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ד

f"iyz'd ,(a xn`n) mixet .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

¯BÎÊעמלק ל עׂשה אׁשר ּבּמדרׁש1את ואיתא אמרּו2, »ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָ
את זכֹור אֹומר אחד ּכתּוב רּבנּו, מׁשה יׂשראל, ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו
יֹום את זכֹור אֹומר אחד וכתּוב עמלק, ל עׂשה ְְֲֲֵֵֶֶֶָָָָָָאׁשר

לקּדׁשֹו וזה3הּׁשּבת זכֹור זה ׁשניהם, יתקּימּו היא , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לכֹוס קֹונדיטֹון ׁשל ּכֹוס ּדֹומה לא מׁשה, להם אמר ְְִֶֶֶֶַָָָֹֹזכֹור.
יֹום את ּולקּדׁש לׁשמר זכֹור ּכֹוס, וזה ּכֹוס זה חמץ, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֹׁשל

להבין וצרי כּו'. לענׁש זכֹור וזה כּו' מהּו4הּׁשּבת ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
אֹומר אחד ּכתּוב יׂשראל ּבני לׁשאלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּקסלקאּֿדעּתא
ׁשניהם, יתקּימּו היא כּו' אֹומר אחד וכתּוב ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָכּו'
אּלּו זכירֹות ׁשּתי להתקּים יּוכלּו לא לּמה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּדלכאֹורה,
חּיּוב ׁשּיׁש הּזכירֹות ׁשאר ּכל להתקּים ׁשּיכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּכׁשם

'ערּו ּב'ׁשלחן ּכּמּובא יֹום, ּבכל ׁשל5לזכרם החּיּוב ְְְְְִֶַַָָָָָָֻ
לאיד להבין צרי וגם זכירֹות. ׁשׁש אֹו זכירֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָארּבע
לׁשמר זכֹור ּבּמענה, ליׂשראל רּבנּו מׁשה חּדׁש מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּגיסא,
ידעּו ׁשּלא לענׁש, זכֹור וזה כּו' הּׁשּבת יֹום את ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּולקּדׁש
יֹום את זכֹור הּצּוּוי להם ׁשאמר ּבׁשעה הרי לכן, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּקדם
ּכדרׁשת לקּדׁשֹו, היא ׁשהּזכירה להם ּפרׁש ּבוּדאי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת,

ז"ל על6חכמינּו קּדׁשהּו כּו', ּובמׁשּתה ּבמאכל קּדׁשהּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּפרׁש עמלק, ל עׂשה אׁשר את זכֹור הּצּוּוי להם ׁשאמר ּבׁשעה כן ּוכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּיין,

עמלק זכר את ּתמחה ּולקּדׁש7להם לׁשמר זכֹור זה ּבּמענה לחּדׁש הֹוסיף ּומה , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשניהם. יתקּימּו אי הּׁשאלה סרה ׁשּבזה לענׁש, זכֹור וזה כּו' הּׁשּבת יֹום ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת
יֹום את זכֹור אּלה, זכירֹות ּבׁשּתי מיחדת סתירה ׁשּיׁש למד אּתה ּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּומּמֹוצא
מּׁשּום רק אפׁשרי ׁשניהם ׁשּקּיּום עמלק, ל עׂשה אׁשר את וזכֹור לקּדׁשֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשּבת
ּבהבנת נתוּסף מה להבין, צרי ּגם לענׁש. זכֹור וזה ּולקּדׁש, לׁשמר זכֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּזה
ּכֹוס זה חמץ, ׁשל וכֹוס קֹונדיטֹון ׁשל ּכֹוס ּדֹומה ׁשאינֹו הּמׁשל עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהענין

ּכֹוס. ְֶוזה

ז"לÔÈ·‰Ïeב) רּבֹותינּו מאמר ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש לבסּומי8זה איניׁש חּיב ¿»ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
עמלק מּזרע (ׁשהּוא המן ארּור ּבין ידע ּדלא עד לברּו9ּבפּורּיא ( ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
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˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ ¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡¬∆»»¿¬»≈¿»∆»≈»∆««»
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˙B¯ÈÎÊ LL B‡ ˙B¯ÈÎÊכך ¿ƒ≈¿ƒ
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˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz Ì‰Ï L¯t ,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡7, ¬∆»»¿¬»≈≈≈»∆ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ïe ¯ÓLÏ ¯BÎÊ ‰Ê ‰�Úna LcÁÏ ÛÈÒB‰ ‰Óe«ƒ¿«≈««¬∆∆»ƒ¿…¿«≈∆

‰¯Ò ‰ÊaL ,L�ÚÏ ¯BÎÊ ‰ÊÂ 'eÎ ˙aM‰(מתבטלת)‰Ï‡M‰של ««»¿∆»¿…∆∆»∆»»«¿≈»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

¯BÎÊעמלק ל עׂשה אׁשר ּבּמדרׁש1את ואיתא אמרּו2, »ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָ
את זכֹור אֹומר אחד ּכתּוב רּבנּו, מׁשה יׂשראל, ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו
יֹום את זכֹור אֹומר אחד וכתּוב עמלק, ל עׂשה ְְֲֲֵֵֶֶֶָָָָָָאׁשר

לקּדׁשֹו וזה3הּׁשּבת זכֹור זה ׁשניהם, יתקּימּו היא , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לכֹוס קֹונדיטֹון ׁשל ּכֹוס ּדֹומה לא מׁשה, להם אמר ְְִֶֶֶֶַָָָֹֹזכֹור.
יֹום את ּולקּדׁש לׁשמר זכֹור ּכֹוס, וזה ּכֹוס זה חמץ, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֹׁשל

להבין וצרי כּו'. לענׁש זכֹור וזה כּו' מהּו4הּׁשּבת ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
אֹומר אחד ּכתּוב יׂשראל ּבני לׁשאלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּקסלקאּֿדעּתא
ׁשניהם, יתקּימּו היא כּו' אֹומר אחד וכתּוב ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָכּו'
אּלּו זכירֹות ׁשּתי להתקּים יּוכלּו לא לּמה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּדלכאֹורה,
חּיּוב ׁשּיׁש הּזכירֹות ׁשאר ּכל להתקּים ׁשּיכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּכׁשם

'ערּו ּב'ׁשלחן ּכּמּובא יֹום, ּבכל ׁשל5לזכרם החּיּוב ְְְְְִֶַַָָָָָָֻ
לאיד להבין צרי וגם זכירֹות. ׁשׁש אֹו זכירֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָארּבע
לׁשמר זכֹור ּבּמענה, ליׂשראל רּבנּו מׁשה חּדׁש מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּגיסא,
ידעּו ׁשּלא לענׁש, זכֹור וזה כּו' הּׁשּבת יֹום את ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּולקּדׁש
יֹום את זכֹור הּצּוּוי להם ׁשאמר ּבׁשעה הרי לכן, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּקדם
ּכדרׁשת לקּדׁשֹו, היא ׁשהּזכירה להם ּפרׁש ּבוּדאי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת,

ז"ל על6חכמינּו קּדׁשהּו כּו', ּובמׁשּתה ּבמאכל קּדׁשהּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּפרׁש עמלק, ל עׂשה אׁשר את זכֹור הּצּוּוי להם ׁשאמר ּבׁשעה כן ּוכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּיין,

עמלק זכר את ּתמחה ּולקּדׁש7להם לׁשמר זכֹור זה ּבּמענה לחּדׁש הֹוסיף ּומה , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשניהם. יתקּימּו אי הּׁשאלה סרה ׁשּבזה לענׁש, זכֹור וזה כּו' הּׁשּבת יֹום ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת
יֹום את זכֹור אּלה, זכירֹות ּבׁשּתי מיחדת סתירה ׁשּיׁש למד אּתה ּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּומּמֹוצא
מּׁשּום רק אפׁשרי ׁשניהם ׁשּקּיּום עמלק, ל עׂשה אׁשר את וזכֹור לקּדׁשֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשּבת
ּבהבנת נתוּסף מה להבין, צרי ּגם לענׁש. זכֹור וזה ּולקּדׁש, לׁשמר זכֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּזה
ּכֹוס זה חמץ, ׁשל וכֹוס קֹונדיטֹון ׁשל ּכֹוס ּדֹומה ׁשאינֹו הּמׁשל עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהענין

ּכֹוס. ְֶוזה

ז"לÔÈ·‰Ïeב) רּבֹותינּו מאמר ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש לבסּומי8זה איניׁש חּיב ¿»ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
עמלק מּזרע (ׁשהּוא המן ארּור ּבין ידע ּדלא עד לברּו9ּבפּורּיא ( ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
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הּכּונֹות ּבׁשער האריז"ל ּבכתבי הּמבאר עלּֿפי 10מרּדכי, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ
(ּודלא כּו' ׁשּיחליף ּכפׁשּוטֹו, הּוא ּבזה ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשהּפרּוׁש

ׁשּבמקֹום11ּכּנ"ל המן, ּבארּור רק הּוא ׁשהחּלּוף אּלא ,( ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
היא, ּבזה ׁשהּכּוונה ּומבאר, המן. ּברּו יאמר המן ְִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹארּור
הּמאיר קדּׁשה ׁשל ניצֹוץ יׁש הּקלּפה ּתֹו לעֹולם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻּכי
המן, ּברּו לֹומר צרי ולכן אֹותּה, ּומחּיה ְְְִֵֶַַָָָָָָָּבתֹוכּה
ּבלא לֹומר צרי ולכן ההּוא. הּניצֹוץ אל אֹור ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹלהמׁשי
יהיה ׁשאם מּדעּתֹו, ויצא ׁשּכֹור ׁשהּוא אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכּונה,
חסֿוׁשלֹום, הּקלּפֹות אל ּגם יאיר ּבכּונה, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום
המן ארּור ּבין ידע ּדלא הענין ׁשּתכן והינּו, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹעכ"ל.
והעלאת ּברּור הּוא המן, ּברּו ׁשּיאמר מרּדכי, ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹלברּו

הּמבאר ועלּֿדר ּדהמן, הּקדּׁשה ּבמאמר12ניצֹוץ ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ז"ל ּברּבים13רּבֹותינּו ּתֹורה לּמדּו המן ׁשל ּבניו .מּבני ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ידע ּדלא ּבאפן להיֹות צרי המן ּדברּו הענין ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹֹאמנם,
ׁשּלמעלה לדרּגא ּומתעּלה מּדעּתֹו ּכׁשּיֹוצא רק ּכי, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא,
הּקדּׁשה ניצֹוץ והעלאת ּברּור לפעל יכֹול אזי ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻמהּדעת,
ׁשּמּגיע קדם המן ּברּו יאמר אם מהּֿׁשאיןּֿכן ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדהמן,
עצמֹו להמן לבֹוא יכֹול זה הרי ידע, ּדלא ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹלדרּגא

ׁשּבֹו. הּקדּׁשה לניצֹוץ רק ולא ְְְְִֶַַַָָֹֻחסֿוׁשלֹום,

חסידּותÔ·eÈÂג) ּבדרּוׁשי הּמבאר ּבפרּוׁש14עלּֿפי ¿»ְְְֲִִִֵֵַַָֹ
ּופרׁש15הּכתּוב לפרעה, אלקים נתּתי ראה ְְְְֱִִֵֵֵַַַָֹֹ

ּכח נתן ׁשהּקּב"ה ויּסּורין, ּבמּכֹות ורֹודה ׁשֹופט ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹרׁש"י
ׁשּמׁשה לפי ּולהאבידֹו, ּפרעה קלּפת לׁשּבר רּבנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹלמׁשה
ּבּזהר ּכדאיתא ּפרעה, מּפני ירא היה עצמֹו 16מּצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ

הּכתּוב ליּה,17ּבפרּוׁש מּבעי ּפרעה אל ל ּפרעה, אל ּבא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
לגּבי כּו' קדׁשאּֿבריֿהּוא ליּה ּדעייל אּלא ּבא, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאי
קּודׁשאּֿבריֿהּוא דחמא ּכיון כּו' הּגדֹול ּתּנין כּו' ְְְִִִֵַַַָָָָָָּתנינא
עלי הּנני קּודׁשאּֿבריֿהּוא אמר כּו' מׁשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּדדחיל
יאֹוריו ּבתֹו הרֹובץ הּגדֹול הּתּנים מצרים מל ,18ּפרעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

כּו'. קרבא ּביּה לאגחא אצטר ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא
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Ï"pkבעצמו שיתעורר אלא שיחליף הכוונה שאין נתבאר שם הקודם במאמר ««
מפני לא מרדכי", וברוך המן "ארור שיאמר עד מהדעת, שלמעלה בבחינה
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f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

רק הּוא הרׁשעים את להּפיל לּצּדיקים ׁשּיׁש הּכח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּדהּנה,
סאתם ׁשּנתמּלאה קדם19לאחרי אבל הם, אֹובדים ׁשאז , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלהם, הּתקף ּבכל הם עֹומדים ׁשאז סאתם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּלאה
אמרּו עלֿזה לֹו20הּנה מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּתתּגר צּדיק)אל (אפּלּו האדם ּביכלת ׁשאין ּבֹו, ה ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר וזהּו לבּדֹו, ה' ּביכלת אּלא ואינֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלהּפילֹו,

וגאֹון21לאּיֹוב ּגבֹוּה ּכל נא עדה גֹו' ל ּכאל זרֹוע ואם ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
זה ׁשאין היינּו, ּתחּתם, רׁשעים והד גֹו' והׁשּפילהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹגֹו'
ה' ּביכלת אּלא הּצּדיקים, ּביכלת לא ּגם האדם, ִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹּביכלת
קדם עֹוד היה לפרעה ליל למׁשה הּצּוּוי והּנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹלבּדֹו.
ּבכֹורֹות מּכת עד (ׁשהרי ּפרעה ׁשל סאתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנתמּלאה

סאתֹו נתמּלאה לא ּתקּפֹו,22עדין ּבכל ּפרעה היה ׁשאז ,( ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּכּפה ּבֹו23מֹוׁשל להתּגרֹות ירא מׁשה היה זה ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשהּקּב"ה לפרעה, אלקים נתּתי ראה נאמר זה ועל ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹכּו'.
לרּדֹותֹו ׁשּיּוכל ּכאל, זרֹוע ,יתּבר ּכחֹו את למׁשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹנתן
ּבתקּפֹו. ּבהיֹותֹו עֹוד ּולבּטלֹו להּפילֹו ויּסּורין, ְְְְְְְְִִִִַַַָּבמּכֹות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה לבאר (ּבאחד20יׁש ¿«ƒ∆ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
רׁשע ראית אם ׁשאמרּו ׁשּזה ְִִִֵֶֶֶַָָָָָהּתרּוצים)
ּבצּדיק אּלא אינֹו ּבֹו, ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּׁשעה

אמרּו ּגמּור ּבצּדיק מהּֿׁשאיןּֿכן ּגמּור, מּתר20ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
התּגרּות ענין ּדהּנה, הּזה. ּבעֹולם ּברׁשעים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלהתּגרֹות
ניצֹוצֹות מהם ולּקח לברר הּוא, ּברׁשעים, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּצּדיקים
ניצֹוצֹות מהם לֹוקחים (וכאׁשר ּבתקּפם ּבעֹודם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָהּטֹוב
ּכל את מהם מֹוציאים סֹוף סֹוף הּנה לאט, לאט ְְִִִֵֵֶֶַַַָהּטֹוב
הּצּדיקים ׁשל ּבכחם יׁש ואז הרע, רק ונׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּטֹוב,
לצּדיק ּגמּור צּדיק ּבין חּלּוק יׁש זה ּובענין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלהּפילם).
ׁשּלֹו הרע ׁשּנהפ הּוא ּגמּור צּדיק ּדהּנה, ּגמּור. ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
איזֹו לֹו יׁש ּגמּור, ׁשאינֹו צּדיק מהּֿׁשאיןּֿכן ְִֵֵֵֵֵֶֶַַָלטֹוב,
לטֹוב הרע נהפ ולא הּצֹואים, ּבּבגדים עדין ְְְֱֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹאחיזה

ּבּתניא ּכּמבאר אמרּו24מּמׁש, ּגמּור ׁשאינֹו ּבצּדיק ולכן, . ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
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ז f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

רק הּוא הרׁשעים את להּפיל לּצּדיקים ׁשּיׁש הּכח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּדהּנה,
סאתם ׁשּנתמּלאה קדם19לאחרי אבל הם, אֹובדים ׁשאז , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלהם, הּתקף ּבכל הם עֹומדים ׁשאז סאתם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּלאה
אמרּו עלֿזה לֹו20הּנה מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּתתּגר צּדיק)אל (אפּלּו האדם ּביכלת ׁשאין ּבֹו, ה ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר וזהּו לבּדֹו, ה' ּביכלת אּלא ואינֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלהּפילֹו,

וגאֹון21לאּיֹוב ּגבֹוּה ּכל נא עדה גֹו' ל ּכאל זרֹוע ואם ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
זה ׁשאין היינּו, ּתחּתם, רׁשעים והד גֹו' והׁשּפילהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹגֹו'
ה' ּביכלת אּלא הּצּדיקים, ּביכלת לא ּגם האדם, ִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹּביכלת
קדם עֹוד היה לפרעה ליל למׁשה הּצּוּוי והּנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹלבּדֹו.
ּבכֹורֹות מּכת עד (ׁשהרי ּפרעה ׁשל סאתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנתמּלאה

סאתֹו נתמּלאה לא ּתקּפֹו,22עדין ּבכל ּפרעה היה ׁשאז ,( ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּכּפה ּבֹו23מֹוׁשל להתּגרֹות ירא מׁשה היה זה ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשהּקּב"ה לפרעה, אלקים נתּתי ראה נאמר זה ועל ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹכּו'.
לרּדֹותֹו ׁשּיּוכל ּכאל, זרֹוע ,יתּבר ּכחֹו את למׁשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹנתן
ּבתקּפֹו. ּבהיֹותֹו עֹוד ּולבּטלֹו להּפילֹו ויּסּורין, ְְְְְְְְִִִִַַַָּבמּכֹות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה לבאר (ּבאחד20יׁש ¿«ƒ∆ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
רׁשע ראית אם ׁשאמרּו ׁשּזה ְִִִֵֶֶֶַָָָָָהּתרּוצים)
ּבצּדיק אּלא אינֹו ּבֹו, ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּׁשעה

אמרּו ּגמּור ּבצּדיק מהּֿׁשאיןּֿכן ּגמּור, מּתר20ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
התּגרּות ענין ּדהּנה, הּזה. ּבעֹולם ּברׁשעים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלהתּגרֹות
ניצֹוצֹות מהם ולּקח לברר הּוא, ּברׁשעים, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּצּדיקים
ניצֹוצֹות מהם לֹוקחים (וכאׁשר ּבתקּפם ּבעֹודם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָהּטֹוב
ּכל את מהם מֹוציאים סֹוף סֹוף הּנה לאט, לאט ְְִִִֵֵֶֶַַַָהּטֹוב
הּצּדיקים ׁשל ּבכחם יׁש ואז הרע, רק ונׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּטֹוב,
לצּדיק ּגמּור צּדיק ּבין חּלּוק יׁש זה ּובענין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלהּפילם).
ׁשּלֹו הרע ׁשּנהפ הּוא ּגמּור צּדיק ּדהּנה, ּגמּור. ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
איזֹו לֹו יׁש ּגמּור, ׁשאינֹו צּדיק מהּֿׁשאיןּֿכן ְִֵֵֵֵֵֶֶַַָלטֹוב,
לטֹוב הרע נהפ ולא הּצֹואים, ּבּבגדים עדין ְְְֱֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹאחיזה

ּבּתניא ּכּמבאר אמרּו24מּמׁש, ּגמּור ׁשאינֹו ּבצּדיק ולכן, . ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
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וזהו הגדול התנין הקליפות, ומקור שרש לפרעה, הליכתו לפני מהקב"ה

בכבודו הקב"ה כן על פרעה) אל יחדיו ואני אתה בא למשה הקב"ה שמודיע
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רׁשע ראית ּבֹו,אם ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש מאחר מּמׁש לטֹוב נהפ לא ׁשּבֹו ׁשהרע ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדכיון
ההתּגרּות הּנה הּצֹואים, ּבּבגדים עדין אחיזה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאיזה
הּטֹוב) ניצֹוצֹות מּמּנּו (להֹוציא ּבתקּפֹו ּבהיֹותֹו ְְְְִִִִֶַָָָָּברׁשע
ּבלבד זֹו ׁשּלא להיֹות יכֹול ׁשהרי סּכנה, ׁשל ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא
אדרּבה אּלא הּטֹוב, ניצֹוצֹות מּמּנּו להֹוציא יּוכל ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
לֹו מּתר לטֹוב, ׁשּלֹו הרע ׁשּנהפ ּגמּור, צּדיק ורק ְְֱִֶֶֶַַַַָָָֻכּו'.
הּטֹוב. ניצֹוצֹות מהם להֹוציא ּברׁשעים, ְְְְִִִִֵֶַָָָלהתּגרֹות

ּביןLÈÂד) החּלּוק ּבאּור ּגם ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר, לֹומר ¿≈ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ידע, ּדלא ּומּצב ּבמעמד ׁשרק ידע, ללא ְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹֹידע
ּבמעמד מהּֿׁשאיןּֿכן המן, ּדברּו הענין להיֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
ידע ּדהּנה, ּדוקא. המן ארּור להיֹות צרי ּדידע, ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּומּצב
ׁשּזֹוהי ּדוקא, ודעת טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה על ְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמֹורה

עבֹודה אחריה ׁשּיׁש ּתּמה, ׁשאינּה האט25עבֹודה (ער , ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלמעלה לדרּגא להּגיע ׁשּצרי טאן), צּו וואס ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָנא
זמן וכל ּבמציאּות, ּבּטּול ענין ׁשהּוא ודעת, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָמּטעם
הּוא הרי ּבלבד, ודעת טעם עלּֿפי היא ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָׁשעבֹודתֹו
יכֹולה עבֹודתֹו אין ולכן, ּגמּור. ׁשאינֹו צּדיק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבבחינת
ניצֹוץ אל אֹור להמׁשי המן, ּברּו ׁשּיאמר ּבאפן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹלהיֹות
אל ּגם יאיר ׁשעלֿידיֿזה ּכיון הּקלּפה, ׁשּבתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקדּׁשה
לברר יּוכל ׁשּלא זה ׁשּמּלבד היינּו, חסֿוׁשלֹום, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקלּפֹות
עֹוד הּנה הּקלּפה, ׁשּבתֹו הּקדּׁשה ניצֹוץ את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻּולהֹוציא
עצמֹו ּברע יתוּסף הּקלּפֹות אל ׁשּיאיר ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹזאת,

ּכּידּוע לעֹולם, קּיּום לֹו הּכתּוב26ׁשּיהיה ואכל27ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
הרע ׁשּנתערב עץֿהּדעת חטא ׁשּלאחרי לעֹולם, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוחי
קּיּום לֹו יהיה לא ׁשהרע זהירּות להיֹות צריכה ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹּבּטֹוב,
ׁשּמּצד ּגמּור, ׁשאינֹו ּבצּדיק ודגמתֹו חסֿוׁשלֹום. ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻלעֹולם

ּדחטא ענין ׁשּזהּו ּבמציאּות), לבּטּול עדין הּגיע לא (ׁשהרי מציאּותֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהרּגׁש
הּזהירּות28עץֿהּדעת להיֹות צריכה ולכן ורע, טֹוב ּדתערֹובֹות הענין אצלֹו יׁש , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

זֹו ׁשּלא ּבאפן להיֹות יכֹולה הרע עם ׁשהתעּסקּותֹו ּכיון הרע, עם להתעּסק ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
הּוא נפׁש לכל הּׁשוה העבֹודה ׁשּסדר וזהּו כּו'. אדרּבה אּלא ינּצחּנּו, ׁשּלא ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבלבד

מרע ּדסּור העבֹודה אפן ׁשּזהּו ּדוקא, המן ּדארּור ׁשּיכּות29ּבאפן לֹו להיֹות ׁשּלא , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
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,Ba ‰¯b˙z Ï‡ BÏ ˙˜ÁNÓ ‰ÚM‰L ÚL¯ ˙È‡¯ Ì‡ e¯Ó‡»¿ƒ»ƒ»»»∆«»»¿«∆∆«ƒ¿»∆
‰ÊÈ‡ BÏ LiL ¯Á‡Ó LnÓ ·BËÏ CÙ‰� ‡Ï BaL Ú¯‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»«∆…∆¡«¿«»≈««∆≈≈∆
B˙BÈ‰a ÚL¯a ˙e¯b˙‰‰ ‰p‰ ,ÌÈ‡Bv‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ„Ú ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»¬«ƒ«¿»ƒ«ƒƒ≈«ƒ¿»»»»ƒ¿
,‰�kÒ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ (·Bh‰ ˙BˆBˆÈ� epnÓ ‡ÈˆB‰Ï) Bt˜˙a¿»¿¿ƒƒ∆ƒ«ƒ¿»∆«»»

‡lL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ È¯‰L∆¬≈»ƒ¿∆…
ÏÎeÈ ‡lL „·Ïa BÊƒ¿«∆…«
˙BˆBˆÈ� epnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆ƒ
‰a¯„‡ ‡l‡ ,·Bh‰«∆»«¿«»
להוסיף עלולה ברשע התגרות

ברע וחיות Â¯˜כח .'eÎ¿«
Ú¯‰ CÙ‰pL ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆∆¡«»«

·BËÏ BlLוהמיאוס שהשנאה ∆¿
אצלו הזה העולם לתענוגי

הבגדים שהסיר דהיינו בתכלית,

ונפשו מהרע לגמרי הצואים

גמור לטוב נתהפכה ,הבהמית
BÏ ¯zÓ˙B¯b˙‰Ï À»¿ƒ¿»

Ì‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÈÚL¯a»¿»ƒ¿ƒ≈∆
.·Bh‰ ˙BˆBˆÈ�ƒ«

ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ („¿≈«¿∆∆
¯e‡a Ìb e‰fL ,¯LÙ‡∆¿»∆∆«≈
‡ÏÏ Ú„È ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈»«¿…
·vÓe „ÓÚÓa ˜¯L ,Ú„È»«∆«¿«¬»«»
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,Ú„È ‡Ïc¿…»«»ƒ¿

ÔÓ‰ Ce¯·c ÔÈ�Ú‰שמותר »ƒ¿»¿»»»
להוציא ברשעים, להתגרות לו

הטוב ניצוצות Œ‰Óמהם ,«
·vÓe „ÓÚÓa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¬»«»
¯e¯‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú„Èc¿»«»ƒƒ¿»

‡˜Âc ÔÓ‰להישמר שעליו »»«¿»
בהם Ú„Èמלהתגרות ,‰p‰c .¿ƒ≈»«

ŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«»¬»∆«
,‡˜Âc ˙Ú„Â ÌÚË Ètƒ««»«««¿»
d�È‡L ‰„B·Ú È‰BfL∆ƒ¬»∆≈»

‰nzלשלמותה הגיעה ,שלא «»
B·Ú„‰היינו ‰È¯Á‡ LiL∆≈«¬∆»¬»

יותר נעלית (Ú¯25נוספת ,∆
,(Ô‡Ë eˆ Ò‡ÂÂ C‡� Ë‡‰»»»»
‡b¯„Ï ÚÈb‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«ƒ«¿«¿»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
Ïeha ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ
ÔÓÊ ÏÎÂ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿»¿«
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ«ƒ

˙Ú„Â ÌÚË('ה'יש (ביטול ««»««
˙�ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰ ,„·Ïaƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ«
,ÔÎÏÂ .¯eÓb B�È‡L ˜Èc«̂ƒ∆≈»¿»≈

CÈLÓ‰Ï ,ÔÓ‰ Ce¯a ¯Ó‡iL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ B˙„B·Ú ÔÈ‡≈¬»¿»ƒ¿¿…∆∆…«»»»¿«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,‰tÏw‰ CB˙aL ‰M„w‰ ıBˆÈ� Ï‡ ¯B‡∆ƒ«¿À»∆¿«¿ƒ»≈»∆«¿≈∆

¯È‡È(וחיות כח ‰e�ÈÈ,(ימשיך ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BtÏw‰ Ï‡ Ìb »ƒ«∆«¿ƒ«¿»«¿
‰M„w‰ ıBˆÈ� ˙‡ ‡ÈˆB‰Ïe ¯¯·Ï ÏÎeÈ ‡lL ‰Ê „·lnL∆ƒ¿«∆∆…«¿»≈¿ƒ∆ƒ«¿À»
„BÚ ‰p‰ ,‰tÏw‰ CB˙aL∆¿«¿ƒ»ƒ≈
¯È‡iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê…∆«¿≈∆∆»ƒ
Ú¯a ÛqÂ˙È ˙BtÏw‰ Ï‡∆«¿ƒƒ¿«≈»«
Ìei˜ BÏ ‰È‰iL BÓˆÚ«¿∆ƒ¿∆ƒ

Úe„ik ,ÌÏBÚÏ26Le¯Ùa ¿»«»«¿≈
·e˙k‰27ÈÁÂ ÏÎ‡Â «»¿»«»«

‡ËÁ È¯Á‡lL ,ÌÏBÚÏ¿»∆¿«¬≈≈¿
Ú¯‰ ·¯Ú˙pL ˙Úc‰ŒıÚ≈«««∆ƒ¿»≈»«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,·Bha«¿ƒ»ƒ¿

˙e¯È‰Êוחיות כח להוסיף שלא ¿ƒ
מנת על Ï‡בחיצונים Ú¯‰L∆»«…

ÌÏBÚÏ Ìei˜ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»
B˙Ó‚„Â .ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿À¿»

B�È‡L ˜Ècˆa,¯eÓb ¿«ƒ∆≈»
B˙e‡ÈˆÓ Lb¯‰ „vnL∆ƒ«∆¿≈¿ƒ
ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L)∆¬≈…ƒƒ«¬«ƒ
e‰fL ,(˙e‡ÈˆÓa Ïeh·Ï¿ƒƒ¿ƒ∆∆
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁc ÔÈ�Ú28, ƒ¿«¿≈¿≈«««

ÔÈ�Ú‰ BÏˆ‡ LÈ≈∆¿»ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Ú˙c¿«¬»«¿»≈
˙e¯È‰f‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿ƒ
,Ú¯‰ ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ»«
ÌÚ B˙e˜qÚ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«¿ƒ
ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ Ú¯‰»«¿»ƒ¿¿…∆
‡lL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆…
.'eÎ ‰a¯„‡ ‡l‡ ,epÁv�È¿«¿∆∆»«¿«»

‰„B·Ú‰ ¯„qL e‰ÊÂשעל ¿∆∆≈∆»¬»
ודעת טעם ÏÎÏפי ‰ÂM‰«»∆¿»

¯e¯‡c ÔÙ‡a ‡e‰ LÙ�∆∆¿…∆¿»
ÔÙ‡ e‰fL ,‡˜Âc ÔÓ‰»»«¿»∆∆…∆
Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰29, »¬»¿≈«
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡lLשום ∆…ƒ¿
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f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

אים). מיט טאן צּו האּבן ניט (אינּגאנצן ּכלל הרע ְְְְְִִִִִַַָָָָעם
עבֹודה ידע, ּדלא ּבאפן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָֹֹאמנם,
הּוא הרי ּבמציאּות, ּבּטּול ודעת, מּטעם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
אל אֹור להמׁשי ּוביכלּתֹו ּובכחֹו ּגמּור, צּדיק ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבבחינת
להבחין ׁשּיּוכל ּבאפן הּקלּפה, ׁשּבתֹו הּקדּׁשה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֻניצֹוץ
חסֿ עצמּה לּקלּפה האֹור ימׁש ׁשּלא לרע, טֹוב ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹֻּבין
ּולהֹוציאֹו לבררֹו ּבלבד, הּקדּׁשה לניצֹוץ אּלא ְְְְְְְִִִֶַַָָָָֻוׁשלֹום,
מציאּותֹו ּתתּבּטל ואז לבּדֹו, הרע ׁשּיּׁשאר עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמהּקלּפה,

ְְֵַלגמרי.

ּגםp‰Â‰ה) הרי ּגמּור, ּדצּדיק העבֹודה ּדרּגת מּצד ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵַַַַַָָָ
ׁשּנתמּלאה קדם ּבתקּפֹו, הּוא הרׁשע ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּכאׁשר
ׁשל ׁשּבכחֹו ּכיון ּכלל, לרׁשע מקֹום ּתפיסת אין ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹסאתֹו,
וזהּו ּבתקּפֹו. ּבעֹודֹו ּולבּטלֹו להּפילֹו ּגמּור ְְְְְְְִִֶַַַַָָהּצּדיק
אׁשר את זכֹור אֹומר אחד ּכתּוב למׁשה, יׂשראל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשאמרּו
הּׁשּבת יֹום את זכֹור אֹומר אחד וכתּוב עמלק, ל ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָעׂשה
את ּדזכֹור הענין מּצד ּכי, ׁשניהם, יתקּימּו היא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקּדׁשֹו,

להוי' ׁשּבת הּׁשּבת, ׁשּלמעלה30יֹום ּומּצב מעמד ׁשּזהּו , ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עמלק ׁשל לּמציאּות מקֹום ּתפיסת אין לגמרי, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמהעֹולם

נ ׁשּיהיה לּכלל עׂשה אׁשר את זכֹור הּצּוּוי זה על ֹופל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּולקּדׁש לׁשמר זכֹור זה מׁשה, להם אמר זה ועל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעמלק.
ּדהּנה, ּבזה, והענין לענׁש. זכֹור וזה הּׁשּבת, יֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
לעּנג החּיּוב ּגם נכלל לקּדׁשֹו, הּׁשּבת יֹום את זכֹור ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּצּוּוי

ּוׁשתּיה אכילה ּבענג לעּנגֹו ׁשּמצוה הּׁשּבת, לעּנגֹו31את , ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּביֹום ׁשאין ּבתענּוג יֹותר נעלית ּדרּגא על ּדקאי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדייקא,
ּפעּלתֹו עלֿידי ּובאה נמׁשכת אּלא עצמֹו, מּצד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּׁשּבת

הּׁשּבת את הּמעּנג ׁשהּוא יׂשראל איׁש אף32ׁשל והּנה, . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשּבת ּביֹום (ׁשאין ּבתענּוג נעלית ּדרּגא המׁשכת ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּזֹוהי
עלֿידי היא זֹו המׁשכה ּגיסא, לאיד הרי עצמֹו), ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמּצד
ּדוקא. ּוׁשתּיה אכילה ענג ׁשּבעֹולם, ּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹענינים

חסידּות ּבדרּוׁשי הּכּפּורים33וכּמבאר ׁשּיֹום הּכּפּורים, ליֹום ׁשּבת ׁשּבין החּלּוק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אכילה ּבֹו ׁשאין לבֹוא ּדלעתיד הּתענּוג ׁשלמּות מעין הּוא ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּור
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יד.30) ה, ואתחנן יו"ד. כ, רמב.31)יתרו ר"ס או"ח אדה"ז קיח,32)שו"ע שבת – חז"ל לשון

ועוד. רפא. ע' אייר נז. ע' תשרי סה"מ תו"מ וראה תקמב.33)סע"א. ע' ואילך. קה ע' תרס"ו המשך
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ËÈÓ Ô‡Ë eˆ Ôa‡‰ ËÈ� Ôˆ�‡b�È‡) ÏÏk Ú¯‰ ÌÚ ˙eÎiL«»ƒ»«¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ
‰„B·Ú ,Ú„È ‡Ïc ÔÙ‡a ‡È‰ B˙„B·Ú ¯L‡k ,Ì�Ó‡ .(ÌÈ‡ƒ»¿»«¬∆¬»ƒ¿…∆¿…»«¬»
˙�ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰ ,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«
‰M„w‰ ıBˆÈ� Ï‡ ¯B‡ CÈLÓ‰Ï BzÏÎÈ·e BÁÎ·e ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¿…ƒ»¿¿«¿ƒ∆ƒ«¿À»

ÔÙ‡a ,‰tÏw‰ CB˙aL∆¿«¿ƒ»¿…∆
·BË ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ÏÎeiL∆«¿«¿ƒ≈
¯B‡‰ CLÓÈ ‡lL ,Ú¯Ï¿«∆…À¿«»
ŒÒÁ dÓˆÚ ‰tÏwÏ«¿ƒ»«¿»«
ıBˆÈ�Ï ‡l‡ ,ÌBÏLÂ¿»∆»¿ƒ

„·Ïa ‰M„w‰עצם (שהוא «¿À»ƒ¿«
חיותה) ומקור B¯¯·Ïקיומה ,¿»¿

„Ú ,‰tÏw‰Ó B‡ÈˆB‰Ïe¿ƒ≈«¿ƒ»«
Ê‡Â ,Bc·Ï Ú¯‰ ¯‡MiL∆ƒ»≈»«¿«¿»
.È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆÓ Ïha˙zƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈
˙b¯c „vÓ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈ƒ««¿«
,¯eÓb ˜Ècˆc ‰„B·Ú‰»¬»¿«ƒ»
ÚL¯‰ ¯L‡k Ìb È¯‰¬≈««¬∆»»»
Ì„˜ ,Bt˜˙a ‡e‰¿»¿…∆
ÔÈ‡ ,B˙‡Ò ‰‡lÓ˙pL∆ƒ¿«¿»¿»≈
ÚL¯Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»»»»
ÏL BÁÎaL ÔÂÈk ,ÏÏk¿»≈»∆¿…∆
BÏÈt‰Ï ¯eÓb ˜Ècv‰««ƒ»¿«ƒ
.Bt˜˙a B„BÚa BÏh·Ïe¿«¿¿¿»¿
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿ƒ¿»≈
¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙k ,‰LÓÏ¿…∆»∆»≈
EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿
¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,˜ÏÓÚ¬»≈¿»∆»≈
˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ»∆««»
eÓi˜˙È C‡È‰ ,BLc˜Ï¿«¿≈«ƒ¿«¿
ÔÈ�Ú‰ „vÓ ,Èk ,Ì‰È�L¿≈∆ƒƒ«»ƒ¿»
,˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊc¿»∆««»

'ÈÂ‰Ï ˙aL30e‰fL , «»«¬»»∆∆
‰ÏÚÓlL ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ÌÏBÚ‰Óשל ענינו ≈»»¿«¿≈
של תמידי זכרון הוא השבת יום

הקב"ה, ידי על העולם בריאת

מעשה תמיד יום בכל המחדש

זה שבזכרון ומכיוון בראשית,

הקב"ה של שליטתו מורגשת

הרי בו, אשר ובכל בעולם

זו ÒÈÙz˙שבדרגה ÔÈ‡≈¿ƒ«
ÏL ˙e‡ÈˆnÏ ÌB˜Ó»«¿ƒ∆

ÏÏk ˜ÏÓÚתוקף ענינו שהרי ¬»≈¿»
את "יודע - והחוצפה הישות

היפך בו", למרוד ומתכוין ריבונו

יודע שהוא שהגם השבת. ענין

מהותו כל כן פי על אף העולם, ועל עליו רבונותו ועל הבורא מציאות על

ענין כשמתקיים כן ואם הקב"ה. של שליטתו שלילת באלוקות, המרידה היא

אפשר אי אזי השבת), (ענין במציאות Ê‰הביטול ÏÚ ÏÙB� ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«∆
˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ Èeev‰הם ו'עמלק' 'שבת' כן ואם «ƒ»≈¬∆»»¿¬»≈

מזה זה לחלוטין השונים .ענינים
,‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»«»∆…∆
Lc˜Ïe ¯ÓLÏ ¯BÎÊ ‰Ê∆»ƒ¿…¿«≈
¯BÎÊ ‰ÊÂ ,˙aM‰ ÌBÈ ˙‡∆««»¿∆»
,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .L�ÚÏ¿…∆¿»ƒ¿»»∆
˙‡ ¯BÎÊ Èeeva ,‰p‰c¿ƒ≈«ƒ»∆
ÏÏÎ� ,BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ««»¿«¿ƒ¿»
˙‡ ‚pÚÏ ·eiÁ‰ Ìb««ƒ¿«≈∆
B‚pÚÏ ‰ÂˆnL ,˙aM‰««»∆ƒ¿»¿«¿
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ‚�Úa31, ¿…∆¬ƒ»¿ƒ»

‡˜ÈÈc B‚pÚÏ[דוקא=], ¿«¿«¿»
È‡˜c[שהכוונה=]‡b¯c ÏÚ ¿»≈««¿»

ÔÈ‡L ‚e�Ú˙a ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈¿«¬∆≈
,BÓˆÚ „vÓ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»ƒ««¿
ŒÏÚ ‰‡·e ˙ÎLÓ� ‡l‡∆»ƒ¿∆∆»»«
LÈ‡ ÏL B˙lÚt È„È¿≈¿À»∆ƒ
˙‡ ‚pÚn‰ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«¿«≈∆

˙aM‰32Û‡ ,‰p‰Â . ««»¿ƒ≈«
‡b¯c ˙ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»««¿»
ÔÈ‡L) ‚e�Ú˙a ˙ÈÏÚ�«¬≈¿«¬∆≈
,(BÓˆÚ „vÓ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»ƒ««¿

‡ÒÈb C„È‡Ï È¯‰מצד=] ¬≈¿ƒ»ƒ»
ŒÏÚשני] ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ,«¿»»ƒ«

ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Ú È„È¿≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡ ‚�Ú ,ÌÏBÚaL∆»»…∆¬ƒ»
¯‡·nÎÂ .‡˜Âc ‰i˙Le¿ƒ»«¿»¿«¿…»
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a33 ƒ¿≈¬ƒ

ÌBÈÏ ˙aL ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈«»¿
ÌBiL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆
¯eÒ‡L ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»
‡e‰ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿ƒ»
‚e�Úz‰ ˙eÓÏL ÔÈÚÓ≈≈¿≈««¬
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ט f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

אים). מיט טאן צּו האּבן ניט (אינּגאנצן ּכלל הרע ְְְְְִִִִִַַָָָָעם
עבֹודה ידע, ּדלא ּבאפן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָֹֹאמנם,
הּוא הרי ּבמציאּות, ּבּטּול ודעת, מּטעם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
אל אֹור להמׁשי ּוביכלּתֹו ּובכחֹו ּגמּור, צּדיק ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבבחינת
להבחין ׁשּיּוכל ּבאפן הּקלּפה, ׁשּבתֹו הּקדּׁשה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֻניצֹוץ
חסֿ עצמּה לּקלּפה האֹור ימׁש ׁשּלא לרע, טֹוב ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹֻּבין
ּולהֹוציאֹו לבררֹו ּבלבד, הּקדּׁשה לניצֹוץ אּלא ְְְְְְְִִִֶַַָָָָֻוׁשלֹום,
מציאּותֹו ּתתּבּטל ואז לבּדֹו, הרע ׁשּיּׁשאר עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמהּקלּפה,

ְְֵַלגמרי.

ּגםp‰Â‰ה) הרי ּגמּור, ּדצּדיק העבֹודה ּדרּגת מּצד ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵַַַַַָָָ
ׁשּנתמּלאה קדם ּבתקּפֹו, הּוא הרׁשע ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּכאׁשר
ׁשל ׁשּבכחֹו ּכיון ּכלל, לרׁשע מקֹום ּתפיסת אין ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹסאתֹו,
וזהּו ּבתקּפֹו. ּבעֹודֹו ּולבּטלֹו להּפילֹו ּגמּור ְְְְְְְִִֶַַַַָָהּצּדיק
אׁשר את זכֹור אֹומר אחד ּכתּוב למׁשה, יׂשראל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשאמרּו
הּׁשּבת יֹום את זכֹור אֹומר אחד וכתּוב עמלק, ל ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָעׂשה
את ּדזכֹור הענין מּצד ּכי, ׁשניהם, יתקּימּו היא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקּדׁשֹו,

להוי' ׁשּבת הּׁשּבת, ׁשּלמעלה30יֹום ּומּצב מעמד ׁשּזהּו , ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עמלק ׁשל לּמציאּות מקֹום ּתפיסת אין לגמרי, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמהעֹולם

נ ׁשּיהיה לּכלל עׂשה אׁשר את זכֹור הּצּוּוי זה על ֹופל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּולקּדׁש לׁשמר זכֹור זה מׁשה, להם אמר זה ועל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעמלק.
ּדהּנה, ּבזה, והענין לענׁש. זכֹור וזה הּׁשּבת, יֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
לעּנג החּיּוב ּגם נכלל לקּדׁשֹו, הּׁשּבת יֹום את זכֹור ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּצּוּוי

ּוׁשתּיה אכילה ּבענג לעּנגֹו ׁשּמצוה הּׁשּבת, לעּנגֹו31את , ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּביֹום ׁשאין ּבתענּוג יֹותר נעלית ּדרּגא על ּדקאי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדייקא,
ּפעּלתֹו עלֿידי ּובאה נמׁשכת אּלא עצמֹו, מּצד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּׁשּבת

הּׁשּבת את הּמעּנג ׁשהּוא יׂשראל איׁש אף32ׁשל והּנה, . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשּבת ּביֹום (ׁשאין ּבתענּוג נעלית ּדרּגא המׁשכת ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּזֹוהי
עלֿידי היא זֹו המׁשכה ּגיסא, לאיד הרי עצמֹו), ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמּצד
ּדוקא. ּוׁשתּיה אכילה ענג ׁשּבעֹולם, ּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹענינים

חסידּות ּבדרּוׁשי הּכּפּורים33וכּמבאר ׁשּיֹום הּכּפּורים, ליֹום ׁשּבת ׁשּבין החּלּוק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אכילה ּבֹו ׁשאין לבֹוא ּדלעתיד הּתענּוג ׁשלמּות מעין הּוא ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּור
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ËÈÓ Ô‡Ë eˆ Ôa‡‰ ËÈ� Ôˆ�‡b�È‡) ÏÏk Ú¯‰ ÌÚ ˙eÎiL«»ƒ»«¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ
‰„B·Ú ,Ú„È ‡Ïc ÔÙ‡a ‡È‰ B˙„B·Ú ¯L‡k ,Ì�Ó‡ .(ÌÈ‡ƒ»¿»«¬∆¬»ƒ¿…∆¿…»«¬»
˙�ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰ ,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«
‰M„w‰ ıBˆÈ� Ï‡ ¯B‡ CÈLÓ‰Ï BzÏÎÈ·e BÁÎ·e ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¿…ƒ»¿¿«¿ƒ∆ƒ«¿À»

ÔÙ‡a ,‰tÏw‰ CB˙aL∆¿«¿ƒ»¿…∆
·BË ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ÏÎeiL∆«¿«¿ƒ≈
¯B‡‰ CLÓÈ ‡lL ,Ú¯Ï¿«∆…À¿«»
ŒÒÁ dÓˆÚ ‰tÏwÏ«¿ƒ»«¿»«
ıBˆÈ�Ï ‡l‡ ,ÌBÏLÂ¿»∆»¿ƒ

„·Ïa ‰M„w‰עצם (שהוא «¿À»ƒ¿«
חיותה) ומקור B¯¯·Ïקיומה ,¿»¿

„Ú ,‰tÏw‰Ó B‡ÈˆB‰Ïe¿ƒ≈«¿ƒ»«
Ê‡Â ,Bc·Ï Ú¯‰ ¯‡MiL∆ƒ»≈»«¿«¿»
.È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆÓ Ïha˙zƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈
˙b¯c „vÓ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈ƒ««¿«
,¯eÓb ˜Ècˆc ‰„B·Ú‰»¬»¿«ƒ»
ÚL¯‰ ¯L‡k Ìb È¯‰¬≈««¬∆»»»
Ì„˜ ,Bt˜˙a ‡e‰¿»¿…∆
ÔÈ‡ ,B˙‡Ò ‰‡lÓ˙pL∆ƒ¿«¿»¿»≈
ÚL¯Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»»»»
ÏL BÁÎaL ÔÂÈk ,ÏÏk¿»≈»∆¿…∆
BÏÈt‰Ï ¯eÓb ˜Ècv‰««ƒ»¿«ƒ
.Bt˜˙a B„BÚa BÏh·Ïe¿«¿¿¿»¿
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿ƒ¿»≈
¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙k ,‰LÓÏ¿…∆»∆»≈
EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿
¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,˜ÏÓÚ¬»≈¿»∆»≈
˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ»∆««»
eÓi˜˙È C‡È‰ ,BLc˜Ï¿«¿≈«ƒ¿«¿
ÔÈ�Ú‰ „vÓ ,Èk ,Ì‰È�L¿≈∆ƒƒ«»ƒ¿»
,˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊc¿»∆««»

'ÈÂ‰Ï ˙aL30e‰fL , «»«¬»»∆∆
‰ÏÚÓlL ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ÌÏBÚ‰Óשל ענינו ≈»»¿«¿≈
של תמידי זכרון הוא השבת יום

הקב"ה, ידי על העולם בריאת

מעשה תמיד יום בכל המחדש

זה שבזכרון ומכיוון בראשית,

הקב"ה של שליטתו מורגשת

הרי בו, אשר ובכל בעולם

זו ÒÈÙz˙שבדרגה ÔÈ‡≈¿ƒ«
ÏL ˙e‡ÈˆnÏ ÌB˜Ó»«¿ƒ∆

ÏÏk ˜ÏÓÚתוקף ענינו שהרי ¬»≈¿»
את "יודע - והחוצפה הישות

היפך בו", למרוד ומתכוין ריבונו

יודע שהוא שהגם השבת. ענין

מהותו כל כן פי על אף העולם, ועל עליו רבונותו ועל הבורא מציאות על

ענין כשמתקיים כן ואם הקב"ה. של שליטתו שלילת באלוקות, המרידה היא

אפשר אי אזי השבת), (ענין במציאות Ê‰הביטול ÏÚ ÏÙB� ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«∆
˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ Èeev‰הם ו'עמלק' 'שבת' כן ואם «ƒ»≈¬∆»»¿¬»≈

מזה זה לחלוטין השונים .ענינים
,‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»«»∆…∆
Lc˜Ïe ¯ÓLÏ ¯BÎÊ ‰Ê∆»ƒ¿…¿«≈
¯BÎÊ ‰ÊÂ ,˙aM‰ ÌBÈ ˙‡∆««»¿∆»
,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .L�ÚÏ¿…∆¿»ƒ¿»»∆
˙‡ ¯BÎÊ Èeeva ,‰p‰c¿ƒ≈«ƒ»∆
ÏÏÎ� ,BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ««»¿«¿ƒ¿»
˙‡ ‚pÚÏ ·eiÁ‰ Ìb««ƒ¿«≈∆
B‚pÚÏ ‰ÂˆnL ,˙aM‰««»∆ƒ¿»¿«¿
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ‚�Úa31, ¿…∆¬ƒ»¿ƒ»

‡˜ÈÈc B‚pÚÏ[דוקא=], ¿«¿«¿»
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,BÓˆÚ „vÓ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»ƒ««¿
ŒÏÚ ‰‡·e ˙ÎLÓ� ‡l‡∆»ƒ¿∆∆»»«
LÈ‡ ÏL B˙lÚt È„È¿≈¿À»∆ƒ
˙‡ ‚pÚn‰ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«¿«≈∆

˙aM‰32Û‡ ,‰p‰Â . ««»¿ƒ≈«
‡b¯c ˙ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»««¿»
ÔÈ‡L) ‚e�Ú˙a ˙ÈÏÚ�«¬≈¿«¬∆≈
,(BÓˆÚ „vÓ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»ƒ««¿

‡ÒÈb C„È‡Ï È¯‰מצד=] ¬≈¿ƒ»ƒ»
ŒÏÚשני] ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ,«¿»»ƒ«

ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Ú È„È¿≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡ ‚�Ú ,ÌÏBÚaL∆»»…∆¬ƒ»
¯‡·nÎÂ .‡˜Âc ‰i˙Le¿ƒ»«¿»¿«¿…»
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a33 ƒ¿≈¬ƒ

ÌBÈÏ ˙aL ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈«»¿
ÌBiL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆
¯eÒ‡L ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»
‡e‰ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿ƒ»
‚e�Úz‰ ˙eÓÏL ÔÈÚÓ≈≈¿≈««¬
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לעּנגֹו34ּוׁשתּיה ׁשּמצוה ּדׁשּבת הּתענּוג מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לׁשלמּות העלּיה ולפני למּטה הּוא ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבענג
הּׁשּבת ּביֹום מצינּו זה ּומעין לבא. ּדלעתיד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּתענּוג
צריכה ׁשּבהם ראׁשֹונֹות סעּדֹות ב' ׁשּבין ּבחּלּוק ְְְִִִֵֶֶֶָָָֻּגּופא,
ׁשּבּה ׁשליׁשית לסעּודה ּדוקא, ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָלהיֹות

הּתענּוג35נאמר ודגמת מעין ׁשהיא גֹו', לא הּיֹום ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַֹֻ
ּוׁשתּיה אכילה ּבֹו ׁשאין לבא הּתענּוג36ּדלעתיד אמנם, . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּדלעתיד הּתענּוג מּׁשלמּות למּטה הּוא ּבכללּותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּדׁשּבת
אּלא הּפׁשּוט, ּתענּוג אינֹו ּדׁשּבת ׁשהּתענּוג והינּו, ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹלבא,
זה ליׂשראל, מׁשה ׁשאמר וזהּו ּבלבד. הּמרּכב ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּתענּוג
לענׁש, זכֹור וזה הּׁשּבת, יֹום את ּולקּדׁש לׁשמר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹזכֹור
את ּולקּדׁש לׁשמר היא הּׁשּבת ּדיֹום ׁשהּזכירה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדכיון
ּוׁשתּיה, אכילה ּבענג אֹותֹו ׁשּמעּנגים עלֿידיֿזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשּבת
זה אין (ועדין ּבלבד הּמרּכב ּתענּוג לענג, זכֹור ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהיינּו,
יׁש זֹו ּבדרּגא הּנה לבא), ּדלעתיד הּתענּוג ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹׁשלמּות
זכֹור להיֹות צרי ולכן ּדעמלק, לּמציאּות מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּתפיסת

לענׁש. זכֹור עמלק, ל עׂשה אׁשר ְְֲֲֵֵֶֶָָָָֹאת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,מׁשה ּבדברי הּמׁשל ּתכן ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשל לכֹוס קֹונדיטֹון ׁשל ּכֹוס ּדֹומה ְְִֵֶֶֶאינֹו
הּמענה יּובן זה מׁשל ׁשעלּֿפי ּכֹוס, וזה ּכֹוס זה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹחמץ,

ּכֹוס זה קֹונדיטֹון), (ׁשל ּכֹוס ּדהּנה, ׁשניהם. יתקּימּו אי יׂשראל ּבני ׁשאלת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
(הּנמׁשל ׁשהּתענּוג ּפרּוׁשֹו קֹונדיטֹון ׁשל וכֹוס ּכלי, ׁשל ענין הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדייקא,

דבׁש ּבֹו ׁשּנֹותנין יין ׁשהּוא ּתענּוג37ּדקֹונדיטֹון ׁשּזהּו ּבכלי, אחיזה לֹו יׁש ( ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
עלֿידי הענין ּבהבנת ההֹוספה ּתכן וזהּו ּבכלי. אחיזה לֹו יׁש ׁשּלכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהּמרּכב,
ּתענּוג ּכֹוס, ּבבחינת הּוא ּדׁשּבת הּתענּוג ׁשּגם ּדכיון קֹונדיטֹון, ׁשל מּכֹוס ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל
(ׁשענינֹו חמץ ׁשל לכֹוס ּדֹומה ׁשאינֹו אף הּנה ּבכלי, אחיזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמרּכב
את ּדזכֹור ּבּדרּגא ּגם ולכן, ּכֹוס, וזה ּכֹוס זה מּכלֿמקֹום, עמלק), הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּנמׁשל
ׁשל (ּכֹוס לענג זכֹור ּדוקא, ּוׁשתּיה אכילה ענג עלֿידי לקּדׁשֹו הּׁשּבת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיֹום
זכֹור עמלק, ל עׂשה אׁשר את ּדזכֹור החּיּוב יׁשנֹו הּמרּכב), ּתענּוג ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻקֹונדיטֹון,

ְֶֹלענׁש.

e‰ÊÂּדֹור מּדֹור הּוא עמלק ל עׂשה אׁשר את ּדזכֹור ׁשהּצּוּוי הּטעם ,38ּגם ¿∆ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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¯Bc ¯BcÓ ‡e‰ ˜ÏÓÚ38, ¬»≈ƒ
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f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

ּבּתרּגּום (ּכדאיתא ּדמׁשיחא ּדרא ּגם והענין39ׁשּכֹולל .( ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּדמׁש ׁשּדרא ּכדאיתאּבזה, ּדֹורֹות, ּכּמה ּכֹולל ּגּופא יחא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּנאמר40ּבּגמרא ּדֹורֹות, ׁשמׁש41ׁשלׁשה עם יראּו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגּופא, ּדמׁשיחא ּבדרא ּגם והּנה, ּדֹורים. ּדֹור ירח ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָולפני
העבֹודה הרי ּבמּלּואֹו, הּמׁשיח ּגּלּוי נׁשלם ׁשּלא זמן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכל
(ּכֹוס ּבכלי אחיזה איזה לּה ׁשּיׁש ּכזֹו ּבדרּגא עדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהיא
וצר מקֹום עדין יׁש ולכן ׁשּיהיה. אפן ּבאיזה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּדייקא)
לענׁש. זכֹור עמלק, ל עׂשה אׁשר את ּדזכֹור ְְְֲֲֲֵֵֶֶָָָָָָָֹּבעבֹודה

ׁשהריe‡·e¯ו) האדם, ּבעבֹודת וההֹוראה הענין ≈ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָ
מן עׂשה מצות היא זכֹור ּפרׁשת ְְֲִִִִֵַַַָָָקריאת

ּדעֹות (ּולכּמה ּומּמּנּה42הּתֹורה ּבּה), חּיבֹות הּנׁשים ּגם ְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
עׂשה אׁשר את זכֹור ּבאמירת ּכּלּה הּׁשנה ּכל על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻנמׁש
יֹום, ּבכל עׂשה מצות ׁשּזֹוהי היינּו, יֹום, ּבכל עמלק ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָל
זכֹור. ּפרׁשת ּבׁשּבת הּקריאה עלֿידי חּיּות נתוּסף ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָּובּה

LÈÂּבני לכללּות ּבנֹוגע ּבזה הענינים אחד לבאר ¿≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּבת, ּבבחינת ׁשהם ּכאּלה ּביניהם ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל,

ׁשּבת אקרי חכם העליֹונה43ּתלמיד ׁשההׁשּגחה היינּו, , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּיפה החלק על אֹותם ּומקֹומם44העמידה הּתֹורה, ּבלּמּוד עסקם עּקר להיֹות , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנמצאים ּכאּלה יׁש ּגיסא, ּולאיד וחסידּות. ּותפּלה ּתֹורה קדּׁשה, ׁשל אּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבד'
הּזקן אדמֹו"ר ׁשל ּבמאמרֹו מדּבר ׁשאֹודֹותיו ּדעמלק45ּבּצּיּור הענין ּבבאּור ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ספק אׁשר46ּבגימטרּיא קרירּות, וענינֹו עבֹודה, היא העבֹודה אם ספק ׁשּמטיל , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
קדּׁשה,47קר ּבעניני חּיּות להם ׁשאין עד ירּוד ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצאים היינּו, , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

לקסלקאּֿדעּתא מקֹום יׁש ׁשּבת, ּבבחינת ׁשהם אּלה והּנה, ּומצוֹותיה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתֹורה
ּומּצב ּבמעמד ׁשהם לאּלה ּכלל ׁשּיכּות להם אין כּו' מעלתם ּגדל ׁשּמּצד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאצלם
יֹום את לזכֹור ּבנֹוגע יׂשראל ּבני ׁשל ׁשאלתם עלּֿדר) כּו' ּוקרירּות ספק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשהּמעמד ׁשניהם, יתקּימּו אי עמלק, ל עׂשה אׁשר את וזכֹור לקּדׁשֹו ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
רּבֹותינּו ׁשל ההֹוראה ּבאה זה ועל לעמלק). מּׁשּיכּות למעלה הּוא ּדׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּומּצב
ּכֹוס), וזה ּכֹוס זה כּו', לׁשמר זכֹור זה רּבנּו מׁשה ׁשל הּמענה עלּֿדר) ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנׂשיאינּו
ּגם נֹוגע ּדעמלק, ולּקרירּות לּספק ׁשּיכּות להם ׁשּיׁש אּלה ׁשל ּומּצבם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּמעמדם
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יי f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

ּבּתרּגּום (ּכדאיתא ּדמׁשיחא ּדרא ּגם והענין39ׁשּכֹולל .( ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּדמׁש ׁשּדרא ּכדאיתאּבזה, ּדֹורֹות, ּכּמה ּכֹולל ּגּופא יחא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּנאמר40ּבּגמרא ּדֹורֹות, ׁשמׁש41ׁשלׁשה עם יראּו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגּופא, ּדמׁשיחא ּבדרא ּגם והּנה, ּדֹורים. ּדֹור ירח ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָולפני
העבֹודה הרי ּבמּלּואֹו, הּמׁשיח ּגּלּוי נׁשלם ׁשּלא זמן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכל
(ּכֹוס ּבכלי אחיזה איזה לּה ׁשּיׁש ּכזֹו ּבדרּגא עדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהיא
וצר מקֹום עדין יׁש ולכן ׁשּיהיה. אפן ּבאיזה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּדייקא)
לענׁש. זכֹור עמלק, ל עׂשה אׁשר את ּדזכֹור ְְְֲֲֲֵֵֶֶָָָָָָָֹּבעבֹודה

ׁשהריe‡·e¯ו) האדם, ּבעבֹודת וההֹוראה הענין ≈ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָ
מן עׂשה מצות היא זכֹור ּפרׁשת ְְֲִִִִֵַַַָָָקריאת

ּדעֹות (ּולכּמה ּומּמּנּה42הּתֹורה ּבּה), חּיבֹות הּנׁשים ּגם ְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
עׂשה אׁשר את זכֹור ּבאמירת ּכּלּה הּׁשנה ּכל על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻנמׁש
יֹום, ּבכל עׂשה מצות ׁשּזֹוהי היינּו, יֹום, ּבכל עמלק ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָל
זכֹור. ּפרׁשת ּבׁשּבת הּקריאה עלֿידי חּיּות נתוּסף ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָּובּה

LÈÂּבני לכללּות ּבנֹוגע ּבזה הענינים אחד לבאר ¿≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּבת, ּבבחינת ׁשהם ּכאּלה ּביניהם ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל,

ׁשּבת אקרי חכם העליֹונה43ּתלמיד ׁשההׁשּגחה היינּו, , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּיפה החלק על אֹותם ּומקֹומם44העמידה הּתֹורה, ּבלּמּוד עסקם עּקר להיֹות , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנמצאים ּכאּלה יׁש ּגיסא, ּולאיד וחסידּות. ּותפּלה ּתֹורה קדּׁשה, ׁשל אּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבד'
הּזקן אדמֹו"ר ׁשל ּבמאמרֹו מדּבר ׁשאֹודֹותיו ּדעמלק45ּבּצּיּור הענין ּבבאּור ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ספק אׁשר46ּבגימטרּיא קרירּות, וענינֹו עבֹודה, היא העבֹודה אם ספק ׁשּמטיל , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
קדּׁשה,47קר ּבעניני חּיּות להם ׁשאין עד ירּוד ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצאים היינּו, , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

לקסלקאּֿדעּתא מקֹום יׁש ׁשּבת, ּבבחינת ׁשהם אּלה והּנה, ּומצוֹותיה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתֹורה
ּומּצב ּבמעמד ׁשהם לאּלה ּכלל ׁשּיכּות להם אין כּו' מעלתם ּגדל ׁשּמּצד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאצלם
יֹום את לזכֹור ּבנֹוגע יׂשראל ּבני ׁשל ׁשאלתם עלּֿדר) כּו' ּוקרירּות ספק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשהּמעמד ׁשניהם, יתקּימּו אי עמלק, ל עׂשה אׁשר את וזכֹור לקּדׁשֹו ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
רּבֹותינּו ׁשל ההֹוראה ּבאה זה ועל לעמלק). מּׁשּיכּות למעלה הּוא ּדׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּומּצב
ּכֹוס), וזה ּכֹוס זה כּו', לׁשמר זכֹור זה רּבנּו מׁשה ׁשל הּמענה עלּֿדר) ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנׂשיאינּו
ּגם נֹוגע ּדעמלק, ולּקרירּות לּספק ׁשּיכּות להם ׁשּיׁש אּלה ׁשל ּומּצבם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּמעמדם

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

עה"פ.39) עוזיאל בן יונתן א.40)תרגום צט, ה.41)סנהדרין עב, תלמודית42)תהלים אנציק' ראה

וש"נ. רכג). (ע' בסופו עמלק מעשה זכירת מז,43)ערך בברכות ומרומז ועוד. א. כט, זח"ג ראה

רע"א. קיט, שבת נצבים.44)סע"ב. ס"פ פרש"י בהשיחה45)ראה הנזכר – תקמ"ז דשנת זכור ד"ה

.(178 ע' חי"ט (תו"מ סי"ז המאמר סקי"ח.46)שלפני בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

ועוד. .65 ;40 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת קפב. ע' עזר"ת ובפרש"י.47)סה"מ יח כה, תצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ìeb¯za ‡˙È‡„k) ‡ÁÈLÓc ‡¯c Ìb ÏÏBkL39,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .( ∆≈«»»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»««¿¿»ƒ¿»»∆
‡¯Óba ‡˙È‡„k ,˙B¯Bc ‰nk ÏÏBk ‡Ùeb ‡ÁÈLÓc ‡¯cL40 ∆»»ƒ¿ƒ»»≈«»ƒ¿ƒ»«¿»»

¯Ó‡pL ,˙B¯Bc ‰LÏL41¯Bc Á¯È È�ÙÏÂ LÓL ÌÚ Ee‡¯È ¿…»∆∆¡«ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿≈»≈«
ÌÏL� ‡lL ÔÓÊ Ïk ,‡Ùeb ‡ÁÈLÓc ‡¯„a Ìb ,‰p‰Â .ÌÈ¯Bcƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ¿ƒ»»»¿«∆…ƒ¿«

,B‡elÓa ÁÈLn‰ Èelbƒ«»ƒ«¿ƒ
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰„B·Ú‰ È¯‰¬≈»¬»ƒ¬«ƒ
dÏ LiL BÊk ‡b¯„a¿«¿»»∆≈»
ÒBk) ÈÏÎa ‰ÊÈÁ‡ ‰ÊÈ‡≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a (‡˜ÈÈc«¿»¿≈∆…∆
ÔÈ„Ú LÈ ÔÎÏÂ .‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈≈¬«ƒ
‰„B·Úa C¯ˆÂ ÌB˜Ó»¿…∆»¬»
EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊc¿»≈¬∆»»¿
.L�ÚÏ ¯BÎÊ ,˜ÏÓÚ¬»≈»¿…∆

‰‡¯B‰‰Â ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (Â≈»ƒ¿»¿«»»
È¯‰L ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆¬≈
‡È‰ ¯BÎÊ ˙L¯t ˙‡È¯¿̃ƒ«»»«»ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»

˙BÚc ‰nÎÏe)42Ìb ¿«»≈«
,(da ˙B·iÁ ÌÈLp‰«»ƒ«»»

CLÓ� dpnÓeעל כוח נתינת ƒ∆»ƒ¿»
זו dlkזכירה ‰�M‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»

¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«»≈¬∆
˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚשאומרים »»¿¬»≈

È‰BfL ,e�ÈÈ‰ ,ÌBÈ ÏÎa¿»«¿∆ƒ
,ÌBÈ ÏÎa ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»
È„ÈŒÏÚ ˙eiÁ ÛqÂ˙� d·e»ƒ¿«≈««¿≈
˙L¯t ˙aLa ‰‡È¯w‰«¿ƒ»¿«»»»«

.¯BÎÊ»
ÌÈ�È�Ú‰ „Á‡ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈««»ƒ¿»ƒ
È�a ˙eÏÏÎÏ Ú‚B�a ‰Êa»∆¿≈«ƒ¿»¿≈
Ì‰È�Èa LiL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈≈≈∆
˙�ÈÁ·a Ì‰L ‰l‡k»≈∆∆≈ƒ¿ƒ«
È¯˜‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ,˙aL«»«¿ƒ»»ƒ¿≈

‰aL43,e�ÈÈ˙[=נקרא] , «»«¿
‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰L∆««¿»»»∆¿»
˜ÏÁ‰ ÏÚ Ì˙B‡ ‰„ÈÓÚ‰∆¡ƒ»»««≈∆

‰Ùi‰44¯wÚ ˙BÈ‰Ï , «»∆ƒ¿ƒ«
,‰¯Bz‰ „enÏa Ì˜ÒÚƒ¿»¿ƒ«»
ÏL ˙Bn‡ '„a ÌÓB˜Óe¿»¿«∆
‰lÙ˙e ‰¯Bz ,‰M„¿̃À»»¿ƒ»
,‡ÒÈb C„È‡Ïe .˙e„ÈÒÁÂ«¬ƒ¿ƒ»ƒ»
ÌÈ‡ˆÓpL ‰l‡k LÈ≈»≈∆∆ƒ¿»ƒ
¯a„Ó ÂÈ˙B„B‡L ¯eiva«ƒ∆»¿À»
¯"BÓ„‡ ÏL B¯Ó‡Óa¿«¬»∆«¿

Ô˜f‰45ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·a «»≈¿≈»ƒ¿»
‡i¯ËÓÈ‚a ˜ÏÓÚc«¬»≈¿ƒ«¿ƒ»

˜ÙÒ46B�È�ÚÂ ,‰„B·Ú ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÏÈËnL , »≈∆≈ƒ»≈ƒ»¬»ƒ¬»¿ƒ¿»
E¯˜ ¯L‡ ,˙e¯È¯˜47„e¯È ·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL ,e�ÈÈ‰ , ¿ƒ¬∆»¿«¿∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»»

,‰p‰Â .‰È˙BÂˆÓe ‰¯Bz ,‰M„˜ È�È�Úa ˙eiÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L „Ú«∆≈»∆«¿ƒ¿¿≈¿À»»ƒ¿∆»¿ƒ≈
ÌÏˆ‡ ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜Ï ÌB˜Ó LÈ ,˙aL ˙�ÈÁ·a Ì‰L ‰l‡≈∆∆≈ƒ¿ƒ««»≈»¿»«¿»«¿»∆¿»

סברא) בדעתם »vnL∆ƒ„(שתעלה
Ì‰Ï ÔÈ‡ 'eÎ Ì˙ÏÚÓ Ï„b…∆«¬»»≈»∆
Ì‰L ‰l‡Ï ÏÏk ˙eÎiL«»¿»¿≈∆∆≈
˜ÙÒ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆»≈
C¯cŒÏÚ) 'eÎ ˙e¯È¯˜e¿ƒ«∆∆
Ï‡¯NÈ È�a ÏL Ì˙Ï‡L¿≈»»∆¿≈ƒ¿»≈
ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊÏ Ú‚B�a¿≈«¿»∆
˙‡ ¯BÎÊÂ BLc˜Ï ˙aM‰««»¿«¿¿»≈
,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡¬∆»»¿¬»≈
,Ì‰È�L eÓi˜˙È CÈ‡≈ƒ¿«¿¿≈∆
˙aLc ·vÓe „ÓÚn‰L∆««¬»«»¿«»
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ«»
‰‡a ‰Ê ÏÚÂ .(˜ÏÓÚÏ«¬»≈¿«∆»»
e�È˙Ba¯ ÏL ‰‡¯B‰‰«»»∆«≈
‰�Ún‰ C¯cŒÏÚ) e�È‡ÈN�¿ƒ≈«∆∆««¬∆
¯BÎÊ ‰Ê e�a¯ ‰LÓ ÏL∆…∆«≈∆»
‰ÊÂ ÒBk ‰Ê ,'eÎ ¯ÓLÏƒ¿…∆¿∆
Ì·vÓe Ì„ÓÚnL ,(ÒBk∆«¬»»«»»
Ì‰Ï LiL ‰l‡ ÏL∆≈∆∆≈»∆
˙e¯È¯wÏÂ ˜ÙqÏ ˙eÎiL«»«»≈¿«¿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



wlnrיב jl dyr xy` z` xekf

זה ערבין יׂשראל ׁשּכל ּכיון ׁשּבת, ּבבחינת ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלאּלה
וכּידּוע48לזה ּכל49. אֹומר האריז"ל היה זה ׁשּמּטעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עם מערב להיֹותֹו ּכי, וכּו', ּבגדנּו אׁשמנּו הּוּדּוּיים, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹּפרטי
ּככל וכּו', ּבגדנּו אׁשמנּו לֹומר הּוא ּגם יכֹול יׂשראל, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָּכל
ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּבּוּדּויים, ׁשּנמנּו הענינים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּפרטי
אּלה חּיבים ולכן, אּלּו. ׁשּבדֹורֹותינּו לּנׁשמֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע
ּבמעמד ׁשּנמצאים אּלה עם ולעסק ליל ׁשּבת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבבחינת
ּדעמלק, ולּקרירּות לּספק ׁשּיכּות להם ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומּצב
יהּודים אצל ׁשּיׁשנֹו הּקדּׁשה ּבניצֹוץ ּכח ּתֹוספת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻלהמׁשי
מּׁשער ב) (סעיף לעיל הּמבאר ּובדגמת עלּֿדר) ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻאּלה
ּומסּיעים עֹוזרים ׁשעלֿידיֿזה המן), ּברּו ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונֹות
ׁשּגם ּבזה, ענין ועֹוד הּמרחב. אל הּמצר מן לצאת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלהם
ׁשּייכים אינם עצמם ׁשּמּצד ׁשּבת ׁשּבבחינת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלה
ּוקרירּות ספק ׁשל ענין ׁשּי אצלם ּגם הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעמלק,

ע לעזר50לּֿכל-ּפניםּבדּקּות הם ּגם זקּוקים ּובמילא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
לפי ּוקרירּות ספק ׁשל ּומּצב מהּמעמד לצאת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוסּיּוע
לאּלה ּולסּיע לעזר מתעּסקים הם ּכאׁשר ולכן, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹערּכם.
הּיֹותר ּבּדרּגא ּדעמלק ולּקרירּות לּספק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּׁשּייכים
ּככה, ּפעמים ּכּמה ׂשכרם הּקּב"ה להם נֹותן ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָּפחּותה,
לכל הוי' סֹומ מּלמעלה, והּסּיּוע העזר להם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנמׁש

ּוקרירּות51הּנֹופלים ספק ׁשל ּומּצב מהּמעמד לצאת , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוגבּולים מהּמיצרים לצאת מּזה, ויתירה ערּכם, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּלפי

העצמי מרחב לבחינת ולבֹוא .52ׁשּלהם, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

Ì�Ó‡ּבּדרּגא) ּדעמלק ולּקרירּות לּספק ׁשּׁשּייכים אּלה עם ׁשההתעּסקּות ּכיון »¿»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
כּו', אצלם ׁשּיׁשנֹו הּקדּׁשה ּבניצֹוץ ּכח ּתֹוספת להמׁשי ּפחּותה) ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּיֹותר
עלֿידי נפעל אינֹו המן ּדברּו והענין המן, ּדברּו הענין ּובדגמת עלּֿדר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּוא
סעיף (ּכּנ"ל ּדוקא ידע ּדלא ּבאפן העבֹודה עלֿידי אּלא ּדידע, ּבאפן ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהעבֹודה
ׁשּׁשּייכים אּלה עם (ׁשּמתעּסקים ׁשּבת ׁשּבבחינת אּלה אצל להיֹות צרי לכן, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָב),
עבֹודתם ׁשּסדר ּדאף והינּו, ידע, ּדלא העבֹודה אפן ּגם ּדעמלק) ולּקרירּות ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלּספק
ּדרּגא (ׁשּמּצד ּדוקא ודעת טעם ׁשעלּֿפי עבֹודה ּדידע, ּבאפן והּוא להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹצרי
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לז.48) כו, בחוקותי פרש"י וש"נ. סע"ב. כז, הובא49)סנהדרין קדושים, פ' להרח"ו המצוות טעמי

אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך), תקצא ע' (ח"ב פרשיות – אדה"ז במאמרי בארוכה ונתבאר

וש"נ. .105 ע' חכ"ז לקו"ש וראה קלה.50)ישראל. ע' תרפ"ז רטו. ע' תרס"ה סה"מ תהלים51)ראה

.(143 ע' חי"ט (תו"מ פ"ד לבסומי איניש חייב ד"ה בארוכה וראה יד. אעת"ר52)קמה, סה"מ ראה

בתחלתו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏkL ÔÂÈk ,˙aL ˙�ÈÁ·a Ì‰L ‰l‡Ï Ìb Ú‚B� ,˜ÏÓÚc«¬»≈≈««¿≈∆∆≈ƒ¿ƒ««»≈»∆»
NÈ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·¯Ú Ï‡¯48Úe„iÎÂ .49‰È‰ ‰Ê ÌÚhnL ƒ¿»≈¬≈ƒ∆¿∆¿«»«∆ƒ««∆»»

'eÎÂ e�„‚a e�ÓL‡ ,ÌÈiece‰ ÈË¯t Ïk ¯ÓB‡ Ï"ÊÈ¯‡‰שחטא »¬ƒ«≈»¿»≈«ƒƒ»«¿»«¿¿
מישראל אותו נפש מושרשת שבו אבר אותו כאב הוא שהרי מישראל, אחד

העליון לאבר גם הכאב ומגיע

ז"ל. האר"י נפש שמושרש

המרגיש שהוא המוח וכדוגמת

וכאב אברים הרמ"ח כאבי כל

אצלו שווים הרגל עם Èk,היד ,ƒ
Ïk ÌÚ ·¯ÚÓ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿…»ƒ»
‡e‰ Ìb ÏBÎÈ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«
,'eÎÂ e�„‚a e�ÓL‡ ¯ÓBÏ«»«¿»«¿¿
ÌÈ�È�Ú‰ ÈË¯t ÏÎk¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ
ŒÏÚÂ ,ÌÈÈecea e�ÓpL∆ƒ¿«ƒƒ¿«
Ú‚B�a ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»¿≈«
e�È˙B¯B„aL ˙BÓLpÏ«¿»∆¿≈
‰l‡ ÌÈ·iÁ ,ÔÎÏÂ .el‡≈¿»≈«»ƒ≈∆
CÏÈÏ ˙aL ˙�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««»≈≈
‰l‡ ÌÚ ˜ÒÚÏÂ¿«¬…ƒ≈∆
·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»
˜ÙqÏ ˙eÎiL Ì‰Ï LiL∆≈»∆«»«»≈
,˜ÏÓÚc ˙e¯È¯wÏÂ¿«¿ƒ«¬»≈
Ák ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆…«
B�LiL ‰M„w‰ ıBˆÈ�a¿ƒ«¿À»∆∆¿
ŒÏÚ) ‰l‡ ÌÈ„e‰È Ïˆ‡≈∆¿ƒ≈∆«
¯‡·n‰ ˙Ó‚„·e C¯c∆∆¿À¿««¿…»
¯ÚMÓ (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒƒ««
Ce¯a ÔÈ�Úa ˙B�ek‰««»¿ƒ¿«»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(ÔÓ‰»»∆«¿≈∆
Ì‰Ï ÌÈÚiÒÓe ÌÈ¯ÊBÚ¿ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï‡ ¯ˆn‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒ«≈«∆
,‰Êa ÔÈ�Ú „BÚÂ .·Á¯n‰«∆¿»¿ƒ¿»»∆
˙�ÈÁ·aL ‰l‡ ÌbL∆«≈∆∆ƒ¿ƒ«
Ì�È‡ ÌÓˆÚ „vnL ˙aL«»∆ƒ««¿»≈»
Ìb ‰p‰ ,˜ÏÓÚÏ ÌÈÎÈiL«»ƒ«¬»≈ƒ≈«
˜ÙÒ ÏL ÔÈ�Ú CiL ÌÏˆ‡∆¿»«»ƒ¿»∆»≈
ŒÏÚ ˙ew„a ˙e¯È¯˜e¿ƒ¿««

ÌÈ�t-Ïk50‡ÏÈÓ·e , »»ƒ¿≈»
¯ÊÚÏ Ì‰ Ìb ÌÈ˜e˜Ê¿ƒ«≈¿≈∆
„ÓÚn‰Ó ˙‡ˆÏ ÚeiÒÂ¿ƒ«»≈≈««¬»
˙e¯È¯˜e ˜ÙÒ ÏL ·vÓe«»∆»≈¿ƒ
¯L‡k ,ÔÎÏÂ .Ìk¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆¿»¿»≈«¬∆
¯ÊÚÏ ÌÈ˜qÚ˙Ó Ì‰≈ƒ¿«¿ƒ«¬…
ÌÈÎÈiML ‰l‡Ï ÚiÒÏe¿«≈«»≈∆∆«»ƒ
˜ÏÓÚc ˙e¯È¯wÏÂ ˜ÙqÏ«»≈¿«¿ƒ«¬»≈
,‰˙eÁt ¯˙Bi‰ ‡b¯ca««¿»«≈¿»

Ì‰Ï CLÓpL ,‰Îk ÌÈÓÚt ‰nk Ì¯ÎN ‰"aw‰ Ì‰Ï Ô˙B�≈»∆«»»¿»»«»¿»ƒ»»∆ƒ¿»»∆
ÌÈÏÙBp‰ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒ ,‰ÏÚÓlÓ Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰51˙‡ˆÏ , »≈∆¿«ƒ«ƒ¿«¿»≈¬»»¿»«¿ƒ»≈

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,Ìk¯Ú ÈÙlL ˙e¯È¯˜e ˜ÙÒ ÏL ·vÓe „ÓÚn‰Ó≈««¬»«»∆»≈¿ƒ∆¿ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆
·Á¯Ó ˙�ÈÁ·Ï ‡B·ÏÂ ,Ì‰lL ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÈn‰Ó ˙‡ˆÏ»≈≈«≈»ƒ¿ƒ∆»∆¿»ƒ¿ƒ«∆¿»

ÈÓˆÚ‰52. »«¿ƒ
˙e˜qÚ˙‰‰L ÔÂÈk Ì�Ó‡»¿»≈»∆«ƒ¿«¿
˜ÙqÏ ÌÈÎÈiML ‰l‡ ÌÚƒ≈∆∆«»ƒ«»≈
˜ÏÓÚc ˙e¯È¯wÏÂ¿«¿ƒ«¬»≈
(‰˙eÁt ¯˙Bi‰ ‡b¯ca)««¿»«≈¿»
Ák ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆…«
B�LiL ‰M„w‰ ıBˆÈ�a¿ƒ«¿À»∆∆¿
C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,'eÎ ÌÏˆ‡∆¿»«∆∆
Ce¯·c ÔÈ�Ú‰ ˙Ó‚„·e¿À¿«»ƒ¿»¿»
ÔÓ‰ Ce¯·c ÔÈ�Ú‰Â ,ÔÓ‰»»¿»ƒ¿»¿»»»
È„ÈŒÏÚ ÏÚÙ� B�È‡≈ƒ¿»«¿≈
,Ú„Èc ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆¿»«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈»¬»
‡˜Âc Ú„È ‡Ïc ÔÙ‡a¿…∆¿…»««¿»
,ÔÎÏ ,(· ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ»≈
‰l‡ Ïˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆≈∆
˙aL ˙�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««»
‰l‡ ÌÚ ÌÈ˜qÚ˙nL)∆ƒ¿«¿ƒƒ≈∆
˜ÙqÏ ÌÈÎÈiML∆«»ƒ«»≈
Ìb (˜ÏÓÚc ˙e¯È¯wÏÂ¿«¿ƒ«¬»≈«
,Ú„È ‡Ïc ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡…∆»¬»¿…»«
¯„qL Û‡c ,e�È‰Â¿«¿¿«∆≈∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì˙„B·Ú¬»»»ƒƒ¿
‰„B·Ú ,Ú„Èc ÔÙ‡a ‡e‰Â¿¿…∆¿»«¬»
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««»««
BÊ ‡b¯c „vnL) ‡˜Âc«¿»∆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

f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

מּזמן מּכלֿמקֹום, המן), ּדברּו הענין להיֹות יכֹול לא ְְְְִִִִַָָָָָָָָֹזֹו
עבֹודה ידע, ּדלא העבֹודה ּגם אצלם להיֹות צריכה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹלזמן
זאת, ועֹוד מסירתֿנפׁש. ּתנּועת ודעת, מּטעם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלמעלה
לא מיחדים ּבזמּנים ודעת מּטעם למעלה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשעבֹודתם
ּבכל וחֹודרת נמׁשכת ּתהיה אּלא מגּבל, לזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻתּׁשאר

ּכּל עלּֿדרהּׁשנה ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ּבסדר ּה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העבֹודה ּבקּונטרס ּבחינת53הּמבאר התּגּלּות ׁשּמּצד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

ועלּֿדרֿזה נפׁש, מסירת לידי ּכׁשּבא ׁשּבּנפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיחידה
ּתפּלת ּבעת הּכּפּורים ׁשּביֹום מסירתֿנפׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַּבתנּועת
נעלית ּבמדרגה ּכּלּה הּׁשנה ּדכל העבֹודה נעׂשית ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻנעילה,
ּכי יֹותר, ּוגבֹוהים נעלים ּבענינים הּוא ׁשהּכל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹיֹותר,
זה וענין יֹותר. עליֹונה ּבדרּגא נעׂשה הּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבכללּותֹו
מׁשּתה ימי ׁשּלהיֹותם הּפּורים, ּבימי ּבמיחד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻמדּגׁש

לרעהּו איׁש מנֹות ּומׁשלֹוח אכילה54וׂשמחה ּבעניני , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ
ּדוקא, ּפנימית עבֹודה זֹו הרי ּפנימּיים, ענינים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַָָָָּוׁשתּיה,
מסירתֿנפׁש ּתנּועת עם חדּור להיֹות צרי זה ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
נעׂשה זה וענין ידע. ּדלא עד ודעת, מּטעם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּלמעלה

החסידּות ּתֹורת לּמּוד הּמדרׁש55עלֿידי ׁשּלא ּובאפן , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
הּמעׂשה אּלא ּבהתאם56עּקר היא ּבפעל ׁשההנהגה , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נמׁשכת57לה'ּבכן' ׁשעלֿידיֿזה החסידּות, מּלּמּוד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ודעת מּטעם ׁשּלמעלה מסירתֿנפׁש ּתנּועת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוחֹודרת

ודעת. טעם ׁשעלּֿפי ֲִֶַַַַַָָָּבעבֹודה

˙eÏÏÎeצרי ׁשּתחּלה הּוא העבֹודה ׁשּסדר הּוא, הענין ¿»ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ
ל עׂשה אׁשר את ּדזכֹור הענין ויׁשנֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָלהיֹות
עלֿידי ׁשּׁשּי ּכפי עמלק, זכר את ּתמחה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעמלק,

ועלֿידיֿזה מרע, סּור ּדחּיה, ׁשל ּבאפן רק זה הרי ׁשּבכללּות ועבֹודתנּו, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשינּו
ז"ל רּבֹותינּו מאמר עלּֿפי הּנה למּטה58ּולאחריֿזה, מעט עצמֹו מקּדׁש אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

ּככה ּפעמים ּכּמה ּדייקא, (הרּבה מּלמעלה הרּבה אֹותֹו נעׂשה59מקּדׁשין הענין), ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקּב"ה, עלֿידי עמלק ּבאפן60ּדמחּית עמלק, זכר את אמחה מחה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּתֹורת ועלּֿדר לטֹוב. והפיכתֹו הרע ּברּור (ּבּפרׁשה61ׁשל הּפסּוק על ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
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ה.53) כב.54)פרק ט, ואילך).55)אסתר 182 ס"ע חי"ט (תו"מ ואילך סכ"ב המאמר שלפני בשיחה מי"ז.56)ראה פ"א אבות

(57.57 ע' תש"א יא. ע' ה'ש"ת ואילך. קסד ס"ע תרח"ץ סה"מ ספי"ב.58)ראה אגה"ת ספכ"ז. תניא רע"א. לט, יומא ראה59)ראה

שם. לאגה"ת כו' פירושים בליקוט שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת רסה. ע' תרס"ו יד.60)המשך יז, מוהריי"צ61)בשלח אדמו"ר אג"ק

שני). אדר כ יום" ב"היום (נעתק ע ע' ח"ד
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ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ÔÓ‰ Ce¯·c ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï…»ƒ¿»ƒ¿»¿»»»ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú ,Ú„È ‡Ïc ‰„B·Ú‰ Ìb ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿∆¿»«»¬»¿…»«¬»∆¿«¿»
Ì˙„B·ÚL ,˙‡Ê „BÚÂ .LÙ�Œ˙¯ÈÒÓ ˙Úe�z ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¿«¿ƒ«∆∆¿…∆¬»»
,Ïa‚Ó ÔÓÊÏ ¯‡M˙ ‡Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««ƒ¿«ƒ¿À»ƒ…ƒ»≈ƒ¿«À¿»

˙ÎLÓ� ‰È‰z ‡l‡∆»ƒ¿∆ƒ¿∆∆
dlk ‰�M‰ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«»»À»
ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ¯„Òa¿≈∆»¬»∆«ƒ
C¯cŒÏÚ ,˙Ú„Â ÌÚË««»«««∆∆
Ò¯Ë�e˜a ¯‡·n‰«¿…»¿¿¿≈

‰„B·Ú‰53„vnL »¬»∆ƒ«
‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
È„ÈÏ ‡aLk LÙpaL∆«∆∆¿∆»ƒ≈
ŒC¯cŒÏÚÂ ,LÙ� ˙¯ÈÒÓ¿ƒ«∆∆¿«∆∆
LÙ�Œ˙¯ÈÒÓ ˙Úe�˙a ‰Ê∆ƒ¿«¿ƒ«∆∆
˙Úa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL∆¿«ƒƒ¿≈
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יג f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

מּזמן מּכלֿמקֹום, המן), ּדברּו הענין להיֹות יכֹול לא ְְְְִִִִַָָָָָָָָֹזֹו
עבֹודה ידע, ּדלא העבֹודה ּגם אצלם להיֹות צריכה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹלזמן
זאת, ועֹוד מסירתֿנפׁש. ּתנּועת ודעת, מּטעם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלמעלה
לא מיחדים ּבזמּנים ודעת מּטעם למעלה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשעבֹודתם
ּבכל וחֹודרת נמׁשכת ּתהיה אּלא מגּבל, לזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻתּׁשאר

ּכּל עלּֿדרהּׁשנה ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ּבסדר ּה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העבֹודה ּבקּונטרס ּבחינת53הּמבאר התּגּלּות ׁשּמּצד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

ועלּֿדרֿזה נפׁש, מסירת לידי ּכׁשּבא ׁשּבּנפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיחידה
ּתפּלת ּבעת הּכּפּורים ׁשּביֹום מסירתֿנפׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַּבתנּועת
נעלית ּבמדרגה ּכּלּה הּׁשנה ּדכל העבֹודה נעׂשית ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻנעילה,
ּכי יֹותר, ּוגבֹוהים נעלים ּבענינים הּוא ׁשהּכל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹיֹותר,
זה וענין יֹותר. עליֹונה ּבדרּגא נעׂשה הּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבכללּותֹו
מׁשּתה ימי ׁשּלהיֹותם הּפּורים, ּבימי ּבמיחד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻמדּגׁש

לרעהּו איׁש מנֹות ּומׁשלֹוח אכילה54וׂשמחה ּבעניני , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ
ּדוקא, ּפנימית עבֹודה זֹו הרי ּפנימּיים, ענינים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַָָָָּוׁשתּיה,
מסירתֿנפׁש ּתנּועת עם חדּור להיֹות צרי זה ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
נעׂשה זה וענין ידע. ּדלא עד ודעת, מּטעם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּלמעלה

החסידּות ּתֹורת לּמּוד הּמדרׁש55עלֿידי ׁשּלא ּובאפן , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
הּמעׂשה אּלא ּבהתאם56עּקר היא ּבפעל ׁשההנהגה , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נמׁשכת57לה'ּבכן' ׁשעלֿידיֿזה החסידּות, מּלּמּוד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ודעת מּטעם ׁשּלמעלה מסירתֿנפׁש ּתנּועת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוחֹודרת

ודעת. טעם ׁשעלּֿפי ֲִֶַַַַַָָָּבעבֹודה

˙eÏÏÎeצרי ׁשּתחּלה הּוא העבֹודה ׁשּסדר הּוא, הענין ¿»ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ
ל עׂשה אׁשר את ּדזכֹור הענין ויׁשנֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָלהיֹות
עלֿידי ׁשּׁשּי ּכפי עמלק, זכר את ּתמחה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעמלק,

ועלֿידיֿזה מרע, סּור ּדחּיה, ׁשל ּבאפן רק זה הרי ׁשּבכללּות ועבֹודתנּו, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשינּו
ז"ל רּבֹותינּו מאמר עלּֿפי הּנה למּטה58ּולאחריֿזה, מעט עצמֹו מקּדׁש אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

ּככה ּפעמים ּכּמה ּדייקא, (הרּבה מּלמעלה הרּבה אֹותֹו נעׂשה59מקּדׁשין הענין), ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקּב"ה, עלֿידי עמלק ּבאפן60ּדמחּית עמלק, זכר את אמחה מחה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּתֹורת ועלּֿדר לטֹוב. והפיכתֹו הרע ּברּור (ּבּפרׁשה61ׁשל הּפסּוק על ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
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,˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓzƒ¿∆∆≈∆¬»≈
È„ÈŒÏÚ CiML ÈÙk¿ƒ∆«»«¿≈
,e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ«¬≈«¬»≈
˜¯ ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»¬≈∆«
¯eÒ ,‰iÁc ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»

Ú¯Óבעבודת זו שמקדושה ≈«
על עליונה קדושה נמשכת האדם

רב סיוע לסייעו למטה, האדם

ית' לעבודתו ŒÏÚÂועצום ,¿«
‰p‰ ,‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿«¬≈∆ƒ≈
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«¬««≈

Ï"Ê58BÓˆÚ Lc˜Ó Ì„‡ «»»¿«≈«¿
ÔÈLc˜Ó ‰hÓÏ ËÚÓ¿«¿«»¿«¿ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰a¯‰ B˙B‡«¿≈ƒ¿«¿»
‰nk ,‡˜ÈÈc ‰a¯‰)«¿≈»¿»«»

‰Îk ÌÈÓÚt59‰NÚ� ,( ¿»ƒ»»«¬∆
ŒÏÚ ˜ÏÓÚ ˙iÁÓc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»≈«
BÓk ,‰"aw‰ È„È¿≈«»»¿

·e˙kL60‰ÁÓ‡ ‰ÁÓ ∆»»…∆¿∆
ÏL ÔÙ‡a ,˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡∆∆∆¬»≈¿…∆∆
B˙ÎÈÙ‰Â Ú¯‰ ¯e¯a≈»««¬ƒ»
˙¯Bz C¯cŒÏÚÂ .·BËÏ¿¿«∆∆«

Ô˜f‰ e�a¯61˜eÒt‰ ÏÚ «≈«»≈««»
Œ˙aM‰ ÌBÈc ‰L¯ta)«»»»¿««»
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אזלינן) ּדמיניּה הּׁשּבתֿקדׁש על62ּדיֹום ּתּוקד ּתמיד אׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ה"לא" את לכּבֹות היא ׁשהעבֹודה תכּבה, לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּמזּבח
את יהפ והּׁשםֿיתּבר ּתמיד, אׁש עלֿידי תכּבה) ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ(לא
חּב"ד חסידּות ּתֹורת עם קׁשּור זה וענין ל'הן'. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹה'לא'
זה ׁשּבכח ידע, ּדלא העבֹודה אפן להמׁשי ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ(ׁשענינּה
ה'צמח ׁשּממׁשי ּכפי ּכּנ"ל), המן, ּדברּו הענין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנעׂשה

חסידּות63צדק' לתֹורת הּנֹוגע האלקי ּתמיד ׁשהאׁש ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עין טּוב הּזקן) (רּבנּו ּבּה נהג הּזקן, לרּבנּו ׁשּנּתן ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָחּב"ד
ּבנֹוגע ּומסּים החסידּות, ּבתֹורת העֹוסקים לכל ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּונתנּה
עם החסידּות) (ּתֹורת הּלֹומד הּזּולת, עם ְְֲִִִִֵַַַַַַַלהתעּסקּות
ׁשעלֿידיֿ כּו', האלקי ּתמיד האׁש את ּבֹו ּומעֹורר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו
ואז ה'לא', את ׁשּמכּבים תכּבה, ּדלא הענין נעׂשה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ּדברּור ענין ׁשּזהּו ל'הן', ה'לא' את הּׁשםֿיתּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהּפ

לטֹוב. והפיכתֹו ְֲִַַָָהרע

הּקּב"הp‰Â‰ז) עלֿידי עמלק ּדמחּית הענין על נֹוסף ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּדחּיה ׁשל ּבאפן עמלק מחּית לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבאה
עמלק ּבמחּית אפן עֹוד יׁשנֹו האדם, עבֹודת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעלֿידי
עמלק ּכאׁשר ּגם יׂשראל ּבני ׁשּמעֹוררים הּקּב"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעלֿידי
ּגדל מּצד היא זֹו התעֹוררּות ואדרּבה, הּתקף, ּבכל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹהּוא

ּדוקא. ּדעמלק והּתקף ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹההתּגּברּות

Ô·eÈÂה אדמֹו"ר ּבאּור ּדפּוריםעלּֿפי ּבּמאמר אמצעי ¿»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּדלעיל64תקפ"ג הּמאמר מיּסד ּבענין65(עליו ( ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ

יבֹוא ׁשּבּקׁשה ׁשּלאחרי אסּתר, ׁשעׂשתה הּיין ּבמׁשּתה עמלק) (מּזרע המן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּפלת
לֹו עׂשיתי אׁשר הּמׁשּתה אל הּיֹום והמן יבֹוא66הּמל הּפעם עֹוד ּובּקׁשה חזרה , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
להם אעׂשה אׁשר הּמׁשּתה אל והמן ׁשּבּמׁשּתה67הּמל ּביניהם, והחּלּוק . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהּמׁשּתה ,(לּמל) לֹו עׂשיתי אׁשר הּמׁשּתה אל והמן הּמל יבֹוא אמרה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹון
הּׁשני ּבּמׁשּתה מהּֿׁשאיןּֿכן ,הּמל אל טפל רק הּוא והמן ,הּמל ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּוא
הּמׁשּתה לׁשניהם, הּמׁשּתה ּבעׁשּית הּמל אל להׁשוֹותֹו המן את אסּתר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהגּביהה
ּכזֹו הגּבהה ּכי, המן, מּפלת עּקר היתה עלֿידיֿזה ודוקא להם, אעׂשה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאׁשר
מה ּבּמאמר ּומביא כּו'. לסּבל יכֹול הּמל היה לא (הּמל אל ׁשוה הּוא ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ(ׁשהמן

האריז"ל ּבכתבי הראׁשֹון)68ׁשּכתּוב ּבּמׁשּתה (ׁשּנאמר הּיֹום והמן הּמל ׁשּיבֹוא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ו.62) ו, שני).63)צו אדר כא יום" ב"היום (נעתק שם שעא64)אג"ק ע' נ"ך אדהאמ"צ מאמרי

קצת). אחר באופן הוא (ושם 651)ואילך בהערה שם הנסמן (ראה כו' לבסומי איניש חייב ד"ה

ה)). ע' צו פרשת מלכות' ד.66)('דבר ה, ח.67)אסתר פ"ו.68)שם, הפורים שער פע"ח
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L„˜(צו)Ô�ÈÏÊ‡ dÈ�ÈÓc[באים אנו ez˜„62)[=שממנו „ÈÓz L‡ …∆¿ƒ≈«¿ƒ»≈»ƒ«
"‡Ï"‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«…ƒ¿∆∆»¬»ƒ¿«∆«…

„ÈÓz L‡ È„ÈŒÏÚ (‰aÎ˙ ‡Ï)על הנמשכת העליונה הקדושה היא …ƒ¿∆«¿≈≈»ƒ
ית' בעבודתו לסייעו מלמעלה Âהאדם ‡˙אז, CÙ‰È C¯a˙ÈŒÌM‰ ¿«≈ƒ¿»≈«¬…∆

‰Ê ÔÈ�ÚÂ .'Ô‰'Ï '‡Ï'‰«…¿≈¿ƒ¿»∆
˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz ÌÚ ¯eL»̃ƒ«¬ƒ
CÈLÓ‰Ï d�È�ÚL) „"aÁ««∆ƒ¿»»¿«¿ƒ
,Ú„È ‡Ïc ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡…∆»¬»¿…»«
ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ� ‰Ê ÁÎaL∆¿…«∆«¬∆»ƒ¿»
ÈÙk ,(Ï"pk ,ÔÓ‰ Ce¯·c¿»»»««¿ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ CÈLÓnL63 ∆«¿ƒ«∆«∆∆

È˜Ï‡‰ „ÈÓz L‡‰L∆»≈»ƒ»¡…ƒ
˙e„ÈÒÁ ˙¯B˙Ï Ú‚Bp‰«≈«¿«¬ƒ
,Ô˜f‰ e�a¯Ï ÔzpL „"aÁ««∆ƒ«¿«≈«»≈
·eË (Ô˜f‰ e�a¯) da ‚‰�»«»«≈«»≈
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÏÎÏ d�˙�e ÔÈÚ«ƒ¿»»¿»»¿ƒ
ÌiÒÓe ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a¿««¬ƒ¿«≈
ÌÚ ˙e˜qÚ˙‰Ï Ú‚B�a¿≈««ƒ¿«¿ƒ
˙¯Bz) „ÓBl‰ ,˙Ïef‰«««≈«
B¯·Á ÌÚ (˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¬≈
L‡‰ ˙‡ Ba ¯¯BÚÓe¿≈∆»≈
ŒÏÚL ,'eÎ È˜Ï‡‰ „ÈÓz»ƒ»¡…ƒ∆«

‰ÊŒÈ„Èכמה שכרו, ה' לו נותן ¿≈∆
העזר לו שנמשך ככה, פעמים

ו מלמעלה ∆¬»�NÚ‰והסיוע
,‰aÎ˙ ‡Ïc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿…ƒ¿∆

'‡Ï'‰ ˙‡ ÌÈaÎnLהיא ∆¿«ƒ∆«…
והגבולים מהמיצרים היציאה

Ê‡Âשלו לבחינת, לבוא זוכה ¿»
היינו העצמי ≈»¿Ct‰Óשהמרחב

'‡Ï'‰ ˙‡ C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»«∆«…
¯e¯·c ÔÈ�Ú e‰fL ,'Ô‰'Ï¿≈∆∆ƒ¿»¿≈
.·BËÏ B˙ÎÈÙ‰Â Ú¯‰»««¬ƒ»¿

ÔÈ�Ú‰ ÏÚ ÛÒB� ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈»«»ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ˜ÏÓÚ ˙iÁÓcƒ¿ƒ«¬»≈«¿≈
È¯Á‡Ï ‰‡aL ‰"aw‰«»»∆»»¿«¬≈
ÏL ÔÙ‡a ˜ÏÓÚ ˙iÁÓ¿ƒ«¬»≈¿…∆∆
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰iÁc¿ƒ»«¿≈¬«
ÔÙ‡ „BÚ B�LÈ ,Ì„‡‰»»»∆¿…∆
È„ÈŒÏÚ ˜ÏÓÚ ˙iÁÓaƒ¿ƒ«¬»≈«¿≈
È�a ÌÈ¯¯BÚnL ‰"aw‰«»»∆¿¿ƒ¿≈
˜ÏÓÚ ¯L‡k Ìb Ï‡¯NÈƒ¿»≈««¬∆¬»≈
,Û˜z‰ ÏÎa ‡e‰¿»«…∆
BÊ ˙e¯¯BÚ˙‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ¿¿
˙e¯ab˙‰‰ Ï„b „vÓ ‡È‰ƒƒ«…∆«ƒ¿«¿
.‡˜Âc ˜ÏÓÚc Û˜z‰Â¿«…∆«¬»≈«¿»

‰ ¯"BÓ„‡ ¯e‡a ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂÌÈ¯eÙc ¯Ó‡na ÈÚˆÓ‡ ¿»«ƒ≈«¿»∆¿»ƒ««¬»¿ƒ
‚"Ù˜˙64ÏÈÚÏc ¯Ó‡n‰ „qÈÓ ÂÈÏÚ)65ÔÓ‰ ˙ÏtÓ ÔÈ�Úa ( »»¿À»««¬»ƒ¿≈¿ƒ¿««∆∆»»

È¯Á‡lL ,¯zÒ‡ ‰˙NÚL ÔÈi‰ ‰zLÓa (˜ÏÓÚ Ú¯fÓ)ƒ∆«¬»≈¿ƒ¿≈««ƒ∆»¿»∆¿≈∆¿«¬≈
È˙ÈNÚ ¯L‡ ‰zLn‰ Ï‡ ÌBi‰ ÔÓ‰Â CÏn‰ ‡B·È ‰LwaL∆ƒ¿»»«∆∆¿»»«∆«ƒ¿∆¬∆»ƒƒ

BÏ66„BÚ ‰Lw·e ‰¯ÊÁ ,»¿»ƒ¿»
ÔÓ‰Â CÏn‰ ‡B·È ÌÚt‰«««»«∆∆¿»»
‰NÚ‡ ¯L‡ ‰zLn‰ Ï‡∆«ƒ¿∆¬∆∆¡∆

Ì‰Ï67,Ì‰È�Èa ˜elÁ‰Â . »∆¿«ƒ≈≈∆
ÔBL‡¯‰ ‰zLnaL∆«ƒ¿∆»ƒ
ÔÓ‰Â CÏn‰ ‡B·È ‰¯Ó‡»¿»»«∆∆¿»»
È˙ÈNÚ ¯L‡ ‰zLn‰ Ï‡∆«ƒ¿∆¬∆»ƒƒ
‰zLn‰L ,(CÏnÏ) BÏ«∆∆∆«ƒ¿∆
ÔÓ‰Â ,CÏn‰ ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«∆∆¿»»
,CÏn‰ Ï‡ ÏÙË ˜¯ ‡e‰«»≈∆«∆∆
‰zLna ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿∆
˙‡ ¯zÒ‡ ‰‰Èa‚‰ È�M‰«≈ƒƒ¿ƒ»∆¿≈∆
CÏn‰ Ï‡ B˙BÂL‰Ï ÔÓ‰»»¿«¿∆«∆∆
‰zLn‰ ˙iLÚa«¬ƒ««ƒ¿∆
¯L‡ ‰zLn‰ ,Ì‰È�LÏƒ¿≈∆«ƒ¿∆¬∆
ŒÏÚ ‡˜Â„Â ,Ì‰Ï ‰NÚ‡∆¡∆»∆¿«¿»«
˙ÏtÓ ¯wÚ ‰˙È‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»¿»ƒ««∆∆
BÊk ‰‰a‚‰ ,Èk ,ÔÓ‰»»ƒ«¿»»»
Ï‡ ‰ÂL ‡e‰ ÔÓ‰L)∆»»»∆∆
CÏn‰ ‰È‰ ‡Ï (CÏn‰«∆∆…»»«∆∆
‡È·Óe .'eÎ ÏaÒÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…≈ƒ
·e˙kL ‰Ó ¯Ó‡na««¬»«∆»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa68 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

Lּי‡B·הCÏnוÔÓ‰הÌBi ∆ַָ∆∆ְ»»ַ

‰zLna ¯Ó‡pL)∆∆¡««ƒ¿∆
˙B·zŒÈL‡¯ (ÔBL‡¯‰»ƒ»≈≈
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f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

ּבין הּוא ּדוהמן ׁשהוא"ו וזה הוי', ׁשם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָראׁשיּֿתבֹות
אחרֹונה לה' עֹולם) ׁשל מלּכֹו ,הּמל (יבֹוא י-ה ְֲִֶֶֶַַַַָָָאֹותּיֹות
(ּכנסתֿ אסּתר על ׁשרֹומזת הּמלכּות ספירת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ(הּיֹום),

ממּצע69יׂשראל) ּבחינת להיֹות ּדהמן העלּיה על מֹורה , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻ
ז"ל רּבֹותינּו (ּובלׁשֹון והּמלּכה הּמל אריה70ּבין ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

את להעלֹות עדין הסּפיק לא זה ענין אמנם, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹלאריּותא).
לגמרי, לדחֹותֹו יּוכלּו ׁשּמּׁשם ּביֹותר, ּגבֹוהה לדרּגא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהמן

ׁשּכתּוב מה 71עלּֿדראֹוריד מּׁשם גֹו' ּכּנׁשר ּתגּביּה אם ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
חזרה ולכן ה'. ׁשּיבֹואנאּום והׁשּתּדלה ּובּקׁשה אסּתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּדאף להם, אעׂשה אׁשר הּמׁשּתה אל והמן ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
היינּו, והמן, הּמל יבֹוא יה"ו, רק יׁשנֹו זה ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבפסּוק
מּכלֿ לּמלּכה, הּמל ּבין מפסיקה אינּה והמן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתבת
ׁשּלֹו (מהעלּיה יֹותר ּגדֹולה היא ּדהמן העלּיה ְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָמקֹום,
עׂשיתי אׁשר הּמׁשּתה אל הּיֹום והמן הּמל יבֹוא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
הּמׁשּתה אל ּבאמרּה ,לּמל ּכחבר אֹותֹו ׁשעׂשתה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו),
לא ּכזה ּומּצב ּבהׁשואה. והמן הּמל להם, אעׂשה ְְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשר
ניט ׁשֹוין מען קען (ּדאס עֹוד לסּבל הּמל ְִִֶֶֶֶַָָֹיכֹול
ּבּבית, עּמי הּמלּכה את לכּבׁש הגם ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹפארטראגן),

חפּו המן ּופני ּבּמאמר72ואז ּכּמבאר מן73, הרע ׁשּנבּדל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
מּמּנּו ׁשהֹוציאּו היינּו, כּו', מאחדּותֹו הפרידן ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָהּטֹוב
הרע מציאּות ּבטלה ּובמילא (הּטֹוב), הּפנימּיּות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאת

ׁשּכתּוב ּכמֹו גֹו',74לגמרי, העץ על המן את וּיתלּו עליו, ּתלּוהּו הּמל וּיאמר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
העבֹודה עלֿידי היא המן ׁשל מציאּותֹו ׁשּבּטּול מרּמז ׁשּבזה אּמה, חמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּגבֹוּה
ידע. ּדלא עד ענין ׁשּזהּו ּבינה, ׁשערי מחמּׁשים למעלה ודעת, מּטעם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

B�È�ÚÂּתּקיפה יׂשראל יד ׁשאין ּומּצב ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם ּבעבֹודה, ¿ƒ¿»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מעׂשינּו עלֿידי עמלק ּדמחּית הענין את לפעל ּברּוחנּיּות) הּתקף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(העּדר
הּקּב"ה), עלֿידי עמלק מחּית להיֹות ּתּוכל ּולאחריֿזה (ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָועבֹודתינּו
הּקּב"ה, עלֿידי ּבתקּפֹו) (ּבהיֹותֹו עמלק מחּית את לעֹורר הּיעּוצה העצה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאזי
ּבני אצל רֹואים ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין ּגּופא. ּדעמלק והּתקף ההתּגּברּות ּגדל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמּצד

נאמר (עליהם העֹולם75יׂשראל מׁשּתּקף ׁשּבהם היינּו, ּבלּבם, נתן העֹולם את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
עניני עם אצלֹו להׁשּתּוֹות מתחילים העֹולם ׁשעניני ּומּצב מעמד ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלֹו)
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טו f"iyz'd ,(a xn`n) mixet

ּבין הּוא ּדוהמן ׁשהוא"ו וזה הוי', ׁשם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָראׁשיּֿתבֹות
אחרֹונה לה' עֹולם) ׁשל מלּכֹו ,הּמל (יבֹוא י-ה ְֲִֶֶֶַַַַָָָאֹותּיֹות
(ּכנסתֿ אסּתר על ׁשרֹומזת הּמלכּות ספירת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ(הּיֹום),

ממּצע69יׂשראל) ּבחינת להיֹות ּדהמן העלּיה על מֹורה , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻ
ז"ל רּבֹותינּו (ּובלׁשֹון והּמלּכה הּמל אריה70ּבין ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

את להעלֹות עדין הסּפיק לא זה ענין אמנם, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹלאריּותא).
לגמרי, לדחֹותֹו יּוכלּו ׁשּמּׁשם ּביֹותר, ּגבֹוהה לדרּגא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהמן

ׁשּכתּוב מה 71עלּֿדראֹוריד מּׁשם גֹו' ּכּנׁשר ּתגּביּה אם ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
חזרה ולכן ה'. ׁשּיבֹואנאּום והׁשּתּדלה ּובּקׁשה אסּתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּדאף להם, אעׂשה אׁשר הּמׁשּתה אל והמן ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
היינּו, והמן, הּמל יבֹוא יה"ו, רק יׁשנֹו זה ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבפסּוק
מּכלֿ לּמלּכה, הּמל ּבין מפסיקה אינּה והמן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתבת
ׁשּלֹו (מהעלּיה יֹותר ּגדֹולה היא ּדהמן העלּיה ְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָמקֹום,
עׂשיתי אׁשר הּמׁשּתה אל הּיֹום והמן הּמל יבֹוא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
הּמׁשּתה אל ּבאמרּה ,לּמל ּכחבר אֹותֹו ׁשעׂשתה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו),
לא ּכזה ּומּצב ּבהׁשואה. והמן הּמל להם, אעׂשה ְְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשר
ניט ׁשֹוין מען קען (ּדאס עֹוד לסּבל הּמל ְִִֶֶֶֶַָָֹיכֹול
ּבּבית, עּמי הּמלּכה את לכּבׁש הגם ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹפארטראגן),

חפּו המן ּופני ּבּמאמר72ואז ּכּמבאר מן73, הרע ׁשּנבּדל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
מּמּנּו ׁשהֹוציאּו היינּו, כּו', מאחדּותֹו הפרידן ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָהּטֹוב
הרע מציאּות ּבטלה ּובמילא (הּטֹוב), הּפנימּיּות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאת

ׁשּכתּוב ּכמֹו גֹו',74לגמרי, העץ על המן את וּיתלּו עליו, ּתלּוהּו הּמל וּיאמר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
העבֹודה עלֿידי היא המן ׁשל מציאּותֹו ׁשּבּטּול מרּמז ׁשּבזה אּמה, חמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּגבֹוּה
ידע. ּדלא עד ענין ׁשּזהּו ּבינה, ׁשערי מחמּׁשים למעלה ודעת, מּטעם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

B�È�ÚÂּתּקיפה יׂשראל יד ׁשאין ּומּצב ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם ּבעבֹודה, ¿ƒ¿»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מעׂשינּו עלֿידי עמלק ּדמחּית הענין את לפעל ּברּוחנּיּות) הּתקף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(העּדר
הּקּב"ה), עלֿידי עמלק מחּית להיֹות ּתּוכל ּולאחריֿזה (ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָועבֹודתינּו
הּקּב"ה, עלֿידי ּבתקּפֹו) (ּבהיֹותֹו עמלק מחּית את לעֹורר הּיעּוצה העצה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאזי
ּבני אצל רֹואים ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין ּגּופא. ּדעמלק והּתקף ההתּגּברּות ּגדל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמּצד

נאמר (עליהם העֹולם75יׂשראל מׁשּתּקף ׁשּבהם היינּו, ּבלּבם, נתן העֹולם את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
עניני עם אצלֹו להׁשּתּוֹות מתחילים העֹולם ׁשעניני ּומּצב מעמד ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלֹו)

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

הנ"ל).69) מלכות' ('דבר ס"ב הנ"ל איניש חייב ד"ה גם גם70)ראה הובא סע"א. ער, זח"ג ראה

.(217 הערה 32 ע' תרפ"ט בסה"מ בהנסמן גם (וראה ד צג, מג"א וראה71)בתו"א ד. א, עובדי'

ואילך. תקה ע' שם אדהאמ"צ ח.72)מאמרי ז, ואילך.73)אסתר שעג ע' טֿיו"ד.74)שם ז, אסתר
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‰L ‰ÊÂ ,'ÈÂ‰ ÌLאותc Â"‡Âו‰-È ˙Bi˙B‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÓ‰ ≈¬»»¿∆∆«ƒְ»»≈ƒ
(ה·B‡י( ‰�B¯Á‡ '‰Ï (ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ ,CÏnה˙¯ÈÙÒ ,(ÌBi ַָ∆∆«¿∆»««¬»ַ¿ƒ«

(Ï‡¯NÈŒ˙Ò�k) ¯zÒ‡ ÏÚ ˙ÊÓB¯L ˙eÎÏn‰69ÏÚ ‰¯BÓ , ««¿∆∆∆«∆¿≈¿∆∆ƒ¿»≈»«
‰kÏn‰Â CÏn‰ ÔÈa ÚvÓÓ ˙�ÈÁa ˙BÈ‰Ï ÔÓ‰c ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿»»ƒ¿¿ƒ«¿À»≈«∆∆¿««¿»

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ÔBLÏ·e)70 ƒ¿«≈«
.(‡˙eÈ¯‡Ï ‰È¯‡ ÔÈa≈«¿≈¿«¿»
‡Ï ‰Ê ÔÈ�Ú ,Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»∆…
˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÔÈ„Ú ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¬«ƒ¿«¬∆
‰‰B·b ‡b¯„Ï ÔÓ‰»»¿«¿»¿»
eÏÎeÈ ÌMnL ,¯˙BÈa¿≈∆ƒ»¿
C¯cŒÏÚ ,È¯Ó‚Ï B˙BÁ„Ïƒ¿¿«¿≈«∆∆

·e˙kL ‰Ó71dÈa‚z Ì‡ «∆»ƒ«¿ƒ«
E„È¯B‡ ÌMÓ 'B‚ ¯Lpk«∆∆ƒ»ƒ¿
‰¯ÊÁ ÔÎÏÂ .'‰ Ìe‡�¿¿»≈»¿»
‰ÏczL‰Â ‰Lw·e ¯zÒ‡∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
Ï‡ ÔÓ‰Â CÏn‰ ‡B·iL∆»«∆∆¿»»∆
‰NÚ‡ ¯L‡ ‰zLn‰«ƒ¿∆¬∆∆¡∆
‰Ê ˜eÒÙaL Û‡c ,Ì‰Ï»∆¿«∆¿»∆

,Â"‰È ˜¯ B�LÈי‡B· ∆¿«ָ

‰e�ÈÈ,וCÏnה ,ÔÓ‰ ַ∆∆ְ»»«¿
d�È‡ ÔÓ‰Â ˙·zL∆≈«¿»»≈»
CÏn‰ ÔÈa ‰˜ÈÒÙÓ«¿ƒ»≈«∆∆
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰kÏnÏ««¿»ƒ»»
‰ÏB„b ‡È‰ ÔÓ‰c ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿»»ƒ¿»
BlL ‰iÏÚ‰Ó) ¯˙BÈ≈≈»¬ƒ»∆
ÔÓ‰Â CÏn‰ ‡B·È ˜eÒta«»»«∆∆¿»»
¯L‡ ‰zLn‰ Ï‡ ÌBi‰«∆«ƒ¿∆¬∆
‰˙NÚL ,(BÏ È˙ÈNÚ»ƒƒ∆»¿»
,CÏnÏ ¯·Ák B˙B‡¿»≈«∆∆
‰zLn‰ Ï‡ d¯Ó‡a¿»¿»∆«ƒ¿∆
CÏn‰ ,Ì‰Ï ‰NÚ‡ ¯L‡¬∆∆¡∆»∆«∆∆
·vÓe .‰‡ÂL‰a ÔÓ‰Â¿»»¿«¿»»«»
CÏn‰ ÏBÎÈ ‡Ï ‰Êk»∆…»«∆∆
ÔÚ˜ Ò‡c) „BÚ ÏaÒÏƒ¿…»∆
ËÈ� ÔÈBL ÔÚÓ∆ƒ
Ì‚‰ ¯ÓB‡Â ,(Ô‚‡¯Ë¯‡Ù«¿¿»¿¿≈¬«
ÈnÚ ‰kÏn‰ ˙‡ LaÎÏƒ¿…∆««¿»ƒƒ
ÔÓ‰ È�Ùe Ê‡Â ,˙Èaa«»ƒ¿»¿≈»»

eÙÁ72¯Ó‡na ¯‡·nk ,73 »«¿…»««¬»
Èk ·Bh‰ ÔÓ Ú¯‰ Ïc·pL∆ƒ¿«»«ƒ«ƒ
,'eÎ B˙e„Á‡Ó Ô„È¯Ù‰ƒ¿ƒ»≈«¿
epnÓ e‡ÈˆB‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒƒ∆
˙eiÓÈ�t‰ Ïk ˙‡∆»«¿ƒƒ
‰ÏËa ‡ÏÈÓ·e ,(·Bh‰)«¿≈»»¿»
BÓk ,È¯Ó‚Ï Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»«¿«¿≈¿

·e˙kL74CÏn‰ ¯Ó‡iÂ ∆»«…∆«∆∆

‰ ÏÚ ÔÓ‰ ˙‡ eÏ˙iÂ ,ÂÈÏÚ e‰eÏzÌÈMÓÁ dB·b ,'B‚ ıÚ ¿»»«ƒ¿∆»»«»≈»«¬ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÔÓ‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ÏehaL Ên¯Ó ‰ÊaL ,‰n‡«»∆»∆¿À»∆ƒ¿ƒ∆»»ƒ«¿≈
È¯ÚL ÌÈMÓÁÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¿»ƒ««»««¿«¿»≈¬ƒƒ«¬≈

.Ú„È ‡Ïc „Ú ÔÈ�Ú e‰fL ,‰�Èaƒ»∆∆ƒ¿««¿…»«
ÌbL ,‰„B·Úa B�È�ÚÂ¿ƒ¿»»¬»∆«
„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓ� ¯L‡k«¬∆ƒ¿»ƒ¿«¬»
Ï‡¯NÈ „È ÔÈ‡L ·vÓe«»∆≈»ƒ¿»≈
Û˜z‰ ¯cÚ‰) ‰ÙÈwz«ƒ»∆¿≈«…∆
˙‡ ÏÚÙÏ (˙ei�Áe¯a¿»ƒƒ¿…∆
ŒÏÚ ˜ÏÓÚ ˙iÁÓc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»≈«
e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„È¿≈«¬≈«¬»≈
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL)∆«¿≈∆¿«¬≈∆
˜ÏÓÚ ˙iÁÓ ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿¿ƒ«¬»≈
ÈÊ‡ ,(‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»¬«
‡È‰ ‰ˆeÚi‰ ‰ˆÚ‰»≈»«¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙iÁÓ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆¿ƒ«¬»≈
È„ÈŒÏÚ (Bt˜˙a B˙BÈ‰a)ƒ¿¿»¿«¿≈
Ï„b „vÓ ,‰"aw‰«»»ƒ«…∆
Û˜z‰Â ˙e¯ab˙‰‰«ƒ¿«¿¿«…∆
ÔÈ�Ú‰Â .‡Ùeb ˜ÏÓÚc«¬»≈»¿»ƒ¿»
ÌÈ‡B¯ ¯L‡kL ,‰Êa»∆∆«¬∆ƒ
Ì‰ÈÏÚ) Ï‡¯NÈ È�a Ïˆ‡≈∆¿≈ƒ¿»≈¬≈∆

¯Ó‡�75Ô˙� ÌÏBÚ‰ ˙‡ ∆¡«∆»»»«
Ì‰aL ,e�ÈÈ‰ ,ÌaÏa¿ƒ»«¿∆»∆
(Blk ÌÏBÚ‰ ÛwzLÓƒ¿«≈»»À
·vÓe „ÓÚÓ B�LiL∆∆¿«¬»«»
ÌÈÏÈÁ˙Ó ÌÏBÚ‰ È�È�ÚL∆ƒ¿¿≈»»«¿ƒƒ
È�È�Ú ÌÚ BÏˆ‡ ˙BezL‰Ï¿ƒ¿«∆¿ƒƒ¿¿≈

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



wlnrטז jl dyr xy` z` xekf

להיֹות הּׁשני ּבּמׁשּתה ּדהמן ההגּבהה עלּֿדר) ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאלקּות
אׁשר הּמׁשּתה אל והמן הּמל יבֹוא ,הּמל אל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשוה
ּומּצבם ּבמעמדם עֹוד מתחּׁשבים לא אזי להם), ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאעׂשה

הּנביא ּכדברי יׂשראל, ּבני למענכם76ׁשל לא ה' אמר ּכה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשם על ואחמל גֹו', קדׁשי לׁשם אם ּכי גֹו' עֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹאני
גֹו', ּבּגֹוים המחּלל הּגדֹול ׁשמי את וקּדׁשּתי גֹו', ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻקדׁשי
זכר את אמחה ּדמחה הענין ּומּיד ּתכף נעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּובמילא
ּבגּלּוי צדקנּו, מׁשיח ּבביאת הּקּב"ה, עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעמלק,
למּטה ה), סעיף סֹוף (ּכּנ"ל ּבמּלּואֹו הּמׁשיח ּגּלּוי ְְְִִִִַַַַַַָָָמּמׁש,

אמן. ּדידן ּבעגלא טפחים, ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָמעׂשרה
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פרה.76) דפרשת בהפטרה – כבֿכג לו, יחזקאל
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C¯cŒÏÚ) ˙e˜Ï‡¡…«∆∆
‰zLna ÔÓ‰c ‰‰a‚‰‰««¿»»¿»»«ƒ¿∆
Ï‡ ‰ÂLa ˙BÈ‰Ï È�M‰«≈ƒƒ¿¿»∆∆
ÔÓ‰Â CÏn‰ ‡B·È ,CÏn‰«∆∆»«∆∆¿»»
‰NÚ‡ ¯L‡ ‰zLn‰ Ï‡∆«ƒ¿∆¬∆∆¡∆
‡Ï ÈÊ‡ ,(Ì‰Ï»∆¬«…
Ì„ÓÚÓa „BÚ ÌÈ·MÁ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¬»»
,Ï‡¯NÈ È�a ÏL Ì·vÓe«»»∆¿≈ƒ¿»≈

‡È·p‰ È¯·„k76¯Ó‡ ‰k ¿ƒ¿≈«»ƒ…»«
È�‡ ÌÎ�ÚÓÏ ‡Ï '‰…¿««¿∆¬ƒ
ÌLÏ Ì‡ Èk 'B‚ ‰NBÚ∆ƒƒ¿≈
ÏÚ ÏÓÁ‡Â ,'B‚ ÈL„»̃¿ƒ»∆¿…«

ÈzLc˜Â ,'B‚ ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÏlÁÓ‰ ÏB„b‰ ÈÓL ˙‡∆¿ƒ«»«¿À»
‰NÚ� ‡ÏÈÓ·e ,'B‚ ÌÈBba«ƒ¿≈»«¬∆
‰ÁÓc ÔÈ�Ú‰ „iÓe ÛÎz≈∆ƒ«»ƒ¿»¿»…
,˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡∆¿∆∆∆∆¬»≈
˙‡È·a ,‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»¿ƒ«
Èel‚a ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ
ÁÈLn‰ Èelb ,LnÓ«»ƒ«»ƒ«
ÛÈÚÒ ÛBÒ Ï"pk) B‡elÓa¿ƒ««¿ƒ
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ,(‰¿«»≈¬»»
Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ«¬»»ƒ«
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מוגה בלתי

הפורים‡. עניני כל מתעלים שאז הפורים, ימי שלאחרי השבת - לזה ונוסף פרה, פרשת שבת היא זו שבת
ד"ויכולו" תענוג,1באופן של באופן והן למעלה, מלמטה העלאה כליון, של באופן הן - שבזה הפירושים ובשני ,

למטה מלמעלה .2המשכה

אחת, בבת לבוא מוכרחים שאינם שונים ענינים בעצם הם פורים שלאחרי והשבת פרה פרשת שבת כלומר:
ניסן), ראשֿחודש שבת או ניסן חודש מברכים (שבת החודש לפרשת בסמיכות לעולם קורין פרה פרשת - כי
לשתות רצה אם (דפסח) הללו הכוסות בין פרשתא, דאילין סימניהון . . להחודש פרה בין מפסיקין "אין שהרי

כו'" ישתה לא והחודש) פרה ורביעית, שלישית פרשה - (ודוגמתם לרביעי השלישי בין שבת3ישתה, ואילו ,
מצטרפים - שנים) וכמה בכמה בזה (וכיוצא זו בשנה אמנם, זה. שלפני בשבוע לפעמים היא פורים שלאחרי

יחדיו. פורים) שלאחרי והשבת פרה (פרשת אלו ענינים ב'

- בשבוע ראשון ביום חל שפורים זו, שנה בקביעות ביותר מודגש פורים) עם השבת דיום (הקשר זה וענין
מכיון השבת), (יום השבוע וחותם לסיום פורים) - ראשון (יום השבוע וראש התחלת בין מיוחד קשר יש שהרי

בתחילתן וסופן בסופן תחילתן .4שנעוץ

בגמרא מצינו הרי: - באדר) (ט"ו בשבוע שני ביום חל ("שושןֿפורים") דשושן שפורים 5ואף

הוא שבתורה קאֿסלקאֿדעתך שגם ומכיון וט"ו. י"ד ימים, ב' פורים לחגוג יש שב"שושן" קאֿסלקאֿדעתא
-6תורה הראשונה הסברא זוהי ואדרבה, כלל], בתורה הובאו לא חיצוניות" ש"סברות בפשטות גם [וכמובן

דפור הענין ישנו ב"שושן" שגם היהמובן, דפורים הנס הענינים: בפשטות הוא וכן ראשון). (ביום אדר בי"ד ים
המלך" מדינות ונהפוך7"בכל בהם לשלוט היהודים אויבי שברו אשר "ביום - יום באותו הבירה) שושן - (כולל

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר בשושן,8הוא אשר היהודים עבור הוספה אסתר ביקשה שאחרֿכך אלא ,

היום" כדת לעשות בשושן אשר ליהודים מחר גם שהיה9"ינתן הנס את שוללת אינה זו שהוספה פשיטא ולכן, ,
המלך. מדינות שאר כבכל שלפניֿזה, ביום

היתה שקביעותו אדר, בי"ד פורים), שושן (ולא סתם פורים חוגגים ישראל של רובם העיקר: והוא - ועוד
זו. בשבת וחותמו שסיומו בשבוע ראשון ביום - כאמור -

בימי·. הקביעות עם הקשור ענין גם ישנו - פורים שלאחרי והשבת פרה פרשת דשבת הענין על נוסף
באדר. בעשרים - זו ובשנה החודש,

וכאשר החודש. דימי בקביעות חילוקים יש - פורים שלאחרי בשבת פרה פרשת קורין כאשר גם דהנה,
באדר. בעשרים פורים) שלאחרי (והשבת פרה פרשת שבת חלה אזי - בשבוע ראשון ביום היא דפורים הקביעות

שעברה, מהשנה זו שנה חלוקה שבזה שמיני, פרשת השבוע, פרשת עם הקשור הענין ישנו - לזה ונוסף
שבכמה פעמים כמה לאחרונה שהודגש [כפי באדר בעשרים פרה ופרשת פורים שלאחרי השבת חל בה שגם
בנוגע - מזה וכתוצאה העיבור, לשנת בנוגע מלבד שעברה, דשנה לקביעות זו שנה קביעות שוה פרטים וכמה

שמיני. פרשת - זו ובשנה תשא, פרשת השבוע פרשת היתה שאז אלא השבוע], לפרשיות

בשבת - (ובמילא בפורים מיוחד עילוי ישנו העיבור, שנת שלהיותה - זו בשנה נוסף לעילוי באים ומזה
גדול" "פורים בשם שנקרא הפורים), -10שלאחרי הפורים עניני כל שישנם שאף פשוטה, בשנה מהֿשאיןֿכן .

סתם. "פורים" אלא גדול", "פורים בשם שיקרא מצינו לא
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א.1) ב, בראשית
תקח)2) (ע' ג כרך ואילך), ב (מב, א כרך בראשית אוה"ת ראה

ובכ"מ. וש"נ.
ה"ה.3) פ"ג מגילה ירושלמי
מ"ז.4) פ"א יצירה ספר
ב.5) ב, מגילה

וש"נ.6) .94 ע' חט"ו .116 ע' ח"א לקו"ש ראה
כ.7) ט, אסתר
א.8) שם,
יג.9) שם,
לציון).10) ובא למנצח.. (לפני אדה"ז סידור

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות לימודו בישיבה, ואשר לפ"ד אינו מצליח בזה כ"כ וסברא אצלו 

לשינוי להסתדרותו בעתיד הקרוב.

מובן שפתרון בעיא זו תלוי בכמה פרטים בהנוגע אליו ובהנוגע לבני משפחה, ולכן יתייעץ בזה עם 

ידידיו הנמצאים במקום ומכירים בזה ככל הצורך, ומובן שההכרח להביא בחשבון אשר בשנים אלו דגילו 

הוא זמן המסוגל ללימוד התורה, ובאם ימעט בזה עתה או גם יצא מכותלי הישיבה, ספק גדול הוא אם 

יעלה בידו לתקן את זה מה שיחסיר עי"ז בעתיד, ובכל אופן יהי' קשור זה בקישוים גדולים ביותר, שלכן 

במקום ספק יש להכריע להדיעה להמשיך הלימוד ככל האפשרי.

כיון כשנמצאים במבוכה ועומדים לפני פתרון שאלה זקוקים לסייעתא דשמיא ביותר שאת וביתר 

עז, מהנכון כדי לזכות לסיוע זה, שיוסיף בעניני תורה ומצות, ובזה גם הפרשה לצדקה איזה פרוטות בכל 

יום חול קודם תפלת השחר, ושישמור על התקנה דאמירת שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי 

החדש - בכל יום גם בש"ק ויום טוב אחרי תפלת השחר, ושיבדקו את התפילין שלו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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המלך. מדינות שאר כבכל שלפניֿזה, ביום

היתה שקביעותו אדר, בי"ד פורים), שושן (ולא סתם פורים חוגגים ישראל של רובם העיקר: והוא - ועוד
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בימי·. הקביעות עם הקשור ענין גם ישנו - פורים שלאחרי והשבת פרה פרשת דשבת הענין על נוסף
באדר. בעשרים - זו ובשנה החודש,

וכאשר החודש. דימי בקביעות חילוקים יש - פורים שלאחרי בשבת פרה פרשת קורין כאשר גם דהנה,
באדר. בעשרים פורים) שלאחרי (והשבת פרה פרשת שבת חלה אזי - בשבוע ראשון ביום היא דפורים הקביעות
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שמיני. פרשת - זו ובשנה תשא, פרשת השבוע פרשת היתה שאז אלא השבוע], לפרשיות

בשבת - (ובמילא בפורים מיוחד עילוי ישנו העיבור, שנת שלהיותה - זו בשנה נוסף לעילוי באים ומזה
גדול" "פורים בשם שנקרא הפורים), -10שלאחרי הפורים עניני כל שישנם שאף פשוטה, בשנה מהֿשאיןֿכן .
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שייכים שאינם ימים היינו, חול, ימי בלבד, השנה ימי לשאר ביחס הפורים מעלת ניכרת פשוטה בשנה
אלא אינו ולכן דפורים], המיוחד לעילוי ביחס "חול" בבחינת שהם טובים, וימים שבתות [כולל הפורים למעלת

- העיבור בשנת אמנם, סתם. לי"ד"פורים" ביחס גם אלא) החול, ימי לגבי רק (לא הפורים מעלת מודגשת
שני) באדר העיבור, (דשנת זה פורים ולכן, קטן"), ("פורים דפורים העילוי ישנו בהם שגם ראשון, אדר וט"ו

קטן". "פורים לגבי באיןֿערוך יותר נעלה באופן - גדול" "פורים הוא

ז"ל חכמינו שאמרו החילוק11[ואף שכל משמע, זה שמלשון כו'", אלא השני לאדר הראשון אדר בין "אין
שהחילוק מפורש המשנה דברי בהמשך הרי - שבאיןֿערוך חילוק ולא מסויימים, בפרטים אלא אינו שביניהם
לגאולה" גאולה ד"מיסמך העילוי לזה: ונוסף לאביונים". ומתנות המגילה "קריאת - עיקרי הכי בענין 12הוא

דוקא]. שני באדר ישנו

את קורין זה שמטעם לגאולה", גאולה ד"מיסמך הענין מודגש שאז - העיבור דשנת בפורים מעלה ועוד
פסח לגאולת פורים גאולת לסמוך כדי לניסן, הסמוך באדר .13המגילה

מצד הוא זה שענין מכיון אמנם, פסח, לגאולת פורים דגאולת הסמיכות ישנה פשוטה בשנה גם כלומר:
זה. בענין מיוחדת הדגשה אין - כו' אחרת ברירה ואין אדר) חודש לאחרי בא ניסן (שחודש החדשים סדר

וסברא ברירה יש - העיבור בשנת (ולא14מהֿשאיןֿכן לשבט הסמוך (ראשון) באדר הפורים ימי את לחגוג
את להדגיש כדי דוקא, לניסן הסמוך (שני) באדר הפורים ימי את חוגגים ואףֿעלֿפיֿכן לניסן), הסמוך באדר

לגאולה". גאולה ד"מיסמך הענין

ענין - היא ומצוות התורה כל ומטרת שתכלית עד לגאולה", גאולה ד"מיסמך העילוי גודל בפשטות ומובן
השכינה. וגאולת ישראל בני גאולת הגאולה,

העיקר"‚. הוא "המעשה בפועל, במעשה לקונו האדם בעבודת הוראה ללמוד יש אלו ענינים מכל 15והנה,

להיות צריך שבהם ושנה, שנה בכל שהם לענינים בנוגע והן זו, שנה שבקביעות המיוחדים לענינים בנוגע הן -

בקודש" ד"מעלין החיוב ישנו ומצוותיה התורה עניני לכל בנוגע שהרי - והוספה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה16עילוי ,
התורה מן הוא חיובה דעות שלכמה פרה, פרשת כמו עיקריים, ענינים אודות מדובר הפורים17כאשר ימי וכן ,

מזרעם" יסוף לא ש"זכרם שלאחריהם), .18(והשבת

המגילה ובלשון מישראל, ואחד אחד לכל ומובן השייך באופן להיות צריכה זו שהוראה "מנער19ומובן, :
ונוסף וכלל). כלל קיימת אינה - גיור של אחרת מציאות (שהרי כהלכה שנתגיירו גרים וכן ונשים", טף זקן ועד

אחד" "ביום - ומצב מעמד באותו נמצאים שכולם מכיון כולם20לזה: אצל להיות צריכה זו שהוראה מובן, ,

יש ל"זקן" ביחס גם - ולאידך ל"זקן", שמובנת כשם בפשטות זו הוראה מובנת ונשים", טף ל"נער, גם בשוה:
ונשים". טף ל"נער, בנוגע חידוש בה שיש כשם חידוש, של ענין זו בהוראה

שכתוב כמו – "זקן") אצל גם זה עילוי להיות צריך (שלכן ב"נער" מיוחד עילוי שיש "זכרתי21[וכמובן,
ואוהבהו" ישראל נער "כי נעוריך", חסד מצות22לך "שרש בהתחלת צדק' ה'צמח אדמו"ר שמבאר וכפי ,

שאמר23התפילה" בישראל גדול של דבריו הסמוך24את נער רק לא היינו, התינוק", זה לדעת מתפלל "אני
ויונקים" "עוללים שיונק, שם על – דוקא "תינוק" אלא לחינוך, הגיע שעלֿכלֿפנים או ברֿמצוה, וענין25לגיל ,

מצות ל"שרש עד התפילה, מצות תוכן את המבאר חסידות במאמר עיקרי ענין הוא - התינוק" זה "לדעת - זה
התפילה"].
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וש"נ. .82 הערה קסו) (ע' פרשיות ארבע ערך ב)
כח.18) שם, אסתר

יג.19) ג,
בסופו.20) ס"ז ש.ז. (מוקדם) אסתר תענית שיחת גם ראה
ב.21) ב, ירמי'
ד"ה22) ואילך. שפב ע' בשלח אוה"ת בארוכה וראה א. יא, הושע

ואילך. קנט ע' תרע"ח סה"מ תרס"ו. ישראל נער כי
רע"א).23) (קיד, פ"ח
סקנ"ז.24) הריב"ש שו"ת
ג.25) ח, תהלים
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ה"רעש" שעיקר קטן ילד גם שיודע כפי פרה, פרשת עם הקשורה ההוראה את לבאר יש - לראש ולכל
שבשבת והראיה, שמיני, לפרשת בקשר כך) (כל ולא פרה, דפרשת לענין בקשר הוא זו דשבת ("גערודער")
שבת בכל היא השבוע פרשת שקריאת מכיון - הדבר וטעם מיוחד. "רעש" היה לא שעברה דשנה שמיני פרשת

[מלבדושב בשנה מיוחד בזמן נקראות - והחודש פרה זכור שקלים המיוחדות, הפרשיות ד' מהֿשאיןֿכן ת,
ועד מיוחד, "רעש" מזה עושים ולכן כולה], השנה כל במשך השבוע מפרשת כחלק אלו דפרשיות הקריאה
פרשת "שבת - זה בשם נקרא שבת) ערב ואפילו שבת, מליל (החל כולה השבת כל במשך ורגע רגע שכל

פרה".

ובהקדים:„. - פרה דפרשת ההוראה ביאור
פרה?! בשבת יש עילוי איזה ביותר: גדולה תמיהה אצלו מתעוררת - זו שבת אודות שומע קטן ילד כאשר
"אדם", בשם שנקרא יהודי, של ממעלתו למטה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המדבר, ממין למטה היא "פרה" אדרבה: -

אדם" קרויין לעליון"26"אתם "אדמה שם על שכתוב27, וכמו כולכם",28, עליון ובני אתם אלקים אמרתי "אני
פרה"?! "שבת - זו דשבת וה"רעש" העילוי איפוא מהו כן, ואם

שמדובר אף - שקלים פרשת זכרון, של ענין - זכור פרשת מעלתם: מובנת - הפרשיות לשאר בנוגע בשלמא
אש" של ד"מטבע העילוי בזה יש הרי דומם, דבר אודות בענין29בה הפירושים מפרטי המובן עלֿפי (ובפרט

שאינה גם ומה פרה, בפרשת המעלה מהי אבל חידוש; של ענין - החודש פרשת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד"שקל"),
סתם?! "פרה" אם כי פרה", "קרבן בשם נקראת

ענין שתוכנה, פרה", ל"פרשת שהכוונה פירושים לפרש דרכו שאין קטן, ילד אודות מדובר כאשר ובפרט
"שבת נקראת זו ששבת לו אומרים כאשר ולכן, מבוגר], יהודי ולפרש לחשוב שיכול [פירושים כו' קרבן של
מילתא אצלו זה הרי - סתם "פרה" פרשת), תיבת (בהשמטת פרה" "שבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרה", פרשת

דתמיהה!

גוון שהרי - אדומה" ל"פרה אם כי סתם, ל"פרה" אינה שהכוונה יודעים כאשר ביותר מתחזקת זו תמיהה
שכתוב מה עלֿדרך וכו', דמים רתיחת גבורות, של טבע על מורה גו'30אדום הזה האדום האדום "מן בעשו

ש באופן שכל, עלֿפי להיות צריכה שהנהגתו האדם של מעלתו היפך אדום", שמו קרא כן התיישבותעל ל
דוקא.

שמעוני בילקוט המבואר עלֿפי מצרים31ובפרט זו "פרה פרה) פרשת דשבת נשיאינו רבותינו בדרושי (והובא
הוא וכו') בבל (מצרים, הגלות ענין כללות שהרי שבדבר, הירידה גודל מובן שמזה - וכו'" בבל זו אדומה . .

בגלות אינו עליון") "בני (ואפילו ה"עליון" של מקומו שכן, לעליון", "אדמה ד"אדם", המעלה היפך
חסֿושלום!

יותר עוד זו, דשבת ה"רעש" עיקר שזהו כך, כדי ועד פרה", ד"שבת הענין מהו ביותר: תמוה - ועלֿפיֿזה
גדול, מספר הוא "שמיני" שמספר קטן ילד גם שמבין כפי מיוחד, עילוי על המורה שם שמיני, פרשת מאשר

"שומן" מלשון דוקא?!32ו"שמיני" ל"פרה" בנוגע הוא ה"רעש" עיקר - זה כל ולאחרי ,

ביותר:‰. מעלתה גדולה ד"פרה", שבענין הירידה גודל מצד דוקא - הנותנת שהיא - בזה והביאור
המדבר מין ממעלת למטה שהיא סתם, "פרה" אפילו - מטה למטה ירידה של ענין על מורה אדומה" "פרה
כו'. ורתיחה גבורה של ענין - אדומה" "פרה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ישראל), בני מעלת (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הגלויות לכל השורש שהיא מצרים, מגלות החל הגלות, ענין מרומז שבזה במדרש המבואר עלֿפי .33ובפרט

למחנה" "מחוץ הוא הפרה של מקומה לזה, שחיטתה,34ונוסף - [כולל עבודתה פרטי שכל היינו, דוקא,
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רע"א.26) סא, יבמות
ב.27) שא, ב. כ, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר עש"מ ראה
ובכ"מ.
ו.28) פב, תהלים
במדב"ר29) יא. נשא ט. תשא תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי

יג. ל, תשא עה"ת בפרש"י הובא ועוד. ג. פי"ב,

ל.30) כה, תולדות
חוקת.31) ר"פ
ע'32) לשמע"צ דרושים אוה"ת ב. סח, להה"מ לקו"א גם ראה

תתקנא. ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. א'תתיז
ה.33) פט"ז, ב"ר ראה
ג.34) יט, חוקת
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ה"רעש" שעיקר קטן ילד גם שיודע כפי פרה, פרשת עם הקשורה ההוראה את לבאר יש - לראש ולכל
שבשבת והראיה, שמיני, לפרשת בקשר כך) (כל ולא פרה, דפרשת לענין בקשר הוא זו דשבת ("גערודער")
שבת בכל היא השבוע פרשת שקריאת מכיון - הדבר וטעם מיוחד. "רעש" היה לא שעברה דשנה שמיני פרשת

[מלבדושב בשנה מיוחד בזמן נקראות - והחודש פרה זכור שקלים המיוחדות, הפרשיות ד' מהֿשאיןֿכן ת,
ועד מיוחד, "רעש" מזה עושים ולכן כולה], השנה כל במשך השבוע מפרשת כחלק אלו דפרשיות הקריאה
פרשת "שבת - זה בשם נקרא שבת) ערב ואפילו שבת, מליל (החל כולה השבת כל במשך ורגע רגע שכל

פרה".

ובהקדים:„. - פרה דפרשת ההוראה ביאור
פרה?! בשבת יש עילוי איזה ביותר: גדולה תמיהה אצלו מתעוררת - זו שבת אודות שומע קטן ילד כאשר
"אדם", בשם שנקרא יהודי, של ממעלתו למטה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המדבר, ממין למטה היא "פרה" אדרבה: -

אדם" קרויין לעליון"26"אתם "אדמה שם על שכתוב27, וכמו כולכם",28, עליון ובני אתם אלקים אמרתי "אני
פרה"?! "שבת - זו דשבת וה"רעש" העילוי איפוא מהו כן, ואם

שמדובר אף - שקלים פרשת זכרון, של ענין - זכור פרשת מעלתם: מובנת - הפרשיות לשאר בנוגע בשלמא
אש" של ד"מטבע העילוי בזה יש הרי דומם, דבר אודות בענין29בה הפירושים מפרטי המובן עלֿפי (ובפרט

שאינה גם ומה פרה, בפרשת המעלה מהי אבל חידוש; של ענין - החודש פרשת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד"שקל"),
סתם?! "פרה" אם כי פרה", "קרבן בשם נקראת

ענין שתוכנה, פרה", ל"פרשת שהכוונה פירושים לפרש דרכו שאין קטן, ילד אודות מדובר כאשר ובפרט
"שבת נקראת זו ששבת לו אומרים כאשר ולכן, מבוגר], יהודי ולפרש לחשוב שיכול [פירושים כו' קרבן של
מילתא אצלו זה הרי - סתם "פרה" פרשת), תיבת (בהשמטת פרה" "שבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרה", פרשת

דתמיהה!

גוון שהרי - אדומה" ל"פרה אם כי סתם, ל"פרה" אינה שהכוונה יודעים כאשר ביותר מתחזקת זו תמיהה
שכתוב מה עלֿדרך וכו', דמים רתיחת גבורות, של טבע על מורה גו'30אדום הזה האדום האדום "מן בעשו

ש באופן שכל, עלֿפי להיות צריכה שהנהגתו האדם של מעלתו היפך אדום", שמו קרא כן התיישבותעל ל
דוקא.

שמעוני בילקוט המבואר עלֿפי מצרים31ובפרט זו "פרה פרה) פרשת דשבת נשיאינו רבותינו בדרושי (והובא
הוא וכו') בבל (מצרים, הגלות ענין כללות שהרי שבדבר, הירידה גודל מובן שמזה - וכו'" בבל זו אדומה . .

בגלות אינו עליון") "בני (ואפילו ה"עליון" של מקומו שכן, לעליון", "אדמה ד"אדם", המעלה היפך
חסֿושלום!

יותר עוד זו, דשבת ה"רעש" עיקר שזהו כך, כדי ועד פרה", ד"שבת הענין מהו ביותר: תמוה - ועלֿפיֿזה
גדול, מספר הוא "שמיני" שמספר קטן ילד גם שמבין כפי מיוחד, עילוי על המורה שם שמיני, פרשת מאשר

"שומן" מלשון דוקא?!32ו"שמיני" ל"פרה" בנוגע הוא ה"רעש" עיקר - זה כל ולאחרי ,

ביותר:‰. מעלתה גדולה ד"פרה", שבענין הירידה גודל מצד דוקא - הנותנת שהיא - בזה והביאור
המדבר מין ממעלת למטה שהיא סתם, "פרה" אפילו - מטה למטה ירידה של ענין על מורה אדומה" "פרה
כו'. ורתיחה גבורה של ענין - אדומה" "פרה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ישראל), בני מעלת (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הגלויות לכל השורש שהיא מצרים, מגלות החל הגלות, ענין מרומז שבזה במדרש המבואר עלֿפי .33ובפרט

למחנה" "מחוץ הוא הפרה של מקומה לזה, שחיטתה,34ונוסף - [כולל עבודתה פרטי שכל היינו, דוקא,
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ובכ"מ.
ו.28) פב, תהלים
במדב"ר29) יא. נשא ט. תשא תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי

יג. ל, תשא עה"ת בפרש"י הובא ועוד. ג. פי"ב,

ל.30) כה, תולדות
חוקת.31) ר"פ
ע'32) לשמע"צ דרושים אוה"ת ב. סח, להה"מ לקו"א גם ראה

תתקנא. ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. א'תתיז
ה.33) פט"ז, ב"ר ראה
ג.34) יט, חוקת
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בזר כשרה שחיטה שהרי מהעבודה, חלק אינה הקרבנות לשקלאֿוטריא35שבשאר להכנס מבלי לדין36- בנוגע
קלים", "קדשים אפילו הקרבנות, כשאר דלא - דוקא בחוץ נעשו לאו] אם זר, עלֿידי כשרה אם הפרה, דשחיטת

בעזרה מקום בכל רחמנא"37ששחיטתן קרייה ש"חטאת אף על אדומה", "פרה ודוקא דוקא,38, בחוץ נעשית -
ירידה. של ענין

ל גדול" כהן "סגן הוצרך זה שלצורך כך, כדי בסגן"ועד "מצוותה (שהרי למחנה" מחוץ "אל כלומר,39צאת ,(
שלמרות הקרבנות, בכל שמצינו [כפי למקדש ותוכנס שתתעלה אדומה" ב"פרה עילוי נפעל שלא בלבד זו לא
אדומה" ה"פרה אדרבה, אלא כו'], למקדש אותם שמכניסים עלֿידיֿזה עילוי בהם נפעל החי, ממין היותם
רק (לא למחנה" מחוץ "אל ולבוא ממקומו לצאת שהוצרך בכך גדול", כהן "סגן אצל (כביכול) ירידה פעלה

נמצא הוא שם כו' שמחשבתו ובמקום למחנה, מחוץ תהיה שמחשבתו מחוץ40באופן "אל לצאת הוצרך אלא ,

ממש). בפועל למחנה"

העילוי נפעל אדומה" "פרה ידי על דוקא שהרי - העילוי לתכלית באים זו גדולה ירידה עלֿידי אמנם,
הטומאה אבות אבי שהוא אף המת, טומאת שמטהרת ועד לנהורא, חשוכא עלֿידי41דאתהפכא שדווקא כלומר, .

ממנו. למעלה שאין העילוי לתכלית באים - למחנה מחוץ הנעשית אדומה לפרה עד ביותר, מטה למטה הירידה

שנעשתה שלמרות - עבודתה באופן גם מודגש ביותר) מעלה למעלה עד ביותר מטה מלמטה (דילוג זה וענין
מדמה" מועד אוהל פני נוכח אל "והזה בה נאמר למחנה, :42מחוץ

שכתוב מה [עלֿדרך סתם נתינה של באופן ולא ("והזה"), הזאה של באופן היא הדם נתינת "ויקח43כאשר
ממקום ולקפוץ לדלג צריך שהדם מכיון דילוג, של ענין בזה מודגש - גו'"] אהרן אזן תנוך על ויתן מדמו משה

למקום.

ביותר, מטה מטה בבחינת שהוא ממקום ודילוג קפיצה של ענין להיות שצריך - הענינים ברוחניות הוא וכן
דייקא, מועד" אוהל "פני - גופא ובזה מועד", אוהל פני נוכח "אל - נעלה הכי למקום עד למחנה", "מחוץ

נשיאינו רבותינו בדרושי (כמבואר מועד" ד"אוהל ).44הפנימיות

.Â:אלו בימינו האדם לעבודת בנוגע - מזה וההוראה
ביחס למחנה" ד"מחוץ הירידה ישנה כן כמו המקום, לענין ביחס למחנה" ד"מחוץ הירידה שישנה כשם

נבוכים'לע ב'מורה הרמב"ם שכתב כמו – לזה זה שייכים ומקום זמן [שהרי הזמן היחוד45נין ב'שער וכמבואר ,
הגלות,46והאמונה' דזמן הענין כללות שזהו - יתברך"] מלכותו ממדת הוא . . הזמן חיּות וכן המקום ש"חיּות

ארץ" יכסה "החושך כאשר הירידה, תכלית - גופא הגלות דעקבתא47ובזמן ומכופל כפול לחושך עד ,
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בתכלית להזהר צריכים [שבה העמידה בתפילת שאומרים וכפי הגלות, ענין ישנו שם שגם - ישראל בארץ הן
בחוץ ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מארצנו", גלינו חטאינו "ומפני המועדים: דימי האמת] בתכלית יהיה דבר שכל

כפשוטו. הגלות מקום - לארץ

אדומה": מ"פרה הנלמדת ההוראה באה זה ועל

ירידה אדרבה: אלא יהודי, של בעבודתו חסֿושלום חלישות פועלת אינה הגלות דזמן שהירידה בלבד זו לא
ד"מחוץ הירידה עלֿידי שדווקא כך לנהורא, חשוכא אתהפכא של באופן ביותר, גדול עילוי לידי אותו מביאה זו
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ועוד.35) ה"ו. פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"ם וש"נ. ב לא, ברכות
ה. א, ויקרא עה"ת בפרש"י הובא

שם.36) חוקת פרש"י וראה ואילך. א מב, יומא ראה
(במשנה).37) א נה, זבחים ויקרא. ר"פ תו"כ
כ38) ע"ז סע"א. יא, פ"אחולין אדומה פרה הל' רמב"ם רע"ב. ג,

ט. שם עה"פ בפרש"י הובא ה"ז.
ג.39) שם, חוקת עה"פ ופרש"י ספרי
וש"נ.40) סל"ח. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט ראה

סכ"ח.41) אגה"ק ראה
ד.42) שם, חוקת
כג.43) ח, צו
ועוד.44) תתיד. ע' חוקת אוה"ת ראה
פ"ל.45) פי"ג. ח"ב לח"ב. טו הקדמה פנ"ב. ח"א
והזמן46) שהמקום א: צח, ברכה לקו"ת גם וראה א). (פב, פ"ז

א'. בבחינה נקראים הם שניהם
ב.47) ס, ישעי'

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

.Êביותר מטה למטה הירידה (שעלֿידי אדומה" "פרה עלֿידי שנפעל שהעילוי לטעון, מקום יש עדיין אמנם,
המקדש שבית בזמן ממש, בפועל אדומה דפרה ההקרבה עבודת היתה כאשר רק שייך העילוי) לתכלית באים

כו'. הגלות בזמן מהֿשאיןֿכן – דוקא גדול כהן סגן ועלֿידי קיים, היה
בפשטות: - לזה והמענה

המקדש שבית אףֿעלֿפי הנה - מועד") אוהל פני נוכח אל ("והזה המקדש בית עם הקשורים לענינים בנוגע
גם השלימות בתכלית ישנו מועד", אוהל "פני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הרוחני, המקדש בית הרי חרב, הגשמי

הזה. בזמן גם - הענינים) (ברוחניות אדומה דפרה העבודה עניני כל להיות יכולים ולכן, הגלות, בזמן

לי תהיו "ואתם - תורה מתן בעת - נאמר מישראל ואחד אחד כל אודות הנה: - גדול כהן לסגן ובנוגע
כהנים" הטורים48ממלכת בעל בפירוש ואיתא ז"ל49. חכמינו מדרשי -50(בשם פירושו כהנים" ש"ממלכת (

ממקומה זזה אינה שקדושה ומכיון גדולים. מתן51כהנים לאחרי גם ישראל בני אצל נשארה זו שמעלה מובן, ,

ד"סגן העילוי את עלֿכלֿפנים בו יש הרי - בהעלם הוא זה ענין כאשר ואפילו עולמים. ולעולמי לעד תורה,
הוא ה"סגן" של תפקידו - עבודתו עובד הכהןֿגדול כאשר וגם הכהןֿגדול, של במקומו בא שהוא גדול", כהן

תמיד דמסכת במשנה שמצינו (כפי בעבודתו לו ).52לסייע

עלֿידי – אדומה דפרה (הרוחנית) בעבודה לעסוק מישראל ואחד אחד כל יכול הזה בזמן שגם ונמצא,
שבנפשו. גדול" כהן "סגן בחינת

רבותינו כמאמר – הגלות בזמן גם (ברוחניות) ישנו זה שענין הקרבנות, עבודת לכללות בנוגע שמצינו וכפי
התחלת53ז"ל הוא שחר של תמיד שהרי הקרבנות, עניני כל כלולים שבהם תקנום", תמידין כנגד "תפילות

הקרבנות כל וחותם סיום - הערביים בין של ותמיד הקרבנות, כל ,54ופתיחת

תקנתנו זוהי קלקלתנו - הקרבת55ואדרבה לגבי עילוי ישנו הגלות בזמן דקרבנות הרוחנית שבעבודה היינו, ,

קיים: היה המקדש שבית בזמן כפשוטם הקרבנות

להקריב יכולים היו לא - וישראלים לוים ואילו דוקא, כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטה הקרבנות הקרבת
(ברוחניות) הקרבנות עבודת נעשית - הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם". וישראל בדוכנם "לוים כי קרבנות,
בתפילה שחייבות - "נשים" וכן "טף", ואפילו וישראל, לוי גם אלא כהן, רק לא מישראל, ואחד אחד כל עלֿידי

לשקלאֿוטריא להיכנס [מבלי עלֿכלֿפנים כו'],56אחת התפילות פרטי אודות

הנס" באותו היו הן ש"אף ו)נשים", "(טף גם בו ששייכים דפורים הענין ובדוגמת עלֿדרך ואדרבה:57- ,
אשה עלֿידי היה הנס בארוכה,58עיקר לעיל -59וכמדובר דוקא אסתר שם על נקראת שהמגילה

הקרבנות שהקרבת למרות - וזאת התפילה, עלֿידי – הקרבנות דעבודת הענינים כל את פועלות הן גם
דוקא. כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטם

הקרבנות הקרבת לגבי הזה בזמן (הרוחנית) הקרבנות בעבודת עילוי ישנו הכהנים אצל שגם מובן, כן וכמו
וישראל בדוכנם "לוים וישראלים, לוים של לסיוע זקוקים הכהנים היו - כפשוטם לקרבנות בנוגע כפשוטה:
ללא התפילה), ענין (עלֿידי הקרבנות ענין את לפעול בעצמם הם יכולים הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם".
לפעול שביכלתם העילוי נוסף שאצלם - ללוים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וישראלים. לוים של בסיוע צורך

הדוכן). על לשיר רק (לא הקרבנות דהקרבת העבודה את

למלא מישראל ואחד אחד כל יכול הזה שבזמן - אדומה דפרה והעילוי לעבודה בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
(בזמן כפשוטה אדומה שפרה אף - וזאת (כנ"ל), שבנפשו גדול" כהן "סגן בחינת מצד (ברוחניות), זו עבודה
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ו.48) יט, יתרו
שם.49) עה"פ
עה"פ.50) ומכילתא [פ], פע"ט בראשית אגדת ראה
ביאור51) אגה"ק פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח ראה

ז"ך. לסי'
מ"ג.52) פ"ז
ב.53) כו, ברכות ראה

ה"ג.54) פ"א ומוספין תמידין הל' רמב"ם וש"נ. אֿב. נח, פסחים
ה. ו, צו עה"ת בפרש"י הובא

הי"א.55) פ"ב תענית ירושלמי ב. פ, שבת - חז"ל ל' ע"ד
ס"ב.56) סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.57) ד, מגילה
שם.58) - שאף תוד"ה
סי"ח.59) - זכור פ' צו, ש"פ שיחת



כי n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy
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המקדש שבית בזמן ממש, בפועל אדומה דפרה ההקרבה עבודת היתה כאשר רק שייך העילוי) לתכלית באים

כו'. הגלות בזמן מהֿשאיןֿכן – דוקא גדול כהן סגן ועלֿידי קיים, היה
בפשטות: - לזה והמענה

המקדש שבית אףֿעלֿפי הנה - מועד") אוהל פני נוכח אל ("והזה המקדש בית עם הקשורים לענינים בנוגע
גם השלימות בתכלית ישנו מועד", אוהל "פני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הרוחני, המקדש בית הרי חרב, הגשמי
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תמיד דמסכת במשנה שמצינו (כפי בעבודתו לו ).52לסייע
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שבנפשו. גדול" כהן "סגן בחינת

רבותינו כמאמר – הגלות בזמן גם (ברוחניות) ישנו זה שענין הקרבנות, עבודת לכללות בנוגע שמצינו וכפי
התחלת53ז"ל הוא שחר של תמיד שהרי הקרבנות, עניני כל כלולים שבהם תקנום", תמידין כנגד "תפילות

הקרבנות כל וחותם סיום - הערביים בין של ותמיד הקרבנות, כל ,54ופתיחת

תקנתנו זוהי קלקלתנו - הקרבת55ואדרבה לגבי עילוי ישנו הגלות בזמן דקרבנות הרוחנית שבעבודה היינו, ,

קיים: היה המקדש שבית בזמן כפשוטם הקרבנות

להקריב יכולים היו לא - וישראלים לוים ואילו דוקא, כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטה הקרבנות הקרבת
(ברוחניות) הקרבנות עבודת נעשית - הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם". וישראל בדוכנם "לוים כי קרבנות,
בתפילה שחייבות - "נשים" וכן "טף", ואפילו וישראל, לוי גם אלא כהן, רק לא מישראל, ואחד אחד כל עלֿידי

לשקלאֿוטריא להיכנס [מבלי עלֿכלֿפנים כו'],56אחת התפילות פרטי אודות

הנס" באותו היו הן ש"אף ו)נשים", "(טף גם בו ששייכים דפורים הענין ובדוגמת עלֿדרך ואדרבה:57- ,
אשה עלֿידי היה הנס בארוכה,58עיקר לעיל -59וכמדובר דוקא אסתר שם על נקראת שהמגילה

הקרבנות שהקרבת למרות - וזאת התפילה, עלֿידי – הקרבנות דעבודת הענינים כל את פועלות הן גם
דוקא. כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטם

הקרבנות הקרבת לגבי הזה בזמן (הרוחנית) הקרבנות בעבודת עילוי ישנו הכהנים אצל שגם מובן, כן וכמו
וישראל בדוכנם "לוים וישראלים, לוים של לסיוע זקוקים הכהנים היו - כפשוטם לקרבנות בנוגע כפשוטה:
ללא התפילה), ענין (עלֿידי הקרבנות ענין את לפעול בעצמם הם יכולים הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם".
לפעול שביכלתם העילוי נוסף שאצלם - ללוים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וישראלים. לוים של בסיוע צורך

הדוכן). על לשיר רק (לא הקרבנות דהקרבת העבודה את

למלא מישראל ואחד אחד כל יכול הזה שבזמן - אדומה דפרה והעילוי לעבודה בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
(בזמן כפשוטה אדומה שפרה אף - וזאת (כנ"ל), שבנפשו גדול" כהן "סגן בחינת מצד (ברוחניות), זו עבודה
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ו.48) יט, יתרו
שם.49) עה"פ
עה"פ.50) ומכילתא [פ], פע"ט בראשית אגדת ראה
ביאור51) אגה"ק פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח ראה

ז"ך. לסי'
מ"ג.52) פ"ז
ב.53) כו, ברכות ראה

ה"ג.54) פ"א ומוספין תמידין הל' רמב"ם וש"נ. אֿב. נח, פסחים
ה. ו, צו עה"ת בפרש"י הובא

הי"א.55) פ"ב תענית ירושלמי ב. פ, שבת - חז"ל ל' ע"ד
ס"ב.56) סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.57) ד, מגילה
שם.58) - שאף תוד"ה
סי"ח.59) - זכור פ' צו, ש"פ שיחת
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ואחד אחד כל עלֿידי ולא כפשוטו, גדול" כהן "סגן עלֿידי אלא נעשית היתה לא קיים) היה המקדש שבית
מישראל.

.Áמצינו בפורים שגם מכיון - פורים שלאחרי) (השבת עם פרה דפרשת הקשר גם יובן לעיל, האמור עלֿפי
העילוי: לתכלית באים ביותר מטה למטה הירידה עלֿידי שדוקא האמורה, הנקודה את

(כנ"ל), למחנה" "מחוץ - הגלות) זמן (של שתוכנו (כפשוט), דוקא הגלות זמן עם קשור הפורים ענין כללות
(כנ"ל דוקא דפרזים פורים חוגגים ישראל בני רוב - ואדרבה חומה, מוקפות שאינן בערים גם - גופא ובזה

גופא, הגלות בזמן נוספת ירידה על מורה שזה א), סעיף

ואדרבה: חומה, מוקפת שאינה עיר לגבי חומה מוקפת בעיר עילוי ישנו הגלות ומקום בזמן שגם [כמובן
עילם (גלות ופרס, דמדי הגלות מקום הבירה", ב"שושן - הוא לפורים בנוגע חומה מוקפת דעיר הענין ),60עיקר

מוקפת שאינה שעיר מובן, ומזה הקודש, עיר לירושלים בנוגע גם (דפורים) חומה דמוקפות הענין נלקח - ומשם
גופא], הגלות בזמן יותר גדולה ירידה על מורה חומה

מ - העילוי לתכלית באים ביותר, מטה למטה הירידה עלֿידי דוקא לגביואףֿעלֿפיֿכן, הפורים ימי עלת
הרמב"ם כפסקֿדין המועדים, שאר מתוך61כל יעברו לא האלה הפורים וימי שנאמר יבטלו, לא הפורים "ימי :

מזרעם". יסוף לא וזכרם היהודים

חומה, מוקפת שאינה בעיר המגילה קריאת כי: - יותר עוד זה ענין מודגש פרה דפרשת הענין בתוכן [אמנם,
מחוץ למחנה", "מחוץ שנעשית אדומה פרה מהֿשאיןֿכן בניֿאדם, מושב במקום היא - ב"כפרים" ואפילו

העילוי]. לתכלית באים ומזה ה'מטה'. תכלית - "פרה" של מקומה שזהו ב"שדה", אדם, מושב למקום

"אגרת - אסתר במגילת גם מצינו גיסא) מאידך העילוי ותכלית גיסא, מחד מטה (מטה אלו קצוות וב'
הזאת" :62הפורים

רביֿאברהםֿ שמבאר וכפי השם", זכר הזאת במגילה "אין מכלֿמקום, הקודש, מספרי היא שהמגילה אף
של ענין על מורה שזה וכו'", הפרסיים ש"העתיקוה מפני - הדבר שטעם למגילה) פירושו (בהקדמת בןֿעזרא

הקודש. כתבי מכל למטה ירידה,

הרמב"ם כפסקֿדין הקודש, כתבי כל לגבי עילוי בה יש - עתידין61ולאידך הכתובים וכל הנביאים ספרי "כל :
לעולם" בטלין שאינן . . תורה חומשי כחמשה קיימת היא והרי אסתר, ממגילת חוץ המשיח, לימות .63ליבטל

לימות שיבטלו הכתובים" וכל הנביאים ספרי "כל לגבי אסתר מגילת מעלת שגדלה בלבד זו לא כלומר,
כי: תורה", חומשי "חמשה לגבי אפילו מעלתה שגדלה זאת, עוד אלא המשיח,

קיים להיות צריך ה'" "דבר שהרי לעולם, בטלין שאינן בכך חידוש כל אין - תורה" חומשי ל"חמשה בנוגע
המשיח"; לימות יבטלו הכתובים וכל הנביאים ספרי ש"כל להיפך, הוא החידוש - אדרבה נצחי, באופן
וכל הנביאים ספרי "כל מתוך שהרי חידוש, של ענין בזה יש - אסתר מגילת של לקיומה בנוגע מהֿשאיןֿכן

תורה". חומשי "כחמשה קיימת לבדה היא הכתובים"

הוא זה שקיום מכיון - תורה" חומשי ד"חמשה הקיום לגבי אסתר מגילת של בקיומה עילוי שיש ונמצא,
חדשה" ד"תורה הענין עלֿדרך חידוש, של .64באופן

.Ëואחד אחד לכל שייכת הפורים) דימי התוכן גם (שזהו פרה דפרשת שההוראה מובן, לעיל, האמור עלֿפי
זקן": ועד "מנער מישראל,

בדרגא היותו שלמרות לו מסבירים - "נער" בבחינת היא עבודתו שאז העבודה, בהתחלת נמצא יהודי כאשר
האמור (עלֿדרך העילוי לתכלית הוא מגיע עלֿידיֿזה דוקא - אדרבה הרי ה'מטה', בחינת העבודה, בענין נמוכה

התינוק"). זה לדעת מתפלל "אני בענין ג) (סעיף לעיל
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לד.60) לה, מסעי ספרי ראה
מגילה.61) הל' סוף
כט.62) ט, אסתר

וש"נ.63) ואילך. 201 ע' חכ"א לקו"ש - בכ"ז ראה
ג.64) פי"ג, ויק"ר ראה
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ענין אצלו שייך שלא כזו בדרגא שנמצא ועד "זקן", בבחינת העבודה, בשלימות נמצא כאשר גם - ולאידך
הגלות,

הזקן אדמו"ר פתגם דוגמא65כידוע שמביא וכפי כו', וגלות חורבן של ענין היה לא שאצלם יהודים שישנם
יוחאי, בן שמעון מרבי – לזה

מצינו יוחאי בן שמעון רבי אצל שדוקא - הוא שבזה להתחבא66[והחידוש צריך היה הגלות ענין שמפני
יכול היה לא זה זמן שבמשך כך, כדי ועד נוספת), שנה במערה לשהות חזר (ואחרֿכך שנה י"ב במשך במערה

פרשתנו ריש תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמביא וכפי מעשיות, מצוות יוחאי67לקיים בן שמעון ש"רבי ,

רק ניזונים היו לא שהרי מעשיות, מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא (ש)בודאי שנה י"ג במערה כשהיה
להו דאיברי דמיא ועינא כו'",66מחרובא וסוכה ואתרוג היין, על וקידוש בפסח, מצה אכילת קיים לא כן אם ,

ה"שטורעם" שלאחרי חזקה התקווה - תורה' ב'לקוטי המובא ענין אודות שמזכירים מכיון אגב: [דרך
שלפניֿזה וכו',68בהתוועדות וציונים מקומות מראי בתוספת חדשה בהוצאה תורה' ה'לקוטי הדפסת אודות

הוסיפו גם אלא כו'), הבקשה את למלא (כדי המאורע לרגל חסידית התוועדות בעריכת הסתפקו לא בודאי
כל את למדו לא שונים סיבות שמצד אלו ואפילו בשבתו. שבת מדי השבוע דפרשת תורה' ה'לקוטי בלימוד

העני את למדו - שכן ומכיון עלֿכלֿפנים, הפרשה התחלת את למדו בודאי - תורה' ב'לקוטי המובאהפרשה ן
לעיל],

בהם מצינו שלא תנאים משאר יותר הגלות מענין סבל יוחאי בן שמעון שרבי לכאורה מצינו כן, ואם
כו' לברוח אמנם שהוצרך מאיר, רבי כמו שנים, וכמה כמה במערה להתחבא שהוצרך69שהוצרכו מצינו לא אבל ,

חורבן של ענין היה לא יוחאי בן שמעון רבי שאצל מדגישים ואףֿעלֿפיֿכן, שנים, וכמה כמה במערה להתחבא
כלל], וגלות

ביותר מטה למטה עד דוקא, ה'מטה' בירור עם הקשורה בעבודה מיוחד עילוי שישנו לו, אומרים זה על הנה
בארוכה. כנ"ל ביותר, מעלה למעלה עד העילוי, לתכלית באים עלֿידיֿזה שדוקא מכיון - כו') גלות של (ענין

.Èהוראה לקחת יש זו שמשבת מובן, - הפורים ימי עם פרה דפרשת הקשר לעיל המבואר עלֿפי והנה,
בזמן נמצאים כאשר שגם - ונקודתם [שתוכנם הפורים ימי עם הקשורים הענינים לכל בנוגע נוספת כח ונתינת
באים הגלות דזמן הירידה מצד ואדרבה, ומצוותיה, התורה עניני בכל לעסוק יש כו', ירידה של במצב הגלות,
ראשון ביום חל פורים כאשר [בפרט הפורים עניני כל עולים זו שבשבת לזה נוסף כי: כו'], העילוי לתכלית
רעוא חצות, לאחרי השבת ביום ובפרט התענוג, לבחינת עד א)] סעיף (כנ"ל בסופן תחילתן נעוץ - בשבוע

תרס"ו בהמשך (כמבואר הפשוט תענוג בחינת שבת70דרעוין, בתוכן גם מודגש זה ענין הרי - מקומות) ובכמה
שוה. שניהם שתוכן לעיל כאמור פרה, פרשת שבת עצמה, מצד זו

את כולם ראו שאז המגילה, קריאת את סיימו שכבר לאחרי הפורים, ימי לאחרי כבר שנמצאים ואף
הזה" הרע "יצר - (ודוגמתו הזה" הרע "המן האגגי", . . "המן בהכאת ישראל קטני של עלֿידי71ה"שטורעם" (

בזה וכיוצא התורה, בקריאת להפסיק שלא הזהירות גודל אודות שיודעים למרות - [וזאת בזה וכיוצא "רעשן"
זה, "שטורעם" רואים לא פורים לאחרי מהֿשאיןֿכן המגילה], בקריאת

[בנוגע לרשות מרשות המגילה את להוציא שלא להזהר צריכים שאז השבת, ביום נמצאים כאשר [ובפרט
ה המגילה מתוך (ולא המגילה מתוך ללמוד רוצה כאשר הרי - אחת ברשות המגילה בחומש),לטלטול מודפסת

ילדים (כולל אחד כל שראה כפי כו'], לרשות מרשות להוצאה בנוגע מהֿשאיןֿכן המגילה, את לטלטל לו מותר
השבת], צאת לפני לרשות מרשות המגילה מהוצאת ביותר שנזהרו פורים, ערב שעברה, בשבת קטנים)

ההוראות שכל מובן, - מזרעם" יסוף לא "וזכרם הנצחיות, מעלת מודגשת הפורים שבימי מכיון מכלֿמקום,
ונעשים" "נזכרים - בפועל במעשה לבוא צריכים הפורים, ימי עם פורים,72הקשורות שלאחרי בימים גם -

כולה. השנה כל במשך
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א.65) ז, שמות הרמון פלח
ב.66) לג, שבת
א.67) יח,
קטן.68) פורים שושן תשא, ש"פ שיחת

ואילך.69) סע"א יח, ע"ז ראה
ואילך.70) תקמב ע'
ס"ד.71) - השם לצבאות - שני אדר יו"ד שיחת ראה
בס'72) ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. שם, אסתר
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ענין אצלו שייך שלא כזו בדרגא שנמצא ועד "זקן", בבחינת העבודה, בשלימות נמצא כאשר גם - ולאידך
הגלות,

הזקן אדמו"ר פתגם דוגמא65כידוע שמביא וכפי כו', וגלות חורבן של ענין היה לא שאצלם יהודים שישנם
יוחאי, בן שמעון מרבי – לזה

מצינו יוחאי בן שמעון רבי אצל שדוקא - הוא שבזה להתחבא66[והחידוש צריך היה הגלות ענין שמפני
יכול היה לא זה זמן שבמשך כך, כדי ועד נוספת), שנה במערה לשהות חזר (ואחרֿכך שנה י"ב במשך במערה

פרשתנו ריש תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמביא וכפי מעשיות, מצוות יוחאי67לקיים בן שמעון ש"רבי ,

רק ניזונים היו לא שהרי מעשיות, מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא (ש)בודאי שנה י"ג במערה כשהיה
להו דאיברי דמיא ועינא כו'",66מחרובא וסוכה ואתרוג היין, על וקידוש בפסח, מצה אכילת קיים לא כן אם ,

ה"שטורעם" שלאחרי חזקה התקווה - תורה' ב'לקוטי המובא ענין אודות שמזכירים מכיון אגב: [דרך
שלפניֿזה וכו',68בהתוועדות וציונים מקומות מראי בתוספת חדשה בהוצאה תורה' ה'לקוטי הדפסת אודות

הוסיפו גם אלא כו'), הבקשה את למלא (כדי המאורע לרגל חסידית התוועדות בעריכת הסתפקו לא בודאי
כל את למדו לא שונים סיבות שמצד אלו ואפילו בשבתו. שבת מדי השבוע דפרשת תורה' ה'לקוטי בלימוד

העני את למדו - שכן ומכיון עלֿכלֿפנים, הפרשה התחלת את למדו בודאי - תורה' ב'לקוטי המובאהפרשה ן
לעיל],

בהם מצינו שלא תנאים משאר יותר הגלות מענין סבל יוחאי בן שמעון שרבי לכאורה מצינו כן, ואם
כו' לברוח אמנם שהוצרך מאיר, רבי כמו שנים, וכמה כמה במערה להתחבא שהוצרך69שהוצרכו מצינו לא אבל ,

חורבן של ענין היה לא יוחאי בן שמעון רבי שאצל מדגישים ואףֿעלֿפיֿכן, שנים, וכמה כמה במערה להתחבא
כלל], וגלות

ביותר מטה למטה עד דוקא, ה'מטה' בירור עם הקשורה בעבודה מיוחד עילוי שישנו לו, אומרים זה על הנה
בארוכה. כנ"ל ביותר, מעלה למעלה עד העילוי, לתכלית באים עלֿידיֿזה שדוקא מכיון - כו') גלות של (ענין

.Èהוראה לקחת יש זו שמשבת מובן, - הפורים ימי עם פרה דפרשת הקשר לעיל המבואר עלֿפי והנה,
בזמן נמצאים כאשר שגם - ונקודתם [שתוכנם הפורים ימי עם הקשורים הענינים לכל בנוגע נוספת כח ונתינת
באים הגלות דזמן הירידה מצד ואדרבה, ומצוותיה, התורה עניני בכל לעסוק יש כו', ירידה של במצב הגלות,
ראשון ביום חל פורים כאשר [בפרט הפורים עניני כל עולים זו שבשבת לזה נוסף כי: כו'], העילוי לתכלית
רעוא חצות, לאחרי השבת ביום ובפרט התענוג, לבחינת עד א)] סעיף (כנ"ל בסופן תחילתן נעוץ - בשבוע

תרס"ו בהמשך (כמבואר הפשוט תענוג בחינת שבת70דרעוין, בתוכן גם מודגש זה ענין הרי - מקומות) ובכמה
שוה. שניהם שתוכן לעיל כאמור פרה, פרשת שבת עצמה, מצד זו

את כולם ראו שאז המגילה, קריאת את סיימו שכבר לאחרי הפורים, ימי לאחרי כבר שנמצאים ואף
הזה" הרע "יצר - (ודוגמתו הזה" הרע "המן האגגי", . . "המן בהכאת ישראל קטני של עלֿידי71ה"שטורעם" (

בזה וכיוצא התורה, בקריאת להפסיק שלא הזהירות גודל אודות שיודעים למרות - [וזאת בזה וכיוצא "רעשן"
זה, "שטורעם" רואים לא פורים לאחרי מהֿשאיןֿכן המגילה], בקריאת

[בנוגע לרשות מרשות המגילה את להוציא שלא להזהר צריכים שאז השבת, ביום נמצאים כאשר [ובפרט
ה המגילה מתוך (ולא המגילה מתוך ללמוד רוצה כאשר הרי - אחת ברשות המגילה בחומש),לטלטול מודפסת

ילדים (כולל אחד כל שראה כפי כו'], לרשות מרשות להוצאה בנוגע מהֿשאיןֿכן המגילה, את לטלטל לו מותר
השבת], צאת לפני לרשות מרשות המגילה מהוצאת ביותר שנזהרו פורים, ערב שעברה, בשבת קטנים)

ההוראות שכל מובן, - מזרעם" יסוף לא "וזכרם הנצחיות, מעלת מודגשת הפורים שבימי מכיון מכלֿמקום,
ונעשים" "נזכרים - בפועל במעשה לבוא צריכים הפורים, ימי עם פורים,72הקשורות שלאחרי בימים גם -

כולה. השנה כל במשך
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א.65) ז, שמות הרמון פלח
ב.66) לג, שבת
א.67) יח,
קטן.68) פורים שושן תשא, ש"פ שיחת

ואילך.69) סע"א יח, ע"ז ראה
ואילך.70) תקמב ע'
ס"ד.71) - השם לצבאות - שני אדר יו"ד שיחת ראה
בס'72) ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. שם, אסתר



n"cyz'dכד ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

בהתאם יותר, עוד בזה להוסיף יש אלא עצמם, הפורים דימי העבודה באופן להסתפק אין - מזה ויתירה
בקודש". "מעלין התורה: לציווי

שמיני: פרשת השבוע, בפרשת גם מודגש - בקודש) להעלות צריכים אלא כו', להסתפק (שאין זה וענין

כלי כל וכן וכו' המשכן קרשי בשלימותם, המשכן עניני כל היו למילואים השמיני יום לפני שגם אףֿעלֿפי
ושמש למשכן משה (ש)העמידו המילואים ימי שבעת "כל שהרי קרבנות, כבר הקריב רבינו שמשה ועד המשכן,

השמיני73בו" יום - בקודש") ("מעלין יותר נעלה בענין צורך והיה עדיין, הספיקו לא אלו עילויים כל הנה -

ידיכם" במעשה שכינה תשרה . . עלינו אלקינו ה' נועם ד"ויהי הברכה נתקיימה שאז שכתוב73למילואים, כמו ,74

וירונו". העם כל וירא גו' המזבח על ותאכל ה' מלפני אש "ותצא

בתוכם" "ושכנתי שכתוב כמו שבו, הפרטי במשכן מישראל, ואחד אחד כל לעבודת בנוגע גם מובן ,75ומזה

יהודית, באווירה וחדור מתנהל שהבית עלֿידיֿזה להקב"ה, ומקדש משכן בבחינת שהוא יהודי, בית כל על דקאי
אור" ותורה מצוה ד"נר באור הדלקת76ומואר עלֿידי ובמיוחד ומצוותיה, התורה עניני כל עלֿידי ,

מוסיף77נרותֿשבתֿקודש אלא הקודמים, בהישגים מסתפק שאינו באופן להיות צריכה זה בכל שהעבודה -

עוז. וביתר שאת ביתר בקודש ומעלה

.‡Èענין עם קשור שתוכנה החודש, פרשת לקריאת ומיד תיכף נבוא פרה פרשת מקריאת אשר ויהיֿרצון
הלבנה, חידוש ד"החודש", הענין שכללות ובפרט פסח, קרבן אודות מדובר החודש בפרשת שהרי - הגאולה

ללבנה ומונין ללבנה שדומין - ישראל דבני החידוש על כמותה"78מורה להתחדש .79ו"עתידים

(פרשת הגאולה לענין פרה פרשת בין כלל הפסק שאין היינו, יפסיק, לא לד' ג' כוס בין - לעיל וכאמור
החודש) פרשת קורין (שאז ניסן חודש מברכים שבת ולפני ניסן, חודש ראש לפני שעוד - ובפשטות החודש),

ממש, בפועל הגאולה ענין כבר ישנו

החדשה מתרומה ניסן חודש בראש ציבור קרבנות הקרבת - ד"שקלים" הענין תוכן גם ישנו ,80ובמילא

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש למעלה81בבית ומוכן בנוי שעומד ולרדת82, להתגלות רק וצריך ,
בלילה ואפילו בשבת אפילו ולהתגלות לבוא יכול ולכן - ,83למטה

נגאלין" הן "מיד - ומיד ותיכף ממש, בפועל - לנו תהיה ממש.84כן בימינו במהרה ,

***

.·Èלחסוך כדי ולכן, העיקר". הוא "המעשה בפועל, מעשה - הוא ענין בכל שהכוונה פעמים כמה דובר
מעשה עם הקשורים ענינים גם להזכיר יש - ממש לפועל בנוגע לעיל האמור בכל הכוונה מהי כו' השאלות את

בפועל.
לעיל להמדובר בקשר - לראש שבזה85ולכל כולה, השנה כל על להמשיכו שיש פורים", "מבצע אודות

שאפילו המגילה, לקריאת בנוגע המודגשת ההלכה - בזה העיקריים הענינים ואחד פרטים, וכמה כמה ישנם
"ברוב משום בציבור לקרותה מצוה אנשים, ק' לו יש מלך"86כאשר הדרת כל87עם על לקחת יש זו שהוראה ,

ומצוותיה: התורה עניני לכל בנוגע כולה, השנה

מזה יותר גדול למספר ועד מישראל, ריבוא ששים ומצוותיה, תורה המקיימים יהודים ריבוי ישנם כאשר גם
פקודי בפרשת שמצינו המספר אלפים88[עלֿדרך ושלשת אלף מאות "שש השקל: דמחצית לחשבון בנוגע
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פכ"ט. להחיד"א דוד לב
כג.73) ט, פרשתנו פרש"י
כד.74) שם, פרשתנו
האהבה75) שער ר"ח ועוד. א. סט, של"ה וראה ח. כה, תרומה

ובכ"מ. לתחלתו. קרוב פ"ו
כג.76) ו, משלי
ע'77) חי"ז לקו"ש וראה ב. כג, שבת - בנים ד"ה פרש"י ראה
.143

ואילך),78) ב (ד, בראשית אוה"ת וראה ג. פו, ב"ר א. כט, סוכה
ובכ"מ.

א.79) מב, מסנהדרין לבנה, קידוש סדר
וש"נ.80) רע"ב. כט, מגילה ראה
שם).81) (ובפרש"י יז טו, בשלח
ועוד.82) א. כח, זח"א סע"א. מא, סוכה - ותוס' פרש"י
וש"נ.83) סי"ד. - ש.ז. שקלים פ' פקודי, ש"פ שיחת ראה
ה"ה.84) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
סל"ט.85) פורים שיחת
וש"נ.86) בערכו. תלמודית אנציקלופדי' וראה כח. יד, משלי
סקכ"ג.87) סתר"צ או"ח מג"א
ב.88) לח,
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בקיום אצלו חסר שעדיין אחד יהודי ישנו נידחת שבפינה שומע כאשר מכלֿמקום, וחמשים"], מאות וחמש
קיימת אם ולהוודע לברר עליו אלא לאזניו, הגיע הדבר כאשר רק [ולא השלימות בתכלית ומצוות התורה
של למצב שיבוא עלֿידיֿזה ישראל, לכלל יצטרף זה יהודי שגם להשתדל החובה עליו מוטלת - כזו] מציאות

בשלימות. ומצוות התורה קיום

היהודי עבור וכן בשלימות, ומצוות תורה לקיים עליו שפעלו זה יהודי עבור רק לא - היא שבדבר והתועלת
לפניו כאשר (גם ישראל לכלל מצטרף יהודי שעוד עלֿידיֿזה – כי ישראל, כלל עבור גם אלא זה, ענין שפעל
שעלֿידיֿזה ועד עם", ד"רוב במציאות ושלימות עילוי נוסף מישראל), ריבוא דששים השלימות כבר נשלמה

עולם. של מלכו מלך", ב"הדרת נוסף

שכאשר שבת, ועונג קדושת השבת, בענין - ולדוגמא ומצוותיה, התורה עניני בכל - כאמור - שייך זה וענין
יש - שבת דעונג המצוה בקיום אצלו שחסר או השבת, קדושת אודות בידיעה אצלו שחסר אחד יהודי ישנו

שלימות. של באופן אצלו יהיו השבת עניני שכל ולפעול זה, חסרון למלא להשתדל

הבית" בעל עם עושה העני העני, עם עושה הבית שבעל ממה ש"יותר מכיון - מזכה89ולאידך הוא שהרי ,

לו לאפשר צריך השבת) בענין אצלו חסר (שעדיין הנ"ל שיהודי מובן, - בזה וכיוצא הצדקה, במצות אותו
זו. נעלית שליחות למלא שיוכל אותו ולזכות

צריך מצדו שהוא לכך נוסף שהרי - הפורים שבימי לאביונים" "מתנות במצות גם מודגש זה שענין ולהעיר,
קיים לא - זאת ולולי להם, שנותן מה את לקבל יסכימו שה"אביונים" לכך הוא זקוק לאביונים, מתנות לתת

אמרינן" לא דעביד כמאן "אונסא הרי באשמתו, זה שאין אף [שהרי לאביונים" "מתנות שי90מצות עד מצא],
להם). לתת "אביונים" כך אחר שימצא צדקה" ל"גבאי שיתן (או ממנו לקחת שיסכימו "אביונים"

צריכה שלימות) של באופן השבת עניני כל יהיו יהודי כל שאצל (להשתדל זו שפעולה ופשוט מובן והנה,
השבת, צרכי את לו לתת כדי חסֿושלום לרשות מרשות יטלטל שלא - ופשיטא בשבת, המותר באופן להעשות

התורה, הוראת היפך הוא זה ענין שכן,

במפרשים וכמבואר הבית91- ובעל בחוץ עומד העני כיצד, כו' השבת ב"יציאות שבת מסכת להתחלת הטעם
"הוצאה מלאכת הרי - דוקא הוצאה במלאכת התנא מתחיל מדוע (א) דלכאורה: כו'", ידו את העני פשט בפנים,

המלאכות במנין אחרונה נמנית לרשות" במלאכת92מרשות (ב) תורה], של ענין הוא בתורה "סדר" שגם [וכידוע
מדובר כאשר שגם להדגיש התנא בא שבזה - והביאור דוקא? הבית ובעל מעני דוגמא נקט מדוע - גופא הוצאה

המצוות כל כנגד השקולה הצדקה, מצות עם הקשורה פעולה לעני, נתינה העילוי93אודות בזה שיש גם ומה ,
כו'" העני נפש את ז"ל94ד"החיית חכמינו ובלשון זו, מצוה לקיים התשוקה גודל שמפני יתכן שאז "שתהיו95, :

לרשות מרשות הוצאה של ענין על במיוחד להזהיר צורך יש לכן, - הוצאה מלאכת לידי יבוא כו'", רדופין
שבת, דוחה נפש פיקוח שהרי - נפש פיקוח של ענין אודות מדובר כן אם [אלא דוקא הבית ובעל לעני בקשר
שבת], איסור בזה יש שאז נפש, פיקוח עם כרוך הדבר אין כאשר מהֿשאיןֿכן וספקֿספיקא, הספק על אפילו

- שבת מסכת דכל הפתיחה שזוהי ועד

השבת ביום והן השבת, יום לפני ההכנה עלֿידי הן - התורה הוראת עלֿפי זה בענין לעסוק צריכים אלא
ופשוט. כמובן השבת, ביום המותר באופן - עצמו

ולדוגמא גרמא, שהזמן בענינים ובפרט ומצוותיה, התורה עניני שאר בכל הזולת עם לפעולה בנוגע כן וכמו
בשולחןֿערוך הזקן אדמו"ר לפסקֿדין בהתאם פסח", ב"מבצע ההתעסקות ו96- הלכותש"מפורים ידרשו אילך

חטים" ד"מעות הענין גם כולל .97פסח",

מצוה גוררת שהם98ומצוה - הכלליים מהענינים החל ומצוותיה, התורה עניני כל לקיום שבאים עד ,
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ועוד.89) תרסה. רמז בהר יל"ש ט. פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר
ה"ב.90) פ"ג קידושין ירושלמי ראה
המשנה.91) על ועוד ותויו"ט רע"ב
מ"ב.92) פ"ז שבת
ה"א.93) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב

טו.94) משפטים תנחומא ראה
יג.95) לא, תשא פרש"י
פסח.96) הל' ריש
ס"ה.97) שם ראה
מ"ב.98) פ"ד אבות
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בקיום אצלו חסר שעדיין אחד יהודי ישנו נידחת שבפינה שומע כאשר מכלֿמקום, וחמשים"], מאות וחמש
קיימת אם ולהוודע לברר עליו אלא לאזניו, הגיע הדבר כאשר רק [ולא השלימות בתכלית ומצוות התורה
של למצב שיבוא עלֿידיֿזה ישראל, לכלל יצטרף זה יהודי שגם להשתדל החובה עליו מוטלת - כזו] מציאות

בשלימות. ומצוות התורה קיום

היהודי עבור וכן בשלימות, ומצוות תורה לקיים עליו שפעלו זה יהודי עבור רק לא - היא שבדבר והתועלת
לפניו כאשר (גם ישראל לכלל מצטרף יהודי שעוד עלֿידיֿזה – כי ישראל, כלל עבור גם אלא זה, ענין שפעל
שעלֿידיֿזה ועד עם", ד"רוב במציאות ושלימות עילוי נוסף מישראל), ריבוא דששים השלימות כבר נשלמה

עולם. של מלכו מלך", ב"הדרת נוסף

שכאשר שבת, ועונג קדושת השבת, בענין - ולדוגמא ומצוותיה, התורה עניני בכל - כאמור - שייך זה וענין
יש - שבת דעונג המצוה בקיום אצלו שחסר או השבת, קדושת אודות בידיעה אצלו שחסר אחד יהודי ישנו

שלימות. של באופן אצלו יהיו השבת עניני שכל ולפעול זה, חסרון למלא להשתדל

הבית" בעל עם עושה העני העני, עם עושה הבית שבעל ממה ש"יותר מכיון - מזכה89ולאידך הוא שהרי ,

לו לאפשר צריך השבת) בענין אצלו חסר (שעדיין הנ"ל שיהודי מובן, - בזה וכיוצא הצדקה, במצות אותו
זו. נעלית שליחות למלא שיוכל אותו ולזכות

צריך מצדו שהוא לכך נוסף שהרי - הפורים שבימי לאביונים" "מתנות במצות גם מודגש זה שענין ולהעיר,
קיים לא - זאת ולולי להם, שנותן מה את לקבל יסכימו שה"אביונים" לכך הוא זקוק לאביונים, מתנות לתת

אמרינן" לא דעביד כמאן "אונסא הרי באשמתו, זה שאין אף [שהרי לאביונים" "מתנות שי90מצות עד מצא],
להם). לתת "אביונים" כך אחר שימצא צדקה" ל"גבאי שיתן (או ממנו לקחת שיסכימו "אביונים"

צריכה שלימות) של באופן השבת עניני כל יהיו יהודי כל שאצל (להשתדל זו שפעולה ופשוט מובן והנה,
השבת, צרכי את לו לתת כדי חסֿושלום לרשות מרשות יטלטל שלא - ופשיטא בשבת, המותר באופן להעשות

התורה, הוראת היפך הוא זה ענין שכן,

במפרשים וכמבואר הבית91- ובעל בחוץ עומד העני כיצד, כו' השבת ב"יציאות שבת מסכת להתחלת הטעם
"הוצאה מלאכת הרי - דוקא הוצאה במלאכת התנא מתחיל מדוע (א) דלכאורה: כו'", ידו את העני פשט בפנים,

המלאכות במנין אחרונה נמנית לרשות" במלאכת92מרשות (ב) תורה], של ענין הוא בתורה "סדר" שגם [וכידוע
מדובר כאשר שגם להדגיש התנא בא שבזה - והביאור דוקא? הבית ובעל מעני דוגמא נקט מדוע - גופא הוצאה

המצוות כל כנגד השקולה הצדקה, מצות עם הקשורה פעולה לעני, נתינה העילוי93אודות בזה שיש גם ומה ,
כו'" העני נפש את ז"ל94ד"החיית חכמינו ובלשון זו, מצוה לקיים התשוקה גודל שמפני יתכן שאז "שתהיו95, :

לרשות מרשות הוצאה של ענין על במיוחד להזהיר צורך יש לכן, - הוצאה מלאכת לידי יבוא כו'", רדופין
שבת, דוחה נפש פיקוח שהרי - נפש פיקוח של ענין אודות מדובר כן אם [אלא דוקא הבית ובעל לעני בקשר
שבת], איסור בזה יש שאז נפש, פיקוח עם כרוך הדבר אין כאשר מהֿשאיןֿכן וספקֿספיקא, הספק על אפילו

- שבת מסכת דכל הפתיחה שזוהי ועד

השבת ביום והן השבת, יום לפני ההכנה עלֿידי הן - התורה הוראת עלֿפי זה בענין לעסוק צריכים אלא
ופשוט. כמובן השבת, ביום המותר באופן - עצמו

ולדוגמא גרמא, שהזמן בענינים ובפרט ומצוותיה, התורה עניני שאר בכל הזולת עם לפעולה בנוגע כן וכמו
בשולחןֿערוך הזקן אדמו"ר לפסקֿדין בהתאם פסח", ב"מבצע ההתעסקות ו96- הלכותש"מפורים ידרשו אילך

חטים" ד"מעות הענין גם כולל .97פסח",

מצוה גוררת שהם98ומצוה - הכלליים מהענינים החל ומצוותיה, התורה עניני כל לקיום שבאים עד ,
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המבצעים וכן ישראל, ואחדות ישראל אהבת - ולפניֿזה הזולת, וחינוך עצמו חינוך הידועים: המבצעים
כשרות ויוםֿטוב, קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הפרטיים:

בארוכה. פעמים כמה כמדובר הכלליים, מספריֿתורה באחד ואות המשפחה, טהרת ושתיה, האכילה

.‚È.באדר בעשרים החודש, בימי זו דשבת הקביעות עם הקשור ענין ישנו - לעיל כאמור
וכמה כמה הובאו - ביומו" יום "דבר השנה, סדר על ישראל ימי בדברי שאירעו למאורעות בנוגע והנה,

באדר. דעשרים התאריך - וביניהם תענית, במגילת מהם

תענית המגילת לשון ולא99וזהו אדר רוב שיצא שראו וכיון . . למטרא עמא צמאו (באדר) ביה "בעשרים :
פסחים תנורי והכניסו צאו להם, אמר גשמים, שירדו התפלל לו, אמרו המעגל. חוני אצל להם הלכו גשמים, ירדו

הן חרס ושל בחצרות, איני100(שהם . . רבונוֿשלֿעולם אמר, . . בתוכה ועמד עוגה עג . . ימקו שלא בשביל (

אין לומר אנו כסבורים . . תלמידיו לו אמרו טיפין. טיפין יורדין גשמים התחילו בניך. על שתרחם עד מכאן זז
שיחין בורות גשמי אלא שאלתי, כך לא רבונוֿשלֿעולם אמר, . . שבועתך להתיר אלא באין הללו הגשמים
הגשמים אין לומר אנו כסבורין . (תלמידיו). לו אמרו . . חביות פי כמלא יורדין הגשמים התחילו ומערות.
ברכה רצון גשמי אלא שאלתי, כך לא רבונוֿשלֿעולם אמר, . . כולו העולם את להחריב אלא באים הללו
יורדין הגשמים שאין לפי יוםֿטוב, עשאוהו באדר) (עשרים היום "ואותו שם: ומסיים וכו'". כתיקנן ירדו ונדבה,

ישראל". של בזכותן אלא

זה שמאורע משמע, ימקו", שלא בשביל פסחים תנורי והכניסו צאו להם "אמר המשנה שמדברי ולהעיר,
מספיק להם ישאר לא זאת, לולי כי פסחים", "תנורי שיכניסו הזהירם זה שמטעם - לניסן הסמוך באדר היה

ל עד שאזזמן ראשון, באדר היה שהמאורע נאמר אם מהֿשאיןֿכן מחדש. פסחים" "תנורי לבנות כדי פסח
ההיא ששנה ולומר לדחוק צורך כל שאין לזה נוסף - וזאת פסחים". "תנורי להתקין נוספים יום שלושים ישנם

לניסן. הסמוך לאדר בודאי שייך זה הרי שכן, ומכיון מעוברת, שנה היתה

.„Èהוראה מלשון "תורה" - התורה עניני ככל ה', בעבודת הוראה ללמוד יש זה מסיפור שהם101והנה, ,

נכתבה" לדורות שהוצרכה "נבואה בבחינת הדורות, לכל נצחית הוראה .102מהווים

שממנו אלא זה, ביום אירע זה שמאורע מכיון - באדר בעשרים יתירה בהדגשה היא זו שהוראה ומובן,
כולה. השנה לכל בנוגע גם זו הוראה למדים

תענית" מגילת ש"בטלה ותענית103ואף הספד איסור יוםֿטוב, של לענין בנוגע אלא אינו זה ענין הרי -

המובא - הסיפור מעצם ההוראה [מלבד זה ביום המודגשת ה' בעבודת הוראה ללימוד בנוגע מהֿשאיןֿכן וכו',
נצחיים תענית) מגילת (כולל התורה עניני שכל פשוט הרי - זה] ליום מיוחד קשר ללא - וגמרא במשנה גם
ממאורע ההוראה ללימוד בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה זה שביום כך הוראה, בתור גם נצחיים שהם היינו, הם,

הנ"ל.

עליו אמר שטח בן ששמעון ועד התנאים, ומגדולי הבית, בזמן היה המעגל חוני להבין: צריך ולכאורה,
מתחטא שהוא כבן המקום לפני מתחטא שאתה אעשה מה אבל כו' עליך גוזרני אתה, המעגל חוני "אלמלא

רצונו" לו ועושה אביו לאנשים104על ההוראה מהי - ועלֿפיֿזה התנאים. בין אפילו מעלתו הפלאת מובן שמזה ,

המעגל?! חוני של מהנהגתו זה בדורנו כערכנו

"גשמי ירדו שלכתחילה המעגל חוני של תפילתו פעלה לא מדוע הסיפור: לעצם בנוגע - להבין צריך גם
לומר אנו "כסבורים לו ויאמרו תלמידיו שיבואו עד להמתין צורך היה מה לשם - העולם לצורך בהתאם רצון",
צורך על עונים אינם טיפין") ("טיפין כאלו שגשמים היינו, שבועתך", להתיר אלא באין הללו הגשמים אין

להקב"ה לומר צריך היה ואז המתאים,העולם, באופן גשמים ירדו לא לאחריֿזה וגם כו'", אלא שאלתי כך "לא
צריך והיה כולו", העולם את להחריב אלא באים הללו הגשמים אין לומר אנו "כסבורין תלמידיו לו שאמרו עד
והבין ידע המעגל חוני גם הרי - כתיקנן" "ירדו זה כל לאחרי ורק כו'", אלא שאלתי כך "לא ולומר להתפלל

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

א.99) כג, א. יט, תענית גם וראה ואילך). ב (יז, פי"ב
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כדי אלא) גשמים, שירדו להם "התחשק" שסתם מפני זה (אין גשמים" שירדו "התפלל ממנו שמבקשים
והצמיחה" "והולידה הארץ את ירוו ונתנה105שהגשמים בעתם גשמיכם "ונתתי הכתוב: דיבר מלא ומקרא ,

יבולה" מופלג106הארץ שריבוי - לאידך ועלֿדרךֿזה טיפין", "טיפין מספיק לא זה שלצורך ידע בודאי כן, ואם ,
ברכה רצון "גשמי שירדו מלכתחילה ביקש לא מדוע כן, ואם כולו, העולם כל את להחריב יכול גשמים של

ונדבה"?!

(עלֿידי מלמעלה התפילה בקשת למילוי בנוגע גם אלא) המעגל, חוני לתפילת בנוגע רק (לא היא זו ושאלה
גשמים ירדו בתחילה מדוע כן, ואם העולם, לצורך המתאימה הגשמים כמות מהי יודעים בודאי למעלה הקב"ה):
הפעם עוד להתפלל המעגל חוני הוצרך שלכן חביות"), פי "כמלא או טיפין", ("טיפין המתאים באופן שלא

"כתיקנן"?! לרדת הגשמים צריכים היו לכתחילה - כו'" אלא שאלתי כך "לא ולומר

.ÂË:מישראל ואחד אחד לכל בנוגע - זה מסיפור ללמוד שיש ההוראה את לבאר ונקדים
שהוא צרכיו שואל . . יום בכל ומתפלל מתחנן אדם "שיהא - שתוכנה דתפילה, עשה במצות חייב יהודי כל

כו'" ובתחנה בבקשה להם התורה)107צריך (מן הוא חייב - מסויים בדבר צורך יש ליהודי שכאשר היינו, .

צרכו. את שימלא ממנו ולבקש להקב"ה להתפלל

נשים כולל מישראל, ואחד אחד כל על היא זו ענין108ומצוה מצד בתפילה חייבים הם שגם - קטנים וכן ,
דעות שלכמה ועד חינוך, על109של חיוב (רק) זה ואין זה, בדבר בעצמו (מדרבנן) חייב לחינוך שהגיע קטן
מהשקלאֿוטריא [ולהעיר אלקיםבנו110אביו דברי ואלו "אלו הרי - אופן ובכל בזה, הזקן אדמו"ר של לדעתו גע

וכמה111חיים" לכמה בנוגע בדבריהם מתחשב הזקן אדמו"ר שגם ישראל מגדולי כמה של דעתם שזוהי מכיון ,

ענינים].

לו המצטרך כל את לו שיתן מהקב"ה צרכיו ולבקש להתפלל נעמד יהודי כאשר והנה,

רחמנא מחתרתא אפום ד"גנבא הענין את לשלול צורך אין ובודאי התורה, עלֿפי המתאים באופן [כמובן, -
מאמינים"112קרייא" בני "מאמינים הם ישראל שכל דמכיון כזו,113, "שטות" אצלם לשלול צורך שאין פשיטא ,

מהֿשאיןֿכן כזו, תופעה שתיתכן כלל בדעתו עולה שלא קטן, ילד אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
- כזו] תופעה שקיימת לו להסביר ה"קלוגינקער" יכול שאז שמתבגר, לאחרי

התפילה ענין להיות צריך אופן באיזה - המעגל חוני של תפילתו אודות מהסיפור הנלמדת הוראה ישנה
מישראל: ואחד אחד כל אצל

אלקיכם" לה' אתם "בנים - הקב"ה של בנו הוא יהודי שכל ומצבו114מכיון מעמדו על הבט מבלי - וזאת ,
ז"ל חכמינו ובלשון "כבן115כו', להיות צריכה להקב"ה יהודי של תפילתו לכן, - הם" בני כך ובין כך "בין :
אביו". על מתחטא שהוא

כזו התחייבות - בניך" על שתרחם עד מכאן זז "איני ואמר עוגה" ש"עג המעגל חוני של להנהגתו בנוגע
בנוגע מהֿשאיןֿכן ומיד, תיכף תתמלא ובקשתו שתפילתו בטוח להיותו המעגל, חוני רק עצמו על לקחת יכול
מתחטא שהוא "כבן עצמה, התפילה לאופן בנוגע אמנם, כזו; התחייבות עצמו על לקבל יכול שאינו אדם, לכל

כנ"ל. אלקיכם", לה' אתם ש"בנים מכיון מישראל, ואחד אחד לכל השייך ענין זה הרי - אביו" על

רואה ואם וכו', שלישית ופעם שניה פעם אחת, פעם ומבקש בתוקף להקב"ה פונה שהוא - בזה והכוונה
הברכה שהמשכת רואה כאשר ולאידך, כו'", אלא שאלתי כך "לא אומר - במילואה הבקשה נתמלאה לא שעדיין

לעמוד יכולין אין טובך עליהם "השפעת לכך, ה"כלים" את עדיין לו ואין טובה", "רוב של באופן איןהיא - "

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

י.105) נה, ישעי'
ד.106) כו, בחוקותי
ה"ב.107) פ"א תפלה הל' רמב"ם
שם.108) רמב"ם
דמגילה109) ספ"ב ר"ן א. מח, ברכות - שיאכל עד ד"ה תוספות

שם. ובהנסמן 233ֿ4 ע' חי"ז לקו"ש וראה חוץ. ד"ה
(110.26ֿ7 הערות שם לקו"ש

ב.111) יג, עירובין
הע"י).112) (כגירסת א סג, ברכות
א.113) צז, שבת
א.114) יד, ראה
חי"א115) לקו"ש ועוד. ג. פתיחתא רבה רות א. לו, קידושין ראה

וש"נ. .3 ע'



כז n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

כדי אלא) גשמים, שירדו להם "התחשק" שסתם מפני זה (אין גשמים" שירדו "התפלל ממנו שמבקשים
והצמיחה" "והולידה הארץ את ירוו ונתנה105שהגשמים בעתם גשמיכם "ונתתי הכתוב: דיבר מלא ומקרא ,

יבולה" מופלג106הארץ שריבוי - לאידך ועלֿדרךֿזה טיפין", "טיפין מספיק לא זה שלצורך ידע בודאי כן, ואם ,
ברכה רצון "גשמי שירדו מלכתחילה ביקש לא מדוע כן, ואם כולו, העולם כל את להחריב יכול גשמים של

ונדבה"?!

(עלֿידי מלמעלה התפילה בקשת למילוי בנוגע גם אלא) המעגל, חוני לתפילת בנוגע רק (לא היא זו ושאלה
גשמים ירדו בתחילה מדוע כן, ואם העולם, לצורך המתאימה הגשמים כמות מהי יודעים בודאי למעלה הקב"ה):
הפעם עוד להתפלל המעגל חוני הוצרך שלכן חביות"), פי "כמלא או טיפין", ("טיפין המתאים באופן שלא

"כתיקנן"?! לרדת הגשמים צריכים היו לכתחילה - כו'" אלא שאלתי כך "לא ולומר

.ÂË:מישראל ואחד אחד לכל בנוגע - זה מסיפור ללמוד שיש ההוראה את לבאר ונקדים
שהוא צרכיו שואל . . יום בכל ומתפלל מתחנן אדם "שיהא - שתוכנה דתפילה, עשה במצות חייב יהודי כל

כו'" ובתחנה בבקשה להם התורה)107צריך (מן הוא חייב - מסויים בדבר צורך יש ליהודי שכאשר היינו, .

צרכו. את שימלא ממנו ולבקש להקב"ה להתפלל

נשים כולל מישראל, ואחד אחד כל על היא זו ענין108ומצוה מצד בתפילה חייבים הם שגם - קטנים וכן ,
דעות שלכמה ועד חינוך, על109של חיוב (רק) זה ואין זה, בדבר בעצמו (מדרבנן) חייב לחינוך שהגיע קטן
מהשקלאֿוטריא [ולהעיר אלקיםבנו110אביו דברי ואלו "אלו הרי - אופן ובכל בזה, הזקן אדמו"ר של לדעתו גע

וכמה111חיים" לכמה בנוגע בדבריהם מתחשב הזקן אדמו"ר שגם ישראל מגדולי כמה של דעתם שזוהי מכיון ,

ענינים].

לו המצטרך כל את לו שיתן מהקב"ה צרכיו ולבקש להתפלל נעמד יהודי כאשר והנה,

רחמנא מחתרתא אפום ד"גנבא הענין את לשלול צורך אין ובודאי התורה, עלֿפי המתאים באופן [כמובן, -
מאמינים"112קרייא" בני "מאמינים הם ישראל שכל דמכיון כזו,113, "שטות" אצלם לשלול צורך שאין פשיטא ,

מהֿשאיןֿכן כזו, תופעה שתיתכן כלל בדעתו עולה שלא קטן, ילד אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
- כזו] תופעה שקיימת לו להסביר ה"קלוגינקער" יכול שאז שמתבגר, לאחרי
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למד" הביישן ("לא להתבייש זאת116לו לקבל יכול שאינו ומצב במעמד נמצא שלעתֿעתה לומר עליו אלא ,(

לו שיתנו מבקש ולכן השלימות), בתכלית עדיין אינה בהידור המצוות וקיום התורה בלימוד שעבודתו (מפני
אביו". על מתחטא שהוא "כבן להיותו - זה וכל בהווה, ומצבו למעמדו בהתאם הברכה השפעת את

ז"ל חכמינו אמרו הרי - המעגל חוני של הנהגתו שזוהי למעשי117ואף מעשיי יגיעו מתי לומר אדם חייב :

ויעקב! יצחק אברהם אבותי

עלֿדרך כזה, באופן להתנהג יהודי לכל נקל אזי - הדרך את וסלל פתח המעגל שחוני שלאחרי ומובן,
ואחד אחד כל אצל זוטרתי" "מילתא זה הרי רבינו, משה של עבודתו שלאחרי היראה, לענין בנוגע שמצינו

.118מישראל

.ÊËוהן המעגל, חוני של בקשתו מצד הן - "כתיקנן" הגשמים ירדו לא לכתחילה מדוע גם יובן עלֿפיֿזה
מלמעלה: ההמשכה מצד

בשאר בזה (וכיוצא גשמים דירידת הברכה בהמשכת צורך אמנם יש דלמטה, העולם של ומצבו מעמדו מצד
הברכה ענין אמיתית - יותר נעלה באופן הברכה המשכת ישנה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דוקא, מסויים באופן הברכות)
(ועד כזו נעלית ברכה לקבל יכול העולם אין למטה נמשך זה ענין שכאשר אף - וזאת למעלה, שהיא כפי

האמיתי הטוב זהו - דבר של שלאמיתתו מכיון חסֿושלום), הטוב דהיפך באופן להתבטא יכול .119שהדבר

גו'" ואראה נא "ארדה לדבר: יכול120[דוגמא הקב"ה הרי - למטה לרדת הצורך מהו מובן: אינו דלכאורה ,
שנמצא כפי הנברא למציאות ובהתאם ערך לפי הירידה - הוא למטה דירידה התוכן אלא מלמעלה?! גם לראות

כו']. למטה

נעלית ברכה להמשיך רצו מלמעלה מכלֿמקום, העולם, צורך מהו למעלה יודעים שבוודאי אףֿעלֿפי ולכן:
הברכה. ענין אמיתית יותר,

להיות יכולה היתה העולם) מדרגת (למעלה הוא דרגתו שמצד - המעגל חוני ותפילת לבקשת בנוגע הוא וכן
טיפי "טיפין ירדו כאשר גם המתאים באופן הגשמים גדול,המשכת בריבוי ירדו כאשר גם - לאידך וכן ן",

חביות". פי "כמלא

לקבל, ראוי שהעולם כפי גשמים שירדו שיתפלל לו ולומר המעגל לחוני הפעם עוד לבוא הוצרכו זה ומטעם
אינו שהעולם מכיון מכלֿמקום, הברכה, ענין אמיתית אמנם שזוהי אףֿעלֿפי כי - טובה" ד"רוב באופן ולא
שהוא כפי העולם לצורך המתאים באופן הגשמים המשכת שתהיה מבקשים לכן כזו, נעלית ברכה לקבל ראוי

התחתון. ומצבו במעמדו

באופן גשמים ירדו (שבתחילה המעגל חוני אודות הסיפור פרטי את שיודעים שלאחרי מובן ועלֿפיֿזה
העולם למצב המתאים באופן תהיה הברכה שהמשכת נוספת ותפילה לבקשה הוצרכו ולכן למעלה, מצד המתאים
למצב המתאים באופן תהיה הברכה שהמשכת בתפילה לבקש יש שמלכתחילה כבר יודעים - למטה) שהוא כפי

בתפילה. זאת שמפרשים מכיון כן, פועלים ובודאי והנגלה, הנראה בטוב דלמטה, העולם

לנו", "הטוב להדגיש צריכים מה לשם דלכאורה, תפתח", לנו הטוב "ואוצרך התפילה לשון דיוק גם וזהו
גשמי מטוב למעלה הוא האמיתי שהטוב בזה, הענין אלא - לנו?! טוב מה בעצמו יודע בודאי הקב"ה הרי

המשנה ובלשון הזה, דעות121דעולם [שלכמה הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה "יפה גןֿעדן]122: על קאי
לקבל ראויים שנהיה עד ימתין לא שהקב"ה היינו, לנו", "הטוב שיומשך מבקשים ולכן הזה", העולם חיי מכל
הכלים מצד לקבל יכולים שאנו ערך לפי לנו", "הטוב ומיד תיכף ימשיך אלא האמיתית, הטובה בחינת את

והנגלה. הנראה בטוב שלנו,

העצה הנה - הגלויים מחסדים שלמעלה המכוסים חסדים לבחינת עד מזה, שלמעלה ברכות שישנן ומה
בשר, לעיני והנגלה הנראה דטוב באופן אלו ענינים גם להמשיך הקב"ה של וביכלתו בכחו בפשטות: לזה
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לעיל המבואר שמבחינת123עלֿדרך ברכות שהם שאף בחוקותי, שבפרשת הנסתרות הברכות להמשכת בנוגע
והנגלה. הנראה בטוב למטה להמשיכם הקב"ה של ביכלתו - כו' סתים

.ÊÈאמורים הנ"ל הדברים אם עלֿאחתֿכמהֿוהנה, הרי הפרטיים, לצרכיו בנוגע יהודי של לתפילתו בנוגע
בני כל של ובקשותיהם תפילותיהם מצטרפים אליה אשר יהודי, כל של ובקשה לתפילה בנוגע הוא שכן וכמה
באמרם ישראל בני כל ותובעים ומבקשים ומשתוקקים ומצפים שמקווים כפי הגאולה, לענין בנוגע - ישראל

מתי" "עד ותובעים היום", כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח מהרה עבדך דוד צמח "את העמידה: ,124בתפילת

זו ובקשה שתפילה בודאי הרי - ברחמים" לציון בשובך עינינו "ותחזינה ויוםֿטוב: בשבת גם שאומרים וכפי
אביו"...! על מתחטא שהוא "כבן להיות צריכה

ישראל, כלל ושל מישראל ואחד אחד כל של ובקשה תפילה זוהי - וכאמור

גדולה עליו הרחמנות אדרבה: הרי - מאומה לו חסר ולא טוב כל לו שיש שחושב יהודי ישנו אם ואפילו
יותר! עוד

בן שמעון רבי – כו'. וגלות חורבן של ענין היה לא יוחאי בן שמעון רבי שאצל ט) (סעיף לעיל הוזכר
הוא" "אמיתי הזה125יוחאי בעולם שבהיותו מפני - וזאת וגלות, חורבן של ענין היה לא באמת אכן ואצלו ,

אומנתו" ד"תורתו באופן עבודתו היתה והחומרי חידוש126הגשמי כל אין - בגןֿעדן נמצאת הנשמה [כאשר
המצוות) בקיום (ולא התורה בלימוד הוא הנשמות כל של עסקם בגןֿעדן שהרי אומנתה, שתורתה -127בכך

עבודתו היתה והחומרי הגשמי הזה בעולם בהיותו שגם - הוא יוחאי בן שמעון דרבי והחידוש אומנתם; תורתם
ובהיותו ומכופל, כפול בחושך כו', העולם בעניני מונח - זאת לעומת - הוא אבל אומנתו"!], ד"תורתו באופן

אלך" לבי ש"בשרירות אף לי", (יהיה) "שלום באמרו מאומה, לו חסר לא לו"... ש"טוב מכריז - זה !128במצב

עניני עבור זאת לנצל כוונה מתוך - היא העולם בעניני מונח שהוא שהעובדה זכות עליו ללמד יש אמנם,
דהבעלֿשםֿטוב זכות' ה'לימוד וכידוע ומצוותיה... כדבעי,129תורה שלא מסחר בעניני שהתנהגו אלו אודות

שיוכל כדי שולחנו על סמוך שיהיה ל"חתן" להבטיח שצריך ומכיון חכם, לתלמיד בתם את להשיא - שכוונתם
להרו הוא משתדל - בתורה לעסוק הנהגהלהמשיך עלֿידי אפילו - וזאת בזה), (וכיוצא "קאפקע" עוד יח

הדרך - מאומה לו חסר ולא לו" ש"טוב למצב ועד זה זכות" מ"לימוד אבל מסחר; בעניני בלתיֿרצויה
רחוקה!...

ישראל וכלל ישראל מבני ואחת אחד כל אצל מוכרח הכי הצורך הוא הגאולה שענין מכיון לעניננו: ונחזור
נגאלין", הן "מיד ומיד, ותיכף הגאולה, ענין על ישראל בני ובקשת תפילת את למלא הקב"ה צריך בודאי הרי -

ענין מודגש שבהם הפורים, מימי אנו באים שהרי - התשובה עבודת הקדמת כבר שישנה לאחרי ובפרט
רשע" אותו של מסעודתו "נהנו שבתחילה למרות שהרי ש"לא130התשובה, ועד בתשובה, חזרו ומיד תיכף הרי ,

יתברך" אחדותו על נפשם ומסרו חסֿושלום, חוץ מחשבת דעתם על כולה.131עלתה השנה כל במשך

.ÁÈ:אגב בדרך - המוסגר מאמר
בזה שנתבאר "שנה", תיבת לפירוש שינויי132בנוגע כל את בתוכה שכוללת מכיון שינוי, מלשון שהיא

העירו - כו' מקומות133הזמנים בכמה מלשון134מהמבואר הוא שחודש ל"שנה", "חודש" בין החילוק אודות
דברים אם כי ושינוי, חידוש של ענין אין שבשנה נמצא, שכן, ומכיון ושונה, חוזר מלשון - ושנה חידוש,

בלבד. ונשנים החוזרים

רש"י פירש כבר בפשטות: - לזה ריבוי135והמענה שישנם היינו, סלע", יפוצץ "כפטיש הם התורה שעניני
מנוגדים. לפירושים ועד שונים, פירושים שלהם תיבות וכמה כמה ישנם כן וכמו ענין, בכל פירושים
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וש"נ.123) ס"א. (מוקדם) אסתר תענית שיחת
ס"ח.124) - ש.ז. קטן פורים שושן תשא, ש"פ שיחת בארוכה ראה
ב.125) סט, יומא - חז"ל ל'
ת"ת126) הל' קו. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. יא, שבת

ס"דֿה. פ"ד לאדה"ז
ובכ"מ.127) ב. טו, להצ"צ סהמ"צ
יח.128) כט, נצבים

ד).129) (לח, סרצ"ז סקס"ה. כש"ט ראה
יח.130) פ"ז, אסת"ר א. יב, מגילה
ב.131) צט, מג"א תו"א
זו.132) שנה דפורים ההוא בלילה בד"ה
סי"ב).133) רכח (גליון תורה אהלי - וביאורים בהערות
וש"נ.134) ואילך). קלא ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד החודש ד"ה
ט.135) ו, וארא
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בקרא מפורש - "ראובן" השם קריאת בטעם פירשו,136ולדוגמא: "רבותינו רש"י: ומפרש בעניי". ה' ראה "כי
ה' "ראה כי: מנוגד, פירוש - מזו ויתירה בקרא, המפורש על נוסף פירוש - חמי" לבן בני בין מה ראו אמרה,

שנמצאיםבעניי אלו של ראייתם על קאי - חמי" לבן בני בין מה "ראו ואילו הקב"ה, של ראייתו על קאי "

חמי"! לבן בני "בין חילוק שיש להם ולהראות להבהיר צורך שיש כזה במצב

.ËÈהגאולה ענין נפעל בודאי אזי התשובה, ענין מודגש שבהם הפורים מימי שבבואנו - לעניננו ונחזור
נגאלין. הן ומיד תשובה עושין שישראל תורה הבטיחה שהרי ומיד, תיכף

במושבותם" אור היה ישראל בני "לכל הנה - האחרונים הגלות ברגעי עדיין נמצאים כאשר ,137וגם

חושך" "וימש ומכופל, כפול לחושך עד מצרים, בכל חושך היה כאשר שגם מצרים, מארץ צאתך ,138וכימי

אור, אצלם היה מצרים בבתי בהיותם אפילו אלא בבתיהם, בהיותם אור היה ישראל שלבני בלבד זו לא הנה
שלהם במטמוניות שהיו האוצרות וכל המצריים, של הזהב וכלי הכסף כלי את שראו לקיים139ועד שיוכלו (כדי

מצרים" את ונצלתם גו' משכנתה אשה "ושאלה הציווי המצריים,140את של היו אלו חפצים כאשר - זה וכל ,(
אלו שכלים "הכנה" היתה וזו ישראל, לבני שהאיר האור פעל שם גם ישראל, של רכושם שנעשו לפני עוד

מצרים". את "ונצלתם כאשר - ישראל של רכושם להיות יוכלו

אומניך" ד"מלכים הענין נפעל האחרונים הגלות ברגעי שכבר - של141ובפשטות מושבותיהם מקומות בכל ,
ישראל, בני

משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה באים כו'", עד מכאן זז ד"איני באופן - וכאמור ומיד, ותיכף
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה צדקנו,

***

.Îלחיוב בקשר בגמרא תמוה סיפור לבאר המקום כאן הרי - פורים שלאחרי השבת היא זו ששבת מכיון
אמרו שעלֿזה הפורים, בימי ושמחה ביין142דמשתה (להשתכר לבסומי איניש ידע143"מחייב דלא עד בפוריא (

כדלקמן. מרדכי", לברוך המן ארור בין
ובהקדים:

צריכים היו הדורשבעצם ביותר תמוה ענין אודות שמדובר מכיון אמנם, דפורים, בהתוועדות זה ענין לבאר
ותורגמה התקשורת בכלי שהועברה התוועדות דפורים, בהתוועדות זה בענין דובר לא לכן, (כדלקמן), ביאור
לשמוע יכלו אינםֿיהודים שאפילו (ועד בתורה והשגה מהבנה עדיין שרחוקים אלו עבור גם המדינה, בשפת

כו'" הרעים מים ד"מקום החשש מפני - הדברים) לא144את הגלות חושך ומפני התמוה, הסיפור את שישמעו ,

כו'. הענין ביאור אצלם יתקבל

הוא (בפשטות) לכך היחידי והטעם דלקמן, הסיפור כל נשמט יעקב" ב"עין גירסאות שבכמה כך, כדי ועד
מפני ורק כו'. פשוטים לאנשים היטב זאת לבאר יוכלו שלא ומחשש זה, שבסיפור התמיהה גודל מפני -

הקבלה) (באותיות זה סיפור מבאר בפשטות,145שאדוניֿאביֿמוריֿורבי גם זה ענין לבאר הצורך על החלטתי -

כדלקמן.

דלקמן הענין את ירשמו לא - המדינה לשפת זו בהתוועדות הנאמרים הדברים את מתרגמים כאשר ולכן,
הדברים) נאמרו שבה (בשפה ועלֿכלֿפנים הקודש, בלשון הדברים את שירשמו ומספיק האמור), החשש (מפני

באידיש.

ואילך]. 177 עמוד ל"א חלק שיחות ב'לקוטי ונדפס הביאור, [חסר
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לב.136) כט, ויצא
כג.137) י, בא
כא.138) שם,
שם.139) בפרש"י הובא ג. פי"ד, שמו"ר
כב.140) ג, שמות
רע"א.141) יט, זבחים וראה כג. מט, ישעי'

ב.142) ז, מגילה
שם.143) פרש"י
מי"א.144) פ"א אבות
ע'145) באגרות - ובארוכה קצח. ע' מחז"ל על לוי"צ לקוטי
שבֿג.

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

***

.‡Î.'גו התורה חוקת זאת גו' וידבר המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î.מבאר אינו שרש"י ענין על להתעכב או רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
פעמים כמה כמדובר האדם, לעבודת בנוגע - השבוע דפרשת הזהר על אאמו"ר בהערות ענין לבאר נהוג וכן
האדם בעבודת הוראה הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, וחסידות, קבלה עלֿפי הענינים את מבאר שאאמו"ר
האדם לעבודת בנוגע ולימוד הוראה יש אלו ענינים שבכל מובן, העיקר", הוא "המעשה שהרי לפועל, בנוגע

בפועל.

הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי יותר מודגש זה שבעולם146וענין דבר בושכל יש ולכן פרטית, בהשגחה הוא
התורה. לעניני בנוגע הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לקונו, האדם בעבודת הוראה

.‚Îביאור מצינו לא ואףֿעלֿפיֿכן, ("קלאץֿקשיא") מקרא של בפשוטו מוקשה ענין יש השבוע בפרשת
זה: בענין רש"י בפירוש

תאכלו147בפרשתנו אשר החיה זאת לאמר ישראל בני אל דברו גו' אהרן ואל משה אל ה' "וידבר נאמר:
וגו'". תאכלו לא זה את אך גו' הארץ על אשר הבהמה מכל

תורה", "מתן לאחרי מיד - ובהמות חיות אכילת בדיני שדנה - זו פרשה נאמרה לא מדוע להבין: וצריך
מכל הם נבדלים (שבהם מיוחדים וציוויים דינים להם ניתנו ואז לעם, ישראל בני נעשו תורה" "מתן בעת הרי
מותר מה אכילה, עניני עם הקשורים דינים להם לומר צריכים לראש לכל כן, ואם האדמה), פני על אשר העמים

ביומו, יום מדי רגיל הכי דבר הוא האכילה ענין שכן, לאכול, אסור ומה לאכול

"כי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דוקא, חול דימי בבוקר - תפילין בשבוע, אחת פעם - השבת ענין [מהֿשאיןֿכן
עברי" עבד במכרוהו148תקנה קאי שהרי רחוקה, הכי מציאות - תורה מתן לאחרי שנאמר הראשון הציווי -

בגנבתו הגניבה,149ביתֿדין עצם - לראש לכל רגילים: בלתי מאורעות וכמה כמה לאחרי רק שייך זה שענין ,

עברי עבד בתור ביתֿדין מוכרו לשלם מה לו אין כאשר ורק לתפסו, צריכים - כך ],150ואחר

מתן לאחרי שלימה שנה כמעט למילואים, השמיני יום לאחרי כאן, רק זו פרשה נאמרה ואףֿעלֿפיֿכן,
שלפניו)?! סיון בחודש היה תורה ומתן ניסן, חודש בראש היתה המשכן הקמת (כי תורה

בתורה" ומאוחר מוקדם ש"אין לתרץ מקום היה לאחרי151לכאורה, מיד אמנם נאמרה זו שפרשה היינו, ,

ישראל") בני אל "דברו (בפסוק פירש שהרי זה, תירוץ שולל עצמו רש"י - אבל כאן. נכתבה ורק תורה, מתן
היינו, באהבה", המקום גזירת עליהם וקבלו בדמימה שהושוו לפי זה, בדבור שלוחים להיות השוה כולם "את
"את - לזה שכר ובתור כו'", בדמימה "הושוו שאז אהרן, בני שני דמיתת המאורע לאחרי רק נאמר זה שדיבור

וגו'").כולם תאכלו אשר החיה ("זאת זה" בדיבור שלוחים להיות השוה

כולל ומאורעות, ציוויים וכמה כמה עם תורה, מתן מאז כך כל רב זמן שעבר היתכן ביותר: תמוה כן, ואם
(מה אכילה של לענין בקשר ציווי ישראל לבני נאמר לא הזה הזמן כל ובמשך - והקמתו המשכן דנדבת הציווי

המדבר?! דור ההוא, בדור גם יוםֿיום, לחיי ומוכרח הנוגע דבר לאכול), אסור ומה לאכול מותר

בעולם שיש העובדה עצם - זו. קושיא לבאר מתעכב אינו רש"י מדוע - כאמור - היא התמיהה ועיקר
העלם מלשון הוא ש"עולם" דמכיון פלא, משום בה אין קושיא, של כו'152מציאות קושיות בו שיש מובן, ,153;

לבאר שענינו אף הכתובים, פשטות בלימוד שמתעוררת (דלקמן) קושיא מבאר אינו שרש"י הוא הפלא אבל
מקרא" של ידעתי"154"פשוטו "לא רש"י כותב שלפעמים - כך כדי ועד הביאור155, את יודע אינו זה שבענין ,
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***

.‡Î.'גו התורה חוקת זאת גו' וידבר המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î.מבאר אינו שרש"י ענין על להתעכב או רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
פעמים כמה כמדובר האדם, לעבודת בנוגע - השבוע דפרשת הזהר על אאמו"ר בהערות ענין לבאר נהוג וכן
האדם בעבודת הוראה הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, וחסידות, קבלה עלֿפי הענינים את מבאר שאאמו"ר
האדם לעבודת בנוגע ולימוד הוראה יש אלו ענינים שבכל מובן, העיקר", הוא "המעשה שהרי לפועל, בנוגע

בפועל.

הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי יותר מודגש זה שבעולם146וענין דבר בושכל יש ולכן פרטית, בהשגחה הוא
התורה. לעניני בנוגע הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לקונו, האדם בעבודת הוראה

.‚Îביאור מצינו לא ואףֿעלֿפיֿכן, ("קלאץֿקשיא") מקרא של בפשוטו מוקשה ענין יש השבוע בפרשת
זה: בענין רש"י בפירוש

תאכלו147בפרשתנו אשר החיה זאת לאמר ישראל בני אל דברו גו' אהרן ואל משה אל ה' "וידבר נאמר:
וגו'". תאכלו לא זה את אך גו' הארץ על אשר הבהמה מכל

תורה", "מתן לאחרי מיד - ובהמות חיות אכילת בדיני שדנה - זו פרשה נאמרה לא מדוע להבין: וצריך
מכל הם נבדלים (שבהם מיוחדים וציוויים דינים להם ניתנו ואז לעם, ישראל בני נעשו תורה" "מתן בעת הרי
מותר מה אכילה, עניני עם הקשורים דינים להם לומר צריכים לראש לכל כן, ואם האדמה), פני על אשר העמים

ביומו, יום מדי רגיל הכי דבר הוא האכילה ענין שכן, לאכול, אסור ומה לאכול

"כי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דוקא, חול דימי בבוקר - תפילין בשבוע, אחת פעם - השבת ענין [מהֿשאיןֿכן
עברי" עבד במכרוהו148תקנה קאי שהרי רחוקה, הכי מציאות - תורה מתן לאחרי שנאמר הראשון הציווי -

בגנבתו הגניבה,149ביתֿדין עצם - לראש לכל רגילים: בלתי מאורעות וכמה כמה לאחרי רק שייך זה שענין ,

עברי עבד בתור ביתֿדין מוכרו לשלם מה לו אין כאשר ורק לתפסו, צריכים - כך ],150ואחר

מתן לאחרי שלימה שנה כמעט למילואים, השמיני יום לאחרי כאן, רק זו פרשה נאמרה ואףֿעלֿפיֿכן,
שלפניו)?! סיון בחודש היה תורה ומתן ניסן, חודש בראש היתה המשכן הקמת (כי תורה

בתורה" ומאוחר מוקדם ש"אין לתרץ מקום היה לאחרי151לכאורה, מיד אמנם נאמרה זו שפרשה היינו, ,

ישראל") בני אל "דברו (בפסוק פירש שהרי זה, תירוץ שולל עצמו רש"י - אבל כאן. נכתבה ורק תורה, מתן
היינו, באהבה", המקום גזירת עליהם וקבלו בדמימה שהושוו לפי זה, בדבור שלוחים להיות השוה כולם "את
"את - לזה שכר ובתור כו'", בדמימה "הושוו שאז אהרן, בני שני דמיתת המאורע לאחרי רק נאמר זה שדיבור

וגו'").כולם תאכלו אשר החיה ("זאת זה" בדיבור שלוחים להיות השוה

כולל ומאורעות, ציוויים וכמה כמה עם תורה, מתן מאז כך כל רב זמן שעבר היתכן ביותר: תמוה כן, ואם
(מה אכילה של לענין בקשר ציווי ישראל לבני נאמר לא הזה הזמן כל ובמשך - והקמתו המשכן דנדבת הציווי

המדבר?! דור ההוא, בדור גם יוםֿיום, לחיי ומוכרח הנוגע דבר לאכול), אסור ומה לאכול מותר

בעולם שיש העובדה עצם - זו. קושיא לבאר מתעכב אינו רש"י מדוע - כאמור - היא התמיהה ועיקר
העלם מלשון הוא ש"עולם" דמכיון פלא, משום בה אין קושיא, של כו'152מציאות קושיות בו שיש מובן, ,153;

לבאר שענינו אף הכתובים, פשטות בלימוד שמתעוררת (דלקמן) קושיא מבאר אינו שרש"י הוא הפלא אבל
מקרא" של ידעתי"154"פשוטו "לא רש"י כותב שלפעמים - כך כדי ועד הביאור155, את יודע אינו זה שבענין ,
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שמעתי" לא לומר בוש ולא "הודה רבינו שמשה [עלֿדרך הפשט בפירוש156בדרך מצינו לא - דידן ובנידון ,[
ידעתי". "לא כותב אינו וגם המוקשה, בענין ביאור רש"י

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Îלעיל המדובר עם קשור - המדבר דור אודות לעיל של157המוזכר למצב עד יין, דשתיית הענין אודות
הנפש: כלות

בגמרא וגנו158מסופר דמבסמי כמאן "ודמו ביותר, גבוהים שהיו מדבר, מתי את ראה חנה בר בר שרבה
יין כשתויי צהובות בפנים שוכבין שהיו .159אפרקיד",

בהמשך הובא (ולכן מדבר מתי של מעלתם גודל מבואר יין") כשתויי צהובות ("פנים זה שבענין לומר, ויש
ל כאמור - רוחני) גובה גם מרומז שבזה ביותר, גבוהים שהיו גילוילזה של מצב על מורה יין" ש"שתויי עיל

האלקי התענוג מעוצם נפשו שתכלה עד ביותר, נעלה באופן דתורה ורזין מורה160סודות צהובות" "פנים (שכן,
התענוג). גודל על

מקומות בכמה המבואר עם קשור זה ז"ל161וענין רבותינו מאמר לעולם162בפירוש חלק להם אין המדבר שדור
עבורם. "שכר" של בגדר אינו הבא" ד"עולם שהענין כך הבא, מעולם למעלה היא ודרגתם שמעלתם - הבא

.‰Îשנתבאר עלֿדרך הנה - הפורים ימי עם פרה דפרשת הקשר אודות ח) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
באותו היו הן ש"אף בלבד זו לא אשר ישראל, נשי של מעלתן מודגשת שבפורים שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה
בפרשת שגם לומר, יש - בלבד אסתר שם על נקראת שהמגילה ועד אשה, ידי על היה הנס שעיקר אלא הנס",

ישראל: נשי של מעלתן מודגשת פרה
רש"י ומבאר דוקא, נקבה - אדומה פרה ואילו דוקא, זכר ממין להיות צריכים היו הקרבנות טעם163רוב את

אמרו מלך, של פלטין שטינף שפחה לבן "משל - מקרא] של בפשוטו ביאור הדורש ענין שזהו [מכיון הדבר
העגל". על ותכפר פרה תבוא כך הצואה, ותקנח אמו תבוא

ובהקדים: - בזה והענין

הרמב"ן שכתב מה כידוע - האדם בנפש הרוחנית בעבודה גם ישנם הקרבנות עניני מעשה164כל בביאור
הבורא חסד לולא כו' דמו שישפך לו וראוי . . לאלקיו חטא כי אלה כל בעשותו אדם "שיחשוב הקרבנות,

הזקן רבינו שמבאר וכפי כו'". הזה הקרבן וכפר תמורה ממנו שכתוב165שלקח מכם166מה יקריב כי "אדם
לה'". שלמטה האדם נפש את שיקריב ממש, "מכם הוא שהקרבן - יקריב" כי מכם "אדם ולא לה'", קרבן

עליו" לכפר לו "ונרצה - הוא הקרבנות ענין התשובה'167ותוכן ב'אגרת הזקן רבינו שמבאר כפי שהקרבן168,
ה לפני לרצון "שיהיה מעבודתו".פועל לקונו רוח נחת להיות החטא, כקודם יתברך לפניו וחביב ומרוצה '

רבינו ובלשון כו'", תמורה ממנו שלקח הבורא "חסד מפני עונש, של ענין מונע שהקרבן בלבד זו לא כלומר:
יתברך.168הזקן לפניו וחביב מרוצה שנעשה - מזו יתירה אלא כו'", דבר וחצי דבר לו מזכירין "אין :

לכסלה" עוד ישוב לבל שלם בלב בלבו "שיגמור ולהבא, מכאן הקבלה - הוא התשובה ענין עיקר .169והנה,

- ועיקרה התשובה, ממצות חלק זהו אבל העבר), על (חרטה מחילה ובקשת הווידוי גם להיות צריך אמנם
עוד. יחטא לא ולהבא שמכאן

החטאים לכל ומקור השורש שהוא העגל, חטא על כפרה - אדומה דפרה התוכן שמכאן170וזהו - ובעיקר ,
התורה. הוראת עלֿפי ההנהגה כללות נעשית ולהבא
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כ.156) י, פרשתנו פרש"י
ואילך.157) 1361 ע' לקמן נדפס
ואילך.158) סע"ב עג, ב"ב
שם.159) פרש"י
שנח.160) ס"ע אגרות לוי"צ לקוטי ראה
עה"ת161) עמוקות במגלה ועד"ז פ"ח. ח"ב חקו"ד מאמר עש"מ

לה. יד, שלח
(במשנה).162) א קח, סנהדרין
כב).163) פסוק (לאחרי הב' בפירוש - ב יט, חוקת

ט.164) א, ויקרא עה"פ
ואילך.165) ב ב, ויקרא לקו"ת
ב.166) א, ויקרא
ד.167) שם,
פ"ב.168)
פ"א.169) אגה"ת
וראה170) לד. לב, תשא עה"פ פרש"י א. קב, סנהדרין ראה

ועוד. .978 ע' ח"ג לקו"ש

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

חטא של ענין לידי יבוא לא שלכתחילה לפעול מזו: ויתירה עוד, יחטא לא ולהבא שמכאן לפעול כדי והנה,
ממנה" יסור לא יזקין כי גם גו' לנער "חנוך החינוך, ענין כללות דרוש לזה המתאים171- החינוך שעלֿידי היינו, ,

לא שמלכתחילה כך התורה, הוראת עלֿפי הנהגתו תהיה חייו ימי כל שבמשך מבטיחים והיהדות, התורה ברוח
חסֿושלום. חטא של ענין לידי יבוא

דוקא ב"אם" (בעיקר) תלוי החינוך ענין שכן, - ותקנח" אמו "תבוא הדיוק מובן שלהיותה172ועלֿפיֿזה ,

דמותם את לעצב וביכלתה שבכוחה כך הבית, בכל האווירה את ומנהיגה הקובעת היא הרי "עקרתֿהבית"
התורה. הוראת עלֿפי תהיה הנהגתם שכללות והבנות, הבנים של הרוחנית

דוקא: העגל לחטא השייכות ביאור - בזה להוסיף ויש

כו', וזהב כסף ריבוי להשיג כדי - השתחוואה של לאופן ועד והתאווה התשוקה על מורה הזהב" "עגל
להשתחוואה בנוגע בזה וכיוצא ארץ"! יכסה "החושך החושך, גודל מפני מדינה"... "מכת זוהי לדאבוננו, אשר,

כו'. וכבוד תאוה קנאה אחרי ורדיפה

צ זה בעניניועל יהיה ותשוקתם רצונם שעיקר ישראל ובנות בני את לחנך - "קינוח" של ענין להיות ריך
כו'. וזהב כסף של בענינים ולא ומצוותיה, תורה ויהדות, קדושה

.ÂÎדבר שנעשה לאחרי שהמדובר משמע, ותקנח", אמו "תבוא מהלשון להבין: צריך עדיין אמנם,
לידי יבוא שלא מלכתחילה, בלתיֿרצוי ענין שלילת אודות לעיל האמור עם זה יתאים כיצד כן, ואם בלתיֿרצוי,

כלל? חטא של ענין
בזה: והביאור

בפועל במעשה (לא בלתיֿרצויים לדברים ולהתאוות להמשך הוא יכול האדם, של תולדתו טבע מצד
הכתוב ובלשון בלבד), ותאווה משיכה אם כי מנעוריו".173חסֿושלום, רע האדם לב "יצר :

ימשוך" אדם כל ואחריה אדם כל "מדת היא [שמדתו ה"בינוני" אצל שאפילו כך, כדי עבר174ועד ש"לא [

לעולם" יעבור ולא מימיו השמאלי175עבירה בחלל ובגבורתו בתקפו הוא הרע של ועצמותו "מהותו הנה ,

כו'" חסֿושלום",176כתולדתו באיסור בין בהיתר בין הזה עולם גשמיות עניני לכל תאוה "להתאוות יכול ולכן ,
בנוגע אפילו הפועל, אל מהכח תאוותו להוציא וממשלה שליטה ליצרֿהרע אין - ממש לפועל שבנוגע אלא
כו'". ידים בשתי דוחהו . . מיד אלא . . הרע זה הרהור חסֿושלום ברצון "שיקבל בלבד, והרהור למחשבה

היצר, של מציאותו עצם אודות אם כי חסֿושלום, בפועל במעשה חטא של ענין אודות מדובר שלא ונמצא,
במשל, הקינוח ובדוגמת עלֿדרך – אדם) ידי מעשה מצד (ולא הבריאה טבע מצד מנעוריו", רע האדם לב "יצר

כו'. הבריאה טבע מצד אלא שאינו ענין להסיר

- "קינוח" לשון נופל חטא, של ענין לידי יבוא לא שמלכתחילה באופן חינוך על שגם מובן ועלֿפיֿזה
חסֿושלום. פועל לידי יבוא שלא זה ענין לקנח מנעוריו", רע (שהוא) האדם לב ל"יצר ביחס

.ÊÎשבידן - ותקנח" אמו "תבוא - ישראל נשי של מעלתן מודגשת פרה פרשת שבשבת מובן עלֿפיֿזה
והיהדות. התורה ברוח ישראל ובנות בני את לחנך והאחריות הזכות ניתנה
לאו שיוצא משעה ומיד תיכף מתחיל החינוך שענין פעמים כמה שתיכףוכמדובר ישראל נהגו ולכן העולם, יר

דברים של ציורים שיראה ומשתדלים כו', קדושים שמות מסביבו תולים העולם לאויר יוצא התינוק כאשר ומיד
בלבד סחורה",177טהורים מכל סחרה טוב "כי שתוכנו שיר קטנים לילדים לשיר בישראל נשים נהגו כן וכמו ,

למרות כי - בזה כיוצא שירים ועוד ביותר, הטוב הדבר היא התורה אבל ושקדים, צימוקים אמנם ישנם
הרי ושקדים, צימוקים - להבדיל - הם ומה "תורה", מהי יודע ואינו מאומה, מבין אינו שהתינוק שחושבים
יתחיל אביו שכאשר מסייע זה הרי בקטנותו, זה ענין בו מחדירים כאשר ולכן, הכל, את הוא שומע בפנימיותו

במשחקים)! לשחק (במקום יותר ועוד יותר עוד עמו שילמד מאביו יבקש כשיגדל, תורה ללמדו
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ו.171) כב, משלי
כ"ק172) בצוואת הובא - ע"א דמ"ד האותיות שער של"ה ראה

ועוד. לנער). חנוך קונטרס (סוף אדנ"ע
י).173) פל"ד, (מב"ר עה"פ ובפרש"י כא. ח, נח

רפי"ד.174) תניא
פי"ב.175) שם
פי"ג.176) שם
זו.177) שנה מרחשון כ"ף שיחת - בארוכה ראה
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חטא של ענין לידי יבוא לא שלכתחילה לפעול מזו: ויתירה עוד, יחטא לא ולהבא שמכאן לפעול כדי והנה,
ממנה" יסור לא יזקין כי גם גו' לנער "חנוך החינוך, ענין כללות דרוש לזה המתאים171- החינוך שעלֿידי היינו, ,

לא שמלכתחילה כך התורה, הוראת עלֿפי הנהגתו תהיה חייו ימי כל שבמשך מבטיחים והיהדות, התורה ברוח
חסֿושלום. חטא של ענין לידי יבוא

דוקא ב"אם" (בעיקר) תלוי החינוך ענין שכן, - ותקנח" אמו "תבוא הדיוק מובן שלהיותה172ועלֿפיֿזה ,

דמותם את לעצב וביכלתה שבכוחה כך הבית, בכל האווירה את ומנהיגה הקובעת היא הרי "עקרתֿהבית"
התורה. הוראת עלֿפי תהיה הנהגתם שכללות והבנות, הבנים של הרוחנית

דוקא: העגל לחטא השייכות ביאור - בזה להוסיף ויש

כו', וזהב כסף ריבוי להשיג כדי - השתחוואה של לאופן ועד והתאווה התשוקה על מורה הזהב" "עגל
להשתחוואה בנוגע בזה וכיוצא ארץ"! יכסה "החושך החושך, גודל מפני מדינה"... "מכת זוהי לדאבוננו, אשר,

כו'. וכבוד תאוה קנאה אחרי ורדיפה

צ זה בעניניועל יהיה ותשוקתם רצונם שעיקר ישראל ובנות בני את לחנך - "קינוח" של ענין להיות ריך
כו'. וזהב כסף של בענינים ולא ומצוותיה, תורה ויהדות, קדושה

.ÂÎדבר שנעשה לאחרי שהמדובר משמע, ותקנח", אמו "תבוא מהלשון להבין: צריך עדיין אמנם,
לידי יבוא שלא מלכתחילה, בלתיֿרצוי ענין שלילת אודות לעיל האמור עם זה יתאים כיצד כן, ואם בלתיֿרצוי,

כלל? חטא של ענין
בזה: והביאור

בפועל במעשה (לא בלתיֿרצויים לדברים ולהתאוות להמשך הוא יכול האדם, של תולדתו טבע מצד
הכתוב ובלשון בלבד), ותאווה משיכה אם כי מנעוריו".173חסֿושלום, רע האדם לב "יצר :

ימשוך" אדם כל ואחריה אדם כל "מדת היא [שמדתו ה"בינוני" אצל שאפילו כך, כדי עבר174ועד ש"לא [

לעולם" יעבור ולא מימיו השמאלי175עבירה בחלל ובגבורתו בתקפו הוא הרע של ועצמותו "מהותו הנה ,

כו'" חסֿושלום",176כתולדתו באיסור בין בהיתר בין הזה עולם גשמיות עניני לכל תאוה "להתאוות יכול ולכן ,
בנוגע אפילו הפועל, אל מהכח תאוותו להוציא וממשלה שליטה ליצרֿהרע אין - ממש לפועל שבנוגע אלא
כו'". ידים בשתי דוחהו . . מיד אלא . . הרע זה הרהור חסֿושלום ברצון "שיקבל בלבד, והרהור למחשבה

היצר, של מציאותו עצם אודות אם כי חסֿושלום, בפועל במעשה חטא של ענין אודות מדובר שלא ונמצא,
במשל, הקינוח ובדוגמת עלֿדרך – אדם) ידי מעשה מצד (ולא הבריאה טבע מצד מנעוריו", רע האדם לב "יצר

כו'. הבריאה טבע מצד אלא שאינו ענין להסיר

- "קינוח" לשון נופל חטא, של ענין לידי יבוא לא שמלכתחילה באופן חינוך על שגם מובן ועלֿפיֿזה
חסֿושלום. פועל לידי יבוא שלא זה ענין לקנח מנעוריו", רע (שהוא) האדם לב ל"יצר ביחס

.ÊÎשבידן - ותקנח" אמו "תבוא - ישראל נשי של מעלתן מודגשת פרה פרשת שבשבת מובן עלֿפיֿזה
והיהדות. התורה ברוח ישראל ובנות בני את לחנך והאחריות הזכות ניתנה
לאו שיוצא משעה ומיד תיכף מתחיל החינוך שענין פעמים כמה שתיכףוכמדובר ישראל נהגו ולכן העולם, יר

דברים של ציורים שיראה ומשתדלים כו', קדושים שמות מסביבו תולים העולם לאויר יוצא התינוק כאשר ומיד
בלבד סחורה",177טהורים מכל סחרה טוב "כי שתוכנו שיר קטנים לילדים לשיר בישראל נשים נהגו כן וכמו ,

למרות כי - בזה כיוצא שירים ועוד ביותר, הטוב הדבר היא התורה אבל ושקדים, צימוקים אמנם ישנם
הרי ושקדים, צימוקים - להבדיל - הם ומה "תורה", מהי יודע ואינו מאומה, מבין אינו שהתינוק שחושבים
יתחיל אביו שכאשר מסייע זה הרי בקטנותו, זה ענין בו מחדירים כאשר ולכן, הכל, את הוא שומע בפנימיותו

במשחקים)! לשחק (במקום יותר ועוד יותר עוד עמו שילמד מאביו יבקש כשיגדל, תורה ללמדו
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ו.171) כב, משלי
כ"ק172) בצוואת הובא - ע"א דמ"ד האותיות שער של"ה ראה

ועוד. לנער). חנוך קונטרס (סוף אדנ"ע
י).173) פל"ד, (מב"ר עה"פ ובפרש"י כא. ח, נח

רפי"ד.174) תניא
פי"ב.175) שם
פי"ג.176) שם
זו.177) שנה מרחשון כ"ף שיחת - בארוכה ראה
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העיבור, חדשי ט' במשך העולם, לאויר יוצא שהתינוק לפני עוד החינוך ענין מתחיל - דבר של ולאמיתו
ושתיה האכילה דכשרות הענין - כולל המשפחה, טהרת של באופן היא לזה ההכנה כאשר - לפניֿזה ועוד

הולד נעשה שמהם שבאם, והאודם שבאב הלובן - [כולל ואמו אביו של ובשר שהדם היינו, ואמו, ]178דאביו

ניתנו אלו ענינים שכל ויוםֿטוב, קודש שבת נרות - דלוק" ד"נר הענין וכן כשרים, ומשקאות ממאכלים הם
ישראל. לנשי

להוסיף מיוחדת כח נתינת ישנה - ישראל נשי של מעלתן מודגשת שבה פרה, פרשת בשבת בעמדנו ולכן,
אלו. ענינים בכל עוז וביתר שאת ביתר

.ÁÎשבוע" (במסגרת ישראל נשי של לכנס בקשר זה הרי - ישראל נשי של מעלתן אודות לעיל האמור כל
שבשניהם - פרה) פרשת (שבת זו בשבת וסיומו פורים) (ערב שעברה בשבת היתה שהתחלתו היהודיה") האשה

בארוכה. כנ"ל ישראל, נשי של המיוחדת מעלתן מודגשת
קיים לא שבהם - קדושה עניני וככל ומופלגה, רבה בהצלחה יהיו הכנס עניני שכל יהיֿרצון – לזה ובקשר
עוז. וביתר שאת ביתר בקודש, ולהעלות להוסיף מנת על מסויים, שלב של סיום זה אלא "סיום", של המושג

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל [שהרי התורה בלימוד - אחת,179ודוגמתו מסכת מסיימים שכאשר ,[

להתחיל תעזרני כן ברכות מסכת לסיים שעזרתני כשם כו' רצון "יהי ומבקשים: אומרים ברכות, מסכת ולדוגמא:
כו'", אחרים וספרים מסכתות

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר - טהרות סדר לסיום שבאים שסיומה:180עד -

בשלום" עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז תורה"181"ה' אלא עוז "אין התורה, ענין שעלֿידי היינו, פועלים182, ,

הפכי באופן ההנהגה היתה זאת שלולי מכיון שלום, של ענין לפעול צורך שיש כזה במקום בעולם, שלום
ונעשה מתהפך שכנגד הצד שגם לנהורא, חשוכא אתהפכא - ה"שלום" בענין השלימות לתכלית ועד חסֿושלום,

נפשי בשלום פדה המתחיל' ב'דיבור האמצעי אדמו"ר שמבאר כפי וידיד, השלום.183אוהב ענין אמיתית שזהו

"קיימו - התורה שלימות ונשים", טף זקן ועד "מנער - העם שלימות המשולשת: השלימות עם קשור זה וכל
כבר" שקיבלו ורחבה"184מה טובה ל"ארץ באים ישראל בני כל כאשר - הארץ ושלימות כפי185, - "טובה" ,

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב ד"כי באופן - ורחבה בשלימותה, עלֿידי186שהיא והשלימה האמיתית בגאולה ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

.ËÎ:הערות שתי ישנן - דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
הזהר מאמר על - א' בני187הערה כל ויריעו בוקר כוכבי יחד ברן פתח יצחק ר' וגו', השמיני ביום "ויהי

אאמו"ר188אלקים ומבאר וכו'", ישראל אינון זכאין דוקא189, יצחק רבי ולמה הכא, הזאת דהפתיחה "השייכות
הקבלה. באותיות - בה" פתח

הב' הזהר190ובהערה מאמר את הדברים) (בין מבאר ברכה".191- של ב"כוס ענינים ג' אודות

מכיון וגם: ה'. לעבודת בנוגע ללמוד שיש הענינים פרטי את אאמו"ר ביאר לא - פעמים כמה וכמדובר
שמיני דפרשת בזהר המבוארים שהענינים מובן, - פרה פרשת עם ביחד שמיני פרשת באה זו שנה שבקביעות

פרה. פרשת עם גם קשר להם יש

לקמן. שיתבאר וכפי
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א.178) לא, נדה ראה
בתחלתו.179) ב"ר וראה רע"ב. קסא, זח"ב
ב.180) יג, זכרי'
יא.181) כט, תהלים
פל"א,182) ויק"ר וראה ג. פ"ב, שהש"ר ג. ח, עה"פ תהלים מדרש

ועוד. רמד. רמז בשלח יל"ש ה.
פי"א.183) ח"א תשובה שערי
א.184) פח, שבת

ח.185) ג, שמות
כ.186) יב, ראה
ב.187) לה,
ז.188) לח, איוב
רסז).189) (ע' פרשתנו ריש לוי"צ לקוטי
רסט.190) ע' שם
ואילך.191) א לט,
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.Ï:רש"י בפירוש הביאור
אפשר - תורה מתן לאחרי מיד טהורות שאינם ובהמות חיות דאכילת האיסור על ישראל נצטוו שלא מה

בפועל: למעשה נוגע זה ענין היה לא זו שבתקופה בפשטות, לתרץ

לשנה (עד סיני במדבר כלומר, סיני, הר בסביבות ישראל חנו - תורה למתן הסמוכה התקופה כל במשך
"נשר"192הבאה כמו עופות, וכן וארנבת, שפן גמל, כגון: בעליֿחיים, כלל בנמצא אינם מדבר שבמקום ומכיון .(

מכיון אכילתם, איסור על מיד להזהיר צורך אין - במים" אשר "כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בזה, וכיוצא
לאכלם. כלל אפשרות קיימת היתה לא שבלאוֿהכי

גחון" על הולך ("כל ל"נחש" שכתוב193ובנוגע [וכמו ב"מדבר" שנמצא והנורא194) הגדול במדבר "המוליכך
שתפקידו ענן", "עמוד לפניהם הלך ממצרים שבצאתם יודע למקרא הבןֿחמש הרי - גו'"] ועקרב שרף נחש

הדרך" "לנחותם ועקרבים195היה נחשים להרוג וכן סוכה196, מצות קיום אודות למקרא הבןֿחמש שיודע וכפי .
מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו לו197"למען הסביר ובודאי ,

ישראל בני מחנה את שהקיפו כבוד" ל"ענני שהכוונה דמחנה198אביו שבשטח בפשטות מבין שכן, ומכיון ,
ועקרבים. נחשים בנמצא היו לא ישראל

אכילת איסור על נצטוו כך אחר ורק כו', והקמתו המשכן נדבת - גרמא שהזמן ענינים באו לראש לכל ולכן,
לארץ ישוב, למקום יתקרבו כאשר - שלאחריֿזה בזמן לפועל נוגע שיהיה דבר טהורות, שאינם ובהמות חיות

בזה. וכיוצא העולם, אומות מתגרי לקנות באפשרותם תהיה שאז בזה, וכיוצא ועוג, סיחון

.‡Ï:להבין צריך עדיין אמנם,
תאכל". לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין "להבדיל נאמר: פרשתנו בסיום
טמאה בין אלא הם, מפורשים כבר והלא לפרה, חמור בין לומר צריך – הטהור ובין הטמא "בין רש"י: ומפרש
והלא לערוד, צבי בין לומר צריך – הנאכלת החיה ובין רובו. לנשחט קנה של חציו נשחט בין לך, לטהורה לך
שבפרשה כלומר, פסולה". טריפה סימני בה לנולדו כשרה טריפה סימני בה שנולדו בין אלא הם, מפורשים כבר

וטריפה. שחיטה דיני גם נאמרו זו

למעשה נוגעים היו לא טהורים שאינם בעליֿחיים אודות הדינים פרטי שכל אמת הן יוקשה: - ועלֿפיֿזה
לאכול רצו כאשר בפועל למעשה נוגעים היו וטריפה שחיטה דיני מכלֿמקום, תורה, מתן לאחרי מיד בפועל

שבה? וטריפה שחיטה דיני מפני תורה מתן לאחרי מיד להאמר זו פרשה צריכה היתה כן, ואם בשר,

בזה: והביאור

בשלח בשר199בפרשת תאכלו הערביים "בין הקב"ה: אמר - בשר לאכול ביקשו ישראל בני שכאשר מסופר
מאד". ושמן עוף מין - "שלו רש"י: ומפרש וגו'". השלו ותעל בערב "ויהי - הוה וכך לחם", תשבעו ובבוקר

בהמות ש"הרבה למרות כי - בשר עוד ישראל בני אכלו לא "מן") (והלחם, ה"שלו" שמלבד מובן, ומזה
להם" עוף200היו מין "שלו", להם נותן הקב"ה כאשר שלהם בהמות לשחוט ממונם את יבזבזו שלא פשיטא ,

לבזבז ירצה טעים, עוף לאכול שבמקום "משוגע" ימצא ואם בהמה! מבשר יותר טעים גם שהוא מאד", "שמן
עסקינן"! לא "בשופטני הרי - כך כל טעים שאינו בשר לאכול כדי בהמה לשחוט ממונו את

שיוכלו כדי תורה מתן לאחרי מיד שחיטה דיני לדעת צריכים היו כן, ואם שחיטה, צריך עוף בשר שגם ואף
בגמרא הנה: - "שלו" לא201לאכל למקרא הבןֿחמש אבל שחיטה", שטעון "דבר הוא ש"שלו" אמנם מצינו

ע עוף.למד בשחיטת התורה) (מן חיוב שיש יודע אינו שכן, ומכיון זה, ענין דיין
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יא.192) י, בהעלותך פרש"י ראה
ובפרש"י.193) מב יא, פרשתנו
טו.194) ח, עקב
כא.195) יג, בשלח
לד.196) שם, בהעלותך פרש"י

מג.197) כג, אמור
עה"פ.198) פרש"י
יבֿיג.199) טז,
ח.200) שם, פרש"י
ב.201) עה, יומא
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.Ï:רש"י בפירוש הביאור
אפשר - תורה מתן לאחרי מיד טהורות שאינם ובהמות חיות דאכילת האיסור על ישראל נצטוו שלא מה

בפועל: למעשה נוגע זה ענין היה לא זו שבתקופה בפשטות, לתרץ

לשנה (עד סיני במדבר כלומר, סיני, הר בסביבות ישראל חנו - תורה למתן הסמוכה התקופה כל במשך
"נשר"192הבאה כמו עופות, וכן וארנבת, שפן גמל, כגון: בעליֿחיים, כלל בנמצא אינם מדבר שבמקום ומכיון .(

מכיון אכילתם, איסור על מיד להזהיר צורך אין - במים" אשר "כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בזה, וכיוצא
לאכלם. כלל אפשרות קיימת היתה לא שבלאוֿהכי

גחון" על הולך ("כל ל"נחש" שכתוב193ובנוגע [וכמו ב"מדבר" שנמצא והנורא194) הגדול במדבר "המוליכך
שתפקידו ענן", "עמוד לפניהם הלך ממצרים שבצאתם יודע למקרא הבןֿחמש הרי - גו'"] ועקרב שרף נחש

הדרך" "לנחותם ועקרבים195היה נחשים להרוג וכן סוכה196, מצות קיום אודות למקרא הבןֿחמש שיודע וכפי .
מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו לו197"למען הסביר ובודאי ,

ישראל בני מחנה את שהקיפו כבוד" ל"ענני שהכוונה דמחנה198אביו שבשטח בפשטות מבין שכן, ומכיון ,
ועקרבים. נחשים בנמצא היו לא ישראל

אכילת איסור על נצטוו כך אחר ורק כו', והקמתו המשכן נדבת - גרמא שהזמן ענינים באו לראש לכל ולכן,
לארץ ישוב, למקום יתקרבו כאשר - שלאחריֿזה בזמן לפועל נוגע שיהיה דבר טהורות, שאינם ובהמות חיות

בזה. וכיוצא העולם, אומות מתגרי לקנות באפשרותם תהיה שאז בזה, וכיוצא ועוג, סיחון

.‡Ï:להבין צריך עדיין אמנם,
תאכל". לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין "להבדיל נאמר: פרשתנו בסיום
טמאה בין אלא הם, מפורשים כבר והלא לפרה, חמור בין לומר צריך – הטהור ובין הטמא "בין רש"י: ומפרש
והלא לערוד, צבי בין לומר צריך – הנאכלת החיה ובין רובו. לנשחט קנה של חציו נשחט בין לך, לטהורה לך
שבפרשה כלומר, פסולה". טריפה סימני בה לנולדו כשרה טריפה סימני בה שנולדו בין אלא הם, מפורשים כבר

וטריפה. שחיטה דיני גם נאמרו זו

למעשה נוגעים היו לא טהורים שאינם בעליֿחיים אודות הדינים פרטי שכל אמת הן יוקשה: - ועלֿפיֿזה
לאכול רצו כאשר בפועל למעשה נוגעים היו וטריפה שחיטה דיני מכלֿמקום, תורה, מתן לאחרי מיד בפועל

שבה? וטריפה שחיטה דיני מפני תורה מתן לאחרי מיד להאמר זו פרשה צריכה היתה כן, ואם בשר,

בזה: והביאור

בשלח בשר199בפרשת תאכלו הערביים "בין הקב"ה: אמר - בשר לאכול ביקשו ישראל בני שכאשר מסופר
מאד". ושמן עוף מין - "שלו רש"י: ומפרש וגו'". השלו ותעל בערב "ויהי - הוה וכך לחם", תשבעו ובבוקר

בהמות ש"הרבה למרות כי - בשר עוד ישראל בני אכלו לא "מן") (והלחם, ה"שלו" שמלבד מובן, ומזה
להם" עוף200היו מין "שלו", להם נותן הקב"ה כאשר שלהם בהמות לשחוט ממונם את יבזבזו שלא פשיטא ,

לבזבז ירצה טעים, עוף לאכול שבמקום "משוגע" ימצא ואם בהמה! מבשר יותר טעים גם שהוא מאד", "שמן
עסקינן"! לא "בשופטני הרי - כך כל טעים שאינו בשר לאכול כדי בהמה לשחוט ממונו את

שיוכלו כדי תורה מתן לאחרי מיד שחיטה דיני לדעת צריכים היו כן, ואם שחיטה, צריך עוף בשר שגם ואף
בגמרא הנה: - "שלו" לא201לאכל למקרא הבןֿחמש אבל שחיטה", שטעון "דבר הוא ש"שלו" אמנם מצינו

ע עוף.למד בשחיטת התורה) (מן חיוב שיש יודע אינו שכן, ומכיון זה, ענין דיין
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בראשית בחומש כבר למד - בהמה לבשר שחיטה,202בנוגע - בפשטות - שפירושו והכן", טבח "וטבוח
הענין בהמשך שכתוב ממה כמובן - בהמה בבשר הוא המדובר לא203ושם כי לבדם ולהם לבדו לו "וישימו

עבדו שמצרים מכיון - הוא הדבר שטעם למצרים", היא תועבה כי לחם העברים את לאכול המצרים יוכלון
ויעלהו204לבהמות האיל את ויקח . . לשחוט המאכלת את "ויקח יצחק: עקידת בסיפור לפניֿזה למד כן וכמו .
עוף.205לעולה" בשחיטת התורה) (מן חיוב שיש עדיין למד לא - לעוף בנוגע אבל עוף. ולא דוקא, "איל" -

סופרים. מדברי אלא זה שאין אפשר הרי - בזה) וכיוצא "כפרות" (בעת עוף ששוחטים ראה אם ואפילו

נוגעים היו לא בעליֿחיים) לאכילת בנוגע שבפרשתנו מהציוויים (כחלק שחיטה שדיני מובן, שכן, ומכיון
בשחיטה חייב שאינו ה"שלו", היה - ישראל בני שאכלו היחידי הבשר כאשר תורה, מתן לאחרי מיד לפועל

התורה). (מן

.·Ï:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור
כוכבי יחד "ברן וגבורות: דחסדים הענינים ב' ישנם - אלקים" בני כל ויריעו בוקר כוכבי יחד ד"ברן בענין
הוא "אלקים" כי הגבורות, בחינת - אלקים" בני כל "ויריעו דאברהם, בוקר בחינת החסדים, ענין - בוקר"

הגבורה. בחינת

תורה' ב'לקוטי כמבואר - פרה לפרשת הקשר ישנם206וזהו אדומה פרה שבעבודת דלעיל) במאמר (והובא
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טז.202) מג, מקץ
לב.203) שם,
שם.204) פרש"י ראה
יֿיג.205) כב, וירא
ואילך.206) ב נו, חוקת

שמיני.207) ר"פ ופרש"י תו"כ ב. פז, שבת
בסופה.208) ברכות
סל"א.209) פדר"א רע"א. ס, זח"א
מב.210) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ
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ישראל, בני כל יראו ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
רבינו משה עלֿידי שנעשתה הפרה מאפר גם ינתן (שבה העשירית הפרה שריפת את ואהרן, משה עם )211ביחד

עלֿידי צדקנושתיעשה העשירית"212משיח ה"שירה עם ביחד ,213,

"נאו". ממש, זה וביום זה ובחודש זו בשנה ממש, בימינו במהרה - זה וכל

"יהי לנגן שיחיה לה'שליחֿציבור' צוה כך ואחר נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
המקדש". בית שיבנה כו' רצון

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

.ÂÏ,משובח זה הרי המקדים וכל חטים", "מעות עם הקשורים הענינים בכל כבר לעסוק יש - לעיל כאמור
משובח. זה הרי המרבה וכל

ד"אחישנה" באופן - הגאולה בענין זריזות לידי תביא המקדים) (כל בזה שהזריזות הן214ויהיֿרצון "מיד ,
את אלקיך ה' ירחיב ד"כי לריבוי יביא המרבה) (כל בזה והריבוי שלנו; המושגים לפי ממש, "מיד" נגאלין",

ממש. בימינו במהרה גבולך",
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אדומה211) פרה הל' רמב"ם ספ"ג. פרה - ותוספתא משנה ראה
ספ"ג.

שם.212) רמב"ם חוקת. ר"פ יל"ר

א.213) א, שה"ש תרגום א. טו, בשלח מכילתא
א.214) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש אודות נסיעה לכאן, מובן שבד"א באם יש מוצא לכסף אבל פשוט שאין מקום להכנס 

בחובות, ובמ"ש אודות נסיעה באנית מסע, מובן שזה מופרך הן מטעם הבריאות והן מטעם איבוד זמן.

כלל, ובזמן  בהנוגע לנסיעה באני' באם כנ"ל יש כסף על זה ונסיעה שאינה קשורה בחילול שבת 

שלא יגע כלל בעבודתו בקדש בהרשת ובהסכמת זוגתו תחי' - יש להתענין אודות זה.

בודאי ינצלו ימי הפורים להתפתחות מוסדות הרשת ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה.

בברכה לבשו"ט.
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.‡
‰„Â˜� ˘È (‰¯„Ò) ‰˘¯Ù ‰˙Â‡·˘ ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ÏÎÏ

‰˘¯Ù‰ Ì˘· ‰ÊÂÓ¯‰ ˙Ù˙Â˘Ó
בתורה הפרשות חלוקת אודות רבות פעמים כבר דובר

דאורייתא סדרים ג"ן שלמרות1– התורה), פרשות (נ"ג

יש (סדרה) פרשה היאxtqnשבכל פרשיה וכל פרשיות,

הללו הפרשיות שכל העובדה זאת בכל עצמו, בפני ענין

נקודה ביניהן שיש לכך הוכחה היא אחת, בפרשה נמצאות

משותפת.

אשר ב"שמו ומתבטא נרמז דבר כל של שתוכנו כיוון

הקודש" בלשון לו לכל2יקראו המשותפת שהנקודה מובן ,

הם הפרשות שמות כי הפרשה, בשם רמוזה זו סדרה עניני

התורה שעלֿפי .3שמות

בפני פרשיה כל של הפרטי לתוכן שבקשר ולמרות

הראשונה הפרשיה בין יותר גדול הבדל קיים עצמה

בין מאשר (סדרה), פרשה אותה של האחרונה לפרשיה

בפרשה האחרונה לפרשיה שבפרשה הראשונה הפרשיה

לזו זו סמוכות אלו פרשיות כי שלפניה, (סדרה)

תורה עלֿפי לימוד דרך הוא בין4(ו"סמוכים" אשר בעוד ,(

פרשה באותה האחרונה הפרשיה לבין הראשונה הפרשיה

הנקודה אבל – ביניהן המפרידות פרשיות מספר יש

אלו, בפרשיות דוקא נמצאת לעיל שהוזכרה המשותפת

סמוכות אינן אם גם אחת, בפרשה .5שהן

.·
˘È "‰ÈÁ‰ ˙‡Ê" ÔÈ�ÚÏÂ È�ÈÓ˘ ˙˘¯Ù ˙ÏÁ˙Ï

‰˘¯Ù‰ Ì˘· ‰ÊÂÓ¯‰ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â˜�
לתחלת יש אחד מצד לפרשתנו: בקשר גם מובן כך

לסיום יותר הרבה הדוק קשר השמיני" ביום "ויהי הפרשה

החיה..." "זאת לפרשיות מאשר שלפניה, ,6הפרשה

בפשטות, גם מובן זה קשר שמיני. פרשת בסוף שנמצאת

ביום לעניןipinydש"ויהי כהמשך בא "zrayימי

החיה" ל"זאת ואילו הקודמת, הפרשה שבסוף המילואים,

יש פרשה שלכל כיוון אבל לכך. קשר כל לכאורה, אין,

האחרות, הפרשות מכל שונה היא שבה מיוחדת נקודה

החיה" ו"זאת השמיני" ביום "ויהי הפרשיות שלשתי מובן,

אהרן..." את "קח בפרשת קיים שאיננו מיוחד, תוכן ,7יש

"שמיני". – הפרשה בשם רמוז זה ותוכן

.‚
ÂÓˆÚ "È�ÈÓ˘"Ó ˜ÏÁÂ ,"È�ÈÓ˘"Ï ‰�Î‰

אודות כאן שמדובר לכך רמז אין זו פרשה של בשמה

היוםmi`elinlשמיני אודות כאן שמדובר לכך לא ואפילו ,

שמיני" "יום נקראת איננה הפרשה כי אלא8השמיני, ,

הענין עם קשר לכך שיש ומובן – סתם שלillkd"שמיני"

שבו ימים, או מילואים של הפרטי לענין ולא "שמיני",

השמיני. הוא

של הקשר בין ההבדל אודות ב' בסעיף ההסבר לפי

הפרשה של סופה אל שמיני בפרשת הראשונה הפרשיה

יוצא זו, בפרשה אחרת לפרשיה שלה הקשר לבין שלפניה,

הקודמת, בפרשה הכתובה אהרן", את "קח שפרשיית

מ"שמיני", חלק איננה אך ל"שמיני", הקדמה רק מהווה

הכנה המילואים" ימי "שבעת היוו הענין שבפשטות כפי

החיה", "זאת פרשיית ואילו השמיני. ליום והקדמה

עצמו. מ"שמיני" חלק היא שמיני, בפרשת הכתובה

.„
˙‡ ‡Ë·Ó Y "È�ÈÓ˘" Ï˘ ÔÎÂ˙· ˙ÂÂˆ˜ È�˘

˙Â˜Ï‡‰ ÈÂÏÈ‚· ˙ÂÓÈÏ˘‰
מוצאים אנו "שמיני" המספר בתוכן בהקדים: ויובן

ענין על "שמיני" המספר מורה אחד מצד קצוות. שני

יקר"cxtenש ה"כלי כהסבר לו, שקדמו השבעה שכל9מן ,

הוא "שמיני" והמספר שבע, במספר הם הבריאה עניני

יתברך". אליו "מיוחד

מקומותמ במספר כמוסבר היא, הדברים ,10שמעות

עצמה, הבריאה עניני את רק כולל איננו "שבעה" שהמספר

בבריאה ה"מתלבש" האלקי האור את גם ו"שמיני"11אלא ,

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

ועוד.1) רע"ב). (כט, תי"ג תקו"ז ב. רו, ח"ב ב. קד, (מהנ"ע) זח"א ראה

פ"א.2) והאמונה היחוד שער ראה

ואילך.3) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש הנ"ל בכל ראה

ר"פ4) פרש"י ראה – לפנ"ז לסדרה אחת מסדרה (וגם בפשש"מ גם

כא, ברכות וראה תורה. במשנה רק ולא שלח). ר"פ בהעלותך. ר"פ משפטים.

וש"נ. ב.

(5.118 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש גם ראה

ע"פ6) למילואים שמיני ביום היו כולם שלפנ"ז והפרשיות ואילך. ב יא,

שהושוו לפי כו' השוה כולם את שם: מפרש"י ולהעיר הכתובים. פשטות

כו'. בדמימה

ואילך.7) ב ח, צו

השמיני.8) ביום ויהי כ' בסופו כו' תפלות בסדר שברמב"ם להעיר

כאן.9) בחיי רבינו וראה פרשתנו. ריש

ח"ג10) לקו"ש ותש"ה. תש"ד דשנת השמיני ביום ויהי ד"ה ראה

.233 ע' [המתורגם]

הסוכ"ע.11) אור גם נכלל שבזה (ותש"ה) יו"ד סעיף סוף שם תש"ד ראה

ipiny zyxt zegiyÎihewl

האור בעולם, מהתלבשות הנעלה האלקי לאור רומז

מהשתלשלות .12שלמעלה

כך על מראה "שמיני" המילה משמעות שני, מצד אך

כהמשך ובא הקשור ענין אלא עצמו, בפני ענין זה שאין

"שבעה". של לענינים

האלקות: בגילוי השלימות את ה"שמיני" מבטא כך

מהשתלשלות הנעלה האלקי האור שגם היא הכוונה תכלית

גם – "שמיני" במילה רמוז וזה בעולם, בגלוי וישפיע ירד

כדברי ה"שבעה", (מן הבריאה מן ונעלה שמופרד מה

ל"שבעה" הקשור "שמיני", של באופן יהיה יקר"), ה"כלי

הבריאה. לעניני –

.‰
ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Ï˘ ¯Â�ÈÎ· ÔÈÓÈ� ‰�ÂÓ˘
המשיח" ימות של ש"כנור לכך ההסבר יהיה13זהו

נימין" "שמונה :14בעל

וראו ה' כבוד "ונגלה של החידוש יהיה המשיח בימות

בשר" מן15כל באיןֿערוך נשגב הוא ה'" ש"כבוד למרות .

כל16הבריאה "וראו של באופן יתגלה הוא זאת בכל ,

גשמי בשר של מוחשית בראיה – שגילוי17בשר" עד ,

"פשוט" כדבר אלא חידוש, יהווה לא ה' כבוד דרגת

הגשמי. בעולם

ה'" "כבוד את יראה הגשמי שהבשר העובדה כלומר,

באופן אז, הגשמית המציאות של הטבע תכונת לפי תהיה

כדלהלן: "פשטות", של האמיתי

ש"כבוד מפני רק ה' כבוד את "רואה" הבשר כאשר

למטהֿמטה, גם לרדת יכול הוא ולכן גבול, ללא הוא ה'"

גשמי בשר באמצעות ש"ייראה" כך לידי בגללle`[18עד

בעולם, האלקות גילוי אז הרי עצמו], הבשר של תכונותיו

מוחשית בראיה הוא כאשר של19אפילו באופן הוא ,

ידי על ה' כבוד ש"ראיית" כיוון בעולם, והוספה "חידוש"

טבעו. מפני איננה הגשמי הבשר

את יראה הבשר כאשר הוא, האמיתי ה"פשוט" האופן

עצמו הבשר של וטבעו תכונותיו בגלל ה'" בדיוק20"כבוד ,

תכונותיהן בגלל גשמיים דברים רואות בשר שעיני כפי

עצמן הבשר עיני של .21וטבען

"שמונה": המספר לבין המשיח ימות בין הקשר זהו

שני את מבטא בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה של הענין

ב"שמיני": נמצאים לעיל שהוזכרו כפי אשר הקצוות,

במספר שהיא הבריאה, מן ונפרד נעלה הוא ה'" "כבוד

שראיית באופן בעולם יתגלה הוא ואףֿעלֿפיֿכן שבע,

ביחד ה"שמיני" – עצמו העולם טבע מפני תהיה הגילוי

ה"שבעה". עם

.Â
„ˆÈÎÂ ,˙Â˜Ï‡Ï ¯˙Ò‰ ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚ

ÈÂÏÈ‚ Â„ˆÓ ‡Â·È
שאלקות, במצב היום נמצא העולם הרי להבין: יש

נראית איננה בבריאה, המתלבשת האלקות דרגת ואפילו

אל שנוסף חיצוני, צדדי, פרט (אינה זאת ועובדה בו,

שהעולם מפני היא אלא) זה,xap`העולם, באופן

מפני הוא בו וההסתר eze`ivnשההעלם mvr22הוא [ולכן
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זה12) מספר "כי יקר הכלי zi'וכל' eil` cgein."

שם.13) יקר בכלי שהובא

ד.14) כא, תזריע לקו"ת וראה ב. יג, ערכין

וראו15) ה' כבו' נגלה המשיח "שלימות שם יקר כלי וראה ה. מ, ישעי'

כו'". ז' על רוכב אחד ה' כי בשר כל

ה'16) דכבוד תתקל) ע' ח"ב תער"ב (בהמשך תרע"ה זו מצה ד"ה ראה

לפנה"צ. שהוא כמו דא"ס מל' הוא

שם:17) ובתו"ח פכ"ה. האמונה שער ואילך. א תפב, תצוה תו"ח וראה

כו'. יצור כל ויבין בוראם את יכירו בהמות אפילו

מ"ת.18) בעת הי' שעד"ז תתקלא ע' שם תער"ב המשך ראה

הובא19) ולכן פשיטות של הו"ע ראי' של באופן הוא כשהגילוי בכללות

קי"ס בשעת וביהמ"ק: מקי"ס תתקלה) ע' שם תער"ב (המשך לזה הדוגמא

e`xשבא דכשם בביהמ"ק וכן כו' האוא"ס גילוי ליראותze`xlהכל בא כך

וש"נ), א. ב, (חגיגה

הבשר טבע מצד בא כאשר הוא פשיטות דבדרך הענין אמיתית אמנם

ש"הי' בביהמ"ק ועד"ז דאוא"ס" הגילוי "מצד זה הי' קי"ס בעת משא"כ גופא,

תתקלו ע' שם ראה לעת"ל, תהי' הפשיטות אמיתית ולכן אוא"ס" גילוי

ואילך. א'רסג ס"ע ח"ג שם וראה כו'". לעתיד יהי' מזה "וביותר

את20) ואשפוך וכמ"ש בכאו"א לעתיד שיהי' הנבואה בגילוי "וכמו"כ

תנאים כמה בזה שיש בנביאים הנבואה גילוי כמו ולא גו' בשר כל על רוחי

משא"כ כו' מהטבע שלמעלה פלא כדבר הנבואה גילוי הי' כ"ז ואחר כו'

שגילוי אף והיינו, תתקלו). ע' שם (המשך טבעי" דבר כמו הנבואה יהי' לעתיד

לזה כהקדמה תנאים כמה לזה שצריך מכיון הרי ראי' של באופן הוא הנבואה

לאחרי וגם ה"א) פ"ז יסוה"ת הל' (רמב"ם כו'" על אלא חלה הנבואה "אין

(שם וכו' דעתם מכוונים אלא שירצו עת בכל מתנבאין אין האלו התנאים כל

שלא ואפשר עליהן שכינה שתשרה "אפשר דעתם כשמכוונים וגם ה"ד),

ויפשט וכמו ההכנה להיות צריך הנבואה גילוי בזמן וגם ה"ה), (שם תשרה"

שאי"ז רק שלא מוכח, הרי שם), בההמשך (כהובא פני על ואפול ואראה גו'

יוכל לא ש"הטבע גם אלא המטה טבע מצד פשיטות וע"כlawlבדרך זאת

חידוש. דבר – כו'" החושים וביטול הגשמי הפשטת צ"ל הי'

דבר21) הוא והמציאות היש תפיסת שעכשיו "דכמו שם בהמשך ראה

כו'". טבעי כדבר האלקות תפיסת לעתיד יהי' כמו"כ טבע,

"עד22) פל"ו תניא והואxapy`ראה ממש והחומרי הגשמי עוה"ז *

כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין ממנו למטה תחתון שאין במדריגה התחתון

לקו"ש וראה כו'. ממש" ה' נגד שהן וס"א קליפות מלא שהוא עד ומכופל

ואילך. 22 ע' ח"ו [המתורגם]

.inybd f"der `ed ely zeedzd zlgzda ± (f"der `xap `"da l"fxna k"`yn) "dyrpy" `le (*



לט ipiny zyxt zegiyÎihewl

האור בעולם, מהתלבשות הנעלה האלקי לאור רומז

מהשתלשלות .12שלמעלה

כך על מראה "שמיני" המילה משמעות שני, מצד אך

כהמשך ובא הקשור ענין אלא עצמו, בפני ענין זה שאין

"שבעה". של לענינים

האלקות: בגילוי השלימות את ה"שמיני" מבטא כך

מהשתלשלות הנעלה האלקי האור שגם היא הכוונה תכלית

גם – "שמיני" במילה רמוז וזה בעולם, בגלוי וישפיע ירד

כדברי ה"שבעה", (מן הבריאה מן ונעלה שמופרד מה

ל"שבעה" הקשור "שמיני", של באופן יהיה יקר"), ה"כלי

הבריאה. לעניני –

.‰
ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Ï˘ ¯Â�ÈÎ· ÔÈÓÈ� ‰�ÂÓ˘
המשיח" ימות של ש"כנור לכך ההסבר יהיה13זהו

נימין" "שמונה :14בעל

וראו ה' כבוד "ונגלה של החידוש יהיה המשיח בימות

בשר" מן15כל באיןֿערוך נשגב הוא ה'" ש"כבוד למרות .

כל16הבריאה "וראו של באופן יתגלה הוא זאת בכל ,

גשמי בשר של מוחשית בראיה – שגילוי17בשר" עד ,

"פשוט" כדבר אלא חידוש, יהווה לא ה' כבוד דרגת

הגשמי. בעולם

ה'" "כבוד את יראה הגשמי שהבשר העובדה כלומר,

באופן אז, הגשמית המציאות של הטבע תכונת לפי תהיה

כדלהלן: "פשטות", של האמיתי

ש"כבוד מפני רק ה' כבוד את "רואה" הבשר כאשר

למטהֿמטה, גם לרדת יכול הוא ולכן גבול, ללא הוא ה'"

גשמי בשר באמצעות ש"ייראה" כך לידי בגללle`[18עד

בעולם, האלקות גילוי אז הרי עצמו], הבשר של תכונותיו

מוחשית בראיה הוא כאשר של19אפילו באופן הוא ,

ידי על ה' כבוד ש"ראיית" כיוון בעולם, והוספה "חידוש"

טבעו. מפני איננה הגשמי הבשר

את יראה הבשר כאשר הוא, האמיתי ה"פשוט" האופן

עצמו הבשר של וטבעו תכונותיו בגלל ה'" בדיוק20"כבוד ,

תכונותיהן בגלל גשמיים דברים רואות בשר שעיני כפי

עצמן הבשר עיני של .21וטבען

"שמונה": המספר לבין המשיח ימות בין הקשר זהו

שני את מבטא בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה של הענין

ב"שמיני": נמצאים לעיל שהוזכרו כפי אשר הקצוות,

במספר שהיא הבריאה, מן ונפרד נעלה הוא ה'" "כבוד

שראיית באופן בעולם יתגלה הוא ואףֿעלֿפיֿכן שבע,

ביחד ה"שמיני" – עצמו העולם טבע מפני תהיה הגילוי

ה"שבעה". עם

.Â
„ˆÈÎÂ ,˙Â˜Ï‡Ï ¯˙Ò‰ ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚ

ÈÂÏÈ‚ Â„ˆÓ ‡Â·È
שאלקות, במצב היום נמצא העולם הרי להבין: יש

נראית איננה בבריאה, המתלבשת האלקות דרגת ואפילו

אל שנוסף חיצוני, צדדי, פרט (אינה זאת ועובדה בו,

שהעולם מפני היא אלא) זה,xap`העולם, באופן

מפני הוא בו וההסתר eze`ivnשההעלם mvr22הוא [ולכן
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זה12) מספר "כי יקר הכלי zi'וכל' eil` cgein."

שם.13) יקר בכלי שהובא

ד.14) כא, תזריע לקו"ת וראה ב. יג, ערכין

וראו15) ה' כבו' נגלה המשיח "שלימות שם יקר כלי וראה ה. מ, ישעי'

כו'". ז' על רוכב אחד ה' כי בשר כל

ה'16) דכבוד תתקל) ע' ח"ב תער"ב (בהמשך תרע"ה זו מצה ד"ה ראה

לפנה"צ. שהוא כמו דא"ס מל' הוא

שם:17) ובתו"ח פכ"ה. האמונה שער ואילך. א תפב, תצוה תו"ח וראה

כו'. יצור כל ויבין בוראם את יכירו בהמות אפילו

מ"ת.18) בעת הי' שעד"ז תתקלא ע' שם תער"ב המשך ראה

הובא19) ולכן פשיטות של הו"ע ראי' של באופן הוא כשהגילוי בכללות

קי"ס בשעת וביהמ"ק: מקי"ס תתקלה) ע' שם תער"ב (המשך לזה הדוגמא

e`xשבא דכשם בביהמ"ק וכן כו' האוא"ס גילוי ליראותze`xlהכל בא כך

וש"נ), א. ב, (חגיגה

הבשר טבע מצד בא כאשר הוא פשיטות דבדרך הענין אמיתית אמנם

ש"הי' בביהמ"ק ועד"ז דאוא"ס" הגילוי "מצד זה הי' קי"ס בעת משא"כ גופא,

תתקלו ע' שם ראה לעת"ל, תהי' הפשיטות אמיתית ולכן אוא"ס" גילוי

ואילך. א'רסג ס"ע ח"ג שם וראה כו'". לעתיד יהי' מזה "וביותר

את20) ואשפוך וכמ"ש בכאו"א לעתיד שיהי' הנבואה בגילוי "וכמו"כ

תנאים כמה בזה שיש בנביאים הנבואה גילוי כמו ולא גו' בשר כל על רוחי

משא"כ כו' מהטבע שלמעלה פלא כדבר הנבואה גילוי הי' כ"ז ואחר כו'

שגילוי אף והיינו, תתקלו). ע' שם (המשך טבעי" דבר כמו הנבואה יהי' לעתיד

לזה כהקדמה תנאים כמה לזה שצריך מכיון הרי ראי' של באופן הוא הנבואה

לאחרי וגם ה"א) פ"ז יסוה"ת הל' (רמב"ם כו'" על אלא חלה הנבואה "אין

(שם וכו' דעתם מכוונים אלא שירצו עת בכל מתנבאין אין האלו התנאים כל

שלא ואפשר עליהן שכינה שתשרה "אפשר דעתם כשמכוונים וגם ה"ד),

ויפשט וכמו ההכנה להיות צריך הנבואה גילוי בזמן וגם ה"ה), (שם תשרה"

שאי"ז רק שלא מוכח, הרי שם), בההמשך (כהובא פני על ואפול ואראה גו'

יוכל לא ש"הטבע גם אלא המטה טבע מצד פשיטות וע"כlawlבדרך זאת

חידוש. דבר – כו'" החושים וביטול הגשמי הפשטת צ"ל הי'

דבר21) הוא והמציאות היש תפיסת שעכשיו "דכמו שם בהמשך ראה

כו'". טבעי כדבר האלקות תפיסת לעתיד יהי' כמו"כ טבע,

"עד22) פל"ו תניא והואxapy`ראה ממש והחומרי הגשמי עוה"ז *

כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין ממנו למטה תחתון שאין במדריגה התחתון

לקו"ש וראה כו'. ממש" ה' נגד שהן וס"א קליפות מלא שהוא עד ומכופל

ואילך. 22 ע' ח"ו [המתורגם]

.inybd f"der `ed ely zeedzd zlgzda ± (f"der `xap `"da l"fxna k"`yn) "dyrpy" `le (*
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העלם מלשון "עולם" מבטא23נקרא דבר כל של (ושמו

ixwirdאת epkez"בשר כל ש"וראו יתכן כיצד כך, אם ,[(

בעוד גשמי, בשר של הענין עצם בגלל לבוא לעתיד יהיה

העולם? (הבשר) לתכונות בניגוד שהוא

.Ê
ÔÓÊ· ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ÈÂÏ˙ ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ· ÈÂÏÈ‚‰

˙ÂÏ‚‰
אומר הזקן ב"ה24אדמו"ר סוף אין אור ש"גילוי ,

(ותחיית המשיח בימות יהיה אשר הגשמי", הזה בעולם

הגלות". משך כל ועבודתנו במעשינו "תלוי המתים)

משך זמן "כל דוקא ומציין מדייק הוא מדוע ולכאורה:

מביאים אנו ועבודתנו" "מעשינו באמצעות הרי הגלות"?

מפני הגשמי" הזה בעולם ב"ה סוף אין אור ל"גילוי

שם מציין עצמו שהוא כפי המצוות, של מעלתן

אין אור גילוי האדם ממשיך המצוה) (של ש"בעשייתה

הזה", בעולם בגשמיות להתלבש למטה מלמעלה ב"ה סוף

הגלות"? משך ל"זמן דוקא קשר לכך יש ומדוע

כדלהלן: הוא כך על האפשריים מההסברים אחד

מצד יורגש המתים ותחיית המשיח ימות של הגילוי

כאשר רק ה'), בסעיף שהוסבר (כפי עצמו העולם טבע

(המשכה המצוות באמצעות האלקי השפע והורדת המשכת

לעולם מחוץ כדבר איננה לבוא), לעתיד גילוי לידי הבאה

שהעולם כך לידי מביאות שהמצוות האורribi[כלומר אל

כן, לפני שהיה כמו נשאר עצמו העולם אבל האלקי,

זו המשכה כאשר אלא העלם], לשון "עולם" בהתהוותו,

שהיא כזה באופן הזה.dpynהיא העולם גשמיות את

במעשינו "תלוי המשיח ימות של הגילוי ולכן

zelbdועבודתנו onf jyn lk,במצוות הטמון הענין כי – "

iepiyשמקיימים המצוות עלֿידי בעיקר מתהווה העולם,

הגלות. בזמן אותן

.Á
¯·„Î ‰‡¯� Í‡ ,ÌÏÂÚ‰ ˙ÈÏÎ˙ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜

ÂÏ ‰ˆÂÁÓ˘
המצוות שמעשה בדבר המשכהzellkaהטעם פועלים

העולם: של מהותו את שמשנה

ובשביל התורה "בשביל היא העולם בבריאת התכלית

ומצוותיה25ישראל" התורה באמצעות יביאו ישראל שבני ,

בעולם האלקות שגילוי מכך, יוצא בעולם. אלקות לגילוי

הנוסף כדבר שבא ענין אינו והתורה, ישראל בני באמצעות

הכוונה הוא זה גילוי שהרי העולם, של למציאותו

של כלומר,והתכלית עצמו. הזה envrהעולם mlerd,

בו האלקות גילוי תכליתו: שתתבצע "דורש" בפנימיותו,

ישראל. בני של והמצוות התורה באמצעות

מלשון הוא "עולם" שהרי די, אין עדיין בכך אך

כלומר, שצויין. כפי mvrdze`ivnמצדd`ixad"העלם",

ש כזאת להתבצע`oiהיא שצריכה התכלית בה מורגשת

לפיכך העלם. הוא ענינה בריאתה מצד להיפך, אלא בה,

המשכת הרי העולם, של מציאותו לעצם שבקשר יוצא,

מחוצה אליו, הנוסף דבר היא המצוות שעלֿידי האלקות

לו?!

שהגילוי שהעובדה שאומרים בכך מיושבת זו ושאלה

היא – ועבודתינו" "מעשינו באמצעות נוצר שלעתיד

כדלהלן. הגלות" משך זמן "כל בעיקר

.Ë
˘Ù�‰ ˙Â¯ÈÒÓ ÁÎ ¯˙ÂÈ ‰Ï‚˙Ó ˙ÂÏ‚· ÚÂ„Ó

החסידות בספרי מקומות במספר שבזמן26מוסבר ,

שבית בזמן מאשר יותר הנפש מסירות כוח מאיר הגלות

הגלות זמן של וההסתר ההעלם דוקא כי קיים, המקדש

הנפש. מסירות כוח לגילוי מביאים

– נפש מסירות של לגילוי יביא ש"העלם" יתכן כיצד

נוגדים? דברים הם ו"גילוי" "העלם" והלא

המשל שידוע כפי טבעי, דבר זהו שלכאורה ולמרות

הנפש רצון שליטת קיימת שברגל שבעקב לכך, הגשמי

קבע מדוע הסבר, נדרש עדיין הרי בראש, מאשר יותר

הבריאה טבע את כך ?27הקדושֿברוךֿהוא

לכך: ההסבר

יתברך לו "דירה של הבריאה כוונת שתתבצע כדי

לקדושֿברוךֿהוא דירה יהיה עצמו שהעולם בתחתונים",
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העלם23) ל' עולם שנה: ע' להצ"צ ובביאוה"ז ד. לז, שלח לקו"ת

ש)לא העלם (לשון לעלם שמי זה טו) ג, (שמות ע"פ א) נ, (פסחים כמאמרז"ל

כו'. שנכתב כמו

רפל"ז.24) תניא

ד.25) פל"ו, ויק"ר ד. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ רש"י

תש"ט.26) ישינה אני ד"ה בתחילתו. אידיש המאמרים ספר בארוכה ראה

ובכ"מ.

(27– הרצון על מעלים השכל שכח לפי (ועוד), שם ישינה אני בד"ה

שבזמן המס"נ בכח בנמשל גם כ"ה ולכאו' בעקב, משא"כ הנפש, פשיטות

בתו"א שממ"ש ,30 הע' 76 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה אבל ע"ש. הגלות

הרגל נקרא זו כליy`xו"בבחינה הוא פחיתותו) (מצד דהעקב משמע כו'"

גם מוכח וכן ספ"ד). אידיש סה"מ ישנה אני ד"ה גם (וראה תחלתן לבחינת

ההרגש מצד לעצמותו דירה הם התחתונים דדוקא בתחתונים) (דדירה מהענין

בפנים. כדלקמן המס"נ בכח גם מובן ומזה שבעוה"ז, מעצמותו דמציאותו

.31 הע' וראה
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טבעו לפי באופן28גם העולם את הקדושֿברוךֿהוא ברא ,

בכך שהכוונה וכיון והתכלית, הכוונה בו שתשתקף

גילוי מכך שיבוא כדי היא והסתר בהעלם נברא שהעולם

נברא לפיכך – החושך" מן האור "יתרון – יותר נעלה

כ באופן "כלי"העולם ויהווה יגלה זה "העלם" שדוקא זה,

נעלה יותר .29לאור

"עולם עדיין שהוא כמו עצמו, בעולם שגם וכיוון

משתקפת שבו, הכוונה שנתגלתה לפני העלם", מלשון

נוסף שפע אליו שירד כדי הוא העולם שהעלם הכוונה

האלקות גילוי לפיכך הרי המצוות, קיום עלֿידי אור ויתרון

העולם מציאות עם קשור המצוות קיום עלֿידי בעולם

עצמו.

במעשינו "תלוי שלעתיד שהגילוי לכך ההסבר זהו

zelbdועבודתינו jyn onf lkהנפש מסירות בעזרת כי – "30

גילוי היא העולם בהעלם שהכוונה מתגלה הגלות, שבזמן

ומצוות. תורה עלֿידי האלקות

הסיבה המצוות31וזוהי עלֿידי האלקות שהמשכת לכך

של במציאות יותר ו"מתלבשת" יותר פועלת הגלות בזמן

הזה" עולם הדבר32"גשמיות מופיע לבוא שלעתיד עד ,

כל וראו ה' כבוד ש"ונגלה תכונותxyaבגלוי, לפי יהיה "

עצמו. הבשר וטבע

.È
˙˘¯ÙÂ Âˆ ˙˘¯Ù ÛÂÒÏ È�ÈÓ˘ ˙˘¯Ù Ï˘ ¯˘˜‰

"‰ÈÁ‰ ˙‡Ê" ˙ÈÈ˘¯ÙÏ ‡ÙÂ‚ È�ÈÓ˘
פרשת של הקשר בין ההבדל יובן לעיל האמור לפי

שמיני פרשת של הקשר לבין צו פרשת לסוף שמיני

החיה": "זאת לפרשת

פרשת בסוף מסופר שעליהם המילואים, ימי בשבעת

עלֿידי להשיג שניתן מה כל את ובניו אהרן השיגו צו,

הנמשכת אלקות של ההמשכה את וגם שלמטה, עבודה

דבר – מלמטה) (התעוררות דלתתא אתערותא עלֿידי

"שבעה" בדרגת .33הנכלל

היווה זה כל השכינהdpkdאך להשראת ה'", ל"כבוד

של באופן זה שיהיה כדי למילואים, השמיני ביום במשכן

מן לחלוטין המובדלת האלקות שדרגת כלומר, "שמיני",

שבע שבמספר הבריאה עניני עם גם תתקשר .34הבריאה

חיות אודות בה שמדובר החיה", "וזאת פרשיית

שייכת וטומאתן, אכילתן איסור ואודות טמאות ובהמות

כדלהלן: עצמה, שמיני מפרשת חלק ומהווה

מתגלה שבאמצעותו העלם, מלשון העולם, של הזיכוך

המובדל האור בדרגת אלקות גילוי היא בריאתו שכוונת
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ע'28) חי"ב לקו"ש בארוכה ואילך.ראה 73

הם29) המשיח.. "שימות פל"ו בתניא הלשון יומתק בפנים מ"ש ע"פ

מוסיף מה דלכאו' – מתחלתו" נברא שלכך עוה"ז בריאת ושלימות תכלית

שהגילוי איך מוסבר דוקא זו הוספה ע"י כי – מתחלתו" נברא ב"שלכך

גופא. דעוה"ז בהמציאות יהי' ותחה"מ דימוה"מ

ואילך.30) א'רפא ס"ע ח"ג תער"ב מהמשך להעיר

ובכ"מ),31) פע"ב. תער"ב בהמשך (ועד"ז פ"ב תש"ז זו מצה בד"ה

מציאות בבלתי נמצא ומענין מעצמותו מציאותו "ענין דוגמת יש הנברא שביש

מה דזה ,(30 הע' 74 ע' חי"ב לקו"ש (וראה לבאר אפשר הי' ועפ"ז נמצא",

הוא העולם וגדר שענין (אף ית' לו דירה נעשה גופא) ענינו (מצד שהעולם

מעצמותו) דמציאותו (ההרגש גופא דעולם בההעלם שגם לפי הוא העלם)

העצמות, מציאות מתבטא

(מצד דעולם היש של השייכות כי עדיין, מספיק אינו זה ביאור אבל

הגילוי לענין מתייחסת אינה להעצמות, שבו) מעצמותו דמציאותו ההרגש

היא שבעולם מעצמותו דמציאותו ההרגש אדרבה: שייכותoi`y(שהרי לו

שמצד מספיקה אינה להעצמות) דעולם היש (של זו שייכות ולכן: לאלקות),

בעולם יהי' העצמות.ielibזה

העצמות, לגילוי (גם) שייך דעולם ההעלם שבפנים, להביאור משא"כ

היא הגלות) (בזמן שההעלם עצםielibאתxxerndמכיון (שמצד המס"נ כח

ית'). בעצמותו המיוחדת הנשמה

שם.32) תניא

ואילך.33) 62 ע' חי"ב לקו"ש ראה

מהשתל',34) שלמע' האור השמיני, שביום שהגילוי מכיון א"מ: לכאו'

בהקדמה הצורך) (ומהו יש שייכות איזו בארוכה, כנ"ל ההעלם*, ע"י דוקא בא

ימה"מ? בז' המטה דעבודת

שאלקות בתחתונים דירה ית' לו שיהי' בכדי עכ"פ): (בקיצור והביאור

דמס"נ; עבודה עבודה: אופני ב' צריך ובפנימיות, בגילוי בעולם ויאיר יומשך

פנ דכוחות וכו':ועבודה אהוי"ר אלקות השגת ימיים,

איך מתבטא דמס"נ אבלmlrddyבהגילוי אלקות, גילוי כוונתו דעולם

ומגלה פועל אינו הרי הנבראים, שבכל השוה צד הוא זה וישות שהעלם להיות

שעבודה מכיון [ועוד: לאלקות כלים הם נברא דכל הפרט וגדרי תכונות שגם

באופן היא –oi`yדמס"נ והסתרים ההעלמות על מתגברים כ"א מתחשבים

ואהוי"ר דהשגה להעבודה צריך ולכן עצמו], העולם לעניני שייך אי"ז א"כ

לאלקות. כלי הוא נברא דכל הפרטי גדרו שגם

שהאור ע"ז (נוסף כי מספיקה אינה ואהוי"ר דהשגה העבודה ולאידך:

הוא דעולם דעצם העלם מצד הרי) הבריאה שבערך אור הוא עי"ז הנמשך

על העצםmvrהוספה שגם שמבטא דמס"נ להעבודה צריך ולכן מציאותו,

שלמע' הבל"ג אור בחי' – האור יתרון ושיהי' לאלקות כלי הוא דעולם

כח גילוי מעורר גופא ההעלם שהרי מציאותו על הוספה שאי"ז מהשתל',

ויגיעה**. עבודה ע"ז ואי"צ המס"נ,

שלפי"ע האור שנמשך ואהוי"ר דהשגה העבודה הקדמת ע"י ולכן

כמו היא שההמשכה (אף הנבראים גדרי בפרטי ופנימי גלוי באופן העולמות

ישנה אני (כבד"ה הבית שבזמן העבודה גם היא שבכללות – כנ"ל), הוספה

לעת"ל הוי'" כבוד "ונגלה ועד, – הבל"ג אור לאח"ז נמשך כאשר הרי – שם)

הבל"ג אור מעורר (שההעלם העולם וישות העלם לבחי' רק לא שייך זה הרי –

הנבראים. וגדרי בתכונות גם אלא (– הגלות בזמן הוא שבכללות –

.41 dxrd onwl d`xe .'ek minlkp l`xyi eide 'ek xrhvn 'id :bk ,h epzyxt i"yxitn xirdl (*

.'ek p"qn i"r ielibe xe` dyrp dnvr ilkdy dfl ,llka v"nezc dceard i"r `ede ielibe xe` jiynn ilkdy dn weligda (b"g) my a"xrz jyndn xirdl (**
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טבעו לפי באופן28גם העולם את הקדושֿברוךֿהוא ברא ,

בכך שהכוונה וכיון והתכלית, הכוונה בו שתשתקף

גילוי מכך שיבוא כדי היא והסתר בהעלם נברא שהעולם

נברא לפיכך – החושך" מן האור "יתרון – יותר נעלה

כ באופן "כלי"העולם ויהווה יגלה זה "העלם" שדוקא זה,

נעלה יותר .29לאור

"עולם עדיין שהוא כמו עצמו, בעולם שגם וכיוון

משתקפת שבו, הכוונה שנתגלתה לפני העלם", מלשון

נוסף שפע אליו שירד כדי הוא העולם שהעלם הכוונה

האלקות גילוי לפיכך הרי המצוות, קיום עלֿידי אור ויתרון

העולם מציאות עם קשור המצוות קיום עלֿידי בעולם

עצמו.

במעשינו "תלוי שלעתיד שהגילוי לכך ההסבר זהו

zelbdועבודתינו jyn onf lkהנפש מסירות בעזרת כי – "30

גילוי היא העולם בהעלם שהכוונה מתגלה הגלות, שבזמן

ומצוות. תורה עלֿידי האלקות

הסיבה המצוות31וזוהי עלֿידי האלקות שהמשכת לכך

של במציאות יותר ו"מתלבשת" יותר פועלת הגלות בזמן

הזה" עולם הדבר32"גשמיות מופיע לבוא שלעתיד עד ,

כל וראו ה' כבוד ש"ונגלה תכונותxyaבגלוי, לפי יהיה "

עצמו. הבשר וטבע

.È
˙˘¯ÙÂ Âˆ ˙˘¯Ù ÛÂÒÏ È�ÈÓ˘ ˙˘¯Ù Ï˘ ¯˘˜‰

"‰ÈÁ‰ ˙‡Ê" ˙ÈÈ˘¯ÙÏ ‡ÙÂ‚ È�ÈÓ˘
פרשת של הקשר בין ההבדל יובן לעיל האמור לפי

שמיני פרשת של הקשר לבין צו פרשת לסוף שמיני

החיה": "זאת לפרשת

פרשת בסוף מסופר שעליהם המילואים, ימי בשבעת

עלֿידי להשיג שניתן מה כל את ובניו אהרן השיגו צו,

הנמשכת אלקות של ההמשכה את וגם שלמטה, עבודה

דבר – מלמטה) (התעוררות דלתתא אתערותא עלֿידי

"שבעה" בדרגת .33הנכלל

היווה זה כל השכינהdpkdאך להשראת ה'", ל"כבוד

של באופן זה שיהיה כדי למילואים, השמיני ביום במשכן

מן לחלוטין המובדלת האלקות שדרגת כלומר, "שמיני",

שבע שבמספר הבריאה עניני עם גם תתקשר .34הבריאה

חיות אודות בה שמדובר החיה", "וזאת פרשיית

שייכת וטומאתן, אכילתן איסור ואודות טמאות ובהמות

כדלהלן: עצמה, שמיני מפרשת חלק ומהווה

מתגלה שבאמצעותו העלם, מלשון העולם, של הזיכוך

המובדל האור בדרגת אלקות גילוי היא בריאתו שכוונת
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ע'28) חי"ב לקו"ש בארוכה ואילך.ראה 73

הם29) המשיח.. "שימות פל"ו בתניא הלשון יומתק בפנים מ"ש ע"פ

מוסיף מה דלכאו' – מתחלתו" נברא שלכך עוה"ז בריאת ושלימות תכלית

שהגילוי איך מוסבר דוקא זו הוספה ע"י כי – מתחלתו" נברא ב"שלכך

גופא. דעוה"ז בהמציאות יהי' ותחה"מ דימוה"מ

ואילך.30) א'רפא ס"ע ח"ג תער"ב מהמשך להעיר

ובכ"מ),31) פע"ב. תער"ב בהמשך (ועד"ז פ"ב תש"ז זו מצה בד"ה

מציאות בבלתי נמצא ומענין מעצמותו מציאותו "ענין דוגמת יש הנברא שביש

מה דזה ,(30 הע' 74 ע' חי"ב לקו"ש (וראה לבאר אפשר הי' ועפ"ז נמצא",

הוא העולם וגדר שענין (אף ית' לו דירה נעשה גופא) ענינו (מצד שהעולם

מעצמותו) דמציאותו (ההרגש גופא דעולם בההעלם שגם לפי הוא העלם)

העצמות, מציאות מתבטא

(מצד דעולם היש של השייכות כי עדיין, מספיק אינו זה ביאור אבל

הגילוי לענין מתייחסת אינה להעצמות, שבו) מעצמותו דמציאותו ההרגש

היא שבעולם מעצמותו דמציאותו ההרגש אדרבה: שייכותoi`y(שהרי לו

שמצד מספיקה אינה להעצמות) דעולם היש (של זו שייכות ולכן: לאלקות),

בעולם יהי' העצמות.ielibזה

העצמות, לגילוי (גם) שייך דעולם ההעלם שבפנים, להביאור משא"כ

היא הגלות) (בזמן שההעלם עצםielibאתxxerndמכיון (שמצד המס"נ כח

ית'). בעצמותו המיוחדת הנשמה

שם.32) תניא

ואילך.33) 62 ע' חי"ב לקו"ש ראה

מהשתל',34) שלמע' האור השמיני, שביום שהגילוי מכיון א"מ: לכאו'

בהקדמה הצורך) (ומהו יש שייכות איזו בארוכה, כנ"ל ההעלם*, ע"י דוקא בא

ימה"מ? בז' המטה דעבודת

שאלקות בתחתונים דירה ית' לו שיהי' בכדי עכ"פ): (בקיצור והביאור

דמס"נ; עבודה עבודה: אופני ב' צריך ובפנימיות, בגילוי בעולם ויאיר יומשך

פנ דכוחות וכו':ועבודה אהוי"ר אלקות השגת ימיים,

איך מתבטא דמס"נ אבלmlrddyבהגילוי אלקות, גילוי כוונתו דעולם

ומגלה פועל אינו הרי הנבראים, שבכל השוה צד הוא זה וישות שהעלם להיות

שעבודה מכיון [ועוד: לאלקות כלים הם נברא דכל הפרט וגדרי תכונות שגם

באופן היא –oi`yדמס"נ והסתרים ההעלמות על מתגברים כ"א מתחשבים

ואהוי"ר דהשגה להעבודה צריך ולכן עצמו], העולם לעניני שייך אי"ז א"כ

לאלקות. כלי הוא נברא דכל הפרטי גדרו שגם

שהאור ע"ז (נוסף כי מספיקה אינה ואהוי"ר דהשגה העבודה ולאידך:

הוא דעולם דעצם העלם מצד הרי) הבריאה שבערך אור הוא עי"ז הנמשך

על העצםmvrהוספה שגם שמבטא דמס"נ להעבודה צריך ולכן מציאותו,

שלמע' הבל"ג אור בחי' – האור יתרון ושיהי' לאלקות כלי הוא דעולם

כח גילוי מעורר גופא ההעלם שהרי מציאותו על הוספה שאי"ז מהשתל',

ויגיעה**. עבודה ע"ז ואי"צ המס"נ,

שלפי"ע האור שנמשך ואהוי"ר דהשגה העבודה הקדמת ע"י ולכן

כמו היא שההמשכה (אף הנבראים גדרי בפרטי ופנימי גלוי באופן העולמות

ישנה אני (כבד"ה הבית שבזמן העבודה גם היא שבכללות – כנ"ל), הוספה

לעת"ל הוי'" כבוד "ונגלה ועד, – הבל"ג אור לאח"ז נמשך כאשר הרי – שם)

הבל"ג אור מעורר (שההעלם העולם וישות העלם לבחי' רק לא שייך זה הרי –

הנבראים. וגדרי בתכונות גם אלא (– הגלות בזמן הוא שבכללות –

.41 dxrd onwl d`xe .'ek minlkp l`xyi eide 'ek xrhvn 'id :bk ,h epzyxt i"yxitn xirdl (*

.'ek p"qn i"r ielibe xe` dyrp dnvr ilkdy dfl ,llka v"nezc dceard i"r `ede ielibe xe` jiynn ilkdy dn weligda (b"g) my a"xrz jyndn xirdl (**
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שישנה כך עלֿידי נגרם זה זיכוך הבריאה, מן לחלוטין

וכדו', טמאות ובהמות חיות יותר, גדול העלם של מציאות

הטהור ובין הטמא בין "להבדיל של המצב קיים זאת ובכל

תאכל" לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה [בדומה35ובין

חז"ל אלא36למאמר חזיר, בבשר אפשי אי אדם יאמר "אל

iyt`זאת ובאמצעות עלי"], גזר שבשמים אבי אעשה ומה

טמאות. ובהמות חיות קיום המאפשר ההעלם גם מזדכך

המדרש אומר ניתנו37וכך "לא הבהמה": "זאת הפסוק על

[ב"צירוף" הבריות" את בהן לצרף אלא לישראל המצוות

ל"זיכוך"] כאן היא .38הכוונה

גילוי ותכליתו, כוונתו משתקפת זה שבהעלם וכיוון

שבשמים ("אבי ישראל בני של העצמי הרצון – האלקות

עלי") כך39גזר עלֿידי –40המתגלה

מביא זה כל "שמיני"ieliblהרי האלקות41של שגילוי ,

"שמיני" נעשה הוא – ב"שבעה" מתגלה העולם מן הנעלה

לעיל שהוסבר כפי עצמה, הבריאה עם ומתאחד מתגלה –

.42בהרחבה

החיות שמשמעות המדרש דברי מובנים זה לפי

בעיסוקן" המלכויות את ראה "משה היא כפי43הטמאות ,

וזאת גלות. כל של וההעלם החושך את שם מפרש שהוא

שההשפעה הואielibdeמפני להבדיל..." החיה... "זאת של

באה מכך וההמשכה הגלויות, באמצעות המתהווה הענין

נימין", "שמונה של כנור לבוא, לעתיד בגלוי

נקרא ולמה אדום... זו החזיר "ואת במדרש: מסיים וכך

ועלו דכתיב הוא הדא לבעליה עטרה שמחזרת חזיר שמה

לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים

המלוכה".

e"lyze `"lyz ipiny t"y zgiyn)

(d"kyz *t"yg`c xn`ne ixg` t"y

•

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

בתחתונים דירה להיות שכינה לסילוק תיקון שהוא במשכן גם וכ"ה

המטה עבודת ע"י בתחלתו): ה'שי"ת לגני באתי המשך וראה ד. י, צו (לקו"ת

בתכונות העולמות שלפ"ע האור שנמשך ימה"מ, ז' בז', בכללות שמתחלקת

(פרשתנו ה'" כבוד "וירא השכינה שהשראת ההקדמה הרי"ז הנבראים וגדרי

היינו "שמיני", של באופן יהי' הח' ביום מהשתל' שלמע' הבל"ג האור כג), ט,

– הנבראים גדרי בפרטי גם אלא העולם) דהעלם (עצם "בתחתונים" רק לא

ושם כו'". ידיכם במעשה שכינתו "להשרות יד ט, פירש"י (וראה ז' שבמספר

כו'"). שטרחנו הטורח "כל כט

פרשתנו.35) סוף

כו.36) כ, קדושים ופירש"י תו"כ,

ג.37) פי"ג, פרשתנו ויק"ר

ההעלם.38) בזיכוך נד ע' ושם נב. ע' פרשתנו אוה"ת בכהנ"ל ראה

אי39) אדם יאמר אל מארז"ל בביאור א'רו ע' פנחס מאוה"ת ולהעיר

וה"ז העולם מלך גזירת מצד נמנע הוא לזה רצון לו שהי' "שאף כו' אפשי

ממש". דחשוכא גמור אתכפיא בחי'

שיהי'40) רקיע דיהי ההבדל היינו פרסה מפרסת דענין בזה, ענין עוד

ע' פרשתנו באוה"ת הובא פרשתנו סוף אלימלך (נועם למים מים בין מבדיל

את להפוך בכח שעי"ז הצמצום ע"י שנעשה ההבדל בדוגמת זהו והרי מח).

וראה תתקמבֿג. ע' המאמר בסוף שם בהמשך ראה לאור, הצמצום העלם

ס. ע' שם אוה"ת

צער41) לשון או שמחה לשון השמיני ביום בויהי הפירושים מב' להעיר

קרוב ז. (פי"א, פרשתנו ויק"ר וראה פרשתנו. ריש אוה"ח ב. י, מגילה ראה –

לסופו).

קדושים"42) והייתם "והתקדשתם נאמר החי'" "זאת פ' שבסוף להעיר

שאני לפי קדושים "והייתם למטה", עצמכם את קדשו "והתקדשתם ופרש"י

הבא". ולעולם למעלה אתכם אקדש

ה.43) פי"ג, שם,

.dn 'r a"g hweln ± mixn`nd xtqa qtcp (*
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שישנה כך עלֿידי נגרם זה זיכוך הבריאה, מן לחלוטין

וכדו', טמאות ובהמות חיות יותר, גדול העלם של מציאות

הטהור ובין הטמא בין "להבדיל של המצב קיים זאת ובכל

תאכל" לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה [בדומה35ובין

חז"ל אלא36למאמר חזיר, בבשר אפשי אי אדם יאמר "אל

iyt`זאת ובאמצעות עלי"], גזר שבשמים אבי אעשה ומה

טמאות. ובהמות חיות קיום המאפשר ההעלם גם מזדכך

המדרש אומר ניתנו37וכך "לא הבהמה": "זאת הפסוק על

[ב"צירוף" הבריות" את בהן לצרף אלא לישראל המצוות

ל"זיכוך"] כאן היא .38הכוונה

גילוי ותכליתו, כוונתו משתקפת זה שבהעלם וכיוון

שבשמים ("אבי ישראל בני של העצמי הרצון – האלקות

עלי") כך39גזר עלֿידי –40המתגלה

מביא זה כל "שמיני"ieliblהרי האלקות41של שגילוי ,

"שמיני" נעשה הוא – ב"שבעה" מתגלה העולם מן הנעלה

לעיל שהוסבר כפי עצמה, הבריאה עם ומתאחד מתגלה –

.42בהרחבה

החיות שמשמעות המדרש דברי מובנים זה לפי

בעיסוקן" המלכויות את ראה "משה היא כפי43הטמאות ,

וזאת גלות. כל של וההעלם החושך את שם מפרש שהוא

שההשפעה הואielibdeמפני להבדיל..." החיה... "זאת של

באה מכך וההמשכה הגלויות, באמצעות המתהווה הענין

נימין", "שמונה של כנור לבוא, לעתיד בגלוי

נקרא ולמה אדום... זו החזיר "ואת במדרש: מסיים וכך

ועלו דכתיב הוא הדא לבעליה עטרה שמחזרת חזיר שמה

לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים

המלוכה".
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בתחתונים דירה להיות שכינה לסילוק תיקון שהוא במשכן גם וכ"ה

המטה עבודת ע"י בתחלתו): ה'שי"ת לגני באתי המשך וראה ד. י, צו (לקו"ת

בתכונות העולמות שלפ"ע האור שנמשך ימה"מ, ז' בז', בכללות שמתחלקת

(פרשתנו ה'" כבוד "וירא השכינה שהשראת ההקדמה הרי"ז הנבראים וגדרי

היינו "שמיני", של באופן יהי' הח' ביום מהשתל' שלמע' הבל"ג האור כג), ט,

– הנבראים גדרי בפרטי גם אלא העולם) דהעלם (עצם "בתחתונים" רק לא

ושם כו'". ידיכם במעשה שכינתו "להשרות יד ט, פירש"י (וראה ז' שבמספר

כו'"). שטרחנו הטורח "כל כט

פרשתנו.35) סוף

כו.36) כ, קדושים ופירש"י תו"כ,

ג.37) פי"ג, פרשתנו ויק"ר

ההעלם.38) בזיכוך נד ע' ושם נב. ע' פרשתנו אוה"ת בכהנ"ל ראה

אי39) אדם יאמר אל מארז"ל בביאור א'רו ע' פנחס מאוה"ת ולהעיר

וה"ז העולם מלך גזירת מצד נמנע הוא לזה רצון לו שהי' "שאף כו' אפשי

ממש". דחשוכא גמור אתכפיא בחי'

שיהי'40) רקיע דיהי ההבדל היינו פרסה מפרסת דענין בזה, ענין עוד

ע' פרשתנו באוה"ת הובא פרשתנו סוף אלימלך (נועם למים מים בין מבדיל

את להפוך בכח שעי"ז הצמצום ע"י שנעשה ההבדל בדוגמת זהו והרי מח).

וראה תתקמבֿג. ע' המאמר בסוף שם בהמשך ראה לאור, הצמצום העלם

ס. ע' שם אוה"ת

צער41) לשון או שמחה לשון השמיני ביום בויהי הפירושים מב' להעיר

קרוב ז. (פי"א, פרשתנו ויק"ר וראה פרשתנו. ריש אוה"ח ב. י, מגילה ראה –

לסופו).

קדושים"42) והייתם "והתקדשתם נאמר החי'" "זאת פ' שבסוף להעיר

שאני לפי קדושים "והייתם למטה", עצמכם את קדשו "והתקדשתם ופרש"י

הבא". ולעולם למעלה אתכם אקדש

ה.43) פי"ג, שם,

.dn 'r a"g hweln ± mixn`nd xtqa qtcp (*

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשי"ז
התוועדויות שבת ופורים שמחות פעילות ובהצלחה.

מנחם שניאורסאהן
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כו.36) כ, קדושים ופירש"י תו"כ,

ג.37) פי"ג, פרשתנו ויק"ר

ההעלם.38) בזיכוך נד ע' ושם נב. ע' פרשתנו אוה"ת בכהנ"ל ראה

אי39) אדם יאמר אל מארז"ל בביאור א'רו ע' פנחס מאוה"ת ולהעיר

וה"ז העולם מלך גזירת מצד נמנע הוא לזה רצון לו שהי' "שאף כו' אפשי

ממש". דחשוכא גמור אתכפיא בחי'

שיהי'40) רקיע דיהי ההבדל היינו פרסה מפרסת דענין בזה, ענין עוד

ע' פרשתנו באוה"ת הובא פרשתנו סוף אלימלך (נועם למים מים בין מבדיל

את להפוך בכח שעי"ז הצמצום ע"י שנעשה ההבדל בדוגמת זהו והרי מח).

וראה תתקמבֿג. ע' המאמר בסוף שם בהמשך ראה לאור, הצמצום העלם

ס. ע' שם אוה"ת

צער41) לשון או שמחה לשון השמיני ביום בויהי הפירושים מב' להעיר

קרוב ז. (פי"א, פרשתנו ויק"ר וראה פרשתנו. ריש אוה"ח ב. י, מגילה ראה –

לסופו).

קדושים"42) והייתם "והתקדשתם נאמר החי'" "זאת פ' שבסוף להעיר

שאני לפי קדושים "והייתם למטה", עצמכם את קדשו "והתקדשתם ופרש"י

הבא". ולעולם למעלה אתכם אקדש

ה.43) פי"ג, שם,

.dn 'r a"g hweln ± mixn`nd xtqa qtcp (*

פורים - מאמרי חז"ל 

מרדכי מן התורה מנין, שנאמר1 מר דרור, ומתרגמינן 
מירא דכיא2.

מרדכ"י — הוא פחות מספר י"ב ממיר"א דכי"א.
— הוא מספר פו"ר, אלקי"ם פשוט  מיר"א דכי"א 
אלקי"ם(,  אלק"י,  אל"ה,  א"ל,  )א',  וברבוע  )פ"ו( 

שהוא גבורות קשות.
הפיל  להרגו,  ורצה  על מרדכי  והמן הרשע, שכעס 

פו"ר.
פו"ר מרדכ"י — הוא מספר שתי פעמים מנצפ"ך, 

גבורות קשות, ועל ידי זה רצה המן לאבד את מרדכי.
החלפת  ידי  על  אלקים,  בשם  המתקה  יש  אך 
)האותיות  כד"ט  הקודמות,  באותיות  לה"י  האותיות 
א"ם אינן מתחלפות(3. ואכדט"ם הוא פחות מספר י"ב 
ממספר אלקי"ם, כמו שמרדכ"י הוא פחות מספר י"ב 

ממיר"א דכי"א.
)ליקוטים ואגרות עמ' צו(

פעמים  שתי  ויש  אדר,  חדש  על  היתה  המן  גזירת 
אדר, אדר ראשון ואדר שני.

דרו"ר — הוא מספר שתי פעמים אד"ר.
)ליקוטים ואגרות עמ' צו(

שלו"ם.  במספר  מרדכ"י  על  יותר  הוא  דרו"ר  מ"ר 
זהו שנאמר במרדכי4 ודובר שלו"ם לכל זרעו.

)ליקוטים ואגרות עמ' צז(

שומר מצווה לא ידע דבר רע, זו אסתר, שהיתה עסוקה 
במצוות ביעור חמץ5.

יום  שלשים  שהוא  מפורים,  היא  פסח  התחלת 
קודם הפסח. ועמלק והמן הם כמו חמץ, ישות וגסות, 

ומחייתם הוא כמו ביעור חמץ.
)ליקוטים ואגרות עמ' תכג(

1( תשא ל, כג.
2( חולין קלט, ב.

3( פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א.
4( אסתר י, ג.

5( קהלת ח, ה. קהלת רבה שם.

חג הפסח - פסוקים

מטוב  נושאים  חמורים  עשרה  כזאת,  שלח  ולאביו 
מצרים, ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון, לאביו 
לדרך )שלח לו יין ישן, שדעת זקנים נוחה הימנו, רש"י(6.

יין ישן — רמז לארבע כוסות )יוס"ף גימטריא כו"ס 
יי"ן(.

בר ולחם ומזון — רומזים לשלש מצות.
בר  תפארת7.  ישראל,  השלישית,  המצה   — בר 

פירושו גם בן, ותפארת נקראת בן.
לחם — המצה השניה, לוי, גבורה. לחם הוא מלשון 

מלחמה, וגבורה היא בעל מלחמות8.
מזון — המצה הראשונה, כהן, חסד. מזו"ן מספרו 

חס"ד א"ל, חסד אל כל היום9.
)ליקוטים ואגרות עמ' רצט, הערות לזהר ב עמ' י(

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי10.

— הוא מבחינת  עיקר יציאת מצרים ואכילת מצה 
מצה האמצעית, לוי.

ועל  לוי,  שהיה  משה,  ידי  על  הגאולה  היתה  לכן 
לידתו כתיב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ולא 

נאמר שם האיש ושם הבת.
וכתיב בו11 ותרא אותו . . ותצפנהו:

המצה  של  הקטן  החלק  כמו  הוא   — אותו  ותרא 
האמצעית, המגולה.

המכוסה  הגדול,  החלק  כמו  הוא   — ותצפנהו 
והצפון.

)ליקוטים ואגרות עמ' רל(

6( ויגש מה, כג.
7( כידוע בענין שלשת האבות, שישראל )יעקב( הוא תפארת. והוא ענין 
והוא  ז"א הוא תפארת,  כי עיקרו של  ז"א,  זה שישראל הוא  אחד עם 
כמו פנימיות ז"א )ראה סידור עם דא"ח שער המועדים ריז, ג(. – הערה 

בתורת מנחם תפארת לוי יצחק בראשית עמ' פא.
8( מאורי אור מערכת מלחמה.

9( תהלים נב, ג.

10( שמות ב, א.
11( שם, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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ט, א – ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן 
ולבניו ולזקני ישראל

א. ביחזקאל מ"ה: כה אמר אד' אלקים בראשון באחד לחדש 
פר  ז"ל  פרש"י  המקדש.  את  וחטאת  תמים  בקר  בן  פר  תקח 
בן בקר תמים הוא פר המלואים האמור בראש הענין ולימד 
כאן שזהו המלואים בא' בניסן, וכן תעשה בשבעה בחדש יש 
לומר כן תעשה כל שבעה וכן הוא אומר למעלה שבעת ימים 

יכפרו על המזבח עכ"ל.
ניסן  קודם  המלואים  היו  במשכן  למה  טעם  לתת  וצריך 
ויהי ביום השמיני שמיני  ניסן שכן כתוב  והשלימו ביום ר"ח 

למלואים, ולעתיד יתחילו בר"ח ניסן וישלימו בשבעה בו.
אמנם נלע"ד טעם נכון עם מה שפירשנו בדרוש לפ' שמיני 
שא"ל משה לאהרן ולבניו שמרו את האבל שבעת ימים עד 
ה' דרך צדיקים שהיו ראויים לפגוע  יודע  כי  יגע בכם,  שלא 
בהם מדת הדין ביום השמיני למלואים בחנוכת המשכן ולא 
רצה לערבב אותה השמחה, ולכן צוה שיעשו אבלות שבעת 

ימים קודם.
יהיו המלואים לטעם  ולא  אך לעתיד שבלע המות לנצח 
שבעת  ע"ה  המלך  שלמה  שעשה  כמו  הבית  לחנך  אלא  זה 
ימים והיו ימי שמחה לכן יהיו המלואים מתחילים בר"ח ניסן 
ובניסן  נגאלו  בניסן  כי  טעם אחר  ועוד  בו.  וישלימו בשבעה 
ולא  הגאולה  התחילה  שבו  ניסן  בר"ח  וא"כ  להגאל  עתידין 

קודם יחנכו את המזבח וישלימו כסדרן.
גבול בנימין1 – ח"א דרוש ס"א

ט, ז – ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח 
ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד 
כאשר  בעדם  וכפר  העם  קרבן  את  ועשה  העם 

צוה ה'

במלואים,  אהרן  ע"י  כהונה  נתחנכה  מצרים  בגאולת  ב. 
ועולי בבל ג"כ הקריבו מלואים בימי עזרא, 2ועתידים מלואים 
כהן  ידי  3על  בימינו  במהרה  השלישי  הבית  בחנוכת  ליקרב 
חרשים  ארבעה  מכלל  סוכה  במסכת  רבותינו  שזכרו  צדק 
אע"פ  עזרא  כמו  אהרן  מזרע  הכהנים  מן  והוא  זכרי'  שראה 
אכסניא  על  מחזרת  כהונה  ולעולם  כן  פירשו  לא  שאחרים 
שלה ולא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה 4דוק בקראי 

כרוך ותני ותשכח מרגניתא.
הרמ"ע מפאנו ז"ל – עשרה מאמרות מאמר חקור דין ח"ג 

פ"כ – עם פירוש יד יהודה

1( ר' בנימין הכהן – תלמיד הרמ"ז.

2( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

3( ע"י כהן צדק וכו', במסכת סוכה פ' החליל )דף נ"ב ע"ב( ויראני ארבעה חרשי' מאן 

נינהו ד' חרשי' אמר רב חמא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא זה משיח בן דוד ומשיח 

בן יוסף ואלי' וכהן צדק פירש"י כהן צדק שם בן נח וכו' ע"ש, ולהרב ניחא לפרש על אחד 

מן הכהנים מזרע אהרן שיהי' גלגול אהרן כמו עזרא וכדמסיק בסמוך.

4( דוק בקראי כתיב עזרא בן זריה וגו', ותשכח מרגנית' שאהרן הכהן הוא עצמו עזרא 

והיינו בגלגול.

יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך  י, ט – 
עולם  חקת  תמתו  ולא  מועד  אהל  אל  בבאכם 

לדרתיכם

כאלו  ישנם  משיח,  של  ענינים  אודות  כשמדברים  ג. 
למשיחא".  "הילכתא   – הגמרא5  כלשון   – שזהו  החושבים 
צריכים לדעת שאין הדבר כן. ויש על זה ראי' מוכחת מנגלה 

דתורה:
כי  הזה,  בזמן  יין  רביעית  לשתות  אסור  שכהן  דיעה6  יש 

במהרה יבנה בית המקדש, ושיכור אסור בעבודה.
א(  אופנים7:  שני  ע"י  יכולים   – יין  של  השכרות  להפיג 

שינה, ב( שהי' כדי מיל.
גדול  היותר  והשיעור  דקות.  י"ח  הוא  מיל  של  השיעור 

במיל הוא כ"ד דקות8.
קליינער  )"ַא  מועט  זמן  שבמשך  נגלה,  ע"פ  ראי'  הרי 
וויילע"(, פחות משיעור מיל, שזהו לכל היותר כ"ג דקות ונ"ט 
שיוכלו  כך  מוכן,  המקדש  בית  עם  משיח  לבוא  יכול  שניות, 

מיד לגשת לעבודה...
תורת מנחם התוועדויות חלק יד – משיחות כ' מנחם אב 

ה'תשט"ו אות כ"ג

י, טז – ואת שעיר החטאת דרש דרש משה 
בני  איתמר  ועל  אלעזר  על  ויקצף  שרף  והנה 

אהרן הנותרים לאמר

בספרא  ב(  קכד,  ג  )חלק  בזוה"ק  שכתוב  ע"ד  ירמוז  ד. 
דא ספר הזוהר יפקון ישראל מן גלותא9 וכמו שכתבתי בפ' 
בשלח )יד, ח( רמז מזה על התרגום ובני ישראל נפקין בריש10 
גלי ע"ש ואיתא רשב"י הי' בחינת משה וגם כי בכל דור ודור 
יש בחינת משה, וזהו דרש דרש משה היינו כשיתגלה ויודרש 
מה שדרש כבר משה היינו רשב"י ספר הזוהר אז והנה שורף 
היינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהי' גאולה שלימה ב"ב 

אנס"ו.
דגל מחנה אפרים11

ה. ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצוף 
וגו'. פירש"י שנשרף שעיר של ר"ח, וכעס משה  על אלעזר 
לו  והשיב  בקדשים,  לאכול  מותר  אונן  הלא  אכלו  לא  מדוע 
דורות,  בקדשי  שמעת  לא  שעה  בקדשי  שמעת  אם  אהרן 

והודה לו משה ולא בוש.
שעה  קדשי  בין  לחלק  ידע  שלא  משה  טעה  במה  וקשה 
אהרן  שאמר  מה  על  מדקדק  עקידה  ובעל  דורות.  לקדשי 

5( סנהדרין נא, ב. וש"נ.

6( ראה תענית יז, א. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"א ה"ז.

7( עירובין סד, ב. שו"ע )ואדה"ז( או"ח סצ"ט ס"ב )ס"ג(.

8( שו"ע שם סתנ"ט ס"ב )ס"י(.

9( ראה אגרת הקודש סימן כו.

10( ברי"ש ר"ת רבי שמעון בן יוחאי, וכן רבי ישראל בעל שם טוב. עיין לקוטי שיחות 

חלק ג משיחת יו"ד שבט ה'תשי"ב.

11( ר' משה חיים אפרים מסידלקוב – נכד הבעש"ט.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני



מה

ותקראנה אותי כאלה, הלא לענין אנינות אין חילוק, אם מת 
לו תינוק בן ל' חייב ג"כ כמו שמתו נדב ואביהוא.

יש לתרץ בהקדם הגמ' במגילה )י' ע"ב( כל מקום שנאמר 
תנא  השמיני  ביום  ויהי  בגמ'  והקשה  צרה,  אלא  אינו  ויהי 
אותו יום הי' שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו שמים וארץ, 
ומשני הא מתו נדב ואביהוא. ויל"ד כיון שהי' צרה שמתו נדב 

ואביהוא איך תניא בברייתא שהי' שמחה.
מעולם  הי'  ואביהוא  נדב  שנשמת  כתוב  שבזהר  וי"ל 
נשמתם  נגנזו  לכן  אז  כדאי  הי'  לא  שהעולם  רק  התיקון, 
לעולם התיקון, וזהו הי' ג"כ בששת ימי הבראשית שהקב"ה 
כדאי  העולם  שאין  הקב"ה  וראה  גדולים  מאורות  שני  ברא 
היום  שאותו  הגמ'  שפיר  ומובן  א(,  יב,  )חגיגה  לעוה"ב  וגנזו 
הי' שמחה כיום שנבראו בו שמים וארץ שלא הי' אז השמחה 
הי' השמחה בשלימות  בו מאורות, כך לא  בשלימות שנגנזו 

ביום שמיני למילואים.
אמר  ר"ח  שעיר  מקריבין  למה  אי'  ע"ב  ס'  חולין  ובגמ' 
הקב"ה הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירח לכפר על ישראל 
שגורמין מיעוט הירח, כי בעולם התיקון יהי' אור הלבנה כאור 

החמה וכאור שבעת ימי בראשית )ישעי' ל, כו(.
התיקון,  עולם  הוא  השמיני  שביום  האמין  רבינו  ומשה 
ממילא שעיר דר"ח הוא קדשי שעה כי לא יביאו עוד שעיר 
דר"ח, והשיב לו אהרן ותקראנה אותי כאלה שנדב ואביהוא 
מתו ואין עדיין עולם התיקון, ממילא שעיר דר"ח הוא קדשי 

דורות ולא יכולתי לאכול12.
תורת משה – חתם סופר

הוא  פרסה  מפריס  כי  החזיר  ואת   – ז  יא, 
ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא 

לכם

מדי  יון  )בבל  המלכיות  שד'  חז"ל13  במדרשי  איתא  ו. 
ואדום( נמשלו לד' הבע"ח שנתפרש בכתוב14 איסור אכילתם 

מפני שאין להם אלא סימן טהרה אחד בלבד.
ובזה גופא ב' חלוקות15: )א( "את הגמל ואת הארנבת ואת 
"ואת  )ב(  הפריסו"16,  לא  ופרסה  המה  גרה  מעלה  כי  השפן 
החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה – שגמל ארנבת ושפן 
"יכרסמנה  "אדום",  על  קאי  ו"חזיר"  ומדי,  יון  בבל  על  קאי 
טלפיו  מוציא  רובץ  שהוא  בשעה  חזיר  מה  מיער"17,  חזיר 
ולכן הזכירו  כו'"18,  ואומר ראו שאני טהור, כך מלכות אדום 

משה,  בעיני  "וייטב  בזה"ל:  תוספת  כאן  יש  ואכלתי,  ד"ה  א(  )כא,  עה"ת  בחת"ס   )12

ומרומז בוייטב קידוש החודש, כדאמרינן )ר"ה כ"ה ע"א( זיל לעי"ן ט"ב, ושלח לי סימנא 

דוד מלך ישראל חי וקיים".

13( ויק"ר ספי"ג.

14( שמיני יא, ד-ז. ראה יז, ז-ח.

15( ומודגש בפ' ראה )משנה תורה( – שנחלקו לב' פסוקים )משא"כ בפ' שמיני, שנזכרו 

בד' פסוקים, כל חי' בפסוק בפ"ע(.

16( ראה שם.

17( תהלים פ, יד.

18( ויק"ר שם. וראה פרש"י תולדות כו, לד: "עשו הי' נמשל לחזיר, שנאמר יכרסמנה 

חזיר מיער", החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, כך אלו כו'".

גלות  אדום(  גלות  הרביעי,  )גלות  הוא  כי  "להורות19  בפ"ע, 
ארוך בפני עצמו ושקול כנגד כולם"20.

הבירור  נעשה  אדום  בגלות  ועבודתינו"  "מעשינו  וע"י 
לו  יהיו  )שאז  ליטהר"22  חזיר  ש"עתיד  כמארז"ל21  דאדום, 
דברי  וכסיום  גרה23(,  ומעלה  פרסה  דמפריס  הסימנים  ב' 
המדרש24 "את החזיר זו אדום, והוא גרה לא יגר שאינה גוררת 
עטרה  שמחזרת  חזיר,  שמה  נקרא  ולמה  אחרי'25,  מלכות 
לבעלי', הה"ד26 ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו 
והיתה לה' המלוכה", שאז מתקיימת הבטחת יעקב "עד אשר 
אבוא אל אדוני שעירה", "אימתי ילך בימי המשיח, שנאמר 

ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו"27.
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א ח"א עמוד 351 ואילך

הוה  חדא  זימנא  נתן  בר  הונא  לי  אמר  אשי  רב  אמר  ז. 
קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא, והוה מדלי לי המיינאי ותיתייה 
ניהליה, ואמר לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו, כי אתאי 

קמיה דאמימר א"ל אקיים בך והיו מלכים אומניך.
זבחים דף יט

איזגדר מלכא, כך שמו ומלך פרס הי'.

19( רבינו בחיי שמיני שם.

20( ויש לומר, שענין זה מרומז גם בהחילוק דהסימנים, שחזיר "מפריס פרסה הוא לא 

גרה" )משא"כ הג' שלפנ"ז ש"מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו"( – ש"זה שמפריס 

פרסה הוא )מוציא טלפיו ואמר ראו שאני טהור( אדרבה לרע לו" )אוה"ת שמיני ע' מח(.

וע"כ  לחיצונים  ומקור  פתח  ענין  בחזיר  הרגל  "פריסת  שכח:  ע'  תקס"ז  סה"מ  וראה 

החזיר ראש הקליפות".

21( של"ה פ' חיי שרה. מאו"א ח, ו. ועוד. הובא ונת' בתו"א וישלח כה, א. לקו"ת ראה ל, 

ב. סה"מ תקס"ז שם. המשך מים רבים תרל"ו פפ"ד. ובכ"מ )וראה השקו"ט בספרים 

שנסמנו בלקו"ש חכ"ט ע' 128 הערה 58 בשוה"ג(.

נוגה, ולכן במיתוקה עתידה לחזור ותהי' קדושה".  22( במא"א שם: "חזיר נק' קליפת 

וראה אוה"ת ויקרא הוספות ע' רלט: "בענין החזיר י"ל ק"נ, וג' הראשונים )גמל ארנבת 

רע  הם  הנ"ל  ג"ק  שהרי  צ"ע  "וא"כ  והקשה:  כו'",  במא"א  וכ"כ  קליפות,  ג'  הם  ושפן( 

יותר מק"נ, ואמאי היא הרשיעה יותר . . ויש לתרץ דלפי שהיא קרובה יותר לכן הקנאה 

והשנאה יותר כו'".

וע"פ המבואר בסה"מ תקס"ז אולי יש לתווך הסתירה שבדבר – שאף שחזיר הוא ק"נ 

שלמעלה מגקה"ט, מ"מ, להיותה מפרסת פרסה שהו"ע "פתח ומקור לחיצונים", ה"ה 

"ראש הקליפות", כולל גם הראש דגקה"ט )הרשיעה יותר(, ולעתיד לבוא יהי' הבירור 

דכללות ק"נ, ויובדל ויופרד שרש יניקת החיצונים, אזי יטהר חזיר )דוקא(, להיותו מק"נ 

)משא"כ החיות שמגקה"ט(.

ובסגנון אחר – בעבודת האדם – בהחילוק ד"מפרסת פרסה" ו"מעלת גרה":

אלא  ובריבוי,  כדבעי  הוא  )רגל(  בפועל  שהמעשה  מורה   – גרה"  ולא  פרסה  "מפריס 

ממעלה  פחותה  שמעלתו  אף  ולכן,  גרה"(.  )"ולא  והזיכוך  הבירור  בענין  אצלו  שחסר 

)אף שחסר אצלם בהמעשה בפועל, "פרסה לא  יותר  ומזוככים  הגרה שהם מבוררים 

ליטהר  עתיד  ולעת"ל  כדבעי,  הוא  העיקר(  )שהוא  שהמעשה  כיון  מ"מ,  הפריסו"(, 

)מעלת הבירור והזיכוך(, אזי יהי' בשלימות )משא"כ זה שמזוכך יותר אבל חסר אצלו 

המעשה שהוא העיקר(. 

23( אור החיים שמיני שם ]ועיין שם שמתרץ דיוק לשון הכתוב בפרשתנו והוא גרה לא 

יגר[. מובא לקמן על הפרשה.

24( ויק"ר שם. וראה דרושים שבהערה 34.

25( כי הגאולה מגלות אדום היא גאולה שאין אחרי' גלות )מכילתא טו, א. ועוד(.

26( עובדי' בסופו.

27( בראשית לג, יד – פרש"י עה"פ.
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מו

והוה מידלי המיינאי ותיתייה ניהליה, אבנטו הי' גבור חגור 
מלמעלה מכנגד אצילי ידיו והפשיטו למטה כדי לנאותו.

אמר ממלכת כהנים כתיב בכו, וצריכין אתם לנהוג עצמכם 
בתפארת של כהנים דכתיב בהו לא יחגרו ביזע.

רש"י

איזגד"ר גי' חזי"ר, וזהו שמאכלו הי' חזיר28.
כמו  ע"ד  הוא  דוקא,  פרס  פרס,  מלך  שהוא  מה  וי"ל 

שהחזיר מפריס פרסה וד"ל.
אמנם באמת איזגדר מלכא נכנע ונשפל לפניו29, ע"ד כמו 

שעתיד חזיר ליטהר30.
היינו איזגדר שהוא מספר  גרה,  יעלה  והוא מה שלעתיד 

טו"ב גר"ה.
לקוטי לוי יצחק פרשת צו ע' רמו-ז – פניני לוי יצחק על 

התורה

ואת  הקאת  ואת  התנשמת  ואת   – יח  יא, 
הרחם

ח. א"ר יהודה )ויקרא יא( רחם זו שרקרק וכו' וגמירי דאי 
יתיב אארעא ושריק אתי משיחא שנאמר )זכרי' י( אשרקה 

להם ואקבצם.
חולין סג.

שרקרק, כשהוא מצפצף נשמע כאומר שרקרק.
בשורה  סימן  ומצפצף  יושב  אלא  עומד  ואינו  יתיב,  דאי 

הוא.
אארעא, שאין דרכו כן.

רש"י

שייך  שריקה  דלשון  שרקרק,  ועביד  אמידי  דיתיב  והוא 
במי שקורא לאנשים שיבאו עליו דאשרקה לכם פירש"י ז"ל 
שם  הרד"ב  כתב  וכן  אליו  לבא  אות  לסימן  השורקים  כדרך 
ובמדרש  הארץ,  מקצה  לו  ושרק  וכן  הקריאה  סימן  שהוא 
באו  והם  להם  שרקה  היתה  אחת  צפרדע  הצפרדע  ותעל 
היא  בשורה  סימן  שרקרק  באומר  הרחם  קול  דנשמע  וכיון 
ויבשר להם בשורה  דהוי כאלו קורא לבני אדם שיבאו אליו 
לאו  בעמידה  שרקרק  עביד  אבל  דוקא  דיתיב  והוא  טובה, 
סימן בשורה הוא, דדרך העופות כך הוא עומדים על רגליהם 
וקוראים זה אל זה אבל יושב ושריק סימן בשורה היא דאין 

דרך העופות לישב ולקרות זה לזה.
כדפירש"י  משיחא,  אתי  ושריק  אארעא  יתיב  דאי  וגמירי 

ז"ל דכיון שאין דרכו לעשות כן בא לבשר על הגאולה.
ובמשנה  זכר  לשון  הרחם  ואת  כתיב  ויקרא  דבספר  הא 

28( עיין בכתובות דס"א סוע"א ורע"ב ע"ש ]אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו קא יתבי 

אפיתחא דבי אגזור מלכא... דבר אחר חזאי בי' )דבר אחר חזאי בי', בשר של חזיר וכו'([ 

)לקולוי"צ כאן(.

29( לפני רב הונא בר נתן ]זבחים יט.[.

לקו"ת  א.  כה,  וישלח  בתו"א  ונת'  הובא   – ועוד.  ו.  ח,  מאו"א  שרה.  חיי  פ'  של"ה   )30

ראה ל, ב. סה"מ תקס"ז ע' שכח. המשך מים רבים תרל"ו פפ"ד. ובכ"מ )וראה השקו"ט 

בספרים שנסמנו בלקו"ש חכ"ט ע' 128 הערה 58 בשוה"ג(.

נראה  נקבה,  לשון  הרחמה  ואת  יז(  יד,  )דברים  כתיב  תורה 
בא  הרחם  דזימנין  שוים  הרחמים  שאין  על  רמז  שהוא 
לעולם וזימנין הרחמה באה, דבעולם הזה הרחמה באה שכל 
נקבה  כדמות  הזה  בעולם  לישראל  שיש  והטובות  הרחמים 
מה  כנקבה  ישראל  נמשלו  רבה  השירים  בשיר  כדאיתא  הן 
נקבה זו נוטלת עישור נכסים31 מאבי' ויוצאה כך ירשו ישראל 
שבעה עממים שהוא עישור שבעים אומות ולכך אמרו שירה 
בלשון נקבה אז ישיר את השירה הזאת, אבל לעתיד לבא הן 
)תהלים  כתיב  וכו'  אביו  נכסי  כל  היורש  כזכר  לירש  עתידין 
צו, א( שירו לה' שיר חדש, ד"א למה נמשלו ישראל כנקבה 
ישראל  כך  ופורקת  טוענת  ופורקת  טוענת  זו  נקבה  מה 
משתעבדין ונגאלין משתעבדין ונגאלין וחוזרין ונגאלין ושוב 
כו, א( ביום ההוא  )ישעי'  אין משתעבדין עוד לעולם, הה"ד 

יושר השיר הזה ע"כ, אבל לעתיד הרחם בא לעולם.
תורת חיים חולין סג

השרץ  בשרץ  הטמא  לכם  וזה   – כט-ל  יא, 
על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו. והאנקה 

והכח והלטאה והחמט והתנשמת

ט. הענין הפנימי דשמונה שרצים – נתבאר בספר קהלת 
קיבל  שמחברו  חסידות,  בדרושי  גם  שהובא  ]ספר  יעקב 
מתלמידי הבעש"ט והמגיד, כפי שמצינו בספרו כמה ענינים 

בשם הבעש"ט ותלמידיו[, בערך חי"ת, וז"ל:
. והתנשמת, הנה   . "ח' שרצים שבתורה, החולד והעכבר 
מז'  כלול  וכ"א  דטומאה,  קצוות  ז'  סוד  הוא  מעכבר  מהן  ז' 
צד  עוד  להם  יש  ואלו  טומאה.  שערי  מ"ט  סוד  מ"ט,  הרי 
טהרה, שכל אלו ז' שרצים דיבשה הן טהורים בים )"כל שבים 
"ים" מורה על ענין הטהרה ד"מקוה מים", מים  כי  טהור"32, 
בריבוי הכי מופלג(. . והחולדה הוא בשער הנ', ע"כ אינו טהור 
בשום מקום, כי כל מה שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה33, 

כ"כ הגאון מהור"ר יהונתן בספר יערות דבש".
וממשיך, "ונ"ל הטעם כי חולדה רומז לבינה, כמ"ש בשם 
הרב בערך חולדה הנביאה ע"ש ]ושם: "חולדה לשון הטמנה, 
דאתכסיא,  עלמא  בחי'  כיסוי,  מלשון  כלומר,  חלדה",  כמו 
בבינה  והנה  הבינה35[,  על  דקאי  אלקינו"34,  לה'  "הנסתרות 
הנ'  ושער  שתחתי',  קצוות  לז'  מתפשטים  ומ"ט  שערים,  נ' 
הז"ק  והנה  בבינה.  שהוא  הנ'  בשער  חולדה  ע"כ  בה,  נשאר 
התשובה  וה"ס  המטהרתו,  האם  כי  הבינה  ע"י  מתקדשים 
בחזרתם למקורם לבינה נטהרו, אבל אם פגם גם בבינה, אין 

לו שום מקום לטהר, כי הג"ר נחשבות כא'".
ומסיים, שמצינו כן בנוגע ליצי"מ, ש"ישראל נכנסו למ"ט 
להתמהמה,  יכלו  לא  וע"כ  נגאלו,  במצרים,  טומאה  שערי 
שאילו היו נכנסים לשער הנ', לא הי' אפשר לצאת . . לא הי' 

להם תקומה".

31( עיין הסוגיא כתובות סח. בת נוטלת עישור נכסים מנכסי אבי' וכו'.

32( כלים פי"ז מי"ג.

33( חולין קכז, א. ירושלמי שבת פי"ד ה"א.

34( נצבים כט, כח.

35( תקו"ז בהקדמה )יז, א(. ות"י )כה, ב(. לקו"ת פ' ראה כט, סע"א. ובכ"מ.
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ויש להוסיף בזה – בנוגע לבירור וטהרה דענינים הנ"ל:
ישנו  בינה,  שערי  מ"ט  שרצים,  לז'  שבנוגע  לעיל  נתבאר 
הנו"ן  לחולד, שער  בנוגע  בים(, משא"כ  )טהורים  צד טהרה 
נשקעים  היו  אילו  שלכן,  טהרה,  של  ענין  שייך  לא  דלעו"ז, 

בשער הנו"ן לא היתה להם תקומה.
אמנם, כל זה הי' בגאולה ממצרים, אבל בגאולה העתידה 

לבוא – יהי' גם הבירור דשער הנו"ן:
העתידה  לגאולה  ממצרים  הגאולה  שבין  החילוק  כללות 
הי'  שהרע  מכיון  העם",  ברח  "כי  נאמר36  שביצי"מ   – הוא 
רוח  את  ה'  "כשיעביר  לבוא,  לעתיד  משא"כ  כו',  בתקפו 

הטומאה מן הארץ, כתיב37 ובמנוסה לא תלכון"38.
ועז"נ39 "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", היינו, 
"נפלאות",  יצי"מ40,  לגבי  גם  "נפלאות"  יהיו  לבוא  שלעתיד 

36( בשלח יד, ה.

37( ישעי' נב, יג.

38( תניא פל"א.

39( מיכה ז, טו.

40( אוה"ת נ"ך עה"פ )ע' תפז(. וש"נ.

הנו"ן  דשער  והעלי'  הבירור  גם  יהי'  ובמילא,  פלאות41,  נו"ן 
דלעו"ז.

דוגמא לדבר בעבודת התשובה:
תשובה  שאין  ענינים  שיש  באגה"ת42  מביא  הזקן  רבינו 
נעשה  בסיבתו  אשר  הידוע,  לחטא  )בנוגע  בהם  מועילה 
אריכות הגלות כו'(, ומקשה, היתכן, הרי אין לך דבר העומד 
בפני התשובה, ומתרץ, שאין מועילה תשובה תתאה כי אם 
הרי  מועילה,  תשובה  שאין  מ"ש  כלומר,  עילאה,  תשובה 
)תשובה  נעלית  תשובה  משא"כ  סתם,  לתשובה  בנוגע  זה 

עילאה, בבינה(, מועילה גם לענינים אלו.
ועד"ז בעניננו: מ"ש כל מה שיש ביבשה יש בים חוץ מן 
בבחי'  רק  זה  הרי   – טהרה  של  ענין  בה  שייך  שלא  החולדה 
ים סתם. משא"כ כשנמשך ומתגלה בחי' הים בדרגא נעלית 
יותר, הגילוי דלעתיד לבוא, באופן ד"נפלאות", נ' פלאות, אזי 

נעשה ענין הטהרה גם בנוגע לחולדה, בירור דשער הנו"ן.
יין מלכות עמוד 9-428

41( זח"א רסא, ב.

42( פ"ד ואילך.
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 ב"ה,  י"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק, ונהניתי במ"ש אודות ההתועדות באנטווערפען, ומהנכון בזה 

ובכגון דא להמשיך הקישור עם הפנים חדשות שנפגש אתם לא רק בהנוגע לגשמיות אלא גם ברוחניות ע"י 

שילוח קונטרסים ולקו"ד וכיו"ב מתאים לכאו"א...

ובמ"ש אודות הישיבה, יה"ר שיוסיפו התלמידים וההנהלה וכל השייכים לזה כאו"א בענינו, ויזכו 

למלאות רצון רבותנו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להתפתחות תו"ת ככל האפשרי וככל הדרוש 

ואפילו העלמות והסתרים יהפכו לטוב,

שהרי נכנסנו בחדש הפורים, אשר עליו אומרת תוה"ק, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך 

וגו' לשמחה וגו' ליום טוב,

וענין נהפך, הרי תוכנו, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה להפכם 

לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכת פורים שמח ולבשו"ט.
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‰È�ÈÓM.א) ÌBia È‰ÈÂּטעם מה לדעת צרי «¿ƒ««¿ƒƒִַַַַַָָ

מגּלהÈ‰ÈÂאמר י')ּובמּסכת רּבי(ּדף אמר ַָ«¿ƒְְִִֶֶַַַַָָ

הּגדֹולה ּכנסת מאנׁשי ּבידנּו מסרת זה ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלוי

צער לׁשֹון אּלא אינֹו ויהי ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ותניא הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי והּכתיב ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָּומקׁשה

ּכיֹום הקב"ה לפני ׂשמחה היתה הּיֹום ְְְְִִֵַָָָאֹותֹו

ּוכתיב וגֹו' ויהי הכא ּכתיב וארץ ׁשמים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבריאת

ה')התם א' וגֹו',(ּבראׁשית ּבקר ויהי ערב ויהי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עֹוד ּומקׁשה ואביהּוא, נדב מתּו הא ְְֲִֵֵֶַַָָָָּומתרץ

ׁשנה ּבׁשמֹונים ו')ויהי ראה(מ"א ּכאׁשר ויהי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

י')יעקב כ"ט בקר(וּיצא ויהי ערב ויהי וגֹו' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

ואּכא הכי אּכא ויהי ּכל אׁשי רב ּומתרץ ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָוגֹו',

ע"כ, צער לׁשֹון אּלא אינֹו ּבימי ויהי ְְֲִִִֵֵֶַַַָהכי

ּבּיֹום ויהי מּפסּוק לּמקׁשה לּבֹו אל יּתן ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהחי

ערב ויהי ּׁשּלפניו מּמה עין והעלים ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּׁשמיני

הּׁשמיני, ּבּיֹום ויהי למד ׁשּמּמּנּו בקר ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹויהי

ׁשּמקׁש לֹומר יכֹולני יחדולזה מּׁשניהם ה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּיֹום ויהי ּפסּוק ּגם הֹוסיף קׁשיתֹו ְְְְִִִַַַַָָֻּולהגּדיל

ׂשמחה, לׁשֹון ׁשהם ויהי רּבים ּכי לֹומר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּׁשמיני

להפ ׁשאדרּבא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון אפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

ׂשמחה לׁשֹון אּלא אינֹו ויהי ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

מּויהי הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי הּתּנא ׁשּלמד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָּכדר

ּגם מּזה. עינה יּגרע לא ויהי ּכל ּכן אם ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹערב

הּסתם ּבמן הם ּדבריו ּכי לדחֹות יּוכל לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּבזה

הרי ּכי ּבפרּוׁש, הּכתּוב ׁשּגּלה ּבּמקֹומֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹולא

ּתגּדל אּלא וגֹו'. ערב מּויהי למד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּתּנא

מתּו הרי מתרץ מה ּכי המתרץ, על ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּתמיהה

ּבּיֹום לויהי מֹועיל זה ּתרּוץ ואביהּוא, ְְֲִִִֵֶַַַָָנדב

ׁשּמּמּנּו בקר ויהי ערב לויהי ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשמיני

לֹו ׁשהיה לֹומר ואין הּׁשמיני, ּבּיֹום ויהי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלמד

איזה היה ּבּיֹום ּבֹו ׁשּגם לֹומר ענין ְִֵֵֶֶֶַַַָָָאיזה

והקׁשה הּמקׁשה ּכׁשחזר מצינּו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָצער,

ועֹוד הֹודאה. חצי והֹודה לאחֹוריו חזר ְְֲֲִִֶַַָָָָָמּמּנּו

מעצמֹו לוי רּבי לב נתן לא לּמה ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמעּקרא

ׂשמחה, ׁשהּוא ויהי ׁשּיׁש ׁשּמֹוכיחים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָלּכתּובים

מעצמֹו: לחּלק לֹו ְְְֵֵַַָָוהיה

ÔÎ‡היתה לא ּכן ּגם לוי ר' ּכּונת ּכי נראה »≈ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

אּלא אמר לא ולזה אׁשי, רב ּכדברי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדברים ׁשּסֹותר נׁשמע ׁשּיהיה אׁשי רב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאמר

ּבדברי אׁשי רב ּדברי יסּבלּו ׁשּגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֻהראׁשֹונים,

ונכּבדים, רּבים ויהי מקראֹות ׁשהרי לוי, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָרּבי

אֹומר, הּוא ויהי לכל ּכי סבר ׁשהּמקׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

אין ּכי הּׁשמיני ּבּיֹום מּויהי להקׁשֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַונתחּכם

לסּתר ורצה ּבּיֹום, לויהי ּבימי ויהי ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהפרׁש

ּבימי, ויהי ׁשּיאמר ּבמקֹום אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהּכלל

ּכי ואביהּוא, נדב מתּו ׁשם ּכי ּתרץ ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָוהמתרץ

ּבּיֹום, לויהי ּבימי ויהי ּבין לחּלק רצה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹלא

ׁשּסֹובר זֹו מּתׁשּובה הֹוכחה ואין הפרׁש, אין ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּכי

הכרח לא ּכי צער, לׁשֹון הּוא לבד ויהי ְְְְֲִִִַַַַַֹֻאפּלּו

ּבּיֹום. מּויהי ׁשהקׁשה לצד אּלא זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלתרץ

לבד, מּויהי אפּלּו להקׁשֹות חזר ּכ ְְְְְֲִִִַַַַַַָָואחר

ּבׁשמֹונים ויהי ּפסּוק להקּדים הּמקׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָונתחּכם

היה ׁשּלא ׁשּמּלבד ערב ויהי על לגּלֹות ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנה

ׁשּמּדברי והגם ׂשמחה. ּבֹו היה צער ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשם

ׂשמחה ׁשהיה מּוכח למעלה ׁשהביא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבריתא

הֹוכחה אין אבל הּתּנא, ּדברי אּלא אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָלפניו,

ׂשמחה אבל צער היה ׁשּלא אּלא ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹמהּכתּוב

ׁשנה ּבׁשמֹונים ויהי ּפסּוק הקּדים לזה ְְְִִִִִִִֶַַָָָָמּנין,

הּמקּדׁש ּבית ּבבנין יּגיד ׂשמחה וּדאי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּזה

כ"ו) ג')ּדכתיב(ּתענית לּבֹו,(שה"ש ׂשמחת ּביֹום ְְְֲִִִִִַַ

ערב ויהי יעקב ראה ּכאׁשר ויהי על יּגיד ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹוזה

ויהי אׁשי רב ואמר ׂשמחה, אּלא ׁשאינם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָוגֹו'

ראׁשֹון המתרץ ּדעת היתה וכן כּו', ואּכא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאּכא

מתרץ ּגם ואּולי ותרץ. אׁשי רב ׁשּקדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּמסקנא, ׁשמֹו והזּכיר הּוא אׁשי רב ְְְְֲִִִִַַַָָראׁשֹון

אּלּו ּדרכים וג' הם, ּדתלמּוד סתמי ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַָָאֹו

הּתלמּוד. ּבׁשבילי ּבהם הֹולכים ׁשאנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָהם

ּבּיֹום ויהי אׁשי לרב אפּלּו ּכי אֹומר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָנמצאת

נדב ׁשּמתּו הּוא והּצער ּבימי, ּכויהי ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּוא

זה וזּולת יׂשראל, ּבכל ּכמֹותם ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָואביהּוא

אֹומרֹו וגם ויהי, הּכתּוב אֹומר היה (יתרֹולא ְְְְִִֵַַַָָָֹ

ט"ז) הריי"ט ׁשם ּגם הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְֲִִִֵַַַַָויהי

ז"ל ּכאֹומרם יׂשראל ּכל ׁשל נׁשמתם ְְְְְִִֵֶָָָָָָָּפרחה

פ"ח:) ּבּיֹום:(ׁשּבת ויהי אֹומר היה לא זה וזּולת ְְִֵֶַַַַָָָֹ

ÈÏe‡Âהּוא הּכתּוב ׁשּיּגיד הּצער ּכי עֹוד נראה ¿«ְִִִֶֶַַַַַָ

ּגדּלתֹו ראה ּכי ּבּכתּוב הּמזּכר משה ְְִֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשל

צער ּולמד וצא ּובניו, אהרן ּביד זרעֹו ְְְְְֲֵַַַַַַַָָֹֻּוגדּלת

ּבניו מּמעׂשה עֹוׂשה מה טֹוב מּדבר ְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּקנאה

הּצּדיק ׁשמעֹון ק"ט:),ׁשל מה(מנחֹות ויׁשּתּנה ְְְְִִִֶֶַַַַָ

ּולצד אחריו, ּולזרעֹו לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָּׁשּלפנינּו

ּבּיֹום ּבֹו אּפֹו חרה ּפרעה ּבׁשליחּות ְְְִִִִֶַַַָָֹׁשהפציר

ּוכׁשהּגיע לעֹולם, ּכהן מהיֹות ועזבֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹההּוא

עז מּמּנּו ּפרח אׁשר על נצטער הּפקידה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹיֹום

מאד עצם ּכי והגם עֹולם, ּכהּנת ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּתפארת

לב ּכל הלא ּובענוה, מרּגיׁשּבצדקּות חי ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹ

ּומפלאה הער יקרת מצוה ּבדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּובפרט

ּבּפסּוק הּכתּוב רמזֹו זה צער ּכי ואּולי ְְִֶַַַַַָָָָֹּכזאת.

א') ז' עצמֹו(נׂשא ׁשהּוא משה ּכּלֹות ּביֹום ויהי ְְְִֶֶַַַָֹֹ

ּבּפסּוק ּכאן רמז ואביהּוא נדב ּומיתת זה, ֲִִֶַַַַָָָָָיֹום

הּׁשמיני: ּבּיֹום ְְִִִַַַויהי

ÌBia.'B‚Â Ô¯‰‡Ï ‰˘Ó ‡¯˜ 'B‚Âּכי ּדע «¿»»…∆¿«¬…¿ִַ

לֹו הּנֹודעת ּגדּלה ׁשּיּתן ּכזה ּדבר ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהעֹוׂשה

לעׂשֹותּה, יתחּיב ּכאׁשר אחיו, יהיה לּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלזּולתֹו,

הא' ׁשלמּיֹות, ּבג' עׂשֹותה ּבנפׁשֹו יׁשלט ְְְְְֲִֵַָָֹֹֻלא

ּבחינת ּבצרּוף והּב' ּבמהירּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּיעׂשּנה

הּדבר עׂשּית הּג' ּבּדבר. ׁשּיׁשנם ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָההדרגֹות

ׁשלׁשּתם ּכי הּכתּוב והֹודיע רּבים, לפני ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּבפרסּום

הּמהירּות ּכנגד ועׂשאם. ּבנפׁשֹו משה ׁשלט ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹיחד

‰È�ÈÓM,אמר ÌBiaטהֹור הּבקר ּבהיֹות ּפרּוׁש ַָ««¿ƒƒְְִֵֶַֹ

לֹו לתת לאהרן קרא ּתכף אּלא עּכב לא ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלב

ּבצרּוף הּדבר עׂשה ב' נתעּצל. ולא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻהּכהּנה

ּובניו לאהרן הּכהּנה ׁשּנתן ההדרגֹות ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָֹֻּבחינת

ׁשּיראה ּבלּבֹו העּצבֹון יגּדל ּבזה ּכי הגם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיחד,

לּבֹו אּל יעצב ואׁשר ּובניו לאהרן מֹוׁשכת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּגדּלה

לאהרן יקרא ּבתחּלה ּבהדרגֹות, הּדבר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹיעׂשה

ּבקריאת הכרח היה לא ּכי לבניו, ּכ ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹואחר

הּזקנים ּכל ּבמּצב הּג' אהרן. עם אז ְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹהּבנים

Ï‡¯NÈּדכתיב È�˜ÊÏeּבפמּבי הּדבר לעׂשֹות ְִִ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֵַַָָֻ

הרצֹון ׁשלמּות על יֹורה וזה ונכּבדים, רּבים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבפני

הרּגׁשֹותיו: וכפה ,יתּבר רצֹונֹו ְְְְֲִַַַָָָָָלעׂשֹות

Ï‚Ú.ב) EÏ Á˜אחר ּדקּדקּו ג' ּדף ּביֹומא «¿≈∆ְְְִַַַָ

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י  שהוא  מאנ"ש,  לכמה  אמורה  מלתי  כבר   - ארויסצוקריכען,  ווי  מכתבו  בסיום  ...ובמ"ש 

ההשתדלות דהפצת המעינות חוצה ככל הדרוש, שאז במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה מתקשרים 

וכשנמצאים  וק"ל.  רצוים,  הבלתי  מענינים  ארויס  מען  נעמט  ובד"מ  הרבה  למעלה  בזה  המשתדלים 

במקצת עכ"פ למעלה מהשטח בו הורגלו, רואים איך שכל החילוקי דיעות והסיבות הגורמות לסכסוכים 

אפסים הם אפילו ע"פ שכל האנושי עד שמתפלאים איך זה מבלים במו"מ זה זמן של שעות ימים וחדשים 

ומושקעים בענינים כאלה, וק"ל. והוא ע"ד המבואר בנוסח ע"ח מה שחטאנו לפניך ביצר הרע, אשר ישנם 

ענינים שאפי' יצר הרע אין מסית עליהם עד כדי כך אין להם מקום באנושיות, אלא שמגרים היצר הרע 

ומחטיאים אותו יותר על מה שרוצה מצ"ע, וק"ל.

ויה"ר שסו"ס יבטלו כל העלמות והסתרים ולא רק שלא יפריעו אלא עוד יסייעו, שהרי התורה 

אומרת על חדש הפורים, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

וענין נהפך, הרי תוכנו, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה להפכם 

לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה.

נ. ב. בטח ניצלו ימי הפורים כדבעי, ויה"ר שיבש"ט בזה.

מסיבה נתעכב השילוח ובנתים נתקבלו מכתביו מימי יא, כד אד"ש ד, ו, ניסן. - וכנראה שעדיין 

ממשיכים בהנהגה הנ"ל.

בכל שעה ושעה נמשך, וגם בעוה"ז שלנו, צירוף חדש של שמות הוי' )ואדנ'( שם המיוחד והעצם 

)והמגן שלו(, שקדושתו גם כאן בגלוי )שלכן אסור להגה אותו בדיבור(.

הצירוף מהוה את הזמן, ואם לאזן דאס ניט "פארפאלן גיין" ח"ו. ומנצלים אותו וממלאים אותו 

בתוכן "מתאים". וכמובן מאפס קצהו הנרמז בהפר"כ ובהמכ' של חבריו שי' וגם שלו!

 ב"ה,  י"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ע"ד בריאות אביו שליט"א - אזכירו על הציון להטבה גדולה בזה. אבל, בכלל, במש"כ תלוי הענין 

רק בו בעצמו, יותר נכון בעבודתו בישיבת...שתהי' כדבעי באמת, שאז בריא יהי' וחזק באמת. וכדבעי - 

ע"ד שמתענינים  לכה"פ   - וכו'  וכו'  והטרחא  והמרץ.  על הזמן  לחוס  גדולה, מבלי  הכי  היינו בהתענינות 

ברפואת הגוף ובריאות שלו. ואין בזה הכוונה זיך אויסטענה'ען מיט מיר, אלא שיהי' כלפי הרופא כל בשר 

גליא, וק"ל...

ובמש"כ ע"ד עצבות וכו' - כבר מלתו אמורה בתניא קדישא אשר מקור העצבות בלתי טהור. ומה 

לו ולענין זה? ואתפלא מנין לאנ"ש זמן פנוי לענינים כאלו? האומנם אין רואים ומרגישים שהזמן דעתה 

יקר מכל יקר, וכל רגע ענין הוא שצריך לנצלו לתכליתו. וכמה מהם מבזבזים זמנם על ענינים שאפילו בשם 

"מה בכך" אין לכנותם!! ואולי גם ע"ז הביאור ההסתר כפול, דאנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, ויה"ר 

שבקרוב ממש יקוים ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה גו' זה - בכפלים.
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‰È�ÈÓM.א) ÌBia È‰ÈÂּטעם מה לדעת צרי «¿ƒ««¿ƒƒִַַַַַָָ

מגּלהÈ‰ÈÂאמר י')ּובמּסכת רּבי(ּדף אמר ַָ«¿ƒְְִִֶֶַַַַָָ

הּגדֹולה ּכנסת מאנׁשי ּבידנּו מסרת זה ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלוי

צער לׁשֹון אּלא אינֹו ויהי ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ותניא הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי והּכתיב ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָּומקׁשה

ּכיֹום הקב"ה לפני ׂשמחה היתה הּיֹום ְְְְִִֵַָָָאֹותֹו

ּוכתיב וגֹו' ויהי הכא ּכתיב וארץ ׁשמים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבריאת

ה')התם א' וגֹו',(ּבראׁשית ּבקר ויהי ערב ויהי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עֹוד ּומקׁשה ואביהּוא, נדב מתּו הא ְְֲִֵֵֶַַָָָָּומתרץ

ׁשנה ּבׁשמֹונים ו')ויהי ראה(מ"א ּכאׁשר ויהי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

י')יעקב כ"ט בקר(וּיצא ויהי ערב ויהי וגֹו' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

ואּכא הכי אּכא ויהי ּכל אׁשי רב ּומתרץ ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָוגֹו',

ע"כ, צער לׁשֹון אּלא אינֹו ּבימי ויהי ְְֲִִִֵֵֶַַַָהכי

ּבּיֹום ויהי מּפסּוק לּמקׁשה לּבֹו אל יּתן ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהחי

ערב ויהי ּׁשּלפניו מּמה עין והעלים ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּׁשמיני

הּׁשמיני, ּבּיֹום ויהי למד ׁשּמּמּנּו בקר ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹויהי

ׁשּמקׁש לֹומר יכֹולני יחדולזה מּׁשניהם ה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּיֹום ויהי ּפסּוק ּגם הֹוסיף קׁשיתֹו ְְְְִִִַַַַָָֻּולהגּדיל

ׂשמחה, לׁשֹון ׁשהם ויהי רּבים ּכי לֹומר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּׁשמיני

להפ ׁשאדרּבא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון אפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

ׂשמחה לׁשֹון אּלא אינֹו ויהי ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

מּויהי הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי הּתּנא ׁשּלמד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָּכדר

ּגם מּזה. עינה יּגרע לא ויהי ּכל ּכן אם ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹערב

הּסתם ּבמן הם ּדבריו ּכי לדחֹות יּוכל לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּבזה

הרי ּכי ּבפרּוׁש, הּכתּוב ׁשּגּלה ּבּמקֹומֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹולא

ּתגּדל אּלא וגֹו'. ערב מּויהי למד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּתּנא

מתּו הרי מתרץ מה ּכי המתרץ, על ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּתמיהה

ּבּיֹום לויהי מֹועיל זה ּתרּוץ ואביהּוא, ְְֲִִִֵֶַַַָָנדב

ׁשּמּמּנּו בקר ויהי ערב לויהי ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשמיני

לֹו ׁשהיה לֹומר ואין הּׁשמיני, ּבּיֹום ויהי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלמד

איזה היה ּבּיֹום ּבֹו ׁשּגם לֹומר ענין ְִֵֵֶֶֶַַַָָָאיזה

והקׁשה הּמקׁשה ּכׁשחזר מצינּו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָצער,

ועֹוד הֹודאה. חצי והֹודה לאחֹוריו חזר ְְֲֲִִֶַַָָָָָמּמּנּו

מעצמֹו לוי רּבי לב נתן לא לּמה ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמעּקרא

ׂשמחה, ׁשהּוא ויהי ׁשּיׁש ׁשּמֹוכיחים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָלּכתּובים

מעצמֹו: לחּלק לֹו ְְְֵֵַַָָוהיה

ÔÎ‡היתה לא ּכן ּגם לוי ר' ּכּונת ּכי נראה »≈ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

אּלא אמר לא ולזה אׁשי, רב ּכדברי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדברים ׁשּסֹותר נׁשמע ׁשּיהיה אׁשי רב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאמר

ּבדברי אׁשי רב ּדברי יסּבלּו ׁשּגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֻהראׁשֹונים,

ונכּבדים, רּבים ויהי מקראֹות ׁשהרי לוי, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָרּבי

אֹומר, הּוא ויהי לכל ּכי סבר ׁשהּמקׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

אין ּכי הּׁשמיני ּבּיֹום מּויהי להקׁשֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַונתחּכם

לסּתר ורצה ּבּיֹום, לויהי ּבימי ויהי ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהפרׁש

ּבימי, ויהי ׁשּיאמר ּבמקֹום אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהּכלל

ּכי ואביהּוא, נדב מתּו ׁשם ּכי ּתרץ ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָוהמתרץ

ּבּיֹום, לויהי ּבימי ויהי ּבין לחּלק רצה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹלא

ׁשּסֹובר זֹו מּתׁשּובה הֹוכחה ואין הפרׁש, אין ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּכי

הכרח לא ּכי צער, לׁשֹון הּוא לבד ויהי ְְְְֲִִִַַַַַֹֻאפּלּו

ּבּיֹום. מּויהי ׁשהקׁשה לצד אּלא זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלתרץ

לבד, מּויהי אפּלּו להקׁשֹות חזר ּכ ְְְְְֲִִִַַַַַַָָואחר

ּבׁשמֹונים ויהי ּפסּוק להקּדים הּמקׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָונתחּכם

היה ׁשּלא ׁשּמּלבד ערב ויהי על לגּלֹות ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנה

ׁשּמּדברי והגם ׂשמחה. ּבֹו היה צער ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשם

ׂשמחה ׁשהיה מּוכח למעלה ׁשהביא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבריתא

הֹוכחה אין אבל הּתּנא, ּדברי אּלא אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָלפניו,

ׂשמחה אבל צער היה ׁשּלא אּלא ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹמהּכתּוב

ׁשנה ּבׁשמֹונים ויהי ּפסּוק הקּדים לזה ְְְִִִִִִִֶַַָָָָמּנין,

הּמקּדׁש ּבית ּבבנין יּגיד ׂשמחה וּדאי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּזה

כ"ו) ג')ּדכתיב(ּתענית לּבֹו,(שה"ש ׂשמחת ּביֹום ְְְֲִִִִִַַ

ערב ויהי יעקב ראה ּכאׁשר ויהי על יּגיד ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹוזה

ויהי אׁשי רב ואמר ׂשמחה, אּלא ׁשאינם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָוגֹו'

ראׁשֹון המתרץ ּדעת היתה וכן כּו', ואּכא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאּכא

מתרץ ּגם ואּולי ותרץ. אׁשי רב ׁשּקדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּמסקנא, ׁשמֹו והזּכיר הּוא אׁשי רב ְְְְֲִִִִַַַָָראׁשֹון

אּלּו ּדרכים וג' הם, ּדתלמּוד סתמי ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַָָאֹו

הּתלמּוד. ּבׁשבילי ּבהם הֹולכים ׁשאנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָהם

ּבּיֹום ויהי אׁשי לרב אפּלּו ּכי אֹומר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָנמצאת

נדב ׁשּמתּו הּוא והּצער ּבימי, ּכויהי ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּוא

זה וזּולת יׂשראל, ּבכל ּכמֹותם ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָואביהּוא

אֹומרֹו וגם ויהי, הּכתּוב אֹומר היה (יתרֹולא ְְְְִִֵַַַָָָֹ

ט"ז) הריי"ט ׁשם ּגם הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְֲִִִֵַַַַָויהי

ז"ל ּכאֹומרם יׂשראל ּכל ׁשל נׁשמתם ְְְְְִִֵֶָָָָָָָּפרחה

פ"ח:) ּבּיֹום:(ׁשּבת ויהי אֹומר היה לא זה וזּולת ְְִֵֶַַַַָָָֹ

ÈÏe‡Âהּוא הּכתּוב ׁשּיּגיד הּצער ּכי עֹוד נראה ¿«ְִִִֶֶַַַַַָ

ּגדּלתֹו ראה ּכי ּבּכתּוב הּמזּכר משה ְְִֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשל

צער ּולמד וצא ּובניו, אהרן ּביד זרעֹו ְְְְְֲֵַַַַַַַָָֹֻּוגדּלת

ּבניו מּמעׂשה עֹוׂשה מה טֹוב מּדבר ְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּקנאה

הּצּדיק ׁשמעֹון ק"ט:),ׁשל מה(מנחֹות ויׁשּתּנה ְְְְִִִֶֶַַַַָ

ּולצד אחריו, ּולזרעֹו לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָּׁשּלפנינּו

ּבּיֹום ּבֹו אּפֹו חרה ּפרעה ּבׁשליחּות ְְְִִִִֶַַַָָֹׁשהפציר

ּוכׁשהּגיע לעֹולם, ּכהן מהיֹות ועזבֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹההּוא

עז מּמּנּו ּפרח אׁשר על נצטער הּפקידה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹיֹום

מאד עצם ּכי והגם עֹולם, ּכהּנת ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּתפארת

לב ּכל הלא ּובענוה, מרּגיׁשּבצדקּות חי ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹ

ּומפלאה הער יקרת מצוה ּבדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּובפרט

ּבּפסּוק הּכתּוב רמזֹו זה צער ּכי ואּולי ְְִֶַַַַַָָָָֹּכזאת.

א') ז' עצמֹו(נׂשא ׁשהּוא משה ּכּלֹות ּביֹום ויהי ְְְִֶֶַַַָֹֹ

ּבּפסּוק ּכאן רמז ואביהּוא נדב ּומיתת זה, ֲִִֶַַַַָָָָָיֹום

הּׁשמיני: ּבּיֹום ְְִִִַַַויהי

ÌBia.'B‚Â Ô¯‰‡Ï ‰˘Ó ‡¯˜ 'B‚Âּכי ּדע «¿»»…∆¿«¬…¿ִַ

לֹו הּנֹודעת ּגדּלה ׁשּיּתן ּכזה ּדבר ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהעֹוׂשה

לעׂשֹותּה, יתחּיב ּכאׁשר אחיו, יהיה לּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלזּולתֹו,

הא' ׁשלמּיֹות, ּבג' עׂשֹותה ּבנפׁשֹו יׁשלט ְְְְְֲִֵַָָֹֹֻלא

ּבחינת ּבצרּוף והּב' ּבמהירּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּיעׂשּנה

הּדבר עׂשּית הּג' ּבּדבר. ׁשּיׁשנם ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָההדרגֹות

ׁשלׁשּתם ּכי הּכתּוב והֹודיע רּבים, לפני ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּבפרסּום

הּמהירּות ּכנגד ועׂשאם. ּבנפׁשֹו משה ׁשלט ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹיחד

‰È�ÈÓM,אמר ÌBiaטהֹור הּבקר ּבהיֹות ּפרּוׁש ַָ««¿ƒƒְְִֵֶַֹ

לֹו לתת לאהרן קרא ּתכף אּלא עּכב לא ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלב

ּבצרּוף הּדבר עׂשה ב' נתעּצל. ולא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻהּכהּנה

ּובניו לאהרן הּכהּנה ׁשּנתן ההדרגֹות ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָֹֻּבחינת

ׁשּיראה ּבלּבֹו העּצבֹון יגּדל ּבזה ּכי הגם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיחד,

לּבֹו אּל יעצב ואׁשר ּובניו לאהרן מֹוׁשכת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּגדּלה

לאהרן יקרא ּבתחּלה ּבהדרגֹות, הּדבר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹיעׂשה

ּבקריאת הכרח היה לא ּכי לבניו, ּכ ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹואחר

הּזקנים ּכל ּבמּצב הּג' אהרן. עם אז ְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹהּבנים

Ï‡¯NÈּדכתיב È�˜ÊÏeּבפמּבי הּדבר לעׂשֹות ְִִ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֵַַָָֻ

הרצֹון ׁשלמּות על יֹורה וזה ונכּבדים, רּבים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבפני

הרּגׁשֹותיו: וכפה ,יתּבר רצֹונֹו ְְְְֲִַַַָָָָָלעׂשֹות

Ï‚Ú.ב) EÏ Á˜אחר ּדקּדקּו ג' ּדף ּביֹומא «¿≈∆ְְְִַַַָ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרם נכֹון על ידּיק זה ּוכפי ה' עם ְְְְִִִֵֶַַָָֻׁשלמים

:ּבסמּו האמּור מעׂשהּו על ְֲֵֶַַָָָזה

¯Á‡חז"ל מדרׁש לידי ּבא זה (במד"רׁשּכתבּתי ««ְְְֲִִִֶֶַַַָָָ

ח') פי"ב מהנׂשא הּדבר זה לׁשֹונם וזה ְְֶֶַַָָָָֹ

זה ּדתימא ּכמה הּמילה על הּדבר זה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּוא

הּמדרׁש ודברי ּכאן. עד יהֹוׁשע מל אׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻהּדבר

אֹותם מל יֹום ּבאֹותֹו וכי וחתּומים, ְְְֲִִִַָָסתּומים

הּמילה: על צּוה יֹום ּבאֹותֹו אֹו ְִִֶַַָָֹמשה,

ÔÎ‡ּדבר ׁשהּוא לּבם ערלת על היא הּכּונה »≈ְִִֶַַַַָָָָָָ

אביהם ּובין יׂשראל ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָהּמבּדיל

וצּוה מּלּבם, אימתֹו מרחיק ּגם ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבׁשמים,

ה', ּכבֹוד להם יראה ּובזה לבבם ערלת ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָלמּול

אחר מדרׁש לידי ּבא ׁשּוב עצמם. ּדברנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָוהם

הכא) ּבתו"כ הּוא זה(ּכן לׁשֹונם וזה ּבּילקּוט ְְְְֵֶֶַַָָָ

יצר אֹותֹו ליׂשראל משה להם אמר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּדבר

ּביראה ּכּלכם ותהיּו מּלבבכם ּתעבירּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֻהרע

וכּו' הּמקֹום לפני לׁשרת אחת ּובעצה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָאחת

ּומלּתם ּדכתיב לפניו מיחדת עבֹודתכם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֻותהיה

וירא זה עׂשיתם ואם וגֹו' לבבכם ערלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָאת

עצמם: ּדברנּו והם ּכאן, עד ה' ּכבֹוד ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָאליכם

‰ÌÚ.ז) „Ú·e E„Úa ¯tÎÂּכּפרת ּכי מׁשמע ¿«≈««¿¿«»»ְִַַַָָ

ּכי לצד הּוא והּטעם לעם. ּגם נֹוגעת ְְֲִַַַַַַַַָָֹאהרן

ׁשאמרּו לחטא סּבה היּו יׂשראל אהרן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹחטא

א')לֹו ל"ב עֹוד(ּתּׂשא וכל וגֹו', לנּו עׂשה קּום ְְֲִֵָָָ

לעֹו החטא יׁשנֹו אהרן נתּכּפר ׂשהּוׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹֹ

נתּכּפרּו ׁשּנתּכּפר ואחר עֹוׂשהּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַולמסֹובב

העם: ּובעד ּבעד וכּפר לֹו אמר לזה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשניהם,

‰ÁaÊn.ח) Ï‡ Ô¯‰‡ ·¯˜iÂלדבריהם ירמז «ƒ¿««¬…∆«ƒ¿≈«ְְְִִֵֶֹ

ׁשאמרּו ה"ו)ז"ל פ"ב מּכֹות ׁשאלּו(ירּוׁשלמי ְְְֲִֶַַָָ

החֹוטאת הּנפׁש אמרה ענׁשֹו מה חֹוטא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָלּנבּואה

קרּבן, יביא אמר ה' רחמי ּולצד ּתמּות, ְְֲִִֵַַַָָָָָהיא

הּמקריב מחׁשבת הּוא הּקרּבן מעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעּקר

ּבּקרּבן יעׂשה אׁשר הּמעׂשה ּבכל החּיב הּוא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכי

לֹו והיתה האּׁשים על ּולהּׂשרף לּזבח ְְְִִִִֵַַַָָָָָההּוא

אֹומרֹו והּוא לכּפרה, זֹו ‡‰¯Ôמחׁשבה ·¯˜iÂ ְְְְַַָָָָ«ƒ¿««¬…

ÁaÊn‰ Ï‡אׁשם לׂשּום הכין עצמֹו הּוא ּפרּוׁש ∆«ƒ¿≈«ְִֵֵַָָָ

לאּׁשים, לזביחה ּפרּוׁש לּמזּבח וקרב ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָנפׁשֹו,

ה' רחמי לצד לעגל ּבמקֹומֹו הּׁשחיטה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָועׂשה

חליפתֹו: להביא ְְֲִִִֶַָָָׁשּנתרּצה

È˙È‡¯Âלנּו ּׁשּקדם מה לפי ּבענין לב לתת ¿»ƒƒְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹופטים) להעמיד(ּתנחּומא ה' נׁשּבע ּכי ְְְְֲִִִִַַַָ

הקב"ה האֹומר וכל ּבמׁשּפט, ּוברּואיו ְְְְִֵָָָָָָהעֹולם

מעיו ּבני יּוּתרּו ה"א),וּתרן פ"ה ׁשקלים (ירּוׁשלמי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּתמּות היא מׁשּפטּה החֹוטאת הּנפׁש אם ּכן ְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם

הּנביא ד')ּכמאמר י"ח קרּבן(יחזקאל יביא אי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ּפי על ּבּדבר יׁש נכֹון טעם ּכי ונראה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָויּפטר,

ּבחינת ּבחינתֹו אין חֹוטא ּכׁשהאדם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּפט,

ז"ל אֹומרם ּדר על ג'.)אדם, אדם(סֹוטה אין ְֵֶֶַָָָָָָ

ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָעֹובר

היא רּוח ּבתׁשּובה ׁשחזר ּוביֹום ּבהמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָונעׂשה

אדם, למדרגת ּבהמה מּמדרגת ועלה ְְְְְֱִֵֵֵַַַַָָָָָָּבאנֹוׁש

ּבהמה, ּתחת זה אדם להמית הּוא ראּוי ְְִִֵֶַַַָָָָָהאם

ויׁשּתּתף ּבהמה ׁשהּוא החֹוטא ּדגמת יביא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלזה

ּבֹו לעׂשֹות הּוא ראּוי ּכי החֹוׁשב ּבצער ְֲִִֵַַַַָָעּמּה

הּוא הּמרּגיׁש רּוח חלק זה ּוכפי זה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָמׁשּפט

ּׁשאמר מה והּוא זֹו, ּבהערה האדם את ְְִֶֶֶַַַָָָָָָמּציל

ל"ו)הּכתּוב ּכי(ּתהּלים ה' ּתֹוׁשיע ּובהמה אדם ְְִִִִֵַַָָָָ

הּבהמי האדםחלק עם ּבהצטרפּותֹו ׁשּבאדם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

לצּדֹו ּפרּוׁש ּבֹו נֹוׁשע ההׂשּכל ּבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשהיא

ּובזה לענׁש, ראּוי אינֹו והּוא יענׁש ׁשּלא ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּכדי

הּוא החטא ּבעד הּקרּבן הקרבת ּבדין ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָאפּלּו

ּכאֹומרֹו הּמׁשּפט, קו ּתהֹום(ׁשם)על מׁשּפטי ְְְְְִִֶַַַָָָ

ה': תֹוׁשיע ּובהמה אדם ְִֵַַָָָָרּבה

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i oey`x meil inei xeriy
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לי, לּמה ל קח וגֹו' יׂשראל ּבני ואל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאמר

ׁשּיּקח לֹומר ׁשּבא ודרׁשּו לֹו. ׁשהעגל הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמּובן

ּכי לֹומר נראה עֹוד צּבּור. מּׁשל ולא ְְִִִִִֶֶֶַֹמּׁשּלֹו

לאEÏאֹומרֹו ּכי עֹולם לאֹות לֹו יהיה זה ּכי ְ¿ְְִִִֶֶָֹ

אחריו טעה ולא ח"ו ּבכּונה העגל הּוא ְְֲֵֶַַָָָָָָָָֹעׂשה

מחׁשבה ּובלא ּכּונה ּבלא ידֹו על ׁשּבא ְְְֶֶַַַָָָָָָָֹֹאּלא

ּׁשאין מה ּבעגל, לכּפר יֹועיל זה ּולצד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרעה,

ּבחינת הּוא ּבעגל ׁשּמעׂשיהם לצד יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכן

והּוא להם לחּטאת העגל יבֹוא ולא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמזיד

ותמצא קּטיגֹור. כ"א)אדרּבה ׁשהקּפיד(ויק"ר ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ּביֹום ּפנימה ה' לבית יּכנס לבל אהרן על ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹה'

העגל, זהב ׁשעׂשה לצד זהב ּבבגדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכּפּורים

ּבן עגל ׁשּיביא ה' צּוה לּמה ּבזה להעיר ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָויׁש

ואין לכּפרה ּבאה החּטאת והלא לחּטאת ְְְֲֵַַַַַָָָָָָָָֹּבקר

ּברּו האדֹון ּכי ונראה ּכזה. ּבעֹולם סּנגֹור ְְְִִֵֶֶַָָָָָָל

לא אהרן ּכי לצד הּדבר, ּבצדק ׁשפט ְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹהּוא

לא ּכי העגל מעׂשה ּבבחינת ּפעּלה ׁשּום ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻעׂשה

האמין ׁשּלא לֹומר צרי ואין הכינֹו ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֹצּירֹו

למׁשה ּכמאמרֹו וׁשלֹום חס אחריו טעה ולא ְְְְֲֲֶַַַָָָָָֹּבֹו

כ"ד) ל"ב יצא(ּתּׂשא מעצמֹו ּפרּוׁש העגל וּיצא ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

רב ערב מכּׁשפי ב' עׂשּו אׁשר מעׂשה ידי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָעל

ז"ל ּכמאמרם ויֹומּברּוס י"ט),יינּוס ּתּׂשא (ּתנחּומא ְְְְְֲִֵַַָָָָ

הּזהב ּבבחינת הּוא ׁשעׂשה הּמעׂשה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומעּתה

להם מּידם(ׁשם)ׁשאמר ולקח התּפרקּו זהב למי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּבידיעה עׂשאֹו זה ּומעׂשה ּבחרט אֹותֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָויצר

מּיׂשראל יראה לצד היה ׁשּטעמֹו והגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשלמה

הּזמן להן מאּבד היה ּגם ּכחּור, יהרגּוהּו ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָלבל

עׂשה הרי כן ּפי על אף משה, ׁשּיבֹוא ֲִֵֵֶֶַַַָָָֹעד

ׁשּיביא ה' אמר ּכן על אׁשר הגּון, ּבלּתי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמעׂשה

ׁשּלא ידֹו על ׁשּיצא הּדבר על לכּפר ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעגל

היה ּבֹו ׁשעׂשה ׁשּמעׂשה הּזהב אבל ְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבכּונה

ולפנים לפני ּבֹו יראה לא ה' אמר המכּון ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻּבכּונת

יׂשראל ּכן ּׁשאין מה סּנגֹור, קּטגֹור יעׂשה ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

לכּפרה עגל להביא יכֹולין אינם ּבעגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחטאּו

עּזים: ׂשעיר ׁשּיביאּו ה' צּוה ְִִִִִֶֶָָָלזה

„BÚאֹומרים אנּו אי ּבהעיר לֹומר (ר"הנראה ְְְִִִֵֶַָָ

ּבעניןכ"ו.) סּניגֹור נעׂשה קּטיגֹור ְְֲִֵֵֵַַַַָאין

אמרו והלא ט"ז.)הּזהב ּבגדי(ערכין ארּבעה ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ

מיני ארּבעה על מכּפרים ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹזהב

סּניגֹור, נעׂשה קּטיגֹור ּכן אם וכּו' ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַעברֹות

מּכּפרת חּוץ ּכּפרת יׁשּתּנה ּכי ליּׁשב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּובהכרח

ּכּׁשלג, החּטאים מלּבנת ּפנים ׁשּכּפרת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּפנים

זהֹורית ׁשל לׁשֹון האֹות ל ס"ז.),וזה (יֹומא ְְְִֶֶָָָ

ּבֹו יּמצא ׁשּלא וצרי מפלא הּוא זה ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻודבר

להיֹותם הּבגדים ּכן על ואׁשר ּכלל, העון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשם

ּׁשאין מה זהב מין היֹותם הגם מכּפרים ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָּבחּוץ

יׁשּתּנה זה חּלּוק לפי וגם ּפנים, ּכּפרת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכן

יׂשראל ׁשל מחטאם ּבזהב אהרן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחטא

זהב ּבבגדי ּבחּוץ מכּפר אהרן ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבעגל,

אהרן חטא ּכי ּבעגל מתּכּפרים אינם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹויׂשראל

ּובנתינתֹו ּבלקיחתֹו היה ּגמּור ׁשֹוגג ְְִִִִֵַָָָָָָָּבּזהב

יתּכּפרּו לא ולזה יׂשראל, ּכן ּׁשאין מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבחרט

והבן: ּבחּוץ אפּלּו ְֲִֵֵֶַָָּבעגל

Ó‡Ï¯.ג) ¯a„zידּבר ּטעם מה לדעת צרי ¿«≈≈…ְִֵַַַַַַָָ

ואּולי הרגיל, משה ולא ליׂשראל אהרן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֹּכאן

וגֹו' התּפרקּו זהב, למי להם ׁשאמר לצד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּכי

ּכּפרה להביא להם ידּבר ּכי אליו ה' יצו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלזה

ׁשהּתיר הּפה הּוא ׁשאסר הּפה עּזים ְִִִִִֶֶֶֶַַַָׂשעיר

ּכי רז"ל ּדברי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבנּו ְְְְְִִֵַַַַָָָּוכבר

צרי והּתּקּון ּבמקֹומֹו הּגנאי יפעיל ְְְְְִִִִֵַַַַַָהחטא

אֹומרֹו והּוא ּכנגּדֹו מכּון Ó‡Ï¯להיֹות ¯a„z ְְְְְְִֶָֻ¿«≈≈…

ּכנגד ּוזכּות מעלה ּבֹו ׁשּיׁש ּדּבּור ּתדּבר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָּפרּוׁש

את ּבֹו ּפרע אׁשר הׁשּפלה ּבֹו ׁשהיה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּדּבּור

ּבּמעלה אהרן ׁשעלה לצד ּכי נראה עֹוד ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהעם.

ה' ּבחר ּבֹו יׂשראל ּכל מּתֹו הּלז ְְִִִֵַַַָָָָָָהּנפלאה

אמירֹות ליׂשראל ׁשּידּבר משה אליו אמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלזה

אֹומרֹו והּוא ׁשאמרÓ‡Ï¯רּכֹות ּתמצא וכן ְְַ≈…ְְִֵֶַָָ

ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯� '‰ ÌBi‰ Èkוכל הּמּׂשג ּכל ּפי' ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְֵַָָָֻ

אליכם ּכאֹומרֹו יׂשראל לצד אּלא אינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָהרצֹון

ליׂשראל משה ׁשאמר ׁשּמצינּו ּוכדר לי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹולא

תו"כ) נזּופים(ריׁש יׂשראל ׁשהיּו זמן ּכל הלא ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

אּלא אינֹו הּמּׂשג ּכל ּכי משה עם ה' ּדּבר ִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻלא

יׂשראל: מעלת ְְֲִֵַַַָלצד

Ó˘‰.ה) ‰eˆ ¯L‡ 'B‚Â eÁ˜iÂאמר¯L‡ «ƒ¿¿¬∆ƒ»…∆ַָ¬∆

,‰˘Ó ‰eˆׁשּלקח ּכן ּגם אהרן אל יכּון ƒ»…∆ְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

מעׂשה מּמׁשמעּות יֹוצא ואינֹו צּוהּו, אׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאת

הּדברים להם נאמרּו אהרן ׁשּמּפי ׁשהגם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

אמר ואּלּו אמרם, משה מּפי עצמֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹֹאהרן

אּלא ּבמׁשמע אין אהרן צּוה אׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב

אּולי עֹוד אהרן. לקיחת ולא יׂשראל ְְְְֲִִִֵַַַַָֹֹלקיחת

ּבאֹומרֹו Ó˘‰ׁשּנתּכּון ‰eˆ ¯L‡מצות לצד ּכי ְְְִֵֶַ¬∆ƒ»…∆ְְִִַַ

היתה ׁשּלא הגם הּדבר עׂשּו לבד ְְֲֶֶַַַָָָָָֹֹמשה

ּבּמאמר: הרׁשּומה ְְֲַַַַָָָָָההבטחה

B‚Â'.ו) ¯·c‰ ‰Êהּוא מה לדעת צרי ∆«»»¿ִַַַָָ

.¯·c‰ואין אהרן. הקרבת על ּפרׁש ורׁש"י «»»ְְְֲִֵֵֵַַַַַָֹ

ונראה ּתעׂשּו ׁשאמר הּכתּוב מאמר ּפׁשט ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָזה

הּכתּוב ׁשהזּכיר הּמעׂשה על לֹומר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיכּון

וּיעמדּו העדה ּכל וּיקרבּו ּדכתיב ּבסמּוÈ�ÙÏ ְְְְְִִִֵַַַַָָָָƒ¿≈

לֹומר‰', הּכתּוב ‰'ּדקּדק È�ÙÏאמר ולא ְִֵַַָƒ¿≈ְַָֹ

ׁשהרי לֹומר צרי היה לא ּגם מֹועד אהל ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלפני

מֹועד, אהל ּפני אל וגֹו' וּיקחּו ּבסמּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאמר

הּׁשלמּות ּבער עצמם ׁשהכינּו לֹומר ירצה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

ה', לפני ׁשהיא עמידתם והערכת ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻוהּמׂשּכל

ּכמאמר הּׁשלמּות, ּתכלית הּׂשגת היא זֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָּובחינה

ט"ז)ּדוד ּבזה(ּתהּלים ּכי ּתמיד לנגּדי ה' ׁשּויתי ְְְִִִִִִִִִֶֶָָָ

יׁשיבת אין ּכי הּתֹורה, ׁשהיא מימינֹו יּמט ְִִִִִִֵֶַַָֹֹלא

מל לפני וכּו' ּכיׁשיבתֹו וכּו' ּותנּועֹותיו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָהאדם

הּמלכים, מלכי מל לפני ׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומּכל

זה להם אמר זה ּבמעׂשה משה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוכׁשהׂשּכיל

ה' צּוה ּפרּוׁש ּתעׂשּו ה' צּוה אׁשר ֲֲִִֵֶַַָָָָהּדבר

א ּבדעּתכםׁשּתעׂשּו מעריכים ּתמיד ׁשּתהיּו ֹותֹו, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּכבֹוד אליכם וירא ה', לפני עֹומדים אּתם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָּכי

אֹומרֹו ּבכלל יכּון עֹוד ‰'ה'. È�ÙÏהיה ׁשּלא ְְְִֵַַƒ¿≈ֶָָֹ

ּכדכתיב ה' לבין ּבינם מבּדיל נ"ט)מס (יׁשעיה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ׁשהיּו יּגיד וזה וגֹו', מבּדילים היּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹעונתיכם
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרם נכֹון על ידּיק זה ּוכפי ה' עם ְְְְִִִֵֶַַָָֻׁשלמים

:ּבסמּו האמּור מעׂשהּו על ְֲֵֶַַָָָזה

¯Á‡חז"ל מדרׁש לידי ּבא זה (במד"רׁשּכתבּתי ««ְְְֲִִִֶֶַַַָָָ

ח') פי"ב מהנׂשא הּדבר זה לׁשֹונם וזה ְְֶֶַַָָָָֹ

זה ּדתימא ּכמה הּמילה על הּדבר זה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּוא

הּמדרׁש ודברי ּכאן. עד יהֹוׁשע מל אׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻהּדבר

אֹותם מל יֹום ּבאֹותֹו וכי וחתּומים, ְְְֲִִִַָָסתּומים

הּמילה: על צּוה יֹום ּבאֹותֹו אֹו ְִִֶַַָָֹמשה,

ÔÎ‡ּדבר ׁשהּוא לּבם ערלת על היא הּכּונה »≈ְִִֶַַַַָָָָָָ

אביהם ּובין יׂשראל ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָהּמבּדיל

וצּוה מּלּבם, אימתֹו מרחיק ּגם ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבׁשמים,

ה', ּכבֹוד להם יראה ּובזה לבבם ערלת ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָלמּול

אחר מדרׁש לידי ּבא ׁשּוב עצמם. ּדברנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָוהם

הכא) ּבתו"כ הּוא זה(ּכן לׁשֹונם וזה ּבּילקּוט ְְְְֵֶֶַַָָָ

יצר אֹותֹו ליׂשראל משה להם אמר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּדבר

ּביראה ּכּלכם ותהיּו מּלבבכם ּתעבירּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֻהרע

וכּו' הּמקֹום לפני לׁשרת אחת ּובעצה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָאחת

ּומלּתם ּדכתיב לפניו מיחדת עבֹודתכם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֻותהיה

וירא זה עׂשיתם ואם וגֹו' לבבכם ערלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָאת

עצמם: ּדברנּו והם ּכאן, עד ה' ּכבֹוד ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָאליכם

‰ÌÚ.ז) „Ú·e E„Úa ¯tÎÂּכּפרת ּכי מׁשמע ¿«≈««¿¿«»»ְִַַַָָ

ּכי לצד הּוא והּטעם לעם. ּגם נֹוגעת ְְֲִַַַַַַַַָָֹאהרן

ׁשאמרּו לחטא סּבה היּו יׂשראל אהרן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹחטא

א')לֹו ל"ב עֹוד(ּתּׂשא וכל וגֹו', לנּו עׂשה קּום ְְֲִֵָָָ

לעֹו החטא יׁשנֹו אהרן נתּכּפר ׂשהּוׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹֹ

נתּכּפרּו ׁשּנתּכּפר ואחר עֹוׂשהּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַולמסֹובב

העם: ּובעד ּבעד וכּפר לֹו אמר לזה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשניהם,

‰ÁaÊn.ח) Ï‡ Ô¯‰‡ ·¯˜iÂלדבריהם ירמז «ƒ¿««¬…∆«ƒ¿≈«ְְְִִֵֶֹ

ׁשאמרּו ה"ו)ז"ל פ"ב מּכֹות ׁשאלּו(ירּוׁשלמי ְְְֲִֶַַָָ

החֹוטאת הּנפׁש אמרה ענׁשֹו מה חֹוטא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָלּנבּואה

קרּבן, יביא אמר ה' רחמי ּולצד ּתמּות, ְְֲִִֵַַַָָָָָהיא

הּמקריב מחׁשבת הּוא הּקרּבן מעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעּקר

ּבּקרּבן יעׂשה אׁשר הּמעׂשה ּבכל החּיב הּוא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכי

לֹו והיתה האּׁשים על ּולהּׂשרף לּזבח ְְְִִִִֵַַַָָָָָההּוא

אֹומרֹו והּוא לכּפרה, זֹו ‡‰¯Ôמחׁשבה ·¯˜iÂ ְְְְַַָָָָ«ƒ¿««¬…

ÁaÊn‰ Ï‡אׁשם לׂשּום הכין עצמֹו הּוא ּפרּוׁש ∆«ƒ¿≈«ְִֵֵַָָָ

לאּׁשים, לזביחה ּפרּוׁש לּמזּבח וקרב ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָנפׁשֹו,

ה' רחמי לצד לעגל ּבמקֹומֹו הּׁשחיטה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָועׂשה

חליפתֹו: להביא ְְֲִִִֶַָָָׁשּנתרּצה

È˙È‡¯Âלנּו ּׁשּקדם מה לפי ּבענין לב לתת ¿»ƒƒְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹופטים) להעמיד(ּתנחּומא ה' נׁשּבע ּכי ְְְְֲִִִִַַַָ

הקב"ה האֹומר וכל ּבמׁשּפט, ּוברּואיו ְְְְִֵָָָָָָהעֹולם

מעיו ּבני יּוּתרּו ה"א),וּתרן פ"ה ׁשקלים (ירּוׁשלמי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּתמּות היא מׁשּפטּה החֹוטאת הּנפׁש אם ּכן ְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם

הּנביא ד')ּכמאמר י"ח קרּבן(יחזקאל יביא אי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ּפי על ּבּדבר יׁש נכֹון טעם ּכי ונראה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָויּפטר,

ּבחינת ּבחינתֹו אין חֹוטא ּכׁשהאדם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּפט,

ז"ל אֹומרם ּדר על ג'.)אדם, אדם(סֹוטה אין ְֵֶֶַָָָָָָ

ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָעֹובר

היא רּוח ּבתׁשּובה ׁשחזר ּוביֹום ּבהמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָונעׂשה

אדם, למדרגת ּבהמה מּמדרגת ועלה ְְְְְֱִֵֵֵַַַַָָָָָָּבאנֹוׁש

ּבהמה, ּתחת זה אדם להמית הּוא ראּוי ְְִִֵֶַַַָָָָָהאם

ויׁשּתּתף ּבהמה ׁשהּוא החֹוטא ּדגמת יביא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלזה

ּבֹו לעׂשֹות הּוא ראּוי ּכי החֹוׁשב ּבצער ְֲִִֵַַַַָָעּמּה

הּוא הּמרּגיׁש רּוח חלק זה ּוכפי זה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָמׁשּפט

ּׁשאמר מה והּוא זֹו, ּבהערה האדם את ְְִֶֶֶַַַָָָָָָמּציל

ל"ו)הּכתּוב ּכי(ּתהּלים ה' ּתֹוׁשיע ּובהמה אדם ְְִִִִֵַַָָָָ

הּבהמי האדםחלק עם ּבהצטרפּותֹו ׁשּבאדם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

לצּדֹו ּפרּוׁש ּבֹו נֹוׁשע ההׂשּכל ּבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשהיא

ּובזה לענׁש, ראּוי אינֹו והּוא יענׁש ׁשּלא ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּכדי

הּוא החטא ּבעד הּקרּבן הקרבת ּבדין ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָאפּלּו

ּכאֹומרֹו הּמׁשּפט, קו ּתהֹום(ׁשם)על מׁשּפטי ְְְְְִִֶַַַָָָ

ה': תֹוׁשיע ּובהמה אדם ְִֵַַָָָָרּבה

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i oey`x meil inei xeriy
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i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯� '‰ ÌBi‰ Èk∑זה ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו .להׁשרֹות ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
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ˆÈÙ¯ג e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡�L È�a ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙Á�Óe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒ�e¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zL�k Ïk e·È¯˜e ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לי, לּמה ל קח וגֹו' יׂשראל ּבני ואל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאמר

ׁשּיּקח לֹומר ׁשּבא ודרׁשּו לֹו. ׁשהעגל הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמּובן

ּכי לֹומר נראה עֹוד צּבּור. מּׁשל ולא ְְִִִִִֶֶֶַֹמּׁשּלֹו

לאEÏאֹומרֹו ּכי עֹולם לאֹות לֹו יהיה זה ּכי ְ¿ְְִִִֶֶָֹ

אחריו טעה ולא ח"ו ּבכּונה העגל הּוא ְְֲֵֶַַָָָָָָָָֹעׂשה

מחׁשבה ּובלא ּכּונה ּבלא ידֹו על ׁשּבא ְְְֶֶַַַָָָָָָָֹֹאּלא

ּׁשאין מה ּבעגל, לכּפר יֹועיל זה ּולצד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרעה,

ּבחינת הּוא ּבעגל ׁשּמעׂשיהם לצד יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכן

והּוא להם לחּטאת העגל יבֹוא ולא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמזיד

ותמצא קּטיגֹור. כ"א)אדרּבה ׁשהקּפיד(ויק"ר ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ּביֹום ּפנימה ה' לבית יּכנס לבל אהרן על ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹה'

העגל, זהב ׁשעׂשה לצד זהב ּבבגדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכּפּורים

ּבן עגל ׁשּיביא ה' צּוה לּמה ּבזה להעיר ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָויׁש

ואין לכּפרה ּבאה החּטאת והלא לחּטאת ְְְֲֵַַַַַָָָָָָָָֹּבקר

ּברּו האדֹון ּכי ונראה ּכזה. ּבעֹולם סּנגֹור ְְְִִֵֶֶַָָָָָָל

לא אהרן ּכי לצד הּדבר, ּבצדק ׁשפט ְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹהּוא

לא ּכי העגל מעׂשה ּבבחינת ּפעּלה ׁשּום ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻעׂשה

האמין ׁשּלא לֹומר צרי ואין הכינֹו ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֹצּירֹו

למׁשה ּכמאמרֹו וׁשלֹום חס אחריו טעה ולא ְְְְֲֲֶַַַָָָָָֹּבֹו

כ"ד) ל"ב יצא(ּתּׂשא מעצמֹו ּפרּוׁש העגל וּיצא ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

רב ערב מכּׁשפי ב' עׂשּו אׁשר מעׂשה ידי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָעל

ז"ל ּכמאמרם ויֹומּברּוס י"ט),יינּוס ּתּׂשא (ּתנחּומא ְְְְְֲִֵַַָָָָ

הּזהב ּבבחינת הּוא ׁשעׂשה הּמעׂשה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומעּתה

להם מּידם(ׁשם)ׁשאמר ולקח התּפרקּו זהב למי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּבידיעה עׂשאֹו זה ּומעׂשה ּבחרט אֹותֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָויצר

מּיׂשראל יראה לצד היה ׁשּטעמֹו והגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשלמה

הּזמן להן מאּבד היה ּגם ּכחּור, יהרגּוהּו ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָלבל

עׂשה הרי כן ּפי על אף משה, ׁשּיבֹוא ֲִֵֵֶֶַַַָָָֹעד

ׁשּיביא ה' אמר ּכן על אׁשר הגּון, ּבלּתי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמעׂשה

ׁשּלא ידֹו על ׁשּיצא הּדבר על לכּפר ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעגל

היה ּבֹו ׁשעׂשה ׁשּמעׂשה הּזהב אבל ְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבכּונה

ולפנים לפני ּבֹו יראה לא ה' אמר המכּון ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻּבכּונת

יׂשראל ּכן ּׁשאין מה סּנגֹור, קּטגֹור יעׂשה ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

לכּפרה עגל להביא יכֹולין אינם ּבעגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחטאּו

עּזים: ׂשעיר ׁשּיביאּו ה' צּוה ְִִִִִֶֶָָָלזה

„BÚאֹומרים אנּו אי ּבהעיר לֹומר (ר"הנראה ְְְִִִֵֶַָָ

ּבעניןכ"ו.) סּניגֹור נעׂשה קּטיגֹור ְְֲִֵֵֵַַַַָאין

אמרו והלא ט"ז.)הּזהב ּבגדי(ערכין ארּבעה ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ

מיני ארּבעה על מכּפרים ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹזהב

סּניגֹור, נעׂשה קּטיגֹור ּכן אם וכּו' ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַעברֹות

מּכּפרת חּוץ ּכּפרת יׁשּתּנה ּכי ליּׁשב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּובהכרח

ּכּׁשלג, החּטאים מלּבנת ּפנים ׁשּכּפרת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּפנים

זהֹורית ׁשל לׁשֹון האֹות ל ס"ז.),וזה (יֹומא ְְְִֶֶָָָ

ּבֹו יּמצא ׁשּלא וצרי מפלא הּוא זה ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻודבר

להיֹותם הּבגדים ּכן על ואׁשר ּכלל, העון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשם

ּׁשאין מה זהב מין היֹותם הגם מכּפרים ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָּבחּוץ

יׁשּתּנה זה חּלּוק לפי וגם ּפנים, ּכּפרת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכן

יׂשראל ׁשל מחטאם ּבזהב אהרן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחטא

זהב ּבבגדי ּבחּוץ מכּפר אהרן ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבעגל,

אהרן חטא ּכי ּבעגל מתּכּפרים אינם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹויׂשראל

ּובנתינתֹו ּבלקיחתֹו היה ּגמּור ׁשֹוגג ְְִִִִֵַָָָָָָָּבּזהב

יתּכּפרּו לא ולזה יׂשראל, ּכן ּׁשאין מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבחרט

והבן: ּבחּוץ אפּלּו ְֲִֵֵֶַָָּבעגל

Ó‡Ï¯.ג) ¯a„zידּבר ּטעם מה לדעת צרי ¿«≈≈…ְִֵַַַַַַָָ

ואּולי הרגיל, משה ולא ליׂשראל אהרן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֹּכאן

וגֹו' התּפרקּו זהב, למי להם ׁשאמר לצד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּכי

ּכּפרה להביא להם ידּבר ּכי אליו ה' יצו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלזה

ׁשהּתיר הּפה הּוא ׁשאסר הּפה עּזים ְִִִִִֶֶֶֶַַַָׂשעיר

ּכי רז"ל ּדברי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבנּו ְְְְְִִֵַַַַָָָּוכבר

צרי והּתּקּון ּבמקֹומֹו הּגנאי יפעיל ְְְְְִִִִֵַַַַַָהחטא

אֹומרֹו והּוא ּכנגּדֹו מכּון Ó‡Ï¯להיֹות ¯a„z ְְְְְְִֶָֻ¿«≈≈…

ּכנגד ּוזכּות מעלה ּבֹו ׁשּיׁש ּדּבּור ּתדּבר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָּפרּוׁש

את ּבֹו ּפרע אׁשר הׁשּפלה ּבֹו ׁשהיה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּדּבּור

ּבּמעלה אהרן ׁשעלה לצד ּכי נראה עֹוד ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהעם.

ה' ּבחר ּבֹו יׂשראל ּכל מּתֹו הּלז ְְִִִֵַַַָָָָָָהּנפלאה

אמירֹות ליׂשראל ׁשּידּבר משה אליו אמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלזה

אֹומרֹו והּוא ׁשאמרÓ‡Ï¯רּכֹות ּתמצא וכן ְְַ≈…ְְִֵֶַָָ

ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯� '‰ ÌBi‰ Èkוכל הּמּׂשג ּכל ּפי' ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְֵַָָָֻ

אליכם ּכאֹומרֹו יׂשראל לצד אּלא אינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָהרצֹון

ליׂשראל משה ׁשאמר ׁשּמצינּו ּוכדר לי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹולא

תו"כ) נזּופים(ריׁש יׂשראל ׁשהיּו זמן ּכל הלא ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

אּלא אינֹו הּמּׂשג ּכל ּכי משה עם ה' ּדּבר ִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻלא

יׂשראל: מעלת ְְֲִֵַַַָלצד

Ó˘‰.ה) ‰eˆ ¯L‡ 'B‚Â eÁ˜iÂאמר¯L‡ «ƒ¿¿¬∆ƒ»…∆ַָ¬∆

,‰˘Ó ‰eˆׁשּלקח ּכן ּגם אהרן אל יכּון ƒ»…∆ְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

מעׂשה מּמׁשמעּות יֹוצא ואינֹו צּוהּו, אׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאת

הּדברים להם נאמרּו אהרן ׁשּמּפי ׁשהגם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

אמר ואּלּו אמרם, משה מּפי עצמֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹֹאהרן

אּלא ּבמׁשמע אין אהרן צּוה אׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב

אּולי עֹוד אהרן. לקיחת ולא יׂשראל ְְְְֲִִִֵַַַַָֹֹלקיחת

ּבאֹומרֹו Ó˘‰ׁשּנתּכּון ‰eˆ ¯L‡מצות לצד ּכי ְְְִֵֶַ¬∆ƒ»…∆ְְִִַַ

היתה ׁשּלא הגם הּדבר עׂשּו לבד ְְֲֶֶַַַָָָָָֹֹמשה

ּבּמאמר: הרׁשּומה ְְֲַַַַָָָָָההבטחה

B‚Â'.ו) ¯·c‰ ‰Êהּוא מה לדעת צרי ∆«»»¿ִַַַָָ

.¯·c‰ואין אהרן. הקרבת על ּפרׁש ורׁש"י «»»ְְְֲִֵֵֵַַַַַָֹ

ונראה ּתעׂשּו ׁשאמר הּכתּוב מאמר ּפׁשט ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָזה

הּכתּוב ׁשהזּכיר הּמעׂשה על לֹומר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיכּון

וּיעמדּו העדה ּכל וּיקרבּו ּדכתיב ּבסמּוÈ�ÙÏ ְְְְְִִִֵַַַַָָָָƒ¿≈

לֹומר‰', הּכתּוב ‰'ּדקּדק È�ÙÏאמר ולא ְִֵַַָƒ¿≈ְַָֹ

ׁשהרי לֹומר צרי היה לא ּגם מֹועד אהל ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלפני

מֹועד, אהל ּפני אל וגֹו' וּיקחּו ּבסמּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאמר

הּׁשלמּות ּבער עצמם ׁשהכינּו לֹומר ירצה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

ה', לפני ׁשהיא עמידתם והערכת ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻוהּמׂשּכל

ּכמאמר הּׁשלמּות, ּתכלית הּׂשגת היא זֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָּובחינה

ט"ז)ּדוד ּבזה(ּתהּלים ּכי ּתמיד לנגּדי ה' ׁשּויתי ְְְִִִִִִִִִֶֶָָָ

יׁשיבת אין ּכי הּתֹורה, ׁשהיא מימינֹו יּמט ְִִִִִִֵֶַַָֹֹלא

מל לפני וכּו' ּכיׁשיבתֹו וכּו' ּותנּועֹותיו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָהאדם

הּמלכים, מלכי מל לפני ׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומּכל

זה להם אמר זה ּבמעׂשה משה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוכׁשהׂשּכיל

ה' צּוה ּפרּוׁש ּתעׂשּו ה' צּוה אׁשר ֲֲִִֵֶַַָָָָהּדבר

א ּבדעּתכםׁשּתעׂשּו מעריכים ּתמיד ׁשּתהיּו ֹותֹו, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּכבֹוד אליכם וירא ה', לפני עֹומדים אּתם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָּכי

אֹומרֹו ּבכלל יכּון עֹוד ‰'ה'. È�ÙÏהיה ׁשּלא ְְְִֵַַƒ¿≈ֶָָֹ

ּכדכתיב ה' לבין ּבינם מבּדיל נ"ט)מס (יׁשעיה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ׁשהיּו יּגיד וזה וגֹו', מבּדילים היּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹעונתיכם
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(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§¨−¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨¨−©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ¨−§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבח כב)מעל ט, מּדּוע(רש"י הקׁשה: לרׁש"י אּלא הּמזּבח. על ׁשּנקרבּו הּקרּבנֹות, מעׂשּית ׁשּירד ּבּכתּוב מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּכאּלּו עצמּה, ּבפני אמירה היא ׁש"וּירד" מפרׁש, לכן העם. ּברּכת לאחר ירד ּבפעל והרי הּקרּבנֹות, עׂשּית לאחר ירד ׁשאהרן ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹנאמר

קרּבנֹות להקריב ּכדי מּמּנּו) לרדת עליו היה (ולכן הּמזּבח על ׁשעלה הּכתּוב מסּים מּכן ׁשּלאחר אּלא הּמזּבח"; מעל "וּירד ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנאמר

החייםאּלּו. אור ֵ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות
ׁשכינה ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעל
אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹליׂשראל,
ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלֹו

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם צ)"ויהי ׁשכינה(תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי , ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, החיים.וחׁשּוב אור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ß 'a xc` f"h iyily mei ß

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

‡‰¯Ôכא Ì¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎ�Â ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Á�e¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ù�eכג ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

ÏÚכד ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e eÁaLÂ¿«»¿»««≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב ׁשרמז קטן אחד ּפרט ל וארמז ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוהבן.

ËtLnk,ּבאֹומרֹו ‰NÚiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ·¯˜iÂ ְְ««¿≈∆»…»««¬∆»«ƒ¿»

ּכנסת על ירמז העֹולה זכרֹון ּכי ל רמזּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּכבר

הם מהּיׁשר יׂשראל הרחקת ּובאמצעּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל

ּובאמצעּות וׁשלֹום חס למּטה העֹולה ְְְְִִֶַַָָָָָמֹורידים

ּבפׁשעם ּתׁשּלח ׁשּלא מּלבד לא ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֹֻהתקרבּותם

עד עלּיה אחר עלּיה להעלֹות יֹוסיפּו ְֲֲֲִִִֶַַַַָָָאּלא

והּוא לּמׂשּכיל, ּכּידּוע הּמׁשּפט ּבגדר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּתעמד

ׁשמעּתי: ּכּמׁשּפט, ְְֲִִֶַַַַָָָוּיעׂשה

B‚Â'.כב) Ô¯‰‡ ‡OiÂּפרׁשה ּכהנים ּבתֹורת «ƒ»«¬…¿ְֲִַָָָֹ

וּירד לֹומר ראּוי מסרס מקרא אמרּו ְְְִֵֶַַָָָָֹכ"ט

נׂשא ׁשּבירידתֹו וגֹו' אהרן וּיּׂשא וגֹו' ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֹמעׂשת

הּכתּוב ידּבר לּמה לדעת וצרי וכּו'. ְְְִֵַַַַַָָָָָָּכּפיו

ה ּבדר ולא זה ּבראֹותֹוּבדר ּכי ואּולי ּיׁשר. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עדין ּכי אּולי חׁשב ׁשכינה ירדה ׁשּלא ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹאהרן

ׁשּבאמצעּותֹו העגל מעׂשה על ּכּפרתֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחסר

וּיּׂשא ולזה יׂשראל, ׂשֹונאי על קללה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

ּתׁשלּומי מעׂשֹות ירד ּובזה וגֹו', ויבר ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָוגֹו'

לצד יׂשראל ּברּכת ּגם ּכי ואּולי וכּו' ְְְְְִִִֵַַַַַַָָהחּטאת

ּבכלל ּתכלל אהרן ׁשל חטאֹו ּכּפרת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֻׁשהיא

ואֹומרֹו חּטאת, ׁשם יתיחס לּה ּגם ּכי ְְְִִֵֵַַַַַָָָהחּטאת,

,„¯iÂלֹו הּכר ּכי ירידה לׁשֹון הּוא ּכי אּולי «≈∆ְְִִִַַָֻ

הּכל מעׂשֹות ׁשּגמר ׁשראה לצד ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּפחיתּותֹו,

ּבתֹורת ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ׁשכינה, ירדה ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹולא

משה לפני אהרן ׁשצעק י"ט ּפרׁשה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהנים

וכּו' ּבּוׁשה לידי ּובא לּמזּבח לקרב לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאמר

ׁשכינה: וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו משה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹונכנס

B‚Â'.כג) eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂנצטּוּו כן ּכי אּולי «≈¿«¿»¬¿ְִִֵַַ

ּתפּלה ּבמקֹום זֹו ּברכה אֹו ְְְְִִִָָָָּבנבּואה.

ׁשּכבר והגם ׁשכינה. ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

ב' הסּכמת לצד הּׁשנים טֹובים אהרן, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹּברכם

ּכהּנה האחים ּבחינֹות ּבב' הרמּוזים ְְְְְִִִֵַַָָָֻמדרגֹות

ּוגבּורה: חסד ׁשהם ְְִֵֶֶֶָָּולוּיה

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h ipy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנה הֹוׁשטה יב)לׁשֹון ט, החּטאת(רש"י ּדם זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

("הֹוׁשטה "וּימציאּו" נאמר לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהיתה

לאחר נֹוספת ּבפעּלה צרְך היה ּבחּטאת ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהזמנה")

אצּבע. טבילת - הּדם ְְְִִֶַַַַָמסירת

(âé)øè÷iå Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(ãé)äìòä-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈
:äçaænä©¦§¥«¨

(åè)øLà úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì̈½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו החיים.ּכעגל אור «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß 'a xc` e"h ipy mei ß

(æé)çaænä-ìò øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−©©¦§¥®©
:ø÷aä úìò ãálî¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´
çaænä-ìò eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì̈¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(èé)äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ
:ãákä úøúéå úéìkäå§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑העליֹונים נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
.למּטה ְַָ

ÈÂ˙יג ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו ˙È ·ÈÒ�e ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎ�Â ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙Á�Ó ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח ˙ÒÎ� ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎ�e¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ È�a e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÚ.טו) Ôa¯˜ ˙‡ ·¯˜iÂּבחינת הקרבת זֹו ««¿≈≈»¿«»»ְְִַַַָ

האֹור מּמקֹור ּביׂשראל הּנטּועֹות ְְְְִִֵַָָָהאֹורֹות

ּבבחינת יהיּו ולא החטא ּבאמצעּות נׁשּתּנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹאׁשר

יחּיב ּבּנפׁש הּׁשּנּוי ּכי להתקרב, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּנׁשּתון

ּובאמצעּות מינֹו, ׁשאינֹו יעׂשה ּכי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָההרחקה,

הקריב ּכי הּכתּוב יּגיד אהרן ׁשעׂשה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹהעבֹודה

והּנה הרחקֹותם. ּכל ׁשהקריב ּפרּוׁש העם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָקרּבן

מעׂשה ּבסֹוף זה ּפסּוק ׁשּיכּתב היה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹמהראּוי

ׁשהּפעּלה לֹומר ּבֹו, ׁשהתחיל וטעם ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּקרּבן,

ּכי עׂשּוהּו, קדם ּבּמעׂשה ּׁשּכּון ּבּמה ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנעׂשה

הּצריכה הּכּונה אּלא העּקר הּוא הּמעׂשה ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹלא

מעׂשיו ּבתחּלת אהרן עׂשה אׁשר והּוא ְְֲֲֲִִֶַַַָָָֹּבֹו
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(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§¨−¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨¨−©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ¨−§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבח כב)מעל ט, מּדּוע(רש"י הקׁשה: לרׁש"י אּלא הּמזּבח. על ׁשּנקרבּו הּקרּבנֹות, מעׂשּית ׁשּירד ּבּכתּוב מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּכאּלּו עצמּה, ּבפני אמירה היא ׁש"וּירד" מפרׁש, לכן העם. ּברּכת לאחר ירד ּבפעל והרי הּקרּבנֹות, עׂשּית לאחר ירד ׁשאהרן ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹנאמר

קרּבנֹות להקריב ּכדי מּמּנּו) לרדת עליו היה (ולכן הּמזּבח על ׁשעלה הּכתּוב מסּים מּכן ׁשּלאחר אּלא הּמזּבח"; מעל "וּירד ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנאמר

החייםאּלּו. אור ֵ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות
ׁשכינה ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעל
אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹליׂשראל,
ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלֹו

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם צ)"ויהי ׁשכינה(תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי , ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, החיים.וחׁשּוב אור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ß 'a xc` f"h iyily mei ß

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

‡‰¯Ôכא Ì¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎ�Â ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Á�e¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ù�eכג ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

ÏÚכד ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e eÁaLÂ¿«»¿»««≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב ׁשרמז קטן אחד ּפרט ל וארמז ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוהבן.

ËtLnk,ּבאֹומרֹו ‰NÚiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ·¯˜iÂ ְְ««¿≈∆»…»««¬∆»«ƒ¿»

ּכנסת על ירמז העֹולה זכרֹון ּכי ל רמזּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּכבר

הם מהּיׁשר יׂשראל הרחקת ּובאמצעּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל

ּובאמצעּות וׁשלֹום חס למּטה העֹולה ְְְְִִֶַַָָָָָמֹורידים

ּבפׁשעם ּתׁשּלח ׁשּלא מּלבד לא ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֹֻהתקרבּותם

עד עלּיה אחר עלּיה להעלֹות יֹוסיפּו ְֲֲֲִִִֶַַַַָָָאּלא

והּוא לּמׂשּכיל, ּכּידּוע הּמׁשּפט ּבגדר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּתעמד

ׁשמעּתי: ּכּמׁשּפט, ְְֲִִֶַַַַָָָוּיעׂשה

B‚Â'.כב) Ô¯‰‡ ‡OiÂּפרׁשה ּכהנים ּבתֹורת «ƒ»«¬…¿ְֲִַָָָֹ

וּירד לֹומר ראּוי מסרס מקרא אמרּו ְְְִֵֶַַָָָָֹכ"ט

נׂשא ׁשּבירידתֹו וגֹו' אהרן וּיּׂשא וגֹו' ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֹמעׂשת

הּכתּוב ידּבר לּמה לדעת וצרי וכּו'. ְְְִֵַַַַַָָָָָָּכּפיו

ה ּבדר ולא זה ּבראֹותֹוּבדר ּכי ואּולי ּיׁשר. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עדין ּכי אּולי חׁשב ׁשכינה ירדה ׁשּלא ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹאהרן

ׁשּבאמצעּותֹו העגל מעׂשה על ּכּפרתֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחסר

וּיּׂשא ולזה יׂשראל, ׂשֹונאי על קללה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

ּתׁשלּומי מעׂשֹות ירד ּובזה וגֹו', ויבר ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָוגֹו'

לצד יׂשראל ּברּכת ּגם ּכי ואּולי וכּו' ְְְְְִִִֵַַַַַַָָהחּטאת

ּבכלל ּתכלל אהרן ׁשל חטאֹו ּכּפרת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֻׁשהיא

ואֹומרֹו חּטאת, ׁשם יתיחס לּה ּגם ּכי ְְְִִֵֵַַַַַָָָהחּטאת,

,„¯iÂלֹו הּכר ּכי ירידה לׁשֹון הּוא ּכי אּולי «≈∆ְְִִִַַָֻ

הּכל מעׂשֹות ׁשּגמר ׁשראה לצד ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּפחיתּותֹו,

ּבתֹורת ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ׁשכינה, ירדה ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹולא

משה לפני אהרן ׁשצעק י"ט ּפרׁשה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהנים

וכּו' ּבּוׁשה לידי ּובא לּמזּבח לקרב לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאמר

ׁשכינה: וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו משה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹונכנס

B‚Â'.כג) eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂנצטּוּו כן ּכי אּולי «≈¿«¿»¬¿ְִִֵַַ

ּתפּלה ּבמקֹום זֹו ּברכה אֹו ְְְְִִִָָָָּבנבּואה.

ׁשּכבר והגם ׁשכינה. ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

ב' הסּכמת לצד הּׁשנים טֹובים אהרן, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹּברכם

ּכהּנה האחים ּבחינֹות ּבב' הרמּוזים ְְְְְִִִֵַַָָָֻמדרגֹות

ּוגבּורה: חסד ׁשהם ְְִֵֶֶֶָָּולוּיה
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ׁשם לֹו נאמר לא ּגם ּבכבדי, ונקּדׁש קדם ְְְֱִִִֶֶַַָָֹֹֹלֹו

הּדברים ונׁשארּו ותׁשּכח, ּדּוק לאמר ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹּדּבר

והבינם מעׂשה ׁשעת עד סתּומים משה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹּבלבב

ונקּדׁש ּדּבר ּומה אלי ה' ּדּבר אׁשר הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָואמר

ואֹומרֹו ּדבריÓ‡Ï¯ּבכבדי. ּכּונת ּפרׁש וגֹו' ְְְִִֹ≈…ְְִֵֵֵַַָ

זה על לֹומר הּוא ּבכבדי ונקּדׁש ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֶַַָֹה'

ּבקרבי לֹומר רצֹונֹו ונקּדׁש ּבאֹומרֹו ,ְְְְְְִִֶֶַַַָֹהּדר

העם ּכל ּפני ועל הּוא ּבכבדי ואֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹאּקדׁש,

אּלא הּדקּדּוקים. ּכל נתיּׁשבּו זה ּולדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּכבד,

ולעמד ּׁשהקׁשינּו. מה קׁשה עדין ראׁשֹון ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹלדר

אֹו ּבי אֹו אֹומרֹו להעיר יׁש ּדבריו עמק ְְְִִֵֶַָָָֹעל

ל לֹו היה ׁשּלא אֹוּב ּב אֹו ּבי אּלא ֹומר ְְִֶֶַָָָֹ

ּבתחּלה: אֹו לֹומר יצּדק לא ּכי ּבי אֹו ּב ְְְִִִִַַַָֹֹֻיאמר

‰ÊÏÂ'ב ּבענין ׁשּיׁש לצד ּכי ליּׁשב נראה ¿»∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

והּב' הּמעלה ּבחינת הּוא הא' ְְְֲִִַַַַָָָּדברים.

לֹומר ּוכׁשּבא הּמיתה, ׁשהּוא המארע ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבחינת

ּבֹו יקּדׁש אׁשר הּקרֹוב הּוא מי הבין אׁשר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָאת

נׁשמע היה ּב אֹו ּבי לֹומר מתחיל היה ְְְִִִִַַַָָָָאם

מעלה ּביֹותר ה' לפני הּקרֹוב הּוא ּכי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבדבריו

והזּכיר ּבפׁשיטּות עצמֹו הזּכיר ולזה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָוכבֹוד

הּוא ׁשּגם ּבי אֹו אמר לזה אֹו, ּבספק ְֲִֵֶֶַַַָָָֹאהרן

הּמחּוׁש יבֹוא ּבי אֹו ּב אֹומר היה ואם ְְְִִֵֵֵַָָָָּבספק

הּוא ּכי ּבאהרן הרע המארע להלּביׁש רצה ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹּכי

ּבספק, עׂשה עצמֹו ואת ׁשכינה ּבהׁשראת ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָימּות

עצמֹו הקּדים ּבי אֹו ואמר משה נתחּכם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלזה

ּכדי ּבהחלט ולא הּפרענּות קּבלת ּבחינת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֻלצד

ּגדֹול ּבער עצמֹו מערי ּכי ּבחׁשד יּכנס ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ׁשעׂשה הּספק ּכדר ספק ּדר אֹו ואמר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמאהרן

ּכיון קׁשה ׁשעדין אּלא .ּב אֹו ּבאֹומרֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹּבאהרן

לֹו נכנס ולא מהם א' אּלא מה' נאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

מתּו לּמה ּכן אם מהם א' איזה אּלא ִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּספק

מּמׁשה ּגדֹולים ׁשהם לֹומר לֹו מּנין ועֹוד ְְְִִִִִֵֶֶַַַׁשנים,

ּומתּו מהם א' אּלא ה' אמר ׁשּלא ּכיון ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹואהרן

יכֹול ואינֹו מהם, א' ּבמקֹום נכנסּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָׁשניהם

אכן מהם. מאחד הּׁשנים טֹובים אּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹומר

ּבכבדי ונקּדׁש ה' לֹו ׁשּכׁשאמר הּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּכּונה

ׁשּסבר אּלא מהּצּדיקים, ימּות ּכי משה ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹידע

ונקּדׁש ּבאֹומרֹו הּדברים מׁשמעּות ְְְְְְְִִִַַָָָּבׁשעּור

ּכבֹודי ׁשהּוא ּבאֹותֹו הּבית ׁשּיתקּדׁש הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹּבכבדי

אּלא ּכאן אין זה ּולפי הּצּדיק. ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻמכּבדי

ונפל יחיד לׁשֹון ּכבדי מׁשמע כן ּכי א' ְְְְִִִִֵַַַָָָֹצּדיק

משה הּוא אם הּיחיד זה הּוא מי הּספק ִִִֵֶֶַַָָֹלֹו

ּוכמֹו ּב אֹו ּבי אֹו אֹומרֹו והּוא אהרן, הּוא ְְְְֲִִַֹאם

חזר ׁשנים מתּו ּכי ּכׁשראה ועכׁשו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּפרׁשנּוה,

הּכּונה ׁשאין ּבכבדי ונקּדׁש אֹומרֹו ּכּונת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלהבין

אּלא יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבכבדי ּובּמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיתקּדׁש

והּוא אּקדׁש ּבקרבי הּדר זה על הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכּונה

אּכבד העם ּכל ּפני ועל ואֹומרֹו ונקּדׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָאֹומרֹו

ּכבֹודי, ּבׁשביל ּפרּוׁש ּבכבדי אֹומרֹו ּכּונת ְְְְִִִִִֵַַָֹהּוא

ּבּצּדיקים יחיד לׁשֹון ה' אמר לא זה ּפרּוׁש ְְִִִִֵֶַַַָָֹּוכפי

ואֹומרֹו ונקּדׁש, ּבאֹומרֹו נרמזּו הּצּדיקים ְְְְְְְְִִִִִַַָּכי

הּוא ׁשּכ והראיה ּכבֹודי, ּבׁשביל הּוא ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּבכבדי

והּוא ׁשנים מתּו ׁשהרי יתּבר אמירתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּכּונת

ׁשּלא לאהרן ּתׁשּובה ּדּבר אׁשר הּוא ְְְֲֲִֶֶֶַָֹֹאֹומרֹו

ּפרּוׁש לאמר ׁשהם ה' ּדברי ּופרׁש וכּו' ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַֹיתעּצב

וגֹו' ּבקרבי הּדר זה על היא אמירתֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכּונת

מּמּנּו ׁשּיתחּיב אחר ּפרּוׁש לׁשלל וגֹו' ּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹועל

אחד: אּלא ימּות ׁשּלא ֶֶֶַָָָֹלֹומר

B‡ׁשאמר זה ּדר ּכן ּגם הבין ׁשּמׁשה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר

והּוא וגֹו', ּפני ועל וגֹו' אּקדׁש ּבקרבי ְְְְְְִֵֵֶַַָָֹּכאן

אֹו אֹומרֹו ּכי וכּו' ּבי אֹו ּבדבריו ּׁשרמז ְְְִִִֶַַָָָמה

יחד ׁשניהם והּוא אחרת חלּקה ׁשּקדמה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיּגיד

ּב אֹו לבד, ּבי אֹו לבּסֹוף, ׁשּצדק ּדר ְְְְִֶֶֶַַַָוהּוא

הּׁשקּול הּספק הכרע מעׂשה ואחר ְְְֲֵֶַַַַַַַָָֻלבד,

ולזה וגֹו' ּפני ועל וגֹו' ּבקרבי לאמר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּכּונתֹו

הּדקּדּוקים נתיּׁשבּו ּובזה ׁשניהם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתּו

מקֹום מּכל ליּׁשב ונׁשאר ּבּכתּוב. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּדקּדקנּו

לעֹולם ּדלמא ּכן להכריע למׁשה אמר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמי

הּנרמז א' ּבצּדיק הּבית ונקּדׁש ּכפׁשּוטֹו ְְְְְִִִִִַַַַַַָָהּכתּוב

ׁשניהם זכּות ּכי ב' ּׁשּמתּו ּומה ּכבדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַֹּבתבת

הּנה אהרן אֹו משה מהם א' לׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶַַֹֹמתאים

קׁשיא, זֹו ׁשאין נדע הּדבר טעם על ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבהׂשּכיל

ׁשּכׁשראּו ה' ׁשחׁש לצד הּוא הּדבר טעם ְְִֶֶֶַַַַָָָָּכי

ואין ּבתֹוכם ׁשמֹו ׁשּכן אלהיהם את ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָֹיׂשראל

ּבעליֹונים נּכר ׁשהּוא ּכסדר נּכר ּומֹוראֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻּגדּלתֹו

יתנהגּו ולא ּכּמצטר עליהם מֹוראֹו יהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

לחּוׁש יׁש ויֹותר ּבֹו, הּמתחּיבים הּכבֹוד ְְְְִִִֵֵַַַָָּבׁשעּור

קרֹובים ׁשהם ּבדעּתם ׁשּיחׁשבּו יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלגדֹולי

אׁשר ּומתקרבים, נּגׁשים להיֹות וירצּו ה' ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָאל

ּגדר ׁשאין ׁשּבכּלן ּבּגדֹול מׁשּפט עׂשה ּכן ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעל

ּבחינתֹו ׁשּבער לֹומר לֹו לחּוׁש מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלמעלה

העם ּכל ונׁשאר לה', הּקרבה מּמּנּו ּתּמנע ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא

כל ּפני ועל ּכאֹומרֹו יתּבר ּכבֹודֹו ְְְְְְְִִֵַַָָׁשֹומרים

ּבפני משה ּכי לכׁשּנאמר ּומעּתה וגֹו'. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהעם

ּבפני ואהרן אביהּוא אֹו מּנדב ּגדֹול ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹעצמֹו

הּניח ּכן אם ּכן, ּגם מהם א' מּכל ּגדֹול ְִִִִֵֵֵֶַַַָָעצמֹו

התחּברּותם, ּולצד מֹורא, עליה ׁשאין הּדרגה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h iyily meil inei xeriy

é(à)eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá̈¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæהחיים אור ¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ב)ׁשהֹורּו י, קטרת(רש"י הקטירּו הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּלׁשֹון ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּוְך לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי עצמֹוּבנּגּוד מֹופיעזה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

חּסרֹון ׁשהיתה אּלא ּכדבעי, היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּגם

זֹו. ּבעבֹודה ּבהנהגתם החייםּבאפן אור ְְֲֶַָָָָָָֹ

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå|øîàì ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
:ïøäà íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן "ּבכבדי",(שמות ּתקרי אל . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ
אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו ׁשּיתקּדׁשהּבית הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻאּלא

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .רבה)ּב ויקרא ושם)∑Ô¯‰‡ÌciÂ.(ת"כ. קּבל?(שם ּומהּׂשכר ׁשתיקתֹו, על קּבלׂשכר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ«ƒ…«¬…ְִִִֵֵַַָָָָָ
יין ׁשּנאמרהלֹולבּדֹוּפרׁשתׁשתּויי ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוk‡ÌÚ‰ŒÏÎÈ�tŒÏÚÂ∑ֿ·„.ּבבחירי∑È·¯˜a.ׁשּנתיחדעּמֹוהּדּבּור, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈»»»∆»≈ְֶַָָ

הּואאֹומר: וכן ּברׁשעים. ּכלֿׁשּכן ּבאּלּו, אםּֿכן ּומתעּלהּומתקּלס; ּבּצּדיקיםמתירא "נֹוראאלהים(תהליםסח)הּואעֹוׂשהּדין ְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
'מּמקּדׁשי' אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי –אל "החיים.מּמקּדׁשי אור ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

b·¯א ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡ È�· e·ÈÒ�e¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

ÓÈÓÏ¯ג ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡ È�a eÁ˜iÂ«ƒ¿¿≈«¬…»»«¬ƒ¿
לב' ׁשהיא טעּותם מקֹום להֹודיע ְְְְִִִֶֶַָָירצה

ּתאֹות ׁשאליהם ּכהנים להיֹותם האחד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹסּבֹות,

ב' אהרן, ּבני לֹומר ׁשהתחיל וזה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹהעבֹודה

ּכמׁשה הם ּוׁשקּולים ּבמעׂשה ּגדֹולים ְְְְֱֲִִֵֶֶַָהיֹותם

ז"ל ּכאֹומרם נ"ג)ואהרן אחרי הכא (תו"כ ְְְֲֲֵַַָָָֹ

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר נ"ו)ּוכאֹומרם ׁשהיּו(אחרי ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אֹומרֹו וזה מעׂשיהם, מּצד ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָּבמדרגה

ּבאלעזר אינּה זֹו ּובחינה ואביהּוא, ְְְֲִִֵֶַָָָָָָנדב

להם אין אהרן ּבני ׁשהם ׁשהגם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואיתמר

ּתמצא וכן ואביהּוא, ּכנדב עצמן מּצד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמדרגה

ז"ל ט"ז)ׁשּדרׁשּו ּפסּוק להּלן ּׁשּכתּוב(תו"כ ּבּמה ְְֶֶֶַַָָָָ

יעּין וגֹו' הּנֹותרם וגֹו' אלעזר על משה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֻוּיקצף

ודקּדק נכנסּו, זה ּובכח ּדבריהם, לּכנסׁשם ּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

לקחת רצּו ולא זכּותם, להגּדיל יחד ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹׁשניהם

לקחת ראּוי אין אּולי אמרּו הּמזּבח, ְְִֵֵֵֵַַַַַָָָמאׁש

מּבחּוץ: הביאּו לזה החּיּוב, לקטרת אּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנה

eÓÈNiÂ.‰ÈÏÚוּיּתנו ּכאֹומרֹו עליהן אמר ולא «»ƒ»∆»ְְְְֲִֵֶַַָֹ

אל חֹוזר עליהן, וּיׂשימּו וגֹו', ְֲִֵֵֶֶֶַָָבהן

היא ׁשההקּפדה להיֹות ,ּבסמּו ׁשהזּכיר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהאׁש

הּמעׂשה: ּבּה ּכּנה לזה זרה אׁש ֲִֵֶֶַַַָָָָָעל

‰¯Ê.‰eˆ ‡Ï ¯L‡,זרּותה היא ּומה ּפרּוׁש »»¬∆…ƒ»ִֵַָָ

לֹוקחים היּו ׁשאם ואּולי אֹותּה. ה' צּוה ְְִִִֶֶַָָָֹׁשּלא

הּדבר על מקּפיד ה' היה לא הּמזּבח מעל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹאׁש

אחר. מאפן מקּפיד ׁשהיה אפׁשר אֹו .ּכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

לא אׁשר זרה אׁש הּדר זה על ירצה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעֹוד

זרּותּה: היא וזה ּכן לעׂשֹות אֹותם ְֲִִֵֶַָָָָצּוה

‰'.ב) È�ÙÏ e˙ÓiÂ,מיתתם טעם ׁשּירמז אּולי «»Àƒ¿≈ְִִֶַַַָָֹ

ּבראֹותם הּמׁשּכן מן לירא להפחיד ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשהּוא

ּכי ירמז עֹוד מתּו, לפניו ׁשקרבּו אּלּו ְְְִִֵֵֶֶָָָֹאת

ּדר על לה', מהם ּׁשּקדם מה על היה ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמיתתם

ז"ל פ"כ)מאמרם רּבא למה(וּיקרא היה ׁשּמיתתם ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ

אּצילי הם והם וגֹו', האלהים את וּיחזּו ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשּקדם

יׂשראל: ְְִֵֵָּבני

B‚Â'.ג) '‰ ¯ac ¯L‡ ‡e‰לדעת צרי ¬∆ƒ∆¿ִַַָָ

אֹומרֹו אֹומרֹו‰e‡,ּכּונת מׁשמעÓ‡Ï¯ב' ְְַַָ≈…ְַָ

עד אמר לא לּמה ּכן אם לאמר ה' ִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּצּוה

ׁשּבת אזהרת לׁשגיֹון ּדֹומה זה וׁשּגיֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָעּתה,

אמר ּכ אחר עד ּבׁשעתֹו צּוה (ּבׁשּלחׁשּלא ְְִִֶַַַַַַָָָָֹ

כ"ג) לֹוט"ז מצינּו וׁשם ה', ּדּבר אׁשר ְֲִִֶֶָָהּוא

לאמר לֹו נאמר לא ּכי ּבענין מסּפיקים ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֹטעמים

א הּוא לֹומר ׁשּדקּדק ׁשּבתֹוןּכמֹו ה' ּדּבר ׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַַָ

ּבּמה ּכן ּׁשאין מה לאמר, אמר ולא ְְֵֵֵֶֶַַַָֹֹוגֹו'

להם מצינּו ורז"ל לאמר, ׁשאמר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּלפנינּו

הכא)ׁשאמרּו ותֹוהא(תו"כ עֹומד אהרן היה ְְֲֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּכ ּבני ּוביד ּבידי עברה ּכ לי אֹוי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָואֹומר

אמר מפּיסֹו והיה אצלֹו משה נכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּגעּתני,

לקּדׁש אני עתיד לי נאמר מּסיני אחי אהרן ְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלֹו

ּב אֹו ּבי אֹו אֹומר והייתי ּגדֹול ּבאדם ְְְִִִִֵַַָָָָהּבית

מּמּני ּגדֹולים ּבני נמצאּו עכׁשו מתקּדׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּבית

משה וּיאמר אחר ּדבר ּכאן. עד וכּו' ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹּומּמ

למׁשה נאמר זה ּדּבּור וגֹו' ּדּבר אׁשר הּוא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַוגֹו'

וכיון לידֹו מעׂשה ׁשּבא עד ידעּה ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבסיני

אּלא ּבני מתּו לא לאהרן משה לֹו אמר ְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹֹכּו'

ׁשּנאמר מקֹום ׁשל ׁשמֹו קדּׁשת (ּתצּוהּבׁשביל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָֻ

מ"ג) ונקּדׁשכ"ח יׂשראל לבני ׁשּמה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹונעדּתי

הּמקֹום ידּועי ׁשּבניו אהרן ׁשּׁשמע ּכיון ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכבדי,

ע"כ: ׁשתק ֵַָהן

‰p‰ּתבת מפרׁש הראׁשֹון לּדר‡e‰זה על ƒ≈ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסּבה על מצטער ׁשהיה להיֹות ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדר

משה לֹו אמר לזה ׁשּמתּו לבניו סּבב ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ה' ּדּבר אׁשר לצד מיתתם טעם זה הּוא ְֲִִִֶֶֶַַַָָּכי

הּוא ותבת הּדבר, היה עונֹו לצד ולא ְְְְֲֵַַַָָָָֹֹוגֹו'

ּתבת ב' ּולדר הּסֹובב. אל חֹוזרת זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַּכפי

‡e‰ידעֹו ׁשּלא הּסתּום הּדּבּור אל ְִֶֶֶֶַַָָֹחֹוזרת

הּנאמר הּדּבּור מכּון זה הּוא ּכי ידע ְְֱִִֶֶַַַַַָָָֻועּתה
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם לֹו נאמר לא ּגם ּבכבדי, ונקּדׁש קדם ְְְֱִִִֶֶַַָָֹֹֹלֹו

הּדברים ונׁשארּו ותׁשּכח, ּדּוק לאמר ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹּדּבר

והבינם מעׂשה ׁשעת עד סתּומים משה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹּבלבב

ונקּדׁש ּדּבר ּומה אלי ה' ּדּבר אׁשר הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָואמר

ואֹומרֹו ּדבריÓ‡Ï¯ּבכבדי. ּכּונת ּפרׁש וגֹו' ְְְִִֹ≈…ְְִֵֵֵַַָ

זה על לֹומר הּוא ּבכבדי ונקּדׁש ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֶַַָֹה'

ּבקרבי לֹומר רצֹונֹו ונקּדׁש ּבאֹומרֹו ,ְְְְְְִִֶֶַַַָֹהּדר

העם ּכל ּפני ועל הּוא ּבכבדי ואֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹאּקדׁש,

אּלא הּדקּדּוקים. ּכל נתיּׁשבּו זה ּולדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּכבד,

ולעמד ּׁשהקׁשינּו. מה קׁשה עדין ראׁשֹון ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹלדר

אֹו ּבי אֹו אֹומרֹו להעיר יׁש ּדבריו עמק ְְְִִֵֶַָָָֹעל

ל לֹו היה ׁשּלא אֹוּב ּב אֹו ּבי אּלא ֹומר ְְִֶֶַָָָֹ

ּבתחּלה: אֹו לֹומר יצּדק לא ּכי ּבי אֹו ּב ְְְִִִִַַַָֹֹֻיאמר

‰ÊÏÂ'ב ּבענין ׁשּיׁש לצד ּכי ליּׁשב נראה ¿»∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

והּב' הּמעלה ּבחינת הּוא הא' ְְְֲִִַַַַָָָּדברים.

לֹומר ּוכׁשּבא הּמיתה, ׁשהּוא המארע ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבחינת

ּבֹו יקּדׁש אׁשר הּקרֹוב הּוא מי הבין אׁשר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָאת

נׁשמע היה ּב אֹו ּבי לֹומר מתחיל היה ְְְִִִִַַַָָָָאם

מעלה ּביֹותר ה' לפני הּקרֹוב הּוא ּכי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבדבריו

והזּכיר ּבפׁשיטּות עצמֹו הזּכיר ולזה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָוכבֹוד

הּוא ׁשּגם ּבי אֹו אמר לזה אֹו, ּבספק ְֲִֵֶֶַַַָָָֹאהרן

הּמחּוׁש יבֹוא ּבי אֹו ּב אֹומר היה ואם ְְְִִֵֵֵַָָָָּבספק

הּוא ּכי ּבאהרן הרע המארע להלּביׁש רצה ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹּכי

ּבספק, עׂשה עצמֹו ואת ׁשכינה ּבהׁשראת ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָימּות

עצמֹו הקּדים ּבי אֹו ואמר משה נתחּכם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלזה

ּכדי ּבהחלט ולא הּפרענּות קּבלת ּבחינת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֻלצד

ּגדֹול ּבער עצמֹו מערי ּכי ּבחׁשד יּכנס ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ׁשעׂשה הּספק ּכדר ספק ּדר אֹו ואמר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמאהרן

ּכיון קׁשה ׁשעדין אּלא .ּב אֹו ּבאֹומרֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹּבאהרן

לֹו נכנס ולא מהם א' אּלא מה' נאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

מתּו לּמה ּכן אם מהם א' איזה אּלא ִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּספק

מּמׁשה ּגדֹולים ׁשהם לֹומר לֹו מּנין ועֹוד ְְְִִִִִֵֶֶַַַׁשנים,

ּומתּו מהם א' אּלא ה' אמר ׁשּלא ּכיון ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹואהרן

יכֹול ואינֹו מהם, א' ּבמקֹום נכנסּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָׁשניהם

אכן מהם. מאחד הּׁשנים טֹובים אּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹומר

ּבכבדי ונקּדׁש ה' לֹו ׁשּכׁשאמר הּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּכּונה

ׁשּסבר אּלא מהּצּדיקים, ימּות ּכי משה ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹידע

ונקּדׁש ּבאֹומרֹו הּדברים מׁשמעּות ְְְְְְְִִִַַָָָּבׁשעּור

ּכבֹודי ׁשהּוא ּבאֹותֹו הּבית ׁשּיתקּדׁש הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹּבכבדי

אּלא ּכאן אין זה ּולפי הּצּדיק. ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻמכּבדי

ונפל יחיד לׁשֹון ּכבדי מׁשמע כן ּכי א' ְְְְִִִִֵַַַָָָֹצּדיק

משה הּוא אם הּיחיד זה הּוא מי הּספק ִִִֵֶֶַַָָֹלֹו

ּוכמֹו ּב אֹו ּבי אֹו אֹומרֹו והּוא אהרן, הּוא ְְְְֲִִַֹאם

חזר ׁשנים מתּו ּכי ּכׁשראה ועכׁשו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּפרׁשנּוה,

הּכּונה ׁשאין ּבכבדי ונקּדׁש אֹומרֹו ּכּונת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלהבין

אּלא יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבכבדי ּובּמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיתקּדׁש

והּוא אּקדׁש ּבקרבי הּדר זה על הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכּונה

אּכבד העם ּכל ּפני ועל ואֹומרֹו ונקּדׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָאֹומרֹו

ּכבֹודי, ּבׁשביל ּפרּוׁש ּבכבדי אֹומרֹו ּכּונת ְְְְִִִִִֵַַָֹהּוא

ּבּצּדיקים יחיד לׁשֹון ה' אמר לא זה ּפרּוׁש ְְִִִִֵֶַַַָָֹּוכפי

ואֹומרֹו ונקּדׁש, ּבאֹומרֹו נרמזּו הּצּדיקים ְְְְְְְְִִִִִַַָּכי

הּוא ׁשּכ והראיה ּכבֹודי, ּבׁשביל הּוא ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּבכבדי

והּוא ׁשנים מתּו ׁשהרי יתּבר אמירתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּכּונת

ׁשּלא לאהרן ּתׁשּובה ּדּבר אׁשר הּוא ְְְֲֲִֶֶֶַָֹֹאֹומרֹו

ּפרּוׁש לאמר ׁשהם ה' ּדברי ּופרׁש וכּו' ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַֹיתעּצב

וגֹו' ּבקרבי הּדר זה על היא אמירתֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכּונת

מּמּנּו ׁשּיתחּיב אחר ּפרּוׁש לׁשלל וגֹו' ּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹועל

אחד: אּלא ימּות ׁשּלא ֶֶֶַָָָֹלֹומר

B‡ׁשאמר זה ּדר ּכן ּגם הבין ׁשּמׁשה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר

והּוא וגֹו', ּפני ועל וגֹו' אּקדׁש ּבקרבי ְְְְְְִֵֵֶַַָָֹּכאן

אֹו אֹומרֹו ּכי וכּו' ּבי אֹו ּבדבריו ּׁשרמז ְְְִִִֶַַָָָמה

יחד ׁשניהם והּוא אחרת חלּקה ׁשּקדמה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיּגיד

ּב אֹו לבד, ּבי אֹו לבּסֹוף, ׁשּצדק ּדר ְְְְִֶֶֶַַַָוהּוא

הּׁשקּול הּספק הכרע מעׂשה ואחר ְְְֲֵֶַַַַַַַָָֻלבד,

ולזה וגֹו' ּפני ועל וגֹו' ּבקרבי לאמר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּכּונתֹו

הּדקּדּוקים נתיּׁשבּו ּובזה ׁשניהם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתּו

מקֹום מּכל ליּׁשב ונׁשאר ּבּכתּוב. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּדקּדקנּו

לעֹולם ּדלמא ּכן להכריע למׁשה אמר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמי

הּנרמז א' ּבצּדיק הּבית ונקּדׁש ּכפׁשּוטֹו ְְְְְִִִִִַַַַַַָָהּכתּוב

ׁשניהם זכּות ּכי ב' ּׁשּמתּו ּומה ּכבדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַֹּבתבת

הּנה אהרן אֹו משה מהם א' לׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶַַֹֹמתאים

קׁשיא, זֹו ׁשאין נדע הּדבר טעם על ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבהׂשּכיל

ׁשּכׁשראּו ה' ׁשחׁש לצד הּוא הּדבר טעם ְְִֶֶֶַַַַָָָָּכי

ואין ּבתֹוכם ׁשמֹו ׁשּכן אלהיהם את ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָֹיׂשראל

ּבעליֹונים נּכר ׁשהּוא ּכסדר נּכר ּומֹוראֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻּגדּלתֹו

יתנהגּו ולא ּכּמצטר עליהם מֹוראֹו יהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

לחּוׁש יׁש ויֹותר ּבֹו, הּמתחּיבים הּכבֹוד ְְְְִִִֵֵַַַָָּבׁשעּור

קרֹובים ׁשהם ּבדעּתם ׁשּיחׁשבּו יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלגדֹולי

אׁשר ּומתקרבים, נּגׁשים להיֹות וירצּו ה' ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָאל

ּגדר ׁשאין ׁשּבכּלן ּבּגדֹול מׁשּפט עׂשה ּכן ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעל

ּבחינתֹו ׁשּבער לֹומר לֹו לחּוׁש מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלמעלה

העם ּכל ונׁשאר לה', הּקרבה מּמּנּו ּתּמנע ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא

כל ּפני ועל ּכאֹומרֹו יתּבר ּכבֹודֹו ְְְְְְְִִֵַַָָׁשֹומרים

ּבפני משה ּכי לכׁשּנאמר ּומעּתה וגֹו'. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהעם

ּבפני ואהרן אביהּוא אֹו מּנדב ּגדֹול ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹעצמֹו

הּניח ּכן אם ּכן, ּגם מהם א' מּכל ּגדֹול ְִִִִֵֵֵֶַַַָָעצמֹו

התחּברּותם, ּולצד מֹורא, עליה ׁשאין הּדרגה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'
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מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, מאריכים(רש"י מּדּוע מהר"ש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מחצה ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכְך ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטהּכלּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ִֶָמּמּנּה.

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈ�aŒ˜ÁÂ∑ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר(שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙�·e EÈ�·e ‰z‡∑(ת"כ)לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

.אהרן" ֲַֹ

ß 'a xc` g"i iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה(בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: החיים.אמר אור ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

C˜ÏÁיג È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡i�a¯wÓ ‡È‰ CÈ�a ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ�·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈ�a ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙�·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ È�a¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
È�a ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טז) ‰˘Ó L¯c L¯cּכי אני אֹומר »»«…∆¿ֲִִֵ

ּבאכילה, להּתירֹו ּבדעּתֹו החליט לא ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹמשה

ׁשאמר ּכמֹו ּדינֹו להם אמר ּׁשּלא מּמה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹוהראיה

ּבּמנחה י"ב)להם וגֹו',(ּפסּוק הּמנחה את קחּו ְְְְִִֶֶַַָָָָ

לֹו היה להּתיר ּבפׁשיטּות ּבדעּתֹו היה ְְְְִִִִֶַַָָָָׁשאם

ׁשאמר ּתאמר מה החּטאת, את קחּו ְֶֶַַַַַַָָֹלֹומר

ּכל ּביניהם הפרׁש אין ּכי וחׁשב הּמנחה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדין

הצר לא הּדבר לֹו ׁשהיה ּפׁשיטּות ּולרב ְְְִִֶַַָָָָָֹֹֻעּקר

נכנס מּנין ּכי לדרׁש לֹו היה לא ּכן אם ְְִִִִִִֵַַַָָֹלֹומר

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"i iriax meil inei xeriy

˙e˙Ó.מקֹום ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ּתלמידיֿחכמים ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבּה להתאּבל הּכל על החיים.מּטלת אור ְְִֵֶֶַַַָֹֻ

(æ)úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי לּמזּבחאין ּבגׁשּתם להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּנין?

אהלֿמֹועד ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, .ּכביאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(é):øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ת"כ)ּכדי יז. .(זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

(àé)øac øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור ולא(ת"כ)לּמד ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
יח)תמתּו" ּבמיתה(במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻ

ß 'a xc` f"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף(דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה(עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Á�n‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ
לאֹונן אסּורים נחׁשֹון∑‡˙Á�n‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ

מנחֹותׁשה ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ÓÏÈc‡ז Ôe˜t˙ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט CÈ�·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙Á�Ó ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰B�a ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לחברֹו א' ׁשל והּׂשגתֹו זכּותֹו יֹועיל לא ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹהלא

הגּבלת ואין לּׁשכינה, להתקרב לאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָלהכינֹו

ולא מהם א' ּכל ׁשל לגדר אּלא לה' ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד

זה ּבחּלּוק ולכׁשּנכחיׁש מהם. מא' ּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלגדר

עדין ּכן אם ב', זכּות יצטרף ּכי לֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָותרצה

ואהרן משה ּבער יתּבר ּכבֹודֹו הגּדלת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיחסר

ׁשּיצטרף ה' אֹו ואביהּוא, ּכנדב ׁשלׁשה אֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָיחד,

וּדאי אּלא ואביהּוא, נדב מּזכּות ליֹותר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָזכּותם

ׁשאין ּתמצא ועֹוד ּכאן. הּצרּוף יצּדיק לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכי

ּבבחינת הּנסמ לזכּות הּנפרד זכּות ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָנער

הגם קטּנים ׁשּב' טֹובֹות, ואבנים ְְֲֲִִִֶַַַַַָָהּמרּגלּיֹות

ּגדֹולה מאחת יחד ּבהצטרפּותם ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיהיּו

,הער ּבהׁשואת הּגדֹולה עּמהם ּתּכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ּפׁשּוטים: ְְְִִַָוהּדברים

‰Ú„‰ו) Ïk ÏÚÂ 'B‚Â eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡»̄≈∆«ƒ¿»¿¿«»»≈»
.'B‚Âּדוקא ׁשאּתם ּכמֹותכם, יעׂשּו אם ּפרּוׁש ¿ְְְֲִֵֶֶֶַַַָ

יקצף העדה ּכל על אבל ּבאזהרה, ׁשּיׁשכם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּוא

ואּולי עליהם. לקרע חּיבין אּלא ּכן, יעׂשּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם

לקרע ׁשחּיבין ּדין ּבית אב מׁשּפט ּבהם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשפט

יׂשראל ּכל כ"ב:).עליו קטן למה(מֹועד ּגם ּומה ְְִֵֵַַַָָָָָָ

ּכל חּיבים ואהרן מּמׁשה ּגדֹולים ׁשהם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשאמר

לקרע ואֹומרֹויׂשראל ek·È,וגֹו'ÌÎÈÁ‡Âעליהם. ְְְְֲִִֵֵֶַָֹ«¬≈∆ְƒ¿

ּכמׁשּפט קצף עליהם אין ּבכּו לא ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹלמצוה,

לֹומר ודקּדק ‰',הּקריעה. Û¯N ¯L‡על יתּבאר ְְְִִֵַַָ¬∆»«ְִֵַָ

ז"ל אֹומרם ּומתאּבל(ׁשּבתק"ה:)ּדר הּבֹוכה ׁשּכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

יבּכה ולא עונֹותיו ּכל לֹו מֹוחלין ּכׁשר אדם ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹֹעל

וגֹו' ׂשרף אׁשר ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְֲֶֶַַַָָעֹוד,

ּׁשּכבר מה אּלא להם אין הּׂשרפה יבּכּו אם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

עֹוד. אחרת ּתהיהׂשרפה ׁשּלא לׁשלל מּקדם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׂשרף

ּבאֹומרֹו ירצה Ïkעֹוד ÏÚÂ e˙Ó˙ ‡ÏÂּפרּוׁש וגֹו' ְְְִֶ¿…»À¿«»ְֵ

לכללּות מּגיעקצף מיתתהּצּדיקים ּבאמצעּות ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכי

ּגדֹוליהם הם וחּיּותם יׂשראל חזק ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראל,

העם: ּבעד המכּפרים ה' ּכהני ּובפרט ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹהּצּדיקים
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ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, מאריכים(רש"י מּדּוע מהר"ש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מחצה ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכְך ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטהּכלּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ִֶָמּמּנּה.

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈ�aŒ˜ÁÂ∑ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר(שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙�·e EÈ�·e ‰z‡∑(ת"כ)לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

.אהרן" ֲַֹ

ß 'a xc` g"i iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה(בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: החיים.אמר אור ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

C˜ÏÁיג È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡i�a¯wÓ ‡È‰ CÈ�a ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ�·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈ�a ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙�·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ È�a¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
È�a ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טז) ‰˘Ó L¯c L¯cּכי אני אֹומר »»«…∆¿ֲִִֵ

ּבאכילה, להּתירֹו ּבדעּתֹו החליט לא ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹמשה

ׁשאמר ּכמֹו ּדינֹו להם אמר ּׁשּלא מּמה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹוהראיה

ּבּמנחה י"ב)להם וגֹו',(ּפסּוק הּמנחה את קחּו ְְְְִִֶֶַַָָָָ

לֹו היה להּתיר ּבפׁשיטּות ּבדעּתֹו היה ְְְְִִִִֶַַָָָָׁשאם

ׁשאמר ּתאמר מה החּטאת, את קחּו ְֶֶַַַַַַָָֹלֹומר

ּכל ּביניהם הפרׁש אין ּכי וחׁשב הּמנחה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדין

הצר לא הּדבר לֹו ׁשהיה ּפׁשיטּות ּולרב ְְְִִֶַַָָָָָֹֹֻעּקר

נכנס מּנין ּכי לדרׁש לֹו היה לא ּכן אם ְְִִִִִִֵַַַָָֹלֹומר

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"i iriax meil inei xeriy

˙e˙Ó.מקֹום ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ּתלמידיֿחכמים ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבּה להתאּבל הּכל על החיים.מּטלת אור ְְִֵֶֶַַַָֹֻ

(æ)úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי לּמזּבחאין ּבגׁשּתם להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּנין?

אהלֿמֹועד ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, .ּכביאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(é):øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ת"כ)ּכדי יז. .(זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

(àé)øac øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור ולא(ת"כ)לּמד ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
יח)תמתּו" ּבמיתה(במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻ

ß 'a xc` f"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף(דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה(עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Á�n‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ
לאֹונן אסּורים נחׁשֹון∑‡˙Á�n‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ

מנחֹותׁשה ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ÓÏÈc‡ז Ôe˜t˙ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט CÈ�·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לחברֹו א' ׁשל והּׂשגתֹו זכּותֹו יֹועיל לא ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹהלא

הגּבלת ואין לּׁשכינה, להתקרב לאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָלהכינֹו

ולא מהם א' ּכל ׁשל לגדר אּלא לה' ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד

זה ּבחּלּוק ולכׁשּנכחיׁש מהם. מא' ּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלגדר

עדין ּכן אם ב', זכּות יצטרף ּכי לֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָותרצה

ואהרן משה ּבער יתּבר ּכבֹודֹו הגּדלת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיחסר

ׁשּיצטרף ה' אֹו ואביהּוא, ּכנדב ׁשלׁשה אֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָיחד,

וּדאי אּלא ואביהּוא, נדב מּזכּות ליֹותר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָזכּותם

ׁשאין ּתמצא ועֹוד ּכאן. הּצרּוף יצּדיק לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכי

ּבבחינת הּנסמ לזכּות הּנפרד זכּות ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָנער

הגם קטּנים ׁשּב' טֹובֹות, ואבנים ְְֲֲִִִֶַַַַַָָהּמרּגלּיֹות

ּגדֹולה מאחת יחד ּבהצטרפּותם ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיהיּו

,הער ּבהׁשואת הּגדֹולה עּמהם ּתּכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ּפׁשּוטים: ְְְִִַָוהּדברים

‰Ú„‰ו) Ïk ÏÚÂ 'B‚Â eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡»̄≈∆«ƒ¿»¿¿«»»≈»
.'B‚Âּדוקא ׁשאּתם ּכמֹותכם, יעׂשּו אם ּפרּוׁש ¿ְְְֲִֵֶֶֶַַַָ

יקצף העדה ּכל על אבל ּבאזהרה, ׁשּיׁשכם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּוא

ואּולי עליהם. לקרע חּיבין אּלא ּכן, יעׂשּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם

לקרע ׁשחּיבין ּדין ּבית אב מׁשּפט ּבהם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשפט

יׂשראל ּכל כ"ב:).עליו קטן למה(מֹועד ּגם ּומה ְְִֵֵַַַָָָָָָ

ּכל חּיבים ואהרן מּמׁשה ּגדֹולים ׁשהם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשאמר

לקרע ואֹומרֹויׂשראל ek·È,וגֹו'ÌÎÈÁ‡Âעליהם. ְְְְֲִִֵֵֶַָֹ«¬≈∆ְƒ¿

ּכמׁשּפט קצף עליהם אין ּבכּו לא ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹלמצוה,

לֹומר ודקּדק ‰',הּקריעה. Û¯N ¯L‡על יתּבאר ְְְִִֵַַָ¬∆»«ְִֵַָ

ז"ל אֹומרם ּומתאּבל(ׁשּבתק"ה:)ּדר הּבֹוכה ׁשּכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

יבּכה ולא עונֹותיו ּכל לֹו מֹוחלין ּכׁשר אדם ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹֹעל

וגֹו' ׂשרף אׁשר ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְֲֶֶַַַָָעֹוד,

ּׁשּכבר מה אּלא להם אין הּׂשרפה יבּכּו אם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

עֹוד. אחרת ּתהיהׂשרפה ׁשּלא לׁשלל מּקדם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׂשרף

ּבאֹומרֹו ירצה Ïkעֹוד ÏÚÂ e˙Ó˙ ‡ÏÂּפרּוׁש וגֹו' ְְְִֶ¿…»À¿«»ְֵ

לכללּות מּגיעקצף מיתתהּצּדיקים ּבאמצעּות ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכי

ּגדֹוליהם הם וחּיּותם יׂשראל חזק ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראל,

העם: ּבעד המכּפרים ה' ּכהני ּובפרט ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹהּצּדיקים
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ÔB‰Ï:א ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדברים על יֹורה עז, לׁשֹון אּלא ּדּבּור אין ְְִִֵֶֶַַָָָָאמרּו

ּבאהרן זה ענין יצּדק אי לדעת צרי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻקׁשים.

לבניו משה ׁשאמר לצד ּכי ואּולי משה. ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹעם

עדין והּוא לקללה ּדֹומה ּדּבּור ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶַַָָָהּנֹותרים

ּבּיֹום ּבֹו מתּו ׁשּכבר ּבניו ב' על לב ְְְֵֵֶֶַַַָָָּבחרדת

ׂשפתיו עקימת ּכׁשּׁשמע ּגם ּומה מקטרג. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָוהּׂשטן

ודּבר לּבֹו חרד לזה הּקללה, ּבדמיֹון משה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

ּבניו: אל רחמיו נכמרּו ּכי משה לפני ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹּבקֹול

Ô‰.ÌBi‰ּדרׁשּו ק"א.)רז"ל ׁשרצֹונֹו(זבחים ≈«ְְְִֶַַָָ

ואיתמר אלעזר הקריבּו זה ּביֹום וכי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָלֹומר

אֹומר ׁשאּתה ּבאנינּות להקריב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשאסּורים

ׂשרפּתם, ולזה ּבאנינּות אֹותֹו הקרבּתם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמא

אֹונן. מקריב ּגדֹול וכהן ׁשהקרבּתי הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹאני

הּדר זה על הּוא הּכתּוב ‰ÌBiּופׁשט Ô‰ ְֶֶֶַַַַָ≈«

e·È¯˜‰חּטאתם את ואביהּוא נדב ּפרּוׁש ƒ¿ƒֲִֵֶַַָָָָ

הּוא ּכי ׁשּכּונתֹו וכּו', ה' לפני עלתם ְְְִִֵֶֶַָָָָֹואת

מתּו, ּבּיֹום ּבֹו ּכי ‰ÌBiאֹונן ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â ִֵֵַ¿»«¿ƒ«»«

ראׁש ׂשעיר ׁשהּוא יֹום ׁשל חּטאת ְִֵֶֶַָֹּפרּוׁש

מּמנחה זה ׁשּיׁשּתּנה לֹו רמז וכאן ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש,

הּוא הּיֹום חּטאת אבל ׁשעה קדׁשי ְֲֵֶַַָָָָָׁשהּוא

והיה לאכלֹו. ה' ּבעיני הּייטב ּדֹורֹות ְְְְְִֵֵֵַַָָָָקדׁשי

מּותר אם א', ספק מּכאן להֹוכיח ְְִִִִֵֶַָָָנראה

ּבמ הֹוראה לעצמֹו להֹורֹות רּבֹו,לתלמיד קֹום ְְְְְְִִַַַָָ

ז"ל להרא"ש ס"ב)ׁשראיתי הּדר ּפרק (ערּובין ְִִִֵֶֶֶַָָָ

קפידא ׁשאין סּכינא סר זּולת לאסר ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתב

אהרן ׁשהֹורה ּׁשראינּו מּמה והּנה .ּכ ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל

מׁשמע החּטאת וׂשרפּו לעצמן זֹו ְְְְְֲַַַַָָָָָָהלכה

לאהרן. ּכמׁשה מבהק רב ל ואין ְְְְְֲֵֶֶַַָָֹֻֻׁשּמּתר.

הֹוראה, זֹו הֹוראה אין ּכי לדחֹות, יׁש ְְִִֵֵַָָָָואּולי

ּביֹומא ּׁשאמרּו מה ּוזבחיםּכפי ה: ּדף ׁשם (רׁש"י ְְְְִִִֶַַַָָָָ

הּקלק"א) מּמעׂשה וחמר קל אהרן ֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּדן

חמּור קדׁש ּבאני אכלּתי לא ּתֹורה ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹאמרה

מּפי לֹו ׁשּנאמר וכיון ע"כ. ׁשּכן ּכל ְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹלא

לׂשרף משה לֹו אמר ּכאּלּו מעׂשר ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹמשה

מעׂשר ּבכלל ּכי ּכלּום, לעצמֹו הּוא הֹורה ְְְְְֲִִֵַַַָֹולא

לתלמיד מּתר זה ּוכגֹון וחמר ּבקל ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻחּטאת

ועּין ּבכּותחא. מּביעתא הּוא וקל ְְְְְִֵֵַַָָָלהֹורֹות,

ׁשם הּתֹוספֹות ס"ב:)ּבדברי ּפרּוׁש(ערּובין ְְִִֵֵֵַָָ

ּבכּתחא: ּביעתא ְְֵַָָָָֻהֹוראת

B‚Â'.כ) ·ËÈiÂ ‰˘Ó ÚÓLiÂאי לדעת יׁש «ƒ¿«…∆«ƒ«¿ֵֵַַָ

לחּלק ּכזֹו ּפׁשּוטה הלכה מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָנתעּלמה

לֹו היה ואם ׁשעה, לקדׁשי ּדֹורֹות קדׁשי ְְְְִֵֵֵָָָָָָּבין

לּמה זה, חּלּוק לעׂשֹות ׁשאין לֹומר צד ֲִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה

לפי והּנה לסתרֹו. עליו ּדן ולא מאהרן ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹקּבלֹו

צרי היה משה ּגם ּכי למעלה ּׁשּפרׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמה

ולא לׂשרפּה, אם לאכלּה אם הּדבר על ְְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹלעמד

על והקּפדתֹו לאכילה, הּדבר מחלט לֹו ְְְֲִַַַַָָָָָָָָֻהיה

ּבלא ׁשּׂשרפּוהּו ׁשחׁשב לצד היתה ּובניו ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָֹֹאהרן

איזה להם ארע ׁשּמא לצד אֹו נכֹון, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָטעם

רז"ל ּכמאמר ס"מארע ק"א)(ּפסחים זבחים ב. ְְְְֲִִַַַַָָָֹ

ּדמֹו ּבהקרבת ּפסּול ּבֹו ארע ׁשּמא להם ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאמר

אּלה וכל למקֹומֹו, חּוץ יצא אֹו נטמא ְְְִִֵֶָָָָאֹו

היתה זה ועל זריזּותם, מעּוט לצד הם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּדברים

אהרן לפניו ׁשאמר אחר ּכן ּׁשאין מה ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹההקּפדה,

משה קּבל ּוׂשרפֹו ּבֹו ׁשּדן וראההּדין הּטעם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הכי ואין צדק, ּדין ׁשּדן אחר אּלא ׂשרף ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּכזה משה ּדן והיה אהרן ּדן היה לא אם ְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹנמי

ּכל מּמּנּו יּבצר ולא וׂשֹורפֹו, ּבּדבר ּדן ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹהיה

ואֹומרֹו ÂÈ�ÈÚa,ּדבר, ·ËÈiÂאת אׁשרּפרּוׁש ְְָָ«ƒ«¿≈»ֲֵֶֶ

סמכּו אׁשר על הקּפיד ולא ּבׂשרפתֹו, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹעׂשּו

ׁשאלּוהּו: ולא עצמן ְְְַַָָֹעל

B‡ירצהÂÈ�ÈÚa ·ËÈiÂהּוא טֹוב ּכי אהרן ְִֶ«ƒ«¿≈»ֲִַֹ

ידין: ידין יֹורה ְִִֶֶָָויֹורה

B‡ירצה‰˘Ó ÚÓLiÂמעידה הּתֹורה ּפרּוׁש ְִֶ«ƒ¿«…∆ְִֵַָָ

הקב"ה, מּפי משה ׁשמעֹו זה ËÈiÂ·ׁשחּלּוק ְִִִֶֶֶָֹ«ƒ«

ÂÈ�ÈÚaּתאמר ואם אהרן. עׂשה אׁשר הּדבר ¿≈»ְֲֲִֶַַַָָָָֹֹ

להקּפדתֹו, ּמקֹום מה הקב"ה מּפי ּכן ׁשמע ְְִִִֵַַַָָָָאם

ׁשּדן חׁש לאהרן עדין אמרֹו ׁשּלא לצד ְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹאּולי

אפׁשר אֹו ּוׂשרפֹו, צֹודק ׁשאינֹו אחר טעם ְְֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו

ּכי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ׁשעה ּבאֹותּה ְְְִִֶֶָָָָָּכי

ּכאֹומרֹו למׁשה, נבּואה היתה (ּבהעלֹותמצּויה ְְְְְְְְֲֶַָָָָ

ח') ּכןט' ּוכמֹו ה', ּיצּוה מה ואׁשמעה ְְְְְְִֵֶֶַַָעמדּו

וּייטב הּמׁשּפט ה' מּפי משה וּיׁשמע ּתכף ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכאן

אמרּו ורז"ל ּבמׁשּפטֹו. אהרן צדק אׁשר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹּבעיניו

ּכאן)ּבּמדרׁש יהּודה,(תו"כ רב אמר לׁשֹונם, וזה ְְְְִֶַַַָָָָָ

קׁשה ימיו ּכל ּדֹורׁש היה יהּודה ּבן ְְֲֵֶַָָָָָָָָָחנניה

מיתתֹו אחר לטעֹות, למׁשה ׁשּגרמה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָההקּפדה

לֹו ּגרם מי וכי ּדבריו, על לֹו מׁשיב ְְֲִִִִֵַַָָָאני

ּכל אֹומרֹו טעם ע"כ. ׁשּטעה אּלא ְְִִֶֶֶַַָָָָׁשהקּפיד

יהּודה ּכרב אמר ׁשּלא חנניה טעם ּגם ְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹימיו,

טעמֹו ּגם הּכתּוב, מּפׁשטי מּובן הּיֹותר ְֲִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא

מֹותֹו אחר אּלא חלק ׁשּלא יהּודה רב ְֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

מתּכּון אחד ּכל יהּודה ורב חנניה ּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיראה

ב' לפנינּו ׁשּיׁש לצד משה, על טֹוב ְְְֵֵֵֶֶַַַָֹלדּבר

והּוא ה' לֹו אמר אׁשר הּׁשכחה הא' ְְְֲִִֶַַָָָָּדרכים.

על ׁשּנתּכעס ב' ּבית, לנאמן הּמּוסר מן ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא

לצד וגם ּכּנזּכר, קׁשֹות להם ודּבר אהרן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹּבני

ּובחר חנניה ּובא נסּתר. ּבדר ׁשּקצף ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹאהרן

והּוא ּבֹו ׁשּׁשגג הּכעס ׁשגיֹון ּבמׁשה ְְְְִִֶֶַַַַָלתלֹות

ׁשהּוא ה' ּדבר ׁשּׁשכח ח"ו מּלֹומר לּטעּות ְִִֶֶַַַַָָָסּבה

ּבספרי מצינּו כן ּוכמֹו ּגדֹול. קנ"ז)ּדפי (מּטֹות ְְְִִִִֵַָָֹ

ּבא מקֹומֹות ּבג' עזריה ּבן אלעזר רּבי ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר

ּכּיֹוצא וכּו', טעּות לכלל ּובא ּכעס לכלל ְְְִִֵֶַַַַַָָֹמשה

מּכאן ע"כ. וגֹו' אלעזר על משה וּיקצף ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּדבר

(מּצד) לא הקּפיד ׁשעליו ׁשהּדבר למד ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

אם הקּפיד לּמה ּכן אם ּתאמר ואם ְְִִִִִֵַַָָָֹהּטעּות.

אׁשר על ׁשהקּפיד לֹומר ּבהכרח טעה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשאלת מּבלי הֹוראתם על וסמכּו ּבדעּתם ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּדנּו

ואמר הלכה הימּנּו נתעּלמה זה ועל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָרּבם,

אֹומר הּוא ּבהחלט ּכי וסֹובר ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶָֹֹאכל

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו לא לאכלּה, ׁשראּוי הּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכפי

הּנגּדי צד ׁשאֹומר אּלא ּבהחלט ּדבריו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

לתלֹות אין ּכי וחלק יהּודה רב ּובא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלמעׂשיהם,

צד ּבהקּפדה יׁש ּכי ּבהחלט, ההקּפדה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמׁשה

לתלֹות ואפׁשר ּדבר מהעלם ּגרּועה ׁשהיא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹומר

על הקּפיד ׁשגיֹונֹו ּולצד ּבּדין וׁשגג ְְְְִִִִֶַַַַָָָׁשּטעה

אבל יתּבר ּכרצֹונֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמעׂשה

ּדעת והּנה ּכבֹודֹו. על יקּפיד לא הּטעּות ְְְִִֵַַַַַַָֹזּולת

ׁשקּולה, אּלא יהּודה לרב מכרעת היתה לא ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּפנים ויׁש ההקּפדה, ּבבחינת להקל ּפנים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

על חלק לא ולזה הּטעּות, ּבבחינת ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקל

ולא זֹו ּבדרׁשה ׁשעמד מֹותֹו אחר אּלא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹחנניה

ההׂשּכל, ּבמׁשקלת ׁשּיׁשנֹו האחר ּפן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאמר

ּובזה הקּפיד ּכי הּדבר אצלֹו מכרע ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻמׁשמע

אני מיתתֹו אחר לֹומר ּדקּדק ולזה עליו, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָחלק

הריני אמרּו ׁשּלפנינּו ספרא ּובנסח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמׁשיב.

מׁשמע ּכמׁשיב ּׁשאמר ּומּמה ּדבריו, על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּכמׁשיב

ל ּכן ּגם ויכּון מׁשיב, אפׁשרולא אֹו דברנּו. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

טעמֹו לֹומר ּבהחלט ּבחר יהּודה רב ּכי ְְְֲִֵֶַַַַַָָלֹומר

ׁשהקּפיד מּלֹומר ׁשּטעה לצד הּוא משה ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשל

יכֹול הּטעּות ּכי הגּון, ּבלּתי מעׂשה ְֲִִִֶֶַַָָָׁשהּוא

ּכן ּׁשאין מה הּדעת, ּבהּסח לטעֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָאדם

נאמר אם ועֹוד מזיד, מעׂשה ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹההקּפדה

ואם מּטעּות, ּתּקלה יצתה לא הרי ְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּטעה

ידֹו מּתחת ּתּקלה יצתה הרי ׁשהקּפיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנאמר

יהּודה רב ּבחר ולזה ונתּכעס, הקּפיד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
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(æé)ék Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷|ïåò-úà úàNì íëì ïúð ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä̈«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑,ּביֹוצא ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְְִֵֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו אֹותּה?והם אכלּתם לא מּדּוע היתה, NÏ‡˙.דׁש ÌÎÏ Ô˙� d˙‡Â ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«»∆»≈

'B‚Â∑מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על .מכּפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו וגֹו'"(לעיל מּדמּה יּובא אׁשר ."וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
d˙‡ eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה ¯L‡k∑ּבּמנחה .לכם »…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³
ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦

:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין על(במדבר קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יֹוׁשב אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאלעזר
ּתלמּוד להׁשיב? ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹואנּו

לא)לֹומר: מצאתי(שם זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשני ּפנים ׁשל ‰˜¯e·È.ּבספרי ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אֹוננים,(זבחים ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר אּלא, ְְִִִֵֵֶָ≈«ƒ¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אֹונן ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד .ׁשהאֹונן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
‰l‡k È˙‡ ‰�‡¯˜zÂ∑ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להם מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים hÁ‡˙.ּכל ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אבל(שם)∑‰ÌBi.ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ֲָ
קבּורה ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה ‰'.אנינּות È�ÈÚa ·ËÈi‰∑להקל ל אין ׁשעה ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ«ƒ«¿≈≈ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ּדֹורֹות .ּבקדׁשי ְְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל לָך אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת יט)אם י, ׁשּלא(רש"י ּכדי הּוא ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

על ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלפּגע

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ה'ּכְך אינּה,לפני הּקרּבנֹות אכילת אְך הּמזּבח, ה'ּבמקֹום איןלפני ולכן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד החייםלאֹוכלם אור ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

˜LÈcיז ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zL�Î È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וּדאי אּלא ּבֹו, היה מה עליו לדרׁש הּמחּוׁש ְִֵֶַַַַָָָָָלֹו

הּמנחה ׁשהיא אצלֹו הּפׁשּוט אּלא אמר ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ּוׂשעיר נחׁשֹון לׂשעיר ּומּמּנה ׁשעה קדׁשי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהיא

חדׁש ראׁש ׂשעיר אבל ׁשעה, קדׁשי ׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹעּזים

אצלֹו עֹומד הּדבר היה עדין ּדֹורֹות קדׁשי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא

אֹו כן ּכמֹו יּתירּנּו אם ּבדעּתֹו ּדֹורׁש והיה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבספק

לֹומר ּכפל ולזה ּבֹו, היה מה עליו ודרׁש ְְֶַַַַָָָָָָָֹלא,

L¯c L¯cהיה מה לעצמֹו ואחת למׁשּפטֹו אחת »»«ְְְְְִַַַַַַָָָ

מּדעּתם ּדבר עׂשּו אׁשר על וּיקצף וגֹו' והּנה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבֹו

להם יצּוה אׁשר את ידע לא עדין הּוא ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאפּלּו

ּכאׁשר אֹותּה ּתאכלּו לבּסֹוף ׁשאמר והגם ְְֲֲֲֶֶַַַַַָָֹעׂשֹות.

לּמנחה לדּמֹותּה לכם היה יֹותר ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָצּויתי,

הפ טעם ּבלא לׂשרפּה ולא לאכלּה צּויתי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאׁשר

ּדרׁש אמרּו ּכהנים ּובתֹורת ּבּמנחה. ּׁשּצּויתי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹמה

ּנאכלּו (לא) מה ּומּפני ּנׁשרף, מה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּדרׁש

אחר ּכי רחֹוקים, הּדברים הּכתּוב ּוביּׁשּוב ְְְִִִִֵַַַַָָאּלּו,

ידרׁש ואי הּׂשרפה, ׁשּנגלית הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָהּדריׁשֹות

ליּׁשב: ויׁש נׂשרף. לּמה ְְְִֵֵֶַַָָֹקדם

.¯Ó‡Ï Ì¯˙Bp‰אֹומרֹו,¯Ó‡Ïּדר על יתּבאר «»ƒ≈…ְ≈…ְִֵֶֶַָ

ז"ל פי"ג)אֹומרם אמר(ויק"ר הּנֹותרם ְִַַָָָ

אֹומרֹו והּוא ע"כ. נׁשארּתם ׁשּלא ּולואי ּפנחס ְְְְְְִִֶֶַַָֹר'

אחר, ענין לאמר הּנֹותרם ּפרּוׁש לאמר ְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּנֹותרם

לאמר אמרּו ּכהנים ּובתֹורת ּפנחס. ר' ּדברי ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹוהּוא

הרׁשם ּפרוׁש ּדברי על הׁשיבּוני להם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמר

עליהם, ּבקצף ראֹותֹו לצד יּמנעּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹלהׁשיבֹו

ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה פע"ג)עֹוד ּבּפסּוק(ב"ר ְְִֶֶֶַַָָ

והּוא ּפחיתּות, לׁשֹון ׁשהּוא הּנֹותרת לבן ְְְִֶַָָָֹֹצאן

Ó‡Ï¯אֹומרֹו Ì¯˙Bp‰הּנֹותרים לאמר אמר ּכאּלּו ְ«»ƒ≈…ְִִֵַַָָֹ

ּפחיתּות: לׁשֹון נֹותרים ּבמאמרֹו קראם ְְְְֲִִֵַָָָָּפרּוׁש

Ó˘‰.יט) Ï‡ Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ(תו"כ)רז"ל «¿«≈«¬…∆…∆ַַ



נט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈ�ÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא החיים.הֹודה אור «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß 'a xc` h"i iyiy mei ß

àé(à):íäìà øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ£¥¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑אינֹו אֹו ּולאיתמר. לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

È‰B�ÈÚa:כ ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדברים על יֹורה עז, לׁשֹון אּלא ּדּבּור אין ְְִִֵֶֶַַָָָָאמרּו

ּבאהרן זה ענין יצּדק אי לדעת צרי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻקׁשים.

לבניו משה ׁשאמר לצד ּכי ואּולי משה. ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹעם

עדין והּוא לקללה ּדֹומה ּדּבּור ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶַַָָָהּנֹותרים

ּבּיֹום ּבֹו מתּו ׁשּכבר ּבניו ב' על לב ְְְֵֵֶֶַַַָָָּבחרדת

ׂשפתיו עקימת ּכׁשּׁשמע ּגם ּומה מקטרג. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָוהּׂשטן

ודּבר לּבֹו חרד לזה הּקללה, ּבדמיֹון משה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

ּבניו: אל רחמיו נכמרּו ּכי משה לפני ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹּבקֹול

Ô‰.ÌBi‰ּדרׁשּו ק"א.)רז"ל ׁשרצֹונֹו(זבחים ≈«ְְְִֶַַָָ

ואיתמר אלעזר הקריבּו זה ּביֹום וכי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָלֹומר

אֹומר ׁשאּתה ּבאנינּות להקריב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשאסּורים

ׂשרפּתם, ולזה ּבאנינּות אֹותֹו הקרבּתם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמא

אֹונן. מקריב ּגדֹול וכהן ׁשהקרבּתי הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹאני

הּדר זה על הּוא הּכתּוב ‰ÌBiּופׁשט Ô‰ ְֶֶֶַַַַָ≈«

e·È¯˜‰חּטאתם את ואביהּוא נדב ּפרּוׁש ƒ¿ƒֲִֵֶַַָָָָ

הּוא ּכי ׁשּכּונתֹו וכּו', ה' לפני עלתם ְְְִִֵֶֶַָָָָֹואת

מתּו, ּבּיֹום ּבֹו ּכי ‰ÌBiאֹונן ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â ִֵֵַ¿»«¿ƒ«»«

ראׁש ׂשעיר ׁשהּוא יֹום ׁשל חּטאת ְִֵֶֶַָֹּפרּוׁש

מּמנחה זה ׁשּיׁשּתּנה לֹו רמז וכאן ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש,

הּוא הּיֹום חּטאת אבל ׁשעה קדׁשי ְֲֵֶַַָָָָָׁשהּוא

והיה לאכלֹו. ה' ּבעיני הּייטב ּדֹורֹות ְְְְְִֵֵֵַַָָָָקדׁשי

מּותר אם א', ספק מּכאן להֹוכיח ְְִִִִֵֶַָָָנראה

ּבמ הֹוראה לעצמֹו להֹורֹות רּבֹו,לתלמיד קֹום ְְְְְְִִַַַָָ

ז"ל להרא"ש ס"ב)ׁשראיתי הּדר ּפרק (ערּובין ְִִִֵֶֶֶַָָָ

קפידא ׁשאין סּכינא סר זּולת לאסר ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתב

אהרן ׁשהֹורה ּׁשראינּו מּמה והּנה .ּכ ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל

מׁשמע החּטאת וׂשרפּו לעצמן זֹו ְְְְְֲַַַַָָָָָָהלכה

לאהרן. ּכמׁשה מבהק רב ל ואין ְְְְְֲֵֶֶַַָָֹֻֻׁשּמּתר.

הֹוראה, זֹו הֹוראה אין ּכי לדחֹות, יׁש ְְִִֵֵַָָָָואּולי

ּביֹומא ּׁשאמרּו מה ּוזבחיםּכפי ה: ּדף ׁשם (רׁש"י ְְְְִִִֶַַַָָָָ

הּקלק"א) מּמעׂשה וחמר קל אהרן ֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּדן

חמּור קדׁש ּבאני אכלּתי לא ּתֹורה ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹאמרה

מּפי לֹו ׁשּנאמר וכיון ע"כ. ׁשּכן ּכל ְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹלא

לׂשרף משה לֹו אמר ּכאּלּו מעׂשר ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹמשה

מעׂשר ּבכלל ּכי ּכלּום, לעצמֹו הּוא הֹורה ְְְְְֲִִֵַַַָֹולא

לתלמיד מּתר זה ּוכגֹון וחמר ּבקל ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻחּטאת

ועּין ּבכּותחא. מּביעתא הּוא וקל ְְְְְִֵֵַַָָָלהֹורֹות,

ׁשם הּתֹוספֹות ס"ב:)ּבדברי ּפרּוׁש(ערּובין ְְִִֵֵֵַָָ

ּבכּתחא: ּביעתא ְְֵַָָָָֻהֹוראת

B‚Â'.כ) ·ËÈiÂ ‰˘Ó ÚÓLiÂאי לדעת יׁש «ƒ¿«…∆«ƒ«¿ֵֵַַָ

לחּלק ּכזֹו ּפׁשּוטה הלכה מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָנתעּלמה

לֹו היה ואם ׁשעה, לקדׁשי ּדֹורֹות קדׁשי ְְְְִֵֵֵָָָָָָּבין

לּמה זה, חּלּוק לעׂשֹות ׁשאין לֹומר צד ֲִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה

לפי והּנה לסתרֹו. עליו ּדן ולא מאהרן ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹקּבלֹו

צרי היה משה ּגם ּכי למעלה ּׁשּפרׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמה

ולא לׂשרפּה, אם לאכלּה אם הּדבר על ְְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹלעמד

על והקּפדתֹו לאכילה, הּדבר מחלט לֹו ְְְֲִַַַַָָָָָָָָֻהיה

ּבלא ׁשּׂשרפּוהּו ׁשחׁשב לצד היתה ּובניו ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָֹֹאהרן

איזה להם ארע ׁשּמא לצד אֹו נכֹון, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָטעם

רז"ל ּכמאמר ס"מארע ק"א)(ּפסחים זבחים ב. ְְְְֲִִַַַַָָָֹ

ּדמֹו ּבהקרבת ּפסּול ּבֹו ארע ׁשּמא להם ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאמר

אּלה וכל למקֹומֹו, חּוץ יצא אֹו נטמא ְְְִִֵֶָָָָאֹו

היתה זה ועל זריזּותם, מעּוט לצד הם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּדברים

אהרן לפניו ׁשאמר אחר ּכן ּׁשאין מה ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹההקּפדה,

משה קּבל ּוׂשרפֹו ּבֹו ׁשּדן וראההּדין הּטעם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הכי ואין צדק, ּדין ׁשּדן אחר אּלא ׂשרף ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּכזה משה ּדן והיה אהרן ּדן היה לא אם ְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹנמי

ּכל מּמּנּו יּבצר ולא וׂשֹורפֹו, ּבּדבר ּדן ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹהיה

ואֹומרֹו ÂÈ�ÈÚa,ּדבר, ·ËÈiÂאת אׁשרּפרּוׁש ְְָָ«ƒ«¿≈»ֲֵֶֶ

סמכּו אׁשר על הקּפיד ולא ּבׂשרפתֹו, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹעׂשּו

ׁשאלּוהּו: ולא עצמן ְְְַַָָֹעל

B‡ירצהÂÈ�ÈÚa ·ËÈiÂהּוא טֹוב ּכי אהרן ְִֶ«ƒ«¿≈»ֲִַֹ

ידין: ידין יֹורה ְִִֶֶָָויֹורה

B‡ירצה‰˘Ó ÚÓLiÂמעידה הּתֹורה ּפרּוׁש ְִֶ«ƒ¿«…∆ְִֵַָָ

הקב"ה, מּפי משה ׁשמעֹו זה ËÈiÂ·ׁשחּלּוק ְִִִֶֶֶָֹ«ƒ«

ÂÈ�ÈÚaּתאמר ואם אהרן. עׂשה אׁשר הּדבר ¿≈»ְֲֲִֶַַַָָָָֹֹ

להקּפדתֹו, ּמקֹום מה הקב"ה מּפי ּכן ׁשמע ְְִִִֵַַַָָָָאם

ׁשּדן חׁש לאהרן עדין אמרֹו ׁשּלא לצד ְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹאּולי

אפׁשר אֹו ּוׂשרפֹו, צֹודק ׁשאינֹו אחר טעם ְְֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו

ּכי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ׁשעה ּבאֹותּה ְְְִִֶֶָָָָָּכי

ּכאֹומרֹו למׁשה, נבּואה היתה (ּבהעלֹותמצּויה ְְְְְְְְֲֶַָָָָ

ח') ּכןט' ּוכמֹו ה', ּיצּוה מה ואׁשמעה ְְְְְְִֵֶֶַַָעמדּו

וּייטב הּמׁשּפט ה' מּפי משה וּיׁשמע ּתכף ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכאן

אמרּו ורז"ל ּבמׁשּפטֹו. אהרן צדק אׁשר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹּבעיניו

ּכאן)ּבּמדרׁש יהּודה,(תו"כ רב אמר לׁשֹונם, וזה ְְְְִֶַַַָָָָָ

קׁשה ימיו ּכל ּדֹורׁש היה יהּודה ּבן ְְֲֵֶַָָָָָָָָָחנניה

מיתתֹו אחר לטעֹות, למׁשה ׁשּגרמה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָההקּפדה

לֹו ּגרם מי וכי ּדבריו, על לֹו מׁשיב ְְֲִִִִֵַַָָָאני

ּכל אֹומרֹו טעם ע"כ. ׁשּטעה אּלא ְְִִֶֶֶַַָָָָׁשהקּפיד

יהּודה ּכרב אמר ׁשּלא חנניה טעם ּגם ְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹימיו,

טעמֹו ּגם הּכתּוב, מּפׁשטי מּובן הּיֹותר ְֲִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא

מֹותֹו אחר אּלא חלק ׁשּלא יהּודה רב ְֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

מתּכּון אחד ּכל יהּודה ורב חנניה ּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיראה

ב' לפנינּו ׁשּיׁש לצד משה, על טֹוב ְְְֵֵֵֶֶַַַָֹלדּבר

והּוא ה' לֹו אמר אׁשר הּׁשכחה הא' ְְְֲִִֶַַָָָָּדרכים.

על ׁשּנתּכעס ב' ּבית, לנאמן הּמּוסר מן ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא

לצד וגם ּכּנזּכר, קׁשֹות להם ודּבר אהרן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹּבני

ּובחר חנניה ּובא נסּתר. ּבדר ׁשּקצף ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹאהרן

והּוא ּבֹו ׁשּׁשגג הּכעס ׁשגיֹון ּבמׁשה ְְְְִִֶֶַַַַָלתלֹות

ׁשהּוא ה' ּדבר ׁשּׁשכח ח"ו מּלֹומר לּטעּות ְִִֶֶַַַַָָָסּבה

ּבספרי מצינּו כן ּוכמֹו ּגדֹול. קנ"ז)ּדפי (מּטֹות ְְְִִִִֵַָָֹ

ּבא מקֹומֹות ּבג' עזריה ּבן אלעזר רּבי ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר

ּכּיֹוצא וכּו', טעּות לכלל ּובא ּכעס לכלל ְְְִִֵֶַַַַַָָֹמשה

מּכאן ע"כ. וגֹו' אלעזר על משה וּיקצף ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּדבר

(מּצד) לא הקּפיד ׁשעליו ׁשהּדבר למד ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

אם הקּפיד לּמה ּכן אם ּתאמר ואם ְְִִִִִֵַַָָָֹהּטעּות.

אׁשר על ׁשהקּפיד לֹומר ּבהכרח טעה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשאלת מּבלי הֹוראתם על וסמכּו ּבדעּתם ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּדנּו

ואמר הלכה הימּנּו נתעּלמה זה ועל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָרּבם,

אֹומר הּוא ּבהחלט ּכי וסֹובר ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶָֹֹאכל

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו לא לאכלּה, ׁשראּוי הּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכפי

הּנגּדי צד ׁשאֹומר אּלא ּבהחלט ּדבריו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

לתלֹות אין ּכי וחלק יהּודה רב ּובא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלמעׂשיהם,

צד ּבהקּפדה יׁש ּכי ּבהחלט, ההקּפדה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמׁשה

לתלֹות ואפׁשר ּדבר מהעלם ּגרּועה ׁשהיא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹומר

על הקּפיד ׁשגיֹונֹו ּולצד ּבּדין וׁשגג ְְְְִִִִֶַַַַָָָׁשּטעה

אבל יתּבר ּכרצֹונֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמעׂשה

ּדעת והּנה ּכבֹודֹו. על יקּפיד לא הּטעּות ְְְִִֵַַַַַַָֹזּולת

ׁשקּולה, אּלא יהּודה לרב מכרעת היתה לא ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּפנים ויׁש ההקּפדה, ּבבחינת להקל ּפנים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

על חלק לא ולזה הּטעּות, ּבבחינת ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקל

ולא זֹו ּבדרׁשה ׁשעמד מֹותֹו אחר אּלא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹחנניה

ההׂשּכל, ּבמׁשקלת ׁשּיׁשנֹו האחר ּפן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאמר

ּובזה הקּפיד ּכי הּדבר אצלֹו מכרע ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻמׁשמע

אני מיתתֹו אחר לֹומר ּדקּדק ולזה עליו, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָחלק

הריני אמרּו ׁשּלפנינּו ספרא ּובנסח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמׁשיב.

מׁשמע ּכמׁשיב ּׁשאמר ּומּמה ּדבריו, על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּכמׁשיב

ל ּכן ּגם ויכּון מׁשיב, אפׁשרולא אֹו דברנּו. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

טעמֹו לֹומר ּבהחלט ּבחר יהּודה רב ּכי ְְְֲִֵֶַַַַַָָלֹומר

ׁשהקּפיד מּלֹומר ׁשּטעה לצד הּוא משה ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשל

יכֹול הּטעּות ּכי הגּון, ּבלּתי מעׂשה ְֲִִִֶֶַַָָָׁשהּוא

ּכן ּׁשאין מה הּדעת, ּבהּסח לטעֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָאדם

נאמר אם ועֹוד מזיד, מעׂשה ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹההקּפדה

ואם מּטעּות, ּתּקלה יצתה לא הרי ְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּטעה

ידֹו מּתחת ּתּקלה יצתה הרי ׁשהקּפיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנאמר

יהּודה רב ּבחר ולזה ונתּכעס, הקּפיד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
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:íëì̈¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑קל אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)וחמר: בתורת הענין ולא∑Ì¯NaÓ.(כל ּבאזהרה, ּבׂשרם על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹƒ¿»»ְְְְַַָָָָֹ
ּוטלפים וקרנים וגידין עצמֹות ˙eÚb.על ‡Ï Ì˙Ï·�·e∑:לֹומר ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְֲִִִִַַַַָָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

כא) חמּורה,(לקמן הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻ"אמר
ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻלא

ּברגל עצמֹו לטהר אדם יז)חּיב .(ר''ה ְְֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, ּפרׁש(רׁש"י רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לקּדׁש האדם על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלעיל

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּיֹום

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á§©¦̧
:eìëàz íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«

i"yx£¯Èt�Ò∑ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א הּוא(שמואל קׂשקּׂשים "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ
.לבּוׁש" ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©¨−£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום החיים.ּבכל אור ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

LÙ¯‡ד È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח ÔB‰zÏ·�·e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ�·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ� ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ�·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ד) ÈÒ¯ÙnÓe 'B‚Â ÈÏÚnÓאמרּו רז"ל ƒ«¬≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ְַַָ

ו') ּבכֹורֹות מעלה(תו"כ, אפּלּו לאסר ׁשּבא ְֱֲֲִֶֶֶַָֹ

הּכתּוב ּופׁשט טמאה. ּבמעי נמצאּו אם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָּומפריס

הּגמל, זה הּגרה מּמעלי הּדר זה על ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא

קאמר, זה אֹו זה אֹו החזיר, זה וגֹו' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּומּמפרסי

לֹומר ּדּיק אמרÈÒ¯ÙnÓeולזה ולא וגֹומר, ְִֵֶַָƒ«¿ƒ≈ְְֵַָֹ

והבן: ְְִֵֵַָּומפריסי,

‰‡¯�·˙.ו) ˙‡Âּבלׁשֹון הּמין זכרֹון טעם ¿∆»«¿∆∆ְְִִִַַַ

ּתהיה לפעמים הּטמאה ׁשּבחינת לצד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻנקבה

לּה, טפל הּזכר ויהיה מּזכר למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּנקבה

הּזכר ׁשּיּזכר עצמֹו מהּטעם הּנקבה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָותּזכר

העּקר, היא ּכי הּטעם ׁשהּוא הּנקבה, ולא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּתמיד

ּבּזהר ׁשאמרּו רל"א:)ותמצא יֹותרת(ּפנחס ּבסֹוד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ּוכבר לּזכר, יֹותרת נֹותנת הּנּוקבא ּכי ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּכבד

הּקלּפה ּבחינת היא הּנאסר מין ׁשּכל ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָּכתבנּו

והּטֹוב: מהחּיים ְְִֵַַַַָֻהּמׁשלל

bÈ¯.ז) ‡Ï ‰¯b ‡e‰Âהּדבר הּוא ּתנאי ּפרּוׁש ¿≈»…ƒ»ְֵַַָָ

לבֹוא לעתיד אבל יּגר לא ׁשהּוא זמן ְֲִִֶֶָָָָָָֹּכל

ׁשּיּׁשאר ולא מּותר, להיֹות ויחזר ּגרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיעלה

ּתׁשּנה: לא ּתֹורה ּכי ויּתר ּגרה ְְְִֵֶַָָֹֹֻֻּבלא

ÌÎÏ.י) Ì‰ ı˜Lוׁשקץ זה ּולצד ּפרּוׁש ∆∆≈»∆ְְֵֶֶֶַ

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

"לאמר מקּים: אני מה הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּולאיתמר לאלעזר לבניו, החיים.אלהם"? אור ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

(á)eìëàz øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî¦¨©§¥¨−£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ e¯ac∑הׁשו ּכּלם ּגזרתאת עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
מאהבה ‰iÁ‰.הּמקֹום ˙‡Ê∑הבּדילם ,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַַָָ…««»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא וכּו' החֹולה את לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמן
ּתנחּומא רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה(מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה אור.מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

החיים

(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥¨−
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ¨−Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדקמעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי(שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'ּתעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא החיים.(זבחים אור …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ÈÁ˙‡ב ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ÔÈÙÏËג ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿
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וטעם ׁשּטעה. אּלא ׁשהקּפיד לֹו ּגרם מי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָלֹומר

ּדרׁש ימיו ּכל ׁשאפּלּו לֹומר מֹותֹו, אחר ְֲִֶַַַַָָָָאֹומרֹו

מּלחלק נמנעּתי לא הּדֹורׁש מת ּכבר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָֹֹואפּלּו

לֹומר נתּכּון אֹו אצלי, הּדבר אמּתּות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָלצד

מֹותֹו לאחר אּלא וׁשתק ּבּפנים עּמֹו חלק ְְִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

מׁשיב היה חּיּותֹו ּבחּיים היה ׁשאם ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאפׁשר

יהּגה אמת ורז"ל ּכמֹותֹו להֹוכיח הּדבר ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָעל

ִָחּכם:

‡‰¯Ô.א) Ï‡Â ‰˘Ó Ï‡אמר.Ô¯‰‡ Ï‡Â ∆…∆¿∆«¬…ַָ¿∆«¬…

ׁשליחּות יחד ׁשניהם לעׂשֹות ׁשּנתּכּון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַאּולי

אמר ּגמר וכן יׂשראל, אל זֹו ‡Ïמצוה e¯ac ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ«¿∆

Ï‡¯NÈ È�aּבא ּבפרׁשת אמר א')וכן אל(י"ב ¿≈ƒ¿»≈ְְֵֶַַָָָֹ

לענין ּכי וגֹו', ּדּברּו וגֹו' אהרן ואל ְְְְְְֲִִֶֶַַַֹֹמשה

קדם לאהרן לֹומר משה ׁשּיקּדים ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹההקּדמה

אחר: מּמקֹום זה למדנּו ּכבר ְְְִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל

¯Ó‡Ï.Ì‰Ï‡אמרּו ּפרּוׁש(ּבתו"כ)רז"ל אלהם ≈…¬≈∆ְְֲֵֵֶַַָ

ּבזה והּכּונה ּולאיתמר לאלעזר ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיאמר

ּכדתניא קֹודם ּבלּמּוד להקּדימם (ערּוביןּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ

להצריכםנ"ד) ׁשּנתּכּון ואּולי הּלּמּוד. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּבסדר

ּדר על יׂשראל ּבני ב')להֹורֹות ּכי(מלאכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ּדברֹו לזה סמ ּכן על ואׁשר וגֹו', כהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׂשפתי

אֹומרֹו יתּבאר עֹוד ‡Ì‰Ïוגֹו'. ¯Ó‡Ïמה לפי ְְְִֵָ≈…¬≈∆ְִַ

אחרים ּבמקֹומֹות א')ּׁשּפרׁשּתי כ' טעם(יתרֹו ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַ

אל מּפי הּיֹוצא הּדּבּור ּכי לאמר עליֹוןאֹומרֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַֹ

עם מדּבר היה והּוא מלא מּמּנּו נֹוצר ְְְִִֵֶַַָָָָָָהיה

למׁשה, יאמר הּדּבּור הּוא לאמר ּופרּוׁש ְִֵֵֶֶַַֹֹֹמשה,

הּדּבּור ּפרּוׁש אלהם לאמר ּכאן אמר כן ְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹּוכמֹו

מכחיׁש זה ּפרּוׁש ואין ּולאהרן. למׁשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

ׁשאמרּו חז"ל א')ּדברי הּדּבּור(תו"כ היה לא ְְִִֵֶַַַָָָֹ

לא לדרכנּו ּגם ּכי לאהרן, ולא למׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹאּלא

ׁשהּמלא אּלא משה, אּלא ה' ּדברי ׁשֹומע ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

רּבים, לׁשֹון מדּבר היה מהּדּבּור ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמתהּוה

לאהרן: הּדברים מּגיע היה ְְֲִִֶַַַַָָָֹּומׁשה

Ó‡Ï¯.ב) Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ּתבת Ó‡Ï¯אמר ∆¿≈ƒ¿»≈≈…ֵַַָ≈…

הּמעלה ּבחינת היא זֹו מצוה ּכי ְְְֲִִִִִֶַַַָָירצה

הּטמאים, מּדברים להּׁשמר להם, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוהּכבֹוד

ּבּזהר פי"ג)ּוכאֹומרם ׁשמעֹון(ויק"ר רּבי אמר ְְְִִַַַַָָֹ

ּבּפסּוק יֹוחאי ג')ּבר ארץ,(חבּקּוק וימדד עמד ֲֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשהיא אּמה מצא ולא האּמֹות ּכל את ה' ְִֶֶַָָָָָָֹֻֻמדד

על הּוא ּכאן לאמר ּתבת ּופרּוׁש כּו', ְֵֵֵַַָָֹראּויה

ג')ּדר על(יׁשעיה ירצה עֹוד וגֹו'. צּדיק אמרּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָ

הּדר Ê‡˙זה ¯Ó‡Ïּבידם ׁשּיקחּו ּפרּוׁש וגֹו' ֶֶֶַ≈……ְְְִֵֶָָ

וזאת ּתאכלּו זאת להם ויאמרּו חּיה מין ְְְְִֶַָָָֹֹֹֹּכל

ּפה: ּבעל להם לֹומר יסּפיק ולא ּתאכלּו, ְְְְִֶֶַַַָֹֹֹלא

˙‡Ê.'B‚Â ‰iÁ‰חּיה ׁשם ׁשּמכּנה טעם …««»¿ְֵֶֶַַַַָ

ּכי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבּתי ּכבר ְְְְְִִִֵַַָָָָלבהמה,

החּיים, ּבחינת אליה יתיחס לא הרע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבחינת

אֹומרֹו ‰iÁ‰והּוא ˙‡Êּבחינה ּבּה ׁשּיׁש ּפרּוׁש ְְ…««»ְִֵֵֶָָ

להם ׁשאין ּבהמֹות ׁשאר לׁשלל חּיה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנקראת

החּיים: ּבחינת ׁשהיא ְְִִִֶַַַָֻקדּׁשה

b¯‰.ג) ˙ÏÚÓ 'B‚Â ˙Ò¯ÙÓ Ïkעל יתּבאר …«¿∆∆¿«¬«≈»ְִֵַָ

ז"ל אֹומרם נ"ט.)ּדר ּבהמה(חּלין ּכל ְְִֵֶֶָָָֻ

מן חּוץ ּגרה, מעלת היא ּפרסה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמפרסת

אֹומרֹו והּוא Ò¯ÙÓ˙החזיר, Ïk'וגֹו˙ÏÚÓ ְְֲִַ…«¿∆∆ְ«¬«

,‰¯bּומעט ּגרה, מעלת ׁשהיא ּבידּוע ּפרּוׁש ≈»ְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

מּמה ואּולי מהּכלל. ׁשּיצא החזיר ּכ ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאחר

הּכלל להֹודעת סמּו הּכלל מן הֹוציא ְְְִִֶַַַָָָָֹּׁשּלא

אֹומרם ּדר על ּבּכלל, החזיר ׁשאפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָרמז

ּתנחּומא)ז"ל ּבׁשם ּבחּיי נקרא(רּבנּו ׁשמֹולּמה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

ּכלל ּומעּתה מּותר, להיֹות לחזר ׁשעתיד ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחזיר

יצא לא וגֹו' מעלת היא וגֹו' מפרסת ְְְֲִֶֶַַַָָֹֹּכל

החזיר אמר מהּזמּנים זמן ועל ּדבר, ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָמּכללֹו

יּגר: לא וכּו' מפריס ְְִִֶַָֹׁשהּוא
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(ã)äñøtä éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®
àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬

:íëì àeäהחיים אור −¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)äñéøôä àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨

:íëì àåä äàîèהחיים אור §¥¨¬¦−¨¤«
(æ)äñøt òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ©§½̈

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäåהחיים אור §−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−

:íëì̈¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑קל אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)וחמר: בתורת הענין ולא∑Ì¯NaÓ.(כל ּבאזהרה, ּבׂשרם על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹƒ¿»»ְְְְַַָָָָֹ
ּוטלפים וקרנים וגידין עצמֹות ˙eÚb.על ‡Ï Ì˙Ï·�·e∑:לֹומר ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְֲִִִִַַַַָָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

כא) חמּורה,(לקמן הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻ"אמר
ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻלא

ּברגל עצמֹו לטהר אדם יז)חּיב .(ר''ה ְְֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, ּפרׁש(רׁש"י רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לקּדׁש האדם על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלעיל

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּיֹום

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á§©¦̧
:eìëàz íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«

i"yx£¯Èt�Ò∑ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א הּוא(שמואל קׂשקּׂשים "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ
.לבּוׁש" ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©¨−£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום החיים.ּבכל אור ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

LÙ¯‡ד È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח ÔB‰zÏ·�·e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ�·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ� ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ�·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ד) ÈÒ¯ÙnÓe 'B‚Â ÈÏÚnÓאמרּו רז"ל ƒ«¬≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ְַַָ

ו') ּבכֹורֹות מעלה(תו"כ, אפּלּו לאסר ׁשּבא ְֱֲֲִֶֶֶַָֹ

הּכתּוב ּופׁשט טמאה. ּבמעי נמצאּו אם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָּומפריס

הּגמל, זה הּגרה מּמעלי הּדר זה על ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא

קאמר, זה אֹו זה אֹו החזיר, זה וגֹו' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּומּמפרסי

לֹומר ּדּיק אמרÈÒ¯ÙnÓeולזה ולא וגֹומר, ְִֵֶַָƒ«¿ƒ≈ְְֵַָֹ

והבן: ְְִֵֵַָּומפריסי,

‰‡¯�·˙.ו) ˙‡Âּבלׁשֹון הּמין זכרֹון טעם ¿∆»«¿∆∆ְְִִִַַַ

ּתהיה לפעמים הּטמאה ׁשּבחינת לצד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻנקבה

לּה, טפל הּזכר ויהיה מּזכר למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּנקבה

הּזכר ׁשּיּזכר עצמֹו מהּטעם הּנקבה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָותּזכר

העּקר, היא ּכי הּטעם ׁשהּוא הּנקבה, ולא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּתמיד

ּבּזהר ׁשאמרּו רל"א:)ותמצא יֹותרת(ּפנחס ּבסֹוד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ּוכבר לּזכר, יֹותרת נֹותנת הּנּוקבא ּכי ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּכבד

הּקלּפה ּבחינת היא הּנאסר מין ׁשּכל ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָּכתבנּו

והּטֹוב: מהחּיים ְְִֵַַַַָֻהּמׁשלל

bÈ¯.ז) ‡Ï ‰¯b ‡e‰Âהּדבר הּוא ּתנאי ּפרּוׁש ¿≈»…ƒ»ְֵַַָָ

לבֹוא לעתיד אבל יּגר לא ׁשהּוא זמן ְֲִִֶֶָָָָָָֹּכל

ׁשּיּׁשאר ולא מּותר, להיֹות ויחזר ּגרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיעלה

ּתׁשּנה: לא ּתֹורה ּכי ויּתר ּגרה ְְְִֵֶַָָֹֹֻֻּבלא

ÌÎÏ.י) Ì‰ ı˜Lוׁשקץ זה ּולצד ּפרּוׁש ∆∆≈»∆ְְֵֶֶֶַ
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‰Ù�‡‰∑היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּובלע"ז∑‰ÙÈÎec˙.היא ּכפּולה, וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ
ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהרופ"א.

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ס''ג)ׁשּפרׁשּו .(דף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(ë):íëì àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים החיים.הם אור ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®
:õøàä-ìò ïäa øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤

i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו רגליו,סמּו ארּבע לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לנגושט"א, ׁשּקֹורין ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשרֹוצה
ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין ְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאבל
ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּכתּובים

ּביניהם להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם החיים.ׁשאין אור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(áë)-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤
:eäðéîì áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä©¨§¨−§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈§¦¥«

(âë)àeä õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד החיים.ּבא אור ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë):áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ)ּבענין למּטה להאמר טמאה∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם החיים.ּכלֹומר, אור ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

‡¯Úaכ ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב d�ÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰B�ÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰B�ÊÏ ‡�eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰B�ÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·�aכד ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאמרּו ותמצא אּיה, מין ׁשּכּלם מינין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהרּבה

ס"ג:)רז"ל ידּועים(חּלין היּו עֹופֹות מיני ק"כ ּכי ְִִִִֵַַָֻ

ּכהּנה, עֹוד ׁשּיהיּו ואפׁשר אּיה, מין ׁשּכּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלהם

הגם וכּמה ּכּמה יּמצאּו עֹורב ׁשל ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוכן

לבנה ּכסינֹונית מׁשּנה ּוׁשמם ּדֹומין (תו"כׁשאינן ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻ

ס"ב.) ׁשם עֹורב:ּוגמרא מין ׁשהיא ְִִֵֶָָָ

ÌÈÚ¯Î.כא) BÏ ¯L‡ּבחּבּורי הארכּתי ּכבר ¬∆¿»«ƒְְְֱִִִֶַָ

ּדעה ויֹורה טּור פ"ה)על ׁשהעּקר(סימן ְִִֵֶֶַָָָָ

הארּכים ּכרעים לֹו ׁשּיהיּו ׁשּצרי ּבזה ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֻּכפרש"י

אין ּכי להּתירּה והּטֹועים לצּוארֹו. ְְְְִִִִֵַַַָָסמּוכים

ּגם אֹותֹו הׁשיבֹותי אני אף ּבּנמצא, זה ְֲֲִִִִִֶַַַָמין

ׁשמֹונה ׁשהם מהּד' א' מין אּלא מצּויים ְְִִֵֵֵֶֶַָָאין

ּבטהרה ה' רׁשם ס"ה.),אׁשר אינם(חּלין ּגם ְֲֳִֵֶַַָָָָֻ

להם ׁשאין הּטמאים מינים לפנינּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָמצּויים

ּׁשּקדם למה הרּבים, והם זה, ּבדר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכרעים

ס"ג)לנּו אּלא(ׁשם הּכתּוב ימנה לא ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ

הּטמאים ּכן אם הּטהֹורים מנה וכאן ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמּועטים,

ּׁשאין מּמה ראיה אין ּומעּתה המרּבין, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהם

יׁש ׁשהרי ּבעֹולם ׁשאינּנּו לֹומר זה מין ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצּוי

עּקר ּכל מצּויים ואינם וּדאי הרּבה ְְְִִִִֵֵַַַָָָמינים

לבל ויפחד יירא וחרד ירא ּכל לכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאצלנּו,

יד. ּבׁשֹולחי וימחה זה, לׁשקץ ידֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָיֹוׁשיט

ּופרׁשּו ּבּמערב ּדברי ׁשּנׁשמעּו מּיֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָוהּנה

ולא זֹו ּבמּכה עֹוד ה' נגע לא הרּבים ְְִֵֶַַַָָָֹֹמהם

ּומעׂשים ּתֹורה ּכי ׁשנה, מּי"ב יֹותר זה ְֲִִִִֵֶַָָָנראּו

הּפרענּות: ּבפני ּכתריס ְְְִִִִֵַָֻטֹובים

¯‚ÌÈÏ.כג) Úa¯‡ BÏ ¯L‡ּכהנים ּבתֹורת ¬∆«¿««¿»ƒְֲִַֹ

ונראה ה'. לֹו ׁשּיׁש מי להּתיר ׁשּבא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּדרׁשּו

ה', ּדוקא ולאו וז' ו' לֹו ׁשּיׁש מי הּדין ְְְִִֵֶֶַַָָׁשהּוא

מן ה' ּבת הּתיר ענין לאיזה לדעת ְְְִִִִִֵֶַַַָָָוצרי

ׁשּיׁש העֹוף ׁשרץ ּכל ּבפרּוׁש אמר ולא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּדּיּוק

רגלים מּד' הּדר זה על אֹו רגלים ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַַלֹו

ּגם להׁשמיע ׁשהצר ואּוּלי ּתאכלּו. ְְְְְְְִֶַַַַַַָֹֻומעלה

ז"ל ׁשּדרׁשּו טמאים, חגבים ציר הּתר ּדין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָּכן

ּפרט(ּבתו"כ) הּוא ׁשקץ זה ּבפסּוק מאֹומרֹו ְְְְֵֶֶֶָָ

ּבחר ולזה ׁשם, ּכמאמרם ציר ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָלערּוביו

זה: ּבאפן רגלים ה' ּבת הּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹלהׁשמיענּו

e‡nhz.כד) ‰l‡Ïeּפרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ¿≈∆ƒ«»ְְֲִֵַֹ

ּבעניןl‡Ïe‰אֹומרֹו לאמר העתידים על ְ¿≈∆ְֲִִִֵֵַָָָָ

אמר לּמה לי וקׁשה ּבתֹוספתl‡Ïe‰למּטה. ְְִֶַַָָָָָ¿≈∆ְֶֶ

מה עם זה ּדין ׁשּיכּות לֹו ׁשאין ּכיון ִִֵֵֶֶַַָָָוא"ו

ואּוּלי עּמֹו. ׁשּלמעלה ולא מּמנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּׁשּלמעלה

מין ׁשּכל ּפרּוׁש ּכּתחּתֹון, העליֹון לּתן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָנתּכּון

מעלה לא ׁשאינם טמאים ּבין וחּיה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה

ּכאן נרׁשמּו ׁשּלא ּפרסה מפריסי ולא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹּגרה

ּומפריסים ּגרה ׁשּמעלים טהֹורים ּובין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבּכתּוב,

ּכן ּגם נרׁשמּו ׁשּלא ׁשסע וׁשֹוסעת ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּפרסה

זה ּוכלל הּבהמה, לכל ּבאֹומרֹו ּורמזם ְְְְְְֵֶַַָָָָָָּבּכתּוב

הּבהמה, סימני ּבפרׁשת ּׁשרׁשם למה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָחֹוזר

ּתטעה ׁשּלא ּוכדי ּבוא"ו. ּולאּלה אמר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹולזה

ּדבריו ׁשאין ּפרט לזה למעלה, האמּור ּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלּתן

ּדין להסמי ירצה אֹו וחּיה. ּבּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ׁשּלפניה ּבּפרׁשה האמּור אכילה לדין ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָֻטמאה

ּבכזית. טמאה ּגם ּבכזית אכילה מה ְְְְֲִִִִִַַַָָָֻוגֹו'

אּלא ּבא ׁשּלא הּכתּוב העמידּו ּכהנים ְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹֹּובתֹורת

ּובהמה טמאה ּבהמה ׁשל החי מן אבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלטמאת

אחר מּפסּוק ּבכזית טמאה ודרׁשּו ְְְְְִִִֵַַָָָָֻטהֹורה,

מ')ּדכתיב ּבגדיו(ּפסּוק יכּבס מּנבלתּה והאכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹ

אּלא ּבא לא לׁשֹונם וזה הערב, עד ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹוטמא

האֹוכל. ּכמֹו ּבכזית ולּנֹוׂשא לּנֹוגע ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלּתן

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(àé)íúìáð-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈
:eöwLz§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר ועל∑Ì¯NaÓ.(חולין הּסנּפירים על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְְִִֵַַַַָֻ
eˆwLz.העצמֹות Ì˙Ï·� ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז(שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ֲָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא(שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", ."למינֹו", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàåהחיים אור §¤©̧¨½̈§¤¨«©¨−§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

i"yx£ıp‰∑אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא)פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן ÒBk.ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeL�ÈÂ∑ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש .הם ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓL�z∑,לּה ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

טלפ"א לּה וקֹורין עינים לּה .ואין ְְִִֵֵַָָ

(èé)-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−§¤
:ólèòä̈«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

˙ÔeÏÎÈיא ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ·� ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L� Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

d�ÊÏ:יד ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

d�ÊÏ:טו ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז ‡�e� ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט ¯b�Â d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו וטעם לכם וא"ו,ı˜LÂיהיּו ּבתֹוספת ְְְִֶַַָ¿∆∆ְֶֶָ

ּבחּלין אֹומרם ּדר על הקב"ה(ה'.)יתּבאר אין ְְְִִֵֵֶֶַָָֻ

עצמן, צּדיקים ידי על ׁשּכן וכל וכּו' ּתּקלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמביא

הּתֹוספֹות אּסּור(ׁשם)וכתבּו ּבענין ּדוקא ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָ

ּגּופן לתֹו ׁשּיבֹוא לּצּדיקים הּוא ּגנאי ְְֲִִִֶַַַָָָאכילה

ׁשרמז הּוא וזה ּבׁשֹוגג, ואפּלּו ּפרּוׁש אּסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָּדבר

ּבאֹומרֹו ÌÎÏּכאן eÈ‰È ı˜LÂאפּלּו לרּבֹות ּפרּוׁש ְְָ¿∆∆ƒ¿»∆ְֲִֵַ

יׁשּקצּו כן ּפי על אף לאכלם ּתתּכּונּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּבׁשֹוגג

ויסּבבּוהּו יׁשּקצּוהּו הם ּכי ירמז עֹוד הּנפׁש. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹאת

אֹומרֹו והּוא ּבמֹותֹו, ּתֹולעים eÈ‰Èלהרים ı˜LÂ ְְְְִִָָ¿∆∆ƒ¿

ÌÎÏ:ׁשקץ אתכם יעׂשּו לעצמכם ּפרּוׁש »∆ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַ

d�ÈÓÏ.יד) ‰i‡‰ ˙‡Âּכֹולל ּכאן האמּורה ¿∆»«»¿ƒ»ֲֵָָָ
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‰Ù�‡‰∑היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּובלע"ז∑‰ÙÈÎec˙.היא ּכפּולה, וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ
ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהרופ"א.

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ס''ג)ׁשּפרׁשּו .(דף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(ë):íëì àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים החיים.הם אור ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®
:õøàä-ìò ïäa øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤

i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו רגליו,סמּו ארּבע לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לנגושט"א, ׁשּקֹורין ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשרֹוצה
ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין ְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאבל
ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּכתּובים

ּביניהם להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם החיים.ׁשאין אור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(áë)-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤
:eäðéîì áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä©¨§¨−§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈§¦¥«

(âë)àeä õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד החיים.ּבא אור ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë):áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ)ּבענין למּטה להאמר טמאה∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם החיים.ּכלֹומר, אור ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

‡¯Úaכ ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב d�ÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰B�ÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰B�ÊÏ ‡�eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰B�ÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·�aכד ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאמרּו ותמצא אּיה, מין ׁשּכּלם מינין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהרּבה

ס"ג:)רז"ל ידּועים(חּלין היּו עֹופֹות מיני ק"כ ּכי ְִִִִֵַַָֻ

ּכהּנה, עֹוד ׁשּיהיּו ואפׁשר אּיה, מין ׁשּכּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלהם

הגם וכּמה ּכּמה יּמצאּו עֹורב ׁשל ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוכן

לבנה ּכסינֹונית מׁשּנה ּוׁשמם ּדֹומין (תו"כׁשאינן ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻ

ס"ב.) ׁשם עֹורב:ּוגמרא מין ׁשהיא ְִִֵֶָָָ

ÌÈÚ¯Î.כא) BÏ ¯L‡ּבחּבּורי הארכּתי ּכבר ¬∆¿»«ƒְְְֱִִִֶַָ

ּדעה ויֹורה טּור פ"ה)על ׁשהעּקר(סימן ְִִֵֶֶַָָָָ

הארּכים ּכרעים לֹו ׁשּיהיּו ׁשּצרי ּבזה ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֻּכפרש"י

אין ּכי להּתירּה והּטֹועים לצּוארֹו. ְְְְִִִִֵַַַָָסמּוכים

ּגם אֹותֹו הׁשיבֹותי אני אף ּבּנמצא, זה ְֲֲִִִִִֶַַַָמין

ׁשמֹונה ׁשהם מהּד' א' מין אּלא מצּויים ְְִִֵֵֵֶֶַָָאין

ּבטהרה ה' רׁשם ס"ה.),אׁשר אינם(חּלין ּגם ְֲֳִֵֶַַָָָָֻ

להם ׁשאין הּטמאים מינים לפנינּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָמצּויים

ּׁשּקדם למה הרּבים, והם זה, ּבדר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכרעים

ס"ג)לנּו אּלא(ׁשם הּכתּוב ימנה לא ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ

הּטמאים ּכן אם הּטהֹורים מנה וכאן ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמּועטים,

ּׁשאין מּמה ראיה אין ּומעּתה המרּבין, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהם

יׁש ׁשהרי ּבעֹולם ׁשאינּנּו לֹומר זה מין ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצּוי

עּקר ּכל מצּויים ואינם וּדאי הרּבה ְְְִִִִֵֵַַַָָָמינים

לבל ויפחד יירא וחרד ירא ּכל לכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאצלנּו,

יד. ּבׁשֹולחי וימחה זה, לׁשקץ ידֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָיֹוׁשיט

ּופרׁשּו ּבּמערב ּדברי ׁשּנׁשמעּו מּיֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָוהּנה

ולא זֹו ּבמּכה עֹוד ה' נגע לא הרּבים ְְִֵֶַַַָָָֹֹמהם

ּומעׂשים ּתֹורה ּכי ׁשנה, מּי"ב יֹותר זה ְֲִִִִֵֶַָָָנראּו

הּפרענּות: ּבפני ּכתריס ְְְִִִִֵַָֻטֹובים

¯‚ÌÈÏ.כג) Úa¯‡ BÏ ¯L‡ּכהנים ּבתֹורת ¬∆«¿««¿»ƒְֲִַֹ

ונראה ה'. לֹו ׁשּיׁש מי להּתיר ׁשּבא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּדרׁשּו

ה', ּדוקא ולאו וז' ו' לֹו ׁשּיׁש מי הּדין ְְְִִֵֶֶַַָָׁשהּוא

מן ה' ּבת הּתיר ענין לאיזה לדעת ְְְִִִִִֵֶַַַָָָוצרי

ׁשּיׁש העֹוף ׁשרץ ּכל ּבפרּוׁש אמר ולא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּדּיּוק

רגלים מּד' הּדר זה על אֹו רגלים ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַַלֹו

ּגם להׁשמיע ׁשהצר ואּוּלי ּתאכלּו. ְְְְְְְִֶַַַַַַָֹֻומעלה

ז"ל ׁשּדרׁשּו טמאים, חגבים ציר הּתר ּדין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָּכן

ּפרט(ּבתו"כ) הּוא ׁשקץ זה ּבפסּוק מאֹומרֹו ְְְְֵֶֶֶָָ

ּבחר ולזה ׁשם, ּכמאמרם ציר ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָלערּוביו

זה: ּבאפן רגלים ה' ּבת הּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹלהׁשמיענּו

e‡nhz.כד) ‰l‡Ïeּפרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ¿≈∆ƒ«»ְְֲִֵַֹ

ּבעניןl‡Ïe‰אֹומרֹו לאמר העתידים על ְ¿≈∆ְֲִִִֵֵַָָָָ

אמר לּמה לי וקׁשה ּבתֹוספתl‡Ïe‰למּטה. ְְִֶַַָָָָָ¿≈∆ְֶֶ

מה עם זה ּדין ׁשּיכּות לֹו ׁשאין ּכיון ִִֵֵֶֶַַָָָוא"ו

ואּוּלי עּמֹו. ׁשּלמעלה ולא מּמנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּׁשּלמעלה

מין ׁשּכל ּפרּוׁש ּכּתחּתֹון, העליֹון לּתן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָנתּכּון

מעלה לא ׁשאינם טמאים ּבין וחּיה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה

ּכאן נרׁשמּו ׁשּלא ּפרסה מפריסי ולא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹּגרה

ּומפריסים ּגרה ׁשּמעלים טהֹורים ּובין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבּכתּוב,

ּכן ּגם נרׁשמּו ׁשּלא ׁשסע וׁשֹוסעת ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּפרסה

זה ּוכלל הּבהמה, לכל ּבאֹומרֹו ּורמזם ְְְְְְֵֶַַָָָָָָּבּכתּוב

הּבהמה, סימני ּבפרׁשת ּׁשרׁשם למה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָחֹוזר

ּתטעה ׁשּלא ּוכדי ּבוא"ו. ּולאּלה אמר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹולזה

ּדבריו ׁשאין ּפרט לזה למעלה, האמּור ּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלּתן

ּדין להסמי ירצה אֹו וחּיה. ּבּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ׁשּלפניה ּבּפרׁשה האמּור אכילה לדין ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָֻטמאה

ּבכזית. טמאה ּגם ּבכזית אכילה מה ְְְְֲִִִִִַַַָָָֻוגֹו'

אּלא ּבא ׁשּלא הּכתּוב העמידּו ּכהנים ְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹֹּובתֹורת

ּובהמה טמאה ּבהמה ׁשל החי מן אבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלטמאת

אחר מּפסּוק ּבכזית טמאה ודרׁשּו ְְְְְִִִֵַַָָָָֻטהֹורה,

מ')ּדכתיב ּבגדיו(ּפסּוק יכּבס מּנבלתּה והאכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹ

אּלא ּבא לא לׁשֹונם וזה הערב, עד ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹוטמא

האֹוכל. ּכמֹו ּבכזית ולּנֹוׂשא לּנֹוגע ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלּתן



ipinyסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜�‡‰Â∑הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑לימצ"א.˙ÓL�z‰Â∑טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîaהחיים אור §Ÿ¨−¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|õò-éìk-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äëàìî äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈

:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íää¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑הּׁשמׁש .ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶֶֶַ

ß 'a xc` 'k ycew zay ß

(âì)øLà ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ£¤¯
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ)ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל(פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין(ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה .ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

eL‡Â˙‡:ל ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

טמאת‰ÌÈ‡Óh.לא) ּדֹורׁש ׁשאינֹו לתּנא «¿≈ƒְְֵֵֶַַָֻ

אז"ל ,אצטרי למה מהּטמאים ְְְִִִֵֵֵֶַָָעֹורֹותיהן

פכ"ו) וחּלין הּׁשרץ(ּבתו"כ ּביצת לרּבֹות ׁשּבא ְְְִֵֶֶֶַַַָֻ

ּדרׁשו ּגם י"ז)ׁשרקמה. מעילה ׁשּיצטרפּו(ת"כ, ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

אחד ּבמין ּבין ּבבׂשר ּדם ּבדם ּדם ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻלּטמאה

ּתבת לדעת וצרי מינים. ּבב' מה‡l‰ּבין ְְִִִֵֵַַַָָ≈∆ַ

מה ּדר על לפרׁשּה ונראה לדרּכֹו. למעט ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּבא

אבֹות מהלכֹות ד' ּבפרק הרמּב"ם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּׁשּכתב

לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו הּׁשרץ ּדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטמאֹות,

אמר לזה לבׂשרֹו, מחּבר ׁשהּוא זמן ‡l‰ּכל ְְְִֶֶַָָָָָָֻ≈∆

יצטרף לא הּׁשרץ מן הּדם ּפרׁש אם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלמעט

הּבׂשר: ִַָָעם

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(äë):áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ּבגדים ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום .ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì|äpðéà §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨
òâpä-ìk íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñLŸ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©

:àîèé íää¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰p�È‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ּכאן מחּברת. היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

טהֹורהלּמד ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ּובענין מטּמאה: טמאה ּבהמה ׁשּנבלת ,. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ìëå|òaøà-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
:áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©¨¨®¤
ñ :íëì änä íéàîè§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ונאסר ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לצפרּדע∑v‰Â·.מושטיל"ה∑‰ÏÁ„.לאכל ׁשּדֹומה החיים.פויי"ט, אור ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

È‰BLe·Ïכה ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·�a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·� ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰B�ÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר זה ּבסמיכּות ׁשרמז עֹוד לֹומר ְְְִִֶֶֶַַַַָואפׁשר

ׁשוה. ּדינֹו לּה הּסמּו ּבהמה ּכמין ילדה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָׁשאם

נראה ׁשּלדעּתֹו ׁשּכתב ז"ל לראב"ע ְְְְְִִִֶֶֶַַָָוראיתי

למעלה, הּנזּכרים ּכל על חֹוזרת אּלה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּלת

וכּו'. הּבהמה לכל אּלה האֹומר ּדעת ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָודחה

ּדבר לֹומר ׁשּלא לֹו היה ׁשּיֹותר אֹומר ֲִֵֵֶֶַַָָָָֹואני

ּכי ּתֹורה, מקּבלי על יחלק ולא נׁשמע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשאינֹו

והם ללמדם ואפּלּו ּכאן לדבריו יׁשמע ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמי

הּכתּוב ּבפׁשט ּגם ּומה משה, ּתֹורת קּבלת ְִֵֶֶַַַַַַַָָֹהפ

ההׂשּכל, ּבתחּלת יבין ּכן זּוטר רב ּבי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאפּלּו

מהּמה, ויֹותר עיניו ראּו אׁשר את נעּדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּומּמי

ואפּלּו הכרח ּבלא ּגם עּמהן לחלק ּכחֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹּומה

ּגדֹולים ׁשּכן ּומּכל ּבֹו ּכּיֹוצא המנּגדֹו יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָאם

עבה קטּנם אׁשר וחמר וקל ׁשּכן וכל ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּמּנּו

האמֹוראים ּׁשאמרּו מה ּולמד וצא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָמּמתניו,

ׁשּקדמּום ּגדֹולים קי"ב:)על הראׁשֹונים(ׁשּבת אם ְְִִִִֶַַָָָ

ׁשּפרּוׁש אּולי זכּות ז"ל הרב על ּוללּמד ְְְֵֵֶַַַַָוכּו'.

ונהג לֹו, ידּועה לסּבה אּלא ּכתבֹו לא ְְְְִֶֶַָָָָָֹזה

זקנים ׁשבעים ט'.)מנהג ּבכּמה(מגּלה ׁשּׁשּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

ּבעדֹו:מקֹומֹות, יכּפר ה' לזה וגם ְְְֲֵֶַַַָ

‰Óh‡.כט) ÌÎÏ ‰ÊÂאֹומרֹו לפיÊÂ‰,טעם ¿∆»∆«»≈ְַַ¿∆ְִ

ּבּפרׁשה ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשּפרׁשּו ְְֲִֵֶַַַָָָָֹמה

וזה אמר החי מן אבר לטמאת ׁשּבא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּלפניה

ּבדין מדּבר הּוא ׁשּגם ּׁשּלפניו למה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָלהׁשוֹות

ׁשּמטּמא הּוא ׁשהאבר החי מן אבר ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻטמאת

ּבבהמה ּבין ּבׁשרצים ּבין הּפֹורׁש הּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹולא

ּבתחּלה ּכאן האמּורה וא"ו ּכי נראה עֹוד ְְְֲִִִִֶַָָָָָָוחּיה.

טמאה ּתֹוספת לרמז אּלא ּבאה להסמי ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹֻלא

ּכבׂשרֹו, מטּמא ׁשּיהיה ּדמֹו טמאת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבׁשרץ

רז"ל ּכמאמר טמאה ּבבהמה ּכן ּׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָמה

ּכהנים ּתֹוספת(ּכאן)ּבתֹורת ועֹוד אמר ּוכאּלּו ְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ואֹומרֹו ּבזה. ז"לÌÎÏטמאה ּכאן)ּדרׁשּו (תו"כ ְְְֶָָֻ»∆ְָָ

ּדדוקא הּזרעים, יכׁשיר ׁשּלא למעט ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבא

הּוא לכם אֹומרֹו והּוא להכׁשירּה, ולא ְְְְְְְִֶַָָָֹֻלטמאה

ירצה עֹוד מכׁשיר. ולא ׁשהםÌÎÏטמא הּוא ְְְִִֵֶַָֹ»∆ֵֶ

מקּבלים הּגֹויים ׁשאין לּגֹויים, לא אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹטמאים

מנה לא אי זאת לחקר ויׁש ּכבהמֹות. ְְְֲִֵֵֵַָָָֹֹֹֻטמאה

טמאת לכל הּטמאה אב ׁשהּוא הּנחׁש ְְְֶַַַַַָָָָָֻֻהּכתּוב

הּוא הּנחׁש ׁשּטמאת ואּולי ודֹומיהם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻהּׁשרצים

ריקם הּגּוף יּׁשאר ּובמֹותֹו ּבגּופֹו ולא ְְְְְִֵֵַַָָֹּבנפׁשֹו

ּבגּופֹו ּדבקה טמאה אין ּכי הארץ ּכעפר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּכל

ּתמצא ּבזה וכּיֹוצא ּכלּום ולא ּבֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹלצד

ז"ל קי"ד:)ׁשאמרּו מטּמאים(ב"מ אין ּגֹויים ְְְִִֵֶַָ

מהּטעם והּוא ּבאהל מטּמאים ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבאהל,

מּבנפׁשם, יֹותר ּבגּופם הּׁשרצים וטמאת ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֻעצמֹו,

למדּת הא ּבחּייהם, ולא ּבמֹותם יטּמאּו ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹולזה

הּׁשרצים: מּטמאת יֹותר טמאתֹו הּנחׁש ְְְִִִֵַַַָָָָֻֻּכי

.e‰�ÈÓÏמיני הרּבה יׁש ּכי יּגיד למינהּו ּפׁשט ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֵֵַַַ

מין אפּלּו אֹו הרּבה מינים ּבֹו ׁשּיׁש וכל ְְֲִִִִֵֵֶַָָצב

ׁשּבהעֹור אּלא למינהּו. הּכתּוב יאמר לבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד

קכ"ב:)והרטב הּטמאים(חּלין לׁשֹונם וזה ּתניא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ

ּכּלן אפּלּו יכֹול ּכבׂשרן, עֹורֹותיהן ְְֲִִֵֶַָָָָֻלרּבֹות

ּכתיב, אכּלהּו אּלה והא אּלה, לֹומר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֻּתלמּוד

לרב מּנין וקׁשה ע"כ. הפסיק למינהּו רב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאמר

לגּופּה ולא להפסקה ּבאה למינהּו ּכי ְְְְְִִֵַַָָָָָֹלֹומר

אינֹו רב ּכי ונראה מינים. ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַלֹומר

לצד ּכי היא וכּונתֹו הּכתּוב מׁשמעּות ְְְְִִִַַַַַָָָָמכחיׁש

לרּבֹות הּטמאים ׁשל רּבּוי לפנינּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁש

הּכתּוב ואמר מעּוטעֹורֹותיהן, זה לרּבּוי סמּו ְְִִֵֶֶַַָָָ

למינהּו ּתבת היתה לא ואם אּלה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹּדכתיב

הרּבּוי עליהם ׁשּבא אֹותן נחּלק ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבאיזה

ׁשּבאה הגם למינהּו ּומאֹומרֹו ׁשּמעט, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָואֹותן

הּמתרּבים ּבין להפריד ּכן ּגם ּתֹועיל ְְְְִִִִֵֵַַַַָלגּופּה

ׁשּיׁש ּגּלה ׁשהּכתּוב ּכיון עֹורֹותיהן, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבטמאת

ּכי מראה זה הרי טמאה לענין ּביניהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻחלּקה

נתיּׁשבה ּובזה החלּקה. לסּמן ּכן ּגם ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלמינהּו

ּתימה וכּו' למינהּו ּבד"ה ׁשם הּתֹוספֹות ְְְְִֵֵַַָָָֻקׁשית

ּכאן, עד לי לּמה אּלה ּבענין ּדהפסיק ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּכיון

ּדמתניתין ּתּנא לדברי ּגם קׁשה. לא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּולדרּכנּו

ּבתר ּדאזיל מּׁשּום עֹורֹותיהן ּדמטּמא ְְִִִֵֵֶַַָָָׁשם

לי, לּמה למינהּו עליו להקׁשֹות אין ְְְְִִִֵֵַָָָָָּגיׁשתא,

ּכּנזּכר: לגּופּה למינהּו אצטרי ּפנים ּכל ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשעל
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(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜�‡‰Â∑הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑לימצ"א.˙ÓL�z‰Â∑טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîaהחיים אור §Ÿ¨−¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|õò-éìk-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äëàìî äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈

:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íää¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑הּׁשמׁש .ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶֶֶַ

ß 'a xc` 'k ycew zay ß

(âì)øLà ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ£¤¯
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ)ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל(פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין(ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה .ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

eL‡Â˙‡:ל ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

טמאת‰ÌÈ‡Óh.לא) ּדֹורׁש ׁשאינֹו לתּנא «¿≈ƒְְֵֵֶַַָֻ

אז"ל ,אצטרי למה מהּטמאים ְְְִִִֵֵֵֶַָָעֹורֹותיהן

פכ"ו) וחּלין הּׁשרץ(ּבתו"כ ּביצת לרּבֹות ׁשּבא ְְְִֵֶֶֶַַַָֻ

ּדרׁשו ּגם י"ז)ׁשרקמה. מעילה ׁשּיצטרפּו(ת"כ, ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

אחד ּבמין ּבין ּבבׂשר ּדם ּבדם ּדם ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻלּטמאה

ּתבת לדעת וצרי מינים. ּבב' מה‡l‰ּבין ְְִִִֵֵַַַָָ≈∆ַ

מה ּדר על לפרׁשּה ונראה לדרּכֹו. למעט ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּבא

אבֹות מהלכֹות ד' ּבפרק הרמּב"ם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּׁשּכתב

לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו הּׁשרץ ּדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטמאֹות,

אמר לזה לבׂשרֹו, מחּבר ׁשהּוא זמן ‡l‰ּכל ְְְִֶֶַָָָָָָֻ≈∆

יצטרף לא הּׁשרץ מן הּדם ּפרׁש אם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלמעט

הּבׂשר: ִַָָעם



ipinyסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" .קרּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|äaøî-ìk ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ¨©§¥´
íeìëàú àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ«Ÿ§−

:íä õ÷L-ék¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑עקרב הּדֹומה∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומהל ‰a¯Ó∑צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(122 'nr fi zegiy ihewl)

מעיו על ונֹופל ׁשח מב)ׁשהֹולְך יא, הרע.נחׁש(רש"י לּיצר סמל ׁשח– ּכפּוףהֹולְך ּכׁשראׁשֹו ללכת לאדם אֹומר הּוא ּבתחּלה – ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הארץ. ּכלּפי ראׁשֹו את מעט יפנה אּלא לּׁשמים עיניו יּׂשא ׁשּלא היינּו מעיולמּטה, על ּבסֹופֹונֹופל מביאה זֹו קּלה התּכֹופפּות – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּובחמרּיּותּה. ּבארץ ּכּלֹו ּכל ׁשקּוע נהיה האדם ּגמּורה, נפילה לידי ּדבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻׁשל

(âî)àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ
:ía íúîèðå íäa eànhú¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓË�Â∑מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם החיים.אם אור ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½
õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤

:õøàä-ìò Nîøä̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ Èk∑למּטה עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני .ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â∑הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑;הרּבה ּבלאוין עליהם לעבר ƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ְְֲֲִֵֵֶַַָֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו לֹוקהוכל – צרעה חמׁש, לֹוקה – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

החיים.ׁשׁש אור ֵ

‰e‡מא ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

¯LÁ‡מג ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּיׁשנם ּדינים להרּבה הּכתּוב נתּכּון ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואּולי

אמרּו ּגם ּכזית, ׁשעּור מּלבד אכילה (חּליןּבדין ְְְְֲִִִִִִַַַָָֻ

ונפסלע"א.) והבאיׁש ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַּבׂשר

מּדין נלמד זה ודבר ע"כ, טהֹור הּכלב ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמּלאכל

הּתֹוספֹות ׁשּכתבּו ּכמֹו עלה(ּבבכֹורֹות)אכילה ְְְֲֲִִֶֶַָָָ

הּכתּוב ּׁשאמר ּדמּמה ט')כ"ג, ּבחלק(מלכיםׂשב' ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלבים אכילת אלמא הּכלבים יאכלּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹיזרעאל

הּכתּוב ׁשּנתּכּון לצד ּכן ואם וכּו', אכילה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשמּה

ּבין לׁשעּור ּבין אכילה לדין הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻלהׁשוֹות

ּכל ללּמד ּבא היה אם לזה ּדברים ְְְִִִֵֶַָָָָָָָלׁשאר

רּבים, ּדברים להֹוסיף צרי הּדינים ְְְִִִִִִֵַַָָָּפרטי

צּדיק: לׁשֹון נבחר ְְְִִֶֶַָוכסף

B‚Â'.מג) eˆwLz Ï‡חזר לּמה לדעת צרי «¿«¿¿ִַַַָָָָָ

ורז"ל לזה לצּוֹות לרּבֹות(ּבתו"כ)עֹוד אמרּו ְְְְְֶַַַַָָ

אּלא אמת זֹו ּודרׁשה וחזרּו, לארץ ׁשּפרׁשּו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶָָָָָָאת

ׁשחזרּו ּבׁשביל וכי ׁשּפרׁשּו ּכיון צריכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאינּה

ואּולי ז"ל. ּדבריהם ליּׁשב ויׁש מּתרים. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֻיהיּו

מהּׁשרצים האֹוכל ּכי להֹודיע הּכתּוב ְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבא

אֹומרֹו והּוא ׁשרץ, עצמּה נפׁשֹו ‡Ïּתעׂשה ְְְְֵֶֶֶַַָָ«

ÌÎÈ˙BLÙ� ˙‡ eˆwLzּתעׂשּו לא ּפרּוׁש ¿«¿∆«¿≈∆ֲֵַֹ

הּׁשֹורץ הּׁשרץ ּבכל ּובּמה ׁשקץ ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנפׁשֹותיהם

מה ראה נא ול אֹותּה. ּכׁשּתאכלּו הארץ ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹעל

ּפסּוק ּברמז ּבראׁשית ּבפרׁשת כ"ו)ּׁשּכתבנּו (א' ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ז"ל מאמרם ותמצא וגֹו'. הּים בדגת ְְְְְְֲִִִַַַָָָָוירּדּו

מ"ט:) ׁשרץ(ּפסחים הם הארץ עּמי על ׁשאמרּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּברּוח ז"ל ּדבריהם וכל וכּו', ׁשקץ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָּובנֹותיהם

ואֹומרֹו עצמם. ּדברנּו והם נאמרּו ÏÂ‡הּקדׁש ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ¿…

Ì‰a e‡nh˙יׂשראל ׁשּצריכין לֹומר ׁשּיכּון אּולי ƒ«¿»∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

הּדעת, ּבהּסח אפּלּו לפיהם יּכנסּו לבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהּזהר

זה ּבמציאּות לּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּבין ההפרׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּכי

ּבנפׁש מעׂשהּו יעׂשה הּתעּוב ּכי ּכּמזיד, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּכּׁשֹוגג

הּפגם ׁשּיׁשּתּנה אּלא הּדעת, ּבהּסח אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאדם

ּובׁשֹוגג ׁשקץ נפׁשֹו ּתעׂשה מזיד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבמעׂשה

אֹומרֹו והּוא ותּטמטם, נפׁשֹו ÏÂ‡ּתּטמא ְְְְְִִֵֵַַָ¿…

.Ìa Ì˙ÓË�Â e‡nh˙לּזהר האדם וצרי ƒ«¿¿ƒ¿≈∆»ְִִֵָָָָָ

יּכנס אׁשר ּדבר ּבכל ּוזריזּות זהירּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָּבתֹוספת

אּלּו ּבזמּנים ּגם ּומה זה, ׁשּיקּוץ ספק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבגדר

ל ואין יחד ּכּלן והארצֹות האויר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנזהם

נפׁשֹו ׁשֹומר מהּׁשּקּוץ, ּבהם ׁשאין קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּגּדּולי

הּדבר: את ְִֶַָָֹיׁשמר

‡ÌÎÈ‰Ï.מד) '‰ È�‡ Èkאּמה ּומׁשּנה ּפרּוׁש ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֵָָֻֻ

ה' ּבחר ׁשּלא וטהרה לקדּׁשה ְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹֻיׂשראלית

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|íéøéëå øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא החלל,(כלים נקב על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
למעלה ּפיהם ּבטבילה∑ızÈ.ּוׁשניהם טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑אני 'מצּוה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֲִֶֶַֹֹֻ

רּׁשאי – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד .לנתצם', ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(åì)íúìáða òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèé¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, B‰Ë¯.המחּברים ‰È‰È∑ ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆»
מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·�a Ú‚�Â∑(ת"כ)ׁשּלא יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

את ׁשּיּציל וחמר קל מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל "ונגעּתאמר נאמר: לכ מּלּטמא, הּטהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" .ּבנבלתם ְְְִִָָָ

(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל B‰Ë¯."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ»
‡e‰∑מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−
ñ :íëì̈¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. ÌÈÓ.לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ«ƒ
Ú¯Ê ÏÚ∑ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ÏÙ�Â.ּבין «∆«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ¿»«

ÂÈÏÚ Ì˙Ï·pÓ∑קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ƒƒ¿»»»»ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הימּנּו נעקר אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם .טמאה ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻ

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור(חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמןיכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדיםכב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, החיים.אףֿעלּֿפי אור ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ÒÓ‡·לה È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו È‰È ‡iÓ ˙eLÈ�k ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·�a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·�a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ·� ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מ) d˙Ï·pÓ ÏÎ‡‰Âּכהנים ּבתֹורת ¿»…≈ƒƒ¿»»¿ְֲִַֹ

ׁש ׁשעּוראמרּו לּתן אּלא הּכתּוב ּבא ּלא ְִִֵֶֶַָָָָֹ

ואין ּכזית, אכילת ּכדי ׁשהּוא ולּנֹוׂשא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַלּנֹוגע

ּבבית ׁשּתטּמאּנּו ּכפׁשּוטֹו הּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָּכּונת

עֹוף ּבנבלת ׁשאמר מצינּו ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּבליעה,

ח')הּטהֹור כ"ב בּה,(אמר לטמאה יאכל לא ְְֱַַָָָָֹֹֹ

אּתה ואי הּבליעה ּבבית מּטּמא אּתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבּה

וצרי הּבליעה. ּבבית ּבהמה ּבנבלת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמּטּמא

ּבפרּוׁש, הּדבר הּתֹורה אמרה לא לּמה ְְֵַַַַָָָָָָָָֹלדעת



סז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" .קרּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|äaøî-ìk ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ¨©§¥´
íeìëàú àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ«Ÿ§−

:íä õ÷L-ék¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑עקרב הּדֹומה∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומהל ‰a¯Ó∑צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(122 'nr fi zegiy ihewl)

מעיו על ונֹופל ׁשח מב)ׁשהֹולְך יא, הרע.נחׁש(רש"י לּיצר סמל ׁשח– ּכפּוףהֹולְך ּכׁשראׁשֹו ללכת לאדם אֹומר הּוא ּבתחּלה – ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הארץ. ּכלּפי ראׁשֹו את מעט יפנה אּלא לּׁשמים עיניו יּׂשא ׁשּלא היינּו מעיולמּטה, על ּבסֹופֹונֹופל מביאה זֹו קּלה התּכֹופפּות – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּובחמרּיּותּה. ּבארץ ּכּלֹו ּכל ׁשקּוע נהיה האדם ּגמּורה, נפילה לידי ּדבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻׁשל

(âî)àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ
:ía íúîèðå íäa eànhú¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓË�Â∑מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם החיים.אם אור ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½
õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤

:õøàä-ìò Nîøä̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ Èk∑למּטה עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני .ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â∑הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑;הרּבה ּבלאוין עליהם לעבר ƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ְְֲֲִֵֵֶַַָֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו לֹוקהוכל – צרעה חמׁש, לֹוקה – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

החיים.ׁשׁש אור ֵ

‰e‡מא ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

¯LÁ‡מג ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּיׁשנם ּדינים להרּבה הּכתּוב נתּכּון ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואּולי

אמרּו ּגם ּכזית, ׁשעּור מּלבד אכילה (חּליןּבדין ְְְְֲִִִִִִַַַָָֻ

ונפסלע"א.) והבאיׁש ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַּבׂשר

מּדין נלמד זה ודבר ע"כ, טהֹור הּכלב ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמּלאכל

הּתֹוספֹות ׁשּכתבּו ּכמֹו עלה(ּבבכֹורֹות)אכילה ְְְֲֲִִֶֶַָָָ

הּכתּוב ּׁשאמר ּדמּמה ט')כ"ג, ּבחלק(מלכיםׂשב' ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלבים אכילת אלמא הּכלבים יאכלּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹיזרעאל

הּכתּוב ׁשּנתּכּון לצד ּכן ואם וכּו', אכילה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשמּה

ּבין לׁשעּור ּבין אכילה לדין הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻלהׁשוֹות

ּכל ללּמד ּבא היה אם לזה ּדברים ְְְִִִֵֶַָָָָָָָלׁשאר

רּבים, ּדברים להֹוסיף צרי הּדינים ְְְִִִִִִֵַַָָָּפרטי

צּדיק: לׁשֹון נבחר ְְְִִֶֶַָוכסף

B‚Â'.מג) eˆwLz Ï‡חזר לּמה לדעת צרי «¿«¿¿ִַַַָָָָָ

ורז"ל לזה לצּוֹות לרּבֹות(ּבתו"כ)עֹוד אמרּו ְְְְְֶַַַַָָ

אּלא אמת זֹו ּודרׁשה וחזרּו, לארץ ׁשּפרׁשּו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶָָָָָָאת

ׁשחזרּו ּבׁשביל וכי ׁשּפרׁשּו ּכיון צריכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאינּה

ואּולי ז"ל. ּדבריהם ליּׁשב ויׁש מּתרים. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֻיהיּו

מהּׁשרצים האֹוכל ּכי להֹודיע הּכתּוב ְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבא

אֹומרֹו והּוא ׁשרץ, עצמּה נפׁשֹו ‡Ïּתעׂשה ְְְְֵֶֶֶַַָָ«

ÌÎÈ˙BLÙ� ˙‡ eˆwLzּתעׂשּו לא ּפרּוׁש ¿«¿∆«¿≈∆ֲֵַֹ

הּׁשֹורץ הּׁשרץ ּבכל ּובּמה ׁשקץ ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנפׁשֹותיהם

מה ראה נא ול אֹותּה. ּכׁשּתאכלּו הארץ ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹעל

ּפסּוק ּברמז ּבראׁשית ּבפרׁשת כ"ו)ּׁשּכתבנּו (א' ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ז"ל מאמרם ותמצא וגֹו'. הּים בדגת ְְְְְְֲִִִַַַָָָָוירּדּו

מ"ט:) ׁשרץ(ּפסחים הם הארץ עּמי על ׁשאמרּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּברּוח ז"ל ּדבריהם וכל וכּו', ׁשקץ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָּובנֹותיהם

ואֹומרֹו עצמם. ּדברנּו והם נאמרּו ÏÂ‡הּקדׁש ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ¿…

Ì‰a e‡nh˙יׂשראל ׁשּצריכין לֹומר ׁשּיכּון אּולי ƒ«¿»∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

הּדעת, ּבהּסח אפּלּו לפיהם יּכנסּו לבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהּזהר

זה ּבמציאּות לּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּבין ההפרׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּכי

ּבנפׁש מעׂשהּו יעׂשה הּתעּוב ּכי ּכּמזיד, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּכּׁשֹוגג

הּפגם ׁשּיׁשּתּנה אּלא הּדעת, ּבהּסח אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאדם

ּובׁשֹוגג ׁשקץ נפׁשֹו ּתעׂשה מזיד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבמעׂשה

אֹומרֹו והּוא ותּטמטם, נפׁשֹו ÏÂ‡ּתּטמא ְְְְְִִֵֵַַָ¿…

.Ìa Ì˙ÓË�Â e‡nh˙לּזהר האדם וצרי ƒ«¿¿ƒ¿≈∆»ְִִֵָָָָָ

יּכנס אׁשר ּדבר ּבכל ּוזריזּות זהירּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָּבתֹוספת

אּלּו ּבזמּנים ּגם ּומה זה, ׁשּיקּוץ ספק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבגדר

ל ואין יחד ּכּלן והארצֹות האויר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנזהם

נפׁשֹו ׁשֹומר מהּׁשּקּוץ, ּבהם ׁשאין קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּגּדּולי

הּדבר: את ְִֶַָָֹיׁשמר

‡ÌÎÈ‰Ï.מד) '‰ È�‡ Èkאּמה ּומׁשּנה ּפרּוׁש ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֵָָֻֻ

ה' ּבחר ׁשּלא וטהרה לקדּׁשה ְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹֻיׂשראלית

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|íéøéëå øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא החלל,(כלים נקב על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
למעלה ּפיהם ּבטבילה∑ızÈ.ּוׁשניהם טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑אני 'מצּוה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֲִֶֶַֹֹֻ

רּׁשאי – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד .לנתצם', ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(åì)íúìáða òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèé¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, B‰Ë¯.המחּברים ‰È‰È∑ ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆»
מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·�a Ú‚�Â∑(ת"כ)ׁשּלא יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

את ׁשּיּציל וחמר קל מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל "ונגעּתאמר נאמר: לכ מּלּטמא, הּטהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" .ּבנבלתם ְְְִִָָָ

(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל B‰Ë¯."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ»
‡e‰∑מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−
ñ :íëì̈¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. ÌÈÓ.לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ«ƒ
Ú¯Ê ÏÚ∑ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ÏÙ�Â.ּבין «∆«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ¿»«

ÂÈÏÚ Ì˙Ï·pÓ∑קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ƒƒ¿»»»»ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הימּנּו נעקר אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם .טמאה ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻ

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור(חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמןיכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדיםכב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, החיים.אףֿעלּֿפי אור ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ÒÓ‡·לה È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו È‰È ‡iÓ ˙eLÈ�k ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·�a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·�a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ·� ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מ) d˙Ï·pÓ ÏÎ‡‰Âּכהנים ּבתֹורת ¿»…≈ƒƒ¿»»¿ְֲִַֹ

ׁש ׁשעּוראמרּו לּתן אּלא הּכתּוב ּבא ּלא ְִִֵֶֶַָָָָֹ

ואין ּכזית, אכילת ּכדי ׁשהּוא ולּנֹוׂשא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַלּנֹוגע

ּבבית ׁשּתטּמאּנּו ּכפׁשּוטֹו הּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָּכּונת

עֹוף ּבנבלת ׁשאמר מצינּו ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּבליעה,

ח')הּטהֹור כ"ב בּה,(אמר לטמאה יאכל לא ְְֱַַָָָָֹֹֹ

אּתה ואי הּבליעה ּבבית מּטּמא אּתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבּה

וצרי הּבליעה. ּבבית ּבהמה ּבנבלת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמּטּמא

ּבפרּוׁש, הּדבר הּתֹורה אמרה לא לּמה ְְֵַַַַָָָָָָָָֹלדעת



סח
:íéìöìöáe íérðrðîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøáåäfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiå §¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½¦§©«©§¦−§¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈

:ø÷aä eèîL ék Ba æçàiå íéýìûä ïBøà-ìàæìMä-ìr íéýìûä íL eäkiå äfra ýåýé óà-øçiå ¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©Ÿ́¤½¦¬¨«§−©¨¨«©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−©©©®

:íéýìûä ïBøà ír íL úîiåçàeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt ýåýé õøt øLà ìr ãåãì øçiå ©¨´̈½̈¦−£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ

:äfä íBiä ãr äfr õøtèéà øîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiå:ýåýé ïBøà éìà àBáé C ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«

é:ézbä íãà-ãáò úéa ãåã eähiå ãåc øér-ìr ýåýé ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà-àìåàéáLiå §«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬§Ÿ̈−©¦´¨®¦©©¥´¨¦½¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥Á¤Á

ìL ézbä íãà ãáò úéa ýåýé ïBøà:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãç äLáéãbiå £¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º

Cìiå íéýìûä ïBøà øeára Bì-øLà-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨£¤½©«£−£´¨«¡Ÿ¦®©¥¤́

:äçîNa ãåc øér íãà ãáò úéaî íéýìûä ïBøà-úà ìriå ãåcâéïBøà éàNð eãrö ék éäéå ¨¦À©©Á©Á¤£¸¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯¨«£²«Ÿ§¥¬£«

:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýéãé:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò ìëa økøëî ãåãå §Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«

åè:øôBL ìB÷áe äreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrî ìàøNé úéa-ìëå ãåãåæèàa ýåýé ïBøà äéäå §¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½©«£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈

ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãra | äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe ãåc øér¦´¨¦®¦©̧©¨¹¦§§¨´§©´©«©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:daìa Bì æázåæéìriå ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa BîB÷îa Búà eâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå ©¦¬¤−§¦¨«©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³ŸÆ¦§½§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®©©̧©

:íéîìLe ýåýé éðôì úBìò ãåcçéíLa írä-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä úBìräî ãåc ìëéå ¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−§¨¦«©§©´¨¦½¥©«£¬¨«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤¨½̈§¥−

:úBàáö ýåýéèéúçà íçì úlç Léàì äMà-ãrå Léàîì ìàøNé ïBîä-ìëì írä-ìëì ÷lçéå §Ÿ̈¬§¨«©§©¥̧§¨¨¹̈§¨£´¦§¨¥»§¥¦´§©¦¨¼§¦À©©¬¤̧¤Æ©©½

:Búéáì Léà írä-ìk Cìiå úçà äLéLàå ãçà øtLàå§¤§¨´¤½̈©«£¦−̈¤¨®©¥¬¤¨¨−̈¦¬§¥«

ô÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøô úùøôì äøèôä

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(äî)ék|úéäì íéøöî õøàî íëúà äìònä ýåýé éðà ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È�‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל החיים.אּלא אור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íénaהחיים אור ©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו סימן.ּכׁשרה, עבדי"ה פסוקים, שמיניצ"א פרשת חסלת ְְְְְִֵֵֵָָָָָ

Ú¯‡Ó‡מה ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡�‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ� ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ�«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôäå ÷øô á ìàåîùá

åàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå:óìà íéLáBzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå ©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤©¨´̈©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½

íéáøkä áLé úBàáö ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà úà íMî úBìräì äãeäé éìraî¦©«£¥−§¨®§©«£´¦À̈¥µ£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯§¨²Ÿ¥¬©§ª¦−

:åéìrâàfrå ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà eákøiå ¨¨«©©§¦¹¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½¦¥¬£¦«¨−̈£¤´©¦§¨®§ª¨´

:äLãç äìârä-úà íéâäð áãðéáà éða BéçàåãïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå §©§À§¥Æ£¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûääéör ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå | ãåãå ¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«§¨¦´§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ£¥´

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להרחיק צרי לזה ליׂשראל, אּלא אלּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּקרא

הּטמאה: ְִַָֻמן

ÌzLc˜˙‰Â.'B‚Âמתקּדׁשים אּתם אם ּפרּוׁש ¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ְְִִִֵֶַַ

יּכנס לבל אתכם אקּדׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָאני

אֹומרם ּדר על ׁשּקּוץ ּדבר ה':)לגּופכם אין(חּלין ְְְְִִֵֶֶֶַַָֻ

צּדיקים ׁשּכן וכל וכּו' מביא הּוא ּברּו ְְִִִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁש

אּסּור ּבדבר זה מאמר הּתֹוספֹות והעמידּו ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָעצמן,

ּבזה: יׁשמרּנּו הקב"ה ּכי אדם ׁשּל לגּופֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנכנס

„BÚירצהÌzLc˜˙‰Âּוסיגים ּגדרים ּתעׂשּו ְִֶ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְְֲִִַָָ

ׁשּתהיּו מבטיחכם אני ּובזה ּתּטּמאּו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָלבל

וחז קדֹוׁשים,קדֹוׁשים. יהיּו ּדבר ּבאיזה ּופרׁש ר ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

‡�Èואמר LB„˜ Èkטעם ּׁשּתֹולה מה הּנה ְַָƒ»¬ƒִֵֶֶַַַ

ּכי למדּת הא לצּדֹו ׁשהּוא קדֹוׁשים ְְְְִִִִֶַָָָָָקריאתם

על יּקראּו ולזה הּפרּוׁשים על ׁשכינתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהׁשרה

ואֹומרֹו ˙e‡nËׁשמֹו. ‡ÏÂמּלבד ּפרּוׁש וגֹו' ְְְ¿…¿«¿ְְִֵַ

עצמ לׁשמר ּדעּת על מעלה ׁשאּתה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹּדברים

ּכל ל יאּנה ׁשּלא מבטיח אני עֹוד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹֻמהם

הרמׂש הּׁשרץ ּבכל אֹומרֹו והּוא הרע, ְְְִֵֶֶַַָָָֹמין

זֹו מצוה ׁשמירת ׁשּבאמצעּות ירמז עֹוד ְְְְְְִִִֶֶַָָֹוגֹו'.

עּכּו"ם יׂשראל, ּבני ּבעם עּכּו"ם יׁשלטּו ְְְְְִִֵֵַַַָֹלא

הארץ: על הרֹומׂשים ּוׁשקצים ׁשרצים ְְְְִִִִֶַָָָָָָיּקראּו

B‚Â'.מה) ‰ÏÚn‰ '‰ È�‡ Èkהֹוכחה נֹותן ƒ¬ƒ««¬∆¿ֵָָ

ּבעון מהּכׁשל אֹותם יׁשמר ה' ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹלעיניהם

ׁשהיּו יׂשראל נפׁשֹות ּוברר העלה הּוא ּכי ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָההּוא,

ּבמקֹומֹו, ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו מצרים ּבקלּפת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַנתּונים

נפׁשם לׁשּקע חֹוזרים הּנם הּנה מהּתעּוב יּזּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹואם

ּכׁשּיתקּדׁשו ּכן על ואׁשר ּכבראׁשֹונה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבּקלּפה

ּכי לֹומר ירצה עֹוד לׁשֹומרם. ּבעדם יגמר ְְְְֲִִִֶַַָָֹהּוא

ּולהׁשרֹות ׁשמֹו ליחד יכֹול ּכביכֹול הקב"ה ְְְְְִֵֵַַָָאין

ולזה ההּוא, הרע מּמין הּמׁשלל על אּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשכינתֹו

מארץ ׁשהֹוציאם עד עליהם ׁשמֹו יחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלא

הּנה מהּתעּוב עצמם יׁשמרּו לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹמצרים,

עלֹותם קדם ׁשהיּו ּכמֹות להיֹות חֹוזרים ְְְֲִִִֶֶָָָֹהּנם

זֹו: מּבחינה מׁשללים ויהיּו מצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻמארץ

ÛBÚ‰Â.מו) ‰Ó‰a‰ ˙¯Bz ˙‡Êהּכתּוב ּכל …««¿≈»¿»ַָָ

אמרּו ּכהנים ּובתֹורת כ"ז:מיּתר, (ּבחּלין ְְְְֲִִַָָֹֻֻ

רּבנּו) ּכדברי ׁשחיטתמבאר מׁשּפט לֹומר ּבא ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

ּובין הּבהמה ּבין העֹוף ׁשּסּדר ּבּמה ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעֹוף

ּבהמה חציֹו לֹומר החּיה נפׁש ׁשהם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּדגים

רּבֹו. אֹו ּבעֹוף אחד סימן צרי לזה ּדג, ְְִִֶֶֶָָָָָָֻוחציֹו

ׁשהצר נכֹון טעם מצאנּו זה הּכתּובּולפי  ְְִֶֶַַַַָָָָֻ

ּדכתיב הּׁשחיטה מן הּדגים י"אלמעט (ּבּמדּבר ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשּצריכה,כ"ב) הּדעת על יעלה מּנין ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיאסף,

ּדגי לכּתב ׁשהצר לצד אּלא למעט, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻֻׁשהצר

לּטעּות חׁש העֹוף, הּבהמה ּובין ּבינֹו לתת ְֵֵֵֵַַַָָָָָָהּים

העֹופֹות הּכתּוב ׁשהׁשוה הּוא הּכתּוב ּכּונת ְִִֶַַַַָָָָָּכי

ב' ׁשחיטה צריכין ׁשּכּלן לּבהמה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻוהּדגים

ּתבין ּובזה אסיפה ּבּדגים אמר לזה ֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָסימנים,

להצריכֹו לעֹוף אּלא ּבא ׁשּלא ּבּפסּוק ה' ְְִֶֶַַַַָָָָָֹּכּונת

לּמה ּכן אם ּתאמר ואם ּכּנזּכר. אחד ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹסימן

ׁשהם הּׁשֹורצת נפׁש ּכאן להזּכיר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֻהצר

לטעֹות הּכתּוב ׁשחׁש לֹומר ויׁש ְְֲִִֵֶַַַָָָהחגבים.

יאסף ּדכתיב ּבּדגים ׁשחיטה ׁשּמעט ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּפסּוק

לזה חגבים, ולא ּדגים אּלא מעט לא ּכי ְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹוגֹו'

ׁשחיטה צריכין ׁשאינם לֹומר הּדגים אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָסּדרם

הּדגים: ְְִִַַָּכמׁשּפט

È�ÈÓL ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿ƒƒ
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 ב"ה,  ט"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...דא"ג במה שכותב שמצטער על אשר אמו תחי' צריכה לעבוד בגיל כזה, מובן שלא כל העבודות 

שוות, אבל באופן עקרוני דוקא בגיל כזה צריכים להשתדל שיהיו עסוקים באיזה עבודה שמועיל לענין 

היסח הדעת ממיחושים וכו' ורואים במוחש שעבודה )מתאימה לבריאות הגוף( היא מהענינים ההכרחים 

לבריאות האדם.

תקותי שיש לו קביעות עתים בתורה ובזה גם קביעות עתים בלימוד תורת החסידות ומזמן לזמן 

מוסיף בזה מתוך בריאות והרחבת הדעת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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,dbep ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr

oldl .dyecwa llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk

ici lr dyecwa llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp

zipeigd ytpd zipefip mdny milk`nd lk mb m` ik ;devn

mb - mdn dzeig zlawne

zgz eid dl` milk`n

elaiwe dbep ztilw zlynn

ixd - dpnn mzeig

zniiwn zipeigd ytpdyk

gekd zervn`a devn

,dl` milk`nn dlaiwy

devnd zyecwa f` zllkp

mze` ly zeigd mb

epax xiaqi mb jka .milk`n

lk ly zeigdy ji` ,owfd

dzr zkiiyd ,dfd mlerd

jtdiz ,dbep ztilwl

lr :`eal cizrl dyecwl

b"ixz miiwz dnyp lky ici

ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl - zeevn

mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy cbpk

mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl `ed

`l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn d"qy mixney

g"nx miiwz dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz

myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248)

on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky

.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd

zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke

ixd - l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

lk - dfd mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy

.ynn lreta zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp

úàædlrzn dxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ
,dyecwa zipeigd ytpd ly gekd,úøçà ãBòådlrn jka yi - §©¤¤

:ztqepøeacä úBiúBàa úLaìúnä úéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦©¦§©¤¤§¦©¦
älôz Bà äøBz ãeîìúa§©§¨§¦¨

Bà ,ïäa àöBiëågekd - §©¥¨¤
meiwa yalzndúBöî¦§
éøä ¯ úBiNòîBìecb ìk ©£¦£¥¨¦

Búeiçåeneiwe ezegztzd - §©
,mi`a df gek ly,ícäî¥©¨

àeäL,mcd -dâð útìwî ¤¦§¦©Ÿ©
ïéìëà ìk ïäL ,Lnî©¨¤¥¨¢¨¦
äúLå ìëàL ïé÷Lîe©§¦¤¨©§¨¨

eéäL ,íc eNòðå,ok iptl - §©£¨¤¨
,dzìLîî úçzly - ©©¤§©§¨

,dbep ztilwíúeiç e÷ðéå§¨§©¨
,äpnî,dbep dtilwn - ¦¤¨
äzòåecenil zrya - §©¨

eziiyr e` ezlitz ,dxez

,ziyrn devnàéä,dbep ztilw -úììëðå áBèì òøî úëtäúî ¦¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤
LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé ìò ,äMãwa- ©§ª¨©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥

,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàadxez ly - §¦¥
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כ"ק וצ"ע". ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,

הנפש שכוח הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר

נוגה מקליפת הבאים ושתיה מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית

שני של בעבודה מפורט באופן הענין את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל -

ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על מתאחדת הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי

החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא

לשבוע פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד אדר ב'
מפרק עב  

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז אדר ב'
מפרק פג 

עד סוף פרק פז  

יום שני - ט"ו אדר ב'
מפרק עז

עד סוף פרק עח 

יום חמישי - י"ח אדר ב'
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אדר ב'
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט אדר ב'
מפרק צ

עד סוף פרק צו 

שבת קודש - כ' אדר ב'
מפרק צז עד סוף פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 



עי 'a xc` e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ד ראשון יום

,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä
æì÷øô

ב' אדר ט"ו שני יום

,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùðä ìë øùàë,94 'nr cr.úåáàä åîë
'áøãàå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé

,dbep ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr

oldl .dyecwa llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk

ici lr dyecwa llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp

zipeigd ytpd zipefip mdny milk`nd lk mb m` ik ;devn

mb - mdn dzeig zlawne

zgz eid dl` milk`n

elaiwe dbep ztilw zlynn

ixd - dpnn mzeig

zniiwn zipeigd ytpdyk

gekd zervn`a devn

,dl` milk`nn dlaiwy

devnd zyecwa f` zllkp

mze` ly zeigd mb

epax xiaqi mb jka .milk`n

lk ly zeigdy ji` ,owfd

dzr zkiiyd ,dfd mlerd

jtdiz ,dbep ztilwl

lr :`eal cizrl dyecwl

b"ixz miiwz dnyp lky ici

ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl - zeevn

mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy cbpk

mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl `ed

`l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn d"qy mixney

g"nx miiwz dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz

myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248)

on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky

.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd

zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke

ixd - l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

lk - dfd mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy

.ynn lreta zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp

úàædlrzn dxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ
,dyecwa zipeigd ytpd ly gekd,úøçà ãBòådlrn jka yi - §©¤¤

:ztqepøeacä úBiúBàa úLaìúnä úéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦©¦§©¤¤§¦©¦
älôz Bà äøBz ãeîìúa§©§¨§¦¨

Bà ,ïäa àöBiëågekd - §©¥¨¤
meiwa yalzndúBöî¦§
éøä ¯ úBiNòîBìecb ìk ©£¦£¥¨¦

Búeiçåeneiwe ezegztzd - §©
,mi`a df gek ly,ícäî¥©¨

àeäL,mcd -dâð útìwî ¤¦§¦©Ÿ©
ïéìëà ìk ïäL ,Lnî©¨¤¥¨¢¨¦
äúLå ìëàL ïé÷Lîe©§¦¤¨©§¨¨

eéäL ,íc eNòðå,ok iptl - §©£¨¤¨
,dzìLîî úçzly - ©©¤§©§¨

,dbep ztilwíúeiç e÷ðéå§¨§©¨
,äpnî,dbep dtilwn - ¦¤¨
äzòåecenil zrya - §©¨

eziiyr e` ezlitz ,dxez

,ziyrn devnàéä,dbep ztilw -úììëðå áBèì òøî úëtäúî ¦¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤
LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé ìò ,äMãwa- ©§ª¨©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥
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cenll e` devnd z` miiwl gekd z` laiw mci lrye ,dzye lk`y
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,dbep ztilw -.éøîçäå éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

k zllkp izne -zeigd l

- inybd dfd mlerd ly

?dyecwaìk øLàk©£¤¨
úéäìàä Lôðå äîLpä4 ©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦
ú÷lçúnä ,ìàøNé ìëaL¤§¨¦§¨¥©¦§©¤¤
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הנפש שכוח הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר

נוגה מקליפת הבאים ושתיה מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית

שני של בעבודה מפורט באופן הענין את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל -

ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על מתאחדת הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי

החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא



a'עב xc` g"iÎf"i iyingÎiriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ז רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיי"זֿי"חאדרב'

,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë éë àöîðå,gn 'nr cr.äéãéâ ä"ñù

י"ח חמישי ב'יום אדר

,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé úåììë éë,gn 'nr cr.äéùò äøéöé

,dxez ozn zrya xacd didyáéúëc6::dxez ozna -úàøä äzà" ¦§¦©¨¨§¥¨
."Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãìmyy dxzqddy - ¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©

dxzqd dpi` - 'ied my ly ziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl`

cizrl eli`e ,cala xvw onfl df did ,dxez ozn zryay ,`l` ,llk

.icinz ote`a didi df `eal

äæ éãé ìòådbep ztilwy - §©§¥¤
,dyecwl dlrzeòlaúé¦§©§

ìMä ìk éøîâì eìhaúéåL §¦§©§§©§¥¨©¨Ÿ

,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
"zend rla 'ln erlazi"-

.`"hily x"enc` w"k zxrd

ly heytd yexitd :xnelk

rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila - `ed "erlazi"

oeyln `ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy mewn dfi`a `vnp

dbep ztilwy dcaerd .dxenb dcgkde oeilk - xnelk ,"zend rla"

jk icil `linn `iaz zeevnd meiwn d`vezk ,dyecwl dlrz

,dplhazz ze`nhd zetilwd ylyyäMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé ék¦§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
.ïäéðéa úòvîîä dâð útì÷ éãé ìò àéä åLëò`id dbep ztilw - ©§¨¦©§¥§¦©Ÿ©©§ª©©¥¥¤

,oky - dyecw ,licadl ,oial ze`nhd zetilwd yly oia zrvenn

ly aehxew ila ,cala rxe d`neh ozeida ze`nhd zetilwd yly

zekiiy mey mdl oi` ,aeh

lawl dplkezy dyecwl

ici lr wxe ;dyecwn ozeig

,"rvenn" `idy ,dbep ztilw

- rxe aehn zakxen dzeida

ay aehd llbadl yi d

rxd llbae dyecwl zekiiy

zetilwl zekiiy dlyi day

zetilwd ylyl xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" ici lr ixd - ze`nhd

dlrzz dbep ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd

ozeig z` xzei wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl

.ixnbl dplhazze

àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤§©¨¦©§¦©©¥¦¤
Búeäìàå BãBák éelb¦§¤¡¨
çeø øéáòäìe ,Cøaúé¦§¨¥§©£¦©
éeìz ¯ õøàä ïî äàîhä©ª§¨¦¨¨¤¨
-øBàå Búeäìà úëLîäa§©§¨©¡¨§
Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¤¤
ìàøNé úeììëaL úéðeiçä©¦¦¤¦§¨¦§¨¥

,äéøáà ç"îø ìëaly - §¨§©¥¨¤¨
d`a dn ici lre .ytpd

- ?ef dkynd ytpléãé ìò©§¥
úBöî ç"îø ìk dîei÷¦¨¨§©¦§

,äNòzkynd ici lre - £¥

;elek mlerd lka mb zewl` zkynp ,zipeigd ytpl zewl`d

äàîhä çeø øéáòäìe§©£¦©©ª§¨
,äpnîzipeigd ytpdn - ¦¤¨

,l`xyi llkn cg` lk ly

ä"ñL ìk dúøéîLa¦§¦¨¨¨§¨
,äNòz àì úBöî- ¦§Ÿ©£¤

lr xearln ef zexnyid

,dyrzÎ`l zeevn d''qy

d`ianäpnî e÷ðéé àlL- ¤Ÿ¦§¦¤¨
dci lre ,zipeigd ytpdn

,dyecwn.äéãéb ä"ñL- §¨¦¤¨
.d`neh ly

meiw ici lr ,mlerd lka d`nehd gex ly dzcgkd zbyen cvik

- ?l`xyi ipa ici lr zeevnd b''ixz zxinye,ìàøNé úeììk ék¦§¨¦§¨¥
úBîLð àBaø íéML íäL¤¥¦¦¦§¨
úeììk íä ,úBièøt§¨¦¥§¨
,íìBòä úeììk ìL úeiçä©©¤§¨¨¨

íìéáLa ékliaya - ¦¦§¦¨
,l`xyi zenyp,àøáð- ¦§¨

ig elek mlerdy xg`ne

zenyp liaya miiwzne

,xy` `vei ,l`xyiìëå§¨

íäî èøt,l`xyi zenypa -iLå ììBk àeä÷ìç ìL úeiçä Bì C §¨¥¤¥§©¨©©¤¥¤
íìBòä úeììkî àBaø íéMMî ãçàwlgzn mlerd ,xnelk - ¤¨¦¦¦¦¦§¨¨¨

sl` ze`n yyl eli`k

y mdn cg` lky ,miwlgjii

sl` ze`n yyn zg`l

lkl yi jk meyne ,zenypd

wlgd dnypéeìzäwlg - ©¨
ielz ,mlerd ly dfBLôða§©§

'äì BúBìòäì ,úéðeiçä©¦¦§©£©
,dúiìòaziilr ici lr - ©£¦¨¨
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úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
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לה.6. ד, דברים

'a xc` f"h iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ז שלישי יום

,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.ïäéðéá úòöåîîä

,sl` ze`n yy lk xy`ke ,onwlck - sl`d ze`n yyn zevevipe

zenypd ,"`eax miyy"úBöî â"éøz ìk úéèøt Lôð ìk íi÷z§©¥¨¤¤§¨¦¨©§©¦§
äNòz àì ä"ñL :äøBzäick ,odilr xearl `ly xnyidl - ©¨§¨Ÿ©£¤

e÷ðéé àlL ,óebaL úéðeiçä Lôð íc ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤¨¤¤©¦¦¤©¤Ÿ¦§
Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå¦©§©©£¥¨

ìMî úçàîúBtì÷ L ¥©©¦¨Ÿ§¦
ïänL ,éøîâì ,úBàîhä- ©§¥§©§¥¤¥¤

ze`nhd zetilwd ylyn

,ixnblàì ä"ñù íéòtLð¦§¨¦Ÿ
àúéøBàc äNòúwx `le - ©£¤§©§¨

`l` dxezay dyrzÎ`ld

mb,ïðaøcî ïäL ïäéôðòå§©§¥¤¤¥¦§©¨¨
mby 'f wxta epcnly itke -

,opaxcny dl` "mitpr"

ylyn mzeig milawn

lk .ixnbl ze`nhd zetilw

mzrtyd milawnd mixacd

ze`nhd zetilwd ylyn

mileki mpi` ,ixnbl

;dyecwl zelrzdl

mc`d ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke

ylyn ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`)

,ixnbl ze`nhd zetilwdúBìòì úéðeiçä Lôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤©¦¦©£
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìàïéàL ,úBàîhä úBtì÷ L ¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦©§¥¤¥

,éøîâì äøáòäå ìeha íà ék íìBòì äiìò ïäìzetilwd yly - ¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨§©§¥
ik dyecwl ozelrdl zexyt` oi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd

.ixnbl olhal m`áeúkL Bîk5ïî øéáòà äàîhä çeø úàå" : §¤¨§¤©©ª§¨©£¦¦

;"õøàäze`nhd zetilwd ylyn mirtypd mixacdy xg`ne - ¨¨¤
lr mc` xeari m`e ,dyecwl zelrzdl mzexyt`a oi` ,ixnbl

zelrzdl leki `l - "oditpr" e` dyrzÎ`ld zeevn d"qyn zg`

dyecwlhxt eze`tpd ly;dxiar dze`a ea ynzydy zipeigd y

ici lry oaen ixd

lr xearln ezexnyidlk

,dyrzÎ`ld zeevn d"qy

y gihan `edlkeytp

zelrzdl lkez zipeigd

,dyecwlúBöî ç"îøe§©¦§
äNòdyrd zeevn z` - £¥

ly zihxt ytp lk miiwz

ick ,icediéLîäì-øBà C §©§¦
,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨
ç"îøaL úéðeiçä Lôpä©¤¤©¦¦¤¦§©
øeîb ãeçéa ,óebä éøáà- ¤§¥©§¦¨

,zeevn meiw ici lry

zxywzne ytpd dlrzn

,d"awd mr zcg`zne,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -Bîk ¦§©£¨¦©¨§
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøa äìòLixa` - ¤¨¨¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigde mc`dBì,d"awdl -

.úBáàä Bîk äákøîìmdixa` lky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨
- b"k wxta epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid

oipr ici lr ,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk

.zeevnd

äákøî äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤¤§¨¨
útì÷ àéäL ,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷§¨©£©©§¨©©¤¨©¤¤¦§¦©

,åLëò dâðz`ia iptl - Ÿ©©§¨
mlerd ly zeigd ,giynd

,dbep ztilwn `id dfdàöz¥¥
æàmlerd lydlek zeigd - ¨

,dfd,dúàìçå dúàîhî- ¦ª§¨¨§¤§¨¨
rxd epiid ''dz`neh''

''dz`lg''e ,dbep ztilway

aeh mby ,dbepay aehd epiid

`l` ,dyecwn epi` df

,dtilwn,'äì äákøî úBéäì äMã÷ì äìòúå,`eal cizrl - §©£¤¦§ª¨¦§¤§¨¨©
,BãBák úelbúäa,'d ceak -,"åécçé øNa ìk eàøå"ipa lk - §¦§©§§¨¨¨¨©§¨

,zewl` e`xi mc`dòéôBéå§¦©
,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
ïéò eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§©¦

,äøBz ïzîák ïéòaoir''d - §©¦¦§©©¨
,ziyep`d oird ,''dhnly

ly zn`d z` d`xz

z`f d`exy enk ,zewl`

itk - ''dlrnly oir''d
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åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì
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øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
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החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות מספר ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ

ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים קשורה החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת

הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש הנשמה ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות

האלקית. הנפש הרי הוא המצוות לכל המקורי הכוח כי האלקית", "נפש ב.5.בלשון יג, זכרי'



עג 'a xc` g"iÎf"i iyingÎiriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ז רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיי"זֿי"חאדרב'

,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë éë àöîðå,gn 'nr cr.äéãéâ ä"ñù

י"ח חמישי ב'יום אדר

,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé úåììë éë,gn 'nr cr.äéùò äøéöé

,dxez ozn zrya xacd didyáéúëc6::dxez ozna -úàøä äzà" ¦§¦©¨¨§¥¨
."Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãìmyy dxzqddy - ¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©

dxzqd dpi` - 'ied my ly ziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl`

cizrl eli`e ,cala xvw onfl df did ,dxez ozn zryay ,`l` ,llk

.icinz ote`a didi df `eal

äæ éãé ìòådbep ztilwy - §©§¥¤
,dyecwl dlrzeòlaúé¦§©§

ìMä ìk éøîâì eìhaúéåL §¦§©§§©§¥¨©¨Ÿ

,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
"zend rla 'ln erlazi"-

.`"hily x"enc` w"k zxrd

ly heytd yexitd :xnelk

rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila - `ed "erlazi"

oeyln `ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy mewn dfi`a `vnp

dbep ztilwy dcaerd .dxenb dcgkde oeilk - xnelk ,"zend rla"

jk icil `linn `iaz zeevnd meiwn d`vezk ,dyecwl dlrz

,dplhazz ze`nhd zetilwd ylyyäMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé ék¦§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
.ïäéðéa úòvîîä dâð útì÷ éãé ìò àéä åLëò`id dbep ztilw - ©§¨¦©§¥§¦©Ÿ©©§ª©©¥¥¤

,oky - dyecw ,licadl ,oial ze`nhd zetilwd yly oia zrvenn

ly aehxew ila ,cala rxe d`neh ozeida ze`nhd zetilwd yly

zekiiy mey mdl oi` ,aeh

lawl dplkezy dyecwl

ici lr wxe ;dyecwn ozeig

,"rvenn" `idy ,dbep ztilw

- rxe aehn zakxen dzeida

ay aehd llbadl yi d

rxd llbae dyecwl zekiiy

zetilwl zekiiy dlyi day

zetilwd ylyl xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" ici lr ixd - ze`nhd

dlrzz dbep ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd

ozeig z` xzei wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl

.ixnbl dplhazze

àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤§©¨¦©§¦©©¥¦¤
Búeäìàå BãBák éelb¦§¤¡¨
çeø øéáòäìe ,Cøaúé¦§¨¥§©£¦©
éeìz ¯ õøàä ïî äàîhä©ª§¨¦¨¨¤¨
-øBàå Búeäìà úëLîäa§©§¨©¡¨§
Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¤¤
ìàøNé úeììëaL úéðeiçä©¦¦¤¦§¨¦§¨¥

,äéøáà ç"îø ìëaly - §¨§©¥¨¤¨
d`a dn ici lre .ytpd

- ?ef dkynd ytpléãé ìò©§¥
úBöî ç"îø ìk dîei÷¦¨¨§©¦§

,äNòzkynd ici lre - £¥

;elek mlerd lka mb zewl` zkynp ,zipeigd ytpl zewl`d

äàîhä çeø øéáòäìe§©£¦©©ª§¨
,äpnîzipeigd ytpdn - ¦¤¨

,l`xyi llkn cg` lk ly

ä"ñL ìk dúøéîLa¦§¦¨¨¨§¨
,äNòz àì úBöî- ¦§Ÿ©£¤

lr xearln ef zexnyid

,dyrzÎ`l zeevn d''qy

d`ianäpnî e÷ðéé àlL- ¤Ÿ¦§¦¤¨
dci lre ,zipeigd ytpdn

,dyecwn.äéãéb ä"ñL- §¨¦¤¨
.d`neh ly

meiw ici lr ,mlerd lka d`nehd gex ly dzcgkd zbyen cvik

- ?l`xyi ipa ici lr zeevnd b''ixz zxinye,ìàøNé úeììk ék¦§¨¦§¨¥
úBîLð àBaø íéML íäL¤¥¦¦¦§¨
úeììk íä ,úBièøt§¨¦¥§¨
,íìBòä úeììk ìL úeiçä©©¤§¨¨¨

íìéáLa ékliaya - ¦¦§¦¨
,l`xyi zenyp,àøáð- ¦§¨

ig elek mlerdy xg`ne

zenyp liaya miiwzne

,xy` `vei ,l`xyiìëå§¨

íäî èøt,l`xyi zenypa -iLå ììBk àeä÷ìç ìL úeiçä Bì C §¨¥¤¥§©¨©©¤¥¤
íìBòä úeììkî àBaø íéMMî ãçàwlgzn mlerd ,xnelk - ¤¨¦¦¦¦¦§¨¨¨

sl` ze`n yyl eli`k

y mdn cg` lky ,miwlgjii

sl` ze`n yyn zg`l

lkl yi jk meyne ,zenypd

wlgd dnypéeìzäwlg - ©¨
ielz ,mlerd ly dfBLôða§©§

'äì BúBìòäì ,úéðeiçä©¦¦§©£©
,dúiìòaziilr ici lr - ©£¦¨¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
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ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá
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לה.6. ד, דברים



a'עד xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ' קודש שבת יום

,96 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,98 'nr cr.[â"ë 'ô]

.'eëå ïéöBöéð øøáìxxal ick zelbl dcxi dpikydy myk - §¨¥¦¦§
ivevip z` zelrdle

- dtilwa eltpy dyecwd

,seba dnypd zcxei mb jk

,dabl zelb deednd xac

ytpe sebd z` owzl ick

zxaqen ,mipt lk lr .mday dyecwd zevevip z` xxale zindad

z`ixa zilkz lky oeeik :zeiyrnd zeevnd zlrn ahid dzr

dnypd zcixie zenlerd

zelrdl ick `ed ,dhnl

,zindad ytpe sebd z`

lk z` mb jk ici lre

rvazn xacd ixd - mlerd

.zindad ytpde sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr xwira

äæáejka z`hazn zeiyrnd zeevnd zlrny ,xaqedy dna - ¨¤
,zipeigd ytpd zilrzn oci lryeðéúBaø eâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦©¥

äëøáì íðBøëæ8aäìe÷M"L eøîàå ,ä÷ãvä úìòîa ãàî ãàî ¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ§©£©©§¨¨§¨§¤§¨
àéä éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä ìk ãâðk,dwcvd zevn - §¤¤¨©¦§§¨©§§©§¦¦

"äåöî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¦§¨
,íúñmc`y mixne`yk - §¨

,(mzq) devn zeyrl cner

,dwcvd zevnl `id dpeekd

lä ìbøä äéä Ck ékïBL ¦¨¨¨¤§¥©¨
íLa ä÷ãö àø÷ì¦§Ÿ§¨¨§¥

,íúñ "äåöî"jk lke - ¦§¨§¨
?dnlàéäL éðtîzevn - ¦§¥¤¦

,dwcvdúBönä øwò¦©©¦§
,äðlk ìò äìBòå ,úBiNòî©£¦§¨©ª¨¨

ïlkLzeevnd lk - ¤ª¨
,zeiyrnd÷ø ïäick - ¥©

úéðeiçä Lôð úBìòäì§©£¤¤©¦¦
àéäL ,'äìytpd - ©¤¦

,zipeigdúîi÷îä àéä¦©§©¤¤
ïäa úLaìúîe ,ïúBà- ¨¦§©¤¤¨¤

,zeiyrnd zeevnaììkéì¦¨¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨

,ïäa Laìîädzxhne dzpeek lky oeeikne .zeiyrnd zeevna - ©§ª¨¨¤
ztwene devn dze`a zyalzn zipeigd ytpdy dfa `id devn ly

- devnay `ed jexa seq oi` xe`aúéðeiçä LôpL äåöî Eì ïéàå§¥§¦§¨¤¤¤©¦¦

,ä÷ãvä úåöîák Ck ìk da úLaìúîdwcva ixdy - ¦§©¤¤¨¨¨¦§¦§©©§¨¨
x`y lka xy`n daxda dlecb dcna zipeigd ytpd zyalzn

:zeiyrnd zeevndãçà çk ÷ø ïäa Laìúî ïéà úBöîä ìëaL¤§¨©¦§¥¦§©¥¨¤©Ÿ©¤¨
úéðeiçä Lôpîe` ,oilitz dgipnd ciay dyrnd gek :oebk - ¦¤¤©¦¦

,dnecke bexz`a dwifgnd

wx df mbeäNòî úòLa¦§©©£¥
ä÷ãöa ìáà ,ãáì äåönä©¦§¨§©£¨¦§¨¨
åétk òéâiî ïúBð íãàL- ¤¨¨¥¦§¦©©¨

sqkdn dwcv ozepy

,eitk zribin gieexdyéøä£¥
úéðeiçä BLôð çk ìk̈Ÿ©©§©¦¦

LaìîBzëàìî úiNòa §ª¨©£¦©§©§
øçà ÷ñò Bàriwydy - ¥¤©¥

,zipeigd eytp gek lk ea

,elà úBòî Ba økzNpL¤¦§©¥¨¥
ä÷ãöì ïðúBpLëemze` - §¤§¨¦§¨¨

mzbyda riwydy mitqk

,zipeigd eytp gek lk z`

úéðeiçä BLôð ìk éøä£¥¨©§©¦¦
.'äì äìBòixdy - ¨©

icil `a ezribiae ezceara

ly lretdÎgek lk iehia

geka dxeywd ,xen`k ,zxg` devna enk `ly - zipeigd eytp

,dwcva jk lk dlecb dlrn dpyi okle .zipeigd ytpd ly cigi

oicd dn :dl`yd zl`yp ,mxa .zeevnd x`y lka xy`n xzei

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî

úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
êë ìë äá úùáìúî úéðåéçä ùôðù äåöî êì ïéàå
÷ø ïäá ùáìúî ïéà úåöîä ìëáù ä÷ãöä úåöîáë
ìáà ãáì äåöîä äùòî úòùá úéðåéçä ùôðî 'à çë
åùôð çë ìë éøä åéôë òéâéî ïúåð íãàù ä÷ãöá
øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò
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לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' Â�È‡שזהו והתירוץ מקורÓÓ˘כו'). היא - השכינה [כי ס"פ.�Ù‰"‡כו' לקמן -

ÔÈˆÂˆÈ�‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù�'נק וזה בהערתוÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו"'. השכינה גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות אלקה·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה

וממדריגהÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה

שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם

למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר

לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù�כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.8.החיונית, ט, בתרא בבא

'a xc` h"i iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"ט שישי ב'יום אדר

,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

.icedi ly zihxtd zipeigd ytpdeðéäcdlrn `ed cvik :xnelk - §©§
- ?mlerdn dfd wlgd z`äîa,ici lr -LnzLnMmixaca - §©¤¦§©¥

úéðeiçä BLôðå Bôeb Cøöì äfä íìBòîmze` lvpl dxhna - ¥¨©¤§Ÿ¤§©§©¦¦
,'ä úãBáòìici lr - ©£©

mlerd ipipra ezeynzyd

eytple etebl mikxvpd

- 'd zcear myl ,zipeigd

.mlera ewlg z` dlrn `ed

äiúLe äìéëà ïBâk§£¦¨§¦¨
éìk ìëå äøéãå ,íäéîBãå§¥¤§¦¨§¨§¥

.åéLéîLz`edyk - ©§¦¨
elld mixacd lka ynzyn

opyi ,mxa .d"awdl mlera ewlg z` mci lr dlrn `ed ,'d zcearl

izla jkl sqepe ,zenyp ,"`eax miyy" ,sl` ze`n yyn xzei ixd

lk ly `eax miyyn wlga ynzyi cg` icediy xacd ixyt`

?mlerdelà úBièøt úBîLð àBaø íéMML àlàmihxt ody - ¤¨¤¦¦¦§¨§¨¦¥
,l`xyi zellk ly zillkd dnypdn,íéLøL ïälky myke - ¥¨¨¦

hytzne wlgzn yxey

jk - mihxte mitpr daxdl

ody zenypl qgia mb

- ''miyxy''LøL ìëå§¨Ÿ¤
ì ÷lçúîàBaø íéML ¦§©¥§¦¦¦

àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð¦¤¨¦
Lôða ïëå ,úçà äîLð§¨¨©©§¥§¤¤
òaøàî íìBò ìëa ,çeøå§©§¨¨¥©§©
-äàéøa-úeìéöà :úBîìBò¨£¦§¦¨

.äiNò-äøéöémlern dnyp e` gex zpiga e` ,ytp zpiga dpyi - §¦¨£¦¨
,'eke d`ixad mlern xac eze`e zeliv`d

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìzelrdle owzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
owfd epaxy itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl m` ik ,envr z`

`ed ,dnypd zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn

,dnypd iabl dcixid lceb yibcdl ick (xbqend xn`nk) wiqtn

ribi dnypd uevip m` mby

dpeilrd dbxcl dhnl o`k

ly d`xie dad` ly xzeia

deey df oi` - xenb wicv

dnypd ly d`xile dad`l

dhnl dzcixi iptl ,dlrnl

-àéäL óàdnypd zcixi - ©¤¦
,dfd mlerläìBãb äãéøé§¦¨§¨

,Lnî úeìb úðéçáe- §¦©¨©¨
,dnypläéäiL íb ék- ¦©¤¦§¤

,seba dhnl ezcixia÷écö©¦
äàøéa 'ä ãáBò øeîb̈¥§¦§¨
íéâeðòúa äaø äáäàå- §©£¨©¨§©£¦

xzeia dpeilrd dbixcnd

,d`xie dad`aòébé àì- Ÿ©¦©
,wicvd ly dnypd uevip

'äa Búe÷ác úBìòîì§©£§¥©
eîéçøe eìéçãad`xia ¦§¦§¦

uevipl eidy dad`e

,dnypdBúãéøé íøèa§¤¤§¦¨
,dúö÷î àìå dðéî àì ,éøîçä äfä íìBòì`l s`e dpnn `l - ¨¨©¤©¨§¦Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨

,dpnn zvwnníäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàåly dad`de d`xid oia - §¥¤¤§¦§¥¥¤
,seba dhnl dzeida dzad`e dz`xi oial ,dlrnl dnypd,ììk§¨

,'eë ìañì ìBëé Bðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpkdad`e d`xi - ©¨§¨©§¦¤©¥¨¦§Ÿ

ly dlecbd dcixidy ixd ,dlrnl dnypl yiy el`k zelecb

- dnvr xear `l `id ,dnypdLaìúäì äfä íìBòì Búãéøé àlà¤¨§¦¨¨¨©¤§¦§©¥
íðwúì éãk àeä ,úéðeiçä Lôðå óeâa,zindad ytpe sebd z` - §§¤¤©¦¦§¥§©§¨

ìL ìL òøäî íãéøôäìe ,ãáìaéãé ìò ,úBàîhä úBtì÷ L ¦§©§©§¦¨¥¨©¤¨Ÿ§¦©§¥©§¥
äNòz àì ä"ñL úøéîL§¦©§¨Ÿ©£¤

,ïäéôðòåxnyidl - §©§¥¤
,opaxce `ziixe`c mixeqi`n

úéðeiçä BLôð úBìòäìe§©£©§©¦¦
d÷ìç íòiMädì C ¦¤§¨©©¨¨

,äfä íìBò úeììkî¦§¨¨©¤
-øBàa íãçéìe íøM÷ìe§©§¨§©£¨§
øLà ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨£¤

éLîéíäa C,z`fe -éãé ìò ©§¦¨¤©§¥
úBöî ç"îø ìk Bîei÷¦¨§©¦§
,úéðeiçä BLôða äNò£¥§©§©¦¦

àéä àéäL,zipeigdytpd - ¤¦¦
úBöî ìk úîi÷îä©§©¤¤¨¦§
.ìéòì økæpk úBiNòî- ©£¦©¦§¨§¥

wxtadfytpd oi`y ,

z` miiwl dleki ziwl`d

sebd mr zeyrpd zeevnd

ytpd ici lr `l` ,inybd

oi` dicrla ,oky .zipeigd

lertl dleki ziwl`d ytpd

.sebadðéà dîöò äîLpä ék :[å"ë øòL íéiç õòa] áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¦©§¨¨©§¨¥¨
,'eëå äfä íìBòa Laìúäì äëøöä àìå ,'eë ììk ïewz äëéøö- §¦¨¦§¨§Ÿª§§¨§¦§©¥¨¨©¤§

,zindad ytpe sebaeéLîäì ÷øøBà Cick ,iwl` -,'eë íðwúì- ©§©§¦§©§¨
,zindad ytpe sebd z`Lnî àeäå7,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã §©¨ª§©¨©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"תÓÓ˘ירידת



עה 'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ' קודש שבת יום

,96 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,98 'nr cr.[â"ë 'ô]

.'eëå ïéöBöéð øøáìxxal ick zelbl dcxi dpikydy myk - §¨¥¦¦§
ivevip z` zelrdle

- dtilwa eltpy dyecwd

,seba dnypd zcxei mb jk

,dabl zelb deednd xac

ytpe sebd z` owzl ick

zxaqen ,mipt lk lr .mday dyecwd zevevip z` xxale zindad

z`ixa zilkz lky oeeik :zeiyrnd zeevnd zlrn ahid dzr

dnypd zcixie zenlerd

zelrdl ick `ed ,dhnl

,zindad ytpe sebd z`

lk z` mb jk ici lre

rvazn xacd ixd - mlerd

.zindad ytpde sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr xwira

äæáejka z`hazn zeiyrnd zeevnd zlrny ,xaqedy dna - ¨¤
,zipeigd ytpd zilrzn oci lryeðéúBaø eâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦©¥

äëøáì íðBøëæ8aäìe÷M"L eøîàå ,ä÷ãvä úìòîa ãàî ãàî ¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ§©£©©§¨¨§¨§¤§¨
àéä éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä ìk ãâðk,dwcvd zevn - §¤¤¨©¦§§¨©§§©§¦¦

"äåöî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¦§¨
,íúñmc`y mixne`yk - §¨

,(mzq) devn zeyrl cner

,dwcvd zevnl `id dpeekd
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לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' Â�È‡שזהו והתירוץ מקורÓÓ˘כו'). היא - השכינה [כי ס"פ.�Ù‰"‡כו' לקמן -

ÔÈˆÂˆÈ�‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù�'נק וזה בהערתוÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו"'. השכינה גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות אלקה·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה

וממדריגהÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה

שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם

למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר

לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù�כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.8.החיונית, ט, בתרא בבא
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יז.11. א, יא.12.אבות ז, ב.13.דברים סח, -14.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtîxeaic ¦§¥¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥

,daygne¯ .úéðeiçä Lôð ìL íéiîéðtä íéLeáì"dyrn"k `ly §¦©§¦¦¦¤¤¤©¦¦
dxezd xe` xi`n ,dxezd cenil ici lr wxe - ipevig yeal `edy

:zexg` zeevn ici lr zeyridl leki epi`y xac ,miiniptd miyeala

¯ íâå:dxezd cenil zevna ztqep dlrnìL ïúeîöòå ïúeäî §©¨¨§©§¨¤
¯ úéðeiçä LôpaL dâð útìwî úòc-äðéa-äîëç úBðéça§¦¨§¨¦¨©©¦§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦
¯ .ìëNå ïeiòa äøBza ÷ñBòLk Lnî äMãwa úBììëð¦§¨©§ª¨©¨§¤¥©¨§¦§¥¤
zipeigd ytpd ly lkyd f` oezp ,lkyd zewnra dxez micnelyk

ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zektdp jk ici lre ,cnlpd oipra

gek ,oky .dyecwl ,ozenvre ozedn ,(zipeigd ytpay) dbep ztilw

cenil ly devndn wlg dyrp ,cnlpd oiprd z` oiand lkyd

wx dyecwl jetdl leki "ipepia"dy ,epcnl a"i wxtay s` .dxezd

`idy ytpd zeinvr z` `le ,zindad ytpd ly miyeald z`

ly ozenvre ozedn mby o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ,zegekd

wxta ,oky ,dxizq meyn jka oi` ,mxa - ?dyecwl zektdp zegekd

oze`e ,zindad ytpd ly dizecn zece` xaecn a"ioi`ly ecia

eze`e ,lkyd zece` xaecn o`k eli`e .dyecwl jetdl "ipepia"d

"ipepia"d ly ezlekia

ici lr dyecwl jetdl

xiaqi oldl .dxez cenil

lcadl daiqd z` owfd epax

:lkyl zecnd oiay dfóàå§©
ìL ïúeîöòå ïúeänL¤¨¨§©§¨¤

ç :úBcnääøeáb ãñ ©¦¤¤§¨
eìëé àì ¯ 'eë úøàôz¦§¤¤Ÿ¨§
íëôäì íéðBðéaä íäì̈¤©¥¦§¨§¨

¯ ,äMã÷ìep` ,`eti` ,cvik ¦§ª¨
zedny ,o`k mixne`

zindad ytp lky zenvre

?dyecwa llkpíeMî eðéä©§¦
¯ òøäL,dtilwd ly÷æç ¤¨©¨¨

-äîëçaî úBcna øúBé¥©¦¦§¨§¨
¯ ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa¦¨©©¦§¥§¦¨¨

,zecnd lyäMãwäî íL̈¥©§ª¨
¯ ,øúBé,oigend xy`n ¥

¯ :ï"ç éòãBéì òeãikicnel ©¨©§§¥¥
- o"g) dlawd zxezgdnk

poipr xwir ik) .(zxzq

did "milkd zxiay"

.(zecnay rxd z` dyecwl jetdle xxal xzei dyw okle .zecna

,dyecwl jetdl "ipepia"d leki ,lkyde oigend ly rxd z` eli`e

"mlek cbpk dxez cenlz" ,okle .lkye oeir jezn dxez cenil ici lr

zindad ytpd ly lkyd z` miktdn dxez ici lry iptn -

.dyecwl¯ úàæ,dxen`d dlrnd lr sqep¯ ,úøçà ãBòådlrn yi Ÿ§©¤¤
,ztqepìò äøBz ãeîìz ÷ñò úìòîa ,äðlk ìò äìBòä àéäå§¦¨¨©ª¨¨§©£©¥¤©§¨©

¯ ìéòì øàaúpM äî ét ìò ,úBöîä ìk,b"k wxtaíLa ¨©¦§©¦©¤¦§¨¥§¥§¥
¯ ,íéðewzä,"xdef ipewiz"ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc ©¦¦¦§©¦¦¥§©¥¨¦
¯ ,àkìîcmyke .jlnd ixa` g"nx od dyrd zeevn (248) g"nx §©§¨

zkyndl ilk `id devn lk jk ,ytpd ly gekl ilk `ed xa` lky

`ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a aezk ,dxezl qgia ,mxa .oeilrd oevxd

`le) ynn cg` xac md d"awde dxez ,"cg `lek `ed jixa `ycewe

.dxezl zeevn oiay lcadd oldl x`aziy itke ,("mixa`" enkBîëe§
úeiçä ïéa ììk ïBéîãå Cøò ïéà ,ìLî Cøc ,ïBzçzä íãàä¨¨©©§¤¤¨¨¥¤¤§¦§§¨¥©©
÷lçúnä ìëOä àeäL ,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáà ç"îøaL¤¦§©¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦¤©¥¤©¦§©¥

ììL¯ úòc-äðéa-äîëç :úBðéça Lsebn wlg `edy ,xa` ,oky §¨Ÿ§¦¨§¨¦¨©©
c`dmd z`f mr j` - sebd z` dignd ytpd mr cge`n mpn` ,m

lkyd ik ,ytpe lkyl qgia xacd dpey .micxtpe mipey mixac ipy

enk `ly) `ed ytpd mr ezecg`zde ,ytpd on wlge zehytzd `ed

xac ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp mixac ipy
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íéøîà éèå÷éì
éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëáãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
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עז 'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lr lynk ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg`

.dxezl zeevn oiay lcaddìécáäì ,ìLî Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨§©§¦
¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøaenk oial mc`a mdy itk mixacd oia §¦§©§¨§¥¥
epyiy lcadd ,dlrnl dfyàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäa§¤¨©¥¨
úBöîa úBLaìúnä©¦§©§§¦§
-øBà úøàä éaâì úBiNòî©£¦§©¥¤¨©
-äîëç úðéçáaL óBñ-ïéà¥¤¦§¦©¨§¨
úîëçaL úòc-äðéa¦¨©©¤§¨§©
éôk Léà Léà ,äøBzä©¨¦¦§¦

¯ .BúâOäå BìëNdnk cr ¦§§©¨¨
- dxeza oiane biyn `edy

elky cg`zn dcn dze`a

ly cegid ote`a ,d"awd mr

.ytpd mr lkyd zecg`zd

lk x`yn dxez dlrp jka

llek ,zeiyrnd zeevnd

mr cegidy ,dwcvd zevn

,dxez cenil ici lr d"awd

dlrp zecg`zd `ed

lry cegid xy`n daxda

.zeiyrn zeevn icióàå§©
¯ âéOî BðéàL,dxezd z` ¤¥©¦

¯ úeiîLâa àlàbiyn `ed ¤¨§©§¦
`idy itk wx dxezd z`

,miinyb mipipra zyaeln

e` "zilha oifge` mipy" enk

,"xenga dxt silgnd"íéãøBiL ,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦¤§¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nîmix`yp md dhnl mzcixia mby .jenp mewnl ¦¨¨©

ixg` mby ,dxezl qgia mb jk ;deabd mewna eidy enk min mze`

epevxe eznkg zeinvr zyaeln - miinyb mipipra dyalzpe dcxiy

,dxezd dcxi mda miinyb mipipr mze`a ,d"awd lyøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ .ìéòì.'c wxta §¥

¯ ïë-ét-ìò-óàålry ,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
xy`n daxda dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil ici

,z`f lka ,zeiyrn zeevn ici lríðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨
äëøáì11¯ ,"äNònä àlà øwò Løãnä àì" :zeevnd ly oneiw ¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨¤¨©©£¤

,zeiyrnd¯ íBiä"å,dfd mlerd iigaáéúk "íúBNòì12¯ , §©©£¨§¦
,lreta zeevnd meiw `ed xwirdyíei÷ì äøBz ãeîìz ïéìháîe§©§¦©§¨§¦

ék íeMî ,íéøçà éãé ìò dúBNòì øLôà éàLk úéNòî äåöî¦§¨©£¦§¤¦¤§¨©£¨©§¥£¥¦¦¦
¯ äæ,zeiyrn zeevn meiw¯ ìkly ezilkzúéìëúå íãàä ¤¨¨¨¨§©§¦

¯ Búãéøéå Búàéøa,dnypd lyCøaúé Bì úBéäì ,äfä íìBòì §¦¨¦¦¨¨¨©¤¦§¦§¨¥
¯ ,à÷åc íéðBzçza äøéc,mipezgzd mi`xapae zenlera ¦¨©©§¦©§¨
¯ ,àøBäðì àëBLç àëtäàìxe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl §©©§¨£¨¦§¨

,dyecwd¯ àìnéå",jk ici lrúéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤©©§¦
¯ ,à÷éc,`wec¯ ,"åécçé øNa ìë eàøå",iwl`d xe`d z`økæpk ©§¨§¨¨¨¨©§¨©¦§¨
¯ .ìéòìzrvazn "mipezgza dxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta §¥

ziyrn devn zece` xaecnyk ,okle .zeiyrn zeevn ici lr xwira

cenil lhal mb mikixv - xg` ici lr zeyridl dleki dppi`y

el zeidl d"awd zpeek rvazz devnd meiw ici lry ick ,dxez

,xg` ici lr zeyridl dleki devn dze`yk ,mxa .mipezgza dxic

d"awd zpeek rvazz ixd

lke ,"mipezgza dxic"a

m` dl`yl wx rbep lcadd

`eddevnd z` miiwi

eytpaeed`dkyndd xi`z

dze` ici lr zkynpd

,jkl xywa ixd - devn

.dxezd cenil zlrn zxaeb

dxezd cenil ici lr ,oky

zbxcl cneld mc`d ribn

xzei zilrp dkynd

dlecb ytpd zecg`zdle

eilr okle .zewl` mr xzei

f``ldxez ceniln lhal

oeylae .devnd meiw llba

:"`ipz"dïk ïéàM äî©¤¥¥
¯ dúBNòì øLôàLkz` §¤¤§¨©£¨

,devnd¯ íéøçà éãé ìò©§¥£¥¦
f`yãeîìz ïéìháî ïéà¥§©§¦©§

¯ ,äøBz,devn meiw myl ¨
dðéà äøBzä ìkL óà©¤¨©¨¥¨
úBönä Leøt àlà¤¨¥©¦§

¯ ,úBiNòîdevn miiwl ick dxez cenil lhal xeq` ,z`f lkae ©£¦
,xg` ici lr zeyridl dlekiy¯ àéäL íeMî ,eðéäå,dxez §©§¦¤¦

da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤¥¨§¨§¨
¯`ed ,dxezaéLîîúàN øúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà åéìò C ©§¦¨¨¥¨§¤¤§¥

¯ ïéãewt éãé ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå§¤¨¨§¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦
,zeevn ici lr eytp lr jiynn `edy¯ .àkìîc ïéøáà ïäLixa` ¤¥¥¨¦§©§¨

.jlnd`"hily x"enc` w"k zxrdxwir - zeevna l"pd t"r" :

cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezdytpd."y"f oaei f"tre ,

sebd xexia `ed zeevna zlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk

oaei - ytpd cegi `ed dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde

:oldlck ,zyy ax ly exn`núLL áø øîàL eäæå13éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦
¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôðcnel ip` jliaya ,iytp igny ©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ya ,`xwnlry cegid ,ytpd liaya ,oky .dpyn cnel ip` jlia

,zeevn ici lry cegidn dlrnl `ed - dpyne `xwn - dxez ici

,dpyne `xwn cnel `ed dliayay ,eytpl xne` `ed okleBîk§
úeëéøàa øçà íB÷îa áeúkL14¯ :lr d`ad ytpd cegi zlrn ¤¨§¨©¥©£¦

y owfd epax xiaqd o`k cr .dxez icizkyndjexa seq oi` xe`

mc`d ytp lr `eddnvrdlrnl `id ,dxez cenil ici lr d`ad ,

oeylk) owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw ici lr xy`n daxda

dxrda `"hily x"enc` w"kdlrp oipr" (daxdaz"zay - xzei
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íéøîà éèå÷éì
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð
íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

äðäå :úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷äëùîä
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a'עח xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כא מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא המבוארתלכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו Â‡Â¯לו; ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן

יראהˆ¯ÎÈ‰ש כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות

יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה

הוא·˘Ú˙גדולה שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד

שהתכלית א) ה"': את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"

שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר

'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zevn iablq"`e`d zkynday'wpy yecig epivn `wec z"z i"ry

d`ixw`le .(xe`n dlrnly) 'ek `xewy 'it - (zevna - k"`yn)

y"fe ,z"za dlrn yi - mzq d`ixw iabl elit`y `l` - cerlkl
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,zeevn iabl dxez cenila
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zenvrjexa seq oi` xe`

xe`dn dlrnly) `ed

;(zeevn ici lr mikiynny

`l` ,cala ef `le

dpyi dnvr d`ixway

`ide - mzq "d`ixw"

`id dxez ici lry d`ixwd ,df znerle ;dlitz ici lr znxbp

:weqtd zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei dlrp

'd aexw"lkl:weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew

ede`xwi xy` lkl"zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "zn`a,

(dxez ici lry) zn`a d`ixwd zlrne - dxez ici lr `a dfe

l rbepa `id ,mzq d`ixw iabldlertlr zekynpd zekyndl -

lr owfd epax ly exn`nl oiivn `"hily iaxdy itke .jk ici

mzq d`ixw ici lry ,lcadd xaqen my ,"execiq"a weqtd

zkxa ,milegl d`etx :miinyb mipipra `id dkyndd (dltz)

`id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw ici lr eli`e ,dnecke ,mipyd
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`l` ,`ed eytp lr wx `l ,`ed jexa seq oi` xe` zx`d mc`

zenyp xewna `id dkynddy oeeikn ,l`xyi lk zeytp lr mb
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¯`xwp dxez cneld mc``xew"z`ixw ,ernyny ,"dxeza

zkynde"mvr"d,`xwpd lyäøBzä ÷ñò éãé ìòL Leøt¥¤©§¥¥¤©¨
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úBéäì åéìà àáì åéáàì àøBwä ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL Bøáçì©£¥¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨©¥§¨¦¨Ÿ¥¨¦§

¯ ,àãç àzåöa Bnò,ez` cgiaéãéçé øàMìå epnî ãøtì àìå ¦§©§¨£¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦
¯ .íBìLå ñçmixzkend micedi mpyi ;dxez ici lr mb jk ©§¨

- d"awdl "mirxe mig`"k

en mdil` qgiaeo`k `a

`xewd mc`n lynd

lexagmdy micedi mpyie ,

- d"awd iabl "oa" zbxca

d`ixw"d mdil` qgiae

`xewd oak `id "dxeza

.eia`láeúkL eäæå15: §¤¤¨
åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷"¨§¨§¨
eäeàø÷é øLà ìëì§Ÿ£¤¦§¨

¯ ,"úîàaaexw d"awd ¤¡¤
mi`xewy dl` lkl (`)

dl` lkl (a) - eil`

zn`a eil` mi`xewy16,

"äøBz àlà úîà ïéàå"17, §¥¡¤¤¨¨
¯d`ixw dpyi :xnelk

dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq

ici lr - "zn`a" d`ixw

;dxez¯ àøBwL eðéäcjiynneéãé ìò àeä-Ceøa-LBãwäì §©§¤¥§©¨¨©§¥
¯ é÷etàì ,à÷åc äøBzäede`xwi" ly zernynd z` lelyl ©¨©§¨§©¥

dpeekd `idy "zn`a÷ñò éãé ìò àlL BúBà àøBwL éî¦¤¥¤Ÿ©§¥¥¤
¯ !àaà !àaà :Ck ÷òBö àlà ,äøBzäzceara xnelk ©¨¤¨¥¨©¨©¨

ezad` cvn ,"`a` `a`" ezlitza `xewe wrev icediy dlitzd

dkyndl dnec dpi` ,jiynn `edy dkyndd dpd - d"awdl

.dxez ly d`ixwd ici lr d`adàéápä åéìò ìáBwL Bîëe18: §¤¥¨¨©¨¦
¯ ,'eë EîLá àøB÷ ïéàå":`"hily x"enc` w"k zxrd]l"ledc" §¥¥§¦§

did :xnelk .'"jnya' weicd edne 'jze` `xew' e` 'j`xew oi`e'

;jze` `xewy in oi`y - "jze` `xew" e` "j`xew oi`e" xnel eilr

mi`xew ok` eli`ky dxen dfy) "jnya" ly weicd ,`eti` ,edn

,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil` mi`xew oi`y `l` ,d"awdl

,dxez ici lr epiid ,jnya jze` `xwiy in oi`y laew `iapdy

,d"awd ly eizeny ixd `id dxezd lk ,okyáeúkL Bîëe§¤¨
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé äfîe .øçà íB÷îaäàøé åéìò C §¨©¥¦¤¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨

¯ äìBãbin leki o`kndlecb d`xi envr lr zexydl opeazny §¨
,d"awd on¯ ,äøBzä ÷ñò úòLadxez cenil ici lry oeikn ¦§©¥¤©¨

`edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z` ,lekiak ,eil` jiynn `ed

dlecb d`xi eilr jiyndl jixv dfy ixd - xg` mc` eil` `xew

,dxez cnel `edy drya ,d"awd on÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥¤¤
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יח.15. קמה, פסוק16.תהלים על ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון

כא.17.זה". זוטא, אלי' דבי ו.18.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:19.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה‡„¯·‰- עיקר -

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה רצה"עÓÓ˘גדולה מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â'דפי ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - פכ"ג' ÊÓ‰'כמש"ל

(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שת"ת - יתבונן' שהתורה‡˙ה'Â�ÂÂˆÈÂ(מת"ת) (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לדרתא".



עט 'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כא מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא המבוארתלכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו Â‡Â¯לו; ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן

יראהˆ¯ÎÈ‰ש כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות

יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה

הוא·˘Ú˙גדולה שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד

שהתכלית א) ה"': את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"

שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

...כיון שחותם שראש ישיבה חסידותית הוא, בודאי למותר לעוררו על אודות ההכרח להפיץ לימוד 

החסידות נוסף על ההנהגה בדרכי החסידות בחוגים הכי רחבים, והרי ישיבה עתה הוא פנס אור להאיר 

את כל הסביבה מכש"כ וק"ו ממה שהי' תפקיד הישיבה בעבר, וכיון שתלמידי הישיבות הורגלו בהסברה 

ארוכה ורחבה פשוט שאם לימוד החסידות יהי' באופן דברק המבריק פתגמים ואמירות בלי הסברה לא 

יתקבלו אצל התלמיד כדבעי וכדרישת השעה, ועל ראשי ומנהלי הישיבות הזכות וגם האחריות להחדיר 

נגד הרוחות  לימוד חסידות באופן כזה דוקא, כמו שהוכרחו לשנות כמה ענינים בישיבות בכדי להלחם 

בלתי מצויות ובלתי רצויות המנשבות ברחוב הדורשות חיסון מיוחד של כאו"א מבנ"י, וק"ל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח.

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

נעם לי להכירו, עכ"פ בכתב, ולקבל הידיעה המשמחת ע"ד נשואיו בקרוב שהרי כל ישראל בבחינת 

קומה שלמה, ושמחתו של כל אחד ואחת בישראל היא גם שמחתו של הכלל. ובפרט על פי תורת החסידות 

המדגישה אהבת ישראל ביותר וביותר, עד שאהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם הכל חד הוא.

וביחוד שמחה של חתונה, שהוא ענין של דורי דורות, שלכן נוסח הברכה המקובל והמקודש "בנין 

עדי עד". והדיוק בזה ג"כ במשל הבנין, שהעיקר בו היסוד שיהא חזק ומוצק, ולא נוגע בזה דעת העובר 

ושב וכו'. ויסוד הבית היהודי המבטיח שיהי' בנין עדי עד, הוא התורה והמצוות, שאושר איש הישראלי 

תלוי בהן לא רק ברוחניות כ"א גם בגשמיות, שהתורה היא תורת חיים, כפשוטו ג"כ, בעולם הזה הגשמי.

בברכת מזל טוב מז"ט.



היום יום . . . פ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש ֹלא  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשֵׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ַעּמּוד ּבִ ֵני ָהָמן ּבְ ֶרת ּבְ בּו ֲעׂשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ֹלא ִנְכּתְ ַתב ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּכָ ה ׁשֶ ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן ֹלא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
ִחיַנת סדכ"ס" ]=ְסִתיָמא  יק ּבְ ִחיַנת ַעּתִ ִהיא ּבְ ֶרת... ׁשֶ ּתֶ ְסּתַ ַני, ְוזֹו ִהיא ַהּמִ ִחיַנת ּפָ ִלְהיֹות: "ְוִהיא ּבְ
ֶנת  ָאה ַהְמַקּנֶ א ִעּלָ יָנה ִאּמָ ִחיַנת ּבִ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבְ ִחיַנת 'ּבַ ה ּבְ ח ַאֵחר: "ְוִהּנֵ ָכל ְסִתיִמין[. ְוֵיׁש ֻנּסָ ּדְ
ִריָאה, ְוֵאיָנּה  ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ר. ּוַמה  ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ָאה ּבְ ּבָ
ְסִפירֹות[,  ]=י'  ַהי"ס  ל  ִמּכָ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ְלִפי  ֲאִצילּות',  ּדַ 'ַמְלכּות  ִנְקָרא  ן  ּכֵ ׁשֶ ַני',  ּפָ יר  'ַאְסּתִ ֱאַמר  ּנֶ ּשֶׁ
ַמְלכּות כּו'". ּבְ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ֶכֶתר ּדַ ְלכּות ּדְ ִמּמַ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ל סּוג ְוסּוג  ִביל ּכָ ׁשְ ַתב ּבִ ר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּכָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר, ֲאׁשֶ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעֵרי אֹוָרה  חּוד ְוׁשַ ַער ַהּיִ ֲעַדת ַהֲחִסיִדים ַמֲאָמִרים ְוֵסֶפר ְמֻיָחד, ְלַבד ׁשַ ר ּבַ יִלים ְוָהעֹוְבִדים ֲאׁשֶ ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ֲעֵרי  תֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוׁשַ ַח ּדְ ְפּתֵ חּוד הּוא ַהּמַ ַער ַהּיִ ל ַהֲחִסיִדים: ׁשַ בּו ֲעבּור ּכָ ים, ְוִנְכּתְ ָלִלּיִ ֵהם ּכְ ׁשֶ

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ אֹוָרה – ַאֶלף ּבֵ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

י הּוא  ר, ּכִ ׂשָ ן ּוְמַפְרֵנס ְלָכל ּבָ ַהּזָ מּור ּבְ חֹון ּגָ ַעְצמֹו ָהֱאמּוָנה ּוִבּטָ ַעל ֵעֶסק: ְלעֹוֵרר ּבְ ֵמֲעבֹוַדת ּבַ
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  זֹון – ַהּכָ ת ַהּמָ ְרּכַ ֵסֶדר ּבִ ָקַמץ. ּבְ "ף ּבְ ל ַמְעָיַני" – ַהּכָ ים )פז, ז( אֹוְמִרים "ּכָ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ּבַ
חֹוָלם. ּבְ
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יום 
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יום 
רביעי



פי היום יום . . . 

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ָכל יֹום ּתֹוָרה  ֲאָמָריו: ְצִריִכים ִלְלֹמד ּבְ ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכֹוֵתב ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
זיין  זָאל  העבודה  ראשית  און  עבודה.  אין  טבעיות  די  אויסצוניצען  איז,  חסידות  פון 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמׁשֶ
ל  ַבע ׁשֶ ל ֶאת ַהּטֶ מֹו ְלָמׁשָ ל ֶאת ֶטַבע ַהּכֹחֹות, ּכְ ְהֶיה ְלַנּצֵ ית ָהֲעבֹוָדה ּתִ 'ֲעבֹוָדה'; ְוֵראׁשִ ְבִעּיּות ּבַ ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ֹמַח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
י רּוַח ַאְייִתי רּוַח  א, ּכִ ְלֵעּלָ א ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ י ּבְ ְלָהִביא ]=ְלַהְדִליק ָהֵאׁש[ ִמן ַהֶהְדיֹוט, ּכִ
ה ְלַהְבִעיר  א. ּוִמְצַות ֲעׂשֵ א ּוְלֵעּלָ ֵעּלָ יְך רּוַח ִמּלְ א, ְוַאְמׁשִ ֵעּלָ ה ַאְייִתי רּוַח ִמּלְ ַמּטָ יְך רּוַח, רּוַח ִמּלְ ְוַאְמׁשִ
ּוְצִריִכים  ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ ַח הּוא "ָאָדם  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ֵאׁש ַעל 

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ְכּבֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה ֹלא ּתִ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ
י – ַוּיֹאֶמר  ר ּכֹחֹות ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי ְלָפַני ֶעׂשֶ
דֹול.  ִדים( ּגָ ל ַהְמַנּגְ ל ְלַכּבֹות "ֹלא" )ׁשֶ ָעֶליָך ֻהּטַ ִמיד, ְלִפי ׁשֶ ָך ִנְצָרְך ְלָהֵאׁש ּתָ ְלִמיִדי, ִהּנְ ה, ּתַ ִלי: ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשֵׁ ַכּבֶ ה ּתְ ַאּתָ

יום 
חמישי

יום                          
ששי

שבת 
קודש



v"ndqeפב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

להם היו שהארונות משום עכו"ם קברי על האהיל ואליהו באהל

הטומאה. בפני שחוצץ טפח', 'פותח

והרמ"א ערוך השלחן פסקו ס"ב)למעשה, שע"ב סי' שיש(יו"ד

עכו"ם. קברי על מללכת ולהימנע להחמיר לכהנים

נזר' ה'אבני יז)ונשאל ס"ק תסט סי' לצאת(יו"ד לכהן מותר האם :

שיש בבית לעבור הוא חייב ביציאתו כאשר טוב, ביום מביתו

טוב? יום שמחת ממנו תמנע בבית יישאר אם אך גוי, מת בו

מטמאים אינם עכו"ם קברי הפוסקים שלרוב כיון והשיב:

משום להחמיר, הורו והרמ"א ערוך שהשלחן אף הרי באהל,

בבית יעבור אם אף מביתו לצאת הכהן יכול טוב יום שמחת

גוי. מת בו שיש

ה'תשע"א ב' אדר י"ז רביעי יום שלה האירוסין בסעודת השתתפה לא רבקה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰íBéa elôà dOøàì øzîeª¨§¨§¨£¦§
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באב, בתשעה אפילו אשה לארס שמותר כשם ההיתר: סיבת

לאבל אירוסין להתיר יש כך אחר, יקדימנו שמא החשש מפני

המיתה ביום משנה)אפילו .(כסף

לארס לאבל אסור האדם', 'תורת בספר הרמב"ן לדעת אמנם,

אך שמחות. במסכת מפורש שכך וכתב יום, שלושים אשה

אירוסין סעודת רק כי הרמב"ם, שיטת על קושי משם אין באמת

להתיר יש סעודה ללא אירוסין אבל מו"ק,נאסרה, אמת .כג)(שפת

חכמה' ה'משך מדייק הרמב"ם, שיטת פי נג)על כד, (בראשית

אליעזר עם שאירע את המתארים הכתובים לשון את ומבאר

ורבקה. יצחק שידוכי בעת אברהם עבד

נאמר: זהב, וכלי כסף כלי לרבקה נתן שאליעזר לאחר

אשר והאנשים הוא וישתו ויאכלו ולאמה, לאחיה נתן "ומגדנות

אכלו(שם)עמו" ואנשיו אליעזר רק מדוע שאלה: ומתעוררת .

בסעודה? השתתפו לא ואחיה אמה רבקה, ואילו ושתו,

על אבלים היו והם היתה, אירוסין סעודת זו שסעודה אלא,

היה מותר אמנם והמיתו". מלאך ש"בא המשפחה אבי בתואל

להשתתף אבל האבלות, ימי שבעת בתוך להתארס לרבקה

ולאמה", לאחיה נתן "מגדנות רק לכן, להם. אסור היה בסעודה

אינם אשר ישראל", ארץ של פירות "מיני רש"י שפירש וכמו

סעודה. נחשבים

ה'תשע"א ב' אדר י"ח חמישי יום נוראים לימים שבתות בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰elôà Búî úà øáBwä ìë̈©¥¤¥£¦
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הרמ"א ס"ה)כתב שע"ו סי' עובר(יו"ד אבל שאין הוא שהמנהג

מהרי"ל מתשובות ומקורו טוב, ויום בשבת התיבה (סי'לפני

למדקכ"ח) ומכאן ויו"ט, שבת לגבי כן שהורה המהר"ם בשם

בשבת רק הוא שהמנהג לומר אין כי והוסיף, נוראים. לימים

ר"ה שהרי נוראים, מימים יותר שמחה בהם ויש מאחר ויו"ט

מפסיקה. אינה ושבת ושלושים שבעה אבלות מפסיקים ויוה"כ

נוראים. בימים שכן כל התיבה, לפני עובר האבל אין בשבת ואם

הרמ"א ס"ה)אך שע"ו סי' ונקט(יו"ד המהרי"ל דברי את הביא

נוראים. ימים לגבי דבריו את והשמיט טוב" ויום "שבת דוקא

הש"ך סקי"ד)ואמנם למעשה(שם אך נוראים, בימים גם אסר

נשיאנו רבותינו הורו וכן הפוסקים, בכך ב'הקילו ח"ז אג"ק (ראה

.רכ"ד)

הדעות: שתי את לבאר ויש

אינה ושבת אבלות מפסיק טוב שיום בטעם ראשונים נחלקו

התוספות ב)מפסיקה. כג, טוב(מו"ק שביום מפני שהוא כתבו

הריטב"א ואילו בשבת, כן שאין מה שמחה א)נאמרה יט, (מו"ק

תחול לא לעולם כן לא אם כי מפסיקה אינה שהשבת כתב

רגל ללא אבלות תיתכן כי מפסיק הרגל אך ימים, שבעה אבלות

באמצעה.

אינה שהשבת התוספות כדעת נקט שהמהרי"ל ונראה

מפסיקים נוראים וימים ומאחר שמחה, בה נאמר לא כי מפסיקה

סובר הרמ"א אך משבת. יותר שמחה בהם שיש מכך ללמוד יש

ללא ימים שבעה יתכנו שלא משום מפסיקה אינה שהשבת

נוראים מימים יותר שמחה יש שבשבת יתכן זה ולפי שבת,

מפסיקים. נוראים וימים מפסיקה אינה השבת זאת ולמרות

(g"n 'iq zay sqei dpgn)

ה'תשע"א ב' אדר י"ט שישי יום המת כבוד
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.epøa÷z øBá÷ ék :øîàpL ,äåöî äøeáwäL ;Bì ïéòîBL§¦¤©§¨¦§¨¤¤¡©¦¨¦§§¤

לדברי סותרים מצוה' 'שהקבורה אלה דברים לכאורה,

להלן ה"א)הרמב"ם לומר(פי"ד יש אך מדרבנן. רק היא שהקבורה

ואילו קרובם, בקבורת להתעסק הקרובים על מצוה התורה שמן

מדרבנן עליהם מוטל אך התורה, מן בכך חייבים אינם השאר

לקרובים המצוותלסייע ספר על שמח א)(לב שורש .סוף

על כי המת, את לשרוף אסור עשה, מצות שהקבורה וכיון

הקבורה מצוות את מבטל כך ע"ב)ידי סי' ח"ג, אחיעזר ובנוסף(שו"ת .

עמוס והנביא המת, בזיון היא השריפה א)לכך, ב, החשיב(עמוס

מואב ידי על אדום מלך עצמות שריפת את להועילל'פשע' (מלמד

.קי"ד)סי'

אם להסתפק יש בחיים, צוואתו פי על המת את שרפו ואם

ראוי בוודאי אך המת. גוף איננו האפר כי אפרו את לקבור מצוה

צריכים הנאה ואיסורי בהנאה אסור הוא שהרי האפר את לקבור

גדר לגדור כדי יהודי קברות בבית לקברו אין אבל קבורה,

הקבורה מצות את העוקרת הנהגה וראהולמנוע שם אחיעזר (שו"ת

ח"ב החיים .פי"ג)גשר
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ה'תשע"א ב' אדר י"ד ראשון יום לתורה? בעליה מזדהים איך

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰Cëa øäæð ïéàL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¥¦§¨§¨

ïéàøBwL úBîMä ìáà ;Ba ïéLc ìkä ïéàL ,àìt àeäL íLa àlà¤¨§¥¤¤¤¤¥©Ÿ¨¦£¨©¥¤§¦

Cëa ïéàå ,åéðôa àlL íéøçàì ïäa ...íäøáà ïBâk ,íòä úà ïää¤¤¨¨§©§¨¨¨¤©£¥¦¤Ÿ§¨¨§¥§¨

.íeìk§

לאחרים לקרוא מותר 'רגיל' שבשם מבואר הרמב"ם מלשון

אביו iptaבשם `lyלחשוב עלולים כי אסור, בפניו אבל האב,

לו סק"ה)שקורא ר"מ סי' יו"ד הרמב"ם(ט"ז דברי את הביא הטור אך .

"שלא התיבות בהשמטת כלום" בכך ואין לאחרים בהן "קורא

אביו. בפני אפילו איסור אין לאחרים כשקורא כן ואם בפניו",

שם בקריאת לספרד אשכנז בני בין המנהגים שחילוקי ויתכן

האשכנזים זו: ממחלוקת נובעים בחיים בעודו הסב שם על

סוברים והספרדים אביו, בפני בשמו לבנו יקרא שמא חוששים

בפניו אפילו אביו בשם לאחר לקרוא איסור יעקבשאין ח"ב(חלקת

ג) ק"כ, .סי'

מאחר כי הדעות, לכל להקל יש שבזמנינו סוברים ויש

אין כאשר לאביו, שקורא ויחשבו יטעו שמא הוא והאיסור

לאביו לקרוא כשרגילים כגון מותר, הדבר לטעות מקום

יטעו לא בלבד בשמו קורא וכאשר פלוני'), ('ר' כינוי בהוספת

בתואר לאבותיהם קוראים הבנים אם וכן אליו. שהכוונה לחשוב

לאביו שכוונתו לחשוב יטעו לא בשמו כשנוקב הרי 'אבא',

קל"ג) סי' יו"ד משה .(אגרות

בשמו לפרוש מותר לתורה עליה לצורך אביו לשם והנשאל

"אדוני בשמו: רבינו למשה פנה יהושע שהרי בפניו, אפילו

שהתכוון יתכן בלבד "אדוני" אומר היה אילו כי כלאם" משה

שם להזכרת נלמד רבו שם ומהזכרת נוספים. חשובים לאנשים

מותר הצורך שבמקום מורא, מדין – אחד שיסודם (יש"שאביו

סס"ה. פ"א סק"ב).קידושין שם יו"ד תשובה פתחי

שמם את שחתמו לראשונים מצאנו להקל: נוסף טעם

'אני מקומות בכמה שחתם הרמב"ם כגון אביהם, שם בהזכרת

והאב הבן, אלא האב אינו המשפט נשוא כי מיימון', בן משה

בשם הלכה הרמב"ם הזכיר כאשר ואכן הבן. זיהוי לצורך נזכר

) ה"י)אביו פי"א שחיטה "ואבאהל' כתב אלא שמו את הזכיר לא

האוסרים" מן שם)מרי .(אג"מ

ה'תשע"א ב' אדר ט"ו שני יום הבא? לעולם חלק לו אין - לדעת עצמו המאבד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ïéà ¯ úòãì Bîöò ãaàîä©§©¥©§§©©¥

.åéìò ïéìaàúî ïéàå ,øác ìëì Bnò ïé÷qòúî¦§©§¦¦§¨¨¨§¥¦§©§¦¨¨

בגמרא ב)מובא קג, הקדוש(כתובות רבינו של הסתלקותו ביום :

הקדוש רבינו של בפטירתו שנכח מי "כל ואמרה קול בת יצאה

יום לבוא שנהג אחד כובס שם והיה הבא". העולם לחיי מזומן

על צער ומרוב בא, לא פטירתו וביום הקדוש רבינו לפני יום

ומת. הגג מראש קפץ הסתלקותו בעת לכבדו הספיק שלא כך

הבא. העולם לחיי מזומן זה אדם אף ואמרה: קול בת יצאה

לו אין לדעת עצמו המאבד והרי הכיצד? המהרי"ט: והקשה

הבא? לעולם חלק

ואמנם, ובמדרשים. בתלמודים נמצא לא זה שמאמר אלא

להיעב"ץ שמים' פ"י)ב'לחם בתוספתא(סנהדרין כן שמצא כתב ,

נמצא לא שלפנינו בתוספתא אך שם)שמחות, סנהדרין .(תפא"י

הגמרא מסיפור זה, למאמר מקור הביא המלך' 'יד ובספר

ב)(גיטין וילדותנז, ילדים מאות ארבע נלקחו הבית חורבן שבעת

לתוך עצמם להטביע הילדים ביקשו ים בלב היו וכאשר לשבי,

אלא בהם, לעשות השובים שזממו קלון ממעשי להמנע כדי הים

העולם את ויפסידו לדעת עצמם מאבדים הם שבכך שחששו

כדי כוונתם (כי הבא עולם חיי להם הובטחו וכאשר הבא.

בדבר יש ומצוה מעבירה, ואל)להינצל ד"ה א, יח, ע"ז קפצו(תוס' - (

לים.

חלק לו אין שמים לשם שלא לדעת עצמו שהמאבד ומכאן,

. הבא לעולם

סופר' ה'חתם ג')וכתב ס"ק שכ"ו סי' הבריות(יו"ד בפי רגיל :

יודע אינו אך לדעת, עצמו המאבד אחר קדיש אומרים שאין

שחת, מרדת נצילהו "לא כדין עשה שלא משום וכי לכך, הטעם

מתפלל המתאבד של בנו שכאשר והורה נעלהו"? לא ירד ואם

11 (ולא חודש 12 אביו אחר קדיש יאמר אחרים, אבלים ללא

לכפרה. לו שתהא כדי אבל), ככל בלבד,

ה'תשע"א ב' אדר ט"ז שלישי יום הגויים טומאת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ïéànèî íéáëBk éãáBò ïéàL¤¥§¥¨¦§©§¦

ì ñðkì ïäëì øzîe ,íéøBäè íäéúBøá÷ Cëéôìe ,ìäàaCøãìå íL §Ÿ¤§¦¨¦§¥¤§¦ª¨§Ÿ¥¦¨¥§¨§¦§Ÿ

.äpàOiL Bà äàîha òbiL àlà øeñà Bðéàå .íäéúBøá÷ ìò©¦§¥¤§¥¨¤¨¤¦©©ª§¨¤¦¨¤¨

מטמא אינו אבל ובמשא במגע מטמא מת גוי הרמב"ם לדעת

הנביא אליהו וכהנהגת יוחאי בן שמעון רבי כדעת באוהל,

גויים קברי על והאהיל כהן ב)(בבאשהוא קיד, ובהלכותמציעא .

מת הי"ב)טומאת והרי(פ"א הוא, קבלה זה "דבר הרמב"ם: ביאר

אוהל". שם הזכיר ולא בחלל, נוגע כל מדין במלחמת אומר הוא

לתמוה: ויש

קברי על לדרוך הרמב"ם מתיר איך במגע, מטמא גוי מת אם

המת כדין הקבר דין והרי הט"ו)גויים פ"ב טו"מ ?(הל'

והביאור:

טפח על טפח חלל בו יש כאשר רק במגע מטמא (שםהקבר

ה"ד) דיןפ"ז לו יש כאשר רק היא בקבר מגע שטומאת וכיון ,

אינם אהל, טומאת בהם שאין גויים שקברי נמצא 'אוהל',

קבריהם על לדרוך לכהן מותר ולכן במגע. חינוךמטמאים (מנחת

רס"ג, .כ"ח)מצוה

התוספות לשיטת מהו)אך ד"ה א, קי"ד, אף(ב"מ מטמא מת גוי
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להם היו שהארונות משום עכו"ם קברי על האהיל ואליהו באהל

הטומאה. בפני שחוצץ טפח', 'פותח

והרמ"א ערוך השלחן פסקו ס"ב)למעשה, שע"ב סי' שיש(יו"ד

עכו"ם. קברי על מללכת ולהימנע להחמיר לכהנים

נזר' ה'אבני יז)ונשאל ס"ק תסט סי' לצאת(יו"ד לכהן מותר האם :

שיש בבית לעבור הוא חייב ביציאתו כאשר טוב, ביום מביתו

טוב? יום שמחת ממנו תמנע בבית יישאר אם אך גוי, מת בו

מטמאים אינם עכו"ם קברי הפוסקים שלרוב כיון והשיב:

משום להחמיר, הורו והרמ"א ערוך שהשלחן אף הרי באהל,

בבית יעבור אם אף מביתו לצאת הכהן יכול טוב יום שמחת

גוי. מת בו שיש

ה'תשע"א ב' אדר י"ז רביעי יום שלה האירוסין בסעודת השתתפה לא רבקה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰íBéa elôà dOøàì øzîeª¨§¨§¨£¦§

.äúénä©¦¨

באב, בתשעה אפילו אשה לארס שמותר כשם ההיתר: סיבת

לאבל אירוסין להתיר יש כך אחר, יקדימנו שמא החשש מפני

המיתה ביום משנה)אפילו .(כסף

לארס לאבל אסור האדם', 'תורת בספר הרמב"ן לדעת אמנם,

אך שמחות. במסכת מפורש שכך וכתב יום, שלושים אשה

אירוסין סעודת רק כי הרמב"ם, שיטת על קושי משם אין באמת

להתיר יש סעודה ללא אירוסין אבל מו"ק,נאסרה, אמת .כג)(שפת

חכמה' ה'משך מדייק הרמב"ם, שיטת פי נג)על כד, (בראשית

אליעזר עם שאירע את המתארים הכתובים לשון את ומבאר

ורבקה. יצחק שידוכי בעת אברהם עבד

נאמר: זהב, וכלי כסף כלי לרבקה נתן שאליעזר לאחר

אשר והאנשים הוא וישתו ויאכלו ולאמה, לאחיה נתן "ומגדנות

אכלו(שם)עמו" ואנשיו אליעזר רק מדוע שאלה: ומתעוררת .

בסעודה? השתתפו לא ואחיה אמה רבקה, ואילו ושתו,

על אבלים היו והם היתה, אירוסין סעודת זו שסעודה אלא,

היה מותר אמנם והמיתו". מלאך ש"בא המשפחה אבי בתואל

להשתתף אבל האבלות, ימי שבעת בתוך להתארס לרבקה

ולאמה", לאחיה נתן "מגדנות רק לכן, להם. אסור היה בסעודה

אינם אשר ישראל", ארץ של פירות "מיני רש"י שפירש וכמו

סעודה. נחשבים

ה'תשע"א ב' אדר י"ח חמישי יום נוראים לימים שבתות בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰elôà Búî úà øáBwä ìë̈©¥¤¥£¦

äìèa ¯ íéøetkä íBéå äðMä Làø íã÷ Bà ìâøä íã÷ úçà äòL̈¨©©Ÿ¤¨¤¤Ÿ¤Ÿ©¨¨§©¦¦¨§¨

.äòáL úøæâ epnî¦¤§¥©¦§¨

הרמ"א ס"ה)כתב שע"ו סי' עובר(יו"ד אבל שאין הוא שהמנהג

מהרי"ל מתשובות ומקורו טוב, ויום בשבת התיבה (סי'לפני

למדקכ"ח) ומכאן ויו"ט, שבת לגבי כן שהורה המהר"ם בשם

בשבת רק הוא שהמנהג לומר אין כי והוסיף, נוראים. לימים

ר"ה שהרי נוראים, מימים יותר שמחה בהם ויש מאחר ויו"ט

מפסיקה. אינה ושבת ושלושים שבעה אבלות מפסיקים ויוה"כ

נוראים. בימים שכן כל התיבה, לפני עובר האבל אין בשבת ואם

הרמ"א ס"ה)אך שע"ו סי' ונקט(יו"ד המהרי"ל דברי את הביא

נוראים. ימים לגבי דבריו את והשמיט טוב" ויום "שבת דוקא

הש"ך סקי"ד)ואמנם למעשה(שם אך נוראים, בימים גם אסר

נשיאנו רבותינו הורו וכן הפוסקים, בכך ב'הקילו ח"ז אג"ק (ראה

.רכ"ד)

הדעות: שתי את לבאר ויש

אינה ושבת אבלות מפסיק טוב שיום בטעם ראשונים נחלקו

התוספות ב)מפסיקה. כג, טוב(מו"ק שביום מפני שהוא כתבו

הריטב"א ואילו בשבת, כן שאין מה שמחה א)נאמרה יט, (מו"ק

תחול לא לעולם כן לא אם כי מפסיקה אינה שהשבת כתב

רגל ללא אבלות תיתכן כי מפסיק הרגל אך ימים, שבעה אבלות

באמצעה.

אינה שהשבת התוספות כדעת נקט שהמהרי"ל ונראה

מפסיקים נוראים וימים ומאחר שמחה, בה נאמר לא כי מפסיקה

סובר הרמ"א אך משבת. יותר שמחה בהם שיש מכך ללמוד יש

ללא ימים שבעה יתכנו שלא משום מפסיקה אינה שהשבת

נוראים מימים יותר שמחה יש שבשבת יתכן זה ולפי שבת,

מפסיקים. נוראים וימים מפסיקה אינה השבת זאת ולמרות

(g"n 'iq zay sqei dpgn)

ה'תשע"א ב' אדר י"ט שישי יום המת כבוד

·‡ ˙ÂÎÏ‰:‡ ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù Ïïéà ¯ øáwé àlL äeö íà¦¦¨¤Ÿ¦¨¥¥

.epøa÷z øBá÷ ék :øîàpL ,äåöî äøeáwäL ;Bì ïéòîBL§¦¤©§¨¦§¨¤¤¡©¦¨¦§§¤

לדברי סותרים מצוה' 'שהקבורה אלה דברים לכאורה,

להלן ה"א)הרמב"ם לומר(פי"ד יש אך מדרבנן. רק היא שהקבורה

ואילו קרובם, בקבורת להתעסק הקרובים על מצוה התורה שמן

מדרבנן עליהם מוטל אך התורה, מן בכך חייבים אינם השאר

לקרובים המצוותלסייע ספר על שמח א)(לב שורש .סוף

על כי המת, את לשרוף אסור עשה, מצות שהקבורה וכיון

הקבורה מצוות את מבטל כך ע"ב)ידי סי' ח"ג, אחיעזר ובנוסף(שו"ת .

עמוס והנביא המת, בזיון היא השריפה א)לכך, ב, החשיב(עמוס

מואב ידי על אדום מלך עצמות שריפת את להועילל'פשע' (מלמד

.קי"ד)סי'

אם להסתפק יש בחיים, צוואתו פי על המת את שרפו ואם

ראוי בוודאי אך המת. גוף איננו האפר כי אפרו את לקבור מצוה

צריכים הנאה ואיסורי בהנאה אסור הוא שהרי האפר את לקבור

גדר לגדור כדי יהודי קברות בבית לקברו אין אבל קבורה,

הקבורה מצות את העוקרת הנהגה וראהולמנוע שם אחיעזר (שו"ת

ח"ב החיים .פי"ג)גשר
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זדֹונֹו‡. על ׁשחּיבין ּבדבר הּגדֹול ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
חּטאת ׁשגגתֹו ועל מּתיר2ּכרת והּוא אֹוסרים הן ׁשהיּו ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מיתה חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ׁשהיּו אפּלּו3ּבין . ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
והן מרּבֹותי, קּבלּתי ּכ ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּוא

נֹותן ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ ונתן4אֹומרים: ונּׂשא הֹואיל ,5 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואין חּיב. זה הרי - לעּׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועּׂשה ּבּדבר, ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהן

הּקּבלה מּפי מֹורים הם אם לֹומר חלק6צרי אם וכן . ְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהם

החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ּכרת, ּבניסן7ּוזדֹונֹו עּׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּׁשית חמיׁשית8ּבׁשעה ּבׁשעה ּבהנאה אסרֹו אֹו זה9, הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ
מיתה וכ10חּיב ּבזה.. ּכּיֹוצא ּכל ן ְִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשגגתֹו·. ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ׁשּנחלקּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
על ׁשחּיבין דבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלקּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּטאת,
אם זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזדֹונֹו

ערוה לאו11היא אֹו12אם ּבאּׁשה מטּמא זה דם מראה אם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לא13לא אֹו לדה טמאה זֹו אם לא14, אֹו זבה זֹו אם אם15, , ְִִִֵֵָָָָֹֹֹ

אסּור זה חֹולק16חלב הרי - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבדבר
חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין דבר לידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמביא
ּבכל אֹו הּפּורים עד מעּברים אם ׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכגֹון

ּבפסח חמץ לידי מביא ׁשּזה חּיב; זה הרי - אם17אדר וכן . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות מּדיני ּבדין ּדיני18נחלקּו ׁשּדנין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּזה ׁשאֹומר זה ׁשל לדבריו ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָממֹונֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר1) לידי המביאים דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים בדבר, חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו
מצוות על החולק הזקן שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר ואפילו רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים

כרת. עונש לידי מביאה כשאינה אפילו נאמר2)תפילין, דבר. - דבר שווה" "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
כרת זדונו על שחייבים דבר להלן מה - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן:

ממרא. כזקן נידון הוא תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן" אף חטאת שיגגתו מחלוקות3)ועל ירבו שלא כדי
העצמי.4)בישראל. והעיון הסברא עליהן".5)מצד וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב עימם. והתווכח שקבלתם6)דן

ד. הלכה ג, פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר חמץ.7)עדיפה ובהנאה8)אכילת באכילה שייאסר החמץ על גזרו וחכמים
ט. הלכה א, פרק ומצה חמץ בהלכות כמבואר זו, שם.9)בשעה כמבואר בלבד, באכילה אלא אסור אינו חכמים ולדעת

אשה10) יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה זו גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש חמץ איסור שעיקר כיוון
הזקן ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה אחר יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית, בשעה בחמץ
ברמב"ן וראה כרת. איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא כלל, בה תופסים השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק
גזירה על כשחולק ממרא, זקן נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון, בשורש לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו
עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר מאן "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי מביאה היא אם אפילו מדבריהם,
דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את אלא הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור על שעבר (=מי
(ראה חייב זה הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור עליהם חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם רבינו

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן בגזירה עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה בכרת.11)להלן שהיא ערווה, איסור אסורה
מבת12) וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו בתו כגון,

ו). הלכה ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי - ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
פז,13) (שם מטמא מהללאל בן ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה מטהרים שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
שהם14)ב). - שבועיים בתוך מעיינה פסק שלא שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים מתוך דם ששפעה כגון,

(ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של טוהר ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה, לידה טומאת ימי
הלכות וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם זה הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה), יב, ויקרא

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה קישוי15)איסורי מחמת רצופים ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה כגון
(שהוברר בזוב יולדת זו הרי וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה)
שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום לילה אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה לא שראתה דם שאותו הדבר,
בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה כשבת שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא, טהורה לעת מעת

זב טמאה היא ב).אם פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או חייבים16)ה ישמעאל שלרבי קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,
ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות מאכלות והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו
רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי יחמיר הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא הרי והזקן החכמים בו נחלקו

זו. הלכה יחול17)סוף ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה לעבר שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
הפסח יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה, יעברו לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים של באיחור

א). פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ, בו ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, כמה18)בחודש
שלושה. או דיינים שני הדין, בית של ההרכב להיות צריך
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לשרפו ואסור המת את לקבור שמצוה – זו הלכה יסוד על

ממונקאטש: האדמו"ר אומר –

השה ואיה והעצים האש "הנה העקידה בפרשת הפסוק על

כב,ז)לעולה" הוא(וירא הנסיון עיקר הרי הלוי', ה'קדושת שואל

איננו כאשר השחיטה לאחר אך בנו, את אברהם בשחיטת

ש"האש יצחק הבין ולכן בשריפתו? יש ניסיון איזה בחיים,

לעולה". השה "איה ושאל שה, להקרבת מיועדים והעצים"

לקבור מצוה כי - כקרבן? לשרפו שיש יצחק חשב לא ומדוע

ויבזוהו שישרפוהו יתכן ולא האדם גוף אלעזראת מנחת ח"ב(שו"ת

ל"ד) לסי' .בהוספות

ה'תשע"א ב' אדר כ' קודש שבת מעמלק? בעל־תשובה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìLìàøOé eeèöð úBöî L ¨¦§¦§©¦§¨¥

éìò íéOz íBO" :øîàpL ,Cìî íäì úBpîì :õøàì ïúñéðk úòLaE ¦§©§¦¨¨¨¨¤§©¨¤¤¤¤¤¡©¨¦¨¤

,"÷ìîò øëæ úà äçîz" :øîàpL ,÷ìîò ìL Bòøæ úéøëäìe ,"Cìî¤¤§©§¦©§¤£¨¥¤¤¡©¦§¤¤¥¤£¨¥

ì" :øîàpL ,äøéçaä-úéa úBðáìå."änM úàáe eLøãú BðëL §¦§¥©§¦¨¤¤¡©§¦§¦§§¨¨¨¨

במכילתא בשלח)מסופר פרשת המבשר(סוף שבא בשעה :

מה דוד נזכר אנוכי' עמלק 'גר המלך לדוד ואמר שאול ממיתת

והתגייר שבעולם האומות מכל יבוא 'אם רבינו למשה שנאמר

את והרג יקבלוהו', שלא עמלק] [מבית ומביתו שיקבלוהו, –

אפילו מעמלק הגרים את מקבלים אין זה לפי ההוא. המבשר

להלן הרמב"ם פסק על קשה כן ואם תשובה. ה"ד)עשו (פ"ו

אותו! הורגים לא ישראל עם שהשלים שעמלק

נזר': ה'אבני מסביר

אלא מתוקן אינו הבא שהעולם בנו לעמלק אמר אליפז

תזכה אולי וכדומה, בארות בחפירת להם תסייע אם לישראל.

ורודף שונא נעשה דבר, של רישומו ששמע "כיוון עמהם.

פכ"ד)לישראל" אליהו, דבי רוצה(תנא "שאינו עמלק, שורש וזה .

לישראל". נכנע להיות אופן בשום

לישראל בהכנעה שרוצה מוכח לא עדיין שהתגייר אף לכן,

בפני וכנוע שפל נעשה לא אבל ישראל, נעשה עצמו הוא כי

מע לישראל שתהיה יצוייר (ולו עלולהישראל בו, שאין לה

"ועדיין אביו, כעמלק ורודף שונא ויהיה הרעה מידתו להתעורר

בידיהם"). אבותיהם מעשה אוחזין בכלל שאיננו הוכחה לנו אין

להכרית חייב (שהיה יהושע בימי כמו כיבוש בשעת אבל

מיסים עליו לקבל שצריך לארץ) היכנסו עם מיד עמלק את

(וודאי להיכנע מתרצה אם ראש, להרים ולא בהכנעה ושיעבוד

מתקבלת. תשובתו ואזי) בידו אבותיו מעשה אוחז שאינו

(gwz ,miig gxe` ,xfp ipa` z"ey)

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו אשר מצב בריאותו הולך וטוב, ולפלא שמאז ועד עתה אין ממנו ידיעות נוספות, 

וכנראה זהו סימן שנסתדרו כל הענינים )וכמנהג אנ"ש שמכמה דורות התאוננו בזה עליהם נשיאינו הק' 

אשר אין כותבים כשהכל שלום וטוב(, ותקותי שעכ"פ מכאן ולהבא יקח חלק פעיל בפעולות אנ"ש בלונדון 

ובכלל במדינת אנגליא, וכל המרבה בזה ה"ז משובח גם בעניניו הפרטים. ומובן ג"כ שאין כל הנ"ל פוטרו 

עבודת  החול  בימות  גם  ולפעמים  השבת  וביום  החסידות,  ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  עתים  מקביעות 

התפלה, והרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע השקיע בו כחות נפשיים שמזכותו הוא להוציאם 

אל הפועל בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים ופשוט, ויהי רצון אשר גם העכובים המדומים 

ואפילו האמיתים וכן העלמות והסתרים יהפכו לטוב ולא רק שלא יפריעו אלא שעוד יסייעו, וכסגולת חדש 

הפורים אשר תוה"ק אומרת עליו, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

וענין נהפך הרי תוכנו, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה להפכם 

לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן
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זדֹונֹו‡. על ׁשחּיבין ּבדבר הּגדֹול ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
חּטאת ׁשגגתֹו ועל מּתיר2ּכרת והּוא אֹוסרים הן ׁשהיּו ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מיתה חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ׁשהיּו אפּלּו3ּבין . ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
והן מרּבֹותי, קּבלּתי ּכ ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּוא

נֹותן ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ ונתן4אֹומרים: ונּׂשא הֹואיל ,5 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואין חּיב. זה הרי - לעּׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועּׂשה ּבּדבר, ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהן

הּקּבלה מּפי מֹורים הם אם לֹומר חלק6צרי אם וכן . ְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהם

החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ּכרת, ּבניסן7ּוזדֹונֹו עּׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּׁשית חמיׁשית8ּבׁשעה ּבׁשעה ּבהנאה אסרֹו אֹו זה9, הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ
מיתה וכ10חּיב ּבזה.. ּכּיֹוצא ּכל ן ְִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשגגתֹו·. ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ׁשּנחלקּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
על ׁשחּיבין דבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלקּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּטאת,
אם זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזדֹונֹו

ערוה לאו11היא אֹו12אם ּבאּׁשה מטּמא זה דם מראה אם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לא13לא אֹו לדה טמאה זֹו אם לא14, אֹו זבה זֹו אם אם15, , ְִִִֵֵָָָָֹֹֹ

אסּור זה חֹולק16חלב הרי - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבדבר
חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין דבר לידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמביא
ּבכל אֹו הּפּורים עד מעּברים אם ׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכגֹון

ּבפסח חמץ לידי מביא ׁשּזה חּיב; זה הרי - אם17אדר וכן . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות מּדיני ּבדין ּדיני18נחלקּו ׁשּדנין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּזה ׁשאֹומר זה ׁשל לדבריו ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָממֹונֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר1) לידי המביאים דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים בדבר, חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו
מצוות על החולק הזקן שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר ואפילו רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים

כרת. עונש לידי מביאה כשאינה אפילו נאמר2)תפילין, דבר. - דבר שווה" "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
כרת זדונו על שחייבים דבר להלן מה - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן:

ממרא. כזקן נידון הוא תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן" אף חטאת שיגגתו מחלוקות3)ועל ירבו שלא כדי
העצמי.4)בישראל. והעיון הסברא עליהן".5)מצד וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב עימם. והתווכח שקבלתם6)דן

ד. הלכה ג, פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר חמץ.7)עדיפה ובהנאה8)אכילת באכילה שייאסר החמץ על גזרו וחכמים
ט. הלכה א, פרק ומצה חמץ בהלכות כמבואר זו, שם.9)בשעה כמבואר בלבד, באכילה אלא אסור אינו חכמים ולדעת

אשה10) יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה זו גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש חמץ איסור שעיקר כיוון
הזקן ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה אחר יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית, בשעה בחמץ
ברמב"ן וראה כרת. איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא כלל, בה תופסים השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק
גזירה על כשחולק ממרא, זקן נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון, בשורש לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו
עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר מאן "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי מביאה היא אם אפילו מדבריהם,
דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את אלא הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור על שעבר (=מי
(ראה חייב זה הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור עליהם חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם רבינו

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן בגזירה עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה בכרת.11)להלן שהיא ערווה, איסור אסורה
מבת12) וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו בתו כגון,

ו). הלכה ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי - ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
פז,13) (שם מטמא מהללאל בן ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה מטהרים שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
שהם14)ב). - שבועיים בתוך מעיינה פסק שלא שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים מתוך דם ששפעה כגון,

(ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של טוהר ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה, לידה טומאת ימי
הלכות וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם זה הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה), יב, ויקרא

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה קישוי15)איסורי מחמת רצופים ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה כגון
(שהוברר בזוב יולדת זו הרי וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה)
שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום לילה אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה לא שראתה דם שאותו הדבר,
בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה כשבת שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא, טהורה לעת מעת

זב טמאה היא ב).אם פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או חייבים16)ה ישמעאל שלרבי קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,
ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות מאכלות והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו
רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי יחמיר הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא הרי והזקן החכמים בו נחלקו

זו. הלכה יחול17)סוף ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה לעבר שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
הפסח יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה, יעברו לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים של באיחור

א). פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ, בו ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, כמה18)בחודש
שלושה. או דיינים שני הדין, בית של ההרכב להיות צריך
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הּזקן ׁשהיה ּבין חּטאת, וׁשגגתֹו ּכרת ׁשּזדֹונֹו לדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּסֹוף
- מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין מחמירין והן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמקל

.49חּיב ַָ
.‚ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ50ואם ּפטּור. זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבלבד ּתפּלין טֹוטפת51מּמצות להֹוסיף הֹורה ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ
ויעּׂשּנה52חמיׁשית חּיב.53ּבּתפּלין זה הרי - טֹוטפֹות חמׁש ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זה ּכהלכתן ּבּתים ארּבעה ּבּתחּלה ׁשּיעּׂשה ויביא54והּוא , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
את רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית ּבחיצֹון; וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשית

ּתמיד55האויר -56- זה ּדבר על ממרא זקן וחיּוב ּפסּול. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּקּבלה מּפי ּכגֹון57הלכה מצֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ

לּולב מּדברי ּבדבר ציצית58ׁשחלק אֹומר59אֹו זה ׁשֹופר, אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אֹומר וזה חֹובתֹו, ידי יצא אֹומר זה ּכׁשר, אֹומר וזה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּפסּול,

לטמאה ׁשני אֹומר וזה טהֹור, אֹומר זה יצא, זה60לא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
הּמיתה מן ּבזה.61ּפטּור ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶַַָָָֹ
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קּלל,‡. ואּמֹו אביו ׁשּנאמר: נסקל; - ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמקּלל
זה הרי - מיתתן לאחר אֹו ּבחּייהן המקּלל ואחד ּבֹו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדמיו
ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻנסקל.
והאנּדרֹוגינֹוס. הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּדין.

הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו גדֹולים ׁשּיהיּו ְְְְֳִִִִִִֶֶַָָוהּוא
הּׁשמֹות·. מן ּבׁשם ׁשּיקללם עד סקילה חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו

ולֹוקה הּסקילה, מן ּפטּור - ּבכּנּוי קללם אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֻהמיחדין;
מּיּׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

אחד‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל. ְִַָָָמּׁשאר

ּבפרּוׁש,„. ׁשמענּו ענׁש מּנין? ואּמֹו אביו מקּלל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה
והּוא הֹואיל חרׁש. תקּלל לא ּבכלל היא הרי האזהרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹאבל
יּׂשראל. ּבכלל אביו הרי מּיּׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמזהר

אביו‰. מּכה ׁשּנאמר: ּבחנק; מיתתֹו - ואּמֹו אביו ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמּכה
מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת. מֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻואּמֹו
הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמיתת
עד חנק חּיב אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס.
הרי - חּבּורה ּבהן עּׂשה לא אם אבל חּבּורה; ּבהן ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיעּׂשה
ּפטּור. - מיתה לאחר אֹותן והּמּכה מּיּׂשראל. אחד ּכמּכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

.Âׁשאי ונהרג. חּיב - וחרׁשֹו אזנֹו על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
ּדם טּפת יצאת אּלא חּבּורה, ּבלא חרׁש ׁשּיעּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ונתחרׁש. ּבאזן ְְְִִִֵֶָָֹּבפנים
.Êאבר אֹו ּבּׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּקיז

אֹו יעּׂשה. לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
יעּׂשה ׁשּמא יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבּׂשר סּלֹון ְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹלהֹוציא
לעּׂשֹות; אחר ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּבּורה.
מצטערין הן והרי הּוא, אּלא ׁשּיעּׂשה מי ׁשם אין אם ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

לעּׂשֹות. ּׁשּירׁשהּו מה ּכפי וחֹות מּקיז זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולפיכך ב, הלכה ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה, איש אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת יתחייב אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו השוק מן אחר יקדשנה בינתיים אם
היא שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים, קידושין מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם, אסורה האומר:
הלכות משנה" וב"מגיד ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו אסורה שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
באשתֿאיש תופסים קידושין ואין היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני יקדשנה אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום
השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה, דין לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם בחיי אחר: עליה יבוא ואם

כלל. בה תפסו ד49)לא הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות כשתי תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
כבוד". להם חלקה התורה חטאת.50)"הרי שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר עשה51)לידי מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת לידי הגורם דבר בה ואין של52)בלבד, פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק שדינה ראש, של בתפילה חמישי בית
העיניים בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום" אל "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת פרשה תפילין,

מפרש, שם והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס בעלייזכור היו והם טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו
לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות בתוספות וראה לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים עשאה,53)הלשון בעצמו שהוא או

ו. הלכה ג, פרק לעיל איננה.54)ראה זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי המסתירו55)בדפוס אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,
שבחוץ. האוויר איננה.56)מפני זו תיבה תימן יד בתורה,57)בכתב מפורש אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

מדברי ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו
וכו', תפילין" אלא לנו ואין בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים) שפירשו מה (=על להוסיף בו ויש סופרים,
ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה, כתוב עיקרה תפילין מצוות כלומר
חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם אבל פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם יוסיף ואם פרשיות,
האומר יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית שלא מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה אין בתים
בברייתא קודמו מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים" מדברי ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
ואינה כרת, בה שאין למרות תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו', כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם

ורדב"ז). משנה (כסף בלבד עשה מצוות שבלולב.58)אלא מינים ארבעה על חמישי מין להוסיף חוט59)שאמר להוסיף
שבציצית. החוטים שמונת על למקדש,60)תשיעי שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה ג, פרק מקדש ביאת בהלכות נתבאר וכבר

כרת. חיוב זה בדבר שאין נמצא כרת, חייב לעיל61)אינו כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו ועונשים מכים אבל
ז. הלכה ג, ביחס1)פרק לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל מהו מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לבן המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם לבן מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו. לכיבוד
הרוצח. מהאב האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

mixnn zekld - 'a xc` c"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל, ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ּכל לזה, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָולדבריו

ׁשּנטל19לדּון ּכל ,20- אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל - ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מקּדׁשת נטל21אינּה ׁשּלֹו האֹומר ּולדברי עליה22; הּבא , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

חּטאת חּיב - ּבׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - הּדבר23ּבמזיד ונמצא ; ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין דבר לידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמביא
אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב זה אם מּכֹות, ּבדיני נחלקּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוכן

ּבפניהם ׁשּלֹוקין הּדּינים ּבמנין חּיב;24ׁשחלק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לֹוקה אינֹו האֹומר לדברי ו25ׁשהרי ּבֹו, הם חֹובלין חּיבין- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבן26לׁשּלם האֹומר ּולדברי נֹוטל; ּכדין - מהן ׁשּיּטל וכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
הּוא קּדׁש27מלקּות ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל - מהן ׁשּיּטל ּכל , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

מקּדׁשת אינּה - אּׁשה ּבערכין28ּבֹו נחלקּו אם וכן אֹו29. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
זה30ּבחרמין הרי - אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ׁשהרי31, חּיב; ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

גזל, זה הרי - מּמּנּו לקחּו אם לּתן, חּיב אינֹו האֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלדברי
מקּדׁשת אינּה - אּׁשה ּבֹו עליהן32והמקּדׁש חלק אם וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

נפּדּו לא אֹו נפּדּו אם קדׁשים, חּיב;33ּבפדיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹ
- אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ּפדיֹון, זה אין האֹומר לדברי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשהרי

מקּדׁשת העגלה34אינּה ּבעריפת נחלקּו אם וכן אּלּו35. אם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לא אֹו להביא האֹומר36חּיבין לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו והמקּדׁש ּבהנאה, אסּורה היא הרי - להביא 37חּיבים ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

מקּדׁשת אינּה - ּבערלה38אּׁשה נחלקּו אם וכן אם39. וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ּבלקט 40נחלקּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אם וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ּביד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻגזל

ּבּׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאה, מאבֹות ּבאב עליהן נגעי41חלק אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבגדים42ּבּתים נגעי לדברי43אֹו ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ולאכל ּבּמקּדׁש להּכנס מּתר - טהֹור קדׁשים;44האֹומר ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻ
נכנס אם טמא, האֹומר ענּוׁש45ּולדברי - ּבמזיד אכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן חּטאת. חּיב - ּובׁשֹוגג ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכרת,
לזה יׁש ּבהׁשקאת46אם נחלקּו אם וכן לֹו. אין אֹו טהרה ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

צריכה אינּה אֹו לׁשּתֹות צריכה זֹו אם זה47סֹוטה, הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ
קדם הּבעל מת אם צריכה, האֹומר לדברי ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחּיב;

ליבמּה אסּורה זֹו הרי - אינּה48ׁשּתׁשּתה האֹומר ּולדברי ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
לבּדק צריכין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מתיּבמת. - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצריכה
זה ודבר זה, דבר לידי מביאה זֹו מחלקת היתה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולחקר
יבֹוא אם דברים, מאה אחר אפּלּו ׁשני, דבר לידי ְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָמביא
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משלושה.19) פחות דין בית ואין שניים, אלא ואינם א).21)התובע.20)הואיל נב, (קידושין מקודשת אינה בגזל שהמקדש
גלוייה.22) טעות והיא נטל, שלא וילנא; ב).23)בדפוס פז, (סנהדרין איש אשת היא והרי היא, שלושה24)שמקודשת אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים או מלקות.25)הם, חייב לשלם26)שאינו שחייב בחבירו חובל כשאר
ב). פג, קמא (בבא דברים חמישה מכות.27)לו דיני דן שלושה של ב.28)שביתֿדין פז, תינוק29)סנהדרין שהעריך כגון,

שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו, נותן אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין לו שאין חודש, מבן פחות שהוא
א). פח, (שם דמים לשם והחליט וגמר חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה, דבריו מוציא אלה30)אדם נכסי שאמר

ואם אשה, בו לקדש ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכוהנים. או הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
ממונו. זה שאין אשה, בו לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה.31)זה ממרא שם.32)זקן אליעזר33)סנהדרין רבי שלדעת

שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה, החפץ ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים הקדש דברי אין יעקב בן
ב. יד, שם שם).34)ראה (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר מקודשת, אינה במזיד בהקדש שהמקדש

אֿג).35) כא, דברים (ראה היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על העיר36)שמביאים אל מודדים בגוף מקום מאיזה שנחלקו
מחוטמו לו הקרובה או עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו, או מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה

בה.37)מביאה. תימן: יד שם).38)בכתב (סנהדרין ב נו, בקידושין שלדעת39)כמבואר רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע כגון,
מערלה פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות השנים שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה, זה עץ חייב החכמים

ע בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק מקודשת.(ערלה יהודה ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ של כמו40)רלה
(=ושייך לקט שיבולים שני הבית); לבעל (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים "שני ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו
רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה לעניים - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט... אינם ושלושה לעניים),
העיסה מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה את וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים, ישמעאל

א). פח, (סנהדרין מעשה בשינוי העיסה קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, בשרו,41)ונותנה בעור שהם אדם, נגעי
יהושע ורבי מטמאים, החכמים - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא לבן לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון

ב). פז, (שם אין42)מטהר שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא, הבית - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו כגון,
(שם). זווית בקרן כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה עד טמא שלדברי43)הבית הבגד, בכל הצרעת שפרחה כגון,

א). פח, (שם טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, הם.44)רבי נפרדים דברים שני שנכנס45)שהרי או הנגע, בו שיש זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, עולמית,46)לבית טהרה לו אין החכמים שלדעת ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין

לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן אליעזר רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם דם את לתת מה על שאין
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכון או למקדש להיכנס לו אסור עם47)טהרה תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,

בעלה. על נאסרה שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר לרבי פלוני, אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד ובא פלוני,
א). פח, (שם הסתירה על עדים שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע מקשה,48)ולרבי משנה והכסף א. ב, בסוטה כמבואר

הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו מדברי וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם על אסורה זו סוטה אין זאת שבכל
ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם פטורה הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת", ואינה "חולצת שהיא י"ט,
שאין יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת. חיוב לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה" וב"מרכבת
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הּזקן ׁשהיה ּבין חּטאת, וׁשגגתֹו ּכרת ׁשּזדֹונֹו לדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּסֹוף
- מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין מחמירין והן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמקל

.49חּיב ַָ
.‚ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ50ואם ּפטּור. זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבלבד ּתפּלין טֹוטפת51מּמצות להֹוסיף הֹורה ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ
ויעּׂשּנה52חמיׁשית חּיב.53ּבּתפּלין זה הרי - טֹוטפֹות חמׁש ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זה ּכהלכתן ּבּתים ארּבעה ּבּתחּלה ׁשּיעּׂשה ויביא54והּוא , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
את רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית ּבחיצֹון; וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשית

ּתמיד55האויר -56- זה ּדבר על ממרא זקן וחיּוב ּפסּול. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּקּבלה מּפי ּכגֹון57הלכה מצֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ

לּולב מּדברי ּבדבר ציצית58ׁשחלק אֹומר59אֹו זה ׁשֹופר, אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אֹומר וזה חֹובתֹו, ידי יצא אֹומר זה ּכׁשר, אֹומר וזה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּפסּול,

לטמאה ׁשני אֹומר וזה טהֹור, אֹומר זה יצא, זה60לא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
הּמיתה מן ּבזה.61ּפטּור ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶַַָָָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

קּלל,‡. ואּמֹו אביו ׁשּנאמר: נסקל; - ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמקּלל
זה הרי - מיתתן לאחר אֹו ּבחּייהן המקּלל ואחד ּבֹו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדמיו
ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻנסקל.
והאנּדרֹוגינֹוס. הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּדין.

הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו גדֹולים ׁשּיהיּו ְְְְֳִִִִִִֶֶַָָוהּוא
הּׁשמֹות·. מן ּבׁשם ׁשּיקללם עד סקילה חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו

ולֹוקה הּסקילה, מן ּפטּור - ּבכּנּוי קללם אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֻהמיחדין;
מּיּׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

אחד‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל. ְִַָָָמּׁשאר

ּבפרּוׁש,„. ׁשמענּו ענׁש מּנין? ואּמֹו אביו מקּלל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה
והּוא הֹואיל חרׁש. תקּלל לא ּבכלל היא הרי האזהרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹאבל
יּׂשראל. ּבכלל אביו הרי מּיּׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמזהר

אביו‰. מּכה ׁשּנאמר: ּבחנק; מיתתֹו - ואּמֹו אביו ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמּכה
מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת. מֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻואּמֹו
הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמיתת
עד חנק חּיב אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס.
הרי - חּבּורה ּבהן עּׂשה לא אם אבל חּבּורה; ּבהן ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיעּׂשה
ּפטּור. - מיתה לאחר אֹותן והּמּכה מּיּׂשראל. אחד ּכמּכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

.Âׁשאי ונהרג. חּיב - וחרׁשֹו אזנֹו על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
ּדם טּפת יצאת אּלא חּבּורה, ּבלא חרׁש ׁשּיעּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ונתחרׁש. ּבאזן ְְְִִִֵֶָָֹּבפנים
.Êאבר אֹו ּבּׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּקיז

אֹו יעּׂשה. לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
יעּׂשה ׁשּמא יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבּׂשר סּלֹון ְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹלהֹוציא
לעּׂשֹות; אחר ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּבּורה.
מצטערין הן והרי הּוא, אּלא ׁשּיעּׂשה מי ׁשם אין אם ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

לעּׂשֹות. ּׁשּירׁשהּו מה ּכפי וחֹות מּקיז זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולפיכך ב, הלכה ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה, איש אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת יתחייב אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו השוק מן אחר יקדשנה בינתיים אם
היא שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים, קידושין מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם, אסורה האומר:
הלכות משנה" וב"מגיד ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו אסורה שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
באשתֿאיש תופסים קידושין ואין היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני יקדשנה אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום
השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה, דין לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם בחיי אחר: עליה יבוא ואם

כלל. בה תפסו ד49)לא הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות כשתי תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
כבוד". להם חלקה התורה חטאת.50)"הרי שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר עשה51)לידי מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת לידי הגורם דבר בה ואין של52)בלבד, פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק שדינה ראש, של בתפילה חמישי בית
העיניים בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום" אל "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת פרשה תפילין,

מפרש, שם והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס בעלייזכור היו והם טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו
לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות בתוספות וראה לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים עשאה,53)הלשון בעצמו שהוא או

ו. הלכה ג, פרק לעיל איננה.54)ראה זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי המסתירו55)בדפוס אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,
שבחוץ. האוויר איננה.56)מפני זו תיבה תימן יד בתורה,57)בכתב מפורש אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

מדברי ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו
וכו', תפילין" אלא לנו ואין בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים) שפירשו מה (=על להוסיף בו ויש סופרים,
ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה, כתוב עיקרה תפילין מצוות כלומר
חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם אבל פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם יוסיף ואם פרשיות,
האומר יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית שלא מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה אין בתים
בברייתא קודמו מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים" מדברי ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
ואינה כרת, בה שאין למרות תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו', כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם

ורדב"ז). משנה (כסף בלבד עשה מצוות שבלולב.58)אלא מינים ארבעה על חמישי מין להוסיף חוט59)שאמר להוסיף
שבציצית. החוטים שמונת על למקדש,60)תשיעי שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה ג, פרק מקדש ביאת בהלכות נתבאר וכבר

כרת. חיוב זה בדבר שאין נמצא כרת, חייב לעיל61)אינו כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו ועונשים מכים אבל
ז. הלכה ג, ביחס1)פרק לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל מהו מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לבן המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם לבן מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו. לכיבוד
הרוצח. מהאב האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו
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היכן ועד ויׁשּתק. הּכתּוב ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגּדם; יכעס ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
ּבפני ּבראׁש ויֹוׁשב חמּודֹות ּבגדים לֹובׁש היה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹמֹוראן?
וירקּו ּבראׁשֹו והּכּוהּו ּבגדיו וקרעּו ואּמֹו אביו ּובא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָֹהּקהל,
מלכי מּמל ויפחד ויירא יׁשּתק אּלא יכלימם, לא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבפניו
ּדבר עליו ּגזר ודם ּבּׂשר מל ׁשאּלּו .ּבכ ׁשּצּוהּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּמלכים
קל ּבּדבר; לפרּכס יכֹול היה לא - מּזה יתר מצער ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּכרצֹונֹו. העֹולם והיה ׁשאמר למי ְְְִִֶֶַָָָָָָֹוחמר
.Áעל עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּוינּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻאף

אּלא מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו
ויתע מחּול.ימחל ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשמחל ׁשהאב ּלם; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Ëעל עֹובר הּוא ׁשהרי אֹותֹו, מנּדין - גדֹול ּבנֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָוהּמּכה
מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני

.Èלנהג מׁשּתּדל - אּמֹו ׁשל אֹו אביו ׁשל דעּתֹו ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
לֹו אפׁשר אי ואם עליהן. ׁשּירחם עד דעּתם ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעּמהם
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

היה אפּלּו ּתׁשּובה. ׁשּיעּׂשה עד וקללתֹו מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּפטּור
עֹובר ראהּו מּמּנּו. ּומתירא מכּבדֹו - עברֹות ּובעל רׁשע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאביו
ּתֹורה! ּדברי על עברּת אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעל
הּוא ּכאּלּו ?וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב אּבא, לֹו: יאמר ְְִֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּכמזהירֹו. ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶַֹׁשֹואל
.·Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו עּׂשה, מצות לבּטל אֹו תעּׂשה לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
אּמֹו איׁש ׁשּנאמר: לֹו. יׁשמע לא זה הרי - ּדבריהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשל
ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם - ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ואת ּתיראּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻואביו

.‚È:מצוה לעּׂשֹות ּבידֹו ויׁש מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ויתעּסק ּתעּׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעּׂשה לּמצוה אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשם אין ואם מצוה. מּפני מצוה מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבכבֹוד

ׁשהּוא אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה יתעּסק - לעּׂשֹותּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחרים
אב מּכּבּוד ּגדֹול ּתֹורה ותלמּוד מצוה. ּבדבר חּיבים ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָואביו

ֵָואם.
.„Èהׁשקני אּמֹו: לֹו ואמרה מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר

מּפני ּתחּלה, אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים!
אביו. ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו ְְִִִִֶַָָׁשהּוא

.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב
ּבעל מכּבד וכן אביו. ּכבֹוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו - מיתתּה לאחר אבל קּימת; ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,
הּגדֹול אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי

אביו. ְִִָּככבֹוד
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ּבּתֹורה‡. האמּור ּומֹורה סֹורר ּבֹו2ּבן נתּפרׁשה הרי , ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
הזהיר3סקילה ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא והיכן4; , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

הּמביאה אכילה תאכל לא - הּדם על תאכלּו לא ְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹֹֹהזהיר?
ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת וזֹו ּדמים; ׁשפיכּות ׁשאינֹו5לידי , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

וסבא. זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל. מכערת אכילה על אּלא ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנהרג
ּברעבתנּות, ּבּׂשר האֹוכל הּוא ׁשּזֹולל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָמּפי

ּברעבתנּות יין הּׁשֹותה - .6וסֹובא ְְְִֵֶַַַַָ
הרּבה·. ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ּבהם7אכילה ,8יׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקּבלה מּפי הלכה ּכּלן ׁשּיגנב9והן עד סקילה חּיב אינֹו . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבזֹול ויין ּבזֹול ּבּׂשר ויקנה אביו חּוץ10מּׁשל ויׁשּתה ויאכל ; ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

אביו ּופחּותין11מרׁשּות ריקנין ׁשּכּלן ויאכל12ּבחבּורה ; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשהּגּנבים ּכדר מבּׁשל, ואינֹו מבּׁשל חי, ואינֹו חי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּבּׂשר

מזּוג13אֹוכלים הּיין ויׁשּתה ׁשהּגרּגרנים14, ׁשֹותים.15ּכדר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּדינרין חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל ּבמלּוגמא16והּוא זה מּבּׂשר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בן1) ומורה. סורר בן חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב האכילה תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש
למי? שנהרג סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו יחֿכא.2)סורר כא, דברים

כא).3) (שם ומת" באבנים עירו אנשי כל שם.4)"ורגמוהו ובביאורנו ה, פרק לעיל וראה ב. נו, ואף5)סנהדרין א. סג, שם
"כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו על לוקים שאין פי על

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות (ספר שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא מפורש, לדבר,6)שהעונש זכר
המצוה: "משורשי רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו" בשר בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר

טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי בסיבת יעשו אדם בני חטאות שרוב אמרולפי וכן ויבעט", ישורון "וישמן
לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו כלל ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא ליך גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל
ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת היא ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם שהמזונות ... רעים
עד הנפש על החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו תורתינו תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר, עיסת

לגמרי...". אותה ויאבד והגבלות.7)שיחליאה בה.8)תנאים תימן: יד מסיני.9)בכתב למשה עד איש מפי איש שנתקבלה
וברש"י).10) א ע, (סנהדרין זו באכילה ימשיך לא וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר פוחד11)אבל שאינו

מאביו. וברש"י).12)שם ב עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה יש אם אבל בכך, להם13)שירגילוהו שאין
שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א) (עמוד שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים הואיל צרכו, כל לבשל שהות

מבושל. ואינו מבושל חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי מבושל. ואינו מזוג14)מבושל תימן: יד ובכתב במים.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג הוא אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג. ואינו

"הדינר16)הסובאים.15) י"ב: הלכה א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים ות"ת אלפים ארבעת שמשקלם
שעורות". עשרה שש משקל והמעה מעין שש

mixnn zekld - 'a xc` c"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áלא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש מּנין? אביו מּכה ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאזהרה
אדם להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל -ׁשמענּו. מּיּׂשראל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻ

ּבּכלל. ואּמֹו אביו ְְֲִִֵַָָהרי
.Ëּפי על אף אביו. על חּיב ואינֹו אּמֹו, על חּיב - ְְִִִִֵַַַַַַָָָׁשתּוקי

נחנק אֹו נסקל אינֹו - הּוא ּפלֹוני ּבן ואמרה: אּמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשּנבּדקה
אינֹו - ּכֹוכבים העֹובדת ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל ּפיה. ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּגר וכן אּמֹו. על ולא אביו על לא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹחּיב
מּכת על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלדתֹו ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּבקדּׁשה,

וקללתֹו. ְְִִָָאביו
.È.אּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשם

חּיב - אביו על חּיב ׁשהּוא את ואּמֹו. אביו ּומקּלל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
אּמֹו. על חּיב אינֹו - אביו על חּיב ׁשאינֹו וזה אּמֹו, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל

.‡Èולא ּולהּכֹותֹו. ּכֹוכבים העֹובד אביו לקּלל אסּור ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹהּגר
קּלה, לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ּבאּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻיבּזהּו.
העבד אבל ּכבֹוד. מקצת ּבֹו נֹוהג אּלא אביו. מבּזה זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
ּדבר, לכל אביו ׁשאינֹו ּכמי אביו הרי אּלא יחּוס, לֹו אין -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׁשּנׁשּתחררּו. ּפי על ְְְִִֶַַַאף
.·È,עברֹות ועֹוברי ּגמּורים רׁשעים ואּמֹו אביו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָמי

להּכֹותן אסּור - להרג יֹוצאים והם להריגה ּדינן נגמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאפּלּו
ּתׁשּובה עּׂשּו ואם ּפטּור. - ּבהן חבל אֹו קּלל ואם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּולקללם.
יֹוצאין הן ׁשהרי ּפי על אף עליהן, ונהרג חּיב, זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והּכהּו ׁשּבא אחר אבל ּבבנֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלמיתה.
הרי - ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ּפי על אף ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוקּללֹו
ּבקנס חּיב - ּבּיׁשֹו ואם למיתה. הֹול והּוא הֹואיל ּפטּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָזה

ְֵַַהמבּיׁש.
.‚Èחּזן הּוא והיה עליה, ׁשּלֹוקין עברה על ואּמֹו אביו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעבר

לא - נּדּוי נתחּיבּו אם וכן אֹותם. יּכה לא - הּדּינים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלפני
אֹותם יבּזה ולא אֹותם ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
עּׂשּו ולא לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבׁשליחּות

ְָּתׁשּובה.
.„Èחּוץ ּולקללֹו, להּכֹותֹו ׁשליח נעּׂשה הּבן אין ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹלּכל

תכּסה ולא תחמל לא ּתֹורה: אמרה ׁשהרי ּומּדיח. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמּמסית
ָָעליו.

.ÂËׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
אּלא אביו, לקללת ּבא זה ׁשהרי האלה, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּביעֹו
ׁשהרג ׁשהאב ּבארנּו, ּוכבר אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמׁשּביעֹו
ולא הּדם. גֹואל נעּׂשה נהרג ׁשל מאחיו אחד אין - ּבנֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אף אּלא ּתֹורה, הקּפידה ּבלבד הּקללה על ולא הּכאה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
ואפּלּו ּבדברים אפּלּו אּמֹו, אֹו אביו המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָעל
מקלה ארּור ׁשּנאמר: הּגבּורה. מּפי ארּור זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברמיזה
ליּקהת ותבז לאב ּתלעג עין אֹומר: הּוא והרי ואּמֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאביו
ולענׁש מרּדּות מּכת זה על להּכֹות ּדין לבית ויׁש וגֹומר. ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַאם

ּׁשּיראּו. מה ְְִִֶַּכפי

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ואם.‡. אב מֹורא וכן גדֹולה. עּׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד
אבי את ּכּבד ּכתּוב: ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב אֹותן ְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשקל
ּכתּוב: ואּמֹו ּובאביו .מהֹונ יי את ּכּבד וכתּוב: ,אּמ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואת
ּכד ּתירא. אלהי יי את וכתּוב: ּתיראּו, ואביו אּמֹו ראיׁש ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּכבֹודם על צּוה ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּצּוה
ָָּומֹוראם.

ּבסקילה.·. - והמגּדף ּבסקילה, - אּמֹו אֹו אביו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָהמקּלל
והקּדים לכבֹוד, לאם אב הקּדים ּבענׁש. אֹותן הׁשוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהּנה
ּבין למֹורא ּבין ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד למֹורא. לאב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם

ְָלכבֹוד.
ּבמקֹומֹו,‚. עֹומד לא - מֹורא ּכבֹוד? זהּו ואי מֹורא, זהּו ְְִֵֵֵֶֶָָָֹאי

את מכריע ולא ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו לא ּבׁשמֹו, לֹו יקרא ולא ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹֹּדבריו.
אחרים ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו אביו ׁשם היה מרי. אּבא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה ׁשמם. את מׁשּנה -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּקֹוראין הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין ּפלא, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ּבהן, וכּיֹוצא מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ואין ּבפניו, ׁשּלא לאחרים ּבהן קֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכל
ּומכּסה מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? זהּו אי ּכלּום. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכ
ּכֹופין - לּבן ממֹון ויׁש לאב, ממֹון אין ואם האב. מּׁשל -ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּומכניס ּומֹוציא יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן ְְְְִִִִִֶַַָָָאֹותֹו
את ּבהן מׁשּמׁשים ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּומׁשּמׁשֹו

רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר מּפניו ועֹומד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרב.
הּבן,„. מּפני עֹומד האב אין - ּבנֹו ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהאב

וחּיב ּתלמידֹו. ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאבל
ועּׂשּית ּומּתנֹו מּׂשאֹו עּׂשּית ּבׁשעת ּדרכיו ּבׁשאר ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָָלכּבדֹו
יאמר: לא - למקֹום אביו ּבדבר הּנׁשמע ּכיצד? ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹחפציו.
מהרּוני אּלא: עצמי! ּבׁשביל ּפטרּוני עצמי! ּבׁשביל ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַָָמהרּוני
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אּבא! ּבׁשביל ּפטרּוני אּבא! ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשביל
אביו ּבכבֹוד חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו ּבכלל יכלל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם

מּמּנּו. ְְִִֵֶֶָוׁשּמתירא
ּדבר‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

ּכ אֹומר: אּלא אּבא; אמר ּכ יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשמּועה
אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשּכבֹו. ּכּפרת אני מרי, אּבא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
ׁשנים לאחר אבל מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו

הּבא. העֹולם לחּיי זכרֹונֹו אֹומר: - חדׁש ְְִֵֵֶַַָָָָָֹעּׂשר
.Âאּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד

ׁשהרי לעּׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעּׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש
- נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָרׁשּות

ׁשוים. ׁשניהם ְֲִֵֵֶָהרי
.Êזהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד הּוא היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד

ּבפניהם, יצער ולא יכלימם, לא - לּים ּבפניו והׁשליכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מכשול.1) לידי יביאם שלא ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב מותו. לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני
אמו. בעל או אביו אשת כיבוד עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך
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היכן ועד ויׁשּתק. הּכתּוב ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגּדם; יכעס ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
ּבפני ּבראׁש ויֹוׁשב חמּודֹות ּבגדים לֹובׁש היה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹמֹוראן?
וירקּו ּבראׁשֹו והּכּוהּו ּבגדיו וקרעּו ואּמֹו אביו ּובא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָֹהּקהל,
מלכי מּמל ויפחד ויירא יׁשּתק אּלא יכלימם, לא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבפניו
ּדבר עליו ּגזר ודם ּבּׂשר מל ׁשאּלּו .ּבכ ׁשּצּוהּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּמלכים
קל ּבּדבר; לפרּכס יכֹול היה לא - מּזה יתר מצער ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּכרצֹונֹו. העֹולם והיה ׁשאמר למי ְְְִִֶֶַָָָָָָֹוחמר
.Áעל עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּוינּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻאף

אּלא מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו
ויתע מחּול.ימחל ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשמחל ׁשהאב ּלם; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Ëעל עֹובר הּוא ׁשהרי אֹותֹו, מנּדין - גדֹול ּבנֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָוהּמּכה
מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני

.Èלנהג מׁשּתּדל - אּמֹו ׁשל אֹו אביו ׁשל דעּתֹו ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
לֹו אפׁשר אי ואם עליהן. ׁשּירחם עד דעּתם ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעּמהם
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

היה אפּלּו ּתׁשּובה. ׁשּיעּׂשה עד וקללתֹו מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּפטּור
עֹובר ראהּו מּמּנּו. ּומתירא מכּבדֹו - עברֹות ּובעל רׁשע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאביו
ּתֹורה! ּדברי על עברּת אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעל
הּוא ּכאּלּו ?וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב אּבא, לֹו: יאמר ְְִֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּכמזהירֹו. ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶַֹׁשֹואל
.·Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו עּׂשה, מצות לבּטל אֹו תעּׂשה לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
אּמֹו איׁש ׁשּנאמר: לֹו. יׁשמע לא זה הרי - ּדבריהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשל
ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם - ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ואת ּתיראּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻואביו

.‚È:מצוה לעּׂשֹות ּבידֹו ויׁש מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ויתעּסק ּתעּׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעּׂשה לּמצוה אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשם אין ואם מצוה. מּפני מצוה מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבכבֹוד

ׁשהּוא אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה יתעּסק - לעּׂשֹותּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחרים
אב מּכּבּוד ּגדֹול ּתֹורה ותלמּוד מצוה. ּבדבר חּיבים ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָואביו

ֵָואם.
.„Èהׁשקני אּמֹו: לֹו ואמרה מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר

מּפני ּתחּלה, אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים!
אביו. ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו ְְִִִִֶַָָׁשהּוא

.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב
ּבעל מכּבד וכן אביו. ּכבֹוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו - מיתתּה לאחר אבל קּימת; ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,
הּגדֹול אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי

אביו. ְִִָּככבֹוד

ה'תשע"א ב' אדר ט"ו שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבּתֹורה‡. האמּור ּומֹורה סֹורר ּבֹו2ּבן נתּפרׁשה הרי , ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
הזהיר3סקילה ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא והיכן4; , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

הּמביאה אכילה תאכל לא - הּדם על תאכלּו לא ְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹֹֹהזהיר?
ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת וזֹו ּדמים; ׁשפיכּות ׁשאינֹו5לידי , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

וסבא. זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל. מכערת אכילה על אּלא ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנהרג
ּברעבתנּות, ּבּׂשר האֹוכל הּוא ׁשּזֹולל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָמּפי

ּברעבתנּות יין הּׁשֹותה - .6וסֹובא ְְְִֵֶַַַַָ
הרּבה·. ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ּבהם7אכילה ,8יׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקּבלה מּפי הלכה ּכּלן ׁשּיגנב9והן עד סקילה חּיב אינֹו . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבזֹול ויין ּבזֹול ּבּׂשר ויקנה אביו חּוץ10מּׁשל ויׁשּתה ויאכל ; ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

אביו ּופחּותין11מרׁשּות ריקנין ׁשּכּלן ויאכל12ּבחבּורה ; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשהּגּנבים ּכדר מבּׁשל, ואינֹו מבּׁשל חי, ואינֹו חי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּבּׂשר

מזּוג13אֹוכלים הּיין ויׁשּתה ׁשהּגרּגרנים14, ׁשֹותים.15ּכדר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּדינרין חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל ּבמלּוגמא16והּוא זה מּבּׂשר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
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בן1) ומורה. סורר בן חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב האכילה תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש
למי? שנהרג סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו יחֿכא.2)סורר כא, דברים

כא).3) (שם ומת" באבנים עירו אנשי כל שם.4)"ורגמוהו ובביאורנו ה, פרק לעיל וראה ב. נו, ואף5)סנהדרין א. סג, שם
"כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו על לוקים שאין פי על

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות (ספר שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא מפורש, לדבר,6)שהעונש זכר
המצוה: "משורשי רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו" בשר בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר

טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי בסיבת יעשו אדם בני חטאות שרוב אמרולפי וכן ויבעט", ישורון "וישמן
לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו כלל ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא ליך גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל
ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת היא ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם שהמזונות ... רעים
עד הנפש על החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו תורתינו תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר, עיסת

לגמרי...". אותה ויאבד והגבלות.7)שיחליאה בה.8)תנאים תימן: יד מסיני.9)בכתב למשה עד איש מפי איש שנתקבלה
וברש"י).10) א ע, (סנהדרין זו באכילה ימשיך לא וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר פוחד11)אבל שאינו

מאביו. וברש"י).12)שם ב עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה יש אם אבל בכך, להם13)שירגילוהו שאין
שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א) (עמוד שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים הואיל צרכו, כל לבשל שהות

מבושל. ואינו מבושל חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי מבושל. ואינו מזוג14)מבושל תימן: יד ובכתב במים.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג הוא אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג. ואינו

"הדינר16)הסובאים.15) י"ב: הלכה א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים ות"ת אלפים ארבעת שמשקלם
שעורות". עשרה שש משקל והמעה מעין שש
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ויין ּבּׂשר וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומֹורה.
ההתראה אחר האמּורה אכילה אֹותּה ואכל ׁשּגנב, .51ּבּמה ְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מלקּות, חּיבי ּכׁשאר אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות היא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוזֹו
אתֹו ויּסרּו מּׁשל52ׁשּנאמר: וגנב חזר אליהם. יׁשמע ולא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּדין לבית אֹותֹו מביאין ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ואכל ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָאביו
ועּׂשרים ׁשלׁשה עליו53ׁשל ּומעידין עדים ׁשני ּומביאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָ

ּבֹו ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו אכילה ואכל היא54ׁשּגנב וזֹו . ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
הראׁשֹונים הּׁשנים היּו אפּלּו אחרֹונה. הם55עדּות ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשּמא56האחרֹונים אֹותֹו ּבֹודקין עדּותן ׁשּמקּבלין ואחר . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
לֹו ׁשלמּו ולא הּקיף לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער ְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּקיף
ּדין ּבית הרּוגי ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶָָָׁשלׁשה
ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. ְְְְְְִִֵֶַָָָוסֹוקלין

ּבפניכם57הראׁשֹונים ׁשּלקה זהּו - זה ּבננּו ׁשּנאמר: .58. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Áואּמֹו אביו לֹו מחלּו ּדינֹו59ואם ׁשּיּגמר ּפטּור60קדם -61. ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ
.Ëמּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח

ּפטּור עת62- ּכל - הזקין אפּלּו ּברח, ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם . ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין ּכהרּוג הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא

דם .63לֹו ָ
.Èרֹוצה אביו ואביו64היה רֹוצה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו ְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - רֹוצה ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאינֹו
סּומא אֹו אּלם אֹו חּגר אֹו ּגּדם מהן אחד היה ואּמֹו. אביו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָבֹו
ּבֹו ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - חרׁש ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
ולא - ואמרּו חגרים; ולא - אתֹו והֹוציאּו גּדמים; ולא -ְְְְְְְְִִִִִָֹֹֹֹ

זה ּבננּו ולא65אּלמים; - ּבקלנּו ׁשמע אינּנּו סּומים; ולא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ
.66חרׁשים ְִֵ

.‡Èהּבת אבל ּומֹורה. סֹורר ּבן ׁשּיּסקל הּוא הּכתּוב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגזרת
ּוׁשתּיה ּבאכילה להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבת67ּכאיׁש ולא - ּבן ׁשּנאמר: טמטּום68. ולא , ְְְְֱִֵֶֶַַֹֹֻ
.69ואנּדרֹוגינֹוס ְְְִַ

.·Èׁשּנקרע סֹורר70טמטּום ּבן נעּׂשה אינֹו - זכר ונמצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּיהיה עד - ּומֹורה סֹורר ּבן לאיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַּומֹורה.

התראה מּׁשעת .71ּבן ְְִֵַַָָ
.‚È?עליו מכריזין ּכיצד הכרזה. צרי ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבן

מּפני ּפלֹוני סקלנּו ּפלֹוני ּדין ּבבית יּׂשראל: לכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּכֹותבין
ּומֹורה סֹורר ּבן .72ׁשהיה ֵֵֶֶָָ

.„Èׁשּממֹונם ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבן
הּוא73ליֹורׁשיהן הרי - סקילה לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נכסיו ּכל .74יֹורׁש ְֵָָָ
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

la` zFkld¦§¥¤
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
ואפּלּו הּקרֹובים. על להתאּבל א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָתעּׂשה,
על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹּכהן
ׁשהן זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרּוגי
ׁשּלא ב) עּׂשה. מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמעין
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וברש"י).51) ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל אחרים, עדים בפני הוריו, בו אלא52)שהתרו זה ייסור ואין
אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות שם מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב ומורה, סורר בן כאן: כתוב מלקות,

ז לאו אלא, שבכלות, לאו על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו לא משום: לוקה לעונשאינו אזהרה משמש ה
משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, (שם נפשות.53)המלקות דיני ואמו.54)הדן הראשונים.55)אביו העדים

מיתה".56) לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן שאחד מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם הדיינים57)תוספתא
מלקות. א.58)שחייבוהו עא, ו.59)שם הלכה ח, פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד לאחר60)ואפילו אפילו

דין. לבית והביאוהו הוא61)שתפשוהו שהרי לא", דינו נגמר אם אבל דינו, נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול רצו "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי בסמוך. וכמבואר כהרוג,
הנ"ל בירושלמי מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם דין לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו בהם:

למלך). ה.62)(משנה הלכה לעיל כמבואר נפטר, היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, עא,63)שנשתנה בסנהדרין משנה
ולהאשימו.64)ב. דין לבית באצבעם.65)להביאו אותו שמראים בקולכם,66)משמע לשמוע רוצה איני להם: אומר כשהבן

הקול, שבשעת משמעו, בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים שאינו כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם
וברש"י). א עמוד (שם דבריהם מקבל שאינו ממנו: לעיל67)שמעו בביאורנו ראה הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא

ב. מצויים68)הלכה שהכול ומורה, סורר כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי "אמר הנוסח: ושם א. ע, שם
אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה הבריות ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול הרגלה תמצא (כשלא בעבירה אצלה

בת". ולא - בן היא: הכתוב מספק.69)גזירת עונשים ואין נקיבה, ספק זכר ספק וביציו70)שניהם גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא לבבא (רשב"ם בגוף ומורה,71)טמונים סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני נקרע היה אילו מזה, משמע

נקרע ואפילו גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה. משעת הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס אולם
וכפירוש הווייה" משעת בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת בהתאם וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני

ג. הלכה ב, פרק נחלות הלכות והשווה שם, כא)72)הרשב"ם כא, (דברים שנאמר האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק לעיל והשווה וייראו" ישמעו ישראל אבל73)"וכל הלכות לקמן כמבואר

ט. הלכה ד, פרק מלכים הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי בניגוד ט. הלכה א, שמא74)פרק בו חושדים ואין
כרם אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב, מצינו וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו, נתן עיניו
בתורת ליורשו וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין יהודה רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות

ונ הרג אשר אחיו בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו, את הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי שמידהדודו,
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לג17אחת חצי ויׁשּתה מּׁשל18, ּגנב אחת. ּבבת זה מּיין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ
אביו ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל מּׁשל19אביו, ׁשּגנב אֹו ; ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבין20אחרים אביו ּברׁשּות ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּפטּור זה הרי - אחרים אביו,21ּברׁשּות מּׁשל ּגנב אם וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אכילת והיתה אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואכל
מּדבריהם] אפּלּו עברה אכילת [אֹו מּדבריהם אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמצוה
ּבאכילה עֹובר ׁשאינֹו - ּבקלנּו ׁשמע אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור. -ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתֹורה ּדברי על ּבּה ׁשעבר זה יצא קֹולם. על אּלא אֹו22זֹו , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מצוה ּבדבר עם23ׁשאכלּה המכערת זֹו אכילה אכל ּכיצד? . ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מצוה ּבדבר עּמהם ׁשאֹוכל הרעה ׁשאכלֹו24החבּורה אֹו , ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבירּוׁשלים ׁשני אבלים25מעּׂשר ּבתנחּומי אכלֹו אפּלּו ,26 ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

אכלּה אם וכן ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהיא
ׁשקצים ּוטרפֹות, ּבתענית28ּורמּׂשים27מּנבלֹות אכל אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ

מּדבריהם29צּבּור עברה מן30ׁשהיא ּפטּור זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
.31הּמיתה ִַָ

ׁשאכל‚. ּפי על אף ּבהמה, ּבּׂשר אכל ולא מאכל ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל
מּבּׂשר זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. - העֹוף מּבּׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה

העֹוף מּבּׂשר ּדינרים החמּׁשים והׁשלים חּיב.32ּבהמה, - ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָ
ּפטּור - יין ׁשתה ולא מׁשקה ּכל .33ׁשתה ְְִֶַַָָָָָָֹ

חי„. יין וׁשתה חי ּבּׂשר קרי34אכל ׁשּזה ּפטּור; הּוא,35- ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבזה להּמׁש יכֹול אדם מליח36ואין ּבּׂשר אכל אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

למליחתֹו הּׁשליׁשי מּגּתֹו37ּבּיֹום יין ׁשתה אֹו ּפטּור;38, - ְְִִִִִִִַַַָָָָ
ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ְִֵֵֶֶָָָָָׁשאין

קטן‰. הּכתּוב ענׁש איׁש39לא וכן הּמצֹות. לכלל ּבא ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו - עצמֹו ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגדל

המכערת זֹו אכילה וׁשתה ּכיצד40ואכל הא מּפי41. ? ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה ּדין ׁשאין למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּׁשמּועה

ׁשּיּקיף עד ּׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד הּגיד42ויֹום ;43ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואינֹו עצמֹו ּברׁשּות הּוא הרי - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשּיּקיף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר

ְִָנסקל.
.Âחדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינן ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּכל

ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשּתתעּבר44מאחר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
חדׁשים45אׁשּתֹו ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה ּכי46ויהיה ונאמר: , ְְְְְֱֳִִִִִִֶֶַָָָָָֻ

אב ולא - ּומֹורה סֹורר ּבן לאיׁש הא47יהיה ּומֹורה. סֹורר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּיׁשלים48למדּת קדם הּגיד ּכל את הּׂשער הּקיף ׁשאם , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור זה הרי - חדׁשים .49ׁשלׁשה ְֲֳִֵֶָָָ
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

ׁשלׁשה ׁשל ּדין לבית סֹורר50ּתחּלה זה ּבננּו להן: ואֹומרין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
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ובתוספתא17) (רדב"ז). פיו לתוך השנייה שנתן עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה היא כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו לתוך שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה י"א, פרק סנהדרין

פרק18) עירובין (הלכות בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת בהלכות וראה ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה אביו.19)א, יראנו שלא אין20)שפוחד

עת. בכל לגנוב לו מצוי עא,21)זה (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד להימשך עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף תורה ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של חטאו שכל א),
(שם חייב" ימות ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם דרכים לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר (לזלול

אותו. מחייבים אין המכוערת האכילה אחרי להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). שומע22)עב, אינו שבשמים אביו בקול שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם אלא23)(ירושלמי חייב ואינו מצוה, עושה הוא והרי (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא

באכילתו. עבירה קדשים.24)כשיעשה אכילת או מילה, וברית נישואין כגון מצוה, של שני,25)בסעודה מעשר ממעות שגנב
ובצאן בבקר נפשך תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה

ובשכר". ח.26)וביין הלכה י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל בבית סועדים טמאים,27)שהיו עופות
הם". שקץ יאכלו "לא יג) יא, (ויקרא הלכות28)ככתוב לעיל וראה וברש"י). ב ע, (סנהדרין הארץ על הרומשים שרצים הם

ה. הלכה ה, פרק שבועות ובהלכות ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו ב הלכה י פרק דין29)עדות שבית
להתענות. הציבור על שתבוא30)גוזר צרה כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק תעניות בהלכות רבינו כדברי

השמים". מן שירוחמו עד הציבור ב.31)על ע, שם).32)סנהדרין (רש"י ממנו במים.34)שם.33)כזית מזוג בלתי
חיים.35) כשהם ויין בשר לאכול נוהג אדם שאין המקריים36)מקרה, "הדברים יג): השמים (שער החכם ואמר א. עמוד שם

תמידיים". במלחו.37)אינם טעמו ונחלף זמן38)שיצא וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין הגת מן יוצא כשהוא
ומורה" ל"סורר שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין לשתייה טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח) תוסס שהוא
איסורי הלכות וראה מי. כדברי הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים עליו שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו
משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים שהה שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים, לעניין ט הלכה ו, פרק מזבח

שנה.39)א. עשרה משלוש ב).40)פחות סח, בסנהדרין (משנה איש ולא בן - סורר" "בן שיצא41)שנאמר: הזמן, מהו
בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, השיער.42)מכלל שיקיף עד תימן: יד בן43)בכתב - בן לאיש יהיה וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו רבינו44)הסמוך כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג לפני שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
י. הלכה ב, פרק אישות שערות.45)בהלכות שתי שהביא אחרי ככתוב46)ממנו, היא, מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הרה". הנה וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, אב".47)(בראשית לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, מכאן48)סנהדרין
למד. כי49)אתה חדשים, שלושה שישלים קודם הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו השמועה, מפי נתקבל שאם

שלא פי על אף - שער הקיף נמצא: "אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו ממילא חדשים שלושה לאחר
(שם). ומורה סורר נעשה אינו שיער, הקיף של פי על אף - חדשים שלושה מלאו חדשים; שלושה דיני50)מלאו לדון המוסמך

ד. הלכה ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מכות,
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ויין ּבּׂשר וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומֹורה.
ההתראה אחר האמּורה אכילה אֹותּה ואכל ׁשּגנב, .51ּבּמה ְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מלקּות, חּיבי ּכׁשאר אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות היא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוזֹו
אתֹו ויּסרּו מּׁשל52ׁשּנאמר: וגנב חזר אליהם. יׁשמע ולא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּדין לבית אֹותֹו מביאין ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ואכל ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָאביו
ועּׂשרים ׁשלׁשה עליו53ׁשל ּומעידין עדים ׁשני ּומביאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָ

ּבֹו ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו אכילה ואכל היא54ׁשּגנב וזֹו . ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
הראׁשֹונים הּׁשנים היּו אפּלּו אחרֹונה. הם55עדּות ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשּמא56האחרֹונים אֹותֹו ּבֹודקין עדּותן ׁשּמקּבלין ואחר . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
לֹו ׁשלמּו ולא הּקיף לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער ְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּקיף
ּדין ּבית הרּוגי ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶָָָׁשלׁשה
ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. ְְְְְְִִֵֶַָָָוסֹוקלין

ּבפניכם57הראׁשֹונים ׁשּלקה זהּו - זה ּבננּו ׁשּנאמר: .58. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Áואּמֹו אביו לֹו מחלּו ּדינֹו59ואם ׁשּיּגמר ּפטּור60קדם -61. ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ
.Ëמּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח

ּפטּור עת62- ּכל - הזקין אפּלּו ּברח, ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם . ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין ּכהרּוג הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא

דם .63לֹו ָ
.Èרֹוצה אביו ואביו64היה רֹוצה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו ְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - רֹוצה ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאינֹו
סּומא אֹו אּלם אֹו חּגר אֹו ּגּדם מהן אחד היה ואּמֹו. אביו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָבֹו
ּבֹו ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - חרׁש ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
ולא - ואמרּו חגרים; ולא - אתֹו והֹוציאּו גּדמים; ולא -ְְְְְְְְִִִִִָֹֹֹֹ

זה ּבננּו ולא65אּלמים; - ּבקלנּו ׁשמע אינּנּו סּומים; ולא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ
.66חרׁשים ְִֵ

.‡Èהּבת אבל ּומֹורה. סֹורר ּבן ׁשּיּסקל הּוא הּכתּוב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגזרת
ּוׁשתּיה ּבאכילה להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבת67ּכאיׁש ולא - ּבן ׁשּנאמר: טמטּום68. ולא , ְְְְֱִֵֶֶַַֹֹֻ
.69ואנּדרֹוגינֹוס ְְְִַ

.·Èׁשּנקרע סֹורר70טמטּום ּבן נעּׂשה אינֹו - זכר ונמצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּיהיה עד - ּומֹורה סֹורר ּבן לאיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַּומֹורה.

התראה מּׁשעת .71ּבן ְְִֵַַָָ
.‚È?עליו מכריזין ּכיצד הכרזה. צרי ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבן

מּפני ּפלֹוני סקלנּו ּפלֹוני ּדין ּבבית יּׂשראל: לכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּכֹותבין
ּומֹורה סֹורר ּבן .72ׁשהיה ֵֵֶֶָָ

.„Èׁשּממֹונם ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבן
הּוא73ליֹורׁשיהן הרי - סקילה לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נכסיו ּכל .74יֹורׁש ְֵָָָ
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

la` zFkld¦§¥¤
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
ואפּלּו הּקרֹובים. על להתאּבל א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָתעּׂשה,
על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹּכהן
ׁשהן זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרּוגי
ׁשּלא ב) עּׂשה. מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמעין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וברש"י).51) ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל אחרים, עדים בפני הוריו, בו אלא52)שהתרו זה ייסור ואין
אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות שם מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב ומורה, סורר בן כאן: כתוב מלקות,

ז לאו אלא, שבכלות, לאו על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו לא משום: לוקה לעונשאינו אזהרה משמש ה
משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, (שם נפשות.53)המלקות דיני ואמו.54)הדן הראשונים.55)אביו העדים

מיתה".56) לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן שאחד מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם הדיינים57)תוספתא
מלקות. א.58)שחייבוהו עא, ו.59)שם הלכה ח, פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד לאחר60)ואפילו אפילו

דין. לבית והביאוהו הוא61)שתפשוהו שהרי לא", דינו נגמר אם אבל דינו, נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול רצו "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי בסמוך. וכמבואר כהרוג,
הנ"ל בירושלמי מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם דין לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו בהם:

למלך). ה.62)(משנה הלכה לעיל כמבואר נפטר, היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, עא,63)שנשתנה בסנהדרין משנה
ולהאשימו.64)ב. דין לבית באצבעם.65)להביאו אותו שמראים בקולכם,66)משמע לשמוע רוצה איני להם: אומר כשהבן

הקול, שבשעת משמעו, בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים שאינו כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם
וברש"י). א עמוד (שם דבריהם מקבל שאינו ממנו: לעיל67)שמעו בביאורנו ראה הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא

ב. מצויים68)הלכה שהכול ומורה, סורר כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי "אמר הנוסח: ושם א. ע, שם
אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה הבריות ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול הרגלה תמצא (כשלא בעבירה אצלה

בת". ולא - בן היא: הכתוב מספק.69)גזירת עונשים ואין נקיבה, ספק זכר ספק וביציו70)שניהם גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא לבבא (רשב"ם בגוף ומורה,71)טמונים סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני נקרע היה אילו מזה, משמע

נקרע ואפילו גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה. משעת הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס אולם
וכפירוש הווייה" משעת בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת בהתאם וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני

ג. הלכה ב, פרק נחלות הלכות והשווה שם, כא)72)הרשב"ם כא, (דברים שנאמר האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק לעיל והשווה וייראו" ישמעו ישראל אבל73)"וכל הלכות לקמן כמבואר

ט. הלכה ד, פרק מלכים הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי בניגוד ט. הלכה א, שמא74)פרק בו חושדים ואין
כרם אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב, מצינו וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו, נתן עיניו
בתורת ליורשו וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין יהודה רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות

ונ הרג אשר אחיו בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו, את הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי שמידהדודו,
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אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף הּנּׂשּואה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
אּמּה, ועל אביה על אּלא קרֹובים; ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמתאּבל
מי ּכיצד? ּבפניה. עליהן אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
אׁשּתֹו עם אבלּות ונֹוהג מּטתֹו ּכֹופה - חמֹותֹו אֹו חמיו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּמת
אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ּבפניה. ׁשּלא לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּבפניה,
ּכגֹון קרֹובים, ׁשאר אבל ּבפניו. אבלּות נֹוהגת - ְְְְֲֲֲִֵֶֶָָָָָחמֹותּה
ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ּבנּה, אֹו אׁשּתֹו אחי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמת
אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. על זה מתאּבלין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת ׁשּמתה ּכגֹון קרֹובתֹו, ּבעל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָקרֹובֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהן. להתאּבל חּיב אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
.Âהּטמאה לֹו נדחית ׁשהרי אבלּות, מצות חמּורה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכּמה

ׁשּנאמר: עליהן. ויתאּבל עּמהן ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
מצות - יּטּמא לּה וגֹומר, לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכי
ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין - להּטּמא רצה לא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹעּׂשה;
אבל הּטמאה; על ׁשהזהרּו ּבזכרים, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻּבּמה
מצּוֹות אינן ּכן הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻֻהּכהנֹות,
לא - לאו ואם מּטמאֹות, - רצּו אם אּלא לּקרֹובים; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלהּטמא

ְִַמּטּמאֹות.
.Êלּה מּטּמא ואינֹו ּכרחֹו. על לּה מּטּמא - ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשּתֹו

לּה ׁשאין ּכיון מצוה; ּכמת עּׂשאּוה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
מּטמא ואינֹו ּבּה. ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
לּה. מּטּמא אינֹו - הארּוסה אבל ּבלבד; לנּׂשּואה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוכן
עצמֹו והמאּבד והּנפלים צּבּור מּדרכי וׁשּפרׁשּו ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבית
להתּטּמא מצּוה מתי ועד להן. מּטּמא הּכהן אין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻלדעת
- הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל הּגֹולל. ׁשּיּסתם עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלקרֹוביו?
לֹוקה. - ּבהן נטמא ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

.Ëׁשּׁשמעה מי ,לפיכ לּה. מּטּמא אינֹו - הּפסּולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאׁשּתֹו
אין ׁשניהן - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמּועה
הּוא מּטּמא אבל לׁשניהן. ּפסּולה היא ׁשהרי לּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמאין
ּולבּתֹו לבנֹו מּטּמא וכן חללה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאּמֹו
ממזרים היּו אפּלּו ּפסּולין. ׁשהן ּפי על אף ולאחֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּולאחיו

להן. מּטּמא -ִֵֶַָ
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא אינֹו - הּנּׂשּואה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

לא אׁשר אליו הּקרֹובה הּבתּולה ׁשּנאמר: לכהן. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנּׂשּואה
ׁשאני יכֹול ּומפּתה. לאנּוסה ּפרט - הּבתּולה לאיׁש. ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻהיתה
היתה לא אׁשר לֹומר: ּתלמּוד עץ? ּומּכת הּבֹוגרת את ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמֹוציא

ּפרט - לאיׁש היתה לא אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה מי - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹלאיׁש
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡È:ׁשּנאמר לּה. מּטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּגרׁשה
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא - אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקרֹובה

.·Èולבנֹו ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - מאּמֹו ואחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
אחיו אף לירּׁשתֹו, הראּוי ּבנֹו מה ולאחתֹו. ּולאחיו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻּולבּתֹו

לירּׁשתֹו. הראּויים ְֲִִַָָֻואחֹותֹו
.‚È- יּטּמא לּה ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּספקֹות

,לפיכ הּספק. על מּטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמּטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּולדֹות
להן מּטּמא אינֹו - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ִֵַָמּטּמא
.„Èלעצם ולא מאביו, החי מן לאבר מּטּמא הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאין

להן, מּטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על ְִִֶֶֶַַַַָאף

.ÂËלאביו ׁשּנאמר: לֹו. מּטּמא אינֹו - אביו ׁשל ראׁשֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנקטע
ׁשאר וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לּכל. הּתרה ולא היא, ּדחּויה - לּקרֹובים הּטמאה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹֻֻהּקרֹובים.
ׁשּמּטּמא ּבעת אפּלּו למת להּטּמא לכהן אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ
עּמּה. לאחרים מּטּמא אינֹו - יּטּמא לּה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקרֹוביו.
ּפלֹוני עצמֹות אלּקט אבי, על ונטמאתי הֹואיל יאמר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
צרי - מת לֹו ׁשּמת ּכהן ,לפיכ ּפלֹוני. ּבקבר אּגע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹו
לבית יּכנס ׁשּלא ּכדי הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹלהּזהר

מתֹו. ּכׁשּיקּבר אחרים ּבקברֹות יּטּמא ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּקברֹות

ה'תשע"א ב' אדר ט"ז שלישי יום
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המפרׁשים‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל
אׁשּתֹו2ּבּתֹורה לֹוקה.3אֹו זה הרי - והתראה ּבעדים , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו. יּטּמא לא לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות4הּמאהיל ׁשאר ואחד הּמת ואחד הּנֹוּׂשא. אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּמת מן ּבעּמיו5הּפֹורׁשֹות יּטּמא לא לנפׁש ׁשּנאמר: ּוכבר6. . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מת טמאת ּבהלכֹות הּמת7ּפרׁשנּו מן המטּמאין ּדברים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

מּדבריהם אֹו הּתֹורה .8מן ְִִִֵֶַָ
ּבקבר·. הּכהן נגע אם הּוא9וכן נֹוגע אבל לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלו1) אמות ארבע תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן בשגגה. הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ לצאת לכהן מותר מצוה דבר לאיזה אֿג,2)לטומאה. כא, ויקרא

להם. להיטמא ז.3)שמצווה הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא שהמת4)שמצווה כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך והוא השמים, כיפת תחת המטמא5)בחוץ המת מן כזית או המת, מן דם רביעית כגון,

הקב. רובע כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן שלם, הד6)כמת את לרבות "מניין כהנים: לומרתורת תלמוד ם
את לרבות - אליהם ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות את לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש,

ממנו". הפורשות ב.7)הטומאות וכמה8)פרק מחיים, הגוף מן יצא כמה ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון
ג פרק מכות ובתוספתא לוקה. אינו סופרים מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן, י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא
בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר שאין וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל "זה שנינו: י הלכה

כ"א. הלכה ד, הלכה9)פרק ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל, במגע מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא

la` zekld - 'a xc` e"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבאהל. הּמת עם יּכנס ׁשּלא ג) לקרֹובים. ּגדֹול ּכהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹיּטּמא
לקרֹובים אּלא אדם לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹד)

ְִַּבלבד.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ואכלּתי‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים. על להתאּבל עּׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
אּלא הּתֹורה מן אבלּות ואין יי. ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּטאת
אבל הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֶַַַָָָּביֹום
ׁשּנאמר ּפי על אף ּתֹורה. דין אינֹו - ימים הּׁשבעה ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאר
ּתֹורה נּתנה - ימים ׁשבעת אבל לאביו וּיעּׂש ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה:
ימי ׁשבעת ליּׂשראל להם ּתּקן רּבנּו ּומׁשה הלכה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתחּדׁשה

הּמׁשּתה. ימי וׁשבעת ְְְְֲִִֵֵֶַַאבלּות
ּכל·. אבל הּגֹולל. מּׁשּיּסתם ּבאבל? אדם יתחּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמאימתי

ׁשהאבל הּדברים מן ּבדבר אסּור אינֹו - הּמת נקּבר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזמן
ט ּומּפני ּבהן. טרםאסּור הּילד ּכׁשּמת וס ּדוד רחץ זה עם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ִֵֶָׁשּיּקבר.
מאימתי‚. להּקבר, אֹותן מּניחין ׁשאין מלכּות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרּוגי

ּוׁשלׁשים? ׁשבעה ולסּפר עליהן להתאּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמתחילין
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף לקברן, לּמל לׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשּיתיאׁשּו

אֹותן. ְִִָֹמּלגנב
מּׁשּנתיאׁשּו„. - רעה חּיה ׁשאכלּתּו מי אֹו ּבּנהר ׁשּטבע ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָמי

ׁשּיּמצא עד לֹו מֹונין אין - איברים איברים מצאּוהּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבּקׁש.
מּלבּקׁש. יתיאׁשּו אֹו ורּבֹו ְְְֲִִֵַָֹֻראׁשֹו

ואינם‰. לקברֹו, אחרת למדינה הּמת לׁשלח ׁשּדרּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמי
מתחילין מּללּוֹותֹו ּפניהן ׁשּיחזירּו מעת - יּקבר מתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיֹודעים

להתאּבל. ּומתחילין ּוׁשלׁשים ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵַַָלמנֹות
.Âׁשלׁשים ׁשהה ׁשּלא וכל עליהן. מתאּבלין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּנפלים

אין - ׁשלׁשים ּביֹום מת אפּלּו נפל. זה הרי - ּבאדם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָיֹום
עליו. ְְִִַָָמתאּבלין

.Êאפּלּו ּגמּורים, חדׁשים לתׁשעה ׁשּנֹולד ּבוּדאי נֹודע ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַַָָואם
עליו. מתאּבלים - ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְִִֵֶַַַָָמת

.Áאפּלּו ׁשּמת ׁשמֹונה ּובן מת, ׁשּנֹולד חדׁשים ּתׁשעה ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
ׁשּכלּו ּפי על אף מרּסס אֹו מחּת ׁשּיצא ּומי ׁשלׁשים, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻלאחר
ולא עליהן, מתאּבלין ואין נפל; זה הרי - חדׁשיו ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹו

עּמהם. ְְִִִֶַָמתעּסקין
.Ë,הּמל ּבדין ׁשּנהרגּו ּפי על אף מלכּות, הרּוגי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּכל

עליהן, מתאּבלין אּלּו הרי - להרגן רׁשּות לֹו נתנה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָוהּתֹורה
ּבקברי ונקּברין ,לּמל ּוממֹונם ּדבר, ּכל מהן מֹונעין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואין

עליהן, מתאּבלין אין - ּדין ּבית הרּוגי ּכל אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאבֹותיהן.
עם נקּברין ואין ּבּלב. אּלא אנינּות ׁשאין אֹוננין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאבל

ליֹורׁשיהם. ּוממֹונם הּבּׂשר, ׁשּיתאּכל עד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבֹותיהן
.Èעל ׁשּפרקּו האנׁשים והם צּבּור, מּדרכי הּפֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל

ּבעּׂשּית יּׂשראל ּבכלל נכללין ואין צּוארן, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמצֹות
ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות ּובכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצֹות
האּפיקֹורֹוסין וכן לעצמן, חֹורין ּכבני הן הרי אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמדרׁשֹות,
אּלא עליהן; מתאּבלין אין אּלּו ּכל - והּמֹוסרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ[והּמּומרים]
לבנים ּומתעּטפים לבנים לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאחיהם
הּקדֹוׁש ׁשל ּׂשֹונאיו אבדּו ׁשהרי ּוּׂשמחים, וׁשֹותים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָואֹוכלים
אּׂשנא. יי מּׂשנאי הלֹוא אֹומר: הּכתּוב ועליהם הּוא. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָּברּו

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ואין עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָואין
ּכבֹוד ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים, ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,
ונפל לּגג ׁשעלה לא לדעת? עצמֹו המאּבד זהּו ואי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלחּיים.
ׁשעלה ראּוהּו הּגג! לראׁש עֹולה הריני האֹומר: אּלא ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹומת,
ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל מצר, ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּיד
אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק ראּוהּו אם אבל לדעת. עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשאּבד
הּמתים, ּכל ּבחזקת זה הרי - סיפֹו ּגב על ּומׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרּוג

דבר. מּמּנּו מֹונעין ואין עּמֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָּומתעּסקין

ׁשני 1ּפרק
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ואביו,‡. אּמֹו ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
האיׁש ׁשּיתאּבל ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו ואחיו ּובּתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבנֹו
אחיו על ּומתאּבל ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנּׂשּואה, אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל

מאּמֹו. ׁשהן אחֹותֹו ְֲִֵֵֶַועל
מאּמֹו,·. ואחֹותֹו לאחיו מּטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאפּלּו

הּוא מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף הּנּׂשּואה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָולאחֹותֹו
הּוא הרי - מאביו הּנּׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן.

ּתֹורה. דין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל
אינֹו‚. - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו

נׁשּתחרר אֹו ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן ּכלל. עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמתאּבל
- ארּוסה אׁשּתֹו וכן זה. על זה מתאּבלין אין - ואּמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
ולא אֹוננת לא היא וכן אֹונן, ולא עליה מתאּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹאינֹו

עליו. ְִֶֶַָָמתאּבלת
מתאּבל„. זה הרי - עליהן להתאּבל חּיב ׁשהּוא קרֹובים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל

אֹו ּבנֹו ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. מּדברי ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָעּמהם
אבלּות ולנהג ּבנֹו ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו אם אֹו ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָֹֹאחי
הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו - ּבפניו ׁשּלא אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבפניו;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם ואין בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים הם הרד"ק: ומפרש היורש" את גם
שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג הדם שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על לבבם נתחמם לא

שאין1) מלכות ובהרוגי שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה. ומקורה הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת
ובקבורתם. באבלם דין בית להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו ביום שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים
אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך - לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים והמומרים ציבור, מדרכי הפורשים

שאין1) להם. מיטמא שהכהן הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים תורה. דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי
ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי נקברים ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים שהטומאה חסר. למת מיטמא הכהן
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אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף הּנּׂשּואה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
אּמּה, ועל אביה על אּלא קרֹובים; ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמתאּבל
מי ּכיצד? ּבפניה. עליהן אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
אׁשּתֹו עם אבלּות ונֹוהג מּטתֹו ּכֹופה - חמֹותֹו אֹו חמיו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּמת
אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ּבפניה. ׁשּלא לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּבפניה,
ּכגֹון קרֹובים, ׁשאר אבל ּבפניו. אבלּות נֹוהגת - ְְְְֲֲֲִֵֶֶָָָָָחמֹותּה
ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ּבנּה, אֹו אׁשּתֹו אחי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמת
אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. על זה מתאּבלין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת ׁשּמתה ּכגֹון קרֹובתֹו, ּבעל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָקרֹובֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהן. להתאּבל חּיב אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
.Âהּטמאה לֹו נדחית ׁשהרי אבלּות, מצות חמּורה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכּמה

ׁשּנאמר: עליהן. ויתאּבל עּמהן ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
מצות - יּטּמא לּה וגֹומר, לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכי
ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין - להּטּמא רצה לא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹעּׂשה;
אבל הּטמאה; על ׁשהזהרּו ּבזכרים, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻּבּמה
מצּוֹות אינן ּכן הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻֻהּכהנֹות,
לא - לאו ואם מּטמאֹות, - רצּו אם אּלא לּקרֹובים; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלהּטמא

ְִַמּטּמאֹות.
.Êלּה מּטּמא ואינֹו ּכרחֹו. על לּה מּטּמא - ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשּתֹו

לּה ׁשאין ּכיון מצוה; ּכמת עּׂשאּוה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
מּטמא ואינֹו ּבּה. ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
לּה. מּטּמא אינֹו - הארּוסה אבל ּבלבד; לנּׂשּואה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוכן
עצמֹו והמאּבד והּנפלים צּבּור מּדרכי וׁשּפרׁשּו ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבית
להתּטּמא מצּוה מתי ועד להן. מּטּמא הּכהן אין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻלדעת
- הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל הּגֹולל. ׁשּיּסתם עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלקרֹוביו?
לֹוקה. - ּבהן נטמא ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

.Ëׁשּׁשמעה מי ,לפיכ לּה. מּטּמא אינֹו - הּפסּולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאׁשּתֹו
אין ׁשניהן - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמּועה
הּוא מּטּמא אבל לׁשניהן. ּפסּולה היא ׁשהרי לּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמאין
ּולבּתֹו לבנֹו מּטּמא וכן חללה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאּמֹו
ממזרים היּו אפּלּו ּפסּולין. ׁשהן ּפי על אף ולאחֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּולאחיו

להן. מּטּמא -ִֵֶַָ
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא אינֹו - הּנּׂשּואה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

לא אׁשר אליו הּקרֹובה הּבתּולה ׁשּנאמר: לכהן. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנּׂשּואה
ׁשאני יכֹול ּומפּתה. לאנּוסה ּפרט - הּבתּולה לאיׁש. ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻהיתה
היתה לא אׁשר לֹומר: ּתלמּוד עץ? ּומּכת הּבֹוגרת את ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמֹוציא

ּפרט - לאיׁש היתה לא אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה מי - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹלאיׁש
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡È:ׁשּנאמר לּה. מּטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּגרׁשה
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא - אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקרֹובה

.·Èולבנֹו ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - מאּמֹו ואחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
אחיו אף לירּׁשתֹו, הראּוי ּבנֹו מה ולאחתֹו. ּולאחיו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻּולבּתֹו

לירּׁשתֹו. הראּויים ְֲִִַָָֻואחֹותֹו
.‚È- יּטּמא לּה ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּספקֹות

,לפיכ הּספק. על מּטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמּטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּולדֹות
להן מּטּמא אינֹו - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ִֵַָמּטּמא
.„Èלעצם ולא מאביו, החי מן לאבר מּטּמא הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאין

להן, מּטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על ְִִֶֶֶַַַַָאף

.ÂËלאביו ׁשּנאמר: לֹו. מּטּמא אינֹו - אביו ׁשל ראׁשֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנקטע
ׁשאר וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לּכל. הּתרה ולא היא, ּדחּויה - לּקרֹובים הּטמאה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹֻֻהּקרֹובים.
ׁשּמּטּמא ּבעת אפּלּו למת להּטּמא לכהן אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ
עּמּה. לאחרים מּטּמא אינֹו - יּטּמא לּה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקרֹוביו.
ּפלֹוני עצמֹות אלּקט אבי, על ונטמאתי הֹואיל יאמר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
צרי - מת לֹו ׁשּמת ּכהן ,לפיכ ּפלֹוני. ּבקבר אּגע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹו
לבית יּכנס ׁשּלא ּכדי הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹלהּזהר

מתֹו. ּכׁשּיקּבר אחרים ּבקברֹות יּטּמא ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּקברֹות

ה'תשע"א ב' אדר ט"ז שלישי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

המפרׁשים‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל
אׁשּתֹו2ּבּתֹורה לֹוקה.3אֹו זה הרי - והתראה ּבעדים , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו. יּטּמא לא לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות4הּמאהיל ׁשאר ואחד הּמת ואחד הּנֹוּׂשא. אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּמת מן ּבעּמיו5הּפֹורׁשֹות יּטּמא לא לנפׁש ׁשּנאמר: ּוכבר6. . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מת טמאת ּבהלכֹות הּמת7ּפרׁשנּו מן המטּמאין ּדברים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

מּדבריהם אֹו הּתֹורה .8מן ְִִִֵֶַָ
ּבקבר·. הּכהן נגע אם הּוא9וכן נֹוגע אבל לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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שלו1) אמות ארבע תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן בשגגה. הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ לצאת לכהן מותר מצוה דבר לאיזה אֿג,2)לטומאה. כא, ויקרא

להם. להיטמא ז.3)שמצווה הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא שהמת4)שמצווה כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך והוא השמים, כיפת תחת המטמא5)בחוץ המת מן כזית או המת, מן דם רביעית כגון,

הקב. רובע כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן שלם, הד6)כמת את לרבות "מניין כהנים: לומרתורת תלמוד ם
את לרבות - אליהם ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות את לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש,

ממנו". הפורשות ב.7)הטומאות וכמה8)פרק מחיים, הגוף מן יצא כמה ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון
ג פרק מכות ובתוספתא לוקה. אינו סופרים מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן, י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא
בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר שאין וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל "זה שנינו: י הלכה

כ"א. הלכה ד, הלכה9)פרק ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל, במגע מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא



`laצד zekld - 'a xc` f"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יבא לא מת נפׁשת ּכל ועל ׁשהּוא32ׁשּנאמר: למדּת, הא . ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
יּטּמא ּבלא וחּיב יבא ּבלא -33חּיב נּׂשא אֹו נגע ּכיצד? . ְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אֹו הּמת; עליו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלֹוקה
לׁשּדה ּומגּדל34ׁשּנכנס ּופרע35ּתבה חברֹו ּובא ּגג36, עליו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לֹוקה זה הרי - ּכאחד ּבאין ּוביאה טמאה ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשּדה,
יּטּמא לא ּומּׁשּום יבא לא מּׁשּום .37ׁשּתים: ְִִִִַַָָֹֹֹ

.Êמּקדם ּבֹו38נטמא התרּו אם לאהל, נכנס ּכ -39ואחר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ
הּביאה על אף .40לֹוקה ִֶַַַָ

.Áאפּלּו לֹו. מּטּמא זה הרי - ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
ּולקברֹו לֹו להּטּמא חּיב ּגדֹול מצוה?41ּכהן מת זהּו ואי . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדבר קֹוברין. לֹו ואין ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיּׂשראל 42אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה ּכׁשהיה43זה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו ואין ּבּדר ׁשם קרא ואפּלּו אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
מת זה אין - אֹותֹו עֹונים אחרים ּכׁשּיקרא אם אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָעֹונה;

ּבֹו ויעסקּו ויבֹואּו לאחרים יקרא אּלא .44מצוה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
.Ëיתעּסק - מצוה ּבמת ּופגעּו ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עֹולם קדּׁשת קדּׁשתֹו ׁשאין לפי הּנזיר, ּבֹו45ּבֹו יּטּמא ואל , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ
וכהן ּגדֹול ּכהן היה הדיֹוט. ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּכהן,

ההדיֹוט יּטּמא - -46הדיֹוט ּבמעלה חברֹו את הּקֹודם וכל . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבטמאה ּוסגן47מתאחר מלחמה48. מׁשּוח ּבמת49עם ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הּסגן יּטּמא ואל מלחמה, מׁשּוח יּטּמא - .50מצוה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָ
.Èעּׂשאּוהּו51נּׂשיא ּכהנים. אפּלּו לֹו, מּטּמאין הּכל - ׁשּמת ְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ

ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל52ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
עליו .53אֹוננין ְִָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלבד.32) יטמא" "לא על אלא הוזהר, שלא הדיוט לכוהן יטמא".33)בניגוד "לא ארון.34)משום כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: מפרש ח) ב, (קהלת ושדות" הטומאה.35)"שדה ובין בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים

וגילה.36) מעשה37)סתר עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר, שלא בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר, ַָ
כדרכו, נכנס אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות ובהלכות שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג, (נזיר
נגע וכאילו הוא, טומאה מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או חוטמו שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו
יבוא" "לא איסור ואין יטמא" "לא משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד ביאה משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו
אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה לאוהל שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר גדול, בכהן זה וכל עליו. חל

בלבד. ייטמא" "לא על אלא מוזהר נשאו.38)שאינו או במת יבוא".39)שנגע "לא מהטומאה40)משום שפירש שמאחר
יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכוהן אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה, על גם לוקה הקודמת
לו הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו אם כי

מתרינן. מאי משום המתחיל דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה א.41)(רדב"ז), מז, בנזיר תימן:42)משנה יד בכתב
(=יש43)ודבר. שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא "לנפש דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

הכתוב במה - יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד שם ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
אלא דין... אינו לקרובים מיטמא שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט... כהן ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר?

מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא ולאביו מדבר, הכתוב אותו44)בקרובים עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה". מת זה שמשון45)אין כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן נזיר היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם

א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו הדיוט, לכוהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא קדושתו אין -ַַָ
אינה אביו, ידי על נזיר והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו תורה זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק נזירות הלכות וראה הקבלה. מפי הלכה י"ג.46)אלא הלכה ז, פרק נזירות הלכות והשווה א, מז, נזיר
ומרובה47) בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים: מעלות שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש כלי ובהלכות

קודם וזה מלחמה, משוח לכוהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם קרי מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
רבינו ולמדו שם בהוריות אינו זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש גם רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן
קודם שקתליקון הרי גדול, לכוהן נותן וקתליקון לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים בירושלמי שאמרו ממה גם

ב והוא הדיוטלאמרכל. לכוהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר, לראש - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן ין
הכהנים. הגדול48)משאר הכהן לימין ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה כמו הגדול, הכהן תחת אותו שממנים

ט"ז). הלכה (שם בֿד,49)תמיד כ, דברים ראה המלחמה, בשעת העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן אותו שמושחים
א. הלכה ז, פרק מלכים הלכות ומשמש50)ולקמן הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע שאם הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות ב מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח ואילו ראש51)תחתיו,
מקום". בכל נשיא החכמים אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה א, פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין,

כשנפטר52) אמרו: א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י: ומפרש נשיא" "דמית ב ע, פסחים
כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה נשיא של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי: רבי הכריז הנשיא, יהודה רבי
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין לפי מצוה",
הייתי "אלמלי אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות כהן חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו

לו". מיטמא הייתי תם רבינו לקמן53)כשנפטר המבואר האונן כדין יין, שותים ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
"אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו בשר ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם, ובירושלמי ו. הלכה ד, פרק
אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם למה אתם אבלים

למחר". והקריבו

la` zekld - 'a xc` f"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמאת ּבהן ׁשּמּטּמא ּפי על אף ּבמת, ׁשּנגעּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבבגדים
.10ׁשבעה ְִָ

לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן
אחר ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּבארנּו11אף ּוכבר .12 ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

הּטמאה להן ׁשּתּכנס האהלים מהן13ּכל ׁשּתצא ודין14אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
והּפרעֹות הּטמאה15הּסככֹות את הּמביאין הּדברים וכל ,16 ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

הּטמאה ּבפני זה17והחֹוצצין ואי ּתֹורה ּדין מהן זה ואי , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מּדבריהן מת18מהן טמאת ּבהלכֹות הּכל ּבארנּו,19- וׁשם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻ

ּבאהל מטּמאין ּכֹוכבים עֹובדי קברֹותיהם20ׁשאין ּולפיכ , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
קברֹותיהם21טהֹורים על ולדר לׁשם לּכנס לכהן ּומּתר ,22. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיּׂשאּנה, אֹו ּבּטמאה ׁשּיּגע אּלא אסּור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻואינֹו
.23ׁשם ָ

ואחר„. ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכהן
ּכדי ׁשם יׁשב ואם ּפטּור; - ויצא קפץ אם ּבֹו: התרּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּידע

מקּדׁש24הׁשּתחויה טמאת ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו זה25, הרי - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּכל על ּבֹו התרּו אם ויצא, ונכנס וחזר ויצא, נכנס ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָלֹוקה.
ּבמת נגע אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה - ופעם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּפעם

ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש ּבֹו, ּפעמים26והתרּו מאה אפּלּו , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ואחת אחת ּכל על לֹוקה ׁשהיה27- אֹו ּפרׁש, ולא נֹוגע היה . ְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשהתרּו ּפי על אף אחרים, ּבמתים ונגע הּקברֹות ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעֹומד
ועֹומד מחּלל ׁשהרי אחת; אּלא לֹוקה אינֹו - ּפעמים ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבֹו

ּפרׁש ׁשּלא זמן .28ּכל ְֵֶַַָֹ
הּכהן‰. הרי - מזידין ׁשניהם היּו אם הּכהן: את ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהמטּמא

מכׁשל תּתן לא עּור ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ;29לֹוקה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹ
ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיה

.30לֹוקה ֶ
.Âּולאּמֹו לאביו ׁשּנאמר: לּקרֹובים; מּטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

ּבאהל הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא. קרֹוביו;31לא אפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
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לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה שם ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר: ט"ו,
הלכה10) ז, פרק נזירות הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת, בכל - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר

כמבואר כלל, מטמאים אינם ובאוהל במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה לעיל כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח,
י"ג. הלכה ה, פרק מת טומאת עד11)בהלכות נטהר ולא האוהל נטמא שהרי אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) (שם, אמרה והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר ככתוב הפרה, מאפר עליו שיזו
י"ב.12) הלכה ה, פרק מת טומאת הנעשים13)בהלכות אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו שיצאה פי על שאף

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע קוראו והכתוב מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או טמא14)מבגד, האוהל שאין
עץ של מנסרים הנעשה אוהל והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה ומשיצאה לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת

האדם את מטמאים אינם אלה כל בניין, שהוא או ממתכות, כלל,או נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת שהטומאה בשעה אלא
הטומאה. הכנסת לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה פרעות15)וכשיצאה הארץ; על הסוככים האילנות שריגי - סככות

ואם הטומאה; מפני וחוצצות הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ, על הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים -

מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן אלא מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית מעזיבה לקבל ראויות אינן
ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת (הלכות חוצצות הכלים16)ואינן או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על האהילו שאם

בטומאה. נגעו שלא פי על לפי17)אף מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או ואדם תחתיהם, הטומאה אם
ג). הלכה (שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ, גבם על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם

הטומאה18) את ומביא ונטמאו: שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים הטומאה, בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
א). הלכה י"ב, ופרק ב הלכה (שם סופרים י"ג.19)מדברי הלכה א, אומר20)פרק הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע אלא

אוהל". שם הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר מדין שהוא21)במלחמת מפני אלא מטמא הקבר שאין
המת. על בבית22)מאהיל עומד שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי א) סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע

ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הלכות23)הקברות
י"ג). הלכה (שם הוא" קבלה זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת וישתחוו,24)טומאת הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי

ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' נזירות25)והודות הלכות והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
זאת, בכל ב, הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין לאו על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק
הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות הריטב"א פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש, ואינו מהטומאה לפרוש שבידו כיוון
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה. אחר יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה י, פרק כלאיים

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, זמן28)נזיר שכל ועומד", מחולל שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא ב. עמוד שם
הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול נחשב הראשונה, בטומאה נוגע שהוא
שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר המת מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י וחלה חוזרת והשנייה
טומאת אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש אבל ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר שהוא שעה

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום כאן אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, זה29)ערב שלאו לוקה, אינו אבל
אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה לא שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים ואין הרבה, דברים כולל
ומסייע מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר חבירו אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת הטומאה

(רדב"ז). ממש בו קורא30)אין אתה שאין בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא לקרוא: ואפשר יטמא, לא ְֳִֵַַשנאמר:
מזיד, הכהן שהיה יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את יטמא לא בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, אתהלא אין ְִִֵַַַָָ

את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות בתוספתא הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על הוא עובר אלא יטמא, לא בו ְֵַקורא
וכו'. באוהל.31)הכהן כשהמת
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יבא לא מת נפׁשת ּכל ועל ׁשהּוא32ׁשּנאמר: למדּת, הא . ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
יּטּמא ּבלא וחּיב יבא ּבלא -33חּיב נּׂשא אֹו נגע ּכיצד? . ְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אֹו הּמת; עליו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלֹוקה
לׁשּדה ּומגּדל34ׁשּנכנס ּופרע35ּתבה חברֹו ּובא ּגג36, עליו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לֹוקה זה הרי - ּכאחד ּבאין ּוביאה טמאה ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשּדה,
יּטּמא לא ּומּׁשּום יבא לא מּׁשּום .37ׁשּתים: ְִִִִַַָָֹֹֹ

.Êמּקדם ּבֹו38נטמא התרּו אם לאהל, נכנס ּכ -39ואחר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ
הּביאה על אף .40לֹוקה ִֶַַַָ

.Áאפּלּו לֹו. מּטּמא זה הרי - ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
ּולקברֹו לֹו להּטּמא חּיב ּגדֹול מצוה?41ּכהן מת זהּו ואי . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדבר קֹוברין. לֹו ואין ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיּׂשראל 42אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה ּכׁשהיה43זה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו ואין ּבּדר ׁשם קרא ואפּלּו אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
מת זה אין - אֹותֹו עֹונים אחרים ּכׁשּיקרא אם אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָעֹונה;

ּבֹו ויעסקּו ויבֹואּו לאחרים יקרא אּלא .44מצוה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
.Ëיתעּסק - מצוה ּבמת ּופגעּו ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עֹולם קדּׁשת קדּׁשתֹו ׁשאין לפי הּנזיר, ּבֹו45ּבֹו יּטּמא ואל , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ
וכהן ּגדֹול ּכהן היה הדיֹוט. ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּכהן,

ההדיֹוט יּטּמא - -46הדיֹוט ּבמעלה חברֹו את הּקֹודם וכל . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבטמאה ּוסגן47מתאחר מלחמה48. מׁשּוח ּבמת49עם ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הּסגן יּטּמא ואל מלחמה, מׁשּוח יּטּמא - .50מצוה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָ
.Èעּׂשאּוהּו51נּׂשיא ּכהנים. אפּלּו לֹו, מּטּמאין הּכל - ׁשּמת ְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ

ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל52ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
עליו .53אֹוננין ְִָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלבד.32) יטמא" "לא על אלא הוזהר, שלא הדיוט לכוהן יטמא".33)בניגוד "לא ארון.34)משום כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: מפרש ח) ב, (קהלת ושדות" הטומאה.35)"שדה ובין בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים

וגילה.36) מעשה37)סתר עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר, שלא בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר, ַָ
כדרכו, נכנס אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות ובהלכות שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג, (נזיר
נגע וכאילו הוא, טומאה מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או חוטמו שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו
יבוא" "לא איסור ואין יטמא" "לא משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד ביאה משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו
אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה לאוהל שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר גדול, בכהן זה וכל עליו. חל

בלבד. ייטמא" "לא על אלא מוזהר נשאו.38)שאינו או במת יבוא".39)שנגע "לא מהטומאה40)משום שפירש שמאחר
יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכוהן אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה, על גם לוקה הקודמת
לו הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו אם כי

מתרינן. מאי משום המתחיל דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה א.41)(רדב"ז), מז, בנזיר תימן:42)משנה יד בכתב
(=יש43)ודבר. שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא "לנפש דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

הכתוב במה - יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד שם ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
אלא דין... אינו לקרובים מיטמא שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט... כהן ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר?

מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא ולאביו מדבר, הכתוב אותו44)בקרובים עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה". מת זה שמשון45)אין כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן נזיר היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם

א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו הדיוט, לכוהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא קדושתו אין -ַַָ
אינה אביו, ידי על נזיר והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו תורה זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק נזירות הלכות וראה הקבלה. מפי הלכה י"ג.46)אלא הלכה ז, פרק נזירות הלכות והשווה א, מז, נזיר
ומרובה47) בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים: מעלות שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש כלי ובהלכות

קודם וזה מלחמה, משוח לכוהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם קרי מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
רבינו ולמדו שם בהוריות אינו זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש גם רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן
קודם שקתליקון הרי גדול, לכוהן נותן וקתליקון לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים בירושלמי שאמרו ממה גם

ב והוא הדיוטלאמרכל. לכוהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר, לראש - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן ין
הכהנים. הגדול48)משאר הכהן לימין ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה כמו הגדול, הכהן תחת אותו שממנים

ט"ז). הלכה (שם בֿד,49)תמיד כ, דברים ראה המלחמה, בשעת העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן אותו שמושחים
א. הלכה ז, פרק מלכים הלכות ומשמש50)ולקמן הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע שאם הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות ב מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח ואילו ראש51)תחתיו,
מקום". בכל נשיא החכמים אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה א, פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין,

כשנפטר52) אמרו: א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י: ומפרש נשיא" "דמית ב ע, פסחים
כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה נשיא של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי: רבי הכריז הנשיא, יהודה רבי
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין לפי מצוה",
הייתי "אלמלי אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות כהן חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו

לו". מיטמא הייתי תם רבינו לקמן53)כשנפטר המבואר האונן כדין יין, שותים ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
"אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו בשר ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם, ובירושלמי ו. הלכה ד, פרק
אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם למה אתם אבלים

למחר". והקריבו
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ּתּפסק‚. ׁשּמא הּסנּדל, ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוּׂשאי
הּמצוה. מן מתעּכב ונמצא מהן, אחד ׁשל מּסנּדלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרצּועה

הּמערה,„. ּבצד ּכּו ועֹוּׂשין מערֹות, ּבעפר ְְְְְְִִֶַַָָָָָוחֹופרין
והאבנים העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
אֹומרין אֹותֹו והמלּוין עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר להן ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעליו.

ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום. ל ּבׁשלֹום.לֹו: אבתי אל ּתבֹוא ואּתה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּקבר. על נפׁש ּובֹונין הּקברֹות, ּבית ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומצּינין
ׁשּדבריהם קברֹותיהם, על נפׁש להם ּבֹונים אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוהּצּדיקים

הּקברֹות. לבּקר אדם יפנה ולא זכרֹונם. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהם
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 יתּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות. ׁשעה עד הּמלח, על ולא החל על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּטילין
לנר דֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי - ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע
עם עיניו המאּמץ וכל יכּבה. אדם ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמטפטף,
ׁשּמא מעט, יׁשהא אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי - נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיציאת
ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹֹנתעּלף.
ׁשּימּות. עד ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹמסּפידין,

.Âּבית לֹו אין אחר. ּבבית אֹוכל - לפניו מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי
- מחיּצה לעּׂשֹות דבר לֹו אין ואֹוכל. מחיצה עֹוּׂשה - ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר
ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָֹמחזיר
ואין מזּמן, ואינֹו מבר ואינֹו יין. ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹוכל
ּומן ׁשמע מּקריאת ּופטּור עליו. מזּמנין ואין עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמברכין
- ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצֹות ּומּכל ּומּתפּלין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה
עליו ּומברכין ּומזּמן, ּומבר יין, וׁשֹותה ּבּׂשר ואֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמסב,
חּוץ ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות ּבכל וחּיב עליו. ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבּׂשר לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט, יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êוכל מּיד. מּטתֹו מדחין אּלא הּמת, את מׁשהין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין

הרי - אּמֹו ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי - מּטתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמדחה
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
אביו לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - הּמּטה על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמזּלפין
אם אּלא תעּׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.

צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן
.Ëולאכל ּתפּלין להּניח אסּור - ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹהאבל

- האבל ימי ּובׁשאר ּכפּויה. מּטה על ליׁשב וחּיב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּלֹו,
ּומּניח קרקע, אֹו מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמּתר
ׁשהרי ּתפּלין? להּניח ראׁשֹון ּביֹום אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּתפּלין.
העם ׁשּכל מּכלל .עלי חבֹוׁש ּפאר ליחזקאל: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמר
ׁשּכל מּכלל תאכל. לא אנׁשים ולחם לֹו: ונאמר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאסּורין.
מּׁשל לאכל ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהעם

ְַָעצמן.

חמיׁשי 1ּפרק
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הּתֹורה,‡. מן ראׁשֹון ּביֹום ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
ולרחץ, ּולכּבס, לסּפר, אסּור מּדבריהם: ימים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשאר
מלאכה, ולעּׂשֹות הּסנּדל, את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹולסּו
ראׁשֹו, את ולפרע הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולקרֹות

ּדבר. עּׂשר אחד הּכל ׁשלֹום. ְְִַַַָָָָָֹֹולׁשאל
אהרן:·. ּבני הזהיר ׁשהרי ּבתסּפרת? אסּור ׁשהאבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומּנין

א הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל ּתפרעּו. אל לסּפרראׁשיכם סּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹו, ּׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּׂשערֹו,
המגּלח אחד ּבֹו. ׁשּיׁש ּׂשער וכל זקנֹו ּׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ
מׁשלים - אביו ׁשּמת וׁשמע מגּלח היה הּמתּגּלח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחד
לגּלח אסּור וכן הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּתגלחת
צּפרן ׁשּנֹוטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ּבכלי; צּפרניו ולּטל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּׂשפה,

מּתר. - ְִֶָֹֻּבצּפרן
.‚?ולסּו ּגּופֹו ולרחץ ּבגדיו לכּבס אסּור ׁשהאבל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומּנין

ׁשמן. ּתסּוכי ואל אבל בגדי ולבׁשי נא התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה סיכה, ּבכלל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּורחיצה
אסּור ּכ ּבגדים, ּבכּבּוס אסּור ׁשאבל ּוכׁשם וסכּת. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָורחצּת

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ְְְֲִִִִִֵָָָֹללּבׁש
את„. להעביר ואם ּגּופֹו. ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת אסּור וכן מּתר. - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻהּזהמא
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹּבצֹונן

וינחם‰. ׁשּנאמר: הּמּטה? ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּנין
מּכלל עּמּה. וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
תּנּׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
עם להתיחד ּומּתר מּטתן. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאּׁשה,

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְִִִִֶַַַַָָאׁשּתֹו,
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

אסּורין. העם ׁשּכל מּכלל .ּברגלי ּתּׂשים ּונעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָליחזקאל:
חֹולץ - ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל - ּבּדר ּבא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְִָָמנעליו.
.Êוהפכּתי ׁשּנאמר: זה מלאכה, ּבעּׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

אסּור אבל אף מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור חג מה לאבל. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּגיכם
ּכ מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשּית
למדינה מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָהּוא

ְִָּבסחֹורה.
.Áאפּלּו מלאכה ּבעּׂשּית אסּור הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָּכל

עני היה אם ,ואיל מּכאן הּצדקה. מן הּמתּפרנס עני ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהיה
ּביתּה. ּבתֹו ּבפל טוה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוּׂשה -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Ëאבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני
ׁשבעה. ּכל החנּות את נֹועלין - מהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָלאחד

.Èאסּור - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו לעּׂשֹותן ׁשּמּתר דברים ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֻֻאפּלּו
לֹו. עֹוּׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעּׂשֹותן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
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לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים הימים1)נקבר, ובשאר התורה; מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים
לאחד אבל שאירע אחים או שותפים מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים ימים שלושת בין ההבדל מדבריהם.

la` zekld - 'a xc` f"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èאמר ׁשּנאמר: מת. טמאת על הזהרּו לא אהרן ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻּבנֹות
אהרן ּבנֹות ולא - אהרן ּבני הּכהנים החללים54אל וכן .55 ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹ

ּבכהּונם ׁשּיהיּו עד - אהרן ּבני ׁשּנאמר: להּטּמא. .56מּתרין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי - קטן ואם57ּכהן . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ

להפריׁשֹו עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להּטּמא .58ּבא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבקדּׁשה לחּנכֹו צרי אביו .59אבל ְְְֲִִִַָָָָֻ

.‚Èלטמאה ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופּׂש ׁשּנכנס60מת ּכהן וכל . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ
נכנס אם וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵַַַַַַַַלתֹו

הּפרס לארץ61לבית חּוצה יצא אֹו ּבדם62, ׁשּנטמא אֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּובדֹופק63ּתבּוסה ּבגֹולל אֹו אֹותֹו64, מּכין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ׁשל אבֹות ׁשהן מּפני מרּדּות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּכת
מת טמאת לֹוקה65ּבהלכֹות - הּקברֹות לבית נכנס אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻ

הּתֹורה .66מן ִַָ
.„Èלארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להּטּמא לכהן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר

ׁשהל ּכגֹון היא. אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
ּתֹורה ללמד אֹו אּׁשה מי67לּׂשא ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף . ְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ללמד. זֹוכה אדם הּכל מן לא - יּׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּילּמדּנּו
הּברּיֹות לכבֹוד מּדבריהם ּבטמאה מּטּמא ּכיצד?68וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לנחמֹו. ׁשם אחריו הֹולכין הּכל - הּפרס ּבבית ׁשהל ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל

מדּלגין מלכי69וכן לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
ּבינם70יּׂשראל להבחין ּכדי ּכֹוכבים, עֹובדי מלכי ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

למקֹומן ּכבֹודן ּכׁשּיחזר יּׂשראל מלכי ּכּיֹוצא71לבין ּכל וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
העֹובדי עם לדּון ּדבריהם ׁשל ּבטמאה מּטּמא וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבזה.

ּולערער מּידם72ּכֹוכבים מּציל ׁשהּוא מּפני וכן73עּמהן, . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא .74ּכל ֵֶַָֹ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

עיניו‡. מאּמצין הּוא: ּכ ּובקבּורה ּבמתים יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמנהג
את ּופֹוקקין לחייו. את קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשל
ּבּׂשמים. ּבמיני אֹותֹו וסכין אֹותֹו. ׁשּמדיחין אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָנקביו
ׁשל ּבחּוט ּתפּורין ּתכריכין אֹותֹו ּומלּביׁשין ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִִִִִֶַַָוגֹוזזין
ּבסּודר חכמים ונהגּו יקרים. דמיהן יהיּו ולא לבנים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּפׁשּתן
הּמת, ּפני ּומכּסין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשוה

ּברעב. מׁשחרין ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
הּמזהבין·. ּובגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

הרּוח, גּסּות ׁשּזהּו ׁשּביּׂשראל; לנּׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרקּומין,
על הּמת את וסֹובלין ּכֹוכבים. עֹובדי ּומעּׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוהׁשחתה,

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף
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ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה הוא56)שנולדו הרי חלל... "אבל י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה
ב"תורת ומקורו בכיהונם", שיהיו עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים אל אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר...
אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי לרבות ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים? יכול אהרן, "בני שם: כוהנים"
דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור לחלל בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין בכיהונם הם שהרי

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות יבמות57)(הלכות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים להזהיר - אליהם" "ואמרת שנאמר: א אוכל58)קיד, קטן הוא: כלל

כ"ז. הלכה י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו מצווה דין בית אין בקדושת59)נבילות וכן כהונה בקדושת
כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום המצוות, יתרגלו60)כל שלא כדי מדבריהם.

והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא ויאהילו יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו לו, להתקרב טהרות אוכלי
בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע קריאת הלכות

פרץ. המתחיל דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז). מטמאה61)שם והיא בעפרה, עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם התגלגלה שמא רוח, לכל מהקבר אמות על62)מאה טומאה שגזרו

י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת והלכות ב טו, (שבת אווירה ועל מקצת63)גושה מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת. לשון
ב). משנה ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה מחיים פי64)רביעית בה שסותמים גדולה, אבן - גולל

סביב, המת ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען שהגולל ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה; הקבר
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום י"גֿט"ז.65)מלשון הלכה ב, והקבר66)פרק הקבר, על מאהיל הוא שהרי

זה אין הרדב"ז: וכתב טו. הלכה ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת... "או טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא
דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל ולא הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על אלא להיכנס דרך שם כשאין אלא

כלל. נטמא לא אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע בתוך עבר ואם ביוסף67)תורה, "מעשה א יג, זרה עבודה
כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה, ללמוד המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד לצידן שהלך הכהן
מארץ (שהלך ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא, (כתובות אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל, לחזור

ט. הלכה ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו המקום ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, יט,68)ישראל ברכות
דבריהם. של תעשה לא ודוחה הבריות כבוד שגדול לארון.69)ב מארון מדלגים מפרש: שם ורש"י ודורכים, לקבל70)קופצים

בכבודם. ולראות לראות71)פניהם הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש יבחין" יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון
אוהל תורה דבר כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות על יותר גדולתם הרבה כמה ישראל,יבחין של גדולתם
ארונות ורוב ועולה. ובוקעת רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו ושאין הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש

ב). יט, (שם חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום בהם שיש על וגזרו טפח, חלל בהם ערעור72)יש להגש
שלו. והם הגוי בם שמחזיק נכסים על משפטם זרה73)בבית (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו, שגזלו שלו, את מציל

א). מז, בעירובין וכן א את74)יג, ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני כ"ה: הלכה ד, פרק שמחות ראה
לא1)השנה". ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא הרי שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר
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ּתּפסק‚. ׁשּמא הּסנּדל, ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוּׂשאי
הּמצוה. מן מתעּכב ונמצא מהן, אחד ׁשל מּסנּדלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרצּועה

הּמערה,„. ּבצד ּכּו ועֹוּׂשין מערֹות, ּבעפר ְְְְְְִִֶַַָָָָָוחֹופרין
והאבנים העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
אֹומרין אֹותֹו והמלּוין עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר להן ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעליו.

ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום. ל ּבׁשלֹום.לֹו: אבתי אל ּתבֹוא ואּתה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּקבר. על נפׁש ּובֹונין הּקברֹות, ּבית ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומצּינין
ׁשּדבריהם קברֹותיהם, על נפׁש להם ּבֹונים אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוהּצּדיקים

הּקברֹות. לבּקר אדם יפנה ולא זכרֹונם. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהם
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 יתּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות. ׁשעה עד הּמלח, על ולא החל על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּטילין
לנר דֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי - ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע
עם עיניו המאּמץ וכל יכּבה. אדם ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמטפטף,
ׁשּמא מעט, יׁשהא אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי - נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיציאת
ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹֹנתעּלף.
ׁשּימּות. עד ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹמסּפידין,

.Âּבית לֹו אין אחר. ּבבית אֹוכל - לפניו מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי
- מחיּצה לעּׂשֹות דבר לֹו אין ואֹוכל. מחיצה עֹוּׂשה - ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר
ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָֹמחזיר
ואין מזּמן, ואינֹו מבר ואינֹו יין. ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹוכל
ּומן ׁשמע מּקריאת ּופטּור עליו. מזּמנין ואין עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמברכין
- ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצֹות ּומּכל ּומּתפּלין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה
עליו ּומברכין ּומזּמן, ּומבר יין, וׁשֹותה ּבּׂשר ואֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמסב,
חּוץ ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות ּבכל וחּיב עליו. ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבּׂשר לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט, יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êוכל מּיד. מּטתֹו מדחין אּלא הּמת, את מׁשהין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין

הרי - אּמֹו ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי - מּטתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמדחה
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
אביו לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - הּמּטה על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמזּלפין
אם אּלא תעּׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.

צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן
.Ëולאכל ּתפּלין להּניח אסּור - ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹהאבל

- האבל ימי ּובׁשאר ּכפּויה. מּטה על ליׁשב וחּיב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּלֹו,
ּומּניח קרקע, אֹו מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמּתר
ׁשהרי ּתפּלין? להּניח ראׁשֹון ּביֹום אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּתפּלין.
העם ׁשּכל מּכלל .עלי חבֹוׁש ּפאר ליחזקאל: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמר
ׁשּכל מּכלל תאכל. לא אנׁשים ולחם לֹו: ונאמר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאסּורין.
מּׁשל לאכל ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהעם

ְַָעצמן.
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הּתֹורה,‡. מן ראׁשֹון ּביֹום ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
ולרחץ, ּולכּבס, לסּפר, אסּור מּדבריהם: ימים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשאר
מלאכה, ולעּׂשֹות הּסנּדל, את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹולסּו
ראׁשֹו, את ולפרע הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולקרֹות

ּדבר. עּׂשר אחד הּכל ׁשלֹום. ְְִַַַָָָָָֹֹולׁשאל
אהרן:·. ּבני הזהיר ׁשהרי ּבתסּפרת? אסּור ׁשהאבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומּנין

א הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל ּתפרעּו. אל לסּפרראׁשיכם סּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹו, ּׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּׂשערֹו,
המגּלח אחד ּבֹו. ׁשּיׁש ּׂשער וכל זקנֹו ּׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ
מׁשלים - אביו ׁשּמת וׁשמע מגּלח היה הּמתּגּלח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחד
לגּלח אסּור וכן הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּתגלחת
צּפרן ׁשּנֹוטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ּבכלי; צּפרניו ולּטל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּׂשפה,

מּתר. - ְִֶָֹֻּבצּפרן
.‚?ולסּו ּגּופֹו ולרחץ ּבגדיו לכּבס אסּור ׁשהאבל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומּנין

ׁשמן. ּתסּוכי ואל אבל בגדי ולבׁשי נא התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה סיכה, ּבכלל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּורחיצה
אסּור ּכ ּבגדים, ּבכּבּוס אסּור ׁשאבל ּוכׁשם וסכּת. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָורחצּת

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ְְְֲִִִִִֵָָָֹללּבׁש
את„. להעביר ואם ּגּופֹו. ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת אסּור וכן מּתר. - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻהּזהמא
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹּבצֹונן

וינחם‰. ׁשּנאמר: הּמּטה? ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּנין
מּכלל עּמּה. וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
תּנּׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
עם להתיחד ּומּתר מּטתן. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאּׁשה,

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְִִִִֶַַַַָָאׁשּתֹו,
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

אסּורין. העם ׁשּכל מּכלל .ּברגלי ּתּׂשים ּונעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָליחזקאל:
חֹולץ - ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל - ּבּדר ּבא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְִָָמנעליו.
.Êוהפכּתי ׁשּנאמר: זה מלאכה, ּבעּׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

אסּור אבל אף מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור חג מה לאבל. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּגיכם
ּכ מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשּית
למדינה מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָהּוא

ְִָּבסחֹורה.
.Áאפּלּו מלאכה ּבעּׂשּית אסּור הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָּכל

עני היה אם ,ואיל מּכאן הּצדקה. מן הּמתּפרנס עני ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהיה
ּביתּה. ּבתֹו ּבפל טוה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוּׂשה -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Ëאבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני
ׁשבעה. ּכל החנּות את נֹועלין - מהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָלאחד

.Èאסּור - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו לעּׂשֹותן ׁשּמּתר דברים ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֻֻאפּלּו
לֹו. עֹוּׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעּׂשֹותן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים הימים1)נקבר, ובשאר התורה; מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים
לאחד אבל שאירע אחים או שותפים מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים ימים שלושת בין ההבדל מדבריהם.
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מּתרין לבנים13- ׁשהן ּפי על אף חדׁשים, היּו לא אם וכן . ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
מּתרין - ּגהּוץ14ּומגהצין מּׁשּום ּבהן אין - ּפׁשּתן ּוכלי .15. ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֻ

אּמֹו ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ מּתר - יֹום ׁשלׁשים .16ּולאחר ְְְְֲִִִִִַַַַָָֻ
אּׁשה‰. לּׂשא אסּור ּכיצד? יֹום17ּבנּׂשּואין ׁשלׁשים .18ּכל ְְִִִִִֵַָָָָ

לארּׂשּה הּמיתה19ּומּתר ּביֹום אׁשּתֹו:20אפּלּו ׁשּמתה ּומי . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻ
ּורבּיה ּפרּיה מצות קּים ּכבר ׁשּיׁשּמׁשּנּו,21אם מי לֹו ויׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אחרת אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים לֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואין
רגלים ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו קּים22עד ׁשּלא מי אבל ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

קטּנים ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ּפרּיה אֹו23מצות , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי לֹו ולכנס24ׁשאין לארּׂשּה מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

יֹום ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא לֹו ואסּור האּׁשה25מּיד, וכן . ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
אבלה יֹום26ׁשהיתה ׁשלׁשים עד תּבעל לא -27. ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

.Âמּיד אֹותּה לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות מּתר28ּׂשמחת - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ׁשבעה לאחר מּיד לפרעּה29לעּׂשֹותּה חּיב אינֹו אם אבל .30 ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

יֹום ׁשלׁשים עד לּה להּכנס אסּור -31. ְְִִֵַָָָ
.Êאביו על אבל מתים; ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה

ּכ ּובין ּכ ּבין אּמֹו, עד32ועל מרעּות לּׂשמחת יּכנס לא - ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
חדׁש עּׂשר .33ׁשנים ְֵֶָָֹ

.Áלאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל
חבריו34ׁשלׁשים ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו על ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

עּמנּו ל לֹו: .35ויאמרּו ְְִֵָֹ
.Ëּבעסקֹו ממעט רצה - ּכּלן הּמתים ּכל אינֹו36על רצה , ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻ

ּבעסקֹו37ממעט ממעט - אּמֹו ועל אביו על ;38. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ
.Èלמקֹום מּמקֹום ּבעסקֹו39ההֹול למעט יכֹול אם :40- ְְְְִִִֵֵַַָָָ
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כך.13) כל בהם ניכר הגיהוץ שאין מתמעך.14)שם, הוא קצר זמן לאחר כי מרובה, זמן עומד גיהוצם שאמרו15)שאין כמו
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום בהם אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב) כט, (תענית
הזיעה. מפני מיד ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על בהם מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש

ראה16) דברים, לשאר ביחס בהם שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה שיחלקו בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו ב ועמוד א כב, קטן מועד
זה על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד ואמו אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא המתים כל "על אמרו: ח
חודש, י"ב כל ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א כותב ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כן ואחרי תחילה, אחר אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד ללבוש לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם
ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן מועד בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן מותר במגוהץ ואפילו האבל, לובשו
שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו שאם ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר חדש, לבגד ובנוגע אבלים.

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו, לאבל מותר לביתו.17)ימים א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו מותר20)ועדיין א): הלכה א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר יקדמנה שמא

אבל סעודה, בלא באירוסין כאן, ומדובר י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה. אחר יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס
א). סעיף שצב סימן דעה ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים, בתוך אסור סעודה, (הלכות21)עם ובת בן לו שיש

ד). הלכה ט"ו, פרק עם22)אישות כשיהיה אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף" ה"נמוקי וכפירוש שם. קטן מועד
ברא" ומקורו הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב, קטן סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף פרקהשנייה. שם ש

דיעות שתי יהיו שלא הראשונה, מן זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל דיבור שם בתוספות וראה מח. אות ג
וכו'. בהם.23)במטה" שיטפל מי לו י"א.24)ואין הלכה ד, פרק יבמות אשתו25)ירושלמי שמתה "מעשה שם: קטן מועד

(=לאחר מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר הכהן יוסף של
בתוך לכנסה ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל - שלושים בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים

(רדב"ז). אחרת אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי אחד26)שלושים, על
מבעלה. חוץ קרוביה לו27)משאר שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים לו שיש או בנים,
להבחין כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה מות על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה כי שלושים,
צריכה האשה אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק גירושין בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
יום שלושים לאחר הראשון בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה כי כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין

ב). קטן סעיף שצב סימן ליורהֿדעה בש"ך הובא שנעשה28)(מרדכי, קודם שהאכילוהו מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
וברש"י).29)אבל. ב כב, קטן (מועד לפרוע שלא לו, אפשר שבעתיד30)שאי כדי אצלו, לסעודה אותו מזמין חבירו אלא

כמותו. סעודה הוא אף מיד.32)שם.31)יערוך אותה לפרוע כשחייב שנינו:33)אפילו ח הלכה ג, פרק שם ובירושלמי שם.
ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס לו מותר מצווה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש או מצוה חבורת הייתה "אם
יתבטל שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל משיא שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה ולפיכך
המתחיל דיבור שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור שלושים תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת, - אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ג,34)ולשמחת פרק קטן מועד ירושלמי
מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה גדול פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור שהולך ומדובר ח, הלכה

משנה). (כסף מלאכה כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים. שבעה לאחר שם.35)בו במשאו36)ירושלמי
ג, פרק תעניות הלכות ראה ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים: עצירת על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו,

ח. בסחורה.37)הלכה שמותר כאן, ידובר שבעה א).38)ולאחר כב, קטן (מועד יום שלושים והוא39)כל שבעה לאחר
ואמו. אביו על דברים.40)אבל הרבה לקנות לא

la` zekld - 'a xc` f"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו לגּוף, וכּדיו ,להפ זיתיו היּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכיצד?
ּכדי לֹו לעּׂשֹות אחרים ּׂשֹוכר - הּיֹורה מן וצמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָהּמׁשרה,
הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ּׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא

.‡Èיעּׂשּו אּלּו הרי - והּקּבלנין ׁשּלֹו והחכירין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהאריסין
והּסּפנים ׁשּלֹו ּבבהמֹות והּגּמלים החּמרים אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּכדרּכן.
אֹו מחּכרים היּו ואם יעּׂשּו. לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבספינה

יעּׂשּו. אּלּו הרי - קצּוב לזמן מּקדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻמּׂשּכרים
.·È.לֹו יעּׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹּׂשכיר
.‚Èּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

אחרים: ּביד מלאכּתֹו היתה יעּׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוּׂשין. - אחר ּבבית יעּׂשּו, לא - ְְֲִִֵֵַַַֹּבביתֹו

.„È.האבלּות ימי ׁשבעת ּכל ּתֹובעֹו אינֹו - אדם עם דין לֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהיה
הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה ׁשליח. עֹוּׂשה - אבד דבר היה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָואם

.ÂËנאמר ׁשהרי ּתֹורה? ּבדברי אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּנין
ּדם. האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:

.ÊËולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּבּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור
- לֹו צריכין רּבים היּו ואם ּובהלכֹות. ּובּמדרׁש ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָּבּמׁשנה
ּבצּדֹו, לאחר ילחׁש אּלא ּתרּגמן; יעמיד ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻמּתר.
לרּבים. מׁשמיע והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוזה

.ÊÈוּיקם ׁשּנאמר: הּמּטה? על יֹוׁשב האבל ׁשאין ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומּנין
ארצה. וּיׁשּכב ּבגדיו את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

.ÁÈהּוא ּבלבד מּטתֹו ולא ׁשבעה. ּכל הּמּטה לכּפֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹוחּיב
ּכֹופה. הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש הּמּטֹות ּכל אּלא ְִֵֵֶֶֶֶַָָּכֹופה,
לכּפֹות חּיב - עירֹות ּובעּׂשר ּבּתים ּבעּׂשרה מּטֹות עּׂשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכֹופין ּכּלן - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאת
אינֹו - למעֹות אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאת
את מּתיר אּלא לכּפֹותֹו, צרי אינֹו - ּדרּגׁש לכּפֹותּה. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי
מּמּנה, יֹוצאין ׁשּנקליטיה מּטה מאליו. נֹופל והּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָקרּביטיו
מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה - להפכּה אפׁשר אי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי
אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, מּטֹות ּגּבי על יׁשן הּוא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָוהיה
אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - קרקע ּגּבי על אֹו ארֹון, ּגּבי ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הּכפּויה. הּמּטה ּגּבי על ְִֵֵַַַַָָָיׁשן
.ËÈנאמר ׁשהרי הראׁש? ּבפריעת ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּנין

חּיבין האבלים ׁשּׁשאר מּכלל ּׂשפם. על תעטה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹליחזקאל:
מקצתֹו עֹוטה ראׁשֹו ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבעטיפת
ּתרּגם: ואנקלֹוס יעטה, ּׂשפם ועל ׁשּנאמר: ּפיו. על ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמעט

יתעּטף. ְֲִֵַַָָּכאבלא
.Î.ּדם האנק ׁשּנאמר: ׁשלֹום? ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּנין

מחזיר אין - ׁשלֹום לֹו ׁשּנתן מי הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל
מי ׁשבעה, ועד ּומּׁשלׁשה אבל; ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלֹו,
- ׁשלׁשים ועד ּומּׁשבעה ׁשלֹום; לֹו מחזיר - ּבׁשלֹומֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָׁשּׁשאל
עד ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואלין אין אחרים אבל אחרים, ּבׁשלֹום ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָׁשֹואל
ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואלין אין - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָלאחר
האבל, נאסר ׁשלֹום ּבׁשאלת אם חדׁש. עּׂשר ׁשנים לאחר ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּדם. ׁשּנאמר: ולּׂשחק; ּדברים להרּבֹות אסּור ׁשהּוא וחמר ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקל
יּכנס ולא ּׂשחֹוק. לידי יביאּנּו ׁשּלא ּבידֹו, ּתינֹוק יאחז ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹולא

ּבהן. וכּיֹוצא הּמׁשּתאֹות ּבּתי ּכגֹון ּׂשמחה, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלמקֹום

ה'תשע"א ב' אדר י"ז רביעי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אבלּות‡. ּדברי ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי
יֹו לׁשלׁשים חכמים סמכּו ּומּנין יֹום. ׁשלׁשים ׁשּנאמר:ּכל ם? ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָ

ימים ירח אּמּה ואת אביה את ׁשהאבל2ּובכתה מּכלל . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
יֹום ׁשלׁשים ּכל .3מצטער ְְִִֵַָ

אסּור·. יֹום: ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָואּלּו
מרעּות ּובּׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, וליל4ּבתסּפרת, , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹ

למדינה מּמדינה דברים5ּבסחֹורה חמּׁשה הּכל .6. ְְְְֲִִִִִִִַָָָָָֹ
אֹו‚. ּגּופֹו ּׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

ׁשבעה ּכל ּבכלי צּפרניו לקץ אֹו ּׂשפמֹו ּכל7לגּלח אסּור ּכ , ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָֹ
יֹום -8ׁשלׁשים ּבאּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָ

ׁשלׁשים עד - והאיׁש ׁשבעה. לאחר ּׂשער ּבנטילת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמּתרת
ׁשּיׁשּלח עד ּׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו ועל ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָיֹום.

חבריו9ּפרע ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,10. ְֲֲִֵֶֶַַָ
ּומגהצין„. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכל11וכן ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹ

יֹום ּומגהצין12ׁשלׁשים צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד . ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום עד אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת. חנותם דין מה - הדברים1)מהם
בעיר, צלובים שהוריו מי נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים. מדברי - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל

שלושים. לגזירת בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת העיר. באותה לשכון לו -2)המותר "ירח אמרו: ב מ, וביבמות
יום". שלפנינו3)שלושים בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים, האחרונים גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז לדעת

בכי שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג, פרק קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה (ראה
פ שווה גזירה למד יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו: ב יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; פרע- רע

שלושים. כאן אף שלושים, להלן מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו, אל ראשיכם באבל: נאמר סעודה4)מנזיר,
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה ב), כב, קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים לעיר.5)שרעים והולכים6)מעיר מתבארים וכולם

זה. ב.7)בפרק הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מאוד.9)מועד הרבה שיער מדאי10)גידול יותר פרע גידל שכבר
רבינו. כדברי הנוסח ח הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד ואמו אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד
בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח רבינו בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת
כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה: הכסף וכתב הנ"ל.

כשמכבשים11) עליו, שמעבירים האבן על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ ב, כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
לחידושו. מחזירו הוא כן ידי שעל א.12)אותו, כג, קטן מועד



צט la` zekld - 'a xc` f"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּתרין לבנים13- ׁשהן ּפי על אף חדׁשים, היּו לא אם וכן . ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
מּתרין - ּגהּוץ14ּומגהצין מּׁשּום ּבהן אין - ּפׁשּתן ּוכלי .15. ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֻ

אּמֹו ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ מּתר - יֹום ׁשלׁשים .16ּולאחר ְְְְֲִִִִִַַַַָָֻ
אּׁשה‰. לּׂשא אסּור ּכיצד? יֹום17ּבנּׂשּואין ׁשלׁשים .18ּכל ְְִִִִִֵַָָָָ

לארּׂשּה הּמיתה19ּומּתר ּביֹום אׁשּתֹו:20אפּלּו ׁשּמתה ּומי . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻ
ּורבּיה ּפרּיה מצות קּים ּכבר ׁשּיׁשּמׁשּנּו,21אם מי לֹו ויׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אחרת אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים לֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואין
רגלים ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו קּים22עד ׁשּלא מי אבל ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

קטּנים ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ּפרּיה אֹו23מצות , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי לֹו ולכנס24ׁשאין לארּׂשּה מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

יֹום ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא לֹו ואסּור האּׁשה25מּיד, וכן . ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
אבלה יֹום26ׁשהיתה ׁשלׁשים עד תּבעל לא -27. ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

.Âמּיד אֹותּה לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות מּתר28ּׂשמחת - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ׁשבעה לאחר מּיד לפרעּה29לעּׂשֹותּה חּיב אינֹו אם אבל .30 ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

יֹום ׁשלׁשים עד לּה להּכנס אסּור -31. ְְִִֵַָָָ
.Êאביו על אבל מתים; ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה

ּכ ּובין ּכ ּבין אּמֹו, עד32ועל מרעּות לּׂשמחת יּכנס לא - ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
חדׁש עּׂשר .33ׁשנים ְֵֶָָֹ

.Áלאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל
חבריו34ׁשלׁשים ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו על ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

עּמנּו ל לֹו: .35ויאמרּו ְְִֵָֹ
.Ëּבעסקֹו ממעט רצה - ּכּלן הּמתים ּכל אינֹו36על רצה , ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻ

ּבעסקֹו37ממעט ממעט - אּמֹו ועל אביו על ;38. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ
.Èלמקֹום מּמקֹום ּבעסקֹו39ההֹול למעט יכֹול אם :40- ְְְְִִִֵֵַַָָָ
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כך.13) כל בהם ניכר הגיהוץ שאין מתמעך.14)שם, הוא קצר זמן לאחר כי מרובה, זמן עומד גיהוצם שאמרו15)שאין כמו
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום בהם אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב) כט, (תענית
הזיעה. מפני מיד ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על בהם מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש

ראה16) דברים, לשאר ביחס בהם שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה שיחלקו בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו ב ועמוד א כב, קטן מועד
זה על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד ואמו אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא המתים כל "על אמרו: ח
חודש, י"ב כל ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א כותב ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כן ואחרי תחילה, אחר אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד ללבוש לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם
ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן מועד בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן מותר במגוהץ ואפילו האבל, לובשו
שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו שאם ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר חדש, לבגד ובנוגע אבלים.

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו, לאבל מותר לביתו.17)ימים א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו מותר20)ועדיין א): הלכה א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר יקדמנה שמא

אבל סעודה, בלא באירוסין כאן, ומדובר י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה. אחר יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס
א). סעיף שצב סימן דעה ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים, בתוך אסור סעודה, (הלכות21)עם ובת בן לו שיש

ד). הלכה ט"ו, פרק עם22)אישות כשיהיה אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף" ה"נמוקי וכפירוש שם. קטן מועד
ברא" ומקורו הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב, קטן סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף פרקהשנייה. שם ש

דיעות שתי יהיו שלא הראשונה, מן זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל דיבור שם בתוספות וראה מח. אות ג
וכו'. בהם.23)במטה" שיטפל מי לו י"א.24)ואין הלכה ד, פרק יבמות אשתו25)ירושלמי שמתה "מעשה שם: קטן מועד

(=לאחר מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר הכהן יוסף של
בתוך לכנסה ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל - שלושים בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים

(רדב"ז). אחרת אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי אחד26)שלושים, על
מבעלה. חוץ קרוביה לו27)משאר שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים לו שיש או בנים,
להבחין כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה מות על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה כי שלושים,
צריכה האשה אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק גירושין בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
יום שלושים לאחר הראשון בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה כי כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין

ב). קטן סעיף שצב סימן ליורהֿדעה בש"ך הובא שנעשה28)(מרדכי, קודם שהאכילוהו מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
וברש"י).29)אבל. ב כב, קטן (מועד לפרוע שלא לו, אפשר שבעתיד30)שאי כדי אצלו, לסעודה אותו מזמין חבירו אלא

כמותו. סעודה הוא אף מיד.32)שם.31)יערוך אותה לפרוע כשחייב שנינו:33)אפילו ח הלכה ג, פרק שם ובירושלמי שם.
ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס לו מותר מצווה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש או מצוה חבורת הייתה "אם
יתבטל שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל משיא שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה ולפיכך
המתחיל דיבור שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור שלושים תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת, - אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ג,34)ולשמחת פרק קטן מועד ירושלמי
מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה גדול פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור שהולך ומדובר ח, הלכה

משנה). (כסף מלאכה כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים. שבעה לאחר שם.35)בו במשאו36)ירושלמי
ג, פרק תעניות הלכות ראה ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים: עצירת על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו,

ח. בסחורה.37)הלכה שמותר כאן, ידובר שבעה א).38)ולאחר כב, קטן (מועד יום שלושים והוא39)כל שבעה לאחר
ואמו. אביו על דברים.40)אבל הרבה לקנות לא
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לבית‰. אפּלּו הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָאבל
ּבמקֹום יֹוׁשב ואינֹו .הֹול - ואיל מּכאן אחר; ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָאבל
אחר למקֹום יצא ולא הּמתנחמין. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהמנחמין,
יֹוׁשב ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה. ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו. מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו.

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן

העם וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל למעלה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבגדיו
על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻּבאין
אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. על מסב והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהארץ,
ואם הּׁשמים. מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא .ּכּפרת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָאנּו
ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו הממּנה - אחרים לנחם ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻרצה

ּתנחמּו. ְֶָָֻלהם:
.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן

מתים אחר לֹומר צרי ואין מתֹו; אחר ׁשּלֹו ּפלטרין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּפתח
אּלא אבנר, אחר דוד יצא ולא אבלים. מנחם ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחרים.

ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם ְְֱִִֶֶַַָָֹלהֹודיע
.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

ל ואין להּכנס. אּלארׁשּות ּתנחּומין, דברי לֹו לדּבר רׁשּות הן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין אֹותם. ּׁשּירׁשה מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכפי

הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשמיני 1ּפרק
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תפרמּו‡. לא ּובגדיכם ׁשּנאמר: מתֹו. על לקרע חּיב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאבל
מעמד. אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב - אחר הא תמתּו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
קֹורע? ּומהיכן ּבגדיו. את וּיקרע הּמל וּיקם ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לא - מּלמּטה אֹו הּצדדין מן אֹו מאחריו והּקֹורע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמּלפניו.
ּפֹורם ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן אּלא קריעה. חֹובת ידי ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיצא

ְִַָמּלמּטה.
ּׂשפת·. להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּמה

ׁשּלא ּבפנים, לקרע לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻהּבגד.
ּבצנעה. וקֹורע ּבפנים ידֹו להכניס לֹו יׁש לפיכ אדם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבפני

ּבלבד. העליֹון ּבגד אּלא לקרע חּיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינֹו
.‚- להחליף ּבא ואם לפנים. הּקרע אבלּות ימי ׁשבעת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכל

ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמחליף,
הּמתים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָחּמּום
עד קֹורע - אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו; מאביו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
ּבכלי, קֹורע ואינֹו הּבגד. ּׂשפת ּומבּדיל לּבֹו. את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמגּלה
הּבגדים ּכל וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ, ּבידֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
ואם מעּכב. אינֹו - לבּׂשרֹו הּדבּוק הּזעה ּובגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליו.
ועל אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב - אחר ּבגד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחליף
ׁשּיתּגּלה עד החלּוק מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאּמֹו

אביו ׁשּיּקבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתפֹו
לחלץ. חּיב אינֹו - ְֲִֵַַָֹואּמֹו

.„- מת לֹו ׁשּמת וחֹולה נפׁש. עגמת מּפני לקטן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹורעין
ּדעּתֹו. עליו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹאין

מּפניו. הּנׁשים את ְְִִִֶַַָָָּומׁשּתקין
אׁשּתֹו.‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוקֹורע

ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת האּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכן
.Âׁשבעה ּבתֹו חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי

אּמֹו, ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו - ׁשבעה לאחר קֹורע; -ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּיֹוצא וכל יֹום. ׁשלׁשים ּכל קֹורע - ׁשבעה לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאפּלּו
- עליהן עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני קרּוע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבגד
והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת גֹונב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהרי

.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר חלּוק הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר
את לֹו ּומחזיר ּומאחה, קֹורע - ׁשּמת ּומצאֹו והל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָחֹולה,
מבּקר ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹחלּוקֹו,

ּבֹו. יּגע לא זה הרי - חֹולה ֲִֵֶֶַֹלֹו
.Áׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

וקֹורע; חֹוזר אינֹו - דּבּור ּכדי ּבתֹו אם מת: ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָוקרע,
מי וכן אחר. קרע וקֹורע חֹוזר - מת דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַואם
אמרּו ּבנֹו; ׁשּמת נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו, מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאמרּו
ּבנֹו: נמצא ּכ ואחר וקרע, ׁשאביו ּוכסבּור מת, לֹו מת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו

אמּת לֹו נֹודע דּבּור ּכדי ּתֹו קריעה;אם ידי יצא - הּדבר ת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
אחר. קרע לקרע וחּיב יצא, לא - דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹואם

.Ëאחד קרע קֹורע - ּכאחד הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלם.

אחר. קרע אּמֹו ועל אביו ְְִִֵֶַַַַָועל
.Èמת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמי

לאחר ואם אחר; קרע קֹורע - ׁשבעה ּבתֹו אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָאחר:
מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על מֹוסיף - ְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה
וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף - ׁשני ׁשל ׁשבעה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשי
ׁשלׁש מרחיק - לטּבּורֹו הּגיע טּבּורֹו. עד והֹול ְְְִִִִֵַַַַַָמֹוסיף
לאחֹוריו. מחזירֹו - מּלפניו נתמּלא וקֹורע. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצּבעֹות
אביו, מת לֹו אמרּו למּטה. הֹופכֹו - מלמעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָנתמּלא
הּתחּתֹון מתאחה - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָוקרע,
ואחר וקרע, ּבנֹו, מת לֹו אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו העליֹון, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
אחר; קרע קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ְְִִֵֶֶֶָׁשאין

ה'תשע"א ב' אדר י"ח חמישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
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ׁשֹולל‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
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באבלו. המלך מנחמי הם מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי שבעת את ימנה מתו1)איך על הקריעה חיוב
אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים על הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן הקריעה שיעור בתורה. ומקורה

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף חולה על רבו,1)הקורע על הקריעה אותם. מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

la` zekld - 'a xc` f"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאו41ימעט ואם ;42הּדר צרכי יקנה ּבהן43- ׁשּיׁש ּודברים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נפׁש. ֵֶֶַחּיי

.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה אֹו44מי צלּובה, אׁשּתֹו אֹו ּבעיר, ְְְִִִֶַָָָָָָ
ׁשּיכלה עד העיר ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹאביו

ּכאנטּוכיא45הּבּׂשר ּגדֹולה עיר היתה ואם לׁשּכן46. לֹו יׁש - ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
ּבֹו צלּובין ׁשאינן האחר .47ּבּצד ְִֵֵֶַַַָָ

.·Èּככּלֹו מקצתֹו - ׁשביעי ּולכאן48יֹום לכאן עֹולה והּוא ,49. ְְְְְְִִִֶָָָֻ
ּביֹום הּדברים ׁשאר ולעּׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻּולפיכ

לסּפר50ׁשביעי ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן . ְְְְְְִִִִֵֵַָָֻֻ
ׁשלׁשים ּביֹום .51ּולגהץ ְְְִֵַ

.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו ּׂשערֹו52מי ּבתער,53והכּביד מקל - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבמסּפרים ּבנתר54לא לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס ולא55. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבחּמין56ּבחֹול לא אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ מי57. וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵַָָֹ
הּים מּמדינת ּובא אבליו הּׁשביה58ׁשּתכפּוהּו אֹו59ּומּבית , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

מנּדה ׁשהיה אֹו האסּורים, מּבית ׁשהיה60ׁשּיצא אֹו והּתר, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻ
והּתר נדרֹו על ונׁשאל לטהרה61מּדר מּטמאה הּיֹוצא וכל ,62 ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָֻֻֻ

ּבי מגּלחין אּלּו הרי אבלם- אחר63מי אבל ּותכפם הֹואיל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּפנאי מצאּו ולא .64אבל ְְְֵֶַָֹ

ׁשביעי 1ּפרק
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ׁשלׁשים‡. ּבתֹו אם קרֹוב: לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְִִִֵֶֶָָָָמי
זֹו הרי - עצמֹו ׁשלׁשים יֹום אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה ְְְֲֲִִִִֵַַָָיֹום

מּיֹום אבלּות ימי ׁשבעה לנהג וחּיב קרֹובה, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹׁשמּועה
הּתסּפרת לאּסּור ׁשלׁשים ּומֹונה וקֹורע. הּׁשמּועה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּגיעה
- הּקרֹובה ׁשמּועתֹו יֹום ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר ְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם
הּׁשלׁשים אחר הּׁשמּועה לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּכיֹום
אחד, יֹום אּלא נֹוהגת ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָיֹום
ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא הּׁשמּועה יֹום ּוכאּלּו קֹורע. ְְְְְִִִֵֵַַָואינֹו

ּככּלֹו. הּיֹום ּומקצת ְְְִִַָֻׁשלׁשים,
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

ׁשּבת,‚. ּביֹום אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָמי
ואינֹו לֹו, עֹולה - רחֹוקה נעּׂשית הרגל אחר אֹו ׁשּבת ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולאחר
ּבלבד, אחד יֹום אּלא הּׁשּבת לאחר אֹו הרגל לאחר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנֹוהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְִֵֶַַָֻּומקצת
ּבמקֹום„. היה אם ׁשּבא: עד ידע ולא קרֹוב לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּביֹום ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר ּפרסאֹות, עּׂשרה מהל ׁשהּוא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָקרֹוב,
אצל מנחמים מצא אם הּׁשביעי, ּבּיֹום ּבא אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד,
ּומצא הֹואיל לעמד, ׁשּננערּו ּפי על אף הּבית, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול
יֹום; ׁשלׁשים ּתׁשלּום עּמהן ּומֹונה לֹו, עֹולה - ְְְֲִִִֶֶֶַַָמנחמים
ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה - מנחמים מצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואם
ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה - ׁשני ּביֹום ּבא אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָרחֹוק,

ׁשּבא. ִֶָמּיֹום
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ואמו.41) אביו על באבל הקודמת בהלכה לדרך.42)כמבואר צידה לו תחסר שם יקנה לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
שבבי43) פי על אף הדרך, לכל לו שתספיק גדולה, א):בכמות כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות אלא לקנות לו התירו לא תו

שם. חננאל רבינו וכפירוש עימהן" על44)"יגלגל יתיה ותצלוב אונקלוס: מתרגם כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
שמו). סימן דעה יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות בידי שנתלה ומדובר, הלכה45)צליבא. ב, פרק שמחות

אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו הרי שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת הצורה "שאין י"ג.
כיוון - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן למועד הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר משכלה

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה כג46)שאין פרשה רבה בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה, עיר
אנטיוכוס". שם על שצלוב47)"אנטוכיא ידעו, שלא לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי שאין ומתוך

שם). (שמחות זה של אביו הוא אבל48)פלוני וכו'. מלאכה ולעשות להתרחץ לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
אפילו). המתחיל דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז היום ככל אינו שביעי ליל ולהתחלת49)מקצת השבעה ימי לגמר

שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל כאילו זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם השלושים, מניין
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק לקמן לאסור50)כמבואר "נהגו היום אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר

ומקורו א, סעיף שפא סימן דעה ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג כי המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה
ו). אות י פרק אבל הלכות מיימוניות" שם.51)ב"הגהות קטן מאבלו52)מועד שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו

שני. אבל לו אירע השני.53)הראשון, האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר להסתפר היה יכול מוריד54)שלא
של בזוג אלא כהוגן לגלחו אפשר ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר ידוע, והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער

הרמב"ן). בשם משנה (כסף כב)55)מספריים ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר קדם, בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
בורית". לך ותרבי בנתר תכבסי גורס:56)"אם ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא הנוסח: ושם ב יז, קטן מועד

באהל". ולא בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול, שם.57)ולא קטן למועד שם58)רי"ף טרוד שהיה
אבל. אחר אבל כאן ותכפו לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא האוייב.59)בסחורה בתספורת,60)ממחנה אסור והמנודה

ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות נדרו.61)כמבואר את לו והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא או62)נדר מת טמא כגון,
וראה א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי בהם הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם מי אין נידה, בועל
סימן דעה שביורה להעיר וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה" ב"מגיד

עימהם. מונה אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו שלא אלה כל את מונה א סעיף בתער63)שפט בין כדרכם,
במספריים. אבלם64)בין בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין והוא ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם, לפני

שמותר כשם שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן שם וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול, או בנתר
לאבלם. שבעה בתוך לכבס שבא,1)להם עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו. מיתת על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין
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לבית‰. אפּלּו הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָאבל
ּבמקֹום יֹוׁשב ואינֹו .הֹול - ואיל מּכאן אחר; ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָאבל
אחר למקֹום יצא ולא הּמתנחמין. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהמנחמין,
יֹוׁשב ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה. ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו. מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו.

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן

העם וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל למעלה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבגדיו
על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻּבאין
אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. על מסב והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהארץ,
ואם הּׁשמים. מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא .ּכּפרת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָאנּו
ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו הממּנה - אחרים לנחם ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻרצה

ּתנחמּו. ְֶָָֻלהם:
.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן

מתים אחר לֹומר צרי ואין מתֹו; אחר ׁשּלֹו ּפלטרין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּפתח
אּלא אבנר, אחר דוד יצא ולא אבלים. מנחם ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחרים.

ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם ְְֱִִֶֶַַָָֹלהֹודיע
.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

ל ואין להּכנס. אּלארׁשּות ּתנחּומין, דברי לֹו לדּבר רׁשּות הן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין אֹותם. ּׁשּירׁשה מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכפי

הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשמיני 1ּפרק
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תפרמּו‡. לא ּובגדיכם ׁשּנאמר: מתֹו. על לקרע חּיב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאבל
מעמד. אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב - אחר הא תמתּו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
קֹורע? ּומהיכן ּבגדיו. את וּיקרע הּמל וּיקם ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לא - מּלמּטה אֹו הּצדדין מן אֹו מאחריו והּקֹורע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמּלפניו.
ּפֹורם ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן אּלא קריעה. חֹובת ידי ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיצא

ְִַָמּלמּטה.
ּׂשפת·. להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּמה

ׁשּלא ּבפנים, לקרע לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻהּבגד.
ּבצנעה. וקֹורע ּבפנים ידֹו להכניס לֹו יׁש לפיכ אדם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבפני

ּבלבד. העליֹון ּבגד אּלא לקרע חּיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינֹו
.‚- להחליף ּבא ואם לפנים. הּקרע אבלּות ימי ׁשבעת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכל

ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמחליף,
הּמתים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָחּמּום
עד קֹורע - אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו; מאביו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
ּבכלי, קֹורע ואינֹו הּבגד. ּׂשפת ּומבּדיל לּבֹו. את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמגּלה
הּבגדים ּכל וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ, ּבידֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
ואם מעּכב. אינֹו - לבּׂשרֹו הּדבּוק הּזעה ּובגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליו.
ועל אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב - אחר ּבגד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחליף
ׁשּיתּגּלה עד החלּוק מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאּמֹו

אביו ׁשּיּקבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתפֹו
לחלץ. חּיב אינֹו - ְֲִֵַַָֹואּמֹו

.„- מת לֹו ׁשּמת וחֹולה נפׁש. עגמת מּפני לקטן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹורעין
ּדעּתֹו. עליו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹאין

מּפניו. הּנׁשים את ְְִִִֶַַָָָּומׁשּתקין
אׁשּתֹו.‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוקֹורע

ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת האּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכן
.Âׁשבעה ּבתֹו חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי

אּמֹו, ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו - ׁשבעה לאחר קֹורע; -ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּיֹוצא וכל יֹום. ׁשלׁשים ּכל קֹורע - ׁשבעה לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאפּלּו
- עליהן עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני קרּוע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבגד
והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת גֹונב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהרי

.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר חלּוק הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר
את לֹו ּומחזיר ּומאחה, קֹורע - ׁשּמת ּומצאֹו והל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָחֹולה,
מבּקר ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹחלּוקֹו,

ּבֹו. יּגע לא זה הרי - חֹולה ֲִֵֶֶַֹלֹו
.Áׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

וקֹורע; חֹוזר אינֹו - דּבּור ּכדי ּבתֹו אם מת: ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָוקרע,
מי וכן אחר. קרע וקֹורע חֹוזר - מת דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַואם
אמרּו ּבנֹו; ׁשּמת נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו, מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאמרּו
ּבנֹו: נמצא ּכ ואחר וקרע, ׁשאביו ּוכסבּור מת, לֹו מת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו

אמּת לֹו נֹודע דּבּור ּכדי ּתֹו קריעה;אם ידי יצא - הּדבר ת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
אחר. קרע לקרע וחּיב יצא, לא - דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹואם

.Ëאחד קרע קֹורע - ּכאחד הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלם.

אחר. קרע אּמֹו ועל אביו ְְִִֵֶַַַַָועל
.Èמת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמי

לאחר ואם אחר; קרע קֹורע - ׁשבעה ּבתֹו אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָאחר:
מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על מֹוסיף - ְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה
וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף - ׁשני ׁשל ׁשבעה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשי
ׁשלׁש מרחיק - לטּבּורֹו הּגיע טּבּורֹו. עד והֹול ְְְִִִִֵַַַַַָמֹוסיף
לאחֹוריו. מחזירֹו - מּלפניו נתמּלא וקֹורע. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצּבעֹות
אביו, מת לֹו אמרּו למּטה. הֹופכֹו - מלמעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָנתמּלא
הּתחּתֹון מתאחה - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָוקרע,
ואחר וקרע, ּבנֹו, מת לֹו אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו העליֹון, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
אחר; קרע קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ְְִִֵֶֶֶָׁשאין

ה'תשע"א ב' אדר י"ח חמישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשֹולל‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
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באבלו. המלך מנחמי הם מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי שבעת את ימנה מתו1)איך על הקריעה חיוב
אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים על הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן הקריעה שיעור בתורה. ומקורה

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף חולה על רבו,1)הקורע על הקריעה אותם. מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי



`laקב zekld - 'a xc` g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכל ּתם עד וגֹומר, וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹּכקרֹוא
האח על אׁשר האׁש על את29הּמגּלה קרעּו ולא פחדּו ולא , ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

חּיבין ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל עבדיו. וכל הּמל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבגדיהם
ּבזרֹוע ׁשּנּׂשרף ּתֹורה ספר על אּלא ּכּמעּׂשה30לקרע , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּגויל31ׁשהיה על אחת קריעֹות: ׁשּתי לקרע וחּיב ואחת32. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
ואת הּמגּלה את הּמל ּׂשרף אחרי ׁשּנאמר: הּכתב. ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

.33הּדברים ְִַָ
.Èהּמקּדׁש ועל ירּוׁשלים ועל יהּודה ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומּנין

ּומּׁשמרֹון ּומּׁשילה מּׁשכם אנׁשים וּיבאּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשחרבּו?
זקן מגּלחי איׁש בגדים34ׁשמנים .35ּוקרעי ְְְְְִִִֵֵָָָֹֻֻ

.‡Èעל אף נׁשמתֹו, יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכל
לקרע חּיב - קרֹובֹו ׁשאינֹו ּכׁשר36ּפי אדם וכן .37- ׁשּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עליו לקרע חּיבין וקֹורעין38הּכל חכם. ׁשאינֹו ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
האבלים ּכׁשאר חכם39טפח אבל קרֹוביו40. הּכל - ,41ׁשּמת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּמגּלין עד עליו קֹורעין לּבםוהּכל מּימין42את וחֹולצין ,43. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ׁשבעה ּכל ּבטל חכם אֹותֹו ׁשל מדרׁשֹו נהגּו44ּובית ּוכבר . ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָ

על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום ּבכל חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתלמידי
חברֹו את מלּמד מהם אחד ואין ׁשוין ׁשהן .45ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Èּפניהן ׁשהחזירּו ּכיון ׁשּמת, החכם על הּקֹורעים ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשֹוללין הּמּטה -46מאחֹורי החכם על ׁשהּקֹורע לי, ויראה . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

למחר רּבֹו47מאחה ׁשאפּלּו עליו48; מתאּבל אין - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמּועה יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד יֹום וכן49אּלא . ְְְִִֵֶֶַָָָָ

למחר ׁשֹולל - ּבֹו וכּיֹוצא הּנּׂשיא על ׁשהּקֹורע לי, ,50יראה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לעֹולם. עליהם מאחה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָאף

.‚Èאּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם
ּכבֹודֹו וזהּו הסּפדֹו, ּומאחה51ּבׁשעת ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ

.52למחר ְָָ
.„Èוחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב

ּבטלין53מּׂשמאל ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּבית54, ּובני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ
הּיֹוׁשבין מקֹומן: את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבים ּבצפֹון, יׁשבּו .55ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂËהּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנּׂשיא
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ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את "ויקרע אומר: הכתוב וכן (שם). המגדף
ה'29) כי לראש... צריה "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו, בן יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד

באש. ושרפן שבה אזכרות כל קדר מיד - פשעיה" רוב על דליקה30)הוגה פרצה אם פרט השם, חילול כאן שיש ובזדון, בכוח
השם. חילול כאן שאין תורה, ספר ונשרף להציל יכול אפילו31)ואינו או תפילין, הרואה הדין והוא יהויקים. שריפת ידי על

חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם דעה (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים, מן אחת מגילה
נו). קטן סעיף (ש"ך הכתב.32)לקרוע את המקיף שם.33)הקלף קטן לא34)מועד מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש

זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית, בחורבן ירושלים35)ידעו ראה רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
וקורע", י) (שם, וגו' ותפארתנו קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד, (ישעיה וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה,

שם. קטן במועד דומה36)ומקורו זה "למה שם. קטן קרוייהמועד התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב שנשרף תורה לספר
ישראל נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם. נשמת ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר כי שנאמר: נר
משנה, בכסף הובאה מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין בישראל ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה הניטלת
כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה המצוות מכל אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים

דעה37) היורה (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו ואין מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד שאינו
ו). סעיף נשמתו.38)שם יציאת במעמד שלא שם.39)אפילו קטן (רש"י40)מועד הוראה ממנו שמבקשים העיר על ממונה
ב). כב, עליו42)כקרוביו.41)שם קורעים שאין כשר" ל"אדם בניגוד ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה כדין
טפח. בית43)אלא אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו, חולץ בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף חליצת

מכאן הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ רצה שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן המבואר דין
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין שלא44)ומכאן מדרשו, בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי

(יורה בבתיהם ולומדים שניים שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים תלמידיו אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו
יח). סעיף שדמ סימן זה45)דעה ומפרקים ומקשים יחד, המדרש בבית יושבים שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא

רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה לעיל מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה למדים וכולם לזה,
המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע שאינו ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו ממנו, חכמתו
מחמת אלא קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא חכם

(רדב"ז). א.46)מנהג כה, קטן שם:47)מועד ואמרו הואיל רבינו דעת אולם ביום, בו אפילו לאחות לו מותר הרמב"ן ולדעת
יום. באותו לאחות ולא לשלול, אלא התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר מובהק.48)כיוון ב.49)רבו עמוד שם

יום מקצת או המיתה יום "מקצת מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר נעל בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת
הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול שהתלמיד פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק, שאינו רבו ודין השמועה",

רבינו). בדעת (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו כיוון שולל50)ממנו? שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
יסא רב "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד בירושלמי אמרו וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה לאחר אלא

למחר". שלושים51)לשלול לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו זה וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
יד). קטן סעיף שמ סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים הקודמת.52)אין בהלכה שמאל53)כמבואר וחליצת

י"א). הלכה לעיל (רדב"ז לבו את מגלה שהיא מימין, (רמב"ן).54)עדיפה בהספדו להתעסק פנויים שיהיו כדי תורה, מלימוד
ב.55) כב, קטן מועד

la` zekld - 'a xc` g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומאחה2הּקרע ׁשבעה, ועל3לאחר אביו על ׁשלׁשים. לאחר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָ
ׁש לאחר ׁשֹולל - והאּׁשהאּמֹו לעֹולם. מאחה ואינֹו לׁשים, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו מּיד, וׁשֹוללת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָקֹורעת
.4הּצניעּות ְִַ

לקרע·. חּיב ּכ אּמֹו, ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכדר
ּתֹורה ׁשּלּמדֹו רּבֹו הּנּׂשיא5על ועל ּדין6, ּבית אב ועל ועל7, , ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ

הּׁשם ּברּכת ועל ׁשּנהרג, הּצּבּור ּתֹורה8רב ספר ועל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
הּמקּדׁש ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי ועל .9ׁשּנּׂשרף, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לּבֹו‚. את ׁשּמגּלה עד קֹורע הּקרעים אּלּו ואינֹו10ּכל , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לעֹולם לׁשללן11מאחה מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף .12, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּוללקטן סּלמֹות13למללן ּכמין ולעּׂשֹותם אּלא14, אסרּו ולא ; ְְְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָֹֻ

ּבלבד אלּכסנּדרי אֹו15ּבאחּוי הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
ּכלּום עּׂשה לא - הּלקּוט אֹו מּתֹו16הּמלל קֹורע אבל ; ְְֲִֵַַַָָָָָֹ

ּבלבד האלּכסנּדרי הּכלי17האחּוי הפ אפּלּו 19ונעּׂשה18. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
יאחה לא - למּטה .20ּׂשפתֹו ְְְֶַַָָֹ

.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם
מתאח אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח להֹודיע צרי .21ההּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנאמר:‰. אביו? על ׁשּקֹורע ּכדר רּבֹו על ׁשּקֹורע ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּומּנין
עֹוד, ראהּו ולא ּופרׁשיו, יּׂשראל רכב אבי אבי מצעק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוהּוא

קרעים לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו ׁשחּיב22וּיחזק מּכאן, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הּׂשפה .23להבּדיל ְְִַַָָ

.Âׁשמּועה ועל ּדין ּבית אב ועל הּנּׂשיא על ׁשּקֹורעין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין
ּבבגדיו ּדוד וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
וּיצמּו ויבּכּו וּיסּפדּו אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוּיקרעם,
אב זה - ּבנֹו יהֹונתן ועל נּׂשיא, זה - ׁשאּול על הערב, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעד
זֹו - ּבחרב נפלּו ּכי יּׂשראל ּבית ועל יי עם ועל ּדין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

רעה .24ׁשמּועה ְָָָ
.Êאליקים וּיבא ׁשּנאמר: הּׁשם? ּברּכת על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומּנין

אסף ּבן ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
בגדים קרּועי חזקּיהּו אל ואחד25הּמזּכיר הּׁשֹומע אחד . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לקרע חּיבין ׁשֹומע מּפי .26הּׁשֹומע ְִִִִֵֵַַַַַָֹ
.Áּדין ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ׁשּכבר27והעדים , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .28קרעּו ְְְֶָָָָ
.Ëויהי ׁשּנאמר: ׁשּנּׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יציאת בשעת המת על הקריעה טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן על הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם. שווים שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו. שאינו פי על אף נשמתו,

שנסתלקו. (הערוך2)ונשיא הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה - שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
ואינו הנה, ואחת הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש: ו משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).

וצבור. ז)3)מונח ג, (קהלת לתפור" "ועת אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה ומתוקנת, שווה תפירה תופר
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן שגנאי4)מתרגם: יוסף": ה"נמוקי ומפרש כבודה", "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה שאין פי על אף לאשה לא5)הוא אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
תורה תלמוד הלכות רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם עליו וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד

ט). הלכה ה, שמת6)פרק למלך ובנוגע ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם ונקרא הסנהדרין ראש
כה. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה שם.7)- סנהדרין בהלכות כמבואר סנהדרין, שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה גידוף8)זהו
ז. הלכה להלן ראה שמים, א.9)שם כו, קטן במועד מקורם אלה וכל י. הלכה להלן כמבואר לקריעה10)שנחרבו, בניגוד

בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה בלבד, טפח אלא שאינה קרוביו, שאר רבו11)שעל אליהו על שקרע באלישע שנאמר א, כו, שם
שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם, שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק יב) ב, (מלכיםֿב
אבל לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד שיקרע רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים ועומדים

משנה). (כסף לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח רחבה.12)בקריעת בין13)תפירה הקרע ראשי שני אוחז - מלל
במחט ותוחב סופו על ראשו הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם ותוחב ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות

שם). לאלפסי (רש"י פעמים שלוש או בין14)שתיים שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק, תפירות שתי שתופר הסולם, כמעלות
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק, לתפירה למטה.15)תפירה ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה

יורה (טור אריגה כעין ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה, ובולטת למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
ש סימן ניכר".דעה מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג, פרק קטן מועד ובירושלמי זה16)מ). והרי שלם, זה שאין
ועומד. אינה.17)כקרוע "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. כו, קטן ונעשית.19)הבגד.18)מועד תימן: יד שם,20)בכתב

אלעזר. בן שמעון רבי זה21)וכדעת שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח אסור הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
ט). פרק שמחות מסכת פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור וכן מהמתאחים, הוא?22)הוא חי שאליהו פי על ואף

א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא הרי עוד" ראהו "שלא לשניים,23)כיוון הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית פתיחת את
ח, פרק לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה בניגוד

ב. העניין,24)הלכה הפסיק על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו כולן, הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
אולם הציבור, רוב נהרג אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם). קטן (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר,
המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו האוייב לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ אם שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת

שם). דעה (יורה בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה ביורה וכן לקרוע. של25)חייבים והגידוף החירוף דברי על
מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו אשר הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב של שליחו רבשקה

לה). (מועד26)(שם בגדיו" את ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו המלך כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
ולא לקרוע; חייב אינו הגוי מפי השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה מפני אלא ושבנא, אליקים המגדף.27)קרעו ברכת מפי28)על
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ּכל ּתם עד וגֹומר, וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹּכקרֹוא
האח על אׁשר האׁש על את29הּמגּלה קרעּו ולא פחדּו ולא , ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

חּיבין ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל עבדיו. וכל הּמל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבגדיהם
ּבזרֹוע ׁשּנּׂשרף ּתֹורה ספר על אּלא ּכּמעּׂשה30לקרע , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּגויל31ׁשהיה על אחת קריעֹות: ׁשּתי לקרע וחּיב ואחת32. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
ואת הּמגּלה את הּמל ּׂשרף אחרי ׁשּנאמר: הּכתב. ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

.33הּדברים ְִַָ
.Èהּמקּדׁש ועל ירּוׁשלים ועל יהּודה ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומּנין

ּומּׁשמרֹון ּומּׁשילה מּׁשכם אנׁשים וּיבאּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשחרבּו?
זקן מגּלחי איׁש בגדים34ׁשמנים .35ּוקרעי ְְְְְִִִֵֵָָָֹֻֻ

.‡Èעל אף נׁשמתֹו, יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכל
לקרע חּיב - קרֹובֹו ׁשאינֹו ּכׁשר36ּפי אדם וכן .37- ׁשּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עליו לקרע חּיבין וקֹורעין38הּכל חכם. ׁשאינֹו ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
האבלים ּכׁשאר חכם39טפח אבל קרֹוביו40. הּכל - ,41ׁשּמת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּמגּלין עד עליו קֹורעין לּבםוהּכל מּימין42את וחֹולצין ,43. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ׁשבעה ּכל ּבטל חכם אֹותֹו ׁשל מדרׁשֹו נהגּו44ּובית ּוכבר . ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָ

על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום ּבכל חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתלמידי
חברֹו את מלּמד מהם אחד ואין ׁשוין ׁשהן .45ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Èּפניהן ׁשהחזירּו ּכיון ׁשּמת, החכם על הּקֹורעים ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשֹוללין הּמּטה -46מאחֹורי החכם על ׁשהּקֹורע לי, ויראה . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

למחר רּבֹו47מאחה ׁשאפּלּו עליו48; מתאּבל אין - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמּועה יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד יֹום וכן49אּלא . ְְְִִֵֶֶַָָָָ

למחר ׁשֹולל - ּבֹו וכּיֹוצא הּנּׂשיא על ׁשהּקֹורע לי, ,50יראה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לעֹולם. עליהם מאחה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָאף

.‚Èאּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם
ּכבֹודֹו וזהּו הסּפדֹו, ּומאחה51ּבׁשעת ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ

.52למחר ְָָ
.„Èוחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב

ּבטלין53מּׂשמאל ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּבית54, ּובני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ
הּיֹוׁשבין מקֹומן: את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבים ּבצפֹון, יׁשבּו .55ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂËהּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנּׂשיא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את "ויקרע אומר: הכתוב וכן (שם). המגדף
ה'29) כי לראש... צריה "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו, בן יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד

באש. ושרפן שבה אזכרות כל קדר מיד - פשעיה" רוב על דליקה30)הוגה פרצה אם פרט השם, חילול כאן שיש ובזדון, בכוח
השם. חילול כאן שאין תורה, ספר ונשרף להציל יכול אפילו31)ואינו או תפילין, הרואה הדין והוא יהויקים. שריפת ידי על

חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם דעה (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים, מן אחת מגילה
נו). קטן סעיף (ש"ך הכתב.32)לקרוע את המקיף שם.33)הקלף קטן לא34)מועד מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש

זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית, בחורבן ירושלים35)ידעו ראה רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
וקורע", י) (שם, וגו' ותפארתנו קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד, (ישעיה וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה,

שם. קטן במועד דומה36)ומקורו זה "למה שם. קטן קרוייהמועד התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב שנשרף תורה לספר
ישראל נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם. נשמת ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר כי שנאמר: נר
משנה, בכסף הובאה מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין בישראל ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה הניטלת
כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה המצוות מכל אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים

דעה37) היורה (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו ואין מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד שאינו
ו). סעיף נשמתו.38)שם יציאת במעמד שלא שם.39)אפילו קטן (רש"י40)מועד הוראה ממנו שמבקשים העיר על ממונה
ב). כב, עליו42)כקרוביו.41)שם קורעים שאין כשר" ל"אדם בניגוד ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה כדין
טפח. בית43)אלא אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו, חולץ בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף חליצת

מכאן הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ רצה שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן המבואר דין
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין שלא44)ומכאן מדרשו, בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי

(יורה בבתיהם ולומדים שניים שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים תלמידיו אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו
יח). סעיף שדמ סימן זה45)דעה ומפרקים ומקשים יחד, המדרש בבית יושבים שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא

רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה לעיל מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה למדים וכולם לזה,
המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע שאינו ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו ממנו, חכמתו
מחמת אלא קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא חכם

(רדב"ז). א.46)מנהג כה, קטן שם:47)מועד ואמרו הואיל רבינו דעת אולם ביום, בו אפילו לאחות לו מותר הרמב"ן ולדעת
יום. באותו לאחות ולא לשלול, אלא התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר מובהק.48)כיוון ב.49)רבו עמוד שם

יום מקצת או המיתה יום "מקצת מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר נעל בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת
הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול שהתלמיד פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק, שאינו רבו ודין השמועה",

רבינו). בדעת (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו כיוון שולל50)ממנו? שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
יסא רב "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד בירושלמי אמרו וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה לאחר אלא

למחר". שלושים51)לשלול לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו זה וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
יד). קטן סעיף שמ סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים הקודמת.52)אין בהלכה שמאל53)כמבואר וחליצת

י"א). הלכה לעיל (רדב"ז לבו את מגלה שהיא מימין, (רמב"ן).54)עדיפה בהספדו להתעסק פנויים שיהיו כדי תורה, מלימוד
ב.55) כב, קטן מועד
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על‚. אּלא מברין אין - ּבּמֹועד האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
אבל ּבּמֹועד, אבלים ּברּכת אֹומרין ואין זקּופֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָמּטֹות
הּמּטה את מּניחין ואין ּופֹוטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָעֹומדין
ּבהסּפד אסּור ׁשהּמֹועד ההסּפד; את להרגיל ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקטים אין וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָּובתענית.
אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּובפּורים ּבחנּכה הּמת את ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהן. ְֲִֵֶַּופּורים
ּובראׁשי„. מטּפחֹות; לא אבל מעּנֹות - ּבּמֹועד ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשים:

אין אבל ּומטּפחֹות. מעּנֹות - ּובפּורים ּובחנּכה ְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָֻחדׁשים
ולא מעּנֹות לא - הּמת נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹמקֹוננֹות

ְְַמטּפחֹות.
אֹומרת‰. ׁשאחת קיּנה? ּכאחת. עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? זהּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאי

ואּׁשה נהי, בנתיכם ולּמדנה ׁשּנאמר: אחריה. עֹונֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּלן
ׁשּמתּו; העם ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קיּנה. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָרעּותּה
צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו סֹופדים - ׁשּמת חכם ּתלמיד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים, וראׁשי ּובפּורים ּבחנּכה ְְְֲֲֳִִֵַַָָָָֹֻלֹומר
- נקּבר ּבפניו. אּלא אּלּו ּבימים אֹותֹו סֹופדין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני.
אֹותֹו, וסֹופדין הּוא, ּכבפניו - ׁשמּועתֹו ויֹום ּבהסּפד. ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָאסּורין

רחֹוקה. ׁשהיא ּפי על ְִִֶַַָאף
.Â,לחג קדם יֹום ׁשלׁשים ׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא

הּלב מן מׁשּתּכח הּמת ׁשאין ּדוים; והם החג יבֹוא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
מת אם אבל יׁשן; ּבמת אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשלׁשים

מעֹוררת. - לחג סמּו יֹום ׁשלׁשים ְְְִֶֶֶָָּבתֹו
.Êמת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי - החתנּות ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי ׁשבעת מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו הּמׁשּתה, ימי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָּבתֹו
הּׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה. ימי ְְִֵֵַַַָמאחר
.Áּכדי טבחֹו וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּדה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהכין

לא אם לּׂשמחה: ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיּכנסּו

ׁשבעת ונֹוהג והּפת, הּבּׂשר מֹוכר - ּבּׂשר ּגּבי על מים ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָנתן
נתן ואם הּמׁשּתה; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָימי
את מכניסין - למכרֹו אפׁשר אי ׁשהרי ּבּׂשר, ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמים
ּבעילת ּובֹועל לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמת
נֹוהג ּכ ואחר הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ׁשּבצנעה ּבדברים נֹוהג הּימים אֹותן וכל אבלּות. ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעת
ּבין יׁשנה ואׁשּתֹו האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכׁשּבת.

מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי מןהּנׁשים, ּתכׁשיטין מֹונעין ואין . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּבּׂשר למּכר ׁשאפׁשר ּבמקֹום היּו יֹום. ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּכּלה
ּתחּלה. אבלּות ונֹוהג מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאף
נתן ׁשּלא ּפי על אף הּבּׂשר למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיּו
ּדברים ּבּמה ּתחּלה. הּמׁשּתה ימי ׁשבעת נֹוהג - מים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
ׁשאם ּכּלה; ׁשל אּמּה אֹו חתן ׁשל אביו ּכׁשּמת ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?
מת אם אבל להם. ׁשּיטרח מי להם אין - זֹו סעּדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיפסידּו
נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו חתן ׁשל אּמֹו אֹו ּכּלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאביה
וינהגּו לחּפה ּתּכנס ּכ ואחר ּתחּלה, האבל ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשבעת

הּמׁשּתה. ימי ְְְִִֵֶַַׁשבעת

ה'תשע"א ב' אדר י"ט שישי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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הּוא‡. הּמת ּכבֹוד לּתן2ההסּפד הּיֹורׁשין את ּכֹופין לפיכ . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
והמקֹוננֹות מקֹוננים ׁשּלא3ּׂשכר צּוה ואם אֹותֹו. וסֹופדין ְְְְְְְְְִִִִֶַַָֹ

אֹותֹו סֹופדין אין - -4יסּפדּוהּו יּקבר ׁשּלא צּוה אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹ
קבֹור ּכי ׁשּנאמר: מצוה, ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאין

.5ּתקּברּנּו ְְִֶ
ימים·. מארי אינֹו - חכם ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל .6ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבחּייו לּקבר ראּוי - ּכׁשר אדם ּבהסּפד הּמתעּצל וכל7וכל . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ּדמ ּכהּמֹוריד על ׁשמּור ּׂשכרֹו הרי - ּכׁשר אדם על עֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש .8אצל ֵֶַָָ
חכם‚. ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין מׁשּנין9אין ואין . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יהיה1) שנים כמה בן והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי עצמות ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני
ותנחומים. הספד לעניין - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים הלווייה סדרי להספד. ראוי ויהיה כבוד2)הקטן, ולא

ויקרם. ותבואינה".3)החיים למקוננות "קראו טז) ט, (ירמיה הכתוב היינו4)מלשון לא החיים" "כבוד ההספד היה אילו אבל
ב). מו, (סנהדרין בכבודם לפגוע שלא לו. שמורידים5)שומעים כפרה", "משום היא המצוה אם שם, בגמרא שמסופקים אלא

בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים - לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות אותו ומשפילים
בגללו, החיים את לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
להניחו "שאסור כ"ד הלכה י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה הולכים נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך
בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה י"ד פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים את כופים אלא קבורה, בלא

(רש"י).6)אשתו. השמים מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו על התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
להרגם"7) ההר עליהם שרגש מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע) (את אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,

מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא אם כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י). (שם כראוי הספידוהו שלא על
בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א בחייו להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו הוא והרי כחי,
של "בהספד שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת אחרי נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא: שם

כשר". דמעתי8)אדם שימה אתה, ספרת "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן סופרן "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
תורה9)בנאדך". ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה גבי על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:

הת ספסל, גבי על לפניו הספר להניח אבל מיטתו, על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, חשובפרק לאדם גאון האי רב יר

la` zekld - 'a xc` g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומּכאן מדרׁשֹות56מּכאן ּבּתי ּובכל ּבית57, ּובני ּבטלים. ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָ
ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת לבית ּבׁשּבת נכנסין ולא58הּכנסת . ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדוים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ּכל59יטּילּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

.60הּיֹום ַ

עּׂשירי 1ּפרק
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אּלא‡. ּבׁשּבת אבלּות ואין אבלּות. למנין עֹולה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשּבת
הּמּטה ותׁשמיׁש הראׁש עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹּבדברים
ּבהן נֹוהג אינֹו - ׁשּבגלּוי ּדברים אבל ּבחּמין; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּורחיצה
ׁשלֹום ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלכל
- להחליף לֹו אין ואם אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחריו. הּקרע את ְֲֲִֶֶַַַַָמחזיר
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
ּדברה‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן רגלים, ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשעה אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל ּבהן. נֹוהג אבלּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּדברי
ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת
ויֹום הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ׁשבעה. גזרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
עּׂשר ׁשּׁשה - הּפסח ּולאחר יֹום, ועּׂשרים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים
הרי - החג ימי וׁשבעת ׁשבעה, גזרת ּבטלה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹום;
ׁשּׁשה אחריה מֹונה - עצרת קדם קבר אם וכן עּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹארּבעה
ועֹולה רגל היא הרי - אחד יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעּׂשר

ימים. ְְִִָָלׁשבעה
ּתׁשעה„. החג אחר מֹונה - הּסּכֹות חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻקבר

ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ׁשהרי ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָימים
ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק הראׁשֹון טֹוב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָיֹום

יֹום. ועּׂשרים אחד הרי - אחד רגל חג ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל
אֹו‰. הרגלים מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ׁשלׁשים. גזרת ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹקדם
הּכּפּורים, יֹום ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּומּתר
על ואם ּכלּום. לאחריהם מֹונה ואינֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּמקצת
ׁשלׁשים הרגל קדם מתּו אפּלּו מתאּבל, הּוא אּמֹו ועל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאביו
חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיֹום

זה. ּדבר מפסיקין הרגלים ְְְִִִֵֶַָָָָואין

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה גזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
יֹום ׁשּיּכנס עד ּדבר ולעּׂשֹות ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבלבד.
טֹוב יֹום ּולאחר הּׁשבעה, ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום ְְְְְִִַַַַָָטֹוב.
ּבכל ּבהן ואסּור הּמיתה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִִִֶַַָָָָָמׁשלים

דברים. ְֲִִָָחמּׁשה
.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל

ׁשהרי הּמֹועד, ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים. גזרת מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבטלה
אחר מגּלח וכן ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאנּוס
ּבטלה ׁשהרי הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצרת

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָגזרת
.Áאבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל הרגל לאחר אּלא ּברגל. אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָלמנֹות
ׁשלׁשים. ּגזרֹות ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָמּיֹום

.Ëהּׁשבעה מֹונה - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות. נֹוהג ׁשאינֹו ּפי על אף האחרֹון, ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
אחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה - הּוא ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָהֹואיל
ּכמֹו הּקבּורה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד. ימים ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּׁשה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני, טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר

ויֹום הֹואיל אבלּות. ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶאֹו
יּדחה - ּתֹורה ׁשל ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָטֹוב
ּביֹום קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עּׂשה מּפני ּדבריהם ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעּׂשה
ׁשּׁשניהן אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּטעם הן, ארֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיֹום

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּבּמֹועד‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף
אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם האבלים את ּומברין ּכתפֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחֹולץ
- ׁשני טֹוב ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶָֻּבחּלֹו

מברין. ולא חֹולצין ולא קֹורעין ְְְְְִִִֵַֹֹאין
ׁשחּיבין·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין

אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם על והחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאבל,
החכם על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
ׁשהּכל האבלים; את ׁשּמברין ּכדר הרחבה, לתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּמֹועד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"כל57)שם.56) יח: סעיף שדמ סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי וכל ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
בטלים". אותו שמספידים מקום שבכל מדרשות הדין58)בתי והוא האבל. בבית אלא לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

שם). דעה ביורה וכן משנה (כסף האבל בבית מתפללים עיר אותה אנשי וכל הכנסת, בבית בתורה קוראים וחמישי שני ביום
ומצטערים.59) ודוים".60)כואבים "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו וגירסת ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

וסופדים דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית אותו מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם כתב שם ובטור
וכו'. הקברות" לבית עד אותו סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל עולה1)התלמידים השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביום האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות ביטול הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין האבילות. למניין
שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני חדשים.1)טוב ובראשי ובפורים בחנוכה והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה חתן לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים המת, על אבל לעורר שלא
דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו ומת נשואיו,
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על‚. אּלא מברין אין - ּבּמֹועד האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
אבל ּבּמֹועד, אבלים ּברּכת אֹומרין ואין זקּופֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָמּטֹות
הּמּטה את מּניחין ואין ּופֹוטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָעֹומדין
ּבהסּפד אסּור ׁשהּמֹועד ההסּפד; את להרגיל ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקטים אין וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָּובתענית.
אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּובפּורים ּבחנּכה הּמת את ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהן. ְֲִֵֶַּופּורים
ּובראׁשי„. מטּפחֹות; לא אבל מעּנֹות - ּבּמֹועד ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשים:

אין אבל ּומטּפחֹות. מעּנֹות - ּובפּורים ּובחנּכה ְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָֻחדׁשים
ולא מעּנֹות לא - הּמת נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹמקֹוננֹות

ְְַמטּפחֹות.
אֹומרת‰. ׁשאחת קיּנה? ּכאחת. עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? זהּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאי

ואּׁשה נהי, בנתיכם ולּמדנה ׁשּנאמר: אחריה. עֹונֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּלן
ׁשּמתּו; העם ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קיּנה. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָרעּותּה
צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו סֹופדים - ׁשּמת חכם ּתלמיד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים, וראׁשי ּובפּורים ּבחנּכה ְְְֲֲֳִִֵַַָָָָֹֻלֹומר
- נקּבר ּבפניו. אּלא אּלּו ּבימים אֹותֹו סֹופדין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני.
אֹותֹו, וסֹופדין הּוא, ּכבפניו - ׁשמּועתֹו ויֹום ּבהסּפד. ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָאסּורין

רחֹוקה. ׁשהיא ּפי על ְִִֶַַָאף
.Â,לחג קדם יֹום ׁשלׁשים ׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא

הּלב מן מׁשּתּכח הּמת ׁשאין ּדוים; והם החג יבֹוא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
מת אם אבל יׁשן; ּבמת אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשלׁשים

מעֹוררת. - לחג סמּו יֹום ׁשלׁשים ְְְִֶֶֶָָּבתֹו
.Êמת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי - החתנּות ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי ׁשבעת מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו הּמׁשּתה, ימי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָּבתֹו
הּׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה. ימי ְְִֵֵַַַָמאחר
.Áּכדי טבחֹו וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּדה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהכין

לא אם לּׂשמחה: ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיּכנסּו

ׁשבעת ונֹוהג והּפת, הּבּׂשר מֹוכר - ּבּׂשר ּגּבי על מים ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָנתן
נתן ואם הּמׁשּתה; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָימי
את מכניסין - למכרֹו אפׁשר אי ׁשהרי ּבּׂשר, ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמים
ּבעילת ּובֹועל לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמת
נֹוהג ּכ ואחר הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ׁשּבצנעה ּבדברים נֹוהג הּימים אֹותן וכל אבלּות. ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעת
ּבין יׁשנה ואׁשּתֹו האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכׁשּבת.

מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי מןהּנׁשים, ּתכׁשיטין מֹונעין ואין . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּבּׂשר למּכר ׁשאפׁשר ּבמקֹום היּו יֹום. ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּכּלה
ּתחּלה. אבלּות ונֹוהג מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאף
נתן ׁשּלא ּפי על אף הּבּׂשר למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיּו
ּדברים ּבּמה ּתחּלה. הּמׁשּתה ימי ׁשבעת נֹוהג - מים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
ׁשאם ּכּלה; ׁשל אּמּה אֹו חתן ׁשל אביו ּכׁשּמת ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?
מת אם אבל להם. ׁשּיטרח מי להם אין - זֹו סעּדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיפסידּו
נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו חתן ׁשל אּמֹו אֹו ּכּלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאביה
וינהגּו לחּפה ּתּכנס ּכ ואחר ּתחּלה, האבל ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשבעת

הּמׁשּתה. ימי ְְְִִֵֶַַׁשבעת

ה'תשע"א ב' אדר י"ט שישי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

הּוא‡. הּמת ּכבֹוד לּתן2ההסּפד הּיֹורׁשין את ּכֹופין לפיכ . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
והמקֹוננֹות מקֹוננים ׁשּלא3ּׂשכר צּוה ואם אֹותֹו. וסֹופדין ְְְְְְְְְִִִִֶַַָֹ

אֹותֹו סֹופדין אין - -4יסּפדּוהּו יּקבר ׁשּלא צּוה אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹ
קבֹור ּכי ׁשּנאמר: מצוה, ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאין

.5ּתקּברּנּו ְְִֶ
ימים·. מארי אינֹו - חכם ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל .6ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבחּייו לּקבר ראּוי - ּכׁשר אדם ּבהסּפד הּמתעּצל וכל7וכל . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ּדמ ּכהּמֹוריד על ׁשמּור ּׂשכרֹו הרי - ּכׁשר אדם על עֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש .8אצל ֵֶַָָ
חכם‚. ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין מׁשּנין9אין ואין . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יהיה1) שנים כמה בן והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי עצמות ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני
ותנחומים. הספד לעניין - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים הלווייה סדרי להספד. ראוי ויהיה כבוד2)הקטן, ולא

ויקרם. ותבואינה".3)החיים למקוננות "קראו טז) ט, (ירמיה הכתוב היינו4)מלשון לא החיים" "כבוד ההספד היה אילו אבל
ב). מו, (סנהדרין בכבודם לפגוע שלא לו. שמורידים5)שומעים כפרה", "משום היא המצוה אם שם, בגמרא שמסופקים אלא

בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים - לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות אותו ומשפילים
בגללו, החיים את לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
להניחו "שאסור כ"ד הלכה י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה הולכים נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך
בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה י"ד פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים את כופים אלא קבורה, בלא

(רש"י).6)אשתו. השמים מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו על התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
להרגם"7) ההר עליהם שרגש מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע) (את אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,

מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא אם כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י). (שם כראוי הספידוהו שלא על
בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א בחייו להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו הוא והרי כחי,
של "בהספד שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת אחרי נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא: שם

כשר". דמעתי8)אדם שימה אתה, ספרת "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן סופרן "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
תורה9)בנאדך". ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה גבי על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:

הת ספסל, גבי על לפניו הספר להניח אבל מיטתו, על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, חשובפרק לאדם גאון האי רב יר
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נׁשים, ּובׁשּתי אחד ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאחת
הּיחּוד עליו39מּפני אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

אבלים ותנחּומי אבלים ּגמּורים40ּברּכת יֹום ׁשלׁשים ּבן .41 ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַ
ּבגלֹוסקמא יֹוצא ּבאגּפים42- הּנּטלת עליו43קטּנה ועֹומדין . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

אבלים ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ּבן44ּבׁשּורה, . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבמּטה. יֹוצא - חדׁש עּׂשר ְְִֵֵֶָָָֹׁשנים

.‡Èמצהיבין רּבים - ּבמּטה הּיֹוצא ׁשאינֹו45ּכל וכל עליו; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לרּבים הּנּכר וכל עליו. מצהיבין רּבים אין - ּבמּטה 46יֹוצא ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבֹו מתעּסקין רּבים רּבים47- אין - לרּבים נּכר ׁשאינֹו וכל ; ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
הּמּטה לפני לצאת נׁשים ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחּיבין

לפני יֹוצאֹות לאחר48הּמּטה- יֹוצאֹות - הּמּטה לאחר ; ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
.49הּמּטה ִַָ

.·Èוהּׁשפחֹות עֹומדין50העבדים ואין אֹותן, מסּפידין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
ותנחּומי אבלים ּברּכת עליהן אֹומרים ואין ּבׁשּורה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָעליהן
ועל ׁשֹורֹו על לֹו ׁשאֹומרין ּכׁשם לֹו אֹומרין אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָאבלים;

חסרֹונ ימּלא הּמקֹום .51חמֹורֹו: ְְְֲֵֶַַָ

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
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הּמת‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד
המלּוין וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה ואין ׁשּורה. לפני ׁשּורה להן סביב עֹומדין הּמת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאת

הּמנין. מן אבלים ואין מעּׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין·. המנחמין וכל המנחמין, לּׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

הּׁשמים. מן ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאצל
ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום וכל לביתֹו. האבל הֹול ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָואחר
ּבין חדׁשֹות ּפנים ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאבלּות

ּבאּו. ֶָֹׁשּלא
על‚. אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ּבראׁש. מסב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאבל

לֹומר רּׁשאין ואין לארץ. אּתֹו וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
ּדבר ואין ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּפיו את האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדבר
וּיען וגֹומר, ּפיהּו את אּיֹוב ּפתח כן אחרי ּוכתיב: ּדבר; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאליו
רּׁשאין המנחמין אין ׁשּוב - ּבראׁשֹו ׁשּנענע וכיון ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאליפז.

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַֹליׁשב
אדם„. ּבני עּׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

העם ּוׁשאר האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּכׁשרין
יֹום ּבכל - קבּועין עּׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהן. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹמתקּבצין

ּבמקֹומֹו. ויֹוׁשבין העם מּׁשאר עּׂשרה מתקּבצין ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָויֹום
ּולכל‰. וחֹולה. מאבל חּוץ נּׂשיא, ּבפני לעמד חּיבין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּכל

ׁשּמׁשמע: וחֹולה. מאבל חּוץ 'ׁשב', לֹו אֹומר מּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹומד
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, ְְְְֵֵֵֵֶָיׁשב

.Âוכֹוסֹות קערֹות ּומדיחין האבל, ּבבית ּומרּבצין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמכּבדין
מביאין אין אבל הּנרֹות. את ּומדליקין ּוצלֹוחּיֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָוקיתֹונֹות

הּבּׂשמים. את ולא הּמגמר את לא ְְְִֶֶַַָָָֹֹֻׁשם
.Êּבכלי לא ּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן, וכּיֹוצא ׁשעם ּבכלי ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹכסף
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן; וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה; אּלא לבנה, ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Áאחד לכל ּכֹוסֹות עּׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹואחד:
יׁשּתּכר. ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה. ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלאחר

.Ëיֹוׁשבין אּלא האבל, ּבבית והּגדה ׁשמּועה אֹומרין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין
אבל מת. ׁשל דברים אּלא הּמת ּבפני אֹומרין אין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּדוין.
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ּבפניו ּתֹורה ּבדברי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹלעסק

.Èמסּפידין ואין ימים, מּׁשלׁשה יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאין
אבל העם; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּׁשבעה. ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָיתר
יֹותר עליהן ּבֹוכין ואין חכמתן. לפי הּכל - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתלמידי
וּיּתמּו ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה גדֹול לנּו ׁשאין יֹום; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשלׁשים
עּׂשר ׁשנים על יתר מסּפידין אין וכן מׁשה. אבל בכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָימי
עּׂשר ּוׁשנים הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹחדׁש.
ׁשנים לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחדׁש

אֹותֹו. סֹופדין אין - חדׁש ְִֵֶָָֹעּׂשר
.‡Èּתבּכּו אל ׁשּנאמר: מּדי. יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאל

ׁשל מנהגֹו ׁשּזהּו מּדי. יתר ּכלֹומר: לֹו. ּתנדּו ואל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלמת
זה הרי - עֹולם ׁשל מנהגֹו על יֹותר] [עצמֹו והמצער ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעֹולם;
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטּפׁש.

דברים. החמּׁשה ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹׁשלׁשים
.·Èזה הרי - חכמים ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכל
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בוש39) שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות, נוחות ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו להתייחד שאסור
להם אסור הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע, שבור שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין מחבירו
משנה ובכסף ח הלכה כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם אחד של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד

ב.40)שם. כד, קטן לעיל41)מועד והשווה א), מט, (בכורות הוא שלפניו כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא
ו. הלכה א, בגלוסקמא.42)פרק יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית במצרים" בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

גלוסקמא. בתלמוד: המקומות בכל הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא כבוד43)ונוסח דרך אנשים שני בזרועות
שם). תינוק44)(רש"י על וקדיש הדין צידוק אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א ולדעת (שם). אדם כל כשאר

במיטה". שיצא חודש, יב בן שיהיה וסופדים.45)"עד בצער אותו.46)שרויים והכירו הבית, מן לצאת רגיל שהיה
וללוותו.47) ואבל.48)לספדו צער בשעת עבירה להרהור לחוש ד49)ואין הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א. כ, סנהדרין

דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן - המיטה לפני אמרו:
לשנות". ואין המיטה, לאחר אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף שנט ושם51)הכנענים.50)סימן ב. טז, ברכות

לכשרים". הינחת מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן, טוב איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר: יוסי "רבי אמרו:
לבית1) המאכל את מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד עליו, להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

la` zekld - 'a xc` h"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למּטה מּמּטה דר10אֹותֹו אּלא מּטתֹו מֹוציאין ואין . ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ּגּגֹות דר ׁשּיׁשלׁשלּוה לא מּתר11ּפתחים, - העם ּובׁשאר . ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

.12לעּׂשֹות ֲַ
למת„. מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין מעמד13אין עֹוּׂשין ואין . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

מעּׂשרה ּבפחֹות ּבקרֹובים14ּומֹוׁשב אּלא עֹוּׂשין ואין ואין15. . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
ראׁשֹון ּביֹום אּלא ּובמקֹום16עֹוּׂשין הּקברֹות, ּובבית , ְְְְִִֵֶַָָָ

ׁשאר17ׁשּנהגּו מעמידין ׁשּנהגּו? ּבמקֹום עֹוּׂשין ּכיצד . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ
לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ׁשאינן מׁשּפחה ּובני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּקרֹובים
ׁשבּו! יקרים ׁשבּו אֹומר: ּכ ואחר ּבהן. וכּיֹוצא קינֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּדברי
:ּכ ואחר יֹוׁשבין. ּכׁשהן אחרים ּדברים לפניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואֹומר
ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהן ואֹומר עמדּו! יקרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֹעמדּו

ּפעמים ׁשבע .18עד ְִֶַַָ
ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוּׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

לנׁשים עֹוּׂשין מקֹום19ּכ ּבכל ּכאנׁשים הּנׁשים ּומסּפידין .20. ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ
לעֹולם ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין גנאי21אבל ׁשּזה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

קבּורתּה22לאּׁשה למיתתּה סמּו אּלא ,23. ְְִִֶָָָָָָָָ
.Âעצמֹות ונהי24המלּקט קינים עליהם אֹומרים אין -25, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אבלים ּתנחּומי ולא אבלים ּברּכת אֹומרים26ולא אבל . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָֹֹ
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח ּדברי ּכּבּוׁשים27עליהן .28ודברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

.Êׁשדרֹו אם למקֹום: מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו קּימת29המפּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבׁשּורה עליו עֹומדין אבלים30- ּברּכת עליו ואֹומרים , ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

אבלים ׁשהעבירּוהּו31ותנחּומי ּפי על אף אֹותֹו, ּומסּפידין , ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַ
חדׁש עּׂשר ׁשנים אין32לאחר - קּימת ׁשדרֹו אין ואם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עליו אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָמסּפידין
אבלים ּברּכת הן: ואּלּו אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַֹּברּכת

האבל ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים -33- אבלים ּתנחּומי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבׁשּורה .34ׁשאֹומרים ְְִֶָ

.Áּכל עליהן מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמלּקט
ּכּלֹו ּבסדינֹו.35הּיֹום לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין - ולערב ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

קינֹות עליהן אֹומרין .36ואין ְְֲִִֵֵֶ
.Ëראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

חמׁש ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ּובני37להסּפד? ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָ
נקבֹות. ואחד זכרים אחד ׁשׁש. ּבני - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָעׁשירים

.Èּבחיק יֹוצא - ׁשלׁשים ּכל ׁשּמת: ּבאּׁשה38ּתינֹוק ונקּבר , ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
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שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן דעה יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה מוציאים10)וגדול אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן (מועד לצרכו שעשו הראשונה במיטה מפתח11)אותו רחבה המיטה הייתה אם כגון,

שם). קטן (מועד הפתח ומרחיבים הקיר שוברים במיטה12)הדלת, כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו "חכם אלא: אמרו שלא
לשוב13)הראשונה". לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים, לנחם ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם

הכתובים הבלים שבעה כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים מעט והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא (בבא הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל קהלת אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת

יספוד". לספדו והרוצה המת, את לבכות פעמים שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים אומר: ב כג, אנשים14)למגילה
ב). כג, המת.15)(מגילה לכבוד למעמדות באים מתאבלים שאינם המת המת.16)קרובי שם.17)לקבורת בתרא בבא

מביא18) שעו סימן דעה יורה ובטור אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה מעט, שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת
ממנו". בורחות שיושב שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים שבע לישב "וצריך גאון: שם.19)בשם בתרא בבא

בבית20) לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה וכן א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה זזא, בן של אמו כשמתה
ג.21)הכנסת". הלכה י"א, פרק לעיל ראה השנה, ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא ברחוב22)אפילו מתה מונחת להיות

הכל. ה"נמוקי23)לעיני ולשון קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ, (במדבר שנאמר א, כח, קטן מועד
האנשים". לפני לבושה בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות, לנשים הוא "שגנאי שם: למשנה הקבר,24)יוסף" מן

אחר. במקום ומספד.25)לקברן בכי הבאה.26)דברי בהלכה בסמוך ויעל27)מפורש שאול מוריד ומחייה, ממית שהוא
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה הלכה א, פרק קטן מועד ומכניעים28)(ירושלמי אדם של לבו את הכובשים מוסר, דברי

יצרו. אדם".29)את של "שדרו א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות א.30)מערכת הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,
זה31) הרי קיימת, ששדרתו כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש קיימת" "שלדו הנוסח: ששם אלא, א. כה, קטן מועד

משנה). (לחם הגוף בניין עיקר היא שהשדרה קיים" למיתתו,32)כ"שלדו חודש עשר שנים לאחר החכם את אפילו מספידים ואין
מחדש. ונקבר קיים ושלדו הואיל מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י, הלכה י"ג, פרק לקמן בברכת33)ראה
וכו כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק, שופט אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת והמטיב" רבינוה"טוב כדברי ,'

ומפרש הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א, פרק קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
אבלים "ברכת אמרו: ב ח, שבכתובות להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי וכן אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן
שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים היו אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים רש"י: ומפרש ברחבה"

אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים המיוגעים "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים, ירושלמי34)ברכת
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד עומדים היו המת מקבורת כשחזרו שם. ח,35)פסחים קטן מועד

משנה (כסף באבל שאסור מה וכל וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג היום ואותו שם. התוספות וכפירוש א
הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא ולאו ירוחם). רבינו בשם

תג). סימן דעה יורה (טור אומרים36)באבל אין ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה לעיל רבינו זה הזכיר כבר
"בני37)קינות. אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה לו שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני

עניים". כבני - בארון.38)זקנים ולא הקברות, לבית
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נׁשים, ּובׁשּתי אחד ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאחת
הּיחּוד עליו39מּפני אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

אבלים ותנחּומי אבלים ּגמּורים40ּברּכת יֹום ׁשלׁשים ּבן .41 ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַ
ּבגלֹוסקמא יֹוצא ּבאגּפים42- הּנּטלת עליו43קטּנה ועֹומדין . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

אבלים ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ּבן44ּבׁשּורה, . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבמּטה. יֹוצא - חדׁש עּׂשר ְְִֵֵֶָָָֹׁשנים

.‡Èמצהיבין רּבים - ּבמּטה הּיֹוצא ׁשאינֹו45ּכל וכל עליו; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לרּבים הּנּכר וכל עליו. מצהיבין רּבים אין - ּבמּטה 46יֹוצא ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבֹו מתעּסקין רּבים רּבים47- אין - לרּבים נּכר ׁשאינֹו וכל ; ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
הּמּטה לפני לצאת נׁשים ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחּיבין

לפני יֹוצאֹות לאחר48הּמּטה- יֹוצאֹות - הּמּטה לאחר ; ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
.49הּמּטה ִַָ

.·Èוהּׁשפחֹות עֹומדין50העבדים ואין אֹותן, מסּפידין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
ותנחּומי אבלים ּברּכת עליהן אֹומרים ואין ּבׁשּורה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָעליהן
ועל ׁשֹורֹו על לֹו ׁשאֹומרין ּכׁשם לֹו אֹומרין אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָאבלים;

חסרֹונ ימּלא הּמקֹום .51חמֹורֹו: ְְְֲֵֶַַָ

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הּמת‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד
המלּוין וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה ואין ׁשּורה. לפני ׁשּורה להן סביב עֹומדין הּמת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאת

הּמנין. מן אבלים ואין מעּׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין·. המנחמין וכל המנחמין, לּׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

הּׁשמים. מן ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאצל
ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום וכל לביתֹו. האבל הֹול ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָואחר
ּבין חדׁשֹות ּפנים ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאבלּות

ּבאּו. ֶָֹׁשּלא
על‚. אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ּבראׁש. מסב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאבל

לֹומר רּׁשאין ואין לארץ. אּתֹו וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
ּדבר ואין ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּפיו את האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדבר
וּיען וגֹומר, ּפיהּו את אּיֹוב ּפתח כן אחרי ּוכתיב: ּדבר; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאליו
רּׁשאין המנחמין אין ׁשּוב - ּבראׁשֹו ׁשּנענע וכיון ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאליפז.

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַֹליׁשב
אדם„. ּבני עּׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

העם ּוׁשאר האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּכׁשרין
יֹום ּבכל - קבּועין עּׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהן. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹמתקּבצין

ּבמקֹומֹו. ויֹוׁשבין העם מּׁשאר עּׂשרה מתקּבצין ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָויֹום
ּולכל‰. וחֹולה. מאבל חּוץ נּׂשיא, ּבפני לעמד חּיבין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּכל

ׁשּמׁשמע: וחֹולה. מאבל חּוץ 'ׁשב', לֹו אֹומר מּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹומד
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, ְְְְֵֵֵֵֶָיׁשב

.Âוכֹוסֹות קערֹות ּומדיחין האבל, ּבבית ּומרּבצין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמכּבדין
מביאין אין אבל הּנרֹות. את ּומדליקין ּוצלֹוחּיֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָוקיתֹונֹות

הּבּׂשמים. את ולא הּמגמר את לא ְְְִֶֶַַָָָֹֹֻׁשם
.Êּבכלי לא ּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן, וכּיֹוצא ׁשעם ּבכלי ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹכסף
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן; וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה; אּלא לבנה, ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Áאחד לכל ּכֹוסֹות עּׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹואחד:
יׁשּתּכר. ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה. ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלאחר

.Ëיֹוׁשבין אּלא האבל, ּבבית והּגדה ׁשמּועה אֹומרין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין
אבל מת. ׁשל דברים אּלא הּמת ּבפני אֹומרין אין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּדוין.
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ּבפניו ּתֹורה ּבדברי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹלעסק

.Èמסּפידין ואין ימים, מּׁשלׁשה יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאין
אבל העם; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּׁשבעה. ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָיתר
יֹותר עליהן ּבֹוכין ואין חכמתן. לפי הּכל - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתלמידי
וּיּתמּו ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה גדֹול לנּו ׁשאין יֹום; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשלׁשים
עּׂשר ׁשנים על יתר מסּפידין אין וכן מׁשה. אבל בכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָימי
עּׂשר ּוׁשנים הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹחדׁש.
ׁשנים לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחדׁש

אֹותֹו. סֹופדין אין - חדׁש ְִֵֶָָֹעּׂשר
.‡Èּתבּכּו אל ׁשּנאמר: מּדי. יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאל

ׁשל מנהגֹו ׁשּזהּו מּדי. יתר ּכלֹומר: לֹו. ּתנדּו ואל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלמת
זה הרי - עֹולם ׁשל מנהגֹו על יֹותר] [עצמֹו והמצער ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעֹולם;
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטּפׁש.

דברים. החמּׁשה ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹׁשלׁשים
.·Èזה הרי - חכמים ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכל
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בוש39) שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות, נוחות ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו להתייחד שאסור
להם אסור הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע, שבור שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין מחבירו
משנה ובכסף ח הלכה כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם אחד של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד

ב.40)שם. כד, קטן לעיל41)מועד והשווה א), מט, (בכורות הוא שלפניו כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא
ו. הלכה א, בגלוסקמא.42)פרק יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית במצרים" בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

גלוסקמא. בתלמוד: המקומות בכל הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא כבוד43)ונוסח דרך אנשים שני בזרועות
שם). תינוק44)(רש"י על וקדיש הדין צידוק אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א ולדעת (שם). אדם כל כשאר

במיטה". שיצא חודש, יב בן שיהיה וסופדים.45)"עד בצער אותו.46)שרויים והכירו הבית, מן לצאת רגיל שהיה
וללוותו.47) ואבל.48)לספדו צער בשעת עבירה להרהור לחוש ד49)ואין הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א. כ, סנהדרין

דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן - המיטה לפני אמרו:
לשנות". ואין המיטה, לאחר אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף שנט ושם51)הכנענים.50)סימן ב. טז, ברכות

לכשרים". הינחת מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן, טוב איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר: יוסי "רבי אמרו:
לבית1) המאכל את מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד עליו, להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר
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ּבהנאה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית, אחר מת ּבֹו יּקבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
אביו. ּכבֹוד ְְִִֵָמּפני

.‡Îמּתר ׁשהּוא מּׂשערֹו חּוץ ּכּלֹו; ּבהנאה אסּור ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻהּמת
אסּורין - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן גּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהנאה,

ּבה נאסרּו לא - לתכרי הּמּוכנים ּכלים אבל נאה.ּבהנאה. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּנקּברת ּבּמּטה ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאפּלּו

אֹוסרת. ההזמנה ׁשאין ְִֵֶֶֶַַָָעּמֹו.
.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבתכריכין. יתחּלפּו ׁשּלא ּבהנאה, אסּורין -ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Îמצוה - הּמת על ּבחמתן ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

אין - עּמֹו הּנקּברת לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילן. אחרים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אֹותן. ִִַָמּצילין

.„Îאת יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
יׁשליכם ואל לענּיים, לתּתם מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּכלים
ּבלא עֹובר - הּמת על ּכלים הּמרּבה וכל ותֹולעה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלרּמה

ְִַתׁשחית.
.‰Îועגלה עליו. רֹוכב ׁשהיה סּוס עֹוקרין - ׁשּמת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמל

מן ּפרסֹותיה מנּׁשר - ּבֹו יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיתה
ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה עֹוּׂשה ׁשאין מקֹום ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהארכּבה
לֹו עּׂשּו וכבֹוד ׁשּנאמר: ימים. ׁשבעה קברֹו על ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָיׁשיבה
- ׁשּמת ונּׂשיא קברֹו. על יׁשיבה לֹו ׁשהֹוׁשיבּו זה - ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָבמֹותֹו

יֹום. ׁשלׁשים על יתר יׁשיבתֹו מבּטלין ְְְְִִִֵֵַַָָאין
.ÂÎּכלי וכל מּטתֹו לּׂשרף להן יׁש - ׁשּמת נּׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה. מּׁשּום ולא האמֹורי ּדר ּבזה ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתׁשמיׁשֹו,
הראׁשנים אבֹותי ּובמּׂשרפֹות ּתמּות ּבׁשלֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

.ל ְְִָיּׂשרפּו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא אבל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָסליקּו

ה'תשע"א ב' אדר כ' קודש שבת
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ּוׁשלׁשֿ עּׂשה מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש

ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹעּׂשרה

ג) ּגרים. מּקהל ימנה ׁשּלא ב) ּביּׂשראל. מל למּנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹא)
ׁשּלא ה) סּוסים. ּלֹו ירּבה ׁשּלא ד) נׁשים. ּלֹו ירּבה ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא ז) עממים. ׁשבעה להחרים ו) וזהב. ּכסף ּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹירּבה
לזּכר ט) עמלק. ׁשל זרעֹו למחֹות ח) נׁשמה. ּכל מהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחּיֹות
ואריבתֹו הרעים מעּׂשיו לׁשּכח ׁשּלא י) עמלק. ּׁשעּׂשה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמה
ׁשלֹום לׁשלח יב) ּבארץֿמצרים. לׁשּכן ׁשּלא יא) .ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּדר
מפרׁש ּכאׁשר ּבּה, ולדּון עליה ּכׁשּצרים העיר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹליֹוׁשבי
ׁשּלא יג) תׁשלים". לא "ואם ּתׁשלים"; "ואם ְְְְִִִִֶַַַָֹֹּבּתֹורה:
יד) עליהם. ּכׁשּצרים ּבלבד ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלדרׁש
יד, להתקין טו) ּבּמצֹור. מאכל אילני להׁשחית ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
יתד להתקין טז) ּבֹו. להּפנֹות הּמחנה ּבעלי בֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּיצאּו
ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח יז) ּבֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹלחּפר
ּכרם, ונֹוטע ּבנין, ּובֹונה מארס, להיֹות יח) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמלחמה.
הּמלחמה. מן אֹותן ּומחזירין תמימה, ׁשנה ּבקנינם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּׂשמחים
לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, לכל עליהם יעבר ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיט)
ולחזר לערץ ׁשּלא כ) להם. ודֹומה הּגדּוד ּולצרכי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהעיר
ׁשּלא כב) יפתּֿתאר. ּדין כא) הּמלחמה. ּבׁשעת ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹלאחֹור
אחר לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא כג) יפתּֿתאר. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתּמכר

ְֲִֶָׁשּנבעלה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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לארץ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יּׂשראל נצטּוּו מצֹות :2ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
"מל עלי ּתּׂשים "ּׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ,3למּנֹות ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּולהכרית

ּביתֿהּבחירה4עמלק" ולבנֹות תדרׁשּו5, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּׁשּמה" .6ּובאת ָָָָ

ה'·. ׁשלח "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קדם מל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּנּוי
עמלק" את והּכיתה ל עּתה ...למל והכרתת7למׁשח . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יׁשב ּכי "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזרע
הּמל וּיאמר איביו. מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמל

וגֹו'" ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי הּנביא, נתן מאחר8אל . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ּלא לּמה - מצוה מל ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהקמת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. להיות1)מחמת הפסולים הם מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש
ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל והמינויים השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי זכויות בין ההבדלים גדול. כהן או מלך

עולם. עד ב.2)הבן כ, בסנהדרין וכן י יב, לדברים הארץ...3)ספרי אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם לאחר וזה
מלך". עליך תשים שום בה... וישבת מכל4)וירישתה לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם לאחר היא זו וגם

לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אלוקיכם...5)אויביך... ה' יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את מקדש",6)לשום לי ועשו ח) כה, (שמות "שנאמר אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה בית ובהלכות

למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא כדי אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות שעיקר הדברים, נראים
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב), ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד, שבמדבר
שבמדבר, המשכן גם הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר

האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת שקדושתו שלעתיד, הבחירה בית זה,7)וגם למדו ב כ, בסנהדרין
ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם, מלך שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד "כי טז) יז, (שמות שנאמר ממה
היותר ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה נקט רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג) כט, הימיםֿא, (דברי
הלכות והשווה משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף - הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות רבינו מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין ובהלכות ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה

וכנ"ל. שם.8)בתלמוד סנהדרין
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ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעּׂשיו ויפׁשּפׁש וידאג יפחד אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאכזרי.
ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג - ׁשּמת חבּורה מּבני ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻואחד
מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים ימים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשלׁשה
מּנחת היא] [ּכאּלּו - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צּוארֹו; על ְְְְִִִִַַַַַָָָֻלֹו
ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת [ּכאּלּו] - ואיל מּכאן זוית; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבקרן
אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו. ויעֹור ויחזר עצמֹו, להכין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹזה

ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל חלּו. ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהּכיתה

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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אבלים,‡. ּולנחם חֹולים, לבּקר ּדבריהם ׁשל עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמצות
ּולהתעּסק האֹורחים, ּוללּוֹות הּכּלה, ּולהכניס הּמת, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּולהֹוציא
ולסּפד, לפניו, וליל הּכתף, על לּׂשאת הּקבּורה: צרכי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבכל
ּבכל ּולסעדם והחתן, הּכּלה לּׂשּמח וכן ולקּבר. ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹולחּפר,
להם ׁשאין ׁשּבגּופֹו, חסדים ּגמילּות הן ואּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָצרכיהם.
ּבכלל הן הרי מּדבריהם, אּלּו מצֹות ׁשּכל ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעּור.
ׁשּיעּׂשּו רֹוצה ׁשאּתה הּדברים ּכל - ּכמֹו לרע ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואהבּת
ּובמצֹות. ּבתֹורה לאחי אֹותן אּתה עּׂשה אחרים, ל ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאֹותם

אברהם·. ׁשחקקֹו החק והּוא הּכל. מן מרּבה הּלויה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּׂשכר
ּומׁשקה דרכים, עֹוברי מאכיל ּבּה: ׁשּנהג החסד ודר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבינּו,
ּפני מהקּבלת אֹורחים הכנסת ּוגדֹולה אֹותן. ּומלּוה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאֹותן,
יֹותר ולּוּוים אנׁשים. ׁשלׁשה והּנה וּירא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשכינה,
ׁשֹופ ּכאּלּו - מלּוה ׁשאינֹו ּכל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמהכנסתן.

ִָּדמים.
מתּקנין‚. היּו ּדין ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכֹופין

נתעּצלּו ואם למקֹום. מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָׁשלּוחין
המלּוה אפּלּו דמים. ׁשפכּו ּכאּלּו עליהם מעלה - זה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבדבר
ׁשעּור וכּמה הרּבה. ּׂשכר לֹו יׁש - אּמֹות ארּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָאת
עיר. ׁשל עּבּורּה עד - לּתלמיד הרב ּבּה? אדם ׁשחּיב ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלויה
ּפרסה. עד - לרב והּתלמיד ׁשּבת. ּתחּום עד - לחברֹו ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָוהאיׁש

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד - מבהק רּבֹו היה ְְְִַַַָָָָָֻואם
את„. מבּקר גדֹול אפּלּו הּכל. על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

מׁשּבח. - הּמֹוסיף וכל ּבּיֹום. ּפעמים הרּבה ּומבּקרין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהּקטן.
נטל ּכאּלּו - החֹולה את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּובלבד
ׁשֹופ ּכאּלּו - ּמבּקר ׁשאינֹו וכל מעליו; והקל מחליֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹחלק

ִָּדמים.
ואם‰. והלאה. ׁשליׁשי מּיֹום אּלא החֹולה את מבּקרין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאין

מבּקרין ואין מּיד. אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי עליו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹקפץ
ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש לא החֹולה ְְְִֶֶַַָָָֹֹאת
מבּקרין ואין החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחרֹונֹות,
מּפני הראׁש, מחֹוׁשי ולא העין חֹולי ולא מעים חֹולי ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֹֹלא

להן. קׁשה ִֶֶֶַָָׁשהּבּקּור
.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס

מקֹום ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא

למּטה ויֹוׁשב מתעּטף אּלא מּמראׁשֹותיו. למעלה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגבֹוּה,
ויֹוצא. רחמים עליו ּומבּקׁש ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָמּמראׁשֹותיו,

.Êׁשּנחּום חֹולים; לבּקּור קֹודם אבלים ׁשּנחמת לי, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיראה
הּמתים. ועם החּיים עם חסד ּגמילּות ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַאבלים

.Áּומתעּסק הּכּלה את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
מת וגֹומר. אבל ּבבית חכמים לב אֹומר: הּוא וכן הּמת. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָעם
מּלפני הּמת את מעבירין - ּבּדר ּבזה זה ׁשּפגעּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּלה

.הּמל מּלפני עֹוברין וזה וזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּכּלה.
.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין

ּכל לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
חּיבין - ּבּתֹורה מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹצרּכֹו

עּמֹו. ְְִִֵַלהתעּסק
.Èמלאכה ּבעּׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת

מּתרין. - ּבצרכיו ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻעד
.‡È- רּבֹוא ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו ׁשּמת, חכם ְֲִִִִִִֵֶַַָָָּתלמיד

אין - רּבֹוא ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו. ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְִִִִֵַַָָָָמבּטלין
אּלא ׁשעּור, לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמבּטלין.

להֹוצאתֹו. הּכל ְְְִַַָָֹמבּטלין
.·Èּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּכֹוכבים, עֹובדי מתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָקֹוברין

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְִֵֵֵֶַָחֹוליהם,
.‚È,ּבהן אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהנאה. אסּורין הּקברֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבּתי

ּבהן, קֹורין ולא מלאכה, ּבהן עֹוּׂשין ואין ּבהן, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
נֹוהגין ולא ּבהן, נאֹותין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבהן. ׁשֹונין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹולא
קבר ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אדם יל לא ראׁש. קּלּות ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבהן
ּוברחֹוק ׁשם. יתּפּלל ולא ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּותפּלין

מּתר. - אּמֹות ְַַַָֻארּבע
.„Èּבדסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי

מנהג ּבהן ׁשּנֹוהג מּפני עליהם, וירּכב חמֹורֹו ּגּבי על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָויּניחם
מּתר. - הּלסטים ּומּפני הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּבּזיֹון.

.ÂË.למכּבד מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאין
לבזּוי. מּמכּבד אפּלּו מפּנהּו - ּׂשדהּו ּבתֹו היה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻואם

.ÊË,ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹאין
עּמּה. נקּבר - אּמֹו עם הּיׁשן וקטן הּוא. ְְִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּבּזיֹון

.ÊÈעֹולם קרקע ׁשאין ּבהנאה, אסּור אינֹו - הּקבר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
ּבהנאה. אסּור - הּבנין קבר אבל ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָנאסרת.

.ÁÈואפּלּו הּמת. ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר לא - למת קבר ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּבֹונה
ּבהנאה. נאסר - נפל ּבֹו ֱֲִֵֵֶֶַַָָהטיל

.ËÈדימֹוס ּבֹו והֹוסיף הּמת, ּבֹו וּׂשם חי, לׁשם ׁשּנעּׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנפׁש
אסּור הּכל - הּמת ׁשּפּנה ּפי על אף הּמת, לׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחד
והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ - הּתֹוספת את הּכיר ואם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבהנאה.
אף נאסר, הּמת ּבֹו ׁשהּוטל ּכיון - הּמת לׁשם נעּׂשה ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר.

ׁשּפּנהּו. ּפי ִִֶַָעל
.Îזה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחזור במעשים ולטשטש לדאוג החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי, באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל
האב בימי - האורחים1)ל.בתשובה וללוות הכלה להכניס אבלים, לנחם חולים, לבקר דבריהם של עשה מצוות בו מתבארת

חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול חולים. ביקור זמני לדרכם. והלווייתם אורחים הכנסת מצוות ערך גודל וכו'.
מיטתו על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בניין קברות, מבתי הנאה איסור חוליהם. וביקור גויים אבילי ניחום לקבורה.
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ּבהנאה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית, אחר מת ּבֹו יּקבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
אביו. ּכבֹוד ְְִִֵָמּפני

.‡Îמּתר ׁשהּוא מּׂשערֹו חּוץ ּכּלֹו; ּבהנאה אסּור ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻהּמת
אסּורין - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן גּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהנאה,

ּבה נאסרּו לא - לתכרי הּמּוכנים ּכלים אבל נאה.ּבהנאה. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּנקּברת ּבּמּטה ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאפּלּו

אֹוסרת. ההזמנה ׁשאין ְִֵֶֶֶַַָָעּמֹו.
.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבתכריכין. יתחּלפּו ׁשּלא ּבהנאה, אסּורין -ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Îמצוה - הּמת על ּבחמתן ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

אין - עּמֹו הּנקּברת לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילן. אחרים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אֹותן. ִִַָמּצילין

.„Îאת יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
יׁשליכם ואל לענּיים, לתּתם מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּכלים
ּבלא עֹובר - הּמת על ּכלים הּמרּבה וכל ותֹולעה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלרּמה

ְִַתׁשחית.
.‰Îועגלה עליו. רֹוכב ׁשהיה סּוס עֹוקרין - ׁשּמת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמל

מן ּפרסֹותיה מנּׁשר - ּבֹו יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיתה
ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה עֹוּׂשה ׁשאין מקֹום ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהארכּבה
לֹו עּׂשּו וכבֹוד ׁשּנאמר: ימים. ׁשבעה קברֹו על ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָיׁשיבה
- ׁשּמת ונּׂשיא קברֹו. על יׁשיבה לֹו ׁשהֹוׁשיבּו זה - ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָבמֹותֹו

יֹום. ׁשלׁשים על יתר יׁשיבתֹו מבּטלין ְְְְִִִֵֵַַָָאין
.ÂÎּכלי וכל מּטתֹו לּׂשרף להן יׁש - ׁשּמת נּׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה. מּׁשּום ולא האמֹורי ּדר ּבזה ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתׁשמיׁשֹו,
הראׁשנים אבֹותי ּובמּׂשרפֹות ּתמּות ּבׁשלֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

.ל ְְִָיּׂשרפּו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא אבל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָסליקּו

ה'תשע"א ב' אדר כ' קודש שבת
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ּוׁשלׁשֿ עּׂשה מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש

ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹעּׂשרה

ג) ּגרים. מּקהל ימנה ׁשּלא ב) ּביּׂשראל. מל למּנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹא)
ׁשּלא ה) סּוסים. ּלֹו ירּבה ׁשּלא ד) נׁשים. ּלֹו ירּבה ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא ז) עממים. ׁשבעה להחרים ו) וזהב. ּכסף ּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹירּבה
לזּכר ט) עמלק. ׁשל זרעֹו למחֹות ח) נׁשמה. ּכל מהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחּיֹות
ואריבתֹו הרעים מעּׂשיו לׁשּכח ׁשּלא י) עמלק. ּׁשעּׂשה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמה
ׁשלֹום לׁשלח יב) ּבארץֿמצרים. לׁשּכן ׁשּלא יא) .ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּדר
מפרׁש ּכאׁשר ּבּה, ולדּון עליה ּכׁשּצרים העיר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹליֹוׁשבי
ׁשּלא יג) תׁשלים". לא "ואם ּתׁשלים"; "ואם ְְְְִִִִֶַַַָֹֹּבּתֹורה:
יד) עליהם. ּכׁשּצרים ּבלבד ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלדרׁש
יד, להתקין טו) ּבּמצֹור. מאכל אילני להׁשחית ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
יתד להתקין טז) ּבֹו. להּפנֹות הּמחנה ּבעלי בֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּיצאּו
ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח יז) ּבֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹלחּפר
ּכרם, ונֹוטע ּבנין, ּובֹונה מארס, להיֹות יח) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמלחמה.
הּמלחמה. מן אֹותן ּומחזירין תמימה, ׁשנה ּבקנינם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּׂשמחים
לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, לכל עליהם יעבר ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיט)
ולחזר לערץ ׁשּלא כ) להם. ודֹומה הּגדּוד ּולצרכי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהעיר
ׁשּלא כב) יפתּֿתאר. ּדין כא) הּמלחמה. ּבׁשעת ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹלאחֹור
אחר לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא כג) יפתּֿתאר. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתּמכר

ְֲִֶָׁשּנבעלה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

לארץ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יּׂשראל נצטּוּו מצֹות :2ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
"מל עלי ּתּׂשים "ּׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ,3למּנֹות ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּולהכרית

ּביתֿהּבחירה4עמלק" ולבנֹות תדרׁשּו5, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּׁשּמה" .6ּובאת ָָָָ

ה'·. ׁשלח "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קדם מל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּנּוי
עמלק" את והּכיתה ל עּתה ...למל והכרתת7למׁשח . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יׁשב ּכי "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזרע
הּמל וּיאמר איביו. מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמל

וגֹו'" ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי הּנביא, נתן מאחר8אל . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ּלא לּמה - מצוה מל ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהקמת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. להיות1)מחמת הפסולים הם מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש
ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל והמינויים השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי זכויות בין ההבדלים גדול. כהן או מלך

עולם. עד ב.2)הבן כ, בסנהדרין וכן י יב, לדברים הארץ...3)ספרי אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם לאחר וזה
מלך". עליך תשים שום בה... וישבת מכל4)וירישתה לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם לאחר היא זו וגם

לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אלוקיכם...5)אויביך... ה' יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את מקדש",6)לשום לי ועשו ח) כה, (שמות "שנאמר אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה בית ובהלכות

למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא כדי אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות שעיקר הדברים, נראים
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב), ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד, שבמדבר
שבמדבר, המשכן גם הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר

האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת שקדושתו שלעתיד, הבחירה בית זה,7)וגם למדו ב כ, בסנהדרין
ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם, מלך שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד "כי טז) יז, (שמות שנאמר ממה
היותר ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה נקט רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג) כט, הימיםֿא, (דברי
הלכות והשווה משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף - הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות רבינו מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין ובהלכות ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה

וכנ"ל. שם.8)בתלמוד סנהדרין
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עֹולם ּבחכמה31עד אבֹותיו מקֹום ממּלא הּבן ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ממּלא ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ביראה, ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.

אביו ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - וכל32בחכמה אֹותֹו. ּומלּמדין ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָ
- מרּבה ׁשחכמתֹו אףֿעלּֿפי ׁשמים, יראתֿ ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמי

ׁשּביּׂשראל הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ממּנין ּכיון33אין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
מלכּות ּבכתר זכה ּדוד, ּולבניו34ׁשּנמׁשח לֹו הּמלכּות והרי ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עֹולם". עד נכֹון יהיה ּכסא" ׁשּנאמר: עֹולם, עד ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהּזכרים
בני יׁשמרּו "אם ׁשּנאמר: לכׁשרים, אּלא זכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹולא

תּכרת35ּבריתי" לא - לכׁשרים אּלא זכה ׁשּלא אףֿעלּֿפי . ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
לעֹולם ּדוד מּזרע הבטיחֹו36הּמלּוכה ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁשֿ . ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
יעזב "אם ׁשּנאמר: ,ילכּון...בכ לא ּובמׁשּפטי ּתֹורתי בניו ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אפיר לא וחסּדי עֹונם. ּובנגעים ּפׁשעם בׁשבט ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּופקדּתי
.37מעּמֹו" ִֵ

.Áאֹותֹו והיה יּׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא
- ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה הּתֹורה ּבדר הֹול ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמל

ּבֹו נֹוהגֹות הּמלכּות מצֹות וכל ,מל זה אףֿעלּֿפי38הרי ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות אחּיה39ׁשעּקר ׁשהרי .מל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכל את ּתׁשמע אם "והיה לֹו: ואמר ירבעם העמיד ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
לדוד ּבניתי ּכאׁשר נאמן בית ל ּובניתי ...אצּו ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר

היֹות40וגֹו'" למען אחד, ׁשבט אּתן "ולבנֹו אחּיה: לֹו ואמר . ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבירּוׁשלים" לפני הּימים ּכל עבּדי לדויד .41ניר ְְְִִִִִִַַַַָָָָָ

.Ëלעֹולם העֹומדים הם ביתּֿדוד "ּכסא42מלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- יּׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה

מּביתֹו הּמלכּות כל43ּתּפסק לא א" לירבעם: נאמר ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.44הּימים" ִַָ

.Èהּמׁשחה ּבׁשמן יּׂשראל מלכי מֹוׁשחין ּבׁשמן45אין אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מל46אפרסמֹון אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּדוד מּזרע מֹוׁשחין47יּׂשראל ואין ּדוד48. זרע .49אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.‡Èעל אּלא אֹותן מֹוׁשחין אין ביתּֿדוד, מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמֹוׁשחין

.50הּמעין ְַַָ
.·Èמל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם51ואין היתה אּלאֿאםּֿכן , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

מלחמה52מחלקת הּמחלקת.53אֹו לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א31) שופטים שהםספרי כל ישראל, בקרב ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם ישראל פרנסי לכל "מניין קסב: ות
תחתיו". עומד בנו ישראל, שלא32)בקרב פי על אף אחריו, נשיא שיהיה גמליאל בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות

כ. הלכה ד, פרק המקדש כלי הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה, אבותיו מקום שם:33)מילא שקלים תוספתא
תלמוד אבותיו? מקום ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת כהנים בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד

תחתיו". וישמש אחר יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן ידו את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא כמו34)לומר
ונטלו". דוד זכה - שולחן "של ב) עב, (יומא ארץ35)שאמרו תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו: כה יח, שמות ובמכילתא

בריתי. בניך ישמרו אם שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש, ובית אלא36)ישראל, בא משיח שאין
לקמן רבינו וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית מזרע
נתן אמר וכן דוד, בימי פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק

מלפניך". הסירותי אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור לא "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, אמרו:37)הנביא שם ובמכילתא
כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו דוד, נבחר שלא עד

מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן יהודה38)ה'... ומלך ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
בגורן" יושבים... יהודה מלך ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם
ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה שם). משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים כסנהדרין שווים, שהם כבגורן. -

ו. ישראל.39)הלכה מלך ישראל40)של למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו על שציווה הנביא באלישע מצינו וכן
אֿו). ט, ז.41)(מלכיםֿב הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות תיכרת שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם למלוך.43)שבניהם ימשיכו לא וצדיקים, כשרים יהיו נאמר44)ואפילו נמשי בן ביהוא וכן
ולדעת ב). הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך "מכאן - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב
כגון דוד, בית למלכות שנייה הייתה אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו כשר מלך ירבעם היה אילו הראב"ד
עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל, המינויים וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם וזה קיסר, (=חצי) ופלג קיסר
שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל מלכי להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא, רבינו וכוונת עולם".
האזל" ה"אבן ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא ככתוב נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם בן נדב
להמליכו, חובה שום אין למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל, במלכי הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת
הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות, כשר שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה שאפילו דוד, בית למלכי בניגוד

עולם. עד נכון יהיה כסאך לעיל.45)לו: וכמבואר במדבר, משה ויש46)שעשה אפרסמונים. בבשמים המרוקח ריחני שמן
(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף והוא הצרי, שזהו -47)אומרים בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען ככתוב:

חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין לירושלים.48)מכאן, והכוונה בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
טעון49) אחר ואין המשחה), (בשמן משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום יב) טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

בלבד. אפרסמון בשמן אלא המלך...50)משיחה", "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא, שנאמר א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן". צדוק שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני... שלמה את והרכבתם

משנה). (כסף ישראל במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד, ואין51)דוד לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות במשיחתו המקדש52)צורך כלי בהלכות רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע המחלוקת, לסלק כדי

י"א). הלכה א, משנה).53)פרק (לחם ממחלוקת פחותה והיא אחריו, מרננים שהעם

mdizenglne mikln zekld - 'a xc` 'k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשמּואל מל ּבתרעמת9ּכׁשּׁשאלּו ׁשּׁשאלּו לפי ולא10? , ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל‚. ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאין

זקנים נביא11ׁשבעים רּבנּו12ועלּֿפי מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע ,13 ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּוביתּֿדינֹו. הרמתי ׁשמּואל ׁשּמּנם ודוד, ּוכׁשאּול ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּוביתּֿדינֹו,

דֹורֹות,„. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיּׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּוא" אחי לא אׁשר נכרי אּלא14איׁש ּבלבד, למלכּות ולא . ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ
אֹו חמּׁשים ּׂשר לא ּׂשרֿצבא, לא ׁשּביּׂשראל: ּׂשררּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמתֿהּמים על ממּנה אפּלּו עּׂשרה, מּמּנה15ּׂשר ׁשּמחּלק ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
אּלא16לּׂשדֹות יהא ׁשּלא נּׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי ואין ; ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכל - "מל עלי ּתּׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיּׂשראל,
אחי מּקרב אּלא יהּו לא מּׂשים ׁשאּתה .17מּׂשימֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.‰- "מל עלי" ׁשּנאמר: ּבּמלכּות, אּׁשה מעמידין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאין

מלּכה ּבהם18ולא ממּנים אין ׁשּביּׂשראל מּׂשימֹות ּכל וכן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
איׁש .19אּלא ִֶָ

.Âקּצב לא - ּגדֹול כהן ולא מל מעמידין סּפר,20ואין ולא , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
בּורסי ולא בּלן, הֹואיל21ולא אּלא ּפסּולין, ׁשהן מּפני לא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבהן מזלזלין העם נקּלה, ּומּׁשּיעּׂשה22ואּמנּותן לעֹולם. ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
נפסל - אחד יֹום מאּלּו .23ּבמלאכה ְְִִֵֵֶָָָָ

.Êהּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין ,הּמל ,24ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

ּולבניו25וּיּׁשקהּו" לֹו זֹוכה זה הרי ,הּמל ׁשּמֹוׁשחין ּומאחר . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ימים יארי "למען ׁשּנאמר: ירּׁשה, ׁשהּמלכּות עֹולם; ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻעד
- קטן ּבן הּניח יּׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ׁשּיגּדיל עד הּמלּוכה לֹו יהֹוידע26מׁשּמרין ׁשעּׂשה ּכמֹו , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבנחלה27ליֹואׁש הּקֹודם וכל הּמלּוכה28. לירּׁשת קֹודם -29. ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻ

מּמּנּו לּקטן קֹודם הּגדֹול, אּלא30והּבן ּבלבד, הּמלכּות ולא . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּולבןּֿבנֹו לבנֹו ירּׁשה - ׁשּביּׂשראל הּמּנּויין וכל הּׂשררֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
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ז.9) ח, שמואלֿא המלך10)ראה לפרשת שהכוונה רבינו, ומפרש תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם: סנהדרין
שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו, מלך לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם: אמרו וכן שם. שבשמואל

לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו כ): דין11)(שם בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
בתחילה, רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א של

ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם שופטים12)לומר פרשת ספרי
(סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים העמידו ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". על ה'... יבחר "אשר קנז אות

שמואל. פי על ודוד שאול רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין יהודה "שבט ב) נביא.13)כז, שהיה
הלכות14) לעיל וראה אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל, אביו אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות

רחבעם הוכשר - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו יא הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק למלכותסנהדרין שלמה בן
רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית נעמה הייתה שאמו פי על אף
בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית". ונעמה המואבייה
ומכיוון חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית ה"שימה"
רחבעם. מלכות של כשרותה על לפקפק מקום אין ולפיכך מישראל, אמו כשאין אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו

מים.15) להעברת וברש"י).16)תעלה ב עו, (קידושין חבירו של ביומו איש ישקה שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וגבאי17) הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך עליך תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי שם.

הברורין מן אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
שנינו במלכות, אבל שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים במה רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך".
ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר משום והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים אין ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא
אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו ולפיכך שבאחיך,

ב. מא, בסוטה ולא18)כמבואר בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה אמרו: א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
שוחר19)בעבדים". ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו גרים, קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון

(שופטים ישראל את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
(תוספות הדיבור פי על היה שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד,

א). נ, ונידה א טו, קמא שם20)בבא על דם, המקיז אומן והוא גרע. לא כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
א). פב, לקידושין (רש"י הדם את עורות.21)שמגרע כובסים,22)מעבד קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין ברייתא

לא מהם מעמידים אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו דבי ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מלך). (קרית לרבים שררה בו שיש דבר להם מוסרים ואין עשה23)מלך... אם אבל ומקצוע, אומנות דרך באלו כשעסק זה וכל

משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים, כדרך שחוק, דרך הצריכים24)בהן דברים בו למשוח משה שעשה
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו וסדר קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות ככתוב משיחה,

ראשו,25) על נזר כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו במדבר... משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות שם.26)כמבואר המליכהו,27)כריתות השביעית ובשנה ה', בבית שנים שש שהחביאהו

א. כד, שם כמפורש במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א יב, ג; יא, במלכיםֿב בגלל28)כמפורש ליורשו
המשפחתית. (=לבן29)קרבתו קודם אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם ט"ו. משנה ב, פרק שקלים תוספתא

הבכור".30)אחיו). הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה "ואת ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב



קיי mdizenglne mikln zekld - 'a xc` 'k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹולם ּבחכמה31עד אבֹותיו מקֹום ממּלא הּבן ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ממּלא ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ביראה, ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.

אביו ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - וכל32בחכמה אֹותֹו. ּומלּמדין ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָ
- מרּבה ׁשחכמתֹו אףֿעלּֿפי ׁשמים, יראתֿ ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמי

ׁשּביּׂשראל הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ממּנין ּכיון33אין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
מלכּות ּבכתר זכה ּדוד, ּולבניו34ׁשּנמׁשח לֹו הּמלכּות והרי ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עֹולם". עד נכֹון יהיה ּכסא" ׁשּנאמר: עֹולם, עד ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהּזכרים
בני יׁשמרּו "אם ׁשּנאמר: לכׁשרים, אּלא זכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹולא

תּכרת35ּבריתי" לא - לכׁשרים אּלא זכה ׁשּלא אףֿעלּֿפי . ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
לעֹולם ּדוד מּזרע הבטיחֹו36הּמלּוכה ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁשֿ . ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
יעזב "אם ׁשּנאמר: ,ילכּון...בכ לא ּובמׁשּפטי ּתֹורתי בניו ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אפיר לא וחסּדי עֹונם. ּובנגעים ּפׁשעם בׁשבט ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּופקדּתי
.37מעּמֹו" ִֵ

.Áאֹותֹו והיה יּׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא
- ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה הּתֹורה ּבדר הֹול ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמל

ּבֹו נֹוהגֹות הּמלכּות מצֹות וכל ,מל זה אףֿעלּֿפי38הרי ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות אחּיה39ׁשעּקר ׁשהרי .מל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכל את ּתׁשמע אם "והיה לֹו: ואמר ירבעם העמיד ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
לדוד ּבניתי ּכאׁשר נאמן בית ל ּובניתי ...אצּו ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר

היֹות40וגֹו'" למען אחד, ׁשבט אּתן "ולבנֹו אחּיה: לֹו ואמר . ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבירּוׁשלים" לפני הּימים ּכל עבּדי לדויד .41ניר ְְְִִִִִִַַַַָָָָָ

.Ëלעֹולם העֹומדים הם ביתּֿדוד "ּכסא42מלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- יּׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה

מּביתֹו הּמלכּות כל43ּתּפסק לא א" לירבעם: נאמר ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.44הּימים" ִַָ

.Èהּמׁשחה ּבׁשמן יּׂשראל מלכי מֹוׁשחין ּבׁשמן45אין אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מל46אפרסמֹון אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּדוד מּזרע מֹוׁשחין47יּׂשראל ואין ּדוד48. זרע .49אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.‡Èעל אּלא אֹותן מֹוׁשחין אין ביתּֿדוד, מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמֹוׁשחין

.50הּמעין ְַַָ
.·Èמל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם51ואין היתה אּלאֿאםּֿכן , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

מלחמה52מחלקת הּמחלקת.53אֹו לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
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א31) שופטים שהםספרי כל ישראל, בקרב ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם ישראל פרנסי לכל "מניין קסב: ות
תחתיו". עומד בנו ישראל, שלא32)בקרב פי על אף אחריו, נשיא שיהיה גמליאל בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות

כ. הלכה ד, פרק המקדש כלי הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה, אבותיו מקום שם:33)מילא שקלים תוספתא
תלמוד אבותיו? מקום ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת כהנים בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד

תחתיו". וישמש אחר יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן ידו את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא כמו34)לומר
ונטלו". דוד זכה - שולחן "של ב) עב, (יומא ארץ35)שאמרו תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו: כה יח, שמות ובמכילתא

בריתי. בניך ישמרו אם שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש, ובית אלא36)ישראל, בא משיח שאין
לקמן רבינו וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית מזרע
נתן אמר וכן דוד, בימי פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק

מלפניך". הסירותי אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור לא "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, אמרו:37)הנביא שם ובמכילתא
כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו דוד, נבחר שלא עד

מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן יהודה38)ה'... ומלך ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
בגורן" יושבים... יהודה מלך ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם
ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה שם). משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים כסנהדרין שווים, שהם כבגורן. -

ו. ישראל.39)הלכה מלך ישראל40)של למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו על שציווה הנביא באלישע מצינו וכן
אֿו). ט, ז.41)(מלכיםֿב הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות תיכרת שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם למלוך.43)שבניהם ימשיכו לא וצדיקים, כשרים יהיו נאמר44)ואפילו נמשי בן ביהוא וכן
ולדעת ב). הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך "מכאן - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב
כגון דוד, בית למלכות שנייה הייתה אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו כשר מלך ירבעם היה אילו הראב"ד
עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל, המינויים וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם וזה קיסר, (=חצי) ופלג קיסר
שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל מלכי להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא, רבינו וכוונת עולם".
האזל" ה"אבן ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא ככתוב נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם בן נדב
להמליכו, חובה שום אין למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל, במלכי הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת
הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות, כשר שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה שאפילו דוד, בית למלכי בניגוד

עולם. עד נכון יהיה כסאך לעיל.45)לו: וכמבואר במדבר, משה ויש46)שעשה אפרסמונים. בבשמים המרוקח ריחני שמן
(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף והוא הצרי, שזהו -47)אומרים בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען ככתוב:

חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין לירושלים.48)מכאן, והכוונה בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
טעון49) אחר ואין המשחה), (בשמן משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום יב) טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

בלבד. אפרסמון בשמן אלא המלך...50)משיחה", "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא, שנאמר א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן". צדוק שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני... שלמה את והרכבתם

משנה). (כסף ישראל במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד, ואין51)דוד לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות במשיחתו המקדש52)צורך כלי בהלכות רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע המחלוקת, לסלק כדי

י"א). הלכה א, משנה).53)פרק (לחם ממחלוקת פחותה והיא אחריו, מרננים שהעם
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אחד‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו. ּכדי אּלא סּוסים, ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא
אסּור. - הּמלכים ׁשאר ׁשעֹוּׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי

לֹוקה. - הֹוסיף ְִִֶואם
אֹו„. ּבֹו ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף ּלֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ּולׁשּמׁשיו. ולעבדיו לחילֹותיו ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלהתנאֹות
מּוכן ׁשם ולהיֹות ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ואין להרּבֹותֹו. מצוה זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלצרכי
ירּבה "ולא ׁשּנאמר: ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא ְְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור

לֹוקה. - הרּבה ואם ְְִִֶָּלֹו".
לּמלכים‰. "אל ׁשּנאמר: ׁשכרּות, ּדר לׁשּתֹות אסּור ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמל

ּבּיֹום יּׂשראל ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשתֹו
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובּלילה,

.Âאחת אּלא לֹו היתה לא אפּלּו ּבנׁשים. ׁשטּוף יהיה לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוכן
"אל ׁשּנאמר: הּטּפׁשים, ּכׁשאר ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתֹורה, הקּפידה לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
לפיכ יּׂשראל; קהל ּכל לב הּוא ׁשּלּבֹו לבבֹו", יסּור ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ"ולא
ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, מּׁשאר יתר ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדּבקֹו

ַָחּייו".
.Ê.עליהן ּומעידין אֹותן ּדנין ּדוד, בית ׁשּמלכי ּבארנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר

אֹותֹו, דנין ולא ידּון ׁשּלא חכמים ּגזרּו יּׂשראל, מלכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאבל

מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ׁשּלּבן מּפני עליו, מעידין ולא מעיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא
הּדת. על והפסד ּתּקלה ְְֵֶַַַַָָָָָהּדבר

.Áאפּלּו להרגֹו. רׁשּות לּמל יׁש יּׂשראל, ּבמל הּמֹורד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹגזר
- להרגֹו רצה ואם מיתה. חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכל וכן ."ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהרג,
להרגֹו רׁשּות לּמל יׁש המחרפֹו, אֹו הּמל את ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהמבּזה
ּבלבד. ּבסיף אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשמעי
יפקיר לא אבל לכבֹודֹו; ּבׁשֹוטין ּולהּכֹות לאסר לֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָֹֹויׁש

גזל. זה הרי - הפקיר ואם ְְֲִִִֵֵֶָָממֹון.
.Ëאפּלּו ּבמצֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל
ּדבריּב העבד, ודברי הרב ּדברי - ּפטּור זה הרי קּלה, מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מצוה, לבּטל הּמל ּגזר אם לֹומר צרי ואין קֹודמין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרב
לֹו. ׁשֹומעין ְִֵֶׁשאין

.È,התראה בלא אֹו ברּורה בראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורג ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹּכל
רׁשּות לּמל יׁש - ּבׁשגגה ׁשהרג ּׂשֹונא אֹו אחד, ּבעד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו
רּבים והֹורג צריכה. ּׁשהּׁשעה מה ּכפי העֹולם ּולתּקן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהרגֹו
אימה להּטיל רּבים, ימים ּתלּויים ּומּניחן ותֹולה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּביֹום

העֹולם. רׁשעי יד ְְִֵֵַַָָּולׁשּבר
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הּוא‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל
טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות

ּכרׁשּות·. הן הרי - הרּבים לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָארּבע
הרי - והאצטונית הּים ּכגֹון הּכרמלית, וכן לטמאה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהרּבים

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות ְְְִִֵַָָֻהן
ר‚. ׁשהן ּפי על ׁשאף מקֹומֹות, ׁשם לׁשּבתיׁש הּיחיד ׁשּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה. לענין הרּבים ּכרׁשּות הן הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻ
ּגדר הּמּקפת והּבקעה ולּגּתֹות; ולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻהמפּלׁשין
הרּבה רחב ּבנין ׁשהּוא מלכים, ּובסילקי החּמה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבימֹות
ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש הּמרּכבה אנׁשי ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלעמד
ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא והּפֹורן, הרּבים; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר, זה ּכנגד זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפתחים
לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדים מבֹואֹות וכן אחר. ּבפתח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויֹוצאין
ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן, מּכאן ּגדּורין ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאף
הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות והּבימֹוסֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן,

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות - העזרה ּכל וכן ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֻֻלטמאה.

הרּבים„. רׁשּות - עליהן עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּנֹות
ְְָֻ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
.Âהּיחיד רׁשּות - הּגׁשמים ּבימֹות ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

רׁשּות היא הרי - מּקפת היתה לא ואם ּולטמאה; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻלׁשּבת
הּגׁשמים ּבימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה ּבלבד. לטמאה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּיחיד
ואלּו החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ימֹות הן ואלּו מּתֹוכּה. הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהן
ענבים ׁשל העּגּולים ּבין ׁשנּיה. רביעה מּׁשּתרד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּגׁשמים?

לטמאה. הרּבים רׁשּות - ְְְִִַַָָֻלּזּוגין
.Êהּבֹוצרים ּולאחר הּיחיד, רׁשּות - הּבֹוצרים ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות -ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
חּוץ הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר ׁשּכנגּדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָּברּוח
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּכׁשם - דינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

לטמאה. הּיחיד רׁשּות ְְְִֵַָָֻהם
.Áכן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

הּיח רׁשּות ּבהן.הן מׁשּתּמׁשין העם ׁשאין מּפני לטמאה, יד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ׁשאין ּפי על אף הרּבים רׁשּות וחֹורי האילנֹות, הן: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואּלּו
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אדנּיה מּפני ׁשלמה מׁשחּו עתליה54לפיכ מּפני ויֹואׁש ,55, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ
יהֹואחז אחיו56ּומׁשחּו יהֹויקים .57מּפני ְְְְִִִֵָָָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּבלב‡. ויראה אימה לֹו ּומּׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכבֹוד
אין .עלי אימתֹו ׁשּתהא ּתּׂשים", "ּׂשֹום ׁשּנאמר: אדם, ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכל
מׁשּתּמׁשין ואין ּכסאֹו, על יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַרֹוכבין
תׁשמיׁשיו. ּכלי מּכל באחד ולא בכתרֹו ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּבׁשרביטֹו
ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. נּׂשרפין ּכּלן - מת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוכׁשהּוא
היתה אביׁשג ,לפיכ אחר. מל אּלא וׁשּמׁשיו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשפחֹותיו

לאדנּיה. ואסּורה לׁשלמה ְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻמּתרת
אפּלּו·. לעֹולם. לאחר נבעלת אינּה מל ׁשל אׁשּתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאבל

אחר. מל ׁשל גרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוּׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ולא‚. מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ערם ּכׁשהּוא לראֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹואסּור

חֹולץ, ואינֹו מסּתּפג. ּכׁשהּוא ולא ּבביתֿהּמרחץ ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּכׁשהּוא
אין - רצה ואפּלּו ּבזיֹון. וזה ּבפניו", "וירקה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מחּול. ּכבֹודֹו אין - ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ׁשהּמל לֹו; ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁשֹומעין
ּכיון הּוא, מת אם וכן מיּבם. אינֹו - חֹולץ ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָוהֹואיל
תׁשב אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ אׁשּתֹו, את ליּבם אפׁשר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי

ּבזיקתּה. ְְִָָָלעֹולם
ּוכׁשּמברין„. ׁשּלֹו. ּפלטרין מּפתח יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמת

הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל - ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו
יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע והיה לעזרה נכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואם
הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ביתּֿדוד למלכי אּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעזרה

ה'". לפני וּיׁשב ְִִֵֵֶַָּדוד
ּומתנאה‰. עצמֹו ּומתּקן יֹום, ּבכל מסּתּפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמל

ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: ּומפארים, נאים ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבמלּבּוׁשין
ּכתר ּומּׂשים ׁשּלֹו, ּבפלטרין מלכּותֹו ּכּסא על ויֹוׁשב ."ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַעיני
לפניו ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ּבאין העם וכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹּבראׁשֹו,
מׁשּתחוה - הּמל לפני עֹומד נביא אפּלּו ארצה. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּתחוין
וּיׁשּתחּו הּמל לפני וּיבא הּנביא, נתן "הּנה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹארצה,
רצה. אם אּלא הּמל לפני בא אינֹו ּגדֹול ּכהן אבל ."ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּמל
ּגדֹול, כהן לפני עֹומד הּמל אּלא לפניו, עֹומד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואינֹו
מצוה אףֿעלּֿפיֿכן יעמד". הּכהן אלעזר "ולפני ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
מּפניו ולעמד ּולהֹוׁשיבֹו הּמל את לכּבד ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
לֹו ּכׁשּיׁשאל אּלא לפניו הּמל יעמד ולא לֹו. ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשּיבֹוא

הּתֹורה. לֹומדי לכּבד הּמל על מצוה וכן האּורים. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמׁשּפט
לפניהם יעמד יּׂשראל, וחכמי סנהדרין לפניו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּוכׁשּיּכנסּו
אפּלּו עֹוּׂשה, יהּודה מל יהֹוׁשפט היה וכן ּבצּדֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָויֹוׁשיבם
רּבי לֹו: וקֹורא ּומנּׁשקֹו מּכסאֹו עֹומד היה חכם ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלתלמידֿ
ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּומֹורי!
ּבפני ּבפרהסיא, אבל ּבצנעה; זה יעּׂשה ועבדיו, הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלבּדֹו
רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ולא יעּׂשה. לא - ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹהעם
הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהיה ּכדי בׁשמֹו, אּלא לאדם יקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא

.Âהּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ׁשּנאמר: וחלל, ׁשפל ּבקרּבֹו לּבֹו להיֹות צּוהּו ּכ ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָָּבכבֹודֹו,
מּדי, יֹותר ּביּׂשראל ּגּסּותֿלב ינהג ולא ּבקרּבי". חלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ"ולּבי
ּומרחם חֹונן ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ויחּוס ּובטֹובתם, ּבחפציהם ויבֹוא ויצא ּוגדֹולים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלקטּנים
ּבלׁשֹון הּקהל ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבקטּנים. קטן ּכבֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
ואֹומר: ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: רּכֹות, ידּבר - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָרּבים
ּבענוה יתנהג לעֹולם וגֹו'"; הּזה לעם עבד ּתהיה הּיֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"אם
מה "ונחנּו אֹומר: והּוא רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו אין ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָיתרה.
וקצּפם ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ויסּבל תלּנתיכם". עלינּו ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹֻֻלא
"לרעֹות הּכתּוב: קראֹו רֹועה הּיֹונק. את האֹומן יּׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר
עדרֹו "ּכרעה ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ודרּכֹו עּמֹו". ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּביעקב

וגֹו'". יּׂשא ּובחיקֹו טלאים יקּבץ ּבזרעֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹירעה,
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ספרּֿתֹורה‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבעת
מּספר ּומּגיהֹו אבֹותיו. לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו
לֹו הּניחּו לֹו אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ביתּֿדין ּפי עלֿ ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָהעזרה
מּניחֹו אחד ספריֿתֹורה: ׁשני ּכֹותב - ׁשּנאבד אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאבֹותיו
לא והּׁשני מּיּׂשראל, אחד ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבבית
לביתֿ אֹו הּכּסא לביתֿ ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מלפניו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָיזּוז
- לּמלחמה יֹוצא לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמרחץ,
מסב עּמֹו; והּוא - ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו; והּוא - נכנס עּמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵַָוהּוא
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָוהּוא

לֹוקח·. ׁשהּוא למדּו, הּׁשמּועה מּפי נׁשים. ּלֹו ירּבה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלא
הּכל - ּופילגׁשים הּנׁשים ּבין - נׁשים ׁשמֹונהֿעּׂשרה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעד
לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת הֹוסיף ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמֹונהֿעּׂשרה.

ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ולּׂשא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגרׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמלוך".54) אני לאמור מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך, זרע55)שרצה כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
כשהוציאוהו, שנים שש ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה אחזיהו בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,

המלך". יחי ויאמרו וימשחוהו... אותו "וימליכו יב) (שם, אביו".56)כתוב תחת אותו וימליכו אותו "וימשחו ל: כג, שם
שכבר57) אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו לא יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי ממנו גדול שהיה

א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו למלכי1)בימי אלא בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד
לומדי לכבד המלך על שמצוה המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת את מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל. וחכמי הסנהדרין ובייחוד תורה1)תורה. ספר לו לכתוב המלך על המצוה
המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה שלא ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על כשישב לעצמו,
במלך. מורד דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל מלכי דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה לעסוק

השעה. לצורך בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות
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אחד‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו. ּכדי אּלא סּוסים, ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא
אסּור. - הּמלכים ׁשאר ׁשעֹוּׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי

לֹוקה. - הֹוסיף ְִִֶואם
אֹו„. ּבֹו ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף ּלֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ּולׁשּמׁשיו. ולעבדיו לחילֹותיו ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלהתנאֹות
מּוכן ׁשם ולהיֹות ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ואין להרּבֹותֹו. מצוה זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלצרכי
ירּבה "ולא ׁשּנאמר: ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא ְְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור

לֹוקה. - הרּבה ואם ְְִִֶָּלֹו".
לּמלכים‰. "אל ׁשּנאמר: ׁשכרּות, ּדר לׁשּתֹות אסּור ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמל

ּבּיֹום יּׂשראל ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשתֹו
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובּלילה,

.Âאחת אּלא לֹו היתה לא אפּלּו ּבנׁשים. ׁשטּוף יהיה לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוכן
"אל ׁשּנאמר: הּטּפׁשים, ּכׁשאר ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתֹורה, הקּפידה לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
לפיכ יּׂשראל; קהל ּכל לב הּוא ׁשּלּבֹו לבבֹו", יסּור ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ"ולא
ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, מּׁשאר יתר ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדּבקֹו

ַָחּייו".
.Ê.עליהן ּומעידין אֹותן ּדנין ּדוד, בית ׁשּמלכי ּבארנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר

אֹותֹו, דנין ולא ידּון ׁשּלא חכמים ּגזרּו יּׂשראל, מלכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאבל

מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ׁשּלּבן מּפני עליו, מעידין ולא מעיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא
הּדת. על והפסד ּתּקלה ְְֵֶַַַַָָָָָהּדבר

.Áאפּלּו להרגֹו. רׁשּות לּמל יׁש יּׂשראל, ּבמל הּמֹורד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹגזר
- להרגֹו רצה ואם מיתה. חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכל וכן ."ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהרג,
להרגֹו רׁשּות לּמל יׁש המחרפֹו, אֹו הּמל את ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהמבּזה
ּבלבד. ּבסיף אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשמעי
יפקיר לא אבל לכבֹודֹו; ּבׁשֹוטין ּולהּכֹות לאסר לֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָֹֹויׁש

גזל. זה הרי - הפקיר ואם ְְֲִִִֵֵֶָָממֹון.
.Ëאפּלּו ּבמצֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל
ּדבריּב העבד, ודברי הרב ּדברי - ּפטּור זה הרי קּלה, מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מצוה, לבּטל הּמל ּגזר אם לֹומר צרי ואין קֹודמין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרב
לֹו. ׁשֹומעין ְִֵֶׁשאין

.È,התראה בלא אֹו ברּורה בראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורג ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹּכל
רׁשּות לּמל יׁש - ּבׁשגגה ׁשהרג ּׂשֹונא אֹו אחד, ּבעד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו
רּבים והֹורג צריכה. ּׁשהּׁשעה מה ּכפי העֹולם ּולתּקן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהרגֹו
אימה להּטיל רּבים, ימים ּתלּויים ּומּניחן ותֹולה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּביֹום

העֹולם. רׁשעי יד ְְִֵֵַַָָּולׁשּבר
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הּוא‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל
טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות

ּכרׁשּות·. הן הרי - הרּבים לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָארּבע
הרי - והאצטונית הּים ּכגֹון הּכרמלית, וכן לטמאה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהרּבים

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות ְְְִִֵַָָֻהן
ר‚. ׁשהן ּפי על ׁשאף מקֹומֹות, ׁשם לׁשּבתיׁש הּיחיד ׁשּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה. לענין הרּבים ּכרׁשּות הן הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻ
ּגדר הּמּקפת והּבקעה ולּגּתֹות; ולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻהמפּלׁשין
הרּבה רחב ּבנין ׁשהּוא מלכים, ּובסילקי החּמה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבימֹות
ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש הּמרּכבה אנׁשי ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלעמד
ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא והּפֹורן, הרּבים; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר, זה ּכנגד זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפתחים
לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדים מבֹואֹות וכן אחר. ּבפתח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויֹוצאין
ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן, מּכאן ּגדּורין ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאף
הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות והּבימֹוסֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן,

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות - העזרה ּכל וכן ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֻֻלטמאה.

הרּבים„. רׁשּות - עליהן עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּנֹות
ְְָֻ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
.Âהּיחיד רׁשּות - הּגׁשמים ּבימֹות ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

רׁשּות היא הרי - מּקפת היתה לא ואם ּולטמאה; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻלׁשּבת
הּגׁשמים ּבימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה ּבלבד. לטמאה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּיחיד
ואלּו החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ימֹות הן ואלּו מּתֹוכּה. הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהן
ענבים ׁשל העּגּולים ּבין ׁשנּיה. רביעה מּׁשּתרד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּגׁשמים?

לטמאה. הרּבים רׁשּות - ְְְִִַַָָֻלּזּוגין
.Êהּבֹוצרים ּולאחר הּיחיד, רׁשּות - הּבֹוצרים ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות -ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
חּוץ הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר ׁשּכנגּדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָּברּוח
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּכׁשם - דינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

לטמאה. הּיחיד רׁשּות ְְְִֵַָָֻהם
.Áכן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

הּיח רׁשּות ּבהן.הן מׁשּתּמׁשין העם ׁשאין מּפני לטמאה, יד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ׁשאין ּפי על אף הרּבים רׁשּות וחֹורי האילנֹות, הן: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואּלּו
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.ÊËמקּבלין העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתים
למראה. אּלא לאכלין ּכבׁשן ׁשּלא ְְְְְֳִֶֶֶַָָָָָֹֻטמאה;

.ÊÈמּפני טמאה, מקּבלין אין - ׁשּלּה והּנץ קּׁשּות ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּכׁשּות
אכל. ֵֶֶֹׁשאינֹו

.ÁÈ.ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא - ּבכּורּתֹו ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּדבׁש
ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום מתטּמא החּלֹות מּׁשּירּסק - הּדבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָרדה
לאכלין עליו חׁשב מׁשקין; טמאת מתטּמא - מּכּורּתֹו ְְְְֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻהּזב

אכלין. טמאת מתטּמא -ְְֳִִֵַַָֻ
.ËÈעליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - הּקרּוׁש ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּׁשמן

וכן דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין קרּוׁש ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָּכׁשהּוא
- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּדם
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין עליו חׁשב אכלין; טמאת ְְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָָָֻמתטּמא

.Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ׁשּקרׁש ְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹחלב
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא -ְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָֻ

.‡Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּתמרים ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּדבׁש
ּכל ּוׁשאר דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא -ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָֻ
ּבין עליהן חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּכּלן ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻמי

דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין ְְְְֳִִֵַַָָָָלאכלין
.·Î- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלג

נטמא מׁשקין. טמאת מתטּמא - למׁשקין דעּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבטלה
הּטמא חרס ּכלי ּגּבי על העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא - ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקצתֹו

ּכּלֹו. נטמא -ְִָֻ
.‚Îהּוא והרי דעּתֹו, ּבטלה - עליו ׁשחּׁשב ׁשּבּכחל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחלב

טמאת מתטּמא זה הרי - ׁשּבּקבה החלב על חׁשב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻטהֹור.
ֳִָאכלין.

.„Îוערב ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשּיהּל - ׁשּדרכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָענבים
אֹותן - ׁשלמים ּגרּגרין ּבהן נׁשּתּיר מׁשקין. טמאת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמתטּמאין
מּׁשּיטענּום - הּזיתים וכן אכלין. טמאת מתטּמאין ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻּגרּגרין
- ׁשלמין ּגרּגרין ּבהן נׁשּתּירּו מׁשקין. טמאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֻמתטּמאין

אכלין. טמאת ְְְֳִִִַַָֻמתטּמאין
.‰Îועגלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהערלה,

ּופטר מצרע, וצּפרי ׁשּנערפה, ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹערּופה
אף והּנֹותר, והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובּׂשר ּבחלב, ּובּׂשר ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת מתטּמאין ּכּלן - ּבהנאה אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻעל

ֳִָאכלין.
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טמאה‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל
קטן ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד

טמאה. מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻׁשּיכֹולין
יכֹול·. ׁשאינֹו ּבקלּפה ּומערה ׁשּנפׁשח ּתאנה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיחּור

ספק, ּבּדבר ויׁש מתטּמאין. ׁשּבֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלחיֹות
לאו. אֹו ׁשּנׁשּבר הּיחּור לזה יד ּכמֹו האילן ׁשאר היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאם

ׁשּיבׁשּו‚. ּודלעת ּכרּוב ּכגֹון ּבאּביהן, ׁשּיבׁשּו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָירקֹות
הרי - ליּבׁשן לּקטן אכלין. טמאת מתטּמאין אינן - ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאּביהן

ּכעץ. ויעּׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן

יבׁש„. אם וכן ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָאילן
ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ְֲִִִֵֵֵָָהאילן

אכלין‰. טמאת מּטּמאֹות - ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָֻּתאנים
ְִָּבמקֹומן.

.Âעדּכל טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הן ׁשעדין ּפי על אף ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשחט ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּימּותּו.
טמאה? מקּבלין מאימתי ודגים טמאה. מקּבלין - ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמפרּכסין
הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ונתטּמאּו טרפה ּבהן נֹולד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּימּותּו.
אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים חׁשּובין הן אם ספק, ּבּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָיׁש
האיבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאינן
לחיֹות, יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאֹו
חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - הכׁשרּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻֻאם
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
הכׁשר - ׁשהכׁשר ויד זה, לאיבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
ּתהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהאיבר
ּבּה. המדלּדלין ּבּׂשר אֹו לאיבר יד ּכמֹו ּבחּייה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבהמה

.Êׁשּיצא ּבּדם הּבּׂשר ּכל הכׁשר - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשֹוחט
ּכל הרי - ּבּׁשחיטה ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה.

הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל הכׁשר צרי ְְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָֹֻּבּׂשרן
.Áׁשהכׁשרּו אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻאכלין

אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר, אינֹו - ׁשּבּקרקע המחּברים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֻֻּבּמים
מׁשקין; ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ּבמים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּנעקרּו
הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו - ּכלי ּבכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי הּמים ׁשאב ׁשּבכלים. הּמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכעין

ְִִַמכׁשירין.
.Ëחּוץ ׁשּיצאת ּפי על אף והגּדילה, ּבעציץ ׁשּנטעּה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָקּׁשּות

ׁשּיצא ּכדי נקּוב ׁשהּוא ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻלעציץ
מקּבל אינֹו ּבֹו והּנטּוע ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו

מכׁשירין. אינן - מים ּבֹו היּו אם וכן ְְְִִִִֵֵַַָָָֻטמאה.
.Èואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי - נקּוב ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻעציץ

מכ - ּבתֹוכֹו מים ׁשירין.היּו ְְִִִַַָ
.‡Èּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

ׁשאינן ּפי על ואף הּזרעים, את מכׁשירין אינן - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולצאת
ּכנקּובין. הן הרי - ְְֲִִִֵֵנקּובין

.·Èאּלא ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ּׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָעציץ
קּבּול. ּכלי ׁשאינֹו ּׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי

.‚Èּפי על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּבאין וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ּבּקרקע. יהיּו ׁשּלא והּוא ְְְְִֶַַַַַֹּכאחת.
.„È- אדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל

ראּוי ואינֹו ונפסד ׁשּנסרח מׁשקה וכן טמאה. מקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאינֹו
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה. אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË- לאכילה עליה ׁשחּׁשב והּׁשליא ׁשּׁשלקֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהעֹור

עצמן. ּבפני אכלים טמאת ְְְְְֳִִִִֵַַַָָֻמתטּמאין
.ÊËטמאת מתטּמא אם ספק, זה הרי - ׁשּׁשלקֹו החמֹור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעֹור

מּפני מתטּמא אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני עצמֹו ּבפני ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאכלים
הרּבה. מאּוס ְֵֶַָׁשהּוא
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ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ּכיצד? ארּבעה. על ארּבעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן
נגע לא ספק נגע ספק לראׁשֹו, עלה ּבתֹוכֹו, וטמאה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֻהרּבים
נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחֹור ידֹו הכניס טמא. ספקֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

טמא. ספקֹו - נגע לא ְֵֵֵַָָָֹספק
.Ëנכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחנּות

הּמּנח ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספק
אחת חנּיֹות, ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּברׁשּות
נכנס לּטמא ספק מהן, לאחת ונכנס טמאה, ואחת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָטהֹורה
ׁשהחנּות הּיחיד, רׁשּות ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - לּטהֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָספק
ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש הּגׁשמים ּבימֹות ּבקעה וכן הּיחיד. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָרׁשּות
נכנסּתי ואמר: טהֹורה, ואחת טמאה אחת ּׂשדה ּובּה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהרּבה,
לא אֹו ּׂשדה לאֹותּה נכנסּתי אם יֹודע ואיני זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבקעה
אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻנכנסּתי

טמא. - ּביאה ְִֵֵָָספק
.Èוחזר הרּבים רׁשּות ונעּׂשה הּיחיד רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא, ספקֹו הּיחיד רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעּׂשה
טהֹור. ספקֹו הרּבים רׁשּות ְְְִֵֶַָָּוכׁשהּוא

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - הרּבים ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
והּטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּכיצד?
ידֹו הכניס טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבתֹוכּה,
ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹלתֹוכּה,

ּבני אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר ּכתפֹו, על ונתּוןנתּונה ר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

.·Èוטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
ידֹו ּפׁשט טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, ְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹנתּונה
סלע וכן טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
נתּונה וטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻהּמּנח
ּבראׁש עלה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּסלע,
.‚Èּומהּלכין חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זב ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָהיה

על מרּכב טמא ּתינֹוק נגע; לא ספק ּבּזב נגע ספק ,ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּדר
אביו ׁשל ּכתפֹו על מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻּכתפֹו
ּכתפֹו על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ׁשטּוחין ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻוהרק
הסיט ספק עֹובר, והּטמא מעּׂשרה למעלה הרּבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּברׁשּות

טהֹור. הּכל - הסיט לא ִֵֵַָָֹֹספק

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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והכׁשרן. ּומׁשקין אכלין טמאת דין והיא אחת, עּׂשה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

אדם,‡. למאכל המיחד אכל וענביםּכל ּובּׂשר לחם ּכגֹון ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
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
וזהּו מׁשקין. מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ׁשּיּבלל עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה

זרע. על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: הכׁשר. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻהּנקרא
האכלין·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואּלּו

והּדם, והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, הּמים, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻלטמאה:
ּברצֹון האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשהּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּבעלים.
- נגּוב הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף האכל, ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ורּמֹונים,‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹאכל

הרי - הּמת ּבּׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול ׁשהּוא ּפי על ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָאף
הּמׁשקין. מּׁשבעת ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּוא

הּמׁשקין„. ׁשבעת אּלא טמאה ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאין
מכׁשירין, ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמנינּו

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
מהן‰. הּיֹוצאין מׁשקין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא וענבים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹזיתים

מי ּכׁשאר הן הרי אּלא טמאה, מקּבלין ולא מכׁשירין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻאינן
לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ְְִֵֵֶָּפרֹות

.Âאדם ׁשּבני ּפי על אף טמאה מקּבלין ׁשאינן דברים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאּלּו
מּפני אּלא ּגּופן, להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹוכלין
ואּלּו הּמראה. אֹו הריח מּפני אֹו ּבּמאכלֹות טעם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּנֹותנין
והחלּתית והּתיאה ּבּׂשמים וראׁשי והחמס הּקׁשט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהן:

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חריע. וחּלֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹוהּפלּפלין
.Êואם הּׂשדה; ירקֹות ּכׁשאר ּגּופֹו לאכילת סתמֹו - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבת

והּׁשבת אכלין. טמאת מתטּמא אינֹו - לּקדרה עליו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחׁשב
מתטּמאה ואינּה ּכזבל זֹו הרי - לּקדרה טעם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשּנתנה

אכלין. ְֳִַָֻטמאת
.Áהן עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּתמרים

אדם. מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין טמאת ְְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמתטּמאין
.Ëטמאת מתטּמאין - אדם למאכל יחדן אם ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָֻהּכרׁשינים,

ֳִָאכלין.
.È- וטּגנֹו ׁשלקֹו ואם ּדבר. לכל ּכעץ הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָהּקֹור

אכלין. טמאת ְְֳִִֵַַָֻמתטּמא
.‡Èאינן - לאכלין ׁשּכנסן ּפי על אף והּזּגין, ְְְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהחרצּנין

אכלין. טמאת ְְְֳִִִַַָֻמתטּמאין
.·Èהּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשים וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים

עד ּכּמה? ועד טמאה. מקּבלין אינן - הּדריכה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻּבׁשעת
מקּבלין - מּזה יתר הּנפרץ היה ּכֹור. לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָארּבעה
מארּבעה ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף לאכלין, ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻטמאה.

ט מקּבלין - מאה.קּבין ְְְִִַַָֻ
.‚Èּכאכלין הן הרי - והּקצח והּבסר והּפּגין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּכפנּיֹות

טמאה. ְְְִַָֻּומקּבלין
.„È- הּׁשֹוטה הּלּוף ועלי ערל וׁשל וחרּובין זרדים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָלּולבי

ׁשּיתמּתקּו. עד טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֶַַַָָֻאינן
.ÂËמּטּמאין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמֹוסין ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָהחרּדל

המּתיקּו. ׁשּלא עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻטמאת
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.ÊËמקּבלין העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתים
למראה. אּלא לאכלין ּכבׁשן ׁשּלא ְְְְְֳִֶֶֶַָָָָָֹֻטמאה;

.ÊÈמּפני טמאה, מקּבלין אין - ׁשּלּה והּנץ קּׁשּות ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּכׁשּות
אכל. ֵֶֶֹׁשאינֹו

.ÁÈ.ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא - ּבכּורּתֹו ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּדבׁש
ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום מתטּמא החּלֹות מּׁשּירּסק - הּדבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָרדה
לאכלין עליו חׁשב מׁשקין; טמאת מתטּמא - מּכּורּתֹו ְְְְֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻהּזב

אכלין. טמאת מתטּמא -ְְֳִִֵַַָֻ
.ËÈעליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - הּקרּוׁש ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּׁשמן

וכן דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין קרּוׁש ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָּכׁשהּוא
- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּדם
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין עליו חׁשב אכלין; טמאת ְְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָָָֻמתטּמא

.Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ׁשּקרׁש ְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹחלב
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא -ְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָֻ

.‡Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּתמרים ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּדבׁש
ּכל ּוׁשאר דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא -ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָֻ
ּבין עליהן חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּכּלן ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻמי

דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין ְְְְֳִִֵַַָָָָלאכלין
.·Î- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלג

נטמא מׁשקין. טמאת מתטּמא - למׁשקין דעּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבטלה
הּטמא חרס ּכלי ּגּבי על העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא - ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקצתֹו

ּכּלֹו. נטמא -ְִָֻ
.‚Îהּוא והרי דעּתֹו, ּבטלה - עליו ׁשחּׁשב ׁשּבּכחל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחלב

טמאת מתטּמא זה הרי - ׁשּבּקבה החלב על חׁשב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻטהֹור.
ֳִָאכלין.

.„Îוערב ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשּיהּל - ׁשּדרכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָענבים
אֹותן - ׁשלמים ּגרּגרין ּבהן נׁשּתּיר מׁשקין. טמאת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמתטּמאין
מּׁשּיטענּום - הּזיתים וכן אכלין. טמאת מתטּמאין ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻּגרּגרין
- ׁשלמין ּגרּגרין ּבהן נׁשּתּירּו מׁשקין. טמאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֻמתטּמאין

אכלין. טמאת ְְְֳִִִַַָֻמתטּמאין
.‰Îועגלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהערלה,

ּופטר מצרע, וצּפרי ׁשּנערפה, ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹערּופה
אף והּנֹותר, והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובּׂשר ּבחלב, ּובּׂשר ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת מתטּמאין ּכּלן - ּבהנאה אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻעל

ֳִָאכלין.

ה'תשע"א ב' אדר ט"ז שלישי יום
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טמאה‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל
קטן ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד

טמאה. מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻׁשּיכֹולין
יכֹול·. ׁשאינֹו ּבקלּפה ּומערה ׁשּנפׁשח ּתאנה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיחּור

ספק, ּבּדבר ויׁש מתטּמאין. ׁשּבֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלחיֹות
לאו. אֹו ׁשּנׁשּבר הּיחּור לזה יד ּכמֹו האילן ׁשאר היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאם

ׁשּיבׁשּו‚. ּודלעת ּכרּוב ּכגֹון ּבאּביהן, ׁשּיבׁשּו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָירקֹות
הרי - ליּבׁשן לּקטן אכלין. טמאת מתטּמאין אינן - ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאּביהן

ּכעץ. ויעּׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן

יבׁש„. אם וכן ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָאילן
ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ְֲִִִֵֵֵָָהאילן

אכלין‰. טמאת מּטּמאֹות - ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָֻּתאנים
ְִָּבמקֹומן.

.Âעדּכל טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הן ׁשעדין ּפי על אף ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשחט ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּימּותּו.
טמאה? מקּבלין מאימתי ודגים טמאה. מקּבלין - ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמפרּכסין
הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ונתטּמאּו טרפה ּבהן נֹולד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּימּותּו.
אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים חׁשּובין הן אם ספק, ּבּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָיׁש
האיבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאינן
לחיֹות, יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאֹו
חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - הכׁשרּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻֻאם
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
הכׁשר - ׁשהכׁשר ויד זה, לאיבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
ּתהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהאיבר
ּבּה. המדלּדלין ּבּׂשר אֹו לאיבר יד ּכמֹו ּבחּייה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבהמה

.Êׁשּיצא ּבּדם הּבּׂשר ּכל הכׁשר - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשֹוחט
ּכל הרי - ּבּׁשחיטה ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה.

הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל הכׁשר צרי ְְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָֹֻּבּׂשרן
.Áׁשהכׁשרּו אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻאכלין

אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר, אינֹו - ׁשּבּקרקע המחּברים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֻֻּבּמים
מׁשקין; ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ּבמים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּנעקרּו
הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו - ּכלי ּבכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי הּמים ׁשאב ׁשּבכלים. הּמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכעין

ְִִַמכׁשירין.
.Ëחּוץ ׁשּיצאת ּפי על אף והגּדילה, ּבעציץ ׁשּנטעּה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָקּׁשּות

ׁשּיצא ּכדי נקּוב ׁשהּוא ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻלעציץ
מקּבל אינֹו ּבֹו והּנטּוע ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו

מכׁשירין. אינן - מים ּבֹו היּו אם וכן ְְְִִִִֵֵַַָָָֻטמאה.
.Èואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי - נקּוב ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻעציץ

מכ - ּבתֹוכֹו מים ׁשירין.היּו ְְִִִַַָ
.‡Èּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

ׁשאינן ּפי על ואף הּזרעים, את מכׁשירין אינן - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולצאת
ּכנקּובין. הן הרי - ְְֲִִִֵֵנקּובין

.·Èאּלא ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ּׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָעציץ
קּבּול. ּכלי ׁשאינֹו ּׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי

.‚Èּפי על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּבאין וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ּבּקרקע. יהיּו ׁשּלא והּוא ְְְְִֶַַַַַֹּכאחת.
.„È- אדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל

ראּוי ואינֹו ונפסד ׁשּנסרח מׁשקה וכן טמאה. מקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאינֹו
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה. אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË- לאכילה עליה ׁשחּׁשב והּׁשליא ׁשּׁשלקֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהעֹור

עצמן. ּבפני אכלים טמאת ְְְְְֳִִִִֵַַַָָֻמתטּמאין
.ÊËטמאת מתטּמא אם ספק, זה הרי - ׁשּׁשלקֹו החמֹור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעֹור

מּפני מתטּמא אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני עצמֹו ּבפני ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאכלים
הרּבה. מאּוס ְֵֶַָׁשהּוא
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זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמאה זֹו הרי - ׁשנים] רב ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָֹֻ[אֹו
ׁשחטּה יּׂשראל ׁשהרי מחׁשבה, צריכה ואין מפרּכסת. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
מּזֹו; גדֹולה מחׁשבה ל ואין ּכֹוכבים, העֹובד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאכילת
חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי הכׁשר, צריכה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻואינּה
אכלין. טמאת מּטמאה אינּה - ׁשּנחרּה אֹו אחד ּבּה ְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחט
וׁשחט ליּׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמא - ׁשנים רב אֹו ׁשנים ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָֹֻּבּה
אֹו אחד ּבּה ׁשחט הכׁשר. צריכה ואינּה מפרּכסת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת מטּמאה אינּה - ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָָָָֻנחרּה

ְֵַהּנבלֹות.
חּׁשב‰. ּכ ואחר ּבהמה ׁשל החי מן מאיבר ּבּׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹות

צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו
המטּמא וכל ּכנבלה, חמּורה טמאה ׁשּמטּמא מּפני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהכׁשר,

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה
.Âוהׁשלים עליו, ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

הֹואיל הכׁשר; צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעליו
מטּמא לכזית, הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכל מּכזית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּופחֹות
עליו, ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן חמּורה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה
מטּמא ואינֹו הֹואיל לכביצה, ׁשהׁשלים עד ּבבצק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּניחּה
הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. צרי זה הרי - הּבצק מּפני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבמּגע
מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָצרי
הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו, נבלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכזית

הכׁשר. צרי אין לפיכ חמּורה, טמאה לטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻסֹופֹו
.Êמּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת מּבּׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

ּכ אצל הּכל בטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי הּכל - אדם;אכלין ל ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו. הּמת ּבּׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

.Áטמאה מתטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכזית
ֲָחמּורה.

.Ëעליו חּׁשב אם לכלב, להאכילֹו חי מאדם ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחֹות
הכׁשר. צרי ואינֹו מחׁשבה, צרי זה הרי - אדם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמאכל

.Èהרי - ּבּמדינה ׁשהּגת ּפי על אף ומת, לגת ׁשּנפל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוזל
ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב מחׁשבה. צרי ּולפיכ ּבּגת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנמאס
למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מטּמא, זה הרי - לנכרי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהאכילֹו
טמאת מתטּמא אינֹו - לכלב להאכילֹו עליו חּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאדם.
ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ׁשחּׁשב זה היה ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאכלים.
הרי - לאדם להאכילֹו ּכדי העלּוהּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוקטן

מחׁשבה. להן ואין מעּׂשה, להן ׁשּיׁש טמא; ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

ה'תשע"א ב' אדר י"ח חמישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשהן.‡. ּכל - עצמן לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻּכּמה
אׁשר האכל ּכל ׁשּנאמר: מתטּמא. חרּדל אֹו ׁשמׁשּום ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאפּלּו
אֹו אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל - ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיאכל
וכן קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד ידים אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשקין
ּכביצה ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהאֹוכל

ּפרס. חצי וזהּו ְְֱֲִֶֶָָּומחצה.
אפּלּו·. ׁשהן. ּבכל ּומטּמאין ׁשהן, ּכל מתטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין

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

וכל‚. לרביעית. הּגוּיה את לפסל מצטרפין הּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֹּכל
ּולכחצי אכלים, טמאת לטּמא לכביצה מצטרפין ְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻהאכלין
עם ּבצק עם קמח עם חּטה אפּלּו הּגוּיה. את לפסל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרס

מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובּׂשר ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹּתאנה
על„. אף - והאלל והּתבלין, והּמרק ּבּבּׂשר, המחּבר ְְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָָֻהעֹור

מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ּומקצתֹו עליו חּׁשב ׁשּמקצתֹו ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹּפי
המחּברֹות והעצמֹות - סּכין ּפלטּתּו ּומקצתֹו חּיה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֻּפלטּתּו
ּומן הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּגידים, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבּׂשר,
הּצּפרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
מתטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבּׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּומן

ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה ּומצטרפין ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָּומטּמאין,
אינן‰. - ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן טמאים אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה

מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאים.
טהֹורין. - ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשרץ

.Â- ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן ּופּגּול ונֹותר ודם חלב ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכזית
חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים הּניחן ּכרת. עליהן חּיבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין
ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ׁשהיּו. ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻלכמֹות

ְִלאּסּור.
.Êי אם חלּולין: ׁשהן ּבצלים ּובני ּבצלים רירעלי ּבהם ׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ממע - וריקנים חלּולין היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין -ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
חללן. ֲֶָָאת

.Áחלל ּבּה יׁש ואם ׁשהיא. ּכמֹות מׁשּתערת - ספּגנין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּפת
חללּה. את ממע -ְֲֵֶַָָ

.Ëמׁשּתערין - ׁשּנתמעטה זקנה ּובּׂשר ׁשּנתּפח העגל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׂשר
ׁשהן. ְֵֶּכמֹות

.Èּכמֹות מׁשּתערין - הּמתקרקׁשים והּׁשקד והּתמרים ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָהאגֹוז
ֵֶׁשהן.

.‡Èהיּו זה. עם זה מצטרפין - ׁשוין וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֹֻּכל
אין - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
ולא טמאתֹו ּכיצד ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמצטרפין
טמאתֹו? ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו. ורקב הּמת ּבּׂשר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשעּורֹו?
לא ׁשאם לֹומר, צרי ואין הּנבלה. ּובּׂשר הּמת ּבּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּכגֹון
ּובּׂשר נבלה ּבּׂשר ּכגֹון ּבּטמאה, ולא ּבּׁשעּור לא ׁשוים ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻהיּו

מצטרפין. ׁשאין - ְְִִֵֶֶֶַָהּׁשרץ
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורם - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתם ּכביצה, אּלא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא
לפיכ ּכלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ּבמּגע אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמטּמא
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
ׁשני, זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. - ּבתרּומה נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשליׁשי. זה הרי - ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּביצה

חצי אפּלּו רביעיּבזה. אכל ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

.‚Èּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשני. מהן אחד ּכל - חּלקן ראׁשֹון. הּכל -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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.ÊÈׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוּׂשעֹורים ּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחּטים
- לאכילה עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלין אין -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

אכלין. טמאת ְְְֳִִַַָֻמתטּמאֹות
.ÁÈנפסל אם ונסרח: נפסל ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא אכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

נפסל ואם טהֹור; זה הרי - ּכחרּׂש ׁשּיבׁש אֹו הּכלב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּלאכל
ּכׁשהיה. טמא זה הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּלאכל

ּבמקוה. טהרה להן אין - ׁשּנטמאּו האכלין ְְְְְֳֳִִִֵֶֶֶָָָָָָוכל
.ËÈואפּלּו טהֹור, מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרעם טמאים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָזרעים

הׁשרׁשה קדם אבל ׁשהׁשריׁשּו; והּוא ּכלה. זרעֹו ׁשאין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבדבר
ּכלה. ׁשּזרעֹו ּבדבר אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ

.Îנטמא ואם אכל. מּתֹורת ּבטלּו - לכלים ׁשּמחּברין ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאכלין
והן הֹואיל הּכלי; ּבטמאת מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַֻהּכלי

ּכעץ. הן הרי - עץ ּתׁשמיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַַמׁשּמׁשין
.‡Îהרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

הּכלב ידי על יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם, ּבטמאתֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻזה
ּבלבד, הּמים מן חּוץ טהרה ׁשּנטמא למׁשקה ואין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָלעֹולם.
מקוה מי ׁשּצפּו ּכיון - ּבמקוה טמאים מים הטּביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאם
ורעים ּבחּמין, וצֹונן ּבצֹונן חּמין ּומטּבילין טהרּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָעליהן

ּברעים. ויפים ְְְִִִָָָּביפים
.·Îמקצתּה והטּביל טמאים מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקל

ּכּלּה. את ׁשּיטּבל עד מקצתּה ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבמקוה
.‚Îוטהר הֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשלג

ּכּלֹו. טהר ְִַָָֻמקצתֹו,
.„Îׁשּתּמדֹו ּבין ׁשּתּמדֹו אחר ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּתמד

ויטהר, ּבמקוה מּׁשיקֹו - החמיץ ׁשּלא עד טמאים: ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹּבמים
טהרה לֹו ואין ּכיין, הּוא הרי - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהרי

ְְִֶּבמקוה.
.‰Î,ּבהן וכּיֹוצא ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, ׁשּמלאה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָקדרה

ונגע ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט הּמקוה, ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּונתּונה
ּבתֹו ׁשהן ּפי על אף הּמׁשקין את מטּמא זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבּה
על אף ׁשּבתֹוכּה הּמׁשקין מחמת הּקדרה ונטמאת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמקוה,
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה הּמקוה. ּבתֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי
ׁשּבתֹוכּה הּמים ואין לעֹולם, חרס ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין
הּטמאה אב ּפׁשט הּמקוה. ּבמי מערבים ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטמאים,
ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין הּקדרה, נטמאת - ּבּה ונגע ידֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

ֶֶחרס.
.ÂÎמי עליהן ירדּו טמאה. ּבחזקת הן הרי - ׁשפיכּות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמי

למחצה מחצה טהֹורים; הן הרי - עליהן רּבּו אם ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָגׁשמים,
ּבזמן אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא, הּכל -ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּכל עליהן וירדּו גׁשמים מי קדמּו אבל ׁשפיכה; מי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשּקדמּו
ׁשּירדּו טמאין ׁשּמׁשקין טמא, הּכל - ׁשפיכּות מּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין - ְְְְִִִֶַָלטהֹורים
.ÊÎ,מנּטפים הן והרי ּכסּותֹו את והמכּבס ּגּגֹו את ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהּטֹורף

גׁשמים מי רּבּו הרי - הּנטיפֹות ורּבּו ּגׁשמים עליהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָירדּו
טהֹורין. מהן והּנֹוטפין ְְְֲִִֵֵֶֶַעליהן,

.ÁÎהּׁשמן והרי וטבל האדם זה ונטמא טהֹור ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּס
טהֹור הּוא הרי - קטן איבר סיכת ּכדי היה אם ּבּׂשרֹו, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָעל
הּׁשמן טהר לא - וטבל טמא ׁשמן ס מּקדם. ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהיה

הּׁשמן הרי - טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו;
ּבטל - מּמּנּו להטּפיח ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו,

ְִּבמעּוטֹו.

ה'תשע"א ב' אדר י"ז רביעי יום
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וׁשּכל‡. ׁשּיכׁשרּו; עד מתטּמאין האכלין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכבר
עד טמאה מקּבל אינֹו - אדם למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל

לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו
לאדם·. מיחד ואינֹו הּזה ּבּמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻאכל

מחׁשבה צרי אינֹו ּבֹו מיחד ׁשהּוא ּבּמקֹום - אחר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבמקֹום
ליחדֹו מחׁשבה צרי ּבֹו מיחד ׁשאינֹו ּובּמקֹום לאדם, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻליחדֹו
אדם לטּמא ׁשּסֹופֹו אכל וכל טמאה. יקּבל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלאדם

הכׁשר. צרי אינֹו ְְִִֵֵֵֶָוכלים
ויׁש‚. מחׁשבה, צריכין ואינן הכׁשר ׁשּצריכין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש

ׁשּצריכין ויׁש הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּצריכין
הכׁשר. ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ויׁש והכׁשר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמחׁשבה
צריכין - מקֹום ּבכל לאדם המיחדין האכלין ּכל ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָֻּכיצד?
טהֹורים וחגבים טהֹורים ּדגים מחׁשבה. צריכין ואין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָהכׁשר
הרי - ּבּכפרים טמאים ודגים טמאים וחגבים מקֹום, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבכל
חלב וכן מחׁשבה. ולא הכׁשר ּוצריכין לאדם, מיחדין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהן
ּבכל מחׁשבה ולא הכׁשר צרי - ׁשּמתה טהֹורה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבהמה

ואּלּו החי,מקֹום. מן הּפֹורׁש ּבּׂשר והכׁשר: מחׁשבה צריכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
העֹוף ונבלת העֹוף, מן ּבין הּבהמה מן ּבין האדם מן ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
ּפי על אף ּבּכפרים. ׁשחּוטה טהֹורה ּבהמה וחלב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּטמא,
ּוׁשאר הּמחׁשבה. אחר ׁשני הכׁשר צרי ּבּׁשחיטה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהכׁשר
והּפטרּיֹות. ּביֹותר הּקׁשים הּבצלים ּכגֹון הּׂשדה, ירקֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
עלׁשין ּבּכפרים. מחׁשבה צריכין - קטּנים ודגים חגבים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֻוכן
טמאה מקּבלין אינן - לאדם עליהן ונמל לבהמה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּזרען
אינּה חּבּור ׁשּמחׁשבת ׁשּיּתלׁשּו, אחר עליהן ׁשּיחׁשב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעד
עליהן ונמל והדיחן, לבהמּתֹו ׁשלּקטן עלׁשין ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמחׁשבה.
ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה. אחר ׁשני הכׁשר צריכין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאדם
אכלין, טמאת מקּבל - לאכילה עליו חׁשב אם האלל, ְְֲֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּבזה.
העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ הּוא הרי - לאו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַָָָָֻואם
הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּגידים, ּבּבּׂשר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָֻהמחּברין
מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים הּטלפים, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּומן
הכׁשר צריכין - ּבּבּׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּצּפרנים
נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ואּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומחׁשבה.
ּבהמה וחלב הּטהֹור העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל טהֹורה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהמה
אחד אין אדם, למאכל מיחדין ׁשהן לפי ּבּכרּכים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻטהֹורה
ׁשּסֹופן מּפני הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה; צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאּלּו
אינֹו חמּורה טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻלטּמא
הכׁשר: צריכין ואינן מחׁשבה צריכים ואּלּו הכׁשר. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָצרי
ּבכל טמאה ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָנבלת
אב - ּכזית אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמקֹום.

הּוא. ְָֻטמאה
ׁשנים„. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל
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זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמאה זֹו הרי - ׁשנים] רב ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָֹֻ[אֹו
ׁשחטּה יּׂשראל ׁשהרי מחׁשבה, צריכה ואין מפרּכסת. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
מּזֹו; גדֹולה מחׁשבה ל ואין ּכֹוכבים, העֹובד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאכילת
חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי הכׁשר, צריכה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻואינּה
אכלין. טמאת מּטמאה אינּה - ׁשּנחרּה אֹו אחד ּבּה ְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחט
וׁשחט ליּׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמא - ׁשנים רב אֹו ׁשנים ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָֹֻּבּה
אֹו אחד ּבּה ׁשחט הכׁשר. צריכה ואינּה מפרּכסת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת מטּמאה אינּה - ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָָָָֻנחרּה

ְֵַהּנבלֹות.
חּׁשב‰. ּכ ואחר ּבהמה ׁשל החי מן מאיבר ּבּׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹות

צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו
המטּמא וכל ּכנבלה, חמּורה טמאה ׁשּמטּמא מּפני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהכׁשר,

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה
.Âוהׁשלים עליו, ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

הֹואיל הכׁשר; צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעליו
מטּמא לכזית, הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכל מּכזית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּופחֹות
עליו, ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן חמּורה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה
מטּמא ואינֹו הֹואיל לכביצה, ׁשהׁשלים עד ּבבצק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּניחּה
הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. צרי זה הרי - הּבצק מּפני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבמּגע
מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָצרי
הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו, נבלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכזית

הכׁשר. צרי אין לפיכ חמּורה, טמאה לטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻסֹופֹו
.Êמּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת מּבּׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

ּכ אצל הּכל בטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי הּכל - אדם;אכלין ל ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו. הּמת ּבּׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

.Áטמאה מתטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכזית
ֲָחמּורה.

.Ëעליו חּׁשב אם לכלב, להאכילֹו חי מאדם ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחֹות
הכׁשר. צרי ואינֹו מחׁשבה, צרי זה הרי - אדם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמאכל

.Èהרי - ּבּמדינה ׁשהּגת ּפי על אף ומת, לגת ׁשּנפל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוזל
ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב מחׁשבה. צרי ּולפיכ ּבּגת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנמאס
למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מטּמא, זה הרי - לנכרי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהאכילֹו
טמאת מתטּמא אינֹו - לכלב להאכילֹו עליו חּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאדם.
ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ׁשחּׁשב זה היה ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאכלים.
הרי - לאדם להאכילֹו ּכדי העלּוהּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוקטן

מחׁשבה. להן ואין מעּׂשה, להן ׁשּיׁש טמא; ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

ה'תשע"א ב' אדר י"ח חמישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשהן.‡. ּכל - עצמן לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻּכּמה
אׁשר האכל ּכל ׁשּנאמר: מתטּמא. חרּדל אֹו ׁשמׁשּום ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאפּלּו
אֹו אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל - ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיאכל
וכן קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד ידים אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשקין
ּכביצה ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהאֹוכל

ּפרס. חצי וזהּו ְְֱֲִֶֶָָּומחצה.
אפּלּו·. ׁשהן. ּבכל ּומטּמאין ׁשהן, ּכל מתטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין

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

וכל‚. לרביעית. הּגוּיה את לפסל מצטרפין הּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֹּכל
ּולכחצי אכלים, טמאת לטּמא לכביצה מצטרפין ְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻהאכלין
עם ּבצק עם קמח עם חּטה אפּלּו הּגוּיה. את לפסל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרס

מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובּׂשר ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹּתאנה
על„. אף - והאלל והּתבלין, והּמרק ּבּבּׂשר, המחּבר ְְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָָֻהעֹור

מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ּומקצתֹו עליו חּׁשב ׁשּמקצתֹו ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹּפי
המחּברֹות והעצמֹות - סּכין ּפלטּתּו ּומקצתֹו חּיה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֻּפלטּתּו
ּומן הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּגידים, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבּׂשר,
הּצּפרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
מתטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבּׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּומן

ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה ּומצטרפין ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָּומטּמאין,
אינן‰. - ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן טמאים אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה

מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאים.
טהֹורין. - ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשרץ

.Â- ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן ּופּגּול ונֹותר ודם חלב ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכזית
חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים הּניחן ּכרת. עליהן חּיבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין
ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ׁשהיּו. ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻלכמֹות

ְִלאּסּור.
.Êי אם חלּולין: ׁשהן ּבצלים ּובני ּבצלים רירעלי ּבהם ׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ממע - וריקנים חלּולין היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין -ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
חללן. ֲֶָָאת

.Áחלל ּבּה יׁש ואם ׁשהיא. ּכמֹות מׁשּתערת - ספּגנין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּפת
חללּה. את ממע -ְֲֵֶַָָ

.Ëמׁשּתערין - ׁשּנתמעטה זקנה ּובּׂשר ׁשּנתּפח העגל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׂשר
ׁשהן. ְֵֶּכמֹות

.Èּכמֹות מׁשּתערין - הּמתקרקׁשים והּׁשקד והּתמרים ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָהאגֹוז
ֵֶׁשהן.

.‡Èהיּו זה. עם זה מצטרפין - ׁשוין וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֹֻּכל
אין - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
ולא טמאתֹו ּכיצד ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמצטרפין
טמאתֹו? ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו. ורקב הּמת ּבּׂשר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשעּורֹו?
לא ׁשאם לֹומר, צרי ואין הּנבלה. ּובּׂשר הּמת ּבּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּכגֹון
ּובּׂשר נבלה ּבּׂשר ּכגֹון ּבּטמאה, ולא ּבּׁשעּור לא ׁשוים ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻהיּו

מצטרפין. ׁשאין - ְְִִֵֶֶֶַָהּׁשרץ
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורם - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתם ּכביצה, אּלא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא
לפיכ ּכלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ּבמּגע אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמטּמא
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
ׁשני, זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. - ּבתרּומה נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשליׁשי. זה הרי - ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּביצה

חצי אפּלּו רביעיּבזה. אכל ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

.‚Èּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשני. מהן אחד ּכל - חּלקן ראׁשֹון. הּכל -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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- הּפרּכיל יד וכן טפח. - קּונדס ועקץ לאכל. הּסמּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹטפח
ׁשהאׁשּכֹולֹות הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן. וטפח מּכאן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָטפח
ׁשרּקנֹו האׁשּכֹול ּוזנב ׁשהּוא. ּכל - האׁשּכֹול ויד ּבֹו. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּתלּויין
העץ הּוא והּמכּבד טפחים. ארּבעה - ּתמרה ׁשל הּמכּבד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויד
ּבּׁשרביטין. ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו, ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹהאדם
ׁשלׁשה - הּנקצרין ּכל ויד טפחים. ׁשלׁשה - הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּוקנה
ׁשהן. ּכל וׁשרׁשיהן ידיהם - להּקצר ּדרּכן וׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָטפחים;
ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מתטּמאין אּלּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ֳִָאכלין.
.‡Îׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מתטּמאין לא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו

וחלפי ּתרדים וחלפי הּכרּוב. קלחי וׁשרׁשי העקצים. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻּכל
הּכרּוב ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארּו העּקרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלפת.

ׁשּנעקרּווהּלפ להּגזז ׁשּדרּכן הּׁשרׁשין וכל והחליפּו. וחזרּו ת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אינֹו - ׁשּלֹו והּנץ מצטרפת, - רּמֹון ׁשל הּפטמה האכל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם

ְִֵָמצטרף.
.·Îחּבּור הּנׁשאר אין - מקצתֹו ׁשּנּמֹוק והאבּטיח ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּמֹון

אין ׁשהרי מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלאֹותֹו
ּומּכאן מּכאן ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמירתֹו
קלּפתֹו ואין לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - ּבאמצע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונּמֹוק
אינם - ּולבנים מצטרפין, - ירּקין ירקֹות: עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻמצטרפת.

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

ה'תשע"א ב' אדר כ' קודש שבת

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

חּבּור‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזין
הּקלּפה. את ׁשּירּצץ עד ְְִֵֶֶֶַַַָָֹלאכל

אין·. מּמּנּו לגמעּה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - מגלּגלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻּביצה
את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה - ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאר
- ּכּלּה ׁשרּצצּה ּפי על אף ּבקלּפתּה, נּתּבלה ואם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּקלּפה.

ִחּבּור.
ׁשּבראׁשי‚. צמר ׁשּירּצץ. עד חּבּור - מח ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעצם

- ּבאּור ׁשחרכן ּפי על אף הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכבּׂשים
לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור הן ְְֲִִִֵֵֶַַהרי

ׁשהע„. ּפי על אף דגים, וקּׂשקּׂשי חגבים סּכיןּכנפי ביר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּבּור - ׁשּפרדֹו הרּמֹון לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

ּבקנה. עליו ׁשּיּקיׁש ְִֶֶַַָָָעד
לזה.‰. זה חּבּור אינן - ּתמרים ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשרביטים
.Âׁשּיתחיל עד חּבּור - הּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻמלפפֹון

חּבּור, עּמּה העֹולה וכל חתיכה - לפרק התחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלפרק.
ואינּה לעצמּה, חּבּור - הּתחּתֹונה ּפּקה חּבּור. אינֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוהּׁשאר
ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחּבּור
זה - מהן ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחן מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית וחציֹו ׁשחרית אֹוכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êמרק ׁשּלא ּפי על אף לבּׁשל, ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהמחּת

זה, נטמא לא - זה נטמא אם אּלא חּבּור; אינֹו - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹוהבּדיל

להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חת ּבֹו. מערה ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹאף
.ּׁשחת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה הרי - הּׁשלחן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל

.Á- מקצתֹו נטמא ואם חּבּור, - פרקֹו לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו. ְִָֻנטמא

.Ëאם מהן: ּבאחד טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ׁשּנפרס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאכל
ואם חּבּור; זה הרי - עּמֹו עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹוחז
אינֹו - ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו הּטמא ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשאֹוחז

ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּבּור,
.Èאת ּבהן: מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

ּב אֹותֹו אֹוחזין - ּבעלה להאחז אֹוחזיןׁשּדרּכֹו - ּבּקלח עלה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹום, ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו
- יד לֹו היה אם וכן הטמאֹות. ּבׁשאר לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻואין
אֹותֹו אֹוחזין - ועלה יד לֹו היתה ׁשּלֹו. ּבּיד אֹותֹו ְְֲֲִִֶֶַָָָָָאֹוחזין
אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היתה לא ׁשּירצה. מהן זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבאי
אינֹו - לאו ואם חּבּור, - עּמֹו עֹולה והּׁשני ּבּטמא אֹוחז ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאם

ִחּבּור.
.‡Èּכמֹו ּכּלן ואמנן רּכין ּכׁשהן ּבעקציהן ׁשּקצצן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהאגֹוזין

חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּבּדר ׁשחּברן הּבצלים וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחבל,

חּבּור. הּׁשאר אין - ּבּבצלים ּולפּקל ּבאגֹוזים לפרק ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָָהתחיל
הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻאפּלּו

הּכל. לפרק ְְֵֶַַָֹׁשּדעּתֹו
.·Èהּוא - מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָקליעה

וכן ּדבר. לכל חּבּור אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָטמא
חּבּור. אינֹו - ּבקיסם אֹו ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָאתרֹוג

.‚Èדבר ל ׁשאין חּבּור; אינֹו - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעּסה
ּבלבד. מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין את ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמחּבר

.„Èוהּתמרים הּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהממע
,לפיכ חּבּור. אינן - אחד ּגּוף ועּׂשאן ׁשּקּבצן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּצּמּוקין
זה הרי - מקצתֹו על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּגּול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, הּמׁשקין מקֹום מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָנֹוטל
.ÂËזה הרי - אֹום ונעּׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהּתמרים

ִחּבּור.
.ÊËמּפני חּבּור, זה הרי - אחד גּוׁש ונעּׂשּו ׁשעטנן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּזיתים

מּזה. זה ׁשּיינקּו מנת על אּלא לּמעטן נתנן לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמּתחּלה
הּזיתים והן זיתים, ׁשל אֹום על ׁשּנמצא ׁשרץ ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפיכ
טמא, הּכל - ּבכּׂשעֹורה נגע אפּלּו אחד, ּגּוף ּכּלן ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשּו
- להפכּה ועתיד זיתים ׁשל אֹום לֹו היתה אחד. ּגּוף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּכל
הרּבה, ּגּוׁשים ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הּיתד, את ּבּה ׁשּתקע ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון

חּבּור. אינן - אֹום נעּׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור. ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָאינן
.ÊÈּפי על אף ּבזה, זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד ּכגּוף ואינֹו להתטּמא חּבּור ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאינֹו
לא ואם אחרים. אכלים ּטמאת לטּמא לכביצה מצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֻהּוא
אינֹו - והּקטנית קדרה ּכמעּׂשה מפרד, הּוא הרי אּלא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכנסֹו
זה הרּבה גּוׁשים היּו אחד. ּגּוׁש ויעּׂשם ׁשּיקּבצם עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמצטרף
ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע זה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבצד
הּׁשליׁשי וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני וׁשּבצד ׁשני, ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַוהּגּוׁש

ְִִרביעי.
.ÁÈלּה והּׁשי לטמאה ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר
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ׁשניהן נפלּו ּפסלּוהּו. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ[וזה
ׁשני. עּׂשאּוהּו - ְֲִֵֶָָּכאחד

.„Èּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
זה נפל ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל - חּלקן ׁשני. הּכל הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסלּוהּו. לא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] [וזה ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֹלעצמֹו
ׁשליׁשי. ׁשעּׂשאּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - ּכאחד ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָנפלּו

.ÂËזה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי ׁשני, וזה ׁשני זה - חּלקן ראׁשֹון. - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבזה

ׁשני. נעּׂשה ֲִִֵַָָּבראׁשֹון
.ÊËׁשני אכל ּביצים וכׁשּתי ראׁשֹון אכל ּביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון. מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן ׁשני. מהן אחד ּכל - לארּבעה אֹו חלקים לׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָחּלקן
- ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצים וכׁשּתי ׁשני אכל ּביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה ׁשני; מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ׁשני. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל

ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּולארּבעה

ה'תשע"א ב' אדר י"ט שישי יום
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לאכל‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן - האכלים ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידֹות
והאּגּסים הּתאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאכל
ׁשהאכל מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגרעינים וכן האׁשּכֹול, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקצת
ׁשהיא האכל ׁשעל הּקלּפה הן - האכלין וׁשֹומרי להן. ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָֹׁשֹומרּתּו.
ולא·. ּומטּמא מתטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹּכל

מטּמא - יד ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצטרף;
אינֹו - יד ולא ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹּומתטּמא
ּכיצד מצטרף. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמתטּמא
- ּבּיד טמאה נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻמתטּמא
נטמא - ּבאכל טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻנטמא
אֹו לכביצה להׁשלימֹו האכל עם מצטרפת הּיד ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּיד;
לכביצה מצטרף זה הרי - ׁשֹומר היה אם אבל ּפרס. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכחצי

ּפרס. ְְֲִַָּולכחצי
הּיד‚. הכׁשר ׁשאם להכׁשר. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכׁשם

ויׁש מּכזית. לפחֹות יד ויׁש ּבֹו. הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר -ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
עם מצטרף אינֹו - ׁשחּלקֹו וׁשֹומר מּכפֹול. לפחֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹומר

ֶָֹהאכל.
ּכׁשהן„. האכלין עם מתטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

ּכדר - יּזרע אׁשר זרּוע זרע ּכל על ׁשּנאמר: ּבהן? ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמחּברין
ּוּׂשעֹורים ּבּׂשעֹוריהן חּטים לזריעה: מֹוציאין אדם ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּבני
הּׁשֹומרין. לׁשאר הּדין והּוא ּבקלּפיהן. ועדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבקלּפיהן

ּכׁשהן‰. ּומטּמאֹות מתטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכל - לכם הּוא טמא ׁשּנאמר: האכלין? עם ְְֱֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמחּברין

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âמּפני ּבּיד, צר לֹו אין ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לּגת ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבֹוצר

הּמׁשקה. את ְֵֶֶֶַַׁשּמֹוצץ
.Ê.לּיד צרי אינֹו ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לסּכּו ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהּקֹוצר
.Á.טהֹורין - ּבּגרן ׁשּבססן האכלין ידֹות ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹּכל

.Ëּבּה נׁשּתּיר ואם טהֹורה. - ׁשרּקנּה אׁשּכֹול ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּפסיגה
וכן טמאה. ּומקּבלת גרּגר לאֹותֹו יד זֹו הרי - אחד ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּגרּגר
טמא. - אחת ּתמרה ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו ּתמרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשרביט
- אחד גרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו קטנּיֹות ׁשרביט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכן

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.Èּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ׁשֹומר, ּגּבי על ׁשֹומר אין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעֹולם

עּמֹו. הּנחׁשב הּוא לאכל ְִֶֶַַָָָֹהּסמּו
.‡Èקדּורה ּבין ׁשלמה ּבין - ּפנימית ּבבצל: קלּפֹות ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָׁשלׁש

אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה - אמצעית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמצטרפת;
טהֹורה. ּכ ּובין ּכ ּבין - החיצֹונה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָמצטרפת;

.·Èׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מתטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
ּכנסן מתטּמאֹות, אינן - זרקן ותּורמֹוסין: ּפֹולין קלּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָׁשֹומר.
ּכ ּובין ּכ ּבין - אכל ּבהן נׁשאר ואם מתטּמאין. - ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלאכלין
מּתֹו ּבהן ׁשאין ּפי על אף מלפפֹון, קלּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתטּמאין.
ׁשהן ּבזמן הּׂשעֹורים, אכלין. טמאת מתטּמאֹות - ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָֻהּמלפפֹון

איןיבׁשי - לחין ׁשהן ּובזמן עּמהן, מצטרפת קלּפתן - ן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קלּפתּה - יבׁשה ּבין לחה ּבין החּטה, אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמצטרפת.

ְִֶֶָמצטרפת.
.‚Èחּוץ מצטרפֹות, ולא ּומטּמאֹות מתטּמאֹות הּגרעינין ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

מצטרפת. אינּה - יבׁשה ּתמרה ׁשל אבל הרטב; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּגרעינֹות
.„Èוׁשעל מצטרף, אין - רטב ׁשל הּגרעינה ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחֹותל

נחׁשב ּבאכל, דבּוק ׁשהּוא מּפני מצטרף; - היבׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּגרעינת
ְֶֹּכאכל.

.ÂËהאכל ׁשּכנגד ּכל - מקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּגרעינה
- ּבּׂשר עליו ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמצטרף,
- אחד מּצד הּבּׂשר עליו היה מצטרף. הּבּׂשר ׁשּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּכל
חלל עד הּבּׂשר ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - חלל לעצם היה לא ואם ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם.
לּבּׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ּוׁשאר האזֹוב. ְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכעבי

חׁשּובין. הן ְֲִֵֵּכׁשֹומר
.ÊËּכּלּה את ּגֹורר - ּכפֹול אפּלּו ּבּׂשר עליה ׁשהיה ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻקּולית

ְְָֻלטמאה.
.ÊÈאין - לאכלין ׁשּׁשלקן ּפי על אף ּותמרה, זיתים ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּגרעיני

ְְִִַמתטּמאין.
.ÁÈאין - לאכלין ׁשּכנסן ּפי על אף חרּובין, ְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעיני

מתטּמאין. - לאכלין ׁשלקן ְְְְְֳִִִִִַַָָָָמתטּמאין;
.ËÈהּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואּלּו

ּבין ׁשּלהן והּפטמה לחין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּבצלים
וׁשרׁשי האכל. ּכנגד מכּון ׁשהּוא והעּמּוד יבׁשה, ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלחה
- ׁשּלֹו והּסיב מצטרף, - ּגדֹול צנֹון וׁשרׁש והּנפּוס. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהחזרין
ּׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי והּפיגם. הּמנּתא וׁשרׁשי מצטרף. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו
והּלבּוׁש ׁשּבלת ׁשל והּׁשּורה לׁשתלים. ׁשעקרן ּגּנה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹוירקֹות

והחרּובין. והּכלסים ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ועקצי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּה.
.Îהּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו

ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשים, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות והן ׁשּבלים. ׁשל ּומלעין האכל. ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמכּון
ועקצי מּסר. ּכמֹו ׁשּדֹומין הּׁשּבלת ׁשּבראׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻהּׁשחֹורֹות
- ּדלעת ועקץ והעזרדין. והּפריׁשין והּקרּוסטמלין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהאּגסים
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- הּפרּכיל יד וכן טפח. - קּונדס ועקץ לאכל. הּסמּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹטפח
ׁשהאׁשּכֹולֹות הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן. וטפח מּכאן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָטפח
ׁשרּקנֹו האׁשּכֹול ּוזנב ׁשהּוא. ּכל - האׁשּכֹול ויד ּבֹו. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּתלּויין
העץ הּוא והּמכּבד טפחים. ארּבעה - ּתמרה ׁשל הּמכּבד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויד
ּבּׁשרביטין. ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו, ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹהאדם
ׁשלׁשה - הּנקצרין ּכל ויד טפחים. ׁשלׁשה - הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּוקנה
ׁשהן. ּכל וׁשרׁשיהן ידיהם - להּקצר ּדרּכן וׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָטפחים;
ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מתטּמאין אּלּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ֳִָאכלין.
.‡Îׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מתטּמאין לא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו

וחלפי ּתרדים וחלפי הּכרּוב. קלחי וׁשרׁשי העקצים. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻּכל
הּכרּוב ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארּו העּקרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלפת.

ׁשּנעקרּווהּלפ להּגזז ׁשּדרּכן הּׁשרׁשין וכל והחליפּו. וחזרּו ת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אינֹו - ׁשּלֹו והּנץ מצטרפת, - רּמֹון ׁשל הּפטמה האכל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם

ְִֵָמצטרף.
.·Îחּבּור הּנׁשאר אין - מקצתֹו ׁשּנּמֹוק והאבּטיח ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּמֹון

אין ׁשהרי מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלאֹותֹו
ּומּכאן מּכאן ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמירתֹו
קלּפתֹו ואין לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - ּבאמצע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונּמֹוק
אינם - ּולבנים מצטרפין, - ירּקין ירקֹות: עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻמצטרפת.

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

ה'תשע"א ב' אדר כ' קודש שבת

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

חּבּור‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזין
הּקלּפה. את ׁשּירּצץ עד ְְִֵֶֶֶַַַָָֹלאכל

אין·. מּמּנּו לגמעּה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - מגלּגלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻּביצה
את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה - ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאר
- ּכּלּה ׁשרּצצּה ּפי על אף ּבקלּפתּה, נּתּבלה ואם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּקלּפה.

ִחּבּור.
ׁשּבראׁשי‚. צמר ׁשּירּצץ. עד חּבּור - מח ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעצם

- ּבאּור ׁשחרכן ּפי על אף הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכבּׂשים
לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור הן ְְֲִִִֵֵֶַַהרי

ׁשהע„. ּפי על אף דגים, וקּׂשקּׂשי חגבים סּכיןּכנפי ביר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּבּור - ׁשּפרדֹו הרּמֹון לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

ּבקנה. עליו ׁשּיּקיׁש ְִֶֶַַָָָעד
לזה.‰. זה חּבּור אינן - ּתמרים ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשרביטים
.Âׁשּיתחיל עד חּבּור - הּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻמלפפֹון

חּבּור, עּמּה העֹולה וכל חתיכה - לפרק התחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלפרק.
ואינּה לעצמּה, חּבּור - הּתחּתֹונה ּפּקה חּבּור. אינֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוהּׁשאר
ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחּבּור
זה - מהן ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחן מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית וחציֹו ׁשחרית אֹוכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êמרק ׁשּלא ּפי על אף לבּׁשל, ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהמחּת

זה, נטמא לא - זה נטמא אם אּלא חּבּור; אינֹו - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹוהבּדיל

להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חת ּבֹו. מערה ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹאף
.ּׁשחת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה הרי - הּׁשלחן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל

.Á- מקצתֹו נטמא ואם חּבּור, - פרקֹו לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו. ְִָֻנטמא

.Ëאם מהן: ּבאחד טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ׁשּנפרס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאכל
ואם חּבּור; זה הרי - עּמֹו עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹוחז
אינֹו - ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו הּטמא ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשאֹוחז

ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּבּור,
.Èאת ּבהן: מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

ּב אֹותֹו אֹוחזין - ּבעלה להאחז אֹוחזיןׁשּדרּכֹו - ּבּקלח עלה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹום, ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו
- יד לֹו היה אם וכן הטמאֹות. ּבׁשאר לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻואין
אֹותֹו אֹוחזין - ועלה יד לֹו היתה ׁשּלֹו. ּבּיד אֹותֹו ְְֲֲִִֶֶַָָָָָאֹוחזין
אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היתה לא ׁשּירצה. מהן זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבאי
אינֹו - לאו ואם חּבּור, - עּמֹו עֹולה והּׁשני ּבּטמא אֹוחז ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאם

ִחּבּור.
.‡Èּכמֹו ּכּלן ואמנן רּכין ּכׁשהן ּבעקציהן ׁשּקצצן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהאגֹוזין

חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּבּדר ׁשחּברן הּבצלים וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחבל,

חּבּור. הּׁשאר אין - ּבּבצלים ּולפּקל ּבאגֹוזים לפרק ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָָהתחיל
הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻאפּלּו

הּכל. לפרק ְְֵֶַַָֹׁשּדעּתֹו
.·Èהּוא - מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָקליעה

וכן ּדבר. לכל חּבּור אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָטמא
חּבּור. אינֹו - ּבקיסם אֹו ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָאתרֹוג

.‚Èדבר ל ׁשאין חּבּור; אינֹו - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעּסה
ּבלבד. מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין את ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמחּבר

.„Èוהּתמרים הּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהממע
,לפיכ חּבּור. אינן - אחד ּגּוף ועּׂשאן ׁשּקּבצן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּצּמּוקין
זה הרי - מקצתֹו על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּגּול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, הּמׁשקין מקֹום מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָנֹוטל
.ÂËזה הרי - אֹום ונעּׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהּתמרים

ִחּבּור.
.ÊËמּפני חּבּור, זה הרי - אחד גּוׁש ונעּׂשּו ׁשעטנן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּזיתים

מּזה. זה ׁשּיינקּו מנת על אּלא לּמעטן נתנן לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמּתחּלה
הּזיתים והן זיתים, ׁשל אֹום על ׁשּנמצא ׁשרץ ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפיכ
טמא, הּכל - ּבכּׂשעֹורה נגע אפּלּו אחד, ּגּוף ּכּלן ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשּו
- להפכּה ועתיד זיתים ׁשל אֹום לֹו היתה אחד. ּגּוף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּכל
הרּבה, ּגּוׁשים ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הּיתד, את ּבּה ׁשּתקע ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון

חּבּור. אינן - אֹום נעּׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור. ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָאינן
.ÊÈּפי על אף ּבזה, זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד ּכגּוף ואינֹו להתטּמא חּבּור ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאינֹו
לא ואם אחרים. אכלים ּטמאת לטּמא לכביצה מצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֻהּוא
אינֹו - והּקטנית קדרה ּכמעּׂשה מפרד, הּוא הרי אּלא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכנסֹו
זה הרּבה גּוׁשים היּו אחד. ּגּוׁש ויעּׂשם ׁשּיקּבצם עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמצטרף
ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע זה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבצד
הּׁשליׁשי וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני וׁשּבצד ׁשני, ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַוהּגּוׁש

ְִִרביעי.
.ÁÈלּה והּׁשי לטמאה ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר
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a'קכ xc` f"hÎe"h iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"א ב' אדר ט"ו שני יום

.‰ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיט"וֿט"זאדרב'

.ÊÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ה מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
וסֹובא hedle)זֹולל rewy)ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ּבתנאים ekxcn)הּנערּות xq) ְְֲֲִִִֵֵַַָָ
`eia)ּומֹורה it dxnn)לא" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶַָֹ

עלֿהּדם" ek)תאכלּו ,hi `xwie)זה ענין ּובאּור ְְִֵֶַַָָֹ
ּדין ּבית מיתת מחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֻׁשּבן

ּבּתֹורה k`)ּומפרׁש ,`k mixac).ּבסקילה ׁשהּוא ְְִִֶַָָָֹ
מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו llkdזה(xtq)ּוכבר seq) ְְְְֲֵֶַַַַָָָ

(c"idמיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמהּֿׁשחּיב
מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא הרי ּדין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹּבית

ׁשּבארנּו ּכמֹו llkdוהּמילה, xg`ly dncwda) ְְְִֵֶַַָ
(c"idוכיו ּבתנאים. והּסֹובא הּזֹולל זה את ׁשּדן ן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמזהרים מעׂשה ׁשּזה ידענּו ּבסקילה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻהאמּורים
לנּו ונׁשאר הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליו
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹלחקֹור
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. אּלאֿאםּֿכן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּכתּוב

(.bq)ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן "אזהרה :ְְְִִֵֵֶַַַָָ
תאכל לא ּכלֹומר: עלֿהּדם", תאכלּו לא ְְַַַַַָֹֹֹֹלֹומר:
הּזֹולל זה אכילת והיא ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָאכילה
האכילה אֹותּה אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוסֹובא
הריהּו ― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהרעה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על ְְִִֵֶֶֶַַַָָָעֹובר
ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, ׁשהענׁש לאזהרה(wtwtp)ׁשּכיון ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו מןֿהּדין היא ְְִִִִִִֶַָָָאם
ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ּפעמים ּכּמה אתֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבארנּו
מּסנהדרין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הל"ז ׁשּיתטּמאּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּבּתֹורה הּנזּכרים לּקרֹובים bÎa)הּכהנים ,`k my). ְְֲִִִִַַַַָָֹ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב ׁשּמנעם מאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּכן
(ze`nehd x`yl `le)להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְִִֵֶַָָ

ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר היה לּקרֹובים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהתטּמא
יתטּמא; ― רֹוצה ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָּברצֹונם
עליהם ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָּגזרה

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. (zyxtּכלֹומר ְְְֲִִַַַָָ
(my xen`רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְִִַָָָָָֹ

ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָלהּטּמא,
רצה ולא הּפסח ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּכהן
על וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, ְְְְֲִִִֵַַָָָלהּטּמא
ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָּכרחֹו".
קרֹוביו, על להתאּבל חּיב מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּכלֿאדם

מצוה מתי ׁשּׁשה לֹומר `g,רצֹוני ,za ,oa ,m` ,a`) ְְִִִֵֵַָָ
(zeg`eׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש זה חּיּוב חמר ּומחמת .ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹ

ּכׁשאר עלּֿכלּֿפנים ׁשּיתטּמא הּטמאה, על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻֻמזהר
ּוכבר האבלּות. ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹיׂשראל,

w.)נתּבאר migaf).ּדאֹוריתא ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְְֲִִֵֵֶַָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו נֹוהג(ci:)ּובפרּוׁש אינֹו "אבל : ְְְֵֵֵֵֵָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, lrאבלּות ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew zny inאתי ― (lyעׂשה(a`)הוא ֲֲֵֵָָ

("jbga zgnye"ּדרּבים(l`xyi llk lr lhend) ְִַ
ּדיחיד" עׂשה la`dודחי lr zlhend Ð zela`d) ְְֲִֵֵָָ

(calaנתּבאר הּנה .("dyr" `xwpy jkn)ׁשחּיּוב , ְִִִֵֵֶָ
ּדוקא א עׂשה, מצות וׁשהיא ּדאֹוריתא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהאבלּות
― הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ְְְְֲִִִַַָָָּביֹום
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹמּדרּבנן,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָויתטּמא

זֹו d`nehe)מצוה zela`)מׁשקין (crenּבמּסכת ְְְִִֶֶַַָ
(jli`e hi ohwּבברכֹות מקֹומֹות (gi.)ּובכּמה ְְְִַָָ

cere)ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות :ak)זרה (bi.)ועבֹודה ְֲִַָָָָֻ
זה וחּיּוב הּכהנים". אל "אמר ּבפרׁשת ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֹּובספרא
אינֹו לּקרֹובים להּטּמא אתֿהּכהן מחּיבים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשאנּו
יטּמא ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻחֹובה
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלזּולת
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)עליה אין ּכ , ְֲִֵֵֶֶָָָָ
אמנ להּטּמא. חּיּוב ולא היאצּוּוי חּיבת ם ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

זה. והבן ּברצֹונּה. ּתלּויה הּטמאה אבל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻּבאבלּות,

ה'תשע"א ב' אדר ט"ז שלישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּלהּטּמא

ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ּבין zndyהּטּמאה, utg mixd) ְְְִִֵֵַַָָָֻ
(zna zrbl ila eilr gpenלאביו" אמרֹו: והּוא ,ְְְִָָ

יּטּמא" לא i`)ּולאּמֹו ,`k `xwie)ּתחׁשֹוב ואּולי . ְְְִִַַַָֹ
והּקֹודם fqw)ׁשּזה dyrz `l),הּוא אחד ענין ְְִֵֶֶֶַָָ
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ׁשנּיֹות. וכּלן ראׁשֹון היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלם - ְְְֲִִִִֵֵָָָֻֻאחרֹות
היא - ּפרׁשה ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֻהיתה
- אחרֹות לּה והּׁשי ׁשליׁשית היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ְְְְְְֲִִִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיה
פרׁשּו. ׁשּלא ּבין ׁשּפרׁשּו ּבין טהֹורֹות, וכּלן ׁשליׁשית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָֹֻהיא

.ËÈמהן אחת נטמאת ּבזֹו, זֹו נֹוׁשכֹות ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכּכרֹות

מּכאן. אחר ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבׁשרץ
א ּפי[נטמאת על אף ׁשנּיֹות, ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין חת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֻ

ּכּלן - ּבידים מהן אחת נטמאת מּכאן.] אחר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשּפרׁשּו
ּבׁשעת אחד גּוף ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו. ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשליׁשּיֹות,

ְָָֻטמאתן.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd 'a xc` 'kÎc"i -

ה'תשע"א ב' אדר י"ד ראשון יום

.ËÈ˘ .ÁÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡È¯ .È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השי"ח ּכלֿאדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב מּלקּלל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו
יּומת" מֹות ואּמֹו אביו "ּומקּלל אמרֹו: ְְְְִִֵַָָָוהּוא

(fi ,`k zeny)קּלל ואפּלּו הּנסקלין מּכלל ְְְֲִִִִִֵַַַָוהּוא
אבל ―נסקל. ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
אמר: ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹלא
אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמּלקּלל

ּובּמכלּתא fi)וזּולתֹו. ,`k zeny mihtyn zyxt) ְְְִַָָ
ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו אביו "מקּלל ְְְִִֵֶַָָָֹאמרּו:
ּלא "אלהים לֹומר ּתלמּוד מּנין? אזהרה ְְְֱִִִַַַַַָָָֹֹׁשמענּו,
ּבכלל הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם ְְֲִִִֵֵַַַָָתקּלל",
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם ְְֱֲִִִִִֵַָָֹאלהים;

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)לא" . ְִֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי חרׁש". zecndnתקּלל zg`) ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp dxezdy

eze`ay mitqep zenewnl ewizrdl ceqie "a`"k `ed

(oiprׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה הּצד עד וגֹו' ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשלׁשּתן
ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ'ׁשּבעּמ אבי אף ללתם, ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

ּובספרא קללתֹו". על מזהר miyecw)אּתה zyxt): ְְְְִִַַָָָָֻ
וגֹו' ואתֿאּמֹו" אתֿאביו יקּלל אׁשר איׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ"ּכיֿאיׁש

(h ,k `xwie)!ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְֶַַַָָָָֹֹענׁש
ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים לֹומר: ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹּתלמּוד
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָהּמכלּתא.

.(bp.)מּסנהדרין ְְִִֶַ
― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻואם.
"ּומּכה ואמר: אתֿהענׁש הזּכיר אבל זה; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמעׂשה

יּומת" מֹות ואּמֹו fh)אביו ,`k zeny)ולמדנּו , ְְְִִַָָָ
למקּלל ׁשּלמדנּו הּדר על אביו למּכה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאזהרה
ׁשלׁש הּמׁשלימה ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאביו,
ׁשּלא מּיׂשראל ּכלֿאדם על מזהרים: ׁשאנּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמאֹות

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו (zyxtלהּכֹותֹו, ְְְְְְִִִַַָָָ
(my mihtyn,ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ

יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹאזהרה
יסיף" b)לא ,dk mixac):וחמר קל ּדברים והרי . ְֲִִֵֶַַָָֹֹֹ

ׁשּלא מזהר הּוא הרי להּכֹותֹו ׁשּמצוה מי ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻאם
הּוא ּדין ― להּכֹותֹו ׁשּלא ׁשּמצוה מי ְְְִִִֶֶַַָֹלהּכֹותֹו,
זה, לאו על והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהא
ּדם מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכלֹומר:
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"ואתֿאּמ אתֿאבי c,"ּכּבד mixac ;ai ,k zeny) ְִִֵֶֶֶַָ
(fhמקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵַָָָָּוכבר

ּבקּדּוׁשין רּבם ספרא(l`:)ּבּתלמּוד, ּולׁשֹון .yix) ְְְְִִִַַָָֻ
(miyecw zyxt:,ּומׁשקה מאכיל ּכבֹוד? ְֲִֵֶֶַַָ"איזהּו

ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, ְְְִִִֶַַַמלּביׁש

― הרי"א מאבהּמצוה לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת וׁשּנחׁשבם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואם.
מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ונתנהג ,הּמל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן וחֹוׁשׁשים מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיראים
ואביו אּמֹו "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִִֶַָָָרצּוי,

b)ּתיראּו" ,hi `xwie)ספרא miyecwּולׁשֹון zyxt) ְְִִָָ
(myּבמקֹומֹו יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו :(el cgeind) ְִֵֵֵֶָֹ

ּוכבר אתּֿדבריו". יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ְְְְְְְִִֵֶַָָָֹֹולא
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם .(dl:)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַָָ
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ה'תשע"א ב' אדר ט"ו שני יום

.‰ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיט"וֿט"זאדרב'

.ÊÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ה מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
וסֹובא hedle)זֹולל rewy)ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ּבתנאים ekxcn)הּנערּות xq) ְְֲֲִִִֵֵַַָָ
`eia)ּומֹורה it dxnn)לא" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶַָֹ

עלֿהּדם" ek)תאכלּו ,hi `xwie)זה ענין ּובאּור ְְִֵֶַַָָֹ
ּדין ּבית מיתת מחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֻׁשּבן

ּבּתֹורה k`)ּומפרׁש ,`k mixac).ּבסקילה ׁשהּוא ְְִִֶַָָָֹ
מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו llkdזה(xtq)ּוכבר seq) ְְְְֲֵֶַַַַָָָ

(c"idמיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמהּֿׁשחּיב
מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא הרי ּדין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹּבית

ׁשּבארנּו ּכמֹו llkdוהּמילה, xg`ly dncwda) ְְְִֵֶַַָ
(c"idוכיו ּבתנאים. והּסֹובא הּזֹולל זה את ׁשּדן ן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמזהרים מעׂשה ׁשּזה ידענּו ּבסקילה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻהאמּורים
לנּו ונׁשאר הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליו
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹלחקֹור
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. אּלאֿאםּֿכן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּכתּוב

(.bq)ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן "אזהרה :ְְְִִֵֵֶַַַָָ
תאכל לא ּכלֹומר: עלֿהּדם", תאכלּו לא ְְַַַַַָֹֹֹֹלֹומר:
הּזֹולל זה אכילת והיא ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָאכילה
האכילה אֹותּה אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוסֹובא
הריהּו ― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהרעה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על ְְִִֵֶֶֶַַַָָָעֹובר
ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, ׁשהענׁש לאזהרה(wtwtp)ׁשּכיון ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו מןֿהּדין היא ְְִִִִִִֶַָָָאם
ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ּפעמים ּכּמה אתֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבארנּו
מּסנהדרין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הל"ז ׁשּיתטּמאּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּבּתֹורה הּנזּכרים לּקרֹובים bÎa)הּכהנים ,`k my). ְְֲִִִִַַַַָָֹ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב ׁשּמנעם מאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּכן
(ze`nehd x`yl `le)להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְִִֵֶַָָ

ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר היה לּקרֹובים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהתטּמא
יתטּמא; ― רֹוצה ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָּברצֹונם
עליהם ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָּגזרה

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. (zyxtּכלֹומר ְְְֲִִַַַָָ
(my xen`רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְִִַָָָָָֹ

ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָלהּטּמא,
רצה ולא הּפסח ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּכהן
על וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, ְְְְֲִִִֵַַָָָלהּטּמא
ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָּכרחֹו".
קרֹוביו, על להתאּבל חּיב מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּכלֿאדם

מצוה מתי ׁשּׁשה לֹומר `g,רצֹוני ,za ,oa ,m` ,a`) ְְִִִֵֵַָָ
(zeg`eׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש זה חּיּוב חמר ּומחמת .ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹ

ּכׁשאר עלּֿכלּֿפנים ׁשּיתטּמא הּטמאה, על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻֻמזהר
ּוכבר האבלּות. ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹיׂשראל,

w.)נתּבאר migaf).ּדאֹוריתא ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְְֲִִֵֵֶַָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו נֹוהג(ci:)ּובפרּוׁש אינֹו "אבל : ְְְֵֵֵֵֵָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, lrאבלּות ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew zny inאתי ― (lyעׂשה(a`)הוא ֲֲֵֵָָ

("jbga zgnye"ּדרּבים(l`xyi llk lr lhend) ְִַ
ּדיחיד" עׂשה la`dודחי lr zlhend Ð zela`d) ְְֲִֵֵָָ

(calaנתּבאר הּנה .("dyr" `xwpy jkn)ׁשחּיּוב , ְִִִֵֵֶָ
ּדוקא א עׂשה, מצות וׁשהיא ּדאֹוריתא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהאבלּות
― הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ְְְְֲִִִַַָָָּביֹום
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹמּדרּבנן,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָויתטּמא

זֹו d`nehe)מצוה zela`)מׁשקין (crenּבמּסכת ְְְִִֶֶַַָ
(jli`e hi ohwּבברכֹות מקֹומֹות (gi.)ּובכּמה ְְְִַָָ

cere)ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות :ak)זרה (bi.)ועבֹודה ְֲִַָָָָֻ
זה וחּיּוב הּכהנים". אל "אמר ּבפרׁשת ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֹּובספרא
אינֹו לּקרֹובים להּטּמא אתֿהּכהן מחּיבים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשאנּו
יטּמא ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻחֹובה
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלזּולת
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)עליה אין ּכ , ְֲִֵֵֶֶָָָָ
אמנ להּטּמא. חּיּוב ולא היאצּוּוי חּיבת ם ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

זה. והבן ּברצֹונּה. ּתלּויה הּטמאה אבל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻּבאבלּות,

ה'תשע"א ב' אדר ט"ז שלישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּלהּטּמא

ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ּבין zndyהּטּמאה, utg mixd) ְְְִִֵֵַַָָָֻ
(zna zrbl ila eilr gpenלאביו" אמרֹו: והּוא ,ְְְִָָ

יּטּמא" לא i`)ּולאּמֹו ,`k `xwie)ּתחׁשֹוב ואּולי . ְְְִִַַַָֹ
והּקֹודם fqw)ׁשּזה dyrz `l),הּוא אחד ענין ְְִֵֶֶֶַָָ
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a'קכב xc` 'k ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(:arאחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּמאמין למי מל אין ּכלֿהּדֹורֹות. סֹוף ְֲִִֵֶֶֶַַַָעד
ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבתֹורת
לענין הּזה הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא וכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹּדוקא;
ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ― ְְְְִֵֵֵֶַַָָָמלכּות
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָספק.

jli`e)ּביבמֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ירּבהֿמּלהרּבֹות "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

נׁשים" fi)לֹו ,my)על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְִִֶַַָָֹ
ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים עׂשרה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֻׁשמנה
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָנתּבארּו

(.`k).לֹוקה ― עליהן ׁשּמֹוסיף וכלֿזמן ;ְְֲִֵֶֶֶַָ

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿירּבהֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

סּוסים" fh)ּלֹו ,my)לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶַָֹ
לא(miiept)סּוסים אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ׁשרצים ְֲִִִֶֶַָָָָֹ

עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה זּולת אצלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָיהיה
מּוכנים ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ְְְִִִִֵֶֶָָָֹֻּבלבד,
אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאצלֹו
נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה .(k`:)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְִַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ירּבהּֿלֹו לא וזהב "וכסף .(my)יתעּלה: ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ

מכדי למעלה לֹו יהיה ׁשּלא הּוא, לכ ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹוהּגבּול
המיחדים ועבדיו מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻלהֹוציא
― ּכלֿיׂשראל לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָלֹו.
טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, מצות ְְְִִֵֶַַָֹֹֹׁשלׁש

("dnixvn mrd aiyi `ly" ick)נׁשים ירּבהֿלֹו ְְִֶַָֹולא
("eaal xeqi `ly" ick)ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְֶֶֶַָָֹ

ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו טעמן ׁשּנֹודע ּולפי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמאד".
ׁשלמה מענין על(jlnd)ּכמפרסם הּׁשלֹום, עליו ְְְְִֵַַַַָָָָֹֹֻ

ידידיה וׁשהּוא ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹאף
Ð "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy)

(lykpeאמרּו .(:`k oixcdpq)הערה ּבזה ׁשּיׁש : ְֵֶֶֶָָָָ
היּו ּכלֿהּמצות טעמי ידעּו ׁשאּלּו אדם, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלבני
הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר להם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמֹוצאים

jlnd)הּגדֹול dnly)יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה טעה ְְֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכלֿׁשּכן ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשה
זלזּול לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָההמֹון
ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹּבהן
ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָזה
הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו מצוה נּתנה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹׁשּבעבּורֹו
לפיכ הּדת. הפסד לידי ּבאים היּו וכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה,
אחת ּגם מהן אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהסּתיר
הּסּבֹות אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹוהּטעמים
יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלם

h)מׂשּמחיֿלב" ,hi mildz).
שבתקודשכ'אדרב'
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הּוא ּבאּור יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּזה
יבֹוא לא לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ―ְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. my)ולא xen` zyxt)חּיב" : ְְְִִַַָָָֹ
ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹֹּבלא
ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ּבדין ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֹהדיֹוט
יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת נפׁש עליו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנאסרה
עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ּכהן ּגם ּכ יּטּמא, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא
מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא חּיב מת ּבנפׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהּטּמא

heicd)אֹותֹו odka mb zeevn izyk)ֵַַַמהּטעם
הּׁשני ּבּכלל a`ׁשּבארנּו epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֶַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka) ְִִֵֵֶָָָ
יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמּכיון
ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו יבֹוא" "לא ְְְְִִִֵַַָָָֹֹוענין

הּפרּוׁש מקּבלי ּבלא(l"fg)ׁשּבארּו חּיב ואמרּו: ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹ
יּטּמא. ּבלא וחּיב ְְִַַָָָֹיבֹוא

ה'תשע"א ב' אדר י"ז רביעי יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשי"זֿכ'אדרב'
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָמּלהּמצא
ּכלֿ "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ּכלֹומר: ְְְְְְִַַָָָָמצוה,

יבא" לא מת i`)נפׁשת ,`k `xwie),נטמא ואם ְְְִִֵַָָֹֹֹ
לֹוקה. ― ּולאּמֹו לאביו ְְֲִִִֶַָואפּלּו

ה'תשע"א ב' אדר י"ח חמישי יום

ה'תשע"א ב' אדר י"ט שישי יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְִִִִִִֵֵַַָמּלהּטּמא
"לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּכתּוב, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹהמפרׁשים

ּבעּמיו" `)לאֿיּטּמא ,`k `xwie)לאו על והעֹובר . ְְִֵַַַָָָָֹ
― מצוה מתי [ׁשּׁשה] חמּׁשה לזּולת ונטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָזה

ו מלקּות. ּבאחּיב הּנׁשים; על חל אינֹו זה לאו ְְִֵֶַַַַָָָָָ
`xen)ּבקּבלה zyxt yix `xtq)― אהרן "ּבני : ְְֲֵַַָָֹ

אהרן". ּבנֹות ְְֲַֹֹולא

ה'תשע"א ב' אדר כ' קודש שבת

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘

― הקע"ג עלינּוהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ מּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמל
mlek)ּדברתנּו mya cg` xac xaci)את וינהיג .[ ְְְִִֵֶַָ

עלי ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִֶֶַָָָָֻּכּלנּו,
"מל(eh ,fi mixac)מּקדם הזּכרנּו (zevnּוכבר ְְְִִֶֶֶַָֹ

(k dyrּבספרי eh)אתּֿדבריהם ,fi mixac)ׁשלׁש" ְְְִִֵֵֶֶָֹ
למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹמצות
זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,מל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלהם

ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac): ְְְֲִֵֵֶָָ
ּובא עׂשה". מצות ― מל עלי ּתׂשים ְֲִִֵֶֶֶַָָָ"ׂשֹום
― מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר ׁשּזה ֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּפרּוׁש,
הּכבֹוד ּבתכלית ּבלּבנּו וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתהא
עד מּמּנה, למעלה ׁשאין והרֹוממּות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻוהּגדּלה
מּבין נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. bi.)הּנביאים zeixed): ְְְְִִֵֶַָ
איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". קֹודם מל"ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר יהיה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹצּוּוי
ואינֹו ּפקּדתֹו על והעֹובר אתּֿפקּדתֹו; ְְְְְֵֵֵֶַַָָָֻֻלקּים
ׁשּקּבלּו ּכמֹו ּבסיף, להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמקּימּה,
ימרה אׁשר "ּכלֿאיׁש ואמרּו: עצמם על ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָאבֹותינּו

יּומת" וגֹו' אתּֿפיryedi)(gi וכלֿמֹורד`, . ְְִֵֶָָ
לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻּבּמלכּות
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻהממּנה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו ּכרתֹות(hi:)מצוה ּובריׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
(:d)מּסֹוטה ז' .(n`:)ּופרק ִֶֶָ

― השס"ב מּלהעמידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
אףֿעלּֿפי יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעלינּו
תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ּגר ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

הּוא" לאֿאחי אׁשר נכרי איׁש עלי (mixacלתת ְֲִִִֵֶֶָָָָֹ
(eh ,fiספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)לא" : ְְִֵֹ

לאֿ מצות זֹו ― נכרי איׁש עלי לתת ְְִִִֵֶַַָָָֹתּוכל
עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה".

ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר (oiic,ּבׁשּום ְְִִִַָָָָֹ
(dnecke daiyi y`xאדם ― מלכּות מּנּוי ְְִַָָֹולא

ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים מּקהל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
מּקרב מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאמר

"אחי(my)אמרּו ,(:dn zenai)ּכלֿמׂשימֹות" : ְְִֶַָָ
."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאּתה
ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאבל

אמרּו(j"p)הּנבּואה ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה (nei`ׁשּזכה ְְְִֵֶַָָָָָָ
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(:arאחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּמאמין למי מל אין ּכלֿהּדֹורֹות. סֹוף ְֲִִֵֶֶֶַַַָעד
ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבתֹורת
לענין הּזה הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא וכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹּדוקא;
ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ― ְְְְִֵֵֵֶַַָָָמלכּות
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָספק.

jli`e)ּביבמֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ירּבהֿמּלהרּבֹות "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

נׁשים" fi)לֹו ,my)על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְִִֶַַָָֹ
ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים עׂשרה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֻׁשמנה
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָנתּבארּו

(.`k).לֹוקה ― עליהן ׁשּמֹוסיף וכלֿזמן ;ְְֲִֵֶֶֶַָ

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿירּבהֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

סּוסים" fh)ּלֹו ,my)לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶַָֹ
לא(miiept)סּוסים אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ׁשרצים ְֲִִִֶֶַָָָָֹ

עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה זּולת אצלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָיהיה
מּוכנים ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ְְְִִִִֵֶֶָָָֹֻּבלבד,
אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאצלֹו
נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה .(k`:)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְִַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ירּבהּֿלֹו לא וזהב "וכסף .(my)יתעּלה: ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ

מכדי למעלה לֹו יהיה ׁשּלא הּוא, לכ ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹוהּגבּול
המיחדים ועבדיו מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻלהֹוציא
― ּכלֿיׂשראל לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָלֹו.
טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, מצות ְְְִִֵֶַַָֹֹֹׁשלׁש

("dnixvn mrd aiyi `ly" ick)נׁשים ירּבהֿלֹו ְְִֶַָֹולא
("eaal xeqi `ly" ick)ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְֶֶֶַָָֹ

ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו טעמן ׁשּנֹודע ּולפי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמאד".
ׁשלמה מענין על(jlnd)ּכמפרסם הּׁשלֹום, עליו ְְְְִֵַַַַָָָָֹֹֻ

ידידיה וׁשהּוא ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹאף
Ð "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy)

(lykpeאמרּו .(:`k oixcdpq)הערה ּבזה ׁשּיׁש : ְֵֶֶֶָָָָ
היּו ּכלֿהּמצות טעמי ידעּו ׁשאּלּו אדם, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלבני
הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר להם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמֹוצאים

jlnd)הּגדֹול dnly)יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה טעה ְְֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכלֿׁשּכן ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשה
זלזּול לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָההמֹון
ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹּבהן
ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָזה
הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו מצוה נּתנה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹׁשּבעבּורֹו
לפיכ הּדת. הפסד לידי ּבאים היּו וכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה,
אחת ּגם מהן אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהסּתיר
הּסּבֹות אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹוהּטעמים
יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלם

h)מׂשּמחיֿלב" ,hi mildz).
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נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאנ"ש שיחיו בכל מקום לקראת ימי הפורים, ה'תשד"מ

שבת שלום ופורים שמח והתועדויות פעילות מתוך אורה ושמחה וששון ויקר ובהחלטות טובות 

על כל השנה כולה באורה זו תורה וכו' ככל פירושי חז"ל. ולמסמך תיכף ממש גאולת פורים זה לגאולתנו 

והשלימה ע"י משיח צדקנו. לחיים, לחיים ולברכה. 

/מקום החתימה/
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éðô äæçà:Eúðeîz õé÷äá äòaNà E ¤«¡¤´¨¤®¤§§¨¬§¹¨¦À§«¨¤«
çéàäåäé-ìévä | íBéa úàfä äøéMä éøác-úà äåäéì | øac øLà ãåãì äåäé ãáòì | çvðîì©«§©¥³©§¤¬¤§Ÿ̈À§Å̈¦¬£¤³¦¤̧©«Ÿ̈À¤−¦§¥©¦¨´©®Ÿ§³¦¦§Ÿ̈»

:ìeàL ãiîe åéáéà-ìk ókî BúBàá:é÷æç äåäé Eîçøà øîàiåâéìà éèìôîe éúãeöîe éòìñ | äåäé ¬¦©¬¨¹Ÿ§À̈¦©¬¨«©Ÿ©¿¤§¨«§−§Ÿ̈´¦§¦«§Ÿ̈³©§¦¬§¨¦À§©Å§¦¬¥¦´
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i"yx

(‚È).ÂÈ�Ù ‰Ó„˜:אויב ויפול:‰Â‰ÚÈ¯Î.של ויכרע רגליו את �È˘Ù.קפח ‰ËÏÙשאתה חרבך שהוא רשע מכל

לך: המחוייבים מן ליפרע Í„È.(È„)משליטו ÌÈ˙ÓÓ:להיות בוחר אני מטת' על בידך המתים ÌÈ˙ÓÓמן
.„ÏÁÓ:בחיים חלקם אשר הצדיקים ומן בלעז רדוייל"א חלודה משהעלו בזקנה שמתים ˙Â‡ÏÓמאותם Í�ÂÙˆ
.Ì�Ë·:ליריאך צפנת אשר מטובך מעיהם תמלא אשר במותם:Ì¯˙È.ומאותם ישאירו אשר ‡�È(ÂË)נכסיהם

.ÍÈ�Ù ‰ÊÁ‡ פניך:·ˆ„˜ אחזה ובהם אחוז שבידי והצדקות מלפניך הוצא משפטי פניך אחזה בצדק או לעתיד,

.Í˙�ÂÓ˙ ıÈ˜‰· ‰Ú·˘‡בהקיץ פניך מראות אשבעה ל"א משנתם המתים בהקיץ תמונתך מראיית אשבעה

האד' את עשה אלהים בצלם כי נאמר שכן תמונתך בדמות שהם משנתם ט)המתים ‰'(‡):(שם ÏÈˆ‰ ÌÂÈ·
.'Â‚Â Â˙Â‡:מהם ונצול צרותיו כל עליו עברו וכבר ˘‡ÏÂ.כשהזקין „ÈÓÂלפי אלא היה בכלל שאול והלא

יריחו ואת הארץ את וראו אומר אתה בדבר כיוצא מכולם, יותר ורודפו עליו קשה ב')שהיה ‡¯ÍÓÁ.(·):(יהושע
לרעך ואהבת כדמתרגם יט)אאהבך ביןÈÚÏÒ.(‚)ותרחם:(ויקרא מצומצם כשהייתי המחלקות בסלע שעזרתני

וגו' דוד אל עוטרים ואנשיו ושאול שנאמ' כמו להתפס ואנשיו כג)שאול מבצר:È˙„ÂˆÓÂ.:(ש"א ˆÈ¯Â.לשון
סלע: צור‡ÒÁ‰.לשון חבקו מחסה ומבלי שנאמר כענין בצלו אתכסה בו אחסה בלע"ז כד)אברי"אייר (איוב

גשמים: ומזרם הרוחות מן דרכים להולכי ומגן כסוי שהסלעים

cec zcevn
(‚È).ÂÈ�Ù ‰Ó„˜לכרוע והפילהו הקדימהו ילכדנו שלא עד

ברכיו: חרבך:ËÏÙ‰.על שהוא הרשע מיד נפשי הצל
(„È).ÌÈ˙ÓÓ:מידך המתים מן שכלהÏÁÓ„.אהיה מחמת

הזקנה: בעבור חייהם עולםÌ˜ÏÁ.זמן בחיי שחלקם ואותן
ראתה: לא עין אשר הצפון טוב מרב בטנם תמלא ואשר הבא

.ÌÈ�· ÂÚ·˘Èאשר ומאותן הגונים בבנים ישבעו אשר ומאותן
מותם: אחרי אותם לרשת לבניהם עשרם יתרון יניחו

(ÂË).˜„ˆ·המתים תחיית הוא היקיצה זמן בא בעת תמונתך ממראית ואשבעה פניך לחזות אזכה שעשיתי הצדק בעבור
וכו' יקיצו עפר אדמת מישיני ורבים י"ב)כמ"ש ‰ˆÏÈ.(‡):(דניאל ÌÂÈ·שהיה עת בכל או התלאות מכל שניצל זקנותו לעת

הזאת: השירה שר אז צרה מאיזה ÈÚÏÒ.(‚)ניצל וכמצודה:‰' הסלעים כבנין למחסה לי ÈÚ˘È.ה' Ô¯˜Âועזר ישע לי הוא
הקרנים: לבעל הקרן כמו

oeiv zcevn
(„È).„ÏÁÓחלד מה כמו זמן פ"ט)ענין יתרוןÌ¯˙È.:(לקמן

העושר: קטנים:Ì‰ÈÏÏÂÚÏ.ומרבית ‡¯ÍÓÁ.(·)לבניהם
וחיבה: אהבה וחזק:È˙„ÂˆÓÂ.(‚)ענין גבוה ÈËÏÙÓÂ.מגדל

הצלה: דברו:ˆÈ¯Â.ענין וכפל וסלע כצור דרךÔ¯˜Â.חזקי
בהם יתחזקו הקרנים שבעלי ע"ש בקרן החוזק לכנות המקרא

מי: עם בהלחמם

xe` ldi
תמונתך.אניטו בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק

אמונה). דרך בס' (נדפס
וקרןה'ג מגני בו אחסה צורי אלי ומפלטי ומצודתי סלעי

שהוא כאדם סלעי ה' פי' והרד"ק רש"י. עיין משגבי. ישעי
פי' יחייא והאבן ממנו. מהשפל יפחד ולא גבוה במקום עומד
מגדל מין עוד ומפלטי מגדל ענין ומצודתי חומה כענין סלעי
בדרך המלובש הנס סלעי פי' חסד והתורת החומה. שבתוך
ועוד ומצודתי. וזהו נפלאות לו יעשה יספיק לא ואם הטבע
צרה. ביום מנוסי סלעי פי' ספורנו והמ"ע ומפלטי. זאת
לנצח ישעי קרן להזיק. הבא מן מפלטי בטח. משכן מצודתי
מפרש ומהרמ"א עכ"ל. מלכותי את לנשא משגבי האויב את
סלעי היינו נזק. סילוק אחד ענינים ב' זה בפסוק שיש

משגבי ישעי קרן היינו תועלת הבאת ב' ומפלטי. ומצודתי
ספורנו: המ"ע בשם וכנ"ל

אתבמדרש(ב) צד אני בשמך ומצודתי. מתוגה. סלעי תלים
על בסלע לקלס ראה ומה היצה"ר. על גם לפרש יש הרשעים.
עשרה דוד אמר וכנגדן עו"ש ע"ש. כו' בסלע נס לו שנעשה
צורי אלקי ומפלטי ומצודתי סלעי חזקי הן ואלו קילוסין מיני
מאמרות עשרה כנגד (י"ל משגבי ישעי וקרן מגני בו אחסה
קום ע"פ קכ"ד רמז סוף ע"ב די"ז ט"ז סי' בש"א ילקוט ע'
לעולם הוא וזה הזה בעולם הוא זה כי הוא. זה כי משחהו
סלעי ה' מאמרות בעשרה להקב"ה מקלס הוא לפיכך הבא
של כנור לך אזמרה עשור בנבל ע"ד ור"ל עכ"ל. ומצודתי
כי נאמר שבדד ולפי לעוה"ב יהיה זה כנור שבחי' נימין יו"ד
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:éì-éìòä ìûeîL-úà øîàiå Cl-äìòàáéäMàä øîàzå ìBãb ìB÷a ÷òæzå ìàeîL-úà äMàä àøzå ©«£¤¨®©¾Ÿ¤¤§¥−©«£¦¦«©¥³¤¨«¦¨Æ¤§¥½©¦§©−§´¨®©Ÿ¤Á¨¦¨̧
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(Á).ÏÂ‡˘ ˘ÙÁ˙ÈÂוכן בגדיו, ל)שינה כב :(מלכיםֿא

וכן במלחמה; ובא יח)התחפש ל כח(איוב ברב :

שאול: ואשתני יונתן: תרגם וכן לבושי, Â‡·ÈÂיתחפש
.‰ÏÈÏ ‰˘‡‰ Ï‡היה צרתם מתוך אלא היה, יום

תנחומא רבי דרש כך לילה, להם ב)דומה אמור :(פרשת

(Ë).˘˜�˙Ó:תקלה ·˜ÏÂ(È·)מבקש ˜ÚÊ˙Â
.ÏÂ„‚שהמעלה העולים, כדרך שלא עולה שראתהו

ראשו עולה וזה למעלה, רגליהם עולים בזכורו,

שאול של כבודו בשביל שם)למעלה, :(תנחומא

(‚È).ı¯‡‰ ÔÓ ÌÈÏÂÚ È˙È‡¯ ÌÈ‰Ï‡,שנים מלאכים

מתבקש אני שמא שמואל שנתיירא ושמואל, משה

עמו משה והעלה ב)בדין, ד בחגיגה Ó‰(È„):(כדאיתא
.Â¯‡˙,אותו המעלה באוב: נאמרו דברים שלשה

ואינו שומעו לו, והנשאל קולו, שומע ואינו רואהו

ולא רואהו לא ואחר, תארו, מה שאל ולפיכך רואהו,

שם)שומעו ÏÈÚÓ.:(תנחומא ‰ËÂÚ ‡Â‰Âרגיל שהיה

שנאמר מעיל, יט)ללבוש ב תעשה(לעיל קטן ומעיל :

לבא לעתיד וכן עלה, וכן נקבר, ובמעילו אמו, לו

בלבושיהם שם)יעמדו ‰¯‚È�˙Ê.(ÂË):(תנחומא
·ÂÓÂÏÁ˙.החרדתני: Ì‚ ÌÈ‡È·�‰ „È· Ì‚אבל

בהם ששאל פי על ואף לו, אמר לא ותומים באורים

נוב שהרג על ממנו בוש שהיה למעלה, שאמור כמו

הכהנים: ÍÏ.עיר ‰‡¯˜‡Âכמו אחריך, ואזעק לשון

ו) א וכמו(שמואלֿב הגלבוע; בהר נקראתי נקרא כ: (שם

נקראא) להיות הוצרכתי בליעל, איש נקרא ושם :

אעשה: מה שתודיעני אליך,

cec zcevn
(Á).ÈÏ ‡� ÈÓÒ˜והוא אוב, במעשה קסם בעבורי עשי

בו: ונשאלין המת, ·�È˘Ù.(Ë)העליית ˘˜�˙Óמתה להיות
שאול: ידי ‰'.(È)על ÈÁלך יקרה אם ה' חי נשבע: הריני
זה: בדבר ‰‡˘‰.(È·)עונש ‡¯˙Âז"ל רבותינו (מדרשאמרו

ב) אמור והנשאל,תנחומא קולו, שומע ואינו רואהו המעלה, :

רואהו: ואינו קולו ¯È�˙ÈÓ.שומע ‰ÓÏשאתה לי הגיד מבלי
מעלה, כלפי ברגליהם לעלות העולים דרך כי ובעבור שאול,
ובעבור שאול, שהוא בזה ידעה מעלה, כלפי בראשו עלה וזה

מעלה כלפי בראשו עלה המלכות ˙È‡¯È.(È‚):(שם)כבוד Ï‡
שאול: אני ואם תיראי אל מקום ¯‡È˙.מכל ‰Ó ÈÎאם כי

ראית: מה וכן‡ÌÈ‰Ï.אמרי גדול, אדם לומר: כז)רוצה כב תקלל:(שמות לא אלהים :.ÌÈÏÂÚרבים בלשון אלהים שאמרה לפי
וכן רבים, בלשון 'עולים' גם אמרה לזה אדנות, ענין על כבוד לשון בדרך יאמר כן ח)כי ד וכו'(לעיל האלה האדירים האלהים :

˙‡¯Â.(È„)המכים: ‰Ó:גדול אדם הוא אשר ÏÈÚÓ.לשתדע ‰ËÂÚ ‡Â‰Â:וחשוב גדול לאדם המיוחד מלבוש והוא
(ÂË).È�˙Ê‚¯‰:פה אותי להעלות מנוחתי, ממקום ‰�·ÌÈ‡È.החרדתני „È· Ì‚ז"ל רבותינו ב)אמרו יב גם(ברכות אמר שלא

באורים: השואלים נוב כהני שהרג על שמואל, לפני האורים להזכיר שנתבייש לפי באורים,

oeiv zcevn
(Á).˘ÙÁ˙ÈÂכמו באחר, הכסות והשתנות חליפות ענין

ל) כב במלחמה:(מלכיםֿא ובוא התחפש :.ÈÓÒ˜כולל שם הוא
הקסם: מיני המוקשÓ˙�˜˘.(Ë)לכל מסיר לומר רוצה

בי: להשאיר שעליך, מקרה:Í¯˜È.(È)והצרה ÔÂÚ.מלשון
וכן עונש, ז)ענין ה סבלנו:(איכה עונותיהם ואנחנו :

(„È).‰ËÂÚכמו ב)מעוטף, קד כשלמה:(תהלים אור עוטה :

.„Â˜ÈÂ:הקדקוד פניו:‡ÌÈÙ.כפה ענין‰¯‚È�˙Ê.(ÂË)על
כמו המנוחה, ממקום החרדה ו)תנועת ט ארץ(איוב המרגיז :

ממקומה:
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(‚È).ÂÈ�Ù ‰Ó„˜:אויב ויפול:‰Â‰ÚÈ¯Î.של ויכרע רגליו את �È˘Ù.קפח ‰ËÏÙשאתה חרבך שהוא רשע מכל

לך: המחוייבים מן ליפרע Í„È.(È„)משליטו ÌÈ˙ÓÓ:להיות בוחר אני מטת' על בידך המתים ÌÈ˙ÓÓמן
.„ÏÁÓ:בחיים חלקם אשר הצדיקים ומן בלעז רדוייל"א חלודה משהעלו בזקנה שמתים ˙Â‡ÏÓמאותם Í�ÂÙˆ
.Ì�Ë·:ליריאך צפנת אשר מטובך מעיהם תמלא אשר במותם:Ì¯˙È.ומאותם ישאירו אשר ‡�È(ÂË)נכסיהם

.ÍÈ�Ù ‰ÊÁ‡ פניך:·ˆ„˜ אחזה ובהם אחוז שבידי והצדקות מלפניך הוצא משפטי פניך אחזה בצדק או לעתיד,

.Í˙�ÂÓ˙ ıÈ˜‰· ‰Ú·˘‡בהקיץ פניך מראות אשבעה ל"א משנתם המתים בהקיץ תמונתך מראיית אשבעה

האד' את עשה אלהים בצלם כי נאמר שכן תמונתך בדמות שהם משנתם ט)המתים ‰'(‡):(שם ÏÈˆ‰ ÌÂÈ·
.'Â‚Â Â˙Â‡:מהם ונצול צרותיו כל עליו עברו וכבר ˘‡ÏÂ.כשהזקין „ÈÓÂלפי אלא היה בכלל שאול והלא

יריחו ואת הארץ את וראו אומר אתה בדבר כיוצא מכולם, יותר ורודפו עליו קשה ב')שהיה ‡¯ÍÓÁ.(·):(יהושע
לרעך ואהבת כדמתרגם יט)אאהבך ביןÈÚÏÒ.(‚)ותרחם:(ויקרא מצומצם כשהייתי המחלקות בסלע שעזרתני

וגו' דוד אל עוטרים ואנשיו ושאול שנאמ' כמו להתפס ואנשיו כג)שאול מבצר:È˙„ÂˆÓÂ.:(ש"א ˆÈ¯Â.לשון
סלע: צור‡ÒÁ‰.לשון חבקו מחסה ומבלי שנאמר כענין בצלו אתכסה בו אחסה בלע"ז כד)אברי"אייר (איוב

גשמים: ומזרם הרוחות מן דרכים להולכי ומגן כסוי שהסלעים

cec zcevn
(‚È).ÂÈ�Ù ‰Ó„˜לכרוע והפילהו הקדימהו ילכדנו שלא עד

ברכיו: חרבך:ËÏÙ‰.על שהוא הרשע מיד נפשי הצל
(„È).ÌÈ˙ÓÓ:מידך המתים מן שכלהÏÁÓ„.אהיה מחמת

הזקנה: בעבור חייהם עולםÌ˜ÏÁ.זמן בחיי שחלקם ואותן
ראתה: לא עין אשר הצפון טוב מרב בטנם תמלא ואשר הבא

.ÌÈ�· ÂÚ·˘Èאשר ומאותן הגונים בבנים ישבעו אשר ומאותן
מותם: אחרי אותם לרשת לבניהם עשרם יתרון יניחו

(ÂË).˜„ˆ·המתים תחיית הוא היקיצה זמן בא בעת תמונתך ממראית ואשבעה פניך לחזות אזכה שעשיתי הצדק בעבור
וכו' יקיצו עפר אדמת מישיני ורבים י"ב)כמ"ש ‰ˆÏÈ.(‡):(דניאל ÌÂÈ·שהיה עת בכל או התלאות מכל שניצל זקנותו לעת

הזאת: השירה שר אז צרה מאיזה ÈÚÏÒ.(‚)ניצל וכמצודה:‰' הסלעים כבנין למחסה לי ÈÚ˘È.ה' Ô¯˜Âועזר ישע לי הוא
הקרנים: לבעל הקרן כמו

oeiv zcevn
(„È).„ÏÁÓחלד מה כמו זמן פ"ט)ענין יתרוןÌ¯˙È.:(לקמן

העושר: קטנים:Ì‰ÈÏÏÂÚÏ.ומרבית ‡¯ÍÓÁ.(·)לבניהם
וחיבה: אהבה וחזק:È˙„ÂˆÓÂ.(‚)ענין גבוה ÈËÏÙÓÂ.מגדל

הצלה: דברו:ˆÈ¯Â.ענין וכפל וסלע כצור דרךÔ¯˜Â.חזקי
בהם יתחזקו הקרנים שבעלי ע"ש בקרן החוזק לכנות המקרא

מי: עם בהלחמם

xe` ldi
תמונתך.אניטו בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק

אמונה). דרך בס' (נדפס
וקרןה'ג מגני בו אחסה צורי אלי ומפלטי ומצודתי סלעי

שהוא כאדם סלעי ה' פי' והרד"ק רש"י. עיין משגבי. ישעי
פי' יחייא והאבן ממנו. מהשפל יפחד ולא גבוה במקום עומד
מגדל מין עוד ומפלטי מגדל ענין ומצודתי חומה כענין סלעי
בדרך המלובש הנס סלעי פי' חסד והתורת החומה. שבתוך
ועוד ומצודתי. וזהו נפלאות לו יעשה יספיק לא ואם הטבע
צרה. ביום מנוסי סלעי פי' ספורנו והמ"ע ומפלטי. זאת
לנצח ישעי קרן להזיק. הבא מן מפלטי בטח. משכן מצודתי
מפרש ומהרמ"א עכ"ל. מלכותי את לנשא משגבי האויב את
סלעי היינו נזק. סילוק אחד ענינים ב' זה בפסוק שיש

משגבי ישעי קרן היינו תועלת הבאת ב' ומפלטי. ומצודתי
ספורנו: המ"ע בשם וכנ"ל

אתבמדרש(ב) צד אני בשמך ומצודתי. מתוגה. סלעי תלים
על בסלע לקלס ראה ומה היצה"ר. על גם לפרש יש הרשעים.
עשרה דוד אמר וכנגדן עו"ש ע"ש. כו' בסלע נס לו שנעשה
צורי אלקי ומפלטי ומצודתי סלעי חזקי הן ואלו קילוסין מיני
מאמרות עשרה כנגד (י"ל משגבי ישעי וקרן מגני בו אחסה
קום ע"פ קכ"ד רמז סוף ע"ב די"ז ט"ז סי' בש"א ילקוט ע'
לעולם הוא וזה הזה בעולם הוא זה כי הוא. זה כי משחהו
סלעי ה' מאמרות בעשרה להקב"ה מקלס הוא לפיכך הבא
של כנור לך אזמרה עשור בנבל ע"ד ור"ל עכ"ל. ומצודתי
כי נאמר שבדד ולפי לעוה"ב יהיה זה כנור שבחי' נימין יו"ד
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להּלל:594) אדם ּכי595)אֹותֹו ׁשֹואל הּלל596)אינּני ְִִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבסבלנּות.597) הקׁשבה ׁשל ארּכה לׁשעה והתּכֹונן ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻּבנחת
אדם:598) לאֹותֹו האם599)הּלל להּלל: אדם רק600)אֹותֹו ְְִִִֵֵַַָָָָ

זה לּתאר ראּוי אינָך אּולי ּבאמת אבל 'נׂשיא', לָך ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹקֹוראים
אדם:601) לאֹותֹו להּלל:602)הּלל אדם אכן603)אֹותֹו ְְִִֵֵֵָָָָָ
ׁש604) ּומתּפּלל מקּוה אני אדם:605)הּנׂשיא, לאֹותֹו הּלל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּמֹותי?606) ירּבּו להּלל:607)ׁשּלא אדם ּבגללָך608)אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶָָָֹ
אדם:609) לאֹותֹו ּתהיה610)הּלל ואל עצמָך, על ּתׁשלט ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

ואמר: הּלל הֹוסיף ּו611)ּפזיז. לחברָך. לׁשּלם ׁשּתצטרְך ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
עֹוד612) להפסיד לָך היה מּצב.613)ּכדאי ּובׁשּום ּפעם אף ְְְְְִַַַַַַָָָ
וׁשל614) ׁשּמאי ׁשל ההנהגֹות את הּציגּו הּמדרׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבבית

ּכְך לׁשם זֹו, מּול זֹו – ׁשניהם ׁשל הּמעלֹות ואת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָהּלל
להתּגּיר615)סּפרּו ּבהכנעה,616)רצה לפניו עמד לא אְך ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ּבא אּלא ּבפיו, ּובּקׁשה הרב אל ׁשּבא למי ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּכראּוי
הרב את ׁשאל הּגֹוי ּובחקירֹות. ׁשּמאי:617)ּבדריׁשֹות ְֲִִִֶַַַַַַָָ

לָך618) ּכּידּוע ּבהר־סיני נמסרה619)ׁשּנּתנה אליה בצמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ה מהּתֹורה620)ּגם נפרד ּבלּתי חלק היא הּגֹוי621)וגם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּתֹורה על הּתֹורה622)לׁשּמאי: על איני623)אבל ּגם ואני ְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָ
ּדֹורׁש אּלא הֹוכחֹות, לׁשמע רֹוצה ולא הסּברים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמבּקׁש
מבּקׁש ּכן על ּבלבד! ׁשּבכתב הּתֹורה את לקּים ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּגּיּור

מּמָך: ּגֹוי626)ׁשּמאי625)ּבלבד.624)אנכי ּובפיו627)אֹותֹו ְְְִִִִַַַָֹ
ּבּקׁשה: את628)אֹותּה אֹותֹו ּוללּמד אֹותֹו לגּיר הּלל הסּכים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

את הּלל ׁשכנע ּכיצד לֹו. הּנצרכֹות ההלכֹות ואת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּב ׁשּבעל־ּפה? הּתֹורה אמּתּות אֹודֹות על ּבּיֹום629)הּגֹוי ְְֲִֶֶַַַַַָ

לּלּמּודים יסֹודֹות630)הראׁשֹון את ללמד ּכדי לּגֹוי: הּלל ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
סדר זהּו לקרא, ּתחּלה ללמד אּתה צריְך ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּיהדּות,

העברּיֹות: את631)האֹותּיֹות לּגֹוי הּלל הראה הּׁשני ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשהּוא אּלא אתמֹול, ׁשל אֹותּיֹות את632)אֹותן הּלל הפְך ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

האֹותּיֹות, מּקּום את ׁשהפְך ידי על גֹוי633)הּסדר, אֹותֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּסדר635)והרי634) ּכן אם הּוא ּומה הּׁשּנּוי? ּפׁשר מה ּכְך! ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּתאמר מחר ׁשּמא אֹו אתמֹול? ּכמֹו אֹו הּיֹום? ּכמֹו ְְְֶֶַַַָָָָֹהּנכֹון?
אֹות? ּכל ׁשל האמּתית צּורתּה היא מה אחרים? ׁשמֹות ֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָלי

ּבגלל636) ּכיצד? יֹודע? ּכבר אּתה הּיֹום ּפתאם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּלל:
האם לָך, אמרּתי סמכּת,637)ׁשאתמֹול ּדברי על לא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

על ׁשאלֹות לָך יׁש הּיֹום ּכבר לכן אתמֹול? אֹותָך ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלּמדּתי
מסרת ׁשעל הרי האחרת, צּורתם על אֹו ההפּוְך, ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּסדר
ּפיה ועל מסּתּמְך, אּתה ּבֹודד אחד איׁש ׁשל אחד יֹום ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבת
ּבאזני וטען הּלל המׁשיְך ׁשאלֹות. ּבֹונה אּתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכבר
ׁשאני ּבגלל אּתה יֹודע האֹותּיֹות ׁשמֹות את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתּגּיר:

הּתֹורה ּמסרת על ּכן אם ּכן.639)ׁשּב638)אמרּתי, ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
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זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר בחי' דהיינו לעוה"ב הוא זה
אומר ריה"ו כו'). קילוסין מיני בעשרה להקב"ה מקלסו ע"כ
בעשרה הספר בסוף קלסו לפיכך קלוסין בעשרה שקלסו לפי
ואגב עכ"ל. עשרה שהן הפרשה וכל בקדשו אל הללו הלולין
הלולין עשרה בו שיש בקדשו אל הללו מזמור מעלת למדנו
וכנור בנבל הללוהו בו וכ"כ נבל. ועלי עשור עלי דוגמת ג"כ
בת"א עמ"ש עליו מבעבע המשחה שמן שהי' ישעי וקרן כו'.
וזהו גבי ע"ד דק"כ מ"ת ענין שרש להבין הנה בד"ה יתרו פ'
בבחי' הוא בקרן שנמשח שדוד בהוי' קרני רמה חנה שאמרה

שהו כו' כו':רמה עתיקא בחי' א
אזמרהקיצור עשור בנבל בבחי' להיות קלוסין מיני עשרה

קרני: רמה ישעי וקרן נימין יו"ד של לך
מרומיםבמד"ר(ג) והוא ד"א ע"ג דקמ"ב פכ"ה בשלח פ'

וקדוש מרום שנאמר הקב"ה זה ט"ז) ל"ג סי' (בישעי' ישכון
שנאמר דוד זה משגבו סלעים מצודות נ"ז) סי' (ישעי' אשכון
הוא מ"ט ע"ב ד"י דב"ב ובפ"ק עכ"ל כו' ומצודתי סלעי ה'
ניתן דלחמו משום משגבו סלעים מצודות ישכון מרומים
ע"פ תשל"ו רמז מ"ם סי' בתהלים ובילקוט נאמנים. מימיו
מרומים הוא שנאמר ביהמ"ק אלא סלע אין רגלי סלע על ויקם
תתקנ"ב רמז במשלי ובילקוט משגבו סלעים מצודות ישכון
שכינה פני מקבלין שיהיו גורמת שעושים צדקה א' דקל"ט
זה ישכון מרומים הוא פי' והנה ישכון. מרומים הוא שנאמר
דף מקץ פ' בזהר פי' וז"ל כ' ירום ערך בפרדס הנה הקב"ה.
ע"ב דקפ"א וישב בפ' פי' וכן בבינה. הוא כי סע"ב קצ"ג
עילאה דנהורא מסטרא ירום מאד. וגבה ונשא ירום בפסוק
שהיא מפני ירום הבינה שנקרא הטעם ופי' עכ"ל. נהורין דכל
ספירות נק' ז"ת כי (ור"ל הבנין ספירות מכל למעלה עליונה
בענין ועמ"ש כח"ב ג"ר משא"כ לעולמות שייכים שהם הבנין
והנגלות כי וגם בנ"י מספר והיה בד"ה מספר אין ולתבונתו
ציץ ועשית בד"ה דאתכסייא עלמא נק' י"ה אבל נגלות ו"ה
ירום פי' ורז"ל העדות) משכן המשכן פקודי אלה ובד"ה
חסד שהוא מבינה. למטה דאברהם פליגי ולא מאברהם
ע"פ ע"א ר"י דף ויגש בזהר וע' עכ"ל. רם בערך והארכנו
עלמא עילאה עלמא הוא דא ברמה מאי נשמע. ברמה קול
העולם ועד העולם מן אל. בית ועד הרמה מן וסימנך דאתי.
הרמה מן וא"כ תתאה עלמא מל' הוא אל בית כי ור"ל עכ"ל.
עלמא עד סוכ"ע דאתכסייא מעלמא היינו אל בית עד
חרות כו' דחירו עלמא יובל נק' בינה גם ממכ"ע. דאתגלייא
מרומים הוא פי' וא"כ רמה. נק' ולכן כו' חירות הלחות על
נק' שלכן בבינה במרומים שישכון עתיקא דא הוא ישכון.

דלעילא הוי' שם ומאיר שוכן ששם עילאה שכינתא הבינה
ועד מהעולם הוי ברוך ע"פ ע"ב דקנ"ח ויצא בזהר כמ"ש
שחל ר"ה של יו"ט סד"ה ר"ה דרושי גבי בלק"ת וע' העולם.
זה משגבו סלעים מצודות תוקעין. היו במקדש בשבת להיות
במל' האור ממשיכים שמבינה ור"ל דאצילות מל' היינו דוד
מהעולם הוי' ברוך ענין דהיינו אל בית עד הרמה מן פי' שזהו
דאצילות. מל' שהוא ביהמ"ק. אלא סלע אין וזהו העולם. ועד
שקראה עד מחבבה זז לא ע"ד בינה בחי' בה שורה שהי' אך

וזהו שמותאמי פ' בזח"ב וכמ"ש עילאה ה' ראשון בית "ע
כמ"ש סלע נק' זו במעלה המל' בהיות לכן שם. ובמק"מ ד"ט
ודברתם נאמר ולכן משה כלת בחי' שהיא סלע ערך בפרדס
נאמר בקטנותה משא"כ מלך. כבת ובפיוס בדבור הסלע אל
צור הכה הן ע"פ ג' קי"ד ח"ב בילקוט כמ"ש כו' בצור והכית
כיון ומלמדו אותו מכה רבו קטן כשהנער ע"ח. סי' תלים
שהכה משה של חטא הי' וזה כו' מייסרו הוא בדבור שהגדיל
שקראה עד ע"ד שהוא כנס"י בגדלות הוא סלע הרי הסלע. את
כשהיא רחל סלע סי"ב סמ"ך אות במא"א וכ"כ כנ"ל מי
פ' בלק"ת סלע מענין ועמ"ש עכ"ל. כו' בפנים ובאה גדולה
הוי פי' וזהו כו'. באר עלי כו' ישראל ישיר אז בד"ה חקת
העולם ועד מהעולם הוי' ברוך דפי' לעיל מבואר דכבר סלעי
בחי' בבינה השורה דלעילא הוי' משם הברכה שממשיכים
מרומים הוא והיינו במל'. היינו העולם עד מאיר שיהי' סוכ"ע
דוד נק' ואזי מל' שהוא דוד זהו משגבו סלעים מצדות ישכון
נק' ועי"ז כו'. שבבינה עלמין ש"י ב"פ היינו ישי ישי. בן
שמחבר סלעי. הוי' וזהו גדול. ותוקף כח בו שיש סלע המל'
כענין דממכ"ע הוי' בשם סוכ"ע דלעילא הוי' שם וממשיך
סלעי הוי' ועי"ז אל. בית עד הרמה מן והיינו הוי'. הוי' ויקרא

כו':
סלעיםקיצור מצדות ישכון מרומים הוא ע"ד סלעי ה' ענין

מרומים עתיקא. דא הוא דאתי. עלמא בינה זהו מרום משגבו.
מן ה' ברוך וזהו במל' מאיר ומשם עילאה. שכינתא ישכון
סלע. המל' נק' ואזי אל. בית עד הרמה מן העולם. ועד העולם
הסלע. אל ודברתם ולכן בהמ"ק. אלא סלע אין ותוקף גדלות
וזה משגבו. סלעים מצדות בחי' היינו ומצודתי סלעי הוי' וזהו
קדה"ק היכל בהמ"ק נק' הלכה של ד"א כי התורה ע"י נמשך
אתה כי בביאור מקץ פ' בת"א עיין הצדקה. ע"י וכן בינה.
להעיר יש נאמנים. ומימיו ניתן לחמו וענין הצדקה. בענין נרי
ויטע שעי"ז לוי'. שתיה אכילה ר"ת אשל ויטע ע"פ ממ"ש
נק' התורה וכן ברמה. האשל תחת וכתיב שבע. בבאר אשל

בלחמי: לחמו לכו
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להּלל:594) אדם ּכי595)אֹותֹו ׁשֹואל הּלל596)אינּני ְִִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבסבלנּות.597) הקׁשבה ׁשל ארּכה לׁשעה והתּכֹונן ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻּבנחת
אדם:598) לאֹותֹו האם599)הּלל להּלל: אדם רק600)אֹותֹו ְְִִִֵֵַַָָָָ

זה לּתאר ראּוי אינָך אּולי ּבאמת אבל 'נׂשיא', לָך ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹקֹוראים
אדם:601) לאֹותֹו להּלל:602)הּלל אדם אכן603)אֹותֹו ְְִִֵֵֵָָָָָ
ׁש604) ּומתּפּלל מקּוה אני אדם:605)הּנׂשיא, לאֹותֹו הּלל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּמֹותי?606) ירּבּו להּלל:607)ׁשּלא אדם ּבגללָך608)אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶָָָֹ
אדם:609) לאֹותֹו ּתהיה610)הּלל ואל עצמָך, על ּתׁשלט ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

ואמר: הּלל הֹוסיף ּו611)ּפזיז. לחברָך. לׁשּלם ׁשּתצטרְך ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
עֹוד612) להפסיד לָך היה מּצב.613)ּכדאי ּובׁשּום ּפעם אף ְְְְְִַַַַַַָָָ
וׁשל614) ׁשּמאי ׁשל ההנהגֹות את הּציגּו הּמדרׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבבית

ּכְך לׁשם זֹו, מּול זֹו – ׁשניהם ׁשל הּמעלֹות ואת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָהּלל
להתּגּיר615)סּפרּו ּבהכנעה,616)רצה לפניו עמד לא אְך ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ּבא אּלא ּבפיו, ּובּקׁשה הרב אל ׁשּבא למי ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּכראּוי
הרב את ׁשאל הּגֹוי ּובחקירֹות. ׁשּמאי:617)ּבדריׁשֹות ְֲִִִֶַַַַַַָָ

לָך618) ּכּידּוע ּבהר־סיני נמסרה619)ׁשּנּתנה אליה בצמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ה מהּתֹורה620)ּגם נפרד ּבלּתי חלק היא הּגֹוי621)וגם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּתֹורה על הּתֹורה622)לׁשּמאי: על איני623)אבל ּגם ואני ְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָ
ּדֹורׁש אּלא הֹוכחֹות, לׁשמע רֹוצה ולא הסּברים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמבּקׁש
מבּקׁש ּכן על ּבלבד! ׁשּבכתב הּתֹורה את לקּים ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּגּיּור

מּמָך: ּגֹוי626)ׁשּמאי625)ּבלבד.624)אנכי ּובפיו627)אֹותֹו ְְְִִִִַַַָֹ
ּבּקׁשה: את628)אֹותּה אֹותֹו ּוללּמד אֹותֹו לגּיר הּלל הסּכים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

את הּלל ׁשכנע ּכיצד לֹו. הּנצרכֹות ההלכֹות ואת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּב ׁשּבעל־ּפה? הּתֹורה אמּתּות אֹודֹות על ּבּיֹום629)הּגֹוי ְְֲִֶֶַַַַַָ

לּלּמּודים יסֹודֹות630)הראׁשֹון את ללמד ּכדי לּגֹוי: הּלל ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
סדר זהּו לקרא, ּתחּלה ללמד אּתה צריְך ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּיהדּות,

העברּיֹות: את631)האֹותּיֹות לּגֹוי הּלל הראה הּׁשני ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשהּוא אּלא אתמֹול, ׁשל אֹותּיֹות את632)אֹותן הּלל הפְך ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

האֹותּיֹות, מּקּום את ׁשהפְך ידי על גֹוי633)הּסדר, אֹותֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּסדר635)והרי634) ּכן אם הּוא ּומה הּׁשּנּוי? ּפׁשר מה ּכְך! ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּתאמר מחר ׁשּמא אֹו אתמֹול? ּכמֹו אֹו הּיֹום? ּכמֹו ְְְֶֶַַַָָָָֹהּנכֹון?
אֹות? ּכל ׁשל האמּתית צּורתּה היא מה אחרים? ׁשמֹות ֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָלי

ּבגלל636) ּכיצד? יֹודע? ּכבר אּתה הּיֹום ּפתאם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּלל:
האם לָך, אמרּתי סמכּת,637)ׁשאתמֹול ּדברי על לא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

על ׁשאלֹות לָך יׁש הּיֹום ּכבר לכן אתמֹול? אֹותָך ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלּמדּתי
מסרת ׁשעל הרי האחרת, צּורתם על אֹו ההפּוְך, ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּסדר
ּפיה ועל מסּתּמְך, אּתה ּבֹודד אחד איׁש ׁשל אחד יֹום ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבת
ּבאזני וטען הּלל המׁשיְך ׁשאלֹות. ּבֹונה אּתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכבר
ׁשאני ּבגלל אּתה יֹודע האֹותּיֹות ׁשמֹות את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתּגּיר:

הּתֹורה ּמסרת על ּכן אם ּכן.639)ׁשּב638)אמרּתי, ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zegpn(ipy meil)

,ìñBtly `tiqde .zlqet daygnd ie`x epi`y xaca elit` ik ¥
.minkg zrck dxn`p `yixd la` ,ezhiyk dxn`p epizpyn

:`tiql `yix oia dxizq oi`y x`an iia`àîéz eléôà øîà ééaà©©¥¨©£¦¥¨
zrck `tiqdyïðaø,ie`xd xaca `l` zlqet daygn oi`y ,`id ©¨¨

eàîéz àìlirl zwiicy enk `tiqd oeyln wiicz `le ±ìBëàì àä Ÿ¥¨¨¤¡
miixiy zifk ivgìBëàìåzifk ivgìBëàì Bkøc ïéàL øác[unew] §¤¡¨¨¤¥©§¤¡

,leqtàîéà àlàwiice xen` ±BkøcL øác ìBëàìå ìBëàì àä ¤¨¥¨¨¤¡§¤¡¨¨¤©§
,ìBëàì,xgnl zif ivge uega zif ivg lek`l ayigy oebke ¤¡

.leqtl mitxhvn

:iia` ixac lr dywn `xnbdïì òîLî à÷ éàîem` `tiqd ixaca ©¨©§©¨
zif ivge epnfl ueg zif ivgy] cala z`f `l` wiicpy oeekzp `l

,[mitxhvn enewnl uegdì éðz÷ àéãäa àäxak df xac `ld ± ¨§¤§¨¨¨¥¨
ayig ,epipyy ,`yixa yxetn,øçîì úéfëå õeça úéfk ìBëàìe` ¤¡©©¦©§©©¦§¨¨

,õeça úéfëå øçîì úéfke`,øçîì úéæ éöçëå õeça úéæ éöçke` ©©¦§¨¨§©©¦©©£¦©¦©§©£¦©¦§¨¨
,úøk Ba ïéàå ìeñt ,õeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçkx`ean ixd ©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦©¨§¥¨¥

ok m`e ,leqtl mitxhvn enewnl ueg zif ivge epnfl ueg zif ivgy
,dyw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



`oifgeקכח mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

ìåñô äðåáì èøå÷ åàcvik :xn`z m`e .hxewd mewn ick xqg unewdy iptn -

unew?lr xy` dpeald lk" :(e `xwie) aizkc ,`id dgpnd lr dpeal `lde

zleqd unewe ,cg` cvl dlek dpeald wlqn unewyk :xacl daeyz !"dgpnd

.ilkd rvn`nàéä äáø÷ä úá çìîdid gafnd lr unewd didy xg`lc -

iyily wxta xn` ikdc ,ziyixtck eglen

dperh dlek dgpn `dz leki :(` ,k zegpn)

gln?oaxw - "jpaxw lk lr" :xnel cenlz

i`e .gln dperh dgpnd lk oi`e ,gln oerh

xexv oky lke ,dpeal opirnyile :`iyw

inp ikd ,`yixa dpeal `pz i` :uixz !glne

`l` ,glne xexv ipzinl dil `irain `lc

dpeal `pz - `yixa xexv hwpe li`ed

.glne÷åôéú øñç õîå÷ íåùî àéøéà éàî
äöéöç íåùî ìåñô øåøöã äéìuvegc -

miycwa zlqet dvivge ,gnwl eci oia

oia uveg ,inp i` .(` ,ck) migafa yxtnck

z` wlege ,unewd rvn`a oebk ,gnwl gnw

.mivnw i`vg ipyk d`xpe unewdãöä ïî
lv` dhnl e` ,lceb lv` dlrnl -

,cvd on epiidc .dvivg `kilc ,dvinw

`ly ick dhnl eci ab jted unwy xg`lc

on dvinwe lceb iede ,melk unewd on leti

gnwd lv`y ,dvivg `kil `zyde .cvd

.`ki` oexqg la` ,xexvd lhenéöî÷ãë
éùðéà.zerav`d lka rnyn -úøæ-

`wtpe ,zxfd ligzn dpnn ,dphw rav`

.dkx` zxf oyg zcnl dpinäöéî÷ åæ-

lv`y rav` eze`n ,unewd ligzn dpnn

.dphwdäîà åæzen` lk oiccen dpnn -

.olekn dkex` `idy itl ,milkde oipad

izy - dxiad oyeya eid zen` izye

,oipad zen` oiccen odae ,dn` ody zelwn

`edy rav` eze`a eccnp zelwn oze`e

.jex`òáöà åæ.mca erav` odkd lahl -

ìãåâ åædvinw `nl` .rxevnc zepedal -

!zxf `le unewaedlekc opixn` ik :ipyne

.dvinwl opira zerav`úååùäìm`c -

ewgen - unewd on dhnl gnw `vei

,uxean `di `ly dphw rav`a edieyne

.lceba dlrnln okeãéáò éëéä-

dpnnc ,dvinw ef :ipzwc xcdn `zipzn`

.unewd ligznåöîå÷á øîåì ãåîìú-

.(e `xwie) "evnewa epnn mixde"éùàøá
åéúåòáöà.eci qt cr ribi `ly ,hrn -

úùçøîå úáçîáxn`c ,oiiet` odiyrnc -

(a ,dr) "zevnwp zegpn el`" wxta onwl

i` jkld ,unewe ozzet oiiet` ody xg`lc

unew `edyke ,jk lk zewc ozzetl xyt`

elceba wgen jkld ,enewnl ueg ze`vei

.dhnln dphw erav`ae dlrnlnàéä åæå
ùã÷îáù äù÷ äãåáò`ed lecb iyeway -

.xzei `le xqg `l `di `ly deynä÷éìî.dyw dcear `id ef :(a ,cq migaf) "miycw iycw" wxta opixn` -äðéôçáåzkqna "el e`ived" wxta opixn` inp -

.dyw dcear `id efe ,'ek elceba dlrne eizerav` iy`xa jfad z` fge` :(a ,hn) `neiéùðéà éöî÷ãë.eci jeza qpkp gnwde ,gnwa wgece eizerav` iciv qipkn -

åéúåòáöà éùàøáedn ,epwzk eci qt cr evnew `ln unewe ,gnw itlk eci qte gnwa eizerav` iy`x qipkdy -ïéããöä ïî ?eci jilede gnwd lr eci ab ozpy -

.ilkd rvn`a unw `ly ,ilkd icvn - oiccvd on :`pixg` `pyil .eci jezl eciv jxc gnwd qpkpy cräìòîì äèîìîcbpk cid abe gnwa eizerav` qipkdy -

.unewe gnwdåéðôç àìî.dwc minq zxhw ,mixetikd meic -éùðéà éðôçãë.miptege mdici iciv oiqipkny -íéããöä ïîlceb oia jxc eiptga zxhw qipkdy -

.ilk ly miccvd on :`pixg` `pyil .rav`lõîå÷ì äé÷áã.miptan `pnc eptca ilkl eyeciw zrya -àðîã àúéòøàáeixeg`n leaiw zia ilkl didy oebk -

.zexrwa yiy enkäðùîäðîù äáéø."ony bele dgpnl" :`xw i`dn (` ,gt zegpn) "zecn izy" wxta xn`ck ,bel dpicc -äðîù øñéçlirl oxn`ck ,dleqt -

.leqt `edy lk xqig m`y - "dpnyn" :(a ,h)äúðåáì øñéçxn`p ,dey dxfba dl yxtn (a ,ew zegpn) "oexyr ilr ixd" wxta .unewd `ln dpeal xeriyc -

.`xnba dl yxtn `d !dzpeal daix ipzil :`iyw i`e .'ek dnxdàøîâäì ùéøôäù.(dl yixtd) ef dgpn myl -ïéâåì éðù.mgld izyk zi`xpc ,dnr eaxire -

.`lqtin `lc oizrc dvgne bela la`äá áéøòã ïåâë äî÷åìå.dzxiagc ony e` ,legc ony `zxet -ïîù äá ìéñôã,hp zegpn) "zegpnd lk" wxta xn`c -

.leqt my m`e ,ony dilr miyi `l :(aäãéã éà.dnyl eyixtdy -äì úéì àä.dl yxteny ony yicwn `l - dl ifg `lc oeike -äì éæç éàäålif ,xnelk -

.dil ifg - i`dc diabl life ,dil ifg - i`dc diablàä øæòéìà éáøì äéì àðîådnr eaxir m` ,leqt onyl oyixtd elit`c -äðîù ?.dnyl yxtedc rnyn -
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åæåoxifgny (a ,dr zegpn) "zegpn el`" wxta xn`c o`nl Ð ycwnay dyw dcear `id

dwlgn didy xn`c o`nk dl xaq `l` .zleq zgpnn xzei dyw dpi` ,ozleql

.drax`l mipye mipylàäåoteg didyk `le ,miptle iptl qpkp didyk Ð dpitg `ki`

.(a ,hn) `neia gkenck c`n `id dyw dceare .qpiha` zia zkylaäèîìîdlrnl

eizerav` iy`x qipkdy :qxhpewa yxit Ð

iy`xk df oi`e .unwe gnwd cbpk eci abe gnwa

,gnwd cbpk eci qt mzdc ,lirlc eizerav`

cr evnew `ln unewe eizerav` iy`x qipkne

iy`x `xew qxhpewd yexitl `zyde .eci qt

zkqna mz epiax yxtn oke .dhnl eizerav`

Ð dlrnl oiyxetd oiviv iab (a ,cv) zay

xn`c `dn di`x `iane .cid zqit cvl :yexit

,dlrnle dxhrd on :(` ,bi dcp) "cid lk" wxta

,jk lk dii`x dpi`e .dlrnl `xew sebd cvlc

y`x zexwl jiiy diielz `idy dlin iablc

swef mc`y zerav` la` ,dhnl dlind

iy`x dlrnl zexwl jiiy dlrnl eizerav`

:yxtl yi "dlrnl dhnln"e .zerav`d

ribny cr cid qt jxc gnwa eci qipkny

.eizerav` iy`xl
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äðBáì èøB÷ Bà¯éàc ,àëéøö ?éì änì éðä ìk ."ìeñt ¤§¨¨¨¨¥¨¨¦§¦¨§¦
øBøö àðz¯çìî ìáà ,àéä äáø÷ä úa åàìc íeMî §¨§¦§¨©©§¨¨¦£¨¤©

àéä äáø÷ä úác¯çìî àðz éàå ;øLëzz àîéà¯àìc §©©§¨¨¦¥¨¦©§©§¦§¨¤©§¨
õîBwä àlà çìBî BðéàL ,àøwéòî äçðî éãäa òáwéà¦§©©£¥¦§¨¥¦¨¨¤¥¥©¤¨©¤

¯ àøwéòî äçðî éãäa òáwéàc äðBáì ìáà ,ãáìaàîéà ¦§¨£¨§¨§¦§©©£¥¦§¨¥¦¨¨¥¨
øñçä õîBwä :eøîàL éðtî" .ïì òîLî à÷ ,øLëzz¦©§©¨©§©¨¦§¥¤¨§©¤¤¨¥

øúiä Bà¯÷Btéúå ?øúéå øñç íeMî àéøéà éàî ."ìeñt ©¨¥¨©¦§¨¦¨¥§¨¥§¥
déì øîà .ãvä ïî :äéîøé éaø øîà !äöéöç íeMî déì¥¦£¦¨¨©©¦¦§§¨¦©©£©¥
.éLðéà éöî÷ãk :déì øîà ?ïéöîB÷ ãöék :àáøì ééaà©©¥§¨¨¥©§¦£©¥¦§¨§¦¡¨¥
!ìãeb Bæ ,òaöà Bæ ,änà Bæ ,äöéî÷ Bæ ,úøæ Bæ :déáéúéà¥¦¥¤¤§¦¨©¨¤§©¨

¯àäé àlL éãk ãiä àìî õîB÷ ,øîBìk .úBåLäì àlà¤¨§©§§©¥§Ÿ©¨§¥¤Ÿ§¥
éëéä .ähîlî äpè÷ òaöàa ÷çBî Ck øçàå ,øñç̈¥§©©¨¥§¤§©§©¨¦§©¨¥¦
ìL äôBç :áø øîà äéáeè øa àøèeæ áø øîà ?ãéáòL ¨¥¨©©§¨©§¨¨©©¤¨

"Böî÷ àìî" :éëä éîð àéðz .õîB÷å Bãé ñt ìò òébnL ãò åéúBòaöà¯ãeîìz ?õøBáî ìBëé ¤§§¨©¤©¦©©©¨§¥©§¨©¦¨¦§Ÿª§¨§¨©§
?ãöék àä ;"Böî÷ àìî" :øîBì ãeîìz ?åéúBòaöà éLàøa ìBëé ,"Böî÷a" éà ;"Böî÷a" :øîBì©§ª§¦§ª§¨§¨¥¤§§¨©§©§Ÿª§¨¥©

ìL äôBçBòaöàáe äìòîlî Bìãeâa ÷çBî úLçøîáe úáçîa ;õîB÷å Bãé ñt ìò åéúBòaöà L ¤¨¤§§¨©©¨§¥§©£©§©§¤¤¥§¨¦§©§¨§¤§¨
!äðéôç àkéàäå ,ä÷éìî àkéàäå ?àì eúå eäæ .Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä Bæå ,ähîlî äpè÷§©¨¦§©¨§¦£¨¨¨¤©¦§¨¤§¨§¨¦¨§¦¨§¨¦¨£¦¨

¯"Böî÷ àìî" ,éì àèéLt :àtt áø øîà .Lc÷naL úBL÷ úBãBáòî úçà àéä Bæ ,àlà¯ ¤¨¦©©¥£¨¤©¦§¨£©©©¨§¦¨¦§Ÿª§
.éLðéà éöî÷ãkã,äìòîì ähnî ?éàî ,ïéããvä ïî ?éàî ,åéúBòaöà éLàøa õî÷ :àtt áø éòa ¦§¨§¦¡¨¥¨¥©©¨¨©§¨¥¤§§¨©¦©§¨¦©¦©¨§©§¨

"åéðôç àìî" ,éì àèéLt :àtt áø øîà .e÷éz ?éàî¯éLàøa ïôç :àtt áø éòa .éLðéà éðôçãk ©¥£©©©¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨§¦¡¨¥¨¥©©¨¨©§¨¥
:àtt áø éòa .e÷éz ?eäî ,Bæ ìöà Bæ ïáø÷å Bæáe Bæa ïôç ?eäî ,ïéããvä ïî ?eäî ,åéúBòaöà¤§§¨©¦©§¨¦©¨©§§§¥§¨¥¤©¥¨¥©©¨
ïðéòa BëBúa äçpä àîìc Bà ,àkéàäå ïðéòa éìk CBz ?éàî ,àðîc déðôãa õîBwì dé÷ac©§¥©¤§¨§¥§¨¨©§¦¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨§¨¥©
äçpä ?éàî ,àðîc àúéòøàa õîBwì dé÷aãå àðîì déëôä :éLà áø øa øî éòa .e÷éz ?àkéìå§¥¨¥¨¥¨©©©¦©§¥§¨¨§©§¥©¤§©§¦¨§¨¨©©¨¨

.e÷éz ?àkéìå ïðéòa Bð÷éúk àîìc Bà ,àkéàäå ïðéòa BëBúaäðùîèLBt ?äNBò àeä ãöék §¨¥©§¨¦¨¦§¨§¦§¨¥©§¥¨¥¥©¤¥
dúðBáì øqéç ,dðîL øqç ,dðîL äaéø .Bãé ñt ìò åéúBòaöà úà¯.äìeñtàøîâéîc éëéä ¤¤§§¨©©¨¦¨©§¨¦©©§¨¦©§¨¨§¨¥¦¨¥

ïîL da áéøòc ïBâk dî÷Bìå .ïébeì éðL dì LéøôäL ïBâk :øæòéìà éaø øîà ?dðîL äaéø¦¨©§¨¨©©¦¡¦¤¤§¤¦§¦¨§¥¦§§¨§§¨¥¨¤¤
é÷úî ,ìñt àì dzøéáçc ïîLå ïéleçc ïîL ,àîéz éëå !dzøéáçc ïîLå ïéleçcàøèeæ áø dì ó §¦§¤¤©£¥§¨§¦¥¨¤¤§¦§¤¤©£¥§¨¨¨©©§¦¨©§¨

dãéc éà ?dì zçkLî éëéä ïîL da ìñôc àèBç úçðî ,äzòî àlà :äéáeè øa¯úéì àä ©§¨¤¨¥©¨¦§©¥§¨©¨¤¤¥¦©§©©§¨¦¦¨¨¥
dzøéáçãå ïéleçc éà ,dì¯dì úéìc ïåék ,ïîL dì Léøôàc zøîà éàå !ìñt àì :zøîà àä ¨¦§¦§©£¥§¨¨¨§©§¨¨©§¦¨§©§§©§¥¨¤¤¥¨§¥¨

¯ ììk ïîL!eäðéð ïéleç¯dzøéáçãå ïéleçc àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî àì :øæòéìà éaøå ¤¤§¨¦¦§§©¦¡¦¤¤¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨§¦§©£¥§¨
déì éæç éàäå déì éæç éàäå ìéàBä ,ïébeì éðL dì Léøôä ìáà ,ìéñôc¯,ìéñôéì àì àîéà §¨¥£¨¦§¦¨§¥¦¦§©£¦¥§©£¦¥¥¨¨¦§¦

éðúc àéøéà éàî ,déúéL÷ ïéúéðúî :àáø øîà ?àä øæòéìà éaøì déì àðîe .ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¥§©¦¡¦¤¤¨£©¨¨©§¦¦§¦¥©¦§¨§¨¥
éðL dì Léøôäc áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àä àlà !ïîL dì äaéø :éðúéì ?"dðîL äaéø"¦¨©§¨¦§¥¦¨¨¤¤¤¨¨¨©§©¨§©©©§¦§¦¨§¥

ãçà èøB÷ ìò äãîòå äøñç :ïðaø eðz ."dúðBáì øqéç" .ïébeì¯ïéèø÷ éðL ìò ,äìeñt¯ ¦¦©§¨¨¨©¨©¨§¨§¨§¨©¤¤¨§¨©§¥§¨¦
ãçà èøB÷ ìò :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äøLk¯ïàkî úBçt ,äøLk¯.äìeñt §¥¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©¤¤¨§¥¨¨¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zegpn(oey`x meil)

äðBáì èøB÷ Bà,dgpnd mr d`ad dpealdn,ìeñt`vnpy itl ¤§¨¨
.leqt xqgd unewe ,hrn xqg unewd

.elld ze`nbecd lk z` dpynd dxikfd recn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyéðä ìkmdy ,dpynd dhwpy ze`nbecd el` lk ± ¨¨¥

,dpeal hxewe gln xbxb ,xexv,éì änìaezkzy ic did `l recne ¨¨¦
.cala zg` `nbec dpynd

:`xnbd daiynàëéøö,el` lk z` aezkl dpynd dkxved ±éàc §¦¨§¦
àðzecia dlr m`y wx dpey dzid m`y ±øBøö,dleqt dvinwdy ¨¨§

,xexva `l` df oic oi`y xne` iziidàéä äáø÷ä úa åàìc íeMî¦§¨©©§¨¨¦
on wlg aygidl leki epi` ok lre ,llk daxwda jiiy xexv oi`y ±

,xqg unewdy `vnpe ,unewdìáàecia dlr m`úác ,çìî £¨¤©§©
àéä äáø÷äunew z` egipdy xg` ixdy ,daxwda jiiy `edy ± ©§¨¨¦

dxeza xen`k ,eze` miglen eid gafnd lr(bi a `xwie)oAxw lke'§¨¨§©
ok lre ,'glnY glOA LzgpnøLkúz àîéàxykezy xn`p `ny ± ¦§¨§©¤©¦§¨¥¨¦§©©

jk meyn .enilyn glndy oeik ,xqg `edy s` df unewa dgpnd
.dleqt dvinwdy ,gln xbxb mb ecia dlr m`y dpynd dzpyéàå§¦

àðzwx dpey dpynd dzid m`e ±,çìîne` iziiddf oic oi`y x ¨¨¤©
,glna `l`àøwéòî äçðî éãäa òa÷éà àìcilka rawed `ly ± §Ÿ¦§©©£¥¦§¨¥¦¨¨

dgpnk eaygiy cgi dnr gped `ly xnelk ,dgpnd mr cgi cg`
zg`)itlàlà çìBî BðéàLz`,ãáìa õîBwäoldl eyxcy itk ¤¥¥©¤¨©¤¦§©

(.k)dgiln dkixv dpi` dnvr dgpndy,(leki glnd oi` ok lre
,unewd xeriy z` milydlìáàecia dzlr m`òa÷éàc ,äðBáì £¨§¨§¦§©

àøwéòî äçðî éãäailka dnr dnyede dgpnd mr drawedy ± ©£¥¦§¨¥¦¨¨
,zg` dgpn zeidl cg`øLkúz àîéàxykezy xn`p `ny ± ¥¨¦§©©

,exeriyl eznilyn dpealdy itl ,xqg `edy s` df unewa dgpnd
ïì òîLî à÷ecia dlr m` s`y ,jk df oi`y dpynd epzrinyn ± ¨©§©¨

.dleqt dvinwdy ,dpeal hxew
,dpeal hxew e` gln xbxb e` xexv ecia dlr m` :dpyna epipy

,leqt `edyeøîàL éðtîy minkg.ìeñt øúiä Bà øñçä õîBwä ¦§¥¤¨§©¤¤¨¥©¨¥¨
zl`ey .dvivg meyn unewd lqtp `l recn zxxan `xnbd

:`xnbdàéøéà éàîunewd ly eleqt mrh z` `pzd hwp recn ± ©¦§¨
`weec `edy ,dnecke xexv ea axernyíeMîunewd jkayøñç ¦¨¥

déì ÷etéúå ,øúéåunewd z` leqtl yi df `la `ld ±íeMî §¨¥§¦¥¦
äöéöç,`ed ixd ,gnwl odkd ci oia `vnp axrzpy xacd m`y £¦¨

z` wlegk `ed ixd unewd ikkeza `vnp `ed m`e ,mdipia uveg
eleqt z` x`al dkixv dpynd dzid `le ,miwlg ipyl unewd

.xqg unewdy meyn
:`xnbd daiyn,äéîøé éaø øîàaxrzpy xacd didy xaecnïî ¨©©¦¦§§¨¦

ãväepi` jkle ,ueg itlk unewd ly eciva ,xnelk ,odkd ci ly ©©
z` leqtl oi`e ,envr gnwd iwlg oia e` gnwl odkd ci oia uveg
xac eze` ly enewn xeriya xqg `edy meyn `l` unewd

.axrzpy
:dvinwd ziyrp cvik zx`an `xnbdãöék ,àáøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¨¥©

ïéöîB÷.zegpnd z`déì øîà,iia`l `axéLðéà éöî÷ãkxy`k ± §¦¨©¥¦§¨§¦¦§¥
.zerav`d lka xnelk ,uenwl mc`d ipa milibx

,olek zerav`d lka dyrp dvinwd dyrny `ax ixacn oiad iia`
:jk lr dywnedéáéúéàzxne`d `ziixan `axl iia` dywd ± ¥¦¥

.deab ikxevl yeniy mda yi mc` ly eizerav` lky,Bærav`d
d zcn z` miccen dpnn ,dphwdúøæxeriy `idy oyega dxen`d ¤¤

.eagexe ekxe`,Bæd dligzn dpnn ,dixg`ly rav`d,äöéî÷§¦¨
.oldl xen`ke,Bærav`dmiccen dpnn ,olekn dkex`d ,dixg`ly
d xeriy z`änàef rav` dvwny ,eilk zecne ycwnd zia zecnl ©¨

.dn`d xeriy `ed cid zn` seq cr,Bæ`id ,dixg`ly rav`d
dòaöà.da dfne ze`hgd mca odkd laehy,Bæ,dpexg`d rav`d ¤§©

d `id,ìãebrxevnd my` mcn mipzep eilry ,'odea' dxez oeylae ¨
lka mivnew oi`y ef `ziixan gken ixd .enr `ad onyd one
ixac zernynk `lye ,jli`e dipyd rav`d on wx `l` ,zerav`d

.`ax
:`xnbd daiynàlàzekxvp zerav`d lky exne`a `ax zpeek ¤¨
`id ,dvinwlúBåLäìwx `ed unewd mpn`y xnelk ,dvinwd z` §©§

zxfd mb mle` ,rav`e dn` dvinw zerav`d oia sq`py dn
z` oda deeyne wgen `edy ici lr ,dvinwl zeriiqn lceb`de
zerav`d ylyl uegn `veie uavan gnwd `di `ly dvinwd

zexen`døîBìk)àäé àlL éãk ãiä àìî õîB÷unewd,øñç §©¥§Ÿ©¨§¥¤Ÿ§¥¨¥
÷çBî Ck øçàådvinwd z` deeyneähîlî äpè÷ òaöàaoke §©©¨¥§¤§©§©¨¦§©¨
dlrnln lceb`a.(

.dipyd rav`d on ziyrp dvinwdy ,'dvinw ef' `ziixaa epipy
:`xnbd zxxan .exewn dne ,dyrp xacd did cvik zx`an `xnbd

ãéáò éëéä.dvinwd z` odkd dyer cvik ±:`xnbd zxne`øîà ¥¦¨¦¨©
äôBç ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áøz` [hyet-]ìLåéúBòaöà L, ©§¨©¦¨¨©©¤¨Ÿ¤§§¨

,rav`de dn`d dvinwdBãé ñt ìò òébnL ãòzeribn ody cr ± ©¤©¦©©©¨
,cid sklõîB÷å.gnwd z` okeza §¥

:`ziixan ax ixacl zriiqn `xnbdéëä énð àéðzmb epipy ± ©§¨©¦¨¦
xn`p ,ok `ziixaa(a a `xwie)mXn unwe'ìBëé ,'Böîe÷ àìîiziid §¨©¦¨§Ÿ§¨

didi unewdy weqtdn cenll yiy xne`õøBáîicivn [uavan-] §¨
,`ln `ed jkae zerav`døîBì ãeîìzaezkd epcnln ±(g e my) ©§©

EPOn mixde','Böîe÷adn `le ,unewd `ed ynn evneway dn wxy §¥¦¦¤§§

.miccvd on uavany:`ziixad zxxanéàwx xn`p did [m`-] ¦
ìBëé ,'Böîe÷a'uenwiy xne` iziidåéúBòaöà éLàøa`ly ,cala §§¨§¨¥¤§§¨

gnw zenk lka ic `l` ,lkeiy lkk cid skl dprbzy cr ohyti
,oda zqpkpy,'Böîe÷ àìî' øîBì ãeîìz.`ln unewd didiyàä ©§©§Ÿ§¨

ãöék,elld ze`xwnd ipy eniiwzie dyriäôBç[hyet-]ìLL ¥©¤¨Ÿ
Bãé ñt ìò åéúBòaöà,cid skl zeribn ody cr ±õîB÷åz` okeza ¤§§¨©©¨§¥

e ,gnwdúLçønáe úáçnaet`py xg`l oda ziyrp dvinwdy ©©£©©©§¤¤
md dvinwd zra ok lre gnwk miwc miziztd oi`e ,ezztpe xepza

,miccvd on mi`veie mivavan÷çBîdeeyneäìòîìî Bìãeâa ¥§¨¦§©§¨
äpè÷ Bòaöàáe[zxfd-],ähîlîipy miniiwzn jk ici lre §¤§¨§©¨¦§©¨

,'evnew `ln' df ixd cid sk cr eizerav` hyty oeiky ,ze`xwnd
.xzei `le 'evnewa' df ixd miccvd on uavan unewd oi`y oeike

:`ziixad zniiqnå,xen`d ote`a ziyrpy ,ef dvinwäãBáò àéä Bæ §¦£¨
,Lc÷naL äL÷wegnl zygxne zagn zegpna xacd dywy ¨¨¤©¦§¨

didi `ly cr wiecn ote`a dhnlne dlrnln unewd z` zeeydle
.xzi `le xqg `l

ike :`xnbd zl`ey .`ziixad ixac meiq z` zxxan `xnbdBæ`id
ycwna yiy xzeia dywd dceardàì eúåzeyw cer oi`e ± §Ÿ

,dzenkàkéàäåd zcear z` [yi ixde-]ä÷éìîexn` dilr s`y §¨¦¨§¦¨
,ycwnay dyw dcear `idyàkéàäåd zcear z`äðéôçs`y §¨¦¨£¦¨

.ycwnay dyw dcear `idy exn` dilr:`xnbd daiynàlà¤¨
y `ziixad zpeek,Lc÷naL úBL÷ úBãBáòî úçà àéä Bæsqepa ¦©©¥£¨¤©¦§¨

.od ycwnay zeywd zecearn od s`y ,dpitge dwiln zecearl
:dvinwd ote`a mipey mihxta dpc `xnbdàèéLt ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨

éìxn`py dny(a a `xwie)mXn unwe','Böîe÷ àìîuenwiy epiid ¦§¨©¦¨§Ÿ§
éLðéà éöî÷ãkeci sk dhiy epiide ,uenwl mc`d ipa milibxy itk ± ¦§¨§¦¦§¥

jezl qpkiy cr gnwa eizerav` iciv z` qipkiy ote`a dciv lr
.eizerav` z` uenwie ,eciéòa[wtzqp-],àtt áøipte` dnka ¨¥©¨¨

.mixyk md m` dvinw,åéúBòaöà éLàøa õî÷sk dzidy epiide ¨©§¨¥¤§§¨
oda sq`py cr ekezl eizerav` iy`x stke gnwd itlk dheyt eci

,eci sk lr ovnwe gnwd onéàî.[dfa oicd edn-]unw :sqep wtqïî ©¦
,ïéããväcr jli`e jli` eci jilede gnwd lr eci ab gipdy epiide ©§¨¦

,eci jezl gnwd qpkp miccvd onyéàî.[dfa oicd edn-]:sqep wtq ©
unw,äìòîì ähnîda eizerav` agze dgpnd itlk eci ab jtdy ¦©¨§©§¨

,unweéàî.[dfa oicd edn-]:`xnbd dwiqne÷ézzeira ecnri ± ©¥
.ehytp `ly ,wtqa el`

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

המשך בעמוד ונו



קכט oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

ìåñô äðåáì èøå÷ åàcvik :xn`z m`e .hxewd mewn ick xqg unewdy iptn -

unew?lr xy` dpeald lk" :(e `xwie) aizkc ,`id dgpnd lr dpeal `lde

zleqd unewe ,cg` cvl dlek dpeald wlqn unewyk :xacl daeyz !"dgpnd

.ilkd rvn`nàéä äáø÷ä úá çìîdid gafnd lr unewd didy xg`lc -

iyily wxta xn` ikdc ,ziyixtck eglen

dperh dlek dgpn `dz leki :(` ,k zegpn)

gln?oaxw - "jpaxw lk lr" :xnel cenlz

i`e .gln dperh dgpnd lk oi`e ,gln oerh

xexv oky lke ,dpeal opirnyile :`iyw

inp ikd ,`yixa dpeal `pz i` :uixz !glne

`l` ,glne xexv ipzinl dil `irain `lc

dpeal `pz - `yixa xexv hwpe li`ed

.glne÷åôéú øñç õîå÷ íåùî àéøéà éàî
äöéöç íåùî ìåñô øåøöã äéìuvegc -

miycwa zlqet dvivge ,gnwl eci oia

oia uveg ,inp i` .(` ,ck) migafa yxtnck

z` wlege ,unewd rvn`a oebk ,gnwl gnw

.mivnw i`vg ipyk d`xpe unewdãöä ïî
lv` dhnl e` ,lceb lv` dlrnl -

,cvd on epiidc .dvivg `kilc ,dvinw

`ly ick dhnl eci ab jted unwy xg`lc

on dvinwe lceb iede ,melk unewd on leti

gnwd lv`y ,dvivg `kil `zyde .cvd

.`ki` oexqg la` ,xexvd lhenéöî÷ãë
éùðéà.zerav`d lka rnyn -úøæ-

`wtpe ,zxfd ligzn dpnn ,dphw rav`

.dkx` zxf oyg zcnl dpinäöéî÷ åæ-

lv`y rav` eze`n ,unewd ligzn dpnn

.dphwdäîà åæzen` lk oiccen dpnn -

.olekn dkex` `idy itl ,milkde oipad

izy - dxiad oyeya eid zen` izye

,oipad zen` oiccen odae ,dn` ody zelwn

`edy rav` eze`a eccnp zelwn oze`e

.jex`òáöà åæ.mca erav` odkd lahl -

ìãåâ åædvinw `nl` .rxevnc zepedal -

!zxf `le unewaedlekc opixn` ik :ipyne

.dvinwl opira zerav`úååùäìm`c -

ewgen - unewd on dhnl gnw `vei

,uxean `di `ly dphw rav`a edieyne

.lceba dlrnln okeãéáò éëéä-

dpnnc ,dvinw ef :ipzwc xcdn `zipzn`

.unewd ligznåöîå÷á øîåì ãåîìú-

.(e `xwie) "evnewa epnn mixde"éùàøá
åéúåòáöà.eci qt cr ribi `ly ,hrn -

úùçøîå úáçîáxn`c ,oiiet` odiyrnc -

(a ,dr) "zevnwp zegpn el`" wxta onwl

i` jkld ,unewe ozzet oiiet` ody xg`lc

unew `edyke ,jk lk zewc ozzetl xyt`

elceba wgen jkld ,enewnl ueg ze`vei

.dhnln dphw erav`ae dlrnlnàéä åæå
ùã÷îáù äù÷ äãåáò`ed lecb iyeway -

.xzei `le xqg `l `di `ly deynä÷éìî.dyw dcear `id ef :(a ,cq migaf) "miycw iycw" wxta opixn` -äðéôçáåzkqna "el e`ived" wxta opixn` inp -

.dyw dcear `id efe ,'ek elceba dlrne eizerav` iy`xa jfad z` fge` :(a ,hn) `neiéùðéà éöî÷ãë.eci jeza qpkp gnwde ,gnwa wgece eizerav` iciv qipkn -

åéúåòáöà éùàøáedn ,epwzk eci qt cr evnew `ln unewe ,gnw itlk eci qte gnwa eizerav` iy`x qipkdy -ïéããöä ïî ?eci jilede gnwd lr eci ab ozpy -

.ilkd rvn`a unw `ly ,ilkd icvn - oiccvd on :`pixg` `pyil .eci jezl eciv jxc gnwd qpkpy cräìòîì äèîìîcbpk cid abe gnwa eizerav` qipkdy -

.unewe gnwdåéðôç àìî.dwc minq zxhw ,mixetikd meic -éùðéà éðôçãë.miptege mdici iciv oiqipkny -íéããöä ïîlceb oia jxc eiptga zxhw qipkdy -

.ilk ly miccvd on :`pixg` `pyil .rav`lõîå÷ì äé÷áã.miptan `pnc eptca ilkl eyeciw zrya -àðîã àúéòøàáeixeg`n leaiw zia ilkl didy oebk -

.zexrwa yiy enkäðùîäðîù äáéø."ony bele dgpnl" :`xw i`dn (` ,gt zegpn) "zecn izy" wxta xn`ck ,bel dpicc -äðîù øñéçlirl oxn`ck ,dleqt -

.leqt `edy lk xqig m`y - "dpnyn" :(a ,h)äúðåáì øñéçxn`p ,dey dxfba dl yxtn (a ,ew zegpn) "oexyr ilr ixd" wxta .unewd `ln dpeal xeriyc -

.`xnba dl yxtn `d !dzpeal daix ipzil :`iyw i`e .'ek dnxdàøîâäì ùéøôäù.(dl yixtd) ef dgpn myl -ïéâåì éðù.mgld izyk zi`xpc ,dnr eaxire -

.`lqtin `lc oizrc dvgne bela la`äá áéøòã ïåâë äî÷åìå.dzxiagc ony e` ,legc ony `zxet -ïîù äá ìéñôã,hp zegpn) "zegpnd lk" wxta xn`c -

.leqt my m`e ,ony dilr miyi `l :(aäãéã éà.dnyl eyixtdy -äì úéì àä.dl yxteny ony yicwn `l - dl ifg `lc oeike -äì éæç éàäålif ,xnelk -

.dil ifg - i`dc diabl life ,dil ifg - i`dc diablàä øæòéìà éáøì äéì àðîådnr eaxir m` ,leqt onyl oyixtd elit`c -äðîù ?.dnyl yxtedc rnyn -
àéðúäå
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åæåoxifgny (a ,dr zegpn) "zegpn el`" wxta xn`c o`nl Ð ycwnay dyw dcear `id

dwlgn didy xn`c o`nk dl xaq `l` .zleq zgpnn xzei dyw dpi` ,ozleql

.drax`l mipye mipylàäåoteg didyk `le ,miptle iptl qpkp didyk Ð dpitg `ki`

.(a ,hn) `neia gkenck c`n `id dyw dceare .qpiha` zia zkylaäèîìîdlrnl

eizerav` iy`x qipkdy :qxhpewa yxit Ð

iy`xk df oi`e .unwe gnwd cbpk eci abe gnwa

,gnwd cbpk eci qt mzdc ,lirlc eizerav`

cr evnew `ln unewe eizerav` iy`x qipkne

iy`x `xew qxhpewd yexitl `zyde .eci qt

zkqna mz epiax yxtn oke .dhnl eizerav`

Ð dlrnl oiyxetd oiviv iab (a ,cv) zay

xn`c `dn di`x `iane .cid zqit cvl :yexit

,dlrnle dxhrd on :(` ,bi dcp) "cid lk" wxta

,jk lk dii`x dpi`e .dlrnl `xew sebd cvlc

y`x zexwl jiiy diielz `idy dlin iablc

swef mc`y zerav` la` ,dhnl dlind

iy`x dlrnl zexwl jiiy dlrnl eizerav`

:yxtl yi "dlrnl dhnln"e .zerav`d

ribny cr cid qt jxc gnwa eci qipkny

.eizerav` iy`xl
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äðBáì èøB÷ Bà¯éàc ,àëéøö ?éì änì éðä ìk ."ìeñt ¤§¨¨¨¨¥¨¨¦§¦¨§¦
øBøö àðz¯çìî ìáà ,àéä äáø÷ä úa åàìc íeMî §¨§¦§¨©©§¨¨¦£¨¤©

àéä äáø÷ä úác¯çìî àðz éàå ;øLëzz àîéà¯àìc §©©§¨¨¦¥¨¦©§©§¦§¨¤©§¨
õîBwä àlà çìBî BðéàL ,àøwéòî äçðî éãäa òáwéà¦§©©£¥¦§¨¥¦¨¨¤¥¥©¤¨©¤

¯ àøwéòî äçðî éãäa òáwéàc äðBáì ìáà ,ãáìaàîéà ¦§¨£¨§¨§¦§©©£¥¦§¨¥¦¨¨¥¨
øñçä õîBwä :eøîàL éðtî" .ïì òîLî à÷ ,øLëzz¦©§©¨©§©¨¦§¥¤¨§©¤¤¨¥

øúiä Bà¯÷Btéúå ?øúéå øñç íeMî àéøéà éàî ."ìeñt ©¨¥¨©¦§¨¦¨¥§¨¥§¥
déì øîà .ãvä ïî :äéîøé éaø øîà !äöéöç íeMî déì¥¦£¦¨¨©©¦¦§§¨¦©©£©¥
.éLðéà éöî÷ãk :déì øîà ?ïéöîB÷ ãöék :àáøì ééaà©©¥§¨¨¥©§¦£©¥¦§¨§¦¡¨¥
!ìãeb Bæ ,òaöà Bæ ,änà Bæ ,äöéî÷ Bæ ,úøæ Bæ :déáéúéà¥¦¥¤¤§¦¨©¨¤§©¨

¯àäé àlL éãk ãiä àìî õîB÷ ,øîBìk .úBåLäì àlà¤¨§©§§©¥§Ÿ©¨§¥¤Ÿ§¥
éëéä .ähîlî äpè÷ òaöàa ÷çBî Ck øçàå ,øñç̈¥§©©¨¥§¤§©§©¨¦§©¨¥¦
ìL äôBç :áø øîà äéáeè øa àøèeæ áø øîà ?ãéáòL ¨¥¨©©§¨©§¨¨©©¤¨

"Böî÷ àìî" :éëä éîð àéðz .õîB÷å Bãé ñt ìò òébnL ãò åéúBòaöà¯ãeîìz ?õøBáî ìBëé ¤§§¨©¤©¦©©©¨§¥©§¨©¦¨¦§Ÿª§¨§¨©§
?ãöék àä ;"Böî÷ àìî" :øîBì ãeîìz ?åéúBòaöà éLàøa ìBëé ,"Böî÷a" éà ;"Böî÷a" :øîBì©§ª§¦§ª§¨§¨¥¤§§¨©§©§Ÿª§¨¥©

ìL äôBçBòaöàáe äìòîlî Bìãeâa ÷çBî úLçøîáe úáçîa ;õîB÷å Bãé ñt ìò åéúBòaöà L ¤¨¤§§¨©©¨§¥§©£©§©§¤¤¥§¨¦§©§¨§¤§¨
!äðéôç àkéàäå ,ä÷éìî àkéàäå ?àì eúå eäæ .Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä Bæå ,ähîlî äpè÷§©¨¦§©¨§¦£¨¨¨¤©¦§¨¤§¨§¨¦¨§¦¨§¨¦¨£¦¨

¯"Böî÷ àìî" ,éì àèéLt :àtt áø øîà .Lc÷naL úBL÷ úBãBáòî úçà àéä Bæ ,àlà¯ ¤¨¦©©¥£¨¤©¦§¨£©©©¨§¦¨¦§Ÿª§
.éLðéà éöî÷ãkã,äìòîì ähnî ?éàî ,ïéããvä ïî ?éàî ,åéúBòaöà éLàøa õî÷ :àtt áø éòa ¦§¨§¦¡¨¥¨¥©©¨¨©§¨¥¤§§¨©¦©§¨¦©¦©¨§©§¨

"åéðôç àìî" ,éì àèéLt :àtt áø øîà .e÷éz ?éàî¯éLàøa ïôç :àtt áø éòa .éLðéà éðôçãk ©¥£©©©¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨§¦¡¨¥¨¥©©¨¨©§¨¥
:àtt áø éòa .e÷éz ?eäî ,Bæ ìöà Bæ ïáø÷å Bæáe Bæa ïôç ?eäî ,ïéããvä ïî ?eäî ,åéúBòaöà¤§§¨©¦©§¨¦©¨©§§§¥§¨¥¤©¥¨¥©©¨
ïðéòa BëBúa äçpä àîìc Bà ,àkéàäå ïðéòa éìk CBz ?éàî ,àðîc déðôãa õîBwì dé÷ac©§¥©¤§¨§¥§¨¨©§¦¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨§¨¥©
äçpä ?éàî ,àðîc àúéòøàa õîBwì dé÷aãå àðîì déëôä :éLà áø øa øî éòa .e÷éz ?àkéìå§¥¨¥¨¥¨©©©¦©§¥§¨¨§©§¥©¤§©§¦¨§¨¨©©¨¨

.e÷éz ?àkéìå ïðéòa Bð÷éúk àîìc Bà ,àkéàäå ïðéòa BëBúaäðùîèLBt ?äNBò àeä ãöék §¨¥©§¨¦¨¦§¨§¦§¨¥©§¥¨¥¥©¤¥
dúðBáì øqéç ,dðîL øqç ,dðîL äaéø .Bãé ñt ìò åéúBòaöà úà¯.äìeñtàøîâéîc éëéä ¤¤§§¨©©¨¦¨©§¨¦©©§¨¦©§¨¨§¨¥¦¨¥

ïîL da áéøòc ïBâk dî÷Bìå .ïébeì éðL dì LéøôäL ïBâk :øæòéìà éaø øîà ?dðîL äaéø¦¨©§¨¨©©¦¡¦¤¤§¤¦§¦¨§¥¦§§¨§§¨¥¨¤¤
é÷úî ,ìñt àì dzøéáçc ïîLå ïéleçc ïîL ,àîéz éëå !dzøéáçc ïîLå ïéleçcàøèeæ áø dì ó §¦§¤¤©£¥§¨§¦¥¨¤¤§¦§¤¤©£¥§¨¨¨©©§¦¨©§¨

dãéc éà ?dì zçkLî éëéä ïîL da ìñôc àèBç úçðî ,äzòî àlà :äéáeè øa¯úéì àä ©§¨¤¨¥©¨¦§©¥§¨©¨¤¤¥¦©§©©§¨¦¦¨¨¥
dzøéáçãå ïéleçc éà ,dì¯dì úéìc ïåék ,ïîL dì Léøôàc zøîà éàå !ìñt àì :zøîà àä ¨¦§¦§©£¥§¨¨¨§©§¨¨©§¦¨§©§§©§¥¨¤¤¥¨§¥¨

¯ ììk ïîL!eäðéð ïéleç¯dzøéáçãå ïéleçc àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî àì :øæòéìà éaøå ¤¤§¨¦¦§§©¦¡¦¤¤¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨§¦§©£¥§¨
déì éæç éàäå déì éæç éàäå ìéàBä ,ïébeì éðL dì Léøôä ìáà ,ìéñôc¯,ìéñôéì àì àîéà §¨¥£¨¦§¦¨§¥¦¦§©£¦¥§©£¦¥¥¨¨¦§¦

éðúc àéøéà éàî ,déúéL÷ ïéúéðúî :àáø øîà ?àä øæòéìà éaøì déì àðîe .ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¥§©¦¡¦¤¤¨£©¨¨©§¦¦§¦¥©¦§¨§¨¥
éðL dì Léøôäc áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àä àlà !ïîL dì äaéø :éðúéì ?"dðîL äaéø"¦¨©§¨¦§¥¦¨¨¤¤¤¨¨¨©§©¨§©©©§¦§¦¨§¥

ãçà èøB÷ ìò äãîòå äøñç :ïðaø eðz ."dúðBáì øqéç" .ïébeì¯ïéèø÷ éðL ìò ,äìeñt¯ ¦¦©§¨¨¨©¨©¨§¨§¨§¨©¤¤¨§¨©§¥§¨¦
ãçà èøB÷ ìò :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äøLk¯ïàkî úBçt ,äøLk¯.äìeñt §¥¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©¤¤¨§¥¨¨¦¨§¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zegpn(oey`x meil)

:oerny iax ixaca dxizq dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaaéaø) §¨©§¨©¦
õîB÷ (øîBà ïBòîLdgpndøñçL äðBáìemdn cg`,àeäL ìk ¦§¥¤§¨¤¨¥¨¤

,ìeñtx`ean lirl ixdy ,dywe ,`id oerny iax ixac ef `ziixae ¨
.hxewn zegt lr dcnre dxqgpyk `l` zlqtp dpi` ezrcly

:`xnbd zvxznéðzda dpye [dpexg`d] `ziixad z` owz ±èøB÷ §¦¤
.ìeñt àeäL ìk øñçL äðBáì.lirl oerny iax ixack epiide §¨¤¨¥¨¤¨

:sqep uexizàîéà úéòaéàåy xn`z dvxz m`e ±,ïàk`ziixaa §¦¨¥¥¨¨
xaecn ,dpey`xd,äçðnä íò äàaä äðBáìalr dcnre dxqg m`e ¦§¨©¨¨¦©¦§¨

[`xnba onwl] aezkd zxifbn cnl oky ,oerny iaxl dxiyk hxew
e,ïàk,dipyd `ziixaa,dîöò éðôa äàaä äðBáìaacpznd oebk ¨¦§¨©¨¨¦§¥©§¨

gafnd lr dpeal unew `eln `iadl epicy ,'dpeal ilr ixd' xne`e
(:ew onwl)t` xqig m`e ,dxn`p `l df iably ,leqt `edy lk eli

.oerny iax dpnn cnly aezkd zxifb
:dpeald oexqg oica mi`pzd zehiy z` znkqn `xnbdéaø øîà̈©©¦

,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöéopyiìLú÷Bìçî Lzehiy yly ± ¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨Ÿ©£Ÿ
,øácam` elit`y rnyne ,'dleqt dzpeal xqig' epipy epizpynay ©¨¨

`vnp ,`id xi`n iax dpyn mzqe ,dleqt `edy lk `l` dxqgp `l
y,äléçza õîB÷ øáñ øéàî éaø`idy] dvinwd zryay epiide ©¦¥¦¨©¤©§¦¨

,dpeal ly mly unew ilka didiy jixv [dceard zligzõîB÷å§¤
,óBqa,melk dpeald xqgz `ly jixv dxhwdd zrya mby epiide ©

äãeäé éaøålirl `ziixaaøáñjixvyõîB÷dpealäléçza §©¦§¨¨©¤©§¦¨
,[dvinwd zrya-],óBqa ïéèø÷ éðLexg`l dpeald dxqgp m`y §¥§¨¦©

,mihxw ipy dpnn xzep m` zlqtp dgpnd oi` dvinwdïBòîL éaøå§©¦¦§
øáñjixvyõîB÷dpealäléçza[dvinwd zrya-]ãçà èøB÷å ¨©¤©§¦¨§¤¤¨
.óBqa©

:`xnbd zx`anìLe,eLøc ãçà àø÷î ïzLxn`py(g e `xwie) §¨§¨¦§¨¤¨¨§
DpnXnE dgpOd zlQn FvnwA EPOn mixde'øLà äðálä ìk úàå §¥¦¦¤§ª§¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨§¥¨©§Ÿ¨£¤

äçðnä ìò,'ebe 'xihwdeøáñ øéàî éaødxiyk dpi`yàúéàc ãò ©©¦§¨§¦§¦©¦¥¦¨©©§¦¨
àøwéòî äçðî éãäa äòáwéàc äðBáìlzrya didzy cr ± ¦§¨§¦©§¨©£¥¦§¨¥¦¨¨

dzcear zligzn dgpnd mr cgi drawedy dpeald lk dxhwdd
,[dvinw]èøB÷ ãç eléôàå 'ìk' ,øáñ äãeäé éaøåaezky dnn ± §©¦§¨¨©¨©£¦©¤

cg` hxew `l` dxhwdd zrya jixv oi`y cenll yi 'dpeald lk'
daizd d`ae ,`edy lk rnyn 'lk'y meyn ,cala'úà'lk z`e'] ¥

['dpealdúBaøìcer,øçà èøB÷ipy jixv lkd jqay epcnle §©¤©¥
.dxhwdd zrya mihxwLéøã àì 'úà' ïBòîL éaøåyxec epi` ± §©¦¦§¥Ÿ¨¦

iaxk xaeq 'dpeald lk' ly yexitd iabl j` ,'z`' daizd z`
.cg` hxew epiide ,`edy lk elit` rnyny ,dcedi

:zwelgnd z` znvnvn `xnbdéaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©¥¨©©¦
äàaä äðBáìa ìáà ,äçðnä íò äàaä äðBáìa ú÷Bìçî ,ïðçBé¨¨©£¤¦§¨©¨¨¦©¦§¨£¨¦§¨©¨¨

,óBqa õîB÷å äléçza õîB÷ ìkä éøác dîöò éðôalk xqg m`e ¦§¥©§¨¦§¥©Ÿ¤©§¦¨§¤©
e ,dleqt ,`edyéøèöéà éëäìCdpFaNd lM z`e''äçðnä ìò øLà §¨¦¦§§¦§¥¨©§¨£¤©©¦§¨

(my)cnllàì dîöò éðôa ïéà äçðî éãäácjixv oi`y] df oicy ± §©£¥¦§¨¦¦§¥©§¨Ÿ
la` dgpnd mry dpeala bdep [df weqtn cnlpy itk ,mly unew

.dnvr ipta d`ay dpeala `l
:mi`pzd zwelgna ztqep dlabdøîà óñBé øa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©¥¨©

,ïðçBé éaøäàaä äðBáìa ìáà äçðnä íò äàaä äðBáìa ú÷Bìçî ©¦¨¨©£¤¦§¨©¨¨¦©¦§¨£¨¦§¨©¨¨
,ïéëéæáa,miptd mgl ly dpeala epiideìkä éøácjixvïéöî÷ éðL ¦§¦¦¦§¥©Ÿ§¥§¨¦

[jfa lka dpeal unew]äléçzaikifae miptd mgl xecq zryn ± ©§¦¨
,dpealdóBqa ïéöî÷ éðLe.mzxhwd zrya ±:`xnbd zl`ey §¥§¨¦©
àèéLtiabl ixdy ,z`f rinydl opgei iax jxved recne oicd oky §¦¨

zegta xiykdl xewn oi`e ,'lk' aezk `l miptd mgl ly dpeald
.[mivnw ipy `edy] dxeriyn:`xnbd daiynàîéúc eäîdid ± ©§¥¨

xnel mewnàéúà íçì éãäác ïåékmgl mr mi`a mikifady oeik ± ¥¨§©£¥¤¤¨§¨
,miptdàéîc 'äçðnä ìò øLà'kxy`' aezkd xn`n dfa miiwzn ± §£¤©©¦§¨¨§¨

llka `idy xnel yie ,dgpnd mr cgi d`a ef dpealy ,'dgpnd lr
witqny myn eyxcy 'dpeald lk z`e' zegpnd x`ya aezky dn

,`edy lkïì òîLî à÷.zegpnd x`yn micnel oi`y opgei iax ¨©§©¨
:dnvr ipta d`ad dpeal oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

da éâéìtdf oipra ewlgp ±,øîà ãç ,àçtð ÷çöé éaøå énà éaø §¦¦¨©¦©¦§©¦¦§¨©¨¨©¨©
ú÷Bìçî`weec `id mi`pzdìáà äçðnä íò äàaä äðBáìa ©£¤¦§¨©¨¨¦©¦§¨£¨

ìkä éøác dîöò éðôa äàaä äðBáìajixvõîB÷å äléçza õîB÷ ¦§¨©¨¨¦§¥©§¨¦§¥©Ÿ¤©§¦¨§¤
.Bæa ú÷Bìçî Ck Bæa ú÷Bìçîk ,øîà ãçå .óBqa©§©¨©§©£¤¨¨©£¤¨

:dpyna epipy.[äìeñt] dúðBáì øqéç¦¥§¨¨§¨
rnyn :`xnbd zwcwcn .`ziixal dpyn oia dxizq d`ian `xnbd

,dleqt dzpeal xqig m` `weecyøéúé àäda siqed m` la` ± ¨¨¥
dgpnd ,dcinl xarn dpeal.äøLk:`xnbd dywneàéðúäåixde ± §¥¨§¨©§¨

`ziixaa epipyøéúédgpnd dpeal siqed m` ±.äìeñt ¨¥§¨
:`xnbd zvxzn,àîç øa éîø øîàxaecn `ziixaaLéøôäL ïBâk ¨©¨¦©¨¨§¤¦§¦
ïéöî÷ éðL dìdn la` ,dleqt i`cn xzei daixy oeike ,dpeal ly ¨§¥§¨¦

zegt da siqedyk epiid ,dxyk daix m`y dpyndn epwiicy
.dpeal unewn

:dpeald ieaix oica daigxn `xnbddì Léøôä ,àîç øa éîø øîàå§¨©¨¦©¨¨¦§¦¨
dgpnl -ïéöî÷ éðL[lqetd xeriyd `edy] dpeal lyãçà ãáàå §¥§¨¦§¨©¤¨

eòa÷eä àì ,äöéî÷ íãB÷ ïäîunew `l` ,dgpnd mr mivnwd ipy ¥¤¤§¦¨Ÿ§§
ca` m` la` ,dxiyk jkitle dpic `ed oke dnr rawed cala cg`

sqepd unewdäöéî÷ øçàly mivnw ipy my eid dvinwd zryae ©©§¦¨
,dpealeòa÷eäunewd ca`py dn liren `le dgpnd mr mdipy §§

ipy dl yixtdy dgpny lirl epcnly enke] dleqte ,xzeind
.[dleqt dpeal ly mivnw

:miptd mgl ly dpeald oipra dnec oicLéøôä ,àîç øa éîø øîàå§¨©¨¦©¨¨¦§¦
ïéöî÷ äòaøàdpeal lyìïéëéæá éðL,miptd mgl lyíéðL eãáàå ©§¨¨§¨¦¦§¥§¦¦§¨§§©¦

eòa÷eä àì ,ïéëéæa ÷eléñ íãB÷ ïäî,xyke ,mixzeind mivnwd ¥¤¤¦§¦¦Ÿ§§
eca` m` la`eòa÷eä ,ïéëéæa ÷eléñ øçàìleqte ,mivnwd zrax` §©©¦§¦¦§§

.dxeriya dltkedy dpeal oick ieaix meyn
:`xnbd dywnéì änì ez àäoic yxtl `ng xa inx siqed recn ± ¨¨¨¦

`ld ,miptd mglCä eðééäx`y oiprl rinydy oey`xd oicd edf ± ©§©
rawed `l dvinwd iptl xzeind dpeald unew ca`p m`y] zegpn
[dleqt dgpnde rawed dvinwd ixg` ca`p m`e ,dxiyk dgpnde

.dgpnd zvinwk `ed mikifad weliqy xacd heytezvxzn
:`xnbdàîéúc eäîdvinw oia wlgl yiy xnel mewn did ± ©§¥¨

y ,mikifa weliqldãéc õîB÷ øéøác ïåékdpeald unewy oeiky ± ¥¨§¨¦¤¦¨
jkitl ,envr ipta cnere xxean `ed miptd mgl lyòébäL ïåék¥¨¤¦¦©

d÷øBôì dpîæmikifad z` wlql onfd ribdy oeik ±ä÷éøôc ïàîk §©¨§§¨§©¦§¦¨
àéîcmivnwd ipy erawed `linne ,miwleqn eli`k md ixd ± ¨§¨

,leqt icil e`ae mikifaay mixzeindïì òîLî à÷mixne` oi`y ¨©§©¨
ici lr `l` onfd zrbd ici lr mirawp mixzeind mivnwd oi`e ,ok

.mikifad weliq

äðùî
onfd xg`l epnn xihwdl e` oaxwdn lek`l daxwd zrya ayegd
epnn lke`de lqtp oaxwdy epiide ,'lebit' oaxwd z` dyer ,ie`xd
uegn xihwdl e` lek`l dceard zrya ayegd oke ,zxk aiig
'enewnl ueg' ly ef daygnay `l` ,oaxwd z` lqet ie`xd mewnl
dpynd .'epnfl ueg' zaygnak `ly ,ezlik` lr zxk miaiig oi`

.el` daygn ileqt ly mipic ihxta zwqer
äçðnä úà õîBwäzpn lrõeça äéøéL ìBëàìdf oi`y] dxfrl ©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨©
[jkl ie`xd mewndBàlek`ldöîe÷ øéè÷äì ,õeça äéøéMî úéfk©©¦¦§¨¤¨©§©§¦§¨

õeçadxfrlúéfk Bàn,õeça dúðBáì øéè÷äì Bà ,õeça döîe÷ ©©©¦§¨©§©§¦§¨¨©
oaxwdúøk Ba ïéàå ìeñt.ezlik` lr ¨§¥¨¥

zpn lr unewde,øçîì äéøéL ìBëàì,ie`xd onfd xg`l `edyBà ¤¡§¨¤¨§¨¨
,øçîì äéøéMî úéfkzpn lr unewd okeBà øçîì döîe÷ øéè÷äì ©©¦¦§¨¤¨§¨¨§©§¦§¨§¨¨

,øçîì dúðBáì øéè÷äì Bà ,øçîì döîewî úéfk©©¦¦§¨§¨¨§©§¦§¨¨§¨¨
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oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

'åë äðåáìä úà õîå÷ä àéðúäådpin jixtw 'ek oerny iax da ixii`c il dnecnk -

.oerny iaxläçðîä íò äàáä äðåáìiaxl dxyk dxhwd zrya dxqg m` -

i`de ."dgpnd lr xy` dpeald lk"n (ef dibeqa dkenq) dinwl silick ,oerny

ilr ixd" xne`d oebk ,dnvr ipta d`ad dpeala - leqt edy lk xqg :ipzwc

,gafnd lr dpeal unew `ln `iai "dpeal

,ew zegpn) "oexyr ilr ixd xne`d" wxta

dia aizk `lc ,leqt xqg i`ce mzdc ,(a

- "lk" :onwl dpin opitlic "dpeald lk z`e"

.`edy lk elit`øéàî éáøoizipzn mzq -

.dleqt dzpeal xqig :ipzwcäìçúá õîå÷
`ln ilka didiy opira dvinw zrya -

dligznc ecen edlek `dae .dpeal unew

wxta dey dxfbn opitlicke ,unew ira

.(a ,ew my) "oexyr ilr ixd xne`d"õîå÷å
óåñá.xqgz `ly ,dpeal zxhwd zrya -

øáñ äãåäé éáørnyn "lk" azk ded i` -

,`edy lk rnyn "lk"c ,cg` hxew elit`c

.(c a mikln) "lk jzgtyl oi`" enkúà
øçà èøå÷ úåáøì.mipy `ed ixd -àì úà

ùéøãiaxk edc lk dil rnyn "lk"e -

.dcediïéëéæáixd xne`d" wxta yxtn -

unew cg irac (a ,ew zegpn) "oexyr ilr

.jfae jfa lkaàèéùôda aizk `l `dc -

.`edy lk rnzyilc "lk"äçðîä ìò øùàë
àéîãxy` dpeald lk" i`dc inp `nile -

,oikifac dpeal` inp i`w "dgpnd lr

.ol rnyn `w ,edc lk da yexcleùéøôäù
íéöî÷ éðù äì.daix i`cn xzeic ,dleqt -

äöéî÷ íãå÷mr erawed `l ,ca`p -

.dxyke ,dgpndåòá÷åä,xzik iede -

.dleqteêä åðééäweliqc ol `hiyt `dc -

.dgpnc unewk oikifaäðîæ òéâäùoaxwc -

.oitqenàéîã ä÷éøôã ïàîëca` m`e -

.dlqte xak erawed `ni` oitqend xg`l

`le ,xg` oeyl .oky lk ol rnyn `w

- oivnw ipy dl yixtdy oebk :izrny

,dil ifg i`dc diabl lif :opixn`c ,dxyk

- erawed `l .dil ifg i`dc diabl lif

"dxqgyl hxt" dia `pixw `lc ,dxyke

.dpeal xeqiga liqtc xi`n iaxl elit`

zrya dzpeal xeqig iede - erawed

.xi`n iaxl leqte ,dxhwdäðùîìåëàì
õåçá äéøéù.dxfrl ueg -øéè÷äì åà

õåçá äöîå÷oia zlqet daygnc -

zlik` lr ayigy oia mc` zlik`l ayigy

daygn iab dia aizkc ,dxhwd oebk gafn

gaf xyan lk`i lk`d m`e" :(f `xwie)

zxeza xn`e ,'ek "iyilyd meia einly

meia epnn lk` m`y ,ernynk leki :mipdk

aixwnd" xnel cenlz ?lbtp `di iyily

lbtp epi`e lbtp daxwd zrya - "eze`

ayigy ,ixiin daygna `nl` .iyilya

lk`d m`" aizke .iyilya epnn lek`l

,xacn aezkd zelik` izya - "lk`i

.gafn zlik`e mc` zlik`aìåñôzxeza xn`c ,zlqet enewnl ueg zaygnc -

enewnl ueg zaygn lqtz `l leki :mipdk?miyecw" zyxta xne` `edyk

diazk `dc ,epnfl uegl oipr epi` m` ,"iyilyd meia lk`i lk`d m`" :"eidz

epnfl ueg ,enewnl uegl oipr edpz - "`yz dper epnn zlke`d" :"oxd` z` ev"a

miyecw"a enewnl ueg iab azk `d ,`iyw i`e .zxk enewnl ueg oi`e zxkda

`nw wxta zezixka dl opinwen `edd !'ebe "dzxkpe `yi eper eilke`e" :"eidz

inp `pz `l i`n` :`iyw i`e ."ycew" "ycew"c dey dxifba ,xzepc zxkl (` ,d)

dzpealn zifk?,cg` hxewa dxyk dpealc lirl ixn`c opaxk `nzq jd :uixz

.zifk `pz `l jkldøçîìmeil `l` zlk`p dpi` dgpnc ,epnfl ueg epiidc -

oipn :dcez iab mipdk zxeza xn` my`e z`hgae ,my`e z`hgl ywzi`e .dlile

epaxw meia lk`ic my`e z`hg zeaxl?zcez gaf xya"e ,"gaf" xnel cenlz

.(f `xwie) 'ebe "einly
ìåâéô
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õîå÷`xza wxta onwle .unewk dpeal xeriyc rnyn izkec lka Ð 'ek xqgy dpeale

zlqn evnewa epnn mixde" :aizkc ,unewd on zegti `l dpealc xnb (a ,ew)

Ð unew dgpnc dnxd dn ,dgpnc dnxdl dpeal yiwn ,"dpeald lk z`e dpnyne dgpnd

xn`pc ,dey dxfba mipdk zxeza dl sili mivnw ipy oikifaa d`a dpeale .unew dpeal s`

oldl dn ,"dzxkf`" unew iabe "dzxkf`" o`k

ipy epiide .unewd `ln o`k s` unewd `ln

unewd `lne df xcql unewd `ln ,mivnw

.df xcqléáøÐhxew cg elit`e lk xaq dcedi

xaq dcedi iaxc `kd rnyndlek Ð "dpeald"c

`nw wxta dil zi` inp ikde .rnyn dpeal

,rnyn xeka dilek Ð "xeka" :(` ,b) zexekac

:dnize .`edy lk elit`c "lk" `pngx azk

dil opirny (` ,gt oileg) "mcd ieqk" wxtac

`nye !rnyn enc zvwn Ð "enc" :dcedi iaxl

mc lk "mc"c ,yixc e"iea "enc" aizkc meyn

.enc zvwn elit`c "enc" `pngx azk Ð rnyn

iaxk mz epiax wqety dn okzi `l ef `xaq itle

xeht Ð `ed `ly mc my yi m` :xn`c dcedi

dl ygc zil :(a ,b) zexekaa xn` `dc ,zeqkln

zaiig ieb zetzey :xn`c dcedi iaxc `dl

ok enke .xekal mc oia wlgl yi `nye !dxekaa

`d` zexekac `idd iywz `lc wlgl jixv

zil :(a ,fv zeaezk) "zipefip dpnl`" wxt xn`c

sqk zvwn :xn`c oerny iaxc `dl dl ygc

iaxl dil zi`c rnyn oizrnyae ,sqk lkk

iax yixcc `de .dpeal dlek Ð "dpeald" oerny

lk" wxta onwl oke ,dpeal dlek `kd dcedi

,"men lk" yixc (a ,ep) "dvn ze`a zegpnd

yixc `l (` ,bn migqt) "oixaer el`" yixae

ze`a zegpnd lk" wxta yxt` onwl ,"lk"

.myd zxfra (a ,ep) "dvnéáøå`l z` oerny

`lc la` ,`yxc `dl yixc `l :yexit Ð yixc

"z`" yixcc opirnyc ,xn`w `l llk yixc

,"lnbd z`" iab (a ,e) zexekac `nw wxta

lk" wxta onwle ,ealg z` xeq`l dil yixcc

oerny iax yixcc (a ,q) "dvn ze`a zegpnd

meyne .dybdl zegpn x`y zeaxl "dgpnd z`"

ipeqnrd oernyc `idd `kd iziin `l ikd

uxzl yi oke .opax lr zexekaa mzd dl iziinck

dheqc ipy wxtae ,"z`" `kd yixcc dcedi iaxn

zelawe ze`eev dcedi iax yixc (` ,fi)

wiqn xi`n iaxc `ail`e ,xi`n iaxk "zel`d"n

xn`i ok enk jgxk lre ,yixc `l "z`"c mzd

`yxc `iddl yixc `l i`ce `l` .dcedi iaxl

`l "z`" dcedi iaxc ,xnel yi edine .xn`w

."dpeald lk z`e" azk `kde ,yixc "z`e" ,yixc

xey" wxta yixc ililbd iqei iaxc ,dyw cere

iwp :(` ,an [`nw `aa) "dynge drax` gbpy

z`"n exer z`pd yixc `nl` ,zecle incn

"dywnd dnda" wxtae .mzd rnynck "exya

`xnba "z`" yixc `lc rnyn (a ,r oileg)

iaxc dizlin lr xn`wc ,'ek dxaer zny dnda

rnyn ,`nhil dhelw irna helw :ililbd iqei

`nw wxt exyc ,oerny iaxc opaxk xaqc

,yxtl yi edine .oiz` yixc `le ,(dhelw irna) helw (a ,e) zexekac(my) oilega jixtc

.`nlr ilekl ixyc ,en`l dnec eaexe ey`xy dhelw irna helwnïåâëipy dl yixtdy

:(a ,gr onwl) "dcezd" wxta opixn`d Ð zg` zaa i` ?iycw j`ide :xn`z m`e Ð mivnw

oiyecwa opixn`d Ð df xg` dfa i`e ,opgei iaxl eycw `l zelg mipeny lr dhgyy dcez

zg` zaa dizilc oeik `kde .epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lkc (a ,p) ipy wxta

xn`ck ,mivnw ipy jezn cg` unew ycwi :xn`c oebk ,xnel yie !df xg` dfa oky lk Ð

.iyicwc mipeny jezn mirax` eycwil xn`c `kid micen lkd :(my) "dcezd" wxta

ïåâëÐ dleqt ipzwc `iddc :qxhpewa yxit cg` oeyla Ð oivnw ipy dl yixtdy

il yi oibel ipy dl yixtdac rnyn lirlc ,ok xnel xyt` i`e .oivnw ipy dl yixtdy

xzei xiykdl yiy `kd oicd `ede ,dil ifg i`de dil ifg i`de li`ed ,xzei xiykdl

cg` ca`e mivnw ipy yixtd :jenqa xn`wc ,cere .ivge unewan mivnw ipy dl yixtda

`iede ,erawed Ð dvinw xg`l ca` .dxyke :yexit ,erawed `l Ð dvinw mcew odn

dxizi
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zegpn(oey`x meil)

:oerny iax ixaca dxizq dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaaéaø) §¨©§¨©¦
õîB÷ (øîBà ïBòîLdgpndøñçL äðBáìemdn cg`,àeäL ìk ¦§¥¤§¨¤¨¥¨¤

,ìeñtx`ean lirl ixdy ,dywe ,`id oerny iax ixac ef `ziixae ¨
.hxewn zegt lr dcnre dxqgpyk `l` zlqtp dpi` ezrcly

:`xnbd zvxznéðzda dpye [dpexg`d] `ziixad z` owz ±èøB÷ §¦¤
.ìeñt àeäL ìk øñçL äðBáì.lirl oerny iax ixack epiide §¨¤¨¥¨¤¨

:sqep uexizàîéà úéòaéàåy xn`z dvxz m`e ±,ïàk`ziixaa §¦¨¥¥¨¨
xaecn ,dpey`xd,äçðnä íò äàaä äðBáìalr dcnre dxqg m`e ¦§¨©¨¨¦©¦§¨

[`xnba onwl] aezkd zxifbn cnl oky ,oerny iaxl dxiyk hxew
e,ïàk,dipyd `ziixaa,dîöò éðôa äàaä äðBáìaacpznd oebk ¨¦§¨©¨¨¦§¥©§¨

gafnd lr dpeal unew `eln `iadl epicy ,'dpeal ilr ixd' xne`e
(:ew onwl)t` xqig m`e ,dxn`p `l df iably ,leqt `edy lk eli

.oerny iax dpnn cnly aezkd zxifb
:dpeald oexqg oica mi`pzd zehiy z` znkqn `xnbdéaø øîà̈©©¦

,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöéopyiìLú÷Bìçî Lzehiy yly ± ¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨Ÿ©£Ÿ
,øácam` elit`y rnyne ,'dleqt dzpeal xqig' epipy epizpynay ©¨¨

`vnp ,`id xi`n iax dpyn mzqe ,dleqt `edy lk `l` dxqgp `l
y,äléçza õîB÷ øáñ øéàî éaø`idy] dvinwd zryay epiide ©¦¥¦¨©¤©§¦¨

,dpeal ly mly unew ilka didiy jixv [dceard zligzõîB÷å§¤
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äãeäé éaøålirl `ziixaaøáñjixvyõîB÷dpealäléçza §©¦§¨¨©¤©§¦¨
,[dvinwd zrya-],óBqa ïéèø÷ éðLexg`l dpeald dxqgp m`y §¥§¨¦©

,mihxw ipy dpnn xzep m` zlqtp dgpnd oi` dvinwdïBòîL éaøå§©¦¦§
øáñjixvyõîB÷dpealäléçza[dvinwd zrya-]ãçà èøB÷å ¨©¤©§¦¨§¤¤¨
.óBqa©

:`xnbd zx`anìLe,eLøc ãçà àø÷î ïzLxn`py(g e `xwie) §¨§¨¦§¨¤¨¨§
DpnXnE dgpOd zlQn FvnwA EPOn mixde'øLà äðálä ìk úàå §¥¦¦¤§ª§¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨§¥¨©§Ÿ¨£¤
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cg` hxew `l` dxhwdd zrya jixv oi`y cenll yi 'dpeald lk'
daizd d`ae ,`edy lk rnyn 'lk'y meyn ,cala'úà'lk z`e'] ¥

['dpealdúBaøìcer,øçà èøB÷ipy jixv lkd jqay epcnle §©¤©¥
.dxhwdd zrya mihxwLéøã àì 'úà' ïBòîL éaøåyxec epi` ± §©¦¦§¥Ÿ¨¦

iaxk xaeq 'dpeald lk' ly yexitd iabl j` ,'z`' daizd z`
.cg` hxew epiide ,`edy lk elit` rnyny ,dcedi
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e ,dleqt ,`edyéøèöéà éëäìCdpFaNd lM z`e''äçðnä ìò øLà §¨¦¦§§¦§¥¨©§¨£¤©©¦§¨

(my)cnllàì dîöò éðôa ïéà äçðî éãäácjixv oi`y] df oicy ± §©£¥¦§¨¦¦§¥©§¨Ÿ
la` dgpnd mry dpeala bdep [df weqtn cnlpy itk ,mly unew

.dnvr ipta d`ay dpeala `l
:mi`pzd zwelgna ztqep dlabdøîà óñBé øa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©¥¨©
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xnel mewnàéúà íçì éãäác ïåékmgl mr mi`a mikifady oeik ± ¥¨§©£¥¤¤¨§¨
,miptdàéîc 'äçðnä ìò øLà'kxy`' aezkd xn`n dfa miiwzn ± §£¤©©¦§¨¨§¨

llka `idy xnel yie ,dgpnd mr cgi d`a ef dpealy ,'dgpnd lr
witqny myn eyxcy 'dpeald lk z`e' zegpnd x`ya aezky dn

,`edy lkïì òîLî à÷.zegpnd x`yn micnel oi`y opgei iax ¨©§©¨
:dnvr ipta d`ad dpeal oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

da éâéìtdf oipra ewlgp ±,øîà ãç ,àçtð ÷çöé éaøå énà éaø §¦¦¨©¦©¦§©¦¦§¨©¨¨©¨©
ú÷Bìçî`weec `id mi`pzdìáà äçðnä íò äàaä äðBáìa ©£¤¦§¨©¨¨¦©¦§¨£¨
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.Bæa ú÷Bìçî Ck Bæa ú÷Bìçîk ,øîà ãçå .óBqa©§©¨©§©£¤¨¨©£¤¨

:dpyna epipy.[äìeñt] dúðBáì øqéç¦¥§¨¨§¨
rnyn :`xnbd zwcwcn .`ziixal dpyn oia dxizq d`ian `xnbd

,dleqt dzpeal xqig m` `weecyøéúé àäda siqed m` la` ± ¨¨¥
dgpnd ,dcinl xarn dpeal.äøLk:`xnbd dywneàéðúäåixde ± §¥¨§¨©§¨

`ziixaa epipyøéúédgpnd dpeal siqed m` ±.äìeñt ¨¥§¨
:`xnbd zvxzn,àîç øa éîø øîàxaecn `ziixaaLéøôäL ïBâk ¨©¨¦©¨¨§¤¦§¦
ïéöî÷ éðL dìdn la` ,dleqt i`cn xzei daixy oeike ,dpeal ly ¨§¥§¨¦

zegt da siqedyk epiid ,dxyk daix m`y dpyndn epwiicy
.dpeal unewn

:dpeald ieaix oica daigxn `xnbddì Léøôä ,àîç øa éîø øîàå§¨©¨¦©¨¨¦§¦¨
dgpnl -ïéöî÷ éðL[lqetd xeriyd `edy] dpeal lyãçà ãáàå §¥§¨¦§¨©¤¨

eòa÷eä àì ,äöéî÷ íãB÷ ïäîunew `l` ,dgpnd mr mivnwd ipy ¥¤¤§¦¨Ÿ§§
ca` m` la` ,dxiyk jkitle dpic `ed oke dnr rawed cala cg`

sqepd unewdäöéî÷ øçàly mivnw ipy my eid dvinwd zryae ©©§¦¨
,dpealeòa÷eäunewd ca`py dn liren `le dgpnd mr mdipy §§

ipy dl yixtdy dgpny lirl epcnly enke] dleqte ,xzeind
.[dleqt dpeal ly mivnw

:miptd mgl ly dpeald oipra dnec oicLéøôä ,àîç øa éîø øîàå§¨©¨¦©¨¨¦§¦
ïéöî÷ äòaøàdpeal lyìïéëéæá éðL,miptd mgl lyíéðL eãáàå ©§¨¨§¨¦¦§¥§¦¦§¨§§©¦

eòa÷eä àì ,ïéëéæa ÷eléñ íãB÷ ïäî,xyke ,mixzeind mivnwd ¥¤¤¦§¦¦Ÿ§§
eca` m` la`eòa÷eä ,ïéëéæa ÷eléñ øçàìleqte ,mivnwd zrax` §©©¦§¦¦§§

.dxeriya dltkedy dpeal oick ieaix meyn
:`xnbd dywnéì änì ez àäoic yxtl `ng xa inx siqed recn ± ¨¨¨¦

`ld ,miptd mglCä eðééäx`y oiprl rinydy oey`xd oicd edf ± ©§©
rawed `l dvinwd iptl xzeind dpeald unew ca`p m`y] zegpn
[dleqt dgpnde rawed dvinwd ixg` ca`p m`e ,dxiyk dgpnde

.dgpnd zvinwk `ed mikifad weliqy xacd heytezvxzn
:`xnbdàîéúc eäîdvinw oia wlgl yiy xnel mewn did ± ©§¥¨

y ,mikifa weliqldãéc õîB÷ øéøác ïåékdpeald unewy oeiky ± ¥¨§¨¦¤¦¨
jkitl ,envr ipta cnere xxean `ed miptd mgl lyòébäL ïåék¥¨¤¦¦©

d÷øBôì dpîæmikifad z` wlql onfd ribdy oeik ±ä÷éøôc ïàîk §©¨§§¨§©¦§¦¨
àéîcmivnwd ipy erawed `linne ,miwleqn eli`k md ixd ± ¨§¨

,leqt icil e`ae mikifaay mixzeindïì òîLî à÷mixne` oi`y ¨©§©¨
ici lr `l` onfd zrbd ici lr mirawp mixzeind mivnwd oi`e ,ok

.mikifad weliq

äðùî
onfd xg`l epnn xihwdl e` oaxwdn lek`l daxwd zrya ayegd
epnn lke`de lqtp oaxwdy epiide ,'lebit' oaxwd z` dyer ,ie`xd
uegn xihwdl e` lek`l dceard zrya ayegd oke ,zxk aiig
'enewnl ueg' ly ef daygnay `l` ,oaxwd z` lqet ie`xd mewnl
dpynd .'epnfl ueg' zaygnak `ly ,ezlik` lr zxk miaiig oi`

.el` daygn ileqt ly mipic ihxta zwqer
äçðnä úà õîBwäzpn lrõeça äéøéL ìBëàìdf oi`y] dxfrl ©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨©
[jkl ie`xd mewndBàlek`ldöîe÷ øéè÷äì ,õeça äéøéMî úéfk©©¦¦§¨¤¨©§©§¦§¨

õeçadxfrlúéfk Bàn,õeça dúðBáì øéè÷äì Bà ,õeça döîe÷ ©©©¦§¨©§©§¦§¨¨©
oaxwdúøk Ba ïéàå ìeñt.ezlik` lr ¨§¥¨¥

zpn lr unewde,øçîì äéøéL ìBëàì,ie`xd onfd xg`l `edyBà ¤¡§¨¤¨§¨¨
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oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

'åë äðåáìä úà õîå÷ä àéðúäådpin jixtw 'ek oerny iax da ixii`c il dnecnk -

.oerny iaxläçðîä íò äàáä äðåáìiaxl dxyk dxhwd zrya dxqg m` -

i`de ."dgpnd lr xy` dpeald lk"n (ef dibeqa dkenq) dinwl silick ,oerny

ilr ixd" xne`d oebk ,dnvr ipta d`ad dpeala - leqt edy lk xqg :ipzwc

,gafnd lr dpeal unew `ln `iai "dpeal

,ew zegpn) "oexyr ilr ixd xne`d" wxta

dia aizk `lc ,leqt xqg i`ce mzdc ,(a

- "lk" :onwl dpin opitlic "dpeald lk z`e"

.`edy lk elit`øéàî éáøoizipzn mzq -

.dleqt dzpeal xqig :ipzwcäìçúá õîå÷
`ln ilka didiy opira dvinw zrya -

dligznc ecen edlek `dae .dpeal unew

wxta dey dxfbn opitlicke ,unew ira

.(a ,ew my) "oexyr ilr ixd xne`d"õîå÷å
óåñá.xqgz `ly ,dpeal zxhwd zrya -

øáñ äãåäé éáørnyn "lk" azk ded i` -

,`edy lk rnyn "lk"c ,cg` hxew elit`c

.(c a mikln) "lk jzgtyl oi`" enkúà
øçà èøå÷ úåáøì.mipy `ed ixd -àì úà

ùéøãiaxk edc lk dil rnyn "lk"e -

.dcediïéëéæáixd xne`d" wxta yxtn -

unew cg irac (a ,ew zegpn) "oexyr ilr

.jfae jfa lkaàèéùôda aizk `l `dc -

.`edy lk rnzyilc "lk"äçðîä ìò øùàë
àéîãxy` dpeald lk" i`dc inp `nile -

,oikifac dpeal` inp i`w "dgpnd lr

.ol rnyn `w ,edc lk da yexcleùéøôäù
íéöî÷ éðù äì.daix i`cn xzeic ,dleqt -

äöéî÷ íãå÷mr erawed `l ,ca`p -

.dxyke ,dgpndåòá÷åä,xzik iede -

.dleqteêä åðééäweliqc ol `hiyt `dc -

.dgpnc unewk oikifaäðîæ òéâäùoaxwc -

.oitqenàéîã ä÷éøôã ïàîëca` m`e -

.dlqte xak erawed `ni` oitqend xg`l

`le ,xg` oeyl .oky lk ol rnyn `w

- oivnw ipy dl yixtdy oebk :izrny

,dil ifg i`dc diabl lif :opixn`c ,dxyk

- erawed `l .dil ifg i`dc diabl lif

"dxqgyl hxt" dia `pixw `lc ,dxyke

.dpeal xeqiga liqtc xi`n iaxl elit`

zrya dzpeal xeqig iede - erawed

.xi`n iaxl leqte ,dxhwdäðùîìåëàì
õåçá äéøéù.dxfrl ueg -øéè÷äì åà

õåçá äöîå÷oia zlqet daygnc -

zlik` lr ayigy oia mc` zlik`l ayigy

daygn iab dia aizkc ,dxhwd oebk gafn

gaf xyan lk`i lk`d m`e" :(f `xwie)

zxeza xn`e ,'ek "iyilyd meia einly

meia epnn lk` m`y ,ernynk leki :mipdk

aixwnd" xnel cenlz ?lbtp `di iyily

lbtp epi`e lbtp daxwd zrya - "eze`

ayigy ,ixiin daygna `nl` .iyilya

lk`d m`" aizke .iyilya epnn lek`l

,xacn aezkd zelik` izya - "lk`i

.gafn zlik`e mc` zlik`aìåñôzxeza xn`c ,zlqet enewnl ueg zaygnc -

enewnl ueg zaygn lqtz `l leki :mipdk?miyecw" zyxta xne` `edyk

diazk `dc ,epnfl uegl oipr epi` m` ,"iyilyd meia lk`i lk`d m`" :"eidz

epnfl ueg ,enewnl uegl oipr edpz - "`yz dper epnn zlke`d" :"oxd` z` ev"a

miyecw"a enewnl ueg iab azk `d ,`iyw i`e .zxk enewnl ueg oi`e zxkda

`nw wxta zezixka dl opinwen `edd !'ebe "dzxkpe `yi eper eilke`e" :"eidz

inp `pz `l i`n` :`iyw i`e ."ycew" "ycew"c dey dxifba ,xzepc zxkl (` ,d)

dzpealn zifk?,cg` hxewa dxyk dpealc lirl ixn`c opaxk `nzq jd :uixz

.zifk `pz `l jkldøçîìmeil `l` zlk`p dpi` dgpnc ,epnfl ueg epiidc -

oipn :dcez iab mipdk zxeza xn` my`e z`hgae ,my`e z`hgl ywzi`e .dlile

epaxw meia lk`ic my`e z`hg zeaxl?zcez gaf xya"e ,"gaf" xnel cenlz

.(f `xwie) 'ebe "einly
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õîå÷`xza wxta onwle .unewk dpeal xeriyc rnyn izkec lka Ð 'ek xqgy dpeale

zlqn evnewa epnn mixde" :aizkc ,unewd on zegti `l dpealc xnb (a ,ew)

Ð unew dgpnc dnxd dn ,dgpnc dnxdl dpeal yiwn ,"dpeald lk z`e dpnyne dgpnd

xn`pc ,dey dxfba mipdk zxeza dl sili mivnw ipy oikifaa d`a dpeale .unew dpeal s`

oldl dn ,"dzxkf`" unew iabe "dzxkf`" o`k

ipy epiide .unewd `ln o`k s` unewd `ln

unewd `lne df xcql unewd `ln ,mivnw

.df xcqléáøÐhxew cg elit`e lk xaq dcedi

xaq dcedi iaxc `kd rnyndlek Ð "dpeald"c

`nw wxta dil zi` inp ikde .rnyn dpeal

,rnyn xeka dilek Ð "xeka" :(` ,b) zexekac

:dnize .`edy lk elit`c "lk" `pngx azk

dil opirny (` ,gt oileg) "mcd ieqk" wxtac

`nye !rnyn enc zvwn Ð "enc" :dcedi iaxl

mc lk "mc"c ,yixc e"iea "enc" aizkc meyn

.enc zvwn elit`c "enc" `pngx azk Ð rnyn

iaxk mz epiax wqety dn okzi `l ef `xaq itle

xeht Ð `ed `ly mc my yi m` :xn`c dcedi

dl ygc zil :(a ,b) zexekaa xn` `dc ,zeqkln

zaiig ieb zetzey :xn`c dcedi iaxc `dl

ok enke .xekal mc oia wlgl yi `nye !dxekaa

`d` zexekac `idd iywz `lc wlgl jixv

zil :(a ,fv zeaezk) "zipefip dpnl`" wxt xn`c

sqk zvwn :xn`c oerny iaxc `dl dl ygc

iaxl dil zi`c rnyn oizrnyae ,sqk lkk

iax yixcc `de .dpeal dlek Ð "dpeald" oerny

lk" wxta onwl oke ,dpeal dlek `kd dcedi

,"men lk" yixc (a ,ep) "dvn ze`a zegpnd

yixc `l (` ,bn migqt) "oixaer el`" yixae

ze`a zegpnd lk" wxta yxt` onwl ,"lk"

.myd zxfra (a ,ep) "dvnéáøå`l z` oerny

`lc la` ,`yxc `dl yixc `l :yexit Ð yixc

"z`" yixcc opirnyc ,xn`w `l llk yixc

,"lnbd z`" iab (a ,e) zexekac `nw wxta

lk" wxta onwle ,ealg z` xeq`l dil yixcc

oerny iax yixcc (a ,q) "dvn ze`a zegpnd

meyne .dybdl zegpn x`y zeaxl "dgpnd z`"

ipeqnrd oernyc `idd `kd iziin `l ikd

uxzl yi oke .opax lr zexekaa mzd dl iziinck

dheqc ipy wxtae ,"z`" `kd yixcc dcedi iaxn

zelawe ze`eev dcedi iax yixc (` ,fi)

wiqn xi`n iaxc `ail`e ,xi`n iaxk "zel`d"n

xn`i ok enk jgxk lre ,yixc `l "z`"c mzd

`yxc `iddl yixc `l i`ce `l` .dcedi iaxl

`l "z`" dcedi iaxc ,xnel yi edine .xn`w

."dpeald lk z`e" azk `kde ,yixc "z`e" ,yixc

xey" wxta yixc ililbd iqei iaxc ,dyw cere

iwp :(` ,an [`nw `aa) "dynge drax` gbpy

z`"n exer z`pd yixc `nl` ,zecle incn

"dywnd dnda" wxtae .mzd rnynck "exya

`xnba "z`" yixc `lc rnyn (a ,r oileg)

iaxc dizlin lr xn`wc ,'ek dxaer zny dnda

rnyn ,`nhil dhelw irna helw :ililbd iqei

`nw wxt exyc ,oerny iaxc opaxk xaqc

,yxtl yi edine .oiz` yixc `le ,(dhelw irna) helw (a ,e) zexekac(my) oilega jixtc

.`nlr ilekl ixyc ,en`l dnec eaexe ey`xy dhelw irna helwnïåâëipy dl yixtdy

:(a ,gr onwl) "dcezd" wxta opixn`d Ð zg` zaa i` ?iycw j`ide :xn`z m`e Ð mivnw

oiyecwa opixn`d Ð df xg` dfa i`e ,opgei iaxl eycw `l zelg mipeny lr dhgyy dcez

zg` zaa dizilc oeik `kde .epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lkc (a ,p) ipy wxta

xn`ck ,mivnw ipy jezn cg` unew ycwi :xn`c oebk ,xnel yie !df xg` dfa oky lk Ð

.iyicwc mipeny jezn mirax` eycwil xn`c `kid micen lkd :(my) "dcezd" wxta

ïåâëÐ dleqt ipzwc `iddc :qxhpewa yxit cg` oeyla Ð oivnw ipy dl yixtdy

il yi oibel ipy dl yixtdac rnyn lirlc ,ok xnel xyt` i`e .oivnw ipy dl yixtdy

xzei xiykdl yiy `kd oicd `ede ,dil ifg i`de dil ifg i`de li`ed ,xzei xiykdl

cg` ca`e mivnw ipy yixtd :jenqa xn`wc ,cere .ivge unewan mivnw ipy dl yixtda

`iede ,erawed Ð dvinw xg`l ca` .dxyke :yexit ,erawed `l Ð dvinw mcew odn
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àeäL ìk øñçL äðBáìe õîB÷ :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¥¤§¨¤¨©¨¤
¯!ìeñt¯àeäL ìk øñçL äðBáì èøB÷ :éðz¯.ìeñt ¨§¥¤§¨¤¨©¨¤¨

ïàk ,äçðnä íò äàaä äðBáìa ïàk :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨¦§¨©¨¨¦©¦§¨¨
øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà .dîöò éðôa äàaä äðBáìa¦§¨©¨¨¦§¥©§¨¨©©¦¦§¨©¥¨©

ìL :ïðçBé éaøõîB÷ :øáñ øéàî éaø ,øáca ú÷Bìçî L ©¦¨¨¨©£¤©¨¨©¦¥¦¨©¤
äléçza õîB÷ :øáñ äãeäé éaøå ,óBqa õîB÷å äléçza©§¦¨§¤©§©¦§¨¨©¤©§¦¨
èøB÷å äléçza õîB÷ :øáñ ïBòîL éaøå ,óBqa ïéèø÷ éðLe§¥§¨¦©§©¦¦§¨©¤©§¦¨§¤

ìLe .óBqa ãçàäðBálä ìk úàå" :eLøc ãçà àø÷î ïzL ¤¨©§¨§¨¦§¨¤¨¨§§¤¨©§¨
äðBálì àúéàc ãò :øáñ øéàî éaø ,"äçðnä ìò øLà£¤©©¦§¨©¦¥¦¨©©§¦¨©§¨
"ìk" :øáñ äãeäé éaøå ;àøwéòî äçðî éãäa äòáwéàc§¦©§¨©£¥¦§¨¥¦¨¨§©¦§¨¨©¨

¯"úà" ,èøB÷ ãç eléôàå¯éaøå ;øçà èøB÷ úBaøì ©£¦©¤¤§©¤©¥§©¦
øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîàå .Léøc àì "úà" ïBòîL¦§¤¨¨¥§¨©©¦¦§¨©¥¨©
ìáà ,äçðnä íò äàaä äðBáìa ú÷Bìçî :ïðçBé éaø©¦¨¨©£¤¦§¨©¨¨¦©¦§¨£¨

dîöò éðôa äàaä äðBáìa¯äléçza õîB÷ ìkä éøác ¦§¨©¨¨¦§¥©§¨¦§¥©Ÿ¤©§¦¨
éøèöéà éëäì ;óBqa õîB÷åéãäác ,"äçðnä ìò øLà" C §¤©§¨¦¦§§¦£¤©©¦§¨§©£¥

äçðî¯dîöò éðôa ,ïéà¯óñBé øa ÷çöé éaø øîàå .àì ¦§¨¦¦§¥©§¨¨§¨©©¦¦§¨©¥
ìáà ,äçðnä íò äàaä äðBáìa ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©£¤¦§¨©¨¨¦©¦§¨£¨

ïéëéæáa äàaä äðBáìa¯äléçza ïéöî÷ éðL ìkä éøác ¦§¨©¨¨§¨¦¦¦§¥©Ÿ§¥§¨¦©§¦¨
!àèéLt .óBqa ïéöî÷ éðLe¯éãäác ïåék :àîéúc eäî §¥§¨¦©§¦¨©§¥¨¥¨§©£¥

.ïì òîLî à÷ ,àéîc "äçðnä ìò øLà"k ,àéúà íçì¤¤¨§¨©£¤©©¦§¨¨§¨¨©§©¨
ú÷Bìçî :øîà ãç ,àçtð ÷çöé éaøå éîà éaø da éâéìt§¦¦¨©¦©¦§©¦¦§¨©¨¨©¨©©£¤
éðôa äàaä äðBáìa ìáà ,äçðnä íò äàaä äðBáìa¦§¨©¨¨¦©¦§¨£¨¦§¨©¨¨¦§¥

dîöò¯ãçå ;óBqa õîB÷å äléçza õîB÷ ìkä éøác ©§¨¦§¥©Ÿ¤©§¦¨§¤©§©
."dúðBáì øqéç" .Bfa ú÷Bìçî Ck Bfa ú÷Bìçîk :øîà̈©§©£¤©¨©£¤©¦©§¨¨

øéúé àä¯øéúé :àéðúäå ;äøLk¯øa éîø øîà !äìeñt ¨¨¥§¥¨§¨©§¨¨¥§¨£©¨¦©
:àîç øa éîø øîàå .ïéöî÷ éðL dì LéøôäL ïBâk :àîç̈¨§¤¦§¦¨§¥§¨¦§¨©¨¦©¨¨
äöéî÷ íãB÷ ,ïäî ãçà ãáàå ïéöî÷ éðL dì Léøôä¯ ¦§¦¨§¥§¨¦§¨©¤¨¥¤¤§¦¨

äöéî÷ øçà ,eòa÷eä àì¯:àîç øa éîø øîàå .eòa÷eä Ÿ§§©©§¦¨§§§¨©¨¦©¨¨
ì ïéöî÷ äòaøà Léøôä,ïäî íéðL eãáàå ïéëéæá éðL ¦§¦©§¨¨§¨¦¦§¥¨¦¦§¨§§©¦¥¤

ïéëéæa ÷eléñ íãB÷¯ïéëéæa ÷eléñ øçàì ,eòa÷eä àì¯ ¤¦¨¦¦Ÿ§§§©©¦¨¦¦
!Cä eðééä ?éì änì ez àä .eòa÷eä¯ïåék :àîéúc eäî §§¨¨¨¦©§¨©§¥¨¥¨

d÷øBôì dpîæ òébäL ïåék ,dãéc õîB÷ øéøác¯ïàîk ¦§¦¤¦¨¥¨¤¦¦©§©¨§§¨§©
.ïì òîLî à÷ ,àéîc ä÷éøôcäðùîäçðnä úà õîBwä ¦§¦¨¨§¨¨©§©¨©¥¤©¦§¨

øéè÷äì ,õeça äéøéMî úéæk Bà õeça äéøéL ìBëàì¤¡§¨¤¨©§©¦¦§¨¤¨©§©§¦
dúðBáì øéè÷äì Bà ,õeça döîe÷ úéæk Bà õeça döîe÷§¨©§©¦§¨©§©§¦§¨¨

õeça¯úéæk Bà øçîì äéøéL ìBëàì .úøk Ba ïéàå ìeñt ©¨§¥¨¥¤¡§¨¤¨§¨¨§©¦
úéæk Bà øçîì döîe÷ øéè÷äì ,øçîì äéøéMî¦§¨¤¨§¨¨§©§¦§¨§¨¨§©¦
øçîì äðBáì øéè÷äì Bà ,øçîì döîewî¦§¨§¨¨§©§¦§¨§¨¨
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`oifgeקלב mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

úøë åéìò íéáééçå ìåâéôdper" :(f `xwie) epnfl uega aizkc ,dgpn ixiyn lke`d -

s` - "dzxkpe" :aizk oldl dn ,(hi my) "`yi eper eilke`e" :xzepa aizke ,"`yz

.(` ,d) zezixkc `nw wxta dey dxfb jde .zxka elke`d o`kïúåð åà õîå÷ä ìë
e` ,miixiy oebk - lek`l ekxcy xac lek`l zpn lr ,xihwn e` jilen e` ,unew -

unew oebk - xihwdl ekxcy xac xihwdl

mixiy xihwdl ayig m` la` .'ek epnfl ueg

dlhac ,xyk - xgnl unew lek`l e` xgnl

elld zecear rax`a .mc` lk lv` ezrc

`yiwda migafn opixnbc ,dgpna oilbtn

ywzi`c (a ,a zegpn) oiwxit yixa xn`ck

`yiwid [`iddne] (`id dne) ,z`hgl dgpn

c daygn opixnbdn :dpine ,dgpna zlqet

dlawe dhigy ,zecear rax`a lbtp gaf

- mipdk zxeza opixn`ck ,dwixfe dkled

cbpk dvinw ,zecear rax`a dgpn s`

cbpk dklede ,ilk ozn cbpk dlaw ,dhigy

.dwixf cbpk dxhwde ,dkledàäéù ãáìáå
åúåöîë øéúîä áø÷,xyk did eli`k -

m` la` .lebitd `l` leqt mey `di `ly

ea oi`e ,libt `l ez - xg` leqt my yi

:(a ,fh zegpn) ipy wxta xn`ck ,zxk

,"dvxi" xyka aizke ,lebita aizk "dvxi"

`ly ,lebit z`vxd jk - xyk z`vxdk

.xg` leqt mey ea `diä÷éúùá`ly -

.ayigøéè÷äå êéìåäå éìëá ïúðå õîå÷ù åà
xiznd axwy edf ,epnfl ueg dl` lk -

.xg` leqt mey ea did `lc ,ezevnkåà
äìà ìë øéè÷äå êéìåäå éìëá ïúðå õî÷ù

åîå÷îì õåçdyr m` ,ipzw "e`" ,xnelk -

ueg miixiy lek`l zpn lr dl`n zg`

axw `l - epnfl ueg ylyd lke ,enewnl

.ezevnk unewdúåàð÷å àèåç úçðîyi -

oebk ,lebit icin o`ivend xg` leqt cer oda

,a zegpn) oiwxit yixa opixn`c ,onyl `ly

axw `l - onyl `ly evnew m` ,dleqtc (`

.zxk mixiya oi`e ,ezevnk xizndúéæë
øçîì úéæëå õåçázeceard zg`a ayig -

cre .enewnl uege epnfl ueg ,zeaygn izy

zg`a ayigy ,zecear izya ixii` `zyd

`zyde ,enewnl ueg zg`ae epnfl ueg

iaxle .zg` dceara odizya ayigy ixiin

ayigy `niz `lc ,jixhvi`c `ed dcedi

,dcedi iax biltc `ed zecear izya odizy

[`cga] (`idda) la` ,opilf` `ziinw xzac

yxtn ikde .ol rnyn `w ,dcen dcear

.(` ,l) ipy wxta migafaúéæë øçîì úéæë
õåçáepnfl ueg dligz ayigy it lr s` -

bilt dcedi iax .zxk icin dipy ez`ived -

izya oia zg` dceara oia `nw `pz`

.zecearàøîâäøè÷ä åäì éðäúã åäî
ìåâéôá åäðéòá÷éîìxihwd m` oebk -

epnfl ueg mixiy ipd lek`l zpn lr unewd

,lek`l ekxc oi`y xac xgnl lek`l aygnk dil ded - milk`p miixiy oi`c oeik ,`nlc e` .xihwn zeyxae li`ed ,`ilrn dxhwdak dxhwd jda lebita irawn -

ezaygn `ipdn `lc (` ,fi zegpn) onwl xn`ckäìéòîî åäðé÷åôàì éîð éà ?,`ilrn dxhwd `ied - exihwdl zeyx ozipc oeik :opixn` in ,dwizya ekxck exihwd m` -

lebit meyn odilr oiaiig - unewd axw ,eycwedyn oda oilren zegpnd :(` ,h) "serd z`hg" wxta dlirn zkqna xn`c ,`ziilrn dxhwdk dlirn icin mixiyl `wtne

oi` seq seqc oeik ,`nlc e` .dlirnc `nw wxta ,dlirn ea oi` mipdkl xzid zry el yiy lke ,mipdkl xzid zry dil dedc ,'ek miixiya dlirn oi`e ,`nhe xzep

dlirnn iwtp `le ,mipdkl xzid el oi`y xac edl eed - oilk`p miixiyàáé÷ò éáø åìéôà ?iedinl ,mirlwl ueg `veil zlren dwixf :(` ,f) dlirnc `nw wxta xn`c -

ok it lr s` ,dlik`a zxzn dpi`y it lr s` .dlirn icin ez`ived ezwixfc ,ea oilren oi` :xne` `aiwr iax ,zelirn my` icin wtinle mipdkl xzid el yiy xack

.dlirn icin e`ivedl el zlrenøçà øáã úîçî.mirlwd on `viy ,elqet milyexi xie` -äøè÷ä äéì àéðäî àì.dlirnn `wtp `le -dil `xiaq xfril` iax

.oexqgn xeng `vei leqtcäì àðéîà àðî.dlirn z`ivile lebitl dxhwd edl `ipdnc -àééç éáø éðúå`l ,mixiya `le unewa `l "zifk e`" ipz `le ,oizipznl -

.leqta `le lebtaúéæë åà éðú àì àîòè éàî.xgnl mixiyn -åàìlek`l xihwnde jilende ilka ozepd :ipz xcd ikc dil rnyn "zifk e`" ipzwc o`nc meyn -

.xgnl dvnewn zifk e` dvnew xihwdl e` 'ek xacíéøéù åøñçù ïåâë."xgnl mixiy ly zifk lek`l zpn lr xihwne jilene ilka ozep ipixd" xn`e ,zifk lr ecnre -

jelide ilk ozn zaygn ikd elit` ,lebita drawn `l eze dleqte ,dvinw mcew dxqgy dgpn dil ded ok m`c ,exqg xaky xninl `kil dvinw zaygnc ab lr s`e

dil `xiaq `lc [meyn] e`l ,`iig iax dil ipz `lc i`de .lebit od ikd elit` ,dvinw xg`l exqg xakya dl iwen - unewd xihwdl xzen exqg elit`e li`ed ,dxhwde

dil ipzn `l dxhwdae jelidae ilk oznac .`peeb i`dka oizipzn dlekl inewe`l ivn `lc meyn `l` ,`id iax oizipznc `nzqc ,iaxc dilr bilt `lc ,[ikd]
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`lac d`xp ok lr ?ca` hwp i`n` Ð dleqt ca` `lac oeik ,`zyde .dleqte dxizi

.dvinw xg`l ca`e ,dl efg ediiexzc ,dxyk ca`íéîëçåcg`e df cg` mixne`

epiid :xn`z m`e Ð zxk ea oi`e leqt df,dizeek mzqnl `z`c :xnel yie !`nw `pz

.(a ,l dcp) "zltnd" wxta ipyn `peeb i`d ikcéðäÐ 'ek dipira dizi`c `vei ilin

la` ,ezvwn `vei ilin ipd :xninl ivn ded

dlirnc `nw wxta opixn`ck ,`l elek `vei

oixeq`c oeik ,inc elek `vik `kde ,(a ,e)

:xn`z m`e .mzd `id `zbelt edine .dlik`a

lk" wxt `ipzc `d ,`l elek `vi xn`c o`nl

e` lqtp e` xya `nhp :(a ,cl migqt) "dry

,wexfi :xne` xfril` iax ,mirlwl ueg `viy

iax .xya oi`y it lr s` mc yic :yexit

xya oi` m`c :yexit ,wexfi `l :xne` ryedi

Ð dvxed wxf m`c ryedi iax dcene .mc oi`

wxef Ð zifk xiizyp i`c ,elek `via jgxk lr

rny ,dvxed wxf m` :xn`wcne .dligzkl

iaxc `nye !elek `vil zlren dwixfc dpin

oiprl ,inp i` .`aiwr iaxcn `ticr ryedi

oia dligzkl oia ryedi iaxl ip`y d`vxd

cvik" wxta xn`ck ,elek `via elit` caricl

rawin `l mlerl la` .(a ,fr my) "oilev

,elek `vic `kid dlirn icin witp `le lebita

.`ped axl oexqg` dedc icinéðúå`iig iax

ipz `iig iax ."zifk e`" ipz `le Ð 'ek

ipz `lc `l` ,epizpyn zhiya dicic `ziixaa

lek`l dgpnd z` unewd :ipz ikde ."zifk e`"

ilka ozepe unewd lk llkd df 'ek dixiy

rnync `d ,oigxk lre .'ek xihwnde jilende

miixiy exqgya ixiin "zifk e`" `iig iaxl dil

mixiyn "zifk e`" epiid e`l Ð jk lr ecnre

dil ded ok m`c ,qxhpewa yxitck ,`yixc

eze ,unewa dleqte dvinw mcew dxqgy dgpn

"llkd df"c meyn `l` .lebita rawin `l

`pz `yixae ,`yixa `pzc dn lk` i`w `tiqc

Ð xihwne jilene ilka ozep ok m` ,"zifk e`"

xity mwezin mixiyn zifkae .i`w inp dilr

la` .odilr unew xihwn `dc ,miixiy exqgya

xqgyk mwezin `l Ð dvnew xihwn zifk

zrya unew xqg i`c ,zifk lr cnre unew

.`lbtin `l eze dgpnd dlqtp xak Ð daygn

zifk" mwezinc i`nc `iig iaxl dil rnyne

,zifk lr cnre xqga ixiin "dixiyn

meyn
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ïúBð [Bà] ,õîBwä ìk :ììkä äæ .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét¦§©¨¦¨¨¨¥¤©§¨¨©¥¥
éìBnä ,éìkaìBëàì BkøcL øác ìBëàì ,øéè÷nä ,C ©§¦©¦©©§¦¤¡¨¨¤©§¤¡

¯ BîB÷îì õeç ,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìeïéàå ìeñt §©§¦¨¨¤©§§©§¦¦§¨§¥
Bpîæì õeç ,úøk Ba¯ãáìáe ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§¨

?Búåöîk øéznä áø÷ ãöék .Búåöîk øéznä áéø÷iL¤©§¦©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨
éìBäå éìka ïúð ,ä÷éúLa õî÷Bà ;Bpîæì õeç øéè÷äå C ¨©¦§¦¨¨©©§¦§¦§¦§¦¦§©

éìBäå éìka ïúð ,Bpîæì õeç õîwL;ä÷éúLa øéè÷äå C ¤¨©¦§©¨©©§¦§¦§¦§¦¦§¦¨
éìBäå éìka ïúðå õîwL BàBpîæì õeç øéè÷äå C¯eäæ ¤¨©§¨©©§¦§¦§¦§¦¦§©¤

?Búåöîk øéznä áø÷ àì ãöék .Búåöîk øéznä áøwL¤¨©©©¦§¦§¨¥©Ÿ¨©©©¦§¦§¨
éìBäå éìka ïúð ,BîB÷îì õeç õî÷;Bpîæì õeç øéè÷äå C ¨©¦§¨©©§¦§¦§¦§¦¦§©

éìBäå éìka ïúð ,Bpîæì õeç õîwL Bàõeç øéè÷äå C ¤¨©¦§©¨©©§¦§¦§¦§¦
éìBäå éìka ïúð õîwL Bà ;BîB÷îìõeç øéè÷äå C ¦§¤¨©¨©©§¦§¦§¦§¦

BîB÷îì¯àèBç úçðî .Búåöîk øéznä áø÷ àlL eäæ ¦§¤¤Ÿ¨©©©¦§¦§¨¦§©¥
ì àlL ïöîwL úBàð÷ úçðîeéìBäå éìka ïúð ,ïîLC ¦§©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¨©©§¦§¦

éìka ïúð ,Bpîæì õeç õîwL Bà ;Bpîæì õeç øéè÷äå§¦§¦¦§©¤¨©¦§©¨©©§¦
éìBäåì àlL øéè÷äå CéìBäå éìka ïúðå õîwL Bà ;ïîLC §¦§¦§¦¤Ÿ¦§¨¤¨©§¨©©§¦§¦

ì àlL øéè÷äåïîL¯.Búåöîk øéznä áø÷ àlL eäæ §¦§¦¤Ÿ¦§¨¤¤Ÿ¨©©©¦§¦§¨
,õeça úéfk øçîì úéfk ,øçîì úéfk õeça úéfk ìBëàì¤¡©©¦©©©¦§¨¨©©¦§¨¨©©¦©
éöçk øçîì úéæ éöçk ,øçîì úéæ éöçk õeça úéæ éöçk©£¦©¦©©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨©£¦

õeça úéæ¯äæ ,äãeäé éaø øîà .úøk Ba ïéàå ìeñt ©¦©¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤
íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà :ììkä¯ ©§¨¦©£¤¤©§¨¨§¨§©£¤¤©¨

äîã÷ íB÷nä úáLçî íà ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét¦§©¨¦¨¨¨¥¦©£¤¤©¨¨§¨
ïîfä úáLçîì¯:íéøîBà íéîëçå .úøk Ba ïéàå ìeñt §©£¤¤©§¨¨§¥¨¥©£¨¦§¦

.úøk Ba ïéàå ìeñt äæå äæàøîâéøáãì :eäì àéòaéà ¤§¤¨§¥¨¥¦©£¨§§¦§¥
äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL øîBàä¯øéè÷î ¨¥¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨©§¦

íéøeñà íéøéL ïúBàc ïì àîéé÷å ,ïäéìò õîB÷¤£¥¤§©§¨¨§¨¦©¦£¦
ìebéôa eäðéòa÷éîì äøè÷ä eäì éðäéúc eäî ,äìéëàa©£¦¨©§¥¨¥§©§¨¨§¦§§¦§§¦
éaøì eléôà ,àðeä áø øîà ?äìéòî éãéî eäðé÷tìå§©§¦§¦¥§¦¨£©©¨£¦§©¦

àöBéì úìòBî ä÷éøæ :øîàc àáé÷ò¯,àöBé éléî éðä £¦¨§¨©§¦¨¤¤§¥¨¥¦¥¥
ìáà ,àeä øçà øác úîçî ìeñôe déðéòa déúéàc§¦¥§¥¥¨¥£©¨¨©¥£¨

àeä déôeâc àìeñôc ,ïBøqç¯eléôà ,äaøcà :àáø déì øîà .äøè÷ä déì épäî àì ¦¨¦§¨§¥¨§©¥¥©§¨¨£©¥¨¨©§©¨£¦
àöBéì úìòBî ä÷éøæ ïéà :øîàc øæòéìà éaøì¯ïBøqç ìáà ,íéðôa déúéìc ,àöBé éléî éðä §©¦¡¦¤¤§¨©¥§¦¨¤¤§¥¨¥¦¥¥§¥¥¦§¦£¨¦¨

íéðôa déúéàc¯úà õîBwä :ïðúc ?dì àðéîà àðî :àáø øîà .äøè÷ä déì àépäî §¦¥¦§¦§©§¨¥©§¨¨£©¨¨§¨¨¦¨¨¦§©©¥¤
äéøéMî úéfk Bà õeça äéøéL ìBëàì äçðnäúà õîBwä :àéiç éaø éðúå ,õeça ©¦§¨¤¡§¨¤¨©©©¦¦§¨¤¨©§¨¥©¦¦¨©¥¤

eøñçL ïBâk åàì ,"úéfk Bà" éðz àì àîòè éàî ;"úéfk Bà" éðz àìå ,äçðnä©¦§¨§¨¨¥©©¦©©§¨¨¨¥©©¦¨§¤¨§
ïåéëå ?úéfkà eäì eî÷å íéøéLéìk ïzîácdéì éðzî àì äøè÷äáe Celéäa ¦©¦§¨§©©©¦§¥¨¦§©©§¦§¦§©§¨¨¨¦§¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zegpn(ipy meil)

dyrp oaxwdúøk åéìò ïéáéiçå ìebét.miixiy zlik` lr ¦§©¨¦¨¨¨¥
ïúBð [Bà] õîBwä ìk ,ììkä äæunewd z`éìkae` ,zxyéìBnäC ¤©§¨¨©¥¥©§¦©¦

e` gafnl eze`øéè÷nädceard zrya ayge ,eze`øác ìBëàì ©©§¦¤¡¨¨
,ìBëàì BkøcLmiixiy oebkøéè÷äìexihwdl e` ±BkøcL øác ¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§

,øéè÷äì,unew oebk,BîB÷îì õeçoaxwdúøk Ba ïéàå ìeñt §©§¦¦§¨§¥¨¥
xihwdl e` lek`l ayig m`e ,ezlik`a,Bpîæì õeçoaxwdìebét ¦§©¦

úøk åéìò ïéáéiçå,ezlik` lrznä áéø÷iL ãáìáeøéepiide] §©¨¦¨¨¨¥¦§©¤©§¦©©¦
[unewd,Búåöîksqep daygn leqt mey ezcear zrya didi `ly §¦§¨

epi` ,zxg` daygn leqt ea did m` la` ,epnfl ueg zaygn caln
.ezlik` lr zxk miaiig oi`e lebit dyrp

:xen`d llkd z` zx`an dpynd,Búåöîk øéznä áø÷ ãöékoebk ¥©¨©©©¦§¦§¨
y,ä÷éúLa õî÷e ,leqt zaygn ayig `lyïúðunewd z`éìka ¨©¦§¦¨¨©©§¦

éìBäåøéè÷äå CzaygnaBpîæì õeç õîwL Bà ,Bpîæì õeçeïúð §¦§¦§¦¦§©¤¨©¦§©¨©
éìBäå éìkaéìBäå éìka ïúðå õîwL Bà ,ä÷éúLa øéè÷äå CC ©§¦§¦§¦§¦¦§¦¨¤¨©§¨©©§¦§¦

,Búåöîk øéznä áøwL eäæ ,Bpîæì õeç øéè÷äåmy did `l ixdy §¦§¦¦§©¤¤¨©©©¦§¦§¨
.epnfl ueg zaygn caln leqt mey

,Búåöîk øéznä áø÷ àì ãöéky oebkBîB÷îì õeç õî÷daygny ¥©Ÿ¨©©©¦§¦§¨¨©¦§
jk xg`e ,zlbtn dpi`e zlqet eféìBäå éìka ïúðøéè÷äå Cdl` lk ¨©©§¦§¦§¦§¦

zaygnaBpîæì õeç õîwL Bà ,Bpîæì õeçeéìBäå éìka ïúðC ¦§©¤¨©¦§©¨©©§¦§¦
øéè÷äåzaygna dl` lkéìka ïúð õîwL Bà ,BîB÷îì õeç §¦§¦¦§¤¨©¨©©§¦
éìBäå,BîB÷îì õeç øéè÷äå Cdl`d zeceard zg` dyry epiide §¦§¦§¦¦§

,epnfl ueg zaygna x`yd lke enewnl ueg zaygnaàlL eäæ¤¤Ÿ
,Búåöîk øéznä áø÷caln zxg` leqt zaygn daxrzp ixdy ¨©©©¦§¦§¨

.epnfl ueg zaygn
df oirkeúBàð÷ úçðîe àèBç úçðîel`d zegpn izyy] dheq ly ¦§©¥¦§©§¨

['dnyl `ly' zaygna zelqtpì àlL ïöîwLïîLmyl `l` ¤§¨¨¤Ÿ¦§¨
e ,zxg` dgpnéìBäå éìka ïúðøéè÷äå Cdl` lkBà ,Bpîæì õeç ¨©©§¦§¦§¦§¦¦§©

éìBäå éìka ïúð Bpîæì õeç õîwLøéè÷äå Cdl` lkì àlL,ïîL ¤¨©¦§©¨©©§¦§¦§¦§¦¤Ÿ¦§¨
éìBäå éìka ïúðå õîwL Bàì àlL øéè÷äå C,ïîLdyry epiide ¤¨©§¨©©§¦§¦§¦§¦¤Ÿ¦§¨

ueg zaygna x`yd lke enyl `ly zaygna zeceard zg`
,epnfl,Búåöîk øéznä áø÷ àlL eäæleqt zaygn daxrzp ixdy ¤¤Ÿ¨©©©¦§¦§¨

.epnfl ueg zaygn caln zxg`
zeceard zg`a ayig :ezevnk xiznd axw `ly mitqep mipte`

úéfk ìBëàìmiixiy,õeçadceard dze`a weqr ezeida ,jk xg`e ¤¡©©¦©
lek`l ayigúéfkmiixiy,øçîìlek`l ayig mcewy e`úéfk ©©¦§¨¨©©¦

øçîìlek`l ayig jk xg`e,õeça úéfklek`l ayig m` okeéöçk §¨¨©©¦©©£¦
õeça úéælek`l dceard dze`a ayig jk xg`e,øçîì úéæ éöçk ©¦©©£¦©¦§¨¨
,jtidl e`,õeça úéæ éöçk øçîì úéæ éöçkoaxwd dl` lkaìeñt ©£¦©¦§¨¨©£¦©¦©¨

úøk Ba ïéàå.ezevnk xiznd axw `ly meyn ,ezlik`a §¥¨¥
:zxg` dhiyäîã÷ ïîfä úáLçî íà ,ììkä äæ ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤©§¨¦©£¤¤©§©¨§¨

íB÷nä úáLçîìdf ixd,úøk åéìò ïéáéiçå ìebétrawed xaky §©£¤¤©¨¦§©¨¦¨¨¨¥
zxg` daygn ici lr rwtp epi`e epnfl ueg zaygna lebitd

e ,okn xg`lyìeñt ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî íà¦©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨
,úøk Ba ïéàå,ezevnk xiznd axw `ly meyn,íéøîBà íéîëçå §¥¨¥©£¨¦§¦

äæå äæoaxwd [mcw dfy oiae mcw dfy oia-].úøk Ba ïéàå ìeñt ¤¨¤¨§¥¨¥

àøîâ
yiwl yix zrcl ,zvwna miixiyd exqgp m`(.h lirl)mixihwn oi`

miixiyd oi`y `l` mixihwn opgei iax zrcle ,unewd z` mdilr
dlik`a mixzip(a"r my):`xnbd dpc df itl .éøáãì eäì àéòaéà¦©§¨§§¦§¥

,ïäéìò õîB÷ øéè÷î äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL øîBàä̈¥¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨©§¦¤£¥¤
eäì éðäéúc eäî ,äìéëàa íéøeñà íéøéL ïúBàc ïì àîéé÷å± §¨§¨¨§¨¦©¦£¦©£¦¨©§¤¡¥§

lirezyäøè÷ädlik`a miixiyd z` dxizn dpi`y ef ©§¨¨
ìebéôa eäðéòa÷éîìxihwdy oebke ,lebita miixiyd z` reawl ± §¦§§¦§§¦

m`d ,wtzqdl yiy ,xgnl el` miixiy lek`l zpn lr unewd z`
,lebita zraew `id ixd zeyxa dzyrp dxhwdd mvry oeik xn`p

oeik e`xac xgnl lek`l aygnk df ixd ,milk`p miixiyd oi`y
,ezaygn dliren `l dfay ,lek`l ekxc oi`yåwtzqdl yi ok §

iableäðé÷tìmiixiyd z` `ivedl ±,äìéòî éãéîoeiky xnel yiy ©§¦§¦¥§¦¨
zxhwdy `ed llkde ,dxenb dxhwd ef ixd xihwdl zeyx dpzipy

dlirn icin miixiyd z` d`iven unewd(.h dlirn)dryay meyn ,
ea oi` mipdkl xzid zry el dzidy lke ,mipdkl mixzip md ef

dlirn(.a dlirn)milk`p miixiyd oi` o`k seq seq ixdy xn`py e` ,
xzid el oi`y xac df ixde ,[dxhwdd iptl miixiyd exqgy meyn]

.dlirn icin `vi `le ,mipdkl
:wtqd z` mihyet mi`xen`dàáé÷ò éaøì eléôà ,àðeä áø øîà̈©©¨£¦§©¦£¦¨

øîàc(:e dlirn)àöBiì úìòBî ä÷éøæueg `viy miycw iycw xya ± §¨©§¦¨¤¤©¥
,dlirn icin e`ivedl enc zwixf dliren ,jka lqtpy s` ,dxfrl
dliren ok it lr s`e dlik`a dxizn dpi`y dwixf ep`vny ixd

,dlirn icin `ivedléléî éðäleqt iabdéðéòa déúéàc ,àöBé± ¨¥¦¥¥§¦¥§¥¥
miiw xyady,àeä øçà øác úîçî ìeñôeelqet milyexi xie`y ¨¥£©¨¨©¥

,dxfrl ueg `viykïBøqç ìáàmiixiyàeä déôeâc àìeñôc± £¨¦¨¦§¨§¥
,xzei xenge ,oaxwd seba leqt `edydéì épäî àìel dliren `l ± Ÿ§©¥¥

äøè÷ä.dlirnn e`ivedl ©§¨¨
:`ped ax lr wleg `axéaøì eléôà ,äaøcà ,àáø déì øîà̈©¥¨¨©§©¨£¦§©¦

øîàc øæòéìà(my)àöBiì úìòBî ä÷éøæ ïéàdlirn icin e`ivedl ¡¦¤¤§¨©¥§¦¨¤¤©¥
,mipdkl xzid ea oi`y meynéléî éðäleqt iabdéúéìc ,àöBé ¨¥¦¥¥§¥¥

íéðôa,dxfrd jeza epi`y ±ìáàleqtïBøqçmiixiydéúéàc ¦§¦£¨¦¨§¦¥
íéðôae ,jk lk xeng epi` ,dxfrd jeza miixiydy ±déì àépäî ¦§¦§©§¨¥
äøè÷ä.dlirn icin miixiyd z` `ivedl ©§¨¨

:eixacl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàxewnd edn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨
lebit oiprl dliren dixiy exqgy dgpnd unew zxhwdy ,ixacl

,dlirn icin d`iveneïðúcepizpynaìBëàì äçðnä úà õîBwä ¦§©©¥¤©¦§¨¤¡
õeça äéøéMî úéfk Bà õeça äéøéLipte` dpynd zhxtne ,'eke §¨¤¨©©©¦¦§¨¤¨©

epiide ,'zifk e`' mipicdn cg`e cg` lka `pzd xikfn leqt zaygn
ayig `l m` oke miixiydn zifk `l` lek`l ayig `l m` elit`y

,leqt zaygn ef ixd ,unewdn zifk `l` xihwdlàéiç éaø éðúå§¨¥©¦¦¨
,`ziixaaäçðnä úà õîBwä,'eke uega dixiy lek`lBà' éðz àìå ©¥¤©¦§¨§Ÿ¨¥
,'úéfkcg` lka hinyn j` epizpyn oeylk dpey `iig iaxy epiide ©©¦

.'zifk e`' milind z` zenewndn:`ax l`eyéðz àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨¥
åàì ,'úéfk Bà'dpi` 'zifk e`' oeyld zernyny meyn `l ike ± ©©¦¨

`l` mdn zifk lr aygne miniiw miixiyd lkyeøñçL ïBâk§¤¨§
úéfkà eäì eî÷å íéøéLzifkd z` lek`l aygne ,zifk lr ecnre ± ¦©¦§¨§©©©¦

mipic mpyi la` ,'zifk e`' ly dheytd zernynd `id efe .xzepd
zifk `l` xzep `ly oiadl okzi `l 'zifk e`' mda aezky s`y
lr aygny yxtzi 'zifk e`' jgxk lr el` mipte`ae ,cala cg`
ixac jk jezne ,mzenlya miniiw md xy` miixiy jezn cg` zifk
`iig iax rpnp okle ,zecig` xqega yxtzdl milelr dpynd
epizpyn dpdy .[x`aziy enke] 'zifk e`' eixaca xikfdln ixnbl
leqt ipte` mix`ean `yixa ,`tiqe `yix ,miwlg ipyn zakxen
x`ya daygn ileqt mix`ean `tiqae ,dvinwd zceara daygn
,`yixa 'zifk e`' mipey m` .[dxhwde dkled ,dpizp] zeceard
lr oiae lkd lr oia aygny df ote`a xaecn `tiqa mby rnyn
miixiydy xnel okzi `l [dvinwd zceara] `yixa mle`e .zifk
dleqt `idy ,dvinw mcew dxqgy dgpn ef dzid ok m`y ,mixqg
iabl wx [dxhwde dkled ,dpizp] `tiqa oke ,lebit my dilr lg `le
miixiyd exqg xaky xaecny yxtl ozip miixiy zlik` zaygn
xnel xyt` i` unewd zxhwd zaygn iabl la` ,dceard zrya
unewd dceard zrya eiykr xaky 'dvnewn zifk e`' yexitdy

,lebit ea jiiy `le leqt oaxwd did ok m`y ,xqgc ïåéëå`tiqa §¥¨¦
epiidedéì éðúî àì äøè÷äáe Celéäa éìk ïzîáiaxl gep `l ± §©©§¦§¦§©§¨¨Ÿ©§¥¥
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קלג oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

úøë åéìò íéáééçå ìåâéôdper" :(f `xwie) epnfl uega aizkc ,dgpn ixiyn lke`d -

s` - "dzxkpe" :aizk oldl dn ,(hi my) "`yi eper eilke`e" :xzepa aizke ,"`yz

.(` ,d) zezixkc `nw wxta dey dxfb jde .zxka elke`d o`kïúåð åà õîå÷ä ìë
e` ,miixiy oebk - lek`l ekxcy xac lek`l zpn lr ,xihwn e` jilen e` ,unew -

unew oebk - xihwdl ekxcy xac xihwdl

mixiy xihwdl ayig m` la` .'ek epnfl ueg

dlhac ,xyk - xgnl unew lek`l e` xgnl

elld zecear rax`a .mc` lk lv` ezrc

`yiwda migafn opixnbc ,dgpna oilbtn

ywzi`c (a ,a zegpn) oiwxit yixa xn`ck

`yiwid [`iddne] (`id dne) ,z`hgl dgpn

c daygn opixnbdn :dpine ,dgpna zlqet

dlawe dhigy ,zecear rax`a lbtp gaf

- mipdk zxeza opixn`ck ,dwixfe dkled

cbpk dvinw ,zecear rax`a dgpn s`

cbpk dklede ,ilk ozn cbpk dlaw ,dhigy

.dwixf cbpk dxhwde ,dkledàäéù ãáìáå
åúåöîë øéúîä áø÷,xyk did eli`k -

m` la` .lebitd `l` leqt mey `di `ly

ea oi`e ,libt `l ez - xg` leqt my yi

:(a ,fh zegpn) ipy wxta xn`ck ,zxk

,"dvxi" xyka aizke ,lebita aizk "dvxi"

`ly ,lebit z`vxd jk - xyk z`vxdk

.xg` leqt mey ea `diä÷éúùá`ly -

.ayigøéè÷äå êéìåäå éìëá ïúðå õîå÷ù åà
xiznd axwy edf ,epnfl ueg dl` lk -

.xg` leqt mey ea did `lc ,ezevnkåà
äìà ìë øéè÷äå êéìåäå éìëá ïúðå õî÷ù

åîå÷îì õåçdyr m` ,ipzw "e`" ,xnelk -

ueg miixiy lek`l zpn lr dl`n zg`

axw `l - epnfl ueg ylyd lke ,enewnl

.ezevnk unewdúåàð÷å àèåç úçðîyi -

oebk ,lebit icin o`ivend xg` leqt cer oda

,a zegpn) oiwxit yixa opixn`c ,onyl `ly

axw `l - onyl `ly evnew m` ,dleqtc (`

.zxk mixiya oi`e ,ezevnk xizndúéæë
øçîì úéæëå õåçázeceard zg`a ayig -

cre .enewnl uege epnfl ueg ,zeaygn izy

zg`a ayigy ,zecear izya ixii` `zyd

`zyde ,enewnl ueg zg`ae epnfl ueg

iaxle .zg` dceara odizya ayigy ixiin

ayigy `niz `lc ,jixhvi`c `ed dcedi

,dcedi iax biltc `ed zecear izya odizy

[`cga] (`idda) la` ,opilf` `ziinw xzac

yxtn ikde .ol rnyn `w ,dcen dcear

.(` ,l) ipy wxta migafaúéæë øçîì úéæë
õåçáepnfl ueg dligz ayigy it lr s` -

bilt dcedi iax .zxk icin dipy ez`ived -

izya oia zg` dceara oia `nw `pz`

.zecearàøîâäøè÷ä åäì éðäúã åäî
ìåâéôá åäðéòá÷éîìxihwd m` oebk -

epnfl ueg mixiy ipd lek`l zpn lr unewd

,lek`l ekxc oi`y xac xgnl lek`l aygnk dil ded - milk`p miixiy oi`c oeik ,`nlc e` .xihwn zeyxae li`ed ,`ilrn dxhwdak dxhwd jda lebita irawn -

ezaygn `ipdn `lc (` ,fi zegpn) onwl xn`ckäìéòîî åäðé÷åôàì éîð éà ?,`ilrn dxhwd `ied - exihwdl zeyx ozipc oeik :opixn` in ,dwizya ekxck exihwd m` -

lebit meyn odilr oiaiig - unewd axw ,eycwedyn oda oilren zegpnd :(` ,h) "serd z`hg" wxta dlirn zkqna xn`c ,`ziilrn dxhwdk dlirn icin mixiyl `wtne

oi` seq seqc oeik ,`nlc e` .dlirnc `nw wxta ,dlirn ea oi` mipdkl xzid zry el yiy lke ,mipdkl xzid zry dil dedc ,'ek miixiya dlirn oi`e ,`nhe xzep

dlirnn iwtp `le ,mipdkl xzid el oi`y xac edl eed - oilk`p miixiyàáé÷ò éáø åìéôà ?iedinl ,mirlwl ueg `veil zlren dwixf :(` ,f) dlirnc `nw wxta xn`c -

ok it lr s` ,dlik`a zxzn dpi`y it lr s` .dlirn icin ez`ived ezwixfc ,ea oilren oi` :xne` `aiwr iax ,zelirn my` icin wtinle mipdkl xzid el yiy xack

.dlirn icin e`ivedl el zlrenøçà øáã úîçî.mirlwd on `viy ,elqet milyexi xie` -äøè÷ä äéì àéðäî àì.dlirnn `wtp `le -dil `xiaq xfril` iax

.oexqgn xeng `vei leqtcäì àðéîà àðî.dlirn z`ivile lebitl dxhwd edl `ipdnc -àééç éáø éðúå`l ,mixiya `le unewa `l "zifk e`" ipz `le ,oizipznl -

.leqta `le lebtaúéæë åà éðú àì àîòè éàî.xgnl mixiyn -åàìlek`l xihwnde jilende ilka ozepd :ipz xcd ikc dil rnyn "zifk e`" ipzwc o`nc meyn -

.xgnl dvnewn zifk e` dvnew xihwdl e` 'ek xacíéøéù åøñçù ïåâë."xgnl mixiy ly zifk lek`l zpn lr xihwne jilene ilka ozep ipixd" xn`e ,zifk lr ecnre -

jelide ilk ozn zaygn ikd elit` ,lebita drawn `l eze dleqte ,dvinw mcew dxqgy dgpn dil ded ok m`c ,exqg xaky xninl `kil dvinw zaygnc ab lr s`e

dil `xiaq `lc [meyn] e`l ,`iig iax dil ipz `lc i`de .lebit od ikd elit` ,dvinw xg`l exqg xakya dl iwen - unewd xihwdl xzen exqg elit`e li`ed ,dxhwde

dil ipzn `l dxhwdae jelidae ilk oznac .`peeb i`dka oizipzn dlekl inewe`l ivn `lc meyn `l` ,`id iax oizipznc `nzqc ,iaxc dilr bilt `lc ,[ikd]
åà"

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

`lac d`xp ok lr ?ca` hwp i`n` Ð dleqt ca` `lac oeik ,`zyde .dleqte dxizi

.dvinw xg`l ca`e ,dl efg ediiexzc ,dxyk ca`íéîëçåcg`e df cg` mixne`

epiid :xn`z m`e Ð zxk ea oi`e leqt df,dizeek mzqnl `z`c :xnel yie !`nw `pz

.(a ,l dcp) "zltnd" wxta ipyn `peeb i`d ikcéðäÐ 'ek dipira dizi`c `vei ilin

la` ,ezvwn `vei ilin ipd :xninl ivn ded

dlirnc `nw wxta opixn`ck ,`l elek `vei

oixeq`c oeik ,inc elek `vik `kde ,(a ,e)

:xn`z m`e .mzd `id `zbelt edine .dlik`a

lk" wxt `ipzc `d ,`l elek `vi xn`c o`nl

e` lqtp e` xya `nhp :(a ,cl migqt) "dry

,wexfi :xne` xfril` iax ,mirlwl ueg `viy

iax .xya oi`y it lr s` mc yic :yexit

xya oi` m`c :yexit ,wexfi `l :xne` ryedi

Ð dvxed wxf m`c ryedi iax dcene .mc oi`

wxef Ð zifk xiizyp i`c ,elek `via jgxk lr

rny ,dvxed wxf m` :xn`wcne .dligzkl

iaxc `nye !elek `vil zlren dwixfc dpin

oiprl ,inp i` .`aiwr iaxcn `ticr ryedi

oia dligzkl oia ryedi iaxl ip`y d`vxd

cvik" wxta xn`ck ,elek `via elit` caricl

rawin `l mlerl la` .(a ,fr my) "oilev

,elek `vic `kid dlirn icin witp `le lebita

.`ped axl oexqg` dedc icinéðúå`iig iax

ipz `iig iax ."zifk e`" ipz `le Ð 'ek

ipz `lc `l` ,epizpyn zhiya dicic `ziixaa

lek`l dgpnd z` unewd :ipz ikde ."zifk e`"

ilka ozepe unewd lk llkd df 'ek dixiy

rnync `d ,oigxk lre .'ek xihwnde jilende

miixiy exqgya ixiin "zifk e`" `iig iaxl dil

mixiyn "zifk e`" epiid e`l Ð jk lr ecnre

dil ded ok m`c ,qxhpewa yxitck ,`yixc

eze ,unewa dleqte dvinw mcew dxqgy dgpn

"llkd df"c meyn `l` .lebita rawin `l

`pz `yixae ,`yixa `pzc dn lk` i`w `tiqc

Ð xihwne jilene ilka ozep ok m` ,"zifk e`"

xity mwezin mixiyn zifkae .i`w inp dilr

la` .odilr unew xihwn `dc ,miixiy exqgya

xqgyk mwezin `l Ð dvnew xihwn zifk

zrya unew xqg i`c ,zifk lr cnre unew

.`lbtin `l eze dgpnd dlqtp xak Ð daygn

zifk" mwezinc i`nc `iig iaxl dil rnyne

,zifk lr cnre xqga ixiin "dixiyn
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ïúBð [Bà] ,õîBwä ìk :ììkä äæ .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét¦§©¨¦¨¨¨¥¤©§¨¨©¥¥
éìBnä ,éìkaìBëàì BkøcL øác ìBëàì ,øéè÷nä ,C ©§¦©¦©©§¦¤¡¨¨¤©§¤¡

¯ BîB÷îì õeç ,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìeïéàå ìeñt §©§¦¨¨¤©§§©§¦¦§¨§¥
Bpîæì õeç ,úøk Ba¯ãáìáe ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§¨

?Búåöîk øéznä áø÷ ãöék .Búåöîk øéznä áéø÷iL¤©§¦©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨
éìBäå éìka ïúð ,ä÷éúLa õî÷Bà ;Bpîæì õeç øéè÷äå C ¨©¦§¦¨¨©©§¦§¦§¦§¦¦§©

éìBäå éìka ïúð ,Bpîæì õeç õîwL;ä÷éúLa øéè÷äå C ¤¨©¦§©¨©©§¦§¦§¦§¦¦§¦¨
éìBäå éìka ïúðå õîwL BàBpîæì õeç øéè÷äå C¯eäæ ¤¨©§¨©©§¦§¦§¦§¦¦§©¤

?Búåöîk øéznä áø÷ àì ãöék .Búåöîk øéznä áøwL¤¨©©©¦§¦§¨¥©Ÿ¨©©©¦§¦§¨
éìBäå éìka ïúð ,BîB÷îì õeç õî÷;Bpîæì õeç øéè÷äå C ¨©¦§¨©©§¦§¦§¦§¦¦§©

éìBäå éìka ïúð ,Bpîæì õeç õîwL Bàõeç øéè÷äå C ¤¨©¦§©¨©©§¦§¦§¦§¦
éìBäå éìka ïúð õîwL Bà ;BîB÷îìõeç øéè÷äå C ¦§¤¨©¨©©§¦§¦§¦§¦

BîB÷îì¯àèBç úçðî .Búåöîk øéznä áø÷ àlL eäæ ¦§¤¤Ÿ¨©©©¦§¦§¨¦§©¥
ì àlL ïöîwL úBàð÷ úçðîeéìBäå éìka ïúð ,ïîLC ¦§©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¨©©§¦§¦

éìka ïúð ,Bpîæì õeç õîwL Bà ;Bpîæì õeç øéè÷äå§¦§¦¦§©¤¨©¦§©¨©©§¦
éìBäåì àlL øéè÷äå CéìBäå éìka ïúðå õîwL Bà ;ïîLC §¦§¦§¦¤Ÿ¦§¨¤¨©§¨©©§¦§¦

ì àlL øéè÷äåïîL¯.Búåöîk øéznä áø÷ àlL eäæ §¦§¦¤Ÿ¦§¨¤¤Ÿ¨©©©¦§¦§¨
,õeça úéfk øçîì úéfk ,øçîì úéfk õeça úéfk ìBëàì¤¡©©¦©©©¦§¨¨©©¦§¨¨©©¦©
éöçk øçîì úéæ éöçk ,øçîì úéæ éöçk õeça úéæ éöçk©£¦©¦©©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨©£¦

õeça úéæ¯äæ ,äãeäé éaø øîà .úøk Ba ïéàå ìeñt ©¦©¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤
íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà :ììkä¯ ©§¨¦©£¤¤©§¨¨§¨§©£¤¤©¨

äîã÷ íB÷nä úáLçî íà ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét¦§©¨¦¨¨¨¥¦©£¤¤©¨¨§¨
ïîfä úáLçîì¯:íéøîBà íéîëçå .úøk Ba ïéàå ìeñt §©£¤¤©§¨¨§¥¨¥©£¨¦§¦

.úøk Ba ïéàå ìeñt äæå äæàøîâéøáãì :eäì àéòaéà ¤§¤¨§¥¨¥¦©£¨§§¦§¥
äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL øîBàä¯øéè÷î ¨¥¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨©§¦

íéøeñà íéøéL ïúBàc ïì àîéé÷å ,ïäéìò õîB÷¤£¥¤§©§¨¨§¨¦©¦£¦
ìebéôa eäðéòa÷éîì äøè÷ä eäì éðäéúc eäî ,äìéëàa©£¦¨©§¥¨¥§©§¨¨§¦§§¦§§¦
éaøì eléôà ,àðeä áø øîà ?äìéòî éãéî eäðé÷tìå§©§¦§¦¥§¦¨£©©¨£¦§©¦

àöBéì úìòBî ä÷éøæ :øîàc àáé÷ò¯,àöBé éléî éðä £¦¨§¨©§¦¨¤¤§¥¨¥¦¥¥
ìáà ,àeä øçà øác úîçî ìeñôe déðéòa déúéàc§¦¥§¥¥¨¥£©¨¨©¥£¨

àeä déôeâc àìeñôc ,ïBøqç¯eléôà ,äaøcà :àáø déì øîà .äøè÷ä déì épäî àì ¦¨¦§¨§¥¨§©¥¥©§¨¨£©¥¨¨©§©¨£¦
àöBéì úìòBî ä÷éøæ ïéà :øîàc øæòéìà éaøì¯ïBøqç ìáà ,íéðôa déúéìc ,àöBé éléî éðä §©¦¡¦¤¤§¨©¥§¦¨¤¤§¥¨¥¦¥¥§¥¥¦§¦£¨¦¨

íéðôa déúéàc¯úà õîBwä :ïðúc ?dì àðéîà àðî :àáø øîà .äøè÷ä déì àépäî §¦¥¦§¦§©§¨¥©§¨¨£©¨¨§¨¨¦¨¨¦§©©¥¤
äéøéMî úéfk Bà õeça äéøéL ìBëàì äçðnäúà õîBwä :àéiç éaø éðúå ,õeça ©¦§¨¤¡§¨¤¨©©©¦¦§¨¤¨©§¨¥©¦¦¨©¥¤

eøñçL ïBâk åàì ,"úéfk Bà" éðz àì àîòè éàî ;"úéfk Bà" éðz àìå ,äçðnä©¦§¨§¨¨¥©©¦©©§¨¨¨¥©©¦¨§¤¨§
ïåéëå ?úéfkà eäì eî÷å íéøéLéìk ïzîácdéì éðzî àì äøè÷äáe Celéäa ¦©¦§¨§©©©¦§¥¨¦§©©§¦§¦§©§¨¨¨¦§¥¥
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מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zegpn(ipy meil)

dyrp oaxwdúøk åéìò ïéáéiçå ìebét.miixiy zlik` lr ¦§©¨¦¨¨¨¥
ïúBð [Bà] õîBwä ìk ,ììkä äæunewd z`éìkae` ,zxyéìBnäC ¤©§¨¨©¥¥©§¦©¦

e` gafnl eze`øéè÷nädceard zrya ayge ,eze`øác ìBëàì ©©§¦¤¡¨¨
,ìBëàì BkøcLmiixiy oebkøéè÷äìexihwdl e` ±BkøcL øác ¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§

,øéè÷äì,unew oebk,BîB÷îì õeçoaxwdúøk Ba ïéàå ìeñt §©§¦¦§¨§¥¨¥
xihwdl e` lek`l ayig m`e ,ezlik`a,Bpîæì õeçoaxwdìebét ¦§©¦
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úéfk ìBëàìmiixiy,õeçadceard dze`a weqr ezeida ,jk xg`e ¤¡©©¦©
lek`l ayigúéfkmiixiy,øçîìlek`l ayig mcewy e`úéfk ©©¦§¨¨©©¦
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,`ziixaaäçðnä úà õîBwä,'eke uega dixiy lek`lBà' éðz àìå ©¥¤©¦§¨§Ÿ¨¥
,'úéfkcg` lka hinyn j` epizpyn oeylk dpey `iig iaxy epiide ©©¦

.'zifk e`' milind z` zenewndn:`ax l`eyéðz àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨¥
åàì ,'úéfk Bà'dpi` 'zifk e`' oeyld zernyny meyn `l ike ± ©©¦¨

`l` mdn zifk lr aygne miniiw miixiyd lkyeøñçL ïBâk§¤¨§
úéfkà eäì eî÷å íéøéLzifkd z` lek`l aygne ,zifk lr ecnre ± ¦©¦§¨§©©©¦

mipic mpyi la` ,'zifk e`' ly dheytd zernynd `id efe .xzepd
zifk `l` xzep `ly oiadl okzi `l 'zifk e`' mda aezky s`y
lr aygny yxtzi 'zifk e`' jgxk lr el` mipte`ae ,cala cg`
ixac jk jezne ,mzenlya miniiw md xy` miixiy jezn cg` zifk
`iig iax rpnp okle ,zecig` xqega yxtzdl milelr dpynd
epizpyn dpdy .[x`aziy enke] 'zifk e`' eixaca xikfdln ixnbl
leqt ipte` mix`ean `yixa ,`tiqe `yix ,miwlg ipyn zakxen
x`ya daygn ileqt mix`ean `tiqae ,dvinwd zceara daygn
,`yixa 'zifk e`' mipey m` .[dxhwde dkled ,dpizp] zeceard
lr oiae lkd lr oia aygny df ote`a xaecn `tiqa mby rnyn
miixiydy xnel okzi `l [dvinwd zceara] `yixa mle`e .zifk
dleqt `idy ,dvinw mcew dxqgy dgpn ef dzid ok m`y ,mixqg
iabl wx [dxhwde dkled ,dpizp] `tiqa oke ,lebit my dilr lg `le
miixiyd exqg xaky xaecny yxtl ozip miixiy zlik` zaygn
xnel xyt` i` unewd zxhwd zaygn iabl la` ,dceard zrya
unewd dceard zrya eiykr xaky 'dvnewn zifk e`' yexitdy

,lebit ea jiiy `le leqt oaxwd did ok m`y ,xqgc ïåéëå`tiqa §¥¨¦
epiidedéì éðúî àì äøè÷äáe Celéäa éìk ïzîáiaxl gep `l ± §©©§¦§¦§©§¨¨Ÿ©§¥¥

zepyl `iig

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



`oifgeקלד mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay
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oiicr dxqg `lya i`ce `iddc ,unewa
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e`l jklid ,dxenb dxhwdk aiyg `lc

i`n` ocic `pz :`iyw i`e .`id daygn
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`ipdn :xn`c `aiwr iaxl elit` ,`nl`

`ipdn `l - oexqg icin `veil dxhwd
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`nye !zexykc `kdn slip ?dxqgy dgpnl

.zg` dlgk ith edlek iaiyg mzd

àìàekxcy xac lek`le lek`l `d `ni`

mixtqa daezk jli`e o`kn Ð lek`l

daezk `idy enk o`k dibdl jixve ,yeaiya

.(a ,`l) migafc ipy wxt seqa

úåçðîä ìë êìò ïøãä
unewd
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íéøéMà "úéfk Bà"¯éðz àì íéøéL ìBëàì éîð äöéî÷a ©©¦©¦©¦¦§¦¨©¦¤¡¦©¦¨¨¥
àîìà ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét :àôéñ éðú÷å ;"úéfk Bà"©©¦§¨¨¥¥¨¦§©¨¦¨¨¨¥©§¨
éaø ?épî àä ,àì :ééaà déì øîà .äøè÷ä eäì àépäî§©§¨§©§¨¨£©¥©©¥¨¨©¦©¦

:ïðúc ,àéä øæòìàúçðîe ,úøèwäå ,äðBáläå ,õîBwä ¤§¨¨¦¦§©©¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§©
úçàî áéø÷äL ,íéëñð úçðîe ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäkŸ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦¤¦§¦¥©©

õeça úéæk ïäî¯úà áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaøå ,áéiç ¥¤§©¦©©¨§©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤
úéfk Bà" déì éðzî àì äöéî÷ úøè÷äác ïåék ;Blek¥¨¦§©§¨©§¦¨¨¦§¥¥©©¦

"õeça döîewî¯."úéfk Bà" déì éðzî àì éîð íéøéLa ¦§¨©§¦©¦©¦¨¦§¥¥©©¦
¯döîe÷ øéè÷äì" ,"döîe÷ øéè÷äì" éàä ,øæòìà éaø éà¦©¦¤§¨¨©§©§¦§¨§©§¦§¨

áéø÷äL äðBáläå õîBwä :ïðúc !déì éòaéî "dúðBáìe§¨¨¦¨¥¥¦§©©¤§©§¨¤¦§¦
õeça ïäî ãçà úà¯áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaøå ,áéiç ¤¤¨¥¤©©¨§©¦¤§¨¨¥©¤©§¦

!íäéðL úà¯.àèBç úçðîc õîB÷ì àlà àëøöð àì¯ ¤§¥¤¨¦§§¨¤¨§¤§¦§©¥
¯ ?àèBç úçðîc õîB÷ ïðéòeîLàì àpz ìtëéàåïëå .ïéà §¦§©©¨§©§¦©¤§¦§©¥¦§¥

àèBç úçðîc õîB÷ :øæòìà éaø øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©©¦¤§¨¨¤§¦§©¥
àéä àúléî åàì :àáø øîà øãä .àéä øæòìà éaøå ,àeä§©¦¤§¨¨¦£©£©¨¨¨¦§¨¦
úçà äñøôð íàL ,"àeä íéLã÷ Lã÷" :àéðúc ,éøîàc©£©¦§©§¨Ÿ¤¨¨¦¤¦¦§§¨©©

ïäî¯úàöé àä ;úBìeñt ïlek äéúBlç¯éàåeb àkéàc éðä ¥¤©¤¨¨§¨¨¨¨¥§¦¨©©
?àöBiì úìòBî ä÷éøæ :øîàc déì zòîL ïàî .úBøLk§¥©¨§©§¥§¨©§¦¨¤¤©¥

äñøôð :øîà÷å ,àéä àáé÷ò éaø¯:ééaà déì øîà .àì ©¦£¦¨¦§¨¨©¦§§¨¨£©¥©©¥
úàîèð àä ,àîìc ?"úàöé àä" éðú÷ éî¯ðä,úBøLk C ¦¨¨¥¨¨¨¦§¨¨¦§¥¨¨§¥

c ?àîòè éàîúàöé ìáà ,õéö ävøî¯øæòéìà éaøå ,àì ©©§¨¦§©¤¦£¨¨¨¨§©¦¡¦¤¤
éòaéàc àeä ïéãáe ;àöBiì úìòBî ä÷éøæ ïéà :øîàc ,àéä¦§¨©¥§¦¨¤¤©¥§¦§¦¨¥

äñøôð éðú÷c éàäå ,úàöé éîð éðúéîì déì¯à÷ àä ¥§¦§¥©¦¨¨§©§¨¨¥¦§§¨¨¨
íéðôa déúéàc ,äñøôð eléôàc ,ïì òîLî¯àépäî àì ©§©¨©£¦¦§§¨§¦¥¦§¦¨§©§¨

úìòBî ä÷éøæ :øîàc àáé÷ò éaøì ìáà .äøè÷ä déì¥©§¨¨£¨§©¦£¦¨§¨©§¦¨¤¤
.äøè÷ä déì àépäî éîð ïBøqç eléôà ,àöBiìäðùî ©¥£¦¦¨©¦§©§¨¥©§¨¨

úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì¯äìéëà ïéàL ,øLk ¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨
.ïéôøèöî äøè÷äåàøîâàä ,øéè÷äìe ìBëàìc àîòè §©§¨¨¦§¨§¦©§¨§¤¡§©§¦¨

ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàìå ìBëàì¯éðú÷äå .óøèöî ¤¡§¤¡¨¨¤¥©§¤¡¦§¨¥§¨¨¨¥
BkøcL øác øéè÷äìe ìBëàì BkøcL øác ìBëàì :àLéø¥¨¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§

¯ ìBëàì BkøcL øác ;øéè÷äììBëàì Bkøc ïéàL ,ïéà¯ §©§¦¨¨¤©§¤¡¦¤¥©§¤¡
øæòéìà éaø ?épî àä :äéîøé éaø øîà ?àpz ïàî !àì̈©©¨£©©¦¦§§¨¨©¦©¦¡¦¤¤
úìéëàîe çaænì íãà úìéëàî ïéáMçî :øîàc ,àéä¦§¨©§©§¦¥£¦©¨¨©¦§¥©¥£¦©
ïéàL øác ìBëàì äçðnä úà õîBwä :ïðúc ,íãàì çaæî¦§¥©¨¨¨¦§©©¥¤©¦§¨¤¡¨¨¤¥

øéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äìe ìBëàì Bkøc¯,øLk ©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦¨¥
àì ,ïðaø àîéz eléôà :øîà ééaà .ìñBt øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¥©©¥£©£¦¥¨©¨©¨
àlà ,ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàìå ìBëàì àä :àîéz¥¨¨¤¡§¤¡¨¨¤¥©§¤¡¤¨

.ìBëàì BkøcL øác ìBëàìå ìBëàì àä :àîéà¯à÷ éàîe ¥¨¨¤¡§¤¡¨¨¤©§¤¡©¨
éöçk ,õeça úéæëe øçîì úéæk ,øçîì úéfëå õeça úéfk ìBëàì :dì éðú÷ àéãäa àä ?ïì òîLî©§©¨¨§¤§¨¨¨¥¨¤¡©©¦©§©©¦§¨¨§©¦§¨¨§©¦©©£¦

õeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk ,øçîì úéæ éöçëå õeça úéæ¯;úøk Ba ïéàå ìeñt ©¦©§©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦©¨§¥¨¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zegpn(ipy meil)

'úéfk Bà'elit`íéøéMàm`y meyn ,miixiy zlik` zaygn iabl ± ©©¦©¦©¦
mipte`a z`f yxtl migxken epiid ,`tiqa 'zifk e`' dpey did
itke] zifk `l` x`yp `ly dpeekd miixiy iably ,miwelg
epiid epigxk lr unew iable ,['zifk e`' ly dheytd zernynd
ixdy ,mly unew jezn zifk lr ayigy `l` xqgp `ly miyxtn
`tiqay oeike ,zlbtzn dpi`e dleqt dgpnd ixd unewdn xqgp m`

epiide ,`yixa s` ,'zifk e`' zepyl `iig iax dvx `lénð ,äöéî÷a¦§¦¨©¦
zaygn iabl elit`.'úéfk Bà' éðz àì íéøéL ìBëàìly `pzde ¤¡¦©¦Ÿ¨¥©©¦

`le oica `l `iig iax mr welg epi` ['zifk e`' dpyy] epizpyn
cg` lka yxtzi 'zifk e`' m` citwn epi`y `l` ,'zifk e`' yexita
yxtl yiy ,l"pd xe`iad itl mipt lk lr x`eane .epiiprk mipicdn

,dvinwd xg`l exqg miixiydy epizpyn ixacaådf lk mréðz÷ §¨¨¥
aàôéñdf ixd xgnl miixiydn zifk lek`l zpn lr xihwd m`y ¥¨

eäì àépäî àîìà ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebétdlireny gken ± ¦§©¨¦¨¨¨¥©§¨§©§¨§
äøè÷ä.lebita exqgy miixiyd z` reawl ©§¨¨

:`ax zgked z` dgec iia`ééaà déì øîà,`axl,àìwiicl oi` ¨©¥©©¥Ÿ
`ly mrhde ,oexqga zxacn epizpyny `iig iax ly `ziixadn

`iig iax ly `ziixady meyn ,'zifk e`' `iig iax dpyépî àä± ¨©¦
zhiya ,`id dhiy efi`aïðúc ,àéä øæòìà éaødpyna(:hw migaf) ©¦¤§¨¨¦¦§©

õîBwä,l`xyi zgpn lyäðBáläå,dgpn lyúøèwäå,mei lkay ©¤§©§¨§©§Ÿ¤
íéðäk úçðîezxhwen `l` zvnwp dpi`y ,odk acpzdy dgpn ± ¦§©Ÿ£¦

,lilkçéLî ïäk úçðîe,lilk zxhwen `id mbe ,lecb odk iziag ± ¦§©Ÿ¥¨¦©
íéëñð úçðîe,dlek zxhwen `id s`e ,oaxwd mr d`ad dgpn ± ¦§©§¨¦

õeça úéfk ïäî úçàî áéø÷äLdxfrláéiçdlrn oick ,zxk ¤¦§¦¥©©¥¤©©¦©©¨
,uega miycw,Blek úà áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaøåezrcly §©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤

oipra `iig iax dpy `l jkitle ,dxhwd zaygp dpi` cal zifka
iax zhiyl ixdy ,dvnewn zifk xihwdl ayigy leqt zaygn

e ,dxenb dxhwd ef oi`y xg`n zlqet efk daygn oi` xfrl`ïåék¥¨
déì éðúî àì äöéî÷ úøè÷äácdpy `l ±döîewî úéfk Bà' ¦§©§¨©§¦¨Ÿ©§¥¥©©¦¦§¨

,'õeçaoklazlik` zaygn.'úéfk Bà' déì éðúî àì énð íéøéL ©§¦©¦©¦Ÿ©§¥¥©©¦
:`xnbd dywnøæòìà éaø éà`idéàäda epipyyøéè÷äì' ¦©¦¤§¨¨©§©§¦

,'döîe÷`l` ,oekp epi` dxe`kléòaéî 'dúðBáìe döîe÷ øéè÷äì' §¨§©§¦§¨§¨¨¦¨¥
déìzhiyl dxenb dxhwd zaygp df ote`a wxy ,xnel jixv did ± ¥

,xfrl` iaxïðúc(.iw migaf)ïäî ãçà úà áéø÷äL äðBáläå õîBwä ¦§©©¤§©§¨¤¦§¦¤¤¨¥¤
õeçadxfrláéiç,zxk,íäéðL úà áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaøå ©©¨§©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤§¥¤

oiprl mb df itle .dxenb dxhwd zaygp f` wxy ,dpealde unewd
mbe unewd lr mb aeygiy cr zlqet daygnd oi` ,leqt zaygn

.dpeald lr
:`ax uxznàëøöð àìok zepyl `ziixad dkxved `l ±àlà Ÿ©§§¨¤¨

,àèBç úçðîc õîB÷ìdcen xfrl` iax mb okle ,dpeal da oi`y §¤§¦§©¥
.dxenb dxhwd `id dly unewd zxhwdy

:`xnbd dywnìtëéàågxh ike ±ïðéòeîLàì àpzoicõîB÷ §¦§©©¨§©§¦©¤
.àèBç úçðîc§¦§©¥

:`ax uxznïéà,ok ok` ±àúà ék ïëå[laal l`xyi ux`n] `ayk ± ¦§¥¦£¨
øøîà ,éîéc ámya,øæòìà éaø,`ziixaa iepyd unewdõîB÷ ©¦¦¨©©¦¤§¨¨¤

.àéä øæòìà éaøå ,àeä àèBç úçðîc§¦§©¥§©¦¤§¨¨¦
:ezhiyn xfeg `axøãäe xfg ±éøîàc àéä àúléî åàì ,àáø øîà £©¨©¨¨¨¦§¨¦§©§¦

miixiyl dxhwd dliren `l zn`a `l` ,oekp epi` izxn`y dn ±
,exqgyàéðúcmiptd mgl oipra xn`p ,`ziixaa'àeä íéLã÷ Lã÷' §©§¨Ÿ¤¨¨¦

(h ck `xwie)cg` xack zelgd dxyr mizyl aezkd `xwy dnne ,
yexcl yi ['`ed']äñøôð íàL[mizyl dkzgp-]ïäî) úçà ¤¦¦§§¨©©

,[äéúBlçî] (äéúåìçink `id ixde ,mikifad z` wliqy xg`l ¥©¤¨
,dpi`y,úBìeñt ïlekwiicl yie .mikifad zxhwd odl dliren `le ¨§

olek [odn zg` dqxtpy] oexqg leqta `weecy `ziixad ixacn
,zeleqtàäm`úàöéz` xihwde ,jka dlqtpe ,dxfrl ueg ¨¨¨
,mikifadéàåeb àkéàc éðämiptay zelgd ±,úBøLkxn`p m`e ¨¥§¦¨©©§¥

exyked ji` ,d`viy dlgd lr dlg dpi` mikifad zxhwdy
,zeleqt x`yd lk ,dxqg zg` dlg m`y `ed oic ixde ,zeiniptd

zg` lr m`y zeidl ie`x ok enke ,dxhwd odl dliren `ly meyn
`le ,dxqg eli`k `id ixd mikifad zxhwd oic lg `l zelgd
mikifad zxhwd jgxk lr `l` ,x`yd z` mikifad zxhwd xiykz
dwixf cbpk `id zegpna dxhwd ixde .d`viy dlgl dliren

e ,migafadéì úòîL ïàîeprny inle ±úìòBî ä÷éøæ øîàc ©¨§©¥§¨©§¦¨¤¤
,àöBiìzhiy `ldàéä àáé÷ò éaø(`"r lirl),øîà÷åm`y `ziixaa ©¥©¦£¦¨¦§¨¨©
äñøôð,zelgdn zg`,àìelit`y `vnp ,zeleqt oleky epiide ¦§§¨Ÿ

leqtl mewn lkn ,`veil dliren dxhwdy xaeqd ,`aiwr iaxl
zraew `le dlirn icin d`iven dpi`e ,dliren dxhwd oi` oexqg

lirl xn`y dnn `ax ea xfg okle .lebita(`"r).
:`ax ea xfg dgkny `iyewd z` uxzn iia`ééaà déì øîà,`axl ¨©¥©©¥

dliren dxhwd oi`y ,`id `aiwr iax ixac ef `ziixay zwiicy dn
c ,oekp epi` ,`veiléðz÷ éîyexita da epipy ike ±úàöé àäzg` ¦¨¨¥¨¨¨

ok zwiicy wxe ,yxetn xacd oi` `ld ,zexyk miptay el` odn
rnyne ,zeleqt olek odn zg` dqxtp m`y da epipyy dnn

e ,ok oicd oi` xg` leqtayàîìc`weecy xg` ote`a wiicl yi ¦§¨
zeleqt olek dqxtpaàäm`úàîèðz` xihwde zelgdn zg` ¨¦§¥

admikifðäCzexzepd zelgd ±,úBøLke,àîòè éàîmeynävøîc ¨¨§¥©©£¨¦§©¤
õéö,d`neh leqt lr dvxn lecb odk ly egvnay uivdy ± ¦

,d`nh dlgd dzid `l eli`k dceard z` xiykneìáàm`úàöé £¨¨¨
,zelgdn zg`,àì,dl dliren dxhwdd oi` xnelkåef `ziixaéaø Ÿ§©¦

øîàc ,àéä øæòéìà(`"r lirl)àöBiì úìòBî ä÷éøæ ïéàmb okle ¡¦¤¤¦§¨©¥§¦¨¤¤©¥
,`veil zlren dpi` oikifa zxhwdéðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáe§¦§¦¨¥¥§¦§¥

énðm`y ok mb zepyl `ziixad ly `pzd did jixvy ±úàöézg` ©¦¨¨
,zeleqt olek odnïì òîLî à÷ àä ,'äñøôð' éðz÷c éàäåztqez §©§¨¨¥¦§§¨¨¨©§©¨

yecigäñøôð eléôàc,odn zg`déúéàcz`vnp `idy ±íéðôa ©£¦¦§§¨§¦¥¦§¦
mewn lknøîàc ,àáé÷ò éaøì ìáà .äøè÷ä déì àépäî àìŸ§©§¨¥©§¨¨£¨§©¦£¦¨§¨©

,àöBiì úìòBî ä÷éøæy xnel yieléôàleqtdéì àépäî énð ïBøqç §¦¨¤¤©¥£¦¦¨©¦§©§¨¥
,äøè÷ä`ax xn`y enke ,lebita reawle dlirn icin `ivedl ©§¨¨

lirl(`"r).

äðùî
ayige dgpnd z` unewdúéæ éöçk ìBëàìxgnl dixiiyn ¤¡©£¦©¦

úéæ éöçk øéè÷äìeoaxwd ,xgnl dvnewnïéàL ,øLkzeaygnd §©§¦©£¦©¦¨¥¤¥
.ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

àøîâ
:dpyna dxizq z`ven `xnbdàîòèmeyn dxiykycayig ©£¨§

ìBëàì[miixiy]øéè÷äìemixac ipy md dxhwde dlik`e ,[unew] ¤¡§©§¦
rnyne ,mitxhvn mpi`e mipeyàäivg lek`l aygl mewna m` ¨

ayig unew zifk ivg xihwdle miixiy zifkìBëàìmiixiy zifk ivg ¤¡
åepiide unew zifk ivg lek`l,ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàì §¤¡¨¨¤¥©§¤¡

,óøèöî,dyweéðz÷äåa epipy ixde ±àLéø(.ai lirl)daygn leqty ¦§¨¥§¨¨¨¥¥¨
ayigy ote`a wx `ed,ìBëàì BkøcL øác ìBëàìayig epiide ¤¡¨¨¤©§¤¡

,onfd xg`l miixiy lek`låayigy ote`a okBkøcL øác øéè÷äì §§©§¦¨¨¤©§
,øéè÷äìy rnyneïéà ìBëàì BkøcL øác,leqt zaygn dfa yi ± §©§¦¨¨¤©§¤¡¦

xac lek`l ayig m` la`ìBëàì Bkøc ïéàL[unew epiide]àì± ¤¥©§¤¡Ÿ
lre .`tiqdn epwiicy dnl xzeq df ixde .leqt zaygn dfa oi`

.zewelg zehiy izy od `tiqde `yixdy jgxk
:`xnbd zl`eyàpz ïàî.`tiqd ly `pzd `ed in ±éaø øîà ©©¨¨©©¦
épî àä ,äéîøé,`id in ixac ±ïéáMçî øîàc ,àéä øæòéìà éaø ¦§§¨¨©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©§©§¦

,íãà [úìéëàì] çaæî úìéëàîe çaæî [úìéëàì] íãà úìéëàî¥£¦©¨¨©£¦©¦§¥©¥£¦©¦§¥©©£¦©¨¨
daygn `id miixiy xihwdl e` unew lek`l ayig m` mby xnelk

.zlqetyïðúconwl dpyna(.fi)äçðnä úà õîBwäzpn lrìBëàì ¦§©©¥¤©¦§¨¤¡
epnf xg`lìBëàì Bkøc ïéàL øác[unew]åzpn lr unewd ok ¨¨¤¥©§¤¡§
øéè÷äìepnf xg`løéè÷äì Bkøc ïéàL øácoaxwd ,[miixiy],øLk §©§¦¨¨¤¥©§§©§¦¨¥

,ie`xd xaca ayigyk `l` zlqet daygn oi`yøæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
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המשך בעמוד וכו

oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

mixiyd exqg xakya opinwen elld zecear yly zaygnc oeikc ,"zifk e`"

,mixiyc `inec "xgnl evnewn zifk e`" diipzinl ivn `l jklid ,zifk lr ecnre

.daygn `idda dgpn lbtin `le ,dleqt xak - daygn zrya unew xqig m`c

`yixe .mixiya "zifk" `pz `l - "dvnewn zifk e`" dil ipzin `lc oeik ,jklid

s` "zifk e`" dil ipzinc ,dvinwa aiyg ik

oiicr dxqg `lya i`ce `iddc ,unewa

ipzin `l `tiqc oeik ,ikd elit` ,`nwezn

elit` `yixa dil ipz `l - unew` dil

.mixiy`ééáà äéì øîàmlerl :`axl -

ixiin oizipznc rnyn `l `iig iaxcn

e`" `iig iax ipz `lc `nrh epiidc .oexqga

iax `iig iaxc - dicic `ziixaa "zifk

xihwiy cr dxhwd aiyg `lc ,`id xfrl`

.elekõîå÷ä ïðúã.l`xyi zgpnc -

äðåáìäå.dgpn ly -úøè÷äålkay -

.meiíéðäë úçðîå),odk acpzdy dgpn -

zgpn lke" aizkc ,lilk `l` zvnwp dpi`c

.(e `xwie) ("didz lilk odkïäë úçðîå
çéùîda aizk inp lecb odk iziag -

."xhwz lilk" (e `xwie)íéëñð úçðîå-

.`id lilk inpåìåë [úà] øéè÷éù ãò-

`l jkld .zifka dxhwd aiyg `l `nl`

elit` `zipzna "zifk e`" `iig iax ipz

e`" dil ipzin `l dvinwac oeik ,mixiya

ivn `l - dvinw zxhwda ,xnelk ."zifk

xihwdl zpn lr unewd" :`zipzn ipzinl

,ikda lbtn `l `dc ,"xgnl dvnewn zifk

e`l jklid ,dxenb dxhwdk aiyg `lc

i`n` ocic `pz :`iyw i`e .`id daygn

"xgnl dvnewn xihwdl" :`pz?iaxl `d

mb xihwiy cr dxhwd `ied `l xfrl`

daygn dxhwda zilc gkzy`e ,dpeald

:ipyne !dnlyõîå÷ úøè÷äá ïéúéðúî
éøééî÷ àèåç úçðîá äéãåçìda oi`c -

ipzc "dzpeal xihwdl zpn lr"e ,dpeal

mgla dl miwen - lebit iedc oizipzna

.dpeal zxhwd `l` da oi`c ,miptdìôëéà
.gxh =éøîàã àéä àúìéî åàìi`cec -

.exqgy mixiyl dxhwd edl `ipdn `làåä
ycw ik" (ck `xwie) aizk miptd mgla -

."el `ed miycwúåìåñô.etxyie -êðä
úåøùë éàåâã`ied `lc ab lr s` -

dgpnd lk `dzy cr dxyk oikifa zxhwd

.miptd mgl ly zelg dxyr mizy ,dnly

iedinl edl `ipdn d`ivic dlg jd ,`nl`

,oikifal ixeyk`le ,zelg dxyr mizy

,dwixf `nl` .dlik`a jpd iiexzyi`le

,migaf mc mewna `edy oikifa zxhwd oebk

mizy llka dil aiygcn ,`veil zlren

dxhwd `ipdn `nl` .zelg dxyr

dxeq`c ab lr s` ,jpd icda iaeyg`l

.dlik`aúåìåñô ïìåë äñøôð øîà÷å-

`ipdn :xn`c `aiwr iaxl elit` ,`nl`

`ipdn `l - oexqg icin `veil dxhwd

!dxhwdúàöé éðú÷ éî`nizc ,dxyk -

`id `aiwr iaxàîìã ?:dipin wec ikd -

`dc ,zexyk dizexag - zg` d`nhp `d

.dvxn uivd d`nehúàöé ìáà.edl exqg `dc ,zelg dxyr mizy lr dxhwd `kilc meyn ,i`ebc jpi` ixykzin `l - `veid lr dvxn uiv oi`c -øæòéìà éáøå
øîàã àéä.`veia zlren dwixf oi` :lirl -ïéãáå.zeleqt olek odn zg` z`vi m`y :inp ipzinl edl irai`c -äðùîúéæ éöç øéè÷äìå úéæ éöçë ìåëàì-

.xyk xgnlàøîâìåëàì àä.leqtl oitxhvn - lek`l ekxc oi`y xac epiidc ,unew zif ivg lek`l ,mixiy zif ivg -ìåëàì åëøã ïéàùm` daygn `ied `l -

.leqtl oitxhvn `l - daygn `ied `lc oeike ,xgnl elke`l ayigàðú ïàîxgnl unew lek`l ayig m`c dpin opiwiicc ,oizipznc [`tiq :xg` gqep] (`yix) jdl -

daygn `iedçáæîì íãà úìéëàî ïéáùçî øîàã àéä øæòéìà éáø äéîøé éáø øîà ?.daygn ied xgnl miixiy xihwdl ayig m`y -íãàì çáæî úìéëàîå-

.xgnl unew lek`l zpn lr ayig m`yøéè÷äì åëøã ïéàù.mixiy -ìåñô.iyily wxt yixa yxtn `nrhe .zxk eilr miaiig oi`e -ìåëàìå ìåëàì àä àîéà àìà
ìåëàì åëøãù øáã.leqtl oitxhvn - xgnl zif ivgk uega zif ivgk oebk -'åë äì éðú÷ àéãäá àä,oitxhvn dxhwde dlik` oi`y :ipzwc `tiq jde -
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`l dxhwde jelide ilk ozna `tiqac meyn ,`yixa "zifk e`" `iig iax ipz `l ikd meyn

e`" dil ipzin `l mixiya elit` :yexit ,"dixiya zifk e` dvnewa zifk e`" dil ipzin

mixiya" mixtqa aezky dne .`yixa "zifk" dil ipz `l Ð unew` ipzin `lc meyn ,"zifk

ied `l `tiqac ab lr s` `yixa dil ipze ,yiig `l oizipznc `pz la` ."inp" qxb `l "inp

.dixiyaàåäyxit Ð 'ek zg` dqxtp m`y

miycw ycw ik" aizkc ,miptd mgla :qxhpewa

dwxityn dqxtpyk jgxk lrc d`xpe ."el `ed

,dwxit `ly cr i`c .wxtl die`xyn e` ,ixii`

`ax xn` ik `d ?`kdn `axl dil `iyw i`n

oia exqgya ilin ipd dxhwd dia `ipdnc

dxqgy dgpnk dil ded `kde ,dxhwdl dvinw

z` dilr xihwn oi`e `id dleqtc ,dvinw mcew

dwxit `ly cr :(` ,g) lirl xn`ck ,unewd

z` eilr xihwn oi`e leqt mgld Ð dngl qxtp

,z`nhp e` z`vi `d :dpin wiicc ,cere !oikifad

dqxtp ixiin ikdc `inece ,dwxity xg`l epiide

eilr xihwnc ,dwxity xg`l dizelgn zg`

wiic ikid :dnize .lirl opixn`ck oikifad z`

lebita dirawinl dxhwd `ipdn `lc `kdn

ipzwcnc xnel wgece ?dlirn icin iwet`le

oi`" xninl dil dedc ,wiic "zeleqt" oeyl

lirlc `iddn inp wecil ok m` ,cere ."zelk`p

!oikifad z` eilr xihwne leqt mgld :ipzwc

iax Ð ipn `dc ,iiegcl `ki` `kd `nye

.`veil zlren dwixf oi` xn`c `id xfril`

:xn`z m`e .`aiwr iaxl elit`e wiic jdn la`

:rnync meyn ,`id `aiwr iax wcinl il dnl

dil ded ?dxyk i`eeb `ki`c jpd z`vi `d

`ipdne ,mdilr leqt mey oi` z`vi `d :wcinl

`aiwr iax `nl` ,dlirne lebitl dxhwd edl

`iddn wcinl ivn ied `peeb i`d ike .`id

dil rnyn `l `nye !`id `aiwr iaxc lirlc

`d` enk "zeleqt" oeyln z`vi `d wcinl

lkd wiicc ,yxtl d`xp cere .'ek "olek" ipzwc

`l dpin rny ,"`ed" aizkcn `xw dil yxccn

xing`cn wiic ,inp i` .llk dxhwd edl `ipdn

rny ,zeleqt olek zg`d dqxtp ikc ,i`d ilek

.dlirne lebitl dxhwd dil `ipdn `lc dpin

íàùÐ zeleqt olek dizelgn zg` dqxtp

iaxl la` ,xfril` iaxk `iz`c wiqnc i`nl

o`nc :denzl yi ,zexyk olek zexg`d `aiwr

ly dgpnay zelg xyr ,`zlinn `zlin silic

i`n` zg` dxqgyk ,zygxn ly e` zagn

hxt :(a ,h) lirl opiyxcck ,zeleqt olek

`nye !zexykc `kdn slip ?dxqgy dgpnl

.zg` dlgk ith edlek iaiyg mzd

àìàekxcy xac lek`le lek`l `d `ni`

mixtqa daezk jli`e o`kn Ð lek`l

daezk `idy enk o`k dibdl jixve ,yeaiya

.(a ,`l) migafc ipy wxt seqa

úåçðîä ìë êìò ïøãä
unewd

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

íéøéMà "úéfk Bà"¯éðz àì íéøéL ìBëàì éîð äöéî÷a ©©¦©¦©¦¦§¦¨©¦¤¡¦©¦¨¨¥
àîìà ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét :àôéñ éðú÷å ;"úéfk Bà"©©¦§¨¨¥¥¨¦§©¨¦¨¨¨¥©§¨
éaø ?épî àä ,àì :ééaà déì øîà .äøè÷ä eäì àépäî§©§¨§©§¨¨£©¥©©¥¨¨©¦©¦

:ïðúc ,àéä øæòìàúçðîe ,úøèwäå ,äðBáläå ,õîBwä ¤§¨¨¦¦§©©¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§©
úçàî áéø÷äL ,íéëñð úçðîe ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäkŸ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦¤¦§¦¥©©

õeça úéæk ïäî¯úà áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaøå ,áéiç ¥¤§©¦©©¨§©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤
úéfk Bà" déì éðzî àì äöéî÷ úøè÷äác ïåék ;Blek¥¨¦§©§¨©§¦¨¨¦§¥¥©©¦

"õeça döîewî¯."úéfk Bà" déì éðzî àì éîð íéøéLa ¦§¨©§¦©¦©¦¨¦§¥¥©©¦
¯döîe÷ øéè÷äì" ,"döîe÷ øéè÷äì" éàä ,øæòìà éaø éà¦©¦¤§¨¨©§©§¦§¨§©§¦§¨

áéø÷äL äðBáläå õîBwä :ïðúc !déì éòaéî "dúðBáìe§¨¨¦¨¥¥¦§©©¤§©§¨¤¦§¦
õeça ïäî ãçà úà¯áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaøå ,áéiç ¤¤¨¥¤©©¨§©¦¤§¨¨¥©¤©§¦

!íäéðL úà¯.àèBç úçðîc õîB÷ì àlà àëøöð àì¯ ¤§¥¤¨¦§§¨¤¨§¤§¦§©¥
¯ ?àèBç úçðîc õîB÷ ïðéòeîLàì àpz ìtëéàåïëå .ïéà §¦§©©¨§©§¦©¤§¦§©¥¦§¥

àèBç úçðîc õîB÷ :øæòìà éaø øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©©¦¤§¨¨¤§¦§©¥
àéä àúléî åàì :àáø øîà øãä .àéä øæòìà éaøå ,àeä§©¦¤§¨¨¦£©£©¨¨¨¦§¨¦
úçà äñøôð íàL ,"àeä íéLã÷ Lã÷" :àéðúc ,éøîàc©£©¦§©§¨Ÿ¤¨¨¦¤¦¦§§¨©©

ïäî¯úàöé àä ;úBìeñt ïlek äéúBlç¯éàåeb àkéàc éðä ¥¤©¤¨¨§¨¨¨¨¥§¦¨©©
?àöBiì úìòBî ä÷éøæ :øîàc déì zòîL ïàî .úBøLk§¥©¨§©§¥§¨©§¦¨¤¤©¥

äñøôð :øîà÷å ,àéä àáé÷ò éaø¯:ééaà déì øîà .àì ©¦£¦¨¦§¨¨©¦§§¨¨£©¥©©¥
úàîèð àä ,àîìc ?"úàöé àä" éðú÷ éî¯ðä,úBøLk C ¦¨¨¥¨¨¨¦§¨¨¦§¥¨¨§¥

c ?àîòè éàîúàöé ìáà ,õéö ävøî¯øæòéìà éaøå ,àì ©©§¨¦§©¤¦£¨¨¨¨§©¦¡¦¤¤
éòaéàc àeä ïéãáe ;àöBiì úìòBî ä÷éøæ ïéà :øîàc ,àéä¦§¨©¥§¦¨¤¤©¥§¦§¦¨¥

äñøôð éðú÷c éàäå ,úàöé éîð éðúéîì déì¯à÷ àä ¥§¦§¥©¦¨¨§©§¨¨¥¦§§¨¨¨
íéðôa déúéàc ,äñøôð eléôàc ,ïì òîLî¯àépäî àì ©§©¨©£¦¦§§¨§¦¥¦§¦¨§©§¨

úìòBî ä÷éøæ :øîàc àáé÷ò éaøì ìáà .äøè÷ä déì¥©§¨¨£¨§©¦£¦¨§¨©§¦¨¤¤
.äøè÷ä déì àépäî éîð ïBøqç eléôà ,àöBiìäðùî ©¥£¦¦¨©¦§©§¨¥©§¨¨

úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì¯äìéëà ïéàL ,øLk ¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨
.ïéôøèöî äøè÷äåàøîâàä ,øéè÷äìe ìBëàìc àîòè §©§¨¨¦§¨§¦©§¨§¤¡§©§¦¨

ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàìå ìBëàì¯éðú÷äå .óøèöî ¤¡§¤¡¨¨¤¥©§¤¡¦§¨¥§¨¨¨¥
BkøcL øác øéè÷äìe ìBëàì BkøcL øác ìBëàì :àLéø¥¨¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§

¯ ìBëàì BkøcL øác ;øéè÷äììBëàì Bkøc ïéàL ,ïéà¯ §©§¦¨¨¤©§¤¡¦¤¥©§¤¡
øæòéìà éaø ?épî àä :äéîøé éaø øîà ?àpz ïàî !àì̈©©¨£©©¦¦§§¨¨©¦©¦¡¦¤¤
úìéëàîe çaænì íãà úìéëàî ïéáMçî :øîàc ,àéä¦§¨©§©§¦¥£¦©¨¨©¦§¥©¥£¦©
ïéàL øác ìBëàì äçðnä úà õîBwä :ïðúc ,íãàì çaæî¦§¥©¨¨¨¦§©©¥¤©¦§¨¤¡¨¨¤¥

øéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äìe ìBëàì Bkøc¯,øLk ©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦¨¥
àì ,ïðaø àîéz eléôà :øîà ééaà .ìñBt øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¥©©¥£©£¦¥¨©¨©¨
àlà ,ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàìå ìBëàì àä :àîéz¥¨¨¤¡§¤¡¨¨¤¥©§¤¡¤¨

.ìBëàì BkøcL øác ìBëàìå ìBëàì àä :àîéà¯à÷ éàîe ¥¨¨¤¡§¤¡¨¨¤©§¤¡©¨
éöçk ,õeça úéæëe øçîì úéæk ,øçîì úéfëå õeça úéfk ìBëàì :dì éðú÷ àéãäa àä ?ïì òîLî©§©¨¨§¤§¨¨¨¥¨¤¡©©¦©§©©¦§¨¨§©¦§¨¨§©¦©©£¦

õeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk ,øçîì úéæ éöçëå õeça úéæ¯;úøk Ba ïéàå ìeñt ©¦©§©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦©¨§¥¨¥
àä

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



`oifgeקלו mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

ìåëàì åëøã ïéàù øáã ìåëàìå ìåëàì àä äðéî ÷ãéîì éà éì äîì.oitxhvnc unew zif ivg lek`le mixiy zif ivg lek`l oebk -äðéî úòîù àùéøî àä
.`l - lek`l ekxc oi`y ,oi` - lek`l ekxcy xac :`yix ipzwc ,oitxhvn `lc -øéè÷äìå ìåëàì éàdlik` oi`c ,opireny`l `z` diteb `idc ,xnelk -

.oitxhvn dxhwdeäðéî úòîù àùéøã àé÷åãî àä`ied `l xgnl unew zif ivge mixiy zif ivg lek`l ayig m` ,lek`l ekxc oi`y xac :`yixn opiwiiccn -

.oitxhvn oi`c unew zif ivg xihwdle mixiy zif ivg lek`lc oky lk - daygnúåôøèöî àì úåìéëà äîå àúùäã,unewa `ied dlik` ivg `cge li`ed -

oitxhvn oi`c `irain dxhwde dlik`?
êéøèöéàdlik` oi`c opireny`l -

.oitxhvn dxhwdeàðéîà êúòã à÷ìñã
íúäzif ivg lek`l ayigc `kid -

meyn ,oitxhvn `l unew zif ivge mixiy

la` .unewa ayig digxe` ika e`lc

digxe` ik miixiyac ,xihwdle lek`l

.ol rnyn `w ,sxhvl `ni` - ayig

úåçðîä ìë êìò ïøãä

[` ,ai scl jiiy]íéøéù ïúåàã ïì àîéé÷å
äìéëàá ïéøåñàied - mixzen eed i`e -

oebk ,ixnbl mileqt eed i`e .lbtn unew

onewnl ueg olk`l mdilr ayig e` e`nhpc

`l `dc ,lebita `ira wcinl ivn `l ez -

in ,ixqgc `kid la` .ezevnk xiznd axw

,leqt aiyg `l zvw edpzi`e li`ed :opixn`

eraewl lekie ,inc ezevnk xizn axwy enke

zrya ayig m`y ,unew zxhwda lebita

lebit eda zi` xgnl miixiy lek`l dxhwd

dlik`a oicea`e li`ed ,`nlc e` .miixiya

.lek`l ekxc oi`y xac lek`l aygnk ied

äìéòî éãéî åäðéòå÷ôàìåiycw eli`c -

la` .dwixf mcew gafd lka oilren miycw

xyade deabl mixeni` - mcd wxfpyn

,mixiya dlirn oi` dxhwd xg`le ,mixiya elit` dlirn yi dxhwd mcew ,inp dgpn iabe .dlirn ea oi` xyade ,gafnd wlg ody oixeni`a `l` dlirn oi`e ,mipdkl

edn :edl `irain `we .mixiya milren oi`e ,`nhe xzepe lebit meyn mdilr oiaiig unewd axw ,eycwedyn oda oilren zegpnd :(` ,h dlirn) "serd z`hg" wxta opzck

dlirn icin mixiy rwtnl zexhwd x`yl dnec dxhwd jd iedizcúìòåî ä÷éøæ øîàã àáé÷ò éáøì åìéôà ?`aiwr iax 'eke miycw iycw xya :(a ,e dlirn) opzc -

.dlik`a ezxizn dpi`y it lr s` ,dlirn icin ez`ivedle lebita reawl dil zlren mc zwixfc .`nhe xzepe lebit meyn eilr oiaiige ,ea oilren oi` :xne`øáã úîçî
øçà.leqt mey `kil ediiteb oixeni`ac ,e`viy -øæòéìà éáøì åìéôà.`aiwr iaxc` biltc -åéìò íéáééçå ìåâéô ãò 'åë ììëä äæ 'åë õîå÷ä ïðúã äì àðéîà àðî
úøëiax ipze .zxk eilr oiaiige lebit - xgnl dixiyn zifk e` xgnl dixiy lek`l e` ,xgnl dvnewn zifk e` xgnl dvnew xihwdl zeceard on zg`a ayig m`c -

exqg `l izk` `dc ,"dixiyn zifk" ipz `l `nrh i`n .ipzw `l lebit xgnl dixiyn zifk lek`l la` .lebit - xgnl dixiy lek`l dgpnd z` unewd :dizipzna `iig

"xgnl dixiyn zifk e`" :ipz `l `nrh i`ne ,llk zvnwp dpi`e dleqt dgpn dl `ied dvinw mcew exqg i`c ,dvinw xg`l cr mixiyåøñçã àúìéî éîøúéàã ïåâë åàì ?
äöéî÷ øçà íééøéùzifk` edl enwe -?dae ilk oznac oeikee` jilen ipixd" ipzinl ivn ied `le ,edl exqg xak `dc ,"xgnl dixiyn zifk e`" ipzin `l dxhwde jeli

- zifk` edl enwe dvinw xg` edl exqg `dc ,zifk dil inxzi` `le ,`id `zlin `cg mixiyn zifke mixiy `dc ,"xgnl dixiyn zifk e` xgnl dixiy lek`l xihwn

."dixiya" opiqxb `le ,"zifk e`" ipz `l inp dvinwa :opiqxb ikd ."zifk e`" ipz `l inp dvinwa jkld'åëå àéä øæòéìà éáø éðî àäipzn `l unewac oeike :opiqxb ikd -

`le `ed melk e`l unew zifkc daygnc ,"xgnl dvnewn zifk e` xgnl dvnew xihwdl" ipzinl ivn `lc oeik ,xnelk ."zifk e`" ipz `l inp mixiya "zifk e`" dil

dvinwa `pzinl dil dede .mixiy xeqi`a `iig iax ixiin `l `dc ,mixiy xeqi`c meyn `le ,zeceard rax` lkn zg`a "zifk e`" ipz `l inp mixiya jkld - oilbtn

`l inp mixiya jkld ,"xgnl evnewn zifk e`" unew iab dil ipzin `lc meyn `l` ,"xgnl dixiyn zifk e` xgnl dixiy lek`l zpn lr" dxhwdae jelidae ilk oznae

."zifk e`" ipzééáà äéì øîàmixiya `iig iax zifk ipzw `lc i`de ,ediipira edpzi` mixiy `l` .mixiy exqgc oebk ,zxn`ck e`l - "zifk e`" `iig iax ipz `lc `d -

- "zifk e`" dil ipzin `l unewac oeike .unew dilek` aygn `diy cr lebit ied `l zifk` ayigyk inp `kd ,elek z` aixwiy cr :xn`c xfril` iaxk xaqc meyn -

edl `ipdn `lc jl `ni` exqgc `kid la` ,mixiyd exqg `le li`ed - zxk eilr oiaiige lebit :`tiq `pz ikd meyne ,mixiyd exqg `l mlerle .ipz `l inp mixiya

.lebita edpirawinl dxhwdåìåë úà áéø÷éù ãò øîåà øæòéìà éáøåxihwdl aygn `diy cr lebit ied `l :xaq inp `kd .axw lkd `diy opira - lilk eleke li`edc -

.lebit ied `l - xgnl dixiyn zifk lek`l zpn lr e` unewd on zifk xihwdl zpn lr unew ipixd :xn` i`c ,unewd lkàåä øæòéìà éáø éàaxc `ziixa jd -,`iig i

lebit xgnl dvnew xihwdl :da ipzw i`n`àéä ?.mly rnync ,"`ed dy`" mi`elina aizkc -éàååâ àëéàã êðä`ipdnc ,zexiyk e`nhp `lc ipd inp ikde .e`vi `lc -

.(mi`elnc) gafd mcay dwixf edlàöåéì úìòåî ä÷éøæ øîàã äéì úòîù ïàî,lebit inp ea bdepe lek`l xyk miptl xiizypy dnc ,mipiipr lkl `iilrn gafk iedc -

.`veil `ipdn dwixfc ,zexyk i`eeb `ki`c jpd :`kd ipzwcàì äñøôð øîà÷ådcen `aiwr iax elit` mixiy exqg ik :xn`c `ped axk `nl` .mixiy exqg epiidc -

:xg` oipr .xfril` iax oky lke ,lebita rawinl `le xizdl `l ,dxhwd `ipdn `lcdil zrny o`n :xn`wc meyn ,ikd `iz` `l opaxl la` .aizk miptd mgla "`ed"

.mc zwixf `kil miptd mglae ,'eke `veil zlren dwixf xn`céðú÷ éî`id `aiwr iaxc wcinl ,zexyk i`eeb `ki`c jpd - z`vi `d :`icda -úàöé ìáà ?:opixn` `l -

`axck `l` ,`ped axk e`l mlerle .'eke qxtp ipzwc `de ,qxtp `le z`vi ipzinl dil irai`c `ed oicae .`ed xfril` iaxe ,zeleqt olek `l` ,zexyk i`eeb `ki`c jpd

.xi`n epiax axd eia`e l`eny epiax axd yxity wecwcd o`k cr .cegl `aiwr iaxc `ail`e ,oexqigl inp `ipdn dxhwd :xn`c

dpyn'åë øîåà éñåé éáø .õîå÷ä.`xnba yxtn `nrh -çáæä ïî äæ äðéù äîlebit xgnl eixeni` xihwdl zpn lr ehgeyy -äçðîä ïî äðéà ?.`xnba yxtn -

àøîâøéúî éöçá ïéìâôî ïéà.iqei iax biltc `ed ,xizn ivg zcear xgnl cearl ayig m`y -
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õîå÷ä`nw wxt seqa lirl Ð dgpnd z`

,"zifk e`" ipz `lc `iig iaxcn wiic (` ,ai)

jixhvi` `l `kdc ,`kdn wcinl ivn `lc

.`nw wxta `pzc oeik "zifk e`" ipzinl

à÷irac `de Ð dcen i`dac ol rnyn

xn`c xi`n iaxk `lc iqei iaxc jenqa xninl

unew `kdc ,inc `l Ð xizn ivga oilbtn

`veik oi`y oeik ,dnly dcear aiyg dgpnd

jke .onwl oiwxit dileka gkenck ,dpeala da

.jenqa qxhpewa yxit
meyn
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Bkøc (ïéà)L øác ìBëàìå ìBëàì éà ?éì änì ez àä̈¨¨¦¦¤¡§¤¡¨¨¤¥©§
óøèöîc ïì òîLî à÷ ìBëàì¯zòîL àôéñc àLéøî ¤¡¨©§©¨§¦§¨¥¥¥¨§¥¨¨§©§

øçîì úéæ éöçk õeça úéæ éöçk :éðú÷c ,dpéî¯àä ,ìeñt ¦¨§¨¨¥©£¦©¦©©£¦©¦§¨¨¨¨
øçîì úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk¯ìBëàì éà !ìebét ©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦§¨¨¦¦¤¡

ïì òîLî à÷ àôeb àéäc ,øéè÷äìe¯àLéøc à÷eicî §©§¦§¦¨¨©§©¨¦¦¨§¥¨
Bkøc ïéàL øác ìBëàìå ìBëàl äî àzLäc ,dpéî zòîL̈§©§¦¨§¨§¨©¤¡§¤¡¨¨¤¥©§
?àéòaéî øéè÷äìe ìBëàì ,óøèöî àì :zøîà ,ìBëàì¯ ¤¡¨§©§¨¦§¨¥¤¡§©§¦¦¨£¨

Czòã à÷ìñ ;déì àëéøèöéà øéè÷äìe ìBëàì ,ïéà¦¤¡§©§¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨
àëä ìáà ,áMçî÷ déçøBà ék àìc àeä íúä :àðéîà̈¦¨¨¨§¨¦§¥¨§©¥£¨¨¨

.ïì òîLî à÷ ,óøèöì àîéà áMçî à÷ déçøBà ék éàäáe ,áMçî÷ déçøBà ék éàäác¦§©¦§¥¨§©¥§©¦§¥¨§©¥¥¨¦§¨¥¨©§©¨

úåçðîä ìë êìò ïøãä

õîBwäøçîì döîe÷ øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà¯àeäL äæa éñBé éaø äãBî ©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨§©§¦§¨§¨¨¤©¦¥¨¤¤
øçîì dúðBáì øéè÷äì .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét¯,úøk Ba ïéàå ìeñt :øîBà éñBé éaø ¦§©¨¦¨¨¨¥§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨§¥¨¥

çáfäL :ïäì øîà ?çáfä ïî äæ äpéM äî :Bì eøîà .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§©¨¦¨¨¨¥¨§©¦¨¤¦©¤©¨©¨¤¤©¤©
.äçðnä ïî dðéà äðBáìe ,ãçà åéøeîéàå BøNáe BîcàøîâéñBé éaø äãBî :àðúéîì éì änì ¨§¨§¥¨¤¨§¨¥¨¦©¦§¨¨¨¦§¦§¨¤©¦¥

¯ ?Bæaøçîì dúðBáì øéè÷äì :àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî¯Ba ïéàå ìeñt :øîBà éñBé éaø ¨¦§¨¨¥§¦§¨¥¨§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨§¥
,éîð àLéø eléôàå ,øézî éöça ïéìbôî ïéà :øáñ÷c íeMî éñBé éaøc àîòè ,àîéúc eäî ;úøk̈¥©§¥¨©§¨§©¦¥¦§¨¨©¥§©§¦©£¦©¦©£¦¥¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zegpn(iyily meil)

éì änì ez àä,`tiqd z` zepyl jixv dnl ±ìBëàìå ìBëàì éà ¨¨¨¦¦¤¡§¤¡
óøèöîc ïì òîLî à÷ ìBëàì Bkøc ïéàL øácliaya m` ± ¨¨¤¥©§¤¡¨©§©¨§¦§¨¥

icpyayig la` mitxhvn oi` dxhwde dlik` `weecy dpnn wi
,zetxhvn zeaygnd unew zif ivg lek`le miixiy zif ivg lek`l

`lddpéî úòîL (àôéñã) àLéøîepipy ixdy ,ok xacd oi`y ¥¥¨§¥¨¨§©¦¨
ef oi` unew lek`l ayig m`y o`kne ,'lek`l ekxcy xac' `yixa

[zxg` daygn mr ztxhvn dpi`y heyte] llk daygnéðz÷ã)§¨¨¥
éöçkå øçîì úéæ éöçk àä ìeñt øçîì úéæ éöçk õeça úéæ éöçk©©¦©¦©©©¦©¦§¨¨¨¨©©¦©¦§¨¨§©©¦

.(ìeâét øçîì úéæ©¦§¨¨¦
:eze` mb dgece `tiqd dzpyp recn xg` xaqd drivn `xnbdéà¦

ayig m`y `tiqd ixaca rinydl `pzd `ay xn`p m`e ±ìBëàì¤¡
miixiy zifk ivgøéè÷äìezeaygnd oi`y ,unew zifk ivg §©§¦

,dtebl zkxvp `l` weic myl `tiqd dzpyp `ly epiide ,zetxhvn
.(ïì òîLî à÷ àôeâ àéäã)xak ixddpéî úòîL àLéøc à÷eécî §¦¨¨©§©¨¦¦¨§¥¨¨§©¦¨

lek`l ayig m`y dpnn epwiicy ,z`f eprny `yixd ixac weicn ±
,daygn ef oi`y ,unew zifk ivge miixiy zifk ivgàzLäcixdy ± §©§¨

e dzrnìBëàl äîmiixiy zifk ivgBkøc ïéàL øác ìBëàìå ©¤¡§¤¡¨¨¤¥©§
ìBëàì[unew zifk ivg-],óøèöî àì úøîàok m`ìBëàìivg ¤¡¨§©Ÿ¦§¨¥¤¡

miixiy zifkøéè÷äìeunew zifk ivgàéòaéîxnel jixv ike ± §©§¦¦©§¨
lek`l xy`n lecb xzei cer ipeyd dfa ixd ,mitxhvn mpi`y

unew lek`le miixiy.
:`xnbd zvxznïéàayigy ,eteb dfd ote`d ok` ±ìBëàìivg ¦¤¡

miixiy zifkøéè÷äìeunew zifk ivgdéì àëéøèöéàrinydl §©§¦¦§§¦¨¥
miixiy lek`l aygndy dnn df oic cenll oi`e ,sexiv jka oi`y

c meyn ,mitxhvn oi` uneweàðéîà Czòc à÷ìñcíúäaygna ¨§¨©§¨¨¦¨¨¨
unewe miixiy lek`làeämeyn mitxhvn oi`ydéçøBà ék àìc§Ÿ¦§¥

áMçî÷creiny unew zifk ivg lr ixdy] jxck `ly aygny ± ¨§©¥
dpi`e llk daygn ef oi` okle ,[elke`l aygn `ed dxhwdl

,miixiy zifk ivg zlik` zaygn mr ztxhvnàëä ìáàlek`la] £¨¨¨
[unew zifk ivg xihwdle miixiy zifk ivgdéçøBà ék éàäác¦§©¦§¥

áMçî à÷ déçøBà ék éàäáe áMçî÷`ed [miixiya-] dfay ± ¨§©¥§©¦§¥¨§©¥
ekxck aygn [unewa-] dfa oke [mlke`l epiide] ekxck daygn

[exihwdl]óøèöì àîéà.etxhviy xen` ±ïì òîLî à÷mpi`y ¥¨¦§¨¥¨©§©¨
.mitxhvn

úåçðîä ìë êìò ïøãä

äçðîä úà õîå÷ä ¯ éðù ÷øô
el` zrya ,migafae zegpna lebit zaygn oica wqer df wxt
dgpnd zaxwd iyrnn el` lre ,daygnd zlqet zeceardn

.daygnd dliren oick `ly mzeyrl aygy

äðùî
unewd zxhwd lr lebit zaygn oic z` zx`an epiptly dpynd

:dpealdeäçðnä úà õîBwäzpn lr dvnewy ayigeìBëàìzifk ©¥¤©¦§¨¤¡
näéøéL,ozlik` onf xg`l ,xgnlBàzpn lr unwyøéè÷äì §¨¤¨§©§¦

,øçîì döîe÷zpn lr unewd oiprl minkg lr iqei iax wlegy s` §¨§¨¨
z`f lka .lebit oic el oi`y xaeqe ,xgnl dpeald z` xihwdläãBî¤

äæa éñBé éaø,xgnl dvnew z` xihwdl zpn lr unwa ±àeäL ©¦¥¨¤¤
ìebét,xenb.úøk åéìò ïéáéiçå ¦§©¨¦¨¨¨¥

zpn lr dgpnd z` unewdøéè÷äìz`,øçîì dúðBáìewlgp dfa §©§¦§¨¨§¨¨
y ,minkge iqei iaxìeñt ,øîBà éñBé éaø,minkg ixacnBa ïéàå ©¦¥¥¨§¥

,úøk.llk leqt ea oi` dxezd onyìebét ,íéøîBà íéîëçåxenb ¨¥©£¨¦§¦¦
`edBì eøîà .úøk åéìò ïéáéiçå,iqei iaxl minkgäæ äpéM äî± §©¨¦¨¨¨¥¨§©¦¨¤

dgpnd oic dpzyp recn,çáfä ïîzpn lr dndad hgy m` gafay ¦©¤©
dgpna recne .xenb lebit df ixd ,xgnl mixeni`d xihwdl
lebit oic el didi `l ,xgnl dpeald xihwdl zpn lr dvnwyk

.xenbïäì øîà,xaca yi welig ,minkgl iqei iaxBîc ,çáfäL ¨©¨¤¤©¤©¨
ãçà åéøeîéàå BøNáedaygn liren jkle ,gafd on mleky ,md §¨§¥¨¤¨

.zxg` dcear lr mdn cg` zcear zryaeok oi`y dn,äðBáì§¨
dðéàwlg.äçðnä ïî ¥¨¦©¦§¨

àøîâ
e` miixiyd z` lek`l zpn lr dgpnd z` unewd :dpyna epipy
`edy dfa iqei iax dcen ,epnfl ueg dvnew z` xihwdl zpn lr

.lebit
:`xnbd zl`eyàðúéîì éì änìxnel `pzd jxved recn ± ¨¨¦§¦§¨

yBæa éñBé éaø äãBîzpn lr e` miixiyd lek`l zpn lr unewa ± ¤©¦¥¨
.epnfl ueg unewd xihwdl

:`xnbd zayiinàôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMîezrca didy ± ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
oiprl ,minkge iqei iax ly mzwelgn z` dpynd seqa `iadl

zpn lr unewd,øçîì dúðBáì øéè÷äìy,ìeñt øîBà éñBé éaø §©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨
,úøk Ba ïéàåe .xenb lebit epi`yàîéúc eäîdler didy oeike ± §¥¨¥©§¥¨

c yxtl epzrc lrïéìbôî ïéà øáñ÷c íeMî éñBé éaøc àîòè©£¨§©¦¥¦§¨¨©¥§©§¦
øézî éöçawx epnfl ueg xihwdl lebit zaygn ayig xy`ky ± ©£¦©¦

ixdy ,xizn ivg `l` dpi` dpealdy oeike .lebit epi` ,xizn ivg
unewd ,mdipy zxhwd xg`l `l` dlik`a mixzip miixiyd oi`

fl ueg dpeald z` wx xihwdl ayg m` jkl ,dpealdeepi` epn
,lebitådf mrh itlénð àLéø eléôàlr unwy ,oey`xd oica mb ± §£¦¥¨©¦

ixdy ,lebit epi`y iqei iax xeaqi ,epnfl ueg unewd xihwdl zpn
,xizn ivg `l` epi` ok mb unewd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zegpn(iyiy meil)

,leqt oaxwd ,xiznøLk øîàc ïàîexaeqéaøk(.ci lirl)m`y , ©§¨©¨¥§©¦
.mitxhvn mi`vgd oi`y ,xyk ,mrt lka xizn ivga lbit

:`xnbd daiynéànî,jk xnel epl oi`n -àîìc`ny -ïàk ãò ¦©¦§¨©¨
íúä øéàî éaø øîà÷ àìxizn ivga milbtnyàlàote`aáMéçc Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨§¦¥

lebit zaygnBøeòéLalk epiidc ,mly dxhwd xeriy zxhwda - §¦
,cgi unewd,BøeòéLa áMéç àìc ,àëä ìáàayig mrt lka `l` £¨¨¨§Ÿ¦¥§¦

,meyney xeriy zxhwdaàì.lbitïðaø éøîà à÷ àì ïàk ãòå Ÿ§©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨
íúäleqtyàlàote`adéleëa déa áMéç àìcd lka -,øézî ¨¨¤¨§Ÿ¦¥¥§¥©¦

,xizn ivga wx `l`øézî déleëa déa áMéçc ,àëä ìáàlka - £¨¨¨§¦¥¥§¥©¦
,dpealde unewdìébôc énð éëä.lbit ok` -øîà à÷ àì ïàk ãòå ¨¦©¦§©¦§©¨Ÿ¨¨©

íúä éaøxykyàlàote`aäãBáò dúBàî déélî øãä àìc- ©¦¨¨¤¨§Ÿ£©©§¥¥¨£¨
milyd `l ,oey`xd yakd zhigya eilr aygy zifkd ivg z`y

,zifkläãBáò dúBàî déélî øãäc ,àëä ìáàayg lkd jqay - £¨¨¨©£©©§¥¥¨£¨
,zifk lr.ìéñôc énð éëä̈¦©¦§¨¦

:`xnbd dwiqn,ìebét øîàc ïàî àlàl xaicìkä éøáczrcl - ¤¨©§¨©¦¦§¥©Ÿ
oke ,iaxe minkge xi`n iaxìeñt øîàc ïàîl xaicìkä éøáceïàî ©§¨©¨¦§¥©Ÿ©

øLk øîàcl.ìkä éøác §¨©¨¥¦§¥©Ÿ
:mdinrh z` `xnbd zx`anìebét øîàc ïàîløáñ÷ ,ìkä éøác ©§¨©¦¦§¥©Ÿ¨¨©

yêëa äìéëà êøchrn hrn lek`lCëa äøè÷ä Cøãåxihwdl ¤¤£¦¨§¨§¤¤©§¨¨§¨
ueg ekxck lek`l daygna ekxck xihwdy `vnpe ,hrn hrn

.lbite ,epnflìeñt øîàc ïàîel(ïéà) øáñ÷ ,ìkä éøácyCøc ©§¨©¨¦§¥©Ÿ¨¨©¥¤¤
å ,Cëa äøè÷ä Cøc ïéàå Cëa äìéëàokldì àéåä`id ixd - £¦¨§¨§¥¤¤©§¨¨§¨§¨§¨¨

,äøè÷eä àlL äçðîk.dleqt `idyøLk øîàc ïàîeléøác §¦§¨¤Ÿ§§¨©§¨©¨¥¦§¥
øáñ÷ ,ìkäy,Cëa äìéëà Cøc ïéàå Cëa äøè÷ä Cøcxihwde ©Ÿ¨¨©¤¤©§¨¨§¨§¥¤¤£¦¨§¨

.zlqet daygn `ll oick
epipy(.bi)dpc `xnbd .xgnl dpeal xihwdl zpn lr unwy in oic

:xgnl dpeal xihwdl zpn lr unew xihwnaéøîà̈§¦
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' ב



קלז oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

ìåëàì åëøã ïéàù øáã ìåëàìå ìåëàì àä äðéî ÷ãéîì éà éì äîì.oitxhvnc unew zif ivg lek`le mixiy zif ivg lek`l oebk -äðéî úòîù àùéøî àä
.`l - lek`l ekxc oi`y ,oi` - lek`l ekxcy xac :`yix ipzwc ,oitxhvn `lc -øéè÷äìå ìåëàì éàdlik` oi`c ,opireny`l `z` diteb `idc ,xnelk -

.oitxhvn dxhwdeäðéî úòîù àùéøã àé÷åãî àä`ied `l xgnl unew zif ivge mixiy zif ivg lek`l ayig m` ,lek`l ekxc oi`y xac :`yixn opiwiiccn -

.oitxhvn oi`c unew zif ivg xihwdle mixiy zif ivg lek`lc oky lk - daygnúåôøèöî àì úåìéëà äîå àúùäã,unewa `ied dlik` ivg `cge li`ed -

oitxhvn oi`c `irain dxhwde dlik`?
êéøèöéàdlik` oi`c opireny`l -

.oitxhvn dxhwdeàðéîà êúòã à÷ìñã
íúäzif ivg lek`l ayigc `kid -

meyn ,oitxhvn `l unew zif ivge mixiy

la` .unewa ayig digxe` ika e`lc

digxe` ik miixiyac ,xihwdle lek`l

.ol rnyn `w ,sxhvl `ni` - ayig

úåçðîä ìë êìò ïøãä

[` ,ai scl jiiy]íéøéù ïúåàã ïì àîéé÷å
äìéëàá ïéøåñàied - mixzen eed i`e -

oebk ,ixnbl mileqt eed i`e .lbtn unew

onewnl ueg olk`l mdilr ayig e` e`nhpc

`l `dc ,lebita `ira wcinl ivn `l ez -

in ,ixqgc `kid la` .ezevnk xiznd axw

,leqt aiyg `l zvw edpzi`e li`ed :opixn`

eraewl lekie ,inc ezevnk xizn axwy enke

zrya ayig m`y ,unew zxhwda lebita

lebit eda zi` xgnl miixiy lek`l dxhwd

dlik`a oicea`e li`ed ,`nlc e` .miixiya

.lek`l ekxc oi`y xac lek`l aygnk ied

äìéòî éãéî åäðéòå÷ôàìåiycw eli`c -

la` .dwixf mcew gafd lka oilren miycw

xyade deabl mixeni` - mcd wxfpyn

,mixiya dlirn oi` dxhwd xg`le ,mixiya elit` dlirn yi dxhwd mcew ,inp dgpn iabe .dlirn ea oi` xyade ,gafnd wlg ody oixeni`a `l` dlirn oi`e ,mipdkl

edn :edl `irain `we .mixiya milren oi`e ,`nhe xzepe lebit meyn mdilr oiaiig unewd axw ,eycwedyn oda oilren zegpnd :(` ,h dlirn) "serd z`hg" wxta opzck

dlirn icin mixiy rwtnl zexhwd x`yl dnec dxhwd jd iedizcúìòåî ä÷éøæ øîàã àáé÷ò éáøì åìéôà ?`aiwr iax 'eke miycw iycw xya :(a ,e dlirn) opzc -

.dlik`a ezxizn dpi`y it lr s` ,dlirn icin ez`ivedle lebita reawl dil zlren mc zwixfc .`nhe xzepe lebit meyn eilr oiaiige ,ea oilren oi` :xne`øáã úîçî
øçà.leqt mey `kil ediiteb oixeni`ac ,e`viy -øæòéìà éáøì åìéôà.`aiwr iaxc` biltc -åéìò íéáééçå ìåâéô ãò 'åë ììëä äæ 'åë õîå÷ä ïðúã äì àðéîà àðî
úøëiax ipze .zxk eilr oiaiige lebit - xgnl dixiyn zifk e` xgnl dixiy lek`l e` ,xgnl dvnewn zifk e` xgnl dvnew xihwdl zeceard on zg`a ayig m`c -

exqg `l izk` `dc ,"dixiyn zifk" ipz `l `nrh i`n .ipzw `l lebit xgnl dixiyn zifk lek`l la` .lebit - xgnl dixiy lek`l dgpnd z` unewd :dizipzna `iig

"xgnl dixiyn zifk e`" :ipz `l `nrh i`ne ,llk zvnwp dpi`e dleqt dgpn dl `ied dvinw mcew exqg i`c ,dvinw xg`l cr mixiyåøñçã àúìéî éîøúéàã ïåâë åàì ?
äöéî÷ øçà íééøéùzifk` edl enwe -?dae ilk oznac oeikee` jilen ipixd" ipzinl ivn ied `le ,edl exqg xak `dc ,"xgnl dixiyn zifk e`" ipzin `l dxhwde jeli

- zifk` edl enwe dvinw xg` edl exqg `dc ,zifk dil inxzi` `le ,`id `zlin `cg mixiyn zifke mixiy `dc ,"xgnl dixiyn zifk e` xgnl dixiy lek`l xihwn

."dixiya" opiqxb `le ,"zifk e`" ipz `l inp dvinwa :opiqxb ikd ."zifk e`" ipz `l inp dvinwa jkld'åëå àéä øæòéìà éáø éðî àäipzn `l unewac oeike :opiqxb ikd -

`le `ed melk e`l unew zifkc daygnc ,"xgnl dvnewn zifk e` xgnl dvnew xihwdl" ipzinl ivn `lc oeik ,xnelk ."zifk e`" ipz `l inp mixiya "zifk e`" dil

dvinwa `pzinl dil dede .mixiy xeqi`a `iig iax ixiin `l `dc ,mixiy xeqi`c meyn `le ,zeceard rax` lkn zg`a "zifk e`" ipz `l inp mixiya jkld - oilbtn

`l inp mixiya jkld ,"xgnl evnewn zifk e`" unew iab dil ipzin `lc meyn `l` ,"xgnl dixiyn zifk e` xgnl dixiy lek`l zpn lr" dxhwdae jelidae ilk oznae

."zifk e`" ipzééáà äéì øîàmixiya `iig iax zifk ipzw `lc i`de ,ediipira edpzi` mixiy `l` .mixiy exqgc oebk ,zxn`ck e`l - "zifk e`" `iig iax ipz `lc `d -

- "zifk e`" dil ipzin `l unewac oeike .unew dilek` aygn `diy cr lebit ied `l zifk` ayigyk inp `kd ,elek z` aixwiy cr :xn`c xfril` iaxk xaqc meyn -

edl `ipdn `lc jl `ni` exqgc `kid la` ,mixiyd exqg `le li`ed - zxk eilr oiaiige lebit :`tiq `pz ikd meyne ,mixiyd exqg `l mlerle .ipz `l inp mixiya

.lebita edpirawinl dxhwdåìåë úà áéø÷éù ãò øîåà øæòéìà éáøåxihwdl aygn `diy cr lebit ied `l :xaq inp `kd .axw lkd `diy opira - lilk eleke li`edc -

.lebit ied `l - xgnl dixiyn zifk lek`l zpn lr e` unewd on zifk xihwdl zpn lr unew ipixd :xn` i`c ,unewd lkàåä øæòéìà éáø éàaxc `ziixa jd -,`iig i

lebit xgnl dvnew xihwdl :da ipzw i`n`àéä ?.mly rnync ,"`ed dy`" mi`elina aizkc -éàååâ àëéàã êðä`ipdnc ,zexiyk e`nhp `lc ipd inp ikde .e`vi `lc -

.(mi`elnc) gafd mcay dwixf edlàöåéì úìòåî ä÷éøæ øîàã äéì úòîù ïàî,lebit inp ea bdepe lek`l xyk miptl xiizypy dnc ,mipiipr lkl `iilrn gafk iedc -

.`veil `ipdn dwixfc ,zexyk i`eeb `ki`c jpd :`kd ipzwcàì äñøôð øîà÷ådcen `aiwr iax elit` mixiy exqg ik :xn`c `ped axk `nl` .mixiy exqg epiidc -

:xg` oipr .xfril` iax oky lke ,lebita rawinl `le xizdl `l ,dxhwd `ipdn `lcdil zrny o`n :xn`wc meyn ,ikd `iz` `l opaxl la` .aizk miptd mgla "`ed"

.mc zwixf `kil miptd mglae ,'eke `veil zlren dwixf xn`céðú÷ éî`id `aiwr iaxc wcinl ,zexyk i`eeb `ki`c jpd - z`vi `d :`icda -úàöé ìáà ?:opixn` `l -

`axck `l` ,`ped axk e`l mlerle .'eke qxtp ipzwc `de ,qxtp `le z`vi ipzinl dil irai`c `ed oicae .`ed xfril` iaxe ,zeleqt olek `l` ,zexyk i`eeb `ki`c jpd

.xi`n epiax axd eia`e l`eny epiax axd yxity wecwcd o`k cr .cegl `aiwr iaxc `ail`e ,oexqigl inp `ipdn dxhwd :xn`c

dpyn'åë øîåà éñåé éáø .õîå÷ä.`xnba yxtn `nrh -çáæä ïî äæ äðéù äîlebit xgnl eixeni` xihwdl zpn lr ehgeyy -äçðîä ïî äðéà ?.`xnba yxtn -

àøîâøéúî éöçá ïéìâôî ïéà.iqei iax biltc `ed ,xizn ivg zcear xgnl cearl ayig m`y -
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õîå÷ä`nw wxt seqa lirl Ð dgpnd z`

,"zifk e`" ipz `lc `iig iaxcn wiic (` ,ai)

jixhvi` `l `kdc ,`kdn wcinl ivn `lc

.`nw wxta `pzc oeik "zifk e`" ipzinl

à÷irac `de Ð dcen i`dac ol rnyn

xn`c xi`n iaxk `lc iqei iaxc jenqa xninl

unew `kdc ,inc `l Ð xizn ivga oilbtn

`veik oi`y oeik ,dnly dcear aiyg dgpnd

jke .onwl oiwxit dileka gkenck ,dpeala da

.jenqa qxhpewa yxit
meyn
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Bkøc (ïéà)L øác ìBëàìå ìBëàì éà ?éì änì ez àä̈¨¨¦¦¤¡§¤¡¨¨¤¥©§
óøèöîc ïì òîLî à÷ ìBëàì¯zòîL àôéñc àLéøî ¤¡¨©§©¨§¦§¨¥¥¥¨§¥¨¨§©§

øçîì úéæ éöçk õeça úéæ éöçk :éðú÷c ,dpéî¯àä ,ìeñt ¦¨§¨¨¥©£¦©¦©©£¦©¦§¨¨¨¨
øçîì úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk¯ìBëàì éà !ìebét ©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦§¨¨¦¦¤¡

ïì òîLî à÷ àôeb àéäc ,øéè÷äìe¯àLéøc à÷eicî §©§¦§¦¨¨©§©¨¦¦¨§¥¨
Bkøc ïéàL øác ìBëàìå ìBëàl äî àzLäc ,dpéî zòîL̈§©§¦¨§¨§¨©¤¡§¤¡¨¨¤¥©§
?àéòaéî øéè÷äìe ìBëàì ,óøèöî àì :zøîà ,ìBëàì¯ ¤¡¨§©§¨¦§¨¥¤¡§©§¦¦¨£¨

Czòã à÷ìñ ;déì àëéøèöéà øéè÷äìe ìBëàì ,ïéà¦¤¡§©§¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨
àëä ìáà ,áMçî÷ déçøBà ék àìc àeä íúä :àðéîà̈¦¨¨¨§¨¦§¥¨§©¥£¨¨¨

.ïì òîLî à÷ ,óøèöì àîéà áMçî à÷ déçøBà ék éàäáe ,áMçî÷ déçøBà ék éàäác¦§©¦§¥¨§©¥§©¦§¥¨§©¥¥¨¦§¨¥¨©§©¨

úåçðîä ìë êìò ïøãä

õîBwäøçîì döîe÷ øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà¯àeäL äæa éñBé éaø äãBî ©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨§©§¦§¨§¨¨¤©¦¥¨¤¤
øçîì dúðBáì øéè÷äì .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét¯,úøk Ba ïéàå ìeñt :øîBà éñBé éaø ¦§©¨¦¨¨¨¥§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨§¥¨¥

çáfäL :ïäì øîà ?çáfä ïî äæ äpéM äî :Bì eøîà .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§©¨¦¨¨¨¥¨§©¦¨¤¦©¤©¨©¨¤¤©¤©
.äçðnä ïî dðéà äðBáìe ,ãçà åéøeîéàå BøNáe BîcàøîâéñBé éaø äãBî :àðúéîì éì änì ¨§¨§¥¨¤¨§¨¥¨¦©¦§¨¨¨¦§¦§¨¤©¦¥

¯ ?Bæaøçîì dúðBáì øéè÷äì :àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî¯Ba ïéàå ìeñt :øîBà éñBé éaø ¨¦§¨¨¥§¦§¨¥¨§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨§¥
,éîð àLéø eléôàå ,øézî éöça ïéìbôî ïéà :øáñ÷c íeMî éñBé éaøc àîòè ,àîéúc eäî ;úøk̈¥©§¥¨©§¨§©¦¥¦§¨¨©¥§©§¦©£¦©¦©£¦¥¨©¦
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מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zegpn(iyily meil)

éì änì ez àä,`tiqd z` zepyl jixv dnl ±ìBëàìå ìBëàì éà ¨¨¨¦¦¤¡§¤¡
óøèöîc ïì òîLî à÷ ìBëàì Bkøc ïéàL øácliaya m` ± ¨¨¤¥©§¤¡¨©§©¨§¦§¨¥

icpyayig la` mitxhvn oi` dxhwde dlik` `weecy dpnn wi
,zetxhvn zeaygnd unew zif ivg lek`le miixiy zif ivg lek`l

`lddpéî úòîL (àôéñã) àLéøîepipy ixdy ,ok xacd oi`y ¥¥¨§¥¨¨§©¦¨
ef oi` unew lek`l ayig m`y o`kne ,'lek`l ekxcy xac' `yixa

[zxg` daygn mr ztxhvn dpi`y heyte] llk daygnéðz÷ã)§¨¨¥
éöçkå øçîì úéæ éöçk àä ìeñt øçîì úéæ éöçk õeça úéæ éöçk©©¦©¦©©©¦©¦§¨¨¨¨©©¦©¦§¨¨§©©¦

.(ìeâét øçîì úéæ©¦§¨¨¦
:eze` mb dgece `tiqd dzpyp recn xg` xaqd drivn `xnbdéà¦

ayig m`y `tiqd ixaca rinydl `pzd `ay xn`p m`e ±ìBëàì¤¡
miixiy zifk ivgøéè÷äìezeaygnd oi`y ,unew zifk ivg §©§¦

,dtebl zkxvp `l` weic myl `tiqd dzpyp `ly epiide ,zetxhvn
.(ïì òîLî à÷ àôeâ àéäã)xak ixddpéî úòîL àLéøc à÷eécî §¦¨¨©§©¨¦¦¨§¥¨¨§©¦¨

lek`l ayig m`y dpnn epwiicy ,z`f eprny `yixd ixac weicn ±
,daygn ef oi`y ,unew zifk ivge miixiy zifk ivgàzLäcixdy ± §©§¨

e dzrnìBëàl äîmiixiy zifk ivgBkøc ïéàL øác ìBëàìå ©¤¡§¤¡¨¨¤¥©§
ìBëàì[unew zifk ivg-],óøèöî àì úøîàok m`ìBëàìivg ¤¡¨§©Ÿ¦§¨¥¤¡

miixiy zifkøéè÷äìeunew zifk ivgàéòaéîxnel jixv ike ± §©§¦¦©§¨
lek`l xy`n lecb xzei cer ipeyd dfa ixd ,mitxhvn mpi`y

unew lek`le miixiy.
:`xnbd zvxznïéàayigy ,eteb dfd ote`d ok` ±ìBëàìivg ¦¤¡

miixiy zifkøéè÷äìeunew zifk ivgdéì àëéøèöéàrinydl §©§¦¦§§¦¨¥
miixiy lek`l aygndy dnn df oic cenll oi`e ,sexiv jka oi`y

c meyn ,mitxhvn oi` uneweàðéîà Czòc à÷ìñcíúäaygna ¨§¨©§¨¨¦¨¨¨
unewe miixiy lek`làeämeyn mitxhvn oi`ydéçøBà ék àìc§Ÿ¦§¥

áMçî÷creiny unew zifk ivg lr ixdy] jxck `ly aygny ± ¨§©¥
dpi`e llk daygn ef oi` okle ,[elke`l aygn `ed dxhwdl

,miixiy zifk ivg zlik` zaygn mr ztxhvnàëä ìáàlek`la] £¨¨¨
[unew zifk ivg xihwdle miixiy zifk ivgdéçøBà ék éàäác¦§©¦§¥

áMçî à÷ déçøBà ék éàäáe áMçî÷`ed [miixiya-] dfay ± ¨§©¥§©¦§¥¨§©¥
ekxck aygn [unewa-] dfa oke [mlke`l epiide] ekxck daygn

[exihwdl]óøèöì àîéà.etxhviy xen` ±ïì òîLî à÷mpi`y ¥¨¦§¨¥¨©§©¨
.mitxhvn

úåçðîä ìë êìò ïøãä

äçðîä úà õîå÷ä ¯ éðù ÷øô
el` zrya ,migafae zegpna lebit zaygn oica wqer df wxt
dgpnd zaxwd iyrnn el` lre ,daygnd zlqet zeceardn

.daygnd dliren oick `ly mzeyrl aygy

äðùî
unewd zxhwd lr lebit zaygn oic z` zx`an epiptly dpynd

:dpealdeäçðnä úà õîBwäzpn lr dvnewy ayigeìBëàìzifk ©¥¤©¦§¨¤¡
näéøéL,ozlik` onf xg`l ,xgnlBàzpn lr unwyøéè÷äì §¨¤¨§©§¦

,øçîì döîe÷zpn lr unewd oiprl minkg lr iqei iax wlegy s` §¨§¨¨
z`f lka .lebit oic el oi`y xaeqe ,xgnl dpeald z` xihwdläãBî¤

äæa éñBé éaø,xgnl dvnew z` xihwdl zpn lr unwa ±àeäL ©¦¥¨¤¤
ìebét,xenb.úøk åéìò ïéáéiçå ¦§©¨¦¨¨¨¥

zpn lr dgpnd z` unewdøéè÷äìz`,øçîì dúðBáìewlgp dfa §©§¦§¨¨§¨¨
y ,minkge iqei iaxìeñt ,øîBà éñBé éaø,minkg ixacnBa ïéàå ©¦¥¥¨§¥

,úøk.llk leqt ea oi` dxezd onyìebét ,íéøîBà íéîëçåxenb ¨¥©£¨¦§¦¦
`edBì eøîà .úøk åéìò ïéáéiçå,iqei iaxl minkgäæ äpéM äî± §©¨¦¨¨¨¥¨§©¦¨¤

dgpnd oic dpzyp recn,çáfä ïîzpn lr dndad hgy m` gafay ¦©¤©
dgpna recne .xenb lebit df ixd ,xgnl mixeni`d xihwdl
lebit oic el didi `l ,xgnl dpeald xihwdl zpn lr dvnwyk

.xenbïäì øîà,xaca yi welig ,minkgl iqei iaxBîc ,çáfäL ¨©¨¤¤©¤©¨
ãçà åéøeîéàå BøNáedaygn liren jkle ,gafd on mleky ,md §¨§¥¨¤¨

.zxg` dcear lr mdn cg` zcear zryaeok oi`y dn,äðBáì§¨
dðéàwlg.äçðnä ïî ¥¨¦©¦§¨

àøîâ
e` miixiyd z` lek`l zpn lr dgpnd z` unewd :dpyna epipy
`edy dfa iqei iax dcen ,epnfl ueg dvnew z` xihwdl zpn lr

.lebit
:`xnbd zl`eyàðúéîì éì änìxnel `pzd jxved recn ± ¨¨¦§¦§¨

yBæa éñBé éaø äãBîzpn lr e` miixiyd lek`l zpn lr unewa ± ¤©¦¥¨
.epnfl ueg unewd xihwdl

:`xnbd zayiinàôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMîezrca didy ± ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
oiprl ,minkge iqei iax ly mzwelgn z` dpynd seqa `iadl

zpn lr unewd,øçîì dúðBáì øéè÷äìy,ìeñt øîBà éñBé éaø §©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨
,úøk Ba ïéàåe .xenb lebit epi`yàîéúc eäîdler didy oeike ± §¥¨¥©§¥¨

c yxtl epzrc lrïéìbôî ïéà øáñ÷c íeMî éñBé éaøc àîòè©£¨§©¦¥¦§¨¨©¥§©§¦
øézî éöçawx epnfl ueg xihwdl lebit zaygn ayig xy`ky ± ©£¦©¦

ixdy ,xizn ivg `l` dpi` dpealdy oeike .lebit epi` ,xizn ivg
unewd ,mdipy zxhwd xg`l `l` dlik`a mixzip miixiyd oi`

fl ueg dpeald z` wx xihwdl ayg m` jkl ,dpealdeepi` epn
,lebitådf mrh itlénð àLéø eléôàlr unwy ,oey`xd oica mb ± §£¦¥¨©¦

ixdy ,lebit epi`y iqei iax xeaqi ,epnfl ueg unewd xihwdl zpn
,xizn ivg `l` epi` ok mb unewd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zegpn(iyiy meil)

,leqt oaxwd ,xiznøLk øîàc ïàîexaeqéaøk(.ci lirl)m`y , ©§¨©¨¥§©¦
.mitxhvn mi`vgd oi`y ,xyk ,mrt lka xizn ivga lbit

:`xnbd daiynéànî,jk xnel epl oi`n -àîìc`ny -ïàk ãò ¦©¦§¨©¨
íúä øéàî éaø øîà÷ àìxizn ivga milbtnyàlàote`aáMéçc Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨§¦¥

lebit zaygnBøeòéLalk epiidc ,mly dxhwd xeriy zxhwda - §¦
,cgi unewd,BøeòéLa áMéç àìc ,àëä ìáàayig mrt lka `l` £¨¨¨§Ÿ¦¥§¦

,meyney xeriy zxhwdaàì.lbitïðaø éøîà à÷ àì ïàk ãòå Ÿ§©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨
íúäleqtyàlàote`adéleëa déa áMéç àìcd lka -,øézî ¨¨¤¨§Ÿ¦¥¥§¥©¦

,xizn ivga wx `l`øézî déleëa déa áMéçc ,àëä ìáàlka - £¨¨¨§¦¥¥§¥©¦
,dpealde unewdìébôc énð éëä.lbit ok` -øîà à÷ àì ïàk ãòå ¨¦©¦§©¦§©¨Ÿ¨¨©

íúä éaøxykyàlàote`aäãBáò dúBàî déélî øãä àìc- ©¦¨¨¤¨§Ÿ£©©§¥¥¨£¨
milyd `l ,oey`xd yakd zhigya eilr aygy zifkd ivg z`y

,zifkläãBáò dúBàî déélî øãäc ,àëä ìáàayg lkd jqay - £¨¨¨©£©©§¥¥¨£¨
,zifk lr.ìéñôc énð éëä̈¦©¦§¨¦

:`xnbd dwiqn,ìebét øîàc ïàî àlàl xaicìkä éøáczrcl - ¤¨©§¨©¦¦§¥©Ÿ
oke ,iaxe minkge xi`n iaxìeñt øîàc ïàîl xaicìkä éøáceïàî ©§¨©¨¦§¥©Ÿ©

øLk øîàcl.ìkä éøác §¨©¨¥¦§¥©Ÿ
:mdinrh z` `xnbd zx`anìebét øîàc ïàîløáñ÷ ,ìkä éøác ©§¨©¦¦§¥©Ÿ¨¨©

yêëa äìéëà êøchrn hrn lek`lCëa äøè÷ä Cøãåxihwdl ¤¤£¦¨§¨§¤¤©§¨¨§¨
ueg ekxck lek`l daygna ekxck xihwdy `vnpe ,hrn hrn

.lbite ,epnflìeñt øîàc ïàîel(ïéà) øáñ÷ ,ìkä éøácyCøc ©§¨©¨¦§¥©Ÿ¨¨©¥¤¤
å ,Cëa äøè÷ä Cøc ïéàå Cëa äìéëàokldì àéåä`id ixd - £¦¨§¨§¥¤¤©§¨¨§¨§¨§¨¨

,äøè÷eä àlL äçðîk.dleqt `idyøLk øîàc ïàîeléøác §¦§¨¤Ÿ§§¨©§¨©¨¥¦§¥
øáñ÷ ,ìkäy,Cëa äìéëà Cøc ïéàå Cëa äøè÷ä Cøcxihwde ©Ÿ¨¨©¤¤©§¨¨§¨§¥¤¤£¦¨§¨

.zlqet daygn `ll oick
epipy(.bi)dpc `xnbd .xgnl dpeal xihwdl zpn lr unwy in oic

:xgnl dpeal xihwdl zpn lr unew xihwnaéøîà̈§¦
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zegpn(iyily meil)

àäác ïì òîLî à÷,epnfl ueg unewd xihwdl zpn lr unway - ¨©§©¨¦§¨
äãBî,xiznd z` lbtn xizn oi`y ,enrhe .`ed lebity iqei iax ¤

.oldl x`eanke
zpn lr unewd :dpyna epipyéñBé éaø ,øçîì dúðBáì øéè÷äì§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥

.úøk Ba ïéàå ìeñt øîBà¥¨§¥¨¥
:iqei iax ly enrh z` zx`an `xnbd,Lé÷ì Léø øîàly enrh ¨©¥¨¦

jky ,`ed iqei iaxúà ìbôî øézî ïéà ,éñBé éaø äéä øîBà¥¨¨©¦¥¥©¦§©¥¤
øéznälbtl dliren ,cg` xizn zcear zrya daygn oi` - ©©¦

ayig m` jkle .epnfl ueg xg` xizn zcear zeyrl aygn xy`k
.lebit epi` ,dpeald zxhwd lr lebit zaygn ,unewd zvinw zra
cr dlik`a mixzip miixiyd oi`y ,`id xg` xizn dpealdy itl
.miixiyd z` mixizn mdipyy `vnpe ,dpealde unewd exihwiy

:yiwl yix siqenøîBà äzà ïëå,iqei iax xaeq ok enky -éðLa §¥©¨¥¦§¥
L ,íéðtä íçì ìL äðBáì éëéæaipye ,mgld z` mixizn mdipy §¦¥§¨¤¤¤©¨¦¤

e ,md mixizn,øéznä úà ìbôî øézî ïéàzrya ayig m`y ¥©¦§©¥¤©©¦
.lebit epi` ,epnf xg`l ipyd z` xihwdl ,mikifadn cg` zxhwd

:`xnbd zl`eyéàîxnel yiwl yix siqedy edn -äzà ïëå' ©§¥©¨
àøîBipy lkay `ed heyt ixde ,'miptd mgl ly dpeal ikifa ipya ¥

.xiznd z` lbtn xizn oi`y iqei iax xaeq mixizn:`xnbd zayiin
éñBé éaøc àîòè àîéúc eäîwx `ed xiznd z` lbtn xizn oi`y ©§¥¨©£¨§©¦¥

,äðBáìae,àéä äçðîc dðéî åàìc íeMîefe ,`id zleq dgpndy ¦§¨¦§¨¦¨§¦§¨¦
.dpealeäðéð éããäc dðéîc ,äðBáì éëéæa éðLa ìáàcg` oiny - £¨¦§¥§¦¥§¨§¦¨©£¨¥¦§

,dpeal mdipyy ,mdàîéày iqei iax dcenyéããäà éìbôî- ¥¨§©§¦©£¨¥
.ipyd zcear lr mdn cg` zcear zrya daygn dlirenyà÷̈

ïì òîLîipyy lk ,md cg` oin m` s`e ,dfa welig oi`yyiwl yix ©§©¨
.ipyd z` lbtn cg` oi`y iqei iax xaeq ,md mixizn

:`xnbd dywnúøîà úéöî éîec xnel jpd leki m`d ike -àîòè ¦¨¥¨§©©£¨
éñBé éaøcxn`yäðBáìac ,lebit epi`ydðéî åàìc íeMî åàì §©¦¥¦§¨¨¦§¨¦¨

àéä äçðîc,dgpnd oinn dpi` dpealdy df mrhn epi`y -àäå §¦§¨¦§¨
Bì eøîà ,àôéñ éðz÷,iqei iaxl minkgäúpéM äîdpey recn - ¨¨¥¥¨¨§©¦§¨

dpeald lr daygnd oic,çáfä ïîmcd zcear zrya ayig m`y ¦©¤©
e .`ed lebit mixeni`d zxhwd lrïäì øîà,minkgl iqei iax ¨©¨¤

y ,jk `ed weligdyãçà åéøeîéàå BøNáe Bîc çáfämleky ,md ©¤©¨§¨§¥¨¤¨
,md gafd oinåddðéà äðBáìn,äçðnä ïîefe ,`id zleq dgpndy §§¨¥¨¦©¦§¨

xizn oi`y meyn epi` iqei iax ly enrhy ,ok m` yxetne .dpeal
.epin epi`y xac lr zlren daygn oi`y `l` ,xiznd z` lbtn

oi`y iptn `ed iqei iax ly enrhy xnel yi zn`a :`xnbd zvxzn
e ,md cg` oin mdipyyk s`e ,xiznd z` lbtn xiznïî dðéà éàî©¥¨¦

,äçðnäydðéàmiixiyd enk.äçðî áekéòa:`xnbd zyxtnåàìc ©¦§¨¥¨§¦¦§¨§¨
íéøéMì õîB÷ eäì ákòîc éëéä ékenk dpealdy xn`p `ly - ¦¥¦¦§©¥§¤©¦©¦
,mze` akrn unewdy ,`id miixiydõîB÷ øh÷úî åàìc änëc§©¨§¨¦§©©¤

,íéøéL éìëàúéî àìeénð éëäunewd zxhwdy xn`pdì ákòî Ÿ¦§¨§¦¦©¦¨¦©¦§©¥¨
äðBáììok` m`e ,dpeald xihwdl oi` unewd xhwed `ly lky - ¦§¨

zrya dpeald lr lebit zaygn dliren dzid ,ok mixne` epiid
,ok xacd oi`y ,envr xizna lebit df didy itl ,unewd zcear

àLéøa øè÷î éàä éòa éà àlàunewd z` xihwdl `ed leki - ¤¨¦¨¥©©§©§¥¨
.dpeald z` jk xg`e ,dligzaàLéøa øè÷î éàä ,éòa éàåleki - §¦¨¥©©§©§¥¨

jkle .unewd z` okn xg`l wxe ,dligz dpeald z` xihwdl `ed
`ed mcdy ,gafa ok oi`y dn .mipey mixizn ipyk md miaeyg

lr daygn liren jkl ,dxhwdl mixeni`d z` xizn,mixeni`d
.envr xizna lbitk df ixdy

:`xnbd zx`anïðaøåxizn oi`y iqei iaxl micen minkg mby - §©¨¨
,mzrcl la` .xiznd z` lbtnúà ìbôî øézî ïéà ïðéøîà ék¦¨§¦©¥©¦§©¥¤

úøîàc øçîì Bøéáçî ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL éab) øéznä©©¦©¥¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¥£¥§¨¨§¨§©
àðî ãça eòáwéà àìc àëéä éléî éðä (íéøLk íäéðL`lyk wx - §¥¤§¥¦¨¥¦¥¥¨§Ÿ¦©§§©¨¨

oaxw mdy ,zxvr iyak ipya enk ,cg` ilka mixiznd ipy erawed
miyakd zaxwde ,zereayd bga mgld izy mr mi`ad minly

zrya daygn oi`y .mipdkd zlik`l mgld izy z` dxizn
.lbtl zlren ,ipyd yak zcear lr ,cg`d yak zcearàëéä ìáà£¨¥¨

,àðî ãça eòáwéàc,dpealde unewd enkéîc ãçkmd ixd - §¦©§§©¨¨§©¨¥
.ipyd zcear lr mdn cg`a daygn dlirene ,cg` xiznk miaeyg
xg`ly ,dgpndn dpeald hewil oic xexiaa zwqer epiptly `ibeqd
dxihwne ,dgpnd lr zgpend dpeald z` hwln ,zleqdn unwy
e` `id xfa dleqty dcear m` ,unewd xihwny enk ,gafnd lr

.`lèewéì ,éàpé éaø øîàdäðBáìxihwdl zpn lr zleqd lrn ¨©©¦©©¦§¨
dyrpy ,dpealdøæa,xf ici lr -.ìeñt §¨¨
:`xnbd zl`ey,àîòè éàî.dcear df oi` ixde:`xnbd zayiin ©©£¨

íeMî ,äéîøé éaø øîàzcear,äëìBäy `edda eòâðhewily - ¨©©¦¦§§¨¦¨¨¨§¨
`ed dxhwdl dkledd zligz dpealdzcear llka `ed okle ,

c itl .dkledøáñ÷mby ,i`pi iaxdîL ,ìâøa àlL äëìBä ¨¨©¨¨¤Ÿ¨¤¤§¨
äëìBä,,gafnl axiwe hiyed wx `l` ,elbxa jiled `l m` s`y ¨¨

dpeald z` dfa `ed axwny ,dpeald hewil mb jkle ,`id dkled
.`ed dkled llka ,gafnd lr dxhwdlåy mb `ed xaeqøæa äëìBä §¨¨§¨

.äìeñt§¨
:`id dcear dpeal hewily ,df oicl xewn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àðéðz énð ïðà óà ,éøîmb dfn cenll yiy oic dpyna epipy - ¨¦©£©©¦§¦¨
lirl dpynd .`id dceary ,dpeal hewil oiprl(.ai)oica zwqer

dgpna yi zecear rax`y dpynd zcnlne ,dgpnd oaxwa lebit
,gafay zecear rax` cbpk mde ,mda milbtny:epipy jkeäæ¤

å ,õîBwä ìk ,ììkädïúBðunewd z`éìBnäå ,éìkaøéè÷näå C ©§¨¨©¥§¥©§¦§©¦§©©§¦
.lebit df ixd ,elld zeceard zrya ayig m` ,unewd z`yxtn

:ixn axõîB÷ àîìLa`id daeyg dcear unewy exn`y dn - ¦§¨¨¥
unewd oky ,oaeneðééäenk `ed ixd -,èçBLeéìBîeðééä énð C ©§¥¦©¦©§

kéìBîCoke .mcdeðééä øéè÷îk÷øBæjke ,gafnd iab lr mcd z` ¦©§¦©§¥
.gafnd lr unewd xihwn dfàlày exn`y dnéìka ïúBðef mb ¤¨¥©§¦

,zeywdl yi ,da milbtny daeyg dcearãéáò à÷ éàîefi` - ©¨¨¦
,dfa `ed dyer dcearäìa÷ì éîãc íeMî àîéìéàmcd ly ¦¥¨¦§¨¥§©¨¨

y itl ,ok xnel xyt` i` ,wxfna,éîc éîixdeíúä,mcd zlawa ¦¨¥¨¨
àìénîdn ,odkd cvn diiyr `ll ,ilkd jezl mcd qpkp envrn - ¦¥¨
ok oi`yàëä,ilka unewd zpizpaéîøå ìé÷L à÷gwel odkd - ¨¨¨¨¦§¨¥

ilka dpizp recn dyw aeye .ilkd jeza micia egipne unewd
.dcear zaygp

àlà,dcear daeygy mrhdy ,ixn ax x`anàìc ïåéëc íeMî ¤¨¦§¥¨§Ÿ
dì ãáò àìc déì àéâñ`la unewd zxhwdl xyt` i`y oeik - ©§¨¥§Ÿ¨©¨

jkl ,unewd ycwl zpn lr okl mcew ilka unewd zgpdäãBáò£¨
,àéä äáeLçeéçøk ìòdì éeLî Cdaiygdl yi -,äìa÷ks`e £¨¦©¨§¨§©¥¨§©¨¨

ok enky ,ixn ax jkn cnel .dlawl ynn dnec dpi`yénð àëä̈¨©¦
,dpeald hewil oiprl eppecipadì ãáò àìc dì àéâñ àìc ïåék- ¥¨§Ÿ©§¨¨§Ÿ¨©¨

iab lrn dligz dehwliy `la dpeald z` xihwdl xyt` i`y
,zleqd,àéä äáeLç äãBáòeéçøk ìòdì éeLî Cdaiygdl yi - £¨£¨¦©¨§¨§©¥¨

ékenk -.äëìBä ¦¨¨
:ixn ax ixac z` `xnbd dgecàìdpeal hewil cenll xyt` i` - Ÿ

itl ,dkled zceark hewild z` jk meyn aiygdl ilka dpizpn
yíìBòìiptn ,`id dcear ilka dpizpy mrhdy ,xnel yiéîãc §¨§¨¥

,Cì àéL÷ à÷ãe ,äìa÷ìc ,mzencl oi`yíúämcd zlawa §©¨¨§¨©§¨¨¨¨
àìénîe ,ziyrp `idéîøå ìé÷L à÷ ,àëäoi`y ,uxzl yi .micia - ¦¥¨¨¨¨¨¦§¨¥

c oeik ,df weliga gibydléãkîixdy -,eäééåøzmcd zlaw mb ¦§¦©§©§
myl mxwir ,ilka unewd zpizp mbe ,ilka,àeä éìk úMeã÷§©§¦

unewd z`e ,dwixfl mcd z` ,ekezay dn z` ycwn ilkdy
oky oeike .dxhwdlél äîziyrp ilkl dpizpd m`,àìénîeél äî ©¦¦¥¨©¦

éîøå ìé÷L à÷ilka dpizp df mrhne ,dfa wlgl oi` `l` ,micia ¨¨¦§¨¥
oi` mewn lkne .`id dlaw llka oky da lbtl dcear zaygp
`l dnec dpi`y ,`id dcear llkay dpeal hewil oiprl cenll

.ilka unewd zpizpl `le ilka mcd zpizpl
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oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äãåî àäáã ïì òîùî à÷:onwl yxtnc meyn `l` ,`ed ikd meyn e`l `nrhc -

.xizn lbtn xizn oi`éñåé éáø äéä øîåà.iqei iaxc `nrh epiid ,xnelk -ïéà
øéúîä úà ìâôî øéúîxg`d xizn lbtl zlren ,unew oebk df xizn zcear oi` -

.unewd zceara dpeald lr aygn `edy daygna ,dpealdéëéæáá øîåà äúà ïëå
äðåáìmgl ikifan cg`d xihwd m`y -

dpi` - xgnl xg`d xihwdl zpn lr miptd

.lbtl daygnïëå éàî`kid lkc `hiyt -

!iqei iax bilt oixizn ipy `ki`cäðéî åàì
àéä äçðîã.dpeal efe zleq efc -äðéà
äçðî áåëéòámeyn `nrh mlerl ,xnelk -

xn`w ikde .xiznd z` lbtn xizn oi`c

z` xizn `ed mcde ,cg` elek gafd :edl

mixeni`d lr ayig ik ,jkld ,mixeni`d

ipy e`l - mc zcear zrya epnfl ueg

dgpn zakrn dpi` dpeal la` .edpip oixizn

akrn unewd oi`e ,mixiy aekr llka dpi` -

,miixiy akrnc ikid ik xihwdn dpeald

xn`e ,envr ipta xizn dpeal `ied jklid

.xiznd z` lbtn xizn oi`àìã àëéä
àðî ãçá åòá÷éà,zxvr iyak iab oebk -

on cg` hgy :oizipznc `tiqa opax ecenc

mdipy xgnl exiagn lek`l miyakd

mzd - mgld z` oixizn mdipyc ,mixyk

.xiznd z` lbtn xizn oi` xn` i`ceèå÷éì
äðåáìhwln did unewd zxhwd xg`lc -

.exihwne zlqd lrn dpealdäëìåä íåùî
äá åòâðhrin odkl dpzpe dhwily dfy -

,zeceard on zg` dklede .odkd jelida

aizkc ,dkled eda aizkc migafn opixnbc

xn xn`c ab lr s`e ."oxd` ipa eaixwde"

oeyl ikd elit` ,mcd zlaw ef :(` ,c migaf)

oiaiig lkd" seqa opixn`ck ,`ed dkled

.(` ,`i dbibg) ,"dii`xaìâøá àìùoebk -

dhiyede hwil `l` ,enewnn ff `ly xf

.odklàðéðú.`id dcear dpeal hewilc -

ììëä äærax` jpdl aiygwe ,`nw wxta -

dfc ,hgeyl inc unew .zeaeyg zecear

oke ,mipdk wlgn deabl wlg yixtne lhep

.dfàìéîî íúä`kd ,wxfna mcd ltep -

.ilka inxe unew liwyéîð àëähewila -

.dpealàåä éìë úùåã÷mc lawn ycwnc -

unew inp ikd ycwn ilka ozepde ,ilka

dpeal hewil la` .oinec df xacae ,ilka

.`id dcear e`l ,jpdn `cgl inc `lc

äðùîíéùáë éðù:aizkc ,zxvr iyak -

`xwie) "minly gafl dpy ipa miyak ipye"

izyl oiycwne oixizn miyak mze`e ,(bk

mili`e xte miyak rayc ab lr s`e .mgld

wxta yxtn ,mzd iaizk mifr xirye mipy

yecw mgld oi`y (` ,fn zegpn) "zlkzd"

li`ed ,minly miyak ipy zhigya `l`

.dtepza enr ewwfedeåúåà åà äìçä åúåà
'åë øãñä.`xnba yxtn iqei iaxc `nrhe -

àøîâìàîùå ïéîé.`wec e`l -ìàîù êøé ìâôúð àì.zxk aiig oi` dlke`de -øáà ãç éîèéà åìéà.xyad on yxtedy xg`l -úøë åá ïéà íìåòìmgla -

.eilr ayig `ly xg`dúéæëá úåìçä ïäéúùá ìâôéù ãò.lebit edlek ied ,odizy oia zifka `l` lbit `l elit` ,xnelk -ïäî úçàá.dzxiag dlbtzp `l -åìéôà
éîð ïäî úçàá.lebit dfe df :oizipzna xn` `dc -àîìùá úøîà éàzetxhvn ikd meyn - ef dlbtzp efa lbit i`e ,edpip `teb cg :ez` cg` gafnc ,zekixi iab -¤©

opixn`c ,cg` sebn odizy e`a eli`k ezaygna df eaxiry dn edl ipdnc ,odizy oia xgnl zifk lek`l zpn lr ayigc ,edpiaxr ik efn zif ivge efn zif ivg zelg

.oaxir `l inp ezaygnae ,ez` `teb cgn `lc meyn - dzxiag dlbtzp `l odn zg`ac `nrh epiid zelg iabe .otxvl ipdn ezaygn axirc (a ,ci) onwl
àìà
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íåùî:(a ,bi) migafc `nw wxt seqa Ð 'ek lbxa `ly dkled xaqw da erbp dkled

,`pipz inp op` s` :dlr wiqnc ,`ed `nrh cge .zlbtn rav` zliahy izrny

.`ed lbxa `ly dkled xaqw :dlr xn`w `l ikd elit`e ,`kd ikìåëàìon cg`

:`xnba opgei iax iracn .lebit xcqd eze`y ,mixcqd on zg` dlg oicd `ed Ð mixcqd

?edn xepz dt`n zgpna ?edn dcez ingla

la` ,mipin ipy eedc meyn dil `irainc rnyn

:`xnba opixn`wc `de .lbtzpc `hiyt oin eze`

lr s` ,dilek `nhi` in xa` cg `nhi` eli`

d`nhp m`y ,zg` dlga `nrh i`d jiiyc ab

lebit oiprl mewn lkn ,xcqd lk `nhp `l zg`

cgk aiyge ,cg` xcqa erawede li`ed ,lbtzp

lbtzp `lc oini ly jxia lbitn ith lebit oiprl

d`nhp m` ,d`neh oiprl mb `nye .l`ny jxi

`tiqae `kd hwpc `de .xcqd lk `nhp Ð zg`

on cg`n zg` dlg hwp `le ,mixcqd on cg`

Ð `tiqae ,iqei iaxc `zeax meyn Ð mixcqd

lr ayigy it lr s`c ,minkgc `zeax meyn

lebit `wec xcq eze` ikd elit` ,xcqd lk

.xedhe lebit epi` ipyde ,`nheéàzxn`

`xiaq inp `zydc d`xp Ð `teb cg `nlya

mrhn epiid ,edpiaxr ik oitxhvnc `dc dil

cg` seb o`yr aezkd :(a ,ci) onwl opiyxcc

i` :jixt ikd meyne .oiteb ipy o`yr aezkde

,`teb cg iaiyg zekxi izyc `nlya zxn`

sxhvn ikd meyn Ð ef dlbtzp efa lbit m`c

i` `l` .cg` seb o`yr aezkdc ,axrnyk enk

dn ,iteb ixz iaiyg inp zekxi izyc zxn`

inp xyt`c ?cg` seb aezkd o`yry dn liren

zekxid izya ayig m` ,`ped ax xaqwc i`nlc

xg`l `aiygc `zi` m` ,lebit ied `l zifka

yxit qxhpewae .oeir jixve .efn ef elcaedy

.xg` oipra
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øçîì dúðBáì øéè÷äì" .äãBî àäác ïì òîLî à÷¯éaø ¨©§©¨¦§¨¤§©§¦§¨¨§¨¨©¦
øîBà ,Lé÷ì Léø øîà ."úøk Ba ïéàå ìeñt :øîBà éñBé¥¥¨§¥¨¥¨©¥¨¦¥
øîBà äzà ïëå ,øéznä úà ìbôî øézî ïéà :éñBé éaø äéä̈¨©¦¥¥©¦§©¥¤©©¦§¥©¨¥
úà ìbôî øézî ïéàL ,íéðtä íçì ìL äðBáì éëéæá éðLa¦§¥¨¦¥§¨¤¤¤©¨¦¤¥©¦§©¥¤

?"øîBà äzà ïëå" éàî .øéznä¯àîòè ,àîéúc eäî ©©¦©§¥©¨¥©§¥¨©§¨
äðBáìa éñBé éaøc¯ìáà ,àéä äçðîc dðéî åàìc íeMî §©¦¥¦§¨¦§¨¦¨§¦§¨¦£¨

eäðéð éããäc dðéîc äðBáì éëéæá éðLa¯éìbôî àîéà ¦§¥¨¦¥§¨§¦¨©£¨¥¦§¥¨§©§¦
.ïì òîLî à÷ ,éããäà¯éñBé éaøc àîòè zøîà úéöî éîå ©£¨¥¨©§©¨§¦¨¥¨§©§©§¨§©¦¥

éðú÷ àäå ?àéä äçðîc dðéî åàìc íeMî åàì äðBáìa¦§¨¨¦§¨¦¨§¦§¨¦§¨¨¨¥
çáfä :ïäì øîà ?çáfä ïî äúpéM äî :Bì eøîà ,àôéñ¥¨¨§©¦§¨¦©¤©¨©¨¤©¤©

!äçðnä ïî dðéà äðBáìe ,ãçà åéøeîéàå BøNáe Bîc¯éàî ¨§¨§¥¨¤¨§¨¥¨¦©¦§¨©
¯ "äçðnä ïî dðéà"éëéä ék åàìc ,äçðî áekéòa dðéà ¥¨¦©¦§¨¥¨§¦¦§¨§¨¦¥¦

àì õîB÷ øh÷úî åàìc änëc ,íéøéMì õîB÷ eäì ákòîc¦§©¥§¤©¦©¦§©¨§¨¦§©©¤¨
íéøéL éìëàúéî¯éà àlà ;äðBálì dì ákòî éîð éëä ¦§©§¦¦©¦¨¦©¦§©¥¨©§¨¤¨¦

¯ .àLéøa øè÷î éàä éòa éàå ,àLéøa øè÷î éàä éòä¥©©§©§¥¨§¦¨¥©©§©§¥¨
èçL éab ,øéznä úà ìbôî øézî ïéà ïðéøîà ék ?ïðaøå§©¨©¦¨§¦©¥©¦§©¥¤©©¦©¥¨©
íäéðL zøîàc ,øçîì Bøéáçî ìBëàì íéNákä ïî ãçà¤¨¦©§¨¦¤¡¥£¥§¨¨§¨§©§§¥¤

íéøLk¯ìáà ,àðî ãça eòáwéà àìc àëéä éléî éðä §¥¦¨¥¦¥¥¨§¨¦§©§©¨¨£¨
àðî ãça eòáwéàc àëéä¯:éàpé éaø øîà .éîc ãçk ¥¨§¦§©§©¨¨§©¨¥¨©©¦©©

øæa äðBáì èewéì¯:äéîøé éaø øîà ?àîòè éàî .ìeñt ¦§¨§¨¨©©§¨£©©¦¦§§¨
dîL ìâøa àlL äëìBä :øáñ÷ ;da eòâð äëìBä íeMî¦¨¨¨§¨¨¨©¨¨¤Ÿ¨¤¤§¨

¯ øæa äëìBäå ,äëìBäéîð ïðà óà :éøî áø øîà .äìeñt ¨¨§¨¨§¨§¨£©©¨¦©£©©¦
éìBnäå éìka ïúBðå õîBwä ìk :ììkä äæ ,àðéðzõîB÷ àîìLa ;øéè÷näå C¯éìBî ,èçBL eðééäC ¨¥¨¤©§¨¨©¥§¥©§¦§©¦§©©§¦¦§¨¨¥©§¥¦

éîð¯äéìBî eðééøéè÷î ,C¯,äìa÷ì éîãc íeMî àîéìéà ?ãéáò à÷ éàî éìka ïúBð àlà ,÷øBæ eðééä ©¦©§¦©§¦©§¥¤¨¥©§¦©¨¨¥¦¥¨¦§¨¥§©¨¨
dì ãáò àìc déì àéâñ àìc ïåéëc íeMî àlà !éîøå ìé÷L à÷ àëä ,àìénî íúä ?éîc éî¯ ¦¨¥¨¨¦¥¨¨¨¨¨¥§¨¥¤¨¦§¥¨§¨©§¨¥§¨¨©¨

éçøk ìò ,àéä äáeLç äãBáòdì ãáò àìc dì àéâñ àìc ïåék ,éîð àëä ;äìa÷k dì éeLî C¯ £¨£¨¦©¨§¥§©¥¨§©¨¨¨¨©¦¥¨§¨©§¨¨§¨¨©¨
éçøk ìò ,àéä äáeLç äãBáò!äëìBä ék dì éeLî C¯:Cì àéL÷ à÷ãe .äìa÷ì éîãc íìBòì ,àì £¨£¨¦©¨§¥§©¥¨¦¨¨¨§¨§¨¥§©¨¨§¨©§¨¨

à÷ él äî ,àìénî él äî ,àeä éìk úMeã÷ eäééåøz éãkî !éîøå ìé÷L à÷ àëä ,àìénî íúä̈¨¦¥¨¨¨¨¨¥§¨¥¦§¥©§©§§©§¦©¦¦¥¨©¦¨
.éîøå ìé÷LäðùîìBëàì ïéëéæá éðL øéè÷ä ,øçîì úBlçä ïî úçà ìBëàì íéNáë éðL èçL ¨¥§¨¥¨©§¥§¨¦¤¡©©¦©©§¨¨¦§¦§¥¨¦¦¤¡

åéìò áMéçL øãqä BúBàå älçä BúBà :øîBà éñBé éaø ,øçîì íéøãqä ïî ãçà¯ïéáéiçå ìebét ¤¨¦©§¨¦§¨¨©¦¥¥©©¨§©¥¤¤¦¥¨¨¦§©¨¦
.úøk åéìò ïéáéiçå ìebét äæå äæ :íéøîBà íéîëçå ;úøk Ba ïéàå ìeñt éðMäå ,úøk åéìòàøîâ ¨¨¨¥§©¥¦¨§¥¨¥©£¨¦§¦¤§¤¦§©¨¦¨¨¨¥

ïéîé ìL Cøéa ìbét :éñBé éaø äéä øîBà ,àðeä áø øîà¯?àîòè éàî ;ìàîN ìL Cøiä ìâtúð àì ¨©©¨¥¨¨©¦¥¦¥§¨¥¤¨¦Ÿ¦§©¥©¨¥¤§Ÿ©©§¨
äNònî äáLçî àôéãò àì :àøáñ àîéà úéòaéà .àø÷ :àîéà úéòaéàå ,àøáñ :àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¨¨§¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨¨¨£¦¨©£¨¨¦©£¥
epnî úìëàä Lôpäå" :àø÷ ànéà úéòaéàå ?déìek déì énhéà éî ,øáà ãç énhéà eléà ,äàîehä©§¨¦¦©¥©¥¤¦¦©¥¥¥§¦¨¥¦¨§¨§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤

epnî ,"àOz dðBò¯Ba ïéà íìBòì :íéøîBà íéîëçå :àðeä áøì ïîçð áø déáéúéà .Bøéáçî àìå £¨¦¨¦¤§Ÿ¥£¥¥¦¥©©§¨§©¨©£¨¦§¦§¨¥
ïäézLa ;úéfëa ïäézLa ìbôiL ãò úøk¯ïäî úçàa ,ïéà¯úçàa eléôà ,ïðaø àîéìéà ?épî .àì ¨¥©¤§©¥¦§¥¤§©©¦¦§¥¤¦§©©¥¤¨©¦¦¥¨©¨©£¦§©©

àeä àôeb ãç àîìLa zøîà éà ;éñBé éaø àèéLt àlà !éîð ïäî¯,óøèöî éëä íeMî ¥¤©¦¤¨§¦¨©¦¥¦¨§©§¦§¨¨©¨¦¨¦¦§¨¥
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zegpn(iyily meil)

àäác ïì òîLî à÷,epnfl ueg unewd xihwdl zpn lr unway - ¨©§©¨¦§¨
äãBî,xiznd z` lbtn xizn oi`y ,enrhe .`ed lebity iqei iax ¤

.oldl x`eanke
zpn lr unewd :dpyna epipyéñBé éaø ,øçîì dúðBáì øéè÷äì§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥

.úøk Ba ïéàå ìeñt øîBà¥¨§¥¨¥
:iqei iax ly enrh z` zx`an `xnbd,Lé÷ì Léø øîàly enrh ¨©¥¨¦

jky ,`ed iqei iaxúà ìbôî øézî ïéà ,éñBé éaø äéä øîBà¥¨¨©¦¥¥©¦§©¥¤
øéznälbtl dliren ,cg` xizn zcear zrya daygn oi` - ©©¦

ayig m` jkle .epnfl ueg xg` xizn zcear zeyrl aygn xy`k
.lebit epi` ,dpeald zxhwd lr lebit zaygn ,unewd zvinw zra
cr dlik`a mixzip miixiyd oi`y ,`id xg` xizn dpealdy itl
.miixiyd z` mixizn mdipyy `vnpe ,dpealde unewd exihwiy

:yiwl yix siqenøîBà äzà ïëå,iqei iax xaeq ok enky -éðLa §¥©¨¥¦§¥
L ,íéðtä íçì ìL äðBáì éëéæaipye ,mgld z` mixizn mdipy §¦¥§¨¤¤¤©¨¦¤

e ,md mixizn,øéznä úà ìbôî øézî ïéàzrya ayig m`y ¥©¦§©¥¤©©¦
.lebit epi` ,epnf xg`l ipyd z` xihwdl ,mikifadn cg` zxhwd

:`xnbd zl`eyéàîxnel yiwl yix siqedy edn -äzà ïëå' ©§¥©¨
àøîBipy lkay `ed heyt ixde ,'miptd mgl ly dpeal ikifa ipya ¥

.xiznd z` lbtn xizn oi`y iqei iax xaeq mixizn:`xnbd zayiin
éñBé éaøc àîòè àîéúc eäîwx `ed xiznd z` lbtn xizn oi`y ©§¥¨©£¨§©¦¥

,äðBáìae,àéä äçðîc dðéî åàìc íeMîefe ,`id zleq dgpndy ¦§¨¦§¨¦¨§¦§¨¦
.dpealeäðéð éããäc dðéîc ,äðBáì éëéæa éðLa ìáàcg` oiny - £¨¦§¥§¦¥§¨§¦¨©£¨¥¦§

,dpeal mdipyy ,mdàîéày iqei iax dcenyéããäà éìbôî- ¥¨§©§¦©£¨¥
.ipyd zcear lr mdn cg` zcear zrya daygn dlirenyà÷̈

ïì òîLîipyy lk ,md cg` oin m` s`e ,dfa welig oi`yyiwl yix ©§©¨
.ipyd z` lbtn cg` oi`y iqei iax xaeq ,md mixizn

:`xnbd dywnúøîà úéöî éîec xnel jpd leki m`d ike -àîòè ¦¨¥¨§©©£¨
éñBé éaøcxn`yäðBáìac ,lebit epi`ydðéî åàìc íeMî åàì §©¦¥¦§¨¨¦§¨¦¨

àéä äçðîc,dgpnd oinn dpi` dpealdy df mrhn epi`y -àäå §¦§¨¦§¨
Bì eøîà ,àôéñ éðz÷,iqei iaxl minkgäúpéM äîdpey recn - ¨¨¥¥¨¨§©¦§¨

dpeald lr daygnd oic,çáfä ïîmcd zcear zrya ayig m`y ¦©¤©
e .`ed lebit mixeni`d zxhwd lrïäì øîà,minkgl iqei iax ¨©¨¤

y ,jk `ed weligdyãçà åéøeîéàå BøNáe Bîc çáfämleky ,md ©¤©¨§¨§¥¨¤¨
,md gafd oinåddðéà äðBáìn,äçðnä ïîefe ,`id zleq dgpndy §§¨¥¨¦©¦§¨

xizn oi`y meyn epi` iqei iax ly enrhy ,ok m` yxetne .dpeal
.epin epi`y xac lr zlren daygn oi`y `l` ,xiznd z` lbtn

oi`y iptn `ed iqei iax ly enrhy xnel yi zn`a :`xnbd zvxzn
e ,md cg` oin mdipyyk s`e ,xiznd z` lbtn xiznïî dðéà éàî©¥¨¦

,äçðnäydðéàmiixiyd enk.äçðî áekéòa:`xnbd zyxtnåàìc ©¦§¨¥¨§¦¦§¨§¨
íéøéMì õîB÷ eäì ákòîc éëéä ékenk dpealdy xn`p `ly - ¦¥¦¦§©¥§¤©¦©¦
,mze` akrn unewdy ,`id miixiydõîB÷ øh÷úî åàìc änëc§©¨§¨¦§©©¤

,íéøéL éìëàúéî àìeénð éëäunewd zxhwdy xn`pdì ákòî Ÿ¦§¨§¦¦©¦¨¦©¦§©¥¨
äðBáììok` m`e ,dpeald xihwdl oi` unewd xhwed `ly lky - ¦§¨

zrya dpeald lr lebit zaygn dliren dzid ,ok mixne` epiid
,ok xacd oi`y ,envr xizna lebit df didy itl ,unewd zcear

àLéøa øè÷î éàä éòa éà àlàunewd z` xihwdl `ed leki - ¤¨¦¨¥©©§©§¥¨
.dpeald z` jk xg`e ,dligzaàLéøa øè÷î éàä ,éòa éàåleki - §¦¨¥©©§©§¥¨

jkle .unewd z` okn xg`l wxe ,dligz dpeald z` xihwdl `ed
`ed mcdy ,gafa ok oi`y dn .mipey mixizn ipyk md miaeyg

lr daygn liren jkl ,dxhwdl mixeni`d z` xizn,mixeni`d
.envr xizna lbitk df ixdy

:`xnbd zx`anïðaøåxizn oi`y iqei iaxl micen minkg mby - §©¨¨
,mzrcl la` .xiznd z` lbtnúà ìbôî øézî ïéà ïðéøîà ék¦¨§¦©¥©¦§©¥¤

úøîàc øçîì Bøéáçî ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL éab) øéznä©©¦©¥¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¥£¥§¨¨§¨§©
àðî ãça eòáwéà àìc àëéä éléî éðä (íéøLk íäéðL`lyk wx - §¥¤§¥¦¨¥¦¥¥¨§Ÿ¦©§§©¨¨

oaxw mdy ,zxvr iyak ipya enk ,cg` ilka mixiznd ipy erawed
miyakd zaxwde ,zereayd bga mgld izy mr mi`ad minly

zrya daygn oi`y .mipdkd zlik`l mgld izy z` dxizn
.lbtl zlren ,ipyd yak zcear lr ,cg`d yak zcearàëéä ìáà£¨¥¨

,àðî ãça eòáwéàc,dpealde unewd enkéîc ãçkmd ixd - §¦©§§©¨¨§©¨¥
.ipyd zcear lr mdn cg`a daygn dlirene ,cg` xiznk miaeyg
xg`ly ,dgpndn dpeald hewil oic xexiaa zwqer epiptly `ibeqd
dxihwne ,dgpnd lr zgpend dpeald z` hwln ,zleqdn unwy
e` `id xfa dleqty dcear m` ,unewd xihwny enk ,gafnd lr

.`lèewéì ,éàpé éaø øîàdäðBáìxihwdl zpn lr zleqd lrn ¨©©¦©©¦§¨
dyrpy ,dpealdøæa,xf ici lr -.ìeñt §¨¨
:`xnbd zl`ey,àîòè éàî.dcear df oi` ixde:`xnbd zayiin ©©£¨

íeMî ,äéîøé éaø øîàzcear,äëìBäy `edda eòâðhewily - ¨©©¦¦§§¨¦¨¨¨§¨
`ed dxhwdl dkledd zligz dpealdzcear llka `ed okle ,

c itl .dkledøáñ÷mby ,i`pi iaxdîL ,ìâøa àlL äëìBä ¨¨©¨¨¤Ÿ¨¤¤§¨
äëìBä,,gafnl axiwe hiyed wx `l` ,elbxa jiled `l m` s`y ¨¨

dpeald z` dfa `ed axwny ,dpeald hewil mb jkle ,`id dkled
.`ed dkled llka ,gafnd lr dxhwdlåy mb `ed xaeqøæa äëìBä §¨¨§¨

.äìeñt§¨
:`id dcear dpeal hewily ,df oicl xewn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àðéðz énð ïðà óà ,éøîmb dfn cenll yiy oic dpyna epipy - ¨¦©£©©¦§¦¨
lirl dpynd .`id dceary ,dpeal hewil oiprl(.ai)oica zwqer

dgpna yi zecear rax`y dpynd zcnlne ,dgpnd oaxwa lebit
,gafay zecear rax` cbpk mde ,mda milbtny:epipy jkeäæ¤

å ,õîBwä ìk ,ììkädïúBðunewd z`éìBnäå ,éìkaøéè÷näå C ©§¨¨©¥§¥©§¦§©¦§©©§¦
.lebit df ixd ,elld zeceard zrya ayig m` ,unewd z`yxtn

:ixn axõîB÷ àîìLa`id daeyg dcear unewy exn`y dn - ¦§¨¨¥
unewd oky ,oaeneðééäenk `ed ixd -,èçBLeéìBîeðééä énð C ©§¥¦©¦©§

kéìBîCoke .mcdeðééä øéè÷îk÷øBæjke ,gafnd iab lr mcd z` ¦©§¦©§¥
.gafnd lr unewd xihwn dfàlày exn`y dnéìka ïúBðef mb ¤¨¥©§¦

,zeywdl yi ,da milbtny daeyg dcearãéáò à÷ éàîefi` - ©¨¨¦
,dfa `ed dyer dcearäìa÷ì éîãc íeMî àîéìéàmcd ly ¦¥¨¦§¨¥§©¨¨

y itl ,ok xnel xyt` i` ,wxfna,éîc éîixdeíúä,mcd zlawa ¦¨¥¨¨
àìénîdn ,odkd cvn diiyr `ll ,ilkd jezl mcd qpkp envrn - ¦¥¨
ok oi`yàëä,ilka unewd zpizpaéîøå ìé÷L à÷gwel odkd - ¨¨¨¨¦§¨¥

ilka dpizp recn dyw aeye .ilkd jeza micia egipne unewd
.dcear zaygp

àlà,dcear daeygy mrhdy ,ixn ax x`anàìc ïåéëc íeMî ¤¨¦§¥¨§Ÿ
dì ãáò àìc déì àéâñ`la unewd zxhwdl xyt` i`y oeik - ©§¨¥§Ÿ¨©¨

jkl ,unewd ycwl zpn lr okl mcew ilka unewd zgpdäãBáò£¨
,àéä äáeLçeéçøk ìòdì éeLî Cdaiygdl yi -,äìa÷ks`e £¨¦©¨§¨§©¥¨§©¨¨

ok enky ,ixn ax jkn cnel .dlawl ynn dnec dpi`yénð àëä̈¨©¦
,dpeald hewil oiprl eppecipadì ãáò àìc dì àéâñ àìc ïåék- ¥¨§Ÿ©§¨¨§Ÿ¨©¨

iab lrn dligz dehwliy `la dpeald z` xihwdl xyt` i`y
,zleqd,àéä äáeLç äãBáòeéçøk ìòdì éeLî Cdaiygdl yi - £¨£¨¦©¨§¨§©¥¨

ékenk -.äëìBä ¦¨¨
:ixn ax ixac z` `xnbd dgecàìdpeal hewil cenll xyt` i` - Ÿ

itl ,dkled zceark hewild z` jk meyn aiygdl ilka dpizpn
yíìBòìiptn ,`id dcear ilka dpizpy mrhdy ,xnel yiéîãc §¨§¨¥

,Cì àéL÷ à÷ãe ,äìa÷ìc ,mzencl oi`yíúämcd zlawa §©¨¨§¨©§¨¨¨¨
àìénîe ,ziyrp `idéîøå ìé÷L à÷ ,àëäoi`y ,uxzl yi .micia - ¦¥¨¨¨¨¨¦§¨¥

c oeik ,df weliga gibydléãkîixdy -,eäééåøzmcd zlaw mb ¦§¦©§©§
myl mxwir ,ilka unewd zpizp mbe ,ilka,àeä éìk úMeã÷§©§¦

unewd z`e ,dwixfl mcd z` ,ekezay dn z` ycwn ilkdy
oky oeike .dxhwdlél äîziyrp ilkl dpizpd m`,àìénîeél äî ©¦¦¥¨©¦

éîøå ìé÷L à÷ilka dpizp df mrhne ,dfa wlgl oi` `l` ,micia ¨¨¦§¨¥
oi` mewn lkne .`id dlaw llka oky da lbtl dcear zaygp
`l dnec dpi`y ,`id dcear llkay dpeal hewil oiprl cenll

.ilka unewd zpizpl `le ilka mcd zpizpl
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`oifgeקמ mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

úøîà éà àìàef `la ef lbit m`e ,edpip iteb ixz ,ez` `teb cgnc zekixi iab -

itxhvin in odizyn zifk lek`l oaxr ik zelg iab ,ef dlbtzp `l?`ipdn in

zevxil edl ipdn `lc gaf xeaign ith `teb cg iedinl ezaygn aexiràéä éáø ?
.`ped axl iywz `le ,eda ixii` `l iqei iaxe -åæ äìçî úéæ éöç ìåëàì.xgnl -

øùë äæù,xya lek`le eixeni` xihwdl -

.xizn ivga dlik` ivg `l` ayig `l `dc

ïäéúùî úéæë øîà ìáàzelgl oaxrc -

on cg`e cg` lka xn`e ,ezaygna

zifk lek`l zpn lr hgey ipixd" miyakd

.itxhvn - "[xgnl] odizynàáéìà éáøå
äøîà ïàîã:lirl ipzwc oizipzn `dl -

,zifka odizya lbtiy cr aiig epi` mlerl

.`l odn cg`a ,oi` odizyaàáéìà àìà
äøîà éñåé éáøã.zelgd zetxhvnc ipzwe -

àúëåãì ïééùå÷ àøãäåzxn` i`c -

opixn`ck ,'ek `ed `teb cg zekixi `nlya

!(a ,bi) lirlïðáøã àáéìà íìåòì`iywce -

,odizya `niz `l !inp odn zg`a elit` :jl

.inp odn zg`a elit` i`ce `dcàîéà àìà
íäéðùá ìâôéù ãòelit`e ,miyakd -

lek`l zpn lr miyak ipy hgyc ,zifka

m` la` .zelg izyn e` zg` dlgn zifk

on cg` zifk lek`l cg` yaka ayig

ied `l - ayig `l xg`d zhigyae ,zelgd

.xizn ivg zceara oilbtn oi`c ,lebit

øéàî éáøãî é÷åôàìåseqa xn`c -

:ipzwc ,xizn ivg zceara oilbtn :oizipzn

zelg izy lek`l miyakd on cg` hgy

eilr oiaiige lebit :xne` xi`n iax ,xgnl

i`n` dgpnd z` unewd :`iyw i`e .zxk

ezaygna lqet?,`ed xizn ivg zcear `d

i`ce dvinwa :uixz !dpeal inp `ki`dc

dvinw `kil `dc ,`id dnily dcear

ayig m` unew zxhwda `dc ,rcz .dpeala

oeik :ixn`e opax ibilt xgnl mixiy lek`l

`aiyg `l - dpeal zxhwd inp `ki`c

lbit :oizipzn ipzwc ,lbtl unew zxhwd

,(` ,bi) 'ek dpeala `le unew zxhwda

lka lbtiy cr lebit oi` :mixne` minkge

oiwxit yixa `pniwe` `d :`iyw i`e .xiznd

,xizn ivga oilbtn `nlr ilekl (my)

dvnew xihwdl zpn lr unewd :ipzwc

`l` ayig `l ixde ,'ek iqei iax dcen xgnl

`kxit e`l !unew zxhwd lr xizn ivg lr

lr ayig mzdc ,`kdc i`dl inc `lc ,`id

ayig i`de ,dnily dcear zrya xizn ivg

on cg` zhigy oebk ,dcear ivg zrya

.miyakdíìåòì`zlinn witnc rnyn -

.`aehàéä éñåé éáøå:oizipzna xn`c -

dlbtn `l zg`a la` ,oi` odizya

.dzxiagøéàî éáøãî é÷åôàìåxn`c -

`kd xn`wcn ,xizn ivg zceara oilbtn

.odizya s` lbit elit` rnync ,"mlerle" xn`wc epiid - "odipyae"ïðáøãî éîð é÷åôàìå- (odizyae `kd ipzwcn) dzxiag dlbtzp zg`a lbit :oizipzna ixn`c -

.odizya s` lbtiy cr lebit oi` ,odipya lbit elit` ,mlerl :rnync ,"mlerl" xn`wc epiid'åë õåçá äùòðä øáãá ìâéôiaizk mitxypd mixirye mitxypd mixt iab -

.oevigd gafn lr - oixeni` zxhwd ,zkextd lr - encn zefdl ."oxd` z` ev"a lebit zyxta mipdk zxezaíéøéù êåôùìly iaxrn ceqi lr jtey did mcd ixiy -

.oevigd gafnéàî éìåâôéàìlebit meyn zxk aiigziy xt eze`n lk`i dn -íã éìåâôéàì ?aiigzi bbeya mcd on lk`i m`y ,xn`w mca - lbit ipzwc i`dc ,xnelk -

.lebitc zxk meyn zg`e mc zxk meyn zg` ,ze`hg izyäðåáìäå õîå÷äol `niiwe ,mixg` oixzn mdy ,oixizn mdl oi` jpd lkc .'ek zxhwde ,l`xyi zgpnc -

,minlyn opixnbc .axwil oxizn mcy dnda ixeni` oebk - gafnl e` ,oxizn unewdy dgpn ixiy oebk - mc`l e` ,oixizn el yiy xaca `l` lebit oi`c (` ,fi zegpn)

,gafnl e` mc`l e` oixizn el yiy xac lk s` - lk`il xyade axwil oixeni`d xizn mc zwixfy ,gafnle mc`l oixizn yiy xac minly dn :lebit xwir eda aizkc

zvedy oebk :uixz !xiznd axw `l ixdy ,dilebit dil rwt dipin lik` ik `dc ,lebit meyn zxk dilr iaiigin `l unewc `hiyt :`iyw i`e .oxizn xg` oi`c jpd iwet`l

.mcd ixiyk `l` xyak aiyg `lc ,eaexa xe`d zvedyn - dlik`a miixiy xizn izni`n unew :(a ,ek) onwl opixn`ck ,axwc o`nk aiygc ,eaexa xe`d
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ìâéô"oiwfpd" wxta diteb iqei iax xn`c `d Ð lbit `l mipta dyrpd xaca

`l` ,`wec e`l Ð onidn lebit xn` ikc ,gikei mixetkd meia lecb odk :(a ,cp oihib)

xn`c ,jelida xykn oerny iax `xnb (` ,ci) migafc `nw wxta `peeb i`d ike .leqt

iax xn`de :jixte ,'ek zeiniptd ze`hg zkleda oerny iax dcen :yiwl oa oerny iax

:ipyne !'ek oevigd gafn lr epi`y lk oerny

.'ek xnege lwn leqtl oerny iax did dcen

õîå÷ä`hiyt :qxhpewa dywd Ð dpealde

meyn zxk dilr aiigin `l unewc

,dilebit dil rwt dipin lik` i` `dc ,lebit

xe`d zvedy oebk :uxize !xiznd axw `l ixdy

:(a ,ek) onwl xn`ck ,axwc o`nk aiygc ,eaexa

zvedyn Ð dlik`a miixiy xizn izni`n

xe`d zved i`c ,eyexitl dywe .eaexa xe`d

zign diblt elit`e ,epnn lebit rwt Ð eaexa

xe`d ea dlyne dkxrnl diwq` `blte `rx``

zia" wxt seqa xn`ck ,dlgzkl dil opiwqn Ð

!(a ,bn migaf) "i`ny

äðåáìäå(` ,bn migaf) "i`ny zia" wxta Ð

oixizn mdl oi`c meyn :yxtn

unew ixde :xn`z m`e .gafnl `le mc`l

unew mcew dxihwdl lekiy it lr s`e .dxizn

oi` `din dvinwd mcew ,(a ,bi) lirl gkenck

dpeal `ied `l mewn lknc :xnel yie !dxihwdl

,xizn dteb `id dpealc ,minlyc `inec

opitli lebit xwire ,dlik`a mixiy zxzny

,mixeni`a lebit jiiyc ab lr s`e .minlyn

evn `l xya mipdk mixeni` ixhwn `lc dnkc

m`c oeik ,xizn iaiyg `l mewn lkn ,ilk`

yi cere .dlik`a xya ixy eca`p e` e`nhp

`le .gafn zceara xizn dl oi` dpealc :xnel

oebk ,oxizn gafn zceary minlyc `inec `ied

.mc zwixfúçðî"i`ny zia" wxta Ð mikqp

zgpn qxb `lc qxhpewd yxit (` ,bn migaf)

dpyn jdc `tiqa da ibiltc meyn ,mikqp

,onvr ipta mi`ad mikqpde :ipzw (mcde xyac)

mr oi`aa s` :mixne` minkge ,xi`n iax ixac

acpzna oia epiid xn`wc "onvr ipta"e .dndad

lka mikqp zgpn mc` acpzn :opixn`ck ,mikqp

egaf `iady oebk ,dndad mr oi`aa oia ,mei

yi edine .mini dxyr cr o`kn eikqpe meid

acpzna ixiin mikqp zgpnc ,`qxibd ayiil

onvr ipta oi`ad oikqpe ,mei lka mikqp zgpn

dxyr cr o`kn eikqpe meid egaf `iana ixiin

ikde ,mca wiqtdl el did `ly ,dyw la` .mini

mikqpe ,mikqp zgpne ,mcde :ipzinl dil ded

zgpn `pzc icii` `nye !onvr ipta oi`ad

.mikqp zgpn cin `pz giyn odk zgpne mipdk
aezkd
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?éôøèöéî éî ,eäðéð éôeâ éøz zøîà éà àlà¯àä ¤¨¦¨§©§§¥¥¦§¦¦§¨§¦¨
éöç ìBëàì Nákä úà èçBMä :àéðúc ,àéä éaø ?épî©¦©¦¦§©§¨©¥¤©¤¤¤¡£¦
éaø ,Bæ älçî úéæ éöç ìBëàì Bøéáç ïëå Bæ älçî úéæ©¦¥©¨§¥£¥¤¡£¦©¦¥©¨©¦
,éöç éöç øîàc àîòè ;øLk äfL éðà øîBà :øîBà¥¥£¦¤¤¨¥©§¨§¨©£¦£¦

ïäézMî úéæk øîà ìáà¯?ïàîc àaélà éaøå .óøèöî £¨¨©§©¦¦§¥¤¦§¨¥§©¦©¦¨§©
àaélà éà !éîð ïäî úçàa eléôà ,ïðaøc àaélà éà¦©¦¨§©¨©£¦§©©¥¤©¦¦©¦¨

¯ !déúëeãì ïééLe÷ àøãä ,éñBé éaøcàaélà íìBòì §©¦¥¨§¨§©§§¥§¨©¦¨
,ïäéðLa :àlà ,ïäézLa ìbôiL ãò :àîéz àìå ,ïðaøc§©¨©§¨¥¨©¤§©¥¦§¥¤¤¨¦§¥¤
ïéìbôî :øîàc øéàî éaøcî é÷etàìe ;ïäî úçàa eléôàå©£¦§©©¥¤§©¥¦§©¦¥¦§¨©§©§¦

.àìc ïì òîLî à÷ ,øézî éöça¯éàî ,éëä éà ©£¦©¦¨©§©¨§¨¦¨¦©
éñBé éaøå ïäéðLáe ïäézLa àîìLa zøîà éà ?"íìBòì"§¨¦¨§©§¦§¨¨¦§¥¤¦§¥¤§©¦¥

éúà÷ ïðaøcîe øéàî éaøcî é÷etàìe ,àéä¯eðééä ¦§©¥¦§©¦¥¦¦§©¨¨¨¨¥©§
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äNòpä øáãa ìbét :éñBé éaø íeMî øîBà éaø ,òîL§©©¦¥¦©¦¥¦¥§¨¨©©£¤

õeça¯íéðôa äNòpä øáãa ,ìbét¯?ãöék ,ìbét àì ©¦¥§¨¨©©£¤¦§¦Ÿ¦¥¥©
úBfäì úðî ìò èçBL éðéøä" :øîàå ,õeça ãîBò äéä̈¨¥©§¨©£¥¦¥©§¨§©

"øçîì Bîcî¯äNòpä øáãa õeça äáLçnL ,ìbét àì ¦¨§¨¨Ÿ¦¥¤©£¨¨©§¨¨©©£¤
úðî ìò äfî éðéøä" :øîàå ,íéðôa ãîBò äéä ;íéðôa¦§¦¨¨¥¦§¦§¨©£¥¦©¤©§¨

ìå øçîì ïéøeîéà øéè÷äì"øçîì íééøéL CBtL¯àì §©§¦¥¦§¨¨§¦§¦©¦§¨¨Ÿ
ãîBò äéä ;õeça äNòpä øáãa íéðôa äáLçnL ,ìbét¦¥¤©£¨¨¦§¦§¨¨©©£¤©¨¨¥

ì úðî ìò èçBL éðéøä" :øîàå ,õeçaíééøéL CBtL ©§¨©£¥¦¥©§¨¦§¦©¦
"øçîì ïéøeîéà øéè÷äìe øçîì¯õeça äáLçnL ,ìbét §¨¨§©§¦¥¦§¨¨¦¥¤©£¨¨©

ì .õeça äNòpä øáãa?éàî éìebtéàì íééøéL CBtL §¨¨©©£¤©¦§¦©¦§¦©¥©
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:éñBé éaø øîà ,déôeb øNáa déa áéLç àìc íúä̈¨§¨¨¥¥§¨¨¥£©©¦¥
ìbéôc ïkL ìk àì ,déôeb çáæa déa áéLçc àëä ,ìbtéî¦©©¨¨§¨¥¥§¤©¥Ÿ¨¤¥§¦¥
àz :àðéáø øîàä ,ãBòå ?ìàîN Cøéa ìbét ïéîé Cøéa§¨¥¨¦¦¥§¨¥§Ÿ§¨£©¨¦¨¨
øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwä ,òîL§©©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨§©§¦
åéìò ïéáéiçå ìbétL Bæa éñBé éaø äãBî ,øçîì döîe÷§¨§¨¨¤©¦¥¨¤¦¥§©¨¦¨¨
éìebtéàì àîéìéà ?éàî éìebtéàì döîe÷ øéè÷äì ;úøk̈¥§©§¦§¨§¦©¥©¦¥¨§¦©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zegpn(iriax meil)

úøîà éà àlàmd cg` sebny s`y ,l`ny jxie oini jxi mby ¤¨¦¨§©
,mi`aeäðéð éôeb éøzzg`a lbit m`e ,miteb ipyk md miaeyg - §¥¥¦§

,ipyd lbtzp `léôøèöéî éîizy etxhviy xnel okzi m`d - ¦¦§¨§¦
elit` ixde ,ezaygn ici lr wx ,zifkl zelgd izyn mizifd i`vg
`l mdn cg` lbtzp m`e .miteb ipyk md ixd ,md ynn cg` seb m`
mdy l`ny jxie oini jxia iqei iax dcen gxkda `l` .ipyd lbtzp

p cg`a lbit m`e ,cg` sebdaygn dliren jkle ,ipyd mb lbtz
.`ped ax ixack `lye ,cg` sebk zeyrdl ,zelg izya mb sxvl

xnel yiy itl ,iqei iax zrcl ef `ziixan gikedl oi` :`xnbd dgec
`l oini jxia lbit iqei iax zrcly xnel yi zn`ae .ezrck dpi`y
dne .zifkl zelgd izy etxhvi `l ezrcl ok`e ,l`ny ly lbtzp

ongp ax dywdyépî àäzrcky ,xnel yi ..àéä éaøoecipd oi`e ¨©¦©¦¦
`l` ,zg` `l` dlbtzp `l izne zelgd izy elbtzp izn `ziixaa

.zifkl zetxhvn zecear izy m` `ed oecipdúà èçBMä ,àéðúc§©§¨©¥¤
Nákäzpn lr ,zxvr iyak ipyn cg`dBæ älçî úéæ éöç ìBëàì ©¤¤¤¡£¦©¦¥©¨

.xgnl zelgdn zg`n -åenkïëz` hgyBøéáç,ipyd yakd - §¥£¥
zpn lrBæ älçî úéæ éöç ìBëàì,xgnl dipyd dlgdn -éaø ¤¡£¦©¦¥©¨©¦

øLk äfL éðà øîBà ,øîBàz` aixwdl xzene ,xyk oaxwdy - ¥¥£¦¤¤¨¥
zifk ivg lr `l` ayig `ly oeik .xyad lek`le miyakd ixeni`

.xizn ivgae:iax ixacn `xnbd zwiicnàîòè`ed ,iax xiykdy ©£¨
iptn wxøîàclr wx ayig cg` yak zhigyay -éöçoke ,cg` §¨©£¦

d lr wx ayg ipyd yakd zhigyaéöç.ipydìáàzhigya m` £¦£¨
miyakd ipyøîàlk`iy ezaygnaïäézMî úéfkizyn - ¨©©©¦¦§¥¤

df ixd ,xgnl ,zelgdóøèöî,ezaygna mtxivy iptn ,zifkl ¦§¨¥
daygn ici lry `ziixaa exn`y enk df ixde .`ed lebite
xnel yi ok m`e .zifkl zelg izyn mizif i`vg ipy mitxhvn

.`id iax zrck `ziixady
,iqei iax zrck dpi` `ziixady epvxiz mpn`y :`xnbd dywn

.iax zrck `l`å,zeywdl yi oiicrïàîc àaélà éaøin zrck - §©¦©¦¨§©
z` iax dpy ,elek lbtzp m` oaxwd zvwna lbit oipra mi`pzdn
zifk lr aeygiy cr mdizy lr aiig oi` mlerly dxn`y `ziixad

.mdizynïðaøc àaélà éàixdy ,ok xnel xyt` i` ,ok xn` ¦©¦¨§©¨¨
mzrcleléôà`l` ayig `l m`énð ,ïäî úçàa,mdizy elbtzp £¦§©©¥¤©¦

e .mdizy lr aeygiy cr aiig epi`y exn` `ziixaaeàaélà éà¦©¦¨
éñBé éaøcm` .yexita eilr aeygiy cr ipyd lbtzp `ly xaeqy §©¦¥

ok,dézëeãì ïééLe÷ àøãäoini jxia lbit iqei iax zrcly gkeny ¨§¨§¨§§¥
zelgd izy sxvl ezaygn dliren jkly ,l`ny ly lbtzp
lbit iqei iax zrcly xn`y ,`ped ax ixac lr dyw aeye .zifkl

.l`ny ly lbtzp `l oini lya
:`xnbd dgecíìBòìef `ziixa dpy iaxy xnel yiïðaøc àaélà §¨©¦¨§©¨¨

df itl dywy dne .dipyd mb dlbtzp zg`a lbit m`y mixaeqy
mlerly `ziixaa xn`py dnixde ,odizya lbtiy cr aiig epi`

,`ziixaa `qxibd z` zepyl yi ,zg`a lbtiy ic minkg zrclàìå§Ÿ
àîézaiig epi`y `ziixad ixacaïäézLa ìbôiL ãòizya - ¥¨©¤§©¥¦§¥¤

,zelgd,àîéà] àlàaiig epi` mlerlyïäéðLa [ìbôiL ãòipya - ¤¨¥¨©¤§©¥¦§¥¤
ipy zhigy zrya lebitd zaygn z` aygiy jixvy ,miyakd
zxk aiig oi`e ,mgld z` md mixizn miyakd ipyy itl ,miyakd
miyakdn cg` lky oeik ,miyakd on cg` zhigya wx ayigyk

.xiznd lk zceara lbtiy cr lebit oi`e ,`ed xizn ivgåxy`k §
,zelgd oiprl if` ,miyakd ipy zhigya ayigeléôàlbit `l m` £¦

`l`ïäî úçàa.mdizy elbtzpåaiig epi`y exn`y dna yecigd §©©¥¤§
`ed ,miyakd ipya lbtiy crøîàc øéàî éaøcî é÷etàì(.fh oldl) §©¥¦§©¦¥¦§¨©

,øézî éöça ïéìbôîon cg` zhigy zrya ayig m` s` eixacly §©§¦©£¦©¦
,`ed lebit miyakd,àìc ïì òîLî à÷epi`y minkg zrck `l` ¨©§©¨§Ÿ

.xiznd lka lbtiy cr ,lebit
:`xnbd dywnéëä éà`l` e`a `l `ziixad ixac m` - ¦¨¦

,xi`n iaxk `ly eprinydléàîexn`y oeyld edn -'íìBòìepi` ©§¨

dfa `ivedl `ziixad d`ay ef oeyln rnyny ,'eke 'lbtiy cr aiig
.daxd mixacn:dziiyew z` `xnbd zx`anàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨

ïäéðLáe ïäézLacr aiig epi`y `ziixad zpeeky xn`p m` - ¦§¥¤¦§¥¤
,miyakd ipya ,mdipya mbe ,zelgd izya ,mdizya lbtiy

å`ziixadàéä éñBé éaø,eilr aygy dn `l` lbtzp `ly xaeqy §©¦¥¦
éúà÷ ïðaøcîe øéàî éaøcî é÷etàìåeprinydl d`a `ziixade - §§©¥¦§©¦¥¦¦§©¨¨¨¨¥

`ly mbe ,xizn ivga lebit yiy xaeqy xi`n iax ixack `ly
lbtzp ezvwn lbity mixaeqe iqei iax lr miwlegd minkg ixack

,elekøîà÷c eðééäoeyl,'íìBòì'yaka lbit mb hrnn `edy itl ©§§¨¨©§¨
,zg` dlga lbit mbe ,cg`úøîà éà àlàiaxk dpi` ef `ziixay ¤¨¦¨§©

k `l` ,iqeiïðaø,mdizy elbtzp zg` dlga lbityé÷etàìe ©¨¨§©¥
øéàî éaøcîxi`n iax ixacn `l` hrnl `ziixad d`a `le - ¦§©¦¥¦

,cg` yaka lbit oiprl,íìBòì éàî`l` xnel `ziixal did `l ©§¨
.mdipya lbtiy cr aiig epi`y

lbit m`y iqei iax dceny `ziixan ztqep dgked d`ian `xnbd
:l`ny ly lbtzp oini jxia,ãBòåcòîL àz ,éMà áø øîà àä §¨¨©©©¦¨§©

epipyy dnn ,lkd lbtl liren zvwna lebit zaygny di`x
mipdk zxeza(g"t ev)mifny ,mitxypd mixirye mixta lebit oiprl

.uega gafnd lr mdixeni` z` mixihwne ,mipta zkextd lr mncn
,epipy jkeéaøxfrl`äNòpä øáãa ìbét ,éñBé éaø íeMî øîBà ©¦¥¦©¦¥¦¥§¨¨©©£¤

,õeçadzid lebitd zaygny xnelk ,lkidl uegn `idy dxfra ©
,dxfra `ed eziiyry xac lr ayige ,dxfra ziyrpd dcear zrya

e ezaygn dlired df ote`a wx.ìbétlbit m` la`äNòpä øáãa ¦¥§¨¨©©£¤

.ìbét àì ,íéðôa:`ziixad zx`ane,õeça ãîBò äéä ,ãöék ¦§¦Ÿ¦¥¥©¨¨¥©
,xiryd e` xtd z` hgeye ,dxfraúðî ìò èçBL éðéøä øîàå§¨©£¥¦¥©§¨

Bîcî úBfäìzkextd lr miptaøçîì,epnfl ueg.ìbét àìitl §©¦¨§¨¨Ÿ¦¥
íéðôa äNòpä øáãa õeça äáLçnL`id mipta d`fddy ,`ed ¤©£¨¨©§¨¨©©£¤¦§¦

zcear lr ayg m` zlqet dpi` ueg zcear zrya daygne ,ziyrp
m` oke .mipt,íéðôa ãîBò äéä,dfdeåd`fdd zryaéðéøä ,øîà ¨¨¥¦§¦§¨©£¥¦

å ,øçîì ïéøeîéà øéè÷äì úðî ìò äfîzpn lr xn` m` okìCBtL ©¤©§¨§©§¦¥¦§¨¨§¦§
d z`.ìbét àì ,øçîì íééøéLitläNòpä øáãa ,íéðôa äáLçnL ¦©¦§¨¨Ÿ¦¥¤©£¨¨¦§¦§¨¨©©£¤
õeçam` la` .`edõeça ãîBò äéä,hgyeìò èçBL éðéøä øîàå ©¨¨¥©§¨©£¥¦¥©

ì úðîøçîì íééøéL CBtLå ,zpn lr xn` m` okøéè÷äìz` §¨¦§¦©¦§¨¨§§©§¦
d.ìbét ,øçîì ïéøeîéàiptnõeça äNòpä øáãa õeça äáLçnL ¥¦§¨¨¦¥¤©£¨¨©§¨¨©©£¤©

.`ed
ayg m`y exn`y dn :iy` ax xxanìíééøéL CBtL,lebit df ixd ¦§¦©¦

éàî éìeâtéàìxac dfi` xnelk ,lebit `edy exn` dn oiprl - §¦§¥©
,zxk aiig edlk`i m`y oaxwa lbtzp,íc éìeâtéàì àîéìéàoiprl ¦¥¨§¦§¥¨

,ok xnel xyt` i` .lebit meyn zxk aiigzi mcd on lk`i m`y
ixdyìbtéî éî íc,mca lebit yi m`d -ïðúäådpyna(:an migaf), ¨¦¦©©§¨§©

ïäéìò ïéáéiç ïéàL íéøác elàmzlik`a zxk,ìebét íeMîoi`y ¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦
la` ,dndal e` gafnl e` ,xg` xizn el yiy xaca `l` lebit oic
mixacd od el`e .lebit mda oi` mixg` mixizn mdl oi`y mixaca

,mixizn mdl oi`yõîBwälr dgpnd z` unwy oebk ,dgpnd ly ©¤
,lebit dyrp epi` envr unewdy ,epnf xg`l miixiyd lek`l zpn
`ed `l` ,exiznd xg` xac oi`y oeik .ezlik` lr zxk aiigzdl

dlik`l dgpnd ixiiy z` xizn.åokäðBálädpi` ,dgpnd ly §©§¨
dzxhwda `l` .dxhwdl dxizn xg` xac oi`y itl .lebit ziyrp

.dlik`l dgpnd ixiiy z` unewd mr cgia dxizn `id,úøBèwäå§©§¤
ayig m`e .axre xwea ,mei lka minqd zxehw aixwn odkd didy

.lebit epi` ,epnf xg`l xihwdl ,zxehwd zkled zryaúçðîe¦§©
,íéðäklk`p oi`e ,zvnwp dpi`y ,miacpzn mipdky dgpn `id Ÿ£¦

.dlek zxhwp `l` ,melk dpnn,íéëñð úçðîe,zleq zgpn `id ¦§©§¨¦
.onye oii mdy mikqp oaxw `iadl acpznd `ianyïäk úçðîe¦§©Ÿ¥

,çéLîmi`xwpe ,mei lka lecb odk `iany zelg dxyr mizy md ¨¦©
xweaa mzivgn aixwne ,zagna miyrpy itl ,lecb odk iziag

.mlek mixhwpe .axra mzivgneícäåayg m`y ,zepaxw ly §©¨

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

המשך בעמוד ופא



קמי oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

úøîà éà àìàef `la ef lbit m`e ,edpip iteb ixz ,ez` `teb cgnc zekixi iab -

itxhvin in odizyn zifk lek`l oaxr ik zelg iab ,ef dlbtzp `l?`ipdn in

zevxil edl ipdn `lc gaf xeaign ith `teb cg iedinl ezaygn aexiràéä éáø ?
.`ped axl iywz `le ,eda ixii` `l iqei iaxe -åæ äìçî úéæ éöç ìåëàì.xgnl -

øùë äæù,xya lek`le eixeni` xihwdl -

.xizn ivga dlik` ivg `l` ayig `l `dc

ïäéúùî úéæë øîà ìáàzelgl oaxrc -

on cg`e cg` lka xn`e ,ezaygna

zifk lek`l zpn lr hgey ipixd" miyakd

.itxhvn - "[xgnl] odizynàáéìà éáøå
äøîà ïàîã:lirl ipzwc oizipzn `dl -

,zifka odizya lbtiy cr aiig epi` mlerl

.`l odn cg`a ,oi` odizyaàáéìà àìà
äøîà éñåé éáøã.zelgd zetxhvnc ipzwe -

àúëåãì ïééùå÷ àøãäåzxn` i`c -

opixn`ck ,'ek `ed `teb cg zekixi `nlya

!(a ,bi) lirlïðáøã àáéìà íìåòì`iywce -

,odizya `niz `l !inp odn zg`a elit` :jl

.inp odn zg`a elit` i`ce `dcàîéà àìà
íäéðùá ìâôéù ãòelit`e ,miyakd -

lek`l zpn lr miyak ipy hgyc ,zifka

m` la` .zelg izyn e` zg` dlgn zifk

on cg` zifk lek`l cg` yaka ayig

ied `l - ayig `l xg`d zhigyae ,zelgd

.xizn ivg zceara oilbtn oi`c ,lebit

øéàî éáøãî é÷åôàìåseqa xn`c -

:ipzwc ,xizn ivg zceara oilbtn :oizipzn

zelg izy lek`l miyakd on cg` hgy

eilr oiaiige lebit :xne` xi`n iax ,xgnl

i`n` dgpnd z` unewd :`iyw i`e .zxk

ezaygna lqet?,`ed xizn ivg zcear `d

i`ce dvinwa :uixz !dpeal inp `ki`dc

dvinw `kil `dc ,`id dnily dcear

ayig m` unew zxhwda `dc ,rcz .dpeala

oeik :ixn`e opax ibilt xgnl mixiy lek`l

`aiyg `l - dpeal zxhwd inp `ki`c

lbit :oizipzn ipzwc ,lbtl unew zxhwd

,(` ,bi) 'ek dpeala `le unew zxhwda

lka lbtiy cr lebit oi` :mixne` minkge

oiwxit yixa `pniwe` `d :`iyw i`e .xiznd

,xizn ivga oilbtn `nlr ilekl (my)

dvnew xihwdl zpn lr unewd :ipzwc

`l` ayig `l ixde ,'ek iqei iax dcen xgnl

`kxit e`l !unew zxhwd lr xizn ivg lr

lr ayig mzdc ,`kdc i`dl inc `lc ,`id

ayig i`de ,dnily dcear zrya xizn ivg

on cg` zhigy oebk ,dcear ivg zrya

.miyakdíìåòì`zlinn witnc rnyn -

.`aehàéä éñåé éáøå:oizipzna xn`c -

dlbtn `l zg`a la` ,oi` odizya

.dzxiagøéàî éáøãî é÷åôàìåxn`c -

`kd xn`wcn ,xizn ivg zceara oilbtn

.odizya s` lbit elit` rnync ,"mlerle" xn`wc epiid - "odipyae"ïðáøãî éîð é÷åôàìå- (odizyae `kd ipzwcn) dzxiag dlbtzp zg`a lbit :oizipzna ixn`c -

.odizya s` lbtiy cr lebit oi` ,odipya lbit elit` ,mlerl :rnync ,"mlerl" xn`wc epiid'åë õåçá äùòðä øáãá ìâéôiaizk mitxypd mixirye mitxypd mixt iab -

.oevigd gafn lr - oixeni` zxhwd ,zkextd lr - encn zefdl ."oxd` z` ev"a lebit zyxta mipdk zxezaíéøéù êåôùìly iaxrn ceqi lr jtey did mcd ixiy -

.oevigd gafnéàî éìåâôéàìlebit meyn zxk aiigziy xt eze`n lk`i dn -íã éìåâôéàì ?aiigzi bbeya mcd on lk`i m`y ,xn`w mca - lbit ipzwc i`dc ,xnelk -

.lebitc zxk meyn zg`e mc zxk meyn zg` ,ze`hg izyäðåáìäå õîå÷äol `niiwe ,mixg` oixzn mdy ,oixizn mdl oi` jpd lkc .'ek zxhwde ,l`xyi zgpnc -

,minlyn opixnbc .axwil oxizn mcy dnda ixeni` oebk - gafnl e` ,oxizn unewdy dgpn ixiy oebk - mc`l e` ,oixizn el yiy xaca `l` lebit oi`c (` ,fi zegpn)

,gafnl e` mc`l e` oixizn el yiy xac lk s` - lk`il xyade axwil oixeni`d xizn mc zwixfy ,gafnle mc`l oixizn yiy xac minly dn :lebit xwir eda aizkc

zvedy oebk :uixz !xiznd axw `l ixdy ,dilebit dil rwt dipin lik` ik `dc ,lebit meyn zxk dilr iaiigin `l unewc `hiyt :`iyw i`e .oxizn xg` oi`c jpd iwet`l

.mcd ixiyk `l` xyak aiyg `lc ,eaexa xe`d zvedyn - dlik`a miixiy xizn izni`n unew :(a ,ek) onwl opixn`ck ,axwc o`nk aiygc ,eaexa xe`d
éìâôéî
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ìâéô"oiwfpd" wxta diteb iqei iax xn`c `d Ð lbit `l mipta dyrpd xaca

`l` ,`wec e`l Ð onidn lebit xn` ikc ,gikei mixetkd meia lecb odk :(a ,cp oihib)

xn`c ,jelida xykn oerny iax `xnb (` ,ci) migafc `nw wxta `peeb i`d ike .leqt

iax xn`de :jixte ,'ek zeiniptd ze`hg zkleda oerny iax dcen :yiwl oa oerny iax

:ipyne !'ek oevigd gafn lr epi`y lk oerny

.'ek xnege lwn leqtl oerny iax did dcen

õîå÷ä`hiyt :qxhpewa dywd Ð dpealde

meyn zxk dilr aiigin `l unewc

,dilebit dil rwt dipin lik` i` `dc ,lebit

xe`d zvedy oebk :uxize !xiznd axw `l ixdy

:(a ,ek) onwl xn`ck ,axwc o`nk aiygc ,eaexa

zvedyn Ð dlik`a miixiy xizn izni`n

xe`d zved i`c ,eyexitl dywe .eaexa xe`d

zign diblt elit`e ,epnn lebit rwt Ð eaexa

xe`d ea dlyne dkxrnl diwq` `blte `rx``

zia" wxt seqa xn`ck ,dlgzkl dil opiwqn Ð

!(a ,bn migaf) "i`ny

äðåáìäå(` ,bn migaf) "i`ny zia" wxta Ð

oixizn mdl oi`c meyn :yxtn

unew ixde :xn`z m`e .gafnl `le mc`l

unew mcew dxihwdl lekiy it lr s`e .dxizn

oi` `din dvinwd mcew ,(a ,bi) lirl gkenck

dpeal `ied `l mewn lknc :xnel yie !dxihwdl

,xizn dteb `id dpealc ,minlyc `inec

opitli lebit xwire ,dlik`a mixiy zxzny

,mixeni`a lebit jiiyc ab lr s`e .minlyn

evn `l xya mipdk mixeni` ixhwn `lc dnkc

m`c oeik ,xizn iaiyg `l mewn lkn ,ilk`

yi cere .dlik`a xya ixy eca`p e` e`nhp

`le .gafn zceara xizn dl oi` dpealc :xnel

oebk ,oxizn gafn zceary minlyc `inec `ied

.mc zwixfúçðî"i`ny zia" wxta Ð mikqp

zgpn qxb `lc qxhpewd yxit (` ,bn migaf)

dpyn jdc `tiqa da ibiltc meyn ,mikqp

,onvr ipta mi`ad mikqpde :ipzw (mcde xyac)

mr oi`aa s` :mixne` minkge ,xi`n iax ixac

acpzna oia epiid xn`wc "onvr ipta"e .dndad

lka mikqp zgpn mc` acpzn :opixn`ck ,mikqp

egaf `iady oebk ,dndad mr oi`aa oia ,mei

yi edine .mini dxyr cr o`kn eikqpe meid

acpzna ixiin mikqp zgpnc ,`qxibd ayiil

onvr ipta oi`ad oikqpe ,mei lka mikqp zgpn

dxyr cr o`kn eikqpe meid egaf `iana ixiin

ikde ,mca wiqtdl el did `ly ,dyw la` .mini

mikqpe ,mikqp zgpne ,mcde :ipzinl dil ded

zgpn `pzc icii` `nye !onvr ipta oi`ad

.mikqp zgpn cin `pz giyn odk zgpne mipdk
aezkd
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äNòpä øáãa ìbét :éñBé éaø íeMî øîBà éaø ,òîL§©©¦¥¦©¦¥¦¥§¨¨©©£¤

õeça¯íéðôa äNòpä øáãa ,ìbét¯?ãöék ,ìbét àì ©¦¥§¨¨©©£¤¦§¦Ÿ¦¥¥©
úBfäì úðî ìò èçBL éðéøä" :øîàå ,õeça ãîBò äéä̈¨¥©§¨©£¥¦¥©§¨§©

"øçîì Bîcî¯äNòpä øáãa õeça äáLçnL ,ìbét àì ¦¨§¨¨Ÿ¦¥¤©£¨¨©§¨¨©©£¤
úðî ìò äfî éðéøä" :øîàå ,íéðôa ãîBò äéä ;íéðôa¦§¦¨¨¥¦§¦§¨©£¥¦©¤©§¨

ìå øçîì ïéøeîéà øéè÷äì"øçîì íééøéL CBtL¯àì §©§¦¥¦§¨¨§¦§¦©¦§¨¨Ÿ
ãîBò äéä ;õeça äNòpä øáãa íéðôa äáLçnL ,ìbét¦¥¤©£¨¨¦§¦§¨¨©©£¤©¨¨¥

ì úðî ìò èçBL éðéøä" :øîàå ,õeçaíééøéL CBtL ©§¨©£¥¦¥©§¨¦§¦©¦
"øçîì ïéøeîéà øéè÷äìe øçîì¯õeça äáLçnL ,ìbét §¨¨§©§¦¥¦§¨¨¦¥¤©£¨¨©

ì .õeça äNòpä øáãa?éàî éìebtéàì íééøéL CBtL §¨¨©©£¤©¦§¦©¦§¦©¥©
íéøác elà ,ïðúäå ?ìbtéî éî íc ,íc éìebtéàì àîéìéà¦¥¨§¦©¥¨¨¦¦©©§¨§©¥§¨¦
,äðBáläå ,õîBwä :ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàL¤¥©¨¦£¥¤¦¦©¤§©§¨
ïäk úçðîe ,íéëñð úçðîe ,íéðäk úçðîe ,úøBèwäå§©§¤¦§©Ÿ£¦¦§©§¨¦¦§©Ÿ¥
äîe ,àzLä .øNa éìebtàì ,àèéLt àlà !ícäå ,çéLî̈¦©§©¨¤¨§¦¨§¦©¥¨¨¨§¨©
:éñBé éaø øîà ,déôeb øNáa déa áéLç àìc íúä̈¨§¨¨¥¥§¨¨¥£©©¦¥
ìbéôc ïkL ìk àì ,déôeb çáæa déa áéLçc àëä ,ìbtéî¦©©¨¨§¨¥¥§¤©¥Ÿ¨¤¥§¦¥
àz :àðéáø øîàä ,ãBòå ?ìàîN Cøéa ìbét ïéîé Cøéa§¨¥¨¦¦¥§¨¥§Ÿ§¨£©¨¦¨¨
øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwä ,òîL§©©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨§©§¦
åéìò ïéáéiçå ìbétL Bæa éñBé éaø äãBî ,øçîì döîe÷§¨§¨¨¤©¦¥¨¤¦¥§©¨¦¨¨
éìebtéàì àîéìéà ?éàî éìebtéàì döîe÷ øéè÷äì ;úøk̈¥§©§¦§¨§¦©¥©¦¥¨§¦©¥

àlà !'åë õîBwä :ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàL íéøác elà ,ïðúäå ?ìbtéî éî õîB÷ ,õîB÷¤¤¦¦©©§¨§©¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦©¤¤¨
déôeb íééøéLa eäa áéLç àìc íúä äîe ,àzLä .íééøéL éìebtéàì ,àèéLt§¦¨§¦©¥¦©¦¨§¨©¨¨§¨¨¥§§¦©¦¥

éìâôéî

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
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zegpn(iriax meil)

,ok it lr s`éìbtéî.miixiyd,àëä,zekixi izyaeäa áéMçc ¦©§¦¨¨§©¦§
déôeb äçéáæa,envr gafd xya lr lebit zaygn aygy -ìk àì ¦§¦¨¥Ÿ¨

ïkL.l`ny jxi mbe ,xyad lk lbtziy ¤¥
:iqei iax ly enrha `xnbd zpwqn,ïðçBé éaø øîà àlàzn`a ¤¨¨©©¦¨¨

.dzxag dlbtzp zg`a lbit m`y ,zekixi izy iabl iqei iax dcen
ixaca dxizqd aeyiae .`ped ax ixack `lye .`ed cg` seby oeik
cg` sebk md m` ,zxvrd iyak mr mi`ad zelg izy oiprl iqei iax

.`l e`:`xnbd zx`an,éñBé éaøc àîòè eðééäy epivnyáeúkä ©§©£¨§©¦¥©¨
ïàNòk zxvr ly zelgd izyl maiygd -å ,ãçà óebmb epivn £¨¨¤¨§

yïàNò áeúkäk maiygd -.ïéôeâ éðLo`yr :`xnbd zx`ane ©¨£¨¨§¥¦
aezkd,ãçà óebdf oiprl,éããäà éákòîcdxiyk zg` dlg oi`y ¤¨¦§©§¦©£¨¥

xn`py ,dzxag `la(fi bk `xwie)dtEpY mgl E`iaY mkizaWFOn'¦§Ÿ¥¤¨¦Ç¤¤§¨
,''dl mixEMA dpit`Y ung dpiidY zlq mipxUr ipW miYWrnyne §©¦§¥¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¤¨¨¥¥¨¤¨¦¦©

.aekir oeyl `l` died oi` 'dpiidz' xn`py oeike .zg` `le mizy
k s` o`yr envr aezkd eze`e,ïéôeâ éðLjkaàðîçø øîàc- §¥¦§¨©©£¨¨

c df oiprl ,'miYW' m`xwyàãéáò dãeçì àäå ,àãéáò dãeçì àä §©¦¨§¨£¦¨§¨§¨£¦¨
ipta zelgdn zg` lk ly dzkixre dzyil z` zeyrl jixvy -

.dnvrm` ,okleeäðéáøò,zifk mdizyn lek`l ayigy ,ezaygna ¨§¦§
ïéáøòúîiptn ,md cg` seb eli`k mitxhvneóeb ïàNò áeúkäc ¦§¨§¦§©¨£¨¨

.ãçàm`eeäðébìtwx lebit zaygn aygy ,ezaygna mwlig - ¤¨©§¦§
,mdn zg` lréâltéî`le ,miteb ipyk zeidl md miwlgzn - ¦©§¦

itl .dipyd dlbtzp.ïéôeâ éðL ïàNò áeúkäc§©¨£¨¨§¥¦
ewlgp ,miptd mglae zxvr ly mgld izya wx m`d dpc `xnbd
zwtzqn .zegpn x`ya mb e` ,dipyd dlbtzp m` iqei iaxe minkg

:`xnbd,äãBú éîçìa ìbét ,ïðçBé éaø éòa,dcez oaxw `iandy ¨¥©¦¨¨¦¥§©§¥¨
,mipin drax`l md miwlegne ,mingl mirax` oaxwd mr `ian
dxyr ,zelg dxyr mdy ,dvn ly miylye ,ung ly dxyr
cg` oin lek`l ayig oaxwd zaxwd zryae .dkeax dxyre ,oiwiwx

.epnfl ueg mdn,eäî,mlek elbtzp `ly iqei iax xaeq dfa mb m`d ©
`edy cg` oaxwy itl ,mlek elbtzpy dfa iqei iax dcen `ny e`

.cg` sebk md ixd ,mlek z` xizn ,dcezd oaxwiax wtzqp ok enke
lbityk ,opgeiäôàî úçðîazgpn `iadl mc` acpzny ,xepz §¦§©©£¤

,zelg e` oiwiwx e` m`iadl lekie ,zelg xyr `idy ,xepz dt`n
oerny iax zrcle(.bq oldl)dvgne oiwiwx dvgn mb `iadl leki

,mdn cg` oina lbityk opgei iax wtzqp ef drcle .zelgeäî- ©
iqei iax dcen `ny e` ,ipyd oind lbtzp `l ,iqei iax zrcl m`d
.cg` sebk md ixd ,mdipyl cg` unewy oeik ,lkd lbtzpy ,dfa

:`xnbd zhyetàáøònî àôéìçz áø déì àðz,opgei iaxl ¨¨¥©©£¦¨¦©£¨¨
,iqei iax zrcl yexita da exn`y `ziixaéîçìa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥§©§¥
,äôàî úçðîa øîBà äzà ïëå ,äãBú`l ,cg` oina lbit m`y ¨§¥©¨¥§¦§©©£¤

.cala df oin `l` lbtzp
lbtzp m` oaxwdn wlga lbit oic lirl `ibeqa x`azpy xg`l

c z` e`iade ,elekiyak ipya lebit zaygn iabl `ziixad ixa
m`d `xnbd dpc ,zifkl md mitxhvn m` ,zelgd izy lr ,zxvr

:zifk xeriyl zetxhvn zecear izya lebit zeaygn izyïðaø eðz̈©¨¨
`ztqeza(c"id a"t migaf)dpi` lebit zaygny ,zepaxwd lk oiprl ,

llka dpi` zifkn zegty itl ,zifk zlik` lr ayig m` `l`
m`y .dlik`ìBëàì áMéç äèéçL úòLa,oaxwd xyanúéæ éöç ¦§©§¦¨¦¥¤¡£¦©¦

.xgnlìBëàì áMéç ä÷éøæ úòLáecerúéæ éöçdf ixd ,xgnl ¦§©§¦¨¦¥¤¡£¦©¦
.ïéôøèöî ä÷éøæe äèéçML éðtî .ìebét¦¦§¥¤§¦¨§¦¨¦§¨§¦

x`y mb e` ,mitxhvn dwixfe dhigy wx m` zxxan `xnbd
:zecearïéøézî eäééååøúc ,ä÷éøæe äèéçL ,éøîàc àkéà,md ¦¨§¨§¦§¦¨§¦¨§©§©§©¦¦

dwixfde ,xzidk `ed ixd yeciwe ,mcd z` zycwn dhigydy
.dxhwdl mixeni`d z`e ,dlik`a xyad z` dxizn,ïéàmitxhvn ¦

la` .zifk xeriyl mdàì ,äëìBäå äìa÷ayig m` ,mitxhvn ©¨¨§¨¨Ÿ
cer lr ayig dkled zryae ,xgnl zif ivg lek`l dlaw zrya
dpi` dlawy ,mixizn mpi`y itl ,lebitl etxhvi `l ,zif ivg

.dwixf jxevl `l` dpi`e ,dxiznéøîàc àkéàåcðäCzeceard - §¦¨§¨§¦¨¨
,dwixfe dhigy ,elldï÷çøîc,exiagn cg` md miwegxy - ¦§©£¨

,mitxhvn ,seqa dwixfde dligza dhigydy,éðä ïkL ìëådlaw §¨¤¥¨¥
dkledeïáø÷îcxg` skiz dkleddy ,dfl df md miaexwy - ¦§¨§¨

.mixizn mpi`y s` ,etxhviy i`ce ,`id dlawd
zecear izya daygny `ziixad ixac xwir lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zifkl zetxhvnéåì éðz àäå ,éðéà,`ziixaaòaøà ¥¦§¨¨¥¥¦©§©
ïéà ,úBãBáòmdn zg`e zg` lk,ìebéôì úBôøèöî,mdeäèéçL £¥¦§¨§§¦§¦¨

.äëìBäå äìa÷ ä÷éøæe§¦¨©¨¨§¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àáø øîàiel dpyy ef `ziixa - ¨©¨¨Ÿ©§¨¨

zrc ,zetxhvn zecear oi`yéaøe ,`idàädpey`xd `ziixade - ©¦¨
zrc ,zetxhvny dxn`yïðaø.`idàéðúcipy oiprl `ziixaa ©¨¨§©§¨

,mgld izy mr mi`ad ,zxvr iyakNákä úà èçBMälr ,cg`d ©¥¤©¤¤
zpnBæ älçî úéæ éöç ìBëàì,xgnlïëåz` hgyBøéáçyakd - ¤¡£¦©¦¥©¨§¥£¥

zpn lr ,ipydBæ älçî úéæ éöç ìBëàì,xgnl ,dipyd dlgdn - ¤¡£¦©¦¥©¨
äfL éðà øîBà ,øîBà éaøoaxwd -øLkiax xaeqy myke . ©¦¥¥£¦¤¤¨¥

xhvn dpi` miyakd ipy zhigya daygnyxaeq jk ,zifkl zt
.zifkl mitxvn mpi`y ,cg` oaxwa zecear izy oiprl

:iia` dywnééaà déì øîà,`axléaøì déì úòîLc øîéàxaeqy ¨©¥©©¥¥©§¨§©¥§©¦
dzid daygn lkyk wx `ed ,lbtl mizif i`vg ipy mitxhvn oi`y

aå ,øézî éöçlr wx ayg,äìéëà éöçyak lky zxvr iyak oebke £¦©¦§£¦£¦¨
la` ,dlik` ivg lr dzid dlik`d zaygn s`e ,xizn ivg `ed

a ayigykøézî Blek,mly xizn zcear zrya -ålr aygéöç ©¦§£¦
déì úòîL éî ,äìéëà,lebit epi`y `ed xaeq dfa mbyyi ixde £¦¨¦¨§©¥

ivga oilbtn oi` ezrcly iptn `ed iax xiykdy mrhdy xnel
ayig m` la` ,mitxhvn mpi` jkle ,`ed xizn ivg yak lke ,xizn
dhigydy ,`ed mly xizn mdn zg` lky ,dwixfae dhigya
iax dceny okzi ,xyad z` zxzn dwixfde ,mcd z` zxzn

.zifkl mitxhvny
:`xnbd zayiindéì úéà éàå ,ééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©¨¨§©©¥§¦¦¥

éaøìa dcen iaxy ,jixack m`e -äìéëà éöçå øézî Bleklebity §©¦©¦©£¦£¦¨
el did ok m` ,`edøBæâìa mb,äìéëà éöçå øézî éöçoaxwdy ¦§£¦©¦©£¦£¦¨

,leqt didi,äìéëà éöçå øézî Blek eèà.zxk aeig yi dfay ¨©¦©£¦£¦¨
ayiga mby ,`ed xaeq jgxk lr ,xyk oaxwdy iax xn`y oeikne

lebit epi` dlik` ivg lr minly mixizn ipya.
:xefbl iaxl el didy ef `xaqk `xnbd dgikenàäcy epivnéaø §¨©¦

øæb éñBé`edy xg` xac meyn ,lebit dpi`y daygna leqtl ¥¨©
,lebitåmby epivn.éøæb ïðaø:`xnbd zx`anïðúc ,øæb éñBé éaø §©¨¨¨§¦©¦¥¨©¦§©

dpyna(.bi lirl)zpn lr dgpnd z` unewd,øçîì dúðBáì øéè÷äì§©§¦§¨¨§¨¨
ïéáéiçå ,ìebét íéøîBà íéîëçå ,úøk Ba ïéàå ìeñt øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨§¥¨¥©£¨¦§¦¦§©¨¦

.úøk äéìòmeyn ,lebit epi`y xaca s` ,iqei iax zrcly ixd ¨¤¨¨¥
.leqt oaxwd ,xiznd z` lbtn xizn oi`y `ed xaeqyåepivn §

yïðúc ,éøæb énð ïðaøoldl dpyna(.fh),äðBála àìå õîBwa ìbét ©¨¨©¦¨§¦¦§©¦¥©¤§Ÿ©§¨
ìebét øîBà øéàî éaø ,õîBwa àìå äðBála,`edåéìò ïéáéiçå ©§¨§Ÿ©¤©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨

,úøk.xizn ivga milbtny itlãò ,úøk Ba ïéà íéøîBà íéîëçå ¨¥©£¨¦§¦¥¨¥©
.øéznä ìëa ìbôiLmd micen la` ,ea oi` zxk wxy rnyne ¤§©¥§¨©©¦

.mly xizn meyn xizn ivg lr exfby iptn ,mrhde .leqt oaxwdy
ivge xizn ivg zaygny `ziixaa xn`y iax ixacn ,ok m`e
epi` ,dlik` ivge mly xizna mb ,ezrcly gken ,xyk dlik`

.xizn ivga leqtl xefbl el did ok `l m`y .lebit
:`xnbd dgecdéì øîà,opg ax xa `axl iia`àzLä éëäike - ¨©¥¨¦©§¨

ydl dzr jipira d`xp jkixd ,mipecipd zeeíúä àîìLaoecipa - ¦§¨¨¨¨
lirl dpynd ly(.bi)y oaenéñBé éaø øæblr ayiga leqtlõîB÷ ¨©©¦¥¤

äðBáìc,lebit epi`y s` ,dpeald zxhwd -,äçðîc õîB÷ eèà ¦§¨¨¤§¦§¨
dgpnd zleq ly unewd xihwdl ayig m`y ,iqei iax da dceny
df xefbl xaca yi `xaqe ,mdipy minec ixdy ,lebit `edy ,xgnl

exfby zexifbd lk mipaen ok enke .df meyn,ïðaøoldl dpyna(.fh) ©¨¨
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oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

éìâôéî.xya -àëä.diteb xyaa aiygc ,oini jxia lbit -ïëù ìë[` cenrl jiiy] .l`ny ly s` `lbtinc -éàî éìåâôéàìoiaiig eidiy ef daygna lbtzi in ,xnelk -

ezlik`a zxkïðçåé éáø øîà àìà ?,iqei iaxc `nrh epiid zelg iabe .xya lbtzp mca `l` ayig `l elit` opifg `dc ,l`nya lbit - oinia lbit m`e ,`ped axl `zil -

.edpip `teb cgc zetxhvncn rnync ,zifka odizya :ipzw lirle ,ef dlbtzp `l efa lbit m`e ,edpip iteb ixzc oizipzna xn`céðù ïàùò áåúëäå ãçà óåâ ïàùò áåúëä
ïéôåâlke ,"dpiidz zlq" :(my) aizke ,zg` `le mizy :rnync "mipexyr ipy mizy" :(bk `xwie) aizkc ,ef `la dxyk ef oi`c ,iccd` iakrnc cg` seb o`yr aezkd -

ipy o`yr envr aezk eze`e .`aekir diied

zg` lkc rnync ,"mizy" aizkcn ,oiteb

,jkld .dnvr ipta dzkixre dzyil

oiaxrzn - odizy oia zifk xn`c - edpiaxr

.cg` seb o`yr aezkdc ,oitxhvneåäðéâìô
axir `le ,zg`d on lek`l zpn lr :xn`c -

.dnr dzxiagéâìôî,lebit dzxiag oi`e -

zepeyl yi .miteb ipy o`yr aezkd ixdc

.xwir ef la` ,ef dklda mixg`éîçìá ìâéô
äãåúon cg`a lbite ,mipin drax` ody -

m` `da opaxe iqei iax ibilt in ,mipind

`l e` mixg`d elbtzp?oeik :opixn` in

oeik :`nlc e` ,oiinc cgk - oxizn cg` gafc

iqei iax bilt ,`ed `pin cg e`lcúçðîá ?
äôàîzelg yng ,oipin ipy da yiy -

"dcezd" wxta xn`ck ,oiwiwx dynge

`ail`e ,[` ,bq "zegpnd lk"] (fp zegpn)

edn ,edl aiqpw oerny iaxc?:xn` in

iax bilt `l - mdipyl cg` unewe li`ed

e` ,oiwiwx elbtzp zelga lbit m`e ,iqei

bilt oipin ipyc oeik :`nlcøîåà äúà ïëå ?
.bilt inp `kdc -'åë äèéçù úòùá-

,edpip oixizn dwixfe dhigy .i`w gaf mzq`

oiwxit idliya xn`ck ,mcl dycw dhigy

`ak ycwl `ad :mzd xn`e ,(a ,fh zegpn)

.xyad zxzn dwixfe ,inc xizdläìá÷
äëìåäå,oitxhvn `l edpip oixizn e`lc -

jxevl `l` dpi`c ,zxzn dpi` dlawc

.dwixfä÷éøæå äèéçùiccd` iwgxn -

.oaxwnc dklede dlaw oky lke ,oitxhvne

ïéôøèöî ïéàayig m` ,cgia odn mizy -

.zif ivg lr efae zif ivg lr efaàä éáø àä
ïðáø.`id iax zetxhvn oi` :ipzc `d -éöç

äìéëà éöçå øéúî,xizn ivg ied yak oebk -

.dlik` ivga `l` eilr ayig `leåìåë
äìéëà éöçå øéúîelekc dhigy oebk -

.xyaa xizn elekc dwixfe ,mca xiznéî
äéì úòîùefae zif ivga efa ayig m`c -

oitxhvn oi`c zif ivga?éáøì äéì úéà éàå
äìéëà éöçå øéúî åìåë.lebitl oitxhvn -

äìéëà éöçå øéúî éöç øæâéì,leqtilc -

!`ed zxkc ,dlik` ivge xizn elek eh`àäã
øæâ éñåé éáø(` ,bi zegpn) oizipzna -

xihwdl zpn lr dgpnd z` unewda

oi`c ab lr s`e ,leqt :xn`e ,xgnl dzpeal

.lebit eh` dil xfbc ,lebit eaïðáøå.dpeal zxhwda lbit `le ,xgnl miixiy lek`l zpn lr unew zxhwda lbit :ipzwc oizipzna inp -ìåâéô øîåà øéàî éáøod -

.xizn ivg zcear zrya oilbtn dil zi`c ,miixiyd'åë úøë åá ïéà íéøîåà íéîëçåcenr) lirl xne` iaxe .zxk eh` opixfbc ,lek`ln `ed leqt la` ,`kilc `ed zxk -

!xyk `icda (`äçðîã õîå÷ úøè÷ä åèà äðåáìã õîå÷.`ed lebitc iqei iax dcen xgnl dvnew xihwdl zpn lr unewae ,iccdl encc -éøæâã éîð ïðáøåleqtzc -

.unew zxhwd zrya miixiya aygna dgpnàèåç úçðîã.zlbtne `id dnily dcear mzdc -äðåáìilqtc `nrh epiidc ,dpeal zxhwd zrya mixiy` aygn inp -

.`id `l` dxhwd oi`y ,`ed xenb lebit mzdc ,oikifaa dpeal zxhwda aygn eh` dxfb - dgpnl opaxùáëizy lek`l miyakd on cg` hgy :oizipzna opax ixn`c -

,daygna mdipy hegyi `ly ,exiag yak eh` yak cg ixfbc ,`ki` leqt `d ,zxk ea oi` opax ixn`wc ,xgnl mixcq ipy lek`l oikifad on cg` xihwd e` ,xgnl zelg

oke .xiznd lka lbit mzdc.lebit ied edl incc `nlra `ki`c zexifb jpd edlek .oikifaaàëä ìáàdlik` ivge xizn ivg `ki` in ,iaxc dlik` ivge xizn ivga -

mzd eh` `kd xefbpc ,lebit `nlraàåä éëä íåùî ?.edl incc lebit igkync -àôéñ éðú÷ãunewa ayig m`y 'ek minkg micen :dpeala `le unewa lbitc oizipznc -

.mixiya lbit - unew zxhwda e`ïì òîùî à÷ àämdy ,dil incc `heg zgpnc `ki`c ,`ed ikd meyn dacp zgpnc unew zxhwd zrya aygna opax ilqtc `nrhc -

.lebit `edy micenäðùî÷åìç øåáéö ïáø÷ ïéàùlqtp ivg lqtp m`e ,welg xeaiv oaxw oi`y ,eizeaxn d`pyy dcedi iax ly eita jexr cenlz :`xnbc `pwqn ikd -

.elekàøîâä÷éøæ éðôì.oikifa zxhwd iptl miptd mglae ,zxvr ly zelgd on zg` z`nhp -ä÷éøæ øçàì ìáà.'ek lkd ixac (i`ed) `ed `ziilrn dwixfc -
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áeúkä :éñBé éaøc àîòè eðééä ,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨£©©¦¨¨©§©§¨§©¦¥©¨
ãçà óeb ,ïéôeâ éðL ïàNò áeúkäå ãçà óeb ïàNò¯ £¨¨¤¨§©¨£¨¨§¥¦¤¨

ïéôeâ éðL ,éããäà éákòîc¯äãeçì àä :àðîçø øîàc ¦§©§¦©£¨¥§¥¦§¨©©£¨¨¨§¨
eäðéáøò ;àãéáò dãeçì àäå àãéáò¯,ïéáøòúî £¦¨§¨§¨£¦¨¨§¦§¦§¨§¦

eäðéâìt ,ãçà óeb ïàNò áeúkäc¯áeúkäc ,éâìtéî §©¨£¨¨¤¨¨§¦§¦©§¦§©¨
,äãBú éîçìa ìbét :ïðçBé éaø éòa .ïéôeâ éðL ïàNò£¨¨§¥¦¨¥©¦¨¨¦¥§©§¥¨
àôéìçz áø déì àðz ?eäî ,äôàî úçðîa ?eäî©§¦§©©£¤©§¨¥©©£¦¨
äzà ïëå ,äãBú éîçìa øîBà äzà ïëå :àáøònî¦©©§¨§¥©¨¥§©§¥¨§¥©¨
áMéç äèéçL úòLa :ïðaø eðz .äôàî úçðîa øîBà¥§¦§©©£¤¨©¨©¦§©§¦¨¦¥
úéæ éöç ìBëàì áMéç ä÷éøæ úòLáe úéæ éöç ìBëàì¤¡£¦©¦¦§©§¦¨¦¥¤¡£¦©¦

¯àkéà .ïéôøèöî ä÷éøæe äèéçML éðtî ,ìebét¦¦§¥¤§¦¨§¦¨¦§¨§¦¦¨
ïéøézî eäééååøúc ä÷éøæe äèéçL :éøîàc¯äëìBäå äìa÷ ,ïéà¯ðä :éøîàc àkéàå ;àìC §¨§¦§¦¨§¦¨§©§©§©¦¦¦©¨¨§¨¨¨§¦¨§¨§¦¨¨

.ïáø÷îc éðä ïkL ìëå ,ï÷çøîc¯:ìebéôì úBôøèöî ïéà úBãBáò òaøà ,éåì éðz àäå ?éðéà ¦§©£¨§¨¤¥¨¥¦§©§¨¦¦§¨¨¥¥¦©§©£¥¦§¨§§¦
èçBMä :àéðúc ;ïðaø àä ,éaø àä :àéL÷ àì ,àáø øîà !äëìBäå äìa÷ ,ä÷éøæe äèéçL§¦¨§¦¨©¨¨§¨¨£©¨¨¨©§¨¨©¦¨©¨©§©§¨©¥

Bæ älçî úéæ éöç ìBëàì Bøéáç ïëå ,Bæ älçî úéæ éöç ìBëàì Nákä úà¯:øîBà éaø ¤©¤¤¤¡£¦©¦¥©¨§¥£¥¤¡£¦©¦¥©¨©¦¥
Blek ,äìéëà éöçå øézî éöç éaøì déì zòîLc øîéà :ééaà déì øîà .øLk äfL éðà øîBà¥£¦¤¤¨¥£©¥©©¥¥©§¨§©§¥§©¦£¦©¦©£¦£¦¨
:ééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà ?déì zòîL éî äìéëà éöçå øézî©¦©£¦£¦¨¦¨§©§¥£©¥¨¨©©¨¨§©©¥
øézî Blek ehà äìéëà éöçå øézî éöç øBæâì ,äìéëà éöçå øézî Blek éaøì déì úéà éàå§¦¦¥§©¦©¦©£¦£¦¨¦§£¦©¦©£¦£¦¨©©¦
øçîì dúðBáì øéè÷äì :ïðúc ,øæb éñBé éaø ;éøæb ïðaøå øæb éñBé éaø àäc ,äìéëà éöçå¯ ©£¦£¦¨§¨©¦¥¨©§©¨©¨§¦©¦¥¨©¦§©§©§¦§¨¨§¨¨

éîð ïðaøå ;úøk äéìò ïéáéiçå ìebét :íéøîBà íéîëçå ,úøk Ba ïéàå ìeñt :øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨§¥¨¥©£¨¦§¦¦§©¨¦¨¤¨¨¥§©¨©©¦
õîBwa àìå äðBála ,äðBála àìå õîBwa ìbét :ïðúc ,éøæb¯ïéáéiçå ìebét :øîBà øéàî éaø ¨§¦¦§©¦¥©¤§Ÿ©§¨©§¨§Ÿ©¤©¦¥¦¥¦§©¨¦

?àzLä éëä :déì øîà !øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà :íéøîBà íéîëçå ,úøk åéìò̈¨¨¥©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥§¨©©¦£©¥¨¦¨§¨
¯ äðBáìc õîB÷ éñBé éaø øæb íúä àîìLaõîB÷ éøæb ïðaø ,äçðîc õîB÷ ehà¯õîB÷ ehà ¦§¨¨¨¨¨©©¦¥¤¦§¨©¤§¦§¨©¨©¨§¦¤©¤

äðBáìe ,àèBç úçðîc¯éîð íéNák ,ïéëéæáa äàaä äðBáì ehà¯,Bøéáç Lák ehà Lák §¦§©¥§¨©§¨©¨¨§¨¦¦§¨¦©¦¤¤©¤¤£¥
æa¯ Cæa ehà?øæâéìå íe÷éìc ,àîìòa äìéëà éöçå øézî éöç àkéà éî ,àëä àlà .Bøéáç C ¨¨©¨¨£¥¤¨¨¨¦¦¨£¦©¦©£¦£¦¨§¨§¨§¥§¦§©

øéàî éaøì íéîëç íéãBî :àôéñ éðú÷c ,àeä éëä íeMî ïðaøc àîòèc àøazñî éîð éëä̈¦©¦¦§©§¨§©§¨§©¨©¦¨¦§¨¨¥¥¨¦£¨¦§©¦¥¦
õîBwa ìbét íàL ,úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîa¯àeä õîBwäL ,úøk äéìò ïéáéiçå ìebétL §¦§©¥¦§©§¨¤¦¦¥©¤¤¦§©¨¦¨¤¨¨¥¤©¤

à÷ àä åàì àlà ?àðéøçà øézî àkéà éî ,àèéLt ?ììk àðúéîì éì änì àä ;øéznä©©¦¨¨¨¦§¦§¨§¨§¦¨¦¦¨©¦©£¦¨¤¨¨¨¨
õîB÷c àîòèc ,ïì òîLî¯.déì éîãc àèBç úçðîc õîB÷ àkéàc íeMîäðùîúàîèð ©§©¨§©§¨§¤¦§¦¨¤§¦§©¥§¨¥¥¦§¥

íéøãqä ïî ãçà Bà úBlçä ïî úçà¯,äôéøOä úéáì eàöé íäéðL :øîBà äãeäé éaø ©©¦©©¤¨¦©§¨¦©¦§¨¥§¥¤¥§§¥©§¥¨
.ìëàé øBähäå ,Búàîeèa àîhä :íéøîBà íéîëçå .÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàLàøîâéaø øîà ¤¥¨§©¦¨©£¨¦§¦©¨¥§§¨§©¨¥¨¥¨©©¦

ä÷éøæ øçàì ìáà ,ä÷éøæ éðôì ú÷Bìçî :øæòìà¯.ìëàé øBähäå Búàîeèa àîhä ìkä éøác ¤§¨¨©£¤¦§¥§¦¨£¨§©©§¦¨¦§¥©Ÿ©¨¥§§¨§©¨¥¨¥
,éâìtéî à÷ úBìéëà ìò ävøî õéöa :àtt áø øîà ?éâéìt éàîa ä÷éøæ éðôìå§¦§¥§¦¨§©§¦¦£©©©¨§¦§©¤©£¦¨¦©§¦
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zegpn(iriax meil)

,ok it lr s`éìbtéî.miixiyd,àëä,zekixi izyaeäa áéMçc ¦©§¦¨¨§©¦§
déôeb äçéáæa,envr gafd xya lr lebit zaygn aygy -ìk àì ¦§¦¨¥Ÿ¨

ïkL.l`ny jxi mbe ,xyad lk lbtziy ¤¥
:iqei iax ly enrha `xnbd zpwqn,ïðçBé éaø øîà àlàzn`a ¤¨¨©©¦¨¨

.dzxag dlbtzp zg`a lbit m`y ,zekixi izy iabl iqei iax dcen
ixaca dxizqd aeyiae .`ped ax ixack `lye .`ed cg` seby oeik
cg` sebk md m` ,zxvrd iyak mr mi`ad zelg izy oiprl iqei iax

.`l e`:`xnbd zx`an,éñBé éaøc àîòè eðééäy epivnyáeúkä ©§©£¨§©¦¥©¨
ïàNòk zxvr ly zelgd izyl maiygd -å ,ãçà óebmb epivn £¨¨¤¨§

yïàNò áeúkäk maiygd -.ïéôeâ éðLo`yr :`xnbd zx`ane ©¨£¨¨§¥¦
aezkd,ãçà óebdf oiprl,éããäà éákòîcdxiyk zg` dlg oi`y ¤¨¦§©§¦©£¨¥

xn`py ,dzxag `la(fi bk `xwie)dtEpY mgl E`iaY mkizaWFOn'¦§Ÿ¥¤¨¦Ç¤¤§¨
,''dl mixEMA dpit`Y ung dpiidY zlq mipxUr ipW miYWrnyne §©¦§¥¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¤¨¨¥¥¨¤¨¦¦©

.aekir oeyl `l` died oi` 'dpiidz' xn`py oeike .zg` `le mizy
k s` o`yr envr aezkd eze`e,ïéôeâ éðLjkaàðîçø øîàc- §¥¦§¨©©£¨¨

c df oiprl ,'miYW' m`xwyàãéáò dãeçì àäå ,àãéáò dãeçì àä §©¦¨§¨£¦¨§¨§¨£¦¨
ipta zelgdn zg` lk ly dzkixre dzyil z` zeyrl jixvy -

.dnvrm` ,okleeäðéáøò,zifk mdizyn lek`l ayigy ,ezaygna ¨§¦§
ïéáøòúîiptn ,md cg` seb eli`k mitxhvneóeb ïàNò áeúkäc ¦§¨§¦§©¨£¨¨

.ãçàm`eeäðébìtwx lebit zaygn aygy ,ezaygna mwlig - ¤¨©§¦§
,mdn zg` lréâltéî`le ,miteb ipyk zeidl md miwlgzn - ¦©§¦

itl .dipyd dlbtzp.ïéôeâ éðL ïàNò áeúkäc§©¨£¨¨§¥¦
ewlgp ,miptd mglae zxvr ly mgld izya wx m`d dpc `xnbd
zwtzqn .zegpn x`ya mb e` ,dipyd dlbtzp m` iqei iaxe minkg

:`xnbd,äãBú éîçìa ìbét ,ïðçBé éaø éòa,dcez oaxw `iandy ¨¥©¦¨¨¦¥§©§¥¨
,mipin drax`l md miwlegne ,mingl mirax` oaxwd mr `ian
dxyr ,zelg dxyr mdy ,dvn ly miylye ,ung ly dxyr
cg` oin lek`l ayig oaxwd zaxwd zryae .dkeax dxyre ,oiwiwx

.epnfl ueg mdn,eäî,mlek elbtzp `ly iqei iax xaeq dfa mb m`d ©
`edy cg` oaxwy itl ,mlek elbtzpy dfa iqei iax dcen `ny e`

.cg` sebk md ixd ,mlek z` xizn ,dcezd oaxwiax wtzqp ok enke
lbityk ,opgeiäôàî úçðîazgpn `iadl mc` acpzny ,xepz §¦§©©£¤

,zelg e` oiwiwx e` m`iadl lekie ,zelg xyr `idy ,xepz dt`n
oerny iax zrcle(.bq oldl)dvgne oiwiwx dvgn mb `iadl leki

,mdn cg` oina lbityk opgei iax wtzqp ef drcle .zelgeäî- ©
iqei iax dcen `ny e` ,ipyd oind lbtzp `l ,iqei iax zrcl m`d
.cg` sebk md ixd ,mdipyl cg` unewy oeik ,lkd lbtzpy ,dfa

:`xnbd zhyetàáøònî àôéìçz áø déì àðz,opgei iaxl ¨¨¥©©£¦¨¦©£¨¨
,iqei iax zrcl yexita da exn`y `ziixaéîçìa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥§©§¥
,äôàî úçðîa øîBà äzà ïëå ,äãBú`l ,cg` oina lbit m`y ¨§¥©¨¥§¦§©©£¤

.cala df oin `l` lbtzp
lbtzp m` oaxwdn wlga lbit oic lirl `ibeqa x`azpy xg`l

c z` e`iade ,elekiyak ipya lebit zaygn iabl `ziixad ixa
m`d `xnbd dpc ,zifkl md mitxhvn m` ,zelgd izy lr ,zxvr

:zifk xeriyl zetxhvn zecear izya lebit zeaygn izyïðaø eðz̈©¨¨
`ztqeza(c"id a"t migaf)dpi` lebit zaygny ,zepaxwd lk oiprl ,

llka dpi` zifkn zegty itl ,zifk zlik` lr ayig m` `l`
m`y .dlik`ìBëàì áMéç äèéçL úòLa,oaxwd xyanúéæ éöç ¦§©§¦¨¦¥¤¡£¦©¦

.xgnlìBëàì áMéç ä÷éøæ úòLáecerúéæ éöçdf ixd ,xgnl ¦§©§¦¨¦¥¤¡£¦©¦
.ïéôøèöî ä÷éøæe äèéçML éðtî .ìebét¦¦§¥¤§¦¨§¦¨¦§¨§¦

x`y mb e` ,mitxhvn dwixfe dhigy wx m` zxxan `xnbd
:zecearïéøézî eäééååøúc ,ä÷éøæe äèéçL ,éøîàc àkéà,md ¦¨§¨§¦§¦¨§¦¨§©§©§©¦¦

dwixfde ,xzidk `ed ixd yeciwe ,mcd z` zycwn dhigydy
.dxhwdl mixeni`d z`e ,dlik`a xyad z` dxizn,ïéàmitxhvn ¦

la` .zifk xeriyl mdàì ,äëìBäå äìa÷ayig m` ,mitxhvn ©¨¨§¨¨Ÿ
cer lr ayig dkled zryae ,xgnl zif ivg lek`l dlaw zrya
dpi` dlawy ,mixizn mpi`y itl ,lebitl etxhvi `l ,zif ivg

.dwixf jxevl `l` dpi`e ,dxiznéøîàc àkéàåcðäCzeceard - §¦¨§¨§¦¨¨
,dwixfe dhigy ,elldï÷çøîc,exiagn cg` md miwegxy - ¦§©£¨

,mitxhvn ,seqa dwixfde dligza dhigydy,éðä ïkL ìëådlaw §¨¤¥¨¥
dkledeïáø÷îcxg` skiz dkleddy ,dfl df md miaexwy - ¦§¨§¨

.mixizn mpi`y s` ,etxhviy i`ce ,`id dlawd
zecear izya daygny `ziixad ixac xwir lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zifkl zetxhvnéåì éðz àäå ,éðéà,`ziixaaòaøà ¥¦§¨¨¥¥¦©§©
ïéà ,úBãBáòmdn zg`e zg` lk,ìebéôì úBôøèöî,mdeäèéçL £¥¦§¨§§¦§¦¨

.äëìBäå äìa÷ ä÷éøæe§¦¨©¨¨§¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àáø øîàiel dpyy ef `ziixa - ¨©¨¨Ÿ©§¨¨

zrc ,zetxhvn zecear oi`yéaøe ,`idàädpey`xd `ziixade - ©¦¨
zrc ,zetxhvny dxn`yïðaø.`idàéðúcipy oiprl `ziixaa ©¨¨§©§¨

,mgld izy mr mi`ad ,zxvr iyakNákä úà èçBMälr ,cg`d ©¥¤©¤¤
zpnBæ älçî úéæ éöç ìBëàì,xgnlïëåz` hgyBøéáçyakd - ¤¡£¦©¦¥©¨§¥£¥

zpn lr ,ipydBæ älçî úéæ éöç ìBëàì,xgnl ,dipyd dlgdn - ¤¡£¦©¦¥©¨
äfL éðà øîBà ,øîBà éaøoaxwd -øLkiax xaeqy myke . ©¦¥¥£¦¤¤¨¥

xhvn dpi` miyakd ipy zhigya daygnyxaeq jk ,zifkl zt
.zifkl mitxvn mpi`y ,cg` oaxwa zecear izy oiprl

:iia` dywnééaà déì øîà,`axléaøì déì úòîLc øîéàxaeqy ¨©¥©©¥¥©§¨§©¥§©¦
dzid daygn lkyk wx `ed ,lbtl mizif i`vg ipy mitxhvn oi`y

aå ,øézî éöçlr wx ayg,äìéëà éöçyak lky zxvr iyak oebke £¦©¦§£¦£¦¨
la` ,dlik` ivg lr dzid dlik`d zaygn s`e ,xizn ivg `ed

a ayigykøézî Blek,mly xizn zcear zrya -ålr aygéöç ©¦§£¦
déì úòîL éî ,äìéëà,lebit epi`y `ed xaeq dfa mbyyi ixde £¦¨¦¨§©¥

ivga oilbtn oi` ezrcly iptn `ed iax xiykdy mrhdy xnel
ayig m` la` ,mitxhvn mpi` jkle ,`ed xizn ivg yak lke ,xizn
dhigydy ,`ed mly xizn mdn zg` lky ,dwixfae dhigya
iax dceny okzi ,xyad z` zxzn dwixfde ,mcd z` zxzn

.zifkl mitxhvny
:`xnbd zayiindéì úéà éàå ,ééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©¨¨§©©¥§¦¦¥

éaøìa dcen iaxy ,jixack m`e -äìéëà éöçå øézî Bleklebity §©¦©¦©£¦£¦¨
el did ok m` ,`edøBæâìa mb,äìéëà éöçå øézî éöçoaxwdy ¦§£¦©¦©£¦£¦¨

,leqt didi,äìéëà éöçå øézî Blek eèà.zxk aeig yi dfay ¨©¦©£¦£¦¨
ayiga mby ,`ed xaeq jgxk lr ,xyk oaxwdy iax xn`y oeikne

lebit epi` dlik` ivg lr minly mixizn ipya.
:xefbl iaxl el didy ef `xaqk `xnbd dgikenàäcy epivnéaø §¨©¦

øæb éñBé`edy xg` xac meyn ,lebit dpi`y daygna leqtl ¥¨©
,lebitåmby epivn.éøæb ïðaø:`xnbd zx`anïðúc ,øæb éñBé éaø §©¨¨¨§¦©¦¥¨©¦§©

dpyna(.bi lirl)zpn lr dgpnd z` unewd,øçîì dúðBáì øéè÷äì§©§¦§¨¨§¨¨
ïéáéiçå ,ìebét íéøîBà íéîëçå ,úøk Ba ïéàå ìeñt øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨§¥¨¥©£¨¦§¦¦§©¨¦

.úøk äéìòmeyn ,lebit epi`y xaca s` ,iqei iax zrcly ixd ¨¤¨¨¥
.leqt oaxwd ,xiznd z` lbtn xizn oi`y `ed xaeqyåepivn §

yïðúc ,éøæb énð ïðaøoldl dpyna(.fh),äðBála àìå õîBwa ìbét ©¨¨©¦¨§¦¦§©¦¥©¤§Ÿ©§¨
ìebét øîBà øéàî éaø ,õîBwa àìå äðBála,`edåéìò ïéáéiçå ©§¨§Ÿ©¤©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨

,úøk.xizn ivga milbtny itlãò ,úøk Ba ïéà íéøîBà íéîëçå ¨¥©£¨¦§¦¥¨¥©
.øéznä ìëa ìbôiLmd micen la` ,ea oi` zxk wxy rnyne ¤§©¥§¨©©¦

.mly xizn meyn xizn ivg lr exfby iptn ,mrhde .leqt oaxwdy
ivge xizn ivg zaygny `ziixaa xn`y iax ixacn ,ok m`e
epi` ,dlik` ivge mly xizna mb ,ezrcly gken ,xyk dlik`

.xizn ivga leqtl xefbl el did ok `l m`y .lebit
:`xnbd dgecdéì øîà,opg ax xa `axl iia`àzLä éëäike - ¨©¥¨¦©§¨

ydl dzr jipira d`xp jkixd ,mipecipd zeeíúä àîìLaoecipa - ¦§¨¨¨¨
lirl dpynd ly(.bi)y oaenéñBé éaø øæblr ayiga leqtlõîB÷ ¨©©¦¥¤

äðBáìc,lebit epi`y s` ,dpeald zxhwd -,äçðîc õîB÷ eèà ¦§¨¨¤§¦§¨
dgpnd zleq ly unewd xihwdl ayig m`y ,iqei iax da dceny
df xefbl xaca yi `xaqe ,mdipy minec ixdy ,lebit `edy ,xgnl

exfby zexifbd lk mipaen ok enke .df meyn,ïðaøoldl dpyna(.fh) ©¨¨
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המשך בעמוד ונח



`oifgeקמד mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äöøî õéöä éøáñ ïðáøodilr dwxfpy dwixf iedinl ,mipdk zlik` z`neh lr -

ixzyin `l `nh la` ,`ilrn oaxw iedinl - uiv dvxn ik ,edine .`ziilrn dwixf

.(f `xwie) "lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n e`la dil xarc ,dlik`aéáøå
äöøî õéöä ïéà øáñ äãåäé`l jkld .mipdkl lk`pd xaca drbpy d`neha -

.xedh ixzyin `le ,`ilrn dwixf iedàäå
ïéìåòd`neh lr dvxn uiv lkd ixacc -

.gafnl oilera rbpyïéëéæá.oiler eed -

äàîåèá çáæîá åùòém` dfl df mrbi -

.dvxi÷åìç øåáéö ïáø÷ ïéàù[o]i` elit`e -

dgec xeav oaxwe ,mi`nh - mdipya eribn

.(` ,t migqt) "oilev cvik" wxta d`neh

ezxdha xedh ied `l i`n`e?uiv `d

,`ziilrn dxhwd `iede ,oilerd lr dvxn

!xedhd z` `nhl xeq`eàîè ãçà èáù-

iaxl dil `xiaqe .oqipa xyr drax`a

dgec jkld ,ldw ixwi` cg` hay :dcedi

.enr d`neha olek eyrie ,d`nehïéàù éôì
÷åìç øåáéö ïáø÷mixedh ,minkg ixacle -

.ipy gqt oiyer hayde ,oey`xd miyeréáø
êåøò ãåîìú äãåäé.eizeaxn d`pyy -

äðùîúìâåôî äðéà äãåúäådlke`de -

.zxk yepr oi`àøîâàîòè éàîdcezd -

mgl zlbtn?aixwde" azkinl dil dedcn

lr aixwde" :aizke ,"dcezd gaf lr zelg

:rnync (einly zcez) "zelg dcezd gaf

zpn lr" xn` ik jkld ,zelgd md dcez

.llka mgl ied - "xgnl dcez lek`lìáà
äãåúik jkld ,mgl ixwi` `l dndad -

mgl lbtn.llka dnda `ied `l -íéùáëä
.zxvr ly -äãåú ììâ íçìxwir dcez -

,mgll dycwn dcez zhigyc ,lth mgle

:(a ,gr zegpn) "dcezd" wxta opixn`ck

yecw mgld oi`y cnln - "epaxw aixwi"

,miyak llb mgl oke .gafd zhigya `l`

wxta mgll miycwn miyak zhigyc

oitipn oi` dcez .(` ,en zegpn) "zlkzd"

mze` oitipn miyak la` ,zelgd mr dze`

mze` sipde" :(bk `xwie) aizkc ,zelgd mr

.'ebe "mgl lr aizkeäæì äæmr miyak -

.mgl'åë àîéàmiyak `pz i` oicd `ede -

ilbtn miyak ilbtn ik mzd :`pin` ded

.`kixv ,zelgäîçìîå äðîîzif ivgk -

.dfn oke dfníçìî åìåë úéæ àúùä-

,sexiv `ira `lc dxeng daygn `iedc

dpnn ,dcez lbtin `lc oizipzna opixn`

`irain itexvl irac dnglneàì åà ?-

.daygna xiiyc ,mgl ilbtìâôîä äãåú-

,lbtzn oi` - mgl lbtl driiqy dcez

d :opixn`wck.zlbetn dpi` dcezàáä
ìâôìz` mb lbtl `ad ,mgl ly zif ivg -

lbtzi `ly oic epi` ,edlbt `le dcezd?
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ïðáø`lc oiprl `l` ,dlik`a `nhl diixyinl `l Ð zelik` lr dvxn uivd ixaq

xedhc jci`l dwixf `ixyc oiprl xedhk aeyg `l` ,sexye cea`k `nh i`d ied

.xenbéáøå`ipdn `le ,sexye cea`k `nh i`d dil dede Ð dvxn uivd oi` xaq dcedi

d`neh :(` ,fr migqt) "oilev cvik" wxta dil `xiaq dcedi iaxc ab lr s` .xedhl dwixf

i`nc .iievxl uiv irain `le ,xeaiva dxzed

`nh i`dl `ipdn `l xeaiva `ed xzdc

`ipdn `lc inp oicd `ed Ð dlik`a diixyinl

`l dlik` xzid oiprlc ,xedhl diixyinl

xn`c o`nle .uiv ievixk `ied `le ,`ipdn

.`nhl `ipdn `le xedhl `ipdn Ð dvxn

àäåo`nl elit`e Ð 'ek dvxn uivc oiler

oi` :(a ,fr migqt) "oilev cvik" wxta xn`c

la` ,cigia ilin ipd Ð milerd lr dvxn uivd

.oilerd lr dvxn uivc dcen xeaivaéâéìôå
lr dvxn uivc i`pz gkyn i`c rnyn Ð

dedc oky lk dxe`kle .dil `gip ded oilerd

eyri mdipy xn`c dcedi iaxc ,ith dyw

oizipzne ,oilerd lr dvxn uivc xaqw d`neha

ixn`c opaxe .zelik` lr dvxn uivd oi` xaqw

uivd oi` ixaqw ezxdha xedhe ez`neha `nh

dvxn uivd ixaqw oizipznae ,oilerd lr dvxn

!zelik` lr

éáø'ek `nh cg` hay elit` xne` dcedi

dcedi iaxc ab lr s` Ð welg xeaiv oaxw oi`y

d`nehc (a ,f) `neic `nw wxta dil `xiaq

`nrh dil jixhvi` mewn lkn ,xeaiva dxzed

dia yic oeik ,gqta welg xeaiv oaxw oi`c

.mzd gkenck ,dlik`àëäådvxn uiv i`n

z`neh lr dvxn uivd oi` `d :yexit Ð `ki`

unewd"a onwl yixce ,qxhpewa yxitck ,sebd

`yep `ed miycwd oer :(` ,dk) "daxoer `le

inp (` ,bk) migafc ipy wxtae .miyicwnd

z`neh lr dvxn uivd oi`c `icda opixn`

,fr migqt) "oilev cvik" wxta xn`c `de .sebd

iievxl uiv `ira diegc d`neh xn`c o`nlc (`

z`nehl la` ,uiv ipdnc xya z`nehl epiid Ð

.uiv `la elit` Ð uiv ipdn `lc sebdïéðî
(` ,t) "dcezd" wxta onwl Ð 'ek dcez ingll

.`zlin xwiríçì`l dcez dcez ixwi`

dn `vxzin `nrh i`dn Ð mgl ixwi`

yic (a ,br zenai) "lxrd" wxta miywny

i`n :dnexza ok oi`y dn mixekiae xyrna

dnexz] (dnexzn mixekia) opitli `lc `nrh

migqt) opiyxcc ,yewzi`c ab lr s` [mixekian

mixekiac .mixekiad el` "jci znexze" :(a ,el

`de .mixekia `ixwi` `l ,dnexz dnexz exwi`

,(a ,kw oileg) "ahexde xerd" wxta edl yiwnc

.xn` `nlra `zknq` mzd

ìâôîädz`y eze` :yexit Ð 'ek lbtzn oi`

dcen dz` lbtn `edy xnel dvex

lw xnel dvex (` ,a) zekn yixae .lbtzn oi`y

ipelt yi`a ep` oicirn" iab `peeb i`d ik xnege

:mixne` oi`c ,oinnef e`vnpe "dyexb oa `edy

lw opixn`c meyn ,eizgz dyexb oa df dyri

`le llgl `a ,llgzn oi` llgnd dne :xnege

m` :`piax jixte ?llgzi `ly oic epi` Ð llig

epi` lweqd dne ,oinnef micr zxez zlhia ok

`ly oic epi` Ð lwq `le lewql `ad ,lwqp

:opiyxcc meyn ,oibxdp oi` ebxd ol miwc meyn :yexit 'ek lweqd dne .oinnef micr zxez zlhia ok m`c `nrh meyn ,ip`y oinnef micr oiprl ,xnege lwd miiwzn `kdc ab lr s`e ?lwqi

z` bxd elit` ,siiqa mlerl gvexc Ð lwqp epi` lweqd dne :mz epiax yxtne ?zezin x`yn xzei dliwq hwp i`n` ok m` :dywe .qxhpewa my yxit jk .dyr xy`k `le "mnf xy`k"

sxhviy ici lr dcez ly zif ivg lbtl `ay ,mgl epiid `kd lbtl `ac ,`eddl inc `l `kdc xnege lwc d`xp cere .oa`a exiagepi` ,dlqetl sxhvn epi`y Ð lbit `le ,dlqetl
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:øáñ äãeäé éaøå ,úBìéëà ìò ävøî õévä :éøáñ ïðaø©¨©¨§¦©¦§©¤©£¦§©¦§¨¨©
déøa àðeä áø déì øîà .úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà¥©¦§©¤©£¦£©¥©¨§¥
,ïéìBòä ìò ävøî õéväc ,ïéìBò àäå :àtt áøì ïúð áøc§©¨¨§©©¨§¨¦§©¦§©¤©¨¦

ïéëéæaä ïî ãçà àîèð :àéðúc !éâéìôe¯äãeäé éaø §¦¦§©§¨¦§¨¤¨¦©¨¦¦©¦§¨
øeaéö ïaø÷ ïéàL éôì ,äàîeèa eNòé íäéðL :øîBà¥§¥¤¥¨§§¨§¦¤¥¨§©¦
øBähäå Búàîeèa àîhä :íéøîBà íéîëçå ;÷eìç̈©£¨¦§¦©¨¥§§¨§©¨
äãeäé éaø ,òîL àz :éLà áø øîà ãBòå !Búøäèa§¨¢¨§£©©©¦¨§©©¦§¨
ïéøBäè íéèáMä ìëå àîè ãçà èáL eléôà :øîBà¯ ¥£¦¥¤¤¨¨¥§¨©§¨¦§¦

àëäå ;÷eìç øeaéö úBðaø÷ ïéàL éôì ,äàîeèa eNòé©£§§¨§¦¤¥¨§§¦¨§¨¨
,òîL àz :àðéáø øîàä ãBòå ?àkéà ävøî õévä éàî©©¦§©¤¦¨§¨£©¨¦¨¨§©

ïéøãqä ïî úçà Bà úBlçä ïî úçà úàîèð¯éaø ¦§¥©©¦©©©©¦©§¨¦©¦
ïéàL éôì ,äôéøOä úéáì eàöé íäéðL :øîBà äãeäé§¨¥§¥¤¥§§¥©§¥¨§¦¤¥
Búàîeèa àîhä :íéøîBà íéîëçå ,÷eìç øeaéö ïaø÷̈§©¦¨©£¨¦§¦©¨¥§§¨
ìò ävøî õévä ïéàL éôì" ,àúéà íàå ;ìëàé øBähäå§©¨¥¨¥§¦¦¨§¦¤¥©¦§©¤©
Ceøò ãeîìz :ïðçBé éaø øîà àlà !déì éòaéî "úBìéëà£¦¦¨¥¥¤¨¨©©¦¨¨©§¨
.÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàL ,äãeäé éaø ìL åéôa àeä§¦¤©¦§¨¤¥¨§©¦¨

äðùîìbôî Bðéà íçläå ,íçlä úà úìbôî äãBzä©¨§©¤¤¤©¤¤§©¤¤¥§©¥
äpnî ìBëàì äãBzä úà èçL ?ãöék .äãBzä úà¤©¨¥©¨©¤©¨¤¡¦¤¨

øçîì¯øçîì íçlä ïî ìBëàì ;ïéìbeôî íçläå àéä¯ §¨¨¦§©¤¤§¨¦¤¡¦©¤¤§¨¨
.úìbeôî dðéà äãBzäå ìbeôî íçläïéìbôî íéNákä ©¤¤§¨§©¨¥¨§¤¤©§¨¦§©§¦

?ãöék .íéNákä úà ìbôî Bðéà íçläå ,íçlä úà¤©¤¤§©¤¤¥§©¥¤©§¨¦¥©
øçîì ïäî ìBëàì íéNákä úà èçBMä¯íçläå íä ©¥¤©§¨¦¤¡¥¤§¨¨¥§©¤¤

øçîì íçlä úà ìBëàì ,ïéìbeôî¯ìbeôî íçlä §¨¦¤¡¤©¤¤§¨¨©¤¤§¨
.ïéìbeôî ïðéà íéLákäåàøîâàîéìéà ?àîòè éàî §©§¨¦¥¨§¨¦©©§¨¦¥¨

äãBú éîçìì ïépî :àðäk áø øîàc ,àðäk áøc íeMî¦§©¨£¨§¨©©¨£¨¦©¦§©§¥¨
äãBzä çáæ ìò áéø÷äå" :øîàpL ?äãBz eàø÷pL¤¦§§¨¤¤¡©§¦§¦©¤©©¨

!éîð àëôéà éëä éà ,"úBlç¯éø÷éà íçì ,àéL÷ àì àä ©¦¨¦¦§¨©¦¨¨©§¨¤¤¦§¥
¯ .íçì éø÷éà àì äãBz ,äãBzíéNákä :éðú÷c àä àlà ¨¨¨¦§¥¤¤¤¨¨§¨¨¥©§¨¦

íçì ,íéNákä úà ìbôî Bðéà íçläå íçlä úà ïéìbôî§©§¦¤©¤¤§©¤¤¥§©¥¤©§¨¦¤¤
:àîòè eðééä åàì àlà ?íéNák éø÷éàc ïçkLà àëéä¥¨©§©©§¦§¥§¨¦¤¨¨©§©§¨
íéNáëc ììb íçì ,íçìc ììb äãBz ïéàå äãBz ììb íçì¤¤§¨¨§¥¨§¨§¤¤¤¤§¨¦§¨¦
äãBz ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .íçìc ììb íéNák ïéàå¯ §¥§¨¦§¨§¤¤§¦¦§¦©§©¦©¨

àìc íeMî ,äãBz àìbtî àì íçìa ìbôî éëc àeä íúä̈¨§¦§©¥§¤¤¨¦©§¨¨¦§Ÿ
äæì äæ e÷÷æeäc íéNák ìáà ,äôeðúa äæì äæ e÷÷æeä§§¤¨¤¦§¨£¨§¨¦§§§¤¨¤
,íéNák éîð éìbtéì íçla ìbôî ék àîéà ,äôeðúa¦§¨¥¨¦§©¥©¤¤¦©§¦©¦§¨¦
äãBzä úà èçBMä :áøî øæòìà éaø dépéî àòa .àëéøö§¦¨§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©¥¤©¨
äãBz éìebtéàì ?eäî ,øçîì dîçlîe äpnî úéæk ìBëàì¤¡§©¦¦¤¨¦©§¨§¨¨©§¦©¥¨
éì àéòaéî à÷ ék ?àéòaéî dîçlîe äpnî ,àìâtéî àì dîçlî Blek àzLä ;éì àéòaéî àì̈¦¨£¨¦¨§¨¦©§¨¨¦©§¨¦¤¨¦©§¨¦¨£¨¦¨¦¨£¨¦

¯ìbeôî íçlä ,Bæa óà :déì øîà ?àì Bà íçlì éìebtéàì äãBz äôøèöî éî ,íçì éìebtéàì§¦©¥¤¤¦¦§¨§¨¨§¦©¥©¤¤¨£©¥©§©¤¤§¨
.úìbeôî dðéà äãBzäå¯ìbôîä äãBz äîe :øîBçå ì÷ àîéì ?éànàå¯ìbôì àaä ,ìbtúî ïéà §©¨¥¨§¤¤§©©¥¨©¨¤©¨©§©¥¥¦§©¥©¨§©¥

ìbét àìå¯?ìbtúé àlL ïéc Bðéà¯ãçàa äNòî :àéðúäå ?àðååb éàä ék øîBçå ì÷ ïðéøîà éîe §Ÿ¦¥¥¦¤Ÿ¦§©¥¦¨§¦©©¨¤¦©©§¨§¨©§¨©£¤§¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zegpn(iying meil)

éøáñ ïðaøyävøî õévämbúBìéëà ìò,dwixfd ezngne ©¨¨¨§¦©¦§©¤©£¦
'ezxdha xedhd' okle ,xedhd wlgd z` mixizne ,mixyk dxhwdde

,mipdkl lk`peøáñ äãeäé éaøåyìò ävøî õévä ïéàd,úBìéëà §©¦§¨¨©¥©¦§©¤©£¦
s`e ,zexiyk dxhwdde dwixfd oi` oaxwdn wlg `nhpy oeike

.dtixyd zial lkd `veie ,xzed `l xedhd wlgd
:`tt ax ixac lr dywn ozp axc dixa `ped axàðeä áø déì øîà̈©¥©¨

,àtt áøì ïúð áøc déøadvxn uiv m` ewlgpy xnel ozip j`id §¥§©¨¨§©¨¨
,oilke`d lrïéìBò àäåunewe oaxw mck ,gafnd lr milerd - §¨¦

micen lkdy ,dgpnïéìBòä ìò ävøî õéväcmzaxwde e`nhpy §©¦§©¤©¨¦
,dxiykéâéìôe,opaxe dcedi iax ewlgp mda mbe -àéðúc,`ziixaa §¦¦§©§¨

ïéëéæaä ïî ãçà àîèðmgl z` mzxhwda mixiznd ,dpeal ly ¦§¨¤¨¦©§¦¦
,mipdkd zlik`l miptdeNòé íäéðL ,øîBà äãeäé éaøcgi ©¦§¨¥§¥¤¥¨

,äàîeèa,xedhd jifad z` `nhn jkay s`øeaéö ïaø÷ ïéàL éôì §§¨§¦¤¥¨§©¦
,÷eìçs` ,xeaiva dxzedy ,d`neha dyrp `nhpy jifady oeike ¨

.d`neha zeyrdl leki ipydàîhä ,íéøîBà íéîëçåaxw ©£¨¦§¦©¨¥
Búøäèa øBähäå ,Búàîeèaax lr dyw o`kne .eze`nhl xeq`e §§¨§©¨§¨¢¨

zelik`d lr dvxn uivd oi`y zngn dcedi iax zxaq m`y ,`tt
uivd ik dxiyk mzxhwdy oikifaa ok m` ,dxiyk dwixfd oi`e
z` `nhl xeq`y zecedl jixv dcedi iax did ,milerd lr dvxn
.welg xeaiv oaxw oi`y xaq dvxn uivd m` s`y gkene ,xedhd

:`tt ax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,éMà áø øîà ãBòå§¨©©©¦
òîL àz`ziixad ixacn di`x(.t migqt),eléôà øîBà äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¥£¦

àîè ãçà èáL,gqt oaxw zaxwd meia,ïéøBäè íéèáMä ìëå ¥¤¤¨¨¥§¨©§¨¦§¦
eNòégqtd z` mihayd lkøeaéö úBðaø÷ ïéàL éôì ,äàîeèa ©£§§¨§¦¤¥¨§§¦
,÷eìç,d`neha aixwdl el xzene 'ldw' `xwp cg` hay mby oeike ¨

mei eze` ly migqtd lk exzed `linn ,xeaiva dxzed d`nehy
.d`neha axwidl:iy` ax dywneàëäå,hayd z`nehaõévä éàî §¨¨©©¦

àkéà ävøîd`neh lr dvxn uivd ixde ,yi uiv ievix dfi` - §©¤¦¨
oi` o`ky gxkdae ,miaixwnd e`nhpy d`neh lr `le zepaxway
epizpynay oipn ok m`e ,dvxn uivdy meyn dcedi iax ly enrh

.enrh edf
:`tt ax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,àðéáø øîàä ,ãBòå§¨¨©©¦¨

òîL àz,epizpynn di`xúBlçä ïî úçà úàîèð,mgld izy ly ¨§©¦§¥©©¦©©
ïéøãqä ïî úçà Bà,miptd mgl lyíäéðL ,øîBà äãeäé éaø- ¤¨¦©§¨¦©¦§¨¥§¥¤

dxedhde d`nhdøeaéö ïaø÷ ïéàL éôì ,äôéøOä úéáì eàöé¥§§¥©§¥¨§¦¤¥¨§©¦
÷eìç,leqt wlge xyk epnn wlg didiy xyt` i`eíéîëçå ¨©£¨¦

àîhä ,íéøîBàlqtp calaBúàîeèa,dtixyd zial `veie §¦©¨¥§§¨
øBähäål` lqtp epi``ìëàé.mipdkl dxdha:`piax wiicneíàå §©¨¥¨¥§¦
àúéàuivd oi`y `ed dcedi iax ly enrhy `tt ax ixack m`e - ¦¨

,'welg xeaiv oaxw oi`y itl' xnel el did `l ,zelik` lr dvxn
`l`déì éòaéî 'úBìéëà ìò ävøî õévä ïéàL éôì'did df mrh - §¦¤¥©¦§©¤©£¦¦¨¥¥

yxity itk `l` ,`tt ax ixack enrh oi`y x`eane ,xnel jixv
.'welg xeaiv oaxw oi`y'

:dpey ote`a zx`ane ,`tt ax ixacn da zxfeg `xnbdàlàenrh ¤¨
y itk `ed dcedi iax lyåéôa àeä Ceøò ãeîìz ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¨§¦

,äãeäé éaø ìL,eizeaxn ok cnly epiid,÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàL ¤©¦§¨¤¥¨§©¦¨
zial mi`vei mdipyy xaq okle ,eleka leqtd lg ,ewlga lqtp m`e
exaq okle df llk lr miwleg minkg la` ,leqt lkdy ,dtixyd

.mipdkl lk`pe xyk `l` lqtp epi` xedhdy

äðùî
oaxwoaxwk eziiyre ,qp lr d`cedk dacp e` xcpa `aen dcez

weqta x`eank ,zelg mirax` z`ad ea sqepy `l` ,minly`xwie)

(ai fipy zxvra mi`ian eid oke .'ebe 'zFNg dcFYd gaf lr aixwde'§¦§¦©¤©©¨©
weqta x`eank ,mgld izy mr cgi minly oaxwl miyak(hi-fi bk my)

mYaxwde ,'ebe mipxUr ipW miYW ,dtEpY mgl E`iaY mkizaWFOn'¦§Ÿ¥¤¨¦Ç¤¤§¨§©¦§¥¤§Ÿ¦§¦§©§¤
zepaxwa xwird .'minlW gafl dpW ipA miUak ipWE 'ebe mgNd lr©©¤¤§¥§¨¦§¥¨¨§¤©§¨¦

.mdl lth mglde ,gafnd lr milerd md el`

axwa oicd dn zx`an epizpynwx e` oaxwa wx lbit m` dcez o
:mglaäãBzä,lebit dzyrpyíçlä úà úìbôîlebit znxeb - ©¨§©¤¤¤©¤¤

,dnr `ad mgll s`åeli`íçlä,lebit dyrpyúà ìbôî Bðéà §©¤¤¥§©¥¤
äãBzä úà èçL ,ãöék .äãBzäzpn lrìBëàìøçîì äpnî ©¨¥©¨©¤©¨¤¡¦¤¨§¨¨

,dzlik` onf xg` `edy,ïéìbeôî íçläå àéädixg` xxbp mgldy ¦§©¤¤§¨¦
zpn lr dcezd z` hgy la` .lebit `ed s` dyrpeïî ìBëàì¤¡¦

øçîì íçläwx ,ezlik` onf xg` `edyäãBzäå ,ìbeôî íçlä ©¤¤§¨¨©¤¤§¨§©¨
,úìbeôî dðéàaiig epi` dlke`de ,mgld ixg` zxxbp dpi` `idy ¥¨§¤¤

.lebit lke`d oick zxk
:zxvr iyaka mb df oic x`al dtiqen dpyndíéNákäiyak ipy - ©§¨¦

,lebit eyrpy ,zxvríçlä úà ïéìbôîizyl s` lebit minxeb - §©§¦¤©¤¤
,mnr mi`ad mgldåeli`íçlä,lebit dyrpy [mgld izy-]Bðéà §©¤¤¥

íéNákä úà èçBMä ,ãöék .íéNákä úà ìbôîzpn lrìBëàì §©¥¤©§¨¦¥©©¥¤©§¨¦¤¡
øçîì ïäî,mzlik` onf xg` `edy,ïéìbeôî íçläå íämgldy ¥¤§¨¨¥§©¤¤§¨¦

lr miyakd z` hgy m` la` .lebit `ed s` dyrpe mdixg` xxbp
zpnøçîì íçlä úà ìBëàìwx ,ezlik` onf xg`l `edyíçlä ¤¡¤©¤¤§¨¨©¤¤

.ïéìbeôî ïðéà íéNákäå ,ìbeôî§¨§©§¨¦¥¨§¨¦

àøîâ
mglde `id ,dceza lbit m`y oicd mrh edn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .milbetnàîòè éàîdcezdy oicd mrh edn - ©©£¨
,mgld z` zlbtnàîéìéàmrhdy xn`p m` -àðäk áøc íeMî ¦¥¨¦§©©£¨

,`pdk ax yxcy dnn -äãBú éîçìì ïépî ,àðäk áø øîàc§¨©©©£¨¦©¦§©§¥¨
eàø÷pLmb'äãBz',mzqøîàpL(ai f `xwie)EPaixwi dcFY lr m`' ¤¦§§¨¤¤¡©¦©¨©§¦¤

úBlç äãBzä çáæ ìò áéø÷äåaezkd did .'onXA zlElA zFSn §¦§¦©¤©©¨©©§Ÿ©¤¤
lr aixwde' azke dpiye ,'dcezd gaf lr zelg aixwde' aezkl jixv
epicnll `a 'zelg dcezd' milinay rnyn ,'zelg dcezd gaf
mb dcezd z` lbityk df mrhne .'dcez' mya ze`xwp zelgdy

.ezaygna llkpe dcez `xwp `ed s`y oeik ,lbetn mglddywn
:`xnbdénð àëtéà ,éëä éàlbtiyky ,jtidd mb zeidl jixv - ¦¨¦¦§¨©¦

,dcez ze`xwp zelgdy oeik ,lebit didz dcezd s` zelga
.dcezd dlbtzp `l zelga lbityky epipy dpynaezvxzn

:`xnbdàéL÷ àì àäd wx ik ,dyw epi` df -éøwéà íçì[`xwp-] ¨Ÿ©§¨¤¤¦§¥
,äãBzd la`éøwéà àì äãBzz`xwp dpi` -,íçìlbityk wx okle ¨¨Ÿ¦§¥¤¤

zllkp dcezd oi` mgla lbityk mle` ,dfa mgld llkp dceza
.dfa

.dcez `xwp mgldy meyn mrhd oi`y epizpynn dgiken `xnbd
,df mrhn mgld z` zlbtn dcezdy xnel ozip ok` :`xnbd dywn

éðz÷c àä àlà,`tiqa epipyy dna mle` -úà ïéìbôî íéNákä ¤¨¨§¨¨¥©§¨¦§©§¦¤
,íéNákä úà ìbôî Bðéà íçläå íçläixd ik ,jk x`al oi` dfa ©¤¤§©¤¤¥§©¥¤©§¨¦

íéNák éøwéàc ïçkLà àëéä íçì`xwp mgldy ep`vn okid - ¤¤¥¨©§§¨§¦§¥§¨¦
m`e ,miyak `xwp `edy meyn lbetn mgld oi`y gxkdae ,miyak

.dcez ze`xwp zelgdy zngn mrhd oi` dceza s` ok
:xg` ote`a zx`an `xnbdàîòè eðééä (åàì) àlài`ce `l` - ¤¨¨©§©£¨

y meyn ,mrhd edfäãBz ììb íçì`edy dcezd xg` xxbp mgld - ¤¤§©¨
lth `edy mgld lr mb lebitd lg oaxwd xwira lbityke ,dl lth

,eixg` jynpeíçìc ììb äãBz ïéàåxg` zxxbp dpi` dcezd - §¥¨§©§¤¤
iyaka oke .mgla lbityk zlbtzn dpi` jkle ,xwird `idy ,mgld

eyn ,mgld izy lr mb lebitd lg mda lbit m` ,zxvry míçì¤¤
íéNáëc ììb,mdl lth `edy miyakd xg` xxbp mgld -ïéàå §©¦§¨¦§¥

íçìc ììb íéNák,el milth md oi`y mgld xg` mixxbp md oi` - §¨¦§©§¤¤
.miyakd z` lbtn epi` mglay lebitde

:miyakae dceza df oic letkl jixv did recn zx`an `xnbd
éëéøöe,df oic mda zepyl ekxved ,miyak mbe dcez mb -éàc §¦¦§¦

äãBz ïðéòîLàdid ,dceza wx oicd z` epicnln `pzd did m`y - ©§§¦©¨
,xnel mewnäãBz àìâtî àì íçla ìbôî éëc àeä íúämy wx - ¨¨§¦§©¥©¤¤Ÿ¦©§¨¨

,zlbtzn dcezd oi` mgla lbtnykäæì äæ e÷÷æeä àìc íeMî¦§Ÿ§§¤¨¤
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המשך בעמוד ונק



קמה oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äöøî õéöä éøáñ ïðáøodilr dwxfpy dwixf iedinl ,mipdk zlik` z`neh lr -

ixzyin `l `nh la` ,`ilrn oaxw iedinl - uiv dvxn ik ,edine .`ziilrn dwixf

.(f `xwie) "lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n e`la dil xarc ,dlik`aéáøå
äöøî õéöä ïéà øáñ äãåäé`l jkld .mipdkl lk`pd xaca drbpy d`neha -

.xedh ixzyin `le ,`ilrn dwixf iedàäå
ïéìåòd`neh lr dvxn uiv lkd ixacc -

.gafnl oilera rbpyïéëéæá.oiler eed -

äàîåèá çáæîá åùòém` dfl df mrbi -

.dvxi÷åìç øåáéö ïáø÷ ïéàù[o]i` elit`e -

dgec xeav oaxwe ,mi`nh - mdipya eribn

.(` ,t migqt) "oilev cvik" wxta d`neh

ezxdha xedh ied `l i`n`e?uiv `d

,`ziilrn dxhwd `iede ,oilerd lr dvxn

!xedhd z` `nhl xeq`eàîè ãçà èáù-

iaxl dil `xiaqe .oqipa xyr drax`a

dgec jkld ,ldw ixwi` cg` hay :dcedi

.enr d`neha olek eyrie ,d`nehïéàù éôì
÷åìç øåáéö ïáø÷mixedh ,minkg ixacle -

.ipy gqt oiyer hayde ,oey`xd miyeréáø
êåøò ãåîìú äãåäé.eizeaxn d`pyy -

äðùîúìâåôî äðéà äãåúäådlke`de -

.zxk yepr oi`àøîâàîòè éàîdcezd -

mgl zlbtn?aixwde" azkinl dil dedcn

lr aixwde" :aizke ,"dcezd gaf lr zelg

:rnync (einly zcez) "zelg dcezd gaf

zpn lr" xn` ik jkld ,zelgd md dcez

.llka mgl ied - "xgnl dcez lek`lìáà
äãåúik jkld ,mgl ixwi` `l dndad -

mgl lbtn.llka dnda `ied `l -íéùáëä
.zxvr ly -äãåú ììâ íçìxwir dcez -

,mgll dycwn dcez zhigyc ,lth mgle

:(a ,gr zegpn) "dcezd" wxta opixn`ck

yecw mgld oi`y cnln - "epaxw aixwi"

,miyak llb mgl oke .gafd zhigya `l`

wxta mgll miycwn miyak zhigyc

oitipn oi` dcez .(` ,en zegpn) "zlkzd"

mze` oitipn miyak la` ,zelgd mr dze`

mze` sipde" :(bk `xwie) aizkc ,zelgd mr

.'ebe "mgl lr aizkeäæì äæmr miyak -

.mgl'åë àîéàmiyak `pz i` oicd `ede -

ilbtn miyak ilbtn ik mzd :`pin` ded

.`kixv ,zelgäîçìîå äðîîzif ivgk -

.dfn oke dfníçìî åìåë úéæ àúùä-

,sexiv `ira `lc dxeng daygn `iedc

dpnn ,dcez lbtin `lc oizipzna opixn`

`irain itexvl irac dnglneàì åà ?-

.daygna xiiyc ,mgl ilbtìâôîä äãåú-

,lbtzn oi` - mgl lbtl driiqy dcez

d :opixn`wck.zlbetn dpi` dcezàáä
ìâôìz` mb lbtl `ad ,mgl ly zif ivg -

lbtzi `ly oic epi` ,edlbt `le dcezd?
òøæù
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ïðáø`lc oiprl `l` ,dlik`a `nhl diixyinl `l Ð zelik` lr dvxn uivd ixaq

xedhc jci`l dwixf `ixyc oiprl xedhk aeyg `l` ,sexye cea`k `nh i`d ied

.xenbéáøå`ipdn `le ,sexye cea`k `nh i`d dil dede Ð dvxn uivd oi` xaq dcedi

d`neh :(` ,fr migqt) "oilev cvik" wxta dil `xiaq dcedi iaxc ab lr s` .xedhl dwixf

i`nc .iievxl uiv irain `le ,xeaiva dxzed

`nh i`dl `ipdn `l xeaiva `ed xzdc

`ipdn `lc inp oicd `ed Ð dlik`a diixyinl

`l dlik` xzid oiprlc ,xedhl diixyinl

xn`c o`nle .uiv ievixk `ied `le ,`ipdn

.`nhl `ipdn `le xedhl `ipdn Ð dvxn

àäåo`nl elit`e Ð 'ek dvxn uivc oiler

oi` :(a ,fr migqt) "oilev cvik" wxta xn`c

la` ,cigia ilin ipd Ð milerd lr dvxn uivd

.oilerd lr dvxn uivc dcen xeaivaéâéìôå
lr dvxn uivc i`pz gkyn i`c rnyn Ð

dedc oky lk dxe`kle .dil `gip ded oilerd

eyri mdipy xn`c dcedi iaxc ,ith dyw

oizipzne ,oilerd lr dvxn uivc xaqw d`neha

ixn`c opaxe .zelik` lr dvxn uivd oi` xaqw

uivd oi` ixaqw ezxdha xedhe ez`neha `nh

dvxn uivd ixaqw oizipznae ,oilerd lr dvxn

!zelik` lr

éáø'ek `nh cg` hay elit` xne` dcedi

dcedi iaxc ab lr s` Ð welg xeaiv oaxw oi`y

d`nehc (a ,f) `neic `nw wxta dil `xiaq

`nrh dil jixhvi` mewn lkn ,xeaiva dxzed

dia yic oeik ,gqta welg xeaiv oaxw oi`c

.mzd gkenck ,dlik`àëäådvxn uiv i`n

z`neh lr dvxn uivd oi` `d :yexit Ð `ki`

unewd"a onwl yixce ,qxhpewa yxitck ,sebd

`yep `ed miycwd oer :(` ,dk) "daxoer `le

inp (` ,bk) migafc ipy wxtae .miyicwnd

z`neh lr dvxn uivd oi`c `icda opixn`

,fr migqt) "oilev cvik" wxta xn`c `de .sebd

iievxl uiv `ira diegc d`neh xn`c o`nlc (`

z`nehl la` ,uiv ipdnc xya z`nehl epiid Ð

.uiv `la elit` Ð uiv ipdn `lc sebdïéðî
(` ,t) "dcezd" wxta onwl Ð 'ek dcez ingll

.`zlin xwiríçì`l dcez dcez ixwi`

dn `vxzin `nrh i`dn Ð mgl ixwi`

yic (a ,br zenai) "lxrd" wxta miywny

i`n :dnexza ok oi`y dn mixekiae xyrna

dnexz] (dnexzn mixekia) opitli `lc `nrh

migqt) opiyxcc ,yewzi`c ab lr s` [mixekian

mixekiac .mixekiad el` "jci znexze" :(a ,el

`de .mixekia `ixwi` `l ,dnexz dnexz exwi`

,(a ,kw oileg) "ahexde xerd" wxta edl yiwnc

.xn` `nlra `zknq` mzd

ìâôîädz`y eze` :yexit Ð 'ek lbtzn oi`

dcen dz` lbtn `edy xnel dvex

lw xnel dvex (` ,a) zekn yixae .lbtzn oi`y

ipelt yi`a ep` oicirn" iab `peeb i`d ik xnege

:mixne` oi`c ,oinnef e`vnpe "dyexb oa `edy

lw opixn`c meyn ,eizgz dyexb oa df dyri

`le llgl `a ,llgzn oi` llgnd dne :xnege

m` :`piax jixte ?llgzi `ly oic epi` Ð llig

epi` lweqd dne ,oinnef micr zxez zlhia ok

`ly oic epi` Ð lwq `le lewql `ad ,lwqp

:opiyxcc meyn ,oibxdp oi` ebxd ol miwc meyn :yexit 'ek lweqd dne .oinnef micr zxez zlhia ok m`c `nrh meyn ,ip`y oinnef micr oiprl ,xnege lwd miiwzn `kdc ab lr s`e ?lwqi

z` bxd elit` ,siiqa mlerl gvexc Ð lwqp epi` lweqd dne :mz epiax yxtne ?zezin x`yn xzei dliwq hwp i`n` ok m` :dywe .qxhpewa my yxit jk .dyr xy`k `le "mnf xy`k"

sxhviy ici lr dcez ly zif ivg lbtl `ay ,mgl epiid `kd lbtl `ac ,`eddl inc `l `kdc xnege lwc d`xp cere .oa`a exiagepi` ,dlqetl sxhvn epi`y Ð lbit `le ,dlqetl
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:øáñ äãeäé éaøå ,úBìéëà ìò ävøî õévä :éøáñ ïðaø©¨©¨§¦©¦§©¤©£¦§©¦§¨¨©
déøa àðeä áø déì øîà .úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà¥©¦§©¤©£¦£©¥©¨§¥
,ïéìBòä ìò ävøî õéväc ,ïéìBò àäå :àtt áøì ïúð áøc§©¨¨§©©¨§¨¦§©¦§©¤©¨¦

ïéëéæaä ïî ãçà àîèð :àéðúc !éâéìôe¯äãeäé éaø §¦¦§©§¨¦§¨¤¨¦©¨¦¦©¦§¨
øeaéö ïaø÷ ïéàL éôì ,äàîeèa eNòé íäéðL :øîBà¥§¥¤¥¨§§¨§¦¤¥¨§©¦
øBähäå Búàîeèa àîhä :íéøîBà íéîëçå ;÷eìç̈©£¨¦§¦©¨¥§§¨§©¨
äãeäé éaø ,òîL àz :éLà áø øîà ãBòå !Búøäèa§¨¢¨§£©©©¦¨§©©¦§¨
ïéøBäè íéèáMä ìëå àîè ãçà èáL eléôà :øîBà¯ ¥£¦¥¤¤¨¨¥§¨©§¨¦§¦

àëäå ;÷eìç øeaéö úBðaø÷ ïéàL éôì ,äàîeèa eNòé©£§§¨§¦¤¥¨§§¦¨§¨¨
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,íéNák éîð éìbtéì íçla ìbôî ék àîéà ,äôeðúa¦§¨¥¨¦§©¥©¤¤¦©§¦©¦§¨¦
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did ea lbity zifkd xy`ky epipyy xg`n,íçlî Blekefy ¦¤¤
,mitexiv `la mly zifka dxenb daygnéìâtî àì,miyakd Ÿ¦©§¦
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miyakd mr sxhvn epi` ok lre miyakd z` lbtn epi` mgldy
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zpn lr ,zxvr iyak ipyn cg`øçîì Bøéáçî úéfk ìBëàì- ¤¡©©¦¥£¥§¨¨

,epnf xg`l,eäîlr ezaygn m`d wtzqdl yi ,yxit `ly oeiky ©
òîLî Nák ,'Bøéáç',ipyd yakd lr eixac zernyn -ìbôî àìå £¥¤¤©§©§Ÿ§©¥

dpyna oldl x`eank ,melk(.fh)yakd lr lebit zaygn ayg m`y
,mixyk mdipy ,ipydàîìc Bà'exiag' `ny -òîLî íçìlr - ¦§¨¤¤©§©

,yakd mr cgi `aend mglddéì ìbôîe,mgld z` lbite - §©¥¥
epizpyna x`eank(`"r lirl).mgld z` milbtn miyakdy
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.miapr oirkàøåñéà ãáò àì íøëä ìòá
éúëà àëä àìàlw `nil :jxtinl `ki` -

.xnegeíéùáëà ïëù ìëod oitxhvn -

.mgld lbtl mgldeàì äãåú ìáàhiyt -

.mgl libt `lc dil'åë éèåæ àáà éáø éòá
åøéáçî.yak yxit `le -ìâôéî àìå-

on cg` hgy :`tiqa oizipzna ipzwck

mdipy xgnl exiagn lek`l miyakd

e` .xiznd z` lbtn xizn oi`c ,mixyk

- "exiag" :`nlc.mgl lbtne rnyn mgl

äðùîíéëñðä úà ìâôîmdn dzeydy -

aey ilka eycwyny .lebit meyn zxk aiig
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.my`d zhigya
åøéúî

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

Ð xq`p epi` xqe` dne :jenqac i`d ied `peeb i`d ike ?envrl lbtzdl sxhvi `ly oic

mtexiv ici lr otbd xeq`l oi`ay mirxf epiidc Ð xeq`l `ad ,xq`p epi` xqe`y otbd

inp `nrh i`dne ?otb ly sexiv ici lr xq`i `ly oic epi` ,xq` `le ,mi`lk oiyrpy

,zlbetn dpi` dcezde lbetn mgldy ,mgld lek`l dcezd z` hgeyc oizipzna `gip

.xnege lw opixn` `leòøæùexiag ly enxk

opireny`l Ð xcnq hwpc `d Ð xcnq

xac xqe` mc` oi`c mrhn ,exizd miptbdc

miptbd z` exizdy dn :`niz `lc .ely epi`y

meyn `le ,miz`n etiqed `le exnbpc meyn Ð

.xqe` mc` oi`cåøñàåepiid Ð mirxfd z`

dhg rxfiy cr :xn`c diy`i iaxk `lc

zeipyn mzq dnke .ci zletna ovxge dxerye

,dizeek ol `niiwc ab lr s` ,dizeek `lc

ziy`x" wxta oilegae (` ,ak) zekxaa `zi`ck

iaxk ,iaq `zlzk `nlr bedp :(a ,elw) "fbd

oiyecwc `nw wxta opixn`e .mi`lka diy`i

:ipteb ia ixrye ihig rxfc `edd iab (` ,hl)

`l ,da ezixdv `l :dil xn` !diznyip xn izil

.dinza :yexit ?diy`i iaxk ol `niiw

åøéúäåoerny iaxe iqei iaxk epiid Ð miptbd

ly ez`eaz iab lr eptb jkqnc

oi` :(a ,bt zenai) "lxrd" seqa xn`c ,exiag

d`eazc xnel jixve .ely epi`y xac xqe` mc`

m`c ,oipin dyng ly d`eaz mzqa e`l mzdc

`kd opiwqnc sele qeapw enk `ziixe`c ied ok

axc `l` ?ixyc iqei iax wiqn ikide ,xeq`c

.opaxk mzd wqetøùôàÐ xg` gafl ozepyl

:xn` ,mzd qxbe .ok oeyld oi` migafc `ztqeza

:el exn` ,ilka eycwyk `l` izxn` `l ip` s`

.xg` gafl ozepyl xyt` eycwzpy it lr s`

"gafd mr mi`a" epiid `ztqezc "ilka eycwe"

opaxlc rnyn `zydc :xn`z m`e .`kdc

.dhigy xg`l elit` xg` gafl ozepyl xyt`c

mikqpd :opz (` ,hr) "dcezd" wxta onwle

xg` gaf yi m` ,leqt gaf `vnpe ilka eycwy

ax xn`de ,(a cenr my) `xnba jixte .enr eaxwi

myl leqt Ð ef dgpn myl eyixtdy ony :`cqg

m` ,mdilr dpzn oic zia al :ipyne !zxg` dgpn

`nl` .xg` gafl edi e`l m`e ,ekxved ekxved

oi`e !oic zia i`pz meyn `l m` ozepyl xeq`c

Ð ozepyl xyt` `kd inp opax exn`c `dc xnel

opiwqr `l in ,`cg .oic zia i`pz meyn epiid

bel ,cere ?oic zia al dia jiiy `lc cigi oaxwa

,cere !cigia `l` zgkyn `l rxevn my`c ony

,ekxved `lc `kid `l` dpzn oic zia al oi`c

,yxtl d`xpe !ezepyl xyt` i` ekxved m` la`

ax `lde :xn`z m`e .xi`n iaxk mzdc `ibeqc

mzd `nrh yxtnck ,`nlr ilekk `nzq `cqg

dil `iyw i`ne ,`ed dgpnc `teb onyc meynÐ

`d dil iywiz ?mzdc oizipznn `cqg axn

,zeywdl leki did ok enk `nye !`kdc opaxc

xi`n iaxl elit`c ,oizipzn mzq` dywn `l`

oizipzn mzqn jixt `lc `de .ezepyl xyt`

Ð `kdc xi`n iaxc` diteb xi`n iaxcn ,mzdc

`zlin oke .`icda xi`n iax my xkfp `lc meyn

,`iz` xi`n iaxc `ail` inp mzdc ixirfc

i`ce dpil oiprlc ,dpila lqtil oiprl qxhpewa my yxity enk `le .xg` gafl (oiprl) ozepyl `ly oiprl :yexit ,gafd zhigya `l` oiycwzn mikqpd oi` :(` ,hr zegpn) mzd xn`wc

zycewna iziin i`c diteb ixirf xn`w (` ,p dkeq) "daxre alel" seqa ,cere .dpila ilqtin ycwn xepz i`c mgld izy iab (a ,ar my) "l`rnyi iax" seqa xn`c ,ilka eycwyn ilqtin

ixii`c izyxity enke ,onvr ipta mi`ad mikqpa `wecc ,zegcl yi `idd edin .dpila lqtil exyked ilka eycw :mikqp iab (` ,i) dlirnc ipy wxta epipy dnly dpyne ,dpila edl elqti`

gaf `ki`c meyn `weec xyknc :jixt ikd Ð dhigya leqti`c e`l i`n ,enr eaxwi xg` gaf yi m` :ipzwc oizipznn mzd jixtc `de .xg` gafl ozepyl `ly oiprl
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zegpn(iying meil)

òøfLa eirxf z`,Bøéáç ìL Bîøkeid miptbdykøãîñxg`l-] ¤¨©©§¤£¥§¨©
,[dhpgíéòøfä úà eøñàå ,íéîëç éðôì äNòî àáei`lk zngn ¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§¤©§¨¦
,mxkd.íéðôbä úà eøézäå:`xnbd dywnéànàå,mexq` recn - §¦¦¤©§¨¦§©©

øñàð Bðéà øñBàä äîe ,àeä øîBçå ì÷ àîéìmiptbd dne - ¥¨©¨¤¨¨¥¥¤¡¨
,exq`p `l mnvr md ,mirxfd z` mixqe`døñà àìå øBñàì àaä©¨¤¡§Ÿ¨©
,miptbd z` exq` `ly ,mdn milwd mirxf -.øñàúé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ¦§¨¥

ax lr s` ok m`e ,df xnege lw zxaql minkg eyyg `ly gkene
.xnege lwd zngn dywi `l

:`xnbd dywn .ef `ziixan dgkedd dgec `xnbdàzLä éëäike - ¨¦©§¨
xde ,ok gikedl xaeq dz` myniíúä`weec ,mxkd i`lka -ñBað÷ ¨¨©§

äøBz äøñà óeìå,,dlk mrxf oi`e yxey mdl yiyïðúc)dpyna ¨¨§¨¨¦§©
(d"n a"t mi`lk),xg` oin rexfl dvexe ,drexf edcy dzidy in iabl

dlki jky ,dcyd z` yexgle oey`xd rxfd rilziy oizndl jixv
la` ,xg` rxf rxfiyk mi`lk eidi `le oey`xd rxfdeäãN äúéä̈§¨¨¥

,íäéab ìò òøBæ àäé àì ,óeìå ñBað÷ äòeøæoizndl liren oi`e §¨©§¨Ÿ§¥¥©©©¥¤
oeik ,yexgle erilziyì úBNBò ïäLìL,íéðL Lyxeyd df onf lke ¤¥§¨Ÿ¨¦

miiw mdly,(a zxacn `ziixad la`,íéòøæ øàLyàeä ïðaøcî §¨§¨¦¦§©¨¨
,éøéñàcc ,`id `xaq opaxc xeqi`aeàøeqéà ãéáòc éàädf - ©£¦¦©§¨¦¦¨

,mxka rxfe xeqi` dyryïðaø deñð÷z` exq`e minkg edeqpw - ¨§©©¨¨
la` ,eirxfàøeqéà ãéáò àìc éàä,xeqi` dyr `ly mxkd lra - ©§Ÿ¨¦¦¨

,ïðaø deñð÷ àìoeike ,rxefd ly eiyrn zngn eiptb z` exq` `le Ÿ¨§©©¨¨
.xnege lw dfa jiiy `l ,df ote`a qepwl mrh yiy,àëä ìáà£¨¨¨

,dxezdn xeqi` `edy ,xgnl dnglne dpnn lek`l dcez hgeya
dyw,øîBçå ì÷ àîéìn dpi` ,zlbtnd dcezd dnmgld ,zlbet ¥¨©¨¤

.lbtzi `ly oky lk lbit `le lbtl `ay
:zxg` oeyl d`ian `xnbdíéNákà dì éðúîc àkéàåepyy yi - §¦¨§©§¥¨©§¨¦

.mgld izyae miyaka lbtnd lr ef dreny
dépéî àòa[l`y-]íéNákä úà èçBMä ,áøî øæòìà éaøly §¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©¥¤©§¨¦

zpn lr ,zxvrúéfk ìBëàìcg`ïîçlîe ïäî,mzlik` onf xg`l ¤¡©©¦¥¤¦©§¨
.eäî©

:ezl`y z` xfrl` iax yxtneàéòaéî à÷ àì ,íéNák éìeâtéàì§¦§¥§¨¦Ÿ¨¦©§¨
éì,di`xde ,lebit md `ny wtzqdl oi` ,miyakd iabl -àzLä- ¦©§¨

did ea lbity zifkd xy`ky epipyy xg`n,íçlî Blekefy ¦¤¤
,mitexiv `la mly zifka dxenb daygnéìâtî àì,miyakd Ÿ¦©§¦

zifk lr aygyk ok m` ,miyakd z` lbtn epi` mgldyïäî¥¤
,ïîçlîe,miyakd mr sexiva wx `l` mgld on zifk oi`yàéòaéî ¦©§¨¦©§¨

xeriy ea oi` ixd ,miyakd z` lbtn mgld oi`y xnel jixv ike -
.mlyéì àéòaéî à÷ ék,ea izwtzqpy xacd -íçì éìeâtéàì- ¦¨¦©§¨¦§¦§¥¤¤

,lebit dyrp mgld m`íçlì éìeâtéàì íéNák éôøèöî éîm`d - ¦¦§¨§¦§¨¦§¦§¥©¤¤
miyakdy oeik ,mgld ly zif ivgl miyakd ly zifd ivg sxhvn

,lebit mglde ,mgld z` milbtn,àì Bàm`e ,mipin ipy mdy oeik Ÿ
.lebit o`k oi`e zifka lbit `l ok

déì øîà,xfrl` iaxl axBæa óà,epizpyna epipyy dnl dey oicd ¨©¥©¨
yìbeôî íçlämitxhvn jkitle mgld z` milbtn miyakdy oeik ©¤¤§¨

,mgla lebitd lge zifkl mgld mr,ïéìbeôî ïðéà íéNákäåoeik §©§¨¦¥¨§¨¦
miyakd mr sxhvn epi` ok lre miyakd z` lbtn epi` mgldy

.mze` lbtl icka
:ax ixac lr dywn `xnbdéànàå,lbetn mgld recn -ì÷ àîéì §©©¥¨©

ìbtúî Bðéà ìbôîä äîe ,øîBçåixacly ,miyakd ly zif ivgd - ¨¤¨©§©¥¥¦§©¥
ax xn`y itk lbtzn epi` `ede ,mgld z` lbtl riiqn ax

,milbetn mpi` miyakdyàlL ïéc Bðéà ,ìbét àìå ìbôì àaä©¨§©¥§Ÿ¦¥¥¦¤Ÿ
ìbtúé`l ax ixacl ixdy ,epnn lw `edy mgld ly zif ivgd - ¦§©¥

.lbetn epi` envr `edy oky lk ,miyaka lbit
:`xnbd dywn .dfk xnege lw xnel oi`y dgiken `xnbdéîe¦

àðeb éàä ék øîBçå ì÷ ïðéøîà,dfk xnege lw mixne` ike - ¨§¦©©¨¤¦©©§¨
àéðúäå,`ziixaaòøfL ãçàa äNòîjeza,Bøéáç ìL Bîøk §¨©§¨©£¤§¤¨¤¨©©§¤£¥

miptbd eidyk,'åëå øãîñmiptbde mixeq` mirxfdy minkg exede §¨©

,mixzenéànàå,exq` recne -øîBçå ì÷ àîéì,`edøñBàä äî §©©¥¨©¨¤¨¨¥
øñàð Bðéà,exq`p `l mnvr md ,mirxfd z` mixqe`d miptbd - ¥¤¡¨

øñà àìå øBñàì àaä,miptbd z` exq` `ly ,mdn milwd mirxf - ©¨¤¡§Ÿ¨©
øñàúé àlL ïéc Bðéàeyyg `ly gkene .exq`ii `ly oky lk - ¥¦¤Ÿ¦§¨¥

.xnege lwd zngn dywi `l ax lr s`e ,df xnege lwl minkg
:`xnbd dywn .ef `ziixan gikedl oi`y dgec `xnbdàzLä éëä̈¦©§¨

ixde ,ok giken dz` myn ike -íúä`weec ,mxkd i`lka -ñBað÷ ¨¨©§
,äøBz äøñà óeìåa zxacn `ziixad la`,íéòøæ øàLyïðaøcî ¨¨§¨¨§¨§¨¦¦§©¨¨

,éøéñàc àeäc ,`id `xaq opaxc xeqi`aeàøeqéà ãáòc éàädf - ©£¦¦©§¨©¦¨
,mxka rxfe xeqi` dyryïðaø deñð÷la` ,eirxf z` exq`eàìc ¨§©©¨¨§Ÿ

àøeqéà ãáò,xeqi` dyr `ly mxkd lra -,ïðaø deñð÷ àì`le ¨©¦¨Ÿ©§©©¨¨
qepwl mrh yiy oeike ,mirxfd lra iyrn zngn eiptb z` exq`

.xnege lw jiiy `l ,df ote`aàëä ìáàmiyakd z` hgeyd iabl £¨¨¨
dyw ,dxezdn xeqi`dy ,xgnl mnglne mdn lek`lì÷ àîéì¥¨©

,øîBçålbtl `ay mgld ,milbetn mpi` ,milbtnd miyakd dn ¨¤
.lbtzi `ly oky lk lbit `le

:dnglae dceza lbtnd iabl ewlgp zepeyldy zx`an `xnbdïàî©
äãBzà dì éðúîc,dcez iabl ef dreny dpeyd -ïkL ìkdpyy §©§¥¨©¨¨¤¥

df oicíéNákà dì éðúîc ïàîe ,íéNákàdreny dpeyd la` - ©§¨¦©§©§¥¨©§¨¦
y xaeq ,miyakd iabl efäôeðúì äæì äæ e÷÷æeäc àeä íéNák- §¨¦§§§¤¨¤¦§¨

mgll mitxhvn ,mgld mr mitpen zeidl ekxvedy miyaka `weec
,cg` oink md df iably ,ea lbtläæì äæ ä÷÷æeä àìc äãBz ìáà£¨¨§Ÿ§§¨¤¨¤

äôeðúa,mgld mr dtepz da oi`y -àìheyte ,wtq dfa did `l - ¦§¨Ÿ
.lbetn epi` mgld s`e ,mgld mr ztxhvn dcezd oi`y

:xg` oic iabl ef dreny dpy ihef `a` iaxdì éòa éèeæ àaà éaø©¦©¨¥¨¥¨
éëä.jk dpy - ¨¦

dépéî àòa[l`y-],Nákä úà èçBMä ,áøî øæòìà éaøepiid §¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©¥¤©¤¤
zpn lr ,zxvr iyak ipyn cg`øçîì Bøéáçî úéfk ìBëàì- ¤¡©©¦¥£¥§¨¨

,epnf xg`l,eäîlr ezaygn m`d wtzqdl yi ,yxit `ly oeiky ©
òîLî Nák ,'Bøéáç',ipyd yakd lr eixac zernyn -ìbôî àìå £¥¤¤©§©§Ÿ§©¥

dpyna oldl x`eank ,melk(.fh)yakd lr lebit zaygn ayg m`y
,mixyk mdipy ,ipydàîìc Bà'exiag' `ny -òîLî íçìlr - ¦§¨¤¤©§©

,yakd mr cgi `aend mglddéì ìbôîe,mgld z` lbite - §©¥¥
epizpyna x`eank(`"r lirl).mgld z` milbtn miyakdy

déì øîà,xfrl` iaxl axäeúéðzdpyna xak z`f epipy -oldl) ¨©¥§¦¨
(.fh,íéNákä ïî ãçà èçLzpn lrøçîì epnî ìBëàìxg`l - ¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¦¤§¨¨

eilr aygy yakd ,epnfàeäcalaBøéáçå ,ìebét,ipyd yakd - ¦©£¥
.øLkmiyakd on cg` zhigya ayg,øçîì Bøéáçî ìBëàì ¨¥¤¡¥£¥§¨¨

àîìà .íéøLk íäéðLy ,gken dpynd ixac seqn -Nák 'Bøéáç' §¥¤§¥¦©§¨£¥¤¤
,òîLîoeike ,lbetn mgldy oicd ixd ,mgld lr rnyn m` ik ©§©

.ipyd yakd epiid 'exiag'y gken ,mixyk mdipyy epipyy
:ax zgked z` dgec `xnbdàîìcxaecn `ny -øîàå Léøôc ¦§¨§¨¦§¨©

,'Nák Bøéáç'la` ,eixac lk yxtle jix`dl `pzd yyg `le £¥¤¤
.mgld lr ezpeek `ny ,yxit `le 'exiag' xn`yk

äðùî
yna x`azplirl dp(`"r)lr lebitd jynp oaxwd xwira lbtndy

epizpyn .xwird lr jynp epi` ltha lebit la` ,el lthd lk
:df oica sqep ote` zx`ançáfä,lbtzpy -ìbôîmbíéëñpä úà, ©¤©§©¥¤©§¨¦

wx la` ,el milth mdyéìka eLãwLîxak gafa lbity dryay - ¦¤¨§©§¦
sebd zyecw mda oi` okl mcew la` ,zxy ilka mikqpd eycwzp

,lebit mda oi`e ,mzectl xyt`e.øéàî éaø éøácmle`íéëñpä ¦§¥©¦¥¦©§¨¦
,elbtzpy,çáfä úà èçBMä ,ãöék .çáfä úà íéìbôî ïðéàlr ¥¨§©§¦¤©¤©¥©©¥¤©¤©

zpnøçîì epnî ìBëàì,epnf xg`l -,ïéìbeôî åéëñðe àeä ¤¡¦¤§¨¨§¨¨§¨¦
zpn lr gafd z` hgeyd la` ,eixg` mixxbp mikqpdyáéø÷äìz` §©§¦

åéëñð,øçîìwx,ïéìbeôî íéëñpäla`,ìbeôî Bðéà çáfä`edy §¨¨§¨¨©§¨¦§¨¦©¤©¥§¨
.el milthd mikqpd ixg` xxbp epi`
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המשך בעמוד ונח



`oifgeקמח mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

úåðåäáì åøéúîmcd on ozp `ly onf lkc ,"my`d mc lr" :(ci `xwie) aizkck -

.(` ,d zegpn) `nw wxta opixn`ck ,onyd akrnäðùîõîå÷á ìâéôzxhwda -

.mixiyd lr ayig unewøéúîä ìëá ìâôéù ãòxizn ivg odn cg` zxhwde -

.exiag zxhwd inp `ki`c ,`edàøîâ'åë õîå÷ä ïúðùdpey`x dxhwd ,xnelk -

ayig la` .daygna dipye dwizya xihwd

e dpey`xa.lkd ixacl lebit - dipya wzy

àúòîù àäì.axc -íéøåîà íéøáã äîá
`ziixaa ,lbtn unewd dcear zaygnc -

.zegpnc'åë äöéî÷ázecear yly jpdac -

xizn elek jklid ,dpeala odl dnec oi`

,oizrnya onwl `xnba yxtn dkled .`ed

.dpeala `ki` `dcéâéìôå 'åë àäéî éðú÷-

.axc `zaeizeúåòã éúùáxihwd cg`c -

exiag xihwd jk xg`e ,daygna unew

- opax ibilt ikd meync .dwizya dpeal

.dyr dpey`x zrc lr xninl `kilcäîá
íéøåîà íéøáãminca lbit zg` dpznac -

.(` ,an) migafc `ziixaa ,'ek oipzipd

íéøåôéëä íåéã ùìùå íéòáøàdpeny -

raye dlrnl zg` ,micad oia xtc ze`fd

,dxyr yy ixd - xiryc dpenye ,dhnl

(a ,bp) `nei zkqna opixn`ck lkida ecbpke

gafnd zepxw rax`e ,mizye miyly ixd -

exdh lr raye ,yye miyly ixd - iniptd

xiryde xtd mcdyk gafn eze` ly

.ylye mirax` ixd - cgia oiaxernúçà
çéùî ïäë øô ìù äøùòlr ze`fd ray -

aizkck ,gafnc zepzn rax`e zkextd

.xac mlrd xt oke ,`xwieaäðåùàøáoia -

- ziyilya ,zkextd lr - dipya ,micad

.adfd gafn lrúøë åéìò íéáééçålke`d -

.xtd xyanéâéìôådpey`xa lbit elit` -

dipy :opixn` `l `nl` ,opax ibilt

!dyer dpey`x zrc lr ziyilyeéúùá
úåòãixw el rxi` e` lecb odk zny -

eizgz xg` ynye ,micad oiac ze`fd xg`l

dpey`x zrc lr xninl `kilc ,lkida dfde

.dyerøîàã ïàîì àçéðä`nei zkqna -

.(a ,hn) "el e`ived" wxtaåîã åìéôàå øô
øô ìù['ebe] oxd` `ai z`fa" [xn`py] -

ehgy m`y ,xt ly enca elit`e - "xta

enca oxd` `ai - leqt ea rxi`e oey`xd

xt hegyle `iadl jixv oi`e ,ycwd l`

izya dinwe`l [ivn] ded dicicl ,xg`

.zercøô ìù åîãá àìå øîàã ïàîì àìà
.zeric izya inewe`l ivn `l -øîà àìà

äéðùáå äðåùàøá ìâéôù ïåâë éùà áø-

.xizn ivg ded izk`c ,ziyilya wzye
àäå
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dcinrny enk ,odilr dpzn oic zia alc meyn mbe ,dry dze`a geaf (gaf) didy xg`

mr iaxwc `de .dhigy mcew elit` erawed ilka eycwync ,iaxw `l ikd e`l `d ,seqa

dn itle .mzd yxtnck dpzn oic zia alc meyn epiid ,dry dze`a geafd xg` gafd

cer .zraew ilk `le zraew dhigyc xi`n iaxl `kd opixn`c dil zil ,`zyd xaeqy

,opaxk elit` "dcezd"c mzd `idd yxtl yi

.lebit zhigya Ð opaxe xi`n iax ibilt ikc

gafdc oizipzn` i`we ,`yixa ixiin lebtac

erawedc xi`n iax xaqwe ,mikqpd z` lbtn

wxta opzc ,dcez inglk lebit zhigya

uege epnfl ueg hgy :(a ,gr zegpn) "dcezd"

dxyk dhigy la` ,mgld ycw Ð enewnl

mikqp :xn`c ixirfle .opaxl elit` zraew

dil zi`ck xnl epiid Ð dhigya miycwzn

,leqt gafc oizipznn jixte .dil zi`ck xnle

.opaxl `iywe ,`ycwn dleqt dhigy `nl`c

zepzna lebita `l` xn` `l xi`n iax elit`e

gaf `ki`c `weece .dhigy ileqt x`ya `le

Ð xg` gaf `kil `d ,oic zia i`pz meyn ,xg`

zgkyn ok m`c ,df yexitl dyw edine .`l

,lebit meyn mdilr oiaiig dnda ikqpc opaxl

.zecear x`ya lbite xykda dhigyd ziyrpy

[a ,eh scl jiiy]åòá÷åäiaxk Ð dhigya

.df `la df oilrn mixiznd mixac ipy :xn`c

ded ,oilrn oi` :xn`c oerny iaxa xfrl` iaxle

mcd lawzpy e` ,dwixfe dhigy hwpinl dil

wexfl cnerd lk :xn`c dea`ke ,jtype qeka

zegpn) "dcezd" wxta opixn`wck inc wexfk

,fn zegpn) "zlkzd" wxta ediizbelte .(a ,hr

.(a ,ar) onwl "l`rnyi iax" seqae (``cg

unewd z` ozpc :yexit Ð `ziinw epiidc

zia" wxtae .dfk df zeey jkl ,'ek dwizya

,`kti` ef `ziixa `ian (a ,an migaf) "i`ny

.daygna unewd z` ozp :`yixa ipzwc

ïéáÐ ziyilya oia dipya oia dpey`xa

Ð dipy ,micad oiac ze`fd lk Ð dpey`x

yxit jk ,adfd gafnc Ð ziyily ,zkextc

aiyg micad oiac lk jenqa gken oke .qxhpewa

lkida icn ik ,lqet mipta aiygc :xn`wc ,`cg

`w miptc ze`fd ivgae .icn `w `nlra `in

ivg dedc icin ,lebit ied `lc xi`n iax icen

ipy wxt seqa xn`ck ,lebit ied `lc unew

ixd :xn`wc ,mly unew opirac (` ,l) migafc

oeir jixve .ibilte inc zevgl ikc ,dvinw

lek`l meyney xihwdc [a cenr] onwlc `idda

.unewd dlky cr meyneyéðú÷lbit `din

yxity iiepyl ivn ied Ð ibilte 'eke oey`xa

.dpey`x zrc lr dyer epi`y `icda

ïåâëÐ ziyilyae dipyae dpey`xa lbity

yxit (` ,an migaf) "i`ny zia" wxta

ziriaxc ,dywe .lbit `l ziriaxae :qxhpewa

lbity :qxhpewa yxit o`kae !dny xkc o`n

,xn`z m`e .ziyilya wzye ,dipyae dpey`xa

!lirl opiyw`ck ,ipzw wzy icin :`iyw ok m`

iyextl dil ded zirvn`a wzyc lirl `nye

dipye daygna ziyilye dpey`xc oeik ,ith

gafnc ze`fd lk aiyg yexit i`dle .dwizya

oke .zepxwc rax`e exdihc ray ,zg`a adfd

:`ipzc ,(` ,`q `nei) "el e`ived" wxta rnyn

ld` z`e" ,miptle iptl df Ð "ycwd z` xtke"

,gafnd zepzna ligzie xg` `iai Ð mcd jtype lkiday zepzn xnb :cr 'ek exn` o`kn :mzd xn`w cer .zg` dxtk gafn aiygc rnyn ,ernynk Ð "gafnd z`e" ,lkid df Ð "cren

xn`w onwlc ,dywe .zg`k iaiyg edlekc ,exdha ligzie xg` `iai Ð mcd jtype zepxw rax` xnb :ipzw `l la` .dligza ligzie xg` `iai Ð mcd jtype gafnd zepzn zvwn ozp

!exdihce zepxwc ze`fd cgk iaiyg `l `nl` .exdih` cge ,zepxwc ze`fd` cge ,zkextc ze`fd` cge ,micad oiac ze`fd` cg :yexit ,mixiry drax`e mixt drax`a dl zgkyn :(ok mb)

ty :o`k qexbl lkep df itle .miixiy liaya cg ied ,oiakrn miixiy dil `xiaq `nyeaiyge ,(` ,an migaf) "i`ny zia" wxtae myxb epiax xtqa aezk oke .ziyilye dipyae dpey`xa lbi

,ith `cg aiyg iakrn miixiy xaqc `eddc ,ylye mirax` `l` aiyg `lcn ,iakrn `l miixiy xaq `pz i`d digxk lra `d :xn`z m`e .iakrnc miixiy oiicr `ki`c meyn xizn ivg

.ze`fd `l` `pz i`d aiyg `l ,iakrn miixiyc ab lr s`c :xnel yie !jenqa gkenck
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¯íéîëçå ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦
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ïðé÷ñò éàîa¯ìk Czòã à÷ìñ éà :ïðéøîàc ,úéLéìMáe äiðMáe äðBLàøa ìbétL ïBâk §©¨§¦©§¤¦¥¨¦¨©§¦¨©§¦¦§¨§¦©¦¨§¨©§¨¨

?éì änì úéLéìMáe äiðMa éìebt øãäéî ,äNBò àeä äðBLàø úòc ìò äNBòä̈¤©©©¦¨¤¦£©©¥©§¦¨©§¦¦¨¨¦
àäå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zegpn(iyiy meil)

äðùî
xiznn xzei dl yiy dgpn oic zcnln dpyndwx lbite ,cg`

:mixizndn wlga
õîBwa ìbétueg miixiyd z` lek`l ayg unewd zxhwda - ¦¥©¤

mpnfläðBála àìåueg' zaygn ayg `l dpeald zxhwda j` - §Ÿ©§¨
lbity e` ,'epnflad zxhwda àìå äðBáld zxhwd,õîBwlbity §§¨§Ÿ§¤

,xiznd ivg zceara,øîBà øéàî éaøedfåéìò ïéáéiçå ,ìebét- ©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨
mixiyd zlik` lrìbôiL ãò úøk Ba ïéà ,íéøîBà íéîëçå ,úøk̈¥©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥

,øéznä ìëa.dpealae unewaúçðîa øéàî éaøì íéîëç íéãBîe §¨©©¦¦£¨¦§©¦¥¦§¦§©
L ,úBàð÷ úçðîáe àèBçs`ìbét íàwxìebét àeäL ,õîBwa ¥§¦§©§¨¤¦¦¥©¤¤¦

L ,úøk åéìò ïéáéiçåokõîBwäecal,øéznä àeä.dpeal oda oi`y §©¨¦¨¨¨¥¤©¤©©¦
ipy epiidc ,mixizn ipy odl yi ,zereaya ze`ad zelgd izy
md eixizn ,miptd mgle .xeaiv inlyl odnr miaixwny miyakd

.dpeald ikifa ipy
m`íéNákä ïî ãçà èçLzpn lrìBëàìz`ézLd,øçîì úBlç ¨©¤¨¦©§¨¦¤¡§¥©§¨¨
e`øéè÷äay dpeald z`ìBëàì ïéëéæaä ïî ãçàz`éðLdíéøãñ ¦§¦¤¨¦©§¦¦¤¡§¥§¨¦

miptd mgl ly,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét ,øîBà øéàî éaø ,øçîì§¨¨©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥
.øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥§¨©©¦

ïî ãçà èçLipyíéNákäzereay ly xeaiv inly lyìBëàì ¨©¤¨¦©§¨¦¤¡
,ìebét àeä ,øçîì epnî,[eizecearn zg`] ely xizna lbity ¦¤§¨¨¦

Bøéáçåipyd yakd -,øLkehgy m`e .ely xizna lbit `l oky ©£¥¨¥
,íéøLk íäéðL ,øçîì Bøéáçî ìBëàìlbtzp `l yak s`y ¤¡¥£¥§¨¨§¥¤§¥¦

y xiznd zceara.el

àøîâ
:minkge xi`n iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd,áø øîà̈©©

ú÷Bìçîote`a `id minkge xi`n iaxïúpLxihwd -õîBwä úà ©£¤¤¨©¤©¤
ä÷éúLalebit zaygn `la -åxihwd jk xg`äðBálä úà ¦§¦¨§¤©§¨
äáLçîaxg`e dwizya dpeald z` xihwdy e` ,lebit zaygna - §©£¨¨

xihwd oey`xd xiznd ivg z`y xnelk ,daygna unewd z` jk
,lbit ipyae dwizyaìáàm`ïúðz`å äáLçîa õîBwäjk xg` £¨¨©©¤§©£¨¨§

L ,ìebét ìkä éøác ,ä÷éúLa äðBálä úàokìò ,äNBòä ìk ¤©§¨¦§¦¨¦§¥©Ÿ¦¤¨¨¤©
dúòcdäðBLàøely,äNBò àeäipyd xiznd ivg z` xihwdyke ©©¦¨¤

,oey`xd xiznd ivga aygy dn zrc lr dzid ezpeek ,dwizya
.lebit zaygna xiznd lk xhwedy `vnpeïééãò ,øîà ìàeîLe§¥¨©£©¦

ú÷Bìçî àeälr minkg ewlgp ,dwizyl daygn micwdyk mb - ©£¤
.lbit `l mzrcle ,xi`n iax

:ax lr dywn `xnbdáéúéayi -àzòîL àäì dì øîà÷å àáø ¨¦¨¨§¨¨©¨§¨§©§¨
daygn micwdyk minkg miceny xn` axy ,ef dreny xn`e -

.dwizyldéáéúéàel dywd -àáøì àðeä áø øa àçà áø ¥¦¥©£¨©©¨§¨¨
,`ziixaníéøeîà íéøác änaz` lbit unewd zceara lbit m`y ©¤§¨¦£¦

wx edf ,oaxwd,Celéäáe éìk ïzîáe äöéî÷azecear dpeala oi`y ¦§¦¨§©©§¦§¦
,xiznd lk `ed unewde el`k[ìáà]xy`kBì àaodkd,äøè÷äì £¨¨©©§¨¨

m`äáLçîa äðBálä úàå ä÷éúLa õîBwä úà ïúðe`úà ¨©¤©¤¦§¦¨§¤©§¨§©£¨¨¤
ìebét ,øîBà øéàî éaø ,ä÷éúLa äðBálä úàå äáLçîa õîBwä©¤§©£¨¨§¤©§¨¦§¦¨©¦¥¦¥¦
ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà íéøîBà íéîëçå ,úøk åéìò ïéáéiçå§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥§¨

,øéznä,`g` ax miiqn .dpealae unewaàäéî éðz÷mewn lkn - ©©¦¨¨¥¦¨
epipyå ,'ä÷éúLa äðBálä úàå äáLçîa õîBwä úà ïúð'epipy ¨©¤©¤§©£¨¨§¤©§¨¦§¦¨§

yéâéìôewlgp `ly xn`y ax ixack `le ,minkge xi`n iax dfa §¦¦
.dfa:`xnbd zvxznàîéà`ziixad zpeeky xen` -úà ïúð øáëe ¥¨§¨¨©¤

àøwéòî ä÷éúLa äðBáläozp xaky xg` unewa lbity ,mcewn - ©§¨¦§¦¨¥¦¨¨
dwizya axw oey`xd xiznd ivg ok m`e ,dwizya dpeald z`

.daygna ipyde
:uexizd z` `xnbd dgecøáca úBáeLz ézLzeigc izy yi - §¥§©¨¨

,df uexizlàãç,zg` digc -àúéén÷ eðééäc,df uexiz itl - £¨§©§©©§¨
'dwizya dpeald z` ozp xake daygna unewd z`' ipyd ote`d
dpeald z`e dwizya unewd z`' oey`xd ote`d envr `ed

.miinrt `aed recne ,'daygnaãBòå,digcàéðúäepipy ixd - §¨©§¨

e daygna unewd z`' yxetna zxg` `ziixaaCk øçàz` ©©¨
z` ozp xaky `ziixad zpeeky xnel oi` okle ,'dwizya dpeald

.unewd iptl dwizya dpeald:`xnbd zvxznàîbøzcinrd - ©§§¨
x`iaeàðéðç áøxaecny `ziixad z`úBòéã ézLa,mipdk ipya - ©£¦¨¦§¥¥

dpeal exiag aixwd jk xg`e daygna unew aixwd cg`y
aixwdy xnel oi` oky lebit epi`y minkg mixaeq dfay ,dwizya
.eaixwd xg` odk ixdy ,dpey`xd ezrc lr ipyd xiznd ivg z`
eid mixetkd mei axrne .lecb odka wx dxiyk xetk mei zcear
ynyi ,leqt el rx`iy e` lecbd odkd zeni m`y ick ,obq el mipnn

eizgz obqd(.a `nei)xetk mei zceara xn`pe .(b fh `xwie)`ai z`fa'
encn ozepe z`hgl xt `iany ,'ebe 'xwa oa xta ,ycwd l` oxd`
oke ,miycwd ycewl epiay zkextd lr lkida oke ,miycwd ycewa

iniptd gafn ly exdh lr oke iniptd gafnd zepxw lrfh `xwie)

(hi-ci,enc z` qipkdy iptle xtd z` hgyy xg` lqtp e` zn m`e .
mixaeqd yi(:hn `nei)jxev oi`e ,xt ly enca s` rnyn 'xta'y

xtd mc epiid] xt mc `iaiy ic `l` ynn xt ipyd odkd `iaiy
jixve ,xt `weec rnyn 'xta'y mixaeqd yie ,[mcewd odkd `iady

.ycg xt `iadl ipyd odkd
:ax lr cer dywn `xnbdíéøeîà íéøác äna ,òîL àzm`y ¨§©©¤§¨¦£¦

wx edf ,opaxl elit` oaxwd z` lbit ,mc ly zg` dpzna lbit
ìò ïéðzépä íéîãad,ïBöéçä çaæîxizdl zg` dpzna ic mday §¨¦©¦¨¦©¦§¥©©¦

,xiznd lka lbit ,dpey`xd dpzna lbtnd okle ,oaxwd z`ìáà£¨
aìLå íéòaøà ïBâk ,éîéðtä çaæî ìò ïéðzépä íéîcLzepznìL ¨¦©¦¨¦©¦§¥©©§¦¦§©§¨¦§¨Ÿ¤

zepaxwäøNò úçàå ,íéøetékä íBézepzn,çeLî ïäk øt ìL ©¦¦§©©¤§¥¤©Ÿ¥¨©
,øeaéö ìL øác íìòä øt ìL äøNò úçàåodn zg` xqig m`y §©©¤§¥¤©¤§¥¨¨¤¦
m` ,xizn ivg wx `id dpzn lke ,xtik `läðBLàøa ïéa ìbét- ¦¥¥¨¦¨

e miycwd ycew zepzn lkaäiðMa ïéazkextd zepzn lka e` - ¥©§¦¨
úéLéìMa ïéáe,iniptd gafnd zepzn lka e` -,øîBà øéàî éaø ¥©§¦¦©¦¥¦¥

,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét,xiznd lka lbit `ly s`íéîëçå ¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦
.øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà ,íéøîBà:`xnbd zniiqn §¦¥¨¥©¤§©¥§¨©©¦

,úéLéìMa ïéáe äiðMa ïéa äðBLàøa ïéa ìbét àäéî éðz÷lbity ¨¨¥¦¨¦¥¥¨¦¨¥©§¦¨¥©§¦¦
,dwizya zexg`d z` ozpe miycwd ycew zepznaådfa s`éâéìô §§¦¦

.xi`n iax lr minkgàîéz éëåy uxzl xn`z m`e -énð àëä §¦¥¨¨¨©¦
xaecn,úBòã ézLa,dpey`xd ezrc lr dyry xnel oi` dfle ¦§¥¥
àçéðäjk uxzl mpn` xyt` -øîàc ïàîì'øôa'Bîãa eléôàå ¨¦¨§©§¨©§©©£¦§¨

,øt ìL,oey`xd xtd mc mr cearl jiynn ipyd odkdyàlà ¤©¤¨
,øt ìL Bîãa àìå øôa øîàc ïàîìxt `iadl jixv ipyd odkdy §©§¨©§©§Ÿ§¨¤©

oey`xd odkd ozpy zepznde ,ycgn zepznd lk z` zzle ycg
pi`ok m` ,melk oøîéîì àkéà éàî`ziixad z` x`ap ji` - ©¦¨§¥©

,dipya `le dpey`xa lbit m` s` xi`n iax lr minkg ewlgpy
.zerc izya cinrdl oi` ixdy

:`xnbd zvxznàëä ,àáø øîà`ziixaaïBâk ,ïðé÷ñò éàîa ¨©¨¨¨¨§©¨§¦©§
ïðéøîàc ,úéLéìMa ìbéôe äiðMa ÷úLå äðBLàøa ìbétL- ¤¦¥¨¦¨§¨©©§¦¨¦¥©§¦¦§¨§¦©

y ,mixne` ep` df ote`ayCzòc à÷ìñ éàjzrc lr dler m` - ¦¨§¨©§¨
y,äNBò àeä äðBLàø úòc ìò ,äNBòä ìkok m`éìebét øcäéî ¨¨¤©©©¦¨¤¦§¨¦¥

éì änì úéLéìMagafnd zepzna lbtle xefgl el did recn - ©§¦¦¨¨¦
`l` .miycwd ycew zepzna ezrc lr jenql leki did ixd ,iniptd
zepzn ok m`e ,dpey`xd ezrc lr dyr `ly giken df i`ce

.xizn ivga wx lbite ,ozkldk eaxw zkextd
:`xnbd dgecé÷úîéðz÷ ÷úL éãéî ,éMà áø dì óepipy m`d - ©§¦¨©©¦¦¦¨©©¨¥

.jk epipy `l ixd ,lbite xfge wzyy ,jk xaecny `ziixaa
:xg` ote`a `xnbd zvxznéàîa àëä ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¨¨§©

å äðBLàøa ìbétL ïBâk ,ïðé÷ñòmbå äiðMáwzy,úéLéìMá ¨§¦©§¤¦¥¨¦¨§©§¦¨§©§¦¦
Czòc à÷ìñ éà ,ïðéøîàcyàeä äðBLàø úòc ìò äNBòä ìk §¨§¦©¦¨§¨©§¨¨¨¤©©©¦¨

,äNBòok m`éì änì (úéLéìMáe) äiðMa éìebt øcäéîrecn - ¤¦§¨¦¥©§¦¨©§¦¦¨¨¦
ezrc lr jenql el did ixd ,dipya lbtle xefgl el did
,dpey`xd ezrc lr dyr `ly gken i`ce `l` .dpey`xay

gafnd zepzne.xizn ivga wx lbite ,ozkldk eaxw iniptd
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קמט oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

úåðåäáì åøéúîmcd on ozp `ly onf lkc ,"my`d mc lr" :(ci `xwie) aizkck -

.(` ,d zegpn) `nw wxta opixn`ck ,onyd akrnäðùîõîå÷á ìâéôzxhwda -

.mixiyd lr ayig unewøéúîä ìëá ìâôéù ãòxizn ivg odn cg` zxhwde -

.exiag zxhwd inp `ki`c ,`edàøîâ'åë õîå÷ä ïúðùdpey`x dxhwd ,xnelk -

ayig la` .daygna dipye dwizya xihwd

e dpey`xa.lkd ixacl lebit - dipya wzy

àúòîù àäì.axc -íéøåîà íéøáã äîá
`ziixaa ,lbtn unewd dcear zaygnc -

.zegpnc'åë äöéî÷ázecear yly jpdac -

xizn elek jklid ,dpeala odl dnec oi`

,oizrnya onwl `xnba yxtn dkled .`ed

.dpeala `ki` `dcéâéìôå 'åë àäéî éðú÷-

.axc `zaeizeúåòã éúùáxihwd cg`c -

exiag xihwd jk xg`e ,daygna unew

- opax ibilt ikd meync .dwizya dpeal

.dyr dpey`x zrc lr xninl `kilcäîá
íéøåîà íéøáãminca lbit zg` dpznac -

.(` ,an) migafc `ziixaa ,'ek oipzipd

íéøåôéëä íåéã ùìùå íéòáøàdpeny -

raye dlrnl zg` ,micad oia xtc ze`fd

,dxyr yy ixd - xiryc dpenye ,dhnl

(a ,bp) `nei zkqna opixn`ck lkida ecbpke

gafnd zepxw rax`e ,mizye miyly ixd -

exdh lr raye ,yye miyly ixd - iniptd

xiryde xtd mcdyk gafn eze` ly

.ylye mirax` ixd - cgia oiaxernúçà
çéùî ïäë øô ìù äøùòlr ze`fd ray -

aizkck ,gafnc zepzn rax`e zkextd

.xac mlrd xt oke ,`xwieaäðåùàøáoia -

- ziyilya ,zkextd lr - dipya ,micad

.adfd gafn lrúøë åéìò íéáééçålke`d -

.xtd xyanéâéìôådpey`xa lbit elit` -

dipy :opixn` `l `nl` ,opax ibilt

!dyer dpey`x zrc lr ziyilyeéúùá
úåòãixw el rxi` e` lecb odk zny -

eizgz xg` ynye ,micad oiac ze`fd xg`l

dpey`x zrc lr xninl `kilc ,lkida dfde

.dyerøîàã ïàîì àçéðä`nei zkqna -

.(a ,hn) "el e`ived" wxtaåîã åìéôàå øô
øô ìù['ebe] oxd` `ai z`fa" [xn`py] -

ehgy m`y ,xt ly enca elit`e - "xta

enca oxd` `ai - leqt ea rxi`e oey`xd

xt hegyle `iadl jixv oi`e ,ycwd l`

izya dinwe`l [ivn] ded dicicl ,xg`

.zercøô ìù åîãá àìå øîàã ïàîì àìà
.zeric izya inewe`l ivn `l -øîà àìà

äéðùáå äðåùàøá ìâéôù ïåâë éùà áø-

.xizn ivg ded izk`c ,ziyilya wzye
àäå
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dcinrny enk ,odilr dpzn oic zia alc meyn mbe ,dry dze`a geaf (gaf) didy xg`

mr iaxwc `de .dhigy mcew elit` erawed ilka eycwync ,iaxw `l ikd e`l `d ,seqa

dn itle .mzd yxtnck dpzn oic zia alc meyn epiid ,dry dze`a geafd xg` gafd

cer .zraew ilk `le zraew dhigyc xi`n iaxl `kd opixn`c dil zil ,`zyd xaeqy

,opaxk elit` "dcezd"c mzd `idd yxtl yi

.lebit zhigya Ð opaxe xi`n iax ibilt ikc

gafdc oizipzn` i`we ,`yixa ixiin lebtac

erawedc xi`n iax xaqwe ,mikqpd z` lbtn

wxta opzc ,dcez inglk lebit zhigya

uege epnfl ueg hgy :(a ,gr zegpn) "dcezd"

dxyk dhigy la` ,mgld ycw Ð enewnl

mikqp :xn`c ixirfle .opaxl elit` zraew

dil zi`ck xnl epiid Ð dhigya miycwzn

,leqt gafc oizipznn jixte .dil zi`ck xnle

.opaxl `iywe ,`ycwn dleqt dhigy `nl`c

zepzna lebita `l` xn` `l xi`n iax elit`e

gaf `ki`c `weece .dhigy ileqt x`ya `le

Ð xg` gaf `kil `d ,oic zia i`pz meyn ,xg`

zgkyn ok m`c ,df yexitl dyw edine .`l

,lebit meyn mdilr oiaiig dnda ikqpc opaxl

.zecear x`ya lbite xykda dhigyd ziyrpy

[a ,eh scl jiiy]åòá÷åäiaxk Ð dhigya

.df `la df oilrn mixiznd mixac ipy :xn`c

ded ,oilrn oi` :xn`c oerny iaxa xfrl` iaxle

mcd lawzpy e` ,dwixfe dhigy hwpinl dil

wexfl cnerd lk :xn`c dea`ke ,jtype qeka

zegpn) "dcezd" wxta opixn`wck inc wexfk

,fn zegpn) "zlkzd" wxta ediizbelte .(a ,hr

.(a ,ar) onwl "l`rnyi iax" seqae (``cg

unewd z` ozpc :yexit Ð `ziinw epiidc

zia" wxtae .dfk df zeey jkl ,'ek dwizya

,`kti` ef `ziixa `ian (a ,an migaf) "i`ny

.daygna unewd z` ozp :`yixa ipzwc

ïéáÐ ziyilya oia dipya oia dpey`xa

Ð dipy ,micad oiac ze`fd lk Ð dpey`x

yxit jk ,adfd gafnc Ð ziyily ,zkextc

aiyg micad oiac lk jenqa gken oke .qxhpewa

lkida icn ik ,lqet mipta aiygc :xn`wc ,`cg

`w miptc ze`fd ivgae .icn `w `nlra `in

ivg dedc icin ,lebit ied `lc xi`n iax icen

ipy wxt seqa xn`ck ,lebit ied `lc unew

ixd :xn`wc ,mly unew opirac (` ,l) migafc

oeir jixve .ibilte inc zevgl ikc ,dvinw

lek`l meyney xihwdc [a cenr] onwlc `idda

.unewd dlky cr meyneyéðú÷lbit `din

yxity iiepyl ivn ied Ð ibilte 'eke oey`xa

.dpey`x zrc lr dyer epi`y `icda

ïåâëÐ ziyilyae dipyae dpey`xa lbity

yxit (` ,an migaf) "i`ny zia" wxta

ziriaxc ,dywe .lbit `l ziriaxae :qxhpewa

lbity :qxhpewa yxit o`kae !dny xkc o`n

,xn`z m`e .ziyilya wzye ,dipyae dpey`xa

!lirl opiyw`ck ,ipzw wzy icin :`iyw ok m`

iyextl dil ded zirvn`a wzyc lirl `nye

dipye daygna ziyilye dpey`xc oeik ,ith

gafnc ze`fd lk aiyg yexit i`dle .dwizya

oke .zepxwc rax`e exdihc ray ,zg`a adfd

:`ipzc ,(` ,`q `nei) "el e`ived" wxta rnyn

ld` z`e" ,miptle iptl df Ð "ycwd z` xtke"

,gafnd zepzna ligzie xg` `iai Ð mcd jtype lkiday zepzn xnb :cr 'ek exn` o`kn :mzd xn`w cer .zg` dxtk gafn aiygc rnyn ,ernynk Ð "gafnd z`e" ,lkid df Ð "cren

xn`w onwlc ,dywe .zg`k iaiyg edlekc ,exdha ligzie xg` `iai Ð mcd jtype zepxw rax` xnb :ipzw `l la` .dligza ligzie xg` `iai Ð mcd jtype gafnd zepzn zvwn ozp

!exdihce zepxwc ze`fd cgk iaiyg `l `nl` .exdih` cge ,zepxwc ze`fd` cge ,zkextc ze`fd` cge ,micad oiac ze`fd` cg :yexit ,mixiry drax`e mixt drax`a dl zgkyn :(ok mb)

ty :o`k qexbl lkep df itle .miixiy liaya cg ied ,oiakrn miixiy dil `xiaq `nyeaiyge ,(` ,an migaf) "i`ny zia" wxtae myxb epiax xtqa aezk oke .ziyilye dipyae dpey`xa lbi

,ith `cg aiyg iakrn miixiy xaqc `eddc ,ylye mirax` `l` aiyg `lcn ,iakrn `l miixiy xaq `pz i`d digxk lra `d :xn`z m`e .iakrnc miixiy oiicr `ki`c meyn xizn ivg

.ze`fd `l` `pz i`d aiyg `l ,iakrn miixiyc ab lr s`c :xnel yie !jenqa gkenck

ik

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

äðùîõîBwa àìå äðBála ,äðBála àìå õîBwa ìbét¦¥©¤§Ÿ©§¨©§¨§Ÿ©¤
¯íéîëçå ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦

íéãBîe .øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà :íéøîBà§¦¥¨¥©¤§©¥§¨©©¦¦
,úBàð÷ úçðîáe àèBç úçðîa øéàî éaøì íéîëç£¨¦§©¦¥¦§¦§©¥§¦§©§¨

õîBwa ìbét íàL¯,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét àeäL ¤¦¦¥©¤¤¦§©¨¦¨¨¨¥
ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL .øéznä àeä õîBwäL¤©¤©©¦¨©¤¨¦©§¨¦¤¡
ìBëàì ïéëéæaä ïî ãçà øéè÷ä ,øçîì úBlç ézL§¥©§¨¨¦§¦¤¨¦©¨¦¦¤¡

øçîì íéøãñ éðL¯ïéáéiçå ìebét :øîBà øéàî éaø §¥§¨¦§¨¨©¦¥¦¥¦§©¨¦
ìbôiL ãò úøk Ba ïéà :íéøîBà íéîëçå ,úøk åéìò̈¨¨¥©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥
epnî ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL .øéznä ìëa§¨©©¦¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¦¤

øçîì¯Bøéáçî ìBëàì ,øLk Bøéáçå ìebét àeä §¨¨¦©£¥¨¥¤¡¥£¥
øçîì¯.íéøLk íäéðLàøîâú÷Bìçî :áø øîà §¨¨§¥¤§¥¦¨©©©£¤

¯,äáLçîa äðBálä úàå ä÷éúLa õîBwä úà ïúpL¤¨©¤©¤¦§¦¨§¤©§¨§©£¨¨
ä÷éúLa äðBálä úàå äáLçîa õîBwä ïúð ìáà¯ £¨¨©©¤§©£¨¨§¤©§¨¦§¦¨

äNBòä ìkL ,ìebét ìkä éøác¯äðBLàø úòc ìò ¦§¥©Ÿ¦¤¨¨¤©©©¦¨
áéúé .ú÷Bìçî àeä ïééãò :øîà ìàeîLe .äNBò àeä¤§¥¨©£©¦©£¤¨¥
àçà áø déáéúéà .àúòîL àäì dì øîà÷å àáø̈¨§¨¨©¨§¨§©£¨¥¦¥©©¨

íéøeîà íéøác äna :àáøì àðeä áø øa¯äöéî÷a ©©¨§¨¨©¤§¨¦£¦¦§¦¨
õîBwä úà ïúð ,äøè÷äì Bì àa ;Celéäáe éìk ïzîáe§©¨§¦§¦¨©©§¨¨¨©¤©¤
õîBwä úà ,äáLçîa äðBálä úàå ä÷éúLa¦§¦¨§¤©§¨§©£¨¨¤©¤

ä÷éúLa äðBálä úàå äáLçîa¯:øîBà øéàî éaø §©£¨¨§¤©§¨¦§¦¨©¦¥¦¥
Ba ïéà :íéøîBà íéîëçå ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebét¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥
úà ïúð :àäéî éðú÷ .øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk̈¥©¤§©¥§¨©©¦¨¨¥¦¨¨©¤

!éâéìôe ,ä÷éúLa äðBálä úàå äáLçîa õîBwä¯ ©¤§©£¨¨§¤©§¨¦§¦¨§¦¦
ç¯ .àøwéòî ä÷éúLa äðBálä úà ïúð øáëe :àîéà¥¨§¨¨©¤©§¨¦§¦¨¥¦¨¨

,ãBòå .àúéén÷ eðééäc ,àãç :øáca úBáeLú ézL§¥§©¨¨£¨§©§©¨§¨§
.úBòéã ézLa :àðéðç áø àîbøz !Ck øçà :àéðúä̈©§¨©©¨¦§§¨©£¦¨¦§¥¥

íéøeîà íéøác äîa :òîL àz¯ïéðzépä íéîãa ¨§©©¤§¨¦£¦§¨¦©¦¨¦
çaæî ìò ïéðzépä íéîc ìáà ,ïBöéçä çaæî ìò©¦§¥©©¦£¨¨¦©¦¨¦©¦§¥©

ìLå íéòaøà ïBâk ,éîéðtäúçàå ,íéøetékä íBé ìL L ©§¦¦§©§¨¦§¨¤©¦¦§©©
øt ìL äøNò úçàå ,çeLî ïäk øt ìL äøNò¤§¥¤©Ÿ¥¨©§©©¤§¥¤©
äiðMa ïéa äðBLàøa ïéa ìbét ,øeaéö ìL øác íìòä¤§¥¨¨¤¦¦¥¥¨¦¨¥©§¦¨

úéLéìMa ïéáe¯åéìò ïéáéiçå ìebét :øîBà øéàî éaø ¥©§¦¦©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨
ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà :íéøîBà íéîëçå ,úøk̈¥©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥§¨
äiðMa ïéa äðBLàøa ïéa ìbét :àäéî éðú÷ .øéznä©©¦¨¨¥¦¨¦¥¥¨¦¨¥©§¦¨

úBòã ézLa éîð àëä :àîéz éëå !éâéìôe ,úéLéìMa ïéáe¯"øôa" :øîàc ïàîì àçéðä ¥©§¦¦§¦¦§¦¥¨¨¨©¦¦§¥¥¨¦¨§©§¨©§©
?øîéîì àkéà éàî ,øt ìL Bîãa àìå "øôa" :øîàc ïàîì àlà ,øt ìL Bîãa eléôàå©£¦§¨¤¨¤¨§©§¨©§©§Ÿ§¨¤¨©¦¨§¥©

ïðé÷ñò éàîa àëä :àáø øîà¯,úéLéìMa ìbéôe äiðMa ÷úLå äðBLàøa ìbétL ïBâk £©¨¨¨¨§©¨§¦©§¤¦¥¨¦¨§¨©©§¦¨¦¥©§¦¦
éìebét øãäéî ,äNBò àeä äðBLàø úòc ìò äNBòä ìk Czòã à÷ìñ éà :ïðéøîàc§¨§¦©¦¨§¨©§¨¨¨¤©©©¦¨¤¦£©¦¥

é÷úî ?éì änì úéLéìMaàëä :éLà áø øîà àlà ?éðú÷ ÷úL éãéî :éLà áø dì ó ©§¦¦¨¨¦©§¦¨©©¦¦¥¨©¨¨¥¤¨£©©©¦¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯ìk Czòã à÷ìñ éà :ïðéøîàc ,úéLéìMáe äiðMáe äðBLàøa ìbétL ïBâk §©¨§¦©§¤¦¥¨¦¨©§¦¨©§¦¦§¨§¦©¦¨§¨©§¨¨

?éì änì úéLéìMáe äiðMa éìebt øãäéî ,äNBò àeä äðBLàø úòc ìò äNBòä̈¤©©©¦¨¤¦£©©¥©§¦¨©§¦¦¨¨¦
àäå

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

מנחות. פרק שני - הקומץ את המנחה דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zegpn(iyiy meil)

:`xnbd dywnïéa' àäådpey`xaïéa'eke 'dipyaéðz÷,epipy - §¨¥¥¨¨¥

.zg` mrt wx lbity:`xnbd dwiqnàéL÷,iy` ax uexiz - ©§¨
.dyw ,miinrt lbity uxizy

`ziixaa xi`n iax zxaqa dpc `xnbd(`"r):øéàî éaø ,øî øîà̈©©©¦¥¦
,øîBà,dpey`xa wx lbtnd s`.úøk åéìò ïéáéiçå ìebtdywn ¥¦§©¨¦¨¨¨¥

:`xnbdéãkîixd -ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò áéiçéî àì úøkly ¦§¦¨¥Ÿ¦©©©¤¦§§¨©©¦¦
,oaxwdøî øîàclebita xn`p ,`ziixaa(f hi `xwie)`l''äöøé §¨©©Ÿ¥¨¤

xyk oaxwae(fk ak my)y dey dxifba micnele ,'dvxi'øLk úàöøäk ¥¨¤§©§¨©¨¥
'dl oevxl xyk oaxw lawzn ea ote`k -Ckote`ìeñt úàöøä- ¨©§¨©¨

xnelk ,lebitk leqt oaxw zriawäîay myk -úàöøäoaxw,øLk ©©§¨©¨¥
xyk epi`ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò,elyóàaúàöøäoaxwìeñt ©¤¦§§¨©©¦¦©©§¨©¨

lbtzn epi`ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò.da lbtzpy dceard lyåm` ©¤¦§§¨©©¦¦§
,okéàäxetk mei xtda áéMçc ïåéklebit zaygníéðôaycewa - ©¥¨§©¦¨¦§¦

,miycwddéìñte ,elqt -écî ékleqt mc dfn `ed xy`k - ©§¥¦©¥
,ìëéäaeli`kécî à÷c àeä àîìòa àiî.dfn `ed mzq min - ©¥¨©¨§¨§¨§¨©¥

iax xn` j`ide ,[ze`fdd] dceard ixizn lk eaxw `ly `vnp
.lbity xi`n

:`xnbd zvxzn,äaø øîàj` ,lbit `l ,leqt mcn dfd m` ok` ¨©©¨
dì úçkLîlbity dz` `ven -aaixwdy ote`íéøt äòaøà ©§©©¨§©§¨¨¨¦

íéøéòN äòaøàåxt `iade ,mcd x`y jtype ,mipta mca lbity - §©§¨¨§¦¦
mixg` `iade ,mnc x`y jtype ,zkextd lr dfde mixg` xirye

dfdely exdh ze`fdl mixg` `iade ,mnc jtype ,zepxwd lr
.eixizn lk eaxw xirye xt lky `vnp .gafn

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àáøa xaecnyøéòNå ãçà øt ¨¨¨©£¦¥¨©¤¨§¨¦
,ãçàlkidd zepzn mewn lknévøî éìebôì`ly oiprl zeaygp - ¤¨§©¥§©¥

.mink opi`e ,lebit icin oaxwd `vi
lirl `ziixad lr dywn `xnbd(`"r)xtd zcearay epipy :

yi xirydeìLå íéòaøàL,zepznàéðúäåzxg` `ziixaa ©§¨¦§¨Ÿ§¨©§¨

.òáLå íéòaøà:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìoey`xd `pzd - ©§¨¦¨¤©Ÿ©§¨¨
xaqïéáøòî øîàc ïàîkxiryde xtd mc z`ìzepznd,úBðøw §©§¨©§¨§¦§§¨

,axernd mcdn zepzip odeàäåxaq ipyd -ïéà øîàc ïàîk §¨§©§¨©¥
ïéáøòîzepzn 'c e`vnpe ,cg` lk mcn zepzn 'c mipzepe ,zepxwl §¨§¦
.zexizi

:`xnbd dywnàéðúäåzxg` `ziixaa.äðBîLe íéòaøàzvxzn §¨©§¨©§¨¦§¤
:`xnbdìàä ,àéL÷ àxaq df `pz -øîàc ïàîkd zkityíéøéL Ÿ©§¨¨§©§¨©¦©¦

oevigd gafnd ceqi lr mcd lyïéákòîdkityd okle ,zakrn - §©§¦
e ,zepznd oipna zipnpàäxaq zepzn f"n dpyy `pzd -ïàîk ¨§©

ïéákòî àì íéøéL øîàc.dkityd z` dpn `le §¨©¦©¦Ÿ§©§¦
epipy(`"r).minkg zrcl lbit `l ,ecal unewd zxhwda lbtndy

.xiznd lk edf oky ,unewa lbtl ic [dpeala dpi`y] dvinwa j`
:unewd zkleda lebita dpc `xnbdäëìBäa ìbét ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦¥§¨¨

,unewd lyeäî.minkgl oicd,äöéî÷k äëìBä ,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨¨¨§§¦¨
,lbite,äøè÷äk äëìBä ,øîà Lé÷ì Léøåzkleda mb lbtl jixve §¥¨¦¨©¨¨§©§¨¨

.dpeald
:`xnbd zl`eyàîìLaxacd oaen -,Lé÷ì Léøìokyénð àkéà ¦§¨¨§¥¨¦¦¨©¦
,äðBáìc äëìBä,xizn ivg `ed unewdeéàî ,ïðçBé éaøì àlà ¨¨¦§¨¤¨§©¦¨¨©

àîòè.dpeala lbtl jixv oi`y:`xnbd daiynøáñ÷ ,àáø øîà ©£¨¨©¨¨¨¨©
,úøzî dðéàL äãBáò ìk ,ïðçBé éaøzakrn dpi`y dkled oebk ©¦¨¨¨£¨¤¥¨©¤¤

,oaxwd xzid z`,dîöò éðôa äéìò ìbôì àéä äáeLç äãBáòoi`e £¨£¨¦§©¥¨¤¨¦§¥©§¨
,'xiznd lk'a lbtl jixvgk oi` okle ,'xizn' dkledd oi` oky

.lebitd z` akrl [dpeal zkledk] zxg` dcearl
:`axl iia` dywnééaà déì øîà,`axlïî ãçà úèéçL éøä ¨©¥©©¥£¥§¦©¤¨¦

íéNákä,zxvr lydúøézî dðéàL äãBáòc[zxzn-]oky ,`id ©§¨¦§£¨¤¥¨©¦¨¨
,xiznd `id dwixfdemewn lknéâéìô,minkge xi`n iax da §¦¦

,xiznd lka lbtl jixv minkg zrcleïðúclirl(`"r)ãçà èçL ¦§©¨©¤¨
íéNákä ïîdaygnaìBëàìz`ézLd,øçîì úBlçe`øéè÷ä ¦©§¨¦¤¡§¥©§¨¨¦§¦

ïéëéæaä ïî ãçàmiptd mgl lyìBëàìz`éðLd,øçîì íéøãñ ¤¨¦©§¦¦¤¡§¥§¨¦§¨¨

ïéà ,íéøîBà íéîëçå ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebt ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥
.øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Bazxzn dpi`y dceara mby `vnp ¨¥©¤§©¥§¨©©¦

.xiznd lka lbtl jixv:`ax uxzndéì øîà,`axúøáñ éî- ¨©¥¦¨§©
dy dz` xaeq m`dLBã÷ øepza íçì`l` ,jk df oi` ,ycwzn - ¤¤©©¨

úèéçLddéì àLc÷î íéNák,ezycwn -àák Lc÷ì àaäå §¦©§¨¦§©§¨¥§©¨§©¥§¨
éîc øézäì,xiznd lka lbtl jixv xizdl d`ad dcearay myk - §©¦¨¥

ycwnd lka lbtl jixv [zxvr iyakk] ycwl d`ad dceara jk
dceara mb xiznd lka lbtl jixvy di`x oi`e .[miyakd ipy]

.zxzn dpi`y
áéúîdywd -éMà øa éîéL áøepipy ,`axl(.`q migqt)hgeydy ¥¦©¦¦©©¦

hgeyd j` ,leqt oaxwd ,milxr edelk`iy zpn lr gqt oaxw
epipye .xyk ,milxr mbe milen mb edelk`iy(:aq my)íéøçà£¥¦

íéìøòì íéìeî íéc÷ä ,íéøîBàedelk`iy oey`x oniq hgy - §¦¦§¦¦¨£¥¦
,milxr s` epnn elk`iy zpn lr ipy oniqe ,milenøLkoky ¨¥

,milenl ayg mdipyaíéìenì íéìøò íéc÷äayg oey`xd oniqa - ¦§¦£¥¦©¦
,milenl ipyae milxrlìeñtx`an .milenl ayg `l oey`xa oky ¨

,iniy axïì àîéé÷åepicia laewne -éâéìt øézî éöçáclqetd - §¨§¨¨§©£¦©¦§¦¦
j` ,[cg` oniq] xizn ivga milqet ezrcly ,xi`n iax `ed `tiqa
dhigya s` mzrcly `vnp .xizn ivga milqet oi` minkg zrcl

zycwn `le dxizn dpi`y.xiznd lka [leqtl e`] lbtl jixv
:`ax uxzndéì øîà,`axúøáñ éîdyícxakøàeöadäîäa ¨©¥¦¨§©¨§©©§¥¨

,LBã÷`l` ,jk df oi`ïékñ ,ícdhigyd,déì àLc÷îok m`e ¨¨©¦§©§¨¥
zycwn dhigyd.éîc øézäì àák Lc÷ì àaäå§©¨§©¥§¨§©¦¨¥

:yiwl yix ixac lr dywn `xnbd,òîL àzepipy(`"r lirl),äna ¨§©©¤
íéøeîà íéøácwx edf ,lbit ,ecal unewa lbtndyïzîáe äöéî÷a §¨¦£¦¦§¦¨§©©

åàì éàî .Celéäáe éìka xaecn oi` m`d -äøè÷äc Celéä- §¦§¦©¨¦§©§¨¨
zkleda lbtl ic minkgl s`y `vnpe ,exihwdl unewd zkled

.unewd:`xnbd zvxzn,àìedféìk ïzîc Celéäunewd zkled - Ÿ¦§©©§¦
.xiznd lk `ed unewde ,dpeala dpi` ef dceary ,ilka ezizl

:`xnbd dywnéëä éà`pzd ixac ,ok m` -,'Celéäáe éìk ïzîa' ¦¨¦§©©§¦§¦
déì éòaéî 'éìk ïzîáe Celéäa'ozn jelid oky ,xnel jixv did - §¦§©©§¦¦¨¥¥

.ilk oznl mcew ilk:`xnbd zvxznéëä éðz ,àéL÷ àì àädpy - ¨Ÿ©§¨§¦¨¦
.'ilk oznae jelida' ,`ziixaa jk

epipy `ziixaa oldl :`xnbd dywn.'äøè÷äì Bì àa'm` j` ¨§©§¨¨
ixd ,ilk ozn jelid `ed 'jelid',déì éòaéî 'äëìBäì Bì àa'oky ¨§¨¨¦¨¥¥

.dxhwdl dkled yi ilk ozn xg`:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨
,àéä äøè÷äc CøBö äëìBäc ïåékokléø÷`xew -dì`pzd ¥¨§¨¨¤§©§¨¨¦¨¥¨

,'äøè÷ä'.'dxhwdl dkledl el `a' ezpeek 'dxhwdl el `a'e ©§¨¨
:`xnbd dywnàlà`ziixaa oldl epipyy dnõîBwä úà ïúð' ¤¨¨©¤©¤

,'ä÷éúLaixdéìBä'C'dwizya unewd z`,déì éòaéîixdy ¦§¦¨¦¦¨¥¥
.dxhwda `le dxhwdl dkleda o`k xaecn:`xnbd dwiqnàéL÷©§¨

`ed unewa lbtl ic eay 'jelid'y rnyn oky ,yiwl yix lr dyw -
.dxhwdl dkled

zg` dlgn zif ivg lek`l zpn lr zxvr iyakn cg` hgy m`
dipyd dlgdn zif ivg lek`l zpn lr ipyd yakd z`e ,xgnl

iax xiykn ,xgnl(.ci lirl)ina dpc `xnbd .zelgde miyakd z`
mixiydn zvw cer lek`l ayg mrt lkae ,hrn hrn unew xihwdy

:xgnlm`øéè÷äxeriyk unewdníeLîeLzpn lr epnn zvw - ¦§¦§
ìBëàìxeriyk mixiydníeLîeLzpn lr zvw xihwd aeye ,xgnl ¤¡§

dyr jke ,xgnl zvw cer lek`lBlek õîB÷ äìkL ãòxihwdy - ©¤¨¨¤
zvw lek`l daygna zvw mrt lk xihwd dpeala oke ,jk elek

ewlgp ,xgnl mixiydn,úLL áøå àðeðîä áøå àcñç áøyãç- ©¦§¨§©©§¨§©¥¤©
mdn cg`øîàedfyøîà ãçå ,ìebétoaxwdyìeñtepi` j` ¨©¦§©¨©¨

,lebitøîà ãçåoaxwdy.øLk §©¨©¨¥
:`xnbd zl`eyàîéìy xnel yi m`d -ìebét øîàc ïàîxaeq ¥¨©§¨©¦

øéàî éaøklka lbit `ly s` o`k okle ,xizn ivga milbtny §©¦¥¦
,lbit ,cgi unewdìeñt øîàc ïàîexaeq,ïðaøkivga lbtndy ©§¨©¨§©¨¨

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

oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

éðú÷ ïéá ïéá àäå.mizya `le zg`a rnync -äöøé"dvxi `l `ed lebit" -

.(ak my) "dy` oaxwl dvxi" :xyka aizke ,(hi `xwie)ìë åáø÷éù ãò ìåñô óà
ïéøéúîdcear dze`a oixizn lk eaxwiy cr leqt zlik` lr zxk oiaiign `l -

.da lbtzn `edy'åë áéùçã ïåéë éàäå`lc `nil inp hgeye unewa :`iyw i`e -

- wixf ik ,leqti` dlawa aiyg ikc ,lbtn

mzdc ,`id `kxit e`l !wixf `nlra `in

dlek ziyrp da lbity dcear dze`

dcear `cg ze`fd jpd la` ,dzyecwa

.`idäì úçëùî.edlek ilbtnc -äòáøàá
íéøéòù äòáøàå íéøômipt xirye xt -

,mipt ze`fd xg`l mcd jtype ,eilr ayige

gafnl cg`e lkidl cg` xirye xt `iade

eaxw cg` lkac .zepxwl oke ,eize`fd rayl

xefgl jixv oi`e ,mixyk mlek `dc ,oixizn

`ed wqety mewnae ,mipta ipyd on zefdle

wxta `nei zkqna opixn`ck ,ligzn

.(` ,`q) "el e`ived"äöøî ìåâéôìoiprl -

.lebit icin `vi `ly ,zeaeyg od okïéáøòî
úåðø÷ì"el e`ived" wxta `id `zbelt -

.(a ,fp `nei)ïàîë ùìùå íéòáøà éðú÷ã àä
ïéáøòî øîàãrax` zrya xirye xt mc -

.iniptd gafnc zepxwc zepznéðú÷ã àäå
øîàã ïàîë òáùå íéòáøàlkn -ozep cg`

.rax` edl xzii`e ,zepzn rax`íéøéù-

lr okty `l m` ,iakrn ze`fdd lk ly

mirax` edl eede ,oevigd gafn ceqi

.dpenyeïàîë òáùå íéòáøà éðú÷ã àäå
éù øîàãéáëòî àì íéø`id `zbelte -

.(a ,q `nei) "el e`ived" wxtaìâéô
éàî õîå÷ úëìåäá,dcear ivg `ied in -

xnelk ,xiznd lka lbtiy cr opax ibilte

ibilt `l e` ,dpeal zkleda s`äöéî÷ë ?
dvinw oi`c ,dnily dcear `iedc -

.dpealaäøè÷äë.ibilte -äãåáò ìë
úøúî äðéàù,`akrin `lc ,dkled oebk -

.dfl df hiyedl xyt`cìâôì äáåùç
äîöò éðôá äéìòcr xninl `kilc -

,`ed xizn e`l `dc ,xiznd lka lbtiy

.akrl zxg`l gk oi`eäúèéçùdpi` -

dwixfc ,oixeni` `le xya `l zxzn

.ozxiznéîã øéúäì àáëcr opirae -

.xiznd lka lbtiyíéìøòì íéìåî íéã÷ä-

oey`x oniq hgyc ,ixiin gqt zhigya

.milxrl ipy oniq milenlïì àîéé÷å-

.(` ,bq) migqt zkqna "hgyp cinz" wxta

,zycwn `le zxzn dpi`y dceara `nl`

,dhigy dil yicwzzc mgl `kilc `kd oebk

!opax inp ibiltíéøåîà íéøáã äîá-

`idd epiide .unewd zceara oilbtnc

.lirl `ped ax xa `g` ax aizenc `ziixa

äøè÷äã êåìéäá åàì éàî`lc ipzwe -

!yiwl yixc `zaeize ,opax ibiltêåìéä
éìë ïúîã`iddc ,ilka ezzl ekilenyk -

.dpeal zceara ilk ozn oi`c ,`id dnily dcearéëä éðú.dil irain dkledl el `a .ilk oznae jelida -íåùîåù éãë øéè÷äxihwdy cr dyr oke ,meyney xeriyk -

`l e` lbit ,[edn] ,dpeala oke unewd lkøéàî éáøë ?.xizn ivgk dil aiyg meyneye meyney lk inp `kde ,xizn ivga milbtn :xn`c -ïðáøë,zxk ea oi` :ixn`c -

.`ed leqt la`éáøë.oitxhvn oi`vg oi`c ,xyk dfy ip` xne` :(` ,ci) lirl xn`c -åøåòéùë áùéçã.cgia dnily dxhwd xeriyk ayigy -øéúîä ìëá áùéç àëä
.xiznd lk `peb i`dk aiyg ,dpealae unewa -äééìî øãä àìãeze`a `l ayig `le ,zif dnlyd zxg`d dlgae cg`d yaka ayigy ,dcear dze`n dlik` xeriyl -

.dlg dze`a `le yakêëá äøè÷ä êøã øáñ÷ ìåâéô øîàã ïàîdceara aygn dil dede -.xgnl mixiy zif lek`l zpn lr zifk xihwnk iede ,dxykøîàã ïàîå
êëá äøè÷ä êøã ïéà øáñ÷ ìåñô.`id `ziilrn dxhwde ,jka dxhwd jxc la` .ezaygn lqt `le [w"v .jka dlik` jxc oi` xaqw xyk xn`c o`ne] -

éôéøç

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

éë`lc `nip inp hgeye unewa :qxhpewa dywd Ð icn `w `nlra `in lkida icn

"i`ny zia" wxta uxize !wixf `in Ð wxf ike ,liqti` dlawa aiyg ikc ,lbtin

da lbity dcear dze` mzdc uxiz o`k la` .`ed aezkd zxifb mzdc (a ,an migaf)

dze` ixizn lk eaxw `le ,dcear `cg edlek ze`fd jpd la` ,dyecwa dlek ziyrp

unewa lbit ,ok m`c :dywe .dzyecwa dcear

ivga lebit ied i`n` xi`n iaxl ,dpeala `le

ike ,dzyecwa ziyrp `l dcear cg `d ?xizn

ike !ixhwn `nlra `xtr Ð dpeall xihwn

ipyn dyw izk` ,oipin ipy eedc meyn `niz

eed milk ipy erac oeikc ,wlgp `l m` !oikifa

`hiyt mewn cgac yxtn mz epiaxe .oipin ipyk

,icn `wc `ed `nlra `in opixn` `lc dil

.aezkd zxifb `kde ,dcear xnbk dcear zligz

`ine ,`xw ixii` `l ikda Ð zenewn ipya la`

.icn `w `nlra

úçëùîyxit Ð mixt drax`a dl

jtype ,eilr ayige mipt xirye xt :qxhpewa

.mipt ze`fd xg`l mcd

àèåæ õîå÷ä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:øîBà øéàî éaø ,øî øîà .àéL÷ !éðú÷ "ïéa" "ïéa" àäå§¨¥¥¨¨¥©§¨¨©¨©¦¥¦¥
ãò áéiçéî àì úøk éãkî .úøk åéìò ïéáéiçå ìebt¦§©¨¦¨¨¨¥¦§¦¨¥¨¦©©©

"äöøé" :øî øîàc ,ïéøéznä ìk eáø÷iL¯úàöøäk ¤¦§§¨©©¦¦§¨©¨¥¨¤§©§¨©
eáø÷iL ãò øLk úàöøä äî ,ìeñt úàöøä Ck øLk̈¥¨©§¨©¨©©§¨©¨¥©¤¦§§

ïéøznä ìk¯;ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò ìeñt úàöøä óà ¨©©¦¦©©§¨©¨©¤¦§§¨©©¦¦
íéðôa da áéLçc ïåék éàäå¯ìëéäa écî ék ,déìñt §©¥¨©£¦¨¦§¦©§¥¦©¥©¥¨

¯dì zçkLî :äaø øîà !écî à÷c àeä àîìòa àiî©¨§¨§¨§¨©¥£©©¨©§©©§¨
eléôà :øîà àáø .íéøéòN äòaøàå íéøt äòaøàa§©§¨¨¨¦§©§¨¨§¦¦¨¨£©£¦
íéòaøà" .évøî éìebôì ,ãçà øéòNå ãçà øt àîéz¥¨¨¤¨§¨¦¤¨§©¥§©¥©§¨¦

ìLå!òáLå íéòaøà :àéðúäå ."L¯ïàîk àä :àéL÷ àì §¨§¨©§¨©§¨¦§¤©¨©§¨¨§©
.ïéáøòî ïéà øîàc ïàîk àäå ,úBðøwì ïéáøòî øîàc§¨©§¨§¦©§¨§¨§©§¨©¥§¨§¦

!äðBîLe íéòaøà :àéðúäå¯øîàc ïàîk àä :àéL÷ àì §¨©§¨©§¨¦§¤¨©§¨¨§©§¨©
øîà ?eäî ,äëìBäa ìbét :eäì àéòaéà .ïéákòî àì íéøéL øîàc ïàîk àä ,ïéákòî íéøéL¦©¦§©§¦¨§©§¨©¦©¦Ÿ§©§¦¦©£¨§¦¥§¨¨©¨©

Lé÷ì Léøì àîìLa .äøè÷äk äëìBä :øîà Lé÷ì Léøå ,äöéî÷k äëìBä :ïðçBé éaø¯àkéà ©¦¨¨¨¨¦§¦¨§¥¨¦¨©¨¨§©§¨¨¦§¨¨§¥¨¦¦¨
äãBáò ìk :ïðçBé éaø øáñ÷ ,àáø øîà ?àîòè éàî ïðçBé éaøì àlà ,äðBáìc äëìBä éîð©¦¨¨¦§¨¤¨§©¦¨¨©©§¨£©¨¨¨¨©©¦¨¨¨£¨
ãçà úèéçL éøä :ééaà déì øîà .dîöò éðôa äéìò ìbôì àéä äáeLç äãBáò ,úøzî äðéàL¤¥¨©¤¤£¨£¨¦§©¥¨¤¨¦§¥©§¨£©¥©©¥£¥§¦©¤¨

,íéNákä ïîúBlç ézL ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL :ïðúc !éâéìôe ,dúøézî äðéàL äãBáòc ¦©§¨¦©£¨¤¥¨©¦¨¨§¦¦¦§©¨©¤¨¦©§¨¦¤¡§¥©
øçîì íéøãñ éðL ìBëàì ïéëéæaä ïî ãçà øéè÷ä ,øçîì¯åéìò ïéáéiçå ìebt :øîBà øéàî éaø §¨¨¦§¦¤¨¦©¨¦¦¤¡§¥§¨¦§¨¨©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨

øepza íçì zøáñ éî :déì øîà !øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà :íéøîBà íéîëçå ,úøk̈¥©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥§¨©©¦£©¥¦¨§©§¤¤©©
Lc÷ì àaäå ,déì àLc÷î íéNák úèéçL ?LBã÷¯,éLà øa éîéL áø áéúî .éîc øézäì àák ¨§¦©§¨¦§©§¨¥§©¨§©¥§¨§©¦¨¥§¦©¦¦©©¦

¯ íéìøòì íéìeî íéc÷ä :íéøîBà íéøçàíéìeîì íéìøò íéc÷ä ,øLk¯ïì àîéé÷å ;ìeñt £¥¦§¦¦§¦¦©£¥¦¨¥¦§¦£¥¦§¦¨§©§¨¨
íc ?LBã÷ äîäa øàeöa íc zøáñ éî :déì øîà !éâéìt øézî éöçác¯,déì àLc÷î ïékñ §©£¦©¦§¦¦£©¥¦¨§©§¨§©©§¥¨¨¨©¦§©§¨¥

Lc÷ì àaäå¯íéøeîà íéøác äîa :òîL àz .éîc øézäì àák¯;Celéäáe éìk ïzîáe äöéî÷a §©¨§©¥§¨§©¦¨¥¨§©©¤§¨¦£¦¦§¦¨§©©§¦§¦
?äøè÷äc Celéä åàì éàî¯.éìk ïzîc Celéä ,àì¯Celéäáe éìk ïzîa ,éëä éà¯Celéäa ©¨¦§©§¨¨¨¦§©©§¦¦¨¦§©©§¦§¦§¦

!déì éòaéî éìk ïzîáe¯.éëä éðz ,àéL÷ àì àä¯¯ äøè÷äì Bì àaéòaéî äëìBäì Bì àa §©©§¦¦¨¥¥¨¨©§¨§¥¨¦¨©©§¨¨¨©¨¨¦¨¥
!déì¯.äøè÷ä dì éø÷ ,àéä äøè÷äc CøBö äëìBäc ïåék ,àéL÷ àì àä¯úà ïúð ,àlà ¥¨¨©§¨¥¨§¨¨¤§©§¨¨¦¨¥¨©§¨¨¤¨¨©¤

ä÷éúLa õîBwä¯éìBäõîB÷ äìkL ãò ,íBLîeL ìBëàì íBLîeL øéè÷ä .àéL÷ !déì éòaéî C ©¤¦§¦¨¦¦¨¥¥©§¨¦§¦§¤¡§©¤¨¨¤
kBle¯.øLk :øîà ãçå ,ìeñt :øîà ãçå ,ìebét :øîà ãç ,úLL áøå àðeðîä áøå àcñç áø©¦§¨§©©§¨§©¥¤©¨©¦§©¨©¨§©¨©¨¥

ìebét øîàc ïàî ,àîéì¯ìeñt øîàc ïàîe ,øéàî éaøk¯øLk øîàc ïàîe ,ïðaøk¯?éaøk ¥¨©§¨©¦§©¦¥¦©§¨©¨§©¨©©§¨©¨¥§©¦
¯àìc àëä ìáà ,BøeòéLa áMéçc àlà íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ?éànî¦©¦§¨©¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨§¦¥§¦£¨¨¨§¨

BøeòéLa áMéç¯,øézî déleëa déa áMéç àìc àlà íúä ïðaø éøîà à÷ àì ïàk ãòå !àì ¦¥§¦¨§©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨§¨¦¥¥§¥©¦
øézî déleëa déa áMéçc àëä ìáà¯àlà íúä éaø øîà à÷ àì ïàk ãòå !ìéâôc éîð éëä £¨¨¨§¦¥¥§¥©¦¨¦©¦§¨¥§©¨¨¨¨©©¦¨¨¤¨

äãBáò dúBàî dééìî øãäc àëä ìáà ,äãBáò dúBàî dééìî øãä àìc¯!ìéñôc éîð éëä §¨£©©§¥¥¨£¨£¨¨¨©£©©§¥¥¨£¨¨¦©¦§¨¥
ìebét øîàc ïàî àlà¯ìeñt øîàc ïàî ,ìkä éøác¯øLk øîàc ïàî ,ìkä éøác¯éøác ¤¨©§¨©¦¦§¥©Ÿ©§¨©¨¦§¥©Ÿ©§¨©¨¥¦§¥

ìkä éøác ìebét øîàc ïàî ;ìkä¯øîàc ïàîe ;Cëa äøè÷ä Cøãå Cëa äìéëà Cøc :øáñ÷ ©Ÿ©§¨©¦¦§¥©Ÿ¨¨©¤¤£¦¨§¨§¤¤©§¨¨§¨©§¨©
ìkä éøác ìeñt¯àlL äçðîk dì éàåäå ,Cëa äøè÷ä Cøc ïéàå Cëa äìéëà Cøc ïéà :øáñ÷ ¨¦§¥©Ÿ¨¨©¥¤¤£¦¨§¨§¥¤¤©§¨¨§¨©£©¨§¦§¨¤Ÿ

ìkä éøác øLk øîàc ïàîe ;äøè÷eä¯.Cëa äìéëà Cøc ïéàå Cëa äøè÷ä Cøc :øáñ÷éøîà §§¨©§¨©¨¥¦§¥©Ÿ¨¨©¤¤©§¨¨§¨§¥¤¤£¦¨§¨¨§¦
éôéøç

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

מנחות. פרק שני - הקומץ את המנחה דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zegpn(iyiy meil)

:`xnbd dywnïéa' àäådpey`xaïéa'eke 'dipyaéðz÷,epipy - §¨¥¥¨¨¥

.zg` mrt wx lbity:`xnbd dwiqnàéL÷,iy` ax uexiz - ©§¨
.dyw ,miinrt lbity uxizy

`ziixaa xi`n iax zxaqa dpc `xnbd(`"r):øéàî éaø ,øî øîà̈©©©¦¥¦
,øîBà,dpey`xa wx lbtnd s`.úøk åéìò ïéáéiçå ìebtdywn ¥¦§©¨¦¨¨¨¥

:`xnbdéãkîixd -ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò áéiçéî àì úøkly ¦§¦¨¥Ÿ¦©©©¤¦§§¨©©¦¦
,oaxwdøî øîàclebita xn`p ,`ziixaa(f hi `xwie)`l''äöøé §¨©©Ÿ¥¨¤

xyk oaxwae(fk ak my)y dey dxifba micnele ,'dvxi'øLk úàöøäk ¥¨¤§©§¨©¨¥
'dl oevxl xyk oaxw lawzn ea ote`k -Ckote`ìeñt úàöøä- ¨©§¨©¨

xnelk ,lebitk leqt oaxw zriawäîay myk -úàöøäoaxw,øLk ©©§¨©¨¥
xyk epi`ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò,elyóàaúàöøäoaxwìeñt ©¤¦§§¨©©¦¦©©§¨©¨

lbtzn epi`ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò.da lbtzpy dceard lyåm` ©¤¦§§¨©©¦¦§
,okéàäxetk mei xtda áéMçc ïåéklebit zaygníéðôaycewa - ©¥¨§©¦¨¦§¦

,miycwddéìñte ,elqt -écî ékleqt mc dfn `ed xy`k - ©§¥¦©¥
,ìëéäaeli`kécî à÷c àeä àîìòa àiî.dfn `ed mzq min - ©¥¨©¨§¨§¨§¨©¥

iax xn` j`ide ,[ze`fdd] dceard ixizn lk eaxw `ly `vnp
.lbity xi`n

:`xnbd zvxzn,äaø øîàj` ,lbit `l ,leqt mcn dfd m` ok` ¨©©¨
dì úçkLîlbity dz` `ven -aaixwdy ote`íéøt äòaøà ©§©©¨§©§¨¨¨¦

íéøéòN äòaøàåxt `iade ,mcd x`y jtype ,mipta mca lbity - §©§¨¨§¦¦
mixg` `iade ,mnc x`y jtype ,zkextd lr dfde mixg` xirye

dfdely exdh ze`fdl mixg` `iade ,mnc jtype ,zepxwd lr
.eixizn lk eaxw xirye xt lky `vnp .gafn

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àáøa xaecnyøéòNå ãçà øt ¨¨¨©£¦¥¨©¤¨§¨¦
,ãçàlkidd zepzn mewn lknévøî éìebôì`ly oiprl zeaygp - ¤¨§©¥§©¥

.mink opi`e ,lebit icin oaxwd `vi
lirl `ziixad lr dywn `xnbd(`"r)xtd zcearay epipy :

yi xirydeìLå íéòaøàL,zepznàéðúäåzxg` `ziixaa ©§¨¦§¨Ÿ§¨©§¨

.òáLå íéòaøà:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìoey`xd `pzd - ©§¨¦¨¤©Ÿ©§¨¨
xaqïéáøòî øîàc ïàîkxiryde xtd mc z`ìzepznd,úBðøw §©§¨©§¨§¦§§¨

,axernd mcdn zepzip odeàäåxaq ipyd -ïéà øîàc ïàîk §¨§©§¨©¥
ïéáøòîzepzn 'c e`vnpe ,cg` lk mcn zepzn 'c mipzepe ,zepxwl §¨§¦
.zexizi

:`xnbd dywnàéðúäåzxg` `ziixaa.äðBîLe íéòaøàzvxzn §¨©§¨©§¨¦§¤
:`xnbdìàä ,àéL÷ àxaq df `pz -øîàc ïàîkd zkityíéøéL Ÿ©§¨¨§©§¨©¦©¦

oevigd gafnd ceqi lr mcd lyïéákòîdkityd okle ,zakrn - §©§¦
e ,zepznd oipna zipnpàäxaq zepzn f"n dpyy `pzd -ïàîk ¨§©

ïéákòî àì íéøéL øîàc.dkityd z` dpn `le §¨©¦©¦Ÿ§©§¦
epipy(`"r).minkg zrcl lbit `l ,ecal unewd zxhwda lbtndy

.xiznd lk edf oky ,unewa lbtl ic [dpeala dpi`y] dvinwa j`
:unewd zkleda lebita dpc `xnbdäëìBäa ìbét ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦¥§¨¨

,unewd lyeäî.minkgl oicd,äöéî÷k äëìBä ,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨¨¨§§¦¨
,lbite,äøè÷äk äëìBä ,øîà Lé÷ì Léøåzkleda mb lbtl jixve §¥¨¦¨©¨¨§©§¨¨

.dpeald
:`xnbd zl`eyàîìLaxacd oaen -,Lé÷ì Léøìokyénð àkéà ¦§¨¨§¥¨¦¦¨©¦
,äðBáìc äëìBä,xizn ivg `ed unewdeéàî ,ïðçBé éaøì àlà ¨¨¦§¨¤¨§©¦¨¨©

àîòè.dpeala lbtl jixv oi`y:`xnbd daiynøáñ÷ ,àáø øîà ©£¨¨©¨¨¨¨©
,úøzî dðéàL äãBáò ìk ,ïðçBé éaøzakrn dpi`y dkled oebk ©¦¨¨¨£¨¤¥¨©¤¤

,oaxwd xzid z`,dîöò éðôa äéìò ìbôì àéä äáeLç äãBáòoi`e £¨£¨¦§©¥¨¤¨¦§¥©§¨
,'xiznd lk'a lbtl jixvgk oi` okle ,'xizn' dkledd oi` oky

.lebitd z` akrl [dpeal zkledk] zxg` dcearl
:`axl iia` dywnééaà déì øîà,`axlïî ãçà úèéçL éøä ¨©¥©©¥£¥§¦©¤¨¦

íéNákä,zxvr lydúøézî dðéàL äãBáòc[zxzn-]oky ,`id ©§¨¦§£¨¤¥¨©¦¨¨
,xiznd `id dwixfdemewn lknéâéìô,minkge xi`n iax da §¦¦

,xiznd lka lbtl jixv minkg zrcleïðúclirl(`"r)ãçà èçL ¦§©¨©¤¨
íéNákä ïîdaygnaìBëàìz`ézLd,øçîì úBlçe`øéè÷ä ¦©§¨¦¤¡§¥©§¨¨¦§¦

ïéëéæaä ïî ãçàmiptd mgl lyìBëàìz`éðLd,øçîì íéøãñ ¤¨¦©§¦¦¤¡§¥§¨¦§¨¨

ïéà ,íéøîBà íéîëçå ,úøk åéìò ïéáéiçå ìebt ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥
.øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Bazxzn dpi`y dceara mby `vnp ¨¥©¤§©¥§¨©©¦

.xiznd lka lbtl jixv:`ax uxzndéì øîà,`axúøáñ éî- ¨©¥¦¨§©
dy dz` xaeq m`dLBã÷ øepza íçì`l` ,jk df oi` ,ycwzn - ¤¤©©¨

úèéçLddéì àLc÷î íéNák,ezycwn -àák Lc÷ì àaäå §¦©§¨¦§©§¨¥§©¨§©¥§¨
éîc øézäì,xiznd lka lbtl jixv xizdl d`ad dcearay myk - §©¦¨¥

ycwnd lka lbtl jixv [zxvr iyakk] ycwl d`ad dceara jk
dceara mb xiznd lka lbtl jixvy di`x oi`e .[miyakd ipy]

.zxzn dpi`y
áéúîdywd -éMà øa éîéL áøepipy ,`axl(.`q migqt)hgeydy ¥¦©¦¦©©¦

hgeyd j` ,leqt oaxwd ,milxr edelk`iy zpn lr gqt oaxw
epipye .xyk ,milxr mbe milen mb edelk`iy(:aq my)íéøçà£¥¦

íéìøòì íéìeî íéc÷ä ,íéøîBàedelk`iy oey`x oniq hgy - §¦¦§¦¦¨£¥¦
,milxr s` epnn elk`iy zpn lr ipy oniqe ,milenøLkoky ¨¥

,milenl ayg mdipyaíéìenì íéìøò íéc÷äayg oey`xd oniqa - ¦§¦£¥¦©¦
,milenl ipyae milxrlìeñtx`an .milenl ayg `l oey`xa oky ¨

,iniy axïì àîéé÷åepicia laewne -éâéìt øézî éöçáclqetd - §¨§¨¨§©£¦©¦§¦¦
j` ,[cg` oniq] xizn ivga milqet ezrcly ,xi`n iax `ed `tiqa
dhigya s` mzrcly `vnp .xizn ivga milqet oi` minkg zrcl

zycwn `le dxizn dpi`y.xiznd lka [leqtl e`] lbtl jixv
:`ax uxzndéì øîà,`axúøáñ éîdyícxakøàeöadäîäa ¨©¥¦¨§©¨§©©§¥¨

,LBã÷`l` ,jk df oi`ïékñ ,ícdhigyd,déì àLc÷îok m`e ¨¨©¦§©§¨¥
zycwn dhigyd.éîc øézäì àák Lc÷ì àaäå§©¨§©¥§¨§©¦¨¥

:yiwl yix ixac lr dywn `xnbd,òîL àzepipy(`"r lirl),äna ¨§©©¤
íéøeîà íéøácwx edf ,lbit ,ecal unewa lbtndyïzîáe äöéî÷a §¨¦£¦¦§¦¨§©©

åàì éàî .Celéäáe éìka xaecn oi` m`d -äøè÷äc Celéä- §¦§¦©¨¦§©§¨¨
zkleda lbtl ic minkgl s`y `vnpe ,exihwdl unewd zkled

.unewd:`xnbd zvxzn,àìedféìk ïzîc Celéäunewd zkled - Ÿ¦§©©§¦
.xiznd lk `ed unewde ,dpeala dpi` ef dceary ,ilka ezizl

:`xnbd dywnéëä éà`pzd ixac ,ok m` -,'Celéäáe éìk ïzîa' ¦¨¦§©©§¦§¦
déì éòaéî 'éìk ïzîáe Celéäa'ozn jelid oky ,xnel jixv did - §¦§©©§¦¦¨¥¥

.ilk oznl mcew ilk:`xnbd zvxznéëä éðz ,àéL÷ àì àädpy - ¨Ÿ©§¨§¦¨¦
.'ilk oznae jelida' ,`ziixaa jk

epipy `ziixaa oldl :`xnbd dywn.'äøè÷äì Bì àa'm` j` ¨§©§¨¨
ixd ,ilk ozn jelid `ed 'jelid',déì éòaéî 'äëìBäì Bì àa'oky ¨§¨¨¦¨¥¥

.dxhwdl dkled yi ilk ozn xg`:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨
,àéä äøè÷äc CøBö äëìBäc ïåékokléø÷`xew -dì`pzd ¥¨§¨¨¤§©§¨¨¦¨¥¨

,'äøè÷ä'.'dxhwdl dkledl el `a' ezpeek 'dxhwdl el `a'e ©§¨¨
:`xnbd dywnàlà`ziixaa oldl epipyy dnõîBwä úà ïúð' ¤¨¨©¤©¤

,'ä÷éúLaixdéìBä'C'dwizya unewd z`,déì éòaéîixdy ¦§¦¨¦¦¨¥¥
.dxhwda `le dxhwdl dkleda o`k xaecn:`xnbd dwiqnàéL÷©§¨

`ed unewa lbtl ic eay 'jelid'y rnyn oky ,yiwl yix lr dyw -
.dxhwdl dkled

zg` dlgn zif ivg lek`l zpn lr zxvr iyakn cg` hgy m`
dipyd dlgdn zif ivg lek`l zpn lr ipyd yakd z`e ,xgnl

iax xiykn ,xgnl(.ci lirl)ina dpc `xnbd .zelgde miyakd z`
mixiydn zvw cer lek`l ayg mrt lkae ,hrn hrn unew xihwdy

:xgnlm`øéè÷äxeriyk unewdníeLîeLzpn lr epnn zvw - ¦§¦§
ìBëàìxeriyk mixiydníeLîeLzpn lr zvw xihwd aeye ,xgnl ¤¡§

dyr jke ,xgnl zvw cer lek`lBlek õîB÷ äìkL ãòxihwdy - ©¤¨¨¤
zvw lek`l daygna zvw mrt lk xihwd dpeala oke ,jk elek

ewlgp ,xgnl mixiydn,úLL áøå àðeðîä áøå àcñç áøyãç- ©¦§¨§©©§¨§©¥¤©
mdn cg`øîàedfyøîà ãçå ,ìebétoaxwdyìeñtepi` j` ¨©¦§©¨©¨

,lebitøîà ãçåoaxwdy.øLk §©¨©¨¥
:`xnbd zl`eyàîéìy xnel yi m`d -ìebét øîàc ïàîxaeq ¥¨©§¨©¦

øéàî éaøklka lbit `ly s` o`k okle ,xizn ivga milbtny §©¦¥¦
,lbit ,cgi unewdìeñt øîàc ïàîexaeq,ïðaøkivga lbtndy ©§¨©¨§©¨¨

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

המשך בעמוד ולו

oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

éðú÷ ïéá ïéá àäå.mizya `le zg`a rnync -äöøé"dvxi `l `ed lebit" -

.(ak my) "dy` oaxwl dvxi" :xyka aizke ,(hi `xwie)ìë åáø÷éù ãò ìåñô óà
ïéøéúîdcear dze`a oixizn lk eaxwiy cr leqt zlik` lr zxk oiaiign `l -

.da lbtzn `edy'åë áéùçã ïåéë éàäå`lc `nil inp hgeye unewa :`iyw i`e -

- wixf ik ,leqti` dlawa aiyg ikc ,lbtn

mzdc ,`id `kxit e`l !wixf `nlra `in

dlek ziyrp da lbity dcear dze`

dcear `cg ze`fd jpd la` ,dzyecwa

.`idäì úçëùî.edlek ilbtnc -äòáøàá
íéøéòù äòáøàå íéøômipt xirye xt -

,mipt ze`fd xg`l mcd jtype ,eilr ayige

gafnl cg`e lkidl cg` xirye xt `iade

eaxw cg` lkac .zepxwl oke ,eize`fd rayl

xefgl jixv oi`e ,mixyk mlek `dc ,oixizn

`ed wqety mewnae ,mipta ipyd on zefdle

wxta `nei zkqna opixn`ck ,ligzn

.(` ,`q) "el e`ived"äöøî ìåâéôìoiprl -

.lebit icin `vi `ly ,zeaeyg od okïéáøòî
úåðø÷ì"el e`ived" wxta `id `zbelt -

.(a ,fp `nei)ïàîë ùìùå íéòáøà éðú÷ã àä
ïéáøòî øîàãrax` zrya xirye xt mc -

.iniptd gafnc zepxwc zepznéðú÷ã àäå
øîàã ïàîë òáùå íéòáøàlkn -ozep cg`

.rax` edl xzii`e ,zepzn rax`íéøéù-

lr okty `l m` ,iakrn ze`fdd lk ly

mirax` edl eede ,oevigd gafn ceqi

.dpenyeïàîë òáùå íéòáøà éðú÷ã àäå
éù øîàãéáëòî àì íéø`id `zbelte -

.(a ,q `nei) "el e`ived" wxtaìâéô
éàî õîå÷ úëìåäá,dcear ivg `ied in -

xnelk ,xiznd lka lbtiy cr opax ibilte

ibilt `l e` ,dpeal zkleda s`äöéî÷ë ?
dvinw oi`c ,dnily dcear `iedc -

.dpealaäøè÷äë.ibilte -äãåáò ìë
úøúî äðéàù,`akrin `lc ,dkled oebk -

.dfl df hiyedl xyt`cìâôì äáåùç
äîöò éðôá äéìòcr xninl `kilc -

,`ed xizn e`l `dc ,xiznd lka lbtiy

.akrl zxg`l gk oi`eäúèéçùdpi` -

dwixfc ,oixeni` `le xya `l zxzn

.ozxiznéîã øéúäì àáëcr opirae -

.xiznd lka lbtiyíéìøòì íéìåî íéã÷ä-

oey`x oniq hgyc ,ixiin gqt zhigya

.milxrl ipy oniq milenlïì àîéé÷å-

.(` ,bq) migqt zkqna "hgyp cinz" wxta

,zycwn `le zxzn dpi`y dceara `nl`

,dhigy dil yicwzzc mgl `kilc `kd oebk

!opax inp ibiltíéøåîà íéøáã äîá-

`idd epiide .unewd zceara oilbtnc

.lirl `ped ax xa `g` ax aizenc `ziixa

äøè÷äã êåìéäá åàì éàî`lc ipzwe -

!yiwl yixc `zaeize ,opax ibiltêåìéä
éìë ïúîã`iddc ,ilka ezzl ekilenyk -

.dpeal zceara ilk ozn oi`c ,`id dnily dcearéëä éðú.dil irain dkledl el `a .ilk oznae jelida -íåùîåù éãë øéè÷äxihwdy cr dyr oke ,meyney xeriyk -

`l e` lbit ,[edn] ,dpeala oke unewd lkøéàî éáøë ?.xizn ivgk dil aiyg meyneye meyney lk inp `kde ,xizn ivga milbtn :xn`c -ïðáøë,zxk ea oi` :ixn`c -

.`ed leqt la`éáøë.oitxhvn oi`vg oi`c ,xyk dfy ip` xne` :(` ,ci) lirl xn`c -åøåòéùë áùéçã.cgia dnily dxhwd xeriyk ayigy -øéúîä ìëá áùéç àëä
.xiznd lk `peb i`dk aiyg ,dpealae unewa -äééìî øãä àìãeze`a `l ayig `le ,zif dnlyd zxg`d dlgae cg`d yaka ayigy ,dcear dze`n dlik` xeriyl -

.dlg dze`a `le yakêëá äøè÷ä êøã øáñ÷ ìåâéô øîàã ïàîdceara aygn dil dede -.xgnl mixiy zif lek`l zpn lr zifk xihwnk iede ,dxykøîàã ïàîå
êëá äøè÷ä êøã ïéà øáñ÷ ìåñô.`id `ziilrn dxhwde ,jka dxhwd jxc la` .ezaygn lqt `le [w"v .jka dlik` jxc oi` xaqw xyk xn`c o`ne] -

éôéøç

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

éë`lc `nip inp hgeye unewa :qxhpewa dywd Ð icn `w `nlra `in lkida icn

"i`ny zia" wxta uxize !wixf `in Ð wxf ike ,liqti` dlawa aiyg ikc ,lbtin

da lbity dcear dze` mzdc uxiz o`k la` .`ed aezkd zxifb mzdc (a ,an migaf)

dze` ixizn lk eaxw `le ,dcear `cg edlek ze`fd jpd la` ,dyecwa dlek ziyrp

unewa lbit ,ok m`c :dywe .dzyecwa dcear

ivga lebit ied i`n` xi`n iaxl ,dpeala `le

ike ,dzyecwa ziyrp `l dcear cg `d ?xizn

ike !ixhwn `nlra `xtr Ð dpeall xihwn

ipyn dyw izk` ,oipin ipy eedc meyn `niz

eed milk ipy erac oeikc ,wlgp `l m` !oikifa

`hiyt mewn cgac yxtn mz epiaxe .oipin ipyk

,icn `wc `ed `nlra `in opixn` `lc dil

.aezkd zxifb `kde ,dcear xnbk dcear zligz

`ine ,`xw ixii` `l ikda Ð zenewn ipya la`

.icn `w `nlra

úçëùîyxit Ð mixt drax`a dl

jtype ,eilr ayige mipt xirye xt :qxhpewa

.mipt ze`fd xg`l mcd

àèåæ õîå÷ä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:øîBà øéàî éaø ,øî øîà .àéL÷ !éðú÷ "ïéa" "ïéa" àäå§¨¥¥¨¨¥©§¨¨©¨©¦¥¦¥
ãò áéiçéî àì úøk éãkî .úøk åéìò ïéáéiçå ìebt¦§©¨¦¨¨¨¥¦§¦¨¥¨¦©©©

"äöøé" :øî øîàc ,ïéøéznä ìk eáø÷iL¯úàöøäk ¤¦§§¨©©¦¦§¨©¨¥¨¤§©§¨©
eáø÷iL ãò øLk úàöøä äî ,ìeñt úàöøä Ck øLk̈¥¨©§¨©¨©©§¨©¨¥©¤¦§§

ïéøznä ìk¯;ïéøéznä ìk eáø÷iL ãò ìeñt úàöøä óà ¨©©¦¦©©§¨©¨©¤¦§§¨©©¦¦
íéðôa da áéLçc ïåék éàäå¯ìëéäa écî ék ,déìñt §©¥¨©£¦¨¦§¦©§¥¦©¥©¥¨

¯dì zçkLî :äaø øîà !écî à÷c àeä àîìòa àiî©¨§¨§¨§¨©¥£©©¨©§©©§¨
eléôà :øîà àáø .íéøéòN äòaøàå íéøt äòaøàa§©§¨¨¨¦§©§¨¨§¦¦¨¨£©£¦
íéòaøà" .évøî éìebôì ,ãçà øéòNå ãçà øt àîéz¥¨¨¤¨§¨¦¤¨§©¥§©¥©§¨¦

ìLå!òáLå íéòaøà :àéðúäå ."L¯ïàîk àä :àéL÷ àì §¨§¨©§¨©§¨¦§¤©¨©§¨¨§©
.ïéáøòî ïéà øîàc ïàîk àäå ,úBðøwì ïéáøòî øîàc§¨©§¨§¦©§¨§¨§©§¨©¥§¨§¦

!äðBîLe íéòaøà :àéðúäå¯øîàc ïàîk àä :àéL÷ àì §¨©§¨©§¨¦§¤¨©§¨¨§©§¨©
øîà ?eäî ,äëìBäa ìbét :eäì àéòaéà .ïéákòî àì íéøéL øîàc ïàîk àä ,ïéákòî íéøéL¦©¦§©§¦¨§©§¨©¦©¦Ÿ§©§¦¦©£¨§¦¥§¨¨©¨©

Lé÷ì Léøì àîìLa .äøè÷äk äëìBä :øîà Lé÷ì Léøå ,äöéî÷k äëìBä :ïðçBé éaø¯àkéà ©¦¨¨¨¨¦§¦¨§¥¨¦¨©¨¨§©§¨¨¦§¨¨§¥¨¦¦¨
äãBáò ìk :ïðçBé éaø øáñ÷ ,àáø øîà ?àîòè éàî ïðçBé éaøì àlà ,äðBáìc äëìBä éîð©¦¨¨¦§¨¤¨§©¦¨¨©©§¨£©¨¨¨¨©©¦¨¨¨£¨
ãçà úèéçL éøä :ééaà déì øîà .dîöò éðôa äéìò ìbôì àéä äáeLç äãBáò ,úøzî äðéàL¤¥¨©¤¤£¨£¨¦§©¥¨¤¨¦§¥©§¨£©¥©©¥£¥§¦©¤¨

,íéNákä ïîúBlç ézL ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL :ïðúc !éâéìôe ,dúøézî äðéàL äãBáòc ¦©§¨¦©£¨¤¥¨©¦¨¨§¦¦¦§©¨©¤¨¦©§¨¦¤¡§¥©
øçîì íéøãñ éðL ìBëàì ïéëéæaä ïî ãçà øéè÷ä ,øçîì¯åéìò ïéáéiçå ìebt :øîBà øéàî éaø §¨¨¦§¦¤¨¦©¨¦¦¤¡§¥§¨¦§¨¨©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨

øepza íçì zøáñ éî :déì øîà !øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà :íéøîBà íéîëçå ,úøk̈¥©£¨¦§¦¥¨¥©¤§©¥§¨©©¦£©¥¦¨§©§¤¤©©
Lc÷ì àaäå ,déì àLc÷î íéNák úèéçL ?LBã÷¯,éLà øa éîéL áø áéúî .éîc øézäì àák ¨§¦©§¨¦§©§¨¥§©¨§©¥§¨§©¦¨¥§¦©¦¦©©¦

¯ íéìøòì íéìeî íéc÷ä :íéøîBà íéøçàíéìeîì íéìøò íéc÷ä ,øLk¯ïì àîéé÷å ;ìeñt £¥¦§¦¦§¦¦©£¥¦¨¥¦§¦£¥¦§¦¨§©§¨¨
íc ?LBã÷ äîäa øàeöa íc zøáñ éî :déì øîà !éâéìt øézî éöçác¯,déì àLc÷î ïékñ §©£¦©¦§¦¦£©¥¦¨§©§¨§©©§¥¨¨¨©¦§©§¨¥

Lc÷ì àaäå¯íéøeîà íéøác äîa :òîL àz .éîc øézäì àák¯;Celéäáe éìk ïzîáe äöéî÷a §©¨§©¥§¨§©¦¨¥¨§©©¤§¨¦£¦¦§¦¨§©©§¦§¦
?äøè÷äc Celéä åàì éàî¯.éìk ïzîc Celéä ,àì¯Celéäáe éìk ïzîa ,éëä éà¯Celéäa ©¨¦§©§¨¨¨¦§©©§¦¦¨¦§©©§¦§¦§¦

!déì éòaéî éìk ïzîáe¯.éëä éðz ,àéL÷ àì àä¯¯ äøè÷äì Bì àaéòaéî äëìBäì Bì àa §©©§¦¦¨¥¥¨¨©§¨§¥¨¦¨©©§¨¨¨©¨¨¦¨¥
!déì¯.äøè÷ä dì éø÷ ,àéä äøè÷äc CøBö äëìBäc ïåék ,àéL÷ àì àä¯úà ïúð ,àlà ¥¨¨©§¨¥¨§¨¨¤§©§¨¨¦¨¥¨©§¨¨¤¨¨©¤

ä÷éúLa õîBwä¯éìBäõîB÷ äìkL ãò ,íBLîeL ìBëàì íBLîeL øéè÷ä .àéL÷ !déì éòaéî C ©¤¦§¦¨¦¦¨¥¥©§¨¦§¦§¤¡§©¤¨¨¤
kBle¯.øLk :øîà ãçå ,ìeñt :øîà ãçå ,ìebét :øîà ãç ,úLL áøå àðeðîä áøå àcñç áø©¦§¨§©©§¨§©¥¤©¨©¦§©¨©¨§©¨©¨¥

ìebét øîàc ïàî ,àîéì¯ìeñt øîàc ïàîe ,øéàî éaøk¯øLk øîàc ïàîe ,ïðaøk¯?éaøk ¥¨©§¨©¦§©¦¥¦©§¨©¨§©¨©©§¨©¨¥§©¦
¯àìc àëä ìáà ,BøeòéLa áMéçc àlà íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ?éànî¦©¦§¨©¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨§¦¥§¦£¨¨¨§¨

BøeòéLa áMéç¯,øézî déleëa déa áMéç àìc àlà íúä ïðaø éøîà à÷ àì ïàk ãòå !àì ¦¥§¦¨§©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨§¨¦¥¥§¥©¦
øézî déleëa déa áMéçc àëä ìáà¯àlà íúä éaø øîà à÷ àì ïàk ãòå !ìéâôc éîð éëä £¨¨¨§¦¥¥§¥©¦¨¦©¦§¨¥§©¨¨¨¨©©¦¨¨¤¨

äãBáò dúBàî dééìî øãäc àëä ìáà ,äãBáò dúBàî dééìî øãä àìc¯!ìéñôc éîð éëä §¨£©©§¥¥¨£¨£¨¨¨©£©©§¥¥¨£¨¨¦©¦§¨¥
ìebét øîàc ïàî àlà¯ìeñt øîàc ïàî ,ìkä éøác¯øLk øîàc ïàî ,ìkä éøác¯éøác ¤¨©§¨©¦¦§¥©Ÿ©§¨©¨¦§¥©Ÿ©§¨©¨¥¦§¥

ìkä éøác ìebét øîàc ïàî ;ìkä¯øîàc ïàîe ;Cëa äøè÷ä Cøãå Cëa äìéëà Cøc :øáñ÷ ©Ÿ©§¨©¦¦§¥©Ÿ¨¨©¤¤£¦¨§¨§¤¤©§¨¨§¨©§¨©
ìkä éøác ìeñt¯àlL äçðîk dì éàåäå ,Cëa äøè÷ä Cøc ïéàå Cëa äìéëà Cøc ïéà :øáñ÷ ¨¦§¥©Ÿ¨¨©¥¤¤£¦¨§¨§¥¤¤©§¨¨§¨©£©¨§¦§¨¤Ÿ

ìkä éøác øLk øîàc ïàîe ;äøè÷eä¯.Cëa äìéëà Cøc ïéàå Cëa äøè÷ä Cøc :øáñ÷éøîà §§¨©§¨©¨¥¦§¥©Ÿ¨¨©¤¤©§¨¨§¨§¥¤¤£¦¨§¨¨§¦
éôéøç

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



`oifgeקנב mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àúéãáîåôã éôéøçdagx ipa inia`e dtir :(a ,fi) oixcdpqc `nw wxta yxtn -

.`zicanetcäøè÷ä úìâôî äøè÷äxg`l dpeal xihwdl zpn lr unew xihwd -

yakd z` hgeyl inc `le .xiznd z` lbtn xizn oi`c ab lr s`e ,lebit - onf

erawi` `kd ,`pn cga erawi` `l mzdc ,onwl yxtnck ,xgnl exiagn lek`l

.`pn cgaàéîåã äøè÷ä åàì éàîunewc -

.ilka ozepeêðä äîlek`l ayig oia -

.lbit ,dpeal xihwdl ayig oia ,xgnl mixiy

àåä äðåáìã øéúî åàì õîå÷lirl oxn`c -

.dgpn aekira dpi`c (a ,bi zegpn)äéì øîà
ééáà.`iypn axl -éøî éðò.ipec` ippr -

áøã äéîùî`dl `cqg ax dxn` ,xnelk -

axc dinyn `zlinàîòè éàî ?mdipy -

.oixyk

åîã ãçëipde .inc dpealc dxhwdl lbtn -

iqei iaxl la` ,opaxle xi`n iaxl ilin

,xiznd z` lbtn xizn oi` - oiwxit yixac

.dpeal zxhwdl unew zxhwd `lbtn `le

éì òìáà.ipcnle ipnirhd -éì àìé÷úå-

:opiqxb ikd .ilr daiag xnelk ,il dlewye

íéøéù ìåëàì äðåáì øéè÷äì õîå÷ øéè÷ä
xihwd :eyexit dfe ."lek`le" opiqxb `le -

unewzpn lre xgnl dpeal xihwdl zpn lr

.xgnl mixiy lek`lïì òîùî à÷ éàî-

zeaygn jpdn `cg meync oizrc `wlq `w

meyn lebite .opirny` ediipin cge ,`lbtn

`le ,`ed xgnl dpeal xihwdl zaygn

ivga oilbtn oi`c ,mixiy lek`l meyn

.xiznäðåáì øéè÷äì õîå÷ øéè÷ä àîéì-

`iddc oeik ."mixiy lek`l" `nil `le

icda daygn il dnl ,`ipdn `l daygn

`ziinw?,`ed mixiy lek`l meyn lebit i`e

`l dpeal xihwdl la` ,xizn ivga oilbtnc

`cga dtxvl il dnl ,`ipdnåäééåøú éàå ?
ïì òîùî à÷`ly ,xn`w lek`l i`e -

.odn zg`a `l` ayigäðåáì øéè÷äì àîéì
íéøéù ìåëàìåxihwd :ilin izxz rnync -

mixiy lek`l e` dpeal xihwdl unew

!xgnläçðî äìåëá äáùçî äì àèùôã-

`zyd ,ediipin `cga lbtn `lc ab lr s`e

.`lbtn ediiexza aiygcéâéìô âìôéî àä-

.xizn ivga oilbtn oi` opaxlcàîéìådil -

ipzwck `nwele ,diipyl `lc `pzl wgvi ax

."lebit"àéä øéàî éáøåipy i`n`e -

"leqt" dil uxize dizlinìëä éøáã àðú ?
äåéðúà"leqt"c xninl `ki` jkld -

slgi`c meyn - "lebit" `pzc `de ,diipz`

."leqt"a "lebit" dilàì ìëä éøáãá äæ éøä
äéì óìçéî"df ixd" diipz` ded i` jkld -

."lkd ixac" xn` ded `le

àèåæ õîå÷ä êìò ïøãä

äðùîïéàù øáã ìåëàì .äáø õîå÷ä
åëøãù øáã 'åëå ìåëàì åëøã

øùë úéæëî úåçô ìåëàìdpyn `d -

:(a ,ai zegpn) `nw wxta opz `dc ,`xizi

.xyk zif ivg xihwdle zif ivgk lek`l

ab lr s`c ,jixhvi` xfril` iaxl `l`

.zifk eh` zifkn zegt xfb `l `kd ,opaxcn lqte ekxck eh` xfbc ,ekxck `ly daygna xfril` iax lqtcàøîâúìéëàî ïéáùçîù íùëçáæî úìéëàîå íãàì íãà
çáæîì.xgnl mc`l odilr ayig m` mixiy oebk ,mc` zlik` xaca daygn zlqety myk -çáæî úìéëàîzlqet jk ,zlqet gafnl xgnl eilr ayig m` ,unew oebk -

úáùçî

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

õîå÷ä`l diteblc ,jixhvi` "lqet xfril` iax" ipznl irac meyn Ð 'ek dgpnd z`

lek`l ekxcy xac lek`l :ipzwc ,opirny (` ,ai zegpn) `nw wxtc oizipznnc jixhvi`

oi`y xac lek`l `d ,lebit epnfl ueg ,leqt enewnl ueg Ð xihwdl ekxcy xac xihwdle

opirny `l `weicn :xninl `kilc .xyk Ð xihwdl ekxc oi`y xac xihwdle lek`l ekxc

seqac .ied leqt la` ,lebit ied `lc `l` ,xyk

xyk elit`c rnyn (a cenr my) `nw wxt

lek`lc `nrh :wiicc i`d iab ,dpin opirny

enewnl uegc `weicn jgxk lre ,'ek xihwdle

.xykc opirny

ïéàùwxt seqa Ð oitxhvn dxhwde dlik`

iaxk dinxi iax dl iwen (a ,ai zegpn) `nw

.opaxk dl iwen iia`e ,xfril`åäðé÷ôàãî
Ð dlik` oeyla `pngxzlik`c gpiz :dniz

gafn zlik`l mc` (zlik`) la` ,mc`l gafn

"`hef unewd"a xn` ikdc `inecc ?olpn

ixwi` `l dcez dcez ixwi` mgl :(` ,eh zegpn)

izy iniiw `xwc dihytac xnel yie !mgl

,dyw zvwe .einly zcez gaf xya` zelik`d

.icin opax epyn `l dfnc

`lc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

eléôàå .äøè÷ä úìbôî äøè÷ä :àúéãaîeôc éôéøç£¦¥§§§¦¨©§¨¨§©¤¤©§¨¨©£¦
øézî éöça ïéìbôî ïéà :éøîàc ïðaøì¯àëéä éléî éðä §©¨©§¨§¦¥§©§¦©£¦©¦¨¥¦¥¥¨

àëä ìáà ,àîéé÷ àúléîa äðBáìe ,íéøéMa déa áMéçc§¦¥¥©¦©¦§¨§¦§¨©§¨£¨¨¨
äðBála dì áMéçc¯øézî déleëa déa áMéçc äîk §¦¥¨©§¨§¨§¦¥¥§¥©¦

õîBwä ìk :ììkä äæ ,àðéðz éîð ïðà óà :àáø øîà .éîc̈¥£©¨¨©£©©¦¨¥¨¤©§¨¨©¥
éìBnäå ,éìka ïúBðåBkøcL øác ìBëàì ,øéè÷näå C §¥©§¦§©¦§©©§¦¤¡¨¨¤©§

BîB÷îì õeç ,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìe ìBëàì¯ ¤¡§©§¦¨¨¤©§§¦§¦¦§
Bpîæì õeç ,úøk Ba ïéàå ìeñt¯;úøk åéìò ïéáéiçå ìebt ¨§¥¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥
ðäc àéîec äøè÷ä åàì éàîðä äî ?CC¯ìBëàì ïéa ©¨©§¨¨§¨§¨©©¨¨¥¤¡
¯ äøè÷ä óà ,øéè÷äì ïéa?øéè÷äì ïéa ìBëàì ïéa¯ ¥§©§¦©©§¨¨¥¤¡¥§©§¦

ðä ,àìC¯ìBëàì ,äøè÷ä ;øéè÷äì ïéa ìBëàì ïéa¯ ¨¨¨¥¤¡¥§©§¦©§¨¨¤¡
øéè÷äì ,ïéà¯,ééaàc dén÷ àcb øa àéLðî áø áéúé .àì ¦§©§¦¨¨¥©§©§¨©©¨©¥§©©¥

:øîàc øéàî éaøì eléôàå .äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéà :àcñç áøc déîMî øîà à÷å áéúéå§¨¥§¨¨©¦§¥§©¦§¨¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨©£¦§©¦¥¦§¨©
øézî éöça ïéìbôî¯àëä ìáà ,eäãéc øézî õîB÷c ,íéøéMa eäa áMéçc àëéä éléî éðä §©§¦©£¦©¦¨¥¦¥¥¨§¦¥§©¦©¦§¤©¦¦§£¨¨¨

àeä äðBáìc øézî åàì õîB÷c¯?áøc déîMî ,éøî éðò :ééaà déì øîà .déa ìbôî éöî àì §¤¨©¦¦§¨¨¨¥§©¥¥£©¥©©¥¨¥¨¦¦§¥§©
áø øîà .äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéà :áø øîà àcñç áø øîà ,éîð øîzéà .ïéà :déì øîà£©¥¦¦§©©¦¨©©¦§¨¨©©¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨£©©
øçîì epnî ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL :àðéðz éîð ïðà óà ,ééaàc déîMî éãéà øa á÷òé©£Ÿ©¦¦¦§¥§©©¥©£©©¦¨¥¨¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¦¤§¨¨

¯øçîì Bøéáçî ìBëàì ,øLk Bøéáçå ìebét àeä¯ïåéëc íeMî åàì ?àîòè éàî ;ïéøLk íäéðL ¦©£¥¨¥¤¡¥£¥§¨¨§¥¤§¥¦©©§¨¨¦§¥¨
?déa ìbôî éöî àì ,àeä déãéc øézî åàìc¯ìáà ,àðî ãça òáwéà àìc àeä íúä ,àì §¨©¦¦¥¨¨¥§©¥¥¨¨¨§¨¦§©§©¨¨£¨

àðî ãça òáwéàc àëä¯,àðéðç éaø éì òìáà àúléî àä :àðeðîä áø øîà .eîc ãç ék ¨¨§¦§©§©¨¨¦©¨£©©©§¨¨¦§¨©§©¦©¦£¦¨
øçîì íéøéL ìBëàì äðBáìe ,äðBáì øéè÷äì õîB÷ øéè÷ä :éàãeîìz déleëk éì àìé÷úe¯.ìebt §¦¨¦§¥©§©¦§¦¤§©§¦§¨§¨¤¡¦©¦§¨¨¦

ïì òîLî à÷ äøè÷ä úìbôî äøè÷ä éà ?ïì òîLî à÷ éàî¯øéè÷äì õîB÷ øéè÷ä :àîéì ©¨©§©¨¦©§¨¨§©¤¤©§¨¨¨©§©¨¥¨¦§¦¤§©§¦
ïì òîLî à÷ øézî éöça ïéìbôî éà !äðBáì¯éà !øçîì íéøéL ìBëàì õîB÷ øéè÷ä :àîéì §¨¦§©§¦©£¦©¦¨©§©¨¥¨¦§¦¤¤¡¦©¦§¨¨¦

ïì òîLî à÷ àúà eäééåøz¯øîà !øçîì íéøéL ìBëàìå äðBáì øéè÷äì õîB÷ øéè÷ä :àîéì ©§©§£¨¨©§©¨¥¨¦§¦¤§©§¦§¨§¤¡¦©¦§¨¨£©
éðàLå ,øézî éöça ïéìbôî ïéàå ,äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéà øáñ÷ íìBòì :äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨§¨¨¨©¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨§¥§©§¦©£¦©¦§¨¥
õîB÷ øéè÷ä :àaà øa ÷çöé áøc dén÷ àpz éðz .äçðî dleëa äáLçî déì àèLôc ,àëä̈¨§©§¨¥©£¨¨§¨¦§¨¨¥©¨©¥§©¦§¨©©¨¦§¦¤

íéøéL ìBëàì¯.ìebt ìkä éøáãì¯!éâéìt âìôéî àäå¯¯ .ìeñt ìkä éøáãì :àîéà àlà ¤¡¦©¦§¦§¥©Ÿ¦§¨¦§©§¦¦¤¨¥¨§¦§¥©Ÿ¨
!àéä øéàî éaøå ,ìebt äæ éøä :àîéìå¯óìçéî "ìeñô"a "ìebét" ,deéðúà "ìkä éøác" àpz §¥¨£¥¤¦§©¦¥¦¦©¨¦§¥©Ÿ©§§¦§¨¦£©

.déì óìçéî àì "ìkä éøáã"a "äæ éøä" ,déì¥£¥¤§¦§¥©Ÿ¨¦£©¥

äçðîä úà õîå÷ä êìò ïøãä

õîBwäøéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äìe ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàì ,äçðnä úà ©¥¤©¦§¨¤¡¨¨¤¥©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦
¯BkøcL øác øéè÷äìe ìBëàì BkøcL øác ìBëàì .ìñBt øæòéìà éaø ,øLk̈¥©¦¡¦¤¤¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§

úéfkî úBçt øéè÷äì¯úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì .øLk¯äìéëà ïéàL ,øLk §©§¦¨¦©©¦¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨
.ïéôøèöî äøè÷äåàøîâ?øæòéìà éaøc àîòè éàî :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà §©§¨¨¦§¨§¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©©§¨§©¦¡¦¤¤

"åéîìL çáæ øNaî ìëàé ìëàä íàå" :àø÷ øîà¯ãçà ,øaãî áeúkä úBìéëà ézLa ¨©§¨§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨¦§¥£¦©¨§©¥¤¨
íãà úìéëàa ïéáMçnL íLk :Eì øîBì ,çaæî úìéëà ãçàå íãà úìéëà¯ïéáMçî Ck £¦©¨¨§¤¨£¦©¦§¥©©§§¥¤§©§¦©£¦©¨¨¨§©§¦

úìéëàì çaæî úìéëàîe íãà úìéëàì íãà úìéëàî ïéáMçnL íLëe ,çaæî úìéëàa©£¦©¦§¥©§¥¤§©§¦¥£¦©¨¨©£¦©¨¨¥£¦©¦§¥©©£¦©
çaæî¯eäðé÷tàcî ?àîòè éàî ;íãàì çaæî úìéëàîe çaæîì íãà úìéëàî ïéáMçî Ck ¦§¥©¨§©§¦¥£¦©¨¨§¦§¥©¥£¦©¦§¥©§¨¨©©§¨¦§©§¦§

ìa äøè÷äì àðîçøìa àðîçø eäðé÷tàc éàä ?ïðaøå .äìéëà ïBLäìéëà ïBL ©£¨¨§©§¨¨¦§£¦¨§©¨©©§©§¦§©£¨¨¦§£¦¨
àìã

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zegpn(ycew zay meil)

éôéøçdaiyidäøè÷ä úìbôî äøè÷ä ,àúéãaîeôcxihwd - £¦¥§§§¦¨©§¨¨§©¤¤©§¨¨
,lbit ,dpnf xg`l dpeal xihwdl zpn lr unewïðaøì eléôàå©£¦§©¨¨

éøîàc(:bi)éléî éðä ,øézî éöça ïéìbôî ïéàwx edf -àëéä §¨§¦¥§©§¦©£¦©¦¨¥¦¥¥¨
íéøéMa déa áMéçc,miixiyd zlik` lr ayigy -äðBáìe §¦¥¥©¦©¦§¨

àîéé÷ àúléîawx lbity `vnpe ,da lbit `ly ,zcner dnewna - §¦§¨¨§¨
,xizn ivgac ,àëä ìáàunewd zxhwdaäðBála dì áMéç £¨¨¨§¦¥¨©§¨

,dpnfl ueg dxihwdléîc øézî déleëa déa áMéçc äîkdf - §¨§¦¥¥§¥©¦¨¥
unewa mb ,xiznd lka lbit oky ,xiznd zxhwd lka aygnl dnec

.dilr aygy dpeala mbe ezxhwda aygy
:di`x `ian `axàðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàjkl di`x epipy - ¨©¨¨©£©©¦§¦¨

dpyna(.ai lirl),ìk ,ììkä äæodkéìka ïúBðå õîBwäozepd e` - ¤©§¨¨©¥§¥©§¦
,ilkaéìBnäåC,jilend e` -øéè÷näåzpn lr xihwnd e` - §©¦§©©§¦

ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,enewnl ueg [miixiy]øéè÷äìee` - ¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦
xihwdløéè÷äì BkøcL øác[dpeal e` unew]ìeñt ,BîB÷îì õeç ¨¨¤©§§©§¦¦§¨

,úøk Ba ïéàå`e` unew xihwdl e` miixiy lek`l ayg m` j §¥¨¥
dpeal.úøk åéìò ïéáéiçå ìebt ,Bpîæì õeç:`ax wiicnåàì éàî ¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥©¨

oicy dpeekd oi` m`d -ðäc àéîec äøè÷äCmixg`d oicl dnec - ©§¨¨§¨§¨¨
y ,[jelide ilk ozn ,dvinw]ðä äîCilk ozn ,dvinw iably myk - ©¨¨

,jelideïéaayig m`ìBëàìe xgnl miixiyïéaayig m`øéè÷äì ¥¤¡¥§©§¦
ok enk ,lbit ,xgnl dpealóàaäøè÷äunewd lyïéaayig m` ©©§¨¨¥

ìBëàìe xgnl miixiyïéaayig m`øéè÷äì.lbit ,xgnl dpeal ¤¡¥§©§¦
.`zicanetc itixg ly mpic z` epipy ok m`e

:`xnbd dgecàìy dpynd zpeek `l` ,di`x o`kn oi` -ðäC- Ÿ¨¨
lbit ,jelide ilk ozn ,dvinwaïéaayg m`ìBëàìxgnl miixiy ¥¤¡

eïéaayg m`øéè÷äìa j` ,xgnl dpeal,äøè÷äayg m`ìBëàì ¥§©§¦©§¨¨¤¡
xgnl miixiyïéàayg m`e ,lbit [ok-]øéè÷äìxgnl dpealàì ¦§©§¦Ÿ

.lbit
:zwleg drc d`ian `xnbdáéúéayei -dén÷ àãb øa àéMðî áø ¨¦©§©§¨©¨¨©¥

déîMî øîà à÷å áéúéå ,ééaàcenyn -äøè÷ä ïéà ,àcñç áøc §©©¥§¨¦§¨¨©¦§¥§©¦§¨¥©§¨¨
äøè÷ä úìbôî`l ,xgnl dpeal xihwdl zpn lr unew xihwd - §©¤¤©§¨¨

,lbitéléî éðä ,øézî éöça ïéìbôî øîàc øéàî éaøì eléôàåwx ©£¦§©¦¥¦§¨©§©§¦©£¦©¦¨¥¦¥
íéøéMa eäa áMéçc àëéäoeik mlbtn unewdy ,xgnl mlke`l ¥¨§¦¥§©¦©¦

õîB÷cd `edeäãéc øézî,mdly -,àëä ìáà,dpeald lr aygy §¤©¦¦§£¨¨¨
déa ìbôî éöî àì ,àeä äðBáìc øézî åàì õîB÷cleki oi` - §¤¨©¦¦§¨Ÿ¨¥§©¥¥

.da lbtl unewdééaà déì øîà,`iypn axléøî éðò,ipec` ippr - ¨©¥©©¥£¥¨¦
z`f xn` `cqg ax m`ddéì øîà .áøc déîMî,iia`l `iypn ax ¦§¥§©¨©¥

ïéà.ok - ¦
:`xnbd dtiqenîzéàénð ø,yxcnd ziaa xn`p mb jk -áø øîà ¦§©©¦¨©©

.äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéà ,áø øîà àcñç:di`x `ian iia` ¦§¨¨©©¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨
àðéðz énð ïðà óà ,ééaàc déîMî éãéà øa á÷òé áø øîàlirl) ¨©©©£Ÿ©¦¦¦§¥§©©¥©£©©¦§¦¨

,(.fhíéNákä ïî ãçà èçLzpn lr zxvr ly,øçîì epnî ìBëàì ¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¦¤§¨¨
Bøéáçå ,ìebét àeälbtzp `ly ipyd yakd -.øLkehgy m` j` ¦©£¥¨¥

zpn lr.ïéøLk íäéðL ,øçîì Bøéáçî ìBëàì:iia` x`anéàî ¤¡¥£¥§¨¨§¥¤§¥¦©
àîòèm`d ,mixyk mdipyyc ïåéëc íeMî åàìoey`xd yakd ©£¨¨¦§¥¨§

déãéc øézî åàìipyd yakd ly,àeäokléöî àìoey`xd yakd ¨©¦¦¥Ÿ¨¥
,déa ìbôî.dlbtn epi` ,dpeald ly xizn epi` unewdy o`k oke §©¥¥

:di`xd z` `xnbd dgecíúä ,àìzxvr iyak iablàeä`ly Ÿ¨¨
meyn lbitòa÷éà àìcmiyakd [erawed-]àðî ãça,cg` ilka - §Ÿ¦§©§©¨¨

,dfl df mikiiy mpi`e,àëä ìáàdpeale unewàðî ãça òa÷éàc £¨¨¨§¦§©§©¨¨
,cg` ilka mdipy erawedy -eîc ãç ék,cg` xack miaygp md - ¦©¨

.lbit ,unewd xihwdyk dpeald lr ayg m`e
oi`e dxhwd zlbtn dxhwd oi`y drcl s`y zcnln `xnbd
zeleki elld zeaygnd izy mewn lkn ,xizn ivga milbtn

:lbtl sxhvdlàúléî àä ,àðeðîä áø øîàdf xac -òìáà ¨©©©§¨¨¦§¨©§©
[rilad-]éìipcnile ipnirhd -déleëk éì àìé÷úe ,àðéðç éaø ¦©¦£¦¨§¦¨¦§¥
éàãeîìz,icenlz lkk ilr aiage lewye -õîB÷ øéè÷äizy ayge ©§©¦§¦¤
,zeaygn(äðBáìe) äðBáì øéè÷äìe xgnl,øçîì íéøéL ìBëàì §©§¦§¨§¨¤¡¦©¦§¨¨

.ìebt¦

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî.epcnll `pipg iax `a dn - ©¨©§©¨
dilre ,elld zeaygndn zg`a ic lbtly ,xnel `xnbd zxaeq

,ok m`e ,zlbtn `idy `pipg iax eprinynúìbôî äøè÷ä' éà¦©§¨¨§©¤¤
,ïì òîLî à÷ 'äøè÷äxgnl dpeal xihwdl daygndy ezpeeke ©§¨¨¨©§©¨

oi`y meyn melk dpi` xgnl miixiy lek`l daygnde ,dlbit
ok m` ,xizn ivga milbtnàîéìwx xnel el did -õîB÷ øéè÷ä ¥¨¦§¦¤

,äðBáì øéè÷äìe .miixiyd lr aygy xikfdl el did `leéà §©§¦§¨¦
,ïì òîLî à÷ 'øézî éöça ïéìbôî'lek`l daygndy ezpeeke §©§¦©£¦©¦¨©§©¨

e ,dlbit xgnl miixiymelk dpi` xgnl dpeal xihwdl daygnd
ok m` ,dxhwd zlbtn dxhwd oi`y meynàîéìwxõîB÷ øéè÷ä ¥¨¦§¦¤

.øçîì íéøéL ìBëàìeeäééåøz éàmdipy -,ïì òîLî à÷ (àúà) ¤¡¦©¦§¨¨¦©§©§£¨¨©§©¨
'lek`l' xn`y dne ,xizn ivga milbtne dxhwd zlbtn dxhwdy
dpeal xihwdl ayg m` zlbtzn dgpndy ,'lek`l e`' ezpeek

ok m` ,xgnl miixiy lek`l ayg m` e` xgnlàîéìyøéè÷ä ¥¨¦§¦
,øçîì íéøéL 'ìBëàìå' äðBáì øéè÷äì õîB÷'lek`le' oeyly ¤§©§¦§¨§¤¡¦©¦§¨¨

.jk e` jk e` xaecny rnyn:`xnbd daiynøa àãà áø øîà̈©©£¨©
,äáäàe ,zeaygnd izy z` aygy xaecnøáñ÷ íìBòì`pipg iax ©£¨§¨¨¨©

y,øézî éöça ïéìbôî ïéàå äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéàokle ¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨§¥§©§¦©£¦©¦
,zlbtn dpi` cal zg` daygnàëä éðàLåo`k oicd dpeye - §¨¦¨¨

,odizy z` aygykäáLçî déì àèLôczaygn dhyty - §¨§¨¥©£¨¨
lebitd,äçðî dleëadpeald mb lr ayg unewd zxhwda ixdy §¨¦§¨

.lbit okle ,miixiyd lr mbe
:xizn ivga lebit ziibeqa `ziixaa `qxib zxxan `xnbdàpz éðz̈¥©¨

dén÷iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy -áøc ©¥§©
õîB÷ øéè÷ä ,àaà øa ÷çöézpn lríéøéL ìBëàì,xgnléøáãì ¦§¨©©¨¦§¦¤¤¡¦©¦§¦§¥

.ìebt ìkä,mkgl wgvi iax el xn`éâéìt âìôéî àäåewlgp ixde - ©Ÿ¦§¨¦§¨§¦¦
xizn ivga milbtn oi` minkgl j` lbit xi`n iaxly ,dfa mi`pz

(.fh).lbit lkd ixacly zipy j`ide ,àîéà àlàzepyl jl yi - ¤¨¥¨
`ziixaa,'ìeñt ìkä éøáãì'dgpndy micen minkg s` ixdy §¦§¥©Ÿ¨
.dleqt

mewna 'leqt' zepyl mkgl wgvi iax xn` recn :`xnbd zl`ey
did ,zyaeyn `ziixad mewn lkny oeik ixd ,xg` oic edfy ,'lebit'

zxg` uxzl elàîéìåzepyl mkgl'ìebt äæ éøä'ixacl' mewna §¥¨£¥¤¦
,'lebit lkdåef `ziixay `vnp,àéä øéàî éaødpyn did `l jke §©¦¥¦¦

.xg` oicl `ziixad oic z` wgvi iaxoiad wgvi iax :`xnbd daiyn
yàpzoeyla i`ce ,df mkg -deéðúà 'ìkä éøác',eax el dpy - ©¨¦§¥©Ÿ©§§©

oky 'lebit' `le 'leqt' el dpyy okzi j`óìçéî 'ìeñô'a 'ìebét'¦§¨¦§¨
déìj` ,dfa drhy xnel okzie ,silgdl mc` ipa miieyr -'äæ éøä' ¥£¥¤

déì óìçéî àì 'ìkä éøáã'aokle .silgdl miieyr mc` ipa oi` - §¦§¥©ŸŸ¦§¨¥
iz.jk wgvi iax ux

äçðîä úà õîå÷ä êìò ïøãä

äáø õîå÷ä ¯ éùéìù ÷øô
oey`xd wxta(:`i)zhxtn o`ke ,zegpna lebit ipic illk ex`azd

odk :dgpnd z` zlqet dpi` lebit zaygn mda mipte` dpynd
äçðnä úà õîBwäzpn lrìBëàìdnewnl e` dpnfl ueg dpnn ©¥¤©¦§¨¤¡

,ìBëàì Bkøc ïéàL øáciab lr dxhwd miperhy ,dpeale unew oebk ¨¨¤¥©§¤¡
.gafndåzpn lr unewd okøéè÷äìxgnl dpnnBkøc ïéàL øác §§©§¦¨¨¤¥©§
øéè÷äì,mc`l milk`py dgpnd ixiiy oebk -,øLkezrc dlhay §©§¦¨¥

.mc` lk lv`ìñBt øæòéìà éaø.mipte`d ipya ©¦¡¦¤¤¥
zpn lr unewd :lebit zaygn xeriy edn zyxtn dpyndìBëàì¤¡

xgnlå ,ìBëàì BkøcL øáczpn lr unewd okøéè÷äìxgnløác ¨¨¤©§¤¡§§©§¦¨¨
,øéè÷äì BkøcLlr wx jk aygeøLk ,úéfkî úBçtayg m` s`e . ¤©§§©§¦¨¦©©¦¨¥

úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàìzaygn aygy it lr s` ¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦
,mly zifk lr lebit,øLkiptnïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL ¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

.zifkl

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

המשך בעמוד ונה



קנג oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àúéãáîåôã éôéøçdagx ipa inia`e dtir :(a ,fi) oixcdpqc `nw wxta yxtn -

.`zicanetcäøè÷ä úìâôî äøè÷äxg`l dpeal xihwdl zpn lr unew xihwd -

yakd z` hgeyl inc `le .xiznd z` lbtn xizn oi`c ab lr s`e ,lebit - onf

erawi` `kd ,`pn cga erawi` `l mzdc ,onwl yxtnck ,xgnl exiagn lek`l

.`pn cgaàéîåã äøè÷ä åàì éàîunewc -

.ilka ozepeêðä äîlek`l ayig oia -

.lbit ,dpeal xihwdl ayig oia ,xgnl mixiy

àåä äðåáìã øéúî åàì õîå÷lirl oxn`c -

.dgpn aekira dpi`c (a ,bi zegpn)äéì øîà
ééáà.`iypn axl -éøî éðò.ipec` ippr -

áøã äéîùî`dl `cqg ax dxn` ,xnelk -

axc dinyn `zlinàîòè éàî ?mdipy -

.oixyk

åîã ãçëipde .inc dpealc dxhwdl lbtn -

iqei iaxl la` ,opaxle xi`n iaxl ilin

,xiznd z` lbtn xizn oi` - oiwxit yixac

.dpeal zxhwdl unew zxhwd `lbtn `le

éì òìáà.ipcnle ipnirhd -éì àìé÷úå-

:opiqxb ikd .ilr daiag xnelk ,il dlewye

íéøéù ìåëàì äðåáì øéè÷äì õîå÷ øéè÷ä
xihwd :eyexit dfe ."lek`le" opiqxb `le -

unewzpn lre xgnl dpeal xihwdl zpn lr

.xgnl mixiy lek`lïì òîùî à÷ éàî-

zeaygn jpdn `cg meync oizrc `wlq `w

meyn lebite .opirny` ediipin cge ,`lbtn

`le ,`ed xgnl dpeal xihwdl zaygn

ivga oilbtn oi`c ,mixiy lek`l meyn

.xiznäðåáì øéè÷äì õîå÷ øéè÷ä àîéì-

`iddc oeik ."mixiy lek`l" `nil `le

icda daygn il dnl ,`ipdn `l daygn

`ziinw?,`ed mixiy lek`l meyn lebit i`e

`l dpeal xihwdl la` ,xizn ivga oilbtnc

`cga dtxvl il dnl ,`ipdnåäééåøú éàå ?
ïì òîùî à÷`ly ,xn`w lek`l i`e -

.odn zg`a `l` ayigäðåáì øéè÷äì àîéì
íéøéù ìåëàìåxihwd :ilin izxz rnync -

mixiy lek`l e` dpeal xihwdl unew

!xgnläçðî äìåëá äáùçî äì àèùôã-

`zyd ,ediipin `cga lbtn `lc ab lr s`e

.`lbtn ediiexza aiygcéâéìô âìôéî àä-

.xizn ivga oilbtn oi` opaxlcàîéìådil -

ipzwck `nwele ,diipyl `lc `pzl wgvi ax

."lebit"àéä øéàî éáøåipy i`n`e -

"leqt" dil uxize dizlinìëä éøáã àðú ?
äåéðúà"leqt"c xninl `ki` jkld -

slgi`c meyn - "lebit" `pzc `de ,diipz`

."leqt"a "lebit" dilàì ìëä éøáãá äæ éøä
äéì óìçéî"df ixd" diipz` ded i` jkld -

."lkd ixac" xn` ded `le

àèåæ õîå÷ä êìò ïøãä

äðùîïéàù øáã ìåëàì .äáø õîå÷ä
åëøãù øáã 'åëå ìåëàì åëøã

øùë úéæëî úåçô ìåëàìdpyn `d -

:(a ,ai zegpn) `nw wxta opz `dc ,`xizi

.xyk zif ivg xihwdle zif ivgk lek`l

ab lr s`c ,jixhvi` xfril` iaxl `l`

.zifk eh` zifkn zegt xfb `l `kd ,opaxcn lqte ekxck eh` xfbc ,ekxck `ly daygna xfril` iax lqtcàøîâúìéëàî ïéáùçîù íùëçáæî úìéëàîå íãàì íãà
çáæîì.xgnl mc`l odilr ayig m` mixiy oebk ,mc` zlik` xaca daygn zlqety myk -çáæî úìéëàîzlqet jk ,zlqet gafnl xgnl eilr ayig m` ,unew oebk -

úáùçî

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

õîå÷ä`l diteblc ,jixhvi` "lqet xfril` iax" ipznl irac meyn Ð 'ek dgpnd z`

lek`l ekxcy xac lek`l :ipzwc ,opirny (` ,ai zegpn) `nw wxtc oizipznnc jixhvi`

oi`y xac lek`l `d ,lebit epnfl ueg ,leqt enewnl ueg Ð xihwdl ekxcy xac xihwdle

opirny `l `weicn :xninl `kilc .xyk Ð xihwdl ekxc oi`y xac xihwdle lek`l ekxc

seqac .ied leqt la` ,lebit ied `lc `l` ,xyk

xyk elit`c rnyn (a cenr my) `nw wxt

lek`lc `nrh :wiicc i`d iab ,dpin opirny

enewnl uegc `weicn jgxk lre ,'ek xihwdle

.xykc opirny

ïéàùwxt seqa Ð oitxhvn dxhwde dlik`

iaxk dinxi iax dl iwen (a ,ai zegpn) `nw

.opaxk dl iwen iia`e ,xfril`åäðé÷ôàãî
Ð dlik` oeyla `pngxzlik`c gpiz :dniz

gafn zlik`l mc` (zlik`) la` ,mc`l gafn

"`hef unewd"a xn` ikdc `inecc ?olpn

ixwi` `l dcez dcez ixwi` mgl :(` ,eh zegpn)

izy iniiw `xwc dihytac xnel yie !mgl

,dyw zvwe .einly zcez gaf xya` zelik`d

.icin opax epyn `l dfnc

`lc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

eléôàå .äøè÷ä úìbôî äøè÷ä :àúéãaîeôc éôéøç£¦¥§§§¦¨©§¨¨§©¤¤©§¨¨©£¦
øézî éöça ïéìbôî ïéà :éøîàc ïðaøì¯àëéä éléî éðä §©¨©§¨§¦¥§©§¦©£¦©¦¨¥¦¥¥¨

àëä ìáà ,àîéé÷ àúléîa äðBáìe ,íéøéMa déa áMéçc§¦¥¥©¦©¦§¨§¦§¨©§¨£¨¨¨
äðBála dì áMéçc¯øézî déleëa déa áMéçc äîk §¦¥¨©§¨§¨§¦¥¥§¥©¦

õîBwä ìk :ììkä äæ ,àðéðz éîð ïðà óà :àáø øîà .éîc̈¥£©¨¨©£©©¦¨¥¨¤©§¨¨©¥
éìBnäå ,éìka ïúBðåBkøcL øác ìBëàì ,øéè÷näå C §¥©§¦§©¦§©©§¦¤¡¨¨¤©§

BîB÷îì õeç ,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìe ìBëàì¯ ¤¡§©§¦¨¨¤©§§¦§¦¦§
Bpîæì õeç ,úøk Ba ïéàå ìeñt¯;úøk åéìò ïéáéiçå ìebt ¨§¥¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥
ðäc àéîec äøè÷ä åàì éàîðä äî ?CC¯ìBëàì ïéa ©¨©§¨¨§¨§¨©©¨¨¥¤¡
¯ äøè÷ä óà ,øéè÷äì ïéa?øéè÷äì ïéa ìBëàì ïéa¯ ¥§©§¦©©§¨¨¥¤¡¥§©§¦

ðä ,àìC¯ìBëàì ,äøè÷ä ;øéè÷äì ïéa ìBëàì ïéa¯ ¨¨¨¥¤¡¥§©§¦©§¨¨¤¡
øéè÷äì ,ïéà¯,ééaàc dén÷ àcb øa àéLðî áø áéúé .àì ¦§©§¦¨¨¥©§©§¨©©¨©¥§©©¥

:øîàc øéàî éaøì eléôàå .äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéà :àcñç áøc déîMî øîà à÷å áéúéå§¨¥§¨¨©¦§¥§©¦§¨¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨©£¦§©¦¥¦§¨©
øézî éöça ïéìbôî¯àëä ìáà ,eäãéc øézî õîB÷c ,íéøéMa eäa áMéçc àëéä éléî éðä §©§¦©£¦©¦¨¥¦¥¥¨§¦¥§©¦©¦§¤©¦¦§£¨¨¨

àeä äðBáìc øézî åàì õîB÷c¯?áøc déîMî ,éøî éðò :ééaà déì øîà .déa ìbôî éöî àì §¤¨©¦¦§¨¨¨¥§©¥¥£©¥©©¥¨¥¨¦¦§¥§©
áø øîà .äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéà :áø øîà àcñç áø øîà ,éîð øîzéà .ïéà :déì øîà£©¥¦¦§©©¦¨©©¦§¨¨©©¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨£©©
øçîì epnî ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL :àðéðz éîð ïðà óà ,ééaàc déîMî éãéà øa á÷òé©£Ÿ©¦¦¦§¥§©©¥©£©©¦¨¥¨¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¦¤§¨¨

¯øçîì Bøéáçî ìBëàì ,øLk Bøéáçå ìebét àeä¯ïåéëc íeMî åàì ?àîòè éàî ;ïéøLk íäéðL ¦©£¥¨¥¤¡¥£¥§¨¨§¥¤§¥¦©©§¨¨¦§¥¨
?déa ìbôî éöî àì ,àeä déãéc øézî åàìc¯ìáà ,àðî ãça òáwéà àìc àeä íúä ,àì §¨©¦¦¥¨¨¥§©¥¥¨¨¨§¨¦§©§©¨¨£¨

àðî ãça òáwéàc àëä¯,àðéðç éaø éì òìáà àúléî àä :àðeðîä áø øîà .eîc ãç ék ¨¨§¦§©§©¨¨¦©¨£©©©§¨¨¦§¨©§©¦©¦£¦¨
øçîì íéøéL ìBëàì äðBáìe ,äðBáì øéè÷äì õîB÷ øéè÷ä :éàãeîìz déleëk éì àìé÷úe¯.ìebt §¦¨¦§¥©§©¦§¦¤§©§¦§¨§¨¤¡¦©¦§¨¨¦

ïì òîLî à÷ äøè÷ä úìbôî äøè÷ä éà ?ïì òîLî à÷ éàî¯øéè÷äì õîB÷ øéè÷ä :àîéì ©¨©§©¨¦©§¨¨§©¤¤©§¨¨¨©§©¨¥¨¦§¦¤§©§¦
ïì òîLî à÷ øézî éöça ïéìbôî éà !äðBáì¯éà !øçîì íéøéL ìBëàì õîB÷ øéè÷ä :àîéì §¨¦§©§¦©£¦©¦¨©§©¨¥¨¦§¦¤¤¡¦©¦§¨¨¦

ïì òîLî à÷ àúà eäééåøz¯øîà !øçîì íéøéL ìBëàìå äðBáì øéè÷äì õîB÷ øéè÷ä :àîéì ©§©§£¨¨©§©¨¥¨¦§¦¤§©§¦§¨§¤¡¦©¦§¨¨£©
éðàLå ,øézî éöça ïéìbôî ïéàå ,äøè÷ä úìbôî äøè÷ä ïéà øáñ÷ íìBòì :äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨§¨¨¨©¥©§¨¨§©¤¤©§¨¨§¥§©§¦©£¦©¦§¨¥
õîB÷ øéè÷ä :àaà øa ÷çöé áøc dén÷ àpz éðz .äçðî dleëa äáLçî déì àèLôc ,àëä̈¨§©§¨¥©£¨¨§¨¦§¨¨¥©¨©¥§©¦§¨©©¨¦§¦¤

íéøéL ìBëàì¯.ìebt ìkä éøáãì¯!éâéìt âìôéî àäå¯¯ .ìeñt ìkä éøáãì :àîéà àlà ¤¡¦©¦§¦§¥©Ÿ¦§¨¦§©§¦¦¤¨¥¨§¦§¥©Ÿ¨
!àéä øéàî éaøå ,ìebt äæ éøä :àîéìå¯óìçéî "ìeñô"a "ìebét" ,deéðúà "ìkä éøác" àpz §¥¨£¥¤¦§©¦¥¦¦©¨¦§¥©Ÿ©§§¦§¨¦£©

.déì óìçéî àì "ìkä éøáã"a "äæ éøä" ,déì¥£¥¤§¦§¥©Ÿ¨¦£©¥

äçðîä úà õîå÷ä êìò ïøãä

õîBwäøéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äìe ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàì ,äçðnä úà ©¥¤©¦§¨¤¡¨¨¤¥©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦
¯BkøcL øác øéè÷äìe ìBëàì BkøcL øác ìBëàì .ìñBt øæòéìà éaø ,øLk̈¥©¦¡¦¤¤¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§

úéfkî úBçt øéè÷äì¯úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì .øLk¯äìéëà ïéàL ,øLk §©§¦¨¦©©¦¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨
.ïéôøèöî äøè÷äåàøîâ?øæòéìà éaøc àîòè éàî :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà §©§¨¨¦§¨§¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©©§¨§©¦¡¦¤¤

"åéîìL çáæ øNaî ìëàé ìëàä íàå" :àø÷ øîà¯ãçà ,øaãî áeúkä úBìéëà ézLa ¨©§¨§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨¦§¥£¦©¨§©¥¤¨
íãà úìéëàa ïéáMçnL íLk :Eì øîBì ,çaæî úìéëà ãçàå íãà úìéëà¯ïéáMçî Ck £¦©¨¨§¤¨£¦©¦§¥©©§§¥¤§©§¦©£¦©¨¨¨§©§¦

úìéëàì çaæî úìéëàîe íãà úìéëàì íãà úìéëàî ïéáMçnL íLëe ,çaæî úìéëàa©£¦©¦§¥©§¥¤§©§¦¥£¦©¨¨©£¦©¨¨¥£¦©¦§¥©©£¦©
çaæî¯eäðé÷tàcî ?àîòè éàî ;íãàì çaæî úìéëàîe çaæîì íãà úìéëàî ïéáMçî Ck ¦§¥©¨§©§¦¥£¦©¨¨§¦§¥©¥£¦©¦§¥©§¨¨©©§¨¦§©§¦§

ìa äøè÷äì àðîçøìa àðîçø eäðé÷tàc éàä ?ïðaøå .äìéëà ïBLäìéëà ïBL ©£¨¨§©§¨¨¦§£¦¨§©¨©©§©§¦§©£¨¨¦§£¦¨
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zegpn(ycew zay meil)

ìa áMçî ék àðL àìcáMçî ék àðL àìå çaænì äìéëà ïBL §Ÿ§¨¦§©¥¦§£¦¨©¦§¥©§Ÿ§¨¦§©¥
ìaçaænì äøè÷ä ïBLz` 'lik`dl' ayg m` oia dpey oicd oi`y ± ¦§©§¨¨©¦§¥©

,epnfl ueg gafnd iab lr 'xihwdl' ayg m` oiae epnfl ueg gafnd
.lbit mixwnd ipya

:minkg zrcl weqta sqep xe`ia d`ian `xnbdénð éàsqep ote` - ¦©¦
mya gafnd iab lr dxhwd z`xwp ok lry minkg zrcl x`al

y jcnll 'dlik`'úéfëa äìéëà äî`ed dlik` xeriyy myk ± ¨£¦¨§©©¦
zifka(:hn zekxa),óàa lebit zaygn,úéfëa äøè÷äayg m`e ©©§¨¨§©©¦

.lbit ,epnfl ueg zifk xihwdlíìBòìexikfdy 'dlik`' oeyl §¨
,aezkdòîLî àçøBàc 'äìéëà'dlik` `l` ezernyna oi` ± £¦¨§§¨©§©

.gafnl gafn zlik`e mc`l mc` zlik` ,dkxck
:`xnbd zl`eyøæòéìà éaøå.minkgk yxc `l recndaiyn §©¦¡¦¤¤
y iptn :`xnbdïk íàdzid df weqta zxkfend dlik`d eli` - ¦¥

,dkxck dlik` `weecàðîçø áBzëìaezkl jixv aezkd did ± ¦§©£¨¨
énð éà ,'ìëàä ìëàä íà'xg` ote`a e` ±,'ìëàé ìBëàé íà'`ll ¦¥¨Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¨¥¨¥

y.dlik`d zepeyl izy oia iepiìëàé ìëàä éàîdpiy recn ± ©¥¨Ÿ¥¨¥
,mipey zepeyla 'lk`i lk`d' aezkl aezkdézøz dpéî úòîL± ¨§©¦¨©§¥

gafnl mc` zlik`n dpynd mby ,sqep cenil o`kn cenll jl yi
.lbit ,jtdl e`

:opgei iax mya xn`y xe`iad lr iq` axl dywd `xif iaxøîà̈©
éqà áøì àøéæ éaø déìiax ly enrhy opgei iax mya zxn` cvik ¥©¦¥¨§©©¦
,weqtdn `ed xfril`å`ldéëä íeMî øæòéìà éaøc àîòè éà ©¦©£¨§©¦¡¦¤¤¦¨¦

àeäok m` ,weqtn xfril` iax ly enrh m` ±áéiçéì énð úøk± ¨¥©¦¦©©
.dxezdn lebit `id ixdy ,ef dgpn zlik` lr zxk aiigziy ie`x

énð éëä àîéz éëålke`d xfril` iaxl ok`y xnel dvxz m`e ± §¦¥¨¨¦©¦
.zxk aiigïðçBé éaøc déîMî zøîàc àeä zà àäådz` ixde ± §¨©§©£©§§¦§¥§©¦¨¨

dpyna lqet xfril` iaxy it lr s`y opgei iax mya zxn`
,jtdle gafn zlik`l mc` zlik`nLeðò ïéàL øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤¤¥¨

úøk.ef dlik` lr ¨¥
:`xnbd zvxzndéì øîà`xif iaxl iq` axàaélà àéä éàpz ¨©¥©¨¥¦©¦¨
øæòéìà éaøcdlik` oica xfril` iax zrca mi`pz zwelgn dpyi ± §©¦¡¦¤¤
,dkxck `lyøîàc ïàîì àkéàxfril` iaxly xne`y yi ± ¦¨§©§¨©

dgpndäìeñtnøîàc ïàîì àkéàå ,àúééøBàcxne`y yie ± §¨§©§¨§¦¨§©§¨©
dgpndy ezrcaäìeñtn.ïðaøc §¨§©¨¨

:xfril` iax zrca mi`pz ewlgpy gikedl `ziixa d`ian `xnbd
àéðúc`ziixaa(c"d a"t migaf `ztqez),çáfä úà èçBMäzpn lr §©§¨©¥¤©¤©

ìBîcî úBzL,gafnd iab lr dwixfl ie`xdøçîì,epnfl ueg ± ¦§¦¨§¨¨
zpn lr hgy m` oke .mc` zlik`l gafn zlik`n dpiyy `vnpe

BøNaî øéè÷äì,mc` zlik`l ie`xd,øçîìdpiyy `vnpe §©§¦¦§¨§¨¨
zpn lr hgy m` oke .gafnl mc` zlik`nåéøeîéàî ìBëàì¤¡¥¥¨

dxhwdl miie`xd,øçîì.mc`l gafn zlik`n dpiy df ote`a mbe §¨¨
oaxwd elld mipte`d lkaìñBt øæòéìà éaøå .øLkezhiyk ± ¨¥§©¦¡¦¤¤¥

.leqt oaxwd jtdle gafnl mc` zlik`n dpiy xy`ky epizpyna

zpn lr gafd z` hgy m`eøçîì Bîcî çépäìxgnl xi`ydl ± §©¦©¦¨§¨¨
,dizy myl `le dwixf myl `l ,gafd mcnøîà .ìñBt äãeäé éaø©¦§¨¥¨©

,Bæa óà øæòìà éaøewlgp xgnl encn gipdl zpn lr hgeyd oica ©¦¤§¨¨©¨
y ,xfril` iaxe minkg.ïéøéLëî íéîëçå ìñBt øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©£¨¦©§¦¦

:dcedi iax zhiy idn zxxan `xnbdïàîc àaélà äãeäé éaø± ©¦§¨©¦¨§©
.dcedi iax lqt mi`pzdn in zrckïðaøc àaélà àîéìéàm` ± ¦¥¨©¦¨§©¨¨

mixiykn minkgy it lr s`y ,minkg itl xaic dcedi iaxy xn`p
xgnl encn gipdl aygna ,mc` zlik`l gafn zlik`n dpyna§

,leqtl micen mdàzLälw mixacd `ld ,dzrn denzl yi - ©§¨
,xnegeíúä äîe,xgnl mc` zlik` zaygnaìa áMçî à÷cïBL ¨¨¨§¨§©¥¦§
äìéëàs`e ,xgnl mixeni`d z` lek`l ,dlik` oeyla ayegy ± £¦¨

ok it lrïðaø éøLëîzlik`n dpiyy iptn mixiykn minkg ± ©§§¦©¨¨
,mc` zlik`l gafnàëäayg `ly ,xgnl dgpd zaygna o`k ± ¨¨

,dxhwd oeyla `le dlik` oeyla `lïkL ìk àìminkgy Ÿ¨¤¥
.mixiyknøæòéìà éaøc àaélà àlàyxtl dvxz m` `l` ± ¤¨©¦¨§©¦¡¦¤¤

zlik`n dpyna lqetd xfril` iax itl exn`p dcedi iax ixacy§
lqet dgpd zaygna mby dcedi iax eprinyne ,mc` zlik`l gafn

,xfril` iaxåjk lrøæòìà éaø øîà`ziixaaøæòéìà éaø Bæa óà' §¨©©¦¤§¨¨©¨©¦¡¦¤¤
.'ïéøéLëî íéîëçå ìñBtok m` `ld ,jk yxtl xyt` ikeéaø ¥©£¨¦©§¦¦©¦
,äãeäé éaø eðééä øæòìàiaxe minkg miwleg mdipy zrcl ixdy ¤§¨¨©§©¦§¨

.xgnl dgpd zaygna ode mc`l gafn zlik` zaygna od xfril`
xfril` iax m` ewlgp xfrl` iaxe dcedi iaxy yxtl dqpn `xnbd

:dxezdn lqetåàì àlà,i`ce `l` ±eäééðéa àkéà úøklcadd ± ¤¨¨¨¥¦¨¥©§
,xfril` iax zrcl zxk aeig oiprl wx `ed mdipiaäãeäé éaøc§©¦§¨

øáñ (àn÷ àpúc)zaygna wxy xfril` iax zrcaçépäì'encn §©¨©¨¨©§©¦©
`l` dpi`y iptn ,zxk aiig epi` 'xgnlàîìòa àìeñt,opaxcn §¨§¨§¨

la`ðäaCzaygna ,`ziixaa exkfedy mixg`d mipicd el`a ± §¨¨
,dkxck `ly dlik`áéiçéî énð úøkoaxw zlik` lr miaiig s` ± ¨¥©¦¦©©

.dxezd on lbtzdy iptn ,zxk dføîéîì øæòìà éaø àúàå`ae ± ©£¨©¦¤§¨¨§¥©
,xnele welgl xfrl` iaxéãéàå éãéàoiae dgpd zaygna oia ± ¦¦§¦¦

oaxwdy xfril` iax xaeq dlik` zaygna,úøk Ba ïéàå ìeñẗ§¥¨¥
ayg `ly lk lbit `l dxezd one ,opaxcn `ed leqtdy iptn

.dkxck dlik` zaygn
:`xnbd dgecàìyxtl xyt` ixdy ,jk yxtl gxkd oi` ±éìeëc Ÿ§¥

àkéì úøk àîìòdlik` zaygn lr zxk aeig oi` lkd zrcly ± ¨§¨¨¥¥¨
,dkxck `lyàëäåopyi ef `ziixaaìLàpz :øáca ú÷Bìçî L §¨¨¨Ÿ©£Ÿ©¨¨©¨

àn÷iaxe minkg zwelgn z` `iady `ziixaa oey`xd `pzd - ©¨
dkxck `ly dlik` zaygn oiprl wx xfril`ðäa øáñéâéìt C- ¨©§¨¨§¦¦

iax lqt okle ,dlik` oeyla dpiyyk `l` ewlgp `ly xaeq
dlik` zaygna s` xiykdl e`eai `ny dxifb opaxcn xfril`

zaygna la` ,dkxck,øLk ìkä éøác 'çépäì'lebit oi`y iptn §©¦©¦§¥©Ÿ¨¥
xfril` iax dcen ok lre ,dizye dlik` zaygna `l` dxezd on

.xgnl dgpd zaygn lr exfb `ly
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zegpn(ycew zay meil)

àøîâ
:xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbdéaø øîà éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦

øæòéìà éaøc àîòè éàî ,ïðçBédpi`y dlik` zaygna lqetd ¨¨©©£¨§©¦¡¦¤¤
.dkxckàø÷ øîàlebit ipica wqerd weqta xn`p -(gi f `xwie)íàå' ¨©§¨§¦

åéîìL çáæ øNaî ìëàé ìëàäaixwOd ,dvxi `l iWilXd mFIA ¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤©©§¦
l"fg ex`iae .'ebe 'didi lEBR ,Fl aWgi `l Fz`(.hk migaf)weqtdy ŸŸ¥¨¥¦¦§¤

'lk`i lk`d' oeyld ltkne .epnfl ueg zaygna aixwnd lr xacn
y rnynãçàå íãà úìéëà ãçà ,øaãî áeúkä úBìéëà ézLa¦§¥£¦©¨§©¥¤¨£¦©¨¨§¤¨

çaæî úìéëàzlik` .weqta mixkfen zelik` ipin ipy ,xnelk - £¦©¦§¥©
z` eilr mixihwny gafnd 'zlik`'e ,gafd xyan lke`y mc`d

ick lebitd oica gafn zlik` dxkfede .mixeni`díLk ,Eì øîBì©§§¥
ïéáMçnLzlqet daygny myk -íãà úìéëàa,gafd xyaa - ¤§©§¦©£¦©¨¨

ïéáMçî Ckzlqet daygn jk -çaæî úìéëàa.mixeni`a -åcer ¨§©§¦©£¦©¦§¥©§

y df weqtn cenll yiíãà úìéëàì íãà úìéëàî ïéáMçnL íLk§¥§§©§¦¥£¦©¨¨©£¦©¨¨
,epnfl ueg xyad zlik` lr aygyk -úìéëàì çaæî úìéëàîe¥£¦©¦§¥©©£¦©

æîça.mpnfl ueg mixeni`d zxhwd lr aygyke -ïéáMçî Ck ¦§¥©¨§©§¦
dpiyykçaænì íãà úìéëàîueg xyad z` xihwdl aygy - ¥£¦©¨¨©¦§¥©
,epnflíãàì çaæî úìéëàîeueg mixeni`d z` lek`l aygyk - ¥£¦©¦§¥©¨¨¨
.mpnflàîòè éàî.weqt eze`n cnlp df oic mby mrhd dn - ©©£¨

ìa äøè÷äì àðîçø eäðé÷tàcîäìéëà ïBLdeydy jezn - ¦§©§¦§©£¨¨§©§¨¨¦§£¦¨
mpicy rnyn 'dlik`' oeyla d`ivede mc` zlik`l dxhwd aezkd

.efl efn miaygne ,dey
:weqtd z` miyxec minkg cvik zx`an `xnbdïðaøålr miwlegd §©¨¨

c mix`an xfril` iaxàðîçø eäðé÷tàc éàäaezkd `ivedy dn - ©§©§¦§©£¨¨
gafn zlik`a lebitìa,'äìéëà' ïBLcnll `a ¦§£¦¨
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oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

.xgnl oxihwdl gafnl odilr ayig m` mixiy oebk ,mc` zlik` zaygn

äìéëà ïåùìá åäééåøúì àðîçø åäðé÷ôàãîoiaygne edpip iccd ik dpin rny -

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .efl efnçáæîì äìéëà ïåùìálr unew ipixd" :oebk -

."xgnl gafnl unew lik`dl zpnéîð éàoeyla dxhwdl `pngx wit` ikdl -

.dlik`úáùçî óà úéæëá äìéëà äî
úéæëá äøè÷äxihwdl dvinwa ayig m` -

.lebit - xgnl unew zifkäìéëà íìåòì
òîùî àçøåàãmixiye ,gafnl unew -

.mc`lìëàé ìëàä éàî`xw ipycn -

.`xeaicaéúøú äðéî úòîùzaygnl -

.dlik`l dlik`n oiaygne ,zifka dxhwd

øîàã ïàîì àëéàlqt xfril` iax -

zi`e ,opiyxtc `xw i`dne ,`ziixe`cn

.zxk diløçîì åîãî úåúùìzlik` -

.mc`l gafnøçîì åøùáî øéè÷äì-

.gafnl mc` zlik`åîãî çéðäì`l -

.dizyl `le dwixf meylïàîã àáéìà
dxn` o`nc `nrh xza ,xnelk -

zezyl"a dil `xiaq o`nke ,dizlinl

"xgnl encn?àî÷ àðúdcedi iax -

iaxl leqtc `ed i`d :xaq ,leqt xn`c

.`ki` zxk elit` - zezyl la` ,xfril`

odizy xnelk ,efa s` :xn`c xfrl` iaxe

s` - zxk `kil o`k dn ,mdl cg` oic

.zxk ea oi` zezylaúøë àîìò éìåëã
àëéì`l xfril` iaxc `nrhe -

.dcedi iaxl elit` ,`ziixe`cnàëäå
øáñ àî÷ àðú øáãá ú÷åìçî ùìù

éâéìô êðäáeh` xfb xfril` iaxc -

xfb jklid ,lebit iedc ekxck daygn

- gipdl la` .leqt iedc ekxck `lya

`l` dxez dxq` `lc ,dxyk lkd ixac

dlik` llkac dizye ,dlik` zaygn

.opixfb `l enc lk eh` enc zvwne .`ed

øáñ äãåäé éáøå,opax ibiltc `ed dizya -
íåùî
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àìãixwi`cn dil wetiz ?ikdl `xw il dnl :dniz Ð 'ek dlik` oeyla aygn ik `py

opiwqnc ,xgnl y` edlk`zy ,xgnl mialk edelk`iy ayig enk ,dlik` y` zlik`

,"mialkd elk`i lafi` z`e" :aizkc meyn lebit iedc (` ,`l) migafc ipy wxt seqa

ivgk xihwdle zif ivgk lek`l :opzc `dc mzd wiqne ."gtep `l y` edlk`z" :aizke

i` ,oitxhvn dxhwde dlik` oi`y xyk zif

ixwi`c meyn ,oitxhvn Ð dlik` oeyla ayig

`l y` edlk`z" :aizkck dlik` y` zlik`

`kd iieaxl jixhvi`c :xnel yie !"gtep

xikfd `ly it lr s` xgnl gafn edlk`iy

m` `l` witp `l "y` edlk`z"c `xwnc ,y`

,xyaa ixii` mzdc ,d`xp cere .y` xikfd ok

ixiin `kde .lek`l ekxcy xac lek`l aygnc

`pin` ded Ð `kd `xw iaxc `l i`e ,mixeni`a

ied xgnl y` mlk`zy mixeni`a aygnc

ied `lc ,xihwdl ekxcy xac lek`l aygnk

aygn `xw iaxc inp `zyd elit`c .lebit

y` mlk`zy mixeni`a ayig i` ,dlik` oeyla

ab lr s` ,lebit ied `l Ð xgnl heicd ly

ekxcy xac lek`l aygnc ,lebit ied xyac

oeyla opiaxnc gafn ly y` `wecc .xihwdl

`de .gafnl gafn oeyla aygn iedc ,dlik`

e`l i` ,dlik` oeyla oitxhvnc mzd xn`wc

lebit ied `l Ð dlik` oeyla aygn `kd iaxc

zvwe .dlik` ixwi`c ab lr s` ,mixeni`a

ayig dzrn `l` :mzd jixt `w i`n ,`iyw

:opz `de ,inp ikd `niz ike ?'ek y` edlk`zy

oi`y xyk zif ivgk xihwdle zif ivgk lek`l

`nlc ?`iyew i`n !oitxhvn dxhwde dlik`

,oitxhvn `l mixeni` zif ivge xya zif ivg

mc`l xya zif ivg la` ,gafnl dfe mc`l dfy

aizkc meyn ,oitxhvn gafnl xya zif ivge

i` :ipync `d dyw xzeie !y` iab dlik`

rnync ,inp ikd dlik` oeyla diwt`c

oiaygn oi`c oeik ?oitxhvn i`n`e .oitxhvnc

!mc` zlik`l gafnne gafnl mc` zlik`n

oeik ,oitxhvnc `xaq `id jky xnel jixve

dlik` oeyla `kd iaxzi`e ,dlik` ixwi`c

(h my) aizke "dlerd z` y`d lk`z xy`" (e `xwie) aizkc `xw iiezi`l dil dedc ,gtep `l y` edlk`z" aizkcn y`a dlik` aizkc di`x izii`c mzdc ,dniz zvwe .mixeni`a

ike ,"yicb lk`pe" (ak zeny) aizk inp heicdc y` iab edine .heicd ly y`c `xw iiezi`l dil `gip `nye !"mialgd z`e dlerd z` (y`d) lk`ze"lafi` z`e" `xw mzd iziin

.xya lr dlik` mzd aizk `lc meyn `nye !(dk `xwie) "lek`l dz`eaz lk didz jvx`a xy` digle jzndale" iiezi`l ivn ded "mialkd elk`i

áåúëìyxc" aizk ded i`c rnyn (a ,n) "oiwcea eid" yixa oixcdpqa la` ."`txi `txe" iab (a ,dt `nw `aa) "laegd" wxta `peeb i`d ik Ð lk`i lk`i e` lk`d lk`d `xw

."yxcz yxcz" e` "yxc yxc" aizk `lcn :opixn` `le ,icin ith yxcnl ivn ded `l "zxwge yxczéàîdxez dxac xfril` iax dil zilc rnyn Ð izxz dpin rny lk`i lk`d

lend" yixc (` ,fk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt ,iqei iax oke .[dil zi`] ('ek dxacc dil `xiaqe yxc `l) "yi` yi`" iab (` ,`r zenai) "lxrd" yixac :dnize .mc` ipa oeylk

dxac xaqw `nl` ,"yi` yi`" yixc `l (a ,gw) "dlrnd hgeyd" wxt migafae ,dhey zy`e yxg zy` zeaxl "yi` yi`" yixc (` ,fk) "mai zxneye dqex`" wxt dheqae ,"leni

"dlrnde hgeyd"ac :dyw cere !l`xyik zeacpe mixcp oixcepy miiebd z` zeaxl "yi` yi`" (a ,bi oileg) opiyxcc `d` biltc `pz ogky` `l `nlra ,cere !mc` ipa oeylk dxez

"yi` yi`" (` ,bv) "`nh didy in" wxta migqta oke ,oi`vgl l`ebe dely "l`bi le`b m`" oerny iax yixc (a ,k) oiyeciwc `nw wxtae ,"yi` yi`" oerny iax yixc (a ,gw migaf)

zeaezkae (a ,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxtae .zerxevne zeaf ipz `l ikdle ,ipy gqtn miyp ixhtc oerny iaxe dcedi iaxk dl iwene ,ipy gqta zecp ilreae oirxevne oiaf aiigl

iax yixc (a ,al dcp) "mizek zepa" yixa oke ,migqtc `idda "yi` yi`" yixcc ,dcedi iaxn `iyw cere !mc` ipa oeylk dxez dxac oerny iax xn`w "ephiarz hard" iab (` ,fq)

oerny iax yixcc rnyn "ze`ivn el`" seqa ,cere !mc` ipa oeylk dxez dxac dcedi iax xaq (` ,fk dxf dcear) "leni lend" iabe ,daifa `nhny enei oa wepiz iab "yi` yi`" dcedi

(a ,`l zekxa) "oicner oi`" wxta `aiwr iaxn `iyw cere !zexyrn izya Ð "xyrz xyr" (` ,g) dpyd y`xc `nw wxtae ,"epaiyz ayd"e "miwz mwd"

ipy wxt seqa oke ,"zxkz zxkd" iab `kti` (a ,cq) "zezin rax`" wxta oixcdpqae .mc` ipa oeylk dxez dxac xn`w `aiwr iaxe ,"d`xz d`x m`" l`rnyi iax yixcc ipd iab

oixcdpq) "zezin rax`" wxtae ,mc` ipa oeylk dxez dxac zezixka mzd dil zi`c (yi` yi` iab) xi`n iax epiidc mixg`cn `iyw cere !"dzctp `l dctde" iab (` ,`i) zezixkc

epi`y mewna el yi dgked mey `l` ,dil zi` izkec lka e`l Ð mc` ipa oeylk dxez dxac dil zi`c o`nc ,yxtl d`xpe !myd zkxa iab "yi` yi`" xi`n iax yixcc rnyn (` ,fp

`a `lc rnyn ,ezligzn xeng eteq `di `ly ,mc` ipa oeylk dxez dxac xn`c o`nk `xazqn :"`vi `vi m`e" iab (` ,ai zekn) "oilebd od el`" seqa iia` xn`cn .zelitkd yxec

m`" iab (a ,cv `rivn `aa) "l`eyd" wxta jixt `w i`n ,ok m` :xn`z m`e .ediizbelt x`y iab iia`c iziin `l `dc ,zenewnd lka ok xn`py `le ,my `l` di`x `iadl iia`

?`gip in inp dxez dxac xn`c o`nl ,cere !ibilt izkec lka e`l `de ?dxez dxac xn`c o`nl `gipd :(` ,b) mixcp yixa oke ,dxez dxac dil zilc o`nl `gipd :"enrn apbi aepb

!"xifdl xifp" aizkc zexifp iab enk ,mixcp zeci zeaxl "xcp xecpl" yexcl `ly my yi mrh dnøîàepiid Ð oizipzna xfril` iax liqtc `d ,opgei iaxlc rnyn Ð `id i`pz dil

:xnel yie !(` ,bi) migafc `nw wxt seqa wiic ikdc ,dil irain "lbtn" `l` ,lqet xfril` iax :xninl dil ded `lc ,dniz .`xwc dinrh yixtcn ,`ki` zxk elit`e ,`ziixe`cn

.enewnl uega inp ixii`c `kd ip`ycàðúãid `nw `pz i`d Ð aiigin inp zxk jpda `nlra `leqt gipdl xaq,dcedi iax `yix dlekc meyn `nw `pz dil ixwe ,dcedi iax epi

.zewelgn izy `l` `kilc ol `xiaq `zyd crc llkn ,xaca zewelgn yly :ikd xza opixn`wcn ,zwelgn izy `l` `kilc
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zegpn(ycew zay meil)

ìa áMçî ék àðL àìcáMçî ék àðL àìå çaænì äìéëà ïBL §Ÿ§¨¦§©¥¦§£¦¨©¦§¥©§Ÿ§¨¦§©¥
ìaçaænì äøè÷ä ïBLz` 'lik`dl' ayg m` oia dpey oicd oi`y ± ¦§©§¨¨©¦§¥©

,epnfl ueg gafnd iab lr 'xihwdl' ayg m` oiae epnfl ueg gafnd
.lbit mixwnd ipya

:minkg zrcl weqta sqep xe`ia d`ian `xnbdénð éàsqep ote` - ¦©¦
mya gafnd iab lr dxhwd z`xwp ok lry minkg zrcl x`al

y jcnll 'dlik`'úéfëa äìéëà äî`ed dlik` xeriyy myk ± ¨£¦¨§©©¦
zifka(:hn zekxa),óàa lebit zaygn,úéfëa äøè÷äayg m`e ©©§¨¨§©©¦

.lbit ,epnfl ueg zifk xihwdlíìBòìexikfdy 'dlik`' oeyl §¨
,aezkdòîLî àçøBàc 'äìéëà'dlik` `l` ezernyna oi` ± £¦¨§§¨©§©

.gafnl gafn zlik`e mc`l mc` zlik` ,dkxck
:`xnbd zl`eyøæòéìà éaøå.minkgk yxc `l recndaiyn §©¦¡¦¤¤
y iptn :`xnbdïk íàdzid df weqta zxkfend dlik`d eli` - ¦¥

,dkxck dlik` `weecàðîçø áBzëìaezkl jixv aezkd did ± ¦§©£¨¨
énð éà ,'ìëàä ìëàä íà'xg` ote`a e` ±,'ìëàé ìBëàé íà'`ll ¦¥¨Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¨¥¨¥

y.dlik`d zepeyl izy oia iepiìëàé ìëàä éàîdpiy recn ± ©¥¨Ÿ¥¨¥
,mipey zepeyla 'lk`i lk`d' aezkl aezkdézøz dpéî úòîL± ¨§©¦¨©§¥

gafnl mc` zlik`n dpynd mby ,sqep cenil o`kn cenll jl yi
.lbit ,jtdl e`

:opgei iax mya xn`y xe`iad lr iq` axl dywd `xif iaxøîà̈©
éqà áøì àøéæ éaø déìiax ly enrhy opgei iax mya zxn` cvik ¥©¦¥¨§©©¦
,weqtdn `ed xfril`å`ldéëä íeMî øæòéìà éaøc àîòè éà ©¦©£¨§©¦¡¦¤¤¦¨¦

àeäok m` ,weqtn xfril` iax ly enrh m` ±áéiçéì énð úøk± ¨¥©¦¦©©
.dxezdn lebit `id ixdy ,ef dgpn zlik` lr zxk aiigziy ie`x

énð éëä àîéz éëålke`d xfril` iaxl ok`y xnel dvxz m`e ± §¦¥¨¨¦©¦
.zxk aiigïðçBé éaøc déîMî zøîàc àeä zà àäådz` ixde ± §¨©§©£©§§¦§¥§©¦¨¨

dpyna lqet xfril` iaxy it lr s`y opgei iax mya zxn`
,jtdle gafn zlik`l mc` zlik`nLeðò ïéàL øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤¤¥¨

úøk.ef dlik` lr ¨¥
:`xnbd zvxzndéì øîà`xif iaxl iq` axàaélà àéä éàpz ¨©¥©¨¥¦©¦¨
øæòéìà éaøcdlik` oica xfril` iax zrca mi`pz zwelgn dpyi ± §©¦¡¦¤¤
,dkxck `lyøîàc ïàîì àkéàxfril` iaxly xne`y yi ± ¦¨§©§¨©

dgpndäìeñtnøîàc ïàîì àkéàå ,àúééøBàcxne`y yie ± §¨§©§¨§¦¨§©§¨©
dgpndy ezrcaäìeñtn.ïðaøc §¨§©¨¨

:xfril` iax zrca mi`pz ewlgpy gikedl `ziixa d`ian `xnbd
àéðúc`ziixaa(c"d a"t migaf `ztqez),çáfä úà èçBMäzpn lr §©§¨©¥¤©¤©

ìBîcî úBzL,gafnd iab lr dwixfl ie`xdøçîì,epnfl ueg ± ¦§¦¨§¨¨
zpn lr hgy m` oke .mc` zlik`l gafn zlik`n dpiyy `vnpe

BøNaî øéè÷äì,mc` zlik`l ie`xd,øçîìdpiyy `vnpe §©§¦¦§¨§¨¨
zpn lr hgy m` oke .gafnl mc` zlik`nåéøeîéàî ìBëàì¤¡¥¥¨

dxhwdl miie`xd,øçîì.mc`l gafn zlik`n dpiy df ote`a mbe §¨¨
oaxwd elld mipte`d lkaìñBt øæòéìà éaøå .øLkezhiyk ± ¨¥§©¦¡¦¤¤¥

.leqt oaxwd jtdle gafnl mc` zlik`n dpiy xy`ky epizpyna

zpn lr gafd z` hgy m`eøçîì Bîcî çépäìxgnl xi`ydl ± §©¦©¦¨§¨¨
,dizy myl `le dwixf myl `l ,gafd mcnøîà .ìñBt äãeäé éaø©¦§¨¥¨©

,Bæa óà øæòìà éaøewlgp xgnl encn gipdl zpn lr hgeyd oica ©¦¤§¨¨©¨
y ,xfril` iaxe minkg.ïéøéLëî íéîëçå ìñBt øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©£¨¦©§¦¦

:dcedi iax zhiy idn zxxan `xnbdïàîc àaélà äãeäé éaø± ©¦§¨©¦¨§©
.dcedi iax lqt mi`pzdn in zrckïðaøc àaélà àîéìéàm` ± ¦¥¨©¦¨§©¨¨

mixiykn minkgy it lr s`y ,minkg itl xaic dcedi iaxy xn`p
xgnl encn gipdl aygna ,mc` zlik`l gafn zlik`n dpyna§

,leqtl micen mdàzLälw mixacd `ld ,dzrn denzl yi - ©§¨
,xnegeíúä äîe,xgnl mc` zlik` zaygnaìa áMçî à÷cïBL ¨¨¨§¨§©¥¦§
äìéëàs`e ,xgnl mixeni`d z` lek`l ,dlik` oeyla ayegy ± £¦¨

ok it lrïðaø éøLëîzlik`n dpiyy iptn mixiykn minkg ± ©§§¦©¨¨
,mc` zlik`l gafnàëäayg `ly ,xgnl dgpd zaygna o`k ± ¨¨

,dxhwd oeyla `le dlik` oeyla `lïkL ìk àìminkgy Ÿ¨¤¥
.mixiyknøæòéìà éaøc àaélà àlàyxtl dvxz m` `l` ± ¤¨©¦¨§©¦¡¦¤¤

zlik`n dpyna lqetd xfril` iax itl exn`p dcedi iax ixacy§
lqet dgpd zaygna mby dcedi iax eprinyne ,mc` zlik`l gafn

,xfril` iaxåjk lrøæòìà éaø øîà`ziixaaøæòéìà éaø Bæa óà' §¨©©¦¤§¨¨©¨©¦¡¦¤¤
.'ïéøéLëî íéîëçå ìñBtok m` `ld ,jk yxtl xyt` ikeéaø ¥©£¨¦©§¦¦©¦
,äãeäé éaø eðééä øæòìàiaxe minkg miwleg mdipy zrcl ixdy ¤§¨¨©§©¦§¨

.xgnl dgpd zaygna ode mc`l gafn zlik` zaygna od xfril`
xfril` iax m` ewlgp xfrl` iaxe dcedi iaxy yxtl dqpn `xnbd

:dxezdn lqetåàì àlà,i`ce `l` ±eäééðéa àkéà úøklcadd ± ¤¨¨¨¥¦¨¥©§
,xfril` iax zrcl zxk aeig oiprl wx `ed mdipiaäãeäé éaøc§©¦§¨

øáñ (àn÷ àpúc)zaygna wxy xfril` iax zrcaçépäì'encn §©¨©¨¨©§©¦©
`l` dpi`y iptn ,zxk aiig epi` 'xgnlàîìòa àìeñt,opaxcn §¨§¨§¨

la`ðäaCzaygna ,`ziixaa exkfedy mixg`d mipicd el`a ± §¨¨
,dkxck `ly dlik`áéiçéî énð úøkoaxw zlik` lr miaiig s` ± ¨¥©¦¦©©

.dxezd on lbtzdy iptn ,zxk dføîéîì øæòìà éaø àúàå`ae ± ©£¨©¦¤§¨¨§¥©
,xnele welgl xfrl` iaxéãéàå éãéàoiae dgpd zaygna oia ± ¦¦§¦¦

oaxwdy xfril` iax xaeq dlik` zaygna,úøk Ba ïéàå ìeñẗ§¥¨¥
ayg `ly lk lbit `l dxezd one ,opaxcn `ed leqtdy iptn

.dkxck dlik` zaygn
:`xnbd dgecàìyxtl xyt` ixdy ,jk yxtl gxkd oi` ±éìeëc Ÿ§¥

àkéì úøk àîìòdlik` zaygn lr zxk aeig oi` lkd zrcly ± ¨§¨¨¥¥¨
,dkxck `lyàëäåopyi ef `ziixaaìLàpz :øáca ú÷Bìçî L §¨¨¨Ÿ©£Ÿ©¨¨©¨

àn÷iaxe minkg zwelgn z` `iady `ziixaa oey`xd `pzd - ©¨
dkxck `ly dlik` zaygn oiprl wx xfril`ðäa øáñéâéìt C- ¨©§¨¨§¦¦

iax lqt okle ,dlik` oeyla dpiyyk `l` ewlgp `ly xaeq
dlik` zaygna s` xiykdl e`eai `ny dxifb opaxcn xfril`

zaygna la` ,dkxck,øLk ìkä éøác 'çépäì'lebit oi`y iptn §©¦©¦§¥©Ÿ¨¥
xfril` iax dcen ok lre ,dizye dlik` zaygna `l` dxezd on

.xgnl dgpd zaygn lr exfb `ly
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zegpn(ycew zay meil)

àøîâ
:xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbdéaø øîà éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦

øæòéìà éaøc àîòè éàî ,ïðçBédpi`y dlik` zaygna lqetd ¨¨©©£¨§©¦¡¦¤¤
.dkxckàø÷ øîàlebit ipica wqerd weqta xn`p -(gi f `xwie)íàå' ¨©§¨§¦

åéîìL çáæ øNaî ìëàé ìëàäaixwOd ,dvxi `l iWilXd mFIA ¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤©©§¦
l"fg ex`iae .'ebe 'didi lEBR ,Fl aWgi `l Fz`(.hk migaf)weqtdy ŸŸ¥¨¥¦¦§¤

'lk`i lk`d' oeyld ltkne .epnfl ueg zaygna aixwnd lr xacn
y rnynãçàå íãà úìéëà ãçà ,øaãî áeúkä úBìéëà ézLa¦§¥£¦©¨§©¥¤¨£¦©¨¨§¤¨

çaæî úìéëàzlik` .weqta mixkfen zelik` ipin ipy ,xnelk - £¦©¦§¥©
z` eilr mixihwny gafnd 'zlik`'e ,gafd xyan lke`y mc`d

ick lebitd oica gafn zlik` dxkfede .mixeni`díLk ,Eì øîBì©§§¥
ïéáMçnLzlqet daygny myk -íãà úìéëàa,gafd xyaa - ¤§©§¦©£¦©¨¨

ïéáMçî Ckzlqet daygn jk -çaæî úìéëàa.mixeni`a -åcer ¨§©§¦©£¦©¦§¥©§

y df weqtn cenll yiíãà úìéëàì íãà úìéëàî ïéáMçnL íLk§¥§§©§¦¥£¦©¨¨©£¦©¨¨
,epnfl ueg xyad zlik` lr aygyk -úìéëàì çaæî úìéëàîe¥£¦©¦§¥©©£¦©

æîça.mpnfl ueg mixeni`d zxhwd lr aygyke -ïéáMçî Ck ¦§¥©¨§©§¦
dpiyykçaænì íãà úìéëàîueg xyad z` xihwdl aygy - ¥£¦©¨¨©¦§¥©
,epnflíãàì çaæî úìéëàîeueg mixeni`d z` lek`l aygyk - ¥£¦©¦§¥©¨¨¨
.mpnflàîòè éàî.weqt eze`n cnlp df oic mby mrhd dn - ©©£¨

ìa äøè÷äì àðîçø eäðé÷tàcîäìéëà ïBLdeydy jezn - ¦§©§¦§©£¨¨§©§¨¨¦§£¦¨
mpicy rnyn 'dlik`' oeyla d`ivede mc` zlik`l dxhwd aezkd

.efl efn miaygne ,dey
:weqtd z` miyxec minkg cvik zx`an `xnbdïðaøålr miwlegd §©¨¨

c mix`an xfril` iaxàðîçø eäðé÷tàc éàäaezkd `ivedy dn - ©§©§¦§©£¨¨
gafn zlik`a lebitìa,'äìéëà' ïBLcnll `a ¦§£¦¨
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קנו

xcde"המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zegpn(oey`x meil)

:dpitgd ote`a mipey mihxta dpc `xnbdàèéLt ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨
éìmixetkd mei ly zxehwa dxez dxn`y dny(ai fh `xwie)gwle' ¦§¨©

E 'ebeåéðôç àìîdzpeek ,'zkxRl ziAn `iade dTC miOq zxhw §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§¥¦¦¥©¨Ÿ¤
oetgiyéLðéà éðôçãkepiide ,oetgl milibx mc`d ipay itk ± ¦§¨§¦¦§¥

.dfl df maxwie zxehwd jezl eici iciv qipkiyéòa[wtzqp-]áø ¨¥©
àtt.mixyk md m` ,dpitg ipte` dnka,åéúBòaöà éLàøa ïôç ¨¨¨©§¨¥¤§§¨

,eipteg jezl dpnn sq`e zxehwa eizerav` iy`x z` agzyeäî©
.ef dpitg lirezyotg :sqep wtq,ïéããvä ïîlr eci ab gipdy ¦©§¨¦

,okezl ,lceb`l rav` oia ,eici icivn zxehwd z` qipkde zxehwd
eäî.ef dpitg lirezy:sqep wtqa ïôçciBædnvr iptaaeciBæ ©¨©§§

,dnvr iptaeäî ,Bæ ìöà Bæ ïáø÷å.ef dpitg lirezydwiqn §¥§¨¥¤©
:`xnbde÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zeira ecnri ± ¥

unew yeciw zece` wtq d`ian `xnbd:dé÷ac ,àtt áø éòä¥©¨¨©§¥
[ecinvde ewaic-]àðîc déðôãa õîB÷ìmiptan [ilkd zeptca-] §¤§©§¥§¨¨

,eycwléàîwx m`d md wtqd iccve ,[dfa oicd edn-]éìk CBz ©§¦
ïðéòa,ilk yeciw xear [ep` mikixv-]àkéàäåxac miiwzn ixde ± ¨¦©§¨¦¨

`ed ixdy ,eizeptcl ecinvd `l` ilkd ileya egipd `lyk mb df
,dfa ice ilkd jezaàîìc Bà[`ny-]BëBúa äçpäilkd lyïðéòa ¦§¨©¨¨§¨¦©

,[ep` mikixv-]àkéìåegipd `ly xg`n ,o`k miiwzn df oi`e ± §¥¨
.eileya:`xnbd dwiqn.e÷éz¥

:sqep wtqõîB÷ì dé÷aãå àðîì déëôä ,éMà áø øa øî éòä¥©©©©¦©§¥§¨¨§©§¥§¤
àðîc àúéòøàal` unewd z` [cinvd-] waice ilkd z` jtd ± §©§¦¨§¨¨

,leaiw ziae jez my yiy ote`ae ,uegan ilkd zirwxwéàîedn-] ©
l mle` ,ilka unewd z` gipd ok`y s`y ,[dfa oicd`l` ekeza `

wx m`d md wtqd iccve ,eixeg`nBëBúa äçpäilkd lyïðéòa ©¨¨§¨¦©
,[ep` mikixv-]àkéàäåyiy jeza dgpda mb df xac miiwzn ixde ± §¨¦¨
,eixeg`n eaàîìc Bàdgpd [`ny-]Bð÷éúkilkd lyïðéòa ¦§¨§¦§¨¦©

,[ep` mikixv-]àkéìåegipd `ly xg`n ,o`k miiwzn df oi`e ± §¥¨

.df ilka dgpdd jxck ekeza:`xnbd dwiqn.e÷éz¥

äðùî
zncewd dpyna(.e)ea ote`a unwpy xnelk ,xqgd unewdy ,epipy

unewd oke ,cid sk seq cr zeribn opi`yk eizerav` z` odkd unw
opi` zerav`de dyecb cia unw ea ote`a unwpy xnelk ,xzid
epizpyn .md mileqt el` mivnw ipy ,llk cid sk cr zeribn

.xykd dvinwd ote` yexita zgzet
äNBò àeä ãöékxqg `l unewd didi `ly dvinwd zcear z` ¥©¤

eci jezl qpkpe gnwa wgece gnwa eizerav` iciv qipkn ,xzi `le
eìò åéúBòaöà úà èLBtlk,Bãé ñtsk seq cr dprbzy ,xnelk ¥¤¤§§¨©©¨

.xzi `le xqg `l epi`y unewd `ed okezay gnwde ,cid
.dpeal unewe ony bel zeperh gafnd iabl zeaixwd zegpnd
onyl aevwd xeriydn da dpiyy dgpnd oic z` zx`an dpynd

:dpeale,dðîL äaéøe` ,dcnl xarn ony da axir epiideøqç ¦¨©§¨¦¥
dðîLe` ,`edy lk elit`dúðBáì øqéç`edy lk,.äìeñt ©§¨¦¥§¨¨§¨

àøîâ
.df oic zx`an `xnbd ,dleqt dpny daixy dgpny dpyna epipy

:`xnbd zxxan(øæòéìà) éaø øîà .dðîL äaéø éîc éëéä¥§¨¥¦¨©§¨¨©©¦

dì LéøôäL ïBâk [øæòìà]ef dgpn mylïébeì éðLmaxire ony ¤§¨¨§¤¦§¦¨§¥¦
.zegpn izyk zi`xpy ,dnr

leki ef dgpnl cgeind ony wxy xfrl` iax ixacn dpian `xnbd
dgpn ly ony e` oileg ony oebk] xg` ony ztqez la` ,dlqetl
bel dl yixtdl siqed m` `weec ,df mrhne ,zlqet dpi` [zxg`
m` la` ,zlqtp dgpnd ,mibel ipy yi lkd jqay jk ,ony ly mly
,zlqtp dpi` ,dl ie`xd bell xarn ony bel ivg `l` dl siqed `l
ie`x bel ivg oi`y ,llk ycwzn epi` sqepd beld ivgy meyn
z` lqet epi` xen`ky ,oileg ony dnr axrny `vnpe ,dgpnl

:eixac lr dywn `xnbd .dgpnddî÷Bìåcinrze ±da áéøòã ïBâk §§¨§§¨¦¨
hrnïéleçc ïîL[dly ony bell sqepa]åda axiry cinrdl yi ok ¤¤§¦§
hrndzøéáçc ïîL.zxg` dgpn ly ± ¤¤§£¤§¨

:`iyewd z` zwfgn `xnbdàîéz éëåxfrl` iaxy xn`z m`e ± §¦¥¨
[dzxag ly e` oileg ony hrn siqedy] ok dpynd z` yxit `l

zn`ay meynzøéáçc ïîLå ïéleçc ïîLìñt àì d,dgpnd z` ¤¤§¦§¤¤©£¤§¨Ÿ¨©
lqet ef dgpn myl yxtedy ony ieaix wxeé÷úî)àøèeæ áø dì ó ©§¦¨©§¨

(äzòî àlà äéáBè øaok m`y ,ok xnel xyt` i`,àèBç úçðî ©¦¨¤¨¥©¨¦§©¥
epipye ,ony dilr miyl xeq`y(:hp onwl)ïîL da ìñôcmy m` §¨©¨¤¤

,dilrdì úçkLî éëéä,df oic dz` `ven cvik ±àä dãéc éà ¥¦©§©©¨¦¦¨¨
dì úéì,ony dl oi` `ld dl cgeind ony dilr myy xn`z m` ± ¥¨

dzøéáçãå ïéleçc éà,zxg` dgpn ly e` oileg ony my m`e ±àä ¦§¦§©£¤§¨¨
ìñt àì úøîàlqet dpi` dzxag ly e` oileg onyy zxn` ixd ± ¨§©Ÿ¨©

ïéìeç ììk ïîL dì úéìc ïåék ïîL äl Léøôàã zøîà éàå)§¦¨§©§©§¦¨¤¤¥¨§¥¨¤¤§¨¦
.(eäðéðdzxag ony e` oileg ony mby xnel jixv jgxk lr `l` ¦§

z` xfrl` iax cinrd recn ,`iyewd zxfeg df itle .dgpna lqet
cinrd `le ,dnyl yixtdy mibel ipy da ozpya `weec epizpyn

.dzxag ly e` oileg ony hrn da siqedya
:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àì [øæòìà] (øæòéìà) éaøå± §©¦¤§¨¨Ÿ¦©§¨¨¨©

dgipd dpyndy ,xnelk] 'xnel jixv oi`' jxca dpynd z` cinrd
epiide ,[ycegnd z` wx dyxite heytd ote`d z`àéòaéî àìŸ¦©§¨

cony ztqezïéleçìéñôc dzøéáçãå,dgpnd z`ìáàm`Léøôä §¦§©£¤§¨§¨¦£¨¦§¦
ïébeì éðL dì,dnyldéì éæç éàäå ìéàBädl ie`x df bel ±éàäå ¨§¥¦¦§©£¦¥§©

déì éæçdl ie`x mibeldn cg` lk xnelk ,dl ie`x ipyd beld oke ± £¦¥
ok m` ,envr iptaìéñtéì àì àîéàlqtiz `ly xnel mewn did ± ¥¨Ÿ¦§¦
,jk ici lr dgpndïì òîLî à÷ony ztqez wx `le ,leqt df mby ¨©§©¨

.dzxag ony e` oileg
:xfrl` iax ixac xewn z` zxxan `xnbdéaøì déì àðîe§¨¥§©¦

àä [øæòìà] (øæòéìà)dnr eaxiryk dgpnd z` lqet sqepd onyy ¤§¨¨¨
.dnyl yxtedy ony `ed m` elit`déúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîà̈©¨¨©§¦¦§¦¥

,el dywed dpynd oeyl ±éðúc àéøéà éàî`pzd hwp recn ± ©¦§¨§¨¥
'dðîL äaéø'['dly' onyd z` daix epiide]éðúéìdid ie`x `ld ± ¦¨©§¨¦§¥

zepylc ïì òîLî à÷ àä àlà ,'ïîL dì äaéø'dleqtìò óà ¦¨¨¤¤¤¨¨¨©§©¨§©©
dì Léøôäc ábxeriya ony.ïébeì éðL ©§¦§¦¨§¥¦
:dpyna epipydúðBáì øqéç.leqt ¦¥§¨¨

:dpeal oexqg oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
y dpeal ,`ziixaaèøB÷ ìò äãîòå äøñçdkizg ±,ãçàdgpnd ¨§¨§¨§¨©¤¤¨

,äìeñtdcnr m`eïéèø÷ éðL ìòdgpnd,äãeäé éaø éøác ,äøLk §¨©§¥§¨¦§¥¨¦§¥©¦§¨
øîBà ïBòîL éaødcnr m` elit`äøLk ãçà èøB÷ ìòmle` ©¦¦§¥©¤¤¨§¥¨

.äìeñt ïàkî úBçẗ¦¨§¨
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]נוסח המברק לקראת חג הפורים ה'תשכ"ז[

שבת זכור דמחיית עמלק ופורים שמח והתוועדויות פעילות.
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קנז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zegpn(iyily meil)

äðùî
.lbtzp oaxwd lk m` ,oaxwdn wlga lbit oica zwqer ef dpyn
.miwlg ipy yi mdn cg` lkay zepaxw izy dpynd d`iane
,zxvra `ad mgld izy `ede ,mixekia zgpn oaxw ,oey`xd
,minly oaxwl miyak ipy aixwn mnre .dpyd ly dycg d`eazn
izy z` zycwne dxizn el` miyak zaxwde .cgia odkd mtipne
lka `ad ,miptd mgl oaxw `ed ipyde .mipdkd zlik`l ,mgld
yy dkxrn lkae ,mgl ly zekxrn izy ogleyd lr gipny ,zay
,d`ad zayle .dpeal unew eae ilk mb gipn dkxrn lk lre ,zelg
zelgd zewlgzn okn xg`le ,iniptd gafnd lr dpeald xihwn

.mipdkl
íéNáë éðL èçLmitpene mi`ad ,zxvr ly minly oaxw mdy ¨©§¥§¨¦

.mipdkl mgld izy z` mixizne miycwn mde ,mgld izy mr cgia
ezrc dzid mzhigy zryaeúBlçä ïî úçà ìBëàìizyn - ¤¡©©¦©©

,zxvr ly mgld,øçîìzelgd zlik` onfy ,ozlik` onf xg`l §¨¨
m` oke .`ed epnfl ueg xgnle ,zxvr meia wx `edéðL øéè÷ä¦§¦§¥

ïéëéæámgl ly ogley lr dpeald mda zegpeny zetkd izy - §¦¦
ezrc dzid mzxhwd zryae ,miptdíéøãqä ïî ãçà ìBëàìly ¤¡¤¨¦©§¨¦

,miptd mgl,øçîì`ed miptd mgl zlik` onfy ,ezlik` onf xg`l §¨¨
.`ed epnfl ueg xgnle ,zayd meia wxälçä BúBà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©©¨

,mgld izynøãqä BúBàå,miptd mglnìebét ,åéìò áMéçL,`ed §©¥¤¤¦¥¨¨¦
éðMäå .úøk åéìò ïéáéiçåepi` ,epnfl ueg elke`l eilr ayig `ly §©¨¦¨¨¨¥§©¥¦

x `l` lebitwìeñt`edäæå äæ ,íéøîBà íéîëçå .úøk Ba ïéàå ¨§¥¨¥©£¨¦§¦¤¨¤
.úøk åéìò ïéáéiçå ,ìebét¦§©¨¦¨¨¨¥

àøîâ
wx `l` lg lebitd oi`y iqei iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:lebit zaygn eilr aygy xacaéaø äéä øîBà ,àðeä áø øîà̈©©¨¥¨¨©¦
éñBé,m` mb,ïéîé ìL Cøia ìbétzcear zrya ayigy ,xnelk ¥¦¥©¨¥¤¨¦

,ezlik` onfl ueg elke`l oini lbx lr oaxwdìL Cøé äìbtúð àìŸ¦§©§¨¨¥¤
,ìàîNzxk aiig epi` elke`de.:`ped ax xxan,àîòè éàîixde §Ÿ©©£¨

.`ed lebit elek oaxwd lk ,oaxwdn wlg lbtzpy oeikax x`an
:`pedàîéà úéòaéà .àø÷ àîéà úéòaéàå ,àøáñ àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¨¨§¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨
,àøáñyàì`dzy okziäáLçî àôéãò,lebit lyäNònî §¨¨Ÿ£¦¨©£¨¨¦©£¥

d,äàîeèyøáà ãç énhéà eléàyxtedy xg`l ,cg` xa` - §¨¦¦©¥©¥¤
,xyad lk x`ynek déì énhéà éî,délwxe ,ok xacd oi`y i`ce ¦¦©¥¥¥

oi` ,lebit zaygna ok enke ,`nh d`nehd dyrn ea dyrpy dna
.eilr aygy xa`d `l` lbtzn,àø÷ àîéà úéòaéàåxn`py §¦¨¥¥¨§¨

lebit zaygn eilr eaygy oaxw oiprl weqta(gi f `xwie)Lôpäå'§©¤¤
.'àOz dðBò epnî úìëBàälke`d wxy ,dfn cenll yieepnî ¨¤¤¦¤£¨¦¨¦¤

,zxk aiigznàìålke`d.Bøéáçî §Ÿ¥£¥
jxia lbit iqei iax zrcly xn`y `ped ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .l`ny ly jxi dlbtzp `l oini lyáø déáéúéà¥¦¥©
,àðeä áøì ïîçðmgld izye zxvr iyak ipy oiprl `ziixa epipy ©§¨§©¨

Ba ïéà íìBòì (íéøîBà íéîëçå)mgld izya -úøk,mzlik` lr ©£¨¦§¦§¨¥¨¥
`l` ,lebit zaygn mdilr aygykìbôiL ãòzaygn aeygiy - ©¤§©¥

[epnfl ueg lek`l] lebitúéfëa ïäézLamdizyn zifk lek`l - ¦§¥¤§©©¦
.zxk mdilr miaiige milbtzn mgld izy f`e ,epnfl ueg ,cgi

:`xnbd zwiicnïéà ïäézLaizy lr lebit zaygn ayig m` wx - ¦§¥¤¦
`l` ayg `l m` la` ,lebit mdizyy `ed ,mgldàì ,ïäî úçàa§©©¥¤Ÿ

.dipyd dlbtzp:ongp ax xxanépîzxaeq mi`pzdn in zrck - ©¦
,ef `ziixaàîéìéàkïðaømzrcl ixdy ,okzi df oi` ,epizpynay ¦¥¨©¨¨

eléôà`l` ayig `l m`énð ,ïäî úçàalebit ok mb dipyd - £¦§©©¥¤©¦
elbtzpy `ed mdizya ayig m` wxy rnyn `ziixaae ,`id

.mdizyàèéLt àlàzrc ef `ziixayéñBé éaøgiken ,ok m`e ,`id ¤¨§¦¨©¦¥
y itl ,`ped axk `ly ongp axàeä àôeb ãç àîìLa úøîà éà- ¦¨§©¦§¨¨©¨

,cg`a lbit xy`ke ,md cg` seb l`nye oini jxiy xn`p m`y
ixac eid mipaen ,md cg` gafy meyne ,ipyd lbtzp `linn
mewn lkn ,md miteb izy mpn` m` s`y zelg izy oiprl `ziixad

cgi odizyn zifk lek`l ayig xy`kóøèöî éëä íeMîzeidl ¦¨¦¦§¨¥
,mdipy milbtzne ,dnily zifk lr ayigk df ixde ,cg` sebk

,cg` sebk zeidl mtxvl ezaygn dlireny
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zegpn(oey`x meil)

:dpitgd ote`a mipey mihxta dpc `xnbdàèéLt ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨
éìmixetkd mei ly zxehwa dxez dxn`y dny(ai fh `xwie)gwle' ¦§¨©

E 'ebeåéðôç àìîdzpeek ,'zkxRl ziAn `iade dTC miOq zxhw §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§¥¦¦¥©¨Ÿ¤
oetgiyéLðéà éðôçãkepiide ,oetgl milibx mc`d ipay itk ± ¦§¨§¦¦§¥

.dfl df maxwie zxehwd jezl eici iciv qipkiyéòa[wtzqp-]áø ¨¥©
àtt.mixyk md m` ,dpitg ipte` dnka,åéúBòaöà éLàøa ïôç ¨¨¨©§¨¥¤§§¨

,eipteg jezl dpnn sq`e zxehwa eizerav` iy`x z` agzyeäî©
.ef dpitg lirezyotg :sqep wtq,ïéããvä ïîlr eci ab gipdy ¦©§¨¦

,okezl ,lceb`l rav` oia ,eici icivn zxehwd z` qipkde zxehwd
eäî.ef dpitg lirezy:sqep wtqa ïôçciBædnvr iptaaeciBæ ©¨©§§

,dnvr iptaeäî ,Bæ ìöà Bæ ïáø÷å.ef dpitg lirezydwiqn §¥§¨¥¤©
:`xnbde÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zeira ecnri ± ¥

unew yeciw zece` wtq d`ian `xnbd:dé÷ac ,àtt áø éòä¥©¨¨©§¥
[ecinvde ewaic-]àðîc déðôãa õîB÷ìmiptan [ilkd zeptca-] §¤§©§¥§¨¨

,eycwléàîwx m`d md wtqd iccve ,[dfa oicd edn-]éìk CBz ©§¦
ïðéòa,ilk yeciw xear [ep` mikixv-]àkéàäåxac miiwzn ixde ± ¨¦©§¨¦¨

`ed ixdy ,eizeptcl ecinvd `l` ilkd ileya egipd `lyk mb df
,dfa ice ilkd jezaàîìc Bà[`ny-]BëBúa äçpäilkd lyïðéòa ¦§¨©¨¨§¨¦©

,[ep` mikixv-]àkéìåegipd `ly xg`n ,o`k miiwzn df oi`e ± §¥¨
.eileya:`xnbd dwiqn.e÷éz¥

:sqep wtqõîB÷ì dé÷aãå àðîì déëôä ,éMà áø øa øî éòä¥©©©©¦©§¥§¨¨§©§¥§¤
àðîc àúéòøàal` unewd z` [cinvd-] waice ilkd z` jtd ± §©§¦¨§¨¨

,leaiw ziae jez my yiy ote`ae ,uegan ilkd zirwxwéàîedn-] ©
l mle` ,ilka unewd z` gipd ok`y s`y ,[dfa oicd`l` ekeza `

wx m`d md wtqd iccve ,eixeg`nBëBúa äçpäilkd lyïðéòa ©¨¨§¨¦©
,[ep` mikixv-]àkéàäåyiy jeza dgpda mb df xac miiwzn ixde ± §¨¦¨
,eixeg`n eaàîìc Bàdgpd [`ny-]Bð÷éúkilkd lyïðéòa ¦§¨§¦§¨¦©

,[ep` mikixv-]àkéìåegipd `ly xg`n ,o`k miiwzn df oi`e ± §¥¨

.df ilka dgpdd jxck ekeza:`xnbd dwiqn.e÷éz¥

äðùî
zncewd dpyna(.e)ea ote`a unwpy xnelk ,xqgd unewdy ,epipy

unewd oke ,cid sk seq cr zeribn opi`yk eizerav` z` odkd unw
opi` zerav`de dyecb cia unw ea ote`a unwpy xnelk ,xzid
epizpyn .md mileqt el` mivnw ipy ,llk cid sk cr zeribn

.xykd dvinwd ote` yexita zgzet
äNBò àeä ãöékxqg `l unewd didi `ly dvinwd zcear z` ¥©¤

eci jezl qpkpe gnwa wgece gnwa eizerav` iciv qipkn ,xzi `le
eìò åéúBòaöà úà èLBtlk,Bãé ñtsk seq cr dprbzy ,xnelk ¥¤¤§§¨©©¨

.xzi `le xqg `l epi`y unewd `ed okezay gnwde ,cid
.dpeal unewe ony bel zeperh gafnd iabl zeaixwd zegpnd
onyl aevwd xeriydn da dpiyy dgpnd oic z` zx`an dpynd

:dpeale,dðîL äaéøe` ,dcnl xarn ony da axir epiideøqç ¦¨©§¨¦¥
dðîLe` ,`edy lk elit`dúðBáì øqéç`edy lk,.äìeñt ©§¨¦¥§¨¨§¨

àøîâ
.df oic zx`an `xnbd ,dleqt dpny daixy dgpny dpyna epipy

:`xnbd zxxan(øæòéìà) éaø øîà .dðîL äaéø éîc éëéä¥§¨¥¦¨©§¨¨©©¦

dì LéøôäL ïBâk [øæòìà]ef dgpn mylïébeì éðLmaxire ony ¤§¨¨§¤¦§¦¨§¥¦
.zegpn izyk zi`xpy ,dnr

leki ef dgpnl cgeind ony wxy xfrl` iax ixacn dpian `xnbd
dgpn ly ony e` oileg ony oebk] xg` ony ztqez la` ,dlqetl
bel dl yixtdl siqed m` `weec ,df mrhne ,zlqet dpi` [zxg`
m` la` ,zlqtp dgpnd ,mibel ipy yi lkd jqay jk ,ony ly mly
,zlqtp dpi` ,dl ie`xd bell xarn ony bel ivg `l` dl siqed `l
ie`x bel ivg oi`y ,llk ycwzn epi` sqepd beld ivgy meyn
z` lqet epi` xen`ky ,oileg ony dnr axrny `vnpe ,dgpnl

:eixac lr dywn `xnbd .dgpnddî÷Bìåcinrze ±da áéøòã ïBâk §§¨§§¨¦¨
hrnïéleçc ïîL[dly ony bell sqepa]åda axiry cinrdl yi ok ¤¤§¦§
hrndzøéáçc ïîL.zxg` dgpn ly ± ¤¤§£¤§¨

:`iyewd z` zwfgn `xnbdàîéz éëåxfrl` iaxy xn`z m`e ± §¦¥¨
[dzxag ly e` oileg ony hrn siqedy] ok dpynd z` yxit `l

zn`ay meynzøéáçc ïîLå ïéleçc ïîLìñt àì d,dgpnd z` ¤¤§¦§¤¤©£¤§¨Ÿ¨©
lqet ef dgpn myl yxtedy ony ieaix wxeé÷úî)àøèeæ áø dì ó ©§¦¨©§¨

(äzòî àlà äéáBè øaok m`y ,ok xnel xyt` i`,àèBç úçðî ©¦¨¤¨¥©¨¦§©¥
epipye ,ony dilr miyl xeq`y(:hp onwl)ïîL da ìñôcmy m` §¨©¨¤¤

,dilrdì úçkLî éëéä,df oic dz` `ven cvik ±àä dãéc éà ¥¦©§©©¨¦¦¨¨
dì úéì,ony dl oi` `ld dl cgeind ony dilr myy xn`z m` ± ¥¨

dzøéáçãå ïéleçc éà,zxg` dgpn ly e` oileg ony my m`e ±àä ¦§¦§©£¤§¨¨
ìñt àì úøîàlqet dpi` dzxag ly e` oileg onyy zxn` ixd ± ¨§©Ÿ¨©

ïéìeç ììk ïîL dì úéìc ïåék ïîL äl Léøôàã zøîà éàå)§¦¨§©§©§¦¨¤¤¥¨§¥¨¤¤§¨¦
.(eäðéðdzxag ony e` oileg ony mby xnel jixv jgxk lr `l` ¦§

z` xfrl` iax cinrd recn ,`iyewd zxfeg df itle .dgpna lqet
cinrd `le ,dnyl yixtdy mibel ipy da ozpya `weec epizpyn

.dzxag ly e` oileg ony hrn da siqedya
:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àì [øæòìà] (øæòéìà) éaøå± §©¦¤§¨¨Ÿ¦©§¨¨¨©

dgipd dpyndy ,xnelk] 'xnel jixv oi`' jxca dpynd z` cinrd
epiide ,[ycegnd z` wx dyxite heytd ote`d z`àéòaéî àìŸ¦©§¨

cony ztqezïéleçìéñôc dzøéáçãå,dgpnd z`ìáàm`Léøôä §¦§©£¤§¨§¨¦£¨¦§¦
ïébeì éðL dì,dnyldéì éæç éàäå ìéàBädl ie`x df bel ±éàäå ¨§¥¦¦§©£¦¥§©

déì éæçdl ie`x mibeldn cg` lk xnelk ,dl ie`x ipyd beld oke ± £¦¥
ok m` ,envr iptaìéñtéì àì àîéàlqtiz `ly xnel mewn did ± ¥¨Ÿ¦§¦
,jk ici lr dgpndïì òîLî à÷ony ztqez wx `le ,leqt df mby ¨©§©¨

.dzxag ony e` oileg
:xfrl` iax ixac xewn z` zxxan `xnbdéaøì déì àðîe§¨¥§©¦

àä [øæòìà] (øæòéìà)dnr eaxiryk dgpnd z` lqet sqepd onyy ¤§¨¨¨
.dnyl yxtedy ony `ed m` elit`déúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîà̈©¨¨©§¦¦§¦¥

,el dywed dpynd oeyl ±éðúc àéøéà éàî`pzd hwp recn ± ©¦§¨§¨¥
'dðîL äaéø'['dly' onyd z` daix epiide]éðúéìdid ie`x `ld ± ¦¨©§¨¦§¥

zepylc ïì òîLî à÷ àä àlà ,'ïîL dì äaéø'dleqtìò óà ¦¨¨¤¤¤¨¨¨©§©¨§©©
dì Léøôäc ábxeriya ony.ïébeì éðL ©§¦§¦¨§¥¦
:dpyna epipydúðBáì øqéç.leqt ¦¥§¨¨

:dpeal oexqg oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
y dpeal ,`ziixaaèøB÷ ìò äãîòå äøñçdkizg ±,ãçàdgpnd ¨§¨§¨§¨©¤¤¨

,äìeñtdcnr m`eïéèø÷ éðL ìòdgpnd,äãeäé éaø éøác ,äøLk §¨©§¥§¨¦§¥¨¦§¥©¦§¨
øîBà ïBòîL éaødcnr m` elit`äøLk ãçà èøB÷ ìòmle` ©¦¦§¥©¤¤¨§¥¨

.äìeñt ïàkî úBçẗ¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zegpn(iying meil)

äôeðúa`ny ok m`e ,mgld mr cgi dcezl dtepz miyer oi`y - ¦§¨
,cgi mitpen mpi` s` ixdy dcezd z` lbtn mgld oi` dceza wx

äôeðúa äæì äæ e÷÷æeäc íéNák ìáàizy mr cgi `id mztpdy - £¨§¨¦§§§¤¨¤¦§¨
,mgldàîéà,xn`z `ny -,íéNák énð éìâtéì íçla ìbôî ék ¥¨¦§©¥©¤¤¦©§¦©¦§¨¦

mgll miwewf mdy oeik mewn lkn ,xwird md miyakdy s`y
did m` ,jtidl oke .elbtzp md s` mgla lbit m` `ny mztpda
lbit m` mda wxy xnel mewn did ,miyaka wx dpey `pzd
la` ,cgi mitpen zeidl ewwfedy oeik ,mgld mb lbtzp miyaka
oi` dceza lbit m` `ny mgld mr cgi dtepz da oi`y dceza

,lbetn mgldàëéøömdipya eprinydl dpynd dkxved jkl - §¦¨
.df oic

ly ewitq d`ian `xnbdmglde dcezd mileki m` ,xfrl` iax
:lebit xeriyl sxhvdldéðéî àòa[l`y-],áøî øæòìà éaø §¨¦¥©¦¤§¨¨¥©

äãBzä úà èçBMäzpn lrúéfk ìBëàìcg`,dîçlîe äpnî ©¥¤©¨¤¡©©¦¦¤¨¦©§¨
,dfn zif ivgke dfn zif ivgkøçîì,,mzlik` onf xg`l `edy.eäî §¨¨©

:ezl`y z` xfrl` iax yxtneéì àéòaéî àì äãBz éìeâtéàì- §¦§¥¨Ÿ¦©§¨¦
,dfl di`xde ,lebit `id oi`y il heyt ,dcezd iablàzLäxg`n - ©§¨

did ea lbity zifkd xy`ky epipyy,dîçlî Blekezaygny ¦©§¨
,mitexiv `la mgldn mly zifka dxenb daygnàìâtéî àìoi` - Ÿ¦©§¨

lr aygyk ok m` ,dcezd z` lbtn epi` mgldy ,dcezd zlbtzn
cg` zifk,dîçlîe äpnîsexiva wx `l` mgld on zifk o`k oi`y ¦¤¨¦©§¨

,dcezd mràéòaéî,dcezd z` lbtn mgld oi`y xnel jixv ike - ¦©§¨

.mly xeriy elit` ea oi` ixdéì àéòaéî à÷ ékizwtzqpy xacd - ¦¨¦©§¨¦
,`ed eaíçì éìeâtéàì,lebit dyrp mgld m`d -äôøèöî éî §¦§¥¤¤¦¦§¨§¨

íçlì éìeâtéàì äãBzivgl dcezd ly zifd ivg sxhvn m`d - ¨§¦§¥©¤¤
,lebit mgld didie ,mgld z` zlbtn dcezdy oeik ,mgld ly zif

,àì Bà,lbtzn mgld oi`e ,mipin ipy mdy oeik mitxhvn md oi`y Ÿ
.dnvr ipta xeriy dl yi ok m` `l` mgld z` zlbtn dcezd oi`e

déì øîà,xfrl` iaxl axBæa óàdnl dey oicd df ote`a s` - ¨©¥©¨
y ,epizpyna epipyyìbeôî íçlämgld z` zlbtn dcezdy oeik ©¤¤§¨

,mgld lr lebitd lge mly zifkl mgld l` ztxhvn jkitle
úìbeôî dðéà äãBzäåok lre dcezd z` lbtn epi` mgldy oeik §©¨¥¨§¤¤

.lebit da oi` `linne dcezd ly zifk ivgd l` sxhvn epi`
:ax ixac lr dywn `xnbdéànàå,lbetn mgldy ax xn` recn - §©©

øîBçå ì÷ àîéì,lbetn `ed oi`y `ed xnege lw ixde -äîe ¥¨©¨¤©
ìbtúî ïéà ,ìbôîä (äãBz)ax ixacly ,dcezd ly zif ivgd - ¨©§©¥¥¦§©¥

ax xn`y itk lbtzn epi` envr `ed ,mgld z` lbtl riiqn `ed
,zlbetn dpi` dcezdyìbtúé àlL ïéc Bðéà ,ìbét àìå ìbôì àaä©¨§©¥§Ÿ¦¥¥¦¤Ÿ¦§©¥

mb lbtl sxhvdl `a ixdy ,epnn lw `edy mgld ly zif ivgd -
lr ,zlbetn dpi` dcezdy ax xn`y itk ,da lbit `le ,dcezd z`

.lbetn epi` envr `edy dnke dnk zg`
:`xnbd dywn .dfk xnege lw xnel oi`y dgiken `xnbdéîe¦

åeb éàä ék øîBçå ì÷ ïðéøîààð,dfk xnege lw mixne` ike - ¨§¦©©¨¤¦©©§¨
àéðúäå,`ziixaaãçàa äNòî §¨©§¨©£¤§¤¨
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המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' א



קנח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zegpn(iying meil)

àøîâ
mixzipd mixeni` oebk ,eze` xizn xg` xacy xaca wx jiiy lebit

mda lbit m` ok lre ,oaxwd mc zwixf ici lr dxhwdlzrya
gafdy ,xi`n iax zrc x`ean epizpyna .lebitd lg ,oaxwd zcear
exaqe ,`ziixaa eilr ewlg opaxy d`ian `xnbd .mikqpd z` lbtn

:lebit mda oi`e mixizn mdl oi` mikqpyïðaø eðz,`ziixaaékñð ¨©¨¨¦§¥
äîäá,zepaxw mr mi`ad mikqp -ïäéìò ïéáéiçzxk,ìebét íeMî §¥¨©¨¦£¥¤¦¦

,mda lbit m` zxk mdilr miaiig zeidl miie`x ,xnelkícL éðtî¦§¥¤©
,áø÷ì ïøézî çáfäxac yiy oeike ,maixwdl xyt` i` okl mcewe ©¤©©¦¨¦§©

.lebit mda yi ,mxiznd xg`.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
Bì eøîàminkgåéëñðe ,íBiä Bçáæ àéáî íãà àìäå ,øéàî éaøì ¨§§©¦¥¦©£Ÿ¨¨¥¦¦§©§¨¨

elit`íéîé äøNò ãòmpi`e ,envr ipta oaxw md ok m`e ,jk xg` ©£¨¨¨¦
.gafd mc ici lr mixzip

ézøîà àì éðà óà ,ïäì øîàmikqpd elbtziyàlàwxamikqp ¨©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§
d,çáfä íò ïéàaj` ,gafd mr m`iadl aeig oi`y it lr s`y ¨¦¦©¤©

okle ,axwil oxizn gafd mce ,cg` oaxwk md ixd gafd mr e`ayk
.milbetn md ixd mda lbit m`

,Bì eøîàgafd lqtp m` ixd ,gafd mr mikqpd z` `iadyk s` ¨§
ì øLôàBúBpL[mikqpd z`-]øçà çáæìgkene ,oind eze`n ¤§¨§©§¤©©¥

ok m`e ,mxizn gafd mc oi`e envr ipta oaxwl md miaygp oiicry
.mda lbtl xyt` i`

:xg` gafl mzepyl xyt` i` xi`n iaxly zx`an `xnbdøîà̈©
,øéàî éaø øáñ÷ ,àáømikqpy,äèéçMa eòa÷eäerawp ,xnelk ¨¨¨¨©©¦¥¦§§©§¦¨

,eikqp zeidl enr e`aedy oaxwd zhigya,äãBú éîçìkeyxcy §©§¥¨
(:gr onwl)weqtd z`(bi f `xwie)gaf lr FpAxw aixwi ung mgl zNg lr'©©Ÿ¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©

dcezl erawp mingldy rnyn 'gaf lr' oeyldy ,'einlW zcFY©§¨¨
oi` ,erawedy oeike ,gafl mikqpd erawp o`k s`e ,gafd zhigya
la` .mixizn mdl yi ok m`e ,gafd mc mxiziy cr axwdl mileki
hgypy xg`l s`e ,xg` gafl cinz mzepyl xyt`y exaq opax

.gafd
:rxevn ly ony bela mb opaxe xi`n iax ewlgpy d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaa,òøBöî ìL ïîL âBìzepaxw mr e`iany ¨©¨¨¤¤¤§¨
,ezxtkåéìò ïéáéiçzxk,ìebét íeMîmiaiig zeidl miie`x ,xnelk ©¨¦¨¨¦¦

,epnf xg`l eixiiyn lek`l aeygi m` ,lebit meyn zxk eilréðtî¦§¥
ícLdíLà,rxevnd zepeda lr ozipdBøézîozpidl onyl ¤©¨¨©¦

,úBðBäaì,lebit ea yie ,onyl mixizn yi ok m`e.øéàî éaø éøác ©§¦§¥©¦¥¦
Bì eøîàminkgBbeìå ,íBiä BîLà àéáî íãà àìäå ,øéàî éaøì ¨§§©¦¥¦©£Ÿ¨¨¥¦£¨©§

elit`ïkéî[dzrn-]íéîé äøNò ãòåaygpy gkene ,ok ixg` ¦¨§©£¨¨¨¦
.my`d mc ici lr xzip epi`e ,envr ipta oaxwl onyd

àlà ,ézøîà àì éðà óà ,ïäì øîàwxad ony,íLàä íò àa ¨©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¨¦¨¨¨
my`d mc ,my`d mr `ayk j` ,my`d mr e`iadl aeig oi`y s`y

.lbetn `ed ixd onya lbit m` okle ,zepedad lr ozpidl exizn
,[Bì eøîà]ixd ,my`d mr onyd z` `iadyk s`ì øLôàBúBpL ¨§¤§¨§©

íLàìrxevn ly,øçà`ed aygp ,my`d mr `ayk s`y gkene §¨¨©¥
.ea lbtl xyt` i` ok m`e ,exizn gafd mc oi`e envr ipta oaxwl

:onyd z` zepyl xyt` i` xi`n iaxly zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
äèéçMa eòa÷eä ,øéàî éaø øáñ÷onyd rawp my`d zhigya - ¨¨©©¦¥¦§§©§¦¨

,dfd rxevnd ly my`läãBú éîçìk,dzhigya dcezl erawedy §©§¥¨
ok m`e ,my`d mc ici lr `l` zepedal xzid el oi` ,rawedy oeike

.lebit ea yie oixizn el yi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zegpn(iriax meil)

c oeik ,cala dpeala e` ,cala unewa lbita elqtyéøæblbit ¨§¦
aõîB÷,cala,àèBç úçðîc õîB÷ eèàdpeal ea oi`y el dnecy ¤¨¤§¦§©¥

.`ed mly xizne .llkålräðBáìexfbäðBáì eèàmiptd mgl ly §§¨¨§¨
a äàaäipy,ïéëéæáxenb lebite ,`id mly xizny ,unew dnr oi`e ©¨¨¦§¦¦

ipyae .`edíéNák,zxvr lyénðzhigya ayga ,exfbNák,cg` §¨¦©¦¤¤
eèàa mb ayig,Bøéáç Nákmgl ikifaa oke .xiznd lka lbity ¨¤¤£¥

lr ayiga ,exfb ,miptdæaC,cg`eèàlr mb ayigæa,Bøéáç C ¨¨¨¨¨£¥
.`ed xiznd lka lebityàëä àlàcg` yak zhigya ayig oiprl ¤¨¨¨

,dlik` ivg lràîìòa äìéëà éöçå øézî éöç àkéà éîmewna - ¦¦¨£¦©¦©£¦£¦¨§¨§¨
,`ed lebity dfl dnecd xg`øæâéìå íe÷éìcleqtl xefbpe mewpy - §¦§¦§©

daygn dnec epi`y itl ,xefbl oi` xiznd lka ayig meyne .dfa
.mly xizna daygnl ,xizn ivga

:`xnbd dtiqenéëä íeMî ïðaøc àîòèc ,àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§©£¨§©¨¨¦¨¦
,àeä,el dnecd xaca lebit epivny meynàôéñ éðz÷cxg`y - §¨¨¥¥¨

ivga lebit oiprl ,xi`n iax mr minkg ly mzwelgn z` e`iady
exn` ,xizn(.fh oldl)e ,àèBç úçðîa ,øéàî éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦¥¦§¦§©¥

,úBàð÷ úçðîe,dpeal mda oi`yìebétL ,õîBwa ìbét íàL,`ed ¦§©§¨¤¦¦¥©¤¤¦
.úøk åéìò ïéáéiçåiptn.øéznä àeä õîBwäL,le`yl yieàä §©¨¦¨¨¨¥¤©¤©©¦¨

ììk àðúéîì éì änì,z`f aezkl dpynd ly `pzd jxved recn - ¨¨¦§¦§¨§¨
ixdeàèéLtixdy ,`ed lebityàðéøçà øézî àkéà éîcal §¦¨¦¦¨©¦©£¦¨

,lebit `edy heyte ,`ed mly xizn i`ce ixde ,unewdnåàì àlà¤¨¨
õîB÷c àîòèc ,ïì òîLî à÷ àä,ea elqtyõîB÷ àkéàc íeMî ¨¨©§©¨§©£¨§¤¦§¦¨¤

àèBç úçðîc,lebit `edydéì éîãcepi`y unewl `ed dnecy - §¦§©¥§¨¥¥
.df meyn df exfb jkle ,xizn ivg `l`

äðùî
zelgd on zg`a lbityk oicd edn zncewd dpyna x`azpy xg`l

.mdn cg` `nhpyk oicd z` zx`an epizpyn ,mixcqd on cg`a e`
úBlçä ïî úçà úàîèð,mgld izy lyíéøãqä ïî ãçà Bàly ¦§¥©©¦©©¤¨¦©§¨¦

,miptd mglíäéðL ,øîBà äãeäé éaø,xedhe `nhd -úéáì eàöé ©¦§¨¥§¥¤¥§§¥
äôéøOä`id dkldy ,elqtpy miycw oickøeaéö ïaø÷ ïéàL ©§¥¨¤¥¨§¨¦
,÷eìç`ly el` s` okle ,elek lqtp epnn wlg lqtp m` `l` ¨

.dtixyd zial mi`vei e`nhpíéîëçåe miwlegàîhä ,íéøîBà ©£¨¦§¦©¨¥
lqtp calaBúàîeèa,dtixyd zial `veieøBähäålqtp epi` §§¨§©¨

`l`ìëàé.mipdkl dxdha ¥¨¥

àøîâ
:opaxe dcedi iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

,øæòìàdú÷Bìçîe`nhpyk `l` dpi` ,epizpyna ewlgpyéðôì ¤§¨¨©£¤¦§¥
ä÷éøæ,mgld izy z` dxiznd miyakd mc zwixf iptl dlgd - §¦¨

oi` aeyy ,miptd mgl z` dxiznd oikifad zxhwd iptl xcqde
iax xaq okle ,`nhd z` xizdl zeliren oikifad zxhwde dwixfd

,xedhd wlgl mb zeliren opi`y dcediìáàe`nhpykøçàì £¨§©©
ä÷éøæl ,dxiyk dwixfa lkd xzed xaky ,oikifad zxhwd e`éøác §¦¨¦§¥
ìkäwxàîhälqtpBúàîeèa,dtixyd zial `veieøBähäåepi` ©Ÿ©¨¥§§¨§©¨

`l` ef d`neh zngn lqtpìëàé.mipdkl ¥¨¥
:`xnbd zl`ey .dwixf iptl e`nhpyk ewlgp dna zx`an `xnbd

åe`nhpykéâéìt éàîa ä÷éøæ éðôìlqty dcedi iax ewlgp dna - §¦§¥§¦¨§©§¦¦
.edexiykdy opaxe ,xedhd z` mbìò ävøî õéöa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦§©¤©

éâìôéî à÷ úBìéëàzwixf z` [xiykn-] dvxn uivd m` ewlgp - £¦¨¦§§¦
z` xiykny myk ,mlk`l devny oaxwd iwlg e`nhpyk mcd
`l eli`k ,unewe mc oebk gafnd lr milerd on `nhpyk dwixfd
lr la` ,dvxn uivd gafnd lr milerd lr wxy e` ,e`nhp

.dvxn uivd oi` milk`pd
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.‡Ì‰È�t ÏÚ ÏBtÈÏ ‡lL ÔÈb‰B�[`‰Á�Ó ˙lÈÙz ¯Á‡[dÎa˙aL ·¯Úa9: ©¦¤Ÿ¦©§¥¤©©§¦©¦§¨§¤¤©¨
א סעיף שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק

`zax `zkld

íäéðô ìò ìåôéì [àמ"ט מזמור אומרים שאין הדין הוא -

שבת בערב מנחה תפלת לאחר האבל .1בבית

äçðî úìôú [áאו גדולה מנחה במתפלל הדין והוא -
נופלים שאין - היום חצות לאחר שחרית להתפלל שאיחר

פניהם .2על

äçðî úìôú [â'הודו' אומרים שבת ערב של מנחה קודם -
בתהלים) קז המועד(מזמור חול או טוב יום כשחל לבד ,

שבת 'הודו'3בערב אומרים .4שאין

קודש, שבת ערב בכל - נפש ידיד אליהו', 'פתח אומרים
שבת בערב המועד חול או טוב יום כשחל אמירת5אף (לענין

להלן) ראה השירים' .'שיר

בציבור 'הודו' לומר מקפידין .6אין

äçðî úìôú [ãמנחה לתפלת בטלית מתעטף הש"ץ אין -

ויו"ט עש"ק של .7אפילו

äçðî úìôú [äבצבור להתפלל מוטב שבת בערב גם -
ביחידות קטנה מנחה מאשר גדולה .8מנחה

zetqede mipeiv

תחנון,1) בו שאין ביום גם זה מזמור שאומרים אף
כ"ק מהנהגות 411 ע' ח"ב יצחק לוי תולדות בס' מובא כן
ע"ה ליב ארי' ישראל ר' אחיו אחר האבלות בעת אדמו"ר
אמר לא מנחה תפלת אחר עש"ק גרונר): שי' הרי"ל (רשימת
נענה צדוק-הדין. אומרים אין חצות אחר עש"ק כי מ"ט, פרק
"דאס וענה: השבוע? כל תחנון אומרים אין הלא ואמר: אחד
ואח"כ דינים", זיין מעורר צוליב ניט טעם, אנדער אן צוליב איז
אחריות", אן ס'איז תהלים, קאפי' א זאגען מען "זאל אמר:

האמירה. אחר קדיש ואמר
טו.2) סי' חי"א נדברו אז שו"ת סק"א, משנ"ב
ערב3) או טוב יום וערב בשבת, כיפור יום או טוב יום חל אם

במנחה הודו אומרים - חול שהוא ששי יום הוא הכיפורים יום
.(25 ע' המנהגים בספר הובא ס"ב פי"ז הכולל (שער

לאדה"ז.4) הסידור פסקי
אות פ"ט אדמו"ר מכ"ק הזקן רבנו לסידור הגהות קובץ וראה
(ביו"ט) לאומרו דאסור הוא 'הודו' המילה שכפל דאפ"ל לג:
(ועד"ז אומר אליהו דפתח לדיוקא ואולי ליו"ט, גנאי הוא כי

יח). אות בפ"א שם
(שבסידור הכולל" ב"שער :113 ע' יחוסם ועל אבותינו על בס'
כ"ק מציין ב' אות י"ז פרק תשמ"ז קה"ת הוצאת אור") "תורה
ערב בכל "הודו" לומר למנהגנו המקור את שליט"א אדמו"ר
זה שמנהג מבואר בשלח פרשת סוף עינים" "מאור בספר שבת:
המנחה תפלת לפני לאמרו למנהגנו והמקור הבעש"ט, יסדו
ב. קס"ח, דף חדש" ל"זוהר צבי" "עטרת בספר הוא דווקא,

לנו: לספר רגיל הי'ה מארי ואבא
איקלע הקדוש, עינים" ה"מאור מצ'רנוביל, נ"ע נחום ר' הרה"ק
אל הרה"ק נגש מנחה לפנות רחוקה. לעיירה שבת בערב פעם
העיירה רב הקדוש. רבו כתקנת הצבור עם "הודו" לומר העמוד
והוא הקדוש עינים" ה"מאור את הכיר ולא ידע שלא מתנגד הי'
ניט הייסט דאתרא מרא "דער לו: לומר משמשו את אליו שלח
התרגש "הודו". לומר] שלא מורה דאתרא [=המרא קיין זאגן
אבער זאגן? ניט הייסט דאתרא מרא דער "אזוי ואמר: הרה"ק
המרא [=אמנם זאגן! דאך הייסט כולא דעלמא מרא דער

לומר] מצווה כולא דעלמא מרא והרי לומר? שלא מורה דאתרא
עצומה. בהתלהבות "הודו" לומר והמשיך

תיקן שהבעש"ט מובא 50 ע' 959 גליון חב"ד' 'כפר בשבועון
להשי"ת תודה לאות ישראל, לארץ שנסע מהנסיעה בשובו זאת
תלמידי כל וקיבלו קיימו וכן לו, שהיה הידוע הגדול הנס על

לאורם. ההולכים החסידים וכל זי"ע הקדוש הבעש"ט
אדמו"ר5) כ"ק הגהות ,25 ע' המנהגים ספר ניסן, יח יום היום

שפט. ע' היומן רשימת לעיל, שהובאו הסידור על
להודות6) צריכין ד' הודאה ברכת כעין הוא שם: הכולל בשער

ונפש בגוף נזוקו לא הפרנסה) (טרדת דחול מעובדין אשר על
קמי לאודויי ע"ד בציבור לאומרו ומהדרין וגשמיות. ברוחניות
וברשימת דחול. עובדין גמר אחר מנחה תפלת וקודם עשרה
קמח) ע' כג כרך ובאג"ק שם, המנהגים בס' (הובא אדמו"ר כ"ק

בזה. מקפידין ראיתי ולא כתב:
שבמקומות משמע שכא) ע' ח"ו (אג"ק אחר במקום אמנם
שיתחיל לתקן אפשר אם בשאלתו, תועלת: בזה יש מסויימים
ובעש"ק יום, בכל למנחה גו' וידבר באמירת התיבה לפני העובר
הנה זה, יאמרו המתפללים שכל כדי אלי', ופתח הודו באמירת
מחויב זה כגון וחדש וכו' משכחה להזהר כדי הדבר נכון בטח

התורה. מן
(7.25 ע' המנהגים ספר
הוא8) נכון בעש"ק מנחה ע"ד רכט: ע' א כרך קודש אגרות

בצבור שיתפללו - שליט"א אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת ע"פ -

ביחידות. קטנה מנחה ולא גדולה מנחה
ע' ה'תשס"ד סיון י"ג רבינוביץ 'תשורה' בקובץ המובא וראה
הוד אביו הסתלקות אחרי האבילות שנת תרפ"א שבחורף 28

בשעה מנחה קודש שבת ערב בכל התפלל נ"ע, אדמו"ר כ"ק
שתיים.

Ò"·עד"ז9) ·¯˙ 'ÈÒ·הימים וכל מלכנו: אבינו אמירת לענין
ותחנונים בתפלה מרבים הכיפורים ליום השנה ראש שבין
וכן בשבת מלבד ובוקר ערב כו' מלכנו אבינו לומר ונוהגים

שנתבאר. כמו אותו אומרים אין מנחה אחר שבת בערב
שקדושת מצד שהוא 19 ע' חכ"ח בלקו"ש מבואר לזה והטעם
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c oeik ,cala dpeala e` ,cala unewa lbita elqtyéøæblbit ¨§¦
aõîB÷,cala,àèBç úçðîc õîB÷ eèàdpeal ea oi`y el dnecy ¤¨¤§¦§©¥

.`ed mly xizne .llkålräðBáìexfbäðBáì eèàmiptd mgl ly §§¨¨§¨
a äàaäipy,ïéëéæáxenb lebite ,`id mly xizny ,unew dnr oi`e ©¨¨¦§¦¦

ipyae .`edíéNák,zxvr lyénðzhigya ayga ,exfbNák,cg` §¨¦©¦¤¤
eèàa mb ayig,Bøéáç Nákmgl ikifaa oke .xiznd lka lbity ¨¤¤£¥

lr ayiga ,exfb ,miptdæaC,cg`eèàlr mb ayigæa,Bøéáç C ¨¨¨¨¨£¥
.`ed xiznd lka lebityàëä àlàcg` yak zhigya ayig oiprl ¤¨¨¨

,dlik` ivg lràîìòa äìéëà éöçå øézî éöç àkéà éîmewna - ¦¦¨£¦©¦©£¦£¦¨§¨§¨
,`ed lebity dfl dnecd xg`øæâéìå íe÷éìcleqtl xefbpe mewpy - §¦§¦§©

daygn dnec epi`y itl ,xefbl oi` xiznd lka ayig meyne .dfa
.mly xizna daygnl ,xizn ivga

:`xnbd dtiqenéëä íeMî ïðaøc àîòèc ,àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§©£¨§©¨¨¦¨¦
,àeä,el dnecd xaca lebit epivny meynàôéñ éðz÷cxg`y - §¨¨¥¥¨

ivga lebit oiprl ,xi`n iax mr minkg ly mzwelgn z` e`iady
exn` ,xizn(.fh oldl)e ,àèBç úçðîa ,øéàî éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦¥¦§¦§©¥

,úBàð÷ úçðîe,dpeal mda oi`yìebétL ,õîBwa ìbét íàL,`ed ¦§©§¨¤¦¦¥©¤¤¦
.úøk åéìò ïéáéiçåiptn.øéznä àeä õîBwäL,le`yl yieàä §©¨¦¨¨¨¥¤©¤©©¦¨

ììk àðúéîì éì änì,z`f aezkl dpynd ly `pzd jxved recn - ¨¨¦§¦§¨§¨
ixdeàèéLtixdy ,`ed lebityàðéøçà øézî àkéà éîcal §¦¨¦¦¨©¦©£¦¨

,lebit `edy heyte ,`ed mly xizn i`ce ixde ,unewdnåàì àlà¤¨¨
õîB÷c àîòèc ,ïì òîLî à÷ àä,ea elqtyõîB÷ àkéàc íeMî ¨¨©§©¨§©£¨§¤¦§¦¨¤

àèBç úçðîc,lebit `edydéì éîãcepi`y unewl `ed dnecy - §¦§©¥§¨¥¥
.df meyn df exfb jkle ,xizn ivg `l`

äðùî
zelgd on zg`a lbityk oicd edn zncewd dpyna x`azpy xg`l

.mdn cg` `nhpyk oicd z` zx`an epizpyn ,mixcqd on cg`a e`
úBlçä ïî úçà úàîèð,mgld izy lyíéøãqä ïî ãçà Bàly ¦§¥©©¦©©¤¨¦©§¨¦

,miptd mglíäéðL ,øîBà äãeäé éaø,xedhe `nhd -úéáì eàöé ©¦§¨¥§¥¤¥§§¥
äôéøOä`id dkldy ,elqtpy miycw oickøeaéö ïaø÷ ïéàL ©§¥¨¤¥¨§¨¦
,÷eìç`ly el` s` okle ,elek lqtp epnn wlg lqtp m` `l` ¨

.dtixyd zial mi`vei e`nhpíéîëçåe miwlegàîhä ,íéøîBà ©£¨¦§¦©¨¥
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åe`nhpykéâéìt éàîa ä÷éøæ éðôìlqty dcedi iax ewlgp dna - §¦§¥§¦¨§©§¦¦
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א סעיף שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק

`zax `zkld

íäéðô ìò ìåôéì [àמ"ט מזמור אומרים שאין הדין הוא -

שבת בערב מנחה תפלת לאחר האבל .1בבית

äçðî úìôú [áאו גדולה מנחה במתפלל הדין והוא -
נופלים שאין - היום חצות לאחר שחרית להתפלל שאיחר

פניהם .2על

äçðî úìôú [â'הודו' אומרים שבת ערב של מנחה קודם -
בתהלים) קז המועד(מזמור חול או טוב יום כשחל לבד ,

שבת 'הודו'3בערב אומרים .4שאין

קודש, שבת ערב בכל - נפש ידיד אליהו', 'פתח אומרים
שבת בערב המועד חול או טוב יום כשחל אמירת5אף (לענין

להלן) ראה השירים' .'שיר

בציבור 'הודו' לומר מקפידין .6אין

äçðî úìôú [ãמנחה לתפלת בטלית מתעטף הש"ץ אין -

ויו"ט עש"ק של .7אפילו

äçðî úìôú [äבצבור להתפלל מוטב שבת בערב גם -
ביחידות קטנה מנחה מאשר גדולה .8מנחה

zetqede mipeiv

תחנון,1) בו שאין ביום גם זה מזמור שאומרים אף
כ"ק מהנהגות 411 ע' ח"ב יצחק לוי תולדות בס' מובא כן
ע"ה ליב ארי' ישראל ר' אחיו אחר האבלות בעת אדמו"ר
אמר לא מנחה תפלת אחר עש"ק גרונר): שי' הרי"ל (רשימת
נענה צדוק-הדין. אומרים אין חצות אחר עש"ק כי מ"ט, פרק
"דאס וענה: השבוע? כל תחנון אומרים אין הלא ואמר: אחד
ואח"כ דינים", זיין מעורר צוליב ניט טעם, אנדער אן צוליב איז
אחריות", אן ס'איז תהלים, קאפי' א זאגען מען "זאל אמר:

האמירה. אחר קדיש ואמר
טו.2) סי' חי"א נדברו אז שו"ת סק"א, משנ"ב
ערב3) או טוב יום וערב בשבת, כיפור יום או טוב יום חל אם

במנחה הודו אומרים - חול שהוא ששי יום הוא הכיפורים יום
.(25 ע' המנהגים בספר הובא ס"ב פי"ז הכולל (שער

לאדה"ז.4) הסידור פסקי
אות פ"ט אדמו"ר מכ"ק הזקן רבנו לסידור הגהות קובץ וראה
(ביו"ט) לאומרו דאסור הוא 'הודו' המילה שכפל דאפ"ל לג:
(ועד"ז אומר אליהו דפתח לדיוקא ואולי ליו"ט, גנאי הוא כי

יח). אות בפ"א שם
(שבסידור הכולל" ב"שער :113 ע' יחוסם ועל אבותינו על בס'
כ"ק מציין ב' אות י"ז פרק תשמ"ז קה"ת הוצאת אור") "תורה
ערב בכל "הודו" לומר למנהגנו המקור את שליט"א אדמו"ר
זה שמנהג מבואר בשלח פרשת סוף עינים" "מאור בספר שבת:
המנחה תפלת לפני לאמרו למנהגנו והמקור הבעש"ט, יסדו
ב. קס"ח, דף חדש" ל"זוהר צבי" "עטרת בספר הוא דווקא,

לנו: לספר רגיל הי'ה מארי ואבא
איקלע הקדוש, עינים" ה"מאור מצ'רנוביל, נ"ע נחום ר' הרה"ק
אל הרה"ק נגש מנחה לפנות רחוקה. לעיירה שבת בערב פעם
העיירה רב הקדוש. רבו כתקנת הצבור עם "הודו" לומר העמוד
והוא הקדוש עינים" ה"מאור את הכיר ולא ידע שלא מתנגד הי'
ניט הייסט דאתרא מרא "דער לו: לומר משמשו את אליו שלח
התרגש "הודו". לומר] שלא מורה דאתרא [=המרא קיין זאגן
אבער זאגן? ניט הייסט דאתרא מרא דער "אזוי ואמר: הרה"ק
המרא [=אמנם זאגן! דאך הייסט כולא דעלמא מרא דער

לומר] מצווה כולא דעלמא מרא והרי לומר? שלא מורה דאתרא
עצומה. בהתלהבות "הודו" לומר והמשיך

תיקן שהבעש"ט מובא 50 ע' 959 גליון חב"ד' 'כפר בשבועון
להשי"ת תודה לאות ישראל, לארץ שנסע מהנסיעה בשובו זאת
תלמידי כל וקיבלו קיימו וכן לו, שהיה הידוע הגדול הנס על

לאורם. ההולכים החסידים וכל זי"ע הקדוש הבעש"ט
אדמו"ר5) כ"ק הגהות ,25 ע' המנהגים ספר ניסן, יח יום היום

שפט. ע' היומן רשימת לעיל, שהובאו הסידור על
להודות6) צריכין ד' הודאה ברכת כעין הוא שם: הכולל בשער

ונפש בגוף נזוקו לא הפרנסה) (טרדת דחול מעובדין אשר על
קמי לאודויי ע"ד בציבור לאומרו ומהדרין וגשמיות. ברוחניות
וברשימת דחול. עובדין גמר אחר מנחה תפלת וקודם עשרה
קמח) ע' כג כרך ובאג"ק שם, המנהגים בס' (הובא אדמו"ר כ"ק

בזה. מקפידין ראיתי ולא כתב:
שבמקומות משמע שכא) ע' ח"ו (אג"ק אחר במקום אמנם
שיתחיל לתקן אפשר אם בשאלתו, תועלת: בזה יש מסויימים
ובעש"ק יום, בכל למנחה גו' וידבר באמירת התיבה לפני העובר
הנה זה, יאמרו המתפללים שכל כדי אלי', ופתח הודו באמירת
מחויב זה כגון וחדש וכו' משכחה להזהר כדי הדבר נכון בטח

התורה. מן
(7.25 ע' המנהגים ספר
הוא8) נכון בעש"ק מנחה ע"ד רכט: ע' א כרך קודש אגרות

בצבור שיתפללו - שליט"א אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת ע"פ -

ביחידות. קטנה מנחה ולא גדולה מנחה
ע' ה'תשס"ד סיון י"ג רבינוביץ 'תשורה' בקובץ המובא וראה
הוד אביו הסתלקות אחרי האבילות שנת תרפ"א שבחורף 28

בשעה מנחה קודש שבת ערב בכל התפלל נ"ע, אדמו"ר כ"ק
שתיים.

Ò"·עד"ז9) ·¯˙ 'ÈÒ·הימים וכל מלכנו: אבינו אמירת לענין
ותחנונים בתפלה מרבים הכיפורים ליום השנה ראש שבין
וכן בשבת מלבד ובוקר ערב כו' מלכנו אבינו לומר ונוהגים

שנתבאר. כמו אותו אומרים אין מנחה אחר שבת בערב
שקדושת מצד שהוא 19 ע' חכ"ח בלקו"ש מבואר לזה והטעם
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ששולל באופן ואילך) היום (מחצות זה בזמן מאירה השבת
תחנון. אמירת

:ÂÊ ‰ÏÙ˙ ˙ÏÚÓ ÏÚ „ÂÚד עם שזמןבסידור מבואר 338 ע' א"ח
להיכל ליכנס שצריך מי כמשל הוא שבת בערב המנחה תפילת
בחי' כל להסיר היינו התיקון ועיקר כו', אבריו שיתקן המלך

וטינוף. לכלוך
וקבלת מנחה בתפלת שבת בערב רצט: סי' טוב שם כתר ובס'
שאז השבוע, כל של והמצות הדיבורים אותן כל מעלין שבת

העולמות. עליית הוא

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

פרי· על תחלה ובירך העץ ופרי האדמה פרי לפניו היו
בברכת נפטר לא כי העץ פרי על ולברך לחזור צריך האדמה
פרי על כשבירך ולא עליו כשבירך אלא האדמה פרי בורא
נתכוין אם אבל בסתם במברך אמורים דברים במה האדמה
עדיין העץ פרי היו לא ואפילו יצא העץ פרי גם בברכתו לפטור

לפניו: הביאוהו ואח"כ כשבירך לפניו

אפילו‚ לאכילה הברכה בין יפסיק שלא צריך הברכות אלו כל
לצורך שאינו דיבור ודיבר הפסיק ואם והיראה הכבוד מפני

קס"ז. בסי' שנתבאר כמו ולברך לחזור צריך האכילה

כדי שהוא דיבור מכדי יותר להפסיק אסור בשתיקה ואפילו
רבי עליך שלום אלו תיבות ג' שהן לרב תלמיד שלום שאילת
אכילה לצורך שהיא ושהייה ולברך לחזור א"צ יותר שהה ואם
על המברך לפיכך לכתחלה אפילו כלל הפסק חשובה אינה
שיברך כדי הברכה אחר עד יחתוך לא ואוכל ממנו וחותך הפרי
ואין קס"ח בסימן שנתבאר כמו המובחר מן למצוה השלם על
והוא הואיל לאכילה הברכה בין החיתוך שהיית להפסק לחוש

אכילה. צורך

כי יברך כך ואחר ישברנו בו וכיוצא אגוז האוכל מקום ומכל

לבטלה: בירך ונמצא נרקב או בתוכו התליע שמא

הברכות„ להבין צריך ואם לשון בכל נאמרות הברכות כל
קפ"ה: בסי' נתבאר

שיוציא‰ ובלבד יצא השמיע לא ואם לאזניו שישמיע וצריך
קפ"ה: בסי' שנתבאר כמו בשפתיו

Âאת רואה ולבו ערוה וגילוי רגלים ומי מצואה ליזהר וצריך
ערומה לישב מותרת והאשה שמע בקריאת כמו הערוה
או בקרקע מכוסים מטה של פניה שבישיבתה מפני ולברך
ותאסף רגליה כשתשוה ובירכותיה עליו יושבת שהיא בספסל
ונראים: בולטים והביצים שהגיד באיש משא"כ לזו זו אותן

Ê:(ק)צ"א בסימן שנתבאר כמו הראש בגילוי לברך אין

Áבו לעשות או בו להריח או לאכלו עליו שמברך דבר כל
מברך. כשהוא בימינו לאחוז צריך מצוה

עליו שמברך הפרי לתחוב אין הקבלה דרך שעל שאומר מי ויש
אחד בנושא הפכים ב' הם כי בימינו הסכין ולאחוז בסכין
המקצר עשו של כחו הוא והסכין חיים תוצאות ממנה שהימין

ק"פ: בסימן שנתבאר כמו חיים

בֿח סעיף הפירות בברכת וטעות הפסק דין רו סימן א חלק
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המלכות מדת של והתפלה הזמרה

הוא התפלה ענין שעיקר נתבאר הקודם [בפרק

אלקהלשמוע" חלק הקדושה, הנשמה תפלת את ולקלוט "

למעלה. ומקורה בשרשה להתדבק המשתוקקת ממעל,

(השייכת בתפלה יותר עליונה מדריגה יבאר זה בפרק

מרגיש שהאדם ה'), בעבודת גבוהה מדריגה לבעלי

אלא בגוף המלובשת נשמתו תפלת את רק לא בתפלתו

" שהוא מזו, "שומעיתירה את (גם) שורש"תפלת"

) ישראל"הנשמה .למעלה)"כנסת

ה ענין התפלה"להבנת הנשמה שורש של "נשמעת""

מקדים:] – המתפלל האדם נשמת בתוך למטה

.åùã÷ íùá åììäúä åäæå
בשם "התהללו הכתוב פירוש פי על זה ויובן

דזמרה. פסוקי בתחילת שאומרים קדשו"

ïåùì àåäù ,åììäúä ïåùì ïáåî åðéà äøåàëìã
êùîð ïäáù òîùîã ,ìëàðå òaLð åîë ,ìòôð¦§¨§¤¤©

.'ä úà íéììäî íä ,äáøãà éøäå ,äìäú úðéçá
ïåùì åäîå ,åùã÷ íù úà åììä øîéîì 'éì éåäå

.åììäúä
ואילו האדם, פעולת את מתאר "פועל" לשון –

ונפעל הנעשה את מתאר "נפעל" שבובדברלשון

"האדם – ולדוגמא הפעולה. –אוכלנעשית לחם"

"ה ואילו "פועל"; לשון נאכלהוא לשוןלחם הוא – "

"נפעל".

(כשהוא עצמו באדם נפעל לשון שייך וכך

פועל לשון שאינו "נשבע", לשון וכמו ה"נפעל"),

נשבע שהאדם נפעל, לשון אלא השבועה) (פעולת

באשווארן"). ַָ("ווערט
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היא, "התהללו" הלשון משמעות ועד"ז
הם ה' תהלת את והמזמרים המשבחים שהנבראים

הםמתהלליםעצמם שהרי מובן, אינו הדבר ולכאורה, .
את שה'המהללים לוהם(ולא הי' כן ואם מתהללים),

" הכתובהללולומר לשון דרך (על קדשו" שם את
ה'הללו" בכמההללועבדי בזה וכיוצא ה'", שם את

" נאמר ולמה דזמרה), פסוקי של התהללופסוקים

קדשו"? בשם

éúôù é-ðãà áåúëù äî éô ìò ,àåä ïéðòä êà
.êúìäú ãéâé éôå çúôú

(לשון "התהללו" אומר שהכתוב לכך הטעם
תפתחנפעל שפתי "אדנ"י הכתוב ביאור פי על יובן (

שמונה לתפלת כהקדמה שאומרים תהלתך" יגיד ופי
פיו את שיפתח הקב"ה מאת מבקש האדם בו עשרה,
של ושבחיו תהלותיו להגיד שיוכל כדי ושפתיו

הקב"ה.

להבין: ויש

ולא דוקא התפלה לפני זו בקשה מבקשים מדוע
יכול אינו האדם והרי עושה, שהאדם המצוות כל לפני

מהקב"ה? וסיוע עזר בלי פעולה שום לעשות

(ולא דוקא "אדנ"י" שם הכתוב מזכיר מדוע וגם,
"הוי'")? שם

:ìùî êøã ìò ïáåé äæ ÷åñô øåàéáå

äòéâéì êéøö íéúòä áåøá ,ììôúî íãàùë äðä
.áìá ìòôúéù ãò úåððåáúäá äáø

הוא התפלה שבלב,ענין שעבודה האדםלבפירוש
להדבק עזה ותשוקה רבה באהבה ויתעורר יתפעל

בהקב"ה.

" כתיב בלבדעוהנה ועבדהו אביך אלקי את
[שהלב שלם" ב"לב ה' את לעבוד שכדי היינו שלם",
צריך להקב"ה], ותשוקה אהבה ברגשי ויתעורר יתפעל
– הקב"ה של גדולתו את ולהשיג ולהבין לידע האדם

לפידע" היא שבלב העבודה "כי אביך", אלקי את
הדעת".

לבדה, הידיעה "אינה כאן האמור הדעת ענין –

העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת שידעו
ל דעתוהוא ה',העמיק מחשבתובגדולת בה'ולתקוע

מחשבתו שתהא עד והמוח הלב ואומץ בחוזק
קשורה שהיא כמו וחזק, אמיץ בקשר בה' מקושרת

מחשבתו; בה ומעמיק בשר בעיני שרואה גשמי בדבר
התקשרות". לשון הוא דעת כי

המעוררת וההתבוננות הדעת העמקת עיקר והנה,
בענין ההתבוננות היא ה' ה'אהבת כמואחדות ,

גו' ישראל "שמע שמע: בקריאת אחדשאומרים ".ה'

" – כך אחר שנאמר מה לקיים ניתן זה ידי ואהבתועל

אלקיך". ה' את

– היא התפלה בענין העבודה ראשית ולכן,
אחדות בענין היטב מחשבתו ויעמיק האדם שיתבונן
קודם "ויחשוב הרמ"א פסק דרך (על ית' וגדולתו ה'
יוכל זה ידי ועל יתעלה"), האֿל מרוממות התפלה

באלקות. ודביקות לאהבה להגיע

רבה יגיעה דורשת זו עבודה כלל, בדרך והנה,
העבודה עלי' תכבד שלא הנפש, "יגיעת – ועצומה
שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה ליגע
"זכה האדם נפש אין אם ובפרט רצופה", גדולה
האלקות במחשבתה למצוא תוכל "לא שאז בטבעה"

ובחזקה". בקושי אם כי

äìòúù ãéî ÷ø ,ììë äòéâéì êéøö ïéà íéîòôìå
äéìàî áìä êùîú åúìåãâå 'ä úåãçà åúáùçîá
äëùåîä àåä éî òãéù éìáî ,úåìòôúäá

äáäà úåúåáòáïëéäî åéðéòá áùçé àìôëå ,äáø
.'åë àìéîîå åéìàî àáìã àúåòøá äðååëä åì äàá
שמיד מדריגה, בעל אדם אצל קורה לפעמים אך
ה' אחדות ענין ובמחשבתו בדעתו להעלות שמתחיל
ומתעורר מתפעל הוא ומיד תיכף הרי – ית' וגדולתו
בעצמו ומרגיש לאלקות רבה אהבה ברגשי
מבחוץ כח ידי על מאלי', באה זו שהתעוררות
ו"ברעותא רבה אהבה בעבותות לבו את ש"מושך"
באה מהיכן מתפלא עצמו והוא הלב], רצון -] דלבא"
כלל. יגיעה בלי וממילא, מאלי' כזאת התעוררות לו

מלמעלה לו באה אכן זו שהתעוררות רבינו [ומבאר

" ונקראת הבאים– ואהבה] [יראה ורחימו דחילו

זו"מלמעלה להתעוררות הסיבה מהי ומבאר והולך ,

למעלה:]

,íåãé àìå ãåáë êøîæé ïòîì áéúëã ,àåä ïéðòä êà
ìò éà÷ã øäåæá ùøéôå ,êì éîã ìà íé÷ìà áéúëå

.ãéîú úøîæîù úåëìî úðéçá
היא – לשכינה כינוי הוא ד"כבוד" בזהר איתא
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קסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

היא, "התהללו" הלשון משמעות ועד"ז
הם ה' תהלת את והמזמרים המשבחים שהנבראים

הםמתהלליםעצמם שהרי מובן, אינו הדבר ולכאורה, .
את שה'המהללים לוהם(ולא הי' כן ואם מתהללים),

" הכתובהללולומר לשון דרך (על קדשו" שם את
ה'הללו" בכמההללועבדי בזה וכיוצא ה'", שם את

" נאמר ולמה דזמרה), פסוקי של התהללופסוקים

קדשו"? בשם

éúôù é-ðãà áåúëù äî éô ìò ,àåä ïéðòä êà
.êúìäú ãéâé éôå çúôú

(לשון "התהללו" אומר שהכתוב לכך הטעם
תפתחנפעל שפתי "אדנ"י הכתוב ביאור פי על יובן (

שמונה לתפלת כהקדמה שאומרים תהלתך" יגיד ופי
פיו את שיפתח הקב"ה מאת מבקש האדם בו עשרה,
של ושבחיו תהלותיו להגיד שיוכל כדי ושפתיו

הקב"ה.

להבין: ויש

ולא דוקא התפלה לפני זו בקשה מבקשים מדוע
יכול אינו האדם והרי עושה, שהאדם המצוות כל לפני

מהקב"ה? וסיוע עזר בלי פעולה שום לעשות

(ולא דוקא "אדנ"י" שם הכתוב מזכיר מדוע וגם,
"הוי'")? שם

:ìùî êøã ìò ïáåé äæ ÷åñô øåàéáå

äòéâéì êéøö íéúòä áåøá ,ììôúî íãàùë äðä
.áìá ìòôúéù ãò úåððåáúäá äáø

הוא התפלה שבלב,ענין שעבודה האדםלבפירוש
להדבק עזה ותשוקה רבה באהבה ויתעורר יתפעל

בהקב"ה.

" כתיב בלבדעוהנה ועבדהו אביך אלקי את
[שהלב שלם" ב"לב ה' את לעבוד שכדי היינו שלם",
צריך להקב"ה], ותשוקה אהבה ברגשי ויתעורר יתפעל
– הקב"ה של גדולתו את ולהשיג ולהבין לידע האדם

לפידע" היא שבלב העבודה "כי אביך", אלקי את
הדעת".

לבדה, הידיעה "אינה כאן האמור הדעת ענין –

העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת שידעו
ל דעתוהוא ה',העמיק מחשבתובגדולת בה'ולתקוע

מחשבתו שתהא עד והמוח הלב ואומץ בחוזק
קשורה שהיא כמו וחזק, אמיץ בקשר בה' מקושרת

מחשבתו; בה ומעמיק בשר בעיני שרואה גשמי בדבר
התקשרות". לשון הוא דעת כי

המעוררת וההתבוננות הדעת העמקת עיקר והנה,
בענין ההתבוננות היא ה' ה'אהבת כמואחדות ,

גו' ישראל "שמע שמע: בקריאת אחדשאומרים ".ה'

" – כך אחר שנאמר מה לקיים ניתן זה ידי ואהבתועל

אלקיך". ה' את

– היא התפלה בענין העבודה ראשית ולכן,
אחדות בענין היטב מחשבתו ויעמיק האדם שיתבונן
קודם "ויחשוב הרמ"א פסק דרך (על ית' וגדולתו ה'
יוכל זה ידי ועל יתעלה"), האֿל מרוממות התפלה

באלקות. ודביקות לאהבה להגיע

רבה יגיעה דורשת זו עבודה כלל, בדרך והנה,
העבודה עלי' תכבד שלא הנפש, "יגיעת – ועצומה
שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה ליגע
"זכה האדם נפש אין אם ובפרט רצופה", גדולה
האלקות במחשבתה למצוא תוכל "לא שאז בטבעה"

ובחזקה". בקושי אם כי

äìòúù ãéî ÷ø ,ììë äòéâéì êéøö ïéà íéîòôìå
äéìàî áìä êùîú åúìåãâå 'ä úåãçà åúáùçîá
äëùåîä àåä éî òãéù éìáî ,úåìòôúäá

äáäà úåúåáòáïëéäî åéðéòá áùçé àìôëå ,äáø
.'åë àìéîîå åéìàî àáìã àúåòøá äðååëä åì äàá
שמיד מדריגה, בעל אדם אצל קורה לפעמים אך
ה' אחדות ענין ובמחשבתו בדעתו להעלות שמתחיל
ומתעורר מתפעל הוא ומיד תיכף הרי – ית' וגדולתו
בעצמו ומרגיש לאלקות רבה אהבה ברגשי
מבחוץ כח ידי על מאלי', באה זו שהתעוררות
ו"ברעותא רבה אהבה בעבותות לבו את ש"מושך"
באה מהיכן מתפלא עצמו והוא הלב], רצון -] דלבא"
כלל. יגיעה בלי וממילא, מאלי' כזאת התעוררות לו

מלמעלה לו באה אכן זו שהתעוררות רבינו [ומבאר

" ונקראת הבאים– ואהבה] [יראה ורחימו דחילו

זו"מלמעלה להתעוררות הסיבה מהי ומבאר והולך ,

למעלה:]

,íåãé àìå ãåáë êøîæé ïòîì áéúëã ,àåä ïéðòä êà
ìò éà÷ã øäåæá ùøéôå ,êì éîã ìà íé÷ìà áéúëå

.ãéîú úøîæîù úåëìî úðéçá
היא – לשכינה כינוי הוא ד"כבוד" בזהר איתא
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c"agקסב i`iyp epizeax zxezn

"כבוד") (בחינת ית' מלכותו שמדת הוא, ידום" ולא
להקב"ה, ותהלה שירה ואומרת מזמרת בעצמה,

ידום".בתמידות "ולא – כלל הפסק בלי ובתדירות,

תחרש אל לך דמי אל "אלקים נאמר זה ענין ועל
אל ישראל בקשת זוהי פשוטו לפי אֿל": תשקוט ואל
של לבקשותיהם מלענות יחריש ולא ידום שלא הקב"ה
ומאויביהם, מצרותיהם אותם ולהושיע ישראל בני
והזמרה השירה את מתאר הכתוב הק' הזוהר לפי אבל
ופירוש המלכות, מדת היא – אלקים שם של התמידית

לך"אלקים דמי מזמרתאל המלכות שמדת – הוא "

הקב"ה את כלתמידומשבחת וללא הפסק שום בלי
ו"דומי'". שתיקה

מדת של (התמידית) והזמרה השירה ענין [וזהו

המלכות:

הספירות מעשר האחרונה הספירה היא המלכות מדת

נצח, תפארת, גבורה, חסד, דעת, בינה, (חכמה, העליונות

ו ומלכות). יסוד הספירותספירה"הוד, מתשע שונה זו "

" שכל שבעוד בכך, תשעספירההראשונות משאר "

ענינה לפי אחת כל מסויימת, תכונה בעלת היא הספירות

" הוא המלכות מדת של ענינה כל הנה "המשכתהמיוחד,

מהספ למטהההשפעות והורדתם העליונות אלירות

.הנבראים

שכל להבדיל, אדם, בני אצל המלוכה ענין דרך על –

הנהגת אלא אינו שלהזולתענינה מציאות בלי ולכן, –

" (כמאמר: מלכות גדר כלל יצוייר לא בלאזולת מלך אין

יוכל"עם שהמלך זולת של מציאות להיות צריכה כי ,(

המלכות מדת של עניינה הוא וכך – עליו לשלוט

חיות המשפיע האלקי הכח שהוא הנבראיםהרוחנית, אל

ואילך) ריט עמ' לקמן גם .(ראה

" בשם נקראת המלכות מדת כמו"כבודולכן, כי ,

הוא ענינו כל אלא עצמו מהאדם חלק אינו הכבוד שענין

מכובד (שהוא הזולת אל ביחס הבריותרק כךבעיני ,(

" ענין כל כביכול, והשפעתוכבודולמעלה הארתו היא ית' "

תרנהנבראיםאל המאמרים ספר (לאדמו"(ראה ר"ט

לו)."הרש עמ' ב)

ה ספירת ענין דעיקר החיותמלכות"נמצא, הוא "

היורדת בירידהלמטההאלקית והרי העולמות, להחיות

היא ששם באלקים ומקורה משרשה מתרחקת היא זו

וירידה; ריחוק שום בלי ית' ועצמותו במהותו מיוחדת

ו לחזור תמיד ומשתוקקת שואפת היא "לעלות"ולפיכך

ומקורה. בשרשה שוב ולהדבק מירידתה

" נקרא זו וחפיצה תשוקה וזוהי"זמרהוביטוי ,

ורצונההתמידית"זמרה"ה שאיפתה – המלכות מדת של

שלמטה כשם פירוש: בשרשה. ולהיכלל מירידתה לחזור

הלב והמיית רגש של ביטוי הוא והזמרה השירה ענין

מדת"(כנ של ותשוקתה חפצה למעלה, גם כך ב), פרק ל

" נקרא לשרשה ולעלות לחזור ]."זמרההמלכות

êéëù àìå äàìéò àøåäðì øéãú éø÷ äàúú àøåäð
.'åë

תדיר קרי תתאה "נהורא בזוהר שאמרו מה גם זהו
קורא התחתון (האור שכיך" ולא עילאה לנהורא
"נרגע"): ואינו העליון, האור אל תמיד (ומשתוקק)

(אור תתאה" "נהורא נקראת המלכות ספירת
יורד שבה האלקי האור כי אלומתצמצםתחתון),

ולקיימם להחיותם כדי מקורההנבראים ואילו כנ"ל; ,
עילאה". "נהורא נקרא למעלה ושרשה

תתאה" "נהורא של ההשתוקקות גודל ומחמת
"קוראת" היא הרי לשרשה, "נהוראתדירלחזור אל

תמיד ומשתוקקת "נמשכת" שהיא היינו, – עילאה"
ושרשה. במקורה ולהכלל לחזור

àéä ,úåëìî úðéçá àéä éðà ,äìôú éðàå åäæå
.'åë äìôú úðéçá

תפלה" "ואני המלך דוד אמר הפשוט הפירוש לפי
"אני – עצמו אליךאישעל מתפלל "אני כי תפלה",

".תמיד

כינוי הוא ש"אני" הסוד בתורת המבואר פי על אך
ואומר המלכות מדת על מדבר הכתוב המלכות, למדת
"היא ("אני") המלכות מדת של ומהותה שענינה

תפלה". בחינת

תשוקה של במצב היא ה"מלכות" מדת פירוש:
התפלהתמידית ענין זהו והרי בשרשה, ולהכלל לעלות

תפלה". – "ואני וזהו באלקות, להכלל התשוקה –

למעלה המלכות מדת שהתעוררות רבינו יבאר [להלן

וזמרה"ב האהבהתפלה רגש את ומעוררת ממשיכה "

" למטה האדם בלב גם לאלקות וממילאוהתשוקה ."מאליו

ספירת של בענינה ומוסיף מקדים הענין להבנת אך

המלכות:]

äðéá äîëç ,úåøéôñ øùòî äìåìë úåëìî úðéçáå
.øåáãå úåãîå úòã

חכמה הספירות: עשר מכל כלולה המלכות ספירת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

[שש] שבמלכות, דעת שבמלכות, בינה שבמלכות,
שהיא – שבמלכות ומלכות שבמלכות, הדיבורמדות

שבמלכות.

הענין: ביאור

והשפעה: קבלה ענינים, שני יש המלכות במדת
ואתקבלה האור את לקבל קיבול" "כלי שהיא –

הימנה; שלמעלה מהספירות האלקית והשפעההחיות

(שקבלה החיות ואת האור את משפיעה שהיא –

שלמטה והנבראים העולמות אל העליונות) מהספירות
הימנה.

המלכות בספירת הכלולות הספירות עשר ולפיכך,
סוגים: לשני נחלקות

היינו בה, הכלולות הראשונות הספירות תשע א)
שהמלכות העליונות הספירות תשע של והשפע האור

לתוכה. הואמקבלת שבמלכות" "חכמה – ולדוגמא
מקבלת שהמלכות החכמה מספירת האלקי האור

כולן;לתוכה, וכן

והחיות האור היינו שבמלכות", "מלכות ב)
שהמלכות לעולמותמשפיעההאלקית בפועל

ולנבראים.

ההשפעה שהיא שבמלכות", "מלכות בחינת והנה,
בחינת גם נקראת כנ"ל, למטה המלכות מספירת

אשרהדיבור מקומות בכמה וכמבואר שבמלכות,
בשם נקראת ית' מלכותו ה'"מדת באשרדבר כמ"ש

מלך משל,דבר דרך על שלמטה, כשם כי שלטון";
שלו, הדיבור כח ידי על (בעיקר) העם את מנהיג המלך
ית' ממנו שנמשכים האלקית והחיות האור למעלה, כך

ית'. דיבורו בשם נקראים הנבראים את להחיות

כח (בחינתההשפעהולפיכך, המלכות ספירת של
ה" ענין הוא שבמלכות") שבמלכות,דיבור"מלכות "

הנבראים. אל בפועל החיות השפעת היינו

úåøîàî äøùò åëùîð åðîî ,øåáãä úðéçáå
.úåîìåòá íéùáåìîä

היא היא שבמלכות "דיבור" שבחינת ונמצא, –
שהרי העולם נברא שבהם מאמרות עשרה של מקורם
שיורדים האלקית והחיות הכחות הם המאמרות עשרת
והם להחיותו, ונברא נברא כל בתוך ומתלבשים למטה

ה" מבחינת שבמלכות".דיבורנמשכים

ìò àìù íéìá÷îù ,'åë íéëàìîå úåîùðá èøôáå
.'åë êë ìë íìòä éãé

בנשמות הוא ית' דיבורו בחינת "גילוי" עיקר
ומלאכים.

פירוש:

– הוא הדיבור כח של משל:גילויענינו דרך "על ,
את לשומעים מגלה הוא שבאדם התחתון שדיבור כמו
סוף באין למעלה כך במחשבתו, ונעלם צפון שהי' מה
אל מההעלם ית' ממנו והחיות האור יציאת ב"ה
דיבור". בשם נקרא ולהחיותם, עולמות לברוא הגילוי

המלובש האלקי הכח ובנבראים, בעולמות אמנם,
עד גדול בהעלם הוא ולקיימם להחיותם בתוכם
האלקית החיות את כלל מרגישים אינם שהנבראים
למעלה) שהן (כפי הנשמות משא"כ בהם; המלובשת

את מקבלים העליונים המלאכים והחיותוכן האור
כך. כל והסתר העלם ידי על שלא

– (שענינו ית' דיבורו של ההשפעה עיקר ולכן,
ומלאכים. לנשמות הוא "גילוי")

ספירת של הדיבור ענין שנתבאר לאחר [מעתה,

ה השפעת ענין לבאר חוזר והתפלה"המלכות, שלזמרה"" "

למטה:] האדם נשמת על המלכות מדת

úãî ìù åæ äìäúá óåñ ïéà øåà éåìéâ ùéùë ,äðäå
úòã äðéá äîëçá [àåä] éåìéâäù åðééä ,úåëìî
ù"îë ,úåëìîáù øåáãä úðéçáá íâ ãò ,úåãîå

.'åë êì éîã ìà 'åë êøîæé ïòîì
" יש שבהם למעלה זמנים איןגילויישנם אור

המלכות. מדת של וזמרה" ב"תהלה סוף"

פירוש:

בספירת הכלולות הספירות שתשע לעיל, נתבאר
האלקית והחיות והאור השפע – הוא ענינן המלכות
"מלכות וענין העליונות; מהספירות מקבלת שהמלכות
שהמלכות הוא – שבמלכות) ("דיבור" שבמלכות"
העולמות אל והחיות האור את להשפיע "יורדת"

ממנה. שלמטה והנבראים

העליונות מהספירות האלקי האור כאשר והנה,
בינהבגילוימאיר בחכמה היינו המלכות, בספירת

ובתוקף בחוזק הוא והגילוי המלכות, של ומדות ודעת
ה" בבחינת גם נרגש שהוא עד כך כל שלדיבורגדול "

– למטה) היורדת והחיות האור (היינו המלכות מדת
מדת של וה"זמרה" ה"תפלה" ענין את מגביר זה הרי

") תשוקתהיזמרךהמלכות התעוררות היינו כבוד"),
שמדת ככל כי בשרשה; ולהכלל מירידתה "לעלות"
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קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

[שש] שבמלכות, דעת שבמלכות, בינה שבמלכות,
שהיא – שבמלכות ומלכות שבמלכות, הדיבורמדות

שבמלכות.

הענין: ביאור

והשפעה: קבלה ענינים, שני יש המלכות במדת
ואתקבלה האור את לקבל קיבול" "כלי שהיא –

הימנה; שלמעלה מהספירות האלקית והשפעההחיות

(שקבלה החיות ואת האור את משפיעה שהיא –

שלמטה והנבראים העולמות אל העליונות) מהספירות
הימנה.

המלכות בספירת הכלולות הספירות עשר ולפיכך,
סוגים: לשני נחלקות

היינו בה, הכלולות הראשונות הספירות תשע א)
שהמלכות העליונות הספירות תשע של והשפע האור

לתוכה. הואמקבלת שבמלכות" "חכמה – ולדוגמא
מקבלת שהמלכות החכמה מספירת האלקי האור

כולן;לתוכה, וכן

והחיות האור היינו שבמלכות", "מלכות ב)
שהמלכות לעולמותמשפיעההאלקית בפועל

ולנבראים.

ההשפעה שהיא שבמלכות", "מלכות בחינת והנה,
בחינת גם נקראת כנ"ל, למטה המלכות מספירת

אשרהדיבור מקומות בכמה וכמבואר שבמלכות,
בשם נקראת ית' מלכותו ה'"מדת באשרדבר כמ"ש

מלך משל,דבר דרך על שלמטה, כשם כי שלטון";
שלו, הדיבור כח ידי על (בעיקר) העם את מנהיג המלך
ית' ממנו שנמשכים האלקית והחיות האור למעלה, כך

ית'. דיבורו בשם נקראים הנבראים את להחיות

כח (בחינתההשפעהולפיכך, המלכות ספירת של
ה" ענין הוא שבמלכות") שבמלכות,דיבור"מלכות "

הנבראים. אל בפועל החיות השפעת היינו

úåøîàî äøùò åëùîð åðîî ,øåáãä úðéçáå
.úåîìåòá íéùáåìîä

היא היא שבמלכות "דיבור" שבחינת ונמצא, –
שהרי העולם נברא שבהם מאמרות עשרה של מקורם
שיורדים האלקית והחיות הכחות הם המאמרות עשרת
והם להחיותו, ונברא נברא כל בתוך ומתלבשים למטה

ה" מבחינת שבמלכות".דיבורנמשכים

ìò àìù íéìá÷îù ,'åë íéëàìîå úåîùðá èøôáå
.'åë êë ìë íìòä éãé

בנשמות הוא ית' דיבורו בחינת "גילוי" עיקר
ומלאכים.

פירוש:

– הוא הדיבור כח של משל:גילויענינו דרך "על ,
את לשומעים מגלה הוא שבאדם התחתון שדיבור כמו
סוף באין למעלה כך במחשבתו, ונעלם צפון שהי' מה
אל מההעלם ית' ממנו והחיות האור יציאת ב"ה
דיבור". בשם נקרא ולהחיותם, עולמות לברוא הגילוי

המלובש האלקי הכח ובנבראים, בעולמות אמנם,
עד גדול בהעלם הוא ולקיימם להחיותם בתוכם
האלקית החיות את כלל מרגישים אינם שהנבראים
למעלה) שהן (כפי הנשמות משא"כ בהם; המלובשת

את מקבלים העליונים המלאכים והחיותוכן האור
כך. כל והסתר העלם ידי על שלא

– (שענינו ית' דיבורו של ההשפעה עיקר ולכן,
ומלאכים. לנשמות הוא "גילוי")

ספירת של הדיבור ענין שנתבאר לאחר [מעתה,

ה השפעת ענין לבאר חוזר והתפלה"המלכות, שלזמרה"" "

למטה:] האדם נשמת על המלכות מדת

úãî ìù åæ äìäúá óåñ ïéà øåà éåìéâ ùéùë ,äðäå
úòã äðéá äîëçá [àåä] éåìéâäù åðééä ,úåëìî
ù"îë ,úåëìîáù øåáãä úðéçáá íâ ãò ,úåãîå

.'åë êì éîã ìà 'åë êøîæé ïòîì
" יש שבהם למעלה זמנים איןגילויישנם אור

המלכות. מדת של וזמרה" ב"תהלה סוף"

פירוש:

בספירת הכלולות הספירות שתשע לעיל, נתבאר
האלקית והחיות והאור השפע – הוא ענינן המלכות
"מלכות וענין העליונות; מהספירות מקבלת שהמלכות
שהמלכות הוא – שבמלכות) ("דיבור" שבמלכות"
העולמות אל והחיות האור את להשפיע "יורדת"

ממנה. שלמטה והנבראים

העליונות מהספירות האלקי האור כאשר והנה,
בינהבגילוימאיר בחכמה היינו המלכות, בספירת

ובתוקף בחוזק הוא והגילוי המלכות, של ומדות ודעת
ה" בבחינת גם נרגש שהוא עד כך כל שלדיבורגדול "

– למטה) היורדת והחיות האור (היינו המלכות מדת
מדת של וה"זמרה" ה"תפלה" ענין את מגביר זה הרי

") תשוקתהיזמרךהמלכות התעוררות היינו כבוד"),
שמדת ככל כי בשרשה; ולהכלל מירידתה "לעלות"
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c"agקסד i`iyp epizeax zxezn

סוף אין אור גילוי את כביכול יותר "מרגשת" המלכות
ומקורה לשרשה לחזור יותר משתוקקת היא כך ב"ה,

חיים. באלקים

ה כיצד יובן פועלתזמרה"[ומעתה המלכות מדת של "

למטה:] האדם נשמת על

ììôúîùë ,ïåúçúä íãàá ìùî êøã ìò äðäå
íéøåáãä æàù ,áìä ú÷åùú éåìéâå àáìã àúåòøá
ïî àöåéä øáãå ,ùà éôùøå àáìã à÷îåòî íéàöåé
ìòôúî ïë íâ àåäù ãò òîåùä áìì ñðëð áìä

.'åë úåøéø÷á øåáãä íà ë"àùî ,äæî
אל נכנסים הלב מן היוצאים "דברים המאמר ידוע
מתפלל אדם כאשר עסקינן: שבו התפלה ובענין הלב".
התפלה ודברי עצומה, והתעוררות התרגשות מתוך

ע הלב ורגש חיות מלאים מפיו שניכרתהיוצאים ד
אלו דיבורים הרי לאלקות, לבבו תשוקת בתוכם
שגם עליו ופועלים תפלתו, את השומע לב אל נכנסים
תשוקה ברגשי וממילא, מאליו ויתפעל, יתרגש הוא

לאלקות.

éðàå" ïéðòá äìòîì ìùî êøã ìò ïáåé ïë åîëå
.úåëìî úðéçáã "äìôú

בענין כביכול, למעלה, בנמשל גם הוא וכך
יש כאשר המלכות: מדת של איןגילויה"תפלה" אור

באופן היא שלה ה"תפלה" אזי המלכות, במדת סוף
לב אל הנכנסים הלב", מן היוצאים "דברים של

השומעים.

" הלב[וענין אל ונכנסים הלב מן למעלהיוצאים "

הוא:]

,úåëìîáù úåãîå úòã äðéá äîëç úåðéçá àåäù
çë ,úåéúåàä úðéçá àåäù Y øåáãä úðéçá íâ ãò
íéøéàî Y íéëàìîå úåîùð ,íéìòôðáù ìòåôä
.'åë áìä ïî íéàöåéä íéøáã ,úå÷ìà éåìéâ úðéçáá

היוצאים "דברים הלבענין –מן הוא למעלה "

יש שבמלכות "דיבור" מבחינת הנשפעת שההשפעה
רבבה תשעגילוי ידי על בה (הנמשך אלקי אור של

ממנה). שלמעלה הספירות

בחינת של ש"האותיות" שבמלכותהדיבורומאחר
"בנשמות ומתגלים המלובשים והחיות האור הן
– שבנפעלים" הפועל "כח ונקרא – (כנ"ל) ומלאכים"
שבמלכות דיבור בבחינת זה אור גילוי תוספת לפיכך,
הלב", מן היוצאים "דברים בבחינת הפועל"), ("כח

" בתוך גם אלקות גילוי לתוספת "הנפעליםגורמת

ובמלאכים למעלה בנשמות היינו השומע"), ("לב
הלב"). אל ("נכנסים עליונים

,äèîìù úåîùðá íâ åæ äðéçá øéàîù ãò
éìá 'äì åáì áäìúäìå ìòôúäì ïäéìàî íéëùîðù

.äòéâé
בנשמות גם פועל למעלה בנשמות שנמשך הגילוי

שיתעוררו הלבמאליהןלמטה, והתלהבות בהתפעלות
חבירו, מלב היוצאים דברים השומע אדם כמו לה',
ממילא. בדרך מהם מתעורר והוא ללבו נכנסים שהם

שתעלה "מיד אדם לב מתעורר לפעמים זה ומטעם
מאלי'במח באה שההתעוררות ה'", אחדות שבתו

ומחמת למעלה, רצון עת שהיא משום – וממילא
המלכות שבמדת הדיבור בבחינת אלקות הגילוי
התפעלות ממילא בדרך פועל זה הרי למעלה,

למטה. האדם בנשמת והתלהבות

,äìòîìî íéëùîðä äàøéå äáäà úðéçá åäæå
.'åë ïúà äðúî úãåáò

האהבה בחינת היא מאלי', הבאה זו התעוררות
בדרך לאדם ונמשכת שבאה מלמעלה,מתנהוהיראה

כהונתכם". את אתן מתנה "עבודת נאמר זה ועל

ïåéìòä øåáã úðéçá êùîð ïéàùë ,íéîòôì ë"àùî
.äèîì éåìéâ úðéçáá

הלב מן יוצא שאינו דיבור יש למטה שבאדם כשם
וממילא הלב, ורגש התפעלות בלי בקרירות, הוא אלא
כביכול, למעלה, כן כמו – השומעים ללב נכנס אינו
הנמשכים האלקית והחיות שהאור זמנים יש הנה
מאירים אינם המלכות למדת העליונות מהספירות

למטה. גילוי בבחינת

בספירות גילוי תוספת יש אמנם [כלומר:
על הסתר יש אך המלכות, בבחינת וגם העליונות,
למטה, שתאיר מניח שאינו העליון" ה"דיבור בחינת
שכן וכל ונשמות, במלאכים נמשך הגילוי אין ובמילא

למטה]. בנשמות לא

äéææåâ éðôì ìçøë ,äéîåã éúîìàð áåúëù åîë
.äîìàð

העליון" "דיבור בחינת על זה והסתר" "העלם על
" הפסוקים לפנינאלמתינאמרו "כרחל וכן דומי'"

".נאלמהגוזזי'

פירוש:

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

יש וכאשר (כנודע), המלכות מדת היא "רחל"
(מדת העליון" "דיבור בבחינת אלקות" והסתר "העלם

גוזזי' לפני "כרחל נאמר ".נאלמההמלכות)

אלא מאליו מתעורר האדם אין כלל בדרך ולכן
התפעלות רגשי בלבו לעורר כדי עצומה יגיעה צריך
העליון הדיבור כאשר כי – לאלקות ותשוקה אהבה
את מרגיש האדם אין למטה, בגילוי נמשך אינו

למעלה. המלכות מדת של ה"תפלה"

éìë åì ïéàù ,íãàä úåéøîåçå úåéîùâ úîçî íâå
.äæ éåìéâ ìá÷ì

הדיבור מבחינת הגילוי כאשר גם לכך, בנוסף
שהאדם יתכן למטה, מאיר אתהעליון כלל ירגיש לא

כדי כי מלמעלה, הבאה ההתעוררות ואת הזה הגילוי
להיות עליו הזו ההתעוררות את להרגיש יוכל שהאדם

ראוי זה.כלי אור גילוי בתוכו לקבל

שאם משל, דרך על הארץ, על היורד בגשם וכמו
לא הגשם אזי אותה, זרעו ולא השדה את חרשו לא

יפעל אלקי אור שגילוי כדי וכך, מאומה; יפעל

מזוכך, במצב להיות עליו האדם, בנשמת התעוררות

ראוי כלי הוא אין וחומריותו גשמיותו מחמת אם אבל

מאומה. בו יפעל לא הגילוי הרי הזה, הגילוי את לקבל

íéàáä åîéçøå åìéçã ìá÷ì éãë éë åðééäã
äàøéå äáäà äìçú øøåòîù éãé ìò àåä ,äìòîìî

.åùôðá
ההתעוררות את לקבל" ראוי "כלי להיות כדי

לעורר האדם צריך מלמעלה, הבאה ויראה דאהבה

שלו, הכחות ידי על ויראתו ה' אהבת תחלה, בעצמו

לעיל, כמבואר ה', בגדולת בהתבוננות רבה ביגיעה

מה כל עצמו בכחות עושה האדם כאשר ורק

שמאיר אלקי אור לגילוי כלי נעשה הוא אזי שביכלתו,

ויראה לאהבה זוכה הוא זה גילוי ידי ועל מלמעלה,

לו הבאות ורחימו דחילו והן יותר, נעלית במדריגה

.מתנהבדרךמלמעלה
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dxe` ixry

דוקאÂ‰ÊÂ(לא) למה להבין ויש לב ישמח וקטרת שמן
ידוע הנה אך כו' זע"ז שייכי' ומה וקטרת שמן
הנפש בעצמות שזהו כנ"ל הנפש את המשיב הוא שהריח
מן ומיד שבראש בחכמה בתוס' אור שיאיר עד ממש
במוח עושה הריח ונמצא חדש חיות ללב נמשך המוח
עם המוח פנימי' חיבור שזהו הנפש השבת יחד ולב
כאשר החזק הריח בטבע בחוש כנראה יחד הלב פנימי'
משא"כ כא' ולב במוח הנפש משיב הנפש את משיב
תחלה במוח אורו שיאיר הנ"ל שבחכמה ותענוג שמחה
לב ישמח וקטרת שמן וזהו לשמחו ללב נמשך ואח"כ
דמשמע לב ישמח א' ולמה לב ישמחו רבים לשון והל"ל
נרות בחי' שזהו הוא והענין לב ישמח יחד חיבורם ע"י
בבחי' הנ"ל פנים הארת מיני ב' ענין שהוא הנ"ל וקטרת
פנים הארת בבחי' למעלה מבואר דהנה ואו"ח או"י
כמו למטה מלמעלה בא שהוא החכמה שע"י העליונים
יום בכל ומחדש עשית בחכמה דכולם במע"ב וכן במ"ת
במע"ב החכמה בחידוש פניו תאיר אדם וחכמת כו' מע"ב
פנימית בחידוש דתו' ובח"ע העולמות בחיצוניות יום בכל
אור ותורה כמ"ש אור נק' כשהתורה והיינו פנים הארת
בחי' הוא השמן אבל כנ"ל בפנים הארתה מתגלה שאז

מקור הוא אור גילוי מבחי' שלמעלה החכמה העלם
בהעלם והתענוג השמחה ושם דתורה ח"ע לפנימית
כו' בהעלם אצלו שעשועים אצלו ואהיה וכמ"ש העצמות
המוח פנימית כי המוח פנימית עם יחד ישמח הלב ואז
מאור משא"כ כנ"ל ממש כא' מתאחדים הלב פנימית עם
למטה מלמעלה זהו אך כו' אח"כ ללב יומשך דחכמה
ע"י והוא או"ח בבחי' למעלה מלמטה וכמ"כ או"י בבחי'
באו"ח שעולה הנפש את שמשיב הריח שהוא הקטרת
בהם לעשות יחד ולב במוח הנפש ועצמות פנימית להשיב
כנ"ל ריח שנק' המצו' היינו ולמעלה אחד וקשר חיבור
שבלב ומדות בחכמה גם אא"ס פנימית ולהמשיך להשיב
שהוא אע"פ לבדו דקטרת הריח בחי' ואמנם יחד העליון
לידי בא ההעלם אור אין הנפש והשבת ההמשכ' עושה
השמן ע"י רק נרות נק' שיהיה אור בבחי' גמור גילוי
הלב בשמחת וכן לגילוי ההעלם מן האור מדליק שממנו
קדש שמן ע"י כ"א א"א בלב בגלוי שיבא למטה מלמעלה
שמן יחד בחבורם וקטרת שמן וזהו בגלוי השמחה שבא

ישמח למעלה מלמטה וקטרת למטה לבמלמעלה
לאחדים והיו המוח פנימית עם שמתאחד שלו בפנימית
ש"מ שמחה בין ההפרש (וזהו יחיד לשון ישמח א' ולכך
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קסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

יש וכאשר (כנודע), המלכות מדת היא "רחל"
(מדת העליון" "דיבור בבחינת אלקות" והסתר "העלם

גוזזי' לפני "כרחל נאמר ".נאלמההמלכות)

אלא מאליו מתעורר האדם אין כלל בדרך ולכן
התפעלות רגשי בלבו לעורר כדי עצומה יגיעה צריך
העליון הדיבור כאשר כי – לאלקות ותשוקה אהבה
את מרגיש האדם אין למטה, בגילוי נמשך אינו

למעלה. המלכות מדת של ה"תפלה"

éìë åì ïéàù ,íãàä úåéøîåçå úåéîùâ úîçî íâå
.äæ éåìéâ ìá÷ì

הדיבור מבחינת הגילוי כאשר גם לכך, בנוסף
שהאדם יתכן למטה, מאיר אתהעליון כלל ירגיש לא

כדי כי מלמעלה, הבאה ההתעוררות ואת הזה הגילוי
להיות עליו הזו ההתעוררות את להרגיש יוכל שהאדם

ראוי זה.כלי אור גילוי בתוכו לקבל

שאם משל, דרך על הארץ, על היורד בגשם וכמו
לא הגשם אזי אותה, זרעו ולא השדה את חרשו לא

יפעל אלקי אור שגילוי כדי וכך, מאומה; יפעל

מזוכך, במצב להיות עליו האדם, בנשמת התעוררות

ראוי כלי הוא אין וחומריותו גשמיותו מחמת אם אבל

מאומה. בו יפעל לא הגילוי הרי הזה, הגילוי את לקבל

íéàáä åîéçøå åìéçã ìá÷ì éãë éë åðééäã
äàøéå äáäà äìçú øøåòîù éãé ìò àåä ,äìòîìî

.åùôðá
ההתעוררות את לקבל" ראוי "כלי להיות כדי

לעורר האדם צריך מלמעלה, הבאה ויראה דאהבה

שלו, הכחות ידי על ויראתו ה' אהבת תחלה, בעצמו

לעיל, כמבואר ה', בגדולת בהתבוננות רבה ביגיעה

מה כל עצמו בכחות עושה האדם כאשר ורק

שמאיר אלקי אור לגילוי כלי נעשה הוא אזי שביכלתו,

ויראה לאהבה זוכה הוא זה גילוי ידי ועל מלמעלה,

לו הבאות ורחימו דחילו והן יותר, נעלית במדריגה

.מתנהבדרךמלמעלה
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

דוקאÂ‰ÊÂ(לא) למה להבין ויש לב ישמח וקטרת שמן
ידוע הנה אך כו' זע"ז שייכי' ומה וקטרת שמן
הנפש בעצמות שזהו כנ"ל הנפש את המשיב הוא שהריח
מן ומיד שבראש בחכמה בתוס' אור שיאיר עד ממש
במוח עושה הריח ונמצא חדש חיות ללב נמשך המוח
עם המוח פנימי' חיבור שזהו הנפש השבת יחד ולב
כאשר החזק הריח בטבע בחוש כנראה יחד הלב פנימי'
משא"כ כא' ולב במוח הנפש משיב הנפש את משיב
תחלה במוח אורו שיאיר הנ"ל שבחכמה ותענוג שמחה
לב ישמח וקטרת שמן וזהו לשמחו ללב נמשך ואח"כ
דמשמע לב ישמח א' ולמה לב ישמחו רבים לשון והל"ל
נרות בחי' שזהו הוא והענין לב ישמח יחד חיבורם ע"י
בבחי' הנ"ל פנים הארת מיני ב' ענין שהוא הנ"ל וקטרת
פנים הארת בבחי' למעלה מבואר דהנה ואו"ח או"י
כמו למטה מלמעלה בא שהוא החכמה שע"י העליונים
יום בכל ומחדש עשית בחכמה דכולם במע"ב וכן במ"ת
במע"ב החכמה בחידוש פניו תאיר אדם וחכמת כו' מע"ב
פנימית בחידוש דתו' ובח"ע העולמות בחיצוניות יום בכל
אור ותורה כמ"ש אור נק' כשהתורה והיינו פנים הארת
בחי' הוא השמן אבל כנ"ל בפנים הארתה מתגלה שאז

מקור הוא אור גילוי מבחי' שלמעלה החכמה העלם
בהעלם והתענוג השמחה ושם דתורה ח"ע לפנימית
כו' בהעלם אצלו שעשועים אצלו ואהיה וכמ"ש העצמות
המוח פנימית כי המוח פנימית עם יחד ישמח הלב ואז
מאור משא"כ כנ"ל ממש כא' מתאחדים הלב פנימית עם
למטה מלמעלה זהו אך כו' אח"כ ללב יומשך דחכמה
ע"י והוא או"ח בבחי' למעלה מלמטה וכמ"כ או"י בבחי'
באו"ח שעולה הנפש את שמשיב הריח שהוא הקטרת
בהם לעשות יחד ולב במוח הנפש ועצמות פנימית להשיב
כנ"ל ריח שנק' המצו' היינו ולמעלה אחד וקשר חיבור
שבלב ומדות בחכמה גם אא"ס פנימית ולהמשיך להשיב
שהוא אע"פ לבדו דקטרת הריח בחי' ואמנם יחד העליון
לידי בא ההעלם אור אין הנפש והשבת ההמשכ' עושה
השמן ע"י רק נרות נק' שיהיה אור בבחי' גמור גילוי
הלב בשמחת וכן לגילוי ההעלם מן האור מדליק שממנו
קדש שמן ע"י כ"א א"א בלב בגלוי שיבא למטה מלמעלה
שמן יחד בחבורם וקטרת שמן וזהו בגלוי השמחה שבא

ישמח למעלה מלמטה וקטרת למטה לבמלמעלה
לאחדים והיו המוח פנימית עם שמתאחד שלו בפנימית
ש"מ שמחה בין ההפרש (וזהו יחיד לשון ישמח א' ולכך
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c"agקסו i`iyp epizeax zxezn

דתורה כו' שאמ' ר"ש כמו הנגלית ת"ת מצות לשמחת
כנ"ל העליונים פנים אור מגילוי רק באה השמחה אין אור
שמן (שזהו לב משמחי ה' פקודי כמו ש"מ שמחה אבל
שיאיר ממש בעצמות למעלה עולה מצוה) נר דולק שממנו
על שבריח יתירה המעלה שזהו לגילוי העצמות מהעלם
בו שאין לשובע שאוכל כמו לחם נק' והתורה המאכל
כו') המשמח יין שנק' התורה בפנימית רק פנימית שמחה
כמו לב נקרא שהקב"ה העליון באדם למעלה יובן וכך
ערך אין במעשיו ה' ישמח שנאמר ואע"פ לבבי צור

עושה שהוא העליון אדם לב שבפנימית פנימית לשמחה
ישמח תו"מ שהן וקטרת שמן שע"י העליונים פנים הארת
עושין שישראל המצו' ע"י והעיקר העליון האדם לב
פנימית חיבור שעושה הקטרת ריח ענין כמו שזהו למטה
לפי כו' בח"ע פניו ה' יאר וממילא יחד העליון ולב המוח
למעלה מלמטה לאין מיש בפ"מ רצון ביטול הן שהמצות
מאין העצמות העלם גילוי שיהיה הנפש השבת מעוררים
העליונים פנים בהארת אור גילוי בחי' להיות האמיתי
וד"ל: אור ותורה ואח"כ מצוה נר כי וזהו כו' אור דתורה
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היוÂ‰�‰ב) הראי' ע"פ החדש מקדשים שהיו בזמן
על מעידים כשרים עדים שני להיות צריכים
ת"ח שיהיו אפי' ולא סמוכים שיהיו א"צ אך הלבנה ראיית
נמשכת הראי' כי והענין לזה. כשרים הדיוטות ב' גם אלא
(תמיד הנולד את הרואה חכם איזהו כמאמר החכמה מן
נקראו הטעם מזה וכן בחכמה הראי' תלה א') ל"ב
נמשך הראי' כח שרוחנית הוא והטעם העדה עיני החכמים
רוחניות ראי' בחי' היא החכמה כי שבנפש החכמה מן
הוא ומה איך זולתו דבר להשיג הוא השכל מהות שהרי
מה דבר ולהכיר לתפוס ג"כ שענינה הראי' בדוגמת וה"ז
שמי כלומר י"ד) ב' (קהלת הולך בחשך הכסיל כתיב ולכן
רואה ואינו בחשך שהולך כמי הוא השכל כח נעדר שהוא
ראי' לראות לו א"א שכל לו שאין זה כך בבית מה כלום
אלא החכמה מן נמשכת שבעינים גשמיות והראי' רוחנית
שהראי' הטבע בספרי כידוע השכל חיצוניות מבחי' שהיא
הוא הקבלה ובל' שבראש המוח מחיצוניות נמשכת בעינים
בחי' הם דנו"ה וידוע עיינין תרין בחי' שהם דאבא נו"ה
ולא טעם לא בהם שאין נחל ערבי ונק' המדות חיצוניות
שני גם לכן יעקב, ירך בענין ג' מצוה אצלינו וכמבואר ריח
הלבנה מולד ראו שהם לומר עדים להיות כשירים הדיוטות
למעלה המדה היא כך הרי חיצוניות מבחי' היותם עם כי
על הראיה נמשך מהם חיצוני' בחי' שהם דאבא שנו"ה
לבחי' להעלותה עי"ז שיוכלו לבנה הנק' המ"ל בחי'
אח"כ ב"ד הראש שאומר במה והוא אבא אור עצמיות
העליון בקדש המל' העלאת עיקר זהו כי מקודש מקודש
כמו אלא זה שאין בהדיוטות די העדות משא"כ אבא דאור
סמוכים צ"ל ממש לקדשה אבל ההעלאה בשביל הכנה
אבא אור פנימי' הארת שהוא אבא יסוד מבחי' דייקא
וצונו באמרינו המצות שלפני הברכה עפ"י במ"א כמ"ש

מעצמיות וההתקשרות הצוותא עיקר שזהו יסוד שהוא
בפע"ח ג"כ וכמ"ש דוקא היסוד ע"י בישראל ב"ה א"ס
קדש ברית ממשל הלולב בדרוש מערב יוסף לה"ר
כו', שבראש המוח עם הגוף כללות מתעורר בו שכשמגיע
שרשו הדבור כי דוקא בפה מקודש ב"ד הראש צ"ל וגם
הדבור דמהבל כידוע ברתא יסד דאבא אבא אור בפנימיות
ע"י צ"ל ההעלאות שכל ולפי כו' מקיף אור נעשה
להשפיע החסד מטבע כי החסדים ע"י ולא דוקא הגבורות
גבור מבחי' שהוא האש אבל למטה ממעלה כמים הולירד
ק"ש לפני בכח דאנא מ"ב שם אומרים ולכן לעלות טבעו
מ"ן בבחי' הנשמה העלאת צ"ל שאז משום המטה שעל
שזהו ו') ל"א (תלים רוחי אפקיד בידך כמ"ש דנוק' ביסוד
מי בקידוש הטעם מזה וכן דוקא דגבורה מ"ב שם ע"י
בדעתם שיש לפי לקדש נשים כשירים העלאה שהם חטאת
משום דחסד עט' בה ואין קלה שדעתם אע"פ דגבורה עט'
באורך כמ"ש כו' דגבורה בעט' די העלאה לצורך שמ"מ
זו העלאה לצורך גם לכן כו' אדומה פרה ע"פ בתורה
דין מבחי' שהוא דוקא דין בית צ"ל החדש דקידוש
מבחי' הם סמוכים שב"ד נת' שהרי להבין אך וגבורה,
עד דוקא הגבורה למדת להם יש שייכות איזו א"כ אבא
הפרד"ס מ"ש ע"פ הענין אמנם דין, בית בשם שיקראו
חסד או דין בחי' החכמה אם המקובלים במחלוקת
כתבו המקובלים ושאר דין היא שהחכמה כתב שהחייט
מ"ש כי אמת ששניהם הכריע והאריז"ל חסד שהיא
מתלבשת שבה דא"א ח"ס בחי' היינו דין היא שהחכמה
בחי' היא דאצי' חכמה אבל דין נק' ולפיכך דע"י גבורה
כי ידוע הדבר וביאור הימין, קו הוא חח"ן שהרי חסד
דכתר האור שפע למדוד המדה קו בחי' היא דא"א חכמה
שאינו למי ולא שראוי למי וגבול במדה נמשך שיהי' עליון
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ולטובים לרעים אפיים ארך הוא הכתר עצם מצד כי ראוי
(איוב לו תתן מה צדקת אם כי ית' קמי' כאורה וכחשכה
אבל ו'), ל"ה (איוב לו תעשה מה פשעיך ורבו ז') ל"ה
ודעת טעם ימצא בשכל הדבר לדון כשבא החכמה ע"י
יעמיק ואם רצויים אינן שמעשיו למי להטיב מהראוי שאין
הרי פסול שמץ איזה לכך שראוי במי גם ימצא בשכלו
בעיניו זכו לא שמים וכמאמר וצמצום דין בחי' הוא השכל
שיש שבתורה בחכמה מצינו בזה וכיוצא ט"ו) ט"ו (איוב
ל"ת שס"ה הנה הן כלל ודרך וצמצומים דינין הרבה בה
בחי' שזהו חמץ תאכל ולא דם תאכל ולא חלב תאכל לא
מהקדושה דוחה בשמאל ולדחותם להרחיקם הרחקה
(ויקרא כו' הטהור ובין הטמא בין להבדיל וכמ"ש האלקית
בגמר לע"ל ולכן דין בחי' היא שהחכמה ונמצא מ"ז) י"א
אור נגלות בהגלות החכמה ע"י שמתבררים הבירורים כל
חזיר עתיד שארז"ל עד וצמצום דין בחי' אז יהי' לא הכתר
שמתלבשת דע"י גבורה מדת ע"ש והנה כו' להטהר
יש שבהם גבורה בחי' ומחמת ב"ד הסמוכים נק' בחכמה
הוא ההעלאות שכל אבא באור המ"ל להעלות כח בהם
יובן הנ"ל כל ואחר כנ"ל. החדש מקודש וז"ס הגבורה ע"י
בא"י חדש כל עליה לברך שצריך הלבנה ברכת ענין ג"כ
שאמרו מ"ב בסנהדרין רז"ל בדברי כידוע חדשים מחדש
הוא הברכה מצות ועיקר השכינה פני מקביל כאילו שהוא
בין הפרש יש כי והענין ואילך, המולד אחר ימים ז' מן
למעלה ממטה העלאה היא הקדושה כי לברכה קדושה
אומרים שאנו קדש פי' ג"כ וזהו הבדלה ל' קדושה שהרי
מחי' היותו ועם מהעולמות מובדל שהוא לומר ית' עליו
מובדל אלא ח"ו בגוף כח להיות עמם מעורבב אינו אותם
אותם מחי' הוא זו הקפה וע"י עליהם ומקיף מהם ומתנשא
לעצמיותו ערוך שאין מה בהם מתלבשת בעלמא והארה
ממעלה המשכה ענינה הברכה אבל במ"א, כ"ז כמ"ש כו'
וגם מים מהמשכת קבוץ שהוא בריכה ענין כמו למטה
גילוי ממשיכים שאנו כלומר ברוך אומרים אנו ית' עליו
תאיר שמ"מ מהעולמות ומובדלת הקדושה ית' ממנו הארה
שהוא ב"ה הקדוש פי' וזהו המצות ע"י להם ותתגלה בהם
מאמר בפי' וכמבואר ברוך להיות ממשיכים ואנו קדוש
במתיבתא קמיפלגי א') פ"ו (ב"מ הפועלים בפ' האגדה
ואיהי ברוך איהו בזהר וז"ש כו' טהור אמר קב"ה דרקיע
נק' הא"ס שורה שבו המקור שהוא אבא אור פי' ברכה
שלשם בריכה מלשון ברכה נק' המקבל אימ' ואור ברוך
למטה הארה משם להיות ב"ה מא"ס ההמשכה קבוץ הוא
שמתחלה לשדות המעין מן להמשיך שרוצה מי וכמו

ממשיך הוא ומשם לתוכה המעין מי שיתקבץ בריכה עושה
וכמ"כ הראויה, המדה כפי המצטרכים למקומות בחפירות
החדש קידוש אלו דברים ב' ג"כ שמצותה הלבנה בענין
של ההעלאה ענינו שהקידוש הלבנה ברכת ואח"כ מתחלה
סמוכים ע"י שבחכמה דאא"ס העליונה בקדושה המל'
להאיר אותה ממשיכים אנו שנתקדשה ואחר כנ"ל דוקא
איהי כי הברכה ע"י והיינו אלינו ב"ה א"ס דאור זו הארה
שוכנת היא כי שכינה פני מקבל כאלו רז"ל וז"ש ברכה
אחר צ"ל ולכן כנ"ל האלהות המשכת סוד והוא בתחתונים
ההארה קבלה המולד שאחר אלו ימים שבז' משום ימים ז'
כמ"ש הוא ענינם לידע תרצה ואם אבא דאור ספי' ז' מכל
עילאה חכמה שהוא אדה"ר שנתן שנים ע' בענין במ"א
כלולים שבחכמה מדות ז' לה שנתן המל' מדת שהוא לדוד
הזה האור שקבלה ואחר כו', הדבור עיקר שמהם מעשר
הנ"ל ובכל וד"ל: למטה כ"ז להמשיך אותה מברכים אנו
דא בתר פקודא ע"ב דקפ"ז תשא פ' הרע"מ מאמר יובן
כלה איהי קדישא דסיהרא בגין החדש את לקדש
דאתחזי' ולבתר כו' גבורה דאיהי ב"ד ע"פ דמתקדשת

כ בא"י עלי' מברך לאורה דיאותו מהסיהרא מכל ומובן ו'
ביאר מתחלה כי דא בתר פקודא ואומרו למעלה, שהקדמנו
דא בתר פקודא אומרו ואח"כ השקל מחצית מצות שם
בפ' החדש קדוש כי בתורה סמוכים שאינן הגם קדה"ח
בתר קדה"ח על שאמר ועוד תשא בכי השקל ומחצית [בא]
בתורה קדמה קדה"ח ובאמת השקל מחצית אחר ר"ל דא
ואמר למעלה המצות שרשי על שכוונתו הענין אלא כו'
בשקל השקל מחצית מצות אצלינו התבאר כי א' ענין שהם
המל' אל קדש הנק' אבא אור המשכת ג"כ שהוא הקדש
אמונה ורעה ע"פ כמש"ש המל' העלא' אח"כ עי"ז להיות
אבא, באור המל' העלאת ג"כ הוא קדה"ח ומצות כו'
השקל שבמחצית אלא והמשכה העלאה יש ובשניהם
שמתחלה הוא נהפוך ובקדה"ח לההעלאה ההמשכה קדמה
מ"מ אבל וההמשכה הברכה ואח"כ וההעלאה הקידוש
כמ"ש שבחכמה אא"ס עם המל' התאחדות א' ענין שניהם
קדה"ח על אמר ולזה י"ט) ג' (משלי כו' בחכמה הוי'
צריכים האופנים אלו שני באמת כי דא בתר פקודא
דאור המשכה מתחלה למעלה המדה שכך אלא להתקיים
כענין ואח"כ השקל מחצית כענין ההעלאה ואח"כ אבא
מארז"ל מובן ובזה וכו' ההעלאה שאחר המשכה קדה"ח
מהם ושנים משה שנתקשה דברים בג' ב') קנ"ז ח"ב (זהר
ג"כ המנורה וכן א' ענין שניהם כי השקל ומחצית החדש

וד"ל: כידוע במל'

ycegd yeciw zevn

•

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



קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ולטובים לרעים אפיים ארך הוא הכתר עצם מצד כי ראוי
(איוב לו תתן מה צדקת אם כי ית' קמי' כאורה וכחשכה
אבל ו'), ל"ה (איוב לו תעשה מה פשעיך ורבו ז') ל"ה
ודעת טעם ימצא בשכל הדבר לדון כשבא החכמה ע"י
יעמיק ואם רצויים אינן שמעשיו למי להטיב מהראוי שאין
הרי פסול שמץ איזה לכך שראוי במי גם ימצא בשכלו
בעיניו זכו לא שמים וכמאמר וצמצום דין בחי' הוא השכל
שיש שבתורה בחכמה מצינו בזה וכיוצא ט"ו) ט"ו (איוב
ל"ת שס"ה הנה הן כלל ודרך וצמצומים דינין הרבה בה
בחי' שזהו חמץ תאכל ולא דם תאכל ולא חלב תאכל לא
מהקדושה דוחה בשמאל ולדחותם להרחיקם הרחקה
(ויקרא כו' הטהור ובין הטמא בין להבדיל וכמ"ש האלקית
בגמר לע"ל ולכן דין בחי' היא שהחכמה ונמצא מ"ז) י"א
אור נגלות בהגלות החכמה ע"י שמתבררים הבירורים כל
חזיר עתיד שארז"ל עד וצמצום דין בחי' אז יהי' לא הכתר
שמתלבשת דע"י גבורה מדת ע"ש והנה כו' להטהר
יש שבהם גבורה בחי' ומחמת ב"ד הסמוכים נק' בחכמה
הוא ההעלאות שכל אבא באור המ"ל להעלות כח בהם
יובן הנ"ל כל ואחר כנ"ל. החדש מקודש וז"ס הגבורה ע"י
בא"י חדש כל עליה לברך שצריך הלבנה ברכת ענין ג"כ
שאמרו מ"ב בסנהדרין רז"ל בדברי כידוע חדשים מחדש
הוא הברכה מצות ועיקר השכינה פני מקביל כאילו שהוא
בין הפרש יש כי והענין ואילך, המולד אחר ימים ז' מן
למעלה ממטה העלאה היא הקדושה כי לברכה קדושה
אומרים שאנו קדש פי' ג"כ וזהו הבדלה ל' קדושה שהרי
מחי' היותו ועם מהעולמות מובדל שהוא לומר ית' עליו
מובדל אלא ח"ו בגוף כח להיות עמם מעורבב אינו אותם
אותם מחי' הוא זו הקפה וע"י עליהם ומקיף מהם ומתנשא
לעצמיותו ערוך שאין מה בהם מתלבשת בעלמא והארה
ממעלה המשכה ענינה הברכה אבל במ"א, כ"ז כמ"ש כו'
וגם מים מהמשכת קבוץ שהוא בריכה ענין כמו למטה
גילוי ממשיכים שאנו כלומר ברוך אומרים אנו ית' עליו
תאיר שמ"מ מהעולמות ומובדלת הקדושה ית' ממנו הארה
שהוא ב"ה הקדוש פי' וזהו המצות ע"י להם ותתגלה בהם
מאמר בפי' וכמבואר ברוך להיות ממשיכים ואנו קדוש
במתיבתא קמיפלגי א') פ"ו (ב"מ הפועלים בפ' האגדה
ואיהי ברוך איהו בזהר וז"ש כו' טהור אמר קב"ה דרקיע
נק' הא"ס שורה שבו המקור שהוא אבא אור פי' ברכה
שלשם בריכה מלשון ברכה נק' המקבל אימ' ואור ברוך
למטה הארה משם להיות ב"ה מא"ס ההמשכה קבוץ הוא
שמתחלה לשדות המעין מן להמשיך שרוצה מי וכמו

ממשיך הוא ומשם לתוכה המעין מי שיתקבץ בריכה עושה
וכמ"כ הראויה, המדה כפי המצטרכים למקומות בחפירות
החדש קידוש אלו דברים ב' ג"כ שמצותה הלבנה בענין
של ההעלאה ענינו שהקידוש הלבנה ברכת ואח"כ מתחלה
סמוכים ע"י שבחכמה דאא"ס העליונה בקדושה המל'
להאיר אותה ממשיכים אנו שנתקדשה ואחר כנ"ל דוקא
איהי כי הברכה ע"י והיינו אלינו ב"ה א"ס דאור זו הארה
שוכנת היא כי שכינה פני מקבל כאלו רז"ל וז"ש ברכה
אחר צ"ל ולכן כנ"ל האלהות המשכת סוד והוא בתחתונים
ההארה קבלה המולד שאחר אלו ימים שבז' משום ימים ז'
כמ"ש הוא ענינם לידע תרצה ואם אבא דאור ספי' ז' מכל
עילאה חכמה שהוא אדה"ר שנתן שנים ע' בענין במ"א
כלולים שבחכמה מדות ז' לה שנתן המל' מדת שהוא לדוד
הזה האור שקבלה ואחר כו', הדבור עיקר שמהם מעשר
הנ"ל ובכל וד"ל: למטה כ"ז להמשיך אותה מברכים אנו
דא בתר פקודא ע"ב דקפ"ז תשא פ' הרע"מ מאמר יובן
כלה איהי קדישא דסיהרא בגין החדש את לקדש
דאתחזי' ולבתר כו' גבורה דאיהי ב"ד ע"פ דמתקדשת

כ בא"י עלי' מברך לאורה דיאותו מהסיהרא מכל ומובן ו'
ביאר מתחלה כי דא בתר פקודא ואומרו למעלה, שהקדמנו
דא בתר פקודא אומרו ואח"כ השקל מחצית מצות שם
בפ' החדש קדוש כי בתורה סמוכים שאינן הגם קדה"ח
בתר קדה"ח על שאמר ועוד תשא בכי השקל ומחצית [בא]
בתורה קדמה קדה"ח ובאמת השקל מחצית אחר ר"ל דא
ואמר למעלה המצות שרשי על שכוונתו הענין אלא כו'
בשקל השקל מחצית מצות אצלינו התבאר כי א' ענין שהם
המל' אל קדש הנק' אבא אור המשכת ג"כ שהוא הקדש
אמונה ורעה ע"פ כמש"ש המל' העלא' אח"כ עי"ז להיות
אבא, באור המל' העלאת ג"כ הוא קדה"ח ומצות כו'
השקל שבמחצית אלא והמשכה העלאה יש ובשניהם
שמתחלה הוא נהפוך ובקדה"ח לההעלאה ההמשכה קדמה
מ"מ אבל וההמשכה הברכה ואח"כ וההעלאה הקידוש
כמ"ש שבחכמה אא"ס עם המל' התאחדות א' ענין שניהם
קדה"ח על אמר ולזה י"ט) ג' (משלי כו' בחכמה הוי'
צריכים האופנים אלו שני באמת כי דא בתר פקודא
דאור המשכה מתחלה למעלה המדה שכך אלא להתקיים
כענין ואח"כ השקל מחצית כענין ההעלאה ואח"כ אבא
מארז"ל מובן ובזה וכו' ההעלאה שאחר המשכה קדה"ח
מהם ושנים משה שנתקשה דברים בג' ב') קנ"ז ח"ב (זהר
ג"כ המנורה וכן א' ענין שניהם כי השקל ומחצית החדש

וד"ל: כידוע במל'
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˙‡Ê·.'וגו לחטאת בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבא
נכנס זכות באיזהו פל"ח תצוה פ' במד"ר ואמרז"ל
שנא' עמו, נכנסת היתה המילה זכות הקדשים, לקדש אהרן
זאת שנא' מילה אלא זאת ואין הקדש, אל אהרן יבא בזאת
כה"ג מה מפני פכ"א, אחרי פ' במד"ר אמרז"ל וגם בריתי.
לשמונה שהיא מילה כנגד אלא בגדים בשמונה משמש
אהרן נכנס זכות באיזהו שארז"ל מה"ע צ"ל ולכאו' ימי'.
נכנסת היתה המילה זכות לומר שצריך עד הקדשים לקדש
קדשים, קדש במדריגת ג"כ הי' עצמו אהרן הלא עמו,
אהרן ויבדל ומשה אהרן עמרם בני י"ג, כ"ג בדה"א כמ"ש
וא"כ וגו', עולם עד ובניו הוא קדשים קדש להקדישו
הלא נכנס, הי' זכות באיזהו לשאול כלל מקום אין לכאורה
נבדל אהרן כי הגם ועכצ"ל כזו. במדריגה הי' עצמו הוא
זכות באיזהו לשאול מקום יש מ"מ קדשים, קדש להיות
לחלק צריכי' שנמצא ביוהכ"פ, הקדשים לקדש נכנס הי'
אהרן שהי' הקדשים קדש לבחי' דאהרן, קדשים קדש בין

מהו. וצ"ל ביוהכ"פ, נכנס
Ô·ÂÈÂכהן בין אין דמגילה פ"א במשנה מארז"ל בהקדם

הבא פר אלא בגדי' למרובה המשחה בשמן משוח
שזדונו בדבר היתר משוח כהן הורה שאם המצות, כל על
המשיח הכהן אם שנא' פר, מביא כהוראתו ועשו כרת
בגדי' המרובה משא"כ ג') ד' (ויקרא העם, לאשמת יחטא
גדול כהן שנעשה הוא משוח כהן וענין הדיוט. ככהן הוא
באים בגדי' והשמונה המשחה, בשמן אותו שמשחו ע"י
בשמן שנמשח ע"י גדול כהן שנעשה שע"י ממילא,
ראשון בבית הי' וזה בגדי', שמונה ללבוש צריך המשחה
המשחה, שמן של צלוחית נגנזה שבימיו יאשיהו, מלך עד
נעשה הי' שני בית זמן וכל ואילך מימיו ראשון ובבית
נק' ולכן דכה"ג, כהונה בגדי השמונה שלבש ע"י כה"ג
הדיוט וכהן בגדים בח' משמש שכה"ג בגדי' מרובה
למרובה כו' המשיח כהן בין אין אמרז"ל וע"ז בארבעה,

כו'. פר אלא בגדים
ÔÈ·‰ÏÂהאדם בנפש ופעולתו אהרן ענין שורש צ"ל זה

שהוא פי' אדם, נשמת ה' נר הם הנרות להעלות הוא
רועי' מז' הי' שהוא לפי הנשמות הם הנרות מדליק
ממשיך והוא הנשמות, לכלליות אלקות חיות הממשיכי'
האהבה אש מדורת ולהגדיל לה' עזה אהבה להעלות
ויובן עמוק. ולב איש בקרב מתלהטת שלהבת אש כרשפי
אברהם ג"כ שנק' אברהם על אהרן מעלת ענין בביאור זה
בחי' ג"כ והמשיך רועי', מז' הראשון הי' והוא אוהבי,
ציווי, ל' הא' פי', שני יש ואהבת בפי' דהנה בנש"י. אהבה
שבלב. מדה על ציווי ל' שייך איך ולכאו' הבטחה. ל' והב'
בגדולת שיתבונן התבוננות על הוא דהציווי הענין אך
בכאו"א שיש הטבעית אהבה לבחי' יבא ועי"ז אוא"ס
על ציווי ל' יתכן ולכן מאבותינו. לנו בירושה מישראל
אל מהעלם להוציאה האדם ביכולת שהרי זו אהבה בחי'
אחד, שה' איך דק"ש ראשון בפסוק ההתבוננות ע"י הגילוי
שהמשיך האהבה בחי' וזהו כו', ואהבת לבחי' בא ועי"ז
מוסתרת היא הנה אך תולדותם, בטבע בנש"י אאע"ה
מהעלם להוציאה כ"א יכול התבוננות בחי' וע"י ונעלמת,
תולדתו, בטבע בהעלם ישנה שכבר מאחר הגילוי, אל
ל' ואהבת בפי' הב' פי' אבל טבעית. אהבה נק' שלכן
ומדריגת מעלת זהו אהבה, לידי לבוא סופך היינו הבטחה,
שאין הטו"ד מן שלמעלה אה"ר בחי' שהיא דאהרן אהבה
לו כשנותנים כ"א התבוננות, ע"י לבוא האדם ביכולת זה
שנמשכת הטבעית אהבה לבחי' דומה ואינו מלמעלה,
הגבלה, בבחי' וה"ז השכל, השגת ע"פ שזהו מהתבוננות
האדם כמו והיינו חייך, הוא כי ה' את לאהבה שזה"ע
חיי הוא ב"ה שאוא"ס יתבונן כאשר כן נפשו חיי אוהב
משא"כ אהבה. בחי' לו נמשך זו מהתבוננות כו', החיים
כו' מהכלי לצאת גבול שבלי אהבה היא דאהרן אה"ר
ע"י כו' מלמעלה הבאה היא כו', השכל הגבלת היפך
והיינו נראה, אותיות הוא אהרן כי כה"ג אהרן המשכת
כו'. מלמעלה הבא דוקא באורך אור, נראה באורך בחי'
דאברהם לאהבה דאהרן אהבה בין ההפרש שורש וזהו

אוהבי.
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א"סÂ‰ÊÂלא) למהו"ע שיקראוהו כו' הוי' קרוב
והיינו דתורה באמת הנ"ל העצמים משעשועים
אוא"ס גילוי להמשיך רק שהוא התורה לשם לשמה
כו' ת"ת מצות כוונת ענין עיקר כל שזהו דתורה באותיות
כמו ותושבע"פ בתושב"כ ושונה שקורא קריאה ע"י והוא
הקב"ה ותושבע"פ שבכתב בתורה ושונה הקורא כל שאמ'
קול הקול וכתיב כו'. צלך הוי' וכמ"ש כנגדו ושונה קורא
התורה דאותיות זה שבקול לפי והיינו דתורה קול זה יעקב
דתושמ"ע בח"ע אוא"ס המשכת להיות למעלה מעורר
ואותה המקרא אותו ג"כ ושונה קורא שהוא הוי' קול בבחי'
כמו דתורה בקול אוא"ס התלבשות שזהו כנגדו ההלכה
ממש שיקראוהו וזהו כו'. שעשועים אצלו התוה"ק שהיתה
זו שבקריאה התורה לשם לשמה והיינו כו' דתורה באמת
העצמים שעשועים בבחי' בתורה עצמו וממשיך קורא הוי'
היחוד שזהו בפמשמ"ע שלום נעשה ודאי ובזה כו'. ממש
ריעין תרין נקראים שיהיו דחו"ב וה"א יו"ד בין וההתחברות

כנ"ל. וגילוי והעלם והתפשטות בצמצום כו' מתפרשן דלא
כו'. העולמו' להשתל' הצריך כפי ושיעור במדה ושיהי'

נכונה ובמזיגה ההפכים מכל כלול להיות האמת מדת שז"ע
נעשה התורה ע"י ולזאת כו'. אמת הוא שאז דוקא
ענין כי כו'. דוקא נכונה במזיגה וגילוי דהעלם ההתחברות
יאירו שניהם אלא כלל הפכים יהיו שלא הוא ההתחברות
לגילוי מההעלם תמיד ונמשך דל"מ רעין כתרין בתמידות
תמיד הנובע וכמעין כו' לזה גורם וזה תמיד ליש מאין היינו
ע"פ וזהו כו'. והתפשטות נהר להיות הגילוי אל ההעלם מן
וסיפור ספר שנק' ותושבע"פ דתושב"כ בחכ' אוא"ס הארת
שיקראוהו שזהו כנ"ל מחו"ג המיצוע שהוא אמת בבחי'

כו'. דוקא דתורה באמת
.¯ÂˆÈ˜ע"י דתורה, באמת א"ס למהו"ע באמת, יקראוהו

כ"א הפכים יהיו לא זו המשכה ע"י ושונה. שקורא
מתפרשן. דלא ריעין תרין

כתי"ק) מגוף להעתיק ניתן כאן (עד
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ואפילו גשמית בהשפעה שבא עד ומתגשם, ומזלות לגלגלים מגיע האור השתלשלות, בריבוי
כל אצל יתכן שזה איך יבאר גדולה. השפלה וזו טובה, כפוי שהי' פרעה כמו מאלקות, היפך

אהל ויושבי עסק בעלי מאיתנו, אחד

Èea¯·eיצירה ּבבריאה האֹור ּדהׁשּתלׁשלּות ההׁשּתלׁשלּות ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָ
הרי הּמדרגֹות, ּברּבּוי למדרגה מּמדרגה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָעׂשּיה
ׁשּבהּגיע עד למדרגה, מּמדרגה האֹור ּומסּתּתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָמתעּלם
ולכן ּומתגּׁשם, מתעּבה הרי והּמּזלֹות הּגלּגּלים לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהאֹור
ּדעֹולם הּגׁשמי ועֹולם הּתחּתֹון ּבעֹולם והּגּלּוי ההׁשּפעה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָּכל
"ּומּמגד ׁשּנאמר ּוכמֹו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ידי על הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּזה

ּוכמאמר ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש עׂשב14ּתבּואת ל "אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּלמּטה
הּגלּגּלים ּדר ׁשּׁשֹופע האלקי וחּיּות מאֹור ּבא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ּבהעלם ּבא ּׁשהאלקּות מה ּגדֹולה הׁשּפלה ּדזהּו ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומּזלֹות,
ּדרּבּוי והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ,ּכ ּכל ּגדֹול ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָוהסּתר
ּבהׁשּפעה ׁשּבא עד עׂשּיה יצירה ּדבריאה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
צמצּומים ּבהרּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט וגׁשמית, ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָחיצֹונית
מאלקּות ההפ ּדבר להיֹות ׁשּיכֹול עד והסּתרים ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעלמֹות
ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, חס לגמרי הוי' על לׁשּכח והינּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלגמרי,

אחרא וסטרא ּבקלּפה ׁשהּוא ואנייבּכמֹו יארי "לי לאמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
האמ הפ ׁשּזהּו ּד"ויברעׂשיתני", הּוא ּדהאמת מּמׁש, ת ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּפרעה" את ּבמקֹומֹו)יעקב ּברׁש"י הּובא ּבתנחּומא, (ואיתא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ
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א"סÂ‰ÊÂלא) למהו"ע שיקראוהו כו' הוי' קרוב
והיינו דתורה באמת הנ"ל העצמים משעשועים
אוא"ס גילוי להמשיך רק שהוא התורה לשם לשמה
כו' ת"ת מצות כוונת ענין עיקר כל שזהו דתורה באותיות
כמו ותושבע"פ בתושב"כ ושונה שקורא קריאה ע"י והוא
הקב"ה ותושבע"פ שבכתב בתורה ושונה הקורא כל שאמ'
קול הקול וכתיב כו'. צלך הוי' וכמ"ש כנגדו ושונה קורא
התורה דאותיות זה שבקול לפי והיינו דתורה קול זה יעקב
דתושמ"ע בח"ע אוא"ס המשכת להיות למעלה מעורר
ואותה המקרא אותו ג"כ ושונה קורא שהוא הוי' קול בבחי'
כמו דתורה בקול אוא"ס התלבשות שזהו כנגדו ההלכה
ממש שיקראוהו וזהו כו'. שעשועים אצלו התוה"ק שהיתה
זו שבקריאה התורה לשם לשמה והיינו כו' דתורה באמת
העצמים שעשועים בבחי' בתורה עצמו וממשיך קורא הוי'
היחוד שזהו בפמשמ"ע שלום נעשה ודאי ובזה כו'. ממש
ריעין תרין נקראים שיהיו דחו"ב וה"א יו"ד בין וההתחברות

כנ"ל. וגילוי והעלם והתפשטות בצמצום כו' מתפרשן דלא
כו'. העולמו' להשתל' הצריך כפי ושיעור במדה ושיהי'

נכונה ובמזיגה ההפכים מכל כלול להיות האמת מדת שז"ע
נעשה התורה ע"י ולזאת כו'. אמת הוא שאז דוקא
ענין כי כו'. דוקא נכונה במזיגה וגילוי דהעלם ההתחברות
יאירו שניהם אלא כלל הפכים יהיו שלא הוא ההתחברות
לגילוי מההעלם תמיד ונמשך דל"מ רעין כתרין בתמידות
תמיד הנובע וכמעין כו' לזה גורם וזה תמיד ליש מאין היינו
ע"פ וזהו כו'. והתפשטות נהר להיות הגילוי אל ההעלם מן
וסיפור ספר שנק' ותושבע"פ דתושב"כ בחכ' אוא"ס הארת
שיקראוהו שזהו כנ"ל מחו"ג המיצוע שהוא אמת בבחי'

כו'. דוקא דתורה באמת
.¯ÂˆÈ˜ע"י דתורה, באמת א"ס למהו"ע באמת, יקראוהו

כ"א הפכים יהיו לא זו המשכה ע"י ושונה. שקורא
מתפרשן. דלא ריעין תרין

כתי"ק) מגוף להעתיק ניתן כאן (עד

h"px evlgd qxhpew

•

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

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz'd mixn`nd xtq

ואפילו גשמית בהשפעה שבא עד ומתגשם, ומזלות לגלגלים מגיע האור השתלשלות, בריבוי
כל אצל יתכן שזה איך יבאר גדולה. השפלה וזו טובה, כפוי שהי' פרעה כמו מאלקות, היפך

אהל ויושבי עסק בעלי מאיתנו, אחד

Èea¯·eיצירה ּבבריאה האֹור ּדהׁשּתלׁשלּות ההׁשּתלׁשלּות ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָ
הרי הּמדרגֹות, ּברּבּוי למדרגה מּמדרגה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָעׂשּיה
ׁשּבהּגיע עד למדרגה, מּמדרגה האֹור ּומסּתּתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָמתעּלם
ולכן ּומתגּׁשם, מתעּבה הרי והּמּזלֹות הּגלּגּלים לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהאֹור
ּדעֹולם הּגׁשמי ועֹולם הּתחּתֹון ּבעֹולם והּגּלּוי ההׁשּפעה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָּכל
"ּומּמגד ׁשּנאמר ּוכמֹו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ידי על הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּזה

ּוכמאמר ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש עׂשב14ּתבּואת ל "אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּלמּטה
הּגלּגּלים ּדר ׁשּׁשֹופע האלקי וחּיּות מאֹור ּבא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ּבהעלם ּבא ּׁשהאלקּות מה ּגדֹולה הׁשּפלה ּדזהּו ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומּזלֹות,
ּדרּבּוי והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ,ּכ ּכל ּגדֹול ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָוהסּתר
ּבהׁשּפעה ׁשּבא עד עׂשּיה יצירה ּדבריאה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
צמצּומים ּבהרּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט וגׁשמית, ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָחיצֹונית
מאלקּות ההפ ּדבר להיֹות ׁשּיכֹול עד והסּתרים ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעלמֹות
ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, חס לגמרי הוי' על לׁשּכח והינּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלגמרי,

אחרא וסטרא ּבקלּפה ׁשהּוא ואנייבּכמֹו יארי "לי לאמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
האמ הפ ׁשּזהּו ּד"ויברעׂשיתני", הּוא ּדהאמת מּמׁש, ת ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּפרעה" את ּבמקֹומֹו)יעקב ּברׁש"י הּובא ּבתנחּומא, (ואיתא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ
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הׁשּפעת והּוא לקראתֹו", נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו ּברכֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ"ּובּמה
ּוגבּולים הּמצרים מל ּפרעה הּנה ,ׁשּנמׁש העליֹון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּטֹוב
ׁשהּוא עׂשיתני", ואני יארי "לי ואֹומר טֹובה ּכפּוי עֹוד ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָֹהּוא
ואחד אחד ּבכל ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו כן ּכמֹו אׁשר האמת, ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהפ
מה הּוא עסקים ּדבבעלי אהל, ויֹוׁשבי עסקים ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבבעלי
ּדהגם הּזה, החיל ּכל את לי עׂשה ידי ועצם ּדכחי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּׁשחֹוׁשב
ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ׁשהּוא ּומאמין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּיֹודע
ודבר ּדבר ּכל על ׁשמים ׁשם ּומזּכיר ּתעׁשיר, היא ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָהוי'
הינּו ידֹו, ועצם ּדכחֹו חֹוׁשב הּנה מקֹום ּומּכל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּבעסקֹו,
הענינים, ּבכל העּלּוי, ּבזמן הּנה ולזאת לֹו, עמדה ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹּדחכמתֹו
ּכי לֹו ונדמה מהּותֹו, ּבעצם מתּגאה ׁשהּוא ּבהּותֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָיעֹוז
הּוא וׁשלֹום חס הּדחק ּבזמן להפ וכן לֹו, עמדה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹחכמתֹו
ּדברּכת ּדמאחר אמת, אינם ּדׁשניהם וׁשפלּות, רּוח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבנמיכת
נפׁשֹו, ּבהרּגׁש ּבהׁשואה להיֹות צרי הרי ּתעׁשיר היא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהוי'
ּדהגם אהל, ּביֹוׁשבי הּוא כן ּדכמֹו חּסרֹון, ּבֹו ּדיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא
אפׁשר הרי זאת ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹומד
הּתֹורה, הפ ׁשהּוא הלכה ּדבר אֹומר הּתֹורה ׁשּבכח ְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחלילה
ּבאמּונה ּבהוי' ּדמאמין ּדהגם העסקים, ּבעלי ּכדגמת ְְְְֱֲֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּוא
הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח הּנֹותן יתּבר ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפׁשּוטה
לּבֹו מצליחים, עניניו ּכאׁשר הּנה זה ּובכל ּתעׁשיר, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהיא

ּדחּוק וׁשלֹום חס וכאׁשר כּו', ּבעצמֹו ויתּגאה עליו ְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָזחּוחה
הּדבר ּדטעם עצמֹו, ּבעיני וׁשפל ּביֹותר לֹו מעיק זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלֹו

ּכדבעי אינֹו העסק יסֹוד ּדעצם לפי ׁשּמאמיןיגהּוא ּדזה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אצלֹו רק הּוא חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן יתּבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹּדהּוא
אינֹו ּומּתן והּמּׂשא העסק יסֹוד אבל ּבלבד, ּפׁשּוטה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבאמּונה

לה ּכּנ"ל.ּכדבעי הּוא מּזה הּיֹוצא ולכן הּתֹורה, ּפי על יֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם אהל, ּביֹוׁשבי הּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכן
ּכדבעי, אינם הידיעה וגּוף הּלּמּוד עצם אבל הוי', ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורת
על ׁשֹוכח לּמּודֹו ּבעת והינּו הּתֹורה, את לֹומד ּדכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָוהּוא
אצלֹו ולהיֹותֹו ׂשכלי, ענין אצלֹו הּוא אם ּכי הּתֹורה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָנֹותן
ׁשּיֹודע הגם ּׁשּלמד, מה ּכׁשּיֹודע ּכ אחר הּנה ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׂשכלי
יכֹול ולכן ׂשכלי, הּוא ּגם הרי זה ּובכל הוי', ּתֹורת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו
הפ ּׁשהּוא מה ּבׂשכלֹו ענין ּולדּיק ּדבר לֹומר וׁשלֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחס
מאלקּות חּיּות ׁשּמקּבל ּדהגם הענין ּדכללּות והינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּתֹורה,
האלקּות, הפ וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול מקֹום ּומּכל ְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמּמׁש,
והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּברּבּוי ּבא ׁשהאֹור לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָוהּוא
ׁשהאֹור סּוף", ּבים "טּבעּו לׁשֹון הּטבע, ענין ּדזהּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֻּביֹותר,
מרּבּוי ׁשּבא ּביֹותר, וההעלם ּבההסּתר מטּבע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהּוא
עד למדרגה מּמדרגה ׁשּמׁשּתלׁשל ּדהאֹור ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

אחרֹונֹות. הּיֹותר ְֲֵֵַַַַהּמדרגֹות
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שצריך.יג. כפי

•
mixeaic ihewl

בפרנסה לו עזר שהשי"ת יהודי הרי עברו בשנים

משתתף היה לומד, היה אתו בחבר מחזיק היה בהרחבה,

לבית באים היו פשוטים אנשים גם היומי, הדף בלימוד

מאמר שומעים היו יעקב", "עין ללימוד להאזין המדרש

התורה בחיבת טובה והנהגה מעשה סיפור רז"ל,

יראת טובות, במדות תורה, והרבצת בהחזקת והמצוות,

לגביו היה יהודי ששמע מאמר כל אדם. בני וטבעי שמים

ביתו. בני עם ובהנהגתו הוא בחייו מאיר אור בבחינת

"אל16הגמרא : לאשתו אמר המלך שינאי מספרת

ממי ולא � שונאיו שהיו אף � הפרושין מן לא תתיראי

לפרושין, שדומין הצבועין מן אלא פרושין, שאינן

כפנחס". שכר ומבקשין זמרי כמעשה שמעשיהם

כאלה שישנם ידע כזה, מאמר יהודי כששמע

מדבריםשבחיצונ תורה, בעלי דתיים, די נראים הם יותם

באמרם חכמה בצורה זאת ומבטאים טובים דיבורים

שיהיה כדי הרי ולדעתם הילדים, בטובת מתכוונים שהם

יש לקלוט, יותר קל להם ושיהיה לילדים יותר טוב

העולם, אומות כל אצל שלומדים כפי ישראל בבני ללמוד

שיהודים כפי וכו' אלף קמץ ללמוד צריכים מה לשם

וח"ו ח"ו הם רוצים אלה שפר בדברי עברו. בזמנים למדו

של המנהגים את תהיה, לא היה השורש, מן לעקור

מדינה ישנה מ'. שם. לעצמם נתנו נושנים. יהודים אותם

נקראים הם וגם עניניה בכל ב"ה היטב אותה שראיתי

באמת רוצים באמת, שמים יראי הם הללו אך זה, בשם

השם שעברו, בזמנים שהיה כפי ומצות תורה שיקיימו

אלה ואילו שם, הוא השם אבל כמודבק, רק הוא

רוצים היו הם באמת, שמים יראי הנם זה שם שנושאים

שהיה כפי וישיבות חדרים יהיו מדינה שבאותה מאד

בערים פרט ובדרך כלל בדרך בראותנו הישן. בבית

הבדל בלי כולם איך שונים, אדם בני ובסוגי שונות

העיירה ובזכרונם בלבותיהם חרוט הישן, לבית מסורים

ובין בוקר לפנות בהליכתם הזקנים והסבים הקטנה
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ב.16) כב, סוטה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שלו, המלמדים על ה"חדר" המדרש, לבית למעריב מנחה

השם, בעלי הרבנים על מולדתו, בעיר מתגאה אחד כל

הישן הבית על זה וזכרון וישיבות, חדרים המלמדים,

יקר � והתמימותית היסודית האמיתית השמים ויראת

שזה רואים בהתלהבות, כך על מספרים והם מאד, להם

דברים הקודש. והדרת ארץ בדרך בלב עמוק בהם חי

המאובקים ביותר פשוטים באנשים גם רואים כאלה

שונים מקרים על כיום נזכר כשאני החיים. באבק

אך בלבי. שמחה הדבר מביא � שראיתי כאלה בדברים

הם אלה לגמרי, אחר דבר השם מהווה אלו במדינות

לכלל יותר טוב היה מהם, ולפחד להיזהר שיש האנשים

גדול שכתוב ממה כזו. חזות להם היתה לא אילו ישראל

כתוב ההיפך. את להבין יכולים הרבים מזכי 17זכות

על בתשובה. יחזרו והחוטאים הארץ" מן חטאים "יתמו

שלהם מה"חדרים" לברוח שיש לדעת ישראל בני

הראוי, למקום רק לתת יש תורה על וכסף קשת, כמטחוי

של וכמעשה וארגוניות, מסים עבור ר"ל הולך זה אחרת

בגמרא שמובא יוחנן .18רבי

ליטא, � שלכם השכן על מסתכלים אינכם מדוע

ירבו כן יחיו בחורים תפארת בה יש עיירה בכל שכמעט

עסקים בעלי ובחורים עסקים בעלי שהם אברכים של

ומתחזקים ולומדים מתאספים והם מלאכות ובעלי

תפארת אין דבר? שום אין בלעטלאנד מדוע ביהדות.

זהו האם יחיו, צעירים של קטן קומץ ישנו בחורים,

להרבות שיוכלו להם עוזרים לא מדוע היהודי, הנוער

זו מדינה לעשיית לדאוג לעטלאנד יהודי על בתורה.

להם. יעזור והשי"ת תורה למקום

כל שמחים, והכל שמחה התורה תורה, שמחת היום

אנשים ישנם בתורה, עצמם את משמחים ישראל בני

ואינם ללמוד יכולים אינם תורה, יהודי אינם השנה שכל

אינם לכן ללמוד רוצים הם שאין ומפני ללמוד, רוצים

שמחים, הם � תורה שמחת מגיע וכאשר ללמוד, יכולים

רצון עת תורה שבשמחת מפני וזאת תורה. שמחת הרי

שוררת לכן שמחה, של בתנועה הוא רצון והעת למעלה,

ויום השנה ראש וכמו שמחים, וכולם למטה שמחה

יראה, של בתנועה למעלה רצון עת שהם הכיפורים

שמים, יראת להם יש וכולם � נוראים ימים נקראים

בעסקיהם, מבולבלים השנה שכל אלה גם חרדים, כולם

מבית יודעים לא בלבול ומרוב ר"ל, ותאוות בתענוגות

ויום השנה ראש ימי אבל באים ר"ל, וכו' ומתפלה כנסת

של ומהתסבוכת מהבלבול הם מתפכחים בהם הכיפורים

הרי � אותם מלפף ופחד מורא של ורגש הרע, היצר

כיפור יום הרי כיפור, יום ערב הרי היום, השנה ראש

היהודים. כל כמו יהודים הם שגם הם נזכרים אז היום.

אל המאור קירוב של הזמן הוא שאז הוא דבר של טעמו

� הניצוץ אל בקירוב הוא המאור וכאשר הניצוץ,

המתים תחיית של בזמן שיהיה כפי כולם, מתעוררים

הדבר כך תחיה". "טל אז הרי יהיה תורה" "טל כשיתגלה

מתעוררים � הניצוץ אל המאור קירוב של בזמן ערך לפי

לכן יראה, של בתנועה מתבטא זה שלמעלה וכיוון כולם,

עת הוא שלמעלה תורה ובשמחת יראה. הוא למטה גם

של בגילוי הוא למטה גם לכן שמחה, של בתנועה רצון

תורה. שמחת זה הרי שמחים, כולם, אכן שכולם, שמחה,

לבעל יהודי נעשה כיפור וביום השנה שבראש וכשם

כיפור ויום השנה ראש של יהודי גם כלומר, תשובה,

כולו אפוף ואפילה, בחושך ר"ל נמצא הוא השנה שבכל

כיפור ויום השנה ראש מגיע וכאשר גמור, ברע ר"ל

יחזור שאכן להיות הרי יכול הכנסת, לבית בא והוא

עוד" לכסלה ישוב ש"לא שהיא: באמת, ,19בתשובה

והתענוגות עתה, עד שעשה טובים הלא שהדברים

יהיהוהת ואילך ומהיום יותר, אותם יעשה לא � אוות

יהודי יכול תורה בשמחת כך ומצוה, תורה שומר יהודי

והקירוב, השמחה מתוך לתשובה להגיע תורה שמחת של

להיאחז יהודית, בחמימות להתחמם משקה, קצת לקחת

היהודי, למעגל ולהצטרף תורה, ספר של חיים" ב"עץ

התורה. בשמחת ולשמוח לרקוד

ר"ל. המחלות לכל רפואה היא תורה של השמחה

והמוח הלב פתיחת השמחה מביאה ר"ל העבירה לבעל

להיעשות עצמו על ולקבל הרעים עניניו כל על להתחרט

ומצוות תורה של וליהודי מצוות, מקיים יהודי מעתה

להתקרב והמוח הלב פתיחת תורה של השמחה מביאה

תורה של השמחה עוזרת חסיד וליהודי לאלקות,

ובהתלהבות. בדביקות להתדבק

שאלותיו על פעם ענו עדן, נשמתו גדול לרבי

שלנו, הרבי הוא שלו הרבי � שלו הרבי אצל ב"יחידות"

שלו חסידים כשאנחנו באמצעותו, שלנו רבי שהוא אלא

הוא שלו והרבי שלו הרבי של חסידים אנו ידו על הרי

על הוא תורה שמחת של הריקוד שענין � שלנו הרבי

אתה בכך לפני, רקוד יחידו לבן שאומר אב כמו דרך

אנו נעשים במילא שלך, כולי שאני כולי, אותי "לוקח"

של ענינה שזה עדן, גן באויר רוקדים כלומר, שלו, כולנו

תורה, בספר מחזיקים ובהקפה מקיף, זה הקפות הקפות,

של הוא ברוך סוף אין עצמות שהם שבתורה, אותיות

שהיא וכמו השתנתה, שלא דאצילות עילאה חכמה
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לה.17) קד, תהלים

א.18) י, בתרא בבא

ט.19) פה, תהלים ראה



קעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

שלו, המלמדים על ה"חדר" המדרש, לבית למעריב מנחה

השם, בעלי הרבנים על מולדתו, בעיר מתגאה אחד כל

הישן הבית על זה וזכרון וישיבות, חדרים המלמדים,

יקר � והתמימותית היסודית האמיתית השמים ויראת

שזה רואים בהתלהבות, כך על מספרים והם מאד, להם

דברים הקודש. והדרת ארץ בדרך בלב עמוק בהם חי

המאובקים ביותר פשוטים באנשים גם רואים כאלה

שונים מקרים על כיום נזכר כשאני החיים. באבק

אך בלבי. שמחה הדבר מביא � שראיתי כאלה בדברים

הם אלה לגמרי, אחר דבר השם מהווה אלו במדינות

לכלל יותר טוב היה מהם, ולפחד להיזהר שיש האנשים

גדול שכתוב ממה כזו. חזות להם היתה לא אילו ישראל

כתוב ההיפך. את להבין יכולים הרבים מזכי 17זכות

על בתשובה. יחזרו והחוטאים הארץ" מן חטאים "יתמו

שלהם מה"חדרים" לברוח שיש לדעת ישראל בני

הראוי, למקום רק לתת יש תורה על וכסף קשת, כמטחוי

של וכמעשה וארגוניות, מסים עבור ר"ל הולך זה אחרת

בגמרא שמובא יוחנן .18רבי

ליטא, � שלכם השכן על מסתכלים אינכם מדוע

ירבו כן יחיו בחורים תפארת בה יש עיירה בכל שכמעט

עסקים בעלי ובחורים עסקים בעלי שהם אברכים של

ומתחזקים ולומדים מתאספים והם מלאכות ובעלי

תפארת אין דבר? שום אין בלעטלאנד מדוע ביהדות.

זהו האם יחיו, צעירים של קטן קומץ ישנו בחורים,

להרבות שיוכלו להם עוזרים לא מדוע היהודי, הנוער

זו מדינה לעשיית לדאוג לעטלאנד יהודי על בתורה.

להם. יעזור והשי"ת תורה למקום

כל שמחים, והכל שמחה התורה תורה, שמחת היום

אנשים ישנם בתורה, עצמם את משמחים ישראל בני

ואינם ללמוד יכולים אינם תורה, יהודי אינם השנה שכל

אינם לכן ללמוד רוצים הם שאין ומפני ללמוד, רוצים

שמחים, הם � תורה שמחת מגיע וכאשר ללמוד, יכולים

רצון עת תורה שבשמחת מפני וזאת תורה. שמחת הרי

שוררת לכן שמחה, של בתנועה הוא רצון והעת למעלה,

ויום השנה ראש וכמו שמחים, וכולם למטה שמחה

יראה, של בתנועה למעלה רצון עת שהם הכיפורים

שמים, יראת להם יש וכולם � נוראים ימים נקראים

בעסקיהם, מבולבלים השנה שכל אלה גם חרדים, כולם

מבית יודעים לא בלבול ומרוב ר"ל, ותאוות בתענוגות

ויום השנה ראש ימי אבל באים ר"ל, וכו' ומתפלה כנסת

של ומהתסבוכת מהבלבול הם מתפכחים בהם הכיפורים

הרי � אותם מלפף ופחד מורא של ורגש הרע, היצר

כיפור יום הרי כיפור, יום ערב הרי היום, השנה ראש

היהודים. כל כמו יהודים הם שגם הם נזכרים אז היום.

אל המאור קירוב של הזמן הוא שאז הוא דבר של טעמו

� הניצוץ אל בקירוב הוא המאור וכאשר הניצוץ,

המתים תחיית של בזמן שיהיה כפי כולם, מתעוררים

הדבר כך תחיה". "טל אז הרי יהיה תורה" "טל כשיתגלה

מתעוררים � הניצוץ אל המאור קירוב של בזמן ערך לפי

לכן יראה, של בתנועה מתבטא זה שלמעלה וכיוון כולם,

עת הוא שלמעלה תורה ובשמחת יראה. הוא למטה גם

של בגילוי הוא למטה גם לכן שמחה, של בתנועה רצון

תורה. שמחת זה הרי שמחים, כולם, אכן שכולם, שמחה,

לבעל יהודי נעשה כיפור וביום השנה שבראש וכשם

כיפור ויום השנה ראש של יהודי גם כלומר, תשובה,

כולו אפוף ואפילה, בחושך ר"ל נמצא הוא השנה שבכל

כיפור ויום השנה ראש מגיע וכאשר גמור, ברע ר"ל

יחזור שאכן להיות הרי יכול הכנסת, לבית בא והוא

עוד" לכסלה ישוב ש"לא שהיא: באמת, ,19בתשובה

והתענוגות עתה, עד שעשה טובים הלא שהדברים

יהיהוהת ואילך ומהיום יותר, אותם יעשה לא � אוות

יהודי יכול תורה בשמחת כך ומצוה, תורה שומר יהודי

והקירוב, השמחה מתוך לתשובה להגיע תורה שמחת של

להיאחז יהודית, בחמימות להתחמם משקה, קצת לקחת

היהודי, למעגל ולהצטרף תורה, ספר של חיים" ב"עץ

התורה. בשמחת ולשמוח לרקוד

ר"ל. המחלות לכל רפואה היא תורה של השמחה

והמוח הלב פתיחת השמחה מביאה ר"ל העבירה לבעל

להיעשות עצמו על ולקבל הרעים עניניו כל על להתחרט

ומצוות תורה של וליהודי מצוות, מקיים יהודי מעתה

להתקרב והמוח הלב פתיחת תורה של השמחה מביאה

תורה של השמחה עוזרת חסיד וליהודי לאלקות,

ובהתלהבות. בדביקות להתדבק

שאלותיו על פעם ענו עדן, נשמתו גדול לרבי

שלנו, הרבי הוא שלו הרבי � שלו הרבי אצל ב"יחידות"

שלו חסידים כשאנחנו באמצעותו, שלנו רבי שהוא אלא

הוא שלו והרבי שלו הרבי של חסידים אנו ידו על הרי

על הוא תורה שמחת של הריקוד שענין � שלנו הרבי

אתה בכך לפני, רקוד יחידו לבן שאומר אב כמו דרך

אנו נעשים במילא שלך, כולי שאני כולי, אותי "לוקח"

של ענינה שזה עדן, גן באויר רוקדים כלומר, שלו, כולנו

תורה, בספר מחזיקים ובהקפה מקיף, זה הקפות הקפות,

של הוא ברוך סוף אין עצמות שהם שבתורה, אותיות

שהיא וכמו השתנתה, שלא דאצילות עילאה חכמה
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עם הקדושות והאותיות ממש, למטה היא כך למעלה

מתלווים הוא ברוך סוף אין עצמות של העצמי האור

תורה. בשמחת יהודי רוקד זה ובאויר בהקפה, אלינו

ל"חסידות", להיכנס לאברכים מרשים היו לא בעבר

ההשתלשלות, סדר את הפחות לכל לדעת צריכים היו

"שער הספר הרי שזה התחנות, את הפחות לכל לדעת

גוף בעצם מהו המסביר האמצעי אדמו"ר של היחוד"

התחנות את לדעת יתבונן, ובמה ההתבוננות ענין

ויש להיכנס, אחד לכל מרשים כיום ואילו החסידיות.

חסידית בהתוועדות במיוחד ולהאזין. כך על טובה להכיר

ביותר, המקורבים לאברכים לא גם להיכנס הרשו לא

לבוא. יכול הרוצה וכל פתוחות הדלתות כיום ואילו

משיחא, עקבות של הזמן הוא שעתה הוא דבר של טעמו

ח מעינותיך "יפוצו ההבטחה קיום של הזמן ,20וצה"והוא

השם בעזרת ויזככו ינקו חסידות של והעבודה שחסידות

בלי התורה, בני שכל הזמן כעת הגיע החוצה. את יתברך

תורה בני בשעתו שנקראו אלה גם מפלגה, של הבדל

חסידות ללמוד צריכים כלליות, ישיבות מתנגדיים,

כיום אין דורשת, שחסידות כפי עבודה בעלי ולהיות

ומוכרחה צריכה "מתנגד" המלה ח"ו, התנגדות של הענין

צריך ולא אין אצלנו הריחוק, בתכלית מרוחקת להיות

להיות וצריכים ישנם חלילה. הבדלים שום להיות

המכוונים מיוחדים שערים שהם בנוסחאות, הבדלים

י"ג כנגד שהם שבמקדש, ולהשתחוואות לשבטים

אמן, בימינו במהרה לבוא דלעתיד שבמקדש השערים

השם קיים במילא וכו', אשכנז נוסח אריז"ל, נוסח

אשכנזים.

תורה בני כל נוסחאות, חילוקי אין ומצוות בתורה

להתאחד צריכים שבתפלה הנוסחאות מכל ומצוות

החסידות, בתורת שנתגלתה ומצוות תורה של בעבודה

הדלתות מצוות, למקיימים תורה, לבני פתוחות הדלתות

מושך היהדות שנקודת לאלה ישראל, לבני פתוחות

שיהודים ולהיכן נמצאים שיהודים להיכן אותם

תורה. בשמחת עצמם את משמחים

אחרי שבא עצרת שמיני בענין הדיבור נמשך כך אחר

ענין שהוא חרישה, שענינו אלול, חודש של ההכנות

לא שלמים לילות הסליחות, ימי כך ואחר התעניות,

מסכת להתחיל עומד אוהל (כשיושב ולומדים ישנים

עליו אלול בחודש כך חשבון, עורך הוא הרי חדשה,

י"א חשבון לעשות צריכים שבו אלול חודש הרי להיזכר

שענינו השנה ראש � מכן לאחר שעברו), החדשים

מכן ולאחר רגע, כל לייקר לישון, לא לאכול, לא זריעה,

יום של התענית שהוא הרקבון, שענינו כיפור יום

מאי־אכילה. התענוג הכיפורים,

`"vxz dxez zgny
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לפתור בשביל מדי צעיר עצמו את בראותו עצמו, על לסמוך רצה לא אך עצה, לטכס החל טעוול

מושבה למקום הסמוכה פינסק של רבה יפה, משה רבי אל איפוא, הלך, הוא כאלה. סבוכות בעיות

בעייתו. את ושיטח

גודל את חישב פיהם ועל שלו, וההוצאות ההכנסות פנקסי את לפניו להביא ביקשו פינסק של רבה

בידי עשיריות תשע טעוול השאיר זה מסכום לצדקה. לתת שעליו המעשר וכמות טעוול של הרווחים

למטרות לחלק מנת על בידו הותיר המעשר מן אחת ועשירית עיניו, כראות לצדקה לחלק כדי הרב,

לנכון. הוא שימצא

במשך רווחיו. גדלו כך צדקה יותר שחילק ככל מאד. גדל ועושרו שנים חמש משך טעוול נהג כך

האירה בזה וגם שדותיהם, שיצמיחו התוצרת שעבוד תמורת אחוזות לבעלי כספים להלוות החל הזמן

מפורסם. יהיה שהדבר מבלי גדול לעשיר היה הצעיר טעוול פנים. ההצלחה לו
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הגאון של חברו שמעון, רבי כן. לפני שנה ארבעים שנוסדה ישיבה זמן באותו התקיימה בפינסק
כשנתמנה רפאל. רבי בנו זו במשרה כיהן אחריו זו. ישיבה בראש עמד מהרש"ל, לוריא, שלמה רבי

הישיבה. בראש הועמד פינסק של לרבה יפה משה רבי

בפרישות ללמוד עצמם על שקיבלו נשואים היו רובם מצויינים. אברכים כולם היו הישיבה תלמידי
לישיבה, העביר מטעוול שקיבל הסכום שליש הגשמיים. לצרכיהם דאג משה ורבי שנים, מספר משך

נוספים. מעולים תלמידים לתוכה ולקבל לגדול הישיבה יכלה לכך והודות

שברייסין, ביכוב של רבה פוכוביצר, לייב יהודה רבי לזמן מזמן לפינסק מגיע היה תקופה באותה
הבורא. לעבודת יהודים לעורר כדי ועיירות ערים פני על נוסע והיה דגול, כדרשן מפורסם שהיה
לדרוש לבוא והזמינוהו הסמוכה קרלין קהלת ראשי אליו באו בפינסק מביקוריו אחד בהזדמנות
בבית דרשתו השמיע שם בקרלין, הקרובה השבת את ושבת לכך ניאות לייב יהודה רבי במקומם.

המקומי. הכנסת

עצומה השפעה היתה לדרשותיו מרגליות. מפיק ופה מיוחדת פנים הדרת בעל היה לייב יהודה רבי
שקלטו למדנים, שלעל דרשתו עשתה טעוול על גם כאחד. עם פשוטי ועל העמוקים, רעיונותיו את

באחוזתו. להתארח הזמינו והוא רב, רושם לייב יהודה ר'

לו הציע טעוול ספרו. את שם להדפיס כדי לוונציה לנסוע מתעתד הוא כי לטעוול סיפר הדרשן

יישמר שהדבר - ויחיד אחד בתנאי ההדפסה, על והן הנסיעה על הן הוצאותיו כל את לכסות מיד
בסוד.

ניענע הלה הסוד. את פינסק, של רבה יפה, משה לרבי וסיפר להתאפק יכל לא לייב יהודה ר'
וצדקותיו. הבחור טעוול על משהו שמע כי בהעירו בראשו

בפינסק עניים. ויתומות יתומים לגדל היתה שמשימתו מי ימים באותם היה יהודית קהילה בכל
עד מחזיקים היו הבנים את ויתומות. יתומים גידלו ואשתו שהוא לייב, מרדכי ר' בשם יהודי זה היה
הצטיינו ולא מיוחדים בכשרונות ניחנו שלא מביניהם אלה את מסרו מכן לאחר למצוות. הגיעם
המלאכה, בעלי של בבתיהם גדלים היו אלה כשוליות. אותם שהעסיקו מלאכה בעלי לידי בלימודיהם
הבנות ללחמם. ולהשתכר עצמם ברשות לעמוד מסוגלים שהיו עד המקצוע, את כך כדי תוך ולומדים

למחזיקי או הבית בעבודות להן לסייע כדי שונות למשפחות מסויים, לגיל הגיען לאחר נשלחות, היו
מתאימה. חקלאית בעבודה להם לסייע כדי אחוזות

והשתייך בצבור מתפלל היה הוא שמים. ירא אך פשוט יהודי יעקב, ר' בשם נגר היה בפינסק
שהספיקה במדה מאד, מעט משתכר היה הוא בוקר. מדי הראשון במנין הקבועים המתפללים לחברת

לצרכיו. בקושי רק

שכב שבועות שלושה מפרקתו. את ושברה קורה עליו נפלה חדש בבנין עבודתו כדי תוך פעם,
חוה בישראל נקרא ושמה בת אלמנתו ילדה לפטירתו חדשים שלושה כעבור ונפטר. דווי ערש על

דבורה.

הקהילה יחד. ומאם מאב ליתומה היתה וכך אמה, עליה מתה שנים שלוש דבורה לחוה כשמלאו
שתיםֿעשרה לגיל שהגיעה עד היתה שם אותה. לגדל לייב מרדכי ר' לבית הקטנה היתומה את הכניסה

הבית. לעבודת בפינסק הבתים מבעלי לאחד נמסרה אז שנה.

אותה העבידו שכן עבורה מאד קשות שנים שש אלה היו זה. אדם של בביתו היתה שנים שש

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



קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

הגאון של חברו שמעון, רבי כן. לפני שנה ארבעים שנוסדה ישיבה זמן באותו התקיימה בפינסק
כשנתמנה רפאל. רבי בנו זו במשרה כיהן אחריו זו. ישיבה בראש עמד מהרש"ל, לוריא, שלמה רבי

הישיבה. בראש הועמד פינסק של לרבה יפה משה רבי

בפרישות ללמוד עצמם על שקיבלו נשואים היו רובם מצויינים. אברכים כולם היו הישיבה תלמידי
לישיבה, העביר מטעוול שקיבל הסכום שליש הגשמיים. לצרכיהם דאג משה ורבי שנים, מספר משך

נוספים. מעולים תלמידים לתוכה ולקבל לגדול הישיבה יכלה לכך והודות

שברייסין, ביכוב של רבה פוכוביצר, לייב יהודה רבי לזמן מזמן לפינסק מגיע היה תקופה באותה
הבורא. לעבודת יהודים לעורר כדי ועיירות ערים פני על נוסע והיה דגול, כדרשן מפורסם שהיה
לדרוש לבוא והזמינוהו הסמוכה קרלין קהלת ראשי אליו באו בפינסק מביקוריו אחד בהזדמנות
בבית דרשתו השמיע שם בקרלין, הקרובה השבת את ושבת לכך ניאות לייב יהודה רבי במקומם.

המקומי. הכנסת

עצומה השפעה היתה לדרשותיו מרגליות. מפיק ופה מיוחדת פנים הדרת בעל היה לייב יהודה רבי
שקלטו למדנים, שלעל דרשתו עשתה טעוול על גם כאחד. עם פשוטי ועל העמוקים, רעיונותיו את

באחוזתו. להתארח הזמינו והוא רב, רושם לייב יהודה ר'

לו הציע טעוול ספרו. את שם להדפיס כדי לוונציה לנסוע מתעתד הוא כי לטעוול סיפר הדרשן

יישמר שהדבר - ויחיד אחד בתנאי ההדפסה, על והן הנסיעה על הן הוצאותיו כל את לכסות מיד
בסוד.

ניענע הלה הסוד. את פינסק, של רבה יפה, משה לרבי וסיפר להתאפק יכל לא לייב יהודה ר'
וצדקותיו. הבחור טעוול על משהו שמע כי בהעירו בראשו

בפינסק עניים. ויתומות יתומים לגדל היתה שמשימתו מי ימים באותם היה יהודית קהילה בכל
עד מחזיקים היו הבנים את ויתומות. יתומים גידלו ואשתו שהוא לייב, מרדכי ר' בשם יהודי זה היה
הצטיינו ולא מיוחדים בכשרונות ניחנו שלא מביניהם אלה את מסרו מכן לאחר למצוות. הגיעם
המלאכה, בעלי של בבתיהם גדלים היו אלה כשוליות. אותם שהעסיקו מלאכה בעלי לידי בלימודיהם
הבנות ללחמם. ולהשתכר עצמם ברשות לעמוד מסוגלים שהיו עד המקצוע, את כך כדי תוך ולומדים

למחזיקי או הבית בעבודות להן לסייע כדי שונות למשפחות מסויים, לגיל הגיען לאחר נשלחות, היו
מתאימה. חקלאית בעבודה להם לסייע כדי אחוזות

והשתייך בצבור מתפלל היה הוא שמים. ירא אך פשוט יהודי יעקב, ר' בשם נגר היה בפינסק
שהספיקה במדה מאד, מעט משתכר היה הוא בוקר. מדי הראשון במנין הקבועים המתפללים לחברת

לצרכיו. בקושי רק

שכב שבועות שלושה מפרקתו. את ושברה קורה עליו נפלה חדש בבנין עבודתו כדי תוך פעם,
חוה בישראל נקרא ושמה בת אלמנתו ילדה לפטירתו חדשים שלושה כעבור ונפטר. דווי ערש על

דבורה.

הקהילה יחד. ומאם מאב ליתומה היתה וכך אמה, עליה מתה שנים שלוש דבורה לחוה כשמלאו
שתיםֿעשרה לגיל שהגיעה עד היתה שם אותה. לגדל לייב מרדכי ר' לבית הקטנה היתומה את הכניסה

הבית. לעבודת בפינסק הבתים מבעלי לאחד נמסרה אז שנה.

אותה העבידו שכן עבורה מאד קשות שנים שש אלה היו זה. אדם של בביתו היתה שנים שש
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של מאחוזתו הרחק לא מרזח בית החזיק זה אח לבקרו. בפינסק הבית בעל של אחיו הגיע פעם בפרך.

לרשותו תימסר שהיא וביקש אחיו אל פנה דבורה חוה של החרוצה עבודתה את ראה כאשר טעוול.

לשאול בדעתו שעלה מבלי לכך, הסכמתו את מיד הביע הלה המרזח. בבית בעזרה צורך לו יש שכן

דבורה. חוה של לדעתה

לח מאד חרה שפתיההדבר את נשכה ברירה באין אך עצמה, על דעה לה אין האם דבורה. וה

מלבד לעזרתה. שיעמוד מי אין יתומה ובהיותה מצדה, ערעור לכל אוזן מטה היה לא איש ושתקה.

נאלצה כך הנוכחי. ממצבה יותר גרוע עבורה להיות יכול לא ודאי שכן כך, שמוטב בלבה חשבה זאת

גורלה. עם להשלים

כדי אחד ליום אותה לשחרר המרזח, בית בעל החדש, מאדונה רשות ביקשה הנסיעה לפני

תלכי לא "אם לה: לעג המזרח בית בעל ברם, מולדתה. מעיר הפרידה לפני הוריה קברי על להשתטח

משם. והסיעה המרכבה אל לעלות הכריחה הוא הלילה". בחלום אליך הם יבואו - אליהם

היתה היא אך השנים. כל הפרך עבודת חלף אחת פרוטה אפילו קיבלה לא הפינסקאי האדון מן

לקרוא למדה היא שמים. ויראת שקטה נערה דבורה חוה היתה בכלל, דבר. עשתה ולא ישע מחוסרת

ללשון התרגום עם חומש ללמוד ידעה גם היא ביום. פעמים שלש להתפלל והקפידה עצמה בכוחות

לסייע השתדלה רבים וברחמים לב, טובת גם היתה היא שונות. "תחינות" בכוונה ואמרה המדוברת

לנזקקים.

עבודות עליה העמיסו יחד גם הבית ובעלת הבית בעל מאד. קשה היתה המרזח בבית העבודה

ביחסה הצטיינה במיוחד ביום. פעמים עשר דמה ומצצו אותה קינתרו לכך נוסף האפשר. ככל רבות

ארסית. בלשון שניחנה הבית, בעלת אליה המרושע

פעמים שלש בתפלותיה, רק כלום. להגיב מבלי בדומיה והקללות העלבונות את סבלה דבורה חוה

בתפלותיה. מזילה היתה רבות ודמעות לבה, מרי את שופכת היתה ביום,

לא האילנות אחד תחת קבוע מקום לה בחרה היא השבת. יום היה לה שהיה היחיד המנוחה יום

השתדלה היא חומש. ולומדת תהלים ואומרת השבת יום כל יושבת היתה ושם המרזח, מבית הרחק

לפעם מפעם פורצת היתה זאת עם אך לבכות, אסור בשבת כי ידעה שכן דמעות, מלהזיל להתאפק

לא כי חשבה כאשר טעתה כי לדעת נוכחה היא הרב. הסבל מן גדותיו על מלא היה לבה שכן בבכי,

שהוטלה הפרך בעבודת הן כמה, פי גרוע היה הנוכחי מצבה הקודם. ממצבה יותר גרוע לה להיות יכול

עליה. שהומטר והקללות העלבונות במטר והן עליה

וגסים מגושמים אנשים היו הם שלה. הבית בעלי נמצאו שבה הסביבה מן הצטערה לכך נוסף

יהודים. בין לפחות, נמצאה, הקודמים מעבידיה בבית כמוהם. ולדבר לחיות ולמדו גויים בין שחיו

דרשות ואת הצבור תפלות את הנשים מעזרת ושומעת הכנסת לבית הולכת היתה וחגים בשבתות

ובודדת. גלמודה ונותרה היהודי, העולם מן מנותקת היתה כאן המגידים.

ויוציאה עליה וירחם שיחוס הקב"ה אל תמיד התחננה ובתפלותיה ממצבה, מאד הצטערה היא

הקשה. מגלותה
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תרפ"ח ניסן ז' ד' ב"ה

ריגא

הנעלה העסקן ווח"ס, אי"א הרה"ג לכבוד

כש"ת דאורייתא, תמכא הפעלים רב

שליט"א טייטלבוים מוהרר"א

וברכה. שלום

הדזונט לשכת של הודעתה בהחלט לנו שנתאשרה לאחר

אלף, 50 סך רוסיא בעד התורה תקציב נתאשר כי בברלין,

על לכת"ר תודתנו להביע לעצמנו, חובה חשים הננו

יהודי תמיכת עבור השלמה והתמסרותו הרבה השתדלותו

החזיק אשר כת"ר וברוך הדתיים, צרכיהם להחזקת רוסיא

ברוסיא. התורה חיזוק עבודת את בזה להקים

דולר, ה-5000 דבר את כת"ר לפני נזכיר בענין דברנו מדי

חובתנו חשיבותם, ולרב התקציב על להוסיף בקשנו אשר

בקשתנו. את שנית להזכיר

טובה בעין למכתב המצורף התזכיר את כת"ר יקרא בטח

יהודי בין מלאכת-יד החזקת - הקדוש הענין חשיבות לרב

בתזכיר המבואר ככל בפרט, השבת שומרי ובין בכלל רוסיא

כי התקציב, בענין לכת"ר רב ידיו שכאשר ותקותנו, באריכות.

כת"ר שיראה כפי כי הזה, הגדול המפעל בהגשמת חיליה יגבר

בית כל ותקוות עולם, של ברומו הענין עומד התזכיר, מתוך

את ורוח בגשם להחיות לפעולה בהוצאתו קשורות ישראל

כחומה אשר חדשים, חיים ולהפריח ברוסיא ישראל אלפי

רב את אנו יודעים ברוסיא. היהדות הריסת לפני יעמדו

אבל הקוסטרי, המפעל הצלחת לפני העומדים המעצורים

את להושיע גדולה לעשות אמונה, ידיו יחזק שהשי"ת תקותנו

זה. בנדון דעתו חות להודיענו ונא ישראל.

טהרת בענין מכתבנו על הרמה לתשובתו אנו מחכים כן

המקוואות. והחזקת ברוסיא המשפחה

ומכבדו מוקירו [...] ואתברך ואברכו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נפתלי שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא נתקבל ממנו כל ידיעות, ותקותי אשר ממשיך בהשתתפותו בשיעורי תורה הנלמדים 

ודבריו  כתיבה  ע"י  הזולת  על  בכשרון השפעה  וכיון שחוננו השי"ת  תורת החסידות,  בשיעורי  גם  ומהם 

נדפסים, ז. א. מגיעים לחוג רחב של אחב"י, בטח שגם צנור זה מנצל לתכלית האמורה, ובלשון הידוע, 

הפצת מעינות חסידות עד שיגיעו גם חוצה.

גודל הזכות של פעולה זו אין די באר, ורואים במוחש אשר גם סיפוק נפשי גדול נגרם עי"ז, וינעם 

לי להוודע ממנו אשר הולך ומוסיף בפעולות האמורות בהנוגע לזולתו ובהנוגע לעצמו, וכהוראת הנביא 

אשר אפילו זה הפורס לרעב לחמו ועניים מרודים מביא בית, וכשרואה ערום מכסהו, בכל זה מבשרך לא 

תתעלם.

בטח משתתף בהתועדות אנ"ש בכלל ובהתועדות בכפר חב"ד ביחוד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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:ýåýé(éåì)æçaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå §Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ
ãráe Eãra øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà äNrå©«£¥º¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´
äeö øLàk íãra øtëå írä ïaø÷-úà äNrå írä̈®̈©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýéçìâr-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå §Ÿ̈«©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçäèícä-úà ïøäà éða eáø÷iå ©«©−̈£¤«©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»

çaænä úBðø÷-ìr ïziå íca Bòaöà ìaèiå åéìà¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©
à ÷öé ícä-úàå:çaænä ãBñé-ìé-úàå áìçä-úàå §¤©¨´¨©½¤§−©¦§¥«©§¤©¥̧¤§¤

øéè÷ä úàhçä-ïî ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ¦©´©½̈¦§¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äçaænä(ìàøùé)àé-úàå ©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤

:äðçnì õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«
áé-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤

:áéáñ çaænä-ìr eä÷øæiå ícäâéäìòä-úàå ©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«§¤¨«ŸÀ̈
-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä-ìr øè÷iå Làøä ¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−©

:çaænäãéøè÷iå íérøkä-úàå áøwä-úà õçøiå ©¦§¥«©©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬
:äçaænä äìòä-ìråèçwiå írä ïaø÷ úà áø÷iå ©¨«Ÿ−̈©¦§¥«¨©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º

eäàhçéå eäèçLiå írì øLà úàhçä øérN-úà¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−
:ïBLàøkæè:ètLnk äNriå äìòä-úà áø÷iå ¨«¦«©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

Ï‚Ú EÏ Á˜(ב (ט, «¿≈∆

Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ . . ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï(רש"י) ¿ƒ«∆¿«≈«»»««¬≈»≈∆

ּכדי ּפר אהרן הקריב הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹיׁש

העגל על א)לכּפר כט, ויׁש(תצוה נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

) ּבּכּפרה. ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש מה‡לֹומר, לגמרי לֹו "ׁשּנמחל ( ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

) הּדין". מן לגמרי ונפטר הּמלך.. מצות על "ׁשּיהיה·ׁשעבר ( ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

נחת להיֹות . . החטא ּכקדם . . וחביב ּומרּצה ה', לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלרצֹון

לקֹונֹו". ְַרּוח

éðùæéøè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìrçéøBMä-úà èçLiå ©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤©¦§©³¤©Æ

éða eàöîiå írì øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´¨®̈Â©©§¦Â§¥̧
:áéáñ çaænä-ìr eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

èéäéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäåë-úà eîéNiå §©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«©¨¦¬¤

:äçaænä íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìr íéáìçä©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−©¦§¥«¨
àëçä úàåéðä ïéîiä ÷BL úàå úBæïøäà óäôeðz §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈

:äLî äeö øLàk ýåýé éðôìáëïøäà àOiå ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«©¦¨̧©«£¯Ÿ
áéúëåãé-úàéø÷ãøiå íëøáéå írä-ìà åéãé-úà¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤

:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNrîâëäLî àáiå ¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«©¨¸Ÿ¤³
írä-úà eëøáéå eàöiå ãrBî ìäà-ìà ïøäàå§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−¤¨®̈

:írä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

ÌÚ‰ Ïk Ï‡ '‰ „B·k ‡¯iÂ(כג (ט, «≈»¿∆»»»

נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון ְְְְִִִֶֶַַָָָ'עם',

עבֹודת ידי על הּׁשכינה הׁשראת היתה הּמּלּואים ימי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבׁשבעת

Ï‡¯NÈמּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

מּצד זֹו הׁשראה היתה הּׁשמיני ּבּיֹום א ,‰aw"‰הׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ«»»

לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָולכן

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי הּגיע - יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּכל

,éðù
éùéìùãëçaænä-ìr ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©

epøiå írä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ
:íäéðt-ìr eìtiåéàáãð ïøäà-éðá eç÷iå ©¦§−©§¥¤«©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸

äéìr eîéNiå Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨
äeö àì øLà äøæ Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈

:íúàáíúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®
:ýåýé éðôì eúîiåâàeä ïøäà-ìà äLî øîàiå ©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ

éðt-ìrå Lãwà éáø÷a øîàì | ýåýé øac-øLà£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬
:ïøäà íciå ãákà írä-ìëã-ìà äLî àø÷iå ¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤

øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éða ïôöìà ìàå ìàLéî¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤
eáø÷ íäìàLãwä-éðt úàî íëéçà-úà eàN * £¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤

:äðçnì õeçî-ìàä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå ¤¦−©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤

àùéìúä íãå÷ ùéøâä íéòèé àøå÷ä *

iyy ,iying ,iriax - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî øac øLàk äðçnì õeçîåäLî øîàiå ¦−©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
ìrå eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½§©¬
ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk̈¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úàæãrBî ìäà çútîe ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹
íëéìr ýåýé úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®

:äLî øáãk eNriåôçïøäà-ìà ýåýé øaãéå ©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ
:øîàìèéðáe | äzà | zLz-ìà øëLå ïééCzà E ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈

íìBò úwç eúîú àìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈
:íëéúøãìéïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe §Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬

:øBähä ïéáe àîhäàéúà ìûøNé éða-úà úøBäìe ©¨¥−¥¬©¨«§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ
:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac øLà íéwçä-ìkô ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

Ì˙B‡ ‰eˆ ‡Ï ¯L‡(א (י, ¬∆…ƒ»»

ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכתב

אֹותם", צּוה לא "אׁשר ּכתיב הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹעּזה

ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָּומׁשמע

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון (קטרת לה' והתחּברּות lL‡התקּׁשרּות ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַֹ∆…

ÈeeˆÏ e˜˜Ê�היּו מעׂשיהם ּכל ;‡ÏÈnÓ C¯„aמלאה ּבהתאמה ƒ¿¿¿ƒֲֵֶַָָ¿∆∆ƒ≈»ְְְֵַָָָ

ׁשּלהם. לרצֹונם הפ רצֹונֹו ּכי ה', ְְְִִִֶֶַָָָלרצֹון

éòéáøáéøærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà-ìàå§¤¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©

:àåä íéLã÷ Lã÷ ékâéíB÷îa dúà ízìëàå ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´
éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ïë-ék ýåýé éMàî àåä E ¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−

:éúéeöãéäîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä äæç úàå ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
éðáe äzà øBäè íB÷îa eìëàzéúðáe ECzà E «Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®

éða-÷çå E÷ç-ékéða éîìL éçáfî eðzð E:ìàøNé ¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
åèíéáìçä éMà ìr äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ

éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³
:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´®̈Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæé-úà ízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³¤
àåä íéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa úàhçä©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®

øtëì äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬
:ýåýé éðôì íäéìrçédîc-úà àáeä-àì ïä £¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈

Lãwa dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤
:éúéeö øLàkèéíBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå ©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â

ýåýé éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−

:ýåýé éðéraë:åéðéra áèéiå äLî òîLiåô §¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ûˆ˜iÂ(טז (י, «ƒ¿…«∆¿»»¿«ƒ»»

מּטֹות כא)ּבפרׁשת ּכעס(לא, לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

החּלּוק לֹומר: יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ּומה טעּות". לכלל ְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבא

ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּבין

ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני מחלקת ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאפׁשר

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפניÌLמּפני ׁשּטעה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ»ְִֵֶָָ

ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש יׁש ְֵֵֵַַַַָָהּכעס,

,éùéîç
éùùàéàøîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ

:íäìàáäiçä úàæ øîàì ìûøNé éða-ìà eøac £¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ
:õøàä-ìr øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLàâ| ìk £¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤´Ÿ

äøb úìrî úñøt òñL úrñLå äñøt úñøôî©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥−̈
:eìëàz dúà äîäaaãeìëàú àì äæ-úà Cà ©§¥®̈Ÿ−̈Ÿ¥«©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½

-ék ìîbä-úà äñøtä éñøônîe äøbä éìrnî¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§®̈¤Â©¨Â̈¦
àeä àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìrî©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬−

:íëìäàì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå ¨¤«§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ
:íëì àeä àîè ñéøôéåúìrî-ék úáðøàä-úàå ©§¦®¨¥¬−¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³

:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôe àåä äøb¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
æòñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøtçíøNaî ©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«¦§¨¨Æ
:íëì íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì́ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦®̈§¥¦¬¥−¨¤«

èäæ-úàBì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©®̈¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzéíénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ
øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî íéìçpáe©§¨¦½¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´

:íëì íä õ÷L íénaàéíøNaî íëì eéäé õ÷Lå ©®̈¦¤¬¤¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàú àìáéBì-ïéà øLà ìk ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©®̈¦¤¬¤−¨¤«§¤
-úà íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®¤



קעז iyy ,iying ,iriax - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî øac øLàk äðçnì õeçîåäLî øîàiå ¦−©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
ìrå eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½§©¬
ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk̈¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úàæãrBî ìäà çútîe ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹
íëéìr ýåýé úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®

:äLî øáãk eNriåôçïøäà-ìà ýåýé øaãéå ©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ
:øîàìèéðáe | äzà | zLz-ìà øëLå ïééCzà E ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈

íìBò úwç eúîú àìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈
:íëéúøãìéïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe §Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬

:øBähä ïéáe àîhäàéúà ìûøNé éða-úà úøBäìe ©¨¥−¥¬©¨«§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ
:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac øLà íéwçä-ìkô ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

Ì˙B‡ ‰eˆ ‡Ï ¯L‡(א (י, ¬∆…ƒ»»

ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכתב

אֹותם", צּוה לא "אׁשר ּכתיב הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹעּזה

ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָּומׁשמע

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון (קטרת לה' והתחּברּות lL‡התקּׁשרּות ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַֹ∆…

ÈeeˆÏ e˜˜Ê�היּו מעׂשיהם ּכל ;‡ÏÈnÓ C¯„aמלאה ּבהתאמה ƒ¿¿¿ƒֲֵֶַָָ¿∆∆ƒ≈»ְְְֵַָָָ

ׁשּלהם. לרצֹונם הפ רצֹונֹו ּכי ה', ְְְִִִֶֶַָָָלרצֹון

éòéáøáéøærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà-ìàå§¤¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©

:àåä íéLã÷ Lã÷ ékâéíB÷îa dúà ízìëàå ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´
éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ïë-ék ýåýé éMàî àåä E ¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−

:éúéeöãéäîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä äæç úàå ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
éðáe äzà øBäè íB÷îa eìëàzéúðáe ECzà E «Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®

éða-÷çå E÷ç-ékéða éîìL éçáfî eðzð E:ìàøNé ¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
åèíéáìçä éMà ìr äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ

éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³
:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´®̈Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæé-úà ízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³¤
àåä íéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa úàhçä©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®

øtëì äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬
:ýåýé éðôì íäéìrçédîc-úà àáeä-àì ïä £¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈

Lãwa dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤
:éúéeö øLàkèéíBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå ©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â

ýåýé éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−

:ýåýé éðéraë:åéðéra áèéiå äLî òîLiåô §¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ûˆ˜iÂ(טז (י, «ƒ¿…«∆¿»»¿«ƒ»»

מּטֹות כא)ּבפרׁשת ּכעס(לא, לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

החּלּוק לֹומר: יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ּומה טעּות". לכלל ְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבא

ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּבין

ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני מחלקת ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאפׁשר

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפניÌLמּפני ׁשּטעה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ»ְִֵֶָָ

ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש יׁש ְֵֵֵַַַַָָהּכעס,

,éùéîç
éùùàéàøîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ

:íäìàáäiçä úàæ øîàì ìûøNé éða-ìà eøac £¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ
:õøàä-ìr øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLàâ| ìk £¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤´Ÿ

äøb úìrî úñøt òñL úrñLå äñøt úñøôî©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥−̈
:eìëàz dúà äîäaaãeìëàú àì äæ-úà Cà ©§¥®̈Ÿ−̈Ÿ¥«©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½

-ék ìîbä-úà äñøtä éñøônîe äøbä éìrnî¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§®̈¤Â©¨Â̈¦
àeä àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìrî©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬−

:íëìäàì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå ¨¤«§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ
:íëì àeä àîè ñéøôéåúìrî-ék úáðøàä-úàå ©§¦®¨¥¬−¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³

:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôe àåä äøb¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
æòñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøtçíøNaî ©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«¦§¨¨Æ
:íëì íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì́ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦®̈§¥¦¬¥−¨¤«

èäæ-úàBì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©®̈¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzéíénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ
øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî íéìçpáe©§¨¦½¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´

:íëì íä õ÷L íénaàéíøNaî íëì eéäé õ÷Lå ©®̈¦¤¬¤¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàú àìáéBì-ïéà øLà ìk ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©®̈¦¤¬¤−¨¤«§¤
-úà íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®¤



iriayקעח - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpäãéäàcä-úàå ©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤©̧¨½̈
:dðéîì äiàä-úàååè:Bðéîì áøò-ìk úàæèúàå §¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ

õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîìæé:óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå §¦¥«§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«

çé:íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàåèéúàå §¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«§¥Æ
-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−§¤

:ólèräëõ÷L òaøà-ìr Cìää óBòä õøL ìk ¨«£©¥«µŸ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤
:íëì àeäàëóBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà −¨¤«©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤¤́¨½

òaøà-ìr Cìääáéúëàì-øLàéø÷íérøë Bì-øLà ©«Ÿ¥−©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ
:õøàä-ìr ïäa øzðì åéìâøì ìrnîáëälà-úà ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤¤¥³¤

írìqä-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤©¨§−̈
:eäðéîì áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈§¦¥«

âë÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëåàeä õ §ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤−
:íëìãëàîèé íúìáða râpä-ìk eànhz älàìe ¨¤«§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãräëåéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå ©¨¨«¤§¨©Ÿ¥−¦¦§¨®̈§©¥¬§¨−̈
:áørä-ãr àîèååëàåä øLà äîäaä-ìëì §¨¥¬©¨¨«¤§¨©§¥¿̈£¤´¦Á

äpðéà äøâå úrñL äpðéà | òñLå äñøt úñøôî©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨
:àîèé íäa râpä-ìk íëì íä íéàîè äìrî©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«

æë-ìr úëìää äiçä-ìëa åétk-ìr CìBä | ìëå§´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©
àîèé íúìáða râpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãrçëåéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈
:íëì änä íéàîè áørä-ãr àîèåñèëíëì äæå §¨¥´©¨®̈¤§¥¦¬¥−¨¨¤«§¤³¨¤Æ

øaëräå ãìçä õøàä-ìr õøMä õøMa àîhä©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤§¨«©§−̈
:eäðéîì áväåìèîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå §©¨¬§¦¥«§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨®̈§©−Ÿ¤
:úîLðzäåàìõøMä-ìëa íëì íéàîhä älà §©¦§¨«¤¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©®̈¤

:áørä-ãr àîèé íúîa íäa râpä-ìkáììëå ¨©Ÿ¥¯©¨¤²§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤§´Ÿ
õr-éìk-ìkî àîèé íúîa | íäî åéìr-ìté-øLà£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äNré-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áørä-ãr àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯b ˙ÏÚÓ . . ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ(ג (יא, «¿∆∆«¿»«¬«≈»

‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – «¿∆∆«¿»ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּוגבּורה מקרבת) (ימין ְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹחסד

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם b¯‰זאת ˙ÏÚÓׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְִִִֵַַָֹֹ«¬«≈»ְֵֶֶֶָָ

טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה האם וׁשּוב ֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשּוב

היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונחּוץ.

טהֹורה'. ְְֵָָ'ּבהמה

éòéáùâììk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
èé BëBúa øLà:eøaLú Búàå àîãììëàä-ìkî £¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ¦¨¨¹Ÿ¤

ä÷Lî-ìëå àîèé íéî åéìr àBáé øLà ìëàé øLà£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®§¨©§¤Æ
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLàäììté-øLà ìëå £¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ

íéàîè õzé íéøéëå øepz àîèé åéìr | íúìápî¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦ª−̈§¥¦´
:íëì eéäé íéàîèe íäåìíéî-äå÷î øBáe ïérî Cà ¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«©´©§¬̈²¦§¥©−¦

:àîèé íúìáða râðå øBäè äéäéæììté éëå ¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨«§¦³¦ŸÆ
:àeä øBäè røfé øLà reøæ òøæ-ìk-ìr íúìápî¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−«

çìàîè åéìr íúìápî ìôðå òøæ-ìr íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
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-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−®̈¦§³Ÿ§©§Æ¤
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.ïîéñ ä"éãáò ,íé÷åñô à"ö

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË . . Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ(לח (יא, ¿ƒÀ««ƒ«∆«»≈»∆

L·È ÏÎ‡Ó.'יבׁשה' ה' לעבֹודת רֹומז –Y ·Ë¯ ÏÎ‡Óרֹומז «¬»»≈ְֲֵֵַַָ«¬»»…ֵ

עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות מּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֻלעבֹודה

ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיבֹואּו

לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻקדּׁשה

ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָנגיעה

קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות מתאּוה אינּה זֹו טמאה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻֻרּוח

ְִֵֶַׁשּנסּתּלק".
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(øéèôî) äøô úùøô éðù øôñá ïéàøå÷å
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:øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMäâérâpä-ìk ©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©
-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®
Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬

:Báãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæ «µŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

åèàîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨®̈¨¥−
:àeäæèáøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà ìëå «§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ

úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà úîá Bà́§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬
:íéîéæéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå ¨¦«§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬

:éìk-ìà íéiç íéî åéìrçéíéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¨¨²©¬¦©¦−¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»
-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå øBäè Léà¦´¨¼§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©
ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà úBLôpä©§¨−£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈

:øáwá Bà úná BàèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ¬©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½

:áøra øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëåëLéàå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³
àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:425:358:118:068:438:399:459:4117:5517:5918:1918:2317:3818:32באר שבע )ח(

5:415:338:108:068:428:389:449:4017:5417:5918:1918:2317:2818:32חיפה )ח(

5:395:318:098:058:418:369:439:3917:5517:5918:1918:2317:1818:31ירושלים )ח(

5:435:358:118:078:448:399:469:4217:5417:5818:1818:2217:3818:33תל אביב )ח(

5:555:428:258:188:578:499:599:5318:1018:1918:4018:4918:0019:02אוסטריה וינה )ח(

7:197:259:499:5110:2110:2311:2311:2419:3619:2720:0119:5219:0920:02אוסטרליה מלבורן )ק(

5:595:478:278:219:008:5310:029:5618:1118:1918:4018:4818:0018:52אוקראינה אודסה )ח(

5:415:298:108:038:428:359:449:3917:5518:0318:2418:3317:4418:37אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:075:548:368:289:089:0110:1010:0418:1918:2918:5019:0018:0919:04אוק. ז׳יטומיר )ח(

5:595:458:288:219:008:5310:029:5718:1318:2318:4418:5418:0318:58אוקראינה קייב )ח(

5:305:177:597:528:318:249:339:2817:4417:5318:1318:2217:3318:26אוקראינה דונייצק )ח(

6:246:138:538:479:269:1910:2810:2318:3818:4619:0619:1418:2619:27איטליה מילאנו )ח(

6:116:098:448:429:149:1210:1710:1518:3218:3018:5318:5118:1318:55אקוואדור קיטו )ח(

6:546:599:239:249:559:5710:5710:5819:0718:5919:3219:2318:4219:34ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:427:4810:1410:1610:4510:4711:4711:4820:0219:5220:2920:1919:3620:23ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:086:599:379:3110:0910:0311:1111:0619:2019:2619:4619:5219:0719:56ארה״ב בולטימור )ק(

6:566:469:269:209:589:5211:0010:5519:1119:1819:3819:4418:5919:55ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:576:479:269:209:599:5311:0010:5619:1119:1719:3719:4418:5819:55ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:327:2210:029:5610:3410:2811:3611:3119:4819:5520:1520:2219:3620:33ארה״ב דטרויט )ק(

7:237:159:519:4710:2410:1911:2611:2219:3519:3919:5920:0319:2020:12ארה״ב היוסטן )ק(

6:536:459:239:189:559:5010:5710:5319:0819:1319:3319:3718:5419:46ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:237:169:519:4710:2410:1911:2511:2219:3419:3719:5720:0019:1920:09ארה״ב מיאמי )ק(

6:546:439:229:169:559:4910:5610:5219:0519:1219:3219:3918:5319:51ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:506:399:219:149:529:4610:5410:4919:0719:1419:3419:4118:5519:51ארה״ב שיקאגו )ק(

6:276:289:029:029:329:3110:3410:3418:5318:4819:1419:1018:3119:14בוליביה לה פאס )ח(

6:446:309:129:059:459:3710:4710:4118:5719:0719:2819:3818:4719:55בלגיה אנטוורפן )ח(

6:436:309:139:059:459:3710:4710:4118:5819:0819:2919:3918:4819:54בלגיה בריסל )ח(

5:565:418:268:188:588:5010:009:5418:1218:2318:4518:5718:0419:01בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:056:088:368:369:089:0810:1010:0918:2218:1618:4518:3917:5918:45ברזיל ס.פאולו )ח(

5:525:548:228:238:548:549:569:5518:0918:0318:3118:2517:4618:31ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:005:478:308:239:028:5510:049:5918:1618:2618:4818:5818:0719:13בריטניה לונדון )ח(

6:095:558:398:319:119:0310:1310:0718:2518:3618:5719:0918:1619:25בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:075:538:378:299:099:0110:1110:0518:2218:3218:5419:0418:1219:08גרמניה ברלין )ח(

6:256:128:558:489:279:2010:2910:2418:4218:5119:1219:2218:3219:26גרמניה פרנקפורט )ח(

6:046:078:378:389:089:0810:1010:1018:2618:1918:4918:4218:0318:46דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:416:369:099:069:429:3810:4310:4018:5118:5319:1319:1518:3519:19הודו בומביי )ח(

6:366:319:059:029:379:3410:3910:3618:4918:5019:1119:1218:3219:16הודו פונה )ח(

5:455:338:148:078:468:399:489:4317:5818:0718:2818:3617:4818:40הונגריה בודפשט )ח(

6:065:568:348:299:079:0110:0910:0418:1818:2518:4518:5118:0618:55טורקיה איסטנבול )ח(

6:276:178:558:509:289:2210:2910:2518:3918:4519:0519:1018:2619:14יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:075:558:358:289:089:0110:0910:0418:1818:2718:4718:5618:0719:00מולדובה קישינב )ח(

6:336:289:079:039:379:3310:3910:3618:5518:5619:1719:1818:3819:22מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:306:388:589:019:319:3410:3310:3418:4218:3219:1018:5918:1519:03ניו זילנד צ. צ. )ח(

6:035:568:348:309:059:0110:0710:0418:2018:2418:4418:4718:0518:51נפאל קטמנדו )ח(

7:077:059:359:3310:0710:0611:0911:0719:1819:1619:3919:3718:5819:41סינגפור סינגפור )ח(

5:365:228:067:588:388:309:409:3417:5218:0318:2418:3517:4318:39פולין ורשא )ח(

6:106:108:388:379:119:1010:1210:1118:2118:1718:4218:3818:0018:42פרו לימה )ח(

6:416:309:119:049:439:3610:4510:4018:5619:0419:2419:3218:4519:45צרפת ליאון )ח(

6:516:389:219:149:539:4510:5510:4919:0619:1519:3619:4518:5619:59צרפת פריז )ח(

5:535:518:268:248:578:549:599:5718:1418:1318:3518:3417:5618:38קולומביה בוגוטה )ח(

7:187:079:479:4110:1910:1311:2111:1719:3319:4020:0120:0819:2120:20קנדה טורונטו )ק(

6:556:439:249:189:569:5010:5810:5319:1019:1719:3819:4618:5819:59קנדה מונטריאול )ק(

5:495:408:168:118:498:449:509:4617:5818:0218:2218:2717:4418:31קפריסין לרנקה )ח(

6:286:129:008:519:319:2210:3310:2718:4718:5919:2119:3418:3919:50רוסיה מוסקבה )ח(

6:236:118:518:459:249:1710:2610:2018:3518:4419:0419:1318:2419:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:256:138:568:499:279:2110:3010:2418:4218:5119:1119:2018:3119:32שוייץ ציריך )ח(

6:206:168:488:459:219:1810:2210:2018:3118:3218:5318:5318:1418:57תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קפג לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:075:558:358:289:089:0110:0910:0418:1818:2718:4718:5618:0719:00מולדובה קישינב )ח(

6:336:289:079:039:379:3310:3910:3618:5518:5619:1719:1818:3819:22מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:306:388:589:019:319:3410:3310:3418:4218:3219:1018:5918:1519:03ניו זילנד צ. צ. )ח(

6:035:568:348:309:059:0110:0710:0418:2018:2418:4418:4718:0518:51נפאל קטמנדו )ח(

7:077:059:359:3310:0710:0611:0911:0719:1819:1619:3919:3718:5819:41סינגפור סינגפור )ח(

5:365:228:067:588:388:309:409:3417:5218:0318:2418:3517:4318:39פולין ורשא )ח(

6:106:108:388:379:119:1010:1210:1118:2118:1718:4218:3818:0018:42פרו לימה )ח(

6:416:309:119:049:439:3610:4510:4018:5619:0419:2419:3218:4519:45צרפת ליאון )ח(

6:516:389:219:149:539:4510:5510:4919:0619:1519:3619:4518:5619:59צרפת פריז )ח(

5:535:518:268:248:578:549:599:5718:1418:1318:3518:3417:5618:38קולומביה בוגוטה )ח(

7:187:079:479:4110:1910:1311:2111:1719:3319:4020:0120:0819:2120:20קנדה טורונטו )ק(

6:556:439:249:189:569:5010:5810:5319:1019:1719:3819:4618:5819:59קנדה מונטריאול )ק(

5:495:408:168:118:498:449:509:4617:5818:0218:2218:2717:4418:31קפריסין לרנקה )ח(

6:286:129:008:519:319:2210:3310:2718:4718:5919:2119:3418:3919:50רוסיה מוסקבה )ח(

6:236:118:518:459:249:1710:2610:2018:3518:4419:0419:1318:2419:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:256:138:568:499:279:2110:3010:2418:4218:5119:1119:2018:3119:32שוייץ ציריך )ח(

6:206:168:488:459:219:1810:2210:2018:3118:3218:5318:5318:1418:57תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca
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