡ Ck ,'eÎ ÌÎÏˆ‡∆¿¿∆»»««»»
˙‡ ÌÎÏ Èz˙ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈»«ƒ»∆∆
ÈÈ‡ ‰pÓÈ‰ L¯ÙÏ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿…≈∆»≈ƒ

,eÈ‰ ,'eÎ BÎB˙a ¯e„‡L ÈÏ eNÚ „Á‡ ˙Èa ,'eÎ ÏBÎÈ»«ƒ∆»¬ƒ∆»¿«¿
ÏL B˙e‡ÈˆÓ Ìb da LiL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««»ƒ¿∆∆≈»«¿ƒ∆

LÈ¯Bn‰.המתנה מנותן שנפרדת כמתנה רק חדורים Ê‡Âולא כאשר «ƒ¿»
בתורה עצמו' את 'הכניס הוא ברוך שהקדוש התורה ÔLÈבהכרה בלימוד ∆¿»

‰Le¯Èc ‰ÏÚn‰ ,˙BÏÚn‰ '·««¬««¬»ƒ»
‰ÏÚn‰Â ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L∆≈»∆¿≈¿««¬»

‡È‰L ‰zÓc‰ÏÚÓÏ ¿«»»∆ƒ¿«¿»
ÛÒB) 'eÎ ‰ÚÈ‚i‰Â ‰„B·Ú‰Ó≈»¬»¿«¿ƒ»»

‰zn‰L CÎÏ עצמה‡È‰ ¿»∆««»»ƒ
ÔÂÈk ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ÔÙB‡a¿∆∆≈»∆¿≈≈»
˙eiÓÈt „eÓÈÏ Ìb BLiL∆∆¿«ƒ¿ƒƒ

.(‰¯Bz‰«»
BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èk e‰ÊÂ (Ê¿∆ƒ≈∆¬»»«
ÌbL ,B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ«¬…∆∆«¬»∆«
Ï·Á ·˜ÚÈ „vÓ ¯L‡k«¬∆ƒ««¬…∆∆

,B˙ÏÁ הרוחנית הדרגה מצד היינו «¬»
("יעקב") האדם של ¿∆BLÈהנמוכה

‰qÎnL '˙eËL Áe¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿∆¿«∆
ÌÈÏÚÓeהאלוקית הנפש eÎ'על «¿ƒ

ŒÏÚL ·vÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „Ú«∆»ƒ¿«»∆«
˙¯Î ˙BBÚ‰ È„ÈכללותÏ·Á ¿≈»¬ƒ¿»∆∆

,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿«¬»»ƒ¿»
Ê‡ Ìb ‰p‰ עדיין דבר של לאמיתו ƒ≈«»

,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁc ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿≈∆¬»»«
„vnL ˙e¯M˜˙‰‰ È‰BfL∆ƒ«ƒ¿«¿∆ƒ«
CiL ‡Ï ‰ÊŒÏÚL ,ÌˆÚ‰»∆∆∆«∆…«»
,˙‡Ê „BÚÂ .'eÎ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈¿…
'ÈÂ‰ ˜ÏÁc ÔÈÚ‰ „vnL∆ƒ«»ƒ¿»¿≈∆¬»»

,BnÚ העצמית שההתקשרות בגלל «
לעולם מתנתקת ÛBq·Ïלא Ôwz˙Óƒ¿«≈¿«

,B˙ÏÁ Ï·Ác ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿∆∆«¬»
ÌÈÓÈp‰ eÏÈÙ‡L הדקים החוטים ∆¬ƒ«ƒƒ

ÌÈiË¯t‰ החבל שזור מהם «¿»ƒƒ
e˜ÒÙpL,'ו'נקרעוe¯ÊÁÈ ∆ƒ¿¿«¿¿

Ì„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ¯aÁ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»
‡ˆÓp‰ Ì„‡‰ ÏL ¯Lw‰«∆∆∆»»»«ƒ¿»
B˙eiÁ L¯BL ÌÚ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆«

‰ÏÚÓÏ מחזקת העצם הארת כי ¿«¿»
הפרטים. את גם ומחברת
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כי c"iyz'd ,hay c"ei

להם  ׁשּנֹותנים הענינים ּגם הרי הוי', חלק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהם

ּבאֹופן  אּלא ּפירּוד, ׁשל ּבאֹופן לא הם ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבמּתנה,

אדמּו"ר  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין ּדביקּות. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשל

צדק'70מהר"ׁש ה'צמח ּדרּוׁשי על )71(מיּוסד ְְֲֵֶֶֶַַַַָָ

ּדמּתנה, הּמעלה מצינּו ׁשּבהם לענינים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבנֹוגע

ׁשּמּתנה  לירּוׁשה, מּתנה ּבין החילּוק ׁשּיׁשנֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדאף

הפסק  לּה וירּוׁשה 72יׁש הּפירּוד), ענין עלּֿדר) ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הפסק  לּה למי 72אין מּתנה הּנֹותן מּכלֿמקֹום  , ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשאין  ּבאֹופן היא הּמּתנה ּגם אזי ליֹורׁשֹו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשראּוי

הפסק  לּתֹורה,73לּה ּבנֹוגע יֹותר ּבפרטּיּות ויּובן . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּמּתנה  ענין ּגם מצינּו נגלה 74ׁשּבּה מּצד ּדהּנה , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפׁשטֿרמזּֿדרּוׁש, ּבחינת ּבפניֿעצמּה, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּדתֹורה

ּפרד  האדם 75ראׁשיּֿתיבֹות יכֹול ּפירּוד, לׁשֹון , ְֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבּזהר  (וכּמבֹואר כּו' נפרד ועלּֿדר76להּׁשאר ,( ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּלמד 77מאמר לפלֹוני לֹו אֹוי ְֲִִֵֶַַַַַָ

(ּכיון  וכּו' מעׂשיו מקּולקלין ּכּמה ראּו כּו' ְְְְֲִֵַַָָָָָּתֹורה

ׁש ועד ׁשמים), יראת ללא הּוא 78אמרּוׁשהּלימּוד ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

חּיים, ּדסם היפ (הּתֹורה) לֹו נעׂשית זכה ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹלא

אמנם, הפסק. לּה ׁשּיׁש מּתנה עלּֿדר ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

ּפנימּיּות  ׁשּבּתֹורה, הּסֹוד חלק לימּוד ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּכׁשּיׁשנֹו

והסּתרים  העלמֹות ׁשּי לא ׁשּבּה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה,

ּדחּיי  אילנא ּבחינת להיֹותּה ׁשטּות', ,79ּדה'רּוח ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

הּלימּוד  ּגם נעׂשה אזי  הּבירּורים, מענין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָלמעלה

כּו', ּודבקּות חי ּבּור ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶֶָּדפׁשטֿרמזּֿדרּוׁש

ּבאֹופן  היא ּדתֹורה, נגלה הּמּתנה, ׁשּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָוהינּו

ׁשראּוי  למי מּתנה ׁשּזֹוהי ּכיון הפסק, לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין

ׁשהיא  הּתֹורה לפנימּיּות ׁשּיכּותֹו מּצד ְְְִִִִִֶַַַָָליֹורׁשֹו,

זאת, ועֹוד הפסק. לּה ׁשאין ירּוׁשה ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶָָֹּבאֹופן
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ואילך.70) רעח ע' תרל"ד סה"מ גם וראה ואילך. קנד ע' תרכ"ז ואילך.71)סה"מ א'תתקסט ס"ע תשא בבא 72)אוה"ת

א. קכט, א.73)בתרא קלג, ועוד.74)שם א. ה, ב.75)ברכות ד, לזח"א רמ"ז הובא 76)ראה (ברע"מ). סע"ב ערה, ח"ג

רלג. ע' ח"ט שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש – זו שנה מנ"א יא ב.77)במכתב פו, ב.78)יומא עב, זח"ג 79)שם

ואילך. פי"א החיים עץ קונטרס וראה סכ"ו. אגה"ק תניא (ברע"מ). ב קכד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בדביקות  הוא הקשר מוחלטת שעצם ‰Ìוהתאחדות Ï‡¯NiL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»≈≈

,‰zÓa Ì‰Ï ÌÈ˙BpL ÌÈÈÚ‰ Ìb È¯‰ ,'ÈÂ‰ ˜ÏÁ באו ולא ≈∆¬»»¬≈«»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆¿«»»
אפילו  כ"חלק", e¯Èt„מלכתחילה ÏL ÔÙB‡a ‡Ï Ì‰,זר ‡l‡כדבר ≈…¿∆∆≈∆»

¯"eÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙e˜È·c ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿≈¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈«¿
L"¯‰Ó70ÈLe¯c ÏÚ „ÒeÈÓ) «¬»¿»«¿≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰71Ú‚Ba ( «∆«∆∆¿≈«
eÈˆÓ Ì‰aL ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ
BLiL Û‡c ,‰zÓc ‰ÏÚn‰««¬»¿«»»¿«∆∆¿
,‰Le¯ÈÏ ‰zÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰«ƒ≈«»»ƒ»

˜ÒÙ‰ dÏ LÈ ‰znL72 מבואר ∆«»»≈»∆¿≈
ובפוסקים  לצוות בגמרא רשאי שאדם

מותו  לאחר יינתן שלו שנכס בחייו

אחר  למישהו ואחריו או לפלוני,

היא  מתנה כי הנותן של ליורשיו

הפסק  לה להיות שיכול בעלות העברת

זמן  ÔÈÚמסויים לאחר C¯cŒÏÚ)«∆∆ƒ¿«
„e¯Èt‰ שיש קשר מסמל הוא שגם «≈

והפסק  סוף dÏלו ÔÈ‡ ‰Le¯ÈÂ ,(ƒ»≈»
˜ÒÙ‰72,לדור מדור עוברת אלא ∆¿≈

ÈÓÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«≈«»»¿ƒ
,BL¯BÈÏ Èe‡¯L שנתן האב כגון ∆»¿¿

בחיים  בעודו במתנה לבנו »¬‡ÈÊנכס
ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ ‰zn‰ Ìb«««»»ƒ¿∆∆≈

˜ÒÙ‰ dÏ73 מקבל הנותן, במות כי »∆¿≈
א  יורש השייכות המתנה וכך ותו,

היא  לאלוקות הנשמה של והקשר

הפסק. לה ואין ונצחית «¿Ô·eÈÂקבועה
,‰¯BzÏ Ú‚Ba ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈¿≈««»
ÔÈÚ Ìb eÈˆÓ daL∆»»ƒ«ƒ¿«

‰zn‰74, ישראל לבני שניתנה ««»»
מתנה  בתור ה' vÓ„מאת ‰p‰c¿ƒ≈ƒ«

‰¯B˙c ‰Ï‚ של הגלוי החלק ƒ¿∆¿»
ÈÁa˙התורה  ,dÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ«

ŒÈL‡¯ ,Le¯cŒÊÓ¯ŒËLt¿»∆∆¿»≈
„¯t ˙B·Èz75,„e¯Èt ÔBLÏ , ≈∆∆¿≈
Ì„‡‰ ÏBÎÈ זאת ובכל תורה ללמוד »»»»

¯‡B·nÎÂ) 'eÎ „¯Ù ¯‡M‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿»¿«¿»
¯‰fa76,( עם באמת להתחבר מבלי «…«

התורה  נותן הוא ברוך »¿ŒÏÚÂהקדוש
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c77,כראוי נוהג לא תורה הלומד שכאשר ∆∆«¬««≈«

אומרים  nk‰אנשים e‡¯ 'eÎ ‰¯Bz „ÓlL ÈBÏÙÏ BÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆»«»¿«»

˙‡¯È ‡ÏÏ ‡e‰ „eÓÈl‰L ÔÂÈk) 'eÎÂ ÂÈNÚÓ ÔÈÏ˜Ïe˜Ó¿¿»ƒ«¬»¿≈»∆«ƒ¿…ƒ¿«
ÌÈÓL התורה נותן הוא ברוך לקדוש אמיתי חיבור שייתכן ),וללא הרי »«ƒ

ממנה נפרד נשאר אבל תורה לומד אדם בו כךÚÂ„מצב e¯Ó‡L78כדי ¿«∆»¿
,ÌÈiÁ ÌÒc CÙÈ‰ (‰¯Bz‰) BÏ ˙ÈNÚ ‰ÎÊ ‡Ï האדם כאשר …»»«¬≈«»≈∆¿««ƒ

התורה  ולימוד ירוד רוחני במצב נמצא

תועלת  של סיבות בגלל הוא שלו

התורה  אזי מזה, גרוע או אישית

הפוך  לו, מזיקה עצמה היא שלומד

(התורה  לו נעשית – "זכה בו  מהמצב

חיים" סם C¯cŒÏÚשלומד) e‰fL∆∆«∆∆
˜ÒÙ‰ dÏ LiL ‰zÓ ובשלב «»»∆≈»∆¿≈
מהאדם. נלקחת היא «¿«‡ÌÓ,מסויים

„Bq‰ ˜ÏÁ „eÓÈÏ Ìb BLiLk¿∆∆¿«ƒ≈∆«
,‰¯BzaLשהיא˙eiÓÈt ∆«»¿ƒƒ
,‰¯Bz‰ ברוך לקדוש הקשר ובה «»

וברור  גלוי התורה נותן «∆daLהוא
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ CiL ‡Ï…«»«¿»¿∆¿≈ƒ
d˙BÈ‰Ï ,'˙eËL Áe¯'‰c¿»«¿ƒ¿»

ÏÈ‡ ˙ÈÁaÈiÁc ‡79, עץ ¿ƒ«ƒ»»¿«≈
בו  שיש הדעת' ל'עץ (שבניגוד החיים

כולו  החיים' 'עץ ורע, טוב של תערובת

‰ÌÈ¯e¯Èa,טוב) ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««≈ƒ
להפריד  צורך שיש במקום רק השייכים

הרע מן הטוב Ìbאת ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆«
Le¯cŒÊÓ¯ŒËLÙc „eÓÈl‰«ƒƒ¿»∆∆¿
˙e˜·„e ¯eaÈÁ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿≈

,'eÎ שכאשר לעיל למבואר בדומה

מעצם  האמונה עניין של התגלות יש

הגוף  אברי כל גם ממילא הנפש,

לאלוקות ÌbLבטלים eÈ‰Â¿«¿∆«
,‰¯B˙c ‰Ï‚ ,‰zn‰««»»ƒ¿∆¿»
לה  להיות עלול רגילים שבמצבים

dÏהפסק ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈»
ÈÓÏ ‰zÓ È‰BfL ÔÂÈk ,˜ÒÙ‰∆¿≈≈»∆ƒ«»»¿ƒ

,BL¯BÈÏ Èe‡¯L נכס הנותן כאב ∆»¿¿
B˙eÎiLלבנו „vÓ כעת הלומד של ƒ««»

דתורה ‰Bz¯‰נגלה ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»
‰Le¯È ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆¿»

˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L דבוק והוא ∆≈»∆¿≈
התורה. של הגלוי החלק בלימוד גם Êa‰באלוקות LiL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆≈»∆

‰zÓc ‰ÏÚn‰ Ìb לעומת חסרון היא מתנה ירושה, דיני לגבי אמנם כי «««¬»¿«»»
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dlk izeg` ipbl iz`a

הּלׁשֹון  (ׁשהרי ּדמּתנה הּמעלה ּגם ּבזה ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש

מעלה), ּבדר הּוא לּתֹורה, ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּתנה

ועבֹודתֹו יגיעתֹו ער לפי ׁשּלא היא ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּנתינה

מּלמעלה  ּׁשּנמׁש מה אם ּכי הּמּתנה, מקּבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

אֹותי  ׁשעלֿידּה ּבּתֹורה, וענינֹו מּתנה. ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּבדר

לֹוקחים  אּתם (יתּבר ׁשאּנא 80(עצמּותֹו ּכיון , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

יהבית  ּכתבית עצמּותֹו81נפׁשי את ׁשהכניס הינּו , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

אוועקגעגעּבן) אינגאנצן זיך האט ְְְְְְִִֶֶֶַַַָ(עצמּות

ּבּמדרׁש וכדאיתא לי 82ּבּתֹורה, ויקחּו ּבפירּוׁש ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

כּו'83ּתרּומה  יחידה ּבת לֹו ׁשהיתה למל מׁשל , ְְְְִֶֶֶַָָָָָָ

כּו' לי עׂשה טֹובה כּו' יכֹול איני מּמּנה ְֲִִִִֵֵֶָָָֹלפרׁש

ּכ כּו', אצלכם ׁשאדּור לי עׂשה אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָקיטֹון

הּתֹורה, את לכם נתּתי ליׂשראל, הּקּב"ה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאמר

לי  עׂשּו אחד ּבית כּו', יכֹול איני הימּנה ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹלפרׁש

היא  הּתֹורה ׁשּנתינת הינּו, כּו', ּבתֹוכֹו ְְְִִֶֶַַַָָׁשאדּור

ואז  הּמֹוריׁש. ׁשל מציאּותֹו ּגם ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

לּה ׁשאין ּדירּוׁשה הּמעלה הּמעלֹות, ב' ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָיׁשנן

למעלה  ׁשהיא ּדמּתנה והּמעלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהפסק,

היא  ׁשהּמּתנה לכ (נֹוסף  כּו' והּיגיעה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָמהעבֹודה

הפ  לּה ׁשאין לימּוד ּבאֹופן ּגם ׁשּיׁשנֹו ּכיון סק, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

הּתֹורה). ְִִַָּפנימּיּות

נחלתֹו,e‰ÊÂז) חבל יעקב עּמֹו הוי' חלק ּכי ¿∆ֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

נחלתֹו, חבל יעקב מּצד ּכאׁשר ֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּגם

כּו' ּומעלים ׁשּמכּסה ׁשטּות' ּד'רּוח הענין ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

נכרת  העֹונֹות ׁשעלֿידי מּצב להיֹות ׁשּיכֹול ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָעד

אז  ּגם הּנה רחמנאֿליצלן, ההתקּׁשרּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחבל

ההתקּׁשרּות  ׁשּזֹוהי עּמֹו, הוי' ּדחלק הענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָיׁשנֹו

והסּתר  העלם ׁשּי לא ׁשעלֿזה העצם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמּצד

עּמֹו, הוי' ּדחלק הענין ׁשּמּצד זאת, ועֹוד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹכּו'.

ׁשאפילּו נחלתֹו, ּדחבל הענין ּגם לבּסֹוף ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמתּתּקן

האדם  ׁשל הּקׁשר עלֿידם להיֹות להתחּבר יחזרּו ׁשּנפסקּו, הּפרטּיים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנימים

למעלה. חּיּותֹו ׁשֹורׁש עם למּטה ְְְְִִֶַַַַָָָהּנמצא
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c"iyz'dכב ,hay c"ei

ÔÈÚÂ אדמּו"ר כ"ק ּביאּור עלּֿדר הּוא זה ¿ƒ¿»ְֵֶֶֶַַ

נׁשמתֹוֿעדן  ּבפירּוׁש84(מהֹורׁש"ב) ְְִֵֵֶַָָ

ּביניכם 85הּכתּוב  מבּדילים היּו עֹונֹותיכם אם ּכי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

היא  הע ֹון ׁשעלֿידי ׁשההבּדלה אלקיכם, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבין

אינֹו העֹון ּגם אלקיכם לגּבי אבל ּדוקא, ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּביניכם

הּתׁשּובה' ׁשּב'אּגרת ּומֹוסיף, ּכתב 86מפסיק. ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אם  ּכי ּומפסיק חֹוצץ ּדבר ׁשּום אין ְְֱִִִֵֵֶֶַָָּדבאמת

כּו', העליֹון רצֹון נגד ׁשהן מּפני כּו' ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָעֹונֹותיכם

ּולענין  עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת לגּבי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָוהינּו

עצמּות  לגּבי  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבגּלּוי, מאיר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַׁשאינֹו

לכ ׁשּנֹוסף ּבזה, והענין כּו'. איןֿסֹוף ְְְִֵֶֶָָָָָאֹור

(ּביניכם), מּצּדכם אּלא אינּה ּדהעֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשההבּדלה

אלקיכם, לבין ּביניכם רק מבּדיל זה ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹהרי

וחּיּותכם  ּכֹוחכם ממּלא 87ׁשּפירּוׁשֹו ּבחינת הינּו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַ

עלמי  ּכל ּכל סֹובב ּבחינת על ּגם אפילּו אֹו ן, ְְֲִִִֵַַַָָָ

העליֹון), רצֹון נגד הם ׁשהעֹונֹות (מּפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָעלמין

אם  ּכי ּבגּלּוי מאיר ׁשאינֹו לענין רק ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאבל

 ֿ אין אֹור עצמּות לגּבי מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַּבהעלם.

ועֹוד  ּכלל. ּומסּתיר  מעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְְִִֵַַָָָסֹוף,

ׁשּי לא (ׁשּלגּבי ּה יתּבר עצמּותֹו ׁשּמּצד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹזאת,

וההסּתר  ההעלם מתּבּטל ּכלל) והסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהעלם

מצרים, ּביציאת ׁשּמצינּו ּוכמֹו למּטה. ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלגמרי ,

הוי',88ּדכתיב  אני גֹו' מצרים ּבארץ ועברּתי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אני 89ודר ׁשּו כּו' מלא ולא אני ְְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

ולא  הּוא אני כ ּו' הּׁשליח ולא אני כּו' ׂשרף ְְְֲֲִִִַַָָָֹֹֹולא

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ׁשּכדי 90אחר, הינּו, , ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ

הּקליּפה  מּתֹוקף יׂשראל ּדבני הּיציאה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלהיֹות

ּבמ"ט  רחמנאֿליצלן מׁשּוקעים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּדמצרים

טּומאה  המׁשכת 91ׁשערי להיֹות הּוצרכה , ְְְְְֲִֵַַַָָָ

ּבמקֹום  ּגם נמׁש להיֹות ׁשּיכֹול ּדוקא, ְְְְְִִִֶַַַָָָָהעצמּות

מּזה  יהיה ׁשּלא ּובאֹופן מצרים, ּדקליּפת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹהחֹוׁש
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עד.84) ע' אעת"ר ב.85)סה"מ נט, ג.86)ישעי' עג, בלק לקו"ת גם וראה ב). (צה, ס"ה.87)פ"ה או"ח שו"ע בא 88)ראה

יב. ויוציאנו.89)יב, פיסקא פסח של ב.90)הגדה כז, בראשית תו"ח א. טז, ג. יב, צו לקו"ת ב. קיז, (מהנ"ע) זח"א ראה

ובכ"מ. א. רצט, דא"ח) (עם ועוד.91)סידור יתרו. ר"פ חדש זוהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯e‡Èa C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆≈«¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL84·e˙k‰ Le¯ÈÙa85eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ Ì‡ Èk ƒ¿»≈∆¿≈«»ƒƒ¬≈∆»
‰Ïc·‰‰L ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó המבדלת והמחיצה «¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆∆««¿»»

Èa‚Ïומסתרת  Ï·‡ ,‡˜Âc ÌÎÈÈa ‡È‰ ÔBÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ≈≈∆«¿»¬»¿«≈
BÈ‡ ÔBÚ‰ Ìb ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆«∆»≈

˜ÈÒÙÓ מהפירוש בשונה וזאת «¿ƒ
מחיצה  גורם אכן שהעוון הפשוט

החוטא  בין ומפסקת המבדלת

הרש"ב,ÛÈÒBÓeלאלוקות. הרבי ƒ
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'aL86 שבספר ∆¿ƒ∆∆«¿»

של k˙·התניא  זה בעניין הזקן רבנו »«
הנגרם  עוונות ההסתר ידי על

ıˆBÁ ¯·c ÌeL ÔÈ‡ ˙Ó‡·c¿∆¡∆≈»»≈
˜ÈÒÙÓe והאלוקות היהודי Èkבין «¿ƒƒ

Ô‰L ÈtÓ 'eÎ ÌÎÈ˙BBÚ Ì‡ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆≈
eÈ‰Â ,'eÎ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ „‚∆∆»»∆¿¿«¿

וההסתר  ההעלם של קיומו הוא כל

Ïk ··Bq‰ ¯B‡ ˙ÈÁa Èa‚Ï¿«≈¿ƒ««≈»
,ÔÈÓÏÚ אמנם שהוא האלוקי האור »¿ƒ

בעולמות  מאיר אבל גבול, בלי

Èel‚a ¯È‡Ó BÈ‡L ÔÈÚÏe כי ¿ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ
ומסתיר, פוגם ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהעוון

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿≈
'eÎ העלם להיות יכול לא דבר שום

רק  "מבדילים" העוונות ולכן והסתר,

ביחס  לא אבל "ביניכם" לגבי

ל"אלוקיכם".

CÎÏ ÛÒBpL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»
‡l‡ dÈ‡ ÔBÚ‰c ‰Ïc·‰‰L∆««¿»»¿∆»≈»∆»

,(ÌÎÈÈa) ÌÎcvÓ מצד אבל ƒƒ¿∆≈≈∆
נפסק  לא החיבור הוא ברוך הקדוש

ÌÎÈÈa ˜¯ ÏÈc·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«≈≈∆
,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï דרגה אותה ¿≈¡…≈∆

"אלוקיכם" הנקראת באלוקות

ÌÎ˙eiÁÂ ÌÎÁBk BLe¯ÈtL87, ∆≈¬∆¿«¿∆
והחיות  שמלובשת הכוח האלוקית

הנבראים  ÈÁa˙בתוך eÈ‰«¿¿ƒ«
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ האלוקי האור ¿«≈»»¿ƒ

לפי  נברא ובכל עולם בכל המאיר

העולמות  את ה'ממלא' עניינו

שהנשמה  לכך בדומה והנבראים

עניינו,'ממל  לפי ואבר אבר בכל ומתלבשת ומאירה הגוף את ‡eÏÈÙאה' B‡¬ƒ
„‚ Ì‰ ˙BBÚ‰L ÈtÓ) ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ÏÚ Ìb««¿ƒ«≈»»¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆∆

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ סובב'שהוא' בחינת של הפנימי  ‡·Ïהעניין ההסתר ), כל »»∆¿¬»
הוא  ÌÏÚ‰a.("מבדילים") Ì‡ Èk Èel‚a ¯È‡Ó BÈ‡L ÔÈÚÏ ˜«̄»ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒƒƒ¿∆¿≈

˙eÓˆÚ Èa‚Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«≈«¿
¯·c ÌeL ÔÈ‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈≈»»

ÏÏk ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ לא אפילו «¿ƒ«¿ƒ¿»
בלבד. בגילוי ההארה מניעת של במובן

B˙eÓˆÚ „vnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ««¿
CiL ‡Ï dÈa‚lL) C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«≈…«»

ÏÏk ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ לעיל )כאמור ∆¿≈¿∆¿≈¿»
דבר  של ‰‰ÌÏÚבסופו Ïha˙Óƒ¿«≈«∆¿≈

.‰hÓÏ Ìb ,È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿≈«¿«»
˙‡ÈˆÈa eÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒƒƒ«

·È˙Îc ,ÌÈ¯ˆÓ88Èz¯·ÚÂ ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a את להרוג ¿∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים  יציאת בליל È‡¬ƒהבכורים
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯„Â ,'ÈÂ‰89 ¬»»¿»¿«≈«

‡ÏÂ È‡ 'eÎ C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡¬ƒ¿…«¿»¬ƒ¿…
'eÎ ÁÈÏM‰ ‡ÏÂ È‡ 'eÎ Û¯N»»¬ƒ¿…«»ƒ«
‰"aw‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ È‡¬ƒ¿…«≈«»»

BÓˆÚ·e B„B·Îa90,eÈ‰ וטעם , ƒ¿¿«¿«¿
מצרים  שיציאת דווקא הדבר הייתה

הוא  עצמותו BÈ‰Ï˙בכוח È„kL∆¿≈ƒ¿
Û˜BzÓ Ï‡¯NÈ È·c ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ∆

‰tÈÏw‰ הטומאה לכוחות כינוי «¿ƒ»
ומסתירים  המעלימים והסטראֿאחרא

כשם  האלוקות מכסה על שהקליפה

שבתוכה  הפרי על ומעלימה

ÌÈ¯ˆÓc ביותר קשה קליפה שהייתה ¿ƒ¿«ƒ
Œ‡ÓÁ¯ ÌÈÚ˜eLÓ eÈ‰L∆»¿»ƒ«¬»»
È¯ÚL Ë"Óa ÔÏˆÈÏƒ¿»¿«¬≈

‰‡ÓeË91, גדולה ירידה שזו ¿»
BÈ‰Ï˙ועצומה  ‰Î¯ˆe‰¿¿»ƒ¿

,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«¿»
Ìb CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿ƒ¿»«
˙tÈÏ˜c CLBÁ‰ ÌB˜Óaƒ¿«∆ƒ¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓ דבר שום עצמותו לגבי כי ƒ¿«ƒ
ומסתיר  מעלים lL‡לא ÔÙB‡·e¿∆∆…

ÏÏk ‰˜ÈÈ ÌeL ‰fÓ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»¿»
ÌBÏLÂŒÒÁ וכל לסטראֿאחרא, «¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ההמׁשכה  ּכמֹו (ּדלא חסֿוׁשלֹום ּכלל יניקה ְְְְְְִַַַָָָָָֹׁשּום

יניקה  מּזה להיֹות ׁשּיכֹולה הּגילּויים ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָמּבחינת

לגמרי, הּקליּפה ׁשבירת אּדרּבה, אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָכּו'),

יׂשראל  ּדבני והּגאּולה הּיציאה עם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּביחד

ורּפֹוא  למצרים ּדנּגֹוף ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמּמצרים,

מצרים 92ליׂשראל  ליציאת ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבעבֹודת  ּופרט ענין ּדכל הּתֹוכן (ׁשּזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָּברּוחנּיּות

ה'רּוח 93האדם  התּגּברּות יׁשנּה ּכאׁשר ׁשּגם ,( ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

עֹונֹותיכם  ונעׂשה עבירה, לעבֹור ְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַָׁשטּות'

את  ׁשּמקּׁשר החבל ׁשּנכרת עד גֹו', ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמבּדילים

למעלה, חּיּותֹו מקֹור עם למּטה ׁשּנמצא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָהאדם

הּנׁשמה  עצם קׁשּורה ׁשּבּקּלים, ּבקל אפילּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ית  ּומּצד ּבעצמּותֹו ּבעצם), עצם (התקּׁשרּות ּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

עלֿידי  ּכלל והבּדלה הפסק ׁשל ענין ׁשּי לא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה

מפסיק) אינֹו (ׁשהעֹון זה וענין ׁשּיהיה, איזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָעֹון

 ֿ חס יניקה מּזה להיֹות ׁשּי ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִִֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'רּוח  מתּבּטל זה ׁשּמּצד אּדרּבה, אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוׁשלֹום,

ּובׁשעּתא  למצרים), נּגֹוף עלּֿדר) לגמרי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשטּות'

חדא  ּוברגעא איּבער 94חדא זי ער ׁשטעלט ְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

וזהּו ליׂשראל). (רּפֹוא רּום לעֹומק ּתחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָמעֹומק

 ֿ נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ּׁשּכתב ְְִֶַַַַָָָמה

העבֹודה' ּב'קּונטרס לידי 95עדן ּבא ׁשּכאׁשר , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אצלֹו מתּגּלה ׁשאז אמּונה, ׁשל ּבענין ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָנּסיֹון

ׁשעֹומד  ּבלבד זֹו לא הרי ׁשּבּנפׁש, יחידה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחינת

עֹוד  אּלא עצמֹו, הּנּסיֹון הּוא ׁשּבֹו ּבענין ְְְִִִֶֶַַָָָָָּבנּסיֹון

ּפֹועלת  ה'ּיחידה' ּבחינת ׁשהתּגּלּות ְְְִִִֶֶֶַַַָֹזאת,

עניניו. ּבכל לגמרי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּמׁשּתּנה

ּבאים p‰Â‰ח) ׁשּכאׁשר לעיל האמּור על נֹוסף ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶַַָָָָ

אזי  אמּונה, ּבדבר נּסיֹון ְֱֲִִִֵַַָָלידי

להיֹות  צריכה כּו', ׁשטּות' ה'רּוח ְְְְִִִֶֶַַָָמתּבּטלת

נתינת  יהיה לא ׁשּמּלכּתחּלה ּכזה ּבאֹופן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּבהּמאמר  ּבארּוּכה נתּבאר ּדהּנה ּבזה, והענין ׁשטּות'. לה'רּוח ׁשּסיּבת 96מקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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א.92) לו, זח"ב כב. יט, ובכ"מ.93)ישעי' גֿד. עא, יתרו ואילך. ב נז, וארא סע"ד. מט, שמות תו"א פמ"ז. תניא ראה

סע"א.94) קכט, זח"א תורת 96)פ"ה.95)ראה ואילך. לד ע' ח"א מלוקט (סה"מ פ"ז דאשתקד שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה

ואילך). 301 ס"ע ח"ז התוועדויות – מהמכתבים מנחם בכו"כ ונזכר השתא, שבט ליו"ד בסמיכות לאור יצא המאמר –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למקום  רק תבוא ÈÁaÓ˙הראוי ההשפעה ‰ÎLÓ‰‰ BÓk ‡Ïc)¿…¿««¿»»ƒ¿ƒ«

‰˜ÈÈ ‰fÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌÈÈeÏÈb‰ מאד עלֿידי רבים צמצומים «ƒƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
'eÎ לקליפות השפעה ‰tÈÏw‰גם ˙¯È·L ,‰a¯c‡ ‡l‡ ,(∆»«¿«»¿ƒ««¿ƒ»

,È¯Ó‚Ï לחלוטין מציאותה ואת כוחה את שתאבד ÌÚעד „ÁÈa ¿«¿≈¿««ƒ
È·c ‰Ïe‡b‰Â ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»
‡Bt¯Â ÌÈ¯ˆÓÏ ÛBbc¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

Ï‡¯NÈÏ92 כיוונים בשני פעולה ¿ƒ¿»≈
 ֿ בו מנוגדים כוחות ובשילוב סותרים

עצמותו  בכוח רק שאפשרי דבר זמנית,

ית'.

˙‡ÈˆÈÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒƒ«
e‰fL) ˙eiÁe¯a ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒ∆∆
Ë¯Ùe ÔÈÚ ÏÎc ÔÎBz‰«∆¿»ƒ¿»¿»

Ì„‡‰ ˙„B·Úa93 בתניא כמבואר «¬«»»»
חייב  ויום יום וכל ודור דור "בכל שלכן

היום  יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם

האלוקית  נפש יציאת והוא ממצרים.

אין  אור ביחוד להיכלל הגוף... ממאסר

התורה  עסק ידי על הוא ברוך סוף

מלכות  בקבלת ובפרט בכלל והמצוות

שמע..." בקריאת ÌbLשמים ,(∆«
Áe¯'‰ ˙e¯ab˙‰ dLÈ ¯L‡k«¬∆∆¿»ƒ¿«¿»«
‰NÚÂ ,‰¯È·Ú ¯B·ÚÏ '˙eËL¿«¬¬≈»¿«¬∆
„Ú ,'B‚ ÌÈÏÈc·Ó ÌÎÈ˙BBÚ¬≈∆«¿ƒƒ«
˙‡ ¯M˜nL Ï·Á‰ ˙¯ÎpL∆ƒ¿»«∆∆∆¿«≈∆
ÌÚ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL Ì„‡‰»»»∆ƒ¿»¿«»ƒ

,‰ÏÚÓÏ B˙eiÁ ¯B˜Ó שזוהי ¿«¿«¿»
הירידה  בדוגמת ועצומה גדולה ירידה

בהיותם  ישראל בני של הרוחנית

מצרים  בטומאת ≈¬‰¯Èשקועים
‰¯eL˜ ,ÌÈlwaL Ï˜a eÏÈÙ‡¬ƒ¿«∆««ƒ¿»
B˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿«¿
ÌˆÚ ˙e¯M˜˙‰) C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿«¿∆∆
CiL ‡Ï ‰Ê „vÓe ,(ÌˆÚa¿∆∆ƒ«∆…«»
ÏÏk ‰Ïc·‰Â ˜ÒÙ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈¿«¿»»¿»

,‰È‰iL ‰ÊÈ‡ ÔBÚ È„ÈŒÏÚ ו"בין «¿≈»≈∆∆ƒ¿∆
מסתיר  לא העוון Ê‰אלוקיכם" ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆

‡e‰ (˜ÈÒÙÓ BÈ‡ ÔBÚ‰L)∆∆»≈«¿ƒ
‰fÓ ˙BÈ‰Ï CiL ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…«»ƒ¿ƒ∆

ÌBÏLÂŒÒÁ ‰˜ÈÈ לקליפות ¿ƒ»«¿»
‡a¯c‰,וסטראֿאחרא, ‡l‡∆»«¿«»

Áe¯'‰ Ïha˙Ó ‰Ê „vnL∆ƒ«∆ƒ¿«≈»«

ÌÈ¯ˆÓÏ ÛBb C¯cŒÏÚ) È¯Ó‚Ï '˙eËL היא הרוחנית שמשמעותו ¿¿«¿≈«∆∆»¿ƒ¿«ƒ
מצרים), קליפת Á„‡ביטול ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚL·e94 אחד בשעה ¿«¿»»»¿ƒ¿»»»

הזוהר) (כלשון אחד ‡ÚaÈ¯וברגע CÈÊ ¯Ú ËÏÚËL מעביר האדם ¿∆¿∆ƒƒ∆
עצמו  את Áz˙ומעלה ˜ÓBÚÓ והנחות הנמוך הרוחני ביותר המצב ≈∆««

Ìe¯ ˜ÓBÚÏ הגבוה המצב הרוחני ¿∆
ביותר  Ï‡¯NÈÏוהנעלה ‡Bt¯)»¿ƒ¿»≈
ישראל  ומתעלים שבני ).נרפאים

¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

'‰„B·Ú‰ Ò¯Ëe˜'a95, ¿¿¿∆»¬»
ÔÈÚa ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»
‰lb˙Ó Ê‡L ,‰eÓ‡ ÏL∆¡»∆»ƒ¿«∆
LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa BÏˆ‡∆¿¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
בניסיון  עומד שבקלים' 'קל גם ולכן

להיות  יכול לא 'יחידה' שעל מאחר

והסתר, העלם BÊשום ‡Ï È¯‰¬≈…
ÔÈÚa ÔBÈqa „ÓBÚL „·Ïaƒ¿«∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

,BÓˆÚ ÔBÈqp‰ ‡e‰ BaL אותו ∆«ƒ»«¿
הניסיון  הוא שבו אמונה של עניין

˙elb˙‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆ƒ¿«
˙ÏÚBt '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»∆∆
ÂÈÈÚ ÏÎa È¯Ó‚Ï ‰pzLnL∆ƒ¿«∆¿«¿≈¿»ƒ¿»»

באותם  שקוע וגם שהיה עניינים

ל"עומק  מתעלה הוא תחת" ב"עומק

רום".

¯eÓ‡‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (Á¿ƒ≈»«»»
È„ÈÏ ÌÈ‡a ¯L‡kL ÏÈÚÏ¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈
ÈÊ‡ ,‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈqƒ»ƒ¿«¡»¬«
,'eÎ '˙eËL Áe¯'‰ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆»«¿
בדיעבד, הוא זה מצב סוף סוף הרי

לכך  בנוסף BÈ‰Ï˙אבל ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
‰Êk ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆»∆
˙È˙ ‰È‰È ‡Ï ‰lÁzÎlnL∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿∆¿ƒ«

,'˙eËL Áe¯'‰Ï ÌB˜Ó כפי »¿»«¿
ומבאר.שהולך 

¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
¯Ó‡n‰a ‰ke¯‡a96'לגני 'באתי «¬»¿««¬»

השלישי, בפרק הריי"צ הרבי (של

תשי"ג  לגני' 'באתי הרבי של ובמאמר

זה) פרק על בעיקר »aÈqL∆ƒ˙המיוסד
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כג c"iyz'd ,hay c"ei

ÔÈÚÂ אדמּו"ר כ"ק ּביאּור עלּֿדר הּוא זה ¿ƒ¿»ְֵֶֶֶַַ

נׁשמתֹוֿעדן  ּבפירּוׁש84(מהֹורׁש"ב) ְְִֵֵֶַָָ

ּביניכם 85הּכתּוב  מבּדילים היּו עֹונֹותיכם אם ּכי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

היא  הע ֹון ׁשעלֿידי ׁשההבּדלה אלקיכם, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבין

אינֹו העֹון ּגם אלקיכם לגּבי אבל ּדוקא, ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּביניכם

הּתׁשּובה' ׁשּב'אּגרת ּומֹוסיף, ּכתב 86מפסיק. ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אם  ּכי ּומפסיק חֹוצץ ּדבר ׁשּום אין ְְֱִִִֵֵֶֶַָָּדבאמת

כּו', העליֹון רצֹון נגד ׁשהן מּפני כּו' ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָעֹונֹותיכם

ּולענין  עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת לגּבי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָוהינּו

עצמּות  לגּבי  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבגּלּוי, מאיר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַׁשאינֹו

לכ ׁשּנֹוסף ּבזה, והענין כּו'. איןֿסֹוף ְְְִֵֶֶָָָָָאֹור

(ּביניכם), מּצּדכם אּלא אינּה ּדהעֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשההבּדלה

אלקיכם, לבין ּביניכם רק מבּדיל זה ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹהרי

וחּיּותכם  ּכֹוחכם ממּלא 87ׁשּפירּוׁשֹו ּבחינת הינּו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַ

עלמי  ּכל ּכל סֹובב ּבחינת על ּגם אפילּו אֹו ן, ְְֲִִִֵַַַָָָ

העליֹון), רצֹון נגד הם ׁשהעֹונֹות (מּפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָעלמין

אם  ּכי ּבגּלּוי מאיר ׁשאינֹו לענין רק ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאבל

 ֿ אין אֹור עצמּות לגּבי מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַּבהעלם.

ועֹוד  ּכלל. ּומסּתיר  מעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְְִִֵַַָָָסֹוף,

ׁשּי לא (ׁשּלגּבי ּה יתּבר עצמּותֹו ׁשּמּצד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹזאת,

וההסּתר  ההעלם מתּבּטל ּכלל) והסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהעלם

מצרים, ּביציאת ׁשּמצינּו ּוכמֹו למּטה. ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלגמרי ,

הוי',88ּדכתיב  אני גֹו' מצרים ּבארץ ועברּתי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אני 89ודר ׁשּו כּו' מלא ולא אני ְְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

ולא  הּוא אני כ ּו' הּׁשליח ולא אני כּו' ׂשרף ְְְֲֲִִִַַָָָֹֹֹולא

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ׁשּכדי 90אחר, הינּו, , ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ

הּקליּפה  מּתֹוקף יׂשראל ּדבני הּיציאה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלהיֹות

ּבמ"ט  רחמנאֿליצלן מׁשּוקעים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּדמצרים

טּומאה  המׁשכת 91ׁשערי להיֹות הּוצרכה , ְְְְְֲִֵַַַָָָ

ּבמקֹום  ּגם נמׁש להיֹות ׁשּיכֹול ּדוקא, ְְְְְִִִֶַַַָָָָהעצמּות

מּזה  יהיה ׁשּלא ּובאֹופן מצרים, ּדקליּפת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹהחֹוׁש
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עד.84) ע' אעת"ר ב.85)סה"מ נט, ג.86)ישעי' עג, בלק לקו"ת גם וראה ב). (צה, ס"ה.87)פ"ה או"ח שו"ע בא 88)ראה

יב. ויוציאנו.89)יב, פיסקא פסח של ב.90)הגדה כז, בראשית תו"ח א. טז, ג. יב, צו לקו"ת ב. קיז, (מהנ"ע) זח"א ראה

ובכ"מ. א. רצט, דא"ח) (עם ועוד.91)סידור יתרו. ר"פ חדש זוהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯e‡Èa C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆≈«¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL84·e˙k‰ Le¯ÈÙa85eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ Ì‡ Èk ƒ¿»≈∆¿≈«»ƒƒ¬≈∆»
‰Ïc·‰‰L ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó המבדלת והמחיצה «¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆∆««¿»»

Èa‚Ïומסתרת  Ï·‡ ,‡˜Âc ÌÎÈÈa ‡È‰ ÔBÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ≈≈∆«¿»¬»¿«≈
BÈ‡ ÔBÚ‰ Ìb ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆«∆»≈

˜ÈÒÙÓ מהפירוש בשונה וזאת «¿ƒ
מחיצה  גורם אכן שהעוון הפשוט

החוטא  בין ומפסקת המבדלת

הרש"ב,ÛÈÒBÓeלאלוקות. הרבי ƒ
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'aL86 שבספר ∆¿ƒ∆∆«¿»

של k˙·התניא  זה בעניין הזקן רבנו »«
הנגרם  עוונות ההסתר ידי על

ıˆBÁ ¯·c ÌeL ÔÈ‡ ˙Ó‡·c¿∆¡∆≈»»≈
˜ÈÒÙÓe והאלוקות היהודי Èkבין «¿ƒƒ

Ô‰L ÈtÓ 'eÎ ÌÎÈ˙BBÚ Ì‡ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆≈
eÈ‰Â ,'eÎ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ „‚∆∆»»∆¿¿«¿

וההסתר  ההעלם של קיומו הוא כל

Ïk ··Bq‰ ¯B‡ ˙ÈÁa Èa‚Ï¿«≈¿ƒ««≈»
,ÔÈÓÏÚ אמנם שהוא האלוקי האור »¿ƒ

בעולמות  מאיר אבל גבול, בלי

Èel‚a ¯È‡Ó BÈ‡L ÔÈÚÏe כי ¿ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ
ומסתיר, פוגם ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהעוון

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿≈
'eÎ העלם להיות יכול לא דבר שום

רק  "מבדילים" העוונות ולכן והסתר,

ביחס  לא אבל "ביניכם" לגבי

ל"אלוקיכם".

CÎÏ ÛÒBpL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»
‡l‡ dÈ‡ ÔBÚ‰c ‰Ïc·‰‰L∆««¿»»¿∆»≈»∆»

,(ÌÎÈÈa) ÌÎcvÓ מצד אבל ƒƒ¿∆≈≈∆
נפסק  לא החיבור הוא ברוך הקדוש

ÌÎÈÈa ˜¯ ÏÈc·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«≈≈∆
,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï דרגה אותה ¿≈¡…≈∆

"אלוקיכם" הנקראת באלוקות

ÌÎ˙eiÁÂ ÌÎÁBk BLe¯ÈtL87, ∆≈¬∆¿«¿∆
והחיות  שמלובשת הכוח האלוקית

הנבראים  ÈÁa˙בתוך eÈ‰«¿¿ƒ«
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ האלוקי האור ¿«≈»»¿ƒ

לפי  נברא ובכל עולם בכל המאיר

העולמות  את ה'ממלא' עניינו

שהנשמה  לכך בדומה והנבראים

עניינו,'ממל  לפי ואבר אבר בכל ומתלבשת ומאירה הגוף את ‡eÏÈÙאה' B‡¬ƒ
„‚ Ì‰ ˙BBÚ‰L ÈtÓ) ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ÏÚ Ìb««¿ƒ«≈»»¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆∆

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ סובב'שהוא' בחינת של הפנימי  ‡·Ïהעניין ההסתר ), כל »»∆¿¬»
הוא  ÌÏÚ‰a.("מבדילים") Ì‡ Èk Èel‚a ¯È‡Ó BÈ‡L ÔÈÚÏ ˜«̄»ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒƒƒ¿∆¿≈

˙eÓˆÚ Èa‚Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«≈«¿
¯·c ÌeL ÔÈ‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈≈»»

ÏÏk ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ לא אפילו «¿ƒ«¿ƒ¿»
בלבד. בגילוי ההארה מניעת של במובן

B˙eÓˆÚ „vnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ««¿
CiL ‡Ï dÈa‚lL) C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«≈…«»

ÏÏk ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ לעיל )כאמור ∆¿≈¿∆¿≈¿»
דבר  של ‰‰ÌÏÚבסופו Ïha˙Óƒ¿«≈«∆¿≈

.‰hÓÏ Ìb ,È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿≈«¿«»
˙‡ÈˆÈa eÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒƒƒ«

·È˙Îc ,ÌÈ¯ˆÓ88Èz¯·ÚÂ ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a את להרוג ¿∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים  יציאת בליל È‡¬ƒהבכורים
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯„Â ,'ÈÂ‰89 ¬»»¿»¿«≈«

‡ÏÂ È‡ 'eÎ C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡¬ƒ¿…«¿»¬ƒ¿…
'eÎ ÁÈÏM‰ ‡ÏÂ È‡ 'eÎ Û¯N»»¬ƒ¿…«»ƒ«
‰"aw‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ È‡¬ƒ¿…«≈«»»

BÓˆÚ·e B„B·Îa90,eÈ‰ וטעם , ƒ¿¿«¿«¿
מצרים  שיציאת דווקא הדבר הייתה

הוא  עצמותו BÈ‰Ï˙בכוח È„kL∆¿≈ƒ¿
Û˜BzÓ Ï‡¯NÈ È·c ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ∆

‰tÈÏw‰ הטומאה לכוחות כינוי «¿ƒ»
ומסתירים  המעלימים והסטראֿאחרא

כשם  האלוקות מכסה על שהקליפה

שבתוכה  הפרי על ומעלימה

ÌÈ¯ˆÓc ביותר קשה קליפה שהייתה ¿ƒ¿«ƒ
Œ‡ÓÁ¯ ÌÈÚ˜eLÓ eÈ‰L∆»¿»ƒ«¬»»
È¯ÚL Ë"Óa ÔÏˆÈÏƒ¿»¿«¬≈

‰‡ÓeË91, גדולה ירידה שזו ¿»
BÈ‰Ï˙ועצומה  ‰Î¯ˆe‰¿¿»ƒ¿

,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«¿»
Ìb CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿ƒ¿»«
˙tÈÏ˜c CLBÁ‰ ÌB˜Óaƒ¿«∆ƒ¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓ דבר שום עצמותו לגבי כי ƒ¿«ƒ
ומסתיר  מעלים lL‡לא ÔÙB‡·e¿∆∆…

ÏÏk ‰˜ÈÈ ÌeL ‰fÓ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»¿»
ÌBÏLÂŒÒÁ וכל לסטראֿאחרא, «¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ההמׁשכה  ּכמֹו (ּדלא חסֿוׁשלֹום ּכלל יניקה ְְְְְְִַַַָָָָָֹׁשּום

יניקה  מּזה להיֹות ׁשּיכֹולה הּגילּויים ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָמּבחינת

לגמרי, הּקליּפה ׁשבירת אּדרּבה, אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָכּו'),

יׂשראל  ּדבני והּגאּולה הּיציאה עם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּביחד

ורּפֹוא  למצרים ּדנּגֹוף ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמּמצרים,

מצרים 92ליׂשראל  ליציאת ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבעבֹודת  ּופרט ענין ּדכל הּתֹוכן (ׁשּזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָּברּוחנּיּות

ה'רּוח 93האדם  התּגּברּות יׁשנּה ּכאׁשר ׁשּגם ,( ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

עֹונֹותיכם  ונעׂשה עבירה, לעבֹור ְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַָׁשטּות'

את  ׁשּמקּׁשר החבל ׁשּנכרת עד גֹו', ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמבּדילים

למעלה, חּיּותֹו מקֹור עם למּטה ׁשּנמצא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָהאדם

הּנׁשמה  עצם קׁשּורה ׁשּבּקּלים, ּבקל אפילּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ית  ּומּצד ּבעצמּותֹו ּבעצם), עצם (התקּׁשרּות ּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

עלֿידי  ּכלל והבּדלה הפסק ׁשל ענין ׁשּי לא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה

מפסיק) אינֹו (ׁשהעֹון זה וענין ׁשּיהיה, איזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָעֹון

 ֿ חס יניקה מּזה להיֹות ׁשּי ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִִֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'רּוח  מתּבּטל זה ׁשּמּצד אּדרּבה, אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוׁשלֹום,

ּובׁשעּתא  למצרים), נּגֹוף עלּֿדר) לגמרי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשטּות'

חדא  ּוברגעא איּבער 94חדא זי ער ׁשטעלט ְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

וזהּו ליׂשראל). (רּפֹוא רּום לעֹומק ּתחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָמעֹומק

 ֿ נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ּׁשּכתב ְְִֶַַַַָָָמה

העבֹודה' ּב'קּונטרס לידי 95עדן ּבא ׁשּכאׁשר , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אצלֹו מתּגּלה ׁשאז אמּונה, ׁשל ּבענין ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָנּסיֹון

ׁשעֹומד  ּבלבד זֹו לא הרי ׁשּבּנפׁש, יחידה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחינת

עֹוד  אּלא עצמֹו, הּנּסיֹון הּוא ׁשּבֹו ּבענין ְְְִִִֶֶַַָָָָָּבנּסיֹון

ּפֹועלת  ה'ּיחידה' ּבחינת ׁשהתּגּלּות ְְְִִִֶֶֶַַַָֹזאת,

עניניו. ּבכל לגמרי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּמׁשּתּנה

ּבאים p‰Â‰ח) ׁשּכאׁשר לעיל האמּור על נֹוסף ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶַַָָָָ

אזי  אמּונה, ּבדבר נּסיֹון ְֱֲִִִֵַַָָלידי

להיֹות  צריכה כּו', ׁשטּות' ה'רּוח ְְְְִִִֶֶַַָָמתּבּטלת

נתינת  יהיה לא ׁשּמּלכּתחּלה ּכזה ּבאֹופן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּבהּמאמר  ּבארּוּכה נתּבאר ּדהּנה ּבזה, והענין ׁשטּות'. לה'רּוח ׁשּסיּבת 96מקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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א.92) לו, זח"ב כב. יט, ובכ"מ.93)ישעי' גֿד. עא, יתרו ואילך. ב נז, וארא סע"ד. מט, שמות תו"א פמ"ז. תניא ראה

סע"א.94) קכט, זח"א תורת 96)פ"ה.95)ראה ואילך. לד ע' ח"א מלוקט (סה"מ פ"ז דאשתקד שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה

ואילך). 301 ס"ע ח"ז התוועדויות – מהמכתבים מנחם בכו"כ ונזכר השתא, שבט ליו"ד בסמיכות לאור יצא המאמר –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למקום  רק תבוא ÈÁaÓ˙הראוי ההשפעה ‰ÎLÓ‰‰ BÓk ‡Ïc)¿…¿««¿»»ƒ¿ƒ«

‰˜ÈÈ ‰fÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌÈÈeÏÈb‰ מאד עלֿידי רבים צמצומים «ƒƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
'eÎ לקליפות השפעה ‰tÈÏw‰גם ˙¯È·L ,‰a¯c‡ ‡l‡ ,(∆»«¿«»¿ƒ««¿ƒ»

,È¯Ó‚Ï לחלוטין מציאותה ואת כוחה את שתאבד ÌÚעד „ÁÈa ¿«¿≈¿««ƒ
È·c ‰Ïe‡b‰Â ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»
‡Bt¯Â ÌÈ¯ˆÓÏ ÛBbc¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

Ï‡¯NÈÏ92 כיוונים בשני פעולה ¿ƒ¿»≈
 ֿ בו מנוגדים כוחות ובשילוב סותרים

עצמותו  בכוח רק שאפשרי דבר זמנית,

ית'.

˙‡ÈˆÈÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒƒ«
e‰fL) ˙eiÁe¯a ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒ∆∆
Ë¯Ùe ÔÈÚ ÏÎc ÔÎBz‰«∆¿»ƒ¿»¿»

Ì„‡‰ ˙„B·Úa93 בתניא כמבואר «¬«»»»
חייב  ויום יום וכל ודור דור "בכל שלכן

היום  יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם

האלוקית  נפש יציאת והוא ממצרים.

אין  אור ביחוד להיכלל הגוף... ממאסר

התורה  עסק ידי על הוא ברוך סוף

מלכות  בקבלת ובפרט בכלל והמצוות

שמע..." בקריאת ÌbLשמים ,(∆«
Áe¯'‰ ˙e¯ab˙‰ dLÈ ¯L‡k«¬∆∆¿»ƒ¿«¿»«
‰NÚÂ ,‰¯È·Ú ¯B·ÚÏ '˙eËL¿«¬¬≈»¿«¬∆
„Ú ,'B‚ ÌÈÏÈc·Ó ÌÎÈ˙BBÚ¬≈∆«¿ƒƒ«
˙‡ ¯M˜nL Ï·Á‰ ˙¯ÎpL∆ƒ¿»«∆∆∆¿«≈∆
ÌÚ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL Ì„‡‰»»»∆ƒ¿»¿«»ƒ

,‰ÏÚÓÏ B˙eiÁ ¯B˜Ó שזוהי ¿«¿«¿»
הירידה  בדוגמת ועצומה גדולה ירידה

בהיותם  ישראל בני של הרוחנית

מצרים  בטומאת ≈¬‰¯Èשקועים
‰¯eL˜ ,ÌÈlwaL Ï˜a eÏÈÙ‡¬ƒ¿«∆««ƒ¿»
B˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿«¿
ÌˆÚ ˙e¯M˜˙‰) C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿«¿∆∆
CiL ‡Ï ‰Ê „vÓe ,(ÌˆÚa¿∆∆ƒ«∆…«»
ÏÏk ‰Ïc·‰Â ˜ÒÙ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈¿«¿»»¿»

,‰È‰iL ‰ÊÈ‡ ÔBÚ È„ÈŒÏÚ ו"בין «¿≈»≈∆∆ƒ¿∆
מסתיר  לא העוון Ê‰אלוקיכם" ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆

‡e‰ (˜ÈÒÙÓ BÈ‡ ÔBÚ‰L)∆∆»≈«¿ƒ
‰fÓ ˙BÈ‰Ï CiL ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…«»ƒ¿ƒ∆

ÌBÏLÂŒÒÁ ‰˜ÈÈ לקליפות ¿ƒ»«¿»
‡a¯c‰,וסטראֿאחרא, ‡l‡∆»«¿«»

Áe¯'‰ Ïha˙Ó ‰Ê „vnL∆ƒ«∆ƒ¿«≈»«

ÌÈ¯ˆÓÏ ÛBb C¯cŒÏÚ) È¯Ó‚Ï '˙eËL היא הרוחנית שמשמעותו ¿¿«¿≈«∆∆»¿ƒ¿«ƒ
מצרים), קליפת Á„‡ביטול ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚL·e94 אחד בשעה ¿«¿»»»¿ƒ¿»»»

הזוהר) (כלשון אחד ‡ÚaÈ¯וברגע CÈÊ ¯Ú ËÏÚËL מעביר האדם ¿∆¿∆ƒƒ∆
עצמו  את Áz˙ומעלה ˜ÓBÚÓ והנחות הנמוך הרוחני ביותר המצב ≈∆««

Ìe¯ ˜ÓBÚÏ הגבוה המצב הרוחני ¿∆
ביותר  Ï‡¯NÈÏוהנעלה ‡Bt¯)»¿ƒ¿»≈
ישראל  ומתעלים שבני ).נרפאים

¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

'‰„B·Ú‰ Ò¯Ëe˜'a95, ¿¿¿∆»¬»
ÔÈÚa ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»
‰lb˙Ó Ê‡L ,‰eÓ‡ ÏL∆¡»∆»ƒ¿«∆
LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa BÏˆ‡∆¿¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
בניסיון  עומד שבקלים' 'קל גם ולכן

להיות  יכול לא 'יחידה' שעל מאחר

והסתר, העלם BÊשום ‡Ï È¯‰¬≈…
ÔÈÚa ÔBÈqa „ÓBÚL „·Ïaƒ¿«∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

,BÓˆÚ ÔBÈqp‰ ‡e‰ BaL אותו ∆«ƒ»«¿
הניסיון  הוא שבו אמונה של עניין

˙elb˙‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆ƒ¿«
˙ÏÚBt '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»∆∆
ÂÈÈÚ ÏÎa È¯Ó‚Ï ‰pzLnL∆ƒ¿«∆¿«¿≈¿»ƒ¿»»

באותם  שקוע וגם שהיה עניינים

ל"עומק  מתעלה הוא תחת" ב"עומק

רום".

¯eÓ‡‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (Á¿ƒ≈»«»»
È„ÈÏ ÌÈ‡a ¯L‡kL ÏÈÚÏ¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈
ÈÊ‡ ,‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈqƒ»ƒ¿«¡»¬«
,'eÎ '˙eËL Áe¯'‰ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆»«¿
בדיעבד, הוא זה מצב סוף סוף הרי

לכך  בנוסף BÈ‰Ï˙אבל ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
‰Êk ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆»∆
˙È˙ ‰È‰È ‡Ï ‰lÁzÎlnL∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿∆¿ƒ«

,'˙eËL Áe¯'‰Ï ÌB˜Ó כפי »¿»«¿
ומבאר.שהולך 

¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
¯Ó‡n‰a ‰ke¯‡a96'לגני 'באתי «¬»¿««¬»

השלישי, בפרק הריי"צ הרבי (של

תשי"ג  לגני' 'באתי הרבי של ובמאמר

זה) פרק על בעיקר »aÈqL∆ƒ˙המיוסד
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c"iyz'dכד ,hay c"ei

הּדעת, ּבחינת חסרֹון מּצד היא ׁשטּות' ְְְִִִֶַַַַַַָה'רּוח

ּגדֹול  (וחלק  ׁשּבדֹורֹותינ ּו הּנׁשמֹות ׁשרֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַָָלפי

ּבבחינת  (לא הם הּקדמֹונים) ּדדֹורֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָֹמהּנׁשמֹות

ּבהם  ׁשאין ּבהמה, זרע ּבבחינת אּלא) אדם, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזרע

ּבאלקּות  ּדעת הּוא 97ּבחינת ׁשהחּסרֹון והינּו , ְְְֱִִֶֶַַַַַָֹ

לאֹופן  (עד והרּגׁשה ּבהּכרה אּלא) ּבידיעה, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ(לא

התּגּברּות  אצלם נעׂשה זה ּומּצד ראּיה), ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבחינ  המׁשכת היא לזה והעצה ׁשטּות'. ת ה'רּוח ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

רּבינּו, מׁשה עלֿידי הּסּיּוע יׁשנֹו זה ׁשעל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּדעת,

ראׁשֹון  ּבּתניא 98ּגֹואל ּכמבֹואר יׂשראל, רֹועה ,99 ְְְִִֵֵֵַַַָָָ

ונקרא  ּכּולם, ּוכללּות רֹועים מּׁשבעה ְְְְִִִִֶָָָָׁשהּוא

הּדעת  ּבחינת ׁשּממׁשי ּדהינּו מהימנא, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָרעיא

זרע  ׁשּמּבחינת ּבנׁשמֹות ּגם יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלכללּות

וזהּו לבהמּת100ּבהמה. ּבׂשד עׂשב ,101ונתּתי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וׂשי"ן  ע"ב, ׁשם ׁשהּוא ּדעת ּבחינת הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַעׂשב

ׁשּקּיּומן  מּדֹות, חסדּֿגבּורהּֿתפארת, קּוין ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָ(ג'

הּדעת  ּבׂשד102עלֿידי ׁשּנמׁש הּתבה, ּבאמצע ( ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זרע  ׁשּנקראּו הּנׁשמֹות ׁשהם ּבהמּת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּבׁשביל

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו אמּונה,103ּבהמה. ּורעה ְְְֱֵֵֶֶַַָָָ

רֹועה  מהימנא, רעיא רּבינּו, ׁשּמׁשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹהינּו,

ּתהיה  ׁשּלא יׂשראל ּדבני האמּונה את ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומפרנס

ּגנבא  להיֹות יכֹול זה ׁשּמּצד ּבלבד, מּקיף ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבדר

קריא  רחמנא מחּתרּתא ּבאֹופן 104אּפּום אם ּכי , ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Úc‰ ˙ÈÁa ÔB¯ÒÁ „vÓ ‡È‰ '˙eËL Áe¯'‰,בנשמהÈÙÏ »«¿ƒƒ«∆¿¿ƒ««««¿ƒ

˙B¯B„c ˙BÓLp‰Ó ÏB„b ˜ÏÁÂ) eÈ˙B¯B„aL ˙BÓLp‰ ·B¯L∆«¿»∆¿≈¿≈∆»≈«¿»¿
Ú¯Ê ˙ÈÁ·a (‡l‡ ,Ì„‡ Ú¯Ê ˙ÈÁ·a ‡Ï) Ì‰ (ÌÈBÓ„w‰««¿ƒ≈…ƒ¿ƒ«∆«»»∆»ƒ¿ƒ«∆«

˙e˜Ï‡a ˙Úc ˙ÈÁa Ì‰a ÔÈ‡L ,‰Ó‰a97, בקבלה כמבואר ¿≈»∆≈»∆¿ƒ«««∆¡…
בית  את "וזרעתי הכתוב על וחסידות

בהמה" וזרע אדם זרע ישראל

מבחינת  ששורשן הגבוהות שהנשמות

במעשה  (ככתוב העליון" "אדם

כמראה  דמות הכיסא "ועל המרכבה

באלוקות  גדולה ידיעה להם ויש אדם")

אדם" "זרע נקראות ברֿדעת, כאדם

כל  כמעט הם (שכאמור הנשמות ושאר

"זרע  נקראות שבדורותינו) הנשמות

‰e‡בהמה" ÔB¯qÁ‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ»
‰¯k‰a (‡l‡ ,‰ÚÈ„Èa ‡Ï)…ƒƒ»∆»««»»
ÏL ÔÙB‡Ï „Ú) ‰Lb¯‰Â¿«¿»»«¿∆∆

‰i‡¯ וההבנה שהידיעה היינו ¿ƒ»
הבנה  שהיא וייתכן קיימת, וההשגה

אבל  ועמוקה, רחבה גדולה, והשגה

שהדברים  והתחושה ההרגשה חסרה

בתניא  כמבואר עצמו. לאדם קשורים

המוחין  חלקי שלושת ביאור לגבי

שהם  כפי ו"דעת" "בינה" "חכמה",

התקשרות  היא ש'דעת' האדם בנפש

שהדבר  תחושה עם בדבר והתחברות

מבואר  ועוד אישית, לו ואכפת לו נוגע

היא ש'דעת' שהחיבור שם

שהאדם  כזו ברמה הם וההתקשרות

הבין, שאותו הדבר כלפי רגש מפתח

מוחלטת  היא בדבר הוודאות וגם

בעיניים, שרואים דבר כמו ומלאה

מב: פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון

ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת שידעו לבדה, הידיעה אינה הדעת "עיקר

בחוזק  בה' מחשבתו ולתקוע ה', בגדולת דעתו להעמיק הוא העיקר אלא

כמו  וחזק, אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד והמוח, הלב ואומץ

מחשבתו"), בו ומעמיק בשר בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת שהיא

‰Ê „vÓe אלוקות לענייני ביחס ב'דעת' חיסרון ‡ˆÌÏבגלל ‰NÚ ƒ«∆«¬∆∆¿»
˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â .'˙eËL Áe¯'‰ ˙e¯ab˙‰ והתגלות ƒ¿«¿»«¿¿»≈»¿∆ƒ«¿»«

‰Ê ÏÚL ,˙Úc‰ ˙ÈÁa בחינת התגלות האלוקית על הנפש של הדעת ¿ƒ««««∆«∆
Úeiq‰ BLÈ ואחד אחד לכל Ï‡Bbשניתן ,eÈa¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆¿«ƒ««¿≈…∆«≈≈

ÔBL‡¯98‡Èza ¯‡B·Ók ,Ï‡¯NÈ ‰ÚB¯ ,99‰Ú·MÓ ‡e‰L ƒ≈ƒ¿»≈«¿»««¿»∆ƒƒ¿»

,ÌÏek ˙eÏÏÎe ÌÈÚB¯"אתפשטותא" הם ודור דור שבכל ישראל ורועי ƒ¿»»
רבינו  ÓÈ‰Ó‡,ממשה ‡ÈÚ¯ ‡¯˜Â,נאמן CÈLÓnLרועה eÈ‰c ¿ƒ¿»«¬»¿≈¿»¿«¿∆«¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎÏ ˙Úc‰ ˙ÈÁa הנחוץ את לצאנו שמספק רועה כמו ¿ƒ««««ƒ¿»ƒ¿»≈
מבני  ואחד אחד לכל ומסייע משפיע הוא נאמן רועה הוא רבינו שמשה וכיוון

ÈÁanL˙ישראל  ˙BÓLa Ìb«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
e‰ÊÂ .‰Ó‰a Ú¯Ê100Èz˙Â ∆«¿≈»¿∆¿»«ƒ

EzÓ‰·Ï E„Na ·NÚ101, פסוק ≈∆¿»¿ƒ¿∆¿∆
מפי  רבנו שנאמר ‰e‡משה ·NÚ≈∆

,·"Ú ÌL ‡e‰L ˙Úc ˙ÈÁa¿ƒ«««∆≈
בהתאם  בחינות, כמה יש הוי' בשם

אותי  של בגימטריא שונים ות לאופנים

י' שהאות (היינו ה'מילוי' עם הוי' שם

ע"ב  ושם הלאה), וכך "יוד", נכתבת

במילוי  הוי' שם של הגימטריא הוא

הרומזת  ה"י) וי"ו ה"י (יו"ד י' האות

האות  כעניין ביותר, גבוהה מדרגה על

מגילוי  שלמעלה 'נקודה' שהיא יו"ד

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈe˜ '‚) Ô"ÈNÂ¿ƒ«ƒ∆∆¿»
,˙BcÓ ,˙¯‡Ùz באות שנרמזים ƒ¿∆∆ƒ

שלוש  היא שלה שהגימטריא שי"ן

כלולה  המידות אחת כל כי מאות,

הוא ÔÓeiwLמעשר  המידות של ∆ƒ»
˙Úc‰ È„ÈŒÏÚ102 הכרה ללא שכן «¿≈«««

אישית  ונגיעה עניין והרגשה בדבר,

'יוליד' ולא ייצור לא השכל הדעת,

‰z·‰,מידות  ÚˆÓ‡a האות ) ¿∆¿««≈»
היא  "עשב" המילה באמצע שי"ן

ÏÈ·Laלהורות  E„Na CLÓpL∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ
˙BÓLp‰ Ì‰L EzÓ‰a¿∆¿∆∆≈«¿»

.‰Ó‰a Ú¯Ê e‡¯˜pL∆ƒ¿¿∆«¿≈»
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ103‰Ú¯e ¿∆««∆»¿≈

,eÈa¯ ‰LnL ,eÈ‰ ,‰eÓ‡¡»«¿∆…∆«≈
Ï‡¯NÈ È·c ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ,‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ כי «¬»¿≈¿»∆¿«¿≈∆»¡»ƒ¿≈ƒ¿»≈

פירוש  גם לכך יש נאמן, רועה כפשוטו, מהימנא" "רעיא של לפירוש בנוסף

אותה  ומחזק האמונה את רועה – יותר ÛÈwÓעמוק C¯„a ‰È‰z ‡lL∆…ƒ¿∆¿∆∆«ƒ
‰Ê „vnL ,„·Ïa עמוק חודר שלא 'מקיף' דבר היא האמונה כאשר ƒ¿«∆ƒ«∆

האדם  של וברגש z¯zÁÓ‡בשכל Ìet‡ ‡·b ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«¿»««¿«¿»
‡È¯˜ ‡ÓÁ¯104, וקורא לגנוב כדי שחפר מנהרה בפתח שעומד גנב «¬»»«¿»

הוא  'מקיף' דבר אצלו היא שהאמונה וכיוון בגניבה, להצליח לה' ומתפלל

והתפילה  ה' רצון על עבירה שהיא הגניבה בין הסתירה את חש ‡Ìלא Èkƒƒ
תהיה  ‰‡„Ìשהאמונה ÏÎeÈ ‡Ï ‰Ê „vnL ,ÈÓÈt ÔÙB‡a¿∆¿ƒƒ∆ƒ«∆…«»»»
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dlk izeg` ipbl iz`a

עבירה  לעבֹור האדם יּוכל לא זה ׁשּמּצד ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפנימי,

העליֹון. רצֹון היפ ְִֵֶֶֶָָׁשהיא

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּבנֹוגע ¿«∆∆∆ְְְְְִֵֶַַָֹ

ודרא  ּדרא ׁשּזהּו105ׁשּבכל , ְְֶֶֶָָָָָ

לכ"ק  עד הּדֹורֹות, נׂשיאי הרּביים ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָענינם

היתה  ׁשעבֹודתֹו ההילּולא, ּבעל אדמּו"ר ְְֲִֶַַַַָָָָמו"ח

אּלה  עם אפילּו מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָעם

מּלׁשֹון  עּמֹו נפרדים, ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהם

ּבתאוֹות  מּוׁשקעים ונעׂשּו ׁשּנתרחקּו ְְְְְֲֲֲִִֶַַַָעֹוממֹות,

חבל  ׁשּנכרת אּלה ואפילּו ּורתיחה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּבתענּוג

ּומיתֹות  ּכריתֹות ׁשל עבירֹות עלֿידי ְְְֲִִִֵֵֶַָָנׁשמתם

(ד  רּבי ׁשל ענינֹו זהּו הרי – דאך ּביתּֿדין איז אס ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ממּוצע  ׁשּלהיֹותֹו רּבי'ן), א פּון ענין ְְְִִֶֶֶַָָדער

ׁשּכתּוב 106הּמחּבר  ּכמֹו הוי'107, ּבין עֹומד אנכי ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּגם  ּפֹועל הּוא הרי מּזה, למעלה ועֹוד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָּוביניכם,

ּבגילּוי  לבֹוא ּתּוכל ה'ּיחידה' ׁשּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאצלם,

להסּביר  נּסיֹון, ׁשל מּמּצב החל ּפעּולתּה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָולפעֹול

ּבּנּסיֹון, לעמֹוד הּוא מּוכרח זה ׁשּבענין ְְְֲִִֶֶַַָָָלֹו

החיּבּור  אצלֹו לפעֹול הּזמן ּבמׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָואחרּֿכ

ועל  הּפרטּיים. להּנימים ּבנֹוגע ּגם נׁשמתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדחבל

ּבבחינת  ׁשהם אּלה על ׁשּפֹועל ֿ וכּמה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאחתּֿכּמה

סעיף  (כנ"ל עילּוי ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי ְְְִִִֶֶֶַעּמֹו

ּתּוכל  ׁשטּות' ׁשה'רּוח מּצב לידי יבֹואּו ׁשּלא ְִֵֶֶַַַָָָֹה),

כּו'. האמת על ְֱֶַַָלכּסֹות

ÔÈÚÂ,אחריו לדֹורֹו נחלתֹו לחבל ה ׁשאיר זה ¿ƒ¿»ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָ

ונלכה  הֹורנּו אׁשר ּבּדר ּבפעּולֹותיו להמׁשי הּזכּות את להם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבנתנֹו

הּנ"ל,108ּבארחֹותיו  ּבכל לפעֹול צריכים ּכיצד והראה הּדר את ׁשּסלל לאחרי , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשל  הּכּונה ּתכלית את למּלא ּבּטבע, – הּטבע מן למעלה מּופלגה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּובהצלחה

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות העֹולמֹות, ּכל ּבחסד 109ּבריאת זה וכל , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

טפחים.110ּוברחמים  מעׂשרה למּטה מּופלגה, ּובהצלחה , ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָ
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(קי 105) תס"ט א).תקו"ז קיד, א. מלוקט 106)ב, (סה"מ פ"ה תשי"ב לגני באתי ד"ה .158 ע' שלום תורת סה"ש ראה

ובכ"מ. .(297 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת כה. ע' ה.107)ח"א ה, אגה"ק 108)ואתחנן בתניא אדה"ז לשון ע"פ

א). (קמו, זך ובכ"מ.109)סימן רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 110)ראה

(נעתק  9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש (נעתק תרצ"ג שמח"ת שיחת

חשון)). כ יום" ב"היום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÍÙÈ‰ ‡È‰L ‰¯È·Ú ¯B·ÚÏÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ בו תחדור האמונה כי «¬¬≈»∆ƒ≈∆¿»»∆¿

שלו. המציאות כל את ותמלא עמוק

‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»
‡¯„Â105,הדורות בכל ישראל רועי הצדיקים ÏLהם ÌÈÚ e‰fL ¿»»∆∆ƒ¿»»∆

„Ú ,˙B¯Bc‰ È‡ÈN ÌÈÈa¯‰»«≈ƒ¿ƒ≈««
ÏÚa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÏƒ¿«¿««

,‡ÏeÏÈ‰‰ יו"ד זה, ביום שנסתלק «ƒ»
תש"י) (בשנת «¬∆B˙„B·ÚLשבט,

˙Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚ ‰˙È‰»¿»ƒ»∆»¿««
‰l‡ ÌÚ eÏÈÙ‡ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¬ƒƒ≈∆

·vÓe „ÓÚÓa Ì‰L ירוד רוחני ∆≈¿«¬»«»
ÌÈ„¯Ùמאד ÏL,מאלוקותBnÚ ∆ƒ¿»ƒ«

˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ,כבויות כגחלים ƒ¿¿
e˜Á¯˙pL ומצוות תורה מענייני ∆ƒ¿«¬

מאד גדול ÌÈÚ˜LeÓריחוק eNÚÂ¿«¬¿»ƒ
˙BÂ‡˙aהזה eÚ˙a‚עולם ¿«¬¿«¬
‰ÁÈ˙¯e עלולים מצבם שמצד כך ¿ƒ»

ה'רוח  שליטת תחת חלילה להיות

ÎpL¯˙שטות', ‰l‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈∆∆ƒ¿»
˙B¯È·Ú È„ÈŒÏÚ Ì˙ÓL Ï·Á∆∆ƒ¿»»«¿≈¬≈
Y ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓe ˙B˙È¯k ÏL∆¿ƒƒ≈ƒ
ההילולא  בעל הרבי דאג להם וגם

כי ולקרבם אמונה בהם ≈¬‰¯Èלהשפיע
BÈÚ e‰Ê ושליחותו ÏLתפקידו ∆ƒ¿»∆

ÔÈÚ ¯Ú„ Í‡„ ÊÈ‡ Ò‡„) Èa∆̄ƒ»ƒ»∆ƒ¿»
B˙BÈ‰lL ,(Ô'Èa¯ ‡ ÔeÙ«∆∆ƒ¿

¯aÁn‰ ÚˆeÓÓ106, היהודי בין ¿»«¿«≈
e˙kL·לאלוקות BÓk107 בדברי ¿∆»

עצמו  על רבנו ÓBÚ„משה ÈÎ‡»…ƒ≈
„BÚÂ ,ÌÎÈÈ·e 'ÈÂ‰ ÔÈa≈¬»»≈≈∆¿

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ של שלאמיתו היינו ¿«¿»ƒ∆
עוד  נעלה הוא 'רבי' של עניינו דבר

מזה, Ìbיותר ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈«
,ÌÏˆ‡,כלֿכך שנתרחקו אותם ∆¿»

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁaL שבנשמתם ∆¿ƒ««¿ƒ»
ÏBÚÙÏÂ ÈeÏÈ‚a ‡B·Ï ÏÎez«»¿ƒ¿ƒ¿

d˙ÏeÚt של הנהגתו על להשפיע ¿»»
ÔBÈq,האדם, ÏL ·vnÓ ÏÁ‰»≈ƒ«»∆ƒ»

Á¯ÎeÓ ‰Ê ÔÈÚaL BÏ ¯ÈaÒ‰Ï¿«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈqpa „BÓÚÏ ‡e‰«¬«ƒ»¿««»

Ú‚Ba Ìb B˙ÓL Ï·Ác ¯eaÈÁ‰ BÏˆ‡ ÏBÚÙÏ ÔÓf‰ CLÓa¿∆∆«¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ¿»«¿≈«
ÌÈiË¯t‰ ÌÈÓÈp‰Ï בעל הרבי עסק זה ‡Œ˙Áההילולא.שבכל ÏÚÂ ¿«ƒƒ«¿»ƒƒ¿«««

‡e‰L ÈÙk BnÚ ˙ÈÁ·a Ì‰L ‰l‡ ÏÚ ÏÚBtL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆≈«≈∆∆≈ƒ¿ƒ««¿ƒ∆
,(‰ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÈeÏÈÚ ÏL ÔÙB‡a אלה על מפעולתו בקלֿוחומר ¿∆∆ƒ¿ƒ

פירוד, מלשון "עם" …∆lL‡שנקראים
e‡B·È מלכתחילה·vÓ È„ÈÏ »ƒ≈«»

˙BqÎÏ ÏÎez '˙eËL Áe¯'‰L∆»«¿«¿«
.'eÎ ˙Ó‡‰ ÏÚ«»¡∆

¯È‡L‰ ‰Ê ÔÈÚÂ הריי"צ הרבי ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
ההילולא  B˙ÏÁבעל Ï·ÁÏ¿∆∆«¬»

,ÂÈ¯Á‡ B¯B„Ï בני הבא היינו הדור ¿«¬»
ב'חבל' אליו המקושרים ¿«¿B˙aאחריו

CÈLÓ‰Ï ˙eÎf‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«¿¿«¿ƒ
e¯B‰ ¯L‡ C¯ca ÂÈ˙BÏeÚÙaƒ¿»«∆∆¬∆»

ÂÈ˙BÁ¯‡a ‰ÎÏÂ108, באותו ¿≈¿»¿…¿»
וקירוב  השפעה של יהודי כיוון לכל

דרגה, ובכל מצב ≈¬»¿È¯Á‡Ïבכל
‰‡¯‰Â C¯c‰ ˙‡ ÏÏqL∆»«∆«∆∆¿∆¿»
ÏÎa ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ „ˆÈk≈«¿ƒƒƒ¿¿»
,‰‚ÏÙeÓ ‰ÁÏˆ‰·e ,Ï"p‰««¿«¿»»¿»»
,Ú·ha Y Ú·h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«∆««∆«

שההצלחה  עלֿטבעית כלומר, תהיה

גדרי  בתוך ותפעל ותחדור תשפיע אבל

עצמם  ÈÏÎz˙הטבע ˙‡ ‡lÓÏ¿«≈∆«¿ƒ
Ïk ˙‡È¯a ÏL ‰ek‰««»»∆¿ƒ«»
C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ ,˙BÓÏBÚ‰»»«¬ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc109, שהיא ƒ»¿«¿ƒ
"ועשו  הציווי של הפנימית המשמעות

מקדש" Ê‰לי ÏÎÂ יהיה„ÒÁa ¿»∆¿∆∆
ÌÈÓÁ¯·e110‰ÁÏˆ‰·e , ¿«¬ƒ¿«¿»»

‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ,‰‚ÏÙeÓ¿»»¿«»≈¬»»
ÌÈÁÙË בצורה בפועלֿממש היינו ¿»ƒ

המציאות  גדרי בתוך שנתפסת
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כה c"iyz'd ,hay c"ei

הּדעת, ּבחינת חסרֹון מּצד היא ׁשטּות' ְְְִִִֶַַַַַַָה'רּוח

ּגדֹול  (וחלק  ׁשּבדֹורֹותינ ּו הּנׁשמֹות ׁשרֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַָָלפי

ּבבחינת  (לא הם הּקדמֹונים) ּדדֹורֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָֹמהּנׁשמֹות

ּבהם  ׁשאין ּבהמה, זרע ּבבחינת אּלא) אדם, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזרע

ּבאלקּות  ּדעת הּוא 97ּבחינת ׁשהחּסרֹון והינּו , ְְְֱִִֶֶַַַַַָֹ

לאֹופן  (עד והרּגׁשה ּבהּכרה אּלא) ּבידיעה, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ(לא

התּגּברּות  אצלם נעׂשה זה ּומּצד ראּיה), ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבחינ  המׁשכת היא לזה והעצה ׁשטּות'. ת ה'רּוח ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

רּבינּו, מׁשה עלֿידי הּסּיּוע יׁשנֹו זה ׁשעל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּדעת,

ראׁשֹון  ּבּתניא 98ּגֹואל ּכמבֹואר יׂשראל, רֹועה ,99 ְְְִִֵֵֵַַַָָָ

ונקרא  ּכּולם, ּוכללּות רֹועים מּׁשבעה ְְְְִִִִֶָָָָׁשהּוא

הּדעת  ּבחינת ׁשּממׁשי ּדהינּו מהימנא, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָרעיא

זרע  ׁשּמּבחינת ּבנׁשמֹות ּגם יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלכללּות

וזהּו לבהמּת100ּבהמה. ּבׂשד עׂשב ,101ונתּתי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וׂשי"ן  ע"ב, ׁשם ׁשהּוא ּדעת ּבחינת הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַעׂשב

ׁשּקּיּומן  מּדֹות, חסדּֿגבּורהּֿתפארת, קּוין ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָ(ג'

הּדעת  ּבׂשד102עלֿידי ׁשּנמׁש הּתבה, ּבאמצע ( ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זרע  ׁשּנקראּו הּנׁשמֹות ׁשהם ּבהמּת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּבׁשביל

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו אמּונה,103ּבהמה. ּורעה ְְְֱֵֵֶֶַַָָָ

רֹועה  מהימנא, רעיא רּבינּו, ׁשּמׁשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹהינּו,

ּתהיה  ׁשּלא יׂשראל ּדבני האמּונה את ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומפרנס

ּגנבא  להיֹות יכֹול זה ׁשּמּצד ּבלבד, מּקיף ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבדר

קריא  רחמנא מחּתרּתא ּבאֹופן 104אּפּום אם ּכי , ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ
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(המו"ל). ועוד ואילך. קלט ע' ח"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש (לדוגמא) ראה – ההיא תו"א 97)שבתקופה ראה

ואילך). ג (עד, משפטים עה,98)ר"פ שם תו"א י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

שם.100)פמ"ב.99)ב. משפטים טו.101)תו"א יא, ז.102)עקב ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ג.103)ראה לז, תהלים

יעקב).104) העין (כגירסת א סג, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Úc‰ ˙ÈÁa ÔB¯ÒÁ „vÓ ‡È‰ '˙eËL Áe¯'‰,בנשמהÈÙÏ »«¿ƒƒ«∆¿¿ƒ««««¿ƒ

˙B¯B„c ˙BÓLp‰Ó ÏB„b ˜ÏÁÂ) eÈ˙B¯B„aL ˙BÓLp‰ ·B¯L∆«¿»∆¿≈¿≈∆»≈«¿»¿
Ú¯Ê ˙ÈÁ·a (‡l‡ ,Ì„‡ Ú¯Ê ˙ÈÁ·a ‡Ï) Ì‰ (ÌÈBÓ„w‰««¿ƒ≈…ƒ¿ƒ«∆«»»∆»ƒ¿ƒ«∆«

˙e˜Ï‡a ˙Úc ˙ÈÁa Ì‰a ÔÈ‡L ,‰Ó‰a97, בקבלה כמבואר ¿≈»∆≈»∆¿ƒ«««∆¡…
בית  את "וזרעתי הכתוב על וחסידות

בהמה" וזרע אדם זרע ישראל

מבחינת  ששורשן הגבוהות שהנשמות

במעשה  (ככתוב העליון" "אדם

כמראה  דמות הכיסא "ועל המרכבה

באלוקות  גדולה ידיעה להם ויש אדם")

אדם" "זרע נקראות ברֿדעת, כאדם

כל  כמעט הם (שכאמור הנשמות ושאר

"זרע  נקראות שבדורותינו) הנשמות

‰e‡בהמה" ÔB¯qÁ‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ»
‰¯k‰a (‡l‡ ,‰ÚÈ„Èa ‡Ï)…ƒƒ»∆»««»»
ÏL ÔÙB‡Ï „Ú) ‰Lb¯‰Â¿«¿»»«¿∆∆

‰i‡¯ וההבנה שהידיעה היינו ¿ƒ»
הבנה  שהיא וייתכן קיימת, וההשגה

אבל  ועמוקה, רחבה גדולה, והשגה

שהדברים  והתחושה ההרגשה חסרה

בתניא  כמבואר עצמו. לאדם קשורים

המוחין  חלקי שלושת ביאור לגבי

שהם  כפי ו"דעת" "בינה" "חכמה",

התקשרות  היא ש'דעת' האדם בנפש

שהדבר  תחושה עם בדבר והתחברות

מבואר  ועוד אישית, לו ואכפת לו נוגע

היא ש'דעת' שהחיבור שם

שהאדם  כזו ברמה הם וההתקשרות

הבין, שאותו הדבר כלפי רגש מפתח

מוחלטת  היא בדבר הוודאות וגם

בעיניים, שרואים דבר כמו ומלאה

מב: פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון

ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת שידעו לבדה, הידיעה אינה הדעת "עיקר

בחוזק  בה' מחשבתו ולתקוע ה', בגדולת דעתו להעמיק הוא העיקר אלא

כמו  וחזק, אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד והמוח, הלב ואומץ

מחשבתו"), בו ומעמיק בשר בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת שהיא

‰Ê „vÓe אלוקות לענייני ביחס ב'דעת' חיסרון ‡ˆÌÏבגלל ‰NÚ ƒ«∆«¬∆∆¿»
˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â .'˙eËL Áe¯'‰ ˙e¯ab˙‰ והתגלות ƒ¿«¿»«¿¿»≈»¿∆ƒ«¿»«

‰Ê ÏÚL ,˙Úc‰ ˙ÈÁa בחינת התגלות האלוקית על הנפש של הדעת ¿ƒ««««∆«∆
Úeiq‰ BLÈ ואחד אחד לכל Ï‡Bbשניתן ,eÈa¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆¿«ƒ««¿≈…∆«≈≈

ÔBL‡¯98‡Èza ¯‡B·Ók ,Ï‡¯NÈ ‰ÚB¯ ,99‰Ú·MÓ ‡e‰L ƒ≈ƒ¿»≈«¿»««¿»∆ƒƒ¿»

,ÌÏek ˙eÏÏÎe ÌÈÚB¯"אתפשטותא" הם ודור דור שבכל ישראל ורועי ƒ¿»»
רבינו  ÓÈ‰Ó‡,ממשה ‡ÈÚ¯ ‡¯˜Â,נאמן CÈLÓnLרועה eÈ‰c ¿ƒ¿»«¬»¿≈¿»¿«¿∆«¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎÏ ˙Úc‰ ˙ÈÁa הנחוץ את לצאנו שמספק רועה כמו ¿ƒ««««ƒ¿»ƒ¿»≈
מבני  ואחד אחד לכל ומסייע משפיע הוא נאמן רועה הוא רבינו שמשה וכיוון

ÈÁanL˙ישראל  ˙BÓLa Ìb«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
e‰ÊÂ .‰Ó‰a Ú¯Ê100Èz˙Â ∆«¿≈»¿∆¿»«ƒ

EzÓ‰·Ï E„Na ·NÚ101, פסוק ≈∆¿»¿ƒ¿∆¿∆
מפי  רבנו שנאמר ‰e‡משה ·NÚ≈∆

,·"Ú ÌL ‡e‰L ˙Úc ˙ÈÁa¿ƒ«««∆≈
בהתאם  בחינות, כמה יש הוי' בשם

אותי  של בגימטריא שונים ות לאופנים

י' שהאות (היינו ה'מילוי' עם הוי' שם

ע"ב  ושם הלאה), וכך "יוד", נכתבת

במילוי  הוי' שם של הגימטריא הוא

הרומזת  ה"י) וי"ו ה"י (יו"ד י' האות

האות  כעניין ביותר, גבוהה מדרגה על

מגילוי  שלמעלה 'נקודה' שהיא יו"ד

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈe˜ '‚) Ô"ÈNÂ¿ƒ«ƒ∆∆¿»
,˙BcÓ ,˙¯‡Ùz באות שנרמזים ƒ¿∆∆ƒ

שלוש  היא שלה שהגימטריא שי"ן

כלולה  המידות אחת כל כי מאות,

הוא ÔÓeiwLמעשר  המידות של ∆ƒ»
˙Úc‰ È„ÈŒÏÚ102 הכרה ללא שכן «¿≈«««

אישית  ונגיעה עניין והרגשה בדבר,

'יוליד' ולא ייצור לא השכל הדעת,

‰z·‰,מידות  ÚˆÓ‡a האות ) ¿∆¿««≈»
היא  "עשב" המילה באמצע שי"ן

ÏÈ·Laלהורות  E„Na CLÓpL∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ
˙BÓLp‰ Ì‰L EzÓ‰a¿∆¿∆∆≈«¿»

.‰Ó‰a Ú¯Ê e‡¯˜pL∆ƒ¿¿∆«¿≈»
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ103‰Ú¯e ¿∆««∆»¿≈

,eÈa¯ ‰LnL ,eÈ‰ ,‰eÓ‡¡»«¿∆…∆«≈
Ï‡¯NÈ È·c ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ,‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ כי «¬»¿≈¿»∆¿«¿≈∆»¡»ƒ¿≈ƒ¿»≈

פירוש  גם לכך יש נאמן, רועה כפשוטו, מהימנא" "רעיא של לפירוש בנוסף

אותה  ומחזק האמונה את רועה – יותר ÛÈwÓעמוק C¯„a ‰È‰z ‡lL∆…ƒ¿∆¿∆∆«ƒ
‰Ê „vnL ,„·Ïa עמוק חודר שלא 'מקיף' דבר היא האמונה כאשר ƒ¿«∆ƒ«∆

האדם  של וברגש z¯zÁÓ‡בשכל Ìet‡ ‡·b ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«¿»««¿«¿»
‡È¯˜ ‡ÓÁ¯104, וקורא לגנוב כדי שחפר מנהרה בפתח שעומד גנב «¬»»«¿»

הוא  'מקיף' דבר אצלו היא שהאמונה וכיוון בגניבה, להצליח לה' ומתפלל

והתפילה  ה' רצון על עבירה שהיא הגניבה בין הסתירה את חש ‡Ìלא Èkƒƒ
תהיה  ‰‡„Ìשהאמונה ÏÎeÈ ‡Ï ‰Ê „vnL ,ÈÓÈt ÔÙB‡a¿∆¿ƒƒ∆ƒ«∆…«»»»
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dlk izeg` ipbl iz`a

עבירה  לעבֹור האדם יּוכל לא זה ׁשּמּצד ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפנימי,

העליֹון. רצֹון היפ ְִֵֶֶֶָָׁשהיא

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּבנֹוגע ¿«∆∆∆ְְְְְִֵֶַַָֹ

ודרא  ּדרא ׁשּזהּו105ׁשּבכל , ְְֶֶֶָָָָָ

לכ"ק  עד הּדֹורֹות, נׂשיאי הרּביים ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָענינם

היתה  ׁשעבֹודתֹו ההילּולא, ּבעל אדמּו"ר ְְֲִֶַַַַָָָָמו"ח

אּלה  עם אפילּו מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָעם

מּלׁשֹון  עּמֹו נפרדים, ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהם

ּבתאוֹות  מּוׁשקעים ונעׂשּו ׁשּנתרחקּו ְְְְְֲֲֲִִֶַַַָעֹוממֹות,

חבל  ׁשּנכרת אּלה ואפילּו ּורתיחה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּבתענּוג

ּומיתֹות  ּכריתֹות ׁשל עבירֹות עלֿידי ְְְֲִִִֵֵֶַָָנׁשמתם

(ד  רּבי ׁשל ענינֹו זהּו הרי – דאך ּביתּֿדין איז אס ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ממּוצע  ׁשּלהיֹותֹו רּבי'ן), א פּון ענין ְְְִִֶֶֶַָָדער

ׁשּכתּוב 106הּמחּבר  ּכמֹו הוי'107, ּבין עֹומד אנכי ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּגם  ּפֹועל הּוא הרי מּזה, למעלה ועֹוד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָּוביניכם,

ּבגילּוי  לבֹוא ּתּוכל ה'ּיחידה' ׁשּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאצלם,

להסּביר  נּסיֹון, ׁשל מּמּצב החל ּפעּולתּה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָולפעֹול

ּבּנּסיֹון, לעמֹוד הּוא מּוכרח זה ׁשּבענין ְְְֲִִֶֶַַָָָלֹו

החיּבּור  אצלֹו לפעֹול הּזמן ּבמׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָואחרּֿכ

ועל  הּפרטּיים. להּנימים ּבנֹוגע ּגם נׁשמתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדחבל

ּבבחינת  ׁשהם אּלה על ׁשּפֹועל ֿ וכּמה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאחתּֿכּמה

סעיף  (כנ"ל עילּוי ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי ְְְִִִֶֶֶַעּמֹו

ּתּוכל  ׁשטּות' ׁשה'רּוח מּצב לידי יבֹואּו ׁשּלא ְִֵֶֶַַַָָָֹה),

כּו'. האמת על ְֱֶַַָלכּסֹות

ÔÈÚÂ,אחריו לדֹורֹו נחלתֹו לחבל ה ׁשאיר זה ¿ƒ¿»ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָ

ונלכה  הֹורנּו אׁשר ּבּדר ּבפעּולֹותיו להמׁשי הּזכּות את להם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבנתנֹו

הּנ"ל,108ּבארחֹותיו  ּבכל לפעֹול צריכים ּכיצד והראה הּדר את ׁשּסלל לאחרי , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשל  הּכּונה ּתכלית את למּלא ּבּטבע, – הּטבע מן למעלה מּופלגה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּובהצלחה

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות העֹולמֹות, ּכל ּבחסד 109ּבריאת זה וכל , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

טפחים.110ּוברחמים  מעׂשרה למּטה מּופלגה, ּובהצלחה , ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָ
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(קי 105) תס"ט א).תקו"ז קיד, א. מלוקט 106)ב, (סה"מ פ"ה תשי"ב לגני באתי ד"ה .158 ע' שלום תורת סה"ש ראה

ובכ"מ. .(297 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת כה. ע' ה.107)ח"א ה, אגה"ק 108)ואתחנן בתניא אדה"ז לשון ע"פ

א). (קמו, זך ובכ"מ.109)סימן רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 110)ראה

(נעתק  9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש (נעתק תרצ"ג שמח"ת שיחת

חשון)). כ יום" ב"היום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÍÙÈ‰ ‡È‰L ‰¯È·Ú ¯B·ÚÏÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ בו תחדור האמונה כי «¬¬≈»∆ƒ≈∆¿»»∆¿

שלו. המציאות כל את ותמלא עמוק

‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»
‡¯„Â105,הדורות בכל ישראל רועי הצדיקים ÏLהם ÌÈÚ e‰fL ¿»»∆∆ƒ¿»»∆

„Ú ,˙B¯Bc‰ È‡ÈN ÌÈÈa¯‰»«≈ƒ¿ƒ≈««
ÏÚa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÏƒ¿«¿««

,‡ÏeÏÈ‰‰ יו"ד זה, ביום שנסתלק «ƒ»
תש"י) (בשנת «¬∆B˙„B·ÚLשבט,

˙Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚ ‰˙È‰»¿»ƒ»∆»¿««
‰l‡ ÌÚ eÏÈÙ‡ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¬ƒƒ≈∆

·vÓe „ÓÚÓa Ì‰L ירוד רוחני ∆≈¿«¬»«»
ÌÈ„¯Ùמאד ÏL,מאלוקותBnÚ ∆ƒ¿»ƒ«

˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ,כבויות כגחלים ƒ¿¿
e˜Á¯˙pL ומצוות תורה מענייני ∆ƒ¿«¬

מאד גדול ÌÈÚ˜LeÓריחוק eNÚÂ¿«¬¿»ƒ
˙BÂ‡˙aהזה eÚ˙a‚עולם ¿«¬¿«¬
‰ÁÈ˙¯e עלולים מצבם שמצד כך ¿ƒ»

ה'רוח  שליטת תחת חלילה להיות

ÎpL¯˙שטות', ‰l‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈∆∆ƒ¿»
˙B¯È·Ú È„ÈŒÏÚ Ì˙ÓL Ï·Á∆∆ƒ¿»»«¿≈¬≈
Y ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓe ˙B˙È¯k ÏL∆¿ƒƒ≈ƒ
ההילולא  בעל הרבי דאג להם וגם

כי ולקרבם אמונה בהם ≈¬‰¯Èלהשפיע
BÈÚ e‰Ê ושליחותו ÏLתפקידו ∆ƒ¿»∆

ÔÈÚ ¯Ú„ Í‡„ ÊÈ‡ Ò‡„) Èa∆̄ƒ»ƒ»∆ƒ¿»
B˙BÈ‰lL ,(Ô'Èa¯ ‡ ÔeÙ«∆∆ƒ¿

¯aÁn‰ ÚˆeÓÓ106, היהודי בין ¿»«¿«≈
e˙kL·לאלוקות BÓk107 בדברי ¿∆»

עצמו  על רבנו ÓBÚ„משה ÈÎ‡»…ƒ≈
„BÚÂ ,ÌÎÈÈ·e 'ÈÂ‰ ÔÈa≈¬»»≈≈∆¿

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ של שלאמיתו היינו ¿«¿»ƒ∆
עוד  נעלה הוא 'רבי' של עניינו דבר

מזה, Ìbיותר ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈«
,ÌÏˆ‡,כלֿכך שנתרחקו אותם ∆¿»

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁaL שבנשמתם ∆¿ƒ««¿ƒ»
ÏBÚÙÏÂ ÈeÏÈ‚a ‡B·Ï ÏÎez«»¿ƒ¿ƒ¿

d˙ÏeÚt של הנהגתו על להשפיע ¿»»
ÔBÈq,האדם, ÏL ·vnÓ ÏÁ‰»≈ƒ«»∆ƒ»

Á¯ÎeÓ ‰Ê ÔÈÚaL BÏ ¯ÈaÒ‰Ï¿«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈqpa „BÓÚÏ ‡e‰«¬«ƒ»¿««»

Ú‚Ba Ìb B˙ÓL Ï·Ác ¯eaÈÁ‰ BÏˆ‡ ÏBÚÙÏ ÔÓf‰ CLÓa¿∆∆«¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ¿»«¿≈«
ÌÈiË¯t‰ ÌÈÓÈp‰Ï בעל הרבי עסק זה ‡Œ˙Áההילולא.שבכל ÏÚÂ ¿«ƒƒ«¿»ƒƒ¿«««

‡e‰L ÈÙk BnÚ ˙ÈÁ·a Ì‰L ‰l‡ ÏÚ ÏÚBtL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆≈«≈∆∆≈ƒ¿ƒ««¿ƒ∆
,(‰ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÈeÏÈÚ ÏL ÔÙB‡a אלה על מפעולתו בקלֿוחומר ¿∆∆ƒ¿ƒ

פירוד, מלשון "עם" …∆lL‡שנקראים
e‡B·È מלכתחילה·vÓ È„ÈÏ »ƒ≈«»

˙BqÎÏ ÏÎez '˙eËL Áe¯'‰L∆»«¿«¿«
.'eÎ ˙Ó‡‰ ÏÚ«»¡∆

¯È‡L‰ ‰Ê ÔÈÚÂ הריי"צ הרבי ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
ההילולא  B˙ÏÁבעל Ï·ÁÏ¿∆∆«¬»

,ÂÈ¯Á‡ B¯B„Ï בני הבא היינו הדור ¿«¬»
ב'חבל' אליו המקושרים ¿«¿B˙aאחריו

CÈLÓ‰Ï ˙eÎf‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«¿¿«¿ƒ
e¯B‰ ¯L‡ C¯ca ÂÈ˙BÏeÚÙaƒ¿»«∆∆¬∆»

ÂÈ˙BÁ¯‡a ‰ÎÏÂ108, באותו ¿≈¿»¿…¿»
וקירוב  השפעה של יהודי כיוון לכל

דרגה, ובכל מצב ≈¬»¿È¯Á‡Ïבכל
‰‡¯‰Â C¯c‰ ˙‡ ÏÏqL∆»«∆«∆∆¿∆¿»
ÏÎa ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ „ˆÈk≈«¿ƒƒƒ¿¿»
,‰‚ÏÙeÓ ‰ÁÏˆ‰·e ,Ï"p‰««¿«¿»»¿»»
,Ú·ha Y Ú·h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«∆««∆«

שההצלחה  עלֿטבעית כלומר, תהיה

גדרי  בתוך ותפעל ותחדור תשפיע אבל

עצמם  ÈÏÎz˙הטבע ˙‡ ‡lÓÏ¿«≈∆«¿ƒ
Ïk ˙‡È¯a ÏL ‰ek‰««»»∆¿ƒ«»
C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ ,˙BÓÏBÚ‰»»«¬ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc109, שהיא ƒ»¿«¿ƒ
"ועשו  הציווי של הפנימית המשמעות

מקדש" Ê‰לי ÏÎÂ יהיה„ÒÁa ¿»∆¿∆∆
ÌÈÓÁ¯·e110‰ÁÏˆ‰·e , ¿«¬ƒ¿«¿»»

‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ,‰‚ÏÙeÓ¿»»¿«»≈¬»»
ÌÈÁÙË בצורה בפועלֿממש היינו ¿»ƒ

המציאות  גדרי בתוך שנתפסת

ביותר. התחתונה
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כו

c"ei ,glya zyxt zay .c"qa
c"lyz'd ,(` xn`n) hay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי מו"ח 2לגּני כ"ק ּומביא , »ƒְֲִִִֵַַָ

ההילּולא  ליֹום ּבמאמרֹו 3אדמּו"ר ְְְֲִַַַָָ

הּמדרׁש למקֹום 4מאמר לגנּוני לגּני הּפסּוק, על ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ

הּגׁשמי  הּזה עֹולם והינּו ּבתחּלה, עיקרי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ׁשכינה  עיקר היתה על 5ׁשּבֹו ׁשעֹולם ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

נברא  עיקר 6מילּואֹו היתה ּבּתחילתֹו ׁשּמּיד , ְְְִִִִִִֶַָָָָָ

ּבתחּתֹונים  (ּכמבֹואר 5ׁשכינה הּוא הּדבר ּדטעם , ְְְְְִִַַַַַָָָָ

הּמאמר  לֹו3ּבהמׁש להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי ( ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים  ּדירה היה 7יתּבר אחרּֿכ אמנם . ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

נסּתּלקה  ׁשּבגללֹו הראׁשֹון ּדאדם הּידּוע ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהחטא

ׁשאר  עלֿידי ואחרּֿכ לרקיע, מהארץ ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינה

ואחרּֿכ הז'. לרקיע עד נסּתּלקה ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָהחטאים

הּצּדיקים, עלֿידי למּטה הּׁשכינה המׁשכת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהיתה

אברהם  היה (אחד את 8אברהם והֹוריד זכה ( ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשאר  היּו ואחרּֿכ לו', הז' מרקיע ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה

הרקיעים, לׁשאר הּׁשכינה את ׁשהֹורידּו ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָהּצּדיקים

הּׁשביעין  וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹעד

ׁשאז 9חביבין  לארץ, הא' מרקיע והֹורידּה , ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מה  וזהּו ּבתחּתֹונים. ׁשכינה עיקר ׁשּוב ְְְְֲִִִֶַַַַָָנעׂשה

וׁשכנּתי ּׁשּמׁש מקּדׁש לי ועׂשּו נצטּוה ה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

הּמׁשּכן 10ּבתֹוכם  עׂשּית על הּצּוּוי ׁשּזהּו , ְְֲִִִֶֶַַַַָָ

אקרי  ּומקּדׁש מקּדׁש אקרי מׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָוהּמקּדׁש,

ּובּמקּדׁש,11מׁשּכן  ׁשּבּמׁשּכן העבֹודֹות ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
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מיוסד)1 זה לגני exwiraמאמר באתי ד"ה ראה – שבהמאמר ענינים לכמה ה'שי"ת. לגני באתי מד"ה הרביעי* פרק על

ואילך). קלז ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת זה ש"ק במוצאי א.)2שנאמר ה, ה'שי"ת.)3שה"ש לגני באתי ד"ה

במקומו.)4 ז.)5שהש"ר פי"ט, ב"ר שם).)6ראה (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, בחוקותי )7ב"ר תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא כד.)8ג. לג, יא.)9יחזקאל פכ"ט, ח.)10ויק"ר כה, עירובין )11תרומה

א. ב,

וש"נ. .V ע' לגני באתי סה"מ – מנחם תורת ראה – זו  לשנה השייך הפרק (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‡È·Óe , »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«¿

‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈÏ B¯Ó‡Óa3 הריי"צ הרבי שנים (באותן תש"י שבט יו"ד ¿«¬»¿«ƒ»
יו"ד  הימים ולקראת בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום למסור נוהג היה

– כלה אחותי לגני 'באתי דיבורֿהמתחיל המאמר את מסר תש"י שבט -י"ג

היארצייט  ליום לפרסום נועד המאמר

(נסתלקה  רבקה הרבנית אמוֿזקנתו של

הרבנית  אמו ושל תרע"ד) שבט ביו"ד

שבט  בי"ג (נסתלקה שטערנאֿשרה

לקראת  המאמר פרסום ולאחר תש"ב)

נסתלק  עצמו הריי"צ הרבי אלה, ימים

למפרע  והתברר תש"י, שבט ביו"ד

ומאז  הסתלקותו, ליום נמסר שהמאמר

משנת  החל שנה, מידי שבט ביו"ד

חסידות  מאמר לומר נהג הרבי תשי"א,

זה) »¬»Ó‡Ó¯בדיבורֿהמתחיל
L¯„n‰4Èp‚Ï ,˜eÒt‰ ÏÚ «ƒ¿»««»¿«ƒ
Èe‚Ï היינו) שלי הייחוד מקום ƒ¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  שבו המקום

כשם  ישראל, בני עם כביכול, מתייחד,

האדם) עם התייחד הבריאה שבתחילת

,‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
השכינה  השראת עיקר הייתה שבו

הבריאה  בעת ¿»¿eÈ‰Âבהתחלה,
‰˙È‰ BaL ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿ƒ∆»¿»

‰ÈÎL ¯˜ÈÚ5ÌÏBÚL e‰fL , ƒ«¿ƒ»∆∆∆»
‡¯· B‡eÏÈÓ ÏÚ6, כמאמר «ƒƒ¿»

בתחילה  נברא שהעולם ז"ל חכמינו

ומושלם  'מלא' «inL∆ƒ„כמקום
B˙ÏÈÁza תורה מתן לפני עוד ƒ¿ƒ»

ישראל  בני של העבודה והתחלת

המצוות  וקיום התורה «¿«‰È˙‰בלימוד
ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚ5, עיקר ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
דווקא היתה השכינה בעולם השראת

מבחינה  ביותר התחתון העולם הזה,

‰e‡רוחנית  ¯·c‰ ÌÚËc¿«««»»
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡B·Ók)3( «¿»¿∆¿≈««¬»

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ Èkƒƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È7 דירה',שדווקא' יהיה ביותר התחתון העולם ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
השכינה. להשראת ראוי, ‡CkŒ¯Áמקום ÌÓ‡ היתה שמלכתחילה לאחר »¿»««»

השכינה  השראת ‰¯‡ÔBLבעולם Ì„‡c Úe„i‰ ‡ËÁ‰ ‰È‰ חטא »»«≈¿«»«¿»»»ƒ
הדעת  lzÒ˜‰עץ BÏÏ‚aL ועלתהı¯‡‰Ó ‰ÈÎM‰ התחתונה ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈»»∆

ÚÈ˜¯Ï מכל ביותר התחתון הראשון »»ƒ«
È„ÈŒÏÚהרקיעים, CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿≈

ÌÈ‡ËÁ‰ ¯‡L בדורות שהיו ¿»«¬»ƒ
הראשון  אדם לאחר «¿»¿lzÒƒ˜‰הבאים

מהארץ  רחוק יותר ועלתה השכינה

‰Ê'.התחתונה  ÚÈ˜¯Ï „Ú«»»ƒ««
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»»¿»«¿»«

‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ לפני כמו בחזרה, «¿ƒ»¿«»
הראשון  ≈¿»È„ÈŒÏÚהחטא

) Ì‰¯·‡ ,ÌÈ˜Ècv‰ נאמר שעליו ««ƒƒ«¿»»
Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡8‰ÎÊ ( ∆»»»«¿»»»»

ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«
¯‡L eÈ‰ CkŒ¯Á‡Â ,'ÂÏ 'Ê‰«¿¿««»»¿»

ÌÈ˜Ècv‰ ואילך אבינו מיצחק ««ƒƒ
¯‡LÏ ‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰L∆ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿»
‰LÓ ‡aL „Ú ,ÌÈÚÈ˜¯‰»¿ƒƒ«∆»…∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L∆«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á9ÚÈ˜¯Ó d„È¯B‰Â , ¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«
·eL ‰NÚ Ê‡L ,ı¯‡Ï '‡‰»»»∆∆»«¬»

ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚ כמו ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
הבריאה. בתחילת הטעם e‰ÊÂשהיה ¿∆

על eËˆ‰הפנימי ‰LnM ‰Ó«∆…∆ƒ¿«»
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a10ÏÚ Èeev‰ e‰fL , ¿»∆∆«ƒ«
,Lc˜n‰Â ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»¿«ƒ¿»
Lc˜Óe Lc˜Ó È¯˜‡ ÔkLÓƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»

ÔkLÓ È¯˜‡11, שהביטוי כך ƒ¿≈ƒ¿»
עשיית  על גם ציווי כולל "מקדש"

המשכן  את עשה שמשה ואף המשכן

משה  יותר, מאוחר נבנה המקדש ואילו

בעולם  השכינה השראת את פעל רבינו

כיון  המשכן ידי על בשלימות הזה

ÔkLnaL ˙B„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬∆«ƒ¿»
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

עבֹודת  ועיקר למּטה. ׁשכינה עיקר ְְְְֲִִִִִַַַַַָָממׁשיכים

הּקרּבנֹות  עבֹודת היא והּמקּדׁש ואמרּו12הּמׁשּכן , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ז"ל  רזא 13רּבֹותינּו עד עֹולה ּדקּורּבנא רזא ְְְֵֶַַַָָָָָ

מּגיעים  הּקרּבן ׁשעלֿידי הינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדאיןֿסֹוף,

הּקרּבנֹות  מעׂשה ועל ּדאיןֿסֹוף, רזא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּבבחינת

ׁשאמרּתי  לפני רּוח נחת לה', ניחֹוח ריח ְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַַָָנאמר

רצֹוני  ּתענּוג 14ונעׂשה ׁשל ענין ׁשּזהּו הינּו , ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָ

ּכל  ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן רּוח). (נחת ְְְֲֵֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר מּיׂשראל, ואחד 15אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

העבֹודה  ׁשעלֿידי ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹוכֹו

ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ׁשכינה עיקר הׁשראת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה

הּבירּורים  עבֹודת עלֿידי והינּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָמּיׂשראל.

ואתהּפכא  סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָּבבחינת

לנהֹורא  ּוכמאמר 16חׁשֹוכא אתּכפיא 17, ּכד ְְְְֲֲִִַַַַָָָ

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָסטראֿאחרא

ּבכּוּלהּו ׁשהּוא ּכזה אֹור ּדהינּו עלמין, ְְְְְְְִֶֶַָָּבכּוּלהּו

עיקר  עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבׁשוה, ְְְִִִֵֶַַָָָָעלמין

הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָׁשכינה.

ּכמבֹואר  ואתהּפכא, אתּכפיא ענין יׁשנֹו ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

ָׁשם.

CÈLÓÓe ּׁשהּמׁשּכן 18לבאר מה יּובן ׁשּבזה «¿ƒְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדלהיֹות  ּדוקא, ׁשּטים מעצי ְְְֲִִִֵֵַָָָהיה

היא  ּובּמקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשעיקר

מעצי  היה לכן לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָלאתהּפכא

ׁשי  ּכי ׁשּנֹוטה ׁשּטים, ּדהינּו נטּיה, ּפירּוׁשֹו טה ְְְִִִִִֵֶֶַָָ

וההּטיה  אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש הּיׁשר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּדר
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ב.)12 פרק הנ"ל לגני באתי יח.)13ד"ה פרק בההמשך הובא – ב. כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר תו"כ )14ראה ט. א, ויקרא

עה"פ. קרוב )15ופרש"י פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו

חכ"ו  לקו"ש וראה ב. שכו, ב. 45.שכה, הערה 173 א.)16ע' ד, ח"א זהר ר"פ )17ראה ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ויקהל  תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. ג.)18פט, בפרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÎÈLÓÓ ,Lc˜n·eגילוי לידי ומביאים למטה ÈÚ˜¯מלמעלה «ƒ¿»«¿ƒƒƒ«

Lc˜n‰Â ÔkLn‰ ˙„B·Ú ¯˜ÈÚÂ .‰hÓÏ ‰ÈÎL העבודה ¿ƒ»¿«»¿ƒ«¬««ƒ¿»¿«ƒ¿»
בעולם  למטה השכינה השראת עניין עיקר את הפועלת והמרכזית, העיקרית

‰Ba¯w˙הזה ˙„B·Ú ‡È‰12Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,13‡Ê¯ ƒ¬««»¿»¿»¿«≈«»»
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c¿¿¿»∆«»»¿≈

,ÛBÒ הסוד עד עולה הקרבן סוד

‰Ôa¯wדאיןֿסוף È„ÈŒÏÚL eÈ‰«¿∆«¿≈«»¿»
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«»»¿≈

,ÛBÒ והתגלות המשכת את ופעלים

בעולם שכינה") ("עקר »¿ÏÚÂהאיןֿסוף
¯Ó‡ ˙Ba¯w‰ ‰NÚÓ בתורה «¬≈«»¿»∆¡«

Ï‰',שהוא  ÁBÁÈ ÁÈ¯ ופירשו ≈«ƒ««
ז"ל חכמינו כך ÈÙÏעל Áe¯ ˙Á«««¿»«

ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L14, ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
e‰fL eÈ‰ פועלת הקרבנות עבודת «¿∆∆

‰ÏÚÓlL ‚eÚz ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆¿«¿»
,(Áe¯ ˙Á) גודל מובן ומכאן «««

זו. עבודה של והחשיבות המעלה

„Á‡ Ïk ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â פועלת היא שאף ¿∆»ƒƒ¿»≈

בעולם, האלוקות והתגלות המשכת את

ובמקדש  במשכן הקרבנות עבודת כמו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók15 על ¿«¬««≈«
ושכנתי  מקדש לי "ועשו הפסוק

Ó‡¯בתוכם" ‡Ï BÎB˙a למרות ¿…∆¡«
כי  לומר צריך היה כך שלכאורה

יחיד לשון הוא «∆‡l‡"מקדש"
,ÌÎB˙a ואחד אחד כל בתוך ¿»

כיוון  וזאת ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמישראל,
‰„B·Ú‰ יחיד כל NÚ‰של »¬»«¬»

CB˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚ ˙‡¯L‰«¿»«ƒ«¿ƒ»¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ולא »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ובמקדש. במשכן È„ÈŒÏÚרק eÈ‰Â¿«¿«¿≈
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú העולם ענייני ¬««≈ƒ

הגשמיות  כי ורע טוב מעורבים הזה

הקדושה  על והסתר העלם היא עצמה

ה' את עובד יהודי וכאשר קדוש אלוקי ניצוץ יש גשמי דבר כל בתוך אבל

מהרע, הטוב את מפריד היינו 'מברר', הוא הגשמיים הדברים באמצעות

היא  זו עבודה הרוחני ובהיבט לקדושה, העולם את »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙ומעלה

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ המתנגד הצד האחר, הצד והכנעת כפיית ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
B‰Ï¯‡לקדושה ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â16 על וההעלם החושך והפיכת ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור, הזה בעולם ששורר ‡˙ÈÙk‡הזוהר Ó‡ÓÎe17¯אלקות „k ¿«¬««ƒ¿«¿»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒונכנע נכפה האחר הצד È˜¯‡כאשר ˜lzÒ‡ ƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»

e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿
,ÔÈÓÏÚ(ומתגלה (נמשך מתעלה »¿ƒ

בכל  הוא ברוך הקדוש של כבודו

האלוקי eÈ‰cהעולמות שהאור ¿«¿
"עבודת  עלֿידי לעולם הנמשך

הוא  ו"אתכפיא" ‡B¯הבירורים"
‰Êk נעלהe‰leÎa ‡e‰L »∆∆¿¿

ÔÈÓÏÚ העולמות ‡B¯בכל ,‰ÂLa »¿ƒ¿»∆
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ הבלתי האור «≈»»¿ƒ

בעולמות  מהתלבשות שלמעלה מוגבל

מאיר  אלא פנימי באופן ובנבראים

הוא  זה איןֿסוף ואור בשוה, לכולם

ŒÏÚÂהנקרא  .‰ÈÎL ¯˜ÈÚƒ«¿ƒ»¿«
˙„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¬«
ÔÈÚ BLÈ da ÌbL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆«»∆¿ƒ¿«
¯‡B·Ók ,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

ÌL הרבי של לגני' 'באתי במאמר »
וממשיכה  הפועלת היא ולכן הריי"צ,

הזה. בעולם השכינה השראת את

CÈLÓÓe במאמר הריי"צ הרבי «¿ƒ
האמור Ï18‰ÊaL·‡¯הנזכר לפי ¿»≈∆»∆

הפועלת  הרוחנית העבודה בעניין לעיל

בעולמות  לה' ה'דירה' עשיית את

על Ô·eÈהתחתונים הפנימי הטעם »
ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M ‰Ó«∆«ƒ¿»»»≈¬≈
¯˜ÈÚL ˙BÈ‰Ïc ,‡˜Âc ÌÈhLƒƒ«¿»¿ƒ¿∆ƒ«
Lc˜n·e ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»«ƒ¿»
‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï ‡È‰ƒ¿ƒ¿«¿»¬»

,‡¯B‰Ïלאור חושך שהיא (להפוך ƒ¿»
מעבודת  יותר הנעלית העבודה

הרע  בה אחרא" סטרא ה"אתכפיא

לטוב) נכנע שהוא אלא רע ≈«ÔÎÏנשאר
,‰iË BLe¯Èt ‰ËÈL Èk ,ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰,סטייהeÈ‰c »»≈¬≈ƒƒƒƒ»≈¿ƒ»¿«¿

‰ËBpL האדם,ÈÚˆÓ‡ ‡e‰L ¯·c LiL ,¯Li‰ C¯cÓ דרך ∆∆ƒ∆∆«»»∆≈»»∆∆¿»ƒ
והאמצע hÓÏ‰,הביניים B‡ ‰ÏÚÓÏ ,„ˆ ‰ÊÈ‡Ï ‰Èh‰‰Â עלייה ¿««»»¿≈∆«¿«¿»¿«»
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כז

c"ei ,glya zyxt zay .c"qa
c"lyz'd ,(` xn`n) hay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי מו"ח 2לגּני כ"ק ּומביא , »ƒְֲִִִֵַַָ

ההילּולא  ליֹום ּבמאמרֹו 3אדמּו"ר ְְְֲִַַַָָ

הּמדרׁש למקֹום 4מאמר לגנּוני לגּני הּפסּוק, על ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ

הּגׁשמי  הּזה עֹולם והינּו ּבתחּלה, עיקרי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ׁשכינה  עיקר היתה על 5ׁשּבֹו ׁשעֹולם ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

נברא  עיקר 6מילּואֹו היתה ּבּתחילתֹו ׁשּמּיד , ְְְִִִִִִֶַָָָָָ

ּבתחּתֹונים  (ּכמבֹואר 5ׁשכינה הּוא הּדבר ּדטעם , ְְְְְִִַַַַַָָָָ

הּמאמר  לֹו3ּבהמׁש להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי ( ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים  ּדירה היה 7יתּבר אחרּֿכ אמנם . ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

נסּתּלקה  ׁשּבגללֹו הראׁשֹון ּדאדם הּידּוע ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהחטא

ׁשאר  עלֿידי ואחרּֿכ לרקיע, מהארץ ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינה

ואחרּֿכ הז'. לרקיע עד נסּתּלקה ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָהחטאים

הּצּדיקים, עלֿידי למּטה הּׁשכינה המׁשכת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהיתה

אברהם  היה (אחד את 8אברהם והֹוריד זכה ( ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשאר  היּו ואחרּֿכ לו', הז' מרקיע ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה

הרקיעים, לׁשאר הּׁשכינה את ׁשהֹורידּו ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָהּצּדיקים

הּׁשביעין  וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹעד

ׁשאז 9חביבין  לארץ, הא' מרקיע והֹורידּה , ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מה  וזהּו ּבתחּתֹונים. ׁשכינה עיקר ׁשּוב ְְְְֲִִִֶַַַַָָנעׂשה

וׁשכנּתי ּׁשּמׁש מקּדׁש לי ועׂשּו נצטּוה ה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

הּמׁשּכן 10ּבתֹוכם  עׂשּית על הּצּוּוי ׁשּזהּו , ְְֲִִִֶֶַַַַָָ

אקרי  ּומקּדׁש מקּדׁש אקרי מׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָוהּמקּדׁש,

ּובּמקּדׁש,11מׁשּכן  ׁשּבּמׁשּכן העבֹודֹות ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

מיוסד)1 זה לגני exwiraמאמר באתי ד"ה ראה – שבהמאמר ענינים לכמה ה'שי"ת. לגני באתי מד"ה הרביעי* פרק על

ואילך). קלז ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת זה ש"ק במוצאי א.)2שנאמר ה, ה'שי"ת.)3שה"ש לגני באתי ד"ה

במקומו.)4 ז.)5שהש"ר פי"ט, ב"ר שם).)6ראה (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, בחוקותי )7ב"ר תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא כד.)8ג. לג, יא.)9יחזקאל פכ"ט, ח.)10ויק"ר כה, עירובין )11תרומה

א. ב,

וש"נ. .V ע' לגני באתי סה"מ – מנחם תורת ראה – זו  לשנה השייך הפרק (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‡È·Óe , »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«¿

‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈÏ B¯Ó‡Óa3 הריי"צ הרבי שנים (באותן תש"י שבט יו"ד ¿«¬»¿«ƒ»
יו"ד  הימים ולקראת בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום למסור נוהג היה

– כלה אחותי לגני 'באתי דיבורֿהמתחיל המאמר את מסר תש"י שבט -י"ג

היארצייט  ליום לפרסום נועד המאמר

(נסתלקה  רבקה הרבנית אמוֿזקנתו של

הרבנית  אמו ושל תרע"ד) שבט ביו"ד

שבט  בי"ג (נסתלקה שטערנאֿשרה

לקראת  המאמר פרסום ולאחר תש"ב)

נסתלק  עצמו הריי"צ הרבי אלה, ימים

למפרע  והתברר תש"י, שבט ביו"ד

ומאז  הסתלקותו, ליום נמסר שהמאמר

משנת  החל שנה, מידי שבט ביו"ד

חסידות  מאמר לומר נהג הרבי תשי"א,

זה) »¬»Ó‡Ó¯בדיבורֿהמתחיל
L¯„n‰4Èp‚Ï ,˜eÒt‰ ÏÚ «ƒ¿»««»¿«ƒ
Èe‚Ï היינו) שלי הייחוד מקום ƒ¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  שבו המקום

כשם  ישראל, בני עם כביכול, מתייחד,

האדם) עם התייחד הבריאה שבתחילת

,‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
השכינה  השראת עיקר הייתה שבו

הבריאה  בעת ¿»¿eÈ‰Âבהתחלה,
‰˙È‰ BaL ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿ƒ∆»¿»

‰ÈÎL ¯˜ÈÚ5ÌÏBÚL e‰fL , ƒ«¿ƒ»∆∆∆»
‡¯· B‡eÏÈÓ ÏÚ6, כמאמר «ƒƒ¿»

בתחילה  נברא שהעולם ז"ל חכמינו

ומושלם  'מלא' «inL∆ƒ„כמקום
B˙ÏÈÁza תורה מתן לפני עוד ƒ¿ƒ»

ישראל  בני של העבודה והתחלת

המצוות  וקיום התורה «¿«‰È˙‰בלימוד
ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚ5, עיקר ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
דווקא היתה השכינה בעולם השראת

מבחינה  ביותר התחתון העולם הזה,

‰e‡רוחנית  ¯·c‰ ÌÚËc¿«««»»
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡B·Ók)3( «¿»¿∆¿≈««¬»

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ Èkƒƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È7 דירה',שדווקא' יהיה ביותר התחתון העולם ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
השכינה. להשראת ראוי, ‡CkŒ¯Áמקום ÌÓ‡ היתה שמלכתחילה לאחר »¿»««»

השכינה  השראת ‰¯‡ÔBLבעולם Ì„‡c Úe„i‰ ‡ËÁ‰ ‰È‰ חטא »»«≈¿«»«¿»»»ƒ
הדעת  lzÒ˜‰עץ BÏÏ‚aL ועלתהı¯‡‰Ó ‰ÈÎM‰ התחתונה ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈»»∆

ÚÈ˜¯Ï מכל ביותר התחתון הראשון »»ƒ«
È„ÈŒÏÚהרקיעים, CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿≈

ÌÈ‡ËÁ‰ ¯‡L בדורות שהיו ¿»«¬»ƒ
הראשון  אדם לאחר «¿»¿lzÒƒ˜‰הבאים

מהארץ  רחוק יותר ועלתה השכינה

‰Ê'.התחתונה  ÚÈ˜¯Ï „Ú«»»ƒ««
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»»¿»«¿»«

‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ לפני כמו בחזרה, «¿ƒ»¿«»
הראשון  ≈¿»È„ÈŒÏÚהחטא

) Ì‰¯·‡ ,ÌÈ˜Ècv‰ נאמר שעליו ««ƒƒ«¿»»
Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡8‰ÎÊ ( ∆»»»«¿»»»»

ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«
¯‡L eÈ‰ CkŒ¯Á‡Â ,'ÂÏ 'Ê‰«¿¿««»»¿»

ÌÈ˜Ècv‰ ואילך אבינו מיצחק ««ƒƒ
¯‡LÏ ‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰L∆ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿»
‰LÓ ‡aL „Ú ,ÌÈÚÈ˜¯‰»¿ƒƒ«∆»…∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L∆«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á9ÚÈ˜¯Ó d„È¯B‰Â , ¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«
·eL ‰NÚ Ê‡L ,ı¯‡Ï '‡‰»»»∆∆»«¬»

ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚ כמו ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
הבריאה. בתחילת הטעם e‰ÊÂשהיה ¿∆

על eËˆ‰הפנימי ‰LnM ‰Ó«∆…∆ƒ¿«»
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a10ÏÚ Èeev‰ e‰fL , ¿»∆∆«ƒ«
,Lc˜n‰Â ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»¿«ƒ¿»
Lc˜Óe Lc˜Ó È¯˜‡ ÔkLÓƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»

ÔkLÓ È¯˜‡11, שהביטוי כך ƒ¿≈ƒ¿»
עשיית  על גם ציווי כולל "מקדש"

המשכן  את עשה שמשה ואף המשכן

משה  יותר, מאוחר נבנה המקדש ואילו

בעולם  השכינה השראת את פעל רבינו

כיון  המשכן ידי על בשלימות הזה

ÔkLnaL ˙B„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬∆«ƒ¿»
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

עבֹודת  ועיקר למּטה. ׁשכינה עיקר ְְְְֲִִִִִַַַַַָָממׁשיכים

הּקרּבנֹות  עבֹודת היא והּמקּדׁש ואמרּו12הּמׁשּכן , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ז"ל  רזא 13רּבֹותינּו עד עֹולה ּדקּורּבנא רזא ְְְֵֶַַַָָָָָ

מּגיעים  הּקרּבן ׁשעלֿידי הינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדאיןֿסֹוף,

הּקרּבנֹות  מעׂשה ועל ּדאיןֿסֹוף, רזא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּבבחינת

ׁשאמרּתי  לפני רּוח נחת לה', ניחֹוח ריח ְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַַָָנאמר

רצֹוני  ּתענּוג 14ונעׂשה ׁשל ענין ׁשּזהּו הינּו , ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָ

ּכל  ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן רּוח). (נחת ְְְֲֵֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר מּיׂשראל, ואחד 15אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

העבֹודה  ׁשעלֿידי ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹוכֹו

ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ׁשכינה עיקר הׁשראת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה

הּבירּורים  עבֹודת עלֿידי והינּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָמּיׂשראל.

ואתהּפכא  סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָּבבחינת

לנהֹורא  ּוכמאמר 16חׁשֹוכא אתּכפיא 17, ּכד ְְְְֲֲִִַַַַָָָ

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָסטראֿאחרא

ּבכּוּלהּו ׁשהּוא ּכזה אֹור ּדהינּו עלמין, ְְְְְְְִֶֶַָָּבכּוּלהּו

עיקר  עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבׁשוה, ְְְִִִֵֶַַָָָָעלמין

הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָׁשכינה.

ּכמבֹואר  ואתהּפכא, אתּכפיא ענין יׁשנֹו ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

ָׁשם.

CÈLÓÓe ּׁשהּמׁשּכן 18לבאר מה יּובן ׁשּבזה «¿ƒְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדלהיֹות  ּדוקא, ׁשּטים מעצי ְְְֲִִִֵֵַָָָהיה

היא  ּובּמקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשעיקר

מעצי  היה לכן לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָלאתהּפכא

ׁשי  ּכי ׁשּנֹוטה ׁשּטים, ּדהינּו נטּיה, ּפירּוׁשֹו טה ְְְִִִִִֵֶֶַָָ

וההּטיה  אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש הּיׁשר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּדר
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ב.)12 פרק הנ"ל לגני באתי יח.)13ד"ה פרק בההמשך הובא – ב. כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר תו"כ )14ראה ט. א, ויקרא

עה"פ. קרוב )15ופרש"י פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו

חכ"ו  לקו"ש וראה ב. שכו, ב. 45.שכה, הערה 173 א.)16ע' ד, ח"א זהר ר"פ )17ראה ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ויקהל  תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. ג.)18פט, בפרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÎÈLÓÓ ,Lc˜n·eגילוי לידי ומביאים למטה ÈÚ˜¯מלמעלה «ƒ¿»«¿ƒƒƒ«

Lc˜n‰Â ÔkLn‰ ˙„B·Ú ¯˜ÈÚÂ .‰hÓÏ ‰ÈÎL העבודה ¿ƒ»¿«»¿ƒ«¬««ƒ¿»¿«ƒ¿»
בעולם  למטה השכינה השראת עניין עיקר את הפועלת והמרכזית, העיקרית

‰Ba¯w˙הזה ˙„B·Ú ‡È‰12Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,13‡Ê¯ ƒ¬««»¿»¿»¿«≈«»»
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c¿¿¿»∆«»»¿≈

,ÛBÒ הסוד עד עולה הקרבן סוד

‰Ôa¯wדאיןֿסוף È„ÈŒÏÚL eÈ‰«¿∆«¿≈«»¿»
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«»»¿≈

,ÛBÒ והתגלות המשכת את ופעלים

בעולם שכינה") ("עקר »¿ÏÚÂהאיןֿסוף
¯Ó‡ ˙Ba¯w‰ ‰NÚÓ בתורה «¬≈«»¿»∆¡«

Ï‰',שהוא  ÁBÁÈ ÁÈ¯ ופירשו ≈«ƒ««
ז"ל חכמינו כך ÈÙÏעל Áe¯ ˙Á«««¿»«

ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L14, ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
e‰fL eÈ‰ פועלת הקרבנות עבודת «¿∆∆

‰ÏÚÓlL ‚eÚz ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆¿«¿»
,(Áe¯ ˙Á) גודל מובן ומכאן «««

זו. עבודה של והחשיבות המעלה

„Á‡ Ïk ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â פועלת היא שאף ¿∆»ƒƒ¿»≈

בעולם, האלוקות והתגלות המשכת את

ובמקדש  במשכן הקרבנות עבודת כמו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók15 על ¿«¬««≈«
ושכנתי  מקדש לי "ועשו הפסוק

Ó‡¯בתוכם" ‡Ï BÎB˙a למרות ¿…∆¡«
כי  לומר צריך היה כך שלכאורה

יחיד לשון הוא «∆‡l‡"מקדש"
,ÌÎB˙a ואחד אחד כל בתוך ¿»

כיוון  וזאת ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמישראל,
‰„B·Ú‰ יחיד כל NÚ‰של »¬»«¬»

CB˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚ ˙‡¯L‰«¿»«ƒ«¿ƒ»¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ולא »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ובמקדש. במשכן È„ÈŒÏÚרק eÈ‰Â¿«¿«¿≈
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú העולם ענייני ¬««≈ƒ

הגשמיות  כי ורע טוב מעורבים הזה

הקדושה  על והסתר העלם היא עצמה

ה' את עובד יהודי וכאשר קדוש אלוקי ניצוץ יש גשמי דבר כל בתוך אבל

מהרע, הטוב את מפריד היינו 'מברר', הוא הגשמיים הדברים באמצעות

היא  זו עבודה הרוחני ובהיבט לקדושה, העולם את »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙ומעלה

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ המתנגד הצד האחר, הצד והכנעת כפיית ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
B‰Ï¯‡לקדושה ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â16 על וההעלם החושך והפיכת ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור, הזה בעולם ששורר ‡˙ÈÙk‡הזוהר Ó‡ÓÎe17¯אלקות „k ¿«¬««ƒ¿«¿»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒונכנע נכפה האחר הצד È˜¯‡כאשר ˜lzÒ‡ ƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»

e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿
,ÔÈÓÏÚ(ומתגלה (נמשך מתעלה »¿ƒ

בכל  הוא ברוך הקדוש של כבודו

האלוקי eÈ‰cהעולמות שהאור ¿«¿
"עבודת  עלֿידי לעולם הנמשך

הוא  ו"אתכפיא" ‡B¯הבירורים"
‰Êk נעלהe‰leÎa ‡e‰L »∆∆¿¿

ÔÈÓÏÚ העולמות ‡B¯בכל ,‰ÂLa »¿ƒ¿»∆
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ הבלתי האור «≈»»¿ƒ

בעולמות  מהתלבשות שלמעלה מוגבל

מאיר  אלא פנימי באופן ובנבראים

הוא  זה איןֿסוף ואור בשוה, לכולם

ŒÏÚÂהנקרא  .‰ÈÎL ¯˜ÈÚƒ«¿ƒ»¿«
˙„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¬«
ÔÈÚ BLÈ da ÌbL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆«»∆¿ƒ¿«
¯‡B·Ók ,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

ÌL הרבי של לגני' 'באתי במאמר »
וממשיכה  הפועלת היא ולכן הריי"צ,

הזה. בעולם השכינה השראת את

CÈLÓÓe במאמר הריי"צ הרבי «¿ƒ
האמור Ï18‰ÊaL·‡¯הנזכר לפי ¿»≈∆»∆

הפועלת  הרוחנית העבודה בעניין לעיל

בעולמות  לה' ה'דירה' עשיית את

על Ô·eÈהתחתונים הפנימי הטעם »
ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M ‰Ó«∆«ƒ¿»»»≈¬≈
¯˜ÈÚL ˙BÈ‰Ïc ,‡˜Âc ÌÈhLƒƒ«¿»¿ƒ¿∆ƒ«
Lc˜n·e ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»«ƒ¿»
‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï ‡È‰ƒ¿ƒ¿«¿»¬»

,‡¯B‰Ïלאור חושך שהיא (להפוך ƒ¿»
מעבודת  יותר הנעלית העבודה

הרע  בה אחרא" סטרא ה"אתכפיא

לטוב) נכנע שהוא אלא רע ≈«ÔÎÏנשאר
,‰iË BLe¯Èt ‰ËÈL Èk ,ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰,סטייהeÈ‰c »»≈¬≈ƒƒƒƒ»≈¿ƒ»¿«¿

‰ËBpL האדם,ÈÚˆÓ‡ ‡e‰L ¯·c LiL ,¯Li‰ C¯cÓ דרך ∆∆ƒ∆∆«»»∆≈»»∆∆¿»ƒ
והאמצע hÓÏ‰,הביניים B‡ ‰ÏÚÓÏ ,„ˆ ‰ÊÈ‡Ï ‰Èh‰‰Â עלייה ¿««»»¿≈∆«¿«¿»¿«»
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dlkכח izeg` ipbl iz`a

וכן  ׁשיטה, נקרא למּטה, אֹו למעלה צד, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלאיזה

מהּידיעה  ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ְְְִִֵֵַַַָָָּפירּוׁשֹו

ּוכמֹו ּדלעּומתֿזה, ׁשטּות יׁש והּנה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָוהחכמה.

ּתט 19ׁשּכתּוב  רׁש"י ּופירׁש אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

ּוכתיב  הּצניעּות, ּבׁשּטים,20מּדרכי יׂשראל וּיׁשב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּוכמאמר  ּדלעּומתֿזה, הּׁשטּות ענין ְְְְֲִִֶֶַַַַַׁשהּוא

ז"ל  ֿ 21רּבֹותינּו אּלאֿאם עבירה עֹובר אדם אין ֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

מּדר הּנטּיה ענין ׁשּזהּו ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכן

היא  זֹו ּוׁשטּות הּיׁשר . ּדר ׁשהּוא ּומצֹות ְְִִֶֶֶַַָָָהּתֹורה

רּוח  ּבֹו ׁשּנכנס לזה והּסיּבה ודעת. מּטעם ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה

על  הּמכּסה הּבהמית הּנפׁש מחמת הּוא ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָׁשטּות

ׁשטּות  ׁשל לענין לבא יכֹול ולכן האלקית, ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהּנפׁש

הּנפׁש אמנם ודעת. מּטעם ׁשּלמּטה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּדלעּומתֿזה

ּבאֹופן  אֹו ודעת, טעם עלּֿפי הּוא הרי ְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהאלקית

וזהּו ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּדקדּוׁשה ׁשטּות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשל

ּדלעּומתֿזה  ׁשהּׁשטּות הּׁשליׁשי, הּפרק ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַנקּודת

הּנפׁש אֹור על המכּסה הּוא הּבהמית ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבּנפׁש

ֱִָֹהאלקית.

הרביעי CÈLÓÓeב) ּפרק ּבתחּלת לבאר «¿ƒְְְִִִִֵֶֶַָָ

זּו לׁשנה הּׁשּי –22(הּפרק ( ְֶֶַַַָָָ

הּבהמית  הּנפׁש יכֹולה אי מּובן, אינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדלכאֹורה

ׁשהיא  האלקית הּנפׁש על ּולהסּתיר ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹלהעלים

מּמׁש מּמעל אלקה ׁשהּנפׁש23חלק ּד"זה – ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

רק  הּוא כּו' האלקית הּנפׁש על מכּסה ְֱֲִִֶֶַַַַַַָָֹהּבהמית

העצמּות  על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָֹֹעל

צרי עדין לכאֹורה אמנם האלקית". ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹּדנפׁש

ּבכל  אי הּבהמית ּביאּור, הּנפׁש יכֹולה ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

האלקית. הּנפׁש על ְְֱִִֶֶַַַָֹלהסּתיר

,ÌÈc˜‰·e והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער 24ּדהּנה ¿«¿ƒְְְֱִִֵַַַָָ

הּפסּוק  על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּפירּוׁש הּזקן רּבנּו ה'25מבאר לעֹולם ְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

צרי הּנבראים, ּכל את ּומקּים ּומחּיה המהוה ה' ׁשּדבר ּבּׁשמים, נּצב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדבר

ּומקׁשה  מּמׁש, ליׁש מאין ורגע רגע ּבכל ּתמיד אין 26להוֹותם לּמה ּדאםּֿכן , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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ממנו ירידה או ה'ממוצע' הרגיל ËÈL‰,מהמצב ‡¯˜ מהדרך נטייה ƒ¿»ƒ»

eËL˙,הרגילה BLe¯Èt ÔÎÂ ושני שטות, והוא נוסף פירוש יש ל"שטים" ¿≈≈¿
בזה זה קשורים ‰‰Èh‰הפירושים ‡e‰ ˙eËLc נטייה‰ÚÈ„i‰Ó ƒ¿««»»≈«¿ƒ»

.‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»
˙eËL LÈ ,‰p‰Â מדרך נטייה ¿ƒ≈≈¿

היפך ÊŒ˙ÓeÚÏc‰,הביניים  של ƒ¿«∆
עלֿפי  זה" "לעומת הנקראת הקדושה,

עשה  זה לעומת זה "את הפסוק לשון

e˙kL·אלוקים" BÓÎe19 לגבי ¿∆»
‡BzL,סוטה אשה ‰ËN˙ Èkƒƒ¿∆ƒ¿

ÈÎ¯cÓ Ëz È"L¯ L¯ÈÙe≈≈«ƒ≈ƒ«¿≈
,˙eÚÈv‰ מהדרך נטייה שהיא «¿ƒ

למטה  ירידה של בכיוון הישרה

·È˙Îe20ÌÈhLa Ï‡¯NÈ ·LiÂ ¿ƒ«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
ישראל  שבני ומתאר ממשיך והכתוב

שם, ‰eËM˙חטאו ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿
¯Ó‡ÓÎe ,‰ÊŒ˙ÓeÚÏcƒ¿«∆¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯21¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ «≈«≈»»≈
Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È·Ú¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«

,˙eËL Áe¯ החטא עניין שכללות «¿
רצוי  הלא בכיוון מ"שטות" נובע

e‰fL הוא ועוון חטא ÔÈÚכל ∆∆ƒ¿«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ C¯cÓ ‰iËp‰«¿ƒ»ƒ∆∆«»ƒ¿
BÊ ˙eËLe .¯Li‰ C¯c ‡e‰L∆∆∆«»»¿

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰hÓÏ ‡È‰ כי ƒ¿«»ƒ««»««
וההיגיון, השכל לפי ודעת, טעם עלֿפי

לחטא. מקום ÊÏ‰אין ‰aÈq‰Â¿«ƒ»¿∆
Ba ÒÎpL החוטא ¯Áeבאדם ∆ƒ¿««

LÙp‰ ˙ÓÁÓ ‡e‰ ˙eËL¿≈¬««∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ דבוקה להיות שרצונה »¡…ƒ
תמיד, Ï·‡באלוקות ÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈»»…

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ˙eËL ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«∆
.˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ««»««
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÓ‡ מצד »¿»«∆∆»¡…ƒ

הבהמית  שהנפש הכיסוי לולי עצמה,

עליה  ÈtŒÏÚמכסה ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ
,˙Ú„Â ÌÚË הדרך המיצוע, בדרך ««»««

מזה  למעלה אֹו ÏLהישרה ÔÙB‡a¿∆∆
‰ÏÚÓlL ‰Le„˜c ˙eËL¿ƒ¿»∆¿«¿»
˙„e˜ e‰ÊÂ .˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¿∆¿«

,ÈLÈÏM‰ ˜¯t‰ באתי' במאמר «∆∆«¿ƒƒ
תש"י  Œ˙ÓeÚÏcלגני' ˙eËM‰L∆«¿ƒ¿«

.˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ¯B‡ ÏÚ ‰qÎÓ‰ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL ‰Ê∆∆«∆∆««¬ƒ«¿«∆««∆∆»¡…ƒ
CiM‰ ˜¯t‰) ÈÚÈ·¯‰ ˜¯t ˙lÁ˙a ¯‡·Ï CÈLÓÓe (·«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«∆∆»¿ƒƒ«∆∆««»

eÊ ‰LÏ22 אמירת תשל"ד שנת Ô·eÓ,המאמר, BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc Y ( ¿»»¿ƒ¿»≈»
LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‰ÏBÎÈ CÈ‡≈¿»«∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆

‰L ˙È˜Ï‡‰‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È »¡…ƒ∆ƒ≈∆∆…»
LnÓ ÏÚnÓ23 לה יש את ומאין ƒ«««»

המאמר  בהמשך ואמנם – לכך? הכוח

הריי"צ  הרבי כך על ∆¿Ê"c‰אומר
ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ¿«»«
˜¯ ‡e‰ 'eÎ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«

˙Bcn‰ ÏÚ הגלוי LÙcהרגש ««ƒ¿∆∆
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¬»…«

˙eÓˆÚ‰ והפנימיות LÙcהעומק »«¿¿∆∆
"˙È˜Ï‡‰ באלקות דבוקה שנשארת »¡…ƒ

ÔÈ„Úתמיד. ‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡»¿»ƒ¿»¬«ƒ
ÏÏÎa CÈ‡ ,¯e‡Èa CÈ¯»̂ƒ≈≈ƒ¿»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‰ÏBÎÈ¿»«∆∆««¬ƒ

¯ÈzÒ‰Ï אפילוÏÚ של המידות ¿«¿ƒ«
?.˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ

¯ÚLa ‰p‰c ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ≈¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰24 שבספר «ƒ¿»¡»

Le¯Ètהתניא  Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Ó¿»≈«≈«»≈≈
˜eÒt‰ ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰25 «««≈««»

,ÌÈÓMa ·v E¯·c '‰ ÌÏBÚÏ¿»¿»¿ƒ»«»»ƒ
'‰ ¯·cL שהקדוש האלוקית החיות ∆¿«

באמצעות  בנבראים הכניס הוא ברוך

"יהי  האמירה – השמים ולגבי דיבורו,

Ìi˜Óeרקיע" ‰iÁÓe ‰Â‰Ó‰«¿«∆¿«∆¿«≈
CÈ¯ˆ ,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»ƒ»ƒ
Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa „ÈÓz Ì˙BÂ‰Ï¿«»»ƒ¿»∆«»∆«

,LnÓ LÈÏ ÔÈ‡Ó לא והנבראים ≈«ƒ¿≈«»
חדֿפעמית  אמירה מכוח וקיימים חיים

הם  רגע, בכל תתחדש לא החיות ואם

אין  להיות ויחזרו להתקיים יפסיקו

שנבראו  לפני כמו L˜Óe26‰ואפס «¿∆
היחוד  ב'שער הזקן רבנו כך על

Ïkוהאמונה', ÔÈ‡ ‰nÏ ÔkŒÌ‡c¿ƒ≈»»≈»
˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

ּכיון  למקֹורם, ּבמציאּות ּבטלים הּנבראים ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּכל

ּבהם  ּתמיד נמצא אֹותם) המהוה (האין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקֹורם 

ּומבאר  ׁשל 27להחיֹותם. ׁשבחיו ּדבסידּור , ְְְְֲִִֵֶַָָָָ

ּכתיב  ּופירּוׁש28הּקּב"ה כּו', הּגּבֹור הּגדֹול ְִִֵַַַָָָ

החּיּות  והתּפּׁשטּות החסד מּדת היא ְְְִִִֶֶַַַַַַָ'הּגדֹול'

ׁשל  ׁשבחֹו היא זּו ׁשּמּדה כּו', העֹולמֹות ְְִִִֶֶָָָָּבכל

ואין  כּו' נברא ׁשּום ּביכלת ׁשאין לבּדֹו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהּקּב"ה

זֹו מּדה ּולהּׂשיג להׂשּכיל נברא ׁשּום ּבׂשכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכח

ּביכֹולת  ׁשאין ּוכמֹו מאין, יׁש לברֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָויכלּתּה

ׁשהיא  ּגדּוּלתֹו, מּדת להּׂשיג נברא ׂשכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּום

מּמׁש ּכ ּולהחיֹותֹו, מאין יׁש לברֹוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּיכֹולת

הּקּב"ה, ׁשל ּגבּורתֹו מּדת להּׂשיג ּביכלּתֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָאין

החּיּות  התּפּׁשטּות ּומניעת הּצמצּום מּדת ְְְְִִִִִֶַַַַַַׁשהיא

הּנברא  ּגּוף ּוכאילּו כּו', ּולהתּגּלֹות מּלירד ְְְְִִִִֵֵַַָכּו'

ׁשּום  ּבׂשכל אין וזה כּו', עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָהּוא

וׁשּיהיה  וההסּתר הּצמצּום מהּות להּׂשיג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָנברא

כּו'. לי ׁש מאין נברא הּנברא ּגּוף ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָאףֿעלּֿפי ֿכן

לא  אם הּנה מאין, יׁש ּבבריאה ּבׁשלמא ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹוהּנה,

היתה  לא וההעלם, הּגבּורה מּדת ּגם ּבּה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהיה

ּכיון  מאין, יׁש הּנברא התהּוּות להיֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָיכֹולה

מתּבּטל  והיה מקֹורֹו את מרּגיׁש היה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּנברא

על  הּבהמית הּנפׁש הסּתר לענין אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָלמקֹורֹו,

לכאֹו האלקית, ּבמקֹומּההּנפׁש הּׁשאלה רה ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּבהמית  הּנפׁש יכֹולה ואי מּדּוע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָעֹומדת,

ׁשהם  ּבׁשעה ּבּה האלקית, הּנפׁש על ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהסּתיר

הּמבֹואר  עלּֿפי לּתרץ ואין נפרדים. ּדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

לּה29ּבּתניא  אין הּסטראֿאחרא ּגם ׁשּבאמת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכח  רׁשּות לּה ׁשּניּתן רק ּבאמּונה, ּכלל ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹספיקֹות

הּקדֹוׁש ׁשּבּזהר ּכהּמׁשל כּו', לפי 30מלמעלה ּכי , ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì¯B˜ÓÏ,להתקיים ממשיכים (‰‡ÔÈאלא Ì¯B˜nL ÔÂÈk האלוקות ƒ¿»≈»∆¿»»«ƒ

הנבראים  מושגי לפי 'יש' מציאות ÈÓz„שאיננה ‡ˆÓ (Ì˙B‡ ‰Â‰Ó‰«¿«∆»ƒ¿»»ƒ
Ì˙BÈÁ‰Ï Ì‰a,אלקית חיות אותה כלפי להתבטל אמורים היו והנבראים »∆¿«¬»

להתקיים.? ממשיכים הם ואיך

¯‡·Óe27 היחוד ב'שער הזקן רבנו ¿»≈
ÏLוהאמונה', ÂÈÁ·L ¯e„ÈÒ·cƒ¿ƒ¿»»∆
‰"aw‰ שמונהֿעשרה בתפילת «»»

·È˙k28,'eÎ ¯Bab‰ ÏB„b‰ ¿ƒ«»«ƒ
˙cÓ ‡È‰ 'ÏB„b‰' Le¯ÈÙe≈«»ƒƒ«

„ÒÁ‰ ונתינה השפעה הוא שעניינה «∆∆
˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰Â האלוקית ¿ƒ¿«¿««

eÊ ‰cnL ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»∆ƒ»
ויש  קיימים הנבראים להם שמכוחה

‰aw"‰חיות  ÏL BÁ·L ‡È‰ƒƒ¿∆«»»
Bc·Ï אחד אף בה לשבח אפשר ואי ¿«

כיוון  ÏÎÈa˙מהנבראים, ÔÈ‡L∆≈ƒ…∆
Ák ÔÈ‡Â 'eÎ ‡¯· ÌeLƒ¿»¿≈…«
ÏÈkN‰Ï ‡¯· ÌeL ÏÎNa¿≈∆ƒ¿»¿«¿ƒ
dzÏÎÈÂ BÊ ‰cÓ ‚ÈO‰Ïe¿«ƒƒ»ƒ»¿»

,ÔÈ‡Ó LÈ ‡B¯·Ï– יש בריאת כי ƒ¿≈≈«ƒ
רק  היא לאֿדבר – מאין מציאות דבר

מסוגל  לא נברא ושום הבורא בחיק

כיצד  להבין אפילו או זאת לעשות

יתכן  ÏBÎÈa˙הדבר ÔÈ‡L BÓÎe¿∆≈ƒ∆
˙cÓ ‚ÈO‰Ï ‡¯· ÏÎN ÌeL≈∆ƒ¿»¿«ƒƒ«

,B˙le„b הגילוי החסד, מידת ¿»
‰ÏBÎi˙וההתפשטות  ‡È‰L∆ƒ«¿∆

ÔÈ‡Óהאלוקית  LÈ ‡B¯·Ïƒ¿≈≈«ƒ
B˙BÈÁ‰Ïe להשפיע להמשיך היינו ¿«¬

שנברא, לאחר גם חיות LnÓלו Ck»«»
BzÏÎÈa ÔÈ‡ נברא שום של ≈ƒ»¿

ÏL B˙¯e·b ˙cÓ ‚ÈO‰Ï¿«ƒƒ«¿»∆
ÌeˆÓv‰ ˙cÓ ‡È‰L ,‰"aw‰«»»∆ƒƒ««ƒ¿
'eÎ ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰ ˙ÚÈÓe¿ƒ«ƒ¿«¿««

,'eÎ ˙Blb˙‰Ïe „¯ÈlÓ שגם ƒ≈≈¿ƒ¿«
בחיק  ורק אך שקיימת יכולת היא

החיות  את בנבראים שנותן הבורא

כך  כדי עד ומצומצם נסתר באופן

מרגיש  ולא מכיר לא הנברא שה"יש"

אותו  ומקיים שמחייה ה"אין" את

¯·p‰ Ûeb eÏÈ‡Îe'eÎ BÓˆÚ ÈÙa ¯·c ‡e‰ והצמצום ‡ ההעלם ¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿
הוא  הנברא ה"יש" וגשמיות שגוף בטעות לחשוב שאפשר כזו במידה הוא

אלקית, החיות של מה"אין" נפרדת עצמאית ÏÎNaמציאות ÔÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿≈∆
‡¯· ÌeL היכולת zÒ‰‰Â¯את ÌeˆÓv‰ ˙e‰Ó ‚ÈO‰Ï ƒ¿»¿«ƒ««ƒ¿¿«∆¿≈

'eÎ LÈÏ ÔÈ‡Ó ‡¯· ‡¯·p‰ Ûeb ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰È‰iLÂ עצם ¿∆ƒ¿∆««ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿≈
נסתרת  האלוקית שהחיות למרות מ"אין", "יש" של וההתהוות הבריאה

הבנת  לפי כי בשכלם, להבין מסוגלים לא שהנבראים דבר היא ומצומצמת,

וכן  וקיום, חיות השפעת להיות יכולה לא והסתר צמצום כשיש הנבראים

לצמצום  סתירה היא השפעה - להיפך

הוא  ברוך הקדוש ורק והסתר,

יכול  וההגבלות, הגדרים מכל שלמעלה

עולמות  ולברוא הדברים שני את לחבר

וחיותם  קיומם כל שבאמת ונבראים

ובכל  ממנו החיות ובהשפעת בו תלוי

האור  כי נפרד, כדבר ירגישו הם זאת

ומצומצמים. נסתרים שבהם והחיות

LÈ ‰‡È¯·a ‡ÓÏLa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈
,ÔÈ‡Ó של וההסתר ההעלם עניין ≈«ƒ

כי  מובן, האלוקית ‡Ìהחיות ‰p‰ƒ≈ƒ
‰¯e·b‰ ˙cÓ Ìb da ‰È‰ ‡Ï…»»»«ƒ««¿»

,ÌÏÚ‰‰Â הייתה ההתהוות אלא ¿«∆¿≈
בלבד  החסד ‰È˙‰ממידת ‡Ï…»¿»

‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
,ÔÈ‡Ó LÈ הופך היה לא והנברא ≈≈«ƒ
"יש" ‰È‰להיות ‡¯·p‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿»»»

B¯B˜Ó ˙‡ LÈb¯Ó האלקי ה"אין" «¿ƒ∆¿
B¯B˜ÓÏ Ïha˙Ó ‰È‰Â ולא ¿»»ƒ¿«≈ƒ¿

"יש" כמציאות להתקיים ממשיך

‰zÒ¯מוגדרת, ÔÈÚÏ Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆¿≈
LÙp‰ ÏÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ««∆∆
‰Ï‡M‰ ‰¯B‡ÎÏ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿»«¿≈»
CÈ‡Â ÚecÓ ,˙„ÓBÚ dÓB˜Óaƒ¿»∆∆««¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‰ÏBÎÈ¿»«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ï¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

Ì‰L ‰ÚLa da באמתÈL »¿»»∆≈¿≈
ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯·c הנפש של וקיומה ¿»ƒƒ¿»ƒ

מצד  בהשפעה תלוי לא האלוקית

הבהמית.? הנפש

¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ı¯zÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«≈«ƒ«¿»
‡Èza29Ìb ˙Ó‡aL ««¿»∆∆¡∆«

q‰dÏ ÔÈ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯Ë «ƒ¿»«¬»≈»
,‰eÓ‡a ÏÏk ˙B˜ÈÙÒ שהרי ¿≈¿»∆¡»

על  נעשתה הסטראֿאחרא גם בעצם

והוריד  (שצמצם הוא ברוך הקדוש ידי

ונסתרים  נעלמים והקדושה שהאור עד צמצומים בריבוי האלוקי האור את

שתהיה  וכדי עליה יתגבר והאדם לקדושה התנגדות שתהיה כדי לחלוטין,

הקדושה) להיפך הקדושה בין חופשית ¯eL˙בחירה dÏ ÔzÈpL ˜«̄∆ƒ»»¿
'eÎ ‰ÏÚÓÏÓ ÁÎÂ לעמוד יצטרך שהאדם כדי האלוקית הנפש על לכסות ¿…«ƒ¿«¿»
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כט dlk izeg` ipbl iz`a

וכן  ׁשיטה, נקרא למּטה, אֹו למעלה צד, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלאיזה

מהּידיעה  ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ְְְִִֵֵַַַָָָּפירּוׁשֹו

ּוכמֹו ּדלעּומתֿזה, ׁשטּות יׁש והּנה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָוהחכמה.

ּתט 19ׁשּכתּוב  רׁש"י ּופירׁש אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

ּוכתיב  הּצניעּות, ּבׁשּטים,20מּדרכי יׂשראל וּיׁשב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּוכמאמר  ּדלעּומתֿזה, הּׁשטּות ענין ְְְְֲִִֶֶַַַַַׁשהּוא

ז"ל  ֿ 21רּבֹותינּו אּלאֿאם עבירה עֹובר אדם אין ֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

מּדר הּנטּיה ענין ׁשּזהּו ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכן

היא  זֹו ּוׁשטּות הּיׁשר . ּדר ׁשהּוא ּומצֹות ְְִִֶֶֶַַָָָהּתֹורה

רּוח  ּבֹו ׁשּנכנס לזה והּסיּבה ודעת. מּטעם ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה

על  הּמכּסה הּבהמית הּנפׁש מחמת הּוא ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָׁשטּות

ׁשטּות  ׁשל לענין לבא יכֹול ולכן האלקית, ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהּנפׁש

הּנפׁש אמנם ודעת. מּטעם ׁשּלמּטה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּדלעּומתֿזה

ּבאֹופן  אֹו ודעת, טעם עלּֿפי הּוא הרי ְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהאלקית

וזהּו ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּדקדּוׁשה ׁשטּות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשל

ּדלעּומתֿזה  ׁשהּׁשטּות הּׁשליׁשי, הּפרק ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַנקּודת

הּנפׁש אֹור על המכּסה הּוא הּבהמית ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבּנפׁש

ֱִָֹהאלקית.

הרביעי CÈLÓÓeב) ּפרק ּבתחּלת לבאר «¿ƒְְְִִִִֵֶֶַָָ

זּו לׁשנה הּׁשּי –22(הּפרק ( ְֶֶַַַָָָ

הּבהמית  הּנפׁש יכֹולה אי מּובן, אינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדלכאֹורה

ׁשהיא  האלקית הּנפׁש על ּולהסּתיר ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹלהעלים

מּמׁש מּמעל אלקה ׁשהּנפׁש23חלק ּד"זה – ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

רק  הּוא כּו' האלקית הּנפׁש על מכּסה ְֱֲִִֶֶַַַַַַָָֹהּבהמית

העצמּות  על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָֹֹעל

צרי עדין לכאֹורה אמנם האלקית". ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹּדנפׁש

ּבכל  אי הּבהמית ּביאּור, הּנפׁש יכֹולה ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

האלקית. הּנפׁש על ְְֱִִֶֶַַַָֹלהסּתיר

,ÌÈc˜‰·e והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער 24ּדהּנה ¿«¿ƒְְְֱִִֵַַַָָ

הּפסּוק  על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּפירּוׁש הּזקן רּבנּו ה'25מבאר לעֹולם ְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

צרי הּנבראים, ּכל את ּומקּים ּומחּיה המהוה ה' ׁשּדבר ּבּׁשמים, נּצב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדבר

ּומקׁשה  מּמׁש, ליׁש מאין ורגע רגע ּבכל ּתמיד אין 26להוֹותם לּמה ּדאםּֿכן , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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יב.)19 ה, בלק.)20נשא ס"פ ותנחומא במדב"ר ספרי, א. קו, סנהדרין גם וראה א. כה, א.)21בלק ג, ראה )22סוטה

ובשוה"ג. 1 הערה רפ"ב.)23לעיל א.)24תניא פט.)25פרק קיט, ספ"ג.)26תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממנו ירידה או ה'ממוצע' הרגיל ËÈL‰,מהמצב ‡¯˜ מהדרך נטייה ƒ¿»ƒ»

eËL˙,הרגילה BLe¯Èt ÔÎÂ ושני שטות, והוא נוסף פירוש יש ל"שטים" ¿≈≈¿
בזה זה קשורים ‰‰Èh‰הפירושים ‡e‰ ˙eËLc נטייה‰ÚÈ„i‰Ó ƒ¿««»»≈«¿ƒ»

.‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»
˙eËL LÈ ,‰p‰Â מדרך נטייה ¿ƒ≈≈¿

היפך ÊŒ˙ÓeÚÏc‰,הביניים  של ƒ¿«∆
עלֿפי  זה" "לעומת הנקראת הקדושה,

עשה  זה לעומת זה "את הפסוק לשון

e˙kL·אלוקים" BÓÎe19 לגבי ¿∆»
‡BzL,סוטה אשה ‰ËN˙ Èkƒƒ¿∆ƒ¿

ÈÎ¯cÓ Ëz È"L¯ L¯ÈÙe≈≈«ƒ≈ƒ«¿≈
,˙eÚÈv‰ מהדרך נטייה שהיא «¿ƒ

למטה  ירידה של בכיוון הישרה

·È˙Îe20ÌÈhLa Ï‡¯NÈ ·LiÂ ¿ƒ«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
ישראל  שבני ומתאר ממשיך והכתוב

שם, ‰eËM˙חטאו ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿
¯Ó‡ÓÎe ,‰ÊŒ˙ÓeÚÏcƒ¿«∆¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯21¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ «≈«≈»»≈
Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È·Ú¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«

,˙eËL Áe¯ החטא עניין שכללות «¿
רצוי  הלא בכיוון מ"שטות" נובע

e‰fL הוא ועוון חטא ÔÈÚכל ∆∆ƒ¿«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ C¯cÓ ‰iËp‰«¿ƒ»ƒ∆∆«»ƒ¿
BÊ ˙eËLe .¯Li‰ C¯c ‡e‰L∆∆∆«»»¿

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰hÓÏ ‡È‰ כי ƒ¿«»ƒ««»««
וההיגיון, השכל לפי ודעת, טעם עלֿפי

לחטא. מקום ÊÏ‰אין ‰aÈq‰Â¿«ƒ»¿∆
Ba ÒÎpL החוטא ¯Áeבאדם ∆ƒ¿««

LÙp‰ ˙ÓÁÓ ‡e‰ ˙eËL¿≈¬««∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ דבוקה להיות שרצונה »¡…ƒ
תמיד, Ï·‡באלוקות ÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈»»…

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ˙eËL ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«∆
.˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ««»««
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÓ‡ מצד »¿»«∆∆»¡…ƒ

הבהמית  שהנפש הכיסוי לולי עצמה,

עליה  ÈtŒÏÚמכסה ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ
,˙Ú„Â ÌÚË הדרך המיצוע, בדרך ««»««

מזה  למעלה אֹו ÏLהישרה ÔÙB‡a¿∆∆
‰ÏÚÓlL ‰Le„˜c ˙eËL¿ƒ¿»∆¿«¿»
˙„e˜ e‰ÊÂ .˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¿∆¿«

,ÈLÈÏM‰ ˜¯t‰ באתי' במאמר «∆∆«¿ƒƒ
תש"י  Œ˙ÓeÚÏcלגני' ˙eËM‰L∆«¿ƒ¿«

.˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ¯B‡ ÏÚ ‰qÎÓ‰ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL ‰Ê∆∆«∆∆««¬ƒ«¿«∆««∆∆»¡…ƒ
CiM‰ ˜¯t‰) ÈÚÈ·¯‰ ˜¯t ˙lÁ˙a ¯‡·Ï CÈLÓÓe (·«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«∆∆»¿ƒƒ«∆∆««»

eÊ ‰LÏ22 אמירת תשל"ד שנת Ô·eÓ,המאמר, BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc Y ( ¿»»¿ƒ¿»≈»
LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‰ÏBÎÈ CÈ‡≈¿»«∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆

‰L ˙È˜Ï‡‰‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È »¡…ƒ∆ƒ≈∆∆…»
LnÓ ÏÚnÓ23 לה יש את ומאין ƒ«««»

המאמר  בהמשך ואמנם – לכך? הכוח

הריי"צ  הרבי כך על ∆¿Ê"c‰אומר
ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ¿«»«
˜¯ ‡e‰ 'eÎ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«

˙Bcn‰ ÏÚ הגלוי LÙcהרגש ««ƒ¿∆∆
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¬»…«

˙eÓˆÚ‰ והפנימיות LÙcהעומק »«¿¿∆∆
"˙È˜Ï‡‰ באלקות דבוקה שנשארת »¡…ƒ

ÔÈ„Úתמיד. ‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡»¿»ƒ¿»¬«ƒ
ÏÏÎa CÈ‡ ,¯e‡Èa CÈ¯»̂ƒ≈≈ƒ¿»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‰ÏBÎÈ¿»«∆∆««¬ƒ

¯ÈzÒ‰Ï אפילוÏÚ של המידות ¿«¿ƒ«
?.˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ

¯ÚLa ‰p‰c ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ≈¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰24 שבספר «ƒ¿»¡»

Le¯Ètהתניא  Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Ó¿»≈«≈«»≈≈
˜eÒt‰ ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰25 «««≈««»

,ÌÈÓMa ·v E¯·c '‰ ÌÏBÚÏ¿»¿»¿ƒ»«»»ƒ
'‰ ¯·cL שהקדוש האלוקית החיות ∆¿«

באמצעות  בנבראים הכניס הוא ברוך

"יהי  האמירה – השמים ולגבי דיבורו,

Ìi˜Óeרקיע" ‰iÁÓe ‰Â‰Ó‰«¿«∆¿«∆¿«≈
CÈ¯ˆ ,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»ƒ»ƒ
Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa „ÈÓz Ì˙BÂ‰Ï¿«»»ƒ¿»∆«»∆«

,LnÓ LÈÏ ÔÈ‡Ó לא והנבראים ≈«ƒ¿≈«»
חדֿפעמית  אמירה מכוח וקיימים חיים

הם  רגע, בכל תתחדש לא החיות ואם

אין  להיות ויחזרו להתקיים יפסיקו

שנבראו  לפני כמו L˜Óe26‰ואפס «¿∆
היחוד  ב'שער הזקן רבנו כך על

Ïkוהאמונה', ÔÈ‡ ‰nÏ ÔkŒÌ‡c¿ƒ≈»»≈»
˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

ּכיון  למקֹורם, ּבמציאּות ּבטלים הּנבראים ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּכל

ּבהם  ּתמיד נמצא אֹותם) המהוה (האין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקֹורם 

ּומבאר  ׁשל 27להחיֹותם. ׁשבחיו ּדבסידּור , ְְְְֲִִֵֶַָָָָ

ּכתיב  ּופירּוׁש28הּקּב"ה כּו', הּגּבֹור הּגדֹול ְִִֵַַַָָָ

החּיּות  והתּפּׁשטּות החסד מּדת היא ְְְִִִֶֶַַַַַַָ'הּגדֹול'

ׁשל  ׁשבחֹו היא זּו ׁשּמּדה כּו', העֹולמֹות ְְִִִֶֶָָָָּבכל

ואין  כּו' נברא ׁשּום ּביכלת ׁשאין לבּדֹו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהּקּב"ה

זֹו מּדה ּולהּׂשיג להׂשּכיל נברא ׁשּום ּבׂשכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכח

ּביכֹולת  ׁשאין ּוכמֹו מאין, יׁש לברֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָויכלּתּה

ׁשהיא  ּגדּוּלתֹו, מּדת להּׂשיג נברא ׂשכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּום

מּמׁש ּכ ּולהחיֹותֹו, מאין יׁש לברֹוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּיכֹולת

הּקּב"ה, ׁשל ּגבּורתֹו מּדת להּׂשיג ּביכלּתֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָאין

החּיּות  התּפּׁשטּות ּומניעת הּצמצּום מּדת ְְְְִִִִִֶַַַַַַׁשהיא

הּנברא  ּגּוף ּוכאילּו כּו', ּולהתּגּלֹות מּלירד ְְְְִִִִֵֵַַָכּו'

ׁשּום  ּבׂשכל אין וזה כּו', עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָהּוא

וׁשּיהיה  וההסּתר הּצמצּום מהּות להּׂשיג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָנברא

כּו'. לי ׁש מאין נברא הּנברא ּגּוף ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָאףֿעלּֿפי ֿכן

לא  אם הּנה מאין, יׁש ּבבריאה ּבׁשלמא ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹוהּנה,

היתה  לא וההעלם, הּגבּורה מּדת ּגם ּבּה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהיה

ּכיון  מאין, יׁש הּנברא התהּוּות להיֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָיכֹולה

מתּבּטל  והיה מקֹורֹו את מרּגיׁש היה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּנברא

על  הּבהמית הּנפׁש הסּתר לענין אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָלמקֹורֹו,

לכאֹו האלקית, ּבמקֹומּההּנפׁש הּׁשאלה רה ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּבהמית  הּנפׁש יכֹולה ואי מּדּוע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָעֹומדת,

ׁשהם  ּבׁשעה ּבּה האלקית, הּנפׁש על ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהסּתיר

הּמבֹואר  עלּֿפי לּתרץ ואין נפרדים. ּדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

לּה29ּבּתניא  אין הּסטראֿאחרא ּגם ׁשּבאמת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכח  רׁשּות לּה ׁשּניּתן רק ּבאמּונה, ּכלל ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹספיקֹות

הּקדֹוׁש ׁשּבּזהר ּכהּמׁשל כּו', לפי 30מלמעלה ּכי , ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ
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יז.)28פ"ד.)27 י, א.)30פכ"ט.)29עקב קסג, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì¯B˜ÓÏ,להתקיים ממשיכים (‰‡ÔÈאלא Ì¯B˜nL ÔÂÈk האלוקות ƒ¿»≈»∆¿»»«ƒ

הנבראים  מושגי לפי 'יש' מציאות ÈÓz„שאיננה ‡ˆÓ (Ì˙B‡ ‰Â‰Ó‰«¿«∆»ƒ¿»»ƒ
Ì˙BÈÁ‰Ï Ì‰a,אלקית חיות אותה כלפי להתבטל אמורים היו והנבראים »∆¿«¬»

להתקיים.? ממשיכים הם ואיך

¯‡·Óe27 היחוד ב'שער הזקן רבנו ¿»≈
ÏLוהאמונה', ÂÈÁ·L ¯e„ÈÒ·cƒ¿ƒ¿»»∆
‰"aw‰ שמונהֿעשרה בתפילת «»»

·È˙k28,'eÎ ¯Bab‰ ÏB„b‰ ¿ƒ«»«ƒ
˙cÓ ‡È‰ 'ÏB„b‰' Le¯ÈÙe≈«»ƒƒ«

„ÒÁ‰ ונתינה השפעה הוא שעניינה «∆∆
˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰Â האלוקית ¿ƒ¿«¿««

eÊ ‰cnL ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»∆ƒ»
ויש  קיימים הנבראים להם שמכוחה

‰aw"‰חיות  ÏL BÁ·L ‡È‰ƒƒ¿∆«»»
Bc·Ï אחד אף בה לשבח אפשר ואי ¿«

כיוון  ÏÎÈa˙מהנבראים, ÔÈ‡L∆≈ƒ…∆
Ák ÔÈ‡Â 'eÎ ‡¯· ÌeLƒ¿»¿≈…«
ÏÈkN‰Ï ‡¯· ÌeL ÏÎNa¿≈∆ƒ¿»¿«¿ƒ
dzÏÎÈÂ BÊ ‰cÓ ‚ÈO‰Ïe¿«ƒƒ»ƒ»¿»

,ÔÈ‡Ó LÈ ‡B¯·Ï– יש בריאת כי ƒ¿≈≈«ƒ
רק  היא לאֿדבר – מאין מציאות דבר

מסוגל  לא נברא ושום הבורא בחיק

כיצד  להבין אפילו או זאת לעשות

יתכן  ÏBÎÈa˙הדבר ÔÈ‡L BÓÎe¿∆≈ƒ∆
˙cÓ ‚ÈO‰Ï ‡¯· ÏÎN ÌeL≈∆ƒ¿»¿«ƒƒ«

,B˙le„b הגילוי החסד, מידת ¿»
‰ÏBÎi˙וההתפשטות  ‡È‰L∆ƒ«¿∆

ÔÈ‡Óהאלוקית  LÈ ‡B¯·Ïƒ¿≈≈«ƒ
B˙BÈÁ‰Ïe להשפיע להמשיך היינו ¿«¬

שנברא, לאחר גם חיות LnÓלו Ck»«»
BzÏÎÈa ÔÈ‡ נברא שום של ≈ƒ»¿

ÏL B˙¯e·b ˙cÓ ‚ÈO‰Ï¿«ƒƒ«¿»∆
ÌeˆÓv‰ ˙cÓ ‡È‰L ,‰"aw‰«»»∆ƒƒ««ƒ¿
'eÎ ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰ ˙ÚÈÓe¿ƒ«ƒ¿«¿««

,'eÎ ˙Blb˙‰Ïe „¯ÈlÓ שגם ƒ≈≈¿ƒ¿«
בחיק  ורק אך שקיימת יכולת היא

החיות  את בנבראים שנותן הבורא

כך  כדי עד ומצומצם נסתר באופן

מרגיש  ולא מכיר לא הנברא שה"יש"

אותו  ומקיים שמחייה ה"אין" את

¯·p‰ Ûeb eÏÈ‡Îe'eÎ BÓˆÚ ÈÙa ¯·c ‡e‰ והצמצום ‡ ההעלם ¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿
הוא  הנברא ה"יש" וגשמיות שגוף בטעות לחשוב שאפשר כזו במידה הוא

אלקית, החיות של מה"אין" נפרדת עצמאית ÏÎNaמציאות ÔÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿≈∆
‡¯· ÌeL היכולת zÒ‰‰Â¯את ÌeˆÓv‰ ˙e‰Ó ‚ÈO‰Ï ƒ¿»¿«ƒ««ƒ¿¿«∆¿≈

'eÎ LÈÏ ÔÈ‡Ó ‡¯· ‡¯·p‰ Ûeb ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰È‰iLÂ עצם ¿∆ƒ¿∆««ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿≈
נסתרת  האלוקית שהחיות למרות מ"אין", "יש" של וההתהוות הבריאה

הבנת  לפי כי בשכלם, להבין מסוגלים לא שהנבראים דבר היא ומצומצמת,

וכן  וקיום, חיות השפעת להיות יכולה לא והסתר צמצום כשיש הנבראים

לצמצום  סתירה היא השפעה - להיפך

הוא  ברוך הקדוש ורק והסתר,

יכול  וההגבלות, הגדרים מכל שלמעלה

עולמות  ולברוא הדברים שני את לחבר

וחיותם  קיומם כל שבאמת ונבראים

ובכל  ממנו החיות ובהשפעת בו תלוי

האור  כי נפרד, כדבר ירגישו הם זאת

ומצומצמים. נסתרים שבהם והחיות

LÈ ‰‡È¯·a ‡ÓÏLa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈
,ÔÈ‡Ó של וההסתר ההעלם עניין ≈«ƒ

כי  מובן, האלוקית ‡Ìהחיות ‰p‰ƒ≈ƒ
‰¯e·b‰ ˙cÓ Ìb da ‰È‰ ‡Ï…»»»«ƒ««¿»

,ÌÏÚ‰‰Â הייתה ההתהוות אלא ¿«∆¿≈
בלבד  החסד ‰È˙‰ממידת ‡Ï…»¿»

‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
,ÔÈ‡Ó LÈ הופך היה לא והנברא ≈≈«ƒ
"יש" ‰È‰להיות ‡¯·p‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿»»»

B¯B˜Ó ˙‡ LÈb¯Ó האלקי ה"אין" «¿ƒ∆¿
B¯B˜ÓÏ Ïha˙Ó ‰È‰Â ולא ¿»»ƒ¿«≈ƒ¿

"יש" כמציאות להתקיים ממשיך

‰zÒ¯מוגדרת, ÔÈÚÏ Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆¿≈
LÙp‰ ÏÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ««∆∆
‰Ï‡M‰ ‰¯B‡ÎÏ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿»«¿≈»
CÈ‡Â ÚecÓ ,˙„ÓBÚ dÓB˜Óaƒ¿»∆∆««¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‰ÏBÎÈ¿»«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ï¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

Ì‰L ‰ÚLa da באמתÈL »¿»»∆≈¿≈
ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯·c הנפש של וקיומה ¿»ƒƒ¿»ƒ

מצד  בהשפעה תלוי לא האלוקית

הבהמית.? הנפש

¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ı¯zÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«≈«ƒ«¿»
‡Èza29Ìb ˙Ó‡aL ««¿»∆∆¡∆«

q‰dÏ ÔÈ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯Ë «ƒ¿»«¬»≈»
,‰eÓ‡a ÏÏk ˙B˜ÈÙÒ שהרי ¿≈¿»∆¡»

על  נעשתה הסטראֿאחרא גם בעצם

והוריד  (שצמצם הוא ברוך הקדוש ידי

ונסתרים  נעלמים והקדושה שהאור עד צמצומים בריבוי האלוקי האור את

שתהיה  וכדי עליה יתגבר והאדם לקדושה התנגדות שתהיה כדי לחלוטין,

הקדושה) להיפך הקדושה בין חופשית ¯eL˙בחירה dÏ ÔzÈpL ˜«̄∆ƒ»»¿
'eÎ ‰ÏÚÓÏÓ ÁÎÂ לעמוד יצטרך שהאדם כדי האלוקית הנפש על לכסות ¿…«ƒ¿«¿»
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dlkל izeg` ipbl iz`a

ׁשל  ענין להיֹות יכֹול אי מּובן, אינֹו עדין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָזה

ׁשהרי  עצמּה, האלקית ּבּנפׁש והעלם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהסּתר

הּבהמית  הּנפׁש ׁשּבכח מּובן ּכאן הּמבֹואר ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹעלּֿפי 

עצמּה. האלקית הּנפׁש על ּולהסּתיר להעלים ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם

LÈÂ אדמּו"ר ּׁשמבאר מה ּבהקּדם ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

האמּונה' ּב'ׁשער ים 31האמצעי הפ ּבענין ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָ

ז"ל 32ליּבׁשה  רּבֹותינּו ּבמאמרי מצינּו ּדהּנה ,33 ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

יםֿסּוף, ּכקריעת קׁשין ׁשהם ּדברים ְְִִִִֵֶַַַָָָּכּמה

על  הּקֹוׁשי ענין נאמר מּדּוע מּובן, אינֹו ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָולכאֹורה

ּבראׁשית  מעׂשה על ולא ּדוקא, יםֿסּוף ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹקריעת

רק  נאמר קׁשה ּדהּלׁשֹון ּומבאר, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלפניֿזה.

אינֹו ׁשהּנס הינּו אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשּיׁש

ׁשני  ׁשּיׁש ּבאֹופן אּלא אחד, קו ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבאֹופן

העֹולם  ּבריאת ׁשּבין החילּוק וזהּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָהפכים.

ּבקו  היא מאין יׁש ׁשּבריאה יםֿסּוף, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלקריעת

ועלּֿדרֿזה  קֹוׁשי, ּבגדר זה אין ולכן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאחד,

אחד, ּבקו ּכן ּגם הּוא העֹולם מציאּות ְְִִֵֶַַָָָּביטּול

יםֿסּוף, ּבקריעת מהּֿׁשאיןּֿכן קֹוׁשי. זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַואין

הּים, ּומציאּות העֹולם מציאּות נתּבּטלה לא ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹהרי

קריעת  היתה הּים ּובתֹו העֹולם ׁשּבתֹו ְְְְִֶֶַַָָָָָָאּלא

ההפכים, חיּבּור ׁשל ּבאֹופן ׁשהּים יםֿסּוף, ְֲִִֶֶֶַַַָָ

ענינים  ּבֹו היּו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבמציאּותֹו, ְְְְִִִִִִֵַַַָָנׁשאר

ליּבׁשה. ים הפ הּכתּוב וכלׁשֹון יּבׁשה, ְְְִֶַַַַָָָָָָָׁשל

ענין  הּוא ּדים הענין, ּברּוחנּיּות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָועלּֿדרֿזה 

עלמא  ענין הּוא ויּבׁשה ּדאתּכסיא, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָעלמא

ׁשעלמא  הינּו ליּבׁשה ים והפ ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָּדאתּגליא,
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ואילך.)31 לב פרק ואילך. כט ו.)32פרק סו, ח"ב )33תהלים ב. רז, ח"א זהר וראה וש"נ. א. ב, סוטה א. קיח, פסחים

א. קע,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰LB„wבנסיונות, ¯‰faL ÏLn‰k30, לפתות אשה ששכר מלך על ¿«»»∆«…««»

וכך  יצרו על ויתגבר בניסיון שיעמוד כדי המלך בן אחרא את לסטרא ניתנה

מקום  היה ולכאורה שכרו", להרבות ומרמה שקר בדברי האדם לבלבל "רשות

על  להסתיר ויכולת כוח הבהמית לנפש יש איך לשאלה ההסבר שזה לומר

דבר  של לאמיתו אבל האלוקית, הנפש

כך  לתרץ ÔÈ„Úאין ‰Ê ÈÙÏ Èkƒ¿ƒ∆¬«ƒ
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»≈»ƒ¿
LÙpa ÌÏÚ‰Â ¯zÒ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈«∆∆

,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ ה'רוח בגלל »¡…ƒ«¿»
עליה  ששולטת ŒÏÚשטות' È¯‰L∆¬≈«

ÁÎaL Ô·eÓ Ô‡k ¯‡B·n‰ Ètƒ«¿»»»∆¿…«
ÌÈÏÚ‰Ï Ìb ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ«¿«¿ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

dÓˆÚ יכולה הייתה לא כן לא שאם «¿»
מכך  שנובע חטא של אפשרות להיות

מרגישה  ולא מכוסה האלקית שהנפש

באלקות. הדביקות את

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ את ולהגדיל ¿≈¿ƒ»∆
הבהמית  שהנפש ייתכן איך התמיהה

האלוקית  הנפש על ≈¿∆¿Ìc˜‰aתסתיר
¯"eÓ„‡ ¯‡·ÓM ‰Ó«∆¿»≈«¿
'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a ÈÚˆÓ‡‰31 »∆¿»ƒ¿««»¡»

ÔÈÚa הפסוקÌÈ CÙ‰ ¿ƒ¿«»«»
‰LaÈÏ32, ים קריעת נס על המדבר ¿«»»

È¯Ó‡Óaסוף eÈˆÓ ‰p‰c¿ƒ≈»ƒ¿«¬»≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯33ÌÈ¯·c ‰nk «≈««»¿»ƒ

הזיווגים  עניין ˜ÔÈLכמו Ì‰L אצל ∆≈»ƒ
כביכול, הוא, ברוך »ÚÈ¯˜kƒ¿ƒ˙הקדוש

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÛeÒŒÌÈ«¿ƒ¿»≈»
ÏÚ ÈLBw‰ ÔÈÚ ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡«ƒ¿««ƒ«

,‡˜Âc ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ נס שהוא ¿ƒ«««¿»
הבריאה  מטבע ÏÚושינוי ‡ÏÂ¿…«
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ הבריאה עצם «¬≈¿≈ƒ

‰ÊŒÈÙlL לפני בתורה מסופר עליו ∆ƒ¿≈∆
שהרי  יםֿסוף קריעת אודות הסיפור

פחות  חידוש איננה הבריאה עצם

יםֿסוף.? מקריעת

‡NBa ÌÈÎÙ‰ ÈL LiLk ˜¯ ¯Ó‡ ‰L˜ ÔBLl‰c ,¯‡·Óe¿»≈¿«»»∆∆¡««¿∆≈¿≈¬»ƒ¿≈
,„Á‡ שמצד דברים שני של ואיחוד חיבור יש שבה התרחשות לגבי כלומר, ∆»

לזה  זה סותרים הם Òp‰Lעצמם eÈ‰'קשה' נאמר ÔÙB‡aשעליו BÈ‡ «¿∆«≈≈¿∆
ÌÈÎÙ‰ ÈL LiL ÔÙB‡a ‡l‡ ,„Á‡ Â˜ ÏL שמתחברים ∆«∆»∆»¿∆∆≈¿≈¬»ƒ

הפכיים. הם כלל שבדרך אף נס בדרך ‰eÏÈÁ˜ומתאחדים e‰ÊÂ ההבדל ¿∆«ƒ

ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯aL ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ÔÈaL∆≈¿ƒ«»»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»≈≈«ƒ
‡È‰ אבל מאד גדול ופלא חידוש Ê‰אמנם ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,„Á‡ Â˜a ƒ¿«∆»¿»≈≈∆

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏeËÈa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÈLB˜ ¯„‚a של פעולה ¿∆∆ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ»»
ל'אין' 'יש' ˜ÈLB.הפיכת ‰Ê ÔÈ‡Â ,„Á‡ Â˜a Ôk Ìb ‡e‰«≈¿«∆»¿≈∆ƒ

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ««
‰Ïha˙ ‡Ï È¯‰ ,ÛeÒ¬≈…ƒ¿«¿»
˙e‡ÈˆÓe ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»¿ƒ

,Ìi‰ המשיכו והים העולם אלא «»
שלהם  המציאות גדרי עם להתקיים

CB˙·e ÌÏBÚ‰ CB˙aL ‡l‡∆»∆¿»»¿
Ìi‰ מוגדרת מציאות שהם כפי «»

ÔÙB‡a ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ‰˙È‰»¿»¿ƒ««¿∆
Ìi‰L ,ÌÈÎÙ‰‰ ¯eaÈÁ ÏL∆ƒ«¬»ƒ∆«»

B˙e‡ÈˆÓa ¯‡L הטבע כל עם ƒ¿«ƒ¿ƒ
ומים, ים של »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âוההגדרות

Ba eÈ‰ ÔÎŒÈt עצמו ÌÈÈÚבים ƒ≈»ƒ¿»ƒ
e˙k‰ ÔBLÏÎÂ ,‰LaÈ ÏL· ∆«»»¿ƒ¿«»

‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ שהים נאמר ולא »«»¿«»»
עצמו  שהים אלא להתקיים חדל

יבשה. להיות ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂ'התהפך'
,ÔÈÚ‰ ˙eiÁe¯a ‰Ê גם ∆¿»ƒ»ƒ¿»

יםֿסוף  קריעת של הרוחנית המשמעות

הפכים  שני של ואיחוד חיבור היא

מזה  זה שונים הם כלל שבדרך

לזה  זה ÔÈÚוסותרים ‡e‰ ÌÈc¿»ƒ¿«
‡e‰ ‰LaÈÂ ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«»»

,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈÚ על ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»
מן  ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב

בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם

מכוסה) (עולם דאתכסיא מעלמא

מוסבר  גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא

כשם  כי החסידות בתורת כך על

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

גלויים, שבה שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

המצומצם  האלוקי האור ואילו דאתכסיא", "עלמא ונקראות ומכוסות נעלמות

נקרא  ככלל הטבע גם דאתגליא". "עלמא נקרא לנבראים ומתגלה שיורד

"עלמא  נקרא הנס ואילו לכל ומובנת גלוייה תופעה הוא כי דאתגליא", "עלמא

ים  ובקריעת ומכוסה. סתום פלא, נותר אלא ונתפס מובן אינו כי דאתכסיא",

לידי  באו דאתכסיא" "עלמא ה"ים", של והנעלות הגבוהות הדרגות כל סוף,
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

ּדאתּכסיא, עלמא ׁשל מציאּות נׁשאר ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּדאתּכסיא

ׁשּזהּו התּגּלּות, ׁשל ענין  ּבֹו היה ֿ כן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָואףֿעלּֿפי

ּׁשמבאר  מה עלּֿפי זה לבאר ויׁש הפכים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחיּבּור

החקירה  (ּבספר צדק' ה'צמח אדמּו"ר )34כ"ק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ

נמנע  ׁשל מציאּות ׁשּיהיה אפׁשר אם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָּבענין

ּדלכאֹורה, ּבּנבראים, יכֹול) ּכל (מּצד ְְְְִִִִִַַַָָָָֹהּנמנעֹות

העצמּות  ּבכח היא הּנבראים ׁשהתהּוּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּכיון

חסֿוׁשלֹום  לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עילה לֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשאין

הּקדׁש' ּב'אּגרת הּוא 35(ּכמבֹואר והעצמּות ,( ְְְְִֶֶֶַַַָָֹ

יכֹול  היה הרי הּנמנעֹות, ונמנע הפכים ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָנֹוׂשא

ׁשני  אצלם ׁשּיהיה ּבאֹופן ּכן ּגם הּנבראים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהּוֹות

מבאר  אףֿעלּֿפיֿכן א אחד. ּבנֹוׂשא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהפכים

ּבחיק  רק הּוא הּנמנעֹות ּדנמנע צדק', ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָה'צמח

היתה  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבריאת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּבֹורא,

וטעם  הּׂשכל לכללי ׁשּיתאים ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

הפכים 36ודעת  ׁשני ׁשל ענין ּבּנבראים אין ולכן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבאֹופן  היתה ׁשהּבריאה וכיון אחד. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּבנֹוׂשא

הפכים  ׁשני ּכׁשּיׁש לכן ודעת, לטעם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיתאים

מה  ּגם וזהּו קֹוׁשי. ׁשל ענין זה הרי אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבנֹוׂשא

מי  (ּבדּבּורֿהּמתחיל מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמבאר

העֹולם 37כמֹוכה  ׁשּמציאּות לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ( ְְִִֶֶֶַָָָָָ

וכדמּות  עינים, ואחיזת ּדמיֹון ׁשל מציאּות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַהיא

ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו מהא לזה ׁשנים 38ראיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

לֹוקט  ואחד ּפטּור לֹוקט אחד קּׁשּואין, ְְִִִֵֵֶֶָָָלֹוקטין

העינים  את והאֹוחז חיב, מעׂשה העֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחיב,

אינּה העֹולם ׁשּמציאּות מּזה מּוכח הרי ְֲִִֵֵֶֶָָָָָּפטּור,
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א.)34 לה, להצ"צ החקירה ספר ע"ב).)35ראה ריש (קל, כ וש"נ.רא )36סימן תכה. ע' תרצ"ב קכ. ע' תרנ"ח סה"מ ה

קצא )37 ע' תרכ"ח קצ. ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה קנח. פרק תרל"ו רבים מים בהמשך ועד"ז קמח). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט

צז). ע' צא. ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת תשל"ג לגני באתי ד"ה קז. ע' תרפ"א א.)38ואילך. סז, סנהדרין
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דאתגליא". "עלמא להיות והפכו ‰eÈגילוי ‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰Â¿»«»¿«»»«¿
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מגילוי כל  שלמעלה במובן 'אתכסיא' של ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒהמשמעויות

ÌÈÎÙ‰ ¯eaÈÁ e‰fL ,˙elb˙‰ ÏL ÔÈÚ Ba ‰È‰ הכיסוי כאשר »»ƒ¿»∆ƒ¿«∆∆ƒ¬»ƒ
והתאחדו. התחברו והגילוי

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·ÓM∆¿»≈«¿
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‰¯È˜Á‰34¯LÙ‡ Ì‡ ÔÈÚa ( «¬ƒ»¿ƒ¿«ƒ∆¿»
ÚÓ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«
(ÏBÎÈ Ïk „vÓ) ˙BÚÓp‰«ƒ¿»ƒ«…»

,ÌÈ‡¯·pa רבות פעמים מובא «ƒ¿»ƒ
הראשונים  מדברי החסידות בתורת

ההגבלה  מושג שכל ועוד, (הרשב"א)

או  כזה כדבר מציאות של וההגדרה

ומוגבלות  מוגדרות יכולות עם אחר

הבורא הוא  בחיק לא אך בנבראים רק

הגדרה  הגבלה, וכל 'נמנעות' שכל

הוא  ולכן ממנו 'נמנע' הוא וחסרון,

מקום  היה זה ובענין הנמנעות', 'נמנע

 ֿ שהקדוש מאחר האם לכאורה, לדון,

ביכולתו  כלֿיכול, הוא ברוךֿהוא

'נמנע  יהיה נברא גם שבו למצב להביא

נברא  של ההגדרה שעם או הנמנעות'

שיהיה  אפשרות שוללת שכזה בתור

להיות  חייב ונברא הנמנעות' 'נמנע

אדמו"ר מוגדר  כותב כך ועל ומוגבל,

צדק' ÔÂÈkÓה'צמח ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ≈»
‡È‰ ÌÈ‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰L אך ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ

‰eÓˆÚ˙ורק ÁÎa ברוך הקדוש ¿…«»«¿
בעצמו  ÏÈÚ‰הוא BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ»

ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ¿ƒ»∆»¿»«¿»
ושום  סיבה שום ואין 'קדמון' שהוא

אלא  מציאותו את שגורמים גורם

מעצמותו' «¿»(B·Ók‡¯'מציאותו
'L„w‰ ˙¯b‡'a35 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

עלול  ואינו מעצמותו שמציאותו הוא ברוך "המאציל לשונו: וזה התניא,

בכוחו  לבדו הוא ולכן חסֿושלום, לו שקדמה [סיבה] עילה מאיזה [תוצאה]

אחרת  וסיבה עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכולתו

הזה..." ליש ‰ÌÈÎÙקודמת ‡NB ‡e‰ ˙eÓˆÚ‰Â אותם ), ומחבר ¿»«¿≈¬»ƒ
Ìbביחד ÌÈ‡¯·p‰ ˙Be‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ È¯‰ ,˙BÚÓp‰ ÚÓÂ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»»»¿««ƒ¿»ƒ«

„Á‡ ‡NBa ÌÈÎÙ‰ ÈL ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ÔÙB‡a Ôk הוא שהרי ≈¿∆∆ƒ¿∆∆¿»¿≈¬»ƒ¿≈∆»

ממנו. נמנע לא דבר ושום ‰'ˆÁÓכלֿיכול ¯‡·Ó ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ C‡«««ƒ≈¿»≈«∆«
נכונה ˆ„˜', לא זו הנחה דבר של ‰e‡שלאמיתו ˙BÚÓp‰ ÚÓc ∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»

,‡¯Ba‰ ˜ÈÁa הנמנעות'¯˜ 'נמנע יהיה שנברא ייתכן È¯a‡˙ולא Èk «¿≈«≈ƒ¿ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò לדרגה מדרגה למטה מלמעלה האלוקי האור של ≈∆«ƒ¿«¿¿

כמו  בחברתה אחוזה דרגה כל (כאשר

באופן  שרשרת) של וחוליות טבעות

מוגדרים  ונבראים עולמות שיתהוו

ÔÙB‡aמלכתחילה ‰È˙‰ומוגבלים »¿»¿∆
ÏÎO‰ ÈÏÏÎÏ ÌÈ‡˙iL ‰Êk»∆∆«¿ƒƒ¿»≈«≈∆

˙Ú„Â ÌÚËÂ36, סדר' וכל ¿««»««
כללים  עלֿפי מתנהל השתלשלות'

ומוגדרים  מסודרים ברורים, וגדרים

ÏL ÔÈÚ ÌÈ‡¯·pa ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈«ƒ¿»ƒƒ¿»∆
„Á‡ ‡NBa ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈∆»
בניגוד  והגדרתו, מהותו מעצם שהוא,

היגיון. לכל «≈¿ÔÂÈÎÂמוחלט
ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‰‡È¯a‰L∆«¿ƒ»»¿»¿∆

,˙Ú„Â ÌÚËÏ ÌÈ‡˙iL ויתנהל ∆«¿ƒ¿««»««
ההגיון  כללי עלֿפי המתקבלת בצורה

ÌÈÎÙ‰ ÈL LiLk ÔÎÏ»≈¿∆≈¿≈¬»ƒ
ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ „Á‡ ‡NBa¿≈∆»¬≈∆ƒ¿»∆

,ÈLB˜ החריגה בגלל כביכול, ƒ
התנהלות  של הרגיל מהסדר והשינוי

השתלשלות'. ו'סדר הבריאה

e‰ÊÂ'השתלשלות ש'סדר זה עיקרון ¿∆
מוכרח  והנבראים העולמות של

ולכן  מסויימים גדרים עלֿפי להתנהל

הנמנעות' 'נמנע יהיה שנברא ייתכן לא

הוא  הפכים nL·‡¯ונושא ‰Ó Ìb««∆¿»≈
Œ¯ea„a) L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ הפותח במאמר חסידות ««¿ƒ
ÎBÓÎ‰בפסוק  ÈÓ37ŒÈ‡L ( ƒ»»∆ƒ

˙e‡ÈˆnL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆¿ƒ
ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ∆

,ÌÈÈÚ ˙ÊÈÁ‡Â ÔBÈÓc אלא ƒ¿«¬ƒ«≈«ƒ
היא  ה' שברא שהבריאה לומר בהכרח

באמת שקיימת ממשית מציאות e¯Ó‡cאכן ‡‰Ó ‰ÊÏ ‰È‡¯ ˙eÓ„ÎÂ¿ƒ¿¿»»¿∆≈»¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯38בכשפים לעסוק האיסור ˜ÔÈ‡eMלגבי ÔÈË˜BÏ ÌÈL «≈«¿«ƒ¿ƒƒƒ

ככישוף, שנראית בדרך אלא רגילה בדרך Á‡Â„לא ¯eËt Ë˜BÏ „Á‡∆»≈»¿∆»
,·ÈÁ Ë˜BÏ הוא השניים בין NÚÓ‰וההבדל ‰NBÚ‰ שבאמת מי ≈«»»∆«¬∆

כשפים באמצעות מהשדה קישואין ‰ÌÈÈÚלוקט ˙‡ ÊÁB‡‰Â ,·ÈÁ«»¿»≈∆»≈«ƒ
לוקט הוא כאילו מראה איכשהו יוצר אלא לוקט באמת ‰¯Èשלא ,¯eËt»¬≈
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לי dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשל  ענין להיֹות יכֹול אי מּובן, אינֹו עדין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָזה

ׁשהרי  עצמּה, האלקית ּבּנפׁש והעלם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהסּתר

הּבהמית  הּנפׁש ׁשּבכח מּובן ּכאן הּמבֹואר ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹעלּֿפי 

עצמּה. האלקית הּנפׁש על ּולהסּתיר להעלים ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם

LÈÂ אדמּו"ר ּׁשמבאר מה ּבהקּדם ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

האמּונה' ּב'ׁשער ים 31האמצעי הפ ּבענין ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָ

ז"ל 32ליּבׁשה  רּבֹותינּו ּבמאמרי מצינּו ּדהּנה ,33 ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

יםֿסּוף, ּכקריעת קׁשין ׁשהם ּדברים ְְִִִִֵֶַַַָָָּכּמה

על  הּקֹוׁשי ענין נאמר מּדּוע מּובן, אינֹו ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָולכאֹורה

ּבראׁשית  מעׂשה על ולא ּדוקא, יםֿסּוף ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹקריעת

רק  נאמר קׁשה ּדהּלׁשֹון ּומבאר, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלפניֿזה.

אינֹו ׁשהּנס הינּו אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשּיׁש

ׁשני  ׁשּיׁש ּבאֹופן אּלא אחד, קו ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבאֹופן

העֹולם  ּבריאת ׁשּבין החילּוק וזהּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָהפכים.

ּבקו  היא מאין יׁש ׁשּבריאה יםֿסּוף, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלקריעת

ועלּֿדרֿזה  קֹוׁשי, ּבגדר זה אין ולכן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאחד,

אחד, ּבקו ּכן ּגם הּוא העֹולם מציאּות ְְִִֵֶַַָָָּביטּול

יםֿסּוף, ּבקריעת מהּֿׁשאיןּֿכן קֹוׁשי. זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַואין

הּים, ּומציאּות העֹולם מציאּות נתּבּטלה לא ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹהרי

קריעת  היתה הּים ּובתֹו העֹולם ׁשּבתֹו ְְְְִֶֶַַָָָָָָאּלא

ההפכים, חיּבּור ׁשל ּבאֹופן ׁשהּים יםֿסּוף, ְֲִִֶֶֶַַַָָ

ענינים  ּבֹו היּו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבמציאּותֹו, ְְְְִִִִִִֵַַַָָנׁשאר

ליּבׁשה. ים הפ הּכתּוב וכלׁשֹון יּבׁשה, ְְְִֶַַַַָָָָָָָׁשל

ענין  הּוא ּדים הענין, ּברּוחנּיּות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָועלּֿדרֿזה 

עלמא  ענין הּוא ויּבׁשה ּדאתּכסיא, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָעלמא

ׁשעלמא  הינּו ליּבׁשה ים והפ ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָּדאתּגליא,
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ואילך.)31 לב פרק ואילך. כט ו.)32פרק סו, ח"ב )33תהלים ב. רז, ח"א זהר וראה וש"נ. א. ב, סוטה א. קיח, פסחים

א. קע,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰LB„wבנסיונות, ¯‰faL ÏLn‰k30, לפתות אשה ששכר מלך על ¿«»»∆«…««»

וכך  יצרו על ויתגבר בניסיון שיעמוד כדי המלך בן אחרא את לסטרא ניתנה

מקום  היה ולכאורה שכרו", להרבות ומרמה שקר בדברי האדם לבלבל "רשות

על  להסתיר ויכולת כוח הבהמית לנפש יש איך לשאלה ההסבר שזה לומר

דבר  של לאמיתו אבל האלוקית, הנפש

כך  לתרץ ÔÈ„Úאין ‰Ê ÈÙÏ Èkƒ¿ƒ∆¬«ƒ
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»≈»ƒ¿
LÙpa ÌÏÚ‰Â ¯zÒ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈«∆∆

,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ ה'רוח בגלל »¡…ƒ«¿»
עליה  ששולטת ŒÏÚשטות' È¯‰L∆¬≈«

ÁÎaL Ô·eÓ Ô‡k ¯‡B·n‰ Ètƒ«¿»»»∆¿…«
ÌÈÏÚ‰Ï Ìb ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ«¿«¿ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

dÓˆÚ יכולה הייתה לא כן לא שאם «¿»
מכך  שנובע חטא של אפשרות להיות

מרגישה  ולא מכוסה האלקית שהנפש

באלקות. הדביקות את

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ את ולהגדיל ¿≈¿ƒ»∆
הבהמית  שהנפש ייתכן איך התמיהה

האלוקית  הנפש על ≈¿∆¿Ìc˜‰aתסתיר
¯"eÓ„‡ ¯‡·ÓM ‰Ó«∆¿»≈«¿
'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a ÈÚˆÓ‡‰31 »∆¿»ƒ¿««»¡»

ÔÈÚa הפסוקÌÈ CÙ‰ ¿ƒ¿«»«»
‰LaÈÏ32, ים קריעת נס על המדבר ¿«»»

È¯Ó‡Óaסוף eÈˆÓ ‰p‰c¿ƒ≈»ƒ¿«¬»≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯33ÌÈ¯·c ‰nk «≈««»¿»ƒ

הזיווגים  עניין ˜ÔÈLכמו Ì‰L אצל ∆≈»ƒ
כביכול, הוא, ברוך »ÚÈ¯˜kƒ¿ƒ˙הקדוש

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÛeÒŒÌÈ«¿ƒ¿»≈»
ÏÚ ÈLBw‰ ÔÈÚ ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡«ƒ¿««ƒ«

,‡˜Âc ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ נס שהוא ¿ƒ«««¿»
הבריאה  מטבע ÏÚושינוי ‡ÏÂ¿…«
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ הבריאה עצם «¬≈¿≈ƒ

‰ÊŒÈÙlL לפני בתורה מסופר עליו ∆ƒ¿≈∆
שהרי  יםֿסוף קריעת אודות הסיפור

פחות  חידוש איננה הבריאה עצם

יםֿסוף.? מקריעת

‡NBa ÌÈÎÙ‰ ÈL LiLk ˜¯ ¯Ó‡ ‰L˜ ÔBLl‰c ,¯‡·Óe¿»≈¿«»»∆∆¡««¿∆≈¿≈¬»ƒ¿≈
,„Á‡ שמצד דברים שני של ואיחוד חיבור יש שבה התרחשות לגבי כלומר, ∆»

לזה  זה סותרים הם Òp‰Lעצמם eÈ‰'קשה' נאמר ÔÙB‡aשעליו BÈ‡ «¿∆«≈≈¿∆
ÌÈÎÙ‰ ÈL LiL ÔÙB‡a ‡l‡ ,„Á‡ Â˜ ÏL שמתחברים ∆«∆»∆»¿∆∆≈¿≈¬»ƒ

הפכיים. הם כלל שבדרך אף נס בדרך ‰eÏÈÁ˜ומתאחדים e‰ÊÂ ההבדל ¿∆«ƒ

ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯aL ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ÔÈaL∆≈¿ƒ«»»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»≈≈«ƒ
‡È‰ אבל מאד גדול ופלא חידוש Ê‰אמנם ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,„Á‡ Â˜a ƒ¿«∆»¿»≈≈∆

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏeËÈa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÈLB˜ ¯„‚a של פעולה ¿∆∆ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ»»
ל'אין' 'יש' ˜ÈLB.הפיכת ‰Ê ÔÈ‡Â ,„Á‡ Â˜a Ôk Ìb ‡e‰«≈¿«∆»¿≈∆ƒ

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ««
‰Ïha˙ ‡Ï È¯‰ ,ÛeÒ¬≈…ƒ¿«¿»
˙e‡ÈˆÓe ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»¿ƒ

,Ìi‰ המשיכו והים העולם אלא «»
שלהם  המציאות גדרי עם להתקיים

CB˙·e ÌÏBÚ‰ CB˙aL ‡l‡∆»∆¿»»¿
Ìi‰ מוגדרת מציאות שהם כפי «»

ÔÙB‡a ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ‰˙È‰»¿»¿ƒ««¿∆
Ìi‰L ,ÌÈÎÙ‰‰ ¯eaÈÁ ÏL∆ƒ«¬»ƒ∆«»

B˙e‡ÈˆÓa ¯‡L הטבע כל עם ƒ¿«ƒ¿ƒ
ומים, ים של »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âוההגדרות

Ba eÈ‰ ÔÎŒÈt עצמו ÌÈÈÚבים ƒ≈»ƒ¿»ƒ
e˙k‰ ÔBLÏÎÂ ,‰LaÈ ÏL· ∆«»»¿ƒ¿«»

‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ שהים נאמר ולא »«»¿«»»
עצמו  שהים אלא להתקיים חדל

יבשה. להיות ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂ'התהפך'
,ÔÈÚ‰ ˙eiÁe¯a ‰Ê גם ∆¿»ƒ»ƒ¿»

יםֿסוף  קריעת של הרוחנית המשמעות

הפכים  שני של ואיחוד חיבור היא

מזה  זה שונים הם כלל שבדרך

לזה  זה ÔÈÚוסותרים ‡e‰ ÌÈc¿»ƒ¿«
‡e‰ ‰LaÈÂ ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«»»

,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈÚ על ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»
מן  ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב

בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם

מכוסה) (עולם דאתכסיא מעלמא

מוסבר  גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא

כשם  כי החסידות בתורת כך על

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

גלויים, שבה שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

המצומצם  האלוקי האור ואילו דאתכסיא", "עלמא ונקראות ומכוסות נעלמות

נקרא  ככלל הטבע גם דאתגליא". "עלמא נקרא לנבראים ומתגלה שיורד

"עלמא  נקרא הנס ואילו לכל ומובנת גלוייה תופעה הוא כי דאתגליא", "עלמא

ים  ובקריעת ומכוסה. סתום פלא, נותר אלא ונתפס מובן אינו כי דאתכסיא",

לידי  באו דאתכסיא" "עלמא ה"ים", של והנעלות הגבוהות הדרגות כל סוף,
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

ּדאתּכסיא, עלמא ׁשל מציאּות נׁשאר ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּדאתּכסיא

ׁשּזהּו התּגּלּות, ׁשל ענין  ּבֹו היה ֿ כן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָואףֿעלּֿפי

ּׁשמבאר  מה עלּֿפי זה לבאר ויׁש הפכים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחיּבּור

החקירה  (ּבספר צדק' ה'צמח אדמּו"ר )34כ"ק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ

נמנע  ׁשל מציאּות ׁשּיהיה אפׁשר אם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָּבענין

ּדלכאֹורה, ּבּנבראים, יכֹול) ּכל (מּצד ְְְְִִִִִַַַָָָָֹהּנמנעֹות

העצמּות  ּבכח היא הּנבראים ׁשהתהּוּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּכיון

חסֿוׁשלֹום  לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עילה לֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשאין

הּקדׁש' ּב'אּגרת הּוא 35(ּכמבֹואר והעצמּות ,( ְְְְִֶֶֶַַַָָֹ

יכֹול  היה הרי הּנמנעֹות, ונמנע הפכים ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָנֹוׂשא

ׁשני  אצלם ׁשּיהיה ּבאֹופן ּכן ּגם הּנבראים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהּוֹות

מבאר  אףֿעלּֿפיֿכן א אחד. ּבנֹוׂשא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהפכים

ּבחיק  רק הּוא הּנמנעֹות ּדנמנע צדק', ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָה'צמח

היתה  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבריאת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּבֹורא,

וטעם  הּׂשכל לכללי ׁשּיתאים ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

הפכים 36ודעת  ׁשני ׁשל ענין ּבּנבראים אין ולכן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבאֹופן  היתה ׁשהּבריאה וכיון אחד. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּבנֹוׂשא

הפכים  ׁשני ּכׁשּיׁש לכן ודעת, לטעם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיתאים

מה  ּגם וזהּו קֹוׁשי. ׁשל ענין זה הרי אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבנֹוׂשא

מי  (ּבדּבּורֿהּמתחיל מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמבאר

העֹולם 37כמֹוכה  ׁשּמציאּות לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ( ְְִִֶֶֶַָָָָָ

וכדמּות  עינים, ואחיזת ּדמיֹון ׁשל מציאּות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַהיא

ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו מהא לזה ׁשנים 38ראיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

לֹוקט  ואחד ּפטּור לֹוקט אחד קּׁשּואין, ְְִִִֵֵֶֶָָָלֹוקטין

העינים  את והאֹוחז חיב, מעׂשה העֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחיב,

אינּה העֹולם ׁשּמציאּות מּזה מּוכח הרי ְֲִִֵֵֶֶָָָָָּפטּור,
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א.)34 לה, להצ"צ החקירה ספר ע"ב).)35ראה ריש (קל, כ וש"נ.רא )36סימן תכה. ע' תרצ"ב קכ. ע' תרנ"ח סה"מ ה

קצא )37 ע' תרכ"ח קצ. ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה קנח. פרק תרל"ו רבים מים בהמשך ועד"ז קמח). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט

צז). ע' צא. ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת תשל"ג לגני באתי ד"ה קז. ע' תרפ"א א.)38ואילך. סז, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דאתגליא". "עלמא להיות והפכו ‰eÈגילוי ‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰Â¿»«»¿«»»«¿

,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ¯‡L ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL עם ∆»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿ƒ¿«¿»
מגילוי כל  שלמעלה במובן 'אתכסיא' של ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒהמשמעויות

ÌÈÎÙ‰ ¯eaÈÁ e‰fL ,˙elb˙‰ ÏL ÔÈÚ Ba ‰È‰ הכיסוי כאשר »»ƒ¿»∆ƒ¿«∆∆ƒ¬»ƒ
והתאחדו. התחברו והגילוי

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·ÓM∆¿»≈«¿
¯ÙÒa) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿≈∆

‰¯È˜Á‰34¯LÙ‡ Ì‡ ÔÈÚa ( «¬ƒ»¿ƒ¿«ƒ∆¿»
ÚÓ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«
(ÏBÎÈ Ïk „vÓ) ˙BÚÓp‰«ƒ¿»ƒ«…»

,ÌÈ‡¯·pa רבות פעמים מובא «ƒ¿»ƒ
הראשונים  מדברי החסידות בתורת

ההגבלה  מושג שכל ועוד, (הרשב"א)

או  כזה כדבר מציאות של וההגדרה

ומוגבלות  מוגדרות יכולות עם אחר

הבורא הוא  בחיק לא אך בנבראים רק

הגדרה  הגבלה, וכל 'נמנעות' שכל

הוא  ולכן ממנו 'נמנע' הוא וחסרון,

מקום  היה זה ובענין הנמנעות', 'נמנע

 ֿ שהקדוש מאחר האם לכאורה, לדון,

ביכולתו  כלֿיכול, הוא ברוךֿהוא

'נמנע  יהיה נברא גם שבו למצב להביא

נברא  של ההגדרה שעם או הנמנעות'

שיהיה  אפשרות שוללת שכזה בתור

להיות  חייב ונברא הנמנעות' 'נמנע

אדמו"ר מוגדר  כותב כך ועל ומוגבל,

צדק' ÔÂÈkÓה'צמח ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ≈»
‡È‰ ÌÈ‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰L אך ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ

‰eÓˆÚ˙ורק ÁÎa ברוך הקדוש ¿…«»«¿
בעצמו  ÏÈÚ‰הוא BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ»

ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ¿ƒ»∆»¿»«¿»
ושום  סיבה שום ואין 'קדמון' שהוא

אלא  מציאותו את שגורמים גורם

מעצמותו' «¿»(B·Ók‡¯'מציאותו
'L„w‰ ˙¯b‡'a35 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

עלול  ואינו מעצמותו שמציאותו הוא ברוך "המאציל לשונו: וזה התניא,

בכוחו  לבדו הוא ולכן חסֿושלום, לו שקדמה [סיבה] עילה מאיזה [תוצאה]

אחרת  וסיבה עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכולתו

הזה..." ליש ‰ÌÈÎÙקודמת ‡NB ‡e‰ ˙eÓˆÚ‰Â אותם ), ומחבר ¿»«¿≈¬»ƒ
Ìbביחד ÌÈ‡¯·p‰ ˙Be‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ È¯‰ ,˙BÚÓp‰ ÚÓÂ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»»»¿««ƒ¿»ƒ«

„Á‡ ‡NBa ÌÈÎÙ‰ ÈL ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ÔÙB‡a Ôk הוא שהרי ≈¿∆∆ƒ¿∆∆¿»¿≈¬»ƒ¿≈∆»

ממנו. נמנע לא דבר ושום ‰'ˆÁÓכלֿיכול ¯‡·Ó ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ C‡«««ƒ≈¿»≈«∆«
נכונה ˆ„˜', לא זו הנחה דבר של ‰e‡שלאמיתו ˙BÚÓp‰ ÚÓc ∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»

,‡¯Ba‰ ˜ÈÁa הנמנעות'¯˜ 'נמנע יהיה שנברא ייתכן È¯a‡˙ולא Èk «¿≈«≈ƒ¿ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò לדרגה מדרגה למטה מלמעלה האלוקי האור של ≈∆«ƒ¿«¿¿

כמו  בחברתה אחוזה דרגה כל (כאשר

באופן  שרשרת) של וחוליות טבעות

מוגדרים  ונבראים עולמות שיתהוו

ÔÙB‡aמלכתחילה ‰È˙‰ומוגבלים »¿»¿∆
ÏÎO‰ ÈÏÏÎÏ ÌÈ‡˙iL ‰Êk»∆∆«¿ƒƒ¿»≈«≈∆

˙Ú„Â ÌÚËÂ36, סדר' וכל ¿««»««
כללים  עלֿפי מתנהל השתלשלות'

ומוגדרים  מסודרים ברורים, וגדרים

ÏL ÔÈÚ ÌÈ‡¯·pa ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈«ƒ¿»ƒƒ¿»∆
„Á‡ ‡NBa ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈∆»
בניגוד  והגדרתו, מהותו מעצם שהוא,

היגיון. לכל «≈¿ÔÂÈÎÂמוחלט
ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‰‡È¯a‰L∆«¿ƒ»»¿»¿∆

,˙Ú„Â ÌÚËÏ ÌÈ‡˙iL ויתנהל ∆«¿ƒ¿««»««
ההגיון  כללי עלֿפי המתקבלת בצורה

ÌÈÎÙ‰ ÈL LiLk ÔÎÏ»≈¿∆≈¿≈¬»ƒ
ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ „Á‡ ‡NBa¿≈∆»¬≈∆ƒ¿»∆

,ÈLB˜ החריגה בגלל כביכול, ƒ
התנהלות  של הרגיל מהסדר והשינוי

השתלשלות'. ו'סדר הבריאה

e‰ÊÂ'השתלשלות ש'סדר זה עיקרון ¿∆
מוכרח  והנבראים העולמות של

ולכן  מסויימים גדרים עלֿפי להתנהל

הנמנעות' 'נמנע יהיה שנברא ייתכן לא

הוא  הפכים nL·‡¯ונושא ‰Ó Ìb««∆¿»≈
Œ¯ea„a) L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ הפותח במאמר חסידות ««¿ƒ
ÎBÓÎ‰בפסוק  ÈÓ37ŒÈ‡L ( ƒ»»∆ƒ

˙e‡ÈˆnL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆¿ƒ
ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ∆

,ÌÈÈÚ ˙ÊÈÁ‡Â ÔBÈÓc אלא ƒ¿«¬ƒ«≈«ƒ
היא  ה' שברא שהבריאה לומר בהכרח

באמת שקיימת ממשית מציאות e¯Ó‡cאכן ‡‰Ó ‰ÊÏ ‰È‡¯ ˙eÓ„ÎÂ¿ƒ¿¿»»¿∆≈»¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯38בכשפים לעסוק האיסור ˜ÔÈ‡eMלגבי ÔÈË˜BÏ ÌÈL «≈«¿«ƒ¿ƒƒƒ

ככישוף, שנראית בדרך אלא רגילה בדרך Á‡Â„לא ¯eËt Ë˜BÏ „Á‡∆»≈»¿∆»
,·ÈÁ Ë˜BÏ הוא השניים בין NÚÓ‰וההבדל ‰NBÚ‰ שבאמת מי ≈«»»∆«¬∆

כשפים באמצעות מהשדה קישואין ‰ÌÈÈÚלוקט ˙‡ ÊÁB‡‰Â ,·ÈÁ«»¿»≈∆»≈«ƒ
לוקט הוא כאילו מראה איכשהו יוצר אלא לוקט באמת ‰¯Èשלא ,¯eËt»¬≈
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dlkלב izeg` ipbl iz`a

ּׁשּכתּוב  מּמה ּגם מּובן וכן כּו'. עינים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחיזת

הּׁשמים  את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֶַַַָָָֹּבתֹורתֿאמת

הארץ  אמת,39ואת הּוא ׁשּבּתֹורה ּדבר ׁשּכל , ְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אמיּתי, ענין הּוא הּבריאה ענין ּגם ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָואםּֿכן

הּׁשמים  ׁשחּוקֹות ּבּתֹורה ׁשּמפֹורׁש ְְִִֶֶַַַָָָָּובפרט

ׁשמים  (חּוקֹות הּקּב"ה עלֿידי נקּבעּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוהארץ

ׂשמּתי  גֹו' יׁשּבֹותּו40וארץ ׁשּלא ּבאֹופן ּומּכל 41) . ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

הם  העֹולם וגדרי העֹולם ׁשּמציאּות מּובן ְְְִִֵֵֶֶָָָָָזה

להיֹות  צרי זֹו מציאּות לׁשּנֹות ּוכדי ְְְְְִִִִֵַָמציאּות,

ִחידּוׁש.

ÈtŒÏÚÂאי הּקּוׁשיא, יֹותר ּתּוגדל זּו הקּדמה ¿«ƒְְְֵֵַַַָָָ

ּתסּתיר  הּבהמית ׁשהּנפׁש ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָאפׁשר

עלֿידיֿזה  ׁשהרי האלקית. הּנפׁש על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוּתעלים

הּבהמית  ּבּנפׁש מתלּבׁשת האלקית ְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהּנפׁש

על  ּומסּתירה מעלימה הּבהמית ׁשהּנפׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבאֹופן

ּבנֹוׂשא  הפכים ׁשני ּכאן יׁש האלקית, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּנפׁש

הּבהמית. ּבּנפׁש והן האלקית ּבּנפׁש הן ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד,

ׁשל  מציאּות ׁשהיא זה הרי הּבהמית, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַּדבּנפׁש

לּנפׁש ּכלי היא זה עם ּוביחד הּבהמית, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַנפׁש

ּבּנפׁש וכן הפכים. ׁשני זה הרי ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהאלקית,

עם  ּוביחד אלקית, נפׁש ׁשהיא זה הרי ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהאלקית,

זה  הרי עליה, להסּתיר הּבהמית הּנפׁש יכֹולה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הפכים  ׁשני ׁשל ׁשענין הּנ"ל ועלּֿפי  הפכים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשני

ּבחיק  ולא הּבֹורא, ּבחיק אּלא אינֹו אחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבנֹוׂשא

הּזה. ּכּדבר להיֹות יּוכל אי ְְִִִֵֶַַַַָָָהּנבראים,

הּכלל ‡Cג) ידּוע ּדהּנה הּוא, ׁשּכל 42הענין «ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּטה  למּטה יֹורד יֹותר, ּגבֹוּה ְֵֵַַַַַָָָָהּגבֹוּה

ּב וכּמבֹואר האריז"ל יֹותר. הּפסּוק 43כתבי 44על ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ּכל  על ּכי האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכי

הּקּוׁשיא  ּכּידּוע האדם, יחיה הוי' ּפי ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָמֹוצא

(מאמר 45ּבזה  ׁשּבאדם הוי' ּפי מֹוצא יׁשנֹו הרי , ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
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שם.)39 רבים מים והמשך תרכ"ט סה"מ א. א, כה.)40בראשית לג, כב.)41ירמי' ח, תקס"ד )42נח אדה"ז מאמרי ראה

סה, ואילך. א נח, אורה שערי כו'. הגבוה כל ערך תשמ"א) (קה"ת, אדה"ז לספרי המפתחות בספר הנסמן וראה קכו. ע'

ובכ"מ. ואילך. ג.)43א ח, עקב להאריז"ל תורה שם.)44לקוטי ועוד.)45עקב ואילך. סע"ב יג, צו לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÌÈÈÚ ˙ÊÈÁ‡ dÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnL ‰fÓ ÁÎeÓ אם כי »ƒ∆∆¿ƒ»»≈»¬ƒ«≈«ƒ

ל"אוחז  מעשה" "עושה בין ההבדל מה ודמיון, עיניים אחיזת היה העולם כל

העיניים". Ó‡Œ˙¯B˙a˙את ·e˙kM ‰nÓ Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ בתורה ¿≈»«ƒ«∆»¿«¡∆
מוחלטת אמת Â‡˙שהיא ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

ı¯‡‰39‰¯BzaL ¯·c ÏkL , »»∆∆»»»∆«»
ÔÈÚ Ìb ÔkŒÌ‡Â ,˙Ó‡ ‡e‰¡∆¿ƒ≈«ƒ¿«

,ÈzÈÓ‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰‡È¯a‰ ואם «¿ƒ»ƒ¿»¬ƒƒ
העולם, את "ברא" שה' אומרת התורה

שהיא  בריאה על שמדובר בוודאי

ואמיתית ממשית «¿Ë¯Ù·eƒמציאות
˙B˜eÁL ‰¯Bza L¯BÙnL∆¿»«»∆
È„ÈŒÏÚ eÚa˜ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆ƒ¿¿«¿≈
ı¯‡Â ÌÈÓL ˙B˜eÁ) ‰"aw‰«»»»«ƒ»»∆

ÈzÓN 'B‚40‡lL ÔÙB‡a ( «¿ƒ¿∆∆…
e˙BaLÈ41,תמיד להתקיים וימשיכו ƒ¿

את  יותר עוד המדגיש דבר הרף, ללא

של  המציאות תוקף ואת האמת

Ô·eÓהבריאה. ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»
È¯„‚Â ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈
È„Îe ,˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÏBÚ‰»»≈¿ƒ¿≈
CÈ¯ˆ BÊ ˙e‡ÈˆÓ ˙BpLÏ¿«¿ƒ»ƒ

Le„ÈÁ ˙BÈ‰Ï יציאה של מיוחד ƒ¿ƒ
הפכים  חיבור שהוא דבר וכל מהגדרים

'קושי'. נקרא וחידוש

eÊ ‰Óc˜‰ ÈtŒÏÚÂ שהנקודה ¿«ƒ«¿»»
הפכים  שני שחיבור היא בה העיקרית

קיים  ולא הבורא בחיק רק להיות יכול

‰ÈLew‡בנבראים  ¯˙BÈ Ï„‚ez¿«≈«¿»
‡LÙ¯לעיל,שנשאלה  CÈ‡ איך ≈∆¿»

ÈzÒz¯ייתכן  ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿ƒ
.˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ÌÈÏÚzÂ¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ
חיבור  שיש משום כך כל תמוה והדבר

הפכים  שני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰של È¯‰L∆¬≈«¿≈∆
˜Ï‡‰ LÙp‰L˙LaÏ˙Ó ˙È ∆«∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa איתה ומתחברת «∆∆««¬ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L ÔÙB‡a¿∆∆«∆∆««¬ƒ
LÙp‰ ÏÚ ‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ«¿ƒ»«¿ƒ»««∆∆
ÌÈÎÙ‰ ÈL Ô‡k LÈ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»¿≈¬»ƒ
LÙpa Ô‰ ,„Á‡ ‡NBa¿≈∆»≈«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰Â ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«∆∆««¬ƒ
שני  כאן יש בעצם כי כפולה והתמיהה

האחד  הפכיים, דברים של חיבורים

ומפרט. שהולך כפי הבהמית, בנפש והשני האלקית ∆∆»¿LÙp·cבנפש
‡È‰L ‰Ê È¯‰ ,˙ÈÓ‰a‰ אחד LÙמצד ÏL ˙e‡ÈˆÓ ««¬ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ∆∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ הזה העולם לעניני ורצונות תאוות שהם שלה המציאות גדרי עם ««¬ƒ
ÈÏk ‡È‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·eראוי˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ בה להתלבש שתוכל ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«∆∆»¡…ƒ

ולהשפיע  ולפעול איתה בה,ולהתחבר

ÌÈÎÙ‰ ÈL ‰Ê È¯‰ במהותן כי ¬≈∆¿≈¬»ƒ
סותרות  הבהמית והנפש האלקית הנפש

לזו. ‰‡È˜Ï˙,זו LÙpa ÔÎÂ שוב ¿≈«∆∆»¡…ƒ
כי  הפכים שני של חיבור Ê‰יש È¯‰¬≈∆
,˙È˜Ï‡ LÙ ‡È‰L חלק' שהיא ∆ƒ∆∆¡…ƒ

והרצונות  ממש' ממעל אלוקה

בדבקות  להיות הם שלה והשאיפות

ÏBÎÈ‰לאלקות  ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆¿»
¯ÈzÒ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ

,‰ÈÏÚ ֿ ברת שהיא שמוכיח דבר »∆»
להעלים  שמסוגל כוח ויש הסתרה

עליה  תחת ולהסתיר אותה ולהכניס

שטות' 'רוח של Ê‰השפעה È¯‰¬≈∆
ÌÈÎÙ‰ ÈL יחד.שמתחברים ¿≈¬»ƒ

ÈL ÏL ÔÈÚL Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««∆ƒ¿»∆¿≈
BÈ‡ „Á‡ ‡NBa ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿≈∆»≈
˜ÈÁa ‡ÏÂ ,‡¯Ba‰ ˜ÈÁa ‡l‡∆»¿≈«≈¿…¿≈
˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ CÈ‡ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿

‰f‰ ¯·ck ייתכן שהחיבור ואיך «»»«∆
המוגדרות  נשמות בקרב יתרחש הזה

כנבראים'.?

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»¿ƒ≈»«
ÏÏk‰42 בתורת רבות פעמים הנזכר «¿»

dB·bהחסידות dB·b‰ ÏkL∆»«»«»«
¯˙BÈ,ומקורו BÈ¯„בשורשו ≈≈

Ï¯˙BÈ ‰hÓ ‰hÓ גם מובן והדבר ¿«»«»≈
של  קיר שכאשר גשמי משל פי על

בשורות  האבנים נהרס, אבנים

מקום, בקירוב נופלות התחתונות

נופלות  העליונות בשורות והאבנים

יותר. È·˙Îaרחוק ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰43˜eÒt‰ ÏÚ44Èk »¬ƒ«««»ƒ

‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï…««∆∆¿«ƒ¿∆
Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒ

'ÈÂ‰ החיות באה שממנו ה' דבר ¬»»
הלחם  את ומקיימת שמחייה האלקית

‡ÈLew‰ Úe„ik ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»«»««¿»
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

אדם  לקּבל 46נעׂשה האדם צרי לּמה ואםּֿכן ,( ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ודֹומםֿצֹומחֿחי  ׁשּבּלחם הוי' ּפי מּמֹוצא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיּות

 ֿ מּדֹומם יֹותר נעלה הּוא ׁשהאדם ּובפרט ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכלל.

המדּבר, מּסּוג הּוא האדם ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָצֹומחֿחי,

 ֿ ׁשּבדֹומםֿצֹומח הוי' לדבר צרי לּמה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואםּֿכן

הּוא  הענין א הוי'45חי. ּפי מֹוצא ׁשּׁשרש , ְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

מּׁשרׁש יֹותר למעלה הּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמֹוצא

עלּֿפי  יֹותר ּבפרטּיּות זה ויּובן יֹותר. למּטה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיֹורד

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  הּפסּוק 47ּתֹורת ויעּנ44על ְְֵַַַַַַַַָ

ולא  ידעּת לא אׁשר הּמן את וּיאכיל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוּירעיב

הּלחם  על לא ּכי  הֹודיע למען ,אבֹותי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹידעּון

יחיה  הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלבּדֹו

- האדם ּפעמים ב' ׁשל דההה"ין וקׁשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהאדם,

ויׁש אדם. יחיה ּדהוהֿליּהֿלמימר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָמיּוּתרֹות,

קׁשר  ּביאּור ּדצרי זה, ּבפסּוק ּולדּיק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָלהֹוסיף

הּוא  וּירעיב ויעּנ ׁשענין ּבּפסּוק, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָהענינים

וגם  כּו'. לבּדֹו הּלחם על לא ּכי הֹודיע ְְְֲִִֶֶַַַַַַֹלמען

לא  ּכי אֹומרֹו מהּו וגם .וּירעיב ויעּנ ענין ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַֹמהּו

ּדייקא, לבּדֹו האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָעל

האדם  יחיה הּלחם על לא ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהוהֿליּהֿלמימר

,וּירעיב ויעּנ ׁשּכתּוב ּדמה ּבזה, ּומבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָגֹו'.

לא  וההדיֹוטֹות מאד, רּוחני היה הּמן ּכי ְְְִִֶַַָָָָֹֹהּוא

רּוחני  (להיֹותֹו מּמּנּו רּוח קֹורת להם ְְִִִֶֶַַָָָָהיתה

אמרּו ּכן ועל ,(ּבּלחם 48ּכלּֿכ קצה ונפׁשנּו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא ה  הּמן, את וּיאכיל ׁשּכתּוב וזהּו ּקלֹוקל, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּׁשרת  ׁשּמלאכי אּבירים לחם מאד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרּוחני

ּבֹו49אֹוכלים  ׁשּתהיה ּכדי קצת ׁשּנתּגּׁשם אּלא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

עלּֿפי  ּדבריו לבאר ויׁש אדם. יד ְְְְִִֵֵַַַָָָָָּתפיסת
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כו.)46 א, קצד.)47בראשית סימן טוב שם ה.)48כתר כא, ב.)49בהעלותך עה, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa45, ל'מוצא למחייתו זקוק האדם באמת למה והחסידות הקבלה בתורת »∆

שבלחם האלקית החיות של הניצוץ היינו הוי'', Ètפי ‡ˆBÓ BLÈ È¯‰¬≈∆¿»ƒ
Ì„‡aL 'ÈÂ‰ עצמו¯Ó‡Ó) הוא ברוך ‡„Ìהקדוש ‰NÚ46( ¬»»∆»»»«¬««¬∆»»

האדם, את המחייה eiÁ˙שהוא Ïa˜Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»»»ƒ»»»¿«≈«
ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓƒ»ƒ¬»»∆«∆∆
.ÏÏÎa ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„Â¿≈≈««ƒ¿»
‰ÏÚ ‡e‰ Ì„‡‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»»«¬∆
,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ ¯˙BÈ≈ƒ≈≈««
‚eqÓ ‡e‰ Ì„‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»ƒ

¯a„Ó‰,שכל לו ÔkŒÌ‡Âויש «¿«≈¿ƒ≈
אלקית, חיות יש לאדם שגם מאחר

נעלה  והחי והאדם הצומח מהדומם,

'ÈÂ‰ ¯·„Ï CÈ¯ˆ ‰nÏ»»»ƒƒ¿«¬»»
?.ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡45˘¯ML , «»ƒ¿»∆…∆
של  למעלה ‰ÈÂ'המקור Èt ‡ˆBÓ»ƒ¬»»

‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««
Èt ‡ˆBÓ L¯MÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ…∆»ƒ
ÏkL ÔÂÈk ,Ì„‡aL 'ÈÂ‰¬»»∆»»»≈»∆»
‰hÓÏ „¯BÈ ,¯˙BÈ dB·b‰«»«≈≈¿«»

¯˙BÈ בעולם שלמטה העובדה ועצם ≈
נחותים  והחי הצומח הדומם, הזה

שבשורשם  הוכחה היא מהאדם

בדרגה  הם באלקות למעלה ומקורם

(וכפי  האדם של מהשורש גבוהה יותר

דיבור  במאמר באריכות שמבואר

(המופיע  תשי"ד לגני' 'באתי המתחיל

על  אפשר), בדרך ביאור עם זה בקובץ

ונקודת  אור' ב'תורה הזקן רבנו דברי פי

המאכל  ששורש מאחר כי היא הדברים

האדם  משורש נעלה התוהו') (ב'עולם

אוכל  כשהאדם הרי התיקון'), (ב'עולם

המאכל  האכילה, בכוח ה' את ועובד

נתקן  וה'תוהו' ומתברר, מתעלה

יש  עצמו ב'תיקון' וגם ומתעלה,

אור  מוסיף והדבר וחיות, אור תוספת

ב'אדם  ואפילו באדם גם והתעלות

במאמר  זה בעניין עוד וראה – העליון'

זה). מאמר בהמשך להלן וגם הנ"ל

ŒÏÚ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆ƒ¿»ƒ≈«
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Èt47˜eÒt‰ ÏÚ44 הנהגת המדבר אודות ƒ««««≈««»

במדבר  ישראל בני עם ‡L¯ה' Ôn‰ ˙‡ EÏÈÎ‡iÂ E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ«¿«¿««¿ƒ∆««¬ƒ¿∆«»¬∆
ÏÚ ‡Ï Èk EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ ,EÈ˙B·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ zÚ„È ‡Ï…»«¿»¿…»¿¬∆¿««ƒ¬ƒ…«
‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰«∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»»ƒ¬»»ƒ¿∆

ÔÈ"‰‰‰„ ‰L˜Â ,Ì„‡‰ הידיעה ה' ÌÈÓÚtאותיות '· ÏL »»»¿»∆¿«≈ƒ∆¿»ƒ
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰c ,˙B¯zeÈÓ - Ì„‡‰ לומר – לפסוק – לו היה »»»¿»«¬»≈¿≈«

Ì„‡ ‰ÈÁÈ?."האדם" הפעמים בשתי נאמר ולמה ƒ¿∆»»
ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ ¯e‡Èa CÈ¯ˆc ,‰Ê ˜eÒÙa ˜i„Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿«≈¿»∆¿»ƒ≈∆∆»ƒ¿»ƒ
E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ÔÈÚL ,˜eÒta«»∆ƒ¿««¿«¿««¿ƒ∆
ÏÚ ‡Ï Èk EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ ‡e‰¿««ƒ¬ƒ…«

'eÎ Bc·Ï ÌÁl‰ מהו מובן ולא «∆∆¿«
שבהליכתם  ידי על מדוע הדברים, קשר

ואכלו  רעבים היו ישראל בני במדבר

לא  הוא שהמזון יודע האדם המן, את

שבו. ה' מדבר אלא »¿Ì‚Âמהלחם
,E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ÔÈÚ e‰Ó היינו «ƒ¿««¿«¿««¿ƒ∆

המשמעות  לפי הדברים תוכן מה

שלהם.? ‡B¯ÓBהפנימית e‰Ó Ì‚Â¿««¿
דברי  של הפנימית המשמעות מה

Bc·Ïהכתוב  ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èkƒ…««∆∆¿«
,‡˜ÈÈc Bc·Ï ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»¿««¿»

מדי  "לבדו"הפסוק ואומר «¬»Œ‰Â‰Âיק
¯ÓÈÓÏŒdÈÏ לומר לו Ï‡והיה Èk ≈¿≈«ƒ…

'B‚ Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ ÌÁl‰ ÏÚ««∆∆ƒ¿∆»»»
מוסיפה  לא "לבדו" המילה ולכאורה

הענין.? בתוכן דבר

,‰Êa ¯‡·Óe הבעלֿשםֿטוב ¿»≈»∆
,E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ·e˙kL ‰Óc¿«∆»«¿«¿««¿ƒ∆

Ôn‰ Èk ‡e‰ בגשמיות ירד אכן ƒ«»
זאת  עם אבל בגשמיות ««‰È‰ונאכל

BËBÈ„‰‰Â˙מזון ,„‡Ó ÈÁe¯»ƒ¿…¿«∆¿
ישראל בבני הפשוטים …Ï‡האנשים
Áe¯ ˙¯B˜ Ì‰Ï ‰˙È‰ והנאה »¿»»∆««

epnÓ גשמי מאוכל נהנה שאדם כפי ƒ∆
ÏÚÂ ,(CkŒÏk ÈÁe¯ B˙BÈ‰Ï)ƒ¿»ƒ»»¿«

e¯Ó‡ Ôk48 המן על תלונות ≈»¿
,Ï˜BÏw‰ ÌÁla ‰ˆ˜ eLÙÂ¿«¿≈»»«∆∆«¿≈
˙‡ EÏÈÎ‡iÂ ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»««¬ƒ¿∆
ÌÁÏ ,„‡Ó ÈÁe¯ ‡e‰L ,Ôn‰«»∆»ƒ¿…∆∆
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL ÌÈ¯Èa‡«ƒƒ∆«¿¬≈«»≈

"אבירים" ,ÌÈÏÎB‡49שנקראים ¿ƒ
בימים  רבינו משה לגבי שכתוב כמו

שתה  ולא אכל ולא להר עלה שבהם

ברוך  והקדוש איש" אכל אבירים "לחם

זה  רוחני במזון ישראל בני את "האכיל" È„kהוא ˙ˆ˜ ÌMb˙pL ‡l‡∆»∆ƒ¿«≈¿»¿≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ‰È‰zL אדם אותו,ובני לאכול יוכלו גשמיים ∆ƒ¿∆¿ƒ««»»

רוחני. מזון הוא המן עדיין אבל

ÂÈ¯·c ¯‡·Ï LÈÂ הבעלֿשםֿטוב של ÌB˜Óaאלו ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ¿≈¿»≈¿»»«ƒ«¿»¿»
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לג dlk izeg` ipbl iz`a

ּׁשּכתּוב  מּמה ּגם מּובן וכן כּו'. עינים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחיזת

הּׁשמים  את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֶַַַָָָֹּבתֹורתֿאמת

הארץ  אמת,39ואת הּוא ׁשּבּתֹורה ּדבר ׁשּכל , ְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אמיּתי, ענין הּוא הּבריאה ענין ּגם ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָואםּֿכן

הּׁשמים  ׁשחּוקֹות ּבּתֹורה ׁשּמפֹורׁש ְְִִֶֶַַַָָָָּובפרט

ׁשמים  (חּוקֹות הּקּב"ה עלֿידי נקּבעּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוהארץ

ׂשמּתי  גֹו' יׁשּבֹותּו40וארץ ׁשּלא ּבאֹופן ּומּכל 41) . ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

הם  העֹולם וגדרי העֹולם ׁשּמציאּות מּובן ְְְִִֵֵֶֶָָָָָזה

להיֹות  צרי זֹו מציאּות לׁשּנֹות ּוכדי ְְְְְִִִִֵַָמציאּות,

ִחידּוׁש.

ÈtŒÏÚÂאי הּקּוׁשיא, יֹותר ּתּוגדל זּו הקּדמה ¿«ƒְְְֵֵַַַָָָ

ּתסּתיר  הּבהמית ׁשהּנפׁש ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָאפׁשר

עלֿידיֿזה  ׁשהרי האלקית. הּנפׁש על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוּתעלים

הּבהמית  ּבּנפׁש מתלּבׁשת האלקית ְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהּנפׁש

על  ּומסּתירה מעלימה הּבהמית ׁשהּנפׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבאֹופן

ּבנֹוׂשא  הפכים ׁשני ּכאן יׁש האלקית, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּנפׁש

הּבהמית. ּבּנפׁש והן האלקית ּבּנפׁש הן ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד,

ׁשל  מציאּות ׁשהיא זה הרי הּבהמית, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַּדבּנפׁש

לּנפׁש ּכלי היא זה עם ּוביחד הּבהמית, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַנפׁש

ּבּנפׁש וכן הפכים. ׁשני זה הרי ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהאלקית,

עם  ּוביחד אלקית, נפׁש ׁשהיא זה הרי ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהאלקית,

זה  הרי עליה, להסּתיר הּבהמית הּנפׁש יכֹולה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הפכים  ׁשני ׁשל ׁשענין הּנ"ל ועלּֿפי  הפכים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשני

ּבחיק  ולא הּבֹורא, ּבחיק אּלא אינֹו אחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבנֹוׂשא

הּזה. ּכּדבר להיֹות יּוכל אי ְְִִִֵֶַַַַָָָהּנבראים,

הּכלל ‡Cג) ידּוע ּדהּנה הּוא, ׁשּכל 42הענין «ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּטה  למּטה יֹורד יֹותר, ּגבֹוּה ְֵֵַַַַַָָָָהּגבֹוּה

ּב וכּמבֹואר האריז"ל יֹותר. הּפסּוק 43כתבי 44על ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ּכל  על ּכי האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכי

הּקּוׁשיא  ּכּידּוע האדם, יחיה הוי' ּפי ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָמֹוצא

(מאמר 45ּבזה  ׁשּבאדם הוי' ּפי מֹוצא יׁשנֹו הרי , ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

שם.)39 רבים מים והמשך תרכ"ט סה"מ א. א, כה.)40בראשית לג, כב.)41ירמי' ח, תקס"ד )42נח אדה"ז מאמרי ראה

סה, ואילך. א נח, אורה שערי כו'. הגבוה כל ערך תשמ"א) (קה"ת, אדה"ז לספרי המפתחות בספר הנסמן וראה קכו. ע'

ובכ"מ. ואילך. ג.)43א ח, עקב להאריז"ל תורה שם.)44לקוטי ועוד.)45עקב ואילך. סע"ב יג, צו לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÌÈÈÚ ˙ÊÈÁ‡ dÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnL ‰fÓ ÁÎeÓ אם כי »ƒ∆∆¿ƒ»»≈»¬ƒ«≈«ƒ

ל"אוחז  מעשה" "עושה בין ההבדל מה ודמיון, עיניים אחיזת היה העולם כל

העיניים". Ó‡Œ˙¯B˙a˙את ·e˙kM ‰nÓ Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ בתורה ¿≈»«ƒ«∆»¿«¡∆
מוחלטת אמת Â‡˙שהיא ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

ı¯‡‰39‰¯BzaL ¯·c ÏkL , »»∆∆»»»∆«»
ÔÈÚ Ìb ÔkŒÌ‡Â ,˙Ó‡ ‡e‰¡∆¿ƒ≈«ƒ¿«

,ÈzÈÓ‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰‡È¯a‰ ואם «¿ƒ»ƒ¿»¬ƒƒ
העולם, את "ברא" שה' אומרת התורה

שהיא  בריאה על שמדובר בוודאי

ואמיתית ממשית «¿Ë¯Ù·eƒמציאות
˙B˜eÁL ‰¯Bza L¯BÙnL∆¿»«»∆
È„ÈŒÏÚ eÚa˜ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆ƒ¿¿«¿≈
ı¯‡Â ÌÈÓL ˙B˜eÁ) ‰"aw‰«»»»«ƒ»»∆

ÈzÓN 'B‚40‡lL ÔÙB‡a ( «¿ƒ¿∆∆…
e˙BaLÈ41,תמיד להתקיים וימשיכו ƒ¿

את  יותר עוד המדגיש דבר הרף, ללא

של  המציאות תוקף ואת האמת

Ô·eÓהבריאה. ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»
È¯„‚Â ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈
È„Îe ,˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÏBÚ‰»»≈¿ƒ¿≈
CÈ¯ˆ BÊ ˙e‡ÈˆÓ ˙BpLÏ¿«¿ƒ»ƒ

Le„ÈÁ ˙BÈ‰Ï יציאה של מיוחד ƒ¿ƒ
הפכים  חיבור שהוא דבר וכל מהגדרים

'קושי'. נקרא וחידוש

eÊ ‰Óc˜‰ ÈtŒÏÚÂ שהנקודה ¿«ƒ«¿»»
הפכים  שני שחיבור היא בה העיקרית

קיים  ולא הבורא בחיק רק להיות יכול

‰ÈLew‡בנבראים  ¯˙BÈ Ï„‚ez¿«≈«¿»
‡LÙ¯לעיל,שנשאלה  CÈ‡ איך ≈∆¿»

ÈzÒz¯ייתכן  ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿ƒ
.˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ÌÈÏÚzÂ¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ
חיבור  שיש משום כך כל תמוה והדבר

הפכים  שני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰של È¯‰L∆¬≈«¿≈∆
˜Ï‡‰ LÙp‰L˙LaÏ˙Ó ˙È ∆«∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa איתה ומתחברת «∆∆««¬ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L ÔÙB‡a¿∆∆«∆∆««¬ƒ
LÙp‰ ÏÚ ‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ«¿ƒ»«¿ƒ»««∆∆
ÌÈÎÙ‰ ÈL Ô‡k LÈ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»¿≈¬»ƒ
LÙpa Ô‰ ,„Á‡ ‡NBa¿≈∆»≈«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰Â ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«∆∆««¬ƒ
שני  כאן יש בעצם כי כפולה והתמיהה

האחד  הפכיים, דברים של חיבורים

ומפרט. שהולך כפי הבהמית, בנפש והשני האלקית ∆∆»¿LÙp·cבנפש
‡È‰L ‰Ê È¯‰ ,˙ÈÓ‰a‰ אחד LÙמצד ÏL ˙e‡ÈˆÓ ««¬ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ∆∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ הזה העולם לעניני ורצונות תאוות שהם שלה המציאות גדרי עם ««¬ƒ
ÈÏk ‡È‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·eראוי˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ בה להתלבש שתוכל ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«∆∆»¡…ƒ

ולהשפיע  ולפעול איתה בה,ולהתחבר

ÌÈÎÙ‰ ÈL ‰Ê È¯‰ במהותן כי ¬≈∆¿≈¬»ƒ
סותרות  הבהמית והנפש האלקית הנפש

לזו. ‰‡È˜Ï˙,זו LÙpa ÔÎÂ שוב ¿≈«∆∆»¡…ƒ
כי  הפכים שני של חיבור Ê‰יש È¯‰¬≈∆
,˙È˜Ï‡ LÙ ‡È‰L חלק' שהיא ∆ƒ∆∆¡…ƒ

והרצונות  ממש' ממעל אלוקה

בדבקות  להיות הם שלה והשאיפות

ÏBÎÈ‰לאלקות  ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆¿»
¯ÈzÒ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ

,‰ÈÏÚ ֿ ברת שהיא שמוכיח דבר »∆»
להעלים  שמסוגל כוח ויש הסתרה

עליה  תחת ולהסתיר אותה ולהכניס

שטות' 'רוח של Ê‰השפעה È¯‰¬≈∆
ÌÈÎÙ‰ ÈL יחד.שמתחברים ¿≈¬»ƒ

ÈL ÏL ÔÈÚL Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««∆ƒ¿»∆¿≈
BÈ‡ „Á‡ ‡NBa ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿≈∆»≈
˜ÈÁa ‡ÏÂ ,‡¯Ba‰ ˜ÈÁa ‡l‡∆»¿≈«≈¿…¿≈
˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ CÈ‡ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿

‰f‰ ¯·ck ייתכן שהחיבור ואיך «»»«∆
המוגדרות  נשמות בקרב יתרחש הזה

כנבראים'.?

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»¿ƒ≈»«
ÏÏk‰42 בתורת רבות פעמים הנזכר «¿»

dB·bהחסידות dB·b‰ ÏkL∆»«»«»«
¯˙BÈ,ומקורו BÈ¯„בשורשו ≈≈

Ï¯˙BÈ ‰hÓ ‰hÓ גם מובן והדבר ¿«»«»≈
של  קיר שכאשר גשמי משל פי על

בשורות  האבנים נהרס, אבנים

מקום, בקירוב נופלות התחתונות

נופלות  העליונות בשורות והאבנים

יותר. È·˙Îaרחוק ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰43˜eÒt‰ ÏÚ44Èk »¬ƒ«««»ƒ

‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï…««∆∆¿«ƒ¿∆
Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒ

'ÈÂ‰ החיות באה שממנו ה' דבר ¬»»
הלחם  את ומקיימת שמחייה האלקית

‡ÈLew‰ Úe„ik ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»«»««¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

אדם  לקּבל 46נעׂשה האדם צרי לּמה ואםּֿכן ,( ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ודֹומםֿצֹומחֿחי  ׁשּבּלחם הוי' ּפי מּמֹוצא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיּות

 ֿ מּדֹומם יֹותר נעלה הּוא ׁשהאדם ּובפרט ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכלל.

המדּבר, מּסּוג הּוא האדם ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָצֹומחֿחי,

 ֿ ׁשּבדֹומםֿצֹומח הוי' לדבר צרי לּמה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואםּֿכן

הּוא  הענין א הוי'45חי. ּפי מֹוצא ׁשּׁשרש , ְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

מּׁשרׁש יֹותר למעלה הּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמֹוצא

עלּֿפי  יֹותר ּבפרטּיּות זה ויּובן יֹותר. למּטה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיֹורד

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  הּפסּוק 47ּתֹורת ויעּנ44על ְְֵַַַַַַַַָ

ולא  ידעּת לא אׁשר הּמן את וּיאכיל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוּירעיב

הּלחם  על לא ּכי  הֹודיע למען ,אבֹותי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹידעּון

יחיה  הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלבּדֹו

- האדם ּפעמים ב' ׁשל דההה"ין וקׁשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהאדם,

ויׁש אדם. יחיה ּדהוהֿליּהֿלמימר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָמיּוּתרֹות,

קׁשר  ּביאּור ּדצרי זה, ּבפסּוק ּולדּיק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָלהֹוסיף

הּוא  וּירעיב ויעּנ ׁשענין ּבּפסּוק, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָהענינים

וגם  כּו'. לבּדֹו הּלחם על לא ּכי הֹודיע ְְְֲִִֶֶַַַַַַֹלמען

לא  ּכי אֹומרֹו מהּו וגם .וּירעיב ויעּנ ענין ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַֹמהּו

ּדייקא, לבּדֹו האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָעל

האדם  יחיה הּלחם על לא ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהוהֿליּהֿלמימר

,וּירעיב ויעּנ ׁשּכתּוב ּדמה ּבזה, ּומבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָגֹו'.

לא  וההדיֹוטֹות מאד, רּוחני היה הּמן ּכי ְְְִִֶַַָָָָֹֹהּוא

רּוחני  (להיֹותֹו מּמּנּו רּוח קֹורת להם ְְִִִֶֶַַָָָָהיתה

אמרּו ּכן ועל ,(ּבּלחם 48ּכלּֿכ קצה ונפׁשנּו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא ה  הּמן, את וּיאכיל ׁשּכתּוב וזהּו ּקלֹוקל, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּׁשרת  ׁשּמלאכי אּבירים לחם מאד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרּוחני

ּבֹו49אֹוכלים  ׁשּתהיה ּכדי קצת ׁשּנתּגּׁשם אּלא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

עלּֿפי  ּדבריו לבאר ויׁש אדם. יד ְְְְִִֵֵַַַָָָָָּתפיסת
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כו.)46 א, קצד.)47בראשית סימן טוב שם ה.)48כתר כא, ב.)49בהעלותך עה, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa45, ל'מוצא למחייתו זקוק האדם באמת למה והחסידות הקבלה בתורת »∆

שבלחם האלקית החיות של הניצוץ היינו הוי'', Ètפי ‡ˆBÓ BLÈ È¯‰¬≈∆¿»ƒ
Ì„‡aL 'ÈÂ‰ עצמו¯Ó‡Ó) הוא ברוך ‡„Ìהקדוש ‰NÚ46( ¬»»∆»»»«¬««¬∆»»

האדם, את המחייה eiÁ˙שהוא Ïa˜Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»»»ƒ»»»¿«≈«
ÌÁlaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓƒ»ƒ¬»»∆«∆∆
.ÏÏÎa ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„Â¿≈≈««ƒ¿»
‰ÏÚ ‡e‰ Ì„‡‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»»«¬∆
,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ ¯˙BÈ≈ƒ≈≈««
‚eqÓ ‡e‰ Ì„‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»ƒ

¯a„Ó‰,שכל לו ÔkŒÌ‡Âויש «¿«≈¿ƒ≈
אלקית, חיות יש לאדם שגם מאחר

נעלה  והחי והאדם הצומח מהדומם,

'ÈÂ‰ ¯·„Ï CÈ¯ˆ ‰nÏ»»»ƒƒ¿«¬»»
?.ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡45˘¯ML , «»ƒ¿»∆…∆
של  למעלה ‰ÈÂ'המקור Èt ‡ˆBÓ»ƒ¬»»

‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««
Èt ‡ˆBÓ L¯MÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ…∆»ƒ
ÏkL ÔÂÈk ,Ì„‡aL 'ÈÂ‰¬»»∆»»»≈»∆»
‰hÓÏ „¯BÈ ,¯˙BÈ dB·b‰«»«≈≈¿«»

¯˙BÈ בעולם שלמטה העובדה ועצם ≈
נחותים  והחי הצומח הדומם, הזה

שבשורשם  הוכחה היא מהאדם

בדרגה  הם באלקות למעלה ומקורם

(וכפי  האדם של מהשורש גבוהה יותר

דיבור  במאמר באריכות שמבואר

(המופיע  תשי"ד לגני' 'באתי המתחיל

על  אפשר), בדרך ביאור עם זה בקובץ

ונקודת  אור' ב'תורה הזקן רבנו דברי פי

המאכל  ששורש מאחר כי היא הדברים

האדם  משורש נעלה התוהו') (ב'עולם

אוכל  כשהאדם הרי התיקון'), (ב'עולם

המאכל  האכילה, בכוח ה' את ועובד

נתקן  וה'תוהו' ומתברר, מתעלה

יש  עצמו ב'תיקון' וגם ומתעלה,

אור  מוסיף והדבר וחיות, אור תוספת

ב'אדם  ואפילו באדם גם והתעלות

במאמר  זה בעניין עוד וראה – העליון'

זה). מאמר בהמשך להלן וגם הנ"ל

ŒÏÚ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆ƒ¿»ƒ≈«
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Èt47˜eÒt‰ ÏÚ44 הנהגת המדבר אודות ƒ««««≈««»

במדבר  ישראל בני עם ‡L¯ה' Ôn‰ ˙‡ EÏÈÎ‡iÂ E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ«¿«¿««¿ƒ∆««¬ƒ¿∆«»¬∆
ÏÚ ‡Ï Èk EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ ,EÈ˙B·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ zÚ„È ‡Ï…»«¿»¿…»¿¬∆¿««ƒ¬ƒ…«
‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰«∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»»ƒ¬»»ƒ¿∆

ÔÈ"‰‰‰„ ‰L˜Â ,Ì„‡‰ הידיעה ה' ÌÈÓÚtאותיות '· ÏL »»»¿»∆¿«≈ƒ∆¿»ƒ
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰c ,˙B¯zeÈÓ - Ì„‡‰ לומר – לפסוק – לו היה »»»¿»«¬»≈¿≈«

Ì„‡ ‰ÈÁÈ?."האדם" הפעמים בשתי נאמר ולמה ƒ¿∆»»
ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ ¯e‡Èa CÈ¯ˆc ,‰Ê ˜eÒÙa ˜i„Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿«≈¿»∆¿»ƒ≈∆∆»ƒ¿»ƒ
E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ÔÈÚL ,˜eÒta«»∆ƒ¿««¿«¿««¿ƒ∆
ÏÚ ‡Ï Èk EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ ‡e‰¿««ƒ¬ƒ…«

'eÎ Bc·Ï ÌÁl‰ מהו מובן ולא «∆∆¿«
שבהליכתם  ידי על מדוע הדברים, קשר

ואכלו  רעבים היו ישראל בני במדבר

לא  הוא שהמזון יודע האדם המן, את

שבו. ה' מדבר אלא »¿Ì‚Âמהלחם
,E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ÔÈÚ e‰Ó היינו «ƒ¿««¿«¿««¿ƒ∆

המשמעות  לפי הדברים תוכן מה

שלהם.? ‡B¯ÓBהפנימית e‰Ó Ì‚Â¿««¿
דברי  של הפנימית המשמעות מה

Bc·Ïהכתוב  ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èkƒ…««∆∆¿«
,‡˜ÈÈc Bc·Ï ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»¿««¿»

מדי  "לבדו"הפסוק ואומר «¬»Œ‰Â‰Âיק
¯ÓÈÓÏŒdÈÏ לומר לו Ï‡והיה Èk ≈¿≈«ƒ…

'B‚ Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ ÌÁl‰ ÏÚ««∆∆ƒ¿∆»»»
מוסיפה  לא "לבדו" המילה ולכאורה

הענין.? בתוכן דבר

,‰Êa ¯‡·Óe הבעלֿשםֿטוב ¿»≈»∆
,E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ·e˙kL ‰Óc¿«∆»«¿«¿««¿ƒ∆

Ôn‰ Èk ‡e‰ בגשמיות ירד אכן ƒ«»
זאת  עם אבל בגשמיות ««‰È‰ונאכל

BËBÈ„‰‰Â˙מזון ,„‡Ó ÈÁe¯»ƒ¿…¿«∆¿
ישראל בבני הפשוטים …Ï‡האנשים
Áe¯ ˙¯B˜ Ì‰Ï ‰˙È‰ והנאה »¿»»∆««

epnÓ גשמי מאוכל נהנה שאדם כפי ƒ∆
ÏÚÂ ,(CkŒÏk ÈÁe¯ B˙BÈ‰Ï)ƒ¿»ƒ»»¿«

e¯Ó‡ Ôk48 המן על תלונות ≈»¿
,Ï˜BÏw‰ ÌÁla ‰ˆ˜ eLÙÂ¿«¿≈»»«∆∆«¿≈
˙‡ EÏÈÎ‡iÂ ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»««¬ƒ¿∆
ÌÁÏ ,„‡Ó ÈÁe¯ ‡e‰L ,Ôn‰«»∆»ƒ¿…∆∆
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL ÌÈ¯Èa‡«ƒƒ∆«¿¬≈«»≈

"אבירים" ,ÌÈÏÎB‡49שנקראים ¿ƒ
בימים  רבינו משה לגבי שכתוב כמו

שתה  ולא אכל ולא להר עלה שבהם

ברוך  והקדוש איש" אכל אבירים "לחם

זה  רוחני במזון ישראל בני את "האכיל" È„kהוא ˙ˆ˜ ÌMb˙pL ‡l‡∆»∆ƒ¿«≈¿»¿≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ‰È‰zL אדם אותו,ובני לאכול יוכלו גשמיים ∆ƒ¿∆¿ƒ««»»

רוחני. מזון הוא המן עדיין אבל

ÂÈ¯·c ¯‡·Ï LÈÂ הבעלֿשםֿטוב של ÌB˜Óaאלו ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ¿≈¿»≈¿»»«ƒ«¿»¿»
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dlkלד izeg` ipbl iz`a

אחר  ּבמקֹום הּוא 50הּמבֹואר הּמן ׁשּׁשרש ְְֵֶֶַַַָָָֹ

ּבבחינת  ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשּלמעלה, הּתענּוג ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָמּבחינת

ׁשּכדי  אּלא למּטה, ירד ּכ למעלה, ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָהּתענּוג

לחם, ׁשל ענין מּמּנּו נעׂשה הּזה, ּבעֹולם ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיּוּתפס 

נבלע  היה ולכן רּוחני, ענין היה עדין ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָאבל

מה 49ּבאיברים  ּגם וזהּו .וּירעיב ויעּנ וזהּו . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאין  ׁשּבת אכילת ּבדּוגמת היא הּמן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָּׁשאכילת

קאמר  לא ׁשּבּתכם ּפרׁש ּפסֹולת, הּמן 51ּבּה וכן , ְְְֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפסֹולת  ּבֹו היתה רּוחני 49לא ענין הּוא הּמן ּכי , ְְְִִִֶַָָָָָֹ

ׁשּבת  אכילת ֿ 52ּכמֹו הּבעלֿׁשם ּבתֹורת ּוממׁשי . ְְְֲִִֵַַַַַַַָ

ּבּזמן  ׁשאפילּו וגֹו', הֹודיע למען וזהּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַטֹוב,

ּתקּדים  ּגׁשמי, לחם וּתאכל יׂשראל לארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתבֹוא

הּכל  ּולהעלֹות ,ּגּופ לכבֹוד נׁשמת ְְְְְְֲִִַַָֹּכבֹוד

לבּדֹו, הּלחם על לא ּכי לרּוחנּיּות, ְְְִִִִֶֶַַַַָֹמּגׁשמּיּות

ּבלי  ּגׁשמּיּות לבּדֹו ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶַַַּפירּוׁש:

ּפירּוׁש: האדם, יחיה ּבֹו הרּוחנּיּות, ְְְִִִֵֶָָָָָהתעֹוררּות

הּגּוף  ּכי הּידיעה, ּבה' האדם ׁשּנקראת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּנׁשמה,

על  ּכי אדם, נקראת והּנׁשמה אדם ּבׂשר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָנקרא

ׁשהיא  האדם, יחיה מּזה הוי', ּפי מֹוצא ְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָּכל

ׁשהם  הּמאכלים מרּוחנּיּות ׁשּניזֹונית ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנׁשמה,

ויׁש לדֹומםֿצֹומחֿוחי. ׁשּנפלּו קּדיׁשין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניצֹוצין

ׁשהּמן  ּדכׁשם הענינים, קׁשר ּבביאּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלהֹוסיף

ׁשהּוא  ׁשּלמעלה, הּתענּוג ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָׁשרׁשֹו

 ֿ על ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מּבחינת ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָלמעלה

ׁשּמהם  ׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי הּניצֹוצֹות ּגם ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּדרֿזה

ל  וזהּו האדם. על יחיה לא ּכי הֹודיע מען ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ּפי  מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה לבּדֹו ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהּלחם

הּגבֹוּה ּכל ענין מּובן זה ּומּכל האדם. יחיה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'

ּמֹוצא  ּדוקא הּנה ׁשּלכן יֹותר , למּטה יֹורד ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיֹותר,

מּמֹוצא  למּטה ׁשהּוא ׁשּבּדֹומםֿצֹומחֿחי הוי' ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפי
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50(.52 הערה לקמן בהמצויין וראה ועוד. ג. קיג, לויקהל הוספות ואילך. א פט, ויקהל תו"א זהר )51ראה ג. ב, מלאכי

ב. פח, ועוד.)52ח"ב ואילך. עה ע' ז"ל הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי ואילך. סע"ב סה, פרשתנו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡50החסידות ‰Ônבתורת ˘¯ML באלקות ÈÁaÓ˙למעלה ‡e‰ «≈∆…∆«»ƒ¿ƒ«

,‰ÏÚÓÏ ‚eÚz‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓÎe ,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰««¬∆¿«¿»¿∆ƒ¿ƒ«««¬¿«¿»
,‰hÓÏ „¯È Ck,רוחני ונותר ממש שהתגשם È„kLמבלי ‡l‡ »»«¿«»∆»∆¿≈

‰f‰ ÌÏBÚa ÒÙzeiL,אותו לאכול יוכלו גשמיים אדם NÚ‰ובני ∆¿«»»«∆«¬»
Ï·‡ ,ÌÁÏ ÏL ÔÈÚ epnÓƒ∆ƒ¿»∆∆∆¬»
ÔÎÏÂ ,ÈÁe¯ ÔÈÚ ‰È‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ»»ƒ¿»»ƒ¿»≈

‰È‰ המןÚÏ· ונספג »»ƒ¿»
ÌÈ¯·È‡a49 אותו האוכל  האדם של »≈»ƒ

פסולת. לו הייתה EpÚÈÂולא e‰ÊÂ¿∆«¿«¿
E·ÈÚ¯iÂ נשאר שהמן מאחר  כי ««¿ƒ∆

מבחינת  הרי למטה, בירידתו גם רוחני

עינוי  של עניין זה היה הגשמי הגוף

כביכול. Ó‰ורעב, Ìb e‰ÊÂ¿∆««
˙Ó‚e„a ‡È‰ Ôn‰ ˙ÏÈÎ‡M∆¬ƒ««»ƒ¿¿«
da ÔÈ‡L ˙aL ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»∆≈»
‡Ï ÌÎzaL L¯t ,˙ÏBÒt¿∆∆∆««¿∆…

¯Ó‡˜51, שאומר מוסר בדברי »√«
"פרש  הביטוי מוזכר מלאכי הנביא

כך  על ואמרו החגים, פסולת חגיכם",

דווקא  ומדבר מדייק שהכתוב בזוהר

נעלית  השבת כי החגים, פסולת על

כולו  האוכל שבת, ובאכילת מהחגים.

כל  נשארת ולא לקדושה מתעלה

הטוב  היפך של ‰Ôn'פסולת' ÔÎÂ¿≈«»
˙ÏBÒt Ba ‰˙È‰ ‡Ï49Èk , …»¿»¿∆ƒ

BÓk ÈÁe¯ ÔÈÚ ‡e‰ Ôn‰«»ƒ¿»»ƒ¿
˙aL ˙ÏÈÎ‡52 כי מבואר שעליה ¬ƒ««»

חלק  היא האכילה החול שבימי בעוד

הטוב  הפרדת של הבירורים' מ'עבודת

אכילת  הרי לקדושה, והעלאתו מהרע

אכילה  היא אסור ה'בורר' שבה שבת

מיד  עולה המאכל שבה יותר נעלית

לקדושה.

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««««≈
,'B‚Â EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ e‰ÊÂ ,·BË¿∆¿««ƒ¬¿
המשמעות  בעניין האמור עלֿפי

המן  אכילת של הפנימית הרוחנית

עד  רק ונתגשם רוחני מזון היה שבעצם

תפיסת  בו שתהיה כדי נחוץ שהיה כמה

עניין  נשאר למעשה אבל אדם, יד

הפסוק  המשך גם לפרש יש רוחני,

הודיעך" ל"למען המן אכילת אודות האמור בין הקשר מובן ומעתה זה בכיוון

ÌÁÏופירושו  ÏÎ‡zÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·zL ÔÓfa eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«¿«∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿…«∆∆

,ÈÓLb עד תתן הגשמיות עדיין על לרוחניות B·k„יפות ÌÈc˜z «¿ƒ«¿ƒ¿
Ïk‰ ˙BÏÚ‰Ïe ,EÙeb „B·ÎÏ E˙ÓL הגשמי הלחם זה ובכלל ƒ¿»¿ƒ¿¿¿«¬«…

Bc·Ï,כפשוטו  ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk ,˙eiÁe¯Ï ˙eiÓLbÓƒ«¿ƒ¿»ƒƒ…««∆∆¿«
˙e¯¯BÚ˙‰ ÈÏa ˙eiÓLb Bc·Ï ‡e‰L ÔÓÊa :Le¯Èt≈ƒ¿«∆¿««¿ƒ¿ƒƒ¿¿

˙eiÁe¯‰ הלחם של והעלאתו »»ƒ
‰‡„Ì,לרוחניות, ‰ÈÁÈ Baƒ¿∆»»»

˙‡¯˜pL ,‰ÓLp‰ :Le¯Èt≈«¿»»∆ƒ¿≈
,‰ÚÈ„i‰ '‰a Ì„‡‰ לא ולכן »»»¿«¿ƒ»

בתורה  סתם נאמר ‰Ûeb"אדם" Èkƒ«
‰ÓLp‰Â Ì„‡ ¯Na ‡¯˜ƒ¿»¿«»»¿«¿»»

Ì„‡ ˙‡¯˜ והתעלות וחיות ƒ¿≈»»
הגשמיות  הפיכת ידי על היא הנשמה

הוא  הלחם כאשר ולא לרוחניות,

אלא  ("לבדו") בלבד ÏÚגשמיות Èkƒ«
,'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk החיות »»ƒ¬»»

ÈÁÈ‰שבלחם,האלקית  ‰fÓƒ∆ƒ¿∆
,‰ÓLp‰ ‡È‰L ,Ì„‡‰»»»∆ƒ«¿»»
ÌÈÏÎ‡n‰ ˙eiÁe¯Ó ˙ÈBÊÈpL∆ƒ≈≈¬ƒ««¬»ƒ
ÔÈLÈc˜ ÔÈˆBˆÈp‰ Ì‰L∆≈«ƒƒ«ƒƒ

eÏÙpL להחיות ŒÌÓB„Ïלמטה ∆»¿¿≈
ÈÁÂŒÁÓBˆ מבררת ואכילת האדם ≈«¿«

אותם. ומעלה

¯L˜ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈∆∆
,ÌÈÈÚ‰,הדברים פנימיות עלֿפי »ƒ¿»ƒ

‡e‰ BL¯L Ôn‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«»»¿
,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»
‡ˆBÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»

,Ì„‡aL 'ÈÂ‰ Èt לא האדם ולכן ƒ¬»»∆»»»
החיות  הוי'', פי מ'המוצא 'לחיות' יכול

למן  זקוק אלא עצמו שבו האלקית,

˙BˆBˆÈp‰ Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««ƒ
Ì‰nL ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««∆≈∆

Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ שהאדם הדבר שטעם ƒ¿∆»»»
הם  שבשורשם משום הוא להם זקוק

האלקית  והחיות מהניצוצות נעלים

עצמו. הפנימי e‰ÊÂשבאדם הפירוש ¿∆
הייתה  המן שאכילת בכתוב באמור

‡Ï Èk EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏÏÚ ¿««ƒ¬ƒ…«
Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰«∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ,שבלחם «»»ƒ¬»»
בכלל  ∆¿ÈÁÈƒ‰ובדומםֿצומחֿחי

‰hÓÏ „¯BÈ ,¯˙BÈ dB·b‰ Ïk ÔÈÚ Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓe .Ì„‡‰»»»ƒ»∆»ƒ¿«»«»«≈≈¿«»
ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBn ‡˜Âc ‰p‰ ÔÎlL ,¯˙BÈ≈∆»≈ƒ≈«¿»»ƒ¬»»∆«≈≈««
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

האדם. את להחיֹות ּבכחֹו יׁש ׁשּבאדם, הוי' ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹּפי

יֹורד p‰Â‰ד) ּביֹותר, הּגבֹוּה ּדכל הּכלל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ׁשּכׁשם  מּובן, ּביֹותר, ְְְֵֵֶַָָלמּטה

למּטה  להי ֹותם האדם, לגּבי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

ׁשרׁשּה ׁשּבהם האלקית החּיּות לכן ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,

ּגם  למּטה ׁשהם ּבדברים הּוא ּכן מּמּנּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה

ׁשּבהם  האלקית ׁשהחּיּות ֿ חי, ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּדֹומםֿצֹומח

הרׁשּות  ּדברי ּדהּנה, יֹותר. עֹוד למעלה ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָׁשרׁשּה

נׁשּפע  וחּיּותם קּיּומם הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי,

טֹובֿורע  ּתערבת ׁשהיא נגּה מּקליּפת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹונמׁש

ּבּתניא  למּטה 53(ּכמבֹואר ׁשהם ּדברים יׁש א ,( ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּטמאֹות  קליּפֹות  מּׁשלׁש חּיּותם הּמקּבלים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּזה,

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּכלל, טֹוב ּבהם ׁשאין .54לגמרי ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ְְְִֵֶֶַַַָָּומקׁשה

תרס"ה  הּנערים וּיגּדלּו 55ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְִִִִַַַַָ

מקֹומֹות  ׁשאין 56(ּובכּמה לֹומר אפׁשר אי ,( ְְְֵֵֶֶַַָָ

ׁשהרי  ּכלל, טֹוב ּבלא אפׁשר אי והלא טֹוב, ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹֹּבהם

[ויׁש כּו'. הּטֹוב מן והּוא חּיּות, איזה ּבהם ְְִֵֵֵֶֶַַָיׁש

ּבּתניא  ׁשהרי ּבזה, ׁשּצד 57להֹוסיף מבֹואר ּגּופא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּקדּוׁשתֹו והמׁשכה הׁשראה אּלא אינּה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהּקדּוׁשה

אצלֹו ׁשּבטל ּדבר על ׁשּׁשֹורה הקּב"ה ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשל

,יתּבר אצלֹו ּבטל ּׁשאינֹו מה ּכל אבל ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיתּבר

מקּבל  אינֹו עצמֹו, ּבפני נפרד ּדבר הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאּלא

מּבחינת  אּלא כּו', הּקדּוׁשה מּפנימּיּות ְְְִִִִִֶַַַָָחּיּות

קליּפֹות  ג' ׁשּגם מּוכח ּומּזה כּו'. ְֲִִִֶֶַַָאחֹורים

מפֹורׁשה  וכן מּקדּוׁשה. חּיּות מקּבלֹות ּטמאֹות ְְְְְְִֵֵַַַָָ

מּצד 58לקּמן  אינּה ׁשּבסטראֿאחרא החּיּות ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּומבאר, הּקדּוׁשה]. מּצד אּלא חסֿוׁשלֹום ְְְְִֵֶַַַַָָָָָעצמּה

הּטמאֹות  קליּפֹות  לג' נגּה קליּפת ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשההפרׁש
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קד.)55ספ"א.)54פ"ז.)53 ע' תרס"ה תשע.)56סה"מ ע' ח"ב תער"ב המשך קד. ע' עת"ר סה"מ גם פ"ו.)57ראה

ב).)58 (לז, פכ"ט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L לעולם שירד LÈלאחר ,Ì„‡aL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ ‰hÓÏ ∆¿«»ƒ»ƒ¬»»∆»»»≈

Ì„‡‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï BÁÎa"יותר "גבוה יותר, נעלה הוא בשורשו כי ¿…¿«¬∆»»»
עצמו. שבאדם האלקית מהחיות

ÏÏk‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â BÈa˙¯האמור „) dB·b‰ ÏÎc הרוחני בשורשו ¿ƒ≈«ƒ«¿»¿»«»«¿≈
באלקות, hÓÏ‰למעלה „¯BÈ≈¿«»

¯˙BÈa גשמי ונעשה הזה בעולם ¿≈
יותר, ÌLkLוחומרי ,Ô·eÓ»∆¿≈

Èa‚Ï ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««¿«≈
epnÓ ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰Ï ,Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿«»ƒ∆
לו  שיש המדבר האדם הזה ובעולם

מהם, ונעלה גבוה הוא ≈«ÔÎÏשכל,
Ì‰aL ˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰««»¡…ƒ∆»∆

epnÓ ‰ÏÚÓÏ dL¯L גבוה" »¿»¿«¿»ƒ∆
שבאדם, האלקית החיות מאשר יותר"

‰hÓÏ Ì‰L ÌÈ¯·„a ‡e‰ Ôk≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«»
,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ Ìb כפי «ƒ≈≈««

להלן ‰‡È˜Ï˙שיפרט ˙eiÁ‰L∆««»¡…ƒ
„BÚ ‰ÏÚÓÏ dL¯L Ì‰aL∆»∆»¿»¿«¿»

¯˙BÈ הכלל נכון לגביהם גם שהרי ≈
והולך  יותר. למטה יורד יותר שהגבוה

יותר  הנחותים הדברים הם מה ומפרט

וחי È¯·cמדומםֿצומח ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿≈
˙eL¯‰ התורה פי שעל הדברים »¿

לאכילה  בהם להשתמש רשאי האדם

אחר לשימוש ≈¿∆ŒÌÓB„aLאו
ÌÓei˜ È¯‰ ,ÈÁŒÁÓBˆ≈««¬≈ƒ»
CLÓÂ ÚtL Ì˙eiÁÂ¿«»ƒ¿»¿ƒ¿»
˙·¯Úz ‡È‰L d‚ ˙tÈÏwÓƒ¿ƒ«…«∆ƒ«¬…∆
‡Èza ¯‡B·Ók) Ú¯ÂŒ·BË53 »««¿»««¿»

המכסים  הטומאה כוחות שהקליפות,

שהקליפה  כשם האלוקי האור על

כלל  בדרך נחלקות הפרי, על מכסה

אור, לשון 'נוגה', קליפת סוגים: לשני

ו  ורע טוב תערובת בה קליפות שיש

כלל), טוב בהן שאין לגמרי טמאות

‰hÓÏ Ì‰L ÌÈ¯·c LÈ C‡«≈¿»ƒ∆≈¿«»
,‰fÓ באכילה האסורים הדברים הם ƒ∆

בהנאה אפילו ÌÈÏa˜n‰«¿«¿ƒאו
˙BtÈÏ˜ LÏMÓ Ì˙eiÁ«»ƒ»…¿ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈∆≈»∆

‡Èza ¯‡B·Ók ,ÏÏk ·BË54. ¿»«¿»««¿»
‰L˜Óe כך Ô„ÚŒB˙ÓLעל (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î «¿∆«¿»«ƒ¿»≈∆

‰"Ò¯˙ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a55‰nÎ·e) ¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿¿«¿»ƒ¿«»

˙BÓB˜Ó56Ì‰a ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ הטמאות בקליפות ), ¿≈∆¿»«∆≈»∆
‰ÊÈ‡ Ì‰a LÈ È¯‰L ,ÏÏk ·BË ‡Ïa ¯LÙ‡ È‡ ‡Ï‰Â ,·BË«¬…ƒ∆¿»¿…¿»∆¬≈≈»∆≈∆

'eÎ ·Bh‰ ÔÓ ‡e‰Â ,˙eiÁ שורשם וקיום חיות כל סוף סוף שהרי «¿ƒ«
רבים  צמצומים ועוברת יורדת הקדושה קליפות, שיהיו כדי ואמנם בקדושה

אבל  מועטת, חיות רק שנשארת עד

יכול  לא דבר שום כלל טוב ללא

מה  כן ואם משמעות להתקיים,

"טמאות  הן אלו שקליפות האמירה

כלל"?. טוב בהן ו"אין לגמרי"

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ] עוד ולחזק ¿≈¿ƒ»∆
השאלה  את Èza‡יותר È¯‰L57 ∆¬≈««¿»

‡Ùeb עצמו„vL ¯‡B·Ó »¿»∆«
‰‡¯L‰ ‡l‡ dÈ‡ ‰Le„w‰«¿»≈»∆»«¿»»
ÏL B˙Le„wÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆
¯·c ÏÚ ‰¯BML ‰"a˜‰«»»∆»«»»

,C¯a˙È BÏˆ‡ ÏËaL מה וכל ∆»≈∆¿ƒ¿»≈
בטל  הקדושה מצד חיות שמקבל

BÈ‡Mלאלוקות  ‰Ó Ïk Ï·‡¬»»«∆≈
‡e‰ ‡l‡ ,C¯a˙È BÏˆ‡ ÏËa»≈∆¿ƒ¿»≈∆»

שלו  במודעות תחושתו, ««c·¯לפי
BÓˆÚ ÈÙa „¯Ù שהוא לו ונדמה ƒ¿»ƒ¿≈«¿

עצמאית, Ïa˜Óמציאות BÈ‡≈¿«≈
,'eÎ ‰Le„w‰ ˙eiÓÈtÓ ˙eiÁ«ƒ¿ƒƒ«¿»
'eÎ ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ

רבינו  (פרק ובלשון התניא בספר הזקן

הנותן  כאדם אחוריים "ופירוש כב):

לו  שמשליכו ברצונו שלא לשונאו דבר

ממנו  פניו מחזיר כי כתפו כלאחר

פנים  בחינת למעלה כך אותו, משנאתו

וחפצו  העליון הרצון פנימית הוא

חפץ  אשר חיות האמיתי להשפיע ה'

אבל  דקדושה מסטרא אליו הקרוב לכל

תועבת הסטראֿאחרא  היא והטומאה

חיות  לה משפיע ואינו שנא אשר ה'

הרצון  ÁÎeÓמפנימיות ‰fÓe ."...ƒ∆»
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚ ÌbL∆«¿ƒ«¿≈

‰Le„wÓ ˙eiÁ ˙BÏa˜Ó אלא ¿«¿«ƒ¿»
אחר. באופן היא ≈¿ÔÎÂשההשפעה

Ôn˜Ï L¯BÙÓ58 התניא בספר ¿»¿«»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒaL ˙eiÁ‰ ÏkL∆»««∆¿ƒ¿»«¬»

‰Le„w‰ „vÓ ‡l‡ ÌBÏLÂŒÒÁ dÓˆÚ „vÓ dÈ‡ כן ואם ≈»ƒ««¿»«¿»∆»ƒ««¿»
כלל]. טוב אין אלה שבדברים לומר יתכן איך הקושיא מתחזקת

¯‡·Óe,הנזכר במאמר הרש"ב d‚הרבי ˙tÈÏ˜ ÔÈa L¯Ù‰‰L שיש ¿»≈∆«∆¿≈≈¿ƒ«…«
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לה dlk izeg` ipbl iz`a

אחר  ּבמקֹום הּוא 50הּמבֹואר הּמן ׁשּׁשרש ְְֵֶֶַַַָָָֹ

ּבבחינת  ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשּלמעלה, הּתענּוג ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָמּבחינת

ׁשּכדי  אּלא למּטה, ירד ּכ למעלה, ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָהּתענּוג

לחם, ׁשל ענין מּמּנּו נעׂשה הּזה, ּבעֹולם ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיּוּתפס 

נבלע  היה ולכן רּוחני, ענין היה עדין ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָאבל

מה 49ּבאיברים  ּגם וזהּו .וּירעיב ויעּנ וזהּו . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאין  ׁשּבת אכילת ּבדּוגמת היא הּמן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָּׁשאכילת

קאמר  לא ׁשּבּתכם ּפרׁש ּפסֹולת, הּמן 51ּבּה וכן , ְְְֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפסֹולת  ּבֹו היתה רּוחני 49לא ענין הּוא הּמן ּכי , ְְְִִִֶַָָָָָֹ

ׁשּבת  אכילת ֿ 52ּכמֹו הּבעלֿׁשם ּבתֹורת ּוממׁשי . ְְְֲִִֵַַַַַַַָ

ּבּזמן  ׁשאפילּו וגֹו', הֹודיע למען וזהּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַטֹוב,

ּתקּדים  ּגׁשמי, לחם וּתאכל יׂשראל לארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתבֹוא

הּכל  ּולהעלֹות ,ּגּופ לכבֹוד נׁשמת ְְְְְְֲִִַַָֹּכבֹוד

לבּדֹו, הּלחם על לא ּכי לרּוחנּיּות, ְְְִִִִֶֶַַַַָֹמּגׁשמּיּות

ּבלי  ּגׁשמּיּות לבּדֹו ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶַַַּפירּוׁש:

ּפירּוׁש: האדם, יחיה ּבֹו הרּוחנּיּות, ְְְִִִֵֶָָָָָהתעֹוררּות

הּגּוף  ּכי הּידיעה, ּבה' האדם ׁשּנקראת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּנׁשמה,

על  ּכי אדם, נקראת והּנׁשמה אדם ּבׂשר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָנקרא

ׁשהיא  האדם, יחיה מּזה הוי', ּפי מֹוצא ְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָּכל

ׁשהם  הּמאכלים מרּוחנּיּות ׁשּניזֹונית ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנׁשמה,

ויׁש לדֹומםֿצֹומחֿוחי. ׁשּנפלּו קּדיׁשין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניצֹוצין

ׁשהּמן  ּדכׁשם הענינים, קׁשר ּבביאּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלהֹוסיף

ׁשהּוא  ׁשּלמעלה, הּתענּוג ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָׁשרׁשֹו

 ֿ על ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מּבחינת ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָלמעלה

ׁשּמהם  ׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי הּניצֹוצֹות ּגם ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּדרֿזה

ל  וזהּו האדם. על יחיה לא ּכי הֹודיע מען ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ּפי  מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה לבּדֹו ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהּלחם

הּגבֹוּה ּכל ענין מּובן זה ּומּכל האדם. יחיה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'

ּמֹוצא  ּדוקא הּנה ׁשּלכן יֹותר , למּטה יֹורד ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיֹותר,

מּמֹוצא  למּטה ׁשהּוא ׁשּבּדֹומםֿצֹומחֿחי הוי' ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפי
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50(.52 הערה לקמן בהמצויין וראה ועוד. ג. קיג, לויקהל הוספות ואילך. א פט, ויקהל תו"א זהר )51ראה ג. ב, מלאכי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡50החסידות ‰Ônבתורת ˘¯ML באלקות ÈÁaÓ˙למעלה ‡e‰ «≈∆…∆«»ƒ¿ƒ«

,‰ÏÚÓÏ ‚eÚz‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓÎe ,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰««¬∆¿«¿»¿∆ƒ¿ƒ«««¬¿«¿»
,‰hÓÏ „¯È Ck,רוחני ונותר ממש שהתגשם È„kLמבלי ‡l‡ »»«¿«»∆»∆¿≈

‰f‰ ÌÏBÚa ÒÙzeiL,אותו לאכול יוכלו גשמיים אדם NÚ‰ובני ∆¿«»»«∆«¬»
Ï·‡ ,ÌÁÏ ÏL ÔÈÚ epnÓƒ∆ƒ¿»∆∆∆¬»
ÔÎÏÂ ,ÈÁe¯ ÔÈÚ ‰È‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ»»ƒ¿»»ƒ¿»≈

‰È‰ המןÚÏ· ונספג »»ƒ¿»
ÌÈ¯·È‡a49 אותו האוכל  האדם של »≈»ƒ

פסולת. לו הייתה EpÚÈÂולא e‰ÊÂ¿∆«¿«¿
E·ÈÚ¯iÂ נשאר שהמן מאחר  כי ««¿ƒ∆

מבחינת  הרי למטה, בירידתו גם רוחני

עינוי  של עניין זה היה הגשמי הגוף

כביכול. Ó‰ורעב, Ìb e‰ÊÂ¿∆««
˙Ó‚e„a ‡È‰ Ôn‰ ˙ÏÈÎ‡M∆¬ƒ««»ƒ¿¿«
da ÔÈ‡L ˙aL ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»∆≈»
‡Ï ÌÎzaL L¯t ,˙ÏBÒt¿∆∆∆««¿∆…

¯Ó‡˜51, שאומר מוסר בדברי »√«
"פרש  הביטוי מוזכר מלאכי הנביא

כך  על ואמרו החגים, פסולת חגיכם",

דווקא  ומדבר מדייק שהכתוב בזוהר

נעלית  השבת כי החגים, פסולת על

כולו  האוכל שבת, ובאכילת מהחגים.

כל  נשארת ולא לקדושה מתעלה

הטוב  היפך של ‰Ôn'פסולת' ÔÎÂ¿≈«»
˙ÏBÒt Ba ‰˙È‰ ‡Ï49Èk , …»¿»¿∆ƒ

BÓk ÈÁe¯ ÔÈÚ ‡e‰ Ôn‰«»ƒ¿»»ƒ¿
˙aL ˙ÏÈÎ‡52 כי מבואר שעליה ¬ƒ««»

חלק  היא האכילה החול שבימי בעוד

הטוב  הפרדת של הבירורים' מ'עבודת

אכילת  הרי לקדושה, והעלאתו מהרע

אכילה  היא אסור ה'בורר' שבה שבת

מיד  עולה המאכל שבה יותר נעלית

לקדושה.

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««««≈
,'B‚Â EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ e‰ÊÂ ,·BË¿∆¿««ƒ¬¿
המשמעות  בעניין האמור עלֿפי

המן  אכילת של הפנימית הרוחנית

עד  רק ונתגשם רוחני מזון היה שבעצם

תפיסת  בו שתהיה כדי נחוץ שהיה כמה

עניין  נשאר למעשה אבל אדם, יד

הפסוק  המשך גם לפרש יש רוחני,

הודיעך" ל"למען המן אכילת אודות האמור בין הקשר מובן ומעתה זה בכיוון

ÌÁÏופירושו  ÏÎ‡zÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·zL ÔÓfa eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«¿«∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿…«∆∆

,ÈÓLb עד תתן הגשמיות עדיין על לרוחניות B·k„יפות ÌÈc˜z «¿ƒ«¿ƒ¿
Ïk‰ ˙BÏÚ‰Ïe ,EÙeb „B·ÎÏ E˙ÓL הגשמי הלחם זה ובכלל ƒ¿»¿ƒ¿¿¿«¬«…

Bc·Ï,כפשוטו  ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk ,˙eiÁe¯Ï ˙eiÓLbÓƒ«¿ƒ¿»ƒƒ…««∆∆¿«
˙e¯¯BÚ˙‰ ÈÏa ˙eiÓLb Bc·Ï ‡e‰L ÔÓÊa :Le¯Èt≈ƒ¿«∆¿««¿ƒ¿ƒƒ¿¿

˙eiÁe¯‰ הלחם של והעלאתו »»ƒ
‰‡„Ì,לרוחניות, ‰ÈÁÈ Baƒ¿∆»»»

˙‡¯˜pL ,‰ÓLp‰ :Le¯Èt≈«¿»»∆ƒ¿≈
,‰ÚÈ„i‰ '‰a Ì„‡‰ לא ולכן »»»¿«¿ƒ»

בתורה  סתם נאמר ‰Ûeb"אדם" Èkƒ«
‰ÓLp‰Â Ì„‡ ¯Na ‡¯˜ƒ¿»¿«»»¿«¿»»

Ì„‡ ˙‡¯˜ והתעלות וחיות ƒ¿≈»»
הגשמיות  הפיכת ידי על היא הנשמה

הוא  הלחם כאשר ולא לרוחניות,

אלא  ("לבדו") בלבד ÏÚגשמיות Èkƒ«
,'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk החיות »»ƒ¬»»

ÈÁÈ‰שבלחם,האלקית  ‰fÓƒ∆ƒ¿∆
,‰ÓLp‰ ‡È‰L ,Ì„‡‰»»»∆ƒ«¿»»
ÌÈÏÎ‡n‰ ˙eiÁe¯Ó ˙ÈBÊÈpL∆ƒ≈≈¬ƒ««¬»ƒ
ÔÈLÈc˜ ÔÈˆBˆÈp‰ Ì‰L∆≈«ƒƒ«ƒƒ

eÏÙpL להחיות ŒÌÓB„Ïלמטה ∆»¿¿≈
ÈÁÂŒÁÓBˆ מבררת ואכילת האדם ≈«¿«

אותם. ומעלה

¯L˜ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈∆∆
,ÌÈÈÚ‰,הדברים פנימיות עלֿפי »ƒ¿»ƒ

‡e‰ BL¯L Ôn‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«»»¿
,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»
‡ˆBÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»

,Ì„‡aL 'ÈÂ‰ Èt לא האדם ולכן ƒ¬»»∆»»»
החיות  הוי'', פי מ'המוצא 'לחיות' יכול

למן  זקוק אלא עצמו שבו האלקית,

˙BˆBˆÈp‰ Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««ƒ
Ì‰nL ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««∆≈∆

Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ שהאדם הדבר שטעם ƒ¿∆»»»
הם  שבשורשם משום הוא להם זקוק

האלקית  והחיות מהניצוצות נעלים

עצמו. הפנימי e‰ÊÂשבאדם הפירוש ¿∆
הייתה  המן שאכילת בכתוב באמור

‡Ï Èk EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏÏÚ ¿««ƒ¬ƒ…«
Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰«∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ,שבלחם «»»ƒ¬»»
בכלל  ∆¿ÈÁÈƒ‰ובדומםֿצומחֿחי

‰hÓÏ „¯BÈ ,¯˙BÈ dB·b‰ Ïk ÔÈÚ Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓe .Ì„‡‰»»»ƒ»∆»ƒ¿«»«»«≈≈¿«»
ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcaL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBn ‡˜Âc ‰p‰ ÔÎlL ,¯˙BÈ≈∆»≈ƒ≈«¿»»ƒ¬»»∆«≈≈««
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

האדם. את להחיֹות ּבכחֹו יׁש ׁשּבאדם, הוי' ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹּפי

יֹורד p‰Â‰ד) ּביֹותר, הּגבֹוּה ּדכל הּכלל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ׁשּכׁשם  מּובן, ּביֹותר, ְְְֵֵֶַָָלמּטה

למּטה  להי ֹותם האדם, לגּבי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

ׁשרׁשּה ׁשּבהם האלקית החּיּות לכן ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,

ּגם  למּטה ׁשהם ּבדברים הּוא ּכן מּמּנּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה

ׁשּבהם  האלקית ׁשהחּיּות ֿ חי, ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּדֹומםֿצֹומח

הרׁשּות  ּדברי ּדהּנה, יֹותר. עֹוד למעלה ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָׁשרׁשּה

נׁשּפע  וחּיּותם קּיּומם הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי,

טֹובֿורע  ּתערבת ׁשהיא נגּה מּקליּפת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹונמׁש

ּבּתניא  למּטה 53(ּכמבֹואר ׁשהם ּדברים יׁש א ,( ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּטמאֹות  קליּפֹות  מּׁשלׁש חּיּותם הּמקּבלים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּזה,

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּכלל, טֹוב ּבהם ׁשאין .54לגמרי ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ְְְִֵֶֶַַַָָּומקׁשה

תרס"ה  הּנערים וּיגּדלּו 55ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְִִִִַַַַָ

מקֹומֹות  ׁשאין 56(ּובכּמה לֹומר אפׁשר אי ,( ְְְֵֵֶֶַַָָ

ׁשהרי  ּכלל, טֹוב ּבלא אפׁשר אי והלא טֹוב, ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹֹּבהם

[ויׁש כּו'. הּטֹוב מן והּוא חּיּות, איזה ּבהם ְְִֵֵֵֶֶַַָיׁש

ּבּתניא  ׁשהרי ּבזה, ׁשּצד 57להֹוסיף מבֹואר ּגּופא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּקדּוׁשתֹו והמׁשכה הׁשראה אּלא אינּה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהּקדּוׁשה

אצלֹו ׁשּבטל ּדבר על ׁשּׁשֹורה הקּב"ה ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשל

,יתּבר אצלֹו ּבטל ּׁשאינֹו מה ּכל אבל ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיתּבר

מקּבל  אינֹו עצמֹו, ּבפני נפרד ּדבר הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאּלא

מּבחינת  אּלא כּו', הּקדּוׁשה מּפנימּיּות ְְְִִִִִֶַַַָָחּיּות

קליּפֹות  ג' ׁשּגם מּוכח ּומּזה כּו'. ְֲִִִֶֶַַָאחֹורים

מפֹורׁשה  וכן מּקדּוׁשה. חּיּות מקּבלֹות ּטמאֹות ְְְְְְִֵֵַַַָָ

מּצד 58לקּמן  אינּה ׁשּבסטראֿאחרא החּיּות ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּומבאר, הּקדּוׁשה]. מּצד אּלא חסֿוׁשלֹום ְְְְִֵֶַַַַָָָָָעצמּה

הּטמאֹות  קליּפֹות  לג' נגּה קליּפת ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשההפרׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L לעולם שירד LÈלאחר ,Ì„‡aL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ ‰hÓÏ ∆¿«»ƒ»ƒ¬»»∆»»»≈

Ì„‡‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï BÁÎa"יותר "גבוה יותר, נעלה הוא בשורשו כי ¿…¿«¬∆»»»
עצמו. שבאדם האלקית מהחיות

ÏÏk‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â BÈa˙¯האמור „) dB·b‰ ÏÎc הרוחני בשורשו ¿ƒ≈«ƒ«¿»¿»«»«¿≈
באלקות, hÓÏ‰למעלה „¯BÈ≈¿«»

¯˙BÈa גשמי ונעשה הזה בעולם ¿≈
יותר, ÌLkLוחומרי ,Ô·eÓ»∆¿≈

Èa‚Ï ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL∆¿≈≈««¿«≈
epnÓ ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰Ï ,Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿«»ƒ∆
לו  שיש המדבר האדם הזה ובעולם

מהם, ונעלה גבוה הוא ≈«ÔÎÏשכל,
Ì‰aL ˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰««»¡…ƒ∆»∆

epnÓ ‰ÏÚÓÏ dL¯L גבוה" »¿»¿«¿»ƒ∆
שבאדם, האלקית החיות מאשר יותר"

‰hÓÏ Ì‰L ÌÈ¯·„a ‡e‰ Ôk≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«»
,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ Ìb כפי «ƒ≈≈««

להלן ‰‡È˜Ï˙שיפרט ˙eiÁ‰L∆««»¡…ƒ
„BÚ ‰ÏÚÓÏ dL¯L Ì‰aL∆»∆»¿»¿«¿»

¯˙BÈ הכלל נכון לגביהם גם שהרי ≈
והולך  יותר. למטה יורד יותר שהגבוה

יותר  הנחותים הדברים הם מה ומפרט

וחי È¯·cמדומםֿצומח ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿≈
˙eL¯‰ התורה פי שעל הדברים »¿

לאכילה  בהם להשתמש רשאי האדם

אחר לשימוש ≈¿∆ŒÌÓB„aLאו
ÌÓei˜ È¯‰ ,ÈÁŒÁÓBˆ≈««¬≈ƒ»
CLÓÂ ÚtL Ì˙eiÁÂ¿«»ƒ¿»¿ƒ¿»
˙·¯Úz ‡È‰L d‚ ˙tÈÏwÓƒ¿ƒ«…«∆ƒ«¬…∆
‡Èza ¯‡B·Ók) Ú¯ÂŒ·BË53 »««¿»««¿»

המכסים  הטומאה כוחות שהקליפות,

שהקליפה  כשם האלוקי האור על

כלל  בדרך נחלקות הפרי, על מכסה

אור, לשון 'נוגה', קליפת סוגים: לשני

ו  ורע טוב תערובת בה קליפות שיש

כלל), טוב בהן שאין לגמרי טמאות

‰hÓÏ Ì‰L ÌÈ¯·c LÈ C‡«≈¿»ƒ∆≈¿«»
,‰fÓ באכילה האסורים הדברים הם ƒ∆

בהנאה אפילו ÌÈÏa˜n‰«¿«¿ƒאו
˙BtÈÏ˜ LÏMÓ Ì˙eiÁ«»ƒ»…¿ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈∆≈»∆

‡Èza ¯‡B·Ók ,ÏÏk ·BË54. ¿»«¿»««¿»
‰L˜Óe כך Ô„ÚŒB˙ÓLעל (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î «¿∆«¿»«ƒ¿»≈∆

‰"Ò¯˙ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a55‰nÎ·e) ¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿¿«¿»ƒ¿«»

˙BÓB˜Ó56Ì‰a ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ הטמאות בקליפות ), ¿≈∆¿»«∆≈»∆
‰ÊÈ‡ Ì‰a LÈ È¯‰L ,ÏÏk ·BË ‡Ïa ¯LÙ‡ È‡ ‡Ï‰Â ,·BË«¬…ƒ∆¿»¿…¿»∆¬≈≈»∆≈∆

'eÎ ·Bh‰ ÔÓ ‡e‰Â ,˙eiÁ שורשם וקיום חיות כל סוף סוף שהרי «¿ƒ«
רבים  צמצומים ועוברת יורדת הקדושה קליפות, שיהיו כדי ואמנם בקדושה

אבל  מועטת, חיות רק שנשארת עד

יכול  לא דבר שום כלל טוב ללא

מה  כן ואם משמעות להתקיים,

"טמאות  הן אלו שקליפות האמירה

כלל"?. טוב בהן ו"אין לגמרי"

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ] עוד ולחזק ¿≈¿ƒ»∆
השאלה  את Èza‡יותר È¯‰L57 ∆¬≈««¿»

‡Ùeb עצמו„vL ¯‡B·Ó »¿»∆«
‰‡¯L‰ ‡l‡ dÈ‡ ‰Le„w‰«¿»≈»∆»«¿»»
ÏL B˙Le„wÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆
¯·c ÏÚ ‰¯BML ‰"a˜‰«»»∆»«»»

,C¯a˙È BÏˆ‡ ÏËaL מה וכל ∆»≈∆¿ƒ¿»≈
בטל  הקדושה מצד חיות שמקבל

BÈ‡Mלאלוקות  ‰Ó Ïk Ï·‡¬»»«∆≈
‡e‰ ‡l‡ ,C¯a˙È BÏˆ‡ ÏËa»≈∆¿ƒ¿»≈∆»

שלו  במודעות תחושתו, ««c·¯לפי
BÓˆÚ ÈÙa „¯Ù שהוא לו ונדמה ƒ¿»ƒ¿≈«¿

עצמאית, Ïa˜Óמציאות BÈ‡≈¿«≈
,'eÎ ‰Le„w‰ ˙eiÓÈtÓ ˙eiÁ«ƒ¿ƒƒ«¿»
'eÎ ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ

רבינו  (פרק ובלשון התניא בספר הזקן

הנותן  כאדם אחוריים "ופירוש כב):

לו  שמשליכו ברצונו שלא לשונאו דבר

ממנו  פניו מחזיר כי כתפו כלאחר

פנים  בחינת למעלה כך אותו, משנאתו

וחפצו  העליון הרצון פנימית הוא

חפץ  אשר חיות האמיתי להשפיע ה'

אבל  דקדושה מסטרא אליו הקרוב לכל

תועבת הסטראֿאחרא  היא והטומאה

חיות  לה משפיע ואינו שנא אשר ה'

הרצון  ÁÎeÓמפנימיות ‰fÓe ."...ƒ∆»
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚ ÌbL∆«¿ƒ«¿≈

‰Le„wÓ ˙eiÁ ˙BÏa˜Ó אלא ¿«¿«ƒ¿»
אחר. באופן היא ≈¿ÔÎÂשההשפעה

Ôn˜Ï L¯BÙÓ58 התניא בספר ¿»¿«»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒaL ˙eiÁ‰ ÏkL∆»««∆¿ƒ¿»«¬»

‰Le„w‰ „vÓ ‡l‡ ÌBÏLÂŒÒÁ dÓˆÚ „vÓ dÈ‡ כן ואם ≈»ƒ««¿»«¿»∆»ƒ««¿»
כלל]. טוב אין אלה שבדברים לומר יתכן איך הקושיא מתחזקת

¯‡·Óe,הנזכר במאמר הרש"ב d‚הרבי ˙tÈÏ˜ ÔÈa L¯Ù‰‰L שיש ¿»≈∆«∆¿≈≈¿ƒ«…«
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הּטֹוב, עם מעֹורב רק הרע נֹוגּה, ׁשּבקליּפת ְְִִִֶַַַַַָָהּוא,

ּבג' מהּֿׁשאיןּֿכן עּמֹו, מתאחד אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאבל

מתאחד  ׁשּבהם טֹוב' ה'מעט הּטמאֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָקליּפֹות

ּבכתבי  מבֹואר ּדהּנה הענין, ּובאּור הרע. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָעם

ּתערֹובת 59האריז"ל  ּבענין אֹופּנים ּכּמה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבריאה  ּדעֹולם העליֹונים. ּבעֹולמֹות ְְְִִֶַַָָָָָָטֹובֿורע

הּוא  הּיצירה ועֹולם רע, ּומיעּוטֹו טֹוב ְְִִַַָָרּוּבֹו

רע  רּוּבֹו העׂשּיה ועֹולם מחצה, על ְֱֱֲִֶֶַַָָָָָמחצה

רּוּבֹו העׂשּיה ׁשעֹולם אף אמנם, טֹוב. ְֲִִֶַָָָָָּומיעּוטֹו

ׁשל  ּבאֹופן זה אין מּכלֿמקֹום טֹוב, ּומיעּוטֹו ְִִֵֶֶֶַָָרע

הּטמאֹות  קליּפֹות ּבג' מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַהתאחדּות,

ּומביא  הּטֹוב. עם מתאחד ׁשהרע ּבאֹופן זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

ׁשּיׁש ּבהיּתר, איסּור ּתערֹובת מּדיני לזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדּוגמא

מעֹורב  רק הּוא ׁשהאיסּור הא', אֹופּנים. ב' ְִִֶֶַַָָָָּבזה

והּב', ּבעצם. היּתר הּוא ההיּתר אבל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהיּתר,

חתיכה  ּוכמֹו איסּור, להיֹות נהּפ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשההיּתר

נבלה  נעׂשית ּבקליּפת 60עצמּה ועלּֿדרֿזה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מתאחד  אינֹו אבל ּברע מעֹורב רק הּטֹוב ְְֲִֵֵַַַַַָָָנֹוגּה,

הּטֹוב  הּטמאֹות, קליּפֹות ּבג' מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶַַַעּמֹו,

רע. להיֹות ׁשּנהּפ הינּו הרע, עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמתאחד

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלּֿפי

ּכיון  הרי ּביֹותר, מּטה למּטה יֹורד ְְְֲֵֵֵֵֵַַָָָּביֹותר,

למּטה  נפל הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּבג' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשהּניצֹוץ

נמצא, רע, להיֹות ׁשּנהּפ עד ּביֹותר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמּטה

הּכח  מּובן ּומּזה ּביֹותר. ּגבֹוּה ּגבֹוּה הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּׁשרׁשֹו

קדּוׁשה  לעניני  להתנּגד לּסטראֿאחרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

לּנפׁש ׁשּיׁש הּכח וכן ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹועניני

ּול  להעלים האלקית,הּבהמית הּנפׁש על הסּתיר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹ

הּוא  ׁשּבּקלי ּפֹות הּניצֹוצֹות ׁשׁשֹורׁש לפי ְְִִִֶֶֶֶֶַַׁשּזהּו

ּביֹותר. ְֵַָּגבֹוּה

למּטה ‡ÌÓה) יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל אמת ּדהן ּבּדבר, ּביאּור צרי עדין »¿»ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהּניצֹוץ  להיֹות אפׁשר אי ּקׁשיא, ּגּופא הא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָיֹותר,
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

ּבכח  ׁשּיׁש עד יֹותר, נעלה ׁשרׁשֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבּקליּפֹות

קדּוׁשה. עניני על להעלים ְְְְְְִִִֵַַַָהּקליּפֹות

Ô·eÈÂ הּמּגיד הרב ּתֹורת ּבביאּור 61עלּֿפי ¿»ְִִֵַַַַַָ

את 62הּפסּוק  ּונטה מּט את הרם ואּתה ְְְֵֵֶֶַַַָָָ

אּלא  נברא לא  ׁשהע ֹולם לבאר, ּומקּדים גֹו', ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹיד

ּבמעׂשה  ּכביכֹול וּתענּוגֹו הּקּב"ה ׁשעׁשּוע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָּבׁשביל

ׁשעיקר  ּפירּוׁש, רצֹונֹו. ונעׂשה ׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

לעׂשֹות  ּומתלהב חֹוׁשב ּׁשהאדם מה הּוא ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהּתענּוג

ּכי  רצֹונֹו, למּלאות והּוא יתּבר לפניו רּוח ְְְְְִִֵַַַַָָָֹנחת

אדם  לפעמים ּכי עיקר, אינֹו עצמֹו ְְְִִִִֵַַָָָָָהעבּדּות

רק  וכּו', ללמֹוד חׁשק לֹו ׁשּיׁש טבעֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַלֹומד

ההתלהבּות, הּוא הּמצֹות מּמעׂשה הּתענּוג ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַעיקר

ּבּמה  ּכלים לּה היתה לא לבד ההתלהבּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹא

האדם  והּנה ּבעּובדא. להתלּבׁש וצרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָלהתלּבׁש,

יתּבר רצֹונֹו למּלאות ּכדי רק הּכל ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹהעֹוׂשה

מכניס  הּוא ,יתּבר לפניו רּוח נחת ְְְְֲִִֵַַַַַָָָולעׂשֹות

(ׁשעלה  זּו ּומחׁשבה אלקּות, ּבֹו ּומׁשרה ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָֹּבמעׂשיו

הּתענּוג  ּבׁשביל העֹולמֹות לברֹוא הּקדמֹון ְְְֲִִִַַַַָָָָּברצֹון

לעׂשֹות  ּבהתלהבּות אדם ּבני מּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּיקּבל

ּכדי  (והּטעם, ּדכּוּלא. וׁשרׁשא עיּקרא היא ְְְְְְִִֵַַַָָָָָרצֹונֹו)

להעלֹות  ּובמחׁשבּתֹו ּבמעׂשיו האדם ְְְְֲֲֲֶַַַַַָָָָׁשּיּוכל

היא  וחּיּותם והויתם ׁשּׁשרׁשם ּכיון ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולמֹות,

הּׁשםֿיתּבר ׁשּמקּבל הּתענּוג ּדהינּו זּו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָמחׁשבה

מחכמי  ונֹודע הּתחּתֹונים). מּמעׂשה יֹום ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָּכל

ועלֿידי  לׁשרׁשֹו, לעלֹות יכֹול ּדבר ׁשּכל ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָהּמחקר,

לֹו יׁש הּקדמֹון, רצֹון עד עלּיה לֹו ׁשּיׁש זה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּדבר

והּוא  נפלאה, הׁשּתּנּות,סגּולה ּבֹו לעׂשֹות ׁשּיכֹול ְְְְֲִִֶַַָָָָ

מים  ּבין חילּוק  יׁש ׁשּבהתּגּלּות מׁשל, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

העליֹון  ּברצֹון ּבׁשרׁשן מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָויּבׁשה,

ואּתה  סֹוד וזהּו ּפׁשּוט. אחדּות הּכל ׁשם ְְְֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש,
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קלד.)61 סימן להה"מ אמרים טז.)62לקוטי יד, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÈÚ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ˙BtÈÏw‰ ÁÎa LiL „Ú ,¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈«∆≈¿…««¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿¿≈

‰Le„˜ יהיה האלוקית והנפש הקדושה שורש שדווקא מסתבר לכאורה והרי ¿»
יותר.? גבוה

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ61 ממעזריטש˜eÒt‰ ¯e‡È·a62 ¿»«ƒ«»«««ƒ¿≈«»
בתורה  יםֿסוף האמור קריעת לגבי

‰z‡Â רבינו EhÓמשה ˙‡ Ì¯‰ ¿«»»≈∆«¿
'B‚ E„È ˙‡ ‰Ëe הים כדי על ¿≈∆»¿

אותו, המגיד ÌÈc˜Óeלבקוע הרב «¿ƒ
‡¯· ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,¯‡·Ï¿»≈∆»»…ƒ¿»
‰"aw‰ ÚeLÚL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¬««»»
‰NÚÓa ÏBÎÈ·k B‚eÚzÂ¿«¬ƒ¿»¿«¬≈
BBˆ¯ ‰NÚÂ ¯Ó‡L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»«¿«¬»¿
(כדברי  רוח נחת לו גורם רצונו וקיום

לגבי  לעיל שהובאו ז"ל חכמינו

על  ניחוח" "ריח בהם שנאמר הקרבנות

ונעשה  ש"אמרתי מכך רוח' ה'נחת שם

ÈÚL˜¯רצוני"). ,Le¯Èt≈∆ƒ«
‚eÚz‰,כביכול הקב"ה, של העליון ««¬

·LBÁ Ì„‡‰M ‰Ó ‡e‰«∆»»»≈
Áe¯ ˙Á ˙BNÚÏ ·‰Ï˙Óeƒ¿«≈«¬«««

‡e‰Â C¯a˙È ÂÈÙÏ זאת עושה ¿»»ƒ¿»≈¿
כוונה מתוך  ומתוך התלהבות

BBˆ¯ ˙Â‡lÓÏ ֿ הקדושֿברוך של ¿«…¿
BÓˆÚהוא, ˙ec·Ú‰ Èk'ה עבודת ƒ»«¿«¿

במעשה  המצוות וקיום התורה בלימוד

ÌÈÓÚÙÏבפועל  Èk ,¯˜ÈÚ BÈ‡≈ƒ»ƒƒ¿»ƒ
LiL BÚ·Ë ÈtÓ „ÓBÏ Ì„‡»»≈ƒ¿≈ƒ¿∆≈

,'eÎÂ „BÓÏÏ ˜LÁ BÏ שאין כך ≈∆ƒ¿¿
כי  מיוחד וחידוש מיוחד מאמץ בזה

טבעו  מעצם לכך נמשך ̄»˜הוא
‚eÚz‰ ¯˜ÈÚ למעלה שיש ƒ«««¬

‡e‰ ˙Bˆn‰ ‰NÚnÓƒ«¬≈«ƒ¿
˙e·‰Ï˙‰‰ ונובעת חידוש שהיא «ƒ¿«¬

‰‰˙e·‰Ï˙הנפש,מפנימיות  C‡««ƒ¿«¬
‰na ÌÈÏk dÏ ‰˙È‰ ‡Ï „·Ï¿«…»¿»»≈ƒ«∆

LaÏ˙‰Ï,ביטוי CÈ¯ˆÂולקבל ¿ƒ¿«≈¿»ƒ
‡„·eÚa LaÏ˙‰Ï.בפועל מעשה ¿ƒ¿«≈¿¿»

Ïk‰ ‰NBÚ‰ Ì„‡‰ ‰p‰Â¿ƒ≈»»»»∆«…
וקיום  התורה בלימוד ה' את ועובד

¯ˆBBהמצוות  ˙Â‡lÓÏ È„k ˜«̄¿≈¿«…¿
Áe¯ ˙Á ˙BNÚÏÂ C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¬«««

,C¯a˙È ÂÈÙÏ בטבעו לכך נוטה שהוא מפני או אישית פנייה בגלל ולא ¿»»ƒ¿»≈
Ba ‰¯LÓe ÂÈNÚÓa ÒÈÎÓ ‡e‰ עצמוeÊ ‰·LÁÓe ,˙e˜Ï‡ «¿ƒ¿«¬»«¿∆¡…«¿»»

העליונה ( ‰ÔBÓ„wהמחשבה ÔBˆ¯a ‰ÏÚL אחר משהו שאין הראשוני ∆»»»»««¿

אותו  ומניע Ïa˜iLשגורם ‚eÚz‰ ÏÈ·La ˙BÓÏBÚ‰ ‡B¯·Ïƒ¿»»ƒ¿ƒ««¬∆¿«≈
‡¯wÈÚ ‡È‰ (BBˆ¯ ˙BNÚÏ ˙e·‰Ï˙‰a Ì„‡ Èa ‰NÚnÓƒ«¬≈¿≈»»¿ƒ¿«¬«¬¿ƒƒ»»

‡leÎc ‡L¯LÂ וה'נחת העונג בשביל העולם את לברוא הזו, המחשבה ¿»¿»¿»
העיקר  היא התלהבות מתוך האדם בני ידי על העליון הרצון ממילוי רוח'

והיסוד  הבריאה כל של והשורש

ה'. לעבודת »»»¿(ÌÚh‰Â,העיקרי
העליונה  שהמחשבה לכך הסיבה

של  והשורש העיקר היא הזו הקדומה

היא  ה' ‰‡„Ìעבודת ÏÎeiL È„k¿≈∆«»»»
Bz·LÁÓ·e ÂÈNÚÓa בעניני ¿«¬»¿«¬«¿

ה' ‰BÓÏBÚ˙,עבודת ˙BÏÚ‰Ï¿«¬»»
Ì˙eiÁÂ Ì˙ÈÂ‰Â ÌL¯ML ÔÂÈk≈»∆»¿»«¬»»»¿«»

eÊהעולמות של  ‰·LÁÓ ‡È‰ƒ«¬»»
בפועל, מתקיימת שהיא ¿»¿eÈ‰cכפי

C¯a˙ÈŒÌM‰ Ïa˜nL ‚eÚz‰««¬∆¿«≈«≈ƒ¿»≈
ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnÓ ÌBÈ Ïk»ƒ«¬≈««¿ƒ

אותו  ÈÓÎÁÓהעובדים Ú„BÂ .(¿«≈«¿≈
ÏBÎÈ ¯·c ÏkL ,¯˜Án‰«∆¿»∆»»»»

,BL¯LÏ ˙BÏÚÏ לאחר גם כי «¬¿»¿
צמצומים  ועבר רבות ירידות שירד

במקורו  קשור נשאר הוא »¿ŒÏÚÂרבים
„Ú ‰iÏÚ BÏ LiL ‰Ê ¯·c È„È¿≈»»∆∆≈¬ƒ»«

,ÔBÓ„w‰ ÔBˆ¯ כך ידי על »««¿
מתוך  האדם של ה' עבודת שבאמצעות

את  מעלה הוא והתלהבות כוונה

הראשוני  האלוקי לרצון עד העולמות

מעבודת  התענוג (בגלל לעולמות

כאמור) Ïe‚Ò‰האדם, BÏ LÈ≈¿»
,‰‡ÏÙ כוח מקבל מיוחד האדם ƒ¿»»

בעולם  פעולותיו לגבי ¿e‰Â‡במינו
˙epzL‰ Ba ˙BNÚÏ ÏBÎiL∆»«¬ƒ¿«

בשונה ולגרום  יתנהלו בעולם שדברים

המקורי, ÏLÓ,מטבעם C¯c∆∆»»
˙elb˙‰aL נראים כפי שהעולמות ∆¿ƒ¿«

לעינינו בגלו  eÏÈÁ˜י LÈ הבדלÔÈa ≈ƒ≈
‰LaÈÂ ÌÈÓ אחד הוא וכל מהם «ƒ¿«»»

אחר, באופן מוגדרת »Œ‰Óמציאות
ÔL¯La ÔkŒÔÈ‡M המים של ∆≈≈¿»¿»

‰LB„w,והיבשה  ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯a»»»∆¿«»
ËeLt ˙e„Á‡ Ïk‰ ÌL»«…«¿»

העליונה  עיקר ובמחשבה שהיא

יש  תחתונות יותר בדרגות רק כי ליבשה מים בין הבדל אין הבריאה ושורש

ומיוחדים. שונים גדרים מציאות ולכל נברא BÒ„לכל e‰ÊÂ הפנימי הפירוש ¿∆
הפסוק  של הסוד ‚B',עלֿפי E„È ‰Ëe EhÓ ˙‡ Ì¯‰ ‰z‡Â¿«»»≈∆«¿¿≈»¿
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לז dlk izeg` ipbl iz`a

הּטֹוב, עם מעֹורב רק הרע נֹוגּה, ׁשּבקליּפת ְְִִִֶַַַַַָָהּוא,

ּבג' מהּֿׁשאיןּֿכן עּמֹו, מתאחד אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאבל

מתאחד  ׁשּבהם טֹוב' ה'מעט הּטמאֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָקליּפֹות

ּבכתבי  מבֹואר ּדהּנה הענין, ּובאּור הרע. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָעם

ּתערֹובת 59האריז"ל  ּבענין אֹופּנים ּכּמה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבריאה  ּדעֹולם העליֹונים. ּבעֹולמֹות ְְְִִֶַַָָָָָָטֹובֿורע

הּוא  הּיצירה ועֹולם רע, ּומיעּוטֹו טֹוב ְְִִַַָָרּוּבֹו

רע  רּוּבֹו העׂשּיה ועֹולם מחצה, על ְֱֱֲִֶֶַַָָָָָמחצה

רּוּבֹו העׂשּיה ׁשעֹולם אף אמנם, טֹוב. ְֲִִֶַָָָָָּומיעּוטֹו

ׁשל  ּבאֹופן זה אין מּכלֿמקֹום טֹוב, ּומיעּוטֹו ְִִֵֶֶֶַָָרע

הּטמאֹות  קליּפֹות ּבג' מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַהתאחדּות,

ּומביא  הּטֹוב. עם מתאחד ׁשהרע ּבאֹופן זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

ׁשּיׁש ּבהיּתר, איסּור ּתערֹובת מּדיני לזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדּוגמא

מעֹורב  רק הּוא ׁשהאיסּור הא', אֹופּנים. ב' ְִִֶֶַַָָָָּבזה

והּב', ּבעצם. היּתר הּוא ההיּתר אבל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהיּתר,

חתיכה  ּוכמֹו איסּור, להיֹות נהּפ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשההיּתר

נבלה  נעׂשית ּבקליּפת 60עצמּה ועלּֿדרֿזה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מתאחד  אינֹו אבל ּברע מעֹורב רק הּטֹוב ְְֲִֵֵַַַַַָָָנֹוגּה,

הּטֹוב  הּטמאֹות, קליּפֹות ּבג' מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶַַַעּמֹו,

רע. להיֹות ׁשּנהּפ הינּו הרע, עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמתאחד

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלּֿפי

ּכיון  הרי ּביֹותר, מּטה למּטה יֹורד ְְְֲֵֵֵֵֵַַָָָּביֹותר,

למּטה  נפל הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּבג' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשהּניצֹוץ

נמצא, רע, להיֹות ׁשּנהּפ עד ּביֹותר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמּטה

הּכח  מּובן ּומּזה ּביֹותר. ּגבֹוּה ּגבֹוּה הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּׁשרׁשֹו

קדּוׁשה  לעניני  להתנּגד לּסטראֿאחרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

לּנפׁש ׁשּיׁש הּכח וכן ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹועניני

ּול  להעלים האלקית,הּבהמית הּנפׁש על הסּתיר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹ

הּוא  ׁשּבּקלי ּפֹות הּניצֹוצֹות ׁשׁשֹורׁש לפי ְְִִִֶֶֶֶֶַַׁשּזהּו

ּביֹותר. ְֵַָּגבֹוּה

למּטה ‡ÌÓה) יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל אמת ּדהן ּבּדבר, ּביאּור צרי עדין »¿»ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהּניצֹוץ  להיֹות אפׁשר אי ּקׁשיא, ּגּופא הא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָיֹותר,
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מח )59 שער פ"ד. אבי"ע) סדר (שער מז שער שם גם וראה להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער חיים עץ

סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה פ"ג. הקליפות) א.)60(שער ק, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ורע בה  טוב ‰B‡Óh˙תערובת ˙BtÈÏ˜ '‚Ï כלל טוב בהן ‰e‡,שאין ¿¿ƒ«¿≈

BÈ‡ Ï·‡ ,·Bh‰ ÌÚ ·¯BÚÓ ˜¯ Ú¯‰ ,d‚B ˙tÈÏ˜aL∆ƒ¿ƒ««»««¿»ƒ«¬»≈
BnÚ „Á‡˙Ó הוא הטוב עצמו,ועדיין בפני ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמציאות ƒ¿«≈ƒ«∆≈≈

ÌÚ „Á‡˙Ó Ì‰aL '·BË ËÚÓ'‰ ,˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚a¿¿ƒ«¿≈«¿«∆»∆ƒ¿«≈ƒ
Ú¯‰ על ומסתיר מעלים שהרע באופן »«

לגמרי. ‰ÔÈÚ,מציאותו ¯e‡·e≈»ƒ¿»
È·˙Îa ¯‡B·Ó ‰p‰c¿ƒ≈¿»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ¯‡‰59‰nk LiL »¬ƒ«∆≈«»
Œ·BË ˙·B¯Úz ÔÈÚa ÌÈpÙB‡«ƒ¿ƒ¿««¬∆

ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa Ú¯Â עד »«»»»∆¿ƒ
ונרגש  בולט משניהם אחד כל כמה

‰È¯a‡‰ופועל. ÌÏBÚc העולם ¿»«¿ƒ»
 ֿ בריאה העולמות משלושת הראשון

בעלי  נבראים (שהם יצירהֿעשיה

תערובת  יש ובכולם מוגדרת מציאות

מידה) באותה לא אך ורע ¯Baeטוב
ÌÏBÚÂ ,Ú¯ BËeÚÈÓe ·BËƒ«¿»
ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰¯Èˆi‰«¿ƒ»∆¡»«
Bae¯ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»»¬ƒ»

·BË BËeÚÈÓe Ú¯ לגבי כאמור «ƒ
מעורב  טוב" "מעט שרק נוגה קליפת

ÌÏBÚLבתוכה. Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆»
‰iNÚ‰ שבו המותרים הדברים שכל »¬ƒ»

נוגה הם  ¯Úמקליפת Bae¯«
ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,·BË BËeÚÈÓeƒƒ»»≈
˙e„Á‡˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‰Ê∆¿∆∆ƒ¿«¬
בפני  מציאות נשאר טוב" וה"מעט

a‚'עצמה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿
‰Ê È¯‰ ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ¿̃ƒ«¿≈¬≈∆
ÌÚ „Á‡˙Ó Ú¯‰L ÔÙB‡a¿∆∆»«ƒ¿«≈ƒ

·Bh‰.הטוב על ומסתיר ומעלים «
ÈÈcÓ ‰ÊÏ ‡Ó‚ec ‡È·Óe≈ƒ¿»¿∆ƒƒ≈
LiL ,¯zÈ‰a ¯eÒÈ‡ ˙·B¯Úz«¬∆ƒ¿≈∆∆≈
,'‡‰ .ÌÈpÙB‡ '· ‰Êa»∆«ƒ»
·¯BÚÓ ˜¯ ‡e‰ ¯eÒÈ‡‰L∆»ƒ«¿»
‡e‰ ¯zÈ‰‰ Ï·‡ ,¯zÈ‰a¿≈∆¬»«≈∆

ÌˆÚa ¯zÈ‰ כמות שאם ייתכן ואז ≈∆¿∆∆
בהלכה, הנדרש כפי גדולה ההיתר

ובמקרים  ההיתר את אוסר לא האיסור

להיתר. נהפך אפילו האיסור מסויימים

,'a‰Â תערובת בדיני נוסף אופן יש ¿«
,¯eÒÈ‡ ˙BÈ‰Ï Ct‰ ¯zÈ‰‰L∆«≈∆∆¿«ƒ¿ƒ

dÓˆÚ ‰ÎÈ˙Á BÓÎe שקודם ¿¬ƒ»«¿»

היתר שנתערבה  היתה Ï·‰באיסור ˙ÈNÚ60.ונאסרת‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «¬≈¿≈»¿«∆∆∆
„Á‡˙Ó BÈ‡ Ï·‡ Ú¯a ·¯BÚÓ ˜¯ ·Bh‰ ,d‚B ˙tÈÏ˜aƒ¿ƒ««««¿»»«¬»≈ƒ¿«≈

BnÚ ולברר ולהעלות מהם ליהנות או הללו הדברים את לאכול אפשר ולכן ƒ
בהם, שנפלו הקדושה ניצוצות ˜BtÈÏ˙את '‚a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿¿ƒ

ÌÚ „Á‡˙Ó ·Bh‰ ,˙B‡Óh‰«¿≈«ƒ¿«≈ƒ
Ct‰pL eÈ‰ ,Ú¯‰ עצמו הטוב »««¿∆∆¿«

,Ú¯ ˙BÈ‰Ï שורש גם שאמנם כך ƒ¿«
אבל  ואלקות, מקדושה הוא הקליפות

הטמאות  בקליפות שירדו הניצוצות

ונהפכ  הרע עם כמוהו.התאחדו להיות ו

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
,¯˙BÈa dB·b dB·b‰ ÏkL∆»«»«»«¿≈
,¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ≈¿«»«»¿≈
ונחות  שהנמוך היא הדברים ומשמעות

נעלה  יותר עוד ממקור נובע יותר עוד

ıBˆÈp‰Lבקדושה  ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆«ƒ
ÏÙ ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚aL∆¿¿ƒ«¿≈»«
„Ú ¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿≈«

,Ú¯ ˙BÈ‰Ï Ct‰pL תכלית שזו ∆∆¿«ƒ¿«
‰e‡הירידה BL¯ML ,‡ˆÓƒ¿»∆»¿

¯˙BÈa dB·b dB·b למעלה »«»«¿≈
מקליפת  היא שלהם שהחיות מהדברים

Ô·eÓנוגה. ‰fÓe מקור ‰Ákמהו ƒ∆»«…«
„b˙‰Ï ‡¯Á‡Œ‡¯ËqÏ LiL∆≈«ƒ¿»«¬»¿ƒ¿«≈
‰¯Bz ÈÈÚÂ ‰Le„˜ ÈÈÚÏ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿¿≈»
LÙpÏ LiL Ák‰ ÔÎÂ ,˙BˆÓeƒ¿¿≈«…«∆≈«∆∆
¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
e‰fL ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ««∆∆»¡…ƒ∆∆
˙BˆBˆÈp‰ L¯BLL ÈÙÏ¿ƒ∆∆«ƒ
,¯˙BÈa dB·b ‡e‰ ˙BtÈÏwaL∆«¿ƒ»«¿≈
שבקליפת  הניצוצות משורש למעלה

הוא  הבהמית הנפש ושורש נוגה,

האלקית. הנפש משורש למעלה

¯e‡Èa CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‰»¿»¬«ƒ»ƒ≈
dB·b‰ ÏkL ˙Ó‡ Ô‰c ,¯·ca«»»¿≈¡∆∆»«»«
Ï·‡ ,¯˙BÈ ‰hÓÏ „¯BÈ ,¯˙BÈ≈≈¿«»≈¬»

,‡ÈLw ‡Ùeb קשה ‰‡ עצמו זה »»«¿»
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ ייתכן איך ≈∆¿»ƒ¿

BL¯L ˙BtÈÏwaL ıBˆÈp‰L∆«ƒ∆«¿ƒ»¿
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

ּבכח  ׁשּיׁש עד יֹותר, נעלה ׁשרׁשֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבּקליּפֹות

קדּוׁשה. עניני על להעלים ְְְְְְִִִֵַַַָהּקליּפֹות

Ô·eÈÂ הּמּגיד הרב ּתֹורת ּבביאּור 61עלּֿפי ¿»ְִִֵַַַַַָ

את 62הּפסּוק  ּונטה מּט את הרם ואּתה ְְְֵֵֶֶַַַָָָ

אּלא  נברא לא  ׁשהע ֹולם לבאר, ּומקּדים גֹו', ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹיד

ּבמעׂשה  ּכביכֹול וּתענּוגֹו הּקּב"ה ׁשעׁשּוע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָּבׁשביל

ׁשעיקר  ּפירּוׁש, רצֹונֹו. ונעׂשה ׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

לעׂשֹות  ּומתלהב חֹוׁשב ּׁשהאדם מה הּוא ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהּתענּוג

ּכי  רצֹונֹו, למּלאות והּוא יתּבר לפניו רּוח ְְְְְִִֵַַַַָָָֹנחת

אדם  לפעמים ּכי עיקר, אינֹו עצמֹו ְְְִִִִֵַַָָָָָהעבּדּות

רק  וכּו', ללמֹוד חׁשק לֹו ׁשּיׁש טבעֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַלֹומד

ההתלהבּות, הּוא הּמצֹות מּמעׂשה הּתענּוג ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַעיקר

ּבּמה  ּכלים לּה היתה לא לבד ההתלהבּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹא

האדם  והּנה ּבעּובדא. להתלּבׁש וצרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָלהתלּבׁש,

יתּבר רצֹונֹו למּלאות ּכדי רק הּכל ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹהעֹוׂשה

מכניס  הּוא ,יתּבר לפניו רּוח נחת ְְְְֲִִֵַַַַַָָָולעׂשֹות

(ׁשעלה  זּו ּומחׁשבה אלקּות, ּבֹו ּומׁשרה ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָֹּבמעׂשיו

הּתענּוג  ּבׁשביל העֹולמֹות לברֹוא הּקדמֹון ְְְֲִִִַַַַָָָָּברצֹון

לעׂשֹות  ּבהתלהבּות אדם ּבני מּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּיקּבל

ּכדי  (והּטעם, ּדכּוּלא. וׁשרׁשא עיּקרא היא ְְְְְְִִֵַַַָָָָָרצֹונֹו)

להעלֹות  ּובמחׁשבּתֹו ּבמעׂשיו האדם ְְְְֲֲֲֶַַַַַָָָָׁשּיּוכל

היא  וחּיּותם והויתם ׁשּׁשרׁשם ּכיון ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולמֹות,

הּׁשםֿיתּבר ׁשּמקּבל הּתענּוג ּדהינּו זּו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָמחׁשבה

מחכמי  ונֹודע הּתחּתֹונים). מּמעׂשה יֹום ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָּכל

ועלֿידי  לׁשרׁשֹו, לעלֹות יכֹול ּדבר ׁשּכל ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָהּמחקר,

לֹו יׁש הּקדמֹון, רצֹון עד עלּיה לֹו ׁשּיׁש זה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּדבר

והּוא  נפלאה, הׁשּתּנּות,סגּולה ּבֹו לעׂשֹות ׁשּיכֹול ְְְְֲִִֶַַָָָָ

מים  ּבין חילּוק  יׁש ׁשּבהתּגּלּות מׁשל, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

העליֹון  ּברצֹון ּבׁשרׁשן מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָויּבׁשה,

ואּתה  סֹוד וזהּו ּפׁשּוט. אחדּות הּכל ׁשם ְְְֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

קלד.)61 סימן להה"מ אמרים טז.)62לקוטי יד, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÈÚ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ˙BtÈÏw‰ ÁÎa LiL „Ú ,¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈«∆≈¿…««¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿¿≈

‰Le„˜ יהיה האלוקית והנפש הקדושה שורש שדווקא מסתבר לכאורה והרי ¿»
יותר.? גבוה

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ61 ממעזריטש˜eÒt‰ ¯e‡È·a62 ¿»«ƒ«»«««ƒ¿≈«»
בתורה  יםֿסוף האמור קריעת לגבי

‰z‡Â רבינו EhÓמשה ˙‡ Ì¯‰ ¿«»»≈∆«¿
'B‚ E„È ˙‡ ‰Ëe הים כדי על ¿≈∆»¿

אותו, המגיד ÌÈc˜Óeלבקוע הרב «¿ƒ
‡¯· ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,¯‡·Ï¿»≈∆»»…ƒ¿»
‰"aw‰ ÚeLÚL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¬««»»
‰NÚÓa ÏBÎÈ·k B‚eÚzÂ¿«¬ƒ¿»¿«¬≈
BBˆ¯ ‰NÚÂ ¯Ó‡L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»«¿«¬»¿
(כדברי  רוח נחת לו גורם רצונו וקיום

לגבי  לעיל שהובאו ז"ל חכמינו

על  ניחוח" "ריח בהם שנאמר הקרבנות

ונעשה  ש"אמרתי מכך רוח' ה'נחת שם

ÈÚL˜¯רצוני"). ,Le¯Èt≈∆ƒ«
‚eÚz‰,כביכול הקב"ה, של העליון ««¬

·LBÁ Ì„‡‰M ‰Ó ‡e‰«∆»»»≈
Áe¯ ˙Á ˙BNÚÏ ·‰Ï˙Óeƒ¿«≈«¬«««

‡e‰Â C¯a˙È ÂÈÙÏ זאת עושה ¿»»ƒ¿»≈¿
כוונה מתוך  ומתוך התלהבות

BBˆ¯ ˙Â‡lÓÏ ֿ הקדושֿברוך של ¿«…¿
BÓˆÚהוא, ˙ec·Ú‰ Èk'ה עבודת ƒ»«¿«¿

במעשה  המצוות וקיום התורה בלימוד

ÌÈÓÚÙÏבפועל  Èk ,¯˜ÈÚ BÈ‡≈ƒ»ƒƒ¿»ƒ
LiL BÚ·Ë ÈtÓ „ÓBÏ Ì„‡»»≈ƒ¿≈ƒ¿∆≈

,'eÎÂ „BÓÏÏ ˜LÁ BÏ שאין כך ≈∆ƒ¿¿
כי  מיוחד וחידוש מיוחד מאמץ בזה

טבעו  מעצם לכך נמשך ̄»˜הוא
‚eÚz‰ ¯˜ÈÚ למעלה שיש ƒ«««¬

‡e‰ ˙Bˆn‰ ‰NÚnÓƒ«¬≈«ƒ¿
˙e·‰Ï˙‰‰ ונובעת חידוש שהיא «ƒ¿«¬

‰‰˙e·‰Ï˙הנפש,מפנימיות  C‡««ƒ¿«¬
‰na ÌÈÏk dÏ ‰˙È‰ ‡Ï „·Ï¿«…»¿»»≈ƒ«∆

LaÏ˙‰Ï,ביטוי CÈ¯ˆÂולקבל ¿ƒ¿«≈¿»ƒ
‡„·eÚa LaÏ˙‰Ï.בפועל מעשה ¿ƒ¿«≈¿¿»

Ïk‰ ‰NBÚ‰ Ì„‡‰ ‰p‰Â¿ƒ≈»»»»∆«…
וקיום  התורה בלימוד ה' את ועובד

¯ˆBBהמצוות  ˙Â‡lÓÏ È„k ˜«̄¿≈¿«…¿
Áe¯ ˙Á ˙BNÚÏÂ C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¬«««

,C¯a˙È ÂÈÙÏ בטבעו לכך נוטה שהוא מפני או אישית פנייה בגלל ולא ¿»»ƒ¿»≈
Ba ‰¯LÓe ÂÈNÚÓa ÒÈÎÓ ‡e‰ עצמוeÊ ‰·LÁÓe ,˙e˜Ï‡ «¿ƒ¿«¬»«¿∆¡…«¿»»

העליונה ( ‰ÔBÓ„wהמחשבה ÔBˆ¯a ‰ÏÚL אחר משהו שאין הראשוני ∆»»»»««¿

אותו  ומניע Ïa˜iLשגורם ‚eÚz‰ ÏÈ·La ˙BÓÏBÚ‰ ‡B¯·Ïƒ¿»»ƒ¿ƒ««¬∆¿«≈
‡¯wÈÚ ‡È‰ (BBˆ¯ ˙BNÚÏ ˙e·‰Ï˙‰a Ì„‡ Èa ‰NÚnÓƒ«¬≈¿≈»»¿ƒ¿«¬«¬¿ƒƒ»»

‡leÎc ‡L¯LÂ וה'נחת העונג בשביל העולם את לברוא הזו, המחשבה ¿»¿»¿»
העיקר  היא התלהבות מתוך האדם בני ידי על העליון הרצון ממילוי רוח'

והיסוד  הבריאה כל של והשורש

ה'. לעבודת »»»¿(ÌÚh‰Â,העיקרי
העליונה  שהמחשבה לכך הסיבה

של  והשורש העיקר היא הזו הקדומה

היא  ה' ‰‡„Ìעבודת ÏÎeiL È„k¿≈∆«»»»
Bz·LÁÓ·e ÂÈNÚÓa בעניני ¿«¬»¿«¬«¿

ה' ‰BÓÏBÚ˙,עבודת ˙BÏÚ‰Ï¿«¬»»
Ì˙eiÁÂ Ì˙ÈÂ‰Â ÌL¯ML ÔÂÈk≈»∆»¿»«¬»»»¿«»

eÊהעולמות של  ‰·LÁÓ ‡È‰ƒ«¬»»
בפועל, מתקיימת שהיא ¿»¿eÈ‰cכפי

C¯a˙ÈŒÌM‰ Ïa˜nL ‚eÚz‰««¬∆¿«≈«≈ƒ¿»≈
ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnÓ ÌBÈ Ïk»ƒ«¬≈««¿ƒ

אותו  ÈÓÎÁÓהעובדים Ú„BÂ .(¿«≈«¿≈
ÏBÎÈ ¯·c ÏkL ,¯˜Án‰«∆¿»∆»»»»

,BL¯LÏ ˙BÏÚÏ לאחר גם כי «¬¿»¿
צמצומים  ועבר רבות ירידות שירד

במקורו  קשור נשאר הוא »¿ŒÏÚÂרבים
„Ú ‰iÏÚ BÏ LiL ‰Ê ¯·c È„È¿≈»»∆∆≈¬ƒ»«

,ÔBÓ„w‰ ÔBˆ¯ כך ידי על »««¿
מתוך  האדם של ה' עבודת שבאמצעות

את  מעלה הוא והתלהבות כוונה

הראשוני  האלוקי לרצון עד העולמות

מעבודת  התענוג (בגלל לעולמות

כאמור) Ïe‚Ò‰האדם, BÏ LÈ≈¿»
,‰‡ÏÙ כוח מקבל מיוחד האדם ƒ¿»»

בעולם  פעולותיו לגבי ¿e‰Â‡במינו
˙epzL‰ Ba ˙BNÚÏ ÏBÎiL∆»«¬ƒ¿«

בשונה ולגרום  יתנהלו בעולם שדברים

המקורי, ÏLÓ,מטבעם C¯c∆∆»»
˙elb˙‰aL נראים כפי שהעולמות ∆¿ƒ¿«

לעינינו בגלו  eÏÈÁ˜י LÈ הבדלÔÈa ≈ƒ≈
‰LaÈÂ ÌÈÓ אחד הוא וכל מהם «ƒ¿«»»

אחר, באופן מוגדרת »Œ‰Óמציאות
ÔL¯La ÔkŒÔÈ‡M המים של ∆≈≈¿»¿»

‰LB„w,והיבשה  ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯a»»»∆¿«»
ËeLt ˙e„Á‡ Ïk‰ ÌL»«…«¿»

העליונה  עיקר ובמחשבה שהיא

יש  תחתונות יותר בדרגות רק כי ליבשה מים בין הבדל אין הבריאה ושורש

ומיוחדים. שונים גדרים מציאות ולכל נברא BÒ„לכל e‰ÊÂ הפנימי הפירוש ¿∆
הפסוק  של הסוד ‚B',עלֿפי E„È ‰Ëe EhÓ ˙‡ Ì¯‰ ‰z‡Â¿«»»≈∆«¿¿≈»¿
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dlkלח izeg` ipbl iz`a

לׁשֹון  מּטה ּפירּוׁש: גֹו', יד ּונטה מּט את ְְְְֵֵֵֶֶַַָָהרם

לעֹולם  למעלה הגּביּה הרם לֹומר: ּורצֹונֹו ְְְְִֵַַַַַָָָָָָהּטיה,

אחד  לצד מים ׁשהּטה ׁשּבהתּגּלּות הּטיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון

למעלה  אבל מּזה, זה חלּוקים אחד לצד ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָויּבׁשה

ּתמׁשי ואחרּֿכ אין, למּדת ויביא אחד, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהּכל

ּונטה  וזהּו מים, ּבמקֹום יּבׁשה הּזה לעֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמּׁשם

סדר  ּכל מקֹור הּוא (ׁשהּיּו"ד כּו' "יּוד יד ְְְֵֶֶֶַָָאת

 ֿ ּבדּבּור ּבארּוכה וכּמבֹואר ְְְְְְֲִִַַַַָָההׁשּתלׁשלּות).

ה'צמח  לאדמּו"ר מּט את הרם ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּמתחיל

ההרמה 63צדק' ענין הּוא מּט את ׁשהרם , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עצמּות  ּבבחינת ההׁשּתלׁשלּות סדר מּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלמעלה

יכֹול  ּומּזה הּגדרים, מּכל ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָָָאֹור

חכמה  ּבחינת העלאת הינּו ,יד את ּונטה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלהיֹות

ּכדאיתא  וצמצּום, נקּודה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִִֶֶָָ(יּו"ד)

ּפסּוק 64ּבּזהר  לית 65על ׁשהּיּו"ד אני, ׁשחֹורה ְֲִֵֶַַַַָָֹ

ׁשהחכמה  להיֹות ,וחׁש ׁשחרּות רק חיורי, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּביּה

את  ּונטה וזהּו הּכתר, על צמצּום ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַהיא

ׁשּלמעלה  הּכתר לבחינת החכמה להעלֹות "ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָיד

 ֿ ים קריעת  ענין נמׁש ׁשּמּזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמהׁשּתלׁשלּות,

ליּבׁשה. ים הפ ְַַָָָָסּוף,

‰p‰Â מּובן הּנ"ל, הּמּגיד הרב ּתֹורת עלּֿפי ¿ƒ≈ִִַַַַַַַָָ

 ֿ הּׁשם ׁשּמקּבל הּתענּוג הּוא הּכל ְְֲֵֵֶֶַַַַַֹׁשּמקֹור

ׁשּנתאּוה  ׁשּזהּו הּתחּתֹונים, מּמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתּבר

והינּו ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהּקּב"ה

הּדברים  ּכל ׁשל והחּיּות הּׁשֹורׁש הּוא זה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּתענּוג

הּכל  זה, ּומקֹור ׁשֹורׁש ׁשּמּצד וכיון ְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבעֹולם.

ּבא  ּבין הּוא התחּלקּות אין לכן ּפׁשּוטה, חדּות ְְְְְִֵֵֵַַָָ

ׁשוים, ּכּולם הרי הּתענּוג מּצד ּכי הּנמצאים, ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכל

עלֿידי  ׁשּיּגיע הּתענּוג הּוא העיקר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבכּולם

מה  נמׁש ׁשּמּזה לֹומר ויׁש הּתחּתֹונים. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמעׂשה
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ואילך.)63 תטו ע' פרשתנו א.)64אוה"ת קצא, ה.)65ח"ג א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Èh‰ ÔBLÏ ‰hÓ :Le¯Èt,נטייה ‰¯Ìכמו :¯ÓBÏ BBˆ¯e ≈«∆¿«»»¿«»≈

‰h‰L ˙elb˙‰aL ‰Èh‰ ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚÏ ‰ÏÚÓÏ dÈa‚‰«¿ƒ«¿«¿»»»»∆¿«»»∆¿ƒ¿«∆ƒ»
,‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ „Á‡ „ˆÏ ‰LaÈÂ „Á‡ „ˆÏ ÌÈÓ,כלומר «ƒ¿«∆»¿«»»¿«∆»¬ƒ∆ƒ∆

חלוקה  שהיא ליבשה ים בין החלוקה את מלמטה ותסלק למעלה ותגביה תרים

לא  אך הגלויים בעולמות רק שקיימת

הדברים  ÏÚÓÏ‰בשורש Ï·‡¬»¿«¿»
,ÔÈ‡ ˙cÓÏ ‡È·ÈÂ ,„Á‡ Ïk‰«…∆»¿»ƒ¿ƒ««ƒ
להתעלות  היבשה ואת הים את ותביא

והמקור, השורש "אין" בחינת עד

והגבלות  גדרים עם "יש" שאינו

CÈLÓz CkŒ¯Á‡Â ותורידÌMÓ ¿««»«¿ƒƒ»
ÌB˜Óa ‰LaÈ ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆«»»ƒ¿

,ÌÈÓ מים עתה עד שהיה שמה כך «ƒ
יבשה  להיות ‡˙ייהפך ‰Ëe e‰ÊÂ¿∆¿≈∆

E„È של במובן "ידך" לפרש ויש »¿
E"„eÈ שלך (ei‰L"„היו"ד 'eÎ ¿∆«

¯„Ò Ïk ¯B˜Ó ‡e‰¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ הוא היו"ד כי «ƒ¿«¿¿

לה  אין שעדיין הראשונית הנקודה

Îe¯‡a‰הגדרה  ¯‡B·nÎÂ .(¿«¿»«¬»
Ì¯‰ ‰z‡Â ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ¿«»»≈
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï EhÓ ˙‡∆«¿¿«¿«∆«

'˜„ˆ63‡e‰ EhÓ ˙‡ Ì¯‰L , ∆∆∆»≈∆«¿
‰Ó¯‰‰ ÔÈÚוההתעלות‰ÏÚÓÏ ƒ¿««¬»»¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkÓƒ»≈∆«ƒ¿«¿¿
עד  ‡B¯התעלות ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿

ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ»
,ÌÈ¯„b‰ ים בין הבדל אין ומצידו «¿»ƒ

קריעת  להיות יכולה וממילא ליבשה

יםֿסוף.

‰fÓe עד למעלה העולמות מהתעלות ƒ∆
סוף' אין אור BÈ‰Ï˙'עצמות ÏBÎÈ»ƒ¿

˙‡ÏÚ‰ eÈ‰ ,E„È ˙‡ ‰Ëe¿≈∆»¿«¿«¬»«
,„"eÈ) ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa כאמור ¿ƒ«»¿»
שלך" "יו"ד נדרש שהיא ),ש"ידך"

'סדר  והתחלת הראשונה הספירה

שהיא כפי ÏLהשתלשלות' ÔÙB‡a¿∆∆
,ÌeˆÓˆÂ ‰„e˜,התגלות ללא ¿»¿ƒ¿

‡˙È‡„kמובא fa64ÏÚ‰¯יש, ƒ¿ƒ»«…««
˜eÒt65„"ei‰L ,È‡ ‰¯BÁL »¿»¬ƒ∆«

È¯ÂÈÁ dÈa ˙ÈÏ,לובן בה ¯˜אין ≈≈ƒ¿≈«
ÏÚ ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ˙BÈ‰Ï ,CLÁÂ ˙e¯ÁL«¬»…∆ƒ¿∆«»¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«

,¯˙k‰ נמצאת ומעליה החכמה מספירת מתחיל ההשתלשלות סדר כאמור, «∆∆

הראש) מעל הוא שהכתר (כשם השתלשלות' ל'סדר שמעל עליון כתר בחינת

מיעוט  לעבור מוכרח הוא בחכמה ונמשך יורד שבכתר האלוקי האור וכאשר

את  'מחשיכה' מסוים ובמובן מצמצמת החכמה שבחינת ונמצא וצמצום,

הסתר  על מורה שחרות כי אני' 'שחורה הפסוק את עליה דורשים ולכן הכתר

גילוי על מורה Ëe‰ולובן e‰ÊÂ¿∆¿≈
‰ÓÎÁ‰ ˙BÏÚ‰Ï E"„È ˙‡∆»¿¿«¬«»¿»
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó לגבי לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿
ומקורם  לשרשם העולמות העלאת

'סדר  העלאת ובכללות ביותר, העליון

שלמעלה  לאלקות השתלשלות'

הללו  וההגבלות ∆fnL∆ƒ‰מהגדרים
מהשתלשלות  שלמעלה מה'כתר'

,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚ CLÓƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««
.‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰»«»¿«»»

p‰Â·¯‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ ‰ ¿ƒ≈«ƒ«»«
¯B˜nL Ô·eÓ ,Ï"p‰ „Èbn‰««ƒ««»∆¿

Ïk‰ לכל הראשוני והמקור השורש «…
Ïa˜nLהבריאה  ‚eÚz‰ ‡e‰««¬∆¿«≈

‰NÚnÓ C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»≈ƒ«¬≈
ÌÈBzÁz‰ ועושים אותו העובדים ««¿ƒ

הגשמי, הזה בעולם רצונו ∆∆e‰fLאת
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È ומילוי ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
כביכול. למעלה, עונג גורם זו 'תאווה'

‡e‰ ‰Ê ‚eÚzL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆
Ïk ÏL ˙eiÁ‰Â L¯BM‰«∆¿««∆»

ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰ של הרצון כי «¿»ƒ∆»»
שורש  הוא בקיומם הוא ברוך הקדוש

שלהם. והקיום vnL„החיות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«
‡e‰ Ïk‰ ,‰Ê ¯B˜Óe L¯BL∆»∆«…

,‰ËeLt ˙e„Á‡a ברצון ומדובר ¿«¿¿»
הגדרה מכל מופשט כללי ≈«ÔÎÏאחד

הזה הרצון ‰˙e˜lÁ˙מצד ÔÈ‡ של ≈ƒ¿«¿
שונים  וגדרים שונות Ïkדרגות ÔÈa≈»

ÌÈ‡ˆÓp‰ גדרי עם הנבראים «ƒ¿»ƒ
‰¯Èמציאות, ‚eÚz‰ „vÓ Èkƒƒ«««¬¬≈

¯˜ÈÚ‰ ÌÏeÎaL ,ÌÈÂL ÌÏek»»ƒ∆¿»»ƒ»
È„ÈŒÏÚ ÚÈbiL ‚eÚz‰ ‡e‰««¬∆«ƒ««¿≈

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ ומבחינת «¬≈««¿ƒ
כל  אין התענוג, המיוחלת, התוצאה

בנקודה  מדובר דבר של ובסופו נגרם העונג ואיך זאת גורם נברא איזה הבדל

ויחידה. fnL‰אחת ¯ÓBÏ LÈÂ עומדת והפנימית העיקרית שבנקודה מכך ¿≈«∆ƒ∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

יתּבר לפניו הרי ׁשּלמעלה, הּמּקיפים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשּמּצד

ּכאֹורה  ׁשוים,66ּכחׁשכה ּולעּומתֿזה ּוקדּוׁשה , ְְֲִֵֶַַָָָָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה הּקליּפֹות 67ּכמבֹואר ׁשּגם ְְְְִֶַַַַָָ

ענין  מּצד ּכי הּמּקיף, מּבחינת חּיּות ְְְְִִִִִִַַַַַַַמקּבלֹות

 ֿ ּבדר לֹומר ויׁש ּבׁשוה. הּוא הּכל הרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתענּוג,

ותכלית  ׁשעיקר ּדלהיֹות מּזֹו, יתירה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָאפׁשר

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות היא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּכּונה

ׁשהּוא  הּזה עֹולם הינּו מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאין

וסטראֿאחרא  קליּפֹות ׁשּמּצד 68מלא נמצא, , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

יׁש ּבתחּתֹונים, ּדדירה והּתאוה הּתענּוג ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָענין

וכיון  ּדוקא. הּקליּפֹות מציאּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָצֹור

לכן  זה, ּבּתענּוג הּוא הּקליּפֹות התהּוּות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשׁשֹורׁש

הּנפׁש על להסּתיר הּבהמית ּבּנפׁש ּכח ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹיׁש

נׁשלמת  עלֿידיֿזה ׁשּדוקא מּׁשּום וכּו', ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקית

ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדדירה ְְְְִִִֵַַַָָָָהּכּונה

ׁשּיׁש‡ÌÓו) ׁשּזה (מהּמאמר) לעיל נתּבאר »¿»ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

על  להסּתיר הּבהמית לּנפׁש ְְֲִִֶֶַַַַַַֹּכח

והתּפּׁשטּות  הּמּדֹות על רק זהּו האלקית, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש

ּדּבּור  ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים (וג' האלקית ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹהּנפׁש

ּבזה, והענין הּנפׁש. עצם על ולא ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומעׂשה),

 ֿ חס עצמן ּבּקליּפֹות אינּה הּכּונה ּתכלית ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשהרי

לזה  והּכח ואתהּפכא, ּבאתּכפיא אּלא ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹוׁשלֹום,

ונעלם  מסּתר אינֹו הּנפׁש ׁשעצם עלֿידי ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהּוא

ּפֹועלת  הּנפׁש עצם ולכן הּבהמית, הּנפׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָעלֿידי

סטראֿאחרא  אתּכפיא ׁשּיהיה הּנפׁש לבּוׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל

אל  ׁשּבאים ועד לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָואתהּפכא

העלם  יהיה לא ׁשאז ּדלעתידֿלבא, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמּצב

ל  על ּגם יהיה והסּתר ועלֿידיֿזה הּנפׁש. בּוׁשי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
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יב.)66 קלט, 84.)67תהלים ע' תש"ד סה"מ סע"ב).)68ראה (י, פ"ו תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בין  להבדלים משמעות שום אין וממילא לעונג הכוונה של האחת הנקודה רק

השונים ‰¯Èהנבראים ,‰ÏÚÓlL ÌÈÙÈwn‰ „vnM ‰Ó CLÓƒ¿»«∆ƒ«««ƒƒ∆¿«¿»¬≈
‰¯B‡k ‰ÎLÁk C¯a˙È ÂÈÙÏ66‰ÊŒ˙ÓeÚÏe ‰Le„˜e , ¿»»ƒ¿»≈«¬≈»»»¿»¿«∆
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók ,ÌÈÂL67˙BÏa˜Ó ˙BtÈÏw‰ ÌbL »ƒ«¿»¿«»¿∆««¿ƒ¿«¿

,ÛÈwn‰ ˙ÈÁaÓ ˙eiÁ מבואר «ƒ¿ƒ«««ƒ
המתקבלת  השפעה כי החסידות בתורת

מסדר  שלמעלה מקיף, מבחינת

למקום  לעיתים נמשכת ההשתלשלות,

הראוי. למקום כמו ראוי שאינו

רצונו  ועוברי הקליפות אף ומה'מקיף'

כלים  שאינם אף לקבל, יכולים

של  שהאור משום וזאת כלל. הראויים

פנימי  אור שהוא ההשתלשלות, סדר

הכלים, לפי מוגבל בכלי, ומתלבש

ומשם  מוגבל אינו המקיף אור אבל

גם  שתגיע רבה השפעה להיות יכולה

הוא זה וכל הקדושה, vÓ„להיפך Èkƒƒ«
,‚eÚz‰ ÔÈÚ בדרגות שמקורו ƒ¿«««¬

ועד  השתלשלות מסדר שלמעלה

איןֿסוף' אור ‰Ïkל'עצמות È¯‰¬≈«…
.‰ÂLa ‡e‰¿»∆

¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
¯˜ÈÚL ˙BÈ‰Ïc ,BfÓ ‰¯È˙È¿≈»ƒ¿ƒ¿∆ƒ«
˙BNÚÏ ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ««»»ƒ«¬
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»ƒ∆
‡ÏÓ ‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚ eÈ‰«¿»«∆∆»≈

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ˙BtÈÏ˜68, היינו ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»
בריאת  של הכוונה שמלכתחילה

הטומאה  כוחות שגם היא העולם

לטוב  יתהפכו לקדושה המנגדים

‚eÚz‰ ÔÈÚ „vnL ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«««¬
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„c ‰Â‡z‰Â¿««¬»¿ƒ»¿«¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL C¯Bˆ LÈ≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ

‡˜Âc ˙BtÈÏw‰ הכוונה כך רק כי «¿ƒ«¿»
השלימות. בתכלית תתמלא העליונה

˙ee‰˙‰ L¯BLL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆ƒ¿«
,‰Ê ‚eÚza ‡e‰ ˙BtÈÏw‰ כי «¿ƒ¿«¬∆

בתוכו, כולל לעולמות הראשוני הרצון

הקליפות  למציאות ו'תכנית' 'רצון' LÙpaכביכול, Ák LÈ ÔÎÏ»≈≈…««∆∆
‡˜ÂcL ÌeMÓ ,'eÎÂ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ¿ƒ∆«¿»

ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯È„c ‰ek‰ ˙ÓÏL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ שהיא «¿≈∆ƒ¿∆∆««»»¿ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
דבר  של ובסופו לקדושה המנגדת קליפות של מציאות שיש כך ידי על דווקא

הופך  אחרא" וסטרא קליפות "מלא שהוא העולם וגם לטוב מתהפכת היא גם

השכינה. להשראת וראוי מתאים מקום לה', ל'דירה'

¯Ó‡n‰Ó) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ÌÓ‡ (Â הריי"צ הרבי של לגני' )'באתי »¿»ƒ¿»≈¿≈≈««¬»
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ Ák LiL ‰fL∆∆∆≈…««∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

˙eËMt˙‰Â ˙Bcn‰ ÏÚ ˜¯ e‰Ê של והחיצוני הגלוי ‰LÙpהחלק ∆«««ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆
ÌÈLe·l‰ '‚Â) ˙È˜Ï‡‰ כלי »¡…ƒ¿«¿ƒ

והפעולה  eac¯הביטוי ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ
‰NÚÓe הנשמה לגבי חיצוניות שהם «¬∆

האדם  גוף לגבי הבגדים כמו ),עצמה,
LÙp‰ ÌˆÚ ÏÚ ‡ÏÂ עד כלומר, ¿…«∆∆«∆∆

בכלל  מדוע באריכות נתבאר עכשיו

יכולים  והסטראֿאחרא הקליפות

לאחר  אך האלוקית, הנפש על להסתיר

בכוח  אפשרי שהדבר באריכות הביאור

הנפש  משורש הגבוה שלהם השורש

תושלם  כך שדווקא ובגלל האלקית,

הבריאה, בכל העליונה האלקית הכוונה

מודגש  המאמר סיום לקראת כעת

הנשמה  עצם על הכול, ככלות שאחרי

והסתר. העלם שום להיות יכול לא

לכך  הפנימי הטעם את ומבאר והולך

יכולות  לא והקליפות הבהמית שהנפש

הנשמה  עצם על והסתר העלם לגרום

האלוקית:

˙ÈÏÎz È¯‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¬≈«¿ƒ
ÔÓˆÚ ˙BtÈÏwa dÈ‡ ‰ek‰««»»≈»«¿ƒ«¿»

,ÌBÏLÂŒÒÁ לעיל המבואר «¿»
כדי  בקליפות צורך שיש באריכות

העליון  התענוג של הכוונה את למלא

פירושו  אין בתחתונים דירה ועשיית

בקליפות  ותכלית וכוונה רצון שיש

ÈÙk˙‡a‡עצמן ‡l‡∆»¿ƒ¿«¿»
,‡Ît‰˙‡Â המטרה אדרבה ¿ƒ¿«¿»

הסטראֿאחרא  כפיית היא והתכלית

החושך  הפיכת מזו ויתירה והכנעתה

לאור  ÊÏ‰עצמו Ák‰Â על להתגבר ¿«…«¿∆
לאור ולהפכו È„ÈŒÏÚהרע ‡e‰«¿≈

¯zÒÓ BÈ‡ LÙp‰ ÌˆÚL∆∆∆«∆∆≈À¿»
LÙp‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏÚÂ¿∆¿»«¿≈«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ החיצוניים החלקים ורק ««¬ƒ
נסתרים  הנשמה ‰LÙpשל ÈLe·Ï ÏÚ ˙ÏÚBt LÙp‰ ÌˆÚ ÔÎÏÂ¿»≈∆∆«∆∆∆∆«¿≈«∆∆

הנכון  בכיוון יהיו שלהם וההשפעה שהפעולות והמעשה הדיבור המחשבה,

ÎBLÁ‡כך  ‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»¬»
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ·vn‰ Ï‡ ÌÈ‡aL „ÚÂ ,‡¯B‰Ï המשיח בימות ƒ¿»¿«∆»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ»…

LÙp‰ ÈLe·Ï ÏÚ Ìb ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ‰È‰È ‡Ï Ê‡L כל שהרי ∆»…ƒ¿∆∆¿≈¿∆¿≈««¿≈«∆∆
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לט dlk izeg` ipbl iz`a

לׁשֹון  מּטה ּפירּוׁש: גֹו', יד ּונטה מּט את ְְְְֵֵֵֶֶַַָָהרם

לעֹולם  למעלה הגּביּה הרם לֹומר: ּורצֹונֹו ְְְְִֵַַַַַָָָָָָהּטיה,

אחד  לצד מים ׁשהּטה ׁשּבהתּגּלּות הּטיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון

למעלה  אבל מּזה, זה חלּוקים אחד לצד ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָויּבׁשה

ּתמׁשי ואחרּֿכ אין, למּדת ויביא אחד, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהּכל

ּונטה  וזהּו מים, ּבמקֹום יּבׁשה הּזה לעֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמּׁשם

סדר  ּכל מקֹור הּוא (ׁשהּיּו"ד כּו' "יּוד יד ְְְֵֶֶֶַָָאת

 ֿ ּבדּבּור ּבארּוכה וכּמבֹואר ְְְְְְֲִִַַַַָָההׁשּתלׁשלּות).

ה'צמח  לאדמּו"ר מּט את הרם ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּמתחיל

ההרמה 63צדק' ענין הּוא מּט את ׁשהרם , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עצמּות  ּבבחינת ההׁשּתלׁשלּות סדר מּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלמעלה

יכֹול  ּומּזה הּגדרים, מּכל ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָָָאֹור

חכמה  ּבחינת העלאת הינּו ,יד את ּונטה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלהיֹות

ּכדאיתא  וצמצּום, נקּודה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִִֶֶָָ(יּו"ד)

ּפסּוק 64ּבּזהר  לית 65על ׁשהּיּו"ד אני, ׁשחֹורה ְֲִֵֶַַַַָָֹ

ׁשהחכמה  להיֹות ,וחׁש ׁשחרּות רק חיורי, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּביּה

את  ּונטה וזהּו הּכתר, על צמצּום ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַהיא

ׁשּלמעלה  הּכתר לבחינת החכמה להעלֹות "ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָיד

 ֿ ים קריעת  ענין נמׁש ׁשּמּזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמהׁשּתלׁשלּות,

ליּבׁשה. ים הפ ְַַָָָָסּוף,

‰p‰Â מּובן הּנ"ל, הּמּגיד הרב ּתֹורת עלּֿפי ¿ƒ≈ִִַַַַַַַָָ

 ֿ הּׁשם ׁשּמקּבל הּתענּוג הּוא הּכל ְְֲֵֵֶֶַַַַַֹׁשּמקֹור

ׁשּנתאּוה  ׁשּזהּו הּתחּתֹונים, מּמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתּבר

והינּו ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהּקּב"ה

הּדברים  ּכל ׁשל והחּיּות הּׁשֹורׁש הּוא זה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּתענּוג

הּכל  זה, ּומקֹור ׁשֹורׁש ׁשּמּצד וכיון ְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבעֹולם.

ּבא  ּבין הּוא התחּלקּות אין לכן ּפׁשּוטה, חדּות ְְְְְִֵֵֵַַָָ

ׁשוים, ּכּולם הרי הּתענּוג מּצד ּכי הּנמצאים, ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכל

עלֿידי  ׁשּיּגיע הּתענּוג הּוא העיקר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבכּולם

מה  נמׁש ׁשּמּזה לֹומר ויׁש הּתחּתֹונים. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמעׂשה
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ואילך.)63 תטו ע' פרשתנו א.)64אוה"ת קצא, ה.)65ח"ג א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Èh‰ ÔBLÏ ‰hÓ :Le¯Èt,נטייה ‰¯Ìכמו :¯ÓBÏ BBˆ¯e ≈«∆¿«»»¿«»≈

‰h‰L ˙elb˙‰aL ‰Èh‰ ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚÏ ‰ÏÚÓÏ dÈa‚‰«¿ƒ«¿«¿»»»»∆¿«»»∆¿ƒ¿«∆ƒ»
,‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ „Á‡ „ˆÏ ‰LaÈÂ „Á‡ „ˆÏ ÌÈÓ,כלומר «ƒ¿«∆»¿«»»¿«∆»¬ƒ∆ƒ∆

חלוקה  שהיא ליבשה ים בין החלוקה את מלמטה ותסלק למעלה ותגביה תרים

לא  אך הגלויים בעולמות רק שקיימת

הדברים  ÏÚÓÏ‰בשורש Ï·‡¬»¿«¿»
,ÔÈ‡ ˙cÓÏ ‡È·ÈÂ ,„Á‡ Ïk‰«…∆»¿»ƒ¿ƒ««ƒ
להתעלות  היבשה ואת הים את ותביא

והמקור, השורש "אין" בחינת עד

והגבלות  גדרים עם "יש" שאינו

CÈLÓz CkŒ¯Á‡Â ותורידÌMÓ ¿««»«¿ƒƒ»
ÌB˜Óa ‰LaÈ ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆«»»ƒ¿

,ÌÈÓ מים עתה עד שהיה שמה כך «ƒ
יבשה  להיות ‡˙ייהפך ‰Ëe e‰ÊÂ¿∆¿≈∆

E„È של במובן "ידך" לפרש ויש »¿
E"„eÈ שלך (ei‰L"„היו"ד 'eÎ ¿∆«

¯„Ò Ïk ¯B˜Ó ‡e‰¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ הוא היו"ד כי «ƒ¿«¿¿

לה  אין שעדיין הראשונית הנקודה

Îe¯‡a‰הגדרה  ¯‡B·nÎÂ .(¿«¿»«¬»
Ì¯‰ ‰z‡Â ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ¿«»»≈
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï EhÓ ˙‡∆«¿¿«¿«∆«

'˜„ˆ63‡e‰ EhÓ ˙‡ Ì¯‰L , ∆∆∆»≈∆«¿
‰Ó¯‰‰ ÔÈÚוההתעלות‰ÏÚÓÏ ƒ¿««¬»»¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkÓƒ»≈∆«ƒ¿«¿¿
עד  ‡B¯התעלות ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿

ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ»
,ÌÈ¯„b‰ ים בין הבדל אין ומצידו «¿»ƒ

קריעת  להיות יכולה וממילא ליבשה

יםֿסוף.

‰fÓe עד למעלה העולמות מהתעלות ƒ∆
סוף' אין אור BÈ‰Ï˙'עצמות ÏBÎÈ»ƒ¿

˙‡ÏÚ‰ eÈ‰ ,E„È ˙‡ ‰Ëe¿≈∆»¿«¿«¬»«
,„"eÈ) ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa כאמור ¿ƒ«»¿»
שלך" "יו"ד נדרש שהיא ),ש"ידך"

'סדר  והתחלת הראשונה הספירה

שהיא כפי ÏLהשתלשלות' ÔÙB‡a¿∆∆
,ÌeˆÓˆÂ ‰„e˜,התגלות ללא ¿»¿ƒ¿

‡˙È‡„kמובא fa64ÏÚ‰¯יש, ƒ¿ƒ»«…««
˜eÒt65„"ei‰L ,È‡ ‰¯BÁL »¿»¬ƒ∆«

È¯ÂÈÁ dÈa ˙ÈÏ,לובן בה ¯˜אין ≈≈ƒ¿≈«
ÏÚ ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ˙BÈ‰Ï ,CLÁÂ ˙e¯ÁL«¬»…∆ƒ¿∆«»¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«

,¯˙k‰ נמצאת ומעליה החכמה מספירת מתחיל ההשתלשלות סדר כאמור, «∆∆

הראש) מעל הוא שהכתר (כשם השתלשלות' ל'סדר שמעל עליון כתר בחינת

מיעוט  לעבור מוכרח הוא בחכמה ונמשך יורד שבכתר האלוקי האור וכאשר

את  'מחשיכה' מסוים ובמובן מצמצמת החכמה שבחינת ונמצא וצמצום,

הסתר  על מורה שחרות כי אני' 'שחורה הפסוק את עליה דורשים ולכן הכתר

גילוי על מורה Ëe‰ולובן e‰ÊÂ¿∆¿≈
‰ÓÎÁ‰ ˙BÏÚ‰Ï E"„È ˙‡∆»¿¿«¬«»¿»
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó לגבי לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿
ומקורם  לשרשם העולמות העלאת

'סדר  העלאת ובכללות ביותר, העליון

שלמעלה  לאלקות השתלשלות'

הללו  וההגבלות ∆fnL∆ƒ‰מהגדרים
מהשתלשלות  שלמעלה מה'כתר'

,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚ CLÓƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««
.‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰»«»¿«»»

p‰Â·¯‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ ‰ ¿ƒ≈«ƒ«»«
¯B˜nL Ô·eÓ ,Ï"p‰ „Èbn‰««ƒ««»∆¿

Ïk‰ לכל הראשוני והמקור השורש «…
Ïa˜nLהבריאה  ‚eÚz‰ ‡e‰««¬∆¿«≈

‰NÚnÓ C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»≈ƒ«¬≈
ÌÈBzÁz‰ ועושים אותו העובדים ««¿ƒ

הגשמי, הזה בעולם רצונו ∆∆e‰fLאת
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È ומילוי ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
כביכול. למעלה, עונג גורם זו 'תאווה'

‡e‰ ‰Ê ‚eÚzL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆
Ïk ÏL ˙eiÁ‰Â L¯BM‰«∆¿««∆»

ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰ של הרצון כי «¿»ƒ∆»»
שורש  הוא בקיומם הוא ברוך הקדוש

שלהם. והקיום vnL„החיות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«
‡e‰ Ïk‰ ,‰Ê ¯B˜Óe L¯BL∆»∆«…

,‰ËeLt ˙e„Á‡a ברצון ומדובר ¿«¿¿»
הגדרה מכל מופשט כללי ≈«ÔÎÏאחד

הזה הרצון ‰˙e˜lÁ˙מצד ÔÈ‡ של ≈ƒ¿«¿
שונים  וגדרים שונות Ïkדרגות ÔÈa≈»

ÌÈ‡ˆÓp‰ גדרי עם הנבראים «ƒ¿»ƒ
‰¯Èמציאות, ‚eÚz‰ „vÓ Èkƒƒ«««¬¬≈

¯˜ÈÚ‰ ÌÏeÎaL ,ÌÈÂL ÌÏek»»ƒ∆¿»»ƒ»
È„ÈŒÏÚ ÚÈbiL ‚eÚz‰ ‡e‰««¬∆«ƒ««¿≈

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ ומבחינת «¬≈««¿ƒ
כל  אין התענוג, המיוחלת, התוצאה

בנקודה  מדובר דבר של ובסופו נגרם העונג ואיך זאת גורם נברא איזה הבדל

ויחידה. fnL‰אחת ¯ÓBÏ LÈÂ עומדת והפנימית העיקרית שבנקודה מכך ¿≈«∆ƒ∆
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c"lyz'd ,(` xn`n) hay c"ei ,glya zyxt zay

יתּבר לפניו הרי ׁשּלמעלה, הּמּקיפים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשּמּצד

ּכאֹורה  ׁשוים,66ּכחׁשכה ּולעּומתֿזה ּוקדּוׁשה , ְְֲִֵֶַַָָָָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה הּקליּפֹות 67ּכמבֹואר ׁשּגם ְְְְִֶַַַַָָ

ענין  מּצד ּכי הּמּקיף, מּבחינת חּיּות ְְְְִִִִִִַַַַַַַמקּבלֹות

 ֿ ּבדר לֹומר ויׁש ּבׁשוה. הּוא הּכל הרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתענּוג,

ותכלית  ׁשעיקר ּדלהיֹות מּזֹו, יתירה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָאפׁשר

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות היא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּכּונה

ׁשהּוא  הּזה עֹולם הינּו מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאין

וסטראֿאחרא  קליּפֹות ׁשּמּצד 68מלא נמצא, , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

יׁש ּבתחּתֹונים, ּדדירה והּתאוה הּתענּוג ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָענין

וכיון  ּדוקא. הּקליּפֹות מציאּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָצֹור

לכן  זה, ּבּתענּוג הּוא הּקליּפֹות התהּוּות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשׁשֹורׁש

הּנפׁש על להסּתיר הּבהמית ּבּנפׁש ּכח ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹיׁש

נׁשלמת  עלֿידיֿזה ׁשּדוקא מּׁשּום וכּו', ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקית

ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדדירה ְְְְִִִֵַַַָָָָהּכּונה

ׁשּיׁש‡ÌÓו) ׁשּזה (מהּמאמר) לעיל נתּבאר »¿»ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

על  להסּתיר הּבהמית לּנפׁש ְְֲִִֶֶַַַַַַֹּכח

והתּפּׁשטּות  הּמּדֹות על רק זהּו האלקית, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש

ּדּבּור  ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים (וג' האלקית ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹהּנפׁש

ּבזה, והענין הּנפׁש. עצם על ולא ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומעׂשה),

 ֿ חס עצמן ּבּקליּפֹות אינּה הּכּונה ּתכלית ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשהרי

לזה  והּכח ואתהּפכא, ּבאתּכפיא אּלא ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹוׁשלֹום,

ונעלם  מסּתר אינֹו הּנפׁש ׁשעצם עלֿידי ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהּוא

ּפֹועלת  הּנפׁש עצם ולכן הּבהמית, הּנפׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָעלֿידי

סטראֿאחרא  אתּכפיא ׁשּיהיה הּנפׁש לבּוׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל

אל  ׁשּבאים ועד לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָואתהּפכא

העלם  יהיה לא ׁשאז ּדלעתידֿלבא, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמּצב

ל  על ּגם יהיה והסּתר ועלֿידיֿזה הּנפׁש. בּוׁשי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
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יב.)66 קלט, 84.)67תהלים ע' תש"ד סה"מ סע"ב).)68ראה (י, פ"ו תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בין  להבדלים משמעות שום אין וממילא לעונג הכוונה של האחת הנקודה רק

השונים ‰¯Èהנבראים ,‰ÏÚÓlL ÌÈÙÈwn‰ „vnM ‰Ó CLÓƒ¿»«∆ƒ«««ƒƒ∆¿«¿»¬≈
‰¯B‡k ‰ÎLÁk C¯a˙È ÂÈÙÏ66‰ÊŒ˙ÓeÚÏe ‰Le„˜e , ¿»»ƒ¿»≈«¬≈»»»¿»¿«∆
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók ,ÌÈÂL67˙BÏa˜Ó ˙BtÈÏw‰ ÌbL »ƒ«¿»¿«»¿∆««¿ƒ¿«¿

,ÛÈwn‰ ˙ÈÁaÓ ˙eiÁ מבואר «ƒ¿ƒ«««ƒ
המתקבלת  השפעה כי החסידות בתורת

מסדר  שלמעלה מקיף, מבחינת

למקום  לעיתים נמשכת ההשתלשלות,

הראוי. למקום כמו ראוי שאינו

רצונו  ועוברי הקליפות אף ומה'מקיף'

כלים  שאינם אף לקבל, יכולים

של  שהאור משום וזאת כלל. הראויים

פנימי  אור שהוא ההשתלשלות, סדר

הכלים, לפי מוגבל בכלי, ומתלבש

ומשם  מוגבל אינו המקיף אור אבל

גם  שתגיע רבה השפעה להיות יכולה

הוא זה וכל הקדושה, vÓ„להיפך Èkƒƒ«
,‚eÚz‰ ÔÈÚ בדרגות שמקורו ƒ¿«««¬

ועד  השתלשלות מסדר שלמעלה

איןֿסוף' אור ‰Ïkל'עצמות È¯‰¬≈«…
.‰ÂLa ‡e‰¿»∆

¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
¯˜ÈÚL ˙BÈ‰Ïc ,BfÓ ‰¯È˙È¿≈»ƒ¿ƒ¿∆ƒ«
˙BNÚÏ ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ««»»ƒ«¬
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»ƒ∆
‡ÏÓ ‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚ eÈ‰«¿»«∆∆»≈

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ˙BtÈÏ˜68, היינו ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»
בריאת  של הכוונה שמלכתחילה

הטומאה  כוחות שגם היא העולם

לטוב  יתהפכו לקדושה המנגדים

‚eÚz‰ ÔÈÚ „vnL ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«««¬
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„c ‰Â‡z‰Â¿««¬»¿ƒ»¿«¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL C¯Bˆ LÈ≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ

‡˜Âc ˙BtÈÏw‰ הכוונה כך רק כי «¿ƒ«¿»
השלימות. בתכלית תתמלא העליונה

˙ee‰˙‰ L¯BLL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆ƒ¿«
,‰Ê ‚eÚza ‡e‰ ˙BtÈÏw‰ כי «¿ƒ¿«¬∆

בתוכו, כולל לעולמות הראשוני הרצון

הקליפות  למציאות ו'תכנית' 'רצון' LÙpaכביכול, Ák LÈ ÔÎÏ»≈≈…««∆∆
‡˜ÂcL ÌeMÓ ,'eÎÂ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ¿ƒ∆«¿»

ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯È„c ‰ek‰ ˙ÓÏL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ שהיא «¿≈∆ƒ¿∆∆««»»¿ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
דבר  של ובסופו לקדושה המנגדת קליפות של מציאות שיש כך ידי על דווקא

הופך  אחרא" וסטרא קליפות "מלא שהוא העולם וגם לטוב מתהפכת היא גם

השכינה. להשראת וראוי מתאים מקום לה', ל'דירה'

¯Ó‡n‰Ó) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ÌÓ‡ (Â הריי"צ הרבי של לגני' )'באתי »¿»ƒ¿»≈¿≈≈««¬»
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ Ák LiL ‰fL∆∆∆≈…««∆∆««¬ƒ¿«¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

˙eËMt˙‰Â ˙Bcn‰ ÏÚ ˜¯ e‰Ê של והחיצוני הגלוי ‰LÙpהחלק ∆«««ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆
ÌÈLe·l‰ '‚Â) ˙È˜Ï‡‰ כלי »¡…ƒ¿«¿ƒ

והפעולה  eac¯הביטוי ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ
‰NÚÓe הנשמה לגבי חיצוניות שהם «¬∆

האדם  גוף לגבי הבגדים כמו ),עצמה,
LÙp‰ ÌˆÚ ÏÚ ‡ÏÂ עד כלומר, ¿…«∆∆«∆∆

בכלל  מדוע באריכות נתבאר עכשיו

יכולים  והסטראֿאחרא הקליפות

לאחר  אך האלוקית, הנפש על להסתיר

בכוח  אפשרי שהדבר באריכות הביאור

הנפש  משורש הגבוה שלהם השורש

תושלם  כך שדווקא ובגלל האלקית,

הבריאה, בכל העליונה האלקית הכוונה

מודגש  המאמר סיום לקראת כעת

הנשמה  עצם על הכול, ככלות שאחרי

והסתר. העלם שום להיות יכול לא

לכך  הפנימי הטעם את ומבאר והולך

יכולות  לא והקליפות הבהמית שהנפש

הנשמה  עצם על והסתר העלם לגרום

האלוקית:

˙ÈÏÎz È¯‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¬≈«¿ƒ
ÔÓˆÚ ˙BtÈÏwa dÈ‡ ‰ek‰««»»≈»«¿ƒ«¿»

,ÌBÏLÂŒÒÁ לעיל המבואר «¿»
כדי  בקליפות צורך שיש באריכות

העליון  התענוג של הכוונה את למלא

פירושו  אין בתחתונים דירה ועשיית

בקליפות  ותכלית וכוונה רצון שיש

ÈÙk˙‡a‡עצמן ‡l‡∆»¿ƒ¿«¿»
,‡Ît‰˙‡Â המטרה אדרבה ¿ƒ¿«¿»

הסטראֿאחרא  כפיית היא והתכלית

החושך  הפיכת מזו ויתירה והכנעתה

לאור  ÊÏ‰עצמו Ák‰Â על להתגבר ¿«…«¿∆
לאור ולהפכו È„ÈŒÏÚהרע ‡e‰«¿≈

¯zÒÓ BÈ‡ LÙp‰ ÌˆÚL∆∆∆«∆∆≈À¿»
LÙp‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏÚÂ¿∆¿»«¿≈«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ החיצוניים החלקים ורק ««¬ƒ
נסתרים  הנשמה ‰LÙpשל ÈLe·Ï ÏÚ ˙ÏÚBt LÙp‰ ÌˆÚ ÔÎÏÂ¿»≈∆∆«∆∆∆∆«¿≈«∆∆

הנכון  בכיוון יהיו שלהם וההשפעה שהפעולות והמעשה הדיבור המחשבה,

ÎBLÁ‡כך  ‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»¬»
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ·vn‰ Ï‡ ÌÈ‡aL „ÚÂ ,‡¯B‰Ï המשיח בימות ƒ¿»¿«∆»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ»…

LÙp‰ ÈLe·Ï ÏÚ Ìb ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ‰È‰È ‡Ï Ê‡L כל שהרי ∆»…ƒ¿∆∆¿≈¿∆¿≈««¿≈«∆∆
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dlkמ izeg` ipbl iz`a

ּבכּוּלהּו ֿ הּוא ּדקּודׁשאּֿברי יקרא ְְְְְְְִֵֶַָָָאסּתּלק

ְִָעלמין.

e‰ÊÂ לגנּוני לגּני ּכּלה, אחֹותי לגּני ּבאתי ¿∆ְְְֲִִִִִִַַַָָ

ּדעלֿידי  ּבתחּלה, עיקרי ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָלמקֹום

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות הּגלּות ּבזמן ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהעבֹודה

הענין  יהיה ׁשּלעתידֿלבא ּפֹועלים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹּבתחּתֹונים,

ׁשכינה  עיקר ׁשּיהיה לגנּוני, לגּני ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָּדבאתי

ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְְִִִַַָּבתחּתֹונים,

•

1

2

3

4

5

6

7

8

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הטומאה  רוח "ואת ככתוב לחלוטין יתבטל והסטראֿאחרא הקליפות עניין

הארץ". מן Œ‡L„e˜cאעביר ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆¿«≈¿»»¿¿»
ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך הקדוש של כבודו עליית

העלם  שיהיה מבלי העולמות, בכל

אלקות. על כלשהו והסתר

,‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
‰È‰L ÌB˜ÓÏ Èe‚Ï Èp‚Ï¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»

,‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ לאמור שבנוסף ƒ»ƒƒ¿ƒ»
מדבר  שהכתוב המאמר בתחילת לעיל

ומקדש  במשכן השכינה השראת על

הראשון  מהרקיע השכינה ירדה שאז

הפסוק  הבריאה, בראשית כמו שכינה" ל"עיקר המקום היה הזה והעולם לארץ

המשיח  לימות גם BNÚÏ˙מכוון ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈»¬»ƒ¿««»«¬
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

את  הזה להביא לעולם השכינה

ביותר  Œ„È˙ÚlLהתחתון ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆»ƒ
Èp‚Ï È˙‡·c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒ
‰ÈÎL ¯˜ÈÚ ‰È‰iL ,Èe‚Ïƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»

,ÌÈBzÁ˙a ותתמלא תתקיים ואז ¿«¿ƒ
הבריאה  ותכלית כוונת בשלימות

("עיקר Èc¯‰שתהיה בעצמו להקב"ה ƒ»
הזה ÌÈBzÁ˙aשכינה") העולם , ¿«¿ƒ

הימנו. למטה תחתון שאין הגשמי
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אגרות קודש

 ב"ה,  יום השלישי, כ"ה שבט, תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 חברת גמילות חסדים שומרי שבת בברוקלין, נ.י.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

כסף  אם  פרשת  במוצש"ק  מלכה  מלוה  סעודת  עורכת  החברה  אשר  הידיעה,  קבלתי  בנועם 

תלוה את עמי, אדר"ח אדר, לחזק איש את רעהו בעבודתם הקדושה גמילות חסדים, שהיא היא מדתו 

של בורא עולם ומנהיגו, וכציווי חז"ל, להלך אחר מדותיו של הקב"ה, והוסיפו - תורה תחלתה גמ"ח 

כו' דכתיב ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם )סוטה יד, א, עיי"ש(.

הקב"ה(  )של  אהבתו  "על  מורה   - האמור  שכתוב  המפרשים,  גדולי  שהסבירו  אלא  עוד  ולא 

וחמלתו על יצוריו, שאע"פ שחטאו, לא זז מחבבן, והוא בעצמו השתדל בתיקונם ובגמ"ח". והדגישו 

בזה, אשר כוונה האמורה הוא ע"ד הפשט בהכתוב )בחיי בראשית ג, כא( .

אשר גם על פי זה מובן, מה זה ומה ראו על ככה רבותינו נשיאינו, מתחיל מרבנו הבעש"ט ז"ל 

)אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו( תלמידיו רבנו הזקן כו' ועד לנשיא דורנו, כ"ק 

מו"ח אדמו"ר, שהפליאו בגודל ענין אהבת ישראל, ולכל אחד ואחת, ועד לאלו הנקראים בשם בריות 

בעלמא )יעוין תניא פרק לב(.

ויהי רצון אשר כל אחד ואחד, בתוככי כלל ישראל, יעשה כל המצווה עליו - בקו הגמ"ח וכן 

בקו התורה והעבודה, ואתכפיא סט"א )נחש הקדמוני( ואתהפכא.

אשר גם בזה הולך בדרכיו של הקב"ה, כמבואר בתרגום יונתן בן עוזיאל על הכתוב האמור, 

אשר "עבד ה' אלקים... לבושין דיקר מן משך חיויא דאשלח מניה" )יעוין רשימות אדמו"ר הצ"צ - בס' 

דרך אמונה - על הכתוב הנ"ל(.

ועי"ז יקוים הציווי אשר בראש ותחלת פרשת השבוע לו נכנסים:

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - וכמבואר בארוכה בהמשך באתי לגני של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ההמשך דיום ההילולא שלו.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

zyxt ycewÎzay i`ven .c"qa
,(a xn`n) hay c"ei ,glya

c"lyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי ּבעל 2לגּני ּומביא , »ƒְֲִִִֵַַַַָ

לאֹור  ׁשהֹוציא (ּבהּמאמר ְֲִִֶַַַָָָההילּולא

ׁשּלֹו ההילּולא ּב'ׁשיר 3ליֹום ּׁשּכתּוב מה ( ְְִִֶֶַַָָ

ׁשהיה  למקֹום לגנּוני לגּני הּכתּוב, על ְְְִִִִִֶַַַַָָָָהּׁשירים'

היתה  ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיקר ּבתחּלה, ,4עיקרי ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

והחטאים  עץֿהּדעת חטא עלֿידי הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָואחרּֿכ

ואחרּֿכ למעלה, מּלמּטה נסּתּלקה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָׁשּלאחריו

אברהם  היה מאחד החל הּצּדיקים, מעׂשה 5היה ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

וכן  לו', הז' מרקיע הּׁשכינה את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהֹוריד

ׁשהּוא  רּבנּו למׁשה עד ׁשּלאחריו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּצּדיקים

חביבין  הּׁשביעין וכל את 6הּׁשביעי, ׁשהֹוריד , ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

נאמר  זה ועל לארץ. הא' מרקיע 7הּׁשכינה ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הינּו עליה, לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָצּדיקים

צּדיקים  ּכּולם ועּמ - יׂשראל ממׁשיכים 8ׁשּבני , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עבֹודתם 9ּומׁשּכינים  עלֿידי ּבארץ, עד ּבחינת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

אחרּֿכ הּמביאה סטראֿאחרא, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבאתּכפיא

ּבּזהר  וכדאיתא סטראֿאחרא, 10לאתהּפכא ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹ

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ֿ זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ּבכּוּלהּו ׁשהּוא אֹור ּגיּלּוי ׁשּזהּו עלמין, ְְְְְִִֶֶֶָּבכּוּלהּו
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מיוסד)1 זה לגני exwiraמאמר באתי ד"ה ראה – שבהמאמר ענינים לכמה ה'שי"ת. לגני באתי מד"ה הרביעי* פרק על

ואילך). קל ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת זה ש"ק ביום א.)2שנאמר ה, ה'שי"ת.)3שה"ש לגני באתי ד"ה

ז.)4 פי"ט, ב"ר כד.)5ראה לג, יא.)6יחזקאל פכ"ט, כט.)7ויק"ר לז, חלק.)8תהלים ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'

ב.)9 פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו כהונה מתנות שם. לב"ר מהרז"ו מציין )10ראה פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

לקו"ת  ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר

ג. סה, חוקת

וש"נ. .V ע' לגני באתי סה"מ – מנחם תורת ראה – זו  לשנה השייך הפרק (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa ‡È·Óe הריי"צ,, הרבי »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«««ƒ»

תש"י  בשנת שבת יו"ד ביום שנסתלק הרבי, של «¬»»¿(Ó‡n‰a¯חותנו
BlL ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈÏ ¯B‡Ï ‡ÈˆB‰L3 הריי"צ הרבי שנים באותן ∆ƒ»¿«ƒ»∆

י"ד  הימים ולקראת בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום למסור נוהג היה

המאמר  את מסר תש"י שבט -י"ג

כלה  אחותי לגני 'באתי דיבורֿהמתחיל

ליום  לפרסום נועד המאמר –

הרבנית  אמוֿזקנתו של היארצייט

תרע"ד) שבט ביו"ד (נסתלקה רבקה

שטערנאֿשרה  הרבנית אמו ושל

ולאחר  תש"ב) שבת בי"ג (נסתלקה

אלה, ימים לקראת המאמר פרסום

שבט  ביו"ד נסתלק עצמו הריי"צ הרבי

נמסר  שהמאמר למפרע והתברר תש"י,

שבט  ביו"ד ומאז הסתלקותו, ליום

הרבי  תשי"א, משנת החל שנה, מידי

 ֿ בדיבור חסידות מאמר לומר נהג

זה) ÈL'a¯המתחיל ·e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ
,·e˙k‰ ÏÚ 'ÌÈ¯ÈM‰ במדרש «ƒƒ««»

זה  פסוק על Èe‚Ïרבה Èp‚Ï מקום ¿«ƒƒ¿ƒ
שבו  המקום (היינו שלי הייחוד

עם  כביכול, מתייחד, הקדושֿברוךֿהוא

הבריאה  שבתחילת כשם ישראל, בני

האדם) עם È‰L‰התייחד ÌB˜ÓÏ¿»∆»»
‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ עיקר הייתה שבו , ƒ»ƒƒ¿ƒ»

בעת  בהתחלה, השכינה השראת

ÈÎL‰הבריאה  ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a4, בתחילת ¿«¿ƒ»¿»

היתה  השכינה השראת עיקר הבריאה,

התחתון  הזה בעולם «»»¿CkŒ¯Á‡Âכאן
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈≈¿≈«««
‰˜lzÒ ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â¿«¬»ƒ∆¿«¬»ƒ¿«¿»

ועלתה  מהארץ hÓlÓ‰השכינה ƒ¿«»
הראשון,ÏÚÓÏ‰,התחתונה  לרקיע ¿«¿»

השביעי התחתון הרקיע עד שמעליו לרקיע וממנו הרקיעים, שבעת מבין

Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡Ó ÏÁ‰ ,ÌÈ˜Ècv‰ ‰NÚÓ ‰È‰ CkŒ¯Á‡Â5 ¿««»»»«¬≈««ƒƒ»≈≈∆»»»«¿»»

שבעה  מבין הראשון ÂÏ',הצדיק 'Ê‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰L∆ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ««¿
,ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ˜Ècv‰ ÔÎÂ ואילך אבינו ¯eaמיצחק ‰LÓÏ „Ú ¿≈««ƒƒ∆¿«¬»«¿…∆«≈

ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L,(משה עמרם קהת, לוי, יעקב, (יצחק, ÏÎÂמאברהם ∆«¿ƒƒ¿»
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰6ı¯‡Ï '‡‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰L , «¿ƒƒ¬ƒƒ∆ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«»»»∆

עיקר  והתגלות השראת את והחזיר

כפי  התחתון, הזה בעולם השכינה

הבריאה. בתחילת Ê‰שהיה ÏÚÂ על ¿«∆
ידי  על למטה השכינה השראת

הצדיקים  של הטובים מעשיהם

¯Ó‡7ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ ∆¡««ƒƒƒ¿»∆
ÈaL eÈ‰ ,‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈÂ¿ƒ¿¿»«»∆»«¿∆¿≈
ÌÏek CnÚÂ - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈»

ÌÈ˜Ècˆ8,"צדיקים" שהביטוי כך «ƒƒ
יהודי  לכל למעשה מתייחס

ÌÈÎÈLÓÓ למטה מלמעלה «¿ƒƒ
ÌÈÈkLÓe9ı¯‡a „Ú ˙ÈÁa «¿ƒƒ¿ƒ««»»∆

(האלקות  "עד" שבחינת לכך גורמים

וקדוש") מרום עד "שוכן נאמר שעליה

בעולם  בארץ, ותתגלה ותשרה תשכון

התחתון, Ì˙„B·Úהזה È„ÈŒÏÚ את «¿≈¬»»
Á‡Œ‡¯ËÒ¯‡,ה' ‡ÈÙk˙‡a¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

של  הצד האחר, הצד והכנעת כפיית

הקדושה ‡CkŒ¯Áהיפך ‰‡È·n‰«¿ƒ»««»
שני, Œ‡¯ËÒבשלב ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
,‡¯Á‡ הסטרא שב'אתכפיא' ובעוד «¬»

שהיא  אלא בתוקפה נשארת אחרא

ב'אתהפכא' שעה, לפי וכפויה נכנעת

וקדושה, לטוב הופכת עצמה היא

חשוכא  'אתהפכא הזוהר כלשון

לאור  החושך התהפכות לנהורא,

¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ10ŒÈ„ÈŒÏÚL ¿ƒ¿ƒ»«…«∆«¿≈
‰Ê בדרך ה' עבודת באמצעות ∆

'אתהפכא' ובדרך ≈»¿∆‡lzÒ˜'אתכפיא'
ונמשך  Œ‡L„e˜cעולה ‡¯˜È¿»»¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯aהוא ברוך הקדוש של ÔÈÓÏÚכבודו e‰leÎa,העולמות בכל ¿ƒ¿¿»¿ƒ
¯B‡ ÈelÈb e‰fLכזה ÂLa‰,אלוקי ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰L ∆∆ƒ∆¿¿»¿ƒ¿»∆
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מי dlk izeg` ipbl iz`a

ּבכּוּלהּו ֿ הּוא ּדקּודׁשאּֿברי יקרא ְְְְְְְִֵֶַָָָאסּתּלק

ְִָעלמין.

e‰ÊÂ לגנּוני לגּני ּכּלה, אחֹותי לגּני ּבאתי ¿∆ְְְֲִִִִִִַַַָָ

ּדעלֿידי  ּבתחּלה, עיקרי ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָלמקֹום

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות הּגלּות ּבזמן ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהעבֹודה

הענין  יהיה ׁשּלעתידֿלבא ּפֹועלים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹּבתחּתֹונים,

ׁשכינה  עיקר ׁשּיהיה לגנּוני, לגּני ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָּדבאתי

ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְְִִִַַָּבתחּתֹונים,

•

1

2

3

4

5

6

7

8

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הטומאה  רוח "ואת ככתוב לחלוטין יתבטל והסטראֿאחרא הקליפות עניין

הארץ". מן Œ‡L„e˜cאעביר ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆¿«≈¿»»¿¿»
ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך הקדוש של כבודו עליית

העלם  שיהיה מבלי העולמות, בכל

אלקות. על כלשהו והסתר

,‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
‰È‰L ÌB˜ÓÏ Èe‚Ï Èp‚Ï¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»

,‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ לאמור שבנוסף ƒ»ƒƒ¿ƒ»
מדבר  שהכתוב המאמר בתחילת לעיל

ומקדש  במשכן השכינה השראת על

הראשון  מהרקיע השכינה ירדה שאז

הפסוק  הבריאה, בראשית כמו שכינה" ל"עיקר המקום היה הזה והעולם לארץ

המשיח  לימות גם BNÚÏ˙מכוון ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈»¬»ƒ¿««»«¬
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

את  הזה להביא לעולם השכינה

ביותר  Œ„È˙ÚlLהתחתון ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆»ƒ
Èp‚Ï È˙‡·c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒ
‰ÈÎL ¯˜ÈÚ ‰È‰iL ,Èe‚Ïƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»

,ÌÈBzÁ˙a ותתמלא תתקיים ואז ¿«¿ƒ
הבריאה  ותכלית כוונת בשלימות

("עיקר Èc¯‰שתהיה בעצמו להקב"ה ƒ»
הזה ÌÈBzÁ˙aשכינה") העולם , ¿«¿ƒ

הימנו. למטה תחתון שאין הגשמי
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zyxt ycewÎzay i`ven .c"qa
,(a xn`n) hay c"ei ,glya

c"lyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי ּבעל 2לגּני ּומביא , »ƒְֲִִִֵַַַַָ

לאֹור  ׁשהֹוציא (ּבהּמאמר ְֲִִֶַַַָָָההילּולא

ׁשּלֹו ההילּולא ּב'ׁשיר 3ליֹום ּׁשּכתּוב מה ( ְְִִֶֶַַָָ

ׁשהיה  למקֹום לגנּוני לגּני הּכתּוב, על ְְְִִִִִֶַַַַָָָָהּׁשירים'

היתה  ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיקר ּבתחּלה, ,4עיקרי ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

והחטאים  עץֿהּדעת חטא עלֿידי הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָואחרּֿכ

ואחרּֿכ למעלה, מּלמּטה נסּתּלקה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָׁשּלאחריו

אברהם  היה מאחד החל הּצּדיקים, מעׂשה 5היה ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

וכן  לו', הז' מרקיע הּׁשכינה את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהֹוריד

ׁשהּוא  רּבנּו למׁשה עד ׁשּלאחריו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּצּדיקים

חביבין  הּׁשביעין וכל את 6הּׁשביעי, ׁשהֹוריד , ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

נאמר  זה ועל לארץ. הא' מרקיע 7הּׁשכינה ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הינּו עליה, לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָצּדיקים

צּדיקים  ּכּולם ועּמ - יׂשראל ממׁשיכים 8ׁשּבני , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עבֹודתם 9ּומׁשּכינים  עלֿידי ּבארץ, עד ּבחינת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

אחרּֿכ הּמביאה סטראֿאחרא, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבאתּכפיא

ּבּזהר  וכדאיתא סטראֿאחרא, 10לאתהּפכא ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹ

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ֿ זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ּבכּוּלהּו ׁשהּוא אֹור ּגיּלּוי ׁשּזהּו עלמין, ְְְְְִִֶֶֶָּבכּוּלהּו
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מיוסד)1 זה לגני exwiraמאמר באתי ד"ה ראה – שבהמאמר ענינים לכמה ה'שי"ת. לגני באתי מד"ה הרביעי* פרק על

ואילך). קל ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת זה ש"ק ביום א.)2שנאמר ה, ה'שי"ת.)3שה"ש לגני באתי ד"ה

ז.)4 פי"ט, ב"ר כד.)5ראה לג, יא.)6יחזקאל פכ"ט, כט.)7ויק"ר לז, חלק.)8תהלים ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'

ב.)9 פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו כהונה מתנות שם. לב"ר מהרז"ו מציין )10ראה פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

לקו"ת  ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר

ג. סה, חוקת

וש"נ. .V ע' לגני באתי סה"מ – מנחם תורת ראה – זו  לשנה השייך הפרק (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa ‡È·Óe הריי"צ,, הרבי »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«««ƒ»

תש"י  בשנת שבת יו"ד ביום שנסתלק הרבי, של «¬»»¿(Ó‡n‰a¯חותנו
BlL ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈÏ ¯B‡Ï ‡ÈˆB‰L3 הריי"צ הרבי שנים באותן ∆ƒ»¿«ƒ»∆

י"ד  הימים ולקראת בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום למסור נוהג היה

המאמר  את מסר תש"י שבט -י"ג

כלה  אחותי לגני 'באתי דיבורֿהמתחיל

ליום  לפרסום נועד המאמר –

הרבנית  אמוֿזקנתו של היארצייט

תרע"ד) שבט ביו"ד (נסתלקה רבקה

שטערנאֿשרה  הרבנית אמו ושל

ולאחר  תש"ב) שבת בי"ג (נסתלקה

אלה, ימים לקראת המאמר פרסום

שבט  ביו"ד נסתלק עצמו הריי"צ הרבי

נמסר  שהמאמר למפרע והתברר תש"י,

שבט  ביו"ד ומאז הסתלקותו, ליום

הרבי  תשי"א, משנת החל שנה, מידי

 ֿ בדיבור חסידות מאמר לומר נהג

זה) ÈL'a¯המתחיל ·e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ
,·e˙k‰ ÏÚ 'ÌÈ¯ÈM‰ במדרש «ƒƒ««»

זה  פסוק על Èe‚Ïרבה Èp‚Ï מקום ¿«ƒƒ¿ƒ
שבו  המקום (היינו שלי הייחוד

עם  כביכול, מתייחד, הקדושֿברוךֿהוא

הבריאה  שבתחילת כשם ישראל, בני

האדם) עם È‰L‰התייחד ÌB˜ÓÏ¿»∆»»
‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ עיקר הייתה שבו , ƒ»ƒƒ¿ƒ»

בעת  בהתחלה, השכינה השראת

ÈÎL‰הבריאה  ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a4, בתחילת ¿«¿ƒ»¿»

היתה  השכינה השראת עיקר הבריאה,

התחתון  הזה בעולם «»»¿CkŒ¯Á‡Âכאן
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈≈¿≈«««
‰˜lzÒ ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â¿«¬»ƒ∆¿«¬»ƒ¿«¿»

ועלתה  מהארץ hÓlÓ‰השכינה ƒ¿«»
הראשון,ÏÚÓÏ‰,התחתונה  לרקיע ¿«¿»

השביעי התחתון הרקיע עד שמעליו לרקיע וממנו הרקיעים, שבעת מבין

Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡Ó ÏÁ‰ ,ÌÈ˜Ècv‰ ‰NÚÓ ‰È‰ CkŒ¯Á‡Â5 ¿««»»»«¬≈««ƒƒ»≈≈∆»»»«¿»»

שבעה  מבין הראשון ÂÏ',הצדיק 'Ê‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰L∆ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ««¿
,ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ˜Ècv‰ ÔÎÂ ואילך אבינו ¯eaמיצחק ‰LÓÏ „Ú ¿≈««ƒƒ∆¿«¬»«¿…∆«≈

ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L,(משה עמרם קהת, לוי, יעקב, (יצחק, ÏÎÂמאברהם ∆«¿ƒƒ¿»
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰6ı¯‡Ï '‡‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰L , «¿ƒƒ¬ƒƒ∆ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«»»»∆

עיקר  והתגלות השראת את והחזיר

כפי  התחתון, הזה בעולם השכינה

הבריאה. בתחילת Ê‰שהיה ÏÚÂ על ¿«∆
ידי  על למטה השכינה השראת

הצדיקים  של הטובים מעשיהם

¯Ó‡7ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ ∆¡««ƒƒƒ¿»∆
ÈaL eÈ‰ ,‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈÂ¿ƒ¿¿»«»∆»«¿∆¿≈
ÌÏek CnÚÂ - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈»

ÌÈ˜Ècˆ8,"צדיקים" שהביטוי כך «ƒƒ
יהודי  לכל למעשה מתייחס

ÌÈÎÈLÓÓ למטה מלמעלה «¿ƒƒ
ÌÈÈkLÓe9ı¯‡a „Ú ˙ÈÁa «¿ƒƒ¿ƒ««»»∆

(האלקות  "עד" שבחינת לכך גורמים

וקדוש") מרום עד "שוכן נאמר שעליה

בעולם  בארץ, ותתגלה ותשרה תשכון

התחתון, Ì˙„B·Úהזה È„ÈŒÏÚ את «¿≈¬»»
Á‡Œ‡¯ËÒ¯‡,ה' ‡ÈÙk˙‡a¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

של  הצד האחר, הצד והכנעת כפיית

הקדושה ‡CkŒ¯Áהיפך ‰‡È·n‰«¿ƒ»««»
שני, Œ‡¯ËÒבשלב ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
,‡¯Á‡ הסטרא שב'אתכפיא' ובעוד «¬»

שהיא  אלא בתוקפה נשארת אחרא

ב'אתהפכא' שעה, לפי וכפויה נכנעת

וקדושה, לטוב הופכת עצמה היא

חשוכא  'אתהפכא הזוהר כלשון

לאור  החושך התהפכות לנהורא,

¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ10ŒÈ„ÈŒÏÚL ¿ƒ¿ƒ»«…«∆«¿≈
‰Ê בדרך ה' עבודת באמצעות ∆

'אתהפכא' ובדרך ≈»¿∆‡lzÒ˜'אתכפיא'
ונמשך  Œ‡L„e˜cעולה ‡¯˜È¿»»¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯aהוא ברוך הקדוש של ÔÈÓÏÚכבודו e‰leÎa,העולמות בכל ¿ƒ¿¿»¿ƒ
¯B‡ ÈelÈb e‰fLכזה ÂLa‰,אלוקי ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰L ∆∆ƒ∆¿¿»¿ƒ¿»∆
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c"lyz'dמב ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ׁשהּוא  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ּבׁשוה, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָעלמין

ּבּזהר  זֹו המׁשכה נקראת ולכן רֹוממּות, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּבבחינת

אסּתּלק  ירידת 11ּבלׁשֹון לאחרי הּנה ולכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ

הּמׁשּכן, עׂשּית על הּצּוּוי היה לארץ ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּׁשכינה

נאמר  עיקר 12ׁשעליו היתה ׁשּבֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל  הקרבת ענין ׁשהּוא הּקרּבנֹות, ּבענין ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָהעבֹודה

כּו' ּדאיןֿסֹוף 13הּכחֹות רזא ועלֿידיֿזה 14עד , ְְְֵֵֶַַַָָֹ

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ,15נעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָ

עד  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָׁשהּוא

מקּדׁש ּדאיּקרי (ּבּמׁשּכן וׁשכנּתי וגם)16ׁשּיהיה , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּכל ּבתֹו .17ּבתֹוכם, ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ּבּמאמר  ׁשּצריכה 18ּוממׁשי (ׁשּנתּבאר ׁשּבזה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אתהּפכא  ואחרּֿכ ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָלהיֹות

מעצי  היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָסטראֿאחרא )

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, הּקרׁשים 19ׁשּטים את ועׂשית ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

נטּיה, מּלׁשֹון הּוא ּדׁשּטים ׁשּטים, עצי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָלּמׁשּכן

ׁשהעבֹודה  והינּו, הּיׁשר, מּדר נטּיה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָהינּו

אתּכפיא  עלֿידי ּדלעּומתֿזה (ׁשּטים) ְְְְְִִִִִֵֶַַַָּבׁשטּות

ׁשּזהּו ּדקדּוׁשה, ׁשטּות עלֿידי היא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָואתהּפכא,

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ׁשּבּמׁשּכן, ׁשּטים עצי ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָענין

נׁשלמת  ׁשעלֿידיֿזה ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּבתֹוכם. ּדוׁשכנּתי ְְְִִַַַָָָָהּכּונה
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21

22

ויקהל.)11 ס"פ תו"א ח.)12ראה כה, (קט).)13תרומה מו סימן הבהיר ספר ב.)14ראה כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה

יח. פרק בההמשך הובא ט.)15– א, ויקרא עה"פ ופרש"י א.)16תו"כ ב, נשא )17עירובין ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

שם  תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ,

חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). 45.("שמעתי הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ

ג.)18 טו.)19פרק כו, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa שלמעלה מוגבל הבלתי האלוקי האור ¿ƒ«≈»»¿ƒ

ו'סובב' 'מקיף' כמו והוא פנימי באופן ובנבראים בעולמות מהתלבשות

הוא  הרי ערכו ולפי ענינו לפי נברא בכל ומתלבש מאיר שאינו וכיון מעליהם

בשווה  לכולם ¯eÓÓB˙מאיר ˙ÈÁ·a ‡e‰L בדרך לא היא הארתו ∆ƒ¿ƒ«¿
אלא  ובנבראים בעולמות התלבשות

מהם, ומופשט מרומם נשאר הוא

¯‰fa BÊ ‰ÎLÓ‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«¿»»«…«
˜lzÒ‡ ÔBLÏa11 עלייה לשון ƒ¿∆¿«≈

בהמשכה  שמדובר למרות והתרחקות,

של  באופן היא ההארה כי והתגלות,

התלבשות  של בדרך ולא רוממות

פנימית.

˙„È¯È È¯Á‡Ï ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿«¬≈¿ƒ«
ı¯‡Ï ‰ÈÎM‰,רבנו משה ידי על «¿ƒ»»»∆

השכינה  המשכת את שהשלים השביעי

התחיל  אבנו ««‰È‰בה שאברהם
,ÔkLn‰ ˙iNÚ ÏÚ Èeev‰«ƒ«¬ƒ««ƒ¿»

מקדש" לי המשכן ÂÈÏÚL"ועשו על ∆»»
המקדש Ó‡12ÈzÎLÂ¯ועל ∆¡«¿»«¿ƒ

¯˜ÈÚ ‰˙È‰ BaL ,ÌÎB˙a¿»∆»¿»ƒ«
‰„B·Ú‰ במשכן העיקרית העבודה »¬»

היתה  המקדש »¿ÔÈÚa¿ƒובבית
‡e‰L ,˙Ba¯w‰ במשמעות «»¿»∆

הרוחנית  בעבודה הדברים של הרוחנית

כל  של »¿ÔÈÚƒיהודי הנשמתית
'eÎ ˙BÁk‰ Ïk קירוב ‰13˜¯·˙ «¿»«»«…

הנפש  כוחות כל של והתמסרות

ÛBÒŒÔÈ‡cלאלקות, ‡Ê¯ „Ú14, «»»¿≈
האדם  שנפש כך כדי עד הוא והקירוב

האיןֿסוף, סוד עם ומתחברת מגיעה

הקרבנות  עבודת לענין הזוהר כלשון

האין  סוד עד עולה הקרבן סוד סוף", דאין רזא עד עולה דקרבנא "רזא בכלל

ידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰סוף  ועל המקדש בבית כפשוטה הקרבנות עבודת ידי על ¿«¿≈∆
לאלקות  הנפש כוחות קירוב – הרוחני במובנה הקרבנות «¬»NÚ‰עבודת

ÈÙÏ Áe¯ ˙Áהוא ברוך הקדוש ¯ˆÈBלפני ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L15, «««¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
שם  על ניחח", "ריח הם שהקרבנות בתורה נאמר שלכן ז"ל חכמינו כדברי

רצוני" ונעשה "שאמרתי מכך כביכול, למעלה, שיש ÔÈÚהנחת ‡e‰L∆ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ והתגלות להמשכה גורמת למעלה ה'נחת' ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

התחתון  הזה לעולם עד מלמעלה אלוקי אור ÈzÎLÂשל ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆¿»«¿ƒ

השכינה והשראת Lc˜Óגילוי È¯wÈ‡c ÔkLna)16 לי "ועשו והציווי «ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
המקדש, לבית והן למשכן הן מתיחס Ïkמקדש" CB˙a ,ÌÎB˙a (Ì‚Â¿«¿»¿»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡17 ועשו" הפסוק לשון שדיוק ז"ל חכמינו כדרשת ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
מלמד  יחיד) בלשון "בתוכו" ולא רבים (בלשון בתוכם" ושכנתי מקדש לי

רק  לא השכינה להשראת שהכוונה

כל  בתוך גם אלא ובמקדש במשכן

שבעבודתו  מישראל ואחד אחד

השכינה  והשראת גילוי פועל הרוחנית

ידי  על נפעל שהדבר כמו בעולם

ובמקדש. במשכן הקרבנות עבודת

CÈLÓÓeהריי"צ Ó‡na18¯הרבי «¿ƒ««¬»
תש"י, משנת לגני' ∆«∆ÊaL‰'באתי

ÈÚÏ ¯‡a˙pL)‰ÎÈ¯vL Ï ∆ƒ¿»≈∆¿ƒ»
˙BÈ‰Ï של הרוחנית ה' בעבודת ƒ¿

ÈÙk˙‡c‡האדם  ‰„B·Ú‰ כפייה »¬»¿ƒ¿«¿»
‡˙‰Ît‡והכנעה  CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿»

לטוב  «¬»«¿Á‡Œ‡¯ËÒƒ¯‡)של הפיכה
ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M ‰Ó Ô·eÈ»«∆«ƒ¿»»»≈¬≈

,‡˜Âc ÌÈhL אחר חומר מכל ולא ƒƒ«¿»
·e˙kL BÓk19 על בציווי בתורה ¿∆»

המשכן  ‡˙מלאכת ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆
,ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ
,‰iË ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈhLc¿ƒƒƒ¿¿ƒ»

הצידה  C¯cÓסטייה ‰iË eÈ‰«¿¿ƒ»ƒ∆∆
‰„B·Ú‰L ,eÈ‰Â ,¯Li‰«»»¿«¿∆»¬»
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc (ÌÈhL) ˙eËLaƒ¿ƒƒƒ¿«∆
,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
היפך  של ה'שטות' על להתגבר הדרך

לחטוא  לאדם הגורמת שהיא הקדושה

עובר  אדם "אין ז"ל חכמינו (כמאמר

שטות" רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

האלקית) הנפש על ומעלימה מכסה שטות' eËL˙וה'רוח È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿
,ÔkLnaL ÌÈhL ÈˆÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰Le„˜c המשמעות לפי ƒ¿»∆∆ƒ¿«¬≈ƒƒ∆«ƒ¿»

הרוחנית  Ú„Â˙,הפנימית ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆¿«¿»ƒ««»««
וההגיון, השכל לפי ומתבקש למתחייב ומעבר מעל ה' לעבודת התמסרות

למטה  שהיא אחרא הסטרא של שטות' ה'רוח על להתגבר הדרך היא ולכן

ודעת  האמורה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מטעם ו'אתהפכא' ה'אתכפיא' עבודת ∆«¿≈∆
ÌÎB˙a ÈzÎLÂc ‰ek‰ ˙ÓÏL ובמקדש במשכן השכינה השראת ƒ¿∆∆««»»ƒ¿»«¿ƒ¿»
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[ּדלכאֹורה,CÈLÓÓeב) הרביעי ּבּפרק לבאר «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַָָָ

ּונטּיה  סטּיה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָלאחרי

ּדר על ולעלֹות לחזֹור אפׁשר אי הּיׁשר, ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּדר

ועלֿאחתּֿכּמ ּומצוה, ׁשּתהיה הּתֹורה הֿוכּמה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה נטּיה ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהּנטּיה

מכּסה  הּבהמית ׁשהּנפׁש ׁש"זה מבאר], זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָועל

(ׁשעל  ׁשטּות' ה'רּוח והינּו האלקית, הּנפׁש ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָֹעל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו עבירה 20זה עֹובר אדם אין ְֲֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּמכּסה  ׁשטּות), רּוח ּבֹו נכנס ְְְִִֵֶֶֶַַַָאּלאֿאםּֿכן

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק הּוא כּו', ְְֱִִִֶֶַַַַָֹּומעלים

ּומּזה  האלקית", ּדנפׁש העצמּות על לא ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹֹאבל

נפׁשֹו לעצם מּגעת העבֹודה ׁשּכאׁשר ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָמּובן,

ּובמילא  וההסּתר, ההעלם מתּבּטל אזי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאלקית,

ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ההּטיה להיֹות .21יכֹולה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

C‡ העלם להיֹות יכֹול אי ּביאּור, צרי עדין «ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על אפילּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹוהסּתר

ּבּתניא  איתא האלקית לּנפׁש ּבנֹוגע ׁשּנפׁש22הרי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמעל  אלקה חלק היא ּביׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנית

ּדנפׁש לּמּדֹות ּבנֹוגע  ּגם ואםּֿכן מּמׁש, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ(ּומֹוסיף)

ּבעֹולם  להיֹות יכֹול אי מּובן, אינֹו ְֱִִֵֵָָָָָֹהאלקית,

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה ּולהסּתיר להעלים ׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָענין

ׁשהיא  האלקית הּנפׁש ׁשל ענין על לנּגד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוכּמה

ׁשהּוא  לעֹולם, ּבנֹוגע אפילּו ּדהּנה, ְְֱֲִִֵֵֶַָָֹאלקּות.

והסּתר  העלם הּזקן 23מּלׁשֹון רּבנּו מבאר , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער ׁשּמּדת 24ּבארּכה ׁשּכׁשם , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

מאין  והתהּוּות חּיּות הׁשּפעת (ׁשענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּגדּוּלה

מּמּדֹותיו  היא קץ) אין ּוברּואים לעֹולמֹות ְְְִִִִֵֵֵָָליׁש

ּכל  מהׂשּכלת למעלה והיא הּקּב"ה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשל

נברא  ׁשּום ּבׂשכל ּכח ׁשאין והּׂשגתם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּברּואים

ּומּדֹותיו  הּקּב"ה ּכי זֹו, מּדה ּולהּׂשיג ְְְִִִִִַַַָָָָלהׂשּכיל

ׂשכל  ׁשּום ּביכלת ׁשאין ּוכׁשם כּו', ּפׁשּוט ְְִֵֵֵֶֶֶַָֹאחדּות
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א.)20 ג, בפ"ה.)21סוטה ב.)22כדלקמן ח"א )23פרק להצ"צ ביאוה"ז ד. שם, א. סה, חוקת ד. לז, שלח לקו"ת ראה

ועוד. שנה. ד.)24ע' פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÚÈ·¯‰ ˜¯ta ¯‡·Ï CÈLÓÓe תש"י ·) לגני' 'באתי מאמר של «¿ƒ¿»≈«∆∆»¿ƒƒ

,¯Li‰ C¯cÓ ‰iËe ‰iËÒ ‰˙È‰L È¯Á‡Ï ,‰¯B‡ÎÏc] בגלל ¿ƒ¿»¿«¬≈∆»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆∆«»»
הסטראֿאחראהתגב  מצד שטות' ה'רוח BÏÚÏÂ˙רות ¯BÊÁÏ ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»«¬¿«¬

,‰ÂˆÓe ‰¯Bz‰ C¯c ÏÚ הרגילה הישר בדרך Œ˙Á‡ŒÏÚÂאפילו «∆∆«»ƒ¿»¿«««
‰iËp‰ ‰È‰zL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓlL ‰iË ,‰Le„˜cƒ¿»¿ƒ»∆¿«¿»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ הישר מדרך למעלה ƒ««»««
Ó·‡¯הרגילה ‰Ê ÏÚÂ הרבי ¿«∆¿»≈

המאמר], בהמשך ∆∆Ê"L‰הריי"צ
ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ¿«»«
Áe¯'‰ eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¿«¿»«

'˙eËL הסטראֿאחרא שמצד ¿
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL)∆«∆»¿«≈

Ï"Ê20‰¯È·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ «≈»»≈¬≈»
Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL ,(˙eËL¿∆¿«∆«¿ƒ

˙Bcn‰ ÏÚ ˜¯ ‡e‰ ,'eÎ הרגש «««ƒ
והחיצוני ‰‡È˜Ï˙,הגלוי LÙc¿∆∆»¡…ƒ

˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ העומק ¬»…«»«¿
‰‡È˜Ï˙",והפנימיות LÙc¿∆∆»¡…ƒ

‰„B·Ú‰ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆»¬»
,˙È˜Ï‡‰ BLÙ ÌˆÚÏ ˙ÚbÓ«««¿∆∆«¿»¡…ƒ
לא  ה' לעבודת מתמסר האדם כאשר

שלו  הגלויים החיצוניים בכוחות רק

והפנימיות  העומק כל עם אלא

נשמתו  של Ïha˙Óוהעצמיות ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈
,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ עצם על כי «∆¿≈¿«∆¿≈

של  הסתר היה לא מלכתחילה הנפש

שטות' ÏBÎÈ‰ה'רוח ‡ÏÈÓ·e¿≈»¿»
‰ÏÚÓlL ‰Èh‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««»»∆¿«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓ21 כוח לאדם ויש ƒ««»««
למה  ומעבר מעל ה' את לעבוד ויכולת

וההגיון. השכל לפי שנדרש

CÈ‡ ,¯e‡Èa CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ≈≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ שהוא איזה מלכתחילה »ƒ¿

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰'שטות ה'רוח של ∆¿≈¿∆¿≈
האלקית הנשמה ÏÚעל eÏÈÙ‡¬ƒ«

È¯‰ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¬≈
‡˙È‡ ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ Ú‚Ba¿≈««∆∆»¡…ƒƒ»

‡Èza22˙ÈM‰ LÙpL ««¿»∆∆∆«≈ƒ
Ï‡¯NÈa בו ומתלבשת לאדם שבאה ¿ƒ¿»≈

יש  כבר לכן שקודם לאחר בפנימיוות

בהמית  נפש (ÛÈÒBÓeבו ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ על הזקן רבנו ƒ≈∆∆…»ƒ««ƒ
ממעל") אלוקה "חלק הפסוק ומחזק LnÓ,לשון מדגיש "ממש" והביטוי «»

הדברים  תוקף את Ìbוממחיש ÔkŒÌ‡Â אפילוLÙc ˙BcnÏ Ú‚Ba ¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿∆∆
,˙È˜Ï‡‰ הנשמה עצם לא הן שהמידות ÏBÎÈלמרות CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ »¡…ƒ≈»≈»

ÔÈÚ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï כלשהו ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ÏÎeiL∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„bÏ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿«≈

נגד ללחום אלא להסתיר רק »ÏÚלא
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«∆∆»¡…ƒ

˙e˜Ï‡ ‡È‰L היא האלקות והרי ∆ƒ¡…
הכל.? Ú‚Baמעל eÏÈÙ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈¬ƒ¿≈«

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰L ,ÌÏBÚÏ»»∆ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â23, מציאותו כל ולכאורה ¿∆¿≈

האלוקי  האור על העלם ≈«¿Ó·‡¯היא
¯ÚLa ‰k¯‡a Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈«¬À»¿««

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰24,התניא בספר «ƒ¿»¡»
‰le„b‰ ˙cnL ÌLkL מידת) ∆¿≈∆ƒ««¿»

הוא dÈÚLהחסד  ותוכנה ∆ƒ¿»»
˙eiÁ ˙ÚtL‰ לנבראים אלוקית «¿»««
ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰Â רוחניות לאֿדבר ¿ƒ¿«≈«ƒ

LÈÏ גשמית מוחשית מציאות ¿≈
ı˜ ÔÈ‡ ÌÈ‡e¯·e ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ≈≈
החסד  מידת מצד כי גבול, ללא

מוגבלת) בלתי היא וההארה ההשפעה

,‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcnÓ ‡È‰ƒƒƒ»∆«»»
‡È‰Â ברוך הקדוש של חסדו מידת ¿ƒ

Ïkהוא  ˙ÏkN‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»«»
,Ì˙‚O‰Â ÌÈ‡e¯a‰ יכולת «¿ƒ¿«»»»

כיוון  הנבראים של Ákההבנה ÔÈ‡L∆≈…«
ÏÈkN‰Ï ‡¯· ÌeL ÏÎNa¿≈∆ƒ¿»¿«¿ƒ

,BÊ ‰cÓ ‚ÈO‰Ïe מסוגלים שאינם ¿«ƒƒ»
ונתינה  השפעה במחשבתם להבין

כזו  ÂÈ˙BcÓeבמידה ‰"aw‰ Èkƒ«»»ƒ»
,'eÎ ËeLt ˙e„Á‡ של מידותיו «¿»

איתו  מאוחדות הוא ברוך הקדוש

וזו  ממנו נפרד בלתי חלק ומהוות

להגדרות  ומעבר מעל 'פשוטה' אחדות

ואחרות  ÔÈ‡Lכאלה ÌLÎe¿≈∆≈
‡¯· ÏÎN ÌeL ˙ÏÎÈaƒ…∆≈∆ƒ¿»

,B‡¯Ba ‚ÈO‰Ï גם) נברא שהרי ¿«ƒ¿
נבראים  גם כולל ביותר, הנעלה הנברא

לו  ואין מוגבל הוא רוחניים) עליונים
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מג c"lyz'd ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ׁשהּוא  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ּבׁשוה, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָעלמין

ּבּזהר  זֹו המׁשכה נקראת ולכן רֹוממּות, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּבבחינת

אסּתּלק  ירידת 11ּבלׁשֹון לאחרי הּנה ולכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ

הּמׁשּכן, עׂשּית על הּצּוּוי היה לארץ ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּׁשכינה

נאמר  עיקר 12ׁשעליו היתה ׁשּבֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל  הקרבת ענין ׁשהּוא הּקרּבנֹות, ּבענין ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָהעבֹודה

כּו' ּדאיןֿסֹוף 13הּכחֹות רזא ועלֿידיֿזה 14עד , ְְְֵֵֶַַַָָֹ

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ,15נעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָ

עד  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָׁשהּוא

מקּדׁש ּדאיּקרי (ּבּמׁשּכן וׁשכנּתי וגם)16ׁשּיהיה , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּכל ּבתֹו .17ּבתֹוכם, ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ּבּמאמר  ׁשּצריכה 18ּוממׁשי (ׁשּנתּבאר ׁשּבזה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אתהּפכא  ואחרּֿכ ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָלהיֹות

מעצי  היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָסטראֿאחרא )

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, הּקרׁשים 19ׁשּטים את ועׂשית ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

נטּיה, מּלׁשֹון הּוא ּדׁשּטים ׁשּטים, עצי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָלּמׁשּכן

ׁשהעבֹודה  והינּו, הּיׁשר, מּדר נטּיה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָהינּו

אתּכפיא  עלֿידי ּדלעּומתֿזה (ׁשּטים) ְְְְְִִִִִֵֶַַַָּבׁשטּות

ׁשּזהּו ּדקדּוׁשה, ׁשטּות עלֿידי היא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָואתהּפכא,

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ׁשּבּמׁשּכן, ׁשּטים עצי ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָענין

נׁשלמת  ׁשעלֿידיֿזה ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּבתֹוכם. ּדוׁשכנּתי ְְְִִַַַָָָָהּכּונה
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ויקהל.)11 ס"פ תו"א ח.)12ראה כה, (קט).)13תרומה מו סימן הבהיר ספר ב.)14ראה כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה

יח. פרק בההמשך הובא ט.)15– א, ויקרא עה"פ ופרש"י א.)16תו"כ ב, נשא )17עירובין ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

שם  תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ,

חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). 45.("שמעתי הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ

ג.)18 טו.)19פרק כו, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa שלמעלה מוגבל הבלתי האלוקי האור ¿ƒ«≈»»¿ƒ

ו'סובב' 'מקיף' כמו והוא פנימי באופן ובנבראים בעולמות מהתלבשות

הוא  הרי ערכו ולפי ענינו לפי נברא בכל ומתלבש מאיר שאינו וכיון מעליהם

בשווה  לכולם ¯eÓÓB˙מאיר ˙ÈÁ·a ‡e‰L בדרך לא היא הארתו ∆ƒ¿ƒ«¿
אלא  ובנבראים בעולמות התלבשות

מהם, ומופשט מרומם נשאר הוא

¯‰fa BÊ ‰ÎLÓ‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«¿»»«…«
˜lzÒ‡ ÔBLÏa11 עלייה לשון ƒ¿∆¿«≈

בהמשכה  שמדובר למרות והתרחקות,

של  באופן היא ההארה כי והתגלות,

התלבשות  של בדרך ולא רוממות

פנימית.

˙„È¯È È¯Á‡Ï ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿«¬≈¿ƒ«
ı¯‡Ï ‰ÈÎM‰,רבנו משה ידי על «¿ƒ»»»∆

השכינה  המשכת את שהשלים השביעי

התחיל  אבנו ««‰È‰בה שאברהם
,ÔkLn‰ ˙iNÚ ÏÚ Èeev‰«ƒ«¬ƒ««ƒ¿»

מקדש" לי המשכן ÂÈÏÚL"ועשו על ∆»»
המקדש Ó‡12ÈzÎLÂ¯ועל ∆¡«¿»«¿ƒ

¯˜ÈÚ ‰˙È‰ BaL ,ÌÎB˙a¿»∆»¿»ƒ«
‰„B·Ú‰ במשכן העיקרית העבודה »¬»

היתה  המקדש »¿ÔÈÚa¿ƒובבית
‡e‰L ,˙Ba¯w‰ במשמעות «»¿»∆

הרוחנית  בעבודה הדברים של הרוחנית

כל  של »¿ÔÈÚƒיהודי הנשמתית
'eÎ ˙BÁk‰ Ïk קירוב ‰13˜¯·˙ «¿»«»«…

הנפש  כוחות כל של והתמסרות

ÛBÒŒÔÈ‡cלאלקות, ‡Ê¯ „Ú14, «»»¿≈
האדם  שנפש כך כדי עד הוא והקירוב

האיןֿסוף, סוד עם ומתחברת מגיעה

הקרבנות  עבודת לענין הזוהר כלשון

האין  סוד עד עולה הקרבן סוד סוף", דאין רזא עד עולה דקרבנא "רזא בכלל

ידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰סוף  ועל המקדש בבית כפשוטה הקרבנות עבודת ידי על ¿«¿≈∆
לאלקות  הנפש כוחות קירוב – הרוחני במובנה הקרבנות «¬»NÚ‰עבודת

ÈÙÏ Áe¯ ˙Áהוא ברוך הקדוש ¯ˆÈBלפני ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L15, «««¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
שם  על ניחח", "ריח הם שהקרבנות בתורה נאמר שלכן ז"ל חכמינו כדברי

רצוני" ונעשה "שאמרתי מכך כביכול, למעלה, שיש ÔÈÚהנחת ‡e‰L∆ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ והתגלות להמשכה גורמת למעלה ה'נחת' ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

התחתון  הזה לעולם עד מלמעלה אלוקי אור ÈzÎLÂשל ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆¿»«¿ƒ

השכינה והשראת Lc˜Óגילוי È¯wÈ‡c ÔkLna)16 לי "ועשו והציווי «ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
המקדש, לבית והן למשכן הן מתיחס Ïkמקדש" CB˙a ,ÌÎB˙a (Ì‚Â¿«¿»¿»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡17 ועשו" הפסוק לשון שדיוק ז"ל חכמינו כדרשת ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
מלמד  יחיד) בלשון "בתוכו" ולא רבים (בלשון בתוכם" ושכנתי מקדש לי

רק  לא השכינה להשראת שהכוונה

כל  בתוך גם אלא ובמקדש במשכן

שבעבודתו  מישראל ואחד אחד

השכינה  והשראת גילוי פועל הרוחנית

ידי  על נפעל שהדבר כמו בעולם

ובמקדש. במשכן הקרבנות עבודת

CÈLÓÓeהריי"צ Ó‡na18¯הרבי «¿ƒ««¬»
תש"י, משנת לגני' ∆«∆ÊaL‰'באתי

ÈÚÏ ¯‡a˙pL)‰ÎÈ¯vL Ï ∆ƒ¿»≈∆¿ƒ»
˙BÈ‰Ï של הרוחנית ה' בעבודת ƒ¿

ÈÙk˙‡c‡האדם  ‰„B·Ú‰ כפייה »¬»¿ƒ¿«¿»
‡˙‰Ît‡והכנעה  CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿»

לטוב  «¬»«¿Á‡Œ‡¯ËÒƒ¯‡)של הפיכה
ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M ‰Ó Ô·eÈ»«∆«ƒ¿»»»≈¬≈

,‡˜Âc ÌÈhL אחר חומר מכל ולא ƒƒ«¿»
·e˙kL BÓk19 על בציווי בתורה ¿∆»

המשכן  ‡˙מלאכת ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆
,ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ
,‰iË ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈhLc¿ƒƒƒ¿¿ƒ»

הצידה  C¯cÓסטייה ‰iË eÈ‰«¿¿ƒ»ƒ∆∆
‰„B·Ú‰L ,eÈ‰Â ,¯Li‰«»»¿«¿∆»¬»
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc (ÌÈhL) ˙eËLaƒ¿ƒƒƒ¿«∆
,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
היפך  של ה'שטות' על להתגבר הדרך

לחטוא  לאדם הגורמת שהיא הקדושה

עובר  אדם "אין ז"ל חכמינו (כמאמר

שטות" רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

האלקית) הנפש על ומעלימה מכסה שטות' eËL˙וה'רוח È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿
,ÔkLnaL ÌÈhL ÈˆÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰Le„˜c המשמעות לפי ƒ¿»∆∆ƒ¿«¬≈ƒƒ∆«ƒ¿»

הרוחנית  Ú„Â˙,הפנימית ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆¿«¿»ƒ««»««
וההגיון, השכל לפי ומתבקש למתחייב ומעבר מעל ה' לעבודת התמסרות

למטה  שהיא אחרא הסטרא של שטות' ה'רוח על להתגבר הדרך היא ולכן

ודעת  האמורה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מטעם ו'אתהפכא' ה'אתכפיא' עבודת ∆«¿≈∆
ÌÎB˙a ÈzÎLÂc ‰ek‰ ˙ÓÏL ובמקדש במשכן השכינה השראת ƒ¿∆∆««»»ƒ¿»«¿ƒ¿»
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[ּדלכאֹורה,CÈLÓÓeב) הרביעי ּבּפרק לבאר «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַָָָ

ּונטּיה  סטּיה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָלאחרי

ּדר על ולעלֹות לחזֹור אפׁשר אי הּיׁשר, ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּדר

ועלֿאחתּֿכּמ ּומצוה, ׁשּתהיה הּתֹורה הֿוכּמה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה נטּיה ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהּנטּיה

מכּסה  הּבהמית ׁשהּנפׁש ׁש"זה מבאר], זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָועל

(ׁשעל  ׁשטּות' ה'רּוח והינּו האלקית, הּנפׁש ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָֹעל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו עבירה 20זה עֹובר אדם אין ְֲֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּמכּסה  ׁשטּות), רּוח ּבֹו נכנס ְְְִִֵֶֶֶַַַָאּלאֿאםּֿכן

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק הּוא כּו', ְְֱִִִֶֶַַַַָֹּומעלים

ּומּזה  האלקית", ּדנפׁש העצמּות על לא ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹֹאבל

נפׁשֹו לעצם מּגעת העבֹודה ׁשּכאׁשר ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָמּובן,

ּובמילא  וההסּתר, ההעלם מתּבּטל אזי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאלקית,

ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ההּטיה להיֹות .21יכֹולה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

C‡ העלם להיֹות יכֹול אי ּביאּור, צרי עדין «ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על אפילּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹוהסּתר

ּבּתניא  איתא האלקית לּנפׁש ּבנֹוגע ׁשּנפׁש22הרי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמעל  אלקה חלק היא ּביׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנית

ּדנפׁש לּמּדֹות ּבנֹוגע  ּגם ואםּֿכן מּמׁש, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ(ּומֹוסיף)

ּבעֹולם  להיֹות יכֹול אי מּובן, אינֹו ְֱִִֵֵָָָָָֹהאלקית,

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה ּולהסּתיר להעלים ׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָענין

ׁשהיא  האלקית הּנפׁש ׁשל ענין על לנּגד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוכּמה

ׁשהּוא  לעֹולם, ּבנֹוגע אפילּו ּדהּנה, ְְֱֲִִֵֵֶַָָֹאלקּות.

והסּתר  העלם הּזקן 23מּלׁשֹון רּבנּו מבאר , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער ׁשּמּדת 24ּבארּכה ׁשּכׁשם , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

מאין  והתהּוּות חּיּות הׁשּפעת (ׁשענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּגדּוּלה

מּמּדֹותיו  היא קץ) אין ּוברּואים לעֹולמֹות ְְְִִִִֵֵֵָָליׁש

ּכל  מהׂשּכלת למעלה והיא הּקּב"ה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשל

נברא  ׁשּום ּבׂשכל ּכח ׁשאין והּׂשגתם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּברּואים

ּומּדֹותיו  הּקּב"ה ּכי זֹו, מּדה ּולהּׂשיג ְְְִִִִִַַַָָָָלהׂשּכיל

ׂשכל  ׁשּום ּביכלת ׁשאין ּוכׁשם כּו', ּפׁשּוט ְְִֵֵֵֶֶֶַָֹאחדּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÚÈ·¯‰ ˜¯ta ¯‡·Ï CÈLÓÓe תש"י ·) לגני' 'באתי מאמר של «¿ƒ¿»≈«∆∆»¿ƒƒ

,¯Li‰ C¯cÓ ‰iËe ‰iËÒ ‰˙È‰L È¯Á‡Ï ,‰¯B‡ÎÏc] בגלל ¿ƒ¿»¿«¬≈∆»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆∆«»»
הסטראֿאחראהתגב  מצד שטות' ה'רוח BÏÚÏÂ˙רות ¯BÊÁÏ ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»«¬¿«¬

,‰ÂˆÓe ‰¯Bz‰ C¯c ÏÚ הרגילה הישר בדרך Œ˙Á‡ŒÏÚÂאפילו «∆∆«»ƒ¿»¿«««
‰iËp‰ ‰È‰zL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓlL ‰iË ,‰Le„˜cƒ¿»¿ƒ»∆¿«¿»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ הישר מדרך למעלה ƒ««»««
Ó·‡¯הרגילה ‰Ê ÏÚÂ הרבי ¿«∆¿»≈

המאמר], בהמשך ∆∆Ê"L‰הריי"צ
ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ¿«»«
Áe¯'‰ eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¿«¿»«

'˙eËL הסטראֿאחרא שמצד ¿
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL)∆«∆»¿«≈

Ï"Ê20‰¯È·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ «≈»»≈¬≈»
Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL ,(˙eËL¿∆¿«∆«¿ƒ

˙Bcn‰ ÏÚ ˜¯ ‡e‰ ,'eÎ הרגש «««ƒ
והחיצוני ‰‡È˜Ï˙,הגלוי LÙc¿∆∆»¡…ƒ

˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ העומק ¬»…«»«¿
‰‡È˜Ï˙",והפנימיות LÙc¿∆∆»¡…ƒ

‰„B·Ú‰ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆»¬»
,˙È˜Ï‡‰ BLÙ ÌˆÚÏ ˙ÚbÓ«««¿∆∆«¿»¡…ƒ
לא  ה' לעבודת מתמסר האדם כאשר

שלו  הגלויים החיצוניים בכוחות רק

והפנימיות  העומק כל עם אלא

נשמתו  של Ïha˙Óוהעצמיות ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈
,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ עצם על כי «∆¿≈¿«∆¿≈

של  הסתר היה לא מלכתחילה הנפש

שטות' ÏBÎÈ‰ה'רוח ‡ÏÈÓ·e¿≈»¿»
‰ÏÚÓlL ‰Èh‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««»»∆¿«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓ21 כוח לאדם ויש ƒ««»««
למה  ומעבר מעל ה' את לעבוד ויכולת

וההגיון. השכל לפי שנדרש

CÈ‡ ,¯e‡Èa CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ≈≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ שהוא איזה מלכתחילה »ƒ¿

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰'שטות ה'רוח של ∆¿≈¿∆¿≈
האלקית הנשמה ÏÚעל eÏÈÙ‡¬ƒ«

È¯‰ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¬≈
‡˙È‡ ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ Ú‚Ba¿≈««∆∆»¡…ƒƒ»

‡Èza22˙ÈM‰ LÙpL ««¿»∆∆∆«≈ƒ
Ï‡¯NÈa בו ומתלבשת לאדם שבאה ¿ƒ¿»≈

יש  כבר לכן שקודם לאחר בפנימיוות

בהמית  נפש (ÛÈÒBÓeבו ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ על הזקן רבנו ƒ≈∆∆…»ƒ««ƒ
ממעל") אלוקה "חלק הפסוק ומחזק LnÓ,לשון מדגיש "ממש" והביטוי «»

הדברים  תוקף את Ìbוממחיש ÔkŒÌ‡Â אפילוLÙc ˙BcnÏ Ú‚Ba ¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿∆∆
,˙È˜Ï‡‰ הנשמה עצם לא הן שהמידות ÏBÎÈלמרות CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ »¡…ƒ≈»≈»

ÔÈÚ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï כלשהו ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ÏÎeiL∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„bÏ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿«≈

נגד ללחום אלא להסתיר רק »ÏÚלא
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«∆∆»¡…ƒ

˙e˜Ï‡ ‡È‰L היא האלקות והרי ∆ƒ¡…
הכל.? Ú‚Baמעל eÏÈÙ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈¬ƒ¿≈«

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰L ,ÌÏBÚÏ»»∆ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â23, מציאותו כל ולכאורה ¿∆¿≈

האלוקי  האור על העלם ≈«¿Ó·‡¯היא
¯ÚLa ‰k¯‡a Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈«¬À»¿««

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰24,התניא בספר «ƒ¿»¡»
‰le„b‰ ˙cnL ÌLkL מידת) ∆¿≈∆ƒ««¿»

הוא dÈÚLהחסד  ותוכנה ∆ƒ¿»»
˙eiÁ ˙ÚtL‰ לנבראים אלוקית «¿»««
ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰Â רוחניות לאֿדבר ¿ƒ¿«≈«ƒ

LÈÏ גשמית מוחשית מציאות ¿≈
ı˜ ÔÈ‡ ÌÈ‡e¯·e ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ≈≈
החסד  מידת מצד כי גבול, ללא

מוגבלת) בלתי היא וההארה ההשפעה

,‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcnÓ ‡È‰ƒƒƒ»∆«»»
‡È‰Â ברוך הקדוש של חסדו מידת ¿ƒ

Ïkהוא  ˙ÏkN‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»«»
,Ì˙‚O‰Â ÌÈ‡e¯a‰ יכולת «¿ƒ¿«»»»

כיוון  הנבראים של Ákההבנה ÔÈ‡L∆≈…«
ÏÈkN‰Ï ‡¯· ÌeL ÏÎNa¿≈∆ƒ¿»¿«¿ƒ

,BÊ ‰cÓ ‚ÈO‰Ïe מסוגלים שאינם ¿«ƒƒ»
ונתינה  השפעה במחשבתם להבין

כזו  ÂÈ˙BcÓeבמידה ‰"aw‰ Èkƒ«»»ƒ»
,'eÎ ËeLt ˙e„Á‡ של מידותיו «¿»

איתו  מאוחדות הוא ברוך הקדוש

וזו  ממנו נפרד בלתי חלק ומהוות

להגדרות  ומעבר מעל 'פשוטה' אחדות

ואחרות  ÔÈ‡Lכאלה ÌLÎe¿≈∆≈
‡¯· ÏÎN ÌeL ˙ÏÎÈaƒ…∆≈∆ƒ¿»

,B‡¯Ba ‚ÈO‰Ï גם) נברא שהרי ¿«ƒ¿
נבראים  גם כולל ביותר, הנעלה הנברא

לו  ואין מוגבל הוא רוחניים) עליונים
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c"lyz'dמד ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

להּׂשיג  יכֹול אינֹו ּכ ּבֹוראֹו, להּׂשיג ְְְְִִִֵַַָָָנברא

ׂשכל  ׁשּום ּביכֹולת אין מּמׁש ּכ הּנה ִִִֵֵֵֶֶַָָָמּדֹותיו,

ׁשהיא  הּקּב"ה, ׁשל ּגבּורתֹו מּדת להּׂשיג ְְְִִִִֶֶַַַָָָָנברא

החּיּות  התּפּׁשטּות ּומניעת הּצמצּום ְְְְִִִִַַַַַַמּדת

הּנבראים  על ּולהתּגּלֹות מּלירד ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמּגדּוּלתֹו

ּפנים  ּבהסּתר אם ּכי ּבגילּוי, ּולקּימם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָלהחיֹותם

העלם  ׁשל ּבאֹופן הּוא הּבֹורא ׁשּכח והינּו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַֹכּו'.

ּבׂשכלֹו מבין ּכאׁשר ּגם ׁשּלכן מהּנברא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוהסּתר

אין  מּכלֿמקֹום מהּבֹורא, הּנברא התהּוּות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָענין

אֹור  ּכמֹו להיֹות צרי היה ׁשאז ׁשּלֹו, ּבהרגׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָזה

אין  הּוא ׁשּׁשם ּבמקֹורֹו ּכׁשּנמצא הּׁשמׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָוזיו

ּכל  אמנם, נברא. ׁשל מציאּות הּוא ואילּו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָואפס,

ׁשּכח  והּצמצּום, הּגבּורה לענין ּבנֹוגע הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹזה

ׁשּכיון  מהּנברא, והסּתר ּבהעלם הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּבֹורא

הרי  הּקּב"ה, ׁשל מּמּדֹותיו היא הּגבּורה ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמּדת

ׁשל  מּדֹותיו מבין אינֹו ּׁשהּנברא מה יּפלא ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ענין  על ׁשמנּגד נברא יׁש ּכאׁשר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּב"ה.

והסּתר, העלם ׁשל ענין רק לא הינּו אלקּות, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשל

ׁשל  ענין ׁשּזהּו ׁשּיֹודע למרֹות התנּגדּות, ּגם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא

על  לנּגד הּנברא יכֹול אי מּובן, אינֹו ְְֱִֵֵֵַַַָָָֹאלקּות,

ּבֹורא. עם הּקׁשּור ְִִֵַָָענין

Ô·eÈÂ ּׁשמבאר מה ידּוע ּדהּנה ּבזה, החילּוק ¿»ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּב'ׁשער  ּבארּכה האמצעי אדמּו"ר ְְְֲִֶַַַַָָָֻכ"ק

ז"ל 25האמּונה' חכמינּו ּכקריעת 26ּבלׁשֹון קׁשה ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָ

קׁשה, ענין הּוא ֿ סּוף ים ׁשּקריעת [הינּו, ְְְִִֶֶַַַַָָיםֿסּוף

לכּמה  ּבנֹוגע ׁשּלכן ּגדֹול, הכי קֹוׁשי ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד

אף  יםֿסּוף], ּכקריעת קׁשה הּלׁשֹון נאמר ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָענינים

ּכֹולל  הּטבע, הגּבלֹות את עׂשה עצמֹו ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ׁשהּקּב"ה  לאחר ּכי ויּבׁשה, ּדים ההגּבלה את ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּגם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מוגבל  הבלתי הבורא את ולהשיג להבין ÏBÎÈיכולת BÈ‡ Ck הנברא »≈»

ÂÈ˙BcÓהמוגבל  ‚ÈO‰Ï באחדות איתו שמאוחדות הוא ברוך הקדוש של ¿«ƒƒ»
השפעה  היא והחסד הגדולה שמידת (כאמור גבול בלי הם וגם מוחלטת

קץ"), "אין ונבראים עולמות LnÓלברוא Ck ‰p‰ ניתן שלא כמו בדיוק ƒ≈»«»
האלקית  והנתינה השפעה את להשיג

מוגבלת ÌeLהבלתי ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡≈ƒ∆
˙cÓ ‚ÈO‰Ï ‡¯· ÏÎN≈∆ƒ¿»¿«ƒƒ«

,‰"aw‰ ÏL B˙¯e·b בקו המידה ¿»∆«»»
והגדולה  החסד ממידת È‰L∆ƒ‡ההפוך

ÌeˆÓv‰ ˙cÓ של והמיעוט ƒ««ƒ¿
האלוקי  האור »ÚÈÓe¿ƒ˙השפעת

B˙le„bÓ ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿««ƒ¿»
ÏÚ ˙Blb˙‰Ïe „¯ÈlÓƒ≈≈¿ƒ¿««
ÌÓi˜Ïe Ì˙BÈÁ‰Ï ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿«¬»¿«¿»

,ÈeÏÈ‚a הבריאה אילו שהיה כפי ¿ƒ
בלבד  החסד מידת באמצעות הייתה

'eÎ ÌÈt ¯zÒ‰a Ì‡ Èk וגם ƒƒ¿∆¿≈»ƒ
הנברא  אותה וגם מוגבלת לא זו מידה

ולהשיג. להבין מסוגל ¿»¿eÈ‰Â,לא
הוא  והצמצום הגבורה מידת של התוכן

‡¯Ba‰ ÁkL הנבראים את שמהווה ∆…««≈
בתוך  קיים אמנם אותם ומקיים ומחייה

אבל  ÏLהנבראים ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆
ÔÎlL ,‡¯·p‰Ó ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈≈«ƒ¿»∆»≈

¯L‡k Ìb הנבראBÏÎNa ÔÈ·Ó ««¬∆≈ƒ¿ƒ¿
‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿««ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡¯Ba‰Ó≈«≈ƒ»»≈∆

,BlL L‚¯‰a יכול שהשכל ובעוד «∆¿≈∆
שרחוקים  דברים גם ולהשיג להבין

הרגש  הרי עצמו מהאדם ומופשטים

בהם  לו שיש מדברים רק מתעורר

ומאחר  אישי, ועניין הזדהות

נמצ  בהעלם,שהאלוקות בנבראים את

הבורא  מציאות של וההבנה הידיעה

האדם  של ומוחו בשכלו נקלטת אמנם

אין  וקרובה מוחשית שהיא כיוון אבל

הרגש  על השפעה אילו Ê‡Lלה ∆»
לידי  באה הייתה כן בבורא ההכרה

ברגש  מוחשי ˆ¯CÈביטוי ‰È‰»»»ƒ
˙BÈ‰Ï אלקות המרגיש BÓkהאדם ƒ¿¿

B¯B˜Óa ‡ˆÓpLk LÓM‰ ÂÈÊÂ ¯B‡ עצמה השמש ÌMLבתוך ¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿»ƒ¿∆»
ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ‡e‰'ה'אור השמש של והתפשטות בהתגלות שמדובר ואף «ƒ»∆∆

אינו  וכאילו לעצמה נפרדת כמציאות מקום תפיסת שום לו אין  שלה, וה'זיו'

כלל  ‰e‡קיים eÏÈ‡Â נותר אלוקות ומשיג המבין ÏLהאדם ˙e‡ÈˆÓ ¿ƒ¿ƒ∆
‡¯· והמוחשי הגלוי  ברגש חדרה לא ה' שידיעת משום וזאת מתבטל, ואינו ƒ¿»

שלו.

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ זאת ובכל אלקות להבין יכול שהאדם לעיל האמור כל »¿»»∆
השפעה  עליו תהיה לא הזו להבנה

שלו  הגלוי לרגש ביחס וישירה גלוייה

‰¯e·b‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿ƒ¿««¿»
‡e‰ ‡¯Ba‰ ÁkL ,ÌeˆÓv‰Â¿«ƒ¿∆…««≈
,‡¯·p‰Ó ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈≈«ƒ¿»
‡È‰ ‰¯e·b‰ ˙cnL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ««¿»ƒ

‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcnÓ הבלתי ƒƒ»∆«»»
Ó‰מוגבל, ‡ÏtÈ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ»≈«

‡¯·p‰MהמוגבלÔÈ·Ó BÈ‡ ∆«ƒ¿»≈≈ƒ
Ï·‡ .‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcÓƒ»∆«»»¬»

‡¯· LÈ ¯L‡k ההגבלות כל על «¬∆≈ƒ¿»
נברא ÏLשל ÔÈÚ ÏÚ „bÓL∆¿«≈«ƒ¿»∆

ÏL ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï eÈ‰ ,˙e˜Ï‡¡…«¿…«ƒ¿»∆
Ìb ‡l‡ ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈∆»«

˙e„b˙‰ נגד חלילה מלחמה וכעין ƒ¿«¿
Ú„BiLהאלוקות, ˙B¯ÓÏ אותו «¿∆≈«

BÈ‡ ,˙e˜Ï‡ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¡…≈
„bÏ ‡¯·p‰ ÏBÎÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈»«ƒ¿»¿«≈
‡¯Ba ÌÚ ¯eLw‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»«»ƒ≈
השאלה  יותר עוד מתחזקת ומעתה

איך  – להיות האמורה יכול מלכתחילה

מצד  האלוקית הנפש על והסתר העלם

הבהמית  מנפש הבאה שטות' ה'רוח

על  התנגדות של הנפש באופן

האלקית.?

,‰Êa ˜eÏÈÁ‰ Ô·eÈÂ בין ההבדל ¿»«ƒ»∆
את  המהווה האלוקי הכוח על ההעלם

האלוקית  הנפש על להעלם הבריאה

˜"Î ¯‡·ÓM ‰Ó Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿»≈
‰k¯‡a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡«¿»∆¿»ƒ«¬À»

'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a25ÔBLÏa ¿««»¡»ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ26˙ÚÈ¯˜k ‰L˜ ¬»≈«»∆ƒ¿ƒ«

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ,eÈ‰] ÛeÒŒÌÈ««¿∆¿ƒ««
,‰L˜ ÔÈÚ ‡e‰ ÛeÒ למעלה ƒ¿»»∆

‰ÈÎכביכול ÈLB˜ e‰fL „ÚÂ¿«∆∆ƒ¬ƒ
‰nÎÏ Ú‚Ba ÔÎlL ,ÏB„b»∆»≈¿≈«¿«»

ÌÈÈÚ,הזיווגים ענין למשל ÚÈ¯˜k˙כמו ‰L˜ ÔBLl‰ ¯Ó‡ ƒ¿»ƒ∆¡««»»∆ƒ¿ƒ«
‰NÚ BÓˆÚ ‰"aw‰L Û‡ ,[ÛeÒŒÌÈויצר,Ú·h‰ ˙BÏa‚‰ ˙‡ ««∆«»»«¿»»∆«¿»«∆«

‰Ïa‚‰‰ ˙‡ Ìb ÏÏBk וההבדלה¯Á‡Ï Èk ,‰LaÈÂ ÌÈc ≈«∆««¿»»¿«¿«»»ƒ¿««
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[וכּמבֹואר  יּבׁשה וזה ים ׁשּזה העֹולם  ּבטבע ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקבע

ּבתכלית  מעלה למעלה הּוא הּים ׁשענין ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשם

סתימין, לעלמין ּדּוגמא זה הרי ׁשּלכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָהעּלּוי,

ל  הּוא הּיּבׁשה מקּבל וענין ּבחינת הּים, מן מּטה ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

יהיה  ּגּופא ויּבׁשה הּים ׁשּבטבע ּכדי הּנה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָכּו'],

ליּבׁשה  ים ּדהפ ׁשּנקרא 27הענין ענין זה הרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

קׁשה  ׁשהּלׁשֹון וזהּו והּבריאה . הּטבע מּצד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָקׁשה

ּבריאת  לגּבי ולא יםֿסּוף, קריעת ּגּבי ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַֹנאמר

ּגדֹול  ּפלא והּוא מאין, יׁש ׁשהּוא וארץ ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשמים

הּיחּוד  ּבׁשער (ּכמבֹואר יםֿסּוף מּקריעת ְְְִִִֵַַַַַַָיֹותר

זה 28והאמּונה  על נאמר לא ואףֿעלּֿפיֿכן ,( ְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹ

וארץ  ׁשמים ׁשּבבריאת הּפלא ּכי קׁשה, ְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּלׁשֹון

מאין  יׁש ׁשּבריאת ׁשּזהּו הּבֹורא, לכח ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהּוא

מּמּדת  ׁשהיא וכּנ"ל ּבלבד, הּבֹורא ּבחיק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַהיא

ּכבר  ּכׁשּיׁשנּה כן, ּולאחרי ,יתּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָּגדּוּלתֹו

ּכלל. וקׁשיא סתירה ּבזה אין הּנברא, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻמציאּות

ּכדי  הּנה יםֿסּוף, ּדקריעת הענין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ים  ּדהפ הענין ּגּופא  ּובּנברא ּבּטבע ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיהיה

אפילּו נמצא ׁשאינֹו קֹוׁשי זהּו הרי ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלּיּבׁשה,

ּבנֹוגע  להבין צרי ועלּֿפיֿזה מאין. יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבבריאת

ּומסּתיר, מעלים ׁשהּוא לכ ׁשּנֹוסף ׁשטּות, ְְְְְִִֶֶַַַָָלרּוח

מציאּות  ּבהיֹותֹו אלקּות, על מנּגד ּגם הּוא ְְְֱֲִִֵֵַַַֹהרי

ׁשּיהיה  אפׁשר אי אלקּות, ׁשּזהּו ּובידעֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָֹנברא,

ּבּתניא  ׁשּמבֹואר ואף ּכזה. אין 29ּדבר ׁשּבאמת ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נמׁשלה  ׁשּלכן ּבּסטראֿאחרא, ּכלל מּמׁשּות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּום

ׁשּיׁש (אף ּכלל מּמׁשּות ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַָָלחֹוׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰LaÈ ‰ÊÂ ÌÈ ‰fL ÌÏBÚ‰ Ú·Ëa Ú·˜ ‰"aw‰L והבדיל ∆«»»»«¿∆«»»∆∆«¿∆«»»

ÌLביניהם ¯‡B·nÎÂ] האמצעי אדמו"ר של ‰Ìiבמאמר ÔÈÚL ¿«¿»»∆ƒ¿««»
Ê‰ברוחניות È¯‰ ÔÎlL ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«¿»¿«¿ƒ»ƒ∆»≈¬≈∆

,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚÏ ‡Ó‚ec מהתגלות שלמעלה ומכוסים סתומים עולמות ¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ
דאתכסיא' 'עלמא בחינת והוא

דאתגליא' 'עלמא מבחינת שלמעלה

"ברוך  הכתוב על בזוהר שכתוב וכמו

ועד  העולם מן ישראל אלקי ה'

מעלמא  בזוהר: אמרו העולם"

לעלמא  מכוסה) (עולם דאתכסיא

כך  על מוסבר גלוי). (עולם דאתגליא

הזה  שבעולם כשם כי החסידות בתורת

שבו  שהנבראים עולם שהוא "ים" יש

עולם  שהיא "יבשה" ויש מכוסים

זה  דרך על גלויים, שבו שהנבראים

גבוהות  דרגות יש להבדיל, למעלה,

נעלמות  הן שלהם הרוממות שבגלל

דאתכסיא", "עלמא ונקראות ומכוסות

שיורד  המצומצם האלוקי האור ואילו

"עלמא  נקרא לנבראים ומתגלה

נקרא  ככלל הטבע גם דאתגליא".

תופעה  הוא כי דאתגליא", "עלמא

נקרא  הנס ואילו לכל ומובנת גלויה

מ  אינו כי דאתכסיא", ובן "עלמא

ומכוסה. סתום פלא, נותר אלא ונתפס

הגבוהות  הדרגות כל סוף, ים ובקריעת

"עלמא  ה"ים", של והנעלות

והפכו  גילוי לידי באו דאתכסיא"

דאתגליא" "עלמא »¿ÔÈÚÂ¿ƒלהיות
,Ìi‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ‰Lai‰««»»¿«»ƒ«»

Ïa˜Ó ˙ÈÁa השפע את הקולט ¿ƒ«¿«≈
השפע  מקור מהמשפיע, נחות שהוא

Ìi‰ Ú·ËaL È„k ‰p‰ ,['eÎƒ≈¿≈∆¿∆««»
,‡Ùeb ‰LaÈÂ שלהם בטבע היינו ¿«»»»

ואת  שבהם הטבע שאת (למרות עצמם

ברוך  הקדוש עשה שלהם ההגבלות

כאמור), בעצמו, LaÈÏ‰הוא ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰ ‰È‰È27, הים וטבע ƒ¿∆»ƒ¿»¿»«»¿«»»
היבשה  כטבע להיות vÓ„יתהפך ‰L˜ ‡¯˜pL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ גדרי ¬≈∆ƒ¿»∆ƒ¿»»∆ƒ«

‰‡È¯a‰Â Ú·h‰ גדרים לפי כן היא מלכתחילה העולם בריאת כי «∆«¿«¿ƒ»
ÛeÒŒÌÈ,והגבלות. ˙ÚÈ¯˜ Èab ¯Ó‡ ‰L˜ ÔBLl‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»»∆∆¡««≈¿ƒ««

כבר  הקיימים בדברים והגדרה מצב שינוי רק שהוא Èa‚Ïלמרות ‡ÏÂ¿…¿«≈
LÈ ‡e‰L ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯aומציאות מלאֿדבר,ÔÈ‡Óדבר ¿ƒ«»«ƒ»»∆∆≈≈«ƒ

¯ÚLa ¯‡B·Ók) ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wÓ ¯˙BÈ ÏB„b ‡Ït ‡e‰Â¿∆∆»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰28 גדול וחידוש פלא היא מאין יש שיצירת התניא בספר «ƒ¿»¡»

קיים  שכבר ביש צורה שינוי או טבע שינוי מאשר ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âיותר ,(¿««ƒ≈
‰Ê ÏÚ ¯Ó‡ ‡Ï מאין יש הבריאה ˜L‰על ÔBLl‰ נחשב לא והדבר …∆¡««∆«»»∆

הרגילים, מהכללים וחריגה שינוי של במובן למעלה, ‰Ït‡'קשה' Èkƒ«∆∆
ı¯‡Âוהחידוש ÌÈÓL ˙‡È¯·aL,ביותר גדול וחידוש פלא היותו עם ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆

מאין, יש יצירת הוא Ú‚Baכי ‡e‰¿≈«
˙‡È¯aL e‰fL ,‡¯Ba‰ ÁÎÏ¿…««≈∆∆∆¿ƒ«
‡¯Ba‰ ˜ÈÁa ‡È‰ ÔÈ‡Ó LÈ≈≈«ƒƒ¿≈«≈

,„·Ïa מסוגל לא מוגבל נברא ושום ƒ¿«
זאת  È‰L‡לעשות Ï"pÎÂ כללות ¿««∆ƒ

ההתהוות B˙le„bענין ˙cnÓƒƒ«¿»
dLiLk ,ÔÎ È¯Á‡Ïe ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¬≈≈¿∆∆¿»
‰Êa ÔÈ‡ ,‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓ ¯·k¿»¿ƒ«ƒ¿»≈»∆

ÏÏk ‡ÈL˜Â ‰¯È˙Ò עצם כי ¿ƒ»¿À¿»¿»
סתירה  מהווה לא הנברא של קיומו

שכבר  ולאחר אותו ועשה שיצר לבורא

לא  היא מציאותו עצם קיים נברא יש

הבריאה. מכללי וחריגה »Œ‰Óשינוי
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
Ú·ha ‰È‰iL È„k ‰p‰ ,ÛeÒƒ≈¿≈∆ƒ¿∆«∆«

‡Ùeb ‡¯·p·e וחריגה שינוי עצמו «ƒ¿»»
בו ויהיה הרגיל «¿ÔÈÚ‰»ƒמטבעו

‰LaiÏ ÌÈ CÙ‰c,טבעו היפך ¿»«»««»»
‡ˆÓ BÈ‡L ÈLB˜ e‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈ‡Ó LÈ ˙‡È¯·a eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ
קיומו  עצם מאין יש בבריאת שכאמור

בניגוד  לא הוא ה'יש' של המתמשך

ˆ¯CÈלכללים. ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ
˙eËL Áe¯Ï Ú‚Ba ÔÈ·‰Ï של ¿»ƒ¿≈«¿«¿

הבהמית, CÎÏהנפש ÛÒBpL∆»¿»
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‡e‰L על ∆«¿ƒ«¿ƒ

האלוקית, Ìbהנפש ‡e‰ È¯‰¬≈«
B˙BÈ‰a ,˙e˜Ï‡ ÏÚ „bÓ¿«≈«¡…ƒ¿
e‰fL BÚ„È·e ,‡¯· ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»¿»¿∆∆

,˙e˜Ï‡ היא שההתנגדות כלומר ¡…
מלאה  מודעות מתוך ומכוונת ישירה

השאלה  ‡LÙ¯ונשאלת CÈ‡≈∆¿»
‰Êk ¯·c ‰È‰iL?.לאלקות כזו התנגדות שתהי' ייתכן איך ∆ƒ¿∆»»»∆

השאלה: את ליישב אפשר היה שלכאורה ומבאר ומוסיף

‡Èza ¯‡B·nL Û‡Â29˙Ó‡aL למרות) דבר של לאמיתו ¿«∆¿»««¿»∆∆¡∆
נראה) זה אין ובגלוי Œ‡¯Ëqaשבחיצוניות ÏÏk ˙eLnÓ ÌeL ÔÈ‡≈«»¿»«ƒ¿»

,‡¯Á‡ אך וחזקה תקיפה כמציאות נראה הקדושה, היפך האחר, הצד «¬»
ממשות לו אין דבר של ÏLÓ‰לאמיתו ÔÎlL הסטראֿאחראCLBÁÏ ∆»≈ƒ¿¿»¿∆

LÏÏk ˙eLnÓ ÌeL Ba ÔÈ‡ גם ולכן האור העדר רק הוא עניינו וכל ∆≈«»¿»
היה  כלא נעלם הוא אור במעט כבד, חושך eiÁ˙כשורר da LiL Û‡)«∆≈»«
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מה c"lyz'd ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

להּׂשיג  יכֹול אינֹו ּכ ּבֹוראֹו, להּׂשיג ְְְְִִִֵַַָָָנברא

ׂשכל  ׁשּום ּביכֹולת אין מּמׁש ּכ הּנה ִִִֵֵֵֶֶַָָָמּדֹותיו,

ׁשהיא  הּקּב"ה, ׁשל ּגבּורתֹו מּדת להּׂשיג ְְְִִִִֶֶַַַָָָָנברא

החּיּות  התּפּׁשטּות ּומניעת הּצמצּום ְְְְִִִִַַַַַַמּדת

הּנבראים  על ּולהתּגּלֹות מּלירד ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמּגדּוּלתֹו

ּפנים  ּבהסּתר אם ּכי ּבגילּוי, ּולקּימם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָלהחיֹותם

העלם  ׁשל ּבאֹופן הּוא הּבֹורא ׁשּכח והינּו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַֹכּו'.

ּבׂשכלֹו מבין ּכאׁשר ּגם ׁשּלכן מהּנברא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוהסּתר

אין  מּכלֿמקֹום מהּבֹורא, הּנברא התהּוּות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָענין

אֹור  ּכמֹו להיֹות צרי היה ׁשאז ׁשּלֹו, ּבהרגׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָזה

אין  הּוא ׁשּׁשם ּבמקֹורֹו ּכׁשּנמצא הּׁשמׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָוזיו

ּכל  אמנם, נברא. ׁשל מציאּות הּוא ואילּו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָואפס,

ׁשּכח  והּצמצּום, הּגבּורה לענין ּבנֹוגע הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹזה

ׁשּכיון  מהּנברא, והסּתר ּבהעלם הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּבֹורא

הרי  הּקּב"ה, ׁשל מּמּדֹותיו היא הּגבּורה ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמּדת

ׁשל  מּדֹותיו מבין אינֹו ּׁשהּנברא מה יּפלא ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ענין  על ׁשמנּגד נברא יׁש ּכאׁשר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּב"ה.

והסּתר, העלם ׁשל ענין רק לא הינּו אלקּות, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשל

ׁשל  ענין ׁשּזהּו ׁשּיֹודע למרֹות התנּגדּות, ּגם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא

על  לנּגד הּנברא יכֹול אי מּובן, אינֹו ְְֱִֵֵֵַַַָָָֹאלקּות,

ּבֹורא. עם הּקׁשּור ְִִֵַָָענין

Ô·eÈÂ ּׁשמבאר מה ידּוע ּדהּנה ּבזה, החילּוק ¿»ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּב'ׁשער  ּבארּכה האמצעי אדמּו"ר ְְְֲִֶַַַַָָָֻכ"ק

ז"ל 25האמּונה' חכמינּו ּכקריעת 26ּבלׁשֹון קׁשה ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָ

קׁשה, ענין הּוא ֿ סּוף ים ׁשּקריעת [הינּו, ְְְִִֶֶַַַַָָיםֿסּוף

לכּמה  ּבנֹוגע ׁשּלכן ּגדֹול, הכי קֹוׁשי ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד

אף  יםֿסּוף], ּכקריעת קׁשה הּלׁשֹון נאמר ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָענינים

ּכֹולל  הּטבע, הגּבלֹות את עׂשה עצמֹו ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ׁשהּקּב"ה  לאחר ּכי ויּבׁשה, ּדים ההגּבלה את ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּגם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מוגבל  הבלתי הבורא את ולהשיג להבין ÏBÎÈיכולת BÈ‡ Ck הנברא »≈»

ÂÈ˙BcÓהמוגבל  ‚ÈO‰Ï באחדות איתו שמאוחדות הוא ברוך הקדוש של ¿«ƒƒ»
השפעה  היא והחסד הגדולה שמידת (כאמור גבול בלי הם וגם מוחלטת

קץ"), "אין ונבראים עולמות LnÓלברוא Ck ‰p‰ ניתן שלא כמו בדיוק ƒ≈»«»
האלקית  והנתינה השפעה את להשיג

מוגבלת ÌeLהבלתי ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡≈ƒ∆
˙cÓ ‚ÈO‰Ï ‡¯· ÏÎN≈∆ƒ¿»¿«ƒƒ«

,‰"aw‰ ÏL B˙¯e·b בקו המידה ¿»∆«»»
והגדולה  החסד ממידת È‰L∆ƒ‡ההפוך

ÌeˆÓv‰ ˙cÓ של והמיעוט ƒ««ƒ¿
האלוקי  האור »ÚÈÓe¿ƒ˙השפעת

B˙le„bÓ ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿««ƒ¿»
ÏÚ ˙Blb˙‰Ïe „¯ÈlÓƒ≈≈¿ƒ¿««
ÌÓi˜Ïe Ì˙BÈÁ‰Ï ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿«¬»¿«¿»

,ÈeÏÈ‚a הבריאה אילו שהיה כפי ¿ƒ
בלבד  החסד מידת באמצעות הייתה

'eÎ ÌÈt ¯zÒ‰a Ì‡ Èk וגם ƒƒ¿∆¿≈»ƒ
הנברא  אותה וגם מוגבלת לא זו מידה

ולהשיג. להבין מסוגל ¿»¿eÈ‰Â,לא
הוא  והצמצום הגבורה מידת של התוכן

‡¯Ba‰ ÁkL הנבראים את שמהווה ∆…««≈
בתוך  קיים אמנם אותם ומקיים ומחייה

אבל  ÏLהנבראים ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆
ÔÎlL ,‡¯·p‰Ó ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈≈«ƒ¿»∆»≈

¯L‡k Ìb הנבראBÏÎNa ÔÈ·Ó ««¬∆≈ƒ¿ƒ¿
‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿««ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡¯Ba‰Ó≈«≈ƒ»»≈∆

,BlL L‚¯‰a יכול שהשכל ובעוד «∆¿≈∆
שרחוקים  דברים גם ולהשיג להבין

הרגש  הרי עצמו מהאדם ומופשטים

בהם  לו שיש מדברים רק מתעורר

ומאחר  אישי, ועניין הזדהות

נמצ  בהעלם,שהאלוקות בנבראים את

הבורא  מציאות של וההבנה הידיעה

האדם  של ומוחו בשכלו נקלטת אמנם

אין  וקרובה מוחשית שהיא כיוון אבל

הרגש  על השפעה אילו Ê‡Lלה ∆»
לידי  באה הייתה כן בבורא ההכרה

ברגש  מוחשי ˆ¯CÈביטוי ‰È‰»»»ƒ
˙BÈ‰Ï אלקות המרגיש BÓkהאדם ƒ¿¿

B¯B˜Óa ‡ˆÓpLk LÓM‰ ÂÈÊÂ ¯B‡ עצמה השמש ÌMLבתוך ¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿»ƒ¿∆»
ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ‡e‰'ה'אור השמש של והתפשטות בהתגלות שמדובר ואף «ƒ»∆∆

אינו  וכאילו לעצמה נפרדת כמציאות מקום תפיסת שום לו אין  שלה, וה'זיו'

כלל  ‰e‡קיים eÏÈ‡Â נותר אלוקות ומשיג המבין ÏLהאדם ˙e‡ÈˆÓ ¿ƒ¿ƒ∆
‡¯· והמוחשי הגלוי  ברגש חדרה לא ה' שידיעת משום וזאת מתבטל, ואינו ƒ¿»

שלו.

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ זאת ובכל אלקות להבין יכול שהאדם לעיל האמור כל »¿»»∆
השפעה  עליו תהיה לא הזו להבנה

שלו  הגלוי לרגש ביחס וישירה גלוייה

‰¯e·b‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿ƒ¿««¿»
‡e‰ ‡¯Ba‰ ÁkL ,ÌeˆÓv‰Â¿«ƒ¿∆…««≈
,‡¯·p‰Ó ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈≈«ƒ¿»
‡È‰ ‰¯e·b‰ ˙cnL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ««¿»ƒ

‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcnÓ הבלתי ƒƒ»∆«»»
Ó‰מוגבל, ‡ÏtÈ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ»≈«

‡¯·p‰MהמוגבלÔÈ·Ó BÈ‡ ∆«ƒ¿»≈≈ƒ
Ï·‡ .‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcÓƒ»∆«»»¬»

‡¯· LÈ ¯L‡k ההגבלות כל על «¬∆≈ƒ¿»
נברא ÏLשל ÔÈÚ ÏÚ „bÓL∆¿«≈«ƒ¿»∆

ÏL ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï eÈ‰ ,˙e˜Ï‡¡…«¿…«ƒ¿»∆
Ìb ‡l‡ ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈∆»«

˙e„b˙‰ נגד חלילה מלחמה וכעין ƒ¿«¿
Ú„BiLהאלוקות, ˙B¯ÓÏ אותו «¿∆≈«

BÈ‡ ,˙e˜Ï‡ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¡…≈
„bÏ ‡¯·p‰ ÏBÎÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈»«ƒ¿»¿«≈
‡¯Ba ÌÚ ¯eLw‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»«»ƒ≈
השאלה  יותר עוד מתחזקת ומעתה

איך  – להיות האמורה יכול מלכתחילה

מצד  האלוקית הנפש על והסתר העלם

הבהמית  מנפש הבאה שטות' ה'רוח

על  התנגדות של הנפש באופן

האלקית.?

,‰Êa ˜eÏÈÁ‰ Ô·eÈÂ בין ההבדל ¿»«ƒ»∆
את  המהווה האלוקי הכוח על ההעלם

האלוקית  הנפש על להעלם הבריאה

˜"Î ¯‡·ÓM ‰Ó Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿»≈
‰k¯‡a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡«¿»∆¿»ƒ«¬À»

'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a25ÔBLÏa ¿««»¡»ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ26˙ÚÈ¯˜k ‰L˜ ¬»≈«»∆ƒ¿ƒ«

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ,eÈ‰] ÛeÒŒÌÈ««¿∆¿ƒ««
,‰L˜ ÔÈÚ ‡e‰ ÛeÒ למעלה ƒ¿»»∆

‰ÈÎכביכול ÈLB˜ e‰fL „ÚÂ¿«∆∆ƒ¬ƒ
‰nÎÏ Ú‚Ba ÔÎlL ,ÏB„b»∆»≈¿≈«¿«»

ÌÈÈÚ,הזיווגים ענין למשל ÚÈ¯˜k˙כמו ‰L˜ ÔBLl‰ ¯Ó‡ ƒ¿»ƒ∆¡««»»∆ƒ¿ƒ«
‰NÚ BÓˆÚ ‰"aw‰L Û‡ ,[ÛeÒŒÌÈויצר,Ú·h‰ ˙BÏa‚‰ ˙‡ ««∆«»»«¿»»∆«¿»«∆«

‰Ïa‚‰‰ ˙‡ Ìb ÏÏBk וההבדלה¯Á‡Ï Èk ,‰LaÈÂ ÌÈc ≈«∆««¿»»¿«¿«»»ƒ¿««
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[וכּמבֹואר  יּבׁשה וזה ים ׁשּזה העֹולם  ּבטבע ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקבע

ּבתכלית  מעלה למעלה הּוא הּים ׁשענין ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשם

סתימין, לעלמין ּדּוגמא זה הרי ׁשּלכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָהעּלּוי,

ל  הּוא הּיּבׁשה מקּבל וענין ּבחינת הּים, מן מּטה ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

יהיה  ּגּופא ויּבׁשה הּים ׁשּבטבע ּכדי הּנה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָכּו'],

ליּבׁשה  ים ּדהפ ׁשּנקרא 27הענין ענין זה הרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

קׁשה  ׁשהּלׁשֹון וזהּו והּבריאה . הּטבע מּצד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָקׁשה

ּבריאת  לגּבי ולא יםֿסּוף, קריעת ּגּבי ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַֹנאמר

ּגדֹול  ּפלא והּוא מאין, יׁש ׁשהּוא וארץ ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשמים

הּיחּוד  ּבׁשער (ּכמבֹואר יםֿסּוף מּקריעת ְְְִִִֵַַַַַַָיֹותר

זה 28והאמּונה  על נאמר לא ואףֿעלּֿפיֿכן ,( ְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹ

וארץ  ׁשמים ׁשּבבריאת הּפלא ּכי קׁשה, ְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּלׁשֹון

מאין  יׁש ׁשּבריאת ׁשּזהּו הּבֹורא, לכח ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהּוא

מּמּדת  ׁשהיא וכּנ"ל ּבלבד, הּבֹורא ּבחיק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַהיא

ּכבר  ּכׁשּיׁשנּה כן, ּולאחרי ,יתּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָּגדּוּלתֹו

ּכלל. וקׁשיא סתירה ּבזה אין הּנברא, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻמציאּות

ּכדי  הּנה יםֿסּוף, ּדקריעת הענין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ים  ּדהפ הענין ּגּופא  ּובּנברא ּבּטבע ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיהיה

אפילּו נמצא ׁשאינֹו קֹוׁשי זהּו הרי ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלּיּבׁשה,

ּבנֹוגע  להבין צרי ועלּֿפיֿזה מאין. יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבבריאת

ּומסּתיר, מעלים ׁשהּוא לכ ׁשּנֹוסף ׁשטּות, ְְְְְִִֶֶַַַָָלרּוח

מציאּות  ּבהיֹותֹו אלקּות, על מנּגד ּגם הּוא ְְְֱֲִִֵֵַַַֹהרי

ׁשּיהיה  אפׁשר אי אלקּות, ׁשּזהּו ּובידעֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָֹנברא,

ּבּתניא  ׁשּמבֹואר ואף ּכזה. אין 29ּדבר ׁשּבאמת ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נמׁשלה  ׁשּלכן ּבּסטראֿאחרא, ּכלל מּמׁשּות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּום

ׁשּיׁש (אף ּכלל מּמׁשּות ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַָָלחֹוׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰LaÈ ‰ÊÂ ÌÈ ‰fL ÌÏBÚ‰ Ú·Ëa Ú·˜ ‰"aw‰L והבדיל ∆«»»»«¿∆«»»∆∆«¿∆«»»

ÌLביניהם ¯‡B·nÎÂ] האמצעי אדמו"ר של ‰Ìiבמאמר ÔÈÚL ¿«¿»»∆ƒ¿««»
Ê‰ברוחניות È¯‰ ÔÎlL ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«¿»¿«¿ƒ»ƒ∆»≈¬≈∆

,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚÏ ‡Ó‚ec מהתגלות שלמעלה ומכוסים סתומים עולמות ¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ
דאתכסיא' 'עלמא בחינת והוא

דאתגליא' 'עלמא מבחינת שלמעלה

"ברוך  הכתוב על בזוהר שכתוב וכמו

ועד  העולם מן ישראל אלקי ה'

מעלמא  בזוהר: אמרו העולם"

לעלמא  מכוסה) (עולם דאתכסיא

כך  על מוסבר גלוי). (עולם דאתגליא

הזה  שבעולם כשם כי החסידות בתורת

שבו  שהנבראים עולם שהוא "ים" יש

עולם  שהיא "יבשה" ויש מכוסים

זה  דרך על גלויים, שבו שהנבראים

גבוהות  דרגות יש להבדיל, למעלה,

נעלמות  הן שלהם הרוממות שבגלל

דאתכסיא", "עלמא ונקראות ומכוסות

שיורד  המצומצם האלוקי האור ואילו

"עלמא  נקרא לנבראים ומתגלה

נקרא  ככלל הטבע גם דאתגליא".

תופעה  הוא כי דאתגליא", "עלמא

נקרא  הנס ואילו לכל ומובנת גלויה

מ  אינו כי דאתכסיא", ובן "עלמא

ומכוסה. סתום פלא, נותר אלא ונתפס

הגבוהות  הדרגות כל סוף, ים ובקריעת

"עלמא  ה"ים", של והנעלות

והפכו  גילוי לידי באו דאתכסיא"

דאתגליא" "עלמא »¿ÔÈÚÂ¿ƒלהיות
,Ìi‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ‰Lai‰««»»¿«»ƒ«»

Ïa˜Ó ˙ÈÁa השפע את הקולט ¿ƒ«¿«≈
השפע  מקור מהמשפיע, נחות שהוא

Ìi‰ Ú·ËaL È„k ‰p‰ ,['eÎƒ≈¿≈∆¿∆««»
,‡Ùeb ‰LaÈÂ שלהם בטבע היינו ¿«»»»

ואת  שבהם הטבע שאת (למרות עצמם

ברוך  הקדוש עשה שלהם ההגבלות

כאמור), בעצמו, LaÈÏ‰הוא ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰ ‰È‰È27, הים וטבע ƒ¿∆»ƒ¿»¿»«»¿«»»
היבשה  כטבע להיות vÓ„יתהפך ‰L˜ ‡¯˜pL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ גדרי ¬≈∆ƒ¿»∆ƒ¿»»∆ƒ«

‰‡È¯a‰Â Ú·h‰ גדרים לפי כן היא מלכתחילה העולם בריאת כי «∆«¿«¿ƒ»
ÛeÒŒÌÈ,והגבלות. ˙ÚÈ¯˜ Èab ¯Ó‡ ‰L˜ ÔBLl‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»»∆∆¡««≈¿ƒ««

כבר  הקיימים בדברים והגדרה מצב שינוי רק שהוא Èa‚Ïלמרות ‡ÏÂ¿…¿«≈
LÈ ‡e‰L ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯aומציאות מלאֿדבר,ÔÈ‡Óדבר ¿ƒ«»«ƒ»»∆∆≈≈«ƒ

¯ÚLa ¯‡B·Ók) ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wÓ ¯˙BÈ ÏB„b ‡Ït ‡e‰Â¿∆∆»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰28 גדול וחידוש פלא היא מאין יש שיצירת התניא בספר «ƒ¿»¡»

קיים  שכבר ביש צורה שינוי או טבע שינוי מאשר ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âיותר ,(¿««ƒ≈
‰Ê ÏÚ ¯Ó‡ ‡Ï מאין יש הבריאה ˜L‰על ÔBLl‰ נחשב לא והדבר …∆¡««∆«»»∆

הרגילים, מהכללים וחריגה שינוי של במובן למעלה, ‰Ït‡'קשה' Èkƒ«∆∆
ı¯‡Âוהחידוש ÌÈÓL ˙‡È¯·aL,ביותר גדול וחידוש פלא היותו עם ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆

מאין, יש יצירת הוא Ú‚Baכי ‡e‰¿≈«
˙‡È¯aL e‰fL ,‡¯Ba‰ ÁÎÏ¿…««≈∆∆∆¿ƒ«
‡¯Ba‰ ˜ÈÁa ‡È‰ ÔÈ‡Ó LÈ≈≈«ƒƒ¿≈«≈

,„·Ïa מסוגל לא מוגבל נברא ושום ƒ¿«
זאת  È‰L‡לעשות Ï"pÎÂ כללות ¿««∆ƒ

ההתהוות B˙le„bענין ˙cnÓƒƒ«¿»
dLiLk ,ÔÎ È¯Á‡Ïe ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¬≈≈¿∆∆¿»
‰Êa ÔÈ‡ ,‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓ ¯·k¿»¿ƒ«ƒ¿»≈»∆

ÏÏk ‡ÈL˜Â ‰¯È˙Ò עצם כי ¿ƒ»¿À¿»¿»
סתירה  מהווה לא הנברא של קיומו

שכבר  ולאחר אותו ועשה שיצר לבורא

לא  היא מציאותו עצם קיים נברא יש

הבריאה. מכללי וחריגה »Œ‰Óשינוי
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
Ú·ha ‰È‰iL È„k ‰p‰ ,ÛeÒƒ≈¿≈∆ƒ¿∆«∆«

‡Ùeb ‡¯·p·e וחריגה שינוי עצמו «ƒ¿»»
בו ויהיה הרגיל «¿ÔÈÚ‰»ƒמטבעו

‰LaiÏ ÌÈ CÙ‰c,טבעו היפך ¿»«»««»»
‡ˆÓ BÈ‡L ÈLB˜ e‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈ‡Ó LÈ ˙‡È¯·a eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ
קיומו  עצם מאין יש בבריאת שכאמור

בניגוד  לא הוא ה'יש' של המתמשך

ˆ¯CÈלכללים. ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ
˙eËL Áe¯Ï Ú‚Ba ÔÈ·‰Ï של ¿»ƒ¿≈«¿«¿

הבהמית, CÎÏהנפש ÛÒBpL∆»¿»
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‡e‰L על ∆«¿ƒ«¿ƒ

האלוקית, Ìbהנפש ‡e‰ È¯‰¬≈«
B˙BÈ‰a ,˙e˜Ï‡ ÏÚ „bÓ¿«≈«¡…ƒ¿
e‰fL BÚ„È·e ,‡¯· ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»¿»¿∆∆

,˙e˜Ï‡ היא שההתנגדות כלומר ¡…
מלאה  מודעות מתוך ומכוונת ישירה

השאלה  ‡LÙ¯ונשאלת CÈ‡≈∆¿»
‰Êk ¯·c ‰È‰iL?.לאלקות כזו התנגדות שתהי' ייתכן איך ∆ƒ¿∆»»»∆

השאלה: את ליישב אפשר היה שלכאורה ומבאר ומוסיף

‡Èza ¯‡B·nL Û‡Â29˙Ó‡aL למרות) דבר של לאמיתו ¿«∆¿»««¿»∆∆¡∆
נראה) זה אין ובגלוי Œ‡¯Ëqaשבחיצוניות ÏÏk ˙eLnÓ ÌeL ÔÈ‡≈«»¿»«ƒ¿»

,‡¯Á‡ אך וחזקה תקיפה כמציאות נראה הקדושה, היפך האחר, הצד «¬»
ממשות לו אין דבר של ÏLÓ‰לאמיתו ÔÎlL הסטראֿאחראCLBÁÏ ∆»≈ƒ¿¿»¿∆

LÏÏk ˙eLnÓ ÌeL Ba ÔÈ‡ גם ולכן האור העדר רק הוא עניינו וכל ∆≈«»¿»
היה  כלא נעלם הוא אור במעט כבד, חושך eiÁ˙כשורר da LiL Û‡)«∆≈»«
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c"lyz'dמו ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ּבעליֿחּיים  ּכל להחיֹות הרּבה חּיּות ְְֲֲִֵֵַַַַַָָּבּה

רק  כּו'), העֹולם אּומֹות ונפׁשֹות ְְְִֵַַַָָהּטמאים,

הּקּב"ה  לּה נתן ׁשּבאדם האלקית נפׁש ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלגּבי

זה  הרי ּכנגּדּה, עצמּה את להגּביּה ויכֹולת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָרׁשּות

ּכקריעת  "קׁשה עליו לֹומר צרי ׁשהיה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָענין

זה. לענין ּבנֹוגע  זאת מצינּו ולא ְְְְִִֵֶַַָָֹֹיםֿסּוף"*,

צדק' ה'צמח טבע 30ּובלׁשֹון לּנמנע "ׁשאין ׁשּזה , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

זה  ּכח ׁשּנלּביׁש אבל כּו' יתּבר אצלֹו הינּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקּים,

זה  כּו', הע ֹולם על להּׁשם) ּבנֹוגע ְְְִֵֵֶֶַַַָָ(ׁשאֹומרים

להרׁשּב"א  ׁשאפילּו והינּו, אינֹו", 31וּדאי ְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מצינּו מּכלֿמקֹום הּנמנעּות, נמנע הּוא ְְִִִִֶַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

הּנמנע  ּדבר ׁשּזהּו קדּוׁשה לעניני ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגם

סתירה  ואין אחת, ּבבת הפכים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּיהיּו

לגּבי  הּוא הּנמנעֹות ּדנמנע הענין ּכי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבּדבר,

לא  וגם והּׂשגה, הבנה ּבֹו ׁשּי ׁשּלא ְְֲֵֶַַַַָָָָָֹֹהּבֹורא,

הּנמנעּות, ענין אצלֹו אין ּובמילא הּטבע, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין

ּבֹו יהיּו נברא ּבּתֹור ׁשהּנברא לֹומר ֿ ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמהּֿׁשאין

ּגם  ועלּֿדרֿזה נמנע. ּדבר זה הרי הפכים, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

ניתן  הּבֹורא ׁשּמּצד אמת ּדהן לכאֹורה, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעניננּו

נפׁש קדּוׁשת נגד לעמֹוד ּכח ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַֹל'ּלעּומתֿזה'

ּבפֹועל, להּניגּוד ּבנֹוגע מּכלֿמקֹום ְְְֱִִִֵַַַָָָֹהאלקית,

ּד'לעּומתֿזה', נברא ּבתֹור להעׂשֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּצרי

יכֹולה  נברא ּבּתֹור ּכח ּבאיזה הּׁשאלה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנׁשאלת

ההתנּגדּות  את ּפֹועל לידי להביא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָה'ּלעּומתֿזה'

הּקדּוׁשה. צד עם ְְְִִַַַָָָוהּמלחמה
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שזהו  ובפרט ד"קשה", לומר נפק"מ למאי – נמנעות של שזהו"ע וש"נ), סע"א. כא, (יומא המדה מן אינו ארון שמקום להארון, בנוגע דבשלמא (*

שהיו בדרךתמיד בביהמ"ק נאמר – לקרי"ס בנוגע (וגם וכו' לזיווג בנוגע משא"כ מ"ה); פ"ה (אבות נסים לומר ממילא עשרה הוצרך ועד"ז .(

שזה יום, בכל הסט"א התנגדות על "קשה" פכ"ט).יעודד הלשון בתניא (עדמש"כ לנצחה

ואילך.)30 סע"ב לד, להצ"צ החקירה סתי"ח.)31ספר ח"א בשו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÓe‡ ˙BLÙÂ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈiÁŒÈÏÚa Ïk ˙BÈÁ‰Ï ‰a¯‰«¿≈¿«¬»«¬≈«ƒ«¿≈ƒ¿«¿

'eÎ ÌÏBÚ‰ הוא שלהם והקיום החיות שורש התניא בספר שכמבואר »»
שמדובר  לחשוב מקום היה נבראים בריבוי שמדובר וכיוון מהסטראֿאחרא,

כלל  ממשות שום בה שאין היא האמת אבל אמיתי, חיים ¯˜במקור ,(«
Ì„‡aL ˙È˜Ï‡‰ LÙ Èa‚lL∆¿«≈∆∆»¡…ƒ∆»»»
ומצוות  תורה לקיים מוטל שעליה

מונע  כל ועל הנסיונות על ולהתגבר

¯eL˙ומעכב  ‰"aw‰ dÏ Ô˙»«»«»»¿
dÓˆÚ ˙‡ dÈa‚‰Ï ˙ÏBÎÈÂƒ∆¿«¿ƒ«∆«¿»

,dc‚k הנפש כנגד ולהתייצב ¿∆¿»
בתניא  שמבואר וכמו האלקית

הבהמית  לנפש נתן הוא ברוך שהקדוש

האלקית  לנפש להתנגד ויכולת כוח

שקר  בדברי האדם לבלבל ו"רשות

יעמוד  כאשר שכרו" להרבות ומרמה

היה  ולכאורה עליה, ויתגבר בניסיון

לכוח  ההסבר גם שזה לפרש אפשר

וה'רוח  אחרא הסטרא של וליכולת

הנפש  על ולהסתיר להעלים שטות'

מספיק  ביאור זה אין אבל האלוקית,

כי  עומדת במקומה השאלה ועדיין

‰Ê È¯‰ אחרא לסטרא כוח נתינת ¬≈∆
זהו  האמת, היפך לאלקות, להתנגד

ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ÔÈÚƒ¿»∆»»»ƒ«»»
,*"ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜k ‰L˜" כי »∆ƒ¿ƒ««

פועלים  פיהם שעל מהכללים שינוי זהו

Ú‚Baהנבראים  ˙‡Ê eÈˆÓ ‡ÏÂ¿…»ƒ…¿≈«
‰Ê ÔÈÚÏ ההסתר ענין אלא ¿ƒ¿»∆

הנפש  מול שטות' ה'רוח והתגברות

ומתקבל  מובן כדבר מובא האלקית

הבריאה. ‰'ˆÁÓבגדרי ÔBLÏ·eƒ¿«∆«
'˜„ˆ30ÚÓpÏ ÔÈ‡L" ‰fL , ∆∆∆∆∆≈«ƒ¿»

"נמנע  שהוא הוא ברוך הקדוש

ההגבלה  מושג כל כי הנמנעות"

או  כזה כדבר מציאות של וההגדרה

הבורא  בחיק לא אך בנבראים רק הוא ומוגבלות מוגדרות יכולות עם אחר

וכל  'נמנעות' 'נמנע שכל הוא ולכן ממנו 'נמנע' הוא וחסרון, הגדרה הגבלה,

שום  בו אין ולכן ˜Ìiהנמנעות', Ú·Ë,בו ומושרש ‡ˆBÏשטבוע eÈ‰ ∆««»«¿∆¿
(ÌM‰Ï Ú‚Ba ÌÈ¯ÓB‡L) ‰Ê Ák LÈaÏpL Ï·‡ 'eÎ C¯a˙Èƒ¿»≈¬»∆«¿ƒ…«∆∆¿ƒ¿≈«¿«≈

,"BÈ‡ È‡cÂ ‰Ê ,'eÎ ÌÏBÚ‰ ÏÚ מאחר כי לחשוב מקום היה כלומר, «»»∆««≈

על  שנבראו הנבראים גם הנמנעות", "נמנע הוא הבורא, הוא, ברוך שהקדוש

"נמנע  והמושג טעות שזו מבאר הצמחֿצדק אבל זו, תכונה בעלי הם ידו

הבורא  בחיק ורק אך קיים aL¯‰Ï"‡הנמנעות" eÏÈÙ‡L ,eÈ‰Â31 ¿«¿∆¬ƒ¿»«¿»
Ú‚Ba Ìb eÈˆÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»»ƒ«¿≈«

‰Le„˜ ÈÈÚÏ ממנו שנובעים ¿ƒ¿¿≈¿»
ÚÓp‰ ¯·c e‰fL אפשרי בלתי ∆∆»»«ƒ¿»

,˙Á‡ ˙·a ÌÈÎÙ‰ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«««
,¯·ca ‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â להתפלא אין ¿≈¿ƒ»«»»

הוא  ברוך הקדוש אחד שמצד כך על

מכל  למעלה הנמנעות", "נמנע הוא

עניני  שני ומצד והגבלה, הגדרה

"נמנעים" כן ממנו הבאים קדושה

שלא  כך מסוימים בגדרים ומוגדרים

הפכים  שני בהם להיות Èkƒיכול
‡e‰ ˙BÚÓp‰ ÚÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»
‡lL ,ÂÓˆÚ· ‡¯Ba‰ Èa‚Ï¿«≈«≈∆…

,‰‚O‰Â ‰·‰ Ba CiL הוא כי «»¬»»¿«»»
הגדרה  מכל ÔÈÚלמעלה ‡Ï Ì‚Â¿«…ƒ¿«

Ú·h‰,מוגדרות תכונות של במובן «∆«
ÔÈÚ BÏˆ‡ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈∆¿ƒ¿«

˙eÚÓp‰,ממנו נמנע לא דבר ושום «ƒ¿»
‡¯·p‰L ¯ÓBÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«∆«ƒ¿»

‡¯· ¯Bza והגדרות הגבלות עם ¿ƒ¿»
אותו  המאפיינים ÈLוטבע Ba eÈ‰Èƒ¿¿≈

ÚÓ ¯·c ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÎÙ‰ ולא ¬»ƒ¬≈∆»»ƒ¿»
יתכן.

eÈÚa Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿»≈
„vnL ˙Ó‡ Ô‰c ,‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿≈¡∆∆ƒ«
Ák '‰ÊŒ˙ÓeÚl'Ï Ô˙È ‡¯Ba‰«≈ƒ»«¿«∆…«
LÙ ˙Le„˜ „‚ „BÓÚÏ«¬∆∆¿«∆∆

,˙È˜Ï‡‰ בחירה שתהיה כדי »¡…ƒ
שהאדם  וכדי על חופשית יתגבר

ושכרו  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒיגדל הנסיונות
„e‚Èp‰Ï Ú‚Ba של ההתנגדות ¿≈«¿«ƒ

לאלוקות הסטרא  »¿ÏÚBÙa,אחרא
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ‡¯· ¯B˙a ˙BNÚ‰Ï CÈ¯vL שהיפך הצד של ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿«∆

אלקים"), עשה זה לעומת זה "את (ככתוב ‰Ï‡M‰,הקדושה ˙Ï‡Lƒ¿∆∆«¿≈»
‡¯· ¯Bza Ák ‰ÊÈ‡a נברא של וההגדרות ההגבלות ÏBÎÈ‰עם ¿≈∆…«¿ƒ¿»¿»

‰ÓÁÏn‰Â ˙e„b˙‰‰ ˙‡ ÏÚBt È„ÈÏ ‡È·‰Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰«¿«∆¿»ƒƒ≈«∆«ƒ¿«¿¿«ƒ¿»»
‰Le„w‰ „ˆ ÌÚ?.ממשי ביטוי לכך ולתת ƒ««¿»
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Ë¯Ù·e'צדק ה'צמח ּׁשמבאר מה 32עלּֿפי ƒ¿»ְִֵֶֶֶֶַַַַָ

יםֿסּוף, לקריעת ּבנֹוגע ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַָּבמה

גֹו' יד את ּונטה מּט את הרם (ּוכפי 33ואּתה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

לקּמן  ּגם סדר 34ׁשּיתּבאר ּכל על קאי 'ד'מט ,( ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות על לא ואדרּבה , ְְְְְְִִַַַַַָָָֹההׁשּתלׁשלּות,

ׁשם  (ּכמבֹואר ׁשבט ּבׁשם ׁשּנקראים ֿ עׂשּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָיצירה

ּולמעלה  האצילּות עֹולם על אּלא הּדבר), ְְֲִֶַַַַַָָָָָָטעם

הּתֹוקף  על ׁשּמֹורה מּטה, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיֹותר,

,מּט את הרם נאמר זה ועל איתן, ּבחינת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָכּו',

יםֿסּוף, ּדקריעת הענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּכדי

ליּבׁשה, ים ּדהפ הענין יהיה ּגּופא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבּנבראים

ענין  ׁשהּוא ,מּט את הרם להיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָהּוצר

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור עצמּות לבחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָההגּבהה

מעֹולמֹות  למעלה רק (לא לגמרי ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָֹמהׁשּתלׁשלּות

ּגם  אּלא ׁשבט, ׁשּנקראים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

מאצילּות  ׁשּלמעלה והעֹולמֹות מאצילּות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָלמעלה

,יד את ּונטה ּכתיב ּכ ֿ ואחר מּטה), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנקראים

המׁשכֹות  ּכל ׁשרׁש ׁשהּוא הּיּו"ד ּבחינת ְְִֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא

כּו', למּטה מּלמעלה הּנמׁש איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִִֵַַַָָָּגילּוי

וכיון  ליּבׁשה. ים הפ ּובקעהּו, – ֿ זה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָועלֿידי

ּבהמׁשכה  צֹור יׁש יםֿסּוף קריעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּבׁשביל

ׁשּלמעלה  מהעֹולמֹות ּגם יֹותר עליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמּבחינה

למלחמה  ּבנֹוגע מּובן מּזה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמהאצילּות,

מעלימה  רק (לא הּבהמית ׁשהּנפׁש יֹום ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבכל

האלקית, הּנפׁש על מנּגדת ּגם) אּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומסּתירה,

ּבאֹופן  ׁשּנעׂשית ה'ּלעּומתֿזה' ׁשל ּפעּולה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּזֹוהי

מעׂשה  ׁשּבׁשעת לֹומר, ׁשּבהכרח התנּגדּות, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשל

ׁשּבּמּדֹות  מהּכח ּכביכֹול יֹותר חזק ּכח ּבּה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹיׁש

האלקית. ְֱִֶֶָֹּדנפׁש
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ואילך.)32 תטו ע' פרשתנו טז.)33אוה"ת יד, ס"ד.)34פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העלם  שיהיה יתכן איך לשאלה מענה  אין שבאמור בלבד זו לא כן, ואם

ומתחזקת: הולכת שהשאלה אלא האלוקית, הנפש על והסתר

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·ÓM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e32·e˙kM ‰Óa ƒ¿»«ƒ«∆¿»≈«∆«∆∆¿«∆»
,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜Ï Ú‚Ba"קשה" הביטוי נאמר z‡Â‰שעליה ¿≈«ƒ¿ƒ««¿«»

E„È ˙‡ ‰Ëe EhÓ ˙‡ Ì¯‰»≈∆«¿¿≈∆»¿
'B‚33Ìb ¯‡a˙iL ÈÙÎe)¿ƒ∆ƒ¿»≈«

Ôn˜Ï34ÏÚ È‡˜ 'EËÓ'„ ,( ¿«»¿«¿»≈«
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk של »≈∆«ƒ¿«¿¿

מדרגה  למטה מלמעלה האלוקי האור

אחוזה  דרגה כל (כאשר לדרגה

של  וחוליות טבעות כמו בחברתה

עולמות  שיתהוו באופן שרשרת)

ומוגבלים  מוגדרים ונבראים

˙BÓÏBÚ ÏÚ ‡Ï ,‰a¯„‡Â¿«¿«»…«»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שלושת ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

השתלשלות' 'סדר של העולמות

מוגדרת  ומציאות 'נבראים' שנחשבים

Ë·L ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈≈∆
ÌL ¯‡B·Ók) ה'צמח בדברי «¿»»

ÏÚצדק' ‡l‡ ,(¯·c‰ ÌÚË«««»»∆»«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ הראשון העולם »»¬ƒ

השתלשלות' ב'סדר ביותר והנעלה

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe דרגות ואפילו ¿«¿»≈
האצילות, מעולם גבוהות יותר

‰¯BnL ,‰hÓ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈«∆∆∆
,'eÎ Û˜Bz‰ ÏÚ'מטה' כי ««∆

מתכופף  שלא קשה מקל משמעותו

שהוא  'שבט' לעומת מתקפל, ולא

רך ‡Ô˙Èענף ˙ÈÁa במשמעות ¿ƒ«≈»
וחזק, קשה Ó‡¯של ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«

קריעת  את לפעול בציווי רבנו למשה

סוף  È„kLים ,EhÓ ˙‡ Ì¯‰»≈∆«¿∆¿≈
˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

,ÛeÒŒÌÈ הנס לעיל שכמבואר «
כזו  בצורה ÌÈ‡¯·paL∆«ƒ¿»ƒהתחולל

ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‡Ùeb»ƒ¿∆»ƒ¿»¿»«»
,‰LaÈÏ ביטול היה שלא היינו ¿«»»

התבטלו  ולא העולם גדרי של מוחלט

ליבשה  ים שבין והגדרים ההבדלים

יתהפך  שלו, הגדרים עם הים, אלא

יבשה ÔÈÚויהיה ‡e‰L ,EhÓ ˙‡ Ì¯‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿»≈∆«¿∆ƒ¿«
‰‰a‚‰‰ העולם כללות של ‡B¯וההרמה ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·Ï ««¿»»ƒ¿ƒ««¿

È¯Ó‚Ï ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ נתינת שום אין שם ≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿≈
כלשהם  לגדרים Œ‰‡È¯aמקום ˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯ ‡Ï)…«¿«¿»≈»¿ƒ»

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ Ìb ‡l‡ ,Ë·L ÌÈ‡¯˜pL ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈∆∆»«¿«¿»≈¬ƒ
‰hÓ ÌÈ‡¯˜pL ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ˙BÓÏBÚ‰Â הגדרים וגם ¿»»∆¿«¿»≈¬ƒ∆ƒ¿»ƒ«∆

לא  'מציאות' פחות שהם הללו

ב'עצמות' כלל CkŒ¯Á‡Âקיימים ,(¿««»
,E„È ˙‡ ‰Ëe ·È˙k"ו"ידך ¿ƒ¿≈∆»¿

שלך  "ה"יו"ד" "יוד"ך", גם מתפרש

„"ei‰ ˙ÈÁa ‡e‰L הנקודה ∆¿ƒ««
Ïkהראשונית  L¯L ‡e‰L∆…∆»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÈeÏÈb ˙BÎLÓ‰«¿»ƒ≈
'eÎ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ CLÓp‰«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«»

הבאות, הדרגות ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בכל
'סדר  כל של ו'ההגבהה' ה'הרמה'

אין  שם למעלה למעלה השתלשלות'

– וגדרים חילוקים ≈«¿e‰Ú˜·e,שום
.‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰»«»¿«»»

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÏÈ·LaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ««
ÛeÒ באופן שינוי של פעולה שהיא

(יחד  השתלשלות' 'סדר של ההנהגה

נבראים, בתור קיומם המשך עם

לעיל) ˆC¯Bכמבואר LÈ≈∆
‰ÎLÓ‰a מלמעלה והתגלות ¿«¿»»

Ìb ¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿»≈«
‰ÏÚÓlL ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»∆¿«¿»
Ô·eÓ ‰fÓ È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡‰Ó≈»¬ƒ¬≈ƒ∆»
ÌBÈ ÏÎaL ‰ÓÁÏÓÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»»∆¿»
 ֿ חד שינוי (שאיננה התמידית המלחמה

(Ï‡פעמי) ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ…
‡l‡ ,‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ ˜«̄«¿ƒ»«¿ƒ»∆»
LÙp‰ ÏÚ ˙„bÓ (Ìb«¿«∆∆««∆∆

˙È˜Ï‡‰,בה È‰BfLולחמת »¡…ƒ∆ƒ
'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ÏL ‰ÏeÚt¿»∆«¿«∆
˙e„b˙‰ ÏL ÔÙB‡a ˙ÈNÚpL∆«¬≈¿∆∆ƒ¿«¿

הקדושה, ÓBÏ¯,לצד Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈««
‰NÚÓ ˙ÚLaL שהיא בשעה ∆ƒ¿««¬∆

האלוקית  הנפש מול אל ≈LÈמתגברת
da הבהמית BÈ˙¯בנפש ˜ÊÁ Ák »…«»»≈

˙BcnaL Ák‰Ó ÏBÎÈ·kƒ¿»≈«…«∆«ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙc היא שעליהם ¿∆∆»¡…ƒ

יותר  עוד ומתחזקת גדלה השאלה כן ואם לעיל) (כמבואר ומסתירה מעלימה

יתכן? הדבר איך –
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מז c"lyz'd ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ּבעליֿחּיים  ּכל להחיֹות הרּבה חּיּות ְְֲֲִֵֵַַַַַָָּבּה

רק  כּו'), העֹולם אּומֹות ונפׁשֹות ְְְִֵַַַָָהּטמאים,

הּקּב"ה  לּה נתן ׁשּבאדם האלקית נפׁש ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלגּבי

זה  הרי ּכנגּדּה, עצמּה את להגּביּה ויכֹולת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָרׁשּות

ּכקריעת  "קׁשה עליו לֹומר צרי ׁשהיה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָענין

זה. לענין ּבנֹוגע  זאת מצינּו ולא ְְְְִִֵֶַַָָֹֹיםֿסּוף"*,

צדק' ה'צמח טבע 30ּובלׁשֹון לּנמנע "ׁשאין ׁשּזה , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

זה  ּכח ׁשּנלּביׁש אבל כּו' יתּבר אצלֹו הינּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקּים,

זה  כּו', הע ֹולם על להּׁשם) ּבנֹוגע ְְְִֵֵֶֶַַַָָ(ׁשאֹומרים

להרׁשּב"א  ׁשאפילּו והינּו, אינֹו", 31וּדאי ְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מצינּו מּכלֿמקֹום הּנמנעּות, נמנע הּוא ְְִִִִֶַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

הּנמנע  ּדבר ׁשּזהּו קדּוׁשה לעניני ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגם

סתירה  ואין אחת, ּבבת הפכים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּיהיּו

לגּבי  הּוא הּנמנעֹות ּדנמנע הענין ּכי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבּדבר,

לא  וגם והּׂשגה, הבנה ּבֹו ׁשּי ׁשּלא ְְֲֵֶַַַַָָָָָֹֹהּבֹורא,

הּנמנעּות, ענין אצלֹו אין ּובמילא הּטבע, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין

ּבֹו יהיּו נברא ּבּתֹור ׁשהּנברא לֹומר ֿ ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמהּֿׁשאין

ּגם  ועלּֿדרֿזה נמנע. ּדבר זה הרי הפכים, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

ניתן  הּבֹורא ׁשּמּצד אמת ּדהן לכאֹורה, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעניננּו

נפׁש קדּוׁשת נגד לעמֹוד ּכח ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַֹל'ּלעּומתֿזה'

ּבפֹועל, להּניגּוד ּבנֹוגע מּכלֿמקֹום ְְְֱִִִֵַַַָָָֹהאלקית,

ּד'לעּומתֿזה', נברא ּבתֹור להעׂשֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּצרי

יכֹולה  נברא ּבּתֹור ּכח ּבאיזה הּׁשאלה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנׁשאלת

ההתנּגדּות  את ּפֹועל לידי להביא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָה'ּלעּומתֿזה'

הּקדּוׁשה. צד עם ְְְִִַַַָָָוהּמלחמה
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שזהו  ובפרט ד"קשה", לומר נפק"מ למאי – נמנעות של שזהו"ע וש"נ), סע"א. כא, (יומא המדה מן אינו ארון שמקום להארון, בנוגע דבשלמא (*

שהיו בדרךתמיד בביהמ"ק נאמר – לקרי"ס בנוגע (וגם וכו' לזיווג בנוגע משא"כ מ"ה); פ"ה (אבות נסים לומר ממילא עשרה הוצרך ועד"ז .(

שזה יום, בכל הסט"א התנגדות על "קשה" פכ"ט).יעודד הלשון בתניא (עדמש"כ לנצחה

ואילך.)30 סע"ב לד, להצ"צ החקירה סתי"ח.)31ספר ח"א בשו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÓe‡ ˙BLÙÂ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈiÁŒÈÏÚa Ïk ˙BÈÁ‰Ï ‰a¯‰«¿≈¿«¬»«¬≈«ƒ«¿≈ƒ¿«¿

'eÎ ÌÏBÚ‰ הוא שלהם והקיום החיות שורש התניא בספר שכמבואר »»
שמדובר  לחשוב מקום היה נבראים בריבוי שמדובר וכיוון מהסטראֿאחרא,

כלל  ממשות שום בה שאין היא האמת אבל אמיתי, חיים ¯˜במקור ,(«
Ì„‡aL ˙È˜Ï‡‰ LÙ Èa‚lL∆¿«≈∆∆»¡…ƒ∆»»»
ומצוות  תורה לקיים מוטל שעליה

מונע  כל ועל הנסיונות על ולהתגבר

¯eL˙ומעכב  ‰"aw‰ dÏ Ô˙»«»«»»¿
dÓˆÚ ˙‡ dÈa‚‰Ï ˙ÏBÎÈÂƒ∆¿«¿ƒ«∆«¿»

,dc‚k הנפש כנגד ולהתייצב ¿∆¿»
בתניא  שמבואר וכמו האלקית

הבהמית  לנפש נתן הוא ברוך שהקדוש

האלקית  לנפש להתנגד ויכולת כוח

שקר  בדברי האדם לבלבל ו"רשות

יעמוד  כאשר שכרו" להרבות ומרמה

היה  ולכאורה עליה, ויתגבר בניסיון

לכוח  ההסבר גם שזה לפרש אפשר

וה'רוח  אחרא הסטרא של וליכולת

הנפש  על ולהסתיר להעלים שטות'

מספיק  ביאור זה אין אבל האלוקית,

כי  עומדת במקומה השאלה ועדיין

‰Ê È¯‰ אחרא לסטרא כוח נתינת ¬≈∆
זהו  האמת, היפך לאלקות, להתנגד

ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ÔÈÚƒ¿»∆»»»ƒ«»»
,*"ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜k ‰L˜" כי »∆ƒ¿ƒ««

פועלים  פיהם שעל מהכללים שינוי זהו

Ú‚Baהנבראים  ˙‡Ê eÈˆÓ ‡ÏÂ¿…»ƒ…¿≈«
‰Ê ÔÈÚÏ ההסתר ענין אלא ¿ƒ¿»∆

הנפש  מול שטות' ה'רוח והתגברות

ומתקבל  מובן כדבר מובא האלקית

הבריאה. ‰'ˆÁÓבגדרי ÔBLÏ·eƒ¿«∆«
'˜„ˆ30ÚÓpÏ ÔÈ‡L" ‰fL , ∆∆∆∆∆≈«ƒ¿»

"נמנע  שהוא הוא ברוך הקדוש

ההגבלה  מושג כל כי הנמנעות"

או  כזה כדבר מציאות של וההגדרה

הבורא  בחיק לא אך בנבראים רק הוא ומוגבלות מוגדרות יכולות עם אחר

וכל  'נמנעות' 'נמנע שכל הוא ולכן ממנו 'נמנע' הוא וחסרון, הגדרה הגבלה,

שום  בו אין ולכן ˜Ìiהנמנעות', Ú·Ë,בו ומושרש ‡ˆBÏשטבוע eÈ‰ ∆««»«¿∆¿
(ÌM‰Ï Ú‚Ba ÌÈ¯ÓB‡L) ‰Ê Ák LÈaÏpL Ï·‡ 'eÎ C¯a˙Èƒ¿»≈¬»∆«¿ƒ…«∆∆¿ƒ¿≈«¿«≈

,"BÈ‡ È‡cÂ ‰Ê ,'eÎ ÌÏBÚ‰ ÏÚ מאחר כי לחשוב מקום היה כלומר, «»»∆««≈

על  שנבראו הנבראים גם הנמנעות", "נמנע הוא הבורא, הוא, ברוך שהקדוש

"נמנע  והמושג טעות שזו מבאר הצמחֿצדק אבל זו, תכונה בעלי הם ידו

הבורא  בחיק ורק אך קיים aL¯‰Ï"‡הנמנעות" eÏÈÙ‡L ,eÈ‰Â31 ¿«¿∆¬ƒ¿»«¿»
Ú‚Ba Ìb eÈˆÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»»ƒ«¿≈«

‰Le„˜ ÈÈÚÏ ממנו שנובעים ¿ƒ¿¿≈¿»
ÚÓp‰ ¯·c e‰fL אפשרי בלתי ∆∆»»«ƒ¿»

,˙Á‡ ˙·a ÌÈÎÙ‰ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«««
,¯·ca ‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â להתפלא אין ¿≈¿ƒ»«»»

הוא  ברוך הקדוש אחד שמצד כך על

מכל  למעלה הנמנעות", "נמנע הוא

עניני  שני ומצד והגבלה, הגדרה

"נמנעים" כן ממנו הבאים קדושה

שלא  כך מסוימים בגדרים ומוגדרים

הפכים  שני בהם להיות Èkƒיכול
‡e‰ ˙BÚÓp‰ ÚÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»
‡lL ,ÂÓˆÚ· ‡¯Ba‰ Èa‚Ï¿«≈«≈∆…

,‰‚O‰Â ‰·‰ Ba CiL הוא כי «»¬»»¿«»»
הגדרה  מכל ÔÈÚלמעלה ‡Ï Ì‚Â¿«…ƒ¿«

Ú·h‰,מוגדרות תכונות של במובן «∆«
ÔÈÚ BÏˆ‡ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈∆¿ƒ¿«

˙eÚÓp‰,ממנו נמנע לא דבר ושום «ƒ¿»
‡¯·p‰L ¯ÓBÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«∆«ƒ¿»

‡¯· ¯Bza והגדרות הגבלות עם ¿ƒ¿»
אותו  המאפיינים ÈLוטבע Ba eÈ‰Èƒ¿¿≈

ÚÓ ¯·c ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÎÙ‰ ולא ¬»ƒ¬≈∆»»ƒ¿»
יתכן.

eÈÚa Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿»≈
„vnL ˙Ó‡ Ô‰c ,‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿≈¡∆∆ƒ«
Ák '‰ÊŒ˙ÓeÚl'Ï Ô˙È ‡¯Ba‰«≈ƒ»«¿«∆…«
LÙ ˙Le„˜ „‚ „BÓÚÏ«¬∆∆¿«∆∆

,˙È˜Ï‡‰ בחירה שתהיה כדי »¡…ƒ
שהאדם  וכדי על חופשית יתגבר

ושכרו  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒיגדל הנסיונות
„e‚Èp‰Ï Ú‚Ba של ההתנגדות ¿≈«¿«ƒ

לאלוקות הסטרא  »¿ÏÚBÙa,אחרא
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ‡¯· ¯B˙a ˙BNÚ‰Ï CÈ¯vL שהיפך הצד של ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿«∆

אלקים"), עשה זה לעומת זה "את (ככתוב ‰Ï‡M‰,הקדושה ˙Ï‡Lƒ¿∆∆«¿≈»
‡¯· ¯Bza Ák ‰ÊÈ‡a נברא של וההגדרות ההגבלות ÏBÎÈ‰עם ¿≈∆…«¿ƒ¿»¿»

‰ÓÁÏn‰Â ˙e„b˙‰‰ ˙‡ ÏÚBt È„ÈÏ ‡È·‰Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰«¿«∆¿»ƒƒ≈«∆«ƒ¿«¿¿«ƒ¿»»
‰Le„w‰ „ˆ ÌÚ?.ממשי ביטוי לכך ולתת ƒ««¿»
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Ë¯Ù·e'צדק ה'צמח ּׁשמבאר מה 32עלּֿפי ƒ¿»ְִֵֶֶֶֶַַַַָ

יםֿסּוף, לקריעת ּבנֹוגע ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַָּבמה

גֹו' יד את ּונטה מּט את הרם (ּוכפי 33ואּתה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

לקּמן  ּגם סדר 34ׁשּיתּבאר ּכל על קאי 'ד'מט ,( ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות על לא ואדרּבה , ְְְְְְִִַַַַַָָָֹההׁשּתלׁשלּות,

ׁשם  (ּכמבֹואר ׁשבט ּבׁשם ׁשּנקראים ֿ עׂשּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָיצירה

ּולמעלה  האצילּות עֹולם על אּלא הּדבר), ְְֲִֶַַַַַָָָָָָטעם

הּתֹוקף  על ׁשּמֹורה מּטה, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיֹותר,

,מּט את הרם נאמר זה ועל איתן, ּבחינת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָכּו',

יםֿסּוף, ּדקריעת הענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּכדי

ליּבׁשה, ים ּדהפ הענין יהיה ּגּופא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבּנבראים

ענין  ׁשהּוא ,מּט את הרם להיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָהּוצר

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור עצמּות לבחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָההגּבהה

מעֹולמֹות  למעלה רק (לא לגמרי ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָֹמהׁשּתלׁשלּות

ּגם  אּלא ׁשבט, ׁשּנקראים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

מאצילּות  ׁשּלמעלה והעֹולמֹות מאצילּות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָלמעלה

,יד את ּונטה ּכתיב ּכ ֿ ואחר מּטה), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנקראים

המׁשכֹות  ּכל ׁשרׁש ׁשהּוא הּיּו"ד ּבחינת ְְִֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא

כּו', למּטה מּלמעלה הּנמׁש איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִִֵַַַָָָּגילּוי

וכיון  ליּבׁשה. ים הפ ּובקעהּו, – ֿ זה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָועלֿידי

ּבהמׁשכה  צֹור יׁש יםֿסּוף קריעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּבׁשביל

ׁשּלמעלה  מהעֹולמֹות ּגם יֹותר עליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמּבחינה

למלחמה  ּבנֹוגע מּובן מּזה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמהאצילּות,

מעלימה  רק (לא הּבהמית ׁשהּנפׁש יֹום ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבכל

האלקית, הּנפׁש על מנּגדת ּגם) אּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומסּתירה,

ּבאֹופן  ׁשּנעׂשית ה'ּלעּומתֿזה' ׁשל ּפעּולה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּזֹוהי

מעׂשה  ׁשּבׁשעת לֹומר, ׁשּבהכרח התנּגדּות, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשל

ׁשּבּמּדֹות  מהּכח ּכביכֹול יֹותר חזק ּכח ּבּה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹיׁש

האלקית. ְֱִֶֶָֹּדנפׁש
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ואילך.)32 תטו ע' פרשתנו טז.)33אוה"ת יד, ס"ד.)34פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העלם  שיהיה יתכן איך לשאלה מענה  אין שבאמור בלבד זו לא כן, ואם

ומתחזקת: הולכת שהשאלה אלא האלוקית, הנפש על והסתר

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·ÓM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e32·e˙kM ‰Óa ƒ¿»«ƒ«∆¿»≈«∆«∆∆¿«∆»
,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜Ï Ú‚Ba"קשה" הביטוי נאמר z‡Â‰שעליה ¿≈«ƒ¿ƒ««¿«»

E„È ˙‡ ‰Ëe EhÓ ˙‡ Ì¯‰»≈∆«¿¿≈∆»¿
'B‚33Ìb ¯‡a˙iL ÈÙÎe)¿ƒ∆ƒ¿»≈«

Ôn˜Ï34ÏÚ È‡˜ 'EËÓ'„ ,( ¿«»¿«¿»≈«
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk של »≈∆«ƒ¿«¿¿

מדרגה  למטה מלמעלה האלוקי האור

אחוזה  דרגה כל (כאשר לדרגה

של  וחוליות טבעות כמו בחברתה

עולמות  שיתהוו באופן שרשרת)

ומוגבלים  מוגדרים ונבראים

˙BÓÏBÚ ÏÚ ‡Ï ,‰a¯„‡Â¿«¿«»…«»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שלושת ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

השתלשלות' 'סדר של העולמות

מוגדרת  ומציאות 'נבראים' שנחשבים

Ë·L ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈≈∆
ÌL ¯‡B·Ók) ה'צמח בדברי «¿»»

ÏÚצדק' ‡l‡ ,(¯·c‰ ÌÚË«««»»∆»«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ הראשון העולם »»¬ƒ

השתלשלות' ב'סדר ביותר והנעלה

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe דרגות ואפילו ¿«¿»≈
האצילות, מעולם גבוהות יותר

‰¯BnL ,‰hÓ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈«∆∆∆
,'eÎ Û˜Bz‰ ÏÚ'מטה' כי ««∆

מתכופף  שלא קשה מקל משמעותו

שהוא  'שבט' לעומת מתקפל, ולא

רך ‡Ô˙Èענף ˙ÈÁa במשמעות ¿ƒ«≈»
וחזק, קשה Ó‡¯של ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«

קריעת  את לפעול בציווי רבנו למשה

סוף  È„kLים ,EhÓ ˙‡ Ì¯‰»≈∆«¿∆¿≈
˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

,ÛeÒŒÌÈ הנס לעיל שכמבואר «
כזו  בצורה ÌÈ‡¯·paL∆«ƒ¿»ƒהתחולל

ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‡Ùeb»ƒ¿∆»ƒ¿»¿»«»
,‰LaÈÏ ביטול היה שלא היינו ¿«»»

התבטלו  ולא העולם גדרי של מוחלט

ליבשה  ים שבין והגדרים ההבדלים

יתהפך  שלו, הגדרים עם הים, אלא

יבשה ÔÈÚויהיה ‡e‰L ,EhÓ ˙‡ Ì¯‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿»≈∆«¿∆ƒ¿«
‰‰a‚‰‰ העולם כללות של ‡B¯וההרמה ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·Ï ««¿»»ƒ¿ƒ««¿

È¯Ó‚Ï ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ נתינת שום אין שם ≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿≈
כלשהם  לגדרים Œ‰‡È¯aמקום ˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯ ‡Ï)…«¿«¿»≈»¿ƒ»

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ Ìb ‡l‡ ,Ë·L ÌÈ‡¯˜pL ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈∆∆»«¿«¿»≈¬ƒ
‰hÓ ÌÈ‡¯˜pL ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ˙BÓÏBÚ‰Â הגדרים וגם ¿»»∆¿«¿»≈¬ƒ∆ƒ¿»ƒ«∆

לא  'מציאות' פחות שהם הללו

ב'עצמות' כלל CkŒ¯Á‡Âקיימים ,(¿««»
,E„È ˙‡ ‰Ëe ·È˙k"ו"ידך ¿ƒ¿≈∆»¿

שלך  "ה"יו"ד" "יוד"ך", גם מתפרש

„"ei‰ ˙ÈÁa ‡e‰L הנקודה ∆¿ƒ««
Ïkהראשונית  L¯L ‡e‰L∆…∆»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÈeÏÈb ˙BÎLÓ‰«¿»ƒ≈
'eÎ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ CLÓp‰«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«»

הבאות, הדרגות ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בכל
'סדר  כל של ו'ההגבהה' ה'הרמה'

אין  שם למעלה למעלה השתלשלות'

– וגדרים חילוקים ≈«¿e‰Ú˜·e,שום
.‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰»«»¿«»»

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÏÈ·LaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ««
ÛeÒ באופן שינוי של פעולה שהיא

(יחד  השתלשלות' 'סדר של ההנהגה

נבראים, בתור קיומם המשך עם

לעיל) ˆC¯Bכמבואר LÈ≈∆
‰ÎLÓ‰a מלמעלה והתגלות ¿«¿»»

Ìb ¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿»≈«
‰ÏÚÓlL ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»∆¿«¿»
Ô·eÓ ‰fÓ È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡‰Ó≈»¬ƒ¬≈ƒ∆»
ÌBÈ ÏÎaL ‰ÓÁÏÓÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»»∆¿»
 ֿ חד שינוי (שאיננה התמידית המלחמה

(Ï‡פעמי) ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ…
‡l‡ ,‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ ˜«̄«¿ƒ»«¿ƒ»∆»
LÙp‰ ÏÚ ˙„bÓ (Ìb«¿«∆∆««∆∆

˙È˜Ï‡‰,בה È‰BfLולחמת »¡…ƒ∆ƒ
'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ÏL ‰ÏeÚt¿»∆«¿«∆
˙e„b˙‰ ÏL ÔÙB‡a ˙ÈNÚpL∆«¬≈¿∆∆ƒ¿«¿

הקדושה, ÓBÏ¯,לצד Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈««
‰NÚÓ ˙ÚLaL שהיא בשעה ∆ƒ¿««¬∆

האלוקית  הנפש מול אל ≈LÈמתגברת
da הבהמית BÈ˙¯בנפש ˜ÊÁ Ák »…«»»≈

˙BcnaL Ák‰Ó ÏBÎÈ·kƒ¿»≈«…«∆«ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙc היא שעליהם ¿∆∆»¡…ƒ

יותר  עוד ומתחזקת גדלה השאלה כן ואם לעיל) (כמבואר ומסתירה מעלימה

יתכן? הדבר איך –
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c"lyz'dמח ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

האריז"ל Ô·eÈÂג) ּבכתבי הּמבֹואר 35ּבהקּדם ¿»ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּפסּוק  לבּדֹו36על הּלחם על לא ּכי ְִֶֶַַַַַָֹ

יחיה  הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָיחיה

ּפי  מֹוצא יׁשנֹו ּבאדם  ׁשּגם ׁשאףֿעלּֿפי ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָהאדם,

האדם  צרי מּכלֿמקֹום הוי'הוי', ּפי למֹוצא ְֲֲִִִָָָָָָָָָָָ

 ֿ הּבעלֿׁשם מבאר ועלּֿפיֿזה ּדוקא. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלחם

טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר ּגם 37טֹוב [ׁשּנזּכר להּמן ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבׁשּלח  ּביּה38ּבפרׁשת ּדכתיב ,[36וּירעיב ויעּנ ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ

ידעּון  ולא ידעּת לא אׁשר הּמן את ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹוּיאכיל

לבּדֹו הּלחם על לא ּכי הֹודיע למען ,ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַֹאבֹותי

יחיה  הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָיחיה

הענינים  קׁשר מהּו מּובן אינֹו [ּדלכאֹורה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהאדם

ּביחד  וּירעיב ויעּנ לֹומר ׁשּי אי וגם, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָּבזה.

ּתֹורה' 'לּקּוטי ׁשּבספר ,[וּיאכיל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָעם

הּוא 35מהאריז"ל  מאין הקׁשּו ּדהחֹוקרים ּכתב ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ

חּיּות  ׁשּיהיה נֹותנת הּדעת ּדאין הּנׁשמה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָחּיּות

האריז"ל, וּתירץ ּגׁשמי. ּומאכל מּלחם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה

ז"ל  רּבֹותינּו נברא 39ּדאמרּו מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

רקיע  יהי הּקּב"ה ּכׁשאמר ותיכף כּו', ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהעֹולם

ּכמֹו ׁשּיעמֹוד, עֹולם ימֹות ּכל כּו' הרקיע ְְְֲִִֶַַַָָָָָנתהּוה

וכן 40ׁשּכתּוב  ּבּׁשמים, נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

ּפרי  ועץ ּדׁשא אֹו חּיה נפׁש הארץ ּתֹוצא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשאמר

ּומבר41כּו' מאכל ּדבר אֹו ּפרי אדם ּוכׁשּנֹוטל ,ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

את  ּכׁשּמזּכיר ה', אּתה ּברּו ואֹומר ּבכּונה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָעליו

נברא  ׁשעלֿידּה החּיּות אֹותּה מתעֹוררת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשם,

הּנׁשמה. מזֹון היא החּיּות וזֹו כּו', ההּוא ְְְְִִַַַַַָָהּפרי

ּבזמן  ּפירּוׁש: לבּדֹו, הּלחם על לא ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹוזהּו

הרּוחנּיּות, התעֹוררּות ּבלא ּגׁשמּיּות לבּדֹו, ְְְְְִִִֶַַָָֹׁשהּוא

האדם  ׁשּנקראת הּנׁשמה ּפירּוׁש: האדם, יחיה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבֹו

ּכׁשאּתה  ּפירּוׁש: הוי', ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם), (עיקר הּידיעה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּבה"א

ּבֹו מתעֹורר ׁשעלֿידיֿזה עליו, ׁשּברכּת הּברכה עלֿידי ּבכּונה הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמֹוציא

הּמאכלים. מרּוחנּיּות ׁשּניזֹונית הּנׁשמה, ׁשהיא האדם יחיה מּזה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהרּוחנּיּות,
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ג.)35 ח, עקב להאריז"ל תורה שם.)36לקוטי ועוד.)37עקב ואילך. סע"ב יג, צו לאדה"ז לקו"ת וראה קצד. טז,)38סימן

ואילך. רפ"ה.)39ד פ"א.)40אבות שעהיוה"א פט. קיט, ג'.)41תהלים דרוש לט שער חיים עץ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‚35˜eÒt‰ ÏÚ36 ¿»¿∆¿≈«¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«««»

Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èkƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»»ƒ
Èt ‡ˆBÓ BLÈ Ì„‡a ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆»»»∆««ƒ∆«»»»∆¿»ƒ

,'ÈÂ‰ שמחייה האלוקי והניצוץ ה' דבר בזכות קיים שהלחם כשם שהרי ¬»»
דבר  בכוח רק וקיים חי האדם כך אותו

לשם  כן, ואם שבו האלוקי והניצוץ ה'

ה'" פי ל"מוצא זקוק האדם מה

ˆ¯CÈשבלחם, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ
'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓÏ Ì„‡‰»»»¿»ƒ¬»»

‡˜Âc ÌÁlaL בחסידות וכמבואר ∆«∆∆«¿»
אף  מהדומםֿצומחֿחי ניזון שהאדם

כי  ממנו, נחותים נבראים שהם

האדם  משורש נעלים הם בשורשם

אותם  מעלה הוא שבאכילתם ומשום

לשורשם.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ האריז"ל דברי לפי ¿«ƒ∆
להיות  האדם של הצורך לגבי האמורים

שבלחם  ה'" פי מ"מוצא ≈«¿Ó·‡¯ניזון
ÌL ¯˙k'a ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈¿∆∆≈

'·BË37¯kÊpL] Ôn‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«»∆ƒ¿«
ÁlLa ˙L¯Ùa Ìb38 פרשת «¿»»«¿««

dÈaהשבוע  ·È˙Îc בו 36], שכתוב ƒ¿ƒ≈
˙‡ EÏÈÎ‡iÂ E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ«¿«¿««¿ƒ∆««¬ƒ¿∆
‡ÏÂ zÚ„È ‡Ï ¯L‡ Ôn‰«»¬∆…»«¿»¿…
EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ ,EÈ˙B·‡ ÔeÚ„È¿»¬∆¿««ƒ¬
‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èkƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆
Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒ
‰¯B‡ÎÏc] Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆»»»¿ƒ¿»
ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡≈»«∆∆»ƒ¿»ƒ

‰Êa ש"לא לאדם להודיע כדי למה »∆
להיות  צריך היה יחיה" לבדו הלחם על

"ויאכילך. כך ואחר וירעיבך" "ויענך

Ì‚Â,מובן CiLלא CÈ‡ ייתכן ¿«≈«»
„ÁÈa E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ¯ÓBÏ««¿«¿««¿ƒ∆¿««

EÏÈÎ‡iÂ ÌÚ פעולות אלו והרי ƒ««¬ƒ¿
אחד  ברצף באות הם ובפסוק סותרות

שם  הבעל אומר כך ועל אחד, וכעניין

Bz¯‰'טוב  ÈËewÏ' ¯ÙÒaL ,[∆¿≈∆ƒ≈»
Ï"ÊÈ¯‡‰Ó35ÌÈ¯˜BÁ‰c ·˙k ≈»¬ƒ«»«¿«¿ƒ

˙eiÁ ‡e‰ ÔÈ‡Ó eL˜‰ƒ¿≈«ƒ«
‰ÓLp‰,בגוף מלובשת כשהיא «¿»»

‰È‰iL ˙˙B ˙Úc‰ ÔÈ‡c¿≈«««∆∆∆ƒ¿∆

‰ÓLp‰ ˙eiÁ הרוחניתı¯ÈzÂ .ÈÓLb ÏÎ‡Óe ÌÁlÓ ««¿»»ƒ∆∆«¬»«¿ƒ¿ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c ,Ï"ÊÈ¯‡‰39‡¯· ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa »¬ƒ«¿»¿«≈««¬»»«¬»ƒ¿»

ÛÎÈ˙Â ,'eÎ ÌÏBÚ‰ מיד‰e‰˙ ÚÈ˜¯ È‰È ‰"aw‰ ¯Ó‡Lk »»¿≈∆¿∆»««»»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«»
'eÎ ÚÈ˜¯‰להתקיים להמשיך BÓkכדי ,„BÓÚiL ÌÏBÚ ˙BÓÈ Ïk »»ƒ«»¿»∆«¬¿

·e˙kL40E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ∆»¿»¬»»¿»¿
ÌÈÓMa ·v לאמירה ישיר כהמשך ƒ»«»»ƒ

בראשית, ימי בששת ≈¿ÔÎÂשהיתה
LÙ ı¯‡‰ ‡ˆBz ¯Ó‡Lk¿∆»«≈»»∆∆∆
'eÎ È¯t ıÚÂ ‡Lc B‡ ‰iÁ41 «»∆∆¿≈¿ƒ

נתהוו  אלו אמירות בעקבות גם

ממשיכים  והם המתאימים הנבראים

‡Bלהתקיים, È¯t Ì„‡ ÏËBpLÎe¿∆≈»»¿ƒ
ÂÈÏÚ C¯·Óe ÏÎ‡Ó ¯·c¿««¬»¿»≈»»
,'‰ ‰z‡ Ce¯a ¯ÓB‡Â ‰eÎa¿«»»¿≈»«»

ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊnLk הקדוש של ¿∆«¿ƒ∆«≈
הברכה, באמירת הוא ברוך

˙¯¯BÚ˙Ó מחדש ונמשכתd˙B‡ ƒ¿∆∆»
˙eiÁ‰ האלוקיתd„ÈŒÏÚL ««∆«»»

'eÎ ‡e‰‰ È¯t‰ ‡¯·ƒ¿»«¿ƒ«
בראשית, ימי בששת ¿BÊÂמלכתחילה,

.‰ÓLp‰ ÔBÊÓ ‡È‰ ˙eiÁ‰««ƒ¿«¿»»
,Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk e‰ÊÂ¿∆ƒ…««∆∆¿«

‡e‰L ÔÓÊa :Le¯Èt הלחם ≈ƒ¿«∆
‡Ïa ˙eiÓLb ,Bc·Ï¿««¿ƒ¿…
Ba ,˙eiÁe¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿»»ƒ
‰ÓLp‰ :Le¯Èt ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»≈«¿»»
‡"‰a Ì„‡‰ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈»»»¿
,(Ì„‡‰ ¯˜ÈÚ) ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»ƒ«»»»
תקבל  לא הנשמה לבדה מהגשמיות

היא Èkחיות  הנשמה של החיות אלא ƒ
,'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ«»»ƒ¬»»
ÌM‰ ‡ÈˆBÓ ‰z‡Lk :Le¯Èt≈¿∆«»ƒ«≈
‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚ ‰eÎa¿«»»«¿≈«¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÂÈÏÚ zÎ¯aL∆≈«¿»»»∆«¿≈∆
‰fÓ ,˙eiÁe¯‰ Ba ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈»»ƒƒ∆
,‰ÓLp‰ ‡È‰L Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»∆ƒ«¿»»
ÌÈÏÎ‡n‰ ˙eiÁe¯Ó ˙ÈBÊÈpL∆ƒ≈≈¬ƒ««¬»ƒ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

dlk izeg` ipbl iz`a

יֹותר, ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל ּכּידּוע ּבזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּביאּור

יֹותר  מּטה למּטה ּבהמׁש42יֹורד (ּכּמּובא ְְְֵֵֵֶַַַָָָ

ההילּולא  ענין 43מאמרי יׁשנֹו ּכאׁשר ולכן ,( ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

למּטה  אֹו ּבלבד, חי - מדּבר מּמדריגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּלמּטה

זה  הרי ּדֹומם, - מּזה למּטה אֹו צֹומח, - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָמּזה

ׁשּנמׁש קדּוׁשה ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש הֹוכחה ְְִִֵֶֶָָָָָּגּופא

ׁשּכאׁשר  הוי', ּפי מֹוצא וזהּו יֹותר, ּגבֹוּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּגבֹוּה

ּפי  ה'מֹוצא את מחּיה הּוא הרי אֹותֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַָמגּלים

ׁשּבאדם. ֲֶָָָָָהוי''

‰fÓe למּטה ירידה יׁשנּה ׁשּכאׁשר מּובן, ּגּופא ƒ∆ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ

הּוא  הרי הּדֹומם, מּבחינת ּגם יֹותר ְֲִִֵֵֵַַַַָמּטה

מּבחינה  ּגם למעלה יֹותר, ּגבֹוּה מּגבֹוּה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָנמׁש

החילּוק  ּכללּות וזהּו הּדֹומם. ׁשּבמין ְְְְִִֵֶֶַַַָָהּגבֹוהה

ּדהּנה, הּטמאֹות. קליּפֹות לג' נֹוגּה קליּפת ְְְְְִִִֵֵֵַַַּבין

ּבּתניא  מבֹואר הּטמאֹות קליּפֹות לג' 44ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֵַַַַָָ

לגמרי). טמאֹות הן (ׁשּלכן ּכלל טֹוב ּבהן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

 ֿ נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמּו"ר כ"ק ּבזה ְְְִֵֶַַָָָָּומבאר

הּנערים  וּיגּדלּו (ּבדּבּורֿהּמתחיל ּובכּמה 45עדן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

לֹומר 46מקֹומֹות  ׁשּי אי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ,( ְְְִֵֵַַָָָ

טֹוב  ּבלי אפׁשר אי והלא ּכלל, טֹוב ּבהם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאין

הּטֹוב  מן והּוא חּיּות, איזֹו ּבהם יׁש ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּכלל,

קליּפת  ּבין ההפרׁש ּדהּנה, הּוא, הענין א ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָכּו'.

נֹוגּה ּדבקליּפת הּוא, הּטמאֹות קליּפֹות לג' ְְְְְִִִֵַַַַנֹוגּה

עּמֹו מתאחד אינֹו אבל ּברע, מעֹורב רק ְְְֲִִֵֵַַַָָָהּטֹוב

טֹוב, רּוּבֹו ּבין החילּוק  ׁשּיׁשנֹו ּבעֹולמֹות, ְְִֵֶֶַָָ[ּוכמֹו

טֹוב  ּומיעּוטֹו טֹוב ׁשרק 47חציֹו ּבעֹולם ּגם הּנה , ְִִֵֶֶַַָָ

עצמֹו ּבפני הּוא הּטֹוב הרי טֹוב, והינּומיעּוטֹו , ְְְְֲִִֵֵַַַ

עּמֹו], מתאחד אינֹו אבל ּברע, מעֹורב רק ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבהם  טֹוב המעט הּטמאֹות, קליּפֹות ְְְְִֵֶֶַַַָּובג'

והינּו הרע, עם מתאחד אֹותם) ּומקּים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ(ׁשּמהּוה
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כו'.)42 הגבוה כל ערך תשמ"א) (קה"ת, אדה"ז לספרי המפתחות בספר הנסמן וראה קכו. ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי  ראה

ובכ"מ. ואילך. א סה, ואילך. א נח, אורה יד.)43שערי פרק א.)44סוף פרק קג )45סוף ס"ע תרס"ה (סה"מ תרס"ה

תשע.)46ואילך). ע' ח"ב תער"ב המשך קד. ע' עת"ר סה"מ בהקדמה )47ראה עולמות) ציור (שער מג שער חיים עץ ראה

להדרוש.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ¯e‡Èa‰Â'ה מדבר 'מזון' מקבלת הרוחנית הנשמה באמת מדוע ¿«≈»∆

גשמי BÈ˙¯שבאוכל dB·b dB·b‰ ÏkL Úe„ik,ומקורו בשורשו «»«∆»«»«»«≈
¯˙BÈ ‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ42CLÓ‰a ‡·enk) המאמרים קבוצת ≈¿«»«»≈«»¿∆¿≈

‡ÏeÏÈ‰‰ È¯Ó‡Ó43 תש"י שבט ÔÈÚיו"ד BLÈ ¯L‡k ÔÎÏÂ ,( ««¿≈«ƒ»¿»≈«¬∆∆¿ƒ¿«
- ¯a„Ó ˙‚È¯„nÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ«¿≈«¿«≈

„·Ïa ÈÁ,מדבר hÓÏ‰ואינו B‡ «ƒ¿«¿«»
ÁÓBˆ Y ‰fÓ חיות פחות בו שיש ƒ∆≈«

בחי, Yמאשר ‰fÓ ‰hÓÏ B‡¿«»ƒ∆
ÌÓBc אפילו חיות פחות בו שיש ≈

לצומח, Ùeb‡ביחס ‰Ê È¯‰,עצמו ¬≈∆»
שלו, Baהנחיתות LiL ‰ÁÎB‰»»∆≈

dB·bÓ CLÓpL ‰Le„˜ ıBˆÈƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»«
Èt ‡ˆBÓ e‰ÊÂ ,¯˙BÈ dB·b»«≈¿∆»ƒ
,B˙B‡ ÌÈl‚Ó ¯L‡kL ,'ÈÂ‰¬»»∆«¬∆¿«ƒ
שנמצא  הגבוה מהשורש הניצוץ את

iÁÓ‰בדומםֿצומחֿחי  ‡e‰ È¯‰¬≈¿«∆
‰ÈÂ''ומעורר  Èt ‡ˆBÓ'‰ ˙‡∆«»ƒ¬»»

Ì„‡aL לנשמה חיות ומעניק ∆»»»
האלוקית.

‡Ùeb ‰fÓe עצמו,Ô·eÓ ƒ∆»»
‰hÓÏ ‰„È¯È dLÈ ¯L‡kL∆«¬∆∆¿»¿ƒ»¿«»

Ìb ¯˙BÈ ‰hÓ נמוך יותר אפילו «»≈«
È¯‰ ,ÌÓBc‰ ˙ÈÁaÓ הוכחה זו ƒ¿ƒ««≈¬≈

ביחס ‰e‡כי  אפילו הנחות הדבר

dB·bלדומם dB·bÓ CLÓƒ¿»ƒ»«»«
‰ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,¯˙BÈ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ»

‰‰B·b‰ביותר.ÌÓBc‰ ÔÈÓaL «¿»∆¿ƒ«≈
˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ

˙BtÈÏ˜ '‚Ï d‚B ˙tÈÏ˜ ÔÈa≈¿ƒ««¿¿ƒ
˙B‡Óh‰ הטומאה כוחות הקליפות, «¿≈

כשם  האלוקי האור על המכסים

נחלקות, הפרי על מכסה שהקליפה

'נוגה', קליפת סוגים: לשני כלל בדרך

ורע  טוב תערובת בה שיש אור, לשון

לגמרי. טמאות ≈p‰c¿ƒ‰,וקליפות
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ï Ú‚Ba¿≈«¿¿ƒ«¿≈

‡Èza ¯‡B·Ó44Ô‰a ÔÈ‡L ¿»««¿»∆≈»∆
˙B‡ÓË Ô‰ ÔÎlL) ÏÏk ·BË¿»∆»≈≈¿≈
˜"Î ‰Êa ¯‡·Óe (È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿»≈»∆
(a"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡«¿»«

„a) Ô„ÚŒB˙ÓLÏÈÁ˙n‰Œ¯ea בפסוק הפותח חסידות במאמר ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿ƒ
ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ45˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e46,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,( «ƒ¿¿«¿»ƒ¿«»¿¿ƒ¿»≈»

Ì‰a ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CiL CÈ‡הטמאות Ï‰Â‡בקליפות ,ÏÏk ·BË ≈«»«∆≈»∆¿»«¬…
‡e‰Â ,˙eiÁ BÊÈ‡ Ì‰a LÈ È¯‰L ,ÏÏk ·BË ÈÏa ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆¬≈≈»∆≈«¿

'eÎ ·Bh‰ ÔÓ כל סוף סוף שהרי ƒ«
ואמנם  בקדושה שורשם וקיום חיות

יורדת  הקדושה קליפות, שיהיו כדי

שנשארת  עד רבים צמצומים ועוברת

כלל  טוב ללא אבל מועטת, חיות רק

כן  ואם להתקיים, יכול לא דבר שום

אלו  שקליטות האמירה משמשעות מה

טוב  בהן ו"אין לגמרי" "טמאות הן

כלל"?..

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ גם בעצם שאכן «»ƒ¿»
טוב  מעט יש לגמרי הטמאות בקליפות

היא  מהותן של ההגדרה זאת ובכל

כלל", טוב בהן ≈p‰c¿ƒ‰,ש"אין
d‚B ˙tÈÏ˜ ÔÈa L¯Ù‰‰ שיש «∆¿≈≈¿ƒ««

טוב ‰B‡Óh˙בה ˙BtÈÏ˜ '‚Ï¿¿ƒ«¿≈
˜¯ ·Bh‰ d‚B ˙tÈÏ˜·c ‡e‰¿ƒ¿ƒ««««
BÈ‡ Ï·‡ ,Ú¯a ·¯BÚÓ¿»¿»¬»≈

BnÚ „Á‡˙Ó טוב הוא הטוב ועדיין ƒ¿«≈ƒ
BÓÏBÚa˙,מוחלט  BÓÎe]¿»»

,·BË Bae¯ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ BLiL∆∆¿«ƒ≈
·BË BËeÚÈÓe ·BË BÈˆÁ47, ∆¿ƒ

שעולם  האריז"ל בכתבי מבואר

משלושת  הראשון (העולם הבריאה

שהם  בריאהֿיצירהֿעשיה העולמות

ובכולם  מוגדרת מציאות בעלי נבראים

באותה  לא אך ורע טוב תערובת יש

עולם  רע, ומיעוטו טוב רובו מידה

רע  ומחצה טוב מחצה הוא היצירה

טוב, ומיעוטו רע רובו העשיה ועולם

BËeÚÈÓ ˜¯L ÌÏBÚa Ìb ‰p‰ƒ≈«»»∆«ƒ
,·BËהעשייה ‰Bh·עולם È¯‰¬≈«

‡e‰L eÈ‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ‡e‰ƒ¿≈«¿¿«¿∆
BÈ‡ Ï·‡ ,Ú¯a ·¯BÚÓ ˜«̄¿»»«¬»≈
˙BtÈÏ˜ '‚·e ,[BnÚ „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ
Ì‰aL ·BË ËÚÓ‰ ,˙B‡Óh‰«¿≈«¿«∆»∆

Ì˙B‡ Ìi˜Óe ‰e‰nL) אכן כי ∆¿«∆¿«≈»
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מט c"lyz'd ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

האריז"ל Ô·eÈÂג) ּבכתבי הּמבֹואר 35ּבהקּדם ¿»ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּפסּוק  לבּדֹו36על הּלחם על לא ּכי ְִֶֶַַַַַָֹ

יחיה  הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָיחיה

ּפי  מֹוצא יׁשנֹו ּבאדם  ׁשּגם ׁשאףֿעלּֿפי ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָהאדם,

האדם  צרי מּכלֿמקֹום הוי'הוי', ּפי למֹוצא ְֲֲִִִָָָָָָָָָָָ

 ֿ הּבעלֿׁשם מבאר ועלּֿפיֿזה ּדוקא. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלחם

טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר ּגם 37טֹוב [ׁשּנזּכר להּמן ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבׁשּלח  ּביּה38ּבפרׁשת ּדכתיב ,[36וּירעיב ויעּנ ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ

ידעּון  ולא ידעּת לא אׁשר הּמן את ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹוּיאכיל

לבּדֹו הּלחם על לא ּכי הֹודיע למען ,ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַֹאבֹותי

יחיה  הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָיחיה

הענינים  קׁשר מהּו מּובן אינֹו [ּדלכאֹורה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהאדם

ּביחד  וּירעיב ויעּנ לֹומר ׁשּי אי וגם, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָּבזה.

ּתֹורה' 'לּקּוטי ׁשּבספר ,[וּיאכיל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָעם

הּוא 35מהאריז"ל  מאין הקׁשּו ּדהחֹוקרים ּכתב ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ

חּיּות  ׁשּיהיה נֹותנת הּדעת ּדאין הּנׁשמה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָחּיּות

האריז"ל, וּתירץ ּגׁשמי. ּומאכל מּלחם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה

ז"ל  רּבֹותינּו נברא 39ּדאמרּו מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

רקיע  יהי הּקּב"ה ּכׁשאמר ותיכף כּו', ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהעֹולם

ּכמֹו ׁשּיעמֹוד, עֹולם ימֹות ּכל כּו' הרקיע ְְְֲִִֶַַַָָָָָנתהּוה

וכן 40ׁשּכתּוב  ּבּׁשמים, נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

ּפרי  ועץ ּדׁשא אֹו חּיה נפׁש הארץ ּתֹוצא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשאמר

ּומבר41כּו' מאכל ּדבר אֹו ּפרי אדם ּוכׁשּנֹוטל ,ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

את  ּכׁשּמזּכיר ה', אּתה ּברּו ואֹומר ּבכּונה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָעליו

נברא  ׁשעלֿידּה החּיּות אֹותּה מתעֹוררת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשם,

הּנׁשמה. מזֹון היא החּיּות וזֹו כּו', ההּוא ְְְְִִַַַַַָָהּפרי

ּבזמן  ּפירּוׁש: לבּדֹו, הּלחם על לא ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹוזהּו

הרּוחנּיּות, התעֹוררּות ּבלא ּגׁשמּיּות לבּדֹו, ְְְְְִִִֶַַָָֹׁשהּוא

האדם  ׁשּנקראת הּנׁשמה ּפירּוׁש: האדם, יחיה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבֹו

ּכׁשאּתה  ּפירּוׁש: הוי', ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם), (עיקר הּידיעה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּבה"א

ּבֹו מתעֹורר ׁשעלֿידיֿזה עליו, ׁשּברכּת הּברכה עלֿידי ּבכּונה הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמֹוציא

הּמאכלים. מרּוחנּיּות ׁשּניזֹונית הּנׁשמה, ׁשהיא האדם יחיה מּזה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהרּוחנּיּות,
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Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‚35˜eÒt‰ ÏÚ36 ¿»¿∆¿≈«¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«««»

Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èkƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»»ƒ
Èt ‡ˆBÓ BLÈ Ì„‡a ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆»»»∆««ƒ∆«»»»∆¿»ƒ

,'ÈÂ‰ שמחייה האלוקי והניצוץ ה' דבר בזכות קיים שהלחם כשם שהרי ¬»»
דבר  בכוח רק וקיים חי האדם כך אותו

לשם  כן, ואם שבו האלוקי והניצוץ ה'

ה'" פי ל"מוצא זקוק האדם מה

ˆ¯CÈשבלחם, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ
'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓÏ Ì„‡‰»»»¿»ƒ¬»»

‡˜Âc ÌÁlaL בחסידות וכמבואר ∆«∆∆«¿»
אף  מהדומםֿצומחֿחי ניזון שהאדם

כי  ממנו, נחותים נבראים שהם

האדם  משורש נעלים הם בשורשם

אותם  מעלה הוא שבאכילתם ומשום

לשורשם.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ האריז"ל דברי לפי ¿«ƒ∆
להיות  האדם של הצורך לגבי האמורים

שבלחם  ה'" פי מ"מוצא ≈«¿Ó·‡¯ניזון
ÌL ¯˙k'a ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈¿∆∆≈

'·BË37¯kÊpL] Ôn‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«»∆ƒ¿«
ÁlLa ˙L¯Ùa Ìb38 פרשת «¿»»«¿««

dÈaהשבוע  ·È˙Îc בו 36], שכתוב ƒ¿ƒ≈
˙‡ EÏÈÎ‡iÂ E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ«¿«¿««¿ƒ∆««¬ƒ¿∆
‡ÏÂ zÚ„È ‡Ï ¯L‡ Ôn‰«»¬∆…»«¿»¿…
EÚÈ„B‰ ÔÚÓÏ ,EÈ˙B·‡ ÔeÚ„È¿»¬∆¿««ƒ¬
‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èkƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆
Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒ
‰¯B‡ÎÏc] Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆»»»¿ƒ¿»
ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡≈»«∆∆»ƒ¿»ƒ

‰Êa ש"לא לאדם להודיע כדי למה »∆
להיות  צריך היה יחיה" לבדו הלחם על

"ויאכילך. כך ואחר וירעיבך" "ויענך

Ì‚Â,מובן CiLלא CÈ‡ ייתכן ¿«≈«»
„ÁÈa E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ¯ÓBÏ««¿«¿««¿ƒ∆¿««

EÏÈÎ‡iÂ ÌÚ פעולות אלו והרי ƒ««¬ƒ¿
אחד  ברצף באות הם ובפסוק סותרות

שם  הבעל אומר כך ועל אחד, וכעניין

Bz¯‰'טוב  ÈËewÏ' ¯ÙÒaL ,[∆¿≈∆ƒ≈»
Ï"ÊÈ¯‡‰Ó35ÌÈ¯˜BÁ‰c ·˙k ≈»¬ƒ«»«¿«¿ƒ

˙eiÁ ‡e‰ ÔÈ‡Ó eL˜‰ƒ¿≈«ƒ«
‰ÓLp‰,בגוף מלובשת כשהיא «¿»»

‰È‰iL ˙˙B ˙Úc‰ ÔÈ‡c¿≈«««∆∆∆ƒ¿∆

‰ÓLp‰ ˙eiÁ הרוחניתı¯ÈzÂ .ÈÓLb ÏÎ‡Óe ÌÁlÓ ««¿»»ƒ∆∆«¬»«¿ƒ¿ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c ,Ï"ÊÈ¯‡‰39‡¯· ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa »¬ƒ«¿»¿«≈««¬»»«¬»ƒ¿»

ÛÎÈ˙Â ,'eÎ ÌÏBÚ‰ מיד‰e‰˙ ÚÈ˜¯ È‰È ‰"aw‰ ¯Ó‡Lk »»¿≈∆¿∆»««»»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«»
'eÎ ÚÈ˜¯‰להתקיים להמשיך BÓkכדי ,„BÓÚiL ÌÏBÚ ˙BÓÈ Ïk »»ƒ«»¿»∆«¬¿

·e˙kL40E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ∆»¿»¬»»¿»¿
ÌÈÓMa ·v לאמירה ישיר כהמשך ƒ»«»»ƒ

בראשית, ימי בששת ≈¿ÔÎÂשהיתה
LÙ ı¯‡‰ ‡ˆBz ¯Ó‡Lk¿∆»«≈»»∆∆∆
'eÎ È¯t ıÚÂ ‡Lc B‡ ‰iÁ41 «»∆∆¿≈¿ƒ

נתהוו  אלו אמירות בעקבות גם

ממשיכים  והם המתאימים הנבראים

‡Bלהתקיים, È¯t Ì„‡ ÏËBpLÎe¿∆≈»»¿ƒ
ÂÈÏÚ C¯·Óe ÏÎ‡Ó ¯·c¿««¬»¿»≈»»
,'‰ ‰z‡ Ce¯a ¯ÓB‡Â ‰eÎa¿«»»¿≈»«»

ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊnLk הקדוש של ¿∆«¿ƒ∆«≈
הברכה, באמירת הוא ברוך

˙¯¯BÚ˙Ó מחדש ונמשכתd˙B‡ ƒ¿∆∆»
˙eiÁ‰ האלוקיתd„ÈŒÏÚL ««∆«»»

'eÎ ‡e‰‰ È¯t‰ ‡¯·ƒ¿»«¿ƒ«
בראשית, ימי בששת ¿BÊÂמלכתחילה,

.‰ÓLp‰ ÔBÊÓ ‡È‰ ˙eiÁ‰««ƒ¿«¿»»
,Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk e‰ÊÂ¿∆ƒ…««∆∆¿«

‡e‰L ÔÓÊa :Le¯Èt הלחם ≈ƒ¿«∆
‡Ïa ˙eiÓLb ,Bc·Ï¿««¿ƒ¿…
Ba ,˙eiÁe¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿»»ƒ
‰ÓLp‰ :Le¯Èt ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»≈«¿»»
‡"‰a Ì„‡‰ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈»»»¿
,(Ì„‡‰ ¯˜ÈÚ) ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»ƒ«»»»
תקבל  לא הנשמה לבדה מהגשמיות

היא Èkחיות  הנשמה של החיות אלא ƒ
,'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ«»»ƒ¬»»
ÌM‰ ‡ÈˆBÓ ‰z‡Lk :Le¯Èt≈¿∆«»ƒ«≈
‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚ ‰eÎa¿«»»«¿≈«¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÂÈÏÚ zÎ¯aL∆≈«¿»»»∆«¿≈∆
‰fÓ ,˙eiÁe¯‰ Ba ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈»»ƒƒ∆
,‰ÓLp‰ ‡È‰L Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»∆ƒ«¿»»
ÌÈÏÎ‡n‰ ˙eiÁe¯Ó ˙ÈBÊÈpL∆ƒ≈≈¬ƒ««¬»ƒ
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יֹותר, ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל ּכּידּוע ּבזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּביאּור

יֹותר  מּטה למּטה ּבהמׁש42יֹורד (ּכּמּובא ְְְֵֵֵֶַַַָָָ

ההילּולא  ענין 43מאמרי יׁשנֹו ּכאׁשר ולכן ,( ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

למּטה  אֹו ּבלבד, חי - מדּבר מּמדריגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּלמּטה

זה  הרי ּדֹומם, - מּזה למּטה אֹו צֹומח, - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָמּזה

ׁשּנמׁש קדּוׁשה ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש הֹוכחה ְְִִֵֶֶָָָָָּגּופא

ׁשּכאׁשר  הוי', ּפי מֹוצא וזהּו יֹותר, ּגבֹוּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּגבֹוּה

ּפי  ה'מֹוצא את מחּיה הּוא הרי אֹותֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַָמגּלים

ׁשּבאדם. ֲֶָָָָָהוי''

‰fÓe למּטה ירידה יׁשנּה ׁשּכאׁשר מּובן, ּגּופא ƒ∆ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ

הּוא  הרי הּדֹומם, מּבחינת ּגם יֹותר ְֲִִֵֵֵַַַַָמּטה

מּבחינה  ּגם למעלה יֹותר, ּגבֹוּה מּגבֹוּה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָנמׁש

החילּוק  ּכללּות וזהּו הּדֹומם. ׁשּבמין ְְְְִִֵֶֶַַַָָהּגבֹוהה

ּדהּנה, הּטמאֹות. קליּפֹות לג' נֹוגּה קליּפת ְְְְְִִִֵֵֵַַַּבין

ּבּתניא  מבֹואר הּטמאֹות קליּפֹות לג' 44ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֵַַַַָָ

לגמרי). טמאֹות הן (ׁשּלכן ּכלל טֹוב ּבהן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

 ֿ נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמּו"ר כ"ק ּבזה ְְְִֵֶַַָָָָּומבאר

הּנערים  וּיגּדלּו (ּבדּבּורֿהּמתחיל ּובכּמה 45עדן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

לֹומר 46מקֹומֹות  ׁשּי אי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ,( ְְְִֵֵַַָָָ

טֹוב  ּבלי אפׁשר אי והלא ּכלל, טֹוב ּבהם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאין

הּטֹוב  מן והּוא חּיּות, איזֹו ּבהם יׁש ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּכלל,

קליּפת  ּבין ההפרׁש ּדהּנה, הּוא, הענין א ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָכּו'.

נֹוגּה ּדבקליּפת הּוא, הּטמאֹות קליּפֹות לג' ְְְְְִִִֵַַַַנֹוגּה

עּמֹו מתאחד אינֹו אבל ּברע, מעֹורב רק ְְְֲִִֵֵַַַָָָהּטֹוב

טֹוב, רּוּבֹו ּבין החילּוק  ׁשּיׁשנֹו ּבעֹולמֹות, ְְִֵֶֶַָָ[ּוכמֹו

טֹוב  ּומיעּוטֹו טֹוב ׁשרק 47חציֹו ּבעֹולם ּגם הּנה , ְִִֵֶֶַַָָ

עצמֹו ּבפני הּוא הּטֹוב הרי טֹוב, והינּומיעּוטֹו , ְְְְֲִִֵֵַַַ

עּמֹו], מתאחד אינֹו אבל ּברע, מעֹורב רק ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבהם  טֹוב המעט הּטמאֹות, קליּפֹות ְְְְִֵֶֶַַַָּובג'

והינּו הרע, עם מתאחד אֹותם) ּומקּים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ(ׁשּמהּוה
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כו'.)42 הגבוה כל ערך תשמ"א) (קה"ת, אדה"ז לספרי המפתחות בספר הנסמן וראה קכו. ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי  ראה

ובכ"מ. ואילך. א סה, ואילך. א נח, אורה יד.)43שערי פרק א.)44סוף פרק קג )45סוף ס"ע תרס"ה (סה"מ תרס"ה

תשע.)46ואילך). ע' ח"ב תער"ב המשך קד. ע' עת"ר סה"מ בהקדמה )47ראה עולמות) ציור (שער מג שער חיים עץ ראה

להדרוש.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ¯e‡Èa‰Â'ה מדבר 'מזון' מקבלת הרוחנית הנשמה באמת מדוע ¿«≈»∆

גשמי BÈ˙¯שבאוכל dB·b dB·b‰ ÏkL Úe„ik,ומקורו בשורשו «»«∆»«»«»«≈
¯˙BÈ ‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ42CLÓ‰a ‡·enk) המאמרים קבוצת ≈¿«»«»≈«»¿∆¿≈

‡ÏeÏÈ‰‰ È¯Ó‡Ó43 תש"י שבט ÔÈÚיו"ד BLÈ ¯L‡k ÔÎÏÂ ,( ««¿≈«ƒ»¿»≈«¬∆∆¿ƒ¿«
- ¯a„Ó ˙‚È¯„nÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ«¿≈«¿«≈

„·Ïa ÈÁ,מדבר hÓÏ‰ואינו B‡ «ƒ¿«¿«»
ÁÓBˆ Y ‰fÓ חיות פחות בו שיש ƒ∆≈«

בחי, Yמאשר ‰fÓ ‰hÓÏ B‡¿«»ƒ∆
ÌÓBc אפילו חיות פחות בו שיש ≈

לצומח, Ùeb‡ביחס ‰Ê È¯‰,עצמו ¬≈∆»
שלו, Baהנחיתות LiL ‰ÁÎB‰»»∆≈

dB·bÓ CLÓpL ‰Le„˜ ıBˆÈƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»«
Èt ‡ˆBÓ e‰ÊÂ ,¯˙BÈ dB·b»«≈¿∆»ƒ
,B˙B‡ ÌÈl‚Ó ¯L‡kL ,'ÈÂ‰¬»»∆«¬∆¿«ƒ
שנמצא  הגבוה מהשורש הניצוץ את

iÁÓ‰בדומםֿצומחֿחי  ‡e‰ È¯‰¬≈¿«∆
‰ÈÂ''ומעורר  Èt ‡ˆBÓ'‰ ˙‡∆«»ƒ¬»»

Ì„‡aL לנשמה חיות ומעניק ∆»»»
האלוקית.

‡Ùeb ‰fÓe עצמו,Ô·eÓ ƒ∆»»
‰hÓÏ ‰„È¯È dLÈ ¯L‡kL∆«¬∆∆¿»¿ƒ»¿«»

Ìb ¯˙BÈ ‰hÓ נמוך יותר אפילו «»≈«
È¯‰ ,ÌÓBc‰ ˙ÈÁaÓ הוכחה זו ƒ¿ƒ««≈¬≈

ביחס ‰e‡כי  אפילו הנחות הדבר

dB·bלדומם dB·bÓ CLÓƒ¿»ƒ»«»«
‰ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,¯˙BÈ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ»

‰‰B·b‰ביותר.ÌÓBc‰ ÔÈÓaL «¿»∆¿ƒ«≈
˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ

˙BtÈÏ˜ '‚Ï d‚B ˙tÈÏ˜ ÔÈa≈¿ƒ««¿¿ƒ
˙B‡Óh‰ הטומאה כוחות הקליפות, «¿≈

כשם  האלוקי האור על המכסים

נחלקות, הפרי על מכסה שהקליפה

'נוגה', קליפת סוגים: לשני כלל בדרך

ורע  טוב תערובת בה שיש אור, לשון

לגמרי. טמאות ≈p‰c¿ƒ‰,וקליפות
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ï Ú‚Ba¿≈«¿¿ƒ«¿≈

‡Èza ¯‡B·Ó44Ô‰a ÔÈ‡L ¿»««¿»∆≈»∆
˙B‡ÓË Ô‰ ÔÎlL) ÏÏk ·BË¿»∆»≈≈¿≈
˜"Î ‰Êa ¯‡·Óe (È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿»≈»∆
(a"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡«¿»«

„a) Ô„ÚŒB˙ÓLÏÈÁ˙n‰Œ¯ea בפסוק הפותח חסידות במאמר ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿ƒ
ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ45˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e46,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,( «ƒ¿¿«¿»ƒ¿«»¿¿ƒ¿»≈»

Ì‰a ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CiL CÈ‡הטמאות Ï‰Â‡בקליפות ,ÏÏk ·BË ≈«»«∆≈»∆¿»«¬…
‡e‰Â ,˙eiÁ BÊÈ‡ Ì‰a LÈ È¯‰L ,ÏÏk ·BË ÈÏa ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆¬≈≈»∆≈«¿

'eÎ ·Bh‰ ÔÓ כל סוף סוף שהרי ƒ«
ואמנם  בקדושה שורשם וקיום חיות

יורדת  הקדושה קליפות, שיהיו כדי

שנשארת  עד רבים צמצומים ועוברת

כלל  טוב ללא אבל מועטת, חיות רק

כן  ואם להתקיים, יכול לא דבר שום

אלו  שקליטות האמירה משמשעות מה

טוב  בהן ו"אין לגמרי" "טמאות הן

כלל"?..

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ גם בעצם שאכן «»ƒ¿»
טוב  מעט יש לגמרי הטמאות בקליפות

היא  מהותן של ההגדרה זאת ובכל

כלל", טוב בהן ≈p‰c¿ƒ‰,ש"אין
d‚B ˙tÈÏ˜ ÔÈa L¯Ù‰‰ שיש «∆¿≈≈¿ƒ««

טוב ‰B‡Óh˙בה ˙BtÈÏ˜ '‚Ï¿¿ƒ«¿≈
˜¯ ·Bh‰ d‚B ˙tÈÏ˜·c ‡e‰¿ƒ¿ƒ««««
BÈ‡ Ï·‡ ,Ú¯a ·¯BÚÓ¿»¿»¬»≈

BnÚ „Á‡˙Ó טוב הוא הטוב ועדיין ƒ¿«≈ƒ
BÓÏBÚa˙,מוחלט  BÓÎe]¿»»

,·BË Bae¯ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ BLiL∆∆¿«ƒ≈
·BË BËeÚÈÓe ·BË BÈˆÁ47, ∆¿ƒ

שעולם  האריז"ל בכתבי מבואר

משלושת  הראשון (העולם הבריאה

שהם  בריאהֿיצירהֿעשיה העולמות

ובכולם  מוגדרת מציאות בעלי נבראים

באותה  לא אך ורע טוב תערובת יש

עולם  רע, ומיעוטו טוב רובו מידה

רע  ומחצה טוב מחצה הוא היצירה

טוב, ומיעוטו רע רובו העשיה ועולם

BËeÚÈÓ ˜¯L ÌÏBÚa Ìb ‰p‰ƒ≈«»»∆«ƒ
,·BËהעשייה ‰Bh·עולם È¯‰¬≈«

‡e‰L eÈ‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ‡e‰ƒ¿≈«¿¿«¿∆
BÈ‡ Ï·‡ ,Ú¯a ·¯BÚÓ ˜«̄¿»»«¬»≈
˙BtÈÏ˜ '‚·e ,[BnÚ „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ
Ì‰aL ·BË ËÚÓ‰ ,˙B‡Óh‰«¿≈«¿«∆»∆

Ì˙B‡ Ìi˜Óe ‰e‰nL) אכן כי ∆¿«∆¿«≈»
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c"lyz'dנ ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ׁשּבּתערֹובֹות  ועלּֿדר רע, להיֹות נהּפ ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַׁשהּטֹוב

להיֹות  נהּפ ׁשההיּתר אֹופן יׁש והיּתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאיסּור

נבלה  נעׂשית עצמּה חתיכה ּוכמֹו .48איסּור, ְְְֲֲִִֵֵַַָָָ

יֹותר, מּטה למּטה נמצא זה ׁשּניצֹוץ ּכיון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאמנם,

מּובן  ּגּופא מּזה הרי מּדֹומם, אפילּו ְֲֲִִִֵֵֶַָָָלמּטה

ּפי  מּמֹוצא ּגם למעלה יֹותר, ּגבֹוּה ּגבֹוּה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשּׁשרׁשֹו

הוי' ּפי מּמֹוצא אפילּו ּולמעלה ׁשּבּדֹומם, ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהוי'

אפׁשר  אי מּובן ועלּֿפיֿזה האלקית. ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנפׁש

על  לנּגד ּביכלּתֹו יׁש הּנברא, ּגדרי מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּגם

האלקית. נפׁש ּדקדּוׁשת ְְֱִִִִֶֶַָָָֹהענינים

הּנפׁש‡ÌÓד) לעניני ּבנֹוגע אּלא אינֹו זה ּכל »¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אבל  ּבגילּוי, ׁשּבאים ּכפי ְְֱֲִִִִֶָָָֹהאלקית

ׁשּלמעלה  האלקית הּנפׁש לעצם ּבנֹוגע ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא

איֿאפׁשר  זה ׁשעל מּגילּוי , ּולמעלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמהתחּלקּות

ּבלבד, ּולהסּתיר להעלים לא ואפילּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַֹלנּגד,

ד', ּבפרק ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מּמה ב) (סעיף ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָוכּנ"ל

הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁש"זה

ּומעלים  ׁשּמכּסה ׁשטּות' ה'רּוח והינּו ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹהאלקית,

לא  אבל האלקית , ּדנפׁש הּמּדֹות על רק הּוא ְֱֲִִֶֶַַַָָֹֹכּו',

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האלקית", ּדנפׁש העצמּות ְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹעל

אין  הרי הּנׁשמה עצם ּדעל "וידּוע ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאחריֿזה,

זה  ׁשּמּצד וכּנ"ל ּומסּתיר". הּמעלים ּדבר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָׁשּום

ההּטיה  ּותמּורת וההסּתר, ההעלם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמתּבּטל

ׁשּלמעלה  ההּטיה נעׂשית ודעת, מּטעם ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּלמּטה

ודעת. ִַַַַָמּטעם

ּב'לּקּוטי Ô·eÈÂה) הּמּגיד הרב ּביאּור עלּֿפי ּגם ¿»ְִִִֵֵַַַַַָ

את 49אמרים' הרם ואּתה הּפסּוק על ְֲִֵֶַַַָָָָ

ׁשהעֹולם  לבאר, ּומקּדים ב). סעיף (הּנ"ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָמּט

הּקּב"ה  ׁשעׁשּוע ּבׁשביל רק נברא וּתענּוג לא ְְְֲֲִִִַַַַַָָָֹ

רצֹונֹו, ונעׂשה ׁשאמר הּמצֹות ּבמעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּכביכֹול
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א.)48 ק, קלד.)49חולין סימן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לל  מציאות שום להיות יכולה באלוקות לא שמקורה חיות ÌÚא „Á‡˙Ó (ƒ¿«≈ƒ

,Ú¯ ˙BÈ‰Ï Ct‰ ·Bh‰L eÈ‰Â ,Ú¯‰ היא שלהם ההגדרה ולכן »«¿«¿∆«∆¿«ƒ¿«
כלל" טוב בהן LÈש"אין ¯zÈ‰Â ¯eÒÈ‡ ˙B·B¯ÚzaL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿≈∆≈

¯zÈ‰‰L ÔÙB‡ בהלכה (כמפורט ממנו גדולה בכמות באיסור שנתערב ∆∆«≈∆
תערובות  BÈ‰Ï˙בדיני Ct‰∆¿«ƒ¿

dÓˆÚ ‰ÎÈ˙Á BÓÎe ,¯eÒÈ‡ƒ¿¬ƒ»«¿»
היתר  הייתה באיסור שנתערבה שקודם

‰Ï· ˙ÈNÚ48 חתיכה כעת ואם «¬≈¿≈»
בהיתר  יהיה (ולא בהיתר תתערב זו

האיסור), את לבטל מספקת כמות

– בעניינו גם וכך ייאסר, ההיתר

הטמאות  קליפות לשלוש שירד הניצוץ

שהוא  כזו במידה הרע עם מתאחד

רע. להיות הופך

,ÌÓ‡ שני ıBˆÈpLמצד ÔÂÈk »¿»≈»∆ƒ
,¯˙BÈ ‰hÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿«»«»≈
הגדולה  הירידה היא שלו והירידה

ÌÓBcÓביותר  eÏÈÙ‡ ‰hÓÏ¿«»¬ƒƒ≈
מקליפת  חיותו את ויונק אסור שאינו

Ô·eÓנוגה, ‡Ùeb ‰fÓ È¯‰¬≈ƒ∆»»
,¯˙BÈ dB·b dB·b BL¯ML∆»¿»«»«≈
ביותר, הגבוה ש"כל לכלל בהתאם

הניצוץ  של והשורש יותר", למטה יורד

הרע, עם והתאחד עצומה ירידה שירד

מאד  נעלה שלו שהשורש בוודאי

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ»ƒ¬»»
ÌÓBcaL,היתר ÏÚÓÏe‰שהוא ∆«≈¿«¿»

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ»ƒ¬»»
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL בגלל רק כי ∆«∆∆»¡…ƒ

כך. כל גבוה הוא שלו הנעלה השורש

CÈ‡ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ייתכן ¿«ƒ∆»≈
È¯„b „vÓ ÌbL ¯LÙ‡∆¿»∆«ƒ«ƒ¿≈

,‡¯·p‰,שלו ההגבלות כל LÈעם «ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ ÏÚ „bÏ BzÏÎÈaƒ»¿¿«≈«»ƒ¿»ƒ

˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙Le„˜c כי ƒ¿«∆∆»¡…ƒ
אפילו  נעלה יותר הוא ושורשו במקורו

האלוקית. הנפש של מהשורש

‡l‡ BÈ‡ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ („»¿»»∆≈∆»
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿¿≈«∆∆»¡…ƒ

,ÈeÏÈ‚a ÌÈ‡aL ÈÙk כאמור ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
הנפש  של וההסתר שההעלם לעיל

הנפש  של הגלוי, הרגש היינו המידות, על הוא שטות' וה'רוח  הבהמית

ÏÚÓlL‰האלוקית  ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌˆÚÏ Ú‚Ba ‡Ï Ï·‡¬»…¿≈«¿∆∆«∆∆»¡…ƒ∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Ó נקודה תמיד נשאר אלא מתחלק" בלתי ש"עצם לכלל בהתאם ≈ƒ¿«¿
דרגות  להיות יכולות העצם של ובהתפשטות בהתגלות ורק מוגדרת לא אחת

שונים  ואופנים ÈeÏÈbÓשונות ‰ÏÚÓÏe למידת בהתאם הבדלים בו שיש ¿«¿»ƒƒ
וההתפשטות, Ê‰ההארה ÏÚL העצם עלeÏÈÙ‡Â ,„bÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ ∆«∆ƒ∆¿»¿«≈«¬ƒ

„·Ïa ¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ‡Ï…¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«
והתנגדות, מלחמה »»¿Ï"pÎÂללא

·e˙kM ‰nÓ (· ÛÈÚÒ)¿ƒƒ«∆»
¯Ó‡na תש"י משנת לגני' 'באתי ««¬»

LÙp‰L ‰Ê"L ,'„ ˜¯Ùa¿∆∆∆∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆
'˙eËL Áe¯'‰ eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«¿»«¿
˜¯ ‡e‰ ,'eÎ ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ«
,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰ ÏÚ««ƒ¿∆∆»¡…ƒ
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡¬»…«»«¿¿∆∆
ÛÈÒBnL ÈÙÎe ,"˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ∆ƒ

מאמר  "Úe„ÈÂבאותו ,‰ÊŒÈ¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿»«
ÔÈ‡ È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
."¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ

‰Ê „vnL Ï"pÎÂ שהנפש כיוון ¿««∆ƒ«∆
על  מסתירה לא מלכתחילה הבהמית

בסופו  לכן האלוקית הנפש של העצם

דבר  ‰‰ÌÏÚשל Ïha˙Óƒ¿«≈«∆¿≈
¯zÒ‰‰Â הגלויים הנפש חלקי על ¿«∆¿≈

התנגדות, ואפילו הסתר יש שעליהם

‰hÓlL ‰Èh‰‰ ˙¯eÓ˙e¿«««»»∆¿«»
˙Ú„Â ÌÚhÓ כתוצאה הנגרמת ƒ««»««

רצוייה, בלתי שטות' ≈¬»ÈNÚ˙מ'רוח
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰Èh‰‰««»»∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Â לאחר דקדושה', 'שטות אל »««
האלוקית  הנפש על וההסתר שההעלם

מאירה  והנפש לחלוטין התבטל

פעולתה. את ופועלת

¯e‡Èa ÈtŒÏÚ Ìb Ô·eÈÂ (‰¿»««ƒ≈
„Èbn‰ תלמידו ‰¯· ממעזריטש, »«««ƒ

טוב  שם הבעל של מקומו וממלא

בעל ומו  הזקן האדמו"ר של ורבו רו

‡ÌÈ¯Ó'התניא  ÈËewÏ'a49ÏÚ ¿ƒ≈¬»ƒ«
EhÓ ˙‡ Ì¯‰ ‰z‡Â ˜eÒt‰«»¿«»»≈∆«¿

ÌÈc˜Óe .(· ÛÈÚÒ Ï"p‰) הרב ««¿ƒ«¿ƒ
Ï‡המגיד ÌÏBÚ‰L ,¯‡·Ï¿»≈∆»»…

ÏÈ·La ‡Ï‡ ˜¯ ‡¯·ƒ¿»«ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ·k ‚eÚzÂ ‰"aw‰ ÚeLÚL הוא ברוך לקדוש NÚÓa‰שיש «¬««»»¿«¬ƒ¿»¿«¬≈

˙Bˆn‰מכך הוא ¯ˆBB,והעונג ‰NÚÂ ¯Ó‡L לגבי לעיל כנזכר «ƒ¿∆»«¿«¬»¿
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העֹולמֹות, לברֹוא הּקדמֹון ּברצֹון ּׁשעלה מה ְְְִֶַַַָָָָָָָוכל

ּבני  מּמעׂשה ׁשּיקּבל הּתענּוג ּבׁשביל היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּכל

הּכל  מקֹור והּוא הּצּדיקים), עבֹודת (הינּו ְְְֲִִַַַַַָָֹאדם

יכֹול  ּדבר ׁשּכל נֹודע והּנה הּכל. נתהּוה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּמּנּו

עֹוׂשה  האדם ּכאׁשר ולכן לׁשרׁשֹו, ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָלעלֹות

הּוא  וׁשרׁשם ׁשעיקרם העֹולם) (ּבעניני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָהּמצֹות

מעלה  הּוא הרי הּנ"ל, והּתענּוג הּקדמֹון ְְֲֲֲֵֶַַַַַַַָרצֹון

כּו'. הּקדמֹון רצֹון ׁשהּוא ׁשרׁשם עד ְְֶַַַָָָָאֹותם

ּכמֹו הׁשּתּנּות, ּבֹו לעׂשֹות יכֹול ֿ זה ְְְְֲִֵֶַַַָועלֿידי

העליֹון  ּברצֹון ׁשּבׁשרׁשן ליּבׁשה, ים ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָּבחילּוק

להיֹות  יכֹולה ולכן ּפׁשּוט, אחדּות הּכל ְְְְִֵַַָָָָֹׁשם

ּגם  ׁשּמביא (ּוכפי ליּבׁשה מּים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָההׁשּתּנּות

לחמץ  יאמר וידליק, לּׁשמן ׁשאמר ּדמי ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּדּוגמא

מּטה 50וידליק  ּפירּוׁש: ,מּט את הרם סֹוד וזה .( ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

למעלה  הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, ְְְְְִֵַַַַַָָָָלׁשֹון

אחד  לצד מים ׁשהּטה ההּטיה העליֹון ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלעֹולם

למעלה  אבל מּזה, זה חלּוקים אחד, לצד ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָויּבׁשה

הּזה  לעֹולם מּׁשם ּתמׁשי ואחרּֿכ אחד, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכל

כּו' "יּוד ,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום ְְְְְִֵֶֶַָָָָיּבׁשה

המׁשכֹות  ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ׁשּבחינת ְְִֶֶַַַַַָָֹ(ּכּנ"ל

למּטה). מלמעלה הּנמׁש איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִִֵַַַָָָּגילּוי

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ.העֹולם לכללּות ּבנֹוגע ּגם מּובן ¿«∆∆∆ְְִֵַַָָָָ

ּכפי  העֹולם מציאּות ְְְִִִֵָָּדהּנה,

סעיף  (כנ"ל הּקּב"ה ׁשל מּדֹותיו מּצד ְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשית

מהּנברא, הּבֹורא העלם ׁשל ּבאֹופן היא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָב)

אמיּתית  מציאּות העֹולם נעׂשה .51ּומּכלֿמקֹום ְֲֲִִִִֶַָָָָ

הרמּב"ם  ּׁשּכתב מה אמּתתֹו52ּובהקּדם ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)50 כה, צא).)51תענית ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת פ"ז תשל"ג לגני באתי ד"ה גם יסוה"ת )52ראה הל'

ה"ד. פ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"נחת  ניחח", "ריח בהם שנאמר הקרבנות למעשה ביחס ז"ל חכמינו דברי

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני ‰ÔBÓ„wרוח ÔBˆ¯a ‰ÏÚM ‰Ó ÏÎÂ¿»«∆»»»»««¿
אותו  ומניע שגורם אחר משהו שאין ‰Ïkהראשוני ,˙BÓÏBÚ‰ ‡B¯·Ïƒ¿»»«…

Ì„‡ Èa ‰NÚnÓ Ïa˜iL ‚eÚz‰ ÏÈ·La ‰È‰ המצוות בקיום »»ƒ¿ƒ««¬∆¿«≈ƒ«¬≈¿≈»»
רצונו  B·Ú„˙שהן eÈ‰)«¿¬«

‡e‰Â ,(ÌÈ˜Ècv‰ הזה הרצון ««ƒƒ¿
Ïk‰ ‰e‰˙ epnÓe Ïk‰ ¯B˜Ó¿«…ƒ∆ƒ¿«»«…

לברוא  העונג הרצון בשביל העולם את

העליון  הרצון ממילוי רוח על והנחת

הוא  האדם בני של מעשיהם ידי

כל  התהוות של והמקור השורש

הבריאה.

ÏBÎÈ ¯·c ÏkL Ú„B ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»»»»
,BL¯LÏ ˙BÏÚÏ לאחר גם כי «¬¿»¿

צמצומים  ועבר רבות ירידות שירד

במקורו  קשור נשאר הוא ≈«¿ÔÎÏÂרבים
˙Bˆn‰ ‰NBÚ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»∆«ƒ¿
Ì¯˜ÈÚL (ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa)¿ƒ¿¿≈»»∆ƒ»»

ÌL¯LÂ המצוות ¯ˆÔBשל ‡e‰ ¿»¿»»
È¯‰ ,Ï"p‰ ‚eÚz‰Â ÔBÓ„w‰««¿¿««¬««¬≈
ÌL¯L „Ú Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰«¬∆»«»¿»

'eÎ ÔBÓ„w‰ ÔBˆ¯ ‡e‰L על ∆»««¿
'העלאת' לגבי לעיל האמור דרך

לשורשו. הים ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂו'הגבהת'
‰Ê לשורשו הדבר העלאת באמצעות ∆

˙epzL‰ Ba ˙BNÚÏ ÏBÎÈ»«¬ƒ¿«
המקורי, מטבעו שונה באופן שיפעל

˜eÏÈÁa BÓk ההב ÌÈדל לגבי  ÔÈa ¿¿ƒ≈»
ÔBˆ¯a ÔL¯LaL ,‰LaÈÏ¿«»»∆¿»¿»»»
˙e„Á‡ Ïk‰ ÌL ÔBÈÏÚ‰»∆¿»«…«¿

ËeLt שלכל כך שביניהם וההבדלים »
ומיוחדים  משלו שונים גדרים יש אחד

האלוקיי  שהאור לאחר רק נוצרו לו

בשורש  ואילו צמצומים עבר המקורי

ללא  'פשוטים, הדברים ובמקור

שונות, והגדרות ≈«¿ÔÎÏÂהבדלים
ÌiÓ ˙epzL‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ»
Ìb ‡È·nL ÈÙÎe) ‰LaÈÏ¿«»»¿ƒ∆≈ƒ«

˜ÈÏ„ÈÂ ıÓÁÏ ¯Ó‡È ,˜ÈÏ„ÈÂ ÔÓMÏ ¯Ó‡L ÈÓc ‡Ó‚ec‰50 «¿»¿ƒ∆»««∆∆¿«¿ƒ…««…∆¿«¿ƒ
השמשות  בבין בתו את דוסא בן חנינא רבי ראה אחת שפעם בגמרא כמסופר

כלי  לו: אמרה עצובה? את למה בת, לה: אמר עצובה. כשהיא שבת ערב של

בתי  לה: אמר לשבת. אור ממנו והדלקתי שמן של בכלי לי נתחלף חומץ של

הנס  וגם וידלוק, לחומץ יאמר הוא וידלק לשמן שאמר מי לך, איכפת מה

'אחדות  הכול שם ומקורם לשרשם עלו שהדברים ידי על התרחש הזה

לתכונות  השמן תכונות בין הבדל יש וההגדרה הצמצום לאחר רק כי פשוטה',

מוגדר). הבלתי העליון והמקור בשורש לא אבל ‰¯Ìהחומץ „BÒ ‰ÊÂ¿∆»≈
ÔBLÏ ‰hÓ :Le¯Èt ,EhÓ ˙‡∆«¿≈«∆¿

,‰Èh‰ וסטייה BBˆ¯eנטייה «»»¿
‰ÏÚÓÏ dÈa‚‰ ,Ì¯‰ :¯ÓBÏ«»≈«¿ƒ«¿«¿»

ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚÏ ומקור לשורש »»»∆¿
את  למעלה שהוא כפי הדברים

‰h‰L ‰Èh‰‰'הבריאה ה בעת ««»»∆ƒ»
„ˆÏ ‰LaÈÂ „Á‡ „ˆÏ ÌÈÓ«ƒ¿«∆»¿«»»¿«
Ï·‡ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ ,„Á‡∆»¬ƒ∆ƒ∆¬»
CkŒ¯Á‡Â ,„Á‡ Ïk‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«…∆»¿««»
למקורם  יגיעו שהדברים לאחר

CÈLÓz ותורידÌÏBÚÏ ÌMÓ «¿ƒƒ»»»
,ÌÈ ÌB˜Óa ‰LaÈ ‰f‰ והים «∆«»»ƒ¿»

ליבשה  ‡˙יהפוך ‰Ëe e‰ÊÂ¿∆¿≈∆
Ï"pk) 'eÎ E"„eÈ ,E„È»¿¿««

„"ei‰ ˙ÈÁaL הנקודה ∆¿ƒ««
הדברים  של וההתחלה הראשונית

ÈeÏÈb ˙BÎLÓ‰ Ïk L¯L ‡e‰…∆»«¿»ƒ
CLÓp‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈«ƒ¿»

Ï ‰ÏÚÓÏÓ‰hÓ הדרגות בכל ƒ¿«¿»¿«»
של  והעלאה הגבהה ידי ועל הבאות

את  לשנות אפשר לשורשם הדברים

לעיל  כמבואר והנהגתם, ).טבעם
Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈«

ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏ לעיל מהאמור ƒ¿»»»
זה  פרט על סוף ים קריעת ענין לגבי

לגבי  גם מובן ליבשה הים הפיכת של

העלאתו  ידי שעל העולם כללות

כללי. שינוי בו פועלים ומקורו לשורשו

ÈÙk ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ»»¿ƒ
ÏL ÂÈ˙BcÓ „vÓ ˙ÈNÚpL∆«¬≈ƒ«ƒ»∆
· ÛÈÚÒ Ï"Î) ‰"aw‰«»»¿ƒ
החסד  מידת ידי על היא שההתהוות

האור  את ומגלה שמשפיעה והגדולה

את  שמצמצמת הגבורה מידת ידי ועל

p‰Ó·¯‡האור  ‡¯Ba‰ ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ אינו ) הנברא שהרי ƒ¿∆∆∆¿≈«≈≈«ƒ¿»
הבורא, מציאות את נעלםÌB˜ÓŒÏkÓeחש שהבורא NÚ‰למרות ƒ»»«¬∆

˙ÈzÈÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ÌÏBÚ‰51.קיימת kM˙·שאכן ‰Ó Ìc˜‰·e »»¿ƒ¬ƒƒ¿∆¿≈«∆»«
Ì"aÓ¯‰52,ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ˙zÓ‡k C¯a˙È B˙zÓ‡ ÔÈ‡L אין »«¿«∆≈¬ƒ»ƒ¿»≈«¬ƒ«»«ƒ¿»ƒ
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ני c"lyz'd ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ׁשּבּתערֹובֹות  ועלּֿדר רע, להיֹות נהּפ ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַׁשהּטֹוב

להיֹות  נהּפ ׁשההיּתר אֹופן יׁש והיּתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאיסּור

נבלה  נעׂשית עצמּה חתיכה ּוכמֹו .48איסּור, ְְְֲֲִִֵֵַַָָָ

יֹותר, מּטה למּטה נמצא זה ׁשּניצֹוץ ּכיון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאמנם,

מּובן  ּגּופא מּזה הרי מּדֹומם, אפילּו ְֲֲִִִֵֵֶַָָָלמּטה

ּפי  מּמֹוצא ּגם למעלה יֹותר, ּגבֹוּה ּגבֹוּה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשּׁשרׁשֹו

הוי' ּפי מּמֹוצא אפילּו ּולמעלה ׁשּבּדֹומם, ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהוי'

אפׁשר  אי מּובן ועלּֿפיֿזה האלקית. ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנפׁש

על  לנּגד ּביכלּתֹו יׁש הּנברא, ּגדרי מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּגם

האלקית. נפׁש ּדקדּוׁשת ְְֱִִִִֶֶַָָָֹהענינים

הּנפׁש‡ÌÓד) לעניני ּבנֹוגע אּלא אינֹו זה ּכל »¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אבל  ּבגילּוי, ׁשּבאים ּכפי ְְֱֲִִִִֶָָָֹהאלקית

ׁשּלמעלה  האלקית הּנפׁש לעצם ּבנֹוגע ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא

איֿאפׁשר  זה ׁשעל מּגילּוי , ּולמעלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמהתחּלקּות

ּבלבד, ּולהסּתיר להעלים לא ואפילּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַֹלנּגד,

ד', ּבפרק ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מּמה ב) (סעיף ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָוכּנ"ל

הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁש"זה

ּומעלים  ׁשּמכּסה ׁשטּות' ה'רּוח והינּו ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹהאלקית,

לא  אבל האלקית , ּדנפׁש הּמּדֹות על רק הּוא ְֱֲִִֶֶַַַָָֹֹכּו',

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האלקית", ּדנפׁש העצמּות ְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹעל

אין  הרי הּנׁשמה עצם ּדעל "וידּוע ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאחריֿזה,

זה  ׁשּמּצד וכּנ"ל ּומסּתיר". הּמעלים ּדבר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָׁשּום

ההּטיה  ּותמּורת וההסּתר, ההעלם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמתּבּטל

ׁשּלמעלה  ההּטיה נעׂשית ודעת, מּטעם ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּלמּטה

ודעת. ִַַַַָמּטעם

ּב'לּקּוטי Ô·eÈÂה) הּמּגיד הרב ּביאּור עלּֿפי ּגם ¿»ְִִִֵֵַַַַַָ

את 49אמרים' הרם ואּתה הּפסּוק על ְֲִֵֶַַַָָָָ

ׁשהעֹולם  לבאר, ּומקּדים ב). סעיף (הּנ"ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָמּט

הּקּב"ה  ׁשעׁשּוע ּבׁשביל רק נברא וּתענּוג לא ְְְֲֲִִִַַַַַָָָֹ

רצֹונֹו, ונעׂשה ׁשאמר הּמצֹות ּבמעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּכביכֹול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לל  מציאות שום להיות יכולה באלוקות לא שמקורה חיות ÌÚא „Á‡˙Ó (ƒ¿«≈ƒ

,Ú¯ ˙BÈ‰Ï Ct‰ ·Bh‰L eÈ‰Â ,Ú¯‰ היא שלהם ההגדרה ולכן »«¿«¿∆«∆¿«ƒ¿«
כלל" טוב בהן LÈש"אין ¯zÈ‰Â ¯eÒÈ‡ ˙B·B¯ÚzaL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿≈∆≈

¯zÈ‰‰L ÔÙB‡ בהלכה (כמפורט ממנו גדולה בכמות באיסור שנתערב ∆∆«≈∆
תערובות  BÈ‰Ï˙בדיני Ct‰∆¿«ƒ¿

dÓˆÚ ‰ÎÈ˙Á BÓÎe ,¯eÒÈ‡ƒ¿¬ƒ»«¿»
היתר  הייתה באיסור שנתערבה שקודם

‰Ï· ˙ÈNÚ48 חתיכה כעת ואם «¬≈¿≈»
בהיתר  יהיה (ולא בהיתר תתערב זו

האיסור), את לבטל מספקת כמות

– בעניינו גם וכך ייאסר, ההיתר

הטמאות  קליפות לשלוש שירד הניצוץ

שהוא  כזו במידה הרע עם מתאחד

רע. להיות הופך

,ÌÓ‡ שני ıBˆÈpLמצד ÔÂÈk »¿»≈»∆ƒ
,¯˙BÈ ‰hÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿«»«»≈
הגדולה  הירידה היא שלו והירידה

ÌÓBcÓביותר  eÏÈÙ‡ ‰hÓÏ¿«»¬ƒƒ≈
מקליפת  חיותו את ויונק אסור שאינו

Ô·eÓנוגה, ‡Ùeb ‰fÓ È¯‰¬≈ƒ∆»»
,¯˙BÈ dB·b dB·b BL¯ML∆»¿»«»«≈
ביותר, הגבוה ש"כל לכלל בהתאם

הניצוץ  של והשורש יותר", למטה יורד

הרע, עם והתאחד עצומה ירידה שירד

מאד  נעלה שלו שהשורש בוודאי

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ»ƒ¬»»
ÌÓBcaL,היתר ÏÚÓÏe‰שהוא ∆«≈¿«¿»

'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ»ƒ¬»»
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL בגלל רק כי ∆«∆∆»¡…ƒ

כך. כל גבוה הוא שלו הנעלה השורש

CÈ‡ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ייתכן ¿«ƒ∆»≈
È¯„b „vÓ ÌbL ¯LÙ‡∆¿»∆«ƒ«ƒ¿≈

,‡¯·p‰,שלו ההגבלות כל LÈעם «ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ ÏÚ „bÏ BzÏÎÈaƒ»¿¿«≈«»ƒ¿»ƒ

˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙Le„˜c כי ƒ¿«∆∆»¡…ƒ
אפילו  נעלה יותר הוא ושורשו במקורו

האלוקית. הנפש של מהשורש

‡l‡ BÈ‡ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ („»¿»»∆≈∆»
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿¿≈«∆∆»¡…ƒ

,ÈeÏÈ‚a ÌÈ‡aL ÈÙk כאמור ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
הנפש  של וההסתר שההעלם לעיל

הנפש  של הגלוי, הרגש היינו המידות, על הוא שטות' וה'רוח  הבהמית

ÏÚÓlL‰האלוקית  ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌˆÚÏ Ú‚Ba ‡Ï Ï·‡¬»…¿≈«¿∆∆«∆∆»¡…ƒ∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Ó נקודה תמיד נשאר אלא מתחלק" בלתי ש"עצם לכלל בהתאם ≈ƒ¿«¿
דרגות  להיות יכולות העצם של ובהתפשטות בהתגלות ורק מוגדרת לא אחת

שונים  ואופנים ÈeÏÈbÓשונות ‰ÏÚÓÏe למידת בהתאם הבדלים בו שיש ¿«¿»ƒƒ
וההתפשטות, Ê‰ההארה ÏÚL העצם עלeÏÈÙ‡Â ,„bÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ ∆«∆ƒ∆¿»¿«≈«¬ƒ

„·Ïa ¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ‡Ï…¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«
והתנגדות, מלחמה »»¿Ï"pÎÂללא

·e˙kM ‰nÓ (· ÛÈÚÒ)¿ƒƒ«∆»
¯Ó‡na תש"י משנת לגני' 'באתי ««¬»

LÙp‰L ‰Ê"L ,'„ ˜¯Ùa¿∆∆∆∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆
'˙eËL Áe¯'‰ eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«¿»«¿
˜¯ ‡e‰ ,'eÎ ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ«
,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰ ÏÚ««ƒ¿∆∆»¡…ƒ
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡¬»…«»«¿¿∆∆
ÛÈÒBnL ÈÙÎe ,"˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ∆ƒ

מאמר  "Úe„ÈÂבאותו ,‰ÊŒÈ¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿»«
ÔÈ‡ È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
."¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ

‰Ê „vnL Ï"pÎÂ שהנפש כיוון ¿««∆ƒ«∆
על  מסתירה לא מלכתחילה הבהמית

בסופו  לכן האלוקית הנפש של העצם

דבר  ‰‰ÌÏÚשל Ïha˙Óƒ¿«≈«∆¿≈
¯zÒ‰‰Â הגלויים הנפש חלקי על ¿«∆¿≈

התנגדות, ואפילו הסתר יש שעליהם

‰hÓlL ‰Èh‰‰ ˙¯eÓ˙e¿«««»»∆¿«»
˙Ú„Â ÌÚhÓ כתוצאה הנגרמת ƒ««»««

רצוייה, בלתי שטות' ≈¬»ÈNÚ˙מ'רוח
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰Èh‰‰««»»∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Â לאחר דקדושה', 'שטות אל »««
האלוקית  הנפש על וההסתר שההעלם

מאירה  והנפש לחלוטין התבטל

פעולתה. את ופועלת

¯e‡Èa ÈtŒÏÚ Ìb Ô·eÈÂ (‰¿»««ƒ≈
„Èbn‰ תלמידו ‰¯· ממעזריטש, »«««ƒ

טוב  שם הבעל של מקומו וממלא

בעל ומו  הזקן האדמו"ר של ורבו רו

‡ÌÈ¯Ó'התניא  ÈËewÏ'a49ÏÚ ¿ƒ≈¬»ƒ«
EhÓ ˙‡ Ì¯‰ ‰z‡Â ˜eÒt‰«»¿«»»≈∆«¿

ÌÈc˜Óe .(· ÛÈÚÒ Ï"p‰) הרב ««¿ƒ«¿ƒ
Ï‡המגיד ÌÏBÚ‰L ,¯‡·Ï¿»≈∆»»…

ÏÈ·La ‡Ï‡ ˜¯ ‡¯·ƒ¿»«ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ·k ‚eÚzÂ ‰"aw‰ ÚeLÚL הוא ברוך לקדוש NÚÓa‰שיש «¬««»»¿«¬ƒ¿»¿«¬≈

˙Bˆn‰מכך הוא ¯ˆBB,והעונג ‰NÚÂ ¯Ó‡L לגבי לעיל כנזכר «ƒ¿∆»«¿«¬»¿
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העֹולמֹות, לברֹוא הּקדמֹון ּברצֹון ּׁשעלה מה ְְְִֶַַַָָָָָָָוכל

ּבני  מּמעׂשה ׁשּיקּבל הּתענּוג ּבׁשביל היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּכל

הּכל  מקֹור והּוא הּצּדיקים), עבֹודת (הינּו ְְְֲִִַַַַַָָֹאדם

יכֹול  ּדבר ׁשּכל נֹודע והּנה הּכל. נתהּוה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּמּנּו

עֹוׂשה  האדם ּכאׁשר ולכן לׁשרׁשֹו, ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָלעלֹות

הּוא  וׁשרׁשם ׁשעיקרם העֹולם) (ּבעניני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָהּמצֹות

מעלה  הּוא הרי הּנ"ל, והּתענּוג הּקדמֹון ְְֲֲֲֵֶַַַַַַַָרצֹון

כּו'. הּקדמֹון רצֹון ׁשהּוא ׁשרׁשם עד ְְֶַַַָָָָאֹותם

ּכמֹו הׁשּתּנּות, ּבֹו לעׂשֹות יכֹול ֿ זה ְְְְֲִֵֶַַַָועלֿידי

העליֹון  ּברצֹון ׁשּבׁשרׁשן ליּבׁשה, ים ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָּבחילּוק

להיֹות  יכֹולה ולכן ּפׁשּוט, אחדּות הּכל ְְְְִֵַַָָָָֹׁשם

ּגם  ׁשּמביא (ּוכפי ליּבׁשה מּים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָההׁשּתּנּות

לחמץ  יאמר וידליק, לּׁשמן ׁשאמר ּדמי ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּדּוגמא

מּטה 50וידליק  ּפירּוׁש: ,מּט את הרם סֹוד וזה .( ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

למעלה  הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, ְְְְְִֵַַַַַָָָָלׁשֹון

אחד  לצד מים ׁשהּטה ההּטיה העליֹון ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלעֹולם

למעלה  אבל מּזה, זה חלּוקים אחד, לצד ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָויּבׁשה

הּזה  לעֹולם מּׁשם ּתמׁשי ואחרּֿכ אחד, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכל

כּו' "יּוד ,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום ְְְְְִֵֶֶַָָָָיּבׁשה

המׁשכֹות  ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ׁשּבחינת ְְִֶֶַַַַַָָֹ(ּכּנ"ל

למּטה). מלמעלה הּנמׁש איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִִֵַַַָָָּגילּוי

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ.העֹולם לכללּות ּבנֹוגע ּגם מּובן ¿«∆∆∆ְְִֵַַָָָָ

ּכפי  העֹולם מציאּות ְְְִִִֵָָּדהּנה,

סעיף  (כנ"ל הּקּב"ה ׁשל מּדֹותיו מּצד ְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשית

מהּנברא, הּבֹורא העלם ׁשל ּבאֹופן היא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָב)

אמיּתית  מציאּות העֹולם נעׂשה .51ּומּכלֿמקֹום ְֲֲִִִִֶַָָָָ

הרמּב"ם  ּׁשּכתב מה אמּתתֹו52ּובהקּדם ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)50 כה, צא).)51תענית ע' ח"א לגני באתי סה"מ – מנחם (תורת פ"ז תשל"ג לגני באתי ד"ה גם יסוה"ת )52ראה הל'

ה"ד. פ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"נחת  ניחח", "ריח בהם שנאמר הקרבנות למעשה ביחס ז"ל חכמינו דברי

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני ‰ÔBÓ„wרוח ÔBˆ¯a ‰ÏÚM ‰Ó ÏÎÂ¿»«∆»»»»««¿
אותו  ומניע שגורם אחר משהו שאין ‰Ïkהראשוני ,˙BÓÏBÚ‰ ‡B¯·Ïƒ¿»»«…

Ì„‡ Èa ‰NÚnÓ Ïa˜iL ‚eÚz‰ ÏÈ·La ‰È‰ המצוות בקיום »»ƒ¿ƒ««¬∆¿«≈ƒ«¬≈¿≈»»
רצונו  B·Ú„˙שהן eÈ‰)«¿¬«

‡e‰Â ,(ÌÈ˜Ècv‰ הזה הרצון ««ƒƒ¿
Ïk‰ ‰e‰˙ epnÓe Ïk‰ ¯B˜Ó¿«…ƒ∆ƒ¿«»«…

לברוא  העונג הרצון בשביל העולם את

העליון  הרצון ממילוי רוח על והנחת

הוא  האדם בני של מעשיהם ידי

כל  התהוות של והמקור השורש

הבריאה.

ÏBÎÈ ¯·c ÏkL Ú„B ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»»»»
,BL¯LÏ ˙BÏÚÏ לאחר גם כי «¬¿»¿

צמצומים  ועבר רבות ירידות שירד

במקורו  קשור נשאר הוא ≈«¿ÔÎÏÂרבים
˙Bˆn‰ ‰NBÚ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»∆«ƒ¿
Ì¯˜ÈÚL (ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa)¿ƒ¿¿≈»»∆ƒ»»

ÌL¯LÂ המצוות ¯ˆÔBשל ‡e‰ ¿»¿»»
È¯‰ ,Ï"p‰ ‚eÚz‰Â ÔBÓ„w‰««¿¿««¬««¬≈
ÌL¯L „Ú Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰«¬∆»«»¿»

'eÎ ÔBÓ„w‰ ÔBˆ¯ ‡e‰L על ∆»««¿
'העלאת' לגבי לעיל האמור דרך

לשורשו. הים ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂו'הגבהת'
‰Ê לשורשו הדבר העלאת באמצעות ∆

˙epzL‰ Ba ˙BNÚÏ ÏBÎÈ»«¬ƒ¿«
המקורי, מטבעו שונה באופן שיפעל

˜eÏÈÁa BÓk ההב ÌÈדל לגבי  ÔÈa ¿¿ƒ≈»
ÔBˆ¯a ÔL¯LaL ,‰LaÈÏ¿«»»∆¿»¿»»»
˙e„Á‡ Ïk‰ ÌL ÔBÈÏÚ‰»∆¿»«…«¿

ËeLt שלכל כך שביניהם וההבדלים »
ומיוחדים  משלו שונים גדרים יש אחד

האלוקיי  שהאור לאחר רק נוצרו לו

בשורש  ואילו צמצומים עבר המקורי

ללא  'פשוטים, הדברים ובמקור

שונות, והגדרות ≈«¿ÔÎÏÂהבדלים
ÌiÓ ˙epzL‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ»
Ìb ‡È·nL ÈÙÎe) ‰LaÈÏ¿«»»¿ƒ∆≈ƒ«

˜ÈÏ„ÈÂ ıÓÁÏ ¯Ó‡È ,˜ÈÏ„ÈÂ ÔÓMÏ ¯Ó‡L ÈÓc ‡Ó‚ec‰50 «¿»¿ƒ∆»««∆∆¿«¿ƒ…««…∆¿«¿ƒ
השמשות  בבין בתו את דוסא בן חנינא רבי ראה אחת שפעם בגמרא כמסופר

כלי  לו: אמרה עצובה? את למה בת, לה: אמר עצובה. כשהיא שבת ערב של

בתי  לה: אמר לשבת. אור ממנו והדלקתי שמן של בכלי לי נתחלף חומץ של

הנס  וגם וידלוק, לחומץ יאמר הוא וידלק לשמן שאמר מי לך, איכפת מה

'אחדות  הכול שם ומקורם לשרשם עלו שהדברים ידי על התרחש הזה

לתכונות  השמן תכונות בין הבדל יש וההגדרה הצמצום לאחר רק כי פשוטה',

מוגדר). הבלתי העליון והמקור בשורש לא אבל ‰¯Ìהחומץ „BÒ ‰ÊÂ¿∆»≈
ÔBLÏ ‰hÓ :Le¯Èt ,EhÓ ˙‡∆«¿≈«∆¿

,‰Èh‰ וסטייה BBˆ¯eנטייה «»»¿
‰ÏÚÓÏ dÈa‚‰ ,Ì¯‰ :¯ÓBÏ«»≈«¿ƒ«¿«¿»

ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚÏ ומקור לשורש »»»∆¿
את  למעלה שהוא כפי הדברים

‰h‰L ‰Èh‰‰'הבריאה ה בעת ««»»∆ƒ»
„ˆÏ ‰LaÈÂ „Á‡ „ˆÏ ÌÈÓ«ƒ¿«∆»¿«»»¿«
Ï·‡ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ ,„Á‡∆»¬ƒ∆ƒ∆¬»
CkŒ¯Á‡Â ,„Á‡ Ïk‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«…∆»¿««»
למקורם  יגיעו שהדברים לאחר

CÈLÓz ותורידÌÏBÚÏ ÌMÓ «¿ƒƒ»»»
,ÌÈ ÌB˜Óa ‰LaÈ ‰f‰ והים «∆«»»ƒ¿»

ליבשה  ‡˙יהפוך ‰Ëe e‰ÊÂ¿∆¿≈∆
Ï"pk) 'eÎ E"„eÈ ,E„È»¿¿««

„"ei‰ ˙ÈÁaL הנקודה ∆¿ƒ««
הדברים  של וההתחלה הראשונית

ÈeÏÈb ˙BÎLÓ‰ Ïk L¯L ‡e‰…∆»«¿»ƒ
CLÓp‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈«ƒ¿»

Ï ‰ÏÚÓÏÓ‰hÓ הדרגות בכל ƒ¿«¿»¿«»
של  והעלאה הגבהה ידי ועל הבאות

את  לשנות אפשר לשורשם הדברים

לעיל  כמבואר והנהגתם, ).טבעם
Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈«

ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏ לעיל מהאמור ƒ¿»»»
זה  פרט על סוף ים קריעת ענין לגבי

לגבי  גם מובן ליבשה הים הפיכת של

העלאתו  ידי שעל העולם כללות

כללי. שינוי בו פועלים ומקורו לשורשו

ÈÙk ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ»»¿ƒ
ÏL ÂÈ˙BcÓ „vÓ ˙ÈNÚpL∆«¬≈ƒ«ƒ»∆
· ÛÈÚÒ Ï"Î) ‰"aw‰«»»¿ƒ
החסד  מידת ידי על היא שההתהוות

האור  את ומגלה שמשפיעה והגדולה

את  שמצמצמת הגבורה מידת ידי ועל

p‰Ó·¯‡האור  ‡¯Ba‰ ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ אינו ) הנברא שהרי ƒ¿∆∆∆¿≈«≈≈«ƒ¿»
הבורא, מציאות את נעלםÌB˜ÓŒÏkÓeחש שהבורא NÚ‰למרות ƒ»»«¬∆

˙ÈzÈÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ÌÏBÚ‰51.קיימת kM˙·שאכן ‰Ó Ìc˜‰·e »»¿ƒ¬ƒƒ¿∆¿≈«∆»«
Ì"aÓ¯‰52,ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ˙zÓ‡k C¯a˙È B˙zÓ‡ ÔÈ‡L אין »«¿«∆≈¬ƒ»ƒ¿»≈«¬ƒ«»«ƒ¿»ƒ
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c"lyz'dנב ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

הּנמ  ּכל ּכאמּתת ׁשהּנביא יתּבר והּוא צאים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

האמת 53אֹומר  לבּדֹו הּוא אמת, אלקים והוי' ְֱֱֱֲִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשהּתֹורה  והּוא ּכאמּתתֹו, אמת לאחר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָואין

אףֿעלּֿפיֿכן 54אֹומרת  אמנם, מּלבּדֹו. עֹוד אין ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ואת 55נאמר  הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבכּמה  מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהארץ,

כמֹוכה'56ּדרּוׁשים  'מי ּבּדרּוׁש ּובפרט ׁשּמּזה 57, , ְְְִִִִֶֶַָָָ

מציאּות  היא העֹולמֹות ׁשּבריאת ְְְִִִֶַָָָמּוכרח

מּמאמר  לזה ראיה ּכדמּות ּומביא ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָאמיּתית.

ז"ל  לֹוקט 58רּבֹותינּו אחד קּׁשּואין, לֹוקטין ׁשנים ְְִִִִֵֵֶַַַָ

חיב, מעׂשה העֹוׂשה חיב. לֹוקט ואחד ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּור,

מעׂשה  ׁשהעֹוׂשה וכיון ּפטּור, העינים את ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוחז

עׂשּית  אּלא עינים, אחיזת זה ׁשאין (לפי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחיב

ׁשּמציאּות  לֹומר, צרי עלּֿכרח ְְֲֲִִֶֶַַַָָמעׂשה),

הּוא, הענין א אמיּתית. מציאּות היא ְְֲִִִִִַָָָָהעֹולם

ּכל  ׁשהרי אמת, אלקים מהוי' ּבאה זֹו ְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּמציאּות

הּמצאֹו מאמּתת אּלא נמצאּו לא .59הּנמצאים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

מציאּות  את ׁשּמעלה האדם, עבֹודת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָועלֿידי

ּובחינת  הּקדמֹון רצֹון לבחינת עד ְְְִִִַַַַַָָָהעֹולם

אמּתת  ּכמֹו נעׂשה זה הרי (ּכּנ"ל), ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַהּתענּוג

ּבֹו לעׂשֹות ּגם יכֹול ועלֿידיֿזה ְְְֲִֵֶַַַָָהּמצאֹו.

לּׁשמן  ׁשאמר מי עלּֿדר רק לא – ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹהׁשּתּנּות

הפ עלּֿדר אֹו וידליק, לחֹומץ יאמר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹוידליק,

אחד  לצד מים ׁשהּטה ההּטיה לׁשּנֹות ליּבׁשה, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָים

לׁשּנֹות  – מּזה למּטה ּגם אּלא אחד, לצד ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָויּבׁשה

הּטֹוב  להיפ ׁשטּות' ּדה'רּוח ההּטיה ְְְֵֶֶַַַַָָָאת

הענין  רק לא ׁשּיהיה ולפעֹול ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹוהּקדּוׁשה,

אתהּפכא  ּגם אּלא סטראֿאחרא, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּדאתּכפיא

ּומרירּו לנהֹורא חׁשֹוכא אתהּפכא ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָסטראֿאחרא ,

ּׁש60למיתקא  מה נעׂשה ׁשּתחילה והינּו, 61ּכתּוב , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו ילחכּו, עפר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָואֹויביו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

י.)53 י, לה.)54ירמי' ד, א.)55ואתחנן א, קצ.)56בראשית ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה קנח. פרק תרל"ו רבים מים המשך

ואילך. קצא ע' קמח).)57תרכ"ח ע' תרכ"ט (סה"מ א.)58תרכ"ט סז, ה"א.)59סנהדרין שם ד,)60רמב"ם זח"א ראה

ואילך.)61א. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ראה – זו דשנה תהלים הקאּפיטל ט. עב, ַתהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ודווקא  ברוך הקדוש של מציאותו לבין כמציאות הנבראים קיום בין להשוות

אמיתית  מציאות היא האלוקית ‡ÓB¯המציאות ‡È·p‰L ‡e‰Â53 ¿∆«»ƒ≈
,˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Â היינו˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ˙Ó‡‰ Bc·Ï ‡e‰ «¬»»¡…ƒ¡∆¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆

,B˙zÓ‡k כי) כמוהו אמיתית במציאות קיים לא מהנבראים אחד ואף «¬ƒ»
אמיתית  במציאות קיימים לא הנבראים

ואילו  בו שתלויה במציאות אלא

דבר) בשום תלוי לא ¿e‰Â‡הבורא
˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L54„BÚ ÔÈ‡ ∆«»∆∆≈

Bc·lÓ מציאות עוד שאין היינו ƒ¿«
שלו. למציאות שוות שלה שההגדרות

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ למרות »¿»««ƒ≈
שונה  כמציאות הנבראים הגדרת שאכן

הבורא  של המציאות מאופן לחלוטין

הרי זאת Ó‡55˙ÈL‡¯a¯בכל ∆¡«¿≈ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

,ı¯‡‰ אמיתיים הם התורה ודברי »»∆
¯"eÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿

ÌÈLe¯c ‰nÎa L"¯‰Ó56, «¬»¿«»¿ƒ
חסידות Le¯caמאמרי Ë¯Ù·eƒ¿»«¿
בפסוק  ÎBÓÎ‰'הפותח ÈÓ'57, ƒ»»

‰fnL בראשית" בתורה מהאמור ∆ƒ∆
È¯aL‡˙ברא..." Á¯ÎeÓ¿»∆¿ƒ«

˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ
˙eÓ„k ‡È·Óe .˙ÈzÈÓ‡ כעין ¬ƒƒ≈ƒƒ¿

‰ÊÏ ‰È‡¯ קיים אכן שהעולם ¿»»»∆
Ï"Êבאמת  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ58 ƒ«¬««≈«

,ÔÈ‡eM˜ ÔÈË˜BÏ ÌÈL לא ¿«ƒ¿ƒƒƒ
שנראית  בדרך אלא רגילה בדרך

eËt¯,ככישוף Ë˜BÏ „Á‡∆»≈»
.·ÈÁ Ë˜BÏ „Á‡Â ביניהם וההבדל ¿∆»≈«»

כי  NÚÓ‰הוא ‰NBÚ‰ שאכן »∆«¬∆
כשפים באמצעות «»ÈÁ·,לוקט

ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ באמת שלא »≈∆»≈«ƒ
כאילו  מראה איכשהו יוצר אלא לוקט

לוקט  ÔÂÈÎÂהוא ,¯eËt»¿≈»
ÈÙÏ) ·ÈÁ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰L∆»∆«¬∆«»¿ƒ
‡l‡ ,ÌÈÈÚ ˙ÊÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¬ƒ«≈«ƒ∆»
EÁ¯kŒÏÚ ,(‰NÚÓ ˙iNÚ¬ƒ««¬∆«»¿¬
˙e‡ÈˆnL ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆¿ƒ
˙ÈzÈÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ¬ƒƒ
אלא  ואינו קיים לא באמת העולם כי

כלום. עשה שלא נמצא דמיון,

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הוא העולם חד שמצד הדברים שני של בשילוב הביאור «»ƒ¿»
בהחלט  הוא שני ומצד הוא ברוך הקדוש של כמציאותו אמיתית מציאות לא

הוא  משמעות יש האדם בני של למעשיהם ולכן BÊקים ˙e‡ÈˆnL של ∆¿ƒ
שלה) המיגבלות כל (עם הגשמי ‡העולם 'ÈÂ‰Ó ‰‡a,˙Ó‡ ÌÈ˜Ï »»≈¬»»¡…ƒ¡∆

‡Ï ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk È¯‰L∆¬≈»«ƒ¿»ƒ…
˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓƒ¿¿∆»≈¬ƒ«

B‡ˆn‰59 ומקור שורש לה ויש ƒ»¿
אמיתית. שהיא ה' ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבמציאות

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú התורה בלימוד ¬«»»»
המצוות  ‡˙וקיום ‰ÏÚnL∆«¬∆∆

˙ÈÁ·Ï „Ú ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»«ƒ¿ƒ«
‚eÚz‰ ˙ÈÁ·e ÔBÓ„w‰ ÔBˆ»̄««¿¿ƒ«««¬

,(Ï"pk) כי ומקורו, שרשו ששם ««
לבריאה  הסיבה הם והתענוג הרצון

˙zÓ‡ BÓk ‰NÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬∆¿¬ƒ«
Ì‚Â B‡ˆn‰ הופכת העולם מציאות ƒ»¿

אמיתית. ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰למציאות
ÏBÎÈ'ה רצון את שעושה האדם »

העונג  את לו Baוגורם ˙BNÚÏ Ìb««¬
ÈÓ C¯cŒÏÚ ˜¯ ‡Ï Y ˙epzL‰ƒ¿«…««∆∆ƒ
¯Ó‡È ,˜ÈÏ„ÈÂ ÔÓMÏ ¯Ó‡L∆»««∆∆¿«¿ƒ…«
C¯cŒÏÚ B‡ ,˜ÈÏ„ÈÂ ıÓBÁÏ«∆¿«¿ƒ«∆∆
˙BpLÏ ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰»«»¿«»»¿«
„ˆÏ ÌÈÓ ‰h‰L ‰Èh‰‰««»»∆ƒ»«ƒ¿«
‡l‡ ,„Á‡ „ˆÏ ‰LaÈÂ „Á‡∆»¿«»»¿«∆»∆»

‰fÓ ‰hÓÏ Ìb שינוי לפעול היינו «¿«»ƒ∆
– יותר עוד נחותים בדברים גם

‰ÈË‰ ‰Èh‰‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆««»»
·Bh‰ CÙÈ‰Ï '˙eËL Áe¯'‰c¿»«¿¿≈∆«
‰È‰iL ÏBÚÙÏÂ ,‰Le„w‰Â¿«¿»¿ƒ¿∆ƒ¿∆

‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ ˜¯ ‡Ï כפייה …«»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
של ‡l‡והכנעה ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»∆»

‡Ît‰˙‡ Ìb הפיכהŒ‡¯ËÒ «ƒ¿«¿»ƒ¿»
,‡¯Á‡הזוהר ‡˙‰Ît‡כלשון «¬»ƒ¿«¿»

e¯È¯Óe ‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ¬»ƒ¿»¿ƒ
‡˜˙ÈÓÏ60, ומר לאור חושך הפיכת ¿ƒ¿»

ÏÈÁzL‰למתוק  ,eÈ‰Â בשלב ¿«¿∆¿ƒ»
ה' עבודת של מתקיים NÚ‰ראשון «¬∆

·e˙kM ‰Ó61¯ÙÚ ÂÈ·ÈB‡Â «∆»¿¿»»»
,eÎÁÏÈ כניעתם ביטוי את שמבטא ¿«≈

האויבים  ÔÈÚשל ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«
‡ÈÙk˙‡‰,הסטראֿאחרא של »ƒ¿«¿»
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ּׁשּכתּוב  מה ּגם נעׂשה ואחרּֿכ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָהאתּכפיא,

ענין 62לאחריֿזה  ׁשּזהּו יעבדּוהּו, ּגֹוים ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

אׁשּכר  ּוסבא ׁשבא מלכי ׁשּלכן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּדאתהּפכא,

הארץ 63יקריבּו ּכל את כבֹודֹו ויּמלא ועד ּכל 64, , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ג' קֹודם היּו ׁשּבֹו ּבמקֹום אפילּו ּדיקא, ְְֲִֶֶֶַָָָָָהארץ

הּוא  הרי ׁשם ּגם הּנה לגמרי, הּטמאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָקליּפֹות

הארץ. ּכל את כבֹודֹו ויּמלא ְְִֵֵֶֶָָָָּפֹועל

הּלזּוe‰ÊÂו) הארץ ׁשּגם לגנּוני, לגּני ּבאתי ¿∆ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּגנּוני, גּני, ּבבחינת נעׂשית ְְְֲִִִִֵַַַַַָהּתחּתֹונה

לעד  ויׁשּכנּו ארץ ירׁשּו ׁשּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעלֿידיֿזה

ּופֹועלים  ּבארץ, עד ּבחינת ׁשּמׁשּכינים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָעליה,

ּובכל  הּפרטים ּבכל הארץ, ּכל את כבֹודֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיּמלא

עלֿידי  נעׂשה זה וכל ּבארץ. ׁשּנמצאים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהענינים

ּכּולם  ועּמ הּצּדיקים, עבֹודת האדם, ְֲֲִִֵַַַַַָָָָעבֹודת

ׁשּמל האֹוצרֹות ּבכח זאת ׁשעֹוׂשים ְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹצּדיקים,

עלֿידי  ונֹותן מגּלה הּקּב"ה הּמלכים ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָמלכי

החיל  לאנׁשי החיל מנּצחים 65ּפקידי והם , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּופֹועלים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּבמלחמּתם,

יׂשראל  ׁשּסֹוף (ּכיון נגאלין הן מּיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָועלֿידיֿזה

ּתׁשּובה) הֹוגה 66לעׂשֹות ּדוד מּבית איׁש עלֿידי , ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

וילחֹום  אביו, ּכדוד ּבמצֹות ועֹוסק ְְְְְְִִִִֵַָָָּבּתֹורה

ּבמקֹומֹו הּמקּדׁש ּבית ויבנה וינּצח, הוי' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלחמת

יׂשראל  נדחי ויקּבץ ּבּגאּולה 67(ּולאחריֿזה) , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּמׁש. ּובקרֹוב והּׁשלימה, ְְְֲִִֵַַָָָָהאמיּתית
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ï ·e˙kM ‰Ó Ìb ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â‰ÊŒÈ¯Á62 פרק אותו בהמשך ¿««»«¬∆««∆»¿«¬≈∆

Ît‰˙‡c‡בתהלים  ÔÈÚ e‰fL ,e‰e„·ÚÈ ÌÈBb Ïk האויב של »ƒ«¬¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
לו, שונא היה לכן שקודם למי עבד להיות L·‡שהופך ÈÎÏÓ ÔÎlL∆»≈«¿≈¿»

e·È¯˜È ¯kL‡ ‡·Òe63, בטלים הוא ויהיו ברוך ÏnÈÂ‡לקדוש „ÚÂ ¿»∆¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»≈
B„B·Î הוא ברוך הקדוש ‡˙של ¿∆

ı¯‡‰ Ïk64,‡˜Èc ı¯‡‰ Ïk , »»»∆»»»∆«¿»
מדייק  להורות הפסוק "כל" ואומר

תוך  אל ויחדור 'מלא' יהיה ה' שכבוד

כולה  המציאות ÌB˜Óaכל eÏÈÙ‡¬ƒ¿»
˙BtÈÏ˜ '‚ Ì„B˜ eÈ‰ BaL∆»∆¿ƒ
ÌL Ìb ‰p‰ ,È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈ƒ≈«»
B„B·Î ‡ÏnÈÂ ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ»≈¿

ı¯‡‰ Ïk רק ‡˙ לא כאמור, שזו, ∆»»»∆
מוחלטת. 'אתהפכא' אלא 'אתכפיא'

Èp‚Ï È˙‡a e‰ÊÂ (Â והמדרש ¿∆»ƒ¿«ƒ
לעולם, ה' של ש'בואו' כך על אומר

ביאה  הוא השכינה השראת הינו

,Èe‚Ï להתייחדות המיוחד מקום ƒ¿ƒ
היא  הרוחנית »∆ÌbLוהמשמעות

˙ÈNÚ ‰BzÁz‰ eÊl‰ ı¯‡‰»»∆«≈««¿»«¬≈
,Èeb ,Èp‚ ˙ÈÁ·a מקום ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ

השכינה  ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰להשראת
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯È ÌÈ˜ÈcvL∆«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÌÈÈkLnL ,‰ÈÏÚ „ÚÏ»«»∆»∆«¿ƒƒ

„Ú ˙ÈÁa עד "שוכן נאמר שעליה ¿ƒ««
למעלה  רק תהיה שלא וקדוש" מרום

למטה  אלא ∆««ı¯‡a,("מרום")
˙‡ B„B·Î ‡ÏniL ÌÈÏÚBÙe¬ƒ∆ƒ»≈¿∆
ÌÈË¯t‰ ÏÎa ,ı¯‡‰ Ïk»»»∆¿»«¿»ƒ
ÌÈ‡ˆÓpL ÌÈÈÚ‰ ÏÎ·e¿»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a את גם כולל הדבר וכאמור »»∆
יתהפכו  הן שאף הטמאות הקליפות

וקדושה. לטוב

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈¬«»»»¬«««ƒƒ
אומר ˆÌÈ˜Ècוהכתוב ÌÏek CnÚÂ אחד לכל הכוונה כן ואם ¿«≈»«ƒƒ

‰‡B¯ˆB˙מישראל, ÁÎa ˙‡Ê ÌÈNBÚL והכוחות הרוחניים ∆ƒ…¿…«»»
‰l‚Ó ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnL גנזיו מבית ומוציא ∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿«∆

ÏÈÁ‰ È„È˜t È„ÈŒÏÚ Ô˙BÂ¿≈«¿≈¿ƒ≈∆»ƒ
ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï65, כמבואר ¿«¿≈∆»ƒ

שלמען  לגני' 'באתי במאמר באריכות

מבזבז  המלך במלחמה הנצחון

להביא  כדי ובנמשל, כמוסים, אוצרות

הקדושה  והחדרת הטוב לנצחון

'מבזבז' הוא ברוך הקדוש בעולם,

לבני  ונותן כמוסים ישראל אוצרות

התגלו כוחות  שטרם ≈¿Ì‰Âמיוחדים
,ÌzÓÁÏÓa ÌÈÁvÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
ÈzÎLÂ ‰È‰iL ÌÈÏÚBÙe¬ƒ∆ƒ¿∆¿»«¿ƒ

,ÌÎB˙a המקדש ובבית במשכן הן ¿»
מישראל  ואחד אחד כל בתוך והן

ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÛBqL ÔÂÈk)≈»∆ƒ¿»≈«¬

‰·eLz שישנה הרמב"ם כדברי ¿»
כי  תסתיים שהגלות בתורה הבטחה

תשובה  יעשו ישראל שבני בוודאי

מיד  תהיה ,66)וייגאלו והגאולה

„Âc ˙ÈaÓ LÈ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ≈»ƒ
˙BˆÓa ˜ÒBÚÂ ‰¯Bza ‰‚B‰∆«»¿≈¿ƒ¿
˙ÓÁÏÓ ÌBÁÏÈÂ ,ÂÈ·‡ „Â„k¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
˙Èa ‰·ÈÂ ,ÁvÈÂ 'ÈÂ‰¬»»ƒ«≈«¿ƒ¿∆≈
ŒÈ¯Á‡Ïe) BÓB˜Óa Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿¿«¬≈

‰Ê מלך המקדש, בית בנין אחרי ∆
השלבים  את וישלים ימשיך המשיח

בגאולה  ÈÁ„הבאים ıa˜ÈÂ (ƒ«≈ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ67˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡ba , ƒ¿»≈«¿»»¬ƒƒ

.LnÓ ·B¯˜·e ,‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»¿»«»
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נג c"lyz'd ,(a xn`n) hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

הּנמ  ּכל ּכאמּתת ׁשהּנביא יתּבר והּוא צאים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

האמת 53אֹומר  לבּדֹו הּוא אמת, אלקים והוי' ְֱֱֱֲִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשהּתֹורה  והּוא ּכאמּתתֹו, אמת לאחר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָואין

אףֿעלּֿפיֿכן 54אֹומרת  אמנם, מּלבּדֹו. עֹוד אין ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ואת 55נאמר  הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבכּמה  מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהארץ,

כמֹוכה'56ּדרּוׁשים  'מי ּבּדרּוׁש ּובפרט ׁשּמּזה 57, , ְְְִִִִֶֶַָָָ

מציאּות  היא העֹולמֹות ׁשּבריאת ְְְִִִֶַָָָמּוכרח

מּמאמר  לזה ראיה ּכדמּות ּומביא ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָאמיּתית.

ז"ל  לֹוקט 58רּבֹותינּו אחד קּׁשּואין, לֹוקטין ׁשנים ְְִִִִֵֵֶַַַָ

חיב, מעׂשה העֹוׂשה חיב. לֹוקט ואחד ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּור,

מעׂשה  ׁשהעֹוׂשה וכיון ּפטּור, העינים את ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוחז

עׂשּית  אּלא עינים, אחיזת זה ׁשאין (לפי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחיב

ׁשּמציאּות  לֹומר, צרי עלּֿכרח ְְֲֲִִֶֶַַַָָמעׂשה),

הּוא, הענין א אמיּתית. מציאּות היא ְְֲִִִִִַָָָָהעֹולם

ּכל  ׁשהרי אמת, אלקים מהוי' ּבאה זֹו ְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּמציאּות

הּמצאֹו מאמּתת אּלא נמצאּו לא .59הּנמצאים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

מציאּות  את ׁשּמעלה האדם, עבֹודת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָועלֿידי

ּובחינת  הּקדמֹון רצֹון לבחינת עד ְְְִִִַַַַַָָָהעֹולם

אמּתת  ּכמֹו נעׂשה זה הרי (ּכּנ"ל), ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַהּתענּוג

ּבֹו לעׂשֹות ּגם יכֹול ועלֿידיֿזה ְְְֲִֵֶַַַָָהּמצאֹו.

לּׁשמן  ׁשאמר מי עלּֿדר רק לא – ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹהׁשּתּנּות

הפ עלּֿדר אֹו וידליק, לחֹומץ יאמר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹוידליק,

אחד  לצד מים ׁשהּטה ההּטיה לׁשּנֹות ליּבׁשה, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָים

לׁשּנֹות  – מּזה למּטה ּגם אּלא אחד, לצד ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָויּבׁשה

הּטֹוב  להיפ ׁשטּות' ּדה'רּוח ההּטיה ְְְֵֶֶַַַַָָָאת

הענין  רק לא ׁשּיהיה ולפעֹול ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹוהּקדּוׁשה,

אתהּפכא  ּגם אּלא סטראֿאחרא, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּדאתּכפיא

ּומרירּו לנהֹורא חׁשֹוכא אתהּפכא ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָסטראֿאחרא ,

ּׁש60למיתקא  מה נעׂשה ׁשּתחילה והינּו, 61ּכתּוב , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו ילחכּו, עפר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָואֹויביו
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י.)53 י, לה.)54ירמי' ד, א.)55ואתחנן א, קצ.)56בראשית ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה קנח. פרק תרל"ו רבים מים המשך

ואילך. קצא ע' קמח).)57תרכ"ח ע' תרכ"ט (סה"מ א.)58תרכ"ט סז, ה"א.)59סנהדרין שם ד,)60רמב"ם זח"א ראה

ואילך.)61א. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ראה – זו דשנה תהלים הקאּפיטל ט. עב, ַתהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ודווקא  ברוך הקדוש של מציאותו לבין כמציאות הנבראים קיום בין להשוות

אמיתית  מציאות היא האלוקית ‡ÓB¯המציאות ‡È·p‰L ‡e‰Â53 ¿∆«»ƒ≈
,˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Â היינו˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ˙Ó‡‰ Bc·Ï ‡e‰ «¬»»¡…ƒ¡∆¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆

,B˙zÓ‡k כי) כמוהו אמיתית במציאות קיים לא מהנבראים אחד ואף «¬ƒ»
אמיתית  במציאות קיימים לא הנבראים

ואילו  בו שתלויה במציאות אלא

דבר) בשום תלוי לא ¿e‰Â‡הבורא
˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L54„BÚ ÔÈ‡ ∆«»∆∆≈

Bc·lÓ מציאות עוד שאין היינו ƒ¿«
שלו. למציאות שוות שלה שההגדרות

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ למרות »¿»««ƒ≈
שונה  כמציאות הנבראים הגדרת שאכן

הבורא  של המציאות מאופן לחלוטין

הרי זאת Ó‡55˙ÈL‡¯a¯בכל ∆¡«¿≈ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

,ı¯‡‰ אמיתיים הם התורה ודברי »»∆
¯"eÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿

ÌÈLe¯c ‰nÎa L"¯‰Ó56, «¬»¿«»¿ƒ
חסידות Le¯caמאמרי Ë¯Ù·eƒ¿»«¿
בפסוק  ÎBÓÎ‰'הפותח ÈÓ'57, ƒ»»

‰fnL בראשית" בתורה מהאמור ∆ƒ∆
È¯aL‡˙ברא..." Á¯ÎeÓ¿»∆¿ƒ«

˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ
˙eÓ„k ‡È·Óe .˙ÈzÈÓ‡ כעין ¬ƒƒ≈ƒƒ¿

‰ÊÏ ‰È‡¯ קיים אכן שהעולם ¿»»»∆
Ï"Êבאמת  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ58 ƒ«¬««≈«

,ÔÈ‡eM˜ ÔÈË˜BÏ ÌÈL לא ¿«ƒ¿ƒƒƒ
שנראית  בדרך אלא רגילה בדרך

eËt¯,ככישוף Ë˜BÏ „Á‡∆»≈»
.·ÈÁ Ë˜BÏ „Á‡Â ביניהם וההבדל ¿∆»≈«»

כי  NÚÓ‰הוא ‰NBÚ‰ שאכן »∆«¬∆
כשפים באמצעות «»ÈÁ·,לוקט

ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ באמת שלא »≈∆»≈«ƒ
כאילו  מראה איכשהו יוצר אלא לוקט

לוקט  ÔÂÈÎÂהוא ,¯eËt»¿≈»
ÈÙÏ) ·ÈÁ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰L∆»∆«¬∆«»¿ƒ
‡l‡ ,ÌÈÈÚ ˙ÊÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¬ƒ«≈«ƒ∆»
EÁ¯kŒÏÚ ,(‰NÚÓ ˙iNÚ¬ƒ««¬∆«»¿¬
˙e‡ÈˆnL ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆¿ƒ
˙ÈzÈÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ¬ƒƒ
אלא  ואינו קיים לא באמת העולם כי

כלום. עשה שלא נמצא דמיון,

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הוא העולם חד שמצד הדברים שני של בשילוב הביאור «»ƒ¿»
בהחלט  הוא שני ומצד הוא ברוך הקדוש של כמציאותו אמיתית מציאות לא

הוא  משמעות יש האדם בני של למעשיהם ולכן BÊקים ˙e‡ÈˆnL של ∆¿ƒ
שלה) המיגבלות כל (עם הגשמי ‡העולם 'ÈÂ‰Ó ‰‡a,˙Ó‡ ÌÈ˜Ï »»≈¬»»¡…ƒ¡∆

‡Ï ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk È¯‰L∆¬≈»«ƒ¿»ƒ…
˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓƒ¿¿∆»≈¬ƒ«

B‡ˆn‰59 ומקור שורש לה ויש ƒ»¿
אמיתית. שהיא ה' ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבמציאות

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú התורה בלימוד ¬«»»»
המצוות  ‡˙וקיום ‰ÏÚnL∆«¬∆∆

˙ÈÁ·Ï „Ú ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»«ƒ¿ƒ«
‚eÚz‰ ˙ÈÁ·e ÔBÓ„w‰ ÔBˆ»̄««¿¿ƒ«««¬

,(Ï"pk) כי ומקורו, שרשו ששם ««
לבריאה  הסיבה הם והתענוג הרצון

˙zÓ‡ BÓk ‰NÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬∆¿¬ƒ«
Ì‚Â B‡ˆn‰ הופכת העולם מציאות ƒ»¿

אמיתית. ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰למציאות
ÏBÎÈ'ה רצון את שעושה האדם »

העונג  את לו Baוגורם ˙BNÚÏ Ìb««¬
ÈÓ C¯cŒÏÚ ˜¯ ‡Ï Y ˙epzL‰ƒ¿«…««∆∆ƒ
¯Ó‡È ,˜ÈÏ„ÈÂ ÔÓMÏ ¯Ó‡L∆»««∆∆¿«¿ƒ…«
C¯cŒÏÚ B‡ ,˜ÈÏ„ÈÂ ıÓBÁÏ«∆¿«¿ƒ«∆∆
˙BpLÏ ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰»«»¿«»»¿«
„ˆÏ ÌÈÓ ‰h‰L ‰Èh‰‰««»»∆ƒ»«ƒ¿«
‡l‡ ,„Á‡ „ˆÏ ‰LaÈÂ „Á‡∆»¿«»»¿«∆»∆»

‰fÓ ‰hÓÏ Ìb שינוי לפעול היינו «¿«»ƒ∆
– יותר עוד נחותים בדברים גם

‰ÈË‰ ‰Èh‰‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆««»»
·Bh‰ CÙÈ‰Ï '˙eËL Áe¯'‰c¿»«¿¿≈∆«
‰È‰iL ÏBÚÙÏÂ ,‰Le„w‰Â¿«¿»¿ƒ¿∆ƒ¿∆

‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ ˜¯ ‡Ï כפייה …«»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
של ‡l‡והכנעה ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»∆»

‡Ît‰˙‡ Ìb הפיכהŒ‡¯ËÒ «ƒ¿«¿»ƒ¿»
,‡¯Á‡הזוהר ‡˙‰Ît‡כלשון «¬»ƒ¿«¿»

e¯È¯Óe ‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ¬»ƒ¿»¿ƒ
‡˜˙ÈÓÏ60, ומר לאור חושך הפיכת ¿ƒ¿»

ÏÈÁzL‰למתוק  ,eÈ‰Â בשלב ¿«¿∆¿ƒ»
ה' עבודת של מתקיים NÚ‰ראשון «¬∆

·e˙kM ‰Ó61¯ÙÚ ÂÈ·ÈB‡Â «∆»¿¿»»»
,eÎÁÏÈ כניעתם ביטוי את שמבטא ¿«≈

האויבים  ÔÈÚשל ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«
‡ÈÙk˙‡‰,הסטראֿאחרא של »ƒ¿«¿»
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ּׁשּכתּוב  מה ּגם נעׂשה ואחרּֿכ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָהאתּכפיא,

ענין 62לאחריֿזה  ׁשּזהּו יעבדּוהּו, ּגֹוים ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

אׁשּכר  ּוסבא ׁשבא מלכי ׁשּלכן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּדאתהּפכא,

הארץ 63יקריבּו ּכל את כבֹודֹו ויּמלא ועד ּכל 64, , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ג' קֹודם היּו ׁשּבֹו ּבמקֹום אפילּו ּדיקא, ְְֲִֶֶֶַָָָָָהארץ

הּוא  הרי ׁשם ּגם הּנה לגמרי, הּטמאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָקליּפֹות

הארץ. ּכל את כבֹודֹו ויּמלא ְְִֵֵֶֶָָָָּפֹועל

הּלזּוe‰ÊÂו) הארץ ׁשּגם לגנּוני, לגּני ּבאתי ¿∆ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּגנּוני, גּני, ּבבחינת נעׂשית ְְְֲִִִִֵַַַַַָהּתחּתֹונה

לעד  ויׁשּכנּו ארץ ירׁשּו ׁשּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעלֿידיֿזה

ּופֹועלים  ּבארץ, עד ּבחינת ׁשּמׁשּכינים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָעליה,

ּובכל  הּפרטים ּבכל הארץ, ּכל את כבֹודֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיּמלא

עלֿידי  נעׂשה זה וכל ּבארץ. ׁשּנמצאים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהענינים

ּכּולם  ועּמ הּצּדיקים, עבֹודת האדם, ְֲֲִִֵַַַַַָָָָעבֹודת

ׁשּמל האֹוצרֹות ּבכח זאת ׁשעֹוׂשים ְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹצּדיקים,

עלֿידי  ונֹותן מגּלה הּקּב"ה הּמלכים ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָמלכי

החיל  לאנׁשי החיל מנּצחים 65ּפקידי והם , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּופֹועלים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּבמלחמּתם,

יׂשראל  ׁשּסֹוף (ּכיון נגאלין הן מּיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָועלֿידיֿזה

ּתׁשּובה) הֹוגה 66לעׂשֹות ּדוד מּבית איׁש עלֿידי , ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

וילחֹום  אביו, ּכדוד ּבמצֹות ועֹוסק ְְְְְְִִִִֵַָָָּבּתֹורה

ּבמקֹומֹו הּמקּדׁש ּבית ויבנה וינּצח, הוי' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלחמת

יׂשראל  נדחי ויקּבץ ּבּגאּולה 67(ּולאחריֿזה) , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּמׁש. ּובקרֹוב והּׁשלימה, ְְְֲִִֵַַָָָָהאמיּתית
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ï ·e˙kM ‰Ó Ìb ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â‰ÊŒÈ¯Á62 פרק אותו בהמשך ¿««»«¬∆««∆»¿«¬≈∆

Ît‰˙‡c‡בתהלים  ÔÈÚ e‰fL ,e‰e„·ÚÈ ÌÈBb Ïk האויב של »ƒ«¬¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
לו, שונא היה לכן שקודם למי עבד להיות L·‡שהופך ÈÎÏÓ ÔÎlL∆»≈«¿≈¿»

e·È¯˜È ¯kL‡ ‡·Òe63, בטלים הוא ויהיו ברוך ÏnÈÂ‡לקדוש „ÚÂ ¿»∆¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»≈
B„B·Î הוא ברוך הקדוש ‡˙של ¿∆

ı¯‡‰ Ïk64,‡˜Èc ı¯‡‰ Ïk , »»»∆»»»∆«¿»
מדייק  להורות הפסוק "כל" ואומר

תוך  אל ויחדור 'מלא' יהיה ה' שכבוד

כולה  המציאות ÌB˜Óaכל eÏÈÙ‡¬ƒ¿»
˙BtÈÏ˜ '‚ Ì„B˜ eÈ‰ BaL∆»∆¿ƒ
ÌL Ìb ‰p‰ ,È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈ƒ≈«»
B„B·Î ‡ÏnÈÂ ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ»≈¿

ı¯‡‰ Ïk רק ‡˙ לא כאמור, שזו, ∆»»»∆
מוחלטת. 'אתהפכא' אלא 'אתכפיא'

Èp‚Ï È˙‡a e‰ÊÂ (Â והמדרש ¿∆»ƒ¿«ƒ
לעולם, ה' של ש'בואו' כך על אומר

ביאה  הוא השכינה השראת הינו

,Èe‚Ï להתייחדות המיוחד מקום ƒ¿ƒ
היא  הרוחנית »∆ÌbLוהמשמעות

˙ÈNÚ ‰BzÁz‰ eÊl‰ ı¯‡‰»»∆«≈««¿»«¬≈
,Èeb ,Èp‚ ˙ÈÁ·a מקום ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ

השכינה  ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰להשראת
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯È ÌÈ˜ÈcvL∆«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÌÈÈkLnL ,‰ÈÏÚ „ÚÏ»«»∆»∆«¿ƒƒ

„Ú ˙ÈÁa עד "שוכן נאמר שעליה ¿ƒ««
למעלה  רק תהיה שלא וקדוש" מרום

למטה  אלא ∆««ı¯‡a,("מרום")
˙‡ B„B·Î ‡ÏniL ÌÈÏÚBÙe¬ƒ∆ƒ»≈¿∆
ÌÈË¯t‰ ÏÎa ,ı¯‡‰ Ïk»»»∆¿»«¿»ƒ
ÌÈ‡ˆÓpL ÌÈÈÚ‰ ÏÎ·e¿»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a את גם כולל הדבר וכאמור »»∆
יתהפכו  הן שאף הטמאות הקליפות

וקדושה. לטוב

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈¬«»»»¬«««ƒƒ
אומר ˆÌÈ˜Ècוהכתוב ÌÏek CnÚÂ אחד לכל הכוונה כן ואם ¿«≈»«ƒƒ

‰‡B¯ˆB˙מישראל, ÁÎa ˙‡Ê ÌÈNBÚL והכוחות הרוחניים ∆ƒ…¿…«»»
‰l‚Ó ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnL גנזיו מבית ומוציא ∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿«∆

ÏÈÁ‰ È„È˜t È„ÈŒÏÚ Ô˙BÂ¿≈«¿≈¿ƒ≈∆»ƒ
ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï65, כמבואר ¿«¿≈∆»ƒ

שלמען  לגני' 'באתי במאמר באריכות

מבזבז  המלך במלחמה הנצחון

להביא  כדי ובנמשל, כמוסים, אוצרות

הקדושה  והחדרת הטוב לנצחון

'מבזבז' הוא ברוך הקדוש בעולם,

לבני  ונותן כמוסים ישראל אוצרות

התגלו כוחות  שטרם ≈¿Ì‰Âמיוחדים
,ÌzÓÁÏÓa ÌÈÁvÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
ÈzÎLÂ ‰È‰iL ÌÈÏÚBÙe¬ƒ∆ƒ¿∆¿»«¿ƒ

,ÌÎB˙a המקדש ובבית במשכן הן ¿»
מישראל  ואחד אחד כל בתוך והן

ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÛBqL ÔÂÈk)≈»∆ƒ¿»≈«¬

‰·eLz שישנה הרמב"ם כדברי ¿»
כי  תסתיים שהגלות בתורה הבטחה

תשובה  יעשו ישראל שבני בוודאי

מיד  תהיה ,66)וייגאלו והגאולה

„Âc ˙ÈaÓ LÈ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ≈»ƒ
˙BˆÓa ˜ÒBÚÂ ‰¯Bza ‰‚B‰∆«»¿≈¿ƒ¿
˙ÓÁÏÓ ÌBÁÏÈÂ ,ÂÈ·‡ „Â„k¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
˙Èa ‰·ÈÂ ,ÁvÈÂ 'ÈÂ‰¬»»ƒ«≈«¿ƒ¿∆≈
ŒÈ¯Á‡Ïe) BÓB˜Óa Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿¿«¬≈

‰Ê מלך המקדש, בית בנין אחרי ∆
השלבים  את וישלים ימשיך המשיח

בגאולה  ÈÁ„הבאים ıa˜ÈÂ (ƒ«≈ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ67˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡ba , ƒ¿»≈«¿»»¬ƒƒ
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אגרות קודשנד

 ב"ה,  ט' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שניאור זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על שאלתו אודות הקדישים שלאחרי קדיש תתקבל: כשאין חיובים בבית הכנסת, אם 

יאמרם אחר או לא.

כבר אמרתי לו חוות דעתי - שיאמרו הקדישים, ובאתי בזה לבאר טעמי ונימוקי, כי הוראה 

בזה לא שמעתי. ובהקדמה:

בענין קדישים בכלל - יש סברא להדר לאומרם, וסברא להדר להמנע מהם. והם:

ידוע שאין להרבות בקדישים רק מה שתקנו הקדמונים. וכמובא בשער הכולל פרק י"א  א( 

ס"ק כ"ט בשם כנסת הגדולה ושו"ת דבר שמואל.

ב( קדישים הנ"ל - היינו שלאחר שיר של יום, קוה, ובפרט - שלאחרי עלינו, אינם אלא מנהג 

)ראה שו"ע רבנו הזקן סנ"ה ובמ"מ שם(.

ג( נוסף על זה - ישנו גם הטעם דמניעת טורח הצבור, ובימי המעשה - גם הטעם דבטול מלאכה 

)ראה ברכות ל"א א, ברע"ק כשהי' מתפלל בצבור כו'. ומג]י[לה כב, ב(.

גם לולא כל הנ"ל, צריך לברר אם יש ענין באמירת קדיש - לבד החיוב דאבילות, דסיום לימוד 

אגדתא וכיו"ב.

* * *

והנה בבירור הנ"ל:

א( כבר נפסק בשו"ע או"ח סי' קל"ב ס"ב בהגהה דאפילו במקום שאין יתום יאמרו הקדישים 

בשביל מתים דכולי עלמא, אלא שיאמר מי שאין לו אב ואם או כשאין האו"א מקפידים. ועד"ז הוא 

ג"כ ברמ"א שו"ע יו"ד סי' שע"ו סעיף ד'.

סכ"ה  או"ח  תשובה  שערי  )ראה  בקבלה  הנמצא  על  סומכין  בנגלה  בירור  שאין  במקום  ב( 

סקי"ד(. וע"פ המבואר בפע"ח בשער הקדישים ובכ"מ, בשער הכוונות, בסידור האריז"ל ועוד - אמירת 

הקדישים הוא בין עולם לעולם, שלכן יש לאומרם גם בין תפלה לדוד וקוה ובין קוה לעלינו, עיי"ש. 

וראה ג"כ לקו"ת מסעי )צב, ב(, שיחת י"ב תמוז תש"ז )אות יד-יח( לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע. ואף שבקדיש שלאחר עלינו אין טעם הנ"ל - כמבואר בפע"ח וכו' שם, הנה מובא שם טעם 

אחר שהוא שייך גם כשאין חיוב בביהמ"ד. וע"ד פסק הרמ"א - בשביל מתים דכולי עלמא.

ג( ובפרט שאמירת הקדיש יש בו ענין מצד עצמו - כמובן מהמבואר )ר"ח שער הקדושה פרק 

י"ז ד"ה בפרט ובהקדמת ע"ח ד"ה ועשה טוב( בפירוש תיבת צדיק: צ' אמנים, ד' קדושות, י' קדישים, 

דמתחיל  שם,  להעיר  ויש  נ"ה.  סי'  ריש  או"ח  הזקן  רבנו  של  ובשולחנו  באחרונים  )הובא  ברכות  ק' 

דהקדישים דסדר התפלה הם לא פחות מז'.

יום.  בכל  עשרה קדישים  לפחות מלענות  להזהר שלא  לכל אדם  הנ"ל, שראוי  ע"פ  ומסיים, 

ודוחק לומר שמזהיר את האדם להיות באיזה מנינים כדי למלאות מספר הקדישים, אלא שהכוונה גם 

לאותם הקדישים שהם משום מנהג, או שלאחרי לימוד אגדה(.



נה

ד( ואין זה מקרי קדיש ללא צורך, כיון שמנהג ישראל תורה היא, והרי אומרם בשביל איזה 

כוונה.

ה( כן אין שייך בזה הטעם דטורח הצבור וביטול מלאכה - דכיון שאם היו חיובים בביהכנ"ס 

- היו אומרים הקדישים - נכנס זה בסדר תפלת הצבור ואורך זמנה - וסבור וקבל.

להזהר באמירת  בקונטרס ס"ח( שכותב  )נדפס  כ"ק מו"ח אדמו"ר  אין להקשות ממכתב  ו( 

קדיש דרבנן שלאחרי ברייתא דר' ישמעאל, דלכאורה למה אינו מזהיר על הקדישים שלאחרי שיר של 

יום וכו'

- די"ל בפשיטות שאמירת הקדיש הנ"ל בטלוהו באותו בית הכנסת אשר אליהם נכתב המכתב, 

וככתוב שם, ולא בטלו הקדישים הנ"ל.

ז( בקדיש לאחרי תהלים מחלק כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבאם יש חיוב יאמרוהו אחרי כל ספר. 

ובאם לאו - רק פעם אחת אחרי כל התהלים )כנדפס בסידור תו"א - תש"א(.

אבל אין לדמותו לנדון דידן, כי אמירת קדיש בין ספר לספר - בתהלים - חידוש הוא. וכידוע 

מנהגינו באמירת ברכי נפשי ולדוד ה' אורי שלאחרי שיר של יום - שאומרים קדיש רק פ"א לאחרי כל 

המזמורים שלא להרבות בקדישים בין מזמור למזמור )הובא בשער הכולל פי"א סקכ"ט הנ"ל(,

ודיו לחידוש זה - כשיש חיוב על אתר.

יאמרו   - לספר  ספר  בין  קדיש  שאומרים  שבמקרה  לי  נראה  הנ"ל  למנהגנו  מתאים  הערה. 

מקודם היהי רצון שאחרי הספר )עכ"פ יאמרו - זה האומר קדיש(, שענינו סיום אמירת מזמורים שלכן 

אומר קדיש אח"ז. ואח"כ כשמתחיל ספר שלאחריו - הוא מעין דבר חדש.

וע"ד ברהמ"ז כשמחלקין סעודה לשנים )ראה שו"ע רבנו ]הזקן[ סרצ"א סוס"ג(.

* * *

המורם מכל הנ"ל, אשר לדעתי יש לומר כל הקדישים שמנהגנו לאומרם אפילו כשאין חיוב 

בביהכנ"ס - היינו גם הקדיש לאחר שיר של יום, קוה, עלינו, ולא עוד אלא אפילו הקדיש שלאחר שיעור 

התהלים שנקבע לאומרו לאחר תפלת שחרית, וכמש"כ הלבוש סי' קל"ב, אשר לעולם צריכים לאמר 

קדיש לאחרי שאמרו פסוקים.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. לכאורה צ"ע, ע"פ הנ"ל בפרע"ח וכו' שאמירת הקדישים הם בין עולם לעולם - מפני מה 

הקדישים שעד שיר של יום חיובים הם, משא"כ הקדישים שלאחרי זה. וי"ל הטעם - ע"פ המבואר 

)פע"ח שער קרה"ת פ"ג ובכ"מ( שעד תפלת העמידה והיא בכלל, שזהו ד' עולמות עשי' יצירה בריאה 

אצילות, הנה כאו"א מהם נמצא במקומו והקדיש הוא העמוד דרך בו עולה מעשי' ליצירה כו', משא"כ 

הד' עולמות אבי"ע שלאחרי ובא לציון הנה כולם נמצאים באצילות )עד עלינו(, אלא שבאצילות גופא 

- ולכן יצא מכלל חיוב  מחולקים הם, שמזה מובן שאין הכרח הקדיש כ"כ, אבל בכ"ז יש לו מקום 

ונשאר בגדר מנהג ישראל. ואכ"מ.

זה עתה מצאתי מובא משו"ת זכרון יהודה או"ח סע"ג שבעהמ"ס כתב סופר נהג - באם לא הי' 

מי שיאמר קדיש אחר עלינו, שש"י וכו' - לאמר קדישים אלו בעצמו ושמסתמא ראה כן מאביו החתם 

סופר. וראה ג"כ שדי חמד חלק אסיפת דינים מע' אבילות ס"ק קסג.

אגרות קודש



נו

.n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn .c"qa
- יהודים בה שיש ועיירה עיר בכל התניא ספר בהדפסת ההשתדלות בענין -

ספרי ‡. עמהם שהביאו חשובים הכי אורחים של בואם - היא זו בשבת להתוועדות הטעמים אחד
שונים  במקומות השתדלותם עלֿידי שנדפסו מקומות).1תניא כמה ובעוד (במירון

שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה - בכלל אורחים דהכנסת הענין גודל ידוע ,2שהרי
בנוגע  בנשמתם, - ובודאי  ובממונם, בגופם שהשתדלו אלו השובים, הכי אורחים - ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה

אלה. תניא ספרי להדפסת

כ"ק  פתגם כידוע - חסידית התוועדות עם אורחים" ד"הכנסת הענין את מקשרים כאשר העילוי ומובן
הזקן  אדמו"ר בשם שבט) דיו"ד ההילולא (בעל אדמו"ר יותר 3מוריֿוחמי לפעול התוועדות של שבכוחה

כו'. באחדות הם שבניו רואה הקב"ה כאשר למעלה הנחתֿרוח גודל מפני מיכאל, מלאך של מפעולתו

ובהקדים:·. ענינים. כמה מצד - זו  שבת עם תניא ספרי דהדפסת הענין את לקשר ויש
מעיינותיו  חוצה: המעיינות הפצת - תוכנה ישראל, בני דרים שבו מקום בכל התניא ספרי הדפסת

מיניה" ד"יתפרנסון באופן ומתגלים שנמשכים כפי  הכללית, החסידות תורת הבעלֿשםֿטוב, בתורת 4של
היסוד  התניא, בספר - לראש ולכל חב"ד, ב"חוצה",6ותורהֿשבכתב 5חסידות נדפסים - חב"ד דחסידות

ישראל. בני דרים שבו ומקום מקום  בכל

שבעל  לזה נוסף שהרי - בשבט דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק עם מיוחד קשר ולזה
המעיי  דהפצת הענין את ההילולא) (בעל הוא פעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא הוא נות ההילולא

ומפורסם. כידוע רחב, הכי באופן התניא) ספר ובפרט (כולל

בשבט: דעשירי ההילולא ליום שייכותה מפני - זו לשבת המיוחדת השייכות וזוהי

קודש  שבת ביום - השבוע ופרשת השבוע בימי - היתה אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההסתלקותֿהילולא (א)
כידוע. בא, פרשת

כברוב  ההילולא, דיום הענין (עיקר החודש בימי וההילולא ההסתלקות יום - בשבט עשירי (ב)
יומין  כולהו מתברכין זו משבת שהרי זו, משבת מתברך - החודש) ימי עלֿפי שקביעותם המועדים

הבא  זו).7דשבוע שנה (בקביעות בשבט עשירי - השבת יום כולל ,

חסידות  בדרושי וכמבואר בראשית"). "שבת כולן נקראות (שלכן בזו זו קשורות השנה שבתות כל 8(ג)

מהזמן), שלמעלה לבחינה עליה (ונפעלת זמנים סדר מסתיים שבת שבכל התניא), בעל מדרושי (החל
הרשב"א  ובלשון חדש. זמנים סדר מתחיל כן -9ולאחרי קשורה זו ששבת ונמצא, ההיקף. ימי שבעת :

בשבט. עשירי הבאה, שבת עם עיקריים) ענינים (בכמה אחד דבר שנעשית ועד

התניא)‚. ספר ובפרט חוצה, המעיינות דהפצת הענין (כללות התניא ספרי הדפסת בין נוסף קשר
הזקן  אדמו"ר תורת (כידוע היומי חומש בשיעור מודגש - זו פרשת 10לשבת - הזמן עם לחיות שצריכים

עם  הקשורה והוראה לימוד ישנו זה חומש בשיעור שכן, בא. פרשת חותם עד משביעי והיום), השבוע
התניא: ספר עם - ובמיוחד חב"ד, ונשיאי חב"ד חסידות
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סי"ד.1) דחנוכה לז' אור ויגש, פ' ג' יום בשיחת הבקשה ע"פ
ב.2) לה, שבועות א. קכז, שבת
מכתבים 3) קובץ ואילך. ב) (פג, עא ע' ב' חוב' "התמים"

בסה"מ  (נדפסה תרצ"ה אחש"פ שיחת .198 ע' יצחק יוסף אהל
.(243 ע' תשי"א

מלך 4) כסא לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
שם. לתקו"ז

(5.114 ס"ע שלום תורת ראה
והערות 6) קיצורים בספר נדפס - אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

וראה  ואילך. רסא ע' ח"ד שלו קודש אגרות ואילך. קיח ע' לתניא
צ. ע' ח"ה שם

א.7) פח, ב. סג, זח"ב
פה 8) ע' שבועות דרושי במדבר אוה"ת א. כה, שה"ש לקו"ת

תש"ד. השמיני ביום ויהי ד"ה ואילך. א'תתצ ע' ברכה שם ואילך.
ובכ"מ.
ט.9) סי' ח"א בשו"ת

ואילך.10) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' שבט, בו כותב.

א( איך להסביר יסודות תורת חב"ד ועניני' לרבים.

מובן שקשה לבאר זה בביאור הדרוש במכתב, ועוד והוא העיקר שאין כל צורך בזה, שהרי 

בהנוגע  ביחוד  נסיון  להם  ויש  שנים,  כו"כ  זה  בהנ"ל  מתעסקים  ת"ו  באה"ק  נמצאים  מאנ"ש  כו"כ 

לביאור המתאים לאה"ק ת"ו לאישי' ותנאי', ואמרו חז"ל אין חכם כבעל נסיון, הם אנ"ש הנ"ל, אתם 

יתייעץ, ותשועה ברוב יועץ.

ב( באישור תעודת הסמיכה שלו ע"י הרבנות.

ולהשתדל  החסר,  למלאות  לזה  ובהתאם  עתה  עד  האישור  עכוב  סיבת  לברר  שצריך  מובן 

באישורה.

ג( נשען על תחלת מכתבו, שמשתייך לכת ולתנועת החסידים, תקותי חזקה שיש לו קביעות 

תורת  הק'  מתורתנו  חלק  כל  על  שהרי  ולהנהגותי',  להדרכותי'  בהנוגע  וכן  החסידות  בתורת  עתים 

חיים, נאמר, שהלימוד צריך להיות מביא לידי מעשה, כי המעשה הוא העיקר, וכיון שלא רק נצטוינו 

על הלימוד אלא גם נצטוינו להעלות בקדש בטח מוסיף בלימוד הוא ובמילא מתוסף גם בהנוגע לפועל, 

שהרי ככל שיהי' המצב בעניני קדושה, תמיד יש מקום להוסיף עוד, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא 

אין סופי.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  הידועים,  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  שמע  בטח 

ולהבא, וכ"פ שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר יום ההילולא שלו הוא יו"ד 

שבט הבע"ל, אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

]יו"ד שבט, תשט"ו[

ההילולא,  בעל  ואתפשטותי'  עבדו,  ובמשה  בהוי'  באמונתם  יתחזקו  ביחוד  ההילולא  ביום 

וברוחניות לכל  ובבטחונם אשר אף עתה עומד ומשמש, ומעורר שיומשכו ברכות והצלחה בגשמיות 

צאן מרעיתו, ושמירת עינא פקיחא דלא ניים, וכפסק רבותינו הזקן והאמצעי והצמח צדק, לא נכון 

לעקור משכן מפני המאורע, כי שם דוקא יצוה הוי' את הברכה והרחמים נחלה בלי מצרים.

בברכה המשתתף בהתועדותם.



נז

.n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn .c"qa
- יהודים בה שיש ועיירה עיר בכל התניא ספר בהדפסת ההשתדלות בענין -

ספרי ‡. עמהם שהביאו חשובים הכי אורחים של בואם - היא זו בשבת להתוועדות הטעמים אחד
שונים  במקומות השתדלותם עלֿידי שנדפסו מקומות).1תניא כמה ובעוד (במירון

שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה - בכלל אורחים דהכנסת הענין גודל ידוע ,2שהרי
בנוגע  בנשמתם, - ובודאי  ובממונם, בגופם שהשתדלו אלו השובים, הכי אורחים - ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה

אלה. תניא ספרי להדפסת

כ"ק  פתגם כידוע - חסידית התוועדות עם אורחים" ד"הכנסת הענין את מקשרים כאשר העילוי ומובן
הזקן  אדמו"ר בשם שבט) דיו"ד ההילולא (בעל אדמו"ר יותר 3מוריֿוחמי לפעול התוועדות של שבכוחה

כו'. באחדות הם שבניו רואה הקב"ה כאשר למעלה הנחתֿרוח גודל מפני מיכאל, מלאך של מפעולתו

ובהקדים:·. ענינים. כמה מצד - זו  שבת עם תניא ספרי דהדפסת הענין את לקשר ויש
מעיינותיו  חוצה: המעיינות הפצת - תוכנה ישראל, בני דרים שבו מקום בכל התניא ספרי הדפסת

מיניה" ד"יתפרנסון באופן ומתגלים שנמשכים כפי  הכללית, החסידות תורת הבעלֿשםֿטוב, בתורת 4של
היסוד  התניא, בספר - לראש ולכל חב"ד, ב"חוצה",6ותורהֿשבכתב 5חסידות נדפסים - חב"ד דחסידות

ישראל. בני דרים שבו ומקום מקום  בכל

שבעל  לזה נוסף שהרי - בשבט דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק עם מיוחד קשר ולזה
המעיי  דהפצת הענין את ההילולא) (בעל הוא פעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא הוא נות ההילולא

ומפורסם. כידוע רחב, הכי באופן התניא) ספר ובפרט (כולל

בשבט: דעשירי ההילולא ליום שייכותה מפני - זו לשבת המיוחדת השייכות וזוהי

קודש  שבת ביום - השבוע ופרשת השבוע בימי - היתה אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההסתלקותֿהילולא (א)
כידוע. בא, פרשת

כברוב  ההילולא, דיום הענין (עיקר החודש בימי וההילולא ההסתלקות יום - בשבט עשירי (ב)
יומין  כולהו מתברכין זו משבת שהרי זו, משבת מתברך - החודש) ימי עלֿפי שקביעותם המועדים

הבא  זו).7דשבוע שנה (בקביעות בשבט עשירי - השבת יום כולל ,

חסידות  בדרושי וכמבואר בראשית"). "שבת כולן נקראות (שלכן בזו זו קשורות השנה שבתות כל 8(ג)

מהזמן), שלמעלה לבחינה עליה (ונפעלת זמנים סדר מסתיים שבת שבכל התניא), בעל מדרושי (החל
הרשב"א  ובלשון חדש. זמנים סדר מתחיל כן -9ולאחרי קשורה זו ששבת ונמצא, ההיקף. ימי שבעת :

בשבט. עשירי הבאה, שבת עם עיקריים) ענינים (בכמה אחד דבר שנעשית ועד

התניא)‚. ספר ובפרט חוצה, המעיינות דהפצת הענין (כללות התניא ספרי הדפסת בין נוסף קשר
הזקן  אדמו"ר תורת (כידוע היומי חומש בשיעור מודגש - זו פרשת 10לשבת - הזמן עם לחיות שצריכים

עם  הקשורה והוראה לימוד ישנו זה חומש בשיעור שכן, בא. פרשת חותם עד משביעי והיום), השבוע
התניא: ספר עם - ובמיוחד חב"ד, ונשיאי חב"ד חסידות
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סי"ד.1) דחנוכה לז' אור ויגש, פ' ג' יום בשיחת הבקשה ע"פ
ב.2) לה, שבועות א. קכז, שבת
מכתבים 3) קובץ ואילך. ב) (פג, עא ע' ב' חוב' "התמים"

בסה"מ  (נדפסה תרצ"ה אחש"פ שיחת .198 ע' יצחק יוסף אהל
.(243 ע' תשי"א

מלך 4) כסא לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
שם. לתקו"ז

(5.114 ס"ע שלום תורת ראה
והערות 6) קיצורים בספר נדפס - אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

וראה  ואילך. רסא ע' ח"ד שלו קודש אגרות ואילך. קיח ע' לתניא
צ. ע' ח"ה שם

א.7) פח, ב. סג, זח"ב
פה 8) ע' שבועות דרושי במדבר אוה"ת א. כה, שה"ש לקו"ת

תש"ד. השמיני ביום ויהי ד"ה ואילך. א'תתצ ע' ברכה שם ואילך.
ובכ"מ.
ט.9) סי' ח"א בשו"ת

ואילך.10) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום



n"cyz'dנח hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

כתובות  זה חומש בשיעור שהרי התפילין, ענין - הוא היומי חומש דשיעור הכללית והנקודה התוכן
תורה  [עלֿפי הראשונות במעלה 11הפרשיות גם ראשונות - ובמילא שבתפילין.12, [

לנשיאי  בנוגע גם מובן שמזה - חב"ד חסידות תורת של ענינה מודגש התפילין שבענין לומר ויש
כדלקמן. בשבט, דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד חב"ד,

(כנ"ל).„. חב"ד דחסידות תורהֿשבכתב התניא, בספר מבואר - חב"ד חסידות של ענינה
פסוק וב"ד  על "מיוסד הזקן: אדמו"ר כותב - ובלבבך 13ףֿהשער" בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

יתברך". ה' בעזרת וקצרה ארוכה בדרך מאד, קרוב הוא איך היטב לבאר לעשותו,
הענין: ביאור

לפניֿזה  (שנאמרה הזאת" "המצוה על קאי - יחיד לשון - המצוות 14"הדבר" כל כללות שנקודתן 15). ,
וחיבור  צוותא - הפירוש 16ותוכנן וזהו המצוות. מצוה הקב"ה, עם המצוות את המקיים היהודי של

ג' בכל ובא נמשך הזאת") ("המצוה ש"הדבר" היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו' הדבר גו' ד"קרוב
אחד  שכל כפי רק לא - גופא ובזה ("לעשותו"), ומעשה ("בפיך") דיבור ("בלבבך") דמחשבה הענינים 

כדלקמן. ביחד, כולם שהם כפי אלא עצמו, בפני הוא מהם

ובהקדים: תפילין. במצות (בעיקר) מודגש ביחד) לעשותו" ובלבבך "בפיך בא (ש"הדבר" זה וענין

חדש' ה'בית שכתב מה שבהם 17ידוע - סוכה ומצות תפילין מצות ציצית, מצות - מצוות ג' שישנם
הכוונה". אותה יכוין לא אם  כתיקונה המצוה את קיים "לא ולכן המצוה, מעשה מקיום חלק היא הכוונה

המצוה  את עשה ולא הכוונות כל את כיון ואם המצוה, מעשה הוא העיקר המצוות בכל כלומר:
כו'" לבד כו' בדיעבד ידיֿחובתו יצא לבו כיון ולא מצוה "עשה ולאידך, ידיֿחובתו. יצא לא 18בפועל

מצוה  וכן שתפילה נשמה 18[ואף בלא כגוף כוונה אלו 19בלא מצוות בג' אבל - ישנו] המצוה גוף הרי -
המצוה. (גוף) קיום מחובת חלק היא הכוונה

אחד) בענין ביחד, ומעשה דיבור דמחשבה (ההתאחדות לעשותו" ובלבבך בפיך גו' ש"הדבר ונמצא,
אלו: מצוות בג' - בעיקר - הוא

המצוה  קיום כאשר גם הנה - המצוה קיום עצם על נוסף דבר היא הכוונה שבהן המצוות שאר בכל
ברכ  המצוה, (מעשה ומחשבה דיבור במעשה המצוה הוא וכוונת המצוה, הוא 20ת מהם אחד כל הרי ,(

המצוות  כוונת ללא גם להיות יכול המצוה שקיום - והראיה עצמו, בפני מצוות 21ענין בג' מהֿשאיןֿכן ;
ובאופן  יחד, מתאחדים לעשותו" ובלבבך "בפיך הענינים ג' הרי - המצוה מקיום חלק היא שהכוונה אלו

גופא. (המצוה) מ"הדבר" חלק הם שכולם
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(ושו"ע 11) טושו"ע ב. לד, מנחות פרשתנו. סוף מכילתא ראה
לב. ר"ס חאו"ח אדה"ז)

קרא 12) דאקדמי משום ועוד) ב. מט, (סנהדרין הגמרא ובל'
התפילין  (דרושי ובחסידות כתהאריז"ל אֿב) (רסב, ובזח"ג כו'.
חו"ב, - יביאך כי והי' דקדש - ועוד) סידור פע"ח, הכוונות, בס' -

ואכ"מ. ד)דעת. (חו"ג - שמוע אם והי' ושמע
יד.13) ל, נצבים
יא.14) שם,
התשובה.15) מצות על קאי הזאת" ד"המצוה שם ברמב"ן

באוה"ת  וכ"ה עיי"ש). ג. מה, (נצבים עה"פ בלקו"ת בארוכה ונת'
ותשובה  וידוי מצות להצ"צ ספהמ"צ ואילך). א'רלד (ע' נצבים
ולא  התורה, מצות בכל היא התשובה שמצות ידוע אבל א). (לט,
אין  צד"ג שאפילו לדרגא האדם את מעלה שתשובה אלא עוד
ועוד  - שלו. המצות את גם מעלה ובמילא שם. לעמוד יכולים
כל  "על דקאי הראשון) (בפירוש שם יקר כלי ראה עיקר: וג"ז
גם  משמע שכן [ולהעיר שם. באוה"ח וכ"ה התורה". מצות

שמז. ע' תרס"ו בהמשך גם וכ"ה וי"ד]. י"ב  פסוק שם בפרש"י
ובכ"מ.
ובכ"מ.16) ג. מה, בחוקותי לקו"ת
להל'17) בב"ח ועד"ז תרכה). (ר"ס סוכה הל' או"ח לטור

בשו"ע  הוא וכן סכ"ה). (שם תפילין ולהל' ס"ח) (או"ח ציצית
שם. אדה"ז ובשו"ע

פל"ח.18) תניא ראה
שם.19) תניא ב. רמט, של"ה
ר"פ 20) לקו"ת וראה תתקלז. ע' יתרו באוה"ת כמבואר
פינחס.
שאין 21) מצוות שיש ועד - המצוות לברכת בנוגע הוא וכן

תקיט  ע' המצוות ברכת ע' תלמודית אנציק' (ראה עליהם מברכים
עלי', לברך שלא הדגשה - צדקה במצות ואדרבה, וש"נ). ואילך
לרגע  אפילו המצוה קיום את לעכב שלא כדי - לזה הטעמים וא'

רמז). ר"ס יו"ד שו"ע (וראה א'

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

קצת: אחר בסגנון

שהוא  כפי דרגות: כמה - יחיד לשון ב"הדבר" לעשותו" ובלבבך "בפיך הענינים ג' של בהתאחדות
אחד  דבר הוא כולם שתוכן שבמחשבה, ומצוות שבדיבור, מצוות שבמעשה, מצוות - המצוות בכללות
וכוונת  המצוה, ברכת המצוה, מעשה - אחת במצוה שהוא כפי וחיבור; צוותא - יחיד) לשון ("הדבר"

גופא.20המצוה  מהמצוה חלק הם שכולם - אלו מצוות בג' שהוא וכפי ;

תפילין:‰. במצות מיוחד עילוי ישנו - עצמן אלו מצוות בג' והנה,
הסוכות. חג ימי שבעת במשך - בלבד בשנה אחת פעם היא סוכה מצות

(הלבוש) מנא חובת אלא גברא חובת אינה הרי - השנה ימי בכל היותה למרות ציצית, היינו,22מצות ,
להשיג  להשתדל חייב אינו אבל ציצית, בה להטיל חייב אזי כנפות ד' בה שיש טלית לובש שכאשר

בציצית. שיתחייב כדי כנפות ד' בת טלית

החול  מימות ויום יום בכל היא גברא חובת - תפילין מצות תפילין 23אבל להשיג חייב יהודי שהרי ,
ביומו. יום מדי ולהניחם

במצות  מיוחד עילוי ישנו - ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך "הדבר" בא שבהם המצוות שבג' ונמצא,
כולה. השנה ימות בכל גברא חובת להיותה התפילין,

בזה: נקודה עוד

ומזון  לבוש, בית, - כלליים סוגים לג' נחלקים האדם כנגד 24צרכי הם הנ"ל מצוות שג' לומר ויש .
"חובת  - תפילין מצות ואילו לבוש, - ציצית מצות עראי), בית - (אלא בית - סוכה מצות אלו: ענינים ג'

כבשרו  ובשר דם האדם, של מציאותו עצם - המזון.25גברא" ענין בדוגמת ,

.Â ובמילא התניא, ספר - חב"ד חסידות תורת עם התפילין דענין המיוחדת השייכות מובנת עלֿפיֿזה
חב"ד: נשיאי עם -

לבאר  לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב הענין ביאור - ענינה חב"ד חסידות תורת
מאד". קרוב הוא איך היטב

היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו' "הדבר ביותר מודגש שבה - תפילין למצות המיוחד הקשר וזהו
ביחד. שהם כפי לעשותו" ובלבבך "בפיך בא ש"הדבר"

לעשותו" ובלבבך "בפיך המצוה קיום - התפילין ענין שתוכן דורשת חב"ד חסידות תורת ביאור: ליתר
ז"ל  רבותינו מאמר [עלֿדרך המצוות בכל בגילוי יומשך - לתפילין"26ביחד כולה התורה כל "הוקשה

שתחדור  באופן יהיה ומצוה מצוה כל שקיום היינו, המצוות], בכל גם ונמשך חודר התפילין שענין -
למציאות  נעשים שכולם ועד המעשה, בכח והן הדיבור, בכח הן המחשבה, בכח הן האדם, כחות בכל

המצוה. מציאות - אחת

שבשיעור  מכיון - ההילולא יום ועם התניא ספרי הדפסת עם היומי חומש דשיעור המיוחד הקשר וזהו
תורת  - התניא דספר התוכן עם מיוחד קשר לה שיש מצוה תפילין, מצות אודות מדובר היומי חומש
בשבט. דעשירי ההילולא בעל - אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד חב"ד, נשיאי עם - ועלֿידיֿזה חב"ד, חסידות
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סכ"ד 22) סי"ט. או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע א. מא, מנחות
ס"א.

תפילין,23) ד)מצות (האות חסר לא ויו"ט בשבת דגם וי"ל
ב. לו, מנחות - אות" גופן טובים) וימים (השבתות "הן כי
שהלשון  אף - צ"ע אופן ובכל - ס"א. סל"א שם ודאדה"ז טושו"ע
- יו"ד) יג, בא בתיב"ע מזה (ויתרה תפילין זמן לאו שויו"ט הוא
השויו"ט. חלל) כהן - (ע"ד חילל שתהי' סיבה שמאיזה אדם

במאי  - דתפילין באות הוא אמרי המחוייב בשו"ת בזה דשקו"ט
חי"ז  בלקו"ש נזכר - מ"ד. פ"ג למו"ק הצ"צ סתקמ"ט. ח"ב יושר

.25 הערה 288 ע'
תרל"ו 24) רבים מים ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ועוד. בתחלתו.
מודגשת 25) בזה שגם ולהעיר ב). (ט, פ"ה התניא לשון

החידוש  שהרי - חב"ד לחסידות דתפילין המיוחדת השייכות
באופן  יהי' החסידות שגילוי ס"ב) (כנ"ל הוא חב"ד דחסידות
ש"ידיעת  שם בתניא וכמבואר והשגה. בהבנה ד"יתפרנסון",

כבשרו. ובשר דם כו'", לנפש מזון נעשה . . והשגתה התורה
א.26) לה, קידושין



נט n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

כתובות  זה חומש בשיעור שהרי התפילין, ענין - הוא היומי חומש דשיעור הכללית והנקודה התוכן
תורה  [עלֿפי הראשונות במעלה 11הפרשיות גם ראשונות - ובמילא שבתפילין.12, [

לנשיאי  בנוגע גם מובן שמזה - חב"ד חסידות תורת של ענינה מודגש התפילין שבענין לומר ויש
כדלקמן. בשבט, דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד חב"ד,

(כנ"ל).„. חב"ד דחסידות תורהֿשבכתב התניא, בספר מבואר - חב"ד חסידות של ענינה
פסוק וב"ד  על "מיוסד הזקן: אדמו"ר כותב - ובלבבך 13ףֿהשער" בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

יתברך". ה' בעזרת וקצרה ארוכה בדרך מאד, קרוב הוא איך היטב לבאר לעשותו,
הענין: ביאור

לפניֿזה  (שנאמרה הזאת" "המצוה על קאי - יחיד לשון - המצוות 14"הדבר" כל כללות שנקודתן 15). ,
וחיבור  צוותא - הפירוש 16ותוכנן וזהו המצוות. מצוה הקב"ה, עם המצוות את המקיים היהודי של

ג' בכל ובא נמשך הזאת") ("המצוה ש"הדבר" היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו' הדבר גו' ד"קרוב
אחד  שכל כפי רק לא - גופא ובזה ("לעשותו"), ומעשה ("בפיך") דיבור ("בלבבך") דמחשבה הענינים 

כדלקמן. ביחד, כולם שהם כפי אלא עצמו, בפני הוא מהם

ובהקדים: תפילין. במצות (בעיקר) מודגש ביחד) לעשותו" ובלבבך "בפיך בא (ש"הדבר" זה וענין

חדש' ה'בית שכתב מה שבהם 17ידוע - סוכה ומצות תפילין מצות ציצית, מצות - מצוות ג' שישנם
הכוונה". אותה יכוין לא אם  כתיקונה המצוה את קיים "לא ולכן המצוה, מעשה מקיום חלק היא הכוונה

המצוה  את עשה ולא הכוונות כל את כיון ואם המצוה, מעשה הוא העיקר המצוות בכל כלומר:
כו'" לבד כו' בדיעבד ידיֿחובתו יצא לבו כיון ולא מצוה "עשה ולאידך, ידיֿחובתו. יצא לא 18בפועל

מצוה  וכן שתפילה נשמה 18[ואף בלא כגוף כוונה אלו 19בלא מצוות בג' אבל - ישנו] המצוה גוף הרי -
המצוה. (גוף) קיום מחובת חלק היא הכוונה

אחד) בענין ביחד, ומעשה דיבור דמחשבה (ההתאחדות לעשותו" ובלבבך בפיך גו' ש"הדבר ונמצא,
אלו: מצוות בג' - בעיקר - הוא

המצוה  קיום כאשר גם הנה - המצוה קיום עצם על נוסף דבר היא הכוונה שבהן המצוות שאר בכל
ברכ  המצוה, (מעשה ומחשבה דיבור במעשה המצוה הוא וכוונת המצוה, הוא 20ת מהם אחד כל הרי ,(

המצוות  כוונת ללא גם להיות יכול המצוה שקיום - והראיה עצמו, בפני מצוות 21ענין בג' מהֿשאיןֿכן ;
ובאופן  יחד, מתאחדים לעשותו" ובלבבך "בפיך הענינים ג' הרי - המצוה מקיום חלק היא שהכוונה אלו

גופא. (המצוה) מ"הדבר" חלק הם שכולם
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(ושו"ע 11) טושו"ע ב. לד, מנחות פרשתנו. סוף מכילתא ראה
לב. ר"ס חאו"ח אדה"ז)

קרא 12) דאקדמי משום ועוד) ב. מט, (סנהדרין הגמרא ובל'
התפילין  (דרושי ובחסידות כתהאריז"ל אֿב) (רסב, ובזח"ג כו'.
חו"ב, - יביאך כי והי' דקדש - ועוד) סידור פע"ח, הכוונות, בס' -

ואכ"מ. ד)דעת. (חו"ג - שמוע אם והי' ושמע
יד.13) ל, נצבים
יא.14) שם,
התשובה.15) מצות על קאי הזאת" ד"המצוה שם ברמב"ן

באוה"ת  וכ"ה עיי"ש). ג. מה, (נצבים עה"פ בלקו"ת בארוכה ונת'
ותשובה  וידוי מצות להצ"צ ספהמ"צ ואילך). א'רלד (ע' נצבים
ולא  התורה, מצות בכל היא התשובה שמצות ידוע אבל א). (לט,
אין  צד"ג שאפילו לדרגא האדם את מעלה שתשובה אלא עוד
ועוד  - שלו. המצות את גם מעלה ובמילא שם. לעמוד יכולים
כל  "על דקאי הראשון) (בפירוש שם יקר כלי ראה עיקר: וג"ז
גם  משמע שכן [ולהעיר שם. באוה"ח וכ"ה התורה". מצות

שמז. ע' תרס"ו בהמשך גם וכ"ה וי"ד]. י"ב  פסוק שם בפרש"י
ובכ"מ.
ובכ"מ.16) ג. מה, בחוקותי לקו"ת
להל'17) בב"ח ועד"ז תרכה). (ר"ס סוכה הל' או"ח לטור

בשו"ע  הוא וכן סכ"ה). (שם תפילין ולהל' ס"ח) (או"ח ציצית
שם. אדה"ז ובשו"ע

פל"ח.18) תניא ראה
שם.19) תניא ב. רמט, של"ה
ר"פ 20) לקו"ת וראה תתקלז. ע' יתרו באוה"ת כמבואר
פינחס.
שאין 21) מצוות שיש ועד - המצוות לברכת בנוגע הוא וכן

תקיט  ע' המצוות ברכת ע' תלמודית אנציק' (ראה עליהם מברכים
עלי', לברך שלא הדגשה - צדקה במצות ואדרבה, וש"נ). ואילך
לרגע  אפילו המצוה קיום את לעכב שלא כדי - לזה הטעמים וא'

רמז). ר"ס יו"ד שו"ע (וראה א'

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

קצת: אחר בסגנון

שהוא  כפי דרגות: כמה - יחיד לשון ב"הדבר" לעשותו" ובלבבך "בפיך הענינים ג' של בהתאחדות
אחד  דבר הוא כולם שתוכן שבמחשבה, ומצוות שבדיבור, מצוות שבמעשה, מצוות - המצוות בכללות
וכוונת  המצוה, ברכת המצוה, מעשה - אחת במצוה שהוא כפי וחיבור; צוותא - יחיד) לשון ("הדבר"

גופא.20המצוה  מהמצוה חלק הם שכולם - אלו מצוות בג' שהוא וכפי ;

תפילין:‰. במצות מיוחד עילוי ישנו - עצמן אלו מצוות בג' והנה,
הסוכות. חג ימי שבעת במשך - בלבד בשנה אחת פעם היא סוכה מצות

(הלבוש) מנא חובת אלא גברא חובת אינה הרי - השנה ימי בכל היותה למרות ציצית, היינו,22מצות ,
להשיג  להשתדל חייב אינו אבל ציצית, בה להטיל חייב אזי כנפות ד' בה שיש טלית לובש שכאשר

בציצית. שיתחייב כדי כנפות ד' בת טלית

החול  מימות ויום יום בכל היא גברא חובת - תפילין מצות תפילין 23אבל להשיג חייב יהודי שהרי ,
ביומו. יום מדי ולהניחם

במצות  מיוחד עילוי ישנו - ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך "הדבר" בא שבהם המצוות שבג' ונמצא,
כולה. השנה ימות בכל גברא חובת להיותה התפילין,

בזה: נקודה עוד

ומזון  לבוש, בית, - כלליים סוגים לג' נחלקים האדם כנגד 24צרכי הם הנ"ל מצוות שג' לומר ויש .
"חובת  - תפילין מצות ואילו לבוש, - ציצית מצות עראי), בית - (אלא בית - סוכה מצות אלו: ענינים ג'

כבשרו  ובשר דם האדם, של מציאותו עצם - המזון.25גברא" ענין בדוגמת ,

.Â ובמילא התניא, ספר - חב"ד חסידות תורת עם התפילין דענין המיוחדת השייכות מובנת עלֿפיֿזה
חב"ד: נשיאי עם -

לבאר  לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב הענין ביאור - ענינה חב"ד חסידות תורת
מאד". קרוב הוא איך היטב

היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו' "הדבר ביותר מודגש שבה - תפילין למצות המיוחד הקשר וזהו
ביחד. שהם כפי לעשותו" ובלבבך "בפיך בא ש"הדבר"

לעשותו" ובלבבך "בפיך המצוה קיום - התפילין ענין שתוכן דורשת חב"ד חסידות תורת ביאור: ליתר
ז"ל  רבותינו מאמר [עלֿדרך המצוות בכל בגילוי יומשך - לתפילין"26ביחד כולה התורה כל "הוקשה

שתחדור  באופן יהיה ומצוה מצוה כל שקיום היינו, המצוות], בכל גם ונמשך חודר התפילין שענין -
למציאות  נעשים שכולם ועד המעשה, בכח והן הדיבור, בכח הן המחשבה, בכח הן האדם, כחות בכל

המצוה. מציאות - אחת

שבשיעור  מכיון - ההילולא יום ועם התניא ספרי הדפסת עם היומי חומש דשיעור המיוחד הקשר וזהו
תורת  - התניא דספר התוכן עם מיוחד קשר לה שיש מצוה תפילין, מצות אודות מדובר היומי חומש
בשבט. דעשירי ההילולא בעל - אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד חב"ד, נשיאי עם - ועלֿידיֿזה חב"ד, חסידות
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סכ"ד 22) סי"ט. או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע א. מא, מנחות
ס"א.

תפילין,23) ד)מצות (האות חסר לא ויו"ט בשבת דגם וי"ל
ב. לו, מנחות - אות" גופן טובים) וימים (השבתות "הן כי
שהלשון  אף - צ"ע אופן ובכל - ס"א. סל"א שם ודאדה"ז טושו"ע
- יו"ד) יג, בא בתיב"ע מזה (ויתרה תפילין זמן לאו שויו"ט הוא
השויו"ט. חלל) כהן - (ע"ד חילל שתהי' סיבה שמאיזה אדם

במאי  - דתפילין באות הוא אמרי המחוייב בשו"ת בזה דשקו"ט
חי"ז  בלקו"ש נזכר - מ"ד. פ"ג למו"ק הצ"צ סתקמ"ט. ח"ב יושר

.25 הערה 288 ע'
תרל"ו 24) רבים מים ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ועוד. בתחלתו.
מודגשת 25) בזה שגם ולהעיר ב). (ט, פ"ה התניא לשון

החידוש  שהרי - חב"ד לחסידות דתפילין המיוחדת השייכות
באופן  יהי' החסידות שגילוי ס"ב) (כנ"ל הוא חב"ד דחסידות
ש"ידיעת  שם בתניא וכמבואר והשגה. בהבנה ד"יתפרנסון",

כבשרו. ובשר דם כו'", לנפש מזון נעשה . . והשגתה התורה
א.26) לה, קידושין
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.Ê ההילולא יום עם והן התניא, ספרי הדפסת עם הן [הקשור חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות
ג' יום - זו דשבת תהלים בשיעור וכן השבוע, פרשת בכללות גם מרומז ב)] סעיף (כנ"ל בשבט דעשירי

שבט: דחודש
הגאולה  עם גם קשור זה וענין בפועל. מצרים יציאת סיפור - היא השבוע דפרשת הכללית הנקודה

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהרי - .27העתידה

הקאפיטל  סיום זה: דיום תהלים בשיעור גם מופיע העתידה) (הגאולה זה הראשון 28וענין
עולם" עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות "מגדיל - זה ובסיום 29דשיעורֿתהלים ,

לה  "כי תהלים: בגוים"השיעור ומושל המלוכה '30.

מר  אתי קא צדקנו, משיח לביאת ההכנה זוהי שהרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין עם הקשר וזהו
משיחא  מלכא .31דא

השבוע  פרשת עם חוצה) המעיינות (הפצת התניא ספר הדפסת - הענינים בקשר ביאור להוסיף ויש
חומש: ושיעור

בפרשת  רצוי: בלתי ממצב גאולה של ענין אודות מדובר תהלים בשיעור והן השבוע בפרשת הן
שאול" ומיד אויביו כל מכף אותו ה' הציל "ביום תהלים ובשיעור מצרים, מגלות גאולה - .32השבוע

כידוע  - התניא) ספרי (הדפסת חוצה המעיינות הפצת עם הקשר ד"יפוצו 33וזהו הענין שעיקר
כסלו. די"ט והגאולה המאסר לאחרי התחיל חוצה" מעינותיך

– יהודים עלֿידי אלא) גוים, - "אויביו" עלֿידי (לא באה הטבע בדרך המאסר שסיבת - [ולהעיר
ששאול  מכיון  (גוים ), "אויביו" מאשר יותר גרוע שזהו שאול", "מיד תהלים: בשיעור שכתוב מה עלֿדרך

מכולם" יותר .34"רודפו

איזה  אפילו או שייכות לו יש המאסר) היה (שעלֿידו הנ"ל שיהודי לומר וחסֿושלום חסֿושלום -
יותר]. רודפו שהיה אם כי לשאול, דמיון שהוא

ועוד: זאת

ביום  "והפליתי - דוקא הארץ" "בקרב היו והנפלאות שהנסים מיוחדת הדגשה ישנה מצרים בגאולת
הארץ" בקרב ה' אני כי תדע למען גו' גושן ארץ את למטה 35ההוא - מעלה דמעלה ההמשכה היינו, ,

יסופר  יעבדנו "זרע תהלים: בשיעור הוא וכן עשה"36מטה. כי נולד לעם צדקתו ויגידו יבואו לדור 37לאד'

עשה". "כי עשיה, של לענין עד מטה למטה באה (נפלאות) ש"צדקתו" היינו, -

(מעיינות  שבתורה עליונה הכי דרגא וגילוי המשכת - חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות גם וזהו
תורה  אלא מים אין - וע 38המים העשיה, עולם - התחתונה בארץ התורה) פנימיות ל"חוצה".- ד
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טו.27) ז, מיכה
ועוד).28) כט. ע' אור יהל (ראה בכ"מ הצ"צ לשון הוא כן
נא.29) יח,
כט.30) כב,
(הוצאת 31) בכש"ט (גם) נדפסה - דהבעש"ט הידועה אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו. קה"ת)
א.32) יח,
ואילך.33) 112 ס"ע שלום תורת
עה"פ.34) פרש"י
יח.35) ח, וארא
כג]36) בפסוק לאחי" שמך "אספרה [וכן ש"יסופר" להעיר,

רגליו  "ותחת מ"ש ע"ד שזהו לומר ויש ספיר. מלשון (גם) הוא
דשעבוד  שהלבנים - י) כד, (משפטים הספיר" לבנת כמעשה
- שם) (פרש"י לפניו" ש"היו ועד ל"ספיר", נהפכו מצרים

אוה"ת  ג. עח, מתו"א גם (להעיר לנהורא* חשוכא אתהפכא
ואילך). כד ע' שמות

דיצי"מ  הענין עם היומי תהלים דשיעור נוסף קשר ועפ"ז:
היתה יצי"מ גם כי - תתן שבפרשתנו אתה "גם דאתהפכא, באופן

(א) כי: - התניא הדפסת עם וגם כה): י, (פרשתנו גו'" בידינו
כתיב  הספיר" . . רגליו ותחת ישראל אלקי את ל"ויראו בהמשך
- ענינה חב"ד חסידות והרי וישתו", ויאכלו האלקים את "ויחזו
ד"יתפרנסון" באופן האלקים") את ("ויחזו התורה פנימיות גילוי
ומקום  מקום בכל התניא ספרי הדפסת (ב) וישתו"). ("ויאכלו

בפנים. (סי"ב) כדלקמן ה"חוצה", את להפוך ענינה
. . הצדיק יוסף היכל הוא הספיר "לבנת שם: אוה"ת וראה

כו'". אחר בן לי הוי' יוסף נאמר ביוסף כי
לאֿלב.37) כב,
ב).38) (ח, פ"ד תניא וראה וש"נ. א. יז, ב"ק

.izenvr lk xtq` cbpk dxtq` :(bk weqt) my r"a`xn xirdl (*
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באופן  היתה חוצה) המעיינות דהפצת הענין עיקר (התחלת כסלו די"ט הגאולה שגם - [ולהעיר
ה' מאת אם כי זאת על ואמרו . . העמים וכל השרים כל בעיני . . בארץ לעשות ה' והגדיל ש"הפליא

בעינינו" נפלאת היא זאת השרים 39היתה כל "בעיני מטה למטה המתגלים נפלאות של ענינים כלומר, ,
כו'"]. העמים וכל

של  ענין היא הדפסה שהרי - ומקום מקום בכל התניא ספרי בהדפסת מיוחד באופן מתבטא זה וענין
"חוצה". - ומקום מקום ובכל עשה"), ("כי בפועל עשיה

***

.Á דברים) לפועל בנוגע פרטים כמה להבהיר כדאי - התניא ספרי הדפסת אודות להמדובר בהמשך
נעשו): שבוודאי לקוות יש שלכן פשוטים,

ופשוט  מובן הרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין שיהיה היא התניא ספרי הדפסת שכוונת מכיון
יש  התניא, ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל אלא בלבד, התניא ספרי בהדפסת להסתפק שאין

ההדפסה. לאחרי מיד בו שילמדו להשתדל

הכריכה  מלאכת ואילו בלבד, הדפוס מלאכת נעשית שבהם מקומות לאותם גם שייך זה שכל ומובן
תיכף  להיות יכול התניא בספר הלימוד שהרי - בזה) וכיוצא המקום לתנאי (בהתאם אחר במקום נעשית
אדמו"ר  של בזמנו התניא בספר  הלימוד שהתחלת - ולהעיר הכריכה. לפני עוד - ההדפסה לאחרי ומיד
הדפוס  לבית הובאו אחרֿכך ורק התניא), לספר בהקדמה (כמבואר "קונטריסים" מתוך היתה הזקן

מכורך  ספר בתוך לאור .40והוציאוהו

חפץ  שלבו במקום יתחילו - התניא בספר הלימוד התחלת תהיה שבו וענין לפרק וכאשר 41ובנוגע ,
המנין" רוב "בריצוי - קהל .42ישנו

מעשה, לידי המביא לימוד - הזקן אדמו"ר של לרצונו בהתאם להיות צריך שהלימוד - והעיקר
כיצד  אותו מלמד התניא שספר אלא התניא, בספר לומד שהוא רק לא ההילולא: בעל של הידוע וכפתגם

היוםֿיום. בחיי להתנהג

להשתדל  יש - שתהיה) סיבה (מאיזה ההדפסה לאחרי מיד התניא בספר למדו שלא מקומות ישנם ואם
תושבי  עם (ביחד ללמוד כדי בהדפסה) מהמשתדלים אחד - (עלֿכלֿפנים זה למקום ולחזור לשוב

לתושיה" ד"כפליים באופן - ואדרבה התניא, בספר .43המקום)

.Ë:לזה נוסף
טופסים  של חשוב מספר במקום להשאיר יש - התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל
כזו  פעולה שכן, בזה, וכיוצא ציבורי עסקן הקהילה, מנהיג הרב, אצל בבתיֿהכנסת, זה, במקום שנדפסו
לאחרי  גם מצוא, עת בכל התניא בספר בעצמם ללמוד יוכלו המקום שתושבי נוספת השתדלות היא

למקומם. יחזרו זה במקום התניא בהדפסת שהמשתדלים

במקום  נעשית הכריכה מלאכת ואילו הדפוס, מלאכת רק נעשית שבהם מקומות לאותם והואֿהדין
הנ"ל, במקום להשאירם כדי טופסים, של חשוב מספר ההדפסה למקום יחזירו הכריכה שלאחרי - אחר

לעיל. להאמור בהתאם
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אדמו"ר 39) קודש אגרות - הידועה שלו באגרת אדה"ז לשון
ואילך). צז (ע' סל"ח הזקן

לא 40) הנ"ל קונטריסים להדפיס "שלא שם בסיומו עפמש"כ
- הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן ידי על

השו"ע, בעל גם שהוא התניא, מבעל ברורה הוראה שזוהי
- שם שכותבו החשש שיש פעם בכל

על  "לא התניא ספר את בנ"י ידפיסו לא בטח אשר בטוחני
- הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן ידי

כלות  מיום שנים חמש "משך ובאיֿכוחה "קה"ת" הנהלת בעניננו,
האחרונה, בפעם קה"ת ע"י התניא דספר הדפוס"

ולשומעים  - שם הזקן אדמו"ר רבינו כ"ק וחותם סיום וע"פ
טוב. ברכת ותבוא יונעם

א.41) יט, ע"ז ראה
ובסיום 42) ס"א, באגה"ק - לתפלה בנוגע אדה"ז מ"ש ע"ד

התניא. דספר וחותם
מו.43) ר"פ שמו"ר ו. יא, איוב



סי n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

.Ê ההילולא יום עם והן התניא, ספרי הדפסת עם הן [הקשור חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות
ג' יום - זו דשבת תהלים בשיעור וכן השבוע, פרשת בכללות גם מרומז ב)] סעיף (כנ"ל בשבט דעשירי

שבט: דחודש
הגאולה  עם גם קשור זה וענין בפועל. מצרים יציאת סיפור - היא השבוע דפרשת הכללית הנקודה

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהרי - .27העתידה

הקאפיטל  סיום זה: דיום תהלים בשיעור גם מופיע העתידה) (הגאולה זה הראשון 28וענין
עולם" עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות "מגדיל - זה ובסיום 29דשיעורֿתהלים ,

לה  "כי תהלים: בגוים"השיעור ומושל המלוכה '30.

מר  אתי קא צדקנו, משיח לביאת ההכנה זוהי שהרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין עם הקשר וזהו
משיחא  מלכא .31דא

השבוע  פרשת עם חוצה) המעיינות (הפצת התניא ספר הדפסת - הענינים בקשר ביאור להוסיף ויש
חומש: ושיעור

בפרשת  רצוי: בלתי ממצב גאולה של ענין אודות מדובר תהלים בשיעור והן השבוע בפרשת הן
שאול" ומיד אויביו כל מכף אותו ה' הציל "ביום תהלים ובשיעור מצרים, מגלות גאולה - .32השבוע

כידוע  - התניא) ספרי (הדפסת חוצה המעיינות הפצת עם הקשר ד"יפוצו 33וזהו הענין שעיקר
כסלו. די"ט והגאולה המאסר לאחרי התחיל חוצה" מעינותיך

– יהודים עלֿידי אלא) גוים, - "אויביו" עלֿידי (לא באה הטבע בדרך המאסר שסיבת - [ולהעיר
ששאול  מכיון  (גוים ), "אויביו" מאשר יותר גרוע שזהו שאול", "מיד תהלים: בשיעור שכתוב מה עלֿדרך

מכולם" יותר .34"רודפו

איזה  אפילו או שייכות לו יש המאסר) היה (שעלֿידו הנ"ל שיהודי לומר וחסֿושלום חסֿושלום -
יותר]. רודפו שהיה אם כי לשאול, דמיון שהוא

ועוד: זאת

ביום  "והפליתי - דוקא הארץ" "בקרב היו והנפלאות שהנסים מיוחדת הדגשה ישנה מצרים בגאולת
הארץ" בקרב ה' אני כי תדע למען גו' גושן ארץ את למטה 35ההוא - מעלה דמעלה ההמשכה היינו, ,

יסופר  יעבדנו "זרע תהלים: בשיעור הוא וכן עשה"36מטה. כי נולד לעם צדקתו ויגידו יבואו לדור 37לאד'

עשה". "כי עשיה, של לענין עד מטה למטה באה (נפלאות) ש"צדקתו" היינו, -

(מעיינות  שבתורה עליונה הכי דרגא וגילוי המשכת - חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות גם וזהו
תורה  אלא מים אין - וע 38המים העשיה, עולם - התחתונה בארץ התורה) פנימיות ל"חוצה".- ד
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טו.27) ז, מיכה
ועוד).28) כט. ע' אור יהל (ראה בכ"מ הצ"צ לשון הוא כן
נא.29) יח,
כט.30) כב,
(הוצאת 31) בכש"ט (גם) נדפסה - דהבעש"ט הידועה אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו. קה"ת)
א.32) יח,
ואילך.33) 112 ס"ע שלום תורת
עה"פ.34) פרש"י
יח.35) ח, וארא
כג]36) בפסוק לאחי" שמך "אספרה [וכן ש"יסופר" להעיר,

רגליו  "ותחת מ"ש ע"ד שזהו לומר ויש ספיר. מלשון (גם) הוא
דשעבוד  שהלבנים - י) כד, (משפטים הספיר" לבנת כמעשה
- שם) (פרש"י לפניו" ש"היו ועד ל"ספיר", נהפכו מצרים

אוה"ת  ג. עח, מתו"א גם (להעיר לנהורא* חשוכא אתהפכא
ואילך). כד ע' שמות

דיצי"מ  הענין עם היומי תהלים דשיעור נוסף קשר ועפ"ז:
היתה יצי"מ גם כי - תתן שבפרשתנו אתה "גם דאתהפכא, באופן

(א) כי: - התניא הדפסת עם וגם כה): י, (פרשתנו גו'" בידינו
כתיב  הספיר" . . רגליו ותחת ישראל אלקי את ל"ויראו בהמשך
- ענינה חב"ד חסידות והרי וישתו", ויאכלו האלקים את "ויחזו
ד"יתפרנסון" באופן האלקים") את ("ויחזו התורה פנימיות גילוי
ומקום  מקום בכל התניא ספרי הדפסת (ב) וישתו"). ("ויאכלו

בפנים. (סי"ב) כדלקמן ה"חוצה", את להפוך ענינה
. . הצדיק יוסף היכל הוא הספיר "לבנת שם: אוה"ת וראה

כו'". אחר בן לי הוי' יוסף נאמר ביוסף כי
לאֿלב.37) כב,
ב).38) (ח, פ"ד תניא וראה וש"נ. א. יז, ב"ק

.izenvr lk xtq` cbpk dxtq` :(bk weqt) my r"a`xn xirdl (*

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

באופן  היתה חוצה) המעיינות דהפצת הענין עיקר (התחלת כסלו די"ט הגאולה שגם - [ולהעיר
ה' מאת אם כי זאת על ואמרו . . העמים וכל השרים כל בעיני . . בארץ לעשות ה' והגדיל ש"הפליא

בעינינו" נפלאת היא זאת השרים 39היתה כל "בעיני מטה למטה המתגלים נפלאות של ענינים כלומר, ,
כו'"]. העמים וכל

של  ענין היא הדפסה שהרי - ומקום מקום בכל התניא ספרי בהדפסת מיוחד באופן מתבטא זה וענין
"חוצה". - ומקום מקום ובכל עשה"), ("כי בפועל עשיה

***

.Á דברים) לפועל בנוגע פרטים כמה להבהיר כדאי - התניא ספרי הדפסת אודות להמדובר בהמשך
נעשו): שבוודאי לקוות יש שלכן פשוטים,

ופשוט  מובן הרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין שיהיה היא התניא ספרי הדפסת שכוונת מכיון
יש  התניא, ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל אלא בלבד, התניא ספרי בהדפסת להסתפק שאין

ההדפסה. לאחרי מיד בו שילמדו להשתדל

הכריכה  מלאכת ואילו בלבד, הדפוס מלאכת נעשית שבהם מקומות לאותם גם שייך זה שכל ומובן
תיכף  להיות יכול התניא בספר הלימוד שהרי - בזה) וכיוצא המקום לתנאי (בהתאם אחר במקום נעשית
אדמו"ר  של בזמנו התניא בספר  הלימוד שהתחלת - ולהעיר הכריכה. לפני עוד - ההדפסה לאחרי ומיד
הדפוס  לבית הובאו אחרֿכך ורק התניא), לספר בהקדמה (כמבואר "קונטריסים" מתוך היתה הזקן

מכורך  ספר בתוך לאור .40והוציאוהו

חפץ  שלבו במקום יתחילו - התניא בספר הלימוד התחלת תהיה שבו וענין לפרק וכאשר 41ובנוגע ,
המנין" רוב "בריצוי - קהל .42ישנו

מעשה, לידי המביא לימוד - הזקן אדמו"ר של לרצונו בהתאם להיות צריך שהלימוד - והעיקר
כיצד  אותו מלמד התניא שספר אלא התניא, בספר לומד שהוא רק לא ההילולא: בעל של הידוע וכפתגם

היוםֿיום. בחיי להתנהג

להשתדל  יש - שתהיה) סיבה (מאיזה ההדפסה לאחרי מיד התניא בספר למדו שלא מקומות ישנם ואם
תושבי  עם (ביחד ללמוד כדי בהדפסה) מהמשתדלים אחד - (עלֿכלֿפנים זה למקום ולחזור לשוב

לתושיה" ד"כפליים באופן - ואדרבה התניא, בספר .43המקום)

.Ë:לזה נוסף
טופסים  של חשוב מספר במקום להשאיר יש - התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל
כזו  פעולה שכן, בזה, וכיוצא ציבורי עסקן הקהילה, מנהיג הרב, אצל בבתיֿהכנסת, זה, במקום שנדפסו
לאחרי  גם מצוא, עת בכל התניא בספר בעצמם ללמוד יוכלו המקום שתושבי נוספת השתדלות היא

למקומם. יחזרו זה במקום התניא בהדפסת שהמשתדלים

במקום  נעשית הכריכה מלאכת ואילו הדפוס, מלאכת רק נעשית שבהם מקומות לאותם והואֿהדין
הנ"ל, במקום להשאירם כדי טופסים, של חשוב מספר ההדפסה למקום יחזירו הכריכה שלאחרי - אחר

לעיל. להאמור בהתאם
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אדמו"ר 39) קודש אגרות - הידועה שלו באגרת אדה"ז לשון
ואילך). צז (ע' סל"ח הזקן

לא 40) הנ"ל קונטריסים להדפיס "שלא שם בסיומו עפמש"כ
- הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן ידי על

השו"ע, בעל גם שהוא התניא, מבעל ברורה הוראה שזוהי
- שם שכותבו החשש שיש פעם בכל

על  "לא התניא ספר את בנ"י ידפיסו לא בטח אשר בטוחני
- הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן ידי

כלות  מיום שנים חמש "משך ובאיֿכוחה "קה"ת" הנהלת בעניננו,
האחרונה, בפעם קה"ת ע"י התניא דספר הדפוס"

ולשומעים  - שם הזקן אדמו"ר רבינו כ"ק וחותם סיום וע"פ
טוב. ברכת ותבוא יונעם

א.41) יט, ע"ז ראה
ובסיום 42) ס"א, באגה"ק - לתפלה בנוגע אדה"ז מ"ש ע"ד

התניא. דספר וחותם
מו.43) ר"פ שמו"ר ו. יא, איוב



n"cyz'dסב hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

זה  במקום שנדפסו התניא טופסי את ומקום מקום בכל משאירים כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין
דוקא:

במקום  נדפס זה תניא שספר - להפתעתו - ומגלה התניא, ספר את פותח המקום מתושבי אחד כאשר
במקומו  נדפס זה ספר שכן אליו, שייך התניא בספר שהלימוד נוספת התעוררות זו עובדה מהווה ,44זה,

שלו  אמות התניא.45בד' בספר ללמוד שיש ותובע דורש עצמו שהמקום כלומר, ,

מצוה  גוררת שכתוב 46ומצוה למה בהתאם יתנהגו שהלומדים יביא התניא בספר שהלימוד היינו, -
בתניא  (כמבואר בכלל התורה בלימוד להוספה יביא התניא בספר שהלימוד - לזה נוסף הספר, בפנים

הענין). גודל

בחלקו  תופס כשאתה העצם שהרי כולה, התורה כל עם קשור זה הרי בתורה, חלק שלהיותו - ובפרט
בכולו  תופס אין 47אתה ועלמות פלגשים ושמונים מלכות המה "ששים שבתורה, הריבוי שלמרות כידוע ,

ים"48מספר" מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה אחת",49, "תורה היא כולה התורה כל הרי אחת - .50נקודה

.È(ישראל בני של מושבותיהם מקום בכל התניא ספרי (הדפסת זו פעולה התחלת שלאחרי ויהיֿרצון
יראו  מהם הנה - ובאיכות) (בכמות המשוער מן למעלה ובהצלחה וכמה, כמה עלֿידי כבר -שנעשתה
ספר  את שם הדפיסו לא (שעדיין ישראל בני דרים שבו ומקום מקום בכל תניא ספרי להדפיס יעשו, וכן

התניא).
בזה: שאין מה בזה מעלה ויש

והזכות  המעלה להם יש - הנ"ל להצעהֿבקשה בהתאם תניא ספרי בהדפסת הראשונים שהיו אלו
"פתחו" שהם קשות"51הגדולה התחלות ד"כל באופן זו, ,52דרך

ד"כל  הענין את לו שאין אף הנה - יחידה קבוצה  או יחיד - בעקבותיהם שימשיכו מאלו אחד וכל
הרי  הראשונים, עלֿידי הדרך פתיחת נעשתה שכבר מפני שבדבר), העילוי עם (ביחד קשות" התחלות
הענק  עלֿגבי העומד (יחיד) הננס כמשל הראשונים, מן יותר לפעול שביכלתו מעלה לו יש - לאידך

של 53(רבים) לפעולתם ובהוספה בהמשך אם) כי עצמו, בפני ענין בתור (לא באה שפעולתו דמכיון ,
יותר. עוד לפעול ביכלתו ולכן לו, שקדמו אלו כל של הכחות את לו יש הרי הראשונים,

דמשיחא  דעקבתא לדור בנוגע הביאור עלֿדרך שזהו לומר -54[ויש "עקבתא" קצוות: ב' בו שיש -
(בתמיה) דרא" "אכשור האחרון, דור עקב, יזכו 55בחינת שהם היינו, דמשיחא", "עקבתא - ולאידך  ;

מכיון  תליא: בהא שהא לומר ויש המשיח! עקבי פעמי את כבר שומעים שהם ועד המשיח, את להביא
בדוגמת  הוא זה עקב הרי - שלפניֿזה הדורות לכל ובהוספה בהמשך אם) כי עצמו, בכח (לא בא זה שדור

כו']. הכחות כל את להם יש ולכן, הענק, עלֿגבי העומד ננס

.‡È וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס כדי השבת לאחרי שנוסע לאחד משקה אתן - להנ"ל בהמשך
תור  עלֿפי אשר ויהיֿרצון הזקן מקומות. אדמו"ר הדבר 56ת יעזור - משקה" שכולו ל "יום בנוגע

אריבער. דלכתחילה ובאופן בהצלחה, תהיה שהפעולה
בישא" ל"עינא חסֿושלום לגרום לכאורה יכול בפרהסיא אודותיו שהדיבור שאףֿעלֿפי – ולהעיר
תורה, של ענין אודות מדובר כאשר הרי - בזה) וכיוצא סופרים קנאת מצד כו' צרה שעינם אלו (מצד
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ע 44) מקום חן א: מז, מסוטה יושביו.להעיר ל
סע"ב).45) ס, (עירובין אמות" כד' כולה ד"העיר - להעיר
מ"ב.46) פ"ד אבות
וש"נ.47) סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
שם.48) ושהש"ר ח י, שה"ש
ט.49) יא, איוב
ד"האומר 50) ה"ח) פ"ג תשובה הל' (רמב"ם מהפס"ד להעיר

אמר  אם אחת תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה' מעם התורה שאין
בפירושה  הכופר וכן בתורה. כופר זה הרי עצמו מפי אמרו משה

כו'". פה שבעל תורה והוא
ועוד.51) רפג. ע' תרע"ח סה"מ ראה
ה.52) יט, יתרו עה"פ ופרש"י מכילתא
מטראני).53) ישעי' רבי (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה

ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו דעת החוות הקדמת
ספרים. בכמה המ"מ נאספו וכבר

תקד.54) ע' ריש תצא. ס"ע שם עקב. פ' ריש אוה"ת ראה
וש"נ.55) (ובפרש"י). ב לט, יבמות
פמ"ו.56) תרל"ז וככה המשך

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

דגים  ובדוגמת עלֿדרך בישא", "עינא בזה שייך לא התורה, לפגוע 57הפצת מנסים כאשר ואדרבה: ,
הארץ" בקרב לרוב ד"וידגו הענין נפעל אזי - והפצתה תורה של בענין זיך") ב'58("מ'טשעפעט שבזה ,

יוסף  כברכת  ד"לרוב", ובאופן "ידגו" - דגים) של מקומם אינו (ששם הארץ" "בקרב אחת: בבת הפכים
שבט  דחודש מזלו ההילולא), בעל של הראשון שכתוב 59(שמו וכמו דבר 60. [אפילו אותו יענו "כאשר

עז" כי "אפם - בלבד האף עיקום - קל יפרוץ".61הכי וכן ירבה כן ואדרבה] כלל, נמשך הדבר אין -

שיכולים  [אלו מקומות וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס עצמם על ומקבלים שמתכוננים אלו כן וכמו
הם  גם יגשו - נדר"] "בלי אפילו להתחייב אין - לאו אם מהֿשאיןֿכן כך, על להתחייב הטבע בדרך

כיוהרא. שמחזי מפני או הבריות, שיאמרו ממה להתפעל או להתבייש מבלי משקה, לקבל

לנשיאותו  השייכים לענינים שבנוגע - ההילולא בעל הבטחת תקויים "עמדו 62ובוודאי כאשר הנה ,
כולכם" הקב"ה 63הכן של ברכותיו - הפרטיים ובענינים הכלליים בענינים - הברכות כל לקבלת זוכים אזי ,

הנביאים" "עבדיו מנביא 64עלֿידי עדיף חכם - נשיאינו רבותינו דמשה 65, אתפשטותא ודור, דור שבכל -
ודרא  דרא אדמו"ר66שבכל - ובפרט כולל דורנו., נשיא ההילולא ובעל הזקן,

.·È שלא ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיה - חוצה המעיינות הפצת שתוכנו - זה שענין ויהיֿרצון
לקדושה, - הארץ" "בקרב ה"חוצה", את מהפכים אדרבה: אלא מה"חוצה", מתפעלים שאין בלבד זו

החושך  מן האור יתרון נפעל בכמה 67שעלֿידיֿזה כמבואר - ההילולא) (בעל "יוסף" עבודת גם שזוהי ,
אחר"68מקומות  בן לי ה' "יוסף "בן"69בפירוש - מ"אחר" שעושים ,70.

"יצחק" - דקדושה וצחוק שחוק מתוך העבודה נעשית - זה עם כן 71וביחד גם אבל - השני (שמו
ההילולא), בעל של - הקודש בלשון

פינו" שחוק ימלא "אז היעוד לקיום באים יהיה 72ומזה ממש, מאד" "קרוב ממש, בקרוב כאשר -
הקץ" זה ה' "דבר - מאד" הדבר אליך צדקנו,73"קרוב משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, ובאופן 74שלימות ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד ,
הארץ, שלימות - הקדושה לארצנו הולכים כזה

גבולך" את אלקיך ה' ד"ירחיב באופן לשלימות בנוגע 75ועד "ירחיב" הן הארץ, לשלימות בנוגע הן -
משיח  של תורתו התורה, פנימיות - התורה ורבו 76לשלימות "פרו - העם לשלימות בנוגע "ירחיב" והן ,

וכבשוה" הארץ את ,77ומלאו

ממש, בימינו במהרה
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וש"נ.57) א. כ, ברכות
טז.58) מח, ויחי
ס"א 59) תשמ"ג שמות ש"פ שיחת .360 ע' חכ"א לקו"ש ראה

ס"א. תשד"מ וארא ש"פ ואילך.
יב.60) א, שמות
ז.61) מט, ויחי
כלי 62) הל' (רמב"ם משיחה צריך אין דמלך (יחיד) דבן

ב' ביום נשיא ונעשה - ספ"א) מלכים הל' הי"א. פ"א המקדש
ניסן.

(נדפס 63) תרח"צ אייר מכ"ו אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב
ב. שצז, ח"ב קונטרסים סה"מ - בתחלתו צ"ו לקונטרס בהקדמה

רעט). ע' ח"ד שלו קודש אגרות
ז.64) ג, עמוס
א.65) יב, ב"ב
ז"ך.66) לסי' הביאור בסוף אגה"ק א). (קיד, תס"ט תקו"ז
יג.67) ב, קהלת - הכתוב ל'
ואילך.68) א דש, ואילך. א שפו, ויחי אֿב. רכ, ויצא אוה"ת

ועוד.
כד.69) ל, ויצא
"לבאר 70) התניא דספר השער" ב"דף מ"ש עם זה לקשר ויש

להגיע  יכול אם צ"ע: דלכאורה - וקצרה" ארוכה בדרך . .
וי"ל  ארוכה"? "בדרך ההוספה מהי - קצרה" "בדרך ל"מקומו"
המדידות  שמהפכים החושך, מן האור דיתרון ההוספה שזוהי
שהדרך  (הגורמים זו בדרך להליכה המבלבלים וענינים והגבלות
יותר, עוד קצרה - קצרה" ה"דרך נעשית ועי"ז "ארוכה"), תהי'

יותר. ופנימיות ועומק בתמצית
בשי"ן.71) "ישחק" ט) (קה, ובתהלים
ב.72) קכו, תהלים
ב.73) קלח, שבת
ט.74) י, פרשתנו
ח.75) יט, שופטים כ. יב, ראה
עיי"ש.76) ח. יא, עה"פ קה"ר ראה
כח.77) א, בראשית



סג n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

זה  במקום שנדפסו התניא טופסי את ומקום מקום בכל משאירים כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין
דוקא:

במקום  נדפס זה תניא שספר - להפתעתו - ומגלה התניא, ספר את פותח המקום מתושבי אחד כאשר
במקומו  נדפס זה ספר שכן אליו, שייך התניא בספר שהלימוד נוספת התעוררות זו עובדה מהווה ,44זה,

שלו  אמות התניא.45בד' בספר ללמוד שיש ותובע דורש עצמו שהמקום כלומר, ,

מצוה  גוררת שכתוב 46ומצוה למה בהתאם יתנהגו שהלומדים יביא התניא בספר שהלימוד היינו, -
בתניא  (כמבואר בכלל התורה בלימוד להוספה יביא התניא בספר שהלימוד - לזה נוסף הספר, בפנים

הענין). גודל

בחלקו  תופס כשאתה העצם שהרי כולה, התורה כל עם קשור זה הרי בתורה, חלק שלהיותו - ובפרט
בכולו  תופס אין 47אתה ועלמות פלגשים ושמונים מלכות המה "ששים שבתורה, הריבוי שלמרות כידוע ,

ים"48מספר" מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה אחת",49, "תורה היא כולה התורה כל הרי אחת - .50נקודה

.È(ישראל בני של מושבותיהם מקום בכל התניא ספרי (הדפסת זו פעולה התחלת שלאחרי ויהיֿרצון
יראו  מהם הנה - ובאיכות) (בכמות המשוער מן למעלה ובהצלחה וכמה, כמה עלֿידי כבר -שנעשתה
ספר  את שם הדפיסו לא (שעדיין ישראל בני דרים שבו ומקום מקום בכל תניא ספרי להדפיס יעשו, וכן

התניא).
בזה: שאין מה בזה מעלה ויש

והזכות  המעלה להם יש - הנ"ל להצעהֿבקשה בהתאם תניא ספרי בהדפסת הראשונים שהיו אלו
"פתחו" שהם קשות"51הגדולה התחלות ד"כל באופן זו, ,52דרך

ד"כל  הענין את לו שאין אף הנה - יחידה קבוצה  או יחיד - בעקבותיהם שימשיכו מאלו אחד וכל
הרי  הראשונים, עלֿידי הדרך פתיחת נעשתה שכבר מפני שבדבר), העילוי עם (ביחד קשות" התחלות
הענק  עלֿגבי העומד (יחיד) הננס כמשל הראשונים, מן יותר לפעול שביכלתו מעלה לו יש - לאידך

של 53(רבים) לפעולתם ובהוספה בהמשך אם) כי עצמו, בפני ענין בתור (לא באה שפעולתו דמכיון ,
יותר. עוד לפעול ביכלתו ולכן לו, שקדמו אלו כל של הכחות את לו יש הרי הראשונים,

דמשיחא  דעקבתא לדור בנוגע הביאור עלֿדרך שזהו לומר -54[ויש "עקבתא" קצוות: ב' בו שיש -
(בתמיה) דרא" "אכשור האחרון, דור עקב, יזכו 55בחינת שהם היינו, דמשיחא", "עקבתא - ולאידך  ;

מכיון  תליא: בהא שהא לומר ויש המשיח! עקבי פעמי את כבר שומעים שהם ועד המשיח, את להביא
בדוגמת  הוא זה עקב הרי - שלפניֿזה הדורות לכל ובהוספה בהמשך אם) כי עצמו, בכח (לא בא זה שדור

כו']. הכחות כל את להם יש ולכן, הענק, עלֿגבי העומד ננס

.‡È וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס כדי השבת לאחרי שנוסע לאחד משקה אתן - להנ"ל בהמשך
תור  עלֿפי אשר ויהיֿרצון הזקן מקומות. אדמו"ר הדבר 56ת יעזור - משקה" שכולו ל "יום בנוגע

אריבער. דלכתחילה ובאופן בהצלחה, תהיה שהפעולה
בישא" ל"עינא חסֿושלום לגרום לכאורה יכול בפרהסיא אודותיו שהדיבור שאףֿעלֿפי – ולהעיר
תורה, של ענין אודות מדובר כאשר הרי - בזה) וכיוצא סופרים קנאת מצד כו' צרה שעינם אלו (מצד
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ע 44) מקום חן א: מז, מסוטה יושביו.להעיר ל
סע"ב).45) ס, (עירובין אמות" כד' כולה ד"העיר - להעיר
מ"ב.46) פ"ד אבות
וש"נ.47) סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
שם.48) ושהש"ר ח י, שה"ש
ט.49) יא, איוב
ד"האומר 50) ה"ח) פ"ג תשובה הל' (רמב"ם מהפס"ד להעיר

אמר  אם אחת תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה' מעם התורה שאין
בפירושה  הכופר וכן בתורה. כופר זה הרי עצמו מפי אמרו משה

כו'". פה שבעל תורה והוא
ועוד.51) רפג. ע' תרע"ח סה"מ ראה
ה.52) יט, יתרו עה"פ ופרש"י מכילתא
מטראני).53) ישעי' רבי (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה

ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו דעת החוות הקדמת
ספרים. בכמה המ"מ נאספו וכבר

תקד.54) ע' ריש תצא. ס"ע שם עקב. פ' ריש אוה"ת ראה
וש"נ.55) (ובפרש"י). ב לט, יבמות
פמ"ו.56) תרל"ז וככה המשך
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דגים  ובדוגמת עלֿדרך בישא", "עינא בזה שייך לא התורה, לפגוע 57הפצת מנסים כאשר ואדרבה: ,
הארץ" בקרב לרוב ד"וידגו הענין נפעל אזי - והפצתה תורה של בענין זיך") ב'58("מ'טשעפעט שבזה ,

יוסף  כברכת  ד"לרוב", ובאופן "ידגו" - דגים) של מקומם אינו (ששם הארץ" "בקרב אחת: בבת הפכים
שבט  דחודש מזלו ההילולא), בעל של הראשון שכתוב 59(שמו וכמו דבר 60. [אפילו אותו יענו "כאשר

עז" כי "אפם - בלבד האף עיקום - קל יפרוץ".61הכי וכן ירבה כן ואדרבה] כלל, נמשך הדבר אין -

שיכולים  [אלו מקומות וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס עצמם על ומקבלים שמתכוננים אלו כן וכמו
הם  גם יגשו - נדר"] "בלי אפילו להתחייב אין - לאו אם מהֿשאיןֿכן כך, על להתחייב הטבע בדרך

כיוהרא. שמחזי מפני או הבריות, שיאמרו ממה להתפעל או להתבייש מבלי משקה, לקבל

לנשיאותו  השייכים לענינים שבנוגע - ההילולא בעל הבטחת תקויים "עמדו 62ובוודאי כאשר הנה ,
כולכם" הקב"ה 63הכן של ברכותיו - הפרטיים ובענינים הכלליים בענינים - הברכות כל לקבלת זוכים אזי ,

הנביאים" "עבדיו מנביא 64עלֿידי עדיף חכם - נשיאינו רבותינו דמשה 65, אתפשטותא ודור, דור שבכל -
ודרא  דרא אדמו"ר66שבכל - ובפרט כולל דורנו., נשיא ההילולא ובעל הזקן,

.·È שלא ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיה - חוצה המעיינות הפצת שתוכנו - זה שענין ויהיֿרצון
לקדושה, - הארץ" "בקרב ה"חוצה", את מהפכים אדרבה: אלא מה"חוצה", מתפעלים שאין בלבד זו

החושך  מן האור יתרון נפעל בכמה 67שעלֿידיֿזה כמבואר - ההילולא) (בעל "יוסף" עבודת גם שזוהי ,
אחר"68מקומות  בן לי ה' "יוסף "בן"69בפירוש - מ"אחר" שעושים ,70.

"יצחק" - דקדושה וצחוק שחוק מתוך העבודה נעשית - זה עם כן 71וביחד גם אבל - השני (שמו
ההילולא), בעל של - הקודש בלשון

פינו" שחוק ימלא "אז היעוד לקיום באים יהיה 72ומזה ממש, מאד" "קרוב ממש, בקרוב כאשר -
הקץ" זה ה' "דבר - מאד" הדבר אליך צדקנו,73"קרוב משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, ובאופן 74שלימות ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד ,
הארץ, שלימות - הקדושה לארצנו הולכים כזה

גבולך" את אלקיך ה' ד"ירחיב באופן לשלימות בנוגע 75ועד "ירחיב" הן הארץ, לשלימות בנוגע הן -
משיח  של תורתו התורה, פנימיות - התורה ורבו 76לשלימות "פרו - העם לשלימות בנוגע "ירחיב" והן ,

וכבשוה" הארץ את ,77ומלאו

ממש, בימינו במהרה
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וש"נ.57) א. כ, ברכות
טז.58) מח, ויחי
ס"א 59) תשמ"ג שמות ש"פ שיחת .360 ע' חכ"א לקו"ש ראה

ס"א. תשד"מ וארא ש"פ ואילך.
יב.60) א, שמות
ז.61) מט, ויחי
כלי 62) הל' (רמב"ם משיחה צריך אין דמלך (יחיד) דבן

ב' ביום נשיא ונעשה - ספ"א) מלכים הל' הי"א. פ"א המקדש
ניסן.

(נדפס 63) תרח"צ אייר מכ"ו אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב
ב. שצז, ח"ב קונטרסים סה"מ - בתחלתו צ"ו לקונטרס בהקדמה

רעט). ע' ח"ד שלו קודש אגרות
ז.64) ג, עמוס
א.65) יב, ב"ב
ז"ך.66) לסי' הביאור בסוף אגה"ק א). (קיד, תס"ט תקו"ז
יג.67) ב, קהלת - הכתוב ל'
ואילך.68) א דש, ואילך. א שפו, ויחי אֿב. רכ, ויצא אוה"ת

ועוד.
כד.69) ל, ויצא
"לבאר 70) התניא דספר השער" ב"דף מ"ש עם זה לקשר ויש

להגיע  יכול אם צ"ע: דלכאורה - וקצרה" ארוכה בדרך . .
וי"ל  ארוכה"? "בדרך ההוספה מהי - קצרה" "בדרך ל"מקומו"
המדידות  שמהפכים החושך, מן האור דיתרון ההוספה שזוהי
שהדרך  (הגורמים זו בדרך להליכה המבלבלים וענינים והגבלות
יותר, עוד קצרה - קצרה" ה"דרך נעשית ועי"ז "ארוכה"), תהי'

יותר. ופנימיות ועומק בתמצית
בשי"ן.71) "ישחק" ט) (קה, ובתהלים
ב.72) קכו, תהלים
ב.73) קלח, שבת
ט.74) י, פרשתנו
ח.75) יט, שופטים כ. יב, ראה
עיי"ש.76) ח. יא, עה"פ קה"ר ראה
כח.77) א, בראשית



n"cyz'dסד hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

לבב. וטוב שמחה מתוך - זה וכל

בבראזיל), תניא ספרי להדפסת (בקשר שיחי' א. ש. לר' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
(בבלגיא). שיחי' ה. י. ולר' באיטליא), תניא ספרי (להדפסת שיחי' פ. שד"ב לר'

כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה ואחרֿכך "ופרצת". לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
בתורתך"]. חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית שיבנה

•

1

2

3

4

5

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

לבב. וטוב שמחה מתוך - זה וכל

בבראזיל), תניא ספרי להדפסת (בקשר שיחי' א. ש. לר' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
(בבלגיא). שיחי' ה. י. ולר' באיטליא), תניא ספרי (להדפסת שיחי' פ. שד"ב לר'

כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה ואחרֿכך "ופרצת". לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
בתורתך"]. חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית שיבנה

•

1

2

3

4

5

`a zyxt zegiy ihewl יא כרך

בפרשתנו ‡. –1כתוב הפסח לחג בקשר -
לא  מלאכה כל גו' קודש מקרא הראשון "וביום
לבדו  הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם יעשה
בעשיית  אסור טוב שיום היינו - לכם" יעשה
אוכל  לצורך שהן למלאכות פרט (כשבת), מלאכה

טוב. ביום מותרות שהן נפש
פעמים  כמה מלאכה דעשיית האיסור 2ונשנה

"כל  נאמר: ובכולם – עצמו בפני חג בכל בתורה
הכתוב dcearמלאכת בהם פירש ולא תעשו", לא

נפש. אוכל מלאכת עשיית היתר

אלו. שינויים טעם להבין וצריך

הרמב"ן  "מלאכת 3והנה פירוש זה: על כתב
כענין  נפש, אוכל לצורך שאינה מלאכה כל עבודה"

מלאכתך 4שנאמר  כל ועשית תעבוד ימים ששת
ונזרעתם 5ובכל  ונעבדתם בשדה .6עבודה .

היא נפש באוכל שהיא l`ומלאכה d`pd zk`ln
,"dcear zk`ln" המצות בחג כי בתורה, מתבאר וזה

הוצרך  בהם" יעשה לא מלאכה "כל תחלה שאמר
יעשה  לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך לפרש

"כל ויאמר יקצר טובים ימים ובשאר zk`lnלכם",
dcear אוכל שאיננה מלאכה כל לאסור תעשו" לא

יאמר  ולא בהן. מותר נפש שאוכל ולהודיע נפש
טובים ימים שאר מכל באחד לעולם lkהכתוב

dk`ln" כי נפש אוכל היתר בהם יפרש ולא ,zk`ln
dcearומפני כו', זה על ילמד (בחג " שם שמזכיר

dk`lnהמצות) lk לפרש לכל 7הוצרך יאכל "אשר
לכם". יעשה לבדו הוא נפש

התורה  אסרה שלא הרמב"ן מדברי ומבואר
"מלאכת אלא טוב מלמדנו dcearביום גופא וזה "

היות  מלכתחילה נאסרה לא נפש אוכל שמלאכת
עבודה". "מלאכת בכלל אינה נפש אוכל ומלאכת

נפש ·. אוכל מלאכת דעשיית ההיתר והנה
אופנים  בב' לבאר אפשר טוב :8ביום

אסורות נפש אוכל מלאכות גם onvrא) cvn
" בכלל הן אך lkשהרי בהם", יעשה לא מלאכה

התורה  אותן הוציאה - נפש אוכל לצורך כשנעשות
הוא  האוכל שצורך היינו, - מלאכה" "כל מכלל

אלו. מלאכות איסור להתיר וסיבה טעם

הרמב"ן  מדברי נראה וכן -9ב) הנ"ל
איסור  בכלל נפש אוכל מלאכות אין מלכתחילה
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך והכתוב מלאכה;
ד"כל  הכלל פירוש ללמד בא לכם" יעשה לבדו
אלא  המדובר שאין בהם" יעשה לא מלאכה
ש"אשר  היינו, נפש. אוכל לצורך שאינן במלאכות

סימן  הוא נפש" לכל של 10יאכל ההגדרה וקביעות
האיסור. בהן חל שלא המלאכות אלו

המתענה  להלכה: מינה אי 11ונפקא טוב ביום
להסברא  נפש. אוכל במלאכת מדאורייתא מותר
שהותרו  אלא) עצמם, מצד אסורות אלו (דמלאכות

mrhn זה שהיתר מובן הרי נפש אוכל צורך שהן
המתענה  אבל טוב; ביום שאוכל במי אלא אינו
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טז.1) יב,
כט,2) כו. כה. יח. כח, פנחס לו. לה. כה. כא. ח. ז. כג, אמור

לה. יב. א.
בשם 3) הרמב"ן וכ"כ רחצ. מצוה בחנוך והובא ז. כג, אמור

יו"ט  הל' המ"מ לפי הרמב"ם דעת וכ"ה שעוועל). (הוצאת הר"ח
ולכן). (ד"ה תצה סי' פר"ח ראה אבל שם. לח"מ וראה ה"א. פ"א

ר"ש). בשם רבינו ומ"ש (ד"ה סתקי"ח ב"י וראה
ט.4) כ, יתרו
יד.5) א, שמות
ט.6) לו, יחזקאל
כל 7) שכתב): וזה ד"ה א (ז, כתובות משטמ"ק ג"כ להעיר

לא  הרי או"נ לצורך שחיטה שהותרה וכיון היא חדא שחיטה שם
שחיטה  כל ומעתה מלאכה כל תעשה לא בכלל שחיטה היתה

מותרת.

ד"ה 8) הט"ז פ"ב שבת הל' הרמב"ם על צפע"נ ג"כ ראה
ואילך. ה' עמוד בהלכה בהמועדים בארוכה וראה שטבע. שמע

טורח 9) רז"ל אצל עבודה כי הרמב"ן: דברי בהמשך ראה
(להר"מ  בינה אמרי וראה עבדות. מל' לאחר בו עובד שאדם ועמל
דגם  הרמב"ן בדעת עפי"ז שכתב ס"א יו"ט דיני אויערבאך)
עלי' חל רבו, את העובד כעבד אותה עושה באם או"נ מלאכת

מלאכת ואסורה.dcear-)oaenaהתואר זה)
שמלאכות  דס"ל י"ל מ"מ כי בפנים, למ"ש סתירה אי"ז אמנם

אינן מצ"ע באופן zek`lnאו"נ דכשנעשות אלא ביו"ט האסורות
נאסרות. ובמילא מלאכה התואר מקבלים אז עבד דעבודת

אותן בשט 10) כל ישרה: שיטה בשם א) (ז, כתובות מ"ק
כל  תעשה לא בכלל היו לא אכילה לצורך שהותרו מלאכות

נפש לכל יאכל אשר רחמנא דכתב והאי בעלמא pniql`מלאכה
מרוטונבורג: הר"מ בשם סי"ד) (פ"ח יומא וברא"ש דכתבי'. הוא
ביו"ט  או"נ כל לדידן הוה ביו"ט או"נ לנו התירה דהתורה כיון

.legכמו
ס"ל,11) (שם אדה"ז ושו"ע ס"כ) סתקכ"ז (או"ח ברמ"א

דיעות  החילוקי סק"ד) (סתקצ"ז רבה אלי' וראה – ס"ד סתקצ"ז
שהמתענה כתבו `xeqבזה) לא אבל - ביו"ט או"נ מלאכת לעשות

וראה  שם). תקכ"ז (סי' מחצה"ש וראה מדרבנן. או מה"ת זה אם
דאסור  שכתב כו') רש"י ה"ג תוד"ה על א (יב, ביצה צל"ח

מדאורייתא. או"נ במלאכת

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תש"כ

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה יצחק יעקב שי'

שלום וברכה!

בסיומו, אשר  בו  לקרות  לי  ונעם  והקודמיו,  ליום החמישי  הנני קבלת מכתבו מאור  מאשר 

נשמעים היהודים במחנו עתה, להבין ההבדל בין ישראל לעמים וכו'.

ויהי רצון אשר תתגדל ההבנה ותתעמק, שהרי שבע הבדלות הן )פסחים קד, א( עד שישיגו גם 

ההבדלה בין קדש לקדש, והרי השגה בענין, הרי זוהי שייכות עכ"פ בדרך מקיף להענין, ואשרי כל אחד 

המשתדל בהפצת עניני תורתנו הק' תורת חיים בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שזכה ונשמעים דבריו 

ככתבו.

ומענין לענין באותו ענין, כאשר מתקרבים אנו ליו"ד שבט הבע"ל, יום ההילולא של כ"ק מו"ח 

מהנכון  דין,  בעלמא  ההילולא  בעל  מחיי  פרטים  כמה  יודע  ובטח  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

שבהסברה מתאימה יספר להם מעבודתו של בעל ההילולא בעניני התורה ומצותי', ועד לסכנת נפשות 

ממש, שמזה מובן גודל החובה והשתדלות מצד כל אחד הנמצא במקום, שאפשרית מלאה בידו לעשות 

בזה מבלי כל מפריע וכו'.

ויהי רצון שבכל הנ"ל יבשר טוב מתוך בריאות הגוף ומנוחת הנפש.

בברכה.
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בפרשתנו ‡. –1כתוב הפסח לחג בקשר -
לא  מלאכה כל גו' קודש מקרא הראשון "וביום
לבדו  הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם יעשה
בעשיית  אסור טוב שיום היינו - לכם" יעשה
אוכל  לצורך שהן למלאכות פרט (כשבת), מלאכה

טוב. ביום מותרות שהן נפש
פעמים  כמה מלאכה דעשיית האיסור 2ונשנה

"כל  נאמר: ובכולם – עצמו בפני חג בכל בתורה
הכתוב dcearמלאכת בהם פירש ולא תעשו", לא

נפש. אוכל מלאכת עשיית היתר

אלו. שינויים טעם להבין וצריך

הרמב"ן  "מלאכת 3והנה פירוש זה: על כתב
כענין  נפש, אוכל לצורך שאינה מלאכה כל עבודה"

מלאכתך 4שנאמר  כל ועשית תעבוד ימים ששת
ונזרעתם 5ובכל  ונעבדתם בשדה .6עבודה .

היא נפש באוכל שהיא l`ומלאכה d`pd zk`ln
,"dcear zk`ln" המצות בחג כי בתורה, מתבאר וזה

הוצרך  בהם" יעשה לא מלאכה "כל תחלה שאמר
יעשה  לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך לפרש

"כל ויאמר יקצר טובים ימים ובשאר zk`lnלכם",
dcear אוכל שאיננה מלאכה כל לאסור תעשו" לא

יאמר  ולא בהן. מותר נפש שאוכל ולהודיע נפש
טובים ימים שאר מכל באחד לעולם lkהכתוב

dk`ln" כי נפש אוכל היתר בהם יפרש ולא ,zk`ln
dcearומפני כו', זה על ילמד (בחג " שם שמזכיר

dk`lnהמצות) lk לפרש לכל 7הוצרך יאכל "אשר
לכם". יעשה לבדו הוא נפש

התורה  אסרה שלא הרמב"ן מדברי ומבואר
"מלאכת אלא טוב מלמדנו dcearביום גופא וזה "

היות  מלכתחילה נאסרה לא נפש אוכל שמלאכת
עבודה". "מלאכת בכלל אינה נפש אוכל ומלאכת
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אסורות נפש אוכל מלאכות גם onvrא) cvn
" בכלל הן אך lkשהרי בהם", יעשה לא מלאכה

התורה  אותן הוציאה - נפש אוכל לצורך כשנעשות
הוא  האוכל שצורך היינו, - מלאכה" "כל מכלל

אלו. מלאכות איסור להתיר וסיבה טעם

הרמב"ן  מדברי נראה וכן -9ב) הנ"ל
איסור  בכלל נפש אוכל מלאכות אין מלכתחילה
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך והכתוב מלאכה;
ד"כל  הכלל פירוש ללמד בא לכם" יעשה לבדו
אלא  המדובר שאין בהם" יעשה לא מלאכה
ש"אשר  היינו, נפש. אוכל לצורך שאינן במלאכות

סימן  הוא נפש" לכל של 10יאכל ההגדרה וקביעות
האיסור. בהן חל שלא המלאכות אלו

המתענה  להלכה: מינה אי 11ונפקא טוב ביום
להסברא  נפש. אוכל במלאכת מדאורייתא מותר
שהותרו  אלא) עצמם, מצד אסורות אלו (דמלאכות

mrhn זה שהיתר מובן הרי נפש אוכל צורך שהן
המתענה  אבל טוב; ביום שאוכל במי אלא אינו
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טז.1) יב,
כט,2) כו. כה. יח. כח, פנחס לו. לה. כה. כא. ח. ז. כג, אמור

לה. יב. א.
בשם 3) הרמב"ן וכ"כ רחצ. מצוה בחנוך והובא ז. כג, אמור

יו"ט  הל' המ"מ לפי הרמב"ם דעת וכ"ה שעוועל). (הוצאת הר"ח
ולכן). (ד"ה תצה סי' פר"ח ראה אבל שם. לח"מ וראה ה"א. פ"א

ר"ש). בשם רבינו ומ"ש (ד"ה סתקי"ח ב"י וראה
ט.4) כ, יתרו
יד.5) א, שמות
ט.6) לו, יחזקאל
כל 7) שכתב): וזה ד"ה א (ז, כתובות משטמ"ק ג"כ להעיר

לא  הרי או"נ לצורך שחיטה שהותרה וכיון היא חדא שחיטה שם
שחיטה  כל ומעתה מלאכה כל תעשה לא בכלל שחיטה היתה

מותרת.

ד"ה 8) הט"ז פ"ב שבת הל' הרמב"ם על צפע"נ ג"כ ראה
ואילך. ה' עמוד בהלכה בהמועדים בארוכה וראה שטבע. שמע

טורח 9) רז"ל אצל עבודה כי הרמב"ן: דברי בהמשך ראה
(להר"מ  בינה אמרי וראה עבדות. מל' לאחר בו עובד שאדם ועמל
דגם  הרמב"ן בדעת עפי"ז שכתב ס"א יו"ט דיני אויערבאך)
עלי' חל רבו, את העובד כעבד אותה עושה באם או"נ מלאכת

מלאכת ואסורה.dcear-)oaenaהתואר זה)
שמלאכות  דס"ל י"ל מ"מ כי בפנים, למ"ש סתירה אי"ז אמנם

אינן מצ"ע באופן zek`lnאו"נ דכשנעשות אלא ביו"ט האסורות
נאסרות. ובמילא מלאכה התואר מקבלים אז עבד דעבודת

אותן בשט 10) כל ישרה: שיטה בשם א) (ז, כתובות מ"ק
כל  תעשה לא בכלל היו לא אכילה לצורך שהותרו מלאכות

נפש לכל יאכל אשר רחמנא דכתב והאי בעלמא pniql`מלאכה
מרוטונבורג: הר"מ בשם סי"ד) (פ"ח יומא וברא"ש דכתבי'. הוא
ביו"ט  או"נ כל לדידן הוה ביו"ט או"נ לנו התירה דהתורה כיון

.legכמו
ס"ל,11) (שם אדה"ז ושו"ע ס"כ) סתקכ"ז (או"ח ברמ"א

דיעות  החילוקי סק"ד) (סתקצ"ז רבה אלי' וראה – ס"ד סתקצ"ז
שהמתענה כתבו `xeqבזה) לא אבל - ביו"ט או"נ מלאכת לעשות

וראה  שם). תקכ"ז (סי' מחצה"ש וראה מדרבנן. או מה"ת זה אם
דאסור  שכתב כו') רש"י ה"ג תוד"ה על א (יב, ביצה צל"ח

מדאורייתא. או"נ במלאכת
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במלאכות  אכילה צורך לו שאין מכיון טוב, ביום
כן  שאין מה שבהן. האיסור לגבי' נשאר אלו
נפש  אוכל מלאכות נאסרו לא שמעולם להסברא
מלאכות  לעשות מותר המתענה גם - טוב ביום

אלו.

ובית  שמאי בית בזה דפליגי לומר יש ולכאורה
ביצה  במסכת אין 12הלל אומרים שמאי בית :

הלל  ובית הרבים לרשות כו' הקטן את לא מוציאין
"מתוך  אמרינן אי דפליגי בגמרא ומפרש מתירין,
שלא  (נמי) הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה

לצורך".

דב"אך  סברי הלל דבית לפרש, יש בפשטות
נפש  אוכל מלאכות הופקעו נפש" לכל יאכל אשר
כשאינן  גם הן מותרות ולכן מעיקרא, איסור מגדר

נפש  אוכל ד"אשר 13לצורך סברי, שמאי ובית ;
הוא נפש" לכל אלו,mrhיאכל מלאכות להתיר

היא  כשעשייתן אלא תורה התירתן לא ובמילא
הרי  נפש אוכל לצורך וכשאינן - נפש אוכל לצורך

באיסורן  .14הן

ב'שלחנו'‚. הזקן ראשון 15אדמו"ר כותב:
הנקראים  הן כו' השבועות וחג פסח של ושביעי
מהן  באחד עבודה מלאכת העושה וכל טובים ימים
עבודה  מלאכת "כל שנאמר התורה מן לוקה זה הרי
מלאכה  כל עבודה מלאכת ומהו גו'" תעשו לא
כל  אבל כו' משקה או באוכל נעשית שאינה
כל  נקראין כו' במשקה או באוכל הנעשית מלאכה
שהתורה  נפש אוכל מלאכת כו' אלו מלאכות
שנאמר  טוב יום אכילת לצורך לעשותה התירה
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך
"ומהו  בתחלתם הזקן אדמו"ר מדברי והנה
באוכל  נעשית שאינה מלאכה כל עבודה, מלאכת
ד"מלאכת  הרמב"ן), (כסברת משמע משקה" או

נפש, אוכל לצורך שאינה מלאכה פירוש עבודה"
אמנם  מעיקרא. מותרת נפש אוכל מלאכת ולכן

"שהתורה דבריו בהמשך שכתב dxizdממה
שגם  משמע טוב" יום אכילת לצורך לעשותה
טוב  ביום האסורות מלאכות בכלל הן אלו מלאכות
אכילת  לצורך דידן) (בפסוק התירתן שהתורה אלא

הוא נפש אוכל שצורך והיינו - טוב mrhdיום
ועל  – עצמם מצד האסורות אלו, מלאכות להתיר

אהדדי? דבריו סתרי לכאורה זה פי 

שהותרה „. "מתוך הלל בית דעת בפירוש והנה
רש"י  פליגי לצורך", שלא נמי הותרה 16לצורך

אם 17ותוספות  גם המלאכה שהותרה מפרש רש"י :
מותרת  שמדאורייתא היינו - כלל לצורך אינה
צורך  להיות צריך מדרבנן ורק לגמרי, המלאכה
היינו  לצורך" "שלא דההיתר סברי והתוספות קצת.

בה ytpשאין lke` jxev צורך להיות צריך אבל 
הותרה  לא מדאורייתא שגם והיינו - קצת היום
בה  יש כן אם אלא מותרת ואינה לגמרי. המלאכה

קצת  היום .18צורך
דבית  – ב) (סעיף לעיל המבואר פי על והנה
נכללו  לא נפש אוכל דמלאכות סברי הלל
סברת  היטב מובנת - האיסור בכלל מלכתחילה

לצורך 19רש"י  אינן אם גם מדאורייתא דמותרות
להבין: צריך התוספות לדעת אמנם כלל.

פליגי  דהתוספות לומר אפשר אי לכאורה [דהרי
נפש  אוכל שצורך הלל בית בדעת וסברי רש"י על

מהני mrhהוא לא כן דאם – אלו מלאכות להתיר
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א.12) יב, ביצה
אור 13) עמודי שו"ת וראה וס"ה. ס"ד לקמן בארוכה ראה

פ"ז  (שבת בירושלמי המחלוקת ג"כ שזהו ב' אות כט סי' חאו"ח
(שם) צפע"נ וראה ביו"ט. נבילה מבשל גבי ה"ג) פ"א ביצה ה"ב.

באו"א.
מגילה 14) ב. לו, (ביצה  המשנה לשון דיוק לבאר יש ועפי"ז

נפש אוכל אלא לשבת יו"ט בין "אין ב) ד"calaז, – "cala"
כשיש  אלא דאינו – או"נ דמלאכת וההיתר בהחילוק למעט בא
מלאכות  בגדר הן כשלעצמן המלאכות אבל נפש", "אוכל בפועל
ראה  – אלו במלאכות גם ויו"ט שבת דומין ובזה (אסורות),

דב"ש. אליבא למתני' דאוקמא ועוד) א לז, (ביצה בגמרא
ס"א-ב.15) תצה סי'

אפליג.16) מדלא אלא ד"ה א יב, ביצה
דעת 17) וכ"ה מתוך. ד"ה א ז, כתובות ה"ג. ד"ה שם ביצה

ב"י  וראה (שם). וביצה (שם) כתובות בשטמ"ק ראשונים כמה
הרמב"ם. בדעת סתצ"ה הפר"ח וכ"כ הוצאה). כל (ד"ה סתקי"ח
כתובות  שטמ"ק ראה - רש"י על הראשונים קושיות בתי'

שעה"מ וביצ  (שם). פר"ח שם). התוס' (על ביצה מג"ש (שם). ה
ועוד. (שם). יו"ט דיני בינה אמרי פ"א. יו"ט הל'

כתב:18) ס"ג סתצ"ה אדה"ז בשו"ע
דיני 19) בינה אמרי ,(28 הערה לקמן וראה - (שם מג"ש ראה

ועוד. (שם). יו"ט
מה"ת  הותרה לצורך דהותרה "כיון (שם) רש"י ומ"ש

שהתורה היינו, מלאכות d`ivedלגמרי", מכלל או"נ מלאכת
הוצאה ixnblהאסורות יש ד"לכו"ע הדיבור בתחילת ומ"ש .

בגדר שהוא היינו – כו'" אלא מן dk`lnליו"ט נתמעטה (ולא
ביום מבתיכם משא תוציאו "ולא גמרא zaydהכתוב ראה – "

לא אבל `dxeqשם), dk`ln לגזירה מקום יש אם ונפ"מ -
וראה  רש"י. דברי (כהמשך צריך" דלא טרחא דהוי "במידי
לעיל  ראה - עבד דעבודת באופן כשנעשות שם); ביצה שטמ"ק

.9 הערה
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צורך שיש לצורך20קצת meidמה לא אם ,ytp lke`
לומר  צריך כן ועל כנ"ל; ההיתר טעם שזהו ממש,
שמלאכות  הלל בית סברי התוספות לדעת גם כי

מלאכות הן נפש אינו zexzen21אוכל זה ולפי -
מובן]

אלו  מלאכות נכללו לא שמלכתחילה מכיון
לצורך  כשאינן גם מותרות צ"ל האיסור, בכלל

כלל? היום

לומר: יש ותוספות דרש"י זו מחלוקת בהסבר
נפש  אוכל שמלאכות הרמב"ן בשם לעיל נתבאר
ואינן  הנאה" "מלאכות אלא עבודה" "מלאכות אינן
תעשו" לא עבודה מלאכת ד"כל בהאיסור נכללות
דלצורך  דמלאכות זו דסברא הפירוש ולרש"י -

הן נפש מיוחדmvraאוכל במלאכת zednyoסוג
בעשיית  האדם לכוונת זקוקות שאינן היינו הנאה",
אין  ולכן הנאה", ל"מלאכת להפכן בכדי המלאכות
של  וצורך לתכלית אלו מלאכות עשיית בין הפרש
זה  וצורך תכלית לשם שלא לעשייתן ותענוג הנאה

אחר  שהמלאכה22או דמכיון ,dzedn מלאכת"

" בכלל מלכתחילה נכנסה לא הרי zk`lnהנאה"
dcear,אופן בכל לעשותן מותר ולכן - תעשו" לא

כלל. היום לצורך אינן אם גם

אינן  נפש אוכל מלאכות גם התוספות: ודעת
באם  - אלא המלאכות, משאר במהותן שונות
אוכל  (צורך טוב ביום האדם הנאת לצורך נעשות

אינן  אז היום) להנאת שהוא אחר צורך או 23נפש,

כשאינן  אבל עבודה". ד"מלאכת האיסור בכלל
עבודה" "מלאכות בגדר הן הרי היום, 24לצורך

ולכן  - טוב ביום שצריך 25האסורות תוספות סברי
קצת. היום צורך להיות

קצת: אחר בסגנון

סובר  .26רש"י . נפש לכל יאכל אשר דב"אך
כסוג  אלו מלאכות התורה הגדירה לכם" יעשה

עצמם מצד הנאה") ("מלאכת עצמו sebeבפני
פעולתן.
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הערה 20) כנ"ל - כהרמב"ן (דס"ל והר"ח הרמב"ן הרי וגם:
קצת  היום צורך שיהא שצריך ג"כ וס"ל סימן, הוי דאו"נ ס"ל (3
בתוס' הובא ר"ח מתירין. וב"ה ד"ה ב קכד, שבת רמב"ן (ראה

התוס'. בדעת הבאה הערה גם וראה שם). ביצה
דמ"מ  טעם, הוי או"נ שס"ל התוס' בדעת את"ל אף ולכן,
שמחת  משום הוא ה"טעם" כי קצת היום צורך כשיש גם מותר
או"נ  של הנאה רק (לא הותרה ולכן סק"ב), שאג"א (ראה יו"ט
ע' בהלכה המועדים (וראה היום צרכי כל שאר גם אלא) ממש,

כנ"ל. והרמב"ן, הר"ח לבאר מספיק אינו - ו):
שהביא 21) ו) אות סוף (פ"א יו"ט להל' פתיחה פרמ"ג ראה

כהר"מ  שסוברים השוחט) ד"ה א יב, ביצה (מתוס' ראי' "כדמות
היום". לצורך או"נ מלאכת) (זה בכלל אין עבודה" ד"מלאכת ז"ל
שכתב  שם) התוס' על צונץ (להרא"ל יו"ט בשמחת גם וראה

דמ  [אהא התוס' קושיית עולת לתרץ דהשוחט דין בגמרא וקי
גם  דלכאורה - מתוך להו דלית דב"ש אליבא לוקה ביו"ט נדבה
וז"ל: ביו"ט] קריבין אינן ונדבות דנדרים ס"ל דהרי לוקה לב"ה

מתוך אמרינן אי דודאי בפשטות llkי"ל `xeqi` `kilc רק
עשה  מכלל הבא לאו רק ליכא לגבוה ולא לכם הכתוב גזירת מכח
הוא  הלאו ממילא כו', מתוך להו דלית לב"ש אבל מלקות, וליכא
זה  להעמיד "ואפשר ומסיים או"נ. לצורך שאינה מלאכה בכל כמו

'qezd zpeeka."בתירוצם
שם: שכתבו על) ד"ה א (סג, סנהדרין לתוס' ציין בצפע"נ
חשבינן  לא כו' לוקה ביו"ט הנשה גיד דמבשל כו' דאמרינן והא
דהתם  כו', תעשו לא עבודה מלאכת כל דכתיב שבכללות לאו להו

כל דמשתמע עבודה דכתיב טפי dcearשהיאdk`lnמפרש
ד"מבשל  הדין כי הרמב"ן, על דפליגי ראי' משם אין אבל -
אמרינן  דלא דס"ל כב"ש ב) (יב, בביצה לה מוקי לוקה" גיה"נ

הוי ואו"נ וכבפנים.mrhמתוך, עבודה", מ"מלאכת נמעט ולא
"מלאכת 22) שאי"ז י"ל מחר לצורך מלאכה העושה אבל

לשם נעשית שהרי ly`הנאה" dcear ראה) הנאה לשם
.(9 הערה לעיל ג"כ וראה שכתב. וזה ד"ה שם כתובות שטמ"ק

(23- נמי הכא ד"ה ב יב, (ביצה התוס' מ"ש יומתק ועפי"ז
מתוך), מטעם הבערה משום לוקה אינו גיד דמבשל ר"י בדעת
לאכלו, זה של בדעתו שהי' "כיון אבל לאכלו, לו שאסור דאף

שכתבו ועוד) שם (מג"ש במפרשים [וראה יו"ט" צורך edfyהיינו
ולפי  מתוך], משום מותר כלל לצורך דכשלא לומר לרש"י שדחקו
מלאכת  ה"ז אכילה לצורך שעושה דמכיון מובן בפנים המבואר

נאסרה. לא שמלכתחילה הנאה
ג"כ 24) וראה וראיתי ובד"ה ונראה, ד"ה שם בינה אמרי ראה

י"ל  כו' לוקה כה"ג אפשר לחול מיו"ט "וכן ד): אות (שם פרמ"ג
היום לצורך נפש לצורך דאוכל משא"כ דעבודה, הלאו בכלל אין

הוה לאדם, ראוי אין אלו וכדומה llkadcearכלבים zk`ln."
(25.(20 הערה לעיל (ראה הרמב"ן בדעת לומר מוכרח וכן

כו' ז"ל שאמרו שכתב: (שם) החינוך דעת גם שכ"ה י"ל ואולי
ובין  כו' מצוה דבר שהוא בין ביום לבו לאדם הצריך דבר כל
אלו  דברים כל כו' ביום לבו הגוף צרכי אלא מצוה דבר שאינו

ytpמותרין lke`c xzid llkae.נינהו
מדבריו  דנראה צע"ג הרהמ"ח דברי הקשה: ה) (ס"ק ובמנ"ח

להוציא דמותר הוי דהא לו דצריך כיון מטעם הוא וכדומה ס"ת
לצורך  שהותרה מתוך לכו"ע דהוצאה מבואר ובש"ס כו' כאו"נ
פה  אות מצוה נר קונטרס (טלאצקי) ישראל חמדת (וראה כו'
קיג  מצוה זמנים עמוד היראים כדעת הוא החינוך שדעת שכתב
או  אכילה רק הוא נפש לכל יאכל אם וב"ה ב"ש דפליגי שכ'
היראים  על ראם תועפות בס' וכ"כ עיי"ש, כולם הגוף הנאות כולל

חי)). אות דש סי' מכת"י נדפס (השלם,
בדעת  בפנים כמבואר (3 הערה לעיל (וראה דס"ל י"ל אבל

" ומ"ש xzidהתוס', llkae כמבואר דכוונתו י"ל נינהו" דאו"נ
לכן  עבודה, ממלאכת נלמד דאו"נ שההיתר שמכיון בפנים,
ג"כ  נכללות עבודה") "מלאכת (ואינן צורך בהן שיש המלאכות

זה. בהיתר
(26.28 הערה לקמן הובא מג"ש ראה
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במלאכות  אכילה צורך לו שאין מכיון טוב, ביום
כן  שאין מה שבהן. האיסור לגבי' נשאר אלו
נפש  אוכל מלאכות נאסרו לא שמעולם להסברא
מלאכות  לעשות מותר המתענה גם - טוב ביום

אלו.

ובית  שמאי בית בזה דפליגי לומר יש ולכאורה
ביצה  במסכת אין 12הלל אומרים שמאי בית :

הלל  ובית הרבים לרשות כו' הקטן את לא מוציאין
"מתוך  אמרינן אי דפליגי בגמרא ומפרש מתירין,
שלא  (נמי) הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה

לצורך".

דב"אך  סברי הלל דבית לפרש, יש בפשטות
נפש  אוכל מלאכות הופקעו נפש" לכל יאכל אשר
כשאינן  גם הן מותרות ולכן מעיקרא, איסור מגדר

נפש  אוכל ד"אשר 13לצורך סברי, שמאי ובית ;
הוא נפש" לכל אלו,mrhיאכל מלאכות להתיר

היא  כשעשייתן אלא תורה התירתן לא ובמילא
הרי  נפש אוכל לצורך וכשאינן - נפש אוכל לצורך

באיסורן  .14הן

ב'שלחנו'‚. הזקן ראשון 15אדמו"ר כותב:
הנקראים  הן כו' השבועות וחג פסח של ושביעי
מהן  באחד עבודה מלאכת העושה וכל טובים ימים
עבודה  מלאכת "כל שנאמר התורה מן לוקה זה הרי
מלאכה  כל עבודה מלאכת ומהו גו'" תעשו לא
כל  אבל כו' משקה או באוכל נעשית שאינה
כל  נקראין כו' במשקה או באוכל הנעשית מלאכה
שהתורה  נפש אוכל מלאכת כו' אלו מלאכות
שנאמר  טוב יום אכילת לצורך לעשותה התירה
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך
"ומהו  בתחלתם הזקן אדמו"ר מדברי והנה
באוכל  נעשית שאינה מלאכה כל עבודה, מלאכת
ד"מלאכת  הרמב"ן), (כסברת משמע משקה" או

נפש, אוכל לצורך שאינה מלאכה פירוש עבודה"
אמנם  מעיקרא. מותרת נפש אוכל מלאכת ולכן

"שהתורה דבריו בהמשך שכתב dxizdממה
שגם  משמע טוב" יום אכילת לצורך לעשותה
טוב  ביום האסורות מלאכות בכלל הן אלו מלאכות
אכילת  לצורך דידן) (בפסוק התירתן שהתורה אלא

הוא נפש אוכל שצורך והיינו - טוב mrhdיום
ועל  – עצמם מצד האסורות אלו, מלאכות להתיר

אהדדי? דבריו סתרי לכאורה זה פי 

שהותרה „. "מתוך הלל בית דעת בפירוש והנה
רש"י  פליגי לצורך", שלא נמי הותרה 16לצורך

אם 17ותוספות  גם המלאכה שהותרה מפרש רש"י :
מותרת  שמדאורייתא היינו - כלל לצורך אינה
צורך  להיות צריך מדרבנן ורק לגמרי, המלאכה
היינו  לצורך" "שלא דההיתר סברי והתוספות קצת.

בה ytpשאין lke` jxev צורך להיות צריך אבל 
הותרה  לא מדאורייתא שגם והיינו - קצת היום
בה  יש כן אם אלא מותרת ואינה לגמרי. המלאכה

קצת  היום .18צורך
דבית  – ב) (סעיף לעיל המבואר פי על והנה
נכללו  לא נפש אוכל דמלאכות סברי הלל
סברת  היטב מובנת - האיסור בכלל מלכתחילה

לצורך 19רש"י  אינן אם גם מדאורייתא דמותרות
להבין: צריך התוספות לדעת אמנם כלל.

פליגי  דהתוספות לומר אפשר אי לכאורה [דהרי
נפש  אוכל שצורך הלל בית בדעת וסברי רש"י על

מהני mrhהוא לא כן דאם – אלו מלאכות להתיר
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א.12) יב, ביצה
אור 13) עמודי שו"ת וראה וס"ה. ס"ד לקמן בארוכה ראה

פ"ז  (שבת בירושלמי המחלוקת ג"כ שזהו ב' אות כט סי' חאו"ח
(שם) צפע"נ וראה ביו"ט. נבילה מבשל גבי ה"ג) פ"א ביצה ה"ב.

באו"א.
מגילה 14) ב. לו, (ביצה  המשנה לשון דיוק לבאר יש ועפי"ז

נפש אוכל אלא לשבת יו"ט בין "אין ב) ד"calaז, – "cala"
כשיש  אלא דאינו – או"נ דמלאכת וההיתר בהחילוק למעט בא
מלאכות  בגדר הן כשלעצמן המלאכות אבל נפש", "אוכל בפועל
ראה  – אלו במלאכות גם ויו"ט שבת דומין ובזה (אסורות),

דב"ש. אליבא למתני' דאוקמא ועוד) א לז, (ביצה בגמרא
ס"א-ב.15) תצה סי'

אפליג.16) מדלא אלא ד"ה א יב, ביצה
דעת 17) וכ"ה מתוך. ד"ה א ז, כתובות ה"ג. ד"ה שם ביצה

ב"י  וראה (שם). וביצה (שם) כתובות בשטמ"ק ראשונים כמה
הרמב"ם. בדעת סתצ"ה הפר"ח וכ"כ הוצאה). כל (ד"ה סתקי"ח
כתובות  שטמ"ק ראה - רש"י על הראשונים קושיות בתי'

שעה"מ וביצ  (שם). פר"ח שם). התוס' (על ביצה מג"ש (שם). ה
ועוד. (שם). יו"ט דיני בינה אמרי פ"א. יו"ט הל'

כתב:18) ס"ג סתצ"ה אדה"ז בשו"ע
דיני 19) בינה אמרי ,(28 הערה לקמן וראה - (שם מג"ש ראה

ועוד. (שם). יו"ט
מה"ת  הותרה לצורך דהותרה "כיון (שם) רש"י ומ"ש

שהתורה היינו, מלאכות d`ivedלגמרי", מכלל או"נ מלאכת
הוצאה ixnblהאסורות יש ד"לכו"ע הדיבור בתחילת ומ"ש .

בגדר שהוא היינו – כו'" אלא מן dk`lnליו"ט נתמעטה (ולא
ביום מבתיכם משא תוציאו "ולא גמרא zaydהכתוב ראה – "

לא אבל `dxeqשם), dk`ln לגזירה מקום יש אם ונפ"מ -
וראה  רש"י. דברי (כהמשך צריך" דלא טרחא דהוי "במידי
לעיל  ראה - עבד דעבודת באופן כשנעשות שם); ביצה שטמ"ק

.9 הערה
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צורך שיש לצורך20קצת meidמה לא אם ,ytp lke`
לומר  צריך כן ועל כנ"ל; ההיתר טעם שזהו ממש,
שמלאכות  הלל בית סברי התוספות לדעת גם כי

מלאכות הן נפש אינו zexzen21אוכל זה ולפי -
מובן]

אלו  מלאכות נכללו לא שמלכתחילה מכיון
לצורך  כשאינן גם מותרות צ"ל האיסור, בכלל

כלל? היום

לומר: יש ותוספות דרש"י זו מחלוקת בהסבר
נפש  אוכל שמלאכות הרמב"ן בשם לעיל נתבאר
ואינן  הנאה" "מלאכות אלא עבודה" "מלאכות אינן
תעשו" לא עבודה מלאכת ד"כל בהאיסור נכללות
דלצורך  דמלאכות זו דסברא הפירוש ולרש"י -

הן נפש מיוחדmvraאוכל במלאכת zednyoסוג
בעשיית  האדם לכוונת זקוקות שאינן היינו הנאה",
אין  ולכן הנאה", ל"מלאכת להפכן בכדי המלאכות
של  וצורך לתכלית אלו מלאכות עשיית בין הפרש
זה  וצורך תכלית לשם שלא לעשייתן ותענוג הנאה

אחר  שהמלאכה22או דמכיון ,dzedn מלאכת"

" בכלל מלכתחילה נכנסה לא הרי zk`lnהנאה"
dcear,אופן בכל לעשותן מותר ולכן - תעשו" לא

כלל. היום לצורך אינן אם גם

אינן  נפש אוכל מלאכות גם התוספות: ודעת
באם  - אלא המלאכות, משאר במהותן שונות
אוכל  (צורך טוב ביום האדם הנאת לצורך נעשות

אינן  אז היום) להנאת שהוא אחר צורך או 23נפש,

כשאינן  אבל עבודה". ד"מלאכת האיסור בכלל
עבודה" "מלאכות בגדר הן הרי היום, 24לצורך

ולכן  - טוב ביום שצריך 25האסורות תוספות סברי
קצת. היום צורך להיות

קצת: אחר בסגנון

סובר  .26רש"י . נפש לכל יאכל אשר דב"אך
כסוג  אלו מלאכות התורה הגדירה לכם" יעשה

עצמם מצד הנאה") ("מלאכת עצמו sebeבפני
פעולתן.
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הערה 20) כנ"ל - כהרמב"ן (דס"ל והר"ח הרמב"ן הרי וגם:
קצת  היום צורך שיהא שצריך ג"כ וס"ל סימן, הוי דאו"נ ס"ל (3
בתוס' הובא ר"ח מתירין. וב"ה ד"ה ב קכד, שבת רמב"ן (ראה

התוס'. בדעת הבאה הערה גם וראה שם). ביצה
דמ"מ  טעם, הוי או"נ שס"ל התוס' בדעת את"ל אף ולכן,
שמחת  משום הוא ה"טעם" כי קצת היום צורך כשיש גם מותר
או"נ  של הנאה רק (לא הותרה ולכן סק"ב), שאג"א (ראה יו"ט
ע' בהלכה המועדים (וראה היום צרכי כל שאר גם אלא) ממש,

כנ"ל. והרמב"ן, הר"ח לבאר מספיק אינו - ו):
שהביא 21) ו) אות סוף (פ"א יו"ט להל' פתיחה פרמ"ג ראה

כהר"מ  שסוברים השוחט) ד"ה א יב, ביצה (מתוס' ראי' "כדמות
היום". לצורך או"נ מלאכת) (זה בכלל אין עבודה" ד"מלאכת ז"ל
שכתב  שם) התוס' על צונץ (להרא"ל יו"ט בשמחת גם וראה

דמ  [אהא התוס' קושיית עולת לתרץ דהשוחט דין בגמרא וקי
גם  דלכאורה - מתוך להו דלית דב"ש אליבא לוקה ביו"ט נדבה
וז"ל: ביו"ט] קריבין אינן ונדבות דנדרים ס"ל דהרי לוקה לב"ה

מתוך אמרינן אי דודאי בפשטות llkי"ל `xeqi` `kilc רק
עשה  מכלל הבא לאו רק ליכא לגבוה ולא לכם הכתוב גזירת מכח
הוא  הלאו ממילא כו', מתוך להו דלית לב"ש אבל מלקות, וליכא
זה  להעמיד "ואפשר ומסיים או"נ. לצורך שאינה מלאכה בכל כמו

'qezd zpeeka."בתירוצם
שם: שכתבו על) ד"ה א (סג, סנהדרין לתוס' ציין בצפע"נ
חשבינן  לא כו' לוקה ביו"ט הנשה גיד דמבשל כו' דאמרינן והא
דהתם  כו', תעשו לא עבודה מלאכת כל דכתיב שבכללות לאו להו

כל דמשתמע עבודה דכתיב טפי dcearשהיאdk`lnמפרש
ד"מבשל  הדין כי הרמב"ן, על דפליגי ראי' משם אין אבל -
אמרינן  דלא דס"ל כב"ש ב) (יב, בביצה לה מוקי לוקה" גיה"נ

הוי ואו"נ וכבפנים.mrhמתוך, עבודה", מ"מלאכת נמעט ולא
"מלאכת 22) שאי"ז י"ל מחר לצורך מלאכה העושה אבל

לשם נעשית שהרי ly`הנאה" dcear ראה) הנאה לשם
.(9 הערה לעיל ג"כ וראה שכתב. וזה ד"ה שם כתובות שטמ"ק

(23- נמי הכא ד"ה ב יב, (ביצה התוס' מ"ש יומתק ועפי"ז
מתוך), מטעם הבערה משום לוקה אינו גיד דמבשל ר"י בדעת
לאכלו, זה של בדעתו שהי' "כיון אבל לאכלו, לו שאסור דאף

שכתבו ועוד) שם (מג"ש במפרשים [וראה יו"ט" צורך edfyהיינו
ולפי  מתוך], משום מותר כלל לצורך דכשלא לומר לרש"י שדחקו
מלאכת  ה"ז אכילה לצורך שעושה דמכיון מובן בפנים המבואר

נאסרה. לא שמלכתחילה הנאה
ג"כ 24) וראה וראיתי ובד"ה ונראה, ד"ה שם בינה אמרי ראה

י"ל  כו' לוקה כה"ג אפשר לחול מיו"ט "וכן ד): אות (שם פרמ"ג
היום לצורך נפש לצורך דאוכל משא"כ דעבודה, הלאו בכלל אין

הוה לאדם, ראוי אין אלו וכדומה llkadcearכלבים zk`ln."
(25.(20 הערה לעיל (ראה הרמב"ן בדעת לומר מוכרח וכן

כו' ז"ל שאמרו שכתב: (שם) החינוך דעת גם שכ"ה י"ל ואולי
ובין  כו' מצוה דבר שהוא בין ביום לבו לאדם הצריך דבר כל
אלו  דברים כל כו' ביום לבו הגוף צרכי אלא מצוה דבר שאינו

ytpמותרין lke`c xzid llkae.נינהו
מדבריו  דנראה צע"ג הרהמ"ח דברי הקשה: ה) (ס"ק ובמנ"ח

להוציא דמותר הוי דהא לו דצריך כיון מטעם הוא וכדומה ס"ת
לצורך  שהותרה מתוך לכו"ע דהוצאה מבואר ובש"ס כו' כאו"נ
פה  אות מצוה נר קונטרס (טלאצקי) ישראל חמדת (וראה כו'
קיג  מצוה זמנים עמוד היראים כדעת הוא החינוך שדעת שכתב
או  אכילה רק הוא נפש לכל יאכל אם וב"ה ב"ש דפליגי שכ'
היראים  על ראם תועפות בס' וכ"כ עיי"ש, כולם הגוף הנאות כולל

חי)). אות דש סי' מכת"י נדפס (השלם,
בדעת  בפנים כמבואר (3 הערה לעיל (וראה דס"ל י"ל אבל

" ומ"ש xzidהתוס', llkae כמבואר דכוונתו י"ל נינהו" דאו"נ
לכן  עבודה, ממלאכת נלמד דאו"נ שההיתר שמכיון בפנים,
ג"כ  נכללות עבודה") "מלאכת (ואינן צורך בהן שיש המלאכות

זה. בהיתר
(26.28 הערה לקמן הובא מג"ש ראה
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יעשה  . . יאכל אשר דב"אך סברי ותוספות
מטרתם  לפי אלו מלאכות התורה הגדירה לכם"

zpeeke האדם הנאת לצורך שכשנעשות - עשייתן
נכללו  לא ומלכתחילה הנאה" "מלאכות הן הרי

עבודה". "מלאכת בכלל

להו  סבירה התוספות דגם לומר יש זה פי ועל
הוא נפש דאוכל הלל בית סוג oniqבדעת של וגדר

עבודה" "מלאכת באיסור נכללות שאינן המלאכות
הזקן  אדמו"ר בדברי יותר עוד יוקשה זה פי [ועל

ג]. סעיף כנ"ל

דגם ‰. התוספות בסברת לבאר אפשר אולם
הוי נפש דאוכל סברי הלל xizdlבית mrh מלאכות

ה  zexeq`onvrאלו cvn27 ההיתר שבאופן אלא -
הלל  לבית להו שלצורך 28סבירא הכוונה שאין

נפש היינו dgcp29אוכל -) אלו במלאכות האיסור
עשיית  איסור דוחה זה צורך של שחשיבותו
כן  אם אלא מותרות אינן ולכן טוב, ביום מלאכה

wx `ed okxvהצורך שמצד אלא נפש), exzedלאוכל
לצמצם  צריך אינו גם ולכן לגמרי; המלאכות

צורך  כדי כולה שתהא נפש אוכל 30במלאכת

מותר  כן וכמו היום, אם 31אכילת גם בהמה לשחוט

שיש  דמכיון מבשרה, לכזית אלא צריך אינו
היא  הרי נפש אוכל של צורך איזה זו במלאכה

zxzen אינם 32לגמרי רובה ואפילו חלקה אם גם
זה. לצורך

ש  הלל בית שיטת גם להסביר יש dxizdובזה
אלו  מלאכות הנאה.33התורה צרכי לשאר גם

עושין  אם אף (שהותרו) אלו מלאכות והביאור:
אוכל  לצורך ולא האדם הנאת צרכי לשאר אותן
נפש  אוכל דצורך למלאכות השווה צד בהן יש נפש
דשאר  זה צורך נחשב ולכן - האדם צורך שכולן -
הצורך  לגבי כ"מקצת" עלֿכלֿפנים האדם הנאות
לצורך  שהמלאכות דחזינן ומכיון נפש, דאוכל
אוכל  לצורך הוא קצת רק אם גם הותרו נפש אוכל

ד  כן כמו – שהוא נפש הנאות דשאר בהצורך לן י
נפש. אוכל דצורך (באיכות) "מקצת"

שהותרה  "מתוך הלל: בית דברי פירוש וזהו
נפש אוכל שלצורך מכיון - כו'" dxzedלצורך

שלא  הותרה - המלאכה בעצם היתר המלאכה,
לה"צורך  שמחוץ צורך" ה"לא שאר לכל לצורך,
ממש, נפש דאוכל מהצורך מקצת שהוא בין קצת";
"מקצת" השווה, צד בו יש אשר צורך שהוא בין

נפש. דאוכל מהצורך איכות) (בתוכן,

רק  דהותרו הלל בית בדעת התוספות סברי ולכן
היום  של קצת צורך שיש .34באופן

.Â הלל בית דגם לומר דיש – הנ"ל פי על והנה
טעם  הוא לכם" יעשה . . יאכל אשר ד"אך סברי
הזקן  דאדמו"ר לומר יש – אלו מלאכות להתיר

כן  ליה -35סבירא ב'שלחנו' דבריו היטב ויתבארו ,
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דברי 27) מובנים כאן כמבואר גם אבל .21 הערה לעיל ראה
התוס'.
ועוד):28) ד"ה שם רש"י, (בדעת המג"ש ממ"ש ולהעיר

הוא  וכיו"ב ובישול הבערה כגון נפש לכל יאכל אשר דאך דה"פ
נפש  אוכל אך כתב ולא המלאכה קרא דנקט כיון סברי כו', מותר

התורה שכוונת ש"מ לכם, וכתב xizdlיעשה כו'. לגמרי המלאכה
התורה  דתלתה כיון דמ"מ רש"י) דעת אי"ז (אבל ואפ"ל שם: עוד

נ  צורך באוכל שהוא נפש דאוכל דומיא קצת צורך שיהא בעינן פש
היום.

נתבאר  כבר כלל, צורך בעינן דלא דס"ל רש"י דעת [אמנם
ויל"פ  הרמב"ן), (כדעת כלל נאסרו לא דלדידי' די"ל בפנים לעיל

התורה שכוונת "ש"מ רש"י) (בדעת המג"ש בל' גם xizdlכן
לגמרי.ixnblהמלאכה האיסור מכלל שהוציאתן דהיינו כו'",

בשבת  הוצאה רחמנא אסר "כי (שם): ביצה משטמ"ק ג"כ ולהעיר
כו' כשהתירה האיסור מן והוציאו שחזר אלא בכלל. הי' יו"ט אף

שלא אפילו ixy`(ולכן) llk jxevl כיון ואפי"ה כו' מדאורייתא
חשובה רחמנאdk`lnשההוצאה דאצטריך דין dxizdlביו"ט

לעיל  ג"כ וראה צריך". דלא . . במידי חכמים בה שיגזרו הוא
.[19 הערה

דודאי 29) סוסק"ב: בקו"א סתק"י אדמוה"ז שו"ע ג"כ וראה
אצל  דחוי יו"ט וא"א . . ביו"ט לגמרי הותרה או"נ מלאכת

יו"ט . . או"נ ixnblמלאכת dxzed.אכילה לצורך
שם 30) או"ח שו"ע ה"י. פ"א יו"ט הל' רמב"ם א. יז, ביצה

וס"ג. ס"א תקי"ב וסי'
או"ח 31) שו"ע הי"ב. פ"א יו"ט הל' רמב"ם א. כה, ביצה

ס"א. סתק"ג

ג"כ 32) י"ל בפנים כאן המבואר ועפ"י .23 הערה לעיל ראה
מה ה"ז אכילה לצורך זה שעושה נחשבת xzedyדמכיון ואינה

שם. שבת הל' צפע"נ וראה עשייתו. בעת מלאכה
(33xirdle בתו"ש (הובא סתשנ"ד או"ז בשו"ת ממ"ש ג"כ

ומאין  יסוד מאין כו' מתוך לומר סברא מה סל"ח): מילואים בא
מתוך  לדבר טעם ליתן ונ"ל טעמא, בלא מילתא לדבר רגלים

לצורך ylwedשהותרה xeqi`d ylwede אין לצורך שלא דאפי' נמי
כו'. עליו לוקה

דגמרא 34) סתמא מ"ש יומתק "טעם") הוי לב"ה (דגם ועפי"ז
שם  תוס' (וראה כו' דתנן נינהו הדדי כי ושבת יו"ט ב: ס, שבת

.14 הערה לעיל וראה - בין) אין ד"ה
בשולחנו 35) אדה"ז לשון יומתק בפנים המבואר ועפ"י

מתוך או"נ מלאכות "שכל ס"ג): התורה dxizdy(סתצ"ה
(לכן) יו"ט אכילת לצורך (כשזה) ixnblלעשותן exzed'אפי`ly

jxevl."יו"ט אכילת
צורך  קצת בהן שיהא "ובלבד שמסיים דמה י"ל הנ"ל ועפ"י

`a zyxt - zegiy ihewl

מובן  אינו הכתוב 36לכאורה שינה מדוע
epzyxta" dk`lnלכתוב lk ובמילא בהם" יעשה לא

הרי yxtlצריך – נפש אוכל מלאכת עשיית היתר
"כל החגים) (כבשאר לכתוב ליה zk`lnהוה

dcear שהן נפש אוכל שמלאכות מובן ובמילא וגו'
בהאיסור  נכללו לא מלכתחילה הנאה" ?37"מלאכת

נזכר  טוב ביום מלאכה עשיית איסור והביאור:
dpey`xl כתב (ולא הכתוב דייק ולכן בפרשתנו,

מלאכת שמשמעותו dcear"כל בהם" יעשה לא
מלכתחילה  הנאה" "מלאכת - נפש אוכל שמלאכת
יעשה  לא (סתם) מלאכה "כל אלא) - נאסרו לא

טוב,`zexeqותהמלאכ lkש epcnlneבהם" ביום הן
ידי 38ומוסיף  שעל לכם" יעשה . . יאכל אשר "אך

אלו שמלאכות מובן -ozxizdזה mrhnהתורה
(וכו') אמור ובפרשת - האדם אכילת לצורך שהן

מלאכת "כל ונאמר בהם",dcearמקצר יעשה לא
ש"מלאכות  זה ידי על לטעות מקום שאין מכיון
הרמב"ן), (וכפירוש מעיקרא נאסרו לא נפש" אוכל
על  שהוזהרנו הראשונה בפעם נתבאר כבר שהרי
אלו  מלאכות שגם טוב ביום מלאכה עשיית איסור

עצמם  מצד לצורך mrhn(והותרו39אסורות שהן
נפש). אוכל

מלאכה  עשיית איסור מביא ערוך בשולחן והנה
lka וכל" החגים שבכל הכתוב מביא ולכן החגים,

שנאמר  . . לוקה זה הרי . . עבודה מלאכת העושה
ומהו  לבאר ומוסיף תעשו" לא עבודה מלאכת כל
או  באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה מלאכת
אלא  המדובר אין זה בפסוק היינו – וכו' משקה

עבודה, למלאכת yxtzpבנוגע `le מלאכת דין
מלאכת  דין לבאר ממשיך כך ואחר נפש, אוכל
הנעשית  מלאכה כל "אבל ומקורו נפש אוכל
שהתורה  נפש אוכל מלאכות . . נקראין . . באוכל

dxizd לכל יאכל אשר "אך שנאמר . . לעשותה
משמע  - "אך" (דאמרו לכם" יעשה לבדו הוא נפש

"התירה"). - איסור) (מכלל ומוציאה דממעטה

.Ê:'ה בעבודת וההוראה
שהתורה ביום dxizdמזה האסורות מלאכות

שמחת  כמה עד נראה טוב יום אכילת לצורך טוב
שנאמר  וכמו בהמועדים עיקרי ענין הוא טוב 40יום

לשמחה". "מועדים

יום  בכל מאירה המועדים דהארת ידוע .41והנה
טוב, ביום עיקרי ענין הוא דהשמחה הנ"ל פי ועל
להרגישה  האדם צריך טוב יום שמחת שגם מובן

השנה. בכל

האדם שמחת על דנוסף אומרת, קיום zraזאת
הארת 42המצוה  פועלת מצוה", של "שמחה -

היום. כל במשך זו שמחה שירגיש המועדים

(g"kyz'd q"ndeg zaye q"dbgc 'a mei zgiyn)
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ג"כ  מדוייק ועפ"ז התוס'. בדעת כבפנים מדאורייתא, זהו יו"ט",
אפילו  הותרה שהבערה ואעפ"י ס"ו: תקיא בסי' אדה"ז לשון

מ"מ אכילה לצורך dxzedשלא `l.יו"ט צורך בה יש אא"כ
פר"ח  וראה מדאורייתא. שזה משמע הותרה" "לא דמלשון

נ"ל. ולכן ד"ה א אות סתצ"ה
ב).36) טו, (הב' ימים ששת ד"ה צו לקו"ת ג"כ ראה
ד"ממלאכת 37) דבריו, בהמשך הרמב"ן לפמ"ש קשה ועד"ז

אשר  דאך וקרא אסור, בטורח שאו"נ לומר אפשר הי' עבודה"
משמיענו גו' "כל lkcיאכל בא בפ' גם דהול"ל – מותר או"נ

ל"לdcearמלאכת (כי תעשו"* –zepylלא היו"ט שאר מכל
כולם דאו"נ deeyכשדין להשמיענו יאכל" אשר "אך ולהמשיך ,(

בטורח? גם מותר
ביו"ט 38) אסורה כו' מלאכה "כל סתצ"ה: טור ג"כ וראה

יו"ט  בין אין ותנן גו' יאכל אשר אך דכתיב או"נ ממלאכת חוץ
כו'". לשבת

שכתוב  כמו שכח: מצוה בסהמ"צ הרמב"ם מלשון ולהעיר
לכםmdn`'ב  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל d"dex`ylאשר

h"ei ישראל חמדת ראה – 3 שבהערה המ"מ כמ"ש דלא והוא – .
שם.

o"anx d`x ± oixeq` zelwd mb zek`ln x`yc dfn cenll xyt`e (*
x`yl edpz ,xen`a xn`py zeywl oipr epi` m` zcna ± my

.zelwd mb zek`ln

ואמנם):39) ד"ה א יב, (ביצה חת"ס חי' ראה – מזו ויתירה
נפש  לכל יאכל אשר אלא עבודה מלאכת כתיב לא בא דבפ'
שרי' דלא משום והיינו קצת, או"נ צורך עכ"פ דבעי דמשמע
לכל  יאכל אשר אך כתיב משו"ה כו' קצת צורך בלא מתוך מטעם

דוקא דבעי ללמד) זהו כי עבודה, מלאכת כ' (ולא נפש jxevנפש
zvwna.מיהת
דרושים 40) (שם) צו לקו"ת וראה רגלים. דשלש התפלה נוסח

ועוד. ד. פח, לשמע"צ
ואילך.41) 75 ע' תש"ג ספה"ש ב. צח, ברכה לקו"ת
ואילך.42) 228 ע' ח"א לקו"ש לולב. הל' סוף רמב"ם ראה
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יעשה  . . יאכל אשר דב"אך סברי ותוספות
מטרתם  לפי אלו מלאכות התורה הגדירה לכם"

zpeeke האדם הנאת לצורך שכשנעשות - עשייתן
נכללו  לא ומלכתחילה הנאה" "מלאכות הן הרי

עבודה". "מלאכת בכלל

להו  סבירה התוספות דגם לומר יש זה פי ועל
הוא נפש דאוכל הלל בית סוג oniqבדעת של וגדר

עבודה" "מלאכת באיסור נכללות שאינן המלאכות
הזקן  אדמו"ר בדברי יותר עוד יוקשה זה פי [ועל

ג]. סעיף כנ"ל

דגם ‰. התוספות בסברת לבאר אפשר אולם
הוי נפש דאוכל סברי הלל xizdlבית mrh מלאכות

ה  zexeq`onvrאלו cvn27 ההיתר שבאופן אלא -
הלל  לבית להו שלצורך 28סבירא הכוונה שאין

נפש היינו dgcp29אוכל -) אלו במלאכות האיסור
עשיית  איסור דוחה זה צורך של שחשיבותו
כן  אם אלא מותרות אינן ולכן טוב, ביום מלאכה

wx `ed okxvהצורך שמצד אלא נפש), exzedלאוכל
לצמצם  צריך אינו גם ולכן לגמרי; המלאכות

צורך  כדי כולה שתהא נפש אוכל 30במלאכת

מותר  כן וכמו היום, אם 31אכילת גם בהמה לשחוט

שיש  דמכיון מבשרה, לכזית אלא צריך אינו
היא  הרי נפש אוכל של צורך איזה זו במלאכה

zxzen אינם 32לגמרי רובה ואפילו חלקה אם גם
זה. לצורך

ש  הלל בית שיטת גם להסביר יש dxizdובזה
אלו  מלאכות הנאה.33התורה צרכי לשאר גם

עושין  אם אף (שהותרו) אלו מלאכות והביאור:
אוכל  לצורך ולא האדם הנאת צרכי לשאר אותן
נפש  אוכל דצורך למלאכות השווה צד בהן יש נפש
דשאר  זה צורך נחשב ולכן - האדם צורך שכולן -
הצורך  לגבי כ"מקצת" עלֿכלֿפנים האדם הנאות
לצורך  שהמלאכות דחזינן ומכיון נפש, דאוכל
אוכל  לצורך הוא קצת רק אם גם הותרו נפש אוכל

ד  כן כמו – שהוא נפש הנאות דשאר בהצורך לן י
נפש. אוכל דצורך (באיכות) "מקצת"

שהותרה  "מתוך הלל: בית דברי פירוש וזהו
נפש אוכל שלצורך מכיון - כו'" dxzedלצורך

שלא  הותרה - המלאכה בעצם היתר המלאכה,
לה"צורך  שמחוץ צורך" ה"לא שאר לכל לצורך,
ממש, נפש דאוכל מהצורך מקצת שהוא בין קצת";
"מקצת" השווה, צד בו יש אשר צורך שהוא בין

נפש. דאוכל מהצורך איכות) (בתוכן,

רק  דהותרו הלל בית בדעת התוספות סברי ולכן
היום  של קצת צורך שיש .34באופן

.Â הלל בית דגם לומר דיש – הנ"ל פי על והנה
טעם  הוא לכם" יעשה . . יאכל אשר ד"אך סברי
הזקן  דאדמו"ר לומר יש – אלו מלאכות להתיר

כן  ליה -35סבירא ב'שלחנו' דבריו היטב ויתבארו ,
ובהקדים:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

דברי 27) מובנים כאן כמבואר גם אבל .21 הערה לעיל ראה
התוס'.
ועוד):28) ד"ה שם רש"י, (בדעת המג"ש ממ"ש ולהעיר

הוא  וכיו"ב ובישול הבערה כגון נפש לכל יאכל אשר דאך דה"פ
נפש  אוכל אך כתב ולא המלאכה קרא דנקט כיון סברי כו', מותר

התורה שכוונת ש"מ לכם, וכתב xizdlיעשה כו'. לגמרי המלאכה
התורה  דתלתה כיון דמ"מ רש"י) דעת אי"ז (אבל ואפ"ל שם: עוד

נ  צורך באוכל שהוא נפש דאוכל דומיא קצת צורך שיהא בעינן פש
היום.

נתבאר  כבר כלל, צורך בעינן דלא דס"ל רש"י דעת [אמנם
ויל"פ  הרמב"ן), (כדעת כלל נאסרו לא דלדידי' די"ל בפנים לעיל

התורה שכוונת "ש"מ רש"י) (בדעת המג"ש בל' גם xizdlכן
לגמרי.ixnblהמלאכה האיסור מכלל שהוציאתן דהיינו כו'",

בשבת  הוצאה רחמנא אסר "כי (שם): ביצה משטמ"ק ג"כ ולהעיר
כו' כשהתירה האיסור מן והוציאו שחזר אלא בכלל. הי' יו"ט אף

שלא אפילו ixy`(ולכן) llk jxevl כיון ואפי"ה כו' מדאורייתא
חשובה רחמנאdk`lnשההוצאה דאצטריך דין dxizdlביו"ט

לעיל  ג"כ וראה צריך". דלא . . במידי חכמים בה שיגזרו הוא
.[19 הערה

דודאי 29) סוסק"ב: בקו"א סתק"י אדמוה"ז שו"ע ג"כ וראה
אצל  דחוי יו"ט וא"א . . ביו"ט לגמרי הותרה או"נ מלאכת

יו"ט . . או"נ ixnblמלאכת dxzed.אכילה לצורך
שם 30) או"ח שו"ע ה"י. פ"א יו"ט הל' רמב"ם א. יז, ביצה

וס"ג. ס"א תקי"ב וסי'
או"ח 31) שו"ע הי"ב. פ"א יו"ט הל' רמב"ם א. כה, ביצה

ס"א. סתק"ג

ג"כ 32) י"ל בפנים כאן המבואר ועפ"י .23 הערה לעיל ראה
מה ה"ז אכילה לצורך זה שעושה נחשבת xzedyדמכיון ואינה

שם. שבת הל' צפע"נ וראה עשייתו. בעת מלאכה
(33xirdle בתו"ש (הובא סתשנ"ד או"ז בשו"ת ממ"ש ג"כ

ומאין  יסוד מאין כו' מתוך לומר סברא מה סל"ח): מילואים בא
מתוך  לדבר טעם ליתן ונ"ל טעמא, בלא מילתא לדבר רגלים

לצורך ylwedשהותרה xeqi`d ylwede אין לצורך שלא דאפי' נמי
כו'. עליו לוקה

דגמרא 34) סתמא מ"ש יומתק "טעם") הוי לב"ה (דגם ועפי"ז
שם  תוס' (וראה כו' דתנן נינהו הדדי כי ושבת יו"ט ב: ס, שבת

.14 הערה לעיל וראה - בין) אין ד"ה
בשולחנו 35) אדה"ז לשון יומתק בפנים המבואר ועפ"י

מתוך או"נ מלאכות "שכל ס"ג): התורה dxizdy(סתצ"ה
(לכן) יו"ט אכילת לצורך (כשזה) ixnblלעשותן exzed'אפי`ly

jxevl."יו"ט אכילת
צורך  קצת בהן שיהא "ובלבד שמסיים דמה י"ל הנ"ל ועפ"י

`a zyxt - zegiy ihewl

מובן  אינו הכתוב 36לכאורה שינה מדוע
epzyxta" dk`lnלכתוב lk ובמילא בהם" יעשה לא

הרי yxtlצריך – נפש אוכל מלאכת עשיית היתר
"כל החגים) (כבשאר לכתוב ליה zk`lnהוה

dcear שהן נפש אוכל שמלאכות מובן ובמילא וגו'
בהאיסור  נכללו לא מלכתחילה הנאה" ?37"מלאכת

נזכר  טוב ביום מלאכה עשיית איסור והביאור:
dpey`xl כתב (ולא הכתוב דייק ולכן בפרשתנו,

מלאכת שמשמעותו dcear"כל בהם" יעשה לא
מלכתחילה  הנאה" "מלאכת - נפש אוכל שמלאכת
יעשה  לא (סתם) מלאכה "כל אלא) - נאסרו לא

טוב,`zexeqותהמלאכ lkש epcnlneבהם" ביום הן
ידי 38ומוסיף  שעל לכם" יעשה . . יאכל אשר "אך

אלו שמלאכות מובן -ozxizdזה mrhnהתורה
(וכו') אמור ובפרשת - האדם אכילת לצורך שהן

מלאכת "כל ונאמר בהם",dcearמקצר יעשה לא
ש"מלאכות  זה ידי על לטעות מקום שאין מכיון
הרמב"ן), (וכפירוש מעיקרא נאסרו לא נפש" אוכל
על  שהוזהרנו הראשונה בפעם נתבאר כבר שהרי
אלו  מלאכות שגם טוב ביום מלאכה עשיית איסור

עצמם  מצד לצורך mrhn(והותרו39אסורות שהן
נפש). אוכל

מלאכה  עשיית איסור מביא ערוך בשולחן והנה
lka וכל" החגים שבכל הכתוב מביא ולכן החגים,

שנאמר  . . לוקה זה הרי . . עבודה מלאכת העושה
ומהו  לבאר ומוסיף תעשו" לא עבודה מלאכת כל
או  באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה מלאכת
אלא  המדובר אין זה בפסוק היינו – וכו' משקה

עבודה, למלאכת yxtzpבנוגע `le מלאכת דין
מלאכת  דין לבאר ממשיך כך ואחר נפש, אוכל
הנעשית  מלאכה כל "אבל ומקורו נפש אוכל
שהתורה  נפש אוכל מלאכות . . נקראין . . באוכל

dxizd לכל יאכל אשר "אך שנאמר . . לעשותה
משמע  - "אך" (דאמרו לכם" יעשה לבדו הוא נפש

"התירה"). - איסור) (מכלל ומוציאה דממעטה

.Ê:'ה בעבודת וההוראה
שהתורה ביום dxizdמזה האסורות מלאכות

שמחת  כמה עד נראה טוב יום אכילת לצורך טוב
שנאמר  וכמו בהמועדים עיקרי ענין הוא טוב 40יום

לשמחה". "מועדים

יום  בכל מאירה המועדים דהארת ידוע .41והנה
טוב, ביום עיקרי ענין הוא דהשמחה הנ"ל פי ועל
להרגישה  האדם צריך טוב יום שמחת שגם מובן

השנה. בכל

האדם שמחת על דנוסף אומרת, קיום zraזאת
הארת 42המצוה  פועלת מצוה", של "שמחה -

היום. כל במשך זו שמחה שירגיש המועדים

(g"kyz'd q"ndeg zaye q"dbgc 'a mei zgiyn)
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ג"כ  מדוייק ועפ"ז התוס'. בדעת כבפנים מדאורייתא, זהו יו"ט",
אפילו  הותרה שהבערה ואעפ"י ס"ו: תקיא בסי' אדה"ז לשון

מ"מ אכילה לצורך dxzedשלא `l.יו"ט צורך בה יש אא"כ
פר"ח  וראה מדאורייתא. שזה משמע הותרה" "לא דמלשון

נ"ל. ולכן ד"ה א אות סתצ"ה
ב).36) טו, (הב' ימים ששת ד"ה צו לקו"ת ג"כ ראה
ד"ממלאכת 37) דבריו, בהמשך הרמב"ן לפמ"ש קשה ועד"ז

אשר  דאך וקרא אסור, בטורח שאו"נ לומר אפשר הי' עבודה"
משמיענו גו' "כל lkcיאכל בא בפ' גם דהול"ל – מותר או"נ

ל"לdcearמלאכת (כי תעשו"* –zepylלא היו"ט שאר מכל
כולם דאו"נ deeyכשדין להשמיענו יאכל" אשר "אך ולהמשיך ,(

בטורח? גם מותר
ביו"ט 38) אסורה כו' מלאכה "כל סתצ"ה: טור ג"כ וראה

יו"ט  בין אין ותנן גו' יאכל אשר אך דכתיב או"נ ממלאכת חוץ
כו'". לשבת

שכתוב  כמו שכח: מצוה בסהמ"צ הרמב"ם מלשון ולהעיר
לכםmdn`'ב  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל d"dex`ylאשר

h"ei ישראל חמדת ראה – 3 שבהערה המ"מ כמ"ש דלא והוא – .
שם.

o"anx d`x ± oixeq` zelwd mb zek`ln x`yc dfn cenll xyt`e (*
x`yl edpz ,xen`a xn`py zeywl oipr epi` m` zcna ± my

.zelwd mb zek`ln

ואמנם):39) ד"ה א יב, (ביצה חת"ס חי' ראה – מזו ויתירה
נפש  לכל יאכל אשר אלא עבודה מלאכת כתיב לא בא דבפ'
שרי' דלא משום והיינו קצת, או"נ צורך עכ"פ דבעי דמשמע
לכל  יאכל אשר אך כתיב משו"ה כו' קצת צורך בלא מתוך מטעם

דוקא דבעי ללמד) זהו כי עבודה, מלאכת כ' (ולא נפש jxevנפש
zvwna.מיהת
דרושים 40) (שם) צו לקו"ת וראה רגלים. דשלש התפלה נוסח

ועוד. ד. פח, לשמע"צ
ואילך.41) 75 ע' תש"ג ספה"ש ב. צח, ברכה לקו"ת
ואילך.42) 228 ע' ח"א לקו"ש לולב. הל' סוף רמב"ם ראה



ע

בראשית ו, יג – ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא 
לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם 

את הארץ

סא

ק"ץ בגי' ֶאֶלף, ורמז בפ' )תהלים מה, י( "הגדיל עלי עקב" 
דהגלות הזה הי' צ"ל אלף שנה – באלף החמישי, ונתארך 

עקבי דמשיחא וכו'

מ"ש1 הגדיל עלי עקב2.
א( עק"ב רומז על גבורות ודינים מספר ב' פעמים 
הדינים  הוא  אלקים  פעמים  ב'  ומה שהוא  אלקי"ם3, 

קשים שבעקביים.
שהגדיל  מה  הוא  העקב,  את  שהגדיל  זאת  ועוד 
את הדינין והגבורות, והוא מה ששם אלקים בפשוט 
ל"ד,  מלואו  ובמלוי  י"ג,  ומלואו  אותיות,  ה'  בו  יש 

אותיות4 הגדי"ל.
שנתגדל  מה  הוא  עקב  עלי  הגדיל  לפרש  ויש  ב( 
שהצ'  הוא  לאלף,  שנחשב  ק"ץ  אותיות  הוא  העקב5 

1( תהלים מא, י.
2( מפרש הפ' "הגדיל עקב" בחמשה פירושים:

ומרומז  וגבורות,  דינין  בחי'  "אלקים",  פעמים  ב'  בגי'  עק"ב  א( 
בהאותיות "הגדיל", שהגדיל הדינים והגבורות.

רמז  אלף,  בגי'  "ץ"  האות  שנעשה  והגדילו  ה"קץ",  הוא  עקב  ב( 
להגלות האחרונה אלף שנה. ראה הערה 9.

ג( רמז באותיות "עקב" )ובמילואו – שזהו הגדיל( דאות צדי"ק הוא 
תשע מאות, ונעשה "קץ" אלף שנה הגלות.

ד( עוד יותר הגדיל, דנתארך יותר מאלף שנה וכו'.
אלף  גמר  קודם  שנה  עק"ב  הגלות  להתחלת  רמז  עק"ב,  הגדיל  ה( 

הרביעי בשנת ד'תתכ"ח - ראה הערה 10.
3( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת תולדות פסוק עקב אשר שמע 

אברהם. ראה לקמן סימן ע.
4( פירוש: אותיות "הגדיל" מרמז להגדלת שם "אלהי"ם" )דהוא בחי' 

גבורות(.
אות "ה" רמז לחמש אותיות "אלקים".

אותיות ג"י מרמז למילוי שם אלקים, דיש י"ג אותיות, והוא: אל"ף, 
למ"ד, ה"י, יו"ד, מ"ם.

ואותיות ל"ד מרמז למילוי מלואו, דיש בו ל"ד אותיות )וחושבים רק 
אותיות המילוי דמילוי(, והוא, אל"ף )אל"ף, למ"ד, פ"ה – 8 אותיות(, 
למ"ד )למ"ד, מ"ם, דל"ת – 8 אותיות(, ה"י )ה"י, יו"ד – 5 אותיות(, 
יו"ד )יו"ד, וי"ו, דל"ת – 9 אותיות(, מ"ם )מ"ם, מ"ם – 4 אותיות( = 

34 אותיות "לד".
סך הכל אותיות "הגדיל".

5( ראה שם בפנים בתורת לוי יצחק: דהיינו בחי' הוד דמלכות שבו 
וראה בכ"ז ספר הערכים אותיות   .]9 ]עיין הערה  הוא אותיות ק"ץ. 

אל"ף – אטב"ח עמוד תרלב ואילך.

פשוטה נחשב6 לט' מאות, זהו הגדיל עקב.
ג( עק"ב מספרו קע"ב, והגדיל עקב הוא שנעשה 
עקב במלוי7 עי"ן קו"ף בי"ת שעולה8 תשכ"ח, עק"ב 
עם תשכ"ח הוא מספר ט' מאות ונעשה קץ כל בשר, 
קץ הימים, תוקף הדינין ביותר. נתנני שוממה כל היום9 
דוה, משך זמן הגלות שמתארך ביותר ואין בן דוד בא 

עדיין, שעקבי דמשיחא הם נעשו גדולים ביותר.
ד( ע"ז ג"כ רומז הגדיל עקב מה שנתגדלו ונתארכו 

עקבי דמשיחא.
קודם  שנה  שעק"ב  מה  הוא  עקב,  הגדיל  וגם  ה( 

כלות אלף הרביעי10 נחרב הבית.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קפב

6( ראה בעץ חיים דרוש שער הירח בדרוש דאטב"ח באותיות ק"ץ: 
ומבואר שם דאותיות הא"ב המסתיים באות ת' הוא ד' מאות, ואח"כ 
האותיות הסופיות מנצפ"ך מספרם עד ט' מאות, ך' בגי' חמש מאות, 
ם' בגי' שש מאות, ן' בגי' שבע מאות, ף' בגי' שמונה מאות, ץ' בגי' 

תשע מאות ע"ש.
7( עי"ן )בגי' 130(, + קו"ף )186(, + בי"ת )412( = 728, כמספר 

"תשכח".
תשכ"ח )728( + עק"ב )172( = 900.

8( עקב במלוי עי"ן קו"ף בי"ת שעולה תשכ"ח: ראה גם לקמן סימן 
קכט. רטו. רלט.

בלה"ק[:  ]תרגום  וז"ל  א  ער,  דף  ח"ג  זוהר  ראה  יג.  א,  איכה   )9
)בראשית כט, ז( הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה וגו'. מקרא 
זה העמידו, כשישראל יתעורר בתשובה לפני הקב"ה, בזכות התורה 
תהי'  אחד  יום  ודאי  כי  הגלות,  מן  ויתקבצו  הקדושה,  לארץ  ישובו 
יומו של הקב"ה שהוא אלף שנים,  דהיינו  יותר,  ולא  לישראל  גלות 
והיינו אלף החמישי, ז"ש )איכה א, יג( נתנני שוממה כל היום דוה, 
)דו"ה אותיות הוד, כנגד אלף החמישי, דהוא ספירה החמישית, חסד, 
עוד  הן  יאמר הקב"ה  ישובו אז  ואם לא  נצח הוד(,  גבורה, תפארת, 
היום גדול, לא עת האסף המקנה, בלא זכות ובלי מעשים טובים וכו' 

עיי"ש.
להעיר מ"ש בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס ע' רפ"ה וז"ל: 
החמישית,  ספירה  הוד  דוה,  מהוד  הוד, שנעשה  מבחי'  נמשך  גלות 
עלי  נהפך  והודי  ח(  י,  )דניאל  כמ"ש  משחי"ת,  מחמיש"ת  נעשה 
למשחית. ועיין בעץ חיים שער הירח בדרוש דאטב"ח באותיות קץ 

ע"ש עכ"ל.
וראה עטרת ראש סוף עמוד נ'. ספר המאמרים עת"ר ד"ה נחמו עמוד 

רל. ספר הערכים-חב"ד חלק א עמוד 1.
10( ראה עבודה זרה ט, א ברש"י ד"ה כי מעיינת מואת הנפש, דהבית 
נחרב בשנת ד'תתכ"ח, קע"ב שנה קודם אלף החמישי. )וראה מאמרים 
קצרים מאדמו"ר הזקן על פרשיות התורה כרך א' עמוד תיט ואילך. 
ועיין גם כן מגדול עוז )כפ"ח ה'תש"מ( עמוד תפד ואילך ובהערות 
"כל  החמישי  באלף  להיות  צריך  הי'  דהגלות   ,9 הערה  וכנ"ל  שם(. 
היום דוה" אותיות הוד )ענף גבורה(, ובפועל נחרב הבית עק"ב שנה 

קודם כלות אלף הרביעי.

לקוטי לוי יצחק על התורה



עי

וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזת  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה  אומר 
שהוא אסקופה, וכבר כתבנו לעיל שמשקוף ושתי המזוזות 
היו נגד אברהם יצחק ויעקב כמבואר בזוהר )עי' ש"ר א, לו(, 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
שלשה קצים, והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה 
נמנים מתחלת גרות זרע אברהם עם ענים ודלותם ולחצם 
שנה1,  מאות  ארבע  אותם  וענו  ועבדום  שנאמר:  בניו,  של 
מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל  ובזה 

משעה שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

יד, ועיין  ג, מכילתא פסחא פרשה  הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק 

תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב 

קוק עמוד קנד(, וגם רבינו בתוכם )עיין לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם 

פה אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון 

ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל  הוא בדיוק: יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, 

כן איך  ואם  בין הבתרים.  והחשבון ת"ל הוא מגזירת  עמדו שם רד"ו שנה, הרי ת(. 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.
והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

לעיל  )ועיין  הר"ח  של  היא  זו  שדעה  רבינו  מסיים  כן  כי  הר"ח,  של  זה  חשבון  יתכן 

ולא  ידעת(.  וכבר  ד"ה  ביאורים  ע"ש  זו,  לשיטה  רמז  כן  שגם  ח,  מו,  ויגש  בפרשת 

מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום מקום )והחכם שי"ר באספו את הליקוטים של פירוש 

זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים"  ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 

הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר 

לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו 

מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום 

ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד 

תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יוסף שי' המכונה דר. בורג

שלום וברכה!

ובודאי  דרבית,  והחשש  להבאנדס,  בהנוגע  דעת  החוות  העתק  בצירוף  מכתבו  קבלתי  בעתו 

מתירין  לו  שיש  בגדר  כשהוא  ובפרט  זו,  דעת  שבחוות  היתר  רעוע  כמה  עד  לבאר  למותר  לדכוותי' 

בפשיטות על ידי הוספה של שתי מילים: בהיתר עיסקא. ומובן שאינני חושד אותו כלל, שמכיון שיש 

כמה רבנים הרוצים לעשות כקולא דב"ש וכקולא דב"ה.
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i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני ∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ונתחּזק (רׁש"י ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
להתחּזק  הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . .ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהּו ּבתׁשּובה. ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוולׁשּוב ּכדיוהתרהוהתרהוהתרהוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה רׁש"י ללללׁשׁשׁשׁשלללללללל– א ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהאדם ּכלל, ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו היה ׁשעדין אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבללללמגּלה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
?'ל' – יֹותר מתאים ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ּכ ועל מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹההסּבר
הּגאּולה. ְֶַָאת

ּומׁשּפיע  ּפֹועל אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול' הּוא ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
הּנלמד  ׁשהּתכן  הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על נפרדים. ּדברים ׁשני נׁשארים ה ּנלמד והעניין והּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹעליו,
עניני  ּבכל הּׁשאיפה להיֹות צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחד ּות עּמֹו ויתאחד עליו יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ'יבֹוא'

לעבֹודה. העֹובד ּבין ּפנימית והתקּׁשרּות התאחדּות – ה' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָעבֹודת
ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
ׁשל החפׁשי מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה נּסי ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהּגזרֹות ׁשּיתּגּלּו ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ונפלאֹותיו. ְְְִָה'
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא  הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן הּבֹורא, מעבֹודת אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיהּודי

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א האמּור (שמואל ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו א)ּבמצרים. ּכאׁשר (איכה למֹו "ועֹולל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", .עֹוללּת ְֲִִֶַַָ

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

é(`)ìà àa äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤Ÿ¤
.äòøtFa dxzded`Ad dMOd lr ©§Ÿ§©§¥©©©¨©¨¨

oNdl xEn`M(eÎb miweqt)(m"`x): ¨¨§©¨
.éúLmieW 'mU' oFWlE 'zW' oFWl ¦¦§¨§¨¨¦

`Ed o`M xEn`d 'izW' okle ,mrnWnA§©§¨¨§¨¥¦¦¨¨¨
FnM.'inEU'icM :FWExitEziW`W §¦¥§¥¤¨¦
ip`FAxwA izFzF` z` ip` miU`W - ¨¦¤¨¦£¦¤©§¦§

(miyxtn):a dxez

(a)ézìlòúä.mixvnAiYwgU,mdA ¦§©©§¦§¦§©¦¦©§¦¨¤
,brllE wFgUl mzF` iYnU :xnFlM§©©§¦¨¦§§©©

'iA YlNrzd iM' FnM(hk ,ak xacna) §¦¦§©©§§¦
YnU iM KiziMd :FpFz`l mrla ixaC]¦§¥¦§¨©£¦¦¦¦©§§

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«

(ä)-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤
ìëàå õøàä|íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà ¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ

-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦
:äãOä©¨¤«

i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

oke ,[oFiGalE wFgUl izF``ld' ¦¦§§¦¨§¥£Ÿ
mdA llFrzd xW`MEklIe mEgNWie' ©£¤¦§¥¨¤©§©§©¥¥

(e ,e `Îl`eny)mixvOA xEn`dixaC] ¨¨©¦§¦¦§¥
miYWlt iWp` l` minqFTde mixnMd©§¨¦§©§¦¤©§¥§¦§¦
EciAkY l` :'d oFx` z` EgwNW¤¨§¤£©©§¦
cr mYrWA mixvn iWp`M mkaal§©§¤§©§¥¦§©¦§©§¨©
f`e mdA lNrzdl d"awd KxvEdW¤§©§¦§©¥¨¤§¨

,[ErpkpmillrnE lrFR oFWl Fpi`e ¦§§§¥§©©£¨¦
(zFNErtE miUrn)Fl did oM m`W ©£¦§¤¦¥¨¨

aFYklxW` z`'iYllFr,'mixvnA ¦§¤£¤©§¦§¦§©¦
il YllFr xW`M Fnl llFre' FnM' §§¥¨©£¤©§¨¦

(ak ,` dki`)oAxEgd lr FzpiwA `iaPd]©¨¦§¦¨©©§¨
mdl mB dUr :xnF`e 'd l` dpFR¤¤§¥£¥©¨¤
oke ,[il ziUre YlrR xW`M (miiFBl)©¦©£¤¨©§¨§¨¦¨¦§¥

llFr xW`''il(ai weqt my)Wi mElM] £¤©¦§¥

dUrp xW` iaF`knM aF`kn mlFrÄ¨©§§©§¦£¤©£¨
FrnWn 'lNrzd' oFWNW ixd .[il¦£¥¤§¦§©¥©§¨
'llFr' oFWl ENi`e ,lEYde wFgU§§¦§¦§©

dNErtE diIUr FrnWn:b dxez ©§¨£¦¨§¨
(b).úBðòìFWExiRFnEBxzM ¥¨¥§©§

:qFlwpE`A'`rpMz`l',rpMdl] §§§§¦§§¨¨§¦¨©
,[iptl rpkp zFidledf oFWl`Ed ¦§¦§¨§¨©§¨¤

'ipr' zxfBn`Ed FrnWn cFqIW ¦¦§©¨¦¤§©§¨
cr :aEzMd WExiR Kke ,zEltWe depr£¨¨§¦§§¨¥©¨©

iznYp`n(Yaxq)ipr zFidl ¨©¥©§¨¥©§¨¦§¨¦
ipRn ltWeiptl rpMdlrFnWle §¨¨¦¨¨§¦¨©§¨©§¦§©

'zFprl' Wxtl oi` la`] ilFwA§¦£¨¥§¨¥¥¨
FWExiR didIW ,xrve iEPir oFWNn¦§¦§©©¤¦§¤¥
iM ,'xrhvdl axqn dY` izn cr'©¨©©¨§¨¥§¦§©¥¦
dPErn drxR did xaM i`CeA§©©§¨¨¨©§Ÿ§¤

[rpkp `l K` ,xzFiA xrhvnE¦§©¥§¥©Ÿ¦§¨
(m"`x):c dxez

(d).õøàä ïéò úàux`d d`xn z` ¤¥¨¨¤¤©§¥¨¨¤
d`xn zErnWnA 'oir' oFWl EpivnE]¨¦§¥§©§¨©§¤

(f ,`i xacna)d`xn - 'glcAd oirM Fpire'§¥§¥©§Ÿ©©§¥
glFcAd d`xnM did oOdoa `"x) ©¨¨¨§©§¥©§©

(m"anxd[:
ìëeé àìåz` zF`xl - d`Fxd - §Ÿ©¨¤¦§¤

xAC dxvw oFWle .ux`d,aEzMd ¨¨¤§¨§¨¨¦¥©¨
.zF`xl lkEi `l in WxiR `NW¤Ÿ¥¥¦Ÿ©¦§
dAx`d aFxn iM ,`Ed aEzMd WExitE¥©¨¦¥¨©§¤
mi`Fxd ElkEi `le WnXd xF` xzQi¦¨¥©¤¤§Ÿ§¨¦

ux`d d`xn z` zF`xl(`"eb):e dxez ¦§¤©§¥¨¨¤
(f).òãz íøèäcFrd(oiicr ike)`l £¤¤¥©©§¦£©¦Ÿ

mixvn dca` iM Yrci!?:g dxez ¨©§¨¦¨§¨¦§¨¦



עג `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy

ß zah e"k oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני ∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ונתחּזק (רׁש"י ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
להתחּזק  הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . .ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהּו ּבתׁשּובה. ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוולׁשּוב ּכדיוהתרהוהתרהוהתרהוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה רׁש"י ללללׁשׁשׁשׁשלללללללל– א ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהאדם ּכלל, ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו היה ׁשעדין אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבללללמגּלה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
?'ל' – יֹותר מתאים ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ּכ ועל מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹההסּבר
הּגאּולה. ְֶַָאת

ּומׁשּפיע  ּפֹועל אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול' הּוא ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
הּנלמד  ׁשהּתכן  הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על נפרדים. ּדברים ׁשני נׁשארים ה ּנלמד והעניין והּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹעליו,
עניני  ּבכל הּׁשאיפה להיֹות צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחד ּות עּמֹו ויתאחד עליו יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ'יבֹוא'

לעבֹודה. העֹובד ּבין ּפנימית והתקּׁשרּות התאחדּות – ה' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָעבֹודת
ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
ׁשל החפׁשי מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה נּסי ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהּגזרֹות ׁשּיתּגּלּו ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ונפלאֹותיו. ְְְִָה'
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא  הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן הּבֹורא, מעבֹודת אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיהּודי

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א האמּור (שמואל ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו א)ּבמצרים. ּכאׁשר (איכה למֹו "ועֹולל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", .עֹוללּת ְֲִִֶַַָ

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

é(`)ìà àa äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤Ÿ¤
.äòøtFa dxzded`Ad dMOd lr ©§Ÿ§©§¥©©©¨©¨¨

oNdl xEn`M(eÎb miweqt)(m"`x): ¨¨§©¨
.éúLmieW 'mU' oFWlE 'zW' oFWl ¦¦§¨§¨¨¦

`Ed o`M xEn`d 'izW' okle ,mrnWnA§©§¨¨§¨¥¦¦¨¨¨
FnM.'inEU'icM :FWExitEziW`W §¦¥§¥¤¨¦
ip`FAxwA izFzF` z` ip` miU`W - ¨¦¤¨¦£¦¤©§¦§

(miyxtn):a dxez

(a)ézìlòúä.mixvnAiYwgU,mdA ¦§©©§¦§¦§©¦¦©§¦¨¤
,brllE wFgUl mzF` iYnU :xnFlM§©©§¦¨¦§§©©

'iA YlNrzd iM' FnM(hk ,ak xacna) §¦¦§©©§§¦
YnU iM KiziMd :FpFz`l mrla ixaC]¦§¥¦§¨©£¦¦¦¦©§§

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«

(ä)-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤
ìëàå õøàä|íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà ¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ

-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦
:äãOä©¨¤«

i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

oke ,[oFiGalE wFgUl izF``ld' ¦¦§§¦¨§¥£Ÿ
mdA llFrzd xW`MEklIe mEgNWie' ©£¤¦§¥¨¤©§©§©¥¥

(e ,e `Îl`eny)mixvOA xEn`dixaC] ¨¨©¦§¦¦§¥
miYWlt iWp` l` minqFTde mixnMd©§¨¦§©§¦¤©§¥§¦§¦
EciAkY l` :'d oFx` z` EgwNW¤¨§¤£©©§¦
cr mYrWA mixvn iWp`M mkaal§©§¤§©§¥¦§©¦§©§¨©
f`e mdA lNrzdl d"awd KxvEdW¤§©§¦§©¥¨¤§¨

,[ErpkpmillrnE lrFR oFWl Fpi`e ¦§§§¥§©©£¨¦
(zFNErtE miUrn)Fl did oM m`W ©£¦§¤¦¥¨¨

aFYklxW` z`'iYllFr,'mixvnA ¦§¤£¤©§¦§¦§©¦
il YllFr xW`M Fnl llFre' FnM' §§¥¨©£¤©§¨¦

(ak ,` dki`)oAxEgd lr FzpiwA `iaPd]©¨¦§¦¨©©§¨
mdl mB dUr :xnF`e 'd l` dpFR¤¤§¥£¥©¨¤
oke ,[il ziUre YlrR xW`M (miiFBl)©¦©£¤¨©§¨§¨¦¨¦§¥

llFr xW`''il(ai weqt my)Wi mElM] £¤©¦§¥

dUrp xW` iaF`knM aF`kn mlFrÄ¨©§§©§¦£¤©£¨
FrnWn 'lNrzd' oFWNW ixd .[il¦£¥¤§¦§©¥©§¨
'llFr' oFWl ENi`e ,lEYde wFgU§§¦§¦§©

dNErtE diIUr FrnWn:b dxez ©§¨£¦¨§¨
(b).úBðòìFWExiRFnEBxzM ¥¨¥§©§

:qFlwpE`A'`rpMz`l',rpMdl] §§§§¦§§¨¨§¦¨©
,[iptl rpkp zFidledf oFWl`Ed ¦§¦§¨§¨©§¨¤

'ipr' zxfBn`Ed FrnWn cFqIW ¦¦§©¨¦¤§©§¨
cr :aEzMd WExiR Kke ,zEltWe depr£¨¨§¦§§¨¥©¨©

iznYp`n(Yaxq)ipr zFidl ¨©¥©§¨¥©§¨¦§¨¦
ipRn ltWeiptl rpMdlrFnWle §¨¨¦¨¨§¦¨©§¨©§¦§©

'zFprl' Wxtl oi` la`] ilFwA§¦£¨¥§¨¥¥¨
FWExiR didIW ,xrve iEPir oFWNn¦§¦§©©¤¦§¤¥
iM ,'xrhvdl axqn dY` izn cr'©¨©©¨§¨¥§¦§©¥¦
dPErn drxR did xaM i`CeA§©©§¨¨¨©§Ÿ§¤

[rpkp `l K` ,xzFiA xrhvnE¦§©¥§¥©Ÿ¦§¨
(m"`x):c dxez

(d).õøàä ïéò úàux`d d`xn z` ¤¥¨¨¤¤©§¥¨¨¤
d`xn zErnWnA 'oir' oFWl EpivnE]¨¦§¥§©§¨©§¤

(f ,`i xacna)d`xn - 'glcAd oirM Fpire'§¥§¥©§Ÿ©©§¥
glFcAd d`xnM did oOdoa `"x) ©¨¨¨§©§¥©§©

(m"anxd[:
ìëeé àìåz` zF`xl - d`Fxd - §Ÿ©¨¤¦§¤

xAC dxvw oFWle .ux`d,aEzMd ¨¨¤§¨§¨¨¦¥©¨
.zF`xl lkEi `l in WxiR `NW¤Ÿ¥¥¦Ÿ©¦§
dAx`d aFxn iM ,`Ed aEzMd WExitE¥©¨¦¥¨©§¤
mi`Fxd ElkEi `le WnXd xF` xzQi¦¨¥©¤¤§Ÿ§¨¦

ux`d d`xn z` zF`xl(`"eb):e dxez ¦§¤©§¥¨¨¤
(f).òãz íøèäcFrd(oiicr ike)`l £¤¤¥©©§¦£©¦Ÿ

mixvn dca` iM Yrci!?:g dxez ¨©§¨¦¨§¨¦§¨¦



a`עד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח ידי על וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי אף «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִֶַַַַַֹ
אמרּתם  ּכאׁשר הּבקר, ÌÎÈt.ואת „‚ ‰Ú¯ Èk e‡¯∑יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ְְֲֲֶֶֶַַַָָ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

סימן  והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ּפרעה: להם אמר רעה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשמֹו
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל ּוכׁשחטאּו והריגה. לב)ּדם "לּמה (לקמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

על  ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו הֹוציאם"? ּברעה לאמר מצרים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹיאמרּו
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה לדם הּדם את והפ ה)הרעה" מצרים (יהושע חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: אֹומרים ׁשהיּו .מעליכם", ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)áLeiå`l .oxd` z`e dWn z` ©©¤Ÿ¤§¤©£ŸŸ
`l iM ,'ebe dyn z` 'aWIe' xn`p¤¡©©¨¤¤Ÿ¤¦Ÿ

md `N` ,maiWd Fnvr drxREaWEd ©§Ÿ©§¡¦¨¤¨¥§
mdixg` EglXW gilW iciÎlr©§¥¨¦©¤¨§©£¥¤

,drxR l` mEaiWdexn`p Kkitl ¤¡¦¤©§Ÿ§¦¨¤¡©
'aWEIe'lrtEd oFWlA(lr EaWEdW , ©©¦§§©¤§©

:maiWdW in icih dxez §¥¦¤¡¦¨
(i)íëúà çlLà øLàkmkRh z`e ©£¤£©©¤§¤§¤©§¤

.'FbexiMfd `l xwAde o`Sd z` ENi`e §§¦¤©Ÿ§©¨¨Ÿ¦§¦
:mdl xn` KMW itl ,drxRiM s` ©§Ÿ§¦¤¨¨©¨¤©¦

dSxz`egNW`mkOro`Sd z` mB ¤§©¤©£©©¦¨¤©¤©Ÿ
,mYxn` xW`M xwAd z`ez` la` §¤©¨¨©£¤£©§¤£¨¤

md `N` ,gNWl dSxz` `l sHd©©Ÿ¤§©¤§©¥©¤¨¥
mkaEW cr ilv` oFaxrM o`M Ex`Xi¦¨£¨§¥¨¤§¦©§¤

(i"`a ,l"kyn):
.íëéðt ãâð äòø ék eàøFnEBxzM §¦¨¨¤¤§¥¤§©§

oEY`c `WiA ix` Ffg' :qFlwpE`A§§§££¥¦¨§©
oFkiR` lawl ,carnl oixiaq§¦¦§¤§©¨¨¥©¥
mY`W drxd iM ,E`x] '`xgYq`l§¦§©¨¨§¦¨¨¨¤©¤
lrtze aFQY ,zFUrl miaWFg§¦©£¦§¦§©
mY`W Ff drx ,xnFlM .[mkCbp¤§§¤§©¨¨¤©¤

izcFarn gFxal il zFUrl miaWFg§¦©£¦¦§©¥£¨¦
mB zgwl miWwan mY` okle)z` §¨¥©¤§©§¦¨©©©¤

mircFi mpi`W iR lr s` ,sHd©©©©¦¤¥¨§¦
iM ,mkl wx drx znxFB ,(gFAfl¦§©¤¤¨¨©¨¤¦
gFxal mkpFvxW oian ip` KM KFYn¦¨£¦¥¦¤§§¤¦§©
z`vl zEWx llM mkl oY` `l okle§¨¥Ÿ¤¥¨¤§¨§¨¥

(l"kyn).FhEWR itl Edf .ÎWxcnE ¤§¦§¦§©
,iYrnW dcB`iMWi cg` akFM ©¨¨¨©§¦¦¨¤¨¥

.'drx' FnXWKke:drxR mdl xn` ¤§¨¨§¨¨©¨¤©§Ÿ
iNW zEpipbhv`a ip` d`Fx'znkg) ¤£¦§¦§©§¦¤¦¨§©

(miakFMA oFifgdWdlFr akFM FzF` ©¤§©¨¦¤¨¤
e ,xAcOA mkz`xwldGd akFMd ¦§©§¤©¦§¨§©¨©¤
.'dbixde mC oniq `EddOl oM m`e ¦©¨©£¦¨§¦¥¨¨

?mW bxdil xAcOl zkll mkl(i"`a). ¨¤¨¤¤©¦§¨¥¨¥¨
WTaE lbrA l`xUi E`hgWkE§¤¨§¦§¨¥¨¥¤¦¥
xn` ,mbxdl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨§¨¨©

FzNtzA dWn:mixvn Exn`i dOl Ÿ¤¦§¦¨¨¨Ÿ§¦§©¦
m`ivFd 'drx'A xn`lmz` bxdl ¥Ÿ§¨¨¦¨©£ŸŸ¨

'ebe(ai ,al onwl),iMxn`W `id Ef ¦¦¤¨©
mdl:iM E`xakFMd'drx'dlFr ¨¤§¦©¨¨¨¤

mkipR cbp;,oM dWn xn`W oeike ¤¤§¥¤§¥¨¤¨©¤¥

cInxn`PW FnM ,d"awd dSxzpmy) ¦¨¦§©¨§¤¤¡©
(ci weqt'drx'd lr 'd mgPIe-lr ©¦¨¤©¨¨¨©

- mC FpniQW 'drx' akFM FzF`Ktde ¨¨¨¤¦¨¨§¨©
z`oniqmCddbixd lW minCn ¤¦©©¨¦¨¦¤£¦¨

lin mclmzF` rWFdi lOW ,d §©¦¨¤¨§ª©¨
EN` lMW itl] ux`l mzqipkA¦§¦¨¨¨¨¤§¦¤¨¥
KxCA ElFOp `l ,xAcOA EclFPW¤§©¦§¨Ÿ¦©¤¤

dpMQd zngn(d ,d ryedi d`x)[Edfe . ¥£©©©¨¨§¤
xn`PW(h ,d ryedi)l` 'd xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¤
rWFdizRxg z` izFNB mFId §ª©©©¦¤¤§©

'mkilrn mixvnxaMW xg`n] ¦§©¦¥£¥¤¥©©¤§¨
zRxg mkilrn dxqEd ,mYlOp¦©§¤§¨¥£¥¤¤§©
,dPd cr mkA dzidW dlxrd̈¨§¨¤¨§¨¨¤©¥¨

mixvnA mkzFid zFawrA(m"ialn).[ §¦§¡§¤§¦§©¦
mdl xn` KM ,WxcOd iR lre§©¦©¦§¨¨¨©¨¤
dRxgd z` izFxiqd dYrn :d"awd¥©¨£¦¦¤©¤§¨

EidWmitxgn mixvnemkl mixnF` ¤¨¦§©¦§¨§¦§§¦¨¤
'xAcOA mkilr oi`Fx Ep` mC'iM , ¨¨¦£¥¤©¦§¨¦

mcA daFhl xaCd miIwzp dYr©¨¦§©¥©¨¨§¨§©
dlin zevn(my i"yx i"tr):`i dxez ¦§©¦¨

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(àé)ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ‡Ìz.ּכאׁשר d˙‡ Èk …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆
ÌÈL˜·Ó∑לזּבח (אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑ הרי ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ֲֵ

קצר, לׁשֹון המגרׁשזה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ß zah f"k ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו למדנּו(יואל מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשל  אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהיה
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין ׁשל אּלא היה לא יהיה מׁשה ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).ïë àì`lmYxn` xW`M Ÿ¥Ÿ©£¤£©§¤
KilFdlmBEkl `N` ,mkOr sHdwx §¦©©©¦¨¤¤¨§©
mixaBdcalA'd z` Ecare: ©§¨¦¦§¨§¦§¤

.íéL÷áî ízà dúBà ékDzF` ¦¨©¤§©§¦¨
dcFarDzF` xW` z`Gd dcFard - £¨¨£¨©Ÿ£¤¨

dPd cr mYWTAzgiaf `idW ¦©§¤©¥¨¤¦§¦©
mYxn`W itM ,zFpAxTddgAfp' ©¨§¨§¦¤£©§¤¦§§¨

,'Epidl`l`N` diE`x Dpi` ixd ¥Ÿ¥£¥¥¨§¨¤¨
,gFAfl mMxCW mixaBlKxC oi`e ©§¨¦¤©§¨¦§©§¥¤¤

gFAfl sHd(`"eb): ©©¦§©
.íúBà Løâéådf ixdxn`Pd `xwn ©§¨¤¨£¥¤¦§¨©¤¡¨

A,xvw oFWl'mzF` Wxbie' xn`W`le §¨¨¨¤¨©©§¨¤¨§Ÿ
in Wxit`EdWxbndxaCdW itl] ¥©¦©§¨¥§¦¤©¨¨

df `Ed KM lr dPEnnd iM ,eil`n oaEn¨¥¥¨¦©§¤©¨¤
mWxiBW(m"`x)[:ai dxez ¤¥§¨

(ai).äaøàalW dpFW`xd z"iA zF` ¨©§¤¥¨¦¨¤
,'liaWA' FnM `id 'dAx`A' zaiY¥©¨©§¤¦§¦§¦

xnFlkEliaWAz` `iadlzMn §©¦§¦§¨¦¤©©
dAx`dFznbEC EpivnE](k ,hk ziy`xa): ¨©§¤¨¦§¨

,lgx liaWA - 'lgxA awri cFarIe'©©£©£Ÿ§¨¥¦§¦¨¥
dAx`d liaWA - 'dAx`A' o`M s`e§©¨¨©§¤¦§¦¨©§¤

(m"`x)[:bi dxez
(bi).íéãwä çeøåzigxfn gExgEx) §©©¨¦©¦§¨¦©

daWp (axrnl gxfOn zaWFPd©¤¤¦¦§¨§©£¨¨§¨
mdW ,dAx`d lW FpMWn mFwnA¦§¦§¨¤¨©§¤¤¥
,l`xUi ux` gxfnAW zFIxAcOd©¦§¨¦¤§¦§©¤¤¦§¨¥

gExdedAx`d z` `UpmXn F`iade §¨©¨¨¤¨©§¤¤¡¦¦¨
,mixvnlW itlxwrp gExd ici lr §¦§©¦§¦¤©§¥¨©¤¡©

E ,gxfn cvA FnFwOn dAx`d`AcSl ¨©§¤¦§§©¦§¨¨©©
W,FCbpMaxrOd cv `EdW,mixvOW ¤§¤§¤©©©£¨¤¦§©¦

ziaxrnÎzinFxcAl`xUi ux` lW ¦§¦©£¨¦¤¤¤¦§¨¥
xg` mFwnA WxFtOW FnM ,dzid̈§¨§¤§¨§¨©¥

(b ,cl xacna),zigxfn gEx z`vnpe§¦§¥©¦§¨¦
ux`A zrbFR dAx`d mFwOn d`Ad©¨¨¦§¨©§¤©©§¤¤

mixvn(z"yn):ci dxez ¦§©¦
(ci).ïk äéäé àì åéøçàåFzF`e §©£¨Ÿ¦§¤¥§

dAx`W ,l`Fi inia didWeilr ©§¤¤¨¨¦¥¥¤¨¨
xn`P(a ,a l`ei)on didp `l EdFnM' ¤¡©¨Ÿ¦§¨¦

,'mlFrdKM KFYn ixddidW Epcnl ¨¨£¥¦¨¨©§¤¨¨



עה `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח ידי על וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי אף «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִֶַַַַַֹ
אמרּתם  ּכאׁשר הּבקר, ÌÎÈt.ואת „‚ ‰Ú¯ Èk e‡¯∑יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ְְֲֲֶֶֶַַַָָ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

סימן  והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ּפרעה: להם אמר רעה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשמֹו
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל ּוכׁשחטאּו והריגה. לב)ּדם "לּמה (לקמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

על  ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו הֹוציאם"? ּברעה לאמר מצרים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹיאמרּו
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה לדם הּדם את והפ ה)הרעה" מצרים (יהושע חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: אֹומרים ׁשהיּו .מעליכם", ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)áLeiå`l .oxd` z`e dWn z` ©©¤Ÿ¤§¤©£ŸŸ
`l iM ,'ebe dyn z` 'aWIe' xn`p¤¡©©¨¤¤Ÿ¤¦Ÿ

md `N` ,maiWd Fnvr drxREaWEd ©§Ÿ©§¡¦¨¤¨¥§
mdixg` EglXW gilW iciÎlr©§¥¨¦©¤¨§©£¥¤

,drxR l` mEaiWdexn`p Kkitl ¤¡¦¤©§Ÿ§¦¨¤¡©
'aWEIe'lrtEd oFWlA(lr EaWEdW , ©©¦§§©¤§©

:maiWdW in icih dxez §¥¦¤¡¦¨
(i)íëúà çlLà øLàkmkRh z`e ©£¤£©©¤§¤§¤©§¤

.'FbexiMfd `l xwAde o`Sd z` ENi`e §§¦¤©Ÿ§©¨¨Ÿ¦§¦
:mdl xn` KMW itl ,drxRiM s` ©§Ÿ§¦¤¨¨©¨¤©¦

dSxz`egNW`mkOro`Sd z` mB ¤§©¤©£©©¦¨¤©¤©Ÿ
,mYxn` xW`M xwAd z`ez` la` §¤©¨¨©£¤£©§¤£¨¤

md `N` ,gNWl dSxz` `l sHd©©Ÿ¤§©¤§©¥©¤¨¥
mkaEW cr ilv` oFaxrM o`M Ex`Xi¦¨£¨§¥¨¤§¦©§¤

(i"`a ,l"kyn):
.íëéðt ãâð äòø ék eàøFnEBxzM §¦¨¨¤¤§¥¤§©§

oEY`c `WiA ix` Ffg' :qFlwpE`A§§§££¥¦¨§©
oFkiR` lawl ,carnl oixiaq§¦¦§¤§©¨¨¥©¥
mY`W drxd iM ,E`x] '`xgYq`l§¦§©¨¨§¦¨¨¨¤©¤
lrtze aFQY ,zFUrl miaWFg§¦©£¦§¦§©
mY`W Ff drx ,xnFlM .[mkCbp¤§§¤§©¨¨¤©¤

izcFarn gFxal il zFUrl miaWFg§¦©£¦¦§©¥£¨¦
mB zgwl miWwan mY` okle)z` §¨¥©¤§©§¦¨©©©¤

mircFi mpi`W iR lr s` ,sHd©©©©¦¤¥¨§¦
iM ,mkl wx drx znxFB ,(gFAfl¦§©¤¤¨¨©¨¤¦
gFxal mkpFvxW oian ip` KM KFYn¦¨£¦¥¦¤§§¤¦§©
z`vl zEWx llM mkl oY` `l okle§¨¥Ÿ¤¥¨¤§¨§¨¥

(l"kyn).FhEWR itl Edf .ÎWxcnE ¤§¦§¦§©
,iYrnW dcB`iMWi cg` akFM ©¨¨¨©§¦¦¨¤¨¥

.'drx' FnXWKke:drxR mdl xn` ¤§¨¨§¨¨©¨¤©§Ÿ
iNW zEpipbhv`a ip` d`Fx'znkg) ¤£¦§¦§©§¦¤¦¨§©

(miakFMA oFifgdWdlFr akFM FzF` ©¤§©¨¦¤¨¤
e ,xAcOA mkz`xwldGd akFMd ¦§©§¤©¦§¨§©¨©¤
.'dbixde mC oniq `EddOl oM m`e ¦©¨©£¦¨§¦¥¨¨

?mW bxdil xAcOl zkll mkl(i"`a). ¨¤¨¤¤©¦§¨¥¨¥¨
WTaE lbrA l`xUi E`hgWkE§¤¨§¦§¨¥¨¥¤¦¥
xn` ,mbxdl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨§¨¨©

FzNtzA dWn:mixvn Exn`i dOl Ÿ¤¦§¦¨¨¨Ÿ§¦§©¦
m`ivFd 'drx'A xn`lmz` bxdl ¥Ÿ§¨¨¦¨©£ŸŸ¨

'ebe(ai ,al onwl),iMxn`W `id Ef ¦¦¤¨©
mdl:iM E`xakFMd'drx'dlFr ¨¤§¦©¨¨¨¤

mkipR cbp;,oM dWn xn`W oeike ¤¤§¥¤§¥¨¤¨©¤¥

cInxn`PW FnM ,d"awd dSxzpmy) ¦¨¦§©¨§¤¤¡©
(ci weqt'drx'd lr 'd mgPIe-lr ©¦¨¤©¨¨¨©

- mC FpniQW 'drx' akFM FzF`Ktde ¨¨¨¤¦¨¨§¨©
z`oniqmCddbixd lW minCn ¤¦©©¨¦¨¦¤£¦¨

lin mclmzF` rWFdi lOW ,d §©¦¨¤¨§ª©¨
EN` lMW itl] ux`l mzqipkA¦§¦¨¨¨¨¤§¦¤¨¥
KxCA ElFOp `l ,xAcOA EclFPW¤§©¦§¨Ÿ¦©¤¤

dpMQd zngn(d ,d ryedi d`x)[Edfe . ¥£©©©¨¨§¤
xn`PW(h ,d ryedi)l` 'd xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¤
rWFdizRxg z` izFNB mFId §ª©©©¦¤¤§©

'mkilrn mixvnxaMW xg`n] ¦§©¦¥£¥¤¥©©¤§¨
zRxg mkilrn dxqEd ,mYlOp¦©§¤§¨¥£¥¤¤§©
,dPd cr mkA dzidW dlxrd̈¨§¨¤¨§¨¨¤©¥¨

mixvnA mkzFid zFawrA(m"ialn).[ §¦§¡§¤§¦§©¦
mdl xn` KM ,WxcOd iR lre§©¦©¦§¨¨¨©¨¤
dRxgd z` izFxiqd dYrn :d"awd¥©¨£¦¦¤©¤§¨

EidWmitxgn mixvnemkl mixnF` ¤¨¦§©¦§¨§¦§§¦¨¤
'xAcOA mkilr oi`Fx Ep` mC'iM , ¨¨¦£¥¤©¦§¨¦

mcA daFhl xaCd miIwzp dYr©¨¦§©¥©¨¨§¨§©
dlin zevn(my i"yx i"tr):`i dxez ¦§©¦¨

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(àé)ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ‡Ìz.ּכאׁשר d˙‡ Èk …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆
ÌÈL˜·Ó∑לזּבח (אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑ הרי ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ֲֵ

קצר, לׁשֹון המגרׁשזה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ß zah f"k ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו למדנּו(יואל מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשל  אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהיה
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין ׁשל אּלא היה לא יהיה מׁשה ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).ïë àì`lmYxn` xW`M Ÿ¥Ÿ©£¤£©§¤
KilFdlmBEkl `N` ,mkOr sHdwx §¦©©©¦¨¤¤¨§©
mixaBdcalA'd z` Ecare: ©§¨¦¦§¨§¦§¤

.íéL÷áî ízà dúBà ékDzF` ¦¨©¤§©§¦¨
dcFarDzF` xW` z`Gd dcFard - £¨¨£¨©Ÿ£¤¨

dPd cr mYWTAzgiaf `idW ¦©§¤©¥¨¤¦§¦©
mYxn`W itM ,zFpAxTddgAfp' ©¨§¨§¦¤£©§¤¦§§¨

,'Epidl`l`N` diE`x Dpi` ixd ¥Ÿ¥£¥¥¨§¨¤¨
,gFAfl mMxCW mixaBlKxC oi`e ©§¨¦¤©§¨¦§©§¥¤¤

gFAfl sHd(`"eb): ©©¦§©
.íúBà Løâéådf ixdxn`Pd `xwn ©§¨¤¨£¥¤¦§¨©¤¡¨

A,xvw oFWl'mzF` Wxbie' xn`W`le §¨¨¨¤¨©©§¨¤¨§Ÿ
in Wxit`EdWxbndxaCdW itl] ¥©¦©§¨¥§¦¤©¨¨

df `Ed KM lr dPEnnd iM ,eil`n oaEn¨¥¥¨¦©§¤©¨¤
mWxiBW(m"`x)[:ai dxez ¤¥§¨

(ai).äaøàalW dpFW`xd z"iA zF` ¨©§¤¥¨¦¨¤
,'liaWA' FnM `id 'dAx`A' zaiY¥©¨©§¤¦§¦§¦

xnFlkEliaWAz` `iadlzMn §©¦§¦§¨¦¤©©
dAx`dFznbEC EpivnE](k ,hk ziy`xa): ¨©§¤¨¦§¨

,lgx liaWA - 'lgxA awri cFarIe'©©£©£Ÿ§¨¥¦§¦¨¥
dAx`d liaWA - 'dAx`A' o`M s`e§©¨¨©§¤¦§¦¨©§¤

(m"`x)[:bi dxez
(bi).íéãwä çeøåzigxfn gExgEx) §©©¨¦©¦§¨¦©

daWp (axrnl gxfOn zaWFPd©¤¤¦¦§¨§©£¨¨§¨
mdW ,dAx`d lW FpMWn mFwnA¦§¦§¨¤¨©§¤¤¥
,l`xUi ux` gxfnAW zFIxAcOd©¦§¨¦¤§¦§©¤¤¦§¨¥

gExdedAx`d z` `UpmXn F`iade §¨©¨¨¤¨©§¤¤¡¦¦¨
,mixvnlW itlxwrp gExd ici lr §¦§©¦§¦¤©§¥¨©¤¡©

E ,gxfn cvA FnFwOn dAx`d`AcSl ¨©§¤¦§§©¦§¨¨©©
W,FCbpMaxrOd cv `EdW,mixvOW ¤§¤§¤©©©£¨¤¦§©¦

ziaxrnÎzinFxcAl`xUi ux` lW ¦§¦©£¨¦¤¤¤¦§¨¥
xg` mFwnA WxFtOW FnM ,dzid̈§¨§¤§¨§¨©¥

(b ,cl xacna),zigxfn gEx z`vnpe§¦§¥©¦§¨¦
ux`A zrbFR dAx`d mFwOn d`Ad©¨¨¦§¨©§¤©©§¤¤

mixvn(z"yn):ci dxez ¦§©¦
(ci).ïk äéäé àì åéøçàåFzF`e §©£¨Ÿ¦§¤¥§

dAx`W ,l`Fi inia didWeilr ©§¤¤¨¨¦¥¥¤¨¨
xn`P(a ,a l`ei)on didp `l EdFnM' ¤¡©¨Ÿ¦§¨¦

,'mlFrdKM KFYn ixddidW Epcnl ¨¨£¥¦¨¨©§¤¨¨



a`עו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוגם
ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא ּבּמערב (לקמן ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף "מּים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dWn lXn cako`M xn`p cvike ¨¥¦¤Ÿ¤§¥©¤¡©¨
dAx` lM `N` ?'oM didi `l eixg`e'§©£¨Ÿ¦§¤¥¤¨¨©§¤

:xg` oipr cSn caM didl`Fi lW iM ¨¨¨¥¦©¦§¨©¥¦¤¥
did,dWn lXn caMoipin iciÎlr ¨¨¨¥¦¤¤©§¥¦¦

,cgi EidW dAxd:mdW,wli ,dAx` ©§¥¤¨©©¤¥©§¤¤¤
mfB ,liqgxn`PW FnM](c ,` l`ei)xzi' ¨¦¨¨§¤¤¡©¤¤

lk` dAx`d xzie dAx`d lk` mfBd©¨¨¨©¨©§¤§¤¤¨©§¤¨©
oipraE ,['liqgd lk` wlId xzie wlId©¨¤§¤¤©¤¤¨©¤¨¦§¦§¨
lXn xEng dAx`d FzF` did df¤¨¨¨©§¤¨¦¤

,dWnla`dAx`ddWn lWxEn`d ¤£¨¨©§¤¤Ÿ¤¨¨
,o`Mcg` oin lW `N` did `loin) ¨Ÿ¨¨¤¨¤¦¤¨¦

,(calA 'dAx`'delFcB iEAixoin lW ¨©§¤¦§¨§¦¨¤¦
cg`didi `le did `l EdFnk , ¤¨¨Ÿ¨¨§Ÿ¦§¤

(l"kyn)(:eh dxez
(eh)÷øé ìklM .urAwFxi dlr ¨¤¤¨¥¨¨¤¨

KEnq xn`p 'wxi' xW`M] urAW¤¨¥©£¤¤¤¤¡©¨
FnM ,'dcVd aUr' FzErnWn ,'dcU'l§¨¤©§¨¥¤©¨¤§

'dcVd wxi z` xFXd KglM',ak xacna) ¦§Ÿ©¥¤¤©¨¤
(c:FWExiR ,'ur'l KEnq xn`p `EdWkE .§¤¤¡©¨§¥¥

'urAW wFxi dlr'(x"yl)[`"xecxie . ¨¤¨¤¨¥
:f"rlAfh dxez §©©

(hi).íé çeø,iaxrn gExlkA oMW ©¨©©£¨¦¤¥§¨
'mi' oFWlA axrn cv iExw `xwOd©¦§¨¨©©£¨¦§¨
`vnp l`xUi ux` axrnAW mEXn]¦¤§©£©¤¤¦§¨¥¦§¨

mId(r"`)[: ©¨
.óeq änémixvnl KEnQd sEq mi ¨¨©©¨§¦§©¦

,[mixvOn mz`vA l`xUi Exar FAW]¤¨§¦§¨¥§¥¨¦¦§©¦
KxF`l KWnPd xve KFx` mi `Ed¨¨§©©¦§¨§¤
`Ede ,mixvn lW igxfOd DlEaB§¨©¦§¨¦¤¦§©¦§
ipiq xAcn oial mixvn oiA cixtn©§¦¥¦§©¦§¥¦§©¦©
ux`e ,FgxfnA Fpinin xAcOd xW`M]©£¤©¦§¨¦¦§¦§¨§¤¤
mi ,mlE`e .[FaxrnA Fl`nVn mixvn¦§©¦¦§Ÿ§©£¨§¨©
rwzp FAW ,df wEqtA xMfEOd sEq©§¨§¨¤¤¦§©
aFxTd wlg FzF` Fpi` ,dAx`d̈©§¤¥¥¤©¨
wfg mi gEx' oFWNdW itl ,mixvnl§¦§©¦§¦¤©¨©¨¨¨
z` liaFd gExd wfFgW EpcOln 'c`n§Ÿ§©§¥¤¤¨©¦¤

KkitlE ,wFgxnl dAx`dip` xnF` ¨©§¤§¥¨§¦¨¥£¦
sEqÎmIWcg` cvA FNEM did `l ¤©Ÿ¨¨§©¤¨

`N` ,calAaxrna Fzvwn did- ¦§¨¤¨¨¨¦§¨§©£¨
lW FaxrnAoial FpiA) ipiq xAcn §©£¨¤¦§©¦©¥§¥

dpFR `Ed mXnE ,(xEn`M ,mixvn lEaB§¦§©¦¨¨¦¨¤
xAcOd z` siTnEgEx lM cbpM ©¦¤©¦§¨§¤¤¨©

zinFxCFNWE ,KWnpe aEW dpFtmb §¦¤¤§¦§¨©
AoEEikl`xUiÎux` lW Dgxfn §¦¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥

ipiq xAcn z` siTn sEq mIW `vnp]¦§¨¤©©¦¤¦§©¦©
,[gxfnE mFxC axrn :eizFgEx WlXn¦§¨©£¨¨¦§¨

mi gEx KkitlaxrOn zaXpnd §¦¨©¨©§©¤¤¦©£¨
ux`n dAx`d z` `Up gxfnl§¦§¨¨¨¤¨©§¤¥¤¤
agFx lM ipR lr Fwigxde ,mixvn¦§©¦§¦§¦©§¥¨©

,xAcOdE'sEQ dOi'A dAx`l FrwY ©¦§¨§¨¨©§¤§¨¨
`vnPdFCbpMlW igxfOd FCvA - ©¦§¨§¤§§¦©¦§¨¦¤
,xAcOdEpivn okexAcn aEzMdWM ©¦§¨§¥¨¦§¤©¨§©¥

oinEgY oiprll`xUi ux` lW §¦§©§¦¤¤¤¦§¨¥
Wi mW xEn`d KFYnE ,(`al cizrl)¤¨¦¨Ÿ¦¨¨¨¥

gikFdl`EdW(sEqÎmi)dpFtmBcvl §¦©¤©¤©§©
xn`PW ,gxfn' (`l ,bk onwl)z` iYWe ¦§¨¤¤¡©§©¦¤

LlaB'miYWlR mi cre sEq mIn, §ª§¦©§©¨§¦§¦
xnFlMW ,axrnl gxfOnixdmI §©¦¦§¨§©£¨¤£¥¨

xn`PW ,did axrnA miYWlR§¦§¦§©£¨¨¨¤¤¡©
miYWlRA' (d ,a diptv)iFdlag iaWFi ©§¦§¦§¥¤¤

mizxM iFB mIdorpM mkilr 'd xaC ©¨§¥¦§©£¥¤§©©
lr zEprxER z`Eap] 'miYWlR ux ¤̀¤§¦§¦§©§¨©
,FkFzA aWFId izxMd mrde miYWlRd©§¦§¦§¨¨©§¥¦©¥§

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר ב)היה, ּכרתים"(צפניה ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ הּמלּוחים אף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ…ƒ¿««¿∆∆»ְִַַ

מהם רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְֵֶֶָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNé: ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי. ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
LÓÈÂ∑ הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ּכמֹו ¿»≈ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב (שמואל ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס וּתאּזרני . ּכמֹו חיל", ּכׁשּיּגיע "וּתזרני  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור אין אבל הּיֹום, לאֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻסמּו
לׁשֹון ּפֹותרֹו כח)אּגדה מּמׁש(דברים ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ."ממּׁשׁש ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל בשמות חׁש) «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

micnl Epivnp .[axrOA mId ztU lr©§©©¨©©£¨¦§¥§¥¦
cr riBn sEqÎmi lW cg` wlgW¤¥¤¤¨¤©©¦©©
cv EpiidC ,mi cbpM `EdW cv FzF`l§©¤§¤¤¨§©§©

gxfOd(ahid x`a): ©¦§¨
.ãçà äaøà øàLð àìxaMW xg` Ÿ¦§©©§¤¤¨©©¤§¨

'EdrwzIe dAx`d z` `VIe' xn`p,'ebe ¤¡©©¦¨¤¨©§¤©¦§¨¥
x`Wp `l :WiBcde aEzMd siqFd dOl̈¨¦©¨§¦§¦Ÿ¦§©

EpcOll ?cg` dAx`,Ws`dAx`d ©§¤¤¨§©§¥¤©¨©§¤
mdn EglOW migElOdmixvOd ©§¦¤¨§¥¤©¦§¦

zFIagd KFYn EgxR ,dlik` KxFvl§¤£¦¨¨§¦¤¨¦
mdl Eklde(z"ti ,x"eny):`k dxez §¨§¨¤

(`k).CLç LîéåFWExiR 'Wnie' oFWl §¨¥Ÿ¤§§¨¥¥
'KiWgie'(oldlcke):`Ed aEzMd WExitE . §©§¦¥©¨

mixvn ux` lr KWg idiKiWgie §¦Ÿ¤©¤¤¦§¨¦§©§¦
mdilrcFrlW FMWgn xzFi KWg £¥¤Ÿ¤¥¥¨§¤

dlillibxe ,mB zxMip `dY dMOd ©§¨¨¦§©©¨§¥¦¤¤©
iM dliNAdWin`i dlil lW KWg ©©§¨¦©Ÿ¤¤©§¨©£¦

cFr KiWgiedid KWFgd lW FRwFYe] §©§¦§§¤©¤¨¨
oigadl Erci `le ,dliNaE mFIA deẄ¤©©©§¨§Ÿ¨§§©§¦

[dlill mFi oiA(l"kyn): ¥§©§¨
.Lîéå'Wn`ie' FnMoFWl zxfBn] §¨¥§§©£¥¦§¥©§

,['KiWgie' FnM FrnWnE ,'dlil Wn`'¤¤©§¨©§¨§§©§¦
s"l`d zF` aEzMd xiqgdW `N ¤̀¨¤¤§¦©¨¨¨¤

oke .'Wnie' zaizAzFaiY Epl Wi §¥©§¨¥§¥¥¨¥
dAxdodW `xwOAs"l` zFxqg, ©§¥©¦§¨¤¥£¥¨¤

s"l`d zxad oi`W itllilv) §¦¤¥£¨©¨¨¤§¦

(Dziibd,KM lM zxMipokloi` £¨¨¨¦¤¤¨¨¨¥¥
oFbM ,DpFxqg lr ciRwn aEzMd©¨©§¦©¤§¨§

iaxr mW ldi `le'EvAxi `l mirxe §Ÿ©¥¨£¨¦§Ÿ¦Ÿ©§¦
mW'(k ,bi diryi)lr zEprxER z`EapA] ¨¦§©§¨©

aWil mMxCW miaxr ENit`' :laÄ¤£¦£¨¦¤©§¨¥¥
mFwOn mdipwn riQdlE mild`A§Ÿ¨¦§©¦©¦§¥¤¦¨
rFAwl mdipirA og `vnY `l ,mFwnl§¨Ÿ¦§¨¥§¥¥¤¦§©
`l o`v drxnl s` iM ,mdild` mẄ¨¢¥¤¦©§¦§¥ŸŸ

'diE`x didY(my i"yx)xn`PW ixd .[ ¦§¤§¨£¥¤¤¡©
FWExitE ,s"l` oFxqgA 'ldi `l'FnM Ÿ©¥§¤§¨¤¥§

,'ld`i `l'xnFlM;'Fld` dHi `l' Ÿ©£¥§©Ÿ©¤¨¢
lig ipxfYe' okeinw rixkY dnglOl §¥©©§¥¦¨¦©¦§¨¨©§¦©¨©

'ipYgY(n ,ak aÎl`eny)dxiXd ixaCn] ©§¥¦¦¦§¥©¦¨
FzF` 'd liSd mFiA' 'dl ceC xW xW £̀¤¨¨¦©§¦¦
d"awd :'lE`W sMnE eiaiF` lM sMn¦©¨§¨¦©¨
lM z` ripkdl dxEabA izF` xf`̈©¦¦§¨§©§¦©¤¨

`Ed 'ipxfYe' WExitE ,[ilr minTdFnM ©¨¦¨©¥©©§¥¦§
'ipxG`Ye's` .s"l`d FA xqgW `N` ©§©§¥¦¤¨¤¨¥¨¨¤©

'Wn`ie' FnM 'Wnie' o`M. ¨§¨¥§§©£¥
mBxY qElwpE`e`l ,'Wnie' zaiY §§§¦§¥¥©§¨¥Ÿ
`N` KWFg oFWlAAFnM ,dxqd oFWl ¦§¤¤¨¦§£¨¨§

WEni `l'LiRn dGd dxFYd xtq' Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦
(g ,` ryedi),.'LiRn xEqi `l' FWExiRW¤¥Ÿ¨¦¦

:o`M mBxY KxCd Ff lreiCriC xzA' §©©¤¤¦§¥¨¨©§©§¥
'`ilil lawzlit` xEqYW xg`] §¥¥§¨©©¤¨£¥©

xnFlM ,[dliNdxF`l KEnq riBIWM ©©§¨§©§¤©¦©¨§

mFId.KWFgd `Fai if`la`itl ©£©¨©¤£¨§¦
FWExiRxEACd oi`oFWl)(`xwOd ¥¥©¦§©¦§¨

,'Wnie' lW e"iEd lr aXEindid iM §¨©©¨¤§¨¥¦¨¨
,'xW`M' zaiY DnFwnA zFidl iE`ẍ¦§¦§¨¥©©£¤
KWFg idie' :WxRzn aEzMd did Kke§¨¨¨©¨¦§¨¥¦¦¤
xW`M' ?izni` - 'mixvn ux` lr©¤¤¦§©¦¥¨©©£¤
lW FMWg xEqIWM - 'KWFg Wnï¥¤§¤¨¨§¤
iptl 'KWFg Wnie' miCwdl F` ,dliNd©©§¨§©§¦§¨¥¤¦§¥
:WxRzn did Kke ,'ebe 'KWFg idie'¦¦¤§¨¨¨¦§¨¥
onGd riBIWkE ,'minXd lr Lci dhp'§¥¨§©©¨©¦§¤©¦©©§©
lr KWFg idie' if` 'KWFgd WEnie'§¨©¤£©¦¦¤©

dYr la` .'mixvn ux``EdW itl ¤¤¦§©¦£¨©¨§¦¤
.'KWg idie' xg` aEzkxWt` i` ¨©©¦¦Ÿ¤¦¤§¨

itl `N` ,iE`xM e"iEd z` aXiil§©¥¤©¨¨¨¤¨§¦
KWFg oFWl `EdW ,xEn`d(i"`a). ¨¨¤§¤

FxzFt dcB`ÎWxcnEzaiY WxFC - ¦§©©¨¨§¥¥©
,'WEXin' zErnWnA 'Wnie'oFWl §¨¥§©§¨¦§

'ziidemixdSA WXnn'(hk ,gk mixac) §¨¦¨§©¥©¨¢¨¦
:`az iM zWxtA zFllTd oiA xn`p]¤¡©¥©§¨§¨¨©¦¨Ÿ
LciA WXnl KxhvYW oFxErA 'd dkMi©§¨§¦¨¤¦§¨¥§©¥§¨§

[mFId rvn`A s`didW ,KWFgdlEtM ©§¤§©©¤¨¨©¤¨
WOn Fa didW cr are lREknE- §¨¨¨©¤¨¨©¨

miciA FWXnl xWt` didW:ak dxez ¤¨¨¤§¨§©§§¨©¦
(ak)ìL äìôà CLç éäéå.íéîé úL ©§¦Ÿ¤£¥¨§Ÿ¤¨¦

,ltF` lW KWgxEnB KWFg xnFlM Ÿ¤¤¤§©¤¨
,dlil lW FMWgn xzFi ,hlgEnE§¨¥¥¨§¤©§¨



עז `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוגם
ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא ּבּמערב (לקמן ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף "מּים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dWn lXn cako`M xn`p cvike ¨¥¦¤Ÿ¤§¥©¤¡©¨
dAx` lM `N` ?'oM didi `l eixg`e'§©£¨Ÿ¦§¤¥¤¨¨©§¤

:xg` oipr cSn caM didl`Fi lW iM ¨¨¨¥¦©¦§¨©¥¦¤¥
did,dWn lXn caMoipin iciÎlr ¨¨¨¥¦¤¤©§¥¦¦

,cgi EidW dAxd:mdW,wli ,dAx` ©§¥¤¨©©¤¥©§¤¤¤
mfB ,liqgxn`PW FnM](c ,` l`ei)xzi' ¨¦¨¨§¤¤¡©¤¤

lk` dAx`d xzie dAx`d lk` mfBd©¨¨¨©¨©§¤§¤¤¨©§¤¨©
oipraE ,['liqgd lk` wlId xzie wlId©¨¤§¤¤©¤¤¨©¤¨¦§¦§¨
lXn xEng dAx`d FzF` did df¤¨¨¨©§¤¨¦¤

,dWnla`dAx`ddWn lWxEn`d ¤£¨¨©§¤¤Ÿ¤¨¨
,o`Mcg` oin lW `N` did `loin) ¨Ÿ¨¨¤¨¤¦¤¨¦

,(calA 'dAx`'delFcB iEAixoin lW ¨©§¤¦§¨§¦¨¤¦
cg`didi `le did `l EdFnk , ¤¨¨Ÿ¨¨§Ÿ¦§¤

(l"kyn)(:eh dxez
(eh)÷øé ìklM .urAwFxi dlr ¨¤¤¨¥¨¨¤¨

KEnq xn`p 'wxi' xW`M] urAW¤¨¥©£¤¤¤¤¡©¨
FnM ,'dcVd aUr' FzErnWn ,'dcU'l§¨¤©§¨¥¤©¨¤§

'dcVd wxi z` xFXd KglM',ak xacna) ¦§Ÿ©¥¤¤©¨¤
(c:FWExiR ,'ur'l KEnq xn`p `EdWkE .§¤¤¡©¨§¥¥

'urAW wFxi dlr'(x"yl)[`"xecxie . ¨¤¨¤¨¥
:f"rlAfh dxez §©©

(hi).íé çeø,iaxrn gExlkA oMW ©¨©©£¨¦¤¥§¨
'mi' oFWlA axrn cv iExw `xwOd©¦§¨¨©©£¨¦§¨
`vnp l`xUi ux` axrnAW mEXn]¦¤§©£©¤¤¦§¨¥¦§¨

mId(r"`)[: ©¨
.óeq änémixvnl KEnQd sEq mi ¨¨©©¨§¦§©¦

,[mixvOn mz`vA l`xUi Exar FAW]¤¨§¦§¨¥§¥¨¦¦§©¦
KxF`l KWnPd xve KFx` mi `Ed¨¨§©©¦§¨§¤
`Ede ,mixvn lW igxfOd DlEaB§¨©¦§¨¦¤¦§©¦§
ipiq xAcn oial mixvn oiA cixtn©§¦¥¦§©¦§¥¦§©¦©
ux`e ,FgxfnA Fpinin xAcOd xW`M]©£¤©¦§¨¦¦§¦§¨§¤¤
mi ,mlE`e .[FaxrnA Fl`nVn mixvn¦§©¦¦§Ÿ§©£¨§¨©
rwzp FAW ,df wEqtA xMfEOd sEq©§¨§¨¤¤¦§©
aFxTd wlg FzF` Fpi` ,dAx`d̈©§¤¥¥¤©¨
wfg mi gEx' oFWNdW itl ,mixvnl§¦§©¦§¦¤©¨©¨¨¨
z` liaFd gExd wfFgW EpcOln 'c`n§Ÿ§©§¥¤¤¨©¦¤

KkitlE ,wFgxnl dAx`dip` xnF` ¨©§¤§¥¨§¦¨¥£¦
sEqÎmIWcg` cvA FNEM did `l ¤©Ÿ¨¨§©¤¨

`N` ,calAaxrna Fzvwn did- ¦§¨¤¨¨¨¦§¨§©£¨
lW FaxrnAoial FpiA) ipiq xAcn §©£¨¤¦§©¦©¥§¥

dpFR `Ed mXnE ,(xEn`M ,mixvn lEaB§¦§©¦¨¨¦¨¤
xAcOd z` siTnEgEx lM cbpM ©¦¤©¦§¨§¤¤¨©

zinFxCFNWE ,KWnpe aEW dpFtmb §¦¤¤§¦§¨©
AoEEikl`xUiÎux` lW Dgxfn §¦¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥

ipiq xAcn z` siTn sEq mIW `vnp]¦§¨¤©©¦¤¦§©¦©
,[gxfnE mFxC axrn :eizFgEx WlXn¦§¨©£¨¨¦§¨

mi gEx KkitlaxrOn zaXpnd §¦¨©¨©§©¤¤¦©£¨
ux`n dAx`d z` `Up gxfnl§¦§¨¨¨¤¨©§¤¥¤¤
agFx lM ipR lr Fwigxde ,mixvn¦§©¦§¦§¦©§¥¨©

,xAcOdE'sEQ dOi'A dAx`l FrwY ©¦§¨§¨¨©§¤§¨¨
`vnPdFCbpMlW igxfOd FCvA - ©¦§¨§¤§§¦©¦§¨¦¤
,xAcOdEpivn okexAcn aEzMdWM ©¦§¨§¥¨¦§¤©¨§©¥

oinEgY oiprll`xUi ux` lW §¦§©§¦¤¤¤¦§¨¥
Wi mW xEn`d KFYnE ,(`al cizrl)¤¨¦¨Ÿ¦¨¨¨¥

gikFdl`EdW(sEqÎmi)dpFtmBcvl §¦©¤©¤©§©
xn`PW ,gxfn' (`l ,bk onwl)z` iYWe ¦§¨¤¤¡©§©¦¤

LlaB'miYWlR mi cre sEq mIn, §ª§¦©§©¨§¦§¦
xnFlMW ,axrnl gxfOnixdmI §©¦¦§¨§©£¨¤£¥¨

xn`PW ,did axrnA miYWlR§¦§¦§©£¨¨¨¤¤¡©
miYWlRA' (d ,a diptv)iFdlag iaWFi ©§¦§¦§¥¤¤

mizxM iFB mIdorpM mkilr 'd xaC ©¨§¥¦§©£¥¤§©©
lr zEprxER z`Eap] 'miYWlR ux ¤̀¤§¦§¦§©§¨©
,FkFzA aWFId izxMd mrde miYWlRd©§¦§¦§¨¨©§¥¦©¥§

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר ב)היה, ּכרתים"(צפניה ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ הּמלּוחים אף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ…ƒ¿««¿∆∆»ְִַַ

מהם רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְֵֶֶָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNé: ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי. ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
LÓÈÂ∑ הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ּכמֹו ¿»≈ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב (שמואל ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס וּתאּזרני . ּכמֹו חיל", ּכׁשּיּגיע "וּתזרני  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור אין אבל הּיֹום, לאֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻסמּו
לׁשֹון ּפֹותרֹו כח)אּגדה מּמׁש(דברים ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ."ממּׁשׁש ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל בשמות חׁש) «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

micnl Epivnp .[axrOA mId ztU lr©§©©¨©©£¨¦§¥§¥¦
cr riBn sEqÎmi lW cg` wlgW¤¥¤¤¨¤©©¦©©
cv EpiidC ,mi cbpM `EdW cv FzF`l§©¤§¤¤¨§©§©

gxfOd(ahid x`a): ©¦§¨
.ãçà äaøà øàLð àìxaMW xg` Ÿ¦§©©§¤¤¨©©¤§¨

'EdrwzIe dAx`d z` `VIe' xn`p,'ebe ¤¡©©¦¨¤¨©§¤©¦§¨¥
x`Wp `l :WiBcde aEzMd siqFd dOl̈¨¦©¨§¦§¦Ÿ¦§©

EpcOll ?cg` dAx`,Ws`dAx`d ©§¤¤¨§©§¥¤©¨©§¤
mdn EglOW migElOdmixvOd ©§¦¤¨§¥¤©¦§¦

zFIagd KFYn EgxR ,dlik` KxFvl§¤£¦¨¨§¦¤¨¦
mdl Eklde(z"ti ,x"eny):`k dxez §¨§¨¤

(`k).CLç LîéåFWExiR 'Wnie' oFWl §¨¥Ÿ¤§§¨¥¥
'KiWgie'(oldlcke):`Ed aEzMd WExitE . §©§¦¥©¨

mixvn ux` lr KWg idiKiWgie §¦Ÿ¤©¤¤¦§¨¦§©§¦
mdilrcFrlW FMWgn xzFi KWg £¥¤Ÿ¤¥¥¨§¤

dlillibxe ,mB zxMip `dY dMOd ©§¨¨¦§©©¨§¥¦¤¤©
iM dliNAdWin`i dlil lW KWg ©©§¨¦©Ÿ¤¤©§¨©£¦

cFr KiWgiedid KWFgd lW FRwFYe] §©§¦§§¤©¤¨¨
oigadl Erci `le ,dliNaE mFIA deẄ¤©©©§¨§Ÿ¨§§©§¦

[dlill mFi oiA(l"kyn): ¥§©§¨
.Lîéå'Wn`ie' FnMoFWl zxfBn] §¨¥§§©£¥¦§¥©§

,['KiWgie' FnM FrnWnE ,'dlil Wn`'¤¤©§¨©§¨§§©§¦
s"l`d zF` aEzMd xiqgdW `N ¤̀¨¤¤§¦©¨¨¨¤

oke .'Wnie' zaizAzFaiY Epl Wi §¥©§¨¥§¥¥¨¥
dAxdodW `xwOAs"l` zFxqg, ©§¥©¦§¨¤¥£¥¨¤

s"l`d zxad oi`W itllilv) §¦¤¥£¨©¨¨¤§¦

(Dziibd,KM lM zxMipokloi` £¨¨¨¦¤¤¨¨¨¥¥
oFbM ,DpFxqg lr ciRwn aEzMd©¨©§¦©¤§¨§

iaxr mW ldi `le'EvAxi `l mirxe §Ÿ©¥¨£¨¦§Ÿ¦Ÿ©§¦
mW'(k ,bi diryi)lr zEprxER z`EapA] ¨¦§©§¨©

aWil mMxCW miaxr ENit`' :laÄ¤£¦£¨¦¤©§¨¥¥
mFwOn mdipwn riQdlE mild`A§Ÿ¨¦§©¦©¦§¥¤¦¨
rFAwl mdipirA og `vnY `l ,mFwnl§¨Ÿ¦§¨¥§¥¥¤¦§©
`l o`v drxnl s` iM ,mdild` mẄ¨¢¥¤¦©§¦§¥ŸŸ

'diE`x didY(my i"yx)xn`PW ixd .[ ¦§¤§¨£¥¤¤¡©
FWExitE ,s"l` oFxqgA 'ldi `l'FnM Ÿ©¥§¤§¨¤¥§

,'ld`i `l'xnFlM;'Fld` dHi `l' Ÿ©£¥§©Ÿ©¤¨¢
lig ipxfYe' okeinw rixkY dnglOl §¥©©§¥¦¨¦©¦§¨¨©§¦©¨©

'ipYgY(n ,ak aÎl`eny)dxiXd ixaCn] ©§¥¦¦¦§¥©¦¨
FzF` 'd liSd mFiA' 'dl ceC xW xW £̀¤¨¨¦©§¦¦
d"awd :'lE`W sMnE eiaiF` lM sMn¦©¨§¨¦©¨
lM z` ripkdl dxEabA izF` xf`̈©¦¦§¨§©§¦©¤¨

`Ed 'ipxfYe' WExitE ,[ilr minTdFnM ©¨¦¨©¥©©§¥¦§
'ipxG`Ye's` .s"l`d FA xqgW `N` ©§©§¥¦¤¨¤¨¥¨¨¤©

'Wn`ie' FnM 'Wnie' o`M. ¨§¨¥§§©£¥
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`N` KWFg oFWlAAFnM ,dxqd oFWl ¦§¤¤¨¦§£¨¨§

WEni `l'LiRn dGd dxFYd xtq' Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦
(g ,` ryedi),.'LiRn xEqi `l' FWExiRW¤¥Ÿ¨¦¦

:o`M mBxY KxCd Ff lreiCriC xzA' §©©¤¤¦§¥¨¨©§©§¥
'`ilil lawzlit` xEqYW xg`] §¥¥§¨©©¤¨£¥©

xnFlM ,[dliNdxF`l KEnq riBIWM ©©§¨§©§¤©¦©¨§

mFId.KWFgd `Fai if`la`itl ©£©¨©¤£¨§¦
FWExiRxEACd oi`oFWl)(`xwOd ¥¥©¦§©¦§¨

,'Wnie' lW e"iEd lr aXEindid iM §¨©©¨¤§¨¥¦¨¨
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xW`M' ?izni` - 'mixvn ux` lr©¤¤¦§©¦¥¨©©£¤
lW FMWg xEqIWM - 'KWFg Wnï¥¤§¤¨¨§¤
iptl 'KWFg Wnie' miCwdl F` ,dliNd©©§¨§©§¦§¨¥¤¦§¥
:WxRzn did Kke ,'ebe 'KWFg idie'¦¦¤§¨¨¨¦§¨¥
onGd riBIWkE ,'minXd lr Lci dhp'§¥¨§©©¨©¦§¤©¦©©§©
lr KWFg idie' if` 'KWFgd WEnie'§¨©¤£©¦¦¤©

dYr la` .'mixvn ux``EdW itl ¤¤¦§©¦£¨©¨§¦¤
.'KWg idie' xg` aEzkxWt` i` ¨©©¦¦Ÿ¤¦¤§¨

itl `N` ,iE`xM e"iEd z` aXiil§©¥¤©¨¨¨¤¨§¦
KWFg oFWl `EdW ,xEn`d(i"`a). ¨¨¤§¤

FxzFt dcB`ÎWxcnEzaiY WxFC - ¦§©©¨¨§¥¥©
,'WEXin' zErnWnA 'Wnie'oFWl §¨¥§©§¨¦§

'ziidemixdSA WXnn'(hk ,gk mixac) §¨¦¨§©¥©¨¢¨¦
:`az iM zWxtA zFllTd oiA xn`p]¤¡©¥©§¨§¨¨©¦¨Ÿ
LciA WXnl KxhvYW oFxErA 'd dkMi©§¨§¦¨¤¦§¨¥§©¥§¨§

[mFId rvn`A s`didW ,KWFgdlEtM ©§¤§©©¤¨¨©¤¨
WOn Fa didW cr are lREknE- §¨¨¨©¤¨¨©¨

miciA FWXnl xWt` didW:ak dxez ¤¨¨¤§¨§©§§¨©¦
(ak)ìL äìôà CLç éäéå.íéîé úL ©§¦Ÿ¤£¥¨§Ÿ¤¨¦

,ltF` lW KWgxEnB KWFg xnFlM Ÿ¤¤¤§©¤¨
,dlil lW FMWgn xzFi ,hlgEnE§¨¥¥¨§¤©§¨



a`עח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy
א רבה) ימים ׁשלׁשת ועֹוד ועֹומד , לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ליׁשב יכֹול עיי"ש)אין רבה. רֹוצים (שמות היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ועֹוד  ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצאת

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל לֹו:ׁשחּפׂשּו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוא  ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו ÌÈÓÈ.אני ˙LÏL∑ ׁשל ׁשבעת ׁשלּוׁש וכן ּבלע"ז, טרציינ"א ימים, ְְְְְֲִִִִֵָ¿…∆»ƒְְְִִִֵֶַַַָ

ימים  ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל .ימים ְִִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zegiy ihewl)

לצאתלצאתלצאתלצאת ררררֹוֹוֹוֹוציםציםציםצים היהיהיהיּוּוּוּו כב)ולאולאולאולא י, ּדוקא (רׁש"י ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
הּדבר  ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּלּו
מהּקׁשר  נבעה מצרים ּגאּלת ּכאן: זה ּדר ועל סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמבאר,
ׁשהּוא  יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי  א הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפנימי

לֹו. ִיֹועיל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `"lg ,jli`e 80 'nr d"g y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ארץארץארץארץ חחחחׁשׁשׁשׁש־־־־אפלהאפלהאפלהאפלה כב)ויהיויהיויהיויהי (י, ©ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש עליהם הביא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו .(רׁש"י)אֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָ

ּבתנחּומא ׁשהּובא ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ג')מּלׁשֹון ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש צריכים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלהן

ולא  טבעּיים ּבדברים לקּים צרי הּקּב"ה ּדצּוּויי הּדין ולכן הּברּיֹות", את ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
העֹולם מּגדרי ׁשהם ּבדברים יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים פ'ּבמעׂשה חמדה כלי ב. סט, סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

כז־כח) לה, .ויקהל
הּטבע. ּבדר לקּים צריכים היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם זה ּפי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל

ּבדר היה מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא הּנה נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹולכן
נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל הּזהב ּכלי (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּטבע,

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìL:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dI`xd oiprl wx did dGd KWFgde§©¤©¤¨¨©§¦§©¨§¦¨
eig` z` Wi` E`x `NWlMozF` ¤Ÿ¨¦¤¨¦¨¨

mini zWlWmipFW`xdE ,xn`PX dn §Ÿ¤¨¦¨¦¦©¤¤¡©
zWlW eiYgYn Wi` Enw `le' oNdl§©¨§Ÿ¨¦¦©§¨§Ÿ¤

md EN` ,'minimini zWlW cFr ¨¦¥¥§Ÿ¤¨¦
mixg`did mdAWdKWgwfg £¥¦¤¨¤¨¨©Ÿ¤¨¨

ElRkEnxzFi s`df lrminId lW §¨©¥©¤¤©¨¦
cr ,mipFW`xdWi` Enw `NW ¨¦¦©¤Ÿ¨¦

,eiYgYnWi`A zlFki dzid `l iM ¦©§¨¦Ÿ¨§¨§¤§¦
did m` :mcFTd FaSn z` zFPWl§©¤©¨©¥¦¨¨

e ,cFnrl lFki oi` aWFidid m` ¥¥¨©£§¦¨¨
(aWil lFki oi` cnFr(m"ialn):dOle ¥¥¨¥¥§¨¨

mdilr `iadzMn d"awd?KWgitl ¥¦£¥¤©©Ÿ¤§¦

mirWx xFCd FzF`A l`xUia EidW¤¨§¦§¨¥§©§¨¦
mdl dide ,miIxvOl miaxFwn EidW]¤¨§¨¦©¦§¦¦§¨¨¨¤

,[cFake xWFrz`vl mivFx Eid `le ¤§¨§Ÿ¨¦¨¥
,mixvOnEznEm`hg zngn mNEM ¦¦§©¦¥¨¥£©¤§¨

,dlt` ini zWlWAz`fe`NW icM ¦§Ÿ¤§¥£¥¨§Ÿ§¥¤Ÿ
mYlRnA mixvn E`xil`xUi lW ¦§¦§¦§©©§¨¤¦§¨¥

;'EpFnM miwFl md s`' Exn`ieKkl §Ÿ§©¥¦¨§¨
ipirn ozzin z` d"awd xiYqd¦§¦¤¦¨¨¥¥¥

.mixvOdcFreitl ,KWFg zMnl mrh ©¦§¦§©©§©©¤§¦
Wf`l`xUi EURgmixvOd iYaA ¤¨¦§¦§¨¥§¨¥©¦§¦

E`vIWkE ,mdilM z` E`xel`xUi §¨¤§¥¤§¤¨§¦§¨¥
mixvOnodn mil`FW Eidesqk ilM ¦¦§©¦§¨£¦¥¤§¥¤¤
adf ilkE(dl ,ai oke .a ,`i oldl d`x)Eide §¥¨¨§¨

miWigkn mixvOdeoi`' mixnF` ©¦§¦©§¦¦§§¦¥
Fl xnF` ,'mElk EpiciAil`xUId §¨¥§¥©¦§§¥¦

ixvnleizi`x ip`'(ipFlR ilM z`) §¦§¦£¦§¦¦¤§¦§¦
`Ed ipFlR mFwnaE ,LziaA'gPEn §¥§§¨§¦¨

(x"eny)(:
ìL.íéîé úLdaiY `id 'zWlW' §Ÿ¤¨¦§¤¦¥¨

zknqp(:xnF` ENi`kE ,lW WENW ¦§¤¤§¦¥¦¤
,minimitEvx mini dWlW lMW ¨¦¤¨§¨¨¦§¦

.Fnvrl onf wxtM mipFCip`"piivxh ¦¦§¤¤§©§©§
f"rlAlW dvEaw ,mini zIWilW] §©©§¦¦©¨¦§¨¤

[mini dWlWlkA 'mini zraW' oke . §¨¨¦§¥¦§©¨¦§¨
,mFwnonf wxR `Ed mini rEaXW ¨¤¨©¨¦¤¤§©
,Fnvrl:mini lW `"piihybk dxez §©§¤¨¦

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy

ß zah g"k iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬

:íënò¦¨¤«
i"yx£‚vÈ∑ מּצג .ּבמקֹומֹויהא À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד מּמה ּכּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:E ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
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עט `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy
א רבה) ימים ׁשלׁשת ועֹוד ועֹומד , לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ליׁשב יכֹול עיי"ש)אין רבה. רֹוצים (שמות היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ועֹוד  ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצאת

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל לֹו:ׁשחּפׂשּו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוא  ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו ÌÈÓÈ.אני ˙LÏL∑ ׁשל ׁשבעת ׁשלּוׁש וכן ּבלע"ז, טרציינ"א ימים, ְְְְְֲִִִִֵָ¿…∆»ƒְְְִִִֵֶַַַָ

ימים  ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל .ימים ְִִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zegiy ihewl)

לצאתלצאתלצאתלצאת ררררֹוֹוֹוֹוציםציםציםצים היהיהיהיּוּוּוּו כב)ולאולאולאולא י, ּדוקא (רׁש"י ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
הּדבר  ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּלּו
מהּקׁשר  נבעה מצרים ּגאּלת ּכאן: זה ּדר ועל סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמבאר,
ׁשהּוא  יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי  א הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפנימי

לֹו. ִיֹועיל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `"lg ,jli`e 80 'nr d"g y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ארץארץארץארץ חחחחׁשׁשׁשׁש־־־־אפלהאפלהאפלהאפלה כב)ויהיויהיויהיויהי (י, ©ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש עליהם הביא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו .(רׁש"י)אֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָ

ּבתנחּומא ׁשהּובא ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ג')מּלׁשֹון ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש צריכים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלהן

ולא  טבעּיים ּבדברים לקּים צרי הּקּב"ה ּדצּוּויי הּדין ולכן הּברּיֹות", את ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
העֹולם מּגדרי ׁשהם ּבדברים יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים פ'ּבמעׂשה חמדה כלי ב. סט, סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

כז־כח) לה, .ויקהל
הּטבע. ּבדר לקּים צריכים היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם זה ּפי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל

ּבדר היה מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא הּנה נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹולכן
נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל הּזהב ּכלי (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּטבע,

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìL:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿
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`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy

ß zah g"k iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬

:íënò¦¨¤«
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ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד מּמה ּכּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:E ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).âvéKxFv oi`W dpwOd x`W ª¨§¨©¦§¤¤¥¤
,zFpAxwl mdAbSEn `dix`Xi) ¨¤§¨§¨§¥¨¦¨¥

(cnFrFnFwnAEdEgTY l`e ,ux`A ¥¦§¨¨¤§©¦¨
xAcOl(l"kyn ,oexkfd):dk dxez ©¦§¨

(dk).ïzz äzà íbKM 'mB' oFWl ©©¨¦¥§©¨
:FWExiRLiIc `lzEWx Epl oYYW ¥Ÿ©¤¤¦¥¨§

WlM,EpOr Kli EppwOEp`W itM ¤¨¦§¥¥¥¦¨§¦¤¨
,miWwanmb `N`zFlFre migaf §©§¦¤¨©§¨¦§

LNXne mdilr siqFYoYYEpiciA ¦¤§¦£¥¤§¦¥§¨¥
(`"n):ek dxez

(ek).äñøt:FWExiR.lbx zqxRsM ©§¨¥©§©¤¤©
.dqxR diExw dndA lW lbx`"hplt ¤¤¤§¥¨§¨©§¨

f"rlAux`A x`XY `l :xnF`kE . §©©§¥Ÿ¦¨¥§¤¤
zg` dndA zqxR ENit` mixvn¦§©¦£¦©§©§¥¨©©

EpOr Kli lMd `N` ,EppwOn(m"`x): ¦¦§¥¤¨©Ÿ¥¥¦¨
.ãBáòp äî òãð àìiM Ep` mircFi Ÿ¥©©©£§¦¨¦

K` ,zFpAxw zgiaf `id dcFard bEq¨£¨¦§¦©¨§¨©
mircFi Ep` oi`,dcFard cAkY dOM ¥¨§¦©¨¦§©¨£¨

iMWIX dOn xzFi EPOn l`Wi `OW ¦¤¨¦§©¦¤¥¦©¤¥
,EpiciAlM z` `iadl Epilr KkitlE §¨¥§¦¨¨¥§¨¦¤¨

rcp `l iM ,mipiOd lMn oke] Eppwn¦§¥§¥¦¨©¦¦¦Ÿ¥©
Fl oAxwl 'd xgai oin dfi`(r"`)[ ¥¤¦¦§©§¨§¨

(`"eb):fk dxez
(hk).zøac ïko`M xEn`d 'oM' oFWl ¥¦©§¨§¥¨¨¨

zFpA oM' :FnM] .oFkp ,zn` :FrnWn©§¨¡¤¨§¥§
'zxaC cgtlv(f ,fk xacna):FWExiRW , §¨§¨Ÿ§Ÿ¤¥

z` gAWl icM `l K` .[odixaC mipFkp§¦¦§¥¤©Ÿ§¥§©¥©¤
aiWnM `N` ,oM Fl xn` eixaC§¨¨¨©¥¤¨§¥¦

ok` ;zgSp daEWYFPnfaE YxAC dti §¨¦©©¨¥¨¤¦©§¨¦§©
,YxAc`dY `id d`Ad dMOdW itl ¦©§¨§¦¤©©¨©¨¨¦§¥



a`פ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלח ּגמירא. .ּכּלכם »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡ ¯ac∑(ז צּדיק,(ברכות אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום .אברהם: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `"kg y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

ּכּכּכּכלילילילי־־־־כסף כסף כסף כסף  ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל .... .... וגווגווגווגו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו ואילך)וגווגווגווגו'''' ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

כן  ׁש"ואחרי הּבתרים ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה לקּים ּכדי היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש
ּדלכאֹורה  מהּמצרּיים, ּובּקׁשה ׁשאילה ע"י ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָיצאּו
יׂשראל  ּבני הצרכּו ולּמה וכיֹו"ב, מּתנה נתינת ע"י ּכבֹוד ּבדר זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

מהּמצרּיים? הרכּוׁש את ולׁשאל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹלבּקׁש
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ע"פ לֹומר א)ויׁש מּמּנּו,(צא, ׁשּנטלּתם וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ּבאּו אחת "ּפעם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

. ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשל עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאמר
למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את קּבלּו יׂשראל ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא .ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכתׁשלּום  ולא מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו עצמם, מּצד זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל
ּבני  ׁשל וה"ּתביעה" מהּׁשאלה ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ׁשהּמצרּיים הּקּב"ה עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׂשכר

(ׁשּמּג ולא יׂשראל ּכתׁשלּום, לזה וזּכאים ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, ראּו ואז הּדין) מּצד ּׂשכר־ להם יע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
וק"ל. מּתנה. ְֶֶַָָּבדר

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáe: §¥¥¬¨¨«

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,ixnbl rpMY Dci lr xW` dpFxg`d̈©£¨£¤©¨¨¦¨©§©§¦
ok`ezn``EdWdYrnsiqF` `N' §¨¥¡¤¤¥©¨Ÿ¦

LipR zF`x cFr'(x"enye `zlikn) §¨¤
(z"ti):` dxez

àé(`).äìko`M xEn`d 'dlM' oFWl ¨¨§¨¨¨¨¨
oFWl `N` ,dcnWde oFiNM FrnWn oi ¥̀©§¨¦¨§©§¨¨¤¨§

:qFlwpE` mBxYW FnkE ,xnB,'`xinB' §©§¤¦§¥§§§¦¨
FWExiRW'lilM'oFWlE .ixnbl - ¤¥¨¦§©§¦§

z` :FWExiR 'dlM FgNWM' aEzMd©¨§©§¨¨¥¤
,gNWi mkNEMmkRhe mkiWpE mY` §¤§©¥©©¤§¥¤§©§¤

mkipwn lke:a dxez §¨¦§¥¤
(a).àð øac'`p' oi`o`M xEn`d ©¤¨¥¨¨¨¨

;dWTA oFWl `N`Fl xn` KMW ¤¨§©¨¨¤¨¨©
df xaCW iR lr s` :dWnl d"awd§¤©©¦¤¨¨¤
xYeel md mi`Xxe ,mzaFhl `Ed§¨¨§©¨¦¥§©¥

mlE` ,KM lr lFgnle,LOn dWTaA §¦§©¨¨§©¨¨¦§
,KM lr mxidfd`NW mdn WTaE ©§¦¥©¨©¥¥¤¤Ÿ

adfe sqk ilM lF`WNn mnvr Erpni¦§§©§¨¦¦§§¥¤¤§¨¨
icM ,'ebe,wiCv FzF` xn`i `NW §¥¤ŸŸ©©¦
EpiidC:mdxa`xn`nEPre mEcare' §©§©§¨¨©£¨©£¨§¦

'mzF`(bi ,eh ziy`xa),mdA miIwENi`e ¨¦¥¨¤§¦
:dghadd lW ipXd Dwlg z`ixg`e' ¤¤§¨©¥¦¤©©§¨¨§©£¥

'lFcB WEkxA E`vi ok(my)miIw `l ¥¥§¦§¨Ÿ¦¥
mdAzEWx zpizp ici lr `N` ,lrFtA ¨¤§©¤¨©§¥§¦©§

mxidfYW LWTan ip` Kkitl .calA¦§¨§¦¨£¦§©¤§¤©§¦¥
zExigd zgnU KFYn m` s`e] KM lr©¨§©¦¦¦§©©¥
,WEkxd l` al oYil EvRgi `lŸ©§§¦¥¥¤¨§
icM icFaM ornl oM zFUrl EvO`zi¦§©§©£¥§©©§¦§¥

[mxn`nM ixaC EniIwzIW(`"eb):dxez ¤¦§©§§¨©§©£¨¨
b

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני העםהעםהעםהעם חןחןחןחן אתאתאתאת הההה'''' ג)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן החן (יא, נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל יג)ולא מּכסּפם (יג, טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מצרים. ׁשל ְְִִִֶַָָּומּזהבם

ß zah h"k iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּבנּו",(תהלים אּפם "ּבחרֹות ְָָ«¬…««¿»ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, ד)זהּו הּלילה,(ברכות ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אצטגניני  יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואמרּו

'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו .ּפרעה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו ּפרענּות לּמה והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֻ

מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹ
מׁשעּבד  היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ּבצרתם היּו ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿…¿¿≈»

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע ּוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לּה. עֹובדין ׁשהיּו .(מכילתא)לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).'ä øîà äk äLî øîàiåFcnrA ©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ¨©§¨§
cFrEf d`Eap Fl dxn`p drxt iptl¦§¥©§Ÿ¤¤§¨§¨

lirl dxEn`d d`EaPd oke](` weqt) §¥©§¨¨£¨§¥
xg`l `le ,['ebe 'cg` rbp cFr'¤©¤¨§Ÿ§©©

,Fz`ivieiptNn `vIXn ixdWaEW §¦¨¤£¥¦¤¨¨¦§¨¨
siqFd `lcFreipR zF`x(my m"ayx): Ÿ¦§¨¨

.äìélä úBöçk:FWExiRwlgdM ©£©©§¨¥§¥¨¥
dliNdwNgzn dliNd xW`M - ©©§¨©£¤©©§¨¦§©¥

,dliNd ziIvg zrWA :xnFlM] mipWl¦§©¦§©¦§©£¦©©©§¨
xarW wlgd - dliNd iwlg ipXWM§¤§¥¤§¥©©§¨©¥¤¤¨©

.[dfl df mieW - x`WPW wlgdeoFWlE §©¥¤¤¦§¨¨¦¤¨¤§
'zFvgM'`Ed'zFlrM' FnM(ek ,d aei`) ©£§©£

:FnkE ,[dIlrd zrWA ,dlr xW`M]©£¤¨¨¦§©¨£¦¨§
'EpA mR` zFxgA'(b ,ckw mildz)xW`M] ©£©¨¨©£¤

[s`d dxgW drWA ,EpA mR` dxg. ¨¨©¨¨§¨¨¤¨¨¨©
FhEWt Edf`xwn lWlr FaXil ¤§¤¦§¨§©§©

'zFvg' oi`W ,eipt`o`M xEn`dmW ¨§¨¤¥£¨¨¨¥
,ivg lW xaC'dIvg' zNErR `N` ¨¨¤¥¦¤¨§©£¦¨

miIEqn onfl zqgEindEpizFAxe . ©§¤¤¦§©§¨§©¥
EdEWxc(.c zekxa)zFvgM' oFWNdW §¨¤©¨©£

`Ed 'dliNd,'dliNd zFvgaM' FnM ©©§¨§§©£©©§¨
FzErnWOW,zFvg oirM `idW drWA ¤©§¨§¨¨¤¦§¥£

,wiIEcnA `le xrFWnAxn`W ,Exn`e ¦§¨§Ÿ¦§¨§¨§¤¨©
'zFvgM' dWn,`weeCrnWnconGA Ÿ¤©£©§¨§©§©©§©

dF` ,Fl KEnqhrnF` eiptlhrn ©¨§©§¨¨§©
- 'zFvgA' xn` `le ,eixg`l§©£¨§Ÿ¨©©£
iM ,eil` xAiCWM d"awd lW FpFWlM¦§¤§¤¦¥¥¨¦

WWFg didipipbhvi` Erhi `OW ¨¨¥¤¨¦§¦§©§¦¥
drxtlr dliNd zFrW z` miccFOd] ©§Ÿ©§¦¤§©©§¨©

dlri `l mpFAWge [miakFMd Kldn iR¦©£©©¨¦§¤§¨Ÿ©£¤
lW zwiIEcnd drXd z` oeEkl dtï¤§©¥¤©¨¨©§¤¤¤

,dliNd ivgi`CA dWn' Exn`ie £¦©©§¨§Ÿ§¤©©
'`EdEzn `l mixFkAd dPd iM (oxwW)©§¨¦¦¥©§¦Ÿ¥

hwp Kkitl ,zwiIEcnd zFvg zrWA¦§©£©§¤¤§¦¨¨©
xn`p `EdW FWxtl WIW oFWl dWn¤¨¤¥§¨§¤¤¡©

,wiIEcnA `le calA xrFWnAla` ¦§¨¦§¨§Ÿ¦§¨£¨
`EdÎKExAÎWFcTdl` xAiC xW`M ©¨¨©£¤¦¥¤
`EdW oeiM ,dWneirbxE eiYr rcFi ¤¥¨¤¥©¦¨§¨¨

'zFvgA' xn`EzOW ,zn`d itM ¨©©£§¦¨¡¤¤¥
dliNd zFvg lW zwiIEcnd drXA©¨¨©§¤¤¤£©©§¨

(l"kyn):d dxez
(d)éáMä øBëa ãòcr' xn`p o`M] ©§©§¦¨¤¡©©

oNdlE ,'dgtXd xFkA(hk ,ai)cr' xn`p §©¦§¨§©¨¤¡©©
.['iaXd xFkA,miiEaXd Ewl dOl §©§¦¨¨¨©§¦

z` micArWn Eid `l md ixde©£¥¥Ÿ¨§©§§¦¤
?l`xUi`N`Exn`i `NW icM ¦§¨¥¤¨§¥¤ŸŸ§
mz`xi'(mdNW dxfÎdcFard)draY ¦§¨¨¨£¨¨¨¤¨¤¨§¨
mpFAlrmiIxvOdn miiEaXd lM lW ¤§¨¤¨©§¦¥©¦§¦¦

iaXA mzF` EnU xW`e ,Ff `id £¤¨¨©§¦§¦
Wd`iadz`dzEprxEtz`Gdlr ¤¥¦¨¤©§¨©Ÿ©

'mixvn,miiEaXd mB Ewl Kkitl , ¦§¨¦§¦¨¨©©§¦
dwld xW` `Ed d"awd iM Erci ornl§©©¥§¦£¤¦§¨

mixvn z`(m"`x): ¤¦§©¦
.äçôMä øBëa ãò äòøt øBëaîoi` ¦§©§Ÿ©§©¦§¨¥

mixFkAd wxW xnFl aEzMd zpeEM©¨©©¨©¤©©§¦
,(drxR xFkA) xzFiA miaEWgd©£¦§¥§©§Ÿ
md ,(dgtXd xFkA) xzFiA mizEgRde§©§¦§¥§©¦§¨¥

mB `N` ,EzOW mzF`lMdn ¨¤¥¤¨©¨©
oFbM ,mdipiAXmizEgRdmzEaiWgA ¤¥¥¤§©§¦©£¦¨

miaEWge drxR xFkAnxzFixFkAn ¦§©§Ÿ©£¦¥¦§



פי `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלח ּגמירא. .ּכּלכם »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡ ¯ac∑(ז צּדיק,(ברכות אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום .אברהם: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `"kg y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

ּכּכּכּכלילילילי־־־־כסף כסף כסף כסף  ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל .... .... וגווגווגווגו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו ואילך)וגווגווגווגו'''' ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

כן  ׁש"ואחרי הּבתרים ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה לקּים ּכדי היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש
ּדלכאֹורה  מהּמצרּיים, ּובּקׁשה ׁשאילה ע"י ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָיצאּו
יׂשראל  ּבני הצרכּו ולּמה וכיֹו"ב, מּתנה נתינת ע"י ּכבֹוד ּבדר זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

מהּמצרּיים? הרכּוׁש את ולׁשאל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹלבּקׁש
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ע"פ לֹומר א)ויׁש מּמּנּו,(צא, ׁשּנטלּתם וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ּבאּו אחת "ּפעם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

. ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשל עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאמר
למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את קּבלּו יׂשראל ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא .ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכתׁשלּום  ולא מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו עצמם, מּצד זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל
ּבני  ׁשל וה"ּתביעה" מהּׁשאלה ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ׁשהּמצרּיים הּקּב"ה עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׂשכר

(ׁשּמּג ולא יׂשראל ּכתׁשלּום, לזה וזּכאים ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, ראּו ואז הּדין) מּצד ּׂשכר־ להם יע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
וק"ל. מּתנה. ְֶֶַָָּבדר

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáe: §¥¥¬¨¨«

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,ixnbl rpMY Dci lr xW` dpFxg`d̈©£¨£¤©¨¨¦¨©§©§¦
ok`ezn``EdWdYrnsiqF` `N' §¨¥¡¤¤¥©¨Ÿ¦

LipR zF`x cFr'(x"enye `zlikn) §¨¤
(z"ti):` dxez

àé(`).äìko`M xEn`d 'dlM' oFWl ¨¨§¨¨¨¨¨
oFWl `N` ,dcnWde oFiNM FrnWn oi ¥̀©§¨¦¨§©§¨¨¤¨§

:qFlwpE` mBxYW FnkE ,xnB,'`xinB' §©§¤¦§¥§§§¦¨
FWExiRW'lilM'oFWlE .ixnbl - ¤¥¨¦§©§¦§

z` :FWExiR 'dlM FgNWM' aEzMd©¨§©§¨¨¥¤
,gNWi mkNEMmkRhe mkiWpE mY` §¤§©¥©©¤§¥¤§©§¤

mkipwn lke:a dxez §¨¦§¥¤
(a).àð øac'`p' oi`o`M xEn`d ©¤¨¥¨¨¨¨

;dWTA oFWl `N`Fl xn` KMW ¤¨§©¨¨¤¨¨©
df xaCW iR lr s` :dWnl d"awd§¤©©¦¤¨¨¤
xYeel md mi`Xxe ,mzaFhl `Ed§¨¨§©¨¦¥§©¥

mlE` ,KM lr lFgnle,LOn dWTaA §¦§©¨¨§©¨¨¦§
,KM lr mxidfd`NW mdn WTaE ©§¦¥©¨©¥¥¤¤Ÿ

adfe sqk ilM lF`WNn mnvr Erpni¦§§©§¨¦¦§§¥¤¤§¨¨
icM ,'ebe,wiCv FzF` xn`i `NW §¥¤ŸŸ©©¦
EpiidC:mdxa`xn`nEPre mEcare' §©§©§¨¨©£¨©£¨§¦

'mzF`(bi ,eh ziy`xa),mdA miIwENi`e ¨¦¥¨¤§¦
:dghadd lW ipXd Dwlg z`ixg`e' ¤¤§¨©¥¦¤©©§¨¨§©£¥

'lFcB WEkxA E`vi ok(my)miIw `l ¥¥§¦§¨Ÿ¦¥
mdAzEWx zpizp ici lr `N` ,lrFtA ¨¤§©¤¨©§¥§¦©§

mxidfYW LWTan ip` Kkitl .calA¦§¨§¦¨£¦§©¤§¤©§¦¥
zExigd zgnU KFYn m` s`e] KM lr©¨§©¦¦¦§©©¥
,WEkxd l` al oYil EvRgi `lŸ©§§¦¥¥¤¨§
icM icFaM ornl oM zFUrl EvO`zi¦§©§©£¥§©©§¦§¥

[mxn`nM ixaC EniIwzIW(`"eb):dxez ¤¦§©§§¨©§©£¨¨
b

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני העםהעםהעםהעם חןחןחןחן אתאתאתאת הההה'''' ג)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן החן (יא, נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל יג)ולא מּכסּפם (יג, טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מצרים. ׁשל ְְִִִֶַָָּומּזהבם

ß zah h"k iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּבנּו",(תהלים אּפם "ּבחרֹות ְָָ«¬…««¿»ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, ד)זהּו הּלילה,(ברכות ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אצטגניני  יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואמרּו

'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו .ּפרעה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו ּפרענּות לּמה והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֻ

מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹ
מׁשעּבד  היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ּבצרתם היּו ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿…¿¿≈»

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע ּוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לּה. עֹובדין ׁשהיּו .(מכילתא)לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).'ä øîà äk äLî øîàiåFcnrA ©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ¨©§¨§
cFrEf d`Eap Fl dxn`p drxt iptl¦§¥©§Ÿ¤¤§¨§¨

lirl dxEn`d d`EaPd oke](` weqt) §¥©§¨¨£¨§¥
xg`l `le ,['ebe 'cg` rbp cFr'¤©¤¨§Ÿ§©©

,Fz`ivieiptNn `vIXn ixdWaEW §¦¨¤£¥¦¤¨¨¦§¨¨
siqFd `lcFreipR zF`x(my m"ayx): Ÿ¦§¨¨

.äìélä úBöçk:FWExiRwlgdM ©£©©§¨¥§¥¨¥
dliNdwNgzn dliNd xW`M - ©©§¨©£¤©©§¨¦§©¥

,dliNd ziIvg zrWA :xnFlM] mipWl¦§©¦§©¦§©£¦©©©§¨
xarW wlgd - dliNd iwlg ipXWM§¤§¥¤§¥©©§¨©¥¤¤¨©

.[dfl df mieW - x`WPW wlgdeoFWlE §©¥¤¤¦§¨¨¦¤¨¤§
'zFvgM'`Ed'zFlrM' FnM(ek ,d aei`) ©£§©£

:FnkE ,[dIlrd zrWA ,dlr xW`M]©£¤¨¨¦§©¨£¦¨§
'EpA mR` zFxgA'(b ,ckw mildz)xW`M] ©£©¨¨©£¤

[s`d dxgW drWA ,EpA mR` dxg. ¨¨©¨¨§¨¨¤¨¨¨©
FhEWt Edf`xwn lWlr FaXil ¤§¤¦§¨§©§©

'zFvg' oi`W ,eipt`o`M xEn`dmW ¨§¨¤¥£¨¨¨¥
,ivg lW xaC'dIvg' zNErR `N` ¨¨¤¥¦¤¨§©£¦¨

miIEqn onfl zqgEindEpizFAxe . ©§¤¤¦§©§¨§©¥
EdEWxc(.c zekxa)zFvgM' oFWNdW §¨¤©¨©£

`Ed 'dliNd,'dliNd zFvgaM' FnM ©©§¨§§©£©©§¨
FzErnWOW,zFvg oirM `idW drWA ¤©§¨§¨¨¤¦§¥£

,wiIEcnA `le xrFWnAxn`W ,Exn`e ¦§¨§Ÿ¦§¨§¨§¤¨©
'zFvgM' dWn,`weeCrnWnconGA Ÿ¤©£©§¨§©§©©§©

dF` ,Fl KEnqhrnF` eiptlhrn ©¨§©§¨¨§©
- 'zFvgA' xn` `le ,eixg`l§©£¨§Ÿ¨©©£
iM ,eil` xAiCWM d"awd lW FpFWlM¦§¤§¤¦¥¥¨¦

WWFg didipipbhvi` Erhi `OW ¨¨¥¤¨¦§¦§©§¦¥
drxtlr dliNd zFrW z` miccFOd] ©§Ÿ©§¦¤§©©§¨©

dlri `l mpFAWge [miakFMd Kldn iR¦©£©©¨¦§¤§¨Ÿ©£¤
lW zwiIEcnd drXd z` oeEkl dtï¤§©¥¤©¨¨©§¤¤¤

,dliNd ivgi`CA dWn' Exn`ie £¦©©§¨§Ÿ§¤©©
'`EdEzn `l mixFkAd dPd iM (oxwW)©§¨¦¦¥©§¦Ÿ¥

hwp Kkitl ,zwiIEcnd zFvg zrWA¦§©£©§¤¤§¦¨¨©
xn`p `EdW FWxtl WIW oFWl dWn¤¨¤¥§¨§¤¤¡©

,wiIEcnA `le calA xrFWnAla` ¦§¨¦§¨§Ÿ¦§¨£¨
`EdÎKExAÎWFcTdl` xAiC xW`M ©¨¨©£¤¦¥¤
`EdW oeiM ,dWneirbxE eiYr rcFi ¤¥¨¤¥©¦¨§¨¨

'zFvgA' xn`EzOW ,zn`d itM ¨©©£§¦¨¡¤¤¥
dliNd zFvg lW zwiIEcnd drXA©¨¨©§¤¤¤£©©§¨

(l"kyn):d dxez
(d)éáMä øBëa ãòcr' xn`p o`M] ©§©§¦¨¤¡©©

oNdlE ,'dgtXd xFkA(hk ,ai)cr' xn`p §©¦§¨§©¨¤¡©©
.['iaXd xFkA,miiEaXd Ewl dOl §©§¦¨¨¨©§¦

z` micArWn Eid `l md ixde©£¥¥Ÿ¨§©§§¦¤
?l`xUi`N`Exn`i `NW icM ¦§¨¥¤¨§¥¤ŸŸ§
mz`xi'(mdNW dxfÎdcFard)draY ¦§¨¨¨£¨¨¨¤¨¤¨§¨
mpFAlrmiIxvOdn miiEaXd lM lW ¤§¨¤¨©§¦¥©¦§¦¦

iaXA mzF` EnU xW`e ,Ff `id £¤¨¨©§¦§¦
Wd`iadz`dzEprxEtz`Gdlr ¤¥¦¨¤©§¨©Ÿ©

'mixvn,miiEaXd mB Ewl Kkitl , ¦§¨¦§¦¨¨©©§¦
dwld xW` `Ed d"awd iM Erci ornl§©©¥§¦£¤¦§¨

mixvn z`(m"`x): ¤¦§©¦
.äçôMä øBëa ãò äòøt øBëaîoi` ¦§©§Ÿ©§©¦§¨¥

mixFkAd wxW xnFl aEzMd zpeEM©¨©©¨©¤©©§¦
,(drxR xFkA) xzFiA miaEWgd©£¦§¥§©§Ÿ
md ,(dgtXd xFkA) xzFiA mizEgRde§©§¦§¥§©¦§¨¥

mB `N` ,EzOW mzF`lMdn ¨¤¥¤¨©¨©
oFbM ,mdipiAXmizEgRdmzEaiWgA ¤¥¥¤§©§¦©£¦¨

miaEWge drxR xFkAnxzFixFkAn ¦§©§Ÿ©£¦¥¦§



a`פב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר לאיׁש(יהושע יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", ה)את ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חרּוץ",(משלי "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וׁשנּון, חריף י)אדם א ׁשנּונים (שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑ יבּדיל. ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiå©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑קּומּו" ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו קב)ּצאּו EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ההֹולכים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְִַ
והּלּוכ עצת ‡ˆ‡.אחר ÔÎ È¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו יצא ּכׁשּגמר ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

‡Û.מּלפניו  È¯Áa∑ ראֹות ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר .ּפני"על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַַָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dgtXdmixFkAd lM ,.llMa Eid ©¦§¨¨©§¦¨©§¨
ux`A xFkA lM znE' xn`p ixdW¤£¥¤¡©¥¨§§¤¤

'mixvn(w"d`ln).ipA Ewl dOle ¦§©¦§¨¨¨§¥
?zFgtXditlEid md s`W ©§¨§¦¤©¥¨

mdA micArWnmdipFc` zCEwtA, §©§§¦¨¤¦§©£¥¤
mzxvA mignUEKkitl ,l`xUi lW §¥¦§¨¨¨¤¦§¨¥§¦¨

md mB EWprp(`"eb): ¤¤§©¥
.äîäa øBëa ìëåmB dzwl dOl §Ÿ§§¥¨¨¨¨§¨©

?dndAdEidW itlmixvOdoicaFr ©§¥¨§¦¤¨©¦§¦§¦
Dldlrnl xEn`M](ak ,g lirl)zarFY' ¨¨¨§©§¨£©

lW mlil` :FWExiRW .'mixvn¦§©¦¤¥¡¦¨¤
[mixvn.E`EdÎKExAÎWFcTdWM ¦§©¦§¤©¨¨

,dOE`d on rxtpEdixdrxtpmB ¦§©¦¨¨£¥¦§©©
:didl`ne dxez ¥¡Ÿ¤¨

(f)ì áìk õøçé àì.BðBL?'uxgi' Edn Ÿ¤¡©¤¤§©¤¡©
oEPW oFWl `EdW ip` xnF`,cECig) ¥£¦¤§¦¦

,(dfgWdWoPWi `lz` alM mEW ©§¨¨¤Ÿ§©¥¤¤¤
'oFWNd oEPiW'] l`xUi cbpM FpFWl§§¤¤¦§¨¥¦©¨
KxcA iEHiA `Ed ,alk iAbl xEn`d̈¨§©¥¤¤¦§¤¤
,KFWpl F` gFapl alMd zpkd lr lWn̈¨©£¨©©¤¤¦§©¦§
zpeEke ,[Fpiif ilM z` cCgn ENi`M§¦§©¥¤§¥¥§©¨©
z` dMi d"awdW cFrA iM aEzMd©¨¦§¤©¤¤
ipA lkNW ixd ,mdixFkaA mixvn¦§©¦¦§¥¤£¥¤§¨§¥
dQpY `NW ,delWe mFlW `di l`xUi¦§¨¥§¥¨§©§¨¤Ÿ§©¤

.mdl rxdl dIxA mEWokeFl dnFC §¦¨§¨©¨¤§¥¤
mFlWA ...mrd lk EaWIe' :`xwOA`l ©¦§¨©¨ª¨¨¨§¨Ÿ

'FpFWl z` Wi`l l`xUi ipal uxg̈©¦§¥¦§¨¥§¦¤§
(`k ,i ryedi),:FWExiRWoPW `lmc` mEW ¤¥Ÿ¦¥¨¨

l`xUi lr drx xAcl FpFWl z ¤̀§§©¥¨¨©¦§¨¥
mrA FYnglnA rWFdi oFgvp xg`l]§©©¦§§ª©§¦§©§¨¨
iaWFi lr l`xUi cgR ltp ,ixFn`d̈¡¦¨©©©¦§¨¥©§¥
drx xAcl Efrd `NW cr ,ux`d̈¨¤©¤Ÿ¥¥§©¥¨¨
dcrv lFw z` LrnWA' :oke .[mdilr£¥¤§¥§¨§£¤§¨¨

mi`kAd iW`xAuxgY f`',d aÎl`eny) §¨¥©§¨¦¨¤¡¨
(ck,f` :FWExiRWoPYWYz` 'cCgY' - ¤¥¨¦§©¥§©¥¤

cecl 'd iEEiv] dnglOl opFMzze Lnvr©§§§¦§¥©¦§¨¨¦§¨¦
miYWlRd mr FYnglnA bdpi cviM¥©¦§©§¦§©§¦©§¦§¦
micrv lFw rnWYWM :mi`tx wnrA§¥¤§¨¦§¤¦§©§¨¦
.[mdA mgNdl 'uxgY' f` ,zFpli`d oiA¥¨¦¨¨¤¡¨§¦¨¥¨¤

:okeKiYnU dPd''uExg bxFnldiryi) §¥¦¥©§¦§©¨
(eh ,`n,bxFn :FWExiRWoEpWxn`n] ¤¥©¨©£©

miiFBdn E`xiY l` :l`xUil `iaPd©¨¦§¦§¨¥©¦§¥©¦
znbEcM mkz` iYnU iM mkilr minTd©¨¦£¥¤¦©§¦¤§¤§§©
iEUrd ilM) cCEgnE oPEWn bxFn©§¨§¨§¦¤¨
'EWEcY' FA xW` ,(wC oazl Ww wEQixl§¦©§¤¤©£¤¨

:oke .[mEcinWze mzF`zFaWgn' ¨§©§¦§¥©§§
uExgxzFnl K`'(d ,`k ilyn),:FWExiRW ¨©§¨¤¥

lW eizFaWgnoEpWe sixg mc`mc`) ©§§¨¤¨¨¨¦§¨¨¨

:oke .daFhe oFxzi wx E`iai (mkgcie' ¨¨¨¦©¦§§¨§¥§©
'xiWrY mivExg(c ,i my),:FWExiRW ¨¦©£¦¤¥

miWp` lW mpFxWMmixgFq ,mitixg ¦§¨¤£¨¦£¦¦£¦
mipEpWxiWrY (dxidn daWgn ilrA) §¦©£¥©£¨¨§¦¨©£¦

,'oEPiW' oFWl `Ed 'uxg'W ixd .mzF`¨£¥¤¤¤§¦
Fpiipr itM WxRzn `Ed mFwn lkaE§¨¨¦§¨¥§¦¦§¨

(miyxtn ,`"ry):
.äìôé øLàxW`liCaioiA 'd £¤©§¤£¤©§¦¥

lCadd Edfe .l`xUi oiaE mixvn¦§©¦¥¦§¨¥§¤©¤§¥
ElNde mibxdp ElNd iM ,mdipiA lFcBd©¨¥¥¤¦©¨¤¡¨¦§©¨
FpFWl mdl uxFg Fpi` alM ENit`: £¦¤¤¥¥¨¤§

g dxez
(g)éãáò ìë eãøéå.EwlgdWncFaM §¨§¨£¨¤¨©¤¨

,zEklOleicar z` wx xiMfdW ©©§¤¦§¦©¤£¨¨
calAFnvra drxR cxi sFQa ixdW , ¦§¨¤£¥©¨©©§Ÿ§©§

KFYn E`S EnEw xn`Ie' dliNA eil ¥̀¨©©§¨©Ÿ¤§¦
'iOr(`l ,ai onwl),lW DcFaM mEXnE ©¦¦§¨¤

FpFWlA dWn xdfp zEklnxn` `le ©§¦§©¤¦§§Ÿ¨©
dNgYn dWn Fl:d`xzdd zrWA Ÿ¤¦§¦¨¦§©©©§¨¨

:'il ziegYWde il` Ycxie'§¨©§¨¥©§¦§©£¦¨¦
éìâøa øLà.EmielPd mrd lke dY` £¤§©§¤©¨§¨¨¨©¦§¦

:FWExiR 'LilbxA xW`' oFWlE .Lil ¥̀¤§£¤§©§¤¥
miklFdd(mdilbxA)Lzvr xg` ©§¦§©§¥¤©©£¨§

exg`,LkENdENi`M miaWgp md KklE §©©¦¤§¨¥¤§¨¦§¦

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ מצרים את ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. .מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ÌÈ¯ˆÓ.ּבמצוה ı¯‡a∑(מכילתא)?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְְְִִִִֶֶַָָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְֵֶַַָָָ

עבודת  מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד
ּכלֿׁשּכן? לא ּכזה, חמּור ּדבר .ּכוכבים, ִֵֶֶָָָָָָֹֹ

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Lilbx xg` md mikExM(`"n): §¦¥©©©§¤
.àöà ïë éøçàå'`v`' hwPW s` §©£¥¥¥¥©¤¨©¥¥

,miAx oFWlA '`vp' `le cigi oFWlA¦§¨¦§Ÿ¥¥¦§©¦
`v` :`id dpeEMdW ixdmrd lM mr £¥¤©©¨¨¦¥¥¦¨¨¨

,Lvx`nxW`MW dlrnl x`Fanke ¥©§¤§©§¨§©§¨¤©£¤
eixg` mrd lM Ekli ,Kli `Ed(g"n`a): ¥¥¥§¨¨¨©£¨

.äòøt íòî àöiå:Fl xn` drxRW s` ©¥¥¥¦©§Ÿ©¤©§Ÿ¨©
zF`x sqFY l` Ll xnXd ,ilrn Kl'¥¥¨¨¦¨¤§©¤§

'ipR(gk ,i lirl)zFxzdl dWn aMrzd , ¨©¦§©¥¤§©§
,zFxFkAd zMn lr FAwxexnBWMz` ©©©©§§©§¤¨©¤

,eixaCf`eiptNn `vi(i"gp): §¨¨¨¨¨¦§¨¨
.óà éøça,Fz`ivi zrA dYr wx ¨¢¦¨©©¨§¥§¦¨

s` oFxg dWn Fl d`xdFl xn`W lr ¤§¨¤£©©¤¨©
'ipR zF`x sqFY l`'(gk ,i lirl),la` ©¤§¨©£¨

oFxg KFYn Exn`p `l Fz`Eap ixaC lM̈¦§¥§¨Ÿ¤¤§¦£
s`(c"c):g dxez ©
(h).éúôBî úBáø ïòîìdf oFWlA §©©§§©§¨¤

cizr didW miztFOd xRqn fOExn§¨¦§©©§¦¤¨¨¨¦
zaiYW itl ,Kli`e o`Mn zFUrl©£¦¨§¥¨§¦¤¥©

'iztFn'miAx oFWlA dxEn`d §©¨£¨¦§©¦
(zFgtl) DrnWn,mipWzaize'zFax' ©§¨¨§¨§©¦§¥©§

EN` ixd ,sqFp ztFn zFAxl d`Ä¨§©¥¨£¥¥
dWlW:mde .EUrp mxHW miztFn §Ÿ¨§¦¤¤¤©£§¥

,sEqÎmi zrixwE ,zFxFkAÎzMn©©§§¦©©
mixvn z` xrplEKFzA mriAhdl - §©¥¤¦§¨¦§©§¦¨§

mId:i dxez ©¨
(i).'Bâå eNò ïøäàå äLîeKxvEd `l Ÿ¤§©£Ÿ¨§Ÿ§©

oxd`e dWOW cFr EpricFdl aEzMd©¨§¦¥¤¤§©£Ÿ
iM ,miztFOd z` EUr xW` mdxaM ¥£¤¨¤©§¦¦§¨

`le ,miztFOd lkA z`f Epl azM̈©¨Ÿ§¨©§¦§Ÿ
D`pW(KM lr xfg)liaWA `N` o`M §¨¨¨©©¨¨¤¨¦§¦

,dixg`NW dWxRl Dknql§¨§¨©¨¨¨¤§©£¤¨
`Ad wEqRA x`Fanke(l"kyn):` dxez §©§¨©¨©¨

áé(`).ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
W liaWAmBgxhe dUr oxd` ¦§¦¤©©£Ÿ¨¨§¨©

,dWnM miztFOAoklFl wlgd"awd ©§¦§Ÿ¤¨¥¨©
dpFW`x devnA df cFaMEEhvPW ¨¤§¦§¨¦¨¤¦§©

l`xUi dilrW ,dWn l` xAiC `N ¨¤¨¦§¨¥¤Ÿ¦¥¤¤

`N` calAFllMcgi FtxvedWn mr ¦§¨¤¨§¨§¥§©©¦Ÿ¤
:xEACa©¦

.íéøöî õøàaux` lEaB KFzA §¤¤¦§©¦§§¤¤
la` ,mixvn,KxMl uEguEgn xnFlM ¦§©¦£¨©§¨§©¦

micnl Ep` oiPnE .diEpAd xirl̈¦©§¨¦©¦¨§¥¦
,FY` xAiC KxMl uEgOWFpi` F`- ¤¦©§©¦¥¦¥

oM Fpi` `OW?KxMd KFzA `N` ¤¨¥¥¤¨§©§¨
xnFl cEnlY:xn`p Kkitliz`vM' ©§©§¦¨¤¡©§¥¦

xird z`l` iRM z` Uxt`'d'Fbe ¤¨¦¤§Ÿ¤©©¤§
(hk ,h lirl),ciRwn dWn didW ixd£¥¤¨¨¤©§¦

,dNitY KxFvl ENit` xird on z`vl̈¥¦¨¦£¦§¤§¦¨
:'xnFge lw' cFnll Epl Wi KMnEdnE ¦¨¥¨¦§©¨¤©

dNtYDzXEcTWdNw,d`EaPd on §¦¨¤§¨¨©¨¦©§¨
itl ,KxMd KFzA lNRzd `lŸ¦§©¥§©§¨§¦

milENB d`ln dzidWÎdcFar lW ¤¨§¨§¥¨¦¦¤£¨
ixd ,dxfxEAC`EdW ei`iap l` 'd ¨¨£¥¦¤§¦¨¤

xEng,dNitYd on FzXEcwAÎlk `l ¨¦§¨¦©§¦¨Ÿ¨
oMW`N` KxMd KFzA dpYip `NW ¤¥¤Ÿ¦§¨§©§©¤¨

Fl dvEgn(l"kyn):a dxez ¦¨



פג `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר לאיׁש(יהושע יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", ה)את ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חרּוץ",(משלי "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וׁשנּון, חריף י)אדם א ׁשנּונים (שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑ יבּדיל. ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiå©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑קּומּו" ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו קב)ּצאּו EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ההֹולכים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְִַ
והּלּוכ עצת ‡ˆ‡.אחר ÔÎ È¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו יצא ּכׁשּגמר ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

‡Û.מּלפניו  È¯Áa∑ ראֹות ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר .ּפני"על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַַָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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md mB EWprp(`"eb): ¤¤§©¥
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lW mlil` :FWExiRW .'mixvn¦§©¦¤¥¡¦¨¤
[mixvn.E`EdÎKExAÎWFcTdWM ¦§©¦§¤©¨¨

,dOE`d on rxtpEdixdrxtpmB ¦§©¦¨¨£¥¦§©©
:didl`ne dxez ¥¡Ÿ¤¨

(f)ì áìk õøçé àì.BðBL?'uxgi' Edn Ÿ¤¡©¤¤§©¤¡©
oEPW oFWl `EdW ip` xnF`,cECig) ¥£¦¤§¦¦

,(dfgWdWoPWi `lz` alM mEW ©§¨¨¤Ÿ§©¥¤¤¤
'oFWNd oEPiW'] l`xUi cbpM FpFWl§§¤¤¦§¨¥¦©¨
KxcA iEHiA `Ed ,alk iAbl xEn`d̈¨§©¥¤¤¦§¤¤
,KFWpl F` gFapl alMd zpkd lr lWn̈¨©£¨©©¤¤¦§©¦§
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ipA lkNW ixd ,mdixFkaA mixvn¦§©¦¦§¥¤£¥¤§¨§¥
dQpY `NW ,delWe mFlW `di l`xUi¦§¨¥§¥¨§©§¨¤Ÿ§©¤

.mdl rxdl dIxA mEWokeFl dnFC §¦¨§¨©¨¤§¥¤
mFlWA ...mrd lk EaWIe' :`xwOA`l ©¦§¨©¨ª¨¨¨§¨Ÿ

'FpFWl z` Wi`l l`xUi ipal uxg̈©¦§¥¦§¨¥§¦¤§
(`k ,i ryedi),:FWExiRWoPW `lmc` mEW ¤¥Ÿ¦¥¨¨

l`xUi lr drx xAcl FpFWl z ¤̀§§©¥¨¨©¦§¨¥
mrA FYnglnA rWFdi oFgvp xg`l]§©©¦§§ª©§¦§©§¨¨
iaWFi lr l`xUi cgR ltp ,ixFn`d̈¡¦¨©©©¦§¨¥©§¥
drx xAcl Efrd `NW cr ,ux`d̈¨¤©¤Ÿ¥¥§©¥¨¨
dcrv lFw z` LrnWA' :oke .[mdilr£¥¤§¥§¨§£¤§¨¨

mi`kAd iW`xAuxgY f`',d aÎl`eny) §¨¥©§¨¦¨¤¡¨
(ck,f` :FWExiRWoPYWYz` 'cCgY' - ¤¥¨¦§©¥§©¥¤

cecl 'd iEEiv] dnglOl opFMzze Lnvr©§§§¦§¥©¦§¨¨¦§¨¦
miYWlRd mr FYnglnA bdpi cviM¥©¦§©§¦§©§¦©§¦§¦
micrv lFw rnWYWM :mi`tx wnrA§¥¤§¨¦§¤¦§©§¨¦
.[mdA mgNdl 'uxgY' f` ,zFpli`d oiA¥¨¦¨¨¤¡¨§¦¨¥¨¤

:okeKiYnU dPd''uExg bxFnldiryi) §¥¦¥©§¦§©¨
(eh ,`n,bxFn :FWExiRWoEpWxn`n] ¤¥©¨©£©

miiFBdn E`xiY l` :l`xUil `iaPd©¨¦§¦§¨¥©¦§¥©¦
znbEcM mkz` iYnU iM mkilr minTd©¨¦£¥¤¦©§¦¤§¤§§©
iEUrd ilM) cCEgnE oPEWn bxFn©§¨§¨§¦¤¨
'EWEcY' FA xW` ,(wC oazl Ww wEQixl§¦©§¤¤©£¤¨

:oke .[mEcinWze mzF`zFaWgn' ¨§©§¦§¥©§§
uExgxzFnl K`'(d ,`k ilyn),:FWExiRW ¨©§¨¤¥

lW eizFaWgnoEpWe sixg mc`mc`) ©§§¨¤¨¨¨¦§¨¨¨

:oke .daFhe oFxzi wx E`iai (mkgcie' ¨¨¨¦©¦§§¨§¥§©
'xiWrY mivExg(c ,i my),:FWExiRW ¨¦©£¦¤¥

miWp` lW mpFxWMmixgFq ,mitixg ¦§¨¤£¨¦£¦¦£¦
mipEpWxiWrY (dxidn daWgn ilrA) §¦©£¥©£¨¨§¦¨©£¦

,'oEPiW' oFWl `Ed 'uxg'W ixd .mzF`¨£¥¤¤¤§¦
Fpiipr itM WxRzn `Ed mFwn lkaE§¨¨¦§¨¥§¦¦§¨

(miyxtn ,`"ry):
.äìôé øLàxW`liCaioiA 'd £¤©§¤£¤©§¦¥

lCadd Edfe .l`xUi oiaE mixvn¦§©¦¥¦§¨¥§¤©¤§¥
ElNde mibxdp ElNd iM ,mdipiA lFcBd©¨¥¥¤¦©¨¤¡¨¦§©¨
FpFWl mdl uxFg Fpi` alM ENit`: £¦¤¤¥¥¨¤§

g dxez
(g)éãáò ìë eãøéå.EwlgdWncFaM §¨§¨£¨¤¨©¤¨

,zEklOleicar z` wx xiMfdW ©©§¤¦§¦©¤£¨¨
calAFnvra drxR cxi sFQa ixdW , ¦§¨¤£¥©¨©©§Ÿ§©§

KFYn E`S EnEw xn`Ie' dliNA eil ¥̀¨©©§¨©Ÿ¤§¦
'iOr(`l ,ai onwl),lW DcFaM mEXnE ©¦¦§¨¤

FpFWlA dWn xdfp zEklnxn` `le ©§¦§©¤¦§§Ÿ¨©
dNgYn dWn Fl:d`xzdd zrWA Ÿ¤¦§¦¨¦§©©©§¨¨

:'il ziegYWde il` Ycxie'§¨©§¨¥©§¦§©£¦¨¦
éìâøa øLà.EmielPd mrd lke dY` £¤§©§¤©¨§¨¨¨©¦§¦

:FWExiR 'LilbxA xW`' oFWlE .Lil ¥̀¤§£¤§©§¤¥
miklFdd(mdilbxA)Lzvr xg` ©§¦§©§¥¤©©£¨§

exg`,LkENdENi`M miaWgp md KklE §©©¦¤§¨¥¤§¨¦§¦

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ מצרים את ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. .מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ÌÈ¯ˆÓ.ּבמצוה ı¯‡a∑(מכילתא)?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְְְִִִִֶֶַָָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְֵֶַַָָָ

עבודת  מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד
ּכלֿׁשּכן? לא ּכזה, חמּור ּדבר .ּכוכבים, ִֵֶֶָָָָָָֹֹ

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Lilbx xg` md mikExM(`"n): §¦¥©©©§¤
.àöà ïë éøçàå'`v`' hwPW s` §©£¥¥¥¥©¤¨©¥¥

,miAx oFWlA '`vp' `le cigi oFWlA¦§¨¦§Ÿ¥¥¦§©¦
`v` :`id dpeEMdW ixdmrd lM mr £¥¤©©¨¨¦¥¥¦¨¨¨

,Lvx`nxW`MW dlrnl x`Fanke ¥©§¤§©§¨§©§¨¤©£¤
eixg` mrd lM Ekli ,Kli `Ed(g"n`a): ¥¥¥§¨¨¨©£¨

.äòøt íòî àöiå:Fl xn` drxRW s` ©¥¥¥¦©§Ÿ©¤©§Ÿ¨©
zF`x sqFY l` Ll xnXd ,ilrn Kl'¥¥¨¨¦¨¤§©¤§

'ipR(gk ,i lirl)zFxzdl dWn aMrzd , ¨©¦§©¥¤§©§
,zFxFkAd zMn lr FAwxexnBWMz` ©©©©§§©§¤¨©¤

,eixaCf`eiptNn `vi(i"gp): §¨¨¨¨¨¦§¨¨
.óà éøça,Fz`ivi zrA dYr wx ¨¢¦¨©©¨§¥§¦¨

s` oFxg dWn Fl d`xdFl xn`W lr ¤§¨¤£©©¤¨©
'ipR zF`x sqFY l`'(gk ,i lirl),la` ©¤§¨©£¨

oFxg KFYn Exn`p `l Fz`Eap ixaC lM̈¦§¥§¨Ÿ¤¤§¦£
s`(c"c):g dxez ©
(h).éúôBî úBáø ïòîìdf oFWlA §©©§§©§¨¤

cizr didW miztFOd xRqn fOExn§¨¦§©©§¦¤¨¨¨¦
zaiYW itl ,Kli`e o`Mn zFUrl©£¦¨§¥¨§¦¤¥©

'iztFn'miAx oFWlA dxEn`d §©¨£¨¦§©¦
(zFgtl) DrnWn,mipWzaize'zFax' ©§¨¨§¨§©¦§¥©§

EN` ixd ,sqFp ztFn zFAxl d`Ä¨§©¥¨£¥¥
dWlW:mde .EUrp mxHW miztFn §Ÿ¨§¦¤¤¤©£§¥

,sEqÎmi zrixwE ,zFxFkAÎzMn©©§§¦©©
mixvn z` xrplEKFzA mriAhdl - §©¥¤¦§¨¦§©§¦¨§

mId:i dxez ©¨
(i).'Bâå eNò ïøäàå äLîeKxvEd `l Ÿ¤§©£Ÿ¨§Ÿ§©

oxd`e dWOW cFr EpricFdl aEzMd©¨§¦¥¤¤§©£Ÿ
iM ,miztFOd z` EUr xW` mdxaM ¥£¤¨¤©§¦¦§¨

`le ,miztFOd lkA z`f Epl azM̈©¨Ÿ§¨©§¦§Ÿ
D`pW(KM lr xfg)liaWA `N` o`M §¨¨¨©©¨¨¤¨¦§¦

,dixg`NW dWxRl Dknql§¨§¨©¨¨¨¤§©£¤¨
`Ad wEqRA x`Fanke(l"kyn):` dxez §©§¨©¨©¨

áé(`).ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
W liaWAmBgxhe dUr oxd` ¦§¦¤©©£Ÿ¨¨§¨©

,dWnM miztFOAoklFl wlgd"awd ©§¦§Ÿ¤¨¥¨©
dpFW`x devnA df cFaMEEhvPW ¨¤§¦§¨¦¨¤¦§©

l`xUi dilrW ,dWn l` xAiC `N ¨¤¨¦§¨¥¤Ÿ¦¥¤¤

`N` calAFllMcgi FtxvedWn mr ¦§¨¤¨§¨§¥§©©¦Ÿ¤
:xEACa©¦

.íéøöî õøàaux` lEaB KFzA §¤¤¦§©¦§§¤¤
la` ,mixvn,KxMl uEguEgn xnFlM ¦§©¦£¨©§¨§©¦

micnl Ep` oiPnE .diEpAd xirl̈¦©§¨¦©¦¨§¥¦
,FY` xAiC KxMl uEgOWFpi` F`- ¤¦©§©¦¥¦¥

oM Fpi` `OW?KxMd KFzA `N` ¤¨¥¥¤¨§©§¨
xnFl cEnlY:xn`p Kkitliz`vM' ©§©§¦¨¤¡©§¥¦

xird z`l` iRM z` Uxt`'d'Fbe ¤¨¦¤§Ÿ¤©©¤§
(hk ,h lirl),ciRwn dWn didW ixd£¥¤¨¨¤©§¦

,dNitY KxFvl ENit` xird on z`vl̈¥¦¨¦£¦§¤§¦¨
:'xnFge lw' cFnll Epl Wi KMnEdnE ¦¨¥¨¦§©¨¤©

dNtYDzXEcTWdNw,d`EaPd on §¦¨¤§¨¨©¨¦©§¨
itl ,KxMd KFzA lNRzd `lŸ¦§©¥§©§¨§¦

milENB d`ln dzidWÎdcFar lW ¤¨§¨§¥¨¦¦¤£¨
ixd ,dxfxEAC`EdW ei`iap l` 'd ¨¨£¥¦¤§¦¨¤

xEng,dNitYd on FzXEcwAÎlk `l ¨¦§¨¦©§¦¨Ÿ¨
oMW`N` KxMd KFzA dpYip `NW ¤¥¤Ÿ¦§¨§©§©¤¨

Fl dvEgn(l"kyn):a dxez ¦¨
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(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ראׁש(מכילתא. ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיהא  החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחדׁש.

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי ראּויה ∑‰f‰.אּיר ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה נתקּׁשה ְִִִִִֵָָָ«∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
היה לקּדׁש, לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו ו)מדּבר ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום אׁשר (במדבר הּיֹום "מן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
חׁשכה  עם והראהּו זֹו ּפרׁשה לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' .צּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא) ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, ‡ÚŒÏkŒÏ„˙.זה e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ«¿∆»¬«

L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּפסח ∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ֶַ
ּבעׂשר  מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת מרּבין,למׁשּפחה ׁשהיּו הרי ְְִִִֶֶַַָָֹ∆¿≈»…ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

לּבית" "ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה .יכֹול ְְִֶֶֶַַַָָָָֻ

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).äfä LãçäEWxC 'dGd' zaiYn ©Ÿ¤©¤¦¥©©¤¨§
d"awdW minkgEd`xdz` dWnl £¨¦¤¤§¨§¤¤

dDWECga dpal(dpaNd clFn) ©§¨¨§¦¨©©§¨¨
WCgzn gxIdWM :Fl xn`eotF`A §¨©§¤©¨¥©¦§©¥¨¤

'dGd'Ll didimFId FzF`WcgÎW`x ©¤¦§¤§©ŸŸ¤
(`zlikn)e .mlE`icin `vFi `xwn oi` §¨¥¦§¨¥¦¥
,FhEWt'dGd' oFWNW'oqip' Wcg lr §¤§©¤©Ÿ¤¦¨

,Fl xn`WcFgd :xnFlkEddGEp`W ¨©§©©¤©¤¤¨
,FA micnFrdidimklW`xdNigzE §¦¦§¤¨¤Ÿ§¦¨

`dIW ,miWcgd oipn xcqliExw `Ed §¥¤¦§©¤¢¨¦¤§¥¨
e ,oFW`x'oeiq' ,ipW iExw 'xiI`' ¦§¦¨¨¥¦¦¨

iWilWmipW WcFg cr ,mNEM oke §¦¦§¥¨©¤§¥
dpXd sFq `EdW xUr(m"`x): ¨¨¤©¨¨

.äfälr dWn dXwzpoiCclFn ©¤¦§©¨Ÿ¤©¦©
,dpaNdmiWCwn DzI`x iR lr xW` ©§¨¨£¤©¦§¦¨¨§©§¦

,WcFgÎW`xM Frawl mFId z`Efi`A ¤©§¨§§Ÿ¤§¥
(xEriWWCwl diE`x didze d`xY ¦¥¨¤§¦§¤§¨§©¥

,WcFgd z` eiR lrFl d`xded"awd ©¦¤©¤§¤§¨
riwxA dpaNd z` rAv`azrA §¤§©¤©§¨¨¨¨¦©§¥

DWECig'WCwe d`x dfM' Fl xn`e- ¦¨§¨©¨¤§¥§©¥
if` ,df xEriWA DzF` d`xY xW`M©£¤¦§¤¨§¦¤£©

WcFgd z` WCwY(my)(`"eb).cvike §©¥¤©¤§¥©
Ed`xdi` clFOd onfA `lde ?Fl ¤§¨©£Ÿ¦§©©¨¦

mFId xF`A dpaNd z` zF`xl xWt ¤̀§¨¦§¤©§¨¨§©
riwXd xg`l cr `N`,d`lde ¤¨©§©©©§¦¨©£Ÿ

d"awdFOr xAcn did `ldliNA Ÿ¨¨§©¥¦©©§¨

xAC mFiA idie' xn`PW ,mFIa `N ¤̀¨©¤¤¡©©§¦§¦¤
'd(gk ,e lirl),:xg` mFwnA Epivn oke§¥¨¦§¨©¥
'FzFEv mFiA'(gl ,f `xwie),okemFId on' §©§¥¦©

'd`lde 'd dEv xW`(fk ,eh xacna), £¤¦¨¨¨§¨
l` 'd ixaC lMW Epcnl dN` lMnE¦¨¥¤¨©§¤¨¦§¥¤

mFId zFrWA Eid dWn`N` ?sFqA ¤¨¦§©¤¨§
mFIddxn`p dOgd zriwWl KEnq ©¨¦§¦©©©¨¤¤§¨

E ,Ef dWxt FlFY` xAcl miIQW xg`l ¨¨¨§©©¤¦¥§©¥¦
f`e ,dOgd drwWEd`xddpaNd z` ¨§¨©©¨§¨¤§¨¤©§¨¨

:dkWg mrb dxez ¦£¥¨
(b)úãò ìk ìà eøacdOl .l`xUi ©§¤¨£©¦§¨¥¨¨

,miAx oFWlA 'ExAC' mdl xn`pikemB ¤¡©¨¤©§¦§©¦§¦©
oxd`didxn`p xak `lde ,xAcn ©£Ÿ¨¨§©¥©£Ÿ§¨¤¡©

xg` mFwnA(bi ,`l oldl)'exAcz dY` §¨©¥©¨§©¥
izzAW z` K` xn`l l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¥Ÿ©¤©§Ÿ©
micnl Ep` mXn xW` ,'ebe 'ExnWY¦§Ÿ£¤¦¨¨§¥¦
xAcnd did dWOW ,zFevOd lM lr©¨©¦§¤¤¨¨©§©¥

?mrd l``N`Eid oxd`e dWn ¤¨¨¤¨¤§©£Ÿ¨
e ,dfl df cFaM oiwlFgicM KFz §¦¨¤¨¤§§¥

Eid mrd l` mxEAiCdfl df mixnF` ¦¨¤¨¨¨§¦¤¨¤
ipcOl'YrnXW itM devOd z` ©§¥¦¤©¦§¨§¦¤¨©§¨

'd"awd iRn DzF`e ,did KkxEACd ¨¦¦§¨¨¨©¦
,mdipW oiAn `vFi`Ed dWn xW`M ¥¦¥§¥¤©£¤¤

eil` sxhvn oxd`e ,ixTird xaFCd©¥¨¦¨¦§©£Ÿ¦§¨¥¥¨
dUrPW cr,mixAcn mdipW ENi`M ©¤©£¨§¦§¥¤§©§¦

od :miaEzMd ipW EniIwzIW otF`A§¤¤¦§©§§¥©§¦¥

'xAcY dY`' ode 'ExAC'(`zlikn),l"kyn) ©§§¥©¨§©¥
(dngdÎxe`:

øîàì ìàøNé úãò ìk ìà eøac©§¤¨£©¦§¨¥¥Ÿ
.Lãçì øBùòaWcFgl xFUrA `l ¤¨©Ÿ¤Ÿ¤¨©¤

`N` ,mdil` ExAcimFId ExAC §©§£¥¤¤¨©§©
,WcgÎW`xAgqRd zFcF` lr §ŸŸ¤©©¤©

WcFgl xFyrA EdEgTIWdid ENi`e] ¤¦¨¤¨©¤§¦¨¨
WcFgl xFUrA ExAcIW aEzMd WExiR¥©¨¤§©§¤¨©¤
xg`l 'xn`l' zNin d`A dzid ixd£¥¨§¨¨¨¦©¥Ÿ§©©

['WcFgl xFUrA' miNiOd(l"kyn): ©¦¦¤¨©¤
.äfäwx iM EpcOll `A 'dGd' oFWl ©¤§©¤¨§©§¥¦©

mixvn gqR,oFW`xd gqR oAxw] ¤©¦§©¦¨§©¤©¨¦
FA Kixvd [mixvnA l`xUi EaixwdW¤¦§¦¦§¨¥§¦§©¦¦§¦

didIW aEzMdxFUra FgTn,xnFlM - ©¨¤¦§¤¦¨¤¨§©
dxUrA FziIpw miCwdl daFg dzid̈§¨¨§©§¦§¦¨©£¨¨
'gqR mWl df' eilr xnFle] WcFgl©¤§©¨¨¤§¥¤©

(i"yx)[zFxFC gqt `le ,la` - §Ÿ¤©£¨
zFUrl l`xUi micizrW migqRd©§¨¦¤£¦¦¦§¨¥©£
KWndA EEhvPW FnM] mdizFxFcl§¥¤§¤¦§©§¤§¥

dWxRd(dkÎck miweqt)Kixv oi` [ ©¨¨¨¥¨¦
xFUrA dVd z` zFpwle miCwdl§©§¦§¦§¤©¤¤¨
drAx`A FzFpwl iC `N` ,WcFgl©¤¤¨©¦§§©§¨¨

FA xUr(.ev migqt)(m"`x): ¨¨
úBáà úéáì äNziA' Edn .ziAl dU ¤§¥¨¤©¨¦©¥

:FWExiR a` ziA ?'ziA' EdnE 'a`̈©©¦¥¨¥
xRqn zllFMd dlFcBd dgRWOd©¦§¨¨©§¨©¤¤¦§©

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑ ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלידי
ּולהתמעט  ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליו,

קּים, הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מׁשּנׁשחטמהיֹות ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים חׁשּבֹון, ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְֵֶ
כז) הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, ּכּזיתהראּוי לאכל יכֹול ׁשאינֹו .(מכילתא)וזקן ְְְִֶַָ¿ƒ»¿ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

eqÎz∑ ּתתמּנּון. »…ְְִ

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰∑:ׁשּנאמר ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים ."וׂשה »ƒƒְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

ziA odn zg` lkNW ,zFPhw zFgRWn¦§¨§©¤§¨©©¥¤©¦
dPhTd dgRWOd `id 'ziA'E ;DNXn¦¤¨©¦¦©¦§¨¨©§©¨
,zFtqFp zFgRWn zllFM Dpi` oiicrW¤£©¦¥¨¤¤¦§¨¨
aEzMd WxiR okl .mNEkl cg` ziaE¥¤¨§¨¨¥¥©©¨
dU ,xnFlM ,'zFa` zial dU' dNigY§¦¨¤§¥¨§©¤

cg`llkzg` dgRWnziA' diExTd ¤¨§¨¦§¨¨©©©§¨¥
,mlE`e .'a`EidW ixdiWp` ¨§¨£¥¤¨©§¥

dgRWOd,oiAExncg` dUA iC oi`e ©¦§¨¨§¦§¥©§¤¤¨
mzlik`llFki ,lr s`W xnFl iziid ©£¦©¨¨¨¦¦©¤©©
Egwi ok iRcEnlY ?oNEkl cg` dU ¦¥¦§¤¤¨§¨©§

'ziAl dU' xnFlcg` dU - ©¤©¨¦¤¤¨
:xn`p ENi`kE] dPhw zg` dgRWnl§¦§¨¨©©§©¨§¦¤¡©
dU F` ,a` zial dU F` - mdl Egwie§¦§¨¤¤§¥¨¤

[ziAl(`zlikn)(m"`x):c dxez ©©¦
(c).äOî úBéäî úéaä èòîé íàå§¦¦§©©©¦¦§¦¤

Eidi m`eziAd ipAzFidn oihrEn §¦¦§§¥©©¦¨¦¦§
,cg` dVnxnFlMoilFki oi`W ¦¤¤¨§©¤¥§¦

Flk`lFNEM`aiex`WPd xUAdicil §¨§§¨Ÿ©¨¨©¦§¨¦¥
xEQi`xzFpxn`PW FnM](i weqt oldl) ¦¨§¤¤¡©

if` ,['ebe 'xwA cr EPOn ExizFz `le'§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤£©
FpkWE `Ed gwle'''FbeElkEie §¨©§¥§§§

eiCgi sxhvdlFrnWn Edf .lW §¦§¨¥©§¨¤©§¨¤
`xwOd(FhEWt itl.FA Wi cFre ©¦§¨§¦§§¥
Wxcn:oiprl - 'ziAd hrni m`e' ¦§¨§¦¦§©©©¦§¦§©

,xAcn aEzMd miiEpnd zEhrnzd¦§©£©§¦©¨§©¥
W cOlls`leilr EpnPW xg`Erawe §©¥¤©§©©¤¦§¨¨§¨§

,eiCgi gqRd z` zFUrl zg` dxEag£¨©©©£¤©¤©©§¨
gqRd hgWp `NW cFr lM ixdoilFki £¥¨¤Ÿ¦§©©¤©§¦

mdEPnid mdici KFWnle hrnzdl ¥§¦§©¥§¦§§¥¤¥¤
xFarle ,miiEpnd zxEagn WFxtl -¦§¥£©©§¦§©£

zFpOdlEzxg` dxEagAdU lr §¦¨©£¨©¤¤©¤
xg`,mpFvxMzFidn' aEzMd KWnde ©¥¦§¨§¤§¥©¨¦§

oilFki izni` cr cOll `A 'dVn¦¤¨§©¥©¥¨©§¦
- 'ziAd hrni m`e' :oM zFUrlm` K` ©£¥§¦¦§©©©¦©¦

- hrnzdlE mdici KFWnl E`Ä¦§§¥¤§¦§©¥
`weeC,Ehrnzi dVn zFidnxnFlM ©§¨¦§¦¤¦§©£§©

wxcFrAWFzFidA ,miIw dVd ©§¤©¤©¨¦§
,miIgaeiiEpn z` hrnl xWt` f` iM ©©¦¦¨¤§¨§©¥¤§¨

,mdilr siqFdl F`hgWPXn `le §¦£¥¤§Ÿ¦¤¦§©
`N` 'dU' `xwp Fpi` xaM f`W]¤¨§¨¥¦§¨¤¤¨
ErAwp dhigXd xg`l iM ,['xUA'¨¨¦§©©©§¦¨¦§§
gqRd oi`e ,hlgEn otF`A miiEpnd©§¦§¤§¨§¥©¤©

eiiEpnl `N` lk`p(.ht migqt),`"eb) ¤¡¨¤¨¦§¨
(g"n`a:

úñëîaoFWl `Ed 'dqkn' .zFWtp §¦§©§¨¦§¨§
.oFAWgzFWtPd oipn itl ,xnFlkE ¤§§©§¦¦§©©§¨

.miiEpnd zxEag z` ErAwYokeEpivn ¦§§¤£©©§¦§¥¨¦
:`xwOA df oFWlz` odMd Fl aXge' ¨¤©¦§¨§¦©©Ÿ¥¥
'LMxrd zqkn,EdcU WiCwOd] ¦§©¨¤§§©©§¦¨¥

iR lr FMxr z` odMd Fl aXgn§©¥©Ÿ¥¤¤§©¦
[laFId cr ExzFPW mipXd(bk ,fk `xwie): ©¨¦¤§©©¥

Bìëà éôì.dVd lr EQkYWi` wx §¦¨§¨Ÿ©©¤©¦

dlik`l iE`xdlr iEpnM Ftxvl oYip ¨¨©£¦¨¦¨§¨§§¨©
gqRdopi`W owflE dlFgl hxR ; ©¤©§¨§¤§¨¥¤¥¨

zifM lFk`l oilFki,gqRd xUAn §¦¤¡§©¦¦§©©¤©
eilr zFpOdl milFki mpi`W(`zlikn) ¤¥¨§¦§¦¨¨¨

(:an dkeq i"yx):
.eqëz:qFlwpE`A FnEBxzM .dVd lr ¨Ÿ©©¤§©§§§§

oEpnzY'`xni` lr'lr mipnp EidY] ¦§§©¦§¨¦§¦§¦©
'dqkn' FnM ,'EQkY' oMW .[dVd©¤¤¥¨Ÿ§¦§¨
oFAWg oFWl `Ed ,lirl xEn`d̈¨§¥§¤§

oipnE:d dxez ¦§¨
(d).íéîúmlW:mEn `lA ¨¦¨¥§Ÿ

.äðL ïadtlg xaMW FWExiR oi` ¤¨¨¥¥¤§¨¨§¨
`N` ,clFPW mFIn dninY dpWlM ¨¨§¦¨¦¤©¤¨¨

FzpWdpFW`xd,'dpW oA' iExwoFWlE §¨¨¦¨¨¤¨¨§
'dpXd oA' FnM `Ed 'dpW oA',xnFlM , ¤¨¨§¤©¨¨§©

,Ef dpWA clFPWxg`l la` ¤©§¨¨£¨§©©
lqtp ,FclEd mFIn dpW Fl d`NnzPW¤¦§©§¨¨¨¦¦¨§¦§¨

gqRd oAxwl(miyxtn): §¨§©©¤©
.íéfòä ïîe íéNákä ïîKixv oi` ¦©§¨¦¦¨¦¦¥¨¦

`N` ,(fre UaM) mipiOd ipXn `iadl§¨¦¦§¥©¦¦¤¤§¥¤¨
.dGn F` dGn F`Fpi` 'dU' oFWlE ¦¤¦¤§¤¥

miUaMd oinl `weeC cgEinfr s`W §¨©§¨§¦©§¨¦¤©¥
xn`PW ,'dU' iExw(c ,ci mixac)dU' ¨¤¤¤¡©¥

miaUk'miGr dUexn`p oke],eh xacna) §¨¦§¥¦¦§¥¤¡©
(`i['miGra F` miUaMa dVl'©¤©§¨¦¨¦¦

(`zlikn):e dxez



פה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ראׁש(מכילתא. ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיהא  החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחדׁש.

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי ראּויה ∑‰f‰.אּיר ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה נתקּׁשה ְִִִִִֵָָָ«∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
היה לקּדׁש, לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו ו)מדּבר ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום אׁשר (במדבר הּיֹום "מן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
חׁשכה  עם והראהּו זֹו ּפרׁשה לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' .צּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא) ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, ‡ÚŒÏkŒÏ„˙.זה e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ«¿∆»¬«

L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּפסח ∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ֶַ
ּבעׂשר  מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת מרּבין,למׁשּפחה ׁשהיּו הרי ְְִִִֶֶַַָָֹ∆¿≈»…ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

לּבית" "ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה .יכֹול ְְִֶֶֶַַַָָָָֻ

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»
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:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑ ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלידי
ּולהתמעט  ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליו,

קּים, הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מׁשּנׁשחטמהיֹות ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים חׁשּבֹון, ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְֵֶ
כז) הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, ּכּזיתהראּוי לאכל יכֹול ׁשאינֹו .(מכילתא)וזקן ְְְִֶַָ¿ƒ»¿ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

eqÎz∑ ּתתמּנּון. »…ְְִ

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰∑:ׁשּנאמר ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים ."וׂשה »ƒƒְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿
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(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי  אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקּדים
אֹומר: טז)הּוא ׁשאגאל (יחזקאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי "ואעבר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו ׁשּתי (שם)את להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה ודם ּפסח ּדם ואֹומר:(שם)מצֹות: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי (זכריה "מתּבֹוססת ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו",ט) מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית להם:"ּגםֿאּת אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים וׁשהיּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו מצוה "מׁשכּו ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ּכֹוכבים B‚Â'.מעבֹודת B˙‡ eËÁLÂ∑ וכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ¿»¬…¿ְִ

ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? מא)ּכּלן קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ועדה קהל ְְֲִִֶֶֶָָָָָֻ¿«¬«ƒ¿»≈ְֵָָָ
ּדלתֹות  ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹויׂשראל.

ּבפסחים ּכדאיתא וכּו', סד)העזרה ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִָָָָָ≈»«¿»ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹנֹוטה
נׁשף  לׁשֹון ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָעריבת

ּכמֹו: ,כד)וחׁש ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶָָָָֹ

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ו)ּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום  רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחלטה

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו ואף הרביעיהרביעיהרביעיהרביעיהּׁשליׁשי ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד-ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ׁשטּופים היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּכאן:

זֹו. ּפעּלה לפני הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻצר

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול הּזקּופֹות ∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַ
לּפתח  מּכאן מּכאן אחת לינט"ל ∑‰ÛB˜Ln.ואחת אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַַַָָ««¿ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכמֹו: חבטה, – ׁשקיפה ּולׁשֹון כו)ּבלע"ז. מׁשקֹופי (ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ÏÚ."קֹול ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ«
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ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי  אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקּדים
אֹומר: טז)הּוא ׁשאגאל (יחזקאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי "ואעבר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו ׁשּתי (שם)את להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה ודם ּפסח ּדם ואֹומר:(שם)מצֹות: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי (זכריה "מתּבֹוססת ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו",ט) מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית להם:"ּגםֿאּת אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים וׁשהיּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו מצוה "מׁשכּו ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ּכֹוכבים B‚Â'.מעבֹודת B˙‡ eËÁLÂ∑ וכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ¿»¬…¿ְִ

ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? מא)ּכּלן קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ועדה קהל ְְֲִִֶֶֶָָָָָֻ¿«¬«ƒ¿»≈ְֵָָָ
ּדלתֹות  ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹויׂשראל.

ּבפסחים ּכדאיתא וכּו', סד)העזרה ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִָָָָָ≈»«¿»ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹנֹוטה
נׁשף  לׁשֹון ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָעריבת

ּכמֹו: ,כד)וחׁש ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶָָָָֹ

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»
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ipA lM zEgilWA hgFW cg`dW oeike§¥¨¤¨¤¨¥¦§¦¨§¥
EdEhgW ENi`M aWgp ixd ,dxEagd©£¨£¥¤§¨§¦§¨

mNEM(:`n oiyecw)(i"gp): ¨
.ìàøNé úãò ìä÷lW zFpFWl WlW §©£©¦§¨¥¨§¤

:o`M Exn`p xEAiv'dcr'e 'ldw' ¦¤¤§¨¨¨§¥¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ו)ּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום  רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחלטה

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו ואף הרביעיהרביעיהרביעיהרביעיהּׁשליׁשי ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד-ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ׁשטּופים היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּכאן:

זֹו. ּפעּלה לפני הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻצר

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול הּזקּופֹות ∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַ
לּפתח  מּכאן מּכאן אחת לינט"ל ∑‰ÛB˜Ln.ואחת אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַַַָָ««¿ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכמֹו: חבטה, – ׁשקיפה ּולׁשֹון כו)ּבלע"ז. מׁשקֹופי (ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ÏÚ."קֹול ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ«
Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰∑ הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ּבתֹוכן ולא ּדרין .ׁשאין «»ƒ¬∆…¿…»∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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a`פח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ ערבי ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑ ּבאזהרת זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ְְֶַַָָ
ּתאכלּו" פא)"לא מקֹום∑ÌÈna.(שם מּכל מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר Èk.(שם)מּנין ְֹֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻƒ
L‡ŒÈÏˆŒÌ‡∑ אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

אׁש" ÂÈÚ¯k.צלי ÏÚ BL‡¯∑ ּכאחד ּכּלֹו לתֹוכֹוצֹולהּו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עם ְִֵ…«¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻ
הדחתן עד)אחר ּכלׁשֹון(שם קרּבֹו", ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון יג). ּכמֹות (לקמן – ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", "על ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ

אף מׁשלם ׁשהן, ּבׂשרֹו ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות .זה ְְְֵֶֶֶַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועלועלועלועל ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו עלעלעלעל ט)ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו (יב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האלילים. ּופּולחן העבֹודה-זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי לידי ּבא ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻקרּבן

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' ראׁשֹו, ׁשל הּפרטים ּובׁשלׁשת 'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגם
עליו ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו:::: אּלא עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – הּמגּבלים והבנתֹו ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ֹֹ ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

העליֹון. לרצֹון ּבטל ְְִֵֶָָָָלהיֹות
סביבֹו.ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו:::: הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), (ּתאות ועצמה לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
את קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: להּׂשיג ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו עד הּגׁשמּיים, מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ְַָָּפרנסתֹו.

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).øNaä úà,xUAd z` wx`le ¤©¨¨©¤©¨¨§Ÿ
micib[miWw],zFnvremi`vFi oi`W ¦¦¨¦©£¨¤¥§¦

gqRd zlik` zaFg ici mdA(my)(m"`x): ¨¤§¥©£¦©©¤©
.íéøBøî ìòoFWlA 'mixFxn' xn`p ©§¦¤¡©§¦¦§
oMW ,miAx,'xFxn' `xwp xn aUr lM ©¦¤¥¨¥¤©¦§¨¨

'EdElk`i mixn miaUr lr' :xnF`kE§¥©£¨¦¨¦Ÿ§
mzF`A wx `Ed devOd mEIw ok`e]§¨¥¦©¦§¨©§¨

minkg EpOW mipiOd zWng(.hl migqt) £¥¤©¦¦¤¨£¨¦
mi`xwp Eid dxFY oYn zrWA xW £̀¤¦§©©©¨¨¦§¨¦

'xFxn'(e"hwq b"rz 'iq ,`"bn)[e .mrHd ¨§©©©
W,xFxn lFk`l mEv`Ed iMxkf ¤¦¨¤¡¨¦¥¤
l' xn`p eilrW mixvn cEArWExxnie §¦§¦§©¦¤¨¨¤¡©©§¨§

mdiIg z`'(ci ,` lirl)(g"n`a):h dxez ¤©¥¤
(h).àð eðnî eìëàz ìàxUAFpi`W ©Ÿ§¦¤¨¨¨¤¥

oFWlA '`p' F`xFw FMxv lM iElv̈¨¨§§¨¦§
,iaxr`xwOd oFWlA mB oke: ©§¦§¥©¦§©¦§¨

.ìMeáî ìLáe- df lMmbe '`p' mB ¨¥§¨¨¤©¨§©
lElM - 'lXEan'l`' zxdf`A §¨¨§©§¨©©

.'Elk`Yl` :xn`p did ENi`kE Ÿ§§¦¨¨¤¡©©
EPOn Elk`Y l`e ,`p EPOn Elk`YŸ§¦¤¨§©Ÿ§¦¤

miOA lXEan(m"`x): §¨©©¦
.íénaoiwWn x`Wl oiPnmd mBW ©¨¦¦©¦¦§¨©§¦¤©¥

?minM mpiCxnFl cEnlYoFWlA ¦¨§©¦©§©§¨
:dlEtM'lXEan lWaE',z` xFq`l §¨¨¥§¨¤¡¤

lXEandmFwn lMnod ,(otF` lkA) ©§¨¦¨¨§¨¤¥
miwWn x`WA ode minA(.`n migqt): §©¦§¥¦§¨©§¦

.Là éìö íà ékdlrnlwEqRA) ¦¦§¦¥§©§¨©¨
(mcFTddUr zevnA eilr xfB ©¥¨©¨¨§¦§©£¥

,'W` ilv ...xUAd z` Elk`e'o`ke §¨§¤©¨¨§¦¥§¨
eilr siqFdxEQi` aEzMddUrzÎ`l ¦¨¨©¨¦Ÿ©£¤

,W` ilv Fpi`W otF`A EdElk`i `NW¤ŸŸ§§¤¤¥§¦¥
zxdf`W itl'EPOn Elk`Y l`' §¦¤©§¨©©Ÿ§¦¤

xn`n lr mB zkWnpilv m` iM' ¦§¤¤©©©£©¦¦§¦
'W`.xg` otF`A EPOn Elk`i `NW - ¥¤ŸŸ§¦¤§¤©¥

'lXEan' F` '`p' EPOn lkF`dW `vnp¦§¨¤¨¥¦¤¨§¨
Fzlik` lr zg` :zFxdf` iYWA xaFr¥¦§¥©§¨©©©£¦¨
Fzlik` lr zg`e ,lXEan F` `p̈§¨§©©©£¦¨
mB z`f caNnE] iElv Fpi`W otF`A§¤¤¥¨¦§©Ÿ©
Fzlik` lW dUrdÎzevn z` lHiA¦¥¤¦§©¨£¥¤£¦¨

[W` ilv(m"`x): §¦¥

åéòøk ìò BLàø:xnFlM .FAxw lre Ÿ©§¨¨§©¦§§©
`N` migzpl FzF` gYpi `lEdlFv Ÿ§©¥©¦§¨¦¤¨¥

cg`k FNEM,`EdW zFnMFW`x mr §¤¨§¤¦Ÿ
eirxM mre(eilbx)FAxw mreeixa`) §¦§¨¨©§¨§¦¦§¥¨¨
,(minipRdez`eirn ipamipErHd ©§¦¦§¤§¥¥¨©§¦

zFpAxTd x`WA xn`PW FnM] dvigx§¦¨§¤¤¡©¦§¨©¨§¨
(h ,` `xwie),['miOA ugxi eirxkE FAxwe'§¦§§¨¨¦§©©¨¦

,dVd ohAn `ivFn EdixdeozFpozF` £¥¦¦¤¤©¤§¥¨
aEWFkFzllozgcd xg`(ozvigx) §§©©£¨¨¨§¦¨¨

(.cr migqt)'FAxw lre eirxM lr' oFWlE .§©§¨¨§©¦§
mirxMd on dlrnl' FWExiR oi ¥̀¥§©§¨¦©§¨©¦

`Ed `N` ,'FAxTn dlrnlEoFWlM §©§¨¦¦§¤¨¦§
...l`xUi ipA z` E`ivFd'lr ¦¤§¥¦§¨¥©

'mzF`av(ek ,e lirl)FWExiRWFnM ¦§¨¤¥§
'mzF`avA'mixvOn mz`ivIW - §¦§¨¤§¦¨¨¦¦§©¦

mr mdihaW lM ,mdipFnd lkA dzid̈§¨§¨£¥¤¨¦§¥¤¦
mdizFgRWn,odW zFnMedf s` ¦§§¥¤§¤¥§©¤

:FWExiR o`M xEn`d- `EdW zFnM ¨¨¨¥§¤
FxUA lMdVd lWmlXn(FzEnlWA) ¨§¨¤©¤¦¨¥¦§¥

(m"`x):i dxez

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, הנץ  אחר:מּׁשעת מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום נׂשרף ׁשאינֹו ּתעמד לּמד ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.ותׂשרפּנּו ְְְִֶ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑ הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆««ְִֵֶַַַַָָָ
אמצעי  ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל  ּבּתי מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהּפסיחה
וגם  ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. לׁשם עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנמלט,

ּפסיעה  לׁשֹון .פסק"א ְְִָ

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i)ø÷a ãò epnî øúBpäåW`A §©¨¦¤©Ÿ¤¨¥
EtxUY.xn`p xaMW xg`'`le ¦§Ÿ©©¤§¨¤¡©§Ÿ

:xn`IW iC did ,'xwA cr EPOn ExizFz¦¦¤©Ÿ¤¨¨©¤Ÿ©
'E ,'EtxUY W`A EPOn xzPdedn §©Ÿ¨¦¤¨¥¦§Ÿ©

?dIpW mrR 'xwA cr' xnFl cEnlY©§©©Ÿ¤©©§¦¨
icMoYil(siqFdl),xwA lr xwA §¥¦¥§¦Ÿ¤©Ÿ¤

'xwA'dWmzqupd zrXn FrnWn ¤©Ÿ¤§¨©§¨¦§©¨¥
aEzMd `aE ,dOgdcr' aEW ltke ©©¨¨©¨§¨©©

'xwAmiCwdlxnFle ,FPnf sFq z` Ÿ¤§©§¦¤§©§©
dlik`A xEq`WxaM,xgXd zFlrn ¤¨©£¦¨§¨¥£©©©

xwFAd lW FxwA' `EdWEdf ,'WExiR ¤¨§¤©¤¤¥
aEzMdWxcn cFre .FrnWn itl ©¨§¦©§¨§¦§¨

xg`:o`M EWxCcOlaEzMdWxUAd ©¥¨§¨¦¥©¨¤©¨¨
xwFA cr xzFPdaFhÎmFiA sxUp Fpi` ©¨©¤¥¦§¨§

zaWgp miWcw xUA ztixUW itl]§¦¤§¥©§©¢¨¦¤§¤¤
,[aFh mFiA dxEq` `ide ,dk`lnM¦§¨¨§¦£¨§

`N`EPtxUizxgOn.(crFOd lFgA) ¤¨¦§§¤¦¨¢¨§©¥
xwaA EPOn xzFPde :EPWxcY Kke§¨¦§§¤§©¨¦¤§Ÿ¤

oFW`xixd ,(aFh mFi lW FxwaA)cr ¦§¨§¤£¥©
ipW xwA(crFOd lFg lW FxwA) Ÿ¤¥¦¨§¤©¥

cFnrYFOr oiYnzeef`EPtxUz ©£§©§¦¦§¨¦§§¤
oi` dliNA aFh mFi i`vFnA la`]£¨§¨¥©©§¨¥
`N` miWcw mitxFU oi` iM ,FtxUl§¨§¦¥§¦¢¨¦¤¨

[mFIA(:ck zay)(miyxtn):`i dxez ©

(`i)íéøeâç íëéðúîmkilrp ¨§¥¤£¦©£¥¤
ipA bdpnM .mkciA mklTnE mkilbxA§©§¥¤©¤§¤§¤§¤§¦§©§¥

mdWM mc`mipOEfnmipkEnEz`vl ¨¨§¤¥§¨¦¨¦¨¥
:KxCl©¤¤

.ïBætça,zExidnE dldA oFWl §¦¨§¤¨¨§¦
fRgPd KxcM dlik`d zxEv `dYW¤§¥©¨£¦¨§¤¤©¤§¨

,KxCl z`vl xdnnEEFnMEpivOW §©¥¨¥©¤¤§¤¨¦
zkll fRgp cec idie''lE`W ipRn ©§¦¨¦¤§¨¨¤¤¦§¥¨

(ek ,bk `Îl`eny)ceC xYYqd xW`M]©£¤¦§©¥¨¦
eiWp`e lE`W iM dNbe ,oFrn xAcOA©¦§©¨§¦¨¦¨©£¨¨
FkENidA xdnl ligzd ,Fckll miaFxw§¦§¨§¦§¦§©¥§¦
KxCd lk dPde' oke .[mdn wgxzdlE§¦§©¥¥¤§¥§¦¥¨©¤¤

milke micba d`lnEkilWd xW` §¥¨§¨¦§¥¦£¤¦§¦
'mftgA mx`(eh ,f aÎmikln)mx` dpgn] £¨§¨§¨©£¥£¨

'd rinWd ,oFxnFW lr xEvl E`AW¤¨¨©§¦§¦©
EqEpIe 'qEq lFwe akx lFw' mdipf`A§¨§¥¤¤¤§©¨
mdW KFY ,zExidnaE dldaA§¤¨¨¦§¦¤¥
m` lr miklWEn mdivtg mixi`Wn©§¦¦¤§¥¤§¨¦©¥

[KxCd: ©¤¤
.'äì àeä çñtxnFlMiExw oAxTd ¤©©§©©¨§¨¨

,'gqR'`EdedgiqRde bENiCd mW lr ¤©§©¥©¦§©§¦¨
WdidbNcn `EdÎKExAÎWFcTd ¤¨¨©¨¨§©¥

lr gqFtEiYA oiAn l`xUi iYA ¥©©¨¥¦§¨¥¦¥¨¥
,mixvn,mdixFkA z` zFMdl `NW ¦§¦¤Ÿ§©¤§¥¤

x`W oiA mipkFW l`xUi iYA EidW¤¨¨¥¦§¨¥§¦¥§¨
,mixvn iYAedidixvOn utFw ¨¥¦§©¦§¨¨¥¦¦§¦

ixvnlmixFkAd z` bFxdleENi` §¦§¦©£¤©§¦§¦
l`xUidhlnp irvn`FnkE] lFSipe ¦§¨¥¨¤§¨¦¦§¨§¦§
xn`PW(fk weqt oldl)gqR gaf mYxn`e' ¤¤¡©©£©§¤¤©¤©

l`xUi ipa iYA lr gqR xW` 'dl `Ed©£¤¨©©¨¥§¥¦§¨¥
o`M aEzMd xn`W Edfe ;['ebe mixvnA§¦§©¦§¤¤¨©©¨¨
.`Ed KM oAxTd mW xnFlM ,'`Ed gqR'¤©§©¥©¨§¨¨

:FWExiR ''dl' wEqRd mEIqemY`e §¦©¨©¥§©¤
,gqRd zcFar lM z` mkzFUrAEUr ©£§¤¤¨£©©¤©£

eizFcFar lkmkzpeEM `dIW ,'d mWl ¨£¨§¥¤§¥©¨©§¤
minW mWl.devOd z` miIwlxaC §¥¨©¦§©¥¤©¦§¨¨¨

xg``A Fpi` '`Ed gqR' oFWNd : ©¥©¨¤©¥¨
`N` ,calA oAxTd mW z` wx xiMfdl§©§¦©¤¥©¨§¨¦§¨¤¨
zevnA o`M xEn`dl mrh oYil icM mB©§¥¦¥©©§¨¨¨§¦§©
Flk`l mkilr ,xnFlkE .oFfRgd©¦¨§©£¥¤§¨§

KlFdW inM ,zExidnAbENC KxC ¦§¦§¦¤¥¤¤¦
,dvitwEzFUrl icMFnWl xkf §¦¨§¥©£¥¤¦§

,'gqR' iExTWFzvitwE FbENiC mW lr ¤¨¤©©¥¦§¦¨
.zFxFkA zMnA d"awd lW:i"yx xirne ¤§©©§

mbeiEHiAd,`"wqtbg lW FnW `EdW §©©¦¤§¤©
FrnWn ,f"rl oFWlA gqRdoFWl ©¤©¦§©©©§¨§

'driqR'dxidn dkilde dQB driqR - §¦¨§¦¨©¨©£¦¨§¦¨
(`"y ,g"n`a ,yeal):ai dxez



פט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ ערבי ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑ ּבאזהרת זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ְְֶַַָָ
ּתאכלּו" פא)"לא מקֹום∑ÌÈna.(שם מּכל מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר Èk.(שם)מּנין ְֹֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻƒ
L‡ŒÈÏˆŒÌ‡∑ אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

אׁש" ÂÈÚ¯k.צלי ÏÚ BL‡¯∑ ּכאחד ּכּלֹו לתֹוכֹוצֹולהּו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עם ְִֵ…«¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻ
הדחתן עד)אחר ּכלׁשֹון(שם קרּבֹו", ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון יג). ּכמֹות (לקמן – ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", "על ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ

אף מׁשלם ׁשהן, ּבׂשרֹו ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות .זה ְְְֵֶֶֶַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועלועלועלועל ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו עלעלעלעל ט)ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו (יב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האלילים. ּופּולחן העבֹודה-זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי לידי ּבא ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻקרּבן

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' ראׁשֹו, ׁשל הּפרטים ּובׁשלׁשת 'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגם
עליו ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו:::: אּלא עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – הּמגּבלים והבנתֹו ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ֹֹ ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

העליֹון. לרצֹון ּבטל ְְִֵֶָָָָלהיֹות
סביבֹו.ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו:::: הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), (ּתאות ועצמה לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
את קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: להּׂשיג ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו עד הּגׁשמּיים, מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ְַָָּפרנסתֹו.
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ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈
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`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, הנץ  אחר:מּׁשעת מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום נׂשרף ׁשאינֹו ּתעמד לּמד ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.ותׂשרפּנּו ְְְִֶ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑ הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆««ְִֵֶַַַַָָָ
אמצעי  ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל  ּבּתי מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהּפסיחה
וגם  ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. לׁשם עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנמלט,

ּפסיעה  לׁשֹון .פסק"א ְְִָ

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»
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a`צ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - etzÎdtz 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח (יב, ֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּוקפיצה ּדּלּוג ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ּפסח קרּוי הּוא הּקרּבן לה': הּוא (רש"י)ּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מצרים? יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר ְְְְִִִִִֶַַַַַֹמה
ׁשעמדּו ועד זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ׁשהיתה ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבני־יׂשראל
אי־אפׁשר  ׁשּכזה חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר זמן עבר – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָליד

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלבּצע

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו יא)וככהוככהוככהוככה (יב, ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּסביבה  עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, האדם סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָחּייו

ְָָהרחֹוקה.
"מּקלכם": "נעליכם", "מתניכם", – האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה

הּמעמיד מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ּבֹו־עצמֹו. הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאת

ּבכל נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
האדמה. עם ּבמּגע האדם ּבא הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָסביבתֹו.

לֹומר ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש אדם ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבׁשבילי

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת ı¯‡a.(מכילתא)ּובהעברה ¯BÎa Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑ אחרים ּבכֹורֹות לֹומר:אף ּתלמּוד אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. (תהלים והם ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
ּבבכֹוריהם"קלו) מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑ הּפרענּות מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל .מי ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e∑ לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ‰'.ׁשל È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ ּבעצמי אני ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְֲִִַ
ׁשליח  ידי על .ולא ְְִֵַַָֹ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
‡L‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÔÈÈc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ ‡‡¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).ézøáòåmFwOn xaFrd KlnM §¨©§¦§¤¤¨¥¦¨
,mFwnlKM ,KxCA FaMrn Fpi` Wi`W §¨¤¦¥§©§©¤¤¨

slged"awd xarzg` dxarda ¨©§¨©§©£¨¨©©
,zFIdW `llg` rbxaEcEidoNEM §Ÿ§¦§¤©¤¨¨¨

oiwFl(`zlikn): ¦
.íéøöî õøàa øBëa ìë`NW KFYn ¨§§¤¤¦§©¦¦¤Ÿ

,'mixvn ixFkA lM' dxvw oFWlA xn`p¤¡©§¨§¨¨¨§¥¦§©¦
iM micnl Ep`mixg` zFxFkA s` ¨§¥¦¦©§£¥¦

(zixvOd dOE`d ipAn mpi`W)mde ¤¥¨¦§¥¨¨©¦§¦§¥
mi`vnp,mixvnA.mzFnM Ewl md mB ¦§¨¦§¦§©¦©¥¨§¨

oiPnEWW mixvn ixFkA s`f` Eid ¦©¦¤©§¥¦§©¦¤¨¨
,mixg` zFnFwnA?Ewl md mB ¦§£¥¦©¥¨

xnFl cEnlY(i ,elw mildz)dMnl' ©§©§©¥

'mdixFkaA mixvndMnl' xn`p `le ¦§©¦¦§¥¤§Ÿ¤¡©§©¥
FWExiR `N` ,'mdixFkaA mixvn ux ¤̀¤¦§©¦¦§¥¤¤¨¥
,'mdixFkaA ixvOd mrd dMnl' FnM§§©¥¨¨©¦§¦¦§¥¤
mdW mFwn lkA Ewl mdixFkAW ixd£¥¤§¥¤¨§¨¨¤¥

(i"`tz ,l"kyn):
.äîäa ãòå íãàîEzn dNigY ¥¨¨§©§¥¨§¦¨¥

.dndAd ixFkA KM xg`e mc`d ixFkA§¥¨¨¨§©©¨§¥©§¥¨
,dCOd `id KMWligzdW in ¤¨¦©¦¨¦¤¦§¦

zlgzn EPOn ,dNgY dxiarÄ£¥¨§¦¨¦¤©§¤¤
zEprxERdmixvOd ElwlTW ici lre] ©§¨§©§¥¤¦§§©¦§¦

mBW Kkl EnxB ,mdiUrn z ¤̀©£¥¤¨§§¨¤©
mMxcA Elwlwzi zFndAd(l"kyn)[ ©§¥¦§©§§§©§¨

(`zlikn):

íéøöî éäìà ìëáe.mihtW dUr` §¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤§¨¦
?mdidFl`A mihtXd ziIUr EdnE©£¦©©§¨¦¥¥¤
mdNW miliqRd z` d"awd qxdW¤¨©¤©§¦¦¤¨¤
:oFbM ,zFpFW mikxcA mzigWde§¦§¦¨¦§¨¦§

dxf dcFarur lWdzid,zawxp £¨¨¨¤¥¨§¨¦§¤¤
zkYn lWedzidzkYpe zqOpmiOM §¤©¤¤¨§¨¦¤¤§¦¤¤©©¦

ux`l(my)(l"kyn): ¨¨¤
.'ä éðà íéèôL äNòàxaMW s` ¤¡¤§¨¦£¦©¤§¨

siqFd ,'ebe 'iziMde 'iYxare' xn`p¤¡©§¨©§¦§¦¥¦¦
:xnFl ,''d ip`' WiBcde aEzMdip` ©¨§¦§¦£¦©£¦

invra,z`f lM dUr`iciÎlr `le §©§¦¤¡¤¨Ÿ§Ÿ©§¥
gilW(m"`x):bi dxez ¨¦©

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות È˙È‡¯Â.לכם ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ

Ìc‰ ע ∑‡˙ את אני נֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי ּבמצֹותי,הּכל עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני ∆«»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עליכם  אני לֹו:∑ÈzÁÒÙe.ּופֹוסח ודֹומה לא)וחמלּתי, לׁשֹון (ישעיה ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט", "ּפסֹוח ֲֲִֵֵֶַ»«¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג ּופסחּתי, ּוקפיצה: יח)ּדּלּוג א (מלכים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מּבין  ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", עלֿׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ"ּפסחים

Û‚.הּמּומתים  ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ּבמצרים הּוא הֹווה יכֹול (מכילתא)אבל יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ִַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשל  ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיּמלט?

נגף  בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע ."מצרי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,f"h wlg y"ewl t"r)

`Ed xW`A icEdi lM aExw¥¨§¦©£¤

מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּבּבּבּבההההּכּכּכּכתיתיתיתי למלמלמלמׁשׁשׁשׁשחיתחיתחיתחית נגףנגףנגףנגף בכםבכםבכםבכם ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ּתלמּוד ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ובפרש"י)הרי יג. (יב, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּקּב"ה  ידי על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ּפסח וקרּבן טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׁש
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו לא זרה. ּכעבֹודה הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב אּלא ּבגלל הּמצרים, ׁשל ם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ׁשהּמיאּוס ּכדי ימים ד' ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻאף

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,eiptl?'izi`xe' oFWl EdnE`N`KM §¨¨©§§¨¦¦¤¨¨
:`EdÎKExAÎWFcTd xn`ici lr ¨©©¨¨©§¥
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cIn milWExi z` liSie qEgi d"awd]¨§©¦¤§¨©¦¦©
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'dgiqR'`Ed.dvitwE bENiC oFWl §¦¨§¦§¦¨

s`e'iYgqtE'FWExiR o`M xEn`d §©¨©§¦¨¨¨¥
d"awdWl`xUi iYAn did bNcn ¤§©¥¨¨¦¨¥¦§¨¥
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dpEn`d oiA mikEaPd ,mrd l` `iaPd©¨¦¤¨¨©§¦¥¨¡¨
cr :lrAd i`iap zpEn` oial d"awdA§§¥¡©§¦¥©©©©
`le zFaWgOd iYW oiA EbNcY izn̈©§©§¥§¥©©£¨§Ÿ
.[miklFd mY` in cvl rixkdl ErcY¥§§©§¦©§©¦©¤§¦

okemEn lrA lr xEn`d 'gQR' iEPiMd §¥©¦¦¥©¨¨©©©
bENiC oFWNn `Ed mB ,FlbxA rlFSd©¥©§©§©¦§¦

iM ,dvitwEmiklFd migqiRd lM §¦¨¦¨©¦§¦§¦
oke ;mivtFwMoFWl Wxtl WigFqR' §§¦§¥¥§¨¥§¨©

'hilndezlSd oiprl ,lirl xMfPd §¦§¦©¦§¨§¥§¦§©©¨©
Wi` lMW ,mdiaiF` cIn l`xUi¦§¨¥¦©§¥¤¤¨¦

d"awd l`xUInoiAn FhNnnE FbNcn ¦¦§¨¥§©§§©§¦¥
miaiF`dmiznEOd(m"ialn): ¨§¦©¨¦

âð íëá äéäé àìå.ódidi `l mkA wx §Ÿ¦§¤¨¤¤¤©¨¤Ÿ¦§¤
sbp`Ed deFd la`(sbPd miIw `di) ¤¤£¨¤§¥©¨©¤¤

,mixvOadidi `le' xn`p `l okle ©¦§¦§¨¥Ÿ¤¡©§Ÿ¦§¤
,'sbp mka didi `le' `N` 'sbp mkiYaa§¨¥¤¤¤¤¨§Ÿ¦§¤¨¤¤¤
`N` miYAA iElY xaCd oi`W itl§¦¤¥©¨¨¨©¨¦¤¨

?cviM .mdiaWFiAixvn didW ixd §§¥¤¥©£¥¤¨¨¦§¦
lFki ,l`xUi lW FziaAxnFl ziid §¥¤¦§¨¥¨¨¦¨©

iMhlOixg`n ,sbPi `le dziOd on ¦¦¨¥¦©¦¨§Ÿ¦¨¥¥©©
,ziAd lr gqFR d"awdWcEnlY ¤¥©©©©¦©§

sbp 'mka' didi `le :xnFlla` , ©§Ÿ¦§¤¨¤¤¤£¨
deFdsbPd `Ed.mkiYaAW ixvna ¤©¤¤§¦§¦¤§¨¥¤

:KEtdd otF`A xaCd `Ed okeixd §¥©¨¨¨¤¤¨£¥
,ixvn lW FziaA l`xUi didW¤¨¨¦§¨¥§¥¤¦§¦

ip` rnFWxnFl iziid xEaq -Wdwli ¥©£¦¨¨¦¦©¤¦§¤
didi `le :xnFl cEnlY - FzFnM§©§©§Ÿ¦§¤

sbp 'mka'EidYW mFwn lkA ,(`zlikn) ¨¤¤¤§¨¨¤¦§
(i"`a):ci dxez



צי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - etzÎdtz 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח (יב, ֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּוקפיצה ּדּלּוג ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ּפסח קרּוי הּוא הּקרּבן לה': הּוא (רש"י)ּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מצרים? יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר ְְְְִִִִִֶַַַַַֹמה
ׁשעמדּו ועד זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ׁשהיתה ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבני־יׂשראל
אי־אפׁשר  ׁשּכזה חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר זמן עבר – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָליד

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלבּצע

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו יא)וככהוככהוככהוככה (יב, ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּסביבה  עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, האדם סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָחּייו

ְָָהרחֹוקה.
"מּקלכם": "נעליכם", "מתניכם", – האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה

הּמעמיד מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ּבֹו־עצמֹו. הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאת

ּבכל נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
האדמה. עם ּבמּגע האדם ּבא הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָסביבתֹו.

לֹומר ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש אדם ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבׁשבילי

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת ı¯‡a.(מכילתא)ּובהעברה ¯BÎa Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑ אחרים ּבכֹורֹות לֹומר:אף ּתלמּוד אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. (תהלים והם ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
ּבבכֹוריהם"קלו) מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑ הּפרענּות מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל .מי ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e∑ לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ‰'.ׁשל È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ ּבעצמי אני ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְֲִִַ
ׁשליח  ידי על .ולא ְְִֵַַָֹ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
‡L‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÔÈÈc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ ‡‡¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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slged"awd xarzg` dxarda ¨©§¨©§©£¨¨©©
,zFIdW `llg` rbxaEcEidoNEM §Ÿ§¦§¤©¤¨¨¨

oiwFl(`zlikn): ¦
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mi`vnp,mixvnA.mzFnM Ewl md mB ¦§¨¦§¦§©¦©¥¨§¨

oiPnEWW mixvn ixFkA s`f` Eid ¦©¦¤©§¥¦§©¦¤¨¨
,mixg` zFnFwnA?Ewl md mB ¦§£¥¦©¥¨

xnFl cEnlY(i ,elw mildz)dMnl' ©§©§©¥
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FWExiR `N` ,'mdixFkaA mixvn ux ¤̀¤¦§©¦¦§¥¤¤¨¥
,'mdixFkaA ixvOd mrd dMnl' FnM§§©¥¨¨©¦§¦¦§¥¤
mdW mFwn lkA Ewl mdixFkAW ixd£¥¤§¥¤¨§¨¨¤¥

(i"`tz ,l"kyn):
.äîäa ãòå íãàîEzn dNigY ¥¨¨§©§¥¨§¦¨¥

.dndAd ixFkA KM xg`e mc`d ixFkA§¥¨¨¨§©©¨§¥©§¥¨
,dCOd `id KMWligzdW in ¤¨¦©¦¨¦¤¦§¦

zlgzn EPOn ,dNgY dxiarÄ£¥¨§¦¨¦¤©§¤¤
zEprxERdmixvOd ElwlTW ici lre] ©§¨§©§¥¤¦§§©¦§¦

mBW Kkl EnxB ,mdiUrn z ¤̀©£¥¤¨§§¨¤©
mMxcA Elwlwzi zFndAd(l"kyn)[ ©§¥¦§©§§§©§¨

(`zlikn):

íéøöî éäìà ìëáe.mihtW dUr` §¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤§¨¦
?mdidFl`A mihtXd ziIUr EdnE©£¦©©§¨¦¥¥¤
mdNW miliqRd z` d"awd qxdW¤¨©¤©§¦¦¤¨¤
:oFbM ,zFpFW mikxcA mzigWde§¦§¦¨¦§¨¦§

dxf dcFarur lWdzid,zawxp £¨¨¨¤¥¨§¨¦§¤¤
zkYn lWedzidzkYpe zqOpmiOM §¤©¤¤¨§¨¦¤¤§¦¤¤©©¦

ux`l(my)(l"kyn): ¨¨¤
.'ä éðà íéèôL äNòàxaMW s` ¤¡¤§¨¦£¦©¤§¨

siqFd ,'ebe 'iziMde 'iYxare' xn`p¤¡©§¨©§¦§¦¥¦¦
:xnFl ,''d ip`' WiBcde aEzMdip` ©¨§¦§¦£¦©£¦

invra,z`f lM dUr`iciÎlr `le §©§¦¤¡¤¨Ÿ§Ÿ©§¥
gilW(m"`x):bi dxez ¨¦©

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות È˙È‡¯Â.לכם ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ

Ìc‰ ע ∑‡˙ את אני נֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי ּבמצֹותי,הּכל עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני ∆«»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עליכם  אני לֹו:∑ÈzÁÒÙe.ּופֹוסח ודֹומה לא)וחמלּתי, לׁשֹון (ישעיה ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט", "ּפסֹוח ֲֲִֵֵֶַ»«¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג ּופסחּתי, ּוקפיצה: יח)ּדּלּוג א (מלכים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מּבין  ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", עלֿׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ"ּפסחים

Û‚.הּמּומתים  ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ּבמצרים הּוא הֹווה יכֹול (מכילתא)אבל יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ִַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשל  ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיּמלט?

נגף  בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע ."מצרי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,f"h wlg y"ewl t"r)

`Ed xW`A icEdi lM aExw¥¨§¦©£¤

מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּבּבּבּבההההּכּכּכּכתיתיתיתי למלמלמלמׁשׁשׁשׁשחיתחיתחיתחית נגףנגףנגףנגף בכםבכםבכםבכם ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ּתלמּוד ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ובפרש"י)הרי יג. (יב, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּקּב"ה  ידי על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ּפסח וקרּבן טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׁש
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו לא זרה. ּכעבֹודה הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב אּלא ּבגלל הּמצרים, ׁשל ם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ׁשהּמיאּוס ּכדי ימים ד' ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻאף

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).úBàì íëì ícä äéäåWiBcd §¨¨©¨¨¤§¦§¦
:hrnl icM 'mkl' aEzMd,'zF`l mkl' ©¨¨¤§¥§©¥¨¤§

.zF`l mixg`l `leFpi` mCd ,xnFlM §Ÿ©£¥¦§§©©¨¥
mkliaWA `N` mixg` liaWA zF`¦§¦£¥¦¤¨¦§¦§¤

(my).cFnll WieEpzp `NW ,o`Mn §¥¦§¦¨¤Ÿ¨§
mCduEgAn:miptAn `N` ©¨¦©¤¨¦¦§¦

.ícä úà éúéàøåwEwf d"awd oi` §¨¦¦¤©¨¥¨
ixdW ,mCd z` 'zF`xl'iElB lMd ¦§¤©¨¤£¥©Ÿ¨

,eiptl?'izi`xe' oFWl EdnE`N`KM §¨¨©§§¨¦¦¤¨¨
:`EdÎKExAÎWFcTd xn`ici lr ¨©©¨¨©§¥

gqRd mC zpizpipir z` ip` ozFp §¦©¨©¤©¥£¦¤¥©
zF`xlmkizFIEkfA opFAzdlEmY`W ¦§§¦§¥¦§¥¤¤©¤

,izFvnA miwEqrdevOd diE`x ike £¦§¦§©§¦§¨©¦§¨
,mkilr obYWmkilr ip` gqFtE ¤¨¥£¥¤¥©£¦£¥¤

dziOd on mkliSdl(my)(i"f ,i"`a): §©¦§¤¦©¦¨
.ézçñôe:FWExiR.iYlngeFnkE ¨©§¦¥§¨©§¦§

'oFkilr qFgi`e' qFlwpE` mBxYW¤¦§¥§§§¥£¥
[mkilr lFng`e]EoFWl EpivndnFc §¤§£¥¤¨¦¨¤

Fllr zF`av 'd obi oM zFtr mixRvM' :§¦¢¦¨¥¨¥§¨©
...milWExi'hilnde gFqR(d ,`l diryi). §¨¨¦¨©§¦§¦

cIn milWExi z` liSie qEgi d"awd]¨§©¦¤§¨©¦¦©

`idW xFRvM ,xEX` Kln aixgpq©§¥¦¤¤©§¦¤¦
.[DPw z` liSdl dtrzxg` dhiy ¨¨§©¦¤¦¨

:'gqt' oeyl yexitalM ,xnF` ip`e©£¦¥¨
'dgiqR'`Ed.dvitwE bENiC oFWl §¦¨§¦§¦¨

s`e'iYgqtE'FWExiR o`M xEn`d §©¨©§¦¨¨¨¥
d"awdWl`xUi iYAn did bNcn ¤§©¥¨¨¦¨¥¦§¨¥

,mixvn iYalitlEidWmil`xUId §¨¥¦§¦§¦¤¨©¦§§¥¦
mixvOde.df KFzA df miiExW §©¦§¦§¦¤§¤

df miaxFrn Eid mdixEbn iYA ,xnFlM§©¨¥§¥¤¨§¨¦¤
.mdilr gFqtle bNcl KxvEde ,dfÄ¤§§©§©¥§¦§©£¥¤

oke:Ff zErnWnA dgiqR oFWl Epivn §¥¨¦§§¦¨§©§¨
mY` izn cr'iYW lr migqFR ©¨©©¤§¦©§¥

'miRirQd(`k ,gi `Îmikln)EdIl` ixaC] ©§¦¦¦§¥¥¦¨
dpEn`d oiA mikEaPd ,mrd l` `iaPd©¨¦¤¨¨©§¦¥¨¡¨
cr :lrAd i`iap zpEn` oial d"awdA§§¥¡©§¦¥©©©©
`le zFaWgOd iYW oiA EbNcY izn̈©§©§¥§¥©©£¨§Ÿ
.[miklFd mY` in cvl rixkdl ErcY¥§§©§¦©§©¦©¤§¦

okemEn lrA lr xEn`d 'gQR' iEPiMd §¥©¦¦¥©¨¨©©©
bENiC oFWNn `Ed mB ,FlbxA rlFSd©¥©§©§©¦§¦

iM ,dvitwEmiklFd migqiRd lM §¦¨¦¨©¦§¦§¦
oke ;mivtFwMoFWl Wxtl WigFqR' §§¦§¥¥§¨¥§¨©

'hilndezlSd oiprl ,lirl xMfPd §¦§¦©¦§¨§¥§¦§©©¨©
Wi` lMW ,mdiaiF` cIn l`xUi¦§¨¥¦©§¥¤¤¨¦

d"awd l`xUInoiAn FhNnnE FbNcn ¦¦§¨¥§©§§©§¦¥
miaiF`dmiznEOd(m"ialn): ¨§¦©¨¦

âð íëá äéäé àìå.ódidi `l mkA wx §Ÿ¦§¤¨¤¤¤©¨¤Ÿ¦§¤
sbp`Ed deFd la`(sbPd miIw `di) ¤¤£¨¤§¥©¨©¤¤

,mixvOadidi `le' xn`p `l okle ©¦§¦§¨¥Ÿ¤¡©§Ÿ¦§¤
,'sbp mka didi `le' `N` 'sbp mkiYaa§¨¥¤¤¤¤¨§Ÿ¦§¤¨¤¤¤
`N` miYAA iElY xaCd oi`W itl§¦¤¥©¨¨¨©¨¦¤¨

?cviM .mdiaWFiAixvn didW ixd §§¥¤¥©£¥¤¨¨¦§¦
lFki ,l`xUi lW FziaAxnFl ziid §¥¤¦§¨¥¨¨¦¨©

iMhlOixg`n ,sbPi `le dziOd on ¦¦¨¥¦©¦¨§Ÿ¦¨¥¥©©
,ziAd lr gqFR d"awdWcEnlY ¤¥©©©©¦©§

sbp 'mka' didi `le :xnFlla` , ©§Ÿ¦§¤¨¤¤¤£¨
deFdsbPd `Ed.mkiYaAW ixvna ¤©¤¤§¦§¦¤§¨¥¤

:KEtdd otF`A xaCd `Ed okeixd §¥©¨¨¨¤¤¨£¥
,ixvn lW FziaA l`xUi didW¤¨¨¦§¨¥§¥¤¦§¦

ip` rnFWxnFl iziid xEaq -Wdwli ¥©£¦¨¨¦¦©¤¦§¤
didi `le :xnFl cEnlY - FzFnM§©§©§Ÿ¦§¤

sbp 'mka'EidYW mFwn lkA ,(`zlikn) ¨¤¤¤§¨¨¤¦§
(i"`a):ci dxez



a`צב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא)זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּזּכרֹון? זּכרֹון.יֹום ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום לג)ואיזה טֹוב,(במדבר יֹום ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את אכלּו ט"ו ליל B‚Â'.(מכילתא)ׁשהרי ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְְֲִִִֵַַַ

ּתחּגהּו" עֹולם "חּקת .(מכילתא)לֹומר: ְַַָָֻֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵַָ
מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת יאכל (פסחים ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

ּבּכלל  ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין מן חמץ. ויצא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּׁשה  אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד עצמֹו על ללּמד לא ללּמד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּכלל

חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? הראׁשֹון לילה אף יכֹול כח)רׁשּות. .(שם ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב, יֹום מערב ««»ƒ«¿ƒ¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכמֹו ראׁשֹון, טו)קרּוי ׁשבעה?(איוב ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ּתּולד"? אדם "הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
קּים חמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ‰‰Â‡.(מכילתא)ּתלמּוד LÙp‰∑ ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ«∆∆«ƒְִֶ

ּובדעּתּה, לאנּוס ּבנפׁשּה לֹומר ∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ְְְְְְַַָָָָƒƒ¿»≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: .ּבמקֹום ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).ïBøkæìz`ivi z` ExMfIW icM §¦¨§¥¤¦§§¤§¦©
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:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑ לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑ ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆

אחרים  ידי על Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲֲִִֵֵַ¿«ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
טֹוב  יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא הּוא LÙ.לּכנענים), ÏÎÏ∑.לבהמה אף אפּלּו יכֹול ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ¿»∆∆ְֲִִֵַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ּתלמּוד ב"ר.)לּכנענים? כ"ח, .(ביצה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«
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i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא)זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּזּכרֹון? זּכרֹון.יֹום ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום לג)ואיזה טֹוב,(במדבר יֹום ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את אכלּו ט"ו ליל B‚Â'.(מכילתא)ׁשהרי ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְְֲִִִֵַַַ

ּתחּגהּו" עֹולם "חּקת .(מכילתא)לֹומר: ְַַָָֻֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵַָ
מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת יאכל (פסחים ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

ּבּכלל  ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין מן חמץ. ויצא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּׁשה  אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד עצמֹו על ללּמד לא ללּמד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּכלל

חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? הראׁשֹון לילה אף יכֹול כח)רׁשּות. .(שם ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב, יֹום מערב ««»ƒ«¿ƒ¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכמֹו ראׁשֹון, טו)קרּוי ׁשבעה?(איוב ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ּתּולד"? אדם "הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
קּים חמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ‰‰Â‡.(מכילתא)ּתלמּוד LÙp‰∑ ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ«∆∆«ƒְִֶ

ּובדעּתּה, לאנּוס ּבנפׁשּה לֹומר ∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ְְְְְְַַָָָָƒƒ¿»≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: .ּבמקֹום ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).ïBøkæìz`ivi z` ExMfIW icM §¦¨§¥¤¦§§¤§¦©
mixvnzFxFclmrh Edf] mi`Ad ¦§©¦§©¨¦¤©©

gqRd la` ,zFxFcl gqRd zevnl§¦§©©¤©§£¨©¤©
oFxMfl Fpi` ,mixvnA EUrW oFW`xd̈¦¤¨§¦§©¦¥§¦¨

mzExgl `N`(`"n ,ipewfg)[: ¤¨§¥¨
.BúBà íúBbçålr aEzMd WxiR `l §©¤Ÿ¥©©¨©

mFi m` ,'mzFBge' xnF` `Ed mFi dfi ¥̀¤¥§©¤¦
zhigW mFi `EdW oqipA xUr drAx ©̀§¨¨¨¨§¦¨¤§¦©
f`W FA xUr dXng mFi F` ,gqRd©¤©£¦¨¨¨¤¨
dide' xn`PW KFYnE ,mixvOn E`vï§¦¦§©¦¦¤¤¡©§¨¨
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`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
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äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá̈¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑ לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑ ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆

אחרים  ידי על Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲֲִִֵֵַ¿«ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
טֹוב  יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא הּוא LÙ.לּכנענים), ÏÎÏ∑.לבהמה אף אפּלּו יכֹול ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ¿»∆∆ְֲִִֵַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ּתלמּוד ב"ר.)לּכנענים? כ"ח, .(ביצה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿
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(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אֹומר:ׁשּלא יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹ

את  מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מּיד  אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם אּלא ‰f‰.הּמצֹות, ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה.˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«

ÌÏBÚ∑ ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות נאמר ׁשּלא לפי »ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לא לאֿיעׂשה", "ּכלֿמלאכה אזהרת הּדֹור ּתאמר: לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

:áøòä¨«¤
i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑ לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין –מּנין "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד  מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

עליו  קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמה
ÓÁÓˆ˙.אחריּות  ÏÎ‡ŒÏk Èk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת ּתאמר:לענׁש ׁשּלא אּלא ֲַָƒ»…≈«¿∆∆ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).úBvnä úà ízøîLeExnWY §©§¤¤©©¦§§
EgiBWze mzF`icil E`Fai `NW ¨§©§¦¤Ÿ¨¦¥

,uEOigmcFw mzFt`l ExdGYW ici lr ¦©§¥¤¦¨£¤¡¨¤
.EvingIWExn` o`Mn:minkg ¤©£¦¦¨¨§£¨¦

DciA wvAdW d`Fx dX`dWMgtY §¤¨¦¨¨¤©¨¥§¨¨¨©
`EdW oniq df ixde ,gFtzl ligzn)©§¦¦§©©£¥¤¦¨¤

xdnY ,(uingdl aFxweopFvA WFhlY ¨§©§¦§©¥§¦§§¥
ilgY -mippFv minA wvAd ipR z` w ©£¦¤§¥©¨¥§©¦§¦

llkA Edfe ,uingi `NW Fxxwl icM§¥§¨§¤Ÿ©£¦§¤¦§©
`NW 'zFSOd z` mYxnWE' zevn¦§©§©§¤¤©©¤Ÿ

Evingi(i"`tz).xnF` dIW`i iAx:l` ©£¦©¦Ÿ¦¨¥©
z`' `N` ,'zFSOd z`' `xFw idY§¦¥¤©©¤¨¤

'zFevOdiM aEzMd Ll fnx -KxcM ©¦§¨©§©¨¦§¤¤
zFSOd z` oivingn oi`W`N` ¤¥©§¦¦¤©©¤¨

,EvingIW iptl cIn ozF` mitF`KM ¦¨¦¨¦§¥¤©£¦¨
zFevOd z` oivingn oi`oi` - ¥©§¦¦¤©¦§¥
,DniIwNn devOd z` oidWnm` `N` ©§¦¤©¦§¨¦§©§¨¤¨¦

devncIn DzF` dUr - Lcil d`A ¦§¨¨¨§¨§£¥¨¦¨

(`zlikn):
.äfä íBiä úà ízøîLenFA zFUrN §©§¤¤©©¤¦©£

:dk`lO§¨¨
.íìBò úwç íëéúøãìxn`p xaM §ŸŸ¥¤ª©¨§¨¤¡©

dlrnl(ci weqt)zTg mkizxcl mzBge' §©§¨§©Ÿ¤§ŸŸ¥¤ª©
?o`M eilr xfg dOle ,'EdBgY mlFr¨§¨ª§¨¨¨©¨¨¨

,`N`zTg'e 'zFxFC' xn`p `NW itl ¤¨§¦¤Ÿ¤¡©§ª©
lr 'mlFrxEQi`lr `N` dk`lOd ¨©¦©§¨¨¤¨©

zevndbibgd,['EdEBgY' ,'mzFBge'] ¦§©©£¦¨§©¤§¨
xfg KklaEzMd,o`k F`pWEicM §¨¨©©¨§¨¨§¥

bdFp dk`lOd xEQi` s`W cOll§©¥¤©¦©§¨¨¥
,zFxFclxn`z `NW`OWzxdf` §¤ŸŸ©¤¨©§¨©

zFxFcl `l 'dUri `l dk`ln lM'¨§¨¨Ÿ¥¨¤Ÿ§
`N` dxn`pwxxFCd FzF`l`vIW ¤¤§¨¤¨©§©¤¨¨

mixvOn(x"yl):gi dxez ¦¦§©¦
(gi).íéøNòå ãçàä íBé ãòdOl ©¨¤¨§¤§¦¨¨

xn`pKix`dl aEzMd KxvEd dOl - ¤¡©¨¨§©©¨§©£¦
,bgd miIYqn izni` WxtlE`lde §¨¥¥¨©¦§©¥¤¨©£Ÿ

mini zraW' xn`p xak',oeike §¨¤¡©¦§©¨¦§¥¨
ip` rcFi ,xUr dXngA bgd zNigYW¤§¦©¤¨©£¦¨¨¨¥©£¦

`N` ?mixUre cg`A FtFQWitl ¤§¤¨§¤§¦¤¨§¦
' xn`PWzraW,'minimixEaq Epiid ¤¤¡©¦§©¨¦¨¦§¦

,ungA mixEq` minId wx `OW xnFl©¤¨©©¨¦£¦§¨¥
la`xnFl cEnlY ?oiPn zFlil: £¨¥¦©¦©§©

...axrA mFi xUr drAx`A'mFi cr §©§¨¨¨¨¨¤¤©
'Fbe mixUre cg`dxnFlM - ¨¤¨§¤§¦§§©

,ung xEQi`A `Ed FtFq cr FzNigYn¦§¦¨©§¦¨¥
zFliNd mBW ixd ,miizpiA wqtd `ll§Ÿ¤§¥¥§©¦£¥¤©©¥

llMA(`zlikn)(m"`x):hi dxez ©§¨
(hi).íëézáa àöné àìdf wEqRn Ÿ¦¨¥§¨¥¤¦¨¤

mc`dW] mnvr miYAA wxW rnWn©§©¤©©¨¦©§¨¤¨¨¨
,ung `vOi `l [mdA xCoiPn ¨¨¤Ÿ¦¨¥¨¥¦©¦

oilEabliYA F` minxkE zFcU - ¦§¦¨§¨¦¨¥
Fpi`e] mc` lW FzEWxA mdW dk`ln§¨¨¤¥¦§¤¨¨§¥
ung `vOi `l mW mBW ,[mdA xC? ¨¨¤¤©¨Ÿ¦¨¥¨¥

' xnFl cEnlYx`U Ll d`xi `le ©§©§Ÿ¥¨¤§§Ÿ

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy
ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹחמץ
עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשניהם נאמרּו (מכילתא)לכ.ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑ הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס .לפי ְְְֵֶֶֶָ«≈¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàz«Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ ׂשאֹור אזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÏÎa.להביא «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…
˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא וחּלֹות זה ¿…≈∆…¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עיין ּתֹודה ּבירּוׁשלים)שם)(מכילתא אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים .(ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ß hay '` iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'LlEaB lkA(f ,bi onwl).oM m`dn §¨§¤¦¥©
xnFl cEnlYo`M?'mkiYaA'`N` ©§©¨§¨¥¤¤¨

dxFY dxq` `NW EpcOllzFdWdl §©§¥¤Ÿ¨§¨¨§©§
Ep` Kke ,mixg` lW ung Flv ¤̀§¨¥¤£¥¦§¨¨

:miWxFCdnungdAWLziA §¦©¤¨¥¤§¥§
LzEWxA`Ed,'LzElraA' xnFlM ¦§§§©§©£§

FziaA gPEOX dn lMW zElibxd KMW]¤¨¨§¦¤¨©¤¨§¥
,[FNW `Ed mc` lWs`ungd ¤¨¨¤©¤¨¥

AWLlEaBoi` (LinxkaE LizFcUA) ¤¦§§¦§¤¦§¨¤¥
ung lr `N` xEQi`dLzEWxAW ¨¦¤¨©¨¥¤¦§§

;(LzElraAW)`vixEQi`d llMn ¤§©£§¨¨¦§©¨¦
l`xUi lv` `EdW ixkp lW Fvng£¥¤¨§¦¤¥¤¦§¨¥

lAw `lel`xUIdzEixg` eilr §Ÿ¦¥©¦§¨¥¨¨©£¨
eilr xaFr Fpi`W ,(FxnWl zEaIgzd)¦§©§§¨§¤¥¥¨¨
m` la` ,'`vOi `le d`xi `l' mEXn¦Ÿ¥¨¤§Ÿ¦¨¥£¨¦
oirM Ff ixd zEixg` eilr lAiw¦¥¨¨©£¨£¥§¥

Flv` FzFdWdl xEq`e ,zElrA(`zlikn) ©£§¨§©§¤§
(a"a):

úöîçî ìëà ìk ékWtPd dzxkpe ¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨©¤¤
aEzMd `A .'ebelr zxM WFprl ¨©¨©£¨¥©

zlik`.xF`VdmB o`M iExTd] £¦©©§©¨¨©
['zvngn'aEzMd KxvEd dOle . ©§¤¤§¨¨§©©¨

,xF`Vd lr cgEin WpFr EprinWdl§©§¦¥¤§¨©©§
ungd lr Wpr xak `ldeFnM] ©£Ÿ§¨¨©©¤¨¥§

xn`PW(eh weqt lirl)ung lk` lM iM' ¤¤¡©¦¨Ÿ¥¨¥
['ebe 'dzxkpe`N` ?icMxn`z `NW §¦§§¨¤¨§¥¤ŸŸ©
`weeC `OW,ungmEXnW`EdiE`x ¤¨©§¨¨¥¦¤¨

,dlik`lKkitl,eilr Wprla` ©£¦¨§¦¨¨©¨¨£¨

Wpri `l dlik`l iE`x Fpi`W xF`U§¤¥¨©£¦¨Ÿ©£Ÿ
,eilrmB zxM WpFr xn`p Kkl ¨¨§¨¤¡©¤¨¥©

,xF`U zlik`Ae:Ktidl okWpr m`- ©£¦©§§¥§¥¤¦¨©
wx WpFrd z` Wxtn aEzMd did m ¦̀¨¨©¨§¨¥¤¨¤©

,ungd lr Wpr `le ,xF`Vd lrif` ©©§§Ÿ¨©©¤¨¥£©
ungd s`W EPOn cnl iziid `lŸ¨¦¦¨¥¦¤¤©¤¨¥

oMW ,xEq`,xnF` iziid`weeC `OW ¨¤¥¨¦¦¥¤¨©§¨
xF`U,dWw FvEOige li`Fd`EdW §¦§¦¨¤¤

mixg` uOgn,(zFxg` zFQir) §©¥£¥¦¦£¥
Kkitleilr Wprla` ,zxMung §¦¨¨©¨¨¨¥£¨¨¥
libxWpri `l mixg` uOgn Fpi`W ¨¦¤¥§©¥£¥¦Ÿ©£Ÿ
eilrungd oi`W xg`nE .zxM ¨¨¨¥¥©©¤¥¤¨¥

`le ,mzxnEgA dfl df minFC xF`Vde§©§¦¤¨¤§§¨¨§Ÿ
,df lr dGn cnll milFki EpiidKkl ¨¦§¦¦§Ÿ¦¤©¤§¨

mdipW Exn`plr zxM WpFr od - ¤¤§§¥¤¥¤¨¥©
xF`Vd lr zxM WpFr ode ,ungd¤¨¥§¥¤¨¥©©§

(`zlikn):
.õøàä çøæàáe øbalkA aiIg xBd ©¥§¤§©¨¨¤¥©¨§¨

aEzMd KxvEd Ff devnA la` ,zFevOd©¦§£¨§¦§¨§©©¨
,z`f WxtlqPdW itlz`ivi lW §¨¥Ÿ§¦¤©¥¤§¦©

mixvndUrpwx,l`xUilEpiide ¦§©¦©£¨©§¦§¨¥§¨¦
oAxTn xEhR xBd iM xnFl mixEaq§¦©¦©¥¨¦¨§©

gqRdE`vi `l eizFa`e li`Fd , ©¤©¦©£¨Ÿ¨§
Kkl .mixvOnz` zFAxl KxvEd ¦¦§©¦§¨§©§©¤

mixBd(my)(i"f):k dxez ©¥¦
(k).eìëàú àì úöîçî`id Ff ©§¤¤ŸŸ¥¦

lr dxdf`xEQi`xF`U zlik` ©§¨¨©¦£¦©§
'zvngn'W mcFTd wEqRA x`Fanke]§©§¨©¨©¥¤©£¤¤

`xwOaE .[`Ed cg` xaC 'xF`U'E§¨¨¤¨©¦§¨
dxn`p o`ke ,FWpr xMfEd eiptNW¤§¨¨§©¨§§¨¤¤§¨
oi`' `Ed llMdW itlE .Fzxdf ©̀§¨¨§¦¤©§¨¥
Kkitl ,'mixidfn oM m` `N` oiWpFr§¦¤¨¦¥©§¦¦§¦¨
Epivn ,WpFr dxFY Fl draTW xaC lM̈¨¨¤¨§¨¨¤¨¦

dxdf` mB FA(miyxtn): ©©§¨¨
.úöîçî ìk`A 'lM' oFWl`iadl ¨©§¤¤§¨¨§¨¦
(mB siqFdl)FYaFxrY z`,ungd lW §¦©¤©£§¤¤¨¥

KFzA xF`U F` ung axrzp m`W¤¦¦§¨¥¨¥§§
FNEM xq`p ,xg` lk`n(m"`x)la`] ©£¨©¥¤¡¨£¨

zxM WpFr FA oi`ung 'ldn `"t m"anx) ¥¤¨¥
(dvne[:

.úBvî eìëàz íëéúBáLBî ìëa§Ÿ§¥¤Ÿ§©
ike 'mkizFaWFn lkA' xn`p dOl̈¨¤¡©§¨§¥¤§¦
zbdFp dSn zlik`W EpYrC lr dlri©£¤©©§¥¤£¦©©¨¤¤

oFWl `N` ?zFaWFOd on wlgA wxdf ©§¥¤¦©¨¤¨¨¤
cOll `Aici DA mi`vFIW dSOdW ¨§©¥¤©©¨¤§¦¨§¥

dkixv ,daFglk`dl diE`x `dYW ¨§¦¨¤§¥§¨§¥¨¥
l hxR ,mkizFaWFn lkAdSn §Ÿ§¥¤§¨§©¨

diEUrdne ipW xUrnlW dSn ok ¨£¨¦©£¥¥¦§¥©¨¤
dcFY zFNgzFtxFvnd dSOd zFNg] ©¨©©©¨©§¨

xn`PW FnM ,dcFYd oAxwl(ai ,f `xwie) §¨§©©¨§¤¤¡©
gaf lr aixwde EPaixwi dcFY lr m`'¦©¨©§¦¤§¦§¦©¤©

['ebe 'zFSn zFNg dcFYdmpi`W) ©¨©©¤¥¨
`N` zFaWFn lkA lk`il miiE`x§¦¥¨¥§¨¨¤¨

(milWExiaici mdA `vFi Fpi`W , ¦¨©¦¤¥¥¨¤§¥
DlkF`WM ENit` dSn zaFg©©¨£¦§¤§¨

milWExiA(my oiir ,`zlikn)(m"`x):`k dxez ¦¨©¦



צה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אֹומר:ׁשּלא יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹ

את  מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מּיד  אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם אּלא ‰f‰.הּמצֹות, ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה.˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«

ÌÏBÚ∑ ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות נאמר ׁשּלא לפי »ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לא לאֿיעׂשה", "ּכלֿמלאכה אזהרת הּדֹור ּתאמר: לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

:áøòä¨«¤
i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑ לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין –מּנין "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד  מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

עליו  קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמה
ÓÁÓˆ˙.אחריּות  ÏÎ‡ŒÏk Èk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת ּתאמר:לענׁש ׁשּלא אּלא ֲַָƒ»…≈«¿∆∆ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).úBvnä úà ízøîLeExnWY §©§¤¤©©¦§§
EgiBWze mzF`icil E`Fai `NW ¨§©§¦¤Ÿ¨¦¥

,uEOigmcFw mzFt`l ExdGYW ici lr ¦©§¥¤¦¨£¤¡¨¤
.EvingIWExn` o`Mn:minkg ¤©£¦¦¨¨§£¨¦

DciA wvAdW d`Fx dX`dWMgtY §¤¨¦¨¨¤©¨¥§¨¨¨©
`EdW oniq df ixde ,gFtzl ligzn)©§¦¦§©©£¥¤¦¨¤

xdnY ,(uingdl aFxweopFvA WFhlY ¨§©§¦§©¥§¦§§¥
ilgY -mippFv minA wvAd ipR z` w ©£¦¤§¥©¨¥§©¦§¦

llkA Edfe ,uingi `NW Fxxwl icM§¥§¨§¤Ÿ©£¦§¤¦§©
`NW 'zFSOd z` mYxnWE' zevn¦§©§©§¤¤©©¤Ÿ

Evingi(i"`tz).xnF` dIW`i iAx:l` ©£¦©¦Ÿ¦¨¥©
z`' `N` ,'zFSOd z`' `xFw idY§¦¥¤©©¤¨¤

'zFevOdiM aEzMd Ll fnx -KxcM ©¦§¨©§©¨¦§¤¤
zFSOd z` oivingn oi`W`N` ¤¥©§¦¦¤©©¤¨

,EvingIW iptl cIn ozF` mitF`KM ¦¨¦¨¦§¥¤©£¦¨
zFevOd z` oivingn oi`oi` - ¥©§¦¦¤©¦§¥
,DniIwNn devOd z` oidWnm` `N` ©§¦¤©¦§¨¦§©§¨¤¨¦

devncIn DzF` dUr - Lcil d`A ¦§¨¨¨§¨§£¥¨¦¨

(`zlikn):
.äfä íBiä úà ízøîLenFA zFUrN §©§¤¤©©¤¦©£

:dk`lO§¨¨
.íìBò úwç íëéúøãìxn`p xaM §ŸŸ¥¤ª©¨§¨¤¡©

dlrnl(ci weqt)zTg mkizxcl mzBge' §©§¨§©Ÿ¤§ŸŸ¥¤ª©
?o`M eilr xfg dOle ,'EdBgY mlFr¨§¨ª§¨¨¨©¨¨¨

,`N`zTg'e 'zFxFC' xn`p `NW itl ¤¨§¦¤Ÿ¤¡©§ª©
lr 'mlFrxEQi`lr `N` dk`lOd ¨©¦©§¨¨¤¨©

zevndbibgd,['EdEBgY' ,'mzFBge'] ¦§©©£¦¨§©¤§¨
xfg KklaEzMd,o`k F`pWEicM §¨¨©©¨§¨¨§¥

bdFp dk`lOd xEQi` s`W cOll§©¥¤©¦©§¨¨¥
,zFxFclxn`z `NW`OWzxdf` §¤ŸŸ©¤¨©§¨©

zFxFcl `l 'dUri `l dk`ln lM'¨§¨¨Ÿ¥¨¤Ÿ§
`N` dxn`pwxxFCd FzF`l`vIW ¤¤§¨¤¨©§©¤¨¨

mixvOn(x"yl):gi dxez ¦¦§©¦
(gi).íéøNòå ãçàä íBé ãòdOl ©¨¤¨§¤§¦¨¨

xn`pKix`dl aEzMd KxvEd dOl - ¤¡©¨¨§©©¨§©£¦
,bgd miIYqn izni` WxtlE`lde §¨¥¥¨©¦§©¥¤¨©£Ÿ

mini zraW' xn`p xak',oeike §¨¤¡©¦§©¨¦§¥¨
ip` rcFi ,xUr dXngA bgd zNigYW¤§¦©¤¨©£¦¨¨¨¥©£¦

`N` ?mixUre cg`A FtFQWitl ¤§¤¨§¤§¦¤¨§¦
' xn`PWzraW,'minimixEaq Epiid ¤¤¡©¦§©¨¦¨¦§¦

,ungA mixEq` minId wx `OW xnFl©¤¨©©¨¦£¦§¨¥
la`xnFl cEnlY ?oiPn zFlil: £¨¥¦©¦©§©

...axrA mFi xUr drAx`A'mFi cr §©§¨¨¨¨¨¤¤©
'Fbe mixUre cg`dxnFlM - ¨¤¨§¤§¦§§©

,ung xEQi`A `Ed FtFq cr FzNigYn¦§¦¨©§¦¨¥
zFliNd mBW ixd ,miizpiA wqtd `ll§Ÿ¤§¥¥§©¦£¥¤©©¥

llMA(`zlikn)(m"`x):hi dxez ©§¨
(hi).íëézáa àöné àìdf wEqRn Ÿ¦¨¥§¨¥¤¦¨¤

mc`dW] mnvr miYAA wxW rnWn©§©¤©©¨¦©§¨¤¨¨¨
,ung `vOi `l [mdA xCoiPn ¨¨¤Ÿ¦¨¥¨¥¦©¦

oilEabliYA F` minxkE zFcU - ¦§¦¨§¨¦¨¥
Fpi`e] mc` lW FzEWxA mdW dk`ln§¨¨¤¥¦§¤¨¨§¥
ung `vOi `l mW mBW ,[mdA xC? ¨¨¤¤©¨Ÿ¦¨¥¨¥

' xnFl cEnlYx`U Ll d`xi `le ©§©§Ÿ¥¨¤§§Ÿ

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy
ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹחמץ
עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשניהם נאמרּו (מכילתא)לכ.ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑ הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס .לפי ְְְֵֶֶֶָ«≈¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàz«Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ ׂשאֹור אזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÏÎa.להביא «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…
˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא וחּלֹות זה ¿…≈∆…¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עיין ּתֹודה ּבירּוׁשלים)שם)(מכילתא אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים .(ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ß hay '` iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'LlEaB lkA(f ,bi onwl).oM m`dn §¨§¤¦¥©
xnFl cEnlYo`M?'mkiYaA'`N` ©§©¨§¨¥¤¤¨

dxFY dxq` `NW EpcOllzFdWdl §©§¥¤Ÿ¨§¨¨§©§
Ep` Kke ,mixg` lW ung Flv ¤̀§¨¥¤£¥¦§¨¨

:miWxFCdnungdAWLziA §¦©¤¨¥¤§¥§
LzEWxA`Ed,'LzElraA' xnFlM ¦§§§©§©£§

FziaA gPEOX dn lMW zElibxd KMW]¤¨¨§¦¤¨©¤¨§¥
,[FNW `Ed mc` lWs`ungd ¤¨¨¤©¤¨¥

AWLlEaBoi` (LinxkaE LizFcUA) ¤¦§§¦§¤¦§¨¤¥
ung lr `N` xEQi`dLzEWxAW ¨¦¤¨©¨¥¤¦§§

;(LzElraAW)`vixEQi`d llMn ¤§©£§¨¨¦§©¨¦
l`xUi lv` `EdW ixkp lW Fvng£¥¤¨§¦¤¥¤¦§¨¥

lAw `lel`xUIdzEixg` eilr §Ÿ¦¥©¦§¨¥¨¨©£¨
eilr xaFr Fpi`W ,(FxnWl zEaIgzd)¦§©§§¨§¤¥¥¨¨
m` la` ,'`vOi `le d`xi `l' mEXn¦Ÿ¥¨¤§Ÿ¦¨¥£¨¦
oirM Ff ixd zEixg` eilr lAiw¦¥¨¨©£¨£¥§¥

Flv` FzFdWdl xEq`e ,zElrA(`zlikn) ©£§¨§©§¤§
(a"a):

úöîçî ìëà ìk ékWtPd dzxkpe ¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨©¤¤
aEzMd `A .'ebelr zxM WFprl ¨©¨©£¨¥©

zlik`.xF`VdmB o`M iExTd] £¦©©§©¨¨©
['zvngn'aEzMd KxvEd dOle . ©§¤¤§¨¨§©©¨

,xF`Vd lr cgEin WpFr EprinWdl§©§¦¥¤§¨©©§
ungd lr Wpr xak `ldeFnM] ©£Ÿ§¨¨©©¤¨¥§

xn`PW(eh weqt lirl)ung lk` lM iM' ¤¤¡©¦¨Ÿ¥¨¥
['ebe 'dzxkpe`N` ?icMxn`z `NW §¦§§¨¤¨§¥¤ŸŸ©
`weeC `OW,ungmEXnW`EdiE`x ¤¨©§¨¨¥¦¤¨

,dlik`lKkitl,eilr Wprla` ©£¦¨§¦¨¨©¨¨£¨

Wpri `l dlik`l iE`x Fpi`W xF`U§¤¥¨©£¦¨Ÿ©£Ÿ
,eilrmB zxM WpFr xn`p Kkl ¨¨§¨¤¡©¤¨¥©

,xF`U zlik`Ae:Ktidl okWpr m`- ©£¦©§§¥§¥¤¦¨©
wx WpFrd z` Wxtn aEzMd did m ¦̀¨¨©¨§¨¥¤¨¤©

,ungd lr Wpr `le ,xF`Vd lrif` ©©§§Ÿ¨©©¤¨¥£©
ungd s`W EPOn cnl iziid `lŸ¨¦¦¨¥¦¤¤©¤¨¥

oMW ,xEq`,xnF` iziid`weeC `OW ¨¤¥¨¦¦¥¤¨©§¨
xF`U,dWw FvEOige li`Fd`EdW §¦§¦¨¤¤

mixg` uOgn,(zFxg` zFQir) §©¥£¥¦¦£¥
Kkitleilr Wprla` ,zxMung §¦¨¨©¨¨¨¥£¨¨¥
libxWpri `l mixg` uOgn Fpi`W ¨¦¤¥§©¥£¥¦Ÿ©£Ÿ
eilrungd oi`W xg`nE .zxM ¨¨¨¥¥©©¤¥¤¨¥

`le ,mzxnEgA dfl df minFC xF`Vde§©§¦¤¨¤§§¨¨§Ÿ
,df lr dGn cnll milFki EpiidKkl ¨¦§¦¦§Ÿ¦¤©¤§¨

mdipW Exn`plr zxM WpFr od - ¤¤§§¥¤¥¤¨¥©
xF`Vd lr zxM WpFr ode ,ungd¤¨¥§¥¤¨¥©©§

(`zlikn):
.õøàä çøæàáe øbalkA aiIg xBd ©¥§¤§©¨¨¤¥©¨§¨

aEzMd KxvEd Ff devnA la` ,zFevOd©¦§£¨§¦§¨§©©¨
,z`f WxtlqPdW itlz`ivi lW §¨¥Ÿ§¦¤©¥¤§¦©

mixvndUrpwx,l`xUilEpiide ¦§©¦©£¨©§¦§¨¥§¨¦
oAxTn xEhR xBd iM xnFl mixEaq§¦©¦©¥¨¦¨§©

gqRdE`vi `l eizFa`e li`Fd , ©¤©¦©£¨Ÿ¨§
Kkl .mixvOnz` zFAxl KxvEd ¦¦§©¦§¨§©§©¤

mixBd(my)(i"f):k dxez ©¥¦
(k).eìëàú àì úöîçî`id Ff ©§¤¤ŸŸ¥¦

lr dxdf`xEQi`xF`U zlik` ©§¨¨©¦£¦©§
'zvngn'W mcFTd wEqRA x`Fanke]§©§¨©¨©¥¤©£¤¤

`xwOaE .[`Ed cg` xaC 'xF`U'E§¨¨¤¨©¦§¨
dxn`p o`ke ,FWpr xMfEd eiptNW¤§¨¨§©¨§§¨¤¤§¨
oi`' `Ed llMdW itlE .Fzxdf ©̀§¨¨§¦¤©§¨¥
Kkitl ,'mixidfn oM m` `N` oiWpFr§¦¤¨¦¥©§¦¦§¦¨
Epivn ,WpFr dxFY Fl draTW xaC lM̈¨¨¤¨§¨¨¤¨¦

dxdf` mB FA(miyxtn): ©©§¨¨
.úöîçî ìk`A 'lM' oFWl`iadl ¨©§¤¤§¨¨§¨¦
(mB siqFdl)FYaFxrY z`,ungd lW §¦©¤©£§¤¤¨¥

KFzA xF`U F` ung axrzp m`W¤¦¦§¨¥¨¥§§
FNEM xq`p ,xg` lk`n(m"`x)la`] ©£¨©¥¤¡¨£¨

zxM WpFr FA oi`ung 'ldn `"t m"anx) ¥¤¨¥
(dvne[:

.úBvî eìëàz íëéúBáLBî ìëa§Ÿ§¥¤Ÿ§©
ike 'mkizFaWFn lkA' xn`p dOl̈¨¤¡©§¨§¥¤§¦
zbdFp dSn zlik`W EpYrC lr dlri©£¤©©§¥¤£¦©©¨¤¤

oFWl `N` ?zFaWFOd on wlgA wxdf ©§¥¤¦©¨¤¨¨¤
cOll `Aici DA mi`vFIW dSOdW ¨§©¥¤©©¨¤§¦¨§¥

dkixv ,daFglk`dl diE`x `dYW ¨§¦¨¤§¥§¨§¥¨¥
l hxR ,mkizFaWFn lkAdSn §Ÿ§¥¤§¨§©¨

diEUrdne ipW xUrnlW dSn ok ¨£¨¦©£¥¥¦§¥©¨¤
dcFY zFNgzFtxFvnd dSOd zFNg] ©¨©©©¨©§¨

xn`PW FnM ,dcFYd oAxwl(ai ,f `xwie) §¨§©©¨§¤¤¡©
gaf lr aixwde EPaixwi dcFY lr m`'¦©¨©§¦¤§¦§¦©¤©

['ebe 'zFSn zFNg dcFYdmpi`W) ©¨©©¤¥¨
`N` zFaWFn lkA lk`il miiE`x§¦¥¨¥§¨¨¤¨

(milWExiaici mdA `vFi Fpi`W , ¦¨©¦¤¥¥¨¤§¥
DlkF`WM ENit` dSn zaFg©©¨£¦§¤§¨

milWExiA(my oiir ,`zlikn)(m"`x):`k dxez ¦¨©¦



a`צו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ
אבֹות  .לבית ְֵָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ סּפֹות ּכמֹו ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִ

Ûqa.ּכסף  ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ֶֶƒ«»¬∆«»ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", B‚Â'."אׁשר e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿

לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר הּוא,מּגיד לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
קד)ׁשּנאמר: יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש .(מכילתא)"ּבֹו ְְֱִֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, על (רׁש"י הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות ". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". ז)"לׁשלׁש החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים ּבּסף (ספר הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּונתינתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ּפילגׁשים"ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםוסימנ "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, פי"ח)ּברייּתֹות–––– במדב"ר .(ראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k)eëLîz` aEzMd ltM .EgwE ¦§§¨©©¨¤
iM .oipwe dkiWn :zFpFWl iYWA oiprd̈¦§¨¦§¥§§¦¨§¦§¨¦
iE`xd itM cg` lkl mixn`p mixaCd©§¨¦¤¡¨¦§¨¤¨§¦¨¨

:Fl,o`v Fl WIW inxn`p eilr ¦¤¤Ÿ¨¨¤¡©
,'EkWn':FNXn KFWnieç÷ein - ¦§¦§¦¤§¦

Fl oi`W,FNXngTi(dpwi)wEXd on ¤¥¦¤¦©¦§¤¦©
o`Sd ixkFOn(my).'dgiw' oFWl EpivnE ¦§¥©Ÿ¨¦§¦¨

'EdgTYe dcU dnnf' :oipw zErnWnA§©§¨¦§¨¨§¨¨¤©¦¨¥
(.a oiyeciw oiire) (fh ,`l ilyn):

.íëéúBçtLîìdlrnl xn`PW `Ed §¦§§¥¤¤¤¡©§©§¨
(b weqt)Wi` mdl Egwie'zial dU §¦§¨¤¦¤§¥

,'zFa`dgRWn lkl cg` dU xnFlM ¨§©¤¤¨§¨¦§¨¨
dgRWnE:ak dxez ¦§¨¨

(ak).áBæàwxi oin`EdFl WIW ¥¦¤¤¤¤
oilFrabirvn`d dpTd `Ed lFraB] ¦§¦¦§©¨¤¨¤§¨¦

FW`xA rxGdW(.bi dkeq i"yx)[: ¤©¤©§Ÿ
.áBæà úceâàoiglw dWlW,miWxW) £©¥§Ÿ¨§¨¦¨¨¦

Edf (mdn mi`vFId milFraBd mr¦©¦§¦©§¦¥¤¤
mdW xEriXd'dCEb`' oiiExw(.bi dkeq): ©¦¤¥§¦£¨

.óqa øLàxW`.ilMA'sq' oFWlE £¤©©£¤©§¦§©
`Ed'sqM zFRq' FnM(ci ,ai aÎmikln) §¦¤¤

miEUr EidW WCwOd ziaA sqk ilM]§¥¤¤§¥©¦§¨¤¨£¦
zlAwl miWOWn Eide miCM zxEvA§©©¦§¨§©§¦§©¨©

mikqPd oiil F` ,zFpAxTA mCd,c"evn) ©¨©¨§¨§¥©§¨¦
(b"alx[:

.óqa øLà ícä ïîwEqtA xn`p xaM ¦©¨£¤©¨§¨¤¡©§¨
,'sQA xW` mCA mYlahE' dfedOl ¤§©§¤©¨£¤©©§¨¨

?F`pWE xfgicMxn`z `NWDIC ¨©§¨§¥¤ŸŸ©©¨
zg` dliahxW` mCA aFf`d mr §¦¨©©¦¨¥©¨£¤

sQAllkzFpYOd WlWzFpizp) ©©§¨§Ÿ©©¨§¦
gzRd lrW (mCdcFr xn`p Kkl , ©¨¤©©¤©§¨¤¡©

mrR,'sQA xW`'cOlllM `dYW ©©£¤©¨§©¥¤§¥¨
dpizpE dpizpdlEahxW` mCd on §¦¨§¦¨§¨¦©¨£¤

,sQAiM ,aFf`d lr x`WPd on `le ©¨§Ÿ¦©¦§¨©¨¥¦

drBd lM lrKixv (mC zpizp) ©¨©¨¨§¦©¨¨¦
dliahDnvr iptA(`zlikn)(i"`a): §¦¨¦§¥©§¨

.'Bâå eàöú àì ízàåciBndfA §©¤Ÿ¥§§©¦¨¤
aEzMdzEWx dpYPW xg`OW , ©¨¤¥©©¤¦§¨§

lAgl zigWOlaEW ,(wiGdl)Fpi` ©©§¦§©¥§©¦¥
rWxl wiCv oiA oiganoM m` `N`] ©§¦¥©¦¨¨¨¤¨¦¥

'xEnB wiCv' `Ed(yeal),[iR lr s` okle ©¦¨§¨¥©©¦
rxdl icM d`A `l dMOd xTirW¤¦©©©¨Ÿ¨¨§¥§¨©
z`vl l`xUi EWxEd `l ,l`xUil§¦§¨¥Ÿ§¦§¨¥¨¥

(my)e .onf ixd ,'xwA cr' E`vi `l dOl §¨¨Ÿ¥§©Ÿ¤£¥§©
itl `N` !dliNd ivgA did dMOd©©¨¨¨©£¦©©§¨¤¨§¦

zrW lMWmilAgnl zEWx dlil ¤¨§©©§¨§©§©§¦
`Ed,miwiGOd zhilW zr -xn`PW ¥§¦©©©¦¦¤¤¡©

(k ,cw mildz)'xri Fzig lM UFnxz FA'¦§¨©§¨©
zFIg lM mikNdznE minw dliNA]©©§¨¨¦¦§©§¦¨©
didW `Edd dliNA oMW lke ,[xrId©©©§¨¤¥©©§¨©¤¨¨

xzFiA xdGdl mdl(`"eb):bk dxez ¨¤§¦¨¥§¥

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור  ּפי על הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).çñôe:FWExiR,lngemBxY oke ¨©¥§¨©§¥¦§¥
.[mgxi ,qEgi] 'qFgie' :qFlwpE`Wie §§§¥¨§©¥§¥

xnFl:FWExiRWblcezagxd d`x] ©¤¥§¨©§¥©§¨©
lirl mixaCd(bi weqt i"yx)[: ©§¨¦§¥

úéçLnä ïzé àìå.mkiYA l` `al §Ÿ¦¥©©§¦¨Ÿ¤¨¥¤
xnFlMFl oYi `led"awdzlFki §©§Ÿ¦¤§¤
,`alziWOn dpizpl dpeEMd oi`e ¨Ÿ§¥©©¨¨¦§¦¨©¨¦

zEWxd zpizpl `N`FnM ,:EpivOW ¤¨¦§¦©¨§§¤¨¦
'icOr rxdl midl` Fpzp `le'§Ÿ§¨¡Ÿ¦§¨©¦¨¦

(f ,`l ziy`xa)eizFWp l` awri ixaCn]¦¦§¥©£Ÿ¤§¨
zlFki d"awd ozp `l :oal zFpA§¨¨Ÿ¨©§¤
xaC mEW il zFUrl mkia`l©£¦¤©£¦¨¨

[rx:ck dxez ¨
(dk)õøàä ìà eàáú ék äéäå'ebe §¨¨¦¨Ÿ¤¨¨¤

z`Gd dcard z` mYxnWE.dlY §©§¤¤¨£Ÿ¨©Ÿ¨¨
aEzMdzevn z`Ef dcFargqRd lW ©¨¤¦§©£¨¤©¤©

,ux`l mz`iaA`NW cFr lM okle §¦¨¨¨¨¤§¨¥¨¤Ÿ
oAxTn mixEhR Eid ux`d l` E`Ä¤¨¨¤¨§¦¦¨§©

gqREaiIgzp `le ,mzFidA l`xUi ¤©§Ÿ¦§©§¦§¨¥¦§¨
cg` gqtA `N` xAcOa`Ede ,calA ©¦§¨¤¨§¤©¤¨¦§¨§

gqRd FzF`zipXd dpXA EUrW ©¤©¤¨©¨¨©¥¦
dzid Ff devnE ,mixvOn mz`vlÎlr §¥¨¦¦§©¦¦§¨¨§¨©

xEACd iR'd z`n cgEin iEEivA - ¦©¦§¦§¨¥¥
xn`PW FnM ,dpW DzF`l(aÎ` ,h xacna) §¨¨¨§¤¤¡©

dpXA ipiq xAcna dWn l` 'd xAcie'©§©¥¤Ÿ¤§¦§©¦©©¨¨
EUrie ...mixvn ux`n mz`vl zipXd©¥¦§¥¨¥¤¤¦§©¦§©£

gqRd z` l`xUi ipaon la` .'FcrFnA §¥¦§¨¥¤©¨©§££¨¦
ux`l mzqipM cr d`lde `idd dpXd©¨¨©¦¨¨§¨©§¦¨¨¨¨¤

gqRd z` EUr `l(a"it `a `zlikn): Ÿ¨¤©¤©
.øac øLàkokided"awdW Ep`vn ©£¤¦¥§¥¨¨¨¤

xAC?oMxn`WMl` mkz` iz`ade' ¦¥¥§¤¨©§¥¥¦¤§¤¤
'Fbe 'ux`d(g ,e lirl):ek dxez ¨¨¤§

(fk)íòä ãBwiådciTd .EegYWIe ©¦¨¨©¦§©£©¦¨
gaW KFYn ,'dl dzid diegYWdde§©¦§©£¨¨¨§¨©¦¤©

dicFde,dNE`Bd zxFUA lrxW` §¨¨©§©©§¨£¤
mz`ivi daFxw iM dYr ErnẄ§©¨¦§¨§¦¨¨

,mixvOneEMfIW lrl,ux`d z`ia ¦¦§©¦§©¤¦§§¦©¨¨¤
l` E`az iM dide' mdl xn`PW itM§¦¤¤¡©¨¤§¨¨¦¨Ÿ¤

'ux`d(dk weqt lirl)e ,lr okzxFUa ¨¨¤§¥©§©
,mdl EidIW mipAdmdl xn`PW itM ©¨¦¤¦§¨¤§¦¤¤¡©¨¤

'mkipA mkil` Exn`i iM dide'weqt lirl) §¨¨¦Ÿ§£¥¤§¥¤
(ek:gk dxez



צז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ
אבֹות  .לבית ְֵָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ סּפֹות ּכמֹו ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִ

Ûqa.ּכסף  ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ֶֶƒ«»¬∆«»ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", B‚Â'."אׁשר e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿

לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר הּוא,מּגיד לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
קד)ׁשּנאמר: יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש .(מכילתא)"ּבֹו ְְֱִֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, על (רׁש"י הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות ". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". ז)"לׁשלׁש החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים ּבּסף (ספר הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּונתינתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ּפילגׁשים"ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםוסימנ "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, פי"ח)ּברייּתֹות–––– במדב"ר .(ראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k)eëLîz` aEzMd ltM .EgwE ¦§§¨©©¨¤
iM .oipwe dkiWn :zFpFWl iYWA oiprd̈¦§¨¦§¥§§¦¨§¦§¨¦
iE`xd itM cg` lkl mixn`p mixaCd©§¨¦¤¡¨¦§¨¤¨§¦¨¨

:Fl,o`v Fl WIW inxn`p eilr ¦¤¤Ÿ¨¨¤¡©
,'EkWn':FNXn KFWnieç÷ein - ¦§¦§¦¤§¦

Fl oi`W,FNXngTi(dpwi)wEXd on ¤¥¦¤¦©¦§¤¦©
o`Sd ixkFOn(my).'dgiw' oFWl EpivnE ¦§¥©Ÿ¨¦§¦¨

'EdgTYe dcU dnnf' :oipw zErnWnA§©§¨¦§¨¨§¨¨¤©¦¨¥
(.a oiyeciw oiire) (fh ,`l ilyn):

.íëéúBçtLîìdlrnl xn`PW `Ed §¦§§¥¤¤¤¡©§©§¨
(b weqt)Wi` mdl Egwie'zial dU §¦§¨¤¦¤§¥

,'zFa`dgRWn lkl cg` dU xnFlM ¨§©¤¤¨§¨¦§¨¨
dgRWnE:ak dxez ¦§¨¨

(ak).áBæàwxi oin`EdFl WIW ¥¦¤¤¤¤
oilFrabirvn`d dpTd `Ed lFraB] ¦§¦¦§©¨¤¨¤§¨¦

FW`xA rxGdW(.bi dkeq i"yx)[: ¤©¤©§Ÿ
.áBæà úceâàoiglw dWlW,miWxW) £©¥§Ÿ¨§¨¦¨¨¦

Edf (mdn mi`vFId milFraBd mr¦©¦§¦©§¦¥¤¤
mdW xEriXd'dCEb`' oiiExw(.bi dkeq): ©¦¤¥§¦£¨

.óqa øLàxW`.ilMA'sq' oFWlE £¤©©£¤©§¦§©
`Ed'sqM zFRq' FnM(ci ,ai aÎmikln) §¦¤¤

miEUr EidW WCwOd ziaA sqk ilM]§¥¤¤§¥©¦§¨¤¨£¦
zlAwl miWOWn Eide miCM zxEvA§©©¦§¨§©§¦§©¨©

mikqPd oiil F` ,zFpAxTA mCd,c"evn) ©¨©¨§¨§¥©§¨¦
(b"alx[:

.óqa øLà ícä ïîwEqtA xn`p xaM ¦©¨£¤©¨§¨¤¡©§¨
,'sQA xW` mCA mYlahE' dfedOl ¤§©§¤©¨£¤©©§¨¨

?F`pWE xfgicMxn`z `NWDIC ¨©§¨§¥¤ŸŸ©©¨
zg` dliahxW` mCA aFf`d mr §¦¨©©¦¨¥©¨£¤

sQAllkzFpYOd WlWzFpizp) ©©§¨§Ÿ©©¨§¦
gzRd lrW (mCdcFr xn`p Kkl , ©¨¤©©¤©§¨¤¡©

mrR,'sQA xW`'cOlllM `dYW ©©£¤©¨§©¥¤§¥¨
dpizpE dpizpdlEahxW` mCd on §¦¨§¦¨§¨¦©¨£¤

,sQAiM ,aFf`d lr x`WPd on `le ©¨§Ÿ¦©¦§¨©¨¥¦

drBd lM lrKixv (mC zpizp) ©¨©¨¨§¦©¨¨¦
dliahDnvr iptA(`zlikn)(i"`a): §¦¨¦§¥©§¨

.'Bâå eàöú àì ízàåciBndfA §©¤Ÿ¥§§©¦¨¤
aEzMdzEWx dpYPW xg`OW , ©¨¤¥©©¤¦§¨§

lAgl zigWOlaEW ,(wiGdl)Fpi` ©©§¦§©¥§©¦¥
rWxl wiCv oiA oiganoM m` `N`] ©§¦¥©¦¨¨¨¤¨¦¥

'xEnB wiCv' `Ed(yeal),[iR lr s` okle ©¦¨§¨¥©©¦
rxdl icM d`A `l dMOd xTirW¤¦©©©¨Ÿ¨¨§¥§¨©
z`vl l`xUi EWxEd `l ,l`xUil§¦§¨¥Ÿ§¦§¨¥¨¥

(my)e .onf ixd ,'xwA cr' E`vi `l dOl §¨¨Ÿ¥§©Ÿ¤£¥§©
itl `N` !dliNd ivgA did dMOd©©¨¨¨©£¦©©§¨¤¨§¦

zrW lMWmilAgnl zEWx dlil ¤¨§©©§¨§©§©§¦
`Ed,miwiGOd zhilW zr -xn`PW ¥§¦©©©¦¦¤¤¡©

(k ,cw mildz)'xri Fzig lM UFnxz FA'¦§¨©§¨©
zFIg lM mikNdznE minw dliNA]©©§¨¨¦¦§©§¦¨©
didW `Edd dliNA oMW lke ,[xrId©©©§¨¤¥©©§¨©¤¨¨

xzFiA xdGdl mdl(`"eb):bk dxez ¨¤§¦¨¥§¥

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור  ּפי על הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).çñôe:FWExiR,lngemBxY oke ¨©¥§¨©§¥¦§¥
.[mgxi ,qEgi] 'qFgie' :qFlwpE`Wie §§§¥¨§©¥§¥

xnFl:FWExiRWblcezagxd d`x] ©¤¥§¨©§¥©§¨©
lirl mixaCd(bi weqt i"yx)[: ©§¨¦§¥

úéçLnä ïzé àìå.mkiYA l` `al §Ÿ¦¥©©§¦¨Ÿ¤¨¥¤
xnFlMFl oYi `led"awdzlFki §©§Ÿ¦¤§¤
,`alziWOn dpizpl dpeEMd oi`e ¨Ÿ§¥©©¨¨¦§¦¨©¨¦

zEWxd zpizpl `N`FnM ,:EpivOW ¤¨¦§¦©¨§§¤¨¦
'icOr rxdl midl` Fpzp `le'§Ÿ§¨¡Ÿ¦§¨©¦¨¦

(f ,`l ziy`xa)eizFWp l` awri ixaCn]¦¦§¥©£Ÿ¤§¨
zlFki d"awd ozp `l :oal zFpA§¨¨Ÿ¨©§¤
xaC mEW il zFUrl mkia`l©£¦¤©£¦¨¨

[rx:ck dxez ¨
(dk)õøàä ìà eàáú ék äéäå'ebe §¨¨¦¨Ÿ¤¨¨¤

z`Gd dcard z` mYxnWE.dlY §©§¤¤¨£Ÿ¨©Ÿ¨¨
aEzMdzevn z`Ef dcFargqRd lW ©¨¤¦§©£¨¤©¤©

,ux`l mz`iaA`NW cFr lM okle §¦¨¨¨¨¤§¨¥¨¤Ÿ
oAxTn mixEhR Eid ux`d l` E`Ä¤¨¨¤¨§¦¦¨§©

gqREaiIgzp `le ,mzFidA l`xUi ¤©§Ÿ¦§©§¦§¨¥¦§¨
cg` gqtA `N` xAcOa`Ede ,calA ©¦§¨¤¨§¤©¤¨¦§¨§

gqRd FzF`zipXd dpXA EUrW ©¤©¤¨©¨¨©¥¦
dzid Ff devnE ,mixvOn mz`vlÎlr §¥¨¦¦§©¦¦§¨¨§¨©

xEACd iR'd z`n cgEin iEEivA - ¦©¦§¦§¨¥¥
xn`PW FnM ,dpW DzF`l(aÎ` ,h xacna) §¨¨¨§¤¤¡©

dpXA ipiq xAcna dWn l` 'd xAcie'©§©¥¤Ÿ¤§¦§©¦©©¨¨
EUrie ...mixvn ux`n mz`vl zipXd©¥¦§¥¨¥¤¤¦§©¦§©£

gqRd z` l`xUi ipaon la` .'FcrFnA §¥¦§¨¥¤©¨©§££¨¦
ux`l mzqipM cr d`lde `idd dpXd©¨¨©¦¨¨§¨©§¦¨¨¨¨¤

gqRd z` EUr `l(a"it `a `zlikn): Ÿ¨¤©¤©
.øac øLàkokided"awdW Ep`vn ©£¤¦¥§¥¨¨¨¤

xAC?oMxn`WMl` mkz` iz`ade' ¦¥¥§¤¨©§¥¥¦¤§¤¤
'Fbe 'ux`d(g ,e lirl):ek dxez ¨¨¤§

(fk)íòä ãBwiådciTd .EegYWIe ©¦¨¨©¦§©£©¦¨
gaW KFYn ,'dl dzid diegYWdde§©¦§©£¨¨¨§¨©¦¤©

dicFde,dNE`Bd zxFUA lrxW` §¨¨©§©©§¨£¤
mz`ivi daFxw iM dYr ErnẄ§©¨¦§¨§¦¨¨

,mixvOneEMfIW lrl,ux`d z`ia ¦¦§©¦§©¤¦§§¦©¨¨¤
l` E`az iM dide' mdl xn`PW itM§¦¤¤¡©¨¤§¨¨¦¨Ÿ¤

'ux`d(dk weqt lirl)e ,lr okzxFUa ¨¨¤§¥©§©
,mdl EidIW mipAdmdl xn`PW itM ©¨¦¤¦§¨¤§¦¤¤¡©¨¤

'mkipA mkil` Exn`i iM dide'weqt lirl) §¨¨¦Ÿ§£¥¤§¥¤
(ek:gk dxez



a`צח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úà¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר מראׁשֿחדׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ.(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ∑ וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

Ô¯‰‡Â.לעׂשּיה  ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מׁשה להּגיד מצות מּכל ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו עׂשּוואהרן. .ּכן ְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ß hay 'a iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ‰k‰.ּכל «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»

¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ הּבכֹורֹות,אף מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְִִֵַַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ט)ועליו סּוף (לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¿«¿ƒ

ּבכלל  הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, יׂשראל. ׁשל לאידם ׂשמחין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשהיּו
הּׁשבי  מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ׁשּבכּלן החׁשּוב מן מנה  ׁשהרי .היה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).ìàøNé éða eNòiå eëìiårnWn ©¥§©©£§¥¦§¨¥©§©
devOd z` l`xUi ErnXXn skiYW¤¥¤¦¤¨§¦§¨¥¤©¦§¨

,oM EUre EkldikecIOW xnFl xWt` ¨§§¨¥§¦¤§¨©¤¦¨
`lde ,EUr xakdN`d mixaCd lM §¨¨©£Ÿ¨©§¨¦¨¥¤

,mdl xn`p WcgÎW`xnoiicr f`e ¥ŸŸ¤¤¡©¨¤§¨£©¦
?devOd onf riBd `loeiMn `N` Ÿ¦¦©§©©¦§¨¤¨¦¥¨

mdilr ElATWzFUrldlrn , ¤¦§£¥¤©£©£¤
EUr ENi`M aEzMd mdilr(`zlikn) £¥¤©¨§¦¨

(a"a):
.eNòiå eëìiås`z`dkilddEkldW ©¥§©©£©¤©£¦¨¤¨§

devOd KxFvldpn(hxiR),aEzMd §¤©¦§¨¨¨¥¥©¨
iptA daFh dNErR lM aiWgdl icM§¥§©£¦¨§¨¨¦§¥

Dnvr,exkU oYilcgEindkildl ©§¨§¦¥¨¨§¨©£¦¨
xkUecgEindIUrlDnvr(my): §¨¨§¨¨£¦¨©§¨

.ïøäàå äLî úà 'ä äeö øLàk`A ©£¤¦¨¤Ÿ¤§©£Ÿ¨
aEzMd,l`xUi lW ogaW ciBdl ©¨§©¦¦§¨¤¦§¨¥

EliRd `NWmEW (Exiqgd)lMn xac ¤Ÿ¦¦¤¡¦¨¨¦¨
,oxd`e dWn zFvndevOd z` EniIwe ¦§Ÿ¤§©£Ÿ§¦§¤©¦§¨

WIW mEXn `le] dihxR lkA zEnilWA¦§¥§¨§¨¤¨§Ÿ¦¤¥
itM l`xUi EUrW cgEin WECig KkA§¨¦§¨¤¨¦§¨¥§¦
z` d"awd zad` KFYn `N` ,EEhvPW¤¦§©¤¨¦©£©¤
xRql eilr md miaiag ,l`xUi¦§¨¥£¦¦¥¨¨§©¥
mdizFlrn zxMfd ici lr ,mgaWA§¦§¨©§¥©§¨©©£¥¤

WxFtnA(i"`a).[EdnEaEzMd siqFdW ¦§¨©¤¦©¨
?'EUr oM'xnFliMoxd`e dWn s` ¥¨©¦©Ÿ¤§©£Ÿ

mnvrA,EUr oM.mrd x`W lM KxcM §©§¨¥¨§¤¤¨§¨¨¨
d"awd mzF` dPiOW s`W ,cOll§©¥¤©¤¦¨¨
dOd EidmFwnlMn ,'mrd il`FB' zFidl¦§£¥¨¨¦¨¨¨¥¨
lkA Eid miaiIge ,'mil`bPd' llkA mB©¦§©©¦§¨¦§©¨¦¨§¨

gqRd zevn(my)(`"eb ,m"`x):hk dxez ¦§©©¤©
(hk)'äå.xFkA lk dMdmFwn lM ©¦¨¨§¨¨

- ''de' xn`PW:FWExiRÎziaE `Ed ¤¤¡©©¥¥
.FpiCEid mixvn iWpFr lM ,xnFlM] ¦§©¨§¥¦§©¦¨

,m`hg lcFB iR lr milEwWE micEcn§¦§¦©¦¤¤§¨
FpiC ziA mr d"awd aWi lFkiake§¦§¨¨©¦¥¦
mpiC xfB z` E`ivFde EpiIre ElwWe§¨§§¦§§¦¤§©¦¨

(x"yl)itl .[ztqFY oFWl e"iEdW,`Ed §¦¤©¨§¤¤
:FnM.'ipFltE ipFlR'xg`l ,xnFlkE §§¦§¦§©§©©

`Ed mB miMqd FpiC ziA EniMqdW¤¦§¦¥¦¦§¦©
''de' xn`p Kkl ,mdOr(i"gp): ¦¨¤§¨¤¡©©

øBëa ìë äkä.mixvn ux`AKFYn ¦¨¨§§¤¤¦§©¦¦
Ep` 'mixvn ixFkA lM' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¨§¥¦§©¦¨

,xFkA lMW micnldOE` lW s` §¥¦¤¨§©¤¨
`Ede zxg``vnpAux`mixvn, ©¤¤§¦§¨§¤¤¦§¨¦

zFxFkA zMnA dMEd(`"eb): ¨§©©§
äòøt øBëaîF`qM lr aWId. ¦§©§Ÿ©Ÿ¥©¦§

,'xFkA' lr aQEn 'F`qM lr aWFId'©¥©¦§¨©§
cizr didW drxR lW FxFkA FpA Edfe§¤§§¤©§Ÿ¤¨¨¨¦
,F`qM lr aWile FzEkln z` zWxl̈¤¤¤©§§¥¥©¦§
KFYnE .zFxFkA zMnA zn `Ed s`W¤©¥§©©§¦

`le ,'drxR xFkAn' aEzMd Kix`dW¤¤¡¦©¨¦§©§Ÿ§Ÿ
`QM lr aWFId on' dxvw oFWlA xn`̈©§¨§¨¨¦©¥©¦¥

iM dfA fnx ,'drxtxFkA drxR s` ©§Ÿ¨©¨¤¦©©§Ÿ§
xiIYWpe ,didmiIgA.zFxFkAd on ¨¨§¦§©¥©©¦¦©§

xnF` `Ed eilre,h lirl)(fhxEarA' §¨¨¥©£
z` LzF`xd xEarA LiYcnrd z`fŸ¤¡©§¦©£©§§¤

.'igMLzF` iYx`Wd Kkitl ,xnFlM Ÿ¦§©§¦¨¦§©§¦§
zF`xdl icM ,zFxFkA zMnA miIwe ig©§©¨§©©§§¥§©§

igFM z` LlsEq miA(`zlikn)(a"a): §¤¦§©
.éáMä øBëa ãòixFkA Ewl dOl ©§©§¦¨¨¨§¥

zFOE`n mixvOd EaXW) miiEaXd©§¦¤¨©¦§¦¥
EcArYWp `l EN` ixde ,(zFxg £̀¥©£¥¥Ÿ¦§©§§

mEXn `N` ?l`xUiAEidWmiiEaXd §¦§¨¥¤¨¦¤¨©§¦
mci`l oignU(mzxvl),l`xUi lW §¥¦§¥¨§¨¨¨¤¦§¨¥

xn`p df oFbM lre(d ,fi ilyn)gnU' §©§¤¤¡©¨¥©
Fxiag zxvA gnVd] 'dwPi `l ci`l§¥Ÿ¦¨¤©¨¥©§¨©£¥

[WpFrd on dwPi `l(b"it `zlikn).cFre Ÿ¦¨¤¦¨¤§
icM ,miiEaXd EwNW Kkl mrh`NW ©©§¨¤¨©§¦§¥¤Ÿ

Epz`xi :Exn`i(EpNW dxfÎdcFard) Ÿ§¦§¨¥¨£¨¨¨¤¨
Ff `idWd`iadz`zEprxERdz`Gd ¦¤¥¦¨¤©§¨©Ÿ

,iaXA EpzF` EnU xW` mixvOd lr©©¦§¦£¤¨¨©§¦
iM Erci ornl miiEaXd mB Ewl Kkitl§¦¨¨©©§¦§©©¥§¦
:mixvn z` dwld xW` `Ed d"awd£¤¦§¨¤¦§©¦

:i"yx xirnedMOd lr d`xzdd oFWlA¦§©©§¨¨©©©¨
xn`p(d ,`i lirl)cr ...drxR xFkAn' ¤¡©¦§©§Ÿ©

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי הֹוציא (יב, הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ההההּלּלּלּלילהילהילהילהה' ּבחׁשכת חציחציחציחצי ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו הרגע – ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

זה אדם וגם הּתֹורה.ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוהעֹולם; לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ולעלֹות ממצרים' ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם'לצאת ּביֹותר חציחציחציחצי הּמּואר הרגע - ְְְְְֶַָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
זה אדם וגם הּתֹורה; ּבא ֹור מ ּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל נחׁשב חחחחּיּיּיּיבבבבּבּיממה, הּנֹוכחי  ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ְְְְְִִִֵַַַָּכ'מצרים'

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר ּכe‰∑‡.ולא ואחר ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּומעמידן  עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד Ó˙.עבדיו, ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑,ּבכֹור ׁשם יׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵָ
ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין פט)מת. מצרּיֹות (תהלים אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּפנּויים, מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהם ּתחת ּכל מזּנֹות אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לאביו  ּבכֹור .אחד ְְִֶָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה היכן מּגיד ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשרּוי? ‡Ìz.אהרן Ìb∑ הּגברים.Ï‡¯NÈ ÈaŒÌb∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ּכמֹו הּכל, ֲַָֹ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְַֹ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

o`M xiMfd `l rECnE ,'dgtXd xFkA§©¦§¨©©Ÿ¦§¦¨
aEzMd `N` ?Ezn dgtXd ixFkA s`W¤©§¥©¦§¨¥¤¨©¨
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צט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úà¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר מראׁשֿחדׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ.(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ∑ וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

Ô¯‰‡Â.לעׂשּיה  ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מׁשה להּגיד מצות מּכל ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו עׂשּוואהרן. .ּכן ְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ß hay 'a iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ‰k‰.ּכל «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»

¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ הּבכֹורֹות,אף מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְִִֵַַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ט)ועליו סּוף (לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¿«¿ƒ

ּבכלל  הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, יׂשראל. ׁשל לאידם ׂשמחין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשהיּו
הּׁשבי  מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ׁשּבכּלן החׁשּוב מן מנה  ׁשהרי .היה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי הֹוציא (יב, הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ההההּלּלּלּלילהילהילהילהה' ּבחׁשכת חציחציחציחצי ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו הרגע – ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

זה אדם וגם הּתֹורה.ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוהעֹולם; לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ולעלֹות ממצרים' ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם'לצאת ּביֹותר חציחציחציחצי הּמּואר הרגע - ְְְְְֶַָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
זה אדם וגם הּתֹורה; ּבא ֹור מ ּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל נחׁשב חחחחּיּיּיּיבבבבּבּיממה, הּנֹוכחי  ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ְְְְְִִִֵַַַָּכ'מצרים'

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר ּכe‰∑‡.ולא ואחר ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּומעמידן  עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד Ó˙.עבדיו, ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑,ּבכֹור ׁשם יׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵָ
ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין פט)מת. מצרּיֹות (תהלים אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּפנּויים, מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהם ּתחת ּכל מזּנֹות אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לאביו  ּבכֹור .אחד ְְִֶָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה היכן מּגיד ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשרּוי? ‡Ìz.אהרן Ìb∑ הּגברים.Ï‡¯NÈ ÈaŒÌb∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ּכמֹו הּכל, ֲַָֹ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְַֹ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

o`M xiMfd `l rECnE ,'dgtXd xFkA§©¦§¨©©Ÿ¦§¦¨
aEzMd `N` ?Ezn dgtXd ixFkA s`W¤©§¥©¦§¨¥¤¨©¨
xFkA cr drxR xFkAn o`M hxtn§¨¥¨¦§©§Ÿ©§

iaXdE ,mBW mirnFW Ep` KM KFYn ©§¦¦¨¨§¦¤©
dpn ixdW ,did llMa dgtXd xFka§©¦§¨©§¨¨¨¤£¥¨¨

onxFkAdcr oNEkAW aEWgdxFkAd ¦©§¤¨¤§¨©©§
zEgRdmdAWdgtXd xFkaE ,ixd ©¨¤¨¤§©¦§¨£¥

`EdaEWgxzFiiaXd xFkAn ¨¥¦§©§¦
(z"yn):l dxez

(l).äòøt í÷iåcnre mwFzHOn ©¨¨©§Ÿ¨§¨©¦¦¨
wx xxFrzdW FWExiRW 'uwiIe' `le]§Ÿ©¦©¤¥¤¦§¥©

['FzpXn': ¦§¨
.äìéìcOll ,'dlil' aEzMd WiBcd ©§¨¦§¦©¨©§¨§©¥

c`n fRgpW`lebdpmiklOd KxcM ¤¤§©§Ÿ§Ÿ¨©§¤¤©§¨¦
minTdmFIA zFrW WlWA(my): ©¨¦§¨Ÿ¨©

àeädrxR mwIe' xn`p `l .eicar lke§¨£¨¨Ÿ¤¡©©¨¨©§Ÿ
drxR mwIe' `N` ,'dlil eicar lke§¨£¨¨©§¨¤¨©¨¨©§Ÿ
`EdW xnFl ,'eicar lke - `Ed - dlil©§¨§¨£¨¨©¤

mwKMÎxg`e ,dNgYEnw.eicar ¨§¦¨§©©¨¨£¨¨
aEzMdecOlndfA`Ed didW §©¨§©¥¨¤¤¨¨

FnvrAeicar iYA lr xGgn §©§§©¥©¨¥£¨¨
ocinrnEmzpXn mxirn -(l"kyn)(my): ©£¦¨§¦¨¦§¨¨

.úî íL ïéà øLà úéa ïéà ékike ¦¥©¦£¤¥¨¥§¦
m` `N` ?xFkA Wi ziA lkAmW Wi §¨©¦¥§¤¨¦¥¨

xFkAxFkAd -;znm`exFkA mW oi` §©§¥§¦¥¨§
uEgn didW F` ,okl mcFw zn xaMW]¤§¨¥¤¨¥¤¨¨¦

- [ziAldziAAW lFcBitl ,zn did ©©¦©¨¤©©¦¨¨¥§¦
mNEMn lFcBdW,'xFkA' iExwFnM ¤©¨¦¨¨§§

xn`PW(gk ,ht mildz)xFkA ip` s`' ¤¤¡©©¨¦§
EdpY`'ux` iklnl oFilrd"awd] ¤§¥¤§§©§¥¨¤

ip`xwi `EdW KxcM :ceC lr xn`̈©©¨¦§¤¤¤¦§¨¥¦
iM xFkA oA Fl `xw` ip` mB KM ,ia`̈¦¨©£¦¤§¨¥§¦

miklOd lM lr oFilr didi `Ed(w"cx)[ ¦§¤¤§©¨©§¨¦
(oexkfd).xg` xaCiM ,dfA Wxtl Wi ¨¨©¥¥§¨¥¨¤¦

xFkA zFgtl did ziA lkA zn`A¤¡¤§¨©¦¨¨§¨§
dW itl ,cg`zFIxvnEidzFPfn ¤¨§¦¤©¦§¦¨§©

zFclFie odilrA zgYmipAmiweExn ©©©§¥¤§§¨¦¥©¨¦
miWp` -miiEpR,mi`EUp mpi`Welr £¨¦§¦¤¥¨§¦§©
df icimdl Eid(zFIxvOd miWPl) §¥¤¨¨¤©¨¦©¦§¦

dAxd zFxFkAziaA,cg`EminrR §©§¥§©¦¤¨§¨¦

mdENit`,zg` dX`l dXngWlM ¥£¦£¦¨§¦¨©©¤¨
,eia`l xFkA cg`oi` Ff Kxc itlE ¤¨§§¨¦§¦¤¤¥

`N` ,ziAd ilFcB EzOW xnFl Kixv̈¦©¤¥§¥©©¦¤¨
on F` ,a`d on) WOn mixFkAd wx©©§¦©¨¦¨¨¦
zFxFkA mdl EidW KFYn `N` ,(m`d̈¥¤¨¦¤¨¨¤§
FA oi` xW` ziA' `vnp `l okl ,dAxd©§¥¨¥Ÿ¦§¨©¦£¤¥

'zn(`"eb):l dxez ¥
(`l).äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå`l ©¦§¨§Ÿ¤§©£Ÿ©§¨Ÿ

rnWn ,'dlil' `N` ,'dliNA' xn`p¤¡©©©§¨¤¨©§¨©§©
,'dlil lW d`ixw' dzid d`ixTdW¤©§¦¨¨§¨§¦¨¤©§¨
Fpi`e KWFgA dnÎxaC URgnd mc`M§¨¨©§©¥§©¨©¤§¥

`vFn;ciBnaEzMd dfAxGgn didW ¥©¦¨¤©¨¤¨¨§©¥
igzR lriYaokid' ,wrFve xird ©¦§¥¨¥¨¦§¥¥¨

'iExW oxd` okid' ,'iExW dWn- Ÿ¤¨¥¨©£Ÿ¨
mi`vnp md okid(`zlikn)(`"eb): ¥¨¥¦§¨¦

.ízà íbxnFlM:mixaBd ©©¤§©©§¨¦
.ìàøNé éða íbEN`sHdKxvEd `le] ©§¥¦§¨¥¥©¨§Ÿ§©

mBW oeiMW ,miWPd z` xiMfdl§©§¦¤©¨¦¤¥¨¤©
`Ed hEWR ,mi`vFi miPhTd miclid©§¨¦©§©¦§¦¨
od ixdW ,zF`vFi mdizFO` s`W¤©¦¥¤§¤£¥¥



a`ק zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy
ּובקרכם  צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשאמרּתם

.יצג" ָֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
È˙B‡ Ìb ÌzÎ¯·e∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו .(מכילתא)ׁשאני ≈«¿∆«ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÏÚ.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«
ÌÓÎL∑הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות .(מכילתא)אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

[odA miiElzE odixg` mikExM: §¦©£¥¤§¦¨¤
.íëøaãk 'ä úà eãáò eëìelMd §¦§¤§©¤§¤©Ÿ

- 'mkxAcM'mYxn`W FnM,mY``le §©¤§¤§¤£©§¤©¤§Ÿ
,ip` iYxn`W FnMdn lM dYrn iM §¤¨©§¦£¦¦¥©¨¨©
;lHEan iYxn`XlhAiYxn`X dn ¤¨©§¦§¨¨¥©¤¨©§¦

l`xUi z` mbe 'd z` iYrci `l'`l Ÿ¨©§¦¤§©¤¦§¨¥Ÿ
'gNW`(a ,d lirl)lhA ,iYxn`X dn £©¥©¨¥©¤¨©§¦
iYxxiaE'mikldd ine in'(g ,i my), ¥©§¦¦¨¦©Ÿ§¦

lhAiYxn`X dnmkp`v wx' ¨¥©¤¨©§¦©Ÿ§¤
'bSEi mkxwaE(ck weqt my)Ekl `N` , §©§¤¨¤¨§

inr KFYn E`vE mkNEM:al dxez §¤§¦©¦
(al)eç÷ íëø÷a íb íëðàö íb©Ÿ§¤©§©§¤§

.mYxAC xW`Mdlrnl xn` xaM ixd ©£¤¦©§¤£¥§¨¨©§©§¨
'mkxAcM',EdnEo`M siqFdWxW`M' §©¤§¤©¤¦¨©£¤
?'mYxACExn`X dn lr aQEn `N` ¦©§¤¤¨¨©©¤¨§

Flmigaf EpciA oYY dY` mB'©©¨¦¥§¨¥§¨¦
'zFlFre(dk ,i lirl),'mkxAcM' oMW §¤¥§©¤§¤

l` wx qgiizn dlrnl xEn`d̈¨§©§¨¦§©¥©¤
ENi`e ,axiq `Ede EWwA mdW mixaCd©§¨¦¤¥¦§§¥¥§¦

'mYxAC xW`M'qgiizn o`M xEn`d ©£¤¦©§¤¨¨¨¦§©¥

dzid `NW ,mdNW dxin`d l` mB©¤¨£¦¨¤¨¤¤Ÿ¨§¨
dWTA KxcA(m"`x): §¤¤©¨¨

.éúBà íb ízëøáe'dl EgAfY xW`M ¥©§¤©¦©£¤¦§§©
lr EllRzze ,mYxAC xW`M mkidl ¡̀Ÿ¥¤©£¤¦©§¤§¦§©§©

if` ,mkizFWtpElNRzdmB`NW ilr ©§¥¤£©¦§©§©¨©¤Ÿ
,zEn`mEXnxFka ip`W,o"anx) ¨¦¤£¦§

(i"`a:bl dxez
(bl).íéúî eðlkExn` dOl ª¨¥¦¨¨¨§

?Ezn mixFkAd wx `lde ,'EpNEM'¨©£Ÿ©©§¦¥
`N`,`Ed dWn zxfbk `l' ,Exn` ¤¨¨§Ÿ¦§¥©Ÿ¤

ixdW`EdxFkA lM znE xn`lirl) ¤£¥¨©¥¨§
(d ,`io`ke ,dPds`mipAd §¨¦¥©©¨¦

,mizn mihEWRdminrtledXng ©§¦¥¦§¦§¨¦£¦¨
,'cg` ziaA dxUr F``l mde £¨¨§©¦¤¨§¥Ÿ

mdizFWp mivExR dOM cr Ercï§©©¨§¦§¥¤
zFixrA(l weqt lirl x`eank)KFYnE] ©£¨¦

xaCd mdl rcFp maixe mzwrv©£¨¨§¦¨©¨¤©¨¨
[mpFlw mqxRzpe(`zlikn)(l"kyn): §¦§©§¥§¨

cl dxez
(cl).õîçé íøè`l miIxvOd ¤¤¤§¨©¦§¦¦Ÿ

,uEOg icM zFdWl mEgiPd`N` ¦¦¦§§¥¦¤¨
FnM ,cIn z`vle fxCfdl mdA EwgC̈£¨¤§¦§¨¥§¨¥¦¨§

xn`PW(hl weqt oldl)...wvAd z` Et`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤©¨¥
EWxb iM ung `l iM zFSn zbrªŸ©¦Ÿ¨¥¦Ÿ§

'Dndnzdl Elki `le mixvOn: ¦¦§©¦§Ÿ¨§§¦§©§¥©
.íúBøàLî`id 'zx`Wn' FhEWt itl ¦§£¨§¦§¦§¤¤¦

iR lre ,wvAd z` FA mipzFPW ilMd©§¦¤§¦¤©¨¥§©¦
`Ed o`M xEn`d 'mzFx`Wn' FWxcn¦§¨¦§£¨¨¨¨

mde ,'zix`W' oFWlxFxnE dSn ixiW §§¥¦§¥§¨¥©¨¨
zEaiag KFYn mixvOn mY` E`UPW¤¨§¦¨¦¦§©¦¦£¦

zFevOd(`zlikn)`l gqt ixiiW mlE`] ©¦§¨§¨¥¤©Ÿ
xn`p ixdW mdl did(i weqt lirl)`le' ¨¨¨¤¤£¥¤¡©§Ÿ

['ExizFz(oexkfd): ¦
.íîëL ìòzFndAW iRÎlrÎs` ©¦§¨©©¦¤§¥

,mdOr EkilFd dAxdxn`PW FnM ©§¥¦¦¨¤§¤¤¡©
(gl weqt oldl)caM dpwn xwaE o`ve'§Ÿ¨¨¦§¤¨¥

ixiiW) mzFx`Wn z` EnU `l ,'c`n§ŸŸ¨¤¦§£¨§¨¥
`N` mYnda iAB lr (xFxOde dSOd©©¨§©¨©©¥§¤§¨¤¨

iM ,mnkW lrz` Eid miaAgn ©¦§¨¦§©§¦¨¤
zFvOd(`zlikn):dl dxez ©¦§

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש חׁשּובֹות ∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵַָ
הּזהב, ּומן הּכסף מן חׁשּובלהם ּבּפסּוק, .(מכילתא)והמאחר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑ורֹוקינּו. «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים אתאתאתאת לו)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
היתה  מּמצרים, הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. המחּיהּו אלֹוקי ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבכל

להתקּים? מֹוסיפה היא אפֹוא ּכיצד לגמרי! להתּבּטל צריכה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמצרים
קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא א לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ ׁשנה עׂשרים .ומעלה מּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dl).äLî øáãkmdl xn`W ¦§©Ÿ¤¤¨©¨¤
Edrx z`n Wi` El`Wie' mixvnA' §¦§©¦§¦§£¦¥¥¥¥

(a ,`i lirl)WxFtnA Epivn `NW s`e§©¤Ÿ¨¦¦§¨
wx `N` ,l`xUil oM xn` dWOW¤¤¨©¥§¦§¨¥¤¨©
xn`p z`f lkA ,mdl xnFl dEhvPW¤¦§©¨©¨¤§¨Ÿ¤¡©
dUr i`Ce ixdW ,'dWn xacM' o`M̈¦§©¤¤£¥©©¨¨
oM zFxFdl 'd EdEv xW`M miIwe§¦¥©£¤¦¨§¥

l`xUil(dcedi zeay): §¦§¨¥
.úBìîNez` aEzMd dpFn dNigY §¨§¦¨¤©¨¤

mdixg`e ,adGd z` eixg`lE sqMd©¤¤§©£¨¤©¨¨§©£¥¤
mEXn ,zFlnVdWod s`(zFlnVd) ©§¨¦¤©¥©§¨

onE sqMd on mdl zFaEWg Eid̈£¨¤¦©¤¤¦
e ,adGdlkwEqRA xgE`ndxzFi ©¨¨§¨©§¨©¨¥

aEWgKxCl mi`vFIdW itl] FncFTn ¨¦§§¦¤©§¦©¤¤
xW`n xzFi ,dAxd micbal miwEwf§¦¦§¨¦©§¥¥¥£¤
rxwzdl micbAd rah iM ,adfe sqkl§¤¤§¨¨¦¤©©§¨¦§¦§¨¥©
mikxCd lnrn KlklzdlE§¦§©§¥¥£©©§¨¦

[mdilEhlhe(`zlikn)i"tr ,`i b x"eny) §¦§¥¤
(my miyxtn:el dxez

(el).íeìàLiåxn`p xaMW xg`weqta) ©©§¦©©¤§¨¤¡©
(mcewdsiqFd ,'ebe 'mixvOn El`WIe'©¦§£¦¦§©¦¦

og z` d"awd ozPW cFr aEzMd o`M̈©¨¤¨©¤¥
cOll ,'mEl`WIe' mrdW`NX dn s` ¨¨©©§¦§©¥¤©©¤Ÿ

.mdl mipzFp Eid mdn mil`FW Eid̈£¦¥¤¨§¦¨¤
ixvOl xnF` l`xUId didW¤¨¨©¦§¨¥¥©¦§¦
:FaiWn `Ede ,'cg` ilM ipli`Wd'©§¦¥¦§¦¤¨§§¦
Kle mipW lFh - cg` xnF` dY ©̀¨¥¤¨§©¦¨¥

(i"`a):
.eìvðéåmBxEznW FnM FWExiR ©§©§¥§¤§§¨

:qFlwpE`A'EpiwFxe'z` EpwFx] §§§§¦§¤
zipwix dE`Ur ,xnFlM .[mixvn¦§©¦§©£¨¨¥¨¦

DWEkxn,b lirl 'elvpie' oeyld xe`ia d`x) ¥§¨
(ak:fl dxez

(fl).äúBkñ ññîòøîzFnFwOd ipW ¥©§§¥ª¨§¥©§

,'zFMEq'e 'qqnrx'lin mixUre d`n ©§§¥§¥¨§¤§¦¦
Eid,FGn Ff zFwFgxEqp KxcaE`a ¨§¦§¤¤¥¨

l`xUidrW itl mWEriBd ,xnFlM - ¦§¨¥¨§¦¨¨§©¦¦
xEriW ixdW] calA dxvw drWA§¨¨§¨¨¦§¨¤£¥¦
z`vnp ,lin mirAx` `Ed mFi Kldn©£©©§¨¦¦¦§¥
zFMEql qqnrxn dlibx dkild£¦¨§¦¨¥©§§¥§
WxiR `NW KFYnE ,mini dWlW§¨¨¦¦¤Ÿ¥©
,zFMEql qqnrx oiA dIpg mEW aEzMd©¨£¦¨¥©§§¥§
Edfe .[cIn mWl EriBdW rnWn©§©¤¦¦§¨¦¨§¤

xn`PW(c ,hi onwl)lr mkz` `V`e' ¤¤¡©¨¤¨¤§¤©
,'mixWp itpMlr lWn KxcM ©§¥§¨¦§¤¤¨¨©

qqnrxn EriBd DA dlFcBd zExidnd©§¦©§¨¨¦¦¥©§§¥
zFMEql(a"a): §
íéøábäsHn calmixUr oAn . ©§¨¦§©¦¨¦¤¤§¦

dpWdlrne,'mixaB' miiExw ¨¨¨¨§¨§¦§¨¦
'sh' iExw mixUr oAn zFgRde§©¨¦¤¤§¦¨©

(r"`):gl dxez



קי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy
ּובקרכם  צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשאמרּתם

.יצג" ָֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
È˙B‡ Ìb ÌzÎ¯·e∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו .(מכילתא)ׁשאני ≈«¿∆«ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÏÚ.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«
ÌÓÎL∑הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות .(מכילתא)אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

[odA miiElzE odixg` mikExM: §¦©£¥¤§¦¨¤
.íëøaãk 'ä úà eãáò eëìelMd §¦§¤§©¤§¤©Ÿ

- 'mkxAcM'mYxn`W FnM,mY``le §©¤§¤§¤£©§¤©¤§Ÿ
,ip` iYxn`W FnMdn lM dYrn iM §¤¨©§¦£¦¦¥©¨¨©
;lHEan iYxn`XlhAiYxn`X dn ¤¨©§¦§¨¨¥©¤¨©§¦

l`xUi z` mbe 'd z` iYrci `l'`l Ÿ¨©§¦¤§©¤¦§¨¥Ÿ
'gNW`(a ,d lirl)lhA ,iYxn`X dn £©¥©¨¥©¤¨©§¦
iYxxiaE'mikldd ine in'(g ,i my), ¥©§¦¦¨¦©Ÿ§¦

lhAiYxn`X dnmkp`v wx' ¨¥©¤¨©§¦©Ÿ§¤
'bSEi mkxwaE(ck weqt my)Ekl `N` , §©§¤¨¤¨§

inr KFYn E`vE mkNEM:al dxez §¤§¦©¦
(al)eç÷ íëø÷a íb íëðàö íb©Ÿ§¤©§©§¤§

.mYxAC xW`Mdlrnl xn` xaM ixd ©£¤¦©§¤£¥§¨¨©§©§¨
'mkxAcM',EdnEo`M siqFdWxW`M' §©¤§¤©¤¦¨©£¤
?'mYxACExn`X dn lr aQEn `N` ¦©§¤¤¨¨©©¤¨§

Flmigaf EpciA oYY dY` mB'©©¨¦¥§¨¥§¨¦
'zFlFre(dk ,i lirl),'mkxAcM' oMW §¤¥§©¤§¤

l` wx qgiizn dlrnl xEn`d̈¨§©§¨¦§©¥©¤
ENi`e ,axiq `Ede EWwA mdW mixaCd©§¨¦¤¥¦§§¥¥§¦

'mYxAC xW`M'qgiizn o`M xEn`d ©£¤¦©§¤¨¨¨¦§©¥

dzid `NW ,mdNW dxin`d l` mB©¤¨£¦¨¤¨¤¤Ÿ¨§¨
dWTA KxcA(m"`x): §¤¤©¨¨

.éúBà íb ízëøáe'dl EgAfY xW`M ¥©§¤©¦©£¤¦§§©
lr EllRzze ,mYxAC xW`M mkidl ¡̀Ÿ¥¤©£¤¦©§¤§¦§©§©

if` ,mkizFWtpElNRzdmB`NW ilr ©§¥¤£©¦§©§©¨©¤Ÿ
,zEn`mEXnxFka ip`W,o"anx) ¨¦¤£¦§

(i"`a:bl dxez
(bl).íéúî eðlkExn` dOl ª¨¥¦¨¨¨§

?Ezn mixFkAd wx `lde ,'EpNEM'¨©£Ÿ©©§¦¥
`N`,`Ed dWn zxfbk `l' ,Exn` ¤¨¨§Ÿ¦§¥©Ÿ¤

ixdW`EdxFkA lM znE xn`lirl) ¤£¥¨©¥¨§
(d ,`io`ke ,dPds`mipAd §¨¦¥©©¨¦

,mizn mihEWRdminrtledXng ©§¦¥¦§¦§¨¦£¦¨
,'cg` ziaA dxUr F``l mde £¨¨§©¦¤¨§¥Ÿ

mdizFWp mivExR dOM cr Ercï§©©¨§¦§¥¤
zFixrA(l weqt lirl x`eank)KFYnE] ©£¨¦

xaCd mdl rcFp maixe mzwrv©£¨¨§¦¨©¨¤©¨¨
[mpFlw mqxRzpe(`zlikn)(l"kyn): §¦§©§¥§¨

cl dxez
(cl).õîçé íøè`l miIxvOd ¤¤¤§¨©¦§¦¦Ÿ

,uEOg icM zFdWl mEgiPd`N` ¦¦¦§§¥¦¤¨
FnM ,cIn z`vle fxCfdl mdA EwgC̈£¨¤§¦§¨¥§¨¥¦¨§

xn`PW(hl weqt oldl)...wvAd z` Et`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤©¨¥
EWxb iM ung `l iM zFSn zbrªŸ©¦Ÿ¨¥¦Ÿ§

'Dndnzdl Elki `le mixvOn: ¦¦§©¦§Ÿ¨§§¦§©§¥©
.íúBøàLî`id 'zx`Wn' FhEWt itl ¦§£¨§¦§¦§¤¤¦

iR lre ,wvAd z` FA mipzFPW ilMd©§¦¤§¦¤©¨¥§©¦
`Ed o`M xEn`d 'mzFx`Wn' FWxcn¦§¨¦§£¨¨¨¨

mde ,'zix`W' oFWlxFxnE dSn ixiW §§¥¦§¥§¨¥©¨¨
zEaiag KFYn mixvOn mY` E`UPW¤¨§¦¨¦¦§©¦¦£¦

zFevOd(`zlikn)`l gqt ixiiW mlE`] ©¦§¨§¨¥¤©Ÿ
xn`p ixdW mdl did(i weqt lirl)`le' ¨¨¨¤¤£¥¤¡©§Ÿ

['ExizFz(oexkfd): ¦
.íîëL ìòzFndAW iRÎlrÎs` ©¦§¨©©¦¤§¥

,mdOr EkilFd dAxdxn`PW FnM ©§¥¦¦¨¤§¤¤¡©
(gl weqt oldl)caM dpwn xwaE o`ve'§Ÿ¨¨¦§¤¨¥

ixiiW) mzFx`Wn z` EnU `l ,'c`n§ŸŸ¨¤¦§£¨§¨¥
`N` mYnda iAB lr (xFxOde dSOd©©¨§©¨©©¥§¤§¨¤¨

iM ,mnkW lrz` Eid miaAgn ©¦§¨¦§©§¦¨¤
zFvOd(`zlikn):dl dxez ©¦§

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש חׁשּובֹות ∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵַָ
הּזהב, ּומן הּכסף מן חׁשּובלהם ּבּפסּוק, .(מכילתא)והמאחר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑ורֹוקינּו. «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים אתאתאתאת לו)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
היתה  מּמצרים, הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. המחּיהּו אלֹוקי ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבכל

להתקּים? מֹוסיפה היא אפֹוא ּכיצד לגמרי! להתּבּטל צריכה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמצרים
קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא א לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ ׁשנה עׂשרים .ומעלה מּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dl).äLî øáãkmdl xn`W ¦§©Ÿ¤¤¨©¨¤
Edrx z`n Wi` El`Wie' mixvnA' §¦§©¦§¦§£¦¥¥¥¥

(a ,`i lirl)WxFtnA Epivn `NW s`e§©¤Ÿ¨¦¦§¨
wx `N` ,l`xUil oM xn` dWOW¤¤¨©¥§¦§¨¥¤¨©
xn`p z`f lkA ,mdl xnFl dEhvPW¤¦§©¨©¨¤§¨Ÿ¤¡©
dUr i`Ce ixdW ,'dWn xacM' o`M̈¦§©¤¤£¥©©¨¨
oM zFxFdl 'd EdEv xW`M miIwe§¦¥©£¤¦¨§¥

l`xUil(dcedi zeay): §¦§¨¥
.úBìîNez` aEzMd dpFn dNigY §¨§¦¨¤©¨¤

mdixg`e ,adGd z` eixg`lE sqMd©¤¤§©£¨¤©¨¨§©£¥¤
mEXn ,zFlnVdWod s`(zFlnVd) ©§¨¦¤©¥©§¨

onE sqMd on mdl zFaEWg Eid̈£¨¤¦©¤¤¦
e ,adGdlkwEqRA xgE`ndxzFi ©¨¨§¨©§¨©¨¥

aEWgKxCl mi`vFIdW itl] FncFTn ¨¦§§¦¤©§¦©¤¤
xW`n xzFi ,dAxd micbal miwEwf§¦¦§¨¦©§¥¥¥£¤
rxwzdl micbAd rah iM ,adfe sqkl§¤¤§¨¨¦¤©©§¨¦§¦§¨¥©
mikxCd lnrn KlklzdlE§¦§©§¥¥£©©§¨¦

[mdilEhlhe(`zlikn)i"tr ,`i b x"eny) §¦§¥¤
(my miyxtn:el dxez

(el).íeìàLiåxn`p xaMW xg`weqta) ©©§¦©©¤§¨¤¡©
(mcewdsiqFd ,'ebe 'mixvOn El`WIe'©¦§£¦¦§©¦¦

og z` d"awd ozPW cFr aEzMd o`M̈©¨¤¨©¤¥
cOll ,'mEl`WIe' mrdW`NX dn s` ¨¨©©§¦§©¥¤©©¤Ÿ

.mdl mipzFp Eid mdn mil`FW Eid̈£¦¥¤¨§¦¨¤
ixvOl xnF` l`xUId didW¤¨¨©¦§¨¥¥©¦§¦
:FaiWn `Ede ,'cg` ilM ipli`Wd'©§¦¥¦§¦¤¨§§¦
Kle mipW lFh - cg` xnF` dY ©̀¨¥¤¨§©¦¨¥

(i"`a):
.eìvðéåmBxEznW FnM FWExiR ©§©§¥§¤§§¨

:qFlwpE`A'EpiwFxe'z` EpwFx] §§§§¦§¤
zipwix dE`Ur ,xnFlM .[mixvn¦§©¦§©£¨¨¥¨¦

DWEkxn,b lirl 'elvpie' oeyld xe`ia d`x) ¥§¨
(ak:fl dxez

(fl).äúBkñ ññîòøîzFnFwOd ipW ¥©§§¥ª¨§¥©§

,'zFMEq'e 'qqnrx'lin mixUre d`n ©§§¥§¥¨§¤§¦¦
Eid,FGn Ff zFwFgxEqp KxcaE`a ¨§¦§¤¤¥¨

l`xUidrW itl mWEriBd ,xnFlM - ¦§¨¥¨§¦¨¨§©¦¦
xEriW ixdW] calA dxvw drWA§¨¨§¨¨¦§¨¤£¥¦
z`vnp ,lin mirAx` `Ed mFi Kldn©£©©§¨¦¦¦§¥
zFMEql qqnrxn dlibx dkild£¦¨§¦¨¥©§§¥§
WxiR `NW KFYnE ,mini dWlW§¨¨¦¦¤Ÿ¥©
,zFMEql qqnrx oiA dIpg mEW aEzMd©¨£¦¨¥©§§¥§
Edfe .[cIn mWl EriBdW rnWn©§©¤¦¦§¨¦¨§¤

xn`PW(c ,hi onwl)lr mkz` `V`e' ¤¤¡©¨¤¨¤§¤©
,'mixWp itpMlr lWn KxcM ©§¥§¨¦§¤¤¨¨©

qqnrxn EriBd DA dlFcBd zExidnd©§¦©§¨¨¦¦¥©§§¥
zFMEql(a"a): §
íéøábäsHn calmixUr oAn . ©§¨¦§©¦¨¦¤¤§¦

dpWdlrne,'mixaB' miiExw ¨¨¨¨§¨§¦§¨¦
'sh' iExw mixUr oAn zFgRde§©¨¦¤¤§¦¨©

(r"`):gl dxez



a`קב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ִֶֶַַ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשבחן
ב) א (ירמיה נעּורי חסד ל מפרׁש"זכרּתי ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" לה' יׂשראל "קדׁש .(מכילתא)אחריו? ְְֲִֵֶַַָָֹ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר Úa¯‡Â.אחר ‰L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«
‰L ˙B‡Ó∑:נתקּים לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ≈»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ּגר לֹומר "ּכי ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבארץ
והרּבה  למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל .ּכ ּכל ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוׁשמֹונים
ּתמצא  ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׁשנֹות
ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻארּבע

ׁשּנאמר: לה)ּכענין ואֹומר:(בראשית ויצחק", אברהם ׁשם ּגר ו)"אׁשר ּבּה".(לעיל ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן .ּתמצא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl).áø áøò,aEAxr oFWl `Ed 'axr' ¥¤©¥¤§¦§
:FrnWn o`M xEn`d 'ax axr'e§¥¤©¨¨¨©§¨

zaFxrY,dAxnzFOE`zFpFWlW ©£¤©¨¥¤
mixBl`xUi mr l` sxhvdl E`AW ¥¦¤¨§¦§¨¥¤©¦§¨¥

aEzMd zpeEM oi`e] mixvOn FzFlrA©£¦¦§©¦§¥©¨©©¨
l`xUi KFzA 'maExir' lr(m"`x)[:dxez ©¥¨§¦§¨¥

hl
(hl).úBvî úBâòdSn lW dxxg ª©£¨¨¤©¨

Kixv Fpi`W wce gEhW mgl = dxxg]£¨¨¤¤¨©§©¤¥¨¦
milgb iAB lr dt`pe ,xEPY(miyxtn).[ ©§¤¡¤©©¥¤¨¦

`N` ,'dSn' diExw dxxg lM `l mlE`¨Ÿ¨£¨¨§¨©¨¤¨
diEt`d Ff wxnuingd `NW wvA ©¨£¨¦¨¥¤Ÿ¤§¦

,'dSn' iExwzFbr' xnFl KxvEd Kkl ¨©¨§¨§©©ª

'zFSn' Eid zFbErdW xnFlM 'zFSn©§©¤¨¨©
(a"a):

.íäì eNò àì äãö íâåEpikd `NW §©¥¨Ÿ¨¨¤¤Ÿ¥¦
oFfn.KxClEnciBaEzMdlW ogaW ¨©¤¤©¦©¨¦§¨¤

`vp K`id' Exn` `NW ,l`xUi¦§¨¥¤Ÿ¨§¥©¥¥
Epin`d `N` ,'dcv `lA xAcOl'dA ©¦§¨§Ÿ¥¨¤¨¤¡¦©

Ekldeeixg`,e`EdgaXdWxFtOW §¨§©£¨§©¤©¤§¨
dlATAElATW ,mi`iaPd ixacA=] ©©¨¨§¦§¥©§¦¦¤¦§

['d z`n mz`Eap(a ,a dinxi)'xn` dM §¨¨¥¥Ÿ¨©
'dzad` KixErp cqg Kl iYxkf̈©§¦¨¤¤§©¦©£©

xAcOA ixg` KYkl KizFlElM§¨¦¤§¥©£©©¦§¨
'drExf `l ux`Amdl xkFf d"awd] §¤¤Ÿ§¨¥¨¤

dpFW`xd mzad` z` l`xUil§¦§¨¥¤©£¨¨¨¦¨

zrA) mrl mzFid ziW`xA§¥¦¡¨§¨§¥
Klil ESxzd xW`M ,('mdi`EVp'¦¥¤©£¤¦§©¥¥
mnFXde owixd xAcn FzF`A eixg ©̀£¨§¦§¨¨¥¨§©¥

,[rExf rxf lMnEdndxkVlr ElhPW ¦¨¤©¨©©©¨¨¤¨§©
ixd ?KMWxFtn`xwOA mWeixg` ¨£¥§¨¨©¦§¨©£¨

'dl l`xUi Wcw''dz`EaY ziW`x Ÿ¤¦§¨¥©¥¦§¨Ÿ
WcFwM 'dl miaWgp l`xUi ipA]§¥¦§¨¥¤§¨¦©§¤

[mixf EdElk`i `NW ,dnExzke(`zlikn) §¦§¨¤ŸŸ§¨¦
(g"n`a):n dxez

(n)íéøöîa eáLé øLàdpW miWlW £¤¨§§¦§¨¦§Ÿ¦¨¨
.dpW zF`n rAx`eaEzMd `A `l §©§©¥¨¨Ÿ¨©¨

,mixvnA EidW mipXd z` wx zFpnl¦§©¤©¨¦¤¨§¦§©¦
,mzElB zFpW lM z` mMql `N ¤̀¨§©¥¤¨§¨¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובט"ו  יצחק, נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכהרף
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה .(מכילתא)ּבניסן ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.mixvOn mz`ivi cr dxifBd zNigYn¦§¦©©§¥¨©§¦¨¨¦¦§©¦
l`xUi ipA aWFnE' :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨¨§¥¦§¨¥
dzid FGW - 'mixvnA EaWi xW £̀¤¨§§¦§©¦¤¨§¨

- dpFxg`d mzaiWix`W xg` §¦¨¨¨©£¨©©§¨
zFaiWid,mdNWEaWIWzFnFwnA ©§¦¤¨¤¤¨§¦§
mitqFpMmdl `l ux`A mixblM , ¨¦§¥¦§¤¤Ÿ¨¤¨

ickl mitxhvn EN`dpW miWlW ¥¦§¨§¦¦§¥§Ÿ¦¨¨
lMd oiA dpW zF`n rAx`eKqA) §©§©¥¨¨¥©Ÿ§©

;(lMdEeiWkr cr wgvi clFPXncr) ©Ÿ¦¤©¦§¨©©§¨©
(mixvOn mz`vzF`nÎrAx` Eid ¥¨¦¦§©¦¨©§©¥

,dpWoMWmdxa`l rxf Fl didXn, ¨¨¤¥¦¤¨¨¤©§©§¨¨
xaM if`miIwzpd"awd xn`n £©§¨¦§©¥©£©

mixzAd oiA zixaA Fl xn`PWxb iM' ¤¤¡©¦§¦¥©§¨¦¦¥
Lrxf didimdl `l ux`A',eh ziy`xa) ¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤

(bis` iM]`l ux`M zaWgp orpM ux` ¦©¤¤§©©¤§¤¤§¤¤Ÿ
oeike ,mdl dpYip `l oiicrW itl mdl̈¤§¦¤£©¦Ÿ¦§¨¨¤§¥¨
'mdxa` rxf' `vnp wgvi clFPW¤©¦§¨¦§¨¤©©§¨¨

,['Fl `l ux`A' ddFWecFrmiWlW ¤§¤¤Ÿ§§Ÿ¦
n Eid dpWmFizxifb dxfbPXzElBd ¨¨¨¦¤¦§§¨§¥©©¨

zixaAwgvi clFPW cr mixzAd oiA ¦§¦¥©§¨¦©¤©¦§¨
iM' xn`WM ,mixzAd oiA zixaA okle]§¨¥¦§¦¥©§¨¦§¤¨©¦
zF`n rAx`' xn` ,'Lrxf didi xb¥¦§¤©§£¨©©§©¥
zElBd z` dlY `NW o`M la` ,'dpẄ¨£¨¨¤Ÿ¨¨¤©¨
oFAWgd ligzd ,'mdxa` rxf'A§¤©©§¨¨¦§¦©¤§
dpW miWlW' xn`e ,Fnvr mdxa`n¥©§¨¨©§§¨©§¦¨¨

'dpW zF`n rAx`e(ci `zlikn)[,m"`x) §©§©¥¨¨
(`"eb.

rax` mixvna eid `ly giken i"yx
:dpy miyelye ze`nxWt` i`eWxtl §¦¤§¨§¨¥

FrnWnM aEzMd z`exnFlWux`A ¤©¨§©§¨§©¤§¤¤
DCal mixvnzF`n rAx` Eid ¦§©¦§©¨¨©§©¥

itl dlFr xaCd oi`W ,dpW miWlWE§¦¨¨¤¥©¨¨¤§¦
,mipXd oFAWgzdw ixdWiel oAon ¤§©¨¦¤£¥§¨¤¥¦¦

mi`Addnixvndid awri mr- ©¨¦¦§©§¨¦©£Ÿ¨¨
EcxIW WtPd miraW oiA dpnp zdw§¨¦§¨¥¦§¦©¤¤¤¨§

mixvnl(`i ,en ziy`xa d`x)didW dWnE , §¦§©¦¤¤¨¨

mixvOn l`xUi z` `ivFd ,FCkp¤§¦¤¦§¨¥¦¦§©¦
mipFnW oA didWM(f ,f lirl),dYrn .`v §¤¨¨¤§¦¥©¨¥

aFWgexFC lM lW mdizFpW oFAWg ©£¤§§¥¤¤¨
:Fnvr iptAeizFpW lMzdw lWb"lw] ¦§¥©§¨§¨¤§¨

dpW(gi ,f oldl)[FpA mxnr zFpW lke , ¨¨§¨§©§¨§
dpW f"lw](k ,f oldl),[mipFnWEdpW ¨¨§¦¨¨
,dWn lWoiicre,KM lM m`vnz `l ¤Ÿ¤©£©¦Ÿ¦§¨¥¨¨

dpW miXinge zF`n WlW `N ¤̀¨§¥©£¦¦¨¨
.(133+137+80=350)e`l df xRqn s` §©¦§¨¤Ÿ

ixdW ,okYimipW dAxd LgxMÎlr ¦¨¥¤£¥©¨§£©§¥¨¦
e ,mixvnl cxi `NW cr zdwl Eidok ¨¦§¨©¤Ÿ¨©§¦§©¦§¥

mirlap mxnr zFpWn dAxd©§¥¦§©§¨¦§¨¦
xaMW itl ,oFAWgd on mixqgpe§¤§¨¦¦©¤§§¦¤§¨

md milElMdAxde ,zdw zFpWA §¦¥¦§§¨§©§¥
mipWmirlap dWn lW mipFnXn ¨¦¦§¦¤Ÿ¤¦§¨¦

,mxnr zFpWAzFpnl oFkp oi` ,xnFlM ¦§©§¨§©¥¨¦§
cxtpA,a`d zFpW lke oAd zFpW lM §¦§¨¨§©¥§¨§¨¨

lW eiIg rvn`A clFp oA lM ixdW¤£¥¨¥¨§¤§©©¨¤
Wi oiicr oM m`e ,FzFn mFiA `le eia`̈¦§Ÿ§§¦¥£©¦¥
mdAW mipXd z` mEkQd on zigtdl§©§¦¦©§¤©¨¦¤¨¤

,eiCgi mipAde zFa`d EigixdllMn ¨¨¨§©¨¦©§¨£¥¦§©
dlFr oFAWgdÎrAx` `vnz `NW ©¤§¤¤Ÿ¦§¨©§©

zF`nmipWmixvn z`ialcr ¥¨¦§¦©¦§©¦©
,dPOn mz`iviÎlr xnFl YwwfEde §¦¨¨¦¤¨§§©§¨©©

,LgxM,dlrnl x`Fand itMs`W ¨§£§¦©§¨§©§¨¤©
zFaiWid x`Wl`xUi mW EaWIW §¨©§¦¤¨§¨¦§¨¥

ENit`e ,zExb E`xwplW FzaiWi ¦§§¥©£¦§¦¨¤
mdxa`,oFxagAaFx aWFi did mXW ©§¨¨§¤§¤¨¨¨¥

oFWlA diExw ,orpM ux`A eizFpW§¨§¤¤§©©§¨¦§
FnM ,zExBxn`PW' (fk ,dl ziy`xa)`id ¥§¤¤¡©¦

oFxagwgvie mdxa` mW xB xW`'- ¤§£¤¨¨©§¨¨§¦§¨
'aWi' `le 'xB' aEzMd F`xTW ixde ,ok £¥¤§¨©¨¨§Ÿ¨©§¥

`EdxnF`(c ,e lirl)ux` z`' ¥¥¤¤
Da ExB xW` mdixEbn'dY` Kkitl , §¥¤£¤¨¨§¦¨©¨

,xnFl KixvoiA zixaA xEn`dW ¨¦©¤¨¨¦§¦¥
mixzAdLrxf didi xb iM'`l ux`A ©§¨¦¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ

aWgp xaM ,'dpW zF`n rAx` ...mdl̈¤©§©¥¨¨§¨¤§¨
,rxf Fl didXnwgvi zciNn EpiidC ¦¤¨¨¤©§©§¦¥©¦§¨

:(z"yn)

:mixvna eidy mipyd lk jqdpnYWkE§¤¦§¤
wgvi clFPXn dpW zF`nÎrAx`cr ©§©¥¨¨¦¤©¦§¨©

,mixvOn E`vIWoz`iAn `vnY ¤¨§¦¦§©¦¦§¨¦¦¨¨
oz`ivi cr mixvnl- mXnmiz`n §¦§©¦©§¦¨¨¦¨¨©¦

.dpW xUreoA did wgvi ?cviM] ¨¤¤¨¨¥©¦§¨¨¨¤
awri clFPWM dpW miXW,dk ziy`xa) ¦¦¨¨§¤©©£Ÿ

(ekmiWlWE d`n oA did awrie ,§©£Ÿ¨¨¤¥¨§¦
mixvnl cxIWM(h ,fn my)d`n ixd , §¤¨©§¦§©¦£¥¥¨

cxIW cr wgvi clFPXn dpW mirWze§¦§¦¨¨¦¤©¦§¨©¤¨©
cr zFxzFPd mipXde ,mixvnl awri©£Ÿ§¦§©¦§©¨¦©¨©
EidW mipXd EN` ,zF`n rAx ©̀§©¥¥©¨¦¤¨

.[mipW xUre miz`n :mixvnAE`xwn §¦§©¦¨©¦¨¤¤¨¦¦§¨
df`EdEPiXW mixaCd on cg` ¤¤¨¦©§¨¦¤¦

dxFYd z` EazMWM mipwGdinlzl ©§¥¦§¤¨§¤©¨§©§©
KlOddR oFgzR Fl oYil `NW icM ©¤¤§¥¤Ÿ¦¥¦§¤
,xFRkl`xwnA zFaiz iYW EtiqFdW ¦§¤¦§¥¥§¦§¨

ux`A ...l`xUi ipA aWFnE' :Eazke df¤§¨§©§¥¦§¨¥§¤¤
'ebe 'zFvx` x`WaE mixvndlibn) ¦§©¦¦§¨£¨

(.h:`n dxez
(`n)ìL õwî éäéåéäéå 'Bâå äðL íéL ©§¦¦¥§Ÿ¦¨¨§©§¦

.äfä íBiä íöòaaEzMd siqFd §¤¤©©¤¦©¨
'dGd mFId mvrA idie' WiBcde,ciBn §¦§¦©§¦§¤¤©©¤©¦

,dfAriBdW oeiMWmFiuTdmlWpe ¨¤¤¥¨¤¦¦©©¥§¦§©
,mdilr xfbPW mipXd oipnoaMr `l ¦§©©¨¦¤¦§©£¥¤Ÿ¦§¨

mFwOdENit` mixvnA cFr mzFdWdl ©¨§©§¨§¦§©¦£¦
oir sxdMcIn `N` ,(cg` rbx) §¤¤©¦¤©¤¨¤¨¦¨

xEn`d mipXd oFAWgW o`MnE .El`bp¦§£¦¨¤¤§©¨¦¨¨
,mFil mFIn zFninY mipW od dlrnl§©§¨¥¨¦§¦¦§

iM micnl Ep`vnpE`A oqipA e"hA ¦§¥§¥¦¦§§¦¨¨
,FxVal mdxa` lv` zxXdÎik`ln©§£¥©¨¥¥¤©§¨¨§©§
FnM] dpW cFrA FpA wgvi zcil lr©¥©¦§¨§§¨¨§

xn`PW(i ,gi ziy`xa)oa dPde dIg zrM' ¤¤¡©¨¥©¨§¦¥¥
,['LYW` dxUlclFp oqipA e"haE §¨¨¦§¤§§¦¨©



קג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ִֶֶַַ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשבחן
ב) א (ירמיה נעּורי חסד ל מפרׁש"זכרּתי ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" לה' יׂשראל "קדׁש .(מכילתא)אחריו? ְְֲִֵֶַַָָֹ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר Úa¯‡Â.אחר ‰L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«
‰L ˙B‡Ó∑:נתקּים לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ≈»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ּגר לֹומר "ּכי ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבארץ
והרּבה  למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל .ּכ ּכל ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוׁשמֹונים
ּתמצא  ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׁשנֹות
ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻארּבע

ׁשּנאמר: לה)ּכענין ואֹומר:(בראשית ויצחק", אברהם ׁשם ּגר ו)"אׁשר ּבּה".(לעיל ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן .ּתמצא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl).áø áøò,aEAxr oFWl `Ed 'axr' ¥¤©¥¤§¦§
:FrnWn o`M xEn`d 'ax axr'e§¥¤©¨¨¨©§¨

zaFxrY,dAxnzFOE`zFpFWlW ©£¤©¨¥¤
mixBl`xUi mr l` sxhvdl E`AW ¥¦¤¨§¦§¨¥¤©¦§¨¥

aEzMd zpeEM oi`e] mixvOn FzFlrA©£¦¦§©¦§¥©¨©©¨
l`xUi KFzA 'maExir' lr(m"`x)[:dxez ©¥¨§¦§¨¥

hl
(hl).úBvî úBâòdSn lW dxxg ª©£¨¨¤©¨

Kixv Fpi`W wce gEhW mgl = dxxg]£¨¨¤¤¨©§©¤¥¨¦
milgb iAB lr dt`pe ,xEPY(miyxtn).[ ©§¤¡¤©©¥¤¨¦

`N` ,'dSn' diExw dxxg lM `l mlE`¨Ÿ¨£¨¨§¨©¨¤¨
diEt`d Ff wxnuingd `NW wvA ©¨£¨¦¨¥¤Ÿ¤§¦

,'dSn' iExwzFbr' xnFl KxvEd Kkl ¨©¨§¨§©©ª

'zFSn' Eid zFbErdW xnFlM 'zFSn©§©¤¨¨©
(a"a):

.íäì eNò àì äãö íâåEpikd `NW §©¥¨Ÿ¨¨¤¤Ÿ¥¦
oFfn.KxClEnciBaEzMdlW ogaW ¨©¤¤©¦©¨¦§¨¤

`vp K`id' Exn` `NW ,l`xUi¦§¨¥¤Ÿ¨§¥©¥¥
Epin`d `N` ,'dcv `lA xAcOl'dA ©¦§¨§Ÿ¥¨¤¨¤¡¦©

Ekldeeixg`,e`EdgaXdWxFtOW §¨§©£¨§©¤©¤§¨
dlATAElATW ,mi`iaPd ixacA=] ©©¨¨§¦§¥©§¦¦¤¦§

['d z`n mz`Eap(a ,a dinxi)'xn` dM §¨¨¥¥Ÿ¨©
'dzad` KixErp cqg Kl iYxkf̈©§¦¨¤¤§©¦©£©

xAcOA ixg` KYkl KizFlElM§¨¦¤§¥©£©©¦§¨
'drExf `l ux`Amdl xkFf d"awd] §¤¤Ÿ§¨¥¨¤

dpFW`xd mzad` z` l`xUil§¦§¨¥¤©£¨¨¨¦¨

zrA) mrl mzFid ziW`xA§¥¦¡¨§¨§¥
Klil ESxzd xW`M ,('mdi`EVp'¦¥¤©£¤¦§©¥¥
mnFXde owixd xAcn FzF`A eixg ©̀£¨§¦§¨¨¥¨§©¥

,[rExf rxf lMnEdndxkVlr ElhPW ¦¨¤©¨©©©¨¨¤¨§©
ixd ?KMWxFtn`xwOA mWeixg` ¨£¥§¨¨©¦§¨©£¨

'dl l`xUi Wcw''dz`EaY ziW`x Ÿ¤¦§¨¥©¥¦§¨Ÿ
WcFwM 'dl miaWgp l`xUi ipA]§¥¦§¨¥¤§¨¦©§¤

[mixf EdElk`i `NW ,dnExzke(`zlikn) §¦§¨¤ŸŸ§¨¦
(g"n`a):n dxez

(n)íéøöîa eáLé øLàdpW miWlW £¤¨§§¦§¨¦§Ÿ¦¨¨
.dpW zF`n rAx`eaEzMd `A `l §©§©¥¨¨Ÿ¨©¨

,mixvnA EidW mipXd z` wx zFpnl¦§©¤©¨¦¤¨§¦§©¦
,mzElB zFpW lM z` mMql `N ¤̀¨§©¥¤¨§¨¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובט"ו  יצחק, נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכהרף
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה .(מכילתא)ּבניסן ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.mixvOn mz`ivi cr dxifBd zNigYn¦§¦©©§¥¨©§¦¨¨¦¦§©¦
l`xUi ipA aWFnE' :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨¨§¥¦§¨¥
dzid FGW - 'mixvnA EaWi xW £̀¤¨§§¦§©¦¤¨§¨

- dpFxg`d mzaiWix`W xg` §¦¨¨¨©£¨©©§¨
zFaiWid,mdNWEaWIWzFnFwnA ©§¦¤¨¤¤¨§¦§
mitqFpMmdl `l ux`A mixblM , ¨¦§¥¦§¤¤Ÿ¨¤¨

ickl mitxhvn EN`dpW miWlW ¥¦§¨§¦¦§¥§Ÿ¦¨¨
lMd oiA dpW zF`n rAx`eKqA) §©§©¥¨¨¥©Ÿ§©

;(lMdEeiWkr cr wgvi clFPXncr) ©Ÿ¦¤©¦§¨©©§¨©
(mixvOn mz`vzF`nÎrAx` Eid ¥¨¦¦§©¦¨©§©¥

,dpWoMWmdxa`l rxf Fl didXn, ¨¨¤¥¦¤¨¨¤©§©§¨¨
xaM if`miIwzpd"awd xn`n £©§¨¦§©¥©£©

mixzAd oiA zixaA Fl xn`PWxb iM' ¤¤¡©¦§¦¥©§¨¦¦¥
Lrxf didimdl `l ux`A',eh ziy`xa) ¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤

(bis` iM]`l ux`M zaWgp orpM ux` ¦©¤¤§©©¤§¤¤§¤¤Ÿ
oeike ,mdl dpYip `l oiicrW itl mdl̈¤§¦¤£©¦Ÿ¦§¨¨¤§¥¨
'mdxa` rxf' `vnp wgvi clFPW¤©¦§¨¦§¨¤©©§¨¨

,['Fl `l ux`A' ddFWecFrmiWlW ¤§¤¤Ÿ§§Ÿ¦
n Eid dpWmFizxifb dxfbPXzElBd ¨¨¨¦¤¦§§¨§¥©©¨

zixaAwgvi clFPW cr mixzAd oiA ¦§¦¥©§¨¦©¤©¦§¨
iM' xn`WM ,mixzAd oiA zixaA okle]§¨¥¦§¦¥©§¨¦§¤¨©¦
zF`n rAx`' xn` ,'Lrxf didi xb¥¦§¤©§£¨©©§©¥
zElBd z` dlY `NW o`M la` ,'dpẄ¨£¨¨¤Ÿ¨¨¤©¨
oFAWgd ligzd ,'mdxa` rxf'A§¤©©§¨¨¦§¦©¤§
dpW miWlW' xn`e ,Fnvr mdxa`n¥©§¨¨©§§¨©§¦¨¨

'dpW zF`n rAx`e(ci `zlikn)[,m"`x) §©§©¥¨¨
(`"eb.

rax` mixvna eid `ly giken i"yx
:dpy miyelye ze`nxWt` i`eWxtl §¦¤§¨§¨¥

FrnWnM aEzMd z`exnFlWux`A ¤©¨§©§¨§©¤§¤¤
DCal mixvnzF`n rAx` Eid ¦§©¦§©¨¨©§©¥

itl dlFr xaCd oi`W ,dpW miWlWE§¦¨¨¤¥©¨¨¤§¦
,mipXd oFAWgzdw ixdWiel oAon ¤§©¨¦¤£¥§¨¤¥¦¦

mi`Addnixvndid awri mr- ©¨¦¦§©§¨¦©£Ÿ¨¨
EcxIW WtPd miraW oiA dpnp zdw§¨¦§¨¥¦§¦©¤¤¤¨§

mixvnl(`i ,en ziy`xa d`x)didW dWnE , §¦§©¦¤¤¨¨

mixvOn l`xUi z` `ivFd ,FCkp¤§¦¤¦§¨¥¦¦§©¦
mipFnW oA didWM(f ,f lirl),dYrn .`v §¤¨¨¤§¦¥©¨¥

aFWgexFC lM lW mdizFpW oFAWg ©£¤§§¥¤¤¨
:Fnvr iptAeizFpW lMzdw lWb"lw] ¦§¥©§¨§¨¤§¨

dpW(gi ,f oldl)[FpA mxnr zFpW lke , ¨¨§¨§©§¨§
dpW f"lw](k ,f oldl),[mipFnWEdpW ¨¨§¦¨¨
,dWn lWoiicre,KM lM m`vnz `l ¤Ÿ¤©£©¦Ÿ¦§¨¥¨¨

dpW miXinge zF`n WlW `N ¤̀¨§¥©£¦¦¨¨
.(133+137+80=350)e`l df xRqn s` §©¦§¨¤Ÿ

ixdW ,okYimipW dAxd LgxMÎlr ¦¨¥¤£¥©¨§£©§¥¨¦
e ,mixvnl cxi `NW cr zdwl Eidok ¨¦§¨©¤Ÿ¨©§¦§©¦§¥

mirlap mxnr zFpWn dAxd©§¥¦§©§¨¦§¨¦
xaMW itl ,oFAWgd on mixqgpe§¤§¨¦¦©¤§§¦¤§¨

md milElMdAxde ,zdw zFpWA §¦¥¦§§¨§©§¥
mipWmirlap dWn lW mipFnXn ¨¦¦§¦¤Ÿ¤¦§¨¦

,mxnr zFpWAzFpnl oFkp oi` ,xnFlM ¦§©§¨§©¥¨¦§
cxtpA,a`d zFpW lke oAd zFpW lM §¦§¨¨§©¥§¨§¨¨

lW eiIg rvn`A clFp oA lM ixdW¤£¥¨¥¨§¤§©©¨¤
Wi oiicr oM m`e ,FzFn mFiA `le eia`̈¦§Ÿ§§¦¥£©¦¥
mdAW mipXd z` mEkQd on zigtdl§©§¦¦©§¤©¨¦¤¨¤

,eiCgi mipAde zFa`d EigixdllMn ¨¨¨§©¨¦©§¨£¥¦§©
dlFr oFAWgdÎrAx` `vnz `NW ©¤§¤¤Ÿ¦§¨©§©

zF`nmipWmixvn z`ialcr ¥¨¦§¦©¦§©¦©
,dPOn mz`iviÎlr xnFl YwwfEde §¦¨¨¦¤¨§§©§¨©©

,LgxM,dlrnl x`Fand itMs`W ¨§£§¦©§¨§©§¨¤©
zFaiWid x`Wl`xUi mW EaWIW §¨©§¦¤¨§¨¦§¨¥

ENit`e ,zExb E`xwplW FzaiWi ¦§§¥©£¦§¦¨¤
mdxa`,oFxagAaFx aWFi did mXW ©§¨¨§¤§¤¨¨¨¥

oFWlA diExw ,orpM ux`A eizFpW§¨§¤¤§©©§¨¦§
FnM ,zExBxn`PW' (fk ,dl ziy`xa)`id ¥§¤¤¡©¦

oFxagwgvie mdxa` mW xB xW`'- ¤§£¤¨¨©§¨¨§¦§¨
'aWi' `le 'xB' aEzMd F`xTW ixde ,ok £¥¤§¨©¨¨§Ÿ¨©§¥

`EdxnF`(c ,e lirl)ux` z`' ¥¥¤¤
Da ExB xW` mdixEbn'dY` Kkitl , §¥¤£¤¨¨§¦¨©¨

,xnFl KixvoiA zixaA xEn`dW ¨¦©¤¨¨¦§¦¥
mixzAdLrxf didi xb iM'`l ux`A ©§¨¦¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ

aWgp xaM ,'dpW zF`n rAx` ...mdl̈¤©§©¥¨¨§¨¤§¨
,rxf Fl didXnwgvi zciNn EpiidC ¦¤¨¨¤©§©§¦¥©¦§¨

:(z"yn)

:mixvna eidy mipyd lk jqdpnYWkE§¤¦§¤
wgvi clFPXn dpW zF`nÎrAx`cr ©§©¥¨¨¦¤©¦§¨©

,mixvOn E`vIWoz`iAn `vnY ¤¨§¦¦§©¦¦§¨¦¦¨¨
oz`ivi cr mixvnl- mXnmiz`n §¦§©¦©§¦¨¨¦¨¨©¦

.dpW xUreoA did wgvi ?cviM] ¨¤¤¨¨¥©¦§¨¨¨¤
awri clFPWM dpW miXW,dk ziy`xa) ¦¦¨¨§¤©©£Ÿ

(ekmiWlWE d`n oA did awrie ,§©£Ÿ¨¨¤¥¨§¦
mixvnl cxIWM(h ,fn my)d`n ixd , §¤¨©§¦§©¦£¥¥¨

cxIW cr wgvi clFPXn dpW mirWze§¦§¦¨¨¦¤©¦§¨©¤¨©
cr zFxzFPd mipXde ,mixvnl awri©£Ÿ§¦§©¦§©¨¦©¨©
EidW mipXd EN` ,zF`n rAx ©̀§©¥¥©¨¦¤¨

.[mipW xUre miz`n :mixvnAE`xwn §¦§©¦¨©¦¨¤¤¨¦¦§¨
df`EdEPiXW mixaCd on cg` ¤¤¨¦©§¨¦¤¦

dxFYd z` EazMWM mipwGdinlzl ©§¥¦§¤¨§¤©¨§©§©
KlOddR oFgzR Fl oYil `NW icM ©¤¤§¥¤Ÿ¦¥¦§¤
,xFRkl`xwnA zFaiz iYW EtiqFdW ¦§¤¦§¥¥§¦§¨

ux`A ...l`xUi ipA aWFnE' :Eazke df¤§¨§©§¥¦§¨¥§¤¤
'ebe 'zFvx` x`WaE mixvndlibn) ¦§©¦¦§¨£¨

(.h:`n dxez
(`n)ìL õwî éäéåéäéå 'Bâå äðL íéL ©§¦¦¥§Ÿ¦¨¨§©§¦

.äfä íBiä íöòaaEzMd siqFd §¤¤©©¤¦©¨
'dGd mFId mvrA idie' WiBcde,ciBn §¦§¦©§¦§¤¤©©¤©¦

,dfAriBdW oeiMWmFiuTdmlWpe ¨¤¤¥¨¤¦¦©©¥§¦§©
,mdilr xfbPW mipXd oipnoaMr `l ¦§©©¨¦¤¦§©£¥¤Ÿ¦§¨

mFwOdENit` mixvnA cFr mzFdWdl ©¨§©§¨§¦§©¦£¦
oir sxdMcIn `N` ,(cg` rbx) §¤¤©¦¤©¤¨¤¨¦¨

xEn`d mipXd oFAWgW o`MnE .El`bp¦§£¦¨¤¤§©¨¦¨¨
,mFil mFIn zFninY mipW od dlrnl§©§¨¥¨¦§¦¦§

iM micnl Ep`vnpE`A oqipA e"hA ¦§¥§¥¦¦§§¦¨¨
,FxVal mdxa` lv` zxXdÎik`ln©§£¥©¨¥¥¤©§¨¨§©§
FnM] dpW cFrA FpA wgvi zcil lr©¥©¦§¨§§¨¨§

xn`PW(i ,gi ziy`xa)oa dPde dIg zrM' ¤¤¡©¨¥©¨§¦¥¥
,['LYW` dxUlclFp oqipA e"haE §¨¨¦§¤§§¦¨©



a`קד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

:íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ÈaŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nL ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈
Ì˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא .מׁשּמר ƒ¿»≈¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑,ׁשּבּׁשמים לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד ּכֹוכבים עֹובד .(מכילתא)ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו יהֹוׁשע.(יבמות רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ
העבד  ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר .רּבי ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר "וכל ∑ÈÎNÂ¯.זה ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׂשכיר  אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא .ערל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

wgviz`ivi iptl mipW zF`n rAx`] ¦§¨©§©¥¨¦¦§¥§¦©
,[mixvnzxifb dxfbp oqipA e"haE ¦§©¦§§¦¨¦§§¨§¥©

mixzAd oiAzcil iptl dpW miWlW] ¥©§¨¦§¦¨¨¦§¥¥©
dlrnl WxFtnM [wgvi(`zlikn) ¦§¨©§¨§©§¨

(i"`a):an dxez
(an)íéønL ìéì'mixEOW' .'dl `Ed ¥¦ª¦©¦¦

FWExiR oi` ,d"awd lv` o`M xEn`d̈¨¨¥¤¥¥
'mixEOW' znbEcM] dxinW oFWl§§¦¨§§©¦¦
`Ed `N` ,[l`xUi lv` oNdl xEn`d̈¨§©¨¥¤¦§¨¥¤¨

,'dpYnd' oFWlÎKExAÎWFcTd didW §©§¨¨¤¨¨©¨¨
Fl dRvnE xnFW `EddliNd FzF`l ¥§©¤§©©§¨
icM ,riBie `Fai iznFzghad miIwl ¨©¨§©¦©§¥§©¥©§¨¨

mixvn ux`n m`ivFdl'EpivnE] ' §¦¨¥¤¤¦§¨¦¨¦
`xwOA df oFWl(`i ,fl ziy`xa)eia`e' ¨¤©¦§¨§¨¦

dRvnE oiYnn didW ,'xaCd z` xnẄ©¤©¨¨¤¨¨©§¦§©¤
[xaCd miIwzi izni`(i"gp): ¥¨©¦§©¥©¨¨

.'äì äfä äìélä àeä`Ed ,xnFlM ©©§¨©¤©§©
d"awd FcirFd xaMW rEcId dliNd©©§¨©¨©¤§¨¦

;dNE`bl W`xnW dliNd `Edeilr ¥Ÿ¦§¨©©§¨¤¨¨

mdxa`l xn`oiA zixaAmixzAd ¨©§©§¨¨¦§¦¥©§¨¦
dGd dliNA'dpXd riBYWM) ©©§¨©¤§¤©¦©©¨¨

(zcrEind'LipA z` l`Fb ip`(`zlikn) ©§¤¤£¦¥¤¨¤
(i"`a):

.íúøãì ìàøNé éða ìëì íéønL¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨
l`xUi lv` o`M xEn`d 'mixEOW'¦¦¨¨¨¥¤¦§¨¥
dGd dliNd xnFlM ,'dxinW' oFWl `Ed§§¦¨§©©©§¨©¤
`Ed mlFrl ,dxinWl l`xUi Ekf FAW¤¨¦§¨¥¦§¦¨§¨

`dioiprM ,oiwiGOd on `aE xOEWn §¥§¨¨¦©©¦¦¨¦§¨
'Fbe zigWOd oYi `le xn`PWmigqt) ¤¤¡©§Ÿ¦¥©©§¦§

(:hwlM xnFlM - '`aE xOEWn' oFWl]§§¨¨§©¨
[xOEWn `Ed '`A' `EdWM dpWe dpẄ¨§¨¨§¤¨§¨

(m"`x):bn dxez
(bn).çñtä úwç úàæoqipA c"iA Ÿª©©¨©§§¦¨

.Ef dWxR mdl dxn`pon rnWn oMW ¤¤§¨¨¤¨¨¨¤¥©§©¦
dWxRd mEIqA xEn`d(p weqt oldl) ¨¨§¦©¨¨¨

,''d dEv xW`M l`xUi ipA lM EUrIe'©©£¨§¥¦§¨¥©£¤¦¨
oM EUr mFId FzF`A cIn xnFlM(a"rx): §©¦¨§©¨¥

.øëð ïa ìkin lMeiUrn ExMpzPW ¨¤¥¨¨¦¤¦§©§©£¨

minXAW eia`lxfe ixkpM bdpzOW] §¨¦¤©¨©¦¤¦§©¥§¨§¦§¨
,FA lk`i `l [d"awdleiFB wx `l §ŸŸ©§Ÿ©

`N` WOnl`xUi cg`e iFB cg` ©¨¤¨¤¨§¤¨¦§¨¥
xnEn(FzC xindW)rnWnA(`zlikn) ¨¤¥¦¨§©§¨

(.`r zenaie .ev migqt i"yx):cn dxez
(cn).Ba ìëàé æà BúBà äzìîe©§¨¨Ÿ©

FA lk`i f` ,card lFOiPW xg`lFAx §©©¤¦¨¤¤¨Ÿ©©
(eipFc`)ciBn .,dfA aEzMdzliOW £¨©¦©¨¨¤¤¦©

FYaMrn eicar(oFc`d z`)lFk`Nn £¨¨§©©§¤¨¨¦¤¡
gqRAEN` .ElFOip `l mdW cFr lM ©¤©¨¤¥Ÿ¦¥

mdxfril` iAx .rWFdi iAx ixaC ¥¦§¥©¦§ª©©¦¡¦¤¤
FYaMrn eicar zlin oi` ,xnF`¥¥¦©£¨¨§©©§
cEnlY dn oMÎm` .gqRA lFk`Nn¦¤¡©¤©¦¥©©§

?'FA lk`i f`' xnFllr aQEn,card ©¨Ÿ©¨©¨¤¤
carl xEq` lFOip `NW onf lMW¤¨§©¤Ÿ¦¨¨¤¤
lk`i f`' lFOiPW oeike ,FA lFk`l¤¡§¥¨¤¦¨Ÿ©

'FA:dn dxez
(dn).áLBzaWFY xB df: ¨¤¥¨

.øéëNåiFBd dfl`xUil xEkVd §¨¦¤©©¨§¦§¨¥

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא) אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹומר
ּבׁשני  אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכל ּו אׁשר  הּבּתים "על  לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגׁשמים

‰Èa˙.מקֹומֹות  ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ְ…ƒƒ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְֲִֵֶַָָָָָ
עצם  ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, .ּכּזית ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, אֹותֹו"יעׂשעליו .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈
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,xUA zifM`EdxW`mEXn FA Wi §©¦¨¨£¤¤¦

xEQi`,mvr zxiaWm` la`oi` ¦§¦©¤¤£¨¦¥
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'ebe 'axTd FpkWE `Ed' gTIW dxFY¨¤¦©§¥©¨Ÿ
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(gn).çñô äNòåike' xn`PW KFYn §¨¨¤©¦¤¤¡©§¦
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(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

:íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ÈaŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nL ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈
Ì˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא .מׁשּמר ƒ¿»≈¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑,ׁשּבּׁשמים לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד ּכֹוכבים עֹובד .(מכילתא)ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו יהֹוׁשע.(יבמות רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ
העבד  ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר .רּבי ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר "וכל ∑ÈÎNÂ¯.זה ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׂשכיר  אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא .ערל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈
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mixzAd oiAzcil iptl dpW miWlW] ¥©§¨¦§¦¨¨¦§¥¥©
dlrnl WxFtnM [wgvi(`zlikn) ¦§¨©§¨§©§¨

(i"`a):an dxez
(an)íéønL ìéì'mixEOW' .'dl `Ed ¥¦ª¦©¦¦
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dGd dliNA'dpXd riBYWM) ©©§¨©¤§¤©¦©©¨¨
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(i"`a):

.íúøãì ìàøNé éða ìëì íéønL¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨
l`xUi lv` o`M xEn`d 'mixEOW'¦¦¨¨¨¥¤¦§¨¥
dGd dliNd xnFlM ,'dxinW' oFWl `Ed§§¦¨§©©©§¨©¤
`Ed mlFrl ,dxinWl l`xUi Ekf FAW¤¨¦§¨¥¦§¦¨§¨

`dioiprM ,oiwiGOd on `aE xOEWn §¥§¨¨¦©©¦¦¨¦§¨
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(m"`x):bn dxez
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,''d dEv xW`M l`xUi ipA lM EUrIe'©©£¨§¥¦§¨¥©£¤¦¨
oM EUr mFId FzF`A cIn xnFlM(a"rx): §©¦¨§©¨¥

.øëð ïa ìkin lMeiUrn ExMpzPW ¨¤¥¨¨¦¤¦§©§©£¨

minXAW eia`lxfe ixkpM bdpzOW] §¨¦¤©¨©¦¤¦§©¥§¨§¦§¨
,FA lk`i `l [d"awdleiFB wx `l §ŸŸ©§Ÿ©

`N` WOnl`xUi cg`e iFB cg` ©¨¤¨¤¨§¤¨¦§¨¥
xnEn(FzC xindW)rnWnA(`zlikn) ¨¤¥¦¨§©§¨

(.`r zenaie .ev migqt i"yx):cn dxez
(cn).Ba ìëàé æà BúBà äzìîe©§¨¨Ÿ©

FA lk`i f` ,card lFOiPW xg`lFAx §©©¤¦¨¤¤¨Ÿ©©
(eipFc`)ciBn .,dfA aEzMdzliOW £¨©¦©¨¨¤¤¦©

FYaMrn eicar(oFc`d z`)lFk`Nn £¨¨§©©§¤¨¨¦¤¡
gqRAEN` .ElFOip `l mdW cFr lM ©¤©¨¤¥Ÿ¦¥

mdxfril` iAx .rWFdi iAx ixaC ¥¦§¥©¦§ª©©¦¡¦¤¤
FYaMrn eicar zlin oi` ,xnF`¥¥¦©£¨¨§©©§
cEnlY dn oMÎm` .gqRA lFk`Nn¦¤¡©¤©¦¥©©§

?'FA lk`i f`' xnFllr aQEn,card ©¨Ÿ©¨©¨¤¤
carl xEq` lFOip `NW onf lMW¤¨§©¤Ÿ¦¨¨¤¤
lk`i f`' lFOiPW oeike ,FA lFk`l¤¡§¥¨¤¦¨Ÿ©

'FA:dn dxez
(dn).áLBzaWFY xB df: ¨¤¥¨

.øéëNåiFBd dfl`xUil xEkVd §¨¦¤©©¨§¦§¨¥
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(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא) אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹומר
ּבׁשני  אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכל ּו אׁשר  הּבּתים "על  לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגׁשמים

‰Èa˙.מקֹומֹות  ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ְ…ƒƒ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְֲִֵֶַָָָָָ
עצם  ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, .ּכּזית ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, אֹותֹו"יעׂשעליו .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fpi`e] lrFtM FYk`ln Fl zFUrl©£§©§§¥§¥
.[Fl iEpw FtEBW 'car'cEnlY dnE ¤¤¤¨©©§

xnFlEpricFdl aEzMd KxvEd dOl - ©¨¨§©©¨§¦¥
z` Elk`i `l xikVde aWFYdW¤©¨§©¨¦ŸŸ§¤

,gqRdE ,md milxr `ldexakxn`p ©¤©©£Ÿ£¥¦¥§¨¤¡©
(gn weqt oldl)'FA lk`i `l lxr lke'? §¨¨¥ŸŸ©

lEdn ipFrabe lEdn iaxr oFbM `N ¤̀¨§£¨¦¨§¦§¦¨
z` lEnl mibdFPd zFOE` mdW -¤¥©£¦¨¤

- mnvrxikU F` aWFY `Edelv` ©§¨§¨¨¦¥¤
aEzMd EprinWd mdilr ,l`xUi¦§¨¥£¥¤¦§¦¨©¨
mixEq`e ,l`xUil milRhp mpi`W¤¥¨¦§¨¦§¦§¨¥©£¦

miiFB x`WM gqRd zlik`A(my),`"ry) ©£¦©©¤©¦§¨¦
(i"`a:en dxez
(en)çà úéáa.ìëàé ã'cg` ziA' §©¦¤¨¥¨¥©¦¤¨

dxiC' FrnWnM Fpi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥§©§¨¦¨
EdElk`IW `N` ,'zg`zg` dxEagA ©©¤¨¤Ÿ§©£¨©©

,(cgiA micrFQd dvEaw)EUri `NW §¨©£¦§©©¤Ÿ¥¨
eilr oipnPdlzFxEag iYWzFcxtp ©¦§¦¨¨¦§¥£¦§¨

EdEwNgieotF`A (gqRd xUA z`) ¦©§¤§©©¤©§¤
,DCal Dwlg z` lk`Y dvEaw lMW¤¨§¨Ÿ©¤¤§¨§©¨
,'lk`i cg` ziaA' xn`p KM lr iM¦©¨¤¡©§©¦¤¨¥¨¥
FzF` lr EpnPW dxEagd ipA lMW¤¨§¥©£¨¤¦§©
`le cgiA `weeC EdElk`i oAxTd©¨§¨Ÿ§©§¨§©©§Ÿ
Wi `lde ,FWExiR KMW oiPnE .cEgl§¦©¦¤¨¥©£Ÿ¥

:lF`WlxnF` dY`'cg` ziA' iM ¦§©¨¥¦©¦¤¨
FWExiRFpi` F` ,zg` dxEagA- ¥©£¨©©¥

oM xaCd oi` `OWcg` ziaA `N` ¤¨¥©¨¨¥¤¨§©¦¤¨
cOllE ,FrnWnMdCErQd mFwn lr §©§¨§©¥©§©§¨

,mipWl EdEwNgi `NWEligzd m`W ¤Ÿ§©§¦§©¦¤¦¦§¦
milkF` EideFzF`Ecxie xvgA §¨§¦§¨¥§¨§

minWb,cFr mW lFk`l milFki mpi`e §¨¦§¥¨§¦¤¡¨
md mixdfEn `OWziAl EqpMi `NW ¤¨§£¦¥¤Ÿ¦¨§©©¦

,FkFzA lFk`l KiWndlzNigYW oeiM §©§¦¤¡§¥¨¤§¦©
?xvgA dzid dlik`dxnFl cEnlY ¨£¦¨¨§¨¤¨¥©§©

(f weqt lirl)Elk`i xW` miYAd lr'©©¨¦£¤Ÿ§
'mdA FzF`,dVd z` xiMfdW ixd ¨¤£¥¤¦§¦¤©¤

mFwn ENi`e ['FzF`'] cigi oFWlA¦§¨¦§¦§
['miYA'] miAx oFWlA xiMfd Fzlik`, £¦¨¦§¦¦§©¦¨¦

lkF`dW o`MndvFx m` ,gqRd z` ¦¨¤¨¥¤©¤©¦¤
lkF`FzF`.zFnFwn ipWAEpivnp ¥¦§¥§¦§¥

zi`Xx Dpi` zg` dxEag iM ,micnl§¥¦¦£¨©©¥¨©¨¦
lM la` ,zFxEag iYWl wNgzdl§¦§©¥¦§¥££¨¨
mr xFarl dlFki DzEnilWA dxEagd©£¨¦§¥¨§¨©£¦

mFwnl mFwOn DgqR(l"kyn): ¦§¨¦¨§¨
.úéaä ïî àéöBú àìdf 'ziA' s` Ÿ¦¦©©¦©©¦¤

xUA `ivFY `l ;'dxEag' FWExiRon ¥£¨Ÿ¦¨¨¦
dxEagdzxg` dxEagl z`Gdmigqt) ©£¨©Ÿ©£¨©¤¤

(:dt:
.Bá eøaLú àì íöòåmvr `weeC §¤¤Ÿ¦§§©§¨¤¤

eilr WIW oFbM ,dlik`l iE`xd̈¨©£¦¨§¤¥¨¨
,xUA zifM`EdxW`mEXn FA Wi §©¦¨¨£¤¤¦

xEQi`,mvr zxiaWm` la`oi` ¦§¦©¤¤£¨¦¥

gFn F` xUA zifM eilrmipR=] ¨¨§©¦¨¨©§¦
,[dlik`l iE`xe Kx `EdW mvrdoi` ¨¤¤¤©§¨©£¦¨¥

mvr zxiaW mEXn FA'lk`i' zaiY] ¦§¦©¨¤¥©¥¨¥
lr zcOln wEqRd W`xA xEn`d̈¨§Ÿ©¨§©¤¤©
xAEcnd iM ,FtFqA xEn`d 'mvr'd̈¤¤¨¨§¦©§¨

lk`Pd mvrA(m"`x)[:fn dxez §¤¤©¤¡¨
(fn).BúBà eNòé ìàøNé úãò ìk̈£©¦§¨¥©£

xn`p dOlKxvEd dOl ,xnFlM - ¨¨¤¡©§©¨¨§©
miaiIg l`xUi lMW ,EpcOll aEzMd©¨§©§¥¤¨¦§¨¥©¨¦

?FzFUrl:FWxcl Wi KM `N`itl ©£¤¨¨¥§¨§§¦
dU' mixvn gqtA xnF` `EdW¤¥§¤©¦§©¦¤

'zFa` zialeilr EpnPW ,lit §¥¨¤¦§¨¨§¦
lFki ,zFgRWn`OW xnFl iziids` ¦§¨¨¨¦¦©¤¨©

,oM zFxFCÎgqRgqRd s`W ¤©¥¤©©¤©
dpW lkA l`xUi miaixwOW¤©§¦¦¦§¨¥§¨¨¨
lr wx mdizFxEag EPnzi mdizFxFcl§¥¤¦§©£¥¤©©

,zFgRWn iRzcr lM' xnFl cEnlY ¦¦§¨©§©¨£©
'FzF` EUri l`xUimNEM dcrd lM - ¦§¨¥©£¨¨¥¨¨

mpFvxM zFpOdl mi`Xx mde ,FA mieẄ¦§¥©¨¦§¦¨¦§¨
m`' `weeCW mixvn gqtaM `le]§Ÿ¦§¤©¦§©¦¤©§¨¦
dxiYd f` - 'dVn zidn ziAd hrni¦§©©©¦¦§Ÿ¦¤¨¦¦¨
'ebe 'axTd FpkWE `Ed' gTIW dxFY¨¤¦©§¥©¨Ÿ

(c weqt lirl)[(`"ry):gn dxez
(gn).çñô äNòåike' xn`PW KFYn §¨¨¤©¦¤¤¡©§¦

,'gqt dUre xB LY` xEbilFkiiziid ¨¦§¥§¨¨¤©¨¨¦¦
xnFliMxiIBzOd lMx`WA s` - ©¦¨©¦§©¥©¦§¨



a`קו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ba.ּבארּבעה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈……«ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, .מּומר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLî: ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé: ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'b ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר "יפטירּו(תהלים ∆∆»∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׂשפתים  יפּתחּו ‰e‡.ּבׂשפה", ÈÏ∑ קניתים מצרים לעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי ידי .על ְְְְִִַָָָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

gqRd bg cr oiYni `l - dpXd zFni§©¨¨Ÿ©§¦©©©¤©
`N`cIn gqt dUril`xUIW mWM] ¤¨©£¤¤©¦¨§¥¤¦§¨¥

itpM zgY qpMdl icM mYrWA oM EUr̈¥§©§¨§¥§¦¨¥©©©§¥
gqR dUri `Ed mB KM ,dpikXd©§¦¨¨©©£¤¤©

FzExB xEarA(h"ac ,dcedi zgpn)[cEnlY . ©£¥©§
'ux`d gxf`M dide' xnFl.deWd ©§¨¨§¤§©¨¨¤¦§¨

,gxf`l aEzMd FzF`gxf` dndUFr ©¨§¤§¨¨¤§¨¤
gqRxUrÎdrAx`AoqipAxB s` ¤©§©§¨¨¨¨§¦¨©¥

xUrÎdrAx`Aldw lM mr cgiA §©§¨¨¨¨§©©¦¨§©
l`xUi(my): ¦§¨¥

.Ba ìëàé àì ìøò ìëåaEzMd `A §¨¨¥ŸŸ©¨©¨
`iadlmB (zFAxl)z`Fpi`W in §¨¦§©©¤¦¤¥

oFbM ,qpF` zngn lEdn` EzOWeig ¨¥£©¤§¤¥¤¨
mincFTdzngnd,dlinEln `le ©§¦¥£©©¦¨§Ÿ¨

.mdFnM zEni `OW dpMQd ipRn FzF`¦§¥©©¨¨¤¨¨§¤
,cgEinA eilr xidfdl aEzMd KxvEde§§©©¨§©§¦¨¨¦§¨

xg`nFpi`WaWgpzElxrl xnEn ¥©©¤¥¤§¨¨©£¥
zxFzA gqRd zlik`A FxEQi` `dIW]¤§¥¦©£¦©©¤©§©

dxiarl xnEOd lM' mrHn ,xnEn¨¦©©¨©¨©£¥¨
ixd - zEriawA dilr xFarl - zg ©̀©©£¨¤¨¦§¦£¥
qEp` ixdW ['dxFYd lkl xnEnM df¤§¨§¨©¨¤£¥¨

,`Edlk`i `l xkp oA'n cnlp Fpi`e§¥¦§©¦¤¥¨ŸŸ©
FAxnEn l`xUil dxdf` `EdW] 'd`x) ¤©§¨¨§¦§¨¥¨

(bn weqt lirl[.,o`M aEzMd dAix okl̈¥¦¨©¨¨
Fpi` ,qEp` ENit`e ,`EdW lxr lMW¤¨¨¥¤©£¦¨¥

gqRd oAxwA lkF`(my)i"yx i"tr m"`x) ¥§¨§©©¤©
(:gk migqt:hn dxez

(hn).'Bâå úçà äøBzwEqRA ¨©©§©¨
gxf`l xBd z` aEzMd deWd mcFTd©¥¦§¨©¨¤©¥§¤§©
`A o`ke ,gqRd zevn oiprl ux`d̈¨¤§¦§©¦§©©¤©§¨¨

siqFdlEzFeWdlz`dgxf`l xB §¦§©§¤©¥§¤§¨
x`Wl s`ddxFYAW zFvn ©¦§¨©¦§¤©¨

(my):p dxez
âé(a).íçø ìk øèt,FO`l oFW`x oA ¤¤¨¤¤¥¦§¦

,'dgizR' FrnWOW 'xhR' oFWlA iExwe§¨¦§¤¤¤©§¨§¦¨
mW lrW`Edmgxd z` gzRFO` lW ©¥¤¨©¤¨¤¤¤¦

.dNgY'xhR' oFWl `xwOA EpivnE §¦¨¨¦©¦§¨§¤¤
,Ff zErnWnAFnM'ziW`x min xhFR §©§¨§¥©¦¥¦

oFcn'(ci ,fi ilyn)oFcOd zNigY] ¨§¦©©¨
xcbA xFg zgiztl dnFC daixOde§©§¦¨¨¦§¦©§¨¥
miOdW lkMW ,miOd z` zxvFrd̈¤¤¤©©¦¤§¨¤©©¦
KM ,xzFi agxznE xFgd KlFd mithFW§¦¥©¦§¨¥¥¨

,[cFre cFr agxzze KlY zwFlgOdoke ©©£¤¥¥§¦§¨¥¨§¥
il Ebrli i`x lM'dtUa ExihtiEripi ¨Ÿ©©§¦¦©§¦§¨¨¨¦

'W`x(g ,ak mildz),zqpM :FWExiRW Ÿ¤¥§¤¤
miOrd lM' 'dl zxnF` l`xUi¦§¨¥¤¤©¨¨©¦

izEltWA izF` mi`FxdEgYti ¨¦¦§¦§¦¦§§
miztU'oFiGa ixacA ilr bFrll(i"`a): §¨¨¦¦§¨©§¦§¥¦¨
.àeä éì?FNW FNEM mlFrd lM `lde ¦©£Ÿ¨¨¨¤

xnFlM `N`,mizipw invrlEidIW ¤¨§©§©§¦§¦¦¤¦§
,izcFarl miWFcwiziMdW iciÎlr §¦©£¨¦©§¥¤¦¥¦

mixvn ixFkaiYlSd mzF`e §¥¦§¨¦§¨¦©§¦
(g"n`a):b dxez

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם סח)ׁשהֹוציא "מֹוציא (תהלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
לצאת  ּכׁשר ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", .אסירים ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני B‚Â'.(תנחומא)ּבכלל EÈ˙·‡Ï ÚaL∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿

אֹומר: הּוא טו)ּבאברהם אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּבארץ (שם "ּגּור ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּוביעק  וגֹו'", אֹומר:הּזאת הּוא כט)ב וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב חלב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ»«»»¿»ָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, ו)מן ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ ּכבר (פסחים והלא ּפסח. ׁשל ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ∆»¬…»«…ְֲֶֶַַָֹ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»

:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).äfä íBiä úà øBëæxn`p ENi` ¨¤©©¤¦¤¡©
iEEiv oFWl df did ,(`"eWA) 'xFkf', §¦§¨¨¨¤§¦
xEn`d gqRd zFUrl xFkf :FWExiRW¤¥§©£©¤©¨¨
xg`n mlE` .dpWA zg` mrR oNdl§©¨©©©©§¨¨¨¥©©

(u"nwA) 'xFkf' xn`PWxFwn - ¤¤¡©¨§¨©§
lrFRd,KXEnn deFd oFWl Edixd , ©©£¥§¤§¨

.zicinzE zniIw dxikf FzErnWnE©§¨§¦¨©¤¤§¦¦
KkAcOlaEzMdz`ivi oixiMfOW §¨¦¥©¨¤©§¦¦§¦©

mFi lkA mixvn(m"`x ,`"eb):c dxez ¦§©¦§¨
(c).áéáàä LãçaEid `l ikel`xUi §Ÿ¤¨¨¦§¦Ÿ¨¦§¨¥

E`vi Wcg dfi`A oircFiKxvEdW cr §¦§¥¤Ÿ¤¨§©¤§©
?aia`d WcFg `EdW mdl xnFl dWn¤©¨¤¤¤¨¨¦

E`x' ,mdl xn` KM `N`z`dcqg ¤¨¨¨©¨¤§¤©¤¤
mklnBWd"awdmkz` `ivFdW ¤§©§¤¤¦¤§¤

xWk `EdW WcgA(gFpe iE`x)z`vl §Ÿ¤¤¨¥¨§©¨¥
onf `Ed aia`d WcFg oMW ,KxCl FA©¤¤¤¥¤¨¨¦§©

xW` ,bGEnndOg `lFA zhlFW dWw §¨£¤Ÿ©¨¨¨¤¤
xnF` `Ed oke .'minWb `le dPv `le§Ÿ¦¨§Ÿ§¨¦§¥¥

(f ,gq mildz)mixiq` `ivFn'¦£¦¦
,'zFxWFMA`ivFd d"awd :FWExiRW ©¨¤¥¦

mixvnA mxq`On l`xUi z`AWcg ¤¦§¨¥¦©£¨¨§¦§©¦§Ÿ¤

z`vl xWk `EdWKxCl FA(`zlikn) ¤¨¥¨¥©¤¤
(yeal):d dxez

(d).'Bâå éðòðkä õøà ìàiRÎlrÎs`e ¤¤¤©§©£¦§§©©¦
dpn `NWaEzMd o`MdXng `N` ¤Ÿ¨¨¨©¨¤¨£¦¨

oinnrifixRd z` xiMfd `le ,calA £¨¦¦§¨§Ÿ¦§¦¤©§¦¦
xtqA miiEpn mdW itM] iWBxBde§©¦§¨¦§¦¤¥§¦§¥¤

mixaC(` ,f)z` xiMfdW KFYOW ixd ,[ §¨¦£¥¤¦¤¦§¦¤
,iprpMddraW lMd,rnWnA miFb ©§©£¦¨¦§¨©¦§©§¨

,md 'iprpM' llkA oNEMWmW lr ¤¨¦§©§©£¦¥©¥
,'orpM' FnW didW oFncTd mdia £̀¦¤©©§¤¨¨§§©©

eizFgRWnl miaWgp mNEkezg`e . §¨¤§¨¦§¦§§¨§©©
`xwp `NW dzid orpM zFgRWOn¦¦§§§©©¨§¨¤Ÿ¦§¨

mW DlDNXn cgEin'iprpM' `N` ¨¥§¨¦¤¨¤¨§©£¦
dPkn aEzMdW minrR KkitlE ,mzq§¨§¦¨§¨¦¤©¨§©¤

'iprpM' illMd mXA mNEM z`d`x) ¤¨©¥©§¨¦§©£¦
(g ,fi ziy`xaz` hxtn `EdW minrtE ,§¨¦¤§¨¥¤

Ff mkFzaE zFOE`d zraW lM̈¦§©¨§¨
mzq 'iprpM' z`xwPW(a ,cl xacna d`x). ¤¦§¥§©£¦§¨

,mwlg z` wx hxtn `EdW minrtE§¨¦¤§¨¥©¤¤§¨
oFbM) zFPhTd zFgRWOd xW`M©£¤©¦§¨©§©§
zFllkpe zFtxFvn (iWBxBde ifixRd©§¦¦§©¦§¨¦§¨§¦§¨

'iprpMd' mnW KFzA(`negpz)(oexkfd ,`"eb): §§¨©§©£¦
éúBáàì òaLð.'Bâå Ecg` lkl ¦§©©£¤§§¨¤¨

lr zcgEin drEaW dzid zFa`dn¥¨¨¨§¨§¨§¤¤©
:mdixg` mrxfl ux`d zpizp§¦©¨¨¤§©§¨©£¥¤
`Edd mFIA' xnF` `Ed mdxa`A§©§¨¨¥©©

mxa` z` 'd zxMxn`l zixA ¨©¤©§¨§¦¥Ÿ
'z`Gd ux`d z` iYzp Lrxfl'Fbe §©§£¨©¦¤¨¨¤©Ÿ§

(gi ,eh ziy`xa),FrnWn 'zixA' oFWlE§§¦©§¨
drEaW(h"t dax xacna)[`Ed wgviaE , §¨§¦§¨

z`Gd ux`A xEB' :xnF`Ll iM ... ¥¨¨¤©Ÿ¦§
l`d zvx`d lM z` oY` LrxflE§©§£¤¥¤¨¨£¨Ÿ¨¥

'ebe 'draXd z` iznwde(b ,ek my), ©£¦Ÿ¦¤©§ª¨
dY` xW` ux`d xnF` `Ed awriaE§©£Ÿ¥¨¨¤£¤©¨

dilr akWxW` ...LrxflE dPpY` Ll Ÿ¥¨¤¨§¤§¤¨§©§¤£¤
'Kl iYxAC(bi ,gk my)iYghadX dn'] ¦©§¦¨©¤¦§©§¦

'iYghad Ll ,mdxa`l(my i"yx)[(a"a): §©§¨¨§¦§©§¦
.Láãe áìç úáædpWcE dIxFR ux` ¨©¨¨§¨¤¤¦¨§¥¨

zFxiR rtWe alg rtW zpzFPd©¤¤¤©¨¨§¤©¥
,mdipW lr aQEn 'zaf' oFWlE .miwEzn§¦§¨©¨©§¥¤

don af WaCde ,miGrd on af alg ¤¨¨¨¦©¦¦§©§©¨¦
mip`Yd onE mixnYd(`"eb): ©§¨¦¦©§¥¦



קז `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ba.ּבארּבעה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈……«ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, .מּומר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLî: ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé: ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'b ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר "יפטירּו(תהלים ∆∆»∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׂשפתים  יפּתחּו ‰e‡.ּבׂשפה", ÈÏ∑ קניתים מצרים לעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי ידי .על ְְְְִִַָָָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

gqRd bg cr oiYni `l - dpXd zFni§©¨¨Ÿ©§¦©©©¤©
`N`cIn gqt dUril`xUIW mWM] ¤¨©£¤¤©¦¨§¥¤¦§¨¥

itpM zgY qpMdl icM mYrWA oM EUr̈¥§©§¨§¥§¦¨¥©©©§¥
gqR dUri `Ed mB KM ,dpikXd©§¦¨¨©©£¤¤©

FzExB xEarA(h"ac ,dcedi zgpn)[cEnlY . ©£¥©§
'ux`d gxf`M dide' xnFl.deWd ©§¨¨§¤§©¨¨¤¦§¨

,gxf`l aEzMd FzF`gxf` dndUFr ©¨§¤§¨¨¤§¨¤
gqRxUrÎdrAx`AoqipAxB s` ¤©§©§¨¨¨¨§¦¨©¥

xUrÎdrAx`Aldw lM mr cgiA §©§¨¨¨¨§©©¦¨§©
l`xUi(my): ¦§¨¥

.Ba ìëàé àì ìøò ìëåaEzMd `A §¨¨¥ŸŸ©¨©¨
`iadlmB (zFAxl)z`Fpi`W in §¨¦§©©¤¦¤¥

oFbM ,qpF` zngn lEdn` EzOWeig ¨¥£©¤§¤¥¤¨
mincFTdzngnd,dlinEln `le ©§¦¥£©©¦¨§Ÿ¨

.mdFnM zEni `OW dpMQd ipRn FzF`¦§¥©©¨¨¤¨¨§¤
,cgEinA eilr xidfdl aEzMd KxvEde§§©©¨§©§¦¨¨¦§¨

xg`nFpi`WaWgpzElxrl xnEn ¥©©¤¥¤§¨¨©£¥
zxFzA gqRd zlik`A FxEQi` `dIW]¤§¥¦©£¦©©¤©§©

dxiarl xnEOd lM' mrHn ,xnEn¨¦©©¨©¨©£¥¨
ixd - zEriawA dilr xFarl - zg ©̀©©£¨¤¨¦§¦£¥
qEp` ixdW ['dxFYd lkl xnEnM df¤§¨§¨©¨¤£¥¨

,`Edlk`i `l xkp oA'n cnlp Fpi`e§¥¦§©¦¤¥¨ŸŸ©
FAxnEn l`xUil dxdf` `EdW] 'd`x) ¤©§¨¨§¦§¨¥¨

(bn weqt lirl[.,o`M aEzMd dAix okl̈¥¦¨©¨¨
Fpi` ,qEp` ENit`e ,`EdW lxr lMW¤¨¨¥¤©£¦¨¥

gqRd oAxwA lkF`(my)i"yx i"tr m"`x) ¥§¨§©©¤©
(:gk migqt:hn dxez

(hn).'Bâå úçà äøBzwEqRA ¨©©§©¨
gxf`l xBd z` aEzMd deWd mcFTd©¥¦§¨©¨¤©¥§¤§©
`A o`ke ,gqRd zevn oiprl ux`d̈¨¤§¦§©¦§©©¤©§¨¨

siqFdlEzFeWdlz`dgxf`l xB §¦§©§¤©¥§¤§¨
x`Wl s`ddxFYAW zFvn ©¦§¨©¦§¤©¨

(my):p dxez
âé(a).íçø ìk øèt,FO`l oFW`x oA ¤¤¨¤¤¥¦§¦

,'dgizR' FrnWOW 'xhR' oFWlA iExwe§¨¦§¤¤¤©§¨§¦¨
mW lrW`Edmgxd z` gzRFO` lW ©¥¤¨©¤¨¤¤¤¦

.dNgY'xhR' oFWl `xwOA EpivnE §¦¨¨¦©¦§¨§¤¤
,Ff zErnWnAFnM'ziW`x min xhFR §©§¨§¥©¦¥¦

oFcn'(ci ,fi ilyn)oFcOd zNigY] ¨§¦©©¨
xcbA xFg zgiztl dnFC daixOde§©§¦¨¨¦§¦©§¨¥
miOdW lkMW ,miOd z` zxvFrd̈¤¤¤©©¦¤§¨¤©©¦
KM ,xzFi agxznE xFgd KlFd mithFW§¦¥©¦§¨¥¥¨

,[cFre cFr agxzze KlY zwFlgOdoke ©©£¤¥¥§¦§¨¥¨§¥
il Ebrli i`x lM'dtUa ExihtiEripi ¨Ÿ©©§¦¦©§¦§¨¨¨¦

'W`x(g ,ak mildz),zqpM :FWExiRW Ÿ¤¥§¤¤
miOrd lM' 'dl zxnF` l`xUi¦§¨¥¤¤©¨¨©¦

izEltWA izF` mi`FxdEgYti ¨¦¦§¦§¦¦§§
miztU'oFiGa ixacA ilr bFrll(i"`a): §¨¨¦¦§¨©§¦§¥¦¨
.àeä éì?FNW FNEM mlFrd lM `lde ¦©£Ÿ¨¨¨¤

xnFlM `N`,mizipw invrlEidIW ¤¨§©§©§¦§¦¦¤¦§
,izcFarl miWFcwiziMdW iciÎlr §¦©£¨¦©§¥¤¦¥¦

mixvn ixFkaiYlSd mzF`e §¥¦§¨¦§¨¦©§¦
(g"n`a):b dxez

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם סח)ׁשהֹוציא "מֹוציא (תהלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
לצאת  ּכׁשר ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", .אסירים ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני B‚Â'.(תנחומא)ּבכלל EÈ˙·‡Ï ÚaL∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿

אֹומר: הּוא טו)ּבאברהם אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּבארץ (שם "ּגּור ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּוביעק  וגֹו'", אֹומר:הּזאת הּוא כט)ב וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב חלב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ»«»»¿»ָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, ו)מן ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ ּכבר (פסחים והלא ּפסח. ׁשל ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ∆»¬…»«…ְֲֶֶַַָֹ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»

:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).äfä íBiä úà øBëæxn`p ENi` ¨¤©©¤¦¤¡©
iEEiv oFWl df did ,(`"eWA) 'xFkf', §¦§¨¨¨¤§¦
xEn`d gqRd zFUrl xFkf :FWExiRW¤¥§©£©¤©¨¨
xg`n mlE` .dpWA zg` mrR oNdl§©¨©©©©§¨¨¨¥©©

(u"nwA) 'xFkf' xn`PWxFwn - ¤¤¡©¨§¨©§
lrFRd,KXEnn deFd oFWl Edixd , ©©£¥§¤§¨

.zicinzE zniIw dxikf FzErnWnE©§¨§¦¨©¤¤§¦¦
KkAcOlaEzMdz`ivi oixiMfOW §¨¦¥©¨¤©§¦¦§¦©

mFi lkA mixvn(m"`x ,`"eb):c dxez ¦§©¦§¨
(c).áéáàä LãçaEid `l ikel`xUi §Ÿ¤¨¨¦§¦Ÿ¨¦§¨¥

E`vi Wcg dfi`A oircFiKxvEdW cr §¦§¥¤Ÿ¤¨§©¤§©
?aia`d WcFg `EdW mdl xnFl dWn¤©¨¤¤¤¨¨¦

E`x' ,mdl xn` KM `N`z`dcqg ¤¨¨¨©¨¤§¤©¤¤
mklnBWd"awdmkz` `ivFdW ¤§©§¤¤¦¤§¤

xWk `EdW WcgA(gFpe iE`x)z`vl §Ÿ¤¤¨¥¨§©¨¥
onf `Ed aia`d WcFg oMW ,KxCl FA©¤¤¤¥¤¨¨¦§©

xW` ,bGEnndOg `lFA zhlFW dWw §¨£¤Ÿ©¨¨¨¤¤
xnF` `Ed oke .'minWb `le dPv `le§Ÿ¦¨§Ÿ§¨¦§¥¥

(f ,gq mildz)mixiq` `ivFn'¦£¦¦
,'zFxWFMA`ivFd d"awd :FWExiRW ©¨¤¥¦

mixvnA mxq`On l`xUi z`AWcg ¤¦§¨¥¦©£¨¨§¦§©¦§Ÿ¤

z`vl xWk `EdWKxCl FA(`zlikn) ¤¨¥¨¥©¤¤
(yeal):d dxez

(d).'Bâå éðòðkä õøà ìàiRÎlrÎs`e ¤¤¤©§©£¦§§©©¦
dpn `NWaEzMd o`MdXng `N` ¤Ÿ¨¨¨©¨¤¨£¦¨

oinnrifixRd z` xiMfd `le ,calA £¨¦¦§¨§Ÿ¦§¦¤©§¦¦
xtqA miiEpn mdW itM] iWBxBde§©¦§¨¦§¦¤¥§¦§¥¤

mixaC(` ,f)z` xiMfdW KFYOW ixd ,[ §¨¦£¥¤¦¤¦§¦¤
,iprpMddraW lMd,rnWnA miFb ©§©£¦¨¦§¨©¦§©§¨

,md 'iprpM' llkA oNEMWmW lr ¤¨¦§©§©£¦¥©¥
,'orpM' FnW didW oFncTd mdia £̀¦¤©©§¤¨¨§§©©

eizFgRWnl miaWgp mNEkezg`e . §¨¤§¨¦§¦§§¨§©©
`xwp `NW dzid orpM zFgRWOn¦¦§§§©©¨§¨¤Ÿ¦§¨

mW DlDNXn cgEin'iprpM' `N` ¨¥§¨¦¤¨¤¨§©£¦
dPkn aEzMdW minrR KkitlE ,mzq§¨§¦¨§¨¦¤©¨§©¤

'iprpM' illMd mXA mNEM z`d`x) ¤¨©¥©§¨¦§©£¦
(g ,fi ziy`xaz` hxtn `EdW minrtE ,§¨¦¤§¨¥¤

Ff mkFzaE zFOE`d zraW lM̈¦§©¨§¨
mzq 'iprpM' z`xwPW(a ,cl xacna d`x). ¤¦§¥§©£¦§¨

,mwlg z` wx hxtn `EdW minrtE§¨¦¤§¨¥©¤¤§¨
oFbM) zFPhTd zFgRWOd xW`M©£¤©¦§¨©§©§
zFllkpe zFtxFvn (iWBxBde ifixRd©§¦¦§©¦§¨¦§¨§¦§¨

'iprpMd' mnW KFzA(`negpz)(oexkfd ,`"eb): §§¨©§©£¦
éúBáàì òaLð.'Bâå Ecg` lkl ¦§©©£¤§§¨¤¨

lr zcgEin drEaW dzid zFa`dn¥¨¨¨§¨§¨§¤¤©
:mdixg` mrxfl ux`d zpizp§¦©¨¨¤§©§¨©£¥¤
`Edd mFIA' xnF` `Ed mdxa`A§©§¨¨¥©©

mxa` z` 'd zxMxn`l zixA ¨©¤©§¨§¦¥Ÿ
'z`Gd ux`d z` iYzp Lrxfl'Fbe §©§£¨©¦¤¨¨¤©Ÿ§

(gi ,eh ziy`xa),FrnWn 'zixA' oFWlE§§¦©§¨
drEaW(h"t dax xacna)[`Ed wgviaE , §¨§¦§¨

z`Gd ux`A xEB' :xnF`Ll iM ... ¥¨¨¤©Ÿ¦§
l`d zvx`d lM z` oY` LrxflE§©§£¤¥¤¨¨£¨Ÿ¨¥

'ebe 'draXd z` iznwde(b ,ek my), ©£¦Ÿ¦¤©§ª¨
dY` xW` ux`d xnF` `Ed awriaE§©£Ÿ¥¨¨¤£¤©¨

dilr akWxW` ...LrxflE dPpY` Ll Ÿ¥¨¤¨§¤§¤¨§©§¤£¤
'Kl iYxAC(bi ,gk my)iYghadX dn'] ¦©§¦¨©¤¦§©§¦

'iYghad Ll ,mdxa`l(my i"yx)[(a"a): §©§¨¨§¦§©§¦
.Láãe áìç úáædpWcE dIxFR ux` ¨©¨¨§¨¤¤¦¨§¥¨

zFxiR rtWe alg rtW zpzFPd©¤¤¤©¨¨§¤©¥
,mdipW lr aQEn 'zaf' oFWlE .miwEzn§¦§¨©¨©§¥¤

don af WaCde ,miGrd on af alg ¤¨¨¨¦©¦¦§©§©¨¦
mip`Yd onE mixnYd(`"eb): ©§¨¦¦©§¥¦



a`קח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
ּבפרׁשה  ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹנאמר

נאמר: יב)ראׁשֹונה מדּבר,(לעיל הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", הּזאת העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהֹוציא

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי .אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑ לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָ
ׁשם,רׁשע, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk zegiy ihewl)

ליגאלליגאלליגאלליגאל ּכּכּכּכדאידאידאידאי הייתהייתהייתהיית ח)לאלאלאלא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא ממממּמּמּמּמצרים צרים צרים צרים ואּלּו לצאתלצאתלצאתלצאת ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נגאלּו ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל עצמֹו(רׁש"י את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לגּבי רק הּכלל ּפּפּפּפסחסחסחסחמן היית קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.לכ וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשם

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִֶֶַֹ

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.úàfä äãBáòä úàdcFardlW ¤¨£¨©Ÿ¨£¨¤
gqRmini zraW' :oNdl dxEn`d ¤©¨£¨§©¨¦§©¨¦

.'ebe 'zSn lk`Yxn`p xak `lde Ÿ©©Ÿ©£Ÿ§¨¤¡©
dlrnl(dk ,ai lirl)l` E`az iM dide' §©§¨§¨¨¦¨Ÿ¤

ux`d...z`Gd dcard z` mYxnWE ¨¨¤§©§¤¤¨£Ÿ¨©Ÿ
'FbeD`pWE xfg dOle ,?aEW o`M §§¨¨¨©§¨¨¨
`N`DA WCgzPW xaC liaWA- ¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨

xn`p `NW xaC sqFp z`Gd dWxRA©¨¨¨©Ÿ¨¨¨¤Ÿ¤¡©
oMW ,dlrnNW FfAdpFW`x dWxtA §¤§©§¨¤¥§¨¨¨¦¨

(ek weqt my)Exn`i iM dide' ,xn`p¤¡©§¨¨¦Ÿ§
z`Gd dcFard dn mkipA mkil £̀¥¤§¥¤¨¨£¨©Ÿ

mkl'iM fnx -aEzMd rWx oaA ¨¤¨©¦§¥¨¨©¨
,xAcnxn` `le 'mkl' xn`W oeiMW §©¥¤¥¨¤¨©¨¤§Ÿ¨©

ixd ,'Epl'on Fnvr z` `ivFdW ¨£¥¤¦¤©§¦
,llMdz`Gd dcFard :xnF` ENi`kE ©§¨§¦¥¨£¨©Ÿ

,Fl `le 'mkl' wx `ido`ke(g weqta) ¦©¨¤§Ÿ§¨

wx xn`p'Lpal YcBde'-xiMfd ¤¡©©§¦©§¨§¦§¦§¦
`ll a`d zaEWY z` wx aEzMd©¨©¤§©¨¨§Ÿ

xAEcOW rnWnE ,oAd zl`WoaA §¥©©¥©§©¤§¨§¥
LcOln aEzMde ,lF`Wl rcFi Fpi`W¤¥¥©¦§§©¨§©¤§
dcB`ÎixacA dY` Fl gYtYW¤¦§©©¨§¦§¥©¨¨

,aNd z` oikWFOdFpi`W iR lr s` ©§¦¤©¥©©¦¤¥
,FYrCn LzF` l`FW`FaY KM KFYnE ¥§¦©§¦¨¨

mixvn z`ivi oipr lM Fl xRql§©¥¨¦§©§¦©¦§©¦
(`zlikn)(`"eb ,m"`x ,i"yx xeciq):e dxez

(g).äæ øeáòamiIw`W xEarA ©£¤©£¤£©¥
,ElNd xFxnE dSn gqR oFbM ,eizFvn¦§¨§¤©©¨¨©¨
`EdW xaCdW dxFn 'df' oFWl oMW¤¥§¤¤¤©¨¨¤
`Ede ,eiptl gPEn eizFcF` xAcn§©¥¨¨§¨¨§
'df xEarA' xnF`e Fpal FzF` d`xn©§¤¦§§¥©£¤

(i"gp):
.éì 'ä äNòoaA xAEcn o`MW s` ¨¨¦©¤¨§¨§¥

x`FanM) lF`Wl rcFi Fpi`W¤¥¥©¦§©§¨
(dlrnl,fnxz` 'il' zaizA aEzMd §©§¨¨©©¨§¥©¦¤

ddaEWYaiWdl diE`xd,rWx oal ©§¨¨§¨§¨¦§¥¨¨
'mkl z`Gd dcard dn' l`XWxnFl ; ¤¨©¨¨£Ÿ¨©Ÿ¨¤©

mixvOn dlE`Bd z` :Fl'il' 'd dUr ¤©§¨¦¦§©¦¨¨¦
ziid `l mW ziid ENi`W ,Ll `le -§Ÿ§¤¦¨¦¨¨Ÿ¨¦¨

i`ck(i`Mfe iE`x)`Bil,lz`ivi iM §©¨§©©¦¨¥¦§¦©
z` ElAwIW zpn lr dzid mixvn¦§©¦¨§¨©§¨¤§©§¤

xn`PW FnM] eizFvn(`n ,eh xacna)ip`' ¦§¨§¤¤¡©£¦
mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
['midl`l mkl zFidl mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦

(`zlikn)(m"`x):h dxez
(h).úBàì Eì äéäåmixvnÎz`ivi §¨¨§§§¦©¦§©¦

oiA oFxMflE Lci lr' zF`l Ll didY¦§¤§§©¨§§¦¨¥
Lipir'xnFl dvFx .(aEzMd zpeEM), ¥¤¤©©¨©©¨

ElNd zFIWxRd aFYkYW'il WCw'] ¤¦§©¨¨¦©¨©¤¦

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו E„È.ּפרׁשּיֹות ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד (לקמן על ְְְְִִֵַַַָָָָֹ«»¿ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹ

טז) ּכההפסוק ׁשהיא יד ּבּה לדרׁש לז), מנחות .(מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−
:äîéîé̈¦«¨

i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו ׁשּקדׁשּו,יׁש והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה EÏ.(מכילתא)מפרׁש ÚaL∑ והיכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָƒ¿«¿ְֵָ

?ל ו)נׁשּבע וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d˙e∑(מכילתא)ּבעיני ּכאּלּוּתהא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ¿»»»ְְְִֵֵֶ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ּבֹו ל .נתנּה ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת L‚¯.אין ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(iÎ` ,bi)'L`iai ik dide' ,(ehÎ`i ,bi)[ §¨¨¦§¦£
rFxGaE W`xA oxWwzeodOr azFke] §¦§§¥¨Ÿ©§©§¥¦¨¤

'rnW' zWxR mB(hÎc ,e mixac)zWxtE ©¨¨©§©¨¨©
'rnW m` dide'(`kÎbi `i ,my)WxFtnM , §¨¨¦¨Ÿ©©§¨

[zFIWxRd ozF`A: §¨©¨¨¦
.Eãé ìò`id FfKkitl .l`nU ci ©¨§¦©§Ÿ§¦¨

aYkp'dkci'aizkAdWxtA `ln ¦§©¨§¨¦§¦¨¥§¨¨¨
dIpWeqt onwl)(fh wDA WFxcl ,:ci §¦¨¦§¨¨

ddk `idWcId xnFlM ,(dkÎci) ¤¦¥¨¨¨§©©¨
'zEdM'] zil`nXd cId `idW dWlgd©£¨¨¤¦©¨©§¨¦¥
`l' FnM oFitxe dWlEg oFWl `Ed§§¨§¦§§Ÿ

Fpir dzdk'(f ,cl mixac)dWlgp `l - ¨£¨¥Ÿ¤§§¨
lk dzdke mici lk Etxe' :oke .FziI`x§¦¨§¥§¨¨¨©¦§¦£¨¨

'gEx(ai ,`k l`wfgi)micId ERxzi - ©¦§©©¨©¦
[gExd Wlgze(.fl zegpn)(x"yl):i dxez §¥¨¥¨©

(i).äîéîé íéîiîxEn`d 'mini' ¦¨¦¨¦¨¨¦¨¨
FnM] dpW FrnWn `xwOd oFWlA¦§©¦§¨©§¨¨¨§

EpivOW(hk ,dk `xwie)didY mini' ¤¨¦¨¦¦§¤
xEn`d 'dnini minIn' oFWlE .['FzN`b§ª¨§¦¨¦¨¦¨¨¨

FrnWn ,o`M,dpWl dpXn:xnFlM ¨©§¨¦¨¨§¨¨§©
gqRd z` dUrY dpWA dpW iCn¦¥¨¨§¨¨©£¤¤©¤©
dpwl`A Epivn oke] rEaTd FcrFnA§£©¨©§¥¨¦§¤§¨¨

(b ,` `Îl`eny)Fxirn `Edd Wi`d dlre'§¨¨¨¦©¥¦
KWndaE ,'dnini minIn(f weqt my) ¦¨¦¨¦¨©¤§¥

['dpWa dpW dUri oke' :xn`p¤¡©§¥©£¤¨¨§¨¨
(x"yl):`i dxez
(`i).Eàéáé ék äéäådlze li`Fd §¨¨¦§¦£¦§¨¨

zFxFkAd WECiw z` FpFWlA aEzMd©¨¦§¤¦©§
,l`xUi ux` z`iaAEpizFAxn Wi §¦©¤¤¦§¨¥¥¥©¥

zFxFkA EWcw `NW o`Mn EcnNW¤¨§¦¨¤Ÿ¨§§
miclFPdEidWM l`xUil,xAcOA ©¨¦§¦§¨¥§¤¨©¦§¨

dligzd ux`l mzqipM onGn wxe§©¦§©§¦¨¨¨¨¤¦§¦¨
,bFdpl Ff devnxnF`dexAcOA s`W ¦§¨¦§§¨¥¤©©¦§¨

EWcw,zFxFkAWxtnWEf d`iA ¨§§§¨¥¤¦¨
zgiztA dxEn`d (L`iai iM dide)§¨¨¦§¦£¨£¨¦§¦©
devOA i`pzM d`A `l dWxRd©¨¨¨Ÿ¨¨¦§©©¦§¨
`Ed KM `N` ,DaEIg onf z` rFAwl¦§©¤§©¦¨¤¨¨

:WxcpEdEniIwY m`dYr,xAcOa ¦§¨¦§©§©¨©¦§¨
EdEniIwzE ux`l qpMil EMfYmB ¦§¦¨¥¨¨¤§©§©

,mWL`iai iM xEarA :xn`p ENi`kE ¨§¦¤¡©©£¦§¦£
'ebe mgx xhR lM Yxarde ...'ebe§©£©§¨¨¤¤¤¤

(w"dekd):
Eì òaLð.Liza`ledrEaXW rnWn ¦§©§§©£Ÿ¤©§©¤§¨

caNn ,(l`xUil) 'Ll' rAWp zcgEin§¤¤¦§©§§¦§¨¥¦§©
;zFa`d l` FzrEaWokideEpivn §¨¤¨¨§¥¨¨¦

d"awdW?Ll rAWpxn`WM ¤¦§©§§¤¨©
xW` ux`d l` mkz` iz`ade'§¥¥¦¤§¤¤¨¨¤£¤

'Fbe 'iz`Up(g ,e lirl)df xn`nE] ¨¨¦§©£¨¤

oFWlA FzNigYW itl drEaWl aWgp¤§¨¦§¨§¦¤§¦¨¦§
oi`e ,''d ip` l`xUi ipal xn` okl'¨¥¡Ÿ¦§¥¦§¨¥£¦§¥

drEaW oFWl `N` 'okl'(d ,e dax zeny)[ ¨¥¤¨§§¨
(`"eb):

.Cì dðúðeiM' xn`p xaMW xg`l §¨¨¨§©©¤§¨¤¡©¦
,'Liza`le Ll rAWp xW`M ...L`iai§¦£©£¤¦§©§§©£Ÿ¤
`N` ?'Kl DpzpE' siqFdl KxvEd dOl̈¨§©§¦§¨¨¨¤¨

mWl `aYWM :mdl xn` KM`dY ¨¨©¨¤§¤¨Ÿ§¨§¥
daiag ux`dLipiraLl Dpzp ENi`M ¨¨¤£¦¨§¥¤§¦§¨¨§

mFIa FAdicFde gaW oYze ,dpYnA ©§©¨¨§¦¥¤©§¨¨
,Kl Dzpizp lr d"awdlidY l`e §©§¦¨¨¨§©§¦

ux`dzFa` zXExiM Lipirad`Ad ¨¨¤§¥¤¦©¨©¨¨
zFcFdl mc`d KxC oi`W ,oiCd on¦©¦¤¥¤¤¨¨¨§

KM lM dilr(a"a ,g"n`a):ai dxez ¨¤¨¨¨
(ai).zøáòäå'Yxarde' oi`xEn`d §©£©§¨¥§©£©§¨¨¨

,mFwnl mFwOn dwYrd oFWl o`M̈§©§¨¨¦¨§¨
,dWxtd oFWl `N`WixtY :xnFlkE ¤¨§©§¨¨§©©§¦

EPWiCwze xcrd on dndAd xFkA z ¤̀§©§¥¨¦¨¥¤§©§¦¤
'dl(o"anx ,y"`),xnF` `Ed oke,fk xacna) ©§¥¥

(gFl oi` oaE zEni iM Wi`'mYxarde ¦¦¨¥¥§©£©§¤
,'FYal Fzlgp z`Ff 'dxard' s`W ¤©£¨§¦¤©©£¨¨

zWxFId zAd iM ,`id dWxtd oFWNn¦§©§¨¨¦¦©©©¤¤
dia` zgRWOn dlgPd z` 'dWixtn'©§¦¨¤©©£¨¦¦§©©¨¦¨

DlrA zEWxl(`zlikn)(ipewfg): ¦§©§¨



קט `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
ּבפרׁשה  ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹנאמר

נאמר: יב)ראׁשֹונה מדּבר,(לעיל הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", הּזאת העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהֹוציא

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי .אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑ לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָ
ׁשם,רׁשע, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk zegiy ihewl)

ליגאלליגאלליגאלליגאל ּכּכּכּכדאידאידאידאי הייתהייתהייתהיית ח)לאלאלאלא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא ממממּמּמּמּמצרים צרים צרים צרים ואּלּו לצאתלצאתלצאתלצאת ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נגאלּו ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל עצמֹו(רׁש"י את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לגּבי רק הּכלל ּפּפּפּפסחסחסחסחמן היית קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.לכ וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשם

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִֶֶַֹ

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.úàfä äãBáòä úàdcFardlW ¤¨£¨©Ÿ¨£¨¤
gqRmini zraW' :oNdl dxEn`d ¤©¨£¨§©¨¦§©¨¦

.'ebe 'zSn lk`Yxn`p xak `lde Ÿ©©Ÿ©£Ÿ§¨¤¡©
dlrnl(dk ,ai lirl)l` E`az iM dide' §©§¨§¨¨¦¨Ÿ¤

ux`d...z`Gd dcard z` mYxnWE ¨¨¤§©§¤¤¨£Ÿ¨©Ÿ
'FbeD`pWE xfg dOle ,?aEW o`M §§¨¨¨©§¨¨¨
`N`DA WCgzPW xaC liaWA- ¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨

xn`p `NW xaC sqFp z`Gd dWxRA©¨¨¨©Ÿ¨¨¨¤Ÿ¤¡©
oMW ,dlrnNW FfAdpFW`x dWxtA §¤§©§¨¤¥§¨¨¨¦¨

(ek weqt my)Exn`i iM dide' ,xn`p¤¡©§¨¨¦Ÿ§
z`Gd dcFard dn mkipA mkil £̀¥¤§¥¤¨¨£¨©Ÿ

mkl'iM fnx -aEzMd rWx oaA ¨¤¨©¦§¥¨¨©¨
,xAcnxn` `le 'mkl' xn`W oeiMW §©¥¤¥¨¤¨©¨¤§Ÿ¨©

ixd ,'Epl'on Fnvr z` `ivFdW ¨£¥¤¦¤©§¦
,llMdz`Gd dcFard :xnF` ENi`kE ©§¨§¦¥¨£¨©Ÿ

,Fl `le 'mkl' wx `ido`ke(g weqta) ¦©¨¤§Ÿ§¨

wx xn`p'Lpal YcBde'-xiMfd ¤¡©©§¦©§¨§¦§¦§¦
`ll a`d zaEWY z` wx aEzMd©¨©¤§©¨¨§Ÿ

xAEcOW rnWnE ,oAd zl`WoaA §¥©©¥©§©¤§¨§¥
LcOln aEzMde ,lF`Wl rcFi Fpi`W¤¥¥©¦§§©¨§©¤§
dcB`ÎixacA dY` Fl gYtYW¤¦§©©¨§¦§¥©¨¨

,aNd z` oikWFOdFpi`W iR lr s` ©§¦¤©¥©©¦¤¥
,FYrCn LzF` l`FW`FaY KM KFYnE ¥§¦©§¦¨¨

mixvn z`ivi oipr lM Fl xRql§©¥¨¦§©§¦©¦§©¦
(`zlikn)(`"eb ,m"`x ,i"yx xeciq):e dxez

(g).äæ øeáòamiIw`W xEarA ©£¤©£¤£©¥
,ElNd xFxnE dSn gqR oFbM ,eizFvn¦§¨§¤©©¨¨©¨
`EdW xaCdW dxFn 'df' oFWl oMW¤¥§¤¤¤©¨¨¤
`Ede ,eiptl gPEn eizFcF` xAcn§©¥¨¨§¨¨§
'df xEarA' xnF`e Fpal FzF` d`xn©§¤¦§§¥©£¤

(i"gp):
.éì 'ä äNòoaA xAEcn o`MW s` ¨¨¦©¤¨§¨§¥

x`FanM) lF`Wl rcFi Fpi`W¤¥¥©¦§©§¨
(dlrnl,fnxz` 'il' zaizA aEzMd §©§¨¨©©¨§¥©¦¤

ddaEWYaiWdl diE`xd,rWx oal ©§¨¨§¨§¨¦§¥¨¨
'mkl z`Gd dcard dn' l`XWxnFl ; ¤¨©¨¨£Ÿ¨©Ÿ¨¤©

mixvOn dlE`Bd z` :Fl'il' 'd dUr ¤©§¨¦¦§©¦¨¨¦
ziid `l mW ziid ENi`W ,Ll `le -§Ÿ§¤¦¨¦¨¨Ÿ¨¦¨

i`ck(i`Mfe iE`x)`Bil,lz`ivi iM §©¨§©©¦¨¥¦§¦©
z` ElAwIW zpn lr dzid mixvn¦§©¦¨§¨©§¨¤§©§¤

xn`PW FnM] eizFvn(`n ,eh xacna)ip`' ¦§¨§¤¤¡©£¦
mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
['midl`l mkl zFidl mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦

(`zlikn)(m"`x):h dxez
(h).úBàì Eì äéäåmixvnÎz`ivi §¨¨§§§¦©¦§©¦

oiA oFxMflE Lci lr' zF`l Ll didY¦§¤§§©¨§§¦¨¥
Lipir'xnFl dvFx .(aEzMd zpeEM), ¥¤¤©©¨©©¨

ElNd zFIWxRd aFYkYW'il WCw'] ¤¦§©¨¨¦©¨©¤¦

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו E„È.ּפרׁשּיֹות ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד (לקמן על ְְְְִִֵַַַָָָָֹ«»¿ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹ

טז) ּכההפסוק ׁשהיא יד ּבּה לדרׁש לז), מנחות .(מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−
:äîéîé̈¦«¨

i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו ׁשּקדׁשּו,יׁש והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה EÏ.(מכילתא)מפרׁש ÚaL∑ והיכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָƒ¿«¿ְֵָ

?ל ו)נׁשּבע וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d˙e∑(מכילתא)ּבעיני ּכאּלּוּתהא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ¿»»»ְְְִֵֵֶ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ּבֹו ל .נתנּה ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת L‚¯.אין ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(iÎ` ,bi)'L`iai ik dide' ,(ehÎ`i ,bi)[ §¨¨¦§¦£
rFxGaE W`xA oxWwzeodOr azFke] §¦§§¥¨Ÿ©§©§¥¦¨¤

'rnW' zWxR mB(hÎc ,e mixac)zWxtE ©¨¨©§©¨¨©
'rnW m` dide'(`kÎbi `i ,my)WxFtnM , §¨¨¦¨Ÿ©©§¨

[zFIWxRd ozF`A: §¨©¨¨¦
.Eãé ìò`id FfKkitl .l`nU ci ©¨§¦©§Ÿ§¦¨

aYkp'dkci'aizkAdWxtA `ln ¦§©¨§¨¦§¦¨¥§¨¨¨
dIpWeqt onwl)(fh wDA WFxcl ,:ci §¦¨¦§¨¨

ddk `idWcId xnFlM ,(dkÎci) ¤¦¥¨¨¨§©©¨
'zEdM'] zil`nXd cId `idW dWlgd©£¨¨¤¦©¨©§¨¦¥
`l' FnM oFitxe dWlEg oFWl `Ed§§¨§¦§§Ÿ

Fpir dzdk'(f ,cl mixac)dWlgp `l - ¨£¨¥Ÿ¤§§¨
lk dzdke mici lk Etxe' :oke .FziI`x§¦¨§¥§¨¨¨©¦§¦£¨¨

'gEx(ai ,`k l`wfgi)micId ERxzi - ©¦§©©¨©¦
[gExd Wlgze(.fl zegpn)(x"yl):i dxez §¥¨¥¨©

(i).äîéîé íéîiîxEn`d 'mini' ¦¨¦¨¦¨¨¦¨¨
FnM] dpW FrnWn `xwOd oFWlA¦§©¦§¨©§¨¨¨§

EpivOW(hk ,dk `xwie)didY mini' ¤¨¦¨¦¦§¤
xEn`d 'dnini minIn' oFWlE .['FzN`b§ª¨§¦¨¦¨¦¨¨¨

FrnWn ,o`M,dpWl dpXn:xnFlM ¨©§¨¦¨¨§¨¨§©
gqRd z` dUrY dpWA dpW iCn¦¥¨¨§¨¨©£¤¤©¤©
dpwl`A Epivn oke] rEaTd FcrFnA§£©¨©§¥¨¦§¤§¨¨

(b ,` `Îl`eny)Fxirn `Edd Wi`d dlre'§¨¨¨¦©¥¦
KWndaE ,'dnini minIn(f weqt my) ¦¨¦¨¦¨©¤§¥

['dpWa dpW dUri oke' :xn`p¤¡©§¥©£¤¨¨§¨¨
(x"yl):`i dxez
(`i).Eàéáé ék äéäådlze li`Fd §¨¨¦§¦£¦§¨¨

zFxFkAd WECiw z` FpFWlA aEzMd©¨¦§¤¦©§
,l`xUi ux` z`iaAEpizFAxn Wi §¦©¤¤¦§¨¥¥¥©¥

zFxFkA EWcw `NW o`Mn EcnNW¤¨§¦¨¤Ÿ¨§§
miclFPdEidWM l`xUil,xAcOA ©¨¦§¦§¨¥§¤¨©¦§¨

dligzd ux`l mzqipM onGn wxe§©¦§©§¦¨¨¨¨¤¦§¦¨
,bFdpl Ff devnxnF`dexAcOA s`W ¦§¨¦§§¨¥¤©©¦§¨

EWcw,zFxFkAWxtnWEf d`iA ¨§§§¨¥¤¦¨
zgiztA dxEn`d (L`iai iM dide)§¨¨¦§¦£¨£¨¦§¦©
devOA i`pzM d`A `l dWxRd©¨¨¨Ÿ¨¨¦§©©¦§¨
`Ed KM `N` ,DaEIg onf z` rFAwl¦§©¤§©¦¨¤¨¨

:WxcpEdEniIwY m`dYr,xAcOa ¦§¨¦§©§©¨©¦§¨
EdEniIwzE ux`l qpMil EMfYmB ¦§¦¨¥¨¨¤§©§©

,mWL`iai iM xEarA :xn`p ENi`kE ¨§¦¤¡©©£¦§¦£
'ebe mgx xhR lM Yxarde ...'ebe§©£©§¨¨¤¤¤¤

(w"dekd):
Eì òaLð.Liza`ledrEaXW rnWn ¦§©§§©£Ÿ¤©§©¤§¨

caNn ,(l`xUil) 'Ll' rAWp zcgEin§¤¤¦§©§§¦§¨¥¦§©
;zFa`d l` FzrEaWokideEpivn §¨¤¨¨§¥¨¨¦

d"awdW?Ll rAWpxn`WM ¤¦§©§§¤¨©
xW` ux`d l` mkz` iz`ade'§¥¥¦¤§¤¤¨¨¤£¤

'Fbe 'iz`Up(g ,e lirl)df xn`nE] ¨¨¦§©£¨¤

oFWlA FzNigYW itl drEaWl aWgp¤§¨¦§¨§¦¤§¦¨¦§
oi`e ,''d ip` l`xUi ipal xn` okl'¨¥¡Ÿ¦§¥¦§¨¥£¦§¥

drEaW oFWl `N` 'okl'(d ,e dax zeny)[ ¨¥¤¨§§¨
(`"eb):

.Cì dðúðeiM' xn`p xaMW xg`l §¨¨¨§©©¤§¨¤¡©¦
,'Liza`le Ll rAWp xW`M ...L`iai§¦£©£¤¦§©§§©£Ÿ¤
`N` ?'Kl DpzpE' siqFdl KxvEd dOl̈¨§©§¦§¨¨¨¤¨

mWl `aYWM :mdl xn` KM`dY ¨¨©¨¤§¤¨Ÿ§¨§¥
daiag ux`dLipiraLl Dpzp ENi`M ¨¨¤£¦¨§¥¤§¦§¨¨§

mFIa FAdicFde gaW oYze ,dpYnA ©§©¨¨§¦¥¤©§¨¨
,Kl Dzpizp lr d"awdlidY l`e §©§¦¨¨¨§©§¦

ux`dzFa` zXExiM Lipirad`Ad ¨¨¤§¥¤¦©¨©¨¨
zFcFdl mc`d KxC oi`W ,oiCd on¦©¦¤¥¤¤¨¨¨§

KM lM dilr(a"a ,g"n`a):ai dxez ¨¤¨¨¨
(ai).zøáòäå'Yxarde' oi`xEn`d §©£©§¨¥§©£©§¨¨¨

,mFwnl mFwOn dwYrd oFWl o`M̈§©§¨¨¦¨§¨
,dWxtd oFWl `N`WixtY :xnFlkE ¤¨§©§¨¨§©©§¦

EPWiCwze xcrd on dndAd xFkA z ¤̀§©§¥¨¦¨¥¤§©§¦¤
'dl(o"anx ,y"`),xnF` `Ed oke,fk xacna) ©§¥¥

(gFl oi` oaE zEni iM Wi`'mYxarde ¦¦¨¥¥§©£©§¤
,'FYal Fzlgp z`Ff 'dxard' s`W ¤©£¨§¦¤©©£¨¨

zWxFId zAd iM ,`id dWxtd oFWNn¦§©§¨¨¦¦©©©¤¤
dia` zgRWOn dlgPd z` 'dWixtn'©§¦¨¤©©£¨¦¦§©©¨¦¨

DlrA zEWxl(`zlikn)(ipewfg): ¦§©§¨



a`קי zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
‰Ó‰a∑,אחריו הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

"ּכל  ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואף
לׁשֹון  ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּפטר

אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש מדּבר אחר, .הּכתּוב ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר לחמֹורים.ולא מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
טעּונים  חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ׁשּסּיעּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד,

מצרים  ׁשל ּומּזהבם Na‰.מּכסּפם ‰cÙz∑ והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּביד נֹותן חּלין ְְְִִִִֶַַָָָƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ
ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּכהן  יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ .(מכילתא)עֹורפֹו ֵֹ«¬«¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

‰cÙz EÈ·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äîäa øâLz` s` zFAxl aEzMd `A ¤¤§¥¨¨©¨§©©¤
dltpznE ,FPnf iptl clFPd cle) ©¥¤¨¨©¨¦§¥§©¥

(FzcilAEYxbXW(FzF` dcli)FO` §¥¨¤§¨©¨§¨¦
EYglWEDphAnLcOle ,FYr `la §¨©¦¦§¨§Ÿ¦§¦¤§

,dxFkaA WFcw `EdW aEzMdmpn` ©¨¤¨¦§¨¨§¨
`N` ,daxwd oiprl `lxFhtl Ÿ§¦§©©§¨¨¤¨¦§

xFkA zXEcTnz`clEd.eixg` `Ad ¦§©§¤©¨¨©¨©£¨
xhR' `Ed ,eiptl clFPd ltPdW itl§¦¤©¥¤©¨§¨¨¤¤
.FO` mgx z` dNigY gzRW 'mgxd̈¤¤¤¨©§¦¨¤¤¤¦

i"yx xirnee :cgEin Fpi` xbW mW §¥¤¤¥§¨
`N` ,ltPd lr `weeCs`inFpi`W ©§¨©©¥¤¤¨©¦¤¥
FnM ,'xbW' iExw ltpEpivOWxbW' ¥¤¨¤¤§¤¨¦§©

'Litl`(bi ,f mixac),zFcle FWExiRW £¨¤¤¥©§
,miniIwe miIg dndAla`'xbW'df §¥¨©¦§©¨¦£¨¤¤¤

o`M xEn`dlr cOll `N` `a `l , ¨¨¨Ÿ¨¤¨§©¥©
,ltPd,`Ed xYEin `xwOW itlixdW ©¥¤§¦¤¦§¨§¨¤£¥

mgx xhR lk' azM xak',KxvEd `le §¨¨©¨¤¤¤¤§Ÿ§©
,'dndA xbW xhR lke' xnFle xFfgl©£§©§¨¤¤¤¤§¥¨

.miltPd z` zFAxl icM `N`m`e ¤¨§¥§©¤©§¨¦§¦
,xn`YoFWNdn zFAxl Epl Wi `OW Ÿ©¤¨¥¨§©¥©¨

'xbW xhR lke' xYEindWxFkA s` ©§¨§¨¤¤¤¤¤©§
rnWna d`nh dndAdAxp `le] §¥¨§¥¨§©§¨§Ÿ©§¤

'ltP'd z`(i"gpn)iM ,oM xnFl oi` ?[ ¤©¥¤¥©¥¦
xaM`AaEzMdxg` mFwnA WxitE §¨¨©¨¥©§¨©¥

(hi ,eh my)clEi xW` xFkAd lM'LxwaA ¨©§£¤¦¨¥¦§¨§
Lp`vaE'xFkAd zevn oi`W ixd ,'ebe §Ÿ§£¥¤¥¦§©©§

.calA dxFdHA `N` zbdFpoFWl ¤¤¤¨©§¨¦§¨¨

xg`(zxg` dHiW),Wxtl Wioi`W ©¥¦¨©¤¤¥§¨¥¤¥
xn`PX dnE ,xYEin `xwn o`M̈¦§¨§¨©¤¤¡©

mgx xhR lk Yxarde''xFkaA - §©£©§¨¨¤¤¤¤¦§
,xAcn aEzMd mc`xEn`d wxe ¨¨©¨§©¥§©¨¨

xAcn 'dndA xbW xhR lke' KWndA§¤§¥§¨¤¤¤¤§¥¨§©¥
aEzMd ,Ff dHiW iR lre .dndA xFkaA¦§§¥¨§©¦¦¨©¨
zFAxl `A `le ,ig cleA o`M xAcn§©¥¨§¨¨©§Ÿ¨§©

ltPd z`(i"gp):bi dxez ¤©¥¤
(bi).øBîç øèt,`weeC xFng`le ¤¤££©§¨§Ÿ

zxfbE .d`nh dndA x`W xht¤¤§¨§¥¨§¥¨§¥©
,`id aEzMddpFW xFngd oiC didIW ©¨¦¤¦§¤¦©£¤

zFndAd x`Xn dxFkA oiprl§¦§©§¨¦§¨©§¥
,zF`nHdmixvn ixFka ElWnPW itl ©§¥§¦¤¦§§§¥¦§©¦

,mixFnglllM lr xn`PW FnM ©£¦§¤¤¡©©§©
mixFng xUA xW`' zixvOd dOE`d̈¨©¦§¦£¤§©£¦

'mxUA(kÎhi ,bk l`wfgi)dlYW itlE . §¨¨§¦¤¨¨
ixFkA zMnA zFxFkAd zXEcw aEzMd©¨§©©§§©©§¥

mixvn(eh weqt oldl xen`k)dPiW Kkitl , ¦§©¦§¦¨¦¨
x`Xn mdl dnFCd xFngd oiC z ¤̀¦©£©¤¨¤¦§¨

.zF`nHd zFndAdcFreKkl mrh ©§¥©§¥§©©§¨
itl ,oM aEzMd xfBWWmixFngd ¤¨©©¨¥§¦¤©£¦

oz`iviA l`xUi z` EriIQ¦§¤¦§¨¥¦¦¨¨
l`xUIn cg` Ll oi`W ,mixvOn¦¦§©¦¤¥§¤¨¦¦§¨¥
mixvOn mixFng dAxd lhp `NW¤Ÿ¨©©§¥£¦¦¦§©¦

mipErhzF`Vn mdiAB lrmRqMn §¦©©¥¤©¨¦©§¨
,mixvn lW madGnEdkf df xkUaE ¦§¨¨¤¦§¦¦§©¤¨¨

dxFkAd zEaiWgl xFngd(l"kyn): ©£©£¦©§¨

.äNá äcôzxFngd xhR ,xnFlM ¦§¤§¤§©¤¤©£
ici lre ,d`pdA xEq` FpFict iptl¦§¥¦§¨©£¨¨§©§¥
xFngd z` `ivFn `Ed dUA FpFict¦§§¤¦¤©£

FzXEcTneozFpd z`,odMl dV ¦§¨§¥¤©¤©Ÿ¥
xFngÎxhtEE oiNEgl `vFixYEn ¤¤£¥§¦¨
e ,d`pdAmlE`dVddUrp Fpi` ©£¨¨§¨©¤¥©£¤

,FpFicR mxh xFngd znbEcM WFcẅ§§©©£¤¤¦§
`N``Ed,odM ciA oiNEgFA bdFp oi`e ¤¨¦§©Ÿ¥§¥¥

dXEcw mEW(:h zexeka)(oexkfd): §¨
.BzôøòåeixFg`n uitFwa FtxFr ©£©§§§¦¥£¨

FnXW lFcB oiMqA FW`x KzFg)¥Ÿ§©¦¨¤§
(uitFw,FbxFdeoitFMW FWpFr Edfe ¦§§§¤§¤¦

cbpM dCn' xFngd z` sFxrl FzF`©£¤©£¦¨§¤¤
;'dCnodM lW FpFnn ciqtd `Ed- ¦¨¦§¦¨¤Ÿ¥

dvx `NW ,odMl oFnn cqtd mxB̈©¤§¥¨©Ÿ¥¤Ÿ¨¨
,odMl oYiPd dUA FzFCtlKkitl ¦§§¤©¦¨©Ÿ¥§¦¨

ciqtiz` `EdFpFnnxFngd zbixdA ©§¦¤¨©£¦©©£
(`zlikn)(:i zexeka i"yx i"tr dpynd zakxn):

éðáa íãà øBëa ìëå.äcôz EozFp §Ÿ§¨¨§¨¤¦§¤¥
mirlq WngxEarA odMl,FpFicR ¨¥§¨¦©Ÿ¥©£¦§

df mEkqEaEvwWxFtnE,xg` mFwnA §¤¨§¨§¨©¥
xn`PW FnMfh ,gi xacna)(oAn eiEctE' §¤¤¡©§¨¦¤

zWng sqM LMxrA dCtY WcgŸ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤
mEBxzA mWe] 'WcTd lwWA milwW§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨§©§
Wng - 'oirlq `Wng' :qFlwpE`§§©§¨©§¦¨¥

[mirlq:ci dxez §¨¦
(ci)ðá EìàLé ék.øçî E'xgn' oFWl ¦¦§¨§¦§¨¨§¨¨

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯ÁÓ Ea EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש (יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑ׁשאלתֹו להעמיק י ֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ«…ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: ו)וסֹותם הרי (דברים וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ
חכמה  ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת .זאת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבאפריקי

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהאמּורה

סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

àéø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipWA mi`vFn Ep` ,`xwOA xMfPd©¦§¨©¦§¨¨§¦¦§¥
:mipaEn,eiWkr `EdW 'xgn' Wi ¨¦¥¨¨¤©§¨

,WOn mFId zxgnl xnFlM'xgn' Wie §©§¨¢©©©¨§¥¨¨
onf xg`l `EdW`Ed mFwn lkaE] ¤§©©§©§¨¨

.[Fpiipr itl WxRzndf oFbMxEn`d ¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨¨
dpeEMd oi`W oaEn oiprd KFYOW ,o`M̈¤¦¨¦§¨¨¤¥©©¨¨
,cizrd ini lkl `N` ,WOn zxgOl©¨¢¨©¨¤¨§¨§¥¤¨¦
Epipal mkipa Exn`i xgn' :oFbkE' §¨¨Ÿ§§¥¤§¨¥

oaE`x ipaE cb ipaC(ck ,ak ryedi) ¦§¥¨§¥§¥
haW ivge cb ipaE oaE`x ipAWM]§¤§¥§¥§¥¨©£¦¥¤
gxfOn mzlgpA lFcB gAfn EpA dXpn§©¤¨¦§¥©¨§©£¨¨¦¦§¨
xn`l mdl EglW l`xUi ipaE ,oCxIl©©§¥§¥¦§¨¥¨§¨¤¥Ÿ
gAfOdW mdl EaiWd ,oM mziUr dOl̈¨£¦¤¥¥¦¨¤¤©¦§¥©
d`xnl `N` zFpAxwl iEUr Fpi ¥̀¨§¨§¨¤¨§©§¤
Exn`i xgn' `OW ,calA oFxMflE§¦¨¦§¨¤¨¨¨Ÿ§
idl`le mkN dn 'Epipal mkipa§¥¤§¨¥©¨¤§¥Ÿ¥
EpipiA wiqtn oCxId xdp `ld ,l`xUi¦§¨¥£Ÿ§©©©§¥©§¦¥¥
s`W ,[EpNW cSA `vnp WCwOd ziaE¥©¦§¨¦§¨©©¤¨¤©
ini lkl `N` ,mFId zxgnl Fpi` df¤¥§¨¢©©¤¨§¨§¥

cizrd(i"gp): ¤¨¦
.úàf äîoAdf`EdWRh wFpiY ©Ÿ¥¤¦¦¥

Fzl`W winrdl rcFi Fpi`W¤¥¥©§©£¦§¥¨

,dnkg KxcA DA Kix`dlEmzFqe §©£¦¨§¤¤¨§¨§¥
,xg` mFwnaE .'z`f dn' l`FWe§¥©Ÿ§¨©¥
,l`FXd oAA aEW xAcn aEzMdWM§¤©¨§©¥©¥©¥

xnF` `Ed(k ,e mixac)...Lpa Ll`Wi iM' ¥¦¦§¨§¦§
'mihRWOde miTgde zFcrd dn'Fbe ¨¨¥§©ª¦§©¦§¨¦§

,mkg oA zl`W z`f ixd -WxtOW £¥Ÿ§¥©¥¨¨¤§¨¥
KFYnE .dpFkp oFWlaE ahid Fzl`W§¥¨¥¥§¨§¨¦
Epcnl mipFXd zF`xwOd zrAx ©̀§©©©¦§¨©¦¨©§

WdrAx` cbpM dxFz dxACibEq ¤¦§¨¨§¤¤©§¨¨¥
mY - mipa(o`k xen`d)rWx ,(ek ,ai lirl), ¨¦¨¨¨

lF`Wl rcFi Fpi`We(g weqt lirl), §¤¥¥©¦§
dnkg KxC l`FXde(k ,e mixac)(`zlikn) §©¥¤¤¨§¨

(i"yx xeciq):eh dxez
(fh)éðéò ïéa úBôèBèìe.EEN` §¨¥¥¤¥

oiNitYmBxEznke ,W`x lW §¦¦¤Ÿ§©§§¨
,'Kipir oiA oilitzle' :qFlwpE`A§§§§¦§¦¦¥¥¨

EiM ,minkg Exn` fnx KxcamW lr §¤¤¤¤¨§£¨¦¦©¥
mdWmiwNEgnlmiYa drAx` ¤¥§¨¦§©§¨¨¨¦

zg` dWxR zgPEn cg` lkAW]¤§¨¤¨©©¨¨¨©©
oiNitYn dpFWA ,zFIWxRd zrAx`n¥©§©©©¨¨¦§¤¦§¦¦
ixd ,[cg` ziaA zFpEzp oNEMW ci lW¤¨¤¨§§©¦¤¨£¥

od.'zthh' oiiExwxaCd fnxp cvike ¥§¦Ÿ¨Ÿ§¥©¦§¨©¨¨

?'zthh' zaizAA 'hh'ztUitzk §¥©Ÿ¨Ÿ©§§©©§¥
FWExiR' ,'miYW'EA 'zRztUiwixt` ¥§©¦©§§©©§¦¥
FWExiR,'miYW'Îhh' zaiY z`vnp ¥§©¦¦§¥¥©Ÿ¨

,miYW lW zFpFWl ipXn zaMxEn 'ztŸ§¤¤¦§¥§¤§©¦
drAx` md ixde(:c oixcdpq)mgpnE . ©£¥¥©§¨¨§©¥

xAgn `Ed FA ,'zxAgOd' xtqA]§¥¤©©§¤¤§©¥
,[Ffl Ff dnFC mzxfBW zFpFWlFxAg §¤¦§¨¨¨¨¦§

'zFthFh' oFWllmr:zF`xwOdsHde' ¦§¨¦©¦§¨§©¥
'mFxC l`(a ,`k l`wfgi)'d xaC] ¤¨§©

lr d`Eap xAce LipR miU :l`wfgil¦¤§¥¦¨¤§©¥§¨©
[mFxCd ux`'EtiHY l`' ,(e ,a dkin) ¤¤©¨©©¦

z` mitxgn Eid l`xUi irWx]¦§¥¦§¨¥¨§¨§¦¤
EPpi` iM Epil` ExAcY l` :mi`iaPd©§¦¦©§©§¥¥¦¥¤

,[mkl mirnFWoNEMWxEAC oFWl.md §¦¨¤¤¨§¦¥
`Ed 'zFthFh' oipr ,FWExiR iR lreFnM §©¦¥¦§©¨§

'Lipir oiA oFxMflE'dWxtA dxEn`d §¦¨¥¥¤¨£¨§¨¨¨
dpFW`x(h weqt lirl),oiNitYd iM ¦¨¦©§¦¦

,xEAice oFxMf icil mc`d z` oi`ian§¦¦¤¨¨¨¦¥¦¨§¦
itloiA mixEWw mzF` d`FxdW §¦¤¨¤¨§¦¥

qPd xFMfi ,mipirdz`ivi lW) ¨¥©¦¦§©¥¤§¦©
(mixvn:FA xAcie ¦§©¦¦©¥

`a zyxt zlqg



קיי `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
‰Ó‰a∑,אחריו הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

"ּכל  ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואף
לׁשֹון  ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּפטר

אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש מדּבר אחר, .הּכתּוב ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר לחמֹורים.ולא מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
טעּונים  חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ׁשּסּיעּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד,

מצרים  ׁשל ּומּזהבם Na‰.מּכסּפם ‰cÙz∑ והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּביד נֹותן חּלין ְְְִִִִֶַַָָָƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ
ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּכהן  יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ .(מכילתא)עֹורפֹו ֵֹ«¬«¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

‰cÙz EÈ·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äîäa øâLz` s` zFAxl aEzMd `A ¤¤§¥¨¨©¨§©©¤
dltpznE ,FPnf iptl clFPd cle) ©¥¤¨¨©¨¦§¥§©¥

(FzcilAEYxbXW(FzF` dcli)FO` §¥¨¤§¨©¨§¨¦
EYglWEDphAnLcOle ,FYr `la §¨©¦¦§¨§Ÿ¦§¦¤§

,dxFkaA WFcw `EdW aEzMdmpn` ©¨¤¨¦§¨¨§¨
`N` ,daxwd oiprl `lxFhtl Ÿ§¦§©©§¨¨¤¨¦§

xFkA zXEcTnz`clEd.eixg` `Ad ¦§©§¤©¨¨©¨©£¨
xhR' `Ed ,eiptl clFPd ltPdW itl§¦¤©¥¤©¨§¨¨¤¤
.FO` mgx z` dNigY gzRW 'mgxd̈¤¤¤¨©§¦¨¤¤¤¦

i"yx xirnee :cgEin Fpi` xbW mW §¥¤¤¥§¨
`N` ,ltPd lr `weeCs`inFpi`W ©§¨©©¥¤¤¨©¦¤¥
FnM ,'xbW' iExw ltpEpivOWxbW' ¥¤¨¤¤§¤¨¦§©

'Litl`(bi ,f mixac),zFcle FWExiRW £¨¤¤¥©§
,miniIwe miIg dndAla`'xbW'df §¥¨©¦§©¨¦£¨¤¤¤

o`M xEn`dlr cOll `N` `a `l , ¨¨¨Ÿ¨¤¨§©¥©
,ltPd,`Ed xYEin `xwOW itlixdW ©¥¤§¦¤¦§¨§¨¤£¥

mgx xhR lk' azM xak',KxvEd `le §¨¨©¨¤¤¤¤§Ÿ§©
,'dndA xbW xhR lke' xnFle xFfgl©£§©§¨¤¤¤¤§¥¨

.miltPd z` zFAxl icM `N`m`e ¤¨§¥§©¤©§¨¦§¦
,xn`YoFWNdn zFAxl Epl Wi `OW Ÿ©¤¨¥¨§©¥©¨

'xbW xhR lke' xYEindWxFkA s` ©§¨§¨¤¤¤¤¤©§
rnWna d`nh dndAdAxp `le] §¥¨§¥¨§©§¨§Ÿ©§¤

'ltP'd z`(i"gpn)iM ,oM xnFl oi` ?[ ¤©¥¤¥©¥¦
xaM`AaEzMdxg` mFwnA WxitE §¨¨©¨¥©§¨©¥

(hi ,eh my)clEi xW` xFkAd lM'LxwaA ¨©§£¤¦¨¥¦§¨§
Lp`vaE'xFkAd zevn oi`W ixd ,'ebe §Ÿ§£¥¤¥¦§©©§

.calA dxFdHA `N` zbdFpoFWl ¤¤¤¨©§¨¦§¨¨

xg`(zxg` dHiW),Wxtl Wioi`W ©¥¦¨©¤¤¥§¨¥¤¥
xn`PX dnE ,xYEin `xwn o`M̈¦§¨§¨©¤¤¡©

mgx xhR lk Yxarde''xFkaA - §©£©§¨¨¤¤¤¤¦§
,xAcn aEzMd mc`xEn`d wxe ¨¨©¨§©¥§©¨¨

xAcn 'dndA xbW xhR lke' KWndA§¤§¥§¨¤¤¤¤§¥¨§©¥
aEzMd ,Ff dHiW iR lre .dndA xFkaA¦§§¥¨§©¦¦¨©¨
zFAxl `A `le ,ig cleA o`M xAcn§©¥¨§¨¨©§Ÿ¨§©

ltPd z`(i"gp):bi dxez ¤©¥¤
(bi).øBîç øèt,`weeC xFng`le ¤¤££©§¨§Ÿ

zxfbE .d`nh dndA x`W xht¤¤§¨§¥¨§¥¨§¥©
,`id aEzMddpFW xFngd oiC didIW ©¨¦¤¦§¤¦©£¤

zFndAd x`Xn dxFkA oiprl§¦§©§¨¦§¨©§¥
,zF`nHdmixvn ixFka ElWnPW itl ©§¥§¦¤¦§§§¥¦§©¦

,mixFnglllM lr xn`PW FnM ©£¦§¤¤¡©©§©
mixFng xUA xW`' zixvOd dOE`d̈¨©¦§¦£¤§©£¦

'mxUA(kÎhi ,bk l`wfgi)dlYW itlE . §¨¨§¦¤¨¨
ixFkA zMnA zFxFkAd zXEcw aEzMd©¨§©©§§©©§¥

mixvn(eh weqt oldl xen`k)dPiW Kkitl , ¦§©¦§¦¨¦¨
x`Xn mdl dnFCd xFngd oiC z ¤̀¦©£©¤¨¤¦§¨

.zF`nHd zFndAdcFreKkl mrh ©§¥©§¥§©©§¨
itl ,oM aEzMd xfBWWmixFngd ¤¨©©¨¥§¦¤©£¦

oz`iviA l`xUi z` EriIQ¦§¤¦§¨¥¦¦¨¨
l`xUIn cg` Ll oi`W ,mixvOn¦¦§©¦¤¥§¤¨¦¦§¨¥
mixvOn mixFng dAxd lhp `NW¤Ÿ¨©©§¥£¦¦¦§©¦

mipErhzF`Vn mdiAB lrmRqMn §¦©©¥¤©¨¦©§¨
,mixvn lW madGnEdkf df xkUaE ¦§¨¨¤¦§¦¦§©¤¨¨

dxFkAd zEaiWgl xFngd(l"kyn): ©£©£¦©§¨

.äNá äcôzxFngd xhR ,xnFlM ¦§¤§¤§©¤¤©£
ici lre ,d`pdA xEq` FpFict iptl¦§¥¦§¨©£¨¨§©§¥
xFngd z` `ivFn `Ed dUA FpFict¦§§¤¦¤©£

FzXEcTneozFpd z`,odMl dV ¦§¨§¥¤©¤©Ÿ¥
xFngÎxhtEE oiNEgl `vFixYEn ¤¤£¥§¦¨
e ,d`pdAmlE`dVddUrp Fpi` ©£¨¨§¨©¤¥©£¤

,FpFicR mxh xFngd znbEcM WFcẅ§§©©£¤¤¦§
`N``Ed,odM ciA oiNEgFA bdFp oi`e ¤¨¦§©Ÿ¥§¥¥

dXEcw mEW(:h zexeka)(oexkfd): §¨
.BzôøòåeixFg`n uitFwa FtxFr ©£©§§§¦¥£¨

FnXW lFcB oiMqA FW`x KzFg)¥Ÿ§©¦¨¤§
(uitFw,FbxFdeoitFMW FWpFr Edfe ¦§§§¤§¤¦

cbpM dCn' xFngd z` sFxrl FzF`©£¤©£¦¨§¤¤
;'dCnodM lW FpFnn ciqtd `Ed- ¦¨¦§¦¨¤Ÿ¥

dvx `NW ,odMl oFnn cqtd mxB̈©¤§¥¨©Ÿ¥¤Ÿ¨¨
,odMl oYiPd dUA FzFCtlKkitl ¦§§¤©¦¨©Ÿ¥§¦¨

ciqtiz` `EdFpFnnxFngd zbixdA ©§¦¤¨©£¦©©£
(`zlikn)(:i zexeka i"yx i"tr dpynd zakxn):

éðáa íãà øBëa ìëå.äcôz EozFp §Ÿ§¨¨§¨¤¦§¤¥
mirlq WngxEarA odMl,FpFicR ¨¥§¨¦©Ÿ¥©£¦§

df mEkqEaEvwWxFtnE,xg` mFwnA §¤¨§¨§¨©¥
xn`PW FnMfh ,gi xacna)(oAn eiEctE' §¤¤¡©§¨¦¤

zWng sqM LMxrA dCtY WcgŸ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤
mEBxzA mWe] 'WcTd lwWA milwW§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨§©§
Wng - 'oirlq `Wng' :qFlwpE`§§©§¨©§¦¨¥

[mirlq:ci dxez §¨¦
(ci)ðá EìàLé ék.øçî E'xgn' oFWl ¦¦§¨§¦§¨¨§¨¨

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯ÁÓ Ea EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש (יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑ׁשאלתֹו להעמיק י ֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ«…ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: ו)וסֹותם הרי (דברים וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ
חכמה  ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת .זאת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבאפריקי

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהאמּורה

סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

àéø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipWA mi`vFn Ep` ,`xwOA xMfPd©¦§¨©¦§¨¨§¦¦§¥
:mipaEn,eiWkr `EdW 'xgn' Wi ¨¦¥¨¨¤©§¨

,WOn mFId zxgnl xnFlM'xgn' Wie §©§¨¢©©©¨§¥¨¨
onf xg`l `EdW`Ed mFwn lkaE] ¤§©©§©§¨¨

.[Fpiipr itl WxRzndf oFbMxEn`d ¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨¨
dpeEMd oi`W oaEn oiprd KFYOW ,o`M̈¤¦¨¦§¨¨¤¥©©¨¨
,cizrd ini lkl `N` ,WOn zxgOl©¨¢¨©¨¤¨§¨§¥¤¨¦
Epipal mkipa Exn`i xgn' :oFbkE' §¨¨Ÿ§§¥¤§¨¥

oaE`x ipaE cb ipaC(ck ,ak ryedi) ¦§¥¨§¥§¥
haW ivge cb ipaE oaE`x ipAWM]§¤§¥§¥§¥¨©£¦¥¤
gxfOn mzlgpA lFcB gAfn EpA dXpn§©¤¨¦§¥©¨§©£¨¨¦¦§¨
xn`l mdl EglW l`xUi ipaE ,oCxIl©©§¥§¥¦§¨¥¨§¨¤¥Ÿ
gAfOdW mdl EaiWd ,oM mziUr dOl̈¨£¦¤¥¥¦¨¤¤©¦§¥©
d`xnl `N` zFpAxwl iEUr Fpi ¥̀¨§¨§¨¤¨§©§¤
Exn`i xgn' `OW ,calA oFxMflE§¦¨¦§¨¤¨¨¨Ÿ§
idl`le mkN dn 'Epipal mkipa§¥¤§¨¥©¨¤§¥Ÿ¥
EpipiA wiqtn oCxId xdp `ld ,l`xUi¦§¨¥£Ÿ§©©©§¥©§¦¥¥
s`W ,[EpNW cSA `vnp WCwOd ziaE¥©¦§¨¦§¨©©¤¨¤©
ini lkl `N` ,mFId zxgnl Fpi` df¤¥§¨¢©©¤¨§¨§¥

cizrd(i"gp): ¤¨¦
.úàf äîoAdf`EdWRh wFpiY ©Ÿ¥¤¦¦¥

Fzl`W winrdl rcFi Fpi`W¤¥¥©§©£¦§¥¨

,dnkg KxcA DA Kix`dlEmzFqe §©£¦¨§¤¤¨§¨§¥
,xg` mFwnaE .'z`f dn' l`FWe§¥©Ÿ§¨©¥
,l`FXd oAA aEW xAcn aEzMdWM§¤©¨§©¥©¥©¥

xnF` `Ed(k ,e mixac)...Lpa Ll`Wi iM' ¥¦¦§¨§¦§
'mihRWOde miTgde zFcrd dn'Fbe ¨¨¥§©ª¦§©¦§¨¦§

,mkg oA zl`W z`f ixd -WxtOW £¥Ÿ§¥©¥¨¨¤§¨¥
KFYnE .dpFkp oFWlaE ahid Fzl`W§¥¨¥¥§¨§¨¦
Epcnl mipFXd zF`xwOd zrAx ©̀§©©©¦§¨©¦¨©§

WdrAx` cbpM dxFz dxACibEq ¤¦§¨¨§¤¤©§¨¨¥
mY - mipa(o`k xen`d)rWx ,(ek ,ai lirl), ¨¦¨¨¨

lF`Wl rcFi Fpi`We(g weqt lirl), §¤¥¥©¦§
dnkg KxC l`FXde(k ,e mixac)(`zlikn) §©¥¤¤¨§¨

(i"yx xeciq):eh dxez
(fh)éðéò ïéa úBôèBèìe.EEN` §¨¥¥¤¥

oiNitYmBxEznke ,W`x lW §¦¦¤Ÿ§©§§¨
,'Kipir oiA oilitzle' :qFlwpE`A§§§§¦§¦¦¥¥¨

EiM ,minkg Exn` fnx KxcamW lr §¤¤¤¤¨§£¨¦¦©¥
mdWmiwNEgnlmiYa drAx` ¤¥§¨¦§©§¨¨¨¦

zg` dWxR zgPEn cg` lkAW]¤§¨¤¨©©¨¨¨©©
oiNitYn dpFWA ,zFIWxRd zrAx`n¥©§©©©¨¨¦§¤¦§¦¦
ixd ,[cg` ziaA zFpEzp oNEMW ci lW¤¨¤¨§§©¦¤¨£¥

od.'zthh' oiiExwxaCd fnxp cvike ¥§¦Ÿ¨Ÿ§¥©¦§¨©¨¨

?'zthh' zaizAA 'hh'ztUitzk §¥©Ÿ¨Ÿ©§§©©§¥
FWExiR' ,'miYW'EA 'zRztUiwixt` ¥§©¦©§§©©§¦¥
FWExiR,'miYW'Îhh' zaiY z`vnp ¥§©¦¦§¥¥©Ÿ¨

,miYW lW zFpFWl ipXn zaMxEn 'ztŸ§¤¤¦§¥§¤§©¦
drAx` md ixde(:c oixcdpq)mgpnE . ©£¥¥©§¨¨§©¥

xAgn `Ed FA ,'zxAgOd' xtqA]§¥¤©©§¤¤§©¥
,[Ffl Ff dnFC mzxfBW zFpFWlFxAg §¤¦§¨¨¨¨¦§

'zFthFh' oFWllmr:zF`xwOdsHde' ¦§¨¦©¦§¨§©¥
'mFxC l`(a ,`k l`wfgi)'d xaC] ¤¨§©

lr d`Eap xAce LipR miU :l`wfgil¦¤§¥¦¨¤§©¥§¨©
[mFxCd ux`'EtiHY l`' ,(e ,a dkin) ¤¤©¨©©¦

z` mitxgn Eid l`xUi irWx]¦§¥¦§¨¥¨§¨§¦¤
EPpi` iM Epil` ExAcY l` :mi`iaPd©§¦¦©§©§¥¥¦¥¤

,[mkl mirnFWoNEMWxEAC oFWl.md §¦¨¤¤¨§¦¥
`Ed 'zFthFh' oipr ,FWExiR iR lreFnM §©¦¥¦§©¨§

'Lipir oiA oFxMflE'dWxtA dxEn`d §¦¨¥¥¤¨£¨§¨¨¨
dpFW`x(h weqt lirl),oiNitYd iM ¦¨¦©§¦¦

,xEAice oFxMf icil mc`d z` oi`ian§¦¦¤¨¨¨¦¥¦¨§¦
itloiA mixEWw mzF` d`FxdW §¦¤¨¤¨§¦¥

qPd xFMfi ,mipirdz`ivi lW) ¨¥©¦¦§©¥¤§¦©
(mixvn:FA xAcie ¦§©¦¦©¥

`a zyxt zlqg



קיב

לשבוע פרשת בא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק 

יום רביעי - כ"ט טבת
מפרק קמ 

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - א' שבט
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ח טבת
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' שבט
פרק כ, מפרק יח עד סוף פרק כב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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`ly :zihwxt dxeva ,ynn lreta "ipepia"a `hazn "aeh
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,d"awd deeivy dn zeyrle xacl ,aeygl¯ íäaL,dyrna ¤¨¤
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¯ øzäa úéiîLb äåàz Bæéà äeàúîe ãîBç áläLxacl ¤©¥¥¦§©¤¥©£¨©§¦¦§¤¥

`lnl ick ea cneg `edy `l` ,miny myl ezeyrl yiy xzen
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zahקיד f"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ז שני יום
,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáãá ë"àùî,k 'nr cr:ù"ò 'åë íé÷éãö

dad` dze` ea dpyi "milway lw" mby ,ixd .d"awdn
,d"awd l` zxzeqn¯ ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìåeze`n §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©

ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy `l` ."milway lw"
- ?"milway lw" `ed recn ,d"awdl dad`Ba ñðëpL àlà¤¨¤¦§©

¯ ,úeèL çeøenk ©§
mixne`y3:l"f epinkg

dxiar xaer mc` oi`"
ok m` `l`gex ea dqpkp

,"zehyBì äîãðå§¦§¤
epãBò Bæ äøáòaL¤©£¥¨¤

¯ Búeãäéaef dxiar oi`y §©£
,"ezecdi"a znbete dwifn,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàå§¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥

¯icediy dryay ,c"k wxta xiaqiy itk ,`id zn`d eli`e
,dlilg cxtp `ed ,dxiara lykpdyrn zryam`e ;d"awdn ,

`ed dxiar dze`a ok`y yibxne yg did "milway lw"d mb
gex" dze`y `l` .mipt meya `heg did `l - d"awdn cxtp
drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl eze` dgicn "zehy
ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi` recn .`heg `edy

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry el daizkn d"awdlçëBL íâå§©¥©
¯ ,Baìa úøzñîä 'äì Búáäà.zeevn miiwn `ed oi` okle ©£¨©©§ª¤¤§¦

xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl ezad` dzid eli`
`ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a ,cg`zdl ick ,ezlkia
,"milway lw"l qgia
jiynn icedi eze` eli`e

:eytp oeaygaéðà ìáà£¨£¦
äèBL úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¤
¯ .úîàä øtëì eäBîk̈¦§Ÿ¨¡¤
Îlry ,ixd `id "zn`"de

dxiar iciok`dyrp
ixd `id "zn`"de ,d"awdn cxtp mc`dzniiwydad`" icedia

oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl "zxzeqn
qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl ,dvex ip`
.dyrne xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynn zexidfl

ervn`amb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg" z
- "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly ,"rxn xeq"a
."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke - zeevn miiwl lczydl

¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äîzee`z ©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
,miinyb zebeprze,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦¦§¨

¯,"xenb wicv"a xacdy itkäàðN úéìëúa àlL elôà Bà£¦¤Ÿ§©§¦¦§¨
¯,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkäéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤

ìò àlà Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨©
äáäàä ó÷úå ìãb éãé§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨
äáäà" úðéçáa ,'äì©¦§¦©©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©
¯ ,àaä íìBò ïéòî 'ä¥¥¨©¨

" ,`adÎmlera ,okyoipdp
eifn - zenypd -
zepdp od ,"dpikyd
.zewl`n zebprzne
,d"awdl ef dad`
- zewl`n beprz dliknd
,"rx"l d`py zxvei

miwxta xaqed xacdy itk ,miipteb mibeprzle zee`zl
.mincewd¯ äæ ìòå,"mibeprza dad`" ly ef dcear lreøîà §©¤¨§

ì"æø4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë E,ef dcearl ribdy in ©©¨§¦§¤§©¤
,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex"ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàå§¥¨¨¨¤¨¤¦

¯ eäæ`id ,'d zceara efk dad` zbixcn¯ ,øëN ìea÷ ïéòk ¤§¥¦¨¨
.dlrnln eze` lawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e

áéúëãëe5¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" :dyr` §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§

zbixcn zxzken ipgex oaena .mkl xkyÎzpznk mkzpedk z`
(mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpy in lka) "mibeprza dad`"

" x`ezadpedk`id "dpedk"d zceary ,aezkd xne` jk lre ."
,dlrnln dpzn¯ .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzbixcny ,ixd §¤¦§¨¥§¨©¥

dcear `idy ,"wicv"
ly eqe`ina ,alay
dad`"n zraepd ,"rx"d
dpzn `idy "mibeprza
xyt` i` - dlrnln
jiiy cg` lky xnel
eli`e .ef dcearl
leki "ipepia"d zbixcnl
ezceara ribdl cg` lk
epax uxzi jka .zinvrd
lr `iyewd z` owfd
ixac lr) `xnbd xn`n
"miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei`
"?xn`w `l ryxe wicv `de" :` wxta owfd epax jk lr l`y -
,cleeidl cnerd mc`d ly eakxde ezxev dlrnl miraewyk -
`l ,ryx e` wicvl qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi m` mipc
,cvik ,mc`d ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my xn`p

" aei` xne` ,`eti`z`xa?miwicv `xa d"awdy ,"miwicv
dkef mc` lk `l ,oky .xaqen xacd - xen`l m`zda ,`l`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå

.úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø

ë"àùî
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
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א.3. ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, במדבר

zah g"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ח שלישי יום
,k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..ïáåé äæáå æé ÷øô,40 'nr cr:÷éãö éäú

aei` ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl
"z`xazekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv

:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`lïëìå§¨¥
úàøa" :áBià øîà̈©¦¨¨¨

¯ ;"'eë íé÷écözenyp ©¦¦
zekfl elkeiy el`k
,"wicv" ly ef dbixcnl
d"awd `xa ok`
`iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldl owfd epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa
íéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"aìàøNé úBîLða LiL §¦§¦¨©¦¦¤¥§¦§¦§¨¥

ìò íéøabúnä íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk©¨¦¥©§¥§¦£¦¦¦¦©¦§©§¦©
¯ ,äøBz éøàî ,íøöé¦§¨¨¥¨

,"dxez ilra"íéàéáð§¦¦
ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë©¦¦©¥

¯ :íLzpigany ixd ¨
el`k opyi onvr zenypd

"miwicv" zbixcna ody7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî`ly xacd i`ce ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

jk m`e ,ryx didiänì̈¨
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
ìò âpòúäì ,Ck ìk äæä¤¨¨§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa 'ä¤¡¤§¤¦§¤¨©
¯ ,úîàa Lnî ñeàî̈©¨¤¡¤
dpyi cg` lkl `ly ,ixd
d`lnd dxigad
"wicv" zeidl zexyt`de

-úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦
-ìk-ìò "òLø éäz ìà"©§¦¨¨©¨

¯ ,íéðt`ly mipt lk lr ¨¦
,zegtl ,"wicv" zbixcnl dkfz `lyk mb ,xnelk .ryx didi

."ipepia" - m` ik ,"ryx" didz l` ,la`¯ äæaLdidi `ly ¤¨¤
,"ryx"ìLîì íãà ìëì äðeúð úeLøäå äøéçaä ètLî¦§©©§¦¨§¨§§¨§¨¨¨¦§Ÿ

elôà òLø äéäé àlL ,Bøöé Laëìå BaìaL Búåàz çeøa§©©£¨¤§¦§¦§Ÿ¦§¤Ÿ¦§¤¨¨£¦
¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà äòLxearl `ly ¨¨©©¨¨¨¥¦§¦©¥©

,dyrzÎ`lÎzeevn lr¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéamiiwl ¥¦§¦©©£¥
,dyrÎzeevn¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"ål"f epinkg xn`nk8: §¥¤¨¨

zeidl mc`d lry o`k xne` `edyke ,"dxez `l` aeh oi`"
dyre"a xidf"aeh,dxez mb llek df -äøBz ãeîìz eðéäc§©§©§¨

¯ .ïlk ãâðkL,efk dyrÎzevn lr xearln s` xidf didiy ¤§¤¤ª¨
lra ezeida ,oky .dxez lehia oeerk ,jkn xnyidl dywy

,d`ln dxigaxyt`jk myl .dxez lehian mb xnyidl el
ipy eze` miriaynel oi` m`a mb ,oky ."ryx" didi `ly ,z

ribdl zexyt`de zekfd
,el yi "wicv" zbixcnl
zexyt`d zegtl ,la`
xace ."ryx" zeidl `ly
envr ea ielz df
zexnl ,mxa .ezxigaae
mrt s`y ,xacd okziy
icedi eze` lkei `l
- "wicv" zbixcnl ribdl
,oldl owfd epax xne`
jixv dfk icedi mby
oze`a weqrle un`zdl
zen`zend zecear
:enk - "wicv" zbixcnl
qe`nl lbxzdl lczydl
xxerl lczydl - z`f znerle ,miinyb mibeprzae zee`za
dwenr zeppeazd iciÎlr ,d"awdl beprz ly dad` eala
ile` zniieqn dcnae) miiwl lczydl jke - z"iyd zlecba
dreayd z` (lreta dyrnl xacd z` `iadl mb gilvi

:owfd epax xne` jke ."wicv idz" eze` miriayny-óà ,Cà©©
¯ ïë-ét-ìòzeidl leki mc` lk `l ,xen`d itky ,zexnl ©¦¥

ly ezbixcn `idy - "mibeprza dad`" lrae "rxa q`en"
,"ipepia"a xaecn ixd o`k eli`e "wicv"déøöíézò Bì òa÷ì C ¨¦¦§Ÿ©¦¦

ì ïk íb¯ ,òøa ñàBî úBéäì BLôða úBöò úéLybx xxerl ©¥¨¦¥§©§¦§¥§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá

ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö
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ב.6. א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ÍÎ.כך ÏÚ ¯ÈÚ‰ ,Ï·‡ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î יכול עיון". "צריך
מלכתחילה  ממש נבראו כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות,
והם  לצדיקים, דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות
כשם  ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים א.8.שיש ה, ברכות ג. ו, אבות



קטו zah f"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ז שני יום
,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáãá ë"àùî,k 'nr cr:ù"ò 'åë íé÷éãö

dad` dze` ea dpyi "milway lw" mby ,ixd .d"awdn
,d"awd l` zxzeqn¯ ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìåeze`n §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©

ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy `l` ."milway lw"
- ?"milway lw" `ed recn ,d"awdl dad`Ba ñðëpL àlà¤¨¤¦§©

¯ ,úeèL çeøenk ©§
mixne`y3:l"f epinkg

dxiar xaer mc` oi`"
ok m` `l`gex ea dqpkp

,"zehyBì äîãðå§¦§¤
epãBò Bæ äøáòaL¤©£¥¨¤

¯ Búeãäéaef dxiar oi`y §©£
,"ezecdi"a znbete dwifn,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàå§¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥

¯icediy dryay ,c"k wxta xiaqiy itk ,`id zn`d eli`e
,dlilg cxtp `ed ,dxiara lykpdyrn zryam`e ;d"awdn ,

`ed dxiar dze`a ok`y yibxne yg did "milway lw"d mb
gex" dze`y `l` .mipt meya `heg did `l - d"awdn cxtp
drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl eze` dgicn "zehy
ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi` recn .`heg `edy

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry el daizkn d"awdlçëBL íâå§©¥©
¯ ,Baìa úøzñîä 'äì Búáäà.zeevn miiwn `ed oi` okle ©£¨©©§ª¤¤§¦

xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl ezad` dzid eli`
`ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a ,cg`zdl ick ,ezlkia
,"milway lw"l qgia
jiynn icedi eze` eli`e

:eytp oeaygaéðà ìáà£¨£¦
äèBL úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¤
¯ .úîàä øtëì eäBîk̈¦§Ÿ¨¡¤
Îlry ,ixd `id "zn`"de

dxiar iciok`dyrp
ixd `id "zn`"de ,d"awdn cxtp mc`dzniiwydad`" icedia

oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl "zxzeqn
qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl ,dvex ip`
.dyrne xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynn zexidfl

ervn`amb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg" z
- "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly ,"rxn xeq"a
."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke - zeevn miiwl lczydl

¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äîzee`z ©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
,miinyb zebeprze,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦¦§¨

¯,"xenb wicv"a xacdy itkäàðN úéìëúa àlL elôà Bà£¦¤Ÿ§©§¦¦§¨
¯,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkäéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤

ìò àlà Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨©
äáäàä ó÷úå ìãb éãé§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨
äáäà" úðéçáa ,'äì©¦§¦©©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©
¯ ,àaä íìBò ïéòî 'ä¥¥¨©¨

" ,`adÎmlera ,okyoipdp
eifn - zenypd -
zepdp od ,"dpikyd
.zewl`n zebprzne
,d"awdl ef dad`
- zewl`n beprz dliknd
,"rx"l d`py zxvei

miwxta xaqed xacdy itk ,miipteb mibeprzle zee`zl
.mincewd¯ äæ ìòå,"mibeprza dad`" ly ef dcear lreøîà §©¤¨§

ì"æø4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë E,ef dcearl ribdy in ©©¨§¦§¤§©¤
,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex"ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàå§¥¨¨¨¤¨¤¦

¯ eäæ`id ,'d zceara efk dad` zbixcn¯ ,øëN ìea÷ ïéòk ¤§¥¦¨¨
.dlrnln eze` lawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e

áéúëãëe5¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" :dyr` §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§

zbixcn zxzken ipgex oaena .mkl xkyÎzpznk mkzpedk z`
(mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpy in lka) "mibeprza dad`"

" x`ezadpedk`id "dpedk"d zceary ,aezkd xne` jk lre ."
,dlrnln dpzn¯ .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzbixcny ,ixd §¤¦§¨¥§¨©¥

dcear `idy ,"wicv"
ly eqe`ina ,alay
dad`"n zraepd ,"rx"d
dpzn `idy "mibeprza
xyt` i` - dlrnln
jiiy cg` lky xnel
eli`e .ef dcearl
leki "ipepia"d zbixcnl
ezceara ribdl cg` lk
epax uxzi jka .zinvrd
lr `iyewd z` owfd
ixac lr) `xnbd xn`n
"miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei`
"?xn`w `l ryxe wicv `de" :` wxta owfd epax jk lr l`y -
,cleeidl cnerd mc`d ly eakxde ezxev dlrnl miraewyk -
`l ,ryx e` wicvl qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi m` mipc
,cvik ,mc`d ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my xn`p

" aei` xne` ,`eti`z`xa?miwicv `xa d"awdy ,"miwicv
dkef mc` lk `l ,oky .xaqen xacd - xen`l m`zda ,`l`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå

.úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø

ë"àùî
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
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א.3. ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, במדבר

zah g"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ח שלישי יום
,k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..ïáåé äæáå æé ÷øô,40 'nr cr:÷éãö éäú

aei` ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl
"z`xazekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv

:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`lïëìå§¨¥
úàøa" :áBià øîà̈©¦¨¨¨

¯ ;"'eë íé÷écözenyp ©¦¦
zekfl elkeiy el`k
,"wicv" ly ef dbixcnl
d"awd `xa ok`
`iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldl owfd epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa
íéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"aìàøNé úBîLða LiL §¦§¦¨©¦¦¤¥§¦§¦§¨¥

ìò íéøabúnä íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk©¨¦¥©§¥§¦£¦¦¦¦©¦§©§¦©
¯ ,äøBz éøàî ,íøöé¦§¨¨¥¨

,"dxez ilra"íéàéáð§¦¦
ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë©¦¦©¥

¯ :íLzpigany ixd ¨
el`k opyi onvr zenypd

"miwicv" zbixcna ody7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî`ly xacd i`ce ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

jk m`e ,ryx didiänì̈¨
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
ìò âpòúäì ,Ck ìk äæä¤¨¨§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa 'ä¤¡¤§¤¦§¤¨©
¯ ,úîàa Lnî ñeàî̈©¨¤¡¤
dpyi cg` lkl `ly ,ixd
d`lnd dxigad
"wicv" zeidl zexyt`de

-úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦
-ìk-ìò "òLø éäz ìà"©§¦¨¨©¨

¯ ,íéðt`ly mipt lk lr ¨¦
,zegtl ,"wicv" zbixcnl dkfz `lyk mb ,xnelk .ryx didi

."ipepia" - m` ik ,"ryx" didz l` ,la`¯ äæaLdidi `ly ¤¨¤
,"ryx"ìLîì íãà ìëì äðeúð úeLøäå äøéçaä ètLî¦§©©§¦¨§¨§§¨§¨¨¨¦§Ÿ

elôà òLø äéäé àlL ,Bøöé Laëìå BaìaL Búåàz çeøa§©©£¨¤§¦§¦§Ÿ¦§¤Ÿ¦§¤¨¨£¦
¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà äòLxearl `ly ¨¨©©¨¨¨¥¦§¦©¥©

,dyrzÎ`lÎzeevn lr¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéamiiwl ¥¦§¦©©£¥
,dyrÎzeevn¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"ål"f epinkg xn`nk8: §¥¤¨¨

zeidl mc`d lry o`k xne` `edyke ,"dxez `l` aeh oi`"
dyre"a xidf"aeh,dxez mb llek df -äøBz ãeîìz eðéäc§©§©§¨

¯ .ïlk ãâðkL,efk dyrÎzevn lr xearln s` xidf didiy ¤§¤¤ª¨
lra ezeida ,oky .dxez lehia oeerk ,jkn xnyidl dywy

,d`ln dxigaxyt`jk myl .dxez lehian mb xnyidl el
ipy eze` miriaynel oi` m`a mb ,oky ."ryx" didi `ly ,z

ribdl zexyt`de zekfd
,el yi "wicv" zbixcnl
zexyt`d zegtl ,la`
xace ."ryx" zeidl `ly
envr ea ielz df
zexnl ,mxa .ezxigaae
mrt s`y ,xacd okziy
icedi eze` lkei `l
- "wicv" zbixcnl ribdl
,oldl owfd epax xne`
jixv dfk icedi mby
oze`a weqrle un`zdl
zen`zend zecear
:enk - "wicv" zbixcnl
qe`nl lbxzdl lczydl
xxerl lczydl - z`f znerle ,miinyb mibeprzae zee`za
dwenr zeppeazd iciÎlr ,d"awdl beprz ly dad` eala
ile` zniieqn dcnae) miiwl lczydl jke - z"iyd zlecba
dreayd z` (lreta dyrnl xacd z` `iadl mb gilvi

:owfd epax xne` jke ."wicv idz" eze` miriayny-óà ,Cà©©
¯ ïë-ét-ìòzeidl leki mc` lk `l ,xen`d itky ,zexnl ©¦¥

ly ezbixcn `idy - "mibeprza dad`" lrae "rxa q`en"
,"ipepia"a xaecn ixd o`k eli`e "wicv"déøöíézò Bì òa÷ì C ¨¦¦§Ÿ©¦¦

ì ïk íb¯ ,òøa ñàBî úBéäì BLôða úBöò úéLybx xxerl ©¥¨¦¥§©§¦§¥§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá

ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö
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ב.6. א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ÍÎ.כך ÏÚ ¯ÈÚ‰ ,Ï·‡ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î יכול עיון". "צריך
מלכתחילה  ממש נבראו כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות,
והם  לצדיקים, דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות
כשם  ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים א.8.שיש ה, ברכות ג. ו, אבות



zahקטז g"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miinyb mibeprzle zee`zl aerize qe`in lyúöòa ïBâk§©£©
ì"æ eðéîëç9¯ :xiaqiy iciÎlr ,miyp zee`za qe`nl cvik £¨¥©

:envrl¯ àðåb éàäëe ,"'eë äàBö äàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨¨§©©§¨
:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`d zee`za qe`nle .dneckeìk ïëå§¥¨

íépãòîe íénòèî éðéî¦¥©§©¦©£©¦
àìî úîç :Ck íéNòð©£¦¨¥¤¨¥
éâeðòz ìk ïëå ;'eë§¥¨©£¥
äàBø íëçä ,äfä íìBò¨©¤¤¨¨¤
ïôBqL ,ïäî ãìBpä©¨¥¤¤¨
änø úBéäìå á÷øì¦§Ÿ§¦§¦¨

¯ .ätLàåiciÎlr §©§¨
,dl` mixaca ezeppeazd
zee`z `epyl lbxzi
,miinyb mibeprze

¯ ,Côääålczydl eilr §©¥¤
,lbxzdlâpòúäì§¦§©¥

éãé ìò ,'äa çîNìå§¦§Ÿ©©©§¥
-ïéà úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©¥

a óBñéôk àeä-Ceø ¨§¦
¯ .Bzìëéezelcb biydl §¨§

ea zxveid d"awd ly
,zewl`a beprzóà©

òébé àlL BLôða òãBiL¤¥©§©§¤Ÿ©¦©
úîàa Bæ äâøãîì§©§¥¨¤¡¤

¯ Bzîàìz` `epyl ©£¦
,zewl`a bprzdle "rx"d¯ úBðBéîãa íà ék`edy el dnciy ¦¦§¦§

ok`zn`ayi "zepeinc"ne - zewl`n bprzne "rx"d z` `pey
.'d zceara xnyidle xdfidl c`n ixdàeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥

éäz" íéòéaLnL äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà äNòé©£¤¤¤§©¥¤©§¨¤©§¦¦§¦
¯ .åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écöz` dpzna el zzl m` ©¦©©£¤©§¥¨

.`l e` ,"wicv"d zbixcn¯ ,ãBòåribdl leki `edy sqep xac §
"rx"a qe`nl ,"wicv" ly eizeceara lbxziy iciÎlr eil`

:zewl`a bprzdleäNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨¦§§©£¨
úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤¦§¨§¨

¯ ,úîàa."rx"d z` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¤¡¤
¯ ìébøiLëe,envr z`úeððBaúä éãé ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥¦§§

,àìéòìc àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
¯,dlrnln zexxerzd zxvep ,dhnl mc`d zexxerzd iciÎlr

¯ éìeàå éàä élëå,z`f lk ixg`,íBønî çeø åéìò äøòé §ª¥©§©©£¤¨¨©¦¨
¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà LøMî çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©¦Ÿ¤¥¤©¦¤¦§©¥

"xeair" ly ote`a10oiprd epyiy myky ,"dlaw"a `aeny itk .
yepyi jk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

ly eznypa "zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd
itl z"iyd z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia"

- edfe ."wicv" ly ezbixcn,úézîà äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨£¦¦
áéúëãk11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :dryay ybcen mb jka §¦§¦¦§©¦¦©

mr "oeilr wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy
f` rvazn - "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp

egny"miwicvoeyl -
,"'da - miaxBa íi÷úúå§¦§©¥

äòeáMä úîàa¤¡¤©§¨
éäz" :íéòéaLnL¤©§¦¦§¦

¯ :"÷écö,cala ef `l ©¦
Îlr dreayd z` miiwiy

icizelczydzeidl
`iai `edy `l` ,"wicv"
lret icil xacd z` ok`
zn`a ribdle ,ynn
z`fe ,"wicv" zbixcnl
ly "xeair"l zecez

."wicv" znyp
`aedy dnl xywda
zenyp opyiy ,df wxta
"mixeab" ze`xwpd
Îxvid lr zexabznd
yi cg` lkye ,rxd
exvi z` "yeakl" egeka
siqedl i`ck - rxd
ly ziceqid ezxni`
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden ,iaxdy ,aehÎmyÎlrad
z` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr :eizegiyn zg`a `iad
,xn`p `l - exvi z` "xaeyd" :aehÎmyÎlrad xn` - "exvi
`id dxeabd .dxeab meyn oi` rxdÎxvid ly ezxiaya ,ik
eizegeka ynzydl ,xnelk ,rxdÎxvid z` "yeakl"
:xn`p ixde .dyecw ly mipipra ,rxdÎxvid ly eizelrnae
yi "xey" z`xwpd zindad ytpd - "xey gka ze`eaz axe"
edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl yie - wfege swez da
z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`"

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln

inyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exacaiabl mi
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl
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íéøîà éèå÷éì
úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç

íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö
íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë

äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå
ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå

åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá
äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ

íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà
øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå

ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå
é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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א.9. קנב, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש "א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו  צז,11."ולא תהלים
יב.

hay '`Îzah h"k 'dÎ'c mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יום ד 'ֿ ה 'כ "ט טבת ֿ א 'שבט 
טבת  כ"ט רביעי יום
פרק טו  ,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,40 'nr cr.åáø÷á ììç åáìå

שבט  א' חמישי יום
,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùé éðåðéááå,`k 'nr cr.åúåìéâøî øúåé

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

ytpd ly "rx"a zngel

"rx"l zpzep dpi`e ,zindad

,ynnzdl de`zle ,hytzdl

.dyrna e` xeaic ,daygna

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦
íéäìà ãáò ïéa ,òLøì§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦
¯ ,"Bãáò àì øLàì©£¤Ÿ£¨

`xnbd2weqt lr zl`ey
epiid "wicv" epiid :df
epiid ,"miwl` caer"
,"ecar `l" epiid "ryx"

xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv ixd ,xnelk
o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg` xac md ecar `l
xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad ipy
"ecar `l xy`"e "miwl` caer" :zvxzn `xnbde ?"ecar `l
epi`e (mixenb miwicv md mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz
."cg`e minrt d`n ewxt dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec
weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd oi` "ecar `l" :xnelk
d`n ecenil lr xfeg `edy iptn "ecar `l xy`" el `xew
lr xfegd "wicv" `ed "miwl` caer" eli`e ,cala minrt

minrt d`n ecenilcg`ewx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn jka .
epiid" `iyewd eli`e ."ecar `l epiid ryx epiid" `iyewd z`

ez `l "miwl` caer epiid wicvmdipy ixdy ,llk dvx
itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv"
"wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit
,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l

:oldlcke,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦
ì àeä "ãáBò"L¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d"awd z` ¤¥§Ÿ¤

,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäìxir" `xwpd ,sebdn §¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p ,dilr dhilyd lry ,"dphw
¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlLixa`a yalzi `l rxdÎxviy ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

,dyri `ly ,xnelk ,sebd
aeygi `lye xaci `ly

.rx edyn"dcear"ef
ly wa`nd lr zqqean
Îxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxvia aehàeäL¤
ìîòå äãBáò úîàa¤¡¤£¨§¨¨
,ãéîz Ba íçläì ìBãb̈§¦¨¥¨¦

¯ ;éðBðéaä eðéäålr §©§©¥¦
megll "ipepia"dcinz

lelr ea ,oky ,rxdÎxvia
de`z xxerl rxdÎxvid
lre ,dfdÎmlerd ibeprzl
Îxvia megll "ipepia"d
lr hlzydle rxd
.daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyndzr
ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza

.rxdÎxvia wa`nd¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà"car" £¨©©¦¦§¨¤¤
,"caer" `le¯ ,øàzä íLa"caer" .envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©

zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd my `ed
:`ed "car" eli`e ,ezcear rvn`a,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤

¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL`xwpy "wicv"dcar" ¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤
,"'dãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©

å eäLøâéå ék¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ¦©§¨§¥©¥¤§¦¨¨§¦§
`ed okle ,myn "rx"d z` dpity ixg` ,wix - eala rxdÎxvid

" x`ezd mya `xwpcardnglnd z` xak miiq `ed ,oky ,"'d
:"wicv" enk dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a
zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd "miwl` caer"
caer oia ,ryxl wicv oia ...mzaye" weqta zelitkd
`l"l "miwl` caer" oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl`
:ryx `ed oi`y `xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar

ézL ïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥§¥
ãáBò" :úBâøãî©§¥¥
àì øLà"å ,"íéäìà¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ "Bãáòlnr `ed oi` £¨

.'d zceara rbie-ìò-óàå§©©
¯ ïë-ét`l xy`" df ¦¥

,"ecar¯ ,òLø Bðéà¥¨¨
epnn xcrpy zexnl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä

íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä
úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

.åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò
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יח.1. ג, ב.2.מלאכי ט, חגיגה



קיז zah g"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miinyb mibeprzle zee`zl aerize qe`in lyúöòa ïBâk§©£©
ì"æ eðéîëç9¯ :xiaqiy iciÎlr ,miyp zee`za qe`nl cvik £¨¥©

:envrl¯ àðåb éàäëe ,"'eë äàBö äàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨¨§©©§¨
:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`d zee`za qe`nle .dneckeìk ïëå§¥¨

íépãòîe íénòèî éðéî¦¥©§©¦©£©¦
àìî úîç :Ck íéNòð©£¦¨¥¤¨¥
éâeðòz ìk ïëå ;'eë§¥¨©£¥
äàBø íëçä ,äfä íìBò¨©¤¤¨¨¤
ïôBqL ,ïäî ãìBpä©¨¥¤¤¨
änø úBéäìå á÷øì¦§Ÿ§¦§¦¨

¯ .ätLàåiciÎlr §©§¨
,dl` mixaca ezeppeazd
zee`z `epyl lbxzi
,miinyb mibeprze

¯ ,Côääålczydl eilr §©¥¤
,lbxzdlâpòúäì§¦§©¥

éãé ìò ,'äa çîNìå§¦§Ÿ©©©§¥
-ïéà úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©¥

a óBñéôk àeä-Ceø ¨§¦
¯ .Bzìëéezelcb biydl §¨§

ea zxveid d"awd ly
,zewl`a beprzóà©

òébé àlL BLôða òãBiL¤¥©§©§¤Ÿ©¦©
úîàa Bæ äâøãîì§©§¥¨¤¡¤

¯ Bzîàìz` `epyl ©£¦
,zewl`a bprzdle "rx"d¯ úBðBéîãa íà ék`edy el dnciy ¦¦§¦§

ok`zn`ayi "zepeinc"ne - zewl`n bprzne "rx"d z` `pey
.'d zceara xnyidle xdfidl c`n ixdàeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥

éäz" íéòéaLnL äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà äNòé©£¤¤¤§©¥¤©§¨¤©§¦¦§¦
¯ .åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écöz` dpzna el zzl m` ©¦©©£¤©§¥¨

.`l e` ,"wicv"d zbixcn¯ ,ãBòåribdl leki `edy sqep xac §
"rx"a qe`nl ,"wicv" ly eizeceara lbxziy iciÎlr eil`

:zewl`a bprzdleäNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨¦§§©£¨
úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤¦§¨§¨

¯ ,úîàa."rx"d z` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¤¡¤
¯ ìébøiLëe,envr z`úeððBaúä éãé ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥¦§§

,àìéòìc àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
¯,dlrnln zexxerzd zxvep ,dhnl mc`d zexxerzd iciÎlr

¯ éìeàå éàä élëå,z`f lk ixg`,íBønî çeø åéìò äøòé §ª¥©§©©£¤¨¨©¦¨
¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà LøMî çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©¦Ÿ¤¥¤©¦¤¦§©¥

"xeair" ly ote`a10oiprd epyiy myky ,"dlaw"a `aeny itk .
yepyi jk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

ly eznypa "zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd
itl z"iyd z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia"

- edfe ."wicv" ly ezbixcn,úézîà äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨£¦¦
áéúëãk11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :dryay ybcen mb jka §¦§¦¦§©¦¦©

mr "oeilr wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy
f` rvazn - "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp

egny"miwicvoeyl -
,"'da - miaxBa íi÷úúå§¦§©¥

äòeáMä úîàa¤¡¤©§¨
éäz" :íéòéaLnL¤©§¦¦§¦

¯ :"÷écö,cala ef `l ©¦
Îlr dreayd z` miiwiy

icizelczydzeidl
`iai `edy `l` ,"wicv"
lret icil xacd z` ok`
zn`a ribdle ,ynn
z`fe ,"wicv" zbixcnl
ly "xeair"l zecez

."wicv" znyp
`aedy dnl xywda
zenyp opyiy ,df wxta
"mixeab" ze`xwpd
Îxvid lr zexabznd
yi cg` lkye ,rxd
exvi z` "yeakl" egeka
siqedl i`ck - rxd
ly ziceqid ezxni`
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden ,iaxdy ,aehÎmyÎlrad
z` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr :eizegiyn zg`a `iad
,xn`p `l - exvi z` "xaeyd" :aehÎmyÎlrad xn` - "exvi
`id dxeabd .dxeab meyn oi` rxdÎxvid ly ezxiaya ,ik
eizegeka ynzydl ,xnelk ,rxdÎxvid z` "yeakl"
:xn`p ixde .dyecw ly mipipra ,rxdÎxvid ly eizelrnae
yi "xey" z`xwpd zindad ytpd - "xey gka ze`eaz axe"
edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl yie - wfege swez da
z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`"

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln

inyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exacaiabl mi
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl
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íéøîà éèå÷éì
úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç

íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö
íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë

äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå
ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå

åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá
äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ

íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà
øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå

ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå
é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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א.9. קנב, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש "א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו  צז,11."ולא תהלים
יב.

hay '`Îzah h"k 'dÎ'c mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יום ד 'ֿ ה 'כ "ט טבת ֿ א 'שבט 
טבת  כ"ט רביעי יום
פרק טו  ,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,40 'nr cr.åáø÷á ììç åáìå

שבט  א' חמישי יום
,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùé éðåðéááå,`k 'nr cr.åúåìéâøî øúåé

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

ytpd ly "rx"a zngel

"rx"l zpzep dpi`e ,zindad

,ynnzdl de`zle ,hytzdl

.dyrna e` xeaic ,daygna

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦
íéäìà ãáò ïéa ,òLøì§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦
¯ ,"Bãáò àì øLàì©£¤Ÿ£¨

`xnbd2weqt lr zl`ey
epiid "wicv" epiid :df
epiid ,"miwl` caer"
,"ecar `l" epiid "ryx"

xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv ixd ,xnelk
o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg` xac md ecar `l
xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad ipy
"ecar `l xy`"e "miwl` caer" :zvxzn `xnbde ?"ecar `l
epi`e (mixenb miwicv md mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz
."cg`e minrt d`n ewxt dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec
weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd oi` "ecar `l" :xnelk
d`n ecenil lr xfeg `edy iptn "ecar `l xy`" el `xew
lr xfegd "wicv" `ed "miwl` caer" eli`e ,cala minrt

minrt d`n ecenilcg`ewx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn jka .
epiid" `iyewd eli`e ."ecar `l epiid ryx epiid" `iyewd z`

ez `l "miwl` caer epiid wicvmdipy ixdy ,llk dvx
itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv"
"wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit
,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l

:oldlcke,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦
ì àeä "ãáBò"L¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d"awd z` ¤¥§Ÿ¤

,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäìxir" `xwpd ,sebdn §¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p ,dilr dhilyd lry ,"dphw
¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlLixa`a yalzi `l rxdÎxviy ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

,dyri `ly ,xnelk ,sebd
aeygi `lye xaci `ly

.rx edyn"dcear"ef
ly wa`nd lr zqqean
Îxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxvia aehàeäL¤
ìîòå äãBáò úîàa¤¡¤£¨§¨¨
,ãéîz Ba íçläì ìBãb̈§¦¨¥¨¦

¯ ;éðBðéaä eðéäålr §©§©¥¦
megll "ipepia"dcinz

lelr ea ,oky ,rxdÎxvia
de`z xxerl rxdÎxvid
lre ,dfdÎmlerd ibeprzl
Îxvia megll "ipepia"d
lr hlzydle rxd
.daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyndzr
ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza

.rxdÎxvia wa`nd¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà"car" £¨©©¦¦§¨¤¤
,"caer" `le¯ ,øàzä íLa"caer" .envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©

zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd my `ed
:`ed "car" eli`e ,ezcear rvn`a,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤

¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL`xwpy "wicv"dcar" ¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤
,"'dãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©

å eäLøâéå ék¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ¦©§¨§¥©¥¤§¦¨¨§¦§
`ed okle ,myn "rx"d z` dpity ixg` ,wix - eala rxdÎxvid

" x`ezd mya `xwpcardnglnd z` xak miiq `ed ,oky ,"'d
:"wicv" enk dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a
zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd "miwl` caer"
caer oia ,ryxl wicv oia ...mzaye" weqta zelitkd
`l"l "miwl` caer" oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl`
:ryx `ed oi`y `xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar

ézL ïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥§¥
ãáBò" :úBâøãî©§¥¥
àì øLà"å ,"íéäìà¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ "Bãáòlnr `ed oi` £¨

.'d zceara rbie-ìò-óàå§©©
¯ ïë-ét`l xy`" df ¦¥

,"ecar¯ ,òLø Bðéà¥¨¨
epnn xcrpy zexnl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä

íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä
úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

.åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

יח.1. ג, ב.2.מלאכי ט, חגיגה



hayקיח '` iying mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום חמישי א 'שבט 

,rxdÎxvid mr wa`nd,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨
¯qgia edf - .dxeng dxiar mey einin xar `ly xacd i`cee

;dyrzÎ`lÎzeevnl,ïîi÷ì Bì øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨§©§¨
¯,dyrÎzeevn¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia oeery s` §©§¨§¤¤ª¨

zepeerd cg` `ed dxez
lvpidl c`n dywy

,epnndéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥
¯ .àñøbîeit wqt `l ¦¦§¨

,recn ,j` .dxez cenlln
`l" `xwp `ed ,jk m`

?"ecarBðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
éãé ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä øBà©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
,"ipepia"d ly ekxc efy
ely rxdÎxvia megll
iwl`d xe`a egvple
ziwl`d eytp lr xi`nd
hilyd" gena z`vnpd
epi` ,`ed eli`e ."ald lr
Îxvid mr dnglnl wewf
."ipepia" zeidl ick rxd

?dnl jk lkeïéàL éðtî¦§¥¤¥
ììk Bcâðì ãîBò Bøöé¦§¥§¤§§¨
BúøBzî Bìháì§©§¦¨

éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§
úøaâz éãé ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤

¯ ,"äøçL äøn"ä,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recik ©¨¨§Ÿ̈
oi`dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed

.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd
ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne

.el ixyt`d onfa cenllíéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtîmglidl wewf `ed oi` `linne ¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxdaéâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥
¯ äfä íìBòik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ¨©¤

éøö ïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeäïðBaúäì C §ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck ìk,ickúàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì ¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©©©§¦§©

¯ ,Bçîa 'ä,jk ici lreàì úBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§Ÿ
¯ ,äNòúxac zeyrln xnyi d"awdn ecgt zngny ,jk ©£¤

ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py
xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦

¯,ef dad`n d`vezkeãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§
¯ ,ïlk ãâðk äøBzoi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre ¨§¤¤ª¨

l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdl jixv `ed
.d"awd¯ Bì éc àlà,zeevne dxeza mly zeidl ickäáäàa ¤¨©§©£¨

k áìa øLà úøzñîeàø÷pL ,ìàøNé úeìì4."BîL éáäBà" §ª¤¤£¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§§£¥§
¯dad`e ,d"awdl eala zxzeqn dad` icedi lkl ,oky

in .zeevn miiwle dxez cenll ick el dwitqn ef zxzeqn
eilr ,zeevne dxez xenyl ick rxdÎxvia mglidl jixvy
,z"iyd zlecba opeazdl
ybx ekeza xxerl ick
rpnidl ,d"awdn cgtd
Î`lÎzeevn lr xearln
ekeza xxerl oke ;dyrz
- d"awdl zybxen dad`
.d"awd mr cg`zdl ick
eze` `ian df dad`Îybx
cenlle zeevn miiwl
eciÎlry xg`n ,dxez
.d"awd mr cg`zn `ed
xaecn eizece`y df eli`e
mglidl jixv epi` ,o`k
llba ,rxdÎxvid mr llk
,zexen`d zeaiqd
jixv epi` `linne
ly beq eze`l wwcfdl
zeraepd dad`e d`xi
.'d zlecba zeppeazdn
mr cgi ,eliaya dwitqn
zeirahd eizepekz
ezad` ,zeni`znd
lk rahay ,zxzeqnd
.zinvr dcear jezn el `a df lk oi` ,mxa .l`xyin cg`

¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìå,"miwl` caer" `xwp epi` §¨¥¥¦§¨¥§¨
¯ úøzñîä Bæ äáäà ék,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤

¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàezcearn zraep dpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨
,zinvrd¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`deðéúBáàî eðúMøé ¤¨¦§ª¨¥¥£¥

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì5¯ .`id ef dad` cvik ¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi
xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi - ezcear
"ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a elv`
lk ."ecar `l"e "miwl` caer" :zebixcn izy opyi ,envr
wewf epi`e ecenila cinzn `ed erahay inl qgia `ed xen`d

.rxd exvi mr mglidlBãenìa ãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦§¦
äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨

¯ éðL òáè Bì ìbøäälbxd"y ,mcewd wxta xkfpy itk ©¤§¥¤©¥¦
irah xac df ixd ,jka envr libxdy ixg`e - "ipy rah dyrp

,dcnzda cenlle zayl elv`¯ Bì éc,zrkúøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì äöBø ïk-íà-àlà ,Bæeilr ,f`y ¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥¥§¦

ixcb z` uextl ,wfgzdl ick ,eala ziygen dad` xxerl
itk wx cenll ick ,mxa .ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd

."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx
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íéøîà éèå÷éì
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá

úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú
éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù

êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì
'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù

åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä
ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì
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יב.3. לז.4.פרק סט, ומד.5.תהלים יט יח, פרק

hay 'a iyiy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' שישי יום
,`k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,42 'nr cr:ììë åúãåáò

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`e`ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`n cnel
oi`caer" `xwp `ed

mrtd llbae "miwl`
dzg`d`nd lr ztqepd

caer" `xwp xak `ed -
itk - `l` ?"miwl`
cenll icky ,xaqedy
wewf ,ezelibxn xzei
"dcear"l mc`d
,rxdÎxvid mr dnglnle
itke ,ahid xacd oaei

:jiynn "`ipz"dy,eðéäå§©§
íäéîéaL íeMîinia - ¦¤¦¥¤

,`xnbde cenlzd inkg
ì úeìéâøä äéäìk úBðL ¨¨¨§¦¦§¨

,íéîòt äàî ÷øt- ¤¤¥¨§¨¦
jk myl ewwfp `l ,okle
df didy oeik ,"dcear"l
ick ,eli`e .lbxday xac

mrt cenllzg`,ztqep
edfy ,zencewd d`nd lr
eid ,mzelibxn xzei

caer" `xwp `ed ,ef dcigi mrt llbae - "dcear"l mikixv
."miwl`àøîba íúä àúéàãkmy mi`ven ep`y enk - ¦§¦¨¨¨©§¨¨
:`xnbaéñøt øNòì íéøkNpL íéønç ìL ÷eMî ìLî̈¨¦¤©¨¦¤¦§¨¦§¤¤©§¥
àæeæawgxn xear cg` fef ly xkya mnvr z` mixikynd - §¨

,ze`qxt xyr ly,éæeæ éøúa éñøt øNò ãçàìeipya - §©©¨¨©§¥¦§¥¥
,mifefàeäL éðtî,ztqepd `qxtdy -,íúeìéâøî øúBé- ¦§¥¤¥¥§¦¨

eze` .sqep fef - ztqepd zg`d `qxtd xear migwel md okl
d`n cnely ina mb xacminrtzg`eitkn xzei edf ,oky -

,ezelibx,úçàå äànä íòtä úàæ ïëìådcigie zg` mrt - §¨¥Ÿ©©©©¥¨§©©
,ef,ïlk ãâðk äìe÷L ¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦¤ª§©¦§¨§¨§¤¤ª¨

ïäéab ìò äìBòå,dzlrna -úBéäì ,æò øúéå úàN øúéa §¨©©¥¤§¤¤§¥§¤¤¨¦§
;"íéäìà ãáBò" àø÷ð?dnl jk lke -ì éãkL éðtîúBpL ¦§¨¥¡Ÿ¦¦§¥¤§¥§©

éøö ,úeìéâøä òáèéãé ìò ,'äì äáäàä úà øøBòì C ¤©¨§¦¨¦§¥¤¨©£¨©©§¥
,Bçîa 'ä úlãâa ïðBaúnLeze` d`ian ef zeppeazde - ¤¦§¥¦§ª©§Ÿ

ìéìàîOä ììçaL òáhä ìò èìLly dnewn ,alay - ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨©§¨¦
,rxdÎxvide zindad ytpdúéîäaä Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦

òáhä àeä äpnnL ,ätìwänLecia yi ,ef dad` gekae - ¤¥©§¦¨¤¦¤¨©¤©
znxbp rahd lr ezexabzdy ,ixd .rahd lr xabzdl

.d"awd zlecba zeppeazddn d`ad dad`n d`vezkBæå- §
d`ad dad`n d`vezk znxbpd zindad ytpd lr zexabzdd

,zeppeazdd iciÎlränz äãBáò àéäd`ln dcear - ¦£¨©¨
,dnilyeBà .éðBðéáì:"ipepia"d ly ezceara ztqep jxc - §¥¦

äáäàä úà øøBòì§¥¤¨©£¨
,BaìaL úøzñîä- ©§ª¤¤¤§¦

zxzqen x`yiz `ly
dxxerl `l` ,eala

,dzelbledãé ìò ìLîì¦§Ÿ©¨¨
ììçaL òáhä ìò©©¤©¤¤¨¨

,éìàîOä,alay -BfL ©§¨¦¤
,äãBáò ïk íb àø÷ð¦§¨©¥£¨
òáhä íò íçläì§¦¨¥¦©¤©
øøBònL éãé ìò ,øöiäå§©¥¤©§¥¤§¥
.Baìa úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤§¦
dcear oiicr ef oi` -
jka xak yi ,mxa ,dnz

."dcear" meynïéàM äî©¤¥
äîçìî Bì ïéàLk ïk¥§¤¥¦§¨¨

ììkdngln `l mb - §¨
z` xxerl dceare
,oky ,zxzeqnd dad`d
dnk cr wx cnel `ed

ezcnzdyzirahd
mby zexnle ;el daizkn
xyt` i` ,dfk cenil
ila ,oky) zxzeqnd dad`d `lel ,icinz meiw el didiy
ezcnzd el zcner dzid `l ,zegtd lkl zxzeqnd dad`d
eteb z` xzei ade` `ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd
dribi jezn el d`a ef dad` oi`y xg`n ,mxa .(ezeigep z`e

:ììk BúãBáò úàø÷ð dîöò ãvî Bæ äáäà ïéà`linne - ¥©£¨¦©©§¨¦§¥£¨§¨
cearl eilr ,"miwl` caer" `xwiy ick ."ecar `l" `xwp `ed
d`vezk znxbpd dad` iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle
zxzeqnd dad`d z`ad iciÎlr ,miptÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn

.ielib icil ely
iptn ,"miwl` caer" `xwp "ipepia"y epcnly dnl xywda
ie`xd on - zindad eytpa mglidle zeyw rbiizdl eilry
ocr eznyp v"iixden iaxd ly exn`na xn`pd z` siqedl
."micear zexer" oeyln `id "dcear" dlndy ,yhiee`aeiln
dxez xtq eilr aezkl slw ,dnda ly dar xern xevil ick
,icedi ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi -
,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc
,"dcear"l ezkxa z` ywae ,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty
`l` ,rcei ip` oi` - "dcear" `id dn ,iax :`hazd ezywaa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá

äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî
ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî

åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù
íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ

éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä

ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä
äîú äãåáò àéä åæå òáèä àåä äðîîù äôéì÷äîù
åáìáù úøúåñîä äáäàä úà øøåòì åà .éðåðéáì

åæù éìàîùä ììçáù òáèä ìò äãé ìò ìåùîìàø÷ð
øøåòîù é"ò øöéäå òáèä íò íçìäì äãåáò ë"â

åì ïéàùë ë"àùî åáìá úøúåñîä äáäàääîçìî
:ììë åúãåáò úàø÷ð äîöò ãöî åæ äáäà ïéà ììë
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ב.6. ט, חגיגה



קיט hay '` iying mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום חמישי א 'שבט 

,rxdÎxvid mr wa`nd,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨
¯qgia edf - .dxeng dxiar mey einin xar `ly xacd i`cee

;dyrzÎ`lÎzeevnl,ïîi÷ì Bì øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨§©§¨
¯,dyrÎzeevn¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia oeery s` §©§¨§¤¤ª¨

zepeerd cg` `ed dxez
lvpidl c`n dywy

,epnndéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥
¯ .àñøbîeit wqt `l ¦¦§¨

,recn ,j` .dxez cenlln
`l" `xwp `ed ,jk m`

?"ecarBðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
éãé ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä øBà©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
,"ipepia"d ly ekxc efy
ely rxdÎxvia megll
iwl`d xe`a egvple
ziwl`d eytp lr xi`nd
hilyd" gena z`vnpd
epi` ,`ed eli`e ."ald lr
Îxvid mr dnglnl wewf
."ipepia" zeidl ick rxd

?dnl jk lkeïéàL éðtî¦§¥¤¥
ììk Bcâðì ãîBò Bøöé¦§¥§¤§§¨
BúøBzî Bìháì§©§¦¨

éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§
úøaâz éãé ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤

¯ ,"äøçL äøn"ä,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recik ©¨¨§Ÿ̈
oi`dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed

.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd
ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne

.el ixyt`d onfa cenllíéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtîmglidl wewf `ed oi` `linne ¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxdaéâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥
¯ äfä íìBòik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ¨©¤

éøö ïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeäïðBaúäì C §ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck ìk,ickúàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì ¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©©©§¦§©

¯ ,Bçîa 'ä,jk ici lreàì úBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§Ÿ
¯ ,äNòúxac zeyrln xnyi d"awdn ecgt zngny ,jk ©£¤

ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py
xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦

¯,ef dad`n d`vezkeãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§
¯ ,ïlk ãâðk äøBzoi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre ¨§¤¤ª¨

l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdl jixv `ed
.d"awd¯ Bì éc àlà,zeevne dxeza mly zeidl ickäáäàa ¤¨©§©£¨

k áìa øLà úøzñîeàø÷pL ,ìàøNé úeìì4."BîL éáäBà" §ª¤¤£¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§§£¥§
¯dad`e ,d"awdl eala zxzeqn dad` icedi lkl ,oky

in .zeevn miiwle dxez cenll ick el dwitqn ef zxzeqn
eilr ,zeevne dxez xenyl ick rxdÎxvia mglidl jixvy
,z"iyd zlecba opeazdl
ybx ekeza xxerl ick
rpnidl ,d"awdn cgtd
Î`lÎzeevn lr xearln
ekeza xxerl oke ;dyrz
- d"awdl zybxen dad`
.d"awd mr cg`zdl ick
eze` `ian df dad`Îybx
cenlle zeevn miiwl
eciÎlry xg`n ,dxez
.d"awd mr cg`zn `ed
xaecn eizece`y df eli`e
mglidl jixv epi` ,o`k
llba ,rxdÎxvid mr llk
,zexen`d zeaiqd
jixv epi` `linne
ly beq eze`l wwcfdl
zeraepd dad`e d`xi
.'d zlecba zeppeazdn
mr cgi ,eliaya dwitqn
zeirahd eizepekz
ezad` ,zeni`znd
lk rahay ,zxzeqnd
.zinvr dcear jezn el `a df lk oi` ,mxa .l`xyin cg`

¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìå,"miwl` caer" `xwp epi` §¨¥¥¦§¨¥§¨
¯ úøzñîä Bæ äáäà ék,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤

¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàezcearn zraep dpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨
,zinvrd¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`deðéúBáàî eðúMøé ¤¨¦§ª¨¥¥£¥

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì5¯ .`id ef dad` cvik ¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi
xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi - ezcear
"ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a elv`
lk ."ecar `l"e "miwl` caer" :zebixcn izy opyi ,envr
wewf epi`e ecenila cinzn `ed erahay inl qgia `ed xen`d

.rxd exvi mr mglidlBãenìa ãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦§¦
äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨

¯ éðL òáè Bì ìbøäälbxd"y ,mcewd wxta xkfpy itk ©¤§¥¤©¥¦
irah xac df ixd ,jka envr libxdy ixg`e - "ipy rah dyrp

,dcnzda cenlle zayl elv`¯ Bì éc,zrkúøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì äöBø ïk-íà-àlà ,Bæeilr ,f`y ¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥¥§¦

ixcb z` uextl ,wfgzdl ick ,eala ziygen dad` xxerl
itk wx cenll ick ,mxa .ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd

."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx
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íéøîà éèå÷éì
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá

úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú
éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù

êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì
'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù

åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä
ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì
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יב.3. לז.4.פרק סט, ומד.5.תהלים יט יח, פרק

hay 'a iyiy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' שישי יום
,`k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,42 'nr cr:ììë åúãåáò

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`e`ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`n cnel
oi`caer" `xwp `ed

mrtd llbae "miwl`
dzg`d`nd lr ztqepd

caer" `xwp xak `ed -
itk - `l` ?"miwl`
cenll icky ,xaqedy
wewf ,ezelibxn xzei
"dcear"l mc`d
,rxdÎxvid mr dnglnle
itke ,ahid xacd oaei

:jiynn "`ipz"dy,eðéäå§©§
íäéîéaL íeMîinia - ¦¤¦¥¤

,`xnbde cenlzd inkg
ì úeìéâøä äéäìk úBðL ¨¨¨§¦¦§¨

,íéîòt äàî ÷øt- ¤¤¥¨§¨¦
jk myl ewwfp `l ,okle
df didy oeik ,"dcear"l
ick ,eli`e .lbxday xac

mrt cenllzg`,ztqep
edfy ,zencewd d`nd lr
eid ,mzelibxn xzei

caer" `xwp `ed ,ef dcigi mrt llbae - "dcear"l mikixv
."miwl`àøîba íúä àúéàãkmy mi`ven ep`y enk - ¦§¦¨¨¨©§¨¨
:`xnbaéñøt øNòì íéøkNpL íéønç ìL ÷eMî ìLî̈¨¦¤©¨¦¤¦§¨¦§¤¤©§¥
àæeæawgxn xear cg` fef ly xkya mnvr z` mixikynd - §¨

,ze`qxt xyr ly,éæeæ éøúa éñøt øNò ãçàìeipya - §©©¨¨©§¥¦§¥¥
,mifefàeäL éðtî,ztqepd `qxtdy -,íúeìéâøî øúBé- ¦§¥¤¥¥§¦¨

eze` .sqep fef - ztqepd zg`d `qxtd xear migwel md okl
d`n cnely ina mb xacminrtzg`eitkn xzei edf ,oky -

,ezelibx,úçàå äànä íòtä úàæ ïëìådcigie zg` mrt - §¨¥Ÿ©©©©¥¨§©©
,ef,ïlk ãâðk äìe÷L ¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦¤ª§©¦§¨§¨§¤¤ª¨

ïäéab ìò äìBòå,dzlrna -úBéäì ,æò øúéå úàN øúéa §¨©©¥¤§¤¤§¥§¤¤¨¦§
;"íéäìà ãáBò" àø÷ð?dnl jk lke -ì éãkL éðtîúBpL ¦§¨¥¡Ÿ¦¦§¥¤§¥§©

éøö ,úeìéâøä òáèéãé ìò ,'äì äáäàä úà øøBòì C ¤©¨§¦¨¦§¥¤¨©£¨©©§¥
,Bçîa 'ä úlãâa ïðBaúnLeze` d`ian ef zeppeazde - ¤¦§¥¦§ª©§Ÿ

ìéìàîOä ììçaL òáhä ìò èìLly dnewn ,alay - ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨©§¨¦
,rxdÎxvide zindad ytpdúéîäaä Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦

òáhä àeä äpnnL ,ätìwänLecia yi ,ef dad` gekae - ¤¥©§¦¨¤¦¤¨©¤©
znxbp rahd lr ezexabzdy ,ixd .rahd lr xabzdl

.d"awd zlecba zeppeazddn d`ad dad`n d`vezkBæå- §
d`ad dad`n d`vezk znxbpd zindad ytpd lr zexabzdd

,zeppeazdd iciÎlränz äãBáò àéäd`ln dcear - ¦£¨©¨
,dnilyeBà .éðBðéáì:"ipepia"d ly ezceara ztqep jxc - §¥¦

äáäàä úà øøBòì§¥¤¨©£¨
,BaìaL úøzñîä- ©§ª¤¤¤§¦

zxzqen x`yiz `ly
dxxerl `l` ,eala

,dzelbledãé ìò ìLîì¦§Ÿ©¨¨
ììçaL òáhä ìò©©¤©¤¤¨¨

,éìàîOä,alay -BfL ©§¨¦¤
,äãBáò ïk íb àø÷ð¦§¨©¥£¨
òáhä íò íçläì§¦¨¥¦©¤©
øøBònL éãé ìò ,øöiäå§©¥¤©§¥¤§¥
.Baìa úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤§¦
dcear oiicr ef oi` -
jka xak yi ,mxa ,dnz

."dcear" meynïéàM äî©¤¥
äîçìî Bì ïéàLk ïk¥§¤¥¦§¨¨

ììkdngln `l mb - §¨
z` xxerl dceare
,oky ,zxzeqnd dad`d
dnk cr wx cnel `ed

ezcnzdyzirahd
mby zexnle ;el daizkn
xyt` i` ,dfk cenil
ila ,oky) zxzeqnd dad`d `lel ,icinz meiw el didiy
ezcnzd el zcner dzid `l ,zegtd lkl zxzeqnd dad`d
eteb z` xzei ade` `ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd
dribi jezn el d`a ef dad` oi`y xg`n ,mxa .(ezeigep z`e

:ììk BúãBáò úàø÷ð dîöò ãvî Bæ äáäà ïéà`linne - ¥©£¨¦©©§¨¦§¥£¨§¨
cearl eilr ,"miwl` caer" `xwiy ick ."ecar `l" `xwp `ed
d`vezk znxbpd dad` iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle
zxzeqnd dad`d z`ad iciÎlr ,miptÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn

.ielib icil ely
iptn ,"miwl` caer" `xwp "ipepia"y epcnly dnl xywda
ie`xd on - zindad eytpa mglidle zeyw rbiizdl eilry
ocr eznyp v"iixden iaxd ly exn`na xn`pd z` siqedl
."micear zexer" oeyln `id "dcear" dlndy ,yhiee`aeiln
dxez xtq eilr aezkl slw ,dnda ly dar xern xevil ick
,icedi ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi -
,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc
,"dcear"l ezkxa z` ywae ,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty
`l` ,rcei ip` oi` - "dcear" `id dn ,iax :`hazd ezywaa
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íéøîà éèå÷éì
ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá

äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî
ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî

åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù
íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ

éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä

ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä
äîú äãåáò àéä åæå òáèä àåä äðîîù äôéì÷äîù
åáìáù úøúåñîä äáäàä úà øøåòì åà .éðåðéáì

åæù éìàîùä ììçáù òáèä ìò äãé ìò ìåùîìàø÷ð
øøåòîù é"ò øöéäå òáèä íò íçìäì äãåáò ë"â

åì ïéàùë ë"àùî åáìá úøúåñîä äáäàääîçìî
:ììë åúãåáò úàø÷ð äîöò ãöî åæ äáäà ïéà ììë
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ב.6. ט, חגיגה



hayקכ 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ג' קודש שבת יום
פרק טז  ,42 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ììë äæå .æè ÷øô,44 'nr cr:úåëéøàá ïî÷ì
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,àìéòì àçøôì íúBéçäì úBönä äNòîa íéLaìúnä- ©¦§©§¦§©£¥©¦§§©£¨§¨§¨§¥¨
jk lke .dlrnl dpilrzy ,zeevnd dyrna zeig qipkdl

- ?dnléìk íäL íéøáà øàLk ,éøîç ïk íb àeä álä ék¦©¥©¥¨§¦¦§¨¥¨¦¤¥§¥
,äNònä,xnelk - ,ala zybxen dad` el yiyk ,okl - ©©£¤

dnybd icil `a ,dad` ly ybxa `haznd ytpd ly ielibd
iytp ielib xak leki - ald "xneg"a ybxen `edy ,efk dcna
qipkdle ,miinybd mixa`d x`ya mb lawzdl ,dad`d ,df
`ed ald ,oky .dvex aldy dn miyer mdyk ,zeig mda
xne` "`ipz"dy itk ,mixa`d x`y lk ly zeigde "zeinipt"d

:oldlàeäL àlà,ald -,íäì úeiçå éîéðtx`yl - ¤¨¤§¦¦§©¨¤
,mixa`díäa Laìúäì ìBëé ïëìå`ed aldy zngn - §¨¥¨§¦§©¥¨¤

,mdly "zeig"d `ed jk mr cgie ,mixa`d x`yl aexw mvra
,miyer mixa`dy miyrna yalzdl aldÎzad` dlekiúBéäì¦§

ïéôcb íäì,miitpk -.íúBìòäìdyrn z` zelrdl - ¨¤©§¦§©£¨
mc`y dryay ,ygena mi`ex ep`y enk ,dlrnl zeevnd
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íéøîà éèå÷éì
íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

úåéçå ïéçåî 'éçáíäá ÷ñò åìàë àìéòì àçøôì ïéôãâå
äöéôçá] åáì úåìâúäá øùà ùîî åîéçøå åìéçãá

ä÷éùçå'äì äàîöä åùôðå åáìá úùâøåî ä÷åùúå
äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
íäá ÷åñòì åúàéáîä àéä åáì úåîåìòúå åçåîáù åæ

äéä àì åæ äðåáúá ïðåáúî äéäù éìåìåììë íäá ÷ñåò
åãåîìá ãéîúî àåä íà íâå] ãáì åôåâ éëøöá àìà

úà áäåà ë"ôòà åòáèáåæîø äæå [åòáèá øúåé åôåâ
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

øîéîì äéì äåäå.äàùò åìàë áåúëä åéìò äìòî
íä åáì úåìâúäáù åîéçøå åìéçã éë ïéðòä àìà

íéùáìúîäàìéòì àçøôì íúåéçäì úåöîä äùòîá
éìë íäù íéøáà øàùë éøîåç ë"â àåä áìä éë

äùòîäìåëé ïëìå íäì úåéçå éîéðô àåäù àìà
êà .íúåìòäì ïéôãâ íäì úåéäì íäá ùáìúäì
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יו"ד.2. תיקון זהר ב.3.תיקוני מ, קדושין

hay 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå

ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá
ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà

:(ïéáé

dpey "zeig"a micid f` zelret ,dad` jezn xac dyer
dxeva dnybd icil `a ytpd ielibyk ,xen`k ,oky ,zcgeine
x`y lka mb ybxen f` zeidl leki `ed ,ala ybxen `edy efk
.dyrnd z` miyer mdyk mixa`a "zeig" qipkdle ,mixa`d

eîéçøe eìéçcä Cà- ©©§¦§¦
,dad`de d`xid
Bçî úBðeáúaL¤¦§Ÿ
økæpä Baì úBîeìòúå§©£¦©¦§¨
íäéëøc eäáb ¯ ìéòì§¥¨§©§¥¤
úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©
øLôà éàå ,äNònä©©£¤§¦¤§¨

íäìd`xie dad`l - ¨¤
,"zeilky"dLaìúäì§¦§©¥

úBönä äNòî úðéçáa¦§¦©©£¥©¦§
íäì úBéäì,zeevnl - ¦§¨¤

úeiçå ïéçî úBðéça§¦Ÿ¦§©
àçøôì ïúBìòäì§©£¨§¨§¨

,àìéòìozelrdl - §¥¨
,oky ,dlrnl ("gextl")
d`a dad`dy dcaerd
- cala gena iehia icil
x`yn xzei oicr gende
- mixg` mixa`
ytpd ieliby ,dzernyn
`l ,gena dlbznd

mixa`d x`ya mb hytzdl lkeiy ,jk lk oiicr mybzd
,ygena mi`ex ep`y enk .gend xneg enk mipicr mpi`y
dyer mpn` `ed ,miieqn xac zeyrl ala wyg mc`l oi`yk
zeyrl eilry egena oian `edy zngn edfy `l` ,xacd z`
qgia mb jk .df dyrna "zeig" f` dxqg - dyrnd z`
ozlekia oi` ,cala "dpeaz" zpigaa ody d`xie dad`l
ÎiciÎlre ,zeevnd dyrna die`xd "zeig"d z` zzle xicgdl

,zeevnd z` zelrdl jkïôøöî àeä-Ceøa-LBãwäL àì íà¦Ÿ¤©¨¨§¨§¨
;äNònä úðéçáì ïøaçîe"miitpk"k ynyl od zeleki jke - §©§¨¦§¦©©©£¤

;dyrnlïäå,genay d`xie dad` oze` -íLa úBàø÷ð §¥¦§¨§¥
,"äáBè äáLçî"wx od -daygn","daeheìéçc ïðéà ék ©£¨¨¨¦¥¨§¦

eîéçøe,dad`e d`xi -íà ék ,Baì úelbúäa Lnî §¦©¨§¦§©¦¦¦
.ìéòì økæpk Baì úBîeìòúå Bçî úðeáúaody iptne - ¦§©Ÿ§©£¦©¦§¨§¥

ze`hazngena" ze`xwp od ,daygnixd `id daygn) "daeh
" d"awdy ,(genadtxvnmc`dy zeevnd dyrnl - "dyrnl

jka .dlrnl zelrl elkeiy ,ef daeh daygn zervn`a dyer
o`k epyi "dyrn" ,oky - "dyrnl dtxvn" :iehiad epl xaqei
o`k .dyrnl daygnd z` sxvl wx yi ,o`k dpyi "daygn"e
oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd ,ddbd "`ipz"a d`a
dhnl mb eze` mipian myne - zexitqa ,dlrnl `edy enk df

:mc`d zceara"äðeáú"c ,íéiç õòå øäfa áeúkL Bîëe)*§¤¨©Ÿ©§¥©¦¦§¨
ïa" úBiúBàïäL ,"úáe:md ,dceara "za"e "oa" -eìéçc ¦¥©¤¥§¦

.eîéçøe.dad`e d`xi -úBéäì úãøBé äðeázä íéîòôìå §¦§¦§¨¦©§¨¤¤¦§
.úBönäå äøBzä úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ïéçîŸ¦§§¨¦§¥©§¦¤¥¦©¨§©¦§
xcqd itl .zeevnde dxezd zeize`l fnex df "dcear"a -
byend - "oitp` xirf") "`"f"l jynidl "dpeaz"n jixv ,libxd
enk - ("zecn"l ilawd
lkd jynp mc`ay
xg`le - zecnl lkydn
jynidl leki df okn
"minrtl" ,j` ."zekln"l
"dpia"ny ,`ed xcqd
ila) "zekln"l xyi jynp
jxc dxardd zervn`
xacd zernyn ,("`"f"
,mc`d ly ezcearl qgia
jixv oekpd xcqd :`id
,illk ote`a zeidl
jyniz zeppeazddny
xxerl ,"zecn"a dpadd
dad`dne ,d`xie dad`
drtydd d`a d`xide
,j` .zeevne dxez meiwl
dxeva `ed xcqd minrtl
jynp "dpeaz"ny ,zxg`
meiwe cenill xiyi ote`a
.zeevnde dxezd

:(ïéáé ìékNnäåjyndae ,miilaw mibyena dxefy "ddbd"d - §©©§¦¨¦
,owfd epax xiaqn oldl .zexida xzia exaqei "`ipz"a cenild
ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy dna yecigdy
zelrl elkei zeevnd dyrny ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d

mlerld`ixadmler `ed -dbydddxezd zeler ea -
zeppeazdn zexvepd ,d`xie dad`n zeraepd zeevndedbyde

zeevnde dxezd zeler ,df sexiv ila mb ,mxa .d"awd zlecba
mlerldxivid,d"awdl zeirahd d`xide dad`d iciÎlr -

.l`xyin cg` lk ly eala zexzeqndäæ óeøö Càepcnly - ©¥¤
dyrnl "dpeaz"d ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy

,dlrnl elriy ick ,zeevndéãk ,àeä-Ceøa-LBãwä óøöî§¨¥©¨¨§¥
éãé ìò íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä äNòî úBìòäì§©£©£¥©¦§§¥¤©¨©©£¦©§¥

,ìéòì økæpä "äáBè äáLçî""daeh daygn" dze` - ©£¨¨¨©¦§¨§¥
,"dpeaz"d on zraepdäøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä íìBò ãò©¨©§¦¨§£¦©©¨

eîéçøe eìéçc éãé ìò íéNòpä úBönäå,dad`e d`xi - §©¦§©©£¦©§¥§¦§¦
éëä åàìa ìáà .Lnî Baì úelbúäa øLà íéiìëNicrla - ¦§¦¦£¤§¦§©¦©¨£¨§¨¨¦

,z`féîð,ok mb -íéìBò,zeevnde dxezd -,äøéöéä íìBòì ¨¥¦§¨©§¦¨
íéiòáè eîéçøe eìéçc éãé ìò,zeirah d`xie dad` - ©§¥§¦§¦¦§¦¦

,íúBãìBúa ìàøNé ìk áìa íéøzñîäraha yi icedi lkl - ©§ª¨¦§¥¨¦§¨¥§§¨
,el` d`xie dad` zervn`ae ,d"awdl zexzqen d`xie dad`

,dxivid mlerl zeevnd zeler:úeëéøàa ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨©£¦
dad`d zelrn recn ,zekix`a mi`ad miwxta xaqeiy enk -
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íéøîà éèå÷éì
åìéçãäì"ðä åáì úåîåìòúå åçåî úåðåáúáù åîéçøå

éàå äùòîä 'éçáî äìòî äìòîì íäéëøã åäáâøùôà
'éçá íäì úåéäì úåöîä äùòî 'éçáá ùáìúäì íäì

àìéòì àçøôì ïúåìòäì úåéçå ïéçåîä"á÷äù àì íà
äáùçî íùá úåàø÷ð ïäå äùòîä 'éçáì ïøáçîå ïôøöî

åìéçã ïðéà éë äáåèíà éë åáì úåìâúäá ùîî åîéçøå
úåîåìòúå åçåî úðåáúá
äæ óåøéö êà * ì"ðë åáì

óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä
÷ñòå úåöîä äùòî

äéãé ìò íéùòðä äøåú
ãò ì"ðä äáåè äáùçî

íìåòäàéøáäíå÷îúééìò
øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä

åáì 'åìâúäá'øéöéä íìåòì íéìåò éîð ä"àìá ìáà ùîî
ìë áìá íéøúåñîä íééòáè åîéçøå åìéçã é"òìàøùé

:úåëéøàá ïî÷ì ù"îë íúåãìåúá
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קכג hay 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íäì úBéäì ,äéúBöîe äøBzä úáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¤¤©¨¦§¤¨¦§¨¤
úeiçå ïéçî úðéça,zeige oigenk mdl ynyz "dpeaz"dy - §¦©Ÿ¦§©

,àìéòì àçøôì ïéôãâåoda gextl ,zeevnle dxezl miitpk - §©§¦§¨§¨§¥¨
"xdef"a xn`p jk ,oky .dlrnl2y ,eligc `la `ziixe`"

"`lirl `gxt `l enigxe
,d`xie dad` ila dxez -
ixd ;dlrnl dler dpi`
enk od d`xide dad`dy
,zeevnle dxezl "miitpk"
"dpeaz"d oi`y s`
d`xie dad` zbviin

,zeizin` zeiaalelàk§¦
íäa ÷ñòdxeza - ¨©¨¤

,zeevnaeeîéçøe eìéçãa¦§¦§¦
,dad`e d`xia -Lnî©¨

Baì úelbúäa øLà£¤§¦§©¦
ä÷éLçå äöéôça]©£¦¨©£¦¨
Baìa úLbøî ä÷eLúe§¨ª§¤¤§¦
,'äì äàîvä BLôðå§©§©§¥¨©
Búáäà Là étLø éðtî¦§¥¦§¥¥©£¨

,[ìéòì økæpk ,BaìaL- ¤§¦©¦§¨§¥
lkoekp did xen`d

eid d`xide dad`dyk
od eid okle ,ala zelbzda

zeevnde dxezd z` oda zelrdl "miitpk"le zeigl zeyrp
,ef dpeaz :jk xacd ocic oecipa mby ,ycgn owfd epaxe ;dlrnl
"miitpk"le "zeig"l ziyrp `id mb ,ala zybxen `id oi`y s`

?dnl jk lke .zeevnle dxezlBçîaL Bæ äðeáúe ìéàBä¦§¨¤§Ÿ
,íäa ÷ñòì ezàéánä àéä Baì úBîeìòúådxeza - §©£¦¦©§¦©©£Ÿ¨¤

,zeevnaeíäa ÷ñBò äéä àì Bæ äðeáúa ïðBaúî äéäL éìeìå§¥¤¨¨¦§¥¦§¨Ÿ¨¨¥¨¤
àlà ,ììkweqr did -ãáì Bôeb éëøöaillkd erah itk - §¨¤¨§¨§¥§©

zwzpny ef `id "dpeaz"de ,`ed eikxva wqrzdl mc`d ly
dxez ipipra wqrzdl onewnae ,eteb ikxva wqrzdln eze`
dxezl "miitpk"de "zeig"d - "dpeaz"d ziyrp okl .zeevne

.ef "dpeaz" d`iad oneiw z`y .zeevnleãéîúî àeä íà íâå]§©¦©§¦
,Bòáèa Bãenìa,"dpeaz"d ila mb dxez cnel did dxe`kle - §¦§¦§

.[Bòáèa øúBé Bôeb úà áäBà ïë-ét-ìò-óàz` xy`n - ©©¦¥¥¤¥§¦§
mixg` mipipra wqrzn did jkn d`vezke ,dxezd cenil

" ,eppipra - d"awdl dad`d .etebl beprz mi`iandegena
ely dcnzdd rah z` xiabdl ,eilr drityn - "eal zenelrze
ly "zeig"d `id ef dad` okle .ziptebd zirahd ezad` lr
erahay iny ,xaec mcewd wxta ik m` .ely zeevnde dxezd
jk myl wewf `ed oi` ik ,"ecar `l" :`xwp ,ecenila cinzn `ed

wxta mixne` ,`eti` cvik ,llk "dcear"ldfzece` xaecn ea)
y dfcaer`edy in mby ("dnz dcear"a wqer s`e .yexcd itk

,`l` ?ezcear myl "dpeaz"l jixv ,ecenila cinzn eraha
dne ,llk dad`d z` xxern epi`y ina xaec mcewd wxta

df ixd - eteb zad` ly rahd lr xabzn ely dcnzdd rahy
d dad`dnzxzeqn,ezcear llba ea z`vnp `id oi`y ,cala

o`k oi`y ixdmeyrah zexabzdy eppipra eli`e .llk dcear
- "dpeaz"dn d`vezk d`a eteb zad` lr ely dcnzdd
Îlr ea zxxerznd dad`
xacd ixd - zeppeazd ici
elit`e ,"dcear" `xwp

."dnz dcear"
äæå,mixne` ep`y dn - §¤

zyalzn "dpeaz"dy
dlrne zeevnae dxeza
wqr eli`k ,dlrnl oze`
zelbzday dad`a oda

,aldì"æø eæîø̈§©©
íøîàa3äáLçî" : §¨§¨©£¨¨

àeä-Ceøa-LBãwä äáBè¨©¨¨
,"äNòîì dôøöîitl - §¨§¨§©£¤

,cala heytd yexitd
iabl mixen` mixacdy
,devn zeyrl aygy in
dpi`y ,daiq llbae
epnn rpnp ,ea dielz
z`f lka ,dzeyrl
eli`k d"awd aiygn

,ixd - devnd z` dyr:øîéîì déì äåäåmdilr did - ©£¨¥§¥©
:xnel."dàNò elàk áeúkä åéìò äìòî"mixac - ©£¤¨¨©¨§¦£¨¨

.lreta ezaygn rvia eli`k eze` d`ex dxezdy ,miyxetn
?"dyrnl dtxvn" iehiaa l"f epizeax eynzyd ,`eti` ,recn
zekiiy el oi`y `l` ,miiw "dyrn"dy ezernyny iehia
?dyrnde daygnd ,dl` ipy z` sxvn d"awde ,"daygn"l

,ïéðòä àlà,epxacy dn lr fenxl jka mipeekzn ok`y -ék ¤¨¨¦§¨¦
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -íä ,Baì úelbúäaL §¦§¦¤§¦§©¦¥

,àìéòì àçøôì íúBéçäì úBönä äNòîa íéLaìúnä- ©¦§©§¦§©£¥©¦§§©£¨§¨§¨§¥¨
jk lke .dlrnl dpilrzy ,zeevnd dyrna zeig qipkdl

- ?dnléìk íäL íéøáà øàLk ,éøîç ïk íb àeä álä ék¦©¥©¥¨§¦¦§¨¥¨¦¤¥§¥
,äNònä,xnelk - ,ala zybxen dad` el yiyk ,okl - ©©£¤

dnybd icil `a ,dad` ly ybxa `haznd ytpd ly ielibd
iytp ielib xak leki - ald "xneg"a ybxen `edy ,efk dcna
qipkdle ,miinybd mixa`d x`ya mb lawzdl ,dad`d ,df
`ed ald ,oky .dvex aldy dn miyer mdyk ,zeig mda
xne` "`ipz"dy itk ,mixa`d x`y lk ly zeigde "zeinipt"d

:oldlàeäL àlà,ald -,íäì úeiçå éîéðtx`yl - ¤¨¤§¦¦§©¨¤
,mixa`díäa Laìúäì ìBëé ïëìå`ed aldy zngn - §¨¥¨§¦§©¥¨¤

,mdly "zeig"d `ed jk mr cgie ,mixa`d x`yl aexw mvra
,miyer mixa`dy miyrna yalzdl aldÎzad` dlekiúBéäì¦§

ïéôcb íäì,miitpk -.íúBìòäìdyrn z` zelrdl - ¨¤©§¦§©£¨
mc`y dryay ,ygena mi`ex ep`y enk ,dlrnl zeevnd
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íéøîà éèå÷éì
íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

úåéçå ïéçåî 'éçáíäá ÷ñò åìàë àìéòì àçøôì ïéôãâå
äöéôçá] åáì úåìâúäá øùà ùîî åîéçøå åìéçãá

ä÷éùçå'äì äàîöä åùôðå åáìá úùâøåî ä÷åùúå
äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
íäá ÷åñòì åúàéáîä àéä åáì úåîåìòúå åçåîáù åæ

äéä àì åæ äðåáúá ïðåáúî äéäù éìåìåììë íäá ÷ñåò
åãåîìá ãéîúî àåä íà íâå] ãáì åôåâ éëøöá àìà

úà áäåà ë"ôòà åòáèáåæîø äæå [åòáèá øúåé åôåâ
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

øîéîì äéì äåäå.äàùò åìàë áåúëä åéìò äìòî
íä åáì úåìâúäáù åîéçøå åìéçã éë ïéðòä àìà

íéùáìúîäàìéòì àçøôì íúåéçäì úåöîä äùòîá
éìë íäù íéøáà øàùë éøîåç ë"â àåä áìä éë

äùòîäìåëé ïëìå íäì úåéçå éîéðô àåäù àìà
êà .íúåìòäì ïéôãâ íäì úåéäì íäá ùáìúäì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

יו"ד.2. תיקון זהר ב.3.תיקוני מ, קדושין

hay 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå

ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá
ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà

:(ïéáé

dpey "zeig"a micid f` zelret ,dad` jezn xac dyer
dxeva dnybd icil `a ytpd ielibyk ,xen`k ,oky ,zcgeine
x`y lka mb ybxen f` zeidl leki `ed ,ala ybxen `edy efk
.dyrnd z` miyer mdyk mixa`a "zeig" qipkdle ,mixa`d

eîéçøe eìéçcä Cà- ©©§¦§¦
,dad`de d`xid
Bçî úBðeáúaL¤¦§Ÿ
økæpä Baì úBîeìòúå§©£¦©¦§¨
íäéëøc eäáb ¯ ìéòì§¥¨§©§¥¤
úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©
øLôà éàå ,äNònä©©£¤§¦¤§¨

íäìd`xie dad`l - ¨¤
,"zeilky"dLaìúäì§¦§©¥

úBönä äNòî úðéçáa¦§¦©©£¥©¦§
íäì úBéäì,zeevnl - ¦§¨¤

úeiçå ïéçî úBðéça§¦Ÿ¦§©
àçøôì ïúBìòäì§©£¨§¨§¨

,àìéòìozelrdl - §¥¨
,oky ,dlrnl ("gextl")
d`a dad`dy dcaerd
- cala gena iehia icil
x`yn xzei oicr gende
- mixg` mixa`
ytpd ieliby ,dzernyn
`l ,gena dlbznd

mixa`d x`ya mb hytzdl lkeiy ,jk lk oiicr mybzd
,ygena mi`ex ep`y enk .gend xneg enk mipicr mpi`y
dyer mpn` `ed ,miieqn xac zeyrl ala wyg mc`l oi`yk
zeyrl eilry egena oian `edy zngn edfy `l` ,xacd z`
qgia mb jk .df dyrna "zeig" f` dxqg - dyrnd z`
ozlekia oi` ,cala "dpeaz" zpigaa ody d`xie dad`l
ÎiciÎlre ,zeevnd dyrna die`xd "zeig"d z` zzle xicgdl

,zeevnd z` zelrdl jkïôøöî àeä-Ceøa-LBãwäL àì íà¦Ÿ¤©¨¨§¨§¨
;äNònä úðéçáì ïøaçîe"miitpk"k ynyl od zeleki jke - §©§¨¦§¦©©©£¤

;dyrnlïäå,genay d`xie dad` oze` -íLa úBàø÷ð §¥¦§¨§¥
,"äáBè äáLçî"wx od -daygn","daeheìéçc ïðéà ék ©£¨¨¨¦¥¨§¦

eîéçøe,dad`e d`xi -íà ék ,Baì úelbúäa Lnî §¦©¨§¦§©¦¦¦
.ìéòì økæpk Baì úBîeìòúå Bçî úðeáúaody iptne - ¦§©Ÿ§©£¦©¦§¨§¥

ze`hazngena" ze`xwp od ,daygnixd `id daygn) "daeh
" d"awdy ,(genadtxvnmc`dy zeevnd dyrnl - "dyrnl

jka .dlrnl zelrl elkeiy ,ef daeh daygn zervn`a dyer
o`k epyi "dyrn" ,oky - "dyrnl dtxvn" :iehiad epl xaqei
o`k .dyrnl daygnd z` sxvl wx yi ,o`k dpyi "daygn"e
oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd ,ddbd "`ipz"a d`a
dhnl mb eze` mipian myne - zexitqa ,dlrnl `edy enk df

:mc`d zceara"äðeáú"c ,íéiç õòå øäfa áeúkL Bîëe)*§¤¨©Ÿ©§¥©¦¦§¨
ïa" úBiúBàïäL ,"úáe:md ,dceara "za"e "oa" -eìéçc ¦¥©¤¥§¦

.eîéçøe.dad`e d`xi -úBéäì úãøBé äðeázä íéîòôìå §¦§¦§¨¦©§¨¤¤¦§
.úBönäå äøBzä úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ïéçîŸ¦§§¨¦§¥©§¦¤¥¦©¨§©¦§
xcqd itl .zeevnde dxezd zeize`l fnex df "dcear"a -
byend - "oitp` xirf") "`"f"l jynidl "dpeaz"n jixv ,libxd
enk - ("zecn"l ilawd
lkd jynp mc`ay
xg`le - zecnl lkydn
jynidl leki df okn
"minrtl" ,j` ."zekln"l
"dpia"ny ,`ed xcqd
ila) "zekln"l xyi jynp
jxc dxardd zervn`
xacd zernyn ,("`"f"
,mc`d ly ezcearl qgia
jixv oekpd xcqd :`id
,illk ote`a zeidl
jyniz zeppeazddny
xxerl ,"zecn"a dpadd
dad`dne ,d`xie dad`
drtydd d`a d`xide
,j` .zeevne dxez meiwl
dxeva `ed xcqd minrtl
jynp "dpeaz"ny ,zxg`
meiwe cenill xiyi ote`a
.zeevnde dxezd

:(ïéáé ìékNnäåjyndae ,miilaw mibyena dxefy "ddbd"d - §©©§¦¨¦
,owfd epax xiaqn oldl .zexida xzia exaqei "`ipz"a cenild
ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy dna yecigdy
zelrl elkei zeevnd dyrny ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d

mlerld`ixadmler `ed -dbydddxezd zeler ea -
zeppeazdn zexvepd ,d`xie dad`n zeraepd zeevndedbyde

zeevnde dxezd zeler ,df sexiv ila mb ,mxa .d"awd zlecba
mlerldxivid,d"awdl zeirahd d`xide dad`d iciÎlr -

.l`xyin cg` lk ly eala zexzeqndäæ óeøö Càepcnly - ©¥¤
dyrnl "dpeaz"d ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy

,dlrnl elriy ick ,zeevndéãk ,àeä-Ceøa-LBãwä óøöî§¨¥©¨¨§¥
éãé ìò íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä äNòî úBìòäì§©£©£¥©¦§§¥¤©¨©©£¦©§¥

,ìéòì økæpä "äáBè äáLçî""daeh daygn" dze` - ©£¨¨¨©¦§¨§¥
,"dpeaz"d on zraepdäøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä íìBò ãò©¨©§¦¨§£¦©©¨

eîéçøe eìéçc éãé ìò íéNòpä úBönäå,dad`e d`xi - §©¦§©©£¦©§¥§¦§¦
éëä åàìa ìáà .Lnî Baì úelbúäa øLà íéiìëNicrla - ¦§¦¦£¤§¦§©¦©¨£¨§¨¨¦

,z`féîð,ok mb -íéìBò,zeevnde dxezd -,äøéöéä íìBòì ¨¥¦§¨©§¦¨
íéiòáè eîéçøe eìéçc éãé ìò,zeirah d`xie dad` - ©§¥§¦§¦¦§¦¦

,íúBãìBúa ìàøNé ìk áìa íéøzñîäraha yi icedi lkl - ©§ª¨¦§¥¨¦§¨¥§§¨
,el` d`xie dad` zervn`ae ,d"awdl zexzqen d`xie dad`

,dxivid mlerl zeevnd zeler:úeëéøàa ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨©£¦
dad`d zelrn recn ,zekix`a mi`ad miwxta xaqeiy enk -
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íéøîà éèå÷éì
åìéçãäì"ðä åáì úåîåìòúå åçåî úåðåáúáù åîéçøå

éàå äùòîä 'éçáî äìòî äìòîì íäéëøã åäáâøùôà
'éçá íäì úåéäì úåöîä äùòî 'éçáá ùáìúäì íäì

àìéòì àçøôì ïúåìòäì úåéçå ïéçåîä"á÷äù àì íà
äáùçî íùá úåàø÷ð ïäå äùòîä 'éçáì ïøáçîå ïôøöî

åìéçã ïðéà éë äáåèíà éë åáì úåìâúäá ùîî åîéçøå
úåîåìòúå åçåî úðåáúá
äæ óåøéö êà * ì"ðë åáì

óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä
÷ñòå úåöîä äùòî

äéãé ìò íéùòðä äøåú
ãò ì"ðä äáåè äáùçî

íìåòäàéøáäíå÷îúééìò
øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä

åáì 'åìâúäá'øéöéä íìåòì íéìåò éîð ä"àìá ìáà ùîî
ìë áìá íéøúåñîä íééòáè åîéçøå åìéçã é"òìàøùé

:úåëéøàá ïî÷ì ù"îë íúåãìåúá
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hayקכד 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miptÎlkÎlr .dxivid mlerl zeevnd z` ,zeirahd d`xide
zelbzda d`xie dad` ekeza xevil leki epi`y in mby oaen
lr ,mly zeidl ,xacd el witqn ,"dpeaz"d zpigaa m` ik ,ald
dxezd enk ,dlrnl dpilrz od mby ,zeevnae dxeza ,oci

.ald zelbzday d`xie dad`n zeraepd zeevnde
z` dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda
iciqg :siqedl ie`xd on ,xzei dlrp mlerl zeevnde dxezd

zad` e` 'd zad` ,xzei dlrp dn ,mdipia egkeezd owfd epax
:mdl xn` `ede ,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi
in z` mb miade`y ,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd
:aezkk ,l`xyi ipa z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy
ly eiaed` mdy ,micedi miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`"
owfd epaxe .zizin` `id d"awdl dad`dy giken df ,d"awd
."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk jrxl zad`e" - :miiq
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו טבת, בו כותב על מה שאירע לפני כחדש ימים, שריפה ל"ע ול"ע, ובחסדי 

השם יתברך עבר הכל בשלום ואינו יודע מה גרם וכו'.

וזה לשונו במכתבו, "ולא  ולפלא, שהרי במכתבו כתובה גם הסיבה, באיזה שורות לפני זה, 

הנחתי תפילין כבר הרבה שנים בגלל וכו'".

והרי על מצות תפילין אמרו חז"ל, שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, והכוונה בהם, כלשון 

]מרן[ השולחן ערוך, כדי שנזכיר נסים ונפלאות שעשה עמנו וכו', ואשר לו )להשי"ת( הכח והממשלה 

בעליונים ובתחתונים.

זאת אומרת שתפילין מזכירים נס, ומזכירים אשר הקדוש ברוך הוא, המושל גם בעולם זה 

בהנוגע לעניני פרנסה, בריאות וכו' כל אותן הענינים עליהם מבקש ברכה במכתבו האמור.

ולכן תקותי אשר תיכף בקבלת המכתב, יתחיל להניח תפילין בכל יום חול, וכן להתפלל בכל 

לפני  ובימות החול  בביתו,  יתפלל  להתפלל,  לבית הכנסת  ללכת  לו  וביום שאין באפשרית  ויום,  יום 

הנחת התפילין יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להכתוב לעיל 

והאמור במכ' וכן את כל ב"ב שי'

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.



קכה היום יום . . .  hay 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miptÎlkÎlr .dxivid mlerl zeevnd z` ,zeirahd d`xide
zelbzda d`xie dad` ekeza xevil leki epi`y in mby oaen
lr ,mly zeidl ,xacd el witqn ,"dpeaz"d zpigaa m` ik ,ald
dxezd enk ,dlrnl dpilrz od mby ,zeevnae dxeza ,oci

.ald zelbzday d`xie dad`n zeraepd zeevnde
z` dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda
iciqg :siqedl ie`xd on ,xzei dlrp mlerl zeevnde dxezd

zad` e` 'd zad` ,xzei dlrp dn ,mdipia egkeezd owfd epax
:mdl xn` `ede ,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi
in z` mb miade`y ,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd
:aezkk ,l`xyi ipa z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy
ly eiaed` mdy ,micedi miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`"
owfd epaxe .zizin` `id d"awdl dad`dy giken df ,d"awd
."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk jrxl zad`e" - :miiq
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ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ת ֹנַגּה  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך-הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש-ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך-הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש-ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 
למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קכו
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ

ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
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חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קכז היום יום . . . 

ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ
אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה טבת, בו כותב אודות השידוך אשר ישר הדבר בעיני שניהם, אבל בני 

המשפחה של המדוברת מעכבים בדבר.

הוא  הפנימי  שהטעם  רושם  יש   - שלה  המשפחה  מצד  להסירוב  הנאמר  הטעם  שכותב  ואף 

שרוצים יראת שמים שלימה יותר מצדו ואם כן הוא, הרי מובן וגם פשוט שעליו למלאות דרישה זו ולא 

רק מפני שהמשפחה דורשת האמור, אלא בעיקר - שהוא ציווי תוה"ק תורת חיים ושנצטוינו להעלות 

בקדש, ואם בכל המקומות ובכל הזמנים נצטוינו על זה, עאכו"כ בזמננו ובאה"ק ת"ו ביחוד אשר עלי' 

נאמר, עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בנין עדי עד, הרי האמור הכרחי  וחיוני לבנות בית בישראל  וכשמתכוננים לצעד כה החלטי 

וחיוני הוא, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ביחד עם האמור, וכיון שעל האדם לעשות בדרך הטבע את התלוי בו, יש להשתדל ע"י ידידים 

ומכירים של משפחתה שישפיעו על המסרבים לשנות דעת]ם[.

ומאחר שכל ענין בהשגחה פרטית, ומזכיר במכתבו אשר הסבא שלו הי' ממיסדי ומראשוני 

קהלת המקובלים, עלי החובה )והזכות( להעירו על ההכרח הגמור וחובת גברא לקבוע עתים בלימוד 

פנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ולפשיטות הענין באריכות בזה אך למותר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קכח            

ה'תשע"ד  טבת כ"ו ראשון יום ?  

        
         
דרשו: וכך דווקא בהתראה הם דין בית מיתת חיובי כל

המת ו)"יומת יז, למיתה"(דברים עצמו שיתיר עד (סנהדרין –

א) .מא,
משנה' ה'כסף כתב ספ"ב)אך ע"ז הרמב"ם (הל' שלדעת

רבינו  שכתב "ממה ונימוקו: התראה, צריך אינו המגדף
להם  שאין לפי שגגה זוממין לעדים 'ואין עדות בהלכות
היכא  דכל משמע התראה' צריכים אינם לפיכך מעשה,

מעשה. אין במגדף והרי התראה", ליכא מעשה דליכא
תדבר  ישראל בני "ואל הפסוק על רש"י בפירוש אבל
"בכרת  כתוב: חטאו" ונשא אלקיו יקלל כי איש איש לאמר

צריך  מגדף גם רש"י שלדעת נמצא התראה". כשאין
התראה.

אין  התראה אין כאשר רש"י: של טעמו לבאר ויש
לחייבו  אפשר ואי במזיד גידף שהמגדף גמורה וודאות
כלפי  שהרי התראה ללא גם שמתחייב מכרת בשונה מיתה,

גליא ב)שמיא מ, סנהדרין בגמרא .(כמבואר הראב"ד דעת וכן
לדעת  גם ולדעתו משנה' ה'כסף על חולק הרדב"ז אמנם,

התראה. צריך המגדף הרמב"ם
על  עדות בהלכות עצמו, משנה' ה'כסף להעיר: ויש
מה  מציין אינו זאת ולמרות הראב"ד דעת את מביא אתר,
הרמב"ם  שלפי כותב ואינו זרה, עבודה בהלכות שציין

התראה. צריך אינו המגדף
     

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום ?     

        
         

    
א')הרמב"ן שורש לסהמ"צ דברי (בהשגות על להשיג האריך

דבריהם. לכל לשמוע מחייב תסור' 'לא שהכתוב הרמב"ם
להקל, ובדרבנן להחמיר תורה ספק מדוע כן, אם  והקשה:

מהתורה! ואלו אלו והלוא
תוקף  בין הבדל אין אמנם לומר: יש הרמב"ם ולדעת
כשתיקנו  שמלכתחילה אלא מהתורה, למצוות חכמים דברי
ולא  ודאי במקום רק שיחולו קבעו תקנותיהם את חז"ל

ספק ה)במקום דרוש הר"ן דרשות שם. .(רמב"ן
כלל  הרי אך המעשה, בגוף בספק יתכן זה שביאור אלא

מקילים מדרבנן בהלכה שבמחלוקת ה"ה)הוא להלן ובזה (ראה ,
לדעת  שהרי בספק, להקל מלכתחילה שתיקנו לומר אין

ודאי איסור זה הרי פ"ג)האוסר ש"א שמעתתא .(שב

בכלל  זה אין הדין מי עם ספק יש כאשר לומר: ויש
הדבר  כאשר רק קיימת 'הוראה' כי יורוך', אשר ככל 'ועשית
הוראה  זו אין לשמוע למי יודע כשאינו אך לשומע, ברור

ב) כד, קדושין שיעורים .(קונטרסי
'לא  מצד חכמים דברי לקיים החובה מבארים: ויש
המצוות  בשאר התורה: מצוות לשאר דומה אינה תסור'
לשמוע  היא המצוה תסור' ב'לא אך המעשה, הוא המכוון
עובר  אינו החכמים בין דעות שתי יש וכאשר חכמים, לדברי

המיקל לקול שומע שהרי זה, ציווי פ"ז)על ב"ק דוד .(דרכי
מאיסור  שבשונה זו, סברא מצד לחדש שהוסיפו ויש
על  העובר כפרה, צריך בשוגג אפילו עליו שהעובר תורה
תורה  באיסור כי כפרה צריך אינו בשוגג דרבנן איסור

באיסור  אך המעשה. בעצם הוא הוא האיסור האיסור דרבנן
מרידה. אין ובשוגג בחכמים, המרידה

         

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום ?      

        
      

מבנו  למנוע האב ביד כוח יש האם קולון: המהר"י נשאל
בה? חפץ הבן אשר אשה עם להתחתן

שהם  בדברים רק שייך הורים כיבוד של הדין כל והשיב:
משקה  מאכיל, – חכמים שמנו אלו כגון האבא , לצורך
האשה  זהות כמו לצורכו, שאינו במה לא אבל וכדומה.
אביו  בקול לשמוע מחוייב אינו הבן לכן לבנו. שתינשא

זה קסו)בנושא שורש מהרי"ק .(שו"ת
כך על הוסיף הזקן פא)ואדמו"ר קודש :(אגרות

כבוד' 'איזהו בביטוי השתמשה שהגמרא העובדה גם

לא,ב) הם (קידושין במפורש חכמים שמנו אלו רק כי מלמדת ,
לא. ותו ואם, אב כיבוד מצות בכלל
ירושלמי' ב'תלמוד מפורש ה"ז)וכך פ"א "האב (קידושין :

הוא  וכך . . ובשנים בחכמה בעושר, בכח, בנוי, לבן זוכה
מלביש, משקה, מאכיל, הן: ואלו דברים, בחמשה לו חייב
במניין  הינם אלו דברים שחמישה כלומר, מנהיג". מנעיל,

יותר. ולא בדיוק, מכוון
הזקן אדמו"ר פסק זאת כל יכול (שם)לאור האב שאין ,

שאין  כיון הבן, בו שיבחר בנוסח להתפלל מבנו למנוע
האב. בכבוד נגיעה שום התפילה נוסח בשינוי

            

ה'תשע"ד  טבת כ"ט רביעי יום      

       
         
         

          
      

לקרוביו  שנטמא בזמן שאפילו נראה הרמב"ם מלשון
הטור אך אחר, למת להיטמא לכהן שעג)אסור סי' כתב,(יו"ד

ורק  לאחרים להיטמא לו מותר במתו עוסק הכהן שכאשר
לאחרים  להיטמא עליו נאסר במתו להתעסק סיים כאשר
לבית  להיכנס האיסור הטור ולדעת טומאתו. על ו'להוסיף'
כשחוזר  הקבורה ש"לאחר משום הוא מתו לקבור הקברות
עושין  כהונה משפחות לפיכך טומאה, לו מוסיף הקברים על
בקברים  יטמאו שלא הקברות בית בסוף שכונה להן
הקברות  לבית להיכנס לכהן האיסור כלומר: אחרים".
לאחר  להיטמא שעלול משום רק הוא מתו את ולקבור

שלא  באופן לחזור יוכל אם אבל מתו, קבורת את שיסיים
בדבר. איסור אין ייטמא

ס"ז)והרמ"א הב"ח(שם אך הטור, כדברי שם)פסק (יו"ד

אסורה  ההליכה ועצם הרמב"ם כדברי להחמיר שיש כתב
לקוברו  שיכול מאחר טומאתו, על טומאה שמוסיף כיון

הקברות. בית בסוף
מפרשים יש קפב)אמנם סי' ח"ה הלוי ושבט כאן שאף (רדב"ז

מתו  את לקבור ההולך שכהן הטור על חולק אינו הרמב"ם
הרמב"ם  שכתב ומה אחרים, למתים גם להיטמא רשאי
לקרוביו, שנטמא בעת אפילו לאחרים להיטמא שאסור
שכתב  ומה קרוביו, קבורת את סיים שכבר לאחר כוונתו
כדי  היינו הקברות" בית בסוף ולקברו להיזהר צריך "לפיכך
בלא  מהקבורה לשוב יוכל אם זה ולפי בחזרתו. יטמא שלא

לק  ללכת מותר הרמב"ם לדעת גם לאחרים, את להיטמא בור
קרובו.

ה'תשע"ד  שבט א' חמישי יום   

       
       

          


אינו  אבל ובמשא במגע מטמא מת גוי הרמב"ם לדעת
אליהו  וכהנהגת יוחאי, בן שמעון רבי כדעת באוהל, מטמא

גויים קברי על והאהיל כהן שהוא ב)הנביא קיד, מציעא .(בבא
מת טומאת הי"ב)ובהלכות זה (פ"א "דבר הרמב"ם: ביאר

בחלל, נוגע כל מדין במלחמת אומר הוא והרי הוא, קבלה
אוהל". שם הזכיר ולא

לתמוה: ויש
על  לדרוך הרמב"ם מתיר איך במגע, מטמא גוי מת אם

המת כדין הקבר דין והרי גויים הט"ו)קברי פ"ב טו"מ ?(הל'
והביאור:

טפח  על טפח חלל בו יש כאשר רק במגע מטמא הקבר
ה"ד) פ"ז לו (שם יש כאשר רק היא בקבר מגע שטומאת וכיון ,

אהל, טומאת בהם שאין גויים שקברי נמצא 'אוהל' דין
קבריהם  על לדרוך לכהן מותר ולכן במגע. מטמאים אינם

כ"ח) רס"ג, מצוה חינוך .(מנחת
התוספות לשיטת מהו)אך ד"ה א, קיד, מציעא מת (בבא גוי

משום  עכו"ם קברי על האהיל ואליהו באהל, אף מטמא
הטומאה. בפני שחוצץ טפח', 'פותח להם היו שהארונות

והרמ "א ערוך' ה'שלחן פסקו ס"ב)למעשה, שע"ב סי' (יו"ד

עכו"ם. קברי על מללכת ולהימנע להחמיר לכהנים שיש
נזר' ה'אבני יז)ונשאל ס"ק תסט סי ' לכהן (יו"ד מותר האם :

לעבור  הוא חייב ביציאתו כאשר טוב, ביום מביתו לצאת
ממנו  תמנע בבית יישאר אם אך גוי, מת בו שיש בבית
עכו"ם  קברי הפוסקים שלרוב כיון והשיב: טוב? יום שמחת
והרמ"א  ערוך' שה'שלחן אף הרי באהל, מטמאים אינם
לצאת  הכהן יכול טוב יום שמחת משום להחמיר, הורו

גוי. מת בו שיש בבית יעבור אם אף מביתו

ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום ' '  

         
         
        
         

   
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"י)וכן שע"ה סי' שהקרוב (יו"ד ,

אל  מצטרף שם, יושב הבית שגדול האבלים לבית שהגיע
צריך  ואינו יושבים שהם הימים את עימהם ויושב האבלים
היה  הקבורה שבעת בתנאי וזאת לעצמו, שבעה למנות
עשרה  אחד, יום מהלך עד של במרחק היינו קרוב", "במקום

הקבורה. ממקום פרסאות,
במטוס  או ברכב להגיע אפשר אחד שביום ובזמנינו
שבבית  האבלים אל להצטרף יכול הקרוב האם רב, ממרחק
של  השיעור שמא ,או פרסאות מאות ממרחק בא אם גם

השתנה? ולא קבוע פרסאות' 'עשרה
הפוסקים: בזה ונחלקו

סוברים מע'יש חמד' ב'שדי הובאו ועוד, קג סי' ח"ג ומשיב (שואל

סע"ג) הליכה אבילות פי על נקבע קרוב' 'מקום שהשיעור
שהתחדשו  באפשרויות להתחשב ואין אדם בני של רגלית
ביום". יום מדי התורה דרכי ישתנו כן לא ש"אם בימינו,



קכט             

ה'תשע"ד  טבת כ"ו ראשון יום ?  

        
         
דרשו: וכך דווקא בהתראה הם דין בית מיתת חיובי כל

המת ו)"יומת יז, למיתה"(דברים עצמו שיתיר עד (סנהדרין –

א) .מא,
משנה' ה'כסף כתב ספ"ב)אך ע"ז הרמב"ם (הל' שלדעת

רבינו  שכתב "ממה ונימוקו: התראה, צריך אינו המגדף
להם  שאין לפי שגגה זוממין לעדים 'ואין עדות בהלכות
היכא  דכל משמע התראה' צריכים אינם לפיכך מעשה,

מעשה. אין במגדף והרי התראה", ליכא מעשה דליכא
תדבר  ישראל בני "ואל הפסוק על רש"י בפירוש אבל
"בכרת  כתוב: חטאו" ונשא אלקיו יקלל כי איש איש לאמר

צריך  מגדף גם רש"י שלדעת נמצא התראה". כשאין
התראה.

אין  התראה אין כאשר רש"י: של טעמו לבאר ויש
לחייבו  אפשר ואי במזיד גידף שהמגדף גמורה וודאות
כלפי  שהרי התראה ללא גם שמתחייב מכרת בשונה מיתה,

גליא ב)שמיא מ, סנהדרין בגמרא .(כמבואר הראב"ד דעת וכן
לדעת  גם ולדעתו משנה' ה'כסף על חולק הרדב"ז אמנם,

התראה. צריך המגדף הרמב"ם
על  עדות בהלכות עצמו, משנה' ה'כסף להעיר: ויש
מה  מציין אינו זאת ולמרות הראב"ד דעת את מביא אתר,
הרמב"ם  שלפי כותב ואינו זרה, עבודה בהלכות שציין

התראה. צריך אינו המגדף
     

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום ?     

        
         

    
א')הרמב"ן שורש לסהמ"צ דברי (בהשגות על להשיג האריך

דבריהם. לכל לשמוע מחייב תסור' 'לא שהכתוב הרמב"ם
להקל, ובדרבנן להחמיר תורה ספק מדוע כן, אם  והקשה:

מהתורה! ואלו אלו והלוא
תוקף  בין הבדל אין אמנם לומר: יש הרמב"ם ולדעת
כשתיקנו  שמלכתחילה אלא מהתורה, למצוות חכמים דברי
ולא  ודאי במקום רק שיחולו קבעו תקנותיהם את חז"ל

ספק ה)במקום דרוש הר"ן דרשות שם. .(רמב"ן
כלל  הרי אך המעשה, בגוף בספק יתכן זה שביאור אלא

מקילים מדרבנן בהלכה שבמחלוקת ה"ה)הוא להלן ובזה (ראה ,
לדעת  שהרי בספק, להקל מלכתחילה שתיקנו לומר אין

ודאי איסור זה הרי פ"ג)האוסר ש"א שמעתתא .(שב

בכלל  זה אין הדין מי עם ספק יש כאשר לומר: ויש
הדבר  כאשר רק קיימת 'הוראה' כי יורוך', אשר ככל 'ועשית
הוראה  זו אין לשמוע למי יודע כשאינו אך לשומע, ברור

ב) כד, קדושין שיעורים .(קונטרסי
'לא  מצד חכמים דברי לקיים החובה מבארים: ויש
המצוות  בשאר התורה: מצוות לשאר דומה אינה תסור'
לשמוע  היא המצוה תסור' ב'לא אך המעשה, הוא המכוון
עובר  אינו החכמים בין דעות שתי יש וכאשר חכמים, לדברי

המיקל לקול שומע שהרי זה, ציווי פ"ז)על ב"ק דוד .(דרכי
מאיסור  שבשונה זו, סברא מצד לחדש שהוסיפו ויש
על  העובר כפרה, צריך בשוגג אפילו עליו שהעובר תורה
תורה  באיסור כי כפרה צריך אינו בשוגג דרבנן איסור

באיסור  אך המעשה. בעצם הוא הוא האיסור האיסור דרבנן
מרידה. אין ובשוגג בחכמים, המרידה

         

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום ?      

        
      

מבנו  למנוע האב ביד כוח יש האם קולון: המהר"י נשאל
בה? חפץ הבן אשר אשה עם להתחתן

שהם  בדברים רק שייך הורים כיבוד של הדין כל והשיב:
משקה  מאכיל, – חכמים שמנו אלו כגון האבא , לצורך
האשה  זהות כמו לצורכו, שאינו במה לא אבל וכדומה.
אביו  בקול לשמוע מחוייב אינו הבן לכן לבנו. שתינשא

זה קסו)בנושא שורש מהרי"ק .(שו"ת
כך על הוסיף הזקן פא)ואדמו"ר קודש :(אגרות

כבוד' 'איזהו בביטוי השתמשה שהגמרא העובדה גם

לא,ב) הם (קידושין במפורש חכמים שמנו אלו רק כי מלמדת ,
לא. ותו ואם, אב כיבוד מצות בכלל
ירושלמי' ב'תלמוד מפורש ה"ז)וכך פ"א "האב (קידושין :

הוא  וכך . . ובשנים בחכמה בעושר, בכח, בנוי, לבן זוכה
מלביש, משקה, מאכיל, הן: ואלו דברים, בחמשה לו חייב
במניין  הינם אלו דברים שחמישה כלומר, מנהיג". מנעיל,

יותר. ולא בדיוק, מכוון
הזקן אדמו"ר פסק זאת כל יכול (שם)לאור האב שאין ,

שאין  כיון הבן, בו שיבחר בנוסח להתפלל מבנו למנוע
האב. בכבוד נגיעה שום התפילה נוסח בשינוי

            

ה'תשע"ד  טבת כ"ט רביעי יום      

       
         
         

          
      

לקרוביו  שנטמא בזמן שאפילו נראה הרמב"ם מלשון
הטור אך אחר, למת להיטמא לכהן שעג)אסור סי' כתב,(יו"ד

ורק  לאחרים להיטמא לו מותר במתו עוסק הכהן שכאשר
לאחרים  להיטמא עליו נאסר במתו להתעסק סיים כאשר
לבית  להיכנס האיסור הטור ולדעת טומאתו. על ו'להוסיף'
כשחוזר  הקבורה ש"לאחר משום הוא מתו לקבור הקברות
עושין  כהונה משפחות לפיכך טומאה, לו מוסיף הקברים על
בקברים  יטמאו שלא הקברות בית בסוף שכונה להן
הקברות  לבית להיכנס לכהן האיסור כלומר: אחרים".
לאחר  להיטמא שעלול משום רק הוא מתו את ולקבור

שלא  באופן לחזור יוכל אם אבל מתו, קבורת את שיסיים
בדבר. איסור אין ייטמא

ס"ז)והרמ"א הב"ח(שם אך הטור, כדברי שם)פסק (יו"ד

אסורה  ההליכה ועצם הרמב"ם כדברי להחמיר שיש כתב
לקוברו  שיכול מאחר טומאתו, על טומאה שמוסיף כיון

הקברות. בית בסוף
מפרשים יש קפב)אמנם סי' ח"ה הלוי ושבט כאן שאף (רדב"ז

מתו  את לקבור ההולך שכהן הטור על חולק אינו הרמב"ם
הרמב"ם  שכתב ומה אחרים, למתים גם להיטמא רשאי
לקרוביו, שנטמא בעת אפילו לאחרים להיטמא שאסור
שכתב  ומה קרוביו, קבורת את סיים שכבר לאחר כוונתו
כדי  היינו הקברות" בית בסוף ולקברו להיזהר צריך "לפיכך
בלא  מהקבורה לשוב יוכל אם זה ולפי בחזרתו. יטמא שלא

לק  ללכת מותר הרמב"ם לדעת גם לאחרים, את להיטמא בור
קרובו.

ה'תשע"ד  שבט א' חמישי יום   

       
       

          


אינו  אבל ובמשא במגע מטמא מת גוי הרמב"ם לדעת
אליהו  וכהנהגת יוחאי, בן שמעון רבי כדעת באוהל, מטמא

גויים קברי על והאהיל כהן שהוא ב)הנביא קיד, מציעא .(בבא
מת טומאת הי"ב)ובהלכות זה (פ"א "דבר הרמב"ם: ביאר

בחלל, נוגע כל מדין במלחמת אומר הוא והרי הוא, קבלה
אוהל". שם הזכיר ולא

לתמוה: ויש
על  לדרוך הרמב"ם מתיר איך במגע, מטמא גוי מת אם

המת כדין הקבר דין והרי גויים הט"ו)קברי פ"ב טו"מ ?(הל'
והביאור:

טפח  על טפח חלל בו יש כאשר רק במגע מטמא הקבר
ה"ד) פ"ז לו (שם יש כאשר רק היא בקבר מגע שטומאת וכיון ,

אהל, טומאת בהם שאין גויים שקברי נמצא 'אוהל' דין
קבריהם  על לדרוך לכהן מותר ולכן במגע. מטמאים אינם

כ"ח) רס"ג, מצוה חינוך .(מנחת
התוספות לשיטת מהו)אך ד"ה א, קיד, מציעא מת (בבא גוי

משום  עכו"ם קברי על האהיל ואליהו באהל, אף מטמא
הטומאה. בפני שחוצץ טפח', 'פותח להם היו שהארונות

והרמ "א ערוך' ה'שלחן פסקו ס"ב)למעשה, שע"ב סי' (יו"ד

עכו"ם. קברי על מללכת ולהימנע להחמיר לכהנים שיש
נזר' ה'אבני יז)ונשאל ס"ק תסט סי ' לכהן (יו"ד מותר האם :

לעבור  הוא חייב ביציאתו כאשר טוב, ביום מביתו לצאת
ממנו  תמנע בבית יישאר אם אך גוי, מת בו שיש בבית
עכו"ם  קברי הפוסקים שלרוב כיון והשיב: טוב? יום שמחת
והרמ"א  ערוך' שה'שלחן אף הרי באהל, מטמאים אינם
לצאת  הכהן יכול טוב יום שמחת משום להחמיר, הורו

גוי. מת בו שיש בבית יעבור אם אף מביתו

ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום ' '  

         
         
        
         

   
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"י)וכן שע"ה סי' שהקרוב (יו"ד ,

אל  מצטרף שם, יושב הבית שגדול האבלים לבית שהגיע
צריך  ואינו יושבים שהם הימים את עימהם ויושב האבלים
היה  הקבורה שבעת בתנאי וזאת לעצמו, שבעה למנות
עשרה  אחד, יום מהלך עד של במרחק היינו קרוב", "במקום

הקבורה. ממקום פרסאות,
במטוס  או ברכב להגיע אפשר אחד שביום ובזמנינו
שבבית  האבלים אל להצטרף יכול הקרוב האם רב, ממרחק
של  השיעור שמא ,או פרסאות מאות ממרחק בא אם גם

השתנה? ולא קבוע פרסאות' 'עשרה
הפוסקים: בזה ונחלקו

סוברים מע'יש חמד' ב'שדי הובאו ועוד, קג סי' ח"ג ומשיב (שואל

סע"ג) הליכה אבילות פי על נקבע קרוב' 'מקום שהשיעור
שהתחדשו  באפשרויות להתחשב ואין אדם בני של רגלית
ביום". יום מדי התורה דרכי ישתנו כן לא ש"אם בימינו,
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כ  ¤¤ּפרק
מׁשּלמין ‡. ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים עד אין , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשּנגמר  אחר ׁשניהם ויזּומּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיּו
ׁשניהם  ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהם אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
ונמצא  ּדין ּגמר אחר ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּדין, ּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹקדם
ּפי  על אף נענׁשין, אין - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

ׁשּבּתֹורה. עדּות לכל ונפסלּו ְְְְִֵֶֶַַָָׁשהּוזּמּו;
נהרגין ·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו, ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין  וחומר]מן מקל לעׂשֹות [- זמם "ּכאׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָ
הּקּבלה מּפי זה, ודבר עׂשה; לא ועדין [ממשה לאחיו", ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

יצא רבינו] אם וכן לֹוקין. עליו, ׁשהעידּו זה לקה אם אבל .ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ּומׁשּלמין  לבעליו, חֹוזר - ּבעדּותם זה ליד זה מּיד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּממֹון

לֹו.
ּבבית ‚. העידּו אם - מאה הן אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהיּו

ּבתֹו חברֹו אחר מהם אחד ּכל והעיד זה, אחר זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
ּכּלן  ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתם והּוזּמּו ּדּבּור, .ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  ּדּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין הפסק היה אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאבל
העדּות, נחלקה הרי - לרּבֹו ּתלמיד ׁשלֹום ׁשאלת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּכדי
ּבין  ׁשהיה האחרים והּׁשנים נענׁשין, ׁשהּוזּמּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּׁשנים
ּפי  על ואף נענׁשים; אין הפסק, הראׁשֹונים ודברי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדבריהם
ונפסל  הֹואיל אחת, ּכת ׁשהן מּפני ּכּלּה, העדּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבטלה

ּכּלּה. נפסלה ְְְִִָָָָֻמקצתּה,
אני „. 'אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי  - ׁשניהם והּוזּמּו ּבזה, וכּיֹוצא 'הן' ׁשאמר: אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו',
אחר  ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
ׁשהעיד  ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי 'הן', חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות

מעׂשה;.חברֹו ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכין אין ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ

ּבבת ‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם
ּובאּו ּכת, חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הם ּכ - ְֲֲִִִִִֵַַַָָָָאחת
ׁשהרג  ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. אחר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשנים

ּב ּכת ׁשמעֹון ּובאה והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ירּוׁשלים, ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשמעֹון  הרג ׁשראּובן עצמּה עדּות אֹותּה והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשנּיה
הּכת  זאת ּגם והזּמּו הּׁשנים אֹותם ועמדּו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבירּוׁשלים,
ּכּלן  - מאה הן אפּלּו - והרביעית הּׁשליׁשית, וכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשנּיה,

הּׁשנים  אּלּו ּפי על .נהרגין ְֱִִִֵֶַַַָ
.Â ׁשנּיה ּכת ּובאה ׁשמעֹון, ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכת

ויּנצל  הּזֹוממין, העדים יהרגּו - הראׁשֹונה הּכת את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהזּמה
ּתהרג  - הּׁשנּיה הּכת את והזּמה ׁשליׁשית, ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראּובן.

ּכת  ּבאה הראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכת
הּכת  ּתהרג - הּׁשליׁשית הּכת את והזּמה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָרביעית,
הּכת  ותּנצל ראּובן ויּנצל הראׁשֹונה, והּכת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשליׁשית
נכנסת  ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה הן אפּלּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשנּיה.

יֹוצאת[להעיד] .[מוזמת]וכת ְֵַ
.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו שימות עדים שמשוער חולה -] ְִִִֵֵֵֶַָ

הרגּוהּובמחלתו] ׁשאפּלּו נהרגין; אין - והּוזּמּו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהרג,
ׁשהיּו העדים וכן טרפה. ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבידיהם
והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטרפה,
זֹוממיהם  אין - זֹוממיהם יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין -ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

טרפה. אּלא הזּמּו ׁשּלא ְֱִֵֵֵֶֶֶָָָֹנהרגין,
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו אשמה]עדים -] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

- הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מלקּות לא ּבֹו ְְְִֵֶַַַַָָֹֹׁשאין
ולא  זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹהרי
ּכגֹון  חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ממֹון. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹלחּיבֹו

אּמֹו' נתּגרׁשה 'ּבפנינּו לידתו]ׁשהעידּו: 'נחלצה [לפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
וכן  לֹוקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּפלֹוני', ּביֹום ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָּבמקֹום
ואינן  לֹוקין, - והּוזּמּו ּבׁשגגה, ׁשהרג אדם על העידּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאם
- והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו על העידּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּגֹולין.
ּבעבד  ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. את מׁשּלמין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקין,

אּלּו,[בגניבתו]עברי ּדברים וארּבעה לֹוקין. - והּוזּמּו , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
הן הּקּבלה רבינו]מּפי ממשה .[מסורת ִִֵַַָָ

.Ë הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ
והזּמּום  אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע את ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָוהצּדיקּו
הראׁשֹונים  - הרׁשע את והרׁשיעּו הּצּדיק את ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהצּדיקּו
אבל  להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹלֹוקין,
הרי  - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשאכל עליו העידּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאם

לֹוקין  זמם אּלּו ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום , ֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
לאחיו". ְֲִַָלעׂשֹות

.È ּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין  אּלּו הרי - קּבלה.זֹוממין זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

כא  ¤¤ּפרק
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה [והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשה במחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה  אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
ּביניהן  יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדמיה

ׁשּזֹו הקטטה]קטטה; ּורחֹוקה [בעלת הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְְִִֵֶַָָָָ
ּכפי  המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין וכן הּמיתה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻמן
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(חמישה  רחוקה בדרך פסח בערב שהיה ממי ראיה ומביאים
לשחי  להגיע יכול היה ולא מירושלים מיל) הפסח עשה טת

ראשון פסח מלעשות א)שפטור צד, הגמרא:(פסחים ושואלת .
רכיבה  ידי על הפסח לשחיטת להגיע יכול שהיה מי האם
ביטול  על כרת יתחייב כן עשה ולא ובפרדים" ב"סוסים
לא  רחוקה "ובדרך אומרת התורה ומשיבה: הפסח? הקרבת
לפי  נמדד והמרחק הדרך, פי על שקובעים היינו היה",

רגלית. הליכה
לבית  להגיע אפשרות יש שאם וסוברים חולקים יש אך
הגיע  אם גם מהירה, בתחבורה יום באותו האבלים

קרוב' מ'מקום כבא נחשב שם)ממרחקים חמד .(שדי

יעקב' ה'חלקת כתב פסח מקרבן הראיה סז)ולגבי סי' (ח"ג

אינו  רחוקה בדרך שהיה למי הפטור פסח שבקרבן לחלק,
אם  גם כי הפסח, את להקריב אפשרות לו שאין משום
הפסח  להקרבת שליח ימנה או במהירות להגיע יתאמץ
ב'דרך  הימצאותו כי שני לפסח שיידחה היא הכתוב גזירת
האפשרות  - באבלות כן שאין מה אותו, פוטרת רחוקה'
כמו  הקובעת, היא הקבורה ביום הקבורה למקום להגיע

רש"י מונה)שכתב ד"ה ב, כא, הוא,(מו"ק קרוב דבמקום "הואיל
דאתא", כמו ליה חשבינן האבילות בתחילת לבוא ויכול

יגיע. הוא אופן באיזה משנה ולא

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת    

        
      

שמואל' ה'משפטי סק"ה)כתב מד סי' או"ח אברהם במגן (הובא

לארץ, תפילין או תורה ספר נפילת על להתענות שנוהגים
מבואר  אך לקרוע, שחייב שנשרף תורה ספר הרואה כדין
וכמעשה  בזרוע, כש"נשרף אלא חייבים שאין כאן ברמב"ם

כו,שהיה" מו"ק .א)(בגמרא
שדווקא  שפירשו יש הדעות: נחלקו הדברים ובביאור
דליקה  נפלה אם אך מרידה, של באופן בזדון כשנשרף

לקרוע חייב אינו באונס שם)ונשרף מו"ק רש"י(נמוק"י אך (שם).

לקרוע, חייב להצילו יכול ואינו בזרוע נשרף אם שרק מפרש
היה  לא כאשר כי לקרוע, חייב אין להציל היה יכול אם אך
אך  עליה, לקרוע שחייבים רעה גזירה זוהי להציל אפשר
גזירה  זו אין הצילו לא כלשהי ומסיבה להציל היה כשניתן

עליה. לקרוע שיש רעה
בכוונת  ולא מאליו נשרף אם אף רש"י שלשיטת ונמצא
מדברי  אך להציל, היה יכול לא אם לקרוע חייב מרידה,
או  הראשון כפירוש מפרש אם ברורה הכרעה אין הרמב"ם
כתב  שהרמב"ם הלשון מדיוק זאת ללמוד שיש ויתכן השני,
ערוך' וב'שלחן בטור ואילו בזרוע" שנשרף ס"ת על "אלא

שמ) סי' ומכאן (יו"ד בזרוע", אותו ששורפין "ודוקא כתוב:
שריפה  במעשה תלוי הדבר שאין כרש"י מפרש שהרמב"ם
קריעה  חייב מאליו נשרף אם אף אלא דווקא להכעיס
להציל) היה אפשר שאי באופן היינו 'בזרוע' של (והתנאי
דווקא  היינו אותו", "ששורפין שכתבו והשו"ע הטור אך

רמה וביד פ"א)במזיד ה, אליעזר .(ציץ
או  ס"ת על להתענות למנהג סמך יש רש"י ולדעת
הוא  שנשרף בס"ת הקריעה שחיוב מאחר כי שנפלו, תפילין
שיש  הדין הוא במזיד, נעשה שלא אף הקדושה, חילול מצד

שנפל תורה ספר על ולהתענות או"ח להצטער משה אגרות (ראה

ג) .ג,
כאן  ברמב"ם אחר: מטעם המקרים בין לחלק יש אך
לארץ  נפילה על אבל ונכלה שנשרף תורה ספר על מדובר

החיד"א כתב זה ולפי לקרוע, חיוב יו"ד אין ברכה רפב)(שיורי סי'

רב  שכל ראוי אלא להתענות חייב לא שנפל ס"ת שהרואה
ושעתו. מקומו לפי ויתקן יגזור

שמ  ה'משפטי לדעת גם על ואולי להתענות שיש ואל',
נפילתס"ת ותפילין,זהורקכשנפלובמתכוון,מחמתזלזול,אךאם 

להתענות צריך אין כוונה בלא עוזיאל נפלו סי'(משפטי יו"ד א,

.יט)

אגרות קודש

]כ"ג שבט, תש"כ[

... בתמהון קראתי במכתבו האריכות ע"ד ענינים השייכים לרופא, וכלך מכל חקירות אלו. 

וזמן זה יקדישו לת"ת ביר"ש הנגלה והחסידות, ומתוך הנהגה עפמש"כ תמים תהי' עם ה"א.
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ה'תשע"ד  טבת כ"ו ראשון יום
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כ  ¤¤ּפרק
מׁשּלמין ‡. ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים עד אין , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשּנגמר  אחר ׁשניהם ויזּומּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיּו
ׁשניהם  ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהם אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
ונמצא  ּדין ּגמר אחר ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּדין, ּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹקדם
ּפי  על אף נענׁשין, אין - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

ׁשּבּתֹורה. עדּות לכל ונפסלּו ְְְְִֵֶֶַַָָׁשהּוזּמּו;
נהרגין ·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו, ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין  וחומר]מן מקל לעׂשֹות [- זמם "ּכאׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָ
הּקּבלה מּפי זה, ודבר עׂשה; לא ועדין [ממשה לאחיו", ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

יצא רבינו] אם וכן לֹוקין. עליו, ׁשהעידּו זה לקה אם אבל .ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ּומׁשּלמין  לבעליו, חֹוזר - ּבעדּותם זה ליד זה מּיד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּממֹון

לֹו.
ּבבית ‚. העידּו אם - מאה הן אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהיּו

ּבתֹו חברֹו אחר מהם אחד ּכל והעיד זה, אחר זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
ּכּלן  ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתם והּוזּמּו ּדּבּור, .ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  ּדּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין הפסק היה אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאבל
העדּות, נחלקה הרי - לרּבֹו ּתלמיד ׁשלֹום ׁשאלת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּכדי
ּבין  ׁשהיה האחרים והּׁשנים נענׁשין, ׁשהּוזּמּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּׁשנים
ּפי  על ואף נענׁשים; אין הפסק, הראׁשֹונים ודברי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדבריהם
ונפסל  הֹואיל אחת, ּכת ׁשהן מּפני ּכּלּה, העדּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבטלה

ּכּלּה. נפסלה ְְְִִָָָָֻמקצתּה,
אני „. 'אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי  - ׁשניהם והּוזּמּו ּבזה, וכּיֹוצא 'הן' ׁשאמר: אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו',
אחר  ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
ׁשהעיד  ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי 'הן', חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות

מעׂשה;.חברֹו ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכין אין ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ

ּבבת ‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם
ּובאּו ּכת, חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הם ּכ - ְֲֲִִִִִֵַַַָָָָאחת
ׁשהרג  ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. אחר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשנים

ּב ּכת ׁשמעֹון ּובאה והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ירּוׁשלים, ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשמעֹון  הרג ׁשראּובן עצמּה עדּות אֹותּה והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשנּיה
הּכת  זאת ּגם והזּמּו הּׁשנים אֹותם ועמדּו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבירּוׁשלים,
ּכּלן  - מאה הן אפּלּו - והרביעית הּׁשליׁשית, וכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשנּיה,

הּׁשנים  אּלּו ּפי על .נהרגין ְֱִִִֵֶַַַָ
.Â ׁשנּיה ּכת ּובאה ׁשמעֹון, ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכת

ויּנצל  הּזֹוממין, העדים יהרגּו - הראׁשֹונה הּכת את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהזּמה
ּתהרג  - הּׁשנּיה הּכת את והזּמה ׁשליׁשית, ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראּובן.

ּכת  ּבאה הראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכת
הּכת  ּתהרג - הּׁשליׁשית הּכת את והזּמה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָרביעית,
הּכת  ותּנצל ראּובן ויּנצל הראׁשֹונה, והּכת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשליׁשית
נכנסת  ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה הן אפּלּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשנּיה.

יֹוצאת[להעיד] .[מוזמת]וכת ְֵַ
.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו שימות עדים שמשוער חולה -] ְִִִֵֵֵֶַָ

הרגּוהּובמחלתו] ׁשאפּלּו נהרגין; אין - והּוזּמּו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהרג,
ׁשהיּו העדים וכן טרפה. ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבידיהם
והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטרפה,
זֹוממיהם  אין - זֹוממיהם יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין -ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

טרפה. אּלא הזּמּו ׁשּלא ְֱִֵֵֵֶֶֶָָָֹנהרגין,
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו אשמה]עדים -] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

- הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מלקּות לא ּבֹו ְְְִֵֶַַַַָָֹֹׁשאין
ולא  זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹהרי
ּכגֹון  חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ממֹון. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹלחּיבֹו

אּמֹו' נתּגרׁשה 'ּבפנינּו לידתו]ׁשהעידּו: 'נחלצה [לפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
וכן  לֹוקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּפלֹוני', ּביֹום ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָּבמקֹום
ואינן  לֹוקין, - והּוזּמּו ּבׁשגגה, ׁשהרג אדם על העידּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאם
- והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו על העידּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּגֹולין.
ּבעבד  ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. את מׁשּלמין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקין,

אּלּו,[בגניבתו]עברי ּדברים וארּבעה לֹוקין. - והּוזּמּו , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
הן הּקּבלה רבינו]מּפי ממשה .[מסורת ִִֵַַָָ

.Ë הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ
והזּמּום  אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע את ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָוהצּדיקּו
הראׁשֹונים  - הרׁשע את והרׁשיעּו הּצּדיק את ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהצּדיקּו
אבל  להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹלֹוקין,
הרי  - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשאכל עליו העידּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאם

לֹוקין  זמם אּלּו ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום , ֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
לאחיו". ְֲִַָלעׂשֹות

.È ּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין  אּלּו הרי - קּבלה.זֹוממין זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

כא  ¤¤ּפרק
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה [והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשה במחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה  אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
ּביניהן  יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדמיה

ׁשּזֹו הקטטה]קטטה; ּורחֹוקה [בעלת הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְְִִֵֶַָָָָ
ּכפי  המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין וכן הּמיתה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻמן
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(חמישה  רחוקה בדרך פסח בערב שהיה ממי ראיה ומביאים
לשחי  להגיע יכול היה ולא מירושלים מיל) הפסח עשה טת

ראשון פסח מלעשות א)שפטור צד, הגמרא:(פסחים ושואלת .
רכיבה  ידי על הפסח לשחיטת להגיע יכול שהיה מי האם
ביטול  על כרת יתחייב כן עשה ולא ובפרדים" ב"סוסים
לא  רחוקה "ובדרך אומרת התורה ומשיבה: הפסח? הקרבת
לפי  נמדד והמרחק הדרך, פי על שקובעים היינו היה",

רגלית. הליכה
לבית  להגיע אפשרות יש שאם וסוברים חולקים יש אך
הגיע  אם גם מהירה, בתחבורה יום באותו האבלים

קרוב' מ'מקום כבא נחשב שם)ממרחקים חמד .(שדי

יעקב' ה'חלקת כתב פסח מקרבן הראיה סז)ולגבי סי' (ח"ג

אינו  רחוקה בדרך שהיה למי הפטור פסח שבקרבן לחלק,
אם  גם כי הפסח, את להקריב אפשרות לו שאין משום
הפסח  להקרבת שליח ימנה או במהירות להגיע יתאמץ
ב'דרך  הימצאותו כי שני לפסח שיידחה היא הכתוב גזירת
האפשרות  - באבלות כן שאין מה אותו, פוטרת רחוקה'
כמו  הקובעת, היא הקבורה ביום הקבורה למקום להגיע

רש"י מונה)שכתב ד"ה ב, כא, הוא,(מו"ק קרוב דבמקום "הואיל
דאתא", כמו ליה חשבינן האבילות בתחילת לבוא ויכול

יגיע. הוא אופן באיזה משנה ולא

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת    

        
      

שמואל' ה'משפטי סק"ה)כתב מד סי' או"ח אברהם במגן (הובא

לארץ, תפילין או תורה ספר נפילת על להתענות שנוהגים
מבואר  אך לקרוע, שחייב שנשרף תורה ספר הרואה כדין
וכמעשה  בזרוע, כש"נשרף אלא חייבים שאין כאן ברמב"ם

כו,שהיה" מו"ק .א)(בגמרא
שדווקא  שפירשו יש הדעות: נחלקו הדברים ובביאור
דליקה  נפלה אם אך מרידה, של באופן בזדון כשנשרף

לקרוע חייב אינו באונס שם)ונשרף מו"ק רש"י(נמוק"י אך (שם).

לקרוע, חייב להצילו יכול ואינו בזרוע נשרף אם שרק מפרש
היה  לא כאשר כי לקרוע, חייב אין להציל היה יכול אם אך
אך  עליה, לקרוע שחייבים רעה גזירה זוהי להציל אפשר
גזירה  זו אין הצילו לא כלשהי ומסיבה להציל היה כשניתן

עליה. לקרוע שיש רעה
בכוונת  ולא מאליו נשרף אם אף רש"י שלשיטת ונמצא
מדברי  אך להציל, היה יכול לא אם לקרוע חייב מרידה,
או  הראשון כפירוש מפרש אם ברורה הכרעה אין הרמב"ם
כתב  שהרמב"ם הלשון מדיוק זאת ללמוד שיש ויתכן השני,
ערוך' וב'שלחן בטור ואילו בזרוע" שנשרף ס"ת על "אלא

שמ) סי' ומכאן (יו"ד בזרוע", אותו ששורפין "ודוקא כתוב:
שריפה  במעשה תלוי הדבר שאין כרש"י מפרש שהרמב"ם
קריעה  חייב מאליו נשרף אם אף אלא דווקא להכעיס
להציל) היה אפשר שאי באופן היינו 'בזרוע' של (והתנאי
דווקא  היינו אותו", "ששורפין שכתבו והשו"ע הטור אך

רמה וביד פ"א)במזיד ה, אליעזר .(ציץ
או  ס"ת על להתענות למנהג סמך יש רש"י ולדעת
הוא  שנשרף בס"ת הקריעה שחיוב מאחר כי שנפלו, תפילין
שיש  הדין הוא במזיד, נעשה שלא אף הקדושה, חילול מצד

שנפל תורה ספר על ולהתענות או"ח להצטער משה אגרות (ראה

ג) .ג,
כאן  ברמב"ם אחר: מטעם המקרים בין לחלק יש אך
לארץ  נפילה על אבל ונכלה שנשרף תורה ספר על מדובר

החיד"א כתב זה ולפי לקרוע, חיוב יו"ד אין ברכה רפב)(שיורי סי'

רב  שכל ראוי אלא להתענות חייב לא שנפל ס"ת שהרואה
ושעתו. מקומו לפי ויתקן יגזור

שמ  ה'משפטי לדעת גם על ואולי להתענות שיש ואל',
נפילתס"ת ותפילין,זהורקכשנפלובמתכוון,מחמתזלזול,אךאם 

להתענות צריך אין כוונה בלא עוזיאל נפלו סי'(משפטי יו"ד א,

.יט)



zecrקלב zekld - mihtey xtq - zah e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אלף  ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ּכתּבה ׁשל הניה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטֹובת
מאה  היתה אם ּבמאה, הניה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהרי
מה  ּכפי אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. אּלא ּבעׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינין. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
לּתן ·. מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר  ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם  רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
.‚- זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהעידּו

מׁשּלמין  - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמׁשּלמין
מּגּופֹוּדמ  אּלא מׁשּלם ׁשאין ּבלבד, הּׁשֹור יותר י [ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּבר משוויו] אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו אם , לפיכ .ְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. נזק מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלים

ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על  את העידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו .עינֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ׁשּסּמא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהעידּו
סּמא  ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ הּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָונמצא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי מׁשּלמין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעינֹו
קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו [שהתרה ִֵֵ

עמו]ּוסתירה והעיד [שנסתרה אחד עד ּבא לֹוקין. ׁשהּוזּמּו, ְְִִִֵֵֶֶַָָָ
- זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּזנת
והּסתירה  הּקּנּוי עדי הם ׁשנים, היּו ּכתּבתּה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמׁשּלם
ואין  הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻֻוהּטמאה,
ׁשּלא  לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻלֹוקין.

ּבּה. ְִָהתרּו
.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלם ׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

וה'] ד' העידּותשלומי הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶַַַֹ
מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים והעידּו אּלּוׁשּגנב, והּוזּמּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָואּלּו
ׁשנים ּתׁשלּומי מׁשּלמין ׁשלׁשה [בשור]והאחרֹונים אֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ

מׁשּלם [בשה] הּגּנב הרי - ּבלבד האחרֹונים הּוזּמּו .ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָ
ּתׁשלּומי  לּגּנב מׁשּלמין האחרֹונים והעדים ּכפל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבטלה  זֹומם, האחרֹונים מן אחד נמצא וחמּׁשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָארּבעה
ּכל  ּבטלה זֹומם, הראׁשֹונים מן אחד נמצא ׁשנּיה; ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָעדּות
מחּיבת  הּמכירה אֹו הּטביחה אין ּגנבה, אין ׁשאם - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. לׁשּלם ְְֵַאֹותֹו
.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים  - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

ׁשלׁש[מחלקים] החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּביניהם;
אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻעדּיֹות,

ּבׁשנה [זר]ואחד והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם מצטרף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
אחר]ׁשנה אח העיד שנה כל עדּיֹות,[על ׁשלׁש אּלּו הרי - ֲֵֵֵָָָֹֻ

ׁשאם  להזּמה: אחת ּכעדּות והן החזקה. ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותתקּים
הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ׁשלׁשה הרי - ּכּלן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּוזּמּו

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ּכל עם ׁשּנצטרף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזה
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין [שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
הּׁשֹור.[ביחד] הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְִִִִֶַַַַַָֹ

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין אם ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאבל
חצי  לחּיבֹו אּלא ּבאנּו 'לא אֹומרין: הם ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹּפטּורין;

מּועד'. ויעׂשה אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ידענּו ולא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנזק,
.Ë הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

מלקות] בה עליו [שמתחייב והעידּו אחרים ׁשנים ּובאּו ,ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּכת  - ׁשּתיהן והּוזּמּו יהרג, ׁשּבּה האחרֹונה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדּות
לֹומר: ׁשּיכֹולים מּפני נהרגת, ואינּה לֹוקה, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהראׁשֹונה
ּפיהן  ׁשעל נהרגת, האחרֹונה ּכת אבל ּבאנּו'; ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'להלקֹותֹו
ׁשנים  ארּבעה, האחרֹונה הּכת היתה נהרג. הּוא ְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּבלבד
אכל', 'ּבפנינּו אֹומרים: ּוׁשנים ּגנב', 'ּבפנינּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאֹומרים:
מּיׂשראל  נפׁש זה ׁשּגנב ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּוזּמּו
ׁשּגנבֹו, ׁשנים העידּו נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומכרֹו,
ּגנבה, עדי ׁשהּוזּמּו ּבין - ׁשּמכרֹו אחרים ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוהעידּו
נהרגת, ׁשהּוזּמה מהם ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ׁשנים  העידּו מיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא  ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּגנבה
ׁשּגנבֹו עדים ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיׂשראלי, לזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמכרֹו
נהרג, זה היה לא הּוזּמּו, לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
אחר  ּגנבה עדי ּבאּו מכרּתי'. 'עבּדי לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמּפני
את  זה רֹומזין אֹותם ראינּו אפּלּו - מכירה עדי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוזּמּו

נהרגי  אין ן.זה, ֱִֵֶֶָ
.È ּכׁשהיא ׁשּזּנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמֹוציא

הּבעל  עדי הרי - והזּמּום עדים האב והביא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָארּוסה,
הרי  - האב עדי והזים עדים, הּבעל והביא חזר ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָנהרגין.
מּפני  - נהרגין לּבעל: ממֹון ּומׁשּלמין נהרגין, האב ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעדי
קנס  ּומׁשּלמין ּבעדּותם, להריגה ּדינם ׁשּנגמר הּבעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעדי
ונמצאּו ּבעדּותם; קנס לׁשּלם הּבעל ּדין ׁשּנגמר מּפני -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
'ׁשּבעל  זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן לזה. ּוממֹון לזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות
'ּבעל  מׁשּלמין; ואין נהרגין, - והּוזּמּו מארׂשה', ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָֹנערה
לּנטען. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - והּוזּמּו ּפלֹוני', ׁשל ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָּבּתֹו
מׁשּלמין; ואין נסקלין, - והּוזּמּו הּׁשֹור', רבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ'ּפלֹוני
לבעל  הּׁשֹור ּדמי ּומׁשּלמין נסקלין, - ּפלֹוני' ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'ׁשֹורֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּׁשֹור. ְֵֵֶַַָֹ

כב  ¤¤ּפרק
אחד ‡. עד ׁשּבא זֹו, את ז ֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי

ּכאן  אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
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הּוא  מי ידּוע ואין ׁשקרן, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;
עצמּהמּׁשניהם  ּבפני זֹו ּכת ּובאה עצמּה, ּבפני זֹו ּכת ּבאה . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עצמּה. ּבפני מהם אחת ּכל מקּבלין - אחרת עדּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעידה
ּבמנה ·. אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן

ׁשטר  ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואחד
ועדי  זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הּׁשנים מאֹותם אחת ּכת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה
ׁשּיד  מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת הּׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשטר

הּׁשאר  על ויּׁשבע הּתחּתֹונה; על הּׁשטר לי,.ּבעל ויראה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבנקיטת הּׁשאר, על ׁשּיּׁשבע זֹו חפץ [אחיזת]ׁשּׁשבּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקצת[קדוש] מֹודה דאורייתא]ּכדין ׁשהרי [כשבועה ; ְְְֲִִֵֶֶָ
ׁשּכפר  הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני עליו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

ּפיו הֹודית ּתהיה ולא שבועה]ּבכּלֹו, ּגדֹולה [המחייבתו ְְְְִִֶַָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ְְֲִֵֵֵֶַַַמהעדת

מּׁשּתיהן‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן [-הֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
זו] את זו שהכחישו ׁשני מהכיתות ׁשטר ׁשמעֹון והֹוציא ,ְְְִִִֵָ

ראּובן  הרי - ּבׁשניהם ּכפר ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעל
יׁש מהם אחד ׁשּוּדאי ונֹוטל; נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבע
על  חנוני ּכדין חכמים, ּבתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלֹו

נתתי ּפנקסֹו אומר חנווני מנה, לפלוני תן לחנווני [שאמר ְִָ
קיבלתי] לא אומר .ופלוני

מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
אחד  וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ואין  הֹואיל הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - ּבֹו ּכפר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהן

מּׁשני אחד לקּים יכֹול ּבהם ראּובן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּסת נׁשּבעין הּנטענין ּוׁשני מדרבנן]ּכחרׂש, [שבועה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּכּתֹות  ׁשּתי ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָונפטרין.
ּכת  עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחד. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהעיד

ּבין אחת ,ּכ אחר הֹוציא ואם ּבֹו. ּגֹובה זה הרי מּׁשּתיהן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הרי  - הּׁשנּיה הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשני ׁשטר אחר, ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא
ּכל  ׁשהרי מאחר; ּבין הראׁשֹון הּלוה מן ּבין ּבֹו, ּגֹובה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכת
והביא ‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותם, ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

מאה  אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעדים
ונמצאת  עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה עדים הביא ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכת,
ּפי  על ׁשאף ּפיהן; על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעדּות
לא  הרי ׁשקרנים, עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשהחזק

מׁשּקרין  ׁשהם האחרֹונים העדים אּלּו ׁשטר החזקּו אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
עליו כשרותו]ערער[הנתבע]ׁשּקרא ׁשּיבֹואּו[על והּוא , ְְֶֶַָָָָָָ

ׁשאל 'מּמּנּו ויאמרּו: אף [ביקש]ׁשנים - זה' ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי החתימות]על זוהו אין [- , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

והעידּו הּׁשטר, עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגֹובין
ּבֹו. ּגֹובין - ידם ּכתב על ּבעצמם ְְְִֵַַַָָָהם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּפי על לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹלא
מּדבריהם; לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
ולא  ׁשּבכתב, ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ(ג)
הּכל; מן לגרע ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבפרּוׁשן
ואם; אב להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ה)
יהיה  ׁשּלא (ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ(ז)
אּלּו מצוֹות ּובאּור ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָהּבן

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשּבעל ‡. ּתֹורה עּקר הם - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבית

לכל  יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּוד והם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפה,
הּתֹורה  ּפי "על ׁשּנאמר: ּתֹורה, הבטיחה ועליהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל,

ּתעׂשה" - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל ,יֹורּו זֹואׁשר , ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ
חּיב  - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל עׂשה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹמצות

עליהם. ּולהּׁשען אליהם, הּדת מעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלסמ
תעׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ואין  ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר [מּכל] תסּור "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹוקין

ׁשּמֹורה חכם ּבחנק,[ממרה]ׁשּכל מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּדברים  אחד וגֹו'". ּבזדֹון יעׂשה אׁשר "והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ואחד  ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, מּפי אֹותן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלמדּו
ׁשהּתֹורה  הּמּדֹות מן ּבאחת ּדעּתן מּפי אֹותן ׁשּלמדּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּדברים
הּוא, ּכ זה ּבדבר ׁשהּדין ּבעיניהן ונראה ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנדרׁשת
ּׁשהּׁשעה  מה ּולפי לּתֹורה סיג אֹותן ׁשעׂשּו ּדברים ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָואחד
ואחד  אחד ּכל - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצריכה,
והעֹובר  להן, לׁשמע עׂשה מצות ּדברים, הּׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמאּלּו
"על  אֹומר: הּוא הרי תעׂשה. ּבלא עֹובר מהן, אחד ּכל ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל
והּמנהגֹות  והּתּקנֹות הּגזרֹות אּלּו ,"יֹורּו אׁשר הּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי
"ועל  העֹולם; ּולתּקן הּדת לחּזק ּכדי לרּבים ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיֹורּו
ׁשּלמדּו ּדברים אּלּו ּתעׂשה", - ל יאמרּו אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשּפט
ּבהן; נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת הּדין מן ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו ,"ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ"(מּכל)

איׁש. ִִִמּפי
הּקּבלה‚. לעֹולם;[ממשרע"ה]ּדברי מחלקת ּבהן אין , ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מּמׁשה  קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע מחלקת, ּבֹו ׁשּתמצא ּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוכל
הּדין מן ׁשּלֹומדין ּודברים שווה]רּבנּו. גזירה או -[ק"ו ְְִִִִֵֶַַָ

ואם  הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית עליהן הסּכימּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֻאם
אחד  הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין - ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלקּו
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אלף  ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ּכתּבה ׁשל הניה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטֹובת
מאה  היתה אם ּבמאה, הניה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהרי
מה  ּכפי אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. אּלא ּבעׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינין. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
לּתן ·. מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר  ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם  רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
.‚- זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהעידּו

מׁשּלמין  - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמׁשּלמין
מּגּופֹוּדמ  אּלא מׁשּלם ׁשאין ּבלבד, הּׁשֹור יותר י [ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּבר משוויו] אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו אם , לפיכ .ְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. נזק מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלים

ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על  את העידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו .עינֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ׁשּסּמא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהעידּו
סּמא  ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ הּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָונמצא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי מׁשּלמין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעינֹו
קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו [שהתרה ִֵֵ

עמו]ּוסתירה והעיד [שנסתרה אחד עד ּבא לֹוקין. ׁשהּוזּמּו, ְְִִִֵֵֶֶַָָָ
- זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּזנת
והּסתירה  הּקּנּוי עדי הם ׁשנים, היּו ּכתּבתּה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמׁשּלם
ואין  הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻֻוהּטמאה,
ׁשּלא  לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻלֹוקין.

ּבּה. ְִָהתרּו
.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלם ׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

וה'] ד' העידּותשלומי הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶַַַֹ
מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים והעידּו אּלּוׁשּגנב, והּוזּמּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָואּלּו
ׁשנים ּתׁשלּומי מׁשּלמין ׁשלׁשה [בשור]והאחרֹונים אֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ

מׁשּלם [בשה] הּגּנב הרי - ּבלבד האחרֹונים הּוזּמּו .ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָ
ּתׁשלּומי  לּגּנב מׁשּלמין האחרֹונים והעדים ּכפל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבטלה  זֹומם, האחרֹונים מן אחד נמצא וחמּׁשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָארּבעה
ּכל  ּבטלה זֹומם, הראׁשֹונים מן אחד נמצא ׁשנּיה; ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָעדּות
מחּיבת  הּמכירה אֹו הּטביחה אין ּגנבה, אין ׁשאם - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. לׁשּלם ְְֵַאֹותֹו
.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים  - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

ׁשלׁש[מחלקים] החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּביניהם;
אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻעדּיֹות,

ּבׁשנה [זר]ואחד והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם מצטרף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
אחר]ׁשנה אח העיד שנה כל עדּיֹות,[על ׁשלׁש אּלּו הרי - ֲֵֵֵָָָֹֻ

ׁשאם  להזּמה: אחת ּכעדּות והן החזקה. ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותתקּים
הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ׁשלׁשה הרי - ּכּלן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּוזּמּו

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ּכל עם ׁשּנצטרף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזה
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין [שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
הּׁשֹור.[ביחד] הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְִִִִֶַַַַַָֹ

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין אם ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאבל
חצי  לחּיבֹו אּלא ּבאנּו 'לא אֹומרין: הם ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹּפטּורין;

מּועד'. ויעׂשה אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ידענּו ולא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנזק,
.Ë הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

מלקות] בה עליו [שמתחייב והעידּו אחרים ׁשנים ּובאּו ,ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּכת  - ׁשּתיהן והּוזּמּו יהרג, ׁשּבּה האחרֹונה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדּות
לֹומר: ׁשּיכֹולים מּפני נהרגת, ואינּה לֹוקה, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהראׁשֹונה
ּפיהן  ׁשעל נהרגת, האחרֹונה ּכת אבל ּבאנּו'; ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'להלקֹותֹו
ׁשנים  ארּבעה, האחרֹונה הּכת היתה נהרג. הּוא ְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּבלבד
אכל', 'ּבפנינּו אֹומרים: ּוׁשנים ּגנב', 'ּבפנינּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאֹומרים:
מּיׂשראל  נפׁש זה ׁשּגנב ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּוזּמּו
ׁשּגנבֹו, ׁשנים העידּו נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומכרֹו,
ּגנבה, עדי ׁשהּוזּמּו ּבין - ׁשּמכרֹו אחרים ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוהעידּו
נהרגת, ׁשהּוזּמה מהם ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ׁשנים  העידּו מיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא  ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּגנבה
ׁשּגנבֹו עדים ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיׂשראלי, לזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמכרֹו
נהרג, זה היה לא הּוזּמּו, לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
אחר  ּגנבה עדי ּבאּו מכרּתי'. 'עבּדי לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמּפני
את  זה רֹומזין אֹותם ראינּו אפּלּו - מכירה עדי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוזּמּו

נהרגי  אין ן.זה, ֱִֵֶֶָ
.È ּכׁשהיא ׁשּזּנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמֹוציא

הּבעל  עדי הרי - והזּמּום עדים האב והביא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָארּוסה,
הרי  - האב עדי והזים עדים, הּבעל והביא חזר ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָנהרגין.
מּפני  - נהרגין לּבעל: ממֹון ּומׁשּלמין נהרגין, האב ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעדי
קנס  ּומׁשּלמין ּבעדּותם, להריגה ּדינם ׁשּנגמר הּבעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעדי
ונמצאּו ּבעדּותם; קנס לׁשּלם הּבעל ּדין ׁשּנגמר מּפני -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
'ׁשּבעל  זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן לזה. ּוממֹון לזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות
'ּבעל  מׁשּלמין; ואין נהרגין, - והּוזּמּו מארׂשה', ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָֹנערה
לּנטען. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - והּוזּמּו ּפלֹוני', ׁשל ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָּבּתֹו
מׁשּלמין; ואין נסקלין, - והּוזּמּו הּׁשֹור', רבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ'ּפלֹוני
לבעל  הּׁשֹור ּדמי ּומׁשּלמין נסקלין, - ּפלֹוני' ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'ׁשֹורֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּׁשֹור. ְֵֵֶַַָֹ

כב  ¤¤ּפרק
אחד ‡. עד ׁשּבא זֹו, את ז ֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי

ּכאן  אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
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הּוא  מי ידּוע ואין ׁשקרן, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;
עצמּהמּׁשניהם  ּבפני זֹו ּכת ּובאה עצמּה, ּבפני זֹו ּכת ּבאה . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עצמּה. ּבפני מהם אחת ּכל מקּבלין - אחרת עדּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעידה
ּבמנה ·. אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן

ׁשטר  ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואחד
ועדי  זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הּׁשנים מאֹותם אחת ּכת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה
ׁשּיד  מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת הּׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשטר

הּׁשאר  על ויּׁשבע הּתחּתֹונה; על הּׁשטר לי,.ּבעל ויראה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבנקיטת הּׁשאר, על ׁשּיּׁשבע זֹו חפץ [אחיזת]ׁשּׁשבּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקצת[קדוש] מֹודה דאורייתא]ּכדין ׁשהרי [כשבועה ; ְְְֲִִֵֶֶָ
ׁשּכפר  הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני עליו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

ּפיו הֹודית ּתהיה ולא שבועה]ּבכּלֹו, ּגדֹולה [המחייבתו ְְְְִִֶַָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ְְֲִֵֵֵֶַַַמהעדת

מּׁשּתיהן‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן [-הֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
זו] את זו שהכחישו ׁשני מהכיתות ׁשטר ׁשמעֹון והֹוציא ,ְְְִִִֵָ

ראּובן  הרי - ּבׁשניהם ּכפר ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעל
יׁש מהם אחד ׁשּוּדאי ונֹוטל; נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבע
על  חנוני ּכדין חכמים, ּבתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלֹו

נתתי ּפנקסֹו אומר חנווני מנה, לפלוני תן לחנווני [שאמר ְִָ
קיבלתי] לא אומר .ופלוני

מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
אחד  וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ואין  הֹואיל הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - ּבֹו ּכפר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהן

מּׁשני אחד לקּים יכֹול ּבהם ראּובן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּסת נׁשּבעין הּנטענין ּוׁשני מדרבנן]ּכחרׂש, [שבועה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּכּתֹות  ׁשּתי ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָונפטרין.
ּכת  עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחד. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהעיד

ּבין אחת ,ּכ אחר הֹוציא ואם ּבֹו. ּגֹובה זה הרי מּׁשּתיהן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הרי  - הּׁשנּיה הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשני ׁשטר אחר, ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא
ּכל  ׁשהרי מאחר; ּבין הראׁשֹון הּלוה מן ּבין ּבֹו, ּגֹובה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכת
והביא ‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותם, ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

מאה  אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעדים
ונמצאת  עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה עדים הביא ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכת,
ּפי  על ׁשאף ּפיהן; על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעדּות
לא  הרי ׁשקרנים, עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשהחזק

מׁשּקרין  ׁשהם האחרֹונים העדים אּלּו ׁשטר החזקּו אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
עליו כשרותו]ערער[הנתבע]ׁשּקרא ׁשּיבֹואּו[על והּוא , ְְֶֶַָָָָָָ

ׁשאל 'מּמּנּו ויאמרּו: אף [ביקש]ׁשנים - זה' ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי החתימות]על זוהו אין [- , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

והעידּו הּׁשטר, עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגֹובין
ּבֹו. ּגֹובין - ידם ּכתב על ּבעצמם ְְְִֵַַַָָָהם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּפי על לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹלא
מּדבריהם; לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
ולא  ׁשּבכתב, ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ(ג)
הּכל; מן לגרע ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבפרּוׁשן
ואם; אב להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ה)
יהיה  ׁשּלא (ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ(ז)
אּלּו מצוֹות ּובאּור ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָהּבן

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשּבעל ‡. ּתֹורה עּקר הם - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבית

לכל  יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּוד והם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפה,
הּתֹורה  ּפי "על ׁשּנאמר: ּתֹורה, הבטיחה ועליהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל,

ּתעׂשה" - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל ,יֹורּו זֹואׁשר , ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ
חּיב  - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל עׂשה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹמצות

עליהם. ּולהּׁשען אליהם, הּדת מעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלסמ
תעׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ואין  ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר [מּכל] תסּור "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹוקין

ׁשּמֹורה חכם ּבחנק,[ממרה]ׁשּכל מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּדברים  אחד וגֹו'". ּבזדֹון יעׂשה אׁשר "והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ואחד  ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, מּפי אֹותן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלמדּו
ׁשהּתֹורה  הּמּדֹות מן ּבאחת ּדעּתן מּפי אֹותן ׁשּלמדּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּדברים
הּוא, ּכ זה ּבדבר ׁשהּדין ּבעיניהן ונראה ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנדרׁשת
ּׁשהּׁשעה  מה ּולפי לּתֹורה סיג אֹותן ׁשעׂשּו ּדברים ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָואחד
ואחד  אחד ּכל - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצריכה,
והעֹובר  להן, לׁשמע עׂשה מצות ּדברים, הּׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמאּלּו
"על  אֹומר: הּוא הרי תעׂשה. ּבלא עֹובר מהן, אחד ּכל ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל
והּמנהגֹות  והּתּקנֹות הּגזרֹות אּלּו ,"יֹורּו אׁשר הּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי
"ועל  העֹולם; ּולתּקן הּדת לחּזק ּכדי לרּבים ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיֹורּו
ׁשּלמדּו ּדברים אּלּו ּתעׂשה", - ל יאמרּו אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשּפט
ּבהן; נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת הּדין מן ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו ,"ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ"(מּכל)

איׁש. ִִִמּפי
הּקּבלה‚. לעֹולם;[ממשרע"ה]ּדברי מחלקת ּבהן אין , ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מּמׁשה  קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע מחלקת, ּבֹו ׁשּתמצא ּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוכל
הּדין מן ׁשּלֹומדין ּודברים שווה]רּבנּו. גזירה או -[ק"ו ְְִִִִֵֶַַָ

ואם  הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית עליהן הסּכימּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֻאם
אחד  הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין - ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלקּו
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מקצתן  ראּו אם - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלרּבים.
על  העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשראּוי

זה בו]מנהג לנהוג ראּוי [שימשיכו ׁשאין מקצתן וראּו , ְְְִִֵֶֶָָָָָ
- זה מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה לתּקן ולא זֹו ּגזרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹלגזר
הרב, אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוׂשאין

לרּבים. אחד הּדין ִִִִֶַַָָּומֹוציאין
מחלקת „. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה

מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְִִִִֵֵֶָָָׁשֹואל
עֹולין  ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם הּׁשֹואל ְֲִִִִֵֵֵַהרי
ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית וׁשֹואלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים,
ּפתח  ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל לאו, ואם להן; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרּו
ללׁשּכת  ּבאין הּכל לאו, ואם להן; אמרּו ידעּו, אם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹהעזרה.
ׁשּנֹולד  הּדבר היה אם וׁשֹואלין. הּגדֹול, ּדין לבית ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּגזית

ידּוע  לּכל הּספק הּקּבלה ּבֹו מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית אצל ִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
היה  לא ואם מּיד; להן אֹומרים - ּבּה ׁשּדנּו הּמּדה מן ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבין

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - הּגדֹול ּדין ּבית אצל ּברּור [-הּדבר ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
שעה] אֹובאותה ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ּבּדבר ונֹותנין ונֹוׂשאין ,ְְְְְִִִֶַַַָָָֻ

ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ויאמרּו הרב, אחר וילכּו למנין ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹיעמדּו
רבתה  הּגדֹול, ּדין ּבית מּׁשּבטל להן. והֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהלכה',
וזה  לדבריו, טעם ונֹותן מטּמא זה ּביׂשראל: ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחלקת

מּתיר. וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטהר
ּבזמן ‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר  אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּבׁשל  - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - מּתיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָּתֹורה,

הּמקל  .אחר ֵֵַַַ

ב  ¤¤ּפרק
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורה ּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר  אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה  אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראל ּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן  ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה

ּובמנין. ּבחכמה לא הראׁשֹונים אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹ
את  לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹּבמנין,
אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל אפּלּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּדבריו;
ּגדֹולים  ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין האחרֹונים אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָהתקינּו
ּובית  ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ּגדֹולים יהיּו והיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָמהן.
ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדין

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ׁשאמרּו הּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוקּבלּו

ּכדי ‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה
ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּפׁשט  אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ּדין ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹּבית

יׂשראל  ּבכל לעקרן אּסּורן יכֹול אחר הּגדֹול ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,

ּדב „. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש שמשום רים גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
-סייג] הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְִִִִִֶַַָָָָָלפי

ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ּגזרֹות יהּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש - ּתֹורה ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹּדברי
ׁשּלא  ּכדי סיג, ולעׂשֹות הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
ׁשּלא  ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - הּתֹורה על העם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיעברּו
ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר קֹובעין אין אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּכּדין;
לעבר  אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא.
להּציל  אֹו לּדת, רּבים להחזיר ּכדי תעׂשה, לא מצות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹעל
מה  לפי עֹוׂשין - אחרים ּבדברים מּלהּכׁשל מּיׂשראל ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָרּבים
זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ׁשהרֹופא ּכׁשם צריכה. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּׁשהּׁשעה
הּזמּנים  מן ּבזמן מֹורים ּדין ּבית ּכ - ּכּלֹו ׁשּיחיה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻּכדי
- ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשעה, לפי מצוֹות מקצת על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלעבר
אחת, ׁשּבת עליו 'חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

הרּבה'. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ְְְִֵֵֶַַָֹּכדי
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם  ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
יכֹולין  הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲִִִִֵַַַָֹֹֹרב

זה  ּבדבר אּלא לעמד הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין אין ּולעֹולם . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור רב ּכן ְֲִִִֵַַָֹֹאם

.Â יכֹולין הּצּבּור ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
ּפקּפקּו אֹותּה, ׁשּגזרּו ואחר ּבּה, ּבּה[זלזלו]לעמד העם ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

לכף  רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי - הּצּבּור ּברב ּפׁשטה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹולא
ּבּה. ללכת העם ֶֶֶָָָָאת

.Ê ׁשנים ּכן הּדבר ועמד יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל  ּובדק אחר, ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
- יׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל
ּדין  ּבית מאֹותֹו ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטלּה; רׁשּות לֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָיׁש

לבּטל  לֹו יׁש ּובמנין, ּבחכמה .הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָָָָ
.Áּדברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית גזירות]וכל ימהר [- אל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשליׁשי. ּדבר ְְִִִַָָלהּתיר
.Ëּדין לבית ויׁש ויעמד הֹואיל הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻ

ׁשעה  לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
תגרע  ולא עליו, תסף "לא ּתֹורה, ׁשהזהירה זה הּוא מה -ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
מהם, לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמּנּו"?
ּבּתֹורה  ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא לעֹולם הּדבר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹולקּבע
ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבכתב,

הּׁשמּועה ּומּפי אּמֹו", ּבחלב ּגדי תבּׁשל [ממשרע"ה]"לא ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹ
א  הּכתּוב ׁשּזה ּבין למדּו, - ּבחלב ּבׂשר ולאכל לבּׁשל סר ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחלב  מּתר עֹוף, ּבׂשר אבל חּיה; ּבׂשר ּבין ּבהמה, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֻּבׂשר
הרי  ּבחלב, חּיה ּבׂשר ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמן
הּגדי, ּבכלל ׁשהּוא ויאמר העֹוף, ּבׂשר יאסר ואם ּגֹורע; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹזה
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אמר: אם אבל מֹוסיף. זה הרי - הּתֹורה מן אסּור ְֲֲִִִֵֶַַָָָָוהּוא
לעם  ונֹודיע אֹותֹו, נאסר ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ְְְֱִִֶַַַָָָָָָֹֻ'ּבׂשר
'העֹוף  ויאמרּו: חרבה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ּגזרה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
לא  ׁשהרי מּתרת החּיה ּכ ּבּתֹורה, נתּפרׁש ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמּתר
חּוץ  מּתר, הּבהמה ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻנתּפרׁשה';
ּבחלב  מּתר העז ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז'; ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
מינֹו'; ׁשהיא "אּמֹו", אּלא נאמר ׁשּלא הּכבׂשה, אֹו ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפרה
ׁשּלא  מּתר, אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב 'אף לֹומר: אחר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻויבֹוא
ואפּלּו ּבחלב, ּבׂשר ּכל נאסר לפיכ "אּמֹו"'. אּלא ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנאמר
וכן  לּתֹורה. סיג עֹוׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף' ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ג  ¤¤ּפרק
ממרא ‡. זקן אינֹו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמין ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבּתֹורה  ּביד האמּור ּומיתתֹו הּמינים, ּבכלל זה הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אדם. ָָָּכל

.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
-]מֹורידין מעלין[לבור סכנה]ולא בזמן - ּכׁשאר [מהבור , ְְֲִִִִַָֹ

הּׁשמים'הּמ מן ּתֹורה 'אין והאֹומרין והאּפיקֹורֹוסין ינים ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ואינן  יׂשראל, ּבכלל אינן אּלּו ּכל והמׁשּמדין; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻוהּמֹוסרין
ההֹורג  ּכל אּלא ּדּינין; ולא התראה ולא עדים לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹצריכין

מכׁשֹול. והסיר ּגדֹולה מצוה עׂשה מהם, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאחד
ּפה ‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה, ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָמּמחׁשבּתֹו,
וכן  ּתחּלה; ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכפר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואחר
ּבניהם, ּובני הּטֹועים אֹותן ּבני אבל אחריו. הּטֹועים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל
עליו  אֹותם וגּדלּו ּבמינּות, ונֹולדּו אבֹותם אֹותם ְְְְְֲִִִִֶָָָָָׁשהּדיחּו
על  הּגֹוים וגּדלּוהּו הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הן הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהיה  ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ואף אנּוס; ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדתם,
ׁשהרי  ּכאנּוס, הּוא הרי - ודתם הּיהּודים וראה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָיהּודי,
אבֹותיהם  ּבדרכי האֹוחזים אּלּו ּכ טעּותם. על ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּגּדלּוהּו
אֹותם  ולמׁש ּבתׁשּובה, להחזירן ראּוי ,לפיכ ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹׁשּתעּו.
אדם  ימהר ולא הּתֹורה; לאיתן ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבדרכי

.להרגן  ְְָָ
אחד „. חכם הּוא - ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש יׂשראל בתושבע"פ]מחכמי מודה ודן [- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ׁשּידּונּו ּכמֹו ּתֹורה ּבדיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּומֹורה
ולא  הּגדֹול, ּדין ּבית עם הּדינין מן ּבדין מחלקת לֹו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּבאה
ׁשּלא  לעׂשֹות והֹורה עליהם חלק אּלא לדבריהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחזר
חלק  לֹו ויׁש ּומתוּדה, מיתה; עליו ּתֹורה ּגזרה - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּכהֹוראתם

הּבא. והם לעֹולם קּבל והּוא ּדנין, והן ּדן ׁשהּוא ּפי  על אף ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּדין  ּבית רצּו ואם ּכבֹוד; להם חלקה הּתֹורה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָקּבלּו
ירּבּו ׁשּלא ּכדי יכֹולין, אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודם, על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹלמחל

ּביׂשראל. ְְֲִֵֶַָֹמחלקת
ׁשהּגיע ‰. חכם ׁשּיהיה עד מיתה, חּיב ממרא זקן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

סמּו ּדין [מוסמך]להֹוראה, ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
אֹו חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבדבר

ּפי  על הּוא יעׂשה אֹו ּכהֹוראתֹו, לעׂשֹות ויֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבתפּלין;
אבל  הּגזית. ּבלׁשּכת יֹוׁשבין והן עליהן, ויחלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהֹוראתֹו;
- לעׂשֹות והֹורה להֹוראה, הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאם
ׁשּלא  מי לּמׁשּפט", דבר מּמ יּפלא "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפטּור,

מפלא[ייעלם]יּפלא ּדבר  אּלא וקשה]מּמּנּו .[עמוק ְִִֵֶֶָָָָָֻ
.Â ולּמד וׁשנה וחלק ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻהיה

ּפטּור  - לעׂשֹות הֹורה לא אבל ּכדבריו, ׁשּנאמר:לאחרים , ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹורה  אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא - בזדֹון" יעׂשה אׁשר ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"והאיׁש

ּבעצמֹו. הּוא יעׂשה אֹו ְְֲֲֶַַַלעׂשֹות
.Êלמקֹומן[לסנהדרין]מצאן הגזית]חּוץ לשכת והמרה [- , ְְְְִִָָָָ

הּמקֹום", אל ועלית "וקמּת ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליהם
ּבהם  וכּיֹוצא אּלּו וכל מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמלּמד
לנּדֹותם  הּגדֹול ּדין לבית יׁש - הּמיתה מן ּפטּורין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהם
להם  ּׁשּיראה מה ּכפי מּללּמד ּולמנעם ּולהּכֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולהפריׁשם

.לכ צרי ְִֶַָָָָׁשהּדבר
.Áּבֹו ויֹורה ּדבר, ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכיצד

ּבדבר  ּבין ּבעיניו, ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, הּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָחכם
עֹולין  עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - מרּבֹותיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָׁשּקּבל
ואֹומרים  הּבית; הר ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּובאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלירּוׁשלים,
ואם  מּוטב. וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' ּדין: ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלהם
ּגם  ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּכּלן ּבאין - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ואם  להם. ילכּו וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' להם: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהם
ׁשּמּׁשם  הּגזית, ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין לבית ּבאין ּכּלן - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ההּוא, הּמקֹום "מן ׁשּנאמר: יׂשראל, לכל יֹוצאת ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

ה'" יבחר הּדין';אׁשר הּוא ּכ' להם: אֹומרין ּדין ּובית . ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
לעירֹו, ּדין ּבית על ׁשחלק החכם זה חזר ּכּלן. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻויֹוצאין
הֹורה  ּפטּור; זה הרי - למּוד ׁשהּוא ּכדר ולּמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָוׁשנה
צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ׁשעׂשה אֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹות,
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין לדבריו, טעם נתן אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהתראה.
לאחרים  ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו, ׁשעׂשה עדים ׁשּבאּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכיון

ׁשּבעירֹו ּדין לבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין - ותֹופׂשין לעׂשֹות . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָ
אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ּומעלין ְְֲִִִִִִֵַַָָאֹותֹו,
חּוץ  ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו מעלין אּלא ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשּנאמר: - ּברגל אֹותֹו וחֹונקין הרגל, עד אֹותֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּומׁשּמרין
ׁשּצרי מּכלל ויראּו", יׁשמעּו [העם] (יׂשראל) ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ"וכל
ועדים  ממרא, זקן - הכרזה צריכין וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהכרזה.
נאמר: ּבכּלם ׁשהרי ּומֹורה; סֹורר ּובן והּמסית, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹוממין,

ויראּו". ְְְִִָ"יׁשמעּו

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכרת,‡. זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזקן

ּבין  מּתיר, והּוא אֹוסרין הן ׁשהיּו ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועל
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיּו
מרּבֹותי', קּבלּתי ּכ' ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
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מקצתן  ראּו אם - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלרּבים.
על  העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשראּוי

זה בו]מנהג לנהוג ראּוי [שימשיכו ׁשאין מקצתן וראּו , ְְְִִֵֶֶָָָָָ
- זה מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה לתּקן ולא זֹו ּגזרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹלגזר
הרב, אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוׂשאין

לרּבים. אחד הּדין ִִִִֶַַָָּומֹוציאין
מחלקת „. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה

מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְִִִִֵֵֶָָָׁשֹואל
עֹולין  ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם הּׁשֹואל ְֲִִִִֵֵֵַהרי
ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית וׁשֹואלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים,
ּפתח  ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל לאו, ואם להן; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרּו
ללׁשּכת  ּבאין הּכל לאו, ואם להן; אמרּו ידעּו, אם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹהעזרה.
ׁשּנֹולד  הּדבר היה אם וׁשֹואלין. הּגדֹול, ּדין לבית ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּגזית

ידּוע  לּכל הּספק הּקּבלה ּבֹו מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית אצל ִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
היה  לא ואם מּיד; להן אֹומרים - ּבּה ׁשּדנּו הּמּדה מן ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבין

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - הּגדֹול ּדין ּבית אצל ּברּור [-הּדבר ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
שעה] אֹובאותה ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ּבּדבר ונֹותנין ונֹוׂשאין ,ְְְְְִִִֶַַַָָָֻ

ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ויאמרּו הרב, אחר וילכּו למנין ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹיעמדּו
רבתה  הּגדֹול, ּדין ּבית מּׁשּבטל להן. והֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהלכה',
וזה  לדבריו, טעם ונֹותן מטּמא זה ּביׂשראל: ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחלקת

מּתיר. וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטהר
ּבזמן ‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר  אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּבׁשל  - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - מּתיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָּתֹורה,

הּמקל  .אחר ֵֵַַַ

ב  ¤¤ּפרק
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורה ּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר  אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה  אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראל ּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן  ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה

ּובמנין. ּבחכמה לא הראׁשֹונים אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹ
את  לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹּבמנין,
אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל אפּלּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּדבריו;
ּגדֹולים  ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין האחרֹונים אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָהתקינּו
ּובית  ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ּגדֹולים יהיּו והיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָמהן.
ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדין

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ׁשאמרּו הּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוקּבלּו

ּכדי ‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה
ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּפׁשט  אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ּדין ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹּבית

יׂשראל  ּבכל לעקרן אּסּורן יכֹול אחר הּגדֹול ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,

ּדב „. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש שמשום רים גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
-סייג] הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְִִִִִֶַַָָָָָלפי

ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ּגזרֹות יהּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש - ּתֹורה ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹּדברי
ׁשּלא  ּכדי סיג, ולעׂשֹות הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
ׁשּלא  ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - הּתֹורה על העם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיעברּו
ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר קֹובעין אין אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּכּדין;
לעבר  אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא.
להּציל  אֹו לּדת, רּבים להחזיר ּכדי תעׂשה, לא מצות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹעל
מה  לפי עֹוׂשין - אחרים ּבדברים מּלהּכׁשל מּיׂשראל ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָרּבים
זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ׁשהרֹופא ּכׁשם צריכה. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּׁשהּׁשעה
הּזמּנים  מן ּבזמן מֹורים ּדין ּבית ּכ - ּכּלֹו ׁשּיחיה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻּכדי
- ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשעה, לפי מצוֹות מקצת על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלעבר
אחת, ׁשּבת עליו 'חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

הרּבה'. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ְְְִֵֵֶַַָֹּכדי
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם  ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
יכֹולין  הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲִִִִֵַַַָֹֹֹרב

זה  ּבדבר אּלא לעמד הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין אין ּולעֹולם . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור רב ּכן ְֲִִִֵַַָֹֹאם

.Â יכֹולין הּצּבּור ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
ּפקּפקּו אֹותּה, ׁשּגזרּו ואחר ּבּה, ּבּה[זלזלו]לעמד העם ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

לכף  רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי - הּצּבּור ּברב ּפׁשטה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹולא
ּבּה. ללכת העם ֶֶֶָָָָאת

.Ê ׁשנים ּכן הּדבר ועמד יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל  ּובדק אחר, ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
- יׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל
ּדין  ּבית מאֹותֹו ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטלּה; רׁשּות לֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָיׁש

לבּטל  לֹו יׁש ּובמנין, ּבחכמה .הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָָָָ
.Áּדברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית גזירות]וכל ימהר [- אל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשליׁשי. ּדבר ְְִִִַָָלהּתיר
.Ëּדין לבית ויׁש ויעמד הֹואיל הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻ

ׁשעה  לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
תגרע  ולא עליו, תסף "לא ּתֹורה, ׁשהזהירה זה הּוא מה -ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
מהם, לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמּנּו"?
ּבּתֹורה  ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא לעֹולם הּדבר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹולקּבע
ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבכתב,

הּׁשמּועה ּומּפי אּמֹו", ּבחלב ּגדי תבּׁשל [ממשרע"ה]"לא ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹ
א  הּכתּוב ׁשּזה ּבין למדּו, - ּבחלב ּבׂשר ולאכל לבּׁשל סר ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחלב  מּתר עֹוף, ּבׂשר אבל חּיה; ּבׂשר ּבין ּבהמה, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֻּבׂשר
הרי  ּבחלב, חּיה ּבׂשר ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמן
הּגדי, ּבכלל ׁשהּוא ויאמר העֹוף, ּבׂשר יאסר ואם ּגֹורע; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹזה
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אמר: אם אבל מֹוסיף. זה הרי - הּתֹורה מן אסּור ְֲֲִִִֵֶַַָָָָוהּוא
לעם  ונֹודיע אֹותֹו, נאסר ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ְְְֱִִֶַַַָָָָָָֹֻ'ּבׂשר
'העֹוף  ויאמרּו: חרבה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ּגזרה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
לא  ׁשהרי מּתרת החּיה ּכ ּבּתֹורה, נתּפרׁש ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמּתר
חּוץ  מּתר, הּבהמה ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻנתּפרׁשה';
ּבחלב  מּתר העז ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז'; ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
מינֹו'; ׁשהיא "אּמֹו", אּלא נאמר ׁשּלא הּכבׂשה, אֹו ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפרה
ׁשּלא  מּתר, אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב 'אף לֹומר: אחר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻויבֹוא
ואפּלּו ּבחלב, ּבׂשר ּכל נאסר לפיכ "אּמֹו"'. אּלא ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנאמר
וכן  לּתֹורה. סיג עֹוׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף' ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ג  ¤¤ּפרק
ממרא ‡. זקן אינֹו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמין ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבּתֹורה  ּביד האמּור ּומיתתֹו הּמינים, ּבכלל זה הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אדם. ָָָּכל

.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
-]מֹורידין מעלין[לבור סכנה]ולא בזמן - ּכׁשאר [מהבור , ְְֲִִִִַָֹ

הּׁשמים'הּמ מן ּתֹורה 'אין והאֹומרין והאּפיקֹורֹוסין ינים ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ואינן  יׂשראל, ּבכלל אינן אּלּו ּכל והמׁשּמדין; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻוהּמֹוסרין
ההֹורג  ּכל אּלא ּדּינין; ולא התראה ולא עדים לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹצריכין

מכׁשֹול. והסיר ּגדֹולה מצוה עׂשה מהם, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאחד
ּפה ‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה, ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָמּמחׁשבּתֹו,
וכן  ּתחּלה; ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכפר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואחר
ּבניהם, ּובני הּטֹועים אֹותן ּבני אבל אחריו. הּטֹועים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל
עליו  אֹותם וגּדלּו ּבמינּות, ונֹולדּו אבֹותם אֹותם ְְְְְֲִִִִֶָָָָָׁשהּדיחּו
על  הּגֹוים וגּדלּוהּו הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הן הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהיה  ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ואף אנּוס; ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדתם,
ׁשהרי  ּכאנּוס, הּוא הרי - ודתם הּיהּודים וראה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָיהּודי,
אבֹותיהם  ּבדרכי האֹוחזים אּלּו ּכ טעּותם. על ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּגּדלּוהּו
אֹותם  ולמׁש ּבתׁשּובה, להחזירן ראּוי ,לפיכ ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹׁשּתעּו.
אדם  ימהר ולא הּתֹורה; לאיתן ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבדרכי

.להרגן  ְְָָ
אחד „. חכם הּוא - ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש יׂשראל בתושבע"פ]מחכמי מודה ודן [- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ׁשּידּונּו ּכמֹו ּתֹורה ּבדיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּומֹורה
ולא  הּגדֹול, ּדין ּבית עם הּדינין מן ּבדין מחלקת לֹו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּבאה
ׁשּלא  לעׂשֹות והֹורה עליהם חלק אּלא לדבריהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחזר
חלק  לֹו ויׁש ּומתוּדה, מיתה; עליו ּתֹורה ּגזרה - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּכהֹוראתם

הּבא. והם לעֹולם קּבל והּוא ּדנין, והן ּדן ׁשהּוא ּפי  על אף ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּדין  ּבית רצּו ואם ּכבֹוד; להם חלקה הּתֹורה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָקּבלּו
ירּבּו ׁשּלא ּכדי יכֹולין, אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודם, על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹלמחל

ּביׂשראל. ְְֲִֵֶַָֹמחלקת
ׁשהּגיע ‰. חכם ׁשּיהיה עד מיתה, חּיב ממרא זקן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

סמּו ּדין [מוסמך]להֹוראה, ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
אֹו חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבדבר

ּפי  על הּוא יעׂשה אֹו ּכהֹוראתֹו, לעׂשֹות ויֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבתפּלין;
אבל  הּגזית. ּבלׁשּכת יֹוׁשבין והן עליהן, ויחלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהֹוראתֹו;
- לעׂשֹות והֹורה להֹוראה, הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאם
ׁשּלא  מי לּמׁשּפט", דבר מּמ יּפלא "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפטּור,

מפלא[ייעלם]יּפלא ּדבר  אּלא וקשה]מּמּנּו .[עמוק ְִִֵֶֶָָָָָֻ
.Â ולּמד וׁשנה וחלק ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻהיה

ּפטּור  - לעׂשֹות הֹורה לא אבל ּכדבריו, ׁשּנאמר:לאחרים , ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹורה  אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא - בזדֹון" יעׂשה אׁשר ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"והאיׁש

ּבעצמֹו. הּוא יעׂשה אֹו ְְֲֲֶַַַלעׂשֹות
.Êלמקֹומן[לסנהדרין]מצאן הגזית]חּוץ לשכת והמרה [- , ְְְְִִָָָָ

הּמקֹום", אל ועלית "וקמּת ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליהם
ּבהם  וכּיֹוצא אּלּו וכל מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמלּמד
לנּדֹותם  הּגדֹול ּדין לבית יׁש - הּמיתה מן ּפטּורין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהם
להם  ּׁשּיראה מה ּכפי מּללּמד ּולמנעם ּולהּכֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולהפריׁשם

.לכ צרי ְִֶַָָָָׁשהּדבר
.Áּבֹו ויֹורה ּדבר, ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכיצד

ּבדבר  ּבין ּבעיניו, ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, הּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָחכם
עֹולין  עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - מרּבֹותיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָׁשּקּבל
ואֹומרים  הּבית; הר ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּובאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלירּוׁשלים,
ואם  מּוטב. וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' ּדין: ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלהם
ּגם  ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּכּלן ּבאין - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ואם  להם. ילכּו וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' להם: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהם
ׁשּמּׁשם  הּגזית, ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין לבית ּבאין ּכּלן - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ההּוא, הּמקֹום "מן ׁשּנאמר: יׂשראל, לכל יֹוצאת ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

ה'" יבחר הּדין';אׁשר הּוא ּכ' להם: אֹומרין ּדין ּובית . ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
לעירֹו, ּדין ּבית על ׁשחלק החכם זה חזר ּכּלן. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻויֹוצאין
הֹורה  ּפטּור; זה הרי - למּוד ׁשהּוא ּכדר ולּמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָוׁשנה
צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ׁשעׂשה אֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹות,
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין לדבריו, טעם נתן אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהתראה.
לאחרים  ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו, ׁשעׂשה עדים ׁשּבאּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכיון

ׁשּבעירֹו ּדין לבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין - ותֹופׂשין לעׂשֹות . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָ
אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ּומעלין ְְֲִִִִִִֵַַָָאֹותֹו,
חּוץ  ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו מעלין אּלא ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשּנאמר: - ּברגל אֹותֹו וחֹונקין הרגל, עד אֹותֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּומׁשּמרין
ׁשּצרי מּכלל ויראּו", יׁשמעּו [העם] (יׂשראל) ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ"וכל
ועדים  ממרא, זקן - הכרזה צריכין וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהכרזה.
נאמר: ּבכּלם ׁשהרי ּומֹורה; סֹורר ּובן והּמסית, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹוממין,

ויראּו". ְְְִִָ"יׁשמעּו

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכרת,‡. זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזקן

ּבין  מּתיר, והּוא אֹוסרין הן ׁשהיּו ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועל
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיּו
מרּבֹותי', קּבלּתי ּכ' ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
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הֹואיל  - נֹותן' ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ' אֹומרים: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָוהם
זה  הרי - לעׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועׂשה ּבּדבר, עליהם ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
מּפי  מֹורים הם היּו אם לֹומר, צרי ואין מיתה. ְִִִִִִֵֵַַָָָָחּיב
ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה עליהן חלק אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּבלה.
ׁשהּתיר  ּכגֹון ּכרת, ּובזדֹונֹו חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבדבר
ּבהניה  אסרֹו אֹו ׁשּׁשית, ּבׁשעה עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָהחמץ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מיתה; חּיב זה הרי - חמיׁשית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעה

חּטאת ·. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנחלקּו

חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו זֹועל ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבאּׁשה  מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם מטּמא, אינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
וכל  מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה אֹו זבה זֹו ְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻאם
ּכרת  זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי - ּבאּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
ּבעּבּור  ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעל

מעּברין אם אדר[רק]הּׁשנה, ּבכל אֹו הּפּורים [גם עד ְְְֲִִִַַַַָָָָ
לעבר] ניתן פורים לידי אחרי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם וכן ּבפסח. חמץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאכילת
לדבריו  חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ּדיני ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ועל  נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ּכל לזה, חּיב ׁשּזה אחד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשאמר  אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ׁשל ולדבריו נטל; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפי
ואם  ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ּכל - לדּון ראּויין אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
- נטל ׁשּלֹו האֹומר ּולדברי מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻקּדׁש
ונמצא  חּטאת. מביא ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּבא
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי מביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר

ז  אם מּכֹות, ּבדיני נחלקּו אם וכן אֹוחּטאת. מלקּות חּיב ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה  הרי - ּבפניהם ׁשּלֹוקין הּדּינין ּבמנין ׁשחלק אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאינֹו,
ּבֹו, הם חֹובלין - לֹוקה אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָחּיב;
האֹומר  ּולדברי נֹוטל; ּכדין מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוחּיבין
קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבן

ּבערכין נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה פלוני ּבֹו ['ערך ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
למקדש'] - ּבחרמיןעלי אם אֹו וספק מוחרמים', ['נכסיי ֲִַָ

לכהנים] או למקדש -כיוון חּיב אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ,ִִֵֵֶַַָָ
אם  - לּתן חּיב אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
אינּה אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלקחּו
נפּדּו אם הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻמקּדׁשת.
זה  אין האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹו
ּבעריפת  נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּפדיֹון,

בדרך]העגלה חלל נמצא אם חּיבין [שמביאים אּלּו אם , ְִִֵֶַָָָ
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהביא
אּׁשה  ּבּה והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּיבין
נחלקּו אם וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻאינּה
הרי  - הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלקט
ּגזל  זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
חלק  אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּביד
נגעי  אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻעליהם

ז  הרי - ּבגדים נגעי אֹו האֹומר ּבּתים לדברי ׁשהרי חּיב; ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּולדברי  קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש להּכנס מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻטהֹור,
ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו נכנס אם טמא, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאֹומר
אם  מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן חּטאת. מביא - ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשֹוגג
ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן לֹו. אין אֹו טהרה לזה ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש
ׁשהרי  חּיב; זה הרי - צריכה אינּה אֹו לׁשּתֹות צריכה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאם
הרי  ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם - צריכה האֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלדברי
מתיּבמת. צריכה, אינּה האֹומר ּולדברי ליבם; אסּורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו
מחלקת  היתה אם ולחקר לבּדק צריכין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹוכן
ׁשני, דבר לידי מביא זה ודבר זה, ּדבר לידי מביאה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָזֹו
על  ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף יבֹוא אם ּדברים, מאה אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָאפּלּו
והן  מקל הּזקן ׁשהיה ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזדֹונֹו
חּיב. זה הרי - מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמחמירין,

.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טֹוטפת  להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה  הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא  ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את  רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי  הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר  ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה  'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא  אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
הרי  - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן ּפטּור .זה ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
ואּמֹו‡. "אביו ׁשּנאמר: נסקל, - אּמֹו אֹו אביו ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָהמקּלל

לאחר  אֹו ּבחּייהם, אֹותם המקּלל ואחד ּבֹו". ּדמיו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקּלל,
ּכל  ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי נסקל. זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָמֹותם
וכן  האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי

והאנּדרֹוגינֹוס נקבה]הּטמטּום או זכר ׁשּיהיּו[ספקי והּוא ; ְְְְְְִִֶַַָֻ
הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו ְְֳִִִִִֶַָָּגדֹולים,

הּׁשמֹות ·. מן ּבׁשם ׁשּיקּללם עד סקילה, חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
הקב"ה]המיחדין מן [של ּפטּור - ּבכּנּוי קּללם אם אבל ; ְְְֲִִִִִַָָָָֻ

ּכׁשר  אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ּכדר ולֹוקה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּסקילה,
ְִִֵָמּיׂשראל.

אחד ‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל  .מּׁשאר ְִַָָָ

ׁשמענּו„. ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מקּלל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה
חרׁש" תקּלל "לא ּבכלל היא הרי האזהרה, אבל .ּבפרּוׁש; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

אביו  הרי מּיׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהֹואיל
יׂשראל. ּכל ְְִִֵַָָּבכלל

"ּומּכה ‰. ׁשּנאמר: ּבחנק, מיתתֹו - אּמֹו אֹו אביו ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּכה
ּכל  ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת". מֹות ואּמֹו, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאביו
וכן  האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי
אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא, והאנּדרֹוגינֹוס; ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום
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עׂשה  לא אם אבל חּבּורה; ּבהם ׁשּיעׂשה עד חנק, ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
אֹותם  והּמּכה יׂשראל. מּׁשאר אחד ּכמּכה זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּבּורה,

ּפטּור. מיתה, ְִַַָָלאחר
.Â;ונהרג חּיב, - וחרׁשֹו אזנֹו, על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּדם  טּפת אפּלּו - חּבּורה ּבלא חרׁש ׁשּיעׂשה לֹו אפׁשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאי
ונתחרׁש ּבאזן, ּבפנים .יצאת ְְְִִִֵֶָָָָֹ

.Êאֹו ּבׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּמּקיז
יעׂשה; לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאבר

סילֹון להֹוציא קוץ]אפּלּו לא [- - אּמֹו אֹו אביו מּבׂשר ְְֲִִִִִִַָֹ
ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּבּורה. יעׂשה ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹוציא,
הּוא, אּלא ׁשּיעׂשה מי ׁשם אין אם אבל לעׂשֹות. אחר ֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם
מה  ּכפי ,וחֹות ּדם מּקיז זה הרי - מצטערין הם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָוהרי

לעׂשֹות  .ּׁשּירׁשּוהּו ְֲֶַַ
.Á,ׁשמענּו ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מּכה ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאזהרה

אדם  להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל ׁשמענּו. לא ְְְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻאזהרה
יׂשראל  ּבכלל ואּמֹו אביו הרי .מּיׂשראל, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָ

.Ëאביו]ׁשתּוקי מיהו ידוע שאין ואינֹו[- אּמֹו, על חּיב ְְִִֵַַָ
ׁשּנבּדקה ּפי על אף אביו; על ואמרה:[נחקרה]חּיב אּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו אבל ּפיה. על נחנק אֹו נסקל זה אין - הּוא' ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ'ּבן
על  ולא אביו על לא חּיב אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹמן
מּכת  על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּגר וכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאּמֹו.

וקללתֹו. ְְִִָָאביו
.Èאּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ,ּוכׁשם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אביו, על חּיב ׁשהּוא את - ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
אּמֹו. על חּיב אינֹו אביו, על חּיב ׁשאינֹו וזה אּמֹו, על ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב

.‡Èּולבּזהּו ּולהּכֹותֹו הּגֹוי, אביו לקּלל אסּור ּכדי הּגר - ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשהרי  קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה 'ּבאּו יאמרּו: ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
לֹו אין העבד, אבל ּכבֹוד. מקצת ּבֹו ונֹוהג אביו; מבּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה
על  אף ּדבר, לכל אביו ׁשאינֹו ּכמי אביו הרי אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיחּוס,

ׁשּנׁשּתחררּו. ְְְִִֶַּפי
.·È עברֹות ועֹוברי ּגמּורים, רׁשעים ואּמֹו אביו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָמי

אסּור  - להריגה יֹוצאים והם להריגה, ּדינם נגמר אפּלּו -ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָ
ּפטּור  ּבהם, חבל אֹו קּלל ואם ּולקּללם; להּכֹותם ואם לֹו . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהם  ּפי על אף עליהם, ונהרג חּיב זה הרי - ּתׁשּובה ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשּו
אחר  אבל ּבבנֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה למיתה. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָיֹוצאין
ׁשעׂשה  ּפי על אף - ּדינֹו ׁשּנגמר אחר קּללֹו אֹו והּכהּו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבא
ואם  למיתה. הֹול והּוא הֹואיל ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶָָָּתׁשּובה

המבּיׁש. ּבקנס, חּיב - ְְְִִֵַַַָָּבּיׁשֹו
.‚È הּוא והיה עליה, ׁשּלֹוקין עברה על אּמֹו אֹו אביו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָעבר
נתחּיב [שמש]חּזן אם וכן אֹותם; יּכה לא - הּדּינים לפני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

יבּזה  ולא אֹותם, ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח יהיה לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹנּדּוי,
ולא  ,לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותם

ּתׁשּובה. ְָָעׂשּו
.„È- ּולקּללֹו להּכֹותֹו לאביו ׁשליח נעׂשה הּבן אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּכל,

מּמסית  זרה]חּוץ לעבודה ּתֹורה:[חבירו אמרה ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶָָָ
עליו". תכּסה ולא תחמל ְְְֶַַָָֹֹֹ"לא

ÂË.ׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי

האלה ּבׁשב ּועת קללה]מׁשּביעֹו עם ּבא [- זה ׁשהרי , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
ּוכבר  אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה מׁשּביעֹו אּלא אביו; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלקללת
נהרג  ׁשל מאחיו אחד אין ּבנֹו, את ׁשהרג ׁשהאב ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבארנּו,
ּבלבד  הּקללה ועל ההּכיה על ולא הּדם. ּגֹואל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹנעׂשה
אביו  את המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון; על אף אּלא ּתֹורה, ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהקּפידה
ּבכלל  זה הרי - ּברמיזה ואפּלּו ּבדברים, אפּלּו - אּמֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָאֹו
ואּמֹו". אביו מקלה "ארּור ׁשּנאמר: הּגבּורה, מּפי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָארּור
וגֹו'". אם ליּקהת ותבז לאב, ּתלעג "עין אֹומר: הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻוהרי

מרּדּות מּכת זה על להּכֹותֹו ּדין לבית [מלקות ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַ
ּׁשּיראּו.מדרבנן] מה ּכפי ולענש ,ְְְֲִִֶַַֹ

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. אב מֹורא וכן ּגדֹולה; עׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד

אבי את "ּכּבד ּכתּוב ּובמֹוראֹו: ּבכבֹודֹו הּכתּוב ׁשקלם -ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ואּמֹו ּובאביו ;"מהֹונ ה' את "ּכּבד וכתּוב ,"אּמ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָואת
אלהי ה' "את וכתּוב ּתראּו", ואביו אּמֹו "איׁש ְְֱִִִִֶֶָָָָֹּכתּוב
צּוה  ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ׁשּצּוה ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּתירא".

ּומֹוראם. ּכבֹודם ְַָָָעל
והמגּדף·. ּבסקילה, אּמֹו אֹו אביו הקב"ה]המקּלל [את ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

לאם  אב הקּדים ּבענׁש. אֹותם הׁשוה הּנה - ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹּבסקילה
ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד - ּבמֹורא לאב אם והקּדים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבכבֹוד,

למֹורא. ּבין לכבֹוד ְְֵֵָָּבין
עֹומד ‚. לא - מֹורא ּכבֹוד? הּוא ואיזה מֹורא, הּוא ְֵֵֵֶֶָָָֹאיזה

ולא  ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ולא ְְְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹּבמקֹומֹו,
ּדבריו את אחרים]מכריע עם חולק לֹו[אם יקרא ולא , ְְְְִִֶַַָָָֹ

היה  מרי'. 'אּבא אֹומר: אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו לא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבׁשמֹו
ׁשמם את מׁשּנה אחרים, ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו אביו [של ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשהּוא האחרים] ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה .ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּקֹוראים [נדיר]ּפליא הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

אהרן  מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, ּכל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹּבהם
ׁשּלא  ּבהם קֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבהם, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא
ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? הּוא איזה ּכלּום. ּבכ ואין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבפניו,
- לּבן ויׁש לאב, ממֹון אין ואם אב. מּׁשל ּומכּסה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמלּביׁש

ּומֹוציא ּכֹופין יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן אֹותֹו, ְְְִִִִִֶַָָָ
מׁשּמׁשים  ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ּומׁשּמׁשֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּומכניס
רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר ּבפניו ועֹומד הרב, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

הּבן,„. מּפני עֹומד האב אין ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהאב
ּתלמידֹו ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד הּבן .אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ועׂשּית  ּומּתנֹו מּׂשאֹו ּבׁשעת ּדרכיו, ּבׁשאר לכּבדֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָוחּיב
הּנׁשמע ּכיצד? לא [נשלח]חפציו. - למקֹום אביו ּבדבר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ

עצמי', ּבׁשביל 'ּפטרּוני עצמי', ּבׁשביל 'מהרּוני ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָֹיאמר:
ּכל  וכן אּבא'; ּבׁשביל 'ּפטרּוני אּבא', ּבׁשביל 'מהרּוני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלא
חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו, ּבכלל יכלל לעֹולם ּבזה. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכּיֹוצא

מּמּנּו. וׁשּמתירא אביו, ְְְִִִִֵֶֶָָּבכבֹוד
ּדבר ‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

אֹומר: אּלא אּבא', אמר ּכ' יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשמּועה
ּדברים  ּבּמה מׁשּכבֹו'. ּכּפרת אני מרי, אּבא אמר ּכ'ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
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הֹואיל  - נֹותן' ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ' אֹומרים: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָוהם
זה  הרי - לעׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועׂשה ּבּדבר, עליהם ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
מּפי  מֹורים הם היּו אם לֹומר, צרי ואין מיתה. ְִִִִִִֵֵַַָָָָחּיב
ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה עליהן חלק אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּבלה.
ׁשהּתיר  ּכגֹון ּכרת, ּובזדֹונֹו חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבדבר
ּבהניה  אסרֹו אֹו ׁשּׁשית, ּבׁשעה עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָהחמץ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מיתה; חּיב זה הרי - חמיׁשית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעה

חּטאת ·. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנחלקּו

חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו זֹועל ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבאּׁשה  מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם מטּמא, אינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
וכל  מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה אֹו זבה זֹו ְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻאם
ּכרת  זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי - ּבאּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
ּבעּבּור  ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעל

מעּברין אם אדר[רק]הּׁשנה, ּבכל אֹו הּפּורים [גם עד ְְְֲִִִַַַַָָָָ
לעבר] ניתן פורים לידי אחרי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם וכן ּבפסח. חמץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאכילת
לדבריו  חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ּדיני ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ועל  נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ּכל לזה, חּיב ׁשּזה אחד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשאמר  אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ׁשל ולדבריו נטל; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפי
ואם  ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ּכל - לדּון ראּויין אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
- נטל ׁשּלֹו האֹומר ּולדברי מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻקּדׁש
ונמצא  חּטאת. מביא ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּבא
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי מביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר

ז  אם מּכֹות, ּבדיני נחלקּו אם וכן אֹוחּטאת. מלקּות חּיב ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה  הרי - ּבפניהם ׁשּלֹוקין הּדּינין ּבמנין ׁשחלק אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאינֹו,
ּבֹו, הם חֹובלין - לֹוקה אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָחּיב;
האֹומר  ּולדברי נֹוטל; ּכדין מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוחּיבין
קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבן

ּבערכין נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה פלוני ּבֹו ['ערך ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
למקדש'] - ּבחרמיןעלי אם אֹו וספק מוחרמים', ['נכסיי ֲִַָ

לכהנים] או למקדש -כיוון חּיב אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ,ִִֵֵֶַַָָ
אם  - לּתן חּיב אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
אינּה אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלקחּו
נפּדּו אם הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻמקּדׁשת.
זה  אין האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹו
ּבעריפת  נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּפדיֹון,

בדרך]העגלה חלל נמצא אם חּיבין [שמביאים אּלּו אם , ְִִֵֶַָָָ
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהביא
אּׁשה  ּבּה והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּיבין
נחלקּו אם וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻאינּה
הרי  - הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלקט
ּגזל  זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
חלק  אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּביד
נגעי  אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻעליהם

ז  הרי - ּבגדים נגעי אֹו האֹומר ּבּתים לדברי ׁשהרי חּיב; ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּולדברי  קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש להּכנס מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻטהֹור,
ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו נכנס אם טמא, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאֹומר
אם  מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן חּטאת. מביא - ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשֹוגג
ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן לֹו. אין אֹו טהרה לזה ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש
ׁשהרי  חּיב; זה הרי - צריכה אינּה אֹו לׁשּתֹות צריכה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאם
הרי  ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם - צריכה האֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלדברי
מתיּבמת. צריכה, אינּה האֹומר ּולדברי ליבם; אסּורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו
מחלקת  היתה אם ולחקר לבּדק צריכין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹוכן
ׁשני, דבר לידי מביא זה ודבר זה, ּדבר לידי מביאה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָזֹו
על  ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף יבֹוא אם ּדברים, מאה אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָאפּלּו
והן  מקל הּזקן ׁשהיה ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזדֹונֹו
חּיב. זה הרי - מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמחמירין,

.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טֹוטפת  להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה  הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא  ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את  רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי  הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר  ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה  'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא  אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
הרי  - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן ּפטּור .זה ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
ואּמֹו‡. "אביו ׁשּנאמר: נסקל, - אּמֹו אֹו אביו ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָהמקּלל

לאחר  אֹו ּבחּייהם, אֹותם המקּלל ואחד ּבֹו". ּדמיו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקּלל,
ּכל  ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי נסקל. זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָמֹותם
וכן  האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי

והאנּדרֹוגינֹוס נקבה]הּטמטּום או זכר ׁשּיהיּו[ספקי והּוא ; ְְְְְְִִֶַַָֻ
הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו ְְֳִִִִִֶַָָּגדֹולים,

הּׁשמֹות ·. מן ּבׁשם ׁשּיקּללם עד סקילה, חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
הקב"ה]המיחדין מן [של ּפטּור - ּבכּנּוי קּללם אם אבל ; ְְְֲִִִִִַָָָָֻ

ּכׁשר  אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ּכדר ולֹוקה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּסקילה,
ְִִֵָמּיׂשראל.

אחד ‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל  .מּׁשאר ְִַָָָ

ׁשמענּו„. ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מקּלל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה
חרׁש" תקּלל "לא ּבכלל היא הרי האזהרה, אבל .ּבפרּוׁש; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

אביו  הרי מּיׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהֹואיל
יׂשראל. ּכל ְְִִֵַָָּבכלל

"ּומּכה ‰. ׁשּנאמר: ּבחנק, מיתתֹו - אּמֹו אֹו אביו ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּכה
ּכל  ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת". מֹות ואּמֹו, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאביו
וכן  האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי
אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא, והאנּדרֹוגינֹוס; ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום
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עׂשה  לא אם אבל חּבּורה; ּבהם ׁשּיעׂשה עד חנק, ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
אֹותם  והּמּכה יׂשראל. מּׁשאר אחד ּכמּכה זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּבּורה,

ּפטּור. מיתה, ְִַַָָלאחר
.Â;ונהרג חּיב, - וחרׁשֹו אזנֹו, על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּדם  טּפת אפּלּו - חּבּורה ּבלא חרׁש ׁשּיעׂשה לֹו אפׁשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאי
ונתחרׁש ּבאזן, ּבפנים .יצאת ְְְִִִֵֶָָָָֹ

.Êאֹו ּבׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּמּקיז
יעׂשה; לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאבר

סילֹון להֹוציא קוץ]אפּלּו לא [- - אּמֹו אֹו אביו מּבׂשר ְְֲִִִִִִַָֹ
ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּבּורה. יעׂשה ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹוציא,
הּוא, אּלא ׁשּיעׂשה מי ׁשם אין אם אבל לעׂשֹות. אחר ֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם
מה  ּכפי ,וחֹות ּדם מּקיז זה הרי - מצטערין הם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָוהרי

לעׂשֹות  .ּׁשּירׁשּוהּו ְֲֶַַ
.Á,ׁשמענּו ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מּכה ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאזהרה

אדם  להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל ׁשמענּו. לא ְְְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻאזהרה
יׂשראל  ּבכלל ואּמֹו אביו הרי .מּיׂשראל, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָ

.Ëאביו]ׁשתּוקי מיהו ידוע שאין ואינֹו[- אּמֹו, על חּיב ְְִִֵַַָ
ׁשּנבּדקה ּפי על אף אביו; על ואמרה:[נחקרה]חּיב אּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו אבל ּפיה. על נחנק אֹו נסקל זה אין - הּוא' ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ'ּבן
על  ולא אביו על לא חּיב אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹמן
מּכת  על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּגר וכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאּמֹו.

וקללתֹו. ְְִִָָאביו
.Èאּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ,ּוכׁשם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אביו, על חּיב ׁשהּוא את - ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
אּמֹו. על חּיב אינֹו אביו, על חּיב ׁשאינֹו וזה אּמֹו, על ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב

.‡Èּולבּזהּו ּולהּכֹותֹו הּגֹוי, אביו לקּלל אסּור ּכדי הּגר - ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשהרי  קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה 'ּבאּו יאמרּו: ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
לֹו אין העבד, אבל ּכבֹוד. מקצת ּבֹו ונֹוהג אביו; מבּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה
על  אף ּדבר, לכל אביו ׁשאינֹו ּכמי אביו הרי אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיחּוס,

ׁשּנׁשּתחררּו. ְְְִִֶַּפי
.·È עברֹות ועֹוברי ּגמּורים, רׁשעים ואּמֹו אביו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָמי

אסּור  - להריגה יֹוצאים והם להריגה, ּדינם נגמר אפּלּו -ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָ
ּפטּור  ּבהם, חבל אֹו קּלל ואם ּולקּללם; להּכֹותם ואם לֹו . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהם  ּפי על אף עליהם, ונהרג חּיב זה הרי - ּתׁשּובה ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשּו
אחר  אבל ּבבנֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה למיתה. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָיֹוצאין
ׁשעׂשה  ּפי על אף - ּדינֹו ׁשּנגמר אחר קּללֹו אֹו והּכהּו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבא
ואם  למיתה. הֹול והּוא הֹואיל ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶָָָּתׁשּובה

המבּיׁש. ּבקנס, חּיב - ְְְִִֵַַַָָּבּיׁשֹו
.‚È הּוא והיה עליה, ׁשּלֹוקין עברה על אּמֹו אֹו אביו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָעבר
נתחּיב [שמש]חּזן אם וכן אֹותם; יּכה לא - הּדּינים לפני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

יבּזה  ולא אֹותם, ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח יהיה לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹנּדּוי,
ולא  ,לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותם

ּתׁשּובה. ְָָעׂשּו
.„È- ּולקּללֹו להּכֹותֹו לאביו ׁשליח נעׂשה הּבן אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּכל,

מּמסית  זרה]חּוץ לעבודה ּתֹורה:[חבירו אמרה ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶָָָ
עליו". תכּסה ולא תחמל ְְְֶַַָָֹֹֹ"לא

ÂË.ׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי

האלה ּבׁשב ּועת קללה]מׁשּביעֹו עם ּבא [- זה ׁשהרי , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
ּוכבר  אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה מׁשּביעֹו אּלא אביו; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלקללת
נהרג  ׁשל מאחיו אחד אין ּבנֹו, את ׁשהרג ׁשהאב ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבארנּו,
ּבלבד  הּקללה ועל ההּכיה על ולא הּדם. ּגֹואל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹנעׂשה
אביו  את המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון; על אף אּלא ּתֹורה, ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהקּפידה
ּבכלל  זה הרי - ּברמיזה ואפּלּו ּבדברים, אפּלּו - אּמֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָאֹו
ואּמֹו". אביו מקלה "ארּור ׁשּנאמר: הּגבּורה, מּפי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָארּור
וגֹו'". אם ליּקהת ותבז לאב, ּתלעג "עין אֹומר: הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻוהרי

מרּדּות מּכת זה על להּכֹותֹו ּדין לבית [מלקות ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַ
ּׁשּיראּו.מדרבנן] מה ּכפי ולענש ,ְְְֲִִֶַַֹ

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. אב מֹורא וכן ּגדֹולה; עׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד

אבי את "ּכּבד ּכתּוב ּובמֹוראֹו: ּבכבֹודֹו הּכתּוב ׁשקלם -ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ואּמֹו ּובאביו ;"מהֹונ ה' את "ּכּבד וכתּוב ,"אּמ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָואת
אלהי ה' "את וכתּוב ּתראּו", ואביו אּמֹו "איׁש ְְֱִִִִֶֶָָָָֹּכתּוב
צּוה  ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ׁשּצּוה ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּתירא".

ּומֹוראם. ּכבֹודם ְַָָָעל
והמגּדף·. ּבסקילה, אּמֹו אֹו אביו הקב"ה]המקּלל [את ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

לאם  אב הקּדים ּבענׁש. אֹותם הׁשוה הּנה - ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹּבסקילה
ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד - ּבמֹורא לאב אם והקּדים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבכבֹוד,

למֹורא. ּבין לכבֹוד ְְֵֵָָּבין
עֹומד ‚. לא - מֹורא ּכבֹוד? הּוא ואיזה מֹורא, הּוא ְֵֵֵֶֶָָָֹאיזה

ולא  ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ולא ְְְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹּבמקֹומֹו,
ּדבריו את אחרים]מכריע עם חולק לֹו[אם יקרא ולא , ְְְְִִֶַַָָָֹ

היה  מרי'. 'אּבא אֹומר: אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו לא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבׁשמֹו
ׁשמם את מׁשּנה אחרים, ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו אביו [של ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשהּוא האחרים] ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה .ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּקֹוראים [נדיר]ּפליא הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

אהרן  מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, ּכל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹּבהם
ׁשּלא  ּבהם קֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבהם, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא
ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? הּוא איזה ּכלּום. ּבכ ואין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבפניו,
- לּבן ויׁש לאב, ממֹון אין ואם אב. מּׁשל ּומכּסה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמלּביׁש

ּומֹוציא ּכֹופין יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן אֹותֹו, ְְְִִִִִֶַָָָ
מׁשּמׁשים  ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ּומׁשּמׁשֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּומכניס
רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר ּבפניו ועֹומד הרב, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

הּבן,„. מּפני עֹומד האב אין ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהאב
ּתלמידֹו ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד הּבן .אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ועׂשּית  ּומּתנֹו מּׂשאֹו ּבׁשעת ּדרכיו, ּבׁשאר לכּבדֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָוחּיב
הּנׁשמע ּכיצד? לא [נשלח]חפציו. - למקֹום אביו ּבדבר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ

עצמי', ּבׁשביל 'ּפטרּוני עצמי', ּבׁשביל 'מהרּוני ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָֹיאמר:
ּכל  וכן אּבא'; ּבׁשביל 'ּפטרּוני אּבא', ּבׁשביל 'מהרּוני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלא
חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו, ּבכלל יכלל לעֹולם ּבזה. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכּיֹוצא

מּמּנּו. וׁשּמתירא אביו, ְְְִִִִֵֶֶָָּבכבֹוד
ּדבר ‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

אֹומר: אּלא אּבא', אמר ּכ' יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשמּועה
ּדברים  ּבּמה מׁשּכבֹו'. ּכּפרת אני מרי, אּבא אמר ּכ'ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
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אבל  מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹאמּורים?
הּבא' העֹולם לחּיי 'זכרֹונֹו אֹומר: חדׁש, עׂשר הּׁשנים .אחר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.Â אּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה, ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
ׁשהרי  לעׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש

אחרים אֹו[בעלה]רׁשּות נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ
ׁשוים. ׁשניהם הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַָָנתאלמנה

.Ê זהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד
יצעק ׁשּלֹו ולא אֹותן, יכלים לא - לּים ּבפניו והׁשליכּוהּו , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּכתּוב, ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגדם; יכעס ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבפניהם,
ּבגדים  לבּוׁש היה אפּלּו מֹוראן? היכן ועד ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹויׁשּתק.
אּמֹו אֹו אביו ּובאּו קהל, ּבפני ּבראׁש ויֹוׁשב ְְֲִִִֵֵָָָָָֹחמּודֹות,
יכלים  לא - ּבפניו וירקּו ראׁשֹו, על הּכּוהּו אֹו ּבגדיו, ְְְְְְְִִַַָָָָָָֹֹוקרעּו
הּמלכים  מלכי מּמל ויפחד ויירא יׁשּתק, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן,
ׁשהּוא  ּדבר עליו ּגזר ודם ּבׂשר מל ׁשאּלּו ;ּבכ ְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּצּוהּו

לפרּכס יכֹול היה לא מּזה, יתר אֹותֹו ּבּדבר;[להסס]מצער ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּברצֹונֹו. העֹולם והיה ׁשאמר למי וחמר, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹקל

.Á על עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּונּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאף
מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבניו
מחּול  ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ׁשהאב ויתעּלם; ימחל .אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.Ëאֹותֹו מנּדין - ּגדֹול ּבנֹו על והּמּכה עֹובר הּוא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
מכׁשֹול". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני

.È לנה מי יׁשּתּדל אּמֹו, ׁשל אֹו אביו ׁשל ּדעּתֹו ג ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
עליהם  ׁשּירחם עד ּדעּתם, ּכפי לֹועּמהם אפׁשר אי ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ויצּוה  לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד,
להם. ּכראּוי להנהיגם ְְֲִִֵֶַָָָָאחרים

.‡È ׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר
ׁשאפּלּו ּתׁשּובה; ׁשּיעׂשה עד קללתֹו ועל מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּפטּור

מּמּנּו ּומתירא מכּבדֹו עברֹות, ּובעל ר ׁשע אביו ראה היה . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
עברּת 'אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי  על עֹובר ְְִֵֵַַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב 'אּבא, לֹו: יאמר אּלא ּתֹורה'! ּדברי ְִֵֶַַַַָָָָָָֹעל

ּכמזהירֹו. לא מּמּנּו, ׁשֹואל הּוא ּכאּלּו ?'ְְְְִִִֵֶַָֹוכ
.·È ׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

- עׂשה מצות לבּטל אֹו תעׂשה, לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
ּדבריהם  ׁשל "איׁשאפּלּו ׁשּנאמר: לֹו, יׁשמע לא זה הרי - ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

חּיבין  ּכּלכם ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי ואת ּתיראּו, ואביו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֻאּמֹו
ְִִּבכבֹודי.

.‚È אם - לעׂשֹות ּומצוה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאמר
ויתעּסק  ּתעׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעׂשה לּמצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
אין  ואם מצוה. מּפני מצוה, מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבכבֹוד
אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה, יתעּסק - לעׂשֹותּה אחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשם

מצוה ׁשה  ּבדבר חּיבים ואביו ּגדֹול ּוא ּתֹורה, ותלמּוד . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ואם. אב ִִֵָָמּכּבּוד

.„È הׁשקני' אּמֹו: לֹו ואמרה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
מּפני  ּתחּלה; אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו, ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים'

אביו  ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו .ׁשהּוא ְְִִִִֶַָָ
.ÂËׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

וכן  אביו. ּכּבּוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּמֹו,

מיתתן, לאחר אבל קּימת. ׁשאּמֹו זמן ּכל אּמֹו, ּבעל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמכּבד
אחיו  ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ּומּדברי חּיב. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו

אביו  ּככבֹוד .הּגדֹול ְִִַָָ

ה'תשע"ד  טבת כ"ט רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. נתּפרׁשה הרי - ּבּתֹורה האמּור ּומֹורה סֹורר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָּבן

והיכן  הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹסקילה,
אכילה  ּתאכלּו לא הּדם", על תאכלּו "לא - ְְְֲִִִַַָָֹֹֹֹהזהיר?
סֹורר  ּבן אכילת זֹו הרי ּדמים; ׁשפיכּות לידי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָהּמביאה
ׁשאכל, מכערת אכילה על אּלא נהרג ׁשאינֹו - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומֹורה
הּוא  ׁשהּזֹולל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וסבא"; "זֹולל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ּברעבתנּו ּבׂשר ּברעבתנּות.האֹוכל יין הּׁשֹותה וסֹובא ת, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבּה,·. יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאכילה

ׁשּיגנב  עד סקילה, חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻוהם
חּוץ  ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול, ויין ּבזֹול ּבׂשר ויקנה אביו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשל
הּבׂשר  ויאכל ּפחּותין. ריקנין ׁשּכּלּה ּבחבּורה אביו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמרׁשּות
אֹוכלים; ׁשהּגּנבים ּכדר ּבׁשל, ואינֹו ּבׁשל חי, ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחי

מזּוג יין ׁשהּגרּגרנים [במים]ויׁשּתה ּכדר מזּוג, ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדינר [שתיינים] חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל והּוא, ְְֲִִִִִֶַַָֹׁשֹותים.

ּבבת  זה מּיין לג חצי ויׁשּתה אחת, ּבמלּוגמה זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹמּבׂשר
אֹו אביו, ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל אביו, מּׁשל ּגנב ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָאחת.
ּברׁשּות  ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל אחרים, מּׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּגנב
מּׁשל  ּגנב אם וכן ּפטּור. זה הרי - אחרים ּברׁשּות ּבין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאביו
והיתה  אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ואכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאביו,
אפּלּו עברה אכילת אֹו מּדבריהם, אפּלּו מצוה ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָאכילת
ּבקלנּו" ׁשמע "אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמּדבריהם
ׁשעבר  זה, יצא קֹולם; על אּלא זֹו, ּבאכילה עֹובר ׁשאינֹו -ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אכל  ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ּתֹורה, ּדברי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּה
עּמהם, ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם המכערת זֹו ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאכילה
אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשאכלֹו אֹו מצוה, ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבדבר
ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא אבלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבתנחּומי
אפּלּו ּורמׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות מּנבלֹות אכלּה אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָוכן
ּפטּור  זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא צּבּור ּבתענית ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאכל

הּמיתה. ִִַָמן
ּפי ‚. על אף - ּבהמה ּבׂשר אכל ולא מאכל, ּכל ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹאכל

זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. העֹוף, מּבׂשר זֹו אכילה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשאכל
העֹוף  מּבׂשר ּדינר החמּׁשים ׁשעּור והׁשלים ּבהמה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָמּבׂשר

ּפטּור  - יין ׁשתה ולא מׁשקה, ּכל ׁשתה חּיב. -. ְְִֶַַַָָָָָָָֹ
קרי„. ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי, ּבׂשר מקרה]אכל -] ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבזה להּמׁש יכֹול אדם ואין אכל [להתמכר]הּוא, אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום מליח -]ּבׂשר [ישר ְְִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ׁשאין ּפטּור, - ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּגּתֹו
איׁש‰. וכן הּמצוֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ׁשּגנב  מּפני נסקל אינֹו עצמֹו, ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגדל
המכערת  זֹו אכילה וׁשתה הּׁשמּועה ואכל מּפי ּכיצד? הא . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
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אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה, ּדין ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלמדּו,
ׁשּיּקיף  עד ׂשערֹות, ׁשּתי ּומּׁשּיביא ׂשערֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהביא
הרי  - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשהּקיף ואחר הּגיד. ּכל את ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשער

נסקל. ואינֹו עצמֹו, ּברׁשּות ְְְְִִֵַָהּוא
.Â חדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינם ּומֹורה, סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּכל

ׂשערֹות  ׁשּתי ׁשּיביא אׁשּתֹו,מאחר ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יהיה ו  "ּכי ונאמר: חדׁשים; ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה יהיה ְְְְְֱֳִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

למדּת, הא ּומֹורה. סֹורר אב ולא ּומֹורה", סֹורר ּבן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹלאיׁש
ׁשלׁשה  ׁשּיׁשלים קדם הּגיד ּכל את הּׂשער הּקיף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאם

ּפטּור. זה הרי - ֲֳִֵֶָָחדׁשים
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

סֹורר  זה "ּבננּו להם: ואֹומרין ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתחּלה
ּבׂשר ּומֹורה" וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

אחר  האמּורה, אכילה אֹותם ואכל ּׁשּגנב, ּבמה ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָויין
ּכׁשאר  אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות היא וזֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָההתראה;

"ויּסרּו ׁשּנאמר: - מלקּות הלקו]מחּיבי יׁשמע [- ולא אתֹו, ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַֹֹֻ
אביו  - זֹו אכילה ואכל אביו, מּׁשל וגנב חזר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאליהם".
ּומביאין  ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ּדין לבית אֹותֹו מביאין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָֹואּמֹו
אחר  האמּורה זֹו אכילה ואכל ׁשּגנב עליו ּומעידין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשנים
הּׁשנים  היּו אפּלּו - אחרֹונה עדּות היא וזֹו ּבֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשהתרּו

ׁשּמקּבלין [העדים] ואחר האחרֹונים. הם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהראׁשֹונים,
אם  הּגיד. ּכל את הּׂשער הּקיף ׁשּמא אֹותֹו, ּבֹודקין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָעדּותם,
ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ׁשלׁשה לֹו ׁשלמּו ולא הּקיף, ְְְְֳִִִִִָָָֹֹֹלא
עד  נסקל ואינֹו אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, ּבית הרּוגי ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּכדר

הראׁשֹונים ׁשלׁשה ׁשם הדיינים]ׁשּיהּו "ּבננּו[- ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבפניכם. ׁשּלקה הּוא זה ְִֵֶֶֶֶָָזה",

.Á ּפטּור - ּדינֹו ׁשּיּגמר קדם ואּמֹו אביו לֹו מחלּו .ואם ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ

.Ë הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּברח
- הזקין אפּלּו - ּברח ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם ּפטּור. - ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָמּלמּטה
הּוא  הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ׁשּיּמצא, עת ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

ּדם  לֹו ואין .ּכהרּוג, ְְֵָָ
.Èרֹוצה אביו רֹוצה,[לתובעו]היה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו , ְִִִֵֶָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - רֹוצה אינֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָואביו
אֹו חּגר, אֹו ּגּדם, מהן אחד היה ואּמֹו". אביו ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ותפׂשּו
ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - חרׁש אֹו אּלם, אֹו ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָסּומה,
ולא  אתֹו", "והֹוציאּו ּגּדמים; ולא ּבֹו", "ותפׂשּו ְְְְְְֱִִִֶֶַָֹֹֹׁשּנאמר:
סּומים; ולא זה", "ּבננּו אּלמים; ולא "ואמרּו", ְְְְְְְִִִִִֵֶָֹֹחּגרים;

חרׁשים. ולא ּבקלנּו", ׁשמע ְְְִֵֵֵֵֶַֹֹֹ"אינּנּו
.‡È;ּומֹורה סֹורר ּבן אּלא יּסקל ׁשּלא היא, הּכתּוב ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּגזרת

להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה - הּבת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
"ּבן" ׁשּנאמר: ּכאיׁש, ּוׁשתּיה ולא ּבאכילה ּבת, ולא ּבן - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס. ולא ְְְְִַֹֻטמטּום,
.·Èׁשּנקרע ּבן [נותח]טמטּום נעׂשה אינֹו - זכר ונמצא , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּומֹורה" סֹורר ּבן לאיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: ּומֹורה, ,סֹורר ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
הויה. מּׁשעת ּבן ׁשּיהיה ְְֲִִֵֶֶַַָָעד

.‚È הכרזה צרי ּומֹורה סֹורר עליו?ּבן מכריזין וכיצד . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּפלֹוני  סקלנּו ּפלֹוני ׁשל ּדין 'ּבבית יׂשראל: לכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּכֹותבין
ּומֹורה'. סֹורר ּבן ׁשהיה ְִֵֵֵֶֶָָמּפני

.„È,ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי - ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶָּבן
סקילה  לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ליֹורׁשיהם; ,ׁשּממֹונם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

נכסיו. ּכל יֹורׁש הּוא ְֲֵֵָָָהרי
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות  וׁשלׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
הּקרֹובים. על להתאּבל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלא
אדם  ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹואפּלּו
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית הרּוגי על ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמתאּבל
מצות  ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהן זה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר
יּכנס  ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ב) ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹעׂשה;
אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעם
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבלבד. לקרֹובים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָאּלא

א  ¤¤ּפרק
"ואכלּתי ‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים, על להתאּבל עׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות

הּתֹורה  מן אבלּות ואין ה'"?! ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָחּטאת
הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּלא
ׁשּנאמר  ּפי על אף ּתֹורה. ּדין אינן - הּׁשבעה ׁשאר ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאבל
ּתֹורה, נּתנה - ימים" ׁשבעת אבל לאביו "וּיעׂש ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה:
ימי  ׁשבעת ליׂשראל להן ּתּקן רּבנּו ּומׁשה הלכה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונתחּדׁשה

הּמׁשּתה. ימי וׁשבעת ְְְְֲִִֵֵֶַַאבלּות,
הּגֹולל ·. מּׁשּיּסתם ּבאבל? אדם יתחּיב כיסוי מאימתי -] ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבדבר הקבר] אסּור אינֹו הּמת, נקּבר ׁשּלא זמן ּכל אבל .ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּדוד  רחץ זה, טעם ּומּפני ּבהן. אסּור ׁשהאבל הּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמן

ׁשּיּקבר. קדם הּילד, ּכׁשּמת וס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּמל
מאימתי ‚. - להּקבר אֹותן מּניחין ׁשאין מלכּות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרּוגי

- ּוׁשלׁשים? ׁשבעה ולמנֹות עליהם, להתאּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמתחילין
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף לקברן, לּמל מּלׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשּנתיאׁשּו

אֹותן  .מּלגנב ְִִָֹ
ּבּנהר „. ׁשּטבע -מי רעה חּיה ׁשאכלתהּו מי אֹו , ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹו מֹונין אין - אברים אברים מצאּוהּו לבּקׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּׁשּנתיאׁשּו
מּלבּקׁש. נתיאׁשּו אֹו ורּבֹו, ראׁשֹו ׁשּיּמצא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֻעד

ואינם ‰. לקברֹו, אחרת למדינה הּמת לׁשלח ׁשּדרּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמי
מּללּוֹותֹו, ּפניהם ׁשּיחזירּו מעת - יּקבר מתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיֹודעים
להתאּבל  ּומתחילין ּוׁשלׁשים, ׁשבעה למנֹות .מתחילין ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹ

.Â עליהן מתאּבלין אין ׁשלׁשים הּנפלים, ׁשהה ׁשּלא וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אין  ׁשלׁשים, ּביֹום מת אפּלּו נפל; זה הרי ּבאדם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹיֹום

עליו. ְְִִַָָמתאּבלין
.Êאפּלּו - ּגמּורין חדׁשים לתׁשעה ׁשּנֹולד ּבוּדאי ידע ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַַָָָואם

עליו  מתאּבלין ׁשּנֹולד, ּבּיֹום .מת ְְִִֵֶַַַָָ
.Áאפּלּו ׁשּמת ׁשמֹונה ּובן מת, ׁשּנֹולד חדׁשים ּתׁשעה ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
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אבל  מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹאמּורים?
הּבא' העֹולם לחּיי 'זכרֹונֹו אֹומר: חדׁש, עׂשר הּׁשנים .אחר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.Â אּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה, ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
ׁשהרי  לעׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש

אחרים אֹו[בעלה]רׁשּות נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ
ׁשוים. ׁשניהם הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַָָנתאלמנה

.Ê זהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד
יצעק ׁשּלֹו ולא אֹותן, יכלים לא - לּים ּבפניו והׁשליכּוהּו , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּכתּוב, ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגדם; יכעס ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבפניהם,
ּבגדים  לבּוׁש היה אפּלּו מֹוראן? היכן ועד ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹויׁשּתק.
אּמֹו אֹו אביו ּובאּו קהל, ּבפני ּבראׁש ויֹוׁשב ְְֲִִִֵֵָָָָָֹחמּודֹות,
יכלים  לא - ּבפניו וירקּו ראׁשֹו, על הּכּוהּו אֹו ּבגדיו, ְְְְְְְִִַַָָָָָָֹֹוקרעּו
הּמלכים  מלכי מּמל ויפחד ויירא יׁשּתק, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן,
ׁשהּוא  ּדבר עליו ּגזר ודם ּבׂשר מל ׁשאּלּו ;ּבכ ְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּצּוהּו

לפרּכס יכֹול היה לא מּזה, יתר אֹותֹו ּבּדבר;[להסס]מצער ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּברצֹונֹו. העֹולם והיה ׁשאמר למי וחמר, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹקל

.Á על עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּונּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאף
מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבניו
מחּול  ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ׁשהאב ויתעּלם; ימחל .אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.Ëאֹותֹו מנּדין - ּגדֹול ּבנֹו על והּמּכה עֹובר הּוא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
מכׁשֹול". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני

.È לנה מי יׁשּתּדל אּמֹו, ׁשל אֹו אביו ׁשל ּדעּתֹו ג ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
עליהם  ׁשּירחם עד ּדעּתם, ּכפי לֹועּמהם אפׁשר אי ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ויצּוה  לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד,
להם. ּכראּוי להנהיגם ְְֲִִֵֶַָָָָאחרים

.‡È ׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר
ׁשאפּלּו ּתׁשּובה; ׁשּיעׂשה עד קללתֹו ועל מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּפטּור

מּמּנּו ּומתירא מכּבדֹו עברֹות, ּובעל ר ׁשע אביו ראה היה . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
עברּת 'אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי  על עֹובר ְְִֵֵַַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב 'אּבא, לֹו: יאמר אּלא ּתֹורה'! ּדברי ְִֵֶַַַַָָָָָָֹעל

ּכמזהירֹו. לא מּמּנּו, ׁשֹואל הּוא ּכאּלּו ?'ְְְְִִִֵֶַָֹוכ
.·È ׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

- עׂשה מצות לבּטל אֹו תעׂשה, לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
ּדבריהם  ׁשל "איׁשאפּלּו ׁשּנאמר: לֹו, יׁשמע לא זה הרי - ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

חּיבין  ּכּלכם ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי ואת ּתיראּו, ואביו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֻאּמֹו
ְִִּבכבֹודי.

.‚È אם - לעׂשֹות ּומצוה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאמר
ויתעּסק  ּתעׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעׂשה לּמצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
אין  ואם מצוה. מּפני מצוה, מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבכבֹוד
אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה, יתעּסק - לעׂשֹותּה אחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשם

מצוה ׁשה  ּבדבר חּיבים ואביו ּגדֹול ּוא ּתֹורה, ותלמּוד . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ואם. אב ִִֵָָמּכּבּוד

.„È הׁשקני' אּמֹו: לֹו ואמרה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
מּפני  ּתחּלה; אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו, ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים'

אביו  ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו .ׁשהּוא ְְִִִִֶַָָ
.ÂËׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

וכן  אביו. ּכּבּוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּמֹו,

מיתתן, לאחר אבל קּימת. ׁשאּמֹו זמן ּכל אּמֹו, ּבעל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמכּבד
אחיו  ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ּומּדברי חּיב. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו

אביו  ּככבֹוד .הּגדֹול ְִִַָָ

ה'תשע"ד  טבת כ"ט רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. נתּפרׁשה הרי - ּבּתֹורה האמּור ּומֹורה סֹורר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָּבן

והיכן  הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹסקילה,
אכילה  ּתאכלּו לא הּדם", על תאכלּו "לא - ְְְֲִִִַַָָֹֹֹֹהזהיר?
סֹורר  ּבן אכילת זֹו הרי ּדמים; ׁשפיכּות לידי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָהּמביאה
ׁשאכל, מכערת אכילה על אּלא נהרג ׁשאינֹו - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומֹורה
הּוא  ׁשהּזֹולל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וסבא"; "זֹולל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ּברעבתנּו ּבׂשר ּברעבתנּות.האֹוכל יין הּׁשֹותה וסֹובא ת, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבּה,·. יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאכילה

ׁשּיגנב  עד סקילה, חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻוהם
חּוץ  ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול, ויין ּבזֹול ּבׂשר ויקנה אביו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשל
הּבׂשר  ויאכל ּפחּותין. ריקנין ׁשּכּלּה ּבחבּורה אביו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמרׁשּות
אֹוכלים; ׁשהּגּנבים ּכדר ּבׁשל, ואינֹו ּבׁשל חי, ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחי

מזּוג יין ׁשהּגרּגרנים [במים]ויׁשּתה ּכדר מזּוג, ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדינר [שתיינים] חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל והּוא, ְְֲִִִִִֶַַָֹׁשֹותים.

ּבבת  זה מּיין לג חצי ויׁשּתה אחת, ּבמלּוגמה זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹמּבׂשר
אֹו אביו, ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל אביו, מּׁשל ּגנב ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָאחת.
ּברׁשּות  ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל אחרים, מּׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּגנב
מּׁשל  ּגנב אם וכן ּפטּור. זה הרי - אחרים ּברׁשּות ּבין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאביו
והיתה  אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ואכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאביו,
אפּלּו עברה אכילת אֹו מּדבריהם, אפּלּו מצוה ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָאכילת
ּבקלנּו" ׁשמע "אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמּדבריהם
ׁשעבר  זה, יצא קֹולם; על אּלא זֹו, ּבאכילה עֹובר ׁשאינֹו -ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אכל  ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ּתֹורה, ּדברי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּה
עּמהם, ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם המכערת זֹו ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאכילה
אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשאכלֹו אֹו מצוה, ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבדבר
ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא אבלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבתנחּומי
אפּלּו ּורמׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות מּנבלֹות אכלּה אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָוכן
ּפטּור  זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא צּבּור ּבתענית ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאכל

הּמיתה. ִִַָמן
ּפי ‚. על אף - ּבהמה ּבׂשר אכל ולא מאכל, ּכל ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹאכל

זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. העֹוף, מּבׂשר זֹו אכילה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשאכל
העֹוף  מּבׂשר ּדינר החמּׁשים ׁשעּור והׁשלים ּבהמה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָמּבׂשר

ּפטּור  - יין ׁשתה ולא מׁשקה, ּכל ׁשתה חּיב. -. ְְִֶַַַָָָָָָָֹ
קרי„. ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי, ּבׂשר מקרה]אכל -] ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבזה להּמׁש יכֹול אדם ואין אכל [להתמכר]הּוא, אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום מליח -]ּבׂשר [ישר ְְִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ׁשאין ּפטּור, - ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּגּתֹו
איׁש‰. וכן הּמצוֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ׁשּגנב  מּפני נסקל אינֹו עצמֹו, ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגדל
המכערת  זֹו אכילה וׁשתה הּׁשמּועה ואכל מּפי ּכיצד? הא . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
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אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה, ּדין ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלמדּו,
ׁשּיּקיף  עד ׂשערֹות, ׁשּתי ּומּׁשּיביא ׂשערֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהביא
הרי  - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשהּקיף ואחר הּגיד. ּכל את ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשער

נסקל. ואינֹו עצמֹו, ּברׁשּות ְְְְִִֵַָהּוא
.Â חדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינם ּומֹורה, סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּכל

ׂשערֹות  ׁשּתי ׁשּיביא אׁשּתֹו,מאחר ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יהיה ו  "ּכי ונאמר: חדׁשים; ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה יהיה ְְְְְֱֳִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

למדּת, הא ּומֹורה. סֹורר אב ולא ּומֹורה", סֹורר ּבן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹלאיׁש
ׁשלׁשה  ׁשּיׁשלים קדם הּגיד ּכל את הּׂשער הּקיף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאם

ּפטּור. זה הרי - ֲֳִֵֶָָחדׁשים
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

סֹורר  זה "ּבננּו להם: ואֹומרין ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתחּלה
ּבׂשר ּומֹורה" וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

אחר  האמּורה, אכילה אֹותם ואכל ּׁשּגנב, ּבמה ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָויין
ּכׁשאר  אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות היא וזֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָההתראה;

"ויּסרּו ׁשּנאמר: - מלקּות הלקו]מחּיבי יׁשמע [- ולא אתֹו, ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַֹֹֻ
אביו  - זֹו אכילה ואכל אביו, מּׁשל וגנב חזר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאליהם".
ּומביאין  ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ּדין לבית אֹותֹו מביאין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָֹואּמֹו
אחר  האמּורה זֹו אכילה ואכל ׁשּגנב עליו ּומעידין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשנים
הּׁשנים  היּו אפּלּו - אחרֹונה עדּות היא וזֹו ּבֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשהתרּו

ׁשּמקּבלין [העדים] ואחר האחרֹונים. הם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהראׁשֹונים,
אם  הּגיד. ּכל את הּׂשער הּקיף ׁשּמא אֹותֹו, ּבֹודקין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָעדּותם,
ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ׁשלׁשה לֹו ׁשלמּו ולא הּקיף, ְְְְֳִִִִִָָָֹֹֹלא
עד  נסקל ואינֹו אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, ּבית הרּוגי ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּכדר

הראׁשֹונים ׁשלׁשה ׁשם הדיינים]ׁשּיהּו "ּבננּו[- ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבפניכם. ׁשּלקה הּוא זה ְִֵֶֶֶֶָָזה",

.Á ּפטּור - ּדינֹו ׁשּיּגמר קדם ואּמֹו אביו לֹו מחלּו .ואם ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ

.Ë הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּברח
- הזקין אפּלּו - ּברח ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם ּפטּור. - ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָמּלמּטה
הּוא  הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ׁשּיּמצא, עת ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

ּדם  לֹו ואין .ּכהרּוג, ְְֵָָ
.Èרֹוצה אביו רֹוצה,[לתובעו]היה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו , ְִִִֵֶָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - רֹוצה אינֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָואביו
אֹו חּגר, אֹו ּגּדם, מהן אחד היה ואּמֹו". אביו ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ותפׂשּו
ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - חרׁש אֹו אּלם, אֹו ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָסּומה,
ולא  אתֹו", "והֹוציאּו ּגּדמים; ולא ּבֹו", "ותפׂשּו ְְְְְְֱִִִֶֶַָֹֹֹׁשּנאמר:
סּומים; ולא זה", "ּבננּו אּלמים; ולא "ואמרּו", ְְְְְְְִִִִִֵֶָֹֹחּגרים;

חרׁשים. ולא ּבקלנּו", ׁשמע ְְְִֵֵֵֵֶַֹֹֹ"אינּנּו
.‡È;ּומֹורה סֹורר ּבן אּלא יּסקל ׁשּלא היא, הּכתּוב ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּגזרת

להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה - הּבת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
"ּבן" ׁשּנאמר: ּכאיׁש, ּוׁשתּיה ולא ּבאכילה ּבת, ולא ּבן - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס. ולא ְְְְִַֹֻטמטּום,
.·Èׁשּנקרע ּבן [נותח]טמטּום נעׂשה אינֹו - זכר ונמצא , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּומֹורה" סֹורר ּבן לאיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: ּומֹורה, ,סֹורר ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
הויה. מּׁשעת ּבן ׁשּיהיה ְְֲִִֵֶֶַַָָעד

.‚È הכרזה צרי ּומֹורה סֹורר עליו?ּבן מכריזין וכיצד . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּפלֹוני  סקלנּו ּפלֹוני ׁשל ּדין 'ּבבית יׂשראל: לכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּכֹותבין
ּומֹורה'. סֹורר ּבן ׁשהיה ְִֵֵֵֶֶָָמּפני

.„È,ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי - ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶָּבן
סקילה  לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ליֹורׁשיהם; ,ׁשּממֹונם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

נכסיו. ּכל יֹורׁש הּוא ְֲֵֵָָָהרי
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות  וׁשלׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
הּקרֹובים. על להתאּבל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלא
אדם  ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹואפּלּו
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית הרּוגי על ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמתאּבל
מצות  ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהן זה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר
יּכנס  ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ב) ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹעׂשה;
אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעם
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבלבד. לקרֹובים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָאּלא

א  ¤¤ּפרק
"ואכלּתי ‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים, על להתאּבל עׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות

הּתֹורה  מן אבלּות ואין ה'"?! ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָחּטאת
הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּלא
ׁשּנאמר  ּפי על אף ּתֹורה. ּדין אינן - הּׁשבעה ׁשאר ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאבל
ּתֹורה, נּתנה - ימים" ׁשבעת אבל לאביו "וּיעׂש ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה:
ימי  ׁשבעת ליׂשראל להן ּתּקן רּבנּו ּומׁשה הלכה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונתחּדׁשה

הּמׁשּתה. ימי וׁשבעת ְְְְֲִִֵֵֶַַאבלּות,
הּגֹולל ·. מּׁשּיּסתם ּבאבל? אדם יתחּיב כיסוי מאימתי -] ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבדבר הקבר] אסּור אינֹו הּמת, נקּבר ׁשּלא זמן ּכל אבל .ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּדוד  רחץ זה, טעם ּומּפני ּבהן. אסּור ׁשהאבל הּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמן

ׁשּיּקבר. קדם הּילד, ּכׁשּמת וס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּמל
מאימתי ‚. - להּקבר אֹותן מּניחין ׁשאין מלכּות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרּוגי

- ּוׁשלׁשים? ׁשבעה ולמנֹות עליהם, להתאּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמתחילין
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף לקברן, לּמל מּלׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשּנתיאׁשּו

אֹותן  .מּלגנב ְִִָֹ
ּבּנהר „. ׁשּטבע -מי רעה חּיה ׁשאכלתהּו מי אֹו , ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹו מֹונין אין - אברים אברים מצאּוהּו לבּקׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּׁשּנתיאׁשּו
מּלבּקׁש. נתיאׁשּו אֹו ורּבֹו, ראׁשֹו ׁשּיּמצא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֻעד

ואינם ‰. לקברֹו, אחרת למדינה הּמת לׁשלח ׁשּדרּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמי
מּללּוֹותֹו, ּפניהם ׁשּיחזירּו מעת - יּקבר מתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיֹודעים
להתאּבל  ּומתחילין ּוׁשלׁשים, ׁשבעה למנֹות .מתחילין ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹ

.Â עליהן מתאּבלין אין ׁשלׁשים הּנפלים, ׁשהה ׁשּלא וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אין  ׁשלׁשים, ּביֹום מת אפּלּו נפל; זה הרי ּבאדם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹיֹום

עליו. ְְִִַָָמתאּבלין
.Êאפּלּו - ּגמּורין חדׁשים לתׁשעה ׁשּנֹולד ּבוּדאי ידע ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַַָָָואם

עליו  מתאּבלין ׁשּנֹולד, ּבּיֹום .מת ְְִִֵֶַַַָָ
.Áאפּלּו ׁשּמת ׁשמֹונה ּובן מת, ׁשּנֹולד חדׁשים ּתׁשעה ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
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ּפי  על אף מסרס, אֹו מחּת ׁשּיצא ּומי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻלאחר
עליהם, מתאּבלין ואין ּכנפל, זה הרי - חדׁשיו לֹו ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּכלּו

יתעּסקּו מלאכתם]ולא עּמהם.[בזמן ְְְִִֶַָֹ
.Ë,נהרגּו הּמל ׁשּבדין ּפי על אף - מלכּות הרּוגי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּכל

להרגם  רׁשּות לֹו נתנה מתאּבלין והּתֹורה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
ּדבר ּכל מהם מֹונעין ואין וכיו"ב]עליהם, ּוממֹונם [הספד ; ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּדין  ּבית הרּוגי ּכל אבל אבֹותיהם. ּבקברי ונקּברין ,ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלּמל
אּלא  אנינּות ׁשאין אֹוננין; אבל עליהם, מתאּבלין אין -ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
הּבׂשר; ׁשּיתאּכל עד אבֹותיהם עם נקּברין ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּלב.

ליֹורׁשיהם. ְְֵֶָָּוממֹונם
.È על ׁשּפרקּו האנׁשים והם צּבּור, מּדרכי הּפֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל

ּבעׂשּית  יׂשראל ּבכלל נכללין ואינן צּוארם, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמצוֹות
ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות וכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצוֹות
האּמֹות, ּכׁשאר לעצמן חֹורין ּבני הם הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻמדרׁשֹות,
מתאּבלין  אין אּלּו, ּכל - והּמֹוסרין והמׁשּמדין הּמינין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוכן
לבנים  לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר אחיהם אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָעליהם;
ׁשאבדּו ּוׂשמחים וׁשֹותים ואֹוכלים לבנים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָּומתעּטפין

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אֹומר:ׂשֹונאיו הּכתּוב ועליהם , ְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
אׂשנא". ה', ,מׂשנאי ְְְֲֶֶַָֹ"הלא

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו  עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ולא עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֹולא
ּכבֹוד  ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,

לראׁשלחּיים  ׁשעלה לא לדעת? עצמֹו המאּבד הּוא ואיזה . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
הּגג', לראׁש עֹולה 'הריני האֹומר: אּלא ומת; ונפל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּגג,

מצר ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר מּיד ׁשעלה אֹותֹו [שרוי וראה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לדעת.בצער] עצמֹו ׁשאּבד ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל ,ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּומׁשל הרּוג אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק אֹותֹו ראּו אם ְְְֲִִָָָָָָָֻאבל
סיפֹו ּגב הּמתים,[חרבו]על ּכל ּבחזקת זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּדבר. מּמּנּו מֹונעין ואין עּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַָָּומתעּסקין

ב  ¤¤ּפרק
אּמֹו‡. ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלּו

- ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו אחיו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָואביו,
ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנׂשּואה, אׁשּתֹו על האיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּיתאּבל

מאּמֹו ׁשהן אחֹותֹו ועל אחיו על .ּומתאּבל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ
ולא ·. מאּמֹו, ואחֹותֹו לאחיו מתטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאפּלּו

הּנׂשּואה  הּוא לאחֹותֹו מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא  הרי מאביו, הּנׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן;

ּתֹורה. ּדין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל
אינֹו‚. - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו

ּכלל  עליהם אֹומתאּבל ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּו[מעבדות]נׁשּתחרר זה.הּוא על זה מתאּבלין אין - בניו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

אֹונן ולא עליה מתאּבל אינֹו ארּוסה, אׁשּתֹו לו וכן [אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
אונן] עליו.דין מתאּבלת ולא אֹוננת לא היא וכן ;ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

זה „. הרי - עליהם להתאּבל חּיב ׁשהּוא הּקרֹובים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
עּמהם קרוביהם]מתאּבל על ּבפניהם [באבלותם ְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבנֹו,[בנוכחותם] ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. מּדברי ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַ

ולנהג  ּבנֹו, ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו אם אֹו ּבנֹו, אחי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹאֹו
ּבׁשאר  וכן חּיב. אינֹו ּבפניו, ׁשּלא אבל ּבפניו; ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאבלּות

ְִַהּקרֹובים.
.‰- עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף - הּנׂשּואה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו

ועל  אביה על אּלא קרֹוביה, ׁשאר על עּמּה מתאּבל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינֹו
עליהם  אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד מּׁשּום ּבלבד; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָאּמּה

ּכֹופה - חמיו אֹו חמֹותֹו ׁשּמתה מי ּכיצד? [הופך]ּבפניה. ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבפניה, ׁשּלא אבל ּבפניה; אׁשּתֹו עם אבלּות ונֹוהג ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמּטתֹו,
- חמֹותּה אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן אבלּות. נֹוהג ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָאינֹו
ּכגֹון  - קרֹוביהן ׁשאר אבל ּבעלּה. ּבפני אבלּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָנֹוהגת
ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ּבנּה, אֹו אׁשּתֹו אחי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמת
אׁשת  מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. עם זה מתאּבלין אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן עּמהן. להתאּבל חּיב אינֹו - ּבּתֹו ּבעל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּבנֹו

ֶָּבזה.
.Â הּטמאה לֹו נדחית הּכהן ׁשהרי אבל, מצות חמּורה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

עליהם, ויתאּבל עּמהם ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפני
וכּו' ּולאביו לאּמֹו אליו, הּקרב ל ׁשארֹו אם "ּכי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
מטּמאין  להּטּמא, רצה לא ׁשאם - עׂשה מצות יּטּמא", ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלּה

ּכרחֹו. על על אֹותֹו ׁשהזהרּו ּבזכרים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֻ
הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל - הּכהנֹות אבל ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֻֻֻהּטמאה.
רצּו, אם אּלא לּקרֹובים; להתטּמא מצּוֹות אינן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּכ

יתטּמאּו. לא רצּו, לא ואם ְְְְְִִִַַָֹֹמתטּמאֹות;
.Êּכרהֹו על לּה מתטּמא - ּכהן ׁשל מתטּמא אׁשּתֹו ואינֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכיון  - מצוה ּכמת אֹותּה עׂשּו סֹופרים; מּדברי אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלּה
אּלא  ּבּה ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא יֹורׁש לּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
הארּוסה, אבל ּבלבד; לנׂשּואה אּלא מתטּמא ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא.

לּה. יתטּמא ְִֵַָֹלא
.Á ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרנּו אֹותן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

ּדין  ּבית והּנפלים,הרּוגי צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָ
מתי  ועד להן. מתטּמא הּכהן אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוהמאּבד

הּגֹולל ׁשּיּסתם עד לקרֹוביו? להתטּמא מצּוה כיסוי הּוא -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ּכל הקבר] ּכׁשאר הם הרי - הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל .ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

לֹוקה. ּבהם, נתטּמא ׁשאם ְִִִֵֵֶֶֶַַָהּמתים,
.Ëלּה מתטּמא אינֹו הּפסּולה, ׁשּׁשמעה אׁשּתֹו מי ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

מתטּמאין  אין ׁשניהם - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמת
לאּמֹו, הּוא מתטּמא אבל לׁשניהם. ּפסּולה היא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָלּה,

חללה ׁשהיא ּפי על לכהונה]אף מתטּמא [פסולה וכן ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
- ּפסּולין ׁשהם ּפי על אף ולאחֹותֹו, ּולאחיו ּולבּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָלבנֹו

להם. מתטּמא ממזרים, היּו ְְֲִִִֵֵֶַַָָאפּלּו
.È ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא אינֹו - הּנׂשּואה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

אליו, הּקרֹובה הּבתּולה "ולאחֹותֹו ׁשּנאמר: לכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׂשּואה
לאיׁש" היתה לא ּומפּתה;אׁשר לאנּוסה ּפרט "הּבתּולה", . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ

עץ מּכת אֹו הּבֹוגרת, אף מֹוציא ׁשאני נשרו יכֹול -] ֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
ממכה] לאיׁש",בתוליה היתה לא "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד - ?ְְְֲִֶַַָָֹ

ּפרט  - לאיׁש" היתה לא "אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹמי
ארּוסה  ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארּוסה,

ְֵֹלכהן.
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.‡Èלּה מתטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ׁשּנאמר:נתּגרׁשה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא אליו", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"הּקרֹובה

.·È:ׁשּנאמר להם, מתטּמא אינֹו מאּמֹו, ואחֹותֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
ולאחתֹו" ּולאחיו ּולבּתֹו לירּׁשתֹו,"ולבנֹו הראּוי ּבנֹו מה - ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

לירּׁשתֹו. הראּויים ואחֹותֹו אחיו ְֲִִִַַָָָֻאף
.‚È להם מתטּמא אינֹו -הּספקֹות, יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

,לפיכ הּספק. על מתטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמתטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּולדֹות
מתטּמא  אינֹו - ּבהם ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבן
ּפסּול  ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן מּספק. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהם

לּה. מתטּמא אינֹו -ְִֵֵַָ
.„È מאביו החי מן לאבר מתטּמא הּכהן לעצם אין ולא , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מתטּמא  אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על אף ְִִֶֶֶֶַַַַָָלהן,

.ÂËלֹו מתטּמא אינֹו אביו, ׁשל ראׁשֹו ׁשּנאמר:נקטע , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וכן  חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ּולאביו"
הּתרה  ולא היא, ּדחּויה לּקרֹובים הּטמאה הּקרֹובים. ְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻֻׁשאר

מת]לּכל לכל אפּלּו[- למת, להתטּמא לכהן אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
אינֹו יּטּמא", "לּה ׁשּנאמר: - לקרֹוביו ׁשּמתטּמא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
על  ונתטּמאתי 'הֹואיל יאמר: ׁשּלא עּמּה; לאחרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמתטּמא
ּכהן  ,לפיכ ּפלֹוני'. ּבקבר 'אּגע ּפלֹוני', עצמֹות אלּקט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאבי,
הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו להּזהר צרי - מת לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמת
ּבקברֹות  יתטּמא ולא הּקברֹות, לבית יּכנס ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּכדי

מתֹו. ּכׁשּיקּבר ְְֲִִֵֵֶֹאחרים

ה'תשע"ד  שבט א' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
המפרׁשים ‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבּתֹורה
אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא "לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות  ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, אֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻהּמאהיל
ּוכבר  יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: - הּמת מן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּפֹורׁשֹות
מן  המטּמאים הּדברים ּכל מת, טמאת ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֻּפרׁשנּו

מּדבריהם. אֹו הּתֹורה מן ְִִִֵֵֶַַָהּמת,
לֹוקה ·. ּבקבר, הּכהן נגע אם ּבבגדים וכן הּוא נֹוגע אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבעה. טמאת ּבהם ׁשּמתטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו
לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

אחר  ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּכל אף ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ודין  מהם, ׁשּתצא אֹו הּטמאה, להם ׁשּתּכנס ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאהלים

המאהילים]הּסככֹות [אבנים והּפרעֹות[ענפים ְְְַַָָ
והחֹוצצין המאהילים] הּטמאה, את הּמביאין הּדברים וכל ,ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻ

מהם  ואיזה ּתֹורה, ּדין מהם ואיזה הּטמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּבפני
ׁשאין  ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות הּכל - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻמּדבריהם
ּומּתר  טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ּבאהל, מטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻהּגֹוים
אסּור  ואינֹו קברֹותיהם; על ולדר לׁשם, להּכנס ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלכהן

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשאּנה, אֹו ּבּטמאה ׁשּיּגע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

ּבׁשגגה,„. הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן
יׁשב  ואם ּפטּור; ויצא, קפץ אם - ּבֹו התרּו ׁשּידע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הׁשּתחויה ּכדי הרי ׁשם מקּדׁש, טמאת ּבענין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
על  ּבֹו התרּו אם - ויצא ונכנס וחזר ויצא, נכנס לֹוקה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
נגע  אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה ּופעם, ּפעם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכל
מאה  אפּלּו - ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבֹו והתרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּבמת
ּפרׁש, ולא נֹוגע היה ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּפעמים
אף  - אחרים ּבמתים ונגע הּקברֹות ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ּפעמים, ּכּמה ּבֹו ׁשהתרּו ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

ּפרׁש. ׁשּלא זמן ּכל ועֹומד מחּלל הּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשהרי
הּכהן ‰. את לֹוקה המטּמא - מזידין ׁשניהם היּו אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹהּכהן,
ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיה

ֶלֹוקה.
.Â לאביו" ׁשּנאמר: לּקרֹובים, מתטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

אפּלּו ּבאהל, הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא"; לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּולאּמֹו
הא  יבא". לא מת נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֶֶַַַָָָָֹֹֹקרֹוביו
ּכיצד? יּטּמא". ּב"לא וחּיב יבא", ּב"לא חּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלמדּת,
ׁשּמת  עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. לֹוקה נׂשא, אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנגע

ּבׁשּדה ׁשּנכנס אֹו הּמת, ארון]עליו כעין מרכבה ּתבה [- ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ארון]ּומגּדל ׁשהרי [- הּׁשּדה, ּגג עליו ּופרע חברֹו ּובא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

"לא  מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה - ּכאחד ּבאין ּוביאה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻטמאה
יּטּמא". "לא ּומּׁשּום ִִַָָֹֹיבא",

.Ê,ּבֹו התרּו אם - לאהל נכנס ּכ ואחר מּקדם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹנטמא
הּביאה  על אף .לֹוקה ִֶַַַָ

.Á;לֹו מתטּמא זה הרי ,ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
מת  הּוא ואיזה ּולקברֹו. לֹו להתטּמא חּיב ּגד ֹול, ּכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאפּלּו
לֹו ואין ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיׂשראל אחד זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמצוה?

הּקּבלהקֹוברין  מּפי הלכה זה, ודבר ּבּמה [ממשרע"ה]. . ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו, הּכהן ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדברים
ּכׁשּיקרא  אם אבל עֹונה. לֹו ואין ,ּבּדר ׁשם קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואפּלּו
קֹורא  אּלא מצוה, מת זה אין אֹותֹו, עֹונים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָאחרים

ּבֹו. ויתעּסקּו ויבֹואּו ְְְְֲִִֵַַָלאחרים,
.Ë- מצוה ּבמת ּופגעּו ,ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ואל  עֹולם, קדּׁשת קדּׁשתֹו אין ׁשהרי הּנזיר, ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻיתעּסק
הדיֹוט  ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף הּכהן, ּבֹו ּכהן יּטּמא היה . ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

את  הּקֹודם וכל הדיֹוט. ּכהן יּטּמא הדיֹוט, וכהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגדֹול
ּוסגן ּבטמאה; מתאחר כה"ג]חברֹו, -]עם[של מׁשּוח [כהן ְְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

ואל  מלחמה, מׁשּוח יתטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמלחמה
הּסגן. ְְִַַָָיתטּמא

.Èעׂשּוהּו ּכהנים; אפּלּו לֹו, מתטּמאין הּכל - ׁשּמת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנׂשיא
ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

עליו. ְִָָאֹוננין
.‡È מת טמאת על הזהרּו לא אהרן "אמר ּבנֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻ

אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני - אהרן" ּבני הּכהנים ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל
החללים פסולים]וכן ׁשּנאמר:[כהנים - להתטּמא מּתרין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן", ְְְֲִִֵֶַַָֹ"ּבני
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ּפי  על אף מסרס, אֹו מחּת ׁשּיצא ּומי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻלאחר
עליהם, מתאּבלין ואין ּכנפל, זה הרי - חדׁשיו לֹו ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּכלּו

יתעּסקּו מלאכתם]ולא עּמהם.[בזמן ְְְִִֶַָֹ
.Ë,נהרגּו הּמל ׁשּבדין ּפי על אף - מלכּות הרּוגי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּכל

להרגם  רׁשּות לֹו נתנה מתאּבלין והּתֹורה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
ּדבר ּכל מהם מֹונעין ואין וכיו"ב]עליהם, ּוממֹונם [הספד ; ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּדין  ּבית הרּוגי ּכל אבל אבֹותיהם. ּבקברי ונקּברין ,ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלּמל
אּלא  אנינּות ׁשאין אֹוננין; אבל עליהם, מתאּבלין אין -ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
הּבׂשר; ׁשּיתאּכל עד אבֹותיהם עם נקּברין ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּלב.

ליֹורׁשיהם. ְְֵֶָָּוממֹונם
.È על ׁשּפרקּו האנׁשים והם צּבּור, מּדרכי הּפֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל

ּבעׂשּית  יׂשראל ּבכלל נכללין ואינן צּוארם, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמצוֹות
ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות וכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצוֹות
האּמֹות, ּכׁשאר לעצמן חֹורין ּבני הם הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻמדרׁשֹות,
מתאּבלין  אין אּלּו, ּכל - והּמֹוסרין והמׁשּמדין הּמינין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוכן
לבנים  לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר אחיהם אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָעליהם;
ׁשאבדּו ּוׂשמחים וׁשֹותים ואֹוכלים לבנים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָּומתעּטפין

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אֹומר:ׂשֹונאיו הּכתּוב ועליהם , ְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
אׂשנא". ה', ,מׂשנאי ְְְֲֶֶַָֹ"הלא

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו  עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ולא עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֹולא
ּכבֹוד  ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,

לראׁשלחּיים  ׁשעלה לא לדעת? עצמֹו המאּבד הּוא ואיזה . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
הּגג', לראׁש עֹולה 'הריני האֹומר: אּלא ומת; ונפל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּגג,

מצר ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר מּיד ׁשעלה אֹותֹו [שרוי וראה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לדעת.בצער] עצמֹו ׁשאּבד ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל ,ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּומׁשל הרּוג אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק אֹותֹו ראּו אם ְְְֲִִָָָָָָָֻאבל
סיפֹו ּגב הּמתים,[חרבו]על ּכל ּבחזקת זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּדבר. מּמּנּו מֹונעין ואין עּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַָָּומתעּסקין

ב  ¤¤ּפרק
אּמֹו‡. ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלּו

- ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו אחיו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָואביו,
ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנׂשּואה, אׁשּתֹו על האיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּיתאּבל

מאּמֹו ׁשהן אחֹותֹו ועל אחיו על .ּומתאּבל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ
ולא ·. מאּמֹו, ואחֹותֹו לאחיו מתטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאפּלּו

הּנׂשּואה  הּוא לאחֹותֹו מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא  הרי מאביו, הּנׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן;

ּתֹורה. ּדין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל
אינֹו‚. - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו

ּכלל  עליהם אֹומתאּבל ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּו[מעבדות]נׁשּתחרר זה.הּוא על זה מתאּבלין אין - בניו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

אֹונן ולא עליה מתאּבל אינֹו ארּוסה, אׁשּתֹו לו וכן [אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
אונן] עליו.דין מתאּבלת ולא אֹוננת לא היא וכן ;ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

זה „. הרי - עליהם להתאּבל חּיב ׁשהּוא הּקרֹובים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
עּמהם קרוביהם]מתאּבל על ּבפניהם [באבלותם ְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבנֹו,[בנוכחותם] ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. מּדברי ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַ

ולנהג  ּבנֹו, ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו אם אֹו ּבנֹו, אחי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹאֹו
ּבׁשאר  וכן חּיב. אינֹו ּבפניו, ׁשּלא אבל ּבפניו; ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאבלּות

ְִַהּקרֹובים.
.‰- עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף - הּנׂשּואה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו

ועל  אביה על אּלא קרֹוביה, ׁשאר על עּמּה מתאּבל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינֹו
עליהם  אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד מּׁשּום ּבלבד; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָאּמּה

ּכֹופה - חמיו אֹו חמֹותֹו ׁשּמתה מי ּכיצד? [הופך]ּבפניה. ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבפניה, ׁשּלא אבל ּבפניה; אׁשּתֹו עם אבלּות ונֹוהג ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמּטתֹו,
- חמֹותּה אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן אבלּות. נֹוהג ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָאינֹו
ּכגֹון  - קרֹוביהן ׁשאר אבל ּבעלּה. ּבפני אבלּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָנֹוהגת
ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ּבנּה, אֹו אׁשּתֹו אחי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמת
אׁשת  מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. עם זה מתאּבלין אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן עּמהן. להתאּבל חּיב אינֹו - ּבּתֹו ּבעל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּבנֹו

ֶָּבזה.
.Â הּטמאה לֹו נדחית הּכהן ׁשהרי אבל, מצות חמּורה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

עליהם, ויתאּבל עּמהם ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפני
וכּו' ּולאביו לאּמֹו אליו, הּקרב ל ׁשארֹו אם "ּכי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
מטּמאין  להּטּמא, רצה לא ׁשאם - עׂשה מצות יּטּמא", ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלּה

ּכרחֹו. על על אֹותֹו ׁשהזהרּו ּבזכרים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֻ
הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל - הּכהנֹות אבל ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֻֻֻהּטמאה.
רצּו, אם אּלא לּקרֹובים; להתטּמא מצּוֹות אינן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּכ

יתטּמאּו. לא רצּו, לא ואם ְְְְְִִִַַָֹֹמתטּמאֹות;
.Êּכרהֹו על לּה מתטּמא - ּכהן ׁשל מתטּמא אׁשּתֹו ואינֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכיון  - מצוה ּכמת אֹותּה עׂשּו סֹופרים; מּדברי אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלּה
אּלא  ּבּה ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא יֹורׁש לּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
הארּוסה, אבל ּבלבד; לנׂשּואה אּלא מתטּמא ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא.

לּה. יתטּמא ְִֵַָֹלא
.Á ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרנּו אֹותן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

ּדין  ּבית והּנפלים,הרּוגי צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָ
מתי  ועד להן. מתטּמא הּכהן אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוהמאּבד

הּגֹולל ׁשּיּסתם עד לקרֹוביו? להתטּמא מצּוה כיסוי הּוא -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ּכל הקבר] ּכׁשאר הם הרי - הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל .ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

לֹוקה. ּבהם, נתטּמא ׁשאם ְִִִֵֵֶֶֶַַָהּמתים,
.Ëלּה מתטּמא אינֹו הּפסּולה, ׁשּׁשמעה אׁשּתֹו מי ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

מתטּמאין  אין ׁשניהם - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמת
לאּמֹו, הּוא מתטּמא אבל לׁשניהם. ּפסּולה היא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָלּה,

חללה ׁשהיא ּפי על לכהונה]אף מתטּמא [פסולה וכן ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
- ּפסּולין ׁשהם ּפי על אף ולאחֹותֹו, ּולאחיו ּולבּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָלבנֹו

להם. מתטּמא ממזרים, היּו ְְֲִִִֵֵֶַַָָאפּלּו
.È ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא אינֹו - הּנׂשּואה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

אליו, הּקרֹובה הּבתּולה "ולאחֹותֹו ׁשּנאמר: לכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׂשּואה
לאיׁש" היתה לא ּומפּתה;אׁשר לאנּוסה ּפרט "הּבתּולה", . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ

עץ מּכת אֹו הּבֹוגרת, אף מֹוציא ׁשאני נשרו יכֹול -] ֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
ממכה] לאיׁש",בתוליה היתה לא "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד - ?ְְְֲִֶַַָָֹ

ּפרט  - לאיׁש" היתה לא "אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹמי
ארּוסה  ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארּוסה,

ְֵֹלכהן.
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.‡Èלּה מתטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ׁשּנאמר:נתּגרׁשה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא אליו", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"הּקרֹובה

.·È:ׁשּנאמר להם, מתטּמא אינֹו מאּמֹו, ואחֹותֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
ולאחתֹו" ּולאחיו ּולבּתֹו לירּׁשתֹו,"ולבנֹו הראּוי ּבנֹו מה - ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

לירּׁשתֹו. הראּויים ואחֹותֹו אחיו ְֲִִִַַָָָֻאף
.‚È להם מתטּמא אינֹו -הּספקֹות, יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

,לפיכ הּספק. על מתטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמתטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּולדֹות
מתטּמא  אינֹו - ּבהם ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבן
ּפסּול  ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן מּספק. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהם

לּה. מתטּמא אינֹו -ְִֵֵַָ
.„È מאביו החי מן לאבר מתטּמא הּכהן לעצם אין ולא , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מתטּמא  אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על אף ְִִֶֶֶֶַַַַָָלהן,

.ÂËלֹו מתטּמא אינֹו אביו, ׁשל ראׁשֹו ׁשּנאמר:נקטע , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וכן  חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ּולאביו"
הּתרה  ולא היא, ּדחּויה לּקרֹובים הּטמאה הּקרֹובים. ְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻֻׁשאר

מת]לּכל לכל אפּלּו[- למת, להתטּמא לכהן אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
אינֹו יּטּמא", "לּה ׁשּנאמר: - לקרֹוביו ׁשּמתטּמא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
על  ונתטּמאתי 'הֹואיל יאמר: ׁשּלא עּמּה; לאחרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמתטּמא
ּכהן  ,לפיכ ּפלֹוני'. ּבקבר 'אּגע ּפלֹוני', עצמֹות אלּקט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאבי,
הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו להּזהר צרי - מת לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמת
ּבקברֹות  יתטּמא ולא הּקברֹות, לבית יּכנס ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּכדי

מתֹו. ּכׁשּיקּבר ְְֲִִֵֵֶֹאחרים

ה'תשע"ד  שבט א' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
המפרׁשים ‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבּתֹורה
אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא "לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות  ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, אֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻהּמאהיל
ּוכבר  יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: - הּמת מן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּפֹורׁשֹות
מן  המטּמאים הּדברים ּכל מת, טמאת ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֻּפרׁשנּו

מּדבריהם. אֹו הּתֹורה מן ְִִִֵֵֶַַָהּמת,
לֹוקה ·. ּבקבר, הּכהן נגע אם ּבבגדים וכן הּוא נֹוגע אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבעה. טמאת ּבהם ׁשּמתטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו
לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

אחר  ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּכל אף ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ודין  מהם, ׁשּתצא אֹו הּטמאה, להם ׁשּתּכנס ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאהלים

המאהילים]הּסככֹות [אבנים והּפרעֹות[ענפים ְְְַַָָ
והחֹוצצין המאהילים] הּטמאה, את הּמביאין הּדברים וכל ,ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻ

מהם  ואיזה ּתֹורה, ּדין מהם ואיזה הּטמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּבפני
ׁשאין  ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות הּכל - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻמּדבריהם
ּומּתר  טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ּבאהל, מטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻהּגֹוים
אסּור  ואינֹו קברֹותיהם; על ולדר לׁשם, להּכנס ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלכהן

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשאּנה, אֹו ּבּטמאה ׁשּיּגע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

ּבׁשגגה,„. הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן
יׁשב  ואם ּפטּור; ויצא, קפץ אם - ּבֹו התרּו ׁשּידע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הׁשּתחויה ּכדי הרי ׁשם מקּדׁש, טמאת ּבענין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
על  ּבֹו התרּו אם - ויצא ונכנס וחזר ויצא, נכנס לֹוקה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
נגע  אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה ּופעם, ּפעם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכל
מאה  אפּלּו - ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבֹו והתרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּבמת
ּפרׁש, ולא נֹוגע היה ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּפעמים
אף  - אחרים ּבמתים ונגע הּקברֹות ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ּפעמים, ּכּמה ּבֹו ׁשהתרּו ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

ּפרׁש. ׁשּלא זמן ּכל ועֹומד מחּלל הּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשהרי
הּכהן ‰. את לֹוקה המטּמא - מזידין ׁשניהם היּו אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹהּכהן,
ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיה

ֶלֹוקה.
.Â לאביו" ׁשּנאמר: לּקרֹובים, מתטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

אפּלּו ּבאהל, הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא"; לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּולאּמֹו
הא  יבא". לא מת נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֶֶַַַָָָָֹֹֹקרֹוביו
ּכיצד? יּטּמא". ּב"לא וחּיב יבא", ּב"לא חּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלמדּת,
ׁשּמת  עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. לֹוקה נׂשא, אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנגע

ּבׁשּדה ׁשּנכנס אֹו הּמת, ארון]עליו כעין מרכבה ּתבה [- ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ארון]ּומגּדל ׁשהרי [- הּׁשּדה, ּגג עליו ּופרע חברֹו ּובא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

"לא  מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה - ּכאחד ּבאין ּוביאה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻטמאה
יּטּמא". "לא ּומּׁשּום ִִַָָֹֹיבא",

.Ê,ּבֹו התרּו אם - לאהל נכנס ּכ ואחר מּקדם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹנטמא
הּביאה  על אף .לֹוקה ִֶַַַָ

.Á;לֹו מתטּמא זה הרי ,ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
מת  הּוא ואיזה ּולקברֹו. לֹו להתטּמא חּיב ּגד ֹול, ּכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאפּלּו
לֹו ואין ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיׂשראל אחד זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמצוה?

הּקּבלהקֹוברין  מּפי הלכה זה, ודבר ּבּמה [ממשרע"ה]. . ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו, הּכהן ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדברים
ּכׁשּיקרא  אם אבל עֹונה. לֹו ואין ,ּבּדר ׁשם קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואפּלּו
קֹורא  אּלא מצוה, מת זה אין אֹותֹו, עֹונים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָאחרים

ּבֹו. ויתעּסקּו ויבֹואּו ְְְְֲִִֵַַָלאחרים,
.Ë- מצוה ּבמת ּופגעּו ,ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ואל  עֹולם, קדּׁשת קדּׁשתֹו אין ׁשהרי הּנזיר, ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻיתעּסק
הדיֹוט  ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף הּכהן, ּבֹו ּכהן יּטּמא היה . ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

את  הּקֹודם וכל הדיֹוט. ּכהן יּטּמא הדיֹוט, וכהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגדֹול
ּוסגן ּבטמאה; מתאחר כה"ג]חברֹו, -]עם[של מׁשּוח [כהן ְְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

ואל  מלחמה, מׁשּוח יתטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמלחמה
הּסגן. ְְִַַָָיתטּמא

.Èעׂשּוהּו ּכהנים; אפּלּו לֹו, מתטּמאין הּכל - ׁשּמת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנׂשיא
ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

עליו. ְִָָאֹוננין
.‡È מת טמאת על הזהרּו לא אהרן "אמר ּבנֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻ

אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני - אהרן" ּבני הּכהנים ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל
החללים פסולים]וכן ׁשּנאמר:[כהנים - להתטּמא מּתרין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן", ְְְֲִִֵֶַַָֹ"ּבני
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.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי קטן, ואם ּכהן ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להתטּמא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבא

ּבקדּׁשה. לחּנכֹו צרי אביו ְְְֲִִִַָָָָֻאבל
.‚È ׁשּנכנס ּכהן וכל לטמאה; ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופׂש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמת

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּמֹות, ארּבע נכנס לתֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵַַַַַַַַ
הּפרס קבר]לבית בה שנחרש לארץ,[שדה לחּוצה יצא אֹו , ְְְֵֶַָָָָָָ

ּובדֹופק  ּבגֹולל אֹו ּתבּוסה, ּבדם ׁשּנטמא כיסויי אֹו -] ְְְְְִֵֵֶַָָ
ׁשהם הקבר] מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָוכּיֹוצא

אבל  מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאבֹות
הּתֹורה. מן לֹוקה הּקברֹות, לבית נכנס ְְְִִִֵֶַַַָָאם

.„È לארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להתטּמא לכהן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר
ׁשהל ּכגֹון - היא אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּתֹורה; ללמד אֹו אּׁשה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹלּׂשא

ללמד  זֹוכה אדם הּכל מן לא יׂשראל, ּבארץ וכן ׁשּילּמדּנּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אבל  ּכיצד? הּברּיֹות. לכבֹוד ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמתטּמא
וכן  ׁשם. לנחמֹו אחריו הֹולכין הּכל הּפרס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהל

מלכים [דורכים]מדּלגין לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
יׂשראל  מלכי לבין ּבינם להבחין ּכדי ּגֹוים, מלכי ואפּלּו -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מּטּמא  וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למקֹומם. ּכבֹודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּיחזר
מּפני  עּמהם, ּולערער הּגֹוים עם לדּון ּדבריהם ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּידם. מּציל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ד  ¤¤ּפרק
מאּמצין ‡. הּוא: ּכ ּובקבּורה, ּבמתים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָמנהג

את [סוגרים] קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָעיניו
אֹותֹו וסכין אֹותֹו, ׁשּמדיחין אחר נקביו ּופֹוקקין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָלחייו;
ּתכריכין  אֹותֹו ּומלּביׁשין ׂשערֹו. וגֹוזזין ּבׂשמים, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָּבמיני
נהגּו יקרים; ּדמיהם יהיּו ולא לבנים, ּפׁשּתן ׁשל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹּתפּורין
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ׁשוה ּבסּודר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחכמים
מׁשחרין  ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ׁשּלא הּמת, ּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּומכּסין

ְָָּברעב.
הּמזהבין ·. ּובבגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

רּוח  ּגּסּות ׁשּזֹו ׁשּביׂשראל; לנׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהמרּקמין,
ּגֹוים  ּומעׂשה וסֹובליןוהׁשחתה, נושאים]. על [- הּמת את ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף,
ּתּפסק ‚. ׁשּמא - הּסנּדל ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוׂשאי

הּמצוה  מן מתעּכב ונמצא מהם, אחד ׁשל מּסנּדלֹו .רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מערֹות „. ּבעפר הּמערה;וחֹופרין ּבצד ּכּו ועֹוׂשין , ְְְְְְִִֶַַָָָָָ

והאבנים  העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
להם ויׁש מותר]עליו. והמלּוין [- עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתבֹוא  "ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום', ל' לֹו: אֹומרין הּמת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּומצּינין ּבׁשלֹום". אבֹותי מסמנים]אל הּקברֹות,[- את ְְְְֲִֶֶֶַַָָ

נפׁש מצבה]ּובֹונין ּבֹונים [- אין והּצּדיקים, הּקבר; על ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
יפנה  ולא זכרֹונם. הם ּדבריהם - קברֹותיהם על נפׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹלהם

הּקברֹות. לבּקר ְְֵַַָָָאדם
לחייו,‰. קֹוׁשרין אין ּדבר; לכל ּכחי הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס,

על  מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ּפֹוקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

ולא  אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא ית ּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות; ׁשעה עד - הּמלח על ולא החֹול על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּטילין
לנר  ּדֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע

יכּבה  אדם, ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון - עיניו ׁשּמטפטף המאּמץ וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי נפׁש, יציאת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעם
ולא  ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן נתעּלף. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמא
עד  - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָֹמסּפידין,

ֶָׁשּימּות.
.Â ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי

ו  מחיצה עֹוׂשה מחיצה,אחר, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין אֹוכל; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ולא  ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹמחזיר

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה ואינֹו ּבׂשר, ואינֹו[המוציא]אֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
המזון]מזּמן עליו [ברכת מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לזימון] מצטרף ּומן [לא הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְִִִִִַַַָָ
מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות ּומּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלין,
עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, יין, וׁשֹותה ּבׂשר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָואֹוכל
חּוץ  ּבּתֹורה, האמּורֹות מצוֹות ּבכל וחּיב עליו; ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבׂשר, לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא  אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּטתֹו[ממהרים]אין ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ועל  אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה וכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמּיד;
מגּנה. זה הרי ְֲִֵֶֶֻאּמֹו,

.Á ּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה  על אביו מזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם  אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ë ולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויה ,מּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב הפוכה]וחּיב ימי [- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניח אֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי ,ּתפּלין? ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
לא  אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּכלל,
ּביֹום  אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל מּכלל, - ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹתאכל"

עצמן. מּׁשל לאכל ואסּורין ְֱֲִִִֶֶַַָֹראׁשֹון,

ה  ¤¤ּפרק
מן ‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם: האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס  את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד [- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
ּבתסּפרת ·. אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר  אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם
ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
אחד  - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכ
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האחרים]המגּלח וׁשמע [את מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד , ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ
ואחד  המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - אביו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמת

ׂשפה לגּלח אסּור  וכן שפם]הּמתּגּלח. צּפרניו [- ולּטל , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּבכלי;

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתסּוכי  ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס  אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,
את „. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

מּתר  ּבצֹונן הּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחם ה מּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
ּתּנׂשא  ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד  ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Â נאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העם ּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם מלאכה,"והפכּתי ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית  אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. למדינה ְְְִִִִִָָָמּמדינה
.Á,מלאכה ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה  מן הּמתּפרנס עני היה אם אפּלּו ,ואיל מּכאן . ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוׂשה - עני ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהיה

ּביתּה. ְֵָּבתֹו
.Ë וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשני

ׁשבעה  ּכל החנּות את נֹועלין - מהן לאחד .אבל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.È אסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו

לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו [לפני , ְֲֵֵַַַָָָֹ
שמן] הּמׁשרה [לפקוק]לגּוף[של מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו , ְְֲִִִַַָָָ

הּיֹורה[במים] מן וצמרֹו צבע], אחרים [קערת ׂשֹוכר - ְְֲִִֵֵַַָ
מּׁשּתּגיע  ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ּכדי לֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלעׂשֹותן

הּמים. ִַַַעֹונת
.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין [פועלים ְֲֲִִִִַָ

יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ
ּבבהמֹות  והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה והּסּפנין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלֹו,

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻמחּכרין

.·Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚È ּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

אחרים  ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין  אחר, ּבבית יעׂשּו; לא ּבביתֹו, -. ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„È ימי ׁשבעת ּכל אֹותֹו ּתֹובע אינֹו אדם, עם ּדין לֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח; עֹוׂשה אבד, ּדבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂË ּתֹורה ּבדברי אסּור ׁשהאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם". "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:
.ÊË ולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּובּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור

רּבים  היּו ואם ּובהּגדֹות. ּובהלכֹות ּובּמדרׁש ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָּבּמׁשנה
ילחׁש אּלא ּתרּגמן, יעמיד ׁשּלא ּובלבד מּתר; לֹו, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹֻֻצריכין
מׁשמיע  והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו וזה ּבצּדֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻלאחר

ִַָלרּבים.
.ÊÈ הּמּטה על יֹוׁשב האבל ׁשאין "וּיקם ּומּנין ׁשּנאמר: ? ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ארצה". וּיׁשּכב ּבגדיו, את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמל
.ÁÈ ׁשבעה ּכל הּמּטה את לכּפֹות ּבלבד וחּיב מּטתֹו ולא . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ּכֹופה; הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש מּטֹות ּכל אּלא ּכֹופה, ְִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
חּיב  - עירֹות ּובעׂשר ּבּתים ּבעׂשרה מּטֹות עׂשר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכּלן  - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻלכּפֹות
למעֹות, אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ּכל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכֹופין

ּדרּגׁש לכּפֹותּה. צרי עור]אינֹו לכּפֹותֹו;[מיטת צרי אינֹו , ְְְִִִִֵֵַָָָָ
קרּביטיו את מּתיר מאליו.[רצועותיו]אּלא נֹופל והּוא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּנקליטיה אפׁשר [קרשיה]מּטה אי ׁשהרי מּמּנה, יֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
על  יׁשן הּוא והיה מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה - ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלהפכּה
אֹו ארֹון, ּגּבי על אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, מּטֹות ֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָּגּבי
ּגּבי  על יׁשן אּלא חֹובתֹו; ידי יצא לא - קרקע ּגּבי ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הּכפּויה. ְִַָָמּטה
.ËÈהראׁש ּבפריעת ׁשאסּור לאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האבלים  ׁשּׁשאר מּכלל, ׂשפם"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
עֹוטה  ראׁשֹו, ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ּבעטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹחּיבין
ותרּגם  יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: ּפיו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּמקצתֹו

יתעּטף". "ּכאבלא הּגר: ְְְֲִֵֵַַַָָאּונקלֹוס
.Î ׁשלֹום ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל "האנק ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשלֹום, לֹו ׁשּנתן מי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּכל ְִִִִֶַָָָָָָֹֹּדם".
ועד אינ  ּומּׁשלׁשה אבל. ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא לֹו, מחזיר ֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּומּׁשבעה  ׁשלֹום. לֹו מחזיר ּבׁשלֹומֹו, ׁשּׁשאל  מי - ְְְְִִִִִִֶַַָָָָׁשבעה
אין  אחרים אבל אחרים; ּבׁשלֹום ׁשֹואל ׁשלׁשים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָֹועד
ועל  אביו ועל יֹום. ׁשלׁשים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹׁשֹואלין
חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואלין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאּמֹו
אסּור  ׁשהּוא וחמר קל - האבל נאסר ׁשלֹום ּבׁשאלת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאם
ּתינֹוק  יאחז ולא "ּדם". ׁשּנאמר: ולׂשחק, ּדברים ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלהרּבֹות
ׂשמחה, למקֹום יּכנס ולא ׂשחֹוק; לידי יביאּנּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹּבידֹו,

ּבהן. וכּיֹוצא הּמׁשּתאֹות ּבּתי ְְְִֵֵֶַַָָָּכגֹון
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.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי קטן, ואם ּכהן ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להתטּמא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבא

ּבקדּׁשה. לחּנכֹו צרי אביו ְְְֲִִִַָָָָֻאבל
.‚È ׁשּנכנס ּכהן וכל לטמאה; ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופׂש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמת

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּמֹות, ארּבע נכנס לתֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵַַַַַַַַ
הּפרס קבר]לבית בה שנחרש לארץ,[שדה לחּוצה יצא אֹו , ְְְֵֶַָָָָָָ

ּובדֹופק  ּבגֹולל אֹו ּתבּוסה, ּבדם ׁשּנטמא כיסויי אֹו -] ְְְְְִֵֵֶַָָ
ׁשהם הקבר] מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָוכּיֹוצא

אבל  מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאבֹות
הּתֹורה. מן לֹוקה הּקברֹות, לבית נכנס ְְְִִִֵֶַַַָָאם

.„È לארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להתטּמא לכהן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר
ׁשהל ּכגֹון - היא אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּתֹורה; ללמד אֹו אּׁשה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹלּׂשא

ללמד  זֹוכה אדם הּכל מן לא יׂשראל, ּבארץ וכן ׁשּילּמדּנּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אבל  ּכיצד? הּברּיֹות. לכבֹוד ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמתטּמא
וכן  ׁשם. לנחמֹו אחריו הֹולכין הּכל הּפרס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהל

מלכים [דורכים]מדּלגין לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
יׂשראל  מלכי לבין ּבינם להבחין ּכדי ּגֹוים, מלכי ואפּלּו -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מּטּמא  וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למקֹומם. ּכבֹודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּיחזר
מּפני  עּמהם, ּולערער הּגֹוים עם לדּון ּדבריהם ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּידם. מּציל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ד  ¤¤ּפרק
מאּמצין ‡. הּוא: ּכ ּובקבּורה, ּבמתים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָמנהג

את [סוגרים] קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָעיניו
אֹותֹו וסכין אֹותֹו, ׁשּמדיחין אחר נקביו ּופֹוקקין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָלחייו;
ּתכריכין  אֹותֹו ּומלּביׁשין ׂשערֹו. וגֹוזזין ּבׂשמים, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָּבמיני
נהגּו יקרים; ּדמיהם יהיּו ולא לבנים, ּפׁשּתן ׁשל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹּתפּורין
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ׁשוה ּבסּודר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחכמים
מׁשחרין  ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ׁשּלא הּמת, ּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּומכּסין

ְָָּברעב.
הּמזהבין ·. ּובבגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

רּוח  ּגּסּות ׁשּזֹו ׁשּביׂשראל; לנׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהמרּקמין,
ּגֹוים  ּומעׂשה וסֹובליןוהׁשחתה, נושאים]. על [- הּמת את ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף,
ּתּפסק ‚. ׁשּמא - הּסנּדל ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוׂשאי

הּמצוה  מן מתעּכב ונמצא מהם, אחד ׁשל מּסנּדלֹו .רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מערֹות „. ּבעפר הּמערה;וחֹופרין ּבצד ּכּו ועֹוׂשין , ְְְְְְִִֶַַָָָָָ

והאבנים  העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
להם ויׁש מותר]עליו. והמלּוין [- עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתבֹוא  "ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום', ל' לֹו: אֹומרין הּמת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּומצּינין ּבׁשלֹום". אבֹותי מסמנים]אל הּקברֹות,[- את ְְְְֲִֶֶֶַַָָ

נפׁש מצבה]ּובֹונין ּבֹונים [- אין והּצּדיקים, הּקבר; על ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
יפנה  ולא זכרֹונם. הם ּדבריהם - קברֹותיהם על נפׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹלהם

הּקברֹות. לבּקר ְְֵַַָָָאדם
לחייו,‰. קֹוׁשרין אין ּדבר; לכל ּכחי הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס,

על  מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ּפֹוקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

ולא  אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא ית ּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות; ׁשעה עד - הּמלח על ולא החֹול על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּטילין
לנר  ּדֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע

יכּבה  אדם, ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון - עיניו ׁשּמטפטף המאּמץ וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי נפׁש, יציאת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעם
ולא  ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן נתעּלף. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמא
עד  - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָֹמסּפידין,

ֶָׁשּימּות.
.Â ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי

ו  מחיצה עֹוׂשה מחיצה,אחר, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין אֹוכל; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ולא  ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹמחזיר

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה ואינֹו ּבׂשר, ואינֹו[המוציא]אֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
המזון]מזּמן עליו [ברכת מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לזימון] מצטרף ּומן [לא הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְִִִִִַַַָָ
מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות ּומּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלין,
עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, יין, וׁשֹותה ּבׂשר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָואֹוכל
חּוץ  ּבּתֹורה, האמּורֹות מצוֹות ּבכל וחּיב עליו; ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבׂשר, לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא  אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּטתֹו[ממהרים]אין ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ועל  אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה וכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמּיד;
מגּנה. זה הרי ְֲִֵֶֶֻאּמֹו,

.Á ּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה  על אביו מזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם  אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ë ולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויה ,מּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב הפוכה]וחּיב ימי [- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניח אֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי ,ּתפּלין? ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
לא  אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּכלל,
ּביֹום  אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל מּכלל, - ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹתאכל"

עצמן. מּׁשל לאכל ואסּורין ְֱֲִִִֶֶַַָֹראׁשֹון,

ה  ¤¤ּפרק
מן ‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם: האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס  את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד [- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
ּבתסּפרת ·. אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר  אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם
ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
אחד  - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכ
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האחרים]המגּלח וׁשמע [את מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד , ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ
ואחד  המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - אביו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמת

ׂשפה לגּלח אסּור  וכן שפם]הּמתּגּלח. צּפרניו [- ולּטל , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּבכלי;

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתסּוכי  ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס  אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,
את „. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

מּתר  ּבצֹונן הּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחם ה מּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
ּתּנׂשא  ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד  ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Â נאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העם ּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם מלאכה,"והפכּתי ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית  אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. למדינה ְְְִִִִִָָָמּמדינה
.Á,מלאכה ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה  מן הּמתּפרנס עני היה אם אפּלּו ,ואיל מּכאן . ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוׂשה - עני ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהיה

ּביתּה. ְֵָּבתֹו
.Ë וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשני

ׁשבעה  ּכל החנּות את נֹועלין - מהן לאחד .אבל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.È אסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו

לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו [לפני , ְֲֵֵַַַָָָֹ
שמן] הּמׁשרה [לפקוק]לגּוף[של מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו , ְְֲִִִַַָָָ

הּיֹורה[במים] מן וצמרֹו צבע], אחרים [קערת ׂשֹוכר - ְְֲִִֵֵַַָ
מּׁשּתּגיע  ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ּכדי לֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלעׂשֹותן

הּמים. ִַַַעֹונת
.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין [פועלים ְֲֲִִִִַָ

יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ
ּבבהמֹות  והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה והּסּפנין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלֹו,

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻמחּכרין

.·Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚È ּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

אחרים  ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין  אחר, ּבבית יעׂשּו; לא ּבביתֹו, -. ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„È ימי ׁשבעת ּכל אֹותֹו ּתֹובע אינֹו אדם, עם ּדין לֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח; עֹוׂשה אבד, ּדבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂË ּתֹורה ּבדברי אסּור ׁשהאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם". "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:
.ÊË ולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּובּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור

רּבים  היּו ואם ּובהּגדֹות. ּובהלכֹות ּובּמדרׁש ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָּבּמׁשנה
ילחׁש אּלא ּתרּגמן, יעמיד ׁשּלא ּובלבד מּתר; לֹו, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹֻֻצריכין
מׁשמיע  והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו וזה ּבצּדֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻלאחר

ִַָלרּבים.
.ÊÈ הּמּטה על יֹוׁשב האבל ׁשאין "וּיקם ּומּנין ׁשּנאמר: ? ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ארצה". וּיׁשּכב ּבגדיו, את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמל
.ÁÈ ׁשבעה ּכל הּמּטה את לכּפֹות ּבלבד וחּיב מּטתֹו ולא . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ּכֹופה; הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש מּטֹות ּכל אּלא ּכֹופה, ְִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
חּיב  - עירֹות ּובעׂשר ּבּתים ּבעׂשרה מּטֹות עׂשר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכּלן  - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻלכּפֹות
למעֹות, אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ּכל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכֹופין

ּדרּגׁש לכּפֹותּה. צרי עור]אינֹו לכּפֹותֹו;[מיטת צרי אינֹו , ְְְִִִִֵֵַָָָָ
קרּביטיו את מּתיר מאליו.[רצועותיו]אּלא נֹופל והּוא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּנקליטיה אפׁשר [קרשיה]מּטה אי ׁשהרי מּמּנה, יֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
על  יׁשן הּוא והיה מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה - ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלהפכּה
אֹו ארֹון, ּגּבי על אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, מּטֹות ֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָּגּבי
ּגּבי  על יׁשן אּלא חֹובתֹו; ידי יצא לא - קרקע ּגּבי ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הּכפּויה. ְִַָָמּטה
.ËÈהראׁש ּבפריעת ׁשאסּור לאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האבלים  ׁשּׁשאר מּכלל, ׂשפם"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
עֹוטה  ראׁשֹו, ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ּבעטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹחּיבין
ותרּגם  יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: ּפיו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּמקצתֹו

יתעּטף". "ּכאבלא הּגר: ְְְֲִֵֵַַַָָאּונקלֹוס
.Î ׁשלֹום ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל "האנק ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשלֹום, לֹו ׁשּנתן מי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּכל ְִִִִֶַָָָָָָֹֹּדם".
ועד אינ  ּומּׁשלׁשה אבל. ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא לֹו, מחזיר ֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּומּׁשבעה  ׁשלֹום. לֹו מחזיר ּבׁשלֹומֹו, ׁשּׁשאל  מי - ְְְְִִִִִִֶַַָָָָׁשבעה
אין  אחרים אבל אחרים; ּבׁשלֹום ׁשֹואל ׁשלׁשים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָֹועד
ועל  אביו ועל יֹום. ׁשלׁשים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹׁשֹואלין
חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואלין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאּמֹו
אסּור  ׁשהּוא וחמר קל - האבל נאסר ׁשלֹום ּבׁשאלת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאם
ּתינֹוק  יאחז ולא "ּדם". ׁשּנאמר: ולׂשחק, ּדברים ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלהרּבֹות
ׂשמחה, למקֹום יּכנס ולא ׂשחֹוק; לידי יביאּנּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹּבידֹו,

ּבהן. וכּיֹוצא הּמׁשּתאֹות ּבּתי ְְְִֵֵֶַַָָָּכגֹון
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ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּדברי ‡. ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי

יֹום  ׁשלׁשים ּכל ׁשהרי .אבלּות, יֹום? לׁשלׁשים סמכּו ּומּנין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
ימים"; ירח אּמּה ואת אביה את "ּובכתה אֹומר: ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּוא

יֹום. ׁשלׁשים ּכל מצטער ׁשהאבל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמּכלל,
יֹום ·. ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל ּדברים אסּור ואּלּו : ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

מרעּות ּובׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, סעודת ּבתסּפרת, -] ְְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ
חמּׁשה חברים] הּכל - למדינה מּמדינה ּבסחֹורה וליל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ

ְִָּדברים.
אֹו‚. ּגּופֹו, ׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

אסּור  ּכ - ׁשבעה ּכל ּבכלי, צּפרניו לקץ אֹו ׂשפמֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלגּלח
- האּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשים. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּכל
יֹום  ׁשלׁשים עד והאיׁש ׁשבעה, לאחר ׂשער ּבנטילת .מּתרת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּפרע ׁשּיׁשּלח עד ׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו [-ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
רב] חבריו.שער ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְֲֲִֵֶַָ

ּכל „. ּומגהצין חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכן
ּומגהצין, צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשים,
לבנים  ׁשהן ּפי על אף - חדׁשים היּו לא אם וכן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּתרין;

מּתרין  ּגהּוץ.ּומגהצין, מּׁשּום ּבהם אין ּפׁשּתן, ּוכלי . ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֻ
אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ, מּתר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֻּולאחר

יֹום ‰. ׁשלׁשים ּכל אּׁשה לּׂשא אסּור ּכיצד? ;ּבנּׂשּואין ְְִִִִִֵַָָָָֹ
אם  - אׁשּתֹו ׁשּמתה ּומי הּמיתה. ּביֹום אפּלּו לארׂש ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּומּתר
ואין  ׁשּיׁשּמׁשּנּו, מי לֹו ויׁש ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכבר
עד  אחרת, אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
מצות  עדין קּים ׁשּלא מי אבל רגלים. ׁשלׁשה עליו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיעברּו
ׁשאין  מי אֹו קטּנים, ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּפרּיה

ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי ואסּור לֹו מּיד; ולכנס לארׂש מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
אבלה, ׁשהיתה האּׁשה וכן יֹום. ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלֹו

יֹום. ׁשלׁשים עד ּתּבעל ְִִֵַָֹֹלא
.Âלעׂשֹותּה מּתר אֹותּה, לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻׂשמחת

אסּור  - לפרעּה חּיב אינֹו אם אבל ׁשבעה. לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָמּיד
יֹום  ׁשלׁשים עד לּה .להּכנס ְְִִֵַָָֹ

.Ê ועל אביו על אבל מתים; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ׁשנים  עד מרעּות לׂשמחת יּכנס לא - ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹאּמֹו

חדׁש .עׂשר ֶָָֹ
.Á לאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל

חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו ועל יֹום. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשלׁשים
עּמנּו' ל' לֹו: .ויאמרּו ְְִֵָֹ

.Ëאינֹו רצה, ּבעסקֹו; ממעט רצה, - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו ממעט אּמֹו, ועל אביו על .ממעט. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.È;ממעט ּבעסקֹו, למעט יכֹול אם - למקֹום מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה לאו, .ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה תלוי]מי אׁשּתֹו[- אֹו ּבעיר, ְֲִִִֶַָָָָָ
עד  העיר, ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו אביו אֹו ְְְְִִִִַָָָָָֹצלּובה,

ּכאנטֹוכיא ּגדֹולה עיר היתה ואם הּבׂשר. שם ׁשּיכלה -] ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו.עיר] צלּובין ׁשאינן האחר ּבּצד לׁשּכן לֹו יׁש ,ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

.·È;ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום
ּביֹום  הּדברים, ׁשאר ולעׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ,ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלפיכ
לסּפר  ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֻֻׁשביעי.

ׁשלׁשים  ּביֹום .ּולגהץ ְְְִֵַֹ
.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו אחר מי בזה קרובים לו [נפטרו ְֲִֶָָָ
הכּבידזה] מאוד]- גדל לא [- ּבתער, מקל ׂשערֹו, ְְְִִֵֵַַָֹ

ּבנתר לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס [מין ּבמסּפרים; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא מלח] אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ ּבחֹול; ְְְְֲֵֵָָֹֹולא

הּים, מּמדינת ּובא אבליו, ׁשּתכפּוהּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבחּמין.
ׁשהיה  אֹו האסּורים, מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּבית
והּתר, נדרֹו על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻֻֻמנּדה
ּבימי  מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה הּיֹוצא ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻוכל
מצאּו ולא אבל אחר אבל אֹותם ותכף הֹואיל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבלם,

ְַּפנאי.

ז  ¤¤ּפרק
קרֹוב‡. לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה באבלו]מי [שחייב ְִֵֶֶָָָָ

ׁשלׁשים  ּבתֹו אם ּביֹום - אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה יֹום ְְְְֲִִִִִַָָֹ
ׁשבעת  לנהג וחּיב קרֹובה; ׁשמּועה זֹו הרי - עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹׁשלׁשים
ׁשלׁשים  ּומֹונה וקֹורע, הּׁשמּועה, ׁשהּגיעה מּיֹום אבלּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹימי
- ּדבר ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר עם הּתסּפרת, לאּסּור ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹיֹום
לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ּכיֹום הּקרֹובה, ׁשמּועתֹו ְְְְֲִִִַַָָָָָיֹום
ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - הּׁשלׁשים אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
יֹום  ּוכאּלּו קֹורע. ואינֹו ּבלבד; אחד יֹום אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנֹוהגת
הּיֹום  ּומקצת ׁשלׁשים, ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא ְְְְְִִִִַַָָֹהּׁשמּועה

ְֻּככּלֹו.
אחת ·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד

ּולגּלח  ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו, הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
הּדברים  ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום; .ּבׁשאר ְְְְִִֵַַָָָָֻ

ּביֹום ‚. אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי
עֹולה  - רחֹוקה נעׂשת הרגל אחר אֹו הּׁשּבת ּולאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
יֹום  אּלא הּׁשּבת, לאחר אֹו הרגל לאחר נֹוהג ואינֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלֹו;

ּככּלֹו הּיֹום ּומקצת ּבלבד, ׁשּבארנּו.אחד ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבמקֹום „. היה אם - ׁשּבא עד ידע ולא קרֹוב, לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּפרסאֹות  עׂשר מהל ׁשהּוא ּביֹום קרֹוב ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר , ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אצל  מנחמים מצא אם הּׁשביעי; ּבּיֹום ּבא אפּלּו - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּומצא  הֹואיל - לעמד ׁשּננערּו ּפי על אף - הּבית ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול

ׁש ּתׁשלּום עּמהם ּומֹונה לֹו, עֹולה ואם מנחמים, יֹום; לׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ
רחֹוק  ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה מנחמים, מצא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא
מּיֹום  ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה ׁשני, ּביֹום ּבא אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ֶָׁשּבא.
אפּלּו‰. הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,

ּבמקֹום  יֹוׁשב ואינֹו ,הֹול - ואיל מּכאן אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית
הּמתנחמין  ּבמקֹום אּלא אחר המנחמין, למקֹום יצא ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

יֹוׁשב  ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה; ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
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ּכדרּכֹו; מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו;
אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית

.Âלֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב - ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכהן
למעלה  ּבגדיו וכל לקרע הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ּבאין [ביום אֹותֹו[מאכילין]העם ְְְְֲִִֵֶַַָָָ
לאבלו] מסב הראשון והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְִֵֵֶַָָָָָֻ

,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָעל
לנחם  רצה ואם הּׁשמים'; מן 'ּתתּברכּו להם: אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא

הממּנה - הכהנים]אחרים סגן העם,[- ּבתֹו ממּצעֹו ְְְְֲִֵֶַַָָֻ
'ּתנחמּו'. להם: ְְֵֶָָֻואֹומר

.Ê יֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין לֹומר [ארמון]מּפתח צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ואי  אחרים, מתים אחר אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבנר,

.Á ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
אּלא  ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; רׁשּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו

אֹותן  ּׁשּירׁשה מה מסּבין ּכפי העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל

ח  ¤¤ּפרק
מתֹו‡. על לקרע חּיב לא אבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

קריעה  ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: מעּמד, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא
הּצדדין  מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; קֹורע? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּומהיכן
ּגדֹול  ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא מּלמּטה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹאֹו

מּלמּטה. ּפֹורם ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָּבלבד,
להבּדיל·. צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע [למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד [בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף ‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע  אבלּות, ימי ׁשבעת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת  ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
את  וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקֹורע
אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; הּבגדים ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
וכן  ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב.
החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ועל אביו ְְְִִִִֵֵֶַַָָעל
ואחר  הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ׁשּיתּגּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו אביו ְְִִִֵֶַַָָֹֹׁשּיקּבר
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני [שיבכו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ולא הרואים] לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת וחֹולה .ְְְְִֵֵֵֶֶָֹ

הּנׁשים  את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמֹודיעין
ִָָמּפניו.

אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

.Âּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹמי
ועל  אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר קֹורע; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשבעה,

יֹום  ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה לאחר אפּלּו - וכל אּמֹו . ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ
עּתה  קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני הּקרּוע ּבּבגד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּיֹוצא
החּיים  ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַעליהם

ְִֵַוהּמתים.
.Ê אבי את ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חֹולה', [תופר ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הֹודיעֹוחזק] לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, את ְְְְֲִִִֵֵֶֹלֹו

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו מבּקר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹׁשהּוא
.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

חֹוזר  אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו מי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן
ידי  יצא הּדבר, אמּתת לֹו נֹודע ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אם -ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
קרע  לקרע וחּיב יצא, לא - ּדּבּור ּכדי  אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹקריעה;

.אחר  ֵַ
.Ë אחד קרע קֹורע ּכאחד, הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי

אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלן.
אחר  קרע אּמֹו ועל אביו .ועל ְְִִֵֶַַַַָ

.È אחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי
ׁשבעה, לאחר ואם אחר; קרע קֹורע ׁשבעה, ּבתֹו אם -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשליׁשי  מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוסיף
,והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף ׁשני, ׁשל ׁשבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחר

אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק לטּבּורֹו, הּגיע טּבּורֹו; [מהקרע עד ְְְִִִֶַַַַַָָֹ
נתמּלא הקודם] לאחֹוריו; מחזירֹו מּלפניו, נתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוקֹורע.

למּטה. הֹופכֹו וקרע,מּלמעלה, אביו', 'מת לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
והעליֹון  מתאחה, הּתחּתֹון - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָואחר
וקרע, ּבנֹו' 'מת לֹו: אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מתאחה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
קרע  קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ׁשבעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַָאחר;

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשֹולל ‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

חלשה] תפירה ּומאחה[תופר ׁשבעה, לאחר [תפירה הּקרע ְְְִֶֶַַַַַָ
לאחר חזקה] ׁשֹולל - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים; ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹלאחר

וׁש קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה ואינֹו ֹוללת ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּיד,
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ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּדברי ‡. ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי

יֹום  ׁשלׁשים ּכל ׁשהרי .אבלּות, יֹום? לׁשלׁשים סמכּו ּומּנין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
ימים"; ירח אּמּה ואת אביה את "ּובכתה אֹומר: ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּוא

יֹום. ׁשלׁשים ּכל מצטער ׁשהאבל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמּכלל,
יֹום ·. ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל ּדברים אסּור ואּלּו : ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

מרעּות ּובׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, סעודת ּבתסּפרת, -] ְְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ
חמּׁשה חברים] הּכל - למדינה מּמדינה ּבסחֹורה וליל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ

ְִָּדברים.
אֹו‚. ּגּופֹו, ׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

אסּור  ּכ - ׁשבעה ּכל ּבכלי, צּפרניו לקץ אֹו ׂשפמֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלגּלח
- האּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשים. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּכל
יֹום  ׁשלׁשים עד והאיׁש ׁשבעה, לאחר ׂשער ּבנטילת .מּתרת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּפרע ׁשּיׁשּלח עד ׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו [-ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
רב] חבריו.שער ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְֲֲִֵֶַָ

ּכל „. ּומגהצין חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכן
ּומגהצין, צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשים,
לבנים  ׁשהן ּפי על אף - חדׁשים היּו לא אם וכן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּתרין;

מּתרין  ּגהּוץ.ּומגהצין, מּׁשּום ּבהם אין ּפׁשּתן, ּוכלי . ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֻ
אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ, מּתר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֻּולאחר

יֹום ‰. ׁשלׁשים ּכל אּׁשה לּׂשא אסּור ּכיצד? ;ּבנּׂשּואין ְְִִִִִֵַָָָָֹ
אם  - אׁשּתֹו ׁשּמתה ּומי הּמיתה. ּביֹום אפּלּו לארׂש ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּומּתר
ואין  ׁשּיׁשּמׁשּנּו, מי לֹו ויׁש ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכבר
עד  אחרת, אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
מצות  עדין קּים ׁשּלא מי אבל רגלים. ׁשלׁשה עליו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיעברּו
ׁשאין  מי אֹו קטּנים, ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּפרּיה

ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי ואסּור לֹו מּיד; ולכנס לארׂש מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
אבלה, ׁשהיתה האּׁשה וכן יֹום. ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלֹו

יֹום. ׁשלׁשים עד ּתּבעל ְִִֵַָֹֹלא
.Âלעׂשֹותּה מּתר אֹותּה, לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻׂשמחת

אסּור  - לפרעּה חּיב אינֹו אם אבל ׁשבעה. לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָמּיד
יֹום  ׁשלׁשים עד לּה .להּכנס ְְִִֵַָָֹ

.Ê ועל אביו על אבל מתים; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ׁשנים  עד מרעּות לׂשמחת יּכנס לא - ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹאּמֹו

חדׁש .עׂשר ֶָָֹ
.Á לאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל

חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו ועל יֹום. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשלׁשים
עּמנּו' ל' לֹו: .ויאמרּו ְְִֵָֹ

.Ëאינֹו רצה, ּבעסקֹו; ממעט רצה, - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו ממעט אּמֹו, ועל אביו על .ממעט. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.È;ממעט ּבעסקֹו, למעט יכֹול אם - למקֹום מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה לאו, .ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה תלוי]מי אׁשּתֹו[- אֹו ּבעיר, ְֲִִִֶַָָָָָ
עד  העיר, ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו אביו אֹו ְְְְִִִִַָָָָָֹצלּובה,

ּכאנטֹוכיא ּגדֹולה עיר היתה ואם הּבׂשר. שם ׁשּיכלה -] ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו.עיר] צלּובין ׁשאינן האחר ּבּצד לׁשּכן לֹו יׁש ,ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

.·È;ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום
ּביֹום  הּדברים, ׁשאר ולעׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ,ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלפיכ
לסּפר  ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֻֻׁשביעי.

ׁשלׁשים  ּביֹום .ּולגהץ ְְְִֵַֹ
.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו אחר מי בזה קרובים לו [נפטרו ְֲִֶָָָ
הכּבידזה] מאוד]- גדל לא [- ּבתער, מקל ׂשערֹו, ְְְִִֵֵַַָֹ

ּבנתר לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס [מין ּבמסּפרים; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא מלח] אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ ּבחֹול; ְְְְֲֵֵָָֹֹולא

הּים, מּמדינת ּובא אבליו, ׁשּתכפּוהּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבחּמין.
ׁשהיה  אֹו האסּורים, מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּבית
והּתר, נדרֹו על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻֻֻמנּדה
ּבימי  מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה הּיֹוצא ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻוכל
מצאּו ולא אבל אחר אבל אֹותם ותכף הֹואיל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבלם,

ְַּפנאי.

ז  ¤¤ּפרק
קרֹוב‡. לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה באבלו]מי [שחייב ְִֵֶֶָָָָ

ׁשלׁשים  ּבתֹו אם ּביֹום - אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה יֹום ְְְְֲִִִִִַָָֹ
ׁשבעת  לנהג וחּיב קרֹובה; ׁשמּועה זֹו הרי - עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹׁשלׁשים
ׁשלׁשים  ּומֹונה וקֹורע, הּׁשמּועה, ׁשהּגיעה מּיֹום אבלּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹימי
- ּדבר ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר עם הּתסּפרת, לאּסּור ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹיֹום
לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ּכיֹום הּקרֹובה, ׁשמּועתֹו ְְְְֲִִִַַָָָָָיֹום
ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - הּׁשלׁשים אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
יֹום  ּוכאּלּו קֹורע. ואינֹו ּבלבד; אחד יֹום אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנֹוהגת
הּיֹום  ּומקצת ׁשלׁשים, ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא ְְְְְִִִִַַָָֹהּׁשמּועה

ְֻּככּלֹו.
אחת ·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד

ּולגּלח  ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו, הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
הּדברים  ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום; .ּבׁשאר ְְְְִִֵַַָָָָֻ

ּביֹום ‚. אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי
עֹולה  - רחֹוקה נעׂשת הרגל אחר אֹו הּׁשּבת ּולאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
יֹום  אּלא הּׁשּבת, לאחר אֹו הרגל לאחר נֹוהג ואינֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלֹו;

ּככּלֹו הּיֹום ּומקצת ּבלבד, ׁשּבארנּו.אחד ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבמקֹום „. היה אם - ׁשּבא עד ידע ולא קרֹוב, לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּפרסאֹות  עׂשר מהל ׁשהּוא ּביֹום קרֹוב ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר , ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אצל  מנחמים מצא אם הּׁשביעי; ּבּיֹום ּבא אפּלּו - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּומצא  הֹואיל - לעמד ׁשּננערּו ּפי על אף - הּבית ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול

ׁש ּתׁשלּום עּמהם ּומֹונה לֹו, עֹולה ואם מנחמים, יֹום; לׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ
רחֹוק  ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה מנחמים, מצא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא
מּיֹום  ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה ׁשני, ּביֹום ּבא אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ֶָׁשּבא.
אפּלּו‰. הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,

ּבמקֹום  יֹוׁשב ואינֹו ,הֹול - ואיל מּכאן אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית
הּמתנחמין  ּבמקֹום אּלא אחר המנחמין, למקֹום יצא ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

יֹוׁשב  ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה; ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
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ּכדרּכֹו; מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו;
אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית

.Âלֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב - ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכהן
למעלה  ּבגדיו וכל לקרע הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ּבאין [ביום אֹותֹו[מאכילין]העם ְְְְֲִִֵֶַַָָָ
לאבלו] מסב הראשון והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְִֵֵֶַָָָָָֻ

,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָעל
לנחם  רצה ואם הּׁשמים'; מן 'ּתתּברכּו להם: אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא

הממּנה - הכהנים]אחרים סגן העם,[- ּבתֹו ממּצעֹו ְְְְֲִֵֶַַָָֻ
'ּתנחמּו'. להם: ְְֵֶָָֻואֹומר

.Ê יֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין לֹומר [ארמון]מּפתח צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ואי  אחרים, מתים אחר אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבנר,

.Á ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
אּלא  ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; רׁשּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו

אֹותן  ּׁשּירׁשה מה מסּבין ּכפי העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל

ח  ¤¤ּפרק
מתֹו‡. על לקרע חּיב לא אבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

קריעה  ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: מעּמד, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא
הּצדדין  מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; קֹורע? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּומהיכן
ּגדֹול  ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא מּלמּטה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹאֹו

מּלמּטה. ּפֹורם ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָּבלבד,
להבּדיל·. צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע [למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד [בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף ‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע  אבלּות, ימי ׁשבעת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת  ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
את  וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקֹורע
אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; הּבגדים ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
וכן  ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב.
החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ועל אביו ְְְִִִִֵֵֶַַָָעל
ואחר  הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ׁשּיתּגּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו אביו ְְִִִֵֶַַָָֹֹׁשּיקּבר
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני [שיבכו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ולא הרואים] לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת וחֹולה .ְְְְִֵֵֵֶֶָֹ

הּנׁשים  את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמֹודיעין
ִָָמּפניו.

אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

.Âּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹמי
ועל  אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר קֹורע; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשבעה,

יֹום  ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה לאחר אפּלּו - וכל אּמֹו . ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ
עּתה  קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני הּקרּוע ּבּבגד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּיֹוצא
החּיים  ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַעליהם

ְִֵַוהּמתים.
.Ê אבי את ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חֹולה', [תופר ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הֹודיעֹוחזק] לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, את ְְְְֲִִִֵֵֶֹלֹו

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו מבּקר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹׁשהּוא
.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

חֹוזר  אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו מי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן
ידי  יצא הּדבר, אמּתת לֹו נֹודע ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אם -ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
קרע  לקרע וחּיב יצא, לא - ּדּבּור ּכדי  אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹקריעה;

.אחר  ֵַ
.Ë אחד קרע קֹורע ּכאחד, הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי

אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלן.
אחר  קרע אּמֹו ועל אביו .ועל ְְִִֵֶַַַַָ

.È אחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי
ׁשבעה, לאחר ואם אחר; קרע קֹורע ׁשבעה, ּבתֹו אם -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשליׁשי  מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוסיף
,והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף ׁשני, ׁשל ׁשבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחר

אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק לטּבּורֹו, הּגיע טּבּורֹו; [מהקרע עד ְְְִִִֶַַַַַָָֹ
נתמּלא הקודם] לאחֹוריו; מחזירֹו מּלפניו, נתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוקֹורע.

למּטה. הֹופכֹו וקרע,מּלמעלה, אביו', 'מת לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
והעליֹון  מתאחה, הּתחּתֹון - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָואחר
וקרע, ּבנֹו' 'מת לֹו: אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מתאחה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
קרע  קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ׁשבעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַָאחר;

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשֹולל ‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

חלשה] תפירה ּומאחה[תופר ׁשבעה, לאחר [תפירה הּקרע ְְְִֶֶַַַַַָ
לאחר חזקה] ׁשֹולל - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים; ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹלאחר

וׁש קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה ואינֹו ֹוללת ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּיד,
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חּיב ·. הּוא ּכ - אּמֹו ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכדר
הּנׂשיא ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו על ראש לקרע -] ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

ועל הסנהדרין] ׁשּנהרג, הּצּבּור רב ועל ּדין, ּבית אב ועל ,ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַֹ
ועל  יהּודה, ערי ועל ׁשּנׂשרף, ּתֹורה ספר ועל הּׁשם, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּברּכת

הּמקּדׁש. ועל ְְְִִַַַָָירּוׁשלים,
ואינֹו‚. לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע - הּקרעים אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף לעֹולם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמאחה
ּוללקטן חלשות]למללן, תפירות ּכמין [- ולעׂשֹותן , ְְְְְְֲִַָָָָָ

ּבלבד אלּכסנּדרי ּבאחּוי אּלא אסרּו לא [תפירה סּלמֹות; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ
לא חזקה] הּלקּוט, אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל .ְְְִֵַַַַַָָָָֹ

האלּכסנּדרי. האחּוי מּתֹו הּוא קֹורע אבל ּכלּום; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָעׂשה
הּכלי הפ יאחה.[הבגד]אפּלּו לא - למּטה ׂשפתֹו ונעׂשת , ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹ

.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם
מתאחה  אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח, להֹודיע צרי .הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנ‰. אביו? קרע ּכדר רּבֹו, על ׁשּקֹורע אמר:ּומּנין ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ראהּו ולא ּופרׁשיו! יׂשראל רכב אבי אבי מצעק: ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ"והּוא

קרעים" לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו, וּיחזק ׁשחּיב עֹוד. מּכאן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הבגד]הּׂשפה[לקרוע]להבּדיל של .[העליונה ְְִַַָָ

.Â ועל ּדין, ּבית אב ועל הּנׂשיא, על ׁשּקֹורעין ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּומּנין
ּדוד  "וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ׁשּבאה ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשמּועה
וּיסּפדּו, אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם וּיקרעם; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבבגדיו,

הערב  עד וּיצמּו "ועל וּיבּכּו, נׂשיא, זה - ׁשאּול" על , ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבית  ועל ה' עם "ועל ּדין, ּבית אב זה - ּבנֹו" ְְְְִֵֵֶַַַַָָיהֹונתן

הרעה. ׁשמּועה זֹו - ּבחרב" נפלּו ּכי - ְְְִִֵֶֶָָָָָָָיׂשראל
.Ê הּׁשם ּברּכת על ׁשּקֹורעין "וּיבא ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבן  ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיה ּבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאליקים
הּׁשֹומע, אחד ּבגדים". קרּועי - חזקּיהּו אל הּמזּכיר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסף

לקרע. חּיבין - ׁשֹומע מּפי הּׁשֹומע ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואחד
.Á ׁשּכבר ּדין, ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדים

ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .קרעּו ְְְֶָָָָ
.Ë ויהי" ׁשּנאמר: ׁשּנׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין

הּמגּלה, ּכל ּתם עד . . וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹּכקרֹוא
ּבגדיהם  את קרעּו ולא פחדּו, ולא האח. על אׁשר האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל

ע  וכל הּמל חּיבין בדיו"- ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזרֹוע ׁשּנׂשרף ספר על אּלא בזדון]לקרע ּכּמעׂשה [בכח , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ואחת  הּגויל על אחת - קריעֹות ׁשּתי לקרע וחּיב ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹׁשהיה.
ואת  הּמגּלה את הּמל ׂשרף "אחרי ׁשּנאמר: הּכתב, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

ְִַָהּדברים".
.È ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

ׁשחרבּו מּׁשילה הּמקּדׁש מּׁשכם אנׁשים "וּיבאּו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבגדים". ּוקרעי זקן מגּלחי איׁש, ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹֻֻּומּׁשמרֹון,

.‡È חּיב - נׁשמתֹו יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
- ׁשּמת ּכׁשר אדם וכן קרֹובֹו; ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלקרע,

חכם  ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לקרע חּיבין וקֹורעין הּכל . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּכל  קרֹוביו; הּכל ׁשּמת, חכם אבל האבלים. ּכׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹטפח,
ּובית  מּימין. וחֹולצין לּביהן, את ׁשּמגּלין עד עליו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקֹורעין
ּתלמידי  נהגּו ּוכבר ׁשבעה. ּכל ּבטל חכם, אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו

ׁשהן  ּפי על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום, ּבכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחכמים
חברֹו. את מלּמד מהן אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשוין,

.·È ּפניהם ׁשהחזירּו ּכיון - ׁשּמת החכם על הּקֹורעין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
החכם, על ׁשהּקֹורע לי, ויראה ׁשֹוללין. הּמּטה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאחֹורי
אּלא  עליו מתאּבל אין - ׁשּמת רּבֹו ׁשאפּלּו למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה

ׁשמּועה  יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד יראה יֹום וכן . ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אף  למחר, ׁשֹולל ּבֹו, וכּיֹוצא הּנׂשיא על הּקֹורע ׁשאפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלי,

לעֹולם. מאחה ׁשאינֹו ּפי ְְִֵֶֶַַָעל
.‚È אּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם

ּומאחה  ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל ּכבֹודֹו; הּוא וזה הסּפד, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַּבׁשעת
.למחר  ְָָ

.„È וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבית  ּובני ּבטלין; ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמּׂשמאל.
הּיֹוׁשבין  - מקֹומם את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום  יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבין ּבצפֹון, יׁשבּו .ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂË הּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנׂשיא

הּכנסת  ּבית ּובני ּבטלים. מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּומּכאן; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּכאן
ולא  ויֹוצאין; ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת, לבית ּבׁשּבת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹנכנסין
ּדוין  מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֶַַָָָָיטּילּו

הּיֹום.[מצטערים] ַָּכל

י  ¤¤ּפרק
אבלּות ‡. למנין עֹולה אּלא הּׁשּבת ּבׁשּבת אבלּות ואין . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, כיסוי]ּבדברים ותׁשמיׁש[- הראׁש, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
נֹוהג  אינֹו ׁשּבגלּוי, ּדברים אבל ּבחּמין. ּורחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמּטה,
ונֹותן  הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא אבלּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהן
ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. לכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשלֹום
לֹו אין ואם אּמֹו; ועל אביו על אפּלּו ּבׁשּבת, קרּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגד

לאחֹוריו. הּקרע את מחזיר ְְְֲִִֶֶַַַַַָלהחליף,
הּמנחה ·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף  .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה;
אֹותן  וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת  .ּבמֹוצאי ְֵַָָ
ּדבר ‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ּבהן  נֹוהג אבלּות ׁשעה מּדברי אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
- הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאחת

ׁשבעה. ּגזרת מּמּנּו הּׁשנה ּבטלה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹונה  הּפסח, ּולאחר יֹום. ועׂשרים ׁשלׁשה הּכּפּורים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹויֹום
וׁשבעת  ׁשבעה, ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ׁשהרי יֹום; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה
קדם  מתֹו קבר אם וכן עׂשר. ארּבעה הרי - החג ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹימי
יֹום  ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; עׂשר ׁשּׁשה אחריה מֹונה ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,

ימים. לׁשבעת ועֹולה רגל היא הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאחד,
ּתׁשעה „. החג אחר מֹונה הּסּכֹות, חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקבר

ּבלבד  טֹוב ימים יֹום ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל ׁשמיני ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
חג  ׁשל ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון

יֹום. ועׂשרים אחד הרי - אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל
אֹו‰. הרגלים, מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר
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ּגזרת  מּמּנּו ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקדם
יֹום  ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ּומּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשלׁשים.
לאחריהם  מֹונה ואינֹו ּככּלֹו; הּיֹום ׁשּמקצת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּכּפּורים,

מתּוּכלּום  אפּלּו - מתאּבל הּוא אּמֹו ועל אביו על ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - יֹום ּבׁשלׁשים הרגל [-קדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רב] מפסיקין שער הרגלים ואין חבריו; ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה. ֶָָּדבר

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה  ּגזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
עד  מלאכה, לעׂשֹות ולא ,ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֻּבלבד.
ּולאחר  הּׁשבעה. ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹוב; יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּכנס

ו  הּמיתה, מּיֹום ׁשלׁשים מׁשלים טֹוב, ּבכל יֹום ּבהם אסּור ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדברים  .החמּׁשה ְֲִִַָָ

.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
ּבתֹו לגּלח ּומ ּתר ׁשלׁשים, ּגזרת מּמּנּו -]ּבטלה [חול ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

וכן  ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, אנּוס ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹועד;
הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמגּלח
ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מי ׁשלׁשים. ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לגּלח  ׁשאסּור ּפי על אף - ּגּלח ולא הרגל, ּבערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות
ּגזרת  ּבטלה ׁשהרי הּמֹועד; לאחר לגּלח מּתר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּמֹועד,

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשלׁשים,
.Á אבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל  הרגל לאחר אּלא ּברגל; אבלּות נֹוהג ואינ ֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים  ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות
ׁשלׁשים  ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

.Ë הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
מאחריו  ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהֹואיל

הּקבּורה  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ימים ּכמֹוׁשּׁשה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר
אבלּות  ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום הֹואיל אֹו ; ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ

- הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני טֹוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָויֹום
אם  אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל עׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיּדחה
ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְִֵֵֵֶַַָָָֹקבר
ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ּכיֹום ׁשּׁשניהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאבלּות;

החדׁש. קּדּוׁש ְְִִֶַֹּבהלכֹות

יא  ¤¤ּפרק
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את [מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין  - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

ׁשחּיבין ·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
על  הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו ּבּמֹועד העיר]החכם ככר ׁשּמברין [- ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - האבלים ֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹאת

על ‚. אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
זקּופֹות  אבל מּטֹות ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

הּמּטה  את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָעֹומדין
אסּור  ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ותענית. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבספד
אין  וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה הּמת את ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה  לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהם נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהם. ְֲִֵֶַּופּורים,
מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים לא [מבואר אבל ְֲִֵַַַָָֹ

כף]מטּפחֹות אל ּופּורים,[כף וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ; ְְְֲֳִִֵַַָָָֻ
ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ּומטּפחֹות. ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹמעּנֹות

מטּפחֹות. ולא מעּנֹות לא הּמת, ְְְְְִֵַַַַֹֹנקּבר
עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ

אחריה  עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - ׁשּנאמר:קינה , ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּדברים  ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, בנתיכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"ולּמדנה
- ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ּבׁשאר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאמּורים?
ּופּורים  ּבחנּכה לֹומר צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו ְְֲִִִֵֵַַַָָֻסֹופדין
אֹותֹו סֹופדין ואין ׁשני. טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים; ְְְְֲֳִִִֵֵֵָָָֹוראׁשי
ויֹום  ּבספד. אסּורין נקּבר, ּבפניו; אּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּבימים
ׁשהיא  ּפי על אף אֹותֹו וסֹופדין הּוא; ּכפניו ְְְְִִִֶַַָָָׁשמּועתֹו,

ְָרחֹוקה.
.Âׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ספדן]לא יֹום [ע"י ׁשלׁשים ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

ּדוים והם החג יבֹוא ׁשּלא ּכדי לחג, ;[מצטערים]קדם ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּדברים  ּבּמה יֹום. ׁשלׁשים הּלב מן מׁשּתּכח הּמת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשאין
סמּו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מת אם אבל יׁשן; ּבמת ְְְֲֲִִִֵֵָָָָֹאמּורים?

מעֹוררת. ְֶֶֶָלחג,
.Ê מת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי החתנּות, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי  מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו - הּמׁשּתה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבתֹו
ּומֹונה  אבלּות; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה  ימי ׁשבעת מאחר .הּׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
.Á ּכדי טבחֹו, וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּודה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכין

אם  - לּׂשמחה ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּכנסּו
ונֹוהג  והּפת, הּבׂשר מֹוכר - ּבׂשר ּגּבי על מים נתן ְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות; ימי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבעת

ּב ּגּבי על מים נתן אֹותֹוואם למּכר אפׁשר אי ׁשהרי ׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, הּמת את מכניסין -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּובֹועל
נֹוהג  הּימים, אֹותם וכל אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָואחר
האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא ,לפיכ ּכׁשּבת; ׁשּבצנעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבדברים
ואין  מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי הּנׁשים, ּבין יׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהיא
ּבמקֹום  היה יֹום. ׁשלׁשים ּכל הּכּלה מן ּתכׁשיטין ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמֹונעין
מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על אף הּבׂשר, למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאפׁשר
הּבׂשר, למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום היּו ּתחּלה; אבלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹונֹוהג
הּמׁשּתה  ימי ׁשבעת נֹוהג - מים עליו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאף
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חּיב ·. הּוא ּכ - אּמֹו ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכדר
הּנׂשיא ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו על ראש לקרע -] ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

ועל הסנהדרין] ׁשּנהרג, הּצּבּור רב ועל ּדין, ּבית אב ועל ,ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַֹ
ועל  יהּודה, ערי ועל ׁשּנׂשרף, ּתֹורה ספר ועל הּׁשם, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּברּכת

הּמקּדׁש. ועל ְְְִִַַַָָירּוׁשלים,
ואינֹו‚. לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע - הּקרעים אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף לעֹולם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמאחה
ּוללקטן חלשות]למללן, תפירות ּכמין [- ולעׂשֹותן , ְְְְְְֲִַָָָָָ

ּבלבד אלּכסנּדרי ּבאחּוי אּלא אסרּו לא [תפירה סּלמֹות; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ
לא חזקה] הּלקּוט, אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל .ְְְִֵַַַַַָָָָֹ

האלּכסנּדרי. האחּוי מּתֹו הּוא קֹורע אבל ּכלּום; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָעׂשה
הּכלי הפ יאחה.[הבגד]אפּלּו לא - למּטה ׂשפתֹו ונעׂשת , ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹ

.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם
מתאחה  אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח, להֹודיע צרי .הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנ‰. אביו? קרע ּכדר רּבֹו, על ׁשּקֹורע אמר:ּומּנין ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ראהּו ולא ּופרׁשיו! יׂשראל רכב אבי אבי מצעק: ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ"והּוא

קרעים" לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו, וּיחזק ׁשחּיב עֹוד. מּכאן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הבגד]הּׂשפה[לקרוע]להבּדיל של .[העליונה ְְִַַָָ

.Â ועל ּדין, ּבית אב ועל הּנׂשיא, על ׁשּקֹורעין ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּומּנין
ּדוד  "וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ׁשּבאה ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשמּועה
וּיסּפדּו, אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם וּיקרעם; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבבגדיו,

הערב  עד וּיצמּו "ועל וּיבּכּו, נׂשיא, זה - ׁשאּול" על , ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבית  ועל ה' עם "ועל ּדין, ּבית אב זה - ּבנֹו" ְְְְִֵֵֶַַַַָָיהֹונתן

הרעה. ׁשמּועה זֹו - ּבחרב" נפלּו ּכי - ְְְִִֵֶֶָָָָָָָיׂשראל
.Ê הּׁשם ּברּכת על ׁשּקֹורעין "וּיבא ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבן  ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיה ּבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאליקים
הּׁשֹומע, אחד ּבגדים". קרּועי - חזקּיהּו אל הּמזּכיר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסף

לקרע. חּיבין - ׁשֹומע מּפי הּׁשֹומע ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואחד
.Á ׁשּכבר ּדין, ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדים

ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .קרעּו ְְְֶָָָָ
.Ë ויהי" ׁשּנאמר: ׁשּנׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין

הּמגּלה, ּכל ּתם עד . . וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹּכקרֹוא
ּבגדיהם  את קרעּו ולא פחדּו, ולא האח. על אׁשר האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל

ע  וכל הּמל חּיבין בדיו"- ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזרֹוע ׁשּנׂשרף ספר על אּלא בזדון]לקרע ּכּמעׂשה [בכח , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ואחת  הּגויל על אחת - קריעֹות ׁשּתי לקרע וחּיב ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹׁשהיה.
ואת  הּמגּלה את הּמל ׂשרף "אחרי ׁשּנאמר: הּכתב, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

ְִַָהּדברים".
.È ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

ׁשחרבּו מּׁשילה הּמקּדׁש מּׁשכם אנׁשים "וּיבאּו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבגדים". ּוקרעי זקן מגּלחי איׁש, ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹֻֻּומּׁשמרֹון,

.‡È חּיב - נׁשמתֹו יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
- ׁשּמת ּכׁשר אדם וכן קרֹובֹו; ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלקרע,

חכם  ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לקרע חּיבין וקֹורעין הּכל . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּכל  קרֹוביו; הּכל ׁשּמת, חכם אבל האבלים. ּכׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹטפח,
ּובית  מּימין. וחֹולצין לּביהן, את ׁשּמגּלין עד עליו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקֹורעין
ּתלמידי  נהגּו ּוכבר ׁשבעה. ּכל ּבטל חכם, אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו

ׁשהן  ּפי על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום, ּבכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחכמים
חברֹו. את מלּמד מהן אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשוין,

.·È ּפניהם ׁשהחזירּו ּכיון - ׁשּמת החכם על הּקֹורעין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
החכם, על ׁשהּקֹורע לי, ויראה ׁשֹוללין. הּמּטה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאחֹורי
אּלא  עליו מתאּבל אין - ׁשּמת רּבֹו ׁשאפּלּו למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה

ׁשמּועה  יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד יראה יֹום וכן . ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אף  למחר, ׁשֹולל ּבֹו, וכּיֹוצא הּנׂשיא על הּקֹורע ׁשאפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלי,

לעֹולם. מאחה ׁשאינֹו ּפי ְְִֵֶֶַַָעל
.‚È אּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם

ּומאחה  ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל ּכבֹודֹו; הּוא וזה הסּפד, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַּבׁשעת
.למחר  ְָָ

.„È וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבית  ּובני ּבטלין; ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמּׂשמאל.
הּיֹוׁשבין  - מקֹומם את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום  יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבין ּבצפֹון, יׁשבּו .ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂË הּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנׂשיא

הּכנסת  ּבית ּובני ּבטלים. מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּומּכאן; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּכאן
ולא  ויֹוצאין; ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת, לבית ּבׁשּבת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹנכנסין
ּדוין  מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֶַַָָָָיטּילּו

הּיֹום.[מצטערים] ַָּכל

י  ¤¤ּפרק
אבלּות ‡. למנין עֹולה אּלא הּׁשּבת ּבׁשּבת אבלּות ואין . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, כיסוי]ּבדברים ותׁשמיׁש[- הראׁש, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
נֹוהג  אינֹו ׁשּבגלּוי, ּדברים אבל ּבחּמין. ּורחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמּטה,
ונֹותן  הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא אבלּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהן
ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. לכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשלֹום
לֹו אין ואם אּמֹו; ועל אביו על אפּלּו ּבׁשּבת, קרּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגד

לאחֹוריו. הּקרע את מחזיר ְְְֲִִֶֶַַַַַָלהחליף,
הּמנחה ·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף  .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה;
אֹותן  וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת  .ּבמֹוצאי ְֵַָָ
ּדבר ‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ּבהן  נֹוהג אבלּות ׁשעה מּדברי אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
- הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאחת

ׁשבעה. ּגזרת מּמּנּו הּׁשנה ּבטלה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹונה  הּפסח, ּולאחר יֹום. ועׂשרים ׁשלׁשה הּכּפּורים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹויֹום
וׁשבעת  ׁשבעה, ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ׁשהרי יֹום; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה
קדם  מתֹו קבר אם וכן עׂשר. ארּבעה הרי - החג ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹימי
יֹום  ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; עׂשר ׁשּׁשה אחריה מֹונה ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,

ימים. לׁשבעת ועֹולה רגל היא הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאחד,
ּתׁשעה „. החג אחר מֹונה הּסּכֹות, חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקבר

ּבלבד  טֹוב ימים יֹום ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל ׁשמיני ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
חג  ׁשל ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון

יֹום. ועׂשרים אחד הרי - אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל
אֹו‰. הרגלים, מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר
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ּגזרת  מּמּנּו ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקדם
יֹום  ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ּומּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשלׁשים.
לאחריהם  מֹונה ואינֹו ּככּלֹו; הּיֹום ׁשּמקצת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּכּפּורים,

מתּוּכלּום  אפּלּו - מתאּבל הּוא אּמֹו ועל אביו על ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - יֹום ּבׁשלׁשים הרגל [-קדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רב] מפסיקין שער הרגלים ואין חבריו; ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה. ֶָָּדבר

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה  ּגזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
עד  מלאכה, לעׂשֹות ולא ,ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֻּבלבד.
ּולאחר  הּׁשבעה. ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹוב; יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּכנס

ו  הּמיתה, מּיֹום ׁשלׁשים מׁשלים טֹוב, ּבכל יֹום ּבהם אסּור ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדברים  .החמּׁשה ְֲִִַָָ

.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
ּבתֹו לגּלח ּומ ּתר ׁשלׁשים, ּגזרת מּמּנּו -]ּבטלה [חול ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

וכן  ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, אנּוס ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹועד;
הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמגּלח
ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מי ׁשלׁשים. ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לגּלח  ׁשאסּור ּפי על אף - ּגּלח ולא הרגל, ּבערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות
ּגזרת  ּבטלה ׁשהרי הּמֹועד; לאחר לגּלח מּתר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּמֹועד,

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשלׁשים,
.Á אבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל  הרגל לאחר אּלא ּברגל; אבלּות נֹוהג ואינ ֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים  ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות
ׁשלׁשים  ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

.Ë הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
מאחריו  ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהֹואיל

הּקבּורה  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ימים ּכמֹוׁשּׁשה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר
אבלּות  ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום הֹואיל אֹו ; ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ

- הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני טֹוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָויֹום
אם  אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל עׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיּדחה
ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְִֵֵֵֶַַָָָֹקבר
ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ּכיֹום ׁשּׁשניהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאבלּות;

החדׁש. קּדּוׁש ְְִִֶַֹּבהלכֹות

יא  ¤¤ּפרק
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את [מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין  - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

ׁשחּיבין ·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
על  הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו ּבּמֹועד העיר]החכם ככר ׁשּמברין [- ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - האבלים ֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹאת

על ‚. אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
זקּופֹות  אבל מּטֹות ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

הּמּטה  את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָעֹומדין
אסּור  ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ותענית. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבספד
אין  וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה הּמת את ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה  לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהם נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהם. ְֲִֵֶַּופּורים,
מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים לא [מבואר אבל ְֲִֵַַַָָֹ

כף]מטּפחֹות אל ּופּורים,[כף וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ; ְְְֲֳִִֵַַָָָֻ
ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ּומטּפחֹות. ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹמעּנֹות

מטּפחֹות. ולא מעּנֹות לא הּמת, ְְְְְִֵַַַַֹֹנקּבר
עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ

אחריה  עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - ׁשּנאמר:קינה , ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּדברים  ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, בנתיכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"ולּמדנה
- ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ּבׁשאר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאמּורים?
ּופּורים  ּבחנּכה לֹומר צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו ְְֲִִִֵֵַַַָָֻסֹופדין
אֹותֹו סֹופדין ואין ׁשני. טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים; ְְְְֲֳִִִֵֵֵָָָֹוראׁשי
ויֹום  ּבספד. אסּורין נקּבר, ּבפניו; אּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּבימים
ׁשהיא  ּפי על אף אֹותֹו וסֹופדין הּוא; ּכפניו ְְְְִִִֶַַָָָׁשמּועתֹו,

ְָרחֹוקה.
.Âׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ספדן]לא יֹום [ע"י ׁשלׁשים ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

ּדוים והם החג יבֹוא ׁשּלא ּכדי לחג, ;[מצטערים]קדם ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּדברים  ּבּמה יֹום. ׁשלׁשים הּלב מן מׁשּתּכח הּמת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשאין
סמּו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מת אם אבל יׁשן; ּבמת ְְְֲֲִִִֵֵָָָָֹאמּורים?

מעֹוררת. ְֶֶֶָלחג,
.Ê מת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי החתנּות, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי  מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו - הּמׁשּתה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבתֹו
ּומֹונה  אבלּות; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה  ימי ׁשבעת מאחר .הּׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
.Á ּכדי טבחֹו, וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּודה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכין

אם  - לּׂשמחה ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּכנסּו
ונֹוהג  והּפת, הּבׂשר מֹוכר - ּבׂשר ּגּבי על מים נתן ְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות; ימי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבעת

ּב ּגּבי על מים נתן אֹותֹוואם למּכר אפׁשר אי ׁשהרי ׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, הּמת את מכניסין -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּובֹועל
נֹוהג  הּימים, אֹותם וכל אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָואחר
האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא ,לפיכ ּכׁשּבת; ׁשּבצנעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבדברים
ואין  מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי הּנׁשים, ּבין יׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהיא
ּבמקֹום  היה יֹום. ׁשלׁשים ּכל הּכּלה מן ּתכׁשיטין ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמֹונעין
מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על אף הּבׂשר, למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאפׁשר
הּבׂשר, למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום היּו ּתחּלה; אבלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹונֹוהג
הּמׁשּתה  ימי ׁשבעת נֹוהג - מים עליו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאף
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אֹו חתן ׁשל אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּתחּלה.
מי  להם אין זֹו, סעּודה יפסידּו ׁשאם ּכּלה, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּמּה
ׁשל  אּמֹו אֹו ּכּלה, ׁשל אביה מת אם אבל להם. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיטרח

האבל  ימי ׁשבעת נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָחתן,
ימי  ׁשבעת וינהגּו לחּפה, ּתּכנס ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּתחּלה,

.הּמׁשּתה  ְִֶַ
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ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר  ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא  ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש
ׁשהּמבֹוי  טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

הּיחיד  .רׁשּות ְִַָ
ונגע ·. הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו מהן, ּתׁשעה ּבאחד טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
- מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ּוצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשרצים

טהֹור  טהֹור,ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמֹות  ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טהֹורה  מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות נבלה ועצם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמת

הּפרס מּבית קבר]וגּוׁשים בה שנחרש שדה מארץ [- אֹו ְְִִֵֵֶֶַָ
ּנגע  ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעּמים,
והאהיל  הּנבלה, מן וּכּזית הּמת מן ּכּזית הסיט; ּובמה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמהן
ׁשני  האהיל; מהם איזה על ידּוע ואין מהם אחת ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל
ידּוע  ואין מהם ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבילין
הּוא  אם ידּוע ואין ,ּבּדר ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
טמא  אחד אנׁשים ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע  מהם ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל -ְְֵֵַָָ
ׁשלם,הּמֹוצא ‚. היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
מׁשּבר  ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ׁשּנגע; ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ׁשאפׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּומפרק

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל קבר היה חלקיו ואם [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספקֹות,לגוש ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם והעֹובר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ח  ׁשּנגע.אּלא זקתֹו ְֶֶֶַָָָ

העת ׁשרץ „. עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את 'ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
למפרע  מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשרץ';
אבל  יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכּבּוד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּקדם
ׁשאפׁשר  ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - לח מצאֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ׁשּנמצא  ּכמֹו לח עּתה ויהיה ּבּה, .ׁשּימּות ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הרּקין ׁשני ‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחד הּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
את  עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם

מספק]הּתרּומה ספק [מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
ׁשהּוא  ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח  אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק  ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי  הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין
.Â ּבגדיו,מי על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ׁשרקק ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹאֹו
ּבגדיו  טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועל

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Ê טמא מי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת  טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
ּבחזקת  זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ׁשאבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Á ׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא  ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ
.Ë ׁשהּוא המאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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.È ּוברׁשּות הּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ
היה  ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד

טהֹו ׁשהרי מׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו  ּומצאם נעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו
.‡È ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְִִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום  ּבכל לעֹולם, טמאה .ּבחזקת ְְְְְֶַָָָָֻ
.·È ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

ואם  טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו אם -ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
יׁשאלּנה  טמאה]לאו, היא .[אם ְִֶָָָ

.‚È טהֹורין מי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„È חי נגע אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכל  טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
מציאתן  ּכׁשעת ּובּׁשחר הּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו
.ÂË ידּוע ה -][חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ

וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד  מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות  והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים
.ÊË צּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רוק] אם טיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,
היה  ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור  ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום

יט  ּפרק
יום ב 'ֿ ג 'כ "ז ֿ כ "ח טבת 

¤¤
מהן ׁשני ‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

והּזה  ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר  לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן  ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, .טמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה  מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

ּב ונגע וטבל ונאכלּו, אּלּוטהרֹות הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אם  ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה

ּבפני  מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד  ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,

חברֹו ועל עליו ּובׁשני וׁשאל היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשניהן  הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה  נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את  אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה  הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני  טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל  אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן  מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר  ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן  הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,
ּובאּוּכּכר ‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

חמּׁשה  ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה
הרי ּבני  - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבהם  ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים
הטמא] ׁשהם [שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין
ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים
טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ

וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. הרּבים
zF̀neHdzFàx̀WzFkld

ְְִַָָֻ
¦§§̈£©ª§ לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי
והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ

שדות] של ּובסילקי [מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת
רחב ּבנין ׁשהּוא - הּמרּכבה מלכים אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
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קמט ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - zah e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹו חתן ׁשל אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּתחּלה.
מי  להם אין זֹו, סעּודה יפסידּו ׁשאם ּכּלה, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּמּה
ׁשל  אּמֹו אֹו ּכּלה, ׁשל אביה מת אם אבל להם. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיטרח

האבל  ימי ׁשבעת נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָחתן,
ימי  ׁשבעת וינהגּו לחּפה, ּתּכנס ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּתחּלה,

.הּמׁשּתה  ְִֶַ



meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd hay 'b - zah e"k -

ה'תשע"ד  טבת כ"ו ראשון יום

-dxdhxtq
zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§

יח  ּפרק
zF̀neHdzFàx̀WzFkld-dxdhxtq

¤¤
¦§§̈£©ª§

ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר  ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא  ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש
ׁשהּמבֹוי  טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

הּיחיד  .רׁשּות ְִַָ
ונגע ·. הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו מהן, ּתׁשעה ּבאחד טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
- מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ּוצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשרצים

טהֹור  טהֹור,ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמֹות  ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טהֹורה  מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות נבלה ועצם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמת

הּפרס מּבית קבר]וגּוׁשים בה שנחרש שדה מארץ [- אֹו ְְִִֵֵֶֶַָ
ּנגע  ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעּמים,
והאהיל  הּנבלה, מן וּכּזית הּמת מן ּכּזית הסיט; ּובמה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמהן
ׁשני  האהיל; מהם איזה על ידּוע ואין מהם אחת ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל
ידּוע  ואין מהם ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבילין
הּוא  אם ידּוע ואין ,ּבּדר ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
טמא  אחד אנׁשים ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע  מהם ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל -ְְֵֵַָָ
ׁשלם,הּמֹוצא ‚. היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
מׁשּבר  ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ׁשּנגע; ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ׁשאפׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּומפרק

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל קבר היה חלקיו ואם [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספקֹות,לגוש ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם והעֹובר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ח  ׁשּנגע.אּלא זקתֹו ְֶֶֶַָָָ

העת ׁשרץ „. עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את 'ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
למפרע  מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשרץ';
אבל  יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכּבּוד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּקדם
ׁשאפׁשר  ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - לח מצאֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ׁשּנמצא  ּכמֹו לח עּתה ויהיה ּבּה, .ׁשּימּות ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הרּקין ׁשני ‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחד הּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
את  עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם

מספק]הּתרּומה ספק [מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
ׁשהּוא  ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח  אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק  ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי  הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין
.Â ּבגדיו,מי על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ׁשרקק ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹאֹו
ּבגדיו  טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועל

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Ê טמא מי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת  טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
ּבחזקת  זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ׁשאבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Á ׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא  ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ
.Ë ׁשהּוא המאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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.È ּוברׁשּות הּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ
היה  ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד

טהֹו ׁשהרי מׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו  ּומצאם נעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו
.‡È ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְִִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום  ּבכל לעֹולם, טמאה .ּבחזקת ְְְְְֶַָָָָֻ
.·È ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

ואם  טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו אם -ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
יׁשאלּנה  טמאה]לאו, היא .[אם ְִֶָָָ

.‚È טהֹורין מי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„È חי נגע אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכל  טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
מציאתן  ּכׁשעת ּובּׁשחר הּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו
.ÂË ידּוע ה -][חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ

וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד  מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות  והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים
.ÊË צּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רוק] אם טיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,
היה  ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור  ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום

יט  ּפרק
יום ב 'ֿ ג 'כ "ז ֿ כ "ח טבת 

¤¤
מהן ׁשני ‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

והּזה  ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר  לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן  ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, .טמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה  מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

ּב ונגע וטבל ונאכלּו, אּלּוטהרֹות הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אם  ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה

ּבפני  מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד  ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,

חברֹו ועל עליו ּובׁשני וׁשאל היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשניהן  הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה  נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את  אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה  הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני  טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל  אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן  מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר  ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן  הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,
ּובאּוּכּכר ‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

חמּׁשה  ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה
הרי ּבני  - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבהם  ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים
הטמא] ׁשהם [שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין
ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים
טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ

וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. הרּבים
zF̀neHdzFàx̀WzFkld

ְְִַָָֻ
¦§§̈£©ª§ לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי
והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ

שדות] של ּובסילקי [מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת
רחב ּבנין ׁשהּוא - הּמרּכבה מלכים אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
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והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן
לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן
הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות

.לטמאה  ְְָֻ
ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה

ּבסילקי  וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין .ּובזמן ְְֲִִִֶַַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה ימֹות הּיחיד עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ

ּבימֹות  אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֻהּגׁשמים
הּתבּואה  מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ואּלּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשנּיה  רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּתֹוכּה;

השני] העּגּולים[הגשם ּבין לדריכה]. המוכנים ׁשל [ענבים ִִֵֶָ
לּזּוגין נדרכו]ענבים שכבר הרּבים [ענבים רׁשּות , ְֲִִִַַָָ

ְְָֻלטמאה.
.Ê וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם

ׁשהרּבים  ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ּכל נכנסים ׁשאר . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

רׁשּות  ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות
טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד

.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, טמא;ועלה ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
נגע  לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ידֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻהכניס

טמא. ספקֹו -ְֵֵָ
.Ë ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנּות

ׁשרץ  ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנּיֹות  ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ּברׁשּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּמּנח
ספק  מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק  ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּטמאה

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, ּבימֹות רׁשּות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמים
- נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואֹומר:
ספק  אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻספקֹו

כניסה]ּביאה טמא.[- - ִֵָָ
.È וחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה
טהֹור  ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה נגע [בידיו לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
נגע  לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ספקֹו -ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו אבן]- כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון [חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,
.·È וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור

טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא  ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚È,חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְֲֲֵֵֶֶַַָָהיה
ּתינֹוק  נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ּבּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּומהּלכין
על  מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻטמא
לא  ספק נגע ספק זה, ּבצד זה והלכּו אביו, ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכתפֹו
ספק  נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ּכתפֹו, על חבילה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנגע;
מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ׁשטּוחין ּכלים נגע; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹלא

הסיט ספק עֹובר, הּכל [הזיז]והּטמא - הסיט לא ספק ְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ָטהֹור.

ּדסּיען  רחמנא ּברי
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והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
וענבים ּכל ‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

מיחד  ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם  אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל  אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין ואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים  והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון  האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ורּמֹונים אכל ‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

- הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשקין  מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּוא .הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקין אין „. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
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הביאּוזיתים ‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין [- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
אּלא  טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין

לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָהרי
.Âאדם אּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו הּמראה; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּפני

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, והחלּתית, תבלין]והּתּיה, מיני -], ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Ê ירק]הּׁשבת מין ירקֹות [- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; אינֹו[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

- ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. טמאת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ּכזבל, היא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

.Á הן הּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם  מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן [שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.È הדקל]הּקֹור ראש ואם [- ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא וטּגנֹו, ְְְְֳִִִֵַַָָֻׁשלקֹו

.‡È הענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ּפי [- על אף - ְְִִִַַַַַַ
מּטּמאין. אין לאכלין, ְְֳִִִֵֶַָָָָׁשּכנסן

.·È הּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה  מקּבלין אינן הּדריכה, עד ּבׁשעת ּכּמה? ועד . ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקּבלין  מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעת
מארּבעת  ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלין ְְְִִַַָֻקּבין,
.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [של והּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ

טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
.„È דקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות וׁשל [- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן [סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין
.ÂË קטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל הּנכּבׁשין [מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשּלא  עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ְִִהמּתיקּו.

.ÊË מקּבלין זיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למראה  אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈ ׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל [פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת  מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר  אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.
.ËÈ עליו הּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, .ּכׁשהּוא ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו  חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקר ׁש הּדם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן

ּבטלה  למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְֳֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻלאכלין,
ְַדעּתֹו.

.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב  מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין .עליהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָ
.·Î עליו הּׁשלג חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

טמאת  מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על  העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹובתוך] נטמא הּטמא, חרׂש .ּכלי ְְִִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻמּטּמאין
- הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין ּגרּגרין ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻאֹותן

הסוחטתן]מּׁשּיּטענּו הקורה עליהם יניחו מּטּמאין [- , ְֲִִִִֶַָ
מּטּמאין  ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן נׁשארּו מׁשקין; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֻטמאת

אכלין. ְֳִַָֻטמאת
.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ה'תשע"ד  שבט א' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
טמאה ‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן  לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות [בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת
.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשּימּותּו ּפי .עד על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְִֵֶַַַַַָָָָ
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wfg zxecdn jezn

והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן
לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן
הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות

.לטמאה  ְְָֻ
ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה

ּבסילקי  וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין .ּובזמן ְְֲִִִֶַַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה ימֹות הּיחיד עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ

ּבימֹות  אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֻהּגׁשמים
הּתבּואה  מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ואּלּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשנּיה  רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּתֹוכּה;

השני] העּגּולים[הגשם ּבין לדריכה]. המוכנים ׁשל [ענבים ִִֵֶָ
לּזּוגין נדרכו]ענבים שכבר הרּבים [ענבים רׁשּות , ְֲִִִַַָָ

ְְָֻלטמאה.
.Ê וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם

ׁשהרּבים  ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ּכל נכנסים ׁשאר . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

רׁשּות  ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות
טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד

.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, טמא;ועלה ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
נגע  לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ידֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻהכניס

טמא. ספקֹו -ְֵֵָ
.Ë ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנּות

ׁשרץ  ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנּיֹות  ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ּברׁשּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּמּנח
ספק  מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק  ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּטמאה

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, ּבימֹות רׁשּות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמים
- נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואֹומר:
ספק  אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻספקֹו

כניסה]ּביאה טמא.[- - ִֵָָ
.È וחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה
טהֹור  ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה נגע [בידיו לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
נגע  לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ספקֹו -ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו אבן]- כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון [חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,
.·È וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור

טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא  ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚È,חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְֲֲֵֵֶֶַַָָהיה
ּתינֹוק  נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ּבּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּומהּלכין
על  מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻטמא
לא  ספק נגע ספק זה, ּבצד זה והלכּו אביו, ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכתפֹו
ספק  נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ּכתפֹו, על חבילה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנגע;
מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ׁשטּוחין ּכלים נגע; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹלא

הסיט ספק עֹובר, הּכל [הזיז]והּטמא - הסיט לא ספק ְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ָטהֹור.

ּדסּיען  רחמנא ּברי
-dxdhxtqoilkèz̀nehzFkld

ְְְֲִַַַָָ
¦§ª§©̈¦

ה'תשע"ד  טבת כ"ט רביעי יום

-dxdhxtq
oilk` z`nh zFkld¦§ª§©¢¨¦

והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
וענבים ּכל ‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

מיחד  ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם  אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל  אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין ואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים  והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון  האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ורּמֹונים אכל ‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

- הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשקין  מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּוא .הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקין אין „. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
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הביאּוזיתים ‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין [- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
אּלא  טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין

לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָהרי
.Âאדם אּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו הּמראה; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּפני

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, והחלּתית, תבלין]והּתּיה, מיני -], ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Ê ירק]הּׁשבת מין ירקֹות [- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; אינֹו[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

- ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. טמאת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ּכזבל, היא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

.Á הן הּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם  מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן [שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.È הדקל]הּקֹור ראש ואם [- ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא וטּגנֹו, ְְְְֳִִִֵַַָָֻׁשלקֹו

.‡È הענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ּפי [- על אף - ְְִִִַַַַַַ
מּטּמאין. אין לאכלין, ְְֳִִִֵֶַָָָָׁשּכנסן

.·È הּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה  מקּבלין אינן הּדריכה, עד ּבׁשעת ּכּמה? ועד . ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקּבלין  מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעת
מארּבעת  ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלין ְְְִִַַָֻקּבין,
.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [של והּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ

טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
.„È דקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות וׁשל [- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן [סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין
.ÂË קטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל הּנכּבׁשין [מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשּלא  עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ְִִהמּתיקּו.

.ÊË מקּבלין זיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למראה  אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈ ׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל [פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת  מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר  אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.
.ËÈ עליו הּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, .ּכׁשהּוא ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו  חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקר ׁש הּדם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן

ּבטלה  למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְֳֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻלאכלין,
ְַדעּתֹו.

.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב  מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין .עליהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָ
.·Î עליו הּׁשלג חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

טמאת  מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על  העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹובתוך] נטמא הּטמא, חרׂש .ּכלי ְְִִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻמּטּמאין
- הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין ּגרּגרין ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻאֹותן

הסוחטתן]מּׁשּיּטענּו הקורה עליהם יניחו מּטּמאין [- , ְֲִִִִֶַָ
מּטּמאין  ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן נׁשארּו מׁשקין; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֻטמאת

אכלין. ְֳִַָֻטמאת
.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ה'תשע"ד  שבט א' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
טמאה ‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן  לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות [בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת
.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשּימּותּו ּפי .עד על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְִֵֶַַַַַָָָָ
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מאימתי  ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין
ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הן  אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה  מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין  הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם [- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין  ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר  הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה  ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" ּכעין "ּבכל הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אינן  - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ׁשּבּכלים. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמים

ְִִַמכׁשירין.
.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ

ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È ואם עציץ טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, מים .היּו ְְִִִַַָ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם ואף [המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È על מׁשקין אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ׁשּנפלּו וההכׁשר ּפי הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכאחת  ּבּקרקעּבאין יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור עליה [- ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין - ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָֻלאכילה
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּטין

לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּלּקטן,
אכלין  טמאת .מּטּמאֹות ְְֳִִַַָֻ

.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלב  מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה [- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

הרי טהֹור  - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
טהרה  להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. טמא ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָזה

ְְִֶּבמקוה.
.ËÈ טהֹור זרעים מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען ,טמאים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר נשאר]ואפּלּו והּוא,[הגרעין ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהׁשריׁשּו.

ּכלה. ׁשּזרעֹו ְְֶֶַָָָּבדבר
.Î ואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין

והן  הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא
ּכעץ  הם הרי  עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ

.‡Î הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לעֹולם  הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

משקה] כל מן [מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי  ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
וצֹונן  ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ורעים ְְְְְִִִִִַָָָָּבחּמין,
.·Î מלאה מּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

את  ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה
ָֻּכּלּה.

.‚Î הֹואיל ׁשלג - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ
ּכּלֹו טהר מקצתֹו, .וטהר ְְִַַָָָֻ

.„Î שמרים]הּתמד עם אחר [מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי  - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא
.‰Î וכּיֹוצא קדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ונגע  ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,
במשקין]ּבּה ּפי [- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים  ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"י ׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאת השקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,
.ÂÎ שופכים]ׁשפיכּותמי יר [מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ

מחצה  טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ׁשּקדמ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּבזמן
ׁשהּמׁשקין  טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ּכל להן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוירדּו

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ׁשּירדּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּטמאין
.ÊÎ ּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את את [מחליק והמכּבס ְְֵֵֶֶַַַַ

ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן והרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכסּותֹו,
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והּנֹוטפין [התגברו] עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהּנטיפֹות
טהֹורין. ְִֵֶמהן

.ÁÎוהרי הּס וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו על [-אצבע הּׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וטבל קטנה] טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור הּוא הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
מׁשקה  מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; הּׁשמן טהר לא -ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בו]טֹופח הנוגעת האצבע את מרטיב הּׁשמן [- הרי , ֲֵֵֶֶַַ
ּבטל  להטּפיח, ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו;

ְִּבמעּוטֹו.

ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וׁשּכל ּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

עד  טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם ·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה  צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה  צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה  יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין [לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין [לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין  ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם  המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
ּדגים  מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין  טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר  ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
- ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
צריכין  ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו הכׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָצרי
האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב  הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, מן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה  ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה  צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן [מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר  עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין [בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו [שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הרי  עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מק ּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
המחּברין  העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּוא
ּומן  הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות והּגידין, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבׂשר,
הּצּפרנים  מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּומן

ּבהמה  נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואּלּו
ּבהמה  וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָטהֹורה

ל  מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים ׁשהן טמאה פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּסֹופן  מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמיחדין
חמּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻלטּמא
צריכין  ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאינֹו
טמאה  ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהכׁשר:
אב  ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבכל

הּוא. ְָֻטמאה
ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל

וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]א ֹו וכן [בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
הכׁשר  טמ צרי ׁשּמטּמא מּפני וכל ; ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא
.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;

חמּורה  טמאה מטּמא ּבהמה לכזית, מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ׁשהׁשלים  עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה  הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל  הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף  ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה  לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - ּכל אכלין אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין .אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו

.הכׁשר  ְֵֶ
.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ּפי [בית על אף - ומת , ְִֵֶַַַַָָָ

ּבּמדינה צרי[בעיר]ׁשהּגת ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לנכרי [לאכילה]מחׁשבה להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

חּׁשב  אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מּטּמא, זה הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה  היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, להאכילֹו ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעליו
זה  הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחּׁשב
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מאימתי  ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין
ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הן  אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה  מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין  הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם [- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין  ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר  הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה  ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" ּכעין "ּבכל הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אינן  - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ׁשּבּכלים. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמים

ְִִַמכׁשירין.
.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ

ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È ואם עציץ טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, מים .היּו ְְִִִַַָ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם ואף [המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È על מׁשקין אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ׁשּנפלּו וההכׁשר ּפי הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכאחת  ּבּקרקעּבאין יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור עליה [- ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין - ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָֻלאכילה
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּטין

לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּלּקטן,
אכלין  טמאת .מּטּמאֹות ְְֳִִַַָֻ

.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלב  מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה [- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

הרי טהֹור  - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
טהרה  להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. טמא ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָזה

ְְִֶּבמקוה.
.ËÈ טהֹור זרעים מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען ,טמאים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר נשאר]ואפּלּו והּוא,[הגרעין ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהׁשריׁשּו.

ּכלה. ׁשּזרעֹו ְְֶֶַָָָּבדבר
.Î ואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין

והן  הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא
ּכעץ  הם הרי  עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ

.‡Î הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לעֹולם  הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

משקה] כל מן [מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי  ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
וצֹונן  ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ורעים ְְְְְִִִִִַָָָָּבחּמין,
.·Î מלאה מּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

את  ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה
ָֻּכּלּה.

.‚Î הֹואיל ׁשלג - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ
ּכּלֹו טהר מקצתֹו, .וטהר ְְִַַָָָֻ

.„Î שמרים]הּתמד עם אחר [מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי  - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא
.‰Î וכּיֹוצא קדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ונגע  ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,
במשקין]ּבּה ּפי [- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים  ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"י ׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאת השקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,
.ÂÎ שופכים]ׁשפיכּותמי יר [מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ

מחצה  טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ׁשּקדמ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּבזמן
ׁשהּמׁשקין  טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ּכל להן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוירדּו

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ׁשּירדּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּטמאין
.ÊÎ ּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את את [מחליק והמכּבס ְְֵֵֶֶַַַַ

ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן והרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכסּותֹו,
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והּנֹוטפין [התגברו] עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהּנטיפֹות
טהֹורין. ְִֵֶמהן

.ÁÎוהרי הּס וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו על [-אצבע הּׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וטבל קטנה] טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור הּוא הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
מׁשקה  מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; הּׁשמן טהר לא -ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בו]טֹופח הנוגעת האצבע את מרטיב הּׁשמן [- הרי , ֲֵֵֶֶַַ
ּבטל  להטּפיח, ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו;

ְִּבמעּוטֹו.

ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וׁשּכל ּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

עד  טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם ·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה  צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה  צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה  יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין [לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין [לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין  ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם  המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
ּדגים  מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין  טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר  ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
- ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
צריכין  ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו הכׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָצרי
האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב  הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, מן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה  ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה  צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן [מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר  עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין [בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו [שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הרי  עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מק ּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
המחּברין  העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּוא
ּומן  הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות והּגידין, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבׂשר,
הּצּפרנים  מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּומן

ּבהמה  נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואּלּו
ּבהמה  וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָטהֹורה

ל  מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים ׁשהן טמאה פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּסֹופן  מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמיחדין
חמּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻלטּמא
צריכין  ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאינֹו
טמאה  ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהכׁשר:
אב  ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבכל

הּוא. ְָֻטמאה
ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל

וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]א ֹו וכן [בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
הכׁשר  טמ צרי ׁשּמטּמא מּפני וכל ; ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא
.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;

חמּורה  טמאה מטּמא ּבהמה לכזית, מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ׁשהׁשלים  עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה  הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל  הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף  ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה  לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - ּכל אכלין אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין .אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו

.הכׁשר  ְֵֶ
.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ּפי [בית על אף - ומת , ְִֵֶַַַַָָָ

ּבּמדינה צרי[בעיר]ׁשהּגת ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לנכרי [לאכילה]מחׁשבה להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

חּׁשב  אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מּטּמא, זה הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה  היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, להאכילֹו ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעליו
זה  הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחּׁשב
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העלהּו טמא [החרש]טהֹור; זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

האכל  "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר  אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,
ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה  אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם  חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל  - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ
ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ְְְִִִֵַָָָָָֹּומקצתֹו

שאריות] סּכין[השאירה ּפלטּתּו ּומקצתֹו [שאריות חּיה ְְִִַַַָָָ
בסכין] כשחתכו ּבּבׂשר,שנותרו המחּברין והעצמֹות ,ְְֲִַַָָָָָֻ

והּכנפים  והּטלפים, הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָָוהּגידים
החרטֹום והּנֹוצה  ּומן הּצּפרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ

ּומטּמאין  מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמבלעין
ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ְְְְְֲִִִִֵַָָָּומצטרפין

אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול [מן ְְְִִֵֶַָָ

במחשבה] שנפסלו -[קדשים ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֶַַַָָׁשהּניחן
חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן חּיבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין
ּבין  קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ׁשהיּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻלכמֹות

ְִלאּסּור.
.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן [עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין
חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין

.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ
חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

מצטרפין  אבל אין טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ולא  ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן ? ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹלא

ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּכגֹון  ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ׁשאם ְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻלֹומר,

מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא
כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
זה  הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי  ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני;

ׁשליׁשי  זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל וכן ּביצה . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּביצה  וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאכל

.‚È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; הּכל חלקים]- לשני ׁשני.[- מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ׁשניהן ְְְִֵֵֶֶָָָנפלּו

.„È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשניהן  נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

ׁשליׁשי  ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - .ּכאחת ְְְְִִִֵֶַַָָ
.ÂË זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה

ׁשהּׁשליׁשי  - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזה
ׁשני  נעׂשה ּבראׁשֹון, .ׁשּנגע ֲִִֵֶַַָָָ

.ÊË ׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי
ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן  ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
ׁשּבללן  ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה  ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשי  מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ
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ה'תשע"ד  טבת כ"ו ראשון יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי כ "ו ֿ כ "ח טבת 

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לעׂשֹות ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלענֹוׁש
זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעדּותם,

לאחיו" hi)לעׂשֹות ,hi mixac)אם זֹוממין: עדים ּדין וזהּו ְְְֲִִִִִֵֶַָ
העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא ְְִִִִִֵֵֵֶָָהעידּו
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעל
ּוכבר אֹותם. נלקה ― מלקּות ֿ ּׁשמחּיב מה על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעידּו
וכיצד ּבּה ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנתּבארּו
זה, ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָיתקּים

מּכֹות. ְֶֶַַּבמּסכת

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È˘ .‚È˘ .·È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול

ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ

עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות
ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ

ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ
ֿ זה ּכל ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה ֿ ּפי "על יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ֿ יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג ּבּתֹורהה הּמצוה מּלהֹוסיף ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא

עליו" `)תסף ,bi my)מקֹומֹות ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְֵֵַָָָָֹ

(cere :gk dpyd y`x)על "עברּת ֿ תֹוסיף", ּבל על "עֹובר :ְִֵַַַַָָ
ֿ ּתֹוסיף". ִַּבל

― השי"ד מןֿהּמצוה מּלגרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹהּתֹורה,

מּמּנּו" "נמצא(my)תגרע אֹומרים: מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִִֶַַָָ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ּבל על ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָעֹובר

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום

.ËÈ˘ .ÁÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡È¯ .È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ

ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp

(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן
ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"אּמֹו ֿ ואת ֿ אביו את יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט ואם.הּמצוה אב מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
זה; למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻוגם
מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את הזּכיר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל

fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ
ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
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קנה oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'b ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

העלהּו טמא [החרש]טהֹור; זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

האכל  "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר  אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,
ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה  אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם  חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל  - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ
ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ְְְִִִֵַָָָָָֹּומקצתֹו

שאריות] סּכין[השאירה ּפלטּתּו ּומקצתֹו [שאריות חּיה ְְִִַַַָָָ
בסכין] כשחתכו ּבּבׂשר,שנותרו המחּברין והעצמֹות ,ְְֲִַַָָָָָֻ

והּכנפים  והּטלפים, הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָָוהּגידים
החרטֹום והּנֹוצה  ּומן הּצּפרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ

ּומטּמאין  מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמבלעין
ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ְְְְְֲִִִִֵַָָָּומצטרפין

אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול [מן ְְְִִֵֶַָָ

במחשבה] שנפסלו -[קדשים ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֶַַַָָׁשהּניחן
חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן חּיבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין
ּבין  קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ׁשהיּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻלכמֹות

ְִלאּסּור.
.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן [עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין
חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין

.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ
חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

מצטרפין  אבל אין טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ולא  ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן ? ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹלא

ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּכגֹון  ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ׁשאם ְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻלֹומר,

מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא
כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
זה  הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי  ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני;

ׁשליׁשי  זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל וכן ּביצה . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּביצה  וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאכל

.‚È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; הּכל חלקים]- לשני ׁשני.[- מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ׁשניהן ְְְִֵֵֶֶָָָנפלּו

.„È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשניהן  נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

ׁשליׁשי  ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - .ּכאחת ְְְְִִִֵֶַַָָ
.ÂË זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה

ׁשהּׁשליׁשי  - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזה
ׁשני  נעׂשה ּבראׁשֹון, .ׁשּנגע ֲִִֵֶַַָָָ

.ÊË ׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי
ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן  ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
ׁשּבללן  ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה  ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשי  מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ
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ה'תשע"ד  טבת כ"ו ראשון יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי כ "ו ֿ כ "ח טבת 

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לעׂשֹות ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלענֹוׁש
זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעדּותם,

לאחיו" hi)לעׂשֹות ,hi mixac)אם זֹוממין: עדים ּדין וזהּו ְְְֲִִִִִֵֶַָ
העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא ְְִִִִִֵֵֵֶָָהעידּו
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעל
ּוכבר אֹותם. נלקה ― מלקּות ֿ ּׁשמחּיב מה על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעידּו
וכיצד ּבּה ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנתּבארּו
זה, ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָיתקּים

מּכֹות. ְֶֶַַּבמּסכת

ה'תשע"ד  טבת כ"ז שני יום

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È˘ .‚È˘ .·È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול

ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ

עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות
ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ

ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ
ֿ זה ּכל ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה ֿ ּפי "על יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ֿ יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג ּבּתֹורהה הּמצוה מּלהֹוסיף ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא

עליו" `)תסף ,bi my)מקֹומֹות ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְֵֵַָָָָֹ

(cere :gk dpyd y`x)על "עברּת ֿ תֹוסיף", ּבל על "עֹובר :ְִֵַַַַָָ
ֿ ּתֹוסיף". ִַּבל

― השי"ד מןֿהּמצוה מּלגרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹהּתֹורה,

מּמּנּו" "נמצא(my)תגרע אֹומרים: מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִִֶַַָָ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ּבל על ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָעֹובר

ה'תשע"ד  טבת כ"ח שלישי יום

.ËÈ˘ .ÁÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡È¯ .È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ

ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp

(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן
ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"אּמֹו ֿ ואת ֿ אביו את יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט ואם.הּמצוה אב מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
זה; למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻוגם
מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את הזּכיר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל

fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ
ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
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ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
אבי ֿ את "ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלכּבד

"אּמ ֿ fh)ואת ,c mixac ;ai ,k zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִֵֶֶָָ
ּבקּדּוׁשין רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(l`:)מצוה ְְְְְִִִַַַָָָֻ

ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt yix)מאכיל ּכבֹוד? "איזהּו : ְְֲִִֵֶַָָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ְְְְִִִֶֶַַַַּומׁשקה,

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

el)ּבמקֹומֹו cgeind)יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ ּדבריו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאת

(:dl).
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― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמה

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. ֿ ּכן ֿ אם אּלא :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ֿ הּדם", ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעל
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא

― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ואףֿעל לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ֿ הּדין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ֿ אדם ׁשּכל ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעל

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ

("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ
(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ

("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא ֿ הּכהן את מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה
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― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא

ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ
(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ

(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ
(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין

לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"
ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ

הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז מּלהּמצאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֹומר: מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָעם
יבא" לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא (xwie`קרֹוביו, ְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ

(`i ,`k.לֹוקה ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ְְְְֲִִִִִֶַָָואם

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ
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קנז zah h"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
אבי ֿ את "ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלכּבד

"אּמ ֿ fh)ואת ,c mixac ;ai ,k zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִֵֶֶָָ
ּבקּדּוׁשין רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(l`:)מצוה ְְְְְִִִַַַָָָֻ

ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt yix)מאכיל ּכבֹוד? "איזהּו : ְְֲִִֵֶַָָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ְְְְִִִֶֶַַַַּומׁשקה,

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

el)ּבמקֹומֹו cgeind)יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ ּדבריו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאת

(:dl).

ה'תשע"ד  טבת כ"ט רביעי יום

.‰ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמה

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. ֿ ּכן ֿ אם אּלא :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ֿ הּדם", ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעל
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא

― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ואףֿעל לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ֿ הּדין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ֿ אדם ׁשּכל ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעל

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ

("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ
(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ

("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא ֿ הּכהן את מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה
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wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ד  שבט א' חמישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ ש "ק א 'ֿ ג 'שבט 

― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא

ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ
(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ

(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ
(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין

לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"
ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ

הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשע"ד  שבט ב' שישי יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז מּלהּמצאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֹומר: מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָעם
יבא" לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא (xwie`קרֹוביו, ְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ

(`i ,`k.לֹוקה ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ְְְְֲִִִִִֶַָָואם

ה'תשע"ד  שבט ג' קודש שבת יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מיום כ"ד טבת, יום ההילולא של רבנו הזקן.

עם ב' הפ"נ שיקראו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שבהמצאנו בערב היום אשר הואיל משה באר את התורה הזאת, ומבאר תיכף, פנו 

וסעו לכם וגו' ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם וגו' לתת להם וגו' - אשר הקיום במילואו בפועל 

לא נתקיים )עיין סנהדרין צ, ע"ב, לכם לא נאמר אלא לתת להם וכו', וכן הרי הארץ אשר נשבע, היא 

דעשר עממין, וכפרש"י )מספרי( עה"כ ואל כל שכניו(.

והנה הימים האלה )כשהם( נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, וכמו גם אז, אם זכו, הרי הי' הכבוש 

שלם וקיים.

הנה יקוים היעוד בעגלא דידן, וכדרז"ל שם, מכאן לתחיית המתים וכו', והקיצו ורננו שוכני 

עפר, ובעל הציון ובעל ההילולא הבע"ל בראשם.

בברכה לבשו"ט.
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i"yx
(ËÎ).ÂÎ¯·˙ ‡Ï שלא זה, וכל לשלום, תשאל לא

אומר  והוא הולך, אתה להיכן וישאלהו דברים ירבה
מי  בו להתהלל הנס כבוד זה ואין המת, את להחיות
הוא  השואלו לכל אלא כן, עשה לא והוא ידו. על שבא

המת את להחיות שלחני רבי כו,אומר, בשלח (תנחומא

ב) י סנהדרין ÂÈÏÚ.(Ï„):ירושלמי ¯‰‚ÈÂ:יונתן תרגם
בברייתא  דוגמתו יש עייפות, לשון הוא עלוהי. ואלהי
כפי  המלה פתרון 'ויגהר' פתר: ומנחם ובספרי. דהאזינו

עליו: נשתטח נתעטש:ÂÊÈÂ¯¯.(Ï‰)ענינה,

(ÁÏ).¯ÈÒ‰ ˙ÂÙ˘:הכירה על  תבשיל:ÈÊ„.הושיבה 
.ÌÈ‡È·‰ È·Ï:נבייא ‡Â¯Â˙.(ËÏ)לתלמידי Ë˜ÏÏ

ויש  העינים. את שמאיר אורגא, שקורין גרגיר
כמו ירקות , 'אורות' ד)שפותרין: יח צח (ישעיהו כחם :

אור: ˘„‰.עלי ÔÙ‚ ‡ˆÓÈÂ:בחקלא Ë˜ÏÈÂגופנא
.‰„˘ ˙ÂÚÂ˜Ù ÂÓÓ הוא שדה, פקועות ממנו צמחו

שמעתי: מנחם רבי ובשם המות. סם בלע''ז, בוליי''ן
שדה: פקועות בלעדיו, ממנו לבד ÁÏÙÈÂ.וילקט

ויבקע:

cec zcevn
(ËÎ).ÍÈ˙Ó ¯Â‚Á:ובזריזות מהרה  ˙·¯ÂÎ.ללכת  ‡Ïבכדי

בדרך : תשהה ‡Í·ÊÚ.(Ï)שלא Ì‡:עמדי בעצמך  תלך  לבל 
(‡Ï).Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú:להם ˜ÏÂ.הקדים  ÔÈ‡Âרבותינו אמרו

ב)ז ''ל  י סנהדרין והיה(ירושלמי הנביא, לדברי שמע לא גחזי כי :
המת: את  להחיות שהולך לומר בדרך , מלגלג ˜˘·.עוד  ÔÈ‡Â

במלות הדבר וכפל  להקשיב  מה אין קול , כשאין כי היא, היא
המטה:ÏÚÈÂ.(Ï„)שונות: ÂÈÙ.על ÏÚ ÂÈÙמן ישפיע  כאילו

הנער: איברי אל  שבאיבריו , לרדתÈÂ˘·.(Ï‰)החיות חזר
המטה: ‰‰.מעל  ˙Á‡:מזה להעבר ופעם  מזה, להעבר  פעם

.ÌÈÓÚÙ Ú·˘ „Ú:עיניו את  כך  אחר ופתח פעמים ז' נתעטש
(ÁÏ).¯ÈÒ‰ ˙ÂÙ˘בה ובשל  מושבה, מקום  על  הסיר  ערוך 

˘„‰.(ËÏ)תבשיל: ÔÙ‚והפירות בשדה , הגדלים גפנים  מין 
וממית : ארסי דבר  הסיר,ÁÏÙÈÂ.הם אל  ונתנה לחתיכות, בקע

ארסי : דבר שהוא בו הכיר לא אל Â˜ˆÈÂ.(Ó)כי הנזיד  שפכו
לאכלה: Â‚Â'.הקערות ¯ÈÒ· ˙ÂÓ:במרירתו הרגישו  כי  הממית , דבר יש  בסיר הנה אלהים, איש אלישעÓ‡ÈÂ¯.(Ó‡)אתה

הארס: יוסר ואז בסיר, לתת קמח  וקחו  הסיר, אל  הנזיד החזירו  ÌÚÏ.אמר , ויאכלו:ˆ˜ הקערות אל  שפוך ‰È‰.עתה ‡ÏÂ
וממית: ארסי  דבר מעתה היה  לא  כי היה, וכן לומר: רוצה 

oeiv zcevn
(ËÎ).È˙Ú˘Ó:בו נשען אשר  עניה˙ÂÚ.המטה  מלשון

האזנה :˜˘·.(Ï‡)ותשובה : הערה:‰˜ıÈ.ענין ענין
(„Ï).¯‰‚ÈÂכמו הגוף, השתטחות מב)ענין יח א ויגהר(מלכים :

חמימה :ÌÁÈÂ.ארצה : כיÂÊÈÂ¯¯.(Ï‰)מלשון  עטוש, ענין
אור תהל  י)עטישותיו  מא זרירוהי:(איוב תרגומו: ,.Á˜ÙÈÂ, פתח

יט)כמו  כז פקח :(שם עיניו :(ÁÏ).˙ÂÙ˘הסיר העמדת ענין 
כמו  מושבה , ג)במקום  כד שפות:(יחזקאל הסיר שפות  :.¯ÈÒ‰

כמו ÈÊ„.הקדרה: כט)תבשיל, כה נזיד :(בראשית יעקב ויזד  :
(ËÏ).˙Â¯Â‡כמו שדה, צמחי יט)ענינו כו אורות(ישעיהו טל :
˘„‰.טלך : ˙ÂÚÂ˜Ù,מרים והמה  שדה, גפן על  הגדלים הם

ז ''ל  רבותינו ובדברי שמן. מהם  ב)ועושים משנה ב פרק (שבת

פקועות : שמן כמוÁÏÙÈÂ.נקרא בקיעה, ג)ענין ד השירים :(שיר
הרמון: כפלח

ew wxt mildz - miaezk

ew mildz.dnÎdk

äë:ýåýé ìB÷a eòîL àì íäéìäàá eðâøiååë:øaãna íúBà ìétäì íäì Bãé àOiåæëíòøæ ìétäìe ©¥¨«§¬§¨«¢¥¤®¬Ÿ¨« ¹§À§´§Ÿ̈«©¦¨´¨´¨¤®§©¦¬¹À̈©¦§¨«§©¦´−©§¨
:úBöøàa íúBøæìe íéBbaçë:íéúî éçáæ eìëàiå øBòt ìòáì eãîviåèëía-õøôzå íäéììòîa eñéòëiå ©¦®¹§¨«À̈¨«£¨«−©¦¨´§§©´©§®©¹Ÿ§À¦§¥¬¥¦«−©©§¦§©«©§¥¤®©¦§¨¹̈À

:äôbîì:äôbnä øöòzå ìlôéå ñçðét ãîòiåàì:íìBò-ãò øãå øãì ä÷ãöì Bì áLçzåáìeôéö÷iå ©¥¨«©©«£´Ÿ−¦«§¨©§©¥®©¹¥«¨©À©©¥¨«©¥¨´¤−¦§¨®̈§¬Ÿ¹̈ÀŸ©¨«−©©§¦
:íøeáòa äLîì òøiå äáéøî éî-ìòâì:åéúôNa àháéå Bçeø-úà eøîä-ékãìíénòä-úà eãéîLä-àì ©¥¬§¦¨®©¥¬©§¹Ÿ¤À©«£¨«¦¦§¬¤®©¹§©¥À¦§¨¨«Ÿ−¦§¦¤¨«©¦®

:íäì ýåýé øîà øLàäì:íäéNòî eãîìiå íéBbá eáøòúiååì:L÷Bîì íäì eéäiå íäéaöò-úà eãáòiå £¤³¨©−§Ÿ̈´¨¤«©¦§¨«§¬©¦®©¹¦§§À©«£¥¤«©©«©§¬¤£©¥¤®©¦«§−¨¤´§¥«
æì:íéãMì íäéúBða-úàå íäéða-úà eçaæiåçìéaöòì eçaæ øLà íäéúBðáe íäéða-íc é÷ð íã eëtLiå ©¦§§´¤−§¥¤§¤§¹«¥¤À©¥«¦©¦§§¸¨¶¨¦¿©§¥»¤³«§¥¤À£¤´−¦§©«£©¥´

ðçzå ïòðë:íéîca õøàä óèì:íäéììòîa eðæiå íäéNòîá eàîèiåîáòúéå Bnòa ýåýé óà-øçiå §¨®©©¤«¡©¬¹̈À̈¤©¨¦«©¦§§¬§©«£¥¤®©¹¦§À§©«©§¥¤«©¦«©©´§Ÿ̈´§©®©¹§¨¥À
:Búìçð-úààî:íäéàðN íäá eìLîiå íéBb-ãéa íðziåáî:íãé úçz eòðkiå íäéáéBà íeöçìiå ¤©«£¨«©¦§¥¬§©¦®©¦§§¬¹̈¤À«§¥¤«©¦§¨¬«§¥¤®¹©¦¨«§À©´©¨¨«

âî:íðåòa ekîiå íúöòá eøîé änäå íìévé úBaø íéîòtãîàøiå:íúpø-úà BòîLa íäì øva §¨¦¬©À©¦Å¥¬−§¥¨©§´©«£¨¨®©¹¨ÀŸ©«£Ÿ¨«−©©§©©´¨¤®¹§¨§À¤¦¨¨«
äîáøk íçpiå Búéøa íäì økæiåáéúë)åãñç(:åéãñç ©¦§´Ÿ¨¤´§¦®©¹¦¨¥À§´Ÿ£¨¨«

i"yx
(ÂÎ).Â„È ‡˘ÈÂ:בשבועה(ÊÎ).ÌÈÂ‚· ÌÚ¯Ê ÏÈÙ‰ÏÂ

ט' ליל שהרי הבית חורבן עליהם נגזר שעה מאותו
ואני  חנם של בכיה בכו הם הקב"ה ואמר בכו באב

לדורות: בכיה להם ‰Â¯Ó.(Ï‚)אקבע ÈÎ ואהרן משה
המורים: נא בשמעו רוחו ·˘ÂÈ˙Ù.את ‡Ë·ÈÂ שבועה

וגו' הזה הקהל את תביאו לא כ)לכן Ï‡(Ï„):(שם
.Â„ÈÓ˘‰:יהושע ‰ÌÈÓÚ.בימי להם ‡˙ ה' אמר אשר
כ') והם (דברים בארצך ישבו לא נשמה כל תחיה לא

עובד: למס בקרבם לשבת ·È„(Ó‡)הניחום Ì˙ÈÂ

.ÌÈÂ‚ עגלון כגון לשופט שופט בין השופטים בימי
ומדין, ופלשתים וסיסרא רשעתים :(מצאתי)וכושן

(‚Ó).ÌÏÈˆÈ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ מכעיסים פעמים כמה
ומצילם: אפו מאריך ·ÌÂÚ.והוא ÂÎÓÈÂ שפלים נעשו

·ˆ¯.(Ó„)בעונם: ‡¯ÈÂ:תפלה ‡˙מתוך ÂÚÓ˘·
.Ì˙¯:אבות זכות ·¯Â˙È.(Ó‰)מתוך Ì‰Ï ¯ÂÎÊÈÂ

תשובה: ÂÈ„ÒÁ.מתוך ·¯Î ÌÁÈÂ בשמעו הקץ מתוך
לך  בצר אחד בפסוק כללם משה אף וגו' הושיענו

וגו' ד')ומצאוך :(דברים

cec zcevn
(‰Î).ÂÚÓ˘ ‡Ï:דברו בקול האמינו Â„È.(ÂÎ)לא ‡˘ÈÂ

וכו': להפיל  עליהם בשבועה ידו Â‚Â'.(ÊÎ)נשא ÏÈÙ‰ÏÂכי
לדורות: בכיה והוקבע הגלות עליהם נגזר ר"ל ·‡¯ˆÂ˙.אז

הגוים: ואכלוÂ„ÓˆÈÂ.(ÁÎ)בארצות  פעור לבעל עצמם חברו
כמת: חיות  בה שאין דבר  שהוא גלולים עבודת זבחי

(ËÎ).ı¯Ù˙Â:מתו רבים כי בהם  נתחזקה המגפה
(Ï).„ÂÓÚÈÂועי"ז בזמרי ומשפט  דין ועשה העדה מתוך קם

המגפה: לזכותÁ˙Â˘·.(Ï‡)נעצרה לו נחשבה הזה המשפט 
וכמ"ש נתכהן זה בעבור כי עולם עד  שמור להיות ולצדקה

עולם  כהונת כו ' כה)והיתה אח "זÂÙÈˆ˜ÈÂ.(Ï·):(במדבר
למות למשה רעה נעשה  ובעבורם מריבה  במי ה' את הכעיסו

‰Â¯Ó.(Ï‚)במדבר: ÈÎ:'ה בדבר מרו ישראל Ë·ÈÂ‡.כי
המורים נא  שמעו ואמר  ממרים לקרותם  בשפתיו  משה  ודבר

כה) נענש:(שם ‰˘Â„ÈÓ.(Ï„)ועי"ז  ‡Ïלא לארץ  ובבואם
להשמידם : ה' צוה אשר  העמים את  È‰ÈÂ.Â(ÂÏ)השמידו

בהסתת הכשילום  הם  כי למוקש  להם היו ההם גלולים  העובדי
העצבים : להם :ÌÈ„˘Ï.(ÊÏ)עבודת עובדים היו ‰‡¯ı.(ÁÏ)אשר  ÛÁ˙Â שנשפך הדמים רוב בעבור  התחייבו  הארץ יושבי

גלולים: לעבודת מעלליהם:ÂÊÈÂ.(ËÏ)בה ברוע  מה' ‚ÌÈÂ.(Ó‡)סרו  „È· Ì˙ÈÂ:השופטים נכנעיםÂÚÎÈÂ.(Ó·)בימי היו
אויביהם: ידי  Â‚Â'.(Ó‚)תחת ÌÈÓÚÙ'וכו השופט  עם  ה ' והיה וכמ"ש השופטים ב)ע"י המהÂ¯ÓÈ.:(שופטים מרו השופט במות 

והשחיתו : ישובו השופט במות והיה וכמ"ש  הרעה בעצתם ·ÌÂÚ.בה ' ÂÎÓÈÂ: ועניים שפלים נעשו עונם ÈÂ¯‡.(Ó„)בעבור
תפלתם: את  שמעו בעת בצרתם בריתי·¯Â˙È.(Ó‰)ראה  להפר לכלותם  וגו ' בהיותם זאת גם ואף  ואמר  אבותינו עם כרת  אשר 

כו) הרעה:ÌÁÈÂ.:(ויקרא ÂÈ„ÒÁ.על ·Â¯Î:מעשיהם כפי ולא

oeiv zcevn
(‰Î).Â‚¯ÈÂנרגן דברי כמו  ותרעומות תלונה  יח)ענין :(משלי
(ÊÎ).Ì˙Â¯ÊÏÂ לרוח תזרם כמו  ה')לפזרם  :(יחזקאל
ÁÎ)(.Â„ÓˆÈÂפתיל צמיד כמו וחבור  דבוק ט)ענין :(במדבר

(ËÎ).ı¯Ù˙Â פרצת מה  כמו התחזקות לח)ענין :(בראשית
(Ï).ÏÏÙÈÂבפלילים ונתן כמו ומשפט דין כא)ענין :(שמות

.¯ˆÚ˙Â: מניעה קצף :ÂÙÈˆ˜ÈÂ.(Ï·)ענין ‰Â¯Ó.(Ï‚)מלשון
וסרבו : שפתיו¯ÂÁÂ.מרדו וברוח כמו דבור  יא)ענין :(ישעיה

.‡Ë·ÈÂבשפתים לבטא כמו אמירה ה)ענין :(ויקרא
(‰Ï).Â·¯Ú˙ÈÂ: תערובות יקראוÌ‰È·ˆÚ.(ÂÏ)מל ' כן

נענים: ואינם  אליו צועקים  עובדיו  לב  מעציב  כי הגלולים
(ÁÏ).ÛÁ˙Âהארץ את יחניף  וכן  תרגומו כן ותרשיע תתחייב

לב) זונהÂÊÈÂ.(ËÏ):(במדבר המנאפת תקרא ועש "ז הסרה ענין
הצניעות : מדרכי  סרתה תועבה:Ú˙ÈÂ·.(Ó)כי מלשון

)(·Ó.ÌÂˆÁÏÈÂ:ודחק לחץ וסרבו:Â¯ÓÈ.(Ó‚)מלשון מרדו
.ÂÎÓÈÂהוא מך  ואם  כמו  ושפלות  דלות  כז)ענין :(ויקרא



קנט c wxt aÎmikln - mi`iap

aÎmiklnc`nÎhk

èëéðúî øâç éæçéâì øîàiåàì Léà Eëøáé-éëå epëøáú àì Léà àöîú-ék Cìå Eãéá ézðòLî ç÷å E ©¸Ÿ¤§¥£¦¹£´Ÿ¨§¤À§©̧¦§©§¦´§¨§»¨¥¼¦«¦§¨¬¦Æ´Ÿ§¨§¤½§¦«§¨¤§¬¦−´Ÿ
:øòpä éðt-ìò ézðòLî zîNå epðòúìCìiå í÷iå jáæòà-íà ELôð-éçå ýåýé-éç øòpä íà øîàzå ©£¤®§©§¨¬¦§©§¦−©§¥¬©¨«©©Ÿ Æ¤Æ¥´©©½©©§Ÿ̈¬§¥«©§§−¦¤¤§¤®¨©−̈¨©¥¬¤

:äéøçààìBúàø÷ì áLiå áL÷ ïéàå ìB÷ ïéàå øòpä éðt-ìò úðòLnä-úà íNiå íäéðôì øáò éæçâå ©£¤«¨§¥£¦º¨©´¦§¥¤À©¨³¤¤©¦§¤Æ¤Æ©§¥´©©½©§¥¬−§¥´®̈¤©¨³¨¦§¨Æ
:øòpä õé÷ä àì øîàì Bì-ãbiåáì:Búhî-ìò ákLî úî øòpä äpäå äúéaä òLéìà àáiåâìàáiå ©©¤´¥½Ÿ¬Ÿ¥¦−©¨«©©¨¬Ÿ¡¦−̈©¨®§¨§¦¥³©©Æ©Æ¥½ª§−̈©¦¨«©¨¾Ÿ

:ýåýé-ìà ìltúiå íäéðL ãòa úìcä øbñiåãìåéðéò-ìò åéðéòå åét-ìò åét íNiå ãìiä-ìò ákLiå ìòiå ©¦§¬Ÿ©¤−¤§©´§¥¤®©¦§©¥−¤§Ÿ̈«©©¹©©¦§©´©©¤À¤©¨¤Á¦̧©¦¹§¥¨³©¥¨Æ
åtk-ìò åétëå(éø÷ åétk)ãìiä øùa íçiå åéìò øäâiå:äììòiå äpä úçàå äpä úçà úéaa Cìiå áLiå §©¨´©©½̈©½̈©¦§©−¨¨®©−̈¨§©¬Ÿ©¨«¤©¹̈¨©¥¤́©©À¦©©¬¥Æ¨Æ§©©´¥½¨©©−©

:åéðéò-úà øòpä ç÷ôiå íéîòt òáL-ãò øòpä øøBæéå åéìò øäâiååìàø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå ©¦§©´¨¨®©§¥³©©Æ©Æ©¤´©§¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«©¦§¨´¤¥£¦À©ŸÆ¤Æ§¨Æ
ðá éàN øîàiå åéìà àázå äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà:Cæìäöøà eçzLzå åéìâø-ìò ìtzå àázå ¤©ª©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨©¨´Ÿ¥¨®©−Ÿ¤§¦¬§¥«©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈©¦§©−¨®§¨

ô :àözå dða-úà àOzåçìøîàiå åéðôì íéáLé íéàéápä éðáe õøàa áòøäå äìbìbä áL òLéìàå ©¦¨¬¤§−̈©¥¥«¤¡¦º̈¨³©¦§Æ̈¨Æ§¨¨¨´¨½̈¤§¥Æ©§¦¦½§¦−§¨¨®©´Ÿ¤
:íéàéápä éðáì ãéæð ìMáe äìBãbä øéqä úôL Bøòðìèìàöîiå úøà èwìì äãOä-ìà ãçà àöiå §©£À§ŸÆ©¦´©§½̈©¥¬¨¦−¦§¥¬©§¦¦«©¥¥̧¤¨´¤©¨¤»§©¥´ŸŸ¼©¦§¨Æ

:eòãé àì-ék ãéæpä øéñ-ìà çlôéå àáiå Bãâá àìî äãN úòwt epnî èwìéå äãN ïôbîíéLðàì e÷öiå ¤´¤¨¤½©§©¥¬¦¤²©ª¬Ÿ¨¤−§´Ÿ¦§®©¨ÀŸ©§©©²¤¦¬©¨¦−¦«¬Ÿ¨¨«©¦«§¬©£¨¦−
:ìëàì eìëé àìå íéäìàä Léà øéqa úåî eøîàiå e÷òö änäå ãéæpäî íìëàk éäéå ìBëàìàîøîàiå ¤¡®©Â§¦§¨§¨̧¥©¨¦¹§¥´¨¨À̈©«Ÿ§Æ¨³¤©¦Æ¦´¨¡Ÿ¦½§¬Ÿ¨§−¤¡«Ÿ©ŸÆ¤Æ
ñ :øéqa òø øác äéä àìå eìëàéå íòì ÷ö øîàiå øéqä-ìà CìLiå çî÷-eç÷e§¤½©©©§¥−¤©¦®©ÀŸ¤©³¨¨Æ§Ÿ¥½§¬Ÿ¨¨²¨¨¬−̈©¦«

i"yx
(ËÎ).ÂÎ¯·˙ ‡Ï שלא זה, וכל לשלום, תשאל לא

אומר  והוא הולך, אתה להיכן וישאלהו דברים ירבה
מי  בו להתהלל הנס כבוד זה ואין המת, את להחיות
הוא  השואלו לכל אלא כן, עשה לא והוא ידו. על שבא

המת את להחיות שלחני רבי כו,אומר, בשלח (תנחומא

ב) י סנהדרין ÂÈÏÚ.(Ï„):ירושלמי ¯‰‚ÈÂ:יונתן תרגם
בברייתא  דוגמתו יש עייפות, לשון הוא עלוהי. ואלהי
כפי  המלה פתרון 'ויגהר' פתר: ומנחם ובספרי. דהאזינו

עליו: נשתטח נתעטש:ÂÊÈÂ¯¯.(Ï‰)ענינה,

(ÁÏ).¯ÈÒ‰ ˙ÂÙ˘:הכירה על  תבשיל:ÈÊ„.הושיבה 
.ÌÈ‡È·‰ È·Ï:נבייא ‡Â¯Â˙.(ËÏ)לתלמידי Ë˜ÏÏ

ויש  העינים. את שמאיר אורגא, שקורין גרגיר
כמו ירקות , 'אורות' ד)שפותרין: יח צח (ישעיהו כחם :

אור: ˘„‰.עלי ÔÙ‚ ‡ˆÓÈÂ:בחקלא Ë˜ÏÈÂגופנא
.‰„˘ ˙ÂÚÂ˜Ù ÂÓÓ הוא שדה, פקועות ממנו צמחו

שמעתי: מנחם רבי ובשם המות. סם בלע''ז, בוליי''ן
שדה: פקועות בלעדיו, ממנו לבד ÁÏÙÈÂ.וילקט

ויבקע:

cec zcevn
(ËÎ).ÍÈ˙Ó ¯Â‚Á:ובזריזות מהרה  ˙·¯ÂÎ.ללכת  ‡Ïבכדי

בדרך : תשהה ‡Í·ÊÚ.(Ï)שלא Ì‡:עמדי בעצמך  תלך  לבל 
(‡Ï).Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú:להם ˜ÏÂ.הקדים  ÔÈ‡Âרבותינו אמרו

ב)ז ''ל  י סנהדרין והיה(ירושלמי הנביא, לדברי שמע לא גחזי כי :
המת: את  להחיות שהולך לומר בדרך , מלגלג ˜˘·.עוד  ÔÈ‡Â

במלות הדבר וכפל  להקשיב  מה אין קול , כשאין כי היא, היא
המטה:ÏÚÈÂ.(Ï„)שונות: ÂÈÙ.על ÏÚ ÂÈÙמן ישפיע  כאילו

הנער: איברי אל  שבאיבריו , לרדתÈÂ˘·.(Ï‰)החיות חזר
המטה: ‰‰.מעל  ˙Á‡:מזה להעבר ופעם  מזה, להעבר  פעם

.ÌÈÓÚÙ Ú·˘ „Ú:עיניו את  כך  אחר ופתח פעמים ז' נתעטש
(ÁÏ).¯ÈÒ‰ ˙ÂÙ˘בה ובשל  מושבה, מקום  על  הסיר  ערוך 

˘„‰.(ËÏ)תבשיל: ÔÙ‚והפירות בשדה , הגדלים גפנים  מין 
וממית : ארסי דבר  הסיר,ÁÏÙÈÂ.הם אל  ונתנה לחתיכות, בקע

ארסי : דבר שהוא בו הכיר לא אל Â˜ˆÈÂ.(Ó)כי הנזיד  שפכו
לאכלה: Â‚Â'.הקערות ¯ÈÒ· ˙ÂÓ:במרירתו הרגישו  כי  הממית , דבר יש  בסיר הנה אלהים, איש אלישעÓ‡ÈÂ¯.(Ó‡)אתה

הארס: יוסר ואז בסיר, לתת קמח  וקחו  הסיר, אל  הנזיד החזירו  ÌÚÏ.אמר , ויאכלו:ˆ˜ הקערות אל  שפוך ‰È‰.עתה ‡ÏÂ
וממית: ארסי  דבר מעתה היה  לא  כי היה, וכן לומר: רוצה 

oeiv zcevn
(ËÎ).È˙Ú˘Ó:בו נשען אשר  עניה˙ÂÚ.המטה  מלשון

האזנה :˜˘·.(Ï‡)ותשובה : הערה:‰˜ıÈ.ענין ענין
(„Ï).¯‰‚ÈÂכמו הגוף, השתטחות מב)ענין יח א ויגהר(מלכים :

חמימה :ÌÁÈÂ.ארצה : כיÂÊÈÂ¯¯.(Ï‰)מלשון  עטוש, ענין
אור תהל  י)עטישותיו  מא זרירוהי:(איוב תרגומו: ,.Á˜ÙÈÂ, פתח

יט)כמו  כז פקח :(שם עיניו :(ÁÏ).˙ÂÙ˘הסיר העמדת ענין 
כמו  מושבה , ג)במקום  כד שפות:(יחזקאל הסיר שפות  :.¯ÈÒ‰

כמו ÈÊ„.הקדרה: כט)תבשיל, כה נזיד :(בראשית יעקב ויזד  :
(ËÏ).˙Â¯Â‡כמו שדה, צמחי יט)ענינו כו אורות(ישעיהו טל :
˘„‰.טלך : ˙ÂÚÂ˜Ù,מרים והמה  שדה, גפן על  הגדלים הם

ז ''ל  רבותינו ובדברי שמן. מהם  ב)ועושים משנה ב פרק (שבת

פקועות : שמן כמוÁÏÙÈÂ.נקרא בקיעה, ג)ענין ד השירים :(שיר
הרמון: כפלח
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i"yx
(ÂÎ).Â„È ‡˘ÈÂ:בשבועה(ÊÎ).ÌÈÂ‚· ÌÚ¯Ê ÏÈÙ‰ÏÂ

ט' ליל שהרי הבית חורבן עליהם נגזר שעה מאותו
ואני  חנם של בכיה בכו הם הקב"ה ואמר בכו באב

לדורות: בכיה להם ‰Â¯Ó.(Ï‚)אקבע ÈÎ ואהרן משה
המורים: נא בשמעו רוחו ·˘ÂÈ˙Ù.את ‡Ë·ÈÂ שבועה

וגו' הזה הקהל את תביאו לא כ)לכן Ï‡(Ï„):(שם
.Â„ÈÓ˘‰:יהושע ‰ÌÈÓÚ.בימי להם ‡˙ ה' אמר אשר
כ') והם (דברים בארצך ישבו לא נשמה כל תחיה לא

עובד: למס בקרבם לשבת ·È„(Ó‡)הניחום Ì˙ÈÂ

.ÌÈÂ‚ עגלון כגון לשופט שופט בין השופטים בימי
ומדין, ופלשתים וסיסרא רשעתים :(מצאתי)וכושן

(‚Ó).ÌÏÈˆÈ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ מכעיסים פעמים כמה
ומצילם: אפו מאריך ·ÌÂÚ.והוא ÂÎÓÈÂ שפלים נעשו

·ˆ¯.(Ó„)בעונם: ‡¯ÈÂ:תפלה ‡˙מתוך ÂÚÓ˘·
.Ì˙¯:אבות זכות ·¯Â˙È.(Ó‰)מתוך Ì‰Ï ¯ÂÎÊÈÂ

תשובה: ÂÈ„ÒÁ.מתוך ·¯Î ÌÁÈÂ בשמעו הקץ מתוך
לך  בצר אחד בפסוק כללם משה אף וגו' הושיענו

וגו' ד')ומצאוך :(דברים

cec zcevn
(‰Î).ÂÚÓ˘ ‡Ï:דברו בקול האמינו Â„È.(ÂÎ)לא ‡˘ÈÂ

וכו': להפיל  עליהם בשבועה ידו Â‚Â'.(ÊÎ)נשא ÏÈÙ‰ÏÂכי
לדורות: בכיה והוקבע הגלות עליהם נגזר ר"ל ·‡¯ˆÂ˙.אז

הגוים: ואכלוÂ„ÓˆÈÂ.(ÁÎ)בארצות  פעור לבעל עצמם חברו
כמת: חיות  בה שאין דבר  שהוא גלולים עבודת זבחי

(ËÎ).ı¯Ù˙Â:מתו רבים כי בהם  נתחזקה המגפה
(Ï).„ÂÓÚÈÂועי"ז בזמרי ומשפט  דין ועשה העדה מתוך קם

המגפה: לזכותÁ˙Â˘·.(Ï‡)נעצרה לו נחשבה הזה המשפט 
וכמ"ש נתכהן זה בעבור כי עולם עד  שמור להיות ולצדקה

עולם  כהונת כו ' כה)והיתה אח "זÂÙÈˆ˜ÈÂ.(Ï·):(במדבר
למות למשה רעה נעשה  ובעבורם מריבה  במי ה' את הכעיסו

‰Â¯Ó.(Ï‚)במדבר: ÈÎ:'ה בדבר מרו ישראל Ë·ÈÂ‡.כי
המורים נא  שמעו ואמר  ממרים לקרותם  בשפתיו  משה  ודבר

כה) נענש:(שם ‰˘Â„ÈÓ.(Ï„)ועי"ז  ‡Ïלא לארץ  ובבואם
להשמידם : ה' צוה אשר  העמים את  È‰ÈÂ.Â(ÂÏ)השמידו

בהסתת הכשילום  הם  כי למוקש  להם היו ההם גלולים  העובדי
העצבים : להם :ÌÈ„˘Ï.(ÊÏ)עבודת עובדים היו ‰‡¯ı.(ÁÏ)אשר  ÛÁ˙Â שנשפך הדמים רוב בעבור  התחייבו  הארץ יושבי

גלולים: לעבודת מעלליהם:ÂÊÈÂ.(ËÏ)בה ברוע  מה' ‚ÌÈÂ.(Ó‡)סרו  „È· Ì˙ÈÂ:השופטים נכנעיםÂÚÎÈÂ.(Ó·)בימי היו
אויביהם: ידי  Â‚Â'.(Ó‚)תחת ÌÈÓÚÙ'וכו השופט  עם  ה ' והיה וכמ"ש השופטים ב)ע"י המהÂ¯ÓÈ.:(שופטים מרו השופט במות 

והשחיתו : ישובו השופט במות והיה וכמ"ש  הרעה בעצתם ·ÌÂÚ.בה ' ÂÎÓÈÂ: ועניים שפלים נעשו עונם ÈÂ¯‡.(Ó„)בעבור
תפלתם: את  שמעו בעת בצרתם בריתי·¯Â˙È.(Ó‰)ראה  להפר לכלותם  וגו ' בהיותם זאת גם ואף  ואמר  אבותינו עם כרת  אשר 

כו) הרעה:ÌÁÈÂ.:(ויקרא ÂÈ„ÒÁ.על ·Â¯Î:מעשיהם כפי ולא

oeiv zcevn
(‰Î).Â‚¯ÈÂנרגן דברי כמו  ותרעומות תלונה  יח)ענין :(משלי
(ÊÎ).Ì˙Â¯ÊÏÂ לרוח תזרם כמו  ה')לפזרם  :(יחזקאל
ÁÎ)(.Â„ÓˆÈÂפתיל צמיד כמו וחבור  דבוק ט)ענין :(במדבר

(ËÎ).ı¯Ù˙Â פרצת מה  כמו התחזקות לח)ענין :(בראשית
(Ï).ÏÏÙÈÂבפלילים ונתן כמו ומשפט דין כא)ענין :(שמות

.¯ˆÚ˙Â: מניעה קצף :ÂÙÈˆ˜ÈÂ.(Ï·)ענין ‰Â¯Ó.(Ï‚)מלשון
וסרבו : שפתיו¯ÂÁÂ.מרדו וברוח כמו דבור  יא)ענין :(ישעיה

.‡Ë·ÈÂבשפתים לבטא כמו אמירה ה)ענין :(ויקרא
(‰Ï).Â·¯Ú˙ÈÂ: תערובות יקראוÌ‰È·ˆÚ.(ÂÏ)מל ' כן

נענים: ואינם  אליו צועקים  עובדיו  לב  מעציב  כי הגלולים
(ÁÏ).ÛÁ˙Âהארץ את יחניף  וכן  תרגומו כן ותרשיע תתחייב

לב) זונהÂÊÈÂ.(ËÏ):(במדבר המנאפת תקרא ועש "ז הסרה ענין
הצניעות : מדרכי  סרתה תועבה:Ú˙ÈÂ·.(Ó)כי מלשון

)(·Ó.ÌÂˆÁÏÈÂ:ודחק לחץ וסרבו:Â¯ÓÈ.(Ó‚)מלשון מרדו
.ÂÎÓÈÂהוא מך  ואם  כמו  ושפלות  דלות  כז)ענין :(ויקרא
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מ ר ו א דב ה נ ש
ÌÈˆÓa eÈ˙B‡Ï eNÚ ÌÈq ‰NÚ המכות מעשר שניצלו – ¬»»ƒƒ«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ

בפירושו  מוסיף והרמב"ם במצרים; המצריים על הקב"ה שהביא
ומכה, מכה בכל התורה ולשון ספק. בלא נסים הם "ואלו למשנתנו:

בלבד המצריים על הקב"ה שהביא     
זה באר שלא הכנים מכת מלבד    
– ובבהמה" באדם הכנם "ותהי  ,במצרים בה פירש ולא –

ישראל ענש שלא ידוע שהוא אלא המכות), בשאר שפירש כמו
     מצערים היו ולא אצלם נמצאים היו אבל

הענין  בהם התבאר המכות בשאר אבל החכמים. בארו וכן אותם,
  "היאור מן מים לשתות מצרים יכלו "ולא –

כא כא כא כא ),),),), זזזז,,,, לבדם;((((שמות שמות שמות שמות  אותם משיג היה שהנזק –ומכאן
יעלו  עבדיך, ובכל ובעמך ובכה משכבך... ובחדר בביתך "ובאו

כח כח כח כח ----כט כט כט כט ););););הצפרדעים" ארץ ((((שםשםשםשם,,,, את ההוא ביום "והפליתי –
ערוב" שם היות לבלתי יח יח יח יח ););););גושן... חחחח,,,, בני ((((שםשםשםשם "וממקנה –

אחד" מת לא וווו););););ישראל טטטט,,,, בחרטומים ((((שםשםשםשם השחין היה "כי –
מצרים" יא יא יא יא ););););ובכל שם שם שם שם ,,,, בני ((((שםשםשםשם שם אשר גושן בארץ "רק –

ברד" היה לא כוכוכוכו););););ישראל, שםשםשםשם,,,, כל ((((שםשםשםשם על הארבה "ויעל –
מצרים" יד יד יד יד ););););ארץ יייי,,,, אור ((((שםשםשםשם היה ישראל בני "ולכל –
כג כג כג כג ););););במושבותם" שם שם שם שם ,,,, בכורות".((((שם שם שם שם  "מכת ‰Ìiוכן ÏÚ ‰NÚÂ– «¬»»««»

ואינם  הקבלה, מפי נמסרו ואלה הים, על לאבותינו נעשו נסים ועשרה
במדרש הם ומפורשים בתורה; בפירוש נזכרים  ובאבות

נתן לג לג לג לג ))))דרבי הם((((פרק פרק פרק פרק  ואלה מסויימים, א א א א ....בשינויים הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם):):):): ((((לפילפילפילפי

המים" כא כא כא כא ););););"ויבקעו יד יד יד יד ,,,, "והיתה ((((שמות שמות שמות שמות  אוהל, כמין הים שנעשה
וממעל" ומשמאל מימין והמים במים, נקב היה כאילו ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););הדרך

שכתובגגגג.... כמו יבשה, נעשתה הים כטכטכטכט):):):):שקרקעית יד יד יד יד ,,,, "ובני ((((שמות שמות שמות שמות 
חומר  שום בקרקעיתו נשאר "ולא הים", בתוך ביבשה הלכו ישראל

נהרות" כבשאר ד ד ד ד ....וטיט בה ((((רמברמברמברמב""""םםםם);););); דרכו אשר הים, שקרקעית
וטיט; חומר היתה ישראל, אחרי שרדפו הים המצריים, שנחלק

כמו  לבדו, אחד בדרך ושבט שבט כל שיעבור כדי גזרים, עשר לשנים
יגיגיגיג):):):):שכתוב קלוקלוקלוקלו,,,, לגזרים";((((תהליםתהליםתהליםתהלים יםֿסוף המים "לגוזר שנקפאו

שכתוב וזהו כסלעים, יגיגיגיג):):):):ונתקשו עד עד עד עד ,,,, תנינים ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ראשי "שברת
בהם; נשברו אחריהם שרדפו המצריים שראשי כלומר המים", על

אבני  כעין חתיכות חתיכות אלא אחת חתיכה היו לא הנקפאים שהמים
שכתוב כמו זו, אצל זו מסודרות יגיגיגיג):):):):בנין עד עד עד עד ,,,, בעזך ((((שםשםשםשם פוררת "אתה
ולתפארת לנוי לישראל זה והיה טוב טוב טוב טוב ")")")")ים", יוםיוםיוםיום שקפאו ;("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

אלו; את אלו השבטים שיראו כדי  כשוהם, או כזכוכית שהיו המים
לשתיה; מתוקים מים די נוזלים המתוקים מהמים ששתו שלאחר

ערימות, ונעשו לארץ שהגיעו קודם מיד נקפאים המים היו צרכם,
חחחח):):):):שנאמר טו טו טו טו ,,,, נוזלים".((((שמות שמות שמות שמות  נד כמו נצבו מים, BkÓ˙"נערמו NÚ∆∆«

ÌÈˆÓa ÌÈiˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡È‰,צפרדע דם, – ≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ
בכורות; מכת חושך, ארבה, ברד, שחין, דבר, ערוב, ««¬»NÚÂ‰כנים,

Ìi‰ ÏÚ שהמצר בקבלה, "מצאנו כותב: הרמב"ם עליהם – באו – יים ««»
המינים  מעשרת היו כולם אבל מצרים, ממכות יותר הים על מכות
רש"י  ברם, הים". על רבים למינים ונחלקו במצרים ירדו אשר ההם

בשלח: מכילתא פי על מפרש   מפלתם לשונות כמנין –
הים: בים";שבשירת  בים";"רמה סוף";"ירה בים "טובעו

;"יכסיומו במצולות";"תהומות אויב";"ירדו "תהרוס "תרעץ
כקש";קמיך"; ים";"יאכלמו אבל "כסמו כעופרת". "צללו

שזו  הללו, הלשונות בחשבון אינו ארץ" תבלעמו ימינך "נטית הפסוק
יעקב. את לקבור יוסף עם שעלו בשכר לקבורה שניתנו טובתם, היא

מבואר טוב" יום ב"תוספות שמואלשמואלשמואלשמואל):):):):– מדרשמדרשמדרשמדרש באו ((((בשם בשם בשם בשם  שהמכות "לפי
דיין  שהוא להקב"ה התנא ייחדם לכך המצריים, על ובדין במשפט

מכות ("עשר אמת  שנעשו בנסים אבל המצריים"); על
שיהיו  נותן, הדין שורת היה שלא לפי להקב"ה, ייחדם לא לאבותינו

זרה". עבודה עובדי כן גם היו כי לנס, eqראויים ˙BBÈÒ ‰NÚ¬»»ƒ¿ƒ
Ó‡pL ,a„na ‡e‰ Cea ÌB˜n‰ ˙‡ eÈ˙B‡È˙‡ eqÈÂ" ¬≈∆«»»«ƒ¿»∆∆¡««¿«…ƒ

"ÈÏB˜a eÚÓL ‡GÂ ÌÈÓÚt NÚ ‰Ê.א הם: ואלו –   ∆∆∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ
במדבר" למות לקחתנו במצרים קברים אין "המבלי ((((שמותשמותשמותשמותשאמרו:

יא יא יא יא );););); נשתה"ב .יד יד יד יד ,,,, מה לאמר משה על העם כד כד כד כד ););););"וילונו טוטוטוטו,,,, ((((שםשםשםשם

ג.  ב מותנו יתן סיר "מי על בשבתנו מצרים בארץ ה' יד
ג ג ג ג ););););הבשר" טזטזטזטז,,,, ממנו ד.((((שםשםשםשם אנשים ויותירו משה אל שמעו "ולא

בוקר" ככככ););););עד טזטזטזטז,,,, ללקוט"ה.((((שםשםשםשם העם מן יצאו השביעי ביום "ויהי
כזכזכזכז);););); טזטזטזטז,,,, מים ו.((((שם שם שם שם  לנו תנו ויאמרו משה עם העם "וירב

בבבב););););ונשתה" יזיזיזיז,,,, ז.((((שםשםשםשם   אהרן על העם "ויקהל
אלהים" לנו עשה קום אליו א א א א ););););ויאמרו לב לב לב לב ,,,, "ויהי ח.((((שםשםשםשם

כמתאוננים" א א א א ););););העם יא יא יא יא ,,,, ט.((((במדבר במדבר במדבר במדבר   אשר "והאספסוף
בשר" יאכילנו מי ויאמרו תאוה... התאוו ד ד ד ד ););););בקרבו שםשםשםשם,,,, י.((((שםשםשםשם

 ולא פעמים עשר זה אותי "וינסו נאמר: ושם המרגלים, בענין
חכמינו ואמרו בקולי", א א א א ):):):):שמעו טוטוטוטו,,,, גזר ((((ערכין ערכין ערכין ערכין  נחתם שלא "מלמד

הרע, לשון חטא על אלא לארץ ייכנסו שלא במדבר אבותינו על דין
אותי וינסו חטא שנאמר: על משמעה: "זה" ותיבת פעמים", עשר

   

     

              
               

              
             

  
           

                    
                   

                       
                        

                   
                    

                       
            

                

 

בגמרא – דינם. גזר נחתם המרגלים של שםשםשםשם),),),),זה באבות ((((ערכיןערכיןערכיןערכין וכן
נתן לד לד לד לד ),),),),דרבי קצת((((פרקפרקפרקפרק בשינויים הנסיונות עשרת נימנים 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Lc˜n‰ ˙Èa eÈ˙B‡Ï eNÚ ÌÈq ‰NÚ:הם ואלו – ¬»»ƒƒ«¬«¬≈¿≈«ƒ¿»
‰M‡ ‰ÏÈt‰ ‡G,ולדה את מעוברת –L„w‰ Na ÁÈÓ– ƒƒ»ƒ»≈≈«¿««…∆

תבשיל, ריח שהריחה מעוברת שאשה היא, הלכה שכן הקרבנות; של
עד  – איסור משל כשהוא אפילו – תבשיל מאותו אותה מאכילים
לך  ואין בסכנה, והעובר האם חיי יאכילוה, לא שאם נפשה, שתשוב

נפש פיקוח בפני העומד א א א א ););););דבר פב פב פב פב ,,,, המקדש,((((יומא יומא יומא יומא  בבית הנס והיה
תמיד, שם נודף היה הקרבנות מבשר ומבושל צלי שריח פי על שאף

הריח אותו ידי על אשה לשום ותקלה מכשול מעולם קרה ((((ספר ספר ספר ספר לא

בבבב.... להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ).).).). ÌÏBÚÓהמאור המאור המאור המאור  L„w‰ Na ÁÈÒ‰ ‡GÂ על אף – ¿ƒ¿ƒ«¿««…∆≈»
הקיץ  בימי והימים אחד, ולילה ימים לשני נאכלים קלים שקדשים פי

מפרשים: ויש רע. ריח הבשר העלה לא זאת בכל מאד, חמים
 המטפלים הכהנים ידי את הסריח לא שהבשר כלומר בהפעיל, –

הימנו מסריחות הטבחים שידי חולין בשר כשאר ¿‡GÂ.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בו
ÌÈÁaËn‰ ˙Èa eÊ ‰‡ של שולחנות היו ושם שבעזרה; – ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿¿«ƒ

היה  שהבשר פי על ואף הקרביים; את עליהם מדיחים שהיו שיש,
מעולם. זבוב שם נראה לא תמיד, שם Ô‰ÎÏמצוי È˜ Ú‡ ‡GÂ¿≈«∆ƒ¿…≈

ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b לעבודת הפוסלו לילה, מקרה לו אירע לא – »¿«ƒƒ
ומכוער  מגונה הדבר היה מגופו, היוצאה טומאה והיא שהואיל היום,
טומאה  ברם הגדול. לכהן בושה גורם זה והיה טומאות, משאר יותר
מתקינין  היו ולכן לו, אירעה בה, וכיוצא שרץ טומאת כגון אחרת,

שמצינו כמו סגן, א א א א ):):):):לו יביביביב,,,, פסול ((((יומא יומא יומא יומא  בו שאירע גדול בכהן "מעשה
תחתיו". אילם בן יוסף את ÏLומינו L‡ ÌÈÓLb eak ‡GÂ¿ƒ¿»ƒ≈∆

‰ÎÚn‰ ÈˆÚ.מגולה במקום עמד החיצון שהמזבח פי על אף – ¬≈««¬»»
ÔLÚ‰ „enÚ ˙‡ Áe‰ ‰Áˆ ‡GÂ המערכה מאש שהעשן – ¿»¿»»«∆«∆»»

אותו; מטה הרוח היתה ולא ישר, כעמוד כדקל, ועולה מיתמר היה
נח". האויר היה ההקרבה "בעת כותב: ÏeÒtוהרמב"ם ‡ˆÓ ‡GÂ¿ƒ¿»¿

ÓÚa והוא בניסן, ט"ז ביום הוא הקרבתו וזמן השעורים, מן הבא – »…∆
לאכילה; החדשה התבואה את להתיר פסול,בא בו נמצא היה ואילו

בליל  אותו קוצרים שהיו לפי תחתיו, אחר עומר להביא היה אפשר אי
אילו  הלכך להקרבה, הצורך כדי אלא לקצור מרבים היו ולא ט"ז

תשלומים; לו אין שוב נפסל, ‰ÌÁlהיה ÈzLe מן שהובאו – ƒ¿≈«∆∆
למזבח, החדשה החיטה את להתיר כדי השבועות, בחג החדשה החיטה

היו  טוב ויום שבת דוחה אפייתן שאין וכיון מנחות; ממנה להקריב
לא  שוב  פסול, בהן אירע אילו ולכן טוב, יום בערב לאפותן צריכים

תשלומים; להן ואין קבוע, וזמנם הואיל אותן, מקריבים ∆∆¿ÌÁÏeהיו
ÌÈt‰ השולחן על אותו ועורכים שבת, בערב אותו אופים שהיו – «»ƒ

לכהנים; ומתחלק הבאה השבת עד עליו מונח והיה בשבת, למחרתו
היה  ואמנם לחם; בלא נשאר השולחן היה פסול, בו נמצא היה ואילו

אלו. בכל פסול נמצא שלא ˆÌÈÙeÙנס, ÌÈ„ÓBÚ ישראל כשהיו – ¿ƒ¿ƒ
מבואר: וב"ברטנורא" בעזרה; רבה צפיפות היתה לרגל עולים

מלשון איש "צפופים" נדחקים היו הקהל מרוב המים"; פני על
באויר", ועומדים הארץ מן נטולות רגליהם שהיו עד באחיו,

ÌÈÁÂ ÌÈÂÁzLÓe בשעת נס להם נעשה כן פי על ואף – ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ
ארבע  של רווח שהיה עד ברווחה, משתחווים שהיו ההשתחווייה,
חברו  של וידויו שומע אחד יהא שלא ואחד, אחד כל בין אמות

יייי))))ויתבייש רבה רבה רבה רבה  ÌÈÏLeÈa.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ˜ÚÂ LÁ ˜Èf‰ ‡GÂ¿ƒƒ»»¿«¿»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÓהרבה שם מצויים שהיו פי על אף ‡Ó.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ‡GÂ ≈»¿»«

ÌÈÏLeÈa ÔÈÏ‡L ÌB˜n‰ ÈÏ ˆ :BÁÏ Ì„‡,כלומר" – »»«¬≈«ƒ«»∆»ƒƒ»«ƒ
לירושלים  חוץ ואדור אלך להתפרנס, יכול ואיני בכאן השעה לי דחוקה

לפ  אחד – נצרך שלא עד מפרנסם הקב"ה היה בתוכה, הדרים שכל י
מטולטל" להיות משם ולצאת לחברו מפרשים,((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מהם ויש

ולא  אכסניה, מקום בה מצאו שכולם הרגל, לעולי הדברים שכוונת
המקום  דוחק מפני בירושלים, לן כשהיה מיצר, מהם אחד היה

יונה יונה יונה יונה ).).).). רבנו רבנו רבנו רבנו  נאמר,((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; לא המקום" צר היה "לא מדייקים: ויש
אלא      ,צר המקום שהיה שאף –

לירושלים  חיבתו היתה גדולה כי לו, שצר אדם שום הרגיש לא
לחברו איש בין ואחווה אהבה שם היתה ואף ה', ("("("("לקוטילקוטילקוטילקוטיולמקדש

–––– סופר סופר סופר סופר ).).).). חתםחתםחתםחתם בשםבשםבשםבשם לקוטילקוטילקוטילקוטי"""" רוב בתר בתר בתר בתר  שלכאורה מבואר, שמואל במדרש
"עשרה  בה נאמר ולמה גבוה, צרכי הם במשנתנו האמורים הדברים

נעשו נעשו?"נסים הללו הנסים כל אלא  כדי
ועל  הקדושה, של כוחה על לרמז בא נס שכל מוסר, ויקחו שיראו

רצונו. עושי כלפי הוא ברוך הקדוש של התנהגותו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL Úa e‡ ÌÈc ‰NÚ שבת בערב – ¬»»¿»ƒƒ¿¿¿∆∆«»≈«¿»
העולם, בריאת גמר עם ‰‡ıבראשית Èt :Ô‰ el‡Â את שבלע – ¿≈≈ƒ»»∆

ועדתו לבלבלבלב););););קורח טזטזטזטז,,,, ‰‡a((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÈÙe לישראל מים שהוציאה – ƒ«¿≈
ו ו ו ו ),),),),במדבר יזיזיזיז,,,, ישראל ((((שמות שמות שמות שמות  את מלווה שהיתה מרים של בארה וזו
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מ ר ו א דב ה נ ש
ÌÈˆÓa eÈ˙B‡Ï eNÚ ÌÈq ‰NÚ המכות מעשר שניצלו – ¬»»ƒƒ«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ

בפירושו  מוסיף והרמב"ם במצרים; המצריים על הקב"ה שהביא
ומכה, מכה בכל התורה ולשון ספק. בלא נסים הם "ואלו למשנתנו:

בלבד המצריים על הקב"ה שהביא     
זה באר שלא הכנים מכת מלבד    
– ובבהמה" באדם הכנם "ותהי  ,במצרים בה פירש ולא –

ישראל ענש שלא ידוע שהוא אלא המכות), בשאר שפירש כמו
     מצערים היו ולא אצלם נמצאים היו אבל

הענין  בהם התבאר המכות בשאר אבל החכמים. בארו וכן אותם,
  "היאור מן מים לשתות מצרים יכלו "ולא –

כא כא כא כא ),),),), זזזז,,,, לבדם;((((שמות שמות שמות שמות  אותם משיג היה שהנזק –ומכאן
יעלו  עבדיך, ובכל ובעמך ובכה משכבך... ובחדר בביתך "ובאו

כח כח כח כח ----כט כט כט כט ););););הצפרדעים" ארץ ((((שםשםשםשם,,,, את ההוא ביום "והפליתי –
ערוב" שם היות לבלתי יח יח יח יח ););););גושן... חחחח,,,, בני ((((שםשםשםשם "וממקנה –

אחד" מת לא וווו););););ישראל טטטט,,,, בחרטומים ((((שםשםשםשם השחין היה "כי –
מצרים" יא יא יא יא ););););ובכל שם שם שם שם ,,,, בני ((((שםשםשםשם שם אשר גושן בארץ "רק –

ברד" היה לא כוכוכוכו););););ישראל, שםשםשםשם,,,, כל ((((שםשםשםשם על הארבה "ויעל –
מצרים" יד יד יד יד ););););ארץ יייי,,,, אור ((((שםשםשםשם היה ישראל בני "ולכל –
כג כג כג כג ););););במושבותם" שם שם שם שם ,,,, בכורות".((((שם שם שם שם  "מכת ‰Ìiוכן ÏÚ ‰NÚÂ– «¬»»««»

ואינם  הקבלה, מפי נמסרו ואלה הים, על לאבותינו נעשו נסים ועשרה
במדרש הם ומפורשים בתורה; בפירוש נזכרים  ובאבות

נתן לג לג לג לג ))))דרבי הם((((פרק פרק פרק פרק  ואלה מסויימים, א א א א ....בשינויים הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם):):):): ((((לפילפילפילפי

המים" כא כא כא כא ););););"ויבקעו יד יד יד יד ,,,, "והיתה ((((שמות שמות שמות שמות  אוהל, כמין הים שנעשה
וממעל" ומשמאל מימין והמים במים, נקב היה כאילו ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););הדרך

שכתובגגגג.... כמו יבשה, נעשתה הים כטכטכטכט):):):):שקרקעית יד יד יד יד ,,,, "ובני ((((שמות שמות שמות שמות 
חומר  שום בקרקעיתו נשאר "ולא הים", בתוך ביבשה הלכו ישראל

נהרות" כבשאר ד ד ד ד ....וטיט בה ((((רמברמברמברמב""""םםםם);););); דרכו אשר הים, שקרקעית
וטיט; חומר היתה ישראל, אחרי שרדפו הים המצריים, שנחלק

כמו  לבדו, אחד בדרך ושבט שבט כל שיעבור כדי גזרים, עשר לשנים
יגיגיגיג):):):):שכתוב קלוקלוקלוקלו,,,, לגזרים";((((תהליםתהליםתהליםתהלים יםֿסוף המים "לגוזר שנקפאו

שכתוב וזהו כסלעים, יגיגיגיג):):):):ונתקשו עד עד עד עד ,,,, תנינים ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ראשי "שברת
בהם; נשברו אחריהם שרדפו המצריים שראשי כלומר המים", על

אבני  כעין חתיכות חתיכות אלא אחת חתיכה היו לא הנקפאים שהמים
שכתוב כמו זו, אצל זו מסודרות יגיגיגיג):):):):בנין עד עד עד עד ,,,, בעזך ((((שםשםשםשם פוררת "אתה
ולתפארת לנוי לישראל זה והיה טוב טוב טוב טוב ")")")")ים", יוםיוםיוםיום שקפאו ;("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

אלו; את אלו השבטים שיראו כדי  כשוהם, או כזכוכית שהיו המים
לשתיה; מתוקים מים די נוזלים המתוקים מהמים ששתו שלאחר

ערימות, ונעשו לארץ שהגיעו קודם מיד נקפאים המים היו צרכם,
חחחח):):):):שנאמר טו טו טו טו ,,,, נוזלים".((((שמות שמות שמות שמות  נד כמו נצבו מים, BkÓ˙"נערמו NÚ∆∆«

ÌÈˆÓa ÌÈiˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡È‰,צפרדע דם, – ≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ
בכורות; מכת חושך, ארבה, ברד, שחין, דבר, ערוב, ««¬»NÚÂ‰כנים,

Ìi‰ ÏÚ שהמצר בקבלה, "מצאנו כותב: הרמב"ם עליהם – באו – יים ««»
המינים  מעשרת היו כולם אבל מצרים, ממכות יותר הים על מכות
רש"י  ברם, הים". על רבים למינים ונחלקו במצרים ירדו אשר ההם

בשלח: מכילתא פי על מפרש   מפלתם לשונות כמנין –
הים: בים";שבשירת  בים";"רמה סוף";"ירה בים "טובעו

;"יכסיומו במצולות";"תהומות אויב";"ירדו "תהרוס "תרעץ
כקש";קמיך"; ים";"יאכלמו אבל "כסמו כעופרת". "צללו

שזו  הללו, הלשונות בחשבון אינו ארץ" תבלעמו ימינך "נטית הפסוק
יעקב. את לקבור יוסף עם שעלו בשכר לקבורה שניתנו טובתם, היא

מבואר טוב" יום ב"תוספות שמואלשמואלשמואלשמואל):):):):– מדרשמדרשמדרשמדרש באו ((((בשם בשם בשם בשם  שהמכות "לפי
דיין  שהוא להקב"ה התנא ייחדם לכך המצריים, על ובדין במשפט

מכות ("עשר אמת  שנעשו בנסים אבל המצריים"); על
שיהיו  נותן, הדין שורת היה שלא לפי להקב"ה, ייחדם לא לאבותינו

זרה". עבודה עובדי כן גם היו כי לנס, eqראויים ˙BBÈÒ ‰NÚ¬»»ƒ¿ƒ
Ó‡pL ,a„na ‡e‰ Cea ÌB˜n‰ ˙‡ eÈ˙B‡È˙‡ eqÈÂ" ¬≈∆«»»«ƒ¿»∆∆¡««¿«…ƒ

"ÈÏB˜a eÚÓL ‡GÂ ÌÈÓÚt NÚ ‰Ê.א הם: ואלו –   ∆∆∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ
במדבר" למות לקחתנו במצרים קברים אין "המבלי ((((שמותשמותשמותשמותשאמרו:

יא יא יא יא );););); נשתה"ב .יד יד יד יד ,,,, מה לאמר משה על העם כד כד כד כד ););););"וילונו טוטוטוטו,,,, ((((שםשםשםשם

ג.  ב מותנו יתן סיר "מי על בשבתנו מצרים בארץ ה' יד
ג ג ג ג ););););הבשר" טזטזטזטז,,,, ממנו ד.((((שםשםשםשם אנשים ויותירו משה אל שמעו "ולא

בוקר" ככככ););););עד טזטזטזטז,,,, ללקוט"ה.((((שםשםשםשם העם מן יצאו השביעי ביום "ויהי
כזכזכזכז);););); טזטזטזטז,,,, מים ו.((((שם שם שם שם  לנו תנו ויאמרו משה עם העם "וירב

בבבב););););ונשתה" יזיזיזיז,,,, ז.((((שםשםשםשם   אהרן על העם "ויקהל
אלהים" לנו עשה קום אליו א א א א ););););ויאמרו לב לב לב לב ,,,, "ויהי ח.((((שםשםשםשם

כמתאוננים" א א א א ););););העם יא יא יא יא ,,,, ט.((((במדבר במדבר במדבר במדבר   אשר "והאספסוף
בשר" יאכילנו מי ויאמרו תאוה... התאוו ד ד ד ד ););););בקרבו שםשםשםשם,,,, י.((((שםשםשםשם

 ולא פעמים עשר זה אותי "וינסו נאמר: ושם המרגלים, בענין
חכמינו ואמרו בקולי", א א א א ):):):):שמעו טוטוטוטו,,,, גזר ((((ערכין ערכין ערכין ערכין  נחתם שלא "מלמד

הרע, לשון חטא על אלא לארץ ייכנסו שלא במדבר אבותינו על דין
אותי וינסו חטא שנאמר: על משמעה: "זה" ותיבת פעמים", עשר

   

     

              
               

              
             

  
           

                    
                   

                       
                        

                   
                    

                       
            

                

 

בגמרא – דינם. גזר נחתם המרגלים של שםשםשםשם),),),),זה באבות ((((ערכיןערכיןערכיןערכין וכן
נתן לד לד לד לד ),),),),דרבי קצת((((פרקפרקפרקפרק בשינויים הנסיונות עשרת נימנים 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Lc˜n‰ ˙Èa eÈ˙B‡Ï eNÚ ÌÈq ‰NÚ:הם ואלו – ¬»»ƒƒ«¬«¬≈¿≈«ƒ¿»
‰M‡ ‰ÏÈt‰ ‡G,ולדה את מעוברת –L„w‰ Na ÁÈÓ– ƒƒ»ƒ»≈≈«¿««…∆

תבשיל, ריח שהריחה מעוברת שאשה היא, הלכה שכן הקרבנות; של
עד  – איסור משל כשהוא אפילו – תבשיל מאותו אותה מאכילים
לך  ואין בסכנה, והעובר האם חיי יאכילוה, לא שאם נפשה, שתשוב

נפש פיקוח בפני העומד א א א א ););););דבר פב פב פב פב ,,,, המקדש,((((יומא יומא יומא יומא  בבית הנס והיה
תמיד, שם נודף היה הקרבנות מבשר ומבושל צלי שריח פי על שאף

הריח אותו ידי על אשה לשום ותקלה מכשול מעולם קרה ((((ספר ספר ספר ספר לא

בבבב.... להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ).).).). ÌÏBÚÓהמאור המאור המאור המאור  L„w‰ Na ÁÈÒ‰ ‡GÂ על אף – ¿ƒ¿ƒ«¿««…∆≈»
הקיץ  בימי והימים אחד, ולילה ימים לשני נאכלים קלים שקדשים פי

מפרשים: ויש רע. ריח הבשר העלה לא זאת בכל מאד, חמים
 המטפלים הכהנים ידי את הסריח לא שהבשר כלומר בהפעיל, –

הימנו מסריחות הטבחים שידי חולין בשר כשאר ¿‡GÂ.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בו
ÌÈÁaËn‰ ˙Èa eÊ ‰‡ של שולחנות היו ושם שבעזרה; – ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿¿«ƒ

היה  שהבשר פי על ואף הקרביים; את עליהם מדיחים שהיו שיש,
מעולם. זבוב שם נראה לא תמיד, שם Ô‰ÎÏמצוי È˜ Ú‡ ‡GÂ¿≈«∆ƒ¿…≈

ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b לעבודת הפוסלו לילה, מקרה לו אירע לא – »¿«ƒƒ
ומכוער  מגונה הדבר היה מגופו, היוצאה טומאה והיא שהואיל היום,
טומאה  ברם הגדול. לכהן בושה גורם זה והיה טומאות, משאר יותר
מתקינין  היו ולכן לו, אירעה בה, וכיוצא שרץ טומאת כגון אחרת,

שמצינו כמו סגן, א א א א ):):):):לו יביביביב,,,, פסול ((((יומא יומא יומא יומא  בו שאירע גדול בכהן "מעשה
תחתיו". אילם בן יוסף את ÏLומינו L‡ ÌÈÓLb eak ‡GÂ¿ƒ¿»ƒ≈∆

‰ÎÚn‰ ÈˆÚ.מגולה במקום עמד החיצון שהמזבח פי על אף – ¬≈««¬»»
ÔLÚ‰ „enÚ ˙‡ Áe‰ ‰Áˆ ‡GÂ המערכה מאש שהעשן – ¿»¿»»«∆«∆»»

אותו; מטה הרוח היתה ולא ישר, כעמוד כדקל, ועולה מיתמר היה
נח". האויר היה ההקרבה "בעת כותב: ÏeÒtוהרמב"ם ‡ˆÓ ‡GÂ¿ƒ¿»¿

ÓÚa והוא בניסן, ט"ז ביום הוא הקרבתו וזמן השעורים, מן הבא – »…∆
לאכילה; החדשה התבואה את להתיר פסול,בא בו נמצא היה ואילו

בליל  אותו קוצרים שהיו לפי תחתיו, אחר עומר להביא היה אפשר אי
אילו  הלכך להקרבה, הצורך כדי אלא לקצור מרבים היו ולא ט"ז

תשלומים; לו אין שוב נפסל, ‰ÌÁlהיה ÈzLe מן שהובאו – ƒ¿≈«∆∆
למזבח, החדשה החיטה את להתיר כדי השבועות, בחג החדשה החיטה

היו  טוב ויום שבת דוחה אפייתן שאין וכיון מנחות; ממנה להקריב
לא  שוב  פסול, בהן אירע אילו ולכן טוב, יום בערב לאפותן צריכים

תשלומים; להן ואין קבוע, וזמנם הואיל אותן, מקריבים ∆∆¿ÌÁÏeהיו
ÌÈt‰ השולחן על אותו ועורכים שבת, בערב אותו אופים שהיו – «»ƒ

לכהנים; ומתחלק הבאה השבת עד עליו מונח והיה בשבת, למחרתו
היה  ואמנם לחם; בלא נשאר השולחן היה פסול, בו נמצא היה ואילו

אלו. בכל פסול נמצא שלא ˆÌÈÙeÙנס, ÌÈ„ÓBÚ ישראל כשהיו – ¿ƒ¿ƒ
מבואר: וב"ברטנורא" בעזרה; רבה צפיפות היתה לרגל עולים

מלשון איש "צפופים" נדחקים היו הקהל מרוב המים"; פני על
באויר", ועומדים הארץ מן נטולות רגליהם שהיו עד באחיו,

ÌÈÁÂ ÌÈÂÁzLÓe בשעת נס להם נעשה כן פי על ואף – ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ
ארבע  של רווח שהיה עד ברווחה, משתחווים שהיו ההשתחווייה,
חברו  של וידויו שומע אחד יהא שלא ואחד, אחד כל בין אמות

יייי))))ויתבייש רבה רבה רבה רבה  ÌÈÏLeÈa.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ˜ÚÂ LÁ ˜Èf‰ ‡GÂ¿ƒƒ»»¿«¿»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÓהרבה שם מצויים שהיו פי על אף ‡Ó.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ‡GÂ ≈»¿»«

ÌÈÏLeÈa ÔÈÏ‡L ÌB˜n‰ ÈÏ ˆ :BÁÏ Ì„‡,כלומר" – »»«¬≈«ƒ«»∆»ƒƒ»«ƒ
לירושלים  חוץ ואדור אלך להתפרנס, יכול ואיני בכאן השעה לי דחוקה

לפ  אחד – נצרך שלא עד מפרנסם הקב"ה היה בתוכה, הדרים שכל י
מטולטל" להיות משם ולצאת לחברו מפרשים,((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מהם ויש

ולא  אכסניה, מקום בה מצאו שכולם הרגל, לעולי הדברים שכוונת
המקום  דוחק מפני בירושלים, לן כשהיה מיצר, מהם אחד היה

יונה יונה יונה יונה ).).).). רבנו רבנו רבנו רבנו  נאמר,((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; לא המקום" צר היה "לא מדייקים: ויש
אלא      ,צר המקום שהיה שאף –

לירושלים  חיבתו היתה גדולה כי לו, שצר אדם שום הרגיש לא
לחברו איש בין ואחווה אהבה שם היתה ואף ה', ("("("("לקוטילקוטילקוטילקוטיולמקדש

–––– סופר סופר סופר סופר ).).).). חתםחתםחתםחתם בשםבשםבשםבשם לקוטילקוטילקוטילקוטי"""" רוב בתר בתר בתר בתר  שלכאורה מבואר, שמואל במדרש
"עשרה  בה נאמר ולמה גבוה, צרכי הם במשנתנו האמורים הדברים

נעשו נעשו?"נסים הללו הנסים כל אלא  כדי
ועל  הקדושה, של כוחה על לרמז בא נס שכל מוסר, ויקחו שיראו

רצונו. עושי כלפי הוא ברוך הקדוש של התנהגותו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL Úa e‡ ÌÈc ‰NÚ שבת בערב – ¬»»¿»ƒƒ¿¿¿∆∆«»≈«¿»
העולם, בריאת גמר עם ‰‡ıבראשית Èt :Ô‰ el‡Â את שבלע – ¿≈≈ƒ»»∆

ועדתו לבלבלבלב););););קורח טזטזטזטז,,,, ‰‡a((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÈÙe לישראל מים שהוציאה – ƒ«¿≈
ו ו ו ו ),),),),במדבר יזיזיזיז,,,, ישראל ((((שמות שמות שמות שמות  את מלווה שהיתה מרים של בארה וזו
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המסעות בכל טזטזטזטז----יח יח יח יח ););););במדבר כאכאכאכא,,,, במדבר במדבר במדבר במדבר  ‰‡˙ÔB((((עייןעייןעייןעיין ÈÙe של – ƒ»»
בלעם עם שתדבר השמשות בין שבת בערב עליה שנגזר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר בלעם,

כח כח כח כח );););); מבול˙Lw‰Âכב כב כב כב ,,,, עוד יהיה שלא ברית לאות בענן ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית– ¿«∆∆
יג יג יג יג );););); במדברÔn‰Âטטטט,,,, שנה ארבעים לישראל שירד טוטוטוטו););););– טזטזטזטז,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ¿«»

‰hn‰Âהאותות את בו שעשה משה, של יזיזיזיז););););– ד ד ד ד ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ¿««∆
ÈÓM‰Â ובו האבנים, להבקעת המקדש בית בבנין בו שהשתמשו – ¿«»ƒ

בברייתא שאמרו כמו והאפוד, החושן אבני את בבבב););););פיתחו מחמחמחמח,,,, ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

הללו "אבנים  שנאמר משום בדיו, אותן כותבין אין
יא יא יא יא ):):):): כחכחכחכח,,,, משום ((((שמות שמות שמות שמות  באיזמל, עליהם מסרטין ואין חותם", "פיתוחי

כ כ כ כ ):):):):שנאמר כחכחכחכח,,,, ומראה ((((שםשםשםשם בדיו עליהם כותב אלא "במילואותם",
בימות  שנבקעת זו כתאינה מאליהן, נבקעות והן מבחוץ שמיר להן
ואינה  הגשמים בימות שנבקעת זו וכבקעה כלום, חסירה ואינה החמה

כלום"; בלוחות ˙k‰Âחסרה חקוקות שהיו האותיות צורת – ¿«¿»
שכתובzÎn‰Â;((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא)))) כמו טזטזטזטז):):):):– לבלבלבלב,,,, מכתב ((((שמות שמות שמות שמות  "והמכתב ¿«ƒ¿»

נקראים אֿלהים שהיו בברטנורא, ומבואר הלוחות"; על חרות הוא
הרמב"ם: ולפי הצדדים. ארבעת מכל  הכתובה התורה היא

יתברך; הלוחותלפניו שעל הכתיבה היא – 
˙BÁel‰Âבהם שנאמר הראשונים, טזטזטזטז):):):):– לב לב לב לב ,,,, מעשה ((((שםשםשםשם "והלוחות ¿«

ואמרו המה", ב ב ב ב ):):):):אֿלהים פרק פרק פרק פרק  נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי היו ((((אבות אבות אבות אבות  שהלוחות מלמד
משה  השניים הלוחות ברם, בראשית. ימי מששת ומונחים כתובים

שכתוב כמו א א א א ):):):):פסלם, לד לד לד לד ,,,, שני ((((שמותשמותשמותשמות לך פסל משה אל ה' "ויאמר
כראשונים". אבנים ‰ÔÈ˜Èfnלוחות Û‡ :ÌÈÓB‡ LÈÂ שדים אף – ¿≈¿ƒ«««ƒƒ

השמשות; בין שבת בערב נבראו Óורוחות ÏL B˙e˜e‰L– ¿»∆…∆
שכתוב כמו משה, של ו ו ו ו ):):):):קברו לד לד לד לד ,,,, קבורתו",((((דבריםדבריםדבריםדברים את איש ידע "ולא
eÈ‡ Ì‰‡ ÏL BÏÈ‡Â,השמשות בין שבת בערב עליו שנגזר – ¿≈∆«¿»»»ƒ

יצחק עקידת בשעת בקרניו בסבך נאחז יגיגיגיג).).).).שיהיה כב כב כב כב ,,,, ≈¿LÈÂ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 
‰ÈeNÚ ˙ˆa ˙ˆ Û‡ :ÌÈÓB‡ נעשית אינה הצבת כלומר – ¿ƒ«¿«ƒ¿«¬»

באש  המלובן הברזל את בה שאוחזים אחרת, צבת באמצעות אלא
הצבת  את עשה ומי לכלי, נעשה שהוא עד בפטיש עליו ומכים

נעשתה שמים בידי אלא א א א א ),),),),הראשונה? נד נד נד נד ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים בערב ((((עייןעייןעייןעיין ונבראה
"שכל  כותב, למשנתנו בפירושו הרמב"ם – השמשות. בין שבת
בראשית, ימי מששת ההם הדברים בטבעי הושמו כולם הנפלאות

העשרה אלו ייחד ולמה      
   שהושם מופת שום שאין לומר, ייחדם שלא דע,

בלבד  שאלו אמר אלא אלו, רק בראשית ימי מששת הדברים בטבע
הדברים, בטבעי הושמו והמופתים הנפלאות ושאר השמשות, בין נעשו

תחילה העשותם בעת בם, נעשו אשר   
,בטבע הושם המים, בהחלק שני שיום משל, דרך על ואמרו

לאליהו וכן ליהושע, והירדן למשה, סוף ים חחחח),),),),שיחלק בבבב,,,, בבבב,,,, ((((מלכים מלכים מלכים מלכים 

לאלישע יד יד יד יד ););););וכן שםשםשםשם,,,, בטבעו ((((שםשםשםשם הושם השמש כשנברא רביעי ויום
אליו יהושע בדבר פלוני בזמן שיעמוד    

 העשרה אלו מלבד הנפלאות, שאר וכן יב-יג), י, יהושע –
במדרש  אמרו וכן השמשות". בין ההם הדברים בטבעי שהושמו

ד ד ד ד ):):):): ה ה ה ה ,,,, רבה רבה רבה רבה  במעשה ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית הקב"ה התנה תנאי יונתן: רבי אמר
שכתוב וזה ישראל, לפני נבקע שיהא הים עם כזכזכזכז):):):):בראשית יד יד יד יד ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

בן  ירמיה רבי אמר עמו. שהתנה לתנאי – לאיתנו" הים... "וישב
שנברא  מה כל עם אלא הקב"ה, התנה בלבד הים עם לא אלעזר:

שכתוב כמו בראשית, ימי יב יב יב יב ):):):):בששת מה מה מה מה ,,,, שמים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  נטו ידי "אני
את  צויתי ישראל; לפני שייקרע הים את צויתי – צויתי" צבאם וכל

ועזריה מישראל לחנניה יזיק שלא גגגג),),),),האּור שלא ((((דניאל דניאל דניאל דניאל  האריות ואת
ו ו ו ו ),),),),לדניאליזיקו  ליונה((((שם שם שם שם  שיקיא הדג יא יא יא יא ).).).).ואת בבבב,,,, ולפי ((((יונה יונה יונה יונה  –

האומה, קיום בהם – במשנתנו שנימנו אלו דברים "עשרה המאירי:
האמונה  לזאת קיום היה לא הם ואילולא אמונתה; ושלמות הצלחתה
הוא, השמשות" "בין וענין הבריאה. וכוונת המציאות תכלית שבה
והזכיר  כן. להאמין הקבלה מצד התחייבו לבריאה שתיכף כלומר:

פתיחת  ;הרשעים בעונש להאמין  להאמין –
בתורתנו; גדולים אמונה עיקרי והם הטובים, בגמול  רמז –

שכתוב  כמו אובדים, היו יתברך השגחתו שאילולא בלעם, ענין לכל
ה ה ה ה ):):):): וווו,,,, ה'",((((מיכה מיכה מיכה מיכה  צדקות דעת למען בלק... יעץ מה נא זכר "עמי

ישראל; עם שעשה ה' צדקות תכיר אז לאות כלומר שהיתה –
יתברך; השגחתו לולא המבול בדור נמחה הכל שאין שהיה –

הפסק; בלי שנה ארבעים מזון יתברך ה' בזולת להם היה שלא ספק
 לא הם ואילולא במצרים, ה' שעשה ולמופתים לאותות רמז  –

באמונתם; ומשוקעים נטמעים והיו לעולם ממצרים יוצאים היו
הדת; לענין וראש עיקר שהיה המקדש, בית בנין כלל כל על רמז –

 ,האומה קיום ששניהם והלשון, הכתב לומר רוצה –
ומצפצף. פה פוצה כנף, נודד אין ובזולתם  מתן על  עניינם

כולה. הכוונה כלל שהוא תורה,    על רומז –
ז"ל כאמרם העולם, קיום הצדדים מן בצד שהוא הרע ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשיתהיצר

ב ב ב ב ):):):): ט ט ט ט ,,,, זה רבה רבה רבה רבה  – מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אֿלהים "וירא
מתקיים; העולם היה לא הרע יצר שאלמלא הרע, יצר 

;במדרשות שהתבאר החשש מגודל קברו מקום שנעלם –
 .הארץ בקרב ברכה השאירנו לבעבור יצחק הצלת על רומז –

ואמר  העולם, צורך שהוא האומנות ענייני גם צירף הדברים ולהמשך
הברזל  ממלאכת יעשה לא וזולתו המלאכות, כל תחילת היא שהצבת

גדול". בקושי רק

ז ה נ ש מ ר ו א ב

וגולם. עםֿהארץ ריק, בור, "פגומות": שמידותיהם הם, אנשים סוגי ארבע
ואף  המדות, ממעלות מעלה ולא שכלית מעלה לא מעלה, שום לו שאין מי נקרא
כלום, בו נזרע שלא "בור" שדה כאותו מעלה, לידי לבוא בטבעו הכנה לו אין
ירא  בור "אין אמרו: זה ועל לכך. הוכן שלא מאחר יצמיח, לא ייזרע אם ואף

ה). ב, (לעיל למד חטא" שלא אלא למעלות, טבעית הכנה לו שיש מי נקרא
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לזריעה, מוכן והוא ונחרש שנעבד ניר שדה כאותו וחינוך, הדרכה כל קיבל ולא
יצמיח. בו, יזרעו ואם נזרע; שלא אלא  ביישוב בעיקר שמתעסק מי נקרא

נימוסים  לו רכש כך ומתוך וכדומה מסחר בעסקי העולם, בצרכי כלומר הארץ,
מעלות  לו רכש ולא תורה למד לא אבל בהתנהגותו, מתאימות ומדות חברתיים

אלא שכליות. המדות, מעלות וכן שכליות מעלות לו ורכש שלמד מי נקרא
בצורה  בהן משתמש ואינו בערבוביא, אצלו שמשמשות מאחר אצלו, שלמות שאינן
אבל  צורתו שנגמרה לכלי הוא דומה שכן "גולם", נקרא הוא ולפיכך מתוקנת.

המלא תיקונו להשלמת הראוי והשכלול השיפור בו חסר עדיין 
לגולם. חכם בין מה ללמד, באה משנתנו

ÌÎÁa ‰ÚLÂ ÌÏba ÌÈc ‰ÚL בזמן קודם שהגולם "לפי – ƒ¿»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿»∆»»
המדות, את לבאר בבואו אבל בגולם", דברים "שבעה התנא הקדים
להעלות  ונאה התכלית, שהוא לפי שבחכם, דברים בשבעה התחיל

טוב טוב טוב טוב ")")")")מדותיו" יום יום יום יום  ‡e‰L.("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÓ ÈÙa a„Ó BÈ‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«≈ƒ¿≈ƒ∆
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„bואיתמר באלעזר מצינו וכן טזטזטזטז----יט יט יט יט ))))– יייי,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »ƒ∆¿»¿»

משה עליהם כשקצף אביהם בפני דיברו בבבבשלא הגר הגר הגר הגר """"א א א א ););););((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; אוריאוריאוריאורי

BÁ Èc CB˙Ï ÒÎ BÈ‡Â דבריו את בסבלנות שומע אלא – ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈¬≈
שכתוב באמצע, מפסיקו ו ו ו ו ):):):):ואינו יב יב יב יב ,,,, ודרשו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  דברי", נא "שמעו

  שביקשו אלא דברי"? נא "שמעו לומר תלמוד מה
שאדבר! עד לי המתינו המקום: להם אמר המקום, דברי לתוך ליכנס
חבירו; דברי לתוך נכנס אדם יהא שלא מכאן

ÈL‰Ï Ï‰ BÈ‡Â תחילה מתבונן אלא להשיב, נחפז אינו – ¿≈ƒ¿»¿»ƒ
בן  אליהוא שאמר כמו לו, להשיב מה שידע כדי השואל, בדברי

הבוזי יא יא יא יא ):):):):ברכאל לבלבלבלב,,,, תבונותיכם".((((איוב איוב איוב איוב  עד אזין לדבריכם הוחלתי "הן
‰ÎÏ‰k ÈLÓe ÔÈÚk Ï‡BL שעסוקים ענין באותו שואל – ≈»ƒ¿»≈ƒ«¬»»

כהלכה משיב הרב ואז בזמן ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),בו לרב: חייא רבי אמר וכן
אחרת במסכת תשאלהו אל זו, במסכת עומד ב ב ב ב ):):):):שרבי גגגג,,,, ויש ((((שבת שבת שבת שבת 

נכונות  בלתי בסברות מתעקש ואינו כהלכה משיב שהחכם מפרשים,
התנצחות ÏÚÂ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לשם ÔBL‡ ÔBL‡ ÏÚ ÓB‡Â¿≈«ƒƒ¿«
ÔBÁ‡ ÔBÁ‡ הוא הרי יותר, או שאלות שתי אותו שאלו שאם – «¬«¬

על  כך ואחר הראשונה, השאלה על תחילה הסדר, לפי עליהן משיב
את... מי "בת אליעזר: לה כשאמר ברבקה, מצינו וכן הבאה; השאלה

ללין" לנו מקום אביך בית כגכגכגכג),),),),היש כד כד כד כד ,,,, "בת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  לו: השיבה
ללון" מקום גם עמנו, רב מספוא גם תבן גם אנכי... שםשםשםשם,,,,בתואל ((((שםשםשםשם

אחרון;כד כד כד כד ----כהכהכהכה)))) אחרון ועל ראשון, ראשון על –‡lM ‰Ó ÏÚÂ¿««∆…
ÈzÚÓL ‡G :ÓB‡ ÚÓL לא דבר, באיזה סברה לו יש שאם – »«≈»«¿ƒ

ואומר: מודה הוא אלא שתתקבל, כדי מרבותיו, אותה ששמע יאמר
ודעתי סברתי וזוהי מרבותי, אותה קיבלתי ∆‰„BÓe;מאירימאירימאירימאירי))))((((ההההלא

˙Ó‡‰ ÏÚ את להעמיד מתעקש אינו עליו, לחלוק חברו בא אם – «»¡∆
האמת  על מודה אלא לנצחו, כדי מטעות וראיות פלפול מתוך דבריו

בו שכתוב במשה מצינו וכן טעיתי; לומר: בוש כ כ כ כ ):):):):ואינו יייי,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"לא  לומר בוש ולא הודה חכמים: ואמרו בעיניו", וייטב משה "וישמע
ושכחתי" "שמעתי (אמר): אלא ב ב ב ב ).).).).שמעתי", קא קא קא קא ,,,, בעל ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים –

החכם: במעלות משנתנו שנקטה הסדר את מציין ישראל" "תפארת
– הדיבור קודם    הדיבור באמצע  

   חברו כשסיים     כשמתחיל
– לדבר הוא    בתשובתו כשמאריך 

      בדבריו ספק אצלו כשהתעורר
   עליו חולקים וחבריו דבריו כשסיים  

 ÌÏba Ô‰ÈÙelÁÂ מצויות הללו המידות כל של והיפוכן – ¿ƒ≈∆«…∆
חברו, דברי לתוך ונכנס בחכמה, ממנו שגדול מי בפני שמדבר בגולם,

וכו'. להשיב ונבהל

ח ה נ ש מ ר ו א ב

"מידה  דרך על חמורות עבירות בגלל לעולם הבאות קשות פורעניות מונה משנתנו
מידה". כנגד

‰Ú ÈÙeb ‰ÚL ÏÚ ,ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ˙BiÚÙ ÈÈÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈À¿»ƒ»ƒ»»«ƒ¿»≈¬≈»
מבואר: שמואל ובמדרש עבירות; סוגי שבעה על – –

במשנתנו  המנויות העבירות כי מבארים, ויש וחמורות. עיקריות עבירות
יחיד  שכן יחיד, משל קשה ציבור של ועבירה ציבור, של עבירות הן

אבל מוחשית, צורה העבירה קיבלה לא בעבירה, ציבור שנכשל
כבר  קיימות והן מוחשית, צורה מקבלות העבירות בעבירות, שהתרגל

בתור .(".(".(".("אאאאבבבבוווותתתת ‡ÔÈ("("("("בבבבאאאארררר Ô˙ˆ˜Óe ÔÈOÚÓ Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿«¿ƒƒ¿»»≈»
ÔÈOÚÓ ומעשרות תרומות מפרישים האנשים של מקצתם אם – ¿«¿ƒ

בהם, נזהרים אינם ומקצתם בהם a‡ונזהרים ˙va ÏL Ú– »»∆«…∆»
ואז רב, ביוקר אלא מצויה התבואה ואין מועטים ««¿Ô˙ˆ˜Óƒשהגשמים

ÌÈÚN Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÚ בגמרא אמרו וכן מידה; כנגד מידה – ¿≈ƒƒ¿»»¿≈ƒ
ב ב ב ב ):):):): לב לב לב לב ,,,, מלהוריד ((((שבת שבת שבת שבת  נעצרים שמים ומעשרות תרומות ביטול "בעוון

פרנסתם  אחר רצים אדם ובני אבד, והשכר הווה, והיוקר ומטר, טל
מגיעים". OÚÏואין ‡lL eÓb להפריש שלא החליטו כולם אם – »¿∆…¿«≈
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המסעות בכל טזטזטזטז----יח יח יח יח ););););במדבר כאכאכאכא,,,, במדבר במדבר במדבר במדבר  ‰‡˙ÔB((((עייןעייןעייןעיין ÈÙe של – ƒ»»
בלעם עם שתדבר השמשות בין שבת בערב עליה שנגזר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר בלעם,

כח כח כח כח );););); מבול˙Lw‰Âכב כב כב כב ,,,, עוד יהיה שלא ברית לאות בענן ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית– ¿«∆∆
יג יג יג יג );););); במדברÔn‰Âטטטט,,,, שנה ארבעים לישראל שירד טוטוטוטו););););– טזטזטזטז,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ¿«»

‰hn‰Âהאותות את בו שעשה משה, של יזיזיזיז););););– ד ד ד ד ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ¿««∆
ÈÓM‰Â ובו האבנים, להבקעת המקדש בית בבנין בו שהשתמשו – ¿«»ƒ

בברייתא שאמרו כמו והאפוד, החושן אבני את בבבב););););פיתחו מחמחמחמח,,,, ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

הללו "אבנים  שנאמר משום בדיו, אותן כותבין אין
יא יא יא יא ):):):): כחכחכחכח,,,, משום ((((שמות שמות שמות שמות  באיזמל, עליהם מסרטין ואין חותם", "פיתוחי

כ כ כ כ ):):):):שנאמר כחכחכחכח,,,, ומראה ((((שםשםשםשם בדיו עליהם כותב אלא "במילואותם",
בימות  שנבקעת זו כתאינה מאליהן, נבקעות והן מבחוץ שמיר להן
ואינה  הגשמים בימות שנבקעת זו וכבקעה כלום, חסירה ואינה החמה

כלום"; בלוחות ˙k‰Âחסרה חקוקות שהיו האותיות צורת – ¿«¿»
שכתובzÎn‰Â;((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא)))) כמו טזטזטזטז):):):):– לבלבלבלב,,,, מכתב ((((שמות שמות שמות שמות  "והמכתב ¿«ƒ¿»

נקראים אֿלהים שהיו בברטנורא, ומבואר הלוחות"; על חרות הוא
הרמב"ם: ולפי הצדדים. ארבעת מכל  הכתובה התורה היא

יתברך; הלוחותלפניו שעל הכתיבה היא – 
˙BÁel‰Âבהם שנאמר הראשונים, טזטזטזטז):):):):– לב לב לב לב ,,,, מעשה ((((שםשםשםשם "והלוחות ¿«

ואמרו המה", ב ב ב ב ):):):):אֿלהים פרק פרק פרק פרק  נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי היו ((((אבות אבות אבות אבות  שהלוחות מלמד
משה  השניים הלוחות ברם, בראשית. ימי מששת ומונחים כתובים

שכתוב כמו א א א א ):):):):פסלם, לד לד לד לד ,,,, שני ((((שמותשמותשמותשמות לך פסל משה אל ה' "ויאמר
כראשונים". אבנים ‰ÔÈ˜Èfnלוחות Û‡ :ÌÈÓB‡ LÈÂ שדים אף – ¿≈¿ƒ«««ƒƒ

השמשות; בין שבת בערב נבראו Óורוחות ÏL B˙e˜e‰L– ¿»∆…∆
שכתוב כמו משה, של ו ו ו ו ):):):):קברו לד לד לד לד ,,,, קבורתו",((((דבריםדבריםדבריםדברים את איש ידע "ולא
eÈ‡ Ì‰‡ ÏL BÏÈ‡Â,השמשות בין שבת בערב עליו שנגזר – ¿≈∆«¿»»»ƒ

יצחק עקידת בשעת בקרניו בסבך נאחז יגיגיגיג).).).).שיהיה כב כב כב כב ,,,, ≈¿LÈÂ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 
‰ÈeNÚ ˙ˆa ˙ˆ Û‡ :ÌÈÓB‡ נעשית אינה הצבת כלומר – ¿ƒ«¿«ƒ¿«¬»

באש  המלובן הברזל את בה שאוחזים אחרת, צבת באמצעות אלא
הצבת  את עשה ומי לכלי, נעשה שהוא עד בפטיש עליו ומכים

נעשתה שמים בידי אלא א א א א ),),),),הראשונה? נד נד נד נד ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים בערב ((((עייןעייןעייןעיין ונבראה
"שכל  כותב, למשנתנו בפירושו הרמב"ם – השמשות. בין שבת
בראשית, ימי מששת ההם הדברים בטבעי הושמו כולם הנפלאות

העשרה אלו ייחד ולמה      
   שהושם מופת שום שאין לומר, ייחדם שלא דע,

בלבד  שאלו אמר אלא אלו, רק בראשית ימי מששת הדברים בטבע
הדברים, בטבעי הושמו והמופתים הנפלאות ושאר השמשות, בין נעשו

תחילה העשותם בעת בם, נעשו אשר   
,בטבע הושם המים, בהחלק שני שיום משל, דרך על ואמרו

לאליהו וכן ליהושע, והירדן למשה, סוף ים חחחח),),),),שיחלק בבבב,,,, בבבב,,,, ((((מלכים מלכים מלכים מלכים 

לאלישע יד יד יד יד ););););וכן שםשםשםשם,,,, בטבעו ((((שםשםשםשם הושם השמש כשנברא רביעי ויום
אליו יהושע בדבר פלוני בזמן שיעמוד    

 העשרה אלו מלבד הנפלאות, שאר וכן יב-יג), י, יהושע –
במדרש  אמרו וכן השמשות". בין ההם הדברים בטבעי שהושמו

ד ד ד ד ):):):): ה ה ה ה ,,,, רבה רבה רבה רבה  במעשה ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית הקב"ה התנה תנאי יונתן: רבי אמר
שכתוב וזה ישראל, לפני נבקע שיהא הים עם כזכזכזכז):):):):בראשית יד יד יד יד ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

בן  ירמיה רבי אמר עמו. שהתנה לתנאי – לאיתנו" הים... "וישב
שנברא  מה כל עם אלא הקב"ה, התנה בלבד הים עם לא אלעזר:

שכתוב כמו בראשית, ימי יב יב יב יב ):):):):בששת מה מה מה מה ,,,, שמים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  נטו ידי "אני
את  צויתי ישראל; לפני שייקרע הים את צויתי – צויתי" צבאם וכל

ועזריה מישראל לחנניה יזיק שלא גגגג),),),),האּור שלא ((((דניאל דניאל דניאל דניאל  האריות ואת
ו ו ו ו ),),),),לדניאליזיקו  ליונה((((שם שם שם שם  שיקיא הדג יא יא יא יא ).).).).ואת בבבב,,,, ולפי ((((יונה יונה יונה יונה  –

האומה, קיום בהם – במשנתנו שנימנו אלו דברים "עשרה המאירי:
האמונה  לזאת קיום היה לא הם ואילולא אמונתה; ושלמות הצלחתה
הוא, השמשות" "בין וענין הבריאה. וכוונת המציאות תכלית שבה
והזכיר  כן. להאמין הקבלה מצד התחייבו לבריאה שתיכף כלומר:

פתיחת  ;הרשעים בעונש להאמין  להאמין –
בתורתנו; גדולים אמונה עיקרי והם הטובים, בגמול  רמז –

שכתוב  כמו אובדים, היו יתברך השגחתו שאילולא בלעם, ענין לכל
ה ה ה ה ):):):): וווו,,,, ה'",((((מיכה מיכה מיכה מיכה  צדקות דעת למען בלק... יעץ מה נא זכר "עמי

ישראל; עם שעשה ה' צדקות תכיר אז לאות כלומר שהיתה –
יתברך; השגחתו לולא המבול בדור נמחה הכל שאין שהיה –

הפסק; בלי שנה ארבעים מזון יתברך ה' בזולת להם היה שלא ספק
 לא הם ואילולא במצרים, ה' שעשה ולמופתים לאותות רמז  –

באמונתם; ומשוקעים נטמעים והיו לעולם ממצרים יוצאים היו
הדת; לענין וראש עיקר שהיה המקדש, בית בנין כלל כל על רמז –

 ,האומה קיום ששניהם והלשון, הכתב לומר רוצה –
ומצפצף. פה פוצה כנף, נודד אין ובזולתם  מתן על  עניינם

כולה. הכוונה כלל שהוא תורה,    על רומז –
ז"ל כאמרם העולם, קיום הצדדים מן בצד שהוא הרע ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשיתהיצר

ב ב ב ב ):):):): ט ט ט ט ,,,, זה רבה רבה רבה רבה  – מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אֿלהים "וירא
מתקיים; העולם היה לא הרע יצר שאלמלא הרע, יצר 

;במדרשות שהתבאר החשש מגודל קברו מקום שנעלם –
 .הארץ בקרב ברכה השאירנו לבעבור יצחק הצלת על רומז –

ואמר  העולם, צורך שהוא האומנות ענייני גם צירף הדברים ולהמשך
הברזל  ממלאכת יעשה לא וזולתו המלאכות, כל תחילת היא שהצבת

גדול". בקושי רק
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וגולם. עםֿהארץ ריק, בור, "פגומות": שמידותיהם הם, אנשים סוגי ארבע
ואף  המדות, ממעלות מעלה ולא שכלית מעלה לא מעלה, שום לו שאין מי נקרא
כלום, בו נזרע שלא "בור" שדה כאותו מעלה, לידי לבוא בטבעו הכנה לו אין
ירא  בור "אין אמרו: זה ועל לכך. הוכן שלא מאחר יצמיח, לא ייזרע אם ואף

ה). ב, (לעיל למד חטא" שלא אלא למעלות, טבעית הכנה לו שיש מי נקרא
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לזריעה, מוכן והוא ונחרש שנעבד ניר שדה כאותו וחינוך, הדרכה כל קיבל ולא
יצמיח. בו, יזרעו ואם נזרע; שלא אלא  ביישוב בעיקר שמתעסק מי נקרא

נימוסים  לו רכש כך ומתוך וכדומה מסחר בעסקי העולם, בצרכי כלומר הארץ,
מעלות  לו רכש ולא תורה למד לא אבל בהתנהגותו, מתאימות ומדות חברתיים

אלא שכליות. המדות, מעלות וכן שכליות מעלות לו ורכש שלמד מי נקרא
בצורה  בהן משתמש ואינו בערבוביא, אצלו שמשמשות מאחר אצלו, שלמות שאינן
אבל  צורתו שנגמרה לכלי הוא דומה שכן "גולם", נקרא הוא ולפיכך מתוקנת.

המלא תיקונו להשלמת הראוי והשכלול השיפור בו חסר עדיין 
לגולם. חכם בין מה ללמד, באה משנתנו

ÌÎÁa ‰ÚLÂ ÌÏba ÌÈc ‰ÚL בזמן קודם שהגולם "לפי – ƒ¿»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿»∆»»
המדות, את לבאר בבואו אבל בגולם", דברים "שבעה התנא הקדים
להעלות  ונאה התכלית, שהוא לפי שבחכם, דברים בשבעה התחיל

טוב טוב טוב טוב ")")")")מדותיו" יום יום יום יום  ‡e‰L.("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÓ ÈÙa a„Ó BÈ‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«≈ƒ¿≈ƒ∆
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„bואיתמר באלעזר מצינו וכן טזטזטזטז----יט יט יט יט ))))– יייי,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »ƒ∆¿»¿»

משה עליהם כשקצף אביהם בפני דיברו בבבבשלא הגר הגר הגר הגר """"א א א א ););););((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; אוריאוריאוריאורי

BÁ Èc CB˙Ï ÒÎ BÈ‡Â דבריו את בסבלנות שומע אלא – ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈¬≈
שכתוב באמצע, מפסיקו ו ו ו ו ):):):):ואינו יב יב יב יב ,,,, ודרשו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  דברי", נא "שמעו

  שביקשו אלא דברי"? נא "שמעו לומר תלמוד מה
שאדבר! עד לי המתינו המקום: להם אמר המקום, דברי לתוך ליכנס
חבירו; דברי לתוך נכנס אדם יהא שלא מכאן

ÈL‰Ï Ï‰ BÈ‡Â תחילה מתבונן אלא להשיב, נחפז אינו – ¿≈ƒ¿»¿»ƒ
בן  אליהוא שאמר כמו לו, להשיב מה שידע כדי השואל, בדברי

הבוזי יא יא יא יא ):):):):ברכאל לבלבלבלב,,,, תבונותיכם".((((איוב איוב איוב איוב  עד אזין לדבריכם הוחלתי "הן
‰ÎÏ‰k ÈLÓe ÔÈÚk Ï‡BL שעסוקים ענין באותו שואל – ≈»ƒ¿»≈ƒ«¬»»

כהלכה משיב הרב ואז בזמן ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),בו לרב: חייא רבי אמר וכן
אחרת במסכת תשאלהו אל זו, במסכת עומד ב ב ב ב ):):):):שרבי גגגג,,,, ויש ((((שבת שבת שבת שבת 

נכונות  בלתי בסברות מתעקש ואינו כהלכה משיב שהחכם מפרשים,
התנצחות ÏÚÂ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לשם ÔBL‡ ÔBL‡ ÏÚ ÓB‡Â¿≈«ƒƒ¿«
ÔBÁ‡ ÔBÁ‡ הוא הרי יותר, או שאלות שתי אותו שאלו שאם – «¬«¬

על  כך ואחר הראשונה, השאלה על תחילה הסדר, לפי עליהן משיב
את... מי "בת אליעזר: לה כשאמר ברבקה, מצינו וכן הבאה; השאלה

ללין" לנו מקום אביך בית כגכגכגכג),),),),היש כד כד כד כד ,,,, "בת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  לו: השיבה
ללון" מקום גם עמנו, רב מספוא גם תבן גם אנכי... שםשםשםשם,,,,בתואל ((((שםשםשםשם

אחרון;כד כד כד כד ----כהכהכהכה)))) אחרון ועל ראשון, ראשון על –‡lM ‰Ó ÏÚÂ¿««∆…
ÈzÚÓL ‡G :ÓB‡ ÚÓL לא דבר, באיזה סברה לו יש שאם – »«≈»«¿ƒ

ואומר: מודה הוא אלא שתתקבל, כדי מרבותיו, אותה ששמע יאמר
ודעתי סברתי וזוהי מרבותי, אותה קיבלתי ∆‰„BÓe;מאירימאירימאירימאירי))))((((ההההלא

˙Ó‡‰ ÏÚ את להעמיד מתעקש אינו עליו, לחלוק חברו בא אם – «»¡∆
האמת  על מודה אלא לנצחו, כדי מטעות וראיות פלפול מתוך דבריו

בו שכתוב במשה מצינו וכן טעיתי; לומר: בוש כ כ כ כ ):):):):ואינו יייי,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"לא  לומר בוש ולא הודה חכמים: ואמרו בעיניו", וייטב משה "וישמע
ושכחתי" "שמעתי (אמר): אלא ב ב ב ב ).).).).שמעתי", קא קא קא קא ,,,, בעל ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים –

החכם: במעלות משנתנו שנקטה הסדר את מציין ישראל" "תפארת
– הדיבור קודם    הדיבור באמצע  

   חברו כשסיים     כשמתחיל
– לדבר הוא    בתשובתו כשמאריך 

      בדבריו ספק אצלו כשהתעורר
   עליו חולקים וחבריו דבריו כשסיים  

 ÌÏba Ô‰ÈÙelÁÂ מצויות הללו המידות כל של והיפוכן – ¿ƒ≈∆«…∆
חברו, דברי לתוך ונכנס בחכמה, ממנו שגדול מי בפני שמדבר בגולם,

וכו'. להשיב ונבהל
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"מידה  דרך על חמורות עבירות בגלל לעולם הבאות קשות פורעניות מונה משנתנו
מידה". כנגד

‰Ú ÈÙeb ‰ÚL ÏÚ ,ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ˙BiÚÙ ÈÈÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈À¿»ƒ»ƒ»»«ƒ¿»≈¬≈»
מבואר: שמואל ובמדרש עבירות; סוגי שבעה על – –

במשנתנו  המנויות העבירות כי מבארים, ויש וחמורות. עיקריות עבירות
יחיד  שכן יחיד, משל קשה ציבור של ועבירה ציבור, של עבירות הן

אבל מוחשית, צורה העבירה קיבלה לא בעבירה, ציבור שנכשל
כבר  קיימות והן מוחשית, צורה מקבלות העבירות בעבירות, שהתרגל

בתור .(".(".(".("אאאאבבבבוווותתתת ‡ÔÈ("("("("בבבבאאאארררר Ô˙ˆ˜Óe ÔÈOÚÓ Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿«¿ƒƒ¿»»≈»
ÔÈOÚÓ ומעשרות תרומות מפרישים האנשים של מקצתם אם – ¿«¿ƒ

בהם, נזהרים אינם ומקצתם בהם a‡ונזהרים ˙va ÏL Ú– »»∆«…∆»
ואז רב, ביוקר אלא מצויה התבואה ואין מועטים ««¿Ô˙ˆ˜Óƒשהגשמים

ÌÈÚN Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÚ בגמרא אמרו וכן מידה; כנגד מידה – ¿≈ƒƒ¿»»¿≈ƒ
ב ב ב ב ):):):): לב לב לב לב ,,,, מלהוריד ((((שבת שבת שבת שבת  נעצרים שמים ומעשרות תרומות ביטול "בעוון

פרנסתם  אחר רצים אדם ובני אבד, והשכר הווה, והיוקר ומטר, טל
מגיעים". OÚÏואין ‡lL eÓb להפריש שלא החליטו כולם אם – »¿∆…¿«≈

   



קסד     

 –     –       
   –         

   –     –    
          

                 
                 

    
                 

 

עיקר, כל a‡מעשרות ˙va ÏLÂ ‰Óe‰Ó ÏL Ú מלבד – »»∆¿»¿∆«…∆»
האדם, בני את ומטרידה שמחרידה מלחמה, מהומת גם באה הבצורת
ויש  רעבים. כולם ונמצאים בשדה, בעבודה לעסוק יכולים שאין עד

מפרשים:   שבעים ואינם שאוכלים ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).כלומר

מ מ מ מ ))))ובמדרש רבה רבה רבה רבה  היה;((((בראשית בראשית בראשית בראשית  בצורת של רעב אליהו בימי מצינו:
היה. מהומה של רעב אלישע ‰lÁ‰ובימי ˙‡ ÏBhÏ ‡lLÂ– ¿∆…ƒ∆««»

העיסה, מן חלה להפריש שלא גמרו a‡ואם ‰ÈÏk ÏL Ú– »»∆¿»»»
מחמת  מתים שרבים כלומר הארץ, ביושבי כליה העושה כבד רעב
גמרו  המעשרות ביטול על נוסף כי כאן, שמדובר מפרשים, יש הרעב.

החלה הפרשת את לבטל טובטובטובטוב");");");");גם יום יום יום יום  מפרשים,("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ואחרים
מבמעשרות, בחלה העוון וחמור בלבד, חלה בביטול אף שמדובר
שהוא  ידי על חלה מהפרשת עצמו את לפטור אדם יכול בחלה שכן

פ  מכשיעורלש ב ב ב ב ),),),),חות א א א א ,,,, עדיות עדיות עדיות עדיות  נראה ((((עיין עיין עיין עיין  כך, עשו שלא וכיון
יותר  חמור עונשם אף ולפיכך להכעיס, המצוה את לבטל שרצונם

שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).). ÌÏBÚÏ((((מדרשמדרשמדרשמדרש ‡a c רבה לתמותה הגורמת מגפה – ∆∆»»»
ÈÏ˙פתאומית, eÒÓ ‡lL ,‰Bza ˙BeÓ‡‰ ˙B˙ÈÓ ÏÚ«ƒ»¬«»∆…ƒ¿¿¿≈

ÔÈc בית מיתות חייבי או שמים, בידי ומיתה כרת חייבי דהיינו – ƒ
עליהם  לפסוק הדין בית יכולים היו לא התראה חוסר שמפאת דין,

מידה; כנגד מידה הדבר, בא אלה ובגלל מוות, Bt˙דין ÏÚÂ¿«≈
˙ÈÚÈL ולא סחורה, בהם שעשו השמיטה, בשנת שגדלו פירות – ¿ƒƒ

בתורה שכתוב כמו שביעית, קדושת בהם ו ו ו ו ):):):):נהגו כה כה כה כה ,,,, "והיתה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
ודרשו: לאכלה", לכם הארץ ולא שבת והואיל לסחורה; ולא

לאכול  מה לעניים היה שלא גרם הרי השביעית, פירות את הפקיר
מידה כנגד מידה לעולם, בא דבר לפיכך ברעב, ובעל ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ומתו

מפרש: ישראל" "תפארת  ,להפקירם שדינם –
למלאך  חייהם להפקיר מידה כנגד מידה ייענשו הפקירום שלא ומפני

ÌÏBÚÏהמשחית. ‡a Á,מלחמה של חרב –ÔÈc‰ ÈepÚ ÏÚ– ∆∆»»»«ƒ«ƒ
צריך  ואינו לדיינים כבר מבורר שהדין אף הדין, פסק את שמשהים

עיון, ‰ÔÈcעוד ˙eeÚ ÏÚÂ החייב את לזכות הדין, את שמטים – ¿«ƒ«ƒ
הזכאי. את ÎÏ‰k‰ולחייב ‡lL ‰Bza ÌÈBn‰ ÏÚÂ לאסור – ¿««ƒ«»∆…«¬»»

מידה, כנגד מידה הוא חרב עונש ואף האסור. את ולהתיר המותר את
כדין, שלא עושקו על כועס שהעשוק גורמים הדין עוות ידי שעל
כהלכה  שלא והוראה הדין ועיוות הדין ועינוי להורגו, מתנכל והוא

הם אחת עבירה מין בבבב))))ובגמרא((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).– לבלבלבלב,,,, "אם ((((שבת שבת שבת שבת  אמרו:
שצר  דור שכל ראית ישראל, בדייני ובדוק צא עליו, באו רבות ות

ואין  ישראל... דייני בשביל אלא באה לא לעולם שבאה פורענות
רעים  ושוטרים שופטים שיכלו עד ישראל על שכינתו משרה הקב"ה

שנאמר כו כו כו כו ):):):):מישראל, א א א א ,,,, ויועציך ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כבראשונה שופטיך "ואשיבה
נאמנה". קריה הצדק עיר לך יקרא כן אחרי כבתחילה,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא זו משנה

‡ÂL ˙ÚeL ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰‡a ‰Ú ‰iÁ לבטלה שבועה בעוון – «»»»»»»»«¿«»¿
שקר, שבועת בעוון וכן לצורך, ‰ÌMושלא ÏelÁ ÏÚÂ שעובר – ¿«ƒ«≈

בפרהסיא הימנו ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),עבירות למידים אדם שבני גדול אדם או
ידו, על בתורה מזלזלים הקטנים נמצאו במעשיו; נזהר אינו והוא
מתחלל  השם ונמצא ובמצוות, בתורה ממש שאין מבין זה שאומרים:

ידו אאאא))))על לגלגלגלג,,,, שבתשבתשבתשבת ובחילול ((((רשרשרשרש""""יייי שוא בשבועת – אלו עבירות בשתי .
כתוב שקר בשבועת שכן השם, את פוגם האדם – יטיטיטיט,,,,השם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ואחד יב יב יב יב ):):):): אֿלהיך", ה' שם את וחללת לשקר, בשמי תשבעו "ולא
כתוב  השם ובחילול השם; בחילול שקר שבועת ואחד שוא שבועת

לב לב לב לב ):):):): כבכבכבכב,,,, ישראל".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו "ולא
אמרו א א א א ):):):):וכן לגלגלגלג,,,, וחילול ((((שבתשבתשבתשבת שקר ושבועת שוא שבועת "בעוון

מתמעטים, אדם ובני כלה, ובהמה רבה, רעה חיה – שבת וחילול השם
משתוממים והדרכים כגכגכגכג):):):):שנאמר כוכוכוכו,,,, באלה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ואם

אלא  סגולה), ולמ"ד צרויה (אל"ף "באלה" תקרא אל לי", תוסרו לא
שקר, ושבועת שוא שבועת כלומר קמוצות), ולמ"ד (אל"ף "באלה"

כב כב כב כב ):):):):וכתוב שם שם שם שם ,,,, אתכם,((((שםשםשםשם ושכלה השדה חית את בכם "והשלחתי
השם  וחילול דרכיכם"; ונשמו אתכם, והמעיטה בהמתכם את והכריתה
מידה, כנגד מידה יש זו בפורענות ואף משבועה. נלמדים שבת וחילול
והרי  השם, וחילול שוא שבועת ע"י הקדוש השם את פוגם שאדם

בו ופוגעת רעה חיה ובאה וחיה, בהמה למדרגת יורד ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).הוא

‰Ê ‰„BÚ È„BÚ ÏÚ ÌÏBÚÏ ‡a ˙eÏbשנאמר כו כו כו כו ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »»»»«¿≈¬»»»
פגרי לללל----לגלגלגלג):):):): על פגריכם את ונתתי במותיכם... את "והשמדתי

אמר  בגויים"; אזרה ואתכם מקדשיכם... את והשימותי גילוליכם...
למקום  אתכם מגלה אני אף זרה, בעבודה רוצים ואתם הואיל הקב"ה:

זרה עבודה שם שיש   ˙BÈÚ Èelb ÏÚÂ– ¿«ƒ¬»
עריות בפרשת כזכזכזכז––––כחכחכחכח):):):):שנאמר יחיחיחיח,,,, האל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  התועבות כל את "כי

בטמאכם  אתכם הארץ תקיא ולא לפניכם... אשר הארץ אנשי עשו
לפניכם"; אשר הגוי את קאה כאשר ÌÈÓcאותה, ˙ÎÈÙL ÏÚÂ– ¿«¿ƒ«»ƒ

לגלגלגלג----לד לד לד לד ):):):):שנאמר לה לה לה לה ,,,, בה,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אתם אשר הארץ את תחניפו "ולא
אתם  אשר הארץ את תטמא ולא הארץ... את יחניף הוא הדם כי
מטמאים  אתם שאם מכאן, – בתוכה" שוכן אני אשר בה יושבים

בתוכה שוכן ואיני בה יושבים אינכם בבבב););););אותה, לבלבלבלב,,,, »¿ÏÚÂ((((שבת שבת שבת שבת 
ı‡‰ ˙ËÓL‰שנאמר השמיטה, בשנת וזורעים שחורשים ((((ויקראויקראויקראויקרא– «¿»«»»∆

לד לד לד לד ):):):): בארץ כוכוכוכו,,,, ואתם השמה ימי כל שבתותיה את הארץ תרצה "אז
היא  אותה, משמיטין אתם ואין הואיל הקב"ה: להם אמר – אויביכם"
תישמט  היא אותה, משמיטין אתם שאין ירחים ומספר אתכם; תשמט

שנאמר לה לה לה לה ):):):):מאליה, שם שם שם שם ,,,, לא ((((שם שם שם שם  אשר את תשבות, השמה ימי "כל
עליה" בשבתכם בשבתותיכם שבתה   ‰Úa‡a¿«¿»»

ÌÈ˜t,זמנים –‰a˙Ó c‰ לעולם דבר בא שאם כלומר – ¿»ƒ«∆∆ƒ¿«∆
בגלל  אלה בפרקים הוא מתרבה הקודמת, במשנה הנזכרים בעוונות

עניים מתנות שמואל שמואל שמואל שמואל ):):):):גזל מדרשמדרשמדרשמדרש בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום –ÈÚÈa˙("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  »¿ƒƒ
השמיטה, של הרביעית השמיטה,ÈÚÈMe˙בשנה בשנת – «¿ƒƒ
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˙ÈÚÈL È‡ˆBÓeשלאחר השנה בתחילת השמיטה,– שנת ¿»≈¿ƒƒ
‰LÂ ‰L ÏÎaL ‚Á‰ È‡ˆBÓe.הסוכות חג במוצאי –˙ÈÚÈa ¿»≈∆»∆¿»»»¿»»»¿ƒƒ

מתרבה, הדבר –˙ÈLÈÏMaL ÈÚ NÚÓ ÈtÓ מעשר שבמקום – ƒ¿≈«¬«»ƒ∆«¿ƒƒ
השלישית  בשנה להפריש צריך השמיטה, שנות בשאר שמפרישים שני
שלהם, המעשר את לעניים נתנו שלא וכיון עני, מעשר הששית ובשנה

חייהם; את ומקפח הדבר בא ברעב, למות להם ÈÚÈMa«¿ƒƒ˙וגרמו
˙ÈMMaL ÈÚ NÚÓ ÈtÓ לתת להם שהיה עני מעשר מפני – ƒ¿≈«¬«»ƒ∆«ƒƒ

למעלה; כמבואר נתנו, ולא הששית ÈtÓבשנה ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓe¿»≈¿ƒƒƒ¿≈
˙ÈÚÈL ˙Bt לזכות העניים שיוכלו כדי הפקר, הניחום שלא – ≈¿ƒƒ

נפשם; את ולהחיות ÈtÓבהם ‰LÂ ‰L ÏÎaL ‚Á‰ È‡ˆBÓe¿»≈∆»∆¿»»»¿»»ƒ¿≈
ÌÈiÚ ˙BzÓ ÏÊb והבציר הקציר בשעת לעניים הניחו שלא משום – ∆∆«¿¬ƒƒ

פרט  ופאה, שכחה לקט והן: להם, לתת ציותה שהתורה המתנות את
בהם שכתוב י י י י ):):):):ועוללות, יט יט יט יט ,,,, וכן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותם"; תעזוב ולגר "לעני

הכתוב כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):אומר כב כב כב כב ,,,, תדכא ((((משלימשלימשלימשלי ואל הוא, דל כי דל תגזל "אל
במוצאי  ולמה נפש". קובעיהם את וקבע ריבם, יריב ה' כי בשער. עני

עניים מתנות נתינת של הימים נשלמו האסיף שבחג לפי החג?
        שהיו העניים (מתנות

– ה') מאת לחוק להם     .(.(.(.(ררררממממבבבב""""םםםם))))

י ה נ ש מ ר ו א ב

Ì„‡a ˙BcÓ Úa‡ והנאה עזרה בענין חברו, כלפי בהתנהגותו – «¿«ƒ»»»
בממון. או בגוף "ClLהדדית ClLÂ ÈlL ÈlL" :ÓB‡‰– »≈∆ƒ∆ƒ¿∆»∆»

ל  רוצה משלך,אינני אותי תהנה ואל משלי, ÈBÈa˙הנותך ‰cÓ BÊƒ»≈ƒ
נזהר  שהרי איננו, רשע גם אבל חסיד, שאינו הבינוני, האדם של –

אחרים. משל ולא בלבד משלו ליהנות cÓ˙הוא BÊ :ÌÈÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒƒ«
ÌB„Ò,רעה מידה היא אחרים את להנות שלא זו מידה כלומר – ¿

ואף  מביניהם, אורחים רגל מנעו כך ידי ועל סדום, אנשי בה שנהגו
שכתוב כמו ואביונים, עניים על מטמטמטמט):):):):התאכזרו טזטזטזטז,,,, זה ((((יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל  "הנה

לה  היה השקט ושלות לחם שבעת גאון אחותך, סדום עון היה
מפרש: מברטנורא והרב החזיקה". לא ואביון עני ויד ולבנותיה,

  רגיל שהוא שמתוך סדום, מידת לידי לבוא הדבר קרוב
את  להנות ירצה לא חסר אינו והוא נהנה שחברו בדבר אפילו בכך,
מביניהם, הרגל לכלות מתכוונים שהיו סדום, מידת היתה וזו חברו,
כלום. חסרים היו ולא לפניהם ידים רחבת הארץ שהיתה פי על ואף
מחלוקת, כאן ואין נכונות, הסברות ששתי מבואר, שמואל ובמדרש

שלא  בעיקר מתכוון הוא שאם האומר, כוונת אחר הולך הכל שכן
בשביל  אלא יחיה", מתנות "ושונא לקיים כדי אחרים, משל ליהנות
מידה  זו הרי שלי", "שלי ואומר: מוסיף הוא בזה, לעמוד שיוכל
הוא  חס כי אחרים, את להנות שלא בעיקר שמתכוון מי אבל בינונית,

כדי ורק ממונו, מוסיף על הוא שלי" "שלי דבריו ראשית את לקיים
סדום. מידת היא זו שלך, שלך גם ClLהאומר:ואומר: ÈlL"∆ƒ∆»

"ÈlL ClLÂ משל ייהנה הוא שגם כדי מממונו, חברו את שמהנה – ¿∆»∆ƒ
זה הרי הצורך, בשעת ‰‡ıחברו ÌÚ היא טובה זו שמידה – «»»∆

במידה  ולהנות ליהנות אדם, בני רוב נוהגים וכך הארץ, של ליישובה
בו  שאין לפי לגנאי, הארץ" "עם קראו שהתנא מפרשים, ויש שווה.

חברו.((((רשרשרשרש""""יייי),),),),תרבות לשל שלו בין מבחין שאינו האומר:כלומר
"ClL ClLÂ ClL ÈlL" משל ליהנות רוצה שאינו אבל – אחרים, ∆ƒ∆»¿∆»∆»

זה הרי אדם, לכל חסד וגומל משלו אחרים את ברצון הוא ÈÒÁ»ƒ„מהנה
הדין. משורת לפנים שמתנהג –:האומר"ÈlL ClLÂ ÈlL ÈlL"∆ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ

זה הרי משלו, אחרים את להנות רוצה ואינו מאחרים שנהנה –ÚL»»
אדם. שום עם חסד גומל ואינו אחרים ממון שחומד –

א י ה נ ש מ ר ו א ב

˙BÚca ˙BcÓ Úa‡:האדם של רוחו בתכונות –ÒBÚÎÏ ÁB «¿«ƒ«≈«ƒ¿
מהר, מתרגז הוא וכרצונו כרוחו שאינו גדול או קטן דבר כל שעל –

˙BˆÏ ÁBÂ,בנקל ומתרצה אמנם חוזר והוא –B„ÒÙ‰a BÎN ‡ˆÈ ¿«ƒ¿»»¿»¿∆¿≈
"נוח  שהוא בזה רבה תועלת אין כי משכרו, מרובה שהפסדו כלומר –
שרוי  ימיו כל ונמצא לכעוס, רגע כל הוא שעלול מאחר לרצות",

אמרו וכן ממנו. מתרחקים אדם ובני וברוגז, א א א א ):):):):בכעס כב כב כב כב ,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 

בו". שולטים גיהנם מיני כל הכועס, ‰L˜Â"כל ÒBÚÎÏ ‰L»̃∆ƒ¿¿»∆
˙BˆÏ קשה כועס, כשהוא אבל רחוקות, לעתים אלא כועס שאינו – ƒ¿
BÎNaלפייסו, B„ÒÙ‰ ‡ˆÈ בשכרו יוצא לרצות שקשה הפסדו – »»∆¿≈ƒ¿»

כועס  ואינו הואיל מהפסדו, מרובה ששכרו כלומר לכעוס, שקשה
הם. מתוקנים מעשיו רוב מיושבת, שדעתו וכיון נדיר; באופן אלא

˙BˆÏ ÁBÂ ÒBÚÎÏ ‰L˜ שאין לפעמים, הוא כועס שאמנם – »∆ƒ¿¿«ƒ¿
היא  שחובה ויש כלל, יכעס שלא אדם בן לך פנחס כמו לכעוס,

ולמורת  טבעו נגד הוא הכעס אבל צבאות, ה' קנאת שקינא אלעזר
נוח כועס, כשהוא ואף זה רוחו; הרי מהר, ולהתרצות להתפייס הוא

„ÈÒÁ.הדין משורת לפנים תמיד ומתנהג ברוחו הוא שמושל – »ƒ
˙BˆÏ ‰L˜Â ÒBÚÎÏ ÁB כל על קרובות לעתים הוא שכועס – «ƒ¿¿»∆ƒ¿

   



קסה      

 –     –       
   –         

   –     –    
          

                 
                 

    
                 

 

עיקר, כל a‡מעשרות ˙va ÏLÂ ‰Óe‰Ó ÏL Ú מלבד – »»∆¿»¿∆«…∆»
האדם, בני את ומטרידה שמחרידה מלחמה, מהומת גם באה הבצורת
ויש  רעבים. כולם ונמצאים בשדה, בעבודה לעסוק יכולים שאין עד

מפרשים:   שבעים ואינם שאוכלים ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).כלומר

מ מ מ מ ))))ובמדרש רבה רבה רבה רבה  היה;((((בראשית בראשית בראשית בראשית  בצורת של רעב אליהו בימי מצינו:
היה. מהומה של רעב אלישע ‰lÁ‰ובימי ˙‡ ÏBhÏ ‡lLÂ– ¿∆…ƒ∆««»

העיסה, מן חלה להפריש שלא גמרו a‡ואם ‰ÈÏk ÏL Ú– »»∆¿»»»
מחמת  מתים שרבים כלומר הארץ, ביושבי כליה העושה כבד רעב
גמרו  המעשרות ביטול על נוסף כי כאן, שמדובר מפרשים, יש הרעב.

החלה הפרשת את לבטל טובטובטובטוב");");");");גם יום יום יום יום  מפרשים,("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ואחרים
מבמעשרות, בחלה העוון וחמור בלבד, חלה בביטול אף שמדובר
שהוא  ידי על חלה מהפרשת עצמו את לפטור אדם יכול בחלה שכן

פ  מכשיעורלש ב ב ב ב ),),),),חות א א א א ,,,, עדיות עדיות עדיות עדיות  נראה ((((עיין עיין עיין עיין  כך, עשו שלא וכיון
יותר  חמור עונשם אף ולפיכך להכעיס, המצוה את לבטל שרצונם

שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).). ÌÏBÚÏ((((מדרשמדרשמדרשמדרש ‡a c רבה לתמותה הגורמת מגפה – ∆∆»»»
ÈÏ˙פתאומית, eÒÓ ‡lL ,‰Bza ˙BeÓ‡‰ ˙B˙ÈÓ ÏÚ«ƒ»¬«»∆…ƒ¿¿¿≈

ÔÈc בית מיתות חייבי או שמים, בידי ומיתה כרת חייבי דהיינו – ƒ
עליהם  לפסוק הדין בית יכולים היו לא התראה חוסר שמפאת דין,

מידה; כנגד מידה הדבר, בא אלה ובגלל מוות, Bt˙דין ÏÚÂ¿«≈
˙ÈÚÈL ולא סחורה, בהם שעשו השמיטה, בשנת שגדלו פירות – ¿ƒƒ

בתורה שכתוב כמו שביעית, קדושת בהם ו ו ו ו ):):):):נהגו כה כה כה כה ,,,, "והיתה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
ודרשו: לאכלה", לכם הארץ ולא שבת והואיל לסחורה; ולא

לאכול  מה לעניים היה שלא גרם הרי השביעית, פירות את הפקיר
מידה כנגד מידה לעולם, בא דבר לפיכך ברעב, ובעל ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ומתו

מפרש: ישראל" "תפארת  ,להפקירם שדינם –
למלאך  חייהם להפקיר מידה כנגד מידה ייענשו הפקירום שלא ומפני

ÌÏBÚÏהמשחית. ‡a Á,מלחמה של חרב –ÔÈc‰ ÈepÚ ÏÚ– ∆∆»»»«ƒ«ƒ
צריך  ואינו לדיינים כבר מבורר שהדין אף הדין, פסק את שמשהים

עיון, ‰ÔÈcעוד ˙eeÚ ÏÚÂ החייב את לזכות הדין, את שמטים – ¿«ƒ«ƒ
הזכאי. את ÎÏ‰k‰ולחייב ‡lL ‰Bza ÌÈBn‰ ÏÚÂ לאסור – ¿««ƒ«»∆…«¬»»

מידה, כנגד מידה הוא חרב עונש ואף האסור. את ולהתיר המותר את
כדין, שלא עושקו על כועס שהעשוק גורמים הדין עוות ידי שעל
כהלכה  שלא והוראה הדין ועיוות הדין ועינוי להורגו, מתנכל והוא

הם אחת עבירה מין בבבב))))ובגמרא((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).– לבלבלבלב,,,, "אם ((((שבת שבת שבת שבת  אמרו:
שצר  דור שכל ראית ישראל, בדייני ובדוק צא עליו, באו רבות ות

ואין  ישראל... דייני בשביל אלא באה לא לעולם שבאה פורענות
רעים  ושוטרים שופטים שיכלו עד ישראל על שכינתו משרה הקב"ה

שנאמר כו כו כו כו ):):):):מישראל, א א א א ,,,, ויועציך ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כבראשונה שופטיך "ואשיבה
נאמנה". קריה הצדק עיר לך יקרא כן אחרי כבתחילה,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא זו משנה

‡ÂL ˙ÚeL ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰‡a ‰Ú ‰iÁ לבטלה שבועה בעוון – «»»»»»»»«¿«»¿
שקר, שבועת בעוון וכן לצורך, ‰ÌMושלא ÏelÁ ÏÚÂ שעובר – ¿«ƒ«≈

בפרהסיא הימנו ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),עבירות למידים אדם שבני גדול אדם או
ידו, על בתורה מזלזלים הקטנים נמצאו במעשיו; נזהר אינו והוא
מתחלל  השם ונמצא ובמצוות, בתורה ממש שאין מבין זה שאומרים:

ידו אאאא))))על לגלגלגלג,,,, שבתשבתשבתשבת ובחילול ((((רשרשרשרש""""יייי שוא בשבועת – אלו עבירות בשתי .
כתוב שקר בשבועת שכן השם, את פוגם האדם – יטיטיטיט,,,,השם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ואחד יב יב יב יב ):):):): אֿלהיך", ה' שם את וחללת לשקר, בשמי תשבעו "ולא
כתוב  השם ובחילול השם; בחילול שקר שבועת ואחד שוא שבועת

לב לב לב לב ):):):): כבכבכבכב,,,, ישראל".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו "ולא
אמרו א א א א ):):):):וכן לגלגלגלג,,,, וחילול ((((שבתשבתשבתשבת שקר ושבועת שוא שבועת "בעוון

מתמעטים, אדם ובני כלה, ובהמה רבה, רעה חיה – שבת וחילול השם
משתוממים והדרכים כגכגכגכג):):):):שנאמר כוכוכוכו,,,, באלה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ואם

אלא  סגולה), ולמ"ד צרויה (אל"ף "באלה" תקרא אל לי", תוסרו לא
שקר, ושבועת שוא שבועת כלומר קמוצות), ולמ"ד (אל"ף "באלה"

כב כב כב כב ):):):):וכתוב שם שם שם שם ,,,, אתכם,((((שםשםשםשם ושכלה השדה חית את בכם "והשלחתי
השם  וחילול דרכיכם"; ונשמו אתכם, והמעיטה בהמתכם את והכריתה
מידה, כנגד מידה יש זו בפורענות ואף משבועה. נלמדים שבת וחילול
והרי  השם, וחילול שוא שבועת ע"י הקדוש השם את פוגם שאדם

בו ופוגעת רעה חיה ובאה וחיה, בהמה למדרגת יורד ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).הוא

‰Ê ‰„BÚ È„BÚ ÏÚ ÌÏBÚÏ ‡a ˙eÏbשנאמר כו כו כו כו ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »»»»«¿≈¬»»»
פגרי לללל----לגלגלגלג):):):): על פגריכם את ונתתי במותיכם... את "והשמדתי

אמר  בגויים"; אזרה ואתכם מקדשיכם... את והשימותי גילוליכם...
למקום  אתכם מגלה אני אף זרה, בעבודה רוצים ואתם הואיל הקב"ה:

זרה עבודה שם שיש   ˙BÈÚ Èelb ÏÚÂ– ¿«ƒ¬»
עריות בפרשת כזכזכזכז––––כחכחכחכח):):):):שנאמר יחיחיחיח,,,, האל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  התועבות כל את "כי

בטמאכם  אתכם הארץ תקיא ולא לפניכם... אשר הארץ אנשי עשו
לפניכם"; אשר הגוי את קאה כאשר ÌÈÓcאותה, ˙ÎÈÙL ÏÚÂ– ¿«¿ƒ«»ƒ

לגלגלגלג----לד לד לד לד ):):):):שנאמר לה לה לה לה ,,,, בה,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אתם אשר הארץ את תחניפו "ולא
אתם  אשר הארץ את תטמא ולא הארץ... את יחניף הוא הדם כי
מטמאים  אתם שאם מכאן, – בתוכה" שוכן אני אשר בה יושבים

בתוכה שוכן ואיני בה יושבים אינכם בבבב););););אותה, לבלבלבלב,,,, »¿ÏÚÂ((((שבת שבת שבת שבת 
ı‡‰ ˙ËÓL‰שנאמר השמיטה, בשנת וזורעים שחורשים ((((ויקראויקראויקראויקרא– «¿»«»»∆

לד לד לד לד ):):):): בארץ כוכוכוכו,,,, ואתם השמה ימי כל שבתותיה את הארץ תרצה "אז
היא  אותה, משמיטין אתם ואין הואיל הקב"ה: להם אמר – אויביכם"
תישמט  היא אותה, משמיטין אתם שאין ירחים ומספר אתכם; תשמט

שנאמר לה לה לה לה ):):):):מאליה, שם שם שם שם ,,,, לא ((((שם שם שם שם  אשר את תשבות, השמה ימי "כל
עליה" בשבתכם בשבתותיכם שבתה   ‰Úa‡a¿«¿»»

ÌÈ˜t,זמנים –‰a˙Ó c‰ לעולם דבר בא שאם כלומר – ¿»ƒ«∆∆ƒ¿«∆
בגלל  אלה בפרקים הוא מתרבה הקודמת, במשנה הנזכרים בעוונות

עניים מתנות שמואל שמואל שמואל שמואל ):):):):גזל מדרשמדרשמדרשמדרש בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום –ÈÚÈa˙("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  »¿ƒƒ
השמיטה, של הרביעית השמיטה,ÈÚÈMe˙בשנה בשנת – «¿ƒƒ
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˙ÈÚÈL È‡ˆBÓeשלאחר השנה בתחילת השמיטה,– שנת ¿»≈¿ƒƒ
‰LÂ ‰L ÏÎaL ‚Á‰ È‡ˆBÓe.הסוכות חג במוצאי –˙ÈÚÈa ¿»≈∆»∆¿»»»¿»»»¿ƒƒ

מתרבה, הדבר –˙ÈLÈÏMaL ÈÚ NÚÓ ÈtÓ מעשר שבמקום – ƒ¿≈«¬«»ƒ∆«¿ƒƒ
השלישית  בשנה להפריש צריך השמיטה, שנות בשאר שמפרישים שני
שלהם, המעשר את לעניים נתנו שלא וכיון עני, מעשר הששית ובשנה

חייהם; את ומקפח הדבר בא ברעב, למות להם ÈÚÈMa«¿ƒƒ˙וגרמו
˙ÈMMaL ÈÚ NÚÓ ÈtÓ לתת להם שהיה עני מעשר מפני – ƒ¿≈«¬«»ƒ∆«ƒƒ

למעלה; כמבואר נתנו, ולא הששית ÈtÓבשנה ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓe¿»≈¿ƒƒƒ¿≈
˙ÈÚÈL ˙Bt לזכות העניים שיוכלו כדי הפקר, הניחום שלא – ≈¿ƒƒ

נפשם; את ולהחיות ÈtÓבהם ‰LÂ ‰L ÏÎaL ‚Á‰ È‡ˆBÓe¿»≈∆»∆¿»»»¿»»ƒ¿≈
ÌÈiÚ ˙BzÓ ÏÊb והבציר הקציר בשעת לעניים הניחו שלא משום – ∆∆«¿¬ƒƒ

פרט  ופאה, שכחה לקט והן: להם, לתת ציותה שהתורה המתנות את
בהם שכתוב י י י י ):):):):ועוללות, יט יט יט יט ,,,, וכן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותם"; תעזוב ולגר "לעני

הכתוב כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):אומר כב כב כב כב ,,,, תדכא ((((משלימשלימשלימשלי ואל הוא, דל כי דל תגזל "אל
במוצאי  ולמה נפש". קובעיהם את וקבע ריבם, יריב ה' כי בשער. עני

עניים מתנות נתינת של הימים נשלמו האסיף שבחג לפי החג?
        שהיו העניים (מתנות

– ה') מאת לחוק להם     .(.(.(.(ררררממממבבבב""""םםםם))))

י ה נ ש מ ר ו א ב

Ì„‡a ˙BcÓ Úa‡ והנאה עזרה בענין חברו, כלפי בהתנהגותו – «¿«ƒ»»»
בממון. או בגוף "ClLהדדית ClLÂ ÈlL ÈlL" :ÓB‡‰– »≈∆ƒ∆ƒ¿∆»∆»

ל  רוצה משלך,אינני אותי תהנה ואל משלי, ÈBÈa˙הנותך ‰cÓ BÊƒ»≈ƒ
נזהר  שהרי איננו, רשע גם אבל חסיד, שאינו הבינוני, האדם של –

אחרים. משל ולא בלבד משלו ליהנות cÓ˙הוא BÊ :ÌÈÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒƒ«
ÌB„Ò,רעה מידה היא אחרים את להנות שלא זו מידה כלומר – ¿

ואף  מביניהם, אורחים רגל מנעו כך ידי ועל סדום, אנשי בה שנהגו
שכתוב כמו ואביונים, עניים על מטמטמטמט):):):):התאכזרו טזטזטזטז,,,, זה ((((יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל  "הנה

לה  היה השקט ושלות לחם שבעת גאון אחותך, סדום עון היה
מפרש: מברטנורא והרב החזיקה". לא ואביון עני ויד ולבנותיה,

  רגיל שהוא שמתוך סדום, מידת לידי לבוא הדבר קרוב
את  להנות ירצה לא חסר אינו והוא נהנה שחברו בדבר אפילו בכך,
מביניהם, הרגל לכלות מתכוונים שהיו סדום, מידת היתה וזו חברו,
כלום. חסרים היו ולא לפניהם ידים רחבת הארץ שהיתה פי על ואף
מחלוקת, כאן ואין נכונות, הסברות ששתי מבואר, שמואל ובמדרש

שלא  בעיקר מתכוון הוא שאם האומר, כוונת אחר הולך הכל שכן
בשביל  אלא יחיה", מתנות "ושונא לקיים כדי אחרים, משל ליהנות
מידה  זו הרי שלי", "שלי ואומר: מוסיף הוא בזה, לעמוד שיוכל
הוא  חס כי אחרים, את להנות שלא בעיקר שמתכוון מי אבל בינונית,

כדי ורק ממונו, מוסיף על הוא שלי" "שלי דבריו ראשית את לקיים
סדום. מידת היא זו שלך, שלך גם ClLהאומר:ואומר: ÈlL"∆ƒ∆»

"ÈlL ClLÂ משל ייהנה הוא שגם כדי מממונו, חברו את שמהנה – ¿∆»∆ƒ
זה הרי הצורך, בשעת ‰‡ıחברו ÌÚ היא טובה זו שמידה – «»»∆

במידה  ולהנות ליהנות אדם, בני רוב נוהגים וכך הארץ, של ליישובה
בו  שאין לפי לגנאי, הארץ" "עם קראו שהתנא מפרשים, ויש שווה.

חברו.((((רשרשרשרש""""יייי),),),),תרבות לשל שלו בין מבחין שאינו האומר:כלומר
"ClL ClLÂ ClL ÈlL" משל ליהנות רוצה שאינו אבל – אחרים, ∆ƒ∆»¿∆»∆»

זה הרי אדם, לכל חסד וגומל משלו אחרים את ברצון הוא ÈÒÁ»ƒ„מהנה
הדין. משורת לפנים שמתנהג –:האומר"ÈlL ClLÂ ÈlL ÈlL"∆ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ

זה הרי משלו, אחרים את להנות רוצה ואינו מאחרים שנהנה –ÚL»»
אדם. שום עם חסד גומל ואינו אחרים ממון שחומד –

א י ה נ ש מ ר ו א ב

˙BÚca ˙BcÓ Úa‡:האדם של רוחו בתכונות –ÒBÚÎÏ ÁB «¿«ƒ«≈«ƒ¿
מהר, מתרגז הוא וכרצונו כרוחו שאינו גדול או קטן דבר כל שעל –

˙BˆÏ ÁBÂ,בנקל ומתרצה אמנם חוזר והוא –B„ÒÙ‰a BÎN ‡ˆÈ ¿«ƒ¿»»¿»¿∆¿≈
"נוח  שהוא בזה רבה תועלת אין כי משכרו, מרובה שהפסדו כלומר –
שרוי  ימיו כל ונמצא לכעוס, רגע כל הוא שעלול מאחר לרצות",

אמרו וכן ממנו. מתרחקים אדם ובני וברוגז, א א א א ):):):):בכעס כב כב כב כב ,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 

בו". שולטים גיהנם מיני כל הכועס, ‰L˜Â"כל ÒBÚÎÏ ‰L»̃∆ƒ¿¿»∆
˙BˆÏ קשה כועס, כשהוא אבל רחוקות, לעתים אלא כועס שאינו – ƒ¿
BÎNaלפייסו, B„ÒÙ‰ ‡ˆÈ בשכרו יוצא לרצות שקשה הפסדו – »»∆¿≈ƒ¿»

כועס  ואינו הואיל מהפסדו, מרובה ששכרו כלומר לכעוס, שקשה
הם. מתוקנים מעשיו רוב מיושבת, שדעתו וכיון נדיר; באופן אלא

˙BˆÏ ÁBÂ ÒBÚÎÏ ‰L˜ שאין לפעמים, הוא כועס שאמנם – »∆ƒ¿¿«ƒ¿
היא  שחובה ויש כלל, יכעס שלא אדם בן לך פנחס כמו לכעוס,

ולמורת  טבעו נגד הוא הכעס אבל צבאות, ה' קנאת שקינא אלעזר
נוח כועס, כשהוא ואף זה רוחו; הרי מהר, ולהתרצות להתפייס הוא

„ÈÒÁ.הדין משורת לפנים תמיד ומתנהג ברוחו הוא שמושל – »ƒ
˙BˆÏ ‰L˜Â ÒBÚÎÏ ÁB כל על קרובות לעתים הוא שכועס – «ƒ¿¿»∆ƒ¿
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זה הרי מתפייס, ואינו דעתו על הוא עומד ואף קטן, וכן ÚLדבר – »»
א א א א ):):):):אמרו כב כב כב כב ,,,, מזכויותיו,((((נדריםנדריםנדריםנדרים מרובים שעוונותיו בידוע הכועס, כל

כב כב כב כב ):):):):שנאמר כט כט כט כט ,,,, פשע";((((משלי משלי משלי משלי  רב חימה ובעל מדון, יגרה אף "איש
אמרו ב ב ב ב ):):):):ועוד כט כט כט כט ,,,, "((((ברכות ברכות ברכות ברכות  (תכעס (לא 

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ„ÈÓÏza ˙BcÓ Úa‡;התלמידים של בכשרונותיהם –‰Ó «¿«ƒ««¿ƒƒ«≈
גורסים: ויש  ÚBÓLÏ,שלומד מה מהר ומבין שתופס – ƒ¿«

„a‡Ï ‰Óe ששכחן שלמד, הדברים את מהר הוא מאבד אבל – «≈¿«≈
תלמודו, את מהר המשכח B„ÒÙ‰aהוא, BÎN ‡ˆÈ גדול כלומר – »»¿»¿∆¿≈

רבה  תועלת לו אין שוב שלומד, מה ששוכח מאחר כי משכרו, הפסדו
המהירה. „a‡Ïבתפיסתו ‰L˜Â ÚBÓLÏ ‰L˜ שבתחילה – »∆ƒ¿«¿»∆¿«≈

על  ולבו דעתו שנותן לאחר אבל הלימוד, דברי בהבנת הוא מתקשה
בזכרונו  הדברים כבר נשארים אותם, שתופס עד מאד, הרבה הדברים

שוכחם, BÎNaואינו B„ÒÙ‰ ‡ˆÈ שה מה מאבד ואינו הואיל צליח – »»∆¿≈ƒ¿»
לעמול  שצריך לו, שיש ההפסד כנגד מרובה שכרו הרי ולתפוס, להבין

לימודו. את שמבין עד „a‡Ïהרבה ‰L˜Â ÚBÓLÏ ‰Ó שיש – «≈ƒ¿«¿»∆¿«≈
זה הרי משובח, זכרון כוח ואף מהירה תפיסה כלומר ÌÎÁלו – »»

חכם, להיות אותו מכשירות אלו ‰Óeשמעלותיו ÚBÓLÏ ‰L»̃∆ƒ¿««≈
„a‡Ï הלימוד את מבין שאינו חלש; זכרון ואף קשה תפיסה לו שיש – ¿«≈

מהר, שוכחו הוא הרי שהבין ולאחר בקושי, Úאלא ˜ÏÁ ‰Ê– ∆≈∆«
כדי  רבות, פעמים תלמודו על ולחזור מאד הרבה לעמול הוא וצריך

שלמד. מהדברים קצת יזכור ואף אותו שיבין

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

‰˜„ˆ È˙Ba ˙BcÓ Úa‡:צדקה נתינת בענין כלומר –‰ˆB‰ «¿«ƒ¿¿≈¿»»»∆
ÌÈÁ‡ ezÈ ‡GÂ ÔziL,יתנו לא ואחרים צדקה, יתן לבדו שהוא – ∆ƒ≈¿ƒ¿¬≈ƒ
ÌÈÁ‡ ÏLa ‰Ú BÈÚ ובשם בתהלה לבדו לזכות הוא שרוצה – ≈»»¿∆¬≈ƒ

אחרים  יעשו שלא לו שנוח מפרשים, ויש הצדקה; מעשה בשל טוב
שימעטו  או בקלונם, הוא ויתכבד רע שם עליהם שיצא כדי צדקה,

מהצדקה ידיהם קפיצת בעוון ישראל"((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).נכסיהם, "תפארת ובעל
מפרש:    שתהא צרה "שעינו עניים, בשל היינו –

יתירה". הרווחה ÔzÈלעניים ‡G ‡e‰Â ÌÈÁ‡ ezÈ משתדל – ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ≈
לתת, רוצה אינו משלו אבל לעניים, צדקה יתנו שאחרים אמנם הוא

lLa ‰Ú BÈÚBלו יחסר שמא ומתיירא הוא שחושש ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););– ≈»»¿∆
אבל  הרווחה, לעניים שתהא חושש "אינו ישראל": "תפארת ולפי

צרה". עינו בזה ידו, על  הרווחה להם ‡ÌÈÁשתהא ezÈÂ ÔzÈ– ƒ≈¿ƒ¿¬≈ƒ

נדיבה, ביד לתת האחרים את מזרז ועוד טובה, בעין משלו הוא שנותן
זה הכתוב ÈÒÁ„הרי אומר ועליו הדין, משורת לפנים שמתנהג – »ƒ

חחחח):):):): לבלבלבלב,,,, כלומר ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  – יקום" נדיבות על והוא יעץ, נדיבות "ונדיב
כמוהו. לעשות אחרים מעורר וגם לנדב, לעצמו יועץ ÔzÈשהוא ‡Gƒ≈

ÌÈÁ‡ ezÈ ‡GÂ שלא לאחרים מייעץ וגם משלו לתת רוצה שאינו – ¿ƒ¿¬≈ƒ
זה הרי של ÚLיתנו, לחייהם דואג ואינו הבריות על שמתאכזר – »»

הכתוב אמר ועליו זזזז):):):):העניים, שםשםשםשם,,,, יעץ ((((שםשםשםשם זמות הוא רעים, כליו "וכלי
הצדקה, בענין לטכס אנשים כשמתכנסים שקר": באמרי עניים לחבל

הטובה מחשבתם לבטל בליעל יועץ אבות אבות אבות אבות ").").").").הוא "מדרש ("("("("מגןמגןמגןמגן בספר
זזזז""""ל ל ל ל ))))דוד" הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם שלשלשלשל נכדו נכדו נכדו נכדו  מאת מאת מאת מאת  אבות אבות אבות אבות  פרקיפרקיפרקיפרקי על על על על  "וממאמר ((((פירושפירושפירושפירוש מצינו:

חשובה  שהיא צדקה יש דברים: לשלושה דומה שהצדקה החכמים,
כנחושת. הנחשבת ויש ככסף, נחשבת צדקה ויש כזהב, 

 דל אל משכיל כשהוא בסתר, האדם יעשנה אשר הצדקה היא –
חש  ואינו מתבייש אינו שהמקבל באופן כבוד, בדרך מנכסיו ומהנהו

שלמה אמר שעליה צדקה זוהי רוח; יד יד יד יד ):):):):דכאון כאכאכאכא,,,, בסתר ((((משלימשלימשלימשלי "מתן
לדבר: (סימן אף" תיבות:יכפה ראשי –הנותן.(סתר

  אותה נותן הוא שכן לעושיה, תפארת שאינה הצדקה היא
ויאוש פחד מתוך סכנה בשעת או תיבות:בחלותו, ראשי –

שרואהכנה.(תח   דל חנן לא כשאדם –
מרגיש  כשהוא ולבסוף עין; וצרות מכילות תמיד קפוצה וידו מימיו,
מצווה  הוא אז חילו, לאחרים יעזוב מעט ועוד ומתקרב, הולך שהקץ

בממונו" צדקה מעשי על ביתו תיבות:לאנשי ראשי – אום
ולהיאמר.(נו

משנתנו בתחילת שאין בארנו לפי צדקה, נתינת בענין כלומר – צדקה

מפרשים  ויש נותן. שאינו מי גם מונה המשנה שהרי ממש, צדקה בנותני לפרש

ליתן, רוצה שאינו היינו יתן" "לא מונה שהמשנה  ומה ממש, צדקה בנותני

הבושה מפני או אותו, שכופים מפני כורחו, בעל נותן הוא אבל 

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

L„n‰ ˙ÈÏ ÈÎÏB‰a ˙BcÓ Úa‡ לבית הליכה בענין כלומר – «¿«ƒ¿¿≈¿≈«ƒ¿»
חכמים: מפי תורה לשמוע ‰NBÚהמדרש BÈ‡Â CÏB‰ הולך – ≈¿≈∆

חיל  עושה ואינו שלומד או בלימוד, שם עוסק ואינו המדרש לבית
החכמים, לדברי היטב להקשיב לבו נותן שאינו »¿ÎNבלימודו,

B„Èa ‰ÎÈÏ‰ שכר לו יש מקום מכל עושה, שאינו פי על אף – ¬ƒ»¿»
נמצא  שכן כשלעצמה, היא מצוה המדרש לבית ההליכה שאף הליכה;

תורה. של באוירה שם ‰CÏBהוא BÈ‡Â ‰NBÚ יושב שהוא – ∆¿≈≈
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מצליח ואף בביתו, המדרש,ולומד לבית הולך ואינו »¿ÎNבלימודו,
B„Èa ‰NÚÓ שכר הוא מפסיד אבל בתורה, הוא עוסק שהרי – «¬∆¿»

‰NBÚÂהליכה. CÏB‰ כשהוא גם בתורה עוסק שהוא פי על אף – ≈¿∆
לבית  הוא הולך מקום מכל המדרש, לבית זקוק ואינו בביתו, יושב
בבית  ליושבים צריך הוא כאילו ומראה עצמו שמשפיל המדרש,

שמואל שמואל שמואל שמואל "),"),"),"),המדרש זה("("("("מדרש מדרש מדרש מדרש  משורת ÈÒÁ„הרי לפנים בזה שמתנהג – »ƒ
‰NBÚהדין. ‡GÂ CÏB‰ ‡G ואינו המדרש לבית הולך אינו – ≈¿∆

זה הרי כלל, בתורה מבואר ÚLעוסק וכן תורה. בדברי שמזלזל – »»
תורה,ב"המאירי": למקום וגולה שהולך –  שאין –

מקום מכל בידו, מצליח לימודו     –
אבל  תורה, בו שמרביצים למקום לילך עצמו מטריח שאינו כלומר
למקום  הולך היה שאם פי על אף בידו, ועולה בביתו בתורה מתעסק

בידו. מעשה שכר מקום מכל ויותר, יותר בידו עולה היה תורה
 .התורה לאהבת כך כל וטורח שעמל –  

 ."בלימודו ומתרשל התורה שמבזה –

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: י"ב במשנה  ;הזכרון וכוח התפיסה כשרון בענין
הדבר  וברירת הישרה הסברה "בענין מידות ארבע התנא מונה במשנתנו וכאן

צודק" מהבלתי לפני הצודק "ביושבים במשנתנו: התנא נוקט ומכאן
רבותיהם. את בקביעות המשמשים מובהקים בתלמידים דהיינו חכמים",

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ÈLBÈa ˙BcÓ Úa‡ לפני היושבים בתלמידים – «¿«ƒ¿¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÙÂ‰חכמים: ,˙ÓLÓ ,CtLÓe ,‚BÙÒ הולך שהתנא כפי – ¿«¿≈«¿∆∆¿»»
‰Ïkומפרש. ˙‡ ‚ÙBÒ ‡e‰L ,‚BÙÒ לתוכו סופג שהספוג כשם – ¿∆≈∆«…

כל  שקולט תלמיד יש כך צלולים, בין עכורים בין נוזלים, מיני כל
שאינה  לסברה נכונה סברה בין להבחין לדעת מבלי ששומע, מה

BÊaנכונה; ‡ÈˆBÓe BÊa ÒÈÎnL ,CtLÓ כלי הוא משפך – «¿≈∆«¿ƒ»ƒ»
יוצא  לתוכו, שנותנים מה וכל כלי, אל מכלי נוזלים בו שמעבירים
מרבו, ששמע מה הכל אמנם שמקבל תלמיד יש כך שתחתיו, לכלי

פולטו; כך שכבולעו מהר, אותם שוכח ÈˆBnL‡‰אבל ,˙ÓLÓ«¿∆∆∆ƒ»
ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ËÏB˜Â ÔÈi‰ שמסננים ‡˙ מסננת זוהי משמרת – ∆««ƒ¿∆∆∆«¿»ƒ

בתוכה, נשארים והשמרים יוצא הזך היין שבמשמרת וכשם יין; בה
בטפל; ומחזיק העיקר את שמניח תלמיד יש ÈˆBnL‡‰כך ,‰ÙÂ¿»»∆ƒ»

˙Ïq‰ ˙‡ ˙ËÏB˜Â ÁÓw‰ מבואר:‡˙ ב"ברטנורא" –– ∆«∆«¿∆∆∆«…∆
הקמח  ונשאר הנטחן, הקמח מן והמורסן הסובין שמוציאים לאחר
מאד, דקה בנפה אותו מעבירין החשוב, והוא הגס הסולת עם הדק

ונשאר  לבנה, עפרורית כעין שהוא הדק, הקמח אותו כל ממנה ויורד
שבכוחו  תלמיד יש כך למנחות. עושים היו וכן החשוב; הגס הסולת
ובאבות  והבטל". השקר מן האמת את וקולט שמועותיו, וללבן לברר

נתן מ מ מ מ ))))דרבי יש ((((פרק פרק פרק פרק  חכמים: לפני ביושבים מידות "ארבע אמרו:
למשמרת. דומה ויש למשפך, דומה יש לנפה, דומה יש לספוג, דומה
מקרא, ולמד חכמים לפני שיושב חכם תלמיד זה כיצד? לספוג דומה
הוא  כך הכל, את סופג שספוג כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה,
חכמים  לפני שיושב פיקח חכם תלמיד זה כיצד? לנפה הכל. את סופג
את  מוציאה שנפה כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה, מקרא, ושמע

את וקולטת היפה.הקמח את וקולט הרע את מוציא הוא כך הסולת,
מקרא, ושומע חכמים לפני שיושב טיפש תלמד זה כיצד? למשפך
מכאן, ויוצא מכאן מטיל שהמשפך כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה
מכאן; ויוצאים מכאן נכנסים באזניו, שמטילין ודבר דבר כל – הוא כך
שיושב  רשע תלמיד זה כיצד? למשמרת לו. והולך נשמט ראשון ראשון
וכשם  ואגדות; הלכות מדרש, ומשנה, מקרא ושמע חכמים, לפני
מוציא  הוא כך השמרים, את וקולטת היין את מוציאה שהמשמרת

הרע". את וקולט היפה את

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב
אהבה: סוגי שני שיש ללמד באה מתוך משנתנו אלא נובעת שאינה אהבה

חיצוניים; וסיבות.גורמים גורמים כל ללא נפשי יחס מתוך הנובעת אהבה
„a ‰ÈeÏz ‡È‰L ‰‰‡ Ïk לאותה וסיבה גורם המשמש – »«¬»∆ƒ¿»¿»»
הגוף, הנאת או תועלת כגון ‡‰‰אהבה, ‰ÏËa ,c ÏËa– »≈»»¿≈»«¬»

בטלה. האהבה גם זו, לאהבה שגרם הדבר שבטל «≈∆¿dÈ‡LÂכיון
„a ‰ÈeÏz אלא חיצוני, גורם בשום תלויה שאינה אהבה אבל – ¿»¿»»

לזולת, פנימי יחס מתוך היא ÌÏBÚÏנובעת ‰ÏËa dÈ‡ ויש – ≈»¿≈»¿»
גורסים:         

    הצדיקים אהבת כגון קיים, בדבר (אלא
והחכמים),  .(.(.(.(בבבבררררטטטטננננוווורררראאאא ‡‰‰((((ררררממממבבבב""""םםםם;;;; ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ«¬»

Ó˙Â ÔBÓ‡ ˙‰‡ BÊ ?„a ‰ÈeÏz‰ סיבת שבטלה שלאחר – «¿»¿»»«¬««¿¿»»
בו כתוב לתמר אמנון של טו טו טו טו ):):):):אהבתו יגיגיגיג,,,, בבבב אמנון ((((שמואל שמואל שמואל שמואל  "וישנאה

מאד". גדולה „a?שנאה ‰ÈeÏz dÈ‡LÂ אהבה היא איזו – ¿∆≈»¿»¿»»
בדבר? תלויה Ô˙B‰ÈÂשאינה „Âc ˙‰‡ BÊ ביניהם שהיתה – «¬«»ƒƒ»»

שכתוב כמו  לבנו, אב כאהבת נפש, א א א א ):):):):אהבת יחיחיחיח,,,, א א א א  "ונפש ((((שמואלשמואלשמואלשמואל
כנפשו". יהונתן ויאהבהו דוד, בנפש נקשרה יהונתן
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זה הרי מתפייס, ואינו דעתו על הוא עומד ואף קטן, וכן ÚLדבר – »»
א א א א ):):):):אמרו כב כב כב כב ,,,, מזכויותיו,((((נדריםנדריםנדריםנדרים מרובים שעוונותיו בידוע הכועס, כל

כב כב כב כב ):):):):שנאמר כט כט כט כט ,,,, פשע";((((משלי משלי משלי משלי  רב חימה ובעל מדון, יגרה אף "איש
אמרו ב ב ב ב ):):):):ועוד כט כט כט כט ,,,, "((((ברכות ברכות ברכות ברכות  (תכעס (לא 

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ„ÈÓÏza ˙BcÓ Úa‡;התלמידים של בכשרונותיהם –‰Ó «¿«ƒ««¿ƒƒ«≈
גורסים: ויש  ÚBÓLÏ,שלומד מה מהר ומבין שתופס – ƒ¿«

„a‡Ï ‰Óe ששכחן שלמד, הדברים את מהר הוא מאבד אבל – «≈¿«≈
תלמודו, את מהר המשכח B„ÒÙ‰aהוא, BÎN ‡ˆÈ גדול כלומר – »»¿»¿∆¿≈

רבה  תועלת לו אין שוב שלומד, מה ששוכח מאחר כי משכרו, הפסדו
המהירה. „a‡Ïבתפיסתו ‰L˜Â ÚBÓLÏ ‰L˜ שבתחילה – »∆ƒ¿«¿»∆¿«≈

על  ולבו דעתו שנותן לאחר אבל הלימוד, דברי בהבנת הוא מתקשה
בזכרונו  הדברים כבר נשארים אותם, שתופס עד מאד, הרבה הדברים

שוכחם, BÎNaואינו B„ÒÙ‰ ‡ˆÈ שה מה מאבד ואינו הואיל צליח – »»∆¿≈ƒ¿»
לעמול  שצריך לו, שיש ההפסד כנגד מרובה שכרו הרי ולתפוס, להבין

לימודו. את שמבין עד „a‡Ïהרבה ‰L˜Â ÚBÓLÏ ‰Ó שיש – «≈ƒ¿«¿»∆¿«≈
זה הרי משובח, זכרון כוח ואף מהירה תפיסה כלומר ÌÎÁלו – »»

חכם, להיות אותו מכשירות אלו ‰Óeשמעלותיו ÚBÓLÏ ‰L»̃∆ƒ¿««≈
„a‡Ï הלימוד את מבין שאינו חלש; זכרון ואף קשה תפיסה לו שיש – ¿«≈

מהר, שוכחו הוא הרי שהבין ולאחר בקושי, Úאלא ˜ÏÁ ‰Ê– ∆≈∆«
כדי  רבות, פעמים תלמודו על ולחזור מאד הרבה לעמול הוא וצריך

שלמד. מהדברים קצת יזכור ואף אותו שיבין

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

‰˜„ˆ È˙Ba ˙BcÓ Úa‡:צדקה נתינת בענין כלומר –‰ˆB‰ «¿«ƒ¿¿≈¿»»»∆
ÌÈÁ‡ ezÈ ‡GÂ ÔziL,יתנו לא ואחרים צדקה, יתן לבדו שהוא – ∆ƒ≈¿ƒ¿¬≈ƒ
ÌÈÁ‡ ÏLa ‰Ú BÈÚ ובשם בתהלה לבדו לזכות הוא שרוצה – ≈»»¿∆¬≈ƒ

אחרים  יעשו שלא לו שנוח מפרשים, ויש הצדקה; מעשה בשל טוב
שימעטו  או בקלונם, הוא ויתכבד רע שם עליהם שיצא כדי צדקה,

מהצדקה ידיהם קפיצת בעוון ישראל"((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).נכסיהם, "תפארת ובעל
מפרש:    שתהא צרה "שעינו עניים, בשל היינו –

יתירה". הרווחה ÔzÈלעניים ‡G ‡e‰Â ÌÈÁ‡ ezÈ משתדל – ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ≈
לתת, רוצה אינו משלו אבל לעניים, צדקה יתנו שאחרים אמנם הוא

lLa ‰Ú BÈÚBלו יחסר שמא ומתיירא הוא שחושש ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););– ≈»»¿∆
אבל  הרווחה, לעניים שתהא חושש "אינו ישראל": "תפארת ולפי

צרה". עינו בזה ידו, על  הרווחה להם ‡ÌÈÁשתהא ezÈÂ ÔzÈ– ƒ≈¿ƒ¿¬≈ƒ

נדיבה, ביד לתת האחרים את מזרז ועוד טובה, בעין משלו הוא שנותן
זה הכתוב ÈÒÁ„הרי אומר ועליו הדין, משורת לפנים שמתנהג – »ƒ

חחחח):):):): לבלבלבלב,,,, כלומר ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  – יקום" נדיבות על והוא יעץ, נדיבות "ונדיב
כמוהו. לעשות אחרים מעורר וגם לנדב, לעצמו יועץ ÔzÈשהוא ‡Gƒ≈

ÌÈÁ‡ ezÈ ‡GÂ שלא לאחרים מייעץ וגם משלו לתת רוצה שאינו – ¿ƒ¿¬≈ƒ
זה הרי של ÚLיתנו, לחייהם דואג ואינו הבריות על שמתאכזר – »»

הכתוב אמר ועליו זזזז):):):):העניים, שםשםשםשם,,,, יעץ ((((שםשםשםשם זמות הוא רעים, כליו "וכלי
הצדקה, בענין לטכס אנשים כשמתכנסים שקר": באמרי עניים לחבל

הטובה מחשבתם לבטל בליעל יועץ אבות אבות אבות אבות ").").").").הוא "מדרש ("("("("מגןמגןמגןמגן בספר
זזזז""""ל ל ל ל ))))דוד" הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם שלשלשלשל נכדו נכדו נכדו נכדו  מאת מאת מאת מאת  אבות אבות אבות אבות  פרקיפרקיפרקיפרקי על על על על  "וממאמר ((((פירושפירושפירושפירוש מצינו:

חשובה  שהיא צדקה יש דברים: לשלושה דומה שהצדקה החכמים,
כנחושת. הנחשבת ויש ככסף, נחשבת צדקה ויש כזהב, 

 דל אל משכיל כשהוא בסתר, האדם יעשנה אשר הצדקה היא –
חש  ואינו מתבייש אינו שהמקבל באופן כבוד, בדרך מנכסיו ומהנהו

שלמה אמר שעליה צדקה זוהי רוח; יד יד יד יד ):):):):דכאון כאכאכאכא,,,, בסתר ((((משלימשלימשלימשלי "מתן
לדבר: (סימן אף" תיבות:יכפה ראשי –הנותן.(סתר

  אותה נותן הוא שכן לעושיה, תפארת שאינה הצדקה היא
ויאוש פחד מתוך סכנה בשעת או תיבות:בחלותו, ראשי –

שרואהכנה.(תח   דל חנן לא כשאדם –
מרגיש  כשהוא ולבסוף עין; וצרות מכילות תמיד קפוצה וידו מימיו,
מצווה  הוא אז חילו, לאחרים יעזוב מעט ועוד ומתקרב, הולך שהקץ

בממונו" צדקה מעשי על ביתו תיבות:לאנשי ראשי – אום
ולהיאמר.(נו

משנתנו בתחילת שאין בארנו לפי צדקה, נתינת בענין כלומר – צדקה

מפרשים  ויש נותן. שאינו מי גם מונה המשנה שהרי ממש, צדקה בנותני לפרש

ליתן, רוצה שאינו היינו יתן" "לא מונה שהמשנה  ומה ממש, צדקה בנותני

הבושה מפני או אותו, שכופים מפני כורחו, בעל נותן הוא אבל 

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

L„n‰ ˙ÈÏ ÈÎÏB‰a ˙BcÓ Úa‡ לבית הליכה בענין כלומר – «¿«ƒ¿¿≈¿≈«ƒ¿»
חכמים: מפי תורה לשמוע ‰NBÚהמדרש BÈ‡Â CÏB‰ הולך – ≈¿≈∆

חיל  עושה ואינו שלומד או בלימוד, שם עוסק ואינו המדרש לבית
החכמים, לדברי היטב להקשיב לבו נותן שאינו »¿ÎNבלימודו,

B„Èa ‰ÎÈÏ‰ שכר לו יש מקום מכל עושה, שאינו פי על אף – ¬ƒ»¿»
נמצא  שכן כשלעצמה, היא מצוה המדרש לבית ההליכה שאף הליכה;

תורה. של באוירה שם ‰CÏBהוא BÈ‡Â ‰NBÚ יושב שהוא – ∆¿≈≈
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מצליח ואף בביתו, המדרש,ולומד לבית הולך ואינו »¿ÎNבלימודו,
B„Èa ‰NÚÓ שכר הוא מפסיד אבל בתורה, הוא עוסק שהרי – «¬∆¿»

‰NBÚÂהליכה. CÏB‰ כשהוא גם בתורה עוסק שהוא פי על אף – ≈¿∆
לבית  הוא הולך מקום מכל המדרש, לבית זקוק ואינו בביתו, יושב
בבית  ליושבים צריך הוא כאילו ומראה עצמו שמשפיל המדרש,

שמואל שמואל שמואל שמואל "),"),"),"),המדרש זה("("("("מדרש מדרש מדרש מדרש  משורת ÈÒÁ„הרי לפנים בזה שמתנהג – »ƒ
‰NBÚהדין. ‡GÂ CÏB‰ ‡G ואינו המדרש לבית הולך אינו – ≈¿∆

זה הרי כלל, בתורה מבואר ÚLעוסק וכן תורה. בדברי שמזלזל – »»
תורה,ב"המאירי": למקום וגולה שהולך –  שאין –

מקום מכל בידו, מצליח לימודו     –
אבל  תורה, בו שמרביצים למקום לילך עצמו מטריח שאינו כלומר
למקום  הולך היה שאם פי על אף בידו, ועולה בביתו בתורה מתעסק

בידו. מעשה שכר מקום מכל ויותר, יותר בידו עולה היה תורה
 .התורה לאהבת כך כל וטורח שעמל –  

 ."בלימודו ומתרשל התורה שמבזה –

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: י"ב במשנה  ;הזכרון וכוח התפיסה כשרון בענין
הדבר  וברירת הישרה הסברה "בענין מידות ארבע התנא מונה במשנתנו וכאן

צודק" מהבלתי לפני הצודק "ביושבים במשנתנו: התנא נוקט ומכאן
רבותיהם. את בקביעות המשמשים מובהקים בתלמידים דהיינו חכמים",

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ÈLBÈa ˙BcÓ Úa‡ לפני היושבים בתלמידים – «¿«ƒ¿¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÙÂ‰חכמים: ,˙ÓLÓ ,CtLÓe ,‚BÙÒ הולך שהתנא כפי – ¿«¿≈«¿∆∆¿»»
‰Ïkומפרש. ˙‡ ‚ÙBÒ ‡e‰L ,‚BÙÒ לתוכו סופג שהספוג כשם – ¿∆≈∆«…

כל  שקולט תלמיד יש כך צלולים, בין עכורים בין נוזלים, מיני כל
שאינה  לסברה נכונה סברה בין להבחין לדעת מבלי ששומע, מה

BÊaנכונה; ‡ÈˆBÓe BÊa ÒÈÎnL ,CtLÓ כלי הוא משפך – «¿≈∆«¿ƒ»ƒ»
יוצא  לתוכו, שנותנים מה וכל כלי, אל מכלי נוזלים בו שמעבירים
מרבו, ששמע מה הכל אמנם שמקבל תלמיד יש כך שתחתיו, לכלי

פולטו; כך שכבולעו מהר, אותם שוכח ÈˆBnL‡‰אבל ,˙ÓLÓ«¿∆∆∆ƒ»
ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ËÏB˜Â ÔÈi‰ שמסננים ‡˙ מסננת זוהי משמרת – ∆««ƒ¿∆∆∆«¿»ƒ

בתוכה, נשארים והשמרים יוצא הזך היין שבמשמרת וכשם יין; בה
בטפל; ומחזיק העיקר את שמניח תלמיד יש ÈˆBnL‡‰כך ,‰ÙÂ¿»»∆ƒ»

˙Ïq‰ ˙‡ ˙ËÏB˜Â ÁÓw‰ מבואר:‡˙ ב"ברטנורא" –– ∆«∆«¿∆∆∆«…∆
הקמח  ונשאר הנטחן, הקמח מן והמורסן הסובין שמוציאים לאחר
מאד, דקה בנפה אותו מעבירין החשוב, והוא הגס הסולת עם הדק

ונשאר  לבנה, עפרורית כעין שהוא הדק, הקמח אותו כל ממנה ויורד
שבכוחו  תלמיד יש כך למנחות. עושים היו וכן החשוב; הגס הסולת
ובאבות  והבטל". השקר מן האמת את וקולט שמועותיו, וללבן לברר

נתן מ מ מ מ ))))דרבי יש ((((פרק פרק פרק פרק  חכמים: לפני ביושבים מידות "ארבע אמרו:
למשמרת. דומה ויש למשפך, דומה יש לנפה, דומה יש לספוג, דומה
מקרא, ולמד חכמים לפני שיושב חכם תלמיד זה כיצד? לספוג דומה
הוא  כך הכל, את סופג שספוג כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה,
חכמים  לפני שיושב פיקח חכם תלמיד זה כיצד? לנפה הכל. את סופג
את  מוציאה שנפה כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה, מקרא, ושמע

את וקולטת היפה.הקמח את וקולט הרע את מוציא הוא כך הסולת,
מקרא, ושומע חכמים לפני שיושב טיפש תלמד זה כיצד? למשפך
מכאן, ויוצא מכאן מטיל שהמשפך כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה
מכאן; ויוצאים מכאן נכנסים באזניו, שמטילין ודבר דבר כל – הוא כך
שיושב  רשע תלמיד זה כיצד? למשמרת לו. והולך נשמט ראשון ראשון
וכשם  ואגדות; הלכות מדרש, ומשנה, מקרא ושמע חכמים, לפני
מוציא  הוא כך השמרים, את וקולטת היין את מוציאה שהמשמרת

הרע". את וקולט היפה את

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב
אהבה: סוגי שני שיש ללמד באה מתוך משנתנו אלא נובעת שאינה אהבה

חיצוניים; וסיבות.גורמים גורמים כל ללא נפשי יחס מתוך הנובעת אהבה
„a ‰ÈeÏz ‡È‰L ‰‰‡ Ïk לאותה וסיבה גורם המשמש – »«¬»∆ƒ¿»¿»»
הגוף, הנאת או תועלת כגון ‡‰‰אהבה, ‰ÏËa ,c ÏËa– »≈»»¿≈»«¬»

בטלה. האהבה גם זו, לאהבה שגרם הדבר שבטל «≈∆¿dÈ‡LÂכיון
„a ‰ÈeÏz אלא חיצוני, גורם בשום תלויה שאינה אהבה אבל – ¿»¿»»

לזולת, פנימי יחס מתוך היא ÌÏBÚÏנובעת ‰ÏËa dÈ‡ ויש – ≈»¿≈»¿»
גורסים:         

    הצדיקים אהבת כגון קיים, בדבר (אלא
והחכמים),  .(.(.(.(בבבבררררטטטטננננוווורררראאאא ‡‰‰((((ררררממממבבבב""""םםםם;;;; ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ«¬»

Ó˙Â ÔBÓ‡ ˙‰‡ BÊ ?„a ‰ÈeÏz‰ סיבת שבטלה שלאחר – «¿»¿»»«¬««¿¿»»
בו כתוב לתמר אמנון של טו טו טו טו ):):):):אהבתו יגיגיגיג,,,, בבבב אמנון ((((שמואל שמואל שמואל שמואל  "וישנאה

מאד". גדולה „a?שנאה ‰ÈeÏz dÈ‡LÂ אהבה היא איזו – ¿∆≈»¿»¿»»
בדבר? תלויה Ô˙B‰ÈÂשאינה „Âc ˙‰‡ BÊ ביניהם שהיתה – «¬«»ƒƒ»»

שכתוב כמו  לבנו, אב כאהבת נפש, א א א א ):):):):אהבת יחיחיחיח,,,, א א א א  "ונפש ((((שמואלשמואלשמואלשמואל
כנפשו". יהונתן ויאהבהו דוד, בנפש נקשרה יהונתן

   



קסח     

            

                   
                     
                    
                     

        

 

ז י ה נ ש מ ר ו א ב
שני  על ללמד משנתנו באה אהבה, סוגי שני על הקודמת במשנה ששנינו לאחר

מחלוקת. סוגי
ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L ˙˜GÁÓ Ïk,והתנצחות קינטור לשם לא – »«¬∆∆ƒ¿≈»«ƒ

אמיתותם, על הדברים את להעמיד כוונה מתוך Ìi˜˙‰Ïאלא dÙBÒ»¿ƒ¿«≈
הדברים  של ולקיומם האמת בירור לידי להביא המחלוקת עתידה –

ידה. על ויתלבנו ÌÈÓLשיתבררו ÌLÏ dÈ‡LÂ מחלוקת אבל – ¿∆≈»¿≈»«ƒ
והתנצחות, קינטור לשם או השררה בקשת לשם אלא שמים לשם שאינה

Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ÔÈ‡,המחלוקת אותה של התכלית תושג לא – ≈»¿ƒ¿«≈
תקויים. לא BÊומגמתה ?ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L ˙˜GÁÓ ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ«¬∆∆ƒ¿≈»«ƒ

È‡nLÂ Ïl‰ ˙˜GÁÓ ונקבעה ההלכה נתבררה מחלוקתם שמתוך – «¬∆ƒ≈¿««
ÌÈÓL?לדורות. ÌLÏ dÈ‡LÂ לשם שאינה מחלוקת היא ואיזו – ¿∆≈»¿≈»«ƒ
B˙„Úשמים? ÏÎÂ Á˜ ˙˜GÁÓ BÊ משה על לקנטר שבאו – «¬∆…«¿»¬»

שכתוב  כמו כוונתם, נתקיימה ולא ושררה, כבוד בקשת מתוך ואהרן
לבלבלבלב----לגלגלגלג):):):): טזטזטזטז,,,, בתיהם,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ואת אותם ותבלע פיה את הארץ "ותפתח

שאולה, חיים להם אשר וכל הם לקורח...וירדו אשר האדם כל ואת
כאן  הזכיר לא ולמה – הקהל". מתוך ויאבדו הארץ עליהם ותכס
כשם  ואהרן, משה את דהיינו המחלוקת, של השני הצד את התנא

לפי  ושמאי"? הלל מחלוקת "זו הצדדים: שני את קודם שהזכיר
שווים, אינם כאן אבל הם, שווים הצדדים שני ושמאי הלל שבמחלוקת

שום  בהם היתה ולא היתה, לשמים כוונתם ואהרן משה בחינה שהרי
שמים לשם שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).שלא מדרשמדרשמדרשמדרש בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום מבארים:("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ויש

מוריהם  על קמים מחלוקת שבעלי קרובות, לעתים אנחנו רואים
היא  כוונתם אם להבחין אפשר וכיצד ובוז, בגאוה עליהם ומדברים
יאמרו  כאשר שמים, לשם כוונתם או מוריהם, את ולבזות לקנטר
וקשורים  בחבורתם אחדות שיש רואים אם ייבחנו: בזאת ברם, בפיהם?
ומתכוונים  בפיהם, אמת שדברי הוא סימן רבה, באהבה לרעהו איש הם
המאחד  המחלוקת ענין שמלבד רואים, אנו אם אבל שמיים. לשם הם
ושנאה  וקנאה ביניהם, חלוקים העניינים שאר בכל אותם, ומקשר
הביאם  לבם רוע ורק שמים, לשם כוונתם שאין הוא סימן בלבותיהם,

התנא: שאמר מה וזהו זו. למחלוקת    
      וחמישים מאתיים היו הם כי –

עצמם  לבין שביניהם ונמצא גדולה; לכהונה התאווה אחד וכל איש,
המחלוקת שררה    היו רבנו משה שנגד אלא

עליו לחלוק אחת בעצה יחד """"מתנתמתנתמתנתמתנתכולם פיפיפיפי עלעלעלעל אלימלךאלימלךאלימלךאלימלך"""" ("("("("נועם נועם נועם נועם 

אבות אבות אבות אבות ").").").").

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מיישבת א. עמוד ס éáéúkדף éèeòéî éøz בעגלה ובין הדשן בתרומת בין - §¥¦¥§¦¥

כתוב הדשן בתרומת מהם, ללמוד שלא מיעוט יש שהיה 'BîNå',ערופה מיותרת הוא"ו §¨
ובפרשה  מצוותו, שנעשה אחר מעילה יש בו שרק מכך לדרוש ויש 'ושם', לומר צריך

שכתוב  מיעוט יש ערופה עגלה לומר 'äôeøòä',של צריך שהיה מיותרת והה"א ¨£¨
שיש  מקום לכל ללמוד אין כן ואם באחרת. ולא מועלין בה שדווקא לדרוש 'ערופה',

פירושו  'הוא' דם לגבי שכתוב שמה לומר בא ובהכרח מצוותו, שנעשית לאחר מעילה

כ  לאחר שהרי כפרה, לפני גם מעילה בו  שאין כפרה כלאחר כפרה אין לפני ודאי פרה

מצוותו. שנעשתה כיון מעילה בו

מהיכן (נט:)לעיל האמוראים שנחלקו בפסוק שנאמרו מיעוטים שלשה הגמרא הביאה

הגמרא: שואלת בדם. מעילה שאין íca,לומדים éàø÷ éúìz éðäå,'לכפר' 'לכם', §¨¥§¨¥§¨¥©¨
éì,'הוא', änì:הגמרא משיבה אחד. במיעוט די ממעילה דם למעט éèeòîìהרי ãç ¨¨¦©§©¥

,øúBpî בדם שגג אם וכן דם, משום אחת אלא חייב אינו בשוגג נותר דם אכל שאם ¦¨
מכרת. פטור בנותר äìéònî,והזיד éèeòîì ãçå פסוק מאיזה לשיטתו אחד כל §©§©¥¦§¦¨

מדאורייתא. מעילה בו שאין ממעילה, דם למעט לעיל éèeòîìשדורש ãçå§©§©¥
,äàîehî משום אחת אלא חייב אינו בשוגג הגוף בטומאת קדשים דם אכל שאם ¦§¨

פטור, הוא כרת, חייב הגוף בטומאת שהאוכל אף בטומאה והזיד בדם שגג ואם דם,

ìáàדם משום ìebétî,למעט ולא דם משום רק שחייב פיגול, מקרבן דם אכל שאם £¨¦¦
éøöפיגול, àì,àø÷ éèeòîì C,אחר ממקום שנלמד ìkמפני ,ïðúc של חלק Ÿ¨¦§©¥§¨¦§©¨
ïéøézîקרבן Bì LiL,אחרת בפעולה תלוי שהיתרו -çaænì ïéa íãàì ïéa בין - ¤¥©¦¦¥¨¨¨¥©¦§¥©

זמן  שכל באכילה, אותו מתירה הדם שזריקת הנאכל, קדשים בשר כגון אדם לאכילת

שזריקת  אימורין, כגון המזבח, על להקרבה שמתירין ובין באכילה, אסור הדם נזרק שלא

באלו המזבח, על ליקרב מכשרתו åéìòהדם ïéáéiçכרתìebét íeMî אכל אם - ©¨¦¨¨¦¦
באכילה  האחרים את שמתיר דבר אבל כרת. חייב פיגול במחשבת שנעשה מקרבן מהן

פיגול, משום עליו חייבים אין במנחה, וקומץ בקרבנות, דם כגון המזבח, על ובהקרבה

àeä øézî ,Bîöò íãå משום עליו חייבים אין לכן למזבח, ואימורין לאדם הבשר את §¨©§©¦
למעטו. פסוק צריך ואין פיגול

äNòî ìk 'éðúîשל øãqäהעבודות ìò øeîàä íéøetkä íBé,במשנתינוíà ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤¦
,Bøéáçì äNòî íéc÷ä,במשנה לו הקבוע כסדר עשה íeìk,שלא äNò àì וצריך ¦§¦©£¤©£¥Ÿ¨¨§

אם כגון הסדר. על הזו העבודה את ולעשות שלíéc÷äלחזור ההזאות ícאת ¦§¦©
ì øéòNä של ההזאות øçàìפני øéòNä ícî äféå øBæçé ,øtä íã מ ícשיזה ©¨¦¦©©¨©£§©¤¦©©¨¦§©©©

,øtä שהזה אחר שוב להזות צריך לכך פסולה, הסדר על שלא השעיר מדם שההזאה ©¨
הפר. מדם

íàåøîb àlL ãòגדול úBðznäהכהן úàשעיר של או פר -íéðôaLשל §¦©¤Ÿ¨©¤©©¨¤¦§¦
הקדשים ícäבקודש CtLð ו אחר ישחוט השעיר, של או הפר øçà,של íc àéáé ¦§©©¨¨¦¨©¥

øBæçéåלהזות,íéðôaî äléçza שמאחר שנית, פעם ומזה חוזר הזה שכבר מה ואף §©£©§¦¨¦¦§¦
מתחילתה. לעשותה צריך כפרה, אותה גמר ìëéäaולא ïëå מתנות מקצת נתן אם §¥©¥¨

אח  פר יביא הדם, ונשפך הפרוכת הפרוכת,לפני לפני המתנות את מתחילה שוב ויתן ר

שיבואר, כמו פנים, של ההזאות את שוב וליתן לחזור צריך אין áäfäאולם çaæîa ïëå§¥§¦§©©¨¨
את  מתחילה שוב ויתן אחר פר יביא המזבח, על המתנות באמצע הדם נשפך אם

בזה, והטעם הפרוכת, ולפני בפנים וליתן לחזור צריך אין בזה ואף המזבח, על המתנות

ïlekL,והמזבח ההיכל הקדשים, קודש מהם, אחת כל -ïîöò éðôa äøtk לחזור צריך ואין נגמרה, שנגמרה, כפרה ולכן - ¤¨©¨¨¦§¥©§¨
של  הכפרה מתחילת להתחיל צריך שבזה שבהיכל, מההזאות מחצית רק כגון נעשתה, מהכפרה חלק רק כאשר כן לא אך וליתן,

ההיכל. הזאות ñtL÷,כל íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø,הדם נשפך ìéçúîששם àeä íMî מהפר להזות ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©¦¨©§¦
היא. עצמה בפני כפרה מתנה שכל המתנות, מתחילת וליתן לחזור צריך אין כפרה, אותה את גמר לא ואפילו השני,

i"yx

äôåøòä:zxg` `le ef .àúìú
éáéúë éàø÷:`ed xtkl mkl .ãç

øúåðî éèåòîìmc lk` m`y .
zg` `l` aiig epi` bbeya xzep
miycw mc lk` m` oke mc meyn
oleka zxka `idy sebd z`neha
oke mc meyn zg` `l` aiig epi`
el`n zg`a cifde mca bby m`

:zxkn xehtêéøö àì ìåâéôî ìáà
éèåòîìoaxwn mc lk` m`y .

ol `wtp izixg` `zlinn lebit
:lebitc zxkn xehtcíãàì ïéá

çáæîì ïéáoze` oixizn mixg`y .
miycw xya oebk mc` zlik`l e`
lky mcd zwixfa ielzy lk`pd
dlik`a xeq` wxfp `ly onf
mixac) jtyi jigaf mce aizkck
oixizn e` lk`z xyade xcde (ai
mcd zwixfy oixeni` oebk gafnl
`xwie) aizkck gafnl ozxykn
'd gafn lr mcd z` odkd wxfe (fi
gegip gixl algd xihwde xcde
lk` m` lebit meyn eilr oiaiig
zxk aiig lbetn oaxwn odn
zlke`d ytpde (f my) aizkc
z` xizn la` `yz dper epnn
oi` unewde mcd oebk mixg`
opixnbc lebit meyn eilr oiaiig

ynaizk minlya lebitc minl
gafnl oixizn odl yi minlye
z` xizn mcdy mc`l oixizne
:dlik`l mxyae gafnl odixeni`
øãñä ìò ïéøåîàä 'éðúî.

:epzpynaìëéäá ïëåzvwn ozp .
mcd jtype zkextd lr zepzn
zepzn ligzie xg` xt `iai
xefgl jixv oi`e zkextd

:zxetka ligzdleäøôë ïìåëù
ïîöò éðôádxnbpy dxtk jkitl .

:dxnbp÷ñôù íå÷îî`l elit`e .
jixv oi` dxtk dze` dxnbp

:ozpy dn ozile xefgl

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מה' שבט, ובו גם ר"פ מהתועדות דיום הבהיר יום סגולה 

י"ט כסלו, ויהי רצון שיהי' רישומה ניכר בכל השנה כולה, ובזה גם בנקודה הפנימית ותפקידם של כל 

אלו שיש להם השפעה על ישראל בדורנו זה, הוא הפצת המעינות חוצה.

ובסגנונו במכתבו, כי האור הי' יכול להיות חזק ובהיר וכו', שאור שבעיסה מעכב וכו', קצת 

ז.א. מפעולות האדם  הוא מ"הכלים",  כי העיקר המניעה  כוונתי  כולה,  לא  יש בהאמור, אבל  אמת 

שהוא צריך להמשיך התורה ועניני' בכל מקום שידו מגעת, אבל דברי תורה אינם מקבלים וכו' בכל זה 

קצת אמת יש בדבר, כי ע"י פעולות כדבעי ובהידור מוסיפים גם באור, ובלשון הזהר בהנוגע לתורה, 

לאפשא לה, והוא ע"ד מארז"ל שישראל מוסיפין כח בפמליא של מעלה, וכמ"ש למעשה ידיך תכסוף.

ויהי רצון, אשר כמו בענין המים, אין מים אלא תורה, התפקיד הוא מעין מים חיים דוקא, 

הנה גם בהנוגע לאור ואין אור אלא תורה, יהי' במאור שבתורה הוא המעין שבתורה )עיין קרבן העדה 

לירושלמי חגיגה פ"א הלכה ז'( שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט.



קסט      

            

                   
                     
                    
                     

        

 

ז י ה נ ש מ ר ו א ב
שני  על ללמד משנתנו באה אהבה, סוגי שני על הקודמת במשנה ששנינו לאחר

מחלוקת. סוגי
ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L ˙˜GÁÓ Ïk,והתנצחות קינטור לשם לא – »«¬∆∆ƒ¿≈»«ƒ

אמיתותם, על הדברים את להעמיד כוונה מתוך Ìi˜˙‰Ïאלא dÙBÒ»¿ƒ¿«≈
הדברים  של ולקיומם האמת בירור לידי להביא המחלוקת עתידה –

ידה. על ויתלבנו ÌÈÓLשיתבררו ÌLÏ dÈ‡LÂ מחלוקת אבל – ¿∆≈»¿≈»«ƒ
והתנצחות, קינטור לשם או השררה בקשת לשם אלא שמים לשם שאינה

Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ÔÈ‡,המחלוקת אותה של התכלית תושג לא – ≈»¿ƒ¿«≈
תקויים. לא BÊומגמתה ?ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L ˙˜GÁÓ ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ«¬∆∆ƒ¿≈»«ƒ

È‡nLÂ Ïl‰ ˙˜GÁÓ ונקבעה ההלכה נתבררה מחלוקתם שמתוך – «¬∆ƒ≈¿««
ÌÈÓL?לדורות. ÌLÏ dÈ‡LÂ לשם שאינה מחלוקת היא ואיזו – ¿∆≈»¿≈»«ƒ
B˙„Úשמים? ÏÎÂ Á˜ ˙˜GÁÓ BÊ משה על לקנטר שבאו – «¬∆…«¿»¬»

שכתוב  כמו כוונתם, נתקיימה ולא ושררה, כבוד בקשת מתוך ואהרן
לבלבלבלב----לגלגלגלג):):):): טזטזטזטז,,,, בתיהם,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ואת אותם ותבלע פיה את הארץ "ותפתח

שאולה, חיים להם אשר וכל הם לקורח...וירדו אשר האדם כל ואת
כאן  הזכיר לא ולמה – הקהל". מתוך ויאבדו הארץ עליהם ותכס
כשם  ואהרן, משה את דהיינו המחלוקת, של השני הצד את התנא

לפי  ושמאי"? הלל מחלוקת "זו הצדדים: שני את קודם שהזכיר
שווים, אינם כאן אבל הם, שווים הצדדים שני ושמאי הלל שבמחלוקת

שום  בהם היתה ולא היתה, לשמים כוונתם ואהרן משה בחינה שהרי
שמים לשם שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).שלא מדרשמדרשמדרשמדרש בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום מבארים:("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ויש

מוריהם  על קמים מחלוקת שבעלי קרובות, לעתים אנחנו רואים
היא  כוונתם אם להבחין אפשר וכיצד ובוז, בגאוה עליהם ומדברים
יאמרו  כאשר שמים, לשם כוונתם או מוריהם, את ולבזות לקנטר
וקשורים  בחבורתם אחדות שיש רואים אם ייבחנו: בזאת ברם, בפיהם?
ומתכוונים  בפיהם, אמת שדברי הוא סימן רבה, באהבה לרעהו איש הם
המאחד  המחלוקת ענין שמלבד רואים, אנו אם אבל שמיים. לשם הם
ושנאה  וקנאה ביניהם, חלוקים העניינים שאר בכל אותם, ומקשר
הביאם  לבם רוע ורק שמים, לשם כוונתם שאין הוא סימן בלבותיהם,

התנא: שאמר מה וזהו זו. למחלוקת    
      וחמישים מאתיים היו הם כי –

עצמם  לבין שביניהם ונמצא גדולה; לכהונה התאווה אחד וכל איש,
המחלוקת שררה    היו רבנו משה שנגד אלא

עליו לחלוק אחת בעצה יחד """"מתנתמתנתמתנתמתנתכולם פיפיפיפי עלעלעלעל אלימלךאלימלךאלימלךאלימלך"""" ("("("("נועם נועם נועם נועם 

אבות אבות אבות אבות ").").").").

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מיישבת א. עמוד ס éáéúkדף éèeòéî éøz בעגלה ובין הדשן בתרומת בין - §¥¦¥§¦¥

כתוב הדשן בתרומת מהם, ללמוד שלא מיעוט יש שהיה 'BîNå',ערופה מיותרת הוא"ו §¨
ובפרשה  מצוותו, שנעשה אחר מעילה יש בו שרק מכך לדרוש ויש 'ושם', לומר צריך

שכתוב  מיעוט יש ערופה עגלה לומר 'äôeøòä',של צריך שהיה מיותרת והה"א ¨£¨
שיש  מקום לכל ללמוד אין כן ואם באחרת. ולא מועלין בה שדווקא לדרוש 'ערופה',

פירושו  'הוא' דם לגבי שכתוב שמה לומר בא ובהכרח מצוותו, שנעשית לאחר מעילה

כ  לאחר שהרי כפרה, לפני גם מעילה בו  שאין כפרה כלאחר כפרה אין לפני ודאי פרה

מצוותו. שנעשתה כיון מעילה בו

מהיכן (נט:)לעיל האמוראים שנחלקו בפסוק שנאמרו מיעוטים שלשה הגמרא הביאה

הגמרא: שואלת בדם. מעילה שאין íca,לומדים éàø÷ éúìz éðäå,'לכפר' 'לכם', §¨¥§¨¥§¨¥©¨
éì,'הוא', änì:הגמרא משיבה אחד. במיעוט די ממעילה דם למעט éèeòîìהרי ãç ¨¨¦©§©¥

,øúBpî בדם שגג אם וכן דם, משום אחת אלא חייב אינו בשוגג נותר דם אכל שאם ¦¨
מכרת. פטור בנותר äìéònî,והזיד éèeòîì ãçå פסוק מאיזה לשיטתו אחד כל §©§©¥¦§¦¨

מדאורייתא. מעילה בו שאין ממעילה, דם למעט לעיל éèeòîìשדורש ãçå§©§©¥
,äàîehî משום אחת אלא חייב אינו בשוגג הגוף בטומאת קדשים דם אכל שאם ¦§¨

פטור, הוא כרת, חייב הגוף בטומאת שהאוכל אף בטומאה והזיד בדם שגג ואם דם,

ìáàדם משום ìebétî,למעט ולא דם משום רק שחייב פיגול, מקרבן דם אכל שאם £¨¦¦
éøöפיגול, àì,àø÷ éèeòîì C,אחר ממקום שנלמד ìkמפני ,ïðúc של חלק Ÿ¨¦§©¥§¨¦§©¨
ïéøézîקרבן Bì LiL,אחרת בפעולה תלוי שהיתרו -çaænì ïéa íãàì ïéa בין - ¤¥©¦¦¥¨¨¨¥©¦§¥©

זמן  שכל באכילה, אותו מתירה הדם שזריקת הנאכל, קדשים בשר כגון אדם לאכילת

שזריקת  אימורין, כגון המזבח, על להקרבה שמתירין ובין באכילה, אסור הדם נזרק שלא

באלו המזבח, על ליקרב מכשרתו åéìòהדם ïéáéiçכרתìebét íeMî אכל אם - ©¨¦¨¨¦¦
באכילה  האחרים את שמתיר דבר אבל כרת. חייב פיגול במחשבת שנעשה מקרבן מהן

פיגול, משום עליו חייבים אין במנחה, וקומץ בקרבנות, דם כגון המזבח, על ובהקרבה

àeä øézî ,Bîöò íãå משום עליו חייבים אין לכן למזבח, ואימורין לאדם הבשר את §¨©§©¦
למעטו. פסוק צריך ואין פיגול

äNòî ìk 'éðúîשל øãqäהעבודות ìò øeîàä íéøetkä íBé,במשנתינוíà ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤¦
,Bøéáçì äNòî íéc÷ä,במשנה לו הקבוע כסדר עשה íeìk,שלא äNò àì וצריך ¦§¦©£¤©£¥Ÿ¨¨§

אם כגון הסדר. על הזו העבודה את ולעשות שלíéc÷äלחזור ההזאות ícאת ¦§¦©
ì øéòNä של ההזאות øçàìפני øéòNä ícî äféå øBæçé ,øtä íã מ ícשיזה ©¨¦¦©©¨©£§©¤¦©©¨¦§©©©

,øtä שהזה אחר שוב להזות צריך לכך פסולה, הסדר על שלא השעיר מדם שההזאה ©¨
הפר. מדם

íàåøîb àlL ãòגדול úBðznäהכהן úàשעיר של או פר -íéðôaLשל §¦©¤Ÿ¨©¤©©¨¤¦§¦
הקדשים ícäבקודש CtLð ו אחר ישחוט השעיר, של או הפר øçà,של íc àéáé ¦§©©¨¨¦¨©¥

øBæçéåלהזות,íéðôaî äléçza שמאחר שנית, פעם ומזה חוזר הזה שכבר מה ואף §©£©§¦¨¦¦§¦
מתחילתה. לעשותה צריך כפרה, אותה גמר ìëéäaולא ïëå מתנות מקצת נתן אם §¥©¥¨

אח  פר יביא הדם, ונשפך הפרוכת הפרוכת,לפני לפני המתנות את מתחילה שוב ויתן ר

שיבואר, כמו פנים, של ההזאות את שוב וליתן לחזור צריך אין áäfäאולם çaæîa ïëå§¥§¦§©©¨¨
את  מתחילה שוב ויתן אחר פר יביא המזבח, על המתנות באמצע הדם נשפך אם

בזה, והטעם הפרוכת, ולפני בפנים וליתן לחזור צריך אין בזה ואף המזבח, על המתנות

ïlekL,והמזבח ההיכל הקדשים, קודש מהם, אחת כל -ïîöò éðôa äøtk לחזור צריך ואין נגמרה, שנגמרה, כפרה ולכן - ¤¨©¨¨¦§¥©§¨
של  הכפרה מתחילת להתחיל צריך שבזה שבהיכל, מההזאות מחצית רק כגון נעשתה, מהכפרה חלק רק כאשר כן לא אך וליתן,

ההיכל. הזאות ñtL÷,כל íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø,הדם נשפך ìéçúîששם àeä íMî מהפר להזות ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©¦¨©§¦
היא. עצמה בפני כפרה מתנה שכל המתנות, מתחילת וליתן לחזור צריך אין כפרה, אותה את גמר לא ואפילו השני,

i"yx

äôåøòä:zxg` `le ef .àúìú
éáéúë éàø÷:`ed xtkl mkl .ãç

øúåðî éèåòîìmc lk` m`y .
zg` `l` aiig epi` bbeya xzep
miycw mc lk` m` oke mc meyn
oleka zxka `idy sebd z`neha
oke mc meyn zg` `l` aiig epi`
el`n zg`a cifde mca bby m`

:zxkn xehtêéøö àì ìåâéôî ìáà
éèåòîìoaxwn mc lk` m`y .

ol `wtp izixg` `zlinn lebit
:lebitc zxkn xehtcíãàì ïéá

çáæîì ïéáoze` oixizn mixg`y .
miycw xya oebk mc` zlik`l e`
lky mcd zwixfa ielzy lk`pd
dlik`a xeq` wxfp `ly onf
mixac) jtyi jigaf mce aizkck
oixizn e` lk`z xyade xcde (ai
mcd zwixfy oixeni` oebk gafnl
`xwie) aizkck gafnl ozxykn
'd gafn lr mcd z` odkd wxfe (fi
gegip gixl algd xihwde xcde
lk` m` lebit meyn eilr oiaiig
zxk aiig lbetn oaxwn odn
zlke`d ytpde (f my) aizkc
z` xizn la` `yz dper epnn
oi` unewde mcd oebk mixg`
opixnbc lebit meyn eilr oiaiig

ynaizk minlya lebitc minl
gafnl oixizn odl yi minlye
z` xizn mcdy mc`l oixizne
:dlik`l mxyae gafnl odixeni`
øãñä ìò ïéøåîàä 'éðúî.

:epzpynaìëéäá ïëåzvwn ozp .
mcd jtype zkextd lr zepzn
zepzn ligzie xg` xt `iai
xefgl jixv oi`e zkextd

:zxetka ligzdleäøôë ïìåëù
ïîöò éðôádxnbpy dxtk jkitl .

:dxnbp÷ñôù íå÷îî`l elit`e .
jixv oi` dxtk dze` dxnbp

:ozpy dn ozile xefgl



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `nei(oey`x meil)

øNòîe øBëagaf mya millkpd zepaxw ok mb mdyìòa ìò ïéìçc §©£¥§¨¦©©©
,òeá÷ íeîsebd zyecw mdilr dlgeïéàöBé ïéàåmpeict xg` ¨©§¥§¦

ïéleçìmixzen eidiy cr ixnbl,ãáòéìå ææbéìxyt` i` ok m`e §¦¦¨¥§¥¨¥
dlg `l gaf myay ,gaf myn xeng dxenz myy xnele lelkl

,minen ilra lr sebd zyecwàlàjgxk lr,éðz÷ àì çáæ íL ¤¨¥¤©Ÿ¨¨¥
e` lecb odk ly ext e` ,mieqn gaf `ed `ziixaa xen`d gafe

.eli`
:`xnbd zl`eyàðL éàîe`pzd hwp dxenz iabl zn`a recn - ©§¨

beq wx hwp gaf iabe ,zexenzd ibeq lk z` llekd 'dxenz my'
:`xnbd zvxzn .migafd ibeq lk z` llk `le gaf ly mieqn

iablàéä úçà äøeîz íL ,äøeîzz` yi zexenzd ibeq lkay - §¨¥§¨©©¦
,gafn dwelg dxenzd mday `pzd dpny miweligd zrax` lk
mpi` zexenzd lky ,dxenza xneg cg`e gafa xneg dyly
,dxenz miyer mpi`e ,d`nehe zay migec mpi`e xeaiva mikiiy

g ozyecwexg`l dceare dfiba xq`idl minen ilra lr dl
iabl la` ,mpeictçáæixdy ,gaf my hewpl `pzd leki did `l ¤©

øNòî àkéàå øBëa àkéàmpi` mde gaf mya millkp md mby ¦¨§§¦¨©£¥
md `l` ,minen ilra lr ozyecw zelg iabl dxenzn miwelg
,gaf my hewpl `pzd did leki `l jkl ,df oiprl dxenzl minec
enk ,eli` e` mixetikd mei xt e` gafd ibeqn cg` hwp `l`

.lirl x`azdy
:`xnbd dywndì íé÷Bîcà ,úLL áøìe`ziixaa xen`d gafl §©¥¤©§¦¨

,çñta dî÷Bì ,ïøäà ìL Bìéàadxenzn xeng gqt oaxw mby §¥¤©£Ÿ§¨©¤©
,`ziixaa mixen`d mixacaäàîehä úàå úaMä úà äçBãciptn §¤¤©©¨§¤©§¨

,reaw epnfyøáñ÷ :àøîâä úöøúî .àeä ãéçé ïaø÷c äøeîz äNBòå§¤§¨§¨§©¨¦¨¨©
xn`y dcedi iaxk `ziixad ly `pzdìò çñtä ïéèçBL ïéà¥£¦©¤©©

ãéçiä,dxenz dyer gqtdy ep`vn `l ok m`e ,dxeag lr `l` ©¨¦
.dxenz dyer epi`y oitzeyd oaxw cinz `ed ixdy

:`xnbd zl`eyéðL çñôa déî÷Bðå,dxeaga `weec `a epi`y §§¥§¤©¥¦
ipy gqt :`xnbd zvxzn .dxenz dyere cigi oaxw df ixdeéî¦

,äàîeè éçcmigqt zkqna dpynd ixd(.dv)ipy gqty dnzq ¨¥§¨
cg`y `ziixaa xen`d gafd jkle ,d`neh dgec epi`

.ipy gqta eyxtl xyt` i` ,d`neh dgecy `ed eizexnegn
lirl z`aend `ziixad z` zx`an `xnbd(.p)iax el xn`' ,

cigi oaxwc gqte lecb odk iziage mixetikd mei xt `lde xi`n

xt `lde awri iax el xn` ,d`nehd z`e zayd z` dgece `ed
xeaiv oaxwc dbibge miakek zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd

:'d`nehd z` `le zayd z` `l oigec oi`eàðeä áø déì øîà̈©¥©¨
àðL éàî ,àpúå ,àáøì òùBäé áøc déøaoaxwïaø÷ déì éø÷c çñt §¥§©§ª©§¨¨§©¨©§¨¤©§¨¥¥¨§©

àðL éàîe ãéçéoaxwéà ,øeaéö ïaø÷ dì éø÷c äâéâç`pzdy xn`p ¨¦©§¨£¦¨§¨¥¨¨§©¦¦
xeaiv oaxw dbibgl `xewa éúàc íeMîàéôeðëmrd ztiq`a - ¦§¨¥¦§§¨

l`xyi lky oeik ,envrl oaxw `ian cg` lky s`e ,milbxa
,xeaiv oaxw aygp cgi mi`a,àéôeðëa éúà énð çñtel dide ¤©©¦¨¥¦§§¨

gqty `ziixaa `pzd xn` recne ,xeaiv oaxw eaiygdl `pzl
,`ax el xn` .`ed cigi oaxw,àéôeðëa éúà àìc éðL çñt àkéà¦¨¤©¥¦§Ÿ¨¥¦§§¨

,oey`xa `iad `ly in `l` ,ipy gqt mi`ian l`xyi lk oi`y
.ipy gqt epiid `ziixaa `pzd xn`y 'gqt'e ,cigi oaxw `xwpe

déì øîà,ryedi axc dixa `ped axïk íàxen`d gqty ¨©¥¦¥
,ipy gqt `ed `ziixaaäàîehä úàå úaMä úà äçBc àäéixack §¥¤¤©©¨§¤©§¨

dgec epi`y `xnba x`azp lirle ,d`nehd z` dgecy `ziixad
,d`nehd z`déì øîà,`axïéàok` ef `ziixa dpeyd `pzd - ¨©¥¥

dfa ewlgpy epivn oky ,d`nehd z` dgec ipy gqty xaeq
`ed xaeqe ,oldl `ziixaaäçBc éðL çñt ,àéðúc ,éçc øîàc ïàîk§©§¨©¨¥§©§¨¤©¥¦¤

úà äçBc óà øîBà äãeäé éaø ,äàîehä úà äçBc Bðéàå úaMä úà¤©©¨§¥¤¤©§¨©¦§¨¥©¤¤
.äàîehä©§¨

:mzwelgn inrh z` `xnbd zx`anàn÷ àpúc àîòè éàîoi`y ©©£¨§©¨©¨
.d`nehd z` dgec ipy gqt,Búéçc äàîeè éðtî ,Cì øîàxnelk ¨©¨¦§¥§¨§¦

i `ly dcitwd dxezdydzgc jk liayae ,d`neha gqt dyr
,d`neha gqt eyri `ly ick oey`x gqtn mi`nhd z` dxezd

åy xne` dz`äNòéipy gqt,äàîeèadna eplred dn ok m` §©£¤§§¨
.edepigcyäãeäé éaøåd`neh dgec ipy gqty xaeqd,Eì øîà §©¦§¨¨©§

c ,d`neh dgecy micnl weqtdnàø÷ øîàipy gqt zyxta ¨©§¨
(ai h xacna),'BúBà eNòé çñtä úwç ìëk'bdep ipy gqtay rnyne §¨ª©©¤©©£

,gqtd zevn milhan oi` oey`x gqt dn ,oey`x gqt zweg lk
milhan oi` ipy gqt s` ,miaixwn mi`nh xeaivd lk eid elit`e

eze`äàîeèa eléôàåaiyn `nw `pz zxaq lre ,eze` miaixwn ©£¦§§¨
mpn` ,dcedi iaxäøäèa BúBNòì åéìò äøéæçä äøBzädid `l m`e ©¨¤¡¦¨¨¨©£§¨¢¨

aixwdle xdhidl ipy gqtl onf dxezd el dpzp oey`xa xedh
m` la` ,dxdhaäëæ àìdxdha ezeyrle xdhidlepNòéipya Ÿ¨¨©£¤

.äàîeèa§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc `nei(iriax meil)

.zkextd z` milleb eidy `pihwàlàdid dfy xn`pLc÷îa ¤¨§¦§¨
,éðL,miycwd ycewl lkidd oia licadl zkext my dzidyéî ¥¦¦

íéáeøk eåäzia mcew cer myn oex`d lhipyk ixdy ,ipy ycwna £§¦
z` mdl mi`xn eidy xn` cvike ,miaexkd mb elhip ipy

.miaexkd
:`xnbd daiyníìBòìxaecnïBLàø Lc÷îa,miaexk my eidy §¨§¦§¨¦

éàîemilleb eidy `pihw ax xn`y dne -,'úëBøt'ezpeek ©¨¤
l,éáác úëBøtmigzta zeqext eidy zekextd z` oilleb eidy ¨¤§¨¥

lkidd gzta ,mle`d gzta ,[ax xn` `xif iax ixaca oldlck]
ellbyke ,df cbpk df migztd mipeekn eide ,miycwd ycw gztae
miaexkd z` ze`xl l`xyi elki el` migztay zekextd z`

.gztd cbpk eidyìL ,áø øîà àøéæ éaø øîàcúBëBøt øNò äL §¨©©¦¥¨¨©©§Ÿ¨¨¨¨
Lc÷na eéä,ipyäòáL ãâðk äòáLíéøòLcere ,dxfrd ly,íézL ¨©¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¨¦§©¦

,íìeà ìL Bçúôì úçàå ìëéä ìL Bçúôì úçàcereøéáca íézL ©©§¦§¤¥¨§©©§¦§¤¨§©¦©§¦
,oey`x ycwna didy oiqwxh dn`d mewna miycwd ycw iptl

ïãâðk íézLeeid xiacay mizyd lyäiìòa.dpeilrd dnewa - §©¦§¤§¨¨£¦¨
ycwna mb ok ,migztd cbpk zekext eid ipyd ycwnay myke
eide ,ea eid migzt mewn lkn ,oiqwxh dn` didy s` ,oey`xd

.migztd cbpk zekext
:sqep aeyiiíìBòì ,øîà á÷òé øa àçà áøeixac xn` `pihw ax ©©¨©©£Ÿ¨©§¨

,éðL Lc÷îamewn lkn ,oex`d lr miaexk eid `ly s`eíéáeøëe §¦§¨¥¦§¦
éîéé÷ eåä àúøeöcx`yp dfy ,milzka my mixiievn eid miaexk - §§¨¨¨§¥

mixiievn miaexk eidy oipne .mrl e`xd mze`e oey`x ziaa enk
,ycwnd ilzekaáéúëcdnly dpay ycwn iab(hk e '` mikln)úàå' ¦§¦§¥

'òì÷ áñî úéaä úBøé÷ ìk,zerilwe zezyx zexeva siwd - ¨¦©©¦¥©¨©
úBòì÷î éçeúét']zxev zewewg -,'íéáeøk ['úøîúå'zxev - ¦¥¦§§§¦§¦ŸŸ

,milwc'íévéö éøèôe',migxt ilerab -øMéî áäæ ätöå' [áéúëe] §ª¥¦¦§¦§¦¨¨¨§ª¨
'äwçnä ìò,dwiwgd lr oeekn adf ietiva zexevd z` dtive - ©©§ª¤

dxevdy mewna hleae zrwey dxevdy mewna rwey didiy
.mixeivd zexev z` adfd ietv lhai `ly ick ,zhleaáéúëe§¦

(fl f '` mikln)'ebe miaExM 'ebe zgld lr gYtie''úBéìå Léà øòîk- ©§©©©©ªŸ§¦§©©¦§Ÿ
ilzeka miaexk zexev eidy o`kn gken .ezieela yi` weaick

.ipyd ycwnd zia
:`xnbd zxxanéàîyexit dn -úøàáî .'úBéìå Léà øòîk' ©§©©¦§Ÿ

,àìéL áø øa äaø øîà :àøîâä¨©©¨©©¦¨
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המשך ביאור למס' יומא ליום רביעי עמ' א

ezny in` cenr `p sc ± iyily wxt`nei
øåëá(gi xacna) dia aizkc ,oeict mey el oi`e ,men lra oia mz oia ,mgxn ezyecw Ð

."rxl aeh oia xwai `l" (fk `xwie) aizk inp dnda xyrnae "dctz `l xey xeka j`"

."l`bi `l" (my) aizkc el oi` oeicte ,men lra lr lg :`nl`éðú÷ àì çáæ íù àìà
mya xnege ,dxenz mya oi`y dn ea xneg :xn`we ,dizlinl hwp `gaf cga `l` Ð

.o`k oiweqr ep`y gaf eze`a oi`y dxenzéàî
àðù.ipeeb ixza dizlin `pz hewpilc Ðíù

àéä úçà äøåîúlka zeey zexenzd lk Ð

zay ziigcae xeaiva :`kd ipzwc jpd

`l gaf la` ,dcearae dfibae dxenz ziiyrae

`lc dceare dfib ipzw `dc ,my ipzinl ivn

gaf mya ok oi`y dn xninl ivn`ki` `dc Ð

.xyrne xekaãéçéä ìò çñô ïéèçåù ïéà øáñ÷
(`,`v) migqt zkqna ikd xn`c dcedi 'xk Ð

"cg`a gqtd z` geafl lkez `l"n dl silie

zetzey `la `a epi`c oeikedyer oi` Ð

.dxenzäàîåè éçã éîxn`c o`nl `ki` Ð

.igc `lc oizrnya onwläâéâç àðù éàî àðúå
'åëå'xe xi`n 'x iabc ,dxenzc `pz `edd Ð

.lirl izii`c awriàéôåðëá.milbxa Ð
÷åôéúå
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äî÷åðoeyla edpipzinl dil ded `l oxd` ly eli`e z`hgc meyn d`xp Ð gqta

dniz ."`ed gqt gaf" aizk Ð gqt la` .gaf ixwi`c ogky` `lc ,`nzq gaf

ipd lk dia jiiyc cg` gaf yiy ,gafa xneg :xn`w ikdc `nipe ,oey`x gqta dnwel :il

axw `l m` dxenz dyere d`nehe zay dgece xeaivak cigia bidpc ,aiyg `wc ilin

elit` .ea oixinne gqt xzen dil dedc ,epnfa

Ð cigid lr gqtd oihgey oi`c xn`c o`nl

`l` eilr x`yp `le mdici z` eilra ekyn m`

didy in" wxta opixn`ck ,dxenz dyer Ð cg`

dpyd zeni x`ya gqtc .(a,ev migqt) "`nh

xneg .dxenz meya ok oi`y dn ,dxenz dyer

epi`e ,reaw men lra lr dlg oky Ð dxenza

gqt gafa ok oi`y dn ,carile ffbil oilegl `vei

lra lr lg inp gqt xzenc :xnel yie !epxn`y

eilr xare ,mnede gqt yixtd m`c ,reaw men

ffbil oilegl `vei oi`e ,gqt xzen ied Ð gqtd

.enenl gqtc eyicwd mcwc oeik carile

äçåãil d`xp Ð d`nehd dgec oi`e zayd

opax oiae dcedi iax oiaclkk"n ixnb

`nw `pzc ,ibilt `xaq `dae "gqtd zwg

d`neh dgec oi` oey`x "gqt zwg lkk" :xaq

dgcp Ð xeaiv herina la` ,xeaiv aexa `l`

,xaq dcedi iaxe .ipy gqt s` d`nehd iptn

s` ixnbl lha oi` oey`x gqt dn :xn`w ikd

`l dey dxifba "ecrena" "ecrena"n la` .'eke

`iz` `d ?dey dxfb il dnlc :`cg .opixnb

dey dxifbn i` :cere ."gqtd zwg lkk"n xity

xnbip ?d`neh igc `lc `nw `pzc `nrh i`n

,xninl `kile .d`nehe zay igcc dey dxifbn

oey`x gqt dn ,oey`x gqtn opixnb daxc`c

xnbinl `kil cinzn `d ?olpn zaya oey`xd z` oiyer oherine oiaf xeaiv aexy oebk ,cigia `a `edyk elit` zay igc gqtc olpn ok m`c .ipy gqt s` micigia d`neh igc `l Ð

oeik ,jgxk lr `l` .`weec l`xyi lk o`k s` Ð l`xyi lk oldl dn ,oecpk zeidl oicd on `al eic :`nipe .l`xyi lk ly oaxw iedc cinzc `inec ,gqt oiyer l`xyi lkyk `l`

cg` mc`n ueg dwegx jxca e` oiaf l`xyi lk eid m`e ,zaya lhazi `l gqta s` ,zay `edy liaya lha epi`e ,zaya elit` "ecrena" oldl dn :opixnb ikd dey dxfba opixnbc

liaya ixnbl lha oi`y ,oey`x gqt enk d`nehd iptn lhazi `ly ipy gqt iab `nip ,inp ikd ,ixnbl lha `ed ixd Ð cigia zay igc `l zxn` i` ,zaya gqt axr lge ,mipy e`

zwg lkk"n xnbe "ecrena" azk `l ipy gqta ok m`e ,(`,bv migqt) "`nh didy in" wxta ozp iaxk ,oey`x gqt` i`w "ecrena"c dil `xiaq `nw `pzc xninl `kile .zn z`neh

.dcedi iaxl inp dil iwtp "zwg lkk"n `nl` ."zwg lkk" `xw xn` :jl xn` dcedi iaxe ,xn`w `zrnya `dc .i`w ipy gqt`c xaqc "ecrena"n xity xnb dcedi iax la` "gqtd

il aixwdl exnyz" ieev oeyla eazkpy jpi`l inc `lc ,`pz meyc `ail` dey dxifbl eze` yexcl llk xazqin `l (h xacna) "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik"c :il d`xp ok lr

la` .zecrend zeyrl (bk `xwie) "l`xyi ipa l` 'd icren z` dyn xacie" (hk my) "mkicrena 'dl eyrz dl`" (h my) "ecrena gqtd z` l`xyi ipa eyrie" (gk my) "ecrena

dxifbn `l` zay igcc ol `wtp `l oey`x gqt `de :xn`z m`e .izyxitck ,ibilt `xaqae ,xity opixnb Ð "gqtd zwg lkk"n la` "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" azk `xw i`d

:xnel yie ?xninl `ki` i`n Ð cnlne xfeg epi` xn`c o`nl `l` ,ywida cnlne xfeg dey dxifba cnld xac xn`c o`nl `gipd ?`yiwida dipin ipy gqt xnb ikide ,cinzn dey

,dyw la` .dey dxifba da opixnbc icin inp dipin opixnb Ð diteb oey`x gqta miaezky mixac opixnb "gqtd zwg lkk"nc oeik ,ywid ied `l Ð xg` xace epnid dil `xiaqc

`nrh i`n ok m`c Ð ywida cnlne xfeg dey dxifba cnld xacc dil `xiaq edi`c xninl `kile ,ywid ied Ð xg` xace epnid (`,fp migaf) "onewn edfi`" wxt seqa xn`c o`nl

dxifba cnld xacc dicicl xnel ep` oikixve .ywid ied xg` xace epnid dil zi`c ,l`rnyi iaxcn ywida cnlne xfegc heytiz ?(`,p my) "onewn edfi`" wxta i`xen` da ibilt

gqtd zwg lkk" aizkc oeik :xnel yie !xaca zewelgn yly edl eed ok m`c Ð d`neh `le zay `l dgec epi` ipy gqt l`rnyi iaxlc xnel `ed wgece .ywida cnlne xfeg dey

cga miptan ueg (`,fp) `wxita onwl ipyn `peeb i`d ike ."gqtd zwg lkk" miiwn jpi` Ð ok `l m`y .dey dxifba ea epcnly xac epnn ok enk cenll ep` mikixv Ð "eze` eyri

`l Ð ok `l m`c ,ywida ecnly xac elit`e Ð xirya oke ,miptle iptl dyry dn lk xta cren ld`a zeyrl jixv Ð "cren ld`l dyri oke" aizkc oeik :xnelk ,xnb `pnif

la` ."dyri oke" dia opixwdgecy ipy gqt lr cnile aezkd `a Ð "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" :ixtqa `vnp oke .dey dxifba ixnb "ecrena"c mda dbeny migqta yexit yi

elit`c ,cinzn xity xnb gqt i`cec ,lirl iziywdy `dn ayiil ip` jixve .opaxk `nzqe .d`nehd liaya `l` `a epi` envr lk :zxn` Ð d`nehd z` dgci e` ,zayd z`

cigia dil zgkyn `lc meyn epiid Ð zaya cigia ez` `l cinzc ab lr s`e .cigi elit`e ,zaya `ai dry lk gqt s` Ð zaya `ai dry lk cinz `dc ,zaya ciar cigi

icarc ,xeaiv herina oebk ,d`neh igc `lc oipnif diteb oey`x gqtc oeik ,d`neha la` .xeaiva oia cigia oia ,zaya izipc epnid cenll jl yi Ð cigia `a `edy gqt la` .llk

dn ,mixexne zevnc hxtd oirkn hirninc dil `xiaqc :xnel yi !"gqtd zwg lkk"n `iz` `d ?dey dxifb il dnl :xn`z m`e .ipy gqt inp ikd Ð d`neha icar `le dxdha

,i`w oey`x gqt` "ecrena" xn`c ozp iaxl ,edin .zxk ea yiy dyrz `l `edy zay dgci `ly ihernl Ð lk s` ,zxk ea yiy dyrz `l igc `lc dyr zevn yxetn hxtd

azk `le ,ozp iaxk ikd edl `xiaq inp dcedi iaxc opaxc xyt`e .mzdn inp dil `wtpc ,oizrnyc dcedi iaxk "gqtd zwg lkk"n dil `wtp Ð zay igcc ipy gqtc xnel jixv

ixtqac :il dyw ,edin .ixtiqa `zi`ck "ecrena"n edl `wtpe ,ipy gqta "ecrena" iyxcc ,iaxe `iawr oa `ippg iaxk edl `xiaq e` "zwg lkk"n edl `wtpe ,ipy gqt` "ecrena"

xn`w ikd xzae .oey`x df Ð ecren edfi` :zxn` Ð ipy gqt lr `l` epi` e` oey`x gqt lr xne` dz` ,zxk yepr oey`x gqt lr "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" ,`xwirn xn`w

o`nl xn`wc xg` xace ,i`w oey`x gqt`c xn`c o`nl `ziinw `yxce .zayd dgecy ipy gqt lr cnile aezkd `a ,xg` xac :xn`wc epiid ,`nye !azk ipy gqta "ecrena"c

o`nlc oeik ?izixg` `zlin hwpe zxkl diway `nrh i`n ,`xwirn dia ixii`c zxk oiprl ipy gqt lr cnile aezkd `a xninl dil ded ok m`c ,dyw edin .i`w ipy gqt`c xn`c

mzqa zeyxc izy yxecy ,zg` `ziixaa mewn meya `peeb i`d ik yiy xeaq ipi` :cere ,(`,bv migqt) "`nh didy in" wxta zxk oiprl ibilt edpi` `de .ixii` `w ipy`c xn`c
oixzeqy
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ïéàöBé ïéàå ,òeá÷ íeî ìòa ìò ïéìçc øNòîe øBëa§©£¥§¨¦©©©¨©§¥§¦
.éðú÷ àì çáæ íL :àlà .ãáòéìå ææbéì ïéleçì¯éàîe §¦¦¨¥§¥¨¥¤¨¥¤©¨¨¨¥©

?àðL¯äøeîz íL äøeîz¯çáæ ,àéä úçà¯ §¨§¨¥§¨©©¦¤©
.øNòî àkéàå øBëa àkéàíé÷Bîcà ,úLL áøìe ¦¨§§¦¨©£¥§©¥¤©§¦

úà äçBãc ,çñta dî÷Bì ïøäà ìL Bìéàa dì̈§¥¤©£Ÿ§¨©¤©§¤¤
ãéçé ïaø÷c äøeîz äNBòå ,äàîehä úàå úaMä©©¨§¤©§¨§¤§¨§¨§©¨¦

!àeä¯.ãéçiä ìò çñtä ïéèçBL ïéà :øáñ÷¯ ¨¨©¥£¦©¤©©©¨¦
!éðL çñôa déî÷Bðå¯øîà ?äàîeè éçc éî §§¥§¤©¥¦¦¨¥§¨£©

,àpúå :àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì¥©¨§¥§©§ª©§¨¨§©¨
àðL éàîe ,ãéçé ïaø÷ déì éø÷c çñt àðL éàî©§¨¤©§¨¥¥¨§¨¨¦©§¨
éúàc íeMî éà ?øeaéö ïaø÷ dì éø÷c äâéâç£¦¨§¨¥¨¨§¨¦¦¦§¨¥

àéôeðëa¯!àéôeðëa éúà éîð çñt¯àkéà ¦§§¨¤©©¦¨¥¦§§¨¦¨
.àéôeðëa éúà àìc ,éðL çñt¯íà :déì øîà ¤©¥¦§¨¨¥¦§§¨¨©¥¦

!äàîehä úàå úaMä úà äçBc àäé ,ïk¯.éçc øîàc ïàîk ,ïéà :déì øîà ¥§¥¤¤©©¨§¤©§¨£©¥¦§©§¨©¨¥
.äàîehä úà äçBc Bðéàå ,úaMä úà äçBc éðL çñt :àéðúc:øîBà äãeäé éaø §©§¨¤©¥¦¤¤©©¨§¥¤¤©§¨©¦§¨¥

,Búéçc äàîeè éðtî :Eì øîà ?àn÷ àpúc àîòè éàî .äàîehä úà äçBc óà©¤¤©§¨©©§¨§©¨©¨¨©§¦§¥§¨§¦
"Búà eNòé çñtä úwç ìëk" àø÷ øîà :Eì øîà äãeäé éaøå ?äàîeèa äNòéå¯ §¥¨¤§§¨§©¦§¨¨©§¨©§¨§¨ª©©¤©©£Ÿ

åéìò äøéæçä äøBzä .äàîeèa eléôàåBúBNòìäëæ àì ,äøäèa¯.äàîeèa epNòé ©£¦§§¨©¨¤¡¦¨¨¨©£§¨¢¨Ÿ¨¨©£¤§§¨
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `nei(oey`x meil)

øNòîe øBëagaf mya millkpd zepaxw ok mb mdyìòa ìò ïéìçc §©£¥§¨¦©©©
,òeá÷ íeîsebd zyecw mdilr dlgeïéàöBé ïéàåmpeict xg` ¨©§¥§¦

ïéleçìmixzen eidiy cr ixnbl,ãáòéìå ææbéìxyt` i` ok m`e §¦¦¨¥§¥¨¥
dlg `l gaf myay ,gaf myn xeng dxenz myy xnele lelkl

,minen ilra lr sebd zyecwàlàjgxk lr,éðz÷ àì çáæ íL ¤¨¥¤©Ÿ¨¨¥
e` lecb odk ly ext e` ,mieqn gaf `ed `ziixaa xen`d gafe

.eli`
:`xnbd zl`eyàðL éàîe`pzd hwp dxenz iabl zn`a recn - ©§¨

beq wx hwp gaf iabe ,zexenzd ibeq lk z` llekd 'dxenz my'
:`xnbd zvxzn .migafd ibeq lk z` llk `le gaf ly mieqn

iablàéä úçà äøeîz íL ,äøeîzz` yi zexenzd ibeq lkay - §¨¥§¨©©¦
,gafn dwelg dxenzd mday `pzd dpny miweligd zrax` lk
mpi` zexenzd lky ,dxenza xneg cg`e gafa xneg dyly
,dxenz miyer mpi`e ,d`nehe zay migec mpi`e xeaiva mikiiy

g ozyecwexg`l dceare dfiba xq`idl minen ilra lr dl
iabl la` ,mpeictçáæixdy ,gaf my hewpl `pzd leki did `l ¤©

øNòî àkéàå øBëa àkéàmpi` mde gaf mya millkp md mby ¦¨§§¦¨©£¥
md `l` ,minen ilra lr ozyecw zelg iabl dxenzn miwelg
,gaf my hewpl `pzd did leki `l jkl ,df oiprl dxenzl minec
enk ,eli` e` mixetikd mei xt e` gafd ibeqn cg` hwp `l`

.lirl x`azdy
:`xnbd dywndì íé÷Bîcà ,úLL áøìe`ziixaa xen`d gafl §©¥¤©§¦¨

,çñta dî÷Bì ,ïøäà ìL Bìéàadxenzn xeng gqt oaxw mby §¥¤©£Ÿ§¨©¤©
,`ziixaa mixen`d mixacaäàîehä úàå úaMä úà äçBãciptn §¤¤©©¨§¤©§¨

,reaw epnfyøáñ÷ :àøîâä úöøúî .àeä ãéçé ïaø÷c äøeîz äNBòå§¤§¨§¨§©¨¦¨¨©
xn`y dcedi iaxk `ziixad ly `pzdìò çñtä ïéèçBL ïéà¥£¦©¤©©

ãéçiä,dxenz dyer gqtdy ep`vn `l ok m`e ,dxeag lr `l` ©¨¦
.dxenz dyer epi`y oitzeyd oaxw cinz `ed ixdy

:`xnbd zl`eyéðL çñôa déî÷Bðå,dxeaga `weec `a epi`y §§¥§¤©¥¦
ipy gqt :`xnbd zvxzn .dxenz dyere cigi oaxw df ixdeéî¦

,äàîeè éçcmigqt zkqna dpynd ixd(.dv)ipy gqty dnzq ¨¥§¨
cg`y `ziixaa xen`d gafd jkle ,d`neh dgec epi`

.ipy gqta eyxtl xyt` i` ,d`neh dgecy `ed eizexnegn
lirl z`aend `ziixad z` zx`an `xnbd(.p)iax el xn`' ,

cigi oaxwc gqte lecb odk iziage mixetikd mei xt `lde xi`n

xt `lde awri iax el xn` ,d`nehd z`e zayd z` dgece `ed
xeaiv oaxwc dbibge miakek zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd

:'d`nehd z` `le zayd z` `l oigec oi`eàðeä áø déì øîà̈©¥©¨
àðL éàî ,àpúå ,àáøì òùBäé áøc déøaoaxwïaø÷ déì éø÷c çñt §¥§©§ª©§¨¨§©¨©§¨¤©§¨¥¥¨§©

àðL éàîe ãéçéoaxwéà ,øeaéö ïaø÷ dì éø÷c äâéâç`pzdy xn`p ¨¦©§¨£¦¨§¨¥¨¨§©¦¦
xeaiv oaxw dbibgl `xewa éúàc íeMîàéôeðëmrd ztiq`a - ¦§¨¥¦§§¨

l`xyi lky oeik ,envrl oaxw `ian cg` lky s`e ,milbxa
,xeaiv oaxw aygp cgi mi`a,àéôeðëa éúà énð çñtel dide ¤©©¦¨¥¦§§¨

gqty `ziixaa `pzd xn` recne ,xeaiv oaxw eaiygdl `pzl
,`ax el xn` .`ed cigi oaxw,àéôeðëa éúà àìc éðL çñt àkéà¦¨¤©¥¦§Ÿ¨¥¦§§¨

,oey`xa `iad `ly in `l` ,ipy gqt mi`ian l`xyi lk oi`y
.ipy gqt epiid `ziixaa `pzd xn`y 'gqt'e ,cigi oaxw `xwpe

déì øîà,ryedi axc dixa `ped axïk íàxen`d gqty ¨©¥¦¥
,ipy gqt `ed `ziixaaäàîehä úàå úaMä úà äçBc àäéixack §¥¤¤©©¨§¤©§¨

dgec epi`y `xnba x`azp lirle ,d`nehd z` dgecy `ziixad
,d`nehd z`déì øîà,`axïéàok` ef `ziixa dpeyd `pzd - ¨©¥¥

dfa ewlgpy epivn oky ,d`nehd z` dgec ipy gqty xaeq
`ed xaeqe ,oldl `ziixaaäçBc éðL çñt ,àéðúc ,éçc øîàc ïàîk§©§¨©¨¥§©§¨¤©¥¦¤

úà äçBc óà øîBà äãeäé éaø ,äàîehä úà äçBc Bðéàå úaMä úà¤©©¨§¥¤¤©§¨©¦§¨¥©¤¤
.äàîehä©§¨

:mzwelgn inrh z` `xnbd zx`anàn÷ àpúc àîòè éàîoi`y ©©£¨§©¨©¨
.d`nehd z` dgec ipy gqt,Búéçc äàîeè éðtî ,Cì øîàxnelk ¨©¨¦§¥§¨§¦

i `ly dcitwd dxezdydzgc jk liayae ,d`neha gqt dyr
,d`neha gqt eyri `ly ick oey`x gqtn mi`nhd z` dxezd

åy xne` dz`äNòéipy gqt,äàîeèadna eplred dn ok m` §©£¤§§¨
.edepigcyäãeäé éaøåd`neh dgec ipy gqty xaeqd,Eì øîà §©¦§¨¨©§

c ,d`neh dgecy micnl weqtdnàø÷ øîàipy gqt zyxta ¨©§¨
(ai h xacna),'BúBà eNòé çñtä úwç ìëk'bdep ipy gqtay rnyne §¨ª©©¤©©£

,gqtd zevn milhan oi` oey`x gqt dn ,oey`x gqt zweg lk
milhan oi` ipy gqt s` ,miaixwn mi`nh xeaivd lk eid elit`e

eze`äàîeèa eléôàåaiyn `nw `pz zxaq lre ,eze` miaixwn ©£¦§§¨
mpn` ,dcedi iaxäøäèa BúBNòì åéìò äøéæçä äøBzädid `l m`e ©¨¤¡¦¨¨¨©£§¨¢¨

aixwdle xdhidl ipy gqtl onf dxezd el dpzp oey`xa xedh
m` la` ,dxdhaäëæ àìdxdha ezeyrle xdhidlepNòéipya Ÿ¨¨©£¤

.äàîeèa§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc `nei(iriax meil)

.zkextd z` milleb eidy `pihwàlàdid dfy xn`pLc÷îa ¤¨§¦§¨
,éðL,miycwd ycewl lkidd oia licadl zkext my dzidyéî ¥¦¦

íéáeøk eåäzia mcew cer myn oex`d lhipyk ixdy ,ipy ycwna £§¦
z` mdl mi`xn eidy xn` cvike ,miaexkd mb elhip ipy

.miaexkd
:`xnbd daiyníìBòìxaecnïBLàø Lc÷îa,miaexk my eidy §¨§¦§¨¦

éàîemilleb eidy `pihw ax xn`y dne -,'úëBøt'ezpeek ©¨¤
l,éáác úëBøtmigzta zeqext eidy zekextd z` oilleb eidy ¨¤§¨¥

lkidd gzta ,mle`d gzta ,[ax xn` `xif iax ixaca oldlck]
ellbyke ,df cbpk df migztd mipeekn eide ,miycwd ycw gztae
miaexkd z` ze`xl l`xyi elki el` migztay zekextd z`

.gztd cbpk eidyìL ,áø øîà àøéæ éaø øîàcúBëBøt øNò äL §¨©©¦¥¨¨©©§Ÿ¨¨¨¨
Lc÷na eéä,ipyäòáL ãâðk äòáLíéøòLcere ,dxfrd ly,íézL ¨©¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¨¦§©¦

,íìeà ìL Bçúôì úçàå ìëéä ìL Bçúôì úçàcereøéáca íézL ©©§¦§¤¥¨§©©§¦§¤¨§©¦©§¦
,oey`x ycwna didy oiqwxh dn`d mewna miycwd ycw iptl

ïãâðk íézLeeid xiacay mizyd lyäiìòa.dpeilrd dnewa - §©¦§¤§¨¨£¦¨
ycwna mb ok ,migztd cbpk zekext eid ipyd ycwnay myke
eide ,ea eid migzt mewn lkn ,oiqwxh dn` didy s` ,oey`xd

.migztd cbpk zekext
:sqep aeyiiíìBòì ,øîà á÷òé øa àçà áøeixac xn` `pihw ax ©©¨©©£Ÿ¨©§¨

,éðL Lc÷îamewn lkn ,oex`d lr miaexk eid `ly s`eíéáeøëe §¦§¨¥¦§¦
éîéé÷ eåä àúøeöcx`yp dfy ,milzka my mixiievn eid miaexk - §§¨¨¨§¥

mixiievn miaexk eidy oipne .mrl e`xd mze`e oey`x ziaa enk
,ycwnd ilzekaáéúëcdnly dpay ycwn iab(hk e '` mikln)úàå' ¦§¦§¥

'òì÷ áñî úéaä úBøé÷ ìk,zerilwe zezyx zexeva siwd - ¨¦©©¦¥©¨©
úBòì÷î éçeúét']zxev zewewg -,'íéáeøk ['úøîúå'zxev - ¦¥¦§§§¦§¦ŸŸ

,milwc'íévéö éøèôe',migxt ilerab -øMéî áäæ ätöå' [áéúëe] §ª¥¦¦§¦§¦¨¨¨§ª¨
'äwçnä ìò,dwiwgd lr oeekn adf ietiva zexevd z` dtive - ©©§ª¤

dxevdy mewna hleae zrwey dxevdy mewna rwey didiy
.mixeivd zexev z` adfd ietv lhai `ly ick ,zhleaáéúëe§¦

(fl f '` mikln)'ebe miaExM 'ebe zgld lr gYtie''úBéìå Léà øòîk- ©§©©©©ªŸ§¦§©©¦§Ÿ
ilzeka miaexk zexev eidy o`kn gken .ezieela yi` weaick

.ipyd ycwnd zia
:`xnbd zxxanéàîyexit dn -úøàáî .'úBéìå Léà øòîk' ©§©©¦§Ÿ

,àìéL áø øa äaø øîà :àøîâä¨©©¨©©¦¨
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ezny in` cenr `p sc ± iyily wxt`nei
øåëá(gi xacna) dia aizkc ,oeict mey el oi`e ,men lra oia mz oia ,mgxn ezyecw Ð

."rxl aeh oia xwai `l" (fk `xwie) aizk inp dnda xyrnae "dctz `l xey xeka j`"

."l`bi `l" (my) aizkc el oi` oeicte ,men lra lr lg :`nl`éðú÷ àì çáæ íù àìà
mya xnege ,dxenz mya oi`y dn ea xneg :xn`we ,dizlinl hwp `gaf cga `l` Ð

.o`k oiweqr ep`y gaf eze`a oi`y dxenzéàî
àðù.ipeeb ixza dizlin `pz hewpilc Ðíù

àéä úçà äøåîúlka zeey zexenzd lk Ð

zay ziigcae xeaiva :`kd ipzwc jpd

`l gaf la` ,dcearae dfibae dxenz ziiyrae

`lc dceare dfib ipzw `dc ,my ipzinl ivn

gaf mya ok oi`y dn xninl ivn`ki` `dc Ð

.xyrne xekaãéçéä ìò çñô ïéèçåù ïéà øáñ÷
(`,`v) migqt zkqna ikd xn`c dcedi 'xk Ð

"cg`a gqtd z` geafl lkez `l"n dl silie

zetzey `la `a epi`c oeikedyer oi` Ð

.dxenzäàîåè éçã éîxn`c o`nl `ki` Ð

.igc `lc oizrnya onwläâéâç àðù éàî àðúå
'åëå'xe xi`n 'x iabc ,dxenzc `pz `edd Ð

.lirl izii`c awriàéôåðëá.milbxa Ð
÷åôéúå
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äî÷åðoeyla edpipzinl dil ded `l oxd` ly eli`e z`hgc meyn d`xp Ð gqta

dniz ."`ed gqt gaf" aizk Ð gqt la` .gaf ixwi`c ogky` `lc ,`nzq gaf

ipd lk dia jiiyc cg` gaf yiy ,gafa xneg :xn`w ikdc `nipe ,oey`x gqta dnwel :il

axw `l m` dxenz dyere d`nehe zay dgece xeaivak cigia bidpc ,aiyg `wc ilin

elit` .ea oixinne gqt xzen dil dedc ,epnfa

Ð cigid lr gqtd oihgey oi`c xn`c o`nl

`l` eilr x`yp `le mdici z` eilra ekyn m`

didy in" wxta opixn`ck ,dxenz dyer Ð cg`

dpyd zeni x`ya gqtc .(a,ev migqt) "`nh

xneg .dxenz meya ok oi`y dn ,dxenz dyer

epi`e ,reaw men lra lr dlg oky Ð dxenza

gqt gafa ok oi`y dn ,carile ffbil oilegl `vei

lra lr lg inp gqt xzenc :xnel yie !epxn`y

eilr xare ,mnede gqt yixtd m`c ,reaw men

ffbil oilegl `vei oi`e ,gqt xzen ied Ð gqtd

.enenl gqtc eyicwd mcwc oeik carile

äçåãil d`xp Ð d`nehd dgec oi`e zayd

opax oiae dcedi iax oiaclkk"n ixnb

`nw `pzc ,ibilt `xaq `dae "gqtd zwg

d`neh dgec oi` oey`x "gqt zwg lkk" :xaq

dgcp Ð xeaiv herina la` ,xeaiv aexa `l`

,xaq dcedi iaxe .ipy gqt s` d`nehd iptn

s` ixnbl lha oi` oey`x gqt dn :xn`w ikd

`l dey dxifba "ecrena" "ecrena"n la` .'eke

`iz` `d ?dey dxfb il dnlc :`cg .opixnb

dey dxifbn i` :cere ."gqtd zwg lkk"n xity

xnbip ?d`neh igc `lc `nw `pzc `nrh i`n

,xninl `kile .d`nehe zay igcc dey dxifbn

oey`x gqt dn ,oey`x gqtn opixnb daxc`c

xnbinl `kil cinzn `d ?olpn zaya oey`xd z` oiyer oherine oiaf xeaiv aexy oebk ,cigia `a `edyk elit` zay igc gqtc olpn ok m`c .ipy gqt s` micigia d`neh igc `l Ð

oeik ,jgxk lr `l` .`weec l`xyi lk o`k s` Ð l`xyi lk oldl dn ,oecpk zeidl oicd on `al eic :`nipe .l`xyi lk ly oaxw iedc cinzc `inec ,gqt oiyer l`xyi lkyk `l`

cg` mc`n ueg dwegx jxca e` oiaf l`xyi lk eid m`e ,zaya lhazi `l gqta s` ,zay `edy liaya lha epi`e ,zaya elit` "ecrena" oldl dn :opixnb ikd dey dxfba opixnbc

liaya ixnbl lha oi`y ,oey`x gqt enk d`nehd iptn lhazi `ly ipy gqt iab `nip ,inp ikd ,ixnbl lha `ed ixd Ð cigia zay igc `l zxn` i` ,zaya gqt axr lge ,mipy e`

zwg lkk"n xnbe "ecrena" azk `l ipy gqta ok m`e ,(`,bv migqt) "`nh didy in" wxta ozp iaxk ,oey`x gqt` i`w "ecrena"c dil `xiaq `nw `pzc xninl `kile .zn z`neh

.dcedi iaxl inp dil iwtp "zwg lkk"n `nl` ."zwg lkk" `xw xn` :jl xn` dcedi iaxe ,xn`w `zrnya `dc .i`w ipy gqt`c xaqc "ecrena"n xity xnb dcedi iax la` "gqtd

il aixwdl exnyz" ieev oeyla eazkpy jpi`l inc `lc ,`pz meyc `ail` dey dxifbl eze` yexcl llk xazqin `l (h xacna) "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik"c :il d`xp ok lr

la` .zecrend zeyrl (bk `xwie) "l`xyi ipa l` 'd icren z` dyn xacie" (hk my) "mkicrena 'dl eyrz dl`" (h my) "ecrena gqtd z` l`xyi ipa eyrie" (gk my) "ecrena

dxifbn `l` zay igcc ol `wtp `l oey`x gqt `de :xn`z m`e .izyxitck ,ibilt `xaqae ,xity opixnb Ð "gqtd zwg lkk"n la` "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" azk `xw i`d

:xnel yie ?xninl `ki` i`n Ð cnlne xfeg epi` xn`c o`nl `l` ,ywida cnlne xfeg dey dxifba cnld xac xn`c o`nl `gipd ?`yiwida dipin ipy gqt xnb ikide ,cinzn dey

,dyw la` .dey dxifba da opixnbc icin inp dipin opixnb Ð diteb oey`x gqta miaezky mixac opixnb "gqtd zwg lkk"nc oeik ,ywid ied `l Ð xg` xace epnid dil `xiaqc

`nrh i`n ok m`c Ð ywida cnlne xfeg dey dxifba cnld xacc dil `xiaq edi`c xninl `kile ,ywid ied Ð xg` xace epnid (`,fp migaf) "onewn edfi`" wxt seqa xn`c o`nl

dxifba cnld xacc dicicl xnel ep` oikixve .ywid ied xg` xace epnid dil zi`c ,l`rnyi iaxcn ywida cnlne xfegc heytiz ?(`,p my) "onewn edfi`" wxta i`xen` da ibilt

gqtd zwg lkk" aizkc oeik :xnel yie !xaca zewelgn yly edl eed ok m`c Ð d`neh `le zay `l dgec epi` ipy gqt l`rnyi iaxlc xnel `ed wgece .ywida cnlne xfeg dey

cga miptan ueg (`,fp) `wxita onwl ipyn `peeb i`d ike ."gqtd zwg lkk" miiwn jpi` Ð ok `l m`y .dey dxifba ea epcnly xac epnn ok enk cenll ep` mikixv Ð "eze` eyri

`l Ð ok `l m`c ,ywida ecnly xac elit`e Ð xirya oke ,miptle iptl dyry dn lk xta cren ld`a zeyrl jixv Ð "cren ld`l dyri oke" aizkc oeik :xnelk ,xnb `pnif

la` ."dyri oke" dia opixwdgecy ipy gqt lr cnile aezkd `a Ð "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" :ixtqa `vnp oke .dey dxifba ixnb "ecrena"c mda dbeny migqta yexit yi

elit`c ,cinzn xity xnb gqt i`cec ,lirl iziywdy `dn ayiil ip` jixve .opaxk `nzqe .d`nehd liaya `l` `a epi` envr lk :zxn` Ð d`nehd z` dgci e` ,zayd z`

cigia dil zgkyn `lc meyn epiid Ð zaya cigia ez` `l cinzc ab lr s`e .cigi elit`e ,zaya `ai dry lk gqt s` Ð zaya `ai dry lk cinz `dc ,zaya ciar cigi

icarc ,xeaiv herina oebk ,d`neh igc `lc oipnif diteb oey`x gqtc oeik ,d`neha la` .xeaiva oia cigia oia ,zaya izipc epnid cenll jl yi Ð cigia `a `edy gqt la` .llk

dn ,mixexne zevnc hxtd oirkn hirninc dil `xiaqc :xnel yi !"gqtd zwg lkk"n `iz` `d ?dey dxifb il dnl :xn`z m`e .ipy gqt inp ikd Ð d`neha icar `le dxdha

,i`w oey`x gqt` "ecrena" xn`c ozp iaxl ,edin .zxk ea yiy dyrz `l `edy zay dgci `ly ihernl Ð lk s` ,zxk ea yiy dyrz `l igc `lc dyr zevn yxetn hxtd

azk `le ,ozp iaxk ikd edl `xiaq inp dcedi iaxc opaxc xyt`e .mzdn inp dil `wtpc ,oizrnyc dcedi iaxk "gqtd zwg lkk"n dil `wtp Ð zay igcc ipy gqtc xnel jixv

ixtqac :il dyw ,edin .ixtiqa `zi`ck "ecrena"n edl `wtpe ,ipy gqta "ecrena" iyxcc ,iaxe `iawr oa `ippg iaxk edl `xiaq e` "zwg lkk"n edl `wtpe ,ipy gqt` "ecrena"

xn`w ikd xzae .oey`x df Ð ecren edfi` :zxn` Ð ipy gqt lr `l` epi` e` oey`x gqt lr xne` dz` ,zxk yepr oey`x gqt lr "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" ,`xwirn xn`w

o`nl xn`wc xg` xace ,i`w oey`x gqt`c xn`c o`nl `ziinw `yxce .zayd dgecy ipy gqt lr cnile aezkd `a ,xg` xac :xn`wc epiid ,`nye !azk ipy gqta "ecrena"c

o`nlc oeik ?izixg` `zlin hwpe zxkl diway `nrh i`n ,`xwirn dia ixii`c zxk oiprl ipy gqt lr cnile aezkd `a xninl dil ded ok m`c ,dyw edin .i`w ipy gqt`c xn`c

mzqa zeyxc izy yxecy ,zg` `ziixaa mewn meya `peeb i`d ik yiy xeaq ipi` :cere ,(`,bv migqt) "`nh didy in" wxta zxk oiprl ibilt edpi` `de .ixii` `w ipy`c xn`c
oixzeqy
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ïéàöBé ïéàå ,òeá÷ íeî ìòa ìò ïéìçc øNòîe øBëa§©£¥§¨¦©©©¨©§¥§¦
.éðú÷ àì çáæ íL :àlà .ãáòéìå ææbéì ïéleçì¯éàîe §¦¦¨¥§¥¨¥¤¨¥¤©¨¨¨¥©

?àðL¯äøeîz íL äøeîz¯çáæ ,àéä úçà¯ §¨§¨¥§¨©©¦¤©
.øNòî àkéàå øBëa àkéàíé÷Bîcà ,úLL áøìe ¦¨§§¦¨©£¥§©¥¤©§¦

úà äçBãc ,çñta dî÷Bì ïøäà ìL Bìéàa dì̈§¥¤©£Ÿ§¨©¤©§¤¤
ãéçé ïaø÷c äøeîz äNBòå ,äàîehä úàå úaMä©©¨§¤©§¨§¤§¨§¨§©¨¦

!àeä¯.ãéçiä ìò çñtä ïéèçBL ïéà :øáñ÷¯ ¨¨©¥£¦©¤©©©¨¦
!éðL çñôa déî÷Bðå¯øîà ?äàîeè éçc éî §§¥§¤©¥¦¦¨¥§¨£©

,àpúå :àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì¥©¨§¥§©§ª©§¨¨§©¨
àðL éàîe ,ãéçé ïaø÷ déì éø÷c çñt àðL éàî©§¨¤©§¨¥¥¨§¨¨¦©§¨
éúàc íeMî éà ?øeaéö ïaø÷ dì éø÷c äâéâç£¦¨§¨¥¨¨§¨¦¦¦§¨¥

àéôeðëa¯!àéôeðëa éúà éîð çñt¯àkéà ¦§§¨¤©©¦¨¥¦§§¨¦¨
.àéôeðëa éúà àìc ,éðL çñt¯íà :déì øîà ¤©¥¦§¨¨¥¦§§¨¨©¥¦

!äàîehä úàå úaMä úà äçBc àäé ,ïk¯.éçc øîàc ïàîk ,ïéà :déì øîà ¥§¥¤¤©©¨§¤©§¨£©¥¦§©§¨©¨¥
.äàîehä úà äçBc Bðéàå ,úaMä úà äçBc éðL çñt :àéðúc:øîBà äãeäé éaø §©§¨¤©¥¦¤¤©©¨§¥¤¤©§¨©¦§¨¥

,Búéçc äàîeè éðtî :Eì øîà ?àn÷ àpúc àîòè éàî .äàîehä úà äçBc óà©¤¤©§¨©©§¨§©¨©¨¨©§¦§¥§¨§¦
"Búà eNòé çñtä úwç ìëk" àø÷ øîà :Eì øîà äãeäé éaøå ?äàîeèa äNòéå¯ §¥¨¤§§¨§©¦§¨¨©§¨©§¨§¨ª©©¤©©£Ÿ

åéìò äøéæçä äøBzä .äàîeèa eléôàåBúBNòìäëæ àì ,äøäèa¯.äàîeèa epNòé ©£¦§§¨©¨¤¡¦¨¨¨©£§¨¢¨Ÿ¨¨©£¤§§¨
÷åôéúå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קעב
ezny ina cenr `p sc ± iyily wxt`nei

éì ÷åôéúåixtkznc `ed `itewa mipdkdc mixetkd mei xtc ,lirlc xfrl` 'xc `ira Ð

edcicn `lc ,mipdkd eig`e xeaiv ihernl ,ipnif `zlz dia azk "el xy`" `dc ,dia

,`piipz "aixwde" ,'ebe "oxd` aixwde" i`xw ixza dia iaizk "el xy`" `zlz .iz`

."el xy` z`hgd xt z` hgye"'åëå àæâ éá éðàù àìà.opiqxb Ðäéø÷ôà äéøå÷ôà
.dxtk jd iabl Ðäðùîìëéäá êìäîÐ

.axrnl ekezl jldne qpkpúëåøôä éúùÐ

zg`e dpevig zg` ,mexcl oetvd on zetext

.ziniptïäéðéáå.dn` xie` Ðàøîâäîà
ïéñ÷øèwiqtdy dvign lzek z`xwp jk Ð

deab didy ipy ycwna la` .oey`x ycwna

dn` (d`n)eid `ly itl ,ede`yr `l Ð

n` `l` diaerdaeba cenrl dleki dpi`e d

,xyt` i` diaer lr siqedle .dn` (d`n)

ixac) "likyd ilr 'd cin azka lkd" aizkc

.(gk ,` minidåäì à÷ôúñéàåmewna Ð

.ueglk i` miptlk i` ,dvigndéúù ãåáòå
úëåøô.dvignd mewn xie` odipia helwl Ð

êìäî äéä äøåðîìå çáæîä ïéáqpkil `ayk Ð

gafn oia jldl mexcd jxc lkida rwea did

cr jlede ,mexca `idy dxepnle iniptd

.zkextdçáæîìå ïçìåù ïéá.oetvd jxc Ð'ø
àéä éñåémy dzid `l :oizipzna xn`c Ð

did ipetvd lzekd lv`e ,zg` zkext `l`

eae ,uegd itlk adf qxwa dtexte ,letk dy`x

`ail` oizipzn ipzck .miptle iptl oiqpkp

on ziniptd ,mexcd on dtext dpevigd opaxc

zg` `l` my oi` xn`c iqei 'xe .oetvdÐ

ezqipkc bilt `l `dac ,`id oetva dztixt

.ded oetva miycwd iycw zia llg jezl

éà÷ íåøãá àçúéô,my eid zkext izyc Ð

.oizipzn opzck ,mexcd on dtext dpevigde

.lzekl dxepn oia lerip dcedi 'xl :jixt onwle

ïéçðåî íåøãå ïåôö úåðçìåùzepgley xyr Ð

yng" (c ,a minid ixac) xn`py ,dnly dyr

i` :(a,gv) zegpna `ipze "l`nyn ynge oinin

l`nyn ynge gztd oinin yng xnel xyt`

ok xne` dz` m`y ,gztdogley epivn Ð

rlv lr ozz ogleyde" dxn` dxezde ,mexca

yng ,rvn`a dyn ly :`l` .(ek zeny) "oetv

e epinin`ki` :i`pz da ibilte .el`nyn yng

o`nl `ki`e ,oigpen axrne gxfn xn`c o`nl

dil `xiaq xi`n 'xe ,oigpen mexce oetv xn`c

on zepgley iy`x ,mexce oetv xn`c o`nk

zepet zg` dxeya yng ,eid mexcl oetvd

mizn` ogleyde ,ef ly dy`xl ef ly dy`x

ekx`m`y ,lzekl ipetvd ogleyd y`x jenql did jixv jgxk lre .zen` xyr ixd Ð

lzekd on oldl ekyen dz`lkiddy ,mexca ayei ezvwn inexcd ogleyd on `vnp Ð

ogleyd on melk zeidl xyt` i`e .dn` xyr ely oetv `vnp ,dn` mixyr eagx

m`e .lzekl ogley oia dil liirzn `le ,jxcd z` zepgley iwqtn jkld .mexca

ogleyd y`xe lkidd rvn`a gafnd ixdy ,jxc oi` ogleyl gafnd oia s` :xn`z

gafnl jenq inexcdgafnd oi`y (a,bl lirl) "dpennd mdl xn`" wxta oxn` `d Ð

.ueg itlk `rniw jeyn `l` ,ogleyd cbpk oeekn
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cg` `xwnc .xg` xac xg` xg` xac yi zenewn daxda i`pz ixzae .ef z` ef oixzeqy©©©¥

l `veiiaxk ixtqc `yxc `iddc :il d`xpe !ogky` `l Ð `peeb i`d ik la` .minrh dnk

dicegl oey`x` zxk aiigzi `ly :xnelk ,ipy gqt lr `l` epi` e` :eyexit ikde ,`iz`

elit` zxk aiig ipy gqt`c `nipe ,aizk ipy gqt zyxta `xwc meyn ,ipy gqt` `l`

.oey`x` `le ipya cifde oey`xa bbyc `kid

edfi` zxn` Ð ipya bbye oey`xa cifd elit`

llk `xaq epi` :xnelk .oey`x df Ð "ecrena"

ecrena xwirc ,oey`x` `le i`w ipy`c xnel

gqtd z` l`xyi ipa eyrie" aizk oey`xa

azk `l i`e ,oey`x` inp i`w ok m`e ."ecrena

,i`w dicegl oey`x` `pin` ded Ð "`yi e`hg"

inp dil yixc Ð "`yi e`hg" aizkc `zyd

ilbe ,"`nh didy in" wxta `zi`ck ,ipy gqta

`l i`e .i`w ediiexz` ecrenac "`yi e`hg" ol

ipy gqt` zxkc `pin` ded "ecrena" aizk

xg` xac .xity xn`w `zyde ,i`w dicegl

.zay dgec ipy gqtc xninl jixhvi` ecrena

`wtp Ð zay igcc `dc :lkd miiwl d`xp cer

"zweg lkk"n i`c ,"ecrena"ne "zweg lkk"n ol

"ecrena"n i`e ,lirl ziyixtck xninl `ki` Ð

ikixv ikdl .lirl izyxtck xninl `ki` Ð

lr cnile df `ae ,df lr cnile df `ae ,ediiexz

.`wtp dicegl "zweg lkk"n ozp iaxl ,edin .df

÷åôéú`ed elyn `pngx xn` el xy`c il

i`n :il dniz Ð 'ek `ipzc `ian

ikd opiyxcc xnel `ziixa iiez`l jixhvi`

`l ikd opiyxc `l i` oky lk ,`ian `ed elyn

iywzc ,el xtkzn `edy "el xy`" opiyxc ded

jenqa opiqxb mipyi mixtqd lkac :cere .ith jl

`l` !"`l`" opiqxb `le ,oxd`c `fb ia ip`y

wetiz :eyexit ikdc il d`xpe ."`l`" qxb i"yxy

`edy rnync ,`pngx xn` "el xy`"c il

.ixtkn `l Ð ipixg` la` rnyne ,ea xtkzn

,`ian `ed elyn opiyxc "el xy`" i`d :ipyne

ixtkn inp edpi`c jl `ni` mlerl la`

`d ,jinrhle :jixt xcde .'eke `ipzck ,`raiwn

xy`" i`dl dil opiyxc `lc `ziixan iziinc

xnel `l` ,ea xtkzn ecal `edy xnel "el

eig`c rnyn `ziixane .`ian `ed elyn

`da `d `de ?dfa il zvxiz dn ,ea oixtkzn

ok m` Ð `ian `ed elync il zicenc oeik ,`ilz

dil epwc e`l i`c ,dia ixtkn `l mipdkd eig`

`fb ia ip`y ipyne ?dia ixtkn ikid Ð dieba

.'eke

ïéñ÷øèyie .[uege] mipt i"yx yxit Ð

zegeld Ð epnid miptl did xebqy .(`,gk zekxa) "ilb ewexh" oeyln Ð oiqwxh :miyxtn

.ipiqa epzipyãåáòåd`xp ile !dn` diaery zg` zkext cearile :dniz Ð zkext izy

cvny (ek zeny) 'ebe "ycwd oia mkl zkextd dlicade" `xwc yexit opaxl edl rnync

ivn `l ikdle .miycw ycw lkd `di miptle diaer zligzne ,ycw `di zkext ly oevig

dzyecw `nlic ,oiqwxh dn` mewna dnewe`le dn` diaery zg` zkext carinl

oey`x ycwnac ab lr s` .miycw ycw lkd epi` miptle diaer zligznc `vnpe ,ueglk

carinl era i`e ,"azka lkd" aizkck ,ciar xeacd it lr Ð oiqwxh dn` mzd denwe`

ixinb :(a,b) `xza `aac `nw wxta `zi`ck ,okyna eyry enk zeyrl oikixv Ð zkext

izy cearc ,`zyd la` .miycw ycw ded miptle zkextd iaer zligznc ,okyna ecarc ikid ik ecaril Ð zkext carinl ira i`c ixinb inp ikd .oipaa dilek e` zkexta dilek e`

.oiqwxh dn` seq mewnl dweac ,uegd cvl miycwd ycew ly mixyrd llg seqa miycwd ycwa oiqwxh dn` seqa diipyde ,oiqwxh dn` mewn zligza denwe` `cg .`gip zkext

la` .miycwd iycw ied miptle dipyd zkextd iaern Ð ueglk oiqwxh dn` mewn i`e .lkd miycwd iycw ded miptle dpevigd zkext iaern ixd Ð miptlk oiqwxh dn` mewn i`c

cwd iycw dpnid miptly llge ycw dl dvegy llgc ,llgl llg oia epiid Ð zkextd dlicade dil `xiaq iqei iaxdn` zyecwc dil `hiyt `nlic :inp i` .dn` diaer ciarc ,miy

.miycw ycw ied miptle diaer zligznc diciclc `vnp ,miptlk oiqwxh
mixyre
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øLà"c éì ÷Btéúåàeä BlMî ,àðîçø øîà "Bì §¥¦©£¤¨©©£¨¨¦¤
"Bì øLà" :àéðúc !àéáî¯àìå àéáî àeä BlMî ¥¦§©§¨£¤¦¤¥¦§Ÿ

øeaévä ïéàL ,øeaéö ìMî àéáé àì ìBëé .øeaéö ìMî¦¤¦¨Ÿ¨¦¦¤¦¤¥©¦
éøäL ,íéðäkä åéçà ìMî àéáé ìáà ,Ba ïéøtkúî¦§©§¦£¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥

Ba íéøtëúî íéðäkä åéçà¯."Bì øLà" øîBì ãeîìz ¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦©§©£¤
øLk àéáä íàå ,àéáé àì ìBëé¯áeL øîBì ãeîìz ¨Ÿ¨¦§¦¥¦¨¥©§©

.ákòì åéìò áeúkä äðL ,"Bì øLà"¯éîòèéìå,C £¤¨¨©¨¨¨§©¥§¦©§¦
?eäì øtëî éëéä déeâa eð÷c åàì éà íéðäkä åéçà¤¨©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥¥¦§©¥§

éa éðàL ,àlàéab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb ¤¨¨£¥¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥
éðàL ,éîð [äøeîz éab] àëä ,íéðäkä åéçààfb éa ¤¨©Ÿ£¦¨¨©¥§¨©¦¨£¥¥©¨
.íéðäkä åéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàcäðùî §©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

î äéäúëBøtä ézL ïéáì òébnL ãò ìëéäa Clä ¨¨§©¥©¥¨©¤©¦©§¥§¥©¨Ÿ
ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa úBìécánä©©§¦¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤
úëBøt àìà íL äúéä àì :øîBà éñBé éaø .änà©¨©¦¥¥Ÿ¨§¨¨¤¨¨¤
ïéa íël úëBøtä äìécáäå" øîàpL ,ãáìa úçà©©¦§©¤¤¡©§¦§¦¨©¨¤¨¤¥

."íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwäàøîâøîà÷ øétL ©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦©¦¨¨©
!ïðaøì éñBé éaø eäì¯éléî éðä :Cì éøîà ïðaøå §©¦¥§©¨©§©¨©¨§¦¨¨¥¦¥

¯änà éàåä àìc ïåék ,éðL Lc÷îa ìáà ,ïkLna©¦§¨£¨§¦§¨¥¦¥¨§¨£©©¨
,ïéñ÷øèeeäì à÷tzñéàå ,éàåäc àeä ïBLàø Lc÷îá §©§¦§¦§¨¦©£©§¦§©§¨§

ézL ãeáòå ,õeçìk éà íéðôìk éà déúMeã÷a ïðaøì§©¨©¦§¨¥¦§¦§¦¦§©§©§¥
.úBëBøô,Cläî äéä äøBðnì çaænä ïéa :ïðaø eðz ¨¨©¨©¥©¦§¥©©§¨¨¨§©¥

.çaænì ïçìL ïéa :øîBà øéàî éaø ,äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¥ª§¨©¦§¥©
?íéøîBà Lé ïàî .ìúBëì ïçìL ïéa :íéøîBà Léå§¥§¦¥ª§¨§¤©¥§¦
ïBôva àçúét :øîàc ,àéä éñBé éaø :àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¥¦§¨©¦§¨©¨
éaøå .éà÷ íBøca àçúét :Eì øîà äãeäé éaøå .éà÷̈¥§©¦§¨¨©§¦§¨©¨¨¥§©¦

éaøk éà ?déì àøéáñ ïàîk øéàîdéì àøéáñ äãeäé ¥¦§©§¦¨¥¦§©¦§¨§¦¨¥
¯déì àøéáñ éñBé éaøk éà ,äãeäé éaøk ìeòéð¯ ¥§©¦§¨¦§©¦¥§¦¨¥

!éñBé éaøk ìeòéð¯,déì àøéáñ éñBé éaøk íìBòì ¥§©¦¥§¨§©¦¥§¦¨¥
à÷ñôîe ïéçpeî íBøãå ïBôö úBðçìeL :Eì øîàå§¨©§§¨¨§¨¨¦©§§¨
íìBòì :àîéà úéòaéàå .déì ìéiòúî àìå ,ïçìL déì¥ª§¨§¨¦§©¥¥§¦¨¥¥¨§¨
àòøà çøBà åàì äðéëL íeMîe .ïéçpeî áøòîe çøæî¦§¨©£¨¨¦¦§¦¨¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `nei(oey`x meil)

itqa oecl zxfeg `xnbdxfril` iax ly ew(:p lirl)mei xt m`
md wtqd iccvy lirl `xnbd dx`iae ,dxenz dyer mixetikd
,lecb odkd mr dxenb zeriawa mixtkzn mipdkd eig` m`d
ab` wx e` ,dxenz dyer oi`y oitzeyd z`hgk xtd aygpe
zl`ey .dxenz dyere cigi z`hgk xtd aygpe ,lecb odkd

:`xnbdéì ÷etéúåwx xtd aygp i`cey wtqd z` heytl yiy §¥¦
,lecb odkd lyàðîçø øîà 'Bì øLà'cmicnle ,xtd z`ad iabl ©£¤¨©©£¨¨

y dfnàéðúc ,àéáî àeä BlMîaezk ,`ziixaa(e fh `xwie)aixwde' ¦¤¥¦§©§¨§¦§¦
z`Hgd xR z` oxd`,'Bì øLàz`hgd xt z`y jkn micnle ©£Ÿ¤©©©¨£¤

BlMîepennn -ìMî àéáé àì ìBëé ,øeaéö ìMî àìå àéáî àeä ¦¤¥¦§Ÿ¦¤¦¨Ÿ¨¦¦¤
øeaéöiptn ,l`xyi lk -,Ba ïéøtkúî øeaévä ïéàLaezky enke ¦¤¥©¦¦§©§¦

(my),'FziA craE FcrA xRke'éøäL ,íéðäkä åéçà ìMî àéáé ìáà §¦¤©£§©¥£¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥
,Ba íéøtkúî íéðäkä åéçàlr df xta mixtkzn mipdkd lky ¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
,eiycwe ycwn z`neh `hgøîBì ãeîìzjynday jkn(`i fh my) ©§©

aey xn`p'z`Hgd xR z` oxd` aixwde'Bì øLà`ly hrnl `a §¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤
,mipdkd eig`n mb `iaiìBëédligzklàéáé àì,mdlyn ¨Ÿ¨¦

åcaricaáeL øîBì ãeîìz ,øLk àéáä íàhgWe' weqtd jynda §¦¥¦¨¥©§©§¨©
z`Hgd xR z`ákòì åéìò áeúkä äðL ,'Bì øLà`iadl jixvy ¤©©©¨£¤¨¨©¨¨¨§©¥

dfne .leqt carica s` mdlyn `iad m`e ,elyn `weec
xwiry cenll yi ,elyn didi xtdy jk lk dxezd dcitwdy
mipdkd eig` x`y mle` ,zeriawa eilr wx xtkne ely z`hgd

.dxenz dyere cigi oaxwk epice ,eab` wx mixtkzn
:`xnbd dgecéîòèéìåC,`ed cigi oaxwy xaeq dz`yåéçà §¦©§¥¤¨

déeâa eð÷c åàì éà ,íéðäkä,ea wlg mdl yiy `l m` -éëéä ©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥¥¦
ì øtëîeä,eab` s`àlà`a xtdy s`y xnel jixv gxkda §©¥§¤¨

,oxd` ly epennnàfb éa éðàLepenn xnelk ,exve` zia -,ïøäàc ©¦¥©¨§©£Ÿ
,íéðäkä åéçà éab àðîçø déø÷ôàcxta wlg mdl dzpwd dxezde §©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

,ea xtkzdl elkeiy ickénð [äøeîz éab] àëädyriy oiprl - ¨¨©¥§¨©¦
xn`p ok mb dxenzåéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb éa éðàL©¦¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨

,íéðäkädf ixde ,xtd ly ezeriawa ea wlg mdl dzpwd dxezde ©Ÿ£¦
.dxenz dyer oi`e oitzeyd oaxw

äðùî
ote`de ipy ziaay zekextd oipna zewqer epiptly zeipynd
ycewl okxc qpkp lecbd odkd did cvike ,zeqext eidy

.miycwdäéäe qpkp lecb odkdìëéäa Cläîzzgn eiciae ¨¨§©¥©¥¨
,zxehwd ske milgbdL ãòdidúëBøtä ézL ïéáì òébneidy ©¤©¦©§¥§¥©¨Ÿ

,[ipy ziaa] mexcl oetvn lkidd agex ipt lr zeqextúBìécánä©©§¦
ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéageex did zekextd izy oia - ¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤

íL äúéä àì øîBà éñBé éaø .änàmiycwd ycewl lkidd oiaàlà ©¨©¦¥¥Ÿ¨§¨¨¤¨
øîàpL ,ãáìa úçà úëBøtokyna(bl ek zeny)úëøtä äìécáäå' ¨¤©©¦§¨¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤

,'íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì`l` dxezd dkixvd `ly ixd ¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
ziaa oke ,miycwd ycewl ycewd oia licadl ick zg` zkext

.mdipia licadl zg` zkexta ic ycwnd

àøîâ
:`xnbd dywnïðaøì éñBé éaø eäì øîà÷ øétLmdl aiyd - ©¦¨¨©§©¦¥§©¨¨

oia licadl ick zg` zkexta icy weqta gken oky ,dkldk
zvxzn .weqtd lr minkg eaiyi dne ,miycwd ycewl ycewd

:`xnbd,Cì éøîà ïðaøåoky ,df weqtn dgked oi`éléî éðäicy §©¨¨¨§¥¨¨¥¦¥
wx ,zg` zkextaïkLnaly ezligze ycewd meiq okid erciy ©¦§¨

,miycwd ycewéàåä àìc ïåék ,éðL Lc÷îa ìáàdzid `ly oeik - £¨§¦§¨¥¦¥¨§Ÿ£©

myïéñ÷øè änàycewd oia lican didy dn` iaera lzek - ©¨§©§¦
,okynay zkextd zgz oey`x ziaa didy itk miycwd ycewl

ïBLàø Lc÷îáecalaéàåäc àeä.mdipia wiqtdl lzekd §¦§¨¦©£©
ì à÷tzñéàåïðaøì eäipy ziaa minkg ewtzqpe -déúMeã÷aly §¦§©§¨§§©¨¨¦§¨¥

,oey`x ziaa didy lzekd mewn epiid ,dn`déàezyecwíéðôìk ¦§¦§¦
dvwa zkextd z` cinrdl mikixv ok m`e ,miycwd ycewk -

,lkidd cvl ef dn` ly ipevigdéàezyecwõeçìk,lkidk - ¦§©
ycewl jenq iniptd dvwa zkextd z` cinrdl mikixve

.miycwdãeáòåwtqd zngn eyre -úëBøô ézL,efn miptl ef §¨§¥¨Ÿ
iniptd cva zg`e ,lkidd cvl dn`d ly ipevigd cva zg`
lkid i`ce dpevigd zkextd cry ,miycwd ycew cvl dly

.`ed miycwd ycew i`ce ziniptd zkextdn miptle ,`ed
çaænä ïéa ,ïðaø eðziniptdäøBðnì,lkidd ly inexcd ecivaäéä ¨©¨¨¥©¦§¥©©§¨¨¨

lecb odkdCläîon lkidl qpkpy xg`l ,miycwd ycewl ekxca §©¥
,mexcl jenq axrn cvay zkextd ly gztl ribdy cr ,gxfnd

,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøáccva jldn did lecb odkd ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
,lkidd ly ipetvdïéadïçìLoetvayçaænì.epnn inexcyLéå ¥ª§¨©¦§¥©§¥

íéøîBàlkidd ly epetv dvwa jldn didyïéadìúBkì ïçìL §¦¥ª§¨§¤
.ipetvd lkidd

:`xnbd zxxanïàîmya xkfedy `pzd edin -.íéøîBà Lé ©¥§¦
ïBôva àçúét øîàc ,àéä éñBé éaø ,àcñç áø øîà :àøîâä úøàáî¨©©¦§¨©¦¥¦§¨©¦§¨©¨

éà÷ycewl lkiddn qpkp odkd did ekxcy zkexta gztd - ¨¥
.enexca `le lkidd oetva did miycwd

:`ziixaa zeiepyd zexg`d zehiyd z` zyxtn `xnbdéaøå§©¦
äãeäé,lkidd mexca jldn did odkdy xaeqyEì øîàxn`i - §¨¨©§

xaeq `edy jléà÷ íBøca àçúétekxcy zkextay gztdy - ¦§¨©¨¨¥
odkd did okle ,lkidd mexca did miycwd ycewl lkiddn qpkp

.zkextay gztl ribny cr lkidd mexca jldn
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåogleyd oia jldn didy xne`y §©¦¥¦

,gafnldéì àøéáñ ïàîkgzta xaeq `ed mi`pzdn in zrck - §©§¦¨¥
.zkextddéì àøéáñ äãeäé éaøk éà,mexca did zkextd gzty ¦§©¦§¨§¦¨¥

äãeäé éaøk ìeòéðlkidd ly mexc cva qpkdl jixv odkd did - ¥§©¦§¨
e ,dxepnl gafnd oiadéì àøéáñ éñBé éaøk éàzkext dzidy - ¦§©¦¥§¦¨¥

,oetva gztde zg`éñBé éaøk ìeòéðqpkdl jixv odkd did - ¥§©¦¥
.ipetvd lzekl ogleyd oia lkidd oetv jxc miycwd ycewl

:`xnbd zayiiníìBòìxi`n iaxdéì àøéáñ éñBé éaøkgzty §¨§©¦¥§¦¨¥
.lkidd ly oetv cva zkll el dide ,oetva did zkextdøîàå§¨©

Eìoia `le gafnl ogleyd oia jldny mrhd xi`n iax §
d zxyry meyn ,ipetvd lzekl ogleydúBðçìeLdyry §¨

dyng dyng ly zexey izya lkida migpen eid dnly
oia lkidd ly eagexle ,zepgleyíBøãå ïBôöly mkx` eid ¨§¨

zpegleyd,ïéçpeîmixyr `ed mexcl oetvn lkidd agexe ¨¦
dyng jxe`y `vnp ,zen` izy mkx` zepgleyde ,dn`
miipetvd zen` xyra migpen eide ,zen` xyr `ed zepgley

,lkidayïçìL déì à÷ñôîeelld zepgleyd zexey izye - ©§§¨¥ª§¨
,jxcd z` zewiqtndéì ìéiòúî àìåoia qpkdl leki epi`e - §Ÿ¦§©¥¥

xn` jkle ,lzekl micenv eidy oeik ,ipetvd lzekl ogleyd
efkxna cnry gafnl ogleyd oia jldn did odkdy xi`n iax

.lkidd ly
:sqep aeyiiíìBòì ,àîéà úéòaéàådxyrdy xi`n iax xaeq §¦¨¥¥¨§¨

oia zepgleyáøòîe çøæîeidïéçpeîdid odkde ,lkidd jxe`l ¦§¨©£¨¨¦
,ipetvd lzekl zepgleyd oia xearl lekiíeMîeceakäðéëL ¦§¦¨

,miycwd ycewa dxeyyàòøà çøBà åàìux` jxc df oi` - ¨©©§¨
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קעג
ezny ina cenr `p sc ± iyily wxt`nei

éì ÷åôéúåixtkznc `ed `itewa mipdkdc mixetkd mei xtc ,lirlc xfrl` 'xc `ira Ð

edcicn `lc ,mipdkd eig`e xeaiv ihernl ,ipnif `zlz dia azk "el xy`" `dc ,dia

,`piipz "aixwde" ,'ebe "oxd` aixwde" i`xw ixza dia iaizk "el xy`" `zlz .iz`

."el xy` z`hgd xt z` hgye"'åëå àæâ éá éðàù àìà.opiqxb Ðäéø÷ôà äéøå÷ôà
.dxtk jd iabl Ðäðùîìëéäá êìäîÐ

.axrnl ekezl jldne qpkpúëåøôä éúùÐ

zg`e dpevig zg` ,mexcl oetvd on zetext

.ziniptïäéðéáå.dn` xie` Ðàøîâäîà
ïéñ÷øèwiqtdy dvign lzek z`xwp jk Ð

deab didy ipy ycwna la` .oey`x ycwna

dn` (d`n)eid `ly itl ,ede`yr `l Ð

n` `l` diaerdaeba cenrl dleki dpi`e d

,xyt` i` diaer lr siqedle .dn` (d`n)

ixac) "likyd ilr 'd cin azka lkd" aizkc

.(gk ,` minidåäì à÷ôúñéàåmewna Ð

.ueglk i` miptlk i` ,dvigndéúù ãåáòå
úëåøô.dvignd mewn xie` odipia helwl Ð

êìäî äéä äøåðîìå çáæîä ïéáqpkil `ayk Ð

gafn oia jldl mexcd jxc lkida rwea did

cr jlede ,mexca `idy dxepnle iniptd

.zkextdçáæîìå ïçìåù ïéá.oetvd jxc Ð'ø
àéä éñåémy dzid `l :oizipzna xn`c Ð

did ipetvd lzekd lv`e ,zg` zkext `l`

eae ,uegd itlk adf qxwa dtexte ,letk dy`x

`ail` oizipzn ipzck .miptle iptl oiqpkp

on ziniptd ,mexcd on dtext dpevigd opaxc

zg` `l` my oi` xn`c iqei 'xe .oetvdÐ

ezqipkc bilt `l `dac ,`id oetva dztixt

.ded oetva miycwd iycw zia llg jezl

éà÷ íåøãá àçúéô,my eid zkext izyc Ð

.oizipzn opzck ,mexcd on dtext dpevigde

.lzekl dxepn oia lerip dcedi 'xl :jixt onwle

ïéçðåî íåøãå ïåôö úåðçìåùzepgley xyr Ð

yng" (c ,a minid ixac) xn`py ,dnly dyr

i` :(a,gv) zegpna `ipze "l`nyn ynge oinin

l`nyn ynge gztd oinin yng xnel xyt`

ok xne` dz` m`y ,gztdogley epivn Ð

rlv lr ozz ogleyde" dxn` dxezde ,mexca

yng ,rvn`a dyn ly :`l` .(ek zeny) "oetv

e epinin`ki` :i`pz da ibilte .el`nyn yng

o`nl `ki`e ,oigpen axrne gxfn xn`c o`nl

dil `xiaq xi`n 'xe ,oigpen mexce oetv xn`c

on zepgley iy`x ,mexce oetv xn`c o`nk

zepet zg` dxeya yng ,eid mexcl oetvd

mizn` ogleyde ,ef ly dy`xl ef ly dy`x

ekx`m`y ,lzekl ipetvd ogleyd y`x jenql did jixv jgxk lre .zen` xyr ixd Ð

lzekd on oldl ekyen dz`lkiddy ,mexca ayei ezvwn inexcd ogleyd on `vnp Ð

ogleyd on melk zeidl xyt` i`e .dn` xyr ely oetv `vnp ,dn` mixyr eagx

m`e .lzekl ogley oia dil liirzn `le ,jxcd z` zepgley iwqtn jkld .mexca

ogleyd y`xe lkidd rvn`a gafnd ixdy ,jxc oi` ogleyl gafnd oia s` :xn`z

gafnl jenq inexcdgafnd oi`y (a,bl lirl) "dpennd mdl xn`" wxta oxn` `d Ð

.ueg itlk `rniw jeyn `l` ,ogleyd cbpk oeekn
ìòéîì
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cg` `xwnc .xg` xac xg` xg` xac yi zenewn daxda i`pz ixzae .ef z` ef oixzeqy©©©¥

l `veiiaxk ixtqc `yxc `iddc :il d`xpe !ogky` `l Ð `peeb i`d ik la` .minrh dnk

dicegl oey`x` zxk aiigzi `ly :xnelk ,ipy gqt lr `l` epi` e` :eyexit ikde ,`iz`

elit` zxk aiig ipy gqt`c `nipe ,aizk ipy gqt zyxta `xwc meyn ,ipy gqt` `l`

.oey`x` `le ipya cifde oey`xa bbyc `kid

edfi` zxn` Ð ipya bbye oey`xa cifd elit`

llk `xaq epi` :xnelk .oey`x df Ð "ecrena"

ecrena xwirc ,oey`x` `le i`w ipy`c xnel

gqtd z` l`xyi ipa eyrie" aizk oey`xa

azk `l i`e ,oey`x` inp i`w ok m`e ."ecrena

,i`w dicegl oey`x` `pin` ded Ð "`yi e`hg"

inp dil yixc Ð "`yi e`hg" aizkc `zyd

ilbe ,"`nh didy in" wxta `zi`ck ,ipy gqta

`l i`e .i`w ediiexz` ecrenac "`yi e`hg" ol

ipy gqt` zxkc `pin` ded "ecrena" aizk

xg` xac .xity xn`w `zyde ,i`w dicegl

.zay dgec ipy gqtc xninl jixhvi` ecrena

`wtp Ð zay igcc `dc :lkd miiwl d`xp cer

"zweg lkk"n i`c ,"ecrena"ne "zweg lkk"n ol

"ecrena"n i`e ,lirl ziyixtck xninl `ki` Ð

ikixv ikdl .lirl izyxtck xninl `ki` Ð

lr cnile df `ae ,df lr cnile df `ae ,ediiexz

.`wtp dicegl "zweg lkk"n ozp iaxl ,edin .df

÷åôéú`ed elyn `pngx xn` el xy`c il

i`n :il dniz Ð 'ek `ipzc `ian

ikd opiyxcc xnel `ziixa iiez`l jixhvi`

`l ikd opiyxc `l i` oky lk ,`ian `ed elyn

iywzc ,el xtkzn `edy "el xy`" opiyxc ded

jenqa opiqxb mipyi mixtqd lkac :cere .ith jl

`l` !"`l`" opiqxb `le ,oxd`c `fb ia ip`y

wetiz :eyexit ikdc il d`xpe ."`l`" qxb i"yxy

`edy rnync ,`pngx xn` "el xy`"c il

.ixtkn `l Ð ipixg` la` rnyne ,ea xtkzn

,`ian `ed elyn opiyxc "el xy`" i`d :ipyne

ixtkn inp edpi`c jl `ni` mlerl la`

`d ,jinrhle :jixt xcde .'eke `ipzck ,`raiwn

xy`" i`dl dil opiyxc `lc `ziixan iziinc

xnel `l` ,ea xtkzn ecal `edy xnel "el

eig`c rnyn `ziixane .`ian `ed elyn

`da `d `de ?dfa il zvxiz dn ,ea oixtkzn

ok m` Ð `ian `ed elync il zicenc oeik ,`ilz

dil epwc e`l i`c ,dia ixtkn `l mipdkd eig`

`fb ia ip`y ipyne ?dia ixtkn ikid Ð dieba

.'eke

ïéñ÷øèyie .[uege] mipt i"yx yxit Ð

zegeld Ð epnid miptl did xebqy .(`,gk zekxa) "ilb ewexh" oeyln Ð oiqwxh :miyxtn

.ipiqa epzipyãåáòåd`xp ile !dn` diaery zg` zkext cearile :dniz Ð zkext izy

cvny (ek zeny) 'ebe "ycwd oia mkl zkextd dlicade" `xwc yexit opaxl edl rnync

ivn `l ikdle .miycw ycw lkd `di miptle diaer zligzne ,ycw `di zkext ly oevig

dzyecw `nlic ,oiqwxh dn` mewna dnewe`le dn` diaery zg` zkext carinl

oey`x ycwnac ab lr s` .miycw ycw lkd epi` miptle diaer zligznc `vnpe ,ueglk

carinl era i`e ,"azka lkd" aizkck ,ciar xeacd it lr Ð oiqwxh dn` mzd denwe`

ixinb :(a,b) `xza `aac `nw wxta `zi`ck ,okyna eyry enk zeyrl oikixv Ð zkext

izy cearc ,`zyd la` .miycw ycw ded miptle zkextd iaer zligznc ,okyna ecarc ikid ik ecaril Ð zkext carinl ira i`c ixinb inp ikd .oipaa dilek e` zkexta dilek e`

.oiqwxh dn` seq mewnl dweac ,uegd cvl miycwd ycew ly mixyrd llg seqa miycwd ycwa oiqwxh dn` seqa diipyde ,oiqwxh dn` mewn zligza denwe` `cg .`gip zkext

la` .miycwd iycw ied miptle dipyd zkextd iaern Ð ueglk oiqwxh dn` mewn i`e .lkd miycwd iycw ded miptle dpevigd zkext iaern ixd Ð miptlk oiqwxh dn` mewn i`c

cwd iycw dpnid miptly llge ycw dl dvegy llgc ,llgl llg oia epiid Ð zkextd dlicade dil `xiaq iqei iaxdn` zyecwc dil `hiyt `nlic :inp i` .dn` diaer ciarc ,miy

.miycw ycw ied miptle diaer zligznc diciclc `vnp ,miptlk oiqwxh
mixyre
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éaøk éà ?déì àøéáñ ïàîk øéàîdéì àøéáñ äãeäé ¥¦§©§¦¨¥¦§©¦§¨§¦¨¥
¯déì àøéáñ éñBé éaøk éà ,äãeäé éaøk ìeòéð¯ ¥§©¦§¨¦§©¦¥§¦¨¥

!éñBé éaøk ìeòéð¯,déì àøéáñ éñBé éaøk íìBòì ¥§©¦¥§¨§©¦¥§¦¨¥
à÷ñôîe ïéçpeî íBøãå ïBôö úBðçìeL :Eì øîàå§¨©§§¨¨§¨¨¦©§§¨
íìBòì :àîéà úéòaéàå .déì ìéiòúî àìå ,ïçìL déì¥ª§¨§¨¦§©¥¥§¦¨¥¥¨§¨
àòøà çøBà åàì äðéëL íeMîe .ïéçpeî áøòîe çøæî¦§¨©£¨¨¦¦§¦¨¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `nei(oey`x meil)

itqa oecl zxfeg `xnbdxfril` iax ly ew(:p lirl)mei xt m`
md wtqd iccvy lirl `xnbd dx`iae ,dxenz dyer mixetikd
,lecb odkd mr dxenb zeriawa mixtkzn mipdkd eig` m`d
ab` wx e` ,dxenz dyer oi`y oitzeyd z`hgk xtd aygpe
zl`ey .dxenz dyere cigi z`hgk xtd aygpe ,lecb odkd

:`xnbdéì ÷etéúåwx xtd aygp i`cey wtqd z` heytl yiy §¥¦
,lecb odkd lyàðîçø øîà 'Bì øLà'cmicnle ,xtd z`ad iabl ©£¤¨©©£¨¨

y dfnàéðúc ,àéáî àeä BlMîaezk ,`ziixaa(e fh `xwie)aixwde' ¦¤¥¦§©§¨§¦§¦
z`Hgd xR z` oxd`,'Bì øLàz`hgd xt z`y jkn micnle ©£Ÿ¤©©©¨£¤

BlMîepennn -ìMî àéáé àì ìBëé ,øeaéö ìMî àìå àéáî àeä ¦¤¥¦§Ÿ¦¤¦¨Ÿ¨¦¦¤
øeaéöiptn ,l`xyi lk -,Ba ïéøtkúî øeaévä ïéàLaezky enke ¦¤¥©¦¦§©§¦

(my),'FziA craE FcrA xRke'éøäL ,íéðäkä åéçà ìMî àéáé ìáà §¦¤©£§©¥£¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥
,Ba íéøtkúî íéðäkä åéçàlr df xta mixtkzn mipdkd lky ¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
,eiycwe ycwn z`neh `hgøîBì ãeîìzjynday jkn(`i fh my) ©§©

aey xn`p'z`Hgd xR z` oxd` aixwde'Bì øLà`ly hrnl `a §¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤
,mipdkd eig`n mb `iaiìBëédligzklàéáé àì,mdlyn ¨Ÿ¨¦

åcaricaáeL øîBì ãeîìz ,øLk àéáä íàhgWe' weqtd jynda §¦¥¦¨¥©§©§¨©
z`Hgd xR z`ákòì åéìò áeúkä äðL ,'Bì øLà`iadl jixvy ¤©©©¨£¤¨¨©¨¨¨§©¥

dfne .leqt carica s` mdlyn `iad m`e ,elyn `weec
xwiry cenll yi ,elyn didi xtdy jk lk dxezd dcitwdy
mipdkd eig` x`y mle` ,zeriawa eilr wx xtkne ely z`hgd

.dxenz dyere cigi oaxwk epice ,eab` wx mixtkzn
:`xnbd dgecéîòèéìåC,`ed cigi oaxwy xaeq dz`yåéçà §¦©§¥¤¨

déeâa eð÷c åàì éà ,íéðäkä,ea wlg mdl yiy `l m` -éëéä ©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥¥¦
ì øtëîeä,eab` s`àlà`a xtdy s`y xnel jixv gxkda §©¥§¤¨

,oxd` ly epennnàfb éa éðàLepenn xnelk ,exve` zia -,ïøäàc ©¦¥©¨§©£Ÿ
,íéðäkä åéçà éab àðîçø déø÷ôàcxta wlg mdl dzpwd dxezde §©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

,ea xtkzdl elkeiy ickénð [äøeîz éab] àëädyriy oiprl - ¨¨©¥§¨©¦
xn`p ok mb dxenzåéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb éa éðàL©¦¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨

,íéðäkädf ixde ,xtd ly ezeriawa ea wlg mdl dzpwd dxezde ©Ÿ£¦
.dxenz dyer oi`e oitzeyd oaxw

äðùî
ote`de ipy ziaay zekextd oipna zewqer epiptly zeipynd
ycewl okxc qpkp lecbd odkd did cvike ,zeqext eidy

.miycwdäéäe qpkp lecb odkdìëéäa Cläîzzgn eiciae ¨¨§©¥©¥¨
,zxehwd ske milgbdL ãòdidúëBøtä ézL ïéáì òébneidy ©¤©¦©§¥§¥©¨Ÿ

,[ipy ziaa] mexcl oetvn lkidd agex ipt lr zeqextúBìécánä©©§¦
ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéageex did zekextd izy oia - ¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤

íL äúéä àì øîBà éñBé éaø .änàmiycwd ycewl lkidd oiaàlà ©¨©¦¥¥Ÿ¨§¨¨¤¨
øîàpL ,ãáìa úçà úëBøtokyna(bl ek zeny)úëøtä äìécáäå' ¨¤©©¦§¨¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤

,'íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì`l` dxezd dkixvd `ly ixd ¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
ziaa oke ,miycwd ycewl ycewd oia licadl ick zg` zkext

.mdipia licadl zg` zkexta ic ycwnd

àøîâ
:`xnbd dywnïðaøì éñBé éaø eäì øîà÷ øétLmdl aiyd - ©¦¨¨©§©¦¥§©¨¨

oia licadl ick zg` zkexta icy weqta gken oky ,dkldk
zvxzn .weqtd lr minkg eaiyi dne ,miycwd ycewl ycewd

:`xnbd,Cì éøîà ïðaøåoky ,df weqtn dgked oi`éléî éðäicy §©¨¨¨§¥¨¨¥¦¥
wx ,zg` zkextaïkLnaly ezligze ycewd meiq okid erciy ©¦§¨

,miycwd ycewéàåä àìc ïåék ,éðL Lc÷îa ìáàdzid `ly oeik - £¨§¦§¨¥¦¥¨§Ÿ£©

myïéñ÷øè änàycewd oia lican didy dn` iaera lzek - ©¨§©§¦
,okynay zkextd zgz oey`x ziaa didy itk miycwd ycewl

ïBLàø Lc÷îáecalaéàåäc àeä.mdipia wiqtdl lzekd §¦§¨¦©£©
ì à÷tzñéàåïðaøì eäipy ziaa minkg ewtzqpe -déúMeã÷aly §¦§©§¨§§©¨¨¦§¨¥

,oey`x ziaa didy lzekd mewn epiid ,dn`déàezyecwíéðôìk ¦§¦§¦
dvwa zkextd z` cinrdl mikixv ok m`e ,miycwd ycewk -

,lkidd cvl ef dn` ly ipevigdéàezyecwõeçìk,lkidk - ¦§©
ycewl jenq iniptd dvwa zkextd z` cinrdl mikixve

.miycwdãeáòåwtqd zngn eyre -úëBøô ézL,efn miptl ef §¨§¥¨Ÿ
iniptd cva zg`e ,lkidd cvl dn`d ly ipevigd cva zg`
lkid i`ce dpevigd zkextd cry ,miycwd ycew cvl dly

.`ed miycwd ycew i`ce ziniptd zkextdn miptle ,`ed
çaænä ïéa ,ïðaø eðziniptdäøBðnì,lkidd ly inexcd ecivaäéä ¨©¨¨¥©¦§¥©©§¨¨¨

lecb odkdCläîon lkidl qpkpy xg`l ,miycwd ycewl ekxca §©¥
,mexcl jenq axrn cvay zkextd ly gztl ribdy cr ,gxfnd

,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøáccva jldn did lecb odkd ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
,lkidd ly ipetvdïéadïçìLoetvayçaænì.epnn inexcyLéå ¥ª§¨©¦§¥©§¥

íéøîBàlkidd ly epetv dvwa jldn didyïéadìúBkì ïçìL §¦¥ª§¨§¤
.ipetvd lkidd

:`xnbd zxxanïàîmya xkfedy `pzd edin -.íéøîBà Lé ©¥§¦
ïBôva àçúét øîàc ,àéä éñBé éaø ,àcñç áø øîà :àøîâä úøàáî¨©©¦§¨©¦¥¦§¨©¦§¨©¨

éà÷ycewl lkiddn qpkp odkd did ekxcy zkexta gztd - ¨¥
.enexca `le lkidd oetva did miycwd

:`ziixaa zeiepyd zexg`d zehiyd z` zyxtn `xnbdéaøå§©¦
äãeäé,lkidd mexca jldn did odkdy xaeqyEì øîàxn`i - §¨¨©§

xaeq `edy jléà÷ íBøca àçúétekxcy zkextay gztdy - ¦§¨©¨¨¥
odkd did okle ,lkidd mexca did miycwd ycewl lkiddn qpkp

.zkextay gztl ribny cr lkidd mexca jldn
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåogleyd oia jldn didy xne`y §©¦¥¦

,gafnldéì àøéáñ ïàîkgzta xaeq `ed mi`pzdn in zrck - §©§¦¨¥
.zkextddéì àøéáñ äãeäé éaøk éà,mexca did zkextd gzty ¦§©¦§¨§¦¨¥

äãeäé éaøk ìeòéðlkidd ly mexc cva qpkdl jixv odkd did - ¥§©¦§¨
e ,dxepnl gafnd oiadéì àøéáñ éñBé éaøk éàzkext dzidy - ¦§©¦¥§¦¨¥

,oetva gztde zg`éñBé éaøk ìeòéðqpkdl jixv odkd did - ¥§©¦¥
.ipetvd lzekl ogleyd oia lkidd oetv jxc miycwd ycewl

:`xnbd zayiiníìBòìxi`n iaxdéì àøéáñ éñBé éaøkgzty §¨§©¦¥§¦¨¥
.lkidd ly oetv cva zkll el dide ,oetva did zkextdøîàå§¨©

Eìoia `le gafnl ogleyd oia jldny mrhd xi`n iax §
d zxyry meyn ,ipetvd lzekl ogleydúBðçìeLdyry §¨

dyng dyng ly zexey izya lkida migpen eid dnly
oia lkidd ly eagexle ,zepgleyíBøãå ïBôöly mkx` eid ¨§¨

zpegleyd,ïéçpeîmixyr `ed mexcl oetvn lkidd agexe ¨¦
dyng jxe`y `vnp ,zen` izy mkx` zepgleyde ,dn`
miipetvd zen` xyra migpen eide ,zen` xyr `ed zepgley

,lkidayïçìL déì à÷ñôîeelld zepgleyd zexey izye - ©§§¨¥ª§¨
,jxcd z` zewiqtndéì ìéiòúî àìåoia qpkdl leki epi`e - §Ÿ¦§©¥¥

xn` jkle ,lzekl micenv eidy oeik ,ipetvd lzekl ogleyd
efkxna cnry gafnl ogleyd oia jldn did odkdy xi`n iax

.lkidd ly
:sqep aeyiiíìBòì ,àîéà úéòaéàådxyrdy xi`n iax xaeq §¦¨¥¥¨§¨

oia zepgleyáøòîe çøæîeidïéçpeîdid odkde ,lkidd jxe`l ¦§¨©£¨¨¦
,ipetvd lzekl zepgleyd oia xearl lekiíeMîeceakäðéëL ¦§¦¨

,miycwd ycewa dxeyyàòøà çøBà åàìux` jxc df oi` - ¨©©§¨
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc `nei(ipy meil)

àéãäì ìòéîìm`y ,miycwd ycew gzt len dxyi jxca jlil - §¥©§¤§¨
d`ex jledy jxcd lkay `vnp ,ipetvd lzekd cvl jled odkd
ux` jxc df oi`e ,oetvay gztd jxc miycwd ycew z` `ed
ogleyd oia jld okle ,miycwd iycw zian zepefip eipir eidiy

.zkextd gzt len `le ,gafnléñBé éaøåogleyd oia xaeqy §©¦¥
`n iax zprhl yyeg epi`e jldn did ipetvd lzeklef oi`y xi

,ux` jxcEì øîàik ,mrhdáeúkä ïëéøöä àlL ìàøNé ïéáéáç ¨©§£¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§¦¨©¨
ìçéìL,mdilr lltziy gily zepnl mze` dkixvd `l dxezd - §¨¦©

lecb odkd `ed aiag okle .envr lr lltzn cg`e cg` lk `l`
qpkdl lekie ,dceard z` zeyrl l`xyi ipa ly gilyd `edy

.ielb ote`a
zekext izyy xaeqy dcedi iax zhiy lr `xnbd dywn dzr
oia jldn did okle ,mexcay gzta dligz rbet odkde ,eid

:dxepnl ogleydìeòéð énð äãeäé éaøåqpkiy -ìúBkì äøBðî ïéa §©¦§¨©¦¥¥§¨©¤
oia zkll sicr ,mexcay gztl ribdl jixvy oeik ,mexc cvay
m` :`xnbd zvxzn .mexcay gztl xzei jenqy lzekl dxepnd

,lzekl dxepnd oia jled diddéðàî éøçLîmixigyn eid eicba - ©§£¥¨¥
micbad eid milqtpe ,lzekd z` xigydy dxepnd oyrn

.dcearl
ziaa dzidy oiqwxh dn`d zyecw oipra `ziixa d`ian `xnbd

:oey`xd ycwndïéñ÷øè änà ,ïúð éaø øîàly dn` iaer - ¨©©¦¨¨©¨§©§¦
ycew oiae lkidd oia dvignk oey`x ziaa yniyy lzekd

,miycwdíéðôìk éà íéîëç Ba eòéøëä àìjiiy `ed m`d - Ÿ¦§¦£¨¦¦§¦§¦
,eilr miycwd ycew zyecwe ,ziad ly iniptd ewlglõeçìk éà¦§©

lkid zyecwe ,ziad ly ipevigd ewlgl jiiy `ed `ny e` -
.eilr

:`xnbd dywné÷úîàîòè éàî ,àðéáø dì ówtqd iccv md dn - ©§¦¨¨¦¨©©£¨
,rixkdl minkg erci `l mdipiayáéúëc íeMî àîéìéà'` mikln) ¦¥¨¦¦§¦

(a eíéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå'§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦
ìLe Baçø,'BúîB÷ änà íéLly llekd ekxe`y weqtdn gken ¨§§Ÿ¦©¨¨

,dn` miyy did ziadáéúëe(fi e my)úéaä äéä änàa íéòaøàå' §¦§©§¨¦¨©¨¨¨©¨¦
,'éðôì ìëéää àeädid jxe` dn` miyyd jezn dn` mirax`y ©¥¨¦§¨

,lkiddáéúëe(k e my)nà íéøNòå Cøà änà íéøNò øéácä éðôìå'ä §¦§¦§¥©§¦¤§¦©¨Ÿ¤§¤§¦©¨
'BúîB÷ änà íéøNòå áçødvignd `edy xiacd on miptl - Ÿ©§¤§¦©¨¨

oeyla z`xwpd `ide] miycwd ycewl lkidd oia dlicady
mixyr lr jxe` dn` mixyr ly llg did [oiqwxh dn` minkg
on mixzepd el` dn` mixyre ,dn` mixyr daeba agex dn`

.miycwd ycew eid dn` miyydïðéòãé àìåd mewn lränà §Ÿ¨§¦©©¨
ïéñ÷øè,did okidíéøNò éðäî éàdn` mixyra llkp `ed m` - §©§¦¦¥¨¥¤§¦

ycew llg did ok m`e ,miycwd ycew mdy xiacd iptly
,cala dn` dxyr ryz miycwdíéòaøà éðäî éàå`ny e` - §¦¥¨¥©§¨¦

did lkidd llgy `vnpe ,lkidd ly dn`d mirax`a llkp `ed
oky ,df wtql mewn oi`y `piax xne` .zen` ryze miyly wx

àîìéãå,oiqwxh dn`d mewnïéøNò éðäî àìllka epi` - §¦§¨Ÿ¥¨¥¤§¦
,miycwd ycew ly dn` mixyrdïéòaøà éðäî àìållka `le - §Ÿ¥¨¥©§¨¦

,`ed lkidd ly dn` mirax`dáéLç à÷ àììçåweqtdy dne - ©£¨¨¨¨¦
zia ly llgd zecn wx `ed ,dn` miyyl ziad jxe` z` aygn

d zecn la` ,dn` miyy eidy ycwndíéìúBkycwnd ziaay ¨¦
áéLç à÷ àìs` okle ,dn` miyyd oeayga miaygp md oi` - Ÿ¨¨¦

llka lzekd oi` ,dn` miyy ziad jxe` didy weqta aezky
foi` ixdy ,miycwd ycewa e` lkida `ed m` wtzqdl oi`e ,d

.miycwd ycewn `le lkidd on `l wlg `ed
:eixacl di`x `ian `piaxòãzzaygp oiqwxhd ly dn`d oi`y ¥©

mi`ven ep` oky ,dn` miyyd ly oeaygaáéLç à÷c àëéä ìëc§¨¥¨§¨¨¦
íéìúBkzia ilzek zecn z` aygn `pzdyk mewn lkay - ¨¦

,ycwnddéãéãì déì áéLçly dn`d z` s` aygn `ed ixd - ¨¦¥§¦¥
.df lzekïðúcdpyna(f-e"n c"t zecn),ìëéääly llekd oipad - ¦§©©¥¨

did ziadäàîjxe` dn`äàî ìòagex dn`íeøadaeba -äàî ¥¨©¥¨§¥¨
zecn eribd cvik dpynd zyxtne .[eilry zeilrd llek] dn`

iaer ,dn` d`nl jxe`dìúBkdíìeàdid gxfn cvnLîç ¤¨¨¥
,zen`åjeza axrnl gxfnny llgdíìeàädidäøNò úçà §¨¨©©¤§¥

iaer .zen`ìëéää ìúBkdid lkidl mle`d oia cixtdyLL ¤©¥¨¥
,zen`Bkøàådid lkidd lyïéñ÷øè änàå ,änà íéòaøàoia - §¨§©§¨¦©¨§©¨§©§¦

,miycwd ycewl lkiddänà íéøNòåly ekx`léLã÷ úéa §¤§¦©¨¥¨§¥
,íéLãwäiaerìúBkly iaxrndìëéääycew zia ixeg`ny ©¢¨¦¤©¥¨

did miycwdLL,zen`àzäåzia ixeg`n dzidy dkyl - ¥§©¨
dzid miycwd iycwLL,axrnl gxfnn zen`àzä ìúBëå ¥§¤©¨

eiaer did ipevigdLîçziad ly llekd ekxe`y `vnp .zen` ¨¥
oiay oiqwxh dn`d z` aiygn `pzdy epl ixd .dn` d`n `ed
mirax`d oeayga ellek epi`e ,cxtpa miycwd ycwl lkidd
,miycwd ycw ly dn` mixyrd oeayga `le lkidd ly dn`
m`e ,miycwd ycw llka `le lkidd llka `l epi`y jgxk lre

.minkg ly wtqd iccv md dn ok
:`xnbd zx`anàlàoipra did minkgd ly mwitqdéúMeã÷- ¤¨§¨¥

,dn` dze` ly dyecwdíéðôìk éàycew zyecwk m` - ¦§¦§¦
,miycwdõeçìk éàmewn did `l zn`ae .lkidd zyecwk e` - ¦§©

ipta aygp `l` ,miycwd ycewe lkidd ly zecnd llka lzekd
izyn zg`k i`cea `id ef dn` zyecwy oeik mewn lkne ,envr
,ef dn` oic dn minkg ewtzqp ,miycwd ycew e` lkidd e` ,el`

.dilr lkidd zyecw e` ,dilr miycwd ycew zyecw m`
eðééäåenk `ed df wtqe -,ìöBä Léà óñBé éòa ,ïðçBé éaø øîàc §©§§¨©©¦¨¨¨¥¥¦¥

ycwnd zia z` x`znd weqta xn`p(hi e '` mikln)øéáãe'`ed-] §¦
[oiqwxh dn` dpekny dvigndïzúì ïéëä äîéðtî úéaä CBúa§©©¦¦§¦¨¥¦§¦¥

[zzl-]àø÷ øîà÷ éëéä ,eäì àéòaéà ,''ä úéøa ïBøà úà íL- ¨¤£§¦¦©§¨§¥¦¨¨©§¨
yxtl xyt` ,aezkd yexit ednúéaä CBúa øéáãe'jeza dyry §¦§©©¦

e ,miycwd ycewl lkidd oia cixtdl ick dvign lkiddäîéðtî¦§¦¨
dvignl -'íL ïzúì ïéëä` z` my zzl -ok m`e ,'d zixa oex ¥¦§¦¥¨

yi epnn miptl wxe ,miycwd ycew zyecw oi` envr xiacl
.miycwd ycew zyecwøîà÷ éëä àîìéc Bàweqtd zpeek yxtp - ¦§¨¨¦¨¨©

,jkøéáãe'dyr'äîéðtî úéaä CBúallka `ed s` xiacdy §¦§©©¦¦§¦¨
dnl jynd `ed 'dnipt' df itle .miycwd ycew epiidc ,miptd
wlga `ed ixd xiacd mbe ,dnipt `ed xiacdy ,okl mcew xn`py
.'d zixa oex` z` my zzl dnly oikd df wlg z`y iniptd
yi oic dfi` ipy ziaa ewtzqpy ozp iax xn`y dny `vnp

.lved yi` sqei ea wtzqp ,dn`l
:`xnbd dywndéì à÷tñî éîezaiz lr lved yi` sqeil ¦§©§¨¥

,eteql e` weqtd zligzl zkiiy m` 'dniptn'ïa éñéà ,àéðúäå§¨©§¨¦¦¤
òøëä ïäì ïéà äøBza úBàø÷î Lîç ,øîBà äãeäéxexa xacd oi` - §¨¥¨¥¦§¨©¨¥¨¤¤§¥©

`id m` wtqy daiz mda yiy ,aezkd z` wlgl jixv ji`
dixg`ly dl`l e` diptly zeaizl d`ixwa zxaegn
md el`e .[aezkd zernyn z` dpyn o`kl e` o`kl drxkdde]
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ezny in` cenr ap sc ± iyily wxt`nei
àéãäì ìòéîìzian zepefp eipir dry lke ,lkidd jxe` lk ipetvd lzekd lv` jlil Ð

.ecbpky dtixtd jxc miycwd iycwéáç êì øîà éñåé 'øåïëéøöä àìù ìàøùé ïéá
çéìùì áåúëärbp yi` oerci xy`" xn`py ,envr lr lltzn cg`e cg` lk `l` Ð

.ianetl qpkil ogely `ed aiag jkld ,(g ` mikln) "dfd ziad l` eitk yxte eaal

äéðàî éøçùîdxepnd oyrn oixigyn eicba Ð

.lzekd z` xigydyïéñ÷øèmipt oeyl Ð

di`xe .inlyexi cenlza izi`x jk .`ed uege

odizexit oiqipkn eid mipey`xd miciqg :xacl

zekxa) xyrna maiigl ick oenqwxh jxc

.`ed mipt zqipk oeyl wxhdy epcnl ,(a,dl

øéáãzia llg xiacd iptl dvignd `id Ð

.dvignd on miptl `edy miycwd iycw

äéãéãì áéùç÷on cal dvignd mewnl Ð

.miyydíìåà ìúåëdhnl ,oevigd lzek Ð

ztik daebn dlrnle ,dtewq`de ceqid agex

cal ,dn` d`n cr dlery dnegd iaer gztd

cal ,dn` dxyr zg` `idy llgd ztik agex

.dnegd iaer ztik agexùù àúäårivi Ð

.zxtkd zia ixeg`y`xw xn`w ikidin Ð

ziad jeza xiace :xn`w ikd ,opixn`dvign Ð

.ziad jeza zwqtny dyrïéëä äîéðôîÐ

,dllg mewn oikd dvign dze`n miptle

diteb xiac :`nl` .oex`d z` my zzl epinfde

.`ed mipt zyecwn e`løîà÷ éëä àîìéã åà
äîéðôî úéáä êåúá øéáãåxiacd mewnc Ð

my ezzl oikd eze`e ,ded mipt lyn diteb

.oex`d z` dqipk dze`aòøëä íäì ïéàÐ

.oihep od okid zrcl
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íéøùòådn` miylye" lirl xn`c `dc mikln yexita yxit i"yx Ð eznew dn`

epiid Ð "eznew dn` mixyre" aizkc `de ,bbd cr ziad lk epiid Ð "eznew

:ipyne ,dil jixt (a,gv) "zexit xkend" wxt `xza `aaae .miycwd iycw zia ziilr cr

rwxwa micnerd dnly dyry miaexkdy ,dlrnle miaexk ztyn Ð eznew dn` mixyr

.zen` xyr mdab oex`d icv ipyn

ìúåëyng `zd lzeke yy `zde yy lkidd

izkde :dnize Ðdpezgzd rivid" a

:xnel yie !(e ` mikln) "dagx dn`a yng

yy dpekizde" aizkc irvn`d `za ixiin `kdc

yxite ."aiaq zial ozp zerxbn ik dagx dn`a

lzek iaery :`xwc diyexit ikdc wgvi epiax

eid ok m`y ,mewn lka dey did `l lkidd

zexewd iy`x da aegzl dnegd awpl zekixv

eyr `l` eawxi ot zeyrl evx `l dfe ,`zd ly

,zen` dray dhnl axrna lkidd zneg z`

`zd zxwz cbpk dn` dpnn rexbl ekxvede

,dqipk dze` lr zexewd iy`x gipdl ,irvn`d

`z zxwz cbpk dn` cer rexbl ekxved aeye

,dagx dn`a yng dpezgzd jkitl .iyilyd

ray ziyilyde ,dagx dn`a yy dpekizde

c wxt) zecn zkqna opzc epiide .dagx dn`a

,dyy caexde ,yng dagx dpezgzd :(c dpyn

`zl dpia zwqtnd dxwzd epiid dyy caex

caexde yy zirvn`de ,dab lry dpekizd

dhnl i` :ikcxn xa wgvi epiax dywde .ray

`l` yy `zd dzid `l myl Ð `kd aiyg `w

lzek xn`w i`n Ð aiyg `w dpekiza i`e ,yng

itle !dcbpk dpnn rxbp xak `de ?yy lkidd

`z cbpk lkidd lzekc ,`gip epyxity dn

diaer dpekizd cbpke ,ray diaer did dpezgzd

cbpk `kde .dn` dpnn rxbp xak ik ,yy

yy lkidd lzek mzd iedc ,aiyg `w dpekizd

aiyg `w `l i`n`e :xn`z m`e .yy `zde

ici`e yng `zde ,ray lkidd lzek dhnl

dil `gipc :xnel yi !`ed `xery cg ici`e

lzeke .`zd ilzek zylyae lkidd lzeka milzkd lka eid zerxbndy :wgvi epiaxl d`xp ,inp i` .yy ok enk didy lkid ly igxfn lzek enk yy lkidd lzek didy mewna ayginl

,yng lr yng dpezgzd `zd `vnp Ð "aiaq zial ozp zerxbn ik" :aizkck ,lzek lkn dn` ivg rxbn didyke ,dvgne zen` yng `zd lzeke ,dvgne zen` yy dhnl did lkidd

ixwe ,dray dkx` dipyd zrxbnde ,yy `id dpey`xd zrxbnd jxe` epiidc :wgvi epiax xne` Ð ray caexe yy caex ipzwc `de .ray lr ray ziyilyde ,yy lr yy dpekizde

`zxeb Ð edpip i`n micaex :`xnba xn`we .micaex swene did lecb zia :(a,dk) `nw wxta cinz zkqna epipyy oirk ,zhlea dxey oirk zrxbndy itl Ð caex edliwlqc `zeehvi`c

`zde yy lkidd lzekc :el d`xpc wgvi epiax yxit cer .dxey `ed caex oeyle c"ixebc oixewy mipa` ly mzelrn ,eihqn miptl eihq ze`eehv` oirk oiyer eidy ,`zeehv`l eda

,cizrlc l`wfgic dpkynn oiwelg eidy enk ,dnly lyn oiwelg eid ipy ziac zecn zkqn ly "dagx dn`a yng" miklnc dpkyna aizkc ab lr s`e ,aiyg `w ixnbl dhnlc Ð yy

zerlvde" (my) mzd inp aizke (`,`q `xza `aa) "ziad xkend" wxt xn`ck ,`z epiid rlve "zen` rax` rlvd agxe" aizk miycwd iycw ziae lkid yixtc xza (`n) l`wfgia aizkc

dynge oetva xyr dyng ,my eid mi`z dpenye miyly :opz [b dpyn c wxt] zecn zkqnae ,mi`z dylye miyly `l` lkidda eed `lc `nl` "minrt ylye miyly rlv l` rlv

dilry ,dpezgzd rivid lzek ly mipeilr mipa` zexey epiid Ð yy caex opzc `de .eid `za `l` ,zerxbnd eid lkida `lc :yxit ikcxn xa wgvi epiaxe .axrna dpnye mexca xyr

qepkl oikixv eidy itl ,uegan dn` zhlea jkle ,zen` yng `l` did `l `zd lzek iaery ,dn` zhlea dzidy z`vnp Ð yy dagx dxey dze` dzidyke .zexewd iy`x migpen

dn` dtqezp dqipkd dn` mewnay itl ,zen` yng iaer oiicr mewn lkn dnegd dzid ,dn` oiqpek eidyk ,inp eiykrc `vnpe .ziad zexiwa feg` izlal ,zexewd zgpd mewn dn`

hlea oeilrd oipa didy ,oerxb `id ztqez dze` ,daxc` Ð yng zegtd lkl mewn lka `dzy ick ,dnegd wfeg zngn i` ?dn` oitiqen eid dnlc :wgvi epiaxl `xidp `le .uegan

eid dne yng dnegd iaery ,zen` izy dnegl ueg hlea didy `vnp ,ray dlrnly caex didyke ?dnl ray caex la` ,yy caex gpizd :dyw cere .eilr ciakne ,oezgzl ueg dn`

did xzeie ,lkidd lzek oiawep eid eixac itl ,cere .dpekizd on xzei zg` dn` ,dagx zen` ray didy ,dn` `l` ziyilyd rivia oiqpek eid `l `lde ?zen` izy zhilal oikixv

zial didy Ð "xiacl ozp zerxbn" :xninl epivnc ,`iyw `l `d ,edin .zia exwi` `lc ,mi`z `le lkid rnyn Ð "zial ozp zerxbn ik" `xwc `pyilc cere ,`zd ilzek aewpl oekp

,ecbpky `z lzekl `z lzekn oigpen eid zexewd iy`xe .dhila `le ,dqipk `le ,zerxbn `l lkidd lzeka did `ly :xegad wgvi epiax mya izrny ip`e .mi`zd ilzekl epiidc ,aiaq

,yng `zd lzeke ,ziyilyd oia dpekizd [oia] dpezgzd oia ,zen` yy axrnl gxfnn miey eid mi`zd lke ,dfn dn` ivge dfn dn` ivg `zd lzeka dqipk did zexewd zgpd mewnae

gxfnn yy eid ziyilyd oia dpekizd oia dpezgzd oiac ,[yng] `zd lzeke ,yy `zde ,yy lkidd lzek `gip `zyde .ray ziyilyde yy dpekizde yng dpezgzd mexcl oetvn la`

.dlrnl oia dhnl oia ,yng `zd lzeke ,yy lkid lzeke ,axrnl
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.àéãäì ìòéîì¯ìàøNé ïéáéáç :Eì øîà éñBé éaøå §¥©§¤§¨§©¦¥¨©§£¦¦¦§¨¥
ì áeúkä ïëéøöä àlLìeòéð ,éîð äãeäé éaøå .çéìL ¤Ÿ¦§¦¨©¨§¨¦©§©¦§¨©¦¥

!ìúBëì äøBðî ïéa¯éøçLîdéðàî:ïúð éaø øîà . ¥§¨§¤§©£¦¨¥¨©©¦¨¨
éà íéðôìk éà íéîëç Ba eòéøëä àì ïéñ÷øè änà©¨§©§¦Ÿ¦§¦£¨¦¦§¦§¦¦

õeçìké÷úî .íeMî àîéìéà ?àîòè éàî :àðéáø dì ó ¦§©§¦¨¨¦¨©©§¨¦¥¨¦
äða øLà úéaäå" áéúëcCìnäíéML 'äì äîìL ¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦

ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änàáéúëe "BúîB÷ änà íéL ©¨¨§§¤§¦¨§§¦©¨¨§¦
áéúëe "éðôì ìëéää àeä úéaä äéä änàa íéòaøàå"§©§¨¦¨©¨¨¨©¨¦©¥¨¦§¨§¦
áçø änà íéøNòå Cøà änà íéøNò øéácä éðôìå"§¦§¥©§¦¤§¦©¨Ÿ¤§¤§¦©¨Ÿ©
éà ïéñ÷øè änà ïðéòãé àìå "BúîB÷ änà íéøNòå§¤§¦©¨¨§¨¨§¦©©¨§©§¦¦
éðäî àì ,àîìéãå .íéòaøà éðäî éàå ,íéøNò éðäî¥¨¥¤§¦§¦¥¨¥©§¨¦§¦§¨¨¥¨¥

,ïéòaøà éðäî àìå ïéøNòàììçåíéìúBk ,áéLç à÷ ¤§¦§¨¥¨¥©§¨¦©£¨¨¨¨¥¨¦
íéìúBk áéLç à÷c àëéä ìëc ,òãz !áéLç à÷ àì̈¨¨¥¥©§¨¥¨§¨¨¥¨¦
íeøa äàî ìò äàî ìëéää :ïðúc ,déãéãì déì áéLç̈¥¥§¦¥¦§©©¥¨¥¨©¥¨§
ìúBk ,äøNò úçà íìeàäå ,Lîç íìeà ìúBk ,äàî¥¨¤¨¨¥§¨¨©©¤§¥¤
,ïéñ÷øè änàå änà íéòaøà Bkøàå ,LL ìëéää©¥¨¥§¨§©§¨¦©¨§©¨§©§¦
,LL ìëéää ìúBk ,íéLãwä éLã÷ úéa änà íéøNòå§¤§¦©¨¥¨§¥©¢¨¦¤©¥¨¥
éà ,déúMeã÷ :àlà .Lîç àzä ìúBëå ,LL àzäå§©¨¥§¤©¨¨¥¤¨§¨¥¦
éòa ,ïðçBé éaø øîàc eðééäå .õeçìk éà íéðôìk§¦§¦¦¦§§©§§¨©©¦¨¨¨¥
ïéëä äîéðtî úéaä CBúa øéáãe" :ìöBä Léà óñBé¥¦¥§¦§©©¦¦§¦¨¥¦

úéøa ïBøà úà íL ïzúìä'úéaä CBúa øéáãe" ?àø÷ øîà÷ éëéä :eäì àéòaéà ." §¦¥¨¤£§¦¦©£¨§¥¦¨¨©§¨§¦§©©¦
éîe ."äîéðtî úéaä CBúa øéáãe" øîà÷ éëä àîìéc Bà "íL ïzúì ïéëä äîéðtî¦§¦¨¥¦§¦¥¨¦§¨¨¦¨¨©§¦§©©¦¦§¦¨¦

Lîç :øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðúäå ?déì à÷tñî:òøëä ïäì ïéà äøBza úBàø÷î §©§¨¥§¨©§¨¦¦¤§¨¥¨¥¦§¨©¨¥¨¤¤§¥©
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc `nei(ipy meil)

àéãäì ìòéîìm`y ,miycwd ycew gzt len dxyi jxca jlil - §¥©§¤§¨
d`ex jledy jxcd lkay `vnp ,ipetvd lzekd cvl jled odkd
ux` jxc df oi`e ,oetvay gztd jxc miycwd ycew z` `ed
ogleyd oia jld okle ,miycwd iycw zian zepefip eipir eidiy

.zkextd gzt len `le ,gafnléñBé éaøåogleyd oia xaeqy §©¦¥
`n iax zprhl yyeg epi`e jldn did ipetvd lzeklef oi`y xi

,ux` jxcEì øîàik ,mrhdáeúkä ïëéøöä àlL ìàøNé ïéáéáç ¨©§£¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§¦¨©¨
ìçéìL,mdilr lltziy gily zepnl mze` dkixvd `l dxezd - §¨¦©

lecb odkd `ed aiag okle .envr lr lltzn cg`e cg` lk `l`
qpkdl lekie ,dceard z` zeyrl l`xyi ipa ly gilyd `edy

.ielb ote`a
zekext izyy xaeqy dcedi iax zhiy lr `xnbd dywn dzr
oia jldn did okle ,mexcay gzta dligz rbet odkde ,eid

:dxepnl ogleydìeòéð énð äãeäé éaøåqpkiy -ìúBkì äøBðî ïéa §©¦§¨©¦¥¥§¨©¤
oia zkll sicr ,mexcay gztl ribdl jixvy oeik ,mexc cvay
m` :`xnbd zvxzn .mexcay gztl xzei jenqy lzekl dxepnd

,lzekl dxepnd oia jled diddéðàî éøçLîmixigyn eid eicba - ©§£¥¨¥
micbad eid milqtpe ,lzekd z` xigydy dxepnd oyrn

.dcearl
ziaa dzidy oiqwxh dn`d zyecw oipra `ziixa d`ian `xnbd

:oey`xd ycwndïéñ÷øè änà ,ïúð éaø øîàly dn` iaer - ¨©©¦¨¨©¨§©§¦
ycew oiae lkidd oia dvignk oey`x ziaa yniyy lzekd

,miycwdíéðôìk éà íéîëç Ba eòéøëä àìjiiy `ed m`d - Ÿ¦§¦£¨¦¦§¦§¦
,eilr miycwd ycew zyecwe ,ziad ly iniptd ewlglõeçìk éà¦§©

lkid zyecwe ,ziad ly ipevigd ewlgl jiiy `ed `ny e` -
.eilr

:`xnbd dywné÷úîàîòè éàî ,àðéáø dì ówtqd iccv md dn - ©§¦¨¨¦¨©©£¨
,rixkdl minkg erci `l mdipiayáéúëc íeMî àîéìéà'` mikln) ¦¥¨¦¦§¦

(a eíéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå'§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦
ìLe Baçø,'BúîB÷ änà íéLly llekd ekxe`y weqtdn gken ¨§§Ÿ¦©¨¨

,dn` miyy did ziadáéúëe(fi e my)úéaä äéä änàa íéòaøàå' §¦§©§¨¦¨©¨¨¨©¨¦
,'éðôì ìëéää àeädid jxe` dn` miyyd jezn dn` mirax`y ©¥¨¦§¨

,lkiddáéúëe(k e my)nà íéøNòå Cøà änà íéøNò øéácä éðôìå'ä §¦§¦§¥©§¦¤§¦©¨Ÿ¤§¤§¦©¨
'BúîB÷ änà íéøNòå áçødvignd `edy xiacd on miptl - Ÿ©§¤§¦©¨¨

oeyla z`xwpd `ide] miycwd ycewl lkidd oia dlicady
mixyr lr jxe` dn` mixyr ly llg did [oiqwxh dn` minkg
on mixzepd el` dn` mixyre ,dn` mixyr daeba agex dn`

.miycwd ycew eid dn` miyydïðéòãé àìåd mewn lränà §Ÿ¨§¦©©¨
ïéñ÷øè,did okidíéøNò éðäî éàdn` mixyra llkp `ed m` - §©§¦¦¥¨¥¤§¦

ycew llg did ok m`e ,miycwd ycew mdy xiacd iptly
,cala dn` dxyr ryz miycwdíéòaøà éðäî éàå`ny e` - §¦¥¨¥©§¨¦

did lkidd llgy `vnpe ,lkidd ly dn`d mirax`a llkp `ed
oky ,df wtql mewn oi`y `piax xne` .zen` ryze miyly wx

àîìéãå,oiqwxh dn`d mewnïéøNò éðäî àìllka epi` - §¦§¨Ÿ¥¨¥¤§¦
,miycwd ycew ly dn` mixyrdïéòaøà éðäî àìållka `le - §Ÿ¥¨¥©§¨¦

,`ed lkidd ly dn` mirax`dáéLç à÷ àììçåweqtdy dne - ©£¨¨¨¨¦
zia ly llgd zecn wx `ed ,dn` miyyl ziad jxe` z` aygn

d zecn la` ,dn` miyy eidy ycwndíéìúBkycwnd ziaay ¨¦
áéLç à÷ àìs` okle ,dn` miyyd oeayga miaygp md oi` - Ÿ¨¨¦

llka lzekd oi` ,dn` miyy ziad jxe` didy weqta aezky
foi` ixdy ,miycwd ycewa e` lkida `ed m` wtzqdl oi`e ,d

.miycwd ycewn `le lkidd on `l wlg `ed
:eixacl di`x `ian `piaxòãzzaygp oiqwxhd ly dn`d oi`y ¥©

mi`ven ep` oky ,dn` miyyd ly oeaygaáéLç à÷c àëéä ìëc§¨¥¨§¨¨¦
íéìúBkzia ilzek zecn z` aygn `pzdyk mewn lkay - ¨¦

,ycwnddéãéãì déì áéLçly dn`d z` s` aygn `ed ixd - ¨¦¥§¦¥
.df lzekïðúcdpyna(f-e"n c"t zecn),ìëéääly llekd oipad - ¦§©©¥¨

did ziadäàîjxe` dn`äàî ìòagex dn`íeøadaeba -äàî ¥¨©¥¨§¥¨
zecn eribd cvik dpynd zyxtne .[eilry zeilrd llek] dn`

iaer ,dn` d`nl jxe`dìúBkdíìeàdid gxfn cvnLîç ¤¨¨¥
,zen`åjeza axrnl gxfnny llgdíìeàädidäøNò úçà §¨¨©©¤§¥

iaer .zen`ìëéää ìúBkdid lkidl mle`d oia cixtdyLL ¤©¥¨¥
,zen`Bkøàådid lkidd lyïéñ÷øè änàå ,änà íéòaøàoia - §¨§©§¨¦©¨§©¨§©§¦

,miycwd ycewl lkiddänà íéøNòåly ekx`léLã÷ úéa §¤§¦©¨¥¨§¥
,íéLãwäiaerìúBkly iaxrndìëéääycew zia ixeg`ny ©¢¨¦¤©¥¨

did miycwdLL,zen`àzäåzia ixeg`n dzidy dkyl - ¥§©¨
dzid miycwd iycwLL,axrnl gxfnn zen`àzä ìúBëå ¥§¤©¨

eiaer did ipevigdLîçziad ly llekd ekxe`y `vnp .zen` ¨¥
oiay oiqwxh dn`d z` aiygn `pzdy epl ixd .dn` d`n `ed
mirax`d oeayga ellek epi`e ,cxtpa miycwd ycwl lkidd
,miycwd ycw ly dn` mixyrd oeayga `le lkidd ly dn`
m`e ,miycwd ycw llka `le lkidd llka `l epi`y jgxk lre

.minkg ly wtqd iccv md dn ok
:`xnbd zx`anàlàoipra did minkgd ly mwitqdéúMeã÷- ¤¨§¨¥

,dn` dze` ly dyecwdíéðôìk éàycew zyecwk m` - ¦§¦§¦
,miycwdõeçìk éàmewn did `l zn`ae .lkidd zyecwk e` - ¦§©

ipta aygp `l` ,miycwd ycewe lkidd ly zecnd llka lzekd
izyn zg`k i`cea `id ef dn` zyecwy oeik mewn lkne ,envr
,ef dn` oic dn minkg ewtzqp ,miycwd ycew e` lkidd e` ,el`

.dilr lkidd zyecw e` ,dilr miycwd ycew zyecw m`
eðééäåenk `ed df wtqe -,ìöBä Léà óñBé éòa ,ïðçBé éaø øîàc §©§§¨©©¦¨¨¨¥¥¦¥

ycwnd zia z` x`znd weqta xn`p(hi e '` mikln)øéáãe'`ed-] §¦
[oiqwxh dn` dpekny dvigndïzúì ïéëä äîéðtî úéaä CBúa§©©¦¦§¦¨¥¦§¦¥

[zzl-]àø÷ øîà÷ éëéä ,eäì àéòaéà ,''ä úéøa ïBøà úà íL- ¨¤£§¦¦©§¨§¥¦¨¨©§¨
yxtl xyt` ,aezkd yexit ednúéaä CBúa øéáãe'jeza dyry §¦§©©¦

e ,miycwd ycewl lkidd oia cixtdl ick dvign lkiddäîéðtî¦§¦¨
dvignl -'íL ïzúì ïéëä` z` my zzl -ok m`e ,'d zixa oex ¥¦§¦¥¨

yi epnn miptl wxe ,miycwd ycew zyecw oi` envr xiacl
.miycwd ycew zyecwøîà÷ éëä àîìéc Bàweqtd zpeek yxtp - ¦§¨¨¦¨¨©

,jkøéáãe'dyr'äîéðtî úéaä CBúallka `ed s` xiacdy §¦§©©¦¦§¦¨
dnl jynd `ed 'dnipt' df itle .miycwd ycew epiidc ,miptd
wlga `ed ixd xiacd mbe ,dnipt `ed xiacdy ,okl mcew xn`py
.'d zixa oex` z` my zzl dnly oikd df wlg z`y iniptd
yi oic dfi` ipy ziaa ewtzqpy ozp iax xn`y dny `vnp

.lved yi` sqei ea wtzqp ,dn`l
:`xnbd dywndéì à÷tñî éîezaiz lr lved yi` sqeil ¦§©§¨¥

,eteql e` weqtd zligzl zkiiy m` 'dniptn'ïa éñéà ,àéðúäå§¨©§¨¦¦¤
òøëä ïäì ïéà äøBza úBàø÷î Lîç ,øîBà äãeäéxexa xacd oi` - §¨¥¨¥¦§¨©¨¥¨¤¤§¥©

`id m` wtqy daiz mda yiy ,aezkd z` wlgl jixv ji`
dixg`ly dl`l e` diptly zeaizl d`ixwa zxaegn
md el`e .[aezkd zernyn z` dpyn o`kl e` o`kl drxkdde]
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ezny in` cenr ap sc ± iyily wxt`nei
àéãäì ìòéîìzian zepefp eipir dry lke ,lkidd jxe` lk ipetvd lzekd lv` jlil Ð

.ecbpky dtixtd jxc miycwd iycwéáç êì øîà éñåé 'øåïëéøöä àìù ìàøùé ïéá
çéìùì áåúëärbp yi` oerci xy`" xn`py ,envr lr lltzn cg`e cg` lk `l` Ð

.ianetl qpkil ogely `ed aiag jkld ,(g ` mikln) "dfd ziad l` eitk yxte eaal

äéðàî éøçùîdxepnd oyrn oixigyn eicba Ð

.lzekd z` xigydyïéñ÷øèmipt oeyl Ð

di`xe .inlyexi cenlza izi`x jk .`ed uege

odizexit oiqipkn eid mipey`xd miciqg :xacl

zekxa) xyrna maiigl ick oenqwxh jxc

.`ed mipt zqipk oeyl wxhdy epcnl ,(a,dl

øéáãzia llg xiacd iptl dvignd `id Ð

.dvignd on miptl `edy miycwd iycw

äéãéãì áéùç÷on cal dvignd mewnl Ð

.miyydíìåà ìúåëdhnl ,oevigd lzek Ð

ztik daebn dlrnle ,dtewq`de ceqid agex

cal ,dn` d`n cr dlery dnegd iaer gztd

cal ,dn` dxyr zg` `idy llgd ztik agex

.dnegd iaer ztik agexùù àúäårivi Ð

.zxtkd zia ixeg`y`xw xn`w ikidin Ð

ziad jeza xiace :xn`w ikd ,opixn`dvign Ð

.ziad jeza zwqtny dyrïéëä äîéðôîÐ

,dllg mewn oikd dvign dze`n miptle

diteb xiac :`nl` .oex`d z` my zzl epinfde

.`ed mipt zyecwn e`løîà÷ éëä àîìéã åà
äîéðôî úéáä êåúá øéáãåxiacd mewnc Ð

my ezzl oikd eze`e ,ded mipt lyn diteb

.oex`d z` dqipk dze`aòøëä íäì ïéàÐ

.oihep od okid zrcl
úàù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

íéøùòådn` miylye" lirl xn`c `dc mikln yexita yxit i"yx Ð eznew dn`

epiid Ð "eznew dn` mixyre" aizkc `de ,bbd cr ziad lk epiid Ð "eznew

:ipyne ,dil jixt (a,gv) "zexit xkend" wxt `xza `aaae .miycwd iycw zia ziilr cr

rwxwa micnerd dnly dyry miaexkdy ,dlrnle miaexk ztyn Ð eznew dn` mixyr

.zen` xyr mdab oex`d icv ipyn

ìúåëyng `zd lzeke yy `zde yy lkidd

izkde :dnize Ðdpezgzd rivid" a

:xnel yie !(e ` mikln) "dagx dn`a yng

yy dpekizde" aizkc irvn`d `za ixiin `kdc

yxite ."aiaq zial ozp zerxbn ik dagx dn`a

lzek iaery :`xwc diyexit ikdc wgvi epiax

eid ok m`y ,mewn lka dey did `l lkidd

zexewd iy`x da aegzl dnegd awpl zekixv

eyr `l` eawxi ot zeyrl evx `l dfe ,`zd ly

,zen` dray dhnl axrna lkidd zneg z`

`zd zxwz cbpk dn` dpnn rexbl ekxvede

,dqipk dze` lr zexewd iy`x gipdl ,irvn`d

`z zxwz cbpk dn` cer rexbl ekxved aeye

,dagx dn`a yng dpezgzd jkitl .iyilyd

ray ziyilyde ,dagx dn`a yy dpekizde

c wxt) zecn zkqna opzc epiide .dagx dn`a

,dyy caexde ,yng dagx dpezgzd :(c dpyn

`zl dpia zwqtnd dxwzd epiid dyy caex

caexde yy zirvn`de ,dab lry dpekizd

dhnl i` :ikcxn xa wgvi epiax dywde .ray

`l` yy `zd dzid `l myl Ð `kd aiyg `w

lzek xn`w i`n Ð aiyg `w dpekiza i`e ,yng

itle !dcbpk dpnn rxbp xak `de ?yy lkidd

`z cbpk lkidd lzekc ,`gip epyxity dn

diaer dpekizd cbpke ,ray diaer did dpezgzd

cbpk `kde .dn` dpnn rxbp xak ik ,yy

yy lkidd lzek mzd iedc ,aiyg `w dpekizd

aiyg `w `l i`n`e :xn`z m`e .yy `zde

ici`e yng `zde ,ray lkidd lzek dhnl

dil `gipc :xnel yi !`ed `xery cg ici`e

lzeke .`zd ilzek zylyae lkidd lzeka milzkd lka eid zerxbndy :wgvi epiaxl d`xp ,inp i` .yy ok enk didy lkid ly igxfn lzek enk yy lkidd lzek didy mewna ayginl

,yng lr yng dpezgzd `zd `vnp Ð "aiaq zial ozp zerxbn ik" :aizkck ,lzek lkn dn` ivg rxbn didyke ,dvgne zen` yng `zd lzeke ,dvgne zen` yy dhnl did lkidd

ixwe ,dray dkx` dipyd zrxbnde ,yy `id dpey`xd zrxbnd jxe` epiidc :wgvi epiax xne` Ð ray caexe yy caex ipzwc `de .ray lr ray ziyilyde ,yy lr yy dpekizde

`zxeb Ð edpip i`n micaex :`xnba xn`we .micaex swene did lecb zia :(a,dk) `nw wxta cinz zkqna epipyy oirk ,zhlea dxey oirk zrxbndy itl Ð caex edliwlqc `zeehvi`c

`zde yy lkidd lzekc :el d`xpc wgvi epiax yxit cer .dxey `ed caex oeyle c"ixebc oixewy mipa` ly mzelrn ,eihqn miptl eihq ze`eehv` oirk oiyer eidy ,`zeehv`l eda

,cizrlc l`wfgic dpkynn oiwelg eidy enk ,dnly lyn oiwelg eid ipy ziac zecn zkqn ly "dagx dn`a yng" miklnc dpkyna aizkc ab lr s`e ,aiyg `w ixnbl dhnlc Ð yy

zerlvde" (my) mzd inp aizke (`,`q `xza `aa) "ziad xkend" wxt xn`ck ,`z epiid rlve "zen` rax` rlvd agxe" aizk miycwd iycw ziae lkid yixtc xza (`n) l`wfgia aizkc

dynge oetva xyr dyng ,my eid mi`z dpenye miyly :opz [b dpyn c wxt] zecn zkqnae ,mi`z dylye miyly `l` lkidda eed `lc `nl` "minrt ylye miyly rlv l` rlv

dilry ,dpezgzd rivid lzek ly mipeilr mipa` zexey epiid Ð yy caex opzc `de .eid `za `l` ,zerxbnd eid lkida `lc :yxit ikcxn xa wgvi epiaxe .axrna dpnye mexca xyr

qepkl oikixv eidy itl ,uegan dn` zhlea jkle ,zen` yng `l` did `l `zd lzek iaery ,dn` zhlea dzidy z`vnp Ð yy dagx dxey dze` dzidyke .zexewd iy`x migpen

dn` dtqezp dqipkd dn` mewnay itl ,zen` yng iaer oiicr mewn lkn dnegd dzid ,dn` oiqpek eidyk ,inp eiykrc `vnpe .ziad zexiwa feg` izlal ,zexewd zgpd mewn dn`

hlea oeilrd oipa didy ,oerxb `id ztqez dze` ,daxc` Ð yng zegtd lkl mewn lka `dzy ick ,dnegd wfeg zngn i` ?dn` oitiqen eid dnlc :wgvi epiaxl `xidp `le .uegan

eid dne yng dnegd iaery ,zen` izy dnegl ueg hlea didy `vnp ,ray dlrnly caex didyke ?dnl ray caex la` ,yy caex gpizd :dyw cere .eilr ciakne ,oezgzl ueg dn`

did xzeie ,lkidd lzek oiawep eid eixac itl ,cere .dpekizd on xzei zg` dn` ,dagx zen` ray didy ,dn` `l` ziyilyd rivia oiqpek eid `l `lde ?zen` izy zhilal oikixv

zial didy Ð "xiacl ozp zerxbn" :xninl epivnc ,`iyw `l `d ,edin .zia exwi` `lc ,mi`z `le lkid rnyn Ð "zial ozp zerxbn ik" `xwc `pyilc cere ,`zd ilzek aewpl oekp

,ecbpky `z lzekl `z lzekn oigpen eid zexewd iy`xe .dhila `le ,dqipk `le ,zerxbn `l lkidd lzeka did `ly :xegad wgvi epiax mya izrny ip`e .mi`zd ilzekl epiidc ,aiaq

,yng `zd lzeke ,ziyilyd oia dpekizd [oia] dpezgzd oia ,zen` yy axrnl gxfnn miey eid mi`zd lke ,dfn dn` ivge dfn dn` ivg `zd lzeka dqipk did zexewd zgpd mewnae

gxfnn yy eid ziyilyd oia dpekizd oia dpezgzd oiac ,[yng] `zd lzeke ,yy `zde ,yy lkidd lzek `gip `zyde .ray ziyilyde yy dpekizde yng dpezgzd mexcl oetvn la`

.dlrnl oia dhnl oia ,yng `zd lzeke ,yy lkid lzeke ,axrnl
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!ìúBëì äøBðî ïéa¯éøçLîdéðàî:ïúð éaø øîà . ¥§¨§¤§©£¦¨¥¨©©¦¨¨
éà íéðôìk éà íéîëç Ba eòéøëä àì ïéñ÷øè änà©¨§©§¦Ÿ¦§¦£¨¦¦§¦§¦¦

õeçìké÷úî .íeMî àîéìéà ?àîòè éàî :àðéáø dì ó ¦§©§¦¨¨¦¨©©§¨¦¥¨¦
äða øLà úéaäå" áéúëcCìnäíéML 'äì äîìL ¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦

ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änàáéúëe "BúîB÷ änà íéL ©¨¨§§¤§¦¨§§¦©¨¨§¦
áéúëe "éðôì ìëéää àeä úéaä äéä änàa íéòaøàå"§©§¨¦¨©¨¨¨©¨¦©¥¨¦§¨§¦
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ïéëä äîéðtî úéaä CBúa øéáãe" :ìöBä Léà óñBé¥¦¥§¦§©©¦¦§¦¨¥¦

úéøa ïBøà úà íL ïzúìä'úéaä CBúa øéáãe" ?àø÷ øîà÷ éëéä :eäì àéòaéà ." §¦¥¨¤£§¦¦©£¨§¥¦¨¨©§¨§¦§©©¦
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קעו
ezny ina cenr ap sc ± iyily wxt`nei

úàù"aihiz `l m` z`y" e` ,`ed dgilq oeyle (c ziy`xa) "z`y aihiz m` `ld" Ð

.`ed oer ze`iyp oeyle Ðíéã÷åùîe` (dk zeny) "micweyn miriab drax`" Ð

."digxte dixeztk micweyn"øçîmglde `v" e` (fi my) "xgn wlnra mgld `ve" Ð

.izltzl jixv dz` i` meide "avp ikp` xgne" ,cin "wlnraøåøàexwr mpevxae" Ð

mky ly xey "xex`" (hn ziy`xa) "xey

."fr ik mt` xex`" e` ,orpk xex`n `edyí÷å
(`l mixac) "mwe jizea` mr akey jpd" Ð

dfd mrd mwe" e` ,miznd ziigz el fnx o`ke

."dpfeíéùáë úåìåò åìòéådpin `wtpe Ð

`nlic e` ,`zgpz`a mrhd z` o`k weqtl

,zeler mrha `zgpz` oi`e ,mixt ici`e ici`

lyl xagziy ick zeler elrie ,yxb mrh `l`

.eixg`äðùîíåøãä ïî äôåøô äðåöéçäÐ

.dl ixn`w opaxäôåøôcvl dletk dy`x Ð

dgezt zeidl adf ly qxwa zfg`pe ,uegd

.zcnereïäéðéá êìäîmexcd ztixta qpkp Ð

.oetvd ztixtl ribny cr odipia jldneòéâä
ïåôöìmexcl eipt jtd llgd jezl qpkpyne Ð

,llgd rvn`a mdy micad oia cr jlil

dyry oex` :(`,hv `xza `aa) xn xn`ck

iycw ziaa zen` dxyr xie` el did dyn

.gexe gex lkl miycwdíò åìàîùì êìäî
úëåøôäel`ny mexcl oetvn jldndy Ð

oial llgd gxfnl el dzid zkextde ,gxfnl

zkextd cr mikex` eid micade ,micad ipyÐ

y`xy`xa cg` ,gxfnl ipyde axrnl cg` o

jxe`e ,mexcl ey`xa cg`e oetvl oex`d

.odipia oex` ly ivge mizn`åúñéðë êøãÐ

oex`l ribdy cr mexcl jledyk qpkpy myk

eipt z` aqid `l `viyk jk ,mexc itlk eipt

.oex`l eipte ,eixeg` jxc `vei `l` ,z`vl

ïåöéçä úéáá.lkida Ðàøîâúëåøô ååä éî
.ded oiqwxh dn` Ðåãöî æâøàá åîéùúÐ

ded oex` iab :`nl`opirny `linne ,i`w

.fpbp enrcêúåà 'ä êìåédlbi `ny b`ce Ð

.laalúéáá ùã÷ä ïåøà úà åðúmzd `de Ð

.`id dfipb `l` ,i`w'åëå äîù äîù àéúà
zeny) "dny jl cre` xy`" oex`a aizk Ð

"xnerd `ln dny oze" ond zpvpva aizke (l

.ond zpvpvn zigelv `iz`e (fh my)úåøåã
úåøåãzxnynl" zpvpva aizk Ð

ony" zigelva aizke (my) "mkizexecl

`iz`e (l my) ,'ebe "df didi ycew zgyn

,zxnyn zxnyna zpvpvn oxd` ly elwn

"ixn ipal ze`l zxnynl" dia aizkc

.(fi xacna)íéãáä éðù ïéáëeid eli`k Ð

.mdipia dpzepe ,myïðúo`nk oizipzn Ð

ick dxaev [a,hn] lirlc `ziixaa xn`c

.`al ddey dpyr `diyäøáåö àãç éðú
åì äöåç àéäù äîéðôdxaevl ligzn Ð

y`x eze`y ,mipt cv ly dzgnd y`xa

,eil` eci jyene jlede ,eci cvl epi` dzgnd

,ipyd dzgnd y`x cr dkiyna cinz xaeve

.dci zia lv` xy`êãéà àéðúåligzn Ð

.ipyd dzgnd y`x cr ,d`ld cinz xaeve jlede ,eteb cva el dnipt `idy lkidd cvl dveg dpetd y`xa dxaevl
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úàùikde dxeza miaezk ody xcqk edpihwp `lc `ed dniz Ð mwe xex` xgn micweyn

edpiyxc `l i`n` :xn`z m`e .mwe micweyn xgn xex` z`y :xninl dil ded

"jyp edfi`" wxta dil opiyxcc ,(dk `xwie) ziaxnae jypa enk mdixg`le mdiptl edl

"dpennd mdl xn`" wxta dil opiyxcc "ugxe" enke ,eixg`le eiptl (`,`q `rivn `aa)

,z`y iab :xnel yi !yale`e hyte` (a,`l lirl)

i`e ,dgilq oeyl `ed f` Ð "aihiz m`"` i`w i`

ze`iyp oeyl `ed f` Ð "aihiz `l m`e"` i`w

mky` i`w f` Ð xey` i`w i` ,xex` oke .oer

mt`` i`w i`e ."orpk xex`" aizkc ,orpk `edy

dngln` i`w i` ,xgn oke .mt` llw f` Ð

mcew lltzdl "meid drabd y`x lr avp ikp`e"

aei`) "xva `l jrey jexrid" aizkck ,dnglnd

.mwe oke ,lltzdl xgn "avp ikp`"` i`w e` ,(el

.rxkd mdl oi` ok lr Ð dey myexit oi`y itle

`ki`c meyn :xnel yie !dyw micweyn` la`

"miriab drax` dxepnae" ,miriaba `zgpz`

`xwe ,"digxte dixeztk micweyn" ernyne

`l` i`w `l micweync `gken `pixg`

"micweyn miriab dyly" aizkc ,miriab`

migafa i`pz ibiltc `de .rxkd el oi` ikdle

z`hgd mcn odkd gwle" iab (`,ck) ipy wxta

erav`a iwenc `ki`c (c `xwie) "ozpe erav`a

iwenc `ki`e ,dpizp` iwenc `ki`e dgiwl`

dil iwenc o`nc `nrh yxtl yi Ð ediiexz`

eiptlc dgiwl` `xwc `hytc meyn ediiexz`

ogky`ck ,dpizp` inp dil opinwene ,i`w

lr dzzpe xtd mcn zgwle" aizkck mi`elna

lr mzde (hk zeny) "jrav`a gafnd zepxw

`l` dil iwen `lc o`ne ,dpizp` i`w jgxk

dil iwenc o`ne ,dizernynk Ð dgiwl`

`l` i`w `l mzdc ,mi`elnn sili Ð dpizp`

.eipt eiptlc dgiwl` e`le ,eiptlc dpizp`

àåäiq` ax dil xn`c `de Ð 'ek ilaad sqei

dcp) "mizek zepa" wxta `liy iaxl

xeb oa iqi` `edc ,dcedi oa iqi` `ed `p` :(a,el

oa iqi` `edc ,l`ilnb oa iqi` `edc ,dix`

.`awex dia hily `lc `ygpc `ziq` ,l`lldn

yi` sqei `edc ,ilaad sqei `edc inp xn`w `le

lvedrnynck ,el did elld zenyd lk ixdy

zeny `l` mzd aiyg `w `lc :xnel yi !`kd

.iq` ax ly enyl `incc iqi`c

àöéd`iac ab lr s` Ð ezqipk jxc el `ae

wxt xn`ck ,d`ia dny `l eixeg` jxc

elit` ,rbepnd zial qpkpd :(a,fi) zereayc ipy

jixhv`cn ,xedh Ð enhegn ueg elek qpkp

dxq` d`ia jxc Ð (ci `xwie) "ziad l` `ade"

xn`ck ,d`ivi dny eixeg` jxc d`ivi .dxez

"gafnd l` `vie" aizkc ab lr s`c .`kd

xhtpd cinlzk ,eixeg` jxc `vei Ð (fh `xwie)
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óñBé àeä :àéðúäå .í÷å ,øeøà ,øçî ,íéãweLî ,úàN§¥§¨¦¨¨¨§¨§¨©§¨¥
,äãeäé ïa éñéà àeä ,éìáaä óñBé àeä ,ìöBä Léà¦¥¥©©§¦¦¦¤§¨
àeä ,ìàéìîb ïa éñéà àeä ,äéøà øeb ïa éñéà àeä¦¦¤©§¥¦¦¤©§¦¥

BîM äîe .ìàììäî ïa éñéà¯!BîL àáé÷ò ïa éñéà ¦¦¤©£©§¥©§¦¦¤£¦¨§
¯.àkéà éàéáðãa ,àkéì àúééøBàãa¯àúééøBàãáe ¦§©§¨¥¨§¦§¦¥¦¨¦§©§¨

úà çìLiå" :àcñç áø éòác àkéà àäå ?àkéì¥¨§¨¦¨§¨¥©¦§¨©¦§©¤
íéçáæ eçaæiå ,íéNák ,úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ§¨¦©¦§§§¨¦

?íéøt éãéàå éãéà àîìéc Bà ,"íéøt íéîìL¯áøì §¨¦¨¦¦§¨¦¦§¦¦¨¦§©
,déì à÷tñî àcñçéñéàìäãeäé ïa¯.déì àèéLt ¦§¨§©§¨¥§¦¦¤§¨§¦¨¥

äðùîäðBöéçäúéîéðôe ,íBøcä ïî äôeøt äúéä ©¦¨¨§¨§¨¦©¨§¦¦
ïBôvì òébä ,ïBôvì òébnL ãò ïäéðéa Cläî ,ïBôvä ïî¦©¨§©¥¥¥¤©¤©¦©©¨¦¦©©¨
ãò úëBøtä íò BìàîNì Cläî ,íBøcì åéðô CôBä¥¨¨©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤©
äzçnä úà ïúBð ,ïBøàì òébä .ïBøàì òébî àeäL¤©¦©¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨
,íéìçâ éab ìò úøèwä úà øáö .íécaä éðL ïéa¥§¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦
úéa Cøãa Bì àáe àöé .ïLò Blek úéaä ìk àlîúðå§¦§©¥¨©©¦¨¨¨¨¨§¤¤¥
äéä àìå .ïBöéçä úéaa äøö÷ älôz ìltúîe ,Búñéðk§¦¨¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦©¦§Ÿ¨¨

éøàî.ìàøNé úà úéòáäì àlL ,Búlôúa Càøîâ ©£¦¦§¦¨¤Ÿ§©§¦¤¦§¨¥
ïBLàø Lc÷îa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa¯eåä éî §©¨§¦©¦¥¨§¦§¨¦¦¨

éðL Lc÷îa àlà ?úëBøt¯:àéðúäå ?ïBøà äåä éî ¨¤¤¨§¦§¨¥¦¦£¨¨§¨©§¨
æðâpMîïîL úéçBìöe ,ïnä úðöðö Bnò äæðâð ïBøà ¦¤¦§©¨¦§§¨¦¦§¤¤©¨§¦¤¤

äéã÷Le ïøäà ìL Bì÷îe ,äçLnääéçøôeæbøàå , ©¦§¨©§¤©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§¨
eøbMLìtéìëe" øîàpL ,ìàøNé éäìàì ïBøBc íézL ¤¦§§¦§¦¥Ÿ¥¦§¨¥¤¤¡©§¥

eîéNz íLà Bì íúáLä øLà áäfäBcvî æbøàá ©¨¨£¤£¥Ÿ¤¨¨¨¦¨©§¨¦¦
Bæðb éîe ."Cìäå Búà ízçlLå¯äî .Bæðb eäiLàé §¦©§¤Ÿ§¨¨¦§¨Ÿ¦¨§¨¨

BæðbL äàø¯CìBé" áeúkL äàøäEkìî úàå Eúà ' ¨¨¤§¨¨¨¤¨¥Ÿ§§¤©§§
éìò íé÷z øLàíiåìì øîàiå" øîàpL ,Bæðâe ãîò "E £¤¨¦¨¤¨©§¨¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦

ïBøà úà eðz 'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì íéðéánä©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦©§¤£
ìàøNé Cìî ãéåc ïá äîìL äða øLà úéaa Lãwä©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤¦§¨¥

úà eãáò äzò óúka àOî íëì ïéàäíëéäìà ' ¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§¤¡Ÿ¥¤
"änL" àéúà :øæòìà éaø øîàå ."ìàøNé Bnò úàå§¥©¦§¨¥§¨©©¦¤§¨¨¨§¨¨¨
"úøîLî" àéúàå ,"úøc" "úøc" àéúàå ,"änL"¨¨§¨§¨ŸŸŸŸ§¨§¨¦§¤¤

."úøîLî"¯ïBøàì òébä éàîe ,éðL Lc÷îa íìBòì ¦§¤¤§¨§¦§¨¥¦©¦¦©¨¨
¯.ïBøà íB÷î¯ïéáì äzçnä úà ïúð éðú÷ àäå §¨§¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥

!íécaä éðL¯úà øáö" .íécaä éðL ïéák :àîéà §¥©©¦¥¨§¥§¥©©¦¨©¤
éðz .døáBö øîàc ïàîk ïðz ."íéìçb éab ìò úøèwä©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©§©§¨©§¨¨¥
:Cãéà àéðúå .Bì äöeç àéäL ,äîéðt døáBö :àãç£¨§¨§¦¨¤¦¨§©§¨¦¨
.àéä éàpz :ééaà øîà .Bì äîéðt àéäL ,äöeç døáBö§¨¨¤¦§¦¨¨©©©¥©¨¥¦

:BúBà ïéãnìî :ïðúc ,Bì äöeç àéäL äîéðt øîàc ïàîk àøazñî :ééaà øîàåøäfä §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦¨¦§©§©§¦¦¨¥
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc `nei(ipy meil)

.`,'úàN'lad lye ,lawzp `l epaxwy lr oiwl dxgy xg`l §¥
'd el xn` ,lawzp(f c ziy`xa)`l m`e z`U aihiY m` `Fld'£¦¥¦§¥§¦Ÿ

zxaegn 'z`y' zaizy yxtl xyt` .'uax z`Hg gzRl aihiz¥¦©¤©©¨Ÿ¥
glqi 'dy epiid ,z`y ,jiyrn z` aihiz m`y ,weqtd zligzl
z`y' ,weqtd jyndl 'z`y' zaiz z` yxtl mb xyt` j` .el
,jpeer z` `yz jiyrn z` aihiz `l m`y ,'aihiz `l m`e

.oer z`iyp oeyln 'z`y'e
.a,'íéãweLî'dxepnd oiprl xn`p(cl dk zeny)drAx` dxpOaE' §¨¦©§Ÿ¨©§¨¨

zaizy yxtl xyt` .'digxtE dixYtM micTWn mirab§¦¦§ª¨¦©§Ÿ¤¨§¨¤¨
miriab drax` dxepnae' ,weqtd zligzl zkiiy 'micweyn'
dixeztke ,mixiievne micweyn miriabd eidy zexedl 'micweyn
ewlgl 'micweyn' zaiz z` yxtl xyt`e .xg` oipr `ed digxte
mixeztkd eidy 'digxte dixeztk micweyn' ,weqtay ipyd

.micweyn migxtde
.b,'øçî'xn`p wlnr znglna(h fi my)rWFdi l` dWn xn`Ie' ¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤§ª©

W`x lr aSp ikp` xgn wlnrA mgNd `ve miWp` Epl xgA§©¨£¨¦§¥¦¨¥©£¨¥¨¨¨Ÿ¦¦¨©Ÿ
,weqtd zligzl zxaegn 'xgn' zaizy yxtl xyt` .'draBd©¦§¨
yxtl xyt`e .mglide xgnl `v ryedi l` dyn xn` jke

xn` dnglnd iably ,jyndl zkiiy 'xgn' zaizymgld `v el
.gilvzy jilr lltzdl aviiz` zxgnle ,cin

.c,'øeøà'xn`p eipal awri zkxaa(f-d hn ziy`xa)'ebe iele oFrnW' ¨¦§§¥¦
xyt` .'ebe 'fr iM mR` xEx` xFW ExTr mpvxaE Wi` Ebxd mR`a§©¨¨§¦¦§Ÿ¨¦§¨©¨¦¨
,'xex` xey exwr mpevxae' zeaizd ly jynd `id 'xex`' zaizy
zkiiy 'xex`' zaizy e` .'xex`' `edy mky ly xey epiidc

.'fr ik' ,iele oerny ly 'mt` xex`' ,jyndl
.d,'í÷å'xn`p xhtidl dyn ly epnf ribdyk(fh `l mixac)xn`Ie' §¨©Ÿ¤

'idl` ixg` dpfe dGd mrd mwe Liza` mr akW LPd dWn l` 'd¤Ÿ¤¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤§¨¨¨©¤§¨¨©£¥¡Ÿ¥
,'d el xn` jke ,weqtd seql 'mwe' zaiz z` yxtl xyt` .'ebe
.dxf dcear cearie mrd mewi akyzy xg`y ,rce ,'akey jpd'
jpd' 'd el xn`e ,weqtd zligzl zkiiy 'mwe' zaizy xyt`e
akey jpd xn`p eli`k aezkd yxtpe ,'mwe jizea` mr akey

.miznd ziigza mewl jteqy epiide ,mw jpde
oi` elld ze`xwn yng wx dcedi oa iqi` zrcly epcnl ixd

.rxkd mdlàéðúäå,`ziixaaàeä ,ìöBä Léà óñBé àeä`xwpd §¨©§¨¥¦¥
,éìáaä óñBéeàeämbàeä ,äéøà øeb ïa éñéà àeä ,äãeäé ïa éñéà ¥©©§¦¦¦¤§¨¦¦¤©§¥

BîM äîe ,ìàììäî ïa éñéà àeä ,ìàéìîb ïa éñéàizin`dïa éñéà ¦¦¤©§¦¥¦¦¤©£©§¥©§¦¦¤
.BîL àáé÷òmiweqt dyng wx dpn lved yi` sqeiy epl ixd £¦¨§

zia iabl xn`py weqta wtzqpy okzi ji`e ,rxkd mdl oi`y
.'dniptn' zaiz zkiiy okidl ycwnd

:`xnbd zvxznàúééøBàãadxez iyneg dynga -àkéìxzei ¦§©§¨¥¨
la` ,ze`xwn yngnéàéáðãami`iapd ixtqa -àkéàcer §¦§¦¥¦¨

.rxkd mdl oi`y miweqt
:`xnbd dywnàkéà àäå ,àkéì àúééøBàãáeweqtéòác- ¦§©§¨¥¨§¨¦¨§¨¥

wtzqpyàcñç áøxn`py ,e`xewl ji`(d ck zeny)e'z` glyi ©¦§¨
.'mixt 'dl minly migaf egafie zeler elrie l`xyi ipa ixrp

xg` `zgpz` zeyrl yi m`d ,wtzqpeéða éøòð úà çìùiå'©¦§©¤©£¥§¥
,'úìBò eìòiå ìàøNéeid el` zelere,íéNákoipr weqtd jynde ¦§¨¥©©£Ÿ§¨¦

,`ed xg`,'íéøt ['äì] íéîìL íéçáæ eçaæiå'zelerd calny ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦
.mixtd on minly e`iadàîìéc Bà'mixt' zaize ,`ed cg` oipr ¦§¨

e ,weqtd zligzl s` zkiiyéãéàå éãéàeid minlyde zelerd - ¦¦§¦¦
.íéøt.`cqg ax ea wtzqpy dxeza sqep `xwn epl ixd ¨¦

:`xnbd zvxznàcñç áøìok`,déì à÷tñîla`äãeäé ïa éñéàì §©¦§¨§©§¨¥§¦¦¤§¨
déì àèéLt.df xaca wtzqp `le §¦¨¥

äðùî
lirl dpyna(:`p)oia elicad zekext izy minkg zrcly epipy

diepy epizpyn .zg` zkext iqei iaxle ,miycwd ycewl lkidd
ycewl lecb odkd zqipk ote` z` zx`ane minkg zhiyk

zkextd .miycwdíBøcä ïî äôeøt äúéä äðBöéçädvwa - ©¦¨¨§¨§¨¦©¨
zkexta zfg`pe ,ueg itlk mexc cvn dletk dzidy ,inexcd

evigd dciva,zcnere dgezt dzeidl adf ly qxwa ipåzkextd §
dúéîéðôdtext dzidïBôvä ïîlecb odkd dide .ipetvd dvwa - §¦¦¦©¨

dide mexcay dpevigd zkextay dtixtd jxc qpkpïäéðéa Cläî§©¥¥¥¤
,zekextd izy oiay dn` llga -ì òébnL ãòzkextd ly dtixt ©¤©¦©©

ay ziniptdïBôvì òébä ,ïBôv,miycwd ycew ly egztaCôBä ¨¦¦©©¨¥
íBøcì åéðtdide ,oex`d oeeiklúëBøtä íò BìàîNì Cläîjled - ¨¨©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤

,el`nyn `idyk zkextd jxe`l mexc oeeiklòébî àeäL ãò©¤©¦©
ïBøàì.eica ipy oiaäzçnä úà ïúBð ,ïBøàì òébämilgbd mrïéa ¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨¥

øáö .íécaä éðLmixrd -éab ìò úøèwä úàdìk àlîúðå ,íéìçb §¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§¦§©¥¨
Búñéðk úéa Cøãa Bì àáe àöé .ïLò Blek úéaäeipt ,qpkpy jxck - ©©¦¨¨¨¨¨§¤¤¥§¦¨

.zipxeg` jlede oex`d gkepl mexc itlkäøö÷ älôz ìltúîe¦§©¥§¦¨§¨¨
ïBöéçä úéaa.lkida -ä àìåéøàî äé,Búlôúa Cickúéòáäì àlL ©©¦©¦§Ÿ¨¨©£¦¦§¦¨¤Ÿ§©§¦

cigtdl -ìàøNé úà.my zny eyygiy ¤¦§¨¥

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðé÷ñò éàîa,epizpyn zxacn ycwn dfi`a - §©©§¦¨

,ïBLàø Lc÷îa àîéìéàoey`x ycwna ike ,dywúëBøt eåä éî ¦¥¨§¦§¨¦¦£¨Ÿ
,my did lzek ixde ,miycwd ycewl lkidd oia licadlàlà¤¨

,éðL Lc÷îa,dywïBøà äåä éî,ipy ycwnaïBøà æðâpMî ,àéðúäå §¦§¨¥¦¦£¨¨§¨©§¨¦¤¦§©¨
,oey`xd zia seqaïnä úðöðö Bnò äæðâðdgipdl dyn dehvpy ¦§§¨¦¦§¤¤©¨

,zxnynläçLnä ïîL úéçBìöe,xacna dyn gwxyìL Bìwîe §¦¤¤©¦§¨©§¤
ïøäàìt eøbML æbøàå ,äéçøôe äéã÷Le,ìàøNé éäìàì ïBøBc íézL ©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§¨¤¦§§¦§¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥

æbøàa eîéNz íLà Bì íúáLä øLà áäfä éìk(å) [úàå'] øîàpL¤¤¡©§¥§¥©¨¨£¤£¥Ÿ¤¨¨¨¦¨©§©
,'Cìäå Búà ízçlLå Bcvîcnlp ,oex`d mr fbx`d cnry jkne ¦¦§¦©§¤Ÿ§¨¨

.enr fpbp s`y
:`xnbd zxxanBæðb éîe,oex`d z` -eäiLàéjlndãåò .Bæðb ¦§¨Ÿ¦¨§¨

áeúkL äàø ,BæðbL äàø äî :àøîâä úøøáîdgkezay zel`d oia ¨¨¨¤§¨¨¨¤¨
éìò íé÷z øLà Ekìî úàå Eúà 'ä CìBé'E'Yrci `l xy` iFB l` ¥Ÿ§§¤©§§£¤¨¦¨¤¤£¤Ÿ¨©§¨

okl laal oex`d mnr dlbi `ny yyge ,'ebeøîàpL ,Bæðâe ãîò̈©§¨¤¤¡©
(b dl 'a minid ixac)íéðéánä íiåìì øîàiå'[dxez micnlnd-]ìëì ©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨

ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä ïBøà úà eðz 'äì íéLBãwä ìàøNé¦§¨¥©§¦©§¤£©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤
íëéäìà 'ä úà eãáò äzò ,óúka àNî íëì ïéà ,ìàøNé Cìî ãåc̈¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§¤¡Ÿ¥¤

.'ìàøNé Bnò úàåixde ,ziaa oex`d z` epziy xnel jxved recne §¤©¦§¨¥
ziaa oex`d z` efpbiy mdl xn`y `l` ,onfd lk cnr my

oikdy mewna ycwnd.jkl dnly
:oex`d mr efpbp mixacd x`y mby oipn zx`an `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

àéúà ,øæòìàdey dxifba oex`d mr dfpbp ond zpvpvy micnl - ¤§¨¨¨§¨
àéúàå ,'änL' 'änL'dxifba dfpbp dgynd ony zigelvy cenll ¨¨¨¨§¨§¨

deyàéúàå ,'úBøBc' 'úBøBc'dey dxifba fpbp oxd` ly elwny §¨§¨
.'úøîLî' 'úøîLî'did `l ipy ziaay `ziixaa gken mewn lkn ¦§¤¤¦§¤¤

.'oex`l ribd' dpyna aezk ji`e ,fpbp oey`x ziaa xaky ,oex`
:`xnbd zvxzníìBòìepizpyn zwqeròébä' éàîe ,éðL Lc÷îa §¨§¦§¨¥¦©¦¦©

'ïBøàìepiid,ïBøà íB÷î.oey`x ziaa cnry okid ¨¨§¨
:`xnbd zl`ey,íécaä éðL ïéáì äzçnä úà ïúð éðz÷ àäåziaae §¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥§¥©©¦

:`xnbd zvxzn .mica did `l ipyàîéàz` yxtl xen` - ¥¨
ozep didy mewna dtvxd lr dzgnd z` ozep didy dpynd

e oey`x ziaakdzr s` dpzep eli`.íécaä éðL ïéá §¥§¥©©¦
:dpyna epipyïðz :àøîâä úøîåà .íéìçb éab ìò úøèwä úà øáö̈©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©

epizpynaøîàc ïàîk`ziixaa(:hn)døáBöz` mixrny - §©§¨©§¨
z` xftny xaeqk `le .milgbd iab lr eiptg jezay zxehwd

.dzgnd lk lr zxehwd
lr zxehwd zxiav xcq oipra zexzeq zeziixa `xnbd d`ian

:dzgnddøáBö ,àãç éðzzxehwd z` xeavl ligzn odkd - ¨¥£¨§¨
`edy dzgnd y`xaäîéðt,miycwd ycewlàéäLy`x-] §¦¨¤¦

[dzgndBì äöeç`edy jez eil` eci z` jyene ,epnn dwegx - ¨
.etebl jenqy dly ci zial dzgnd y`x cr zxehwd z` xaev

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixa -døáBö`edy dzgnd cvnäöeç §©§¨¦¨§¨¨
,dci zia y`xn epiidc ,miycwd iycw zialàéäLdf cv -äîéðt ¤¦§¦¨

Bìeci z` hiyene ,etebl jenq df cvy ,eil` qgia zinipt -
.ipyd dzgnd y`x cr zxehwd z` xaev `edy jez d`ld

,éiaà øîàzwelgn `l` ,dxizq ef oi`.àéä éàpz ¨©©©¥©¨¥¦
øîàc ïàîk àøazñî ,éiaà øîàåxeavl ligznyàéäL äîéðt §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦

ïðúc ,Bì äöeçmei lkay zxehwd oiprl dpyna(b"n e"t cinz), ¨¦§©
BúBà ïéãnìî,xihwny odkd z`øäfä §©§¦¦¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



קעז
ezny ina cenr ap sc ± iyily wxt`nei

úàù"aihiz `l m` z`y" e` ,`ed dgilq oeyle (c ziy`xa) "z`y aihiz m` `ld" Ð

.`ed oer ze`iyp oeyle Ðíéã÷åùîe` (dk zeny) "micweyn miriab drax`" Ð

."digxte dixeztk micweyn"øçîmglde `v" e` (fi my) "xgn wlnra mgld `ve" Ð

.izltzl jixv dz` i` meide "avp ikp` xgne" ,cin "wlnraøåøàexwr mpevxae" Ð

mky ly xey "xex`" (hn ziy`xa) "xey

."fr ik mt` xex`" e` ,orpk xex`n `edyí÷å
(`l mixac) "mwe jizea` mr akey jpd" Ð

dfd mrd mwe" e` ,miznd ziigz el fnx o`ke

."dpfeíéùáë úåìåò åìòéådpin `wtpe Ð

`nlic e` ,`zgpz`a mrhd z` o`k weqtl

,zeler mrha `zgpz` oi`e ,mixt ici`e ici`

lyl xagziy ick zeler elrie ,yxb mrh `l`

.eixg`äðùîíåøãä ïî äôåøô äðåöéçäÐ

.dl ixn`w opaxäôåøôcvl dletk dy`x Ð

dgezt zeidl adf ly qxwa zfg`pe ,uegd

.zcnereïäéðéá êìäîmexcd ztixta qpkp Ð

.oetvd ztixtl ribny cr odipia jldneòéâä
ïåôöìmexcl eipt jtd llgd jezl qpkpyne Ð

,llgd rvn`a mdy micad oia cr jlil

dyry oex` :(`,hv `xza `aa) xn xn`ck

iycw ziaa zen` dxyr xie` el did dyn

.gexe gex lkl miycwdíò åìàîùì êìäî
úëåøôäel`ny mexcl oetvn jldndy Ð

oial llgd gxfnl el dzid zkextde ,gxfnl

zkextd cr mikex` eid micade ,micad ipyÐ

y`xy`xa cg` ,gxfnl ipyde axrnl cg` o

jxe`e ,mexcl ey`xa cg`e oetvl oex`d

.odipia oex` ly ivge mizn`åúñéðë êøãÐ

oex`l ribdy cr mexcl jledyk qpkpy myk

eipt z` aqid `l `viyk jk ,mexc itlk eipt

.oex`l eipte ,eixeg` jxc `vei `l` ,z`vl

ïåöéçä úéáá.lkida Ðàøîâúëåøô ååä éî
.ded oiqwxh dn` Ðåãöî æâøàá åîéùúÐ

ded oex` iab :`nl`opirny `linne ,i`w

.fpbp enrcêúåà 'ä êìåédlbi `ny b`ce Ð

.laalúéáá ùã÷ä ïåøà úà åðúmzd `de Ð

.`id dfipb `l` ,i`w'åëå äîù äîù àéúà
zeny) "dny jl cre` xy`" oex`a aizk Ð

"xnerd `ln dny oze" ond zpvpva aizke (l

.ond zpvpvn zigelv `iz`e (fh my)úåøåã
úåøåãzxnynl" zpvpva aizk Ð

ony" zigelva aizke (my) "mkizexecl

`iz`e (l my) ,'ebe "df didi ycew zgyn

,zxnyn zxnyna zpvpvn oxd` ly elwn

"ixn ipal ze`l zxnynl" dia aizkc

.(fi xacna)íéãáä éðù ïéáëeid eli`k Ð

.mdipia dpzepe ,myïðúo`nk oizipzn Ð

ick dxaev [a,hn] lirlc `ziixaa xn`c

.`al ddey dpyr `diyäøáåö àãç éðú
åì äöåç àéäù äîéðôdxaevl ligzn Ð

y`x eze`y ,mipt cv ly dzgnd y`xa

,eil` eci jyene jlede ,eci cvl epi` dzgnd

,ipyd dzgnd y`x cr dkiyna cinz xaeve

.dci zia lv` xy`êãéà àéðúåligzn Ð

.ipyd dzgnd y`x cr ,d`ld cinz xaeve jlede ,eteb cva el dnipt `idy lkidd cvl dveg dpetd y`xa dxaevl
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úàùikde dxeza miaezk ody xcqk edpihwp `lc `ed dniz Ð mwe xex` xgn micweyn

edpiyxc `l i`n` :xn`z m`e .mwe micweyn xgn xex` z`y :xninl dil ded

"jyp edfi`" wxta dil opiyxcc ,(dk `xwie) ziaxnae jypa enk mdixg`le mdiptl edl

"dpennd mdl xn`" wxta dil opiyxcc "ugxe" enke ,eixg`le eiptl (`,`q `rivn `aa)

,z`y iab :xnel yi !yale`e hyte` (a,`l lirl)

i`e ,dgilq oeyl `ed f` Ð "aihiz m`"` i`w i`

ze`iyp oeyl `ed f` Ð "aihiz `l m`e"` i`w

mky` i`w f` Ð xey` i`w i` ,xex` oke .oer

mt`` i`w i`e ."orpk xex`" aizkc ,orpk `edy

dngln` i`w i` ,xgn oke .mt` llw f` Ð

mcew lltzdl "meid drabd y`x lr avp ikp`e"

aei`) "xva `l jrey jexrid" aizkck ,dnglnd

.mwe oke ,lltzdl xgn "avp ikp`"` i`w e` ,(el

.rxkd mdl oi` ok lr Ð dey myexit oi`y itle

`ki`c meyn :xnel yie !dyw micweyn` la`

"miriab drax` dxepnae" ,miriaba `zgpz`

`xwe ,"digxte dixeztk micweyn" ernyne

`l` i`w `l micweync `gken `pixg`

"micweyn miriab dyly" aizkc ,miriab`

migafa i`pz ibiltc `de .rxkd el oi` ikdle

z`hgd mcn odkd gwle" iab (`,ck) ipy wxta

erav`a iwenc `ki`c (c `xwie) "ozpe erav`a

iwenc `ki`e ,dpizp` iwenc `ki`e dgiwl`

dil iwenc o`nc `nrh yxtl yi Ð ediiexz`

eiptlc dgiwl` `xwc `hytc meyn ediiexz`

ogky`ck ,dpizp` inp dil opinwene ,i`w

lr dzzpe xtd mcn zgwle" aizkck mi`elna

lr mzde (hk zeny) "jrav`a gafnd zepxw

`l` dil iwen `lc o`ne ,dpizp` i`w jgxk

dil iwenc o`ne ,dizernynk Ð dgiwl`

`l` i`w `l mzdc ,mi`elnn sili Ð dpizp`

.eipt eiptlc dgiwl` e`le ,eiptlc dpizp`

àåäiq` ax dil xn`c `de Ð 'ek ilaad sqei

dcp) "mizek zepa" wxta `liy iaxl

xeb oa iqi` `edc ,dcedi oa iqi` `ed `p` :(a,el

oa iqi` `edc ,l`ilnb oa iqi` `edc ,dix`

.`awex dia hily `lc `ygpc `ziq` ,l`lldn

yi` sqei `edc ,ilaad sqei `edc inp xn`w `le

lvedrnynck ,el did elld zenyd lk ixdy

zeny `l` mzd aiyg `w `lc :xnel yi !`kd

.iq` ax ly enyl `incc iqi`c

àöéd`iac ab lr s` Ð ezqipk jxc el `ae

wxt xn`ck ,d`ia dny `l eixeg` jxc

elit` ,rbepnd zial qpkpd :(a,fi) zereayc ipy

jixhv`cn ,xedh Ð enhegn ueg elek qpkp

dxq` d`ia jxc Ð (ci `xwie) "ziad l` `ade"

xn`ck ,d`ivi dny eixeg` jxc d`ivi .dxez

"gafnd l` `vie" aizkc ab lr s`c .`kd

xhtpd cinlzk ,eixeg` jxc `vei Ð (fh `xwie)

.eaxn
`ly
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óñBé àeä :àéðúäå .í÷å ,øeøà ,øçî ,íéãweLî ,úàN§¥§¨¦¨¨¨§¨§¨©§¨¥
,äãeäé ïa éñéà àeä ,éìáaä óñBé àeä ,ìöBä Léà¦¥¥©©§¦¦¦¤§¨
àeä ,ìàéìîb ïa éñéà àeä ,äéøà øeb ïa éñéà àeä¦¦¤©§¥¦¦¤©§¦¥

BîM äîe .ìàììäî ïa éñéà¯!BîL àáé÷ò ïa éñéà ¦¦¤©£©§¥©§¦¦¤£¦¨§
¯.àkéà éàéáðãa ,àkéì àúééøBàãa¯àúééøBàãáe ¦§©§¨¥¨§¦§¦¥¦¨¦§©§¨

úà çìLiå" :àcñç áø éòác àkéà àäå ?àkéì¥¨§¨¦¨§¨¥©¦§¨©¦§©¤
íéçáæ eçaæiå ,íéNák ,úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ§¨¦©¦§§§¨¦

?íéøt éãéàå éãéà àîìéc Bà ,"íéøt íéîìL¯áøì §¨¦¨¦¦§¨¦¦§¦¦¨¦§©
,déì à÷tñî àcñçéñéàìäãeäé ïa¯.déì àèéLt ¦§¨§©§¨¥§¦¦¤§¨§¦¨¥

äðùîäðBöéçäúéîéðôe ,íBøcä ïî äôeøt äúéä ©¦¨¨§¨§¨¦©¨§¦¦
ïBôvì òébä ,ïBôvì òébnL ãò ïäéðéa Cläî ,ïBôvä ïî¦©¨§©¥¥¥¤©¤©¦©©¨¦¦©©¨
ãò úëBøtä íò BìàîNì Cläî ,íBøcì åéðô CôBä¥¨¨©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤©
äzçnä úà ïúBð ,ïBøàì òébä .ïBøàì òébî àeäL¤©¦©¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨
,íéìçâ éab ìò úøèwä úà øáö .íécaä éðL ïéa¥§¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦
úéa Cøãa Bì àáe àöé .ïLò Blek úéaä ìk àlîúðå§¦§©¥¨©©¦¨¨¨¨¨§¤¤¥
äéä àìå .ïBöéçä úéaa äøö÷ älôz ìltúîe ,Búñéðk§¦¨¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦©¦§Ÿ¨¨

éøàî.ìàøNé úà úéòáäì àlL ,Búlôúa Càøîâ ©£¦¦§¦¨¤Ÿ§©§¦¤¦§¨¥
ïBLàø Lc÷îa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa¯eåä éî §©¨§¦©¦¥¨§¦§¨¦¦¨

éðL Lc÷îa àlà ?úëBøt¯:àéðúäå ?ïBøà äåä éî ¨¤¤¨§¦§¨¥¦¦£¨¨§¨©§¨
æðâpMîïîL úéçBìöe ,ïnä úðöðö Bnò äæðâð ïBøà ¦¤¦§©¨¦§§¨¦¦§¤¤©¨§¦¤¤

äéã÷Le ïøäà ìL Bì÷îe ,äçLnääéçøôeæbøàå , ©¦§¨©§¤©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§¨
eøbMLìtéìëe" øîàpL ,ìàøNé éäìàì ïBøBc íézL ¤¦§§¦§¦¥Ÿ¥¦§¨¥¤¤¡©§¥

eîéNz íLà Bì íúáLä øLà áäfäBcvî æbøàá ©¨¨£¤£¥Ÿ¤¨¨¨¦¨©§¨¦¦
Bæðb éîe ."Cìäå Búà ízçlLå¯äî .Bæðb eäiLàé §¦©§¤Ÿ§¨¨¦§¨Ÿ¦¨§¨¨

BæðbL äàø¯CìBé" áeúkL äàøäEkìî úàå Eúà ' ¨¨¤§¨¨¨¤¨¥Ÿ§§¤©§§
éìò íé÷z øLàíiåìì øîàiå" øîàpL ,Bæðâe ãîò "E £¤¨¦¨¤¨©§¨¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦

ïBøà úà eðz 'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì íéðéánä©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦©§¤£
ìàøNé Cìî ãéåc ïá äîìL äða øLà úéaa Lãwä©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤¦§¨¥

úà eãáò äzò óúka àOî íëì ïéàäíëéäìà ' ¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§¤¡Ÿ¥¤
"änL" àéúà :øæòìà éaø øîàå ."ìàøNé Bnò úàå§¥©¦§¨¥§¨©©¦¤§¨¨¨§¨¨¨
"úøîLî" àéúàå ,"úøc" "úøc" àéúàå ,"änL"¨¨§¨§¨ŸŸŸŸ§¨§¨¦§¤¤

."úøîLî"¯ïBøàì òébä éàîe ,éðL Lc÷îa íìBòì ¦§¤¤§¨§¦§¨¥¦©¦¦©¨¨
¯.ïBøà íB÷î¯ïéáì äzçnä úà ïúð éðú÷ àäå §¨§¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥

!íécaä éðL¯úà øáö" .íécaä éðL ïéák :àîéà §¥©©¦¥¨§¥§¥©©¦¨©¤
éðz .døáBö øîàc ïàîk ïðz ."íéìçb éab ìò úøèwä©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©§©§¨©§¨¨¥
:Cãéà àéðúå .Bì äöeç àéäL ,äîéðt døáBö :àãç£¨§¨§¦¨¤¦¨§©§¨¦¨
.àéä éàpz :ééaà øîà .Bì äîéðt àéäL ,äöeç døáBö§¨¨¤¦§¦¨¨©©©¥©¨¥¦

:BúBà ïéãnìî :ïðúc ,Bì äöeç àéäL äîéðt øîàc ïàîk àøazñî :ééaà øîàåøäfä §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦¨¦§©§©§¦¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc `nei(ipy meil)

.`,'úàN'lad lye ,lawzp `l epaxwy lr oiwl dxgy xg`l §¥
'd el xn` ,lawzp(f c ziy`xa)`l m`e z`U aihiY m` `Fld'£¦¥¦§¥§¦Ÿ

zxaegn 'z`y' zaizy yxtl xyt` .'uax z`Hg gzRl aihiz¥¦©¤©©¨Ÿ¥
glqi 'dy epiid ,z`y ,jiyrn z` aihiz m`y ,weqtd zligzl
z`y' ,weqtd jyndl 'z`y' zaiz z` yxtl mb xyt` j` .el
,jpeer z` `yz jiyrn z` aihiz `l m`y ,'aihiz `l m`e

.oer z`iyp oeyln 'z`y'e
.a,'íéãweLî'dxepnd oiprl xn`p(cl dk zeny)drAx` dxpOaE' §¨¦©§Ÿ¨©§¨¨

zaizy yxtl xyt` .'digxtE dixYtM micTWn mirab§¦¦§ª¨¦©§Ÿ¤¨§¨¤¨
miriab drax` dxepnae' ,weqtd zligzl zkiiy 'micweyn'
dixeztke ,mixiievne micweyn miriabd eidy zexedl 'micweyn
ewlgl 'micweyn' zaiz z` yxtl xyt`e .xg` oipr `ed digxte
mixeztkd eidy 'digxte dixeztk micweyn' ,weqtay ipyd

.micweyn migxtde
.b,'øçî'xn`p wlnr znglna(h fi my)rWFdi l` dWn xn`Ie' ¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤§ª©

W`x lr aSp ikp` xgn wlnrA mgNd `ve miWp` Epl xgA§©¨£¨¦§¥¦¨¥©£¨¥¨¨¨Ÿ¦¦¨©Ÿ
,weqtd zligzl zxaegn 'xgn' zaizy yxtl xyt` .'draBd©¦§¨
yxtl xyt`e .mglide xgnl `v ryedi l` dyn xn` jke

xn` dnglnd iably ,jyndl zkiiy 'xgn' zaizymgld `v el
.gilvzy jilr lltzdl aviiz` zxgnle ,cin

.c,'øeøà'xn`p eipal awri zkxaa(f-d hn ziy`xa)'ebe iele oFrnW' ¨¦§§¥¦
xyt` .'ebe 'fr iM mR` xEx` xFW ExTr mpvxaE Wi` Ebxd mR`a§©¨¨§¦¦§Ÿ¨¦§¨©¨¦¨
,'xex` xey exwr mpevxae' zeaizd ly jynd `id 'xex`' zaizy
zkiiy 'xex`' zaizy e` .'xex`' `edy mky ly xey epiidc

.'fr ik' ,iele oerny ly 'mt` xex`' ,jyndl
.d,'í÷å'xn`p xhtidl dyn ly epnf ribdyk(fh `l mixac)xn`Ie' §¨©Ÿ¤

'idl` ixg` dpfe dGd mrd mwe Liza` mr akW LPd dWn l` 'd¤Ÿ¤¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤§¨¨¨©¤§¨¨©£¥¡Ÿ¥
,'d el xn` jke ,weqtd seql 'mwe' zaiz z` yxtl xyt` .'ebe
.dxf dcear cearie mrd mewi akyzy xg`y ,rce ,'akey jpd'
jpd' 'd el xn`e ,weqtd zligzl zkiiy 'mwe' zaizy xyt`e
akey jpd xn`p eli`k aezkd yxtpe ,'mwe jizea` mr akey

.miznd ziigza mewl jteqy epiide ,mw jpde
oi` elld ze`xwn yng wx dcedi oa iqi` zrcly epcnl ixd

.rxkd mdlàéðúäå,`ziixaaàeä ,ìöBä Léà óñBé àeä`xwpd §¨©§¨¥¦¥
,éìáaä óñBéeàeämbàeä ,äéøà øeb ïa éñéà àeä ,äãeäé ïa éñéà ¥©©§¦¦¦¤§¨¦¦¤©§¥

BîM äîe ,ìàììäî ïa éñéà àeä ,ìàéìîb ïa éñéàizin`dïa éñéà ¦¦¤©§¦¥¦¦¤©£©§¥©§¦¦¤
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc `nei(iyily meil)

ìéçúz àlLxeavléðtîEjteb cvnànLjrexf heytzyk ¤Ÿ©§¦¦¨¤¤¨
d`lde jnn xeavläåkzjkne .milgbd lr zxreay zxehwdn ¦¨¤

,ueg itlky cvdn xeavl ligzn odkd did dpyd zeni lkay
dvegn dxaev dide ,xdfil jixv did mixetikd meia mby xazqn

.eteb itlk jiynne el
,ïðaø eðzdxeza xn`p(bi fh `xwie)éðôì Làä ìò úøèwä úà ïúðå' ¨©¨¨§¨©¤©§Ÿ¤©¨¥¦§¥

,''ä,o`kn micnlïwúé àlLmilgbd lr zxehwd z`,õeçaî ¤Ÿ§©¥¦©
ñéðëéåz` xirai miycwd ycewa `l` ,miycwd ycewl jk §©§¦

d`a z`f dyxce .milgbd lr zxehwdìL ïalî àéöBäìdïé÷Bãö §¦¦¦¨¤§¦
Leidïwúé íéøîBàmilgbd lr zxehwd z` odkdõeçaî- ¤§¦§©¥¦©

,lkidañéðëéå.zxrea xak `idyk §©§¦
:`xnbd zxxanLeøc éàî.mzhiy z` miwecvd eyxc okidn - ©¨

weqtdn ok ecnl :`xnbd zyxtn(a my)'ebe zr lka `Fai l`e'ék §©¨§¨¥¦
,'úøtkä ìò äàøà ïðòa`dz miycwd ycewl ezqipky eyxce ¤¨¨¥¨¤©©©Ÿ¤

,zxehwd ly oprañéðëéå õeçaî ïwúiL ãnìîzxrea `idyk §©¥¤§©¥¦©§©§¦
.oprk dlereúøBèwä úà ïúðå' øîàð øák àìäå ,íéîëç íäì eøîà̈§¨¤£¨¦©£Ÿ§¨¤¡©§¨©¤©§¤

''ä éðôì Làä ìòycewa milgbd lr zxehwd z` ozepy rnyny ©¨¥¦§¥
,'d iptl `edy mipta miycwdïðòa ék' øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©¦¤¨¨

'úøtkä ìò äàøà,opra `l` `eai `ly rnynyda ïúBpL ãnìî ¥¨¤©©©Ÿ¤§©¥¤¥¨
ayr mb dipnq xyr cg` caln ,zxehwd z` gwexy drya

`xwpdïLò äìòî.lwnk sewf oyr zelrdl zxehwl mxebyïéépîe ©£¤¨¨¦©¦
'úøtkä úà úøèwä ïðò äqëå' øîàpL ,ïLò äìòî da ïúBpL,'ebe ¤¥¨©£¤¨¨¤¤¡©§¦¨£©©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤

`le' xn`pe xg`ne .opr dyery xac da `diy jixvy rnyn
cenll yi ,'zeniàäm`úçà øqéçL Bà ,ïLò äìòî da ïúð àì ¨Ÿ¨©¨©£¤¨¨¤¦¥©©

äéðnñ ìkî,dxiqg `idyk dxihwdeäúéî áéiç.miny icia ¦¨©¨¤¨©¨¦¨
xihwnd lr dzin aiigl cenil jixv recn :`xnbd zl`ey

,dxiqg zxehwdéì ÷etéúåmeyn dzin eaiigl yiyìéiòî à÷c- §¥¥§¨§©¥
miycwd ycewl qpkpyúéð÷éø äàéa`l ixdy ,jxevl `ly ¦¨¥¨¦

.ezqipk lr dzin aiige ,zxehwd zevn jka miiwn
:`xnbd zvxznââML ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¨§©©§¦¨§¤¨©

axeqi`äàéameyne ,dzin aeig da yiy rcei did `ly ,zipwix §¦¨
,dzin ezqipk lr aiig epi` jka ãéæäåxeqi`äøè÷äzxehw ly §¥¦§©§¨¨

aiigzp dxhwdd lre ,dzin aeig da yiy rcei didy ,dxiqg
.lirl cnlpke dzin

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà éMà áøxaecnyaBæáe Bæa ãéæä ©©¦¨©£¦¥¨¥¦¨¨
,zipwix d`ia lr `le dxhwdd lr wx aiigziy ote` jiiy oiicr

ìéiòc ïBâkmiycwd ycewl qipkd -äîéìL úçà ,úBøè÷ä ézL §§©¥§¥©§¨©©§¥¨
äàéaà ,äøéñç úçàåzipwixdéì ìéiò àäc ,áéiçéî àìzxehw §©©£¥¨©¦¨Ÿ¦©©§¨©¥¥

,äîéìLla` ,jxevl `ly ez`ia oi`eäøè÷äàzxehwd ly §¥¨©©§¨¨
dxiqgdøè÷î à÷c ,áéiçéîok mb.äøéñç úøBè÷ ¦©©§¨©§©§¤£¥¨

äqëå' øîBì ãeîìz ,ïLò äìòî da ïúBpL ïéépîe ,øî øîàopr ¨©©¦©¦¤¥¨©£¤¨¨©§©§¦¨£©
`iadl jixv ike :`xnbd dywn .'zxRMd z` zxhTdàø÷ly ©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤§¨

di`xl 'opr dqke'àø÷ìozepy lirl epcnl epnny 'opra ik' ly ¦§¨
:`xnbd zvxzn .oyr dlrn daéì ïéà ,øîà÷ éëä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦¨¨©¥¦

'opra ik' weqtdn rcilàlàozil lekiyäìòlyïLò äìòî ¤¨¨¤©£¤¨¨
la` ,eay aeygd wlgd `edyøwéòly yxey -ïéépî ïLò äìòî ¦©©£¤¨¨¦©¦

,xyk `ed s`yz.'äqëå' øîBì ãeîì ©§©§¦¨
éiaà déì øîà,sqei axl,àéðz àëtéà àäådlrne aeyg yxeydy ¨©¥©©¥§¨¦§¨©§¨

,milrd on xzei oyrd z`äéä ,ïLò äìòî øwéò da ïúð ,àéðúc§©§¨¨©¨¦©©£¤¨¨¨¨
oyrdäìBòå ønzîsewfì òébnL ãò ìwîkäøB÷ éîLzxwzl - ¦©¥§¤§©¥©¤©¦©¦§¥¨

,miycewd ycewòébäL ïåékoyrdìäøB÷ éîL,dxwza hytzde ¥¨¤¦¦©¦§¥¨
lgd,íéìúBka ãøBéå LîLîîøîàpL ,ïLò úéaä àlîúpL ãò §©§¥§¥©¨¦©¤¦§©¥©©¦¨¨¤¤¡©

.'ïLò àìné úéaäå'dlere xnzin oyrd did 'xwir'd ici lry ixd §©©¦¦¨¥¨¨
.milrd on xzei ,dti,øîà÷ éëä ,éiaà øîà àlà'opra ik' weqtdn ¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©

éì ïéàcenll,ïLò äìòî 'øwéò' àlàla`,ïéépî ïLò äìòî 'äìò' ¥¦¤¨¦©©£¤¨¨£¥©£¤¨¨¦©¦
.'äqëå' øîBì ãeîìz©§©§¦¨

:oyr dlrnl miweqt ipy jixv recn sqep aeyii,øîà úLL áø©¥¤¨©
éì ïéàoyr dlrn ozepyàlàay zxehwa,øaãîaL ãòBî ìäà ¥¦¤¨Ÿ¤¥¤©¦§¨

okynay zxehwa la`íéîìBò úéáe äìéL,ycwnd zia -,ïéépî ¦Ÿ¥¨¦¦©¦
'äqëå' øîBì ãeîìz.oyr dlrn zxehwa ozep mda s`y ©§©§¦¨

:`xnbd zl`eyéàäozep ycwnd ziaa s`y jkl cenild - ©
,oyr dlrn,à÷ôð 'ízà ïëMä ãòBî ìäàì äNòé ïëå'îweqtdy ¦§¥©£¤§Ÿ¤¥©Ÿ¥¦¨¨§¨

ld`a zeyrl dehvpy xcqky epcnlne ,xzein 'mz` okeyd'

:`xnbd daiyn .mnr didz dpikydy mewn lka dyri ok ,cren
éì ïéà ,øîà÷ éëä àlà'opra ik' weqtdnàlàoyr dlrn ozepy ¤¨¨¦¨¨©¥¦¤¨

y zxehwa,íéøetkä íBéay zxehwa la`,ïéépî äðMä úBîé øàLa §©¦¦¦§¨§©¨¨¦©¦
.'äqëå' øîBì ãeîìz©§©§¦¨

:sqep aeyiiãç ,øîà éMà áøweqtákòì ãçå ,äåöîìepcnll - ©©¦¨©©§¦§¨§©§©¥
oyr dlrnyjixve dxiyk zxehwd oi` ozp `l m`e akrn

aezkd dpyy xac lky miycwa llkd `ed jky ,zipy xihwdl
.`a akrl ,ez`xed ltke

:sqep aeyiiãç ,øîà àáø`a weqtLðBòìlr miny icia dzin ¨¨¨©©§¤
,oyr dlrn `la xihwndäøäæàì ãçå.dyrz `la xeq`l - §©§©§¨¨

àéðz,`ax ixacl reiq `ziixaa,øîBà øæòéìà éaødQke' xn`p ©§¨©¦¡¦¤¤¥§¦¨
'ebe zxFhTd opr'úeîé àìåixdLðBò'eke zr lka `Fai l`e' ,xen` £©©§¤§Ÿ¨¤§©¨§¨¥
'äàøà ïðòa ék`edíäéðL eéäé ìBëé .äøäæà-yperde dxdf`d ¦¤¨¨¥¨¤©§¨¨¨¦§§¥¤

oyr dlrn `ll xihwnlúúéî íãB÷ ïéøeîàipyïøäà éðaacp £¦¤¦©§¥©£Ÿ
,`edia`eexiqgdy df oeray xn`pe ,okn xg`l miaezky s`

,ezn oyr dlrnøîBì ãeîìzdyxtd zligzaéða éðL úBî éøçà' ©§©©£¥§¥§¥
'ïøäà.jk lr yperd xn`p `l oiicr ezny dryay jcnllìBëé ©£Ÿ¨

íäéðL eéäéyperde dxdf`díéøeîàwx,ïøäà éða éðL úúéî øçà ¦§§¥¤£¦©©¦©§¥§¥©£Ÿ
,xeqi` s` did `l okl mceweìò äàøà ïðòa ék' øîBì ãeîìz©§©¦¤¨¨¥¨¤©

'úøtkä.oldl x`eank mzzin mcew s` rnynyãöék àä ©©Ÿ¤¨¥©
`l` ,elld ze`xwn ipy eniiwziäøäæàdxn`päúéî íãB÷ ©§¨¨¤¦¨

,mdlyLðBòåxn`p.äúéî øçà §¤©©¦¨
:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'eke 'opra ik' weqtdn rnyn ji` - ©©§¨

:`xnbd zx`an .oxd` ipa zzin mcew dxn`p dxdf`dyøîà̈©
e 'äàøà ïðòa ék' ,àø÷ øîà ,àáøy rnynäàøð àì ïéãòmdl ¨¨¨©§¨¦¤¨¨¥¨¤£©¦Ÿ¦§¨

xn`py 'd ceak d`xp xak ixd oxd` ipa ezny meiae ,dpikyd
(bk h `xwie)mcew cer xn`p df `xwny gxkda ,'ebe ''d cFak `xIe'©¥¨§

:`xnbd zl`ey .oxd` ipa zzinàlàåxn`p `l yperdy ok m` - §¤¨
,mzqipk mcewéaø ,àéðúãk :àøîâä äáéùî .Leðòéà àîòè éàî©©£¨¦£¦§©§¨©¦

äLî éðôa äëìä eøBäL ìò àlà ïøäà éða eúî àì ,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥Ÿ¥§¥©£Ÿ¤¨©¤£¨¨¦§¥Ÿ¤
Leøc éàî .ïaønbd zx`an .mz`xed dzid dne oxd` ipa:`x ©¨©¨

aezk,'çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå',jk eyxceét ìò óà §¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©©©¦
íéîMä ïî úãøBé LàäLmewn lkn ,gafnd lrïî àéáäì äåöî ¤¨¥¤¤¦©¨©¦¦§¨§¨¦¦

èBéãääexirade y` lkidl eqipkd jkle ,aixwnd odkd ici lr ©¤§
zeyx elhp `ly lr eyprp ie`xk exedy s`e ,zxehwd z`

.dynn
:dpyna epipyéðä àðî :àøîâä úøøáî .Búñéðk Cøc Bì àáe àöé̈¨¨¤¤§¦¨§¨¨¥

éléî:`xnbd zx`an .xeg`l dkilda z`vl lecb odkd jixvy ¦¥
äîìL àáiå' ,àø÷ øîà ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©§¨©¨Ÿ§ŸŸ

'íéìLeøé ïBòáâa øLà äîaìaixwdl milyexin `ay xnelk ,'ebe ©¨¨£¤§¦§§¨©¦
,dywe ,milyexi oeraba xy` dnaaìöà ïBòáb ïéðò äî éëå§¦¨¦§©¦§¥¤

Léwî àlà ,íéìLeøédeyn -íéìLeøéì ïBòábî Búàéöéxg`l §¨©¦¤¨©¦§¦¨¦¦§¦¨©¦
,oeraba eizeler dlrdyBúàéa äî ,ïBòáâì íéìLeøéî Búàéáì§¦¨¦¨©¦§¦§©¦¨

Búàéa Cøãk äîa étìk åéðt ïBòáâì íéìLeøéî,mi`ad jxc okyóà ¦¨©¦§¦§¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨©
íéìLeøéì ïBòábî BúàéöéeidBúàéa Cøãk äîa étìk åéðtgkepl §¦¨¦¦§¦¨©¦¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨

`l` ,ez`ivia sxer dptd `ly ,dpey`xa eil` `ay mewnd
.ceak jxc dnal eipte zipxeg` jldíiåìe ,ïúãBáòa íéðäk ïëå§¥Ÿ£¦©£¨¨§¦¦

ïãîòîa ìàøNéå ,ïðëeãalr dxfra oicner eidy 'cnrn iyp`' - §¨¨§¦§¨¥§©£¨¨
,cinzd oaxwïéøèôð ïäLk,mi`veie dceard onïéøéæçî eéä àì §¤¥¦§¨¦Ÿ¨©§¦¦

ïäéðtlkidd onïéãcöî àlà ,ïéëìBäåz` mihn -ïäéðtgkepl §¥¤§§¦¤¨§©§¦§¥¤
lkiddåéðt øéæçé àì Baøî øèôpä ãéîìz ïëå ,ïéëìBäåeaxnCìéå §§¦§¥©§¦©¦§¨¥©Ÿ©§¦¨¨§¥¥

,eax itlk eixeg`ykåéðt ãcöî àlàeax gkepl.CìBäå ¤¨§©¥¨¨§¥
bd:`xen`n `nbec d`ian `xnäåä ãk ,øæòìà éaøc àä ék¦¨§©¦¤§¨¨©£¨

øèôéîcxtp -ïðçBé éaøc dépéî,eax didyïðçBé éaø éòa äåä ãk ¦§©¦¥§©¦¨¨©£¨¨¥©¦¨¨
ééebñì,zkll ywany df did opgei iaxyk -éaø éà÷ ïéçb äåä §©¥£¨¨¦¨¥©¦

dézëecà øæòìàeax ceakl eteb dhne dgey xfrl` iax did - ¤§¨¨©§¥
,enewn lr ecnradépéî ïðçBé éaø éqkéî äåäc ãòopgei iaxy cr - ©©£¨¦©¥©¦¨¨¦¥
,eipirn mlrp didééebñì øæòìà éaø éòa äåä ãëåxfrl` iaxyke - §©£¨¨¥©¦¤§¨¨§©¥

,zkll ywan didéaøc dépéî éqkîc ãò déøBçàì ìéæà à÷ äåä£¨¨¨¦©£¥©§¦©¥¦¥§©¦
ïðçBé.opgei iax ipirn mlrpy cr - ¨¨

óñBé áøc dépéî øèôéî äåä ãk ,àáø,eaxãò déøBçàì ìéæà äåä ¨¨©£¨¦§©¦¥§©¥£¨¨¦©£¥©
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'åëå äá ïúåðù ïéðîådil dnl :jixt onwl Ð?'eke ozp `l m` `d !dil `wtp `dÐ

`l m`y "zeni `le" xn`py o`kn epcnl `d

.'eke ozpøñéçù åà"zxehwd" aizkc ÐÐ

.dxiqg `le dnilyäéì ÷åôéú`l inp i`c Ð

zxehw` dzin aiigin "zeni `le" `kd azk

`ly zipwix d`ia liirc gky`c ,dxiqg

."zeni `le zr lka `ai l`e" aizke ,jxevl

äàéáá ââùùdzin yiy rci la` ,zipwix Ð

lr dzin yper oi`e ,dxiqg zxehw xihwna

.bbeydúåøè÷ä éúù ìééòã.zg` d`iaa Ð

àø÷ì àø÷."opra ik"n dil `wtp `d Ðø÷éò
.yxey Ðàéðú àëôéà àäådti yxeydy Ð

.oilrd onäøå÷ éîùì.miny oeyl Ðùîùîî
íéìúëáz`vl leki epi`yk oyrd jxc ok Ð

`lnzny cr cinz dlrnl hytzn ecbpk

el oi`yke ,lzekl lzekn dlrnl ziad llg

.milzkd lv` cxeie ynynn mewn ceréàä
à÷ôð íúà ïëåùä ãòåî ìäàì äùòé ïëåîÐ

.ok eyri mz` ipky `diy mewn l`ùðåòì ãç
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.(h `xwie) "mrd lk l` 'd ceak `xie mrd
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xacna) "il aixwdl exnyz" aizkc .cinzd

(gk.mkpaxw lr mixnyne micner eid Ðãò
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iziin i`e .lirlc `idd enk ,dl ipz inp edi` `ziixa `d `nlic ,dizeek `kd

`ziixa `la Ð xn`c o`nk `xazqn `w ikdle ,dekz `ly da yxetnd mrhd on di`x

i`c :xnel yi `nye !dizeek `xazqn `nrh i`dnc `nipe ,`nrh i`d xninl ivn ied inp

yginl `xaq dze` opixn` ded `l `ziixa e`l

:xnel yi inp i` .deki `ny jk lk dlw dryl

ia ipzin `l `xwirn iziinc zeziixa ixz jpd
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י
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,'íécaäjezl micad z` ekynyixnbl mxiqdl wxe] zkextd ©©¦
,[xeq`eäé ìBëémicadïéàöBéå úëBøta ïéòø÷îzkextd jxc ¨§§¨§¦©¨¤§§¦

,'miCAd iW`x E`xie' xn`py dn miiwl lkidd jezløîBì ãeîìz ©¥¨¨¥©©¦©§©
'äöeçä eàøé àìå',ieliba mi`xp mpi`y,ãöék àämicady `l` §Ÿ¥¨©¨¨¥©

eidúëBøta ïéàöBéå ïéèìBáe ïé÷çBãgztd mewna dzidy £¦§¦§§¦©¨¤
,zeripvlïéàøðålkida ueganäMà écc éðLk,cbaa mihleay §¦§¦¦§¥©¥¦¨

'ïéìé éãL ïéa éì éãBc ønä øBøö' øîàpLil mirp [d"awd-] icec - ¤¤¡©§©Ÿ¦¦¥¨©¨¦
oex`d ica ipy oiae ,myea oin `edy xen xexvk [l`xyi zqpk-]

.ezpiky oikyi ,miicyk mi`xpy
,ìâøì ïéìBò ìàøNé eéäL äòLa ,àðéè÷ áø øîàeidúà íäì ïéìlâî ¨©©§¦¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦¨¤¤§©§¦¨¤¤

äæa äæ íéøBòî eéäL íéáeøkä úà íäì ïéàøîe ,úëBøtämifeg` - ©¨¤©§¦¨¤¤©§¦¤¨§¦¤¨¤
.dawpd z` waegd xkfk dfa dfïäì íéøîBàål`xyileàø §§¦¨¤§

.äá÷ðe øëæ úaçk íB÷nä éðôì íëúaç¦©§¤¦§¥©¨§¦©¨¨§¥¨
:`xnbd dywn,àcñç áø áéúî,miaexkd z` ze`xl xzed ji` ¥¦©¦§¨

aezk ixde(k c xacna)øîàå ,'Lãwä úà òlák úBàøì eàBáé àìå'§Ÿ¨¦§§©©¤©Ÿ¤§¨©
,áø øîà äãeäé áøz` mi`yepd miield e`eai `ly dpeekdy ©§¨¨©©

ze`xl oex`d÷zøpì íéìk úñðëä úòLaieqikl -íälLici lr ¦§©©§¨©¥¦©©§¥¤¨¤
z` zelbl xzed cvike ,zerqnl mikled eidy drya mipdkd

.lbxl milerd ipirl oex`d
:`xnbd zvxznúéáa àéäL ïîæ ìk ,älëì ìLî ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¨§©¨¨§©¤¦§¥

äéáà,diqexi` onfa -äòeðö`iddìòaî,epnn dyea ikïåék ¨¦¨§¨¦©£¨¥¨
äéîç úéáì äúàaLaey ,oi`eyipd xg`l.dìòaî äòeðö dðéàjk ¤¨¨§¥¨¦¨¥¨§¨¦©£¨

,dpikya elbxed `le dqex` dlkk eid xacna eidyk l`xyi
elbxed ycwnd ziaa la` ,oex`a lkzqdl zefr mdl aygpe

kyl.z`yipy dlkl minece dpi
:`xnbd dywn,àðéè÷ áø øa àðç áø áéúîmilwy zkqna epipy ¥¦©¨¨©©§¦¨

(a"n e"t),ãçà ïäëa äNòîipy ziaa'eëå ÷qòúî äéäLdtvx d`xe ©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨¦§©¥§
z` xenbl witqd `le ,exiag z` ricede `ae dizexagn dpeyn

.fepb oex` myy cegia ercie eznyp dzviy cr xacdony ixd
ziaa ongp axl ixde ,oex`d mewn z` xizqdl eywa minyd

:`xnbd zvxzn .oex`d z` ze`xl xzed ycwnddéì øîàax ¨©¥
,ongpzøîà à÷ äLøbúðdpikydn l`xyi eyxeby xg`l - ¦§¨§¨¨¨§©§

aeye dlran dyxbzpy dy`l eid minec oey`x zia oaxega
ae ,eil` dxfgäLøbúð,okn xg`l d`ype dlra xfgy s` ,dy`d ¦§¨§¨

äðBLàøä dúaéçì eøæçoi`e dfn df mirepvy ,oiqexi`d zryay ¨§§¦¨¨¨¦¨
exfg ,oey`xd ziad oaxeg xg`l l`xyi jk .dfa df miqb
xn`y `pihw axe .oex`a lkzqdl `ly okyna dzidy zeripvl
,oey`xd ziaa df did ,miaexkd z` milbx ilerl mi`xn eidy

.jynda x`eaiy itk
z` milbx ilerl mi`xn eidy `pihw ax ixac z` zyxtn `xnbd

:`xnbd zl`ey .miaexkdàîéð éà ,ïðé÷ñò éàîaxaecn m` - §©©§¦¨¦¥¨
úëBøt éàåä éî ,ïBLàø Lc÷îamy did ixd ,miycwd ycew lv` §¦§¨¦¦£©¨¤

ax xn` ji`e ,okyna dzidy zkextd mewna dn` iaera lzek
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המשך בעמוד עע

ezny in` cenr cp sc ± iyily wxt`nei
äøãç ìë.mixcg ixcga fepbd Ðäðù íéúùå íéùîç,dciwtd dzid miwiedi zelbl miray seql ixdy .ziad zepal elry ,yxek zciwt cr ediwcv zelba milyexi zeaxgn did Ð

dlb :eyexite ,dxyr ryza elb dxyr dpenya elb dpenya elb raya elb :xn xn`c ,milyexi zeaxg cr miwiedi yeaikn did dpy dxyr dpenye ,(a,`i) dlibna epipyy enk

dpey`x dpy :xn xn`c .xvpckeapl dxyr ryz `edy ,miwiedi yeaikl xyr dpenya milyexi zeaxga ezelbe ediwcv elb ,xvpckeapl dpeny `edy ,miwiedi yeaikl raya dipki

.miwiedi yaike dlr dipy ,depip yaikäîäá ãò.oixze oiyng `ixhniba dnda Ðíéáøì øéáâä,glne zixtba xen`d zixa eze` :opgei 'x dil yxtn ikde .aizk l`ipc xtqa Ð

exiabd "zixa z` eafr xy` lr" ea xn`py

.cg` reay l`xyi lr aie`díéáøì,mixyl Ð

.(hl edinxi) "laa jln iax lk" enk÷ñòúîÐ

.wegye leihaäðåùî äôöøon zg` Ð

ddeab d`x dtvxay yiy ly ze`lahd

.my dxcqpy xg`n dewliqy oiade ,dizexagn

ãåçéá.xexaa Ðíéöòá ïéòéìúîzecn) opzc Ð

leqt zrlez ea yiy ur lk :(d dpyn a wxt

.gafnlïéîåî éìòádcearl oiie`x oi`y Ð

.zxg`ïéàøð ïéàå ïéàøðlif`e yxtnck Ð

oi`xpe zkexta oihleae oiwgec eidy ,`ziixaa

lg zgzn oihleay dy` icc ipyk.dweoi`veie

zkextadn` zivgnay gzt cbpk dqextd Ð

did oiqwxh dn` rvn`a gztde ,oiqwxh

.oey`x ycwnaíéáåøëä,dfa df oiwaecn Ð

z` waegd xkfk ,df z` df oiwagne oifeg`e

.dawpdíéøåòîoivwer) enk ,weaic oeyl Ð

.dtilwa dxerne gytpy oli` :(g dpyn b wxt

oiciba zexern eid m` :(`,f) dvia zkqnae

.zexeq`úåàøì åàáé àìå,xacnay mield Ð

szka ycewd ilk oi`yep eidy it lr s`Ð

zerqn weliq zrya qpkil oi`yx eid `l

eriqdl gafnde oex`d z` oiwxtn eidy

eze` oiqkn eipae oxd` eidy cr ,enewnn

eze` eqke" dyxta aezky enk ,odiwizxpa

,'ebe "eqke zlkz cba egwle ygz xer dqkna

"rlak".ieqik oeyl Ðäéáà úéááÐ

eid `l oiicr xacna l`xyi s` ,diqexi`a

.dpikya oiqbúøîà÷ äùøâúðdyrn i`d Ð

.exfge eyxbzpy xg`l ,ded ipy ziaaäúáéçì
äðåùàø.dfa df oiqb oi`y ,ozaig zligzl Ð

ïðé÷ñò éàîázkextd odl oillbn i`d Ð

.miaexkd odl oi`xneíéáåøë ååä éî`wc Ð

lv` dnly dyry miaexka jzrc `wlq

.xn`w dfne dfn oex`déááãcbpky Ð

iycw ziae lkide mle` gzt ,migztd

.miycwdéðù ùã÷îá åéä úåëåøô äøùò ùìù
xiaca mizy ,dxfrd ixry drayl dray Ð

oia uegl ocbpk mizye ,oiqwxh dn` mewna

ike .miycwd iycw zia ziilrl lkidd ziilr

,migztd cbpk zekext eid ipy ycwnac ikid

.oey`x ycwna inp ikdàúøåöã íéáåøëÐ

a lzeka oixiievnoiwewg e` ,mipnnq ipin

.mipa`d ilzekn miptln urd zexiwaáñî
òì÷.zerilwe zezyx zexev Ð
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zeig zexev mixefgna mixiivny

:izayde .e`l m` miyer dti m` zetere

jezny ,miyer dti `l i`cec il d`xp

mal oipeekn oi` elld zexeva milkzqny

`l"c xeqi` o`k oi` ,edin .minyay mdia`l

opiwqn `dc (k zeny) 'ebe "lqt jl dyrz

oax ip`y :(a,bn dxf dcear) "minlvd lk" wxta

`kil `cyg elit`e ,el eyr mixg`c l`ilnb
mixeiva
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"døãä ìk" éàî ."døãä ìk¯äzà éàî äzà .døãç ¨£¨¨©¨£¨¨©§¨©¨©©¨
?øîBà¯,æðâð BîB÷îa ïBøà øîBà éðàL :Bì øîà ¥¨©¤£¦¥¨¦§¦§©

"íécaä eëøàiå" øîàpLåâå:àleòì äaø déì øîà .' ¤¤¡©©©£¦©©¦£©¥©¨§¨
?òîLî éàî¯."äfä íBiä ãò íL eéäiå" áéúëc ©©§©¦§¦©¦§¨©©©¤

?àeä íìBòì "äfä íBiä ãò" áéúëc àëéä ìëå¯ §¨¥¨¦§¦©©©¤§¨
éða eLéøBä àì íéìLeøé áLé éñeáéä úàå" áéúëäå§¨§¦§¤©§¦¥§¨©¦Ÿ¦§¥
íBiä ãò íéìLeøéa ïéîéðá éða úà éñeáéä áLiå ïéîéðá¦§¨¦©¥¤©§¦¤§¥¦§¨¦¦¨©¦©©
:øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå ?eìb àìc éîð éëä ,"äfä©¤¨¦©¦§¨¨§¨©§¨©¦§¨¥
øîàpL ,äãeäéa Léà øáò àì äðL íézLe íéMîç£¦¦§©¦¨¨Ÿ¨©¦¦¨¤¤¡©

íéøää ìò"àOàìB÷ eòîL àìå øáò Léà éìaî eúvð ék äðé÷ øaãî úBàð ìòå éäðå éëá ©¤¨¦¤¨§¦¨¤¦§©§¦§¨¦¨¦¦§¦§¦¦Ÿ¥§Ÿ¨§
äð÷îóBòîäàéøènéâa "äîäa" ."eëìä eããð äîäa ãòå íéîMïéMîç,àéðúå .eåä íézLe ¦§¤¥©¨©¦§©§¥¨¨§¨¨§¥¨§¦©§§¨£¦¦§©¦¨§©§¨

úéøôb äîéi÷úð íéðL òáL :øîBà éñBé éaøçìîåàîòè éàî :ïðçBé éaø øîàå .ìàøNé õøàa ©¦¥¥¤©¨¦¦§©§¨¨§¦¨¤©§¤¤¦§¨¥§¨©©¦¨¨©©§¨
éñBé éaøc¯áéúëe "ãçà òeáL íéaøì úéøa øéaâäå" àëä áéúk ."úéøa" "úéøa" àéúà §©¦¥¨§¨§¦§¦§¦¨¨§¦§¦§¦¨©¦¨©¤¨§¦

úéøa úà eáæò øLà ìò eøîàå" íúääíúä "íL" áéúk àëä :déì øîà ."íúáà éäìà ' ¨¨§¨§©£¤¨§¤§¦¡Ÿ¥£Ÿ¨£©¥¨¨§¦¨¨¨
eëìä ïBòîL éða ïî íäîe" :éáéúéî .àeä íìBòì "íL" áéúëc àëéä ìëå ."íL" áéúk àì̈§¦¨§¨¥¨¦§¦¨§¨¥¦¦¥¤¦§¥¦§¨§
úà ekiå íLàøa éòLé éða ìàéfòå äéôøe äéøòðe äéèìôe úBàî Lîç íéLðà øéòN øäì§©¥¦£¨¦£¥¥§©§¨§©§¨§¨¨§ª¦¥§¥¦§¦§Ÿ¨©©¤
ìk ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ äìò øáëe "äfä íBiä ãò íL eáLiå ÷ìîòì äèìtä úéøàL§¥¦©§¥¨©£¨¥©¥§¨©©©¤§¨¨¨©§¥¦¤¤©¦§¥¨

" øîàpL ,úBöøàäøéñàå:àðz ,ïîçð áø øîà .àzáeéz !"éúNBL íäéúBãeúòå íénò úBìáb ¨£¨¤¤¡©§¨¦§ª©¦§©¥¤¥¦§§¨¨©©©§¨¨¨
ìa ïBøà íéøîBà íéîëçåïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .æeðb äéä íéöòä øéc úkLéîð ©£¨¦§¦¨§¦§©¦¨¥¦¨¨¨¨©©©§¨©¦§¨©£©¨¦

úà òéãBäå àáe ,äéúBøáçî äpeLî ätöø äàøå ,÷qòúî äéäL ãçà ïäëa äNòî :àðéðz̈¥¨©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨¦§©¥§¨¨¦§¨§¨¥©§¤¨¨§¦©¤
éàî .æeðb ïBøà íML ãeçéa eòãéå ,BúîLð äúöiL ãò øácä úà øBîâì ÷étñä àìå ,Bøéáç£¥§Ÿ¦§¦¦§¤©¨¨©¤¨§¨¦§¨§¨§§¦¤¨¨¨©

ìàòîLé éaø éác àðz .äéä Bîecø÷a ÷qòúî :Baìç éaø øîà ?ãéáò äåäéìòa íéðäë éðL : £¨¨¥¨©©¦¤§¦§©¥§©§¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥Ÿ£¦©£¥
.ezìëàå Là äúöéå ,íL äìôðå íäî ãçà ìL Bîecø÷ äèîLðå ,íéöòa ïéòéìúî eéä ïéîeî¦¨©§¦¦¨¥¦§¦§§¨©§¤¤¨¥¤§¨§¨¨§¨§¨¥©£¨©

"äöeçä eàøé àìå" áéúëe "íécaä éLàø eàøiå" áéúk :éîø äãeäé áøïéàøð ?ãöék àä ©§¨¨¥§¦©¥¨¨¥©©¦§¦§Ÿ¥¨©¨¨¥©¦§¦
ïîB÷nî ïéææ eäé àì ìBëé "íécaä éLàø eàøiå" :éëä éîð àéðz .ïéàøð ïéàå¯øîBì ãeîìz §¥¦§¦©§¨©¦¨¦©¥¨¨¥©©¦¨Ÿ§¨¦¦§¨©§©

ïéàöBéå úëBøta ïéòø÷î eäé ìBëé ."íécaä eëøàiå"¯."äöeçä eàøé àìå" øîBì ãeîìz ©©£¦©©¦¨§§¨§¦©¨¤§§¦©§©§Ÿ¥¨©¨
ãöék àä¯ønä øBøö" øîàpL ,äMà écã éðLk ïéàøðå ,úëBøta ïéàöBéå ïéèìBáe ïé÷çBc ¨¥©£¦§¦§§¦©¨¤§¦§¦¦§¥©¥¦¨¤¤¡©§©Ÿ

úà íäì ïéìlâî ìâøì ïéìBò ìàøNé eéäL äòLa :àðéè÷ áø øîà ."ïéìé éãL ïéa éì éãBc¦¦¥¨©¨¦¨©©§¦¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦¨¤¤§©§¦¨¤¤
éðôì íëúaç eàø :ïäì íéøîBàå ,äæa äæ íéøBòî eéäL íéáeøkä úà íäì ïéàøîe ,úëBøtä©¨¤©§¦¨¤¤©§¦¤¨§¦¤¨¤§§¦¨¤§¦©§¤¦§¥
øîàå ,"Lãwä úà òlák úBàøì eàáé àìå" :àcñç áø áéúî .äá÷ðe øëæ úaçk íB÷nä©¨§¦©¨¨§¥¨§¦©¦§¨§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤©Ÿ¤§¨©

!íälL ÷zøpì íéìk úñðëä úòLa :áø øîà äãeäé áø¯ìk ,älëì ìLî :ïîçð áø øîà ©§¨¨©©¦§©©§¨©¥¦©©§¥¤¨¤¨©©©§¨¨¨§©¨¨
äéáà úéáa àéäL ïîæ¯äéîç úéáì äúàaL ïåék ,dìòaî äòeðö¯.dìòaî äòeðö dðéà §©¤¦§¥¨¦¨§¨¦©§¨¥¨¤¨¨§¥¨¦¨¥¨§¨¦©§¨

÷qòúî äéäL ãçà ïäëa äNòî :àðéè÷ áø øa àðç áø áéúîåëå!'¯äLøbúð :déì øîà §¦©¨¨©©§¦¨©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨¦§©¥¨©¥¦§¨§¨
äLøbúð ,zøîà à÷¯àîéð éà ?ïðé÷ñò éàîa .äðBLàøä dúaéçì eøæçïBLàø Lc÷îa¯ ¨¨§©§¦§¨§¨¨§§¦¨¨¨¦¨§©¨§¦©¦¥¨§¦§¨¦

éðL Lc÷îa àlà ?úëBøt éàåä éî¯Lc÷îa íìBòì ?íéáeøk eåä éîúëBøt éàîe ,ïBLàø ¦£©¨¤¤¨§¦§¨¥¦¦¨§¦§¨§¦§¨¦©¨¤
¯ìL :áø øîà àøéæ éaø øîàc .éáác úëBøtäòáL ,Lc÷na eéä úBëBøt øNò äL ¨¤§¨¥§¨©©¦¥¨¨©©§¨¨¨¨¨©¦§¨¦§¨

àçà áø .äiìòa ïcâðk íézLe ,øéáca íézL ,íìeà ìL Bçúôì úçàå ìëéä ìL Bçúôì úçà íézL ,íéøòL äòáL ãâðk§¤¤¦§¨§¨¦§©¦©©§¦§¤¥¨§©©§¦§¤¨§©¦©§¦§©¦§¤§¨¨£¦¨©©¨
úøîúå íéáeøk ...òì÷ áñî úéaä úBøé÷ ìk úàå" áéúëc .éîéé÷ eåä àúøeöc íéáeøëe ,éðL Lc÷îa íìBòì :øîà á÷òé øa©©£Ÿ¨©§¨§¦§¨¥¦§¦§¨¨¨¨§¦¦§¦§¤¨¦©©¦¥©¨©§¦§¦ŸŸ

Léà øòîk" áéúëe "äwçnä ìò øMéî áäæ ätöå íévéö éøèôeúBéìåøòîk" éàî .":àìéL áø øa äaø øîà ?"úBéìå Léà §ª¥¦¦§¦¨¨¨§ª¨©©§ª¤§¦§©©¦§Ÿ©§©©¦§Ÿ¨©©¨©©¥¨
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc `nei(iriax meil)

,'døãä ìk' éàî .'døãä ìk.dxcd oeiv zan `vie xnel leki didy ¨£¨¨©¨£¨¨
lk' ,dyxcl `a `l`'døãçoex`d dfe ,mixcg ixcga fepbd lk - ©§¨

dlb `ed mbe ,xcgn miptl xcg miycwd ycew ziaa did
,z`f lk i`gei xa oerny iaxl `izn iax xn`y xg`e .milyexin

,el`yäzài`gei oa oerny iaxBì øîà ,øîBà äzà äîiax ©¨©©¨¥¨©
,i`gei oa oernyæðâð BîB÷îa ïBøà øîBà éðàL,laal dlb `le ¤£¦¥¨¦§¦§©

øîàpL(g g '` mikln)'Bâå íécaä eëøàéå'.'dGd mFid cr mW Eidie ¤¤¡©©©£¦©©¦§©¦§¨©©©¤
enewna fpbp oex`dy i`gei oa oerny iax xaeq `ler zrcly ixd

.laal dlb `le
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ezny ina cenr cp sc ± iyily wxt`nei

åìù äééåìá äøåòîä ùéàë.eizerexf oia ezy`a weage wacpd Ð÷åùì íåàéöåäÐ

.lzekd on meltiwàøáð ïåéöîseq cr miabx ewacp diaiaqe ,dligz z`xap oeiv Ð

.cv lkn mlerd÷öåîì øôò ú÷öá.eiaiaq miabx ewacp myne ,el did cg` wven Ð

àøáð ïéããöä ïî.ezirvn`a wacpy cr ,cv lkn jlde gznpe ,el eid zewven rax` Ð

õøà àåä øîàé âìùì éëokidne .ux` dyrz Ð

oiccv rax`n ,zexhn mybe xhn myb Ð

.ux` zeyrdl eniybde ecixedììëî ïåéöî
éôåé.aizk dixza Ðíéîùä úåãìåúÐ

:opiqxb ikd .miakeke zexe`nminyd zeclez

ux`d on ux`d zecleze ,e`xap minyn

.e`xap
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`l` `cygl opiyiig `lc .llk zeynn mda oi`e `nlra mirav ipin mdy ,mixeiva

rav oin `l` hlea `le rwey `l epi`y df xaca oky lke ,rwey mzega `le hlea mzega

`l" meyn dfa oi`e ,mirav ipina zexev xevl xzen l`xyi elit`c il d`xpe .`nlra

,xzen Ð mirav ipina la` ,xyya wewg xenb sevxt `l` xq` `lc "lqt jl dyrz

xvd :(`,cp `xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck

`zpibl dpw `l axc ,dpw Ð xbd iqkpa dxev

:l`eny epiax my dywde .`zxeva `l` ax iac

,gztd cbpk dn`a `l` dpw `l xeikc zxn`de

oixeiv `l` ,dixa zxev epiid e`l mzdc uxize

dig zxev la` .migxte mirevrv dyrn `nlra

.gztd cbpk dn` opira `le ,`aiyg Ð ser e`

,i`ce `l` .sere dig zxev xiiv axc `nl`

`l" :`zlikna `ipzc `de .xzen mirav ipina

la` dtelb el dyri `l cr 'eke "lqt jl dyrz

'eke "dpenz lke" :xnel cenlz ,dneh` el dyri

elit`e miabge mibce sere dig dnda elit` :cr

ikdc il d`xp .'ek mixifxeqd elit`e miaead

Ð dneh` ,zhlea dxev epiid Ð dtelb :eyexit

Ð "ux`l zgzn mina xy`"e ,zrwey dxev

wwege dxev dyery yexit ,`iaead z` `iadl

`wec `pin` jzrc `wlqc .minay d`eaa zenc

"riwxl zgzn ux`a xy`e lrnn minya xy`"

xnel cenlz ,`l minay d`eaa zenc zxev la`

.mixifxeqd `iadl :mixne` yie ."mina xy`e"

oeyla q"pip* oixewy ,minay cy oin `edy d`xp

`l` mzeyrl oixeq` opi` eli` lke .fpky`

enk ,miravd oinn `l la` ,oiwewg mitevxt

,dinz ip` dnly `qk lr mpn` .izgkedy

oi` ixdy Ð (hk ` minid ixac) "jlnl 'd `qk lr dnly ayie" aizkck ,ded xeaicd it lrc xnel oi`e (i ` mikln) 'ebe "miix` xyr mipye zecid lv` micner zeix` mipye" aizkc

eid eipta cirdl mi`a micr eidyky ,`zlin xcbinl `ki` inp `zlin `da `nye .lnxkd xda edil` enk ,ip`y `zlin `xcbin :`da xninl `ki`e .dzrn xac ycgl i`yx `iap

dne .l`ilnb oax iab xn`ck ,diab igiky miaxc ,`kil `cyge .el eyr mixg` :xnel yi inp i` .xwy zecr cirdl micgtzn eid jk jezne ,yxcna yiy enk ,mindepe mib`ey zeix`

.(gk ` minid ixac) "azka lkd" xeaicd it lr xnel yi Ð "dtn dxenizd l` dix` ipte dtn dxenizd l` xitkd ipt" aiaq lzeka miwewg mixeiv miycw iycwe lkid ilzeka eyry
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dnzege oiwewg elit` ,zeyrl xzen oitevxt ipin lkc gken (a,bn dxf dcear) "minlvd lk" wxt ziibeq itlc :il d`xp cere .oexg`d uexizd df enk dyrnmc` sevxtn ueg ,hlea

,lkid zipaz zia ,ezenk zeyrl ycwn iyinyze ,oezgzd xecnaye oeilrd xecnay oiyny zence ,xyp xey dix` mc` :ceakd `qkay iccd icda oitevxt drax` zenc e` ,dicegl

zeyrl xyt`y oiyny `l` dxez dxq` `l :mzd iia` xn`c :rcz .ixy Ð ipixg` ilin la` .dxepn zipaz dxepn ,ogley zipaz ogley .eagxe ekx`a ozcnk ,mle` zipaz dxcqk`

`ipzde ?ixy in oezgzd xecnaye :jixte .oeilrd xecnay oiyny `l` dxez dxq` `l :iia` xn` xcde ,iccd icda mipt drax` zenc `l` dxez dxq` `l ,iia` xn` xcde .ozenk

oi` :ipyne !inp ohw leyly elit` Ð mcarl :jixte .mcaerl Ð `idd `ipz ik :ipyne !zxyd ik`ln zeaxl Ð "lrnn" ,zelfne miakek dpale dng zeaxl Ð (k zeny) "minya xy`"

oeyrz `l Ð "iz` oeyrz `l" :`ipzde ?ixy in `zcixb diiyre :jixte .ohw leyly zeaxl Ð "zgzn" ,zerabe mixd zexdpe mini zeaxl Ð "ux`a xy`" `wtp `xwc `tiqne ,inp ikd

exqn `le `xwirn ipyc i`n lkn dia xcd `lc dpin rny iiepy jpd lkk `l` xn`w `lcn `zyde .'eke el eyr mixg`c l`ilnb oax ip`y :ipyne .'ek iptl oiynynd iiyny zenck

`l i`ce `l` .ycwna eidy itl milke oglye zia zeyrl mc` mey lkei `l Ð ikd e`l i`c eagxe ekx` zcnk ,`wec ozenk `l` ixiq` `l ycwnay oiynye ,minkgl `l` aezkd

,oznbec zeyrl dxez dxq` Ð ozenk zeyrl xyt` i`y ,riwxay oiyny la` .oda `veik `l` dxq` `l `nzqn Ð ozenk zeyrl xyt`c oeik :cere .ynn ozenk `l` dxez dxq`

`kil elit`e ,el eyr mixg`c `kid elit` ,xeq` Ð zxyd ik`lne mipte`e mitxy zeig oebk oeilrd xecnay oiynye .xyt` i`y itl Ð eagxe ekx` zcnk dyer epi`y it lr s`e

`l" dia ixwe .llk Ð "oeyrz `l" oeilrd xecnay epiidc ,iz`y oiyny Ð "iz` oeyrz `l" :dyxcl ipnif ixz "oeyrz `l" "oeyrz `l" aizkc meyn ,diab miax igikyc `kid `cyg

zenc epiidc ,iccd icda oitevxt drax` meyne ,mc` sevxt meyn :mizya eilr xearle .xeq` xype xey dix` mc` oitevxt drax`e ,xeq` dicegl mc` sevxt ikdle ,"ize` oeyrz

minyd on ik" :`kti` opiyxc inp i` ,mkl oiyer Ð mixg` la` ,mknvrl mkl `wece .zelfne miakek dpale dng oebk ,oezgzd xecnay oiynyl jixhvi` "mkl eyrz `l"e .zeigd

idl`e sqk idl`" z`e .mkl oiyer mixg` la` ,oeyrz `l mz` `wece .oezgzd xecnay oiyny elit` epiidc ,oeyrz `l minyd ony lk epiidc Ð "oeyrz `l" dil jinqe "mknr izxac

idl`" "eidz miyecw" zyxta mipdk zxeza yixc `peeb i`d ike .mkl `vni `l Ð mkl rnync ,mkl oiyer mixg`yk elit` xeq`l oeilrd xecnay oiynyl yexcp "mkl eyrz `l adf

kek dpale dng zeaxl Ð "minya xy`" `ipzc `de ."mkl" xnel cenlz mixg` eyri leki "eyrz `l dkqnepiid Ð mcaerl dl iwene ,zxyd ik`ln zeaxl Ð "lrnn" ,zelfne mia

eilr xearl xnel yi Ð (mc` sevxt epiidc) el eyr mixg`yk elit` "mcarz `l"a xaer zxyd ik`lnc ab lr s`e .diyr zryn mdilr xearl ,mcaerl el eyr mixg`yk elit`

.aiig Ð mcaerl edl ciar ik ,mewn lkn (a,bn dxf dcear) "minlvd lk" wxta `zi`ck ,xar `l dcegl diiyr meync ,miwxt ly `ed m` elit` :inp i` .mizyaåìàoeivn el`e

.e`xap oeivn oiccvde mler ly ozirvn`y yexit - e`xap
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc `nei(iriax meil)

BlL äééåìa äøBònä Léàkdid jke ,ezy`a weage wacpd yi`k - §¦©§¤¦§¨¨¤
.miaexkd zxev

Léø øîàìëéäì íéøëð eñðëpL äòLa ,Lé÷ì,ipy zia oaxegaeàø ¨©¥¨¦§¨¨¤¦§§¨§¦©¥¨¨
zexev lkidd lzeka,äæa äæ ïéøBònä íéáeøkmze` etliw §¦©§¦¤¨¤

e lzekdneìlä ìàøNé ,eøîàå ÷eMì ïeàéöBämiaeyg mdy ¦©§¨§¦§¨¥©¨
,eìlä íéøáca e÷ñòé ,äìì÷ ïúìì÷å äëøa ïúëøaLwyg ixaca ¤¦§¨¨§¨¨§¦§¨¨§¨¨©©§©§¨¦©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ששי בשבט, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 שנת המאתים להסתלקות הבעש"ט ז"ל

 לכל אחד ואחת מאנ"ש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בטח יום והתועדות ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה לגנזי מרומים, בארצות חיי 

ובעניני עבודה מלמטה  ידי  - על  ובעיקר  יותר  ועוד  יהי' קודש )מכל מקום.  החיים, הילולא העשירי 

הנפשות  דשתי  הכחות  עשר  בכל  למטה(  מלמעלה  עבודה  ובעניני  ידי  )על  הקודש  ולהמשיך  למעלה( 

ובעולם שנברא בעשרה מאמרות על ידי עשר סוגי פעולות האדם.

לעשות חשבון צדק מהנעשה בעשר השנים, להשוות להאפשר ושצריך הי' להעשות ולהחליט 

באופן פנימי למלאות ולהוסיף הלוך ואור.

לבב,  וטוב  מנוחה שמחה  להפיץ, מתוך  הנ"ל,  בכל  וירבה ההצלחה  יגן  בעל ההילולא  וזכות 

התורה והמצוה, ופנימיותם - המעינות, עדי יגיעו חוצה, וייתי מלכא משיחא.

ויקוים היעוד.

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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àðãâðîë.dhnl jlede dkne mitzkd on ligzny ,drevxa dknk Ðìò äæî åðéà
úøåôëä.da oirbep minc eid `le .diaer cbpk `l` ,dbb lr Ðäæî àåäùëzg` Ð

eci ccvn dhnl rayd dfn `edyke ,dlrnl itlk dfne dhnl eci ab ccvn dlrnl

.ux`l zeltep oleke ,dpnid jenpa zg`e ddeab zg` eipt lenl dfne dlrnléðä àðî
éìéîmizy oze` zxetkd lr dfn epi`c Ð

xirya dlrn ly zg`e xta dlrn ly zg`

.ynn zxetkd bb lrøéòùá äèîì øîàé àì
dhnl epiidc "zxetkd iptle" xn`i `l Ð

zxetkd lr eze` dfde" dia aizkc ,xiryc

dhnn xnb seq seqc ,jixv `lc "zxetkd iptle

dil opitlie ,ze`fd dnk ea yxit `l ixdy xtc

zxetkd iptle" dia aizkc ,xtc dhnn onwl

dipin xnb seq seqc oeike "minrt ray dfiÐ

`zlin dlekl dxnbile dipin `xw wezyil

,iccdl yewzi`c ,xtc dhnn xiryc dhnc

"xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre" aizkc

dicic dlrnl `nlyacyxetnc ,jixhvi` Ð

"zxetkd lr eze` dfde" aizkc ,zg` ea

yxit `l xtc dlrnae ,rnyn `cg "eze`"e

.zg`øîàð äîìdil iyew`l ,xiryc dhnl Ð

iptlk zxetkd lr xnele ,xiryc dlrn

,zxetka rbep ynn e`lc iptl dn ,zxetkd

`lc ab lr s` ,rnyn ux`d lr iptl `dc

eci ccvn `diy oiprl `l` zxetka rbep ynn

.dhnlêéøö àìã øôá äìòîì øîàé àì äáøãà
yxity xiryc dlrnn onwl xnb seq seqc Ð

.zg` eaéùå÷àì øîàð äîìxtc "iptl" Ð

.cnll `a dptendy ,xtc "lr"lìò ìò äî
ùîîiptl s` aizk zxetkd ipt lr `dc ÐÐ

.zxetk ly diara mirbep minc ediy ,ynn lr

éùå÷àì øéòùã äèîì àîìùá úøîà éàÐ

,xn`i `l jl `iywc xtc dlrnl oxn`ck

.'eke `ipzckl dil irainøéòùá äìòîì åðãîì
úçàÐ.rnyn `cg eze`cøîåì ãåîìú ïéàù
'åëå.iptle lre dfde yxet o`k s` ixdy Ð

'åëå äéøúà éë øîoipen xi`n 'xc dixz`a Ð

mixyr oebk .hxt jk xg`e dligz llk oipn

hxt dcedi 'xc dixz`ae .mizye mixyr zg`e

.mixyre yly ,mixyre mizy .dligzàìù
äòèéeal zzl miizpa zedy el `diy Ð

.drhi `ly ,oipnl'åëå äàæä ìò ãîéìÐ

.`aekirl dweg `aizkeéðé÷ì úåøôåù åéä àì
äáåçow eilry in zern ekezl zzl xtey Ð

myk ,ycwn `nhn e` zcleie dafe af ly daeg

onwl `ipzck .dacp owl zextey eidy

oipiw zerna oigwel mipdkde ,oizrnya

.oze` oiaixwneäáãðá äáåç úáåøòú éðôîÐ

xtey zernn aixwie ,xteya xtey slgzi `ny

.lqtize ,daeg dacp lyn e` dacp daegd

dacpde ,dlerl zg`e z`hgl zg` daegdy

z`hg dyrne dler dyrn oi`e ,zeler olek
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àìà?rbp `l xtc dlrnl zg`c olpne :xn`z m`e Ð 'ek iyew`l xtc dlrnl zxn` i`

lr ywzi`c ,`yiwida xnb diteb xiry `de ,onwlck xiryc ywidn `nili`

"lr"c ,`ed `zlin ielib :xnel yie !ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xace ,iptll

lr xt iab inp opiywn Ð `weec e`l xiryc "lr"c ogky`c oeik :inp i` .mzdck ,`kdc

.iptll

éðôîzaexrz la` Ð dacpa daeg zaexrz

zvwn gwiy yginl `kil daega daeg

liaya aixwie d`l zernn zvwne lgx zernn
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc `nei(iying meil)

àðãbðîkligzny zewln aiigzpy inl drevxa dwlnd mc`k - ¦§©§¨¨
dfn did dfn `edyk jk ,dhnl jlede dkne miitzka zekdl

.dxeya dipydn dhnl zg`äfî àeäLk ,àðzxtd ly mcd z` ¨¨§¤©¤
,xirydeúøBtkä ìò äfî Bðéà,zxetkd bb lr -déáBò ãâðk àlà ¥©¤©©©¤¤¨§¤¤§¨

úøBtk ìLmirbep mincd eid `le ,zxetkd ly dcv cbpk epiid - ¤©¤
.ux`l zeltep `l` zxetka llklry d`fdd oia lcadde

y ,`ed zxetkd iptly d`fdl zxetkdäfî àeäLkzg` d`fdd §¤©¤
äìòîìzxetkd lrdidãcöîab z` aaeqn -ähîì Bãéz` dfne §©§¨§©¥¨§©¨

,ux`l ltepe zxetkd on dlrnl dler dide dlrn itlk mcd
äfî àeäLëerayähîì,zxetkd iptldidãcöîab z`Bãé §¤©¤§©¨§©¥¨

äìòîìray dfne zxetkd ipt lenn ligzne dhn itlk dfne §©§¨
.dipydn dhnl zg` ze`fd

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîmifn eidyky df oic mircei okidn - §¨¨¥¦¥
.ynn zxetkd bb lr mifn eid `l xiryae xta dlrnl zg`

:`xnbd zx`an,àø÷ øîà ,àøéæ éaø øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà̈©©©¨©©£Ÿ¨©©¦¥¨¨©§¨
(eh fh `xwie)'ebe z`hgd xiry z` hgWe'úøtkä ìò BúBà äfäå §¨©¤§¦©©¨§¦¨©©©Ÿ¤

øîàé àì ,ùøãð êëå ,'úøtkä éðôìåze`fd aezkdøéòNa ähîì §¦§¥©©Ÿ¤ŸŸ©§©¨©¨¦
,'zxRMd iptle' epiidcéøö àìcC,eazekløîâcecnll ozipy - §¦§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨¦§¨©

,øôc ähnîoipn dxezd dyxit `l xiryd mc z`fda ixdy ¦©¨§©
iptle' ea aezky ,xtn ywida mpiipn micnl oldle ,ze`fdd§¦§¥
ze`fdd lr mb micnle 'FrAv`A mCd on minrR raW dGi zxRMd©©Ÿ¤©¤¤©§¨¦¦©¨§¤§¨
cenll ick xtl xiry ywede xg`ne ,ze`fd ray eidy xiry ly

,xt ly dhnl ze`fdnøîàð änì,xiry lv` dhnl ze`fd llk ¨¨¤¡©
lr cenll xyt` jk ,xtn ze`fdd oipn z` micnly myk `lde
cenll yi `l` .dhnl xiryd mcn zefdl jixvy d`fdd seb

icka xirya dhnl d`fd dazk dxezdy dnn'ìò' éLewàìdn - §©¥©
zxetkd lr' aezky'éðôì'ì 'ky dnl -,'zxetkd iptl' aezäî §¦§¥©

'éðôl'zxetkdìò åàìc'iptl'y ,dnvr zxetka rbep did `ly - ¦§¥§¨©
,ux`d lr rnyn'ìò' óàzxetkd lr' aezky dn -ìò åàìc ' ©©§¨©

.ynn zxetkd bb lr dfn did `ly ,ynn
:`xnbd dywn,äaøcà,jtidl cnlpøta äìòîì øîàé àìz` ©§©¨ŸŸ©§©§¨©¨

'zxRMd ipR lr 'ebe dGde' aezkdéøö àìc,øéòNc äìònî øîâc ,C §¦¨©§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨¦§¨©¦©§¨§¨¦
oldl micnle ,xt ly dlrnl d`fda oipn dxez dazk `l ixdy
d`fd rnyny 'eze` dfde' ea aezky dlrnl xiryd z`fdn

ok m`e ,zg`øîàð änìxyt` ixd ,dlrnl xt ly d`fdd llk ¨¨¤¡©
`ay jgxk lre .xiryn dlrnl d`fdd xwir z` mb cenll

'éðôì' éLewàìdhnl xn`py zxetkd'ìò'ìxn`py zxetkd §©¥¦§¥§©
,dlrnl,Lnî ìò 'ìò' äîzxetkd lr rbiy jixvyìò 'éðôì' óà ¨©©©¨©¦§¥©

Lnî.zxetk ly diara rbiy jixveoipn dyw oiicr ok m`e ©¨
.zxetka ynn zrbep dzid `l d`fddy

:`xnbd dgecéàî éàä,ef `id `iyew dne -àîìLa zøîà éà ©©¦¨§©§¦§¨¨
øéòNc ähîìicka azkpéLewàì'lr' s`y epcnlle 'iptl'l 'lr' §©¨§¨¦§©¥

y x`al xyt` .ynn zxetka rbep epi`øôc äìòîì`l' epiywdy §©§¨§©
,'xta dlrnl xn`idéì éòaéîdyxcl jixv -éaø éác àðúãëì ¦¨¥¥§¦§¨¨§¥©¦

,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðúc ,á÷òé ïa øæòéìàdxeza xn`pìò' ¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©
áà äða äæ ,'äîã÷ úøtkä éðtyàlà Bðéà 'éðt' øîàpL íB÷î ìk §¥©©Ÿ¤¥§¨¤¨¨¨¨¨¤¤¡©§¥¥¤¨

íéã÷.xzein epi`e yxcp weqtd lk jkae ,gxfn cvl -éà àlà ¨¦¤¨¦
éLewàì øôc äìòîì zøîàdpeekd 'zxetkd iptl' s`y xnele ¨§©§§©§¨§©§©¥

ok m` ,ynn rbiy,àúà éàîì øéòNc ähîìecnll xyt` ixd §©¨§¨¦§©¨¨
n rbep epi`y 'iptl'l 'lr' miyiwny jgxk lre .xtn.yn

,ïðaø eðzxiryd mc iabl weqta xn`púøtkä ìò BúBà äfäå' ¨©¨¨§¦¨©©©Ÿ¤
eðãîì ,'úøtkä éðôìådf weqtnänkdfnúçà ,øéòNa äìòîì- §¦§¥©©Ÿ¤¨©§©¨§©§¨©¨¦©©

la` ,cg` rnyn 'eze`' oeylyänk òãBé éðéà øéòNa ähîì§©¨©¨¦¥¦¥©©¨
:`ziixad zx`an .eize`fda oipn dxez dazk `ly ,ze`fdéðéøä£¥¦

,øta ähîì íéîc eøîàð ,ïc,'minrt ray dfi zxetkd iptle' ¨¤¤§¨¦§©¨©¨
,øéòNa ähîì íéîc eøîàðå,'zxetkd iptle',òáL øta ähîl äî §¤¤§¨¦§©¨©¨¦©§©¨©¨¤©

Bæ Cøãì Cìk Bà ,òáL øéòNa ähîì óà,xg` ote`a cenlleøîàð ©§©¨©¨¦¤©§¨§¤¤¤¤§
øéòNa äìòîì íéîc,'zxetkd lr eze` dfde'ähîì íéîc eøîàðå ¨¦§©§¨©¨¦§¤¤§¨¦§©¨

øéòNa,'zxetkd iptle',úçà øéòNa äìòîl äîrnyn oky ©¨¦©§©§¨©¨¦©©
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"äfé" øîBì ãeîìz äîe¯úçà ìk íò ïéðî äëéøvL äðBLàø äàfä ìò ãnéì ©©§©©¤¦¥©©¨¨¦¨¤§¦¨¦§¨¦¨©©

?eäééðéa éàî .úçàå¯.äòè àìå ,äðî àìc eäééðéa àkéàáäfä ïk ìò Bçépäå àöé" §©©©¥©§¦¨¥©§§Ÿ¨¨§Ÿ¨¨¨¨§¦¦©©©¨¨
øîà ?úBáBøòzä éðtî éàî .úBáBøòzä éðtî äáBç épé÷ì úBøôBL eéä àì :øîBà äãeäé éaø ,íúä ïðz ."ìëéäaL¤©¥¨§©¨¨©¦§¨¥Ÿ¨¨§¦¥¨¦§¥©©£©¦§¥©©£¨©
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קפח
ezny ina cenr dp sc ± iyily wxt`nei

äáéúë äéì úéì.`azka ipeirl dizrc` e`lc oipnfc ,jk lr oikneq oi` Ðíåùî
éôìçîãzgwl `ayke ,df lr xt lye .df lr xiryd wxfn gipn ixz ciar i` Ð

cg `l` `kil ik ,jkld ,xiry ly z` lhepe el slgzpy minrt xtd mc z``l Ð

xt lye ,mipta xt xg` xiry ly :oxcqk zeceard e`vnpe ,i`d liwyc cr i`d gpn

.xiry ly jk xg`e ,lkida dixg`ïéì÷ú
ïéúãç,ipyd lr oiwizr oilwz ,cg`d lr Ð

,iriaxd lr dler ilfeb ,iyilyd lr oipiw

adf ,iyyd lr dpeal ,iyingd lr mivr

odilr aezk did dyye ,iriayd lr zxetkl

.dacpäðù ìë ìù íéì÷ù åìà ïéúãç ïéì÷ú
äðùå`ly ,ef dpy ilwy `iadl eilry in Ð

xc`a o`iad,dvxiy dry lk o`ian Ð

mixafbde ,oizcg oilwz ly xteya mpzepe

yly mdn oinxeze dkyla oze` mipzep

qextae zxvrd qextae gqtd qexta ,zetewd

.bgdäàáä äðùì ìå÷ùély xteyl opzepe Ð

ixiyl oze` mipzep oixafbde ,oiwizr oilwz

xird zneg mipea odny ,cwzy` ly dkyl

.(a dpyn c wxt) milwya opzck ,dizelcbne

ïéøåú ïä ïéðé÷`l` oigwel oi` eay zernn Ð

.oixezúåìåò ïìåë,dinrhl dcedi 'x Ð

mivre .daeg ipiwl zextey eid `l :xn`c

milwy zkqna yxtn zxetkl adfe dpeale

zern ozep mivr acpznd :(e dpyn e wxt)

.oixifb ipyn zegti `le ,xtey eze`l

xtey jezl ozepe zern `ian dpeal acpznde

oze` oixihwne dpeal odn migwele ,dpeal

,zxetkl adf .oevigd gafnd lr dacp

zep adf acpzndoigwele xtey jezl zern o

oiiexwd zewxfnd ode ,zxy ilkl adf odn

.(gk `) minid ixace (`) `xfra "adf ixetk"äáãðì äùùåzzl ,gafnd uiwl Ð

drxi :oda epipyy ,z`hge zeny` xzen ly zerexd lkn oigwely zern okezl

iza dyy cbpk zextey dyy (a,fw) zegpnc `xza wxtae .dacpl einc eltie xknie

lha gafn did m`e ,enei ly z` xikn cg`e cg` lke ,xnyne xnyn lkay zea`

odn oigwele odly xtey zern a` zia ipa oigwel zepaxw `ian yi` oi`y eneia

dide :ipzwc ,daizk dil zi` dcedi 'xc zdin dpin rny .gafnd uiw `ede ,zeler

.odilr aezkäéìòá åúîù úàèç íåùî äøéæâepzpy milrad on cg` zn `ny Ð

ze`hg oda yic oeike ,xteya zernode ,dilra ezny z`hg zern edl ded Ð

iptn epiide ,oze` zelqete zexykd mr zeaxern e`vnpe ,glnd mil zekled

.zeaexrzdéàãå äéìòá åúîù`l oiicre ,xteyl zern ozpyn zny ea oircei ep`y Ð

.oaxwéæåæ òáøà øåøáðåodn dpeny yiy dpicn ifef ,xn`w ihiyt ifefe .z`hgd inc Ð

,(`,g zezixk) mizraxa meia ea oipiw ecnr :opzc .zg` dcixt inc ode ,ixev ifefa

.dpicn ifef drax` `edy ixev xpic ivg `ed raexdeäøéøá äéì úéìopiknq `l Ð

.`xeqi` ixynl dxixa`íééúåëä ïéáî ïéé ç÷åìämilk el oi`e ,mdilr exfby mcew Ð

.zexyrne zenexz okezl yixtdläîåøú ïä éøä.ekeza Ð
ìçéîå
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ïéðé÷dpei ipa acpznde "oipiw" eilr aezky xteya ozepe `ian oixez acpznd Ð oixez od

."dler ilfeb" ea aezky xtey jezl zern ozepïðúäåzpicnn ez`hg gleyd

(`,gk oihib) "hbd lk" wxta mzd xn`de :il dnizÐ miiw `edy zwfga dze` oiaixwn mid

`l` epy `l :`xnbameync `nip ,ok m`e .`l Ð zexeabl ribd la` ,zexeabl ribd `ly

ycwn `nhne rxevne dafe af `ki` `nlic

,zexeabl eribdy mizty iehiae lew zrinye

:xnel yie !mdn cg` zeni `ny eda opiyiigc

.`ed `giky `lc ,i`d ilek yegilc `xaq epi`c

ribd la` mzd xn`wc `dc xnel yi inp i`

xneg meyn ,hb `iana ilin ipd Ð `l zexeabl

oia welig oi` Ð ez`hg gleya la` .yi` zy`c

hb `iandc oizipzn`c ,rcze .ribd `ll ribd

.ez`hg gleydc oizipzn` `le mzd dl xn`w

àìài`n :dniz Ð i`ce dilra ezny z`hga

zeni `nlic `nrh mlerl `nil ?dia xcd `nrh

`edy zwfga oze` oiaixwn opzc `de ,odn cg`

,opiyiig `l Ð zn `ny :mzd xn` `d Ð miiw

iax yiigc opifg `dc .opiyiig Ð zeni `ny

zn `nyc oeik :xnel yie !cepd zriwal dcedi

,daeg ipiwl zextey ciarp ok m` ,opiyiig `l

`nyc oeik ,iaexw`l ixzyil `zrye `zry lke

"hbd lk" wxtc `iddl inc `le .opiyiig `l zn

dxeq` "izzinl mcew jhib df ixd"c (my df mb)

ik mzdc .zeni `ny meyn ,cin dnexza lek`l

dxeq` dryd z`fa Ð zeni `ny opixn`

.ezzinl mcew zg` dry xn` ixdy ,lek`l

`l` dilra ezny z`hg `ied `l `kd la`

lk xn` ik elit` ok m`e .ynn ,cin dzin xg`l

`l `din `zyd Ð dryd efa zeni `ny `zry

.diaexw`l ixye ,aiky

øåøáðåea oipiw ecnre (`,g) zezixkc `nw wxt xn`c meyn i"yx yxit Ð ifef drax`

xninl irac eyexit jezn rnyn .z`hgd inc md ifef drax`e ,mizraxa meia

z`hgd `vnp ,dpicn ifef dpeny mdy ,ixev xpic edfy ,mly raexa ecnr micxtd ipyc

dilr `pngx qgcn :xn`wc ,ok rnyn epi` (a,i) zezixkc ipy wxt seqae .ifef drax`a

,mizraxa zelcae ,rlqa dxiry e` dayk iziin zexiyrac ,zexiyra xqziyn cg zelca

epiidc ,xn`w xpic raex Ð mizrax :`nl` .zelcc xyr dyyn cg iziin inp zelc ilca

digxe` `l` ,xn`w `wec e`l Ð ifef drax` `kd hwpc `de ,rlqa xyr dyyn cg

iab (`,hk) "edcy yicwnd" wxta oikxra `ki` `peeb i`d ike .ikd xninl `ed `xnbc

,ifef drax` lewy lif :dil xn` ,dcedi iaxc dinwl `z` ,diqkipl edpinxg`c `xab `edd

axri`c `xab `edd (a,hn dxf dcear) "minlvd lk" wxta oke .`xdpa icye ,ediilr lig`

drax` lewy lif :dil xn` ,`cqg axc dinwl `z` ,dixnga `xeqi`c `xngc `ziag dil

.`xdpa icye ifefç÷åìädpi`y "opzc" opiqxb `le ,opiqxb "`ipzc" Ð miizekd oian oii

`l` da epyp `ly zg` dpyn yi (c dpyn) iriay wxt i`nc zkqnae .mewn meya dpyn

`kd Ð (`,e) oilegc `nw wxta ,opii lr xfb xi`n iaxc ab lr s`e .`nzq xi`n iax ixac

"l`rnyi iax" wxt zegpna edl `xiaqc ab lr s` ,oerny iaxe iqei iaxe .ixii` dxifb mcew

od zeix` ixb mizekc ,mizek ly lr mixkp lyne ,mixkp ly lr mizek lyn oinxez (a,eq)

Ð mixkp ly opii mzq lr exfbyk ikd meyn ,oey`x ziaa oiyer eidy enk ,micaer mpi` mdidl` z` mb ,azkay dxeza oiwifgne ,mixkpn xzei dxf dcearn oiyxetc oeik mewn lkn Ð

mr oian la` ,mizekd oian hwp `wece .epii xdhna ixiin `kd ,inp i` .xeq` ozite xzen opii didy ,mdilr xfby mcew xi`n iaxl enk .ozit lr exfby it lr s` ,miizek ly lr exfb `l

s` .(`,gn) dheq zkqn idlya `zi`ck ,dnexzd lr ecygp `l ux`d inry itl ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy ipzw `l i`ncac .`tiqa i`nc zkqna ipzwck ,el yi xg` oic Ð ux`d

iyiig `l Ð mixg`l oixkenyk la` ,oilke` mnvra mdyk ilin ipd Ð ixidf xdfn `ziixe`a azkc i`nac ,ixyrn ixeyr i`zek ipd (a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxta xn`c ab lr

el oi`y oenn `edy itl ,lfb edl aiyg `lc ,zexyrnd lr iciyg ikd elit`e ,lfbd lr iciyg `l inp ux`d inr Ð lfbd lr miceyg opi`y it lr s`e ."leykn ozz `l xer iptl" lr

piyxcc `d` mizekd mikneq cere .lfb edl aiyg `l Ð yxted `lc dnk lk :cere .oiraezxg` welig yi cer .xken `le Ð "zlk`e" :(a,gt `rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxt o

.yixtdl ivn `l zayae ,i`nc `zkqna `yixd zgkeny enke .i"yx yxity enk ,ixii` zay axray itl .xgnl ipzw `l i`ceae ,xgnl yixtdl cizr ip`y ipzw i`ncac :i`cel i`nc oia

dna" wxt dl opiziine ,`peeb i`d ik opz ,inp (c dpyn ` wxt) i`nc zkqnae (`,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opzck ,dkiyg wtqa `l` zaya eze` oiyixtn oi` inp i`ncc ab lr s`e

eyixtdl xeq` Ð zay axrn my el `xw elit` i`ce la` ,mei ceran my `xw `lc `kid ilin ipd .`l Ð zaya la` ,zeynyd oiae mexr eze` yixtn i`ncd :(`,bk zay) "oiwilcn
zaya
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äéä àì :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc .äáéúk déì úéì¥¥§¦¨¦§©©¦§¨¥Ÿ¨¨
àì àîòè éàî éøz .ãáìa ãçà ïk àlà íL¯ ¨¤¨©¤¨¦§©§¥©©§¨¨

øôc éä eäééìò áBzëéìå éøz ãéáòðå ,éôìçîc íeMî¦§¦©§¥§©£¥§¥§¦§£©§¥§©
!øéòNc éäå¯.äáéúk déì úéì äãeäé éaøì :àlà §¥§¨¦¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
ìL :éáéúéîäéäå ,Lc÷na eéä úBøôBL äøNò L ¥¦¦§¤§¥¨¨©¦§¨§¨¨

,ïépé÷å ,ïé÷ézò ïéì÷úå ,ïézãç ïéì÷z :ïäéìò áeúk̈£¥¤¦§¦£©¦§¦§¦©¦¦§¦¦
äMLå ,úøBtëì áäæå ,äðBáìe ,íéöòå ,äìBò éìæBâå§§¥¨§¥¦§¨§¨¨§©¤§¦¨

ïézãç ïéì÷z .äáãðì¯äðL ìk ìL íéì÷L elà ¦§¨¨¦§¦£©¦¥§¨¦¤¨¨¨
ïé÷ézò ïéì÷z ,äðLå¯ìB÷Lé ã÷zLà ì÷L àlL éî §¨¨¦§¦©¦¦¦¤Ÿ¨©¤§¨©¦§
ïépé÷ ,äàaä äðMì¯äìBò éìæBb ,ïéøBz ïä¯éða ïä ©¨¨©¨¨¦¦¥¦§¥¨¥§¥

ék !äãeäé éaø éøáã ,úBìBò ïleëå ,äðBéáø àúà ¨§¨¦§¥©¦§¨¦£¨©
eúnL úàhç íeMî äøéæb :àáøòîa éøîà ,øîà éîéc¦¦£©¨§¦§©©§¨§¥¨¦©¨¤¥

.äéìòa¯:ïðúäå ?ïðéLééç éîeúðéãnî Búàhç çìBMä §¨¤¨¦¨§¦©§¨§©©¥©©¨¦§¦©
íiä¯:àlà .íéi÷ àeäL ú÷æça ,dúBà ïéáéø÷î ©¨©§¦¦¨§¤§©¤©¨¤¨

,éæeæ äòaøà øBøáðå .éàcå äéìòa eúnL úàhç íeMî¦©¨¤¥§¨¤¨©©§¦§©§¨¨¥
ðäå ,àéîa éãLðå!eøzLéð C¯déì úéì äãeäé éaø §¦§¥§©¨§¨¨¦§§©¦§¨¥¥

.äøéøa¯ïéé ç÷Blä :ïðúc ,àäî àîéìéà ?ïì àðî §¥¨§¨¨¦¥¨¥¨¦§©©¥©©¦
:øîBàå ãîBò ,äëLç íò úaL áøò íéiúekä ïéaî¦¥©¦¦¤¤©¨¦£¥¨¥§¥

Léøôäì ãéúò éðàL ïébeì éðL¯,äîeøz ïä éøä §¥¦¤£¦¨¦§©§¦£¥¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc `nei(iying meil)

äáéúk déì úéì`ny ,daizkd lr jenql xyt` i` ezrcl - ¥¥§¦¨
.azky dna oiiri `l minrtl

:dcedi iax zrc jky di`x `xnbd d`ianïðúc,epizpyna ¦§©
,lkiday okd lr wxfnd z` gipn did ,zefdln `vei didykéaø©¦

øîBà äãeäégipd cg` lry mipk ipy eidy `nw `pz zrck `ly §¨¥
,xiryd mc ly wxfnd z` ipyd lre ,xtd mc mr wxfnd z`

`l`.ãáìa ãçà ïk àlà íL äéä àì,`xnbd zx`anéàî éøz Ÿ¨¨¨¤¨©¤¨¦§¨§¥©
àì àîòè,mipk ipy eid `l recn -jgxk lr,éôìçîc íeMîm`y ©£¨Ÿ¦§¦©§¥

ok lr xiryd mc mr wxfnde cg` ok lr xtd mc mr wxfnd gipi
mr wxfnd z` lehil micwi mlhil dvxiyk `ny miyyeg ,ipy
mipta ze`fda ixdy ,xcqk dyrp `ly `vnpe dligz xiryd mc
`ly cg` ok wx eyry xaeq jkle .xiryd mcl xtd mc mcw
wxfnd z` lehi `ly cr xiryd mc mr wxfnd z` gipdl lkei

.xtd mc mr,dyweéøz ãéáòðå,mipk izy -éä eäééìò áBzëéìå §©£¦§¥§¦§£©§¥
,øéòNc éäå øôc,xiryd mc z` dligz lehil zerhl `eai `l jke §©§¥§¨¦

àlày gkenäáéúk déì úéì äãeäé éaøì.jk lr jenql ¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,milwy zkqna epipyìLúBøôBL äøNò L ¥¦¥§Ÿ¤§¥¨

Lc÷na eéä,zernd z` mipzep eid mday,ïäéìò áeúk äéäålr ¨©¦§¨§¨¨¨£¥¤
cg` xteyå ,ïézãç ïéì÷zipy xtey lrå ,ïé÷ézò ïéì÷ziyily lr ¦§¦£©¦§¦§¦©¦¦§

å ,ïépé÷iriax lrå ,äìBò éìæBâiying lr,íéöòmivr acpzndy ¦¦§§¥¨§¥¦
,ef dtewa zernd ozep dide mixifb ipy inc ly zern `ian did

åiyiy lr,äðBáìeide ef dtewa zernd ozep did dpeal acpzndy §§¨
,oevigd gafn lr dze` mixihwne dpeal oda mipewåiriay lr §

,úøBôëì áäædtewa zernd ozep did zxy ilkl adf acpzndy ¨¨¦§Ÿ
.zewxfn mda mipew eide efäMLåmdilr aezk didy zextey §¦¨

,äáãpìmda xn`py zendad lk ly mincd z` migwel eidy ¦§¨¨
mdinc eltie exkni jk xg`e men mda letiy cr erxiy oicd

.gafnd uiwl zenda mda mipew eide ef dtewa mipzepe ,dacpl
:dpynd zx`anïézãç ïéì÷z,eyexit ,miycg milwy -elà ¦§¦£©¦¥

,äðLå äðL ìk ìL íéì÷L`ly el` dpyd jyna mi`ian eidy §¨¦¤¨¨¨§¨¨
mze` mipzep eid e`iadyke mdilwy z` xc`a cg`a e`iad

.ef dtewaïé÷ézò ïéì÷z,eyexit ,mipyi milwy -ì÷L àlL éî ¦§¦©¦¦¦¤Ÿ¨©
ã÷zLàdxary dpya -äàaä äðMì ìB÷Lémxz `ly elwy z` ¤§¨©¦§©¨¨©¨¨

eid el` zerne ,df xteya el` zern ozep dide ,dxary dpya
xird zneg z` mipea eid mdny dkyld ixiiyl mikled

.dizelcbneïéøBz ïä ,ïépé÷did ,mixez acpzndy ,milecb mipei - ¦¦¥¦
,mipiwd ly xteya zernd z` ozep,äðBé éða ïä ,äìBò éìæBb§¥¨¥§¥¨

dpei ipay iptn ,ef dtewa zernd z` ozep did dpei ipa acpzndy

oke mixez `iade dpei ipa acpznde ,ohw rnyn lfebe miphw md
.ezaeg ici `vi `l jtidlïleëåmiaixw eid el`d zeterd lk - §¨

,äãeäé éaø éøác ,úBìBò.daeg ipiwl zextey eid `ly ezhiyle ¦§¥©¦§¨
z` mipzep eid daeg ipiwl zextey eidy mixaeqd opax zrcl j`
eid dacp zerne .oipiw eilr aezk didy xteya daegd ipiw zern
dide' exn`y dnne .dler ilfeb eilr aezk didy xteya mipzep
ick daizkd lr jenql yi dcedi iaxl s`y epcnl 'mdilr aezk
`ly dcedi iax ly enrhy `xnbd dx`ia ji` ,dywe ,erhi `ly
`l jke aezkl xyt` ixde ,erhi `ny daeg ipiwl zextey eid

.erhi
:`xnbd zvxznàáøòîa éøîà ,øîà éîéc áø àúà ékux`a - ¦¨¨©¦¦¨©¨§¥§©£¨¨

meyn ,erhi `ny dcedi iax ly enrh oi`y ,exn` l`xyi
,`ed enrh `l` ,daizk dliren dzid z`flyúàhç íeMî äøéæb§¥¨¦©¨

,äéìòa eúnLipiwl xtey did m`e ,daixwdl xeq`y dpicy ¤¥§¨¤¨
z`hg aixwdl did xyt` i` aey ,zn did milradn cg`e daeg
,zernd x`y mr zeaxern znd ly eizerny oeik el` zernn
iptn' daeg ipiwl zextey eid `ly dcedi iax zpeek dfe

.z`hgd iaiign cg` zeni `ny 'zaexrzd
:`xnbd dywnïðéLééç éîez`hg miaiigdn cg` zeni `ny ¦©§¦¨

,ef xteya eizern z` gipdyïðúäå(.gk oihib)Búàhç çìBMä , §¨§©©¥©©¨
íiä úðéãnî,ycwna daixwdl,íéi÷ àeäL ú÷æça dúBà ïéáéø÷î ¦§¦©©¨©§¦¦¨§¤§©¤©¨

.dilra ezny z`hg `idy `vnpe zn `ny miyyeg oi`e
:`xnbd zvxzn,éàcå äéìòa eúnL úàhç íeMî àlàyygdy ¤¨¦©¨¤¥§¨¤¨©©

zernd lky oeike ,zernd ipzepn cg` zny xexiaa rcpy `ed
,z`hg zepaxw mdn aixwdl exq`i ,dtewd jeza cgi miaxern¥

.dilra ezny z`hg ly zern i`cea mda axerny meyn
:`xnbd dywnéæeæ äòaøà øBøáðå,cg` ser inc mdyécLðå §¦§©§¨¨¥§¦§¥

[wexfpe-]àiîael` md mil ewxfpy zerndy jka xxazpy xn`pe §©¨
,ezn dilray z`hgd jxevl epzipyðäåCzernd x`ye - §¨¨

eøzLéð:`xnbd zvxzn .daxwdl exzEi -déì úéì äãeäé éaø ¦§§©¦§¨¥¥
äøéøamd dn rxtnl xxal xyt` i`y dcedi iax zrcy - §¥¨

ly eizern exq`e miaxern zernd lky `vnpe ,znd ly zernd
.z`hg mdn aixwdl elkei `ly zernd lk z` znd

:`xnbd zl`eyïì àðî,dxixa oi`y xaeq dcedi iaxy,àîéìéà §¨¨¦¥¨
ç÷Blä ,ïðúc àäî[dpewd-]íéiúekä ïéaî ïéémdn eyixtd `ly - ¥¨¦§©©¥©©¦¦¥©¦¦

,zexyrne zenexz,äëLç íò úaL áøòyixtdl milk el oi`e ¤¤©¨¦£¥¨
,zexyrne zenexzd mkezlïébeì éðL ,øîBàå ãîBòd`n jezn ¥§¥§¥¦

o`k yiy oibelLéøôäì ãéúò éðàLmilk il eidiyk,äîeøz ïä éøä ¤£¦¨¦§©§¦£¥¥§¨
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קפט ezny ina cenr dp sc ± iyily wxt`nei
äáéúë äéì úéì.`azka ipeirl dizrc` e`lc oipnfc ,jk lr oikneq oi` Ðíåùî

éôìçîãzgwl `ayke ,df lr xt lye .df lr xiryd wxfn gipn ixz ciar i` Ð

cg `l` `kil ik ,jkld ,xiry ly z` lhepe el slgzpy minrt xtd mc z``l Ð

xt lye ,mipta xt xg` xiry ly :oxcqk zeceard e`vnpe ,i`d liwyc cr i`d gpn

.xiry ly jk xg`e ,lkida dixg`ïéì÷ú
ïéúãç,ipyd lr oiwizr oilwz ,cg`d lr Ð

,iriaxd lr dler ilfeb ,iyilyd lr oipiw

adf ,iyyd lr dpeal ,iyingd lr mivr

odilr aezk did dyye ,iriayd lr zxetkl

.dacpäðù ìë ìù íéì÷ù åìà ïéúãç ïéì÷ú
äðùå`ly ,ef dpy ilwy `iadl eilry in Ð

xc`a o`iad,dvxiy dry lk o`ian Ð

mixafbde ,oizcg oilwz ly xteya mpzepe

yly mdn oinxeze dkyla oze` mipzep

qextae zxvrd qextae gqtd qexta ,zetewd

.bgdäàáä äðùì ìå÷ùély xteyl opzepe Ð

ixiyl oze` mipzep oixafbde ,oiwizr oilwz

xird zneg mipea odny ,cwzy` ly dkyl

.(a dpyn c wxt) milwya opzck ,dizelcbne

ïéøåú ïä ïéðé÷`l` oigwel oi` eay zernn Ð

.oixezúåìåò ïìåë,dinrhl dcedi 'x Ð

mivre .daeg ipiwl zextey eid `l :xn`c

milwy zkqna yxtn zxetkl adfe dpeale

zern ozep mivr acpznd :(e dpyn e wxt)

.oixifb ipyn zegti `le ,xtey eze`l

xtey jezl ozepe zern `ian dpeal acpznde

oze` oixihwne dpeal odn migwele ,dpeal

,zxetkl adf .oevigd gafnd lr dacp

zep adf acpzndoigwele xtey jezl zern o

oiiexwd zewxfnd ode ,zxy ilkl adf odn

.(gk `) minid ixace (`) `xfra "adf ixetk"äáãðì äùùåzzl ,gafnd uiwl Ð

drxi :oda epipyy ,z`hge zeny` xzen ly zerexd lkn oigwely zern okezl

iza dyy cbpk zextey dyy (a,fw) zegpnc `xza wxtae .dacpl einc eltie xknie

lha gafn did m`e ,enei ly z` xikn cg`e cg` lke ,xnyne xnyn lkay zea`

odn oigwele odly xtey zern a` zia ipa oigwel zepaxw `ian yi` oi`y eneia

dide :ipzwc ,daizk dil zi` dcedi 'xc zdin dpin rny .gafnd uiw `ede ,zeler

.odilr aezkäéìòá åúîù úàèç íåùî äøéæâepzpy milrad on cg` zn `ny Ð

ze`hg oda yic oeike ,xteya zernode ,dilra ezny z`hg zern edl ded Ð

iptn epiide ,oze` zelqete zexykd mr zeaxern e`vnpe ,glnd mil zekled

.zeaexrzdéàãå äéìòá åúîù`l oiicre ,xteyl zern ozpyn zny ea oircei ep`y Ð

.oaxwéæåæ òáøà øåøáðåodn dpeny yiy dpicn ifef ,xn`w ihiyt ifefe .z`hgd inc Ð

,(`,g zezixk) mizraxa meia ea oipiw ecnr :opzc .zg` dcixt inc ode ,ixev ifefa

.dpicn ifef drax` `edy ixev xpic ivg `ed raexdeäøéøá äéì úéìopiknq `l Ð

.`xeqi` ixynl dxixa`íééúåëä ïéáî ïéé ç÷åìämilk el oi`e ,mdilr exfby mcew Ð

.zexyrne zenexz okezl yixtdläîåøú ïä éøä.ekeza Ð
ìçéîå
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ïéðé÷dpei ipa acpznde "oipiw" eilr aezky xteya ozepe `ian oixez acpznd Ð oixez od

."dler ilfeb" ea aezky xtey jezl zern ozepïðúäåzpicnn ez`hg gleyd

(`,gk oihib) "hbd lk" wxta mzd xn`de :il dnizÐ miiw `edy zwfga dze` oiaixwn mid

`l` epy `l :`xnbameync `nip ,ok m`e .`l Ð zexeabl ribd la` ,zexeabl ribd `ly

ycwn `nhne rxevne dafe af `ki` `nlic

,zexeabl eribdy mizty iehiae lew zrinye

:xnel yie !mdn cg` zeni `ny eda opiyiigc

.`ed `giky `lc ,i`d ilek yegilc `xaq epi`c

ribd la` mzd xn`wc `dc xnel yi inp i`

xneg meyn ,hb `iana ilin ipd Ð `l zexeabl

oia welig oi` Ð ez`hg gleya la` .yi` zy`c

hb `iandc oizipzn`c ,rcze .ribd `ll ribd

.ez`hg gleydc oizipzn` `le mzd dl xn`w

àìài`n :dniz Ð i`ce dilra ezny z`hga

zeni `nlic `nrh mlerl `nil ?dia xcd `nrh

`edy zwfga oze` oiaixwn opzc `de ,odn cg`

,opiyiig `l Ð zn `ny :mzd xn` `d Ð miiw

iax yiigc opifg `dc .opiyiig Ð zeni `ny

zn `nyc oeik :xnel yie !cepd zriwal dcedi

,daeg ipiwl zextey ciarp ok m` ,opiyiig `l

`nyc oeik ,iaexw`l ixzyil `zrye `zry lke

"hbd lk" wxtc `iddl inc `le .opiyiig `l zn

dxeq` "izzinl mcew jhib df ixd"c (my df mb)

ik mzdc .zeni `ny meyn ,cin dnexza lek`l

dxeq` dryd z`fa Ð zeni `ny opixn`

.ezzinl mcew zg` dry xn` ixdy ,lek`l

`l` dilra ezny z`hg `ied `l `kd la`

lk xn` ik elit` ok m`e .ynn ,cin dzin xg`l

`l `din `zyd Ð dryd efa zeni `ny `zry

.diaexw`l ixye ,aiky

øåøáðåea oipiw ecnre (`,g) zezixkc `nw wxt xn`c meyn i"yx yxit Ð ifef drax`

xninl irac eyexit jezn rnyn .z`hgd inc md ifef drax`e ,mizraxa meia

z`hgd `vnp ,dpicn ifef dpeny mdy ,ixev xpic edfy ,mly raexa ecnr micxtd ipyc

dilr `pngx qgcn :xn`wc ,ok rnyn epi` (a,i) zezixkc ipy wxt seqae .ifef drax`a

,mizraxa zelcae ,rlqa dxiry e` dayk iziin zexiyrac ,zexiyra xqziyn cg zelca

epiidc ,xn`w xpic raex Ð mizrax :`nl` .zelcc xyr dyyn cg iziin inp zelc ilca

digxe` `l` ,xn`w `wec e`l Ð ifef drax` `kd hwpc `de ,rlqa xyr dyyn cg

iab (`,hk) "edcy yicwnd" wxta oikxra `ki` `peeb i`d ike .ikd xninl `ed `xnbc

,ifef drax` lewy lif :dil xn` ,dcedi iaxc dinwl `z` ,diqkipl edpinxg`c `xab `edd

axri`c `xab `edd (a,hn dxf dcear) "minlvd lk" wxta oke .`xdpa icye ,ediilr lig`

drax` lewy lif :dil xn` ,`cqg axc dinwl `z` ,dixnga `xeqi`c `xngc `ziag dil

.`xdpa icye ifefç÷åìädpi`y "opzc" opiqxb `le ,opiqxb "`ipzc" Ð miizekd oian oii

`l` da epyp `ly zg` dpyn yi (c dpyn) iriay wxt i`nc zkqnae .mewn meya dpyn

`kd Ð (`,e) oilegc `nw wxta ,opii lr xfb xi`n iaxc ab lr s`e .`nzq xi`n iax ixac

"l`rnyi iax" wxt zegpna edl `xiaqc ab lr s` ,oerny iaxe iqei iaxe .ixii` dxifb mcew

od zeix` ixb mizekc ,mizek ly lr mixkp lyne ,mixkp ly lr mizek lyn oinxez (a,eq)

Ð mixkp ly opii mzq lr exfbyk ikd meyn ,oey`x ziaa oiyer eidy enk ,micaer mpi` mdidl` z` mb ,azkay dxeza oiwifgne ,mixkpn xzei dxf dcearn oiyxetc oeik mewn lkn Ð

mr oian la` ,mizekd oian hwp `wece .epii xdhna ixiin `kd ,inp i` .xeq` ozite xzen opii didy ,mdilr xfby mcew xi`n iaxl enk .ozit lr exfby it lr s` ,miizek ly lr exfb `l

s` .(`,gn) dheq zkqn idlya `zi`ck ,dnexzd lr ecygp `l ux`d inry itl ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy ipzw `l i`ncac .`tiqa i`nc zkqna ipzwck ,el yi xg` oic Ð ux`d

iyiig `l Ð mixg`l oixkenyk la` ,oilke` mnvra mdyk ilin ipd Ð ixidf xdfn `ziixe`a azkc i`nac ,ixyrn ixeyr i`zek ipd (a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxta xn`c ab lr

el oi`y oenn `edy itl ,lfb edl aiyg `lc ,zexyrnd lr iciyg ikd elit`e ,lfbd lr iciyg `l inp ux`d inr Ð lfbd lr miceyg opi`y it lr s`e ."leykn ozz `l xer iptl" lr

piyxcc `d` mizekd mikneq cere .lfb edl aiyg `l Ð yxted `lc dnk lk :cere .oiraezxg` welig yi cer .xken `le Ð "zlk`e" :(a,gt `rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxt o

.yixtdl ivn `l zayae ,i`nc `zkqna `yixd zgkeny enke .i"yx yxity enk ,ixii` zay axray itl .xgnl ipzw `l i`ceae ,xgnl yixtdl cizr ip`y ipzw i`ncac :i`cel i`nc oia

dna" wxt dl opiziine ,`peeb i`d ik opz ,inp (c dpyn ` wxt) i`nc zkqnae (`,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opzck ,dkiyg wtqa `l` zaya eze` oiyixtn oi` inp i`ncc ab lr s`e

eyixtdl xeq` Ð zay axrn my el `xw elit` i`ce la` ,mei ceran my `xw `lc `kid ilin ipd .`l Ð zaya la` ,zeynyd oiae mexr eze` yixtn i`ncd :(`,bk zay) "oiwilcn
zaya
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äéä àì :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc .äáéúk déì úéì¥¥§¦¨¦§©©¦§¨¥Ÿ¨¨
àì àîòè éàî éøz .ãáìa ãçà ïk àlà íL¯ ¨¤¨©¤¨¦§©§¥©©§¨¨

øôc éä eäééìò áBzëéìå éøz ãéáòðå ,éôìçîc íeMî¦§¦©§¥§©£¥§¥§¦§£©§¥§©
!øéòNc éäå¯.äáéúk déì úéì äãeäé éaøì :àlà §¥§¨¦¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
ìL :éáéúéîäéäå ,Lc÷na eéä úBøôBL äøNò L ¥¦¦§¤§¥¨¨©¦§¨§¨¨

,ïépé÷å ,ïé÷ézò ïéì÷úå ,ïézãç ïéì÷z :ïäéìò áeúk̈£¥¤¦§¦£©¦§¦§¦©¦¦§¦¦
äMLå ,úøBtëì áäæå ,äðBáìe ,íéöòå ,äìBò éìæBâå§§¥¨§¥¦§¨§¨¨§©¤§¦¨

ïézãç ïéì÷z .äáãðì¯äðL ìk ìL íéì÷L elà ¦§¨¨¦§¦£©¦¥§¨¦¤¨¨¨
ïé÷ézò ïéì÷z ,äðLå¯ìB÷Lé ã÷zLà ì÷L àlL éî §¨¨¦§¦©¦¦¦¤Ÿ¨©¤§¨©¦§
ïépé÷ ,äàaä äðMì¯äìBò éìæBb ,ïéøBz ïä¯éða ïä ©¨¨©¨¨¦¦¥¦§¥¨¥§¥

ék !äãeäé éaø éøáã ,úBìBò ïleëå ,äðBéáø àúà ¨§¨¦§¥©¦§¨¦£¨©
eúnL úàhç íeMî äøéæb :àáøòîa éøîà ,øîà éîéc¦¦£©¨§¦§©©§¨§¥¨¦©¨¤¥

.äéìòa¯:ïðúäå ?ïðéLééç éîeúðéãnî Búàhç çìBMä §¨¤¨¦¨§¦©§¨§©©¥©©¨¦§¦©
íiä¯:àlà .íéi÷ àeäL ú÷æça ,dúBà ïéáéø÷î ©¨©§¦¦¨§¤§©¤©¨¤¨

,éæeæ äòaøà øBøáðå .éàcå äéìòa eúnL úàhç íeMî¦©¨¤¥§¨¤¨©©§¦§©§¨¨¥
ðäå ,àéîa éãLðå!eøzLéð C¯déì úéì äãeäé éaø §¦§¥§©¨§¨¨¦§§©¦§¨¥¥

.äøéøa¯ïéé ç÷Blä :ïðúc ,àäî àîéìéà ?ïì àðî §¥¨§¨¨¦¥¨¥¨¦§©©¥©©¦
:øîBàå ãîBò ,äëLç íò úaL áøò íéiúekä ïéaî¦¥©¦¦¤¤©¨¦£¥¨¥§¥

Léøôäì ãéúò éðàL ïébeì éðL¯,äîeøz ïä éøä §¥¦¤£¦¨¦§©§¦£¥¥§¨
äøùò
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc `nei(iying meil)

äáéúk déì úéì`ny ,daizkd lr jenql xyt` i` ezrcl - ¥¥§¦¨
.azky dna oiiri `l minrtl

:dcedi iax zrc jky di`x `xnbd d`ianïðúc,epizpyna ¦§©
,lkiday okd lr wxfnd z` gipn did ,zefdln `vei didykéaø©¦

øîBà äãeäégipd cg` lry mipk ipy eidy `nw `pz zrck `ly §¨¥
,xiryd mc ly wxfnd z` ipyd lre ,xtd mc mr wxfnd z`

`l`.ãáìa ãçà ïk àlà íL äéä àì,`xnbd zx`anéàî éøz Ÿ¨¨¨¤¨©¤¨¦§¨§¥©
àì àîòè,mipk ipy eid `l recn -jgxk lr,éôìçîc íeMîm`y ©£¨Ÿ¦§¦©§¥

ok lr xiryd mc mr wxfnde cg` ok lr xtd mc mr wxfnd gipi
mr wxfnd z` lehil micwi mlhil dvxiyk `ny miyyeg ,ipy
mipta ze`fda ixdy ,xcqk dyrp `ly `vnpe dligz xiryd mc
`ly cg` ok wx eyry xaeq jkle .xiryd mcl xtd mc mcw
wxfnd z` lehi `ly cr xiryd mc mr wxfnd z` gipdl lkei

.xtd mc mr,dyweéøz ãéáòðå,mipk izy -éä eäééìò áBzëéìå §©£¦§¥§¦§£©§¥
,øéòNc éäå øôc,xiryd mc z` dligz lehil zerhl `eai `l jke §©§¥§¨¦

àlày gkenäáéúk déì úéì äãeäé éaøì.jk lr jenql ¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,milwy zkqna epipyìLúBøôBL äøNò L ¥¦¥§Ÿ¤§¥¨

Lc÷na eéä,zernd z` mipzep eid mday,ïäéìò áeúk äéäålr ¨©¦§¨§¨¨¨£¥¤
cg` xteyå ,ïézãç ïéì÷zipy xtey lrå ,ïé÷ézò ïéì÷ziyily lr ¦§¦£©¦§¦§¦©¦¦§

å ,ïépé÷iriax lrå ,äìBò éìæBâiying lr,íéöòmivr acpzndy ¦¦§§¥¨§¥¦
,ef dtewa zernd ozep dide mixifb ipy inc ly zern `ian did

åiyiy lr,äðBáìeide ef dtewa zernd ozep did dpeal acpzndy §§¨
,oevigd gafn lr dze` mixihwne dpeal oda mipewåiriay lr §

,úøBôëì áäædtewa zernd ozep did zxy ilkl adf acpzndy ¨¨¦§Ÿ
.zewxfn mda mipew eide efäMLåmdilr aezk didy zextey §¦¨

,äáãpìmda xn`py zendad lk ly mincd z` migwel eidy ¦§¨¨
mdinc eltie exkni jk xg`e men mda letiy cr erxiy oicd

.gafnd uiwl zenda mda mipew eide ef dtewa mipzepe ,dacpl
:dpynd zx`anïézãç ïéì÷z,eyexit ,miycg milwy -elà ¦§¦£©¦¥

,äðLå äðL ìk ìL íéì÷L`ly el` dpyd jyna mi`ian eidy §¨¦¤¨¨¨§¨¨
mze` mipzep eid e`iadyke mdilwy z` xc`a cg`a e`iad

.ef dtewaïé÷ézò ïéì÷z,eyexit ,mipyi milwy -ì÷L àlL éî ¦§¦©¦¦¦¤Ÿ¨©
ã÷zLàdxary dpya -äàaä äðMì ìB÷Lémxz `ly elwy z` ¤§¨©¦§©¨¨©¨¨

eid el` zerne ,df xteya el` zern ozep dide ,dxary dpya
xird zneg z` mipea eid mdny dkyld ixiiyl mikled

.dizelcbneïéøBz ïä ,ïépé÷did ,mixez acpzndy ,milecb mipei - ¦¦¥¦
,mipiwd ly xteya zernd z` ozep,äðBé éða ïä ,äìBò éìæBb§¥¨¥§¥¨

dpei ipay iptn ,ef dtewa zernd z` ozep did dpei ipa acpzndy

oke mixez `iade dpei ipa acpznde ,ohw rnyn lfebe miphw md
.ezaeg ici `vi `l jtidlïleëåmiaixw eid el`d zeterd lk - §¨

,äãeäé éaø éøác ,úBìBò.daeg ipiwl zextey eid `ly ezhiyle ¦§¥©¦§¨
z` mipzep eid daeg ipiwl zextey eidy mixaeqd opax zrcl j`
eid dacp zerne .oipiw eilr aezk didy xteya daegd ipiw zern
dide' exn`y dnne .dler ilfeb eilr aezk didy xteya mipzep
ick daizkd lr jenql yi dcedi iaxl s`y epcnl 'mdilr aezk
`ly dcedi iax ly enrhy `xnbd dx`ia ji` ,dywe ,erhi `ly
`l jke aezkl xyt` ixde ,erhi `ny daeg ipiwl zextey eid

.erhi
:`xnbd zvxznàáøòîa éøîà ,øîà éîéc áø àúà ékux`a - ¦¨¨©¦¦¨©¨§¥§©£¨¨
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אגרות קודש

]כ"ו שבט, תש"כ[

בזה  ימשיך  ובודאי  וחב"ד,  אנ"ש  בתוככי  וההתועדויות  הפעולות  מהענינים  ר"פ  כותב   ...

כסיום וחותם מכתבו.

ויהי רצון שבכל הנ"ל תהי' הליכה מחיל אל חיל ועד לופרצת וגו', ויבשר טוב בזה וכמובן גם 

בעניניו הפרטים, אשר הא בהא תליא.

והרי נמצאים אנו בער"ח אדר, אשר על כולו נאמר והחדש אשר נהפך )כל ענינים בלתי רצוים( 

לשמחה וליום טוב, והרי הימים האלו )כשהם( נזכרים )ה"ה גם( ונעשים וק"ל...
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owiz `l Ð owiz `l m`e ,ie`xk owiz Ð izekd owiz m`c ,ok xnel oi` Ð zexyrna daxn dil ded `nlic ,owzle xefgl jixv inp zexyrnde xyrnl miwewf mdy `vnpe ,dnexzd

.lirl izyxitck ,llk

éøáã`wtqnc ,zegewl dvgne miyxei dvgn ewlgy oig`d xn`c iq` axk dil `xiaqc :xn` (`,gn zexeka) "xeka yi" wxtae ,dxixa xi`n iaxl dil zi`c `kd rnyn Ð xi`n iax

`dae .melk oixxane oipzn opi`y .ewlgy oig`dc `iddl ,eixac xxane dpzny Ð `kd oia wlgl yie !`l i` dxixa zi` i` dil `wtqn :`nl` .miyxeik i` zegewlk i` dil

:(a,fl) dviac `xza wxta xn`c ,l`enyc uxzl yi oke .dxixa edl zi` ediiexzc `ax xn`w (a,dk oihib) "hbd lk" wxtae ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax mzd iwen `axc `vxzin

`di Ð izn m`e ,hb `di `l Ð izn `l m` :rxn aikyc `hiba l`eny oiwz` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtae .zetzeya dndae ziag egwly mipy iab dxixa edl zil opaxca elit`c
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2 אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' שבט עם המצורף אליו, בו שואל אודות השמועה שכאילו שלחתי חוזר 

לכל מוסדות וחסידי חב"ד בהנוגע לאופן כתיבת תאריך השנה תש"כ, בכ"ף כפופה ולא פשוטה, ושלא 

יהינו וכו'.

סגנון האמור אינו נכון, כי אם, אשר מאחד המוסדות חב"ד שאלו בשילהי שנה העברה בהנוגע 

להנ"ל, וכתבתי דעתי לכתוב בכ"ף כפופה, אבל, מכמה טעמים, ולא כתבתי דעתי בנוסח האמור, שלא 

יהינו.

ואחד הטעמים - שאין דעתי נוחה לעשות מכל ענין וענין הוראה חמורה שבחמורות, והרי דיינו 

בענינים הקיימים מכבר מסוג האמור, שלע"ע לא נתקבלו באיזהו מחוגי בנ"י.

לציוני  בהנוגע  גם  הוא  האמור  ספק  אשר  הוא,  העיקר  האמורה,  לכתיבה  ונמוקי  טעמי 

הסימנים והפרקים בספרי הקדש שלנו, ציוני העמודים בספרים האמורים וכו', אשר ישנו בזה "נוהג 

ובפרט  ולהתנהג כמוהו,  וביותר להתחשב עמו  ביותר  ומהנכון  בישראל" משך מאות ומאות בשנים, 

בהביא בחשבון אשר בשנים מלפנים הדפסת ספרים נקראת בשם מלאכת הקדש, והתיחסו לזה וגם 

להפרטים שלה - בדייקנות, ובפרט שכמה מדפיסים היו בעלי סמכא ובעלי הוראה בכו"כ מקומות שהי' 

בני ישראל, והרי דבר פשוט וכולי עלמא מודה בהנוגע לסימני טור, שו"ע וכו' - שכתוב בכ"ף כפופה.

מובן שאין הוכחה כלל ממה שבמקומות בודדים מוצאים כתוב בכ"ף פשוטה, ועד"ז בשאר 

אותיות מנצפ"ך, והוא ע"ד שלפעמים כתוב רנ"ת במקום תר"ן, ודוגמאות למאות ולאלפים - בפו"מ 

בספרי אחב"י הספרדים ומכתביהם.

עוד טעם לעמדתי האמורה ]אף שכנ"ל, הטעם הראשון מכריע בהחלט לדעתי[ והוא המובא 

בספרי רמז וסוד, אשר אותיות מנצפ"ך מסמנים המספרים: כ"ף פשוטה - ת"ק וכו', ולמה להנהיג 

אופן כתיבה שיסתור להנ"ל, אפילו את"ל שאינו שייך אלא בעניני רמז.

דא"ג - לכתבו בחוזר המצורף למכתבו, בהנוגע לדגש באותיות פשוטות, הרי נתקבל המכתב 

עש"ק בא, שבסיום הפטרה שלה - כף פשוטה ודגושה.

אכפול בחתימה מעין הפתיחה, שלמרות כל הנ"ל אין דעתי נוחה מעשיית אופן כתיבה האמורה 

לענין יסודי הכי עיקרי, ואפילו שתהי' לא כמו שמצוינים הסימנים בשו"ע, ובלבד שיקיימו את הכתוב 

בסימנים אלו.

בכבוד וברכה.
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äøNòmd ixd bel d`ndnäòLz ,ïBLàø øNòîmiryzdn £¨¨©£¥¦¦§¨
md ixd exiizypyìçéîe ,éðL øNòîlr ipy xyrnd z` llgn - ©£¥¥¦¥¥

oic lr jenql el oi` owzl eciae xg`ny ,eziaa el yiy zern
ecia oi`y xyrnde dnexzd zyxtd lr wxe ,owzl jixve dxixa

,dxixa oic lr jenql el xzen owzløéàî éaø éøác ,ãiî äúBLå§¤¦¨¦§¥©¦¥¦
xxeai yixtiy xg`ly oeik e`pz liren jkle ,dxixa yiy xaeqd

.owezn oileg df did dzyy dne ,dnexzd `ed wlg dfi`

1
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4

5

6

7

ezny in` cenr ep sc ± iyily wxt`nei

ìçéîåecia yiy dnc ,zernd lr ipy xyrn Ð

owzlel eidiyke .zaexrzd on dzeye ,owzi Ð

oiknqc ,xyrne dnexzd ma yixti milk

.oileg dzy `ede ,dnexzd did df :xnele ,dxixa`
ò÷áéùëì

1

2

3

4

epiidc xyrn x`ye ,xyrn `di xgnl yixtdl cizr ip`y zg` dcn :yexit .eilr xyrn znexz ieyr xyrn iziyry df ,el jenq xyrn x`ye ipzw i`nc iabc .xg` welig cer .zaya

,xyrn ody dryzd mze` elit`e .lkd dzeye xyrn znexz ly dcn dze` xgnl yixtne ,ryzd lr xyrn znexz `di xyrn dligz iziyry dcn dze` ,el jenq `di Ð ryz

epi` dyxtd `lae ,zaya dcn dze` yixtdl leki epi` ixdy ,el lirei `l i`cea la` .edzey Ð iel `ed m` ,mixfl xeq` xn`c xi`n iaxle .mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl

:inp i` .cepd zriwak dil ded Ð yxted `lc dnk lk xyrnd dzey did m` ok m`e .rxtnl milah dzey `vnpe cepd rwai `ny dcen dz` i` :ipzwck ,dryzd mze` zezyl leki

miiwl ,iell xyrnd ozil wewf `ed lah i`cea

ipzw i`nc iabc :welig yi cer .dpizp zevn

`l mizek iabe ,enexca e` epetva ipy xyrn

mdl raew oi`e ,ipy xyrn dryz `l` ipzw

ipzwck ,ixii` zeynyd oiaae dyxtd enk ied mewn zriawc `nrh epiide .mewn

z` `l ,i`ncd z` oixyrn dkiyg wtqae ,meid eilr ycwe (g wxt i`ncc) `ztqeza

ine :l"vf mleyn epiax axd yxity enk e` ,ligzn :yexit .cin dzeye lgine :`l` ,zernd lr llegne mzd ipzwck mizek iab ipzw `l inp `nrh i`dne .i`cedoeyln ,befn Ð i"da ld

el raw `le ,df xqi` lr llegn `di df utgay ipy xyrn :[b wxt] ipy xyrn zkqnc `ztqeza `ipzck ,mewn el raw `ly oeik ,leki epi` llgl la` .(` diryi) "mina ledn j`aq"

.aifka cg` ziad lra lv` eqpkpy ,iqei iaxe dcedi iaxe l`ilnb oa oerny oaxc `caer mzd iziine .enexcl e` epetvl xn`iy cr :mixne` minkge ,my `xw :xne` oerny iax Ð mewn

iedc ,mewn zeriawk aiygc ,ekeza xn`y oebk ixiinc :xnel yi ,my `xw xn`c ,oerny iax elit`e .zeytp zcai` zern zxkyd jizern lek`e `v :el exn`e ,df oipra llgn dide

xn` ikc mzd yxtne ,my `xw :xne` oerny iax ,ekeza df ixkd znexz xne`d :(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dl iziine ,(d dpyn b wxt) zenexz zkqna ibiltc ediizbelt oirk

milah dzey did Ð dyxtd `la leliga edzey did m` :cere .ziyixtck ,llgl leki epi`c ,llgn Ð lgine i"yx yxity enk `le .mewn rawc ,ezirvn`a xn` eli`k Ð ekeza

`liig ded i`c .dnexz` `l` i`w `l yixtdl cizr ip`yc xninl `kile .yixtdl eteq jixv edlek :`nl` ,yixtdl cizr ip`y xn`wc ,oeyld rnyn oke lirl ziyixtck ,rxtnl

mrh dfi`nc .ipy xyrn` `le ,i`w oey`x xyrne dnexz`c xninl `kile .xyrn znexz dia (aizkc) inp oey`x xyrn ok m` .lkd zxqe`e ,zrncn dzid ok m` Ð dyxtd `la

rnyn .mdixg` mi`ad dryz ,mdixg` mi`ad dxyr :ipzw `ztqeza cere .edlek` i`w Ð ixz` i`w i`e ."yixtdl cizr ip`y" `pnif `cg `l` ipzw `l `d ?ikd xninl ol ded

o`nl inp `ki`e .mewn zeriaw opira `le ,ith my z`ixw aiyg Ð xyrnde dnexzd mekq xikfnc oeikc ,zegcl yi dnexz zkqnce `ztqezc di`x `idd ,edine .ziagd on odixg`

:xne` iqei iax ,my `xw `le ipy xyrn dcetd :(f dpyn) c wxt ipy xyrn zkqna opz cere .my `xw Ð eilr epnn ixkd znexz [xne`d] :(d dpyn) iyily wxt zenexz zkqna xn`c

.enexca e` epetva ;`tiq ipzwcn ,mewn zeriaw `ira `teb dpyn jdc :cere .i"yx yexitl eyw zeiyewd x`y ,edine .eic

äøùò,mixzepd on ipy xyrnl dryze oey`x xyrnl minily dxyr dler epi` ,dnexzl oibel ipy d`nd on lhp xaky oeik ixdy ,`weec e`l Ð ipy xyrn dryz oey`x xyrn

dnxed xak `nyc oibel ipy mze` oiicr owzl jixve ,ipy xyrnne oey`x xyrnn dnexzd liaya hrnl oi` ikdle ,dlecb dnexz mxz izekd `ny opiyiigc xnel oi`e

owiz `l Ð owiz `l m`e ,ie`xk owiz Ð izekd owiz m`c ,ok xnel oi` Ð zexyrna daxn dil ded `nlic ,owzle xefgl jixv inp zexyrnde xyrnl miwewf mdy `vnpe ,dnexzd

.lirl izyxitck ,llk

éøáã`wtqnc ,zegewl dvgne miyxei dvgn ewlgy oig`d xn`c iq` axk dil `xiaqc :xn` (`,gn zexeka) "xeka yi" wxtae ,dxixa xi`n iaxl dil zi`c `kd rnyn Ð xi`n iax

`dae .melk oixxane oipzn opi`y .ewlgy oig`dc `iddl ,eixac xxane dpzny Ð `kd oia wlgl yie !`l i` dxixa zi` i` dil `wtqn :`nl` .miyxeik i` zegewlk i` dil

:(a,fl) dviac `xza wxta xn`c ,l`enyc uxzl yi oke .dxixa edl zi` ediiexzc `ax xn`w (a,dk oihib) "hbd lk" wxtae ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax mzd iwen `axc `vxzin

`di Ð izn m`e ,hb `di `l Ð izn `l m` :rxn aikyc `hiba l`eny oiwz` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtae .zetzeya dndae ziag egwly mipy iab dxixa edl zil opaxca elit`c

,dxixa dil aiygc mrhd my i"yx yxite .(a,dk my) "hbd lk" wxt yixa opiwiic `peeb i`d ikc .dxixa dil zi` `ziixe`ca elit`c `nl` .`hib ied ziin ikle .'eke izn `l m`e ,hb

zryae ,ecia oi`c ,`kd la` ,hb ied dxixa meyn e`l mzdc ,rxtnl hb ied Ð i`pzd miiwzpyke ,mdilr dpzn `edyk eniiwl eciay hba dpzn mc`y mi`pz x`yk df oi`c meyn

,lah ly mipenx ipy eiptl eid dzrn `l` :(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta jixtc `de .epeyl o`k cr ,hb ied `l dxixa meyn e`l i` Ð eili`n miiwzn i`pzde wtq `ed i`pzd

i` .xn`w dxixa dil zi`c o`nl Ð dnexz `iedc el heyty rnync ?dnexz ied `lc inp ikd Ð [df lr dnexz df `di e`l m`e] ,df lr dnexz df `di meid minyb ecxi m` xn`e

l`enyc inp `gip ,icin xn`w `lc `kidl eixac xxany `kid oia epwligy weligd itl ,`zyde .ith aiyg Ð ecxi `l oia ecxi oia dpznc oeik ,xn`w dxixa dil zilc o`nl elit` :inp

ewlgy oig`dc `iddae ,hwlznd lkc `idda dxixa dil zi`c opgei iaxc` opgei iaxc (a,hq `nw `aa) "daexn"a jixt i`n ok m` :xn`z m`e .icin xn`w `l dndae ziagc `iddac

,dpyna ipzwck ,hwlpd lk mlerl xninl dil `gipc meyn :xnel yi !ef `iyew jezn `xnbd ea xfege ,hwlznd lkc `iddk eixac xxany `kid oia welig yic ipyil ?dxixa dil zil

,lqet oi` inp oexg` s` xn`c ,dxixa dil zil opgei iaxc mzd opiwiicc (`,dk oihib) "hbd lk"c `iddn dil dyw ded izk` ,ikd inp ipyn ded ik :cere .jetiz `l xninl inp dil `gipe

`pin` ded Ð ewlgy oig`dc `idd xnzi` i` :xninl ivn ded Ð opgei iaxc ilin ixza `zekixv mzd ciar ik ,edine .ea yxb` dvx`y dfi`l dpzne eixac xxan inp mzdc ab lr s`

.zeni e` digi e` ixdy ,xxazdl cner xacd oihibac :xg` oipra l`enyc `idd uxzl yi cere .xity `zekixv ciar ikd e`la `l` ,eixac xxan `lc meyn dxixa oi`c `ed mzd

iqei iax ?minid oze`a `id dn :xn`wc (`,br my) "efg`y in" wxta iqei iaxc` `kdc iqei iaxc iywiz `lc xnel oikixv ep` oke .mlerl ewlgi `l `ny Ð dndae ziagc `idd la`

`l ikd e`la ,edine .dxixa yi :`nl` ,`hib ied Ð ziin ikle ,zyxebn dpi`e zyxebn :xne`dlezc `kid la` ,dxixa dil zil Ð envr zrca dlezc `kid oia wlgl ivnc ,dyw

la` .cepd zriwa meyn `kd iqei iaxc `nrhc ipyil Ð mixg` zrca dlezl envr zrc oia biltn `lc o`nle ,dxixa yi Ð ecia ielz ezene eiigy `ed jexa yecwda mixg` zrca

rlq lr llegn `di ziaa il yiy ipy xyrn :xne`d ,(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta eixac xxane dpzny it lr s` dxixa dil zilc iqei iaxl opirnyc ,biltn `lc o`nl dyw

dlrz `l `ny Ð mzd la` ,zeni e` digi e` xxazdl cner "efg`y in" wxtac ,`gip Ð l`enyc `ail` epvxzy ipy uexiz itle .llig `l :xne` iqei iax ,qikd on icia dlrzy

i`d ikac yxitc ,i"yx yExitl epiid Ð dxixa dil zi` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtac l`enyc `ail` wlgl epkxvedy dne .mlerl jk eze` gipi e` apbi `nyc ,qikd on ecia rlq

wiicc `de .icin dyw `l Ð (my) "efg`y in"c l`enyc `idd ik ,dxixa dia jiiy `l i`pz oirk `edy xac lkc opixn` i` la` .`nlrc i`pz x`yl inc `le ,dxixa jiiy inp `peeb

.mlera ip`y zrn :xne`a (a,br my) "efg`y in" wxta dl opinwenc meyn epiid Ð dxixa yi `nl` `hib ied ziin ikle 'eke minid oze`a `id dnc `iddn (a,dk my) "hbd lk" wxta

zg` dry dzid efy rxtnl xacd xxaed opixn` dzin xg`ly `l` ,`l m` liig m` `zlin `gken `l Ð legl hbl el yiy drya ,ok m`e ,zeni m` ezzinl mcew zg` dry :xnelk

my) "hbd lk" wxta xn`c `d :dyw cere .d`xp oi`e ,oiaexir ipy gipny itl :wlgl yie !dxixa dil ixwe ,i`pz jxc `edy gxfnl mkg `a m`c `iddn ,dyw edine .ezzinl mcew

dil opixw Ð ecia epi`y xaca eze` dlezc oeik ,`ed i`pz jxcc ab lr s`c ,xwir i"yx yexit ,`l` !dxixa dil opixwe ,i`pz jxc `edy `a` dvxiy zpn lr jilrea ipixd (a,dk
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קצב
ezny ina cenr ep sc ± iyily wxt`nei

ò÷áéùëì.xneyl dil xqnc xyt`c ,rwai `nyl opiyiig `l :xnelk .el yegp Ðïéà
íéøáã éðù ìò äðúî íãàm` `ny ,axrnl cg`e gxfnl cg` oiaexir ipy gipdl Ð

itl .xgnl jl` dvx`y odn df i`l xnele ,axrnl cg`e gxfnl cg` minkg ipy e`ai

dvxiy eze` xgnl xxea dfyke ,`id zeynyd oia aexir ziipwydxixa` opiknq `l Ð

dziay dpw df mkg cvl aexirdy xxaed xnel

gex dfi`l rcei epi`e ,cg` mkg lr `l` .yn`

`aigxfnl `a m` :dpzn `ed Ðly iaexir Ð

axrnl `a m`e ,dpwi gxfnaxrn ly iaexir Ð

mewnl minkg ipy lr o`kle o`kl eli`e .dpwi

jl` dvx`y.dxixa oi`c ,`l Ðäá ïðéåäåÐ

`l mkg oiicr zeynyd oia jzrc `wlq `wc

jygzyn `al lkeie ,oeqkl`a `ede ,`a

.odn cg`l el `ae ,axrnle gxfnlçøæî
éîð áøòîå,mkgd zrca eaexir df dlzyk Ð

dl `a mkgdy gexl aexir dpwi :xneloi` Ð

mkg ly ezrca did zeynyd oia `ny ,dxixa

.dcbpky gexlíëç àá øáëùë ïðçåé 'ø øîàå
jky ,gexd eze`l aexir dpwc ,zeynyd oia Ð

.mei ceran df dpzdúøîàã àúùäå`nrh Ð

,dil zil dxixac meyn daeg ipwa dcedi 'xc

.dil zi` daizk la`íéøåôëä íåé:xn`wc Ð

.'eke ixz ciaril ,cg` ok `l` my did `låàì
äéúòãà.daizka ipeirl Ð÷îåñ øôä íãÐ

mcl dnecy :(`,dn) oiwxit jci`a oxn`ck

.mixtdàåäädinw zigpc xeav gily Ð

,dltza mixetkd mei xcq xne` dide ,`axc

.mixne` ep`y enkïðáøë àãçok zxn`c Ð

.ipydäãåäé 'øë àãçådligz lhp zxn`c Ð

,egipdl ipy ok did `l :`nl` ,gipd jk xg`e

.dligz lehil jxved jkl
àúùä
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éáø?dxixa oi`c meyn ediinrhc dil `pn :dniz Ð oixqe` oerny iaxe iqei iaxe dcedi

`di dfy el d`xp did `lc :xnel yie !cepd zriwa meyn ediinrh `icda ipzw `d

edpi`c ab lr s` ,cepd zriwan el eywdy dne .cg` meil cepd zriwal yegl mrh xwir

e ,eze` oixifgn oevxa eidy xnel yi Ð `nrh i`d edl zil ediitebdn lk el miywn eid

`ied `peeb i`d ike .ea xefgiy wx ,oileki eidy

iax xn`wc (a,fr migaf) "zaexrzd" wxtc `idd

eaxrzpy men lra ixai` iab opaxl xfril`

azkcn icicl :'ek dlrnl opzpe mininz mixa`a

Ð zaexrz ici lr `d ,evxi `lc `ed "ma men"

dyxcl "ma men" eziyxcc ,ekcicl `l` .evxi

mivrk men zlra xyac zdin il ece` ,izixg`

i`d dil `xiaq `l diteb edi`c ab lr s` .inc

seqa `ki` `peeb i`d ike .`xw jixvncn ,`nrh

ax ,"ipeltl dpn jled" (`,ci) oihibc `nw wxt

,xfeg [epi`] xefgl `a m`e ,ezeixg`a aiig :xn`

`a m` ,ezeixg`a aiigy jezn :xn` l`enye

inc ikfk jledac yxtne .xfeg (epi`) Ð xefgl

`de .ikfk [e`l] jled l`enylc ,ibltin `w

xefgl `a m` ezeixg`a aiigy jezn xn`wc

ab lr s` ,xn`w axc eixacl Ð xfeg (epi`)

ikfk (e`lc) ,axk dil `xiaq ded i` diteb edi`c

ike .`nrh i`dn xfeg (epi`) xn` ded `l inc

(a,`k) zereayc iyily wxta `ki` `peeb i`d

`ly" dreaya opaxe oerny iaxc `zbelta

zeknc `xza wxta oke .`edy lk lk`e ,"lke`

lk lah lke`a opaxe oerny iaxc `zbelta (`,fi)

dil zilc dcedi iaxl opiywny dne .`edy

`nw `aa) "laegd" wxta dil `xiaqe ,dxixa

oipwk e`l zexit oipw minei e` mei oic iab (`,v

zgkyn `lc ,eilbxe eici `vn j`id ,inc sebd

.oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixekia iziinc

sebd oipwk i` mzd dil `wtqnc ,iqei iaxl oke

j`id Ð sebd oipwk e`l xnel `vnz m`e ,inc

opgei iaxl jixt `peeb i`d ikc ?eilbxe eici `vn

wxta yxetn Ð (`,gn oihib) "gleyd" wxt seqa

.dfa o`k jix`dl oi`e "gleyd"

éàîlr Ð dxixa oi`c [`lc] o`kle o`kl `py

zrca dlez oia biltn `l opgei iax jgxk

i`n Ð biltn i`c ,mixg` zrca dlezl envr

envr zrca dlez Ð o`kle o`kl :`nil ?jixt

inwn ei`cl `zil ,daxc` ,jixte ,dxixa dcedi iaxl dil zi`c ,mzdc oizipznl `zil (a,el oiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`wc ,ax la` .`ed mixg` zrca dlez Ð axrne gxfne ,`ed

:(`,br) oihibc oizipzne oiaexirc oizipzn inwn ei`ce gweldc `iddl `zil ,daxc` :myl miywne .izxz inwn `cg inqc ,ei`ce gweldc [zeziixa] inwn oizipznl `zil :ipyne ,oizipzn

,minid oze`a `id dnwlgn i`ce axc :xnel yie .dxixa dcedi iaxl dil zi` jpdac .xwtd `di meid miipr ehwliy lk xne` ziad lra zixgyc (`,hq `nw `aa) "daexn"c `ziixae

.[zezipzn ipd] inwn gweldce ei`cl `zil dil `xiaq Ð biltn `lc opgei iaxl ,ok m`e .`id mixg` zrca dlez Ð "daexn"ce oihibc `idde ,mixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia

:`nl` ,`iyew `idd gkn dia xcde dil `xiaq ikd :`nl` .ei`c dizlin opgei iax yixtcn ,dxixa dil zi` opaxca opgei iaxlc xn`wc `d` jixt (a,fl dvia) "oiliyn" wxtac ab lr s`e

i`n ,axc `ail` i` ?ei`cn `zrnya iziinw o`nc `ail` :dnize .jetiz `l mlerl :iiepyl dil `gip ikd e`lae ,dia xcd `iyew `idd gkn e`lc :xnel yi .ei`cl `zi` opgei iaxlc

`d Ð iziin `w opgei iaxc `ail` i`e .dxixa dcedi iaxl dil zi` Ð mixg` zrca dleza ,daxc`c ?mixg` zrca dlez iedc ,zexteyc `iddl envr zrca dlez iedc ei`cn iziin

,diilz odk ziiyra [inp] i` ,milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd oi`c oeik ,envr zrca dlezk aeyg Ð zexteyc `idde ,`kd xn`w axc `ail`c :xnel jixve !ei`cl `zil dicicl

`l` "gweld"c `idda dpyn dpi` wgvi epiaxc `zln `de ,gweldce ei`c inwn oizipznl `zil xn`w i`n il `iywc i`n `vxzin inp `dae .dnvr `id enk aeyg aixwnd odk zrcy

,dinrhl axc :uxzl il d`xp dide !oizipzn `cg inwn `aeh zeziixa elit` inq ,daxc` ?el oiipn `iig iax d`py `l iax ;zeziixa ixz inwn oiaexirc oizipzn opinq i`n`e ,`id `ziixa

Ð envr zrca dlez aiyg zexteyc `iddc izyxity dn itle .zeziixa ixz inwn oizipzn inq ,jiptl jly ixd Ð micara el xne` `xnba (a,ev `nw `aa) "`nw lfebd" wxta xn`c

c ,`gipmeyn dcedi iaxly enrh `diy jk lk dheyt dpi`c meyn Ð mzd dl iziin `lc `de .ei`ce gweldce zexteyc oizipzn inwn oiaexirc oizipznl `zil xninl `ki` ikd e`la

dvia idliyc `iddn `iywc :cere .wgec edf ik Ð ei`cl `zil xaqwe ,ax lr bilt opgei iaxc xnele wegcl jxhvp `lc `gip inp `zydne .oizrnya `aeh dlr opiwiic `dc ,dxixa oi`c

,zexteyc milwyc oizipzn inwn ehwliy lkc `ziixae oiaexirc oizipznl `zilc dil `xiaqe ,dizek xaqw `nl` Ð ei`c dizlnl yxtn `wcn ,inp opgei iaxlc `nip `l` .ziyixtck

zvlege ,mail dwewf Ð ziin ikl :`nlic .`hib ied ziin iklc meyn ,dxixa yic dpin opiwiic `lc opgei iaxl dil `xiaq Ð minid oze`a `id dnc `idde .ei`ce gweldc `idd inwne

:uxiz opgl` epiaxe .ei`c xity edl zi` ediiexzc ,opgei iaxl oia axl oia ei`cn `zrnya xity iziin df itle .dixac lkl yi` zy`k `id ixd Ð ig dlray onf lke ,znaiizn `le
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc `nei(iyiy meil)

ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø.dizya oiid z`àîìà ©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦©§¨
y dcedi iax xaeq,äøéøa ïéàeid `ly dcedi iax xaeq mb jkle ¥§¥¨

zernd ipzepn cg` zny rceei xy`ky ,daeg ipiwl zextey
xnele mifef drax` `ivedl lirei `le ,daxwdn mlek elqti
oi`y xaeq `edy oeik ,znd ly eizern md el`y xxazdy

.dxixa
:`xnbd dgecéànî,dcedi iax ly enrh edfy mircei okidn - ¦©

íúä éðàL àîìécmy dpey -,dxwndàîòè éðz÷ãkixdy - ¦§¨©¦¨¨¦§¨¨¥©£¨
oky ,eilr ewlgy mrhd z` el exn`äzà éà ,øéàî éaøì Bì eøîà̈§§©¦¥¦¦©¨

òøôîì íéìáè äúBL àöîðå ãBpä ò÷aé ànL äãBîxzen j`id - ¤¤¨¦¨©©§¦§¨¤§¨¦§©§¥©
okzi ixd ,oiidn dnexzd z` yixti xgnly i`pzd meyn zezyl

.yixtdl lkei `le oiid jtyie cepd rwaiyíäì øîàåxi`n iax §¨©¨¤
,ò÷aiLëìz` yixtdl lkei `le cepd rwaiy yeygl epl oi`y ¦§¤¦¨©

rnyn mewn lkne .xney cia epzil xyt`y oeik ,dnexzd
,dxixa oi`y xaeqy meyn epi` xqe`y dcedi iax ly enrhy
z` yixtdl elkei `le cepd rwai `ny yyegy meyn `l`
oi`y xaeqy dcedi iax ixacn gikedl oi` ok m`e ,dnexzd

.dxixa
aexir zeklda :xg` mewnn dcedi iax zrc z` `xnbd dgiken
uegn zaya jlil el xzen `diy utgd mc`y xn`p oinegz
izy oefn] aexir gipn ,my zaeyy mewndn dn` miitl`l
aygp ok ici lre ,ezziay mewnn dn` miitl` seqa [zecerq
myn jlil el xzene aexird z` gipdy mewna zay `ed eli`k
cg`e gxfnl cg` minkg ipy e`eaiy rneyde .dn` miitl` cer

opax zrcl ,jlil dvxi mdn dfi`l rcei epi`e axrnl(:el oiaexir),
,zaeyy okidn dn` miitl` seqa miccvd ipya aexir gipn
dziay dpwi gxfn cvay mkgl jlil dvxi m`y xne`e dpzne
,dn` miitl` cer jlil xzen `di myne ,gxfn cvay eaexira
axiry mewna dziay dpwi axrn cvay mkgl jlil dvxi m`e

jlil xzen `die axrn cva.dn` miitl` cer
àlà,dxixa oi`y xaeq dcedi iaxy gikedl yiBià éðúcîmy - ¤¨¦§¨¥©

,mkgíéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà ,øîBà äãeäé éaø ,Bià éðúc§¨¥©©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦
ãçàkxnele zepzdle miccv ipya aexir gipdl leki mc` oi` - §¤¨

onfy meyn ,eaexir el dpwi my ,xgn jlil dvxiy cv dfi`ly
xyt` i`e ,zeynyd oiaa `ed aexird mewna dziayd ziipw
xnele ,ipelt cvl jlil ezrcy zaya zxgnl xn`iykl jenql
miyyeg oky ,df cv zepwl oiekzp zeynyd oiaay xxaed ok`y

.xg` cvl jlil ezrc dzid zeynyd oia zrya `nyàlàwx ¤¨
,mkgd `eai cv dfi`l zeynyd oiaa rci `le ,`ay cg` mkga

zepzdl lekiçøænì íëç àa íàdidi,çøænì Báeøéò`eai m`e ¦¨¨¨©¦§¨¥©¦§¨
áøònìdidiïàëìe ïàëì ìáà ,áøònì Báeøéòjk xg` lkeiy ©©£¨¥©©£¨£¨§¨§¨

,jlil dvex `ed cv dfi`l envrl xexalàì,aexird liren Ÿ
.xen`kda ïðéeäå,dfa epl`ye -,ïàëìe ïàëì àðL éàîote`a §©¦¨¨©§¨§¨§¨

,minkg ipy mi`ayàìcjlil dvex okidl zaya xnel leki §Ÿ
meyn z`fe ,eaexir dpw df cvly rxtnl xxale,äøéøa ïéàcm` §¥§¥¨

okáøòîe çøænìrcei epi`e `eaiy cg` mkg lr dpznyk s` - ©¦§¨©£¨
,`eai cv dfi`lénðy meyn lirei `ly xn`p,äøéøa ïéàoeik ©¦¥§¥¨

xg`d cvl jlil mkgd ly ezrc dzid zeynyd oiaay xyt`y
`ed cv dfi`l xxal leki recne ,df cvl jlil hilgd eiykr wxe

.axrn,ïðçBé éaø øîàåxn`p `ziixad oicyíëç àa øákLkmcew §¨¥§¨©©¦¨¨§¤§¨¨¨¨
xak aexird ziipw onf `edy zeynyd oiaay oeike ,zeynyd oia
rci `l aexird gipn eze`y `l` miccvdn cg`a mkgd did
mkg `a eil`y cv eze`y oeik ,dxixa oicl `eal jixv oi` ,okid
lg cv dfi`l df xac dlbzp zxgnl wxe ,xxean did xak

.aexird
lr jenql oi`y dcedi iax zrc o`k cr x`azpedfe ,dxixa

zern eaxrzi m`y oeik ,daeg ipiwl zextey eid `ly jkl enrh
xxale zernd wlg jilydl dpwz lirez `l mileqte mixyk
zextey micinrn eid ,df yyg ilel mle` .mileqtd el`y jka
xyt` oky dacpl daeg oia etilgiy yyg oi`e daeg ipiwl s`

.zerhl e`eai `ly daizkd lr mikneqe ,zexteyd lr aezkl

:`xnbd dywnäãeäé éaøì ïðéøîàc àzLäåy xaeqy,äøéøa ïéà §©§¨§©§¦¨§©¦§¨¥§¥¨
déì úéà dáéúk àäm` ,erhi `ly icka jk lr jenql xyt`y ¨§¦¨¦¥

,okíéøetkä íBédpyna epipyy(:bp lirl)did `l dcedi iaxly ©¦¦
,mcd mr wxfnd z` eilr gipdl cg` oM `l`éøz ãéáòð énð- ©©¦©£¦§¥

mipk ipy dyrpeäééìò áBzëðå,xiryd mcl dfi`e xtd mcl dfi` §¦§£©§
:`xnbd zvxzn .xiryd mc z` dligz lehile zerhl `eai `le

ìeç íeMîìBãb ïäëc àLmeia zeceard lke mevd zngn ¦§¨§Ÿ¥¨
,mixetikddézòcà åàì.daizka oiirl eal ozep epi` - ¨©©§¥

:`xnbd dgikenéëä àîéz àì éàc,df mrhk xn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
s`e ,mipk ipy dyrp `l recn ,le`yl yiäáéúk àìaoM lk lr §Ÿ§¦¨©

ynyn `ed dnlénðixdy ,drhi `léàäxtd mc -Léôð- ©¦©¨¦
,daexnéàäåxiryd mc -øèeæ,zerhl `eai `le ,hren - §©¨

.dfa s` drhiy lecb odkd zyleg meyn eyygy gxkdaeéëå§¦
àîézoiay yxtdd lr jenql oi`y ,ef `xaql di`xd zegcl ¥¨

y xyt`y oeik mincd zenkdéì ìéa÷î àìz` xtd mcndéìek Ÿ§©¥¥¥
,miey wxfnay xiryd mce xtd mc eidi ok m`e ,mcd lk -øîàäå§¨¨©

éøö èçBMä ,äãeäé áøøîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iL C`xwie) ©§¨©¥¨¦¤§©¥¤¨¨¤¨¤¤¡©
(k c,'[äìBòä çaæî] (çáæîä) ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå'm`e §¤¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨¨

xaq mewn lkne ,xiryd mcn daexn did xtd mcy gxkda ok
ixd ,ycwna cg` ok wx miyer eid zerhd iptny dcedi iax
yiy mewna mb drhiy eyyg lecb odkd zyleg iptny gken

.xkidàîéz éëå,xtd ly enc lk z` laiw ok` m` s`y zegcl §¦¥¨
meyn z`fe ,zerhl yegl yi oiicrétzLî àîìécdépéî C`ny - ¦§¨¦§©¥¦¥

nk `dz f`e xtd mcn jtyioi` .xiryd mcl dey xtd mc ze
c ,xiryd mcn xtd mc welg mewn lkn ixdy ,oekp df yygéàä©

xiryd mc -øeéçxenb mec` epi`y lelv mcd -éàäåxtd mc - ¦¨§©
÷neñ.xenb mec` -àlàipy eid `l dcedi iaxly mrhd gxkda ¨¤¨

y yyegy iptn mipkìeç íeMîdézòcà åàì ìBãb ïäëc àL,drhie ¦§¨§Ÿ¥¨¨©©§¥
énð àëä`ed daizk lr dfa eknq `ly mrhdyìeç íeMîàL ¨¨©¦¦§¨

.dézòcà åàì ìBãb ïäëc§Ÿ¥¨¨©©§¥
úéçðc àeääxeaiv gily zeidl ,daizd iptl cxi -àáøc dén÷- ©§¨¦©¥§¨¨

drh ,dceard xcq z` mixetikd meia mixne` eidyke ,`ax iptl
e xeaiv gilydøtä íc ìèð ,ìëéäaL éðL ïk ìò Bçépäå àöé ,øîà̈©¨¨§¦¦©©¥¦¤©¥¨¨©©©¨

,øéòNä íc çépäåmipk ipy eidy opaxl s`y eixacn rnype §¦¦©¨©¨¦
.xiryd mc z` gipn didy iptl xtd mc z` lhep did ,lkida

déì øîàzxn` cvik ,`axïðaøk àãç,ycwna mipk ipy eidy ¨©¥£¨§©¨¨
äãeäé éaøk àãçåz` gipn jk xg`e xtd mc z` lhep dligzny ©£¨§©¦§¨

xg` wxe lhp dligzn okle ipy ok did `ly rnyne xiryd mc
,gipd jkàîéàxn`z -,øtä íc ìèðå øéòNä íc çépäixacke ¥¨¦¦©¨©¨¦§¨©©©¨

icka ,jkl mrhde ,xiryd mc z` dligz gipn didy opax
lehil jxhvi m`y ,xtd mc z` lawl diept zipnid eci didzy
.l`ny cia lawl jixvy `vnp ecia oiicr xiryd mcyk xtd mc

'eke xtd mc lhp :dpyna epipyïBøà ãâðk úëøtä ìò epnî äfäå§¦¨¦¤©©¨Ÿ¤§¤¤¨
,ïðaø eðz .õeçaîxtd mcn ze`fdd xcq xg`l dxeza xn`p ¦©¨©¨¨

miycwd ycwa xiryde(fh fh `xwie)ipA z`nHn ycwd lr xRke' ,§¦¤©©Ÿ¤Ÿ¦ª§Ÿ§¥
mz`Hg lkl mdirWRnE l`xUiúøøáî .'ãòBî ìäàì äNòé ïëå ¦§¨¥¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨§¥©£¤§Ÿ¤¥

øîBì ãeîìz äî :àúééøáä,'dyri' zaiz epcnll d`a dn - ©©§©
an .crFn ld`l oke xnel ic did dxe`klyzaiz :`ziixad zx` §¥§Ÿ¤¥

ze`fdl lkiday ze`fdd z` yiwdl yiy epcnll d`a 'dyri'
,xnele ,miycwd ycwayíéðôì éðôì äfnL íLkycewa - §¥¤©¤¦§¥¦§¦

,miycwd,ìëéäa äfî Cklka miey mde dfl df ze`fdd eywedy ¨©¤©¥¨
,mdipicíéðôì éðôl äîlecb odkd dfnähîì òáLå äìòîì úçà ©¦§©¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨

ìëéäa äfî Ck ,øtä ícî,xtd mcn dhnl raye dlrnl zg` ¦©©¨¨©¤©¥¨
íéðôì éðôlL íLëelecb odkd dfnícî ähîì òáLå äìòîì úçà §¥¤¦§©¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨¦©

ìëéäa äfî Ck ,øéòNä.xiryd mcn dhnl raye dlrnl zg` ©¨¦¨©¤©¥¨
xn`p :weqtd jynd z` yexcl dkiynn `ziixad(my)oke'§¥

crFn ld`l dUri.'íúàîè CBúa ízà ïëMädf weqtn epcnl ©£¤§Ÿ¤¥©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨
yL úòLa eléôàe mi`heg l`xyiíéàîè ïä,mdizepeer z`neha £¦¦§©¤¥§¥¦

mafer d"awd oi`e.íänò äðéëL§¦¨¦¨¤
:df oipra dyrn `xnbd d`ian,àðéðç éaøì é÷Bãö àeää déì øîà̈©¥©§¦§©¦£¦¨
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קצג ezny ina cenr ep sc ± iyily wxt`nei
ò÷áéùëì.xneyl dil xqnc xyt`c ,rwai `nyl opiyiig `l :xnelk .el yegp Ðïéà

íéøáã éðù ìò äðúî íãàm` `ny ,axrnl cg`e gxfnl cg` oiaexir ipy gipdl Ð

itl .xgnl jl` dvx`y odn df i`l xnele ,axrnl cg`e gxfnl cg` minkg ipy e`ai

dvxiy eze` xgnl xxea dfyke ,`id zeynyd oia aexir ziipwydxixa` opiknq `l Ð

dziay dpw df mkg cvl aexirdy xxaed xnel

gex dfi`l rcei epi`e ,cg` mkg lr `l` .yn`

`aigxfnl `a m` :dpzn `ed Ðly iaexir Ð

axrnl `a m`e ,dpwi gxfnaxrn ly iaexir Ð

mewnl minkg ipy lr o`kle o`kl eli`e .dpwi

jl` dvx`y.dxixa oi`c ,`l Ðäá ïðéåäåÐ

`l mkg oiicr zeynyd oia jzrc `wlq `wc

jygzyn `al lkeie ,oeqkl`a `ede ,`a

.odn cg`l el `ae ,axrnle gxfnlçøæî
éîð áøòîå,mkgd zrca eaexir df dlzyk Ð

dl `a mkgdy gexl aexir dpwi :xneloi` Ð

mkg ly ezrca did zeynyd oia `ny ,dxixa

.dcbpky gexlíëç àá øáëùë ïðçåé 'ø øîàå
jky ,gexd eze`l aexir dpwc ,zeynyd oia Ð

.mei ceran df dpzdúøîàã àúùäå`nrh Ð

,dil zil dxixac meyn daeg ipwa dcedi 'xc

.dil zi` daizk la`íéøåôëä íåé:xn`wc Ð

.'eke ixz ciaril ,cg` ok `l` my did `låàì
äéúòãà.daizka ipeirl Ð÷îåñ øôä íãÐ

mcl dnecy :(`,dn) oiwxit jci`a oxn`ck

.mixtdàåäädinw zigpc xeav gily Ð

,dltza mixetkd mei xcq xne` dide ,`axc

.mixne` ep`y enkïðáøë àãçok zxn`c Ð

.ipydäãåäé 'øë àãçådligz lhp zxn`c Ð

,egipdl ipy ok did `l :`nl` ,gipd jk xg`e

.dligz lehil jxved jkl
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éáø?dxixa oi`c meyn ediinrhc dil `pn :dniz Ð oixqe` oerny iaxe iqei iaxe dcedi

`di dfy el d`xp did `lc :xnel yie !cepd zriwa meyn ediinrh `icda ipzw `d

edpi`c ab lr s` ,cepd zriwan el eywdy dne .cg` meil cepd zriwal yegl mrh xwir

e ,eze` oixifgn oevxa eidy xnel yi Ð `nrh i`d edl zil ediitebdn lk el miywn eid

`ied `peeb i`d ike .ea xefgiy wx ,oileki eidy

iax xn`wc (a,fr migaf) "zaexrzd" wxtc `idd

eaxrzpy men lra ixai` iab opaxl xfril`

azkcn icicl :'ek dlrnl opzpe mininz mixa`a

Ð zaexrz ici lr `d ,evxi `lc `ed "ma men"

dyxcl "ma men" eziyxcc ,ekcicl `l` .evxi

mivrk men zlra xyac zdin il ece` ,izixg`

i`d dil `xiaq `l diteb edi`c ab lr s` .inc

seqa `ki` `peeb i`d ike .`xw jixvncn ,`nrh

ax ,"ipeltl dpn jled" (`,ci) oihibc `nw wxt

,xfeg [epi`] xefgl `a m`e ,ezeixg`a aiig :xn`

`a m` ,ezeixg`a aiigy jezn :xn` l`enye

inc ikfk jledac yxtne .xfeg (epi`) Ð xefgl

`de .ikfk [e`l] jled l`enylc ,ibltin `w

xefgl `a m` ezeixg`a aiigy jezn xn`wc

ab lr s` ,xn`w axc eixacl Ð xfeg (epi`)

ikfk (e`lc) ,axk dil `xiaq ded i` diteb edi`c

ike .`nrh i`dn xfeg (epi`) xn` ded `l inc

(a,`k) zereayc iyily wxta `ki` `peeb i`d

`ly" dreaya opaxe oerny iaxc `zbelta

zeknc `xza wxta oke .`edy lk lk`e ,"lke`

lk lah lke`a opaxe oerny iaxc `zbelta (`,fi)

dil zilc dcedi iaxl opiywny dne .`edy

`nw `aa) "laegd" wxta dil `xiaqe ,dxixa

oipwk e`l zexit oipw minei e` mei oic iab (`,v

zgkyn `lc ,eilbxe eici `vn j`id ,inc sebd

.oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixekia iziinc

sebd oipwk i` mzd dil `wtqnc ,iqei iaxl oke

j`id Ð sebd oipwk e`l xnel `vnz m`e ,inc

opgei iaxl jixt `peeb i`d ikc ?eilbxe eici `vn

wxta yxetn Ð (`,gn oihib) "gleyd" wxt seqa

.dfa o`k jix`dl oi`e "gleyd"

éàîlr Ð dxixa oi`c [`lc] o`kle o`kl `py

zrca dlez oia biltn `l opgei iax jgxk

i`n Ð biltn i`c ,mixg` zrca dlezl envr

envr zrca dlez Ð o`kle o`kl :`nil ?jixt

inwn ei`cl `zil ,daxc` ,jixte ,dxixa dcedi iaxl dil zi`c ,mzdc oizipznl `zil (a,el oiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`wc ,ax la` .`ed mixg` zrca dlez Ð axrne gxfne ,`ed

:(`,br) oihibc oizipzne oiaexirc oizipzn inwn ei`ce gweldc `iddl `zil ,daxc` :myl miywne .izxz inwn `cg inqc ,ei`ce gweldc [zeziixa] inwn oizipznl `zil :ipyne ,oizipzn

,minid oze`a `id dnwlgn i`ce axc :xnel yie .dxixa dcedi iaxl dil zi` jpdac .xwtd `di meid miipr ehwliy lk xne` ziad lra zixgyc (`,hq `nw `aa) "daexn"c `ziixae

.[zezipzn ipd] inwn gweldce ei`cl `zil dil `xiaq Ð biltn `lc opgei iaxl ,ok m`e .`id mixg` zrca dlez Ð "daexn"ce oihibc `idde ,mixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia

:`nl` ,`iyew `idd gkn dia xcde dil `xiaq ikd :`nl` .ei`c dizlin opgei iax yixtcn ,dxixa dil zi` opaxca opgei iaxlc xn`wc `d` jixt (a,fl dvia) "oiliyn" wxtac ab lr s`e

i`n ,axc `ail` i` ?ei`cn `zrnya iziinw o`nc `ail` :dnize .jetiz `l mlerl :iiepyl dil `gip ikd e`lae ,dia xcd `iyew `idd gkn e`lc :xnel yi .ei`cl `zi` opgei iaxlc

`d Ð iziin `w opgei iaxc `ail` i`e .dxixa dcedi iaxl dil zi` Ð mixg` zrca dleza ,daxc`c ?mixg` zrca dlez iedc ,zexteyc `iddl envr zrca dlez iedc ei`cn iziin

,diilz odk ziiyra [inp] i` ,milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd oi`c oeik ,envr zrca dlezk aeyg Ð zexteyc `idde ,`kd xn`w axc `ail`c :xnel jixve !ei`cl `zil dicicl

`l` "gweld"c `idda dpyn dpi` wgvi epiaxc `zln `de ,gweldce ei`c inwn oizipznl `zil xn`w i`n il `iywc i`n `vxzin inp `dae .dnvr `id enk aeyg aixwnd odk zrcy

,dinrhl axc :uxzl il d`xp dide !oizipzn `cg inwn `aeh zeziixa elit` inq ,daxc` ?el oiipn `iig iax d`py `l iax ;zeziixa ixz inwn oiaexirc oizipzn opinq i`n`e ,`id `ziixa

Ð envr zrca dlez aiyg zexteyc `iddc izyxity dn itle .zeziixa ixz inwn oizipzn inq ,jiptl jly ixd Ð micara el xne` `xnba (a,ev `nw `aa) "`nw lfebd" wxta xn`c

c ,`gipmeyn dcedi iaxly enrh `diy jk lk dheyt dpi`c meyn Ð mzd dl iziin `lc `de .ei`ce gweldce zexteyc oizipzn inwn oiaexirc oizipznl `zil xninl `ki` ikd e`la

dvia idliyc `iddn `iywc :cere .wgec edf ik Ð ei`cl `zil xaqwe ,ax lr bilt opgei iaxc xnele wegcl jxhvp `lc `gip inp `zydne .oizrnya `aeh dlr opiwiic `dc ,dxixa oi`c

,zexteyc milwyc oizipzn inwn ehwliy lkc `ziixae oiaexirc oizipznl `zilc dil `xiaqe ,dizek xaqw `nl` Ð ei`c dizlnl yxtn `wcn ,inp opgei iaxlc `nip `l` .ziyixtck

zvlege ,mail dwewf Ð ziin ikl :`nlic .`hib ied ziin iklc meyn ,dxixa yic dpin opiwiic `lc opgei iaxl dil `xiaq Ð minid oze`a `id dnc `idde .ei`ce gweldc `idd inwne

:uxiz opgl` epiaxe .ei`c xity edl zi` ediiexzc ,opgei iaxl oia axl oia ei`cn `zrnya xity iziin df itle .dixac lkl yi` zy`k `id ixd Ð ig dlray onf lke ,znaiizn `le

.ied envr zrca dlezc ab lr s` ,ei`c `edd enk dlgzn eixac xxane xn`c `kidl mixg` zrca dlezc dxixa incne ,`axc lirlc `edd oebk icin xn`w `lc ,xn`w axc `ail`c
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc `nei(iyiy meil)

ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø.dizya oiid z`àîìà ©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦©§¨
y dcedi iax xaeq,äøéøa ïéàeid `ly dcedi iax xaeq mb jkle ¥§¥¨

zernd ipzepn cg` zny rceei xy`ky ,daeg ipiwl zextey
xnele mifef drax` `ivedl lirei `le ,daxwdn mlek elqti
oi`y xaeq `edy oeik ,znd ly eizern md el`y xxazdy

.dxixa
:`xnbd dgecéànî,dcedi iax ly enrh edfy mircei okidn - ¦©

íúä éðàL àîìécmy dpey -,dxwndàîòè éðz÷ãkixdy - ¦§¨©¦¨¨¦§¨¨¥©£¨
oky ,eilr ewlgy mrhd z` el exn`äzà éà ,øéàî éaøì Bì eøîà̈§§©¦¥¦¦©¨

òøôîì íéìáè äúBL àöîðå ãBpä ò÷aé ànL äãBîxzen j`id - ¤¤¨¦¨©©§¦§¨¤§¨¦§©§¥©
okzi ixd ,oiidn dnexzd z` yixti xgnly i`pzd meyn zezyl

.yixtdl lkei `le oiid jtyie cepd rwaiyíäì øîàåxi`n iax §¨©¨¤
,ò÷aiLëìz` yixtdl lkei `le cepd rwaiy yeygl epl oi`y ¦§¤¦¨©

rnyn mewn lkne .xney cia epzil xyt`y oeik ,dnexzd
,dxixa oi`y xaeqy meyn epi` xqe`y dcedi iax ly enrhy
z` yixtdl elkei `le cepd rwai `ny yyegy meyn `l`
oi`y xaeqy dcedi iax ixacn gikedl oi` ok m`e ,dnexzd

.dxixa
aexir zeklda :xg` mewnn dcedi iax zrc z` `xnbd dgiken
uegn zaya jlil el xzen `diy utgd mc`y xn`p oinegz
izy oefn] aexir gipn ,my zaeyy mewndn dn` miitl`l
aygp ok ici lre ,ezziay mewnn dn` miitl` seqa [zecerq
myn jlil el xzene aexird z` gipdy mewna zay `ed eli`k
cg`e gxfnl cg` minkg ipy e`eaiy rneyde .dn` miitl` cer

opax zrcl ,jlil dvxi mdn dfi`l rcei epi`e axrnl(:el oiaexir),
,zaeyy okidn dn` miitl` seqa miccvd ipya aexir gipn
dziay dpwi gxfn cvay mkgl jlil dvxi m`y xne`e dpzne
,dn` miitl` cer jlil xzen `di myne ,gxfn cvay eaexira
axiry mewna dziay dpwi axrn cvay mkgl jlil dvxi m`e

jlil xzen `die axrn cva.dn` miitl` cer
àlà,dxixa oi`y xaeq dcedi iaxy gikedl yiBià éðúcîmy - ¤¨¦§¨¥©

,mkgíéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà ,øîBà äãeäé éaø ,Bià éðúc§¨¥©©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦
ãçàkxnele zepzdle miccv ipya aexir gipdl leki mc` oi` - §¤¨

onfy meyn ,eaexir el dpwi my ,xgn jlil dvxiy cv dfi`ly
xyt` i`e ,zeynyd oiaa `ed aexird mewna dziayd ziipw
xnele ,ipelt cvl jlil ezrcy zaya zxgnl xn`iykl jenql
miyyeg oky ,df cv zepwl oiekzp zeynyd oiaay xxaed ok`y

.xg` cvl jlil ezrc dzid zeynyd oia zrya `nyàlàwx ¤¨
,mkgd `eai cv dfi`l zeynyd oiaa rci `le ,`ay cg` mkga

zepzdl lekiçøænì íëç àa íàdidi,çøænì Báeøéò`eai m`e ¦¨¨¨©¦§¨¥©¦§¨
áøònìdidiïàëìe ïàëì ìáà ,áøònì Báeøéòjk xg` lkeiy ©©£¨¥©©£¨£¨§¨§¨

,jlil dvex `ed cv dfi`l envrl xexalàì,aexird liren Ÿ
.xen`kda ïðéeäå,dfa epl`ye -,ïàëìe ïàëì àðL éàîote`a §©¦¨¨©§¨§¨§¨

,minkg ipy mi`ayàìcjlil dvex okidl zaya xnel leki §Ÿ
meyn z`fe ,eaexir dpw df cvly rxtnl xxale,äøéøa ïéàcm` §¥§¥¨

okáøòîe çøænìrcei epi`e `eaiy cg` mkg lr dpznyk s` - ©¦§¨©£¨
,`eai cv dfi`lénðy meyn lirei `ly xn`p,äøéøa ïéàoeik ©¦¥§¥¨

xg`d cvl jlil mkgd ly ezrc dzid zeynyd oiaay xyt`y
`ed cv dfi`l xxal leki recne ,df cvl jlil hilgd eiykr wxe

.axrn,ïðçBé éaø øîàåxn`p `ziixad oicyíëç àa øákLkmcew §¨¥§¨©©¦¨¨§¤§¨¨¨¨
xak aexird ziipw onf `edy zeynyd oiaay oeike ,zeynyd oia
rci `l aexird gipn eze`y `l` miccvdn cg`a mkgd did
mkg `a eil`y cv eze`y oeik ,dxixa oicl `eal jixv oi` ,okid
lg cv dfi`l df xac dlbzp zxgnl wxe ,xxean did xak

.aexird
lr jenql oi`y dcedi iax zrc o`k cr x`azpedfe ,dxixa

zern eaxrzi m`y oeik ,daeg ipiwl zextey eid `ly jkl enrh
xxale zernd wlg jilydl dpwz lirez `l mileqte mixyk
zextey micinrn eid ,df yyg ilel mle` .mileqtd el`y jka
xyt` oky dacpl daeg oia etilgiy yyg oi`e daeg ipiwl s`

.zerhl e`eai `ly daizkd lr mikneqe ,zexteyd lr aezkl

:`xnbd dywnäãeäé éaøì ïðéøîàc àzLäåy xaeqy,äøéøa ïéà §©§¨§©§¦¨§©¦§¨¥§¥¨
déì úéà dáéúk àäm` ,erhi `ly icka jk lr jenql xyt`y ¨§¦¨¦¥

,okíéøetkä íBédpyna epipyy(:bp lirl)did `l dcedi iaxly ©¦¦
,mcd mr wxfnd z` eilr gipdl cg` oM `l`éøz ãéáòð énð- ©©¦©£¦§¥

mipk ipy dyrpeäééìò áBzëðå,xiryd mcl dfi`e xtd mcl dfi` §¦§£©§
:`xnbd zvxzn .xiryd mc z` dligz lehile zerhl `eai `le

ìeç íeMîìBãb ïäëc àLmeia zeceard lke mevd zngn ¦§¨§Ÿ¥¨
,mixetikddézòcà åàì.daizka oiirl eal ozep epi` - ¨©©§¥

:`xnbd dgikenéëä àîéz àì éàc,df mrhk xn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
s`e ,mipk ipy dyrp `l recn ,le`yl yiäáéúk àìaoM lk lr §Ÿ§¦¨©

ynyn `ed dnlénðixdy ,drhi `léàäxtd mc -Léôð- ©¦©¨¦
,daexnéàäåxiryd mc -øèeæ,zerhl `eai `le ,hren - §©¨

.dfa s` drhiy lecb odkd zyleg meyn eyygy gxkdaeéëå§¦
àîézoiay yxtdd lr jenql oi`y ,ef `xaql di`xd zegcl ¥¨

y xyt`y oeik mincd zenkdéì ìéa÷î àìz` xtd mcndéìek Ÿ§©¥¥¥
,miey wxfnay xiryd mce xtd mc eidi ok m`e ,mcd lk -øîàäå§¨¨©

éøö èçBMä ,äãeäé áøøîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iL C`xwie) ©§¨©¥¨¦¤§©¥¤¨¨¤¨¤¤¡©
(k c,'[äìBòä çaæî] (çáæîä) ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå'm`e §¤¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨¨

xaq mewn lkne ,xiryd mcn daexn did xtd mcy gxkda ok
ixd ,ycwna cg` ok wx miyer eid zerhd iptny dcedi iax
yiy mewna mb drhiy eyyg lecb odkd zyleg iptny gken

.xkidàîéz éëå,xtd ly enc lk z` laiw ok` m` s`y zegcl §¦¥¨
meyn z`fe ,zerhl yegl yi oiicrétzLî àîìécdépéî C`ny - ¦§¨¦§©¥¦¥

nk `dz f`e xtd mcn jtyioi` .xiryd mcl dey xtd mc ze
c ,xiryd mcn xtd mc welg mewn lkn ixdy ,oekp df yygéàä©

xiryd mc -øeéçxenb mec` epi`y lelv mcd -éàäåxtd mc - ¦¨§©
÷neñ.xenb mec` -àlàipy eid `l dcedi iaxly mrhd gxkda ¨¤¨

y yyegy iptn mipkìeç íeMîdézòcà åàì ìBãb ïäëc àL,drhie ¦§¨§Ÿ¥¨¨©©§¥
énð àëä`ed daizk lr dfa eknq `ly mrhdyìeç íeMîàL ¨¨©¦¦§¨

.dézòcà åàì ìBãb ïäëc§Ÿ¥¨¨©©§¥
úéçðc àeääxeaiv gily zeidl ,daizd iptl cxi -àáøc dén÷- ©§¨¦©¥§¨¨

drh ,dceard xcq z` mixetikd meia mixne` eidyke ,`ax iptl
e xeaiv gilydøtä íc ìèð ,ìëéäaL éðL ïk ìò Bçépäå àöé ,øîà̈©¨¨§¦¦©©¥¦¤©¥¨¨©©©¨

,øéòNä íc çépäåmipk ipy eidy opaxl s`y eixacn rnype §¦¦©¨©¨¦
.xiryd mc z` gipn didy iptl xtd mc z` lhep did ,lkida

déì øîàzxn` cvik ,`axïðaøk àãç,ycwna mipk ipy eidy ¨©¥£¨§©¨¨
äãeäé éaøk àãçåz` gipn jk xg`e xtd mc z` lhep dligzny ©£¨§©¦§¨

xg` wxe lhp dligzn okle ipy ok did `ly rnyne xiryd mc
,gipd jkàîéàxn`z -,øtä íc ìèðå øéòNä íc çépäixacke ¥¨¦¦©¨©¨¦§¨©©©¨

icka ,jkl mrhde ,xiryd mc z` dligz gipn didy opax
lehil jxhvi m`y ,xtd mc z` lawl diept zipnid eci didzy
.l`ny cia lawl jixvy `vnp ecia oiicr xiryd mcyk xtd mc

'eke xtd mc lhp :dpyna epipyïBøà ãâðk úëøtä ìò epnî äfäå§¦¨¦¤©©¨Ÿ¤§¤¤¨
,ïðaø eðz .õeçaîxtd mcn ze`fdd xcq xg`l dxeza xn`p ¦©¨©¨¨

miycwd ycwa xiryde(fh fh `xwie)ipA z`nHn ycwd lr xRke' ,§¦¤©©Ÿ¤Ÿ¦ª§Ÿ§¥
mz`Hg lkl mdirWRnE l`xUiúøøáî .'ãòBî ìäàì äNòé ïëå ¦§¨¥¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨§¥©£¤§Ÿ¤¥

øîBì ãeîìz äî :àúééøáä,'dyri' zaiz epcnll d`a dn - ©©§©
an .crFn ld`l oke xnel ic did dxe`klyzaiz :`ziixad zx` §¥§Ÿ¤¥

ze`fdl lkiday ze`fdd z` yiwdl yiy epcnll d`a 'dyri'
,xnele ,miycwd ycwayíéðôì éðôì äfnL íLkycewa - §¥¤©¤¦§¥¦§¦

,miycwd,ìëéäa äfî Cklka miey mde dfl df ze`fdd eywedy ¨©¤©¥¨
,mdipicíéðôì éðôl äîlecb odkd dfnähîì òáLå äìòîì úçà ©¦§©¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨

ìëéäa äfî Ck ,øtä ícî,xtd mcn dhnl raye dlrnl zg` ¦©©¨¨©¤©¥¨
íéðôì éðôlL íLëelecb odkd dfnícî ähîì òáLå äìòîì úçà §¥¤¦§©¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨¦©

ìëéäa äfî Ck ,øéòNä.xiryd mcn dhnl raye dlrnl zg` ©¨¦¨©¤©¥¨
xn`p :weqtd jynd z` yexcl dkiynn `ziixad(my)oke'§¥

crFn ld`l dUri.'íúàîè CBúa ízà ïëMädf weqtn epcnl ©£¤§Ÿ¤¥©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨
yL úòLa eléôàe mi`heg l`xyiíéàîè ïä,mdizepeer z`neha £¦¦§©¤¥§¥¦

mafer d"awd oi`e.íänò äðéëL§¦¨¦¨¤
:df oipra dyrn `xnbd d`ian,àðéðç éaøì é÷Bãö àeää déì øîà̈©¥©§¦§©¦£¦¨
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc `nei(ycew zay meil)

àzLä,zelbd onfa eiykr -éøay i`cea -ïezà íéàîèmz` - ©§¨¨¦§¥¦©
,aezkd mkilr cirn oky ,mknr dxey dpikyd oi`e ,l`xyi ipa

áéúëcl`xyi zqpk lr(h ` dki`)y meyn dzlbydúàîè' ¦§¦ª§¨¨
'äéìeLainca minzkp dicba ileyy dcpk ,dicba ileya - §¤¨

.dz`nehdéì øîà,oin eze`l `pipg iaxéæç àzd`xe `ea -äî ¨©¥¨£¥©
eäa áéúk,l`xyia,'íúàîè CBúa ízà ïëMä'yïäL ïîæa eléôà §¦§©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨£¦¦§©¤¥

.ïäéðéa äéeøL äðéëL ,ïéàîè§¥¦§¦¨§¨¥¥¤
lirl `ziixaa(:ep)xtd mc ze`fd z` ywida cenll x`azp

:`xnbd dywn .miycwd ycewa mz`fdn lkida xirydeéëå§¦
miycw ipicaãîlä øáccnlpd -ãnìîe øæBç ,Lwéäaoic eze` ¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥

xg` mewnlLwéäaepicia llk ixd ,sqep(:hn migaf)oi` miycway §¤¥
zg` ze`fdd oipne xg`ne ,ywida cnlpy oicn ywida oicnl

`p `l` ,yexita exn`p `l xiryae xta dhnl raye dlrnlxn
oifn xiryd mcn s`y ywida epcnle ,dhnl ze`fd ray xta
xta s`y ywida epcnle ,dlrnl zg` d`fd xirya xn`pe ,jk

lirl `ziixaa x`eank ,jk oifn(.dp)miptay ze`fddy oeike ,
ze`fdd z` ywida mdn cenll okzi cvik ,efn ef ywida ecnlp

.lkiday
:`xnbd zvxznéàädf ecnlpy miptay ze`fdd ly df oic - ©

d`fdd zaeg xwir ixdy ,ywida cnld xac llka mpi` ,dfn
dhnle dlrnl mipta`le ,xirya oiae xta oia yexita dxn`p

cenild ok m`e ,ze`fdd oipn z` `l` dfn df cenll epkxved
`l` ,cala ywida cnlp epi` o`k,àeä øçà øáãå epîéä,xnelk ¥¤§¨¨©¥

xacn ywida `ed riizqn zvwnae ,envr epnn cnlp oicd xwir
,xg`ådf ote`a cnlpd oicLwéä éåä àìcnld xacl aygp epi` - §Ÿ¨¥¤¥

cenll ozip jkitle ,ywida cnlne xfeg miycwa s`e ,ywida
.uegay ze`fdl miptay ze`fddn

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäxaeqd `aiwr iax zrcl - ¨¦¨§©§¨©
(.fp migaf)'xg` xace epnid' cnlpd xacy,Lwéä éåä àìxfeg jkle Ÿ¨¥¤¥

,ywida cnlneøîàc ïàîì àlàl`rnyi iax zrcl -(my)s`y ¤¨§©§¨©
xg` xace epnid' cnlpd xac,Lwéä éåä 'epnn micnl oi`e ¨¥¤¥

,ywida,øîéîì àkéà éàîxtd mc z`fd ywida micnl cvik ©¦¨§¥©
miaygp miptay ze`fdd s` `ld ,mipta mz`fdn uega xiryde

.ywida cnlpd xac
xfeg epi`y ywida cnld xaca exn`y dn :`xnbd zayiin
eze`n ipyd ywida cenll ep`a m` `weec `ed ,ywida cnlne
cenll mi`a epiid m` oebke ,oey`xd ywida ywed xaky oipr
`ed cnlp oey`xd oipray xg`l z`fe ,xg` oiprl xtd ly epicn
,zendad ecnlp ok` oey`xd ywida o`k la` .xiryn ywida
e` xtdn aey micnl oi` ipyd ywida j` ,efn ef ,xiryde xtd

`l` ,xirydnéããäî éøîâc àeä úBîB÷îywida epcnl - §§¨§¥¥£¨¦
k didz lkida d`fddydf ote`ae ,miycwd ycewa d`fdd en

.ywida ecnlpy mixac s` df ywida cenll xyt`
:sqep aeyii,àîéà úéòa éàmipt ze`fd mze`ny xn`p m` s` ¦¨¥¥¨

jka oi` ,uegay ze`fdl ywida micnl ep` odn ywida ecnlpy
,ywida cnlle xefgl leki epi`y ywida cnld xac ly oexqg

okyõeç,lkiday ze`fd -íéðôaî,miycwd yceway ze`fdn - ¦¦§¦
øîb àðîéæ àãçazeyxetnd ze`fdd z` oia ,epcnl zg` zaa - ©£¨¦§¨¨©

mda ecnlpy ze`fdd z` oiae ,miptay xirye xta weqta
,ywida cenll xyt` zeyxetnd ze`fdd z`y oeikne ,ywida
ecnlpye yexita exn`p `ly ze`fdd z` s` mdnr micnl
,ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xacy exn` `le ,ywida
la` ,'cala' ywida cnld xac df ywida micnlyk wx
ywid eze`a cenll mileki ,miyxetnd mixac ywida micnelyk

.ywida ecnlpy mixac s`
:lkida xtde xiryd mc z` dfn did okid `ziixa `xnbd d`ian

äfî àeäLk ,àðz,xiryde xtd mcn lkidaúëBøtä ìò äfî Bðéà ¨¨§¤©¤¥©¤©©¨¤
,mcd da rbiy ote`a,úëBøtä ãâðk àlà.mcd da rbep `leøîà ¤¨§¤¤©¨¤¨©

äéúéàø éðà ,éñBé éaøa øæòìà éaøzkextd z` -äéìò eéäå ,éîBøa ©¦¤§¨¨§©¦¥£¦§¦¦¨§¦§¨¨¤¨
,íéøetkä íBé ìL øéòNå øt ìL íéîc étéè änkerbpy epl ixde ©¨¦¥¨¦¤¨§¨¦¤©¦¦

.ze`fdd zrya zkexta mincd
:`xnbd zl`eyàîìéãåelld mincdy okzi ixd -øác íìòä øôc §¦§¨§©¤§¥¨¨

,eåä äøæ äãBáò éøéòNe ,øeaö ìLel` zepaxw inc z` s` ixdy ¤¦§¦¥£¨¨¨£
mei ly xirye xt lr jkn gikedl oi`e ,zkextd lr eid mifn

:`xnbd daiyn .zkexta mincd mirbep eidy mixetkdàæçc§¨¨
ïøãñk éãéáòczgz ef dxeya mixceqn eid mincd itihy d`xy - ©£¦¥§¦§¨

mze` dfn didy epipy mixetkd mei ly xirye xta wxe ,ef
xeaiv ly xac mlrd xta eli`e ,ef zgz ef dxeya epiidc silvnk

.df xcq itl mifn eid `l
mlrd xt ly mcd ze`fd mewn lr dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:xeaiv ly xacénð ïðúel s` epipy -øeaö ìL øác íìòä øt éaâ §©©¦©¥©¤§¥¨¨¤¦
àðååb éàä ékjixv m` zwelgn dze`a el` mi`pz ewlgpy - ¦©©§¨

.zkexta mincd erbiyäfî àeäLkly xac mlrd xt mcn lkida §¤©¤
,xeaiveéä àìmincd eidiy mikixv,úëBøta ïéòâBðdfn did `l` Ÿ¨§¦©¨¤

,zkextd cbpkeòâð íàåzkexta mincd,eòâðzlqtp d`fdd oi`e §¦¨§¨§
.jkaäéúéàø éðà ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîàzkextd z` -,éîBøa ¨©©¦¤§¨¨§©¦¥£¦§¦¦¨§¦

éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øt ìL íéîc étéè änk äéìò eéäå§¨¨¤¨©¨¦¥¨¦¤©¤§¥¨¨¤¦§¦¥
,äøæ äãBáò.ze`fdd zrya mincd da erbpy epl ixde £¨¨¨

:`xnbd zl`eyàîìéãåelld mincdy okzi ixde -ìL øéòNå øôc §¦§¨§©§¨¦¤
,eäðéð íéøetkä íBéxeaiv ly xac mlrd xta s`y gikedl oi`e ©¦¦¦§

:`xnbd daiyn .zkexta mirbep mincd eidàlL éãéáòc eäðæçc§¨©§©£¦¥¤Ÿ
ïøãñk,ef zgz ef dxeya mixceqn eid `l mincd itihy d`xy - §¦§¨

mze` dfn didy epipy mixetkd mei ly xirye xta eli`e
xt ly el` mincy gkene ,ef zgz ef dxeya epiidc silvnk

.xeaiv ly xac mlrd
:xiryde xtd inc eaxrzp xy`k oicd dn dpc `xnbdBì eáøòúð¦§¨§

íéîcxt lyíéîãa,mipta mdn dfdy iptl xiry ly,àáø øîà ¨¦§¨¦¨©¨¨
ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðxtd mcn da yiy ef zaexrzn ¥©©§©§¨§¤©§©¨

,xirydeBì äìBòåef d`fdïàëìe ïàëìxtd mc z`fd zaegl - §¨§¨§¨
.xiryd mc z`fd zaegleäeøîà`ax ixac z`,äéîøé éaøc dén÷ £¨¨©¥§©¦¦§§¨

øîà,dinxi iaxéàLtè éàìáa,miyth miilaa -éøééãc íeMî ¨©©§¨¥¦§¨¥¦§¨§¥
àëBLçc àòøàa,`id dkeyge dwenry laa ux`a md mixcy - §©§¨©£¨

jklïëMçîc àzòîL éøîà,mikeyg mixac mixne` md - ¨§¥§©§¨¦§©§¨
mpi`y mixac mailn micea md xac mrh mircei mpi`yky
xtd mc myl zg` d`fda dfny `ax ixacl ixdy ,mipekp

,xirydeénwî øéòNc äìòîì áéäé à÷ àäøôc ähî`vnp ixd - ¨¨¨¦§©§¨§¨¦¦©¥©¨§©
z` ozpy iptl ,xiryd mcn dlrnly dpznd z` zzl micwny

,xtd mcn dhnly zepzndäøîà äøBzäå(k fh `xwie)øtkî älëå' §©¨¨§¨§¦¨¦©¥
,'Lãwä úàenk df ixde ,xen`d xcqk zextkd z` dNM xnelk ¤©Ÿ¤©¥

odkl zeevle ,akrny xnel ick aey oiprd z` aezkd dpyyälk©¥
n zefdl jixvy ze`fdd lk z`å ,øtä ícwxälk Ck øçàzefdl ©©¨§©©¨©¥

n zefdl jixvy ze`fdd z`øéòNä ícxcqdn zepyl el oi`e ©©¨¦
.dxeza xen`dïúBð ,äéîøé éaø øîà àlàelld mincd zaexrzn ¤¨¨©©¦¦§§¨¥

d`fdòáLå äìòîì úçàze`fdì ähîìíLmc z`fd aeig meiw ©©§©§¨§¤©§©¨§¥
ïúBðå øæBçå ,øtäaey ef zaexrznì ähîì òáLå äìòîì úçàíL ©¨§¥§¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥

mc z`fdøéòNä.oxciqk ze`fdd lk z` dfdy `vnpe ©¨¦
:`xnbd dpc cerBì eáøòúðdíéîcxtd lyíéîãaxiryd ly ¦§¨§¨¦§¨¦

úBðBøçàä úBðznamcn dlrnl zg` d`fd dfd xaky xg`l - ©©¨¨©£
,dhnly ze`fdd ray z` epnn dfd `l oiicre xtdàtt áø øáñ̈©©¨¨

df oica ocykòáL ïúBð ,øîéîì àáøc dén÷ze`fdì ähîìíL ©¥§¨¨§¥©¥¤©§©¨§¥
mc z`fdìe øtíLmc z`fdå ,øéòNjk xg`ïúBðå øæBçd`fd ©§¥¨¦§¥§¥

ì äìòîì úçààzLä ãò ,àáø déì øîà .øéòN íLeiykr cr - ©©§©§¨§¥¨¦¨©¥¨¨©©§¨
ïì eø÷l`xyi ux` ipaàzLäå ,éàLtèeiykrne -epl e`xwi ¨¨¦§¨¥§©§¨

éàLtèc éàLtèxg`n ,miythay miyth -àìå eäì ïðéøîâî à÷c ¦§¨¥§¦§¨¥§¨©§§¦©§§Ÿ
éøéîbmicnel ep` oi` ,epze` micnln mdy xg`l s`y - §¦¥

z` miiwl dhnly ze`fdd z` dligzn ozep m` ixdy ,mdixacn
xiryd mcne xtd mcn dhnl ze`fdd aeigähî áéäé à÷ àäå§¨¨¨¦©¨

øéòNc äìòî énwî øéòNcdhnl zefdl micwn `edy `vnp ixd - §¨¦¦©¥©§¨§¨¦
,dlrnl epnn dfdy iptl xiryd mcnäøîà äøBzäåxcqa §©¨¨§¨

ze`fddïzd`fd.ähîì Ck øçàå äìòîì ¥§©§¨§©©¨§©¨
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ezny in` cenr fp sc ± iyily wxt`nei
éøá àúùä.d`neha dxey mkipia dpiky oi`e ,oez` mi`nh i`ce Ðãîìä øáã éëå

ù÷éäáray xiryde ,ywida xiryd on dlrnl zg` mipt zepzna cnly ,xt oebk Ð

oke"c ywida zkextd zepzn lr miptay zepzn oicnlne oixfeg ,xtd on ywida dhnl

"cren ld`l dyri?on ywid miycwa micnl oi`c :(a,hn) migaf zkqna ol `niiwe

.ywiddøçà øáãå åðîéäe`l oey`xd ywid Ð

aizk xirya oia xta oia ixdy ,`ed ywid

`l` dfn df cenll ekxved `le ,dhne dlrn

cnl envrn cge cg lk ,jkld .oipnd z`

cnl df oi`e ,zvwna eriiqn xg` xace ,zvwn

eda cnlne xfeg oi`y ywid inc ikide .ywida

e` ,llk xirya dhnl xn`p `l m` oebk Ð

ef zendad ecnle ,llk xn`p `l xta dlrnl

ywida efncnlne xfeg epi`y ywid epiid Ð

.ywida'åëå øîàã ïàîì àçéðä`zbelt Ð

.(`,fp) "onewn edfi`" wxta migafaúåîå÷î
éããäî éøîâã àåäon cnld ywid df oi` Ð

ef zenda ecnl oey`xd ywida ixdy ,ywidd

.xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre ,efn

on zg`l xac mey ywed `l ipyd ywidae

ywida dcnly dn dpnn cenll zendad

oke" dfl df eywed zenewnd `l` ,dzxagn

,"ycewd lr xtk xy`k" "cren ld`l dyri

`l` ,ywida dlgzn melk cnl `l ycewde

zepzna xtl xiryde xiryl ywed xtd

.ycewdàðîéæ ãçá íéðôî õåç àîéà úéòá éàå
øîâcnl ywida miptc ol `xiaq inp i` ÐÐ

dn zg` zaa lkidd lr cenlle xefgl leki

xirya dlrnl zg` oebk .yexita ea aezky

cnly dn s` mdnre ,xta dhnl raye

ywidd on cnl epi`y ywid inc ikide .ywida

iiptl on cenll lkid jxved `l m` oebk Ð

`zyd la` .ywida cnly dn `l` miptle

ea yxetnd z` epnn cenll jxvedccnl Ð

.zg` zaa lkdéîåøá äéúéàø éðàzkqna Ð

'xl qp dyrp ,oeinlz oa iab (a,fi) dlirn

a z` `tixy iqei 'xa xfrl`qpkpy inex jln z

xve`l edeqipkde .oeinlz oa enyy dteba cy

`l` utg did `le ,dvxiy dn lk lehil jlnd

lr exfby zexifb eazky zexbi` myn lehil

zia ilk d`x mye .mrxwe m`vne ,l`xyi

.xve`a ycwndoxcqk,dhnl dlrnln Ð

.silvnkminca minc,xiry lye xt ly Ð

.melk mipta ozpy mcew`keygc `xz`aÐ

.dlevn `idy ,laaaäìòîì áéäé à÷ àä
øéòùãmyle xt myl dlrnl zg` ozepy Ð

.xiryøôëî äìëåody enk zextkd dlk Ð

.oipra zexen`úåðåøçà úåðúîáozpy xg` Ð

.xtd on dlrnl zg`
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åðîéä`l :`ziixaa lirl opixn`wc `d dyw `iepiy i`dl Ð ywid ied `l xg` xace

`l `zydc ,xtc `ywidn `l` sili ded `l ok m`c ,'eke xirya dhnl xn`i

,ywid ied xg` xace epnidc dl `xiaq lirlc `ziixac :xnel yie !xg` xace epnid ied

.oiadl lweõåçmixaca yxcil ywid ozipc icii` :i"yx yxit Ð xnb cg` xaca miptn

xirya dlrne xta dhnl oebk ,mipta oiyxetnd

dnize .enr ywida cnld s` zg` zaa cenlp Ð

,zeilkd izye cakd zxzei `dc ,ok xnel `ed

mlrd xte ,mlrd xtn dxf dcear ixiry opixnbc

ywidn ywid aiyg Ð giyn odk xtn xnb

lr s` (`,`n migaf) "i`ny zia" wxt ,migafa

oiprl mlrd xtn dxf dcear ixiry opixnbc ab

"onewn edfi`" wxta oke ,diteba oaizkc ze`fd

ody xeav inly igaf opixnb `lc ,(`,dp my)

s`e .z`hgl ywzi`cn ,oetv irae ,miycw iycw

`l` oilk`p oi`y `yiwidn ol `wtpc ab lr

.diteba (e `xwie) z`hga aizkc ,dpedk ixkfl

,z`hgl yiwzi`cn oetv mzd sili `l my` oke

dkinq `ywid `eddn inp opixnbc ab lr s`

il d`xp df lk ,edin .z`hgc diteba aizkc

ze`fdd lk `kdc ,`kdc `dl enc `lc :uxzl

Ð diteba zvwn ilbc oeike ,`piipr cg aiyg

.ywida silic i`n elit` ,`pnif cga inp opixnb

wgvi epiaxe .edpip `piipr cg e`l Ð jpd la`

,uegan sili xirya azkc dlrnl zg`nc :yxit

uega sili xtc dhnl rayne ,xirya oia xta oia

dyri oke" dil rnyn ikdc .xirya oia xta oia

zg` ,dyry enk ,zendad izya "cren ld`a

mipta xta dyr xy`k oke .mipta xirya dlrnl

`le .cren ld`a zendad izyl dyri dhnl

`pnif cga oeyl mdxa` oa wgvi epiaxl `xidp

dlrnl uega xt :xninl dil ded ikdc ,xnb

xpe .xnb xtn dhnl uega xirye ,xnb xirynd`

epiax `iady jpd lkl inc `le .i"yx yexit el

ld`a dyri oke" aizkc oeik ,`kdc .wgvi

,ediiteba aizkc ze`fd` i`w `nzqn Ð "cren

,xtc dhnl raye xiryc dlrnl zg` epiidc

,ze`fd `l` miptle iptl dyer did `l ixdy

cenll ep` oikixv ok m`e ."dyri oke" azk `d`e

ok `l m`y ,ywida epcnly dn mb `pnif cga

ixnbl rnync "dyri oke" miiwn iziid `l f`

miaexwe .miptle iptl enk cren ld`a dyri

zeidl dlrnl ip` izazky uexize df uexiz

.oieyéðàith dnk dilr eide inexa dizi`x

oa wgvi epiax dywd Ð xac mlrd xtn minc

ipy ziaae ,zkext eed `l oey`x ziaa `de :xy`

,xac mlrd xt oiaixwn eid `l zkext eedc

odk oia oi` :(a,h) dlibnc `nw wxta opzck

lk lr `ad xt `l` micba daexnl giyn

!micba daexn `le eaixwn giyn odkc ,zevnd

.ixii` iaac zkextae ,ded oey`x ziaac :uxize

z`xedk dyre drh m` xt iziinc ,xeavl oic zia z`xedk Ð envrl giyn odk z`xed ol `niiwc ,envrl giyn odk z`xeda ixii` dlibnc `idde ,ded ipy ziaac :uxiz wgvi epiaxe

,diaexw`l ivn heicd odk elit` Ð xeav ly xac mlrd xt la` .dxiry e` dayk iziine ,cigi x`yk `ed ixd Ð micba daexn la` "giynd odkd m`e" aizkc ,giyn `wece .envr

ziaa giyn odkc ,giyn odk xt ly inp xn`w `l ikdle ,ixii` ipy ziaa jgxk lr `l` !giyn odk xt ly `nip Ð oey`x ziaa i`c ,ixii` ipy ziaac gken oke ,mipdk zxeza `zi`ck

.[a,ap lirl] dgynd ony fpb ediy`ic ,ded `l ipy

äìë,`xw i`d izii` ikdlc :xnel yi `nye !dweg aizke ,`yixa xtd mc zepzn aizkcn dil wetiz ,`xw i`d iiezi`l jixhvi` i`n `prci `l Ð xiryd mc dlk jk xg`e xtd mc

,`peeb i`d ik la` .xtc zepzn inwn ,mewn cgac xiry zcear lk micwd m` oebk ,mly dyrn ly xcqd dpiyc `kid `l` opitli `l "dweg"n `pin` ded Ð dweg aizkcn i`c

dpiy enk iede ,xiryd mc dlk jk xg`e ,ixnbl xtd mc dlk dxn` dxezd Ð "dlke" aizkcn iziin ikdl ,akrn `l Ð xtc zepzn ray inwn xiryc zepznn zg` `l` micwn epi`y
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc `nei(ycew zay meil)

àzLä,zelbd onfa eiykr -éøay i`cea -ïezà íéàîèmz` - ©§¨¨¦§¥¦©
,aezkd mkilr cirn oky ,mknr dxey dpikyd oi`e ,l`xyi ipa

áéúëcl`xyi zqpk lr(h ` dki`)y meyn dzlbydúàîè' ¦§¦ª§¨¨
'äéìeLainca minzkp dicba ileyy dcpk ,dicba ileya - §¤¨

.dz`nehdéì øîà,oin eze`l `pipg iaxéæç àzd`xe `ea -äî ¨©¥¨£¥©
eäa áéúk,l`xyia,'íúàîè CBúa ízà ïëMä'yïäL ïîæa eléôà §¦§©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨£¦¦§©¤¥

.ïäéðéa äéeøL äðéëL ,ïéàîè§¥¦§¦¨§¨¥¥¤
lirl `ziixaa(:ep)xtd mc ze`fd z` ywida cenll x`azp

:`xnbd dywn .miycwd ycewa mz`fdn lkida xirydeéëå§¦
miycw ipicaãîlä øáccnlpd -ãnìîe øæBç ,Lwéäaoic eze` ¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥

xg` mewnlLwéäaepicia llk ixd ,sqep(:hn migaf)oi` miycway §¤¥
zg` ze`fdd oipne xg`ne ,ywida cnlpy oicn ywida oicnl

`p `l` ,yexita exn`p `l xiryae xta dhnl raye dlrnlxn
oifn xiryd mcn s`y ywida epcnle ,dhnl ze`fd ray xta
xta s`y ywida epcnle ,dlrnl zg` d`fd xirya xn`pe ,jk

lirl `ziixaa x`eank ,jk oifn(.dp)miptay ze`fddy oeike ,
ze`fdd z` ywida mdn cenll okzi cvik ,efn ef ywida ecnlp

.lkiday
:`xnbd zvxznéàädf ecnlpy miptay ze`fdd ly df oic - ©

d`fdd zaeg xwir ixdy ,ywida cnld xac llka mpi` ,dfn
dhnle dlrnl mipta`le ,xirya oiae xta oia yexita dxn`p

cenild ok m`e ,ze`fdd oipn z` `l` dfn df cenll epkxved
`l` ,cala ywida cnlp epi` o`k,àeä øçà øáãå epîéä,xnelk ¥¤§¨¨©¥

xacn ywida `ed riizqn zvwnae ,envr epnn cnlp oicd xwir
,xg`ådf ote`a cnlpd oicLwéä éåä àìcnld xacl aygp epi` - §Ÿ¨¥¤¥

cenll ozip jkitle ,ywida cnlne xfeg miycwa s`e ,ywida
.uegay ze`fdl miptay ze`fddn

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäxaeqd `aiwr iax zrcl - ¨¦¨§©§¨©
(.fp migaf)'xg` xace epnid' cnlpd xacy,Lwéä éåä àìxfeg jkle Ÿ¨¥¤¥

,ywida cnlneøîàc ïàîì àlàl`rnyi iax zrcl -(my)s`y ¤¨§©§¨©
xg` xace epnid' cnlpd xac,Lwéä éåä 'epnn micnl oi`e ¨¥¤¥

,ywida,øîéîì àkéà éàîxtd mc z`fd ywida micnl cvik ©¦¨§¥©
miaygp miptay ze`fdd s` `ld ,mipta mz`fdn uega xiryde

.ywida cnlpd xac
xfeg epi`y ywida cnld xaca exn`y dn :`xnbd zayiin
eze`n ipyd ywida cenll ep`a m` `weec `ed ,ywida cnlne
cenll mi`a epiid m` oebke ,oey`xd ywida ywed xaky oipr
`ed cnlp oey`xd oipray xg`l z`fe ,xg` oiprl xtd ly epicn
,zendad ecnlp ok` oey`xd ywida o`k la` .xiryn ywida
e` xtdn aey micnl oi` ipyd ywida j` ,efn ef ,xiryde xtd

`l` ,xirydnéããäî éøîâc àeä úBîB÷îywida epcnl - §§¨§¥¥£¨¦
k didz lkida d`fddydf ote`ae ,miycwd ycewa d`fdd en

.ywida ecnlpy mixac s` df ywida cenll xyt`
:sqep aeyii,àîéà úéòa éàmipt ze`fd mze`ny xn`p m` s` ¦¨¥¥¨

jka oi` ,uegay ze`fdl ywida micnl ep` odn ywida ecnlpy
,ywida cnlle xefgl leki epi`y ywida cnld xac ly oexqg

okyõeç,lkiday ze`fd -íéðôaî,miycwd yceway ze`fdn - ¦¦§¦
øîb àðîéæ àãçazeyxetnd ze`fdd z` oia ,epcnl zg` zaa - ©£¨¦§¨¨©

mda ecnlpy ze`fdd z` oiae ,miptay xirye xta weqta
,ywida cenll xyt` zeyxetnd ze`fdd z`y oeikne ,ywida
ecnlpye yexita exn`p `ly ze`fdd z` s` mdnr micnl
,ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xacy exn` `le ,ywida
la` ,'cala' ywida cnld xac df ywida micnlyk wx
ywid eze`a cenll mileki ,miyxetnd mixac ywida micnelyk

.ywida ecnlpy mixac s`
:lkida xtde xiryd mc z` dfn did okid `ziixa `xnbd d`ian

äfî àeäLk ,àðz,xiryde xtd mcn lkidaúëBøtä ìò äfî Bðéà ¨¨§¤©¤¥©¤©©¨¤
,mcd da rbiy ote`a,úëBøtä ãâðk àlà.mcd da rbep `leøîà ¤¨§¤¤©¨¤¨©

äéúéàø éðà ,éñBé éaøa øæòìà éaøzkextd z` -äéìò eéäå ,éîBøa ©¦¤§¨¨§©¦¥£¦§¦¦¨§¦§¨¨¤¨
,íéøetkä íBé ìL øéòNå øt ìL íéîc étéè änkerbpy epl ixde ©¨¦¥¨¦¤¨§¨¦¤©¦¦

.ze`fdd zrya zkexta mincd
:`xnbd zl`eyàîìéãåelld mincdy okzi ixd -øác íìòä øôc §¦§¨§©¤§¥¨¨

,eåä äøæ äãBáò éøéòNe ,øeaö ìLel` zepaxw inc z` s` ixdy ¤¦§¦¥£¨¨¨£
mei ly xirye xt lr jkn gikedl oi`e ,zkextd lr eid mifn

:`xnbd daiyn .zkexta mincd mirbep eidy mixetkdàæçc§¨¨
ïøãñk éãéáòczgz ef dxeya mixceqn eid mincd itihy d`xy - ©£¦¥§¦§¨

mze` dfn didy epipy mixetkd mei ly xirye xta wxe ,ef
xeaiv ly xac mlrd xta eli`e ,ef zgz ef dxeya epiidc silvnk

.df xcq itl mifn eid `l
mlrd xt ly mcd ze`fd mewn lr dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:xeaiv ly xacénð ïðúel s` epipy -øeaö ìL øác íìòä øt éaâ §©©¦©¥©¤§¥¨¨¤¦
àðååb éàä ékjixv m` zwelgn dze`a el` mi`pz ewlgpy - ¦©©§¨

.zkexta mincd erbiyäfî àeäLkly xac mlrd xt mcn lkida §¤©¤
,xeaiveéä àìmincd eidiy mikixv,úëBøta ïéòâBðdfn did `l` Ÿ¨§¦©¨¤

,zkextd cbpkeòâð íàåzkexta mincd,eòâðzlqtp d`fdd oi`e §¦¨§¨§
.jkaäéúéàø éðà ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîàzkextd z` -,éîBøa ¨©©¦¤§¨¨§©¦¥£¦§¦¦¨§¦

éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øt ìL íéîc étéè änk äéìò eéäå§¨¨¤¨©¨¦¥¨¦¤©¤§¥¨¨¤¦§¦¥
,äøæ äãBáò.ze`fdd zrya mincd da erbpy epl ixde £¨¨¨

:`xnbd zl`eyàîìéãåelld mincdy okzi ixde -ìL øéòNå øôc §¦§¨§©§¨¦¤
,eäðéð íéøetkä íBéxeaiv ly xac mlrd xta s`y gikedl oi`e ©¦¦¦§

:`xnbd daiyn .zkexta mirbep mincd eidàlL éãéáòc eäðæçc§¨©§©£¦¥¤Ÿ
ïøãñk,ef zgz ef dxeya mixceqn eid `l mincd itihy d`xy - §¦§¨

mze` dfn didy epipy mixetkd mei ly xirye xta eli`e
xt ly el` mincy gkene ,ef zgz ef dxeya epiidc silvnk

.xeaiv ly xac mlrd
:xiryde xtd inc eaxrzp xy`k oicd dn dpc `xnbdBì eáøòúð¦§¨§

íéîcxt lyíéîãa,mipta mdn dfdy iptl xiry ly,àáø øîà ¨¦§¨¦¨©¨¨
ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðxtd mcn da yiy ef zaexrzn ¥©©§©§¨§¤©§©¨

,xirydeBì äìBòåef d`fdïàëìe ïàëìxtd mc z`fd zaegl - §¨§¨§¨
.xiryd mc z`fd zaegleäeøîà`ax ixac z`,äéîøé éaøc dén÷ £¨¨©¥§©¦¦§§¨

øîà,dinxi iaxéàLtè éàìáa,miyth miilaa -éøééãc íeMî ¨©©§¨¥¦§¨¥¦§¨§¥
àëBLçc àòøàa,`id dkeyge dwenry laa ux`a md mixcy - §©§¨©£¨

jklïëMçîc àzòîL éøîà,mikeyg mixac mixne` md - ¨§¥§©§¨¦§©§¨
mpi`y mixac mailn micea md xac mrh mircei mpi`yky
xtd mc myl zg` d`fda dfny `ax ixacl ixdy ,mipekp

,xirydeénwî øéòNc äìòîì áéäé à÷ àäøôc ähî`vnp ixd - ¨¨¨¦§©§¨§¨¦¦©¥©¨§©
z` ozpy iptl ,xiryd mcn dlrnly dpznd z` zzl micwny

,xtd mcn dhnly zepzndäøîà äøBzäå(k fh `xwie)øtkî älëå' §©¨¨§¨§¦¨¦©¥
,'Lãwä úàenk df ixde ,xen`d xcqk zextkd z` dNM xnelk ¤©Ÿ¤©¥

odkl zeevle ,akrny xnel ick aey oiprd z` aezkd dpyyälk©¥
n zefdl jixvy ze`fdd lk z`å ,øtä ícwxälk Ck øçàzefdl ©©¨§©©¨©¥

n zefdl jixvy ze`fdd z`øéòNä ícxcqdn zepyl el oi`e ©©¨¦
.dxeza xen`dïúBð ,äéîøé éaø øîà àlàelld mincd zaexrzn ¤¨¨©©¦¦§§¨¥

d`fdòáLå äìòîì úçàze`fdì ähîìíLmc z`fd aeig meiw ©©§©§¨§¤©§©¨§¥
ïúBðå øæBçå ,øtäaey ef zaexrznì ähîì òáLå äìòîì úçàíL ©¨§¥§¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥

mc z`fdøéòNä.oxciqk ze`fdd lk z` dfdy `vnpe ©¨¦
:`xnbd dpc cerBì eáøòúðdíéîcxtd lyíéîãaxiryd ly ¦§¨§¨¦§¨¦

úBðBøçàä úBðznamcn dlrnl zg` d`fd dfd xaky xg`l - ©©¨¨©£
,dhnly ze`fdd ray z` epnn dfd `l oiicre xtdàtt áø øáñ̈©©¨¨

df oica ocykòáL ïúBð ,øîéîì àáøc dén÷ze`fdì ähîìíL ©¥§¨¨§¥©¥¤©§©¨§¥
mc z`fdìe øtíLmc z`fdå ,øéòNjk xg`ïúBðå øæBçd`fd ©§¥¨¦§¥§¥

ì äìòîì úçààzLä ãò ,àáø déì øîà .øéòN íLeiykr cr - ©©§©§¨§¥¨¦¨©¥¨¨©©§¨
ïì eø÷l`xyi ux` ipaàzLäå ,éàLtèeiykrne -epl e`xwi ¨¨¦§¨¥§©§¨

éàLtèc éàLtèxg`n ,miythay miyth -àìå eäì ïðéøîâî à÷c ¦§¨¥§¦§¨¥§¨©§§¦©§§Ÿ
éøéîbmicnel ep` oi` ,epze` micnln mdy xg`l s`y - §¦¥

z` miiwl dhnly ze`fdd z` dligzn ozep m` ixdy ,mdixacn
xiryd mcne xtd mcn dhnl ze`fdd aeigähî áéäé à÷ àäå§¨¨¨¦©¨

øéòNc äìòî énwî øéòNcdhnl zefdl micwn `edy `vnp ixd - §¨¦¦©¥©§¨§¨¦
,dlrnl epnn dfdy iptl xiryd mcnäøîà äøBzäåxcqa §©¨¨§¨

ze`fddïzd`fd.ähîì Ck øçàå äìòîì ¥§©§¨§©©¨§©¨
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ezny in` cenr fp sc ± iyily wxt`nei
éøá àúùä.d`neha dxey mkipia dpiky oi`e ,oez` mi`nh i`ce Ðãîìä øáã éëå

ù÷éäáray xiryde ,ywida xiryd on dlrnl zg` mipt zepzna cnly ,xt oebk Ð

oke"c ywida zkextd zepzn lr miptay zepzn oicnlne oixfeg ,xtd on ywida dhnl

"cren ld`l dyri?on ywid miycwa micnl oi`c :(a,hn) migaf zkqna ol `niiwe

.ywiddøçà øáãå åðîéäe`l oey`xd ywid Ð

aizk xirya oia xta oia ixdy ,`ed ywid

`l` dfn df cenll ekxved `le ,dhne dlrn

cnl envrn cge cg lk ,jkld .oipnd z`

cnl df oi`e ,zvwna eriiqn xg` xace ,zvwn

eda cnlne xfeg oi`y ywid inc ikide .ywida

e` ,llk xirya dhnl xn`p `l m` oebk Ð

ef zendad ecnle ,llk xn`p `l xta dlrnl

ywida efncnlne xfeg epi`y ywid epiid Ð

.ywida'åëå øîàã ïàîì àçéðä`zbelt Ð

.(`,fp) "onewn edfi`" wxta migafaúåîå÷î
éããäî éøîâã àåäon cnld ywid df oi` Ð

ef zenda ecnl oey`xd ywida ixdy ,ywidd

.xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre ,efn

on zg`l xac mey ywed `l ipyd ywidae

ywida dcnly dn dpnn cenll zendad

oke" dfl df eywed zenewnd `l` ,dzxagn

,"ycewd lr xtk xy`k" "cren ld`l dyri

`l` ,ywida dlgzn melk cnl `l ycewde

zepzna xtl xiryde xiryl ywed xtd

.ycewdàðîéæ ãçá íéðôî õåç àîéà úéòá éàå
øîâcnl ywida miptc ol `xiaq inp i` ÐÐ

dn zg` zaa lkidd lr cenlle xefgl leki

xirya dlrnl zg` oebk .yexita ea aezky

cnly dn s` mdnre ,xta dhnl raye

ywidd on cnl epi`y ywid inc ikide .ywida

iiptl on cenll lkid jxved `l m` oebk Ð

`zyd la` .ywida cnly dn `l` miptle

ea yxetnd z` epnn cenll jxvedccnl Ð

.zg` zaa lkdéîåøá äéúéàø éðàzkqna Ð

'xl qp dyrp ,oeinlz oa iab (a,fi) dlirn

a z` `tixy iqei 'xa xfrl`qpkpy inex jln z

xve`l edeqipkde .oeinlz oa enyy dteba cy

`l` utg did `le ,dvxiy dn lk lehil jlnd

lr exfby zexifb eazky zexbi` myn lehil

zia ilk d`x mye .mrxwe m`vne ,l`xyi

.xve`a ycwndoxcqk,dhnl dlrnln Ð

.silvnkminca minc,xiry lye xt ly Ð

.melk mipta ozpy mcew`keygc `xz`aÐ

.dlevn `idy ,laaaäìòîì áéäé à÷ àä
øéòùãmyle xt myl dlrnl zg` ozepy Ð

.xiryøôëî äìëåody enk zextkd dlk Ð

.oipra zexen`úåðåøçà úåðúîáozpy xg` Ð

.xtd on dlrnl zg`
úåñåë
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åðîéä`l :`ziixaa lirl opixn`wc `d dyw `iepiy i`dl Ð ywid ied `l xg` xace

`l `zydc ,xtc `ywidn `l` sili ded `l ok m`c ,'eke xirya dhnl xn`i

,ywid ied xg` xace epnidc dl `xiaq lirlc `ziixac :xnel yie !xg` xace epnid ied

.oiadl lweõåçmixaca yxcil ywid ozipc icii` :i"yx yxit Ð xnb cg` xaca miptn

xirya dlrne xta dhnl oebk ,mipta oiyxetnd

dnize .enr ywida cnld s` zg` zaa cenlp Ð

,zeilkd izye cakd zxzei `dc ,ok xnel `ed

mlrd xte ,mlrd xtn dxf dcear ixiry opixnbc

ywidn ywid aiyg Ð giyn odk xtn xnb

lr s` (`,`n migaf) "i`ny zia" wxt ,migafa

oiprl mlrd xtn dxf dcear ixiry opixnbc ab

"onewn edfi`" wxta oke ,diteba oaizkc ze`fd

ody xeav inly igaf opixnb `lc ,(`,dp my)

s`e .z`hgl ywzi`cn ,oetv irae ,miycw iycw

`l` oilk`p oi`y `yiwidn ol `wtpc ab lr

.diteba (e `xwie) z`hga aizkc ,dpedk ixkfl

,z`hgl yiwzi`cn oetv mzd sili `l my` oke

dkinq `ywid `eddn inp opixnbc ab lr s`

il d`xp df lk ,edin .z`hgc diteba aizkc

ze`fdd lk `kdc ,`kdc `dl enc `lc :uxzl

Ð diteba zvwn ilbc oeike ,`piipr cg aiyg

.ywida silic i`n elit` ,`pnif cga inp opixnb

wgvi epiaxe .edpip `piipr cg e`l Ð jpd la`

,uegan sili xirya azkc dlrnl zg`nc :yxit

uega sili xtc dhnl rayne ,xirya oia xta oia

dyri oke" dil rnyn ikdc .xirya oia xta oia

zg` ,dyry enk ,zendad izya "cren ld`a

mipta xta dyr xy`k oke .mipta xirya dlrnl

`le .cren ld`a zendad izyl dyri dhnl

`pnif cga oeyl mdxa` oa wgvi epiaxl `xidp

dlrnl uega xt :xninl dil ded ikdc ,xnb

xpe .xnb xtn dhnl uega xirye ,xnb xirynd`

epiax `iady jpd lkl inc `le .i"yx yexit el

ld`a dyri oke" aizkc oeik ,`kdc .wgvi

,ediiteba aizkc ze`fd` i`w `nzqn Ð "cren

,xtc dhnl raye xiryc dlrnl zg` epiidc

,ze`fd `l` miptle iptl dyer did `l ixdy

cenll ep` oikixv ok m`e ."dyri oke" azk `d`e

ok `l m`y ,ywida epcnly dn mb `pnif cga

ixnbl rnync "dyri oke" miiwn iziid `l f`

miaexwe .miptle iptl enk cren ld`a dyri

zeidl dlrnl ip` izazky uexize df uexiz

.oieyéðàith dnk dilr eide inexa dizi`x

oa wgvi epiax dywd Ð xac mlrd xtn minc

ipy ziaae ,zkext eed `l oey`x ziaa `de :xy`

,xac mlrd xt oiaixwn eid `l zkext eedc

odk oia oi` :(a,h) dlibnc `nw wxta opzck

lk lr `ad xt `l` micba daexnl giyn

!micba daexn `le eaixwn giyn odkc ,zevnd

.ixii` iaac zkextae ,ded oey`x ziaac :uxize

z`xedk dyre drh m` xt iziinc ,xeavl oic zia z`xedk Ð envrl giyn odk z`xed ol `niiwc ,envrl giyn odk z`xeda ixii` dlibnc `idde ,ded ipy ziaac :uxiz wgvi epiaxe

,diaexw`l ivn heicd odk elit` Ð xeav ly xac mlrd xt la` .dxiry e` dayk iziine ,cigi x`yk `ed ixd Ð micba daexn la` "giynd odkd m`e" aizkc ,giyn `wece .envr

ziaa giyn odkc ,giyn odk xt ly inp xn`w `l ikdle ,ixii` ipy ziaa jgxk lr `l` !giyn odk xt ly `nip Ð oey`x ziaa i`c ,ixii` ipy ziaac gken oke ,mipdk zxeza `zi`ck

.[a,ap lirl] dgynd ony fpb ediy`ic ,ded `l ipy

äìë,`xw i`d izii` ikdlc :xnel yi `nye !dweg aizke ,`yixa xtd mc zepzn aizkcn dil wetiz ,`xw i`d iiezi`l jixhvi` i`n `prci `l Ð xiryd mc dlk jk xg`e xtd mc

,`peeb i`d ik la` .xtc zepzn inwn ,mewn cgac xiry zcear lk micwd m` oebk ,mly dyrn ly xcqd dpiyc `kid `l` opitli `l "dweg"n `pin` ded Ð dweg aizkcn i`c

dpiy enk iede ,xiryd mc dlk jk xg`e ,ixnbl xtd mc dlk dxn` dxezd Ð "dlke" aizkcn iziin ikdl ,akrn `l Ð xtc zepzn ray inwn xiryc zepznn zg` `l` micwn epi`y
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eznyקצו ina cenr fp sc ± iyily wxt`nei
úåñåëá úåñåë.xiry ly qek dfi`e xt ly qek dfi` xikn epi`y Ðïúåðå øæåçå ïúåð

ïúåðå øæåçåozepe xfege ,cg`d on dhnl raye dlrnl zg` ozep dceare dcear lka Ð

`vi xiry ipye did xt ly oey`x m` ,jytp dnc .oey`xd on ozepe xfege ,ipyd on

z` akrn xt `ipzck ,epi`y enk `ed ixde did xiry ly oey`x i`e ,dipyae dpey`xa

xt mcw ixdy ,ziyilyae dipya `vi xiryd

.lkida oke .xirylåáøòúð íéîã úö÷îoebk Ð

,mwix iyily wxfn jezl zewxfn ipyn jtypy

.cg`e cg` lka mda xiizypeéëã éì àèéùô
áéäéx`ypy dnn ,aidi oi`cen zepzn Ð

.zewxfnaåäéîeaxrzpy jpd ol `irain `d Ð

ceqile ,eaxrzp `l eli`k ,eed mixiy iyilya

ixiy :(`,fn migaf) opzck ,ilf` oevigd gafn

gafn ly iaxrn ceqi lr jtey did mcd

.oevigdåäðéð ïééåçã àîìéã åàoi`e li`ed Ð

dxfray dn`le ,epnn epzip zepey`xd zepzn

oexcw lgpl dxfrd jelkil lk z` d`iand

.ilf`øîàã ïàîì åìéôàqek onwl `ziixaa Ð

z` ozpe zeqek izya mcd laiw oebk 'eke zg`

.zg` qekn zepxwd zepzn lkáéäéã éàä ìáà
äéðéîiyily wxfnay elld mincd ixdy Ð

.zepznd odn ozpy zewxfnd ipya elawzp

àéðúãe` iegc exiag dyer qekc `zbelt Ð

.'eke xn`c o`nl elit` lirl oxn`c ,mixiy

øîåà àåä äìòîì`iyp xiryc z`hga Ð

aizk mixiyae 'ebe "jetyi enc z`e" (c `xwie)

cigi z`hga dhnle ,"lk" `kd aizk `le

oipn :opiqxb ikd ."lk" aizk dcic mixiya

dfn ozpe zeqek rax`a dnc lawy z`hgl

cenlz Ð ceqil oiktyp oleky zg` dfne zg`

ozp elit` leki ,"jetyi dnc lk z`e" xnel

z`e" :xnel cenlz Ð odn zg`n zepzn rax`

oiktyp ode ,ceqil jtyp `ed Ð "jetyi enc

z`hgl oipn :xn` oerny 'xa xfrl` 'x .dn`l

zepzn rax` ozpe zeqek rax`a dnc laiwy

cenlz Ð ceqil oiktyp oleky oey`x qekn

qek :xaq `nw `pz ."jetyi dnc lk z`e" xnel

oerny 'xa xfrl` 'xe ,iegc exiag z` dyer

.mixiy exiag z` dyer qek :xaqïéáøòî
úåðø÷ì`ayk xiry mca xt mc oiaxrn Ð

.iniptd gafn zepxw zepzn ozilïéáøòî ïéàÐ

Ð "xiryd mcne xtd mcn gwle" dil rnync

.envr ipta cg` lknàìã áâ ìò óà øîàã
'åëå åéãçé áéúëyi`" :(`,eq oixcdpq) `ipzc Ð

`l` il oi` ."en` z`e eia` z` llwi xy` yi`

oipn eia` `la en` ,en` `la eia` ,en`e eia`?

'x ixac ,lliw en` ,lliw eia` :xnel cenlz

,cg`k odipy rnyn :xne` ozpei 'x .diy`i

jl hextiy cr ,envra cg`e cg` lk rnyne

diyix `pin` ded lliw en`e eia` aizk xcd `l i` diy`i 'xl `nl` ,"eicgi" aezkd

.rnyn cg`k odipy Ð "xiryd mcne xtd mcn" :inp `kd ,rnyn cg`k odipy `xwc

úçà áéúëã.mizy `le (l zeny) "dpya zg` eizepxw lr oxd` xtke" Ðàìã àéðú
ïééåðùë.oiaxrn xn`c `ed diy`i 'xc ,`xwirn jzrc `wlqc dnk `l` Ð

ìá÷å
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àìà` oilerc Ð 'ek dlrnl zg` ozepe xfege xt myl dhnl ray ozep `ax xn`opi

oipzipd :(a,hr migaf) "zeaexrzd" wxta opzc `dl inc `le .df z` df oilhan

yic .dn`l epktyi xfril` iaxc opaxl edl `xiaqc .dhnl oipzipa eaxrzpy dlrnl

eaxrzpy dlrnl oipzip dil ded xtc dlrnl ozpy xg`l `zydc idp ,`kd ip`yc :xnel

oiey od `xwirnc oeik mewn lkn ,dhnl oipzipa

`kd ecen xfril` iaxc opax elit` Ð odizepzna

eli`k dlrnl xtd mc ip` d`exe ,dlrnl ozic

.min `edïúåðyxit Ð ozepe xfege ozepe xfege

eaxrzpa inp ixii`c rnyn .lkida oke :i"yx

:dywe .miptle iptl ozpy mcew zeqeka zeqek

mcew ehgyy xiry oiwxita onwl opixn` `dc

yi `l` ,melk `le dyr `l Ð xt ly enc ozn

.lkida `l` ,miptle iptla ixii` `lc :xnel

jiiy][a,bp scl lirläøéòmc jezl xtd mc

unewd" wxta opixn`c :dniz Ð xiry

xt ly ency reci xacd (`,ak zegpn) "dax

oi`y oilerl o`kn `l` ,xiry mcn daexn

mc jezl xt mc dxirc oeike .df z` df oilhan

lr s`c ,xninl dil ded `kti` ok m` Ð xiry

oey`x oey`x xninl ol ded daexn xt mcc ab

dxf dcear zkqnc `xza wxta xn`ck ,lha

lk elit` ,xeal ziagn jqp oii dxrnd :(`,br)

meyn `kd `l` .lha oey`x oey`x Ð elek meid

ilhan oiler oi`c`ki`d :xnel yie !df z` df o

`lc ,xevxv itn dxrnd `wec mzd xn`c o`nl

Ð dicenr yitpc ziag itn la` ,dicenr yitp

yitpc ziagn elit` xn`c o`nl elit`e .`l

yitpc xacn dxrnc `kid mewn lkn Ð dicenr

opixn` `lc dcen Ð ziag itn ith dicenr

wxfnd on dxrn did `kde ,lha oey`x oey`x

.dicenr yitpc

àéðúivn ded inp ikd Ð oiiepyk `lc

wxt migafa ixiinc `ziixa iiezi`l

zegpn) "`hef unewd" wxtae (a,an) "i`ny zia"

iziin cere .xetk mei ly raye mirax` :(a,fh

mei ly dpnye mirax` `ipzc `ziixa mzd

zeziixa jpdl edl `xiaq jigxk lrc .mixetkd

zgkyn `l xg` oiprac ,zepxwl oiaxrn oi`

iiez`l dil `gip `l` ,mzd edl iwen ikde ,edl

`zyd .da xkfen envra ozpei iaxy `ziixa jd

wxtac :dnize .oiaxrn oi` ozpei iaxlc opiwqn

dcedi iaxc opixn` (`,hr oileg) "epa z`e eze`"

m`e ,`l e` a`d rxfl oiyyeg i` dil `wtqn

epiid ok m` Ð a`d rxfl oiyyegc xnel `vnz

`lc ozpei iaxk dil `xiaq dippge ,mzdc dippgk

ikid ,ok m`e .mzd xn`wck ,wlgl "e`" ira

zegpn) "dax unewd" wxta dcedi iax xn`w

lr ozpe xiryd mcne xtd mcn gwle"n (`,ak

oiaxrn oi` ok m` Ð ozpei iaxk dil `xiaqc oeik `de ?liha `l epina oinc Ð 'eke "zepxw

xaqw Ð zg` yixcc dcedi iaxl "zg`" yixc `l ozpei iaxc idp :xnel yie !zepxwl

mewn lkn ,"zg`" yixc `lc idp ?oiaxrn oi` ozpei iax xaqw i`n` :dniz la` .oiaxrn

zegpn) "zecn izy" wxta xn`c ,oiaxrn `nip Ð "xiryd mcne xtd mcn" aizkc oeik

`lc "o`vd on e` xwad on" (eh xacna) mikqp iab azkinl jixhvi`c ozpei iaxlc (`,`v

xcde "xwad on dndad on" aizk `yixac .dixeaica `xw ipycn `l` ,yixc `w e"ien e`lc mzd yxit i"yxe .inc eicgi aizkc o`nk Ð "o`vd one xwad on" `xwiea aizkc oeik `niz

azkinl jixhvi` ok m`e dndad onc yexit `ed o`ve xwa `dc ,"xwad one" azkinl ivn ded `lc :`xidp `le .o`ve xwa axrl dpin rny ,o`vd one xwad one aizk `le "o`vd one" aizk

xiryd mcne la` ,"o`vd one xwad on"l inc ded f` Ð xiryde xtd mcn `kd aizk eli`c ,enc `lc :il d`xpe !xiryd mcne xtd mcn enk o`vd one xwad on ied `zyde xwad on

dpin rny Ð "o`vd on e`" aizk `l `kde "dpeid ipa on e` mixezd on" aizk inp ser oaae "mifrd on e` miyakd on" o`v oa iab aizkcn :il d`xp inp i` .ozpei iaxl oiprd wiqtd "mcn"

.gbepd z` `ivedl Ð "o`vd one" opinwen f`e .wlgl "e`" mikqp zyxta jixhvi` ikdle .oaxrl
iax
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ì ähîì òáL ïúBð :àáø øîà àlà,øt íLøæBçå ¤¨¨©¨¨¥¤©§©¨§¥©§¥
ì ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðåeáøòúð .øéòN íL §¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥¨¦¦§¨§

úBñBëa úBñBk Bì¯,ïúBðøæBçå,ïúBðåøæBçåïúBðå §¥§¥§¥§¥§¥
ìLe ,Bì eáøòúð íéîc úö÷î .íéîòt äLúö÷î §¨§¨¦¦§¨¨¦¦§¨§¦§¨

áéäé ék ,àèéLt ,[Bì] eáøòúð àì íéîc¯ïéàceî ¨¦Ÿ¦§¨§§¦¨¦¨¥¦©¨¦
ðä ,eäéî .áéäéàîìéc Bà ,éìæà ãBñéìå eåä íéøéL C ¨¥¦¨¨¦©¦¨§¦¨§¦¦§¨

eåä ïééeçcéìæàåïàîì eléôà :àtt áø øîà ?änàì §¦¨§¨§¦¨©¨¨©©©¨£¦§©
íéøéL Bøéáç äNBò ãçà ñBk øîàc¯éléî éðä §¨©¤¨¤£¥¦©¦¨¥¦¥

éòa éàc éàä ìáà ,áéäé éöî áúéîì éòa éàc àëéä¥¨§¦¨¥§¥©¨¥¨¥£¨©§¦¨¥
áéäé éöî àì áúéîì¯àðeä áø déì øîà .àì §¥©¨¨¥¨¥¨£©¥©¨

ïàîì eléôà ,äaøcà :àtt áøì òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§©©¨©§©¨£¦§©
éeçc Bøéáç äNBò ãçà ñBk øîàc¯éléî éðä §¨©¤¨¤£¥¨¨¥¦¥

íéãéa déçc àìc àëéä ìáà ,íéãéa déçãc¯.àì §©§¥§¨©¦£¨¥¨§¨©§¥§¨©¦¨
ähîìe "CtLé Bîc úàå" øîBà àeä äìòîì :àéðúc§©§¨§©§¨¥§¤¨¦§Ÿ§©¨
úàhçì ïéépî ."CtLé dîc ìk úàå" øîBà àeä¥§¤¨¨¨¦§Ÿ¦©¦§©¨
äfîe úçà äfî ïúðå úBñBk òaøàa dîc ìaéwL¤¦¥¨¨§©§©§¨©¦¤©©¦¤

ãBñiì ïéëtLð ïlekL úçà¯úàå" øîBì ãeîìz ©©¤¨¦§¨¦©§©§©§¤
úBðzî òaøà ïúð eléôà ìBëé ."CtLé dîc ìk̈¨¨¦§Ÿ¨£¦¨©©§©©¨

ïäî úçàî¯"CtLé Bîc úàå" øîBì ãeîìz¯ ¥©©¥¤©§©§¤¨¦§Ÿ
CtLð àeä.änàì ïéëtLð ïäå ,ãBñiìøæòéìà éaø ¦§©©§§¥¦§¨¦¨©¨©¦¡¦¤¤

òaøàa dîc ìaéwL úàhçì ïéépî :øîBà ïBòîL éaøa§©¦¦§¥¦©¦§©¨¤¦¥¨¨§©§©
ïéëtLð ïlekL ïäî ãçàî úBðzî òaøà ïúðå úBñBk§¨©©§©©¨¥¤¨¥¤¤¨¦§¨¦

ãBñéì¯éaøìe ."CtLé dîc ìk úàå" øîBì ãeîìz ©§©§©§¤¨¨¨¦§Ÿ§©¦
!"CtLé Bîc úàå" áéúk àä ,ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨§¦§¤¨¦§Ÿ

.äîäa øàeöaL íéøéL éèBòîì éMà áø øîàäøéò" ¨©©©¦§©¥¦©¦¤§©©§¥¨¥¨
øîàc ïàîk ïðz ."øéòOä íc CBúì øtä íc©©¨§¨©¨¦§©§©§¨©
.ïúðBé éaøå äiLàé éaø ,øîúéàc .úBðøwì ïéáøòî§¨§¦©§¨§¦§©©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨
íéizñz .ïéáøòî ïéà :øîà ãçå ,ïéáøòî :øîà ãç©¨©§¨§¦§©¨©¥§¨§¦¦§©¥
ìò óà :øîàc ,ïéáøòî øîàc àeä äiLàé éaøc§©¥Ÿ¦¨§¨©§¨§¦§¨©©©

"åécçé" áéúk àìc áb¯.éîc "åécçé" áéúëc ïàîk ©§¨§¦©§¨§©¦§¦©§¨¨¦
áéúëc àëä éðàL ,àeä ïúðBé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¨¨¨¥¨¨¦§¦
øtä ícî ç÷ìå" :ïééepLk àìc àéðz ."úçà"©©©§¨§¨§¦¨§¨©¦©©¨

"øéòOä ícîe¯eéäiL.äiLàé éaø éøác ,ïéáøBòî ¦©©¨¦¤¦§§¨¦¦§¥©¦Ÿ¦¨
éáø
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc `nei(ycew zay meil)

làïúBð ,àáø øîà àzaexrzd mcn dligznòáLze`fdähîì ¤¨¨©¨¨¥¤©§©¨
ìíLmc z`fdì ,ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðå øæBçå ,øtíL §¥©§¥§¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥

mc z`fd.øéòN̈¦
:minca zaexrz ly sqep ote`a dpc `xnbdúBñBk Bì eáøòúð¦§¨§

úBñBëa,xiryde xtd inc z` oda laiwy zewxfnd etlgzpy - §
edn rcei epi` dzre ,lkidae miycwd ycewa mdn dfdy iptl
mcl xtd mc z` micwdl jixvy oeikne .xiryd mc edne xtd mc
lr lkidae miycwd ycewa dfny ze`fdd lka jkl ,xiryd

zkextdïúBð,dhnl raye dlrnl zg` cg` wxfnay mcdn ¥
ïúBðå øæBçå,ipyd wxfnay mcdn jkïúBðå øæBçåwxfnay mcdn §¥§¥§¥§¥

lkidaye miptay ze`fda dfdy `vnpe ,oey`xdìL,íéîòt äL §Ÿ¨§¨¦
wxfnd m` s`y ,xiryd mcl xtd mc micwdy i`ce df ote`ae
aey ozpe xfg ixd ,xiryd mc ly wxfnd `ed epnn ozpy oey`xd
mcn dpizp o`k yiy `vnpe oey`xd wxfndn ipyd wxfnd xg`

.xtd mc xg` xiryd
:sqep oicíéîc úöwîxiryde xtd lyúö÷îe ,Bì eáøòúð ¦§¨¨¦¦§¨§¦§¨

dníéîcmdlyáéäé ék àèéLt .[Bì] eáøòúð àìxacd heyt - ¨¦Ÿ¦§¨§§¦¨¦¨¦
,zefdl `a xy`kyáéäé ïéàceî,eaxrzp `ly mincdn dfny - ¦©¨¦¨¦

eäéîa ,wtzqdl yiðäCm`d ,mpic dn ,miaxernd minca - ¦¨¨
eåä íéøéLmdn dfdy mcd ixiiyk -éìæà ãBñéìåceqil miktype - ¦©¦¨§¦¨§¥

,mcd ixiiy oick gafndàîìéc Bàzepznd mdn ozp `ly oeik ¦§¨
,lkidae miptayeåä ïééeçczefdln egcpy ,miiegc miaygp md - §¦¨

,mdaänàì éìæàådxfra dzidy mind zn`l miktyp mde - §¨§¥¨©¨
mincd miktyp dil`e ,oexcw lgpl jelkld z` dkiledy

.mileqtd
:`xnbd zhyetôà ,àtt áø øîàøîàc ïàîì elé`ziixaa ¨©©¨¨£¦§©§¨©
,oldl z`aend,íéøéL Bøéáç äNBò ãçà ñBkmc z` laiw m`y ¤¨¤£¥¦©¦

mcd s` ,zg` qekn zepznd z` dfde ,zeqek izya z`hgd
,mcd ixiiyk epic dipyd qekayáúéîì éòa éàc àëéä éléî éðä- ¨¥¦¥¥¨§¦¨¥§¥©

dipyd qekdn zefdl dvxi m`y mewna wx xn`p df oicáéäé éöî̈¥¨¦
jkle ,zg` qekk zeqekd izy miaygp jkay ,epnn zefdl leki -

,miixiyk epic dipyd qekay mcd s`éàä ìáào`k la` - £¨©
,mincd zvwn eaxrzpykáéäé éöî àì áúéîì éòa éàcm` s`y - §¦¨¥§¥©Ÿ¨¥¨¦

jixve ,dpnn zefdl el oi` zaxernd qekay mcdn zefdl dvxi
,eaxrzp `ly mincd on `weec dligzkl zefdlmincd oi`

df ote`ae ,cg`k miaygp zeqekd izyayàìdyer qeky exn` Ÿ
.miixiy exiag z`

:`xnbd dgec,àtt áøì òùBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨
äaøcà,jtidl xazqn -yøîàc ïàîì eléôàz` laiwy odkay ©§©¨£¦§©§¨©

,zeqek izya mcddééçãc éléî éðä ,éeçc Bøéáç äNBò ãçà ñBk¤¨¤£¥¨¨¥¦¥§©§¥
íéãéaz`fe ,micia odkd e`gcy -zeqek izya laiw xy`k §¨©¦

zg` qek dgcy jka ,d`fdl zeqekd izy zecner eide xg`ny
,'iegc'l jk meyn aygp ,dpnn zefdlndééçc àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ©§¥

,íéãéamincdn zefdl leki did `le mincd eaxrzpy o`k oebke §¨©¦
,micia m`gc `le ,eaxrzdyàìlkde ,miiegc elld mincd eyrp Ÿ

.ceqil miktyp mdy micen
z` dyer cg` qek m` ewlgp da `ziixad z` d`ian `xnbd

:miixiy e` iegc exiagøîBà àeä äìòîì ,àéðúcly miixiy oiprl §©§¨§©§¨¥
`iyp z`hg xiry(dk c `xwie),CtLé Bîc úàå'gAfn cFqi l` §¤¨¦§Ÿ¤§¦§©

,'dlrd,jetyi enc 'lk' z`e aezk `leähîìecigi z`hg oiprl ¨Ÿ¨§©¨
øîBà àeä(l weqt my)CtLé dîc ìk úàå''gAfnd cFqi l`,jke ¥§¤¨¨¨¦§Ÿ¤§©¦§¥©

,oeyld iepiy z` miyxec,úBñBk òaøàa dîc ìawL úàhçì ïéépî¦©¦§©¨¤¦¥¨¨§©§©
î ïúðåqekäfdpznîe úçàqekäfdpznïlekL úçàixiiyy - §¨©¦¤©©¦¤©©¤¨

zeqekd lkay mcdðãBñéì ïéëtL,ozxtk xnba gafnd ly ¦§¨¦©§
,'CtLé dîc ìk úàå' øîBì ãeîìz,micnel 'lk' ly ieaixdne ©§©§¤¨¨¨¦§Ÿ

,ceqil mlek miktyp mc mda gpen didy zeqekd lkn efdyky
ìBëéy xn`pïúð eléôàd lk z`úBðzî òaøàzepxw rax` lr ¨£¦¨©©§©©¨

wx gafnd,ïäî úçàîzeqekd rax` lk ektyi df ote`a s`y ¥©©¥¤
,miixiy oick gafnd ceqil,'CtLé Bîc úàå' øîBì ãeîìz`le ©§©§¤¨¦§Ÿ

,zeqekd lkay mcdn ozp `lyky epcnll ,'lk' o`k xn`pàeä
,ozp dpnny qekd -ãBñéì CtLð,mcd ixiiy oickïäåx`ye - ¦§©©§§¥

,zeqekd.änàì ïéëtLð¦§¨¦¨©¨
:zwlegd drcïéépî ,øîBà ïBòîL éaøa [øæòìà] (øæòéìà) éaøep` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦©¦

micnlïúðå ,úBñBk òaøàa dîc ìawL úàhçìd lk z`òaøà §©¨¤¦¥¨¨§©§©§¨©©§©
úBðzîwx gafnd zepxw rax` lrïlekL ,ïäî ãçàîixiiyy - ©¨¥¤¨¥¤¤¨

zeqekd lkay mcddîc ìk úàå' øîBì ãeîìz ,ãBñéì ïéëtLð¦§¨¦©§©§©§¤¨¨¨
,'CtLézeqek dnka mcdyk s`y 'lk' zaizay ieaixn micnel ¦§Ÿ

.ceqil mcd lk jtyp
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaøìeefd `lyk s`y xaeqy §©¦¤§¨¨§©¦¦§

,gafnd ceqil mcd lk jtyp zeqekd lknBîc úàå' áéúk àä̈§¦§¤¨
'CtLédfi` lre ,ceqil jtyp mcd lk oi`y ote` yiy rnyne - ¦§Ÿ

:`xnbd daiyn .ok aezkd hrnn ote`éèeòîì ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¥
äîäa øàeöaL íéøéLx`eeva ex`ypy miixiyd z` hrnl - ¦©¦¤§©©§¥¨

lr mdn ozil miie`x mpi`e zxy ilka elawzp `le dndad
.gafnd ceqil miktyp mpi`y ,llk gafnd

:dpyna epipyïðz .øéòNä íc CBúì øtä íc äøéòepizpyna ¥¨©©¨§©©¨¦§©
mezqløîàc ïàîkyïéáøòîs` xiryde xtd mc z`úBðøwì- §©§¨©§¨§¦©§¨

.gafnd zepxw lry d`fdd jxevløîzéàcjka ewlgpyéaø §¦§©©¦
ïéáøòî ,øîà ãç ,ïúðBé éaøå äiLàéiptl xiryde xtd mc z` Ÿ¦¨§©¦¨¨©¨©§¨§¦

.gafnd zepxw lr mdn ozepy,ïéáøòî ïéà ,øîà ãçålr ozep `l` §©¨©¥§¨§¦
.envr ipta xiryd mcne envr ipta xtd mcn gafnd zepxw

íéizñzxxal yi -àeä äiLàé éaøc`pzdïéáøòî øîàc,zepxwl ¦§©¥§©¦Ÿ¦¨§¨©§¨§¦
epivn ixdyøîàczkqna en`e eia` llwn oiprl diy`i iax §¨©

y oixcdpqåécçé áéúk àìc áb ìò óà,weqtaåécçé áéúëc ïàîk ©©©§Ÿ§¦©§¨§©¦§¦©§¨
éîcoiprl s`y xazqne ,eicgi aezk eli`k miyxec ep` - ¨¥

xn`py s`y jk xaeq ze`fdd(gi fh `xwie)mCnE xRd mCn gwle'§¨©¦©©¨¦©
mda xn`p eli`k miyxec ep` 'eicgi' mda xn`p `le ,'xirUd©¨¦

.cg`k mdipyn zefdl jixve ,eicgi
:`xnbd dgecàeä ïúðBé éaø àîéz eléôào`k yxtl xyt` - £¦¥¨©¦¨¨

xn`p `lyky xaeq `edy s` zepxwl oiaxrny xaeq ozpei iaxy
c oeikn ,eicgi xn`p eli`k miyxec ep` oi` eicgiàëä éðàL©¦¨¨

áéúëc(i l zeny)eizpxw lr oxd` xRke'úçàmiyxece ,'dpWA ¦§¦§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨
xtd mcn dfn m`e ,mizy `le zg` mrt eizepxw lr ozil yiy
.minrt ipy eilr xtkn ixd envr ipta xiryd mcne envr ipta

oiaxrny xaeq diy`i iaxy gikedl `ziixa `xnbd d`ian
:zepxwlïééepLk àìã àéðzxaeq ozpei iaxy epvxizy itk `ly - ©§¨§Ÿ§¦¨

`ed diy`i iaxy dligza epxn`y itk `l` ,zepxwl oiaxrn
weqta xn`p .jk xaeqd(my `xwie),øéòNä ícîe øtä ícî ç÷ìå'§¨©¦©©¨¦©©¨¦

mikixvy weqtd zernynn ep` micnel ,'gAfnd zFpxw lr ozpe§¨©©©§©¦§¥©
eéäiLxiryde xtd mcïéáøBòîzepxw lr mdn ozepyk dfa df ¤¦§§¨¦

,gafnd.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc `nei(iying meil)

oiaixwne oipiwd mda mipew mipdkd eide ,zernd ozep did eay
,ok did `ly mrhde .mze`éàî :àøîâä úøàáî .úBáBøòzä éðtî¦§¥©©£©

úáBøòz éðtî ,óñBé áø øîà ,úBáBøòzä éðtîxtey slgzi `ny - ¦§¥©©£¨©©¥¦§¥©£¤
d,äáãða äáBçmda dpwie daegd xtey zernn odkd gwie ¨¦§¨¨

oky ,oaxwd lqtie ,dacp zernn daeg oaxw dpwi e` ,dacpl

zg`e z`hg zg` da yi daegy ,dacpl daeg oia yi welig
.dler mdipy dacp eli`e ,dler

:`xnbd dywnéøz ãéáòðå ,éiaà déì øîàzexteyeäééìò áBzëðå ¨©¥©©¥§©£¦§¥§¦§£©§
éäxteyéäå äáBçcxteyäáãðc:`xnbd zvxzn .erhi `l jke ¥§¨§¥¦§¨¨

äãeäé éaø©¦§¨
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קצז ezny ina cenr fp sc ± iyily wxt`nei
úåñåëá úåñåë.xiry ly qek dfi`e xt ly qek dfi` xikn epi`y Ðïúåðå øæåçå ïúåð

ïúåðå øæåçåozepe xfege ,cg`d on dhnl raye dlrnl zg` ozep dceare dcear lka Ð

`vi xiry ipye did xt ly oey`x m` ,jytp dnc .oey`xd on ozepe xfege ,ipyd on

z` akrn xt `ipzck ,epi`y enk `ed ixde did xiry ly oey`x i`e ,dipyae dpey`xa

xt mcw ixdy ,ziyilyae dipya `vi xiryd

.lkida oke .xirylåáøòúð íéîã úö÷îoebk Ð

,mwix iyily wxfn jezl zewxfn ipyn jtypy

.cg`e cg` lka mda xiizypeéëã éì àèéùô
áéäéx`ypy dnn ,aidi oi`cen zepzn Ð

.zewxfnaåäéîeaxrzpy jpd ol `irain `d Ð

ceqile ,eaxrzp `l eli`k ,eed mixiy iyilya

ixiy :(`,fn migaf) opzck ,ilf` oevigd gafn

gafn ly iaxrn ceqi lr jtey did mcd

.oevigdåäðéð ïééåçã àîìéã åàoi`e li`ed Ð

dxfray dn`le ,epnn epzip zepey`xd zepzn

oexcw lgpl dxfrd jelkil lk z` d`iand

.ilf`øîàã ïàîì åìéôàqek onwl `ziixaa Ð

z` ozpe zeqek izya mcd laiw oebk 'eke zg`

.zg` qekn zepxwd zepzn lkáéäéã éàä ìáà
äéðéîiyily wxfnay elld mincd ixdy Ð

.zepznd odn ozpy zewxfnd ipya elawzp

àéðúãe` iegc exiag dyer qekc `zbelt Ð

.'eke xn`c o`nl elit` lirl oxn`c ,mixiy

øîåà àåä äìòîì`iyp xiryc z`hga Ð

aizk mixiyae 'ebe "jetyi enc z`e" (c `xwie)

cigi z`hga dhnle ,"lk" `kd aizk `le

oipn :opiqxb ikd ."lk" aizk dcic mixiya

dfn ozpe zeqek rax`a dnc lawy z`hgl

cenlz Ð ceqil oiktyp oleky zg` dfne zg`

ozp elit` leki ,"jetyi dnc lk z`e" xnel

z`e" :xnel cenlz Ð odn zg`n zepzn rax`

oiktyp ode ,ceqil jtyp `ed Ð "jetyi enc

z`hgl oipn :xn` oerny 'xa xfrl` 'x .dn`l

zepzn rax` ozpe zeqek rax`a dnc laiwy

cenlz Ð ceqil oiktyp oleky oey`x qekn

qek :xaq `nw `pz ."jetyi dnc lk z`e" xnel

oerny 'xa xfrl` 'xe ,iegc exiag z` dyer

.mixiy exiag z` dyer qek :xaqïéáøòî
úåðø÷ì`ayk xiry mca xt mc oiaxrn Ð

.iniptd gafn zepxw zepzn ozilïéáøòî ïéàÐ

Ð "xiryd mcne xtd mcn gwle" dil rnync

.envr ipta cg` lknàìã áâ ìò óà øîàã
'åëå åéãçé áéúëyi`" :(`,eq oixcdpq) `ipzc Ð

`l` il oi` ."en` z`e eia` z` llwi xy` yi`

oipn eia` `la en` ,en` `la eia` ,en`e eia`?

'x ixac ,lliw en` ,lliw eia` :xnel cenlz

,cg`k odipy rnyn :xne` ozpei 'x .diy`i

jl hextiy cr ,envra cg`e cg` lk rnyne

diyix `pin` ded lliw en`e eia` aizk xcd `l i` diy`i 'xl `nl` ,"eicgi" aezkd

.rnyn cg`k odipy Ð "xiryd mcne xtd mcn" :inp `kd ,rnyn cg`k odipy `xwc

úçà áéúëã.mizy `le (l zeny) "dpya zg` eizepxw lr oxd` xtke" Ðàìã àéðú
ïééåðùë.oiaxrn xn`c `ed diy`i 'xc ,`xwirn jzrc `wlqc dnk `l` Ð

ìá÷å
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àìà` oilerc Ð 'ek dlrnl zg` ozepe xfege xt myl dhnl ray ozep `ax xn`opi

oipzipd :(a,hr migaf) "zeaexrzd" wxta opzc `dl inc `le .df z` df oilhan

yic .dn`l epktyi xfril` iaxc opaxl edl `xiaqc .dhnl oipzipa eaxrzpy dlrnl

eaxrzpy dlrnl oipzip dil ded xtc dlrnl ozpy xg`l `zydc idp ,`kd ip`yc :xnel

oiey od `xwirnc oeik mewn lkn ,dhnl oipzipa

`kd ecen xfril` iaxc opax elit` Ð odizepzna

eli`k dlrnl xtd mc ip` d`exe ,dlrnl ozic

.min `edïúåðyxit Ð ozepe xfege ozepe xfege

eaxrzpa inp ixii`c rnyn .lkida oke :i"yx

:dywe .miptle iptl ozpy mcew zeqeka zeqek

mcew ehgyy xiry oiwxita onwl opixn` `dc

yi `l` ,melk `le dyr `l Ð xt ly enc ozn

.lkida `l` ,miptle iptla ixii` `lc :xnel

jiiy][a,bp scl lirläøéòmc jezl xtd mc

unewd" wxta opixn`c :dniz Ð xiry

xt ly ency reci xacd (`,ak zegpn) "dax

oi`y oilerl o`kn `l` ,xiry mcn daexn

mc jezl xt mc dxirc oeike .df z` df oilhan

lr s`c ,xninl dil ded `kti` ok m` Ð xiry

oey`x oey`x xninl ol ded daexn xt mcc ab

dxf dcear zkqnc `xza wxta xn`ck ,lha

lk elit` ,xeal ziagn jqp oii dxrnd :(`,br)

meyn `kd `l` .lha oey`x oey`x Ð elek meid

ilhan oiler oi`c`ki`d :xnel yie !df z` df o

`lc ,xevxv itn dxrnd `wec mzd xn`c o`nl

Ð dicenr yitpc ziag itn la` ,dicenr yitp

yitpc ziagn elit` xn`c o`nl elit`e .`l

yitpc xacn dxrnc `kid mewn lkn Ð dicenr

opixn` `lc dcen Ð ziag itn ith dicenr

wxfnd on dxrn did `kde ,lha oey`x oey`x

.dicenr yitpc

àéðúivn ded inp ikd Ð oiiepyk `lc

wxt migafa ixiinc `ziixa iiezi`l

zegpn) "`hef unewd" wxtae (a,an) "i`ny zia"

iziin cere .xetk mei ly raye mirax` :(a,fh

mei ly dpnye mirax` `ipzc `ziixa mzd

zeziixa jpdl edl `xiaq jigxk lrc .mixetkd

zgkyn `l xg` oiprac ,zepxwl oiaxrn oi`

iiez`l dil `gip `l` ,mzd edl iwen ikde ,edl

`zyd .da xkfen envra ozpei iaxy `ziixa jd

wxtac :dnize .oiaxrn oi` ozpei iaxlc opiwqn

dcedi iaxc opixn` (`,hr oileg) "epa z`e eze`"

m`e ,`l e` a`d rxfl oiyyeg i` dil `wtqn

epiid ok m` Ð a`d rxfl oiyyegc xnel `vnz

`lc ozpei iaxk dil `xiaq dippge ,mzdc dippgk

ikid ,ok m`e .mzd xn`wck ,wlgl "e`" ira

zegpn) "dax unewd" wxta dcedi iax xn`w

lr ozpe xiryd mcne xtd mcn gwle"n (`,ak

oiaxrn oi` ok m` Ð ozpei iaxk dil `xiaqc oeik `de ?liha `l epina oinc Ð 'eke "zepxw

xaqw Ð zg` yixcc dcedi iaxl "zg`" yixc `l ozpei iaxc idp :xnel yie !zepxwl

mewn lkn ,"zg`" yixc `lc idp ?oiaxrn oi` ozpei iax xaqw i`n` :dniz la` .oiaxrn

zegpn) "zecn izy" wxta xn`c ,oiaxrn `nip Ð "xiryd mcne xtd mcn" aizkc oeik

`lc "o`vd on e` xwad on" (eh xacna) mikqp iab azkinl jixhvi`c ozpei iaxlc (`,`v

xcde "xwad on dndad on" aizk `yixac .dixeaica `xw ipycn `l` ,yixc `w e"ien e`lc mzd yxit i"yxe .inc eicgi aizkc o`nk Ð "o`vd one xwad on" `xwiea aizkc oeik `niz

azkinl jixhvi` ok m`e dndad onc yexit `ed o`ve xwa `dc ,"xwad one" azkinl ivn ded `lc :`xidp `le .o`ve xwa axrl dpin rny ,o`vd one xwad one aizk `le "o`vd one" aizk

xiryd mcne la` ,"o`vd one xwad on"l inc ded f` Ð xiryde xtd mcn `kd aizk eli`c ,enc `lc :il d`xpe !xiryd mcne xtd mcn enk o`vd one xwad on ied `zyde xwad on

dpin rny Ð "o`vd on e`" aizk `l `kde "dpeid ipa on e` mixezd on" aizk inp ser oaae "mifrd on e` miyakd on" o`v oa iab aizkcn :il d`xp inp i` .ozpei iaxl oiprd wiqtd "mcn"

.gbepd z` `ivedl Ð "o`vd one" opinwen f`e .wlgl "e`" mikqp zyxta jixhvi` ikdle .oaxrl
iax
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ì ähîì òáL ïúBð :àáø øîà àlà,øt íLøæBçå ¤¨¨©¨¨¥¤©§©¨§¥©§¥
ì ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðåeáøòúð .øéòN íL §¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥¨¦¦§¨§

úBñBëa úBñBk Bì¯,ïúBðøæBçå,ïúBðåøæBçåïúBðå §¥§¥§¥§¥§¥
ìLe ,Bì eáøòúð íéîc úö÷î .íéîòt äLúö÷î §¨§¨¦¦§¨¨¦¦§¨§¦§¨

áéäé ék ,àèéLt ,[Bì] eáøòúð àì íéîc¯ïéàceî ¨¦Ÿ¦§¨§§¦¨¦¨¥¦©¨¦
ðä ,eäéî .áéäéàîìéc Bà ,éìæà ãBñéìå eåä íéøéL C ¨¥¦¨¨¦©¦¨§¦¨§¦¦§¨

eåä ïééeçcéìæàåïàîì eléôà :àtt áø øîà ?änàì §¦¨§¨§¦¨©¨¨©©©¨£¦§©
íéøéL Bøéáç äNBò ãçà ñBk øîàc¯éléî éðä §¨©¤¨¤£¥¦©¦¨¥¦¥

éòa éàc éàä ìáà ,áéäé éöî áúéîì éòa éàc àëéä¥¨§¦¨¥§¥©¨¥¨¥£¨©§¦¨¥
áéäé éöî àì áúéîì¯àðeä áø déì øîà .àì §¥©¨¨¥¨¥¨£©¥©¨

ïàîì eléôà ,äaøcà :àtt áøì òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§©©¨©§©¨£¦§©
éeçc Bøéáç äNBò ãçà ñBk øîàc¯éléî éðä §¨©¤¨¤£¥¨¨¥¦¥

íéãéa déçc àìc àëéä ìáà ,íéãéa déçãc¯.àì §©§¥§¨©¦£¨¥¨§¨©§¥§¨©¦¨
ähîìe "CtLé Bîc úàå" øîBà àeä äìòîì :àéðúc§©§¨§©§¨¥§¤¨¦§Ÿ§©¨
úàhçì ïéépî ."CtLé dîc ìk úàå" øîBà àeä¥§¤¨¨¨¦§Ÿ¦©¦§©¨
äfîe úçà äfî ïúðå úBñBk òaøàa dîc ìaéwL¤¦¥¨¨§©§©§¨©¦¤©©¦¤

ãBñiì ïéëtLð ïlekL úçà¯úàå" øîBì ãeîìz ©©¤¨¦§¨¦©§©§©§¤
úBðzî òaøà ïúð eléôà ìBëé ."CtLé dîc ìk̈¨¨¦§Ÿ¨£¦¨©©§©©¨

ïäî úçàî¯"CtLé Bîc úàå" øîBì ãeîìz¯ ¥©©¥¤©§©§¤¨¦§Ÿ
CtLð àeä.änàì ïéëtLð ïäå ,ãBñiìøæòéìà éaø ¦§©©§§¥¦§¨¦¨©¨©¦¡¦¤¤

òaøàa dîc ìaéwL úàhçì ïéépî :øîBà ïBòîL éaøa§©¦¦§¥¦©¦§©¨¤¦¥¨¨§©§©
ïéëtLð ïlekL ïäî ãçàî úBðzî òaøà ïúðå úBñBk§¨©©§©©¨¥¤¨¥¤¤¨¦§¨¦

ãBñéì¯éaøìe ."CtLé dîc ìk úàå" øîBì ãeîìz ©§©§©§¤¨¨¨¦§Ÿ§©¦
!"CtLé Bîc úàå" áéúk àä ,ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨§¦§¤¨¦§Ÿ

.äîäa øàeöaL íéøéL éèBòîì éMà áø øîàäøéò" ¨©©©¦§©¥¦©¦¤§©©§¥¨¥¨
øîàc ïàîk ïðz ."øéòOä íc CBúì øtä íc©©¨§¨©¨¦§©§©§¨©
.ïúðBé éaøå äiLàé éaø ,øîúéàc .úBðøwì ïéáøòî§¨§¦©§¨§¦§©©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨
íéizñz .ïéáøòî ïéà :øîà ãçå ,ïéáøòî :øîà ãç©¨©§¨§¦§©¨©¥§¨§¦¦§©¥
ìò óà :øîàc ,ïéáøòî øîàc àeä äiLàé éaøc§©¥Ÿ¦¨§¨©§¨§¦§¨©©©

"åécçé" áéúk àìc áb¯.éîc "åécçé" áéúëc ïàîk ©§¨§¦©§¨§©¦§¦©§¨¨¦
áéúëc àëä éðàL ,àeä ïúðBé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¨¨¨¥¨¨¦§¦
øtä ícî ç÷ìå" :ïééepLk àìc àéðz ."úçà"©©©§¨§¨§¦¨§¨©¦©©¨

"øéòOä ícîe¯eéäiL.äiLàé éaø éøác ,ïéáøBòî ¦©©¨¦¤¦§§¨¦¦§¥©¦Ÿ¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc `nei(ycew zay meil)

làïúBð ,àáø øîà àzaexrzd mcn dligznòáLze`fdähîì ¤¨¨©¨¨¥¤©§©¨
ìíLmc z`fdì ,ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðå øæBçå ,øtíL §¥©§¥§¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥

mc z`fd.øéòN̈¦
:minca zaexrz ly sqep ote`a dpc `xnbdúBñBk Bì eáøòúð¦§¨§

úBñBëa,xiryde xtd inc z` oda laiwy zewxfnd etlgzpy - §
edn rcei epi` dzre ,lkidae miycwd ycewa mdn dfdy iptl
mcl xtd mc z` micwdl jixvy oeikne .xiryd mc edne xtd mc
lr lkidae miycwd ycewa dfny ze`fdd lka jkl ,xiryd

zkextdïúBð,dhnl raye dlrnl zg` cg` wxfnay mcdn ¥
ïúBðå øæBçå,ipyd wxfnay mcdn jkïúBðå øæBçåwxfnay mcdn §¥§¥§¥§¥

lkidaye miptay ze`fda dfdy `vnpe ,oey`xdìL,íéîòt äL §Ÿ¨§¨¦
wxfnd m` s`y ,xiryd mcl xtd mc micwdy i`ce df ote`ae
aey ozpe xfg ixd ,xiryd mc ly wxfnd `ed epnn ozpy oey`xd
mcn dpizp o`k yiy `vnpe oey`xd wxfndn ipyd wxfnd xg`

.xtd mc xg` xiryd
:sqep oicíéîc úöwîxiryde xtd lyúö÷îe ,Bì eáøòúð ¦§¨¨¦¦§¨§¦§¨

dníéîcmdlyáéäé ék àèéLt .[Bì] eáøòúð àìxacd heyt - ¨¦Ÿ¦§¨§§¦¨¦¨¦
,zefdl `a xy`kyáéäé ïéàceî,eaxrzp `ly mincdn dfny - ¦©¨¦¨¦

eäéîa ,wtzqdl yiðäCm`d ,mpic dn ,miaxernd minca - ¦¨¨
eåä íéøéLmdn dfdy mcd ixiiyk -éìæà ãBñéìåceqil miktype - ¦©¦¨§¦¨§¥

,mcd ixiiy oick gafndàîìéc Bàzepznd mdn ozp `ly oeik ¦§¨
,lkidae miptayeåä ïééeçczefdln egcpy ,miiegc miaygp md - §¦¨

,mdaänàì éìæàådxfra dzidy mind zn`l miktyp mde - §¨§¥¨©¨
mincd miktyp dil`e ,oexcw lgpl jelkld z` dkiledy

.mileqtd
:`xnbd zhyetôà ,àtt áø øîàøîàc ïàîì elé`ziixaa ¨©©¨¨£¦§©§¨©
,oldl z`aend,íéøéL Bøéáç äNBò ãçà ñBkmc z` laiw m`y ¤¨¤£¥¦©¦

mcd s` ,zg` qekn zepznd z` dfde ,zeqek izya z`hgd
,mcd ixiiyk epic dipyd qekayáúéîì éòa éàc àëéä éléî éðä- ¨¥¦¥¥¨§¦¨¥§¥©

dipyd qekdn zefdl dvxi m`y mewna wx xn`p df oicáéäé éöî̈¥¨¦
jkle ,zg` qekk zeqekd izy miaygp jkay ,epnn zefdl leki -

,miixiyk epic dipyd qekay mcd s`éàä ìáào`k la` - £¨©
,mincd zvwn eaxrzpykáéäé éöî àì áúéîì éòa éàcm` s`y - §¦¨¥§¥©Ÿ¨¥¨¦

jixve ,dpnn zefdl el oi` zaxernd qekay mcdn zefdl dvxi
,eaxrzp `ly mincd on `weec dligzkl zefdlmincd oi`

df ote`ae ,cg`k miaygp zeqekd izyayàìdyer qeky exn` Ÿ
.miixiy exiag z`

:`xnbd dgec,àtt áøì òùBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨
äaøcà,jtidl xazqn -yøîàc ïàîì eléôàz` laiwy odkay ©§©¨£¦§©§¨©

,zeqek izya mcddééçãc éléî éðä ,éeçc Bøéáç äNBò ãçà ñBk¤¨¤£¥¨¨¥¦¥§©§¥
íéãéaz`fe ,micia odkd e`gcy -zeqek izya laiw xy`k §¨©¦

zg` qek dgcy jka ,d`fdl zeqekd izy zecner eide xg`ny
,'iegc'l jk meyn aygp ,dpnn zefdlndééçc àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ©§¥

,íéãéamincdn zefdl leki did `le mincd eaxrzpy o`k oebke §¨©¦
,micia m`gc `le ,eaxrzdyàìlkde ,miiegc elld mincd eyrp Ÿ

.ceqil miktyp mdy micen
z` dyer cg` qek m` ewlgp da `ziixad z` d`ian `xnbd

:miixiy e` iegc exiagøîBà àeä äìòîì ,àéðúcly miixiy oiprl §©§¨§©§¨¥
`iyp z`hg xiry(dk c `xwie),CtLé Bîc úàå'gAfn cFqi l` §¤¨¦§Ÿ¤§¦§©

,'dlrd,jetyi enc 'lk' z`e aezk `leähîìecigi z`hg oiprl ¨Ÿ¨§©¨
øîBà àeä(l weqt my)CtLé dîc ìk úàå''gAfnd cFqi l`,jke ¥§¤¨¨¨¦§Ÿ¤§©¦§¥©

,oeyld iepiy z` miyxec,úBñBk òaøàa dîc ìawL úàhçì ïéépî¦©¦§©¨¤¦¥¨¨§©§©
î ïúðåqekäfdpznîe úçàqekäfdpznïlekL úçàixiiyy - §¨©¦¤©©¦¤©©¤¨

zeqekd lkay mcdðãBñéì ïéëtL,ozxtk xnba gafnd ly ¦§¨¦©§
,'CtLé dîc ìk úàå' øîBì ãeîìz,micnel 'lk' ly ieaixdne ©§©§¤¨¨¨¦§Ÿ

,ceqil mlek miktyp mc mda gpen didy zeqekd lkn efdyky
ìBëéy xn`pïúð eléôàd lk z`úBðzî òaøàzepxw rax` lr ¨£¦¨©©§©©¨

wx gafnd,ïäî úçàîzeqekd rax` lk ektyi df ote`a s`y ¥©©¥¤
,miixiy oick gafnd ceqil,'CtLé Bîc úàå' øîBì ãeîìz`le ©§©§¤¨¦§Ÿ

,zeqekd lkay mcdn ozp `lyky epcnll ,'lk' o`k xn`pàeä
,ozp dpnny qekd -ãBñéì CtLð,mcd ixiiy oickïäåx`ye - ¦§©©§§¥

,zeqekd.änàì ïéëtLð¦§¨¦¨©¨
:zwlegd drcïéépî ,øîBà ïBòîL éaøa [øæòìà] (øæòéìà) éaøep` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦©¦

micnlïúðå ,úBñBk òaøàa dîc ìawL úàhçìd lk z`òaøà §©¨¤¦¥¨¨§©§©§¨©©§©
úBðzîwx gafnd zepxw rax` lrïlekL ,ïäî ãçàîixiiyy - ©¨¥¤¨¥¤¤¨

zeqekd lkay mcddîc ìk úàå' øîBì ãeîìz ,ãBñéì ïéëtLð¦§¨¦©§©§©§¤¨¨¨
,'CtLézeqek dnka mcdyk s`y 'lk' zaizay ieaixn micnel ¦§Ÿ

.ceqil mcd lk jtyp
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaøìeefd `lyk s`y xaeqy §©¦¤§¨¨§©¦¦§

,gafnd ceqil mcd lk jtyp zeqekd lknBîc úàå' áéúk àä̈§¦§¤¨
'CtLédfi` lre ,ceqil jtyp mcd lk oi`y ote` yiy rnyne - ¦§Ÿ

:`xnbd daiyn .ok aezkd hrnn ote`éèeòîì ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¥
äîäa øàeöaL íéøéLx`eeva ex`ypy miixiyd z` hrnl - ¦©¦¤§©©§¥¨

lr mdn ozil miie`x mpi`e zxy ilka elawzp `le dndad
.gafnd ceqil miktyp mpi`y ,llk gafnd

:dpyna epipyïðz .øéòNä íc CBúì øtä íc äøéòepizpyna ¥¨©©¨§©©¨¦§©
mezqløîàc ïàîkyïéáøòîs` xiryde xtd mc z`úBðøwì- §©§¨©§¨§¦©§¨

.gafnd zepxw lry d`fdd jxevløîzéàcjka ewlgpyéaø §¦§©©¦
ïéáøòî ,øîà ãç ,ïúðBé éaøå äiLàéiptl xiryde xtd mc z` Ÿ¦¨§©¦¨¨©¨©§¨§¦

.gafnd zepxw lr mdn ozepy,ïéáøòî ïéà ,øîà ãçålr ozep `l` §©¨©¥§¨§¦
.envr ipta xiryd mcne envr ipta xtd mcn gafnd zepxw

íéizñzxxal yi -àeä äiLàé éaøc`pzdïéáøòî øîàc,zepxwl ¦§©¥§©¦Ÿ¦¨§¨©§¨§¦
epivn ixdyøîàczkqna en`e eia` llwn oiprl diy`i iax §¨©

y oixcdpqåécçé áéúk àìc áb ìò óà,weqtaåécçé áéúëc ïàîk ©©©§Ÿ§¦©§¨§©¦§¦©§¨
éîcoiprl s`y xazqne ,eicgi aezk eli`k miyxec ep` - ¨¥

xn`py s`y jk xaeq ze`fdd(gi fh `xwie)mCnE xRd mCn gwle'§¨©¦©©¨¦©
mda xn`p eli`k miyxec ep` 'eicgi' mda xn`p `le ,'xirUd©¨¦

.cg`k mdipyn zefdl jixve ,eicgi
:`xnbd dgecàeä ïúðBé éaø àîéz eléôào`k yxtl xyt` - £¦¥¨©¦¨¨

xn`p `lyky xaeq `edy s` zepxwl oiaxrny xaeq ozpei iaxy
c oeikn ,eicgi xn`p eli`k miyxec ep` oi` eicgiàëä éðàL©¦¨¨

áéúëc(i l zeny)eizpxw lr oxd` xRke'úçàmiyxece ,'dpWA ¦§¦§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨
xtd mcn dfn m`e ,mizy `le zg` mrt eizepxw lr ozil yiy
.minrt ipy eilr xtkn ixd envr ipta xiryd mcne envr ipta

oiaxrny xaeq diy`i iaxy gikedl `ziixa `xnbd d`ian
:zepxwlïééepLk àìã àéðzxaeq ozpei iaxy epvxizy itk `ly - ©§¨§Ÿ§¦¨

`ed diy`i iaxy dligza epxn`y itk `l` ,zepxwl oiaxrn
weqta xn`p .jk xaeqd(my `xwie),øéòNä ícîe øtä ícî ç÷ìå'§¨©¦©©¨¦©©¨¦

mikixvy weqtd zernynn ep` micnel ,'gAfnd zFpxw lr ozpe§¨©©©§©¦§¥©
eéäiLxiryde xtd mcïéáøBòîzepxw lr mdn ozepyk dfa df ¤¦§§¨¦

,gafnd.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨
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âBîB÷îe Bôeb CøBöì elôà dlk úaMä ìk Bìèìèì øeñà úaL BúBàa Ba e÷éìãäL øpäL ét ìò óà19 ©©¦¤©¥¤¦§¦§©¨¨§©§§¨©©¨ª¨£¦§¤§
éøö BðéàL äòLa åéìò ñeàî àeä øpäå ñéðèñéà àeäL éî íB÷î ìkî(Bà äákM øçàì) eðéäc Bì C ¦¨¨¦¤¦§§¦§©¥¨¨¨§¨¨¤¥¨¦§©§§©©¤¨¨

óøâk Bì äæ øð éøäL éðtî øçà íB÷îì åéìòî BàéöBäì ìëé Bìöà çðeî àäiL ìañì ìëé Bðéàå íBia øçîì§¨¨©§¥¨Ÿ¦§Ÿ¤§¥¨¤§¨Ÿ§¦¥¨¨§¨©¥¦§¥¤£¥¥¤¦§¨
úéaî BàéöBäì Bìèìèì eøézäL íãà ìëì éòø ìL[dç"ù ïîéña øàaúpL Bîk21íãà ìk ïéà íB÷î ìkîe) ¤§¦§¨¨¨¤¦¦§©§§§¦¦©¦§¤¦§¨¥§¦¨¦¨¨¥¨¨¨

ñéðèñéà àeäL òeãiL éî àlà éðà ñéðèñéà øîBì ìëé22:( ¨Ÿ©¦§§¦£¦¤¨¦¤¨©¤¦§§¦
ג  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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5

`zax `zkld
úéáî åàéöåäì [ä משום לטלטלו אסור שכבה נר -

לשהות  לו מפריע אם אבל רעי, של כגרף נחשב שאינו
על  שנטפו או נרות, מספר שכבו כגון כזה, במקום

כגפרורים  פסולת ריבוי במקום ישנם אם וכן השלחן,
וכיו"ב, (נרונים) מהנרות שנשארו ותחתיות משומשים

לאשפה  להשליכם .20מותר

zetqede mipeiv
ס"א.19) כדלעיל
כמוקצה,20) דינם (נרונים) מהנר הנשארות מתכת תחתיות

ובפרט  רעי' של כ'גרף לפנותם יכול מהם ריבוי וכשיש
סדקיות  אמנם אחרות, בנרות להחליפם כשצריך ביוםֿטוב
דינם  אין הפמוט, בתחתית דבוקות הנשארות נר של מתכת
כשרוצה  לא גם בהם לנגוע שלא ומוטב רעי', של כ'גרף
מים  ימלא אלא סכין, ידי על לא ואפילו הנרות, שם  להניח

המים. עם וישפכנה ממקומה, תנתק שהסדקית כך חמים
לאשפה 21) להוציאם מותר ... מטונף דבר כל עב: סעיף

הנקרא  הוא וזה כלי בלא ממש בידיו אפילו הכסא לבית או
רעי. של גרף מקום בכל

ÈÒ"‡עד"ז22) Ó¯˙ ÔÓÈÒ· מן המצטער לפטור לענין
אדם  בני של דרכן שאין בדבר מצטער הוא אם הסוכה:
א"כ  אלא אדם כל אצל דעתו בטלה זה דבר מחמת להצטער
אניני  שכל בדבר מצטער והוא הדעת מאניני שהוא ידוע
לומר  יכול אדם כל אין אבל זה דבר מחמת מצטערין הדעת

הדעת. מאניני שהוא ידוע א"כ אלא אני הדעת מאניני

•
zay zekld - jexr ogley

Ê דעת על מדעתו שם הניחם אם אבל בשוכח זה וכל
והכר  החבית למקום שצריך בין בשבת גם שם שישארו
הכר  על ולשכב החבית מן היין ליטול לגופן שצריך בין
לאיסור  בסיס שנעשו שכיון לפי ולנערן להטותן אפילו אסור
בהטייה  אפילו כלל לטלטלן ואסור כמוהו איסור נעשו

עצמו. האיסור כמו בלבד וניעור

כולה  השבת כל שם ישארו שלא בדעתו היה אם ואפילו
שם  שישארו בדעתו שהיה דהיינו בלבד השבת בכניסת אלא
ניעור  ע"י משם יסירם שאז בלבד השמשות בין לאחר עד
דעתו  שהיה הניעור אפילו לו להתיר כלום מועיל זה אין
בבין  לאיסור בסיס והכר החבית שנעשו שמתוך לפי  עליו
השבת  לכל הוקצו השבת כניסת תחלת שהוא השמשות

להתירם. מועלת דעתו ואין כולה

היה  כן אם אלא לאיסור בסיס נעשו שלא אומרים ויש
אם  אבל כולה השבת כל והמעות האבן שם שישארו בדעתו
בין  נכרי ידי על בין השבת באמצע משם ליטלם בדעתו היה
אפילו  להם בסיס והכר החבית כלל נעשו לא ניעור ידי על
הוקצו  ולא בטלטול כלל נאסרו ולא השבת כניסת בתחלת

כניסת  בתחלת אפילו נמלך אם ולכן כולה השבת לכל
או  לגופן הוצרך אם הכר ולנער החבית להטות השבת
הוצרך  אם שעליהן והמעות האבן עם שהן כמו לטלטלן

בשוכח. כמו מותר זה הרי למקומן

והכר  מהחבית והמעות האבן ליטול בדעתו היה לא אם אבל
באמצע  לטלטל בדעתו היה אלא נכרי ע"י או ניעור ידי על
למקום  שעליהן והמעות האבן עם והכר החבית את השבת
אין  למקומן כשיצטרך ישראל ידי על או נכרי ידי על אחר
והמעות  האבן יהיה מקום באותו שאף כיון כלום מועיל זה

ל  בסיס הן הרי עליהם הם.מונחים

יש  הפסד במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
כמו  השלחן על נר נפל אם כגון האחרונה סברא על לסמוך

רע"ז: בסי' שנתבאר

Á בבין לאיסור בסיס שנעשו בענין הוא אם הכל ולדברי
אסור  מעליהן האיסור ניטל אח"כ אם אף השמשות
שמתוך  עליהן האיסור כשהיה כמו כולה השבת כל לטלטלן
שיתבאר  כמו כולה השבת לכל הוקצו השמשות בין שהוקצו

ש"י: בסימן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

c"ag i`iyp epizeax zxezn

Ë עליו הניחו כן אם אלא לאיסור בסיס נעשה ההיתר אין
בשביל  עצמו האיסור לצורך בין צורך לאיזה בכוונה
דבר  לצורך בין הכר שעל מעות כגון בטוב עליו שיתיישב
עליו  הניחו אם אבל החבית פי שעל אבן כגון המותר אחר
שיהיה  לו שצריך צורך לאיזה בכוונה שלא אקראי בדרך
על  אלו חפצים בתיבה להשים שרגילין כמו אלא עליו מונח
בשולי  חפץ לכל מקום לפנות ריוח לו שאין מפני אלו
מותר  ולכן כשוכח ודינו לזה בסיס זה נעשה לא התיבה
עליה  עומדת שהמנורה אע"פ השולחן שעל המפה לטלטל
על  אלא המפה על המנורה שתהא לו צריך שאינו לפי
לו  אפשר שאי מפני אלא המפה על מעמידה ואינו השולחן
שאינו  מפני או עצמו השלחן בגוף להמנורה מקום לפנות
בסיס  המפה נעשית לא ולפיכך מקום לה לפנות חושש

בטלטול: נאסרה ולא להמנורה

È אפרוח בה שיש ביצה בה שיש תרנגולים של קינה
לכלב  אף ראויה שאינה מפני בטלטול אסורה זו שביצה
שכיון  להביצה בסיס נעשה הקינה הרי קליפתה מחמת
כמניח  אלא כשוכח זה אין לתרנגולין עשוייה שהקינה

בזה: כיוצא כל וכן מדעת

‡È חבירו של המותר דבר על מוקצה דבר הניח אדם אם
חבירו  של הוא המוקצה דבר גם אם אף מדעתו שלא
חפץ  אוסר אדם שאין לפי להאיסור בסיס ההיתר נעשה לא
שמן  חבירו לטובת כן עשה ואם מדעתו שלא חבירו של
ראובן  שנטל כגון לטובתו שעשה זה דבר לחבירו נוח הסתם
בבית  הנר תחת יום מבעוד והעמידו שמעון של חרס כלי
הנר  ונפל הבית ישרף ולא לתוכו הנר שיפול כדי שמעון

בין לתוכו  אחר עד בתוכו והיה השמשות בין קודם
השבת  כל לטלטלו ואסור להנר בסיס הכלי נעשה השמשות

בזה: כיוצא כל וכן כולה

זֿיא  סעיפים בשבת מותר אם אחר דבר ע"י טלטול שט סימן ב חלק

מותר ‡ מיאוס מחמת שמוקצה ש"ח בסי' נתבאר כבר

מותר  מאוס שהוא אע"פ לייבשם דגים בו שתולין עץ לפיכך
לטלטלו:

אפילו · מוקצה דין בו אין בשבת לאכילה הראוי דבר כל
ושאר  ושקדים תמרים כגון לסחורה עומד הוא אם
לאכול  מותר אחר למקום לסחורה להוליכם העומדים פירות
בשבת  מלאכלו בידים אותם דחה אם ואפילו בשבת מהם
עדיין  אם בשבת מהן לאכול מותר בקרקע שזרען חטים כגון
לגדל  התרנגולת תחת שנתנן ביצים וכן השרישו לא
בישולם  קודם הנלקטים תמרים וכן לטלטלן מותר אפרוחים
מותר  מאליהם שם מתבשלים והם בסלים אותם וכונסים

בישולם. גמר קודם מהם לאכול

מותר  לייבשם במוקצה אותם שמניחים פירות מיני כל וכן
וצימוקים  מגרוגרות חוץ שיתייבשו קודם מהם לאכול
עד  במוקצה משהניחם לטלטלן או מהם לאכול שאסור
ואינן  בנתיים מסריחות שהן לפי לגמרי שנתייבשו לאחר
לגמרי  שיתייבשו עד מעט שם משנשתהו לאכילה ראוין
אינן  אם לומר צריך ואין מוקצה משום בשבת אסורים ולכן
כאבנים  הן שהרי מוקצה מכל גרועין הן שהרי לגמרי ראוין
כמו  בהם מועלת אין יום מבעוד הזמנה ואפילו ועפר
אנשים  שיש ראויין ואינן ראויין הן אם אפילו אלא שיתבאר
משום  אסורים אעפ"כ אוכלים שאינן ויש אותן שאוכלים
דחייתן  מידי עולין אינן בידים אותן שדחה שכיון מוקצה

לגמרי. ראויין שיהיו עד

לפי  שמותרים בידים שדחאם דברים לשאר דומין ואינן
לגמרי  מהן דעתו הסיח לא אעפ"כ בידים שדחאם שאף
יודע  שהיה כיון לייבשן שהניחן וצימוקים גרוגרות משא"כ
לגמרי  שיתייבשו עד לגמרי מהן דעתו הקצה שיסריחו
נמלך  בשבת שעכשיו ואף לכל ראויין שיהיו היטב ויתקנו
מדעתו  מוקצים שהיו כיון כך ידי על מוכנים אינם לאכלם
מדעת  שהוקצה דבר שכל שיתבאר כמו השבת מתחלת

כולה: השבת לכל הוקצה השמשות בבין האדם

אֿב  סעיפים בשבת מוקצה דיני שי סימן ב חלק
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"דירה  שתהי' היא הבריאה כוונת תכלית -
חול, בחינת ונפרד, יש "שיהי' פירוש, בתחתונים",

כך אחר שיהי' הקודש".ביטול רק טהרת היש,

ידי  על האור את הקב"ה העלים [ולפיכך
עד  ל"יש", מקום שיהי' כדי ומסך, "פרסא"
של  באופן היא המעשה ימי בששת האדם שעבודת

מיגיע מעשיך "תעשה ויהנה עבודה ש"יעבוד ,"
בזה, קצת נפרד לבחינת נראה שהוא דוקא, כפיו
עשה  ידו ובעוצם ובכוחו מה דבר עושה הוא כאילו
היא  ה' ברכת שבאמת אף ["מעשיך"], פרנסתו לו

תעשיר"].

יתעלה  שהעולם היא הסופית המטרה אולם,
אלא] הקודש", טהרת על "חולין לבחינת רק [לא

לבחינת .שבת גם

- לעשות" אלקים ברא "אשר נאמר זה ועל
"כל  הפסוק, על חז"ל כמאמר תיקון, ל' "לעשות"
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ג  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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5

`zax `zkld
úéáî åàéöåäì [ä משום לטלטלו אסור שכבה נר -

לשהות  לו מפריע אם אבל רעי, של כגרף נחשב שאינו
על  שנטפו או נרות, מספר שכבו כגון כזה, במקום

כגפרורים  פסולת ריבוי במקום ישנם אם וכן השלחן,
וכיו"ב, (נרונים) מהנרות שנשארו ותחתיות משומשים

לאשפה  להשליכם .20מותר

zetqede mipeiv
ס"א.19) כדלעיל
כמוקצה,20) דינם (נרונים) מהנר הנשארות מתכת תחתיות

ובפרט  רעי' של כ'גרף לפנותם יכול מהם ריבוי וכשיש
סדקיות  אמנם אחרות, בנרות להחליפם כשצריך ביוםֿטוב
דינם  אין הפמוט, בתחתית דבוקות הנשארות נר של מתכת
כשרוצה  לא גם בהם לנגוע שלא ומוטב רעי', של כ'גרף
מים  ימלא אלא סכין, ידי על לא ואפילו הנרות, שם  להניח

המים. עם וישפכנה ממקומה, תנתק שהסדקית כך חמים
לאשפה 21) להוציאם מותר ... מטונף דבר כל עב: סעיף

הנקרא  הוא וזה כלי בלא ממש בידיו אפילו הכסא לבית או
רעי. של גרף מקום בכל

ÈÒ"‡עד"ז22) Ó¯˙ ÔÓÈÒ· מן המצטער לפטור לענין
אדם  בני של דרכן שאין בדבר מצטער הוא אם הסוכה:
א"כ  אלא אדם כל אצל דעתו בטלה זה דבר מחמת להצטער
אניני  שכל בדבר מצטער והוא הדעת מאניני שהוא ידוע
לומר  יכול אדם כל אין אבל זה דבר מחמת מצטערין הדעת

הדעת. מאניני שהוא ידוע א"כ אלא אני הדעת מאניני

•
zay zekld - jexr ogley

Ê דעת על מדעתו שם הניחם אם אבל בשוכח זה וכל
והכר  החבית למקום שצריך בין בשבת גם שם שישארו
הכר  על ולשכב החבית מן היין ליטול לגופן שצריך בין
לאיסור  בסיס שנעשו שכיון לפי ולנערן להטותן אפילו אסור
בהטייה  אפילו כלל לטלטלן ואסור כמוהו איסור נעשו

עצמו. האיסור כמו בלבד וניעור

כולה  השבת כל שם ישארו שלא בדעתו היה אם ואפילו
שם  שישארו בדעתו שהיה דהיינו בלבד השבת בכניסת אלא
ניעור  ע"י משם יסירם שאז בלבד השמשות בין לאחר עד
דעתו  שהיה הניעור אפילו לו להתיר כלום מועיל זה אין
בבין  לאיסור בסיס והכר החבית שנעשו שמתוך לפי  עליו
השבת  לכל הוקצו השבת כניסת תחלת שהוא השמשות

להתירם. מועלת דעתו ואין כולה

היה  כן אם אלא לאיסור בסיס נעשו שלא אומרים ויש
אם  אבל כולה השבת כל והמעות האבן שם שישארו בדעתו
בין  נכרי ידי על בין השבת באמצע משם ליטלם בדעתו היה
אפילו  להם בסיס והכר החבית כלל נעשו לא ניעור ידי על
הוקצו  ולא בטלטול כלל נאסרו ולא השבת כניסת בתחלת

כניסת  בתחלת אפילו נמלך אם ולכן כולה השבת לכל
או  לגופן הוצרך אם הכר ולנער החבית להטות השבת
הוצרך  אם שעליהן והמעות האבן עם שהן כמו לטלטלן

בשוכח. כמו מותר זה הרי למקומן

והכר  מהחבית והמעות האבן ליטול בדעתו היה לא אם אבל
באמצע  לטלטל בדעתו היה אלא נכרי ע"י או ניעור ידי על
למקום  שעליהן והמעות האבן עם והכר החבית את השבת
אין  למקומן כשיצטרך ישראל ידי על או נכרי ידי על אחר
והמעות  האבן יהיה מקום באותו שאף כיון כלום מועיל זה

ל  בסיס הן הרי עליהם הם.מונחים

יש  הפסד במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
כמו  השלחן על נר נפל אם כגון האחרונה סברא על לסמוך

רע"ז: בסי' שנתבאר

Á בבין לאיסור בסיס שנעשו בענין הוא אם הכל ולדברי
אסור  מעליהן האיסור ניטל אח"כ אם אף השמשות
שמתוך  עליהן האיסור כשהיה כמו כולה השבת כל לטלטלן
שיתבאר  כמו כולה השבת לכל הוקצו השמשות בין שהוקצו

ש"י: בסימן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

c"ag i`iyp epizeax zxezn

Ë עליו הניחו כן אם אלא לאיסור בסיס נעשה ההיתר אין
בשביל  עצמו האיסור לצורך בין צורך לאיזה בכוונה
דבר  לצורך בין הכר שעל מעות כגון בטוב עליו שיתיישב
עליו  הניחו אם אבל החבית פי שעל אבן כגון המותר אחר
שיהיה  לו שצריך צורך לאיזה בכוונה שלא אקראי בדרך
על  אלו חפצים בתיבה להשים שרגילין כמו אלא עליו מונח
בשולי  חפץ לכל מקום לפנות ריוח לו שאין מפני אלו
מותר  ולכן כשוכח ודינו לזה בסיס זה נעשה לא התיבה
עליה  עומדת שהמנורה אע"פ השולחן שעל המפה לטלטל
על  אלא המפה על המנורה שתהא לו צריך שאינו לפי
לו  אפשר שאי מפני אלא המפה על מעמידה ואינו השולחן
שאינו  מפני או עצמו השלחן בגוף להמנורה מקום לפנות
בסיס  המפה נעשית לא ולפיכך מקום לה לפנות חושש

בטלטול: נאסרה ולא להמנורה

È אפרוח בה שיש ביצה בה שיש תרנגולים של קינה
לכלב  אף ראויה שאינה מפני בטלטול אסורה זו שביצה
שכיון  להביצה בסיס נעשה הקינה הרי קליפתה מחמת
כמניח  אלא כשוכח זה אין לתרנגולין עשוייה שהקינה

בזה: כיוצא כל וכן מדעת

‡È חבירו של המותר דבר על מוקצה דבר הניח אדם אם
חבירו  של הוא המוקצה דבר גם אם אף מדעתו שלא
חפץ  אוסר אדם שאין לפי להאיסור בסיס ההיתר נעשה לא
שמן  חבירו לטובת כן עשה ואם מדעתו שלא חבירו של
ראובן  שנטל כגון לטובתו שעשה זה דבר לחבירו נוח הסתם
בבית  הנר תחת יום מבעוד והעמידו שמעון של חרס כלי
הנר  ונפל הבית ישרף ולא לתוכו הנר שיפול כדי שמעון

בין לתוכו  אחר עד בתוכו והיה השמשות בין קודם
השבת  כל לטלטלו ואסור להנר בסיס הכלי נעשה השמשות

בזה: כיוצא כל וכן כולה

זֿיא  סעיפים בשבת מותר אם אחר דבר ע"י טלטול שט סימן ב חלק

מותר ‡ מיאוס מחמת שמוקצה ש"ח בסי' נתבאר כבר

מותר  מאוס שהוא אע"פ לייבשם דגים בו שתולין עץ לפיכך
לטלטלו:

אפילו · מוקצה דין בו אין בשבת לאכילה הראוי דבר כל
ושאר  ושקדים תמרים כגון לסחורה עומד הוא אם
לאכול  מותר אחר למקום לסחורה להוליכם העומדים פירות
בשבת  מלאכלו בידים אותם דחה אם ואפילו בשבת מהם
עדיין  אם בשבת מהן לאכול מותר בקרקע שזרען חטים כגון
לגדל  התרנגולת תחת שנתנן ביצים וכן השרישו לא
בישולם  קודם הנלקטים תמרים וכן לטלטלן מותר אפרוחים
מותר  מאליהם שם מתבשלים והם בסלים אותם וכונסים

בישולם. גמר קודם מהם לאכול

מותר  לייבשם במוקצה אותם שמניחים פירות מיני כל וכן
וצימוקים  מגרוגרות חוץ שיתייבשו קודם מהם לאכול
עד  במוקצה משהניחם לטלטלן או מהם לאכול שאסור
ואינן  בנתיים מסריחות שהן לפי לגמרי שנתייבשו לאחר
לגמרי  שיתייבשו עד מעט שם משנשתהו לאכילה ראוין
אינן  אם לומר צריך ואין מוקצה משום בשבת אסורים ולכן
כאבנים  הן שהרי מוקצה מכל גרועין הן שהרי לגמרי ראוין
כמו  בהם מועלת אין יום מבעוד הזמנה ואפילו ועפר
אנשים  שיש ראויין ואינן ראויין הן אם אפילו אלא שיתבאר
משום  אסורים אעפ"כ אוכלים שאינן ויש אותן שאוכלים
דחייתן  מידי עולין אינן בידים אותן שדחה שכיון מוקצה

לגמרי. ראויין שיהיו עד

לפי  שמותרים בידים שדחאם דברים לשאר דומין ואינן
לגמרי  מהן דעתו הסיח לא אעפ"כ בידים שדחאם שאף
יודע  שהיה כיון לייבשן שהניחן וצימוקים גרוגרות משא"כ
לגמרי  שיתייבשו עד לגמרי מהן דעתו הקצה שיסריחו
נמלך  בשבת שעכשיו ואף לכל ראויין שיהיו היטב ויתקנו
מדעתו  מוקצים שהיו כיון כך ידי על מוכנים אינם לאכלם
מדעת  שהוקצה דבר שכל שיתבאר כמו השבת מתחלת

כולה: השבת לכל הוקצה השמשות בבין האדם
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ïéëéøö ïéñåîøåú ,úåùòì íé÷ìà àøá øùà åäæå
çøèù éî úåéäì ,å÷úéîì åøéøî êåôäì ,ïå÷ú
úðéçáá ìëä äìòúéù ,úáùá ìëàé úáù áøòá

.úáù
"דירה  שתהי' היא הבריאה כוונת תכלית -
חול, בחינת ונפרד, יש "שיהי' פירוש, בתחתונים",

כך אחר שיהי' הקודש".ביטול רק טהרת היש,

ידי  על האור את הקב"ה העלים [ולפיכך
עד  ל"יש", מקום שיהי' כדי ומסך, "פרסא"
של  באופן היא המעשה ימי בששת האדם שעבודת

מיגיע מעשיך "תעשה ויהנה עבודה ש"יעבוד ,"
בזה, קצת נפרד לבחינת נראה שהוא דוקא, כפיו
עשה  ידו ובעוצם ובכוחו מה דבר עושה הוא כאילו
היא  ה' ברכת שבאמת אף ["מעשיך"], פרנסתו לו

תעשיר"].

יתעלה  שהעולם היא הסופית המטרה אולם,
אלא] הקודש", טהרת על "חולין לבחינת רק [לא

לבחינת .שבת גם

- לעשות" אלקים ברא "אשר נאמר זה ועל
"כל  הפסוק, על חז"ל כמאמר תיקון, ל' "לעשות"
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c"agר i`iyp epizeax zxezn

עשיי' צריכין בראשית ימי בששת שברא מה
שהתוכן  למתוק". צריך התורמוסים [תיקון]..
הדברים  כל את להפוך הוא, זה בתיקון הפנימי
בהם  יאיר הקדושה שאור לקודש, מחול הגשמיים
במשך  בנ"י עבודת ידי על נפעל שזה ממש, בגילוי
לשם  הגשמיים בצרכיהם שעוסקים החול ימי
מתעלה  השבת יום בבוא זה, ידי ועל שמים,
נהפכת  העולם שגשמיות ממש, בקדושה הגשמיות
"חשוכא  הזהר ובלשון למתוק, וממר לאור מחושך

למתקא". ומרירו לנהורא

לדוגמא  שנקט הנ"ל המדרש לשון דיוק [וזהו
צריך זו למתוק "התורמוסים עבודה על לרמז ,"

למתקא"]. "מרירו להפוך

אלקים  ברא "אשר שהכתוב הטעם יובן ובזה
השבת, ביום דקאי ויכולו, בפרשת נאמר לעשות"
ימי  בששת האדם של ה"תיקון" מעשי כל כי
את  להכין הם לעשות) אלקים ברא (אשר המעשה
השבת. בכח התיקון נגמר שבו השבת, ליום העולם

שבת  בערב שטרח "מי חז"ל אמרו זה ועל
שכל  זוכים בחול העבודה ידי שעל בשבת", יאכל
בקדושת  השבת ביום עולים הגשמיים הדברים

שבת.

äðåîù åîë ,ìåèá úðéçá ,äçåðî àéä úáù éë
.äøùò

הפנימי העדר דמנוחת התוכן רק (לא הוא שבת
עצמו),מלאכה עשיית הרגש (העדר ביטול - אלא) ,

שזוהי  (כנ"ל), המלך לפני העומד של הביטול וכמו
עשרה. שמונה דתפילת העבודה

בשבת, מלאכה דאיסור הפנימי התוכן וזהו
אסורים  לכן בעולם, אלקי אור מאיר שאז דלהיות
לו  שאסור המלך לפני העומד וכמו במלאכה,
בביטול  לעמוד אלא הפרטיים בצרכיו לעסוק
מכל  "לשבות אמיתי, ביטול צ"ל בשבת כך לפניו,
זולתי  בעולם דבר משום חיות לקבל ולא מלאכה
אלא  הותר לא האכילה שאף ית', מכבודו ניזון יהי'

שבת". מערב המוכן מן

äðåîù åìåë åîë ,úáù åìåë úåéäì øùôà éàå
.'åë ìåçä éîé úåéäì äìçú ÷ø ,äøùò

המעשה  ימי בששת האדם, עבודת סדר וזהו
של  רצונו כי שבת"), "כולו (ולא שבת ואח"כ
והעולם  עולם, של מציאות שתהי' הוא הקב"ה
יש  אא"כ שייך זה ואין לקדושה, יתהפך גופא
העלם  זמן הוא (שאז המעשה ימי ששת קודם

בשבת. החול מתעלה ואח"כ חול) והסתר ,

היא  התפלה שתכלית דאע"פ בתפלה, הוא וכן
מכל  המלך, לפני כשעומדים העמידה, תפילת -
אלא  עשרה", שמונה "כולה התפלה אין מקום
וק"ש, ק"ש ברכות דזמרה, פסוקי יש כל קודם
בביטול  לא אך לאלקות קירוב מרגיש שהאדם
תפילת  באה אח"כ ורק מרי', קמי' כעבדא מוחלט

עשרה. שמונה

ימי  דששת העבודה באה בתחילה וכך
הקודש, טהרת על שנעשו חולין בחינת המעשה,
שלעתיד  עד שבת, בקדושת הכל מתעלה ואח"כ

שבת". שכולו "יום יהי' לבא

b wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

דוכתי ÚÓÂ˙‰(מה) בכמה מ"ש עוד להבין יש הנה
הכלים  התהוות שרש בענין בע"ח
ופנימיים  דמקיפים האורות הכאת מבחי' בא שהוא
הנ"ל  ענין שרש ביאור וזהו כו' בזה זה כשפוגע
כו' דוקא סובב מבחי' בא שהוא גשמי יש בהתהוות
בהיות  הן מה הכלים ענין בשרש להבין יש תחלה והנה

ע"ס  בחי' כי פי' האור. את המגבילים הן שהכלים ידוע
מה  ודבר יש מהות בלי מה בלי ע"ס נק' עצמן
בבחי' שאינם היוליים אורות בחי' רק כלל במציאות
למעלה  ועולים שנכללין מפני עדיין מה דבר מציאות
להיות  והתכללות הסתלקות בבחי' חוצבם במקור
כו' ממש שנאצלו טרם שהיו כמו במאצילם נכללים
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עצמות  באור ונכלל שמסתלק אור בחי' כל טבע וזהו
שעולה  הנר אור והתכללות בטול עד"מ כמו המאציל
בפ"ע  ודבר יש בבחי' להיות למטה נאחז ואינו למעלה
שטבע  ועלול עילה בחי' בכל הכלל שזהו לפי כלל
בחי' להיות יוכל ולא בעילתו ולהדבק להכלל העלול
נאצלו  האורות אשר ידוע וזה וכלל כלל הימנו נפרד יש
בחי' ע"י והוא ועלול עילה בבחי' המאציל מעצמות
דמק"פ  הצמצום אחר מאא"ס שנמשך והחוט הקו
עליונים. האורות כל של הראשון מקור בחי' שהוא
כל  עילת בשם נק' המאציל עצמות אור בחי' וע"כ
בחי' הוא הזה הקו אור שבחי' ומאחר כו ' העילות
שנק' אור כל הרי עו"ע השתלשלות שבדרך ההמשכה

אור  שהוא בעילתו להדבק תמיד ועולה נכלל עלול
בפני  הנר אור כבטול עה"ע הנק' המאציל עצמות
כשלהבת  הן שהע"ס בס"י אמרו וכה"ג האבוקה
נפרד  ודבר יש במציאות שאינם שר"ל בגחלת הקשורה
בעצמות  וקשורים כלולים המה אבל וכלל כלל בפ"ע
קשורה  שהיא שלהבת כדמיון וזהו דוקא המאציל
דאיהו  בזהר וכמ"ש כו' הגחלת בעצמות וכלולה
בפ"ע  ויש מציאות בבחי' שאינם ר"ל ממש חד וחיוהי
דבחי' משום רק אינו הזה הדבר ושרש וכלל כלל
הקו  מבחי' הוא ושרשן ממקורן האורות כל המשכת
ממש  בעילתו נדבק עלול וכל עו"ע בבחי' בא שהוא

כלל: בפ"ע נפרד יש ומציאת למהות ניכר בלי
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â בריאת דלכאורה קשה הי' שקרי"ס מ"ש יובן
יש  שבריאת לפי והיינו פלא, יותר הוא מאין יש

א  נוגע שאינו בעלמא והארה זיו מבחי' רק הוא ל מאין
דיעות  ב' התחברות שהוא קרי"ס משא"כ כו', עצמותו
דאתגלייא  בעלמא דאתכסייא שבעלמא הביטול שיהי'
בנושא  אלו הפכים שני שיהי' וכדי הפכים, שני שהם
בחי' שיהי' וגם דאתכסייא שבעלמא ביטול ממש אחד

להיות  הוצרך השתלשלות סדר ע"פ להיות שא"א נפרד
שהוא  השתלשלות מסדר שלמעלה המשכה ע"י
המשכה  דהיינו קשה וזהו אא"ס, מעצמות המשכה
שהוא  לפי השתלשלות, מסדר שלמעלה מעצמותו
מה  י"ל ועתה וד"ל. כו' אחד בנושא הפכים שני חיבור
שקשה  הזיווגים ענין מהו כקרי"ס לזווגם קשה שאמרו

כו'. כ"כ
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a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â,זהב בגדי מד' גבוהי' לבן בגדי ד' הלא צ"ל
הם  לבן ובגדי מבינה שרשם זהב בגדי כי
שבת  ע"ד כנודע אבא, אור מעלות גבהה אשר מאבא,
שהוא  ויו"ט קדש, נק' דאבא מוחין שהוא ששבת ויו"ט
יש  הדיוט כהן מדוע וא"כ קדש, מקרא נק' דאימא מוחין
שמוסיף  מה רק שזהו זהב בגדי ולא דוקא לבן בגדי לו
כי  הענין אך הנ"ל. במשנה כמ"ש הדיוט כהן על כה"ג
ארוך, אבא יסוד אבל דז"א, בחזה מסתיים אימא יסוד
וכמו  יותר, למטה א"ע להשפיל יכול יותר הגבוה כל כי

ודבור  קול רק תופס שהשמיעה השמיעה, לגבי הראי'
לפי  והיינו גשמי דבר לתפוס נמשך והראי' רוחנים, שהם
שהיא  לראי' שמיעה דומה ואינו מבינה, היא שהשמיעה
ומתפשט  נמשך הראי' וע"כ העדה, עיני הם שחכמי' חכ'
בתבונה, שמי' כונן ארץ יסד בחכמה ע"ד יותר למטה
יש  ע"כ אימא יסוד מאיר ששם בחסד שהוא כה"ג וע"כ
למטה  שהוא הדיוט כהן אבל שמבינה, זהב בגדי לו
אכן  הבינה, אור מגיע אינו שם דבריאה חסד או בנה"י

לבן. בגדי לו יש ולכן שם, גם נמשך החכמה אור

zepzek dyrz oxd` ipale
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רי c"ag i`iyp epizeax zxezn

עשיי' צריכין בראשית ימי בששת שברא מה
שהתוכן  למתוק". צריך התורמוסים [תיקון]..
הדברים  כל את להפוך הוא, זה בתיקון הפנימי
בהם  יאיר הקדושה שאור לקודש, מחול הגשמיים
במשך  בנ"י עבודת ידי על נפעל שזה ממש, בגילוי
לשם  הגשמיים בצרכיהם שעוסקים החול ימי
מתעלה  השבת יום בבוא זה, ידי ועל שמים,
נהפכת  העולם שגשמיות ממש, בקדושה הגשמיות
"חשוכא  הזהר ובלשון למתוק, וממר לאור מחושך

למתקא". ומרירו לנהורא

לדוגמא  שנקט הנ"ל המדרש לשון דיוק [וזהו
צריך זו למתוק "התורמוסים עבודה על לרמז ,"

למתקא"]. "מרירו להפוך

אלקים  ברא "אשר שהכתוב הטעם יובן ובזה
השבת, ביום דקאי ויכולו, בפרשת נאמר לעשות"
ימי  בששת האדם של ה"תיקון" מעשי כל כי
את  להכין הם לעשות) אלקים ברא (אשר המעשה
השבת. בכח התיקון נגמר שבו השבת, ליום העולם

שבת  בערב שטרח "מי חז"ל אמרו זה ועל
שכל  זוכים בחול העבודה ידי שעל בשבת", יאכל
בקדושת  השבת ביום עולים הגשמיים הדברים

שבת.

äðåîù åîë ,ìåèá úðéçá ,äçåðî àéä úáù éë
.äøùò

הפנימי העדר דמנוחת התוכן רק (לא הוא שבת
עצמו),מלאכה עשיית הרגש (העדר ביטול - אלא) ,

שזוהי  (כנ"ל), המלך לפני העומד של הביטול וכמו
עשרה. שמונה דתפילת העבודה

בשבת, מלאכה דאיסור הפנימי התוכן וזהו
אסורים  לכן בעולם, אלקי אור מאיר שאז דלהיות
לו  שאסור המלך לפני העומד וכמו במלאכה,
בביטול  לעמוד אלא הפרטיים בצרכיו לעסוק
מכל  "לשבות אמיתי, ביטול צ"ל בשבת כך לפניו,
זולתי  בעולם דבר משום חיות לקבל ולא מלאכה
אלא  הותר לא האכילה שאף ית', מכבודו ניזון יהי'

שבת". מערב המוכן מן

äðåîù åìåë åîë ,úáù åìåë úåéäì øùôà éàå
.'åë ìåçä éîé úåéäì äìçú ÷ø ,äøùò

המעשה  ימי בששת האדם, עבודת סדר וזהו
של  רצונו כי שבת"), "כולו (ולא שבת ואח"כ
והעולם  עולם, של מציאות שתהי' הוא הקב"ה
יש  אא"כ שייך זה ואין לקדושה, יתהפך גופא
העלם  זמן הוא (שאז המעשה ימי ששת קודם

בשבת. החול מתעלה ואח"כ חול) והסתר ,

היא  התפלה שתכלית דאע"פ בתפלה, הוא וכן
מכל  המלך, לפני כשעומדים העמידה, תפילת -
אלא  עשרה", שמונה "כולה התפלה אין מקום
וק"ש, ק"ש ברכות דזמרה, פסוקי יש כל קודם
בביטול  לא אך לאלקות קירוב מרגיש שהאדם
תפילת  באה אח"כ ורק מרי', קמי' כעבדא מוחלט

עשרה. שמונה

ימי  דששת העבודה באה בתחילה וכך
הקודש, טהרת על שנעשו חולין בחינת המעשה,
שלעתיד  עד שבת, בקדושת הכל מתעלה ואח"כ

שבת". שכולו "יום יהי' לבא

b wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c
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דוכתי ÚÓÂ˙‰(מה) בכמה מ"ש עוד להבין יש הנה
הכלים  התהוות שרש בענין בע"ח
ופנימיים  דמקיפים האורות הכאת מבחי' בא שהוא
הנ"ל  ענין שרש ביאור וזהו כו' בזה זה כשפוגע
כו' דוקא סובב מבחי' בא שהוא גשמי יש בהתהוות
בהיות  הן מה הכלים ענין בשרש להבין יש תחלה והנה

ע"ס  בחי' כי פי' האור. את המגבילים הן שהכלים ידוע
מה  ודבר יש מהות בלי מה בלי ע"ס נק' עצמן
בבחי' שאינם היוליים אורות בחי' רק כלל במציאות
למעלה  ועולים שנכללין מפני עדיין מה דבר מציאות
להיות  והתכללות הסתלקות בבחי' חוצבם במקור
כו' ממש שנאצלו טרם שהיו כמו במאצילם נכללים
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עצמות  באור ונכלל שמסתלק אור בחי' כל טבע וזהו
שעולה  הנר אור והתכללות בטול עד"מ כמו המאציל
בפ"ע  ודבר יש בבחי' להיות למטה נאחז ואינו למעלה
שטבע  ועלול עילה בחי' בכל הכלל שזהו לפי כלל
בחי' להיות יוכל ולא בעילתו ולהדבק להכלל העלול
נאצלו  האורות אשר ידוע וזה וכלל כלל הימנו נפרד יש
בחי' ע"י והוא ועלול עילה בבחי' המאציל מעצמות
דמק"פ  הצמצום אחר מאא"ס שנמשך והחוט הקו
עליונים. האורות כל של הראשון מקור בחי' שהוא
כל  עילת בשם נק' המאציל עצמות אור בחי' וע"כ
בחי' הוא הזה הקו אור שבחי' ומאחר כו ' העילות
שנק' אור כל הרי עו"ע השתלשלות שבדרך ההמשכה

אור  שהוא בעילתו להדבק תמיד ועולה נכלל עלול
בפני  הנר אור כבטול עה"ע הנק' המאציל עצמות
כשלהבת  הן שהע"ס בס"י אמרו וכה"ג האבוקה
נפרד  ודבר יש במציאות שאינם שר"ל בגחלת הקשורה
בעצמות  וקשורים כלולים המה אבל וכלל כלל בפ"ע
קשורה  שהיא שלהבת כדמיון וזהו דוקא המאציל
דאיהו  בזהר וכמ"ש כו' הגחלת בעצמות וכלולה
בפ"ע  ויש מציאות בבחי' שאינם ר"ל ממש חד וחיוהי
דבחי' משום רק אינו הזה הדבר ושרש וכלל כלל
הקו  מבחי' הוא ושרשן ממקורן האורות כל המשכת
ממש  בעילתו נדבק עלול וכל עו"ע בבחי' בא שהוא

כלל: בפ"ע נפרד יש ומציאת למהות ניכר בלי
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â בריאת דלכאורה קשה הי' שקרי"ס מ"ש יובן
יש  שבריאת לפי והיינו פלא, יותר הוא מאין יש

א  נוגע שאינו בעלמא והארה זיו מבחי' רק הוא ל מאין
דיעות  ב' התחברות שהוא קרי"ס משא"כ כו', עצמותו
דאתגלייא  בעלמא דאתכסייא שבעלמא הביטול שיהי'
בנושא  אלו הפכים שני שיהי' וכדי הפכים, שני שהם
בחי' שיהי' וגם דאתכסייא שבעלמא ביטול ממש אחד

להיות  הוצרך השתלשלות סדר ע"פ להיות שא"א נפרד
שהוא  השתלשלות מסדר שלמעלה המשכה ע"י
המשכה  דהיינו קשה וזהו אא"ס, מעצמות המשכה
שהוא  לפי השתלשלות, מסדר שלמעלה מעצמותו
מה  י"ל ועתה וד"ל. כו' אחד בנושא הפכים שני חיבור
שקשה  הזיווגים ענין מהו כקרי"ס לזווגם קשה שאמרו

כו'. כ"כ
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a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â,זהב בגדי מד' גבוהי' לבן בגדי ד' הלא צ"ל
הם  לבן ובגדי מבינה שרשם זהב בגדי כי
שבת  ע"ד כנודע אבא, אור מעלות גבהה אשר מאבא,
שהוא  ויו"ט קדש, נק' דאבא מוחין שהוא ששבת ויו"ט
יש  הדיוט כהן מדוע וא"כ קדש, מקרא נק' דאימא מוחין
שמוסיף  מה רק שזהו זהב בגדי ולא דוקא לבן בגדי לו
כי  הענין אך הנ"ל. במשנה כמ"ש הדיוט כהן על כה"ג
ארוך, אבא יסוד אבל דז"א, בחזה מסתיים אימא יסוד
וכמו  יותר, למטה א"ע להשפיל יכול יותר הגבוה כל כי

ודבור  קול רק תופס שהשמיעה השמיעה, לגבי הראי'
לפי  והיינו גשמי דבר לתפוס נמשך והראי' רוחנים, שהם
שהיא  לראי' שמיעה דומה ואינו מבינה, היא שהשמיעה
ומתפשט  נמשך הראי' וע"כ העדה, עיני הם שחכמי' חכ'
בתבונה, שמי' כונן ארץ יסד בחכמה ע"ד יותר למטה
יש  ע"כ אימא יסוד מאיר ששם בחסד שהוא כה"ג וע"כ
למטה  שהוא הדיוט כהן אבל שמבינה, זהב בגדי לו
אכן  הבינה, אור מגיע אינו שם דבריאה חסד או בנה"י

לבן. בגדי לו יש ולכן שם, גם נמשך החכמה אור

zepzek dyrz oxd` ipale
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

אור  שרש  שבין הקשר וטיב סוג  את יותר שנבין  כדי 
הצמצום, לפני  ששניהם כפי הסובב אור לשרש הממלא
הכלים שרשי  בין ההבדל את אלו בסוגריים מחדד

סוף: אין  באור הימצאם  באופן האורות לשרש 
ïéà øåàá íéìåìëä íéìëä éùøù åîë äæ ïéàù åðééäå)
úðéçá íä éøä ùîî óåñ ïéà ïë íâ åäæù úåéä íòã óåñ

úåéúåà,'åë ãáìלפני שנמצאים כפי  הכלים שרש  -
של בחינה אינם שהרי  לגמרי, אחר באופן הם הצמצום
הוא הצמצום לפני הכלים ששרש  והיינו , כלל. אור
הבורא. של הגבול כח הוא והרשימו הרשימו, בחינת
כנף, ומין כנף כמו לא הוא באור כלול כשהוא וממילא
על שמדובר ולמרות עצמו , בפני כמשהו כביכול אלא
על חושב שהבורא כביכול זה הרי הצמצום, לפני
את מבטאת שאינה מציאות ממנו, רחוקה  מציאות

סוף. לאין התפשטותו
úåøåàä éùøù ìáà,.'åë úåøåà úðéçá íä éøä כיון

הגנוזות, הספירות גם הרי  גילוי. הוא אור של שענין
הבורא, של גילוי זה (לשיטתנו) האורות שרשי  שהן 
גילוי בין  מבחינים אנו הבורא, של הגילוי שבתוך אלא
ערך לפי ומדוד שקשור וגילוי  ממש, גבול בלי של
הסובב לאור שיש שהתבאר היות עם  ולכן העולמות.
בזה משתווים הם הרי  נפרדים, שרשים  הממלא ואור

אורות. של בחינה הם ששניהם

øîåì ùéå חיבור בין הבדל שיש  נ"ע הרבי לנו  מוכיח -
הבורא, עם הכלים  של לחיבור הבורא  עם  האורות של

úåìéöàá åîëã ההשתלשלו סדר בתוך כבר שזה ת,-
øäåæהנה éðå÷úá øîåà íéìëå úåøåà úðéçáá17åäéà

ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçåעם חד האיןֿסוף כלומר
הסיבה מה ולכאורה הכלים , ועם á'האורות øîàðù

,ãç íéîòôוחיוהי "איהו להיאמר היה יכול שהרי 
"איהו  חד" וחיהו "איהו נכפל ולמה חד" וגרמוהי

חד"? úåîå÷îוגרמוהי  äîëá øàåáîå18שהסיבה
ללמדנו  ãåçéäìלכפילות íéìëã ãåçéä äîåã åðéàù

íéøáã éðù åîë àåä úåøåàä íò íéìëä ãåçéã ,úåøåàã
,íéãçééúîäריחוק של באופן  נאצל הוא במהותו דהכלי 

úðéçááוהבדלה, àåä ïåéìò ìéöàîá úåøåàä ãåçé ìáà
.'åë øåàîä ïéòî àåä øåàäù ãò ùîî úå÷éáãå ãåçé

למקורו. דבוק במהותו שאור כיון
øîåì ùé ïë åîëåהוא ïøå÷îåשכן  ïùøùáהאורות של

úåøéôñוהכלים øùòäã íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá
íéãçåéîå ïéøåù÷ íä éøä ïéîìò ìë àìîî ùøù ïäù

äæ éøäå ïéîìò ìë ááåñä øåàá אורíâäã ,øåàîä ïéòî
úðéçá åäæùäæ éøä íå÷î ìëî éîéðô øåàשל בחינה

אור  זה על לומר שייך ולכן כלים , של ולא ïéòîאור,
ðë ïéî ïéðò åäæù øåàîä.('åë ó

a"xrz gxw zyxt zay
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ואילך.18). קנ"ג פרק זה בהמשך המתבאר וראה סו. עמ' אחר) (נוסח תרט"ו צדק, הצמח מאמרי לדוגמא ראה
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

ראה p‰Â‰ה) ּבפרׁשת ּכתב ז"ל ּבחיי ּפסּוק רּבנּו על ¿ƒ≈ְְְֵֵֵַַַַַַָָָָ
,"אלקי הוי' יברכ הּזה הּדבר ּבגלל ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ"ּכי
הרחמים, מחלק הּוא והעׁשיר הּדין מחלק הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדהעני
אֹורּה מקּבלת והּלבנה לּלבנה מאיר ׁשהּׁשמׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו
ּומקּבל  העני עיני מאיר צדקה הּנֹותן ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהּׁשמׁש,
מּדת  הׁשּתּתפּות למעלה ּגֹורם זה ידי ועל מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברכתֹו
יׁש לעיל, ׁשּנתּבאר ּדרּכנּו ּולפי הּדין. ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהרחמים
הרי  חסרֹונֹותיו לֹו ּוממּלא לעני צדקה ּכׁשּנֹותן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלֹומר
ּגֹורם  מּדה ּכנגד מּדה זה ידי על הּדין, חלקי מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמסיר

"ּבגלל  וזהּו הרחמים, ּבמּדת הּדינין המּתקת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּוא  אלקים ּדׁשם וידּוע ,"אלקי הוי' יברכ הּזה ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר
ּבכּמה  ז"ל רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ׁשאמרּו ּוכמֹו הּדין, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמּדת
מצות  ּבגלל וזהּו הרחמים. מּדת הּוא הוי' וׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמקֹומֹות,
על  הּדין, מחלק ׁשהּוא העני חסרֹונֹות ׁשּממּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצדקה
הרחמים  מּדת ּבהׁשּתּתפּות אלקי הוי' יברכ זה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹידי
הׁשּפעת  על מסּכמת הּדין מּדת ׁשּגם הינּו הּדין, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָּבמּדת
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּגבּולית ּבלי היא ההׁשּפעה ואז ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּטֹוב,

ׁשּכתּוב וזהּו .ּבאר יב)לעיל צדקה (מׁשלי "ּבארח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
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ויחי, ּבפרׁשת הּבחיי ּופרׁש מות", אל נתיבה ודר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּיים,
הּכֹוכבים. מערכת מׁשּפט על העֹולה היא ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּצדקה
אמנם  הּמערכה, מׁשּפט ּכפי נגזרים האדם ּדחּיי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָּדידּוע
ּופריּה ּגדֹול וכחּה ועצּומה עליֹונה מּדה היא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹהּצדקה
על  חּיים ּתֹוספֹות חּיים", צדקה "ּבארח וזהּו ְְְְִִִֶַַַַַָָֹחּיים,
על  ּדבר ּבכל והּקצּבה הּגזרה ּכי ּדבריו, ּובאּור ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנגזר.
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדינֹו מּבית הינּו הּמערכֹות, ְֲִִִֵֶַַַַָָָּפי
נברא  ידּה ׁשעל הּדין מּדת והּוא העליֹון, ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וקצּבה, ּבמּדה ּדבר ּכל להיֹות ְְְְְִִִֶָָָָָָָָהעֹולם

אלקים" ּברא הרחמים "ּבראׁשית מּדת עּמֹו ׁשּתף (ורק ְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ

קּיּומם) לצר הארה רק הרי ׁשהּוא הּצדקה ידי על אמנם . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּמּדת  ׁשּלמעלה הרחמים מּדת למעלה מעֹורר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
ּוכמֹו הּנגזר. על חּיים ּתֹוספֹות להיֹות נמׁש ּומּזה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּדין,

ּבמל מׁשל ּדר לפסק על יכֹול הּוא הרי ודם, ּבׂשר ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּפי  על ּפֹוסקים ּדין ּדהּבית ּדין, ּבית מּדת ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
ארץ, יעמיד ּבמׁשּפט ּׁשּמל מה והּוא להם, הּנּתן ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּדין
הּמל מן רחמים ּכׁשּמבּקׁשים אמנם הּדין, מּדת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדהינּו
יּובן  כן ּכמֹו רחמים, ּבמּדת ּומׁשּפיע מרחם הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָהרי

ּדרקיעא  מּדת יא ּבמלכּותא ממׁשיכים הּצדקה ידי ׁשעל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
נתיבה  ודר" הּנגזר. על חּיים ּתֹוספֹות להיֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהרחמים
העני  ולכן ּכּמּובן, הּדין מּדת הּוא ּדמות מות", ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
ׁשם  הּבחיי ׁשּכתב ּכמֹו ּכמת, חׁשּוב הּדין מחלקי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
מות  אל נתיבה ּדר היא הּצדקה אמנם ראה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשת

מּדת  עליו נמׁש אם ּכי הּדין, מּדת ּבֹו יׁשלט ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּגׁשמּיים, וחּיים רּוחנּיים ּבחּיים חּיים הּמֹוספת ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָהרחמים
ּכבר  היא רּבה ּכי הּצדקה מצות מעלת ועצם ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּובגּוף
וירּוׁשלמי  ּבבלי ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי ּבּה מדּבר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻנכּבדֹות
הראׁשֹונים  ּובספרי ּובּזהר ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹּומדרׁשי
ּדפאה  ּובּמׁשנה וידּועים. ּוגלּוים מּספר עצמּו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹוהאחרֹונים
היא  ׁשהּצדקה א עּמּוד מ ּדף קּדּוׁשין ּובּגמרא א ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּפרק
והענין  הּזה. ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשהאדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּמצות
יא, ּפרׁשה רּבה ּבראׁשית ּבמדרׁש ּדאיתא הּוא, ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָּבקצרה
ּתּקּון, צריכים ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכל
ּׁשּנברא  מה ׁשּכל היא והּכּונה ּתּקּון, צרי האדם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאפּלּו
סּמים  ׁשּיׁש ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ורע, טֹוב מערב הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעֹולם
מרים, ּומים מתּוקים מים וכן הממיתים, וסּמים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָהמחּיים
ּבֹו יׁש מדּבר חי צֹומח מּדֹומם ּדבר ּבכל ּפרט ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּובדר
מברר  מדּבר חי צֹומח מּדֹומם נברא וכל ּפסלת, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּתערֹובֹות
ואת  לגּופֹו מזֹון נעׂשה והּטֹוב מהּטֹוב, הּפסלת ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹּבתֹוכֹו
כן  ּכמֹו הּטבעּיים, ּבספרי ּכּידּוע לחּוץ מדחה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּפסלת
ּוצריכים  רע ּכן ּגם נקראת ׁשהּפסלת ּברּוחנּיּות הענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיּובן
הרע. את ולדחֹות הּטֹוב מן הרע את לברר והינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתּקּון,

.¯ev˜ מסירים והּצדקה והרחמים הּדין, מחלק העני ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּדת  המׁשכת למעלה ּגם מעֹורר וזה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָהּדין,
הּנברא  ּכל הּדין. ּומּדת הּגזרה על ּבתֹוספֹות ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָהרחמים

ּתּקּון. וצרי ורע טֹוב ְְִִַָָָֹמערב
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הרב  בלוית שני פעם באתי, שבועיים בעוד
הארינשטיין  זיעוין, ויטעבסקי, מינסקי, ממאסקווא,
אחת, שעה רק לנו הוגבל מחארקוב, באסין שי', ר"א
איזה  אחד כל הנזכרים כל דיברו ההיא בשעה
הכרתיו  אשר על לי הודה וארבורג ומר מינוטין,
הרבנים, ועד של העבודה עם (בעקאנטגימאכט)
בקשתיו  אשר כל למלאות ישתדל מצדו ואשר
הדזונט  כי ומקוה בראשונה, בהתראותינו בהשיחה
ונפרדנו  הרבנים, ועד דרישת ימלא האפשרי באופן
איזה  ביחוד איתי לדבר אותי ביקש זה ואחר מאתו.
ענינים  איזה לדעת במאד התעניין אשר קצר זמן
לפני  זה הימים, מכבר היו אשר הכלל עסקני בעבודת
והתענין  זה, ענין בכתב לבאר לי כבד שנה, וכ' ט"ו
הלך  והוא בהאולם, לי וחכו הלכו כבר חברי בזה,
הטרחתי  אשר על בתודה ידי לחץ הפעם ועוד ללווני,
מסודרה  עבודתי כל כי הוא ורואה שני פעם לבוא
ראזין  הד"ר בצדק כי הוא יודע ועתה טוב, בסדר
אשר  ובהחריצות בעבודתי מייקרים קאהן והד"ר

אשר  ישראל לכלל טובות לתוצאות הוא מקוה בזה,
רוסיא. במדינת

וארבורג  גם נסע למאסקווא, נסעתי אשר בליל
המסע  אחת, במרכבה ונסענו למאסקווא, מליענינג'
במסע  הוא נוסע כי ובראותי בלילה, 11 בשעה הלך
למרכבה  ובבואי אליו, פניתי לא זו, ובמרכבה זה
שעה  וברבע לישן, המיטה עבורי יעריכו כי בקשתי
עצמי  ועשיתי הקופיע דלתי סגרתי המסע כשהלך
הביקורת  מפני חו"ל, בן עם להפגש  יראתי כי כישן,
כי  לי אמר בחו"ל בהתראותינו הידוע. הגפא"ו של
אבל  במעוני אותי לבקר חפץ בליענינגראד בהיותו
כי  הוא ורואה בדבר חשש יש כי אמרו עמו הנוסעים
אינו  כאילו עצמי עשיתי המרכבה אל בהלכי אני גם
צריכים  רוסיא במדינת אשר לו התברר אז מכירו,

יתירה. זהירות
אשר  בעד רבה בתודה לי הודה ראזין  הד"ר גם
יו"ר  עם להתראות הרבני' ועד חברי את קבצתי

טובות. לתוצאות הוא מקוה ואשר הדזונט,
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אור  שרש  שבין הקשר וטיב סוג  את יותר שנבין  כדי 
הצמצום, לפני  ששניהם כפי הסובב אור לשרש הממלא
הכלים שרשי  בין ההבדל את אלו בסוגריים מחדד

סוף: אין  באור הימצאם  באופן האורות לשרש 
ïéà øåàá íéìåìëä íéìëä éùøù åîë äæ ïéàù åðééäå)
úðéçá íä éøä ùîî óåñ ïéà ïë íâ åäæù úåéä íòã óåñ

úåéúåà,'åë ãáìלפני שנמצאים כפי  הכלים שרש  -
של בחינה אינם שהרי  לגמרי, אחר באופן הם הצמצום
הוא הצמצום לפני הכלים ששרש  והיינו , כלל. אור
הבורא. של הגבול כח הוא והרשימו הרשימו, בחינת
כנף, ומין כנף כמו לא הוא באור כלול כשהוא וממילא
על שמדובר ולמרות עצמו , בפני כמשהו כביכול אלא
על חושב שהבורא כביכול זה הרי הצמצום, לפני
את מבטאת שאינה מציאות ממנו, רחוקה  מציאות

סוף. לאין התפשטותו
úåøåàä éùøù ìáà,.'åë úåøåà úðéçá íä éøä כיון

הגנוזות, הספירות גם הרי  גילוי. הוא אור של שענין
הבורא, של גילוי זה (לשיטתנו) האורות שרשי  שהן 
גילוי בין  מבחינים אנו הבורא, של הגילוי שבתוך אלא
ערך לפי ומדוד שקשור וגילוי  ממש, גבול בלי של
הסובב לאור שיש שהתבאר היות עם  ולכן העולמות.
בזה משתווים הם הרי  נפרדים, שרשים  הממלא ואור

אורות. של בחינה הם ששניהם

øîåì ùéå חיבור בין הבדל שיש  נ"ע הרבי לנו  מוכיח -
הבורא, עם הכלים  של לחיבור הבורא  עם  האורות של

úåìéöàá åîëã ההשתלשלו סדר בתוך כבר שזה ת,-
øäåæהנה éðå÷úá øîåà íéìëå úåøåà úðéçáá17åäéà

ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçåעם חד האיןֿסוף כלומר
הסיבה מה ולכאורה הכלים , ועם á'האורות øîàðù

,ãç íéîòôוחיוהי "איהו להיאמר היה יכול שהרי 
"איהו  חד" וחיהו "איהו נכפל ולמה חד" וגרמוהי

חד"? úåîå÷îוגרמוהי  äîëá øàåáîå18שהסיבה
ללמדנו  ãåçéäìלכפילות íéìëã ãåçéä äîåã åðéàù

íéøáã éðù åîë àåä úåøåàä íò íéìëä ãåçéã ,úåøåàã
,íéãçééúîäריחוק של באופן  נאצל הוא במהותו דהכלי 

úðéçááוהבדלה, àåä ïåéìò ìéöàîá úåøåàä ãåçé ìáà
.'åë øåàîä ïéòî àåä øåàäù ãò ùîî úå÷éáãå ãåçé

למקורו. דבוק במהותו שאור כיון
øîåì ùé ïë åîëåהוא ïøå÷îåשכן  ïùøùáהאורות של

úåøéôñוהכלים øùòäã íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá
íéãçåéîå ïéøåù÷ íä éøä ïéîìò ìë àìîî ùøù ïäù

äæ éøäå ïéîìò ìë ááåñä øåàá אורíâäã ,øåàîä ïéòî
úðéçá åäæùäæ éøä íå÷î ìëî éîéðô øåàשל בחינה

אור  זה על לומר שייך ולכן כלים , של ולא ïéòîאור,
ðë ïéî ïéðò åäæù øåàîä.('åë ó
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ראה p‰Â‰ה) ּבפרׁשת ּכתב ז"ל ּבחיי ּפסּוק רּבנּו על ¿ƒ≈ְְְֵֵֵַַַַַַָָָָ
,"אלקי הוי' יברכ הּזה הּדבר ּבגלל ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ"ּכי
הרחמים, מחלק הּוא והעׁשיר הּדין מחלק הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדהעני
אֹורּה מקּבלת והּלבנה לּלבנה מאיר ׁשהּׁשמׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו
ּומקּבל  העני עיני מאיר צדקה הּנֹותן ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהּׁשמׁש,
מּדת  הׁשּתּתפּות למעלה ּגֹורם זה ידי ועל מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברכתֹו
יׁש לעיל, ׁשּנתּבאר ּדרּכנּו ּולפי הּדין. ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהרחמים
הרי  חסרֹונֹותיו לֹו ּוממּלא לעני צדקה ּכׁשּנֹותן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלֹומר
ּגֹורם  מּדה ּכנגד מּדה זה ידי על הּדין, חלקי מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמסיר

"ּבגלל  וזהּו הרחמים, ּבמּדת הּדינין המּתקת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּוא  אלקים ּדׁשם וידּוע ,"אלקי הוי' יברכ הּזה ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר
ּבכּמה  ז"ל רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ׁשאמרּו ּוכמֹו הּדין, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמּדת
מצות  ּבגלל וזהּו הרחמים. מּדת הּוא הוי' וׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמקֹומֹות,
על  הּדין, מחלק ׁשהּוא העני חסרֹונֹות ׁשּממּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצדקה
הרחמים  מּדת ּבהׁשּתּתפּות אלקי הוי' יברכ זה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹידי
הׁשּפעת  על מסּכמת הּדין מּדת ׁשּגם הינּו הּדין, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָּבמּדת
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּגבּולית ּבלי היא ההׁשּפעה ואז ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּטֹוב,

ׁשּכתּוב וזהּו .ּבאר יב)לעיל צדקה (מׁשלי "ּבארח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
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ויחי, ּבפרׁשת הּבחיי ּופרׁש מות", אל נתיבה ודר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּיים,
הּכֹוכבים. מערכת מׁשּפט על העֹולה היא ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּצדקה
אמנם  הּמערכה, מׁשּפט ּכפי נגזרים האדם ּדחּיי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָּדידּוע
ּופריּה ּגדֹול וכחּה ועצּומה עליֹונה מּדה היא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹהּצדקה
על  חּיים ּתֹוספֹות חּיים", צדקה "ּבארח וזהּו ְְְְִִִֶַַַַַָָֹחּיים,
על  ּדבר ּבכל והּקצּבה הּגזרה ּכי ּדבריו, ּובאּור ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנגזר.
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדינֹו מּבית הינּו הּמערכֹות, ְֲִִִֵֶַַַַָָָּפי
נברא  ידּה ׁשעל הּדין מּדת והּוא העליֹון, ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וקצּבה, ּבמּדה ּדבר ּכל להיֹות ְְְְְִִִֶָָָָָָָָהעֹולם

אלקים" ּברא הרחמים "ּבראׁשית מּדת עּמֹו ׁשּתף (ורק ְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ

קּיּומם) לצר הארה רק הרי ׁשהּוא הּצדקה ידי על אמנם . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּמּדת  ׁשּלמעלה הרחמים מּדת למעלה מעֹורר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
ּוכמֹו הּנגזר. על חּיים ּתֹוספֹות להיֹות נמׁש ּומּזה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּדין,

ּבמל מׁשל ּדר לפסק על יכֹול הּוא הרי ודם, ּבׂשר ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּפי  על ּפֹוסקים ּדין ּדהּבית ּדין, ּבית מּדת ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
ארץ, יעמיד ּבמׁשּפט ּׁשּמל מה והּוא להם, הּנּתן ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּדין
הּמל מן רחמים ּכׁשּמבּקׁשים אמנם הּדין, מּדת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדהינּו
יּובן  כן ּכמֹו רחמים, ּבמּדת ּומׁשּפיע מרחם הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָהרי

ּדרקיעא  מּדת יא ּבמלכּותא ממׁשיכים הּצדקה ידי ׁשעל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
נתיבה  ודר" הּנגזר. על חּיים ּתֹוספֹות להיֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהרחמים
העני  ולכן ּכּמּובן, הּדין מּדת הּוא ּדמות מות", ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
ׁשם  הּבחיי ׁשּכתב ּכמֹו ּכמת, חׁשּוב הּדין מחלקי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
מות  אל נתיבה ּדר היא הּצדקה אמנם ראה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשת

מּדת  עליו נמׁש אם ּכי הּדין, מּדת ּבֹו יׁשלט ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּגׁשמּיים, וחּיים רּוחנּיים ּבחּיים חּיים הּמֹוספת ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָהרחמים
ּכבר  היא רּבה ּכי הּצדקה מצות מעלת ועצם ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּובגּוף
וירּוׁשלמי  ּבבלי ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי ּבּה מדּבר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻנכּבדֹות
הראׁשֹונים  ּובספרי ּובּזהר ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹּומדרׁשי
ּדפאה  ּובּמׁשנה וידּועים. ּוגלּוים מּספר עצמּו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹוהאחרֹונים
היא  ׁשהּצדקה א עּמּוד מ ּדף קּדּוׁשין ּובּגמרא א ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּפרק
והענין  הּזה. ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשהאדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּמצות
יא, ּפרׁשה רּבה ּבראׁשית ּבמדרׁש ּדאיתא הּוא, ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָּבקצרה
ּתּקּון, צריכים ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכל
ּׁשּנברא  מה ׁשּכל היא והּכּונה ּתּקּון, צרי האדם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאפּלּו
סּמים  ׁשּיׁש ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ורע, טֹוב מערב הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעֹולם
מרים, ּומים מתּוקים מים וכן הממיתים, וסּמים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָהמחּיים
ּבֹו יׁש מדּבר חי צֹומח מּדֹומם ּדבר ּבכל ּפרט ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּובדר
מברר  מדּבר חי צֹומח מּדֹומם נברא וכל ּפסלת, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּתערֹובֹות
ואת  לגּופֹו מזֹון נעׂשה והּטֹוב מהּטֹוב, הּפסלת ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹּבתֹוכֹו
כן  ּכמֹו הּטבעּיים, ּבספרי ּכּידּוע לחּוץ מדחה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּפסלת
ּוצריכים  רע ּכן ּגם נקראת ׁשהּפסלת ּברּוחנּיּות הענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיּובן
הרע. את ולדחֹות הּטֹוב מן הרע את לברר והינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתּקּון,

.¯ev˜ מסירים והּצדקה והרחמים הּדין, מחלק העני ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּדת  המׁשכת למעלה ּגם מעֹורר וזה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָהּדין,
הּנברא  ּכל הּדין. ּומּדת הּגזרה על ּבתֹוספֹות ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָהרחמים

ּתּקּון. וצרי ורע טֹוב ְְִִַָָָֹמערב

h"yz elqk h"i z`xwl xe`l `vi

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

mixeaic ihewl

הרב  בלוית שני פעם באתי, שבועיים בעוד
הארינשטיין  זיעוין, ויטעבסקי, מינסקי, ממאסקווא,
אחת, שעה רק לנו הוגבל מחארקוב, באסין שי', ר"א
איזה  אחד כל הנזכרים כל דיברו ההיא בשעה
הכרתיו  אשר על לי הודה וארבורג ומר מינוטין,
הרבנים, ועד של העבודה עם (בעקאנטגימאכט)
בקשתיו  אשר כל למלאות ישתדל מצדו ואשר
הדזונט  כי ומקוה בראשונה, בהתראותינו בהשיחה
ונפרדנו  הרבנים, ועד דרישת ימלא האפשרי באופן
איזה  ביחוד איתי לדבר אותי ביקש זה ואחר מאתו.
ענינים  איזה לדעת במאד התעניין אשר קצר זמן
לפני  זה הימים, מכבר היו אשר הכלל עסקני בעבודת
והתענין  זה, ענין בכתב לבאר לי כבד שנה, וכ' ט"ו
הלך  והוא בהאולם, לי וחכו הלכו כבר חברי בזה,
הטרחתי  אשר על בתודה ידי לחץ הפעם ועוד ללווני,
מסודרה  עבודתי כל כי הוא ורואה שני פעם לבוא
ראזין  הד"ר בצדק כי הוא יודע ועתה טוב, בסדר
אשר  ובהחריצות בעבודתי מייקרים קאהן והד"ר

אשר  ישראל לכלל טובות לתוצאות הוא מקוה בזה,
רוסיא. במדינת

וארבורג  גם נסע למאסקווא, נסעתי אשר בליל
המסע  אחת, במרכבה ונסענו למאסקווא, מליענינג'
במסע  הוא נוסע כי ובראותי בלילה, 11 בשעה הלך
למרכבה  ובבואי אליו, פניתי לא זו, ובמרכבה זה
שעה  וברבע לישן, המיטה עבורי יעריכו כי בקשתי
עצמי  ועשיתי הקופיע דלתי סגרתי המסע כשהלך
הביקורת  מפני חו"ל, בן עם להפגש  יראתי כי כישן,
כי  לי אמר בחו"ל בהתראותינו הידוע. הגפא"ו של
אבל  במעוני אותי לבקר חפץ בליענינגראד בהיותו
כי  הוא ורואה בדבר חשש יש כי אמרו עמו הנוסעים
אינו  כאילו עצמי עשיתי המרכבה אל בהלכי אני גם
צריכים  רוסיא במדינת אשר לו התברר אז מכירו,

יתירה. זהירות
אשר  בעד רבה בתודה לי הודה ראזין  הד"ר גם
יו"ר  עם להתראות הרבני' ועד חברי את קבצתי

טובות. לתוצאות הוא מקוה ואשר הדזונט,
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דובער  ר' מרן אדמו"ר כ"ק הבכור כח הוד הרביעי כט בנו ביום נולד הזקן, אדמו"ר כ"ק הוד של

וויטעבסק. פלך ליאזנא בעיר  תקל"ד שנת ויצא ָלפרשת

עשרה  שש בן החסידים וכשהי' מגדולי אחד עם אדמו"ר כ"ק אביו ברוך 62שידכו 63ר'

.ל מיאנאוויטש 64מלמד  ַָ
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תש"ג  .110 ע' תרצ"ו השיחות ספר - אחר באופן - ראה (56
.156 ע'

התקיימה  שהחתונה ,79 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות בספר (57
תקי"ט. תיח: ע' ח"ו ובאגרותֿקודש תק"כ. מנחםֿאב יב

(בוך  תקע"ג סיון ט"ז נפטרה ב).58) תכז, 829
תקנ"ג. תשרי, ג' נפטרה (59

שם: חב"ד" ב"בטאון שתח"י. בהעתקה כ"ה תקמ"א: (60
וש"נ. .30 הערה 33 ע' תרפ"ט השיחות ספר וראה תקמ"ה.

חיים  ר' הי' תקמ"ז דבשנת ,92 ע' תרצ"ו השיחות ספר ראה
הערה  33 ע' תרפ"ט השיחות ספר וראה שבע. או שש כבן אברהם

וש"נ. .30
ובהערת  74 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה (61
תשרי  מחודש רבינו ר"ד תשנ"ז). בהוצאת – 106 ע' (שפ המו"ל

תרח"ץ. שובה שבת שיחת תרצ"א.
(ספר  תרע"ה בא מש"פ רבינו של היומן ברשימת (62
אדמו"ר  שכ"ק (000 ע' לקמן .218 ע' שלום תורת השיחות
נבג"מ  זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק "כי סיפר מהורש"ב

יאנאוויץ". מעיר נכבד איש חתן הי' זי"ע
ע' (לעיל תרנ"ו אייר כא – רבינו של היומן ברשימת (63
אדמו"ר  כ"ק של חותנו – מלמד נחום מנחם ר' "החסיד :(000
הראשון  שבנו [ולהעיר יעקב*. ששמו: מובא ובמק"א האמצעי".
ברוך, שמו השני ובנו נחום**, מנחם נק' האמצעי אדמו"ר של

יעקב]. בשם נק' הששי בנו – צדק הצמח אדמו"ר ואצל
זי"ע, האמצעי אדמו"ר של אשתו נ"ע, שיינע "הרבנית (64
לו  והיו מלמד הי' הזקן. אדמו"ר מחסידי אחד של בתו היתה
ניט  דו מאכסט וואס פאר הזקן: אדמו"ר שאלו פעם בנות. ַחמש
שידוך  קיין מיר מיט וויל קיינער ויענה: טעכטער. דיינע חתונה
דיר  מיט וועל איך הזקן: אדמו"ר ויאמר עניותו). (מרוב טאן ניט
וועלען  און בעלנים נאך געפינען דאן זיך וועלן טאן, שידוך א
ע' תש"ט (סה"מ תש"ד שבט י"ג (שיחת שידוכים" טאן דיר מיט
אדמו"ר  של השידוך ע"ד עוד - .(63 ע' תש"ד השיחות ספר .43
וישלח, ש"פ שיחת .256 ע' תרח"ץ השיחות ספר ראה – האמצעי
מנ"א  כ"ף .(203 ע' ח"א תשי"ד מנחם (תורת תשי"ד כסלו יד

.(153 ע' ח"ג תשי"ד מנחם (תורת תשי"ד
__________

זכר  חצי שטר תצלום נדפס פג) ע' תש"ע) (קה"ת, הצארית" ברוסיא חב"ד ב"תולדות (הובא נד ע' תשמ"ה סיון שלמה" ב"כרם (*

נאמר: ובו תקע"א, שבט ז ביום האמצעי, רבנו של בתו עם מטשערקאס ישראל יעקב רבי הרה"ק נישואי אחרי שנכתב

והדר  יעקב, מוהר"ר בת שיינא מרת הנגידה האשה לפנינו שבאתה איך ח"מ עדים בפנינו היתה עדות מוהר"ר זכרון הגדול הרב בעלה

בת  שיינא מרת הנגידה הרבנית האשה מן וקנינא . . שי' זלמן שניאור מוהר"ר בדורו המפורסם הגדול המאור הרב בן בער דוב

יעקב. מוהר"ר

תקמ"זֿתקמ"ח  נולד נחום] מנחם ש[ר' משמע וֿח אות תרצ"ג כסלו י"ט שיחת ע"פ רסט: ע' ח"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה (**

צ"ט  טבת י"ז (מכ' שמו על ונקרא תקנ"ח] מ"ח י"א [נסתלק מטשרנוביל הרמ"נ הסתלקות אחר שנולד נוסחא ועוד תרל"ו. ונסתלק

תסו])". ע' ע' ח"ד [אגרותֿקודש

קדישא  החבריא עם יחד ההילולא בועידת להשתתף נסע כי בביתו, אדמו"ר כ"ק הי' לא כשנולד ממעזריטש. הה"מ של כשמו כח)

בשם  לו קורא הי' אדמו"ר כ"ק שהוד לו ברי אשר להרבנית אמר מהרי"ל הרה"ג אדמו"ר כ"ק ואחי ביניהם, כמדובר ַָבהאניּפאלי
זה  עבור למהרי"ל טובה החזיקו בנו כ"ק  והוד אדמו"ר כ"ק הוד דובער, שמו ותקרא בשם 56רבו, מוסיא חי' הרבנית סיפורי – .

שטערנא. הרבנית זקנתה

כשהי' תקכ"א בשנת או עשר חמשה בן שהי' תק"כ בשנת אם אדמו"ר, כ"ק הוד חתונת היתה יום באיזה יודעים אנו אין כט)

עשר  ששה ושתי 57בן משה. ר' הרה"ח אברהם, חיים ר' הרה"ח דובער, ר' אדמו"ר כ"ק הוד בנים, שלשה להם, היו ילדים חמשה .

תקכ"ד  בשנת נולדה הבכורה, היתה פריידא הרבנית לאה. דבורה והרבנית פריידא הרבנית אחר 58בנות שנים ארבע או כשלש ,

תקכ"ז  בשנת נולדה לאה דבורה הרבנית נולד 59חתונתם, אברהם חיים ר' הרה"ח תקל"ד, כסלו ט' נולד דובער ר' אדמו"ר כ"ק הוד ,

תקמ"א  תקמ"ט 60בשנת נולד משה ר' הרה"ח ,61.
ת"ו  לאה"ק הרמ"מ וכשנסע מהאראדאק הרמ"מ הרה"ק ממקושרי הי' כך אחר המגיד, הרב ממקושרי הי' מלמד ברוך ר' ָָָל)

בע"ת. נעשה תפילתו ששמע ומי לוהט, כולו הי' מתפלל שהי' ובשעה גדול, מוח בעל הי' אדמו"ר, כ"ק להוד נתקשר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

תקנ"א  בשנת – עשרה שבע בן הדרכת 67וכשהי' את ידו על אדמו"ר אביו כ"ק מסר –
בליאזנא  היושבים החסידים וחתני בני .לא האברכים ָ

החסידות  תורת מעתיקי ועד רבינו כ"ק בן סידר תקנ"ד יומם לב בשנת עסקו איש וארבעים
במושבותיהם  החסידים בין לחלקם השדרי"ם ע"י הנתנים כתבים בהעתקת .68ולילה

החסידות. תורת לימוד אודות התעוררות במכתבי רבינו כ"ק הוד בשם  פנה תקנ"ח בשנת

אנשים  עקזאמפלארים,לג מאות באלפים המכתבים מעתיקים – המעתיקים ועד על נוסף –
החסידים. מושבי לכל ונשלחים 

סה  סד, סג, סב, תקס"א, תקס"ו,69לד בשנות ובשנת הזוהר. וביאורי הסידור דרושי את כתב ,
קצת לה תקס"ז  באריכות הזוהר ביאורי  דרושי ביאור 70כתב .לו ובתוספת

השדרי"ם  כשתי לז בועידת המדינה מרחבי בכל חב"ד חסידי מספר נערך תקע"ב ַבליאדי
איש  אלף .71מאות
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סי"ד. תשס"ו) (קה"ת, החוזרים ימי דברי קונטרס ראה (65
.256 ע' תש"ח השיחות ספר

באגרותֿקודש  נזכרה – המעתיקים" תולדות "רשימת (66
תעט. ע' ח"ג

אדמו"ר  אגרותֿקודש ראה – משה ר' כתבי ע"ד (67
ויכוח  – רבינו רשימת שם. המו"ל ובהערת כג ע' ח"ב מהורש"ב

וש"נ. .87 הערה כ ע' תשס"ט) (קה"ת, מינסק
תכד. ע' ח"ג ואילך. שכא ע' ח"ב אגרותֿקודש ראה (68

שמה. ע' ח"ג אגרותֿקודש גם ראה (69
האמצעי  אדמו"ר הי' הזקן אדמו"ר הסתלקות בעת (70
ע' ח"א האמצעי אדמו"ר אגרותֿקודש ראה – בקרעמענטשוג

רמד. ע' רלד.
תרנ"ו  סיון כד – רבינו של היומן רשימת ראה (71
ספר  ואילך). 000 ע' לעיל ואילך. תקב ע' ח"ג (אגרותֿקודש

.95 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות

•

לבוא  להם שהותר ומהם חתונתו, אחרי שנים שתי ילמוד החסידים בעדת תורה יודע אברך כל אשר אדמו"ר כ"ק שם חוק לא)

לליאזנא. זמן משך ָעל
פרמע. בן משה המעתיק סיפורי לב)

ארוך. עקיבא המעתיק סיפורי לג)

ידו. בכתב אדמו"ר כ"ק הוד בן משה ר' הרה"ח הנחות ישנם כן לד)

קדשו. יד כתב לה)

צדק. צמח אדמו"ר כ"ק הוד של כתי"ק וקיצורים הערות דרושים באיזה לו)

למען  במדינה הנוסעים השדרי"ם מכל לועדה קורא הי' שנים בשלש פעם אשר – הזקן – הראשון אדמו"ר כ"ק הי' נוהג לז)

צדק. צמח בעל אדמו"ר כ"ק הוד סיפורי – והתעוררות. תיקון הדורשים הכללים בהענינים ביניהם יתדברו אשר
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תרפ"ב] טבת [תחילת

המסודר. בסדר קבלה ויושלח כנדרש, ...ספר

מחאת  ע"י מיליאן א כבר זה להם שלחתי פאסט ע"י

התמימים  תמיכת כי בעיירות ההודעה ובדבר הבאנק.

בכל  הדבר נודע כבר אשר כמדומה לפאלטאווא, יושלח

אי"ה. הפעם עוד ואודיע ומקום, מקום

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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דובער  ר' מרן אדמו"ר כ"ק הבכור כח הוד הרביעי כט בנו ביום נולד הזקן, אדמו"ר כ"ק הוד של

וויטעבסק. פלך ליאזנא בעיר  תקל"ד שנת ויצא ָלפרשת

עשרה  שש בן החסידים וכשהי' מגדולי אחד עם אדמו"ר כ"ק אביו ברוך 62שידכו 63ר'
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תש"ג  .110 ע' תרצ"ו השיחות ספר - אחר באופן - ראה (56
.156 ע'

התקיימה  שהחתונה ,79 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות בספר (57
תקי"ט. תיח: ע' ח"ו ובאגרותֿקודש תק"כ. מנחםֿאב יב

(בוך  תקע"ג סיון ט"ז נפטרה ב).58) תכז, 829
תקנ"ג. תשרי, ג' נפטרה (59

שם: חב"ד" ב"בטאון שתח"י. בהעתקה כ"ה תקמ"א: (60
וש"נ. .30 הערה 33 ע' תרפ"ט השיחות ספר וראה תקמ"ה.

חיים  ר' הי' תקמ"ז דבשנת ,92 ע' תרצ"ו השיחות ספר ראה
הערה  33 ע' תרפ"ט השיחות ספר וראה שבע. או שש כבן אברהם

וש"נ. .30
ובהערת  74 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה (61
תשרי  מחודש רבינו ר"ד תשנ"ז). בהוצאת – 106 ע' (שפ המו"ל

תרח"ץ. שובה שבת שיחת תרצ"א.
(ספר  תרע"ה בא מש"פ רבינו של היומן ברשימת (62
אדמו"ר  שכ"ק (000 ע' לקמן .218 ע' שלום תורת השיחות
נבג"מ  זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק "כי סיפר מהורש"ב

יאנאוויץ". מעיר נכבד איש חתן הי' זי"ע
ע' (לעיל תרנ"ו אייר כא – רבינו של היומן ברשימת (63
אדמו"ר  כ"ק של חותנו – מלמד נחום מנחם ר' "החסיד :(000
הראשון  שבנו [ולהעיר יעקב*. ששמו: מובא ובמק"א האמצעי".
ברוך, שמו השני ובנו נחום**, מנחם נק' האמצעי אדמו"ר של

יעקב]. בשם נק' הששי בנו – צדק הצמח אדמו"ר ואצל
זי"ע, האמצעי אדמו"ר של אשתו נ"ע, שיינע "הרבנית (64
לו  והיו מלמד הי' הזקן. אדמו"ר מחסידי אחד של בתו היתה
ניט  דו מאכסט וואס פאר הזקן: אדמו"ר שאלו פעם בנות. ַחמש
שידוך  קיין מיר מיט וויל קיינער ויענה: טעכטער. דיינע חתונה
דיר  מיט וועל איך הזקן: אדמו"ר ויאמר עניותו). (מרוב טאן ניט
וועלען  און בעלנים נאך געפינען דאן זיך וועלן טאן, שידוך א
ע' תש"ט (סה"מ תש"ד שבט י"ג (שיחת שידוכים" טאן דיר מיט
אדמו"ר  של השידוך ע"ד עוד - .(63 ע' תש"ד השיחות ספר .43
וישלח, ש"פ שיחת .256 ע' תרח"ץ השיחות ספר ראה – האמצעי
מנ"א  כ"ף .(203 ע' ח"א תשי"ד מנחם (תורת תשי"ד כסלו יד

.(153 ע' ח"ג תשי"ד מנחם (תורת תשי"ד
__________

זכר  חצי שטר תצלום נדפס פג) ע' תש"ע) (קה"ת, הצארית" ברוסיא חב"ד ב"תולדות (הובא נד ע' תשמ"ה סיון שלמה" ב"כרם (*

נאמר: ובו תקע"א, שבט ז ביום האמצעי, רבנו של בתו עם מטשערקאס ישראל יעקב רבי הרה"ק נישואי אחרי שנכתב

והדר  יעקב, מוהר"ר בת שיינא מרת הנגידה האשה לפנינו שבאתה איך ח"מ עדים בפנינו היתה עדות מוהר"ר זכרון הגדול הרב בעלה

בת  שיינא מרת הנגידה הרבנית האשה מן וקנינא . . שי' זלמן שניאור מוהר"ר בדורו המפורסם הגדול המאור הרב בן בער דוב

יעקב. מוהר"ר

תקמ"זֿתקמ"ח  נולד נחום] מנחם ש[ר' משמע וֿח אות תרצ"ג כסלו י"ט שיחת ע"פ רסט: ע' ח"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה (**

צ"ט  טבת י"ז (מכ' שמו על ונקרא תקנ"ח] מ"ח י"א [נסתלק מטשרנוביל הרמ"נ הסתלקות אחר שנולד נוסחא ועוד תרל"ו. ונסתלק

תסו])". ע' ע' ח"ד [אגרותֿקודש

קדישא  החבריא עם יחד ההילולא בועידת להשתתף נסע כי בביתו, אדמו"ר כ"ק הי' לא כשנולד ממעזריטש. הה"מ של כשמו כח)

בשם  לו קורא הי' אדמו"ר כ"ק שהוד לו ברי אשר להרבנית אמר מהרי"ל הרה"ג אדמו"ר כ"ק ואחי ביניהם, כמדובר ַָבהאניּפאלי
זה  עבור למהרי"ל טובה החזיקו בנו כ"ק  והוד אדמו"ר כ"ק הוד דובער, שמו ותקרא בשם 56רבו, מוסיא חי' הרבנית סיפורי – .

שטערנא. הרבנית זקנתה

כשהי' תקכ"א בשנת או עשר חמשה בן שהי' תק"כ בשנת אם אדמו"ר, כ"ק הוד חתונת היתה יום באיזה יודעים אנו אין כט)

עשר  ששה ושתי 57בן משה. ר' הרה"ח אברהם, חיים ר' הרה"ח דובער, ר' אדמו"ר כ"ק הוד בנים, שלשה להם, היו ילדים חמשה .

תקכ"ד  בשנת נולדה הבכורה, היתה פריידא הרבנית לאה. דבורה והרבנית פריידא הרבנית אחר 58בנות שנים ארבע או כשלש ,

תקכ"ז  בשנת נולדה לאה דבורה הרבנית נולד 59חתונתם, אברהם חיים ר' הרה"ח תקל"ד, כסלו ט' נולד דובער ר' אדמו"ר כ"ק הוד ,

תקמ"א  תקמ"ט 60בשנת נולד משה ר' הרה"ח ,61.
ת"ו  לאה"ק הרמ"מ וכשנסע מהאראדאק הרמ"מ הרה"ק ממקושרי הי' כך אחר המגיד, הרב ממקושרי הי' מלמד ברוך ר' ָָָל)

בע"ת. נעשה תפילתו ששמע ומי לוהט, כולו הי' מתפלל שהי' ובשעה גדול, מוח בעל הי' אדמו"ר, כ"ק להוד נתקשר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

תקנ"א  בשנת – עשרה שבע בן הדרכת 67וכשהי' את ידו על אדמו"ר אביו כ"ק מסר –
בליאזנא  היושבים החסידים וחתני בני .לא האברכים ָ

החסידות  תורת מעתיקי ועד רבינו כ"ק בן סידר תקנ"ד יומם לב בשנת עסקו איש וארבעים
במושבותיהם  החסידים בין לחלקם השדרי"ם ע"י הנתנים כתבים בהעתקת .68ולילה

החסידות. תורת לימוד אודות התעוררות במכתבי רבינו כ"ק הוד בשם  פנה תקנ"ח בשנת

אנשים  עקזאמפלארים,לג מאות באלפים המכתבים מעתיקים – המעתיקים ועד על נוסף –
החסידים. מושבי לכל ונשלחים 

סה  סד, סג, סב, תקס"א, תקס"ו,69לד בשנות ובשנת הזוהר. וביאורי הסידור דרושי את כתב ,
קצת לה תקס"ז  באריכות הזוהר ביאורי  דרושי ביאור 70כתב .לו ובתוספת

השדרי"ם  כשתי לז בועידת המדינה מרחבי בכל חב"ד חסידי מספר נערך תקע"ב ַבליאדי
איש  אלף .71מאות
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סי"ד. תשס"ו) (קה"ת, החוזרים ימי דברי קונטרס ראה (65
.256 ע' תש"ח השיחות ספר

באגרותֿקודש  נזכרה – המעתיקים" תולדות "רשימת (66
תעט. ע' ח"ג

אדמו"ר  אגרותֿקודש ראה – משה ר' כתבי ע"ד (67
ויכוח  – רבינו רשימת שם. המו"ל ובהערת כג ע' ח"ב מהורש"ב

וש"נ. .87 הערה כ ע' תשס"ט) (קה"ת, מינסק
תכד. ע' ח"ג ואילך. שכא ע' ח"ב אגרותֿקודש ראה (68

שמה. ע' ח"ג אגרותֿקודש גם ראה (69
האמצעי  אדמו"ר הי' הזקן אדמו"ר הסתלקות בעת (70
ע' ח"א האמצעי אדמו"ר אגרותֿקודש ראה – בקרעמענטשוג

רמד. ע' רלד.
תרנ"ו  סיון כד – רבינו של היומן רשימת ראה (71
ספר  ואילך). 000 ע' לעיל ואילך. תקב ע' ח"ג (אגרותֿקודש

.95 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות

•

לבוא  להם שהותר ומהם חתונתו, אחרי שנים שתי ילמוד החסידים בעדת תורה יודע אברך כל אשר אדמו"ר כ"ק שם חוק לא)

לליאזנא. זמן משך ָעל
פרמע. בן משה המעתיק סיפורי לב)

ארוך. עקיבא המעתיק סיפורי לג)

ידו. בכתב אדמו"ר כ"ק הוד בן משה ר' הרה"ח הנחות ישנם כן לד)

קדשו. יד כתב לה)

צדק. צמח אדמו"ר כ"ק הוד של כתי"ק וקיצורים הערות דרושים באיזה לו)

למען  במדינה הנוסעים השדרי"ם מכל לועדה קורא הי' שנים בשלש פעם אשר – הזקן – הראשון אדמו"ר כ"ק הי' נוהג לז)

צדק. צמח בעל אדמו"ר כ"ק הוד סיפורי – והתעוררות. תיקון הדורשים הכללים בהענינים ביניהם יתדברו אשר

ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [תחילת

המסודר. בסדר קבלה ויושלח כנדרש, ...ספר

מחאת  ע"י מיליאן א כבר זה להם שלחתי פאסט ע"י

התמימים  תמיכת כי בעיירות ההודעה ובדבר הבאנק.

בכל  הדבר נודע כבר אשר כמדומה לפאלטאווא, יושלח

אי"ה. הפעם עוד ואודיע ומקום, מקום

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•
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ipyרו ,oey`x - i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»
'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«

iriax ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ,י (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»

כב)

ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו ּכן ּׁשאין מה – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ



רז ipy ,oey`x - i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»
'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«

iriax ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ,י (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»

כב)

ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו ּכן ּׁשאין מה – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ



iyingרח - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦
ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷é-àìåøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©

:ýåýéì àeäáéäìéla íéøöî-õøàá ézøárå −©«Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨
ékäå äfäíãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú ©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈

íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−
:ýåýé éðàâéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå £¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−
âð íëá äéäé-àìå íëìréúkäa úéçLîì ó £¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−

:íéøöî õøàaãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½
íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈

:eäbçzåèíBia Cà eìëàz úBvî íéîé úráL §¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´
ìëà-ìk | ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä̈«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç̈¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

:éráMä íBé-ãr ïLàøäæèïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ
äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´
øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì̈¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´
:íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦
:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe§©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

:áøraèéíëézáa àöné àì øàN íéîé úráL ¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®
àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk | ék¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrîë-ìk ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨

eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvîô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëáBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À
-ìà ízrbäå óqa-øLà íca ízìáèe§©§¤»©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤
óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©¨®
:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤

âëbðì ýåýé øáråícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå óB÷Lnä-ìr©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−

bðì:óãëEì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe ¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬
éðáìe:íìBò-ãr Eäëõøàä-ìà eàáú-ék äéäå §¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤

ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−
:úàfä äãárä-úàåëíëéìà eøîàé-ék äéäå ¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−

:íëì úàfä äãárä äî íëéðaæëízøîàå §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

:eåçzLiå írä ãwiå ìévä eðézaçëeëìiå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða eNriå©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬

:eNr ïk ïøäàåñ §©«£−Ÿ¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

iriay ,iyy - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬

:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ
ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´

:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧
énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´

:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤
:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«

äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ
äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨

:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬
:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼

çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´
:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ

õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½



רט iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦
ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷é-àìåøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©

:ýåýéì àeäáéäìéla íéøöî-õøàá ézøárå −©«Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨
ékäå äfäíãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú ©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈

íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−
:ýåýé éðàâéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå £¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−
âð íëá äéäé-àìå íëìréúkäa úéçLîì ó £¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−

:íéøöî õøàaãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½
íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈

:eäbçzåèíBia Cà eìëàz úBvî íéîé úráL §¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´
ìëà-ìk | ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä̈«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç̈¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

:éráMä íBé-ãr ïLàøäæèïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ
äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´
øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì̈¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´
:íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦
:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe§©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

:áøraèéíëézáa àöné àì øàN íéîé úráL ¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®
àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk | ék¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrîë-ìk ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨

eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvîô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëáBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À
-ìà ízrbäå óqa-øLà íca ízìáèe§©§¤»©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤
óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©¨®
:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤

âëbðì ýåýé øáråícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå óB÷Lnä-ìr©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−

bðì:óãëEì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe ¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬
éðáìe:íìBò-ãr Eäëõøàä-ìà eàáú-ék äéäå §¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤

ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−
:úàfä äãárä-úàåëíëéìà eøîàé-ék äéäå ¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−

:íëì úàfä äãárä äî íëéðaæëízøîàå §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

:eåçzLiå írä ãwiå ìévä eðézaçëeëìiå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða eNriå©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬

:eNr ïk ïøäàåñ §©«£−Ÿ¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
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Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

iriay ,iyy - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש
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ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים
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מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות
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מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תש"כ

ברוקלין.

מר אברהם שי'

שלום וברכה!

אף כי באיחור זמן מסרו לי האברכים הוו"ח אי"א וכו' שי' אשר ביקרו בעירו מתוכן שיחתם עם 

כ', וכן אשר יש לו השפעה בעירו, וכן השאלה אשר שאל אותם, והיא:

בהנוגע למאמר חז"ל, אשר שלש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו וכו', וי"א אף ראדיא, ויש 

רוצים לפרש כוונת הגמרא )יומא כ, סע"ב ושם( לענין קרני רדיו, וזה עורר אצלו קושיות בדבר.

והנה אי אפשר לפרש כלל בגמרא, אשר הכוונה קרני ראדיא האמורים, כי השם "רדיו" לקרני 

אור זה, זהו ענין הסכמי, שעלה ברצון של אלו שגילו קרנות אלו בדור שלפנינו כלפני יובל שנים, ולא הי' 

בזה כל הכרח ולא כל ענין טבעי - שיקראו לקרני אור אלו דוקא בשם זה, ולמעשה הרי כמה שנים נקראו 

ע"ש הערטץ )Hertz( וכיו"ב, ובמילא אין מקום גם לקושיתו, שאין שייך לומר בקרנות אלו מה שאמרו 

חז"ל שם בפי' רידייא - עיין ערוך השלם בערכו.

עלי  בקישור,  שבאנו  לזה  כוונתי  בכלל,  הנ"ל  וגם  פרטית,  בהשגחה  שהכל  כיון  זו,  בהזדמנות 

ובפרט  נברא,  כל  על  זה, אשר  על  ביחד עם בקשת סליחתו,  לבבו  )ואולי הזכות( להעיר שימת  החובה 

על האדם בחיר הנבראים, לנצל כל האפשריות שניתנו לו, להרבות הטוב והיושר והצדק בעולם, וכמו 

שהראה הנסיון, הנה רק אז מובטחים שיהי' לזה קיום ]ומה שנוגע עוד יותר, שלא יאמרו לרשע צדיק ולרע 

טוב, ה"ז[ רק באם המושגים מיוסדים על האמונה באלקים חיים המנהיג את העולם בפועל, ומשגיח על 

עניניהם לפרטיהם, כי לולא זאת, הרי דוקא בדורנו ראינו, שאותו העם שהתרבות שלו היתה במדה הכי 

גבוה, חקירות מדעיות שיטות פילוסופיות, ולא עוד אלא - שיטות בתורת המוסר וכו' - הרי באפשרית 

והיודע  לו, נעשה רוצח הכי מבהיל, אפילו מנקודת מבט פשוטה ואפילו בהשוות לחיתו טרף,  שניתנה 

והכל  בפועל,  לזה  עדים  היינו  לא  יסופר, באם  כי  יאומן  לא   - ע"י האשכנזים  כל המעשים שנעשו  את 

בשם הצדק ובהתאם לתורת המוסר וכו' וכו', ולא עוד אלא שמביניהם גם כאלה - שהיו להם אמונת 

תפלות באותו האיש וכו', וביחד עם זה לא נמנעו מלקחת חלק פעיל בכל מעשים האמורים, ובטוחני אשר 

לעיל, מוכרחת  והתוצאה מהתבוננות בהאמור, אשר, כאמור  צורך בהאריכות בהאמור,  לדכוותי' אין 

מתענין  ואינו  השביעי  ברקיע  הוא  נמצא  אשר  אבסטרקטי,  באופן  אמונה  ]ולא  חיים  באלקים  אמונה 

בהנעשה בארץ זו התחתונה, או שמשגיח רק בכללות הדברים, ואין לו ענין כלל בפרטי הענינים, שעלולה 

וראינו שבכמה ג"כ הביאה למעשה תעתועים האמורים, כי הרי יצר לב האדם רע מנעוריו וכו'[, ואנו אין 

לנו מחסה ובטחון ללכת לבטח בדרך הטוב והישר כי אם על ידי אמונה פשוטה, וביחד עם זה גם חזקה, 

יהי' לך אלקים אחרים  באנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שמזה תוצאה מוחלטה, לא 

מאיזה סוג שיהי', ואמונה האמורה תביא למצות מעשיות בפועל ועד לחיי היום יומים, וכמו זכור את 

יום השבת וגו', ואז רק אז, בטוחים שמקיימים גם כן - לא תרצח וגו' לא תחמוד וגו'.

זו  יהי רצון שינצל השפעה  לי האברכים שי', חונן בהשפעה בחוג די רחב,  וכיון שכפי שסיפרו 

בכיוון האמור, וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:408:328:359:099:1110:0210:0416:4716:5117:1617:2016:3117:31באר שבע )ח(

6:426:438:338:359:109:1210:0210:0416:4316:4717:1217:1616:1617:27חיפה )ח(

6:386:408:318:339:089:1010:0010:0316:4916:5417:1317:1716:1317:28ירושלים )ח(

6:416:428:338:359:109:1210:0210:0516:4516:5017:1417:1816:2917:29תל אביב )ח(

7:457:459:009:029:499:5010:3310:3516:0816:1416:4716:5315:5517:07אוסטריה, וינה )ח(

5:596:048:518:559:399:4210:5410:5820:4520:4621:1821:1920:2821:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:419:019:039:489:4910:3310:3516:1816:2316:5517:0016:0417:14אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:198:348:369:239:2410:0710:0915:4315:4916:2216:2715:3016:42אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:318:458:479:359:3610:1810:2015:5215:5816:3216:3715:3916:52אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:059:139:1410:0410:0610:4710:4816:1016:1616:5116:5715:5717:12אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:597:589:059:079:579:5910:4010:4116:0216:0816:4316:4915:4917:04אוקראינה, קייב )ח(

8:038:039:269:2810:1210:1410:5811:0016:4816:5317:2417:2916:3417:43איטליה, מילאנו )ח(

6:126:158:418:449:129:1510:1510:1818:2018:2318:4418:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

5:425:478:338:379:179:2110:3110:3520:0920:1020:4120:4219:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:146:199:069:119:5910:0311:1611:2021:2121:2121:5721:5721:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:279:049:069:459:4710:3410:3716:5216:5717:2417:2816:3817:41ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:208:558:579:379:3810:2510:2716:3716:4217:1017:1516:2317:27ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:558:579:379:3910:2610:2816:3716:4217:1017:1516:2317:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:339:3510:1610:1711:0311:0517:0817:1317:4217:4716:5418:00ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:189:129:149:489:5010:4110:4417:3117:3517:5918:0317:1718:14ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:588:468:489:239:2510:1510:1716:5216:5717:2217:2616:3817:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:089:099:119:439:4510:3810:4017:4017:4418:0618:1017:2518:21ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:188:518:539:349:3510:2210:2416:3116:3617:0417:0916:1717:21ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:187:188:518:529:339:3510:2110:2316:2816:3317:0117:0616:1417:19ארה״ב, שיקגו )ח(

6:026:058:428:469:169:1910:2410:2719:0819:1019:3319:3518:5219:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:478:469:519:5210:4410:4511:2511:2716:4216:4917:2517:3116:3017:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:459:519:5210:4310:4411:2511:2716:4416:5117:2617:3216:3117:47בלגיה, בריסל )ח(

5:215:258:078:108:438:469:539:5618:5618:5819:2319:2518:4019:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:115:157:568:008:328:359:429:4518:4318:4419:0919:1118:2619:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:069:099:1110:0210:0410:4410:4515:5916:0516:4216:4815:4917:03בריטניה, לונדון )ח(

8:258:249:209:2110:1610:1710:5610:5715:5716:0416:4316:4915:4817:05בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:179:169:1810:1110:1210:5210:5316:0016:0616:4416:5015:4717:06גרמניה, ברלין )ח(

8:248:249:339:3410:2410:2511:0711:0816:3116:3717:1217:1716:1817:32גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:165:208:038:078:418:449:529:5519:0319:0419:3019:3218:4619:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:117:139:219:249:549:5610:5110:5318:1018:1418:3618:3917:5518:49הודו, מומבאי )ח(

7:067:089:179:199:499:5210:4610:4918:0818:1118:3318:3617:5318:46הודו, פונה )ח(

7:317:318:488:509:379:3810:2110:2316:0016:0616:3816:4415:4716:58הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:269:009:029:429:4310:3010:3216:4016:4517:1317:1816:2617:31טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:229:2410:0210:0410:5210:5417:1417:1917:4517:5017:0018:02יוון, אתונה )ח(

7:507:509:099:119:579:5810:4110:4316:2316:2917:0117:0616:1017:20מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:097:119:199:219:519:5410:4810:5118:0718:1118:3318:3617:5218:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:424:477:317:378:348:389:559:5820:2120:2121:0121:0120:0321:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:558:538:559:289:3010:2210:2417:1817:2217:4517:4917:0318:00נפאל, קטמנדו )ח(

7:057:089:339:3610:0410:0711:0611:0919:0819:1119:3219:3518:5319:44סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:458:458:479:409:4110:2110:2215:3115:3716:1516:2015:1816:36פולין, ורשא )ח(

5:465:498:238:278:568:5910:0210:0518:3518:3819:0019:0218:1919:12פרו, לימה )ח(

8:218:229:449:4610:3010:3211:1611:1817:0417:1017:4117:4616:5118:00צרפת, ליאון )ח(

8:448:449:579:5810:4610:4811:3011:3217:0217:0817:4117:4716:4818:01צרפת, פריז )ח(

6:036:068:288:318:599:0210:0010:0317:5417:5718:1818:2117:3918:31קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:519:199:2110:0310:0510:5010:5216:4916:5417:2417:2916:3517:42קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:578:599:439:4510:2910:3116:1916:2416:5517:0016:0517:14קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:548:408:429:189:2010:0910:1216:4316:4717:1317:1716:2817:28קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:1910:0810:1011:0711:0811:4611:4716:3616:4317:2417:3016:2417:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:589:439:4410:4410:4411:2111:2216:0416:1116:5317:0015:5217:18רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:089:269:2710:1310:1510:5811:0016:3916:4517:1717:2216:2617:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:139:319:3210:1810:2011:0311:0516:4316:4917:2117:2616:3017:41שוויץ, ציריך )ח(

6:406:438:578:599:289:3110:2710:3018:0018:0318:2518:2817:4518:38תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
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 זמן תפילה
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 צאת 
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שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:408:328:359:099:1110:0210:0416:4716:5117:1617:2016:3117:31באר שבע )ח(

6:426:438:338:359:109:1210:0210:0416:4316:4717:1217:1616:1617:27חיפה )ח(

6:386:408:318:339:089:1010:0010:0316:4916:5417:1317:1716:1317:28ירושלים )ח(

6:416:428:338:359:109:1210:0210:0516:4516:5017:1417:1816:2917:29תל אביב )ח(

7:457:459:009:029:499:5010:3310:3516:0816:1416:4716:5315:5517:07אוסטריה, וינה )ח(

5:596:048:518:559:399:4210:5410:5820:4520:4621:1821:1920:2821:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:419:019:039:489:4910:3310:3516:1816:2316:5517:0016:0417:14אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:198:348:369:239:2410:0710:0915:4315:4916:2216:2715:3016:42אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:318:458:479:359:3610:1810:2015:5215:5816:3216:3715:3916:52אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:059:139:1410:0410:0610:4710:4816:1016:1616:5116:5715:5717:12אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:597:589:059:079:579:5910:4010:4116:0216:0816:4316:4915:4917:04אוקראינה, קייב )ח(

8:038:039:269:2810:1210:1410:5811:0016:4816:5317:2417:2916:3417:43איטליה, מילאנו )ח(

6:126:158:418:449:129:1510:1510:1818:2018:2318:4418:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

5:425:478:338:379:179:2110:3110:3520:0920:1020:4120:4219:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:146:199:069:119:5910:0311:1611:2021:2121:2121:5721:5721:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:279:049:069:459:4710:3410:3716:5216:5717:2417:2816:3817:41ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:208:558:579:379:3810:2510:2716:3716:4217:1017:1516:2317:27ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:558:579:379:3910:2610:2816:3716:4217:1017:1516:2317:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:339:3510:1610:1711:0311:0517:0817:1317:4217:4716:5418:00ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:189:129:149:489:5010:4110:4417:3117:3517:5918:0317:1718:14ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:588:468:489:239:2510:1510:1716:5216:5717:2217:2616:3817:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:089:099:119:439:4510:3810:4017:4017:4418:0618:1017:2518:21ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:188:518:539:349:3510:2210:2416:3116:3617:0417:0916:1717:21ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:187:188:518:529:339:3510:2110:2316:2816:3317:0117:0616:1417:19ארה״ב, שיקגו )ח(

6:026:058:428:469:169:1910:2410:2719:0819:1019:3319:3518:5219:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:478:469:519:5210:4410:4511:2511:2716:4216:4917:2517:3116:3017:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:459:519:5210:4310:4411:2511:2716:4416:5117:2617:3216:3117:47בלגיה, בריסל )ח(

5:215:258:078:108:438:469:539:5618:5618:5819:2319:2518:4019:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:115:157:568:008:328:359:429:4518:4318:4419:0919:1118:2619:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:069:099:1110:0210:0410:4410:4515:5916:0516:4216:4815:4917:03בריטניה, לונדון )ח(

8:258:249:209:2110:1610:1710:5610:5715:5716:0416:4316:4915:4817:05בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:179:169:1810:1110:1210:5210:5316:0016:0616:4416:5015:4717:06גרמניה, ברלין )ח(

8:248:249:339:3410:2410:2511:0711:0816:3116:3717:1217:1716:1817:32גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:165:208:038:078:418:449:529:5519:0319:0419:3019:3218:4619:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:117:139:219:249:549:5610:5110:5318:1018:1418:3618:3917:5518:49הודו, מומבאי )ח(

7:067:089:179:199:499:5210:4610:4918:0818:1118:3318:3617:5318:46הודו, פונה )ח(

7:317:318:488:509:379:3810:2110:2316:0016:0616:3816:4415:4716:58הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:269:009:029:429:4310:3010:3216:4016:4517:1317:1816:2617:31טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:229:2410:0210:0410:5210:5417:1417:1917:4517:5017:0018:02יוון, אתונה )ח(

7:507:509:099:119:579:5810:4110:4316:2316:2917:0117:0616:1017:20מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:097:119:199:219:519:5410:4810:5118:0718:1118:3318:3617:5218:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:424:477:317:378:348:389:559:5820:2120:2121:0121:0120:0321:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:558:538:559:289:3010:2210:2417:1817:2217:4517:4917:0318:00נפאל, קטמנדו )ח(

7:057:089:339:3610:0410:0711:0611:0919:0819:1119:3219:3518:5319:44סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:458:458:479:409:4110:2110:2215:3115:3716:1516:2015:1816:36פולין, ורשא )ח(

5:465:498:238:278:568:5910:0210:0518:3518:3819:0019:0218:1919:12פרו, לימה )ח(

8:218:229:449:4610:3010:3211:1611:1817:0417:1017:4117:4616:5118:00צרפת, ליאון )ח(

8:448:449:579:5810:4610:4811:3011:3217:0217:0817:4117:4716:4818:01צרפת, פריז )ח(

6:036:068:288:318:599:0210:0010:0317:5417:5718:1818:2117:3918:31קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:519:199:2110:0310:0510:5010:5216:4916:5417:2417:2916:3517:42קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:578:599:439:4510:2910:3116:1916:2416:5517:0016:0517:14קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:548:408:429:189:2010:0910:1216:4316:4717:1317:1716:2817:28קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:1910:0810:1011:0711:0811:4611:4716:3616:4317:2417:3016:2417:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:589:439:4410:4410:4411:2111:2216:0416:1116:5317:0015:5217:18רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:089:269:2710:1310:1510:5811:0016:3916:4517:1717:2216:2617:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:139:319:3210:1810:2011:0311:0516:4316:4917:2117:2616:3017:41שוויץ, ציריך )ח(

6:406:438:578:599:289:3110:2710:3018:0018:0318:2518:2817:4518:38תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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