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‰Óיׂשראל מׁשּכנֹותי יעקב אהלי וידּוע1ּטבּו , «ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
לאדמֹו"ר ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה ּפסּוק על ְְְְִֵֶַַַָָהּדרּוׁש
הּפרׁשה ּבסּיּום ּפרׁשה) חסידיׁשע (ּדי ּבלק ּפרׁשת ,2הּזקן ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּב'אֹור וגם צדק', ה'צמח אדמֹו"ר כ"ק מּנכּדֹו הּגהֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָעם
זה,3הּתֹורה' לדרּוׁש ּובאּורים וקּצּורים הערֹות נדּפסּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו חדׁש, ענין ּבֹו ּבני4הּמֹוסיפים זקנים עטרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּסּפּור וכּידּוע ּבּתֹו, ּבן ׁשהיה ּובפרט זה5ּבנים, ׁשענין ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הּזקן אדמֹו"ר ׁשל נכּדֹו היה צדק' ה'צמח ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ(ׁשאדמֹו"ר
ּופעלּו מּמּנּו ותבעּו לֹו ׁשהּציעּו ּבׁשעה הּובא ְְְֲִִִִִֶֶָָָָָמּבּתֹו)
את ׁשּיקּבל צדק') ה'צמח אדמֹו"ר (אצל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַאצלֹו
הרב ּפרּוׁש את מביא ׁשם הּתֹורה' ּב'אֹור והּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנׂשיאּות.

ּתֹורה' (ּב'אֹור זה ּבפסּוק ּדירת6הּמּגיד נקרא ּדאֹוהל ( ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב (ּוכמֹו ּומׁשּכן7ארעי ּבאהל) מתהּל ואהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבתֹוכם וׁשכנּתי מּלׁשֹון הּוא מׁשּכן (ּכי קבע ּדירת ,8נקרא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
יעקב אהלי ּׁשּכתּוב מה וזהּו קבּוע). ּבאפן ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּׁשֹוכן

עקב יּו"ד אֹותּיֹות ּדיעקב יׂשראל, ׁשּמֹורה9מׁשּכנֹותי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לי אֹותּיֹות יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן העקב, ּבחינת ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
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ח.)8 כה, ובכ"מ.)9תרומה ויצא. ר"פ תו"א בערכו. ערה"כ שער פרדס וראה פ"ב. האצי' סדר שער ע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ובמעלתם בשבחם מדבר ישראל'' משכנותיך יעקב אוהליך טובו 'מה הפסוק:

השכינה, עבור משכן וכמקום כאוהל לשמש זוכים שהם בכך ישראל, בני של

הוא. ברוך הקדוש של התגלותו עבור

Ï‡¯NÈ EÈ˙B�kLÓ ·˜ÚÈ EÈÏ‰‡ e·h ‰Ó1Le¯c‰ Úe„ÈÂ , «……»∆«¬…ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿»««¿
שנאמר החסידות »ÏÚמאמר

‰Ê ˜eÒtהמובאaספר »∆¿
¯"BÓ„‡Ï '‰¯Bz ÈËewÏ'ƒ≈»¿«¿

Ô˜f‰של החסידות במאמרי «»≈
) ˜Ïa ˙L¯tמאמרי אשר »»«»»

השבוע פרשיות על החסידות

תורה לקוטי Ècƒהםשבספר
‰L¯t ÚLÈ„ÈÒÁהפרשה= ¬ƒƒ∆»»»

הפסוק)החסידית אודות המאמר

מובא יעקב' אוהליך טובו 'מה

aב תורה לקוטי ÌeiÒספר ¿ƒ
‰L¯t‰2˙B‰b‰ ÌÚ , «»»»ƒ«»

¯"BÓ„‡ ˜"Î BcÎpÓƒ∆¿«¿
a Ì‚Â .'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ספר «∆«∆∆¿«¿

'‰¯Bz‰ ¯B‡'3כ"ק של «»
צדק הצמח ¿¿eÒt„�ƒאדמו"ר

ÌÈ¯e‡·e ÌÈ¯ev˜Â ˙B¯Ú‰∆»¿ƒƒ≈ƒ
Ba ÌÈÙÈÒBn‰ ,‰Ê Le¯„Ïƒ¿∆«ƒƒ
·e˙kL BÓÎe ,L„Á ÔÈ�Ú4 ƒ¿»»»¿∆»
אצל שנגרמת ההשבחה אודות

נכדיו: ידי על ∆∆¬'ËÚ¯˙הסבא
'ÌÈ�a È�a ÌÈ�˜Êכלומר ¿≈ƒ¿≈»ƒ

של התפארת והכתר, העטרה

נגרמים הסבא, של הזקנים,

הנכד. ּבנים, הּבני ידי על ְִֵַָדווקא

וביאוריו הערותיו דווקא כן כמו

הזקן, אדמו"ר כ"ק הסבא, של מאמרו על צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק הנכד, של

חדש עניין בו Âמוסיפים אדמו"ר. עם צדק הצמח אדמו"ר של המיוחד ¿הקשר
הוא Lהזקן Ë¯Ù·צדק הצמח הזקן‰È‰לאאדמו"ר אדמו"ר של בנו בן ƒ¿»∆»»

היה הוא Bzaאלא Ôa,לאה דבורה הרבנית צדק, הצמח אדמו"ר של אמו . ∆ƒ
אב בין מיוחד קשר שישנו בכך נעוץ הדבר הזקן. אדמו"ר של ּבּתֹו ִהייתה

אמא בין מאשר יותר לבנה אמא בין כן וכמו לבנו, אב בין מאשר יותר ִלבתֹו

שכאשר הוולד: יצירת אודות ז"ל חכמינו דברי יסוד על הוא זה דבר ִָלּבתּה.

יולדת אזי תחילה מזרעת האישה וכאשר נקבה יולדת אזי תחילה מזריע איש

‰etq¯זכר Úe„iÎÂ .5'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡L) ‰Ê ÔÈ�ÚL , ¿«»««ƒ∆ƒ¿»∆∆«¿«∆«∆∆
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÏL BcÎ� ‰È‰דווקא(BzaÓאת המבטא זה, עניין »»∆¿∆«¿«»≈ƒƒ

הזקן, אדמו"ר אל צדק הצמח אדמו"ר של המיוחדת והוזכר‰e·‡שייכותו »

צדק הצמח אדמו"ר בפני החסידים ידי Lעל ‰ÚLaהםÂ BÏ eÚÈv‰אף ¿»»∆ƒƒ¿
e epnÓ eÚ·˙אכן סוף ‰'ˆÁÓסוף ¯"BÓ„‡ Ïˆ‡) BÏˆ‡ eÏÚÙ »¿ƒ∆»¬∆¿≈∆«¿«∆«

Ïa˜iL עצמוˆ„˜') ‰e‡ÈNp˙.על ˙‡ ∆∆∆¿«≈∆«¿ƒ
a ‰p‰Âספר‡È·Ó ,ÌL '‰¯Bz‰ ¯B‡'צדק הצמח ‡˙אדמו"ר ¿ƒ≈¿«»»≈ƒ∆

„Èbn‰ ·¯‰ Le¯t≈»«««ƒ
Ê‰ממעזריטש ˜eÒÙa¿»∆

מובא( המגיד הרב של פירושו

aספרו'‰¯Bz ¯B‡'6(הרב ¿»
שבין ההבדל את מבאר המגיד

'מה הפסוק: של הראשון חציו

חציו לבין יעקב', אוהליך טובו

ישראל'. 'משכנותיך השני:

˙¯Èc ‡¯˜� 'Ï‰B‡'c¿∆ƒ¿»ƒ«
·e˙kL BÓÎe) ÈÚ¯‡7 ¬«¿∆»
דוד אל הוא ברוך הקדוש בדברי

עתה שעד כך אודות המלך,

היה השכינה השראת מקום

ÈÚ¯‡:המקדש בית שנבנה טרם ,

('Ï‰‡a Cl‰˙Ó ‰È‰‡Â'»∆¿∆ƒ¿«≈»…∆
eזאת �˜¯‡לעומת 'ÔkLÓ'ƒ¿»ƒ¿»

Èk) Ú·˜ ˙¯Ècהמילה ƒ«∆«ƒ
ÔBLlÓ ‡e‰ ÔkLÓƒ¿»ƒ»
'ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ'8, ¿»«¿ƒ¿»
.(Úe·˜ ÔÙ‡a ÔÎBMLעל ∆≈¿…∆»«

של הראשון שבחציו מובן זה פי

טובו 'מה יעקב',‡ÍÈÏ‰Âהפסוק

השכינה התגלות אודות מדובר

ארעי, באופן ישראל בני אצל

של השני בחציו כן שאין מה

' ישראל',ÍÈ˙Â�Î˘Óהפסוק

הרוחנית בדרגתו תלוי הדבר קבע. של באופן אלוקית התגלות אודות מדובר

מכונה היהודי הפסוק של הראשון שבחציו בכך רמוז זה דבר היהודי, של

'ישראל' בשם מכונה הוא הפסוק של השני בחציו ואילו 'יעקב' ∆¿e‰ÊÂבשם
EÈÏ‰‡' ·e˙kM ‰ÓיעקבEÈ˙B�kLÓ' cיׂשראל' המילה', «∆»…»∆ֲַֹƒ¿¿∆ְִֵָ¿

'·˜ÚÈ'מ Ú˜·מורכבת „eÈ ˙Bi˙B‡9L זה, דרגהBn¯‰דבר על «¬…ƒ≈∆∆∆
נמוכה, ‰'Ú˜·',רוחנית ˙�ÈÁa ÏÚהאדם של שבגופו העקב בדוגמת «¿ƒ«∆»≈ֵָ

של מעלתו זה במקום ניכרת שלא כך כדי עד מגושם, היותר החלק שהוא

גלויה, איננה היהודי של האלוקית נשמתו כאשר כן כמו בהמה, על האדם

הבהמית, בנפשו רק חש הוא אך מאמין, יהודי היותו שלמרות כך כדי עד

'עקב'. בדרגת הוא מורכבת'Ï‡¯NÈ'המילהÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהרי ֵָ«∆≈≈ƒ¿»≈
¯‡L'מ Y ÈÏ' ˙Bi˙B‡10‰¯BnL גבוהה,, רוחנית דרגה ÏÚעל ƒƒ…∆∆«
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ה

fenz 'f ,wla zyxt zay .c"qa

.n"cyz'd

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

‰Óיׂשראל מׁשּכנֹותי יעקב אהלי וידּוע1ּטבּו , «ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
לאדמֹו"ר ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה ּפסּוק על ְְְְִֵֶַַַָָהּדרּוׁש
הּפרׁשה ּבסּיּום ּפרׁשה) חסידיׁשע (ּדי ּבלק ּפרׁשת ,2הּזקן ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּב'אֹור וגם צדק', ה'צמח אדמֹו"ר כ"ק מּנכּדֹו הּגהֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָעם
זה,3הּתֹורה' לדרּוׁש ּובאּורים וקּצּורים הערֹות נדּפסּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו חדׁש, ענין ּבֹו ּבני4הּמֹוסיפים זקנים עטרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּסּפּור וכּידּוע ּבּתֹו, ּבן ׁשהיה ּובפרט זה5ּבנים, ׁשענין ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הּזקן אדמֹו"ר ׁשל נכּדֹו היה צדק' ה'צמח ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ(ׁשאדמֹו"ר
ּופעלּו מּמּנּו ותבעּו לֹו ׁשהּציעּו ּבׁשעה הּובא ְְְֲִִִִִֶֶָָָָָמּבּתֹו)
את ׁשּיקּבל צדק') ה'צמח אדמֹו"ר (אצל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַאצלֹו
הרב ּפרּוׁש את מביא ׁשם הּתֹורה' ּב'אֹור והּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנׂשיאּות.

ּתֹורה' (ּב'אֹור זה ּבפסּוק ּדירת6הּמּגיד נקרא ּדאֹוהל ( ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב (ּוכמֹו ּומׁשּכן7ארעי ּבאהל) מתהּל ואהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבתֹוכם וׁשכנּתי מּלׁשֹון הּוא מׁשּכן (ּכי קבע ּדירת ,8נקרא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
יעקב אהלי ּׁשּכתּוב מה וזהּו קבּוע). ּבאפן ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּׁשֹוכן

עקב יּו"ד אֹותּיֹות ּדיעקב יׂשראל, ׁשּמֹורה9מׁשּכנֹותי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לי אֹותּיֹות יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן העקב, ּבחינת ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
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נז.)5 ע' יום היום וש"נ. .75 ע' הצ"צ אדמו"ר כ"ק התולדות ספר קסג.)6ראה סי' לקו"א ב). (מט, הפסוק ו.)7על ז, ב' שמואל

ח.)8 כה, ובכ"מ.)9תרומה ויצא. ר"פ תו"א בערכו. ערה"כ שער פרדס וראה פ"ב. האצי' סדר שער ע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ובמעלתם בשבחם מדבר ישראל'' משכנותיך יעקב אוהליך טובו 'מה הפסוק:

השכינה, עבור משכן וכמקום כאוהל לשמש זוכים שהם בכך ישראל, בני של

הוא. ברוך הקדוש של התגלותו עבור

Ï‡¯NÈ EÈ˙B�kLÓ ·˜ÚÈ EÈÏ‰‡ e·h ‰Ó1Le¯c‰ Úe„ÈÂ , «……»∆«¬…ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿»««¿
שנאמר החסידות »ÏÚמאמר

‰Ê ˜eÒtהמובאaספר »∆¿
¯"BÓ„‡Ï '‰¯Bz ÈËewÏ'ƒ≈»¿«¿

Ô˜f‰של החסידות במאמרי «»≈
) ˜Ïa ˙L¯tמאמרי אשר »»«»»

השבוע פרשיות על החסידות

תורה לקוטי Ècƒהםשבספר
‰L¯t ÚLÈ„ÈÒÁהפרשה= ¬ƒƒ∆»»»

הפסוק)החסידית אודות המאמר

מובא יעקב' אוהליך טובו 'מה

aב תורה לקוטי ÌeiÒספר ¿ƒ
‰L¯t‰2˙B‰b‰ ÌÚ , «»»»ƒ«»

¯"BÓ„‡ ˜"Î BcÎpÓƒ∆¿«¿
a Ì‚Â .'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ספר «∆«∆∆¿«¿

'‰¯Bz‰ ¯B‡'3כ"ק של «»
צדק הצמח ¿¿eÒt„�ƒאדמו"ר

ÌÈ¯e‡·e ÌÈ¯ev˜Â ˙B¯Ú‰∆»¿ƒƒ≈ƒ
Ba ÌÈÙÈÒBn‰ ,‰Ê Le¯„Ïƒ¿∆«ƒƒ
·e˙kL BÓÎe ,L„Á ÔÈ�Ú4 ƒ¿»»»¿∆»
אצל שנגרמת ההשבחה אודות

נכדיו: ידי על ∆∆¬'ËÚ¯˙הסבא
'ÌÈ�a È�a ÌÈ�˜Êכלומר ¿≈ƒ¿≈»ƒ

של התפארת והכתר, העטרה

נגרמים הסבא, של הזקנים,

הנכד. ּבנים, הּבני ידי על ְִֵַָדווקא

וביאוריו הערותיו דווקא כן כמו

הזקן, אדמו"ר כ"ק הסבא, של מאמרו על צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק הנכד, של

חדש עניין בו Âמוסיפים אדמו"ר. עם צדק הצמח אדמו"ר של המיוחד ¿הקשר
הוא Lהזקן Ë¯Ù·צדק הצמח הזקן‰È‰לאאדמו"ר אדמו"ר של בנו בן ƒ¿»∆»»

היה הוא Bzaאלא Ôa,לאה דבורה הרבנית צדק, הצמח אדמו"ר של אמו . ∆ƒ
אב בין מיוחד קשר שישנו בכך נעוץ הדבר הזקן. אדמו"ר של ּבּתֹו ִהייתה

אמא בין מאשר יותר לבנה אמא בין כן וכמו לבנו, אב בין מאשר יותר ִלבתֹו

שכאשר הוולד: יצירת אודות ז"ל חכמינו דברי יסוד על הוא זה דבר ִָלּבתּה.

יולדת אזי תחילה מזרעת האישה וכאשר נקבה יולדת אזי תחילה מזריע איש

‰etq¯זכר Úe„iÎÂ .5'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡L) ‰Ê ÔÈ�ÚL , ¿«»««ƒ∆ƒ¿»∆∆«¿«∆«∆∆
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÏL BcÎ� ‰È‰דווקא(BzaÓאת המבטא זה, עניין »»∆¿∆«¿«»≈ƒƒ

הזקן, אדמו"ר אל צדק הצמח אדמו"ר של המיוחדת והוזכר‰e·‡שייכותו »

צדק הצמח אדמו"ר בפני החסידים ידי Lעל ‰ÚLaהםÂ BÏ eÚÈv‰אף ¿»»∆ƒƒ¿
e epnÓ eÚ·˙אכן סוף ‰'ˆÁÓסוף ¯"BÓ„‡ Ïˆ‡) BÏˆ‡ eÏÚÙ »¿ƒ∆»¬∆¿≈∆«¿«∆«

Ïa˜iL עצמוˆ„˜') ‰e‡ÈNp˙.על ˙‡ ∆∆∆¿«≈∆«¿ƒ
a ‰p‰Âספר‡È·Ó ,ÌL '‰¯Bz‰ ¯B‡'צדק הצמח ‡˙אדמו"ר ¿ƒ≈¿«»»≈ƒ∆

„Èbn‰ ·¯‰ Le¯t≈»«««ƒ
Ê‰ממעזריטש ˜eÒÙa¿»∆

מובא( המגיד הרב של פירושו

aספרו'‰¯Bz ¯B‡'6(הרב ¿»
שבין ההבדל את מבאר המגיד

'מה הפסוק: של הראשון חציו

חציו לבין יעקב', אוהליך טובו

ישראל'. 'משכנותיך השני:

˙¯Èc ‡¯˜� 'Ï‰B‡'c¿∆ƒ¿»ƒ«
·e˙kL BÓÎe) ÈÚ¯‡7 ¬«¿∆»
דוד אל הוא ברוך הקדוש בדברי

עתה שעד כך אודות המלך,

היה השכינה השראת מקום

ÈÚ¯‡:המקדש בית שנבנה טרם ,

('Ï‰‡a Cl‰˙Ó ‰È‰‡Â'»∆¿∆ƒ¿«≈»…∆
eזאת �˜¯‡לעומת 'ÔkLÓ'ƒ¿»ƒ¿»

Èk) Ú·˜ ˙¯Ècהמילה ƒ«∆«ƒ
ÔBLlÓ ‡e‰ ÔkLÓƒ¿»ƒ»
'ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ'8, ¿»«¿ƒ¿»
.(Úe·˜ ÔÙ‡a ÔÎBMLעל ∆≈¿…∆»«

של הראשון שבחציו מובן זה פי

טובו 'מה יעקב',‡ÍÈÏ‰Âהפסוק

השכינה התגלות אודות מדובר

ארעי, באופן ישראל בני אצל

של השני בחציו כן שאין מה

' ישראל',ÍÈ˙Â�Î˘Óהפסוק

הרוחנית בדרגתו תלוי הדבר קבע. של באופן אלוקית התגלות אודות מדובר

מכונה היהודי הפסוק של הראשון שבחציו בכך רמוז זה דבר היהודי, של

'ישראל' בשם מכונה הוא הפסוק של השני בחציו ואילו 'יעקב' ∆¿e‰ÊÂבשם
EÈÏ‰‡' ·e˙kM ‰ÓיעקבEÈ˙B�kLÓ' cיׂשראל' המילה', «∆»…»∆ֲַֹƒ¿¿∆ְִֵָ¿

'·˜ÚÈ'מ Ú˜·מורכבת „eÈ ˙Bi˙B‡9L זה, דרגהBn¯‰דבר על «¬…ƒ≈∆∆∆
נמוכה, ‰'Ú˜·',רוחנית ˙�ÈÁa ÏÚהאדם של שבגופו העקב בדוגמת «¿ƒ«∆»≈ֵָ

של מעלתו זה במקום ניכרת שלא כך כדי עד מגושם, היותר החלק שהוא

גלויה, איננה היהודי של האלוקית נשמתו כאשר כן כמו בהמה, על האדם

הבהמית, בנפשו רק חש הוא אך מאמין, יהודי היותו שלמרות כך כדי עד

'עקב'. בדרגת הוא מורכבת'Ï‡¯NÈ'המילהÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהרי ֵָ«∆≈≈ƒ¿»≈
¯‡L'מ Y ÈÏ' ˙Bi˙B‡10‰¯BnL גבוהה,, רוחנית דרגה ÏÚעל ƒƒ…∆∆«
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

 )עם ביאור בדרך אפשר( מה טובו אהליךה "מאמר ד  )ג

 ה .....................מ"תשד'ה,  תמוז' ז, שבת פרשת בלק

 )עם ביאור בדרך אפשר( ואתה תצוהה "מאמר ד  )ד

 בי .........א"מתש'ה ,ראשון-ד אדר"יו, תצוהשבת פרשת 

 כט.....מ"דתש' ה,תמוז' ז, בלקשבת פרשת שיחת   )ה

 זל .........חיך רכ )ק"בלה( בלקפרשת לקוטי שיחות   )ו

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ז

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

 זמ................בלק פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 חמ............בלקלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 חע................בלקלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 טע.....................................בלקלשבוע פרשת  

 ופ...............בלקלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 חפ........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 אצ ............בלקלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  טכק .........בלקלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

  להק.............בלקלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 מגק.................... הכ פרק יםתהל, ו-ה פרק ב-מואלש

  מהק........................................מסכת שבת עקבעין י  )יח

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יט

  וקמ............................................ יג עד דף זף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 העק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 העק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כב

 ועק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 עזק.............................................עיר האמצ"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 עזק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 חעק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כו

 טעק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

   ז"תרצ'ההמאמרים ספר   )כז

 טעק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 פק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כט

 פק............................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 פבק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 פגק........................ הפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לא

 פדק................................חומש לקריאה בציבור  )לב

 צק........................בלקלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

  צאק....................סדר הדלקת נרות לשבת קודש  )לד



n"cyz'dו ,fenz 'f ,wla zyxt zay

אהל ּבׁשם נקראים עּזים ויריעֹות מׁשּכן, ּבׁשם .15נקראים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָֹ
(יריעֹות הּמׁשּכן ׁשּיריעֹות הּוא, ּביניהם ההפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּדהּנה
העּזים יריעֹות מהּֿׁשאיןּֿכן עׂשר, ּבמסּפר היּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשׁש)

ּבזה ּומבאר י"א. ּבמסּפר היּו רֹומז16(אהל) י"א ּדמסּפר , ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכתרין עׂשר הן י"א ּכי נגּה, מּקלּפת הּברּורים ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

עליהן הּמּקפת לבֹונה ּבחינת עם הם17ּדמסאבּותא ולכן , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכמאמר ,החׁש לענין מרּמזים עּזים ּדגם עּזים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַֹיריעֹות

ז"ל מסגין18רּבֹותינּו עּזי טעמא ּבריׁשאמאי כּו' ּבריׁשא ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּיֹורד יעקב ּבחינת עלֿידי הּוא זה ּוברּור כּו'. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹחׁשּוכא
עׂשר ׁשּבמסּפר הּמׁשּכן יריעֹות מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלברר
ּבגלּוי. ׁשהם ּכפי ּדקדּׁשה ספירֹות לעׂשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻרֹומזֹות
הּנלמד (ּבּפרק אבֹות ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּוכמאמר

זֹו [אּלא19ּבׁשּבת העֹולם נברא מאמרֹות ׁשּבעׂשרה ( ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּצרי עד העלם ּבבחינת הּוא ׁשּבעֹולם האלקּות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשענין
החּדּוׁש וזהּו האמּונה, לענין ועד זה על ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָראיֹות
עׂשר ּבחינת הּמׁשּכן, ענין ּבעֹולם ׁשּמגּלים ,ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּדמׁשּכנֹותי
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שם.)15 תרומה פרש"י שם.)16ראה אוה"ת ד. עד, פרשתנו ובכ"מ.)17לקו"ת ואילך. 80 ע' תש"ב סה"מ ב.)18ראה עז, שבת

וש"נ. ואילך. 315 ע' חי"ד לקו"ש גם רפ"ח.)19וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אחד נפרשו גביהם על נוספים. ומינים פשתן עשויות לזו, זו המחוברות יריעות

'ועׂשית נאמר: העיזים יריעות אודות עיזים. מצמר עשויות יריעות יריעֹותעשר ְְִִָָ

משמע זה פסוק של מלשונו הּמׁשּכן' על לאהל התחתונות,cעּזים היריעות ְְִִִֶַַָֹƒ
LL ˙BÚÈ¯Èהם Â(=פשתן), ,'ÔkLÓ' ÌLa ÌÈ‡¯˜�אילו˙BÚÈ¯È ƒ≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ

ÌLa ÌÈ‡¯˜� ÌÈfÚƒƒƒ¿»ƒ¿≈
'Ï‰‡'15.שניתן מובן מכך …∆

הרוחני ההבדל אודות ללמוד

ידי על 'משכן' לבין 'אוהל' שבין

המסופרים בפרטים התבוננות

בבניית אלה, יריעות אודות

במדבר. ≈p‰c¿ƒ‰המשכן
,‡e‰ Ì‰È�Èa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈≈∆

Lבשם הנקראות ∆היריעות
) 'ÔkLn‰ ˙BÚÈ¯i'הן שאלו ¿ƒ«ƒ¿»

eÈ‰ ('LL ˙BÚÈ¯È'¿ƒ≈»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,¯NÚ ¯tÒÓa¿ƒ¿»∆∆«∆≈
ÌÈfÚ‰ ˙BÚÈ¯È Ôk≈¿ƒ»ƒƒ

בשם( ‰eÈהנקראים (Ï‰‡…∆»
¯‡·Óe .‡"È ¯tÒÓa¿ƒ¿»¿»≈

‰Êa16:הזקן אדמו"ר כ"ק »∆
Ï ÊÓB¯ ‡"È ¯tÒÓcעבודת ¿ƒ¿»≈«
ב הכרוכה »¬'B·Ú„˙ה'

'ÌÈ¯e¯a‰של משמעותה . «≈ƒ
בתוך היא: הבירורים עבודת

בעולם נברא כל של מציאותו

כוח הוא והרע אותו המחיה האלוקי הניצוץ הוא הטוב ורע. טוב ישנו הזה,

כאילו עצמו, את רק להרגיש לנברא וגורם האלוקות על שמסתיר הטומאה

בדוגמת בּברירה, לעסוק צורך יש לכן הוא. ברוך מהקדוש נפרד דבר ְִָהוא

הניצוץ את ולהחזיר ולהעלות הרע את לדחות צריך פסולת, מתוך אוכל ְִַּברירת

ורע טוב של ה'עירבוב' קיים שבתוכו הטומאה כוח הקדושה. לרשות האלוקי

האדם, של הגשמיים בצרכיו שקשורים הדברים כל נגּה'. 'ּקלּפת בשם ְִַַֹנקרא

נתונים אלה כל גופו, ואף רכושו ביתו, בגדיו, השונים, המאכל דברי בדוגמת

החזרת היא הבירורים עבודת של משמעותה נגּה. ּקלּפת של ממשלתה ְִַַֹתחת

שלÓהדברים �‚d'רשותה ˙tÏw'עבודת' הקדושה. של רשותה אל ƒ¿ƒ«…«
קשורה בעולם הטומאה של שמציאותה בגלל י"א במספר קשורה הבירורים'

זה. e·‡ÒÓc˙‡במספר ÔÈ¯˙k ¯NÚ Ô‰ ‡"È Èkשל כתרים (=עשרה ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¬»
ביחד Ô‰ÈÏÚטומאה) ˙Ùwn‰ '‰�B·Ï' ˙�ÈÁa ÌÚ17.מציאותו ƒ¿ƒ«¿»««∆∆¬≈∆

ספירות'. 'עשר בשם הנקראים כוחות מעשר מורכבת דבר כל של הרוחנית

'עשר בשם נקראים כוחותיה עשר הטומאה, של מציאותה אודות מדובר כאשר

המכונה אותם, המחיה האלוקית ההארה 'חופפת' מעליהם טומאה'. של כתרים

את מסמלות העיזים' 'יריעות י"א. במספר הם עימה ביחד 'לבונה', בשם

והוא הגשמיים הדברים עם במגע בא היהודי כאשר הנעשית הבירורים עבודת

ומבררם. ששוררÂמזככם הרוחני החושך בבירור קשורה זו שעבודה ¿כיוון
BÚÈ¯È˙בעולם, Ì‰ ÔÎÏעּזיםÌ‚c שחורותעּזים, הינן כלל שבדרך »≈≈¿ƒִִ¿«ִִ

Ï"Êהםלכן e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,CLÁ‰ ÔÈ�ÚÏ ÌÈÊn¯Ó18È‡Ó' ¿«¿ƒ¿ƒ¿««…∆¿«¬««≈««
'eÎ ‡LÈ¯a ÔÈ‚ÒÓ ÈfÚ ‡ÓÚË,העדר בראש צועדות עזים (=מדוע «¬»ƒ≈«¿ƒ¿≈»

על אומרת אחריהן?) והכבשים

את מסמל שהדבר הגמרא, כך

העולם: נברא שבו הסדר

'eÎ ‡ÎeLÁ ‡LÈ¯a'¿≈»¬»
מכן ולאחר חושך היה (=תחילה

ŒÏÚהאור) ‡e‰ ‰Ê ¯e¯·e .≈∆«
„¯BiL '·˜ÚÈ' ˙�ÈÁa È„È¿≈¿ƒ««¬…∆≈
החומרי העולם מציאות תוך אל

מנת eÎ'.על ¯¯·Ïכלומר ¿»≈
רומזות יעקב' 'אוהליך המילים

הוא יהודי כל שבהם לזמנים

שאז הגשמיים, בדבריו עוסק

הבירורים. עבודת של זמנה הוא

˙BÚÈ¯È' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ
עבודת'ּמׁשּכן‰ את מסמלות «ְִָ

תוך אל בירידה כרוכה שאינה ה'

מדובר אלא העולם, חושך

היא מהותה שכל כזו בעבודה

הדביקו הואעצם ברוך בקדוש ת

הקדּוׁשה. רשות לכןLבתוך ְָ∆
הן המשכן «¿tÒÓa¿ƒ¯יריעות

הןעׂשר בכך י"א, במספר ÈÙkולא ‰M„˜c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ ˙BÊÓB¯ ֶֶ¿¿∆∆¿ƒƒ¿À»¿ƒ
Ì‰LמאירותÈeÏ‚aהקדושה עולם דבר.בתוך כל של מציאותו כאמור, ∆≈¿»

החיות קדושה, של מציאות אודות מדובר כאשר ספירות. מעשר מורכבת

כיוון עשר, האחד הדבר בתור נספרת איננה הספירות את שמחיה האלוקית

עימם. מאוחדת היא אלא מהם נפרדת Ï"Êשאיננה e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈«
BÊ ˙aLa „ÓÏp‰ ˜¯ta) ˙B·‡ ˙ÎqÓa19aL B¯Ó‡Ó˙עׂשרה) ¿«∆∆»«∆∆«ƒ¿»¿«»∆«ֲָָ«¬»

ÌÏBÚ‰ הקדושות.�·¯‡ הספירות מעשר נובעים אלה מאמרות עשרה ƒ¿»»»
שמציאותו[ משמע הקדושות, הספירות עשר באמצעות נברא שהעולם מכך

קדּוׁשה. היא הזה, עולם של ÌÏBÚaLהאמיתית ˙e˜Ï‡‰ ÔÈ�ÚL ‡l‡ ְָ∆»∆ƒ¿«»¡…∆»»
‡e‰נמצאÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·aלא שהנברא בכך ביטוי לידי בא זה דבר ƒ¿ƒ«∆¿≈

מאליו, המובן כדבר האלוקות את כךÚ„מרגיש ¯‡BÈ˙הואLכדי CÈ¯v «∆»ƒ¿»
‰Ê ÏÚ,בעולם אלוקות היאÂשישנה איןÚ„ההסתתרות שלעיתים כך כדי «∆¿«

זקוק האדם ואזי כלל בהרגשתו מתקבל Âהדבר .‰�eÓ‡‰ ÔÈ�ÚÏזה פי על ¿ƒ¿«»¡»¿
ש ‰LecÁמובן e‰Ê'ה שכלכלומרEÈ˙B�kLÓ'c'בעבודת ה' עבודת ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

בעולם הקדּוׁשה את לגלות היא ÌÏBÚaמהותה ÌÈl‚nL ÔÈ�Úאת, ְָ∆¿«ƒ»»ƒ¿«
'ÔkLn'‰לשמש שהיא עצמו העולם של האמיתית מהותו את מגלים כלומר «ƒ¿»

הוא ברוך הקדוש יתגלה שבו cכמשכן ,[˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙�ÈÁa סוג, ¿ƒ«∆∆¿ƒ«
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l`xyi jizepkyn awri jild` eaeh dn

אּלא10ראׁש ראׁש סתם ולא הראׁש, ּבחינת על ׁשּמֹורה , ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
ּבב' ּכאן ּדקאי והינּו הּקּב"ה. ׁשל ראׁשֹו ראׁש, ְְְְִִֶַַָָָָֹֹלי
עד יעקב ׁשל מעקבֹו לזה, זה ּבער ׁשאינם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקצוֹות
יׂשראל, מׁשּכנֹותי יעקב אהלי וזהּו הּקּב"ה. ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹראׁשֹו
ׁשל ענין הּוא יעקב ּבבחינת נמצא מּיׂשראל ׁשאיׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּדזה
ועל ראׁש. לי ּבבחינת הּוא ּבקביעּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹעראי,
ּבהם ויׁש טֹובים ׁשהם היינּו ּטבּו, מה נאמר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשניהם

ׁשּבּדבר הּפרּוׁשים ּכל (עם מ"ה ּבזה11ּבחינת ּומבאר .( ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשם הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ּבין12ה'צמח ההפרׁש ׁשּזהּו , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבאפן ׁשהיא (יעקב) עסקים ּדבעלי לּתֹורה עּתים ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹקביעּות
ׁשהּוא (יׂשראל) חכמים ּדתלמידי הּתֹורה ללּמּוד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָעראי,

קבע. ׁשל ְֶֶֶַֹּבאפן

‰p‰Âּכ הּדרּוׁש13אחר ׁשּכּונת צדק' ה'צמח ּכֹותב ¿ƒ≈ְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפרּוׁש אּלא ּכן, אינּה ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּטבּו' ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ'מה
ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי הּוא ּתֹורה') (ּב'לּקּוטי זה 14ּפסּוק ְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשׁש ּדיריעֹות הּמׁשּכן, על לאהל עּזים יריעֹות ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹועׂשית
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ובכ"מ.)10 ב. מח, שלח לקו"ת גם 2.)11ראה שבהערה תקס"ב סה"מ ואילך).)12ראה סע"ב (עד, בהגהה בלקו"ת הוא ועד"ז שם.

א'ט.)13 ע' ז.)14שם כו, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,'L‡¯ ÈÏ' ‡l‡ L‡¯ Ì˙Ò ‡ÏÂ ,'L‡¯'‰ ˙�ÈÁaכלומרBL‡¯ ¿ƒ«»…¿…¿»…∆»ƒ……
‰"aw‰ ÏLבני כלפי הוא ברוך הקדוש אומר ראׁש' 'לי המילים את ∆«»»ִֹ

שלי הראש הם ראׁש', 'לי בבחינת שהם של.ישראל, התגלותה שעיקר כשם ִֹ

כוח ושל שבנפש השכל כוח של התגלותם מקום בראשו, היא האדם נשמת

שבראשו במוח הוא שלה העונג

עיקר כן כמו האדם, של

העליונה חכמתו של השראתם

ושל הוא ברוך הקדוש של

נפשו בתוך הוא שלו התענוג

כאשר היהודי. של האלוקית

של הרוחני ומצבו מעמדו

שנפשו כזה הוא היהודי

הוא אזי גלויה הינה האלוקית

בשם ¿»¿Ï‡¯˘È'.e�È‰Â'נקרא
cהפסוקÔ‡k È‡˜הפסוק=) ¿»ƒ»

כאן) מדבר כאן, ¿a·'מוסב
‰Ê C¯Úa Ì�È‡L ˙BÂˆw‰«¿»∆≈»¿∆∆∆

Ó ,‰ÊÏתחתון הכי הקצה »∆≈
ב ÚÈ˜·הרמוז ÏL B·˜Ú»≈∆«¬…

„Úשהוא עליון הכי הקצה «
e‰ÊÂ .‰"aw‰ ÏL BL‡…̄∆«»»¿∆
כאמור ב'יעקב' קשור שה'אוהל'

'·˜ÚÈ EÈÏ‰‡''וה'משכן …»∆«¬…
- כאמור ב'ישראל' קשור

,'Ï‡¯NÈ EÈ˙B�kLÓ'ƒ¿¿∆ƒ¿»≈
c,יהודי של האמיתית מהותו �Óˆ‡מבחינת Ï‡¯NiÓ LÈ‡L ‰Ê ¿∆∆ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»

'·˜ÚÈ' ˙�ÈÁ·aהריÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,È‡¯Ú ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰הדרגה ƒ¿ƒ««¬…ƒ¿»∆¬««∆≈≈
שייך יהודי שאליה ÏÚÂהרוחנית .'L‡¯ ÈÏ' ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ˙eÚÈ·˜aƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ…¿«

Ì‰È�Lבדרגת שנמצא יהודי על והן 'יעקב' בדרגת שנמצא יהודי על הן , ¿≈∆
הפסוק:�‡Ó¯'ישראל', של ּטבּו'בתחילתו Lמה e�ÈÈ‰ ‰Ìשניהם', ∆¡«ַֹ«¿∆≈
Â ÌÈ·BË' המילה כן, שÓ‰כמו כך על רומזת ''‰"Ó' ˙�ÈÁa Ì‰a LÈ ƒ¿≈»∆¿ƒ««

כענוותנותם הוא, ברוך הקדוש בפני אמיתית התבטלות על רומזת 'מה' המילה

מה' 'ונחנּו עצמם: על שאמרו ואהרון משה ‰ÌÈLe¯tשל Ïk ÌÚ) ְְַַƒ»«≈ƒ
¯·caL11'יעקב' בשם שנקרא היהודי ידי על שגם כיוון טובים שניהם ∆«»»

זה יהודי הזה. לעולם הנשמה ירדה בשבילה אשר העליונה הכוונה מתבצעת

בכל ולהחדיר להתגבר עליו הבהמית, נפשו עם המלחמה של בעיצומה נתון

שכל בכך ההכרה את וכדומה, בשינתו בשתייתו באכילתו הגשמיות, פעולותיו

התורה בלימוד ה' בעבודת מכך שתהיה התועלת בשביל ורק אך נעשה זה

מממש, זה יהודי דווקא כך, ידי על ליהודי. טובה ובעשיית התפילה בעבודת

בתוך להתגלות הוא ברוך הקדוש של תאוותו את ז"ל, חכמינו כדברי

קיימת זה, פשוט יהודי אצל אף כן כמו התחתונים. הנבראים של מציאותם

וירידות, בעליות נתונה שלו ה' שעבודת למרות 'מה', בבחינת ההתבטלות

ה' לרצון כולו כל את ּבלמסֹור נתּון ליבו בפנימיות שבוער הפנימי רצונו ְְִָהרי

פעולותיו מאחורי העומדת היא זו נפש תנועת מוחלטת, התבטלות מתוך

אלה, מעלות בגלל האמור, לכל בנוסף יומית. היום ה' בעבודת הפשוטות

כן וכמו הוא, ברוך הקדוש של העליון ה'טוב' גנוז יהודי כל של בנשמתו

'מה', ׁשם הארת בנשמתו ֵמאירה

הקדוש של משמותיו שהוא

בהתגלותו הקשורים הוא ברוך

הוא ברוך סוף אין אור ).של
‰Êa ¯‡·Óeאדמו"ר ¿»≈»∆

¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿
ÌL '‰¯Bz‰12L ההבדל, «»»∆

בדרגת שנמצא יהודי בין האמור

שנמצא יהודי לבין 'יעקב'

הרי 'ישראל', ∆e‰fבדרגת
˙eÚÈ·˜ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿ƒ
ÈÏÚ·c ‰¯BzÏ ÌÈzÚƒƒ«»¿«¬≈

ÌÈ˜ÒÚהלימוד זמני כלומר ¬»ƒ
לעצמם קובעים עסקים שבעלי

היום שבעלי(במשך בגלל

גשמיותו עם במגע באים עסקים

כללי, באופן לכן הזה, עולם של

בבחינת …¬»'ÚÈ˜·')הם
Lהתורה בלימוד ∆התעסקותם

ולכן הזמן כל לימודאיננה

שלהם ÔÙ‡aהתורה ‡È‰ƒ¿…∆
Ï ,È‡¯Úעומת) ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙c ‰¯Bz‰ „enÏחכמים תלמידי ¬«¿ƒ«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ

נפשם את מאירה שהתורה כזה באופן היא בתורה התעסקותם אמיתיים,

לכן, הזה. עולם ומחשכת הגוף מחשכת כלל מושפעים שאינם כך האלוקית,

בבחינת הם כללי, Lבאופן ('Ï‡¯NÈ'כל היא התורה בלימוד התעסקותם ƒ¿»≈∆
שלהם התורה לימוד ולכן ˜·Ú.הזמן ÏL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆∆«

Ck ¯Á‡ ‰p‰Â13·˙Bkאדמו"רLe¯c‰ ˙�ekL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¿ƒ≈««»≈«∆«∆∆∆«»««¿
aL 'e·h ‰Ó'ספרÔk d�È‡ '‰¯Bz ÈËewÏ'פסוק שבה הצורה כלומר «…∆¿ƒ≈»≈»≈

עד שנאמר ממה שונה תורה', ב'לקוטי הזקן אדמו"ר של במאמר מבואר זה

הפסוק.עתה של החלקים ששני למדנו עתה ו'משכנותיךעד יעקב' 'אוהליך

שונה מהם אחד כל של ה' עבודת שדרגת שונים, יהודים לשני רומזים ישראל'

אודות מדבר זה פסוק תורה', ב'לקוטי המבואר פי על זאת לעומת השני. משל

במאמרו ואחד. אחד כל אצל להיות שצריכים 'ישראל' ובחינת 'יעקב' בחינת

כך: מבואר הפסוק הזקן אדמו"ר של

‰Ó ÈtŒÏÚ ‡e‰ ('‰¯Bz ÈËewÏ'a) ‰Ê ˜eÒt Le¯t ‡l‡∆»≈»∆¿ƒ≈»«ƒ«
·e˙kM14במדבר המשכן בניית Ï‰‡Ïאודות ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ˙ÈNÚÂ' ∆»¿»ƒ»¿ƒƒƒ¿…∆

'ÔkLn‰ ÏÚ.'ו'משכן 'אוהל' המושגים את כן גם מוצאים אנו זה בפסוק ««ƒ¿»
עשר נפרשו גג, בתור מעליהם, עומדים. שיטים מעצי היו המשכן של קירותיו
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אהל ּבׁשם נקראים עּזים ויריעֹות מׁשּכן, ּבׁשם .15נקראים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָֹ
(יריעֹות הּמׁשּכן ׁשּיריעֹות הּוא, ּביניהם ההפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּדהּנה
העּזים יריעֹות מהּֿׁשאיןּֿכן עׂשר, ּבמסּפר היּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשׁש)

ּבזה ּומבאר י"א. ּבמסּפר היּו רֹומז16(אהל) י"א ּדמסּפר , ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכתרין עׂשר הן י"א ּכי נגּה, מּקלּפת הּברּורים ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

עליהן הּמּקפת לבֹונה ּבחינת עם הם17ּדמסאבּותא ולכן , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכמאמר ,החׁש לענין מרּמזים עּזים ּדגם עּזים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַֹיריעֹות

ז"ל מסגין18רּבֹותינּו עּזי טעמא ּבריׁשאמאי כּו' ּבריׁשא ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּיֹורד יעקב ּבחינת עלֿידי הּוא זה ּוברּור כּו'. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹחׁשּוכא
עׂשר ׁשּבמסּפר הּמׁשּכן יריעֹות מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלברר
ּבגלּוי. ׁשהם ּכפי ּדקדּׁשה ספירֹות לעׂשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻרֹומזֹות
הּנלמד (ּבּפרק אבֹות ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּוכמאמר

זֹו [אּלא19ּבׁשּבת העֹולם נברא מאמרֹות ׁשּבעׂשרה ( ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּצרי עד העלם ּבבחינת הּוא ׁשּבעֹולם האלקּות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשענין
החּדּוׁש וזהּו האמּונה, לענין ועד זה על ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָראיֹות
עׂשר ּבחינת הּמׁשּכן, ענין ּבעֹולם ׁשּמגּלים ,ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּדמׁשּכנֹותי
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שם.)15 תרומה פרש"י שם.)16ראה אוה"ת ד. עד, פרשתנו ובכ"מ.)17לקו"ת ואילך. 80 ע' תש"ב סה"מ ב.)18ראה עז, שבת

וש"נ. ואילך. 315 ע' חי"ד לקו"ש גם רפ"ח.)19וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אחד נפרשו גביהם על נוספים. ומינים פשתן עשויות לזו, זו המחוברות יריעות

'ועׂשית נאמר: העיזים יריעות אודות עיזים. מצמר עשויות יריעות יריעֹותעשר ְְִִָָ

משמע זה פסוק של מלשונו הּמׁשּכן' על לאהל התחתונות,cעּזים היריעות ְְִִִֶַַָֹƒ
LL ˙BÚÈ¯Èהם Â(=פשתן), ,'ÔkLÓ' ÌLa ÌÈ‡¯˜�אילו˙BÚÈ¯È ƒ≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ

ÌLa ÌÈ‡¯˜� ÌÈfÚƒƒƒ¿»ƒ¿≈
'Ï‰‡'15.שניתן מובן מכך …∆

הרוחני ההבדל אודות ללמוד

ידי על 'משכן' לבין 'אוהל' שבין

המסופרים בפרטים התבוננות

בבניית אלה, יריעות אודות

במדבר. ≈p‰c¿ƒ‰המשכן
,‡e‰ Ì‰È�Èa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈≈∆

Lבשם הנקראות ∆היריעות
) 'ÔkLn‰ ˙BÚÈ¯i'הן שאלו ¿ƒ«ƒ¿»

eÈ‰ ('LL ˙BÚÈ¯È'¿ƒ≈»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,¯NÚ ¯tÒÓa¿ƒ¿»∆∆«∆≈
ÌÈfÚ‰ ˙BÚÈ¯È Ôk≈¿ƒ»ƒƒ

בשם( ‰eÈהנקראים (Ï‰‡…∆»
¯‡·Óe .‡"È ¯tÒÓa¿ƒ¿»¿»≈

‰Êa16:הזקן אדמו"ר כ"ק »∆
Ï ÊÓB¯ ‡"È ¯tÒÓcעבודת ¿ƒ¿»≈«
ב הכרוכה »¬'B·Ú„˙ה'

'ÌÈ¯e¯a‰של משמעותה . «≈ƒ
בתוך היא: הבירורים עבודת

בעולם נברא כל של מציאותו

כוח הוא והרע אותו המחיה האלוקי הניצוץ הוא הטוב ורע. טוב ישנו הזה,

כאילו עצמו, את רק להרגיש לנברא וגורם האלוקות על שמסתיר הטומאה

בדוגמת בּברירה, לעסוק צורך יש לכן הוא. ברוך מהקדוש נפרד דבר ְִָהוא

הניצוץ את ולהחזיר ולהעלות הרע את לדחות צריך פסולת, מתוך אוכל ְִַּברירת

ורע טוב של ה'עירבוב' קיים שבתוכו הטומאה כוח הקדושה. לרשות האלוקי

האדם, של הגשמיים בצרכיו שקשורים הדברים כל נגּה'. 'ּקלּפת בשם ְִַַֹנקרא

נתונים אלה כל גופו, ואף רכושו ביתו, בגדיו, השונים, המאכל דברי בדוגמת

החזרת היא הבירורים עבודת של משמעותה נגּה. ּקלּפת של ממשלתה ְִַַֹתחת

שלÓהדברים �‚d'רשותה ˙tÏw'עבודת' הקדושה. של רשותה אל ƒ¿ƒ«…«
קשורה בעולם הטומאה של שמציאותה בגלל י"א במספר קשורה הבירורים'

זה. e·‡ÒÓc˙‡במספר ÔÈ¯˙k ¯NÚ Ô‰ ‡"È Èkשל כתרים (=עשרה ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¬»
ביחד Ô‰ÈÏÚטומאה) ˙Ùwn‰ '‰�B·Ï' ˙�ÈÁa ÌÚ17.מציאותו ƒ¿ƒ«¿»««∆∆¬≈∆

ספירות'. 'עשר בשם הנקראים כוחות מעשר מורכבת דבר כל של הרוחנית

'עשר בשם נקראים כוחותיה עשר הטומאה, של מציאותה אודות מדובר כאשר

המכונה אותם, המחיה האלוקית ההארה 'חופפת' מעליהם טומאה'. של כתרים

את מסמלות העיזים' 'יריעות י"א. במספר הם עימה ביחד 'לבונה', בשם

והוא הגשמיים הדברים עם במגע בא היהודי כאשר הנעשית הבירורים עבודת

ומבררם. ששוררÂמזככם הרוחני החושך בבירור קשורה זו שעבודה ¿כיוון
BÚÈ¯È˙בעולם, Ì‰ ÔÎÏעּזיםÌ‚c שחורותעּזים, הינן כלל שבדרך »≈≈¿ƒִִ¿«ִִ

Ï"Êהםלכן e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,CLÁ‰ ÔÈ�ÚÏ ÌÈÊn¯Ó18È‡Ó' ¿«¿ƒ¿ƒ¿««…∆¿«¬««≈««
'eÎ ‡LÈ¯a ÔÈ‚ÒÓ ÈfÚ ‡ÓÚË,העדר בראש צועדות עזים (=מדוע «¬»ƒ≈«¿ƒ¿≈»

על אומרת אחריהן?) והכבשים

את מסמל שהדבר הגמרא, כך

העולם: נברא שבו הסדר

'eÎ ‡ÎeLÁ ‡LÈ¯a'¿≈»¬»
מכן ולאחר חושך היה (=תחילה

ŒÏÚהאור) ‡e‰ ‰Ê ¯e¯·e .≈∆«
„¯BiL '·˜ÚÈ' ˙�ÈÁa È„È¿≈¿ƒ««¬…∆≈
החומרי העולם מציאות תוך אל

מנת eÎ'.על ¯¯·Ïכלומר ¿»≈
רומזות יעקב' 'אוהליך המילים

הוא יהודי כל שבהם לזמנים

שאז הגשמיים, בדבריו עוסק

הבירורים. עבודת של זמנה הוא

˙BÚÈ¯È' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ
עבודת'ּמׁשּכן‰ את מסמלות «ְִָ

תוך אל בירידה כרוכה שאינה ה'

מדובר אלא העולם, חושך

היא מהותה שכל כזו בעבודה

הדביקו הואעצם ברוך בקדוש ת

הקדּוׁשה. רשות לכןLבתוך ְָ∆
הן המשכן «¿tÒÓa¿ƒ¯יריעות

הןעׂשר בכך י"א, במספר ÈÙkולא ‰M„˜c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ ˙BÊÓB¯ ֶֶ¿¿∆∆¿ƒƒ¿À»¿ƒ
Ì‰LמאירותÈeÏ‚aהקדושה עולם דבר.בתוך כל של מציאותו כאמור, ∆≈¿»

החיות קדושה, של מציאות אודות מדובר כאשר ספירות. מעשר מורכבת

כיוון עשר, האחד הדבר בתור נספרת איננה הספירות את שמחיה האלוקית

עימם. מאוחדת היא אלא מהם נפרדת Ï"Êשאיננה e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈«
BÊ ˙aLa „ÓÏp‰ ˜¯ta) ˙B·‡ ˙ÎqÓa19aL B¯Ó‡Ó˙עׂשרה) ¿«∆∆»«∆∆«ƒ¿»¿«»∆«ֲָָ«¬»

ÌÏBÚ‰ הקדושות.�·¯‡ הספירות מעשר נובעים אלה מאמרות עשרה ƒ¿»»»
שמציאותו[ משמע הקדושות, הספירות עשר באמצעות נברא שהעולם מכך

קדּוׁשה. היא הזה, עולם של ÌÏBÚaLהאמיתית ˙e˜Ï‡‰ ÔÈ�ÚL ‡l‡ ְָ∆»∆ƒ¿«»¡…∆»»
‡e‰נמצאÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·aלא שהנברא בכך ביטוי לידי בא זה דבר ƒ¿ƒ«∆¿≈

מאליו, המובן כדבר האלוקות את כךÚ„מרגיש ¯‡BÈ˙הואLכדי CÈ¯v «∆»ƒ¿»
‰Ê ÏÚ,בעולם אלוקות היאÂשישנה איןÚ„ההסתתרות שלעיתים כך כדי «∆¿«

זקוק האדם ואזי כלל בהרגשתו מתקבל Âהדבר .‰�eÓ‡‰ ÔÈ�ÚÏזה פי על ¿ƒ¿«»¡»¿
ש ‰LecÁמובן e‰Ê'ה שכלכלומרEÈ˙B�kLÓ'c'בעבודת ה' עבודת ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

בעולם הקדּוׁשה את לגלות היא ÌÏBÚaמהותה ÌÈl‚nL ÔÈ�Úאת, ְָ∆¿«ƒ»»ƒ¿«
'ÔkLn'‰לשמש שהיא עצמו העולם של האמיתית מהותו את מגלים כלומר «ƒ¿»

הוא ברוך הקדוש יתגלה שבו cכמשכן ,[˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙�ÈÁa סוג, ¿ƒ«∆∆¿ƒ«
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אביהם, ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּבנים ּבבחינת הם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּגלּות
ׁשאין מּובן לאביהם, ּבנים הם הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדמּכיון

אמרּו ּולפיכ מקֹומם, כּו'.25זה ׁשּגלּו לּבנים אֹוי ְְְִִֶֶַָָָָָ
ׁשּיׂשראל ּכפי ּדגם יעקב, אהלי ּטבּו מה נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹועלֿזה
,אהלי ּטבּו ׁשם ּגם עראי, ּבמקֹום ּבּגלּות ְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹנמצאים
ּכי ּבתחּתֹונים, יתּבר לֹו ּדירה עֹוׂשים ׁשּבּגלּות ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמּׁשּום
הּדירה אל ההכנה רק היא הּגלּות ׁשּבזמן הּכּונה ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאין
העבֹודה ּבׁשעת ּומּיד ּתכף אּלא לבא, לעתיד ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתהיה
ּבּתניא וכּמפרׁש .יתּבר לֹו ּדירה נעׂשית הּגלּות, 26ּבזמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשעלֿידם מּׁשּום וחּבּור צותא מּלׁשֹון הם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמצוֹות
הּמצוֹות, מצּוה הּקּב"ה עם המקּימן האדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמתחּבר
ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש .יתּבר לֹו לדירה נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדעלֿידיֿזה
ּדלכאֹורה קבע, ודירת עראי ּדירת הּלׁשֹון ּבאּור ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּגם
קבּוע ּומקֹום אהל, ּבׁשם נקרא להיֹות צרי עראי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום
מדּגׁש ׁשּבזה מּׁשּום הּוא, הענין א ּובית. ּדירה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבׁשם
ׁשעֹוׂשים ּדירה, יׁשנּה ׁשם ּגם ּבּגלּות, עראי, ּבענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
ׁשל ענין יׁשנֹו ועלּֿדרֿזה ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדירה

א היה הּמׁשּכן ׁשהרי ּבאהל נאמרקבע זאת ּובכל הל, ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
קבע. ׁשל ענין ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְִִֶֶַַָָָּבֹו

ÔÈ�Ú‰Âהאדם עבֹודת ּכללּות ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת ¿»ƒ¿»ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָ
ּדהּנה העֹולם. את לברר הּברּורים עבֹודת ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהיא

נברא מּלּואֹו על עֹולם - העֹולם ּבריאת ּולפיכ27ּבעת , ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
תֹולדֹות28נאמר ּבהּבראם, והארץ הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשלמּות העֹולם אז ׁשהיה מּׁשּום היה29מלא, אז ּכי , ְִִִֵֵֶָָָָָָָָָ
עד לקדּׁשה, מׁשּמׁשים אֹו ּבלבד קדּׁשה רק ְְְְְִִִַַַַָָָָֻֻּבעֹולם

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו הּקדמֹוני הּנחׁש על ׁשהיה30ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אמנם ּגדֹול, העֹולם31ׁשּמׁש ירד הּידּוע החטא אחר ְְֵַַַַַַַָָָָָָָָ
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l`xyi jizepkyn awri jild` eaeh dn

הּברּורים, מעבֹודת למעלה היא זֹו ּדעבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָספירֹות],
יׂשראל. ּבחינת עלֿידי היא ְְְְִִִִֵֵַַָָּולפיכ

¯e‡·e,האדם ּבעבֹודת אּלה אֹופּנים ב' ּבין החּלּוק ≈ֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבין20מבאר ההפרׁש ׁשּזהּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּדהינּו מׁשּכן, ּבבחינת היא ּדהּתֹורה ּומצוֹות. ְְְְְְִִִִִַַַָָָּתֹורה
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבגלּוי, הּוא ּבּה על21ׁשהאלקּות ְְֱֲֵֶַַַַַָָָֹ

מקּבלים22ּפסּוק אינם ּתֹורה ׁשּדברי ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
(ּכאׁש). ּכלל טמאה לקּבל יכֹולים ׁשאינם היינּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻֻטמאה,
הּנלמדים ּתֹורה ּדברי ּגם אּלא ּבכלל הּתֹורה ענין רק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹולא
מהּֿׁשאיןּֿכן טמאה. מקּבלים אינם האדם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעלֿידי
להיֹות צרי ׁשּבהם ּדוקא ּגׁשמּיים ּבדברים נּתנּו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָהּמצוֹות
ּבבחינת עּקרּה הּתֹורה הּנה זה ּומּׁשּום וכּו'. ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּברּור
הּוא ענינן מצוֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשּבראׁש, והּׂשכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחכמה
יׂשראל, מׁשּכנֹותי יעקב אהלי וזהּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמעׂשה.
יעקב עלֿידי היא (אהל) הּמצוֹות ּבקּיּום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹֹּדהעבֹודה

ּדל והעבֹודה מעׂשה, ּבחינת עקב, יּו"ד ּמּודאֹותּיֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ
ראׁש. אֹותּיֹות יׂשראל, עלֿידי היא (מׁשּכן) ְְְִִִִֵֵַַָָָֹהּתֹורה

‰p‰Âּפרּוׁש את צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ׁשּמביא אחר ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ּכֹותב ּתֹורה', ּב'לּקּוטי הּזקן "ויׁש23אדמֹו"ר ְְְִֵֵֵֵַַָָ

ּומׁשּכן עראי, ּדירת נקרא ּדאהל הּפרּוׁש ענין ּדזהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלֹומר
ותֹורת עראי מלאכּת עׂשה עלּֿדר קבע, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָּדירת

הּפרּוׁשים)24קבע" ב' ּבין הּתּוּו (עלּֿפי הענין ּובאּור . ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ודירת אהל ׁשל הּמּצב ּבכללּות הּנה יֹותר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרטּיּות
אינֹו הּגלּות ּכי ּבּגלּות, ּבהיֹותם הּוא ּביׂשראל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָעראי

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יהּודי ׁשל ּבזמן25הּמקֹום ׁשּיׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
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ט n"cyz'd ,fenz 'f ,wla zyxt zay

אביהם, ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּבנים ּבבחינת הם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּגלּות
ׁשאין מּובן לאביהם, ּבנים הם הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדמּכיון

אמרּו ּולפיכ מקֹומם, כּו'.25זה ׁשּגלּו לּבנים אֹוי ְְְִִֶֶַָָָָָ
ׁשּיׂשראל ּכפי ּדגם יעקב, אהלי ּטבּו מה נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹועלֿזה
,אהלי ּטבּו ׁשם ּגם עראי, ּבמקֹום ּבּגלּות ְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹנמצאים
ּכי ּבתחּתֹונים, יתּבר לֹו ּדירה עֹוׂשים ׁשּבּגלּות ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמּׁשּום
הּדירה אל ההכנה רק היא הּגלּות ׁשּבזמן הּכּונה ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאין
העבֹודה ּבׁשעת ּומּיד ּתכף אּלא לבא, לעתיד ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתהיה
ּבּתניא וכּמפרׁש .יתּבר לֹו ּדירה נעׂשית הּגלּות, 26ּבזמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשעלֿידם מּׁשּום וחּבּור צותא מּלׁשֹון הם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמצוֹות
הּמצוֹות, מצּוה הּקּב"ה עם המקּימן האדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמתחּבר
ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש .יתּבר לֹו לדירה נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדעלֿידיֿזה
ּדלכאֹורה קבע, ודירת עראי ּדירת הּלׁשֹון ּבאּור ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּגם
קבּוע ּומקֹום אהל, ּבׁשם נקרא להיֹות צרי עראי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום
מדּגׁש ׁשּבזה מּׁשּום הּוא, הענין א ּובית. ּדירה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבׁשם
ׁשעֹוׂשים ּדירה, יׁשנּה ׁשם ּגם ּבּגלּות, עראי, ּבענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
ׁשל ענין יׁשנֹו ועלּֿדרֿזה ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדירה

א היה הּמׁשּכן ׁשהרי ּבאהל נאמרקבע זאת ּובכל הל, ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
קבע. ׁשל ענין ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְִִֶֶַַָָָּבֹו

ÔÈ�Ú‰Âהאדם עבֹודת ּכללּות ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת ¿»ƒ¿»ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָ
ּדהּנה העֹולם. את לברר הּברּורים עבֹודת ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהיא

נברא מּלּואֹו על עֹולם - העֹולם ּבריאת ּולפיכ27ּבעת , ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
תֹולדֹות28נאמר ּבהּבראם, והארץ הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשלמּות העֹולם אז ׁשהיה מּׁשּום היה29מלא, אז ּכי , ְִִִֵֵֶָָָָָָָָָ
עד לקדּׁשה, מׁשּמׁשים אֹו ּבלבד קדּׁשה רק ְְְְְִִִַַַַָָָָֻֻּבעֹולם

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו הּקדמֹוני הּנחׁש על ׁשהיה30ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אמנם ּגדֹול, העֹולם31ׁשּמׁש ירד הּידּוע החטא אחר ְְֵַַַַַַַָָָָָָָָ
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ÔÈ‡L Ô·eÓ ,Ì‰È·‡Ï ÌÈ�a Ì‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆«ƒ¿««»≈»ƒ«¬ƒ∆»∆≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÌÓB˜Ó ‰Ê25'eÎ eÏbL ÌÈ�aÏ ÈB‡'כלומר ∆¿»¿ƒ»»¿«»ƒ∆»
בצער כרוכה בגלות ‡‰EÈÏשהימצאותם e·h ‰Ó' ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ .¿«∆∆¡««……»∆

,È‡¯Ú ÌB˜Óa ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ� Ï‡¯NiL ÈÙk Ì‚c ,'·˜ÚÈ«¬…¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«»¿»¬«
'EÈÏ‰‡ e·h' ÌL Ìb«»……»∆
בזמן שנעשית ה' עבודת כלומר

'אוהל', בבחינת שהיא הגלות,

גדול טוב ישנו בה גם ,הרי
˙eÏbaL ÌeMÓדווקא , ƒ∆«»

ביותר, חשוך העולם שאז בגלל

עוסקים ישראל כשבני אזי

שכזה תחתון במצב ה' בעבודת

הם בכך Èc¯‰הרי ÌÈNBÚƒƒ»
ÌÈ�BzÁ˙a C¯a˙È BÏƒ¿»≈¿«¿ƒ
של ותשוקתו תאוותו שזוהי

ולדּור לשכון הוא, ברוך ְָהקדוש

הנבראים של מציאותם בתוך

תאווה בשביל אשר התחתונים.

כדברי נברא העולם זו ותשוקה

הקדוש 'נתאוה ז"ל: ְֲִָחכמינו

דירה לו להיות הוא ברוך

שבו שהמצב וככל בתחתונים',

תחתון הוא הנבראים נמצאים

תאווה יותר מתממשת אזי יותר

‰ek�‰זו ÔÈ‡ Èk לומר, ƒ≈««»»
Lשנעשית ה' ÔÓÊaעבודת ∆ƒ¿«

‰�Î‰‰ ˜¯ ‡È‰ ˙eÏb‰«»ƒ««¬»»
‰¯Èc‰ Ï‡ברוך הקדוש של ∆«ƒ»

Ï·‡,הוא „È˙ÚÏ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
„iÓe ÛÎz ‡l‡עוד ∆»≈∆ƒ«

ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLaƒ¿«»¬»ƒ¿«
,˙eÏb‰כבר‰¯Èc ˙ÈNÚ� «»«¬≈ƒ»

.C¯a˙È BÏהוא ברוך הקדוש ƒ¿»≈
היהודי של עבודתו בתוך שוכן

a L¯ÙnÎÂה È�z26‡ספר ¿«¿…»««¿»
ÔBLlÓ Ì‰ '˙BÂˆn'L∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌeMÓ ¯eaÁÂ '‡˙Âˆ'«¿»¿ƒƒ

‰"aw‰ ÌÚ ÔÓi˜Ó‰ Ì„‡‰ ¯aÁ˙Ó Ì„ÈŒÏÚLהיהוד מקיים, י ∆«»»ƒ¿«≈»»»«¿«¿»ƒ«»»
עם אחת ב'צותא' נעשה ÊŒÈ„ÈŒÏÚc‰המצוה ,˙BÂˆn‰ ‰eˆÓהנה ְְִַַָָ¿«∆«ƒ¿¿«¿≈∆

המצוה עשיית עצם ידי LÈÂהיהודי�NÚ‰על .C¯a˙È BÏ ‰¯È„Ï «¬∆¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈
L ,¯ÓBÏעבודתו עצם ידי על מתממשת האלוקית הכוונה אשר זו נקודה «∆

עראי, מצב בתוך נעשית כשהיא גם היהודי, ‰ÔBLlשל ¯e‡a Ìb e‰f∆«≈«»

ˆ¯CÈּדירת' È‡¯Ú ÌB˜Ó ‰¯B‡ÎÏc ,'Ú·˜ ˙¯È„'Â 'È‡¯Ú ִַ¬«¿ƒ«∆«¿ƒ¿»»¬«»ƒ
‡¯˜� ˙BÈ‰ÏרקÏ‰‡ ÌLa'דירה' בשם ˜·Úeולא ÌB˜Óe צריך, ƒ¿ƒ¿»¿≈…∆»»«

È·e˙להיקרא ‰¯Èc ÌLaגם 'דירה' במילה משתמשים מדוע כן ואם ¿≈ƒ»«ƒ
' עראי, מקום ÊaL‰עראי'?„È¯˙כלפי ÌeMÓ ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»ƒ∆»∆

ÔÈ�Úa ÌbL Lb„ÓÀ¿»∆«¿ƒ¿»
,'È‡¯Ú'כלומרÌb ,˙eÏba ¬««»«

' d�LÈ ÌLּדירה,' »∆¿»ִָ
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÈNBÚL∆ƒƒ»ƒ¿»≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ¿«∆∆∆

Ú·˜ ÏL ÔÈ�Ú B�LÈגם ∆¿ƒ¿»∆∆«
'Ï‰‡'a,ÔkLn‰ È¯‰L »…∆∆¬≈«ƒ¿»

רבינו משה ידי על שנעשה

בשם‰È‰במדבר נקרא »»
¯Ó‡� ˙‡Ê ÏÎ·e ,'Ï‰‡'…∆¿»…∆¡«
,'ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ' Ba¿»«¿ƒ¿»

מבטא זה לשון «¿ÔÈ�Úƒשכאמור
.Ú·˜ ÏL∆∆«

Âשבה האמור‰ÔÈ�Úהצורה ¿»ƒ¿»

‰‡„Ìמשתקף ˙„B·Úa«¬«»»»
ואחד אחד כל :אצל

˙„B·Ú ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»¬«
Ì„‡‰אדמות ‰È‡עלי »»»ƒ

¯¯·Ï ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒ¿»≈
˙Úa ‰p‰c .ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿ƒ≈¿≈
ÌÏBÚ' Y ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»

'‡¯·� B‡elÓ ÏÚ27כלומר «ƒƒ¿»
נב ללאהוא בשלימותו רא

�‡Ó¯חיסרון CÎÈÙÏe ,28 ¿ƒ»∆¡«
ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡'≈∆¿«»«ƒ

,'Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Âלעומת ¿»»∆¿ƒ»¿»
שבהם בתנ"ך אחרים מקומות

בכתיב כתובה 'תולדות' המילה

'ּתֹולדת', ו', האות ללא ְֹחסר

המילה כתובה זה בפסוק

'˙B„ÏB˙'בכתיב,‡ÏÓ ¿»≈
ÌeMÓרמוז ‡Êשבכך ‰È‰L ƒ∆»»»

˙eÓÏLa ÌÏBÚ‰29Èk , »»ƒ¿≈ƒ
˜¯ ÌÏBÚa ‰È‰ Ê‡היא מהותם שכל כאלה ‡Bדברים „·Ïa ‰M„˜ »»»»»«¿À»ƒ¿«

הם אך קדושים אינם שהם שלמרות כאלה ומסייעיםÌÈLnLÓדברים ¿«¿ƒ
„Ú ,‰M„˜Ïכך ‡e¯Óכדי È�BÓ„w‰ LÁp‰ ÏÚ elÙ‡L ƒ¿À»«∆¬ƒ««»»««¿ƒ»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯30Lהוא הראשון אדם של החטא 'LnLלפני ‰È‰ «≈∆»»«»
Ì�Ó‡ ,'ÏB„b31B˙‚¯„nÓ ÌÏBÚ‰ „¯È Úe„i‰ ‡ËÁ‰ ¯Á‡ »»¿»«««≈¿«»«»«»»ƒ«¿≈»
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הּברּורים, מעבֹודת למעלה היא זֹו ּדעבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָספירֹות],
יׂשראל. ּבחינת עלֿידי היא ְְְְִִִִֵֵַַָָּולפיכ

¯e‡·e,האדם ּבעבֹודת אּלה אֹופּנים ב' ּבין החּלּוק ≈ֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבין20מבאר ההפרׁש ׁשּזהּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּדהינּו מׁשּכן, ּבבחינת היא ּדהּתֹורה ּומצוֹות. ְְְְְְִִִִִַַַָָָּתֹורה
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבגלּוי, הּוא ּבּה על21ׁשהאלקּות ְְֱֲֵֶַַַַַָָָֹ

מקּבלים22ּפסּוק אינם ּתֹורה ׁשּדברי ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
(ּכאׁש). ּכלל טמאה לקּבל יכֹולים ׁשאינם היינּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻֻטמאה,
הּנלמדים ּתֹורה ּדברי ּגם אּלא ּבכלל הּתֹורה ענין רק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹולא
מהּֿׁשאיןּֿכן טמאה. מקּבלים אינם האדם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעלֿידי
להיֹות צרי ׁשּבהם ּדוקא ּגׁשמּיים ּבדברים נּתנּו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָהּמצוֹות
ּבבחינת עּקרּה הּתֹורה הּנה זה ּומּׁשּום וכּו'. ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּברּור
הּוא ענינן מצוֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשּבראׁש, והּׂשכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחכמה
יׂשראל, מׁשּכנֹותי יעקב אהלי וזהּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמעׂשה.
יעקב עלֿידי היא (אהל) הּמצוֹות ּבקּיּום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹֹּדהעבֹודה

ּדל והעבֹודה מעׂשה, ּבחינת עקב, יּו"ד ּמּודאֹותּיֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ
ראׁש. אֹותּיֹות יׂשראל, עלֿידי היא (מׁשּכן) ְְְִִִִֵֵַַָָָֹהּתֹורה

‰p‰Âּפרּוׁש את צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ׁשּמביא אחר ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ּכֹותב ּתֹורה', ּב'לּקּוטי הּזקן "ויׁש23אדמֹו"ר ְְְִֵֵֵֵַַָָ

ּומׁשּכן עראי, ּדירת נקרא ּדאהל הּפרּוׁש ענין ּדזהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלֹומר
ותֹורת עראי מלאכּת עׂשה עלּֿדר קבע, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָּדירת

הּפרּוׁשים)24קבע" ב' ּבין הּתּוּו (עלּֿפי הענין ּובאּור . ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ודירת אהל ׁשל הּמּצב ּבכללּות הּנה יֹותר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרטּיּות
אינֹו הּגלּות ּכי ּבּגלּות, ּבהיֹותם הּוא ּביׂשראל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָעראי

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יהּודי ׁשל ּבזמן25הּמקֹום ׁשּיׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
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ואילך.)20 ג א.)21עד, כב, כט.)22ברכות כג, א'מא.)23ירמי' ע' ובמפרשים.)24שם מט"ו, פ"א אבות ג,)25ראה ברכות
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‡È‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÊ ‰„B·Ú¬»ƒ¿«¿»≈¬««≈ƒ¿ƒ»ƒ
'Ï‡¯NÈ' ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ'ישראל 'משכנותיך .כאמור «¿≈¿ƒ«ƒ¿»≈

˜elÁ‰ ¯e‡·eש ‰‡„Ì,וההבדל ˙„B·Úa ‰l‡ ÌÈpÙB‡ '· ÔÈa ≈«ƒ≈«ƒ≈∆«¬«»»»
כךÓ·‡¯הנה ÌLעל '‰¯Bz ÈËewÏ'a20L¯Ù‰‰ e‰fLשÔÈa ¿…»¿ƒ≈»»∆∆«∆¿≈≈

ה eלימוד ‰¯Bzקיום בין »
Bz‰c¯‰ה .˙BÂˆÓלעומת ƒ¿¿«»

ÈÁ·a�˙המצוות ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
e�È‰c ,'ÔkLÓ'ƒ¿»¿«¿

˙e˜Ï‡‰Lש‡e‰ da ∆»¡…»
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÈeÏ‚a¿»¿«¬««≈

Ï"Ê21˜eÒt ÏÚ22‡Ï‰' ««»¬…
'L‡k È¯·c ‰kעל אומרים …¿»«»≈

את מדמה שהפסוק חז"ל כך

הוא, ברוך הקדוש של דיבוריו

מנת על לאש התורה, שזו

‡Ì�Èללמדנו ‰¯Bz È¯·cL∆ƒ¿≈»≈»
e�ÈÈ‰ ,‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«¿
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡L∆≈»¿ƒ¿«≈

k) ÏÏk ‰‡ÓËדוגמתL‡ À¿»¿»¿≈
וטהרה טומאה הלכות שמבחינת

כלל להיטמא יכולה )איננה
Âהתורה של וטהרתה ¿קדושתה

¯˜היא ‡Ïמדובר כאשר …«
ÏÏÎaאודות ‰¯Bz‰ ÔÈ�Úƒ¿««»ƒ¿»

של לרשותו ניתנה שהיא לפני

Ìbהאדם ‡l‡ מדובר, כאשר ∆»«
Bz¯‰אודות È¯·cƒ¿≈»

Ì„‡‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈ„ÓÏp‰«ƒ¿»ƒ«¿≈»»»
כעת גם ÌÈÏa˜Óהרי Ì�È‡≈»¿«¿ƒ

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰‡ÓËÀ¿»«∆≈≈
ÌÈ¯·„a e�z� ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡˜Âc ÌÈiÓLbשל קיומן , «¿ƒƒ«¿»
הוא המצוות של ככולן רובן

נעשית שבו החפץ באמצעות

שממנו הקלף בדוגמת המצוה

לצדקה. נותנים שאותן הכסף מטבעות ובדוגמת התפילין, את ∆דבריםLיוצרים
הרי אלה ÌeMÓeגשמיים .'eÎÂ ¯e¯a‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰aהבדל »∆»ƒƒ¿«≈¿ƒ

‰Ê,למצוות תורה d¯wÚלכן‰p‰שבין ‰¯Bz‰התורה של מהותה עיקר ∆ƒ≈«»ƒ»»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהיא ,L‡¯aL ÏÎO‰Â ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁ·aה˙BÂˆÓ, ƒ¿ƒ««»¿»¿«≈∆∆»…«∆≈≈ƒ¿

עיקר NÚÓa‰הרי ‡e‰ Ô�È�Úידיו האדם, של החיצונים אבריו באמצעות ƒ¿»»¿«¬∆
B·Ú‰c„‰ורגליו ,'Ï‡¯NÈ EÈ˙B�kLÓ' '·˜ÚÈ EÈÏ‰‡' e‰ÊÂ .¿∆…»∆«¬…ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿»¬»

שקשורה היהודי (של ˙BÂˆn‰ Ìei˜aשנעשית הבירורים עבודת שכאמור, ¿ƒ«ƒ¿
עשר באחד קשורה היא המצוות ידי ה'על זו‡‰Ï')יריעות ‰È‡עבודה …∆ƒ

'·˜ÚÈ' È„ÈŒÏÚהן שאלה בכך Ú˜·,כרמוז „"eÈ ˙Bi˙B‡העקב אשר «¿≈«¬…ƒ≈∆ֵֶ

ב הקשורים הגופניים הכוחות את Âמסמל ,'‰NÚÓ' ˙�ÈÁaזאת לעומת ¿ƒ««¬∆¿
) ‰¯Bz‰ „enÏc ‰„B·Ú‰ב רמוזה היא ÔkLÓ')היריעות'שכאמור »¬»¿ƒ«»ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰דרגת,Ï‡¯NÈאת בו בכך¯‡Lהמילה‡Bi˙B˙שיש ƒ«¿≈ƒ¿»≈ƒ…
הנעשה התורה לימוד רמוז

האדם של שבראשו .במוח
אדמו"ר דברי מבוארים כאן עד

'יעקב' לפיהם, אשר הזקן,

כל אצל להיות צריכים ו'ישראל'

דבר הובאו כן, לפני ואחד. אחד

לפיהם, אשר המגיד, הרב

היא 'יעקב' שדרגת לכך הסיבה

משום זה הרי 'אוהל', בבחינת

כזו ה' בעבודת שמדובר

באופן היא בה שההימצאות

הקשר יבואר כעת בלבד. עראי

אלו. ביאורים בין

‡È·nL ¯Á‡ ‰p‰Â¿ƒ≈««∆≈ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆

‡„BÓ"¯שלLe¯tה‡˙ ∆≈«¿
Ô˜f‰שמובאÈËewÏ'a «»≈¿ƒ≈
'‰¯Bzעל רומז שה'משכן' »

על רומז וה'אוהל' התורה לימוד

המצוות Bk˙·קיום אדמו"ר, ≈
צדק ÓBÏ¯23הצמח LÈÂ"¿≈«

Le¯t‰ ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿««≈
˙¯Èc ‡¯˜� 'Ï‰‡'c¿…∆ƒ¿»ƒ«
˙¯Èc 'ÔkLÓ'e ,È‡¯Ú¬«ƒ¿»ƒ«
‰NÚ C¯cŒÏÚ ,Ú·∆̃««∆∆¬≈
E˙¯B˙Â È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓ¿«¿¿¬«¿»¿

"Ú·˜24עשה' חז"ל דברי ∆«
רק לא מכּוונים עראי' ְִָמלאכתך

גם אלא חולין מלאכת כלפי

האדם של התעסקותו כלפי

לעומת המצוות קיום במלאכת

אך בהידור, המצוות בקיום לעסוק מוטל האדם על התורה. בלימוד התעסקותו

המצוה את לקיים ניגש הוא שהנה כזו: נפש בתנועת להיעשות צריך הדבר

התורה. בלימוד עסוק עצמו את מוצא שוב כבר הוא ותיכף

˙eiË¯Ùa (ÌÈLe¯t‰ '· ÔÈa Ceez‰ ÈtŒÏÚ) ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«ƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ
˙eÏÏÎa ‰p‰ ,¯˙BÈעיקר כללי, Âבאופן 'Ï‰‡' ÏL ·vn‰של ≈ƒ≈ƒ¿»««»∆…∆¿

a È‡¯Ú ˙¯È„עם˙eÏb‰ Èk ,˙eÏba Ì˙BÈ‰a ‡e‰ Ï‡¯NÈ ƒ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»ƒ«»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók .È„e‰È ÏL ÌB˜n‰ B�È‡25Ï‡¯NiL ≈«»∆¿ƒ¿«¬««≈«∆ƒ¿»≈

Êa,Ì‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚÓ eÏbL ÌÈ�a ˙�ÈÁ·a Ì‰ ˙eÏb‰ ÔÓ ƒ¿««»≈ƒ¿ƒ«»ƒ∆»≈«À¿«¬ƒ∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



n"cyz'dי ,fenz 'f ,wla zyxt zay

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂענינים ּבכל ועבֹודתינּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נבֹוא ְְְִִֵַָָָָָאּלּו,
הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית קבע, ּדירת יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדמׁשּכנֹותי
ׁשּלפניו, הּמקּדׁש מּבּתי יֹותר קבע ּדירת יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

רׁש"י הּפסּוק38ּכדפרׁש ׁשאז39על ועד, לעֹולם ימל ה' ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּמקּדׁשים ב' את ּכֹולל ּגם והּוא נצחי, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָיהיה

ז"ל רּבֹותינּו הּפסּוק40ּכמאמר הּמׁשּכן41על ּפקּודי אּלה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מׁשּכֹון, ּבבחינת הם הּמקּדׁשים שּב' העדּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמׁשּכן

הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית יחזרּו ׁשהם מּובן וכן42ׁשּמּזה , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נצחי ׁשהּוא מׁשה מׁשּכן ּגם אז מׁשיח43יתּגּלה ּבביאת , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵַָָָצדקנּו,
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,el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎa e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«¬≈«¬»≈¿»ƒ¿»ƒ≈
,'Ï‡¯NÈ EÈ˙B�kLÓ'c ÔÈ�Ú‰ Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a ‡B·�'˙¯Èc »¿»«»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ«

Lc˜n‰ ˙È·a ,'Ú·∆̃«¿≈«ƒ¿»
‰È‰È ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿∆

Ú·˜ ˙¯Ècברוך הקדוש של ƒ«∆«
בעולם ÈzaÓהוא ¯˙BÈ≈ƒ»≈

L¯Ù„k ,ÂÈ�ÙlL Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿»»ƒ¿≈≈
È"L¯38˜eÒt‰ ÏÚ39 «ƒ««»

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰"ƒ¿…¿»»∆
השלישי המקדש בית שבניית

בזמן לבוא, לעתיד תהיה

הקדוש של מלכותו שהתגלות

באופן תהיה בעולם הוא ברוך

Èa˙נצחי ‰È‰È Ê‡L ,∆»ƒ¿∆«ƒ
Â ,ÈÁˆ�השלישי המקדש בית ƒ¿ƒ¿

ÏÏBk Ìb ‡e‰בתוכו'· ˙‡ «≈∆
ÌÈLc˜n‰הקודמיםÏ"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40˜eÒt‰ ÏÚ41 «ƒ¿»ƒ¿«¬««≈«««»

'˙e„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜t ‰l‡'בפסוקהמילה מופיעה 'משכן' ≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈
בשם זה בפסוק נקראים ששניהם המקדש, בתי לשני רומז זה דבר פעמיים,

'מׁשּכֹון' מלשון ÔBkLÓ'משכן' ˙�ÈÁ·a Ì‰ ÌÈLc˜n‰ 'a˘ ְַ∆«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ««¿
ישראל לבני להחזירו עתיד והוא מהם לקחו הוא ברוך fnL‰שהקדוש ,∆ƒ∆

˙È·a e¯ÊÁÈ Ì‰L Ô·eÓ»∆≈«¿¿¿≈
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰42ÔÎÂ , «ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈

Ê‡ ‰lb˙Èהמקדש בבית ƒ¿«∆»
שעשהÔkLÓהÌbהשלישי «ƒ¿«
‰LÓבמדברÈÁˆ� ‡e‰L …∆∆ƒ¿ƒ

נצחיים משה ידי מעשי שהרי

היא:.43הם הדבר משמעות

קיימת המקדש מבתי אחד בכל

מהם אחד כל משלו. מעלה

בהתגלותו מיוחד אופן מבטא

בעולם. הוא ברוך הקדוש של

תהיה השלישי המקדש בבית

דבר זו, התגלות של השלימות

שהיא בכך ביטוי לידי יבוא זה

של מעלתו את ואף והשני הראשון המקדש בתי של המעלות את בתוכה תכיל

יהיה זה וכל משה, e�ÈÓÈaמשכן ‰¯‰Óa ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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לבררֹו ׁשּצרי 'לעּמתֿזה' ׁשל מציאּות ונעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמּמדרגתֹו
יעקב ּבחינת עבֹודת ענין וזהּו הּברּורים. ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַֹּבעבֹודת
ּבבחינת ההתלּבׁשּות להיֹות ׁשּצריכה עקב, יּו"ד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָאֹותּיֹות
יהיה ׁשּיעקב היינּו יעקב, אהלי ׁשּיהיה כּו'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהעקב
ּבבחינת העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן האהל. על ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹה'ּבעלֿהּבית'
זהּו ּובכללּות ּגּופא. ּבקדּׁשה היא ראׁש' 'לי ְְְִִִִִֵֶָָָָֹֻיׂשראל,
ּב'לּקּוטי (ּכּמבאר הּׁשּבת ליֹום החל ימֹות ּבין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹההפרׁש

ּפרׁשתנּו עבֹודת32ּתֹורה' להיֹות צריכה החל ּדבימֹות ,( ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ
עראי, אהל ּבׁשם זה נקרא ולכן חל, ּבעניני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּברּורים
זה ּׁשאין עראי, ּבבחינת היא ליׂשראל זֹו עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּכי
הּׁשּבתֿ ּביֹום היא יׂשראל ּדבחינת והעבֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָמקֹומם.

וקיימא מיקדׁשא ׁשּבת ׁשל33קדׁש, מקֹומם ׁשהּוא , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
קדֹוׁשיׂשרא ּגֹוי הּנקרא34ל ּביֹוםֿטֹוב ּגם הּוא (וכן ְְְְִִֵֵַַָָָ

קדׁש יֹוםֿטֹוב35מקראי ּבדרּוׁשי ּכּמבאר זה36, ּומּׁשּום , ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ּכמֹו העמר ספירת ּגּבי ׁשּבת ּבׁשם ה'יֹוםֿטֹוב' ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹנקרא

ּכּמבאר37ׁשּכתּוב גֹו', הּׁשּבת מּמחרת לכם ּוספרּתם ְְְֳִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אחר). ְֵַָּבמקֹום

‰p‰Â,וקבע עראי ּומׁשּכן, ּדאהל אּלּו עבֹודֹות ב' על ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ
הּפסּוק ּבתחּלת ּׁשּכתּוב מה קאי ּומצוֹות, ְְִִִֵֶַַַָָָָּתֹורה
יעקב ּדאהלי הּמקרא ּוכפׁשטּות גֹו'. אהלי ּטבּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹמה
זה ּבפסּוק והחּדּוׁש לפניֿזה, ּגם היּו יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּומׁשּכנֹות
יעקב אהלי) ׁשּׁשניהם היינּו, גֹו', ּטבּו מה ׁשּנאמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהּוא
טֹוב. ׁשל ּובאפן מה ּבחינת הם יׂשראל) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹּומׁשּכנֹותי
ּטבּו, מה אחת ּפעם רק נאמר ׁשּבּכתּוב מּזֹו, ֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹויתירה
ׁשּׁשּתי מּׁשּום לׁשניהם, אחד הּוא טֹובּו' ׁשה'מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהיינּו
ו'טבּו'. 'מה' ׁשל הּדרּגא ּבאֹותּה הם יחד ּגם ְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹהעבֹודֹות
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‰NÚ�Âבעולם'‰ÊŒ˙nÚÏ' ÏL ˙e‡ÈˆÓ(לקדושה המנגד (=הצד ¿«¬»¿ƒ∆¿À«∆ְֵַַ

˙�ÈÁa ˙„B·Ú ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa B¯¯·Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»¿«¬««≈ƒ¿∆ƒ¿«¬«¿ƒ«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,·˜Ú „"eÈ ˙Bi˙B‡ '·˜ÚÈ'הירידה «¬…ƒ≈∆∆¿ƒ»ƒ¿

היהודי‰‰˙eLaÏ˙ו eÎ'של ·˜Ú‰ ˙�ÈÁ·aּבברּורם לעסוק צריך הוא «ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»≈ְֵָ

הגשמיים הדברים עבודת.של

כזה באופן להיעשות צריכה ה'

,'·˜ÚÈ EÈÏ‰‡' ‰È‰iL∆ƒ¿∆…»∆«¬…
e�ÈÈ‰המ שלשתהיה ציאות «¿

בשם המכונים הגשמיים הדברים

של יהיה זה ו'אוהל' 'אוהל',

כלומר הואÚiL˜·'יעקב' ∆«¬…
ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚa'‰ ‰È‰Èƒ¿∆«««««ƒ«

Ï‰‡‰הגשמיים הדברים ולא, , »…∆ָֹ

אותו ויגׁשמּו Œ‰Óיפילו . ְְְַ«
ÔkŒÔÈ‡Mשל מהותה ∆≈≈

˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«
‡È‰ ,'L‡¯ ÈÏ' ,'Ï‡¯NÈ'ƒ¿»≈ƒ…ƒ

לדרגה מדרגה M„˜a‰העלייה ְְְִַַָָƒ¿À»
‡Ùeb(עצמה=)˙eÏÏÎ·e . »ƒ¿»

'יעקב' שבין ההבדל כללי באופן

‰‰L¯Ùל'ישראל' e‰ÊשÔÈa ∆«∆¿≈≈
במשך שנעשית ה' ¿BÓÈ˙עבודת

Ï ÏÁ‰'ה עבודת עומת «…¿
ב ‰aM˙שנעשית ÌBÈ««»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk)«¿…»¿ƒ≈»
דבורe�˙L¯tב במאמר »»»≈

און הביט 'לא ֶָהמתחיל

‰32ÏÁביעקב' ˙BÓÈ·c ,(¿ƒ«…
˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬«
,ÏÁ È�È�Úa ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ¿ƒ¿¿≈…
ÌLa ‰Ê ‡¯˜� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»∆¿≈
‰„B·Ú Èk ,'È‡¯Ú Ï‰‡'…∆¬«ƒ¬»

BÊלתוך בירידה הכרוכה

ביחס הרי העולם, של ִֵָהמיצרים

כל של האמיתית למציאותו

שייך הרי שהוא ¿דרגתÏיהודי,
,'Ï‡¯NÈ'זו ÌÓB˜Óירידה ‰Ê ÔÈ‡M ,È‡¯Ú ˙�ÈÁ·a ‡È‰האמיתי ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ«¬«∆≈∆¿»

ישראל בני ‰Œ˙aMשל ÌBÈa ‡È‰ 'Ï‡¯NÈ' ˙�ÈÁ·c ‰„B·Ú‰Â .¿»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
,L„˜נאמר השבת ÓÈÈ˜Â‡'שעל ‡L„˜ÈÓ ˙aL'33השבת=) …∆«»ƒ«¿»¿«¿»

לבירור זקוקה שאינה כך עצמה מצד קדֹוׁשה היא כלומר ועומדת, ְָמקודשת

שהוא) ÌÓB˜Óכל ‡e‰L הםÏ‡¯NÈעםÏLהאמיתי, גם שהרי ∆¿»∆ƒ¿»≈
בשם נקראים הם שלכן עצמם, מצד ˜„LB'קדושים ÈBb'34‡e‰ ÔÎÂ) »¿≈

אלא השבת ביום רק BËŒÌBÈ'a·'לא Ìbוראש השבועות חג בדוגמת «¿

התורה‰p˜¯‡השנה, בלשון הוא ˜„L'גם È‡¯˜Ó'35¯‡·nk , «ƒ¿»ƒ¿»≈…∆«¿…»
ÈLe¯„aשל מהותו את המבארים BËŒÌBÈ'36‰Ê·'החסידות ÌeMÓe , ƒ¿≈ƒ∆

BÓk ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èab '˙aL' ÌLa '·BËŒÌBÈ'‰ ‡¯˜�ƒ¿»«¿≈«»«≈¿ƒ«»…∆¿
·e˙kL37'B‚ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe'ספירת התחלת ∆»¿«¿∆»∆ƒ»√»««»

טוב' ה'יום למחרת היא העומר

והתורה הפסח, חג של הראשון

'שבת' בשם אותו ,מכנה
.(¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk«¿…»¿»«≈
el‡ ˙B„B·Ú '· ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¬≈
'È‡¯Ú' ,'ÔkLÓ'e 'Ï‰‡'c¿…∆ƒ¿»¬«

,'Ú·˜'Âהן שכאמור »∆«
לימוד שבין בהבדל משתקפות

eה ‰¯Bzה עשיית BÂˆÓ˙,בין »ƒ¿
העבודה אופני כל על הרי

Ó‰(=מוסב)˜‡Èהאמורים »≈«
˜eÒt‰ ˙lÁ˙a ·e˙kM∆»ƒ¿ƒ««»
.'B‚ EÈÏ‰‡ e·h ‰Ó'«……»∆
‡¯˜n‰ ˙eËLÙÎe¿«¿«ƒ¿»
הפסוק) של הפשוט (=וכפירושו

˙B�kLÓe ·˜ÚÈ ÈÏ‰‡c¿…»≈«¬…ƒ¿¿
,‰ÊŒÈ�ÙÏ Ìb eÈ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒ¿≈∆
‡e‰ ‰Ê ˜eÒÙa LecÁ‰Â¿«ƒ¿»∆

'Ó‰אודותםÓ‡pL¯בכך ∆∆¡««
,e�ÈÈ‰ ,'B‚ e·hמובן מכך …«¿

בכך איננו זה בפסוק שהחידוש

ה' בעבודת אופנים שני שישנם

בכך (אלא Ì‰È�MLהן ∆¿≈∆
בבחינת שהיא ה' עבודת

e '·˜ÚÈ EÈÏ‰‡'עבודת הן …»∆«¬…
שהיא ∆¿¿EÈ˙B�kLÓ'ƒבבחינתה'

Ì‰ ('Ï‡¯NÈב˙�ÈÁa ƒ¿»≈≈¿ƒ«
e '‰Ó'הם ÏLשניהם ÔÙ‡· «¿…∆∆
'·BË'אלה עבודות בשתי

שהיא ה'מה' נקודת משתקפת

היהודי של האמיתית התבטלותו

הוא, ברוך הקדוש בפני

ה'טוב' ׁשֹורה אלה עבודות בשתי כן וכמו נשמתו. מעצם הנובעת ֶהתבטלות

e˙kaL·העליון ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ 'מה. פעמיים ּטבּו' 'מה המילים נאמרו לא ƒ≈»ƒ∆«»ֹ

אלא ישראל' משכנותיך ּטבּו ומה יעקב אוהליך ‡Á˙ּטבּו ÌÚt ˜¯ ¯Ó‡� ֹֹ∆¡««««««
e�ÈÈ‰ ,'e·h ‰Ó'מבטא זה ‡Á„דבר ‡e‰ 'e·BË ‰Ó'‰L «…«¿∆««∆»

Ì‰È�LÏ'ישראל' בדרגת קיימים וה'טוב' ה'מה' שבה מידה שבאותה כלומר ƒ¿≈∆
'יעקב' בדרגת גם קיימים הם ÁÈ„כך Ìb ˙B„B·Ú‰ ÈzML ÌeMÓ ,ƒ∆¿≈»¬«««

.'e·Ë'Â '‰Ó' ÏL ‡b¯c‰ d˙B‡a Ì‰≈¿»««¿»∆«¿…
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,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂענינים ּבכל ועבֹודתינּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נבֹוא ְְְִִֵַָָָָָאּלּו,
הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית קבע, ּדירת יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדמׁשּכנֹותי
ׁשּלפניו, הּמקּדׁש מּבּתי יֹותר קבע ּדירת יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

רׁש"י הּפסּוק38ּכדפרׁש ׁשאז39על ועד, לעֹולם ימל ה' ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּמקּדׁשים ב' את ּכֹולל ּגם והּוא נצחי, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָיהיה

ז"ל רּבֹותינּו הּפסּוק40ּכמאמר הּמׁשּכן41על ּפקּודי אּלה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מׁשּכֹון, ּבבחינת הם הּמקּדׁשים שּב' העדּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמׁשּכן

הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית יחזרּו ׁשהם מּובן וכן42ׁשּמּזה , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נצחי ׁשהּוא מׁשה מׁשּכן ּגם אז מׁשיח43יתּגּלה ּבביאת , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵַָָָצדקנּו,
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יז.)38 טו, יח.)39בשלח שם, הפסוק.)40בשלח על בפרש"י הובא ג. פנ"א, שמו"ר ב. פקודי כא.)41תנחומא לה, ראה)42פקודי

ואילך. 465 ע' חט"ז שם.)43לקו"ש לקו"ש וראה סע"א. ט, סוטה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎa e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«¬≈«¬»≈¿»ƒ¿»ƒ≈
,'Ï‡¯NÈ EÈ˙B�kLÓ'c ÔÈ�Ú‰ Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a ‡B·�'˙¯Èc »¿»«»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ«

Lc˜n‰ ˙È·a ,'Ú·∆̃«¿≈«ƒ¿»
‰È‰È ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿∆

Ú·˜ ˙¯Ècברוך הקדוש של ƒ«∆«
בעולם ÈzaÓהוא ¯˙BÈ≈ƒ»≈

L¯Ù„k ,ÂÈ�ÙlL Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿»»ƒ¿≈≈
È"L¯38˜eÒt‰ ÏÚ39 «ƒ««»

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰"ƒ¿…¿»»∆
השלישי המקדש בית שבניית

בזמן לבוא, לעתיד תהיה

הקדוש של מלכותו שהתגלות

באופן תהיה בעולם הוא ברוך

Èa˙נצחי ‰È‰È Ê‡L ,∆»ƒ¿∆«ƒ
Â ,ÈÁˆ�השלישי המקדש בית ƒ¿ƒ¿

ÏÏBk Ìb ‡e‰בתוכו'· ˙‡ «≈∆
ÌÈLc˜n‰הקודמיםÏ"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40˜eÒt‰ ÏÚ41 «ƒ¿»ƒ¿«¬««≈«««»

'˙e„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜t ‰l‡'בפסוקהמילה מופיעה 'משכן' ≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈
בשם זה בפסוק נקראים ששניהם המקדש, בתי לשני רומז זה דבר פעמיים,

'מׁשּכֹון' מלשון ÔBkLÓ'משכן' ˙�ÈÁ·a Ì‰ ÌÈLc˜n‰ 'a˘ ְַ∆«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ««¿
ישראל לבני להחזירו עתיד והוא מהם לקחו הוא ברוך fnL‰שהקדוש ,∆ƒ∆

˙È·a e¯ÊÁÈ Ì‰L Ô·eÓ»∆≈«¿¿¿≈
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰42ÔÎÂ , «ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈

Ê‡ ‰lb˙Èהמקדש בבית ƒ¿«∆»
שעשהÔkLÓהÌbהשלישי «ƒ¿«
‰LÓבמדברÈÁˆ� ‡e‰L …∆∆ƒ¿ƒ

נצחיים משה ידי מעשי שהרי

היא:.43הם הדבר משמעות

קיימת המקדש מבתי אחד בכל

מהם אחד כל משלו. מעלה

בהתגלותו מיוחד אופן מבטא

בעולם. הוא ברוך הקדוש של

תהיה השלישי המקדש בבית

דבר זו, התגלות של השלימות

שהיא בכך ביטוי לידי יבוא זה

של מעלתו את ואף והשני הראשון המקדש בתי של המעלות את בתוכה תכיל

יהיה זה וכל משה, e�ÈÓÈaמשכן ‰¯‰Óa ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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אגרות קודש 

 ב"ה,  א' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

ועד החגיגות אשר בכפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ובפרט  פעולותי'  והתחלת  הועדה  יסוד  אודות  כותבים  בו  סיון,  מכ"ד  מכתבם  קבלת  מאשרים 

בקשר עם התועדות דחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שיבואו כל ההחלטות בפועל באופן הכי טוב ובזה כמובן הנקודה הפנימית, אשר התועדות 

תביא להחלטות טובות שאחרי כן תתגשמנה בפועל לכל אותם הענינים בם מדובר במכתב בעל השמחה 

בהנוגע להתועדות דחג הגאולה זה, ובפרט בהנוגע לכפר חב"ד שהוא מיסדו וגם מנהלו ושם צוה ה' את 

הברכה להעשות מקום מרכזי להפצת המעינות באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה 

מראשית השנה עד אחרית שנה ואין הדבר תלוי אלא באנשי כפר חב"ד שהיכולת המלאה בידם, ויהי רצון 

שבעגלא דידן ינצלוה במילואה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



devzיב dz`e

[ּדמׁשה ּבמׁשה. והֹוספה ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹסֹוף),
ׁשּנאמר ּכמֹו ורגל, ראׁש ּדגמת הם מאֹות9ויׂשראל ׁשׁש ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ

הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלף
ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ּומׁשה ּדמׁשה, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹהרגלים
עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את מֹוליכים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהרגלים
ׁשעל ויׂשראל, ּבמׁשה הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי מתוּסף ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹידי
ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ּׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמה
ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש העם רגלי ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשעל

אלי10מׁשה ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו .[ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמן
זית ׁשמן יׂשראל ּבני יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּבמׁשה. אֹור ּתֹוספֹות ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֹֹלמׁשה

ּבהּמאמרÏe·‡¯ג) מקּדים נקרא11זה, רּבנּו ׁשּמׁשה ¿»≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשהּוא ּבזה. ּפרּוׁשים ּדׁשני מהימנא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָרעיא
יׂשראל את ּומפרנס זן וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרֹועה
עצמם, מּצד ּביׂשראל ׁשּיׁשנּה ּדהאמּונה האמּונה. ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבענין

מאמינים ּבני מאמינים הם ׁשּתהיה12ׁשּיׂשראל אפׁשר , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבבחינת
מה וזהּו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָּבענין
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ישראל" בני את "תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה

epi`e.סי"א כדלקמן עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם כא.)9מוסיף יא, בהעלותך

ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.)11ראה א.)12סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

) Ï‡¯NÈÏכלומר‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡ ¯M˜nL ¿ƒ¿»≈∆¿«≈»ƒ≈«¿≈∆
a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ�של [דרגתו .‰LÓשדרגתו שלמרות לכך הסיבה «¬∆ƒ¿¿»»¿…∆

אך להם, להשפיע שבכוחו זה הוא שלכן מהעם, למעלה היא רבינו משה של

משה של הנשמתי בקשר נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו נעשית ידם על דווקא

ישראל. בני עם ∆…¿LÓc‰רבינו
L‡¯ ˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈À¿«…

¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â9ידי על ¿∆∆¿∆∆¡«
רבינו ‡ÛÏמשה ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆

ÈÎ�‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc ,'Ba¯˜a¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈≈

LÓc‰,בבחינת ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆
.Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰ ‰LÓe…∆»…∆»∆

aL BÓÎeגוףÌ„‡היות עם ¿∆»»»
והוא הרגליים מעל הוא שהראש

זה עם ביחד אך שמנהיגם זה

˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆
L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ L‡¯‰»…¿»∆»…
ÏBÎÈ B�È‡ BÓˆÚ „vÓƒ««¿≈»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿≈
È„È ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa¿…∆¿ƒ¿»≈∆«¿≈

) Ï‡¯NÈשהםÌÈÏ‚¯‰ ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על דווקא ¿…∆

.‰LÓa ÈelÚ ÛqÂ˙Óƒ¿«≈ƒ¿…∆
משה של זו עליה של מהותה

על השפעתו ידי על הנגרמת רבינו

הפסוק בלשון רמוזה ישראל בני

LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈
ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»

¯L‡אנכיÏÚL ,'Ba¯˜a ¬∆ִָֹ¿ƒ¿∆«
'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„Èמשה של הרגלים שהינם ישראל בני �CLÓכלומר ¿≈«¿≈»»ƒ¿»

c'ומתגלה Èelb‰אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a להתגלות' רומזת 'אנכי' המילה «ƒ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆
' כנאמר הוא ברוך הקדוש של אלוקיך'‡�ÈÎעצמותו '10‰z‡Âה' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»

È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ¿«¿≈
'‰eˆÈ' ‰LnL'צוותא' של ÌÚבמשמעות Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ ∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ È�a e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈«¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆
,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ')כלומר.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz eÙÈÒBiL ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜� e�a¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t È�Lc ,'‡�ÓÈ‰Óרועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡� ‰ÚB¯ ‡e‰Lהשני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
הוא צאן רועה של שתפקידו כשם היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

במרעה ישראל נשמות את להאכיל צורך ישנו כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

'אמונה' רבינושל משה של עבודתו Ò�¯ÙÓeוזו ÔÊ ‡e‰L(מכלכל=) ∆»¿«¿≈
.‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈ משה‡˙ של בפעולתו צורך שישנו לכך הטעם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

כבר האמונה שלכאורה בזמן בו ב'אמונה', ישראל נשמות את בלהאכיל רבינו

קבלוה הם שהרי בהם קיימת

יצחק אברהם מאבותינו בירושה

היא לכך הסיבה ויעקב,

d�LiL ‰�eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»
,ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ««¿»
ÌÈ�ÈÓ‡Ó Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈«¬ƒƒ

ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�a12,ללא ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

,ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ
‰ÚB¯ ‰LnL ‰ÊÂ¿∆∆…∆∆

Ò�¯ÙÓe(מכלכל=)˙‡ ¿«¿≈∆
,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
‰È‰z ‰�eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaהמושגים הסברת ƒ¿ƒƒ
בין הקשר ו'פנימיות': 'מקיף'

באופן להיות יכול דברים שני

כאשר 'מקיף'. ובאופן 'פנימי'

דבר עם במגע בא האדם

ל להכילו‰ÂÓÈ�Ùשביכולתו ,

קשר אזי עימו ולהתאחד בתוכו

' הינו כןÈÓÈ�Ùזה שאין מה .'

ליכולת מחוץ נשאר הדבר כאשר

מתאחד ואינו להכילו האדם

קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת הינו האדםÛÈ˜Óזה שמציאות בכך ביטוי לידי בא 'פנימי' קשר .'

הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד. נקשר הוא עימו לדבר בהתאם משתנה

אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת האדם של מציאותו 'מקיף' באופן הוא

אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית בסברא הקשור רוחני רעיון השומע

שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה בשכלו, להכילה האדם ביכולת

כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן כך ידי ועל עימה מתאחד האדם

שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה רעיון להכיל מסוגל האדם אין

כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר

יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו כמקודם. מגושם נשאר שהאדם

מתאחדת שאיננה יתכן אך באדם קיימת שהאמונה למרות הוא. ברוך בקדוש

בעקבות משתנים אינם ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו הגלויה, מציאותו עם

הוא אמונה של זה אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה אחד, בה' אמונתו

תאיר שהאמונה לכך לגרום הוא רבינו משה של תפקידו 'מקיף'. בבחינת
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Îxc` c"ei ,devz zyxt zay .c"qa

*`"nyz'd oey`x

‰z‡Âז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּתמיד נר להעלֹות לּמאֹור וידּועים1ּכתית , ְֲִִִִֵַַָָָ

ּבזה ּבני2הּדּיּוקים את צו נאמר ׁשּבּתֹורה הּצּוּויים ּדבכל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבני את ּתצּוה ואּתה נאמר וכאן ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ּדהּדּיּוק ּולהֹוסיף, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל.
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ּבהּלׁשֹון רק ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
מׁשה הרי להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע
ולּמה הּקּב"ה, צּוּוי את ליׂשראל למסר הּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ויקחּו ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר

למׁשה הּׁשמן ׁשּיביאּו ,ּכיון3אלי ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
להביא הצר לּמה אהרן, ידי על היתה הּנרֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשהעלאת
גֹו' ׁשמן ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. הּׁשמן ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת
גֹו' ׁשמן למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכתית

זה ׁשּלאחרי ּדבפסּוק להבין, צרי ּגם נאמר4להאיר. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתמיד. נר להעלֹות נאמר וכאן ּבקר עד ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמערב

(ּבמאמרֹוÓe·‡¯ב) אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְְֲִִַַַָָ
הּיהּודים וקּבל הּמתחיל ּדּבּור 5הּידּוע ְְְִִִִֵַַַַַָ

תרפ"ז קטן ּבפּורים צותא6ׁשּנאמר הּוא (ּתצּוה) ּדצּוּוי ,( ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
יׂש7וחּבּור ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו הּוא. ׁשּמׁשה ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

סֹוף אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר ועל8מקּׁשר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
אין אֹור עם אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי
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ב לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew'ג יום "לקראת ,

. . קטן פורים טוב, כי בו a"pyz'dשהוכפל ,`yz ik 't '` mei."

(תצוה).)1 פרשתנו ד"ה)2ריש א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל

עה"פ.)3 כא.)4רמב"ן כז, בואתה)5פרשתנו דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה - גו' היהודים לוקבל גו' נדפס)6תצוה

ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים"

ס"ד. שם ראה - ואילך. 180 ע' פרשתנו)7ה'תשי"א בתו"א גם כ"ה

.55 הערה עב ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א כ"ה)8פב,

והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה המאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם אודות

דווקא הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

כעת.

דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

היהודים" "וקבל המתחיל

אדמו"ר כ"ק ידי על שנאמר

בשנת קטן' ב'פורים הריי"צ

המשטר בזמן ה'תרפ"ז,

המועצות, בברית הקומוניסטי

מאסרו לפני קצרה תקופה

הידוע.

בבית המנורה הדלקת אודות

הוא ברוך הקדוש אומר המקדש

רבינו eˆz‰למשה ‰z‡Â¿«»¿«∆
eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
˙È˙k CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆«ƒ»»ƒ
¯� ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
aפסוק של הדיוקÊ2‰לשונו »∆

הוא ‰ÌÈÈeevהראשון ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ
˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡� ‰¯BzaL∆«»∆¡««∆
‰Êa ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«≈»∆
להם' 'אמור ישראל' בני אל 'דבר

של בפניה כלל בדרך כלומר

רבינו משה אל הוא ברוך הקדוש

'אתה' המילה מופיעה ,לא
Âאילו‰z‡Â' ¯Ó‡� Ô‡Î ¿»∆¡«¿«»

.'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
˜eic‰c ,ÛÈÒB‰Ïeב‰Ó ¿ƒ¿«ƒ«

'‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pM∆∆¡«¿«»¿«∆
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«»
מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה מאריכה «∆‡l‡שהתורה
ÔÎz‰a,היא Ìbהוספת «¿«…∆

את מדגישה 'אתה' המילה

רבינו משה של חשיבותו

'‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆
‡e‰ ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰«¿«∆¿»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰רקM‰ÁÈÏ ¬≈…∆«»ƒ«
Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ

‰"aw‰בעצמו המצוה ,ואיננו «»»ְֶַ

.‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡� ‰nÏÂ¿»»∆¡«¿«»¿«∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìbהכתוב בלשון נוסף 'eÁ˜ÈÂדיוק ¯Ó‡pM ‰Ó «»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿
L ,'EÈÏ‡ש היא אלה מילים LÓÏ‰משמעות ÔÓM‰ e‡È·i3 ≈∆∆»ƒ«∆∆¿…∆

˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡')(הדלקת=)‰˙È‰ ˙B¯p‰ ≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»««≈»¿»
Ô¯‰‡ È„È ÏÚמשה ידי על ‰ÔÓMולא ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰ ‰nÏ , «¿≈«¬…»»À¿«¿»ƒ∆«∆∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ
'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«∆∆

,'¯B‡nÏ ˙È˙kהתורה מדוע »ƒ«»
ולא "מאור' במילה משתמשת

'להאיר' «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰במילה
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰לו (=היה «»≈¿≈«

È‡‰Ï¯'לומר) 'Â‚ ÔÓL'∆∆¿»ƒ
השמן הדלקת של תכליתה שהרי

'להאיר' היא Ìbבמנורה .«
˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»

‰Ê È¯Á‡lL4¯Ó‡�אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«
הנרות דליקת זמן ∆∆≈'ÚÓ¯·משך

'¯˜a „Úזמן משך ואכן «…∆
יום בכל המקדש בבית דליקתם

אלא כולה היממה במשך איננו

בוקר עד Ô‡ÎאילוÂמערב ¿»
¯� ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡�∆¡«¿«¬≈

.'„ÈÓz»ƒ
˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿
¯eac Úe„i‰ B¯Ó‡Óa)¿«¬»«»«ƒ
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜ ÌÈ¯eÙ'a6,( ¿ƒ»»

cשל הפנימית ¿משמעותה
('eˆz‰')המילה 'Èeeˆ'ƒ¿«∆
‡e‰יצירת¯eaÁÂ '‡˙Âˆ'7 «¿»¿ƒ

כלומר המצוה, לבין המצּווה ְְֶֶַבין

הוא ברוך לקדוש ישראל .בין
e‰ÊÂהפס מדוע וקההסבר ¿∆

משה של חשיבותו את מדגיש

באומרו eˆz‰רבינו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
,'Ï‡¯NÈ È�a כיוון‡˙ ∆¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ ‰LnLאת שיוצר זה ∆…∆
ש זה הוא ≈»¿M˜Ó¯ה'צוותא',

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ8ÏÚÂ . ƒ≈¿«

ÚÈtLÓ ‰LnL È„È¿≈∆…∆«¿ƒ«
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יג devz dz`e

[ּדמׁשה ּבמׁשה. והֹוספה ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹסֹוף),
ׁשּנאמר ּכמֹו ורגל, ראׁש ּדגמת הם מאֹות9ויׂשראל ׁשׁש ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ

הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלף
ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ּומׁשה ּדמׁשה, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹהרגלים
עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את מֹוליכים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהרגלים
ׁשעל ויׂשראל, ּבמׁשה הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי מתוּסף ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹידי
ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ּׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמה
ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש העם רגלי ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשעל

אלי10מׁשה ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו .[ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמן
זית ׁשמן יׂשראל ּבני יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּבמׁשה. אֹור ּתֹוספֹות ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֹֹלמׁשה

ּבהּמאמרÏe·‡¯ג) מקּדים נקרא11זה, רּבנּו ׁשּמׁשה ¿»≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשהּוא ּבזה. ּפרּוׁשים ּדׁשני מהימנא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָרעיא
יׂשראל את ּומפרנס זן וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרֹועה
עצמם, מּצד ּביׂשראל ׁשּיׁשנּה ּדהאמּונה האמּונה. ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבענין

מאמינים ּבני מאמינים הם ׁשּתהיה12ׁשּיׂשראל אפׁשר , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבבחינת
מה וזהּו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָּבענין
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ישראל" בני את "תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה

epi`e.סי"א כדלקמן עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם כא.)9מוסיף יא, בהעלותך

ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.)11ראה א.)12סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

) Ï‡¯NÈÏכלומר‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡ ¯M˜nL ¿ƒ¿»≈∆¿«≈»ƒ≈«¿≈∆
a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ�של [דרגתו .‰LÓשדרגתו שלמרות לכך הסיבה «¬∆ƒ¿¿»»¿…∆

אך להם, להשפיע שבכוחו זה הוא שלכן מהעם, למעלה היא רבינו משה של

משה של הנשמתי בקשר נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו נעשית ידם על דווקא

ישראל. בני עם ∆…¿LÓc‰רבינו
L‡¯ ˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈À¿«…

¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â9ידי על ¿∆∆¿∆∆¡«
רבינו ‡ÛÏמשה ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆

ÈÎ�‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc ,'Ba¯˜a¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈≈

LÓc‰,בבחינת ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆
.Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰ ‰LÓe…∆»…∆»∆

aL BÓÎeגוףÌ„‡היות עם ¿∆»»»
והוא הרגליים מעל הוא שהראש

זה עם ביחד אך שמנהיגם זה

˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆
L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ L‡¯‰»…¿»∆»…
ÏBÎÈ B�È‡ BÓˆÚ „vÓƒ««¿≈»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿≈
È„È ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa¿…∆¿ƒ¿»≈∆«¿≈

) Ï‡¯NÈשהםÌÈÏ‚¯‰ ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על דווקא ¿…∆

.‰LÓa ÈelÚ ÛqÂ˙Óƒ¿«≈ƒ¿…∆
משה של זו עליה של מהותה

על השפעתו ידי על הנגרמת רבינו

הפסוק בלשון רמוזה ישראל בני

LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈
ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»

¯L‡אנכיÏÚL ,'Ba¯˜a ¬∆ִָֹ¿ƒ¿∆«
'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„Èמשה של הרגלים שהינם ישראל בני �CLÓכלומר ¿≈«¿≈»»ƒ¿»

c'ומתגלה Èelb‰אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a להתגלות' רומזת 'אנכי' המילה «ƒ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆
' כנאמר הוא ברוך הקדוש של אלוקיך'‡�ÈÎעצמותו '10‰z‡Âה' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»

È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ¿«¿≈
'‰eˆÈ' ‰LnL'צוותא' של ÌÚבמשמעות Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ ∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ È�a e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈«¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆
,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ')כלומר.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz eÙÈÒBiL ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜� e�a¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t È�Lc ,'‡�ÓÈ‰Óרועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡� ‰ÚB¯ ‡e‰Lהשני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
הוא צאן רועה של שתפקידו כשם היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

במרעה ישראל נשמות את להאכיל צורך ישנו כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

'אמונה' רבינושל משה של עבודתו Ò�¯ÙÓeוזו ÔÊ ‡e‰L(מכלכל=) ∆»¿«¿≈
.‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈ משה‡˙ של בפעולתו צורך שישנו לכך הטעם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

כבר האמונה שלכאורה בזמן בו ב'אמונה', ישראל נשמות את בלהאכיל רבינו

קבלוה הם שהרי בהם קיימת

יצחק אברהם מאבותינו בירושה

היא לכך הסיבה ויעקב,

d�LiL ‰�eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»
,ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ««¿»
ÌÈ�ÈÓ‡Ó Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈«¬ƒƒ

ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�a12,ללא ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

,ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ
‰ÚB¯ ‰LnL ‰ÊÂ¿∆∆…∆∆

Ò�¯ÙÓe(מכלכל=)˙‡ ¿«¿≈∆
,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
‰È‰z ‰�eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaהמושגים הסברת ƒ¿ƒƒ
בין הקשר ו'פנימיות': 'מקיף'

באופן להיות יכול דברים שני

כאשר 'מקיף'. ובאופן 'פנימי'

דבר עם במגע בא האדם

ל להכילו‰ÂÓÈ�Ùשביכולתו ,

קשר אזי עימו ולהתאחד בתוכו

' הינו כןÈÓÈ�Ùזה שאין מה .'

ליכולת מחוץ נשאר הדבר כאשר

מתאחד ואינו להכילו האדם

קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת הינו האדםÛÈ˜Óזה שמציאות בכך ביטוי לידי בא 'פנימי' קשר .'

הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד. נקשר הוא עימו לדבר בהתאם משתנה

אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת האדם של מציאותו 'מקיף' באופן הוא

אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית בסברא הקשור רוחני רעיון השומע

שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה בשכלו, להכילה האדם ביכולת

כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן כך ידי ועל עימה מתאחד האדם

שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה רעיון להכיל מסוגל האדם אין

כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר

יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו כמקודם. מגושם נשאר שהאדם

מתאחדת שאיננה יתכן אך באדם קיימת שהאמונה למרות הוא. ברוך בקדוש

בעקבות משתנים אינם ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו הגלויה, מציאותו עם

הוא אמונה של זה אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה אחד, בה' אמונתו

תאיר שהאמונה לכך לגרום הוא רבינו משה של תפקידו 'מקיף'. בבחינת
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devzיד dz`e

ּתֹורה ּדמּתן ּבהּזמן ּׁשהחּלּו היתה19מה ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּגזירת (ּבזמן אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָההתחלה
מאמר ּדר [ועל הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמן)

ז"ל הּפסּוק20רּבֹותינּו קּימּו21על הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְִִִִֵַַַַָ
ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ּכבר, ּׁשּקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָמה

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק היתה מה22EnIwּתֹורה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָ¦§ַ
ּפלא23ׁשּקּבלּו ּדבר הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[24, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אז והיה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל היּו ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּדבמּתן
ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף נעלית הכי ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלם
ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ּגּלּויים היּו ּתֹורה מּתן ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹקדם
הּגּלּוי הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט מצרים ְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָּביציאת
יֹותר], עֹוד נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּדנֹוסף הּירידה, ּבתכלית יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּובימי
ּבדגמת הּוא ּגלּות [ּדכל ּגלּות ׁשּבכל וההסּתר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלההעלם

מצרים ּכתיב25ּגלּות מצרים ׁשּבגלּות ּוכמֹו ׁשמעּו26, ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאל
הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ְְְְִִֶֶַַָָָָָּבכל
ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּמצוֹות],
ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָוההסּתר
ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיּו
ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(החּלּו
ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ּדוקא אז ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשפלּות,

ּדב ּבזה, ּומצוֹותּומבאר הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלהם
אֹור ּבתֹורה [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ,27נפׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ממירים היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבאם
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ּבּזהר ּדלעילא13ּׁשּכתּוב אמּונה ויתּפרנסההיא יתזן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה מׁשה), ידי (על יד על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּניּה
ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ׁשּממׁשי הּוא ְְְֱִִִִִֶַַָָָהאמּונה
ּבזה הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהּמאמר,

ּדֹור ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם אלפי14היא ּדראׁשי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשּלהם ׁשהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָ(ׁשּבדֹורם),

ּכמאמר15מרּדכי ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה האתּפׁשטּותא ׁשהיה , ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ז"ל ּבזמן16רּבֹותינּו ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

קׁשּור היה אז הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּגזרת
את לחּזק ּברּבים קהּלֹות הקהיל נפׁש, מסירּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָעם
הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ולעמד ּבהּוי' יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאמּונתם
ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ּולאחרי הּמצוֹות. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻוקּיּום
האמּונה את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָואתּפׁשטּותא

מבאר ּכתית17ּדיׂשראל, גֹו' ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחד ׁשּכל הּגלּות, ׁשּבזמן להאיר), ולא (לּמאֹור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמאֹור
מּגיעים זה ידי על ּכתית, ונדּכא, נׁשּבר הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָואחת
להבין וצרי האֹור. נמצא ׁשּמּמּנּו (העצם) ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלּמאֹור
(ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ּבכתית ּדהּפרּוׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּיכּות
זן ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפני

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

(ּבהּמאמר)p‰Â‰ד) ּבא ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ
ּדפרּוׁש הּמאמר, ּבתחּלת להּמבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהמׁש

לעׂשֹות החּלּו אׁשר את הּיהּודים ׁשּקּבלּו18וקּבל הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
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ב)13 רכה, א).)14ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו)15תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.)16סט"ו.ראה פ"ו, הנ"ל)17אסת"ר בד"ה

סט"ו. כג.)18תרפ"ז ט, אסתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

באופן ישראל שלÈÓÈ�Ùבנשמות הגלויה מציאותו עם תתאחד שהאמונה ,

יהיו שהם כך כדי עד פעולותיו ובכל וברגשותיו בשכלו ותתקבל ותחדור יהודי

אחד. בה' לאמונתו fa‰¯מתאימים ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ13‡È‰‰" ¿∆«∆»«…««ƒ
) "E„È ÏÚ dÈpÓ Ò�¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰�eÓ‡אמונה =אותה ¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«»∆

ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

כלומר ידך, È„Èעל ÏÚ«¿≈
ÔÊ ‰LnL ‰Êc ,(‰LÓ…∆¿∆∆…∆»
,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

CÈLÓÓe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯Ó‡n‰aאדמו"ר כ"ק של ¿««¬»
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‰�Âek‰ ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'«¬»¿≈¿»««»»

‡È‰ ‰Êaמשה כלפי רק לא »∆ƒ
אלא בדורו »Ìbרבינו

‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆
¯Bc ÏÎaL14להתפשטות=) ∆¿»

בכל אשר דור) שבכל משה של

שבהם צדיקים ישנם ודור דור

של נשמתו ומאירה מתפשטת

בבחינת כן גם והם רבינו משה

מהימנא' ÈL‡¯c'רעיא ,¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
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Ï"Ê16B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿
,B¯B„a ‰LÓkשל עבודתו ¿…∆¿
בכך היתה Ìei˜Âמרדכי ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ

˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL˜ ‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰«ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ
˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a»«ƒ¿«≈∆¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa,"היהודים "וקבל המאמר בהמשך ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

‡¯c(דור שבכל שלו ‰‡eÓ�‰(=וההתפשטות ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ »»¿«¿ƒ∆»¡»
¯‡·Ó ,Ï‡¯NÈc17ה˜eicב˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ

) "¯B‡nÏ'א בסעיף בשמןכאמור שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק «»
'È‡‰Ï¯'),הוא ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ

רומזת 'למאור' והמילה בגלות, ישראל בני נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

כך. בעקבות דווקא זוכים הם לה ההתגלות Lעל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaLאזÏk ∆ƒ¿««»∆»
,‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ˙Á‡Â „Á‡המילה משמעות במובן'È˙k˙'שזו ∆»¿««ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

'שבירה' דווקא,של Ïהרי ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚהמדריגה של התגלות «¿≈∆«ƒƒ«
בשם (הנקראת '¯B‡n'שהוא(ÌˆÚ‰בכך היא למעלהLשמעלתה היא »»∆∆∆

המקור היא 'אור', של ממהות

‰‡B¯.אשר ‡ˆÓ� epnnƒ∆ƒ¿»»
'מאור' במילה הדברים: הסברת

ה'אור'. של המקור מכונה

לעומת עצמה השמש לדוגמה,

בשם נקראת ממנה היוצא האור

של המקור והיא היות 'מאור'

המאורהאור. בין ההבדלים אחד

הינו שהמאור בכך הוא לאור

שאינו האור לעומת עצמו הדבר

הימנו, שחּוצה מציאות אלא

לעומת עצמה השמש בדוגמת

הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

ו'אור' 'מאור' המושגים לכן

'עצם' במושגים קשורים

הדבר פירושו 'עצם' ו'גילויים',

ה'גילויים'ÂÓˆÚב זאת לעומת ,

שאינו השמש אור בדוגמת הם

ש מה אךÏ‚˙Ó‰אלא ממנה

אלה דברים עצמה. השמש איננו

התגלותה כלפי משל בבחינת הם

כאשר האלוקית. הנשמה של

האלוקית, הנשמה אודות מדובר

הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה

קשורה זו דרגה האדם, בגוף

האדם, של הגלויים בכוחותיו

היא זו דרגה ומידותיו. ִׂשכלו

ה' רובד שלה.‚ÌÈÈÂÏÈבבחינת '

' ישנה זאת הנשמה',ÌˆÚלעומת

הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה

'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

ÔÈ·‰Ïהנשמה'. CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של B‡nÏ¯'במאמר ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê È�ÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈
.˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰aשנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈

אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
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טו devz dz`e

ּתֹורה ּדמּתן ּבהּזמן ּׁשהחּלּו היתה19מה ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּגזירת (ּבזמן אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָההתחלה
מאמר ּדר [ועל הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמן)

ז"ל הּפסּוק20רּבֹותינּו קּימּו21על הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְִִִִֵַַַַָ
ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ּכבר, ּׁשּקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָמה

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק היתה מה22EnIwּתֹורה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָ¦§ַ
ּפלא23ׁשּקּבלּו ּדבר הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[24, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אז והיה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל היּו ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּדבמּתן
ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף נעלית הכי ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלם
ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ּגּלּויים היּו ּתֹורה מּתן ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹקדם
הּגּלּוי הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט מצרים ְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָּביציאת
יֹותר], עֹוד נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּדנֹוסף הּירידה, ּבתכלית יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּובימי
ּבדגמת הּוא ּגלּות [ּדכל ּגלּות ׁשּבכל וההסּתר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלההעלם

מצרים ּכתיב25ּגלּות מצרים ׁשּבגלּות ּוכמֹו ׁשמעּו26, ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאל
הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ְְְְִִֶֶַַָָָָָּבכל
ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּמצוֹות],
ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָוההסּתר
ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיּו
ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(החּלּו
ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ּדוקא אז ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשפלּות,

ּדב ּבזה, ּומצוֹותּומבאר הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלהם
אֹור ּבתֹורה [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ,27נפׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ממירים היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבאם
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היהודים)19 וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ א.)20ה'תשי"א פח, כז.)21שבת ט, הענינים)22אסתר מהמשך

בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א בהמאמר

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא ישqpdאחשורוש ואולי להם". שנעשה

ס"ט. לקמן ראה - בזה ענינים דשני אשר)23לומר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם כ"ה

מלוקט סה"מ ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו

.4 הערה ס"א)24שם ה'תשל"ח קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט שם)25(סה"מ על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות ט.)26שהם ו, שנסמנו)27וארא במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

חג מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

משמעותו אך הראשונה. בשנה לעשות שהחלו כשם הבאים לדורות הפורים

הפסוק של ÔzÓcהפנימית ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó eÏawL ‡e‰∆ƒ¿«∆≈≈¿«¿«¿««
‰¯Bz19כל את אלא הפורים מצוות את רק לא עצמם על קבלו הם כלומר »

נעלה יותר ובאופן כולה, התורה

במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני הר על ÔzÓ·cתורה .ƒ¿««
‰˙È‰ ‰¯Bzרק‰ÏÁ˙‰‰ »»¿»««¿»»

ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ≈
˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈ƒ¿«¿ƒ«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰»»»¿»««»»

‰ÌÈ„e‰i.השלימה Ïa˜Â ,¿ƒ≈«¿ƒ
Â]הוא זה פנימי ÏÚפירוש ¿«

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 ««»

אסתר במגילת כן גם שנאמר

,"ÌÈ„e‰i‰ eÏa˜Â eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ
שהיהודים חז"ל כך על דורשים

eÓi˜אחשורוש Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawMתורה ,במתן ∆ƒ¿¿»

eÓÈc˜‰L ‰Êcאמירת את ¿∆∆ƒ¿ƒ
ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿«¿««
‰Ïaw‰ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»«««»»

התורה יכלהשל זו קבלה אך

ÈÓÈ·eלהתערער ,ƒ≈
LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

שקיבלו לקבלה תוקף נתינת היא

בתחילה עצמם i„Óe˜על .[¿«≈
‡e‰ ‰¯B‡ÎlL ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿»

‡Ït ¯·c24ÔzÓ·c , ¿«∆∆ƒ¿««
Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…
˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈
Ì„B˜ ÌbL ‰ÊÏ ÛÒB�c]¿»»∆∆«∆
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ««»»ƒƒ

BÈa˙¯,רוחניים ÌÈÏÚ�«¬ƒ¿≈
Èelb‰האלוקי‰È‰L «ƒ∆»»

Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««ƒ≈
ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««
‰ÏÚ� Èelb ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ«¬∆

[¯˙BÈ „BÚמובן זה מכל אשר ≈
ישראל היו תורה מתן שבשעת

המעלה eבתכלית זאת, לעומת

ÛÒB�c ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור ‰e‡קייםLשל ˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ¿«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿»»¿»»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a25·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe ,26‡ÏÂ" ¿À¿«»ƒ¿«ƒ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
‰Ê C¯c ÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL»¿∆…∆ƒ∆«≈¬»»»«∆∆∆
Ì�LiL ,˙eÏb ÏÎa ‡e‰¿»»∆∆¿»
Ìei˜a ˙B�BÈÒ� ‰nk«»ƒ¿¿ƒ
‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa) Ê‡»ƒ¿«¿≈«»»»»
„BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¯˙BÈ≈¿««ƒ≈
eÈ‰Lk ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿∆»
,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»
ÔÓÊ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ¿«
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»¿∆»
Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»
elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆≈≈
‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»≈»∆

הריי"צ אדמו"ר ÔÓÊ·cכ"ק ,¿ƒ¿«
,‰¯Êb‰אז דווקא ‰È‰הרי «¿≈»»»

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
.LÙ� ˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL∆»∆ƒ¿ƒ∆∆

גדולה[ היתה נפשם ומסירות

È‰L‰ביותר ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»¿∆∆»»
‡lL LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆∆…
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎÏƒ¿«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·nk]27, «¿»¿»

Ì˙c ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL∆¿ƒ»¿ƒƒ»»
Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï…»ƒ»∆
‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk¿ƒ«¿≈»»¿»

ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ על¯˜ ולא «««¿ƒ
אלא 'יהודים' שאינם אלה

אלה הם יהודים ְִִ'עברים'.
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ּבּזהר ּדלעילא13ּׁשּכתּוב אמּונה ויתּפרנסההיא יתזן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה מׁשה), ידי (על יד על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּניּה
ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ׁשּממׁשי הּוא ְְְֱִִִִִֶַַָָָהאמּונה
ּבזה הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהּמאמר,

ּדֹור ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם אלפי14היא ּדראׁשי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשּלהם ׁשהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָ(ׁשּבדֹורם),

ּכמאמר15מרּדכי ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה האתּפׁשטּותא ׁשהיה , ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ז"ל ּבזמן16רּבֹותינּו ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

קׁשּור היה אז הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּגזרת
את לחּזק ּברּבים קהּלֹות הקהיל נפׁש, מסירּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָעם
הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ולעמד ּבהּוי' יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאמּונתם
ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ּולאחרי הּמצוֹות. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻוקּיּום
האמּונה את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָואתּפׁשטּותא

מבאר ּכתית17ּדיׂשראל, גֹו' ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחד ׁשּכל הּגלּות, ׁשּבזמן להאיר), ולא (לּמאֹור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמאֹור
מּגיעים זה ידי על ּכתית, ונדּכא, נׁשּבר הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָואחת
להבין וצרי האֹור. נמצא ׁשּמּמּנּו (העצם) ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלּמאֹור
(ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ּבכתית ּדהּפרּוׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּיכּות
זן ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפני

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

(ּבהּמאמר)p‰Â‰ד) ּבא ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ
ּדפרּוׁש הּמאמר, ּבתחּלת להּמבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהמׁש

לעׂשֹות החּלּו אׁשר את הּיהּודים ׁשּקּבלּו18וקּבל הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
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ב)13 רכה, א).)14ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו)15תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.)16סט"ו.ראה פ"ו, הנ"ל)17אסת"ר בד"ה

סט"ו. כג.)18תרפ"ז ט, אסתר
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באופן ישראל שלÈÓÈ�Ùבנשמות הגלויה מציאותו עם תתאחד שהאמונה ,

יהיו שהם כך כדי עד פעולותיו ובכל וברגשותיו בשכלו ותתקבל ותחדור יהודי

אחד. בה' לאמונתו fa‰¯מתאימים ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ13‡È‰‰" ¿∆«∆»«…««ƒ
) "E„È ÏÚ dÈpÓ Ò�¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰�eÓ‡אמונה =אותה ¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«»∆

ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

כלומר ידך, È„Èעל ÏÚ«¿≈
ÔÊ ‰LnL ‰Êc ,(‰LÓ…∆¿∆∆…∆»
,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

CÈLÓÓe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯Ó‡n‰aאדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

‰e‡הריי"צ ‰LnL ‰Êc ,¿∆∆…∆
‰�Âek‰ ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'«¬»¿≈¿»««»»

‡È‰ ‰Êaמשה כלפי רק לא »∆ƒ
אלא בדורו »Ìbרבינו

‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆
¯Bc ÏÎaL14להתפשטות=) ∆¿»

בכל אשר דור) שבכל משה של

שבהם צדיקים ישנם ודור דור

של נשמתו ומאירה מתפשטת

בבחינת כן גם והם רבינו משה

מהימנא' ÈL‡¯c'רעיא ,¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰≈¿«¿ƒ∆»¡»
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆¿»
‰È‰z Ì‰lL ‰�eÓ‡‰L∆»¡»∆»∆ƒ¿∆
BÓÎe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿

ÈÎc¯Ó15‰È‰L , »¿¿«∆»»
‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰»ƒ¿«¿»¿…∆
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL∆¿¿«¬««≈

Ï"Ê16B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿
,B¯B„a ‰LÓkשל עבודתו ¿…∆¿
בכך היתה Ìei˜Âמרדכי ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ

˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL˜ ‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰«ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ
˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a»«ƒ¿«≈∆¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa,"היהודים "וקבל המאמר בהמשך ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

‡¯c(דור שבכל שלו ‰‡eÓ�‰(=וההתפשטות ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ »»¿«¿ƒ∆»¡»
¯‡·Ó ,Ï‡¯NÈc17ה˜eicב˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ

) "¯B‡nÏ'א בסעיף בשמןכאמור שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק «»
'È‡‰Ï¯'),הוא ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ

רומזת 'למאור' והמילה בגלות, ישראל בני נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

כך. בעקבות דווקא זוכים הם לה ההתגלות Lעל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaLאזÏk ∆ƒ¿««»∆»
,‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ˙Á‡Â „Á‡המילה משמעות במובן'È˙k˙'שזו ∆»¿««ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

'שבירה' דווקא,של Ïהרי ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚהמדריגה של התגלות «¿≈∆«ƒƒ«
בשם (הנקראת '¯B‡n'שהוא(ÌˆÚ‰בכך היא למעלהLשמעלתה היא »»∆∆∆

המקור היא 'אור', של ממהות

‰‡B¯.אשר ‡ˆÓ� epnnƒ∆ƒ¿»»
'מאור' במילה הדברים: הסברת

ה'אור'. של המקור מכונה

לעומת עצמה השמש לדוגמה,

בשם נקראת ממנה היוצא האור

של המקור והיא היות 'מאור'

המאורהאור. בין ההבדלים אחד

הינו שהמאור בכך הוא לאור

שאינו האור לעומת עצמו הדבר

הימנו, שחּוצה מציאות אלא

לעומת עצמה השמש בדוגמת

הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

ו'אור' 'מאור' המושגים לכן

'עצם' במושגים קשורים

הדבר פירושו 'עצם' ו'גילויים',

ה'גילויים'ÂÓˆÚב זאת לעומת ,

שאינו השמש אור בדוגמת הם

ש מה אךÏ‚˙Ó‰אלא ממנה

אלה דברים עצמה. השמש איננו

התגלותה כלפי משל בבחינת הם

כאשר האלוקית. הנשמה של

האלוקית, הנשמה אודות מדובר

הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה

קשורה זו דרגה האדם, בגוף

האדם, של הגלויים בכוחותיו

היא זו דרגה ומידותיו. ִׂשכלו

ה' רובד שלה.‚ÌÈÈÂÏÈבבחינת '

' ישנה זאת הנשמה',ÌˆÚלעומת

הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה

'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

ÔÈ·‰Ïהנשמה'. CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של B‡nÏ¯'במאמר ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê È�ÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈
.˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰aשנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈

אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
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חזי ׁשּלמעלה32ׁשּמּזלייהּו ּדהּנׁשמה .d`Fxאלקּות ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָ¨ֱֹ
ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה מּׂשכל), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ראּיה
הּוא האמּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ּבאלקּות. ְְֱֱֱֵֶֶָָָָֹֹהאמּונה
ׁשעצם ּדזה חזי). מּמּזליּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעצם
עצמית התקּׁשרּות היא ּבאלקּות מקּׁשרת ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּנׁשמה
ׁשּלמעלה הראּיה ּבענין לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ(ׁשאינּה
הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ּדמהחּלּוקים לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמּׂשכל).
ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ּדהאמּונה הּוא, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻ(הענינים)
מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה מראּית ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבאה
לכן מהתלּבׁשּות למעלה היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדכיון
מּקיף. ּבבחינת היא ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻּפעּלתּה
ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת (ּבהּנׁשמה ׁשהאמּונה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּובכדי
ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַּבפנימּיּות,
הּנׁשמה ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.
הּמלּבׁשת ּדהּנׁשמה האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמלּבׁשת

ּבפנימּיּותּה. היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבהּגּוף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

הנשמה". עצם א.)32שמצד ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של e‰ÈÈÏfnLאמונתו ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32,מהגוף שלמעלה הנשמה לחלק כינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

ÏÚÓlL‰כלומר ‰ÓLp‰cרֹואה) ˙e˜Ï‡הבא בסעיף לקמן וכאמור ¿«¿»»∆¿«¿»ָ¡…
חזקה¯‡i‰ש להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlLידי על הנגרמת ÏÎO),זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆

‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ¿∆≈¿«¿»»
Ï‡a ‰�eÓ‡‰ ÛebaL.˙e˜ ∆«»¡»∆¡…

¯e‡a „BÚÂנובעת מניין ¿≈
היהודי של L¯Lcהאמונה ,¿…∆

ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰�eÓ‡‰»¡»≈∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰גם «¿»»∆¿«¿»

‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓƒ«»≈¬ƒ¿∆
˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL∆∆∆«¿»»¿À∆∆
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿
‰ÈeÏz d�È‡L) ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ∆≈»¿»

‰aÒaחיצונית‡Ï Ìb , ¿ƒ»«…
‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»

.ÏÎOÓהתקשרות זו כלומר ƒ≈∆
להיותה עצמה מצד בה הקיימת

כך ממש, ממעל אלוקה חלק

זו והיא היא זה שאלוקות

).אלוקות
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בין הקשר אודות מדובר כאשר

הרי הנשמה של השונות הדרגות

איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים הקשר דרך על זה

בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו. גופו

"סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק הצמח אדמו"ר

אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר סבא!".

הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו הסבא:

חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא". "הנה

מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על הדבר

הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת.

סבא" זהו "הנה,

האיברים נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת איננה גם כך 'רגליים' של בתבנית

ה'ראש' של הנשמה היא זה עם ביחד אך מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים'

הידיים ושל הרגליים של הפנימית המהות היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא

הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור, כאמור האדם. מאיברי אחד כל ושל

בתוך ומתגלה הנמצאת נשמתו זוהי ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים, ואיננו

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת בכל נמצא הסבא של כולו כל כולם. האיברים

השונות הדרגות אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו

אליהן. שמעבר הנשמה' 'עצם וישנה שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות

דרגה איננה הנשמה' 'עצם

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת,

קשורות השונות הדרגות

חלק שונות, רוחניות ב'תבניות'

ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה

של הגלויים בכוחותיו הקשורה

שלמעלה הנשמה חלק האדם,

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף

עולמות של ברוחניותם הקשורה

'עצם זאת לעומת עליונים,

'תבנית' מכל מופשטת הנשמה'

'עצם זה עם ביחד אך שהיא.

הפנימית הנקודה היא הנשמה'

של ה'נשמה' בבחינת והיא

כולן. הדרגות

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈«ƒƒ
È�Lוההבדלים ÔÈaL∆≈¿≈

ÌÈ�È�Ú‰) ÌÈ¯e‡a‰«≈ƒ»ƒ¿»ƒ
לאמונתו הטעם את המסבירים

היהודי eÓ‡‰c�‰של ,‡e‰ (¿»¡»
‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆¿«»»≈¿ƒ««¿»»

,‰ÏÚÓlLבגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ
זה אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎcשל ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aהמצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆¿
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L�‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a)שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚמהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»

דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות ÏL(=העצמיות ƒ»∆∆∆
˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰c ‰�eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»«¿À∆∆

L Ûeb‰aבה d˙eiÓÈ�Ùa.קיימת ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn ¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒƒ¿ƒƒ»
בתור רבינו משה של פעולתו בין קשר להיות שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

מדובר לכאורה הגלות, בזמן הקיים ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

'רועה של תפקידו הנפש. של לחלוטין שונים ברבדים הקשורים בדברים

לעומת האדם. של הגלוי ברובד קשור בפנימיות, האמונה את להחדיר אמונה',
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מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּיהּודים,
קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], חס ְְִִֶֶֶַַַָָָָחּוץ

ּומצוֹות ללמד28הּתֹורה ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
נפׁש ּבמסירּות נפׁש29ּתֹורה הּמסירּות והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את הּיהּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוקּבל
ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ההתחלה רק ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ידי ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות
הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיּו

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂידי ׁשעל לּמאֹור, ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּוא להּמאֹור, מּגיעים ונדּכא) (נׁשּבר ְְְְִִִִִֶַַָָָּכתית
נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא הּגזרה ׁשּבזמן זה על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאּור

ּביֹותר נעלה עצם30ּבאפן מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה
נתּגּלה ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל
הענינים וסדר מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצם
הענין לאחרי ּבא לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּגם ׁשּי לּמאֹור ּכתית ּדענין מׁשמע, מהימנא, ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעיא

הא את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּבפנימּיּות.לזה ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּידּועLÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואין ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבאלקּות ְְֱֱֲִִֵֶֶַָָֹמאמינים
לפי טעמים. ׁשני מּצד הּוא זה, על ראיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָצריכים
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.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט פי"ח.)28בסה"מ (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

בפשטות.)29ובכ"מ). כמובן יותר, עוד גדול חידוש הקודמות.)30שזהו הערות קיד).)31ראה (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה
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זרה בעבודה ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓהדת המרת אודות מחשבה ÌBÏLÂ],כלומר ÒÁויתירה «¬∆∆«¿»

אלא בה' אמונתם עצם על רק לא היתה נפשם מסירות Ì‰Ïמזו ‰È‰»»»∆
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ� ˙e¯ÈÒÓ28„ÚÂ כך, כדי ¿ƒ∆∆««ƒ«»ƒ¿¿«

ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ�29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆
ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

,È„e‰i‰היה הוא שכאמור «¿ƒ
Â .B¯B„aL ‰LÓפי על …∆∆¿¿

המעלה גודל אודות האמור

ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

שהיא כיוון המן גזירת בזמן

נפש מסירות מתוך ∆e‰Êהיתה
ש לכך ≈Ïa˜Â'¿ƒההסבר

elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈
‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓÏÚ ÏÚBÙa LÙ� ˙ ¿ƒ∆∆¿««
elÚ˙� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ (‰Ê ÔÈ�Úa)¿ƒ¿»∆¿«¿≈»
eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿∆»
Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿»≈»
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc«¿»»¿»««»»

התורה של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

שצריך למדנו הקודם בסעיף

העניינים בין הקשר את להבין

של במאמר המבוארים השונים

הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק

מהימנא'. 'רעיא בתור רבינו משה של ותפקידו למאור' 'כתית במילים הפנימי

,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂוהואÈ„È ÏÚL ¿ƒ¿»≈«∆«≈¿»ƒ«»∆«¿≈
של (מצב '˙È˙k'האדם k„�Â‡)בו ¯aL�כך ידי על ÌÈÚÈbÓדווקא »ƒƒ¿»¿ƒ¿∆«ƒƒ

Ïהתגלות,'¯B‡n‰'הסברת עם קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי ¿«»
אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו ÏÚתפקידו ¯e‡a ‡e‰≈«

‰ÏÚ� ÔÙB‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆«¬∆
¯˙BÈa30‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Èk הנובע. ‰ÓLp‰דבר ÌˆÚ „vÓ ¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ«∆∆«¿»»

Lש בנפש כזו דרגה היא ג' בסעיף ÈelbÓ,כאמור ‰ÏÚÓlהיא אשר ∆¿«¿»ƒƒ

בשם ‡Êנקראת eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ� epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי ÌˆÚבעקבות ‰lb˙� ,(‡k„�Â ¯aL�) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆

¯Ó‡n‰a ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .¯B‡Ó ,‰ÓLp‰וקבל" «¿»»»¬»≈∆¿≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
a‡היהודים" '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰Lדווקא È¯Á‡Ïבמאמר ∆«≈¿»ƒ«»»¿«¬≈

,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
'È˙k˙מכך ÔÈ�Úc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ

Ìb CiL '¯B‡nÏלתפקיד «»«»«
כלומר מהימנא' ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ
בין‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת רבינו משה של עבודתו

גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה. עצם

Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ
Úe„i‰31Ï‡¯NiL ‰Êc «»«¿∆∆ƒ¿»≈

˙e˜Ï‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡…
ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰�eÓ‡a∆¡»¿»¿≈
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»«∆
.ÌÈÓÚË È�L „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בנשמה ג', בסעיף כאמור

שונות, דרגות ישנן האלוקית

למעלה הנשמה עצם אשר

הקשור הנשמה חלק ישנו מכולן.

הגלויים. ובכוחותיו האדם בגוף

הנשמה חלק ישנו ממנו למעלה

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו

למעלה היא הנשמה עצם אך

ביתר האמורות. הדרגות מכל

האלוקית הנשמה אודות ביאור:

חלק שהיא התניא בספר נאמר

כפי "אלוקות בבחינת שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה

אך אלוקה חלק היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה

הדרגות לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה

בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית, בנשמה הקיימות השונות

הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית. הנשמה של זה

העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי רואה איננה ולכן

זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור את רואה יותר

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר הנשמה של פנימיותה
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יז devz dz`e

חזי ׁשּלמעלה32ׁשּמּזלייהּו ּדהּנׁשמה .d`Fxאלקּות ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָ¨ֱֹ
ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה מּׂשכל), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ראּיה
הּוא האמּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ּבאלקּות. ְְֱֱֱֵֶֶָָָָֹֹהאמּונה
ׁשעצם ּדזה חזי). מּמּזליּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעצם
עצמית התקּׁשרּות היא ּבאלקּות מקּׁשרת ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּנׁשמה
ׁשּלמעלה הראּיה ּבענין לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ(ׁשאינּה
הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ּדמהחּלּוקים לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמּׂשכל).
ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ּדהאמּונה הּוא, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻ(הענינים)
מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה מראּית ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבאה
לכן מהתלּבׁשּות למעלה היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדכיון
מּקיף. ּבבחינת היא ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻּפעּלתּה
ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת (ּבהּנׁשמה ׁשהאמּונה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּובכדי
ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַּבפנימּיּות,
הּנׁשמה ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.
הּמלּבׁשת ּדהּנׁשמה האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמלּבׁשת

ּבפנימּיּותּה. היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבהּגּוף
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הנשמה". עצם א.)32שמצד ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של e‰ÈÈÏfnLאמונתו ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32,מהגוף שלמעלה הנשמה לחלק כינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

ÏÚÓlL‰כלומר ‰ÓLp‰cרֹואה) ˙e˜Ï‡הבא בסעיף לקמן וכאמור ¿«¿»»∆¿«¿»ָ¡…
חזקה¯‡i‰ש להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlLידי על הנגרמת ÏÎO),זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆

‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ¿∆≈¿«¿»»
Ï‡a ‰�eÓ‡‰ ÛebaL.˙e˜ ∆«»¡»∆¡…

¯e‡a „BÚÂנובעת מניין ¿≈
היהודי של L¯Lcהאמונה ,¿…∆

ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰�eÓ‡‰»¡»≈∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰גם «¿»»∆¿«¿»

‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓƒ«»≈¬ƒ¿∆
˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL∆∆∆«¿»»¿À∆∆
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿
‰ÈeÏz d�È‡L) ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ∆≈»¿»

‰aÒaחיצונית‡Ï Ìb , ¿ƒ»«…
‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»

.ÏÎOÓהתקשרות זו כלומר ƒ≈∆
להיותה עצמה מצד בה הקיימת

כך ממש, ממעל אלוקה חלק

זו והיא היא זה שאלוקות

).אלוקות
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בין הקשר אודות מדובר כאשר

הרי הנשמה של השונות הדרגות

איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים הקשר דרך על זה

בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו. גופו

"סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק הצמח אדמו"ר

אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר סבא!".

הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו הסבא:

חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא". "הנה

מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על הדבר

הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת.

סבא" זהו "הנה,

האיברים נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת איננה גם כך 'רגליים' של בתבנית

ה'ראש' של הנשמה היא זה עם ביחד אך מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים'

הידיים ושל הרגליים של הפנימית המהות היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא

הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור, כאמור האדם. מאיברי אחד כל ושל

בתוך ומתגלה הנמצאת נשמתו זוהי ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים, ואיננו

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת בכל נמצא הסבא של כולו כל כולם. האיברים

השונות הדרגות אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו

אליהן. שמעבר הנשמה' 'עצם וישנה שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות

דרגה איננה הנשמה' 'עצם

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת,

קשורות השונות הדרגות

חלק שונות, רוחניות ב'תבניות'

ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה

של הגלויים בכוחותיו הקשורה

שלמעלה הנשמה חלק האדם,

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף

עולמות של ברוחניותם הקשורה

'עצם זאת לעומת עליונים,

'תבנית' מכל מופשטת הנשמה'

'עצם זה עם ביחד אך שהיא.

הפנימית הנקודה היא הנשמה'

של ה'נשמה' בבחינת והיא

כולן. הדרגות

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈«ƒƒ
È�Lוההבדלים ÔÈaL∆≈¿≈

ÌÈ�È�Ú‰) ÌÈ¯e‡a‰«≈ƒ»ƒ¿»ƒ
לאמונתו הטעם את המסבירים

היהודי eÓ‡‰c�‰של ,‡e‰ (¿»¡»
‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆¿«»»≈¿ƒ««¿»»

,‰ÏÚÓlLבגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ
זה אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎcשל ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aהמצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆¿
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L�‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a)שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚמהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»

דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות ÏL(=העצמיות ƒ»∆∆∆
˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰c ‰�eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»«¿À∆∆

L Ûeb‰aבה d˙eiÓÈ�Ùa.קיימת ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn ¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒƒ¿ƒƒ»
בתור רבינו משה של פעולתו בין קשר להיות שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

מדובר לכאורה הגלות, בזמן הקיים ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

'רועה של תפקידו הנפש. של לחלוטין שונים ברבדים הקשורים בדברים

לעומת האדם. של הגלוי ברובד קשור בפנימיות, האמונה את להחדיר אמונה',
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מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּיהּודים,
קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], חס ְְִִֶֶֶַַַָָָָחּוץ

ּומצוֹות ללמד28הּתֹורה ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
נפׁש ּבמסירּות נפׁש29ּתֹורה הּמסירּות והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את הּיהּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוקּבל
ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ההתחלה רק ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ידי ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות
הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיּו

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂידי ׁשעל לּמאֹור, ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּוא להּמאֹור, מּגיעים ונדּכא) (נׁשּבר ְְְְִִִִִֶַַָָָּכתית
נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא הּגזרה ׁשּבזמן זה על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאּור

ּביֹותר נעלה עצם30ּבאפן מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה
נתּגּלה ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל
הענינים וסדר מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצם
הענין לאחרי ּבא לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּגם ׁשּי לּמאֹור ּכתית ּדענין מׁשמע, מהימנא, ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעיא

הא את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּבפנימּיּות.לזה ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּידּועLÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואין ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבאלקּות ְְֱֱֲִִֵֶֶַָָֹמאמינים
לפי טעמים. ׁשני מּצד הּוא זה, על ראיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָצריכים
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.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט פי"ח.)28בסה"מ (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

בפשטות.)29ובכ"מ). כמובן יותר, עוד גדול חידוש הקודמות.)30שזהו הערות קיד).)31ראה (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

זרה בעבודה ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓהדת המרת אודות מחשבה ÌBÏLÂ],כלומר ÒÁויתירה «¬∆∆«¿»

אלא בה' אמונתם עצם על רק לא היתה נפשם מסירות Ì‰Ïמזו ‰È‰»»»∆
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ� ˙e¯ÈÒÓ28„ÚÂ כך, כדי ¿ƒ∆∆««ƒ«»ƒ¿¿«

ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ�29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆
ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

,È„e‰i‰היה הוא שכאמור «¿ƒ
Â .B¯B„aL ‰LÓפי על …∆∆¿¿

המעלה גודל אודות האמור

ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

שהיא כיוון המן גזירת בזמן

נפש מסירות מתוך ∆e‰Êהיתה
ש לכך ≈Ïa˜Â'¿ƒההסבר

elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈
‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓÏÚ ÏÚBÙa LÙ� ˙ ¿ƒ∆∆¿««
elÚ˙� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ (‰Ê ÔÈ�Úa)¿ƒ¿»∆¿«¿≈»
eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿∆»
Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿»≈»
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc«¿»»¿»««»»

התורה של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

שצריך למדנו הקודם בסעיף

העניינים בין הקשר את להבין

של במאמר המבוארים השונים

הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק

מהימנא'. 'רעיא בתור רבינו משה של ותפקידו למאור' 'כתית במילים הפנימי

,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂוהואÈ„È ÏÚL ¿ƒ¿»≈«∆«≈¿»ƒ«»∆«¿≈
של (מצב '˙È˙k'האדם k„�Â‡)בו ¯aL�כך ידי על ÌÈÚÈbÓדווקא »ƒƒ¿»¿ƒ¿∆«ƒƒ

Ïהתגלות,'¯B‡n‰'הסברת עם קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי ¿«»
אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו ÏÚתפקידו ¯e‡a ‡e‰≈«

‰ÏÚ� ÔÙB‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆«¬∆
¯˙BÈa30‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Èk הנובע. ‰ÓLp‰דבר ÌˆÚ „vÓ ¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ«∆∆«¿»»

Lש בנפש כזו דרגה היא ג' בסעיף ÈelbÓ,כאמור ‰ÏÚÓlהיא אשר ∆¿«¿»ƒƒ

בשם ‡Êנקראת eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ� epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי ÌˆÚבעקבות ‰lb˙� ,(‡k„�Â ¯aL�) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆

¯Ó‡n‰a ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .¯B‡Ó ,‰ÓLp‰וקבל" «¿»»»¬»≈∆¿≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
a‡היהודים" '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰Lדווקא È¯Á‡Ïבמאמר ∆«≈¿»ƒ«»»¿«¬≈

,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
'È˙k˙מכך ÔÈ�Úc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ

Ìb CiL '¯B‡nÏלתפקיד «»«»«
כלומר מהימנא' ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ
בין‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת רבינו משה של עבודתו

גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה. עצם

Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ
Úe„i‰31Ï‡¯NiL ‰Êc «»«¿∆∆ƒ¿»≈

˙e˜Ï‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡…
ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰�eÓ‡a∆¡»¿»¿≈
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»«∆
.ÌÈÓÚË È�L „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בנשמה ג', בסעיף כאמור

שונות, דרגות ישנן האלוקית

למעלה הנשמה עצם אשר

הקשור הנשמה חלק ישנו מכולן.

הגלויים. ובכוחותיו האדם בגוף

הנשמה חלק ישנו ממנו למעלה

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו

למעלה היא הנשמה עצם אך

ביתר האמורות. הדרגות מכל

האלוקית הנשמה אודות ביאור:

חלק שהיא התניא בספר נאמר

כפי "אלוקות בבחינת שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה

אך אלוקה חלק היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה

הדרגות לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה

בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית, בנשמה הקיימות השונות

הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית. הנשמה של זה

העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי רואה איננה ולכן

זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור את רואה יותר

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר הנשמה של פנימיותה
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devzיח dz`e

זה ידי ׁשעל ּבאלקּות ּדעת ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי וזה ּבפנימּיּות, האמּונה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבאה

זה ּבמאמר (הּמבאר האמּונה ׁשהאמּונה36מחּזקים הּוא ( ְְְְֱֱֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ּתהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדיׂשראל

זןxTrWלֹומר, ׁשהּוא זה הּוא מהימנא ּדרעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
רק לא ּתהיה ׁשהאמּונה עצמּה, האמּונה את ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומפרנס
ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. עצם מּצד אּלא אלקּות) ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹרֹואה
הּוא והּׂשגה) (ּבדעת ּבפנימּיּות האמּונה את ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָממׁשי

d`vFYעצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשהּוא מּזה ¨¨ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָ
הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ(המׁשכת
(ּבדעת) ּבפנימּיּות האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָוכּנ"ל
הּנׁשמה. ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ׁשהצרכּו ׁשּבהּדֹורֹות ּדבזה לֹומר, יׁש זה ּפי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻועל
(אתּפׁשטּותא יׂשראל רֹועי חּזקּו ּבפעל נפׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמסירּות
נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ּדיׂשראל האמּונה את ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּדמׁשה)

זה (ּבענין מהימנא ּדרעיא הענין יֹותר37נתּגּלה עֹוד ( ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי עצמֹו. ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹמּבמׁשה
ּדילּיּה ואתּפׁשטּותא מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד
ּבפעל. נפׁש מסירּות הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבכל

ּומצוֹותp‰Â‰ז) ּתֹורה על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
l`xUiׁשל lMּגזירת (ּבזמן ּבפּורים היתה ֶ¨¦§¨¥ְְְְִִֵַַָָ

היתה יון) ּגזירת (ּבזמן ּדחנּכה נפׁש ׁשהּמסירּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהמן).
המן ּגזרת ּבזמן נפׁש והּמסירּות ּובניו, ּבמּתתיהּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(ּבעּקר)

l`xUiהיתה lkAׁשּמּובא מה לבאר יׁש זה ּפי ועל . ְָָ§¨¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ
ּכמׁשה16מּמדרׁש38ּבהּמאמר ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ

מּכל ּדֹור, ּבכל הּוא ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּבדֹורֹו,
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˙BÓB˜Ó34BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( ¿¿«¿«¬»∆«¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏבלב והרגשה בשכל הבנה להם שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

L,˙eiÓÈ�Ùaבאלוקות, ‰�eÓ‡‰ ‰‡a ‰Ê È„È ÏÚשעיקר אומרת זאת ∆«¿≈∆»»»¡»ƒ¿ƒƒ
הגלויים הכוחות של ברובד היא ישראל בני עם רבינו משה של התעסקותו

זאתÂשלהם. Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»
‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰)36( «¿»¿«¬»∆

עוסקים שהם בכך זה אין

בשכל הדברים את בלהסביר

אלא הלב ברגש וליישבם

eÓ‡‰L�‰תפקידם ‡e‰∆»¡»
ÔÙB‡a ‰È‰z Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆

,LÙ� ˙e¯ÈÒÓcאשר ƒ¿ƒ∆∆
עם קשורה נפש מסירות

שלמעלה הנפש עצם התעוררות

הגלויים Ètמהכוחות ÏÚÂ .¿«ƒ
Ï"p‰גם אשר ה' בסעיף ««

האמונה את להחדיר היכולת

האדם של הגלויים בכוחותיו

הנובעת האמונה בגילוי קשורה

הנשמה, ÓBÏ¯,מעצם LÈ≈«
ÈÚ¯c‡ׁשעּקר ÔÈ�Ú‰ ִֶַ»ƒ¿»¿«¿»

‡e‰L ‰Ê ‡e‰ ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»∆∆
‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»

,dÓˆÚכלומר‰�eÓ‡‰L «¿»∆»¡»
ישראל בני Ï‡שאצל ‰È‰zƒ¿∆…

האמונה¯˜ È‰L‡דרגת BÓk «¿∆ƒ
) ÌÈÈelb‰ „vÓכלומר„vÓ ƒ««ƒƒƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯שתאיר »¡…∆»

ש האמונה ÌˆÚבהם „vÓƒ«∆∆
L ‰ÊÂ .‰ÓLp‰בפועל «¿»»¿∆∆

˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln…∆«¿ƒ∆
) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ

אתהתעסקותו וליישב בלהחדיר

O‰Â‚‰)הדברים ˙Ú„a¿««¿«»»
‡e‰ּתֹוצאה) dÓˆÚ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰fÓזו ָָƒ∆∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»

של ÌˆÚתוצאה „vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒƒ«∆∆
c ,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰להיות שתוכל ‰ÎLÓ˙האפשרות «¿»»¿««¿ƒ¿«¿»«

) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר˙Ú„aהשכל È„È)ובהשגת ÏÚ ‡e‰ »¡»ƒ¿ƒƒ¿«««¿≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰‰ Èelbƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»»

לבין רבינו משה של עבודתו בין קשר שישנו רק זה שאין מובן האמור פי על

גילוי אחת, היא עבודתם שעיקר אלא שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

ביכולתו ביטוי לידי הדבר בא רבינו משה אצל הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

רועי אצל ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש בכוחות האמונה את להחדיר

בעניין התבטאה הנשמה שבעצם האמונה של התגלותה שלאחריו ישראל

נפש. המסירות

,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
˙B¯Bc‰aL ‰Ê·c¿»∆∆¿«
LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L∆À¿¿ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈשהם ƒ¿»≈
‡˙ה (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆

‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
,LÙ� ˙e¯ÈÒÓaבכך הרי ƒ¿ƒ∆∆

‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰ ‰lb˙�ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»
‰Ê ÔÈ�Úa) '‡�ÓÈ‰Ó37( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆

.BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ¿…∆«¿
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»«¿ƒ
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«
È„È ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«¿≈
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈcהרי ƒ≈∆¿»»»
גם מתבטאת שהיא למרות

דעת בלמדו משה של בעבודתו

אך העם, ‰˙d˙elbאת ¯wÚƒ«ƒ¿«»
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆¿«
בדורות דווקא קיים שהיה דבר

הגלות .שבזמן
(Êאדמו"ר כ"ק של במאמר

לרועי דוגמא בתור הריי"צ,

המסירות את שעוררו ישראל

דווקא מוזכר ישראל, בבני נפש

נוגע זה דבר היהודי. מרדכי

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿«

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚּכל «»ƒ¿∆ָ
חלקיׂשראל של רק ולא ְִֵָ
ÌÈ¯eÙaמהעם, ‰˙È‰»¿»¿ƒ

L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa),זאת לעומת k�Ác‰הרי LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ ƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆«¬À»
˙e¯ÈÒn‰Â ,ÂÈ�·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»¿«¿ƒ

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ�יׂשראל LÈּבכל ‰Ê Èt ÏÚÂ . ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ¿«ƒ∆≈
L ‰Ó ¯‡·Ï¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16‰È‰ ÈÎc¯nL ¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜Lלמשה דווקא מרדכי את משווים חז"ל »¿¿…∆¿
Lרבינו Ì‚‰c של, ‰e‡העניין "‰LÓc ‡˙eËLt˙‡"קייםÏÎa «¬«∆ƒ¿«¿»¿…∆¿»
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ÏÚÂׁשהענין ׁשּבהּמאמר, הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדרעיא הענין לבאּור ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָד(ּכתית)
ׁשּתהיה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּכי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהימנא,
הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ידי על הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבפנימּיּות
ּומה מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), מּמּזליּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבהzizMׁשּנאמר ּומבאר להּגיעלּמאֹור, ׁשּבכדי ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי על הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהּמאֹור

ּבעניןxTrּכי הּוא (מאֹור) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ִ¦©ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא (ׁשעּקרֹו נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמסירּות

ּבאפןÔÈ�Ú‰Âו) היא ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹ
(ּבעּקר) הּוא זה, על נפׁשֹו מֹוסר ְְִֵֶֶַַָׁשהּוא
ׁשהּוא זה מּצד ּדהאמּונה הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהאמּונה
[ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא הגם חזי), (מּזליּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹרֹואה
ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ׁשּמּצד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּדההתאּמתּות

מּצד33ּביֹותר היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, מּכל ,[ ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מציאּותֹו, עצם עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה (מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָסּבה
ּדיׂשראל ׁשהאמּונה וזה זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
מּפני הּוא זה על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן ְְְִִֵֵֶֶֶַַֹהיא
ּכלל אפׁשר אי ולכן ׁשּלֹו, העצם היא ּבאלקּות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהאמּונה

וׁשלֹום. חס ְְִֶַָֹׁשּיכּפר

ÏÚÂׁשּמׁשה ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
את ּומפרנס זן (ׁשהּוא מהימנא רעיא ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל לרֹועי ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָהאמּונה)
את מחּזקים ׁשהם ּדרא) ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא
הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ׁשּיעמדּו ּדיׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאמּונה
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּדלכאֹורה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּומצוֹות.

מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר עצמֹו34הּוא זה ּבמאמר )35וגם ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹ
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין תניא)34שלכן גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א

יא.)35רפמ"ב. סעיף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מה פי על אך הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן וה'שבירה' ה'כתית' זאת

קשורה הנשמה' מ'עצם הנובעת האמונה דווקא אשר זה בסעיף שלמדנו

הדברים. יובנו האדם בפנימיות

¯Ó‡n‰aL ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ"היהודים ,"וקבל ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿««¬»
Lביאור(˙È˙k)„ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»¿»ƒ

¯B‡nÏעצם של התגלותה שזו «»
e‡·Ï¯הנשמה CLÓ‰a ‡a»¿∆¿≈¿≈

'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
ביניהם קשר שיש המוכיח ,דבר
Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èkƒ∆∆∆»¿«¿≈
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»∆ƒ¿∆
È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿≈
ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓכאמור אשר ƒ«»≈¬ƒ
ד' לעומתבסעיף הנשמה' 'עצם

בשם נקראת הגלויים הכוחות

‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»
¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó≈«∆∆¡«

B‡nÏ¯",ּכתית"בפסוק ִָ«»
¯‡·Óeהרי¯Ó‡n‰a ¿…»¿««¬»

'¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'cדווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰משה של בזמנו ולא «»

היה לא אז אשר במדבר רבינו

'כתית' של בכך,מצב הביאור

Èk ,‡e‰הנשמה שעצם למרות ƒ
את להחדיר ביכולת מתבטאת

אך בפנימיות ִַעּקרהאמונה
Èelb‰והביטויÌˆÚc «ƒ¿∆∆

‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰«¿»»»
‰e¯ÈÒn˙מתגלה ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿ƒ

ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ�∆∆∆ƒ»ƒ¿«
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰«»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Âהסברת ¿»ƒ¿»
הנשמה עצם גילוי בין הקשר

נפש, ÒBÓ¯למסירות ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰�eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»

cאודות מדובר הנובעת‰‡eÓ�‰כאשר יותר, e‰L‡התחתונה ‰Ê „vÓ ¿»¡»ƒ«∆∆
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ) ‰‡B¯∆«»≈¬ƒ¬«∆ƒ¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰cנגרמת‰i‡¯‰ „vnשכך בשכלו הבין רק לא שהאדם , ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«»¿ƒ»

בעצמו זאת ראה גם הוא אלא ÏB„b‰הדבר ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33BlL ‰�eÓ‡‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ הזה], ‰È‡באופן ¿≈ƒ»»≈»∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצוניתÌÚ ‰¯eL˜ d�È‡Â (‰‡B¯L ‰Ê „vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«∆∆∆¿≈»¿»ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚנפרדים דברים שני הינם והאלוקות האדם של מציאותו ∆∆¿ƒ
שהם ידי על נגרם ביניהם והקשר

זה את זה ≈‡B�Èלכן,רואים
ÏÚ BLÙ� ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«

‰Êשעצם חש שאיננו כיוון ∆
עם שלו בקשר תלוי קיומו

Âאלוקות כן, Lאם ‰Êבסופו ¿∆∆
דבר Ï‡¯NÈcשל ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈

¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈
È�tÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆ƒ¿≈

L,הנשמה מעצם נובעת ∆היא
זה ברובד «¡«‰‡eÓ�‰אשר

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ»∆∆∆
לה אין הנשמה עצם מבחינת

זה אלוקות אלוקות, בלי קיום

אלוקות זה והיא ÔÎÏÂהיא ,¿»≈
ש כזה באופן היא זו È‡ƒאמונה

ÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂאת מוסר הוא וממילא ¿»

.נפשו
משה של שתפקידו האמור פי על

האמונה את לגלות הוא רבינו

יובן הנשמה, מעצם הנובעת

בין הפנימי הקשר יותר בעומק

הצדיקים לבין עצמו רבינו משה

בבחינת שהם שלאחריו בדורות

למרות שלו', 'ההתפשטות

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kMוקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'כאמור «¬»¿≈¿»

ג' Ò�¯ÙÓeבסעיף ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
Ìb ‡e‰ (‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»«

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚B�aבשם נקראים ‡˙eËLt˙‡שהם ¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ� ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ¿»
שונה שלאחריו הצדיקים של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו ,צורת

nÎa‰שהרי ¯‡B·nk) ‡e‰ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»¿«»
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יט devz dz`e

זה ידי ׁשעל ּבאלקּות ּדעת ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי וזה ּבפנימּיּות, האמּונה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבאה

זה ּבמאמר (הּמבאר האמּונה ׁשהאמּונה36מחּזקים הּוא ( ְְְְֱֱֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ּתהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדיׂשראל

זןxTrWלֹומר, ׁשהּוא זה הּוא מהימנא ּדרעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
רק לא ּתהיה ׁשהאמּונה עצמּה, האמּונה את ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומפרנס
ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. עצם מּצד אּלא אלקּות) ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹרֹואה
הּוא והּׂשגה) (ּבדעת ּבפנימּיּות האמּונה את ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָממׁשי

d`vFYעצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשהּוא מּזה ¨¨ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָ
הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ(המׁשכת
(ּבדעת) ּבפנימּיּות האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָוכּנ"ל
הּנׁשמה. ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ׁשהצרכּו ׁשּבהּדֹורֹות ּדבזה לֹומר, יׁש זה ּפי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻועל
(אתּפׁשטּותא יׂשראל רֹועי חּזקּו ּבפעל נפׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמסירּות
נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ּדיׂשראל האמּונה את ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּדמׁשה)

זה (ּבענין מהימנא ּדרעיא הענין יֹותר37נתּגּלה עֹוד ( ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי עצמֹו. ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹמּבמׁשה
ּדילּיּה ואתּפׁשטּותא מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד
ּבפעל. נפׁש מסירּות הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבכל

ּומצוֹותp‰Â‰ז) ּתֹורה על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
l`xUiׁשל lMּגזירת (ּבזמן ּבפּורים היתה ֶ¨¦§¨¥ְְְְִִֵַַָָ

היתה יון) ּגזירת (ּבזמן ּדחנּכה נפׁש ׁשהּמסירּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהמן).
המן ּגזרת ּבזמן נפׁש והּמסירּות ּובניו, ּבמּתתיהּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(ּבעּקר)

l`xUiהיתה lkAׁשּמּובא מה לבאר יׁש זה ּפי ועל . ְָָ§¨¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ
ּכמׁשה16מּמדרׁש38ּבהּמאמר ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ

מּכל ּדֹור, ּבכל הּוא ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּבדֹורֹו,
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˙BÓB˜Ó34BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( ¿¿«¿«¬»∆«¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏבלב והרגשה בשכל הבנה להם שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

L,˙eiÓÈ�Ùaבאלוקות, ‰�eÓ‡‰ ‰‡a ‰Ê È„È ÏÚשעיקר אומרת זאת ∆«¿≈∆»»»¡»ƒ¿ƒƒ
הגלויים הכוחות של ברובד היא ישראל בני עם רבינו משה של התעסקותו

זאתÂשלהם. Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»
‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰)36( «¿»¿«¬»∆

עוסקים שהם בכך זה אין

בשכל הדברים את בלהסביר

אלא הלב ברגש וליישבם

eÓ‡‰L�‰תפקידם ‡e‰∆»¡»
ÔÙB‡a ‰È‰z Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆

,LÙ� ˙e¯ÈÒÓcאשר ƒ¿ƒ∆∆
עם קשורה נפש מסירות

שלמעלה הנפש עצם התעוררות

הגלויים Ètמהכוחות ÏÚÂ .¿«ƒ
Ï"p‰גם אשר ה' בסעיף ««

האמונה את להחדיר היכולת

האדם של הגלויים בכוחותיו

הנובעת האמונה בגילוי קשורה

הנשמה, ÓBÏ¯,מעצם LÈ≈«
ÈÚ¯c‡ׁשעּקר ÔÈ�Ú‰ ִֶַ»ƒ¿»¿«¿»

‡e‰L ‰Ê ‡e‰ ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»∆∆
‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»

,dÓˆÚכלומר‰�eÓ‡‰L «¿»∆»¡»
ישראל בני Ï‡שאצל ‰È‰zƒ¿∆…

האמונה¯˜ È‰L‡דרגת BÓk «¿∆ƒ
) ÌÈÈelb‰ „vÓכלומר„vÓ ƒ««ƒƒƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯שתאיר »¡…∆»

ש האמונה ÌˆÚבהם „vÓƒ«∆∆
L ‰ÊÂ .‰ÓLp‰בפועל «¿»»¿∆∆

˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln…∆«¿ƒ∆
) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ

אתהתעסקותו וליישב בלהחדיר

O‰Â‚‰)הדברים ˙Ú„a¿««¿«»»
‡e‰ּתֹוצאה) dÓˆÚ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰fÓזו ָָƒ∆∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»

של ÌˆÚתוצאה „vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒƒ«∆∆
c ,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰להיות שתוכל ‰ÎLÓ˙האפשרות «¿»»¿««¿ƒ¿«¿»«

) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר˙Ú„aהשכל È„È)ובהשגת ÏÚ ‡e‰ »¡»ƒ¿ƒƒ¿«««¿≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰‰ Èelbƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»»

לבין רבינו משה של עבודתו בין קשר שישנו רק זה שאין מובן האמור פי על

גילוי אחת, היא עבודתם שעיקר אלא שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

ביכולתו ביטוי לידי הדבר בא רבינו משה אצל הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

רועי אצל ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש בכוחות האמונה את להחדיר

בעניין התבטאה הנשמה שבעצם האמונה של התגלותה שלאחריו ישראל

נפש. המסירות

,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
˙B¯Bc‰aL ‰Ê·c¿»∆∆¿«
LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L∆À¿¿ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈשהם ƒ¿»≈
‡˙ה (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆

‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
,LÙ� ˙e¯ÈÒÓaבכך הרי ƒ¿ƒ∆∆

‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰ ‰lb˙�ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»
‰Ê ÔÈ�Úa) '‡�ÓÈ‰Ó37( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆

.BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ¿…∆«¿
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»«¿ƒ
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«
È„È ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«¿≈
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈcהרי ƒ≈∆¿»»»
גם מתבטאת שהיא למרות

דעת בלמדו משה של בעבודתו

אך העם, ‰˙d˙elbאת ¯wÚƒ«ƒ¿«»
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆¿«
בדורות דווקא קיים שהיה דבר

הגלות .שבזמן
(Êאדמו"ר כ"ק של במאמר

לרועי דוגמא בתור הריי"צ,

המסירות את שעוררו ישראל

דווקא מוזכר ישראל, בבני נפש

נוגע זה דבר היהודי. מרדכי

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿«

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚּכל «»ƒ¿∆ָ
חלקיׂשראל של רק ולא ְִֵָ
ÌÈ¯eÙaמהעם, ‰˙È‰»¿»¿ƒ

L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa),זאת לעומת k�Ác‰הרי LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ ƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆«¬À»
˙e¯ÈÒn‰Â ,ÂÈ�·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»¿«¿ƒ

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ�יׂשראל LÈּבכל ‰Ê Èt ÏÚÂ . ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ¿«ƒ∆≈
L ‰Ó ¯‡·Ï¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16‰È‰ ÈÎc¯nL ¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜Lלמשה דווקא מרדכי את משווים חז"ל »¿¿…∆¿
Lרבינו Ì‚‰c של, ‰e‡העניין "‰LÓc ‡˙eËLt˙‡"קייםÏÎa «¬«∆ƒ¿«¿»¿…∆¿»
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ÏÚÂׁשהענין ׁשּבהּמאמר, הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדרעיא הענין לבאּור ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָד(ּכתית)
ׁשּתהיה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּכי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהימנא,
הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ידי על הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבפנימּיּות
ּומה מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), מּמּזליּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבהzizMׁשּנאמר ּומבאר להּגיעלּמאֹור, ׁשּבכדי ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי על הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהּמאֹור

ּבעניןxTrּכי הּוא (מאֹור) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ִ¦©ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא (ׁשעּקרֹו נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמסירּות

ּבאפןÔÈ�Ú‰Âו) היא ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹ
(ּבעּקר) הּוא זה, על נפׁשֹו מֹוסר ְְִֵֶֶַַָׁשהּוא
ׁשהּוא זה מּצד ּדהאמּונה הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהאמּונה
[ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא הגם חזי), (מּזליּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹרֹואה
ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ׁשּמּצד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּדההתאּמתּות

מּצד33ּביֹותר היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, מּכל ,[ ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מציאּותֹו, עצם עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה (מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָסּבה
ּדיׂשראל ׁשהאמּונה וזה זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
מּפני הּוא זה על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן ְְְִִֵֵֶֶֶַַֹהיא
ּכלל אפׁשר אי ולכן ׁשּלֹו, העצם היא ּבאלקּות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהאמּונה

וׁשלֹום. חס ְְִֶַָֹׁשּיכּפר

ÏÚÂׁשּמׁשה ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
את ּומפרנס זן (ׁשהּוא מהימנא רעיא ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל לרֹועי ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָהאמּונה)
את מחּזקים ׁשהם ּדרא) ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא
הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ׁשּיעמדּו ּדיׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאמּונה
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּדלכאֹורה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּומצוֹות.

מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר עצמֹו34הּוא זה ּבמאמר )35וגם ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹ
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין תניא)34שלכן גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א

יא.)35רפמ"ב. סעיף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מה פי על אך הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן וה'שבירה' ה'כתית' זאת

קשורה הנשמה' מ'עצם הנובעת האמונה דווקא אשר זה בסעיף שלמדנו

הדברים. יובנו האדם בפנימיות

¯Ó‡n‰aL ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ"היהודים ,"וקבל ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿««¬»
Lביאור(˙È˙k)„ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»¿»ƒ

¯B‡nÏעצם של התגלותה שזו «»
e‡·Ï¯הנשמה CLÓ‰a ‡a»¿∆¿≈¿≈

'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
ביניהם קשר שיש המוכיח ,דבר
Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èkƒ∆∆∆»¿«¿≈
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»∆ƒ¿∆
È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿≈
ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓכאמור אשר ƒ«»≈¬ƒ
ד' לעומתבסעיף הנשמה' 'עצם

בשם נקראת הגלויים הכוחות

‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»
¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó≈«∆∆¡«

B‡nÏ¯",ּכתית"בפסוק ִָ«»
¯‡·Óeהרי¯Ó‡n‰a ¿…»¿««¬»

'¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'cדווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰משה של בזמנו ולא «»

היה לא אז אשר במדבר רבינו

'כתית' של בכך,מצב הביאור

Èk ,‡e‰הנשמה שעצם למרות ƒ
את להחדיר ביכולת מתבטאת

אך בפנימיות ִַעּקרהאמונה
Èelb‰והביטויÌˆÚc «ƒ¿∆∆

‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰«¿»»»
‰e¯ÈÒn˙מתגלה ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿ƒ

ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ�∆∆∆ƒ»ƒ¿«
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰«»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Âהסברת ¿»ƒ¿»
הנשמה עצם גילוי בין הקשר

נפש, ÒBÓ¯למסירות ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰�eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»

cאודות מדובר הנובעת‰‡eÓ�‰כאשר יותר, e‰L‡התחתונה ‰Ê „vÓ ¿»¡»ƒ«∆∆
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ) ‰‡B¯∆«»≈¬ƒ¬«∆ƒ¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰cנגרמת‰i‡¯‰ „vnשכך בשכלו הבין רק לא שהאדם , ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«»¿ƒ»

בעצמו זאת ראה גם הוא אלא ÏB„b‰הדבר ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33BlL ‰�eÓ‡‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ הזה], ‰È‡באופן ¿≈ƒ»»≈»∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצוניתÌÚ ‰¯eL˜ d�È‡Â (‰‡B¯L ‰Ê „vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«∆∆∆¿≈»¿»ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚנפרדים דברים שני הינם והאלוקות האדם של מציאותו ∆∆¿ƒ
שהם ידי על נגרם ביניהם והקשר

זה את זה ≈‡B�Èלכן,רואים
ÏÚ BLÙ� ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«

‰Êשעצם חש שאיננו כיוון ∆
עם שלו בקשר תלוי קיומו

Âאלוקות כן, Lאם ‰Êבסופו ¿∆∆
דבר Ï‡¯NÈcשל ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈

¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈
È�tÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆ƒ¿≈

L,הנשמה מעצם נובעת ∆היא
זה ברובד «¡«‰‡eÓ�‰אשר

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ»∆∆∆
לה אין הנשמה עצם מבחינת

זה אלוקות אלוקות, בלי קיום

אלוקות זה והיא ÔÎÏÂהיא ,¿»≈
ש כזה באופן היא זו È‡ƒאמונה

ÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂאת מוסר הוא וממילא ¿»

.נפשו
משה של שתפקידו האמור פי על

האמונה את לגלות הוא רבינו

יובן הנשמה, מעצם הנובעת

בין הפנימי הקשר יותר בעומק

הצדיקים לבין עצמו רבינו משה

בבחינת שהם שלאחריו בדורות

למרות שלו', 'ההתפשטות

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kMוקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'כאמור «¬»¿≈¿»

ג' Ò�¯ÙÓeבסעיף ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
Ìb ‡e‰ (‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»«

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚B�aבשם נקראים ‡˙eËLt˙‡שהם ¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ� ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ¿»
שונה שלאחריו הצדיקים של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו ,צורת

nÎa‰שהרי ¯‡B·nk) ‡e‰ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»¿«»

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



devzכ dz`e

ׁשּיׂשראל הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים (ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹגֹו'
ב סעיף לעיל (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְְִִִֵֶַָֹמֹוסיפים

ֲֵַַָמהּמאמר).

לעׂשֹותp‰Â‰ט) החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבהּזמן (ּבפׁשטּות) הּנסixg`NWמדּבר ְְְְְֵַַַַ¤§©£¥ֵַ

וקּבל ּדפרּוׁש ּבהּמאמר ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּדפּורים.
אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַהּיהּודים
ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ּבמּתן ׁשהחּלּו מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָקּבלּו
ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה גֹו' ׁשוקּבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשני ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבימי
הּמסירּות ידי על הּגזרה ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָענינים.
ׁשהיתה והּקּבלה ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפׁש
מהּקּבלה ּגם יֹותר נעלית ׁשהיא ּדפּורים, הּנס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָלאחרי
הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש (ּכדלקּמן). הּגזרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבנֹוגע
ּכׁשּיׂשרא ּבזה. ענינים ּדׁשני להּמאֹור, מּגיעים להּגלּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
על ּגזרֹות ׁשּיׁשנם זה מּצד ּכתית ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנמצאים
הּמאמר), אמירת ּבזמן ׁשהיה (ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָקּיּום
נפׁש הּמסירּות ידי על להּמאֹור מּגיעים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועל
ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם לּמאֹור, ּבכתית ענין ועֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם.
וגם ּבגׁשמּיּות הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָנמצאים

ּבּגלּות נמצאים ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, [ועל41הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
היתה ׁשּלּיהּודים ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיה הּמּצב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה ּברּוחנּיּות42אֹורה וגם ּבפׁשטּות ,43 ְְְְְְְִִִַַָָָָָ
מּזה xYq`l[ויתירה oYp ond ziA mBW44אז ׁשהיה , ִִֵֶָ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶָָָ

אחׁשורֹוׁש עבדי ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], הּמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּגם
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ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין וחשבון" "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון

בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו",

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא "זמן)41למצבו - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,

והגזירה". טז.)42הגלות ח, ב.)43אסתר טז, מגילה א.)44ראה ח, אסתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,'CÊבזמן ÔÓLבו ÌÈ‡È·Ó Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ÔÈ�Úc »¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ∆∆
‡·enk) ‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL ‡e‰ (‰LÓÏ¿…∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿…∆«»

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ≈««¬»
למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף עומק שישנו יבואר הבאים בסעיפים

ידי על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈

"˙BNÚÏמבטא כאמור אשר «¬
הגיעו אליה הנפלאה המעלה את

זה פסוק הרי הגלות, בזמן דווקא

ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ¯a„Ó¿«≈¿«¿¿«¿«
ÌÈ¯eÙcׁשּלאחרי Òp‰ ְֲֵֶַ«≈¿ƒ

במגילת נאמר זה פסוק שהרי

גזירת של ביטולה לאחר אסתר

Óc‰המן ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«
¯Ó‡n‰a ·e˙kLכ"ק של ∆»¿««¬»

הריי"צ הפסוקLe¯Ùcאדמו"ר ¿≈
¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬
eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L ‰Ó«∆≈≈¿««»
אחשוורוש שבתקופת כיוון

יתירה במעלה היהודים התעלו

מתן בזמן שהייתה מעלתם לגבי

זה,תורה פירוש Ìbהרי ‡e‰«
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ¿ƒ«¿«»

Lהכאמור‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" ∆¿ƒ≈»»
Òp‰ È¯Á‡Ïההתעלות כלומר ¿«¬≈«≈

קבלת לשלימות שגרמה היתירה

של בזמן רק לא הייתה התורה,

של בזמן גם אלא וגזירה צרה

Êa‰רווחה ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆
eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿
,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿««»

.ÌÈ�È�Ú È�Lהוא אחד עניין ¿≈ƒ¿»ƒ
‰Ïaw‰התורה של ‰Êb¯‰השלימה ÔÓÊa ‰˙È‰Lזו קבלה אשר ««»»∆»¿»ƒ¿««¿≈»

Ó‡n‰a¯הייתה L¯BÙnk) Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚוכמו «¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆«¿»¿««¬»
ד' בסעיף לעיל Âכן הוא), שני התורה‰Ïaw‰עניין של È‰L˙‰השלימה ¿««»»∆»¿»

‰Ïaw‰Ó Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰L ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ïשהייתה ¿«¬≈«≈¿ƒ∆ƒ«¬≈≈«≈««»»

Ôn˜Ï„k) ‰¯Êb‰ ÔÓÊa'י שההתעלות).סעיף ד' בסעיף לעיל למדנו ƒ¿««¿≈»¿ƒ¿«»
של להתגלותה גרמו אשר וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש בזמן היתירה

ניתן הרווחה של בזמן שגם מכך למאור". "כתית במילים כרמוז הנשמה עצם

'כתית'. של עניין קיים אז שגם הדבר מוכרח כן אם דומה, להתעלות להגיע

ÂאכןC¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ ¿≈«∆«∆∆
Ú‚B�a ‡e‰ ‰Êשל לעניין ∆¿≈«

,'¯B‡nÏ ˙È˙k'אשר »ƒ«»
היא È„Èמשמעותו ÏÚL∆«¿≈

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ
ÌÈ�È�Ú È�Lc ,'¯B‡n‰'Ï¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

‰Êaסוגי לשני הקשורים »∆
הוא.תקופות אחד עניין

ÌÈ‡ˆÓ� Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
„vÓ '˙È˙k' ÏL ·vÓa¿«»∆»ƒƒ«
ÏÚ ˙B¯Êb Ì�LiL ‰Ê∆∆∆¿»¿≈«
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
המשטר בזמן הריי"צ

המועצות, בברית הקומוניסטי

מאסרו. לפני חדשים מספר

נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

עצמו במאמר כן וכמו המאמר

מסירות הריי"צ אדמו"ר תבע

ÌÈÚÈbÓנפש ‰Ê È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆«ƒƒ
È„È ÏÚ '¯B‡n‰'Ï¿«»«¿≈
.Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆

ÔÈ�Ú „BÚÂהקיים˙È˙Î'a ¿ƒ¿»¿»ƒ
Ï‡¯NiLk ÌbL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿∆ƒ¿»≈
ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ�ƒ¿»ƒ¿«»∆
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»
Ì‰L ‡l‡ ,˙ei�Áe¯a¿»ƒ∆»∆≈

eÏba˙עדיין ÌÈ‡ˆÓ�41 ƒ¿»ƒ«»
L ·vn‰ C¯c ÏÚÂ]אכן ¿«∆∆««»∆

‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ42,המובנים ei�Áe¯a˙בגשמיותeËLÙa˙בכל Ì‚Â43 ¿»ƒ»¿«¿¿«¿»ƒ
‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ]לאסּתר נּתן המן ּבית ‡Êכלומר,44ׁשּגם ‰È‰L ƒ≈»ƒ∆ְְִֵֵֶֶַַָָ∆»»»

‡Ît‰˙‡"c ‰ÏÚn‰ Ìb"לנהורא לאור)חשוכא החושך ],(=התהפכות «««¬»¿ƒ¿«¿»
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ּבדֹורֹו ׁשקּול היה (ּדוקא) ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש איתא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּכמׁשה

) מהימנא הרעיא היה ׁשהּוא ׁשלiENbAהּוא (l`xUi lM ְְֲֵֶַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ּדעת ׁשהמׁשי מהימנא רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.
מׁשה ׁשל ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכל

ּדעה ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי היה39(ּכל ׁשּבמׁשה [אּלא . ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ידי על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּלּוי
ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשי
ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש
על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹּבּמדרׁש

עצמֹו על הּדין את הּמאמר ּבעל ּפסק זה ׁשהּוא40ידי , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
) מהימנא הּדֹור.iENbAהרעיא אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְֲֵַָָָ§¦ְֵֶַַָ

העניניםÏÚÂח) (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
גֹו', ּתצּוה ואּתה הּפסּוק ּבבאּור ְְְְֲֵֶַַַַַָָָ(ּבהּמאמר)
ּבני את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
(עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,
האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי על סֹוף) אין ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָאֹור
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ׁשּגם מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּולאחרי
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה מרּדכי ׁשלּוכמֹו אמּונתם את ק ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹיׂשראל
(ׁשּבפסּוק לּמאֹור ּבכתית הּפרּוׁש מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולאחרי
זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ּתצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואּתה
הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל הּמאֹור ּבחינת מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמׁשה
הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ידי על ּבעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ׁשעֹוררּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּכתית)

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂלּמאֹור ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּמׁשה לזה יׂשראל, ּבני את ּתצּוה לואּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּי
את ּומחּברים מקּׁשרים ּדֹור ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָואתּפׁשטּותא
לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב סֹוף, אין אֹור עם ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי לויקחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהמׁש
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¯Bc,מרדכי של בדורו רק ‡È˙‡ולא ÌB˜Ó ÏkÓ(מובא=)L¯„na ƒ»»ƒ»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»¿¿…∆¿¿≈«

הוא, רבינו למשה דומה מרדכי דווקא שבהם הדברים ∆אחתLשבין
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰ È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ∆»»»«¬»

) '‡�ÓÈ‰ÓּבגּלּויÏL ּכל) ¿≈¿»ְִ∆ָ
שהואB¯B„aLיׂשראל בכך ְִֵָ∆¿

בכל נפש המסירות את עורר

הדור LÓ‰אנשי ˙Ó‚„a .¿À¿«…∆
L ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯השפיע «¬»¿≈¿»∆

ÏÎÏו ˙Úc CÈLÓ‰ƒ¿ƒ««¿»
Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«»
‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓ Ìb«ƒ∆∆∆…∆
‡¯˜� (B¯Bc ÈL�‡ Ïk)»«¿≈ƒ¿»

‰Úc ¯Bc39‡l‡] כאמור. ≈»∆»
ו' ‰È‰בסעיף ‰LÓaL∆¿…∆»»

‡e‰L) ‰Ê ÔÈ�Ú Èelbƒƒ¿»∆∆
ÏÎc ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ«̄¬»¿≈¿»¿»
CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ
,B¯Bc ÈL�‡ ÏÎÏ ˙Úc««¿»«¿≈
ÔÈ�Ú Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e¿»¿¿«»»ƒƒ¿»
Ák ‰lbL È„È ÏÚ ‰Ê∆«¿≈∆ƒ»…«
ÏÎaL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆¿»
,¯ÓBÏ LÈÂ .[B¯Bc ÈL�‡«¿≈¿≈«

‡È·nL È„È ÏÚcכ"ק ¿«¿≈∆≈ƒ
הריי"צ «¬»»¿Ó‡n‰a¯אדמו"ר

L¯„naשלו ·e˙kM ‰Ó«∆»«ƒ¿»
מרדכי, של מעלתו אודות

‰È‰ B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»
LÓk Ïe˜LÏÚ ,B¯B„a ‰ »¿…∆¿«

¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê È„È¿≈∆»«««««¬»
הריי"צ, אדמו"ר כ"ק ∆‡˙כלומר

BÓˆÚאותו ÏÚ ÔÈc‰40, «ƒ««¿
‰¯ÈÚ‡כלומר ‡e‰L∆»«¬»

) ‡�ÓÈ‰ÓּבגּלּויÏk ÏL ( ¿≈¿»ְִ∆»
.¯Bc‰ ÈL�‡«¿≈«

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈
ÌÈ�È�Ú‰ (¯„ÒÂ) ¯L∆̃∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ

¯Ó‡n‰a)"היהודים )"וקבל ¿««¬»
‰z‡Â ˜eÒt‰ ¯e‡·a¿≈«»¿«»
‰lÁ˙aL ,'Â‚ ‰eˆz¿«∆∆ƒ¿ƒ»
Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈
È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'cƒ¿«»¿«∆∆¿≈

L ,'Ï‡¯NÈהיא משמעותו ƒ¿»≈∆
M˜Ó¯ש ‡e‰ ‰Ln…∆¿«≈

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ (ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«

ÌbL ¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L È„È¿≈∆»¿«¿≈∆»¡»¿«¬≈∆¿»≈∆«
˙‡ ÌÈ˜fÁÓ (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»¿…∆¿«¿ƒ∆
˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL ‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆∆¿∆ƒ≈∆
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈«¬»»¿ƒ«»¿ƒ
‰Ê È¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆
˙È˙Î'a Le¯t‰ ¯‡·Ó¿»≈«≈¿»ƒ

'¯B‡nÏהגלות בזמן הקשור «»
L)כתובות אלו eÒÙa˜מילים ∆¿»

‰eˆz ‰z‡ÂלמרותLהפסוק ¿«»¿«∆∆
‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚבצדיקים ולא «¿
LnL‰שלאחריו ‰Ê Èk ,(ƒ∆∆…∆
‰l‚Óאת'¯B‡n'‰ ˙�ÈÁa ¿«∆¿ƒ««»

,(‰ÓLp‰ ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆∆«¿»»
‡e‰אלא בדורו כך כל לא

È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈
dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»ƒ≈
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»ƒ
Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…«
,Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆

‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚLעּקר ∆«¿≈∆ִַ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ƒ∆∆«¿»»

.¯B‡Ó»
שבפסוק למדנו המאמר בתחילת

חלק שני ישנם תצוה' ים.'ואתה

בני את תצוה 'ואתה המילים

פעולתו אודות מדברות ישראל'

ישראל. בבני רבינו משה של

זך זית שמן אליך 'ויקחו ובמילים

היתרון אודות מדובר וגו'

מוסיפים ישראל שבני והמעלה

רבינו. משה אצל

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ

Ï CiL '¯B‡nÏהראשון חלקו «»«»ƒ
למילים הפסוק, «»¿'z‡Â‰של

,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
LnL‰כלומר ‰ÊÏ»∆∆…∆

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈
ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc ÏÎaL∆¿»¿«¿ƒ
ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ

e ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡אולם ≈
˙È˙k' ¯Ó‡� ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ

Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏחלקו «»¿∆¿≈ƒ
למילים הפסוק, של השני

˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ
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כי devz dz`e

ׁשּיׂשראל הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים (ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹגֹו'
ב סעיף לעיל (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְְִִִֵֶַָֹמֹוסיפים

ֲֵַַָמהּמאמר).

לעׂשֹותp‰Â‰ט) החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבהּזמן (ּבפׁשטּות) הּנסixg`NWמדּבר ְְְְְֵַַַַ¤§©£¥ֵַ

וקּבל ּדפרּוׁש ּבהּמאמר ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּדפּורים.
אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַהּיהּודים
ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ּבמּתן ׁשהחּלּו מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָקּבלּו
ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה גֹו' ׁשוקּבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשני ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבימי
הּמסירּות ידי על הּגזרה ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָענינים.
ׁשהיתה והּקּבלה ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפׁש
מהּקּבלה ּגם יֹותר נעלית ׁשהיא ּדפּורים, הּנס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָלאחרי
הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש (ּכדלקּמן). הּגזרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבנֹוגע
ּכׁשּיׂשרא ּבזה. ענינים ּדׁשני להּמאֹור, מּגיעים להּגלּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
על ּגזרֹות ׁשּיׁשנם זה מּצד ּכתית ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנמצאים
הּמאמר), אמירת ּבזמן ׁשהיה (ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָקּיּום
נפׁש הּמסירּות ידי על להּמאֹור מּגיעים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועל
ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם לּמאֹור, ּבכתית ענין ועֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם.
וגם ּבגׁשמּיּות הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָנמצאים

ּבּגלּות נמצאים ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, [ועל41הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
היתה ׁשּלּיהּודים ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיה הּמּצב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה ּברּוחנּיּות42אֹורה וגם ּבפׁשטּות ,43 ְְְְְְְִִִַַָָָָָ
מּזה xYq`l[ויתירה oYp ond ziA mBW44אז ׁשהיה , ִִֵֶָ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶָָָ

אחׁשורֹוׁש עבדי ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], הּמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּגם
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ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין וחשבון" "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון

בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו",

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא "זמן)41למצבו - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,

והגזירה". טז.)42הגלות ח, ב.)43אסתר טז, מגילה א.)44ראה ח, אסתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,'CÊבזמן ÔÓLבו ÌÈ‡È·Ó Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ÔÈ�Úc »¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ∆∆
‡·enk) ‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL ‡e‰ (‰LÓÏ¿…∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿…∆«»

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ≈««¬»
למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף עומק שישנו יבואר הבאים בסעיפים

ידי על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈

"˙BNÚÏמבטא כאמור אשר «¬
הגיעו אליה הנפלאה המעלה את

זה פסוק הרי הגלות, בזמן דווקא

ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ¯a„Ó¿«≈¿«¿¿«¿«
ÌÈ¯eÙcׁשּלאחרי Òp‰ ְֲֵֶַ«≈¿ƒ

במגילת נאמר זה פסוק שהרי

גזירת של ביטולה לאחר אסתר

Óc‰המן ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«
¯Ó‡n‰a ·e˙kLכ"ק של ∆»¿««¬»

הריי"צ הפסוקLe¯Ùcאדמו"ר ¿≈
¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬
eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L ‰Ó«∆≈≈¿««»
אחשוורוש שבתקופת כיוון

יתירה במעלה היהודים התעלו

מתן בזמן שהייתה מעלתם לגבי

זה,תורה פירוש Ìbהרי ‡e‰«
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ¿ƒ«¿«»

Lהכאמור‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" ∆¿ƒ≈»»
Òp‰ È¯Á‡Ïההתעלות כלומר ¿«¬≈«≈

קבלת לשלימות שגרמה היתירה

של בזמן רק לא הייתה התורה,

של בזמן גם אלא וגזירה צרה

Êa‰רווחה ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆
eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿
,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿««»

.ÌÈ�È�Ú È�Lהוא אחד עניין ¿≈ƒ¿»ƒ
‰Ïaw‰התורה של ‰Êb¯‰השלימה ÔÓÊa ‰˙È‰Lזו קבלה אשר ««»»∆»¿»ƒ¿««¿≈»

Ó‡n‰a¯הייתה L¯BÙnk) Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚוכמו «¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆«¿»¿««¬»
ד' בסעיף לעיל Âכן הוא), שני התורה‰Ïaw‰עניין של È‰L˙‰השלימה ¿««»»∆»¿»

‰Ïaw‰Ó Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰L ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ïשהייתה ¿«¬≈«≈¿ƒ∆ƒ«¬≈≈«≈««»»

Ôn˜Ï„k) ‰¯Êb‰ ÔÓÊa'י שההתעלות).סעיף ד' בסעיף לעיל למדנו ƒ¿««¿≈»¿ƒ¿«»
של להתגלותה גרמו אשר וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש בזמן היתירה

ניתן הרווחה של בזמן שגם מכך למאור". "כתית במילים כרמוז הנשמה עצם

'כתית'. של עניין קיים אז שגם הדבר מוכרח כן אם דומה, להתעלות להגיע

ÂאכןC¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ ¿≈«∆«∆∆
Ú‚B�a ‡e‰ ‰Êשל לעניין ∆¿≈«

,'¯B‡nÏ ˙È˙k'אשר »ƒ«»
היא È„Èמשמעותו ÏÚL∆«¿≈

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ
ÌÈ�È�Ú È�Lc ,'¯B‡n‰'Ï¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

‰Êaסוגי לשני הקשורים »∆
הוא.תקופות אחד עניין

ÌÈ‡ˆÓ� Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
„vÓ '˙È˙k' ÏL ·vÓa¿«»∆»ƒƒ«
ÏÚ ˙B¯Êb Ì�LiL ‰Ê∆∆∆¿»¿≈«
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
המשטר בזמן הריי"צ

המועצות, בברית הקומוניסטי

מאסרו. לפני חדשים מספר

נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

עצמו במאמר כן וכמו המאמר

מסירות הריי"צ אדמו"ר תבע

ÌÈÚÈbÓנפש ‰Ê È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆«ƒƒ
È„È ÏÚ '¯B‡n‰'Ï¿«»«¿≈
.Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆

ÔÈ�Ú „BÚÂהקיים˙È˙Î'a ¿ƒ¿»¿»ƒ
Ï‡¯NiLk ÌbL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿∆ƒ¿»≈
ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ�ƒ¿»ƒ¿«»∆
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»
Ì‰L ‡l‡ ,˙ei�Áe¯a¿»ƒ∆»∆≈

eÏba˙עדיין ÌÈ‡ˆÓ�41 ƒ¿»ƒ«»
L ·vn‰ C¯c ÏÚÂ]אכן ¿«∆∆««»∆

‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ42,המובנים ei�Áe¯a˙בגשמיותeËLÙa˙בכל Ì‚Â43 ¿»ƒ»¿«¿¿«¿»ƒ
‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ]לאסּתר נּתן המן ּבית ‡Êכלומר,44ׁשּגם ‰È‰L ƒ≈»ƒ∆ְְִֵֵֶֶַַָָ∆»»»

‡Ît‰˙‡"c ‰ÏÚn‰ Ìb"לנהורא לאור)חשוכא החושך ],(=התהפכות «««¬»¿ƒ¿«¿»
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ּבדֹורֹו ׁשקּול היה (ּדוקא) ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש איתא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּכמׁשה

) מהימנא הרעיא היה ׁשהּוא ׁשלiENbAהּוא (l`xUi lM ְְֲֵֶַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ּדעת ׁשהמׁשי מהימנא רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.
מׁשה ׁשל ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכל

ּדעה ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי היה39(ּכל ׁשּבמׁשה [אּלא . ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ידי על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּלּוי
ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשי
ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש
על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹּבּמדרׁש

עצמֹו על הּדין את הּמאמר ּבעל ּפסק זה ׁשהּוא40ידי , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
) מהימנא הּדֹור.iENbAהרעיא אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְֲֵַָָָ§¦ְֵֶַַָ

העניניםÏÚÂח) (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
גֹו', ּתצּוה ואּתה הּפסּוק ּבבאּור ְְְְֲֵֶַַַַַָָָ(ּבהּמאמר)
ּבני את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
(עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,
האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי על סֹוף) אין ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָאֹור
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ׁשּגם מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּולאחרי
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה מרּדכי ׁשלּוכמֹו אמּונתם את ק ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹיׂשראל
(ׁשּבפסּוק לּמאֹור ּבכתית הּפרּוׁש מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולאחרי
זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ּתצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואּתה
הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל הּמאֹור ּבחינת מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמׁשה
הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ידי על ּבעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ׁשעֹוררּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּכתית)

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂלּמאֹור ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּמׁשה לזה יׂשראל, ּבני את ּתצּוה לואּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּי
את ּומחּברים מקּׁשרים ּדֹור ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָואתּפׁשטּותא
לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב סֹוף, אין אֹור עם ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי לויקחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהמׁש
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devzכב dz`e

צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב מה מּמֹורנּו51וידּוע נׁשמע ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
גאר זע וויל אי הּזקן) (אדמֹו"ר עדן נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָורּבנּו
דאיין ניט וויל אי עדן ּגן דאיין ניט וויל אי ְְְִִִִִִִֵֶַַַניסט
ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי כּו' הּבא ְִִִִֵֶַַַַָָעֹולם

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ׁשהיה didידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ¨¨
ׁשּזה אּלא מיחדים ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנׁשמע
ידי על זה ׁשּנתּפרסם לאחרי ּובפרט הרגיל], ּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהיה
ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל הּכח נּתן צדק', ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה'ּצמח
מאיר ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָרצֹונֹו
אפּלּו מאיר ׁשאין הּגלּות ּבזמן ׁשּכן ּומּכל זה, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי ּדכתית,`xFהּגּלּוי ּבמּצב הּוא הּבית, ּבזמן ׁשהיה ( ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עינינּו ותחזינה יֹותר) (אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָּומבּקׁש
ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּברחמים, לצּיֹון ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹּבׁשּוב
הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית וזהּו העצמּות. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלגּלּוי
זה ּכי להּמאֹור, מּגיעים ּבּגלּות ׁשּנמצאים מּזה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדכתית
ׁשּזה ועד אלקּות ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהרצֹון
(ּכתית) ונדּכא נׁשּבר הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוגע
עצם מּצד הּוא אלקּות] ּגּלּוי יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּזה
היא ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ׁשּבּנׁשמה, מאֹור ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

הּמתּגּליתLÈÂיו"ד) ּדהּנׁשמה הּמאֹור ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדכתית הענין ידי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור מּבחינת יֹותר נעלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיא
זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין נפׁש. מסירּות ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
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צט). (ע' פס"ג תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. סע"א).)51פ' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא
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סוף אין אור בגילוי קשור הוא אלא השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

גבול של].הבלי בגילוי הקשור גבול הבלי סוף אין אור לגילוי זו תשוקה

נשיאנו רבותינו ידי על לנו נמסרה ית' ‰'ÁÓvעצמּותֹו ·˙kM ‰Ó Úe„ÈÂ ְֲ¿»««∆»««∆«
'˜„ˆ51¯"BÓ„‡) Ô„Ú B˙ÓL� e�a¯Â e�¯BnÓ ÚÓL� ‰È‰L ∆∆∆»»ƒ¿«ƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆«¿
(Ô˜f‰בשעת אומר שהיה «»≈
‚‡¯דביקותו ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆»

ÔÈÈ‡„ ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ�ƒ¿ƒƒƒ«¿
ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb«≈∆ƒƒƒ
'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»
Ê‡ ËÈ� ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒ∆ƒ«

"ÔÈÈÏ‡ CÈcרוצה (=אינני ƒ«≈
עדן הגן את רוצה אינני דבר,

העולםֿ את רוצה אינני שלך,

מלבד רוצה אינני שלך, הבא

בלבד) Âאותך שמי. ¿למרות
של לדרגתו ידמה ומי ישווה

אך הזקן, È„Èאדמו"ר ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL� ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

‰e‡,היה'הביטוי 'ÚÓL� ָָƒ¿«
ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰ ‰fL∆∆»»…«ƒ¿«ƒ
‰È‰ ‰fL ‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ¿À»ƒ∆»∆∆»»

ÏÈ‚¯‰ ¯·cאדמו"ר של בפיו »»»»ƒ
È¯Á‡Ïהזקן Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈

È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
Ák‰ Ôz� ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«
Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈

‰È‰È B�Bˆ¯ ¯wÚLשיהיה ∆ƒ«¿ƒ¿∆
˙eÓˆÚ‰ Èelb'ה ÚÂ„של , ƒ»«¿¿«

Ck È„kהדבר לו נוגע ,יהיה ¿≈»
,‰Ê Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL∆¿∆≈≈ƒƒ∆
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿««»

Lאז¯È‡Ó ÔÈ‡דרגת רק לא ∆≈≈ƒ
המשיח בביאת שתהיה ההתגלות

מאיר לא אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות ‰Èelbדרגת‡elÙשהיא ¬ƒ«ƒ
היא(תחתונההיותר ברוךאֹורשלÈelbאשר הקדוש של בלבד והארה ƒ

ממש עצמותו של ולא ‰Èa˙,הוא ÔÓÊa ‰È‰L גורם) זה חושך הרי ∆»»ƒ¿«««ƒ
ש eליהודי ,˙È˙Îc ·vÓa ‡e‰הוא כך ‚'בתפילהLw·Óמתוך ¿«»¿»ƒ¿«≈

(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚtהגאולה e�È�ÈÚאודות ‰�ÈÊÁ˙Â" ¿»ƒ¿»≈¿∆¡∆»≈≈
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ E·eLa¿¿¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰מעצם ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
יובן זה פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו שכל מפני זה הרי בגלות הימצאותו

הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל לכך הסיבה הפירושe‰ÊÂהיא ¿∆
של È˙Î'c˙'הפנימי ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k'הקייםÓעצם »ƒ«»∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ

Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰fשל Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰הסיבה ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»ƒ
‡Á„ל ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ
Â ˙e˜Ï‡אלוקות בגילוי רצונו ¡…¿

כךÚ„הוא �Ú‚Bכדי ‰fL «∆∆≈«
ÔÎlL] B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ¿∆∆¿ƒ∆»≈
(˙È˙k) ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ
‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓƒ∆∆ƒ¿««»…
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ≈ƒ¡…
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚהתקשרות' כאמור «¿ƒ
פירושה דברים שני בין עצמית'

עצם מצד ביניהם הקיים קשר

שבעצם כלומר מציאותם,

ממש. אחד דבר הינם מציאותם

עצם של התקשרותה גם כך

כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

אחד דבר הם ואלוקות שהיא

ואלוקות אלוקות זה היא ממש,

היא, ביטויזה לידי הבא דבר

מצב לשאת יכולה שאיננה בכך

בגילוי.בו אינו האלוקות

(„"ÂÈדובר הקודם בסעיף

הנשמה שעצם שכשם כך אודות

הנפש מסירות ידי על מתגלית

היא כך גזירות ישנן בה בתקופה

על רווחה בתקופת גם מתגלה

הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי

בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם

יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר זה

הגזירות. בזמן הנפש מסירות באמצעות המתגלה ÓBÏ¯,ויׁשמזו ְֵ«
˙�ÈÁaLודרגתÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»
Ó ˙È˙Îcעצם˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ«

�LÙ.ודרגת ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰«»¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆
עצם של התגלותה כמה עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל

בסעיפים שהוזכרו העניינים בכל קשור זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה

הקודמים.
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ּבּגלּות.45אנן ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּגיעים ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדיׂשראל הּכתית ידי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ְַָלהּמאֹור.

ÔÈ�Ú‰Âׁשהם מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבגׁשמּיּות הרחבה להם ּכׁשּיׁש (ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּגלּות
אחד ּכל ׁשל האמּתי רצֹונֹו ּכי הּוא, ְְֲִִִִֶֶָָָָּוברּוחנּיּות),
(ּגּלּוי ׁשּזה ועד אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּיׂשראל
הּגלּות ׁשּבזמן זה ולכן, מציאּותֹו, לעצם נֹוגע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאלקּות)
[ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי מאיר ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאין

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבזה נבנה46ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּלא מי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּזה הּנה ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכׁשהּוא וגם ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָעצמֹו

ּבדגמתּבדר אלקּות ּגּלּוי אצלֹו ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
הּבית ּבזמן ׁשהיה ׁשּבכללּות47הּגּלּוי מּזה מקֹום, מּכל , ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, הּגּלּוי, מאיר אין ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעֹולם
סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶָֻאצלֹו
אחד מקֹום ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ּגבּול, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּבלי
הּוא אלקּות, ּגּלּוי ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה ֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ(אפּלּו
ּגּלּוי הּוא מאיר) ׁשהּוא ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמּפני
הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ׁשּמּובא מה [וזהּו 48מגּבל. ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבּתּקּונים חֹוזר49ּדאיתא אחד צּדיק היה אם ׁשאפּלּו ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵַַָָּתׁשּובה
ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָוגּלּוי
[ועל ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא סֹוף, אין אֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּות
מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר

חֹולה הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר אּלא ּבינה ].50ׁשערי ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)45 יד, ז.)46מגילה קלז, עה"פ תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי לא)47ראה רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית תג.)48נחרב ע' הקצרים אדה"ז שם.)49מאמרי הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר להאריז"ל)50וראה טעהמ"צ
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L ‡l‡הגמרא וכלשון בגלות נמצאים עדיין מקום È„·Úמכל Èzk‡" ∆»∆««ƒ«¿≈
"Ô�‡ LB¯ÂLÁ‡45(אנו אחשורוש עבדי ÌÈ¯e·L(ֿעדיין Ì‰ ,[ ¬«¿≈¬«≈¿ƒ

Ó (˙È˙k) ÌÈ‡k„�ÂעצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰fגם'˙È˙k'‰ È„È ÏÚ ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿«¿≈«»ƒ
נשבר ÌÈÚÈbÓעצםÓהנגרםÏ‡¯NÈcוהלב ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ïהתגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âלכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בזמן נפש שמסירות שכשם

עצם בגילוי קשורה הגזירות

היהודי היות גם כך הנשמה,

בגלות מהימצאותו ו'כתית' שבור

הנשמה, עצם גילוי את מעורר

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈
Ó ÌÈ¯e·LעצםÌ‰L ‰f ¿ƒƒ∆∆≈

Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba«»«¿∆≈»∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰«¿»»¿«¿ƒ
Èk ,‡e‰ ,(˙ei�Áe¯·e¿»ƒƒ
Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ B�Bˆ¿̄»¬ƒƒ∆»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
חפץ שהאדם שלמרות דברים

תלויה אינה מציאותו אך בהם

אשר דברים ישנם לעומתם בהם,

חיים אינם חייו Âבלעדם כן. ¿כמו
אלוקות בגילוי יהודי של רצונו

כךÚ„הוא (Èelbכדי ‰fL «∆∆ƒ
ÌˆÚÏ Ú‚B� (˙e˜Ï‡¡…≈«¿∆∆

B˙e‡ÈˆÓבכך מתבטא זה דבר ¿ƒ
איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך עם להשלים ÔÎÏÂ,יכול ,¿»≈
ÔÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««»≈
BÓk ˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó≈ƒƒ¡…¿

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰Lבזמן ∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש שבית

‰Êa Ô�Ba˙nLk Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈

˙Èa ‰�·� ‡lL ÈÓ Ïk"»ƒ∆…ƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»¬≈∆

"ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡kעל מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד כל

הרי אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ�‡‚�È‡ ¯Ú ÊÈ‡(לגמרי מזועזע Ì‚Â(=הוא .'˙È˙k' , ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿»ƒ¿«
kביהודי מדובר Lאשר ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a ‡e‰Lלכן¯È‡n ¿∆¿«¿»«¬≈¿≈∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡47ÏkÓ , ∆¿ƒ¡…¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«««ƒƒ»
ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó»ƒ∆∆ƒ¿»»»≈≈ƒ«ƒ»∆«
‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL Èelb‰«ƒ∆≈ƒ∆¿
¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó ÈelbƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒ
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

Ïe·bבלי שהינו לכך הביטוי ¿
ש בכך הוא ‰e‡גבול Èelb‰«ƒ

B�LiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác�ƒ««∆≈≈ƒ»
È�tÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈
ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L∆«ƒ«¿«»
Èelb ‡e‰ (¯È‡Ó ‡e‰L∆≈ƒƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Óב Ó‰הביאור À¿»¿∆«
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ‡·enL∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡c «»≈¿ƒ»
ÌÈ�ewza49שמובא=) «ƒƒ

זוהר) ‡Ìבתיקוני elÙ‡L∆¬ƒƒ
¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰»»«ƒ∆»≈
B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿

,ÁÈLÓ ‡a ‰È‰בין הקשר »»»»ƒ«
שלימה לתשובה משיח ביאת

eLz·‰הוא È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈¿»
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏLומגלים ¿≈»«¿ƒƒ

ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»

ÌB˜Óבביאת שתהיה הגאולה . »
אין אור בגילוי קשורה משיח

זו שבגאולה כיון גבול הבלי סוף

שלא בעולם פינה תישאר לא

È‡Ó¯תיגאל ÔÈ‡L ‰fÓe .[ƒ∆∆≈≈ƒ
Èelb BÏˆ‡של˙eÓˆÚ ∆¿ƒ«¿

¯aL� ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„�Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«

L Úe„i‰ C¯cהמילה ∆∆«»«∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ'הוא הדבר ÈOnLk‚ומשמעות ÌbL ∆¿ƒ«¿ƒ»∆«¿∆«ƒ

של הרוחני הגילוי את BÏבנפשו ¯ÒÁL ‡l‡ ‰�Èa È¯ÚL Ë"Óהגילוי «¬≈ƒ»∆»∆»≈
‰Ô"ep,של ¯ÚLש כך כדי עד הוא מכך הנגרם ליבו שברון ‰e‡הרי «««

שמדוברוי.ÏBÁ50‰נעשה בכך רק איננה הנו"ן שער של שמעלתו דוע ∆
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כג devz dz`e

צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב מה מּמֹורנּו51וידּוע נׁשמע ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
גאר זע וויל אי הּזקן) (אדמֹו"ר עדן נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָורּבנּו
דאיין ניט וויל אי עדן ּגן דאיין ניט וויל אי ְְְִִִִִִִֵֶַַַניסט
ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי כּו' הּבא ְִִִִֵֶַַַַָָעֹולם

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ׁשהיה didידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ¨¨
ׁשּזה אּלא מיחדים ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנׁשמע
ידי על זה ׁשּנתּפרסם לאחרי ּובפרט הרגיל], ּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהיה
ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל הּכח נּתן צדק', ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה'ּצמח
מאיר ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָרצֹונֹו
אפּלּו מאיר ׁשאין הּגלּות ּבזמן ׁשּכן ּומּכל זה, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי ּדכתית,`xFהּגּלּוי ּבמּצב הּוא הּבית, ּבזמן ׁשהיה ( ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עינינּו ותחזינה יֹותר) (אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָּומבּקׁש
ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּברחמים, לצּיֹון ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹּבׁשּוב
הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית וזהּו העצמּות. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלגּלּוי
זה ּכי להּמאֹור, מּגיעים ּבּגלּות ׁשּנמצאים מּזה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדכתית
ׁשּזה ועד אלקּות ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהרצֹון
(ּכתית) ונדּכא נׁשּבר הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוגע
עצם מּצד הּוא אלקּות] ּגּלּוי יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּזה
היא ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ׁשּבּנׁשמה, מאֹור ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

הּמתּגּליתLÈÂיו"ד) ּדהּנׁשמה הּמאֹור ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדכתית הענין ידי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור מּבחינת יֹותר נעלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיא
זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין נפׁש. מסירּות ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
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סוף אין אור בגילוי קשור הוא אלא השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

גבול של].הבלי בגילוי הקשור גבול הבלי סוף אין אור לגילוי זו תשוקה

נשיאנו רבותינו ידי על לנו נמסרה ית' ‰'ÁÓvעצמּותֹו ·˙kM ‰Ó Úe„ÈÂ ְֲ¿»««∆»««∆«
'˜„ˆ51¯"BÓ„‡) Ô„Ú B˙ÓL� e�a¯Â e�¯BnÓ ÚÓL� ‰È‰L ∆∆∆»»ƒ¿«ƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆«¿
(Ô˜f‰בשעת אומר שהיה «»≈
‚‡¯דביקותו ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆»

ÔÈÈ‡„ ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ�ƒ¿ƒƒƒ«¿
ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb«≈∆ƒƒƒ
'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»
Ê‡ ËÈ� ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒ∆ƒ«

"ÔÈÈÏ‡ CÈcרוצה (=אינני ƒ«≈
עדן הגן את רוצה אינני דבר,

העולםֿ את רוצה אינני שלך,

מלבד רוצה אינני שלך, הבא

בלבד) Âאותך שמי. ¿למרות
של לדרגתו ידמה ומי ישווה

אך הזקן, È„Èאדמו"ר ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL� ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

‰e‡,היה'הביטוי 'ÚÓL� ָָƒ¿«
ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰ ‰fL∆∆»»…«ƒ¿«ƒ
‰È‰ ‰fL ‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ¿À»ƒ∆»∆∆»»

ÏÈ‚¯‰ ¯·cאדמו"ר של בפיו »»»»ƒ
È¯Á‡Ïהזקן Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈

È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
Ák‰ Ôz� ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«
Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈

‰È‰È B�Bˆ¯ ¯wÚLשיהיה ∆ƒ«¿ƒ¿∆
˙eÓˆÚ‰ Èelb'ה ÚÂ„של , ƒ»«¿¿«

Ck È„kהדבר לו נוגע ,יהיה ¿≈»
,‰Ê Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL∆¿∆≈≈ƒƒ∆
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿««»

Lאז¯È‡Ó ÔÈ‡דרגת רק לא ∆≈≈ƒ
המשיח בביאת שתהיה ההתגלות

מאיר לא אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות ‰Èelbדרגת‡elÙשהיא ¬ƒ«ƒ
היא(תחתונההיותר ברוךאֹורשלÈelbאשר הקדוש של בלבד והארה ƒ

ממש עצמותו של ולא ‰Èa˙,הוא ÔÓÊa ‰È‰L גורם) זה חושך הרי ∆»»ƒ¿«««ƒ
ש eליהודי ,˙È˙Îc ·vÓa ‡e‰הוא כך ‚'בתפילהLw·Óמתוך ¿«»¿»ƒ¿«≈

(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚtהגאולה e�È�ÈÚאודות ‰�ÈÊÁ˙Â" ¿»ƒ¿»≈¿∆¡∆»≈≈
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ E·eLa¿¿¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰מעצם ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
יובן זה פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו שכל מפני זה הרי בגלות הימצאותו

הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל לכך הסיבה הפירושe‰ÊÂהיא ¿∆
של È˙Î'c˙'הפנימי ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k'הקייםÓעצם »ƒ«»∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ

Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰fשל Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰הסיבה ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»ƒ
‡Á„ל ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ
Â ˙e˜Ï‡אלוקות בגילוי רצונו ¡…¿

כךÚ„הוא �Ú‚Bכדי ‰fL «∆∆≈«
ÔÎlL] B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ¿∆∆¿ƒ∆»≈
(˙È˙k) ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ
‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓƒ∆∆ƒ¿««»…
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ≈ƒ¡…
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚהתקשרות' כאמור «¿ƒ
פירושה דברים שני בין עצמית'

עצם מצד ביניהם הקיים קשר

שבעצם כלומר מציאותם,

ממש. אחד דבר הינם מציאותם

עצם של התקשרותה גם כך

כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

אחד דבר הם ואלוקות שהיא

ואלוקות אלוקות זה היא ממש,

היא, ביטויזה לידי הבא דבר

מצב לשאת יכולה שאיננה בכך

בגילוי.בו אינו האלוקות

(„"ÂÈדובר הקודם בסעיף

הנשמה שעצם שכשם כך אודות

הנפש מסירות ידי על מתגלית

היא כך גזירות ישנן בה בתקופה

על רווחה בתקופת גם מתגלה

הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי

בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם

יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר זה

הגזירות. בזמן הנפש מסירות באמצעות המתגלה ÓBÏ¯,ויׁשמזו ְֵ«
˙�ÈÁaLודרגתÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»
Ó ˙È˙Îcעצם˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ«

�LÙ.ודרגת ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰«»¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆
עצם של התגלותה כמה עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל

בסעיפים שהוזכרו העניינים בכל קשור זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה

הקודמים.
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבּגלּות.45אנן ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּגיעים ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדיׂשראל הּכתית ידי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ְַָלהּמאֹור.

ÔÈ�Ú‰Âׁשהם מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבגׁשמּיּות הרחבה להם ּכׁשּיׁש (ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּגלּות
אחד ּכל ׁשל האמּתי רצֹונֹו ּכי הּוא, ְְֲִִִִֶֶָָָָּוברּוחנּיּות),
(ּגּלּוי ׁשּזה ועד אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּיׂשראל
הּגלּות ׁשּבזמן זה ולכן, מציאּותֹו, לעצם נֹוגע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאלקּות)
[ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי מאיר ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאין

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבזה נבנה46ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּלא מי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּזה הּנה ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכׁשהּוא וגם ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָעצמֹו

ּבדגמתּבדר אלקּות ּגּלּוי אצלֹו ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
הּבית ּבזמן ׁשהיה ׁשּבכללּות47הּגּלּוי מּזה מקֹום, מּכל , ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, הּגּלּוי, מאיר אין ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעֹולם
סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶָֻאצלֹו
אחד מקֹום ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ּגבּול, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּבלי
הּוא אלקּות, ּגּלּוי ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה ֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ(אפּלּו
ּגּלּוי הּוא מאיר) ׁשהּוא ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמּפני
הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ׁשּמּובא מה [וזהּו 48מגּבל. ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבּתּקּונים חֹוזר49ּדאיתא אחד צּדיק היה אם ׁשאפּלּו ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵַַָָּתׁשּובה
ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָוגּלּוי
[ועל ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא סֹוף, אין אֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּות
מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר

חֹולה הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר אּלא ּבינה ].50ׁשערי ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)45 יד, ז.)46מגילה קלז, עה"פ תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי לא)47ראה רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית תג.)48נחרב ע' הקצרים אדה"ז שם.)49מאמרי הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר להאריז"ל)50וראה טעהמ"צ
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L ‡l‡הגמרא וכלשון בגלות נמצאים עדיין מקום È„·Úמכל Èzk‡" ∆»∆««ƒ«¿≈
"Ô�‡ LB¯ÂLÁ‡45(אנו אחשורוש עבדי ÌÈ¯e·L(ֿעדיין Ì‰ ,[ ¬«¿≈¬«≈¿ƒ

Ó (˙È˙k) ÌÈ‡k„�ÂעצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰fגם'˙È˙k'‰ È„È ÏÚ ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿«¿≈«»ƒ
נשבר ÌÈÚÈbÓעצםÓהנגרםÏ‡¯NÈcוהלב ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ïהתגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âלכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בזמן נפש שמסירות שכשם

עצם בגילוי קשורה הגזירות

היהודי היות גם כך הנשמה,

בגלות מהימצאותו ו'כתית' שבור

הנשמה, עצם גילוי את מעורר

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈
Ó ÌÈ¯e·LעצםÌ‰L ‰f ¿ƒƒ∆∆≈

Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba«»«¿∆≈»∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰«¿»»¿«¿ƒ
Èk ,‡e‰ ,(˙ei�Áe¯·e¿»ƒƒ
Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ B�Bˆ¿̄»¬ƒƒ∆»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
חפץ שהאדם שלמרות דברים

תלויה אינה מציאותו אך בהם

אשר דברים ישנם לעומתם בהם,

חיים אינם חייו Âבלעדם כן. ¿כמו
אלוקות בגילוי יהודי של רצונו

כךÚ„הוא (Èelbכדי ‰fL «∆∆ƒ
ÌˆÚÏ Ú‚B� (˙e˜Ï‡¡…≈«¿∆∆

B˙e‡ÈˆÓבכך מתבטא זה דבר ¿ƒ
איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך עם להשלים ÔÎÏÂ,יכול ,¿»≈
ÔÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««»≈
BÓk ˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó≈ƒƒ¡…¿

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰Lבזמן ∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש שבית

‰Êa Ô�Ba˙nLk Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈

˙Èa ‰�·� ‡lL ÈÓ Ïk"»ƒ∆…ƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»¬≈∆

"ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡kעל מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד כל

הרי אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ�‡‚�È‡ ¯Ú ÊÈ‡(לגמרי מזועזע Ì‚Â(=הוא .'˙È˙k' , ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿»ƒ¿«
kביהודי מדובר Lאשר ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a ‡e‰Lלכן¯È‡n ¿∆¿«¿»«¬≈¿≈∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡47ÏkÓ , ∆¿ƒ¡…¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«««ƒƒ»
ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó»ƒ∆∆ƒ¿»»»≈≈ƒ«ƒ»∆«
‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL Èelb‰«ƒ∆≈ƒ∆¿
¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó ÈelbƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒ
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

Ïe·bבלי שהינו לכך הביטוי ¿
ש בכך הוא ‰e‡גבול Èelb‰«ƒ

B�LiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác�ƒ««∆≈≈ƒ»
È�tÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈
ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L∆«ƒ«¿«»
Èelb ‡e‰ (¯È‡Ó ‡e‰L∆≈ƒƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Óב Ó‰הביאור À¿»¿∆«
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ‡·enL∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡c «»≈¿ƒ»
ÌÈ�ewza49שמובא=) «ƒƒ

זוהר) ‡Ìבתיקוני elÙ‡L∆¬ƒƒ
¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰»»«ƒ∆»≈
B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿

,ÁÈLÓ ‡a ‰È‰בין הקשר »»»»ƒ«
שלימה לתשובה משיח ביאת

eLz·‰הוא È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈¿»
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏLומגלים ¿≈»«¿ƒƒ

ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»

ÌB˜Óבביאת שתהיה הגאולה . »
אין אור בגילוי קשורה משיח

זו שבגאולה כיון גבול הבלי סוף

שלא בעולם פינה תישאר לא

È‡Ó¯תיגאל ÔÈ‡L ‰fÓe .[ƒ∆∆≈≈ƒ
Èelb BÏˆ‡של˙eÓˆÚ ∆¿ƒ«¿

¯aL� ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„�Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«

L Úe„i‰ C¯cהמילה ∆∆«»«∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ'הוא הדבר ÈOnLk‚ומשמעות ÌbL ∆¿ƒ«¿ƒ»∆«¿∆«ƒ

של הרוחני הגילוי את BÏבנפשו ¯ÒÁL ‡l‡ ‰�Èa È¯ÚL Ë"Óהגילוי «¬≈ƒ»∆»∆»≈
‰Ô"ep,של ¯ÚLש כך כדי עד הוא מכך הנגרם ליבו שברון ‰e‡הרי «««

שמדוברוי.ÏBÁ50‰נעשה בכך רק איננה הנו"ן שער של שמעלתו דוע ∆
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devzכד dz`e

להם היה ּומצוֹות, ּתֹורה על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָּבמקֹום
ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ּכּמה מׁש ּבפעל נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמסירּות
מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ׁשאפׁשר למדינֹות ּכ ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר אין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרחבה,
ּכּמה מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי מּקדם. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהם
הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּמה
ׁשּנּוי זה ידי על נעׂשה ולא הּגלּויים מּכחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלמעלה

עצמם הּגלּויים היא55ּבּכחֹות הּנׁשמה ׁשעצם [ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
(ּגם) miiElBdהעצם zFgkC,הּוא ה), סעיף (ּכּנ"ל ֶֶַָ§Ÿ©§¦ְִַַ

לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם הּוא הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשעצם
עצמם, הּגלּויים ּכחֹות והּגּלּויxEISdlׁשל ׁשּלהם]. ְְִֶַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

ׁשהּוא מּזה ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם
) ׁשּלֹו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות xEISdנמצא ְְִִֶֶַַַָָֹ©¦

העצם עם 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) לֹומר,56ּדכחֹות ויׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשני (ּדגמת) הם ּדהּכחֹות והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּדזה
ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה עצם ׁשּגם לפי הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻענינים,
מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה היא ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּגדר
הּפׁשיטּות ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻעצם
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קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה האמונה)56וראה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות

המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך

שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם

גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה eze`ivnאלקות mvrl

) בגילוי מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף זהznbecaהוא גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CLÓ ÏÚÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»»∆¿ƒ∆∆¿…«∆∆
˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L ˙B�È„ÓÏ Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»ƒ¿∆»««»ƒ¿ƒ∆∆¿»«¬…
(Ck Ïk) Ì‰a ¯k� ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ«¿»»≈ƒ»»∆»»
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿ƒ¿ƒ

‰nÎÂ ‰nk CLÓ LÙ�∆∆∆∆«»¿«»
¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈ�L»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ì‰a»∆ƒ∆∆«¿»»
˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…

ÌÈÈeÏb‰מעשה ובשעת «¿ƒ
בפני התבטלו הגלויים הכוחות

הנשמה עצם של ¿אולםÂהגילוי
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ� ‡Ï…«¬»«¿≈∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepLƒ«…«¿ƒ

ÌÓˆÚ55‰Êc] שלמדנו. «¿»¿∆
ה' ‰ÓLp‰בסעיף ÌˆÚL∆∆∆«¿»»

ÌˆÚ‰ ‡È‰של(והפנימיות ƒ»∆∆
הנפש דרגות ּדכחֹותÌb)כל «ְֹ

‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) ְִַ««¿ƒ
איננה התגלותו לכאורה זה ולפי

להם העניין,זרה ‰e‡,אך
Lהגלויים הכוחות של ∆שייכותם
‰ÓLp‰ל ÌˆÚבכךהיא ∆∆«¿»»
Ì‰lLש ÌˆÚ‰ ‡e‰כלומר »∆∆∆»∆

שלהם הפנימית הנקודה הוא

נפרד בלתי חלק היותם מצד

כולה Ê‰אולםÂמהנשמה ÔÈ‡ ¿≈∆
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL Ì�È�ÚÏ CiLלהּצּיּור.[Ì‰lL «»¿ƒ¿»»∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆

Âזאת בנינוחותלעומת הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר ¿
והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו הנפש, כוחות כל של

זה עם וביחד הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את הגורמת

כך כדי עד הנפש כוחות כל את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של תשוקתה

הרי בגלות, ההימצאות עצם את לשאת יכולים ÌˆÚcשאינם Èelb‰«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰המתבטאÓ ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰L ‰Êaעצם‡e‰L ‰f «¿»»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆

˙eÏba ‡ˆÓ�זה גילוי (הרי BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰רק לא ƒ¿»«»∆«…«¿ƒ∆

גם אלא הפנימית Á„הּצּיּורמהותם BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈¿«
‰ÌˆÚ(=אחד) ÌÚ56. ƒ»∆∆

בהתגלותה האמורים האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית הנשמה כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של

שנעשה כפי "אלוקות היא

בן בדוגמת נברא". בבחינת

אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

כלולה הייתה היא תחילה הרי

חלק והייתה האבא של במוחו

היא מכן לאחר ממנו, נפרד בלתי

ונעשתה האבא של ממוחו ירדה

כן כמו לעצמה. ממשות בעלת

עצם של הגלויה מציאותה

ממשות לה שיש כזו היא הנשמה

דבוקה שהיא אלא עצמה משל

ברוך בקדוש לגמרי ומאוחדת

האמיתית מציאותה אך הוא.

שאיננה כזו היא העליון בשורשה

כלולה היא אלא עצמו בפני דבר

ממש. הוא ברוך ≈¿LÈÂבקדוש
c ,¯ÓBÏלהסיבה‰ÊÌˆÚL «¿∆∆∆∆
‰ÓLp‰כשלעצמה¯eiv‰Â «¿»»¿«ƒ
˙BÁk‰cכשלעצמםÌ‰ ¿«…≈

ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
האחד של התגלותו אשר נפרדים

השני של התבטלותו את ,דורשת
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰המוגבלת מהתבנית למעלה היותה עם ¿ƒ∆«∆∆«¿»»

גם סוף סוף אך הנפש כוחות a‚„¯של ˙¯c‚Ó ‡È‰מסויימת ,ו'תבנית' ƒÀ¿∆∆¿∆∆
¯„b‰Â'וה'תבניתdlLש בכך מוגדרת שהיא זה עצם ÏÚÓÏ‰הוא ‡È‰ ¿«∆∆∆»ƒ¿«¿»

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ'ה מוגדר,של איננו הוא ברוך שהקדוש כשם הרי À¿∆∆¿»«¿

גבול', 'בלי של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית' לא שהיא, כל ב'תבנית'

גם הרי ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים דבר כאשר שהרי

ו'נושא מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּובימי לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבמּתן
זה ּכי הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
ׁשּכפה מּפני היה ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקּדימּו

ּכגיגית הר מלמעלה52עליהם ּגּלּוי אחׁשורֹוׁש53, ּובימי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש עצמם. מּצד הּקּבלה ְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה מּצד אלקּותd`Fxּדיׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ¨ֱֹ
נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ׁשּמּצד ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(אמּונה

ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן וזה54לנׁשמע , ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּכי הּוא, עצמם, מּצד הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבימי
הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נתּגּלה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאז

ע ּובפרטּיּותהתקּׁשרּות מציאּותם. עצם ׁשּמּצד צמית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ּבגּלּוי ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיֹותר
הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי הּנ"ל. ענינים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשני

ׁשּבנֹוגע לֹומר, יׁש miiElBdנפׁש, zFgMlהּואFnMּדבר ְֵֵֶֶֶַַ©Ÿ©§¦§ָָ
ׁשּבהיֹותם אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹוסף.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א ח"ב)54תו"א תער"ב מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע'
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˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â)ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
עליהם שהאירה עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

eÓÈc˜‰Lשהרימלמעלה ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ
אמירת ∆¬»'�NÚ‰'את

‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï¿ƒ¿«¿««»
L È�tÓ ‰È‰ברוך הקדוש »»ƒ¿≈∆

‰¯הוא Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk»»¬≈∆«
˙È‚È‚k52,זו כפייה ומשמעות ¿ƒƒ

עליהם שהאיר אורÈelbהיא ƒ
גדולה אהבה ÏÚÓÏÓ53‰של ƒ¿«¿»

בפניו לעמוד יכלו לא ,אשר
eזאת ≈ÈÓÈ·ƒלעומת

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
התורה ÌÓˆÚשל „vÓשהרי ƒ««¿»

ברצונם הנפש את מסרו .הם
,¯ÓBÏ LÈÂמדובר כאשר שגם ¿≈«

אצל שקיימת האמונה אודות

הרי טבעו, מצד יהודי

Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא( זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰�eÓ‡באה‰aÒ „vn,חיצונית ¡»∆ƒ«ƒ»

עצמה הנשמה מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה ‰e‡הנשמה (
(‰¯Bz ÔzÓa) 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�' eÓÈc˜‰L C¯c ÏÚזה שהיה «∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«¿««»

‰ÏÚÓÏc Èelb‰ „vÓ54עליון אור זה היה תורה במתן עצמם. מצד ולא ƒ««ƒƒ¿«¿»
הגילוי זה למעלה ובנשמה סיני, הר למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר

הזמן כל עליה החופף ה' אור Âשל זאת, ‡LB¯ÂLÁלעומת ÈÓÈaL ‰Ê ¿∆∆ƒ≈¬«¿≈
˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙� Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰»¿»««»»ƒ««¿»ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿

L ˙e˜Ï‡aביהודי ‰ÓLp‰,קיימת ÌˆÚ „vnזו ו' בסעיף שכאמור ∆¡…∆ƒ«∆∆«¿»»
LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈

ÌbL ,¯ÓBÏמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌ�LÈבזה «∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««

עצמו. האדם עם

האדם נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדםלמדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

הרגליים. של ה'נשמה' והיא הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

של חשיבותו את להגדיר ניתן האדם, בגוף השונים באיברים מביטים כאשר

התפקיד מצד איבר כל של חשיבותו את לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

חלק היותו מצד חשיבותו את לראות גם ניתן אך אליו. דווקא השייך המיוחד

לו, המיוחד מתפקידו הנובעת הראשונה, החשיבות כולו. מהאדם נפרד בלתי

אולם האיברים. משאר שונה הוא בה האיבר של הגלויה בצורתו קשורה היא

נפרד בלתי חלק היותו היא האיבר של העיקרית חשיבותו הנשמה מבחינת

אם הבט מבלי כולו, מהאדם

ברגל. או ביד מדובר

אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה

ורגשותיו שכלו שהם הגלויים

הנשמה. עצם וישנה האדם, של

של הפנימית המהות מבחינת

כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

בלתי חלק שהוא בכך היא כח

אך כולה. מהנשמה נפרד

של הגלויה מציאותם מבחינת

מהותו את יש כח לכל הכוחות,

כח לכל אותו. המייחדת הפרטית

הרוחנית ה'תבנית' ישנה

את שמייחד מה אותו. המייחדת

ה'תבנית' היא השכל כח

מידה באותה שכל, של הרוחנית

החסד כח את שמייחד שמה

של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש

בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית' חסד.

ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'. הוא

אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות כל

מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו מבחינתה

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור' לגביה כולה.

עצם של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

התגלות אין מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

באמת קשורה תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומתעל הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
�LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�Úaגזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון, ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚B�aלמרות
הּגלּויים המוגבלתלּכחֹות במציאותם קשור איננו הנשמה עצם של הגילוי ְִַַֹ

מבחינתם מלמעלה�ÛÒBשc·¯ּכמֹונחשב‰e‡ולכן BÓÎeעליהם . ְ»»»¿
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL�‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ∆ƒ¿»¿»∆»»
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כה devz dz`e

להם היה ּומצוֹות, ּתֹורה על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָּבמקֹום
ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ּכּמה מׁש ּבפעל נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמסירּות
מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ׁשאפׁשר למדינֹות ּכ ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר אין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרחבה,
ּכּמה מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי מּקדם. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהם
הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּמה
ׁשּנּוי זה ידי על נעׂשה ולא הּגלּויים מּכחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלמעלה

עצמם הּגלּויים היא55ּבּכחֹות הּנׁשמה ׁשעצם [ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
(ּגם) miiElBdהעצם zFgkC,הּוא ה), סעיף (ּכּנ"ל ֶֶַָ§Ÿ©§¦ְִַַ

לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם הּוא הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשעצם
עצמם, הּגלּויים ּכחֹות והּגּלּויxEISdlׁשל ׁשּלהם]. ְְִֶַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

ׁשהּוא מּזה ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם
) ׁשּלֹו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות xEISdנמצא ְְִִֶֶַַַָָֹ©¦

העצם עם 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) לֹומר,56ּדכחֹות ויׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשני (ּדגמת) הם ּדהּכחֹות והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּדזה
ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה עצם ׁשּגם לפי הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻענינים,
מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה היא ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּגדר
הּפׁשיטּות ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻעצם
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קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה האמונה)56וראה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות

המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך

שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם

גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה eze`ivnאלקות mvrl

) בגילוי מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף זהznbecaהוא גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CLÓ ÏÚÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»»∆¿ƒ∆∆¿…«∆∆
˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L ˙B�È„ÓÏ Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»ƒ¿∆»««»ƒ¿ƒ∆∆¿»«¬…
(Ck Ïk) Ì‰a ¯k� ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ«¿»»≈ƒ»»∆»»
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿ƒ¿ƒ

‰nÎÂ ‰nk CLÓ LÙ�∆∆∆∆«»¿«»
¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈ�L»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ì‰a»∆ƒ∆∆«¿»»
˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…

ÌÈÈeÏb‰מעשה ובשעת «¿ƒ
בפני התבטלו הגלויים הכוחות

הנשמה עצם של ¿אולםÂהגילוי
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ� ‡Ï…«¬»«¿≈∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepLƒ«…«¿ƒ

ÌÓˆÚ55‰Êc] שלמדנו. «¿»¿∆
ה' ‰ÓLp‰בסעיף ÌˆÚL∆∆∆«¿»»

ÌˆÚ‰ ‡È‰של(והפנימיות ƒ»∆∆
הנפש דרגות ּדכחֹותÌb)כל «ְֹ

‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) ְִַ««¿ƒ
איננה התגלותו לכאורה זה ולפי

להם העניין,זרה ‰e‡,אך
Lהגלויים הכוחות של ∆שייכותם
‰ÓLp‰ל ÌˆÚבכךהיא ∆∆«¿»»
Ì‰lLש ÌˆÚ‰ ‡e‰כלומר »∆∆∆»∆

שלהם הפנימית הנקודה הוא

נפרד בלתי חלק היותם מצד

כולה Ê‰אולםÂמהנשמה ÔÈ‡ ¿≈∆
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL Ì�È�ÚÏ CiLלהּצּיּור.[Ì‰lL «»¿ƒ¿»»∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆

Âזאת בנינוחותלעומת הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר ¿
והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו הנפש, כוחות כל של

זה עם וביחד הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את הגורמת

כך כדי עד הנפש כוחות כל את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של תשוקתה

הרי בגלות, ההימצאות עצם את לשאת יכולים ÌˆÚcשאינם Èelb‰«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰המתבטאÓ ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰L ‰Êaעצם‡e‰L ‰f «¿»»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆

˙eÏba ‡ˆÓ�זה גילוי (הרי BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰רק לא ƒ¿»«»∆«…«¿ƒ∆

גם אלא הפנימית Á„הּצּיּורמהותם BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈¿«
‰ÌˆÚ(=אחד) ÌÚ56. ƒ»∆∆

בהתגלותה האמורים האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית הנשמה כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של

שנעשה כפי "אלוקות היא

בן בדוגמת נברא". בבחינת

אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

כלולה הייתה היא תחילה הרי

חלק והייתה האבא של במוחו

היא מכן לאחר ממנו, נפרד בלתי

ונעשתה האבא של ממוחו ירדה

כן כמו לעצמה. ממשות בעלת

עצם של הגלויה מציאותה

ממשות לה שיש כזו היא הנשמה

דבוקה שהיא אלא עצמה משל

ברוך בקדוש לגמרי ומאוחדת

האמיתית מציאותה אך הוא.

שאיננה כזו היא העליון בשורשה

כלולה היא אלא עצמו בפני דבר

ממש. הוא ברוך ≈¿LÈÂבקדוש
c ,¯ÓBÏלהסיבה‰ÊÌˆÚL «¿∆∆∆∆
‰ÓLp‰כשלעצמה¯eiv‰Â «¿»»¿«ƒ
˙BÁk‰cכשלעצמםÌ‰ ¿«…≈

ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
האחד של התגלותו אשר נפרדים

השני של התבטלותו את ,דורשת
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰המוגבלת מהתבנית למעלה היותה עם ¿ƒ∆«∆∆«¿»»

גם סוף סוף אך הנפש כוחות a‚„¯של ˙¯c‚Ó ‡È‰מסויימת ,ו'תבנית' ƒÀ¿∆∆¿∆∆
¯„b‰Â'וה'תבניתdlLש בכך מוגדרת שהיא זה עצם ÏÚÓÏ‰הוא ‡È‰ ¿«∆∆∆»ƒ¿«¿»

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ'ה מוגדר,של איננו הוא ברוך שהקדוש כשם הרי À¿∆∆¿»«¿

גבול', 'בלי של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית' לא שהיא, כל ב'תבנית'

גם הרי ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים דבר כאשר שהרי

ו'נושא מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו
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ּובימי לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבמּתן
זה ּכי הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
ׁשּכפה מּפני היה ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקּדימּו

ּכגיגית הר מלמעלה52עליהם ּגּלּוי אחׁשורֹוׁש53, ּובימי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש עצמם. מּצד הּקּבלה ְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה מּצד אלקּותd`Fxּדיׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ¨ֱֹ
נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ׁשּמּצד ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(אמּונה

ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן וזה54לנׁשמע , ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּכי הּוא, עצמם, מּצד הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבימי
הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נתּגּלה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאז

ע ּובפרטּיּותהתקּׁשרּות מציאּותם. עצם ׁשּמּצד צמית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ּבגּלּוי ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיֹותר
הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי הּנ"ל. ענינים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשני

ׁשּבנֹוגע לֹומר, יׁש miiElBdנפׁש, zFgMlהּואFnMּדבר ְֵֵֶֶֶַַ©Ÿ©§¦§ָָ
ׁשּבהיֹותם אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹוסף.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א ח"ב)54תו"א תער"ב מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע'
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˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â)ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
עליהם שהאירה עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

eÓÈc˜‰Lשהרימלמעלה ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ
אמירת ∆¬»'�NÚ‰'את

‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï¿ƒ¿«¿««»
L È�tÓ ‰È‰ברוך הקדוש »»ƒ¿≈∆

‰¯הוא Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk»»¬≈∆«
˙È‚È‚k52,זו כפייה ומשמעות ¿ƒƒ

עליהם שהאיר אורÈelbהיא ƒ
גדולה אהבה ÏÚÓÏÓ53‰של ƒ¿«¿»

בפניו לעמוד יכלו לא ,אשר
eזאת ≈ÈÓÈ·ƒלעומת

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
התורה ÌÓˆÚשל „vÓשהרי ƒ««¿»

ברצונם הנפש את מסרו .הם
,¯ÓBÏ LÈÂמדובר כאשר שגם ¿≈«

אצל שקיימת האמונה אודות

הרי טבעו, מצד יהודי

Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא( זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰�eÓ‡באה‰aÒ „vn,חיצונית ¡»∆ƒ«ƒ»

עצמה הנשמה מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה ‰e‡הנשמה (
(‰¯Bz ÔzÓa) 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�' eÓÈc˜‰L C¯c ÏÚזה שהיה «∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«¿««»

‰ÏÚÓÏc Èelb‰ „vÓ54עליון אור זה היה תורה במתן עצמם. מצד ולא ƒ««ƒƒ¿«¿»
הגילוי זה למעלה ובנשמה סיני, הר למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר

הזמן כל עליה החופף ה' אור Âשל זאת, ‡LB¯ÂLÁלעומת ÈÓÈaL ‰Ê ¿∆∆ƒ≈¬«¿≈
˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙� Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰»¿»««»»ƒ««¿»ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿

L ˙e˜Ï‡aביהודי ‰ÓLp‰,קיימת ÌˆÚ „vnזו ו' בסעיף שכאמור ∆¡…∆ƒ«∆∆«¿»»
LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈

ÌbL ,¯ÓBÏמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌ�LÈבזה «∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««

עצמו. האדם עם

האדם נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדםלמדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

הרגליים. של ה'נשמה' והיא הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

של חשיבותו את להגדיר ניתן האדם, בגוף השונים באיברים מביטים כאשר

התפקיד מצד איבר כל של חשיבותו את לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

חלק היותו מצד חשיבותו את לראות גם ניתן אך אליו. דווקא השייך המיוחד

לו, המיוחד מתפקידו הנובעת הראשונה, החשיבות כולו. מהאדם נפרד בלתי

אולם האיברים. משאר שונה הוא בה האיבר של הגלויה בצורתו קשורה היא

נפרד בלתי חלק היותו היא האיבר של העיקרית חשיבותו הנשמה מבחינת

אם הבט מבלי כולו, מהאדם

ברגל. או ביד מדובר

אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה

ורגשותיו שכלו שהם הגלויים

הנשמה. עצם וישנה האדם, של

של הפנימית המהות מבחינת

כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

בלתי חלק שהוא בכך היא כח

אך כולה. מהנשמה נפרד

של הגלויה מציאותם מבחינת

מהותו את יש כח לכל הכוחות,

כח לכל אותו. המייחדת הפרטית

הרוחנית ה'תבנית' ישנה

את שמייחד מה אותו. המייחדת

ה'תבנית' היא השכל כח

מידה באותה שכל, של הרוחנית

החסד כח את שמייחד שמה

של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש

בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית' חסד.

ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'. הוא

אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות כל

מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו מבחינתה

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור' לגביה כולה.

עצם של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

התגלות אין מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

באמת קשורה תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומתעל הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
�LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�Úaגזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון, ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚B�aלמרות
הּגלּויים המוגבלתלּכחֹות במציאותם קשור איננו הנשמה עצם של הגילוי ְִַַֹ

מבחינתם מלמעלה�ÛÒBשc·¯ּכמֹונחשב‰e‡ולכן BÓÎeעליהם . ְ»»»¿
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL�‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ∆ƒ¿»¿»∆»»
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וגּופם עּקר נפׁשם ׁשעֹוׂשים ידי על היא זֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָאחדּות
מׁשרׁשת60טפל ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי ועל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּוא הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹּבהעצמּות,
הענינים ּבכל היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּלהם,

ÏÚÂּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה יּובן זה ידי61ּפי ּדעל , ¿«ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמדרגת עבֹודתם) ידי (על מֹוסיפים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׂשראל
ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, ּתמיד, נר יהיה זה ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמׁשה,

(נר אדם62ּדהּנׁשמה נׁשמת (ּבׁשוה,63הוי' ּתמיד הּוא ( ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על הּוא ׁשּנּוי), ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבלי
ׁשּנּוי, ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה), (ואּתה מׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹידי
ידי על הּוא ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּובהּמאמר
ויׁש .אלי ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׂשראל
למּטה מלמעלה ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׁשעּקר ּובקר. ערב ּבין חּלּוק יׁש ּתצּוה, ואּתה ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
(ערב) והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם הּוא ׁשּלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגּלּוי
ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ּומתּגּלה מתעֹורר זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשעל
הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), (סעיף לעיל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנתּבאר
ׁשאפׁשר למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות עמדּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָ(ערב)
נּכר אין (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלעסק

נפ הּמסירּות העניןּבהם ואמּתית מּקדם. להם ׁשהיה ׁש ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
עבֹודתם ידי על הּוא ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּדנר
עצם עם 'חד' יהיּו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם יׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשל

.אלי ויקחּו ְְְִֵֶַָָהּנׁשמה,
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חד ּכּוּלא הם ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּפי57ּדהּנׁשמה ועל . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּדבחינת לֹומר, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזה
מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא נפׁש מסירּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻידי
ּובחינת ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה הּפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבענין
מּזה ּדכתית הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמאֹור
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָֻמׁשרׁשת

ּבהּמאמרLÈÂיא) הּמבאר עם זה ּבפרּוׁש58לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ּדלאחרי גֹו', זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹאלי
ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה יׂשראל יביאּו אזי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו עבֹודתם ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹעל
ׁשּמׁשה ּדזה האדם, ּבעבֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹומר
ּומפרנס זן ׁשהּוא הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מּצד ׁשהיא ּכמֹו על נֹוסף ּתהיה ׁשהאמּונה האמּונה, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּויים
מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם מּצד ּגם ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקּות)
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
ּומחּבר) (מקּׁשר מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאת
יׂשראל ּכל הּנׁשמה, עצם מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

חד ׁשּנמׁש59הם (לאחרי ּדיׂשראל העבֹודה ידי ועל .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּביׂשראל

) ׁשּלהם לעצםxEISdהּגלּויים מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ְִֶֶַָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ
עצם ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה,
(ויקחּו מׁשה ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּכמֹו האמּתי ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה זה ידי על ּכי ,(ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאלי

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָֻׁשהיא

,¯ÈÚ‰Ïe].ּדיׂשראל ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּנׁשמה עצם ידי על ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאחדּות

היא ּבהם ולכן,FnMׁשּמתּגּלית מציאּותם. על נֹוסף ּדבר ְִִֵֶֶַָ§ְְִֵַָָָָָ
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שעח.)57 ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם לעיל)58ראה הובא - ד סעיף

חילוקי)59ס"ב. ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות
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כן כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»
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איננה זו שהוספה לחשוב ניתן

בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

על ממילא באה היא אלא ישראל
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‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿∆ƒ
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ישראל בני של הגלויה

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



כז devz dz`e

וגּופם עּקר נפׁשם ׁשעֹוׂשים ידי על היא זֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָאחדּות
מׁשרׁשת60טפל ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי ועל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּוא הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹּבהעצמּות,
הענינים ּבכל היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּלהם,

ÏÚÂּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה יּובן זה ידי61ּפי ּדעל , ¿«ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמדרגת עבֹודתם) ידי (על מֹוסיפים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׂשראל
ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, ּתמיד, נר יהיה זה ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמׁשה,

(נר אדם62ּדהּנׁשמה נׁשמת (ּבׁשוה,63הוי' ּתמיד הּוא ( ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על הּוא ׁשּנּוי), ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבלי
ׁשּנּוי, ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה), (ואּתה מׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹידי
ידי על הּוא ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּובהּמאמר
ויׁש .אלי ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׂשראל
למּטה מלמעלה ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׁשעּקר ּובקר. ערב ּבין חּלּוק יׁש ּתצּוה, ואּתה ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
(ערב) והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם הּוא ׁשּלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגּלּוי
ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ּומתּגּלה מתעֹורר זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשעל
הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), (סעיף לעיל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנתּבאר
ׁשאפׁשר למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות עמדּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָ(ערב)
נּכר אין (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלעסק

נפ הּמסירּות העניןּבהם ואמּתית מּקדם. להם ׁשהיה ׁש ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
עבֹודתם ידי על הּוא ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּדנר
עצם עם 'חד' יהיּו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם יׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשל

.אלי ויקחּו ְְְִֵֶַָָהּנׁשמה,
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ÔÎÏÂ,כשלעצמה ש. בכך ביטוי לידי בא זה ÏÚדבר ‡È‰ BÊ ˙e„Á‡ ¿»≈«¿ƒ«
L È„Èישראל אתÌÈNBÚבני Âכ�ÌLÙומחשיבים ¯wÚאתÌÙe‚ ¿≈∆ƒ«¿»ƒ»¿»

אחרËÏÙ60כ ליהודי אחד יהודי של שייכותו את לראות קשה זה גםבאופן »≈
הפרטית ומציאותו לגופו השייכים Âבדברים ÌˆÚאולם. Èelb È„È ÏÚ ¿«¿≈ƒ∆∆

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

LכאמורÌb ‰Ê È„È ÏÚ ∆«¿≈∆«
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ¯eiv‰«ƒ¿…«¿ƒ

,ÌˆÚ‰ ÌÚ '„Á' ‡e‰אזי «ƒ»∆∆
‰È‡גם Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰»«¿¿ƒ¿»≈ƒ

אלא נפשם בעצם רק «¿ÏÎaלא
Ìb ,Ì‰lL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆»∆«
ÌÈÎÈiM‰ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ

.[Ûeb‰Ï¿«
א' בסעיף המאמר בתחילת

'ואתה בפסוק הדיוק הוזכר

שנרות בו שנאמר בכך תצוה'

תמיד' 'נר להיות צריכים המנורה

בבית הדלקתם שזמן למרות

היממה כל במשך איננו המקדש

על בוקר. עד מערב דווקא אלא

"וקבל במאמר מבואר כך

אדמו"ר כ"ק של היהודים"

קשור שהדבר הריי"צ

הנרות, של הרוחנית במשמעותם

הנשמות הינם הנרות אשר

אדם". נשמת ה' "נר ככתוב

‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»«
¯Ó‡n‰a ·e˙kL61וקבל" ∆»¿««¬»

È„Èהיהודים" ÏÚc ,¿«¿≈
ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ«
˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»¿«¿≈«

‰Ê È„È ÏÚ ,‰LÓדווקא …∆«¿≈∆
,„ÈÓz ¯� ‰È‰Èƒ¿∆≈»ƒ

‰ÓLp‰c ¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏcהנשמה אור לנר(כלומר הנמשלת ¿ƒ¿»∆∆«≈¿«¿»»
‡„Ì"62"�¯ככתוב ˙ÓL� 'ÈÂ‰63‡e‰ להאיר) ÈÓz„יצליח ≈¬»»ƒ¿«»»»ƒ

יאיר( הנשמה אור האדם, נתון בהם והירידות העליות למרות ¿אופןaכלומר
‰ÂLהמשתנים המצבים ‰e‡בכל ,(ÈepL ÈÏa האדם, של בכוחו לא »∆¿ƒƒ

דווקא אלא CLÓpLעצמו ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È ÏÚומתגלהÏÚ «¿≈ƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿««
) ‰LÓ È„Èכאמור עבודתו eˆz‰'),שזו ‰z‡Â'מציאותו שלעומת כיוון ¿≈…∆¿«»¿«∆

הרי תמידיים שינויים תחת הנתונה האדם של ‰ÓLp‰הגלויה ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»
e ,ÈepL CiL ÔÈ‡אולם'„ÈÓz ¯�'c ÔÈ�Ú‰L ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ≈«»ƒ¿««¬»≈∆»ƒ¿»¿≈»ƒ

‡e‰ישראל בני של בפעולתם קשור ÌÈÙÈÒBÓדווקא Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
ÌˆÚc Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«∆¿«ƒ¿∆∆

‰ÓLp‰הנעשהC¯„aשל hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'לא כלומר «¿»»¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
אלא האדם של eˆz‰'מצידו ‰z‡Â' È„È ÏÚרבינו משה ידי על ,כלומר «¿≈¿«»¿«∆

elÁ˜אכן LÈוהבדלÔÈa ≈ƒ≈
של רוחנית eתקופה '·¯Ú'בין ∆∆

של wÚL¯כזו .'¯˜·'…∆∆ƒ«
dlL Èelb‰הנשמה עצם של «ƒ∆»

דווקא‰e‡כשלעצמה

˙BÓÏÚ‰ Ì�LiLk¿∆∆¿»«¬»
ÌÈ¯zÒ‰Âדברים כלומר ¿∆¿≈ƒ

ומסתירים עלהמעלימים

מיהודי למנוע ומנסים ה' מציאות

ה' רצון את תקופה(למלא זו

חושך Ú'È„È¯·')של ÏÚL ∆∆∆«¿≈
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰Ê∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ� ˙e¯ÈÒn‰כאשר אך «¿ƒ∆∆
נעלמת 'בוקר' של תקופה מגיעה

הנשמה עצם של התגלותה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰l‡ ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«≈∆

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaLשל זמן ∆ƒ¿««¿≈»
'˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ

ÌB˜ÓÏ e‡aLk ,LÙ�∆∆¿∆»¿»
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»

של( �k¯מצב ÔÈ‡ ,('¯˜a'…∆≈ƒ»
LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a»∆«¿ƒ∆∆
Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰Lאם ∆»»»∆ƒ…∆«

‰ÔÈ�Úכן, ˙ÈzÓ‡הענין=) ¬ƒƒ»ƒ¿»
ÈÓz„'האמיתי) ¯�'c¿≈»ƒ

ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L)∆≈«»ƒ
של בתקופה גם להאיר וממשיך

È„È'בוקר' ÏÚ ‡e‰ («¿≈
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Úש לכך לגרום היא עליהם המוטלת Ìbהעבודה ¬»»∆ƒ¿»≈∆«
„Á eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk(אחד=),‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌÚההוספה שזו …«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆«¿»»

ידם על ‡EÈÏ'.הבאה eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
'כתית המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

בחלקו להיכתב צריכות היו שבנשמה ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

מדוע רבינו, משה של עבודתו על המדבר תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

בני של עבודתם על המדבר הפסוק של השני בחלקו מופיעות הן כן אם

ישראל.
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חד ּכּוּלא הם ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּפי57ּדהּנׁשמה ועל . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּדבחינת לֹומר, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזה
מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא נפׁש מסירּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻידי
ּובחינת ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה הּפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבענין
מּזה ּדכתית הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמאֹור
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָֻמׁשרׁשת

ּבהּמאמרLÈÂיא) הּמבאר עם זה ּבפרּוׁש58לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ּדלאחרי גֹו', זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹאלי
ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה יׂשראל יביאּו אזי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו עבֹודתם ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹעל
ׁשּמׁשה ּדזה האדם, ּבעבֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹומר
ּומפרנס זן ׁשהּוא הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מּצד ׁשהיא ּכמֹו על נֹוסף ּתהיה ׁשהאמּונה האמּונה, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּויים
מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם מּצד ּגם ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקּות)
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
ּומחּבר) (מקּׁשר מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאת
יׂשראל ּכל הּנׁשמה, עצם מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

חד ׁשּנמׁש59הם (לאחרי ּדיׂשראל העבֹודה ידי ועל .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּביׂשראל

) ׁשּלהם לעצםxEISdהּגלּויים מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ְִֶֶַָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ
עצם ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה,
(ויקחּו מׁשה ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּכמֹו האמּתי ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה זה ידי על ּכי ,(ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאלי

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָֻׁשהיא

,¯ÈÚ‰Ïe].ּדיׂשראל ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּנׁשמה עצם ידי על ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאחדּות

היא ּבהם ולכן,FnMׁשּמתּגּלית מציאּותם. על נֹוסף ּדבר ְִִֵֶֶַָ§ְְִֵַָָָָָ
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שעח.)57 ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם לעיל)58ראה הובא - ד סעיף

חילוקי)59ס"ב. ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כן כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙�ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«
‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„È¿≈¿ƒ∆∆ƒ

BÓkדרגת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿
˙¯c‚Ó ‡È‰LעדייןÔÈ�Úa ∆ƒÀ¿∆∆¿ƒ¿«

‰ÏÚÓlL '˙eËÈLt'‰«¿ƒ∆¿«¿»
e ,˙BÁÎc ¯eivÓזאת לעומת ƒƒ¿…

'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·¿ƒ««»¿«¿»»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»

Ó '˙È˙Î'cעצם‰f ¿»ƒƒ∆
‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»¿
˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆

a.˙eÓˆÚ‰¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58וקבל" «¿…»¿««¬»
‰e˙k·היהודים" Le¯Ùa¿≈«»

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆

,'Â‚ ˙ÈÊשל הפנימי שהפירוש «ƒ
הוא LnL‰הפסוק È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆…∆

È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ'¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ¿…∆∆∆«ƒ

È„Èכלומר ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈
¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ

.‰LÓ ˙‚¯„Óaהיה לכאורה ¿«¿≈«…∆
איננה זו שהוספה לחשוב ניתן

בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

על ממילא באה היא אלא ישראל

את מקבלים שהם זה עצם ידי

רבינו משה של ¿אולםÂהשפעתו
ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ

‰Êaקשור זה דבר כיצד »∆
‰Êc ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈
˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
‰�eÓ‡‰L ,‰�eÓ‡‰»¡»∆»¡»
BÓk ÏÚ ÛÒB� ‰È‰zƒ¿∆»«¿

„vÓ ‡È‰LדרגתÌÈÈelb‰ ∆ƒƒ««ƒƒ
‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¿«¿»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯תהיה [היא .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ìbמשה של פעולתו »¡…«ƒ«∆∆«¿»»
הוא ברוך הקדוש של סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו

עצמם לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם Ó‰אלא e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pLהפסוק‰z‡Â' ∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«»

'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
נעשית מי עם בו שמוזכר ללא

שלהם והחיבור הריה'צוותא'

LnL‰מכך ÚÓLÓ«¿«∆…∆
(¯aÁÓe ¯M˜Ó) '‰ÂˆÓ'¿«∆¿«≈¿«≈
ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«¿»
לבין בינם מאחדם כלומר

קשורה,עצמם היא גם זו פעולה

הנשמה עצם של Èkƒבהתגלותה
ÌˆÚ „vÓÏk ,‰ÓLp‰ ƒ«∆∆«¿»»»

„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59 ƒ¿»≈≈«
‰B·Ú„‰(=אחד) È„È ÏÚÂ .[¿«¿≈»¬»

Ï‡¯NÈcהמתאפשרת(עצמם ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈa CLÓpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»«¿≈
˙BÁk ÌbL ,(‰LÓ…∆∆«…

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰הּצּיּור «¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰cבני של עבודתם ¿«…

כזו בצורה להעמידם היא ישראל

ÌˆÚÏש ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
‰Ê È„È ÏÚ ,‰ÓLp‰«¿»»«¿≈∆
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ�«¬∆ƒ¿¿»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙�Â ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆

LÓ‰תחילה È„È ÏÚ«¿≈…∆
È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆ƒ«¿≈
dL¯L da ‰lb˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«∆»»¿»
‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¿≈∆
˙e„Á‡‰a Ìb ÛqÂ˙�ƒ¿«≈«¿»«¿

.Ï‡¯NÈcכיוון˙e„Á‡‰L ¿ƒ¿»≈∆»«¿
Ï‡¯NÈcהנגרמתÈ„È ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿≈

˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈
Ì‰aדורשת זו התגלות אשר »∆

גופם של ההתבטלות את

כיוון הגלויים, וכוחותיהם

יהודי בין הבדל יש שמבחינתם

לכן אחר, ליהודי È‰ƒ‡אחד
נחשבת זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש ÏÚ ÛÒB�»«¿ƒ»
ישראל בני של הגלויה
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מוגה בלתי

.Êרגילים הרי - לזה ונוסף ושנה. שנה בכל תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי שלפני לשבת שייך לעיל ...האמור
זו. דשנה המיוחדת מהקביעות ללמוד צריכים) - (ובמילא שיכולים ההוראה את גם לבאר

שממנה בשבת טובות החלטות קבלת עלֿידי הגאולה לימי ההכנה כללות אודות לעיל האמור מלבד - ובעניננו
ששי ויום חמישי יום הם הגאולה שימי זו, דשנה מהקביעות נוסף ולימוד הוראה יש הגאולה, ימי מתברכים
בלק). פרשת היא הגאולה ימי שלפני שהשבת (מכיון פינחס פרשת היא הגאולה דימי השבוע ופרשת בשבוע,

עד שלאחריֿזה, השנים כל על בתקפה היא מיוחדת מקביעות הנלמדת שההוראה פעמים כמה וכמדובר
כזו קביעות שתבוא הבאה יותר.31לפעם נעלה באופן זה בענין הוספה תהיה שאז ,

לפשוט גם מישראל, ואחד אחד לכל מובנת להיות צריכה השנה מקביעות שלמדים ההוראה שגם ומובן,
הוראה מלשון (תורה התורה הוראות ככל "מורשה32שבפשוטים, מישראל, ואחד אחד לכל ירושה להיותה אשר (

יעקב" מישראל.33קהלת ואחד אחד לכל הוראותיה שייכים ,

י"ב לחגיגת במכתבו הגאולה בעל שכותב כפי - תמוז י"בֿי"ג הגאולה לימי בנוגע במיוחד מודגש זה וענין
הראשונה מצוה,34תמוז שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי כל גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא :

באופן יכונה", ישראל ד"בשם ומצב במעמד שנמצא יהודי שאפילו היינו, יכונה", ישראל בשם אשר את וגם
בלבד כינוי גאולה35של של אופן באותו היא שגאולתו אלא עוד ולא תמוז, די"ב הגאולה שייכת אליו גם -

בלבד". ד"אותי לגאולה ועד תורתנו", "מחבבי אצל שהיא כפי

ואחד אחד לכל מובנת להיות צריכה - זו בשנה הגאולה דימי מהקביעות ההוראה שגם מובן, שכן, ומכיון
שבפשוטים. פשוט אחר: ובסגנון יכונה", ישראל בשם "אשר לזה גם מישראל,

.Áנכנסים הגאולה שמימי כך ששי, וביום חמישי ביום - כאמור - היא זו בשנה הגאולה דימי הקביעות
השבת. ליום ומיד תיכף

בזה: והענין

ציווי ישנו המעשה שבימי מכיון הרי - המעשה ימי באים ולאחריהם השבוע, באמצע הם הגאולה ימי כאשר
ז"ל חכמינו ובלשון העולם, בעניני לעסוק נצטוו36התורה כך שבת של מצותֿעשה על ישראל שנצטוו "כשם :

דחול". "עובדין העולם, בעניני לעסוק יורדים הגאולה מימי שכן, ירידה, של ענין שישנו נמצא, המלאכה", על

א הגאולה, מימי באים עתה זה שהרי מיוחד, "שטורעם" של באופן הוא זה יום שגם אמת בלהן
ירידה, של ענין זה הרי - הרבים" "רשות עניני העולם, בעניני לעסוק צריכים שסוףֿכלֿסוף מכיון אףֿעלֿפיֿכן,
עולם של יחידו האל"ף, את שממשיכים ענינה "גאולה" כי: הגאולה, ענין היפך שהוא למקום לירידה ועד

"גאולה" מ"גולה" עושים ועלֿידיֿזה ב"גולה", - אחד) בחינת -37(ועלֿכלֿפנים הרבים" ש"רשות ונמצא, ,
אל"ף), (ללא "גולה" של ענין הוא - האל"ף בו שחסר מפני ו"אחד", עולם) של (יחידו ד"יחיד" הענין היפך
התעסקות של ומצב למעמד הגאולה דימי ומצב מהמעמד לצאת צריכים כאשר כן, ואם ה"גאולה". ענין היפך

ירידה. של ענין זה הרי - הרבים" ב"רשות הנמצאים העולם בעניני

לאחריהם שמיד ששי, ויום חמישי ביום השבוע, בסוף היא תמוז די"בֿי"ג הקביעות כאשר זאת, ולעומת
צריך שלא מכיון הגאולה דימי ומצב למעמד ביחס ירידה שום שאין בלבד זו לא הרי - השבת ליום נכנסים
מהֿשאיןֿכן החול, בימי אלא אינה דחול בעובדין ההתעסקות [שהרי דחול בעובדין לעסוק אסור) - (ואדרבה

וקיימא" "מקדשא - השבת קודש"38ביום "מקראי - שענינו טוב' 'יום וכן בחינת39, את וממשיכים שקוראים ,
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ב.31) צח, ברכה לקו"ת ראה
ב.32) נג, זח"ג וראה הרד"ק. בשם בראשית ר"פ גו"א
ד.33) לג, ברכה
אדמו"ר34) קודש אגרות .263 ע' תש"ח קמו. ע' תרפ"ח סה"מ

פ. ע' ח"ב מוהריי"צ
ואילך.35) 329 ס"ע ח"ח לקו"ש ראה

וש"נ.36) .54 הע' 71 ע' חי"א לקו"ש ט. כ, יתרו מכילתא ראה
ג.37) לה, בהעלותך לקו"ת
בהר38) אוה"ת ואילך. סע"ג סט, יתרו תו"א וראה א. יז, ביצה

ואילך. תריא ע'
ב.39) כג, אמור

`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ÏÚÂּבּכתּוב נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נכלל לּמאֹור ּבכתית ּכי גֹו', אלי לויקחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּבהמׁש
ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגם
ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ּדענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגלּות,
הּנׁשמה, לעצם מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכחֹות
עצם היא זה ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובחינת
נאמר ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשמה

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּכתית

(·È‰p‰Âּבני את ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
ּבני את יצּוה ׁשּמׁשה הּוא גֹו' אלי ויקחּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל
ּבפנימּיּות ּגם מּובן ּומּזה גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָיׂשראל
הּוא יׂשראל ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהענינים,
גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ׁשּממׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבאפן
מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֻּוכמֹו
את ּולגּלֹות לעֹורר ׁשעבֹודתֹו ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָוחמי
היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
ׁשּיהיּו ועד עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד ְִִִִֵֵֶַַַַָָֹנר

ÏÚÂהאמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
הּמּטה. מּצד ּגם אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּׁשלמה,
אלי (ויקחּו הּנרֹות והדלקת הּׁשמן הבאת אז ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָויהיה
הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשמן
מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּׁשליׁשי,

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאתL ‰Êשל �‡Ó¯העניין '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ«»∆¡«
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙kaשל 'È˙Î˙משמעות «»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ

ÏÏÎ� '¯B‡nÏאלא גזירה של בזמן הקיים ה'כתית' רק Ï‡¯NiLלא ‰Ê Ìb «»ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„�Â ÌÈ¯e·L Ì‰עצם‰Ê ÔÈ�Úc ,˙eÏba Ì‰L ‰f ≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿ƒ¿»∆

ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈¬»»∆
L Ï‡¯NÈש פועלים Ìbהם ƒ¿»≈∆«

Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒ∆»∆
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«

p‰ ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È‰ÓL ¿≈∆ƒ∆∆«¿»»
˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒÀ¿∆∆

Â ,˙eÓˆÚ‰aקשור שזה כיוון ¿»«¿¿
ישראל בני של ≈«ÔÎÏבעבודתם

'¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡�∆¡«»ƒ«»
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆

.'Â‚
(·Èשגם מבואר זה בסעיף

בני של מצידם הבאה העבודה

ידי על נעשית עצמם ישראל

כן וכמו רבינו, ממשה כח נתינת

כח נתינת ידי על אנו בדורינו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â'אליך 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
בני של בתפקידם הקשורות

שייכות הן גם עצמם ישראל

הקשורות תצוה' 'ואתה למילים

רבינו משה של שהריבעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰פי על «≈¿«¿
מקרא של aפשוטו ƒפסוק)

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆
È�a ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰∆…∆¿«∆∆¿≈

L Ï‡¯NÈהםEÈÏ‡ eÁwi ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓe .'Â‚שכךÌb ƒ∆»«

‰Êc ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnLכזה באופן רק לא ∆…∆¿«∆¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד צריכים הם מכן שלאחר

זה Lאלא ÔÙ‡aהואCÈLÓnונותן ÏÚמשפיע Ìb Ák ˙�È˙� Ì‰Ï ¿…∆∆«¿ƒ»∆¿ƒ«…«««
במילים הרמוזה מכן לאחר הבאה ÔÎעבודתם BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆¿≈

‰LÓÏ Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿…∆
˙M„˜ „B·k ,e�¯B„aL∆¿≈¿¿À«
‡ÈN� ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e�¯Bc≈∆¬»¿≈
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

ÔÙ‡aכח להם נותן שהוא ¿…∆
e„·ÚÈ Ck ¯Á‡L∆««»««¿
,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú¬»»¿…««¿»

Âהוא ידו על שניתן Ú„הכח ¿«
יצליחו שהם כך ¿eÈ‰iL∆ƒכדי

Ba CiL ÔÈ‡L '„ÈÓz ¯�'≈»ƒ∆≈«»
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepLƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Âכשם ¿«¿≈»∆»
הוא הנשמה אור של שהתגלותה

של הגלויה מציאותו מצד גם

העולם בכל גם כך ∆¿È‰Èƒ‰האדם
„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈
'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆∆∆
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מוגה בלתי

.Êרגילים הרי - לזה ונוסף ושנה. שנה בכל תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי שלפני לשבת שייך לעיל ...האמור
זו. דשנה המיוחדת מהקביעות ללמוד צריכים) - (ובמילא שיכולים ההוראה את גם לבאר

שממנה בשבת טובות החלטות קבלת עלֿידי הגאולה לימי ההכנה כללות אודות לעיל האמור מלבד - ובעניננו
ששי ויום חמישי יום הם הגאולה שימי זו, דשנה מהקביעות נוסף ולימוד הוראה יש הגאולה, ימי מתברכים
בלק). פרשת היא הגאולה ימי שלפני שהשבת (מכיון פינחס פרשת היא הגאולה דימי השבוע ופרשת בשבוע,

עד שלאחריֿזה, השנים כל על בתקפה היא מיוחדת מקביעות הנלמדת שההוראה פעמים כמה וכמדובר
כזו קביעות שתבוא הבאה יותר.31לפעם נעלה באופן זה בענין הוספה תהיה שאז ,

לפשוט גם מישראל, ואחד אחד לכל מובנת להיות צריכה השנה מקביעות שלמדים ההוראה שגם ומובן,
הוראה מלשון (תורה התורה הוראות ככל "מורשה32שבפשוטים, מישראל, ואחד אחד לכל ירושה להיותה אשר (

יעקב" מישראל.33קהלת ואחד אחד לכל הוראותיה שייכים ,

י"ב לחגיגת במכתבו הגאולה בעל שכותב כפי - תמוז י"בֿי"ג הגאולה לימי בנוגע במיוחד מודגש זה וענין
הראשונה מצוה,34תמוז שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי כל גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא :

באופן יכונה", ישראל ד"בשם ומצב במעמד שנמצא יהודי שאפילו היינו, יכונה", ישראל בשם אשר את וגם
בלבד כינוי גאולה35של של אופן באותו היא שגאולתו אלא עוד ולא תמוז, די"ב הגאולה שייכת אליו גם -

בלבד". ד"אותי לגאולה ועד תורתנו", "מחבבי אצל שהיא כפי

ואחד אחד לכל מובנת להיות צריכה - זו בשנה הגאולה דימי מהקביעות ההוראה שגם מובן, שכן, ומכיון
שבפשוטים. פשוט אחר: ובסגנון יכונה", ישראל בשם "אשר לזה גם מישראל,

.Áנכנסים הגאולה שמימי כך ששי, וביום חמישי ביום - כאמור - היא זו בשנה הגאולה דימי הקביעות
השבת. ליום ומיד תיכף

בזה: והענין

ציווי ישנו המעשה שבימי מכיון הרי - המעשה ימי באים ולאחריהם השבוע, באמצע הם הגאולה ימי כאשר
ז"ל חכמינו ובלשון העולם, בעניני לעסוק נצטוו36התורה כך שבת של מצותֿעשה על ישראל שנצטוו "כשם :

דחול". "עובדין העולם, בעניני לעסוק יורדים הגאולה מימי שכן, ירידה, של ענין שישנו נמצא, המלאכה", על

א הגאולה, מימי באים עתה זה שהרי מיוחד, "שטורעם" של באופן הוא זה יום שגם אמת בלהן
ירידה, של ענין זה הרי - הרבים" "רשות עניני העולם, בעניני לעסוק צריכים שסוףֿכלֿסוף מכיון אףֿעלֿפיֿכן,
עולם של יחידו האל"ף, את שממשיכים ענינה "גאולה" כי: הגאולה, ענין היפך שהוא למקום לירידה ועד

"גאולה" מ"גולה" עושים ועלֿידיֿזה ב"גולה", - אחד) בחינת -37(ועלֿכלֿפנים הרבים" ש"רשות ונמצא, ,
אל"ף), (ללא "גולה" של ענין הוא - האל"ף בו שחסר מפני ו"אחד", עולם) של (יחידו ד"יחיד" הענין היפך
התעסקות של ומצב למעמד הגאולה דימי ומצב מהמעמד לצאת צריכים כאשר כן, ואם ה"גאולה". ענין היפך

ירידה. של ענין זה הרי - הרבים" ב"רשות הנמצאים העולם בעניני

לאחריהם שמיד ששי, ויום חמישי ביום השבוע, בסוף היא תמוז די"בֿי"ג הקביעות כאשר זאת, ולעומת
צריך שלא מכיון הגאולה דימי ומצב למעמד ביחס ירידה שום שאין בלבד זו לא הרי - השבת ליום נכנסים
מהֿשאיןֿכן החול, בימי אלא אינה דחול בעובדין ההתעסקות [שהרי דחול בעובדין לעסוק אסור) - (ואדרבה

וקיימא" "מקדשא - השבת קודש"38ביום "מקראי - שענינו טוב' 'יום וכן בחינת39, את וממשיכים שקוראים ,
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ב.31) צח, ברכה לקו"ת ראה
ב.32) נג, זח"ג וראה הרד"ק. בשם בראשית ר"פ גו"א
ד.33) לג, ברכה
אדמו"ר34) קודש אגרות .263 ע' תש"ח קמו. ע' תרפ"ח סה"מ

פ. ע' ח"ב מוהריי"צ
ואילך.35) 329 ס"ע ח"ח לקו"ש ראה

וש"נ.36) .54 הע' 71 ע' חי"א לקו"ש ט. כ, יתרו מכילתא ראה
ג.37) לה, בהעלותך לקו"ת
בהר38) אוה"ת ואילך. סע"ג סט, יתרו תו"א וראה א. יז, ביצה

ואילך. תריא ע'
ב.39) כג, אמור
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אליהו" הוא "פינחס - שלאחריהם והשבת הגאולה דימי הפרשה - פינחס לפרשת באים "מבשר51ומזה ,

חזקה"52טוב" הוי זימני "בתלתא פעמים, ג' - ואומר" מבשר מבשר "קול שאומרים וכפי הגאולה, מבשר ,53.

דידן. בעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל והשלימה האמיתית גאולה - והעיקר

***

.‡È.'גו טובו מה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË:ביותר תמוהה משנה ישנה - זו בשבת שלומדים הפרק - אבות דפרקי חמישי ...בפרק
כו'" על לעולם בא בא72"גלות ש"גלות ומה העולם, ממציאות מושלל גלות של שענין מודגש שבזה -

"עבודת אלילים", "עבודת [או זרה עבודה "על במשנה: שמונה בלתיֿרצויים ענינים מפני אלא זה אין - לעולם"
הארץ". שמיטת ועל דמים, שפיכות ועל עריות, גילוי ועל שבזה], הגירסאות ככל - ומזלות" כוכבים

להבין: וצריך

דחסידותא" "מילי - ענינה אבות המפרשים73מסכת ובלשון המשנה74, מקדימה שלכן ומדות", "מוסרים -
מלבם המשנה חכמי אותם בדו לא המסכתא שבזו והמוסרים שהמדות לך, "לומר - מסיני" תורה קיבל "משה

מסיני". נאמרו אלו אף אלא המוסר), בדרכי מלבם העולם אומות חכמי שבדו (כמו

וכי זו?! במשנה - הדין משורת דלפנים באופן שהם טובות מדות ד"חסידותא", הענין מהו ולכאורה,
דחסידותא" "מילתא של בגדר היא לעולם) גלות יבוא (שלא זו במשנה המוזכרים הענינים מארבעת הזהירות

אמרו עליהם העבירות ג' שבתורה, חמורים הכי ענינים אודות מדובר הרי שאר75- ככל דלא יעבור", ואל "יהרג
ומזה ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות דעבודהֿזרה העבירות ג' מלבד נפש, פיקוח מפני נדחים שכולם התורה עניני
("גלות זה לענין שביחס נמצא, אלו, ענינים ג' עם ביחד שנימנית שמכיון הארץ", ל"שמיטת בנוגע גם מובן

זו?! שבמשנה דחסידותא" ה"מילתא איפוא מהי כן, ואם כמותם, היא חמורה לעולם") בא

זה! ענין לבאר שיתעכב המשנה ממפרשי מישהו מצאתי לא - עתה ולעת

.‰Î:אבות בפרקי ...הביאור
מלכות וכן תפארת, גבורה חסד הקוין ג' הם - לעולם" בא "גלות שעלֿידם במשנה שמונה הענינים ד'

הוי'. שם אותיות דד' זה' ה'לעומת שהם זה', ד'לעומת

בזה: והענין

ועשו ישמעאל של ענינם - דקליפה גבורה הוא דמים ושפיכות דקליפה, חסד הוא עריות אומות121גילוי (כללות
ועשו עריות), דגילוי הענין (היפך תנאף" "לא בה שנאמר מפני - ישמעאל התורה: את לקבל רצו שלא העולם),

בו שנאמר עשו של ענינו - דמים דשפיכות הענין (היפך תרצח" "לא בה שנאמר מפני תחי'"122- חרבך ).123"על

הכתר פנימיות עד - גופא ובכתר הכתר, עד שעולה האמצעי, דקו זה' ה'לעומת הוא זרה בעבודה והענין
נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר בדרושי בנוגע124[כמבואר - היא הכתר עד בעלייתו האמצעי קו שמעלת

ושמאל]. דימין הקוין ב' גם עולים הכתר חיצוניות עד כי הכתר, לפנימיות

כידוע הארץ", ד"שמיטת הענין תוכן שזהו - המלכות לספירת עד מטה, למטה ונמשך יורד האמצעי קו והרי
המלכות. ספירת על קאי ש"ארץ"
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רטו,51) זח"ג סע"ב. קצ, זח"ב פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע
כהן מר לאו ד"ה פרש"י תשעא). (רמז פינחס ר"פ יל"ש ברע"מ. - א

ב. קיד, ב"מ -

וש"נ.52) .170 ע' ח"ח לקו"ש וראה מב. כו, בחוקותי פרש"י
וש"נ.53) רע"ב. קו, ב"מ
מ"ט.72)
א.73) ל, ב"ק ראה
בהקדמה.74) מד"ש המס'. בריש רע"ב

יו"ד75) טושו"ע ה"ב. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין
רסקנ"ז.
וש"נ.121) ישמעאל. ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ראה
מ.122) כז, תולדות
ב.123) קצב, פרשתנו זח"ג
רכ124) ס"ע ח"א תער"ב (המשך פקי"ד תרע"ג בשלום פדה ד"ה

.(152 ע' תש"ז (סה"מ פי"ב תש"ז מיומיים יחיינו ואילך).
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-40"קודש" העילוי לתכלית עד ד"ויכולו", באופן הגאולה, ימי עניני בכל והוספה עילוי ישנו זאת, עוד אלא ,[

התענוג .41בחינת

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי בבחינת הם הגאולה שימי כך, כדי השבת42ועד דיום שהאכילה היינו, ,

כבשרו ובשר דם שנעשה עד מציאותו בכל חודר זה שענין כלומר, הגאולה, דימי והעבודה הטירחא - היא
עד ונמשך החודר תענוג אלא בלבד, הענינים ברוחניות רק לא - תענוג של ובאופן אכילה), של ענין (בדוגמת
הגשמי, בגוף הרחבה שפועל לתענוג ועד כפשוטו, הגוף תענוג בזה, וכיוצא ושתיה אכילה בעניני מטה למטה

הכתוב הגמרא43ובלשון וכסיפור עצם", תדשן טובה "שמועה ע44: התרחבותשעלֿידי נפעלה התענוג נין
וככל הירידה), בשנות אפילו (או העמידה בשנות הגוף, דגידול הגיל לאחרי שהיה אינוֿיהודי, אדם, של ב"עצם"
התענוג. דענין הפעולה להיות צריכה מדה באיזו יהודי, של בעבודתו הוראה הוא זה סיפור גם הרי - התורה עניני

נפעל שאז השבת, ליום נכנסים הגאולה ימי לאחרי שמיד - זו שנה בקביעות המיוחדת המעלה איפוא זוהי
הגאולה. ימי עם הקשורים הענינים בכל והוספה עילוי

בנוגע גם כולל הגאולה, ימי עניני לכל ברכה נמשכת זו שבשבת מכיון - זו לשבת כבר שייך זה עילוי וגם
שלאחרי השבת יום שגם ובפרט השבת. ליום נכנסים לאחריהם שמיד זו, דשנה הגאולה שבימי המיוחד לעילוי
בנוגע רק לא היא יומין", כולהו מתברכין "מיניה השבת, דיום הברכה שכן, זו, משבת מתברך - הגאולה ימי

השבת ליום בנוגע גם אלא המעשה, ימי .45לששת

זה הרי שלכן תמוז, י"בֿי"ג עניני לכל בקשר זו שבת של וכוחה מעלתה גודל את יודעים שכאשר ומובן,
עוזרו" ש"הקב"ה יודעים כן וכמו טובות, להחלטות המתאים במעשה46הזמן הטובות ההחלטות כל את לקיים

בפועל וקיומן ההחלטות - ובמילא הטובות, ההחלטות בקבלת ותענוג שמחה מוסיפה זו ידיעה הרי - בפועל
כו'. יותר נעלה באופן הם

.Ë:זו בשנה הגאולה דימי המיוחדת לקביעות בקשר - זו בשבת להתוועדות נוסף וטעם לסיבה באים ומזה
מקום בכל הגאולה ימי התוועדויות ארגון כולל הגאולה, לימי ההכנה כללות אודות לעורר הצורך מלבד
ההמשך אודות לעורר יש - לכך רבה" "הכנה דרושה ולכן מסודר, בסדר להיות שצריכה פעולה ומקום,
דימי ההתוועדויות את להמשיך שיש היינו, הגאולה, ימי לאחרי מיד הבא השבת ביום גם אלו דהתוועדויות
גם שהוא קדושה בעניני המשך ככל אלא "המשך", של באופן רק ולא שלאחריהם, השבת ביום גם הגאולה

בקודש" "מעלין והוספה, עילוי של .47באופן

"התוועדות" של שתוכנה מכיון - השבת ליום ד"התוועדות" המיוחדת השייכות אודות פעמים כמה וכמדובר
לג "גדולה ישראל, אחדות שמקרבת"הוא יכול48ימה השבת ביום שכן, השבת, ליום במיוחד שייך זה וענין ,

לסמוך אין השבוע ימי שבשאר "עמיֿהארץ" עם גם ("לגימה") ושתיה לאכילה בקשר האחדות ענין להיות
עם שאפילו מכיון אצלם, ולאכול עליהם לסמוך יכולים שאז השבת, ביום מהֿשאיןֿכן ל"דמאי", בקשר עליהם

הירושלמי כדברי בשבת, משקר אינו .49הארץ

.Èההשתדלות - כולל הגאולה, ימי עניני לכל בקשר טובות החלטות להחליט - כאמור - העיקר הוא והמעשה
בינתיים. הפסק ללא הגאולה לימי הסמוכה בשבת ולהמשיכם הגאולה, בימי התוועדויות יערכו ומקום מקום שבכל
ימי כל על והשפעתם פעולתם וכן עצמם, הגאולה ימי הגאולה, לימי ההכנות - אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
בהצלחה יהיו - שלאחריֿזה] הימים כל על ומשפיע פועל ישראל דנשיא הגאולה שיום פשוט וגם [כמובן השנה

פרשתנו וכהוראת ומופלגה, חיל".50רבה עושה "וישראל :
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ובכ"מ.40) ב. עו, פינחס סע"א. יב, צו לקו"ת
תרח.41) ע' ג) (כרך ואילך. ב מב, א) (כרך בראשית אוה"ת ראה
וש"נ.

א.42) ג, ע"ז
ל.43) טו, משלי
ב.44) נו, גיטין

וש"נ.45) ואילך. ס"ה ש.ז. יתרו ש"פ שיחת ראה
א).46) (יח, פי"ג תניא וראה ב. ל, קידושין רע"ב. נב, סוכה
ב.47) קסב, זח"ג וש"נ. א. כח, ברכות
ואילך.48) סע"ב קג, סנהדרין
(49.24 הע' 1038 ע' ח"ד לקו"ש וראה רפ"ד. דמאי
יח.50) כד,
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אליהו" הוא "פינחס - שלאחריהם והשבת הגאולה דימי הפרשה - פינחס לפרשת באים "מבשר51ומזה ,

חזקה"52טוב" הוי זימני "בתלתא פעמים, ג' - ואומר" מבשר מבשר "קול שאומרים וכפי הגאולה, מבשר ,53.

דידן. בעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל והשלימה האמיתית גאולה - והעיקר

***

.‡È.'גו טובו מה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË:ביותר תמוהה משנה ישנה - זו בשבת שלומדים הפרק - אבות דפרקי חמישי ...בפרק
כו'" על לעולם בא בא72"גלות ש"גלות ומה העולם, ממציאות מושלל גלות של שענין מודגש שבזה -

"עבודת אלילים", "עבודת [או זרה עבודה "על במשנה: שמונה בלתיֿרצויים ענינים מפני אלא זה אין - לעולם"
הארץ". שמיטת ועל דמים, שפיכות ועל עריות, גילוי ועל שבזה], הגירסאות ככל - ומזלות" כוכבים

להבין: וצריך

דחסידותא" "מילי - ענינה אבות המפרשים73מסכת ובלשון המשנה74, מקדימה שלכן ומדות", "מוסרים -
מלבם המשנה חכמי אותם בדו לא המסכתא שבזו והמוסרים שהמדות לך, "לומר - מסיני" תורה קיבל "משה

מסיני". נאמרו אלו אף אלא המוסר), בדרכי מלבם העולם אומות חכמי שבדו (כמו

וכי זו?! במשנה - הדין משורת דלפנים באופן שהם טובות מדות ד"חסידותא", הענין מהו ולכאורה,
דחסידותא" "מילתא של בגדר היא לעולם) גלות יבוא (שלא זו במשנה המוזכרים הענינים מארבעת הזהירות

אמרו עליהם העבירות ג' שבתורה, חמורים הכי ענינים אודות מדובר הרי שאר75- ככל דלא יעבור", ואל "יהרג
ומזה ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות דעבודהֿזרה העבירות ג' מלבד נפש, פיקוח מפני נדחים שכולם התורה עניני
("גלות זה לענין שביחס נמצא, אלו, ענינים ג' עם ביחד שנימנית שמכיון הארץ", ל"שמיטת בנוגע גם מובן

זו?! שבמשנה דחסידותא" ה"מילתא איפוא מהי כן, ואם כמותם, היא חמורה לעולם") בא

זה! ענין לבאר שיתעכב המשנה ממפרשי מישהו מצאתי לא - עתה ולעת

.‰Î:אבות בפרקי ...הביאור
מלכות וכן תפארת, גבורה חסד הקוין ג' הם - לעולם" בא "גלות שעלֿידם במשנה שמונה הענינים ד'

הוי'. שם אותיות דד' זה' ה'לעומת שהם זה', ד'לעומת

בזה: והענין

ועשו ישמעאל של ענינם - דקליפה גבורה הוא דמים ושפיכות דקליפה, חסד הוא עריות אומות121גילוי (כללות
ועשו עריות), דגילוי הענין (היפך תנאף" "לא בה שנאמר מפני - ישמעאל התורה: את לקבל רצו שלא העולם),

בו שנאמר עשו של ענינו - דמים דשפיכות הענין (היפך תרצח" "לא בה שנאמר מפני תחי'"122- חרבך ).123"על

הכתר פנימיות עד - גופא ובכתר הכתר, עד שעולה האמצעי, דקו זה' ה'לעומת הוא זרה בעבודה והענין
נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר בדרושי בנוגע124[כמבואר - היא הכתר עד בעלייתו האמצעי קו שמעלת

ושמאל]. דימין הקוין ב' גם עולים הכתר חיצוניות עד כי הכתר, לפנימיות

כידוע הארץ", ד"שמיטת הענין תוכן שזהו - המלכות לספירת עד מטה, למטה ונמשך יורד האמצעי קו והרי
המלכות. ספירת על קאי ש"ארץ"
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רטו,51) זח"ג סע"ב. קצ, זח"ב פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע
כהן מר לאו ד"ה פרש"י תשעא). (רמז פינחס ר"פ יל"ש ברע"מ. - א

ב. קיד, ב"מ -

וש"נ.52) .170 ע' ח"ח לקו"ש וראה מב. כו, בחוקותי פרש"י
וש"נ.53) רע"ב. קו, ב"מ
מ"ט.72)
א.73) ל, ב"ק ראה
בהקדמה.74) מד"ש המס'. בריש רע"ב

יו"ד75) טושו"ע ה"ב. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין
רסקנ"ז.
וש"נ.121) ישמעאל. ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ראה
מ.122) כז, תולדות
ב.123) קצב, פרשתנו זח"ג
רכ124) ס"ע ח"א תער"ב (המשך פקי"ד תרע"ג בשלום פדה ד"ה

.(152 ע' תש"ז (סה"מ פי"ב תש"ז מיומיים יחיינו ואילך).
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דעהו"131"בכל שזהו132דרכיך - חסֿושלום מאלקות נפרד דבר שום יהיה לא יהודי של תחומו שבכל היינו, ,

דדקות. בדקות עבודהֿזרה של ענין

תאוה לשם לא - סתמי באופן להיות יכולה ודומיהן, ושתיה אכילה הרשות, בעניני ההתעסקות דהנה,
עניני כל שכן, כך, כל גרוע דבר זה שאין לומר מקום יש ולכאורה, שמים". "לשם לא גם אבל חסֿושלום,
זה מציאותם קיימת כעת, לשתות שהולך מים מעט - כו'. בירורם זמן בוא עד סתם, של באופן הם העולם
עליהם ומברך יהודי שבא עד סתם, של באופן חדשים, כמה ועוד שנה ושלש ארבעים מאות שבע אלפים חמשת
הרשות דברי עשיית הרי - דחסידותא" ד"מילי ההנהגה שמצד ליהודי, אומרים ועלֿזה בדברו"! נהיה "שהכל
אלקות, מלבד נוסף ענין כאן שיש מכיון עלֿכלֿפנים, דדקות בדקות עבודהֿזרה של ענין הוא סתם, של באופן
דעהו". דרכיך ד"בכל לדרגא עד שמים", לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן יהיו הרשות דברי שכל בהכרח ולכן,

יכול מה"משקה", ולוגם הולך כאשר הברכה, אמירת לאחרי גם הנה - "משקה" או "יין" שתיית ולדוגמא:
– ד"דעהו" לאופן ועד שמים" ד"לשם באופן להיות הדבר יכול זאת, ולעומת סתם, של באופן להיות הדבר
של בענין ההשגה את ומעכב שמונע הגוף חומר את מסיר שעלֿידיֿזה כך, כדי ועד "לחיים"! אמירת עלֿידי

הגמרא ובלשון התורה, שכן,133פנימיות סוד", יצא יין נכנס כו' מילתא דלימרו היכי כי אדרדקי חמרא "אגברו :
כו'. המעלים החומר את ומסירים מתגברים עלֿידיֿזה

ÌÈÓÚÙ '„ - Â�¯Â„ ‡È˘� È„ÈŒÏÚ ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÚÂ„È‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ÌÚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ�Ú˘ ËÂ˘ÙÂ Ô·ÂÓ ,Ì�Ó‡]
.ÌÒ¯ÂÙÓÂ ÚÂ„ÈÎ ,ÏÈ‚¯‰ Í¯„ ÏÚ Ì‡ ÈÎ ,˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÒÂÎ ‡ÏÂ ,„·Ï·

Ì‰ !Ï"�‰ ‰‡¯Â‰ ÍÙÈ‰ Â‚‰�˙È˘ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Y "„"·Á ıÈÙ˘" ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·˘ÂÁ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ì�˘È ,Â��Â·‡„Ï
ÔÎ˙È „ˆÈÎ !¯Â„‰ ‡È˘� ˙‡¯Â‰ ÍÙÈ‰ ‡Â‰˘ ¯·„ ˙Â˘ÚÏ È„Î "ÌÈÓÈÓ˙ŒÈÎÓÂ˙"· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈÏˆ�Ó
‡È˘� ˙‡¯Â‰ ÍÙÈ‰ ‡È‰ ÂÊ ‰‚‰�‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ ¯˘‡Î - ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙�·‰· ÛÈÒÂÈ ‰Ê ÔÈ�Ú˘ ·Â˘ÁÏ
,¯ÓÂÁ‰ ˙Â¯·‚˙‰ - ‰·¯„‡ ‡Ï‡ ,ÛÂ‚‰ "¯ÓÂÁ" ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰Ï ‰‡È·Ó ‰�È‡ ÂÊÎ ‰‚‰�‰ :‰·¯„‡ ...!?Â�¯Â„

...!ÛÂ‚‰ ¯ÓÂÁ - "Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ"
Û‡ ,¯·„‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ‰ÓÂ‡Ó ‰˘ÂÚ Â�È‡Â ˙‡Ê ‰‡Â¯˘ "‰·È˘ÈŒ˘‡¯" Â‡ "ÁÈ‚˘Ó" "ÚÈÙ˘Ó" Â�˘È˘ ‰ÓÂ

...!ÂÈÏÚ ‡È‰ ‡È˘Â˜‰ È¯‰ - Â�¯Â„ ‡È˘� ÈÂÂÈˆ ÍÙÈ‰ ‡È‰ ÂÊ ‰‚‰�‰˘ Ú„ÂÈ˘
ÍÎ Ú¯È‡˘ ÚÈ„ÂÓÂ "770"Ï ·˙ÎÓ ÁÏÂ˘ '·ÂË ÌÂÈ' È‡ˆÂÓ· ‰�‰ - "Â‰˘Ó" ‰˘ÂÚ ¯·Î˘ Â‰˘ÈÓ Â�˘È Ì‡Â
‰ÓÂ‡Ó ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‡ - !˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ÚÈ„ÂÓ ÔÎÏ ,ÔÂ„È�· ‰ÓÂ‡Ó ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ‡Ï ‡Â‰˘ ÔÂÈÎÓÂ ,ÍÎÂ
„ÈÓÏ˙ „ÈÓÚ‰Ï Í„È˜Ù˙˘ ÔÓÈÒ ‰Ê È¯‰ ,˙‡Ê ˙È‡¯ ˙ÈË¯Ù ‰Á‚˘‰·˘ ÔÂÈÎÓÂ ,‰Ê ÏÎ ÍÏ ÌÈ‡¯Ó ÂÈ‰ ‡Ï - ÔÂ„È�·

!"·˙ÎÓ" ÁÂÏ˘Ó· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,˙Ó‡‰ Í¯„ ÏÚ ‰Ê
.[ÏÈ‰·Ó‰ ¯·„· ÍÈ¯‡‰Ï ÔÈ‡Â

ועוצם ד"כחי ההרגש שלילת - יותר חמור באופן אבל בדקות, עבודהֿזרה של מענין לזהירות נוספת דוגמא
הזה" החיל את לי עשה הסמ"ג134ידי לדעת שרק המצוות!135, במנין הדבר נמנה

יותר: ובדקות

אני", "מודה אמירת לפני עוד - ה"סוחר" עם לשוחח כדי לטלפון נגש ומיד ותיכף בבוקר, קם יהודי
בבית התפילה לאחרי המדרש בבית שיעור לימוד לפני - ועלֿכלֿפנים לה'", "הודו אמירת לפני - ועלֿכלֿפנים
ונמצא בתורה, ושיעורו תפילתו את יסיים בטרם מביתו לצאת ה"סוחר" יקדים שמא - למה זה וכל הכנסת,

ה שלא מכיון במסחרו הלז.שיפסיד ה"סוחר" את לתפוס צליח

חיל" לעשות כח לך הנותן הוא גו' אלקיך ש"ה' אמיתית והכרה אמונה מחוסר נובעת כזו שכן,136הנהגה ,

התורה ציווי עלֿפי שהנהגתו יתכן שלא מבין היה כדבעי, זו והכרה באמונה חדור היה לראש137אילו לכל -
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סרל"א.131) או"ח אדה"ז שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם ו. ג, משלי
(132.907 ע' ח"ג לקו"ש ועוד.932.ראה
רע"א.133) לח, סנהדרין
יז.134) ח, עקב

סד.135) מל"ת
יח.136) שם,
וש"נ.137) ס"א סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות
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.ÂÎ:המוסגר מאמר
לבאר יש - כו' הגבלות כל ללא דקליפה, חסד ישמעאל, של ענינו הוא עריות שגילוי לעיל להמוזכר בהמשך

בפסוק נשים ספר את פותח שהרמב"ם לכך הטעם מות".125את ממוקשי לסור חיים מקור חכם "תורת

ובהקדים:

מצא לא אחד שאף ולפלא, בזה. וכיוצא נשים, ספר והתחלת זמנים ספר דסיום הקשר אודות שהעירו ראיתי
מות" ד"מוקשי השייכות מהי לגמרי: מובן אינו שלכאורה, הנ"ל, בפסוק נשים ספר פתיחת אודות להעיר לנכון
ספרים ישנם - הא משום אי אבל כו', עריות איסורי אודות מדובר נשים שבספר אמת הן דוקא?! נשים לספר
הענין - הוא נשים ספר של ענינו עיקר לזה: ונוסף בתורה?! חמורים איסורים אודות מדובר שבהם נוספים

לבשר ד"והיו באופן ואשה דאיש היחוד שבו, עניןהחיובי - ורבו" "פרו מצות קיום נעשה שעלֿידיֿזה אחד",
זה?! בפסוק נשים ספר לפתיחת מקום מה כן, ואם נעלה, הכי

דוקא מחפשים - לב! שמים אין ל"קלאץֿקשיא", עד פשוטים, ענינים על שדווקא פעמים כמה ָוכמדובר
רבא" בי שמינא ד"בישרא באופן שהוא לדברים126ענין ואילו "קונצאלאך"... מיני כל לחדש שיוכלו כדי ,

לב! שמים אין - ביאור הדורשים פשוטים

בזה: והביאור

נשים ספר היו127בהתחלת שלא היינו, כו'", בשוק אשה פוגע אדם היה תורה מתן "קודם הרמב"ם: כותב
לאחרי ואילו ורבו", "פרו - ולד ללידת עד אחד" לבשר ד"והיו באופן ואשה דאיש ליחוד בקשר הגבלות כל

בדבר. הגבלות התורה קבעה תורה מתן

מות", ממוקשי לסור חיים מקור חכם "תורת הפסוק את הרמב"ם מקדים - נשים לספר פתיחה בתור ולכן,
נפעל עלֿידיֿזה שכן, בדבר, גדולה מעלה - אדרבה אלא חסֿושלום, חסרון אינה זו שהגבלה מודגש שבכך

האשה" את ממות מר אני ד"מוצא ומצב מעמד לידי יבוא שלא הנישואין, בחיי מות" ממוקשי ד"לסור ,128הענין

נשים. דספר ההוראות עלֿפי שמתנהג עלֿידיֿזה נפעל זה וענין

.ÊÎתפארת גבורה דחסד הענינים ד' כו'", עבודהֿזרה על לעולם בא "גלות המשנה ביאור - לעניננו ונחזור
(כנ"ל): זה' ד'לעומת ומלכות

כאן הכוונה שאין פשוט וגם מובן - דחסידותא" "מילי שענינה אבות, במסכת משנה אודות שמדובר מכיון
איסור התורה, מן איסור איסור, של ענין אודות מדובר כאשר כי דברים, של כפשוטם אלו מאיסורים לזהירות
הכוונה ודאי אלא דחסידותא", "מילי בגדר אינה מזה הזהירות הרי - סופרים דברי של קל לאיסור ועד מדרבנן,
ד"מילי ההנהגה מצד אם כי איסור, של נדנוד בהם שאין אף - וזאת דדקות, בדקות אלו מענינים לזהירות

דחסידותא".

וכו', מדרבנן שהם האיסורים פרטי התורה, מן שהם האיסורים פרטי ישנם - הנ"ל ענינים ד' בכל כלומר:
דחסידותא". ד"מילי ההנהגה עלֿפי רק היא מהם שהזהירות דדקות בדקות לענינים עד

עד בכך להזהר שיש מובן, אלו, ענינים עבור לעולם" בא ש"גלות שיודעים שמכיון - המשנה הוראת וזוהי
שעלֿפ לענינים בנוגע לא - וזאת האחרון, משורתקצה שלפנים לענינים בנוגע אם כי קאֿמשמעֿלן, דמאי דין, י

דחסידותא". ד"מילי ההנהגה עלֿפי הדין,

.ÁÎ:יותר ובפרטיות
של מענין להזהר שיש קאֿמשמעֿלן ומאי שמה?! דכר מאן - כפשוטה עבודהֿזרה זרה": "עבודה

הגמרא דברי עלֿפי ובפרט דעבודהֿזרה129עבודהֿזרה?! שהענין כך דעבודהֿזרה, היצרֿהרע את שביטלו
היינו, דדקות, בדקות עבודהֿזרה של ענין לשלילת - בזה הכוונה אלא וכלל! כלל שייך אינו בוודאי כפשוטה

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל אלקות, עם קשורים יהיו הרשות, דברי גם האדם, עניני -130שכל מזו ויתירה ,
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יד.125) יג, משלי
א.126) כב, ב"ב
ה"ד.127) שם ה"א. פ"א
כו.128) ז, קהלת

שם.129) מהרש"א ובחדא"ג ב. סט, יומא
או"ח130) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א.
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דעהו"131"בכל שזהו132דרכיך - חסֿושלום מאלקות נפרד דבר שום יהיה לא יהודי של תחומו שבכל היינו, ,

דדקות. בדקות עבודהֿזרה של ענין

תאוה לשם לא - סתמי באופן להיות יכולה ודומיהן, ושתיה אכילה הרשות, בעניני ההתעסקות דהנה,
עניני כל שכן, כך, כל גרוע דבר זה שאין לומר מקום יש ולכאורה, שמים". "לשם לא גם אבל חסֿושלום,
זה מציאותם קיימת כעת, לשתות שהולך מים מעט - כו'. בירורם זמן בוא עד סתם, של באופן הם העולם
עליהם ומברך יהודי שבא עד סתם, של באופן חדשים, כמה ועוד שנה ושלש ארבעים מאות שבע אלפים חמשת
הרשות דברי עשיית הרי - דחסידותא" ד"מילי ההנהגה שמצד ליהודי, אומרים ועלֿזה בדברו"! נהיה "שהכל
אלקות, מלבד נוסף ענין כאן שיש מכיון עלֿכלֿפנים, דדקות בדקות עבודהֿזרה של ענין הוא סתם, של באופן
דעהו". דרכיך ד"בכל לדרגא עד שמים", לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן יהיו הרשות דברי שכל בהכרח ולכן,

יכול מה"משקה", ולוגם הולך כאשר הברכה, אמירת לאחרי גם הנה - "משקה" או "יין" שתיית ולדוגמא:
– ד"דעהו" לאופן ועד שמים" ד"לשם באופן להיות הדבר יכול זאת, ולעומת סתם, של באופן להיות הדבר
של בענין ההשגה את ומעכב שמונע הגוף חומר את מסיר שעלֿידיֿזה כך, כדי ועד "לחיים"! אמירת עלֿידי

הגמרא ובלשון התורה, שכן,133פנימיות סוד", יצא יין נכנס כו' מילתא דלימרו היכי כי אדרדקי חמרא "אגברו :
כו'. המעלים החומר את ומסירים מתגברים עלֿידיֿזה

ÌÈÓÚÙ '„ - Â�¯Â„ ‡È˘� È„ÈŒÏÚ ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÚÂ„È‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ÌÚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ�Ú˘ ËÂ˘ÙÂ Ô·ÂÓ ,Ì�Ó‡]
.ÌÒ¯ÂÙÓÂ ÚÂ„ÈÎ ,ÏÈ‚¯‰ Í¯„ ÏÚ Ì‡ ÈÎ ,˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÒÂÎ ‡ÏÂ ,„·Ï·

Ì‰ !Ï"�‰ ‰‡¯Â‰ ÍÙÈ‰ Â‚‰�˙È˘ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Y "„"·Á ıÈÙ˘" ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·˘ÂÁ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ì�˘È ,Â��Â·‡„Ï
ÔÎ˙È „ˆÈÎ !¯Â„‰ ‡È˘� ˙‡¯Â‰ ÍÙÈ‰ ‡Â‰˘ ¯·„ ˙Â˘ÚÏ È„Î "ÌÈÓÈÓ˙ŒÈÎÓÂ˙"· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈÏˆ�Ó
‡È˘� ˙‡¯Â‰ ÍÙÈ‰ ‡È‰ ÂÊ ‰‚‰�‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ ¯˘‡Î - ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙�·‰· ÛÈÒÂÈ ‰Ê ÔÈ�Ú˘ ·Â˘ÁÏ
,¯ÓÂÁ‰ ˙Â¯·‚˙‰ - ‰·¯„‡ ‡Ï‡ ,ÛÂ‚‰ "¯ÓÂÁ" ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰Ï ‰‡È·Ó ‰�È‡ ÂÊÎ ‰‚‰�‰ :‰·¯„‡ ...!?Â�¯Â„

...!ÛÂ‚‰ ¯ÓÂÁ - "Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ"
Û‡ ,¯·„‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ‰ÓÂ‡Ó ‰˘ÂÚ Â�È‡Â ˙‡Ê ‰‡Â¯˘ "‰·È˘ÈŒ˘‡¯" Â‡ "ÁÈ‚˘Ó" "ÚÈÙ˘Ó" Â�˘È˘ ‰ÓÂ

...!ÂÈÏÚ ‡È‰ ‡È˘Â˜‰ È¯‰ - Â�¯Â„ ‡È˘� ÈÂÂÈˆ ÍÙÈ‰ ‡È‰ ÂÊ ‰‚‰�‰˘ Ú„ÂÈ˘
ÍÎ Ú¯È‡˘ ÚÈ„ÂÓÂ "770"Ï ·˙ÎÓ ÁÏÂ˘ '·ÂË ÌÂÈ' È‡ˆÂÓ· ‰�‰ - "Â‰˘Ó" ‰˘ÂÚ ¯·Î˘ Â‰˘ÈÓ Â�˘È Ì‡Â
‰ÓÂ‡Ó ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‡ - !˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ÚÈ„ÂÓ ÔÎÏ ,ÔÂ„È�· ‰ÓÂ‡Ó ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ‡Ï ‡Â‰˘ ÔÂÈÎÓÂ ,ÍÎÂ
„ÈÓÏ˙ „ÈÓÚ‰Ï Í„È˜Ù˙˘ ÔÓÈÒ ‰Ê È¯‰ ,˙‡Ê ˙È‡¯ ˙ÈË¯Ù ‰Á‚˘‰·˘ ÔÂÈÎÓÂ ,‰Ê ÏÎ ÍÏ ÌÈ‡¯Ó ÂÈ‰ ‡Ï - ÔÂ„È�·

!"·˙ÎÓ" ÁÂÏ˘Ó· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,˙Ó‡‰ Í¯„ ÏÚ ‰Ê
.[ÏÈ‰·Ó‰ ¯·„· ÍÈ¯‡‰Ï ÔÈ‡Â

ועוצם ד"כחי ההרגש שלילת - יותר חמור באופן אבל בדקות, עבודהֿזרה של מענין לזהירות נוספת דוגמא
הזה" החיל את לי עשה הסמ"ג134ידי לדעת שרק המצוות!135, במנין הדבר נמנה

יותר: ובדקות

אני", "מודה אמירת לפני עוד - ה"סוחר" עם לשוחח כדי לטלפון נגש ומיד ותיכף בבוקר, קם יהודי
בבית התפילה לאחרי המדרש בבית שיעור לימוד לפני - ועלֿכלֿפנים לה'", "הודו אמירת לפני - ועלֿכלֿפנים
ונמצא בתורה, ושיעורו תפילתו את יסיים בטרם מביתו לצאת ה"סוחר" יקדים שמא - למה זה וכל הכנסת,

ה שלא מכיון במסחרו הלז.שיפסיד ה"סוחר" את לתפוס צליח

חיל" לעשות כח לך הנותן הוא גו' אלקיך ש"ה' אמיתית והכרה אמונה מחוסר נובעת כזו שכן,136הנהגה ,

התורה ציווי עלֿפי שהנהגתו יתכן שלא מבין היה כדבעי, זו והכרה באמונה חדור היה לראש137אילו לכל -
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סרל"א.131) או"ח אדה"ז שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם ו. ג, משלי
(132.907 ע' ח"ג לקו"ש ועוד.932.ראה
רע"א.133) לח, סנהדרין
יז.134) ח, עקב

סד.135) מל"ת
יח.136) שם,
וש"נ.137) ס"א סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות
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דרך מנהג בהם "הנהג אחרֿכך ורק המדרש, בבית בתורה שיעור ללמוד ואחרֿכך הכנסת, בבית להתפלל
הקב"ה!138ארץ" רצון מצד לקבל וצריך לו שמגיע במה להפסד תגרום -

אודות פלוני עם לסכם כדי לא - וזאת התפילה, לפני עוד ל"טלפון" לרוץ - כזו הנהגה איפוא נובעת מניין
ה"טלפון" מציאות נבראה צורך לאיזה [שהרי הטלפון! נברא שעבורה האמיתית המטרה שזוהי בציבור, תפילה
רבותינו מאמר ועלֿדרך אחרים, ענינים עבור גם בטלפון להשתמש יכולים זה שבגלל אלא זה?! לצורך לא אם

"סוחר"139ז"ל עם לדבר כדי אלא כו'"], המשכן בשביל נברא ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה "לא
שהוא שלו, בפעולה תלויה בפרנסה שההצלחה ממחשבה רק נובעת כזו שהנהגה בוודאי הרי - מסחר בעניני

בזה! וכיוצא וכך, כך ויעשה המתאים, בזמן ה"סוחר" את יתפוס

שבדבר): הגירסאות (ככל ומזלות' כוכבים 'עבודת או אלילים' 'עבודת זרה', 'עבודה בבחינת היא כזו הנהגה
מפני - אלילים' 'עבודת בעולם. אחר דבר אין אלקות שמלבד לדעת שצריך ליהודי 'זרה' להיותה - זרה' 'עבודה
כוכבים ו'עבודת פרנסתו. את להשיג מצליח הוא שכלו שבכח בחשבו שלו, ל'שכל' ומשתחווה עובד שבכך

כו'. נוגה מזל מזלות, של ענין עם קשורה שפרנסה בספרים כדאיתא - ומזלות'

הוא מקיים בכך אזי - המדרש בבית התורה ולימוד הכנסת בבית התפילה לאחרי מסחר בעניני עוסק כאשר
תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך הקב"ה ציווי ענין140את זה הרי - כן לפני זאת עושה כאשר מהֿשאיןֿכן ,

בדקות. זרה' 'עבודה של

.ËÎ:עריות גילוי
הת מן לאיסורים הכוונה שאין קאֿמשמעֿלן?!פשיטא דמאי בזה, וכיוצא לעריות שניות - מדרבנן או ורה

בגמרא שכתוב למה בנוגע כן שזהו141וכמו שמכיון בזה, וכיוצא אשה", של צבע בבגדי כו' אדם יסתכל "לא
הדבר אם לשקלאֿוטריא מקום יש שבהם לענינים - הכוונה אלא קאֿמשמעֿלן?! מאי - בגמרא שהובא איסור

וכל. מכל הדבר מושלל - דחסידותא" "מילי עלֿפי היא ההנהגה כאשר ואףֿעלֿפיֿכן, דין, עלֿפי אסור

ולדוגמא:

ערוה" באשה ד"קול הדין שומעים142אודות כאשר חל זה איסור אם האחרונים בספרי שקלאֿוטריא יש -
"תקליט". מתוך אשה של קול

פעמים כמה דובר אין143דהנה, - בזה וכיוצא המגילה קריאת או התורה קריאת אדם, קול לשמיעת שבנוגע
בנוגע שאפילו ועד כו'. אדם קול זה שאין מכיון בזה, וכיוצא "תקליט" מתוך שומעים כאשר ידיֿחובה יוצאים

יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע "אם - לתשובה לעורר אלא שאינו אלול, בחודש שופר קול -144לשמיעת

הדבר להיות צריך - כו' לתשובה האדם רגש את לעורר שצריכים דמכיון "תקליט", מתוך זאת לשמוע אין
כו'" הלב מן היוצאים "דברים בזה.145בדוגמת וכיוצא "תקליט" בשמיעת מהֿשאיןֿכן ,

אינה תקליט מתוך ששמיעה - זה' ד'לעומת לענינים בנוגע גם הוא שכן לומר מקום יש הרי שכן, ומכיון
וכמה. כמה בזה וטרו ששקלו וכפי כו', האדם רגש על פועלת

כזו, לשקלאֿוטריא וכלל כלל מקום שאין פשיטא - דחסידותא" "מילי עלֿפי היא ההנהגה כאשר אמנם,
לשם יהיו מעשיך "כל משום בכך אין הדעות" ו"לכל שמים... יראת לידי הדבר יביא לא הדעות" ש"לכל דמכיון
וכל. מכל אצלו מושלל זה דבר דין! עלֿפי היתר לו שימצא כדי ל"רב" ללכת דעתו על עולה לא - שמים"...

.Ï:דמים שפיכות
ז"ל חכמינו שעלֿידיֿזה146אמרו מכיון - הדבר וטעם דמים", שופך כאילו ברבים חבירו פני המלבין "כל :

ס חיוורא", ואתי סומקא בדקות."אזיל דמים שפיכות של ענין שזהו כו', הדמים ילוק

"מילי מצד אינה חבירו פני הלבנת שלילת שכן, - אבות במסכת לשלול צריכים לא זה ענין אמנם,
בתורה. דין אם כי דחסידותא",
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n"cyz'd fenz 'f ,wla zyxt zay zgiy

עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח של ב"מסוה" נעשה שהדבר כזה למצב היא המשנה כוונת ולכן,
לעשות147חטא" להתיישב הוא יכול כיצד - ישראל...) אהבת (מצד בלתיֿרצוי מדבר להפרישו שכוונתו מכיון :

להפרישו השעה צורך הרי - חבירו פני את להלבין יגרום שלא סגנון אחר, או זה בסגנון לדבר אם "חשבון"
בלתיֿרצוי! מדבר להפרישו - העיקר שיהיה, אופן באיזה זאת לעשות יש שכן, ומכיון בלתיֿרצוי, מענין מיד

יש - עמיתך" את תוכיח "הוכח בלתיֿרצוי, מענין יהודי להפריש כוונתו כאשר שגם לו אומרים זה על הנה
לעיין עליו - כו' להפרישו שצריך ומה דמים! כשפיכות הוא הענין חומר שכן, כו', פניו מהלבנת להזהר לו

חיים אורח שבחלק משאֿומתן בהלכות הן הזקן, רבינו של ערוך' המלוקטות148ב'שולחן בהלכות והן ,

ששי) (חלק דא.149דחושןֿמשפט בכגון בפועל להתנהג צריכים כיצד יראה ושם ,

.‡Ï:הארץ שמיטת
בזמן בפרט מדרבנן, רק שאיסורם ענינים התורה, מן שאיסורם ענינים ישנם - הארץ דשמיטת בענין גם

דחסידותא". ד"מילי ההנהגה מצד לחומרא, רק שהם לענינים ועד כו', הגלות

הנה - לארץ?! בחוץ אבות פרקי שאומר ליהודי הארץ" ד"שמיטת הענין שייך מה שואל: מישהו וכאשר
בפשטות: לכך המענה

שמביאים ושמנים) יינות (ובפרט לפירות בנוגע בזה וכיוצא אתרוג, מצות לקיום הדבר נוגע - לראש לכל
וכו'. הרוחנית ישראל ארץ זה, שבענין הרוחנית לעבודה בנוגע - עיקר זה וגם ועוד לארץ. לחוץ ישראל מארץ

.·Ïמושלל הגלות ענין כמה עד מודגש שבזה כו'", על לעולם בא "גלות - היא המשנה התחלת והנה,
גילויֿעריות עבודהֿזרה – שבתורה חמורים הכי הענינים על עוברים כאשר שרק כך, כדי עד העולם, ממציאות

מצוותשפיכ תר"ט על יעברו אם אפילו הנה זאת, ולולי לעולם", בא "גלות אוֿאז – ושמיטתֿהארץ ותֿדמים
גלות! של לענין מקום אין עדיין חסֿושלום, התורה

הרי מצוות, תרי"ג ישנם שבתורה אף והנה, מארצנו". גלינו חטאינו "מפני - הוא הגלות ענין עצמך: והגע
עדיין - התורה מצוות לתר"ט ביחס ד"חטאינו" הענין שישנו עד רחמנאֿליצלן, הירידה, גודל של במצב גם
לעולם"! בא "גלות אז רק אלו, חמורים ענינים ד' על יעברו אלאֿאםֿכן בעולם, גלות של מציאות תיתכן לא

גלות?! של ענין בו שיהיה יתכן כיצד - הקב"ה של עולמו שזהו מכיון בפשטות: - הדבר וטעם

אביהם" שולחן מעל שגלו "בנים של מצב יתכן שלא בנים"116כשם קרויים אתם כך ובין כך "בין ,150,

גלות! של ענין בו שיהיה שייך לא הקב"ה, של עולמו שלהיותו - העולם למציאות בנוגע גם עלֿדרךֿזה

והסתר העלם מלשון הוא "עולם" לעולם151אמנם, שמי "זה הקב"ה! של עולמו זה הרי סוףֿכלֿסוף אבל ,

כתיב" לעלם ככתבו"152- יקרא שלא "העלימהו לבוא,153, לעתיד רק יהיה הוי'" כבוד ד"ונגלה הענין ואילו ,
דל"ת" באל"ף (בגלוי).. נקרא "אני אףֿעלֿפיֿכן, בעולם!149אבל בגלוי הוא עלֿכלֿפנים אדנ"י ששם היינו, ,

הקודש' ב'אגרת מבואר ברוךֿהוא,154ואדרבה: המאציל של ועצמותו מ"מהותו אלא אינה מאין יש שבריאת
המוחלט"! ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכוחו לבדו הוא ולכן כו', מעצמותו הוא שמציאותו

בתחתונים: דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה הענין על ההסבר גם וזהו

עלֿפי שאינה "תאוה", של ענין שזהו לזה, המענה - כו' הקב"ה שנתאווה לכך הסיבה מהי שואלים כאשר
כו' .155שכל

נתן כך לשם וכי - מאומה להבין ולא כ"בולאך" להשאר צריכים האם כזה מענה לאחרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל
שית)?! דכליל (מפתחא ודעת בינה חכמה השכל, כח את לאדם הקב"ה

של עולמו שזהו דמכיון - לעיל האמור עלֿפי – לדבר ההסבר דירהאלא לו שיהיה רצונו לכן הקב"ה,
בתחתונים.
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עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח של ב"מסוה" נעשה שהדבר כזה למצב היא המשנה כוונת ולכן,
לעשות147חטא" להתיישב הוא יכול כיצד - ישראל...) אהבת (מצד בלתיֿרצוי מדבר להפרישו שכוונתו מכיון :

להפרישו השעה צורך הרי - חבירו פני את להלבין יגרום שלא סגנון אחר, או זה בסגנון לדבר אם "חשבון"
בלתיֿרצוי! מדבר להפרישו - העיקר שיהיה, אופן באיזה זאת לעשות יש שכן, ומכיון בלתיֿרצוי, מענין מיד

יש - עמיתך" את תוכיח "הוכח בלתיֿרצוי, מענין יהודי להפריש כוונתו כאשר שגם לו אומרים זה על הנה
לעיין עליו - כו' להפרישו שצריך ומה דמים! כשפיכות הוא הענין חומר שכן, כו', פניו מהלבנת להזהר לו

חיים אורח שבחלק משאֿומתן בהלכות הן הזקן, רבינו של ערוך' המלוקטות148ב'שולחן בהלכות והן ,

ששי) (חלק דא.149דחושןֿמשפט בכגון בפועל להתנהג צריכים כיצד יראה ושם ,

.‡Ï:הארץ שמיטת
בזמן בפרט מדרבנן, רק שאיסורם ענינים התורה, מן שאיסורם ענינים ישנם - הארץ דשמיטת בענין גם

דחסידותא". ד"מילי ההנהגה מצד לחומרא, רק שהם לענינים ועד כו', הגלות

הנה - לארץ?! בחוץ אבות פרקי שאומר ליהודי הארץ" ד"שמיטת הענין שייך מה שואל: מישהו וכאשר
בפשטות: לכך המענה

שמביאים ושמנים) יינות (ובפרט לפירות בנוגע בזה וכיוצא אתרוג, מצות לקיום הדבר נוגע - לראש לכל
וכו'. הרוחנית ישראל ארץ זה, שבענין הרוחנית לעבודה בנוגע - עיקר זה וגם ועוד לארץ. לחוץ ישראל מארץ

.·Ïמושלל הגלות ענין כמה עד מודגש שבזה כו'", על לעולם בא "גלות - היא המשנה התחלת והנה,
גילויֿעריות עבודהֿזרה – שבתורה חמורים הכי הענינים על עוברים כאשר שרק כך, כדי עד העולם, ממציאות

מצוותשפיכ תר"ט על יעברו אם אפילו הנה זאת, ולולי לעולם", בא "גלות אוֿאז – ושמיטתֿהארץ ותֿדמים
גלות! של לענין מקום אין עדיין חסֿושלום, התורה

הרי מצוות, תרי"ג ישנם שבתורה אף והנה, מארצנו". גלינו חטאינו "מפני - הוא הגלות ענין עצמך: והגע
עדיין - התורה מצוות לתר"ט ביחס ד"חטאינו" הענין שישנו עד רחמנאֿליצלן, הירידה, גודל של במצב גם
לעולם"! בא "גלות אז רק אלו, חמורים ענינים ד' על יעברו אלאֿאםֿכן בעולם, גלות של מציאות תיתכן לא

גלות?! של ענין בו שיהיה יתכן כיצד - הקב"ה של עולמו שזהו מכיון בפשטות: - הדבר וטעם

אביהם" שולחן מעל שגלו "בנים של מצב יתכן שלא בנים"116כשם קרויים אתם כך ובין כך "בין ,150,

גלות! של ענין בו שיהיה שייך לא הקב"ה, של עולמו שלהיותו - העולם למציאות בנוגע גם עלֿדרךֿזה

והסתר העלם מלשון הוא "עולם" לעולם151אמנם, שמי "זה הקב"ה! של עולמו זה הרי סוףֿכלֿסוף אבל ,

כתיב" לעלם ככתבו"152- יקרא שלא "העלימהו לבוא,153, לעתיד רק יהיה הוי'" כבוד ד"ונגלה הענין ואילו ,
דל"ת" באל"ף (בגלוי).. נקרא "אני אףֿעלֿפיֿכן, בעולם!149אבל בגלוי הוא עלֿכלֿפנים אדנ"י ששם היינו, ,

הקודש' ב'אגרת מבואר ברוךֿהוא,154ואדרבה: המאציל של ועצמותו מ"מהותו אלא אינה מאין יש שבריאת
המוחלט"! ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכוחו לבדו הוא ולכן כו', מעצמותו הוא שמציאותו

בתחתונים: דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה הענין על ההסבר גם וזהו

עלֿפי שאינה "תאוה", של ענין שזהו לזה, המענה - כו' הקב"ה שנתאווה לכך הסיבה מהי שואלים כאשר
כו' .155שכל

נתן כך לשם וכי - מאומה להבין ולא כ"בולאך" להשאר צריכים האם כזה מענה לאחרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל
שית)?! דכליל (מפתחא ודעת בינה חכמה השכל, כח את לאדם הקב"ה

של עולמו שזהו דמכיון - לעיל האמור עלֿפי – לדבר ההסבר דירהאלא לו שיהיה רצונו לכן הקב"ה,
בתחתונים.
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הקודש ללשון מתורגם
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מלכים הלכות המשיח,1בסוף המלך על מדובר ששם ,

שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "וכל כך: הרמב"ם אומר

אלא כופר, הוא בלבד נביאים בשאר לא לביאתו, מחכה

שנאמר עליו, העידה התורה שהרי רבינו, ובמשה :2בתורה

ממשיך הוא מכן לאחר שבותך...". את אלקיך ה' ושב

בשני נבא ושם נאמר, בלעם בפרשת "אף ואומר:

ישראל את שהושיע דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים,

את שמושיע מבניו שעומד האחרון ובמשיח צריהם, מיד

[באחרונה אומר3ישראל הוא ושם זה4], עתה ולא אראנו :

מיעקב כוכב דרך המשיח. מלך זה קרוב ולא אשורנו דוד,

המלך זה מישראל שבט וקם דוד, פאתי5זה ומחץ המשיח.

אומר הוא וכן דוד, זה וימדדם6מואב מואב את ויך ,

שנאמר המשיח, המלך זה שת, בני כל וקרקר בו:7בחבל.

דוד זה ירשה, אדום והיה ים. עד מים :9שנאמר8ומשלו

אדום וגו'10ותהיה לעבדים שעיר11לדוד ירשה והיה .

שנאמר12אויביו המשיח, המלך זה בהר13, מושיעים ועלו :

וגו'" .14ציון

הרמב"ם כדברי – הלכה ספר הוא החזקה" "היד ספר

פסוקי על דרשות של ספר (ולא – לספר הקדמתו בסוף

את להוכיח כדי להבין: איפוא צריך וכדומה). התורה

ובמשה בתורה כופר בו... מאמין שאינו מי ש"כל ההלכה

בלעם בפרשת "אף רק לומר היה ניתן נאמר,15רבינו",

את שמושיע מבניו) שעומד (האחרון במשיח נבא ושם

על שמדובר להבין ניתן היה ומכך (באחרונה)", ישראל

הזה העם יעשה אשר ..." היא שהתחלתה הנבואה פסוקי

minidלעמך zixg`a"16–

ההוכחות פרטי כל את בהרחבה הרמב"ם מציין ומדוע

רומז מהם מי ועל המשיחים", "שני על בפסוקים שמדובר

וכדומה? הפסוק מן חלק כל

כוונתו, פסוקים לאיזה במפורש לציין ברצונו אם אף

זה שענין – בלבד וסופם תחילתם את בצטטו היה די

שעיר ירשה והיה עתה... ולא "אראנו בפסוקים מוזכר

.17אויביו..."

.·
˙˘¯Ù" ÈË¯Ù ÏÎ ˙‡ ˘Â¯ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ ÔÈÈˆÓ ÚÂ„Ó

?"ÌÚÏ·
בלעם בפרשת "אף ההוכחה את מוסיף שהרמב"ם מכך

לעצם הוכחה כן לפני הביא כבר שהוא למרות נאמר",

אלקיך ה' ושב שנאמר עליו העידה התורה "שהרי הענין

שאת בפשטות, מלשונו שנראה וכפי מובן, שבותך", את

רק מביא הרמב"ם אין בלעם" "פרשת של הפסוקים

הגלות, מן ישראל גאולת המשיח, ביאת עצם על כהוכחה

המשיחים, בשני ש"נבא לכך כהוכחה גם בעיקר אלא

שעומד האחרון ובמשיח דוד... שהוא הראשון במשיח
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ה"א.1) יא פרק

ג.2) ל, נצבים

(רומי3) הצנזור בקורת בהם שלטה שלא ודפוסים הרמב"ם בכת"י אבל

(יושטיניאן)) שיא ברגדין). ֿ) שי רפד. ווינציאה רסט. קושטא רנ. שונציא רמ.

עשו". בני "מיד

כת"י ע"פ מלכים) מהל' (פי"א זה פרק של מצונזר בלתי מלא "נוסח

דהוצאת הרמב"ם בסוף נדפס נוסחאות" ושינוי מבוא בצירוף ישנים ודפוסים

בפנים לקמן זה. דפרק כת"י מכמה צילומים גם ושם (ירושלים). פרדס

לנדו"ד. הנוגעים השינויים (בעיקר) צויינו ובהערות

יזֿיח.4) כד, פרשתנו

השינוי5) בפשטות וי"ל .*(3 (הערה הנ"ל כת"י וכמה בדפוסים כ"ה

"זה כתב הא' "זהjlnדבענין כתב ידוע) (שכבר ולאח"ז מלךdהמשיח"

(ה"א זה)).dricidהמשיח" (מלפני

ב.6) ח, ש"ב

י.7) ט, זכרי'

"לדוד".8) .(3 (הערה הנ"ל כת"י ורוב בדפוסים

ו.9) שם, ש"ב

ועד"ז10) לדוד". עבדים אדום כל "ויהי יד פסוק ושם "ארם". בכתוב

הכוונה כנראה ולפ"ז לדוד". "עבדים שטוקהאלם ובכת"י יג. יח, בדה"א

יד. לפסוק

יד11) לפסוק שהכוונה קצת משמע מזה וגם "וגו'". ליתא כת"י ברוב

שממשיך שם ח בפסוק משא"כ לכאן. שייך אין הכתוב שהמשך שם, שבש"ב

המנחה". "נושאי

הנ"ל12) וכת"י בדפוסים כ"ה אבל וגו'". ירשה "והי' שלפנינו בדפוסים

.(3 (הערה

כא.13) א, עובדי'

עשו",14) הר את "לשפוט הכתוב המשך גם נעתק הנ"ל הכת"י ברוב

גו'". "והיתה גם נוסף (610 (אוקספורד ובכת"י

כפר15) כו' בו שהסתפק ומי הי"ב יסוד חלק פרק בפיה"מ וכלשונו

בתרגום הוא (ועד"ז נצבים אתם ופרשת בלעם בפרשת בתורה בו שיעד בתורה

קאפאח). הר"י

יד.16) כד,

שהבטיחנו17) כמו קאפח): (מהדורת לסופו קרוב פ"ג תימן אגרת ראה

ירשה. אדום והי' קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו באמרו בתורה ה'

."giynd jlnd df" azk mipexg`d mipipr 'aa wxe ,"giynd jln df" azk "l`xyin hay mwe"a mb epiptly miqetcae (*

aexw `le epxey`a mb (610 ,568 cxetqwe`) my mixg` i"zk 'aa ,jci`le ."jln df" ef dkld lka (3 dxrd l"pd m"anxa e`aed ± mledwehy .591 cxetqwe`) i"zk 'aae

."giynd jlnd df" azk

n"cyz'd fenz 'f ,wla zyxt zay zgiy

על לעבור אפשרות הקב"ה נותן כיצד - הגלות ענין מושלל כך שכל מכיון השאלה: נשאלת עדיין אמנם,
לעולם"?! בא "גלות שעלֿידם הנ"ל ענינים ד'

בערך: שלא יותר, גדול לעילוי יבואו שעלֿידיֿזה – היא בזה הכוונה שתכלית לומר, בהכרח ולכן,

נברא מילואו על עולם הקב"ה, של עולמו הוא שהעולם אמת והארץ156הן השמים תולדות "אלה ,

כתיב157בהבראם" מלא תולדות "אלה158, - יותר עוד גדול עילוי שיהיה הקב"ה רצה אףֿעלֿפיֿכן, אבל .

פרץ" העולם159תולדות בריאת שבהתחלת מלא" ד"תולדות מהעילוי - באיןֿערוך – יותר נעלה באופן ולכן,160, ,
לתכלית העולם יבוא שעלֿידיֿזה כדי לעולם", בא ד"גלות הירידה שתהיה אלא כביכול, ברירה, היתה לא

לעתידֿלבוא. - העילוי

כאשר מהֿשאיןֿכן חידוש, משום בה אין - ישראל בארץ בהיותם ומצוות התורה בקיום ישראל בני עבודת
אויביהם" "בארץ בורסקי"161נמצאים של ב"שוק של162, מעלתן ניכרת אז דוקא - ומצוות תורה מקיימים ושם ,

ישראל!

.‚Ï"בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל ש"כלו כבר נאמר הגמרא בזמן אם בשעתא163והנה, שהיא
אלו?!... לימינו בנוגע נאמר מה - חדא וברגעא חדא

שנים עשרות לפני - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של עדותו עלֿפי לצחצח164ובפרט אלא לנו נותר שלא -

המשיח: בביאת שיהיה ה"פאראד" לקראת מוכנים שנהיה כדי ("מונדיר") השרד" "בגדי של ה"כפתורים" את

ב חיצוני לבוש אלא אינם בכלל ש"בגדים" לכך בנוסף אשר - שרד" "בגדי אודות בבגדיםמדובר הרי לבד,
בלבד. ולתפארת" "לכבוד אם כי בזה, וכיוצא והצינה הקור מפני האדם על להגן המוכרח בגד זה אין - גופא

התחתון חלקו אפילו או וכו', ציורים ישנם שבו העליון חלקו עצמו, הבגד אודות מדובר לא - גופא ובזה
להוסיף כדי דטפל, טפל ללבוש, לבוש אלא שאינם ה"כפתורים", אודות אלא העליון, מהחצי פחות שיפיו

אחר. לצד השני וקצהו זה לצד הבגד של קצהו יעוף שלא ותפארת, בכבוד

בלבד. הכפתורים את לצחצח צורך שיש אלא הם, גם כבר נמצאים - אלו ו"כפתורים"

שנים!! עשרות לפני כבר היה בלבד, הכפתורים את לצחצח אלא לנו נותר שלא זה, מצב - וכאמור

מתי"!!... "עד יהודים: צועקים כן, ואם

לצער שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עצמו, את לצער ליהודי אסור שבו השבת, ביום אנו שנמצאים מכיון והנה,
דבריו "מגיד שהרי הגלות, בצער ישראל בני את עוד לצער שלא זה, ענין לקיים צריך הקב"ה גם הרי - אחרים

לישראל" ומשפטיו חוקיו !165ליעקב

עם ביחד בשלימותה, הגאולה את ויביא ממש, ומיד תיכף מהגלות ישראל בני את הקב"ה יוציא בוודאי ולכן,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, שלימות ומצוותיה, התורה לארצנו166שלימות באים יחדיו וכולם ,

הנהר" ועד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את "ושתי בשלימותה, שהיא כפי שבע167הקדושה ארץ ,

וקדמוני" קניזי "קני כולל אומות, עשר ארץ - מזו ויתירה בשלימותה,168אומות, הארץ" "שמיטת מצות נקיים ששם ,

לבב, וטוב שמחה ומתוך ומיד, תיכף ממש, בימינו במהרה - וכאמור

באמרו בימינו", במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
אבות בפרקי אומרים שבה זו, בשבת הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי כך, פעם בכל מלפניך169שאם רצון "יהי

בתורתך". חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית שיבנה כו'

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך
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ג.156) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
ד.157) ב, בראשית
ו.158) פי"ב, ב"ר
יח.159) ד, רות
וש"נ.160) ג. פ"ל, שמו"ר ראה
מד.161) כו, בחוקותי
ב.162) קטו, זח"ג
ב.163) צז, סנהדרין

מוהריי"צ164) אדמו"ר קודש (שיחות תרפ"ט שמח"ת שיחת
.(95 ע' תשמ"א) (כפ"ח תר"פֿת"ש

ט.165) פ"ל, שמו"ר וראה יט. קמז, תהלים
ט.166) י, בא
לא.167) כג, משפטים
ובפרש"י.168) יט טו, לך
מ"כ.169) פ"ה
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מלכים הלכות המשיח,1בסוף המלך על מדובר ששם ,

שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "וכל כך: הרמב"ם אומר

אלא כופר, הוא בלבד נביאים בשאר לא לביאתו, מחכה

שנאמר עליו, העידה התורה שהרי רבינו, ובמשה :2בתורה

ממשיך הוא מכן לאחר שבותך...". את אלקיך ה' ושב

בשני נבא ושם נאמר, בלעם בפרשת "אף ואומר:

ישראל את שהושיע דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים,

את שמושיע מבניו שעומד האחרון ובמשיח צריהם, מיד

[באחרונה אומר3ישראל הוא ושם זה4], עתה ולא אראנו :

מיעקב כוכב דרך המשיח. מלך זה קרוב ולא אשורנו דוד,

המלך זה מישראל שבט וקם דוד, פאתי5זה ומחץ המשיח.

אומר הוא וכן דוד, זה וימדדם6מואב מואב את ויך ,

שנאמר המשיח, המלך זה שת, בני כל וקרקר בו:7בחבל.

דוד זה ירשה, אדום והיה ים. עד מים :9שנאמר8ומשלו

אדום וגו'10ותהיה לעבדים שעיר11לדוד ירשה והיה .

שנאמר12אויביו המשיח, המלך זה בהר13, מושיעים ועלו :

וגו'" .14ציון

הרמב"ם כדברי – הלכה ספר הוא החזקה" "היד ספר

פסוקי על דרשות של ספר (ולא – לספר הקדמתו בסוף

את להוכיח כדי להבין: איפוא צריך וכדומה). התורה

ובמשה בתורה כופר בו... מאמין שאינו מי ש"כל ההלכה

בלעם בפרשת "אף רק לומר היה ניתן נאמר,15רבינו",

את שמושיע מבניו) שעומד (האחרון במשיח נבא ושם

על שמדובר להבין ניתן היה ומכך (באחרונה)", ישראל

הזה העם יעשה אשר ..." היא שהתחלתה הנבואה פסוקי

minidלעמך zixg`a"16–

ההוכחות פרטי כל את בהרחבה הרמב"ם מציין ומדוע

רומז מהם מי ועל המשיחים", "שני על בפסוקים שמדובר

וכדומה? הפסוק מן חלק כל

כוונתו, פסוקים לאיזה במפורש לציין ברצונו אם אף

זה שענין – בלבד וסופם תחילתם את בצטטו היה די

שעיר ירשה והיה עתה... ולא "אראנו בפסוקים מוזכר

.17אויביו..."

.·
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?"ÌÚÏ·
בלעם בפרשת "אף ההוכחה את מוסיף שהרמב"ם מכך

לעצם הוכחה כן לפני הביא כבר שהוא למרות נאמר",

אלקיך ה' ושב שנאמר עליו העידה התורה "שהרי הענין

שאת בפשטות, מלשונו שנראה וכפי מובן, שבותך", את

רק מביא הרמב"ם אין בלעם" "פרשת של הפסוקים

הגלות, מן ישראל גאולת המשיח, ביאת עצם על כהוכחה

המשיחים, בשני ש"נבא לכך כהוכחה גם בעיקר אלא

שעומד האחרון ובמשיח דוד... שהוא הראשון במשיח
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ה"א.1) יא פרק

ג.2) ל, נצבים

(רומי3) הצנזור בקורת בהם שלטה שלא ודפוסים הרמב"ם בכת"י אבל

(יושטיניאן)) שיא ברגדין). ֿ) שי רפד. ווינציאה רסט. קושטא רנ. שונציא רמ.

עשו". בני "מיד

כת"י ע"פ מלכים) מהל' (פי"א זה פרק של מצונזר בלתי מלא "נוסח

דהוצאת הרמב"ם בסוף נדפס נוסחאות" ושינוי מבוא בצירוף ישנים ודפוסים

בפנים לקמן זה. דפרק כת"י מכמה צילומים גם ושם (ירושלים). פרדס

לנדו"ד. הנוגעים השינויים (בעיקר) צויינו ובהערות

יזֿיח.4) כד, פרשתנו

השינוי5) בפשטות וי"ל .*(3 (הערה הנ"ל כת"י וכמה בדפוסים כ"ה

"זה כתב הא' "זהjlnדבענין כתב ידוע) (שכבר ולאח"ז מלךdהמשיח"

(ה"א זה)).dricidהמשיח" (מלפני

ב.6) ח, ש"ב

י.7) ט, זכרי'

"לדוד".8) .(3 (הערה הנ"ל כת"י ורוב בדפוסים

ו.9) שם, ש"ב

ועד"ז10) לדוד". עבדים אדום כל "ויהי יד פסוק ושם "ארם". בכתוב

הכוונה כנראה ולפ"ז לדוד". "עבדים שטוקהאלם ובכת"י יג. יח, בדה"א

יד. לפסוק

יד11) לפסוק שהכוונה קצת משמע מזה וגם "וגו'". ליתא כת"י ברוב

שממשיך שם ח בפסוק משא"כ לכאן. שייך אין הכתוב שהמשך שם, שבש"ב

המנחה". "נושאי

הנ"ל12) וכת"י בדפוסים כ"ה אבל וגו'". ירשה "והי' שלפנינו בדפוסים

.(3 (הערה

כא.13) א, עובדי'

עשו",14) הר את "לשפוט הכתוב המשך גם נעתק הנ"ל הכת"י ברוב

גו'". "והיתה גם נוסף (610 (אוקספורד ובכת"י

כפר15) כו' בו שהסתפק ומי הי"ב יסוד חלק פרק בפיה"מ וכלשונו

בתרגום הוא (ועד"ז נצבים אתם ופרשת בלעם בפרשת בתורה בו שיעד בתורה

קאפאח). הר"י

יד.16) כד,

שהבטיחנו17) כמו קאפח): (מהדורת לסופו קרוב פ"ג תימן אגרת ראה

ירשה. אדום והי' קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו באמרו בתורה ה'

."giynd jlnd df" azk mipexg`d mipipr 'aa wxe ,"giynd jln df" azk "l`xyin hay mwe"a mb epiptly miqetcae (*

aexw `le epxey`a mb (610 ,568 cxetqwe`) my mixg` i"zk 'aa ,jci`le ."jln df" ef dkld lka (3 dxrd l"pd m"anxa e`aed ± mledwehy .591 cxetqwe`) i"zk 'aae

."giynd jlnd df" azk

n"cyz'd fenz 'f ,wla zyxt zay zgiy

על לעבור אפשרות הקב"ה נותן כיצד - הגלות ענין מושלל כך שכל מכיון השאלה: נשאלת עדיין אמנם,
לעולם"?! בא "גלות שעלֿידם הנ"ל ענינים ד'

בערך: שלא יותר, גדול לעילוי יבואו שעלֿידיֿזה – היא בזה הכוונה שתכלית לומר, בהכרח ולכן,

נברא מילואו על עולם הקב"ה, של עולמו הוא שהעולם אמת והארץ156הן השמים תולדות "אלה ,

כתיב157בהבראם" מלא תולדות "אלה158, - יותר עוד גדול עילוי שיהיה הקב"ה רצה אףֿעלֿפיֿכן, אבל .

פרץ" העולם159תולדות בריאת שבהתחלת מלא" ד"תולדות מהעילוי - באיןֿערוך – יותר נעלה באופן ולכן,160, ,
לתכלית העולם יבוא שעלֿידיֿזה כדי לעולם", בא ד"גלות הירידה שתהיה אלא כביכול, ברירה, היתה לא

לעתידֿלבוא. - העילוי

כאשר מהֿשאיןֿכן חידוש, משום בה אין - ישראל בארץ בהיותם ומצוות התורה בקיום ישראל בני עבודת
אויביהם" "בארץ בורסקי"161נמצאים של ב"שוק של162, מעלתן ניכרת אז דוקא - ומצוות תורה מקיימים ושם ,

ישראל!

.‚Ï"בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל ש"כלו כבר נאמר הגמרא בזמן אם בשעתא163והנה, שהיא
אלו?!... לימינו בנוגע נאמר מה - חדא וברגעא חדא

שנים עשרות לפני - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של עדותו עלֿפי לצחצח164ובפרט אלא לנו נותר שלא -

המשיח: בביאת שיהיה ה"פאראד" לקראת מוכנים שנהיה כדי ("מונדיר") השרד" "בגדי של ה"כפתורים" את

ב חיצוני לבוש אלא אינם בכלל ש"בגדים" לכך בנוסף אשר - שרד" "בגדי אודות בבגדיםמדובר הרי לבד,
בלבד. ולתפארת" "לכבוד אם כי בזה, וכיוצא והצינה הקור מפני האדם על להגן המוכרח בגד זה אין - גופא

התחתון חלקו אפילו או וכו', ציורים ישנם שבו העליון חלקו עצמו, הבגד אודות מדובר לא - גופא ובזה
להוסיף כדי דטפל, טפל ללבוש, לבוש אלא שאינם ה"כפתורים", אודות אלא העליון, מהחצי פחות שיפיו

אחר. לצד השני וקצהו זה לצד הבגד של קצהו יעוף שלא ותפארת, בכבוד

בלבד. הכפתורים את לצחצח צורך שיש אלא הם, גם כבר נמצאים - אלו ו"כפתורים"

שנים!! עשרות לפני כבר היה בלבד, הכפתורים את לצחצח אלא לנו נותר שלא זה, מצב - וכאמור

מתי"!!... "עד יהודים: צועקים כן, ואם

לצער שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עצמו, את לצער ליהודי אסור שבו השבת, ביום אנו שנמצאים מכיון והנה,
דבריו "מגיד שהרי הגלות, בצער ישראל בני את עוד לצער שלא זה, ענין לקיים צריך הקב"ה גם הרי - אחרים

לישראל" ומשפטיו חוקיו !165ליעקב

עם ביחד בשלימותה, הגאולה את ויביא ממש, ומיד תיכף מהגלות ישראל בני את הקב"ה יוציא בוודאי ולכן,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, שלימות ומצוותיה, התורה לארצנו166שלימות באים יחדיו וכולם ,

הנהר" ועד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את "ושתי בשלימותה, שהיא כפי שבע167הקדושה ארץ ,

וקדמוני" קניזי "קני כולל אומות, עשר ארץ - מזו ויתירה בשלימותה,168אומות, הארץ" "שמיטת מצות נקיים ששם ,

לבב, וטוב שמחה ומתוך ומיד, תיכף ממש, בימינו במהרה - וכאמור

באמרו בימינו", במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
אבות בפרקי אומרים שבה זו, בשבת הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי כך, פעם בכל מלפניך169שאם רצון "יהי

בתורתך". חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית שיבנה כו'

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך

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

ג.156) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
ד.157) ב, בראשית
ו.158) פי"ב, ב"ר
יח.159) ד, רות
וש"נ.160) ג. פ"ל, שמו"ר ראה
מד.161) כו, בחוקותי
ב.162) קטו, זח"ג
ב.163) צז, סנהדרין

מוהריי"צ164) אדמו"ר קודש (שיחות תרפ"ט שמח"ת שיחת
.(95 ע' תשמ"א) (כפ"ח תר"פֿת"ש

ט.165) פ"ל, שמו"ר וראה יט. קמז, תהלים
ט.166) י, בא
לא.167) כג, משפטים
ובפרש"י.168) יט טו, לך
מ"כ.169) פ"ה
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שופטים" "בפרשת24בפרשת כן לפני לדבריו בדומה ,

בלעם"?

.‰
?"ÌÈÁÈ˘Ó‰ È�˘·" ÈÂËÈ·‰ ˙�ÂÂÎ È‰Ó

הביטוי את להבין יש מהי25כן – המשיחים" "בשני

"משיח"? דוד דוקא נקרא ומדוע לעניננו, משמעותו

(בקרן המשחה בשמן דוד שנמשח כשם והוא26שהרי (

ה' משיח שאול27נקרא לפניֿכן, נמשח, גם כך )24(בפך28,

ה'" "משיח נקרא הוא .29ואף

בראשונה ישראל, מושיעי שני לציין היא הכוונה אם

רבינו משה את לציין לכאורה, יותר, מתאים ובאחרונה,

אחרון כגואל המשיח ואת ראשון .30כגואל

דוד. כן לא אך מגלות, הושיעו אלה שני

גדול שהמשיח הרמב"ם אומר בנבואה דרגתם לגבי גם

הנביאים החזקה31מכל היד בספרו כדבריו או "ונביא32,

דוד כן לא אך רבינו", למשה קרוב הוא .33גדול

.Â
‰¯Â˙‰˘ ...‰ÏÚÈ Ï‡Â" Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

"...ÔÈÙÈÒÂÓ ÔÈ‡Â ...˙‡Ê‰
הלכות בשתי דיוקים מספר הסבר עלֿידי יובנו הדברים

הרמב"ם: אומר ג' בהלכה מלכים. בהלכות יותר מאוחרות

אותות לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה ואל

וכיוצא מתים מחיה או בעולם דברים ומחדש ומופתים

אלו (כאן34בדברים עקיבא... רבי שהרי כך. הדבר אין ,

ולא וממשיך) כוזיבא, מבן ההוכחה את הרמב"ם מביא

ככה הדברים ועיקר מופת, ולא אות לא חכמים ממנו שאלו

ומשפטיה חוקיה הזאת שהתורה ולעולמי35הן, לעולם
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ואילך.24) 114 ע' חל"ד לקו"ש ואילך. 109 ע' חכ"ד לקו"ש וראה

ואילך.25) ט לה, (מסעי לפנ"ז פרשה עוד ישנה מקלט לערי בנוגע שהרי

ברור אינו נאמר" מקלט "בערי שמהלשון ואילך), מא ד, ואתחנן פ' גם וראה

מקלט"). ערי "בפרשת נאמר הי' אם (גם בתורה מקומו

דרכו26) אין והרי בלעם", "בפרשת א) הרמב"ם: בלשון לדייק יש עוד

נאמר "שהרי ה"א, ושב שהקדים בהפסוק כתב שלא וכמו המקור, לציין

miavp mz` zyxta,לומר גדול (ודוחק נפק"מ למאי נבא" "ושם הלשון ב) ,"

"פרשת שמקדים ד"שםmrlaכיון לבאר צריך "`ap.("

בתורה "כופר.. לפנ"ז למש"כ בהתאם נבא"*, "ושם שהוסיף י"ל לכאורה

"שהרי כ' בתורה" ש"כופר.. ע"ז רבינו", כו'",dxezdובמשה עליו העידה

ושם נאמר בלעם בפרשת "אף כ' רבינו" "במשה שכופר "ואףap`וע"ז (ולא "

משמע (וכן משה לנבואת וכוונתו שם)) לרמב"ם ספר (כבקרית נבא" בלעם

ע"י לנו הש"י ושיעדו כו' דוד "וכן מ"ג) (פ"ד אבות epiaxבפיה"מ dynוהוא

awrin jxc xy` akekd,שסב (פרשתנו משל"ה ולהעיר רז"ל". שביארו כמו

ספרו כתב "משה ב) יד, (ב"ב הגמ' בפי' משו"תzyxtemrlaב) ולהעיר ."

וכופר) אפיקורוס (ונק' משה ובנבואת בתורה שכופר היינו שם), יו"ד חת"ס

פ"ג תשובה הל' רמב"ם (ראה משה** נבואת בכלל היא תורה שגם אף

בפ"ע, בהלכה מקלט מערי הראי' שהביא ג"ז לכאו' יתורץ ועפ"ז ה"ח***)

נוספת ראי' זוהי לתוהו",xaqn`כי הקב"ה צוה ולא זה דבר הי' לא "ומעולם

מקלט "בערי שכתב מה מובן וגם רבינו". ובמשה בתורה ל"כופר.. שייך ואינו

לכופר שייך שאי"ז להדגיש וכיו"ב, נאמר" שופטים "בפרשת ולא אומר" הוא

כו'. בתורה

דוחק שג"ז מובן סי"א.n"k`eאבל בפנים לקמן וראה .

להוכיח בא לא כאן שהרמב"ם ס"ג) (בפנים נת"ל שכבר ע"ז נוסף אבל

וא"כ רבינו, ובמשה בתורה כופר שהוא איך כ"א יהי', שבוודאי הענין אמיתת

שמא שתתבטל דאפשר ההבטחה בין החילוק הרי – דנבואה הענין נוגע אין

שהיינו לפיה"מ בהקדמתו הרמב"ם מפרש כו', לטובה לנבואה החטא יגרום

שיאמר לזה החטא) שיגרום אפ"ל (שבזה עצמו לנביא ה' שבין במה החילוק

בסתם, טובה לבנ"א להבטיח ההבטחה.ה' תתקיים שלא א"א שבזה

וראה – ועצ"ע. תתקיים. בודאי עליו" העידה "שהתורה שג"ז מובן וא"כ

שם. ובהערות 117ֿ6 ע' חל"ד לקו"ש

א.27) יד, מגילה

א.28) כג, שם וראה כב. יט, ש"ב

לענין29) ה"ז) פ"א מלכים (הל' הרמב"ם הביא זה וכ' א. יוד, ש"א

שם. מגילה וראה מלך. משיחת

טז.30) יד. א, ש"ב טז. יא, ט. כו. יא, ז. כד, ש"א

ויחי.31) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, משמו"ר להעיר

מאד32) גדול נביא שהמשיח קאפח): הר"י (תרגום רפ"ד תימן באגרת

הנביאים בדרגות הרמה היא הרי מעלתו רבינו.. משה אחרי הנביאים מכל גדול

רבינו. משה אחרי והנכבדת

ה"ב.33) פ"ט תשובה הל'

מזח"ב34) וקשה רע"ב. מח, סוטה וכן נביא שהוא ברש"י שם מגילה ראה

בתחלתו. רוה"ק ש' וראה שם). זוהר ניצוצי (וראה א ושלמהקנד, דדוד ובכ"מ

נ"ה. נבואה ולא רוה"ק מל' – שם) כסוטה דלא – כתובים – ומשלי (תהלים

n"k`e.

כתב: השני') (המעלה פמ"ה ח"ב הסוגl`ipceושלמהcecבמו"נ מן הם

ברוה"ק. כ"א דברו.. לא שאלו.. לפי ודומיהם וירמי'.. ישעי' מסוג ואינם הזה

בא דשם (ולהעיר נביא" והוא כו' בדוד "וכן מ"ד) (פ"ד אבות בפיה"מ

כי ראי' אין משם בפשטות אבל כו'"), רבינו ממשה ללמוד לך "ויש בהמשך

החילוקי נוגע ואינו כו' ענווה ע"ד כ"א הנבואה, ומעלות במדרי' מדבר אינו

ורוה"ק. דנבואה מדריגות

לבאר בא ושם כו'. אמר נביא ע"ה המלך דוד וכן (פ"ז): פרקים בשמונה

"אין מתנאיd`eapdמארז"ל ואין ועשיר.. גבור חכם על אלא שורה ****

ודוד, משלמה דוגמא ומביא המעלות" כל אצלו שיהיו l`enyהנביא edil`

awri.

אומרים".35) "שהטפשים (3 (הערה הנ"ל רמב"ם וכת"י בדפוסי

ik ,miiwzdl gxkeny giken dfay ,(miavp 'tc ± "eilr dcird dxezd ixdy" f"ptl k"yn lr "mrla zyxta s`" ef 'i`x siqedl jxevd oaen f"tre) `"e`a l"i dxe`kl (*

`"eb d`x ± (c"d i"t g"deqi 'ld m"anx) xfeg epi` i`pz lr elit` daehl d`eapdy d`eapa k"`yn (` ,c zekxa) `hgd mexbi `ny miiwzz `ly okzi dxez ly dghadd

.(f"t 'd zxeabae) g ,al glyie

.jli`e 177 'r h"ig y"ewla dkex`a x`azp .d"d .c"d .`"dq h"t my .b"d g"t z"deqi 'ld m"anxd oeyln xirdle .ipinyd ceqie iriayd ceqi wlg 't n"dit d`x (**

'wpd dylydn '` edfy ,epiax dyn ly ez`eap yigkn mb dfay s` ,"dxeza xtek df ixd envr itn exn` dyn xn` m` 'ek 'd mrn dxez oi`y xne`d" :my m"anxa (***

.r"vre .qexewit` f"ir `xwp `l ,dyn ly ez`eap yigkn `linn jxca dxeza xtekdy s` ,yigkdl `a dna ielzy rnyne ,(f"ptl m"anxay) oiqxewit`

."ezpiky dxyn d"awd oi`" (` ,gl) mixcpae ."dxey dpikyd oi`" (` ,av) zay 'nba .gt`w i"xd mebxzae epiptly n"dita d"k (****
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המוכיחים הפסוקים את ומפרש מפרט הוא ולכן מבניו".

המשיחים". בשני ש"נבא

הסבר: דורש עצמו זה ענין אך

לעצם כהוכחה בלעם שבפרשת הפסוקים את צטטו על

מפני זאת מצטט שהוא לומר, ניתן משיח, של הענין

מציין אינו שבותך" את אלקיך ה' "ושב שזה18שהפסוק

המשיח ידי על מפורשת19ייעשה הוכחה מביא הוא ולכן ,

על שמדובר התורה giyndמן jlndהחשיבות מהי אך .

לעובדה המשיח ביאת על התורה מן ההוכחות לצורך

דוד, על גם אלא האחרון", "משיח על רק לא נבא" ש"שם

הרב בפירוט צורך יש מדוע ובמיוחד, הראשון". "משיח

של כך מהםlkכל אלו הסבר תוך בפסוקים, הביטויים

המשיח המלך על מהם ואלו דוד המלך על ?20מדברים

.‚
˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ‰��È‡ ÂÏ‡ ÌÈËÂËÈˆ· Ì"·Ó¯‰ ˙�ÂÂÎ

ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· ˙Â‡„Â
את מציין שהרמב"ם לכך שהסיבה לומר, יש לכאורה

על גם המשיחים", בשני ש"נבא כך על גם ההוכחה

היא ישראל..." את שהושיע דוד שהוא הראשון "משיח

המשיח, בביאת האמונה את ומגביר מחזק שזה מפני

המשיח בביאת האמונה בין הקשר מהו לכאורה, שהרי,

המשיח, כמלך בדיוק משיח נקרא דוד שגם העובדה לבין

"בשני נאמר שניהם על הידיעה:migiyndאשר בה"א ,"

כי חדש, דבר אינו ה"משיח" שענין כשיודעים אלא,

ישראל את שהושיע דוד שהוא הראשון ה"משיח היה כבר

משיח יבוא לעתיד שגם האמונה מתחזקת צריהם", מיד

ישראל, את שמושיע

חז"ל של להוכחה "דלא21בדומה המתים: תחיית לגבי

כלל היה שלא (=מי שכן" כל לא חיי דהוי חיי, – הוו

כבר אשר אלו לחיות שיכולים שכן כל וחי, נולד – בחיים

בחיים). היו

המפרשים כדברי אחר, באופן ש"שני22או כיון :

שקויים כשם בדיוק הרי נבואה, באותה נזכרו המשיחים"

דוד שהוא הראשון "משיח לגבי הנבואה של חלקה

בודאי תקויים כך צריהם", מיד ישראל את שהושיע

את שמושיע מבניו שעומד "האחרון משיח על הנבואה

(באחרונה)". ישראל

שהרי הסיבה: כל שזוהי לומר שקשה מובן, אך

מדבריו כנראה הרמב"ם, מתכוון אין הפסוקים בציטוט

אלא יבוא, בודאי המשיח שהמלך להוכיח בפשטות,

מאמין ש"אינו שמי מוכח, ומכך בתורה. מוזכרת שביאתו

נביאים בשאר "לא הרי לביאתו" מחכה שאינו מי או בו

רבי ובמשה בתורה אלא כופר הוא –בלבד נו"

ש"נבא כאן לציין חשוב מדוע כך, ipyaואם

ובמיוחד דוד", שהוא הראשון "במשיח גם המשיחים",

בפסוקים, הכפולים הביטויים כל את לפרט חשוב מדוע

ובשני הראשון למשיח היא הכוונה מביניהם בראשון אשר

אחרון? למשיח –

.„
ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ‰ÁÎÂ‰‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

" הרמב"ם: אומר נפרדת, בהלכה אך לכך, `sבהמשך

אומר הוא מקלט גבולך23בערי את אלקיך ה' ירחיב אם

זה, דבר היה לא ומעולם וגו', ערים שלש עוד לך ויספת

לתוהו". הקדושֿברוךֿהוא צוה ולא

היא ברמב"ם ההלכות בין החלוקה שגם ידוע,

זו הוכחה הרמב"ם מביא מדוע להבין: ויש מדוייקת.

עם ביחד הקודמת בהלכה ולא עצמה בפני izyבהלכה

הוכחה שכל ראוי ואם התורה? מן האחרות ההוכחות

את גם להביא היה צריך הוא נפרדת, בהלכה תיכתב

נפרדת. בהלכה בלעם מפרשת ההוכחה

הפסוק, מקור בציון הרמב"ם מדייק מדוע וכן:

"אף במילים hlwnובמיוחד ixra(אף)" ולא אומר" הוא

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

עליו".18) "העידה הוא הרמב"ם שלשון להעיר אבל

אלא19) לישראל, משיח להם "אין ד"ה א) (צט, סנהדרין מפרש"י להעיר

שנו). (סי' בסופו יו"ד חת"ס שו"ת וראה לבדו". ויגאלם בעצמו ימלוך הקב"ה

הרי יגאלם) הקב"ה אלא לישראל משיח (שאין הלל רבי כדעת והאומר ושם:

התורה. בכלל כופר הוא

שמפרש20) הרמב"ם שמצא היחידי המדרש* שזהו לומר שאין ופשיטא

על הראשון הכתוב (חצי כצורתו הביאו ולכן המשיח, מלך על האלו הכתובים

להעתיק הרמב"ם דרך אין שאעפ"כ פשוט א) כי – וכו') הדבריםlkדוד פרטי

הראשון חלק שגם חז"ל במדרשי מצינו ב) לנדו"ד, שנוגע זה כ"א שבמדרש,

פ"ד תענית ירושלמי (ראה במשיח מפרשו מיעקב" כוכב דב"ר"דרך ה"ה.

הכתובים כל עה"פ הרמב"ן מפרש ועד"ז עה"פ. ותיב"ע ת"א וראה כ. פ"א,

שהשיג מה שעוועל) בהוצאת – רסו (ע' הגאולה בספר דבריו וראה משיח. על

ואולי שם: לרמב"ם לח"מ וראה – דוד) על שפירשו בפרשתנו הראב"ע על

ראיות להביא בא אינו כאן הרמב"ם ועיקר: ועוד ג) – חלוקים מדרשים הם

–l"fgממדרשי הנביאים" מ"בדברי (יותר זה" בדבר מלאים הספרים "שכל

כ"א ה"ב), שם הרמב"ם הכתובים.yxetndnלשון ופשטות בתורה

א.21) צא, סנהדרין

מכות.22) מס' סיום ע"ד – שם. מלכים הל' לרמב"ם ספר קרית

חֿט.23) יט, שופטים

zvw f"cre .(miaezkd ly zei`xd ilan) my dle`bd xtqa o"anxae .t"dr lecbd yxcna `ed f"cre ."yxcnd jxc lr" t"dr epzyxt iigaa `ed m"anxd oeyl c"r (*

.t"dr b"alx d`xe t"dr (xra`a) dcb` yxcna
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שופטים" "בפרשת24בפרשת כן לפני לדבריו בדומה ,

בלעם"?

.‰
?"ÌÈÁÈ˘Ó‰ È�˘·" ÈÂËÈ·‰ ˙�ÂÂÎ È‰Ó

הביטוי את להבין יש מהי25כן – המשיחים" "בשני

"משיח"? דוד דוקא נקרא ומדוע לעניננו, משמעותו

(בקרן המשחה בשמן דוד שנמשח כשם והוא26שהרי (

ה' משיח שאול27נקרא לפניֿכן, נמשח, גם כך )24(בפך28,

ה'" "משיח נקרא הוא .29ואף

בראשונה ישראל, מושיעי שני לציין היא הכוונה אם

רבינו משה את לציין לכאורה, יותר, מתאים ובאחרונה,

אחרון כגואל המשיח ואת ראשון .30כגואל

דוד. כן לא אך מגלות, הושיעו אלה שני

גדול שהמשיח הרמב"ם אומר בנבואה דרגתם לגבי גם

הנביאים החזקה31מכל היד בספרו כדבריו או "ונביא32,

דוד כן לא אך רבינו", למשה קרוב הוא .33גדול

.Â
‰¯Â˙‰˘ ...‰ÏÚÈ Ï‡Â" Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

"...ÔÈÙÈÒÂÓ ÔÈ‡Â ...˙‡Ê‰
הלכות בשתי דיוקים מספר הסבר עלֿידי יובנו הדברים

הרמב"ם: אומר ג' בהלכה מלכים. בהלכות יותר מאוחרות

אותות לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה ואל

וכיוצא מתים מחיה או בעולם דברים ומחדש ומופתים

אלו (כאן34בדברים עקיבא... רבי שהרי כך. הדבר אין ,

ולא וממשיך) כוזיבא, מבן ההוכחה את הרמב"ם מביא

ככה הדברים ועיקר מופת, ולא אות לא חכמים ממנו שאלו

ומשפטיה חוקיה הזאת שהתורה ולעולמי35הן, לעולם
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ואילך.24) 114 ע' חל"ד לקו"ש ואילך. 109 ע' חכ"ד לקו"ש וראה

ואילך.25) ט לה, (מסעי לפנ"ז פרשה עוד ישנה מקלט לערי בנוגע שהרי

ברור אינו נאמר" מקלט "בערי שמהלשון ואילך), מא ד, ואתחנן פ' גם וראה

מקלט"). ערי "בפרשת נאמר הי' אם (גם בתורה מקומו

דרכו26) אין והרי בלעם", "בפרשת א) הרמב"ם: בלשון לדייק יש עוד

נאמר "שהרי ה"א, ושב שהקדים בהפסוק כתב שלא וכמו המקור, לציין

miavp mz` zyxta,לומר גדול (ודוחק נפק"מ למאי נבא" "ושם הלשון ב) ,"

"פרשת שמקדים ד"שםmrlaכיון לבאר צריך "`ap.("

בתורה "כופר.. לפנ"ז למש"כ בהתאם נבא"*, "ושם שהוסיף י"ל לכאורה

"שהרי כ' בתורה" ש"כופר.. ע"ז רבינו", כו'",dxezdובמשה עליו העידה

ושם נאמר בלעם בפרשת "אף כ' רבינו" "במשה שכופר "ואףap`וע"ז (ולא "

משמע (וכן משה לנבואת וכוונתו שם)) לרמב"ם ספר (כבקרית נבא" בלעם

ע"י לנו הש"י ושיעדו כו' דוד "וכן מ"ג) (פ"ד אבות epiaxבפיה"מ dynוהוא

awrin jxc xy` akekd,שסב (פרשתנו משל"ה ולהעיר רז"ל". שביארו כמו

ספרו כתב "משה ב) יד, (ב"ב הגמ' בפי' משו"תzyxtemrlaב) ולהעיר ."

וכופר) אפיקורוס (ונק' משה ובנבואת בתורה שכופר היינו שם), יו"ד חת"ס

פ"ג תשובה הל' רמב"ם (ראה משה** נבואת בכלל היא תורה שגם אף

בפ"ע, בהלכה מקלט מערי הראי' שהביא ג"ז לכאו' יתורץ ועפ"ז ה"ח***)

נוספת ראי' זוהי לתוהו",xaqn`כי הקב"ה צוה ולא זה דבר הי' לא "ומעולם

מקלט "בערי שכתב מה מובן וגם רבינו". ובמשה בתורה ל"כופר.. שייך ואינו

לכופר שייך שאי"ז להדגיש וכיו"ב, נאמר" שופטים "בפרשת ולא אומר" הוא

כו'. בתורה

דוחק שג"ז מובן סי"א.n"k`eאבל בפנים לקמן וראה .

להוכיח בא לא כאן שהרמב"ם ס"ג) (בפנים נת"ל שכבר ע"ז נוסף אבל

וא"כ רבינו, ובמשה בתורה כופר שהוא איך כ"א יהי', שבוודאי הענין אמיתת

שמא שתתבטל דאפשר ההבטחה בין החילוק הרי – דנבואה הענין נוגע אין

שהיינו לפיה"מ בהקדמתו הרמב"ם מפרש כו', לטובה לנבואה החטא יגרום

שיאמר לזה החטא) שיגרום אפ"ל (שבזה עצמו לנביא ה' שבין במה החילוק

בסתם, טובה לבנ"א להבטיח ההבטחה.ה' תתקיים שלא א"א שבזה

וראה – ועצ"ע. תתקיים. בודאי עליו" העידה "שהתורה שג"ז מובן וא"כ

שם. ובהערות 117ֿ6 ע' חל"ד לקו"ש

א.27) יד, מגילה

א.28) כג, שם וראה כב. יט, ש"ב

לענין29) ה"ז) פ"א מלכים (הל' הרמב"ם הביא זה וכ' א. יוד, ש"א

שם. מגילה וראה מלך. משיחת

טז.30) יד. א, ש"ב טז. יא, ט. כו. יא, ז. כד, ש"א

ויחי.31) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, משמו"ר להעיר

מאד32) גדול נביא שהמשיח קאפח): הר"י (תרגום רפ"ד תימן באגרת

הנביאים בדרגות הרמה היא הרי מעלתו רבינו.. משה אחרי הנביאים מכל גדול

רבינו. משה אחרי והנכבדת

ה"ב.33) פ"ט תשובה הל'

מזח"ב34) וקשה רע"ב. מח, סוטה וכן נביא שהוא ברש"י שם מגילה ראה

בתחלתו. רוה"ק ש' וראה שם). זוהר ניצוצי (וראה א ושלמהקנד, דדוד ובכ"מ

נ"ה. נבואה ולא רוה"ק מל' – שם) כסוטה דלא – כתובים – ומשלי (תהלים

n"k`e.

כתב: השני') (המעלה פמ"ה ח"ב הסוגl`ipceושלמהcecבמו"נ מן הם

ברוה"ק. כ"א דברו.. לא שאלו.. לפי ודומיהם וירמי'.. ישעי' מסוג ואינם הזה

בא דשם (ולהעיר נביא" והוא כו' בדוד "וכן מ"ד) (פ"ד אבות בפיה"מ

כי ראי' אין משם בפשטות אבל כו'"), רבינו ממשה ללמוד לך "ויש בהמשך

החילוקי נוגע ואינו כו' ענווה ע"ד כ"א הנבואה, ומעלות במדרי' מדבר אינו

ורוה"ק. דנבואה מדריגות

לבאר בא ושם כו'. אמר נביא ע"ה המלך דוד וכן (פ"ז): פרקים בשמונה

"אין מתנאיd`eapdמארז"ל ואין ועשיר.. גבור חכם על אלא שורה ****

ודוד, משלמה דוגמא ומביא המעלות" כל אצלו שיהיו l`enyהנביא edil`

awri.

אומרים".35) "שהטפשים (3 (הערה הנ"ל רמב"ם וכת"י בדפוסי

ik ,miiwzdl gxkeny giken dfay ,(miavp 'tc ± "eilr dcird dxezd ixdy" f"ptl k"yn lr "mrla zyxta s`" ef 'i`x siqedl jxevd oaen f"tre) `"e`a l"i dxe`kl (*

`"eb d`x ± (c"d i"t g"deqi 'ld m"anx) xfeg epi` i`pz lr elit` daehl d`eapdy d`eapa k"`yn (` ,c zekxa) `hgd mexbi `ny miiwzz `ly okzi dxez ly dghadd

.(f"t 'd zxeabae) g ,al glyie

.jli`e 177 'r h"ig y"ewla dkex`a x`azp .d"d .c"d .`"dq h"t my .b"d g"t z"deqi 'ld m"anxd oeyln xirdle .ipinyd ceqie iriayd ceqi wlg 't n"dit d`x (**

'wpd dylydn '` edfy ,epiax dyn ly ez`eap yigkn mb dfay s` ,"dxeza xtek df ixd envr itn exn` dyn xn` m` 'ek 'd mrn dxez oi`y xne`d" :my m"anxa (***

.r"vre .qexewit` f"ir `xwp `l ,dyn ly ez`eap yigkn `linn jxca dxeza xtekdy s` ,yigkdl `a dna ielzy rnyne ,(f"ptl m"anxay) oiqxewit`

."ezpiky dxyn d"awd oi`" (` ,gl) mixcpae ."dxey dpikyd oi`" (` ,av) zay 'nba .gt`w i"xd mebxzae epiptly n"dita d"k (****
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המצוה מתבצעת שעלֿידו ישראל, כל על מלך יש כאשר

ה' מלחמות והמצוה45של עמלק", של זרעו "להכרית ,

הלכות כל קיום אפשרי אז שרק הבחירה", בית "לבנות

התורה.

היה אשר המלך, דוד ידי על זה ענין התממש בפועל

ארץ46מלך את כבש הוא ויהודה. ישראל ישראל, כל על

לו הניח "וה' – המלחמות את והשלים סיים ישראל,

אויביו" מכל ההכנות47מסביב התחילו ועלֿידו לבנין48,

ה'..." בית זהו דוד "ויאמר – בירושלים המקדש .49בית

בשלימות. והמצוות התורה קיום התאפשר ואז

.Ë
‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜·˘ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙¯ÊÁ‰ Y ÁÈ˘Ó‰ ˙Â‰Ó
מלכים הלכות בסוף הרמב"ם קובע משיח הלכות את

זוהי50ומלחמותיהם כי החזקה, היד ספרו בסוף אשר ,

ההלכה: פי על משיח של מהותו

רק מפרש הרמב"ם אין מלכים הלכות של י"א בפרק

את גם אלא בו, להאמין והחובה המשיח ביאת עצם את

מתבטאת בכך אשר התגלותו, ואופן פעולותיו מהותו,

בו. להאמין החובה

"המלך הפרק: בתחילת בדבריו הרמב"ם כוונת וזוהי

דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד ליושנה51המשיח

ישראל52לממשלה נדחי ומקבץ המקדש ובונה הראשונה

קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין

מצותה ככל ויובלות שמיטין בתורה":53ועושין האמורה

ועל המשיח, המלך פעולות על בלבד סיפור זה אין

זוהי אלא בימיו, יארע היאdkld:ezednאשר המשיח של

שהוא dpey`xd"בכך dlynnl dpyeil cec zekln" xifgn,

חדש, ענין מחדש שהואlretaeולא בכך הדבר מתבטא

למטרת מגיעים ואז ישראל", נדחי ומקבץ המקדש "ובונה

בימיו המשפטים כל "וחוזרין משיח, mcewnביאת eidyk

ויובלות שמיטין ועושין קרבנות lkkdzevnמקריבין

dxeza dxen`dכל כאשר ישראל נדחי בקיבוץ כרוך וזה ."

אדמתם על יושבים .54ישראל

מפני והמצוות התורה בקיום שחסר מה כל כלומר,

זוהי אשר המקדש, ובית ישראל כל שלימות היתה שלא

ובכך משיח. ידי על יושלם כללי, באופן הגלות משמעות

שהמשיח, העובדה ליושנה...xifgnמתבטאת דוד "מלכות

oixfegeלהלכות השלימות את משיב הוא – המשפטים" כל

ומצוותיה. התורה

למעשה, להלכה מסקנה גם מכך שנובעת לומר, ויש

כיון לביאתו: לחכות יש ובמה במשיח, האמונה לגבי

idefyיבוא שהוא בכך רק להאמין אין המשיח, של מהותו

שהוא בו" "מאמין אלא הגלות, מן ישראל את לגאול כדי

המשפטים" כל וחוזרין ליושנה.. דוד "מלכות .55יחזיר

.È
‡È·È ÁÈ˘Ó‰˘ ÍÎÏ ˙ÂÁÎÂ‰‰‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÈÏ˘ È„ÈÏ

התורה שלימות את וישיב יבוא שהמשיח לכך

המשפטים" כל וחוזרין ליושנה... דוד מלכות "להחזיר
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איוב45) אבן שלמה ר' (בתרגום קעג מ"ע להרמב"ם מסהמ"צ להעיר

שיעמיד מישראל מלך עלינו למנות שצונו העליר)): הר"ח בהוצאת (הובא

epzpen`.(קאפח הר"י והוצאת לפנינו ובסהמ"צ (העליר) תרגומו ראה (אבל .

כו'". האמת דת להרים ומחשבתו מגמתו "ותהי' ספ"ד מלכים ובהל'

שם.46) ספ"ד ה"ח. פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה

והרי47) מלכות בכתר זכה דוד שנמשח מכיון ה"ז: פ"א שם רמב"ם ראה

ה"ט. שם כו'. המלכות

ה"ב.48) מלכים הל' ריש ברמב"ם הובא א. ז, ש"ב

כחֿכט.49) דה"א

ט,50) סוטה וראה ה"ג. ביהב"ח הל' ריש הרמב"ם הביאו א. כב, שם

קסג: מ"ע סמ"ג וראה עדonfסע"א. הגיעה לא ביהב"ח בנין של זו מצוה

ואילך. 320 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה דוד. ימי

רפד.51) וינציאה בדפוס מלכים דהל' ויב יא לפרקים דבהכותרת להעיר

המשיח". ומלך ומלחמות מלכים "הלכות – שי

דוד".52) "בית (3 (בהערה הנ"ל ודפוסים ובכת"י שלפנינו. בדפוסים כ"ה

ברמב"ם53) ושם "הממשלה". הנ"ל וקושטא רומי ודפוס הנ"ל בכת"י

ממשלה. בממשלה, מכת"י: (3 (הערה הנ"ל

(54(3 (הערה הנ"ל ברמב"ם כת"י וברוב יחיד. ל' – "מצותה" צ"ע

(האמורה)". האמורות (מצותם) "מצותן

בי55) הנאמר הכתוב הביא [ושם שם לרמב"ם ספר קרית אבלראה ובל,

תלוי בתורה" האמורה מצותה "ככל שמיטין דגם ס"ל דהרמב"ם מכאן מוכח

וכידוע ספי"ב. ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה ישראל". נדחי ב"מקבץ

ואכ"מ]. בזה. השקו"ט

מב' תוצאה הם ויובלות" שמיטין ועושין קרבנות "מקריבין לפ"ז והנה

נדחי ומקבץ קרבנות") "מקריבין (ובמילא המקדש "ובונה לפנ"ז: שכ' הענינים

כו'"). ויובלות שמיטין "עושין (ובמילא ישראל"

הא' מענין הוא מקודם" כשהיו בימיו המשפטים כל "חוזרים מש"כ ואולי

הראשונה". לממשלה ליושנה דוד מלכות "להחזיר שכתב

היינו המשפטים" ב"כל הכוונה לכאורה שהרי השייכות, צ"ע אבל

ד"הoixcdpqaהתלויים שם ובפרש"י ב. נא, סנהדרין (ראה ועוד מיתות ד' – *

סנהדרין הל' רדב"ז ראה אבל כו). א, (ישעי' המשיח בביאת שחוזרין הלכתא)

פ"ב שם מרמב"ם ולהעיר הגדול**. ב"ד יסמוך (משיח) "שהוא הי"ב פי"ד

הל' ספר מקרית ולהעיר העם". את הם ודנים יושבין כו' דוד בית "מלכי ה"ה

" שם הרמב"םxifgneמלכים לשון וראה קודם". שהיו כמו המשפטים כל

אלא תחילה מלך ממליכין שאין שם: htynספ"ד zeyrlושפטנו שנאמר כו'

ואכ"מ. כו'. מלכנו

dfa `edy) mcewn eidyk einia mihtynd lk oixfege"l yexit df ixd f"tle ."oiaixwn eidy mcewn" (3 dxrd) l"pd m"anxa `aedy (591 cxetqwe`) i"zkn '`ay xirdl (*

(my l"pd m"anxa) i"zk 'aae .(e"`e ila) "zepaxw oiaixwn" i"zkd aexe miqetcay `qxibd itl mb yexitd d"k ile`e .r"ta oipr `le ."'ek oihiny oiyere zepaxw oiaixwn(y

.my xtq zixwa d"ke .(e"`ea) "oiaixwne"

.p"ye .74 dxrd 109 'r h"g y"ewl d`xe (**
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[וכל מהן גורעין ולא עליהם מוסיפין ואין 36עולמים

הדברים והוציא בתורה פנים שגילה או גורע או המוסיף

ואפיקורוס]. ורשע בדאי ודאי זה הרי מפשוטן, מצותן של

מסיים המשיח מלך אודות ההלכה שבהמשך מכך

ומשפטיה חוקיה הזאת שהתורה "ועיקר... הרמב"ם

לעשות צריך שהמשיח שהאומר לכאורה, מובן, לעולם..."

הוא הרי בעולם", דברים "מחדש או ומופתים" "אותות

מוסיפין "אין של מהענין להיפך בתורה, גורע או מוסיף

הענינים שני בין הקשר מהו להבין: יש אך ?37עליהם...".

הרמב"ם אומר נביא לגבי מכך: נביא38יותר ש"כל

אות לעשות צריך אינו שלחו שה' ויאמר לנו שיעמוד

שיש ואלישע אליהו כאותות או רבינו משה מאותות כאחד

דברים שיאמר שלו האות אלא עולם, של מנהגו שינוי בהם

רואים שנאמר...". דבריו ויאמנו בעולם להיות העתידים

שינוי בהם שיש "אות.. נשלל שם שגם שלמרות אפוא,

בהמשך, שם נאמר אין זאת למרות אך עולם", של מנהגו

ומשפטיה חוקיה הזאת "שהתורה בעניננו, שנאמר כפי

אות: להראות שעליו שם, נאמר שני ומצד לעולם".

העתידים". דברים "שיאמר

.Ê
ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ‰ ˙Â„Â‡ Ì"·Ó¯‰ È¯·„ È·‚Ï ‰Ï‡˘‰
הרמב"ם ממשיך מלכים בהלכות מכן שלאחר בהלכה

"ואם ועוסק39ואומר: בתורה הוגה דוד מבית מלך יעמוד

כל ויכוף פה ושבעל שבכתב תורה כפי אביו כדוד במצוות

זה הרי ה', מלחמות וילחם בדקה ולחזק בה לילך ישראל

האומות כל (ונצח והצליח עשה אם משיח. שהוא בחזקת

הרי33שסביביו ישראל, נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה (

ויתקן בודאי, משיח העולם...".40זה את

הוא אין וכן כאן, הרמב"ם מזכיר אין מדוע להבין: יש

מתואר שבהן הגדולות המעלות את כולו, הפרק בכל מזכיר

המשיח אחר29המלך במקום עצמו הרמב"ם שאומר וכפי ,

dwfgdÎcid xtqa30ונביא משלמה יותר יהיה חכמה "בעל :

סעיף בסוף לעיל וכאמור רבינו", למשה קרוב הוא גדול

ה'?

.Á
˘È ¯˘‡Î ˜¯ È¯˘Ù‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ˙ÂÓÈÏ˘

"ÍÏÓ"
קבע מדוע ולבאר להקדים יש זאת, כל להסביר כדי

(ומלחמותיהם מלכים הלכות את או:41הרמב"ם

לפי42ומלחמות לכאורה, שהרי, החזקה, היד ספרו בסוף (

בתחילת הרמב"ם שמציין כפי (=כרונולוגי), הזמנים סדר

כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות "שלש מלכים הלכות

עמלק... של זרעו ולהכרית מלך... להם למנות לארץ.

מלכים הלכות את לכתוב היה צריך הבחירה", בית ולבנות

בספרו מוקדם יותר ?43הרבה

בסוף אלו הלכות קובע שהרמב"ם שבכך לומר, ויש

הוא הרי "הלכות", של ספר שהוא החזקה, היד ספרו

בכך, התורהzenilydyמדגיש קיום היאdklddeשל

ה"מלכים" ענין ישנו בפשטות,44כאשר גם שמובן כפי .

של המושלם אפשריlkשהקיום והלכותיה, התורה מצוות
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ומשפטי'36) חוקי' אין :(3 הערה הנ"ל ברמב"ם (הובאו כת"י בכמה

(משתנות). משתנים

שלפנינו.37) בדפוסים ונשמט (3 (הערה הנ"ל וכת"י בדפוסים כ"ה

רשע38) כו' המוסיף וכל הצנזור ע"י שנשמט שבההלכה הלשון סיום

בהלכה הלשון המשך מובן ועפ"ז האיש. לאותו הכוונה כנראה – ואפיקורס

"ועיקר גם לומר הוצרך למה – לפי"ז אבל .40 בהערה בהנסמן ראה שלאחרי'

מהן". כו' שהתורה הדברים..

רפ"י.39) התורה יסודי הל'

בהערות.40) 361ֿ2 ,358 ע' ח"ח לקו"ש ראה – ברמב"ם זו הלכה ביאור

בא41) (3 (בהערה הנ"ל ודפוסים בכת"י אבל שלפנינו. בדפוסים כ"ה

"וית והתיבות כו'", הצליח לא "ואם שנשמט קטע הןכאן כו'" העולם את קן

הישמעאלי.. זה ושל הנוצרי) ישוע (של האלו הדברים "וכל שם, דבריו באמצע

שם וראה כו'". כולו העולם את ולתקן המשיח למלך דרך ליישר אלא אינן

טז. סעיף בפנים לקמן וראה לשונו. בסיום

הלכות42) סדר על המצות (ב"מנין הרמב"ם כבהקדמת – המלא השם זהו

מלכים. והל' שופטים בספר ובהכותרת הרמב"ם")

שופטים43) דספר בהכותרת שי. רפד, ווינציאה הנ"ל. רומי בדפוס כ"ה

בהקדמת כת"י) (ובכמה שם הוא וכן שם. התימנים ובכת"י מלכים*. והל'

ספר רמב"ם ראה – מלכים והלכות שופטים דספר בההלכות בסופה הרמב"ם

וש"נ. תשכ"ד). (ירושלים המדע

אבל44) למשיחא". הלכתא שדיניו "לפי שופטים לספר הרדב"ז בהקדמת

פ"א לדוגמא: (ראה למשיחא הלכתא אינן לכאורה הלכות כמה א) כי: צ"ע,

ספר גם זה מטעם ב) המשיח). ביאת לאחרי שייכות אינן שלכאו' ואילך ה"ח

ספרו. ל)סיום עכ"פ ב(קירוב צ"ל היו וקרבנות) עבודה (ספר והט' הח'

פ"ו ביהב"ח (הל' הרמב"ם לדעת כי בדוחק, אפ"ל הי' לקרבנות [ובנוגע

בית שם שאין אע"פ כולן הקרבנות "מקריבין ה"ד) פ"ב שם וראה הט"ו.

ספס"ד. ב"ר (ע"פ כן לתרץ אין לזה השייך וכל לביהמ"ק בנוגע אבל בנוי".

ובסופו) הפרק (בריש כאן מלכים בהל' כתב הרמב"ם כי צה), מצוה מנ"ח ראה

giyncביהב"ח הל' מדות. למס' בנוגע לפיה"מ הקדמתו (וראה מקדש בונה

בזה. השקו"ט וידועה ה"ד). ].n"k`eפ"א

הלכות סדר על המצות (ב"מנין היד ספר בתחלת הרמב"ם י"ל: ואולי

לסנהדרין מסורין שהם מצות בו אכלול עשר: ארבעה "ספר כתב הרמב"ם")

"דין הן מלכים שהל' ומכיון ומלחמותיו", המלך ודין מצותjlndכו' – כו'"

cigidראה) מישראל לכ"א שייכות הלכות שכמה (אף ספרו בסוף כתבו לכן ,

ואילך)). ה"ז פ"ה מלכים הל'

.("odizenglne") "mdizenglne" l"pd miqetc lka (mikln zeklda oke mihtey xtqc zekldd xeciqa) dteqa m"anxd zncwda la` (*
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המצוה מתבצעת שעלֿידו ישראל, כל על מלך יש כאשר

ה' מלחמות והמצוה45של עמלק", של זרעו "להכרית ,

הלכות כל קיום אפשרי אז שרק הבחירה", בית "לבנות

התורה.

היה אשר המלך, דוד ידי על זה ענין התממש בפועל

ארץ46מלך את כבש הוא ויהודה. ישראל ישראל, כל על

לו הניח "וה' – המלחמות את והשלים סיים ישראל,

אויביו" מכל ההכנות47מסביב התחילו ועלֿידו לבנין48,

ה'..." בית זהו דוד "ויאמר – בירושלים המקדש .49בית

בשלימות. והמצוות התורה קיום התאפשר ואז

.Ë
‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜·˘ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙¯ÊÁ‰ Y ÁÈ˘Ó‰ ˙Â‰Ó
מלכים הלכות בסוף הרמב"ם קובע משיח הלכות את

זוהי50ומלחמותיהם כי החזקה, היד ספרו בסוף אשר ,

ההלכה: פי על משיח של מהותו

רק מפרש הרמב"ם אין מלכים הלכות של י"א בפרק

את גם אלא בו, להאמין והחובה המשיח ביאת עצם את

מתבטאת בכך אשר התגלותו, ואופן פעולותיו מהותו,

בו. להאמין החובה

"המלך הפרק: בתחילת בדבריו הרמב"ם כוונת וזוהי

דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד ליושנה51המשיח

ישראל52לממשלה נדחי ומקבץ המקדש ובונה הראשונה

קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין

מצותה ככל ויובלות שמיטין בתורה":53ועושין האמורה

ועל המשיח, המלך פעולות על בלבד סיפור זה אין

זוהי אלא בימיו, יארע היאdkld:ezednאשר המשיח של

שהוא dpey`xd"בכך dlynnl dpyeil cec zekln" xifgn,

חדש, ענין מחדש שהואlretaeולא בכך הדבר מתבטא

למטרת מגיעים ואז ישראל", נדחי ומקבץ המקדש "ובונה

בימיו המשפטים כל "וחוזרין משיח, mcewnביאת eidyk

ויובלות שמיטין ועושין קרבנות lkkdzevnמקריבין

dxeza dxen`dכל כאשר ישראל נדחי בקיבוץ כרוך וזה ."

אדמתם על יושבים .54ישראל

מפני והמצוות התורה בקיום שחסר מה כל כלומר,

זוהי אשר המקדש, ובית ישראל כל שלימות היתה שלא

ובכך משיח. ידי על יושלם כללי, באופן הגלות משמעות

שהמשיח, העובדה ליושנה...xifgnמתבטאת דוד "מלכות

oixfegeלהלכות השלימות את משיב הוא – המשפטים" כל

ומצוותיה. התורה

למעשה, להלכה מסקנה גם מכך שנובעת לומר, ויש

כיון לביאתו: לחכות יש ובמה במשיח, האמונה לגבי

idefyיבוא שהוא בכך רק להאמין אין המשיח, של מהותו

שהוא בו" "מאמין אלא הגלות, מן ישראל את לגאול כדי

המשפטים" כל וחוזרין ליושנה.. דוד "מלכות .55יחזיר
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התורה שלימות את וישיב יבוא שהמשיח לכך

המשפטים" כל וחוזרין ליושנה... דוד מלכות "להחזיר
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איוב45) אבן שלמה ר' (בתרגום קעג מ"ע להרמב"ם מסהמ"צ להעיר

שיעמיד מישראל מלך עלינו למנות שצונו העליר)): הר"ח בהוצאת (הובא

epzpen`.(קאפח הר"י והוצאת לפנינו ובסהמ"צ (העליר) תרגומו ראה (אבל .

כו'". האמת דת להרים ומחשבתו מגמתו "ותהי' ספ"ד מלכים ובהל'

שם.46) ספ"ד ה"ח. פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה

והרי47) מלכות בכתר זכה דוד שנמשח מכיון ה"ז: פ"א שם רמב"ם ראה

ה"ט. שם כו'. המלכות

ה"ב.48) מלכים הל' ריש ברמב"ם הובא א. ז, ש"ב

כחֿכט.49) דה"א

ט,50) סוטה וראה ה"ג. ביהב"ח הל' ריש הרמב"ם הביאו א. כב, שם

קסג: מ"ע סמ"ג וראה עדonfסע"א. הגיעה לא ביהב"ח בנין של זו מצוה

ואילך. 320 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה דוד. ימי

רפד.51) וינציאה בדפוס מלכים דהל' ויב יא לפרקים דבהכותרת להעיר

המשיח". ומלך ומלחמות מלכים "הלכות – שי

דוד".52) "בית (3 (בהערה הנ"ל ודפוסים ובכת"י שלפנינו. בדפוסים כ"ה

ברמב"ם53) ושם "הממשלה". הנ"ל וקושטא רומי ודפוס הנ"ל בכת"י

ממשלה. בממשלה, מכת"י: (3 (הערה הנ"ל

(54(3 (הערה הנ"ל ברמב"ם כת"י וברוב יחיד. ל' – "מצותה" צ"ע

(האמורה)". האמורות (מצותם) "מצותן

בי55) הנאמר הכתוב הביא [ושם שם לרמב"ם ספר קרית אבלראה ובל,

תלוי בתורה" האמורה מצותה "ככל שמיטין דגם ס"ל דהרמב"ם מכאן מוכח

וכידוע ספי"ב. ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה ישראל". נדחי ב"מקבץ

ואכ"מ]. בזה. השקו"ט

מב' תוצאה הם ויובלות" שמיטין ועושין קרבנות "מקריבין לפ"ז והנה

נדחי ומקבץ קרבנות") "מקריבין (ובמילא המקדש "ובונה לפנ"ז: שכ' הענינים

כו'"). ויובלות שמיטין "עושין (ובמילא ישראל"

הא' מענין הוא מקודם" כשהיו בימיו המשפטים כל "חוזרים מש"כ ואולי

הראשונה". לממשלה ליושנה דוד מלכות "להחזיר שכתב

היינו המשפטים" ב"כל הכוונה לכאורה שהרי השייכות, צ"ע אבל

ד"הoixcdpqaהתלויים שם ובפרש"י ב. נא, סנהדרין (ראה ועוד מיתות ד' – *

סנהדרין הל' רדב"ז ראה אבל כו). א, (ישעי' המשיח בביאת שחוזרין הלכתא)

פ"ב שם מרמב"ם ולהעיר הגדול**. ב"ד יסמוך (משיח) "שהוא הי"ב פי"ד

הל' ספר מקרית ולהעיר העם". את הם ודנים יושבין כו' דוד בית "מלכי ה"ה

" שם הרמב"םxifgneמלכים לשון וראה קודם". שהיו כמו המשפטים כל

אלא תחילה מלך ממליכין שאין שם: htynספ"ד zeyrlושפטנו שנאמר כו'

ואכ"מ. כו'. מלכנו

dfa `edy) mcewn eidyk einia mihtynd lk oixfege"l yexit df ixd f"tle ."oiaixwn eidy mcewn" (3 dxrd) l"pd m"anxa `aedy (591 cxetqwe`) i"zkn '`ay xirdl (*

(my l"pd m"anxa) i"zk 'aae .(e"`e ila) "zepaxw oiaixwn" i"zkd aexe miqetcay `qxibd itl mb yexitd d"k ile`e .r"ta oipr `le ."'ek oihiny oiyere zepaxw oiaixwn(y

.my xtq zixwa d"ke .(e"`ea) "oiaixwne"

.p"ye .74 dxrd 109 'r h"g y"ewl d`xe (**
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מקלט מערי הנלמדת ההוכחה שאת לכך הסיבה זוהי

הרמב"ם אין מכך כי עצמה, בפני כהלכה הרמב"ם קבע

המלך ידי שעל בתורה שמפורש לכך הוכחה רק מביא

תהא meiwaהמשיח zenilyבערי" אלא והמצוות, התורה

תוספת שתהיה מוצאים dnvrמקלט" devnaלך "ויספת ,

"ולא ערים..." שלש לתוהו".devעוד הקדושֿברוךֿהוא

תהיינה שבו זמן שיגיע אומרת עצמה התורה כלומר,

zeevnהתורהie`xk.

.‚È
˙ÂÓÈÏ˘· ‡Â‰ ÁÈ˘Ó‰ Ï˘ Â˙Â˙ÈÓ‡Ï ÔÁ·Ó‰

˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰
ג' בהלכה הרמב"ם דברי מובנים לעיל האמור כל לפי

אותות לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה "ואל

וכיוצא מתים מחיה או בעולם דברים ומחדש ומופתים

ענינים: שני שולל הוא ובכך כך", הדבר אין אלו, בדברים

ומחדש ומופתים אותות "לעשות המשיח של ענינו אין

בעולם" לאמיתתו66דברים המבחן זהו ולא מסיים67, והוא ,

ומשפטיה חוקיה הזאת שהתורה הן ככה הדברים "ועיקר

עולמים": ולעולמי לעולם

שלימות להביא המשיח, של וענינו גדרו שזה כיון

הדעת על עולה אם הרי ומצוותיה, התורה הלכות לקיום

ומחדש ומופתים אותות לעשות צריך המשיח "שהמלך

לגרום בעולם", לכךiepiylדברים סתירה זוהי הרי בעולם,

ומשפטיה חוקיה הזאת ,mlerl"68ש"התורה

ומופתים אותות אינם המשיח של וענינו שגדרו וכיון

המבחנים אינם שאלה מובן בעולם, דברים וחידוש

לאמיתותו.

"האות הוא הנביא של לאמיתותו שהמבחן כשם בדיוק

דבריו ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים שיאמר שלו,

כדלעיל הדבר...", נדע איכה בלבבך תאמר וכי שנאמר

בהיותו הוא לאמיתותו המבחן כלומר, ו'. סעיף בסוף

עתידות דברי האומר ;69"נביא",

גדול, נביא יהיה שהוא שלמרות המשיח, לגבי מובן כך

היא מהותו הרי – רבינו למשה קרוב – הנביאים מכל יותר

" והסימןjlndהיותו שהמבחן מובן, ומכך המשיח",

הוא "ואםdxezadneiweלאמיתותו zianיעמוד70– jln

zeevna wqere dxeza dbed cecשבכתב תורה כפי ..

המצוות בקיום שלימות לידי מביא הוא ואם ושבעלֿפה"

ישראל כל "יכוף – ישראל dwcaעלֿידי wfgle da jlil

zengln mglieבשלימות פרט היא אף זו ומלחמה ה'...",

אומות עלֿידי ומבטל" ה"נוגש הסרת ידי על התורה, קיום

העולם.

זה ש"הרי רק יודעים זאת כל עלֿידי שהואzwfgaאך

התורה בקיום לשלימות מביא הוא כאשר רק משיח",

האומותlretaוהמצוות כל ונצח והצליח עשה "אם ,

אז רק ישראל", נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה שסביביו

ככל המשפטים... כל "חוזרין אז כי בודאי". משיח זה "הרי

ובקיום בהלכות השלימות – בתורה" האמורה מצותה

.lreta71המצוות

.„È
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לפני הרמב"ם שמביא שההוכחות ולומר, להוסיף ויש

כללי, באופן הפרק בתחילת הנאמר לגבי רק אינן כן

ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח ש"המלך

אם כי בתורה", האמורה מצותה ככל הראשונה.. לממשלה

ד' שבהלכה הפרטים לגבי .72גם
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(66.69 הערה לקמן ראה

הבאה.67) הערה ראה אבל לשונו. מפשטות לכאורה כדמשמע

המתים68) תחיית מאמר וראה כוזיבא. מבן מהראי' לכאורה כדמשמע

רפ"ו.

לקו"ש ראה – בזה הראב"ד והשגת ברמב"ם זו הלכה ביאור בארוכה

ואילך. 191 ע' חכ"ז

מהעיקרים69) לא' המשיח ביאת מנה שהרמב"ם מה לבאר יש כהנ"ל ע"פ

"לפי רק לא שהוא שם), חת"ס שו"ת החמישי. הספק פ"ג אמנה ראש (ראה

הכופר לכן כו' ובכתובים בנביאים בתורה מפורשת באה המשיח שביאת

פי"ד אמנה (ראש כו'" ובכתובים ובנביאים בתורה כופר כאלו הוא הרי בביאתו

ש לפי כ"א שם), חת"ס שו"ת וראה השלישית". לשלימות"והטענה נוגע זה

בשלימות. יהיו וקיומה שהתורה זמן שיהי' הוא מגדרי' שא' התורה, גדר

חוקי' הזאת ש"התורה זה התורה, ושלימות נצחיות אחר: בסגנון

ראה – הקב"ה של העצמי רצונו (להיותה עולמים" ולעולמי לעולם ומשפטי'

בענין רק לא הוא שם) ובהערות 182ֿ3 ע' חי"ט לקו"ש הבורא,ieeivבארוכה

המשיח. מלך בביאת יהי' וזה בפועל, וקיומה בלימודה גם כ"א

במנין המשיח בביאת אמונה נמנה שלא הטעם, גם שזהו י"ל אולי ועפ"ז

zevnd.('הג הספק פ"ה שם אמנה ראש שציווייםc"re(ראה זה מזו) (ויתירה

הרמב"ם מלשון ולהעיר ד). שורש (סהמ"צ המצוות במנין נמנים אינם כוללים

מי "וכל שם מלכים בו,epi`yהל' להאמין שצריך כתב ולא כו'", בו מאמין

ספי"ט). אמנה ראש (וראה שם בפיה"מ כמ"ש

לנו70) עומד הנביא שאין למדת הא ה"ג: פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ה"ב. פ"ט ספ"ז. שם וראה כו'.

מתחיל71) שלכן שלפנ"ז, לההלכה ההמשך ביותר ומודגש מובן ועפ"ז

לעשות צריך המשיח מלך "אין שם ספר קרית וראה בוא"ו. – "ואם" הרמב"ם

ומופתים כו'".`l`אותות מלך כשיעמוד

הפרק72) בתחילת (גם) הרמב"ם הביא שלא מה בפשטות מובן עפ"ז

מלכות (להחזיר שלו והמכוון הגדר מבאר שם כי – ה' מלחמות ילחום שמשיח

– כו') ליושנה "משיחxg`lדוד כשהוא התורה, לשלימות הביא שכבר

ה'. במלחמות הנצחון קודם משא"כ בודאי",

הרמב"ם שהביא שזה עכ"פ), הענינים (בפנימיות להוסיף יש אולי עפ"ז

כי – כו' האחרון ובמשיח כו' דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים שני

wla zyxt - zegiyÎihewl

"שהרי ההוכחה את הרמב"ם עליו".dxezdמביא העידה

אלקיך.. ה' ושב "שנאמר פרטים: שני ישנם אלו ובהוכחות

יקובצו, ישראל שנדחי לומדים מכך אשר – וקבצך..."

המשפטים" כל דוד.. "מלכות את מאפשר זה את56ומצב ,

אשר ומצוותיה התורה הלכות zelbעקבelhaקיום

ישראל.

המשיחים בשני נבא ושם נאמר בלעם בפרשת "אף

מיד ישראל את שהושיע דוד שהוא הראשון במשיח

ישראל את שמושיע מבניו שעומד האחרון ובמשיח צריהם

שייעשו אלו שדברים לומדים מכך ici(באחרונה)": lr

giynd" הוא המשיח של וענינו ,dpyeil cec zekln xifgdl

dpey`xd dlynnlאותה של האחרון" "משיח הוא – "

דוד" שהוא הראשון "משיח – הראשונה .57הממשלה

"במשיח היו אשר הפרטים שכל אומר" הוא "ושם

מלך זה האחרון" ב"משיח גם יהיו דוד" – הראשון

"ומחץ לשלימות ועד וממשלתו מהתגלותו החל המשיח.

כל "וקרקר משיח אצל יהיה לו בדומה אשר מואב" פאתי

ירשה "והיה דוד", זה ירשה אדום "והיה וכן שת" בני

המשיח", המלך זה אויביו שעיר

הגאולה ידי על כי התורה, שלימות לידי יביא המשיח

על ישלוט המשיח אדרבה, כאשר מלכיות, משעבוד

כהוגן" ובמצוות בתורה "לעסוק יוכלו הם "יהיו58ישראל, ,

ומבטל" נוגש להם יהיה ולא וחכמתה בתורה כפי59פנויין ,

זה60שהרמב"ם בענין הדיבור את .61מרחיב

.‡È
Ï˘ ‰ÁË·‰ Y ÁÈ˘Ó‰ È„È ÏÚ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÈÏ˘

‰ÓˆÚ ‰¯Â˙‰
מי "וכל ואומר הרמב"ם מקדים מדוע מובן זה לפי

בשאר לא לביאתו, מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו

שהרי רבינו. ובמשה בתורה אלא כופר, הוא בלבד נביאים

הפסוק את מצטט הוא כך ועל עליו...", העידה התורה

בלעם": בפרשת "אף מכן ולאחר אלקיך...", ה' "ושב

בקשר לומר לרמב"ם חשוב מדוע לכאורה, שהרי,

אלא כופר הוא בלבד נביאים בשאר ש"לא משיח להלכות

רבינו" ובמשה לכאורה62בתורה קשור זה ענין הרי ,

תשובה כופר63להלכות המושג הגדרת על מדובר שבהם ,

?64וכו'

המשיח, המלך של שענינו הרמב"ם, מדגיש בכך אלא,

"ולהחזיר – התורה ומצוות בהלכות לשלימות יגרום שהוא

אחד איננו – המשפטים" כל וחוזרין ליושנה... דוד מלכות

של ענין זהו אלא הנביאים, ידי על שנתגלו הדברים מן

שיבוא מבטיחה עצמה התורה רבינו, ומשה התורה עצם

התורה שלימות תהא ואז .65המשיח

המפורשים הדברים "ואלו בהמשך אומר הוא ולכן

כל ידי על שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה

אודות הנביאים כל ידי על שנאמר מה שכל הנביאים",

התורה קיום בשלימות עצמה, בתורה ענין זהו המשיח

והמצוות.
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פ'56) בפיה"מ הרמב"ם מש"כ יומתק הי"בועפ"ז עיקר בסוף חלק

"ceqi llkneומזרע דוד מבית אלא לישראל מלך שאין המשיח) (דביאת זה

בלבד z`fdשלמה dgtynd lr wlegd lke."נביאיו ובדברי הש"י בשם כפר

הר' מ"העתקת עיקרים הי"ג (שהעתיק פ"א אברבנאל) (לר"י אמנה ובראש

החולק "וכל הלשון רפ"א) שם כלשונו כו'" עלי' שנסמוך ראוי תיבון.. שמואל

המשפחה".zeklnעל זאת

ישראל57) כל על מלך שיהי' פירוש צז: סי' ח"א שאל חיים שו"ת ראה

הרמב"ם כלל זה וכל לכולם.. יהי' אחד ומלך הכתוב שאמר כמו ויהודה

ליושנה. דוד בית מלכות באומרו

אחר58) דוד להם להעמיד הקב"ה עתיד סע"ב): (צח, מסנהדרין ולהעיר

עה"ת צפע"נ וראה א. נג, ז"ח ב. פב, זח"א וראה קיסר. ופלגי* קיסר כגון כו'

ט. מט, ויחי

ה"ב.59) פ"ט תשובה הל' רמב"ם

ה"ד.60) פי"ב מלכים הל'

שם.61) מלכים והל' תשובה הל'

שנלחם62) הוא המלך ומצות שמגדרי מה בפשטות מובן zenglnשעפ"ז

'dמלכים "הל' נקראו שההלכות ולהעיר ספ"ד. ה"ח. פ"א שם (כברמב"ם

זו מצוה.. מלחמת אלא תחלה נלחם המלך ש"אין זה וגם ומלחמותיהם"**),

עליהם" שבא צר מיד ישראל ועזרת עמלק ומלחמת עממים שבעה מלחמת

משא"כ התומ"צ. מקיום ישראל את מונעים דוקא אלו שענינים רפ"ה), (שם

הרשות. מלחמת

הוא63) וג"ז וגדרה, האמונה תוקף להדגיש בא שהרמב"ם י"ל בפשטות

כהתאמתות (לא כזה והתאמתות בודאות צ"ל המשיח בביאת שהאמונה הלכה,

רבינו ומשה תורה שמצד) התאמתות אלא" בלבד הנביאים "שאר שמצד

התורה פ"ח.dcird(שהרי התורה יסודי בהל' ועפמ"ש עליו),

נתאמתה משה נבואת כי רבינו", "ובמשה שהוסיף מה גם מובן ועפ"ז

בנבואת והתאמתות שמעו", ואזנינו כו' ראו שעינינו (ע"י) סיני הר "במעמד

בארוכה ראה – בתורה לעולם" עומדת שהיא "נאמנות מביאה רבינו משה

ואילך. 184 ע' חי"ט לקו"ש

" בשלילה מש"כ גם יומתק נביאיםl`ועפ"ז כופר",calaבשאר הוא

ובשאר רבינו ובמשה בתורה "כופר שם לרמב"ם ספר בקרית כהלשון ולא

המשיח. בביאת אמונה בגדר – הלכה הוא זה גם כי הנביאים",

אין הנביאים בדברי "אבל ומוסיף שחוזר ה"ב בסוף מלשונו ולהעיר

זה". בדבר מלאים הספרים שכל לראי' צריך הדבר

חלק.64) פ' ובפיה"מ

ה"ח.65) פ"ג

.eblte :(xqw jxr) jexrae .i"re 'nba d"k (*

i"zke miqetcd lka zekldd ihxt hxtny iptl dteqa ezncwda ixd ,(43 dxrd lirl) "zenglne" zxzekda n"kay i"zke miqetcdl mby xirdle .42 dxrd lirl d`x (**

.43 dxrd l"pd m"anx d`x ± eznglne ,'dizenglne e` .(44 dxrd l"pk) "eizenglne jlnd oice"
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מקלט מערי הנלמדת ההוכחה שאת לכך הסיבה זוהי

הרמב"ם אין מכך כי עצמה, בפני כהלכה הרמב"ם קבע

המלך ידי שעל בתורה שמפורש לכך הוכחה רק מביא

תהא meiwaהמשיח zenilyבערי" אלא והמצוות, התורה

תוספת שתהיה מוצאים dnvrמקלט" devnaלך "ויספת ,

"ולא ערים..." שלש לתוהו".devעוד הקדושֿברוךֿהוא

תהיינה שבו זמן שיגיע אומרת עצמה התורה כלומר,

zeevnהתורהie`xk.
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˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰
ג' בהלכה הרמב"ם דברי מובנים לעיל האמור כל לפי

אותות לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה "ואל

וכיוצא מתים מחיה או בעולם דברים ומחדש ומופתים

ענינים: שני שולל הוא ובכך כך", הדבר אין אלו, בדברים

ומחדש ומופתים אותות "לעשות המשיח של ענינו אין

בעולם" לאמיתתו66דברים המבחן זהו ולא מסיים67, והוא ,

ומשפטיה חוקיה הזאת שהתורה הן ככה הדברים "ועיקר

עולמים": ולעולמי לעולם

שלימות להביא המשיח, של וענינו גדרו שזה כיון

הדעת על עולה אם הרי ומצוותיה, התורה הלכות לקיום

ומחדש ומופתים אותות לעשות צריך המשיח "שהמלך

לגרום בעולם", לכךiepiylדברים סתירה זוהי הרי בעולם,

ומשפטיה חוקיה הזאת ,mlerl"68ש"התורה

ומופתים אותות אינם המשיח של וענינו שגדרו וכיון

המבחנים אינם שאלה מובן בעולם, דברים וחידוש

לאמיתותו.

"האות הוא הנביא של לאמיתותו שהמבחן כשם בדיוק

דבריו ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים שיאמר שלו,

כדלעיל הדבר...", נדע איכה בלבבך תאמר וכי שנאמר

בהיותו הוא לאמיתותו המבחן כלומר, ו'. סעיף בסוף

עתידות דברי האומר ;69"נביא",

גדול, נביא יהיה שהוא שלמרות המשיח, לגבי מובן כך

היא מהותו הרי – רבינו למשה קרוב – הנביאים מכל יותר

" והסימןjlndהיותו שהמבחן מובן, ומכך המשיח",

הוא "ואםdxezadneiweלאמיתותו zianיעמוד70– jln

zeevna wqere dxeza dbed cecשבכתב תורה כפי ..

המצוות בקיום שלימות לידי מביא הוא ואם ושבעלֿפה"

ישראל כל "יכוף – ישראל dwcaעלֿידי wfgle da jlil

zengln mglieבשלימות פרט היא אף זו ומלחמה ה'...",

אומות עלֿידי ומבטל" ה"נוגש הסרת ידי על התורה, קיום

העולם.

זה ש"הרי רק יודעים זאת כל עלֿידי שהואzwfgaאך

התורה בקיום לשלימות מביא הוא כאשר רק משיח",

האומותlretaוהמצוות כל ונצח והצליח עשה "אם ,

אז רק ישראל", נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה שסביביו

ככל המשפטים... כל "חוזרין אז כי בודאי". משיח זה "הרי

ובקיום בהלכות השלימות – בתורה" האמורה מצותה

.lreta71המצוות

.„È
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לפני הרמב"ם שמביא שההוכחות ולומר, להוסיף ויש

כללי, באופן הפרק בתחילת הנאמר לגבי רק אינן כן

ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח ש"המלך

אם כי בתורה", האמורה מצותה ככל הראשונה.. לממשלה

ד' שבהלכה הפרטים לגבי .72גם
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(66.69 הערה לקמן ראה

הבאה.67) הערה ראה אבל לשונו. מפשטות לכאורה כדמשמע

המתים68) תחיית מאמר וראה כוזיבא. מבן מהראי' לכאורה כדמשמע

רפ"ו.

לקו"ש ראה – בזה הראב"ד והשגת ברמב"ם זו הלכה ביאור בארוכה

ואילך. 191 ע' חכ"ז

מהעיקרים69) לא' המשיח ביאת מנה שהרמב"ם מה לבאר יש כהנ"ל ע"פ

"לפי רק לא שהוא שם), חת"ס שו"ת החמישי. הספק פ"ג אמנה ראש (ראה

הכופר לכן כו' ובכתובים בנביאים בתורה מפורשת באה המשיח שביאת

פי"ד אמנה (ראש כו'" ובכתובים ובנביאים בתורה כופר כאלו הוא הרי בביאתו

ש לפי כ"א שם), חת"ס שו"ת וראה השלישית". לשלימות"והטענה נוגע זה

בשלימות. יהיו וקיומה שהתורה זמן שיהי' הוא מגדרי' שא' התורה, גדר

חוקי' הזאת ש"התורה זה התורה, ושלימות נצחיות אחר: בסגנון

ראה – הקב"ה של העצמי רצונו (להיותה עולמים" ולעולמי לעולם ומשפטי'

בענין רק לא הוא שם) ובהערות 182ֿ3 ע' חי"ט לקו"ש הבורא,ieeivבארוכה

המשיח. מלך בביאת יהי' וזה בפועל, וקיומה בלימודה גם כ"א

במנין המשיח בביאת אמונה נמנה שלא הטעם, גם שזהו י"ל אולי ועפ"ז

zevnd.('הג הספק פ"ה שם אמנה ראש שציווייםc"re(ראה זה מזו) (ויתירה

הרמב"ם מלשון ולהעיר ד). שורש (סהמ"צ המצוות במנין נמנים אינם כוללים

מי "וכל שם מלכים בו,epi`yהל' להאמין שצריך כתב ולא כו'", בו מאמין

ספי"ט). אמנה ראש (וראה שם בפיה"מ כמ"ש

לנו70) עומד הנביא שאין למדת הא ה"ג: פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ה"ב. פ"ט ספ"ז. שם וראה כו'.

מתחיל71) שלכן שלפנ"ז, לההלכה ההמשך ביותר ומודגש מובן ועפ"ז

לעשות צריך המשיח מלך "אין שם ספר קרית וראה בוא"ו. – "ואם" הרמב"ם

ומופתים כו'".`l`אותות מלך כשיעמוד

הפרק72) בתחילת (גם) הרמב"ם הביא שלא מה בפשטות מובן עפ"ז

מלכות (להחזיר שלו והמכוון הגדר מבאר שם כי – ה' מלחמות ילחום שמשיח

– כו') ליושנה "משיחxg`lדוד כשהוא התורה, לשלימות הביא שכבר

ה'. במלחמות הנצחון קודם משא"כ בודאי",

הרמב"ם שהביא שזה עכ"פ), הענינים (בפנימיות להוסיף יש אולי עפ"ז

כי – כו' האחרון ובמשיח כו' דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים שני
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"ילחם השלישי הפרט עלֿפני הרביעי שבפרט החידוש

ים", עד מים "ומשלו – האומות על והנצחון ה'" מלחמות

ויתקן "וילחם.. ירשה", "ומשלו.. עצמם הביטויים מן מובן

כיבוש, עלֿפני ירושה של ליתרון בדומה העולם", את

ישראל ארץ לגבי הללו הענינים שני את שמוצאים וכפי

בירושה ניתנה וגם כיבוש עלֿידי .81שנלקחה

של באופן נעשים – במלחמה כיבוש – ונצחון מלחמה

– "ומשלו" שלdhily"קרקר" ורצונו ממציאותו להיפך ,

הנכבש:

"והיה בירושה מקבליםdyxiואילו להיפך, שעיר",

הזולת. על ומשתלטים כובשים ואין ואישי, קרוב דבר

" של החידוש מובן לכך כולוowzieבדומה העולם את

ה' את ונצחcgiaלעבוד ה'.. מלחמות "וילחם עלֿפני "

של באמת יכירו עצמם שהם שסביביו", האומות כל

ההלכה, בסוף כנרמז המשיח, המלך של מלכותו

המשיח המלך "וכשיעמוד הצנזורה, עלֿידי שהושמטה

ויודעים חוזרים כולן הם מיד ו(י)נשא וירום ויצליח באמת

הם הטעום", ואבותיהם ושנביאיהם אבותיהם נחלו ששקר

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם "לקרוא לידי .82מגיעים

התורה לפי המשיח, בביאת השלימה האמונה ועלֿידי

לומר (ויש שיבוא, יום בכל לו אחכה לביאתו", ו"מחכה

כך עלֿידי משיח), הלכות לימוד בכך מקרבים83שנכלל

ממש. ובקרוב אחישנה של באופן ביאתו את וממהרים

,fenz a"i zegiyn)
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הרמב"ם כתב שלכן עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל mrlaואולי zyxtaלהסביר ,

ומלך דוד ושליטת האומות מפלת ע"ד הי' נבואתו שעיקר מה ולהדגיש

אוה"ע של שהנביא נרגא, בי' ניזיל אבא ובי' מיני' ע"ד שהוא עליהם, המשיח

של מפלתם על מנבא ועוד) יוד. לד, ברכה ספרי – משה* בדוגמת (שהוא

ב לט, (סנה' לעובדי' בנוגע מרז"ל וע"ד עליהם. ישראל ושליטת אוה"ע

הוא כאן) ההלכה בסוף הרמב"ם (שהביא וגו'" ציון בהר מושיעים (ד"ועלו

הרמב"ם שהביא מואב", את "ויך – דוד בענין גם ושם עובדי'). נבואת סיום

כאן).

(81.15 הערה לעיל ראה

(82.114 ע' חט"ו [המתורגם] מלקו"ש להעיר

משה83) "צוה ה"י) (פ"ח שם ממ"ש מובן המשיח למלך זה ענין ושייכות

הגבורה מפי וראהseklרבינו נח". בני שנצטוו מצות לקבל העולם באי כל את

כו'") ו"למלאות ("לכוף", שהם י"ל ואולי צדק". העולם "ולמלאות ספ"ד שם

שבפנים. הד' וענין הג' ענין בין כהחילוק ענינים, ב'

ואילך. 174 ע' חכ"ג לקו"ש וראה

תרצ"ט.84) אחש"פ שיחת ראה

k"g`c (dl ,ak) epzyxt z"dr p"rtvae .my l`paxa`e ywyxw 'it d`xe .dnlye ceck (d`eap `le) w"dex zbixcna 'idy .d"nt a"g p"en d`x ± mrla z`eap zbxca (*

.y"iir .dpexg`d ef d`eapl jiiy dfy ,my zvw rnyne .epiax dynk 'idiy dvx k"g`e 'ek `iap xcba dlr

•
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אשר בלעם, מפרשת בהוכחה גם הרמב"ם מביא ולכן

הפרטים ארבעת את ומשיח", דוד המשיחים.. בשני "נבא

שזהו – נבא" "ושם – במפורש כנאמר משיח, בהתגלות

ליושנה". דוד מלכות "להחזיר של ההמשך

דוד א) חלקים: לשלושה זאת לחלק ניתן כללי, באופן

ג) ישראל, על ומלכותם השפעתם ב) עצמם, ומשיח

בכלל. העולם ועל העולם אומות על ומלכותם השפעתם

כדלהלן. תקופות שתי ישנן עצמו זה שלישי ובענין

.ÂË
ÍÏÓ‰ ÔÈ·Ï „Â„ ÔÈ· ÌÈË¯Ù‰ ˙Ú·¯‡· ‰‡ÂÂ˘‰‰

ÁÈ˘Ó‰
הם: אלו חלקים

מהותם מביתא) מלך "יעמוד – עצמם ומשיח דוד של

תורה כפי אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד

פה". ושבעל שבכתב

" בתורה מפורש –`eze(לראות`ep`xוזה עתה ולא (

דוד, מלך`eze(לראות`epxeyזה זה – קרוב ולא (

עצמם. ומשיח דוד על הנבואה – המשיח"

– בדקה" ולחזק בה לילך ישראל כל "ויכוף ב)

בפסוקים בהמשך כמפורש ישראל, על ומלכותם השפעתם

"awrin akek jxc,דוד זה –l`xyin hay mweהמלך זה –

"כוכב לישראל קשר על המצביעים ביטויים – המשיח"

awrinשבט ..l`xyin."

המלך של והמעלה השלימות את גם מבטאים ובכך

הראשון: המשיח פני על אחרון, משיח המשיח,

"כוכב", (א) הביטויים נאמרים דוד mnexndעל

`ypzneהאנשים הרמב"ם73משאר מדברי שמובן כפי ,74

כולן והגלגלים הכוכבים "כל כפשוטם, הכוכבים לגבי

וגדולה הכוכבים... ודעת הם... והשכל ודעה נפש בעלי

לא ישראל לעם תואר – "מיעקב" (ב) אדם", בני מדעת

גדלותם. בשיא שהם כפי

"וקם (א) נאמר משיח לגבי שמשמעותוhayואילו ,"

ומושל" רודה "מלך היא משיח,75הפשוטה אצל גלוי שזה ,

" (ב)sekieאשר בדקה". ולחזק בה לילך ישראל כל

ישראל של גדולתם את המבטא שם – .76"מישראל"

כל ונצח והצליח עשה אם ה'.. מלחמות "וילחם ג)

– מואב פאתי "ומחץ בפסוק נאמר – שסביביו" האומות

וקרקר בחבל. וימדדם מואב את ויך אומר, הוא וכן דוד, זה

מים ומשלו בו, שנאמר המשיח, המלך זה – שת בני כל

ים". עד

נאמר דוד אצל המשיח: המלך מעלת מודגשת בכך וגם

" (א) "ugnרק (ב) "a`en iz`t(א) משיח: ואצל ."

"xwxwe" (ב) ,"zy ipa lk,"dhilyd77עלzene`d lk78.

" (א) דוד אצל הנביאים: בספרי שנאמר כפי "jieאו

"את "a`en(ב) (א) משיח ולגבי ."elyne" (ב) "cr min

mi."

שנאמר ביחד, ה' את לעבוד כולו העולם את "ויתקן ד)

ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי

– ירשה אדם "והיה בפסוקים נאמר – אחד" שכם ולעבדו

ירשה והיה וגו'. לעבדים לדוד אדום ותהי שנאמר, דוד, זה

מושיעים ועלו שנאמר, המשיח, המלך זה – אויביו שעיר

וגו'" ציון .79בהר

אומרים דוד לגבי המשיח: של מעלתו מובנת כאן וגם

לדוד אדום ב"ותהי מתבטא וזה ירשה", אדום "והיה

micarl,"אויביו שעיר ירשה "והיה – משיח לגבי ואילו ,"

מושיעים "ועלו בתורה שנאמר כפי העיר, אנשי רק לא

הוא הפסוק וסיום עשיו", הר את לשפוט ציון בהר

"dzide80."המלוכה לה'
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לפני המשיח: ביאת לאחרי ודרגות תקופות ב' עצמו, במשיח נמצא דוגמתן

בנה שלא דוד בדוגמת משיח", "בחזקת עדיין הוא שאז – ביהמ"ק שיבנה

ביהמ"ק לבנין הכל והכין ח) כב, דה"א (ראה מלחמות ילחם וענינו המקדש,

משיח כשהוא יט): כח, (שם השכיל עלי ה' במקומו".i`ceמיד מקדש ש"בנה

ע' ח"א שלו (אגרותֿקודש נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב בארוכה וראה

" או בא" דוד "בן רז"ל לשון בביאור סקי"ח)שיב) או"ח הב"ח (ע"פ בא" דוד

הוא (שאז וירושלים ביהמ"ק בנין לפני ביאתו במשיח: מדריגות ב' דיש

שנבנית "כיון דאז וירושלים ביהמ"ק את משיח שיבנה ואחר משיח) בחזקת

בודאי). (משיח – ב) יז, (מגילה דוד" בא – ירושלים

"להחזיר (52 והערה ט סעיף (כנ"ל ברמב"ם הגירסא משינוי ולהעיר

"cecמלכות או "zia.ואכ"מ דוד".

מהראי'73) הוא שמוכח ג' שבהלכה (והפרט) להשלילה בנוגע ועד"ז

109 ע' חכ"ד לקו"ש ראה – ג' להלכה הקדמה שהיא ב' בהלכה שהביא

ואילך.

משיח.74) על שקאי לפירושם ורמב"ן רלב"ג וראה עה"פ. רד"ק ראה

ואילך. 88 ע' חי"ג לקו"ש וראה

ה"ט.75) פ"ג יסוה"ת הל'

עה"ת.76) פרש"י

עצמם:77) ומשיח בדוד המדבר הא', בענין גם מודגשת דמשיח והמעלה

לפי קרוב", "ולא – ובמשיח קרוב: בזמן אראנו אבל עתה", "ולא אומר בדוד

מעשינו שנתרבו זמן אריכות לאחרי רק שבאה נעלית ומדריגה ענין שזהו

זו. לבחי' להגיע בכדי ועבודתנו

(78" הביא שהרי הרמב"ם לפי' לכאורה הוא וכן שם. מיםelyneכבת"א

וראה ורד"ק. ברלב"ג ועד"ז שת. בני ד"ה שם וראה הורס. ובראב"ע: גו'".

ואכ"מ. שם. לקו"ש ות"י. תיב"ע

הקודמת.79) שבהערה במקומות ראה

(80" שהרי במקומו" מקדש ל"ובנה גם דשייך "milyexiזוdlgpוי"ל

אחרי' שאין וקביעות ירושה שענינה א) קיט, ב. קיב, זבחים וראה א. י, (מגילה

חט"ז [המתורגם] לקו"ש ה"ג. פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם וראה (הפסק). היתר

ואילך. 499 ע'

נדחי "וקבץ עם (ביחד נכלל זה כי – בפ"ע בפסוק נרמז שלא ומה

מישראל". שבט "וקם – ישראל על בממשלתו ישראל")
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"ÌÏÂÚ‰
"ילחם השלישי הפרט עלֿפני הרביעי שבפרט החידוש

ים", עד מים "ומשלו – האומות על והנצחון ה'" מלחמות

ויתקן "וילחם.. ירשה", "ומשלו.. עצמם הביטויים מן מובן

כיבוש, עלֿפני ירושה של ליתרון בדומה העולם", את

ישראל ארץ לגבי הללו הענינים שני את שמוצאים וכפי

בירושה ניתנה וגם כיבוש עלֿידי .81שנלקחה

של באופן נעשים – במלחמה כיבוש – ונצחון מלחמה

– "ומשלו" שלdhily"קרקר" ורצונו ממציאותו להיפך ,

הנכבש:

"והיה בירושה מקבליםdyxiואילו להיפך, שעיר",

הזולת. על ומשתלטים כובשים ואין ואישי, קרוב דבר

" של החידוש מובן לכך כולוowzieבדומה העולם את

ה' את ונצחcgiaלעבוד ה'.. מלחמות "וילחם עלֿפני "

של באמת יכירו עצמם שהם שסביביו", האומות כל

ההלכה, בסוף כנרמז המשיח, המלך של מלכותו

המשיח המלך "וכשיעמוד הצנזורה, עלֿידי שהושמטה

ויודעים חוזרים כולן הם מיד ו(י)נשא וירום ויצליח באמת

הם הטעום", ואבותיהם ושנביאיהם אבותיהם נחלו ששקר

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם "לקרוא לידי .82מגיעים

התורה לפי המשיח, בביאת השלימה האמונה ועלֿידי

לומר (ויש שיבוא, יום בכל לו אחכה לביאתו", ו"מחכה

כך עלֿידי משיח), הלכות לימוד בכך מקרבים83שנכלל

ממש. ובקרוב אחישנה של באופן ביאתו את וממהרים

,fenz a"i zegiyn)

(g"lyz qgpt 'te wla 't w"yven
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הרמב"ם כתב שלכן עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל mrlaואולי zyxtaלהסביר ,

ומלך דוד ושליטת האומות מפלת ע"ד הי' נבואתו שעיקר מה ולהדגיש

אוה"ע של שהנביא נרגא, בי' ניזיל אבא ובי' מיני' ע"ד שהוא עליהם, המשיח

של מפלתם על מנבא ועוד) יוד. לד, ברכה ספרי – משה* בדוגמת (שהוא

ב לט, (סנה' לעובדי' בנוגע מרז"ל וע"ד עליהם. ישראל ושליטת אוה"ע

הוא כאן) ההלכה בסוף הרמב"ם (שהביא וגו'" ציון בהר מושיעים (ד"ועלו

הרמב"ם שהביא מואב", את "ויך – דוד בענין גם ושם עובדי'). נבואת סיום

כאן).

(81.15 הערה לעיל ראה

(82.114 ע' חט"ו [המתורגם] מלקו"ש להעיר

משה83) "צוה ה"י) (פ"ח שם ממ"ש מובן המשיח למלך זה ענין ושייכות

הגבורה מפי וראהseklרבינו נח". בני שנצטוו מצות לקבל העולם באי כל את

כו'") ו"למלאות ("לכוף", שהם י"ל ואולי צדק". העולם "ולמלאות ספ"ד שם

שבפנים. הד' וענין הג' ענין בין כהחילוק ענינים, ב'

ואילך. 174 ע' חכ"ג לקו"ש וראה

תרצ"ט.84) אחש"פ שיחת ראה

k"g`c (dl ,ak) epzyxt z"dr p"rtvae .my l`paxa`e ywyxw 'it d`xe .dnlye ceck (d`eap `le) w"dex zbixcna 'idy .d"nt a"g p"en d`x ± mrla z`eap zbxca (*

.y"iir .dpexg`d ef d`eapl jiiy dfy ,my zvw rnyne .epiax dynk 'idiy dvx k"g`e 'ek `iap xcba dlr

•

אגרות קודש 

 ב"ה,  בדר"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד להם בן למזל טוב והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו 

בישראל יוסף יצחק שי',

הנה יה"ר מהשי"ת שכשם שהכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויגדלו 

ביחד עם זוג' תחי' מתוך הרחבה.

בברכה מזל טוב.

במש"כ ע"ד השם - פשיטא שאין להרהר כלל וכלל, שהרי הודיענו האריז"ל אשר "הקב"ה משים 

בפיו )של האב והאם( השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא.. והשם הזה נרשם למעלה בכסה"כ" )שער 

הגלגולים הק' כג(.



מו
רבי חנינא

אמר רבי חנינא, חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי, 
הם עמדו לי בעת זקנותי.

יש לומר, שהוא על דרך מה שכתוב1 חנוך לנער על 
פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה.

גבורה.  אש,  מצד  היא  כי חמימות  גבורה,   – חמין 
וחם בן נח הוא כנגד גבורה2, ולחם הפנים שעל השלחן 

שעמד בשמאל3, גבורה, היה חם4.
שמן – אהבה, כמו שכתוב5 ושמן ימינו יקרא.

שהורגל  והאהבה  היראה   – בילדותי  אמי  שסכתני 
בהן מנעוריו.

ונקט סכתה, ולא רחצה, כי העיקר הוא אהבה. 
הם עמדו לי בעת זקנותי - כשהגיע לבחינת כי יזקין.

שהוא  יחנך6,  וכמו  חינוך,  מלשון  הוא   - וחנינא 
מלשון חנוך ומלשון חנינא7.

)תורת לוי יצחק עמ' רמט(

רבי חנינא בן אנטיגנוס

ובשנים עשר יום החליל מכה לפני המזבח . . ועבדי 
כהנים היו . . רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, לוים היו8.

החליל - הוא מלכות, בחינת שרה תחוללכם9. 
המכים בחליל - היו הלוים, גבורות דוקא. כי בנין 
יזמרך  למען  שכתוב10  כמו  שמזמרת,  ומה  המלכות 
כבוד, הוא מגבורות, כמו שכתוב11 מלך במשפט יעמיד 

ארץ.
לוי"ם – גימטריא אלקי"ם. 

ובעל המימרא הוא רבי חנינא בן אנטיגנוס, 
חנינא - מלשון חנון, הוא בחינת גבורות12.

1( משלי כב, ו. וראה תניא חינוך קטן.
2( זח"א עג, א.

3( בבא בתרא כה, ב.
4( יומא כא, א.

5( משלי כז, טז.
6( מקץ מג, כט.

7( רש"י שם. 
8( ערכין פ"ב מ"ד.

9( ישעיה נא, ב.
10( תהלים ל, יג. וראה זח"ב קמ, א.

11 משלי כט, ד.
12( עיין מאורי אור מערכת חנון.

אנטיגנו"ס - מספרו ג' פעמים ס"ג, נה"י דבינה.
ורבי חנינא, גבורה, הוא בן אנטיגנוס, בינה, על דרך 

מה שכתוב13 אני בינה לי גבורה.
)הערות לזהר ב עמ' רכח(

רב חסדא

ואמר רב חסדא, אוכמא למשכיה, סומקא לבשריה, 
אדום,  שור  לעורו.  טוב  שחור,  )שור  לרדיא  חיורא 

לבשרו. שור לבן, לחרישה(14.

אותיות חס"א של חסדא — הן ראשי תיבות חיורא 
סומקא אוכמא.

אותיות ר"ב — ראשי תיבות רדיא בשר.
אות ד' של חסדא - רומזת לעור )משכיה(, כי עור 
היא הבחינה הרביעית של הד' בחינות עצמות, גידין, 

בשר, עור15.
)תורת לוי יצחק עמ' מד(

על  אצבעים  תורה,  של  רביעית  חסדא,  רב  אמר 
אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע16.

תורה — הוא בז"א, חסד, כמו שכתוב17 ויקם עדות 
ביעקב ותורה שם בישראל, ויעקב וישראל הם בחינת 

ז"א.
אצבע — מורה על חסד, כמאמר18 כל מקום שנאמר 

. . אצבע אינו אלא ימין, וימין הוא חסד.
והיה  כשמו.  חסד,  חסדא,  רב  הוא  המימרא  ובעל 

כהן19, בחינת חסד.
)ליקוטים ואגרות עמ' ערה(

13( משלי ח, יד. 
14( נזיר לא, ב.

15( עץ חיים שער כ"ג פ"ח )עצמות – חכמה. גידין – בינה. בשר – 
ז"א. עור – מלכות(.

16( פסחים קט, א.

17( תהלים עח, ה.
18( זבחים כד, ב.

19( רש"י שבת י, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מז מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלק
כב, ב – וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה 

ישראל לאמרי

טעם שהפרשה נק' בשם “בלק” דמשיח ומלכות בית  א. 
דוד בא מרות המואבי', שיצתה מבלק מלך מואב )סוטה מז( 
וכו', דמורה על אתהפכא חשוכא לנהורא בתכלית העילוי וכו'

הנקראת  בתורה  פרשה  שיש  היתכן  מובן  אינו  לכאורה 
בשם “בלק”, היפך הענין ד”שם1 רשעים ירקב"?!

בשם  בתורה  פרשה  שנקראת   – לקורח  בנוגע  בשלמא 
בן   – )ובהם  מישראל  שהי'  העיקר  על  נוסף  הרי   – "'קרח" 
יצהר וכו'(, וברא מזכי אבא2, בני קורח וכו', יש לומר שעשה 
אודות  התורה3  בפנימיות  המבואר  ע"פ  ובפרט  כו'.  תשובה 

גודל מעלתו של קורח כו'.
ישראל  ושונא  העולם,  מאומות   – לבלק  בנוגע  משא"כ 

"יותר מכל שונאים"4.
ויש לומר הביאור בזה – ע"פ המובא בדרושי הצמח צדק5 
גדולים  חכמים  היו  שניהם  ובלעם  ש"בלק  השל"ה6  מדברי 
מלכות  יחוס  הגדול7  שלשלת  וידע  חכם,  יותר  הי'  ובלק   .  .
ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, וידע כי זה העצום יבא 
ממנו כו'", שהרי דוד המלך, וכן משיח שהוא מבית דוד, יצא 
מרות המואבי', הנקראת “אמה של מלכות”8, שיצתה מבלק 

מלך מואב9.
בלעם  בפרשת  "אף  הרמב"ם10:  מדברי  גם  ולהעיר 
במשיח  המשיחים,  בשני  נבא  ושם  נאמר  בלק(  )שבפרשת 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון 
שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר11 אראנו ולא 
עתה – זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב – זה דוד, וקם שבט 
מישראל – זה מלך המשיח", ועד"ז בנוגע להמשך הפסוקים 

שבפרשה.
חשוכא  דאתהפכא  הענין  על  מורה  ש"בלק"  ונמצא, 

1( משלי י, ז. וראה יומא לח, ב.

2( סנהדרין קד, א. וראה קונטרס “חנוך לנער” ע' 29 ואילך.

3( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 187. ושם נתבאר.

4( תנחומא פרשתנו )בלק( ב. במדב”ר פ”כ, ב )כגירסת הרד”ל(.

5( אור התורה פרשתינו )בלק( עמוד תתקב.

6( פרשתנו )בלק( שסג, ב ואילך. )עיין לקמן סימן ס(.

7( וי”ל לכאורה שהוא ע”ד שמצינו בנוגע לקורח – “קורח שפיקח הי' מה ראה לשטות 

זו, עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו כו'” )פרש”י קורח טז, ז – מתנחומא 

שם ה(.

משיח  ילקוט  בזה  עיין  “קרח”:  בשם  בתורה  פרשת  שנקראת   – לקרח  בנוגע  בשלמא 

וגאולה על התורה פרשת קרח סימן טו. טז. יז. יז.

8( בבא בתרא צא, ב. הובא בפירוש רש”י מלכים-א ב, יט.

ג( בפירוש הכתוב “אכלה ער  סו,  )חוקת  וראה לקוטי תורה פרשתנו  א.  9( סוטה מז, 

מואב”.

10( הלכות מלכים ריש פרק יא. )עיין לקמן סימן שע. שעא. שעב( – ולהעיר שבכמה 

ומלך  דפוסים )וינציאה רפד, שי( נקראים הלכות אלו בשם “הלכות מלכים ומלחמות 

המשיח”.

11( פרשתנו )בלק( כד, יז.

לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי12, היינו, שמהפכים 
בית  "מלכות  תצא  שממנו  מואב"  מלך  "בלק  של  ענינו  את 

דוד ומשיח”.
לקוטי שיחות חלק כח עמוד 274 סעיף ח

ב. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה. הנה שלחן, 
תרגומו פתורא, לרמוז: כי מה שעלה בדעתו של בלק להלחם 
הטעתו,  שעינו  לפי  משה13,  עם  שחלק  כקרח  הי'  בישראל, 
דוד  כי  בקסמיו,  ראה  בלק  וכן  מזרעו.  עומד  שמואל  שראה 
וזרעו, עתידים לצאת מרות המואבי', בת מלך  מלך ישראל 
עגלון, שהוא מבני בניו של בלק, כנזכר בס"ה14. והנה מלכות 
בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא רמז אל זר זהב שעל 
בלק  שרמז  מה  וזהו  פתורה.  הנקרא  שבמקדש15,  השלחן 
לבלעם, לבל יתפחד מלהתקוטט עם ישראל המנצחים לכל 
האומות, כמש"ה )שמות טו, יד( שמעו עמים ירגזון וגו'. אבל 
יכול הוא לנצחם ולא יפול בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי 

בית דוד לצאת ממנו.
שער הפסוקים מהאריז"ל

כב, כו – ויוסף מלאך ה' עבור ויעמד במקום 
צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

פעמים,  ג'  לקדמו  ראה  מה  )תנחומא(  במדרש  אמר  ג. 
עמד לו בראשונה והי' ריוח מכאן ומכאן, בקש לקלל בניו של 
מכאן,  קטורה  ובני  מכאן  ישמעאל  בני  מצא  אבינו,  אברהם 
ותט האתון מן הדרך, בקש לקלל בניו של יצחק, מצא ריוח 
בני  לקלל  בקש  הקיר,  אל  ותלחץ  עשו,  בני  הם  אחד,  לצד 
יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהם, לכך כתיב בשלישית 

במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ע”כ.
ישמעאל  בני  שראתה  לפי  הדרך,  בנטותה  האתון  כוונת 
ובני קטורה מכאן, רמזה לו שאלו אינם נקראים זרע,  מכאן 
שנאמר )בראשית כא, יב( כי ביצחק יקרא לך זרע, והן עתידין 
יד(  יג,  לירש את כל העולם, שכן נאמר לאברהם )בראשית 
ונגבה  וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה  נא עיניך  שא 
וקדמה וימה כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך 
עד עולם, לזה הלכה בשדה לרמוז לו על זרעו העיקרי שיש 

להם נחלה בלי מצרים.
ובשני' רמזה לו שיראה זרעו של יצחק הזקן שהם בני עשו 
שעתיד לילחץ וליאבד מן העולם על ידי בניו של יעקב, וגם 

הוא עתיד לילחץ על ידיהם.
בשלישית רמזה לו זכותו של יעקב שאין בו פסולת, וזרעו 

לבד יירש ארץ, כמו שעתיד לומר הן עם לבדד ישכון וגו'.
שפתי כהן

12( ראה גם שיחת ש”פ חו”ב תשמ”ב. )עיין לקמן סימן עג(.

13( במדבר רבה פרשה יח סימן יז. תנחומא קרח ה.

14( זהר חדש עח ע”ב. מדרש רבה רות פרשה ב סימן ט.

15( שהוא רמז אל זר זהב שעל השלחן שבמקדש: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תרומה במפתחות ערך “כלי המקדש – השולחן” עמוד 782.
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áë(á)ìàøNé äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬¦§¨¥−
:éøîàì̈«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑עליהם ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ וכּמה! ּכּמה אחת על אנּו ּבפניהם, עמדּו החיים.לא אור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)áàBî õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈½̈
:ìàøNé éða éðtî¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑מקרא והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְְִִֵֶַַַַָָ
.קצר) ָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
÷ìáe äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®¨¨¯

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa¤¦²¤¬¤§¨−¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È�˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא מֹואב",(בראשית ּבׂשדה אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּמדין? עצה לּטל מֹואב ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

Ï‡¯NÈב „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
È�a Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡��¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡�cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

BÓ‡·בֿג) ¯‚iÂ 'B‚Â ¯Btˆ Ôa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ¿«»»»
.'B‚Âּתלה ענין לאיזה לדעת צרי ¿ְְִִֵֶַַָָָָָ

מֹואב. ׁשהם הּמגֹור ּבבעלי ולא ּבבלק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹהראּיה

ּומה מדין, ולא מֹואב אּלא ּפחדּו לא לּמה ְְֲִֶַָָָָָָֹֹב'.

אבדּו הּמה ּכי הּפחד יאֹות להם ׁשהּמדינים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּגם

להם. יקרה אׁשר את יחזה ּומּזליהּו מֹואב ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹולא

ׁשאמרּו פ"כ) (במד"ר ּדבריהם ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶַָונראה

ּפחד ׁשּמחמת אּלא היה מדין מּנסיכי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבלק

מעּתה עליהם, מל מֹואב עׂשאּוהּו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל,

ּומֹורא ּפחד הּפסּוק ּגּלה ּבלק וּירא ְֲִַַַַַַַַָָָָָּבּמאמר

ׁשל נסיכם ּגדֹול היה מּצב ּבאֹותֹו אז ּכי ְְְִִִֶַָָָָָָָמדין

מּובן הּמֹורא ּבפרּוׁש הזּכיר ׁשּלא והגם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמדין,

ּתקף ׁשהם לאמֹורי יׂשראל מעׂשה ּבזכרֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּוא

מֹואב מגֹור ּכ אחר והזּכיר הארץ, יֹוׁשבי ְְְְִִֵֶַַָָָָָּכל

ב' ּומאמצעּות מֹואב, וּיגר ּדכתיב ּכן ְְִִֵֵֶַַָָָָּגם

לזקני מֹואב וּיאמר ּביניהם ׁשלֹום עׂשּו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמֹוראים

והלא לׁשֹונם וזה (ׁשם) ז"ל אמרּו וכן ְְְְְֲֵֶַָָָֹוגֹו',

הּמּכה ּדכתיב הּמדינים עם נלחמים ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָהּמֹואבים

ּביניהם היה וׂשנאה מֹואב ּבׂשדה מדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָאת

הרי ּכאן, עד וכּו' ּכלבים לב' מׁשל ְְְֲִֵֵַָָָָָמעֹולם

מֹואב ׁשל הכנעתם וטעם ּפחדּו, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשניהם

להפ ולא עליהם למל מדין מּנסיכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּקּבלּו

ׁשּנתּגּדל לפי לעצתן צריכין היּו ׁשּמֹואב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני

נכנעּו ולזה (ׁשם) ז"ל ּכאֹומרם ּביניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָמׁשה

נסיכם: והמליכּו ְְְִִִֶָָלהם

„BÚראּיה לׁשֹון אמר לּמה עֹוד ּבהעיר ְְְְִִִֶַָָָָָנראה

אמרּו ׁשרז"ל והגם ׁשמיעה, לׁשֹון ְְְְֲִֶַַַַָָֹולא

ׁשמיעה ׁשהיא ראּיה יׁש לׁשֹונם וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָ(מכילּתא)

ּכאן, עד הּקֹולֹות את ראים העם וכל ְְִֶַַָָָָֹּכגֹון

מ"א) פדר"א (מכילּתא, אחר ּבמקֹום ְְְֲִֵַָָֹהלא

מּמׁש. הּקֹולֹות רֹואים ׁשהיּו ׁשּדרׁשּו ְִִֶֶַַָָָָמצינּו

צּפֹור, ּבן אביו ׁשם להזּכיר הצר לּמה ְְְִִִֵֶַַָָָֻעֹוד

רּבּויים ב' לֹומר ּדקּדק לּמה Ïk.עֹוד עֹוד‡˙ ְִִִֵַָָ∆»

לֹומר ּכפל לּמה לדעת צרי·‡BÓ ¯‚iÂ,'וגֹו ִַַַַָָָָָ«»»»ְ

ı˜iÂּופעם העם קראם ּפעם לּמה עֹוד וגֹו' «»»ְְַַַַָָָָָָ

אֹומרם ּדר על יתּבאר אכן יׂשראל. ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָקראם

יֹותר היה ּגדֹול מכּׁשף ּבלק ּכי ּכאן) (זהר ְִֵֵַַָָָָָָֹז"ל

ׁשּׁשמֹו אחד ּבצּפֹור ּכׁשפיו עֹוׂשה והיה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָמּבלעם

אֹומרֹו והּוא Ïa˜ידּוע, ‡¯iÂראה ּובּמה ְְַָ««¿»»ַָָָ

אֹומרֹו והּוא ˆBt¯ּבּצּפֹור, Ôaלהיֹותֹו ּפרּוׁש ְְִַ∆ƒְִֵ

ּתבת ואמר צּפֹור, ׁשל ּבכׁשפיו ראה צּפֹור ְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבן

Ôaידע ּומּמּנּו ּולקצין לאב לֹו הּצּפֹור ּכי לצד ∆ְְְִִִִֶַַַָָָ

הצר ולא לאמֹורי, יׂשראל עׂשה אׁשר ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻאת

וגדֹול: קטן ּדבר ּולהֹודיע ְְְִִִַַָָָָָלמּגידים

¯LÙ‡Âהיֹות ׁשּמּקדם היא הּכתּוב ׁשּכּונת ¿∆¿»ֱִִֶֶֶַַַָָֹ

לֹומר ודקּדק ּבצּפֹור, ראה ְְְֲִִֵֶַַַָָהּמעׂשה

Ïk ּבּצּפֹור‡˙ ׁשראה לגּופּה ּכל ּברּבּוי רמז ∆»ְִִֶַַָָָָָָ

רמז את ורּבּוי לאמֹורי, יׂשראל ּׁשעׂשה מה ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל

להיֹות ׁשעתידה [אּמה] עּמּה אחרת ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻלראּיה

יׂשראל ׁשעתידין האמֹורי בדבר ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָּכּיֹוצא

אז יׂשראל ׁשעקרּו היא אּמה ּומה ְְְִִֵֶַָָָָָָֻלכּלֹותם,

ּבתבת רמז וזה מדין, למדּת‡˙היא הא , ְְְִִֵֶַַָָ∆ְַָָָ

למדין, ּׁשּיעׂשּו ּומה לאמֹורי ּׁשעׂשּו מה ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָׁשראה

מּצרת מבטחים מֹואב ּכי ּכן ּגם ׁשראה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻואפׁשר

העתיד יּגיד הּכּׁשּוף ּכי היה, ׁשּכן ּכמֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

ּבבלק הראּיה ּתלה ּומעּתה טֹוב, אם רע ְְִִִֵַַָָָָָָָאם

ראה לא זֹו ּוראּיה לבד ּבּצּפֹור הרֹואה הּוא ְְִִִֶַַָָָָֹּכי

ּבדבר הּסּפּור וכּונת ּבכׁשפיו, ּבלק אּלא ְְְִִֶַַַָָָָָָָָָאֹותּה

קריאת מעׂשה ׁשּסּבבּו הּסּבֹות להקּדים הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַזה

ׁשראּית ליׂשראל, ּבעונֹות מּמּנּו והּנמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבלעם

אבאר, ּכאׁשר לּנסּבב אחת סּבה היתה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבלק

עֹוד BÓ‡·ואמר ¯‚iÂהּנמׁש הֹודעת אינּה ְַָ«»»»ְִֵַַָָָ

למארע אחרת סּבה הֹודעת אּלא ּבלק ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשמיעת

מגֹור: מֹואב ּבלב ׁשּנכנס ְְְִִֵֶַַַָָהּנמׁש

¯ÓBÏ ˜c˜„ÂÌÚ‰ È�tÓהיֹותם לצד ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈»»ְֱֵַָ

הּוא, רב ּכי ּכאֹומרֹו ותּקיפים ְְְִִִִַַַרּבים

לֹומר ׁשהגםı˜iÂוהֹוסיף לֹומר נתּכּון וגֹו' ְִַ«»»ְְֲִֵֶַַַ

מֹוצאים היּו זה ּכל עם הּמגֹור ּבלּבם ְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּנכנס

רּבים עּמים ׁשּיׂשּכרּו טבע ּבדר לּדבר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּתרּופה

היֹותם לצד צרה צרתם אּלא ּכנגּדם ְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָָָָוחזקים

אּלא הּטבע ּכפי נצחֹונם ׁשאין יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבני

אֹומרֹו והּוא ופלא, È�aוּיקּוצּוּבנס È�tÓ ְְְֵֶֶַָָƒ¿≈¿≈

Ï‡¯NÈּובאמצעּות יׂשראל ּבני היֹותם ּפרּוׁש ƒ¿»≈ְְְְֱִֵֵֵֶָָָ

ּבלק ּומל מדין עם מֹואב הׁשלימּו זה ְְִִִִֶַָָָָָָּכל

ּתֹוצאֹותיו והיּו ּבלעם אחר וׁשלחּו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָעליהם

הּנזּכרֹות הּסּבֹות מּכל אחת ּובהעּדר מות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָחצר

ּדבר, היה ולא ּבלעם אחר ׁשֹולחים היּו ְְְִִַַָָָָָָֹֹלא

היה לא ּבּנסּתרֹות ּבלק ראּית היה לא ְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאם

עּמֹו ואת אֹותֹו ּתקראנה אׁשר את לדעת ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָמּׂשיג

מֹואב עם להׁשלים מתרּצה היה ולא ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹּבמדין

והגם יׂשראל, ּכנגד לבֹוא עּמהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלהתחּבר

ּבמדין, ּבמקֹומֹו והּוא ּבלעם אחר ׁשֹולח ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשהיה

ׁשהפקירּו הּנׁשים ּבהפקרת ּדבר נסּבב היה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹלא

ּביציאתם מבטחים היּו לא מדין ּכי ְְִִִִִִַָָָָָָֹֻהּמֹואבים
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ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ּבמדין אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכיון
ּבפיו ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: ‰BM¯.אמרּו CÁÏk∑(רבה ּכל(במדבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹƒ¿…«ָ

ּברכה סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור ‰‰Â‡.מה ˙Úa∑ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה לא ְְִֵֵֶַַַַָָ»≈«ƒְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשעה לצר עליהם מּנּוהּו החיים.סיחֹון, אור ְֲִִֵֶֶָָֹ

(ä)øLà äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨£¤¯
àöé íò äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â©´¨¨³
:éìnî áLé àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«

i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה מקראּכּׁשלחני ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי ¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
הּמקֹום ׁשם (שם)ּכ.BnÚŒÈ�a ı¯‡∑(שם).למל אּתה עתיד לֹו: ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל ֵַָָ∆∆¿≈«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ּכדי רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻואם
ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

לזנּות עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה לֹו(שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּבעריֹות, ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו הּקריאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָƒ¿…ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
הרּבה ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: ‰‡¯ı.ואם ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִֶָ

והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו ÈÏnÓ.ׁשֹומרים ·LÈ ‡e‰Â∑ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר "ּכי(תהילים : ְְֲֲִֵֶַָָָ¿…≈ƒÀƒְְְְְִִִִִֵֵֵַָ
החיים.אמילם" אור ֲִַ

B˙ÙÏ¯ה ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ È�a Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ
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להם ׁשאמר לפי הּמֹואבים אם ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָליׂשראל

אּלא להם יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹּבנבּואתֹו

אׁשר את י"ד) (כ"ד ּדכתיב הּימים ְְֲֲִִִִֶֶַַָּבאחרית

ּומּזה הּימים, ּבאחרית לעּמ הּזה העם ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָיעׂשה

העברים למחנה ּבנֹותיהם לׁשלח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻהבטחּו

הם ׁשלמים ּכי ק"ו.) (סנהדרין עּמהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולהּתגר

ׁשהפקירּו מצינּו ׁשּלא מדין ּכן ּׁשאין מה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹעּמהם,

(מ"ר ז"ל ׁשאמרּו אחת מדינית אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָמהם

הּנקרא זה הּוא ּכי ּבלק ׁשל ּבּתֹו ׁשהיא ְִִִִֶֶֶַָָָָּכאן)

מהעם מֹואב ׁשל מֹוראם היה לא אם ּגם ִֵֶַָָָָָָָֹצּור,

טעם ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו יׂשראל ּבני מּפני ׁשּקצּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגם

ּולהמלי מדין עם מׁשלימין היּו לא וכּו' ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהּכפל

ואמר הּסּבה ה' הקּדים לזה נסיכם, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָעליהם

˜Ïa ‡¯iÂ'וגֹו¯‚iÂ'וגֹוı˜iÂהיה וזה וגֹו' ««¿»»ְ«»»ְ«»»ְְֶָָ

BÓ‡·סּבה ¯Ó‡iÂ'וגֹו מלאכים וּיׁשלח וגֹו' ִָ«…∆»ְְְְִִַַַָ

ּׁשהיה: מה ְֶַָָָָוהיה

e�˙·È·Ò.ד) Ïk ˙‡ 'B‚Â eÎÁÏÈׁשּלא אּולי ¿«¬¿∆»¿ƒ…≈ֶַֹ

ׁשהם הּלבב מר ּכ ּכל להראֹות ְְֵֵֶֶַַָָָָֹרצּו

הּסביבֹות, על חסים ׁשהם אּלא מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיראים

ואֹומרֹו עּמהם, אֹותם לכלל רּבים לׁשֹון ְְְְְְִִִֶַָָָֹואמרּו

¯Btˆ Ôa ˜Ï·eאפׁשר אֹו הּכתּוב, ּדברי הם »»∆ƒְְִֵֵֶַָָ

ּגם נֹוגע זה ּדבר ּכי ׁשאמרּו ּדבריהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהם

למֹואב מל צּפֹור ּבן ׁשּבלק להיֹות ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָלמדין

לצד למדין נֹוגעת החרּפה ּכן ואם ההיא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבעת

לֹומר ודקּדק ‰‰Â‡נסיכם, ˙Úaלא לֹומר ְְְִִֵַָ»≈«ƒַֹ

ּבלעם ׁשּבא אחר ּכי לאחריו, ולא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹלפניו

למֹואב יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ּכי להם ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹוהֹודיע

עליהם, מל עֹוד היה ולא ּבלק את ְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלחּו

ונהרג מדין נסיכי את ׁשּנמצא האֹות ל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָוזה

ִֶָעּמהם:

B‚Â'.ה) ÌÚÏa Ï‡ 'B‚Â ÁÏLiÂלהזּכיר הצר «ƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ְְְִַַֻ

אביו BÚa¯ׁשם Ôaמקֹומֹו להזּכיר ּגם ,‰¯B˙t ִֵָ∆¿ְְְִַַ¿»

¯L‡'וגֹוBnÚ È�a ı¯‡הּזריזּות להֹודיע , ¬∆ְ∆∆¿≈«ְְֲִִַ

ׁשּיבֹוא ּכדי זה ּבׁשליחּות הרׁשע ּבלק ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשעׂשה

לּׁשלּוחים ּפרׁש לזה ּומּיד, ּתכף ּגמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלידי

BÚa¯ואמר Ôa,ּבבלעם ּבלעם יתחּלף לבל ְַָ∆¿ְְְְְִִִֵַַָָ

להם צּין אחריו לחּזר יתעּכבּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּוכדי

ואמר אחרB˙t¯‰מקֹומֹו מקֹום ולחׁשׁש , ְְַָ¿»ְֲֵַַַָ

אמר ּפתֹורה ‰p‰¯ׁשּׁשמֹו ÏÚעֹוד והֹודיעם , ְְֶַָָ««»»ְִָ

היא ההיא הארץ BnÚּכי È�a ı¯‡ידעּו וכּלם ִִִֶַָָ∆∆¿≈«ְְָָֻ

לא לפעמים ּכי ּבֹו, הל ּדר ידעּו ּגם ְְִִִֶֶַַָָָֹאֹותֹו

אׁשר מקֹום יֹודיעּום והם ּבביתֹו האיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָיּמצא

ׁשם: ְְִָימצאּוהּו

.BÏ ‡¯˜Ïהּׁשליחּות מאמר ּבתחּלת נתחּכם ƒ¿…ְְְֲִִִִֵַַַַַ

הּוא אחריו ּׁשּׁשֹולח מה ּכי ֲִֵֶַַַַָלֹומר

לעׂשֹות רֹוצה הּוא ּכי ּבלעם ׁשל עצמֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָלהנאת

הנאתֹו אחר לרּוץ ּבזה והּכּונה טֹובה, ְֲִֶַַַַָָָָָָָעּמֹו

עּכּוב: ְִֹּבלא

.'B‚Â ‡ˆÈ ÌÚ ‰p‰אֹומרֹו לדעת צרי.‰p‰ ƒ≈«»»¿ְִַַָָƒ≈

אֹומרֹו לכלÈˆ‡ּגם הּוא ידּוע לא וכי ְַ»»ְְִַָָֹ

ׁשהצר לבלעם ּגם ּומה יׂשראל, ׁשּיצאּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהעֹולם

אֹומרֹו ּגם qk‰להֹודיעֹו, ‰p‰לֹומר לֹו ׁשהיה ְְִַƒ≈ƒ»ֶַָָ

ז"ל ּדבריהם ּפי על הענין ויתּבאר וגֹו'. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָויכס

לפרעה היּו יֹועצים ג' ׁשאמרּו פ"א) ְְְֲִֶַָָֹ(שמו"ר

ואחד לֹו נתחּכמה הבה יׂשראל על ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאמר

רעה עליהם יעץ אׁשר והּוא ּבלעם הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָמהם

לברח עבד יּוכל לבל ּכּׁשּוף העמיד ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹּובכׁשפיו

עם יצא לא לעֹולם ּכי מבטח והיה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻמּמצרים

לֹו לֹומר ׁשלח ולזה מּמצרים, ‰p‰יׂשראל ְְְִִִִֵֶַַַָָָƒ≈

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ ÌÚּכח ּובּטל הּידּוע הפ ּפרּוׁש «»»ƒƒ¿«ƒִֵֵֵֶַַַָֹ

את מבטיח היה ּבלעם ּכי ואפׁשר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּכׁשפים,

ולזה עֹולמית מּׁשם יׂשראל יצאּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבלק

ואֹומרֹו יצא, הּנה לֹו qÎ‰אמר ‰p‰עין את ְְִֵַָָָƒ≈ƒ»ֵֶ

עליהם ּׁשּיעץ מה נגד ּכן ּגם נתּכּון ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהארץ

ּגם למעטם, עּנֹותֹו למען הרעים ְְְֲֲִַַַַַָָָָּבמֹועצֹותיו

הפ הּוא הּנה הּבנים ּולׁשחת זכּוריהם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלהרג

אדרּבא אּלא נתמעט ׁשּלא ּבלבד ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּדברים

אֹומרֹו והּוא למאד, עד ‡˙נתרּבה ‰qÎ ‰p‰ ְְְְִִֶַַֹƒ≈ƒ»∆

ı¯‡‰ ÔÈÚ: ≈»»∆
B¯ÓB‡Â.ÈÏnÓ ·LÈ ‡e‰Âלֹומר ּבזה נתּכּון ¿¿¿≈ƒÀƒְִֵֶַַָ

ּפניו ׁשּמׂשים מעׂשיו מּתֹו ֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּנּכר

(מ"ר רז"ל ׁשאמרּו ותמצא להֹוריׁשני, ְְְְְִִִִֵֶַַָָלמּולי

מזּינים עצמן מראים היּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּכאן)

הרׁשּום חציפּות מּטעם מֹואב נגד זין ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבכלי

להרע ּכּונתם ּכי הרּגיׁש ּומּזה ּכּידּוע, ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּׁשם

אּלּו ּדברים ׁשּׁשלח ּבלק ׁשל וטעמֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָלהם.

ּבלעם ׁשּיאמר ׁשחׁש לצד לבלעם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּבּׁשליחּות

לעׂשֹות אני ויכֹול ׁשּמה ללכת לי ְֲֲִִֶֶַָָָָָָלּמה

ׁשהיה ּבמקֹום לעׂשֹות ּבידי ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהּמעׂשים

ּבכׁשפיו ּבלעם ׁשּירּגיׁש ּבלק חׁשׁש ּגם ְְְִִִֶַַַַָָָָָּבֹו,

מֹואב ּבגבּול יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ּכי ְְְִִִֵַַַָָָֹֹלדעת

להם לֹומר יׁשלח ּומּׁשם לבֹוא ירצה ְְְִִִֶֶַַָָָֹולא

ּבם, יתּגרּו ולא אֹותם יצּורּו לא העם ְְִִָָָָָָֹֹּכי

ואמר הּׁשליחּות ּבתחּלת הקּדים ‰p‰לזה ְְְְִִִִִֶַַַָָƒ≈

ÌÚ'וגֹו‰qÎ ‰p‰לסמ ׁשאין לֹומר וגֹו' «ְƒ≈ƒ»ְְִֵֶַֹ

יּגיד אׁשר על זה עם הּכׁשפיםּבעניני עליהם ּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עליהם ועצה ויצא, יצא לא אמרּת ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי

עצת עמדה ׁשּלא ּכמֹו ּתעמד לא ּכן ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹּגם

ׁשּלא לי ולֹומר וגֹו', כּסה ׁשהּנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹלהמעיטם

ׁשהּוא רֹואה והנני ּבמֹואב מלחמה ְְְְְִִִִֶֶָָָָיתּגרּו

לא לזה מּמּולי, יֹוׁשב הּוא ׁשהּנה זה ִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹנגד

ּובֹוא ּבידיעת ּׁשּתׂשּכיל מה על ְְְִִִִֶַַַָֹּתסמ

ָּתבֹוא:
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ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ּבמדין אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכיון
ּבפיו ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: ‰BM¯.אמרּו CÁÏk∑(רבה ּכל(במדבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹƒ¿…«ָ

ּברכה סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור ‰‰Â‡.מה ˙Úa∑ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה לא ְְִֵֵֶַַַַָָ»≈«ƒְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשעה לצר עליהם מּנּוהּו החיים.סיחֹון, אור ְֲִִֵֶֶָָֹ

(ä)øLà äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨£¤¯
àöé íò äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â©´¨¨³
:éìnî áLé àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«

i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה מקראּכּׁשלחני ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי ¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
הּמקֹום ׁשם (שם)ּכ.BnÚŒÈ�a ı¯‡∑(שם).למל אּתה עתיד לֹו: ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל ֵַָָ∆∆¿≈«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ּכדי רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻואם
ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

לזנּות עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה לֹו(שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּבעריֹות, ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו הּקריאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָƒ¿…ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
הרּבה ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: ‰‡¯ı.ואם ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִֶָ

והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו ÈÏnÓ.ׁשֹומרים ·LÈ ‡e‰Â∑ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר "ּכי(תהילים : ְְֲֲִֵֶַָָָ¿…≈ƒÀƒְְְְְִִִִִֵֵֵַָ
החיים.אמילם" אור ֲִַ

B˙ÙÏ¯ה ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ È�a Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להם ׁשאמר לפי הּמֹואבים אם ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָליׂשראל

אּלא להם יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹּבנבּואתֹו

אׁשר את י"ד) (כ"ד ּדכתיב הּימים ְְֲֲִִִִֶֶַַָּבאחרית

ּומּזה הּימים, ּבאחרית לעּמ הּזה העם ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָיעׂשה

העברים למחנה ּבנֹותיהם לׁשלח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻהבטחּו

הם ׁשלמים ּכי ק"ו.) (סנהדרין עּמהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולהּתגר

ׁשהפקירּו מצינּו ׁשּלא מדין ּכן ּׁשאין מה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹעּמהם,

(מ"ר ז"ל ׁשאמרּו אחת מדינית אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָמהם

הּנקרא זה הּוא ּכי ּבלק ׁשל ּבּתֹו ׁשהיא ְִִִִֶֶֶַָָָָּכאן)

מהעם מֹואב ׁשל מֹוראם היה לא אם ּגם ִֵֶַָָָָָָָֹצּור,

טעם ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו יׂשראל ּבני מּפני ׁשּקצּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגם

ּולהמלי מדין עם מׁשלימין היּו לא וכּו' ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהּכפל

ואמר הּסּבה ה' הקּדים לזה נסיכם, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָעליהם

˜Ïa ‡¯iÂ'וגֹו¯‚iÂ'וגֹוı˜iÂהיה וזה וגֹו' ««¿»»ְ«»»ְ«»»ְְֶָָ

BÓ‡·סּבה ¯Ó‡iÂ'וגֹו מלאכים וּיׁשלח וגֹו' ִָ«…∆»ְְְְִִַַַָ

ּׁשהיה: מה ְֶַָָָָוהיה

e�˙·È·Ò.ד) Ïk ˙‡ 'B‚Â eÎÁÏÈׁשּלא אּולי ¿«¬¿∆»¿ƒ…≈ֶַֹ

ׁשהם הּלבב מר ּכ ּכל להראֹות ְְֵֵֶֶַַָָָָֹרצּו

הּסביבֹות, על חסים ׁשהם אּלא מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיראים

ואֹומרֹו עּמהם, אֹותם לכלל רּבים לׁשֹון ְְְְְְִִִֶַָָָֹואמרּו

¯Btˆ Ôa ˜Ï·eאפׁשר אֹו הּכתּוב, ּדברי הם »»∆ƒְְִֵֵֶַָָ

ּגם נֹוגע זה ּדבר ּכי ׁשאמרּו ּדבריהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהם

למֹואב מל צּפֹור ּבן ׁשּבלק להיֹות ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָלמדין

לצד למדין נֹוגעת החרּפה ּכן ואם ההיא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבעת

לֹומר ודקּדק ‰‰Â‡נסיכם, ˙Úaלא לֹומר ְְְִִֵַָ»≈«ƒַֹ

ּבלעם ׁשּבא אחר ּכי לאחריו, ולא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹלפניו

למֹואב יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ּכי להם ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹוהֹודיע

עליהם, מל עֹוד היה ולא ּבלק את ְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלחּו

ונהרג מדין נסיכי את ׁשּנמצא האֹות ל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָוזה

ִֶָעּמהם:

B‚Â'.ה) ÌÚÏa Ï‡ 'B‚Â ÁÏLiÂלהזּכיר הצר «ƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ְְְִַַֻ

אביו BÚa¯ׁשם Ôaמקֹומֹו להזּכיר ּגם ,‰¯B˙t ִֵָ∆¿ְְְִַַ¿»

¯L‡'וגֹוBnÚ È�a ı¯‡הּזריזּות להֹודיע , ¬∆ְ∆∆¿≈«ְְֲִִַ

ׁשּיבֹוא ּכדי זה ּבׁשליחּות הרׁשע ּבלק ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשעׂשה

לּׁשלּוחים ּפרׁש לזה ּומּיד, ּתכף ּגמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלידי

BÚa¯ואמר Ôa,ּבבלעם ּבלעם יתחּלף לבל ְַָ∆¿ְְְְְִִִֵַַָָ

להם צּין אחריו לחּזר יתעּכבּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּוכדי

ואמר אחרB˙t¯‰מקֹומֹו מקֹום ולחׁשׁש , ְְַָ¿»ְֲֵַַַָ

אמר ּפתֹורה ‰p‰¯ׁשּׁשמֹו ÏÚעֹוד והֹודיעם , ְְֶַָָ««»»ְִָ

היא ההיא הארץ BnÚּכי È�a ı¯‡ידעּו וכּלם ִִִֶַָָ∆∆¿≈«ְְָָֻ

לא לפעמים ּכי ּבֹו, הל ּדר ידעּו ּגם ְְִִִֶֶַַָָָֹאֹותֹו

אׁשר מקֹום יֹודיעּום והם ּבביתֹו האיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָיּמצא

ׁשם: ְְִָימצאּוהּו

.BÏ ‡¯˜Ïהּׁשליחּות מאמר ּבתחּלת נתחּכם ƒ¿…ְְְֲִִִִֵַַַַַ

הּוא אחריו ּׁשּׁשֹולח מה ּכי ֲִֵֶַַַַָלֹומר

לעׂשֹות רֹוצה הּוא ּכי ּבלעם ׁשל עצמֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָלהנאת

הנאתֹו אחר לרּוץ ּבזה והּכּונה טֹובה, ְֲִֶַַַַָָָָָָָעּמֹו

עּכּוב: ְִֹּבלא

.'B‚Â ‡ˆÈ ÌÚ ‰p‰אֹומרֹו לדעת צרי.‰p‰ ƒ≈«»»¿ְִַַָָƒ≈

אֹומרֹו לכלÈˆ‡ּגם הּוא ידּוע לא וכי ְַ»»ְְִַָָֹ

ׁשהצר לבלעם ּגם ּומה יׂשראל, ׁשּיצאּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהעֹולם

אֹומרֹו ּגם qk‰להֹודיעֹו, ‰p‰לֹומר לֹו ׁשהיה ְְִַƒ≈ƒ»ֶַָָ

ז"ל ּדבריהם ּפי על הענין ויתּבאר וגֹו'. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָויכס

לפרעה היּו יֹועצים ג' ׁשאמרּו פ"א) ְְְֲִֶַָָֹ(שמו"ר

ואחד לֹו נתחּכמה הבה יׂשראל על ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאמר

רעה עליהם יעץ אׁשר והּוא ּבלעם הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָמהם

לברח עבד יּוכל לבל ּכּׁשּוף העמיד ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹּובכׁשפיו

עם יצא לא לעֹולם ּכי מבטח והיה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻמּמצרים

לֹו לֹומר ׁשלח ולזה מּמצרים, ‰p‰יׂשראל ְְְִִִִֵֶַַַָָָƒ≈

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ ÌÚּכח ּובּטל הּידּוע הפ ּפרּוׁש «»»ƒƒ¿«ƒִֵֵֵֶַַַָֹ

את מבטיח היה ּבלעם ּכי ואפׁשר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּכׁשפים,

ולזה עֹולמית מּׁשם יׂשראל יצאּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבלק

ואֹומרֹו יצא, הּנה לֹו qÎ‰אמר ‰p‰עין את ְְִֵַָָָƒ≈ƒ»ֵֶ

עליהם ּׁשּיעץ מה נגד ּכן ּגם נתּכּון ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהארץ

ּגם למעטם, עּנֹותֹו למען הרעים ְְְֲֲִַַַַַָָָָּבמֹועצֹותיו

הפ הּוא הּנה הּבנים ּולׁשחת זכּוריהם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלהרג

אדרּבא אּלא נתמעט ׁשּלא ּבלבד ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּדברים

אֹומרֹו והּוא למאד, עד ‡˙נתרּבה ‰qÎ ‰p‰ ְְְְִִֶַַֹƒ≈ƒ»∆

ı¯‡‰ ÔÈÚ: ≈»»∆
B¯ÓB‡Â.ÈÏnÓ ·LÈ ‡e‰Âלֹומר ּבזה נתּכּון ¿¿¿≈ƒÀƒְִֵֶַַָ

ּפניו ׁשּמׂשים מעׂשיו מּתֹו ֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּנּכר

(מ"ר רז"ל ׁשאמרּו ותמצא להֹוריׁשני, ְְְְְִִִִֵֶַַָָלמּולי

מזּינים עצמן מראים היּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּכאן)

הרׁשּום חציפּות מּטעם מֹואב נגד זין ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבכלי

להרע ּכּונתם ּכי הרּגיׁש ּומּזה ּכּידּוע, ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּׁשם

אּלּו ּדברים ׁשּׁשלח ּבלק ׁשל וטעמֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָלהם.

ּבלעם ׁשּיאמר ׁשחׁש לצד לבלעם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּבּׁשליחּות

לעׂשֹות אני ויכֹול ׁשּמה ללכת לי ְֲֲִִֶֶַָָָָָָלּמה

ׁשהיה ּבמקֹום לעׂשֹות ּבידי ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהּמעׂשים

ּבכׁשפיו ּבלעם ׁשּירּגיׁש ּבלק חׁשׁש ּגם ְְְִִִֶַַַַָָָָָּבֹו,

מֹואב ּבגבּול יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ּכי ְְְִִִֵַַַָָָֹֹלדעת

להם לֹומר יׁשלח ּומּׁשם לבֹוא ירצה ְְְִִִֶֶַַָָָֹולא

ּבם, יתּגרּו ולא אֹותם יצּורּו לא העם ְְִִָָָָָָֹֹּכי

ואמר הּׁשליחּות ּבתחּלת הקּדים ‰p‰לזה ְְְְִִִִִֶַַַָָƒ≈

ÌÚ'וגֹו‰qÎ ‰p‰לסמ ׁשאין לֹומר וגֹו' «ְƒ≈ƒ»ְְִֵֶַֹ

יּגיד אׁשר על זה עם הּכׁשפיםּבעניני עליהם ּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עליהם ועצה ויצא, יצא לא אמרּת ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי

עצת עמדה ׁשּלא ּכמֹו ּתעמד לא ּכן ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹּגם

ׁשּלא לי ולֹומר וגֹו', כּסה ׁשהּנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹלהמעיטם

ׁשהּוא רֹואה והנני ּבמֹואב מלחמה ְְְְְִִִִֶֶָָָָיתּגרּו

לא לזה מּמּולי, יֹוׁשב הּוא ׁשהּנה זה ִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹנגד

ּובֹוא ּבידיעת ּׁשּתׂשּכיל מה על ְְְִִִִֶַַַָֹּתסמ

ָּתבֹוא:
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(å)àeä íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ
ézòãé ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´¨©À§¦

:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«
i"yx£BaŒ‰k�∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מעט(ב"מ מהם לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה ,. «∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

'B‚Â ÈzÚ„È Èk∑מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת החיים.עלֿידי אור ƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥¨−¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני ּבידם(שם)ּכל נטלּו זה קסם ¿»ƒ¿»»ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
להם ּכׁשאמר ,לפיכ ּתֹועלת. ּבֹו אין – ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹזקני
זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ"לינּו

להם הלכּו .מדין ְְִֶָָָ

(ç)øác íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ¨½̈
:íòìa-íò áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈¦¦§¨«

i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù e�ÈÏ∑ּבחלֹום לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר לא)הּלילה, ּבהחבא(בראשית ּפילגׁשֹו אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא :. ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ÈÏ‡ '‰ ¯a„È ¯L‡k∑י אּלאאם להל לתּתי ּכבֹודֹו אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני «¬∆¿«≈≈»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּכם ּגדֹולים ׂשרים עּכבה∑e·LiÂ.עם החיים.לׁשֹון אור ְִִִִֶָ«≈¿ְַָָ

(è)älàä íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤
:Cnò¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL�‡‰ ÈÓ∑ּכּונת בם. יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה' ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
"אּיּכה", ּבתבת ּבראׁשית ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים מי ׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרּׁש"י

‡¯Èו ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡�Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ו) ‡p ‰ÎÏ ‰zÚÂאמר‰zÚÂׁשּלא ¿«»¿»»¿ַָ¿«»ֶֹ

ׁשעה ּכל ּכי אחת ׁשעה ׁשעּור אפּלּו ְֲִִִֵַַַָָָָָיעּכב

ואֹומרֹו מּצּדם, ּבסּכנה ּבּקׁשה�‡הם לׁשֹון ְְְִִֵַָָָ»ְַָָ

ּלי ארה ׁשהיא הּפעּלה לעּקר הּבּקׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻוסמ

ּתבת לֹומר ודקּדק הארירהÈÏוגֹו' ׁשּתהיה ְְְִֵֵַַƒְֲִִֶֶָָ

ּתתעּכב ׁשּלא ּבזה והּכּונה לצרּכי, לי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהם

ּומה ּבהם נקמה ׁשּיעׂשּו אחר עד ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָהארירה

ּתכף הּפעּלה ׁשּתעׂשה אּלא היה ּכבר ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּׁשהיה

ורמז מהם, מֹואב הּצלת ּתהיה ׁשּבזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומּיד

ּבּמאמר אתÈÏעֹוד ּובר ּבלעם ׁשּקדם לפי ֲַַַƒְְִִֵֵֶֶַָָ

ּלי ארה אמר לזה (ׁשם) ז"ל ּכאֹומרם ְְִֶַָָָָָָָָּבלק

יֹועיל לא מבר אני ׁשּכבר לי אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶָָֹֹּפרּוׁש

צרי אינֹו ּתאמר ואם אֹותם, לארר וצרי ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹזה

אמר לזה ,מבר אּתה ‰e‡ׁשּכבר ÌeˆÚ Èk ְְֶֶַַָָָָָֹƒ»

ÈpnÓהחזק ענין אחד ּדברים, ב' ּכלל ּכאן ƒ∆ƒְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ּברכתֹו זה עם ּכי הּברכה ענין ואחד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּטבעי,

ואֹומרֹו מּברכתי, Baעצּומה ‰k� ÈÏe‡ּפרּוׁש ְְְֲִִִָָ««∆ֵ

וגם אּולי, הּספק ּבגדר עֹודּני זה ּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָואחר

לגרׁשֹו ּבֹו להּכֹות אּלא לאּבדֹו לא זה ספק ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹּגדר

הּבינֹונים ּכנגד לֹומר נתּכּון ּגם �k‰מעלי. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ«∆

Baהּצּדיקים ּוכנגד ,epL¯‚‡Â: ְִִֶֶַַ«¬»¿∆
C¯„·e¯Ó‡na BÏÈLÎ‰ ÂÈt ÊÓ¯Èl ‰¯‡ ¿∆∆∆∆ƒƒ¿ƒ««¬«»»ƒ

לֹו ׁשּגרם היה וכן ּבלק, את ְְֵֵֶֶַָָָָָָלארר

ׁשּיׁשּוב סּבה היה ּגם ּבּתֹו, ּכזבי מיתת ְֲִִִִֶַַַָָָָָָּבעצתֹו

ח') (ל"א ּדכתיב ּבחרב נפל וׁשם למדין ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבלק

וגֹו', צּור ואת וגֹו' הרגּו מדין מלכי ְְְְְְְִֵֶֶַָָואת

מבטחים ּכי למֹואב ׁשּגּלה ּבלעם הליכת ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֻוזּולת

ּבאחרית אּלא ּדבר להם יעׂשּו ולא מּיׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהם

חֹוזר היה ולא ּבלק ׁשם נׁשאר היה ְְִִֵַָָָָָָָָָֹהּימים

ׁשהל נתקּים הרי נהרג, היה ולא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלמדין

ל"ז) (ּתהּלים ּׁשּנאמר מה לקּים לבלק ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָלארֹותֹו

בלּבם: ּתבֹוא ְְִַָָָחרּבם

.'B‚Â ˙‡ ÈzÚ„È Èkּדבריהם ּפי על יתּבאר ƒ»«¿ƒ≈¿ְְִִִֵֵֶַָ

ּבלק את ּבר ׁשּבלעם ׁשאמרּו ּכאן) ְְִֵֵֶֶֶָָָָָ(מ"ר

אמר לזה ,מל ‡L¯ׁשּיהיה ˙‡ ÈzÚ„È Èk ְִֶֶֶֶֶַָָƒ»«¿ƒ∆¬∆

C¯·Ó C¯·zודבר ּברכתֹו, ּבֹו נתקּימה ׁשהרי ¿»≈¿…»ְְְְֲִִֵֶַָָָָ

את נּסה ׁשהּוא לפי לבד אצלֹו ידּוע הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַָָזה

ּברכה, ּבלעם ּברכת ּכי לּכל ידּוע ואינֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹהּדבר

לסיחֹון, מֹואב ּׁשּקּלל מּמה ידּוע זה יאר ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואׁשר

צֹודקין ּׁשהיּו מה ּבׁשלמא זה ּבענין להעיר ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָויׁש

א' ּבּדבר, טעמים ב' יׁש ּבלעם ׁשל ְְְִִִֵֶַָָָָָקללֹותיו

ּבאּפֹו רגע יֹודע ׁשהיה והּב' עין, רע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָלהיֹותֹו

ּברגע מקּלל והיה ז'.) (ּברכֹות ז"ל ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָּכמאמרם

ׁשּתתקּים מציאּות אין הּברכה אבל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהּזעם,

ִִמּפיו:

‰‡¯�Âחמֹור ּכברּכת ּבלעם ּברּכת לעֹולם ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִַַָָ

ּכׁשהיה מערים היה ׁשהרׁשע ְֲִֶֶֶַָָָָָָָָאּלא

לגדּלה יעלה ׁשּפלֹוני ּבאצטגנינּות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֻרֹואה

הּדבר ּוכׁשּבא ׁשּמברכֹו עֹוׂשה היה ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָוכּדֹומה

ולא ּגרמה ּבלעם ׁשל ׁשּברכתֹו חֹוׁשב ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּומתּבר

לבלק עׂשה כן ּוכמֹו ּגרם, מּזלֹו אּלא הּוא ְְֵֵֶַַָָָָָָָכן

ּוברכֹו ּבמֹואב למל ׁשעתיד ּבכֹוכבֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹׁשראה

הּסֹובב: הּוא ּכי לרּמֹותֹו עצמֹו ְְִֵַַַַָָּבּדבר

Ù‰.ח) e�ÈÏּתבת לֹומר אּולי,Ù‰ּדקּדק ƒ…ְִֵֵַַ…ַ

ּבמלֹונֹו, אּתֹו ׁשּילינּו להם לֹומר ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנתּכּון

הּטעם אמר a„È¯וגֹו'È˙·L‰Âוגמר ¯L‡k ְֶַַַַָֹ«¬ƒ…ƒְ«¬∆¿«≈

ידּבר אׁשר אמר ולא ּכאׁשר לֹומר ּדקּדק ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹוגֹו',

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

אראה אני אף עליו, ׁשוה ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹא
יבין ולא לקּלל ׁשאּוכל החיים.עת אור ְְִֵֵֶַַָֹ

(é)áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìL̈©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)äzò õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤©À̈
:åézLøâå Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«

i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה אּלא(שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו אמר לא ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִֶַָָָָָָֹ
מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". ."ואגרׁשּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr gl zegiy ihewl)

מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה יא)ּובלעם כב, להּלחם(רש"י ליׂשראל ׁשאסּור ידע ּבוּדאי הּנביא ּבלעם ּכללית: ּתמיהה מתרצת זה לפי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּיכּבׁשּו מהם, ׁשּפחד מּפני יׂשראל את ׂשנא ּבלק אּלא, לפחד. מה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא ּומּדּוע מֹואב", את ּתצר "אל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבמֹואב,

יׂשראל את לקּלל הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ׁשוא, ּפחד ׁשּפחּדֹו לבלק ּבלעם ּגּלה לא לכן טעם. ּבלי 'ּבעצם', אֹותם ׂשנא ּובלעם ארצֹו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

להם. החייםּולהּזיק אור ְִֶַָ

kÏÓ‡י ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

פה לינּו להם ׁשאֹומר טעם לֹומר נתּכּון ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹוגֹו'

אליו ה' ידּבר ּכאׁשר ּומּיד ׁשּתכף ּכדי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעּמֹו

חּוץ ּכׁשּיהיּו ּכן יהיה ּׁשּלא מה ּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹיׁשיבם

ואמר לצד‰ÏÈl‰למלֹונֹו, ּכן ׁשאמר אּולי ְְִַָ««¿»ְֵֶַַַָ

ללילה אּלא אכסניא להם נתן ׁשּלא עינֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹצרּות

ַַאחת:

B‚Â'.ט) ÌÈL�‡‰ ÈÓׁשאל לּמה לדעת צרי ƒ»¬»ƒ¿ִַַַָָָָָ

צרי עֹוד ּדבר, ּכל יּבצר המּמּנּו ה' ֲִִִֵֶָָָָָאֹותֹו

ּתבת לֹומר הצר לּמה הסּפיקCnÚלדעת ולא ְֵַַַַַָָָֻƒ»ְְִִֹ

ּבלעם ּתׁשּובת לדעת צרי עֹוד האּלה, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמאמר

יתּבר ׁשאלתֹו וכי וגֹו' צּפֹור ּבן ּבלק ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאמר

ורז"ל הם, מי היתה ׁשאלתֹו ׁשלחם מי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָהיתה

לׁשֹונם וזה (ילקּוט) ואמרּו זה ּבדקּדּוק ְְְְְְְְִִִֶֶַָָהרּגיׁשּו

יֹודע איני רׁשע אֹותֹו אמר וגֹו' האנׁשים ְֲִִִֵֵַַָָָָָמי

ּכאן, עד אלי ׁשלח צּפֹור ּבן ּבלק אּלא ִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם

ׁשלח וגֹו' ּבלק ׁשאמר הּדברים מּתֹו ְְִִֵֶַַַָָָָָּפרּוׁש

אּלא וגֹו' יֹודע איני לֹומר ׁשּנתּכּון מּובן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָוגֹו'

הצר לּמה לדעת צרי עֹוד וגֹו'. ׁשלח ְְִַַַַָָָָָָָֻּבלק

ׁשמֹו, ּבזכרֹון הסּפיק ולא מֹואב מל לֹו ְְְְְִִִֶֶַָֹלֹומר

מה ּפי על היא ה' מאמר ׁשּכּונת ְְֲִִִֶֶַַַַַַָונראה

ּבחדרֹו עּמֹו ׁשּילינּו פה לינּו ּבּפסּוק ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּׁשּפרׁשנּו

לֹו ואמר יתּבר מאמרֹו ּבא לזה לֹו, ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֻהמיחד

ÈÓׁשמֹות) אֹומרֹו ּדר על הׁשּפלה לׁשֹון וגֹו' ƒְְְְְֶֶַַָָ

אֹומרֹו כן ּכמֹו וגֹו', אנכי מי ‰‡�ÌÈLג') ÈÓ ְְְִִֵָֹƒ»¬»ƒ

‰l‡‰ּבחדר עּמ זה למקֹום אֹותם ׁשהכנסּת »≈∆ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

מל עּמ לדּבר ל ּכיהמיחד האלהים, א ְְְְֱִִִֵַַַַָָָֹֻ

ּכיון האּמֹות ּבער ּבלעם ּכבֹוד על ה' ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻיקּפיד

פ"כ) (מד"ר ׁשמצינּו ּוכמֹו עליהם, נביא ְֲִִֵֶֶֶָָׁשהּוא

ּבלעם, ׁשל ּכבֹודֹו מּׁשּום האתֹון את ְְִִֶֶֶַָָָָׁשהרג

והבין אלהים, וּיאמר זה ׁשאחר ּבּפסּוק ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹועּין

ּכבֹוד להם ׁשעׂשה טעם ואמר ּדבריו ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָּבלעם

אֹומרֹו והּוא ,מל ׁשלּוחי ׁשהם לפי הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶזה

¯Btˆ Ôa ˜Ïaועֹוד מדין לנסי הּידּוע ּפרּוׁש »»∆ƒְְְִִִֵַַָָ

ׁשהּוא ‡ÈÏלֹו ÁÏL ·‡BÓÏ CÏÓהאנׁשים ּפרּוׁש ֶ∆∆¿»»«≈«ֲִֵָָ

אֹותם עׂשיתי הּמלכּות ּכבֹוד ּובׁשביל ְְְִִִִֵֶַַָָָהאּלה

הּדקּדּוקים: ּכל נתיּׁשבּו ּובזה ְְְִִִִִֶַַָָעּמי,

„BÚּבאֹומרֹו BÓ‡·ירצה CÏÓלא זֹו אּמה ּכי ְְְִֶ∆∆»ִָֹֻ

ּכדי זה ּבמאמר ונתחּכם ליׂשראל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנּתנה

ולזה ידֹו, על יעּכב ולא לׁשלחֹו ה' ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיתרּצה

ׁשלּוחיו: עם ּבהליכתֹו ידֹו על יעּכב ְְֲִִֵַַַָָָֹלא

B‚Â'.יא) ÌÚ‰ ‰p‰ׁשּנה לּמה לדעת צרי ƒ≈»»¿ִִַַָָָָָ

אמר ּבלק ּכי ּבלק Èˆ‡מּדברי ÌÚ ‰p‰ ְִִִֵַָָָָָƒ≈«»»

אמר ‰Biˆ‡והּוא ÌÚ‰ ‰p‰הּנה אמר ּובלק , ְַָƒ≈»»«≈ִֵַָָָ

‰qkאמר אמרÒÎÈÂוהּוא ּבלק ,‰zÚÂוהּוא ƒ»ְַָ«¿«ַָָָ¿«»ְ

אמרzÚ‰אמר ּבלק אמר‡¯‰, ,˜·‰והּוא ַָ«»ַָָָ»»ְַָ»»

אמר Baּבלק ‰k�אמר Baוהּוא ÌÁl‰Ï, ַָָָ«∆ְַָ¿ƒ»≈

ׁשאמרּו ּכאן) (מ"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָויתּבאר

מה' נעלם ּדבר יׁש ּכי ּבדעּתֹו טעה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבלעם

והגם וגֹו', האנׁשים מי מּמאמר וטעה ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָח"ו

וכיון לּתֹורה, ּפנים ע' אחר ּדר ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁשנּו

ּבלק ּדברי לׁשּנֹות חׁשב ּבזה הטעּתּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעינֹו

ּוכמֹו ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו מהם ׁשּנׁשמע ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָלפי

ּבלעם וחׁש יצא, עם הּנה ּבּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּפרׁשּתי

ליׂש ׂשֹונא ׁשהּוא ה' ּבעיני ּכברלהיֹות ּכי ראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

אהּובי הם יׂשראל ּבני עם ּכי לּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָֹנתּפרסם

ואמר ׁשּנה לזה יֹוכיח, מצרים ּומעׂשה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמקֹום

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆBi‰ ÌÚ‰ ‰p‰יציאת ּכי ּכּידּוע ƒ≈»»«≈ƒƒ¿«ƒְִִַַַָ

ולׁשֹון היתה, העֹולם לכל מפרסמת ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֻמצרים

עם הּנה ּבּמאמר ּׁשּפרׁש מה ּבֹו נׁשמע אין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָזה

אמר ּגם ּבלעם, אֹויבּות יּגיד ׁשּזה ÒÎÈÂיצא ְְִִֶֶַַַָָָָ«¿«

להסּתיר עצמֹו מהּטעם כּסה הּנה אמר ולא ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹוגֹו'

ּכּנזּכר, ׂשֹונא היֹותֹו מהם הּנׁשמע ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָהּדברים

מה הפ הֹודעת ׁשּיֹורה הּנה אמר לא ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלזה

ּכמֹו מעצתֹו ּביׂשראל וידיעתם ּברצֹונם ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּׁשהיה

ואֹומרֹו טעםÒÎÈÂׁשּפרׁשּתי, ׁשּמֹודיעֹו ּפרּוׁש ְְְִֵֶַ«¿«ִֵֶַַ

הּוא: רב ּכי מּמּנּו לֹו ׁשּבא ִִֶֶַַַַָהּפחד

B¯ÓB‡Â‰·˜ ‰ÎÏ ‰zÚלבֹוא נתּכּון ּפרּוׁש ¿¿«»¿»»»ְִֵֵַָ

זה ּבדבר ּבלק עם ׁשהּדין ְְֲִִֶֶַַָָָָָּבטענה

עּמֹון ליׂשראל נתן הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשהגם

עּמֹו והּדין הּנתינה זמן הּגיע לא עדין ְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹּומֹואב

אֹומרֹו והּוא ּולגרׁשֹו, ּבֹו ּפרּוׁשzÚ‰להּלחם ְְְְְִֵָָ«»ֵ

מעלי, לגרׁשֹו ּבֹו להּלחם ּלי קבה זה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבזמן

היה ׁשאם עּתה ּתבת ּבׁשּנּוי טעם יׁש זה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוכפי

מה המׁש ׁשהּוא נׁשמע יהיה ועּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹומר

ׁשּיכֹול הּזמן לטענת נתּכּון והּוא לֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּקדם

אין ּכי קבה ׁשּנּוי ּגם ּבֹו, עּמֹו להּלחם ְִִִִֵֵַָָָהּוא

יּמׁש ׁשאז סתם העם ׁשּיארר ּבלק ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּכּונתֹו

האּמֹות ּבער ּבין מֹואב ּבער ּבין לעם ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהרע

אּלא מאררֹו ׁשאינֹו ּבלעם ּבפרּוׁש יפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלא

מכנעים יׂשראל ׁשּיהיּו מֹואב מלחמת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻּבער

לֹומר ּדקּדק לזה הּמֹואבים, לפני ˜·‰וכּו' ְְְֲִִִֵֵֶַַָ»»

Èl,מֹואב לער ׁשהיא הּקללה ׁשּיפרׁש ּפרּוׁש ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבֹו נּכה ּבמקֹום ּבֹו להּלחם ּבמאמרֹו ׁשּנה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּגם

לה אּלא רעה לֹו לעׂשֹות חפץ ׁשאין תּגרהלֹומר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואמר ׁשּנה ּגם מארצֹו, למנעֹו ּבמלחמה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָעּמֹו

ÂÈzL¯‚Âאמר ‰‡¯ıּובלק ÔÓּבלק אּולי , ¿≈«¿ƒַָָָƒ»»∆ַָָ

נתן אׁשר הידּועה [הארץ] מן לגרׁשֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָנתּכּון

הארץ, אל מעלֹות ייראּו ּכׁשּיכניעֹו ּכי להם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָה'

ּבלק ּדברי ּולהטעים להמּתיק לחׁשבֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּובלעם

ּובטענה עצמֹו הנאת אּלא מבּקׁש אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּכי

הׁשמיט לזה יׂשראל מאֹויבי ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּנׁשמעת

ׁשּיגרׁשּנּו ּפרּוׁש וגרׁשּתיו ואמר הארץ מן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתבת

ֵָָמעליו:



ני wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

אראה אני אף עליו, ׁשוה ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹא
יבין ולא לקּלל ׁשאּוכל החיים.עת אור ְְִֵֵֶַַָֹ

(é)áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìL̈©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)äzò õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤©À̈
:åézLøâå Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«

i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה אּלא(שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו אמר לא ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִֶַָָָָָָֹ
מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". ."ואגרׁשּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr gl zegiy ihewl)

מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה יא)ּובלעם כב, להּלחם(רש"י ליׂשראל ׁשאסּור ידע ּבוּדאי הּנביא ּבלעם ּכללית: ּתמיהה מתרצת זה לפי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּיכּבׁשּו מהם, ׁשּפחד מּפני יׂשראל את ׂשנא ּבלק אּלא, לפחד. מה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא ּומּדּוע מֹואב", את ּתצר "אל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבמֹואב,

יׂשראל את לקּלל הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ׁשוא, ּפחד ׁשּפחּדֹו לבלק ּבלעם ּגּלה לא לכן טעם. ּבלי 'ּבעצם', אֹותם ׂשנא ּובלעם ארצֹו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

להם. החייםּולהּזיק אור ְִֶַָ

kÏÓ‡י ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

פה לינּו להם ׁשאֹומר טעם לֹומר נתּכּון ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹוגֹו'

אליו ה' ידּבר ּכאׁשר ּומּיד ׁשּתכף ּכדי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעּמֹו

חּוץ ּכׁשּיהיּו ּכן יהיה ּׁשּלא מה ּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹיׁשיבם

ואמר לצד‰ÏÈl‰למלֹונֹו, ּכן ׁשאמר אּולי ְְִַָ««¿»ְֵֶַַַָ

ללילה אּלא אכסניא להם נתן ׁשּלא עינֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹצרּות

ַַאחת:

B‚Â'.ט) ÌÈL�‡‰ ÈÓׁשאל לּמה לדעת צרי ƒ»¬»ƒ¿ִַַַָָָָָ

צרי עֹוד ּדבר, ּכל יּבצר המּמּנּו ה' ֲִִִֵֶָָָָָאֹותֹו

ּתבת לֹומר הצר לּמה הסּפיקCnÚלדעת ולא ְֵַַַַַָָָֻƒ»ְְִִֹ

ּבלעם ּתׁשּובת לדעת צרי עֹוד האּלה, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמאמר

יתּבר ׁשאלתֹו וכי וגֹו' צּפֹור ּבן ּבלק ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאמר

ורז"ל הם, מי היתה ׁשאלתֹו ׁשלחם מי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָהיתה

לׁשֹונם וזה (ילקּוט) ואמרּו זה ּבדקּדּוק ְְְְְְְְִִִֶֶַָָהרּגיׁשּו

יֹודע איני רׁשע אֹותֹו אמר וגֹו' האנׁשים ְֲִִִֵֵַַָָָָָמי

ּכאן, עד אלי ׁשלח צּפֹור ּבן ּבלק אּלא ִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם

ׁשלח וגֹו' ּבלק ׁשאמר הּדברים מּתֹו ְְִִֵֶַַַָָָָָּפרּוׁש

אּלא וגֹו' יֹודע איני לֹומר ׁשּנתּכּון מּובן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָוגֹו'

הצר לּמה לדעת צרי עֹוד וגֹו'. ׁשלח ְְִַַַַָָָָָָָֻּבלק

ׁשמֹו, ּבזכרֹון הסּפיק ולא מֹואב מל לֹו ְְְְְִִִֶֶַָֹלֹומר

מה ּפי על היא ה' מאמר ׁשּכּונת ְְֲִִִֶֶַַַַַַָונראה

ּבחדרֹו עּמֹו ׁשּילינּו פה לינּו ּבּפסּוק ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּׁשּפרׁשנּו

לֹו ואמר יתּבר מאמרֹו ּבא לזה לֹו, ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֻהמיחד

ÈÓׁשמֹות) אֹומרֹו ּדר על הׁשּפלה לׁשֹון וגֹו' ƒְְְְְֶֶַַָָ

אֹומרֹו כן ּכמֹו וגֹו', אנכי מי ‰‡�ÌÈLג') ÈÓ ְְְִִֵָֹƒ»¬»ƒ

‰l‡‰ּבחדר עּמ זה למקֹום אֹותם ׁשהכנסּת »≈∆ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

מל עּמ לדּבר ל ּכיהמיחד האלהים, א ְְְְֱִִִֵַַַַָָָֹֻ

ּכיון האּמֹות ּבער ּבלעם ּכבֹוד על ה' ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻיקּפיד

פ"כ) (מד"ר ׁשמצינּו ּוכמֹו עליהם, נביא ְֲִִֵֶֶֶָָׁשהּוא

ּבלעם, ׁשל ּכבֹודֹו מּׁשּום האתֹון את ְְִִֶֶֶַָָָָׁשהרג

והבין אלהים, וּיאמר זה ׁשאחר ּבּפסּוק ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹועּין

ּכבֹוד להם ׁשעׂשה טעם ואמר ּדבריו ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָּבלעם

אֹומרֹו והּוא ,מל ׁשלּוחי ׁשהם לפי הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶזה

¯Btˆ Ôa ˜Ïaועֹוד מדין לנסי הּידּוע ּפרּוׁש »»∆ƒְְְִִִֵַַָָ

ׁשהּוא ‡ÈÏלֹו ÁÏL ·‡BÓÏ CÏÓהאנׁשים ּפרּוׁש ֶ∆∆¿»»«≈«ֲִֵָָ

אֹותם עׂשיתי הּמלכּות ּכבֹוד ּובׁשביל ְְְִִִִֵֶַַָָָהאּלה

הּדקּדּוקים: ּכל נתיּׁשבּו ּובזה ְְְִִִִִֶַַָָעּמי,

„BÚּבאֹומרֹו BÓ‡·ירצה CÏÓלא זֹו אּמה ּכי ְְְִֶ∆∆»ִָֹֻ

ּכדי זה ּבמאמר ונתחּכם ליׂשראל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנּתנה

ולזה ידֹו, על יעּכב ולא לׁשלחֹו ה' ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיתרּצה

ׁשלּוחיו: עם ּבהליכתֹו ידֹו על יעּכב ְְֲִִֵַַַָָָֹלא

B‚Â'.יא) ÌÚ‰ ‰p‰ׁשּנה לּמה לדעת צרי ƒ≈»»¿ִִַַָָָָָ

אמר ּבלק ּכי ּבלק Èˆ‡מּדברי ÌÚ ‰p‰ ְִִִֵַָָָָָƒ≈«»»

אמר ‰Biˆ‡והּוא ÌÚ‰ ‰p‰הּנה אמר ּובלק , ְַָƒ≈»»«≈ִֵַָָָ

‰qkאמר אמרÒÎÈÂוהּוא ּבלק ,‰zÚÂוהּוא ƒ»ְַָ«¿«ַָָָ¿«»ְ

אמרzÚ‰אמר ּבלק אמר‡¯‰, ,˜·‰והּוא ַָ«»ַָָָ»»ְַָ»»

אמר Baּבלק ‰k�אמר Baוהּוא ÌÁl‰Ï, ַָָָ«∆ְַָ¿ƒ»≈

ׁשאמרּו ּכאן) (מ"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָויתּבאר

מה' נעלם ּדבר יׁש ּכי ּבדעּתֹו טעה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבלעם

והגם וגֹו', האנׁשים מי מּמאמר וטעה ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָח"ו

וכיון לּתֹורה, ּפנים ע' אחר ּדר ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁשנּו

ּבלק ּדברי לׁשּנֹות חׁשב ּבזה הטעּתּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעינֹו

ּוכמֹו ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו מהם ׁשּנׁשמע ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָלפי

ּבלעם וחׁש יצא, עם הּנה ּבּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּפרׁשּתי

ליׂש ׂשֹונא ׁשהּוא ה' ּבעיני ּכברלהיֹות ּכי ראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

אהּובי הם יׂשראל ּבני עם ּכי לּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָֹנתּפרסם

ואמר ׁשּנה לזה יֹוכיח, מצרים ּומעׂשה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמקֹום

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆBi‰ ÌÚ‰ ‰p‰יציאת ּכי ּכּידּוע ƒ≈»»«≈ƒƒ¿«ƒְִִַַַָ

ולׁשֹון היתה, העֹולם לכל מפרסמת ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֻמצרים

עם הּנה ּבּמאמר ּׁשּפרׁש מה ּבֹו נׁשמע אין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָזה

אמר ּגם ּבלעם, אֹויבּות יּגיד ׁשּזה ÒÎÈÂיצא ְְִִֶֶַַַָָָָ«¿«

להסּתיר עצמֹו מהּטעם כּסה הּנה אמר ולא ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹוגֹו'

ּכּנזּכר, ׂשֹונא היֹותֹו מהם הּנׁשמע ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָהּדברים

מה הפ הֹודעת ׁשּיֹורה הּנה אמר לא ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלזה

ּכמֹו מעצתֹו ּביׂשראל וידיעתם ּברצֹונם ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּׁשהיה

ואֹומרֹו טעםÒÎÈÂׁשּפרׁשּתי, ׁשּמֹודיעֹו ּפרּוׁש ְְְִֵֶַ«¿«ִֵֶַַ

הּוא: רב ּכי מּמּנּו לֹו ׁשּבא ִִֶֶַַַַָהּפחד

B¯ÓB‡Â‰·˜ ‰ÎÏ ‰zÚלבֹוא נתּכּון ּפרּוׁש ¿¿«»¿»»»ְִֵֵַָ

זה ּבדבר ּבלק עם ׁשהּדין ְְֲִִֶֶַַָָָָָּבטענה

עּמֹון ליׂשראל נתן הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשהגם

עּמֹו והּדין הּנתינה זמן הּגיע לא עדין ְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹּומֹואב

אֹומרֹו והּוא ּולגרׁשֹו, ּבֹו ּפרּוׁשzÚ‰להּלחם ְְְְְִֵָָ«»ֵ

מעלי, לגרׁשֹו ּבֹו להּלחם ּלי קבה זה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבזמן

היה ׁשאם עּתה ּתבת ּבׁשּנּוי טעם יׁש זה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוכפי

מה המׁש ׁשהּוא נׁשמע יהיה ועּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹומר

ׁשּיכֹול הּזמן לטענת נתּכּון והּוא לֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּקדם

אין ּכי קבה ׁשּנּוי ּגם ּבֹו, עּמֹו להּלחם ְִִִִֵֵַָָָהּוא

יּמׁש ׁשאז סתם העם ׁשּיארר ּבלק ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּכּונתֹו

האּמֹות ּבער ּבין מֹואב ּבער ּבין לעם ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהרע

אּלא מאררֹו ׁשאינֹו ּבלעם ּבפרּוׁש יפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלא

מכנעים יׂשראל ׁשּיהיּו מֹואב מלחמת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻּבער

לֹומר ּדקּדק לזה הּמֹואבים, לפני ˜·‰וכּו' ְְְֲִִִֵֵֶַַָ»»

Èl,מֹואב לער ׁשהיא הּקללה ׁשּיפרׁש ּפרּוׁש ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבֹו נּכה ּבמקֹום ּבֹו להּלחם ּבמאמרֹו ׁשּנה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּגם

לה אּלא רעה לֹו לעׂשֹות חפץ ׁשאין תּגרהלֹומר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואמר ׁשּנה ּגם מארצֹו, למנעֹו ּבמלחמה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָעּמֹו

ÂÈzL¯‚Âאמר ‰‡¯ıּובלק ÔÓּבלק אּולי , ¿≈«¿ƒַָָָƒ»»∆ַָָ

נתן אׁשר הידּועה [הארץ] מן לגרׁשֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָנתּכּון

הארץ, אל מעלֹות ייראּו ּכׁשּיכניעֹו ּכי להם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָה'

ּבלק ּדברי ּולהטעים להמּתיק לחׁשבֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּובלעם

ּובטענה עצמֹו הנאת אּלא מבּקׁש אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּכי

הׁשמיט לזה יׂשראל מאֹויבי ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּנׁשמעת

ׁשּיגרׁשּנּו ּפרּוׁש וגרׁשּתיו ואמר הארץ מן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתבת

ֵָָמעליו:



wlaנב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ipy meil inei xeriy

(áé)øàú àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ
:àeä Ceøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם),ּבמקֹומי אקּללם ּכן אם לֹו: ּכןאמר אם לֹו: אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
מּדבׁש "לא לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻאברכם,

"מעקצ החיים.ולא אור ְְֵֵֹֻ

ß fenz 'a ipy mei ß

(âé)-ìà eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−¤
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא החיים.מקֹום, אור ְְִִֶֶַַָָָָָֹ

˙ËeÏיב ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

·Ï˜יג È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÚÏa.יב) Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆¡…ƒ∆ƒ¿»ִַַָָ

לֹומר הצר ÌÚÏaלּמה Ï‡הסּפיק ולא ְַַָָֻ∆ƒ¿»ְְִִֹ

לֹומר הצר לּמה עֹוד לֹו. וּיאמר Ï‡ּבאֹומרֹו ְְְֶַַַָָֹֻ…

.¯‡˙ ‡ÏÂ CÏ˙לֹו לֹומר הצר לּמה עֹוד ≈≈¿…»…ְַַָָֻ

‰e‡הּטעם Ce¯· Èk(ּכאן (מ"ר אמרּו ורז"ל ַַַƒ»ְְַַָָ

לֹו אמר ּבמקֹומי אקּללם לֹו אמר לׁשֹונם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָוזה

ּכי לֹו אמר אברכם ּכן אם לֹו אמר תאר ְֲִִֵֵַַָָָָֹֹלא

לפי הּכתּוב לפרׁש ונראה ּכאן, עד הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָברּו

ׁשּנתּכּון וגֹו' האנׁשים מי ּבמאמר ּׁשּפרׁשּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמה

ּבחדרֹו עּמֹו להכניסם החׁשיבם לּמה לֹו ְְְְֱִִִֶַַַָָָָלֹומר

מׁשיבֹו ּכי הּדר זה על וגֹו', ּבלק ּכי ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָוהׁשיבֹו

ּבן ּבלק ּׁשהׁשיב למה ראׁשֹון, ראׁשֹון על ְִִִֵֶֶַַָָה'

לזה מל ׁשלּוחי והם אלי ׁשלח וגֹו' ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָצּפֹור

אינם ּפרּוׁש עּמהם תל לא יתּבר מאמרֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבא

מעלתֹו, ער לפי עּמהם הּוא ללכת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָראּויים

לֹו ׁשלח ולא ּבכבֹודֹו זלזל ּבלק ּכי ְְְְִִִִֵַָָָֹוהֹודיעֹו

ּׁשּנתּכּון מה והּוא ונכּבדים, רּבים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָׂשרים

ראׁשֹון ‰‡�ÌÈLּבמאמר ÈÓּפחיתּות לׁשֹון ְֲִַָƒ»¬»ƒְְִ

והּוא הּמׁשּתּלח, מּצד אּלא המׁשּלח מּצד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹלא

ׁשהבין ותמצא מּתחּלה, הּכּונה הבין לא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבלעם

לתּתי ה' מאן לּׂשרים ואמר הּדברים ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבלעם

רּבים ׂשרים ׁשלח ּבלק וּיסף עּמכם ְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹלהל

ְְִִָונכּבדים:

ÌÚËÂמּלבד זה, ּכבֹוד לֹו ועׂשה ה' ׁשהחׁשיבֹו ¿««ְְֱִִֶֶֶַָָָ

ּבּפס למעלה ׁשּכתבּתי מיהּטעם ּוק ְְְִִֶַַַַַַָָָ

ּכי ּבּדבר טעם לֹומר עֹוד נראה וגֹו', ְְֲִִִֶַַַַָָָָהאנׁשים

לזקני ּתׁשּובתֹו ּבתחּלת ׁשאמר ׂשכרֹו לֹו נתן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָה'

ה' ידּבר ּכאׁשר ּדבר אתכם והׁשבתי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמֹואב

מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ּכי וידּוע ְְִֵֵֵַַַַַָָָאלי,

וצא העֹולם, אּמֹות ׁשל ואפּלּו ּברּיה ּכל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻׂשכר

ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּלם מה צ"ו.) (סנהדרין ְְְִִֵֶַַַַָָּולמד

ּכאן וגם וכּו', ּפסיעֹותיו על לנבּוכדנּצר ְְְְְִִֶַַַַָָהּוא

עּמהם, תל לא לֹו ואמר וכּבדֹו ׂשכרֹו לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשּלם

ּׁשּדקּדקנּו מה נכֹון על יתיּׁשב הּדברים ּפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועל

ה' וּיאמר ÌÚÏaאֹומרֹו Ï‡ׁשּנֹוגע מאמר ּפרּוׁש ְֶַֹ∆ƒ¿»ֲֵֵֶַַָ

זה ׁשאין עּמהם תל לא לכבֹודֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹלבלעם

ּדבר על ל לקרא ּבאים ׁשהיּו הגם ְְְְֲִִֶַַָָָָֹּכבֹוד

לֹומר ּדקּדק ולזה לעׂשֹותֹו, רׁשּות ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָׁשּיׁש

Ì‰nÚתאר לא אמר הּׁשליחּות עּקר ּוכנגד , ƒ»∆ְְִִֶֶַַַָָֹֹ

ואמר העם, ˙‡¯את ‡Ïעצמֹו לׁשֹון לקח ולא ְֶַָָָ…»…ְְְַַָֹ

ּגם ידע ּכי להֹודיע ּלי, קבה ּבלעם ְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשאמר

אמר ארה ולׁשֹון ּבלק ׁשּׁשלח הּׁשליחּות ְְְִֶַַַָָָָָָָלׁשֹון

ּבלׁשֹונֹו, ׁשּׁשּנה ׁשּידע זה ּברמז לבלעם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָועקצֹו

‰e‡ואמר Ce¯· Èkהּמאמרים ׁשּׁשני יבין ׁשּלא ְַָƒ»ְֲִִֵֶֶַַָָֹ

אחד טעם תאר ולא תל לא אליו ה' ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשאמר

ׁשּדּיקנּו ּכמֹו ּבלעם ׁשל ּכבֹודֹו מּׁשּום והּוא ְְְְְִִִֶֶֶַָָלהם

ּוכפי עּמהם ּתבת ּומאֹומרֹו ּבלעם אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָמאֹומרֹו

רצֹון יעׂשה ונכּבדים רּבים ׂשרים ּכׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָזה

אמר לזה ויאר, ויל ·¯Ceּבלק Èkזה ּפרּוׁש ְְֵֵֶַָָָָָֹƒ»ֵֶ

ההליכה ּולענין תאר, לא מאמר טעם ְְֲֲִִַַַַַַָָֹֹהּוא

ׁשל ּכבֹודֹו הקּפדת לטעם ׁשּיׁשנֹו הּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָעּמהם

ְִָּבלעם:

„BÚלפי הּדר זה על הּכתּוב לפרׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָנראה

הּוא רׁשע חפץ ּבלעם ּכי ה' ְִִֵֶֶַַָָָׁשּידע

ּוׁשלחֹו ה' ׁשהסּכים היה ׁשּכן ּכמֹו יל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּולבּסֹוף

אבא לזהּכאׁשר ה', ּבעזרת ּבמקֹומֹו הּטעם ר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָ

ה' לֹו Ì‰nÚאמר CÏ˙ ‡Ïעּמהם ּפרּוׁש ַָ…≈≈ƒ»∆ִֵֶָ

לא לֹו אֹומר היה ואם ההליכה, לֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹׁשהחליט

קּום לֹו ולֹומר לחזר מציאּות עֹוד אין ְְֲִֵֵֵַַֹתל

לֹומר ודקּדק ,לÌÚÏa Ï‡טעם לתת נתּכּון ְְִֵֵַ∆ƒ¿»ְִֵֵַַַָ

ליל ׁשרצה ּבלעם מחׁשבת ּבׁשביל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדבר,

ודקּדק ההליכה לֹו החליט ׁשּלא הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹלזה

ואֹומרֹו עּמהם, ˙‡¯לֹומר ‡Ï'וגֹוCe¯· Èk ְְִֶַָ…»…ְƒ»

‡e‰ּבלעם ּׁשּדקּדק מה על להׁשיב ּבזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָנתּכּון

מה ּכפי וגֹו' קבה לכה עּתה ואמר ְְְְְִִַַַָָָָָָָּבדבריו

טענה מֹואב ׁשּטענת לֹומר ׁשּנתּכּון ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּׁשּפרׁשּתי

לזה עּתה, ּבמֹואב זכּיתם זמן הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשעדין

˙‡¯אמר ‡Ïהּגיע לא והלא ּתאמר ואם וגֹו', ַָ…»…ְְֲִִִַַַֹֹֹ

ּברּו אין הּוא ברּו ּכי ּבמֹואב, זכּיתם ְְְִִֵַָָָָָזמן

הּברכֹות, מקֹור הּוא הּצדקּות ּכי צּדיק ְְְִִִֶַַַָָאּלא

וּדאי ּכי ּברׁשע יחׁשדם ׁשאל ּבזה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּכּונה

ּובחר הּגיעם, לא ׁשעדין ּבּגדר יּכנסּו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּכן ּגם לכלל ׁשּנתּכּון לברּו הּצּדיק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹלכּנֹות

הראׁשֹון: ּבּדר ּׁשּפרׁשנּו ְִֵֶֶֶַַַָמה

aa˜¯.יג) ÌÚÏa Ì˜iÂׁשהיתה לפי אּולי «»»ƒ¿»«…∆ְְִֶַָָ

להם לגּלֹות רצה לא להם רעה ְְֶֶַָָָָָָָֹּבׂשֹורה

עצמּה ּבמלֹונֹו ׁשהיּו ּׁשאמרנּו מה לפי ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּבּלילה

קם ׁשּלא ירצה אֹו הּבקר, עד ְְְִִִֶֶֶַַָֹֹוהמּתין

אֹומרֹו והּוא הּבקר, עד Ì˜iÂמּתרּדמתֹו ְְְִֵֶַַַָֹ«»»

¯˜aa ÌÚÏaׁשּידּבר אפׁשר אֹו קדם, ולא ƒ¿»«…∆ְְְֵֶֶֶַָֹֹ

ּכדי מהר ׁשּׁשלחם ּבלעם ּבגנּות ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּכתּוב

להֹודיע אֹו נכּבדים. אחרים לׁשלח ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּימהר

זמן הּגעת קדם לׁשּלחם ׁשּמהר עינֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹצרּות

ּפּלגׁש הּנערה אבי מּנדיבּות הפ ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהאכל

ׁשעמד לחתנֹו ׁשאמר י"ט) (ׁשֹופטים ְְֲִִֶֶַַַַָָָָּבּגבעה

ואחר לחם ּפת לּב סעד ּבּבקר ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹללכת

עין הּצרּות מקֹור הּוא הרׁשע זה ּכי ְִִֵֵֶַַָָָָּתלכּו,

לארצם ׁשּילכּו להם ואמר לׁשּלחם ּבּבקר ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוקם

עליו: ּוסעּדתם ּבעיר ׁשּיתעּכבּו חׁש ְְְִִִֶַָָָָָָֻּכי

eÎÏ.'B‚Â '‰ Ô‡Ó Èk 'B‚Âּדבר חצי הכחיד ¿¿ƒ≈≈¿ְֲִִִָָ

ׁשאמר ראׁשֹון מאמר אּלא להם אמר ְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ה' Ì‰nÚלֹו CÏ˙ ‡Ïולא ּפחיתּותם לצד …≈≈ƒ»∆ְְְִַָֹ

מאמר להם ˙‡¯אמר ‡Ïחזר ׁשּבזה וגֹו' ֲֶַַַָָ…»…ְֶֶַָָ

הרׁשע ׁשּדן ואּולי ונכּבדים, רּבים וׁשלח ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָּבלק

ׁשּבא הּוא ּברּו ּכי הּטעם ׁשּנתן ה' ְִִִֵֶֶַַַַָָָמּדברי

ולזה לאררֹו, יכֹול ּברּו ׁשאינֹו ׁשּבּזמן ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלדּיק

הראּויים ׁשּיׁשלח עד הּדבר להם החליט ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹלא

יהיה ׁשּלא אז זמן יהיה אּולי עּמהם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹללכת

:ּברּו ָּבֹו

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ipy meil inei xeriy

(ãé)íòìa ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈
:eðnò Cìäהחיים אור £¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàîהחיים אור ¥¥«¤

(æè)øBtö-ïa ÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´¤¦½
:éìà Cìäî òðnú àð-ìàהחיים אור ©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)äNòà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה ל(במדבר נֹותן אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה .יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çé)÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²
éäìà ýåýé ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì©«£¬§©¨−¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑וזהב ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

נֹוצח וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ÚÏ·¯.ׁשּלֹו, ÏÎe‡ ‡Ï∑ּכרחֹו על ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ…««¬…ְַָ
הּׁשכינה מּפי האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא .ּגּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(èé)óñi-äî äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬
:énò øac ýåýé§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: מּברכה∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו ּדבריו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְְִֶַָָָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי החיים.לקללה; אור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ë)íéäìà àáiå|àø÷ì-íà Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À¦¦§³Ÿ
øácä-úà Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À¤©¨¨²

éìà øaãà-øLà:äNòú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה הּדבר∑C‡Â.אם את ּכרח על ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַַָָָ

ויתרּצה אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר החיים.אׁשר אור ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

e¯Ó‡Âיד ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡�nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז Ô�„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ Ú�Ó˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

חׁשדּוהּוּבׁשקרןותלּוe�nÚCÏ‰ÌÚÏaÔ‡Ó.יד) ≈≈ƒ¿»¬…ƒ»ְְְֲַָָָ

ּבׁשעּור עיניו נתמּלאּו לא ׁשהּוא ּבֹו ְְְִִֵֶַַָָָֹהּדבר

ּדבר ׁשּיׁשיבם להם ׁשאמר לפי ּכי ואּולי זה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכבֹוד

אליוּבּלילהולאעׂשהכןעדהּבקר ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתכףׁשּידּברה'

אֹואפׁשרּכימחזק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻאמרּואיןזהּכיאםּדבריעצמֹו.

וגֹו': ימין וימינֹו ׁשוא ּדּבר ּפיו אׁשר ְְְֲִִִִִֵֶָָָהיה

BÚ„.טו) ÛÒiÂהראׁשֹונים את ׁשּׁשלח ּפרּוׁש «…∆ִִֵֶֶַָָ

והּואמהּׁשּדקּדקּגם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַוהֹוסיףעליהםאחרים,

ּבּמאמר עֹודםl‡Ó‰ּכן ּכי לֹומר מהם אמר ולא ֲֵַַָ≈≈∆ְִֵֶַַָָֹ

ונתּכּון ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמןהּמּובאּבּׁשליחּותעםהּנֹוספיםעליהם,

ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזהׁשּלאיכחיׁשאתּדּבּורֹוהראׁשֹוןׁשּתלההּדבר

ּפניו: על יֹוכיחּוהּו ׁשהם הּׁשלּוחים ְְִִִִֵֶַַָָּבפחיתּות

¯Ó‡Óa Ôek˙� „BÚÛÒiÂמנין על ׁשהֹוסיף ƒ¿«≈¿«¬««…∆ְִִֶַָ

ּבמנין ׁשלח ג' היּו הראׁשֹונים ׁשאם ְְִִִִִֶַָָָָראׁשֹון

אֹומר היה אם נׁשמע אינֹו וזה ויֹותר, ד' ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָׁשני

אֹומר ׁשהייתי וגֹו', רּבים ׂשרים עֹוד ְְִִִִִֵֶַַַָָוּיׁשלח

מּועטים ׁשּׁשלח ּתחׁשב לבל רּבים ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאֹומר

ואֹומרֹו ראׁשֹון, לתבתl‡Ó‰מּמנין חֹוזר ְְְִִִָ≈≈∆ְֵֵַ

וּיסף: אמר לזה ְִִֶֶַַָָָֹנכּבדים

B‚Â'.טז) Ú�n˙ ‡� Ï‡ּׁשאמרּו מה לפי ּפרּוׁש «»ƒ»«¿ְְִֵֶַָ

הּוא עצמֹו ּדעת ּכי הראׁשֹונים ְְִִִִַַַָׁשלּוחים

ׁשּיתרּצה לֹו אמרּו לזה עּמהם הליכתֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָמניעת

ׁשחסר לפי והּוא וגֹו', יּמנע ולא זה ּכבֹוד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבׁשעּור

עצמֹו ּדברי ׁשהם ׁשחׁשדּוהּו החׁשד ידיעת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלֹו

יחּוׁש ׁשּלא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון חׁשב ה' ּדברי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹולא

הׁשיב לזה רצֹונֹו, ּבלא ויל ה' ÔzÈלדברי Ì‡ ְְְְְִִֵֵֵֵֶָֹƒƒ≈

˜Ï· ÈÏאתרּצה ׁשאני הגם ּפרּוׁש אּוכל לא וגֹו' ƒ»»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַֹ

מֹורד ועבד לֹו היתה רׁשע ּתכּונת ּכי ְְְֲִֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות

זה: ּבדבר ורצֹון ּבחירה ּבעל אינֹו אבל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָּבאדֹונֹו

B‚Â'.יט) ‡� e·L ‰zÚÂ,ּבּקׁשה לׁשֹון אמר ¿«»¿»¿ְַַָָָ

ּבפעם מדין זקני ּכמעׂשה יעׂשּו לבל ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשחׁש

לנּו ולא למקֹומם ׁשחזרּו ז"ל ׁשאמרּו ְְְְִֶֶָָָָֹהא'

רּבים הם ׁשהאנׁשים ּולפי פ"כ) (במד"ר ְֲִִִִֵֶַָָעּמֹו,

ׁשבּו ּכׁשּיׁשמעּו להם ׁשּילכּו ירא היה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָונכּבדים

עּמהם: הליכתֹו יחליט ולא ְֲֲִִִֶַָָֹֹּפה

B‚Â'.כ) ÌÈL�‡‰ e‡a EÏ ‡¯˜Ï Ì‡צרי ƒƒ¿…¿»»¬»ƒ¿ִָ
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(ãé)íòìa ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈
:eðnò Cìäהחיים אור £¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàîהחיים אור ¥¥«¤

(æè)øBtö-ïa ÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´¤¦½
:éìà Cìäî òðnú àð-ìàהחיים אור ©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)äNòà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה ל(במדבר נֹותן אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה .יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çé)÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²
éäìà ýåýé ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì©«£¬§©¨−¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑וזהב ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

נֹוצח וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ÚÏ·¯.ׁשּלֹו, ÏÎe‡ ‡Ï∑ּכרחֹו על ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ…««¬…ְַָ
הּׁשכינה מּפי האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא .ּגּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(èé)óñi-äî äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬
:énò øac ýåýé§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: מּברכה∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו ּדבריו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְְִֶַָָָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי החיים.לקללה; אור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ë)íéäìà àáiå|àø÷ì-íà Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À¦¦§³Ÿ
øácä-úà Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À¤©¨¨²

éìà øaãà-øLà:äNòú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה הּדבר∑C‡Â.אם את ּכרח על ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַַָָָ

ויתרּצה אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר החיים.אׁשר אור ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

e¯Ó‡Âיד ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡�nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז Ô�„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ Ú�Ó˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

חׁשדּוהּוּבׁשקרןותלּוe�nÚCÏ‰ÌÚÏaÔ‡Ó.יד) ≈≈ƒ¿»¬…ƒ»ְְְֲַָָָ

ּבׁשעּור עיניו נתמּלאּו לא ׁשהּוא ּבֹו ְְְִִֵֶַַָָָֹהּדבר

ּדבר ׁשּיׁשיבם להם ׁשאמר לפי ּכי ואּולי זה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכבֹוד

אליוּבּלילהולאעׂשהכןעדהּבקר ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתכףׁשּידּברה'

אֹואפׁשרּכימחזק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻאמרּואיןזהּכיאםּדבריעצמֹו.

וגֹו': ימין וימינֹו ׁשוא ּדּבר ּפיו אׁשר ְְְֲִִִִִֵֶָָָהיה

BÚ„.טו) ÛÒiÂהראׁשֹונים את ׁשּׁשלח ּפרּוׁש «…∆ִִֵֶֶַָָ

והּואמהּׁשּדקּדקּגם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַוהֹוסיףעליהםאחרים,

ּבּמאמר עֹודםl‡Ó‰ּכן ּכי לֹומר מהם אמר ולא ֲֵַַָ≈≈∆ְִֵֶַַָָֹ

ונתּכּון ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמןהּמּובאּבּׁשליחּותעםהּנֹוספיםעליהם,

ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזהׁשּלאיכחיׁשאתּדּבּורֹוהראׁשֹוןׁשּתלההּדבר

ּפניו: על יֹוכיחּוהּו ׁשהם הּׁשלּוחים ְְִִִִֵֶַַָָּבפחיתּות

¯Ó‡Óa Ôek˙� „BÚÛÒiÂמנין על ׁשהֹוסיף ƒ¿«≈¿«¬««…∆ְִִֶַָ

ּבמנין ׁשלח ג' היּו הראׁשֹונים ׁשאם ְְִִִִִֶַָָָָראׁשֹון

אֹומר היה אם נׁשמע אינֹו וזה ויֹותר, ד' ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָׁשני

אֹומר ׁשהייתי וגֹו', רּבים ׂשרים עֹוד ְְִִִִִֵֶַַַָָוּיׁשלח

מּועטים ׁשּׁשלח ּתחׁשב לבל רּבים ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאֹומר

ואֹומרֹו ראׁשֹון, לתבתl‡Ó‰מּמנין חֹוזר ְְְִִִָ≈≈∆ְֵֵַ

וּיסף: אמר לזה ְִִֶֶַַָָָֹנכּבדים

B‚Â'.טז) Ú�n˙ ‡� Ï‡ּׁשאמרּו מה לפי ּפרּוׁש «»ƒ»«¿ְְִֵֶַָ

הּוא עצמֹו ּדעת ּכי הראׁשֹונים ְְִִִִַַַָׁשלּוחים

ׁשּיתרּצה לֹו אמרּו לזה עּמהם הליכתֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָמניעת

ׁשחסר לפי והּוא וגֹו', יּמנע ולא זה ּכבֹוד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבׁשעּור

עצמֹו ּדברי ׁשהם ׁשחׁשדּוהּו החׁשד ידיעת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלֹו

יחּוׁש ׁשּלא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון חׁשב ה' ּדברי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹולא

הׁשיב לזה רצֹונֹו, ּבלא ויל ה' ÔzÈלדברי Ì‡ ְְְְְִִֵֵֵֵֶָֹƒƒ≈

˜Ï· ÈÏאתרּצה ׁשאני הגם ּפרּוׁש אּוכל לא וגֹו' ƒ»»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַֹ

מֹורד ועבד לֹו היתה רׁשע ּתכּונת ּכי ְְְֲִֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות

זה: ּבדבר ורצֹון ּבחירה ּבעל אינֹו אבל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָּבאדֹונֹו

B‚Â'.יט) ‡� e·L ‰zÚÂ,ּבּקׁשה לׁשֹון אמר ¿«»¿»¿ְַַָָָ

ּבפעם מדין זקני ּכמעׂשה יעׂשּו לבל ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשחׁש

לנּו ולא למקֹומם ׁשחזרּו ז"ל ׁשאמרּו ְְְְִֶֶָָָָֹהא'

רּבים הם ׁשהאנׁשים ּולפי פ"כ) (במד"ר ְֲִִִִֵֶַָָעּמֹו,

ׁשבּו ּכׁשּיׁשמעּו להם ׁשּילכּו ירא היה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָונכּבדים

עּמהם: הליכתֹו יחליט ולא ְֲֲִִִֶַָָֹֹּפה

B‚Â'.כ) ÌÈL�‡‰ e‡a EÏ ‡¯˜Ï Ì‡צרי ƒƒ¿…¿»»¬»ƒ¿ִָ
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ß fenz 'b iyily mei ß

(àë)éøN-íò Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤¦¨¥¬
:áàBî¨«

i"yx£B�˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈»

רבה) ׁשוה(במדבר ּכלּבם .לּבֹו ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ו)מּכאן יד, ּכי(ּבׁשּלח רכּבֹו". את "וּיאסר ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּכׁשאר עּמכם אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמלכים

(áë)ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²
:Bnò åéøòð éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨¨−¦«

i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם)והיה היה, רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְְֲִֶַַָָָָָ
ויאבד יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו BnÚ.רֹוצה ÂÈ¯Ú� È�Le∑ׁשני עּמֹו יֹולי ,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

זה את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, החיים.אנׁשים אור ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָ

ÏÊ‡Âכא d�z‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

zÚ˙‡Â„כב ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e d�z‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמּמּנּו ספק ּבלׁשֹון ּדבריו אמר לּמה ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָלדעת

יד על ה' הסּכים לּמה עֹוד ּדבר. ּכל ְִִִֵַַָָָָָָיּפלא

עֹוד יׂשראל. ׁשל ׂשֹונאיהם לקּלל ללכת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהרׁשע

ראׁשֹונה מּדעת ה' ּבֹו חזר לּמה לדעת ִִִַַַַַָָָָָָצרי

מה ּולבּסֹוף ּסבר מה מּתחּלה ידֹו על ְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשעּכב

ה' לפני היּו ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּכי ונראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּסבר.

מחּוׁש ּבֹו יׁש מהם אחד ּובכל ּדרכים ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָׁשני

הליכתֹו על ה' יסּכים אם הא' הגּון, ְְֲִִִִִַַָָָּבלּתי

ולא עצמֹו ּביד ׁשרׁשּותֹו ההם העּמים ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹיחׁשבּו

הּכלב ׁשּׁשלׁשלת יכֹולידעּו ואינֹו ּבעליו ּביד ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לעיני ׁשּיּודע רצה וה' יחּפץ, אׁשר ּככל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשֹות

למי להרע עצמֹו ּברׁשּות ּבלעם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהעּמים

ללכת יּניחהּו לא ואם ּברעתֹו, חפץ ה' ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאין

ירא ׁשהּוא ּבלעם יאמר ּכי אחר ּבמחּוׁש ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיּכנס

מּלכת, מֹונעֹו ולזה לׁשלחֹו וׁשלֹום חס ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו

הּמחּוׁשים ב' וסּלק ה' נתחּכם ּכן על ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַאׁשר

אליו אמר ּבתחּלה נכֹון, ּבדרCÏ˙ ‡Ï'וגֹו ְְִִֵֶֶַָָָָ…≈≈ְ

ּברׁשּות רע הּכלב אין ּכי לעּמים הראה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה

ׂשכרֹו לֹו לׁשּלם ּבזה ה' נתחּכם ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַָָעצמֹו,

ּברׁשּות אינֹו ּכי ּבלק לׁשלּוחי לֹומר ְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשהקּדים

אׁשר את ה' ׁשּידע לֹו נתן ּׂשכר ּומה ְֲֶֶֶַַַַָָָָעצמֹו,

ּתהיה ׁשּלא ׁשּמלבד זֹו ּבהליכה אֹותֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹּתקראנה

ּכּבד אמרּתי י"א) (כ"ד ּדכתיב ּתֹועלת ְְִִִֵֶֶַַָלֹו

עֹוד זה מלבד מּכבֹוד ה' מנע והּנה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָאכּבד

ּדכתיב ּבחרב לנּפל זֹו הליכה ׁשּתסֹובבהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹלֹו

ּכׁשהל ּבחרב הרגּו וגֹו' ּבלעם ואת ח') ְְְְְְִֶֶֶַָָָָ(ל"א

ּבהליכתֹו, להם ׁשּנתן עצתֹו על ׂשכרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָלקּבל

ואמר ּדבריו ּבׂשכר ׁשחת מרדת ה' מנעֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָלזה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ּכי עּמהם ּתל לא ִִֵֵֵֶַָָָֹלֹו

ּגדר על נֹוסף וזה ּברּיה, ּכל ׂשכר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמקּפח

ּכמֹו הּׂשרים ּבהדרגת לֹו ׁשעׂשה ְְְִֶַַַַָָָָָהּכבֹוד

למעלה: ְְְֶַַָָׁשּכתבנּו

˙eÁÈÏL·eלתּקּון ּבאנּו ּבלק ׁשּׁשלח ׁשנּיה ƒ¿ƒְְִִֶַָָָָָ

יכֹול ה' ׁשאין ׁשּיאמרּו הּב' ְִֵֶֶַָֹמחּוׁש

ּבהליכתֹו ליׂשראל מהרע למנעֹו וׁשלֹום ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחס

מחׁשבֹות ויחׁשב ּבלעם ּבלב זֹו טעּות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹותּכנס

חפצֹו מעׂשֹות למנעֹו ׁשם ּבֹו ה' יׁשלט לא ְְְְֲִִֵֶָָֹֹּכי

רגלים, מי ׁשל עביט הּוא ּכי נבחן ּכבר ְְְִִִִִֵֶַַַָָּכי

אליו אמר ‡Ìzלזה CÏ Ìe˜הּמקֹום ּובכל ֵֶַָָָ≈ƒ»ְַָָ

קּום ּבהחלט לֹו אמר ולא ,עלי מֹוׁשלֹות ְְְְֵֶֶַַָָָֹידי

זה ּבדר אּלא לEÏ ‡¯˜Ï Ì‡ּפרּוׁש וגֹו' ְֵֶֶֶֶָƒƒ¿…¿ְֵ

ּכאן הנאה ּבּה ל יׁש האנׁשים קריאת ְְֲֲִִִֵַָָָָָָאם

לֹו ותלה זֹו, ּבהליכה הנאה לֹו ׁשאין ְְֲֲִֵֶַָָָָָָרמזֹו

ׁשּיׁשּתּדל ּכדי לטֹובתֹו זֹו הליכה אם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּדבר

אׁשרּב את ידע ּומּזה ּתכליתֹו לדעת קסמיו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לקרא אם מאמר ּכּונת ואין ויחּדל, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹיקראהּו

ּבֹו לֹו יׁש אם הּדבר ּתנאי אּלא לפניו ְְִֵֵֶַַָָָָָָספק

ּבלעם ׁשּיאמר הּמחּוׁש הּוסר ּובזה וכּו', ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהנאה

ׁשהרי לׁשלחֹו מּמּנּו וׁשלֹום חס ירא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשה'

מה יּמׁש ולא יׁשב אּולי רמזֹו ּגם ְְִֵֵֵַַַָָָָֹׁשלחֹו,

לֹו ׁשּלם ּבזה ּגם ליׂשראל, מהרעה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּׁשּנמׁש

ּבחרב מּנפל ּומנעֹו ׁשּכתבנּו ּכמֹו ׂשכרֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹּתׁשלּום

נפׁש נפׁשֹו והּוא רעה, ּתאּוה לא נפׁשֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָֹאם

ואּולי ה', ּׁשהעירֹו למה לּבֹו ׁשת ולא ְְְִִֵֶַַָָָֹרׁשע

הרּגיׁש ולא הֹול ה' ּכׁשראהּו אּפֹו חרה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלזה

ּבוּדאי אצלֹו ׁשּיצטּדק יּגיד זה ּׁשהעירֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַּבּמה

אם אלא להיֹות יכֹול אינֹו וזה הנאה לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיׁש

לֹו ׁשלחּו אׁשר הּדבר ּבידֹו ׁשּיעלה ְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָֹיחׁשב

ּבֹו, יׂשראל אלהי ׁשל אּפֹו חרה לזה ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבׁשבילֹו,

יתיּׁשב ּובסמּו הּדקּדּוקים, ּכל נתיּׁשבּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובזה

ע"כ: וגֹו' אף וּיחר טעם ְִַַַַַעֹוד

‰e‡.כב) CÏB‰ Èk 'B‚Â Û‡ ¯ÁiÂּדקּדק «ƒ««¿ƒ≈ְִֵ

ּבֹו‰e‡לֹומר ה' אף ׁשחרה טעם לֹומר , ֶַַַַַָָ

רׁשּות לֹו נתן ׁשה' ּבלק לׂשרי ּבּבקר אמר ְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

וּיל וגֹו' וּיחבׁש ּבּבקר הׁשּכים אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹללכת

ולא מרצֹונֹו ׁשהליכתֹו יּגיד ׁשּזה וגֹו' ׂשרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹעם

אֹומרֹו והּוא עליֹון, לרׁשיֹון הצרCÏB‰ Èk ְְְְְְִֶַֻƒ≈

‡e‰'ה רׁשיֹון ּבאין ּברצֹונֹו הֹול הּוא ְְְִִֵֵֵּפרּוׁש

ּדבריהם ּפי על נראה עֹוד ּבֹו. אּפֹו חרה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלזה

ׁשפי וּיל ּבּפסּוק ׁשאמרּו קס"ט:) (זוח"א ְִֵֵֶֶַַָָז"ל

הּטמאה ּכחֹות עליו הּמׁשרה ׁשל ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמּדר

הּוא ׁשהֹול ה' ּכׁשראה וכאן יחיד, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָלהתּבֹודד

ועֹוׂשה ּבלק מּׂשרי נפרד היה לבּדֹו הּוא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפרּוׁש

ּכחפצֹו לעׂשֹות צעדֹו ׁשּמכין יּגיד זה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַמעׂשהּו

מעּכבין אין נעריו ב' עּמֹו ׁשהיּו והגם ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהארּורה,

עּמֹו רגילים ׁשהם לצד ההתּבֹודדּות ְְְְִִִִֵֶַַָָעליו

הרעה ּדרּכֹו ה' וידע לפניהם, מעׂשהּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָויעׂשה

ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ּבֹו. אּפֹו ‰e‡וחרה CÏB‰ ְְְְִֶַָָ≈

ללכת החפץ ּבֹו ּגבר זה ׁשרׁשע ה' ֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּידע

הּוא אחריו ׁשֹולח ּבלק היה ׁשּלא הגם ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָֹמעצמֹו

ה' לעם ׂשנאתֹו עצם ּגּלה ּובזה לרצֹונֹו, ְְְִִִֵֶֶַָָָֹהֹול

ּבֹו: יתּבר אּפֹו חרה ְְִֶַַָָָָולזה

.BnÚ ÂÈ¯Ú� È�Leענין לאיזה לדעת צרי ¿≈¿»»ƒְְִִֵֶַַָָָ

ורז"ל נעריו, ב' עּמֹו ׁשהיּו ְְִִֶַַַָָָהֹודיע

ועדין וכּו', ארץ ּדר להֹודיע אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ(ּתנחּומא)

ׁשהזּכיר אחר אּלא ּכן הֹודיע לא לּמה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקׁשה

לֹו, לׂשטן מלא ויציאת יתּבר אּפֹו ְְְֲִִִַַַַָָָָחרֹון

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
iå äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìLC §¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®©©³

:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, B„Èa.ּבֹו ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ׁשל זינן ׁשּכלי אּמנּותֹו, ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻֻאּמֹות

סֹופֹו היה לא)וכן ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

(ãë)øãâå äfî øãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîòiå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−§¨¥¬
:äfî¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: הרגלים(מ"א ּבכּפֹות הּנדּבק עפר – לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
וכן מ)ּבהּלּוכן. ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו – מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑אבנים ׁשל "ּגדר" סתם ְְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְֲִֵֶָָָ

.הּוא

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§¨−¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©«§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר עבר(בראשית "והּוא : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש .לפניהם". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)íòìa úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©¦§¨®
iå íòìa óà-øçiå:ìwna ïBúàä-úà Cהחיים אור ©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

zÚÓ„כג ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡�z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡�z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡�z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מ"ג:) (ּברכֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַָָויתּבאר

לֹומר צרי ואין להם נראה הּמּזיק אין לג' ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכי

מלא לבלעם ׂשטן ׁשּיצא לפי וכאן יּזיק, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּגם הּזיק ׁשּלא טעם הּכתּוב מֹודיע ִִִִֶַַַַַַַָֹהּמּזיקֹו

נעריו ּוׁשני הּוא ׁשהיה לפי אליו נגלה ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּלא

ׁשלׁשה: הרי ְֲִֵָעּמֹו

B‚Â'.כז) ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ'ה ּכּונת לדעת צרי «≈∆»»¿ִַַַַָָָ

ּגם להאתֹון, הּמלא ׁשּנתּגּלה זה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבענין

מקֹומֹות, ּבג' ּפעמים ג' הּמלא ְְְְְֲִַַַַָָָּבהעמדת

ּבפתיחת ּגם ּוברביצתּה, ּבלעם, רגלי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּובלחיצת

הּוא ּבענין האמּור מעׂשה וכל האתֹון, ְְֲִֶֶַָָָָָָָּפה

זה ּבענין ה' ּכּונת ּכל ּכי ונראה סתּום. ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָענין

זה, ּבזּוי ׁשל ּגאותֹו להׁשּפיל אּלא היתה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשּכתבנּו ּכמֹו ה' לפני ּגבהּות ונהג ׁשּקדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלפי

הֹול הּוא ּכי לּׂשרים אמר ׁשּלא ְְִִֵֶַַַָָָֹלמעלה

עצמֹו, ּברׁשּות העֹומד ּכאדם אּלא ה' ְְְְִִֵֶַָָָָּברׁשּות

מּמּנה למּטה ׁשאין הׁשּפלה ה' לֹו ּבּקׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלזה

ידּוע ודבר ּומׁשּנה, מכער ּבקלֹון ּבֹו ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֻוׂשחק

ה' הרּכיב אׁשר החּיּונית הרּכבה ּכי ְְֲִִִִִֶַַָָהּוא

מׁשּנה היא מדּברים ּבלּתי חּיים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֻּבבעלי

ּבבעלי ועׂשה ה' ׁשּפעל החּיּונית ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמהרּכבה

ׁשּתפּתח ה' ּכׁשרצה ולזה המדּברים, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָחּיים

המדּברים חּיים ּכבעלי לדּבר ּפיה את ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהאתֹון

ּבעלי ׁשל החּיּונית הרּכבה ּבּה להרּכיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻהצר

ּבמעׂשה ה' ּׁשּפעל מה והּוא המדּברים, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָחּיים

האתֹון ּובראּית מקֹומֹות ּבג' הּמלא ְְְְֲִִַַַַַָָָָהעמדת

ג'הּמל צרי המדּבר ּכח ּכי ּפעמים, ג' א ְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא הּצֹומח ּכח והם לֹו קֹודמֹות ְְֲֵֵֶַַַָֹהכנֹות

ּכח ּכ ואחר הּמניע, וכח הּנבראים, ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹֹּבכל

האתֹון וראתה ראׁשֹונה ּפעם עמד לזה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהמדּבר,

אחד ּכח הרּוחני ראּות ּבכח ּבּה ּופעל ְְִֶַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּכח יתקּבל ׁשּבֹו הּצֹומח ּכח הרּכבת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹמּמין

ּופעל אֹותֹו וראתה ב' ּפעם ועמד ְְְֲֵַַַַַַָָָָהמדּבר,

ּובפעם המדּבר, ּכח ּבֹו הּמתקּבל הּמניע ּכח ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַַָֹֹּבּה

ּפיה את ה' ּפתח ואז המדּבר, ּכח ּבּה ּפעל ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹג'

ּומׁשיב ׁשֹואל ּבדר הבנה ּדברי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָודּברה

נעריו ּבפני ּבּזּוי ּבדר ּבלעם את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָוהכלימה

להיֹותֹו קֹול לֹו יׁש זה ּבדר ׁשּיהיה ּובּזּוי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶוכּו',

ׁשּתדּבר א' אפן אפנים, ּבב' ּתמּוּה ְְֳִֵֶֶַַָָָָֹּדבר

לֹו היתה ּכבלעם ּגדֹול ׁשאדם והּב' ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָהּבהמה,

חיקֹו: ׁשֹוכבת לאּׁשה ְֲִֵֶֶָאתֹונֹו

¯‡L�Âמקֹומֹות ּבג' הּמלא עמד לּמה לדעת ¿ƒ¿»ְְְַַַַַָָָָָ

ג' לּה להתראֹות היה ויכֹול ְְְִָָָָָׁשֹונֹות

ּכנגד לֹו עׂשה ּכי ואּולי אחד, ּבמקֹום ְְְְִִֶֶֶַָָָָָּפעמים

אמר ׁשה' אחד ּברׁשעֹו, ׁשעׂשה ּדברים ְְְִִֶֶֶַָָָָָג'

אחת ּפעם ˙‡¯אליו ‡Ï CÏ˙ ‡Ïלא והּוא ֵַַַַָ…≈≈…»…ְֹ

היה ׁשּזה וגֹו' תאר לא מאמר לּׂשרים ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

אחת ּפעם נּצב זה ּוכנגד אחרים, לׁשלח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹסּבה

נטה ׁשהּוא ּכׁשם מהּדר האתֹון ונטתה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבּדר

ׁשה' ב' ּכּנזּכר. אליו ה' אמר אׁשר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּדר

אם אליו EÏאמר ‡¯˜Ïהּוא ׁשּתנאי וגֹו' ִֵַָָƒ¿…¿ְְֶַ



נה wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
iå äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìLC §¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®©©³

:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, B„Èa.ּבֹו ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ׁשל זינן ׁשּכלי אּמנּותֹו, ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻֻאּמֹות

סֹופֹו היה לא)וכן ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

(ãë)øãâå äfî øãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîòiå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−§¨¥¬
:äfî¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: הרגלים(מ"א ּבכּפֹות הּנדּבק עפר – לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
וכן מ)ּבהּלּוכן. ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו – מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑אבנים ׁשל "ּגדר" סתם ְְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְֲִֵֶָָָ

.הּוא

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§¨−¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©«§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר עבר(בראשית "והּוא : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש .לפניהם". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)íòìa úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©¦§¨®
iå íòìa óà-øçiå:ìwna ïBúàä-úà Cהחיים אור ©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

zÚÓ„כג ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡�z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡�z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡�z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מ"ג:) (ּברכֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַָָויתּבאר

לֹומר צרי ואין להם נראה הּמּזיק אין לג' ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכי

מלא לבלעם ׂשטן ׁשּיצא לפי וכאן יּזיק, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּגם הּזיק ׁשּלא טעם הּכתּוב מֹודיע ִִִִֶַַַַַַַָֹהּמּזיקֹו

נעריו ּוׁשני הּוא ׁשהיה לפי אליו נגלה ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּלא

ׁשלׁשה: הרי ְֲִֵָעּמֹו

B‚Â'.כז) ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ'ה ּכּונת לדעת צרי «≈∆»»¿ִַַַַָָָ

ּגם להאתֹון, הּמלא ׁשּנתּגּלה זה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבענין

מקֹומֹות, ּבג' ּפעמים ג' הּמלא ְְְְְֲִַַַַָָָּבהעמדת

ּבפתיחת ּגם ּוברביצתּה, ּבלעם, רגלי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּובלחיצת

הּוא ּבענין האמּור מעׂשה וכל האתֹון, ְְֲִֶֶַָָָָָָָּפה

זה ּבענין ה' ּכּונת ּכל ּכי ונראה סתּום. ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָענין

זה, ּבזּוי ׁשל ּגאותֹו להׁשּפיל אּלא היתה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשּכתבנּו ּכמֹו ה' לפני ּגבהּות ונהג ׁשּקדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלפי

הֹול הּוא ּכי לּׂשרים אמר ׁשּלא ְְִִֵֶַַַָָָֹלמעלה

עצמֹו, ּברׁשּות העֹומד ּכאדם אּלא ה' ְְְְִִֵֶַָָָָּברׁשּות

מּמּנה למּטה ׁשאין הׁשּפלה ה' לֹו ּבּקׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלזה

ידּוע ודבר ּומׁשּנה, מכער ּבקלֹון ּבֹו ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֻוׂשחק

ה' הרּכיב אׁשר החּיּונית הרּכבה ּכי ְְֲִִִִִֶַַָָהּוא

מׁשּנה היא מדּברים ּבלּתי חּיים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֻּבבעלי

ּבבעלי ועׂשה ה' ׁשּפעל החּיּונית ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמהרּכבה

ׁשּתפּתח ה' ּכׁשרצה ולזה המדּברים, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָחּיים

המדּברים חּיים ּכבעלי לדּבר ּפיה את ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהאתֹון

ּבעלי ׁשל החּיּונית הרּכבה ּבּה להרּכיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻהצר

ּבמעׂשה ה' ּׁשּפעל מה והּוא המדּברים, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָחּיים

האתֹון ּובראּית מקֹומֹות ּבג' הּמלא ְְְְֲִִַַַַַָָָָהעמדת

ג'הּמל צרי המדּבר ּכח ּכי ּפעמים, ג' א ְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא הּצֹומח ּכח והם לֹו קֹודמֹות ְְֲֵֵֶַַַָֹהכנֹות

ּכח ּכ ואחר הּמניע, וכח הּנבראים, ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹֹּבכל

האתֹון וראתה ראׁשֹונה ּפעם עמד לזה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהמדּבר,

אחד ּכח הרּוחני ראּות ּבכח ּבּה ּופעל ְְִֶַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּכח יתקּבל ׁשּבֹו הּצֹומח ּכח הרּכבת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹמּמין

ּופעל אֹותֹו וראתה ב' ּפעם ועמד ְְְֲֵַַַַַַָָָָהמדּבר,

ּובפעם המדּבר, ּכח ּבֹו הּמתקּבל הּמניע ּכח ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַַָֹֹּבּה

ּפיה את ה' ּפתח ואז המדּבר, ּכח ּבּה ּפעל ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹג'

ּומׁשיב ׁשֹואל ּבדר הבנה ּדברי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָודּברה

נעריו ּבפני ּבּזּוי ּבדר ּבלעם את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָוהכלימה

להיֹותֹו קֹול לֹו יׁש זה ּבדר ׁשּיהיה ּובּזּוי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶוכּו',

ׁשּתדּבר א' אפן אפנים, ּבב' ּתמּוּה ְְֳִֵֶֶַַָָָָֹּדבר

לֹו היתה ּכבלעם ּגדֹול ׁשאדם והּב' ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָהּבהמה,

חיקֹו: ׁשֹוכבת לאּׁשה ְֲִֵֶֶָאתֹונֹו

¯‡L�Âמקֹומֹות ּבג' הּמלא עמד לּמה לדעת ¿ƒ¿»ְְְַַַַַָָָָָ

ג' לּה להתראֹות היה ויכֹול ְְְִָָָָָׁשֹונֹות

ּכנגד לֹו עׂשה ּכי ואּולי אחד, ּבמקֹום ְְְְִִֶֶֶַָָָָָּפעמים

אמר ׁשה' אחד ּברׁשעֹו, ׁשעׂשה ּדברים ְְְִִֶֶֶַָָָָָג'

אחת ּפעם ˙‡¯אליו ‡Ï CÏ˙ ‡Ïלא והּוא ֵַַַַָ…≈≈…»…ְֹ

היה ׁשּזה וגֹו' תאר לא מאמר לּׂשרים ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

אחת ּפעם נּצב זה ּוכנגד אחרים, לׁשלח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹסּבה

נטה ׁשהּוא ּכׁשם מהּדר האתֹון ונטתה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבּדר

ׁשה' ב' ּכּנזּכר. אליו ה' אמר אׁשר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּדר

אם אליו EÏאמר ‡¯˜Ïהּוא ׁשּתנאי וגֹו' ִֵַָָƒ¿…¿ְְֶַ
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(çë)-äî íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò:íéìâø L ¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑זה הּׂשרים: ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
זין לכלי צרי זה ּולאתֹון – ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzå-øLà E ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤
úBNòì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø̈©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬

:àì øîàiå äk Eì§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£Èz�kÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, ליּה:(איוב אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא זרהמאי עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה ד)אי .(דף ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(àì)ávð ýåýé Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«

(áì)ðúà-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½
Cøcä èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬©¤−¤

:écâðì§¤§¦«
i"yx£Èc‚�Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ׁשהּדר(שבת ּבׁשביל נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשחרד הּדר ּבעל ראיתי ּכי – "רטט" לׁשֹון – לנגּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָלנגּדי,
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר יג)ּומהר רצֹון,(ש"ב לׁשֹון ירט אחרינא: ליׁשנא ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

טז)וכן מקניטים(איוב אּלא ׁשאינן רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס – ירטני" רׁשעים החיים."ועלֿידי אור ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåäúèð éìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´
:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦

i"yx£‰˙Ë� ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑מקרא זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒְֲִֵֶָ
ההריגה ּגם ּכי ידי, על קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא ‰È˙ÈÈÁ.מסרס, d˙B‡Â∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»∆¡≈ƒ

ׁשּלא(במ"ר) הרגּתיה, – לא" "וּיאמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹועּתה

ÌÚÏ·Ïכח ˙¯Ó‡Â ‡�z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz Ô�c Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט Èa zÎiÁ È¯‡ ‡�z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל C�z‡ ‡�‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡�z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡�ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· È�ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù� ‡�‡ ‡‰ ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz Ô�c C�z‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג Ô�c ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡�z‡ È�˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּדבר הנאה לֹו ׁשּיׁש ּבוּדאי ׁשּידע עד ְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּדבר

ולא הנאה לֹו ׁשאין רמזֹו ּוכנגדּובזה הרּגיׁש, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

וּתלחץ הּכרמים ּבמׁשעֹול הּמלא עמד ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָזה

ּדבריו ּבנעם ה' ׁשּלחצֹו לאמר רגליו ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹהאתֹון

אמר ׁשה' הּג' .יל לבל להיטיב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָלהׂשּכיל

ההליכה רׁשיֹון ּבעת ‰c·¯אליו ˙‡ C‡'וגֹו ְְֲִִֵֵַָָ«∆«»»ְ

ּבמׁשמעּותֹו לנטֹות אין מדּיק הּוא זה ְְְְְִִֵֶַָָֻודּבּור

ּכמֹו אחרת ּבעצה הל הרׁשע והּוא ואנה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאנה

והּוא מאֹומרֹו ּגם הּוא הֹול מּמאמר ְְְֲִִֵֵֶַַַַׁשּדּיקנּו

ּׁשעמד מה והּוא וגֹו', נעריו ּוב' וגֹו' ְְְְְֵֶַַָָָֹרכב

ורבצה וגֹו' ּדר אין אׁשר צר ּבמקֹום ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָהּמלא

חפץ ה' ׁשאין לֹומר ירמז ׁשּזה ּתחּתיו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהאתֹון

עליו: ללכת חפץ ׁשהּוא ֵֶֶֶַָָָָָָּבּדבר

B‚Â'.לב) ‰p‰ 'B‚Â ‰Ó ÏÚ 'B‚Â ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈»¿«»¿ƒ≈¿
מה על זאת היא ּטענה מה לדעת ֲִִַַַַַָָָָֹצרי

ּבמאמר ּטענה מה עֹוד רעים. עסקיה על ְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָוגֹו'

ׁשהעיד ּכמֹו יֹודע, היה ׁשּלא ּכיון אנכי ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהּנה

למדּת הא ּבלעם עיני את ה' ויגל ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּכתּוב

ה' ׁשּנתּכּון ואּולי עּתה, עד היּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשּסתּומים

ּכי ויאמר ּבפיו ׁשּיֹודה ּכדי ּגאֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹלהׁשּפיל

ראה, לא והּוא ּפעמים ג' הּמלא ראתה ְְְֲִַַָָָָָָָָֹהאתֹון

הּׂשגתֹו מעּוט הפלגת ּכן ּגם יתּגּלה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּומּזה

אמר וגמר מה על לֹו אמר לזה ‰p‰ּבנסּתרֹות, ְְְִֶֶַַַָָָָָֹƒ≈

ÈÎ�‡'וגֹוÔB˙‡‰ È�‡¯zÂּבלּבֹו חץ ּתחב ּכאן »…ƒְ«ƒ¿«ƒ»»ְִֵַָָ

ּכמֹו יראה ולא לֹו עינים ּכי ּבפיו לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹׁשּנתחּיב

נּצב אּתה ּכי ידעּתי לא ּכאֹומרֹו האתֹון ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹׁשראתה

:הּמלא ּבדבר הּכּונה ּתכלית היה וזה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָלקראתי,

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד על הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו כ)יאמרּו: "ואת(ויקרא : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וכן ּתהרגּו" הּבהמה"(שם)הּבהמה ואת האּׁשה את "והרגּת החיים.: אור ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãì)ézòãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
éðéòa òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ékE ¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬§¥¤−

:él äáeLà̈¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑לא" העיד ּופיו עליֹון ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ּכרחֹו ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

Èl.ידעּתי" ‰·eL‡ EÈ�ÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑,ללכת צּוני ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לאברהם אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא כב)ואּתה "קחֿנא(בראשית : ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לׁשּוב אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" החיים.אתּֿבנ אור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(äì)ñôàå íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤
éìà øaãà-øLà øácä-úàíòìa Cìiå øaãú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈

:÷ìá éøN-íò¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL�‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑אדּבר אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֲֵֶֶַַַָָָ
ÌÈL�‡‰ŒÌÚ.וגֹו' CÏ∑העֹולם מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ּכמֹותם לקּללם החיים.ׂשמח אור ְ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨¨−¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

Ï‡לד È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈ�ÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ù�e˜לו ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB�¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚהליכה לֹו ּׁשּגרמה מה להעירֹו ּבזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתּכּון

ק"ו.) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶַַָזֹו

ּוכׁשּנזּדּוג הּקדׁש לרּוח נזקק מּתחּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבלעם

מה והּוא קֹוסם, ונקרא מּמּנּו נסּתּלקה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלבלק

לפניו העֹומד הּמלא ידע ּׁשּלא ּבּמה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהעירֹו

ּברּוח רֹואה ׁשהיה לכן קדם כן היה ּׁשּלא ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמה

הֹודיעֹו לנגּדֹו, הּמלא יציאת וטעם ְְְְְִִֶֶַַַַַַָֹהּקדׁש,

‰C¯cּבּמאמר Ë¯È Èkהּדר ירט ּפרּוׁש וגֹו', ֲַַַƒ»««∆∆ְֵֶֶַַָ

ּדרּכֹו הּדר ב' ּופרּוׁש רמּב"ן, ׁשּפרׁש ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַּכמֹו

עליו: הֹול ׁשהיה ּבלעם ְִֵֶֶָָָָָׁשל

B‚Â'.לג) ‰Î˙‡ Ìb ‰zÚ Èkאֹומרֹו‰zÚ, ƒ«»«…¿»¿ְ«»

ׁשּנהרגהלדבריהם ׁשאמרּו ּכאן) (מ"ר ז"ל ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

לֹומר ּדקּדק ולזה ‡˙Î‰האתֹון Ìbאמר ולא ְְִֵֶַָָָ«…¿»ְַָֹ

עּתה, ּתבת נכֹון על ידּיק אתכה הרגּתי ְְְִֵַַַַַַָָָָֹֻּגם

ׁשּכבר עּתה אּלא אתכה ּגם לֹומר יצּדק לא ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכי

לא קדם ּכי קדם ּכן ּׁשאין מה האתֹון ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹנהרגה

החייתי, ואֹותּה ּכאֹומרֹו האתֹון מתה ְְְְֱִֵֵֶָָָָָָהיתה

חדׁש,‰È˙ÈÈÁואֹומרֹו ּפעל הּוא ׁשּמׁשמעּותֹו ְְ∆¡≈ƒְֶַַָָָֹ

עֹוׂשה ׁשהיה לֹומר עֹוד נהרגת, ׁשעּתה ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהעיר

ונרּכב ּברֹוכב הּמלא ׁשּיפּגע נּסים מעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה

יצּדק זה ּובדר נרּכב, ּבׁשמירת רֹוכב ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֻויהרג

החייתי: זה לׁשֹון ְֱִֵֵֵֶֶָלאמר

B‚Â'.לד) ‡Ï Èk È˙‡ËÁ 'B‚Â ÌÚÏa ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»¿»»ƒƒ…¿
ּבּמאמרÈ˙‡ËÁאֹומרֹו ּׁשרמזֹו מה ּכנגד ְ»»ƒְְֲֶֶֶַַַַָ

וגֹו' הּכית לּמה אֹומרֹו ּוכנגד וגֹו', הּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָירט

ואֹומרֹו וגֹו', ידעּתי לא ּכי עׂשהzÚÂ‰אמר ְְְְִִַַָָֹ¿«»ָָ

ההליכה ּוכנגד עׂשֹות, ּׁשחׁשב למה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה

נתנֹוצצה לי ואמר אׁשּובה, ּבעיני רע אם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאמר

ּבחזרתֹו: טֹוב יתרֹון לֹו ׁשּיׁש נבּואה ְְֲִֵֶַָָָּבֹו

‰‡�ÌÈL.לה) ÌÚ CÏ 'B‚Â C‡ÏÓ ¯Ó‡iÂ«…∆«¿»¿≈ƒ»¬»ƒ
האנׁשים, עם לֹומר ּדקּדק לּמה לדעת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָצרי

חלק ּכאן) (מ"ר ואמרּו ּבזה העירּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָורז"ל

ּדרׁש ּדר וזה העֹולם, מן לאבד וסֹופ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהם

ּפׁשטן, ּכפי הּדברים מׁשמעּות לדעת צרי ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאבל

והיה ׁשּוב, לֹו אמר לא לּמה לדעת צרי ְִַַַָָָָָָָֹעֹוד

לֹו ׁשּנתן הּוא הּדברים ּכּונת אכן נכֹון. ְִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר

ּבׁשביל הּוא ללכת ידֹו על מסּכים ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶַַַַָָטעם

לא ׁשאם עּמהם, ללכת אחריו ׁשּבאּו ֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהאנׁשים

יחּוׁש ּכי מחׁשבֹות יחׁשבּו ללכת ידֹו על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָיסּכים

ה' ּׁשּיחּפץ מה הפ ּדבר לעׂשֹות לבלעם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹה'

ּולפי וׁשלֹום, חס ּבּדבר ה' חּלּול ויׁש ְְְִִֵַַָָָָעׂשֹות

הֹול ׁשהיה הּוא הֹול ּכי ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה

עם ׁשּיל הּמלא לֹו ׁשרמז אפׁשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיחידי

הכנת מּמּנּו לבּטל והּכּונה ׁשפי, ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאנׁשים

וכן ּבקסמיו, לעׂשֹות חֹוׁשב היה אׁשר ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהרע

ּבלק: ׂשרי עם ּבלעם וּיל ּדכתיב ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשה

.'B‚Â ¯a„˙ B˙B‡ 'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ ÒÙ‡Â¿∆∆∆«»»¿¿«≈¿
ּׁשּלא מה אחר ּתנאי עליו התנה ְְִֵֶַַַָָָָֹּכאן

ראׁשֹון ׁשּברׁשיֹון והּוא ראׁשֹון, ּברׁשיֹון לֹו ְְְְְִִִִֶַָאמר

את א כ') (לעיל ּדכתיב הּמעׂשה עליו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסר

הרׁשע חׁשב ּומּזה תעׂשה אֹותֹו וגֹו' ְֲִֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּובדּבּור, ּבמעׂשה היה ּכחֹו ּכי להרע ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹמחׁשבֹות

הרעה ּבעינֹו ּגם ּוקסמיו, ּבכׁשפיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבמעׂשה

וּיּׂשא ּבּפסּוק ר"ב:) (זוח"ג ז"ל ְֲִַַַָָָָּוכמאמרם

להּביט ׁשרצה וגֹו' יׂשראל את וּירא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעיניו

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּבא עד הרע ּבעין ְִֶֶַַַַָָָָָּבהם

וּתהי ב') (כ"ד ּדכתיב ּבצּלֹו אֹותם ְְְְִִִִִַָָוכּסה

עליו רי"א.) (זוח"א ז"ל ודרׁשּו ה', רּוח ְְַָָָָָעליו

הרעה, עינֹו ּבהם ּתׁשלט ׁשּלא יׂשראל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹעל

אתֹו ּבּמאמר עליֹון וכּונת לקּללם, ְְְְְֲִֶַַַַַָָָֹּובדּבּור

אׁשר הּדּבּור ּגם עליו לאסר נתּכּון ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹתעׂשה

לצד הּוא הבין כן ולא מעׂשה, מּמּנּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹיצא

ב' ּפעם ה' מאמר ּבא לזה הרעה, ְֲֶַַַַָָָָָָּתכּונתֹו

ּדכתיב הּדּבּור ּבפרּוׁש לֹו ואמר לֹועֹו ְְְְִִִֵַַַָָוסתר

ּכנגד רעה עצה אּסּור ּכלל ּובזה תדּבר, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאתֹו

ּפרטי ּבכל הרׁשע עׂשה כן לא אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָָֹיׂשראל

ּבּפסּוק ּכאן) (מ"ר רז"ל מאמר ועּין ְְֲֵַַַַַַַָָָָָהאזהרה,

ּבלעם ּבפי ּדבר ה' ּבפיווּיׂשם ׁשּנתן ׁשּדרׁשּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

היה רעה לדּבר רֹוצה ּכׁשהיה ּברזל ׁשל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָטס

ׁשּגרם רעה עצה ׁשּדּבר לֹו מצינּו ּגם ְִִֵֵֶֶַַָָָָָחֹונקֹו,

ּבפרט ּגם אלף, כ"ד מּיׂשראל ׁשּנפלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבּה

ּבעינֹו ּבהם יּביט לבל עליו ׁשּנטה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמעׂשה

ה' לּולי ּכּנזּכר זה על ׁשעבר מצינּו ְִִֵֶֶַַַַָָָָָהרעה

למעׂשה טעם מצאתי ּומעּתה לנּו, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהיה

מיתה נתחּיב הּדין ּכפי ּכי ׁשהרגּוהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

הּדּבּור על ּבין הּמעׂשה על ּבין הזהירֹו ה' ְֲִִִִֵֵֶַַַַַּכי

מיתתן היא זֹו נח ּבני ואזהרת ּכּנזּכר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּבפרּוׁש

נ"ז.): ְְִֶַ(סנהדרין
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וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד על הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו כ)יאמרּו: "ואת(ויקרא : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וכן ּתהרגּו" הּבהמה"(שם)הּבהמה ואת האּׁשה את "והרגּת החיים.: אור ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãì)ézòãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
éðéòa òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ékE ¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬§¥¤−

:él äáeLà̈¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑לא" העיד ּופיו עליֹון ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ּכרחֹו ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

Èl.ידעּתי" ‰·eL‡ EÈ�ÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑,ללכת צּוני ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לאברהם אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא כב)ואּתה "קחֿנא(בראשית : ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לׁשּוב אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" החיים.אתּֿבנ אור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(äì)ñôàå íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤
éìà øaãà-øLà øácä-úàíòìa Cìiå øaãú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈

:÷ìá éøN-íò¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL�‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑אדּבר אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֲֵֶֶַַַָָָ
ÌÈL�‡‰ŒÌÚ.וגֹו' CÏ∑העֹולם מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ּכמֹותם לקּללם החיים.ׂשמח אור ְ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨¨−¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

Ï‡לד È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈ�ÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ù�e˜לו ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB�¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚהליכה לֹו ּׁשּגרמה מה להעירֹו ּבזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתּכּון

ק"ו.) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶַַָזֹו

ּוכׁשּנזּדּוג הּקדׁש לרּוח נזקק מּתחּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבלעם

מה והּוא קֹוסם, ונקרא מּמּנּו נסּתּלקה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלבלק

לפניו העֹומד הּמלא ידע ּׁשּלא ּבּמה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהעירֹו

ּברּוח רֹואה ׁשהיה לכן קדם כן היה ּׁשּלא ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמה

הֹודיעֹו לנגּדֹו, הּמלא יציאת וטעם ְְְְְִִֶֶַַַַַַָֹהּקדׁש,

‰C¯cּבּמאמר Ë¯È Èkהּדר ירט ּפרּוׁש וגֹו', ֲַַַƒ»««∆∆ְֵֶֶַַָ

ּדרּכֹו הּדר ב' ּופרּוׁש רמּב"ן, ׁשּפרׁש ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַּכמֹו

עליו: הֹול ׁשהיה ּבלעם ְִֵֶֶָָָָָׁשל

B‚Â'.לג) ‰Î˙‡ Ìb ‰zÚ Èkאֹומרֹו‰zÚ, ƒ«»«…¿»¿ְ«»

ׁשּנהרגהלדבריהם ׁשאמרּו ּכאן) (מ"ר ז"ל ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

לֹומר ּדקּדק ולזה ‡˙Î‰האתֹון Ìbאמר ולא ְְִֵֶַָָָ«…¿»ְַָֹ

עּתה, ּתבת נכֹון על ידּיק אתכה הרגּתי ְְְִֵַַַַַַָָָָֹֻּגם

ׁשּכבר עּתה אּלא אתכה ּגם לֹומר יצּדק לא ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכי

לא קדם ּכי קדם ּכן ּׁשאין מה האתֹון ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹנהרגה

החייתי, ואֹותּה ּכאֹומרֹו האתֹון מתה ְְְְֱִֵֵֶָָָָָָהיתה

חדׁש,‰È˙ÈÈÁואֹומרֹו ּפעל הּוא ׁשּמׁשמעּותֹו ְְ∆¡≈ƒְֶַַָָָֹ

עֹוׂשה ׁשהיה לֹומר עֹוד נהרגת, ׁשעּתה ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהעיר

ונרּכב ּברֹוכב הּמלא ׁשּיפּגע נּסים מעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה

יצּדק זה ּובדר נרּכב, ּבׁשמירת רֹוכב ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֻויהרג

החייתי: זה לׁשֹון ְֱִֵֵֵֶֶָלאמר

B‚Â'.לד) ‡Ï Èk È˙‡ËÁ 'B‚Â ÌÚÏa ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»¿»»ƒƒ…¿
ּבּמאמרÈ˙‡ËÁאֹומרֹו ּׁשרמזֹו מה ּכנגד ְ»»ƒְְֲֶֶֶַַַַָ

וגֹו' הּכית לּמה אֹומרֹו ּוכנגד וגֹו', הּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָירט

ואֹומרֹו וגֹו', ידעּתי לא ּכי עׂשהzÚÂ‰אמר ְְְְִִַַָָֹ¿«»ָָ

ההליכה ּוכנגד עׂשֹות, ּׁשחׁשב למה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה

נתנֹוצצה לי ואמר אׁשּובה, ּבעיני רע אם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאמר

ּבחזרתֹו: טֹוב יתרֹון לֹו ׁשּיׁש נבּואה ְְֲִֵֶַָָָּבֹו

‰‡�ÌÈL.לה) ÌÚ CÏ 'B‚Â C‡ÏÓ ¯Ó‡iÂ«…∆«¿»¿≈ƒ»¬»ƒ
האנׁשים, עם לֹומר ּדקּדק לּמה לדעת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָצרי

חלק ּכאן) (מ"ר ואמרּו ּבזה העירּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָורז"ל

ּדרׁש ּדר וזה העֹולם, מן לאבד וסֹופ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהם

ּפׁשטן, ּכפי הּדברים מׁשמעּות לדעת צרי ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאבל

והיה ׁשּוב, לֹו אמר לא לּמה לדעת צרי ְִַַַָָָָָָָֹעֹוד

לֹו ׁשּנתן הּוא הּדברים ּכּונת אכן נכֹון. ְִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר

ּבׁשביל הּוא ללכת ידֹו על מסּכים ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶַַַַָָטעם

לא ׁשאם עּמהם, ללכת אחריו ׁשּבאּו ֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהאנׁשים

יחּוׁש ּכי מחׁשבֹות יחׁשבּו ללכת ידֹו על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָיסּכים

ה' ּׁשּיחּפץ מה הפ ּדבר לעׂשֹות לבלעם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹה'

ּולפי וׁשלֹום, חס ּבּדבר ה' חּלּול ויׁש ְְְִִֵַַָָָָעׂשֹות

הֹול ׁשהיה הּוא הֹול ּכי ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה

עם ׁשּיל הּמלא לֹו ׁשרמז אפׁשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיחידי

הכנת מּמּנּו לבּטל והּכּונה ׁשפי, ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאנׁשים

וכן ּבקסמיו, לעׂשֹות חֹוׁשב היה אׁשר ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהרע

ּבלק: ׂשרי עם ּבלעם וּיל ּדכתיב ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשה

.'B‚Â ¯a„˙ B˙B‡ 'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ ÒÙ‡Â¿∆∆∆«»»¿¿«≈¿
ּׁשּלא מה אחר ּתנאי עליו התנה ְְִֵֶַַַָָָָֹּכאן

ראׁשֹון ׁשּברׁשיֹון והּוא ראׁשֹון, ּברׁשיֹון לֹו ְְְְְִִִִֶַָאמר

את א כ') (לעיל ּדכתיב הּמעׂשה עליו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסר

הרׁשע חׁשב ּומּזה תעׂשה אֹותֹו וגֹו' ְֲִֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּובדּבּור, ּבמעׂשה היה ּכחֹו ּכי להרע ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹמחׁשבֹות

הרעה ּבעינֹו ּגם ּוקסמיו, ּבכׁשפיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבמעׂשה

וּיּׂשא ּבּפסּוק ר"ב:) (זוח"ג ז"ל ְֲִַַַָָָָּוכמאמרם

להּביט ׁשרצה וגֹו' יׂשראל את וּירא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעיניו

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּבא עד הרע ּבעין ְִֶֶַַַַָָָָָּבהם

וּתהי ב') (כ"ד ּדכתיב ּבצּלֹו אֹותם ְְְְִִִִִַָָוכּסה

עליו רי"א.) (זוח"א ז"ל ודרׁשּו ה', רּוח ְְַָָָָָעליו

הרעה, עינֹו ּבהם ּתׁשלט ׁשּלא יׂשראל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹעל

אתֹו ּבּמאמר עליֹון וכּונת לקּללם, ְְְְְֲִֶַַַַַָָָֹּובדּבּור

אׁשר הּדּבּור ּגם עליו לאסר נתּכּון ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹתעׂשה

לצד הּוא הבין כן ולא מעׂשה, מּמּנּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹיצא

ב' ּפעם ה' מאמר ּבא לזה הרעה, ְֲֶַַַַָָָָָָּתכּונתֹו

ּדכתיב הּדּבּור ּבפרּוׁש לֹו ואמר לֹועֹו ְְְְִִִֵַַַָָוסתר

ּכנגד רעה עצה אּסּור ּכלל ּובזה תדּבר, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאתֹו

ּפרטי ּבכל הרׁשע עׂשה כן לא אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָָֹיׂשראל

ּבּפסּוק ּכאן) (מ"ר רז"ל מאמר ועּין ְְֲֵַַַַַַַָָָָָהאזהרה,

ּבלעם ּבפי ּדבר ה' ּבפיווּיׂשם ׁשּנתן ׁשּדרׁשּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

היה רעה לדּבר רֹוצה ּכׁשהיה ּברזל ׁשל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָטס

ׁשּגרם רעה עצה ׁשּדּבר לֹו מצינּו ּגם ְִִֵֵֶֶַַָָָָָחֹונקֹו,

ּבפרט ּגם אלף, כ"ד מּיׂשראל ׁשּנפלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבּה

ּבעינֹו ּבהם יּביט לבל עליו ׁשּנטה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמעׂשה

ה' לּולי ּכּנזּכר זה על ׁשעבר מצינּו ְִִֵֶֶַַַַָָָָָהרעה

למעׂשה טעם מצאתי ּומעּתה לנּו, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהיה

מיתה נתחּיב הּדין ּכפי ּכי ׁשהרגּוהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

הּדּבּור על ּבין הּמעׂשה על ּבין הזהירֹו ה' ְֲִִִִֵֵֶַַַַַּכי

מיתתן היא זֹו נח ּבני ואזהרת ּכּנזּכר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּבפרּוׁש

נ"ז.): ְְִֶַ(סנהדרין
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i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה ׁשּלֹו,(במדבר החׁשּובה עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה החיים.לֹומר: אור ְְְֲִֵֵַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
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:øaãàהחיים אור £©¥«
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(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
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:Bzà¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם)ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, החיים.ּדבר אור »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)ìòa úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©
:íòä äö÷ íMî àøiå©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑אלילים עבֹודת ׁשם – ּדחלּתּה לרמת החיים.ּכתרּגּומֹו: אור »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

ÈÁÏL˙לז ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡�ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎ�e¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

BÓ‡·.לו) ¯ÈÚ Ï‡ B˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂצרי «≈≈ƒ¿»∆ƒ»ִָ

ׁשּיצא הּמקֹום לפרט הצר לּמה ְְֵֶַַַַָָָָָָָֻלדעת

ּפחיתּות לסּפר הּכתּוב ּבא ּכי ונראה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָלקראתֹו.

לא ּבביאתֹו ׁשּׁשמע ׁשהגם ּבלק, ּבעיני ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבלעם

הּגדֹולים ּפני הקּבלת ּכדר ּפניו להקּביל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָיצא

העיר, ּבתֹו ּדוקא אּלא לּמחֹוז חּוץ ְְְִִֶֶַַָָָָׁשּיֹוצאים

אֹומרֹו ‡L¯והּוא ·‡BÓ ¯ÈÚ Ï‡ B˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ ְְ«≈≈ƒ¿»∆ƒ»¬∆

Ïe·b ÏÚואֹומרֹו ‰Ïe·bוגֹו', ‰ˆ˜aאּולי «¿ְְְƒ¿≈«¿ַ

מּועטת זּו יציאה ׁשאפּלּו לֹומר ּכן ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנתּכּון

ז"ל ּכאֹומרם לסּבה, אּלא לכבֹודֹו היתה ְְְְְִִֶָָָָָֹלא

לקּדמֹו ּבלק ראה מה לׁשֹונם וזה פ"כ) ְְְְֶַָָָָָָ(במד"ר

מימי נקּבעּו הּללּו ּגבּולין לֹו אמר ְְְְִִִִִֵַַָָלגבּולין

והיה חברּתּה לגבּול אּמה ּתּכנס ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻנח

סיחֹון ּגבּולֹות ועברּו ּפרצּו אי לֹו ְְְְְִֵֶַָָמראה

יֹוצא היה לא זה ּטעם וזּולת ּכאן, עד ְְֵֶַַַַָָָֹועֹוג

ְִמּמקֹומֹו:

Óe‡Ó‰.לח) ¯ac ÏÎe‡ ÏÎÈ‰ ‰zÚּדקּדק «»¬»…««≈¿»ְִֵ

ׁשּבאzÚ‰לֹומר ב' ּדּבּור אחר ּפרּוׁש ַ«»ִֵֶַַָ

אפּלּו לֹו וכפל ׁשּנאסר ּבּדר מהּמלא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאליו

הּדבר, את ואפס ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדּבּור

לֹומר ‡ÏÎeוכפל ÏÎÈ‰רׁשעתֹו ּגּלה ּכאן ְַַָ¬»…«ְִִָָָ

האזהרה, מּכח א' ּדרכים, ּבב' היא ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשּמניעתֹו

הא זה, ּבדבר עצמֹו ּביד הּבחירה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָוהּב'

והיה האזהרה אּלא לֹו היתה לא ׁשאם ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלמדּת

עֹוׂשה: היה ורצֹון ּבחירה ְְִֶַַָָָָּבעל

B‚Â'.לט) ÌÚÏa CÏiÂנהג ׁשּלא לֹומר נתּכּון «≈∆ƒ¿»¿ְִֵֶַַַָֹ

והּוא ּבלק והל ׁשּקדם אּלא ּכבֹוד ְְֶֶַַָָָָָָּבֹו

ּובלעם, ּבלק וּילכּו אמר לא ולזה אחריו, ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹהל

ּבלעם מאמר ּבלק ׁשּׁשמע לפי ּכי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואפׁשר

והל ערף אליו ּפנה ּדבר לעׂשֹות יכֹול ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאינֹו

והל מאחֹוריו לֹו נטּפל ׁשּבלעם אּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלֹו

אֹומרֹו והּוא Ïa˜עּמֹו, ÌÚ ÌÚÏa CÏiÂ: ְְִ«≈∆ƒ¿»ƒ»»

B‚Â'.מ) ˜Ïa ÁaÊiÂּגם ּבזה הּכתּוב נתּכּון «ƒ¿«»»¿ְִֵֶַַַָָ

החׁשיבֹו ׁשּלא זה, אדם חרּפת ְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹלהֹודיע

אּלא ראׁשֹונה סעּדה אפּלּו עּמֹו לסעד ְְֲִִִִֶָָָָָֹֻּבלק

לֹומר ׁשּדקּדק ואּולי וגֹו', ולּׂשרים אליו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשלח

Bz‡ ¯M‡ ÌÈ¯OÏÂּדבר אּלא ׁשלח ׁשּלא ¿«»ƒ¬∆ƒֶֶַָָָָֹ

אּתֹו ׁשהיּו הידּועים ולּׂשרים לבלעם ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּמסּפיק

ּבכבֹוד ּבלק עין צרּות יּגיד וזה נעריו, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלל

יּקח ּבלעם ּכי ּבלק ׁשחׁשב לפי אֹו ְְְִִִִִֶַַָָָָָּבלעם.

לבּדֹו לֹו הּוא ּכי ּבֹו ויחזק לֹו הׁשלּוח ְְֲִֵַַַַָָּכל

רע ׁשהּוא ידּוע היה ּכי וכּו' לּׂשרים יּתן ְְִִִֵֶַַַָָָָֹולא

לֹו לא ּכי ּבפרּוׁש אמר ּכׁשּׁשלח לזה ְְִִֵֶֶַַַָָָֹעין,

ולּׂשרים, לֹו אּלא הּׁשלּוח הּטבח יהיה ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָלבּדֹו

‡Bzואמר ¯L‡חׁשּבֹון לפי ׁשעׂשה אפׁשר ְַָ¬∆ƒְְְִֶֶֶָָָ

ׂשרים יזּדּמנּו ׁשאם לּמזּדּמן ּפרט ׁשעּמֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשרים

ּתמצא ולזה להם, ּבׂשר מנת אין עּמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאחרים

ּבלעם ׁשהקּפיד פ"כ) (במד"ר רז"ל ְְְִִִֶֶַַָָׁשאמרּו

מארה ׁשֹולח אני למחר ואמר הּבׂשר מעּוט ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעל

וגֹו' לי ּבנה לֹו אמר ּולמחר זה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבנכסיו

אילים: וׁשבעה פרים ְְְִִִִֵָָָׁשבעה

B‚Â'.מא) ‡¯iÂ 'B‚Â ˜Ïa ÁwiÂ ¯˜a· È‰ÈÂ«¿ƒ«…∆«ƒ«»»¿««¿¿
ׁשעׂשהÈ‰ÈÂאֹומרֹו אּולי צער, לׁשֹון ְ«¿ƒְֶַַַָָ

על ּבדברים וצערֹו ּבלק עם ּבלעם ְְְְֲִִִִִִַָָָָָמריבה

ואֹומרֹו ׁשּכתבּתי, ּכמֹו ׁשּׁשלח הּבׂשר ְְְְִִֶֶַַַָָָָמעּוט

˜Ïa ÁwiÂעל ׁשרּצהּו ּפרּוׁש ּבדברים לקחֹו «ƒ«»»ְְִִִֵֶַָָָ

ּברגלֹוהּדב חּגר ּבלעם ׁשהיה לפי ירצה עֹוד ר, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אדם ּבני הרּכבת ּבחּוׁשי הרגיל טבעּיּות ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּוכפי

ללכת הּצֹולע רגל ּבֹו יתּכֹונן לא ּכזה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאדם

לזה ּכי ואּולי ּבמֹות, לעלֹות ּגם ּומה ְֲִֶֶַַַַַָָֹּבּבקר
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:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבתבת הּכתּוב וטעםÈ‰ÈÂנתּכּון לבלעם לֹו אֹוי ְְִֵֵַַַָ«¿ƒְְְִַַָ

ּולפי ּבּבקר, הּדבר היֹות ּבׁשביל הּוא ְְֱִִִֶַַַַַָָֹהּצער

ּבלק היה ּומּיד ּתכף ללכת יכֹול היה ִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹׁשּלא

אֹומרֹו והּוא להעלֹותֹו, ּוסמכֹו ּבידֹו אֹותֹו ְְְְְֲֵַַָָלֹוקח

וגֹו': ּבמֹות וּיעלהּו ּבלעם את ּבלק ְְֲִִֵֶַַַַָָָָוּיּקח

B¯ÓB‡a Ôek˙� „BÚ¯˜a·ׁשּנדדה להֹודיע ƒ¿«≈¿¿«…∆ְְֲִֶָָ

הּמלכים מּדר ּכי ּבלק ׁשל עינֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשנת

ּכאֹומרם ׁשעֹות ג' עד מּטֹותיהן על ְְְִִֵֶַַָָלהיֹות

ולקח עמד הּבקר ּבהיֹות וזה ט':) (ּברכֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹז"ל

טעם עֹוד וגֹו'. ּבמֹות וּיעלהּו עלaa˜¯ּבלעם ְְֲִֵַַַַָָ«…∆ַ

וזה ד' ּדף ע"ז ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָּדר

ׁשעתי ּבתלת אּבּיי אמר רתח קא אימת ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָלׁשֹונם

ודקּדק בּבקר, ויהי אמר לזה ּכאן, עד ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹקּמיתא

מתּכעסÈ‰ÈÂלֹומר ׁשה' זמן ּפרּוׁש צער לׁשֹון ַ«¿ƒְְְִֵֵֶַַַָ

ׁשהּוא ּבלעם לקח ּבּבקר ׁשהּוא עֹולמֹו ְִֶֶֶַַַָָָֹעל

אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד הרגע. ּבכּוּון ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבקי

זה ּבעל ּבמֹות לׁשֹונם וזה פ"כ) (במד"ר ְְֶֶַַָָז"ל

ּפעֹור ּכי הּוא וידּוע לׁשֹונם, ּכאן עד ְְְְִַַָָָּפעֹור

לׁשֹון וזה ּבפניו, זבל התרזת היא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָעבֹודתֹו

עֹובדים ּבּמה ס"ד.) (סנהדרין ז"ל ְְְְִִִֵֶֶַַָּדבריהם

וׁשֹותין ּתרדין אֹוכלין ּפעֹור ׁשל זרה ְְְְֲִִִֶָָָָעבֹודה

ׁשעבֹודת הרי ּכאן, עד ּבפניה ּומתריזין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשכר

רצה זה ּולטעם הּמאּוס, ּבהתרזת היא ְְְְִִֶַַַַַָָָּפעֹור

ּבעל ּבמֹות ׁשהיא לּפעֹור ּבלעם להעלֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָּבלק

ׁשאדם ההפנאה זמן ׁשהיא העבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּבזמן

אֹומרֹו והּוא צרכיו, BÓa˙עֹוׂשה e‰ÏÚiÂ ¯˜a· ְְְֶָָ«…∆««¬≈»

ÏÚaעבֹודה עֹובד היה לא ּבלעם ּכי ואּולי , »«ְְֲִִֵַָָָָֹ

נראה עֹוד לעבדּה. ּבדברים ּולקחֹו זֹו ְְְְְִִִֶָָָָָָזרה

פ'·a˜¯טעם ריׁש (זהר ז"ל ּדבריהם ּפי על ַַ«…∆ְִִֵֵֶַַֹ

ּבצּפֹור, היּו ּבלק ׁשל ׁשּכׁשפיו ׁשאמרּו ְְְִֶֶֶָָָָָָזֹו)

ּבחר לזה צּפֹור, ּבן ּבּמאמר ׁשרמזנּו ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָּוכמֹו

ּכּידּוע הּצּפֹור יצפצץ ׁשאז ּבּבקר לעמד ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבלק

ּביד זמּנֹו:ויעלה הּוא זה ּכי ּוקסמיו ּכׁשפיו ם ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

‰Ê·eּבענין לתמּה ּׁשּיׁש למה טעם לתת נראה »∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

קצה מּׁשם וּירא הּכתּוב ּׁשאמר ְְִֵֶֶַַַַַָָָּבּמה

ׁשהעננים ט'.) (ּתענית רז"ל אמרּו והלא ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהעם

לעין נראים היּו ולא יׂשראל על מכּסים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהיּו

וידע לעין נגלּו העננים ונסּתּלקּו אהרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹּוכׁשּמת

ּכ אחר וחזרּו עּמם ונלחם מֹוׁשבם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּכנעני

ּכן אם (ׁשם), ז"ל ּכאֹומרם מׁשה ׁשל ְְְִִֵֶֶָָּבזכּותֹו

הּכתּוב יאמר ואי ּבענן מכּוסים היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל

ה' צרי היה ׁשאדרּבה העם קצה מּׁשם ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוּירא

ּבהם ּתּכנס לבל ׁשמירתן על ׁשמירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלהֹוסיף

ּׁשראּו מה וּדאי אּלא ּבלעם, ׁשל רעה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָעין

עֹוׂשים ׁשהיּו ּכׁשפים ידי על הּוא העם ְְְִִֵֵֶַָָָָקצה

ויׁש אֹותם, מגּלה היה והּוא הּידּוע ְְְִֵֶַַַַָָָָּבּצּפֹור

ז"ל ּכאֹומרם ּכן לעׂשֹות ּבמכּׁשפֹות ְְְֲִֵֵַַַָֹּכח

וכּו', מכּׁשפֹות נקראּו לּמה ס"ז:) ְְְְְְִִֵֶַַָָ(סנהדרין

ׁשּלא הּכתּוב והֹודיע ּבענן, המכּסה ּגּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוהם

הּצּדיקים ּפּנת לא העם קצה אּלא להם ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגּלּו

ְֵֶּוגדֹוליהם:

ÈÏ.א) ‰�aוחֹוׁשב מכּון ּׁשאני למה ּפרּוׁש ¿≈ƒְְְֲִֵֵֵֶַַ

רֹוצה היה לא ׁשהרׁשע הּמעׂשה, ְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹּבטעם

נכרתה ּכי לבלק ותחּבּלֹותיו ידיעתֹו ְְְְְְְִִִַַָָָָָֻלגּלֹות

ּבלעם ׁשל ּכמצותֹו ּבלק ועׂשה מהם, ְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָָהאמּונה

ּפרּוׁש ּבלעם ּדּבר ּכאׁשר ּבלק וּיעׂש ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּדכתיב

ּבלעם ּׁשּיכּון למה מעׂשה לעׂשֹות לֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאמר

ּבמאמר נתּכּון ּגם ּתכףL‡k¯ּבּדבר, ּפרּוׁש ְְֲִֵַַַַַָָ«¬∆ֵֵֶ

ׁשהה: ולא הּדבר ְֶַַָָָָָֹׁשּגמר

B‚Â'.ב) ¯t 'B‚Â ÏÚiÂלבלעם ׁשחֹוזר נראה «««¿»¿ְְְִִֵֶֶָ

ּבלק, ולא הּקרּבנֹות ׁשהעלה הּוא ּכי ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבסמּו

אּלא לֹו אמר לא הּוא ׁשבעהּכי בזה לי והכן ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבלעם עׂשה לּמה לדעת וצרי וגֹו', ְְְִִִַַָָָָָָָָפרים

א לֹו צּוה הּוא ּכי מה' רׁשיֹון ּבלּתי זה ְְִִִִִֵֶַָָָּדבר

מהמפרׁשים ויׁש תעׂשה, אֹותֹו וגֹו' הּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאת

ונסּתּיעּו ,הּמל לֹו צּוה כן ּכי לֹומר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשרצּו

וגֹו' ערכּתי הּמזּבחֹות ׁשבעת את ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָמּמאמר

אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה ׁשּמׁשיבֹו יּגיד ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמׁשמעּות

הֹולמם, ׂשכלי אין אּלּו ּודברים ּכאן. עד ה' ְְְִִִֵֵַָָָלֹו

ּומה רׁשעים ּבזבח ה' יחּפץ ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹּכי

לעם להרע היא הּמקריבים ּכּונת ׁשּתכלית ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָּגם

(רּבה ּבּמדרׁש רז"ל ׁשאמרּו ּומצאתי ְְְִִֶַַַַָָָָָקדֹוׁשֹו,

ּבּגמרא ּגם זה, הפ תתקנ"ו) מׁשלי ילקּוט ְְְִֵֵֶֶַַַָָָּכאן

אמר לׁשֹונם וזה אמרּו (מ"ז.) סֹוטה ְְְְֶֶֶַַָָָָּבמּסכת

ּבּתֹורה אדם יעסק לעֹולם רב אמר יהּודה ְְֲַַַַַָָָָָָֹרב

מ"ב ׁשּבׂשכר וכּו' לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַָֹוכּו'

הקרבתם ואם ּכאן, עד וכּו' ׁשהקריב ְְְְְִִִֶַַָָָָָָקרּבנֹות

הּכּונה היתה ׁשּלא יאמר מי ה' ּבמצות ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹהיתה

רּות: מּמּנּו יצתה ולזה הּמל מצות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלקּים

ÔBÎp‰Âנצטּוה ׁשּלא ּבדעּתֹו ּדן ּבלעם ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

והּדברים הּמעׂשה על אּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָמה'

וכחֹות ּבבחינֹות ּבהׁשּתּדלּותֹו ּבלעם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹׁשּיעׂשה

ּבהׁשּתּדלּות אבל יתּבר מּמּנּו ׁשחּוץ ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻהּטמאה

נאסר לא זה ּכביכֹול יתּבר עּמֹו יׁשּתּדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר

מה ׁשּכל לה' קרּבנֹותיו הקריב ולזה ְְְְִִֶֶַַָָָָלֹו,

ואֹומרֹו יעׂשה. עׂשה יתּבר לכבֹודֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּׁשּיהיה

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·L ה'‡˙ רצה אם לראֹות ּבא , ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְִִָָָ

ונתּכּון זה, על ּגם עליו הקּפיד אם אֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבמעׂשיו

ּבֹונים היּו ׁשהראׁשֹונים מעׂשיו להגּדיל ּכן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּגם

זה ּכדר ואמר ׁשבעה, והּוא אחד ‡˙מזּבח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ∆
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבתבת הּכתּוב וטעםÈ‰ÈÂנתּכּון לבלעם לֹו אֹוי ְְִֵֵַַַָ«¿ƒְְְִַַָ

ּולפי ּבּבקר, הּדבר היֹות ּבׁשביל הּוא ְְֱִִִֶַַַַַָָֹהּצער

ּבלק היה ּומּיד ּתכף ללכת יכֹול היה ִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹׁשּלא

אֹומרֹו והּוא להעלֹותֹו, ּוסמכֹו ּבידֹו אֹותֹו ְְְְְֲֵַַָָלֹוקח

וגֹו': ּבמֹות וּיעלהּו ּבלעם את ּבלק ְְֲִִֵֶַַַַָָָָוּיּקח

B¯ÓB‡a Ôek˙� „BÚ¯˜a·ׁשּנדדה להֹודיע ƒ¿«≈¿¿«…∆ְְֲִֶָָ

הּמלכים מּדר ּכי ּבלק ׁשל עינֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשנת

ּכאֹומרם ׁשעֹות ג' עד מּטֹותיהן על ְְְִִֵֶַַָָלהיֹות

ולקח עמד הּבקר ּבהיֹות וזה ט':) (ּברכֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹז"ל

טעם עֹוד וגֹו'. ּבמֹות וּיעלהּו עלaa˜¯ּבלעם ְְֲִֵַַַַָָ«…∆ַ

וזה ד' ּדף ע"ז ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָּדר

ׁשעתי ּבתלת אּבּיי אמר רתח קא אימת ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָלׁשֹונם

ודקּדק בּבקר, ויהי אמר לזה ּכאן, עד ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹקּמיתא

מתּכעסÈ‰ÈÂלֹומר ׁשה' זמן ּפרּוׁש צער לׁשֹון ַ«¿ƒְְְִֵֵֶַַַָ

ׁשהּוא ּבלעם לקח ּבּבקר ׁשהּוא עֹולמֹו ְִֶֶֶַַַָָָֹעל

אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד הרגע. ּבכּוּון ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבקי

זה ּבעל ּבמֹות לׁשֹונם וזה פ"כ) (במד"ר ְְֶֶַַָָז"ל

ּפעֹור ּכי הּוא וידּוע לׁשֹונם, ּכאן עד ְְְְִַַָָָּפעֹור

לׁשֹון וזה ּבפניו, זבל התרזת היא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָעבֹודתֹו

עֹובדים ּבּמה ס"ד.) (סנהדרין ז"ל ְְְְִִִֵֶֶַַָּדבריהם

וׁשֹותין ּתרדין אֹוכלין ּפעֹור ׁשל זרה ְְְְֲִִִֶָָָָעבֹודה

ׁשעבֹודת הרי ּכאן, עד ּבפניה ּומתריזין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשכר

רצה זה ּולטעם הּמאּוס, ּבהתרזת היא ְְְְִִֶַַַַַָָָּפעֹור

ּבעל ּבמֹות ׁשהיא לּפעֹור ּבלעם להעלֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָּבלק

ׁשאדם ההפנאה זמן ׁשהיא העבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּבזמן

אֹומרֹו והּוא צרכיו, BÓa˙עֹוׂשה e‰ÏÚiÂ ¯˜a· ְְְֶָָ«…∆««¬≈»

ÏÚaעבֹודה עֹובד היה לא ּבלעם ּכי ואּולי , »«ְְֲִִֵַָָָָֹ

נראה עֹוד לעבדּה. ּבדברים ּולקחֹו זֹו ְְְְְִִִֶָָָָָָזרה

פ'·a˜¯טעם ריׁש (זהר ז"ל ּדבריהם ּפי על ַַ«…∆ְִִֵֵֶַַֹ

ּבצּפֹור, היּו ּבלק ׁשל ׁשּכׁשפיו ׁשאמרּו ְְְִֶֶֶָָָָָָזֹו)

ּבחר לזה צּפֹור, ּבן ּבּמאמר ׁשרמזנּו ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָּוכמֹו

ּכּידּוע הּצּפֹור יצפצץ ׁשאז ּבּבקר לעמד ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבלק

ּביד זמּנֹו:ויעלה הּוא זה ּכי ּוקסמיו ּכׁשפיו ם ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

‰Ê·eּבענין לתמּה ּׁשּיׁש למה טעם לתת נראה »∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

קצה מּׁשם וּירא הּכתּוב ּׁשאמר ְְִֵֶֶַַַַַָָָּבּמה

ׁשהעננים ט'.) (ּתענית רז"ל אמרּו והלא ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהעם

לעין נראים היּו ולא יׂשראל על מכּסים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהיּו

וידע לעין נגלּו העננים ונסּתּלקּו אהרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹּוכׁשּמת

ּכ אחר וחזרּו עּמם ונלחם מֹוׁשבם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּכנעני

ּכן אם (ׁשם), ז"ל ּכאֹומרם מׁשה ׁשל ְְְִִֵֶֶָָּבזכּותֹו

הּכתּוב יאמר ואי ּבענן מכּוסים היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל

ה' צרי היה ׁשאדרּבה העם קצה מּׁשם ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוּירא

ּבהם ּתּכנס לבל ׁשמירתן על ׁשמירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלהֹוסיף

ּׁשראּו מה וּדאי אּלא ּבלעם, ׁשל רעה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָעין

עֹוׂשים ׁשהיּו ּכׁשפים ידי על הּוא העם ְְְִִֵֵֶַָָָָקצה

ויׁש אֹותם, מגּלה היה והּוא הּידּוע ְְְִֵֶַַַַָָָָּבּצּפֹור

ז"ל ּכאֹומרם ּכן לעׂשֹות ּבמכּׁשפֹות ְְְֲִֵֵַַַָֹּכח

וכּו', מכּׁשפֹות נקראּו לּמה ס"ז:) ְְְְְְִִֵֶַַָָ(סנהדרין

ׁשּלא הּכתּוב והֹודיע ּבענן, המכּסה ּגּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוהם

הּצּדיקים ּפּנת לא העם קצה אּלא להם ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגּלּו

ְֵֶּוגדֹוליהם:

ÈÏ.א) ‰�aוחֹוׁשב מכּון ּׁשאני למה ּפרּוׁש ¿≈ƒְְְֲִֵֵֵֶַַ

רֹוצה היה לא ׁשהרׁשע הּמעׂשה, ְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹּבטעם

נכרתה ּכי לבלק ותחּבּלֹותיו ידיעתֹו ְְְְְְְִִִַַָָָָָֻלגּלֹות

ּבלעם ׁשל ּכמצותֹו ּבלק ועׂשה מהם, ְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָָהאמּונה

ּפרּוׁש ּבלעם ּדּבר ּכאׁשר ּבלק וּיעׂש ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּדכתיב

ּבלעם ּׁשּיכּון למה מעׂשה לעׂשֹות לֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאמר

ּבמאמר נתּכּון ּגם ּתכףL‡k¯ּבּדבר, ּפרּוׁש ְְֲִֵַַַַַָָ«¬∆ֵֵֶ

ׁשהה: ולא הּדבר ְֶַַָָָָָֹׁשּגמר

B‚Â'.ב) ¯t 'B‚Â ÏÚiÂלבלעם ׁשחֹוזר נראה «««¿»¿ְְְִִֵֶֶָ

ּבלק, ולא הּקרּבנֹות ׁשהעלה הּוא ּכי ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבסמּו

אּלא לֹו אמר לא הּוא ׁשבעהּכי בזה לי והכן ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבלעם עׂשה לּמה לדעת וצרי וגֹו', ְְְִִִַַָָָָָָָָפרים

א לֹו צּוה הּוא ּכי מה' רׁשיֹון ּבלּתי זה ְְִִִִִֵֶַָָָּדבר

מהמפרׁשים ויׁש תעׂשה, אֹותֹו וגֹו' הּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאת

ונסּתּיעּו ,הּמל לֹו צּוה כן ּכי לֹומר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשרצּו

וגֹו' ערכּתי הּמזּבחֹות ׁשבעת את ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָמּמאמר

אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה ׁשּמׁשיבֹו יּגיד ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמׁשמעּות

הֹולמם, ׂשכלי אין אּלּו ּודברים ּכאן. עד ה' ְְְִִִֵֵַָָָלֹו

ּומה רׁשעים ּבזבח ה' יחּפץ ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹּכי

לעם להרע היא הּמקריבים ּכּונת ׁשּתכלית ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָּגם

(רּבה ּבּמדרׁש רז"ל ׁשאמרּו ּומצאתי ְְְִִֶַַַַָָָָָקדֹוׁשֹו,

ּבּגמרא ּגם זה, הפ תתקנ"ו) מׁשלי ילקּוט ְְְִֵֵֶֶַַַָָָּכאן

אמר לׁשֹונם וזה אמרּו (מ"ז.) סֹוטה ְְְְֶֶֶַַָָָָּבמּסכת

ּבּתֹורה אדם יעסק לעֹולם רב אמר יהּודה ְְֲַַַַַָָָָָָֹרב

מ"ב ׁשּבׂשכר וכּו' לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַָֹוכּו'

הקרבתם ואם ּכאן, עד וכּו' ׁשהקריב ְְְְְִִִֶַַָָָָָָקרּבנֹות

הּכּונה היתה ׁשּלא יאמר מי ה' ּבמצות ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹהיתה

רּות: מּמּנּו יצתה ולזה הּמל מצות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלקּים

ÔBÎp‰Âנצטּוה ׁשּלא ּבדעּתֹו ּדן ּבלעם ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

והּדברים הּמעׂשה על אּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָמה'

וכחֹות ּבבחינֹות ּבהׁשּתּדלּותֹו ּבלעם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹׁשּיעׂשה

ּבהׁשּתּדלּות אבל יתּבר מּמּנּו ׁשחּוץ ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻהּטמאה

נאסר לא זה ּכביכֹול יתּבר עּמֹו יׁשּתּדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר

מה ׁשּכל לה' קרּבנֹותיו הקריב ולזה ְְְְִִֶֶַַָָָָלֹו,

ואֹומרֹו יעׂשה. עׂשה יתּבר לכבֹודֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּׁשּיהיה

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·L ה'‡˙ רצה אם לראֹות ּבא , ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְִִָָָ

ונתּכּון זה, על ּגם עליו הקּפיד אם אֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבמעׂשיו

ּבֹונים היּו ׁשהראׁשֹונים מעׂשיו להגּדיל ּכן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּגם

זה ּכדר ואמר ׁשבעה, והּוא אחד ‡˙מזּבח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ∆
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ארּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּמזּבחת".
יב) אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): ואחד(שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשּתים:(שם ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשכם לג)אחד אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑אחדואברהם איל אּלא העלה .לא ְְְִֵֵֶֶֶָָ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ä)äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨¨−§¬Ÿ
:øaãúהחיים אור §©¥«

(å):áàBî éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦¨−©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«

(æ)áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ
:ìàøNé äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑אינֹו מהם אחד ׁשּמא – לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
החיים.מבהק אור ְָֻ

(ç):ýåýé íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר)באּפם "ּכי עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", מט)הרגּו ראּוי(בראשית היה אביו אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשם? ּנאמר מה כז)להתקּלל, נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): ּבמקּללים(דברים אתֿהעם". לבר יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר ׁשם(שם)לא עליהם להזּכיר רצה לא – הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ez·ה ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז È�¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡Á�ÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˙Ú·Lולא זה על הּדּבּור לֹו ׁשּקדם ּכמי וגֹו' ƒ¿«ְְְִִֶֶַַַָֹ

רז"ל העירּו ּוכבר וגֹו', מזּבחֹות ׁשבעה ְְְְְִִִֵַַַָָָאמר

ׁשּבנּו מזּבחֹות לז' ׁשּנתּכּון ּבזה ּכאן) ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ(מ"ר

ׁשבעתך את הּכתּוב ׁשעּור וזה ּכאן, עד ְְִִֶֶַַַָָָָהאבֹות

ערכּתי אני האבֹות ׁשּבנּו הידּועֹות ְְְְֲִִִֶַַָָָָמזּבחֹות

ּבני עם מעלת ּתגּדל לא ּבזה והּכּונה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹּכמֹותן,

הראׁשֹו האבֹות ּבׁשביל ז'יׂשראל ׁשּבנּו נים ְְִִִִִֵֶָָָָָ

ְְִמזּבחֹות:

B‚Â'.ה) ÈÙa ¯·c '‰ ÌNiÂּכבר זה מקרא «»∆»»¿ƒ¿ְְִֶָָ

ּודרׁשֹותם, ּבפרּוׁשם ראׁשֹונים ְְְִִִֵָָָקׁשטּוהּו

ׁשרצה לפי ּכי ונראה ּבֹו. לנּו הּניחּו ְְְִִִִִֶֶָָָָּומקֹום

מהּטֹובֹות נפלאים ּודברים עתידֹות לגּלֹות ְְְֲִִִִֵַַָָה'

ידי על ׁשּיתּגּלּו ורצה ליׂשראל, יּגיעּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאׁשר

קדֹוׁשֹו עם מעלת לפרסם האּמֹות נביא ְְְְְֲִִֵַַַַָָֻּבלעם

ּתבאנה [ואׁשר] (ואמר) האּמֹות ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻלפני

וכליֹון הּימים ּבאחרית מהּטֹובֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָליׂשראל

האּמֹות וידעּו לבּסֹוף, יׂשראל ידי על ְְְְְִֵֵֵַַָָָֻֻהאּמֹות

ּתֹועלּיֹות להרּבה ּככתבם הּדברים נביאם ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָמּפי

ּולפי ונסּתרים, נגלים ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָהּנמׁשכֹות

ותעּוב ּבכעּור מבהק אדם הּוא זה ְְְִִֶֶָָָָָֻׁשאדם

הּמּגדת הּקדֹוׁשה הרּוח עליו ּתנּוח לא ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּקּוץ

קדׁש ּדברי עצמן מּצד הּדברים ּגם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהעתידֹות,

ה' נתחּכם לזה טמא, ּבגֹוי יחנּו ולא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹהם

ּבמבֹוי ּתעבר לבל קדּׁשה לדבר ּתּקּון ְְְְֲֲִִַַַַָָֹֻלעׂשֹות

והּדּבּור המדּבר ּכח ּבין מחיצה ועׂשה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻמטּנף

ה' וּיׂשם מאמר והּוא חזיר, ּפי ּובין ְְֲֲִִֵֶַַַַָעצמֹו

ׁשּיכֹול אחד ּכח הּציע ּבלעם ּבפי אחד ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

ּבלעם ּפי נעׂשה ּובזה ׁשניהם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהתמּצע

ּכח לגבּול מפסיק והּדבר עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹּגבּול

ואז והּדּבּור, a„z¯המדּבר ‰kהּקדׁש רּוח ְְְִֵַַַָ…¿«≈ֶַַֹ

ּכי אמרּו ר"י:) (ח"ג ּבּזהר ורז"ל תדּבר, ְְְִִֵַַַַַָֹהיא

והּמׂשּכיל קדֹוׁשה לבחינה ּתרמז ּכה ְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹּתבת

ִָיבין:

Ì‡Â,ּכזה ּבדבר ההבּדלה ּתהיה אי ּתאמר ¿ƒְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּמימֹות ּבין ה' יבּדיל אׁשר ּולמד ְְֲִֵֵֵֶַַַצא

(חגיגה נימא מלא ּכׁשעּור והעצּומים ְְְֲֲִִִִִַָָָָֹהרּבים

ּתֹו מים מרים ׁשל מּבארּה ּולמד וצא ְְְְִִִֵֵֶַַָָט"ו.).

עצמן ּבפני עֹומדים והּללּו ל"ה.) (ׁשּבת ְְְְִִִֵַַַַָָָמים

ּבפ עצמן:והּללּו ני ְְְִֵַַָָ

.˜Ïa Ï‡ ·eLאמר·eLחּיבֹו ּבלק אל ∆»»ְִֶַָָָ

לפני לֹומר עתיד ׁשהּוא הּדברים ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּיאמר

ׁשּניו: להקהֹות ְְִַָָָּבלק

B‚Â'.ז) BÏLÓ ‡OiÂׁשּלא ּכׁשראה ּפרּוׁש «ƒ»¿»¿ְֵֶֶָָֹ

לֹו אמר לא ּגם לדּבר ׁשּלא ה' ְִֵֶַַַָָֹֹצּוהּו

ולזה רׁשּות, לֹו ׁשּנּתנה חׁשב ׁשּיאמר ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּדברים

חפץ ׁשהיה ּדבריו לֹומר ּפרּוׁש מׁשלֹו ְְֵֵֶַָָָָָָָָנׂשא

אחרים, ּדברים לדּבר ּולׁשֹונֹו ּפיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָונתעּקם

אֹומרֹו אמירהÓ‡iÂ¯והּוא מּמּנּו יצתה ּפרּוׁש ְְ«…∆ְֲִִֵֶָָָ

הּדר זה על ירצה עֹוד ּבענין. האמּורה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאחרת

והּסיעֹו לֹומר אצלֹו מּוכן ׁשהיה הּמׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׂשא

על ירצה עֹוד ּבענין. האמּור הּמאמר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָואמר

לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו (מ"ר) ז"ל ּדבריהם ְְְְִִֵֶֶֶָָּפי

לבאר ּבלק והֹורידני הייתי הרמים מן ארם ְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָמן

אמר ולזה ּכאן, עד וכּו' ּפרּוׁשOiÂ‡ׁשחת ְְֶַַַַָָָ«ƒ»ֵ

ולׁשנינה למׁשל ׁשּנעׂשה ׁשּלֹו ּבמׁשל קֹולֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהרים

ּכבֹודֹו: וירד הרמים מן ְְִִֶַָָָָָׁשהיה

„BÚּבענין ז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַָָיתּבאר

ׁשּכתבּתי ּוכמֹו הּנבּואה, הדרגֹות ְְְְְִֵֶַַַָָָָּפרטי

יׁש ּכי ו') (י"ב ,ּבהעלת ּבפרׁשת מהם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹקצת

ּביׁשר נבּואה ּדברי לקּבל ּכחֹו ׁשּימעט ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹנביא

מׁשלים ּבדברי ׁשּיתלּבׁשּו קל ּבדר ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָעד

יׂשראל לנביאי אפּלּו וזה ׂשאת, יּוכל אׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָּכפי

לנבּואתֹו, מׁשל ׁשּצרי לבלעם נׁשער ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּומּזה

אמר BÏLÓלזה ‡OiÂלֹומר ודקּדק ,‡OiÂ ֶַָָ«ƒ»¿»ְְִֵַ«ƒ»

אׁשר ההרּגׁש לרב ּכמּׂשא היא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּנבּואה

מּׂשא: ּתּקרא ולזה ְֲִֵֶֶַַָָָּתעׂשה

.'B‚Â ·˜ÚÈ Èl ‰¯‡ ‰ÎÏלפי ּפרּוׁש ¿»»»ƒ«¬…¿ְִֵ

ּגדר הּדרגֹות, ב' ּביׂשראל ְְְִֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש

ּכתבנּו ּוכבר הּבינֹונים, וגדר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּצּדיקים,

נּכה ׁשאמר ּבלק ׁשליחּות ּבפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלמעלה

מהּדר לאחד ואגרׁשּנּו ּכנגדּבֹו ׁשּנתּכּון כים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אמר הּצּדיקים ּוכנגד ּבֹו, נּכה ְִִִֵֶֶֶַַַַַָהּבינֹונים

מעלת הפלגת להם היה ידּוע ּכי ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָואגרׁשּנּו,

הּטמאה, ּכח ּבהם ּתׁשלט ׁשּלא ְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֻהּצּדיקים

ּכאן ּׁשאמר מה ÚÈ˜·והּוא Èl הם‡¯‰ ְֶַַָָ»»ƒ«¬…ֵ

ארירה, לׁשֹון Ï‡¯NÈהּבינֹונים ‰ÓÚÊהם ְֲִִֵַָ…¬»ƒ¿»≈ֵ

היא והּזעימה יׂשראל. הּמתּכּנים ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָהּצּדיקים

מהארירה: ְֲִֵַָָָלמּטה

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

‰'.קללה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו לא(ברכות והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּׁשעה לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְָָ…»«ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ו)ּכעס וגֹו'(מיכה ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא "עּמי : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה'" צדקֹות ּדעת החיים.למען אור ְְִַַַַ

(è)ããáì íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ּכצּורים וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות אבֹות עלֿידי הּללּו, ÔkLÈ.ּוגבעֹות „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן – אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר .הּוא ְְְִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְְְֲֲִִֶַָָָֹ

·MÁ˙È ‡Ï ÌÈBb·e∑ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ל)ּכתרּגּומֹו: אעׂשה(ירמיה "ּכי : «ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן – וגֹו'" הּגֹוים ּבכל (דבריםכלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

d˙ÈÎÒט ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ Ôe�ÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôe�c˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ח) L‡¯Ó Èk 'B‚Â ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó»∆……«…¿ƒ≈…¿
לקּללֹו ּמקֹום מה לזה קּללֹו ה' אם ְְְִִֶֶַַָָָקׁשה

ּבזעימת ּצר מה ה' ּבֹו זעם אם ּגם ְְִִִִֶַַַַָָֹּבלעם,

למי לקּלל אּלא ּבלק לֹו קרא לא הלא ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹּבלעם

ּנתינת מה לדעת צרי עֹוד וגֹו', מקּלל ְְְִִֵֶַַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּמאמר ˆ¯ÌÈטעם L‡¯Ó Èkלּמאמר וגֹו' ֲַַַַַƒ≈…Àƒְֲַַַ

·w‡ ‰Óיׁש הּדברים ּכּונת על ולעמד וגֹו'. »∆…ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

מּמה המקּלל, האיׁש ׁשל הּדבר ּבעּקר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻלהעיר

הּבאה רעה הּדין ּכפי חּיב הּוא אם ְְִִִַַַַָָָָָָּנפׁש

יּנצל לא ּפנים ּכל על הּקללה ּבאמצעּות ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹעליו

מׁשּפט ּכפי הּוא ואם יקּלל, לא ּכי ּגם ְְְְִִִִִֶַַַָֹֻמּמּנה

ּביאת עליו ׁשּיתחּיב ּדבר עׂשה לא ְֱִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאלהים

ּבׁשלמא המקּלל, ראׁש על ּתׁשּוב קללתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָֹהרע,

לעׂשֹות ּגם מרּבה, טֹובה ׁשּמּדה לפי ְְְֲִִֶַַַָָָָָֻהּברכה

ּבמּדת מהם הּמתּברכים לבר ידידיו רצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה'

לּה ראּוי ׁשאינֹו למי ּגם ּברכתֹו ּתקּבל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהחסד

לא ּכי רעה מּדה ּכן ּׁשאין מה מעׂשיו, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכמֹו

וׁשלֹום: חס חּנם לאדם ה' ְְִֵַַָָָָָירע

ÔÎ‡יתּבר ׁשּמּדתֹו לפי הּוא הּדבר עּקר »≈ְְִִִִֶַַַָָָָ

לצּדיק ּבין רצֹונֹו לעֹוברי אּפֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַלהארי

ּומּדה לחטא, ׁשּירצה הגם לרׁשע ּבין ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּיחטא

ׁשּנאמרּו רחמים מּדֹות מּי"ג אחת היא ְֲִִִִֶֶֶַַַזֹו

יזעם אׁשר ּבעת זּולת ּתמיד ונֹוהגת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֹלמׁשה

ּבאּפ רגע ּכי ּדכתיב אזה' ל') (ּתהּלים ֹו ְְְִִִִִֶַַָ

ּבאֹותֹו ּבמׁשּפט הּנתּבע על הּדינים ְְְְְְִִִִִִַַַַָָמתּגּברים

ּוכמֹו אּפים, אר ׁשל זֹו מּדה ּתתנהג ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹזמן

הּקללה ּתסֹובב חברֹו את אדם ּכׁשּיקּלל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָכן

עליהם אּפֹו לֹו מארי ה' אׁשר ֲֲֲֲִֵֶֶֶַַָֹׁשעונֹותיו

לא עון לֹו אין אם אבל מּמּנּו, לּפרע ְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹימהר

ּכלּום: המקּלל קללת ְְְִִֵַַַּתֹועיל

„BÚּפגם יפעיל רׁשע עֹוׂשה ּכל ּכי ְְְְִִִֶֶַַַָָאׂשּכיל

אֹותּה ׁשּתלּויה ההּוא ּבענף עליֹונה ְְְִֶֶֶַָָָָָָּבמּדה

ּפֹוגם הּוא הּמּדה ּבכל ולא עליה, ׁשעבר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצוה

אחיזה ׁשּתהיה הּוא והּפגם נׁשמתֹו, ּבׁשרׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

מּמקֹור ולהנֹות ׁשם לעמד המרחק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻלחלק

ּבתֹו סֹופֹו נעּוץ המרחק זה וחלק ְְְִֵֶֶַַַָָֻהחּיים,

הּנפׁש ׁשרׁש מּמקֹום יֹונק וראׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶַַֹֹהחֹוטא

האדם ׁשב ׁשּלא עֹוד ּכל יהיה וזה ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹהחֹוטאת,

סֹוד הּוא וזה חטאֹו, על נפרע לא אֹו ְְְְִִֶֶַַָֹּבתׁשּובה

הּקּטגֹור מפרנס ׁשה' רז"ל ׁשאמרּו עון ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנֹוׂשא

הּנפרע זה הּוא וכי האדם, מחטא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּנברא

(ירמיה ּכאֹומרֹו פ"ג:) (זוח"ג עצמֹו ְְְְְִֵַָָָָמהאדם

ּותמּוגנּו ס"ד) (יׁשעיה ּוכתיב ,רעת ּתיּסר ְְְְְְִֵֵֵַַָָָב')

ּבכח הּדין יעֹורר המקּלל והאיׁש עוננּו, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹּביד

הּׁשּליט להׁשליט למהר הּזעם ּבעת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָהּקללה

לֹו: לרע ְַָָָּבאדם

„BÚּבׁשם יּקרא הארּור חלק ּכי לדעת ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָיׁש

הּכתּוב קראם וכן ּוזעימה, קללה ְְְְִֵֶַָָָָָָזה

הּמארה את וגֹו' ה' יׁשּלח כ"ח) (ּדברים ְְְְְִִִֵֶַַַָָּדכתיב

ּכּתֹות ׁשמֹות והם הּמגערת, ואת ְְְְְִִֵֶֶֶַוגֹו'

חמּורֹות עברֹות ּכנגד הּוא ּקללה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָהמחּבלים,

ּבלעם ּכׁשהיה ולזה קּלֹות, עברֹות ּכנגד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָוזעם

ּולצד הּזעם, עת ּבֹוחר היה אּמה לקּלל ְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻרֹוצה

הרעים מעׂשיהם ּבׁשביל זעּומים ּכּלם ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָֻהיֹותם

עם ּכי ּבלק וחׁשב להם, מֹועילים ּדבריו ְְִִִֶַַָָָָָָָהיּו

יּגידּו ּוכׁשפיו עון מהם יחּדל לא יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבני

ענף ׁשהּוא הּנפׁש מּתחלּואי נמלטּו לא ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹלֹו

ּבלעם אמר לזה ׁשאמרנּו, ּכמֹו Ó‰המרחק ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻ»

·w‡ׁשּבּה הּקדּׁשה ענפי ּבכל ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ∆…ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

העליֹוןנאח ּבּׁשרׁש ּבֹו אין יׂשראל ּבני עם זים ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּבאמצעּותֹו המרחק מחלק ׁשליטה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּום

עליֹונֹות מּדֹות ב' והּנה עליהם, הּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַיעֹורר

הוי"ה וׁשם אל ׁשם עליהם מתיחסים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׂשראל

יׂשראל יעקב נקרא ׁשּכן אל ׁשם הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹּברּו

ׁשהּוא מקֹום הּׁשרׁש אל לׁשלל אל יׁשר ְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּפרּוׁש

הוי"ה וׁשם המרחק, חלק והּוא הרע ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻּבחינת

ב' והם עּמֹו, ה' חלק ּכי ל"ב) (ׁשם ְְִִִֵֵֶַָּדכתיב

אמר ולזה יׂשראל ׁשהּׂשיגּו הּקדּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהדרגֹות

Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Óנׁשמתם ׁשרׁש ּכי »∆……«…≈ְִִֶָָֹ

ּכמֹו הרע חלק מּזה רׁשם ּבֹו אין זֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּבבחינה

ׁשהם עליֹון מקֹום ּבער ּגם למעלה, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמרנּו

הוי"ה ׁשם ׁשּבבחינת הּצּדיקים נׁשמֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשרׁשי

'‰ ÌÚÊ ‡Ïמדקּדק ׁשה' ּדקּדּוקים אפּלּו ּפרּוׁש …»«ְְְֲִִִֵֵֶַ

ּיֹועילּו מה ּומעּתה ׁשם, נמצא לא הּצּדיקים ְִִִִִֵַַַַָָָֹעם

ּבּׁשרׁש ׁשּיחּפׁש ותאמר ּוזעמיו, ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹקללֹותיו

ּבּטל לזה הּסֹובבים, ּובענפים להם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּקֹודם

אֹומרֹו והּוא מצא, ולא ׁשּבּקׁש מּטעם זֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹטענה

ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯Ó Èkהם צרים ּפרּוׁש וגֹו' ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְִֵֵֻ

הּצרים ראׁש וראה הּביט והּוא ּכּידּוע ְְִִִַַַָָָָָֹֻהאבֹות

ׁשּמּמּנּו מקֹום ראה ולא ואבֹותיו ּתרח ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהם

עליהם: הּדינים ְֲִִֵֵֶַיעֹורר

¯eÚLÂטעם ּכי הּדר זה על הּוא הּכתּוב ¿ƒִֶֶֶַַַַַָ

לא קּבה ולא זעם לא אֹומר ְֲִֵֶַַָֹֹֹֹׁשאני

אּלא הּוא כן לא לבד מהם ּבחלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּבּקׁשּתי

ׁשרׁש אחר חּפׂש ּגם צרים, ראׁש רֹואה ֲִִִֵֶֶַַַֹֹֻאני

ּובכל אׁשּורּנּו, ּומּגבעֹות אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִִֶָָָָהאּמהֹות

ולהיֹות ׁשם, ּדר ׁשּיּכנס מקֹום מצא לא ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹזה

מצא ׁשּלא יּתכן אי ּבּדבר להקׁשֹות ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיׁש

ולבן, ּבתּואל ּגם ואבֹותיו ּתרח ּבראׁשֹונים ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָנגע

אמר Ï‡לזה ÌÈBb·e ÔkLÈ „„·Ï ÌÚ Ô‰ ֶַָָ∆»¿»»ƒ¿…«ƒ…

·MÁ˙Èּתרח מּׁשרׁש ׁשרׁשֹו ׁשאין לבדד ּפרּוׁש ƒ¿«»ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּומ מיןואבֹותיו לבדד אּלא ההּוא ענף ּמין ְֲִִִֶַַָָָָָָ

קּורבה ׁשּום לֹו אין יׂשראל נׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶַָָמחצב

ואֹומרֹו MÁ˙È·מהּמֹולידים, ‡Ï ÌÈBb·eּפרּוׁש ְְִִֵַ«ƒ…ƒ¿«»ֵ

אחיהם ׁשהם ּגֹוים ׁשּנקראים אֹותם עם ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשאפּלּו

נקראים ׁשּׁשניהם ועׂשו יׁשמעאל והם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּמׁש

ּונתּתיו י"ז) (ּבראׁשית ּדכתיב יׁשמעאל ְְְְִִִִִִֵֵַָּגֹוים,

ּגֹוים, ׁשני כ"ה) (ׁשם ּדכתיב ועׂשו ּגדֹול, ְְְְִִִֵֵָָָלגֹוי

כ"א) (ׁשם לאברהם ה' אמר וכן יתחּׁשב, ְְְְִֵַַַָָָָָֹלא

ועׂשו יׁשמעאל למעט זרע ל יּקרא ביצחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכי

לקּלל מקֹום אין מעּתה זרעֹו, נחׁשבים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם

והגם לּבינֹונים, ולא לּצּדיקים לא ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹליׂשראל

והמרּגלים העגל עון עונֹות יׂשראל ּביד ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשהיּו

סליחה, לׁשֹון עליהם ה' אמר ּכבר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָוכּדֹומה,

ּכל מתּכעס ה' היה לא זה לטעם ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָָֹואּולי

חס לקּלל רֹוצה ּבלעם ׁשהיה הּימים ְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותם

ְָוׁשלֹום:

B¯ÓB‡a ÔeÎÈ „BÚÌÚ Ô‰מתמיּה וגֹו' ¿«≈¿¿∆»ְְִַַ

ואמר יׂשראל לקּלל ׁשרֹוצה ּבלק ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעל

ּכל ּכלֹות אחר העֹומד הּוא זה עם ְֵֶֶַַָָָהן

אין האּמֹות וכל יׁשּכן ּבדד יעמד ְְֲִֵַָָָָָֹֹֻֻהאּמֹות

רֹוצה ואי רּבֹות ׁשנים אפּלּו להם ְְֲִִִֵֶֶַָָָמבטח

העֹולם, סֹוף עד הּמתקּימת אּמה ְֲִֶֶַַַַָָָֹֻלעקר

MÁ˙È·ואֹומרֹו ‡Ï ÌÈBb·eּבא לא ּפרּוׁש ְְ«ƒ…ƒ¿«»ֵָֹ

ּכי לבדד ּכׁשּיהיּו מעלתם חׁשּבֹון ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָלגדר

ׁשּיּגיעּו הּגדֹולֹות ּבכל להם ּדֹומה ְְִֵֶֶֶַַָָאין

ָֻהאּמֹות:
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‰'.קללה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו לא(ברכות והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּׁשעה לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְָָ…»«ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ו)ּכעס וגֹו'(מיכה ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא "עּמי : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה'" צדקֹות ּדעת החיים.למען אור ְְִַַַַ

(è)ããáì íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ּכצּורים וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות אבֹות עלֿידי הּללּו, ÔkLÈ.ּוגבעֹות „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן – אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר .הּוא ְְְִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְְְֲֲִִֶַָָָֹ

·MÁ˙È ‡Ï ÌÈBb·e∑ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ל)ּכתרּגּומֹו: אעׂשה(ירמיה "ּכי : «ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן – וגֹו'" הּגֹוים ּבכל (דבריםכלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

d˙ÈÎÒט ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ Ôe�ÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôe�c˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»
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B‚Â'.ח) L‡¯Ó Èk 'B‚Â ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó»∆……«…¿ƒ≈…¿
לקּללֹו ּמקֹום מה לזה קּללֹו ה' אם ְְְִִֶֶַַָָָקׁשה

ּבזעימת ּצר מה ה' ּבֹו זעם אם ּגם ְְִִִִֶַַַַָָֹּבלעם,

למי לקּלל אּלא ּבלק לֹו קרא לא הלא ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹּבלעם

ּנתינת מה לדעת צרי עֹוד וגֹו', מקּלל ְְְִִֵֶַַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּמאמר ˆ¯ÌÈטעם L‡¯Ó Èkלּמאמר וגֹו' ֲַַַַַƒ≈…Àƒְֲַַַ

·w‡ ‰Óיׁש הּדברים ּכּונת על ולעמד וגֹו'. »∆…ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

מּמה המקּלל, האיׁש ׁשל הּדבר ּבעּקר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻלהעיר

הּבאה רעה הּדין ּכפי חּיב הּוא אם ְְִִִַַַַָָָָָָּנפׁש

יּנצל לא ּפנים ּכל על הּקללה ּבאמצעּות ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹעליו

מׁשּפט ּכפי הּוא ואם יקּלל, לא ּכי ּגם ְְְְִִִִִֶַַַָֹֻמּמּנה

ּביאת עליו ׁשּיתחּיב ּדבר עׂשה לא ְֱִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאלהים

ּבׁשלמא המקּלל, ראׁש על ּתׁשּוב קללתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָֹהרע,

לעׂשֹות ּגם מרּבה, טֹובה ׁשּמּדה לפי ְְְֲִִֶַַַָָָָָֻהּברכה

ּבמּדת מהם הּמתּברכים לבר ידידיו רצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה'

לּה ראּוי ׁשאינֹו למי ּגם ּברכתֹו ּתקּבל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהחסד

לא ּכי רעה מּדה ּכן ּׁשאין מה מעׂשיו, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכמֹו

וׁשלֹום: חס חּנם לאדם ה' ְְִֵַַָָָָָירע

ÔÎ‡יתּבר ׁשּמּדתֹו לפי הּוא הּדבר עּקר »≈ְְִִִִֶַַַָָָָ

לצּדיק ּבין רצֹונֹו לעֹוברי אּפֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַלהארי

ּומּדה לחטא, ׁשּירצה הגם לרׁשע ּבין ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּיחטא

ׁשּנאמרּו רחמים מּדֹות מּי"ג אחת היא ְֲִִִִֶֶֶַַַזֹו

יזעם אׁשר ּבעת זּולת ּתמיד ונֹוהגת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֹלמׁשה

ּבאּפ רגע ּכי ּדכתיב אזה' ל') (ּתהּלים ֹו ְְְִִִִִֶַַָ

ּבאֹותֹו ּבמׁשּפט הּנתּבע על הּדינים ְְְְְְִִִִִִַַַַָָמתּגּברים

ּוכמֹו אּפים, אר ׁשל זֹו מּדה ּתתנהג ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹזמן

הּקללה ּתסֹובב חברֹו את אדם ּכׁשּיקּלל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָכן

עליהם אּפֹו לֹו מארי ה' אׁשר ֲֲֲֲִֵֶֶֶַַָֹׁשעונֹותיו

לא עון לֹו אין אם אבל מּמּנּו, לּפרע ְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹימהר

ּכלּום: המקּלל קללת ְְְִִֵַַַּתֹועיל

„BÚּפגם יפעיל רׁשע עֹוׂשה ּכל ּכי ְְְְִִִֶֶַַַָָאׂשּכיל

אֹותּה ׁשּתלּויה ההּוא ּבענף עליֹונה ְְְִֶֶֶַָָָָָָּבמּדה

ּפֹוגם הּוא הּמּדה ּבכל ולא עליה, ׁשעבר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצוה

אחיזה ׁשּתהיה הּוא והּפגם נׁשמתֹו, ּבׁשרׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

מּמקֹור ולהנֹות ׁשם לעמד המרחק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻלחלק

ּבתֹו סֹופֹו נעּוץ המרחק זה וחלק ְְְִֵֶֶַַַָָֻהחּיים,

הּנפׁש ׁשרׁש מּמקֹום יֹונק וראׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶַַֹֹהחֹוטא

האדם ׁשב ׁשּלא עֹוד ּכל יהיה וזה ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹהחֹוטאת,

סֹוד הּוא וזה חטאֹו, על נפרע לא אֹו ְְְְִִֶֶַַָֹּבתׁשּובה

הּקּטגֹור מפרנס ׁשה' רז"ל ׁשאמרּו עון ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנֹוׂשא

הּנפרע זה הּוא וכי האדם, מחטא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּנברא

(ירמיה ּכאֹומרֹו פ"ג:) (זוח"ג עצמֹו ְְְְְִֵַָָָָמהאדם

ּותמּוגנּו ס"ד) (יׁשעיה ּוכתיב ,רעת ּתיּסר ְְְְְְִֵֵֵַַָָָב')

ּבכח הּדין יעֹורר המקּלל והאיׁש עוננּו, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹּביד

הּׁשּליט להׁשליט למהר הּזעם ּבעת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָהּקללה

לֹו: לרע ְַָָָּבאדם

„BÚּבׁשם יּקרא הארּור חלק ּכי לדעת ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָיׁש

הּכתּוב קראם וכן ּוזעימה, קללה ְְְְִֵֶַָָָָָָזה

הּמארה את וגֹו' ה' יׁשּלח כ"ח) (ּדברים ְְְְְִִִֵֶַַַָָּדכתיב

ּכּתֹות ׁשמֹות והם הּמגערת, ואת ְְְְְִִֵֶֶֶַוגֹו'

חמּורֹות עברֹות ּכנגד הּוא ּקללה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָהמחּבלים,

ּבלעם ּכׁשהיה ולזה קּלֹות, עברֹות ּכנגד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָוזעם

ּולצד הּזעם, עת ּבֹוחר היה אּמה לקּלל ְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻרֹוצה

הרעים מעׂשיהם ּבׁשביל זעּומים ּכּלם ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָֻהיֹותם

עם ּכי ּבלק וחׁשב להם, מֹועילים ּדבריו ְְִִִֶַַָָָָָָָהיּו

יּגידּו ּוכׁשפיו עון מהם יחּדל לא יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבני

ענף ׁשהּוא הּנפׁש מּתחלּואי נמלטּו לא ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹלֹו

ּבלעם אמר לזה ׁשאמרנּו, ּכמֹו Ó‰המרחק ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻ»

·w‡ׁשּבּה הּקדּׁשה ענפי ּבכל ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ∆…ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

העליֹוןנאח ּבּׁשרׁש ּבֹו אין יׂשראל ּבני עם זים ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּבאמצעּותֹו המרחק מחלק ׁשליטה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּום

עליֹונֹות מּדֹות ב' והּנה עליהם, הּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַיעֹורר

הוי"ה וׁשם אל ׁשם עליהם מתיחסים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׂשראל

יׂשראל יעקב נקרא ׁשּכן אל ׁשם הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹּברּו

ׁשהּוא מקֹום הּׁשרׁש אל לׁשלל אל יׁשר ְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּפרּוׁש

הוי"ה וׁשם המרחק, חלק והּוא הרע ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻּבחינת

ב' והם עּמֹו, ה' חלק ּכי ל"ב) (ׁשם ְְִִִֵֵֶַָּדכתיב

אמר ולזה יׂשראל ׁשהּׂשיגּו הּקדּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהדרגֹות

Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Óנׁשמתם ׁשרׁש ּכי »∆……«…≈ְִִֶָָֹ

ּכמֹו הרע חלק מּזה רׁשם ּבֹו אין זֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּבבחינה

ׁשהם עליֹון מקֹום ּבער ּגם למעלה, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמרנּו

הוי"ה ׁשם ׁשּבבחינת הּצּדיקים נׁשמֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשרׁשי

'‰ ÌÚÊ ‡Ïמדקּדק ׁשה' ּדקּדּוקים אפּלּו ּפרּוׁש …»«ְְְֲִִִֵֵֶַ

ּיֹועילּו מה ּומעּתה ׁשם, נמצא לא הּצּדיקים ְִִִִִֵַַַַָָָֹעם

ּבּׁשרׁש ׁשּיחּפׁש ותאמר ּוזעמיו, ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹקללֹותיו

ּבּטל לזה הּסֹובבים, ּובענפים להם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּקֹודם

אֹומרֹו והּוא מצא, ולא ׁשּבּקׁש מּטעם זֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹטענה

ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯Ó Èkהם צרים ּפרּוׁש וגֹו' ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְִֵֵֻ

הּצרים ראׁש וראה הּביט והּוא ּכּידּוע ְְִִִַַַָָָָָֹֻהאבֹות

ׁשּמּמּנּו מקֹום ראה ולא ואבֹותיו ּתרח ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהם

עליהם: הּדינים ְֲִִֵֵֶַיעֹורר

¯eÚLÂטעם ּכי הּדר זה על הּוא הּכתּוב ¿ƒִֶֶֶַַַַַָ

לא קּבה ולא זעם לא אֹומר ְֲִֵֶַַָֹֹֹֹׁשאני

אּלא הּוא כן לא לבד מהם ּבחלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּבּקׁשּתי

ׁשרׁש אחר חּפׂש ּגם צרים, ראׁש רֹואה ֲִִִֵֶֶַַַֹֹֻאני

ּובכל אׁשּורּנּו, ּומּגבעֹות אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִִֶָָָָהאּמהֹות

ולהיֹות ׁשם, ּדר ׁשּיּכנס מקֹום מצא לא ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹזה

מצא ׁשּלא יּתכן אי ּבּדבר להקׁשֹות ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיׁש

ולבן, ּבתּואל ּגם ואבֹותיו ּתרח ּבראׁשֹונים ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָנגע

אמר Ï‡לזה ÌÈBb·e ÔkLÈ „„·Ï ÌÚ Ô‰ ֶַָָ∆»¿»»ƒ¿…«ƒ…

·MÁ˙Èּתרח מּׁשרׁש ׁשרׁשֹו ׁשאין לבדד ּפרּוׁש ƒ¿«»ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּומ מיןואבֹותיו לבדד אּלא ההּוא ענף ּמין ְֲִִִֶַַָָָָָָ

קּורבה ׁשּום לֹו אין יׂשראל נׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶַָָמחצב

ואֹומרֹו MÁ˙È·מהּמֹולידים, ‡Ï ÌÈBb·eּפרּוׁש ְְִִֵַ«ƒ…ƒ¿«»ֵ

אחיהם ׁשהם ּגֹוים ׁשּנקראים אֹותם עם ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשאפּלּו

נקראים ׁשּׁשניהם ועׂשו יׁשמעאל והם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּמׁש

ּונתּתיו י"ז) (ּבראׁשית ּדכתיב יׁשמעאל ְְְְִִִִִִֵֵַָּגֹוים,

ּגֹוים, ׁשני כ"ה) (ׁשם ּדכתיב ועׂשו ּגדֹול, ְְְְִִִֵֵָָָלגֹוי

כ"א) (ׁשם לאברהם ה' אמר וכן יתחּׁשב, ְְְְִֵַַַָָָָָֹלא

ועׂשו יׁשמעאל למעט זרע ל יּקרא ביצחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכי

לקּלל מקֹום אין מעּתה זרעֹו, נחׁשבים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם

והגם לּבינֹונים, ולא לּצּדיקים לא ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹליׂשראל

והמרּגלים העגל עון עונֹות יׂשראל ּביד ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשהיּו

סליחה, לׁשֹון עליהם ה' אמר ּכבר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָוכּדֹומה,

ּכל מתּכעס ה' היה לא זה לטעם ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָָֹואּולי

חס לקּלל רֹוצה ּבלעם ׁשהיה הּימים ְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותם

ְָוׁשלֹום:

B¯ÓB‡a ÔeÎÈ „BÚÌÚ Ô‰מתמיּה וגֹו' ¿«≈¿¿∆»ְְִַַ

ואמר יׂשראל לקּלל ׁשרֹוצה ּבלק ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעל

ּכל ּכלֹות אחר העֹומד הּוא זה עם ְֵֶֶַַָָָהן

אין האּמֹות וכל יׁשּכן ּבדד יעמד ְְֲִֵַָָָָָֹֹֻֻהאּמֹות

רֹוצה ואי רּבֹות ׁשנים אפּלּו להם ְְֲִִִֵֶֶַָָָמבטח

העֹולם, סֹוף עד הּמתקּימת אּמה ְֲִֶֶַַַַָָָֹֻלעקר

MÁ˙È·ואֹומרֹו ‡Ï ÌÈBb·eּבא לא ּפרּוׁש ְְ«ƒ…ƒ¿«»ֵָֹ

ּכי לבדד ּכׁשּיהיּו מעלתם חׁשּבֹון ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָלגדר

ׁשּיּגיעּו הּגדֹולֹות ּבכל להם ּדֹומה ְְִֵֶֶֶַַָָאין

ָֻהאּמֹות:
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מןלב) להם עֹולה ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו .החׁשּבֹון, ְְְִִֶֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, הר(רש"י על אז עמד ּבלעם – מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מפרׁש, לכן מׁשל. ּבדבריו מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּגבֹוּה

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּמׁשל

(é)úîz ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®¨³Ÿ
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó ÈÓ∑'וכּו יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְְֲֵַַַַָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין – יעקב עפר אחר: ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, כב)מארּבע "לא(דברים : ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּובחמֹור", ּבׁשֹור יט)תחרֹוׁש ּבהם(ויקרא וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹƒ¿»∆…«
,Ï‡¯NÈׁשּלהם הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא זרע ÌÈ¯LÈ.רביעֹותיהן, ˙BÓ ÈLÙ� ˙Óz∑ׁשּבהם. ƒ¿»≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבהם י)וכּיֹוצא כג, זריעה(רש"י אּסּור ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל מעלתם את ּבכְך מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻּבׁשּבת

רק יׁש נח לבני ּבלבד.ׁשבעהעֹולם: ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל החייםמצֹות, אור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÚÈ˜·י ˙È·„ ‡i˜cÚc È�ÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ� ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó ÈÓׁשהרׁשע לפי הּנה ƒ»»¬««¬…¿ְִִֵֶָָָ

אפן איזה ּומבּקׁש ּבדעּתֹו מתחּכם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹהיה

ּבהם ׁשחּפׂש ׁשאמר ּכמֹו ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהרע

ענף ּכן ּגם ּבּקׁש ׁשם, ּדר לּכנס ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּובאבֹותיהם

ותעׂשה ּבֹו ׁשּתׁשלט לּקלּפה מיחד ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאחר

(ב"מ ז"ל ּכאֹומרם הּמסּפר ענין והּוא ְְְְְִִֶַַָָרׁשם,

הּמנּוי ּבדבר לא ׁשֹורה הּברכה אין ְְֵַַָָָָָָֹמ"ב.)

ּבּמסּפר הרע עין להכניס הרׁשע ורצה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָוכּו',

לֹו ׁשּנמׁשלּו עפר מנה מי ואמר מצא, ְְְְִִֶַָָָָָָָֹולא

הגםּדכתיב זֹו ּוברכה הארץ, ּכעפר יג) (ׁשם ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

ּביעקב אּלא נתקּימה לא לאברהם ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמרה

יעקב: עפר אמר ְֲֲֶַַַָָֹולזה

„BÚ,למנֹותם אדם הּגיע ׁשּלא לֹומר ְְִִִִֵֶַַַָָָֹנתּכּון

ה' צּוה עצמן למנֹות ּכׁשרֹוצים ְְְֲִִִִֶַָָאפּלּו

ּבׁשקלים אחר ּדבר ידי על אּלא לפקד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

ואֹומרֹו ּבטלאים, Ï‡¯NÈאֹו Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe ְְְִִָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈

ּבהמֹון הּדרגֹות ּבב' ׁשּידּבר ּׁשהקּדמנּו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלמה

אׁשר ּובּצּדיקים יעקב, ּבׁשם ׁשּיתּכּנּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהעם

ההמֹון ּכנגד אמר לזה יתּכּנּו, יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשם

·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó ÈÓאמר הּצּדיקים ּוכנגד , ƒ»»¬««¬…ְִִֶֶַַַָ

Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓeּבהם ׁשּיׁש ּפרּוׁש ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ֵֵֶֶָ

הגם ׁשהּצּדיקים ותדע מסּפר, לאין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָצּדיקים

והרׁשעים ּבמסּפרם, יפליגּו מּועטים ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָׁשּיהיּו

ּכאֹומרם מּועט מסּפרם רּבים ׁשּיהיּו הגם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבהפ

ּכׁשאמר לחזקיהּו ה' ׁשאמר כ"ו.) (סנהדרין ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָז"ל

אין לֹו אמר וגֹו' ׁשבנא את אׁשר רּבים ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָלפניו

לפי רבע לֹומר ודקּדק לרׁשעים, ְְְְְִִִִֵַַָָָֹמנין

ּדכתיב ּבאהליהם רבּוצים הם ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָׁשהּצּדיקים

הּמׁשּפתים, ּבין רבץ מ"ט) (ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹּביּׂשׂשכר

סֹוד יׁש ּגם עליהם, רֹובעת ׁשהּׁשכינה לפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָּגם

העֹולמֹות: וזּוּוג יחּוד יסֹובבּו ׁשהם ְְְִִֵֶַָָָָּבּדבר

„BÚעּמהם מפליא ה' ׁשהיה מה על ְִִֶֶַַַַָָָָרמז

וגֹו' הּיּלֹוד הּבן ּכל ּכׁשּגזרּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָּבמצרים

ׁשהיתה ראׁשֹונה מּלילה למעּברֹות מֹונים ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשהיּו

מֹועילים היּו ולא טֹובלת הּיהּודית ְְִִִִֶֶַָָָֹהאּׁשה

מסּפר לאין להם נפלאֹות עֹוׂשה ה' ְְְִִֵֶֶֶָָָָָׁשהיה

(שמו"ר ז"ל ּבמאמרם הּדברים ׁשּמפּזרים ְְְְֲִִֶַַָָָָֻּכמֹו

על לעמד יכֹולין היּו ולא י"א:) סֹוטה ְְֲִַַָָֹֹפכ"ג,

רבע את ּומסּפר אֹומרֹו והּוא ְְְְִִֵֶֶַָֹרביעֹותיהם,

ְִֵָיׂשראל:

.ÌÈ¯LÈ ˙BÓ ÈLÙ� ˙Ózעצמֹו ּדברי אּלּו »…«¿ƒ¿»ƒְְִֵֵַ

ז"ל אמרּו ּוכבר הּקדׁש, רּוח ּדברי ְְְְִֵֶַַָָֹֹולא

ׁשאין ּדברים לדּבר רֹוצה ּכׁשהיה ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ילקּוט)

יחּפץ, אׁשר לדּבר מּניחֹו ה' היה ליׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּזק

ÌÈ¯LÈואמר ˙BÓׁשחֹוזר ּכמֹותם אמר ולא ְַָ¿»ƒְְֵֶַָָֹ

ּגדֹול, ענין לׁשאל רׁשע הפליג יׂשראל, ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹעל

ׁשּיׁש קכ"ב:) (זוח"א אמת אנׁשי ז"ל ְְֱֵֵֶֶֶַָׁשאמרּו

הא' מיתתם, ּבׁשעת ּבּצּדיקים הדרגֹות ְְִִִִַַַַָָָָב'

מס ּבאין והֹולכת הּגּוף מן הּנפׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיֹוצאת

מקֹום עד מעּכב ּבאין העליֹון,מבּדיל האׁשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

ּגדר יּׂשיגּו לא הּנפׁש ׁשּביציאת צּדיקים ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויׁש

עד ּומתעּכבים ּומּיד ּתכף מּלכת ונמנעים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה

וכּדֹומה, חּטאים איזה להם יהיה אם מה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזמן

ּבחר ולזה הּדבר, יסֹובב ׁשהּוא ּכל חטא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָואפּלּו

מיתה ּבׁשעת ׁשּנפׁשֹו העליֹון ּגדר לׁשאל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבלעם

ּפניו את ּביׁשר ׁשהֹולכים אֹותם ּכמיתת ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָּתהיה

מעּכב: ּבאין מס ּבאין ְְְְִֵֵֵַַָָָיתּבר

„BÚ,נאמרּו הּקדׁש ּברּוח ּבזה ּגם ׁשּדבריו ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאפׁשר

ּביד מֹות נפׁשֹו ּתמּות היא ּבהם ְְְִֶַַַַָָָָוהּכּונה

עֹוד היה. ׁשּכן ּכמֹו יׂשראל ׁשיהרגּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׁשרים

ּדרכיו ייטיב הּמיתה ליֹום ׁשּבהּגיעֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָירצה

ׁשּבאּמֹות רׁשע ּכי ותֹועבֹותיו, הרעים ְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻמּמעׂשיו

ז"ל ּכמאמרם סֹוכנת לֹו ׁשהיתה ואתֹונֹו ְְֲֲֶֶֶַַָָָָָָהיה,

ׁשּבׁשעת ׁשּנתאּוה אּלא עליו, ּתּגיד ד':) ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ(ע"ז

ּולפי ׁשּבאּמֹות, ּכיׁשרים יׁשר ויהיה יׁשּוב ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻמיתה

הרע ּבתכלית רע הּוא והּנה מזּגֹו על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָׁשעמד

ׁשּיכֹול ּדבר ׁשאל לזה יׁשר, עׂשֹות מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָונמנע

יׁשר, יהיה מות ׁשל ּדכּדּוכּה ׁשּבׁשעת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָלהיֹות

ּבפרּוׁש לי ׁשאמרּו רׁשעים ראיתי ּבזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא

ימּותּו ותכף ּבתׁשּובה ׁשּיחזרּו יֹודעים היּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכי

לעמד יכֹולים ׁשאינם ׁשּיֹודעים אּלא עֹוׂשים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹהיּו

מל עליהם מל ּדבר ּכי אר זמן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבתׁשּובה

הרׁשע ׁשאל ולא לצלן, רחמנא ּוכסיל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹזקן

מן הּוא ּכי ׁשּביׂשראל הּצּדיקים ּכמיתת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּימּות

זֹו: להּׂשגה ׁשּיּגיע ְְִִֶַַַַָָָהּנמנע

.e‰Ók È˙È¯Á‡ È‰˙eזה אמר העם, אל חֹוזר ¿ƒ«¬ƒƒ»…ֵֶֶַָָָ

העֹולם, אחרית ׁשהּוא הּבא עֹולם ְֲִֶֶֶַַָָָָּכנגד

ׁשהּוא מי לּצּדיקים ּגם ּבּדין מעמיד ׁשה' ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַותדע

אחר לּנפׁש מהּמּׂשג הּנעלם ההּוא לאׁשר ֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻראּוי

ע"כ: ההדרגֹות ב' על התּפּלל לזה ְְִִֵֶַַַַָָָמיתה

„BÚמֹות מאמר ּבכּונת ּׁשּפרׁשנּו מה ְְְֲִֵֶַַַַַַָלפי

מאמר יתּבאר יׂשראל ׁשּיהרגּוהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיׁשרים

È˙È¯Á‡ È‰˙eלנּו ּׁשּקדם מה ּפי על וגֹו' ¿ƒ«¬ƒƒְִֶַַַָָ

ּבעֹולם קלּפה ל ׁשאין אמת אנׁשי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּמאמרי

אֹותּה, המחּיה סֹוד מהּקדּׁשה ניצֹוץ ּבּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאין

מקֹומֹות ּבכּמה זה ּבענין הארכּתי ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָּוכבר

וגֹו' הם לחמנּו ּכי ּבּפסּוק ל ׁשלח ְְְְְִֵֵַַַַָָָּובפרׁשת

על נהרג ּכׁשּבעליו ניצֹוץ ואֹותֹו ט'), ְְְֱִֶֶַַָָ(י"ד

הּטֹוב, ההּוא הּניצֹוץ מתּברר יׂשראל ְְְִִִֵֵֵַַַָָידי

ּפסלת, ּבלא נקי הּוא אם ּבֹו ידּבק ְְְְְִִִִִֶַָָֹֹולפעמים
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מאמר ÌÈ¯LÈוהּוא ˙BÓ ÈLÙ� ˙BÓzּובזה ְֲַַ»«¿ƒ¿»ƒֶָ

ּבאיׁש ידּבק הּניצֹוץ ּכי ּכמֹוהּו אחריתי ְְְֲִִִִִִִֶַַָָּתהיה

ּבדברי ּומצינּו ּכמֹוהּו, הּוא והרי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָיׂשראל

נפׁשֹו ּכי להאריז"ל) הּגלּגּולים (ס' ְְְְִִִִַַַָֻהמקּבלים

ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ּבחמֹורֹו ּבאה ּבלעם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשל

ׁשּמת והגם ּבאחריתֹו, ׁשּנתקן יֹורה וזה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָיאיר,

והצר מׁשּקץ הּניצֹוץ היה יׂשראל ידי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻעל

ׁשּבא עד ועמד ולּבּונים ּבגלּגּולים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהתלּבן

עלה ּומּׁשם יאיר ּבן ּפנחס ר' ׁשל ְֲִִִֶֶַָָָָָלאתֹונֹו

הראׁשֹון: ְִִָלמקֹומֹו

B‚Â'.יא) EÈzÁ˜Ï È·È‡ ·˜Ïּבלק נתרעם »……¿«¿«¿ƒ¿ְִֵַָָ

ּבלעם לֹו ׁשאמר ׁשהגם לפי הּברכה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָעל

לענין היא ׁשהּכּונה הבין וגֹו' ּדּבר אּוכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהיכל

אבל יקּלל לא לקּלל עליו ה' יסּכים לא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאם

והגם ,יבר ולא היא ּתעׂשה ואל ׁשב ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹהּברכה

אלהים יׂשים אׁשר הּדבר ּכן ּגם לֹו ֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

הּקללה ּבענין ׁשהּוא חׁשב אדּבר, אתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבפי

ּככל יעׂשה עׂשה לקּלל ּבפיו יׂשים ה' ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאם

ימנע ּברכה ּבפיו יׂשים אם אבל נפׁשֹו, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָאּות

ׁשּיעׂשה מהּמּוסר אינֹו ּכי יבר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹעצמֹו

ׁשאין אֹויביו לבר אחריו ׁשּׁשלח למי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזק

ּׁשּדקּדק מה והּוא ּבלק, את מקּלל אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

ÈÏׁשאמרÈÏּבתבת ˙ÈNÚ ‰Óיׂשראל ׁשּברּכת ְֵַƒֶַָ∆»ƒ»ƒְְִִֵֶַָ

לֹו: היא ְִָָקללה

C¯· zÎ¯a ‰p‰Âיתּבאר הּדבר, ּכפל טעם ¿ƒ≈≈«¿»»≈ְִֵֶֶַַַָָָ

על מתמיּה ׁשהּוא ּבלק על עֹוד ְְִִֶַַַַָָָּבהעיר

לבלעם ׁשהמּתין לתמּה יׁש עליו ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבלעם

ּכמֹו ּכּפיו הסּפיק ולא ּברכֹותיו ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַָָָֹעד

ּומי עֹוד, מּלבר למנעֹו ּבאחרֹונה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָׁשעׂשה

ּבלק היה יֹודע אכן מּמּנּו. יֹותר זה על ִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיחּוׁש

יׂשראל לקּלל להתחּכם יערים ערֹום ּבלעם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכי

אחריה לֹומר ּבהפלגה ּומבר מׁשּבח היה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָולזה

ּבמין ׁשאפּלּו ותמצא ּוקללֹות, ּוגנּות ְְְְְְֲִִִֶַָָָהׁשּפלֹות

ּברכה מין לֹומר מתחּכם היה עצמּה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהּברכה

(ילקּוט ילמדנּו ּבמדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו קללה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּבֹו

ּבּקׁש מקּלסן ׁשהרׁשע עם לׁשֹונם וזה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָתשע"א)

מתחּכם ׁשהיה הרי ּדבריהם. ׁשם יעּין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלגּנֹותן

ּבלק היה ולכן לקּללם, עצמּה ּבּברכה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָָּגם

ׁשעמד וכיון ּבתכלית ּיאמר מה לבלעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹממּתין

היה לא ליׂשראל מבר ּׁשהיה מה ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹנתּגּלה

אֹומרֹו והּוא טֹוב, לתכלית אּלא רע ְְְְְְִִֶַַַָלתכלית

:בר ְֵֵַָָּברכּת

„BÚּׁשּׁשמע מה על היתה ּבלק ׁשהקּפדת ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָנראה

ּכמֹוהּו להיֹות ּתאוה ׁשּנתאּוה ּבלעם ְְְֲִִִִִֶַַָָָָמּפי

ולּברכה מּלּבֹו היה ּׁשּבר מה ּכי יּגיד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה

אֹומרֹו והּוא ּברכהzÎ¯aיכּון, אֹותם ועׂשית ְְְֵַ≈«¿»ְְִָָָָָ

לֹומר ּדקּדק ולזה ּכמהּו, אחריתי ּותהי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאמרּת

להיֹות אחרים ׁשּמתּברכים ּפּום מלא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָֹבר

ְָּכמֹותם:

B‚Â'.יב) ¯ÓL‡ 'B‚Â ¯L‡ ˙‡ ‡Ï‰ּפרּוׁש ¬…≈¬∆¿∆¿…¿ֵ

חּיּוב עלי ׁשאין חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹלא

ולא ּפי ואסּתם לבר מה' הּדּבּור ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹּכׁשּיבֹוא

לבל מתרה הּוא הרי אּלא הּוא כן לא ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹֻאדּבר,

ּדר על ׁשמירה לׁשֹון ּדקּדק ולזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹיׁשּתק,

ואל ּפן הּׁשמר ּכל ל"ו.) (ׁשבּועֹות ז"ל ְְְִֵֶַָָָאֹומרם

יּדם לבל מזהר ׁשהּוא ּתעׂשה לא אּלא ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹֻאינֹו

אׁשמר מאמר וזּולת מיתה, חּיב יעבר ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹואם

ורּבֹותינּו הּוא, אנּוס ּומעּתה נׁשמע, היה ְְִֵֵַַָָָָָֹלא

ּולואי לֹו ׁשאמר אמרּו פ"כ) (במד"ר ְְֶַַָָז"ל

מה ׁשּכל הרי יׂשראל, מבר ולא מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהיה

מּלּבֹו: ולא היה אנּוס מבר ְְִִֵֶָָָָָָֹּׁשהיה

„BÚרמז (ילקּוט ז"ל אֹומרם ע"ד ְְְִֶַָירצה

ּבפיו עֹומד היה ּברזל ׁשל טס ְְִֵֶֶַַָָתשס"ז)

יכֹול, לבר מֹונעֹו, היה לקּלל רֹוצה היה ְְְִֵֵֶַָָָָָָאם

אֹומרֹו ‡ÓL¯והּוא B˙‡לדּבר ׁשאּוכל ּכדי ְְ…∆¿…ְְֵֵֶַַ

ׁשּנתּכּון אפׁשר אֹו מתאּלם, היה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזּולת

ּדברֹו ה' לׂשּום ּומצּפה מיחל הּוא ּכי לֹו ְְְִֵֶַַַָָלֹומר

אֹומרֹו והּוא לדּבר, ÈÙaּבפיו '‰ ÌÈNÈ ¯L‡ ְְְְִֵַ¬∆»ƒ¿ƒ

¯ÓL‡ B˙‡ּכי לּדבר, ּומצּפה מיחל ּפרּוׁש …∆¿…ְְִֵֵֶַַַָָ

וכל הּוא ּכדאי אינֹו אׁשר ּגדֹול טעם ְְְֲִֵֶַַַָָֹיטעם

טעם לּנפׁש ערב ּכּמה ּכּידּוע האּמֹות ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמׁשּפחֹות

והגם לׁשֹונֹו, על מּלתֹו אׁשר הּקדֹוׁש ְֲֲִֶַַַַַַָָֹהּכח

הּדברים יּגעּו לבל ּופרׁשנּו ּדבר ּבפיו ה' ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשעׂשה

נֹותן ּבן טעם יטעם כן ּפי על אף חזיר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹּבפה

לֹו: ויערב ְֱֶַַַטעם

B‚Â'.יג) Èz‡ ‡p EÏ ˜Ïa ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈»»»¿»ƒƒ¿
ּתבת ÈÏאמר B�·˜Â ¯Ó‡ Ìb ּבלׁשֹון�‡, ֵַַָ»«»«¿»¿ƒְָ

(במד"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר ְְִִִִֵֵֶַַָָוּדאית,

נ ׁשּיׂשראל ׁשראה ׁשאמרּו ׁשםפ"כ) פרצים ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ידע ׁשּלא לפי והּוא ּכאן, עד מׁשה, מת ְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשם

ּולפי ּבהם, ּתהיה ׁשהּפרצה חׁשב הּפרצה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָטעם
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(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eהחיים אור §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLàהחיים אור ¤§−Ÿ§©¥«
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éì-Bðá÷å äàøú àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ¦§¤®§¨§¦−

:íMî¦¨«
yxi"£ÈÏŒB�·˜Â∑לי קּללהּו צּוּוי: החיים.לׁשֹון אור ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑לא ּבלעם ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»ְִָֹ
עליהם ּתחּול ׁשּׁשם ּכסבּור מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָֹהיה

רֹואה ׁשאני הּפרצה היא וזֹו .הּקללה, ְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ËÏÈÓÏיא ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡�Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

e·�‡יד ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מאמר ÌÈ¯LÈוהּוא ˙BÓ ÈLÙ� ˙BÓzּובזה ְֲַַ»«¿ƒ¿»ƒֶָ

ּבאיׁש ידּבק הּניצֹוץ ּכי ּכמֹוהּו אחריתי ְְְֲִִִִִִִֶַַָָּתהיה

ּבדברי ּומצינּו ּכמֹוהּו, הּוא והרי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָיׂשראל

נפׁשֹו ּכי להאריז"ל) הּגלּגּולים (ס' ְְְְִִִִַַַָֻהמקּבלים

ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ּבחמֹורֹו ּבאה ּבלעם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשל

ׁשּמת והגם ּבאחריתֹו, ׁשּנתקן יֹורה וזה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָיאיר,

והצר מׁשּקץ הּניצֹוץ היה יׂשראל ידי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻעל

ׁשּבא עד ועמד ולּבּונים ּבגלּגּולים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהתלּבן

עלה ּומּׁשם יאיר ּבן ּפנחס ר' ׁשל ְֲִִִֶֶַָָָָָלאתֹונֹו

הראׁשֹון: ְִִָלמקֹומֹו

B‚Â'.יא) EÈzÁ˜Ï È·È‡ ·˜Ïּבלק נתרעם »……¿«¿«¿ƒ¿ְִֵַָָ

ּבלעם לֹו ׁשאמר ׁשהגם לפי הּברכה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָעל

לענין היא ׁשהּכּונה הבין וגֹו' ּדּבר אּוכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהיכל

אבל יקּלל לא לקּלל עליו ה' יסּכים לא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאם

והגם ,יבר ולא היא ּתעׂשה ואל ׁשב ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹהּברכה

אלהים יׂשים אׁשר הּדבר ּכן ּגם לֹו ֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

הּקללה ּבענין ׁשהּוא חׁשב אדּבר, אתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבפי

ּככל יעׂשה עׂשה לקּלל ּבפיו יׂשים ה' ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאם

ימנע ּברכה ּבפיו יׂשים אם אבל נפׁשֹו, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָאּות

ׁשּיעׂשה מהּמּוסר אינֹו ּכי יבר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹעצמֹו

ׁשאין אֹויביו לבר אחריו ׁשּׁשלח למי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזק

ּׁשּדקּדק מה והּוא ּבלק, את מקּלל אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

ÈÏׁשאמרÈÏּבתבת ˙ÈNÚ ‰Óיׂשראל ׁשּברּכת ְֵַƒֶַָ∆»ƒ»ƒְְִִֵֶַָ

לֹו: היא ְִָָקללה

C¯· zÎ¯a ‰p‰Âיתּבאר הּדבר, ּכפל טעם ¿ƒ≈≈«¿»»≈ְִֵֶֶַַַָָָ

על מתמיּה ׁשהּוא ּבלק על עֹוד ְְִִֶַַַַָָָּבהעיר

לבלעם ׁשהמּתין לתמּה יׁש עליו ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבלעם

ּכמֹו ּכּפיו הסּפיק ולא ּברכֹותיו ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַָָָֹעד

ּומי עֹוד, מּלבר למנעֹו ּבאחרֹונה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָׁשעׂשה

ּבלק היה יֹודע אכן מּמּנּו. יֹותר זה על ִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיחּוׁש

יׂשראל לקּלל להתחּכם יערים ערֹום ּבלעם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכי

אחריה לֹומר ּבהפלגה ּומבר מׁשּבח היה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָולזה

ּבמין ׁשאפּלּו ותמצא ּוקללֹות, ּוגנּות ְְְְְְֲִִִֶַָָָהׁשּפלֹות

ּברכה מין לֹומר מתחּכם היה עצמּה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהּברכה

(ילקּוט ילמדנּו ּבמדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו קללה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּבֹו

ּבּקׁש מקּלסן ׁשהרׁשע עם לׁשֹונם וזה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָתשע"א)

מתחּכם ׁשהיה הרי ּדבריהם. ׁשם יעּין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלגּנֹותן

ּבלק היה ולכן לקּללם, עצמּה ּבּברכה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָָּגם

ׁשעמד וכיון ּבתכלית ּיאמר מה לבלעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹממּתין

היה לא ליׂשראל מבר ּׁשהיה מה ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹנתּגּלה

אֹומרֹו והּוא טֹוב, לתכלית אּלא רע ְְְְְְִִֶַַַָלתכלית

:בר ְֵֵַָָּברכּת

„BÚּׁשּׁשמע מה על היתה ּבלק ׁשהקּפדת ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָנראה

ּכמֹוהּו להיֹות ּתאוה ׁשּנתאּוה ּבלעם ְְְֲִִִִִֶַַָָָָמּפי

ולּברכה מּלּבֹו היה ּׁשּבר מה ּכי יּגיד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה

אֹומרֹו והּוא ּברכהzÎ¯aיכּון, אֹותם ועׂשית ְְְֵַ≈«¿»ְְִָָָָָ

לֹומר ּדקּדק ולזה ּכמהּו, אחריתי ּותהי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאמרּת

להיֹות אחרים ׁשּמתּברכים ּפּום מלא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָֹבר

ְָּכמֹותם:

B‚Â'.יב) ¯ÓL‡ 'B‚Â ¯L‡ ˙‡ ‡Ï‰ּפרּוׁש ¬…≈¬∆¿∆¿…¿ֵ

חּיּוב עלי ׁשאין חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹלא

ולא ּפי ואסּתם לבר מה' הּדּבּור ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹּכׁשּיבֹוא

לבל מתרה הּוא הרי אּלא הּוא כן לא ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹֻאדּבר,

ּדר על ׁשמירה לׁשֹון ּדקּדק ולזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹיׁשּתק,

ואל ּפן הּׁשמר ּכל ל"ו.) (ׁשבּועֹות ז"ל ְְְִֵֶַָָָאֹומרם

יּדם לבל מזהר ׁשהּוא ּתעׂשה לא אּלא ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹֻאינֹו

אׁשמר מאמר וזּולת מיתה, חּיב יעבר ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹואם

ורּבֹותינּו הּוא, אנּוס ּומעּתה נׁשמע, היה ְְִֵֵַַָָָָָֹלא

ּולואי לֹו ׁשאמר אמרּו פ"כ) (במד"ר ְְֶַַָָז"ל

מה ׁשּכל הרי יׂשראל, מבר ולא מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהיה

מּלּבֹו: ולא היה אנּוס מבר ְְִִֵֶָָָָָָֹּׁשהיה

„BÚרמז (ילקּוט ז"ל אֹומרם ע"ד ְְְִֶַָירצה

ּבפיו עֹומד היה ּברזל ׁשל טס ְְִֵֶֶַַָָתשס"ז)

יכֹול, לבר מֹונעֹו, היה לקּלל רֹוצה היה ְְְִֵֵֶַָָָָָָאם

אֹומרֹו ‡ÓL¯והּוא B˙‡לדּבר ׁשאּוכל ּכדי ְְ…∆¿…ְְֵֵֶַַ

ׁשּנתּכּון אפׁשר אֹו מתאּלם, היה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזּולת

ּדברֹו ה' לׂשּום ּומצּפה מיחל הּוא ּכי לֹו ְְְִֵֶַַַָָלֹומר

אֹומרֹו והּוא לדּבר, ÈÙaּבפיו '‰ ÌÈNÈ ¯L‡ ְְְְִֵַ¬∆»ƒ¿ƒ

¯ÓL‡ B˙‡ּכי לּדבר, ּומצּפה מיחל ּפרּוׁש …∆¿…ְְִֵֵֶַַַָָ

וכל הּוא ּכדאי אינֹו אׁשר ּגדֹול טעם ְְְֲִֵֶַַַָָֹיטעם

טעם לּנפׁש ערב ּכּמה ּכּידּוע האּמֹות ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמׁשּפחֹות

והגם לׁשֹונֹו, על מּלתֹו אׁשר הּקדֹוׁש ְֲֲִֶַַַַַַָָֹהּכח

הּדברים יּגעּו לבל ּופרׁשנּו ּדבר ּבפיו ה' ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשעׂשה

נֹותן ּבן טעם יטעם כן ּפי על אף חזיר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹּבפה

לֹו: ויערב ְֱֶַַַטעם

B‚Â'.יג) Èz‡ ‡p EÏ ˜Ïa ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈»»»¿»ƒƒ¿
ּתבת ÈÏאמר B�·˜Â ¯Ó‡ Ìb ּבלׁשֹון�‡, ֵַַָ»«»«¿»¿ƒְָ

(במד"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר ְְִִִִֵֵֶַַָָוּדאית,

נ ׁשּיׂשראל ׁשראה ׁשאמרּו ׁשםפ"כ) פרצים ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ידע ׁשּלא לפי והּוא ּכאן, עד מׁשה, מת ְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשם

ּולפי ּבהם, ּתהיה ׁשהּפרצה חׁשב הּפרצה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָטעם
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(åè)äøwà éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤
:äk«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)áeL øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨¨−§¦®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìà¤¨¨−§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑אּלא תדּבר"? וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לצערֹו?ּכׁשה ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא(סנהדרין לֹו ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבלק אל ּתׁשּוב ּכרח על לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה .רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æé)øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬¨−¦®©³Ÿ¤
:ýåýé øac-äî ÷ìa BìÆ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑מקצתם להם הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
מקצתם אּלא נׁשארּו ‰'.ולא ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְֲִִֶָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)Bða éãò äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬
:øtö¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑אלי ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום ׁשל ˆt¯.ּבׁשליחּותֹו B�a∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): "וחיתֹוֿארץ",(בראשית (תהלים: ְִִֶָ¿ƒ…ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ

מים"קיד) "למעינֹו החיים.: אור ְְְִַָ

(èé)àìå øîà àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבּמדּבר? להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, B‚Â'.ׁשבעה ¯Ó‡ ‡e‰‰∑ ְְְֲִִִַַַָָָָָֻ«»«¿

ּבהם לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, החיים.ּבלׁשֹון אור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

Â‡�‡טו C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

È�aיט ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L�‡ È�· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È�· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L�‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשים יׂשראל היּו ְְְִִִֵֶֶָָָׁשּידּועים

לֹומר מהר הּגזרֹות p‡ּומבּטלים EÏּפרּוׁש ְְְִִֵֵַַַ¿»ֵ

ּפרצה מחּיבים ׁשהם רֹואה ׁשאני עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמהר

החליט לי וקבנֹו ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו קדם ְְְֱֲִִֶֶֶַָָֹזֹו

רׁשע: קללֹות ׁשּתּׂשיגם הּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָהוית

B‚Â'.יח) ˜Ïa Ìe˜ורז"ל לּמה, זֹו קימה »»¿ְִַַָָָ

מצחק ּבלק ׁשהיה לפי אמרּו ְְְִֵֶַָָָָָָ(ׁשם)

נתּכּון לזה עצמֹו ּברׁשּות ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבבלעם

צרי ּולדבריהם ּוׁשמע, קּום לֹו ואמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלהקניטֹו

ואּולי וא"ו, ּבתֹוספת ּוׁשמע אמר לּמה ְְֲֶֶַַַַָָָָָָלדעת

קימה, מּׁשעת לׁשמע ׁשּיתחיל לֹו לֹומר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּנתּכּון

אֹומרֹו ÚÓLe.והּוא Ìe˜ׁשאמר לפי ירצה אֹו ְְ¬»ְְִִֶֶַָ

לֹומר ׁשהזקיקֹו וגֹו' ּבלק אל ׁשּוב לבלעם ְְְְִִִֶֶַָָָה'

קּום אֹומר היה אם לזה ּבלק, לפני ְְִִִֵֵֶַָָָָָָהּדברים

ׁשּיקּום לֹומר ׁשרצֹונֹו נׁשמע יהיה ׁשמע ְְְְִִֶֶֶַַָָָָּבלק

חּיּוב אין אבל מעּמד ׁשּיׁשמע ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֻלׁשמע

לֹו, ויל יפנה לׁשמע ירצה לא אם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹּבּׁשמיעה

ּבׁשמיעה: וחּיּוב ּבקימה חּיּוב ּוׁשמע אמר ְְְֲִִִִִֶַָָָָָלזה

„BÚלׁשמע ׁשּזכה לֹו היא ׁשּקימה לֹומר ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיכּון

עֹוד והעירֹו ּגבֹוּה, מּמקֹום הּבאים ְְִִִִֵַַָָָָּדברים

הּדברים, ּדקּדּוקי ּכל להאזין עדיו אזנֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָלהּטֹות

ׁשאּתה מאֹותֹו ּבמדרגה יֹותר אּתה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָּובזה

ּדכתיב הּכׁשפים צּפֹור ׁשהּוא לאב ְְְֲִִִִִֶַַָָמחׁשיבֹו

אֹומרֹו והּוא ,ּבנ הּוא מעּתה צּפֹור, B�aּבן ְְְִִֵֶַָ¿

.¯tˆּׁשהקּדמנּו מה לפי הּכתּוב יתּבאר עֹוד ƒ…ְְְְִִִֵֶַַַָָ

הא' רעים, ּדברים ב' ּבֹו היּו זה רׁשע ְִִִֶָָָָָָּכי

ׁשּיבֹוא צרי והיה יׂשראל לקּלל רֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

עצמּה ׁשהּברכה והּב' ּכאמּור, ּפיו לעּקם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָמלא

לגנאיׁש ּבּה מכּון היה מּפיו יֹוצאה היתה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו לׁשבח לפרׁשּה הּקדׁש לרּוח צר ְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֹוהיה

לבלעם ּבלק ׁשחׁשד ּולפי למעלה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּכתבנּו

ּדבריו ּבתחּלת יׂשראל, את לבר חפץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּבב' להתּבֹונן עמדֹו על ׁשּיקּום לבלק ְְְְְִֵֶַַָָָָָאמר

ּכנגד ראׁשֹונה וזה יחׁשדּנּו, ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפרטים

ּכל ׁשאינם ּדברים ּבברכתֹו אֹומר ּׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמה

הקדׁש רּוח והיתה לטֹובה מפרׁשים ְְְְִֶַַָָָָָֹֹּכ

אֹומרֹו והּוא ׁשלמה לברכה ÚÓLeמפרׁשּתם ְְְְְְִֵַָָָָָ¬»

מה ּוכנגד אחרת, ׁשמיעה לרמז וא"ו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבתֹוספת

ּפיו את עֹוקם והּמלא לקּלל רֹוצה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשהיה

È„Úאמר ‰�ÈÊ‡‰עדיו ּביֹותר ׁשּיתקרב ּפרּוׁש ַָ«¬ƒ»»«ְְִֵֵֵֶָָָ

מּמבטא ׁשּמתעּקמין ׂשפתיו, ּבעקימת ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָויׂשּכיל

אנּוס ּכי העירֹו ּובזה ּבׂשפתיו, יבּטא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאׁשר

אֹויביו: ּכמבר יחׁשדֹו ולא ְְְְְִֵַָָָָֹהיה

B‚Â'.יט) Ì„‡ Ô·e 'B‚Â LÈ‡ ‡Ï'ב אמר …ƒ¿∆»»¿ַָ

יבטיח אׁשר הא' ּבחינֹות, ב' ּכנגד ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָהדרגֹות

אדם יחּכים אׁשר והּב' ּדבר, על לּזּולת ְְֲִֶַַַַַָָָָָָָהאדם

נֹוגעים ׁשאין ועניניו ּבהנהגֹותיו ּדבר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָעׂשֹות

הּזּולת הבטחת ׁשהּוא מאמר ּכנגד ְְֲֶֶֶַַַַַַַָָלּזּולת,

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iying meil inei xeriy

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני מּמּנּואּתה קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

("לבר" ּכמֹו "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר.‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר .הּוא ְְְֵֵֵָָָָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
C¯·e∑ּכמֹו רי"ש, ּגזרת הּוא וכן ,ּובּר עד)ּכמֹו וכן(תהלים חּרף, ּכמֹו חרף". "אֹויב י): המהּלל(שם ,"ּבר "ּובֹוצע : ≈≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַ

לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז – ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: הּגֹוזל את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּומבר
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ׁשם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבר

למּטה וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד החיים.הּוא אור ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ýåýé ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨¨−§¦§¨¥®§Ÿ̈³
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ּפׁשּוטֹו אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְְֲֵֵַַַָָ
נאה מדרׁש נדרׁש ‰ËÈa.הּוא ‡Ï∑מדקּדק אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן ּכמֹו∑ÏÓÚ.אחריהם עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ»»ְְֲֵָָָָָ
י) ו(שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום: לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים∑‰' מכעיסין אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה טו): :(שופטים ְִֵָָָָ¿«∆∆ְְְִִִֵֵֵֵָָָ
ּביניהֹון מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". החיים."וּיּתנּה אור ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ

ÏÂ‡כ Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙�ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰È�Èa≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fÎÈÂ·אמר Ï‡ LÈ‡ ‡Ïׁשאינֹו מאמר ּוכנגד , ַָ…ƒ≈ƒ«≈ְֲֵֶֶֶַָ

אמר לּזּולת ÌÁ�˙ÈÂנֹוגע Ì„‡ Ô·eׁשאינֹו ֵַַַַָ∆»»¿ƒ¿∆»ֵֶ

עׂשֹות, ּדּבר אׁשר על יּנחם אּלא ּבּזּולת ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמכּזב

ה', ּדּבר אׁשר ּדברים ב' יׁש ּׁשּלפנינּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּובּמה

והּב' להם, ּולהיטיב יׂשראל מלכּות להקים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָא'

לעם ּתֹורתֹו לתת רצֹונֹו לעׂשֹות ה' ְְֲֵֶַַַָָָׁשחׁשב

ּוכנגד ,יתּבר לֹו ׁשּנֹוגעים ּדברים והם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָקדֹוׁשֹו

ּבהבטחֹות ויכזב אל איׁש לא אמר ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשניהם

ויתנחם אדם ּובן לאבֹות, הבטיח אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהּטֹובֹות

ּתֹורתֹו לתת עֹולמֹו ּבהנהגֹות ּׁשחׁשב ְְִֵֶַַַָָָָָמּמה

ּכן ואם מצֹותיו, לקּים ּולהדריכם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָליׂשראל

ח"ו מכּזב ונמצא יׂשראל לקּלל יחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹאי

ּׁשחׁשב מה על ונחם לאבֹות ְְְִֶַַַַָָָָָָּבהבטחֹותיו

ֲעׂשֹות:

B¯ÓB‡ÂÌÁ�˙ÈÂ ·fÎÈÂּכלל וא"ו, ּבתֹוספת ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿∆»ְֶֶַָָ

ולאּבזה איׁש ׁשאינֹו א' הּדרגֹות, ב' ְְִֵֶֶַָָֹ

ּבּנבראים ׁשאפּלּו ּדבר ח"ו ּבֹו לחׁשד ועֹוד ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹאדם

ּבזה ונתּכּון והחרטה, הּכזב והּוא ּגרעֹון ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

עד יׂשראל קללת על ׁשּיסּכים הּנמנע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּמן

אדם ּובן ויכּזב איׁש ּדברים ב' ּבֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיּו

ּכל על ויכּזב איׁש ח"ו ׁשהיה ׁשהגם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָויתנחם

עׂשֹות ּׁשחׁשב למה ּׁשּנֹוגע למה יתחרט לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹזה

אחת ׁשּפעם וטעם יׂשראל, ּבאמצעּות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָרצֹונֹו

לפי אדם, ּבן אמר אחת ּופעם איׁש ְִִֶַַַַַַָָָָאמר

מעלה ּבגדר יׁשנֹו לּזּולת להיטיב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּמבטח

הּמתחרט ּובּפרט חׁשיבּות, לׁשֹון אמר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָלזה

אדם: ּובן אמר עצמֹו על ּׁשחׁשב מה ְֶֶַַַַַַָָָָעל

.'B‚Â ¯Ó‡ ‡e‰‰,להאדם חֹוזר הּכתּוב ּפׁשט «»«¿ְְֵַַָָָָ

הּדר זה על הקב"ה על לפרׁשֹו ְְְְֶֶֶֶַַַָָואפׁשר

לּמעׂשה צרי אינֹו מעׂשה לעׂשֹות ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָּכׁשרֹוצה

אֹומרֹו והּוא נעׂשה, הּוא ּבמאמר ‰‰e‡אּלא ְְְֲֲֶַַָָָ«

ּפרּוׁש אמר ּבסמּו ׁשהזּכיר האל ְְִִֵֵֵֶַָָָּפרּוׁש

וּתהי, אמר הּוא ׁשעׂשה NÚÈ‰ּפעּלֹותיו ‡ÏÂ ְְִֶַַָָָָֻ¿…«¬∆

(ּבראׁשית ּכאֹומרֹו למעׂשה יצטר לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָֹּפרּוׁש

ּבּמׁשנה אמרּו וכן כן, ויהי וגֹו' וּיאמר ו'ֿז') ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹא'

העֹולם, נברא מאמרֹות ּבעׂשרה פ"ה) ְֲֲִַַָָָָָָָ(אבֹות

ׁשּנעׂשהa„Â¯ואֹומרֹו ּוכׁשהּמעׂשה ּפרּוׁש וגֹו' ְְ¿ƒ∆ְְֲֲֵֶֶֶַַַָ

אֹומרם ּדר על קּים, ּכ ּכל אינֹו ְְֲֵֶֶַַַָָָָָּבמאמרֹו

כ"ו (אּיֹוב ּדכתיב ורֹועד רֹופף העֹולם ְְִִִֵֵֶָָָָׁשהיה

מּגערתֹו ויתמהּו ירֹופפּו ׁשמים עּמּודי ְְְְֲִִִֵַַַָָָי"א)

ה' ׁשּגער י"ב.) (חגיגה ז"ל חכמינּו ְְֲֲִֵֶַָָָָואמרּו

אֹומרֹו והּוא ונתקּימּו, קׁשיa„Â¯ּבהם לׁשֹון ְְְְְִֶַָ¿ƒ∆ְִ

‰pÓÈ˜È ‡ÏÂאּלא לקּימּנה יצטר ולא ּפרּוׁש ¿…¿ƒ∆»ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ּומתחּזקת: מתקּימת היא הּקׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָּבדּבּורֹו

B‚Â'.כ) C¯·e ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰מה לפי ƒ≈»≈»»¿ƒ≈≈¿ְִַ

ּדבר ה' וּיׂשם ה') (כ"ג ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַָָָָּׁשּפרׁשנּו

ׁשעׂש בלעם, ׁשּיפסיקּבפי רּוחני ּדבר ּבפיו ה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

ּׁשּכּונּו מה והּוא המדּברת, הּקדׁש לרּוח ּפיו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבין

ּבמאמרם ׁשהםרז"ל אּלא .מלא ּדבר (ילקּוט) ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּוׁשני מּלקּלל למנעֹו ּכדי הּדבר טעם ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתנּו

ּבּמאמר נתּכּון זה ּוכפי צֹודקים, ‰p‰הּטעמים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָƒ≈

ÈzÁ˜Ï C¯·ּבפיו ׁשּניתֹוסף ּבּמה ׁשהרּגיׁש »≈»»¿ƒְְִִִִֵֶֶֶַ

ׂשם לא ּכי ּובר ועֹוד ,בר ׁשּיּקרא ְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹּובלׁשֹונֹו

ּבלעם ׁשל לרצֹונֹו הּדבר ונׁשאר ּבפיו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּדבר

ׁשהּוא והגם לבר מכריחֹו ּפרּוׁש ּובר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלא

אֹומרֹו והּוא יכֹול, אינֹו ולהׁשיבּה חפץ ְְְֲִֵֵֵַָָָאינֹו

‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ:להחזירּה יכֹול אינֹו ּפרּוׁש ¿…¬ƒ∆»ְֲִֵֵַָָ

ÚÈa˜·.כא) ÔÂ‡ ËÈa‰ ‡Ïּפי על יתּבאר …ƒƒ»∆¿«¬…ְִִֵַָ

ׁשאמרּו רע"ה) ח"ג (רע"מ ז"ל ְְִֵֶֶָּדבריהם

הרע ּכח רׁשם נרׁשם האדם חטא ידי על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכי

הּמזּכרת הּפגם ּבחינת והיא עׂשאֹו ׁשּבֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאיבר

הּנמׁש הרע ּכח הּוא און ּופרּוׁש ז"ל, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבדבריהם

פעלּתי לא ל') (מׁשלי אֹומרֹו ּדר על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמהעברה,

את ה' יֹוליכם ה') קכ"ה (ּתהּלים ּוכתיב ְְִִִִֵֶֶָאון,

אמר ולזה האון, ‡ÔÂּפעלי ËÈa‰ ‡Ïׁשהּוא ְֲֵֶֶַָָָָֹ…ƒƒ»∆ֶ

ׁשהן ּביעקב אפּלּו אינֹו הרע הּמפעל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹרׁשם

נׁשמרים ׁשּכּלם יעקב ּבׁשם ׁשּיתּכּנּו העם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהמֹון

אינֹו הּׂשכל מּדר ׁשּיטעּו והגם רע, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמעׂשֹות

ּדר על הרע, חלק ׁשהּוא האון ּבנפׁשם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנקּבע

אין ּומּום וגֹו' יפה ּכּל ז') ד' (ׁשיר ְְִֵָָָֻאֹומרֹו

אּלא קבּוע מּום עֹוׂשה החטא ׁשאין ּפרּוׁש ,ְֵֵֵֶֶֶַַָָָּב

ּוכמֹו והדחה, רחיצה ידי על העֹובר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָלכלּו

(א' הּכתּוב ּׁשאמר ּבּמה (שהש"ר) ז"ל ְֶֶֶַַַָָָׁשרמזּו

ואֹומרֹו ׁשם, יעּין ונאוה, אני ׁשחֹורה ÏÂ‡ה') ְְְְְֲִַָָָָֻ¿…

Ï‡¯NÈa ÏÓÚ ‰‡¯ׁשּצרי ּפגם אפּלּו ּפרּוׁש »»»»¿ƒ¿»≈ְֲִִֵֶָָ

יׂשראל ׁשּנקראים ּבאֹותם אינֹו להעבירֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָעמל

הּצּדיקים: ִִֵֶַַׁשהם

B‡אֹומרֹו ‰ËÈaירצה ‡Ïחטא הּוא און ְְִֶ…ƒƒְֵֶָ

ּדר על און יּקרא הּוא ׁשּגם ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

בלּבי, ראיתי אם און י"ח) ס"ו (ּתהּלים ְְְִִִִִִִֶָָאֹומרֹו

ּביעקב, הרעה הּמחׁשבה אל מּביט ה' ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאין

הרעה הּמחׁשבה ּביעקב עֹוׂשה ׁשאין ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפרּוׁש

לֹומר ּדקּדק ולזה הרע, ענף ׁשהּו האון ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָרׁשם

ּכי ּפרּוׁש מהראּיה יֹותר ׁשהיא הּבטה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָלׁשֹון

מחׁשבה רֹואה הּוא ראׁשֹונה ּבראּיה ּכי ְְֲִִִִֶַַָָָָהגם

אין מפעלּה ּבפנימּיּות מּביט ּכׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהרעה,

לֹומר ודקּדק ÚÈa˜·און, ÔÂ‡ׁשאינֹו ּפרּוׁש ְְִֵֶַָ»∆¿«¬…ֵֵֶ

ּבהמֹון אפּלּו וזה רׁשם, ההּוא החטא ּבֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַעֹוׂשה

הּצּדיקים ּוכנגד יכּנה, יעקב ּבׁשם אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהעם

אמר ¯‡‰ׁשּבהם ‡ÏÂּבלּתי מחׁשבה אפּלּו ֶֶַָָ¿…»»ְְֲִִִַָָ

ּבכח הרע יצר עּמֹו ׁשעמל עמל הּנקרא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהגּונה

והּצּדיקים הּׂשכל מּדר להּטֹותּה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמחׁשבה

אֹומרֹו והּוא ּבקרּבם, חלל ÏÓÚלּבם ‰‡¯ ‡ÏÂ ְְְְִִָָָָ¿…»»»»
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(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני מּמּנּואּתה קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

("לבר" ּכמֹו "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר.‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר .הּוא ְְְֵֵֵָָָָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
C¯·e∑ּכמֹו רי"ש, ּגזרת הּוא וכן ,ּובּר עד)ּכמֹו וכן(תהלים חּרף, ּכמֹו חרף". "אֹויב י): המהּלל(שם ,"ּבר "ּובֹוצע : ≈≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַ

לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז – ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: הּגֹוזל את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּומבר
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ׁשם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבר

למּטה וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד החיים.הּוא אור ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ýåýé ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨¨−§¦§¨¥®§Ÿ̈³
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ּפׁשּוטֹו אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְְֲֵֵַַַָָ
נאה מדרׁש נדרׁש ‰ËÈa.הּוא ‡Ï∑מדקּדק אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן ּכמֹו∑ÏÓÚ.אחריהם עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ»»ְְֲֵָָָָָ
י) ו(שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום: לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים∑‰' מכעיסין אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה טו): :(שופטים ְִֵָָָָ¿«∆∆ְְְִִִֵֵֵֵָָָ
ּביניהֹון מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". החיים."וּיּתנּה אור ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ

ÏÂ‡כ Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙�ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰È�Èa≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fÎÈÂ·אמר Ï‡ LÈ‡ ‡Ïׁשאינֹו מאמר ּוכנגד , ַָ…ƒ≈ƒ«≈ְֲֵֶֶֶַָ

אמר לּזּולת ÌÁ�˙ÈÂנֹוגע Ì„‡ Ô·eׁשאינֹו ֵַַַַָ∆»»¿ƒ¿∆»ֵֶ

עׂשֹות, ּדּבר אׁשר על יּנחם אּלא ּבּזּולת ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמכּזב

ה', ּדּבר אׁשר ּדברים ב' יׁש ּׁשּלפנינּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּובּמה

והּב' להם, ּולהיטיב יׂשראל מלכּות להקים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָא'

לעם ּתֹורתֹו לתת רצֹונֹו לעׂשֹות ה' ְְֲֵֶַַַָָָׁשחׁשב

ּוכנגד ,יתּבר לֹו ׁשּנֹוגעים ּדברים והם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָקדֹוׁשֹו

ּבהבטחֹות ויכזב אל איׁש לא אמר ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשניהם

ויתנחם אדם ּובן לאבֹות, הבטיח אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהּטֹובֹות

ּתֹורתֹו לתת עֹולמֹו ּבהנהגֹות ּׁשחׁשב ְְִֵֶַַַָָָָָמּמה

ּכן ואם מצֹותיו, לקּים ּולהדריכם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָליׂשראל

ח"ו מכּזב ונמצא יׂשראל לקּלל יחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹאי

ּׁשחׁשב מה על ונחם לאבֹות ְְְִֶַַַַָָָָָָּבהבטחֹותיו

ֲעׂשֹות:

B¯ÓB‡ÂÌÁ�˙ÈÂ ·fÎÈÂּכלל וא"ו, ּבתֹוספת ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿∆»ְֶֶַָָ

ולאּבזה איׁש ׁשאינֹו א' הּדרגֹות, ב' ְְִֵֶֶַָָֹ

ּבּנבראים ׁשאפּלּו ּדבר ח"ו ּבֹו לחׁשד ועֹוד ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹאדם

ּבזה ונתּכּון והחרטה, הּכזב והּוא ּגרעֹון ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

עד יׂשראל קללת על ׁשּיסּכים הּנמנע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּמן

אדם ּובן ויכּזב איׁש ּדברים ב' ּבֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיּו

ּכל על ויכּזב איׁש ח"ו ׁשהיה ׁשהגם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָויתנחם

עׂשֹות ּׁשחׁשב למה ּׁשּנֹוגע למה יתחרט לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹזה

אחת ׁשּפעם וטעם יׂשראל, ּבאמצעּות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָרצֹונֹו

לפי אדם, ּבן אמר אחת ּופעם איׁש ְִִֶַַַַַַָָָָאמר

מעלה ּבגדר יׁשנֹו לּזּולת להיטיב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּמבטח

הּמתחרט ּובּפרט חׁשיבּות, לׁשֹון אמר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָלזה

אדם: ּובן אמר עצמֹו על ּׁשחׁשב מה ְֶֶַַַַַַָָָָעל

.'B‚Â ¯Ó‡ ‡e‰‰,להאדם חֹוזר הּכתּוב ּפׁשט «»«¿ְְֵַַָָָָ

הּדר זה על הקב"ה על לפרׁשֹו ְְְְֶֶֶֶַַַָָואפׁשר

לּמעׂשה צרי אינֹו מעׂשה לעׂשֹות ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָּכׁשרֹוצה

אֹומרֹו והּוא נעׂשה, הּוא ּבמאמר ‰‰e‡אּלא ְְְֲֲֶַַָָָ«

ּפרּוׁש אמר ּבסמּו ׁשהזּכיר האל ְְִִֵֵֵֶַָָָּפרּוׁש

וּתהי, אמר הּוא ׁשעׂשה NÚÈ‰ּפעּלֹותיו ‡ÏÂ ְְִֶַַָָָָֻ¿…«¬∆

(ּבראׁשית ּכאֹומרֹו למעׂשה יצטר לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָֹּפרּוׁש

ּבּמׁשנה אמרּו וכן כן, ויהי וגֹו' וּיאמר ו'ֿז') ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹא'

העֹולם, נברא מאמרֹות ּבעׂשרה פ"ה) ְֲֲִַַָָָָָָָ(אבֹות

ׁשּנעׂשהa„Â¯ואֹומרֹו ּוכׁשהּמעׂשה ּפרּוׁש וגֹו' ְְ¿ƒ∆ְְֲֲֵֶֶֶַַַָ

אֹומרם ּדר על קּים, ּכ ּכל אינֹו ְְֲֵֶֶַַַָָָָָּבמאמרֹו

כ"ו (אּיֹוב ּדכתיב ורֹועד רֹופף העֹולם ְְִִִֵֵֶָָָָׁשהיה

מּגערתֹו ויתמהּו ירֹופפּו ׁשמים עּמּודי ְְְְֲִִִֵַַַָָָי"א)

ה' ׁשּגער י"ב.) (חגיגה ז"ל חכמינּו ְְֲֲִֵֶַָָָָואמרּו

אֹומרֹו והּוא ונתקּימּו, קׁשיa„Â¯ּבהם לׁשֹון ְְְְְִֶַָ¿ƒ∆ְִ

‰pÓÈ˜È ‡ÏÂאּלא לקּימּנה יצטר ולא ּפרּוׁש ¿…¿ƒ∆»ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ּומתחּזקת: מתקּימת היא הּקׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָּבדּבּורֹו

B‚Â'.כ) C¯·e ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰מה לפי ƒ≈»≈»»¿ƒ≈≈¿ְִַ

ּדבר ה' וּיׂשם ה') (כ"ג ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַָָָָּׁשּפרׁשנּו

ׁשעׂש בלעם, ׁשּיפסיקּבפי רּוחני ּדבר ּבפיו ה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

ּׁשּכּונּו מה והּוא המדּברת, הּקדׁש לרּוח ּפיו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבין

ּבמאמרם ׁשהםרז"ל אּלא .מלא ּדבר (ילקּוט) ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּוׁשני מּלקּלל למנעֹו ּכדי הּדבר טעם ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתנּו

ּבּמאמר נתּכּון זה ּוכפי צֹודקים, ‰p‰הּטעמים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָƒ≈

ÈzÁ˜Ï C¯·ּבפיו ׁשּניתֹוסף ּבּמה ׁשהרּגיׁש »≈»»¿ƒְְִִִִֵֶֶֶַ

ׂשם לא ּכי ּובר ועֹוד ,בר ׁשּיּקרא ְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹּובלׁשֹונֹו

ּבלעם ׁשל לרצֹונֹו הּדבר ונׁשאר ּבפיו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּדבר

ׁשהּוא והגם לבר מכריחֹו ּפרּוׁש ּובר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלא

אֹומרֹו והּוא יכֹול, אינֹו ולהׁשיבּה חפץ ְְְֲִֵֵֵַָָָאינֹו

‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ:להחזירּה יכֹול אינֹו ּפרּוׁש ¿…¬ƒ∆»ְֲִֵֵַָָ

ÚÈa˜·.כא) ÔÂ‡ ËÈa‰ ‡Ïּפי על יתּבאר …ƒƒ»∆¿«¬…ְִִֵַָ

ׁשאמרּו רע"ה) ח"ג (רע"מ ז"ל ְְִֵֶֶָּדבריהם

הרע ּכח רׁשם נרׁשם האדם חטא ידי על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכי

הּמזּכרת הּפגם ּבחינת והיא עׂשאֹו ׁשּבֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאיבר

הּנמׁש הרע ּכח הּוא און ּופרּוׁש ז"ל, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבדבריהם

פעלּתי לא ל') (מׁשלי אֹומרֹו ּדר על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמהעברה,

את ה' יֹוליכם ה') קכ"ה (ּתהּלים ּוכתיב ְְִִִִֵֶֶָאון,

אמר ולזה האון, ‡ÔÂּפעלי ËÈa‰ ‡Ïׁשהּוא ְֲֵֶֶַָָָָֹ…ƒƒ»∆ֶ

ׁשהן ּביעקב אפּלּו אינֹו הרע הּמפעל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹרׁשם

נׁשמרים ׁשּכּלם יעקב ּבׁשם ׁשּיתּכּנּו העם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהמֹון

אינֹו הּׂשכל מּדר ׁשּיטעּו והגם רע, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמעׂשֹות

ּדר על הרע, חלק ׁשהּוא האון ּבנפׁשם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנקּבע

אין ּומּום וגֹו' יפה ּכּל ז') ד' (ׁשיר ְְִֵָָָֻאֹומרֹו

אּלא קבּוע מּום עֹוׂשה החטא ׁשאין ּפרּוׁש ,ְֵֵֵֶֶֶַַָָָּב

ּוכמֹו והדחה, רחיצה ידי על העֹובר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָלכלּו

(א' הּכתּוב ּׁשאמר ּבּמה (שהש"ר) ז"ל ְֶֶֶַַַָָָׁשרמזּו

ואֹומרֹו ׁשם, יעּין ונאוה, אני ׁשחֹורה ÏÂ‡ה') ְְְְְֲִַָָָָֻ¿…

Ï‡¯NÈa ÏÓÚ ‰‡¯ׁשּצרי ּפגם אפּלּו ּפרּוׁש »»»»¿ƒ¿»≈ְֲִִֵֶָָ

יׂשראל ׁשּנקראים ּבאֹותם אינֹו להעבירֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָעמל

הּצּדיקים: ִִֵֶַַׁשהם

B‡אֹומרֹו ‰ËÈaירצה ‡Ïחטא הּוא און ְְִֶ…ƒƒְֵֶָ

ּדר על און יּקרא הּוא ׁשּגם ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

בלּבי, ראיתי אם און י"ח) ס"ו (ּתהּלים ְְְִִִִִִִֶָָאֹומרֹו

ּביעקב, הרעה הּמחׁשבה אל מּביט ה' ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאין

הרעה הּמחׁשבה ּביעקב עֹוׂשה ׁשאין ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפרּוׁש

לֹומר ּדקּדק ולזה הרע, ענף ׁשהּו האון ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָרׁשם

ּכי ּפרּוׁש מהראּיה יֹותר ׁשהיא הּבטה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָלׁשֹון

מחׁשבה רֹואה הּוא ראׁשֹונה ּבראּיה ּכי ְְֲִִִִֶַַָָָָהגם

אין מפעלּה ּבפנימּיּות מּביט ּכׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהרעה,

לֹומר ודקּדק ÚÈa˜·און, ÔÂ‡ׁשאינֹו ּפרּוׁש ְְִֵֶַָ»∆¿«¬…ֵֵֶ

ּבהמֹון אפּלּו וזה רׁשם, ההּוא החטא ּבֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַעֹוׂשה

הּצּדיקים ּוכנגד יכּנה, יעקב ּבׁשם אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהעם

אמר ¯‡‰ׁשּבהם ‡ÏÂּבלּתי מחׁשבה אפּלּו ֶֶַָָ¿…»»ְְֲִִִַָָ

ּבכח הרע יצר עּמֹו ׁשעמל עמל הּנקרא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהגּונה

והּצּדיקים הּׂשכל מּדר להּטֹותּה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמחׁשבה

אֹומרֹו והּוא ּבקרּבם, חלל ÏÓÚלּבם ‰‡¯ ‡ÏÂ ְְְְִִָָָָ¿…»»»»
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(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«
i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑,"מּמצרים יצא עם "הּנה אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא BÏ.לא Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף ּתֹועפֹות"(איוב "וכסף : ְֱִִֵֶַָָָָָֹֹ¿¬…¿≈ְְְְֵֶֶֶֶַָֹֹ
לׁשֹון ׁשהּוא אני ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון א)– זה(בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :. ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑:רּבֹותינּו ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. סח)עפיפת הּׁשדים(גיטין החיים.אּלּו אור ¬…¿≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âë)øîàé úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁ�Œ‡Ï Èk∑מנחׁשים ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
B‚Â'.וקֹוסמים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑.הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד יֹוׁשביןעֹוד ׁשהן ּכל, לעין חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְִ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים (ישעיהלפניו ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
צריכיםל) אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, לׁשֹון אינֹו – ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו :ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלמנחׁש
אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים להם.נמסראינן מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה נביאיהם ּפי על להם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּכן ּתרּגם לא .ואֹונקלּוס ְְְְִֵֵֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, "וּיקרא",(ויקרא ּבלׁשֹון מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ׁשּמּבחינתֹולמּטהואּלּו אפֹוא, מּובן הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכְך מיחדת חׁשיבּות הּׁשרת.למעלהיׁשנּה מּמלאכי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

Óe¯Â‡כב ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ� ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈaהגם ׁשהּצּדיקים לֹומר נתּכּון ּגם . ¿ƒ¿»≈ְֲִִִֵֶַַַַַַ

אינם ּבּתֹורה עסקם וכל מצֹות ְְְִִִֵֶַָָָָׁשעֹוׂשים

אֹומרֹו ּדר על עמל להם ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמרּגיׁשים

אדרּבא אּלא בעיני, הּיא עמל ע"ג) ְְְִִִֵֶַַָָָָָ(ּתהּלים

ּבׁשעׁשּועים הּמׁשּתעׁשע ּוכאדם הּמרויח ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָּכאדם

אֹומרֹו ּדר על נתּכּון ּגם ּבּתֹורה. חׁשקם ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹלרב

ּכי גבּורה, לי בינה אני י"ד) ח' ְְֲִִִִִֵָָ(מׁשלי

ּבּה ּומתמידין ּבּתֹורה עֹוסקים ְְְִִִִִֶַַַַָָּכׁשהּצּדיקים

היא ׁשאדרּבה הּתֹורה ּבעסק עמל להם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּגבּורה: לֹו ְֶֶָנֹותנת

„BÚהּדרגֹות ב' ּבאמצעּות ּכי לֹומר ְְְְִִֶֶַַָָירצה

על מקּפיד הקב"ה אין ּביׂשראל ְְְִִֵֵֵֶַַָׁשּיׁש

מאּבדם אינֹו ּובזה מהאּמֹות ׁשּבעֹולם ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרׁשע

על ּובנׂשיאת עֹולמֹו ּבבריאת יגע אינֹו ְְִִִִֵֵַַַַָָֹּגם

אֹומרֹו והּוא לעֹולם, הּצריכין הּדברים ְְְְְִִִַַָָָָלכל

ÔÂ‡ ËÈa‰ ‡Ïּגם יעקב, ּבׁשביל ּבעֹולם ׁשּיׁש …ƒƒ»∆ְֲִִֵֶַַָָֹ

העֹולם ּבסבילת ּכביכֹול ׁשעמל עמל רֹואה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאינֹו

לֹו חׁש אינֹו הּכל צרכיו ּובסּפּוק ְְְִִֵַָָָָֹּובמזֹונֹותיו

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, ּבׁשבילÏ‡¯NÈaּבׁשביל ְְְְִִִֵָ¿ƒ¿»≈ְִִ

ּבדר הֹולכים יׂשראל ׁשאם ּתמצא וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָיׂשראל,

ונּזֹונים לעֹולם טּובֹו נֹותן ה' והּמצות ְְְִִִֵַַָָָֹהּתֹורה

המבּקׁשים ּומעּתה יחד, האּמֹות ּגם ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָֻונהנים

ויֹוׁשביו. העֹולם לאּבד מבּקׁשים זֹו אּמה ְְְְְֲִֵַַַָָָָֹֻלעקר

ּבאֹומרֹו נתּכּון Ï‡¯NÈaעֹוד ÏÓÚ ‰‡¯ ‡ÏÂ ְְְִֵַ¿…»»»»¿ƒ¿»≈

רּוח נחת ּבֹו עֹוׂשים צפצּופם ּכל הּצּדיקים ְִִִִִַַַַַָָּכי

ּדר על ּכביכֹול אֹותֹו מיּגעים ואינם ְְְְִִֵֶֶַַַָָלה'

ּבדבריכם, ה' הֹוגעּתם י"ז) ב' (מלאכי ְְְְְִִֵֶֶַַָאֹומרֹו

ּביׂשראל: עמל ראה ולא אמר ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹולזה

.Ba CÏÓ ˙Úe¯˙e BnÚ ÂÈ‰Ï‡ ּפרּוׁש‰' ¡…»ƒ¿«∆∆ֵ

ּבׁשם הּנקראים ׁשהזּכיר, ּבחינֹות ב' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָּכנגד

יׂשראל ּבׁשם והּמתּכּנים עם, ההמֹון ׁשהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיעקב

הּצּדיקים, BnÚׁשהם ÂÈ‰Ï‡ הּצּדיקים‰' הם ִִֵֶַַ¡…»ƒִִֵַַ

ׁשם ׁשהּוא ה' אמר לזה מאהבה, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשעֹוׂשים

הּדין לצד הּצּדיק עבֹודת ׁשאין לֹומר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַהחסד

ודקּדק טֹוב, ּׁשהּוא ּבּמה הּטֹוב אֹוהב ְְִֵֵֶֶֶַַָאּלא

מיּסרהּו ה' ׁשאם ּתחׁשב ׁשּלא אלהיו ְְֱֲִֵֶֶַַַָֹֹֹלֹומר

ׁשּייּסרהּו ׁשהגם אלהיו אמר לזה אחֹור, ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׁשּוב

ההמֹון ּכת ּוכנגד יעמד, אהבתֹו מׁשמרת ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

אמר יעקב ּבׁשם Baהּנקראים CÏÓ ˙Úe¯˙e ְְֲִִֵַַַָָֹ¿«∆∆

הּמׁשּפט: לצד ירא ְְִֵֶַַָָׁשהּוא

„BÚ'ה ּבחר ׁשּלא הּׂשגתם ׁשבח לֹומר ְִֶֶֶַַַַָָָָֹירצה

ּבהם ׁשעׂשה ועֹוד עּמם, אּלא ׁשמֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָלׁשּכן

ּבֹו ּׁשּנֹותנין מה ּכל לאּבד ׁשּיכֹולין עליֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹּכח

אֹומרֹו והּוא עֹולם, ּכמל Úe¯˙e˙עיניהם ְְְֵֵֶֶֶָ¿«

Ba CÏÓקמיהם יאּבד ׁשה' צריכין אין ּפרּוׁש ∆∆ְְִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּתמצא וכן זֹו. הדרגה יׁש עצמן ּבהן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא

עיניהם ּבֹו ׁשּנֹותנים מקֹום ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּצּדיקים

היכלת: ּבעלי הם הּנבראים ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלהׁשחית

„BÚּברכֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֵֶֶַָָָיתּבאר

סֹורקים ׁשהיּו עקיבא רּבי על ְֲִִִֶַַָָס"א:)

ּבאחד מארי והיה ּברזל ׁשל ּבמסרקֹות ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּבׂשרֹו

אֹומרֹו והּוא BnÚוכּו', ÂÈ‰Ï‡ מדּבק‰' ּפרּוׁש ְְְ¡…»ƒְֵֵַ

ׁשּתרּועת הגם החּבה ּבתכלית אלהיו ּבה' ְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָֹנפׁשֹו

ואפּלּו ּבׂשרֹו, ׁשּסֹורקים ּברזל ּבׁשבט ּבֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָמל

וכּו' סֹורקין ׁשהיּו ּבֹו ׁשהּׁשבט עצמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּבּזמן

עּמֹו: אלהיו ה' כן ּפי על ֱִִֵַַָֹאף

ÌÈ¯ˆnÓ.כב) Ì‡ÈˆBÓ Ï‡אמרÌ‡ÈˆBÓ ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒַָƒ»

(ּברכֹות אמרּו ׁשרז"ל הגם הֹוציאם, ְְְֲִֶַַַָָָֹולא

על אף מּכאן והֹוכיחּו מׁשמע ּדאפיק ְְְִִִַַַַָָל"ח.)

אֹומר היה אם עבר לׁשֹון מׁשמע יֹותר כן ְְִִֵֵֵַַָָָָּפי

ִָהֹוציאם:

‰‡¯�Â(:קט"ז (ּפסחים ז"ל אֹומרם ּדר על ¿ƒ¿∆ְְִֶֶַָָ

את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְִֶַָָָָָּבכל

אמרּו ּכן על מּמצרים, יצא הּוא ּכאּלּו ְְְְִִִִֵַַַָָָעצמֹו

ּפסח ליל ּכל ּכי הּתֹורה ּפנימּיּות ְְִִִֵֵֶַַָָיֹודעי

ונֹוספים מהּקלּפה הּקדּׁשה ּכחֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻמתּבררים

ׁשל עצמּה הּבחינה והיא יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבעם

אֹומרֹו והּוא מצרים, Ì‡ÈˆBÓיציאת Ï‡ּכי ְְְְִִִַַ≈ƒ»ִ

וׁשנה ׁשנה ּבכל אּלא לבד ראׁשֹונה יציאה ְְְְִִֶַָָָָָָָָֹלא

טעם ונתן ּכּנזּכר, BÏמֹוציאם Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k ְְִִַַַַַָָ¿¬…¿≈

לרֹוממם אֹותם ּומחּזק מֹוסיף ה' ּכי ְְְִִֵֵַָָּפרּוׁש

עד עליהם ה' חׁשב אׁשר לרֹוממּות קץ ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָואין

ּבּקדּׁשה, הרע ּתערבת ׁשּום יּׁשאר ׁשּלא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּגדר

אֹומרֹו ÚÈa˜·והּוא LÁ� ‡Ï Èkלבחינת רמז ְְƒ…««¿«¬…ְִִַַָ

ראׁש ׁשהּוא נחׁש הּנקראת לבחינה ּגם ְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּנחּוׁש

ולא ּתעקר נחׁש הּנקרא הרׁשע ס"מ ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹהּקלּפה

(זכריה אֹומרֹו ּדר על ּביעקב, מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיּׁשאר

הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח ואת ב') ְְֲִִֶֶַַַָָָֻי"ג

מּמּנה, למּטה טמאה ּבחינת הּוא קסם ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻולא

ותהיה הּמעלה ׁשלמּות ּבגדר יׂשראל יהיּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָואז

ּׁשּגמרמעלתם מה והּוא הּמלאכים, מן יֹותר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ÚÈÏ˜·אמר ¯Ó‡È ˙Úkרז"ל ואמרּו וגֹו' ֶֹ»≈≈»≈¿«¬…ְְְַַָ

מה ליׂשראל יׁשאלּו ׁשהּמלאכים ּכאן) ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ(מד"ר

אל: ֵַָּפעל
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(ãë)ìëàé-ãò ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ©Ÿ́©
:äzLé íéììç-íãå óøè¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑:הּמצוֹות את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּתפּלין ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית, kLÈ·.ללּבׁש ‡Ï∑מּזיק ּכל ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹֹ…ƒ¿«ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּבא
ּכתרּגּומֹו וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם zLÈ‰.ׁשֹומרם ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¬»ƒƒ¿∆

ׁשּנאמר(במ"ר) עּמהם, הּוא ויהרג חללים מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת מׁשה ׁשאין יג)נתנּבא ּבןּֿבעֹור(יהושע "ואתּֿבלעם : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו החיים.הּקֹוסם אור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(äë)Cøa-íb epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−
:epëøáú àì¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" "ּגםֿלי(מ"א : «……ƒ√∆ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא לב)ּגםֿל ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם החיים.: אור ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåøîàì E ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìkהחיים אור ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz 'e iyiy mei ß

(æë)øçà íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−©¥®
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑מלדיר"ש מּׁשם, לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא החיים.ּבלעז אור ְַַ

Ï‡כד Ïh�˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎ�Â ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) ÌÚ Ô‰אֹומרֹוÔ‰אֹומרם ּדר על , ∆»¿ְ∆ְֶֶַָ

אמן עֹונה רע מלא קי"ט:) (ׁשּבת ְֵֶַַַַָָז"ל

יהיה ּכן הן אמר עצמֹו ׁשּבלעם ּכרחֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבעל

ואֹומרֹו וגֹו', וכארי יקּום ּכלביא זה È·Ïk‡עם ְְְְְֲִִֶַַָָ¿»ƒ

העֹולם ּכׁשאר אינֹו ראׁשֹונה קימתֹו ְִִִֵֵָָָָָּפרּוׁש

הּמלחמה התלּמדּות חסר להיֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּתחּלה

ויעׂשה יקּום ּכלביא אּלא ּגבּורֹות יעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹלא

הּוא ׁשּמעֹודֹו ׁשהגם היה ׁשּכן ּכמֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָנפלאֹות,

על אף אנֹוׁש ּבסבל מעּנה הּבֹור ּבבית ְְְֱֵֵֶֶַַַָֻׁשבּוי

ּבסיחֹון עׂשֹות הפליא העיר את ּכצאתֹו כן ְְְֲִִִִִֵֵֶָּפי

עֹוד אמר O�˙È‡ועֹוג, È¯‡ÎÂּדר על ּפרּוׁש ְַָ¿«¬ƒƒ¿«»ֵֶֶַ

ׁשּמזקינין זמן ּכל ג' ע"ז:) (ׁשם ז"ל ְְְִִֶַָָָָאֹומרם

אֹומרֹו והּוא וכּו', ארי ּכח O�˙È‡מֹוסיפין ְְְֲִִִַֹƒ¿«»

עליו ׁשּיעברּו ׁשהגם ּבכחֹו ורם מתנּׂשא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

אּלא נחלׁשים יהיּו זה מּפני לא מלחמֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכּמה

ּומתּגּברים: ְְְִִִַהֹולכים

„BÚּבהם ה' עׂשה אׁשר ּכח ׁשּמּלבד ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹירצה

ּבמדרגה האּמֹות ּכל ּבעיני יהיה ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻעֹוד

כ"ד) ב' (יהֹוׁשע ּכאֹומרֹו מהם לפחד ְְְְְֵֵֶַַָֻּגדֹולה

אֹומרֹו והּוא וגֹו', נמגּו Ìe˜Èוגם ‡È·Ïkזה ְְְְַָֹ¿»ƒ»ֶ

ּבעיני נחׁשב ּׁשּיהיה מה ּובער ּגבּורתֹו, ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבער

O�˙È‡העֹולם È¯‡ÎÂּׁשהּוא מּמה יֹותר ּפרּוׁש ָָ¿«¬ƒƒ¿«»ִֵֵֶַ

העֹולם: ּבעיני מנּׂשאים ְְְִִֵֵָָָֻיהיּו

.'B‚Â „Ú ·kLÈ ‡Ïמפלט הּלילה ׁשאין ּפי' …ƒ¿««¿ְְִֵֵֶַַָָ

יאיר, ּכּיֹום לפניו לילה ּכי מּפניו ְְִִִַַָָָָָָָלנּוס

ׁשאמר י"בֿי"ג) י' (ׁשם מיהֹוׁשע ּולמד ְְִֵֶַַַָָֻוצא

והּוא וכּדֹומה, לבֹוא אץ ולא ׁשּתעמד ְְְֲֶֶֶֶַַַָָֹֹלּׁשמׁש

Û¯Ëאֹומרֹו ÏÎ‡È „Ú ·kLÈ ‡Ïלמדּת הא ְ…ƒ¿««…«∆∆ְַָָָ

טרף, ּבאכילת הּוא מתעּסק ׁשכיבה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּבזמן

zLÈ‰ואֹומרֹו ÌÈÏÏÁ Ì„Âׁשּבּטבע לפי , ְְ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֶֶַַ

ּבעיניו ּתיקר חללים להּפיל ּכׁשּירּבה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאנֹוׁשי

לאּמֹות להם אֹוי אמר לזה הּנׁשארים, ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻנפׁש

יׁשּתה אׁשר ּכמׁשקה ּבעיניו הּדם אּלה עם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכי

אּלא הריגה ּבגדר הּדם ּבעיניהם נחׁשב ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואינֹו

לֹומר ודקּדק ׁשתּיה, מהzLÈ‰ּבגדר לפי , ְְְְִִֵֶֶַָƒ¿∆ְִַ

נדּבקים עּכּו"ם הריגת ידי על ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּׁשהקּדמנּו

הם לחמנּו ּכי בסֹוד ה' ּבעם הּקדּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻחלקי

ורז"ל והבן, יׁשּתה ּכאן אמר כן ּכמֹו ט'), ְְְְִֵֵֶַַַָָָ(י"ד

מׁשקה: ׁשחׁשּוב לדם מּכאן למדּו ל"ה:) ְְְִִֶֶַָָָָֻ(חּלין

˙ep·w.כה) ‡Ï ·˜ ÌbאמרÌbלֹומר וכפל , «……ƒ√∆ַָ«ְַַָ

ּבלעם לֹו ׁשאמר לפי ּפרּוׁש תּקבּנּו ְְֳִִִֵֶֶַָָֹקב

ׁשהּוא לֹו רמז וׁשם וגֹו' האזינה וגֹו' ּבלק ְְְֲִֶַַָָָָָקּום

ז"ל ּכמאמרם ּפיו עֹוקם ּומלא לקּלל ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָחפץ

ּפרּוׁש קב ּגם אמר לזה ג"כ ּכאן), ֵֶַַָָָֹ(מד"ר

להֹוציא אפּלּו אּלא ּבכיון ּתקּללּנּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹמּלבד

ּתּקבּנּו, לא ׁשמם זכירת ּבלא מּפי ְְְְֳִִִִֶַַָָָֹֹהּקללה

להֹוציא הרׁשע ּבלעם היה ׁשּמתחּכם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָמּכאן

על הּבֹורא יעניׁשהּו ׁשּלא ּבדר קללה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפיו

יֹוציא ולא מקּלל אֹו ארּור ׁשּיאמר הּדר ְְִֶֶֶֶַַָָֹֹֻזה

יכּון ׁשּבלּבֹו אּלא והמארר המקּלל ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּפיו

מֹונעֹו ה' היה זה ּולטעם ּׁשרֹוצה, ְְְֶֶֶַַַָָלמה

ואֹומרֹו ּבלּבֹו, ונחּתמה קללה מּפיו ְְְְְְְְִִִִִֶָָָמּלהֹוציא

C¯a Ìbמבר ׁשאינֹו ּבלעם לֹו ׁשאמר כםלפי «»≈ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

לֹו אמר לזה לברכם הּוא אנּוס אּלא ְְְֵֶֶַָָָָָָמרצֹונֹו

וחׁשב ,לבר תתחּיב לא תקּלל לא אּתה ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאם

לקּלל, ירצה אם אּלא לבר ּפיו ה' יעּקם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּגם לֹומר ˙·¯epÎוכפל ‡Ï C¯aאפּלּו ּפרּוׁש ְַַַָ»≈…¿»¿∆ֲִֵ

ּבלעם ּדעת ּכפי האמת ּכפי ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּברכה

תברכּנּו: לא זאת ּגם אף ְְֲֶַַַָָָֹֹוכּונתֹו

אֹומרֹוכו) לדעת צרי לאמר. וגֹו' ּבלעם ְְְִִֵַַַַַָָָֹוּיען

,˜Ïa ¯Ó‡È ÈÓÏ Èk ¯Ó‡Ïלֹומר נתּכּון אכן ≈…ƒ¿ƒ…«»»ְִֵֵַַָ

ׁשּכל לֹו לֹומר ּכּונתֹו קדם אליו ּׁשּדּבר מה ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכי

אתֹו ּברכה ּבין קללה ּבין ה' ידּבר ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֹאׁשר

ה' וידּבר אּקבּנּו ׁשּלא הגם ּכן אם ֱֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹאעׂשה,

ה': ּדבר לקּים אברכם ְְְְְֲֵַַָָָָלברכם

‡EÁw.כז) ‡p ‰ÎÏעּתה�‡אמר ּפרּוׁש ¿»»∆»¬ַָ»ֵַָ



סז wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(ãë)ìëàé-ãò ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ©Ÿ́©
:äzLé íéììç-íãå óøè¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑:הּמצוֹות את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּתפּלין ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית, kLÈ·.ללּבׁש ‡Ï∑מּזיק ּכל ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹֹ…ƒ¿«ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּבא
ּכתרּגּומֹו וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם zLÈ‰.ׁשֹומרם ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¬»ƒƒ¿∆

ׁשּנאמר(במ"ר) עּמהם, הּוא ויהרג חללים מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת מׁשה ׁשאין יג)נתנּבא ּבןּֿבעֹור(יהושע "ואתּֿבלעם : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו החיים.הּקֹוסם אור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(äë)Cøa-íb epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−
:epëøáú àì¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" "ּגםֿלי(מ"א : «……ƒ√∆ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא לב)ּגםֿל ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם החיים.: אור ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåøîàì E ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìkהחיים אור ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz 'e iyiy mei ß

(æë)øçà íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−©¥®
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑מלדיר"ש מּׁשם, לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא החיים.ּבלעז אור ְַַ

Ï‡כד Ïh�˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎ�Â ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) ÌÚ Ô‰אֹומרֹוÔ‰אֹומרם ּדר על , ∆»¿ְ∆ְֶֶַָ

אמן עֹונה רע מלא קי"ט:) (ׁשּבת ְֵֶַַַַָָז"ל

יהיה ּכן הן אמר עצמֹו ׁשּבלעם ּכרחֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבעל

ואֹומרֹו וגֹו', וכארי יקּום ּכלביא זה È·Ïk‡עם ְְְְְֲִִֶַַָָ¿»ƒ

העֹולם ּכׁשאר אינֹו ראׁשֹונה קימתֹו ְִִִֵֵָָָָָּפרּוׁש

הּמלחמה התלּמדּות חסר להיֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּתחּלה

ויעׂשה יקּום ּכלביא אּלא ּגבּורֹות יעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹלא

הּוא ׁשּמעֹודֹו ׁשהגם היה ׁשּכן ּכמֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָנפלאֹות,

על אף אנֹוׁש ּבסבל מעּנה הּבֹור ּבבית ְְְֱֵֵֶֶַַַָֻׁשבּוי

ּבסיחֹון עׂשֹות הפליא העיר את ּכצאתֹו כן ְְְֲִִִִִֵֵֶָּפי

עֹוד אמר O�˙È‡ועֹוג, È¯‡ÎÂּדר על ּפרּוׁש ְַָ¿«¬ƒƒ¿«»ֵֶֶַ

ׁשּמזקינין זמן ּכל ג' ע"ז:) (ׁשם ז"ל ְְְִִֶַָָָָאֹומרם

אֹומרֹו והּוא וכּו', ארי ּכח O�˙È‡מֹוסיפין ְְְֲִִִַֹƒ¿«»

עליו ׁשּיעברּו ׁשהגם ּבכחֹו ורם מתנּׂשא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

אּלא נחלׁשים יהיּו זה מּפני לא מלחמֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכּמה

ּומתּגּברים: ְְְִִִַהֹולכים

„BÚּבהם ה' עׂשה אׁשר ּכח ׁשּמּלבד ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹירצה

ּבמדרגה האּמֹות ּכל ּבעיני יהיה ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻעֹוד

כ"ד) ב' (יהֹוׁשע ּכאֹומרֹו מהם לפחד ְְְְְֵֵֶַַָֻּגדֹולה

אֹומרֹו והּוא וגֹו', נמגּו Ìe˜Èוגם ‡È·Ïkזה ְְְְַָֹ¿»ƒ»ֶ

ּבעיני נחׁשב ּׁשּיהיה מה ּובער ּגבּורתֹו, ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבער

O�˙È‡העֹולם È¯‡ÎÂּׁשהּוא מּמה יֹותר ּפרּוׁש ָָ¿«¬ƒƒ¿«»ִֵֵֶַ

העֹולם: ּבעיני מנּׂשאים ְְְִִֵֵָָָֻיהיּו

.'B‚Â „Ú ·kLÈ ‡Ïמפלט הּלילה ׁשאין ּפי' …ƒ¿««¿ְְִֵֵֶַַָָ

יאיר, ּכּיֹום לפניו לילה ּכי מּפניו ְְִִִַַָָָָָָָלנּוס

ׁשאמר י"בֿי"ג) י' (ׁשם מיהֹוׁשע ּולמד ְְִֵֶַַַָָֻוצא

והּוא וכּדֹומה, לבֹוא אץ ולא ׁשּתעמד ְְְֲֶֶֶֶַַַָָֹֹלּׁשמׁש

Û¯Ëאֹומרֹו ÏÎ‡È „Ú ·kLÈ ‡Ïלמדּת הא ְ…ƒ¿««…«∆∆ְַָָָ

טרף, ּבאכילת הּוא מתעּסק ׁשכיבה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּבזמן

zLÈ‰ואֹומרֹו ÌÈÏÏÁ Ì„Âׁשּבּטבע לפי , ְְ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֶֶַַ

ּבעיניו ּתיקר חללים להּפיל ּכׁשּירּבה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאנֹוׁשי

לאּמֹות להם אֹוי אמר לזה הּנׁשארים, ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻנפׁש

יׁשּתה אׁשר ּכמׁשקה ּבעיניו הּדם אּלה עם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכי

אּלא הריגה ּבגדר הּדם ּבעיניהם נחׁשב ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואינֹו

לֹומר ודקּדק ׁשתּיה, מהzLÈ‰ּבגדר לפי , ְְְְִִֵֶֶַָƒ¿∆ְִַ

נדּבקים עּכּו"ם הריגת ידי על ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּׁשהקּדמנּו

הם לחמנּו ּכי בסֹוד ה' ּבעם הּקדּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻחלקי

ורז"ל והבן, יׁשּתה ּכאן אמר כן ּכמֹו ט'), ְְְְִֵֵֶַַַָָָ(י"ד

מׁשקה: ׁשחׁשּוב לדם מּכאן למדּו ל"ה:) ְְְִִֶֶַָָָָֻ(חּלין

˙ep·w.כה) ‡Ï ·˜ ÌbאמרÌbלֹומר וכפל , «……ƒ√∆ַָ«ְַַָ

ּבלעם לֹו ׁשאמר לפי ּפרּוׁש תּקבּנּו ְְֳִִִֵֶֶַָָֹקב

ׁשהּוא לֹו רמז וׁשם וגֹו' האזינה וגֹו' ּבלק ְְְֲִֶַַָָָָָקּום

ז"ל ּכמאמרם ּפיו עֹוקם ּומלא לקּלל ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָחפץ

ּפרּוׁש קב ּגם אמר לזה ג"כ ּכאן), ֵֶַַָָָֹ(מד"ר

להֹוציא אפּלּו אּלא ּבכיון ּתקּללּנּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹמּלבד

ּתּקבּנּו, לא ׁשמם זכירת ּבלא מּפי ְְְְֳִִִִֶַַָָָֹֹהּקללה

להֹוציא הרׁשע ּבלעם היה ׁשּמתחּכם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָמּכאן

על הּבֹורא יעניׁשהּו ׁשּלא ּבדר קללה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפיו

יֹוציא ולא מקּלל אֹו ארּור ׁשּיאמר הּדר ְְִֶֶֶֶַַָָֹֹֻזה

יכּון ׁשּבלּבֹו אּלא והמארר המקּלל ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּפיו

מֹונעֹו ה' היה זה ּולטעם ּׁשרֹוצה, ְְְֶֶֶַַַָָלמה

ואֹומרֹו ּבלּבֹו, ונחּתמה קללה מּפיו ְְְְְְְְִִִִִֶָָָמּלהֹוציא

C¯a Ìbמבר ׁשאינֹו ּבלעם לֹו ׁשאמר כםלפי «»≈ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

לֹו אמר לזה לברכם הּוא אנּוס אּלא ְְְֵֶֶַָָָָָָמרצֹונֹו

וחׁשב ,לבר תתחּיב לא תקּלל לא אּתה ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאם

לקּלל, ירצה אם אּלא לבר ּפיו ה' יעּקם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּגם לֹומר ˙·¯epÎוכפל ‡Ï C¯aאפּלּו ּפרּוׁש ְַַַָ»≈…¿»¿∆ֲִֵ

ּבלעם ּדעת ּכפי האמת ּכפי ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּברכה

תברכּנּו: לא זאת ּגם אף ְְֲֶַַַָָָֹֹוכּונתֹו

אֹומרֹוכו) לדעת צרי לאמר. וגֹו' ּבלעם ְְְִִֵַַַַַָָָֹוּיען

,˜Ïa ¯Ó‡È ÈÓÏ Èk ¯Ó‡Ïלֹומר נתּכּון אכן ≈…ƒ¿ƒ…«»»ְִֵֵַַָ

ׁשּכל לֹו לֹומר ּכּונתֹו קדם אליו ּׁשּדּבר מה ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכי

אתֹו ּברכה ּבין קללה ּבין ה' ידּבר ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֹאׁשר

ה' וידּבר אּקבּנּו ׁשּלא הגם ּכן אם ֱֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹאעׂשה,

ה': ּדבר לקּים אברכם ְְְְְֲֵַַָָָָלברכם

‡EÁw.כז) ‡p ‰ÎÏעּתה�‡אמר ּפרּוׁש ¿»»∆»¬ַָ»ֵַָ
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(çë)éðt-ìò ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈©§¥¬
:ïîéLéä©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑:אמר ּבּמה. יֹודע היה ולא ּפעֹור עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רֹואים מה יֹודעים ואין רֹואים – ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה .ׁשּמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

(èë)úçaæî äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì):çaæna ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

ãë(à)ìàøNé-úà Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½
øaãnä-ìà úLiå íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈

:åéðẗ¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ּפעמים ׁשּתי עׂשה �ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ
רֹוצה אמר: ּתחּולּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈ�t ¯a„n‰ŒÏ‡∑החיים.ּכתרּגּומֹו אור ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiååéèáL ©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®
:íéäìà çeø åéìò éäzå©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈ�ÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ונפׁש ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
למעלה האמּורים פ"ה)רחבה ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑ׁשאין ראה מערבין, ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְֲִַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

¯Ó˙‡כח LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט ‡Î‰ ÈÏ ‰�a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ�¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�Ú ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לבר לֹו ּׁשּיׁש ּומה ּׁשהיה מה היה ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכבר

לדּבר מצּפה היה ׁשעדין וטעם ּברכם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכבר

ליׂשראל, ּבּברכה חפץ ׁשה' ּפעמים ב' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשראה

ּבלעם ׁשעמד ׁשהּפּנה ׁשאפׁשר חׁשב ּכי ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנראה

ּׁשאין מה צּדיקים אנׁשים היּו ּוב' אחד ֲִִִֵֶֶַַַַָָָּפעם

הּסתם מן העם ּכל ּכנגד ּפניו ׁשּמׂשים עּתה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכן

אּולי וחׁשב הגּונה ּבלּתי אחת ּכת ּבהם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָיהיּו

אֹומרֹו והּוא מּׁשם, לקב מקֹום ‡ÈÏeיּמצא ְְִִֵָָָָֹ«

¯LÈÈואמר ÈÏוגֹו', B˙a˜Â,לקּבתֹו אמר ולא ƒ«ְְַָ¿«…ƒְְַַָֹֹ

לקּבתֹו ה' ּבעיני ׁשּייׁשר צר ׁשאין ּבזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנתּכּון

ּתּקבּנּו ואז למנע ׁשּלא ה' ּבעיני ׁשּיׁשר ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלא

ִָמּׁשם:

B‚Â'.א) ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂז"ל ּולדבריהם ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְִֵֶ

ּברּו ּכי ּפסּוק ּבפרּוׁש ׁשאמרּו ְְִֵֶָָָ(מד"ר)

ה' ׁשאמר נתּכּוןהּוא תברכם, לא לבלעם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

ּפרּוׁש לבר ה' ּבעיני טֹוב הּדר זה על ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹומר

ּכי ּבלעם על חֹוזר ואינֹו ּבסמּו ׁשהזּכיר ְְְְִִִִֵֵֶַָָה'

צרי ואינֹו הּוא ּברּו ּכי ה' לֹו אמר ְְִִֵַָָָָּכבר

היה זה מברכם, ׁשהיה ׁשּמצינּו והגם ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָלברכם,

ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי לברכה, קללתֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹלהפ

בלעם, ּבפי ּדבר ה' וּיׂשם ה') (כ"ג ְְִִֶַַָָָָָּבּפסּוק

מברכם היה מלא אּלא מבר היה ּבלעם ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹלא

ואֹומרֹו לפיו, ּדבר ּבהפסק ‰CÏּבפיו ‡ÏÂ ְְְְְְִִֵֶָָ¿…»«

ÌÚÙk'מה ּתקוה ׁשאין החליט ּפרּוׁש וגֹו' ¿««ְְֱִִֵֵֵֶֶָ

ּכפעם הל לא ּגם ליׂשראל להרע ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹלהסּכים

לזה מהּנחׁשים, ּתֹוחלת ׁשאין מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָוגֹו'

והּוא רעה ּבעצה ‰a„n¯נתחּכם Ï‡ ˙LiÂ ְְְִֵֵַָָָ«»∆∆«ƒ¿»

ÂÈ�tאּולי ּבּמדּבר ּׁשהכעיסּו מה לראֹות ּפרּוׁש »»ְְְִִִִֵֶַַַָ

לקּלל: יּוכל ׁשם ְֵֶֶַַָּדר

B‡ּבּזהר ׁשּפרׁש ּכדר ּדּבּור לׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹיתּבאר

ּבּמדּבר מת אבינּו ּבּפסּוק ר"ה:) ְִִֵַַָָָ(ח"ג

נסיֹונֹות העׂשר ׁשּכל לפי והּכּונה ּדּבּור, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָלׁשֹון

על ּבדּבּור, היּו הּמקֹום את יׂשראל ְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּנּסּו

ּבעדת ּבמרּגלים, ּבּמתאֹוננים, ּבעגל, סּוף, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָים

חֹוטאים היּו ּכּלם וכּו' מריבה מי ְְְִִֵַָָָֹֻקרח,

ׁשהיּו יׂשראל ּבכללּות ּכי וחׁשב ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבּדּבּור,

המדּברים מּכּתֹות רּבים יּמצאּון ּפניו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָלנגד

לקּלל: ׁשם ְְֵֶֶַָודר

„BÚ(.קנ"ז (זוח"ב ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַירצה

ס"מ חנֹות מקֹום הּוא הּמדּבר ּכי ְְְֲִִֶַָָׁשאמרּו

אֹומרֹו והּוא ּכחֹותיו, לעֹורר ונתּכּון ְְְְְִֵֵַָָָָֹהרׁשע,

ÂÈ�t ¯a„n‰ Ï‡ ˙LiÂהּקלּפה ראׁש הּוא ׁשּׁשם «»∆∆«ƒ¿»»»ְִֶַָָֹ

ודקּדק יׂשראל. ּבני עם ׂשֹונאי וחילֹותיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָס"מ

ּבאמצעּותÂÈ�tלֹומר הּקלּפה ׁשּתתעֹורר אּולי , ַ»»ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ּובלב ּבׂשמחה הּקדּׁשה ׁשּתתעֹורר ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּכעס

אֹומרֹוטֹו והּוא למינֹו, יתעֹורר אחד ּכל ּכי ְְְְִִִֵֶָָב,

ל"ג) (ׁשמֹות אֹומרֹו ּדר על ּכעס לׁשֹון ְְְֶֶַַַָָּפניו

ּכעס: לׁשֹון ׁשהּוא ילכּו ְֵֵֶַַַָּפני

B‡הּדר זה על הּכתּוב לפרׁש iÂ¯‡אפׁשר ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ««¿

ÌÚÏa'ה ּבעיני הּוא טֹוב ׁשהּוא מי ּכי ƒ¿»ְִִֵֵֶ

(מׁשלי אֹומרֹו ּדר על יׂשראל לבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָראּוי

ז"ל ואמרּו ,יבר הּוא עין טֹוב ט') ְְְִַָָֹכ"ב

,יבר אּלא יבר ּתקרי אל ל"ח:) ְְְִִֵֶַָָָָֹ(סֹוטה

ּכּידּוע עין רע להיֹותֹו הּוא ּכי ּבזה ְְִִִֶַַַַַַָָָָוהּכּונה

ברּו ּכי ּבּמאמר ּכרמּוז לבר ה' נתנֹו ְְֲִֵַַַָָָָָֹלא

עין רע להיֹותֹו נפסל ּכי הרּגיׁש ּומּזה ְְְִִִִִִִֶַַַהּוא,

חׁשב לזה ּבפיו, ׁשּמדּבר הּמלא הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהמבר

ׁשהּוא נחׁשים לקראת ּבפעם ּכפעם יל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא

הרע ‰a„n¯חלק Ï‡ ˙LiÂהּוא אׁשר ּפרּוׁש ֵֶַָ«»∆∆«ƒ¿»ֲֵֶ

ּומרד ׁשכינה מחנה מקֹום האלהים ׁשם ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹחֹונה

טֹוב להיֹות יכׁשר ׁשּבזה וחׁשב נׁשמתֹו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻּבׁשרׁש

עׂשה לא ּכי הּכתּוב והֹודיע יׂשראל, את ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹויבר

ׁשעׂשה הּוא לפנים אּלא ּומּלּבֹו מרצֹונֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָזה

לּבֹות, ּבֹוחן לרּמֹות ׁשחׁשב הּזה הּדבר ְִֵֶֶֶַַַַָָָאת

הּמלא ּבֹו ׁשּיאמין עד היתה ׁשּדעּתֹו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָואּולי

יחׁשב ואז ּכחפצֹו לדּבר מּפיו חּכה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹלהסיר

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ‡ÌÈ‰Ï.ּפתחיהם Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו .עלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, ּכללי(רׁש"י על להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

"אחטא ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּצניעּות

העירה. ּכׁשאׁשּוב החייםואׁשּוב", אור ְְִֶָָָָ

(â)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúL§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· B�a∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): ּבנֹו(סנהדרין ּבלק מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
היה ּפרס ּבן מנה – ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו – ‰ÔÈÚ.צּפֹור Ì˙L∑נקּורה עינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ¿À»»ƒְֵָ
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ סט)ּומּוצאת לפי(ע"ז אמרּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל ׁשל רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאמר:
ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּצּדיק

לא)ּבלעם ולא(נדה העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו העין, ּפתּוח – העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
היה מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם החיים.אמר אור ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

BÚa¯ג d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להרע, עצמּה הּברכה ּבסדר להתחּכם ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמחׁשבֹות

ק"ה:) (סנהדרין ז"ל ּכאֹומרם עׂשה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶַָָָּכמֹו

והיתה וגֹו' ּכאהלים וגֹו' ּכנחלים אֹומרֹו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָּבפרּוׁש

ּכמֹו לא ואֹומרת מחׁשבּתֹו מבּטלת הּקדׁש ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַֹֹרּוח

וגֹו': חֹוׁשב ְֵֶַָׁשאּתה

B‚Â'.ב) ÌÚÏ· ‡OiÂ,וּיּׂשא לֹומר הצר «ƒ»ƒ¿»¿ְִַַַָֻ

על סמ ולא ׁשמֹו להזּכיר הצר ְְְְְִַַַַַָֹֻּגם

ׁשּיׂשראל לנּו ּׁשּקדם מה לפי ,ּבסמּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזכרֹונֹו

ׁשֹולטת עין היתה ולא ּבעננים מסּובבים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹהיּו

ּפרּוׁש וגֹו' ּבלעם ׁשּנׂשא אמר לזה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּבהם,

אּמֹות נביא היה הּוא ּכי נביאּותֹו ְְִִִָָָָֻנׂשא

ּד ולזה יחזה, נבּואה ּומחזה קּדקהעֹולם ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשאינּה עין נׂשיאּות לרמז ּבלעם ְְְִִִִֵֶַַָָֹלֹומר

הּנבּואה ׁשּבמחזה העיר ּובזה ּבֹו אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבזּולתֹו

יׂשראל לראֹות הּׂשיג ּובזה מדּבר, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּכתּוב

הּכבֹוד: ּבענני נסּתרים ְְְִִֵֶַַָָָׁשהיּו

.'B‚Â ÂÈÏÚ È‰zÂ ÂÈË·LÏ 'B‚Â ‡¯iÂּפרּוׁש ««¿¿ƒ¿»»«¿ƒ»»¿ֵ

א' ּגדֹולים ענינים ב' ּבהם ְְִִִֶֶָָָָׁשראה

וּתהי ב' עצמֹו, ּבפני וׁשבט ׁשבט ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשֹוכן

ּכל על ׁשכינה ׁשֹורה ׁשהיתה וגֹו' ְְְִֶַָָָָָָָעליו

והּטעם ּבראׁשֹו, מלּכֹו עצמֹו ּבפני ְְְְְִֵֵֶַַַַַֹׁשבט

אֹו עצמֹו, ּבפני הּדרּגה לֹו יׁש ׁשבט ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּכל

אֹו מחברֹו, יֹותר לאחד ׁשּיׁש הּזכּות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָלצד

על ּדברים ב' ּבקׁשר רמז ּגם הּמנין, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָלפי

ׁשאמרּו ס'.) (ב"ב ז"ל ּדבריהם ְְִִֵֶֶָּפי

ּכל זה ּבדר יׂשראל ׁשּנסּדרּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּבאמצעּות

ונעׂשּו ׁשכינה עליהם ׁשכנה עצמֹו ּבפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשבט

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא לּה, È‰zÂמרּכבה ְְְִֵֶֶַַָָָ«¿ƒ

ÌÈ‰Ï‡ Áe¯ ÂÈÏÚ: »»«¡…ƒ

Ì‡�eג) 'B‚Â ÌÚÏa Ì‡� 'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ«ƒ»¿»¿¿Àƒ¿»¿¿À
.'B‚Âלֹומר הצר לּמה לדעת צרי‡OiÂ ¿ְִַַַַָָָָֻ«ƒ»

.BÏLÓלֹומר ּצר מה ÌÚÏaעֹוד Ì‡�ּפׁשיטא ¿»ֶַַֹ¿Àƒ¿»ְִָ

ׁשם להֹודיע הצר לּמה עֹוד המדּבר, ּפיו ְְְִִִֵֵַַַַָָֻּכי

עצמֹו לסּמן הצר לּמה עֹוד ּכאן, ְְְִֵַַַָָָָֻאביו

מה וגֹו' ׁשֹומע ּבּמאמר ּגם ׁשּבגּופֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָּבסימנים

ׁשּבח לא לּמה עצמֹו לׁשּבח ואם ּבזה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּנתּכּון

מדּבר היה עּתה ׁשעד לפי אכן ראׁשֹונה. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבפעם

היה ׁשהּדּבּור רצֹונֹו הפ ּבפיו ה' ּׁשּיׂשים ְְִִִֵֶֶֶַַָָָמה

ׁשּיסּכים רצה ועּתה ּכרחֹו ּבעל מּפיו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיֹוצא

הּוא ּכאּלּו מּפיו הּיֹוצאים הּדברים על ְְְִִִִִַַַָהּוא

ּגם ּבזה וכּונתֹו הּפׁשּוט, מרצֹונֹו אֹותם ְְֵֵֶַַַָָָָָאֹומר

אבל ויבר המבר ּכח יבֹוא יקּלל ׁשאם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן

לפי ּגם ּומה ,המבר ּכח יבר לא יבר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאם

ּפניו הּמדּבר אל וּיׁשת ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמה

לבר עצמֹו להכׁשיר ׁשּנתּכּון ב' ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָוגֹו'

הּדר זה על הּכתּוב יתיּׁשב OiÂ‡יׂשראל, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ«ƒ»

BÏLÓ,ּומּדעּתֹו מּמּנּו ׁשהּוא הּמׁשל ּפרּוׁש ¿»ְִִֵֶֶַַָָ

ק"ה:) (סנהדרין רז"ל ּדברי יתיּׁשבּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּובזה

ּכ אמר ׁשהּוא לכּנֹותןׁשאמרּו ּבּקׁש וגֹו' נחלים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הּקדׁש ורּוח וכּו' החּמה ּבימֹות ׁשּפֹוסק ְְְִֵֶֶַַַַַַָֹּכנחל

נּטיּו אּלא חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו לא ְְִִֵֶֶַָָָָֹמׁשיבתֹו

ּכאהלים ,והֹול ּפֹוסק ׁשאינֹו ּכנהר ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָּפרּוׁש

ורּוח מּמקֹומם ונעקרים מטלטלים ׁשהם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻּפרּוׁש

ּדבריו ּכל וכן וגֹו' ה' נטע מׁשיבתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש

ּדברי הם ואם קללה, ׁשּפנימּיּותּה ּברכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָהם

ּדפי, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּתאמר לּמה הּקדׁש ִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹרּוח

עצמֹו: ּדברי ׁשהם וּדאי ְְִֵֵֶֶַַַָאּלא

¯Ó‡ ‰ÊÏÂÌÚÏa Ì‡� ¯Ó‡iÂ BÏLÓ ‡OiÂ ¿»∆»««ƒ»¿»«…«¿Àƒ¿»

ואינם מּׁשּלי הם אּלּו ּדברים ְְִִִֵֵֵֵֶָָּפרּוׁש

ּופרׁש מּמּני, היּו ׁשּלא ׁשּקדמּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשאר

לעֹולם ׁשּיחּקּו ּכדי אּלּו ּדברים המדּבר הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻמי

אֹומרֹו ּכדר סימנים ג' ואמר ּדברים, ּבעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמי

ׁשם לֹו ׁשּיׁש זית ּכל מ"א) פ"ז (ּפאה ְִִֵֵֵֶַַָָָּבּמׁשנה

ּבׁשמֹו ּכנגד ּובמקֹומֹו, ּובמעׂשיו ּבׁשמֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַָוכּו'

BÚa¯אמר B�aלֹומר ּבן אמר ולא ּבנֹו ואמר , ַָ¿¿ְְְֶַַַָָֹ

ּבמדרגת להיֹות וראּוי מּמּנּו למּטה אביו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

לֹומר אפׁשר אֹו ההּׂשגה, ּבחינת לגּבי ְְְְִֵֶַַַַַָָָּבנֹו

ּבנֹו אמר לזה ּבלעם אּלא לבעֹור היה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

לֹומר ולכׁשּתמצא ּבעֹור, ׁשל יחידֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָּפרּוׁש

ּכאין נחׁשבים ׁשּכּלם אמר אחרים לֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיּו

מעׂשיו ּכנגד ּבלעם, אם ּכי לֹו אין ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלפניו

‰ÔÈÚאמר Ì˙L ¯·b‰ּבמעׂשה נּכר ׁשהיה ַָ«∆∆¿À»»ƒְֲִֵֶַָָָ

היה ּבעיניו מסּתּכל ׁשהיה מקֹום ׁשּכל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעיניו

יּזיק, לבל הרעה עינֹו סֹותם היה ולכן ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָלֹוקה,

לזה, מיחדת הּׂשמאלית עין לֹו ׁשהיתה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואפׁשר

ירצה ּפתיחה לׁשֹון הּוא העין ׁשתם נפרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻואם

מקֹומֹו ּכנגד להרע, עינֹו ּבפתיחת מסּמן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיה

‡Ïאמר È¯Ó‡ ÚÓLעּמים לנס עֹומד ׁשהיה ַָ…≈«ƒ¿≈≈ְִֵֵֶַָָ

נבּואה: ׁשל זה ּבמקֹום עֹומד אחר אדם ְְְֵֵֵֶֶַָָָָואין

„BÚנאם ּפעמים ג' אמר לּמה ּבהעיר ְְְְִִִֶַָָָָָֻירצה

ּבבלעם ׁשּיׁש לפי אכן ּבאחת. הסּפיק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹולא

ׁשּבא ּכח א' הּנעלם. מּכחֹות הּדרגֹות ְֱִֶֶַַַָָָֹֹג'

קנה אׁשר ב' הּמֹוליד. ּבֹו ּפעל אׁשר ְֲֲִִִֶֶַַָָָָּבבריאתֹו

ּכחֹות לנפׁשֹו ימׁש האדם ּכי מעׂשיו ְְְְֲִִַַַָָָָֹֹֹּבכח

לסּבה ה' הקנהּו אׁשר ג' מּמּנּו. הּמפעל ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָּכפי

יתרעמּו ׁשּלא ּכדי לּגֹוים נביא להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹידּועה

פ' ריׁש (מד"ר ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור ְְִֵֵֶָָָֻהאּמֹות

ּבהסּכמת ּדבריו לֹומר ּבלעם ונתּכּון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָזֹו),

הּמֹוליד מּכח הּבא ּכח ּכנגד יחד, ְִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכחֹותיו

·Ú¯אמר B�a ÌÚÏa Ì‡�ּבנֹו לֹומר ודקּדק , ַָ¿Àƒ¿»¿¿…ְְְִֵַ

מי ׁשּמצּין נׁשמע היה אז ּכי ּבן אמר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא

מּמה ׁשּבֹו החלק על לֹומר נתּכּון והּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָילדֹו

הּיֹום. הן ּבכחֹו ּׁשּיׁש מה על ולא ּבנֹו ְְְֵֵֶֶַַַֹֹּׁשהּוא

אמר ּבכחֹו קנה אׁשר חלק ‰b·¯ּוכנגד Ì‡� ְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹ¿À«∆∆

מעצמֹו, ּגבר ּבהיֹותֹו ּׁשּקנה מה הּגבר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּפרּוׁש

העין ׁשתם ּגבּורה, מּלׁשֹון לתעצּמֹותֹו רמז ְְְְֲִִַַַָָָָֻֻּגם

ׁשהיה ר"ח.) (זוח"ג ז"ל ּכאֹומרם עיניו ְְֵֶֶַָָָָָׁשּפקח

הּטמאה ּכחֹות קנה וׁשם ועּזאל עּזא אצל ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהֹול

ּכּמה אחר ּובּמפלאֹות ּבּנסּתרֹות עיניו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻונתּפּתחּו



סט wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ‡ÌÈ‰Ï.ּפתחיהם Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו .עלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, ּכללי(רׁש"י על להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

"אחטא ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּצניעּות

העירה. ּכׁשאׁשּוב החייםואׁשּוב", אור ְְִֶָָָָ

(â)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúL§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· B�a∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): ּבנֹו(סנהדרין ּבלק מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
היה ּפרס ּבן מנה – ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו – ‰ÔÈÚ.צּפֹור Ì˙L∑נקּורה עינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ¿À»»ƒְֵָ
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ סט)ּומּוצאת לפי(ע"ז אמרּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל ׁשל רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאמר:
ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּצּדיק

לא)ּבלעם ולא(נדה העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו העין, ּפתּוח – העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
היה מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם החיים.אמר אור ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

BÚa¯ג d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להרע, עצמּה הּברכה ּבסדר להתחּכם ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמחׁשבֹות

ק"ה:) (סנהדרין ז"ל ּכאֹומרם עׂשה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶַָָָּכמֹו

והיתה וגֹו' ּכאהלים וגֹו' ּכנחלים אֹומרֹו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָּבפרּוׁש

ּכמֹו לא ואֹומרת מחׁשבּתֹו מבּטלת הּקדׁש ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַֹֹרּוח

וגֹו': חֹוׁשב ְֵֶַָׁשאּתה

B‚Â'.ב) ÌÚÏ· ‡OiÂ,וּיּׂשא לֹומר הצר «ƒ»ƒ¿»¿ְִַַַָֻ

על סמ ולא ׁשמֹו להזּכיר הצר ְְְְְִַַַַַָֹֻּגם

ׁשּיׂשראל לנּו ּׁשּקדם מה לפי ,ּבסמּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזכרֹונֹו

ׁשֹולטת עין היתה ולא ּבעננים מסּובבים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹהיּו

ּפרּוׁש וגֹו' ּבלעם ׁשּנׂשא אמר לזה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּבהם,

אּמֹות נביא היה הּוא ּכי נביאּותֹו ְְִִִָָָָֻנׂשא

ּד ולזה יחזה, נבּואה ּומחזה קּדקהעֹולם ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשאינּה עין נׂשיאּות לרמז ּבלעם ְְְִִִִֵֶַַָָֹלֹומר

הּנבּואה ׁשּבמחזה העיר ּובזה ּבֹו אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבזּולתֹו

יׂשראל לראֹות הּׂשיג ּובזה מדּבר, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּכתּוב

הּכבֹוד: ּבענני נסּתרים ְְְִִֵֶַַָָָׁשהיּו

.'B‚Â ÂÈÏÚ È‰zÂ ÂÈË·LÏ 'B‚Â ‡¯iÂּפרּוׁש ««¿¿ƒ¿»»«¿ƒ»»¿ֵ

א' ּגדֹולים ענינים ב' ּבהם ְְִִִֶֶָָָָׁשראה

וּתהי ב' עצמֹו, ּבפני וׁשבט ׁשבט ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשֹוכן

ּכל על ׁשכינה ׁשֹורה ׁשהיתה וגֹו' ְְְִֶַָָָָָָָעליו

והּטעם ּבראׁשֹו, מלּכֹו עצמֹו ּבפני ְְְְְִֵֵֶַַַַַֹׁשבט

אֹו עצמֹו, ּבפני הּדרּגה לֹו יׁש ׁשבט ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּכל

אֹו מחברֹו, יֹותר לאחד ׁשּיׁש הּזכּות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָלצד

על ּדברים ב' ּבקׁשר רמז ּגם הּמנין, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָלפי

ׁשאמרּו ס'.) (ב"ב ז"ל ּדבריהם ְְִִֵֶֶָּפי

ּכל זה ּבדר יׂשראל ׁשּנסּדרּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּבאמצעּות

ונעׂשּו ׁשכינה עליהם ׁשכנה עצמֹו ּבפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשבט

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא לּה, È‰zÂמרּכבה ְְְִֵֶֶַַָָָ«¿ƒ

ÌÈ‰Ï‡ Áe¯ ÂÈÏÚ: »»«¡…ƒ

Ì‡�eג) 'B‚Â ÌÚÏa Ì‡� 'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ«ƒ»¿»¿¿Àƒ¿»¿¿À
.'B‚Âלֹומר הצר לּמה לדעת צרי‡OiÂ ¿ְִַַַַָָָָֻ«ƒ»

.BÏLÓלֹומר ּצר מה ÌÚÏaעֹוד Ì‡�ּפׁשיטא ¿»ֶַַֹ¿Àƒ¿»ְִָ

ׁשם להֹודיע הצר לּמה עֹוד המדּבר, ּפיו ְְְִִִֵֵַַַַָָֻּכי

עצמֹו לסּמן הצר לּמה עֹוד ּכאן, ְְְִֵַַַָָָָֻאביו

מה וגֹו' ׁשֹומע ּבּמאמר ּגם ׁשּבגּופֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָּבסימנים

ׁשּבח לא לּמה עצמֹו לׁשּבח ואם ּבזה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּנתּכּון

מדּבר היה עּתה ׁשעד לפי אכן ראׁשֹונה. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבפעם

היה ׁשהּדּבּור רצֹונֹו הפ ּבפיו ה' ּׁשּיׂשים ְְִִִֵֶֶֶַַָָָמה

ׁשּיסּכים רצה ועּתה ּכרחֹו ּבעל מּפיו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיֹוצא

הּוא ּכאּלּו מּפיו הּיֹוצאים הּדברים על ְְְִִִִִַַַָהּוא

ּגם ּבזה וכּונתֹו הּפׁשּוט, מרצֹונֹו אֹותם ְְֵֵֶַַַָָָָָאֹומר

אבל ויבר המבר ּכח יבֹוא יקּלל ׁשאם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן

לפי ּגם ּומה ,המבר ּכח יבר לא יבר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאם

ּפניו הּמדּבר אל וּיׁשת ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמה

לבר עצמֹו להכׁשיר ׁשּנתּכּון ב' ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָוגֹו'

הּדר זה על הּכתּוב יתיּׁשב OiÂ‡יׂשראל, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ«ƒ»

BÏLÓ,ּומּדעּתֹו מּמּנּו ׁשהּוא הּמׁשל ּפרּוׁש ¿»ְִִֵֶֶַַָָ

ק"ה:) (סנהדרין רז"ל ּדברי יתיּׁשבּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּובזה

ּכ אמר ׁשהּוא לכּנֹותןׁשאמרּו ּבּקׁש וגֹו' נחלים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הּקדׁש ורּוח וכּו' החּמה ּבימֹות ׁשּפֹוסק ְְְִֵֶֶַַַַַַָֹּכנחל

נּטיּו אּלא חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו לא ְְִִֵֶֶַָָָָֹמׁשיבתֹו

ּכאהלים ,והֹול ּפֹוסק ׁשאינֹו ּכנהר ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָּפרּוׁש

ורּוח מּמקֹומם ונעקרים מטלטלים ׁשהם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻּפרּוׁש

ּדבריו ּכל וכן וגֹו' ה' נטע מׁשיבתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש

ּדברי הם ואם קללה, ׁשּפנימּיּותּה ּברכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָהם

ּדפי, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּתאמר לּמה הּקדׁש ִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹרּוח

עצמֹו: ּדברי ׁשהם וּדאי ְְִֵֵֶֶַַַָאּלא

¯Ó‡ ‰ÊÏÂÌÚÏa Ì‡� ¯Ó‡iÂ BÏLÓ ‡OiÂ ¿»∆»««ƒ»¿»«…«¿Àƒ¿»

ואינם מּׁשּלי הם אּלּו ּדברים ְְִִִֵֵֵֵֶָָּפרּוׁש

ּופרׁש מּמּני, היּו ׁשּלא ׁשּקדמּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשאר

לעֹולם ׁשּיחּקּו ּכדי אּלּו ּדברים המדּבר הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻמי

אֹומרֹו ּכדר סימנים ג' ואמר ּדברים, ּבעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמי

ׁשם לֹו ׁשּיׁש זית ּכל מ"א) פ"ז (ּפאה ְִִֵֵֵֶַַָָָּבּמׁשנה

ּבׁשמֹו ּכנגד ּובמקֹומֹו, ּובמעׂשיו ּבׁשמֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַָוכּו'

BÚa¯אמר B�aלֹומר ּבן אמר ולא ּבנֹו ואמר , ַָ¿¿ְְְֶַַַָָֹ

ּבמדרגת להיֹות וראּוי מּמּנּו למּטה אביו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

לֹומר אפׁשר אֹו ההּׂשגה, ּבחינת לגּבי ְְְְִֵֶַַַַַָָָּבנֹו

ּבנֹו אמר לזה ּבלעם אּלא לבעֹור היה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

לֹומר ולכׁשּתמצא ּבעֹור, ׁשל יחידֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָּפרּוׁש

ּכאין נחׁשבים ׁשּכּלם אמר אחרים לֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיּו

מעׂשיו ּכנגד ּבלעם, אם ּכי לֹו אין ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלפניו

‰ÔÈÚאמר Ì˙L ¯·b‰ּבמעׂשה נּכר ׁשהיה ַָ«∆∆¿À»»ƒְֲִֵֶַָָָ

היה ּבעיניו מסּתּכל ׁשהיה מקֹום ׁשּכל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעיניו

יּזיק, לבל הרעה עינֹו סֹותם היה ולכן ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָלֹוקה,

לזה, מיחדת הּׂשמאלית עין לֹו ׁשהיתה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואפׁשר

ירצה ּפתיחה לׁשֹון הּוא העין ׁשתם נפרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻואם

מקֹומֹו ּכנגד להרע, עינֹו ּבפתיחת מסּמן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיה

‡Ïאמר È¯Ó‡ ÚÓLעּמים לנס עֹומד ׁשהיה ַָ…≈«ƒ¿≈≈ְִֵֵֶַָָ

נבּואה: ׁשל זה ּבמקֹום עֹומד אחר אדם ְְְֵֵֵֶֶַָָָָואין

„BÚנאם ּפעמים ג' אמר לּמה ּבהעיר ְְְְִִִֶַָָָָָֻירצה

ּבבלעם ׁשּיׁש לפי אכן ּבאחת. הסּפיק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹולא

ׁשּבא ּכח א' הּנעלם. מּכחֹות הּדרגֹות ְֱִֶֶַַַָָָֹֹג'

קנה אׁשר ב' הּמֹוליד. ּבֹו ּפעל אׁשר ְֲֲִִִֶֶַַָָָָּבבריאתֹו

ּכחֹות לנפׁשֹו ימׁש האדם ּכי מעׂשיו ְְְְֲִִַַַָָָָֹֹֹּבכח

לסּבה ה' הקנהּו אׁשר ג' מּמּנּו. הּמפעל ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָּכפי

יתרעמּו ׁשּלא ּכדי לּגֹוים נביא להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹידּועה

פ' ריׁש (מד"ר ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור ְְִֵֵֶָָָֻהאּמֹות

ּבהסּכמת ּדבריו לֹומר ּבלעם ונתּכּון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָזֹו),

הּמֹוליד מּכח הּבא ּכח ּכנגד יחד, ְִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכחֹותיו

·Ú¯אמר B�a ÌÚÏa Ì‡�ּבנֹו לֹומר ודקּדק , ַָ¿Àƒ¿»¿¿…ְְְִֵַ

מי ׁשּמצּין נׁשמע היה אז ּכי ּבן אמר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא

מּמה ׁשּבֹו החלק על לֹומר נתּכּון והּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָילדֹו

הּיֹום. הן ּבכחֹו ּׁשּיׁש מה על ולא ּבנֹו ְְְֵֵֶֶַַַֹֹּׁשהּוא

אמר ּבכחֹו קנה אׁשר חלק ‰b·¯ּוכנגד Ì‡� ְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹ¿À«∆∆

מעצמֹו, ּגבר ּבהיֹותֹו ּׁשּקנה מה הּגבר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּפרּוׁש

העין ׁשתם ּגבּורה, מּלׁשֹון לתעצּמֹותֹו רמז ְְְְֲִִַַַָָָָֻֻּגם

ׁשהיה ר"ח.) (זוח"ג ז"ל ּכאֹומרם עיניו ְְֵֶֶַָָָָָׁשּפקח

הּטמאה ּכחֹות קנה וׁשם ועּזאל עּזא אצל ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהֹול

ּכּמה אחר ּובּמפלאֹות ּבּנסּתרֹות עיניו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻונתּפּתחּו
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(ã)éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬
:íéðéò¥¨«¦

i"yx£ÌÈ�ÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ�∑נגלה ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
זקּופה ּבקֹומה עליו נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעליו

.לפניו ְָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«
i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביּׁשּובן,∑EÈ˙�kLÓ.זה עֹולמים ּובית ׁשילה אהל – ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ,חניֹותי ֶƒ¿¿…∆ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

עליכם לכּפר קרּבנֹות ּבהן על∑EÈ˙�kLÓ.ׁשּמקריבין ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿¿…∆ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמרהּנ ד)פׁשֹות, ּבצּיֹון"(איכה "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה החיים.: אור ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh� ÌÈÏÁ�k∑מה למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה

ּב"חלק" ּכדאיתא כו' קה)לֹומר לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.'‰ ÚË�∑.עדן ּבגן ְְִִֵֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«ְֵֶַ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים – ה' נטע ּכאהלים אחר: מ)לׁשֹון אינֹו,(ישעיה זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

קמץ ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ‰'.ּדאםּֿכן ÚË�∑ׁשּנאמר ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָ»«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי החיים."וּיּטע אור ְֳִֵַַַַָ

ÔÓד eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁ�k¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆ�c ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆ�c ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צרייגיעֹות יגיעֹות ּכּמה ּבדבריהם ּכאמּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

לּסּבה ה' הקנהּו אׁשר ׁשּבֹו ּכח ּוכנגד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּדבר,

אמר ‡Ïהידּועה È¯Ó‡ ÚÓL Ì‡�לֹומר וכפל , ְַַָָ¿À…≈«ƒ¿≈≈ְַַָ

‰ÊÁÓe Ï‡ È¯Ó‡.הּׂשגה ּפרטי ב' ּכנגד וגֹו' ƒ¿≈≈«¬≈ְְְֵֶֶַָָָ

ּכׁשהיה והּב' לאזניו. הּדּבּור לֹו ּבא ּכׁשהיה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָא'

אמר ׁשניהם ּוכנגד אליו, ÌÈ�ÈÚנגלה ÈeÏ‚e ÏÙ� ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ…≈¿≈»ƒ

נֹופל היה ׁשּדי מחזה חֹוזה ּכׁשהיה ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

היה לא ּבאזניו וׁשֹומע הּדּבּור לֹו ּבא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּוכׁשהיה

עינים: ּגלּוי היה אּלא ְִֵֵֶָָָָנֹופל

B‚Â'.ה) EÈÏ‰‡ e·h ‰Óׁשּיׁש לפי ּפרּוׁש «……»∆¿ְִֵֵֶ

וכת לּתֹורה, עּתים ׁשּקֹובעים ּכת ְְְְִִִִֵֶַַַָָּביׂשראל

עּתיםׁשעֹוסקים ּבעלי ּכנגד הּתקּועה, יתד ּבּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאינֹו זה ּכאהל יעקב אהלי ּטבּו מה ְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹאמר

מׁשּכנתי אמר הּתקּועה ּכת ּוכנגד ְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹקבּוע,

ְִֵָיׂשראל:

„BÚּבּמדּבר ׁשהיּו א' זמּנים ב' ּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָנתּכּון

(ׁשמֹות ּדכתיב ּבאהל ּביניהם ה' ְְִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשהיה

ּוכנגּדֹו הּמׁשּכן, על לאהל וגֹו' ועׂשית ז') ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹכ"ו

‡‰EÈÏאמר e·h ‰Óּביּׁשּוב ּבֹו ׁשהיּו ב' , ַָ«……»∆ְִֶָ

ּוכנגּדֹו ּבערפל לׁשּכן אמר ה' ח') (מ"א ְְְְֲִִִֶֶַָָָֹּדכתיב

Ï‡¯NÈאמר EÈ˙�kLÓלפי רּבים לׁשֹון ואמר , ַָƒ¿¿…∆ƒ¿»≈ְְְִִַַָ

לפנים מׁשּכן מֹועד אהל ּבאהל הדרגֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיׁש

הּפרכת: ִֶַָֹמן

B‚Â'.ו) eÈh� ÌÈÏÁ�kסנהדרין) ּדרׁשּו רז"ל ƒ¿»ƒƒ»¿ְְְִֶַַַָ

לפרׁש ואפׁשר ּדרׁשֹות הרּבה ּבזה ְְְְְֵֵֶֶַָָָָק"ה:)

ּכנגד מדּבר ׁשהּכתּוב הּדר זה על ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּכתּוב

ּכׁשמּואל הּוא א' ה'. ׁשּבעם הּצּדיקים ּכּתֹות ְְִִִִֵֶַַַד'

ללּמד יׂשראל ארץ ּכל מסּבב ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנביא

ּכאֹומרם וׁשנה ׁשנה ּבכל ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְְִִֵָָָָָָָָיׂשראל

הּקבּועים הּצּדיקים ּכת ב' נ"ו.), (ׁשּבת ְִִִַַַַַָז"ל

מׁשּפט ּולהֹורֹות ּוללּמד ללמד ּתֹורה ְְְְְְִִֵַַָָֹלתלמּוד

העֹוסקת הּגזית ּבלׁשּכת העֹומדת ּכת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוהיא

הראׁשֹון ּבגדר והיא ּכּידּוע, ּובהֹוראה ְְְִִֵַַַָָָָָָּבּתֹורה

מֹוסיף אליהם, יבֹוא ה' ׁשהמבּקׁש אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

להֹורֹותם. מסּבב היה ׁשהּוא ׁשמּואל ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָעליהם

להׂשּכיל לעצמּה לׁשמּה ּתֹורה הּלֹומדת ּכת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָג'

הראׁשֹונה ּכת עליה יתירה נעם, אמרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולהבין

ידי המחּזקת ּכת היא ד' ּומלּמדת. ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּלֹומדת

טרף למצא למלאכּתם ויֹוצאים ְְְְְְִִִִֶֶַַָֹהּלֹומדים

ּכנגד ּדמיֹונים, ד' אמר ּכּתֹות ד' ּוכנגד ְְְִִִֶֶֶֶַָָָאדם.

אמר ׁשמּואל ׁשל �eÈhּכּתֹו ÌÈÏÁ�kׁשהם ְִֵֶַָƒ¿»ƒƒ»ֵֶ

מּמקֹום מימיו ׁשּנֹוטל הּזה ּכּנחל ִִֵֵֶֶַַַַָָעֹוׂשים

ׁשּט זֹו ּכת כן ּכמֹו מּמּנּו לׁשּתֹות ֹורחיןלמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַָ

ּכת ּוכנגד חּיים, למים צמא להׁשקֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבעצמן

אמר �‰¯ב' ÈÏÚ ˙p‚kנטּוע ׁשהּוא הּזה ּכּגן ַָ¿«…¬≈»»ֶֶַַַַָ

מֹוליכים ּגם ויהנה, יבֹוא להנֹות הרֹוצה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָוכל

ּכת הם כן ּכמֹו הרחֹוקים וזנים מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָּפרֹות

להנֹות הרֹוצה וכל הּגזית ּבלׁשּכת ְְְְִִֵֶַַָָָָָנטּועה

למרחֹוק הֹולכים ּפרֹותיהם ּגם ויהנה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָיבֹוא

ויֹוצאים מהם מתחּכמין לׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשהּבאים

ב') (יׁשעיה ּכתיב וכן ּתֹורה, צמאי ְְְְְְְִֵֵֵַַָָלהׁשקֹות

הּג' ּכת ּוכנגד וגֹו', תֹורה ּתצא מּצּיֹון ְְִִִֵֵֶֶַַָּכי

לּזּולת להׁשּפיע ּכח ּבהם ואין לעצמן ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹהּלֹומדין

‰'אמר ÚË� ÌÈÏ‰‡kיֹוׁשב ּתם איׁש ּכיעקב ַָ«¬»ƒ»«ְֲִֵַָֹ

נטיעה לׁשֹון ואמר לעצמֹו, ללמד ְְְְְְֳִִִַַָָָֹאהלים

מֹוסיף מתיּׁשנת ׁשהיא ׁשּכל הּזאת ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּכּנטיעה

ּתֹורה לֹומדי כן ּכמֹו ּביניקתּה ואחיזה ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָׁשרׁשים

ּתֹוסיף הּתֹורה ּבעסק ׁשּמארי זמן ְְֲִִֵֶֶַַָָָּכל

אמר הּד' ּכת ּוכנגד ּבּה, נפׁשֹו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתרׁש

ÌÈÓ ÈÏÚ ÌÈÊ¯‡kעם לעׁשירי רמז ארזים «¬»ƒ¬≈»ƒֲֲִִֵַַָָָ

הּזה ּבעֹולם ּוגבּורה ּכח ּבעלי קֹומה ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹּבעלי

ׁשאינם לפי ּבּתֹורה ּפרֹות עֹוׂשים אין ְֲִִֵֵֵֶַָָָאבל

ּבּתֹורה: ְִַָלֹומדים

¯·Îeהּתֹורה ּפרי ּכי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבּתי ¿»ְְְְִִִַַַָָָ

ּׁשּפרׁש מה ועּין ּפרי. יּקרא לבּדֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָהּוא

עצּה את תׁשחית לא ּבּפסּוק ר"ב.) (ח"ג ְִֵֶַַַַָָֹֹּבּזהר

לבעל רֹומז ׁשהּכתּוב וגֹו' תאכל מּמּנּו ְְְִֵֶֶַַַַָֹוגֹו'

ואמר ׁשם, יעּין וכּו' ּפרי עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַָָָֻּתֹורה

ÌÈÓ ÈÏÚׁשהיא מים עלי הּוא ּכן ּגם ׁשחזקם ¬≈»ƒְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּמחזיקים לפי הּלֹומדיםהּתֹורה האנׁשים ידי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ

עצמם, מהּמים ויהנּו למים ׁשּנמׁשלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבּתֹורה

ׂשכר עּמהם חֹולק ּתֹורה לֹומדי ידי הּמחזיק ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכי

יׂשראל ׁשּכל לֹומר הּמאמר ּבכל והּכּונה ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכּידּוע,

ואפּלּו הּתֹורה זאת הּקדּׁשה ּבׁשרׁש ְְְֲִִֶַַַָָֹֹֻעֹומדים

הּזה: עֹולם ּבענין ְְְִִֶַַָָהעֹוסקים

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(æ)Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½
:Búëìî àOpúå§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑זר – זה הּוא הצלחה עללׁשֹון הּזרּוע ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַַָָָ
הּמים BkÏÓ.ּפני ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑יֹותר יעקב ׁשל ְִֵַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֲֵֶַֹ

ּוׁשלמה ּדוד אחריו ׁשּיבא החיים.ויֹותר, אור ְְֲִֵֶַָָָֹֹֹ

(ç)íéBb ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º¦´
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö̈À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑הּמֹוציאם אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
צריו ׁשהם הּגֹויים את יאכל ׁשּלֹו ורּום ּבתקף צרים∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.מּמצרים לׁשֹון∑Ì¯‚È.ׁשל ּבֹו ּפתר מנחם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְְֵַַָ

וכן ג)ׁשבירה, וכן(צפניה לּבקר", גרמּו "לא כג): ׁשּמגרר(יחזקאל הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים והּמח מּסביב ּבׁשּניו ıÁÓÈ.הּבׂשר ÂÈvÁÂ∑ׁשל חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵֶָ

לׁשֹון ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה ה)צרים, "ּומחצה(שופטים : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו – מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ׁשּיחצּו רּקתֹו". ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹוחלפה

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע יטּבל סח)צרים, "מחצּתי",(תהלים ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונגּוע מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם החיים.ׁשהּצבּוע אור ְְְְִִֶַַַָָָָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkCeøá E ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´¨½
éøøàå:øeøà E §«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו החיים.ּכתרּגּומֹו: אור »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

ËBÏLÈÂז È‰B�aÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË�˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ� Ï‡¯NÈ È�a ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡�Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ Áe�È¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a d�ÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ז) ÌÈÓ ÏfÈּדבריהם ּפי על הּכּונה ƒ««ƒ¿ְִִֵֶַַַָָ

יׂשרא איׁש ּכל ּכי פכ"ח) קּבל(שמו"ר ל ְִִִִֵֵָָ

ודרׁשּו מֹורׁשה רמז ולזה ּבּתֹורה, חלק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמּסיני

מארׂשה, אּלא מֹורׁשה ּתקרי אל מ"ט:) ְְְִִִֶַָָָָָָֹ(ּפסחים

הּוא ּבּתֹורה ּׁשּמחּדׁשים מה ּכל ּכי ּכאן ְְְִִֶַַַַָָָָואמר

רמּוז ׁשהּכל מׁשה ּדלה ּׁשּדלה מּמה ְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּדליו

ׁשּבכתב: ְִֶַָָּבּתֹורה

¯Ó‡ÂלׁשֹוןÈÏc(ּבינה) ּפּנה ּבער ּכי לֹומר ¿»«ְ¿ƒְִִִֵֶַָָ

ליׂשראל לגּלֹות ה' עתיד אׁשר ְְְְֲִִֵֶַַָָָהּגדֹולה

ׁשער ׁשהּוא הּמׁשיח מל ּבימי הּדֹורֹות ְִִֵֶֶֶַַַַַָּבסֹוף

ּדלי ּבגדר הם הּמ"ט ּכל ּבינה ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהחמּׁשים

זרע ּדלי הּוא ׁשעּתה הגם ּכי ואמר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּבערּכֹו,

ׁשער ׁשהּוא רּבים מים לקחת יזּכה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָיׂשראל

אֹומרֹו והּוא ¯ÌÈaהּנ', ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ: ְְַ¿«¿¿«ƒ«ƒ

BkÏÓ ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ ¯Ó‡Âמלכּות ּגּלה ּכאן ¿»«¿»…≈¬««¿ְִַָָ

ׁשהיא מאגג ׁשהתחילה הּקּימת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל

ּומּׁשם ׁשאּול ׁשעׂשה ראׁשֹונה עמלק ְֲִִֵֶַָָָָָָמלכּות

הּטֹוב לרעהּו ונּתנה ׁשאּול מלכּות ְְְְְְִִֵֵַַָָָנפסקה

מאגג מלכּותֹו התחלת ׁשּכּנה וטעם ּדוד, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּפרּוׁש אגג מּצד ׁשהיה הּדבר סּבת ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלהעיר

ז"ל ּכאמרם הרגֹו, ולא חי ׁשאּול ְְְֲִִֶַָָָָֹׁשהּניחֹו

זרע אגג הׁשריץ הּלילה ׁשּבאֹותּה י"ג.) ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ(מגּלה

ּולרֹומם ׁשאּול מלכּות לעקירת סּבה וזה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָעמלק,

ּדוד, ּבית B˙eÎÏÓמלכּות ‡Np˙Âמלכּות היא ְִֵַָ¿ƒ»≈«¿ְִַ

כ"ד) ל"ז (יחזקאל ּדכתיב ּדוד, ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמׁשיח

וגבּה ונּׂשא ירּום עליהם, מל ּדוד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועבּדי

י"ג): (נ"ב ּביׁשעיה ּכאמּור מאד ְְְִַָָָֹֹמאד

„BÚּבאֹומרֹו Ó‡‚‚ירצה Ì¯ÈÂּפעּלת ׁשּתחּלת ְְְִֶ¿»…≈¬«ְְִֶַַֻ

ׁשּכל עמלק מלחמת היא הּמׁשיח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמל

(ּתנחּומא ז"ל ואמרּו ּכּידּוע, מאגג ּבא ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָעמלק

ּתצא) איןס"פ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ֵֵֵֶַַָָָ

ותּנׂשא עמלק זכר ׁשּיּמחה עד ׁשלם ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּכּסא

העֹולם: ּכל על ְַַָָָמלכּותֹו

B‚Â'.ח) ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡על ּפרּוׁש ≈ƒƒƒ¿«ƒ¿ֵַ

מּמצרים יׂשראל ּבצאת ּכי ז"ל אֹומרם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּדר

מצרים, ּבקלּפת ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּבררּו

ּכׁשּמבררת היא הּקדּׁשה ׁשּתקף הקּדמנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּוכבר

אֹומרֹו והּוא ¯‡Ìוגֹו'B‡ÈˆBÓענפיה, ˙ÙÚB˙k ְְֲֶָָƒְ¿¬…¿≈

BÏיאכל ּבּמאמר רמז ּכן ּגם ולזה לעם, ְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹּפרּוׁש

ניצֹוץ להֹוציא היא ׁשהאכילה צריו ְֲִִִִִֶָָָָּגֹוים

יׂשראל ּבנפׁש נכללת ותהיה ׁשּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻהּקדּׁשה

לׂשבע אכל צּדיק כ"ה) י"ג (מׁשלי ְְְִִֵֵַַֹֹּבסֹוד

ואֹומר ּבחינהÌ‰È˙ÓˆÚÂנפׁשֹו, ואפּלּו ּפרּוׁש ְְֵַ¿«¿…≈∆ְֲִִֵַָ

ואֹומרֹו אֹותּה, יגרם ּבהם ÂÈvÁÂהּמתעּצמת ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ¿ƒ»

ıÁÓÈּתנחּומא) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָ

יפקד כ"א) כ"ד (יׁשעיה ּבּפסּוק ּבׁשּלח) ְְְְִַַַַָָֹפ'

אּמה מאּבד הקב"ה ׁשאין וגֹו' צבא על ְְְֵֵֶַַָָֻה'

והּנה למעלה, ׁשּלּה ׂשר על ׁשּפֹוקד עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלמּטה

למעלה הּׂשר יאבד לא לבד נחלׁשת ְְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכׁשהאּמה

ּכסדם לּה יארע ּוכׁשהאּמה ה' יׁשּפילּנּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻאּלא

אֹומרֹו והּוא למעלה, ׂשרּה יאּבד אז ְְְְְֲֵַַַָָָָָועמֹורה

ÂÈvÁÂחּצים ׁשהם מערכּתם ּכח ּפרּוׁש ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶַַַָֹ

הּׂשרים, והם ּבעדם ּדרıÁÓÈהּלֹוחמים על ְֲֲִִֵַַַָָƒ¿«ֶֶַ

ארץ על ראׁש מחץ ו') ק"י (ּתהּלים ְְִִֶֶַַָֹאֹומרֹו

נפרׁש ואם מּלמעלה, ׂשריהם ּכח ׁשּיאבדּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹרּבה,

ׁשאין לֹומר יכּון ּורחיצה טבילה לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָימחץ

ּבדמם: ונטּבל ּבהם נתקע ׁשאינֹו חץ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָזֹורקין

B‚Â'.ט) ·ÎL Ú¯kׁשּכרע ּבזמן אפּלּו ּפרּוׁש »«»«¿ְֲִִֵֶַָָ

עֹומד ולא זין ּכלי חֹוגר ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַֹּפרּוׁש

ּבלבד זה ולא לֹו, ויֹוׁשב ּכֹורע אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלמלחמה

עליו ּבּבאים מרּגיׁש ׁשאינֹו ׁשכב אפּלּו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

זה הּוא מי ּכי חֹוׁשׁש אינֹו כן ּפי על ִִִֵֵֵֶַַאף

ואֹומר להקימֹו, אליו ּכפלÈ·ÏÎe‡ׁשּיתקרב ְְֲִִֵֵֵֶַָָ¿»ƒַָ

למעלה זֹו ׁשּביׂשראל ּכּתֹות ב' ּכנגד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָההדרגֹות

הּצּדיקים ׁשהם למעלה ּׁשּכתבנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמּזֹו

ְִֵַוהּבינֹונים:

.'B‚Â Ce¯a EÈÎ¯·ÓאמרEÈÎ¯·Óרּבים לׁשֹון ¿»¬∆»¿ַָ¿»¬∆ְִַ

לבר רצה לא יחיד, לׁשֹון ְְִֵָָָָָֹּוברּו

ּבׁשאר עינֹו ורעה עצמֹו על ונתּכּון אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ואמר ‡¯e¯המברכים, EÈ¯¯‡לֹומר נתּכּון ְְְִַַָָ…¬∆»ְִֵַַ

עצמֹו למעט ּובא ארּורים, אֹורריו ּכל ְְְֲִֵֵֶַַָָָׁשאין

הּדר זה על נתּכּון לרעה ּכי ואּולי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהארירה,

ואררי ,ּברּו ותהיה ּדבריו יתקּימּו ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָֹמברכי

ּבזה הרׁשע והערים וגֹו', ותהיה ּדבריו ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָיתקּימּו

מאמר הקּדים ולזה ,ּכ אחר יקּללם אם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָלקּים
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(æ)Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½
:Búëìî àOpúå§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑זר – זה הּוא הצלחה עללׁשֹון הּזרּוע ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַַָָָ
הּמים BkÏÓ.ּפני ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑יֹותר יעקב ׁשל ְִֵַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֲֵֶַֹ

ּוׁשלמה ּדוד אחריו ׁשּיבא החיים.ויֹותר, אור ְְֲִֵֶַָָָֹֹֹ

(ç)íéBb ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º¦´
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö̈À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑הּמֹוציאם אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
צריו ׁשהם הּגֹויים את יאכל ׁשּלֹו ורּום ּבתקף צרים∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.מּמצרים לׁשֹון∑Ì¯‚È.ׁשל ּבֹו ּפתר מנחם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְְֵַַָ

וכן ג)ׁשבירה, וכן(צפניה לּבקר", גרמּו "לא כג): ׁשּמגרר(יחזקאל הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים והּמח מּסביב ּבׁשּניו ıÁÓÈ.הּבׂשר ÂÈvÁÂ∑ׁשל חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵֶָ

לׁשֹון ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה ה)צרים, "ּומחצה(שופטים : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו – מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ׁשּיחצּו רּקתֹו". ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹוחלפה

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע יטּבל סח)צרים, "מחצּתי",(תהלים ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונגּוע מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם החיים.ׁשהּצבּוע אור ְְְְִִֶַַַָָָָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkCeøá E ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´¨½
éøøàå:øeøà E §«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו החיים.ּכתרּגּומֹו: אור »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

ËBÏLÈÂז È‰B�aÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË�˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ� Ï‡¯NÈ È�a ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡�Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ Áe�È¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a d�ÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ז) ÌÈÓ ÏfÈּדבריהם ּפי על הּכּונה ƒ««ƒ¿ְִִֵֶַַַָָ

יׂשרא איׁש ּכל ּכי פכ"ח) קּבל(שמו"ר ל ְִִִִֵֵָָ

ודרׁשּו מֹורׁשה רמז ולזה ּבּתֹורה, חלק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמּסיני

מארׂשה, אּלא מֹורׁשה ּתקרי אל מ"ט:) ְְְִִִֶַָָָָָָֹ(ּפסחים

הּוא ּבּתֹורה ּׁשּמחּדׁשים מה ּכל ּכי ּכאן ְְְִִֶַַַַָָָָואמר

רמּוז ׁשהּכל מׁשה ּדלה ּׁשּדלה מּמה ְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּדליו

ׁשּבכתב: ְִֶַָָּבּתֹורה

¯Ó‡ÂלׁשֹוןÈÏc(ּבינה) ּפּנה ּבער ּכי לֹומר ¿»«ְ¿ƒְִִִֵֶַָָ

ליׂשראל לגּלֹות ה' עתיד אׁשר ְְְְֲִִֵֶַַָָָהּגדֹולה

ׁשער ׁשהּוא הּמׁשיח מל ּבימי הּדֹורֹות ְִִֵֶֶֶַַַַַָּבסֹוף

ּדלי ּבגדר הם הּמ"ט ּכל ּבינה ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהחמּׁשים

זרע ּדלי הּוא ׁשעּתה הגם ּכי ואמר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּבערּכֹו,

ׁשער ׁשהּוא רּבים מים לקחת יזּכה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָיׂשראל

אֹומרֹו והּוא ¯ÌÈaהּנ', ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ: ְְַ¿«¿¿«ƒ«ƒ

BkÏÓ ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ ¯Ó‡Âמלכּות ּגּלה ּכאן ¿»«¿»…≈¬««¿ְִַָָ

ׁשהיא מאגג ׁשהתחילה הּקּימת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל

ּומּׁשם ׁשאּול ׁשעׂשה ראׁשֹונה עמלק ְֲִִֵֶַָָָָָָמלכּות

הּטֹוב לרעהּו ונּתנה ׁשאּול מלכּות ְְְְְְִִֵֵַַָָָנפסקה

מאגג מלכּותֹו התחלת ׁשּכּנה וטעם ּדוד, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּפרּוׁש אגג מּצד ׁשהיה הּדבר סּבת ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלהעיר

ז"ל ּכאמרם הרגֹו, ולא חי ׁשאּול ְְְֲִִֶַָָָָֹׁשהּניחֹו

זרע אגג הׁשריץ הּלילה ׁשּבאֹותּה י"ג.) ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ(מגּלה

ּולרֹומם ׁשאּול מלכּות לעקירת סּבה וזה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָעמלק,

ּדוד, ּבית B˙eÎÏÓמלכּות ‡Np˙Âמלכּות היא ְִֵַָ¿ƒ»≈«¿ְִַ

כ"ד) ל"ז (יחזקאל ּדכתיב ּדוד, ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמׁשיח

וגבּה ונּׂשא ירּום עליהם, מל ּדוד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועבּדי

י"ג): (נ"ב ּביׁשעיה ּכאמּור מאד ְְְִַָָָֹֹמאד

„BÚּבאֹומרֹו Ó‡‚‚ירצה Ì¯ÈÂּפעּלת ׁשּתחּלת ְְְִֶ¿»…≈¬«ְְִֶַַֻ

ׁשּכל עמלק מלחמת היא הּמׁשיח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמל

(ּתנחּומא ז"ל ואמרּו ּכּידּוע, מאגג ּבא ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָעמלק

ּתצא) איןס"פ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ֵֵֵֶַַָָָ

ותּנׂשא עמלק זכר ׁשּיּמחה עד ׁשלם ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּכּסא

העֹולם: ּכל על ְַַָָָמלכּותֹו

B‚Â'.ח) ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡על ּפרּוׁש ≈ƒƒƒ¿«ƒ¿ֵַ

מּמצרים יׂשראל ּבצאת ּכי ז"ל אֹומרם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּדר

מצרים, ּבקלּפת ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּבררּו

ּכׁשּמבררת היא הּקדּׁשה ׁשּתקף הקּדמנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּוכבר

אֹומרֹו והּוא ¯‡Ìוגֹו'B‡ÈˆBÓענפיה, ˙ÙÚB˙k ְְֲֶָָƒְ¿¬…¿≈

BÏיאכל ּבּמאמר רמז ּכן ּגם ולזה לעם, ְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹּפרּוׁש

ניצֹוץ להֹוציא היא ׁשהאכילה צריו ְֲִִִִִֶָָָָּגֹוים

יׂשראל ּבנפׁש נכללת ותהיה ׁשּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻהּקדּׁשה

לׂשבע אכל צּדיק כ"ה) י"ג (מׁשלי ְְְִִֵֵַַֹֹּבסֹוד

ואֹומר ּבחינהÌ‰È˙ÓˆÚÂנפׁשֹו, ואפּלּו ּפרּוׁש ְְֵַ¿«¿…≈∆ְֲִִֵַָ

ואֹומרֹו אֹותּה, יגרם ּבהם ÂÈvÁÂהּמתעּצמת ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ¿ƒ»

ıÁÓÈּתנחּומא) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָ

יפקד כ"א) כ"ד (יׁשעיה ּבּפסּוק ּבׁשּלח) ְְְְִַַַַָָֹפ'

אּמה מאּבד הקב"ה ׁשאין וגֹו' צבא על ְְְֵֵֶַַָָֻה'

והּנה למעלה, ׁשּלּה ׂשר על ׁשּפֹוקד עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלמּטה

למעלה הּׂשר יאבד לא לבד נחלׁשת ְְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכׁשהאּמה

ּכסדם לּה יארע ּוכׁשהאּמה ה' יׁשּפילּנּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻאּלא

אֹומרֹו והּוא למעלה, ׂשרּה יאּבד אז ְְְְְֲֵַַַָָָָָועמֹורה

ÂÈvÁÂחּצים ׁשהם מערכּתם ּכח ּפרּוׁש ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶַַַָֹ

הּׂשרים, והם ּבעדם ּדרıÁÓÈהּלֹוחמים על ְֲֲִִֵַַַָָƒ¿«ֶֶַ

ארץ על ראׁש מחץ ו') ק"י (ּתהּלים ְְִִֶֶַַָֹאֹומרֹו

נפרׁש ואם מּלמעלה, ׂשריהם ּכח ׁשּיאבדּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹרּבה,

ׁשאין לֹומר יכּון ּורחיצה טבילה לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָימחץ

ּבדמם: ונטּבל ּבהם נתקע ׁשאינֹו חץ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָזֹורקין

B‚Â'.ט) ·ÎL Ú¯kׁשּכרע ּבזמן אפּלּו ּפרּוׁש »«»«¿ְֲִִֵֶַָָ

עֹומד ולא זין ּכלי חֹוגר ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַֹּפרּוׁש

ּבלבד זה ולא לֹו, ויֹוׁשב ּכֹורע אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלמלחמה

עליו ּבּבאים מרּגיׁש ׁשאינֹו ׁשכב אפּלּו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

זה הּוא מי ּכי חֹוׁשׁש אינֹו כן ּפי על ִִִֵֵֵֶַַאף

ואֹומר להקימֹו, אליו ּכפלÈ·ÏÎe‡ׁשּיתקרב ְְֲִִֵֵֵֶַָָ¿»ƒַָ

למעלה זֹו ׁשּביׂשראל ּכּתֹות ב' ּכנגד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָההדרגֹות

הּצּדיקים ׁשהם למעלה ּׁשּכתבנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמּזֹו

ְִֵַוהּבינֹונים:

.'B‚Â Ce¯a EÈÎ¯·ÓאמרEÈÎ¯·Óרּבים לׁשֹון ¿»¬∆»¿ַָ¿»¬∆ְִַ

לבר רצה לא יחיד, לׁשֹון ְְִֵָָָָָֹּוברּו

ּבׁשאר עינֹו ורעה עצמֹו על ונתּכּון אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ואמר ‡¯e¯המברכים, EÈ¯¯‡לֹומר נתּכּון ְְְִַַָָ…¬∆»ְִֵַַ

עצמֹו למעט ּובא ארּורים, אֹורריו ּכל ְְְֲִֵֵֶַַָָָׁשאין

הּדר זה על נתּכּון לרעה ּכי ואּולי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהארירה,

ואררי ,ּברּו ותהיה ּדבריו יתקּימּו ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָֹמברכי

ּבזה הרׁשע והערים וגֹו', ותהיה ּדבריו ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָיתקּימּו

מאמר הקּדים ולזה ,ּכ אחר יקּללם אם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָלקּים



wlaעב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(é)÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL ¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîòt§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו החיים.הּכה אור «ƒ¿…ִַָ

(àé)äpäå Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½§¦¥²
:ãBákî ýåýé Eòðîהחיים אור §¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiå-øLà E ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤
:øîàì ézøac éìà zçìL̈©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ
øaãé-øLà éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬

:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד ְְִַ

ß fenz 'f ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑.לעׂשֹות ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְֲַַ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא קה)ּומה זֹו(סנהדרין עצה הּׂשיא ׁשּבלעם ּתדע . ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, לא)להכׁשילם ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿
הּימים ּבאחרית למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מֹואב.מקרא ּפאתי ּומחץ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וכּו' ויקטֹול העברי קצּור מפרׁש החיים.הּתרגּום אור ְְְְְְִִִִֵַַָָ

È‰B„ÈÏי ÔÈ�Ù˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡�Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz Ô�c ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚ�Ó ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡C�ÈkÏÓיד ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡�‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וה' וׁשלֹום, חס ּבארּור להעמידם לארּור ְְְְֲִַַַָָָָָּברּו

הּקללה ּבֹו ונתקּימה ּבראׁשֹו ּגמּולֹו ְְְְְְִִֵַַָָָֹהׁשיב

ּכאֹומרם הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָָָָונתארר

לעֹולם חלק לֹו אין ּבלעם צ'.) (סנהדרין ְְְִִֵֵֶֶַָָָז"ל

ַָהּבא:

B‚Â'.י) ˜tÒiÂ .'B‚Â Û‡ ¯ÁiÂחרה ּפרּוׁש «ƒ««¿«ƒ¿…¿ֵָָ

ּכּפיו: ּבספיקת רגזֹו וׁשּכ ְְְִִִֵַַַָָאּפֹו

.C¯· zÎ¯aּבּה ׁשאין ּברכה ּברכּת ּפרּוׁש ≈«¿»»≈ְְֵֵֵֶַָָָָ

ברּו מברכי ׁשאמרּת והראיה ְְְְְֲֶֶַָָָָָָָָָקללה

ׁשּכּונתֹו ּׁשּכתבּתי מה ּולפי ארּור, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹואררי

זֹו: ּבכּונה ּבלק הרּגיׁש לא ְְְִִַַָָָָָֹלהרע,

B‚Â'.יא) Á¯a ‰zÚÂ,ּדברים ד' עליו ּגזר ¿«»¿«¿ְִַָָָָ

ׁשעה ּבאֹותּה יל אּלא יתעּכב ׁשּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

אֹומרֹו ּכבֹורחzÚÂ‰והּוא ּבמרּוצה ׁשּיל ב' . ְְ¿«»ְְִֵֵֵֶַָ

אֹומרֹו עּמֹוÁ¯aוהּוא אחר יל ׁשּלא ג' . ְְ¿«ִֵֵֵֶַֹ

אֹומרֹו והּוא לבּדֹו הּוא אּלא ד'EÏללּוֹותֹו . ְְְְֶַַָ¿

מֹואב מערי אחרת לעיר זֹו מעיר יל ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

אֹומרֹו והּוא ּפתֹורה למקֹומֹו אּלא מדין ְְְְְִִֶָָָאֹו

EÓB˜Ó Ï‡זה ׁשּכל ּולפי לבלעם, זלזּול הּוא ∆¿∆ְְְְִִִֶֶָָ

כּבד ּכי י"ז) (כ"ב לֹו ּׁשּׁשלח מה הפ ְִֵֵֶֶַַַָוהּוא

וגֹו', ּכּבד אמרּתי לֹו אמר לזה מאד, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹאכּבד

B·kÓ„ואֹומרֹו '‰ EÚ�Ó ‰p‰Âמה ּכל ּפרּוׁש ְְ¿ƒ≈¿»¬ƒ»ֵַָ

אּלא אינם לקּללם הּניח ׁשּלא ה' ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹּׁשעׂשה

וסתר מהּכבֹוד, למנע ׁשהּוא זה ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלתכלית

ּבפיו ׁשקר ּכי טענתֹו EÈÎ‡ÏÓÏּבלעם Ìb ‡Ï‰ ְְֲִִִֶֶַָָ¬…«¿«¿»∆

Èz¯acוקּבלּת סברּת כן ּפי על ואף ּפרּוׁש וגֹו' ƒ«¿ƒְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

מלאכי לֹומר וכפל ,אכּבד כּבד ּכי לי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָוׁשלחּת

מלאכי ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא ׁשלחּת ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹאׁשר

ּבמאמר נתּכּון ׁשלחם, ׁשהּוא הּדבר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּומּובן

EÈÎ‡ÏÓואֹומרֹו הראׁשֹונים, הּמלאכים על «¿»∆ְְְִִִַַַָָ

zÁÏL ¯L‡ּפעם ׁשּׁשלח מלאכים אל נתּכּון ¬∆»«¿»ְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ואֹומרֹו הּדבריםÓ‡Ï¯ב', ּדּברּתי לא ּפרּוׁש ְְ≈…ְְִִִֵַַָֹ

:ל לאמר צּויתים אּלא ְְִִִֵֶַָֹלבד

B‚Â'.יד) È��‰ ‰zÚÂמּוכן הּוא הּנה ּפרּוׁש ¿«»ƒ¿ƒ¿ִֵֵָ

ואמר ההיא, ּבעת ללכת מל ּגזרת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלקּים

ּכמֹו ל ּבתבת לֹו ּׁשרמז מה ּכנגד יחיד ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָלׁשֹון

ואמר אלÈnÚÏׁשּפרׁשּתי, לֹו ּׁשאמר מה ּכנגד ְְִֵֶַַָ¿«ƒְֶֶֶֶַַָ

הֹודה לא הּבריחה ּפרט ּכנגד אבל ,ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹמקֹומ

ּגדֹול ּכׁשפן ּכי מּמּנּו לירא חׁש לא ּכי ְִִִִֶַָָָָֹלֹו

עּמֹו נתעּצמּו ּכּמה (מד"ר) ּולמד וצא ְְְְִִֵַַַָָָהיה,

זּולתם ׁשּכן ּומּכל ּבהריגתֹו יׂשראל ּבני ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעם

רעה: עּמֹו עׂשֹות יּוכלּו ְִֶָָָֹׁשּלא

.'B‚Â ˙È¯Á‡a 'B‚Â ‰NÚÈ ¯L‡לפי ּפרּוׁש ¬∆«¬∆¿¿«¬ƒ¿ְִֵ

יאּבדּו ׁשּיׂשראל לֹו לגּלֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשרצה

ּביצתם אפׁשרויקעקעּו ּבלק וגם מֹואב, ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

יׂשראל ּבני עם ּכי ּבּצּפֹור זה ּדבר רֹואה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיה

ּׁשּיעׂשה מה ּכי לֹו אמר לזה מֹואב, ּפאתי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָימחץ

וטעם הּימים, ּבאחרית יהיה לעּמ הּזה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָהעם

עצת ליעצֹו ׁשּבא לפי זה, ּדבר להֹודיעֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֻׁשהצר

ק"ו.) (סנהדרין ז"ל ּכאֹומרם ּבנֹותיהם ְְְְְְִֵֶֶַַַָָהפקרת

ׁשּיאמר חׁש לזה ,איעצ לכה אֹומרֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָֹּבפרּוׁש

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(åè)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúLהחיים אור §ª¬¨¨«¦

(æè)écL äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³©©Æ
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)á÷òiî áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈¦©«£ÀŸ
-éða-ìk ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈§©§©−¨§¥

:úL¥«
i"yx£ep‡¯‡∑זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְְַ

ב) מּזל(איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑ּומֹוׁשל רֹודה מל. ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֵֶֶֶ
·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד ח)זה ב וגֹו'"(שמואל להמית ׁשניֿחבלים וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב :.¯˜¯˜Â∑ »««¬≈»ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿«¿«
ּכמֹו קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת ּבלע"ז(משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

˙LŒÈ�aŒÏk∑הראׁשֹון אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, החיים.ּכל אור »¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

BÚa¯טו d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L�‡ È�a¿≈¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּבאים יׂשראל ּבני לעם נׁשיהם ׁשיצאּו יּתכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאי

ּכי הֹודיעֹו לזה יּדקר, הּיֹוצא ּכל הלא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלאּבדם

ויכֹולין לעּמ הּזה עם יׁשחיתּו ולא ירעּו ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹלא

ודקּדק לעצתֹו, יׂשראל למחנה לצאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנׁשיהם

מֹואבEnÚÏלֹומר ׁשהם לעּמ ּדוקא לֹומר ַ¿«¿ְְְֵֶַַַָָ

ּדבר להם יעׂשּו ׁשּלא הּוא עליהם מל ֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ּפתע ּכי ּבלק ּולמעט הּימים, ּבאחרית ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא

ואת ח') ל"א (פ' ּדכתיב היה ׁשּכן ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶָָָיּׁשבר,

ז"ל ּכאֹומרם מהם אחד והּוא וגֹו' מדין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָמלכי

כ'): כ' ּפרק ֶֶ(במד"ר

B‚Â'.טו) BÏLÓ ‡OiÂׁשּכל) למעלה ּפרׁשּתי «ƒ»¿»¿ְְְִֵֶַַָָ

מה לפי וגם מׁשל, ּדר אּלא אינם ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּדבריו

ּכאן): ּכן ּגם להתּפרׁש יכֹול ׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

B‚Â'.יז) ‰zÚ ‡ÏÂ ep‡¯‡הּדברים ּכפל ∆¿∆¿…«»¿ְִַַָָ

לֹומר ּכפל ּגם ׁשֹונֹות, ÎBk·ּבמּלֹות C¯c ְִַַַָ»«»

לֹומרÌ˜ÂË·Lוגֹו' ּכפל ּגם וגֹו'ıÁÓeוגֹו' ְ¿»≈∆ְַַַָ»«ְ

¯˜¯˜Â,נאמרה הּמׁשיח ּבמל הּנבּואה ּכל וגֹו', ¿«¿«ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

צ"ח.) (סנהדרין ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָויתּבאר

אחיׁשּנה זכּו אחיׁשּנה, ּבעּתּה ּבּפסּוק ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָׁשאמרּו

ל וזה מפלג, רחֹוק והּוא ּבעּתּה, זכּו ְְְְְִֶָָָָֹֻלא

לאלף הּׁשּׁשית מאה ּבתחּלת אנּו הן ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהאֹות

ּכנגד הּכתּוב, ּדּבר אּלּו קּצים ב' ּוכנגד ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָהּׁשּׁשי,

אמר זכּו עתיד‡¯‡epאם ׁשאני לדבר ּפרּוׁש ִַָָ∆¿∆ְֲִִֵֶָָָ

ּבזמן אּלא זה ּבזמן עּתה אינֹו אבל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלֹומר

ׁשאמרּו ,ּכ ּכל רחֹוק ׁשאינֹו להיֹות ויכֹול ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאחר

חֹוזרים יׂשראל היּו אם פ"ב) (דב"ר ְְִִִֵָָז"ל

לא אפּלּו מּיד נגאלים היּו ּכּמצטר ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹּבתׁשּובה

ּדכתיב ּבּגלּות אחד יֹום אּלא עליהם ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹיעבר

אמר ּבעּתּה קץ ּוכנגד צרה, ּביֹום ה' ְְְְִֵֶֶַַַָָָָיענ

ep¯eL‡אֹומרֹו והּוא מרחֹוק, ׁשּצֹופה ÏÂ‡ּכמֹו ¬∆ְְְֵֶֶָ¿…

·B¯˜למאד עד אר ּבעּתּה ׁשל הּקץ ּכי »ְְִִִֵֶַַָָֹֹ

ואֹומרֹו היאC¯cּבעונֹות, זאת ּפרּוׁש וגֹו' ְְֲַֹ»«ְִֵֹ

וגֹו': אראּנּו עליה ׁשאמר ְְְֶֶֶֶַַָָָָהּנבּואה

ÏÙÎÂע"פ יתּבאר הּלׁשֹון, וׁשּנּוי הענין ¿∆∆ְְְִִִֵַָָָָ

ׁשאמרּו ׁשם) (סנהדרין ז"ל ְְְְִִֵֶֶֶַָָּדבריהם

יׂשראל זכּות ּבאמצעּות הּגאּולה ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשאם

הּגֹואל ויתּגּלה ּבמעלה מפלא הּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻיהיה

ּבספר ּכאמּור ואֹות, ּבמֹופת הּׁשמים מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל

ּׁשאין מה רי"ב:), וח"ג קי"ט. (ח"א ְֵֶַַַֹהּזהר

יׂשראל ואין הּקץ מּצד הּגאּולה ּכׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכן

נאמר ועליה אחר ּבאפן ּתהיה לּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹראּויים

על ורֹוכב עני יבֹוא ׁשהּגֹואל ט') ט' ְְְִֵֵֶַַַָָָ(זכריה

ּגאּולת ּכנגד ּכאן ּׁשאמר מה והּוא ְְְֲֶֶֶַַַָָחמֹור,

ׁשרמז יׂשראל זכּות ּבאמצעּות ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאחיׁשּנה

אמר עּתה ולא אראּנּו ÎBk·ּבמאמר C¯c ְְְֲֶֶַַַַָָֹ»«»

לּכֹוכב רמז ּגם הּׁשמים, מן הּגֹואל ְִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּיזרח

ּכאמּור מפלא לנס הּׁשמים ּבאמצע ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻהּיֹוצא

ׁשרמז ּבעּתּה ּגאּולת ּוכנגד (ׁשם), הּזהר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבספר

אמר קרֹוב ולא אׁשּורּנּו Ë·Lּבּמאמר Ì˜Â ְֲֲֶַַַַָָֹ¿»≈∆

Ï‡¯NiÓמּיׂשראל אחד ׁשבט ׁשּיקּום ּפרוׁש ƒƒ¿»≈ְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

אֹומרֹו ּדר על טבע, ּדר ּבעֹולם הּקמים ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר

עליּה, יקים אנׁשים ּוׁשפל י"ד) ד' ְְֲֲִִִֵַַָָ(ּדניאל

וימל ויקּום חמֹור על ורֹוכב עני ְְְְֲִִֵֶַָָָֹׁשּיבֹוא

:ּבסמּו ּׁשּנאמר מה ְְֱֲֶֶֶַַַָויעׂשה

ÌÚËÂּככֹוכב ׁשהיא אחיׁשּנה ּגאּולת ׁשּיעד ¿««ְְֲִִִֵֶֶֶַָָ

וכּו' עני ׁשהיא ּבעּתּה ּוגאּולת ְְְְֲִִִֶַַָָֹליעקב

לֹומר נתּכּון הּצּדיקים, ּכּתֹות ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָליׂשראל

ּככֹוכב הּגֹואל ּביאת ׁשל זה לגדר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּמּׂשג

הּבינֹוני ּגדר מּפאת הּגאּולה ּכׁשּתהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

ּבזכּותם, ויבֹוא מעׂשיהם ׁשּייטיבּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּביׂשראל

ÚiÓ˜·והּוא ·ÎBk C¯c B¯ÓB‡ּביאתֹו אבל , ְ¿»«»ƒ«¬…ֲִָָ

ייטיבּו ּכׁשּלא יהיה זה ׁשבט וקם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹּבּדר

מּפאת אּלא יבֹוא ולא הּבינֹונים ּכת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמעׂשיהם

אֹומרֹו והּוא ׁשּבהם, הּצּדיקים Ë·Lּכת Ì˜Â ְְִִֶֶַַַָ¿»≈∆

Ï‡¯NiÓ: ƒƒ¿»≈

„BÚּבּמאמר ÎBk·רמז C¯cמׁשיח על מּיעקב ֲַַַַָ»«»ֲִִַַַָֹ

ואֹומרֹו ּכּנזּכר, ּבכֹוכב הרמּוז ּדוד Ì˜Âּבן ְְְְִִֶַַָָָָ¿»

Ï‡¯NiÓ Ë·L,אפרים ּבן מׁשיח על ירמז ≈∆ƒƒ¿»≈ְְִִִֶֶַַַָֹ

ׁשּיהיּו ּבגדר יהיּו יׂשראל אם ּכי ּבזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּכּונה

ּבן מׁשיח אּלא להם יאיר לא יעקב ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹנקראים

ּבּמלחמה ימּות אפרים ּבן מׁשיח אבל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּדוד

(סּכה ז"ל ּכאֹומרם רֹומילּוס ׁשּיהרגּנּו ְְְִִֶֶַַָָָֻראׁשֹונה

צּדיקים ּכּלן יהיּו יׂשראל אם אבל ְְֲִִִִִֵַָָָֻנ"ב.),

ׁשבט אֹותֹו אפּלּו אז יתּכּנּו יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּבׁשם

מאפרים הּבא מׁשיח ּתהיהÌ˜Âׁשהּוא ּפרּוׁש ְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְִֵֶ

רֹומילּוס. יהרגּנּו ולא אֹויביו לפני ּתקּומה ְְְְְִִֵֶַַָָֹלֹו

ׁשער (ע"ח יׂשראל ּגדֹולי ׁשּצּוּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָותמצא

אֹומרים ּכׁשאנּו ּבתפּלתנּו לכּון ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהעמידה)

מׁשיח על רחמים לבּקׁש וגֹו' קּוינּו ְְְֲִִִִִֵַַַַָָליׁשּועת

ּבּמלחמה: נהרג יהיה ׁשּלא אפרים ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבן

.'B‚Â ıÁÓe B¯ÓB‡Âּדבריהם ּפי על יתּבאר ¿¿»«¿ְְִִִֵֵֶַָ

פמ"ד) עּמים(ב"ר ג' ּכי ְִִֶַָׁשאמרּו

הּגיעּו ׁשּכבר מהּז' לבד לאברהם ה' אמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאׁשר

ואדֹום, ּומֹואב עּמֹון הם יׂשראל יד הּׂשג ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפרק

והּוא קדמֹוני, קניזי ּקיני ּבּמאמר הרמּוזים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָוהם

BÓ‡·אֹומרֹו È˙‡t ıÁÓeהאמּור הּמׁשיח ּפרּוׁש ְ»««¬≈»ִֵַַָָָ

זוּיֹותיו, ּבכל ּפאה לֹו יׁשאיר ולא מֹואב ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹיאּבד

ּפאתי: לֹומר ּדקּדק ְְֲִֵֵֶַַָולזה

B‡ּומל וימּדדם וימחצם ּדוד ׁשּיקּדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹירמז

מהם, הּנׁשארים ּפאֹותיו יאּבד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמׁשיח

אמר עּמֹון L˙ּוכנגד È�a Ïk ¯˜¯˜Âויחסם , ְֶֶַַָ¿«¿«»¿≈≈ְֲִָ

יׁש ׁשּׁשמם ּולפי ׁשת, חׂשּופי ׁשהם לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָלׁשת

ּומחץ: אמר ולא וקרקר אמר ּבׁשת מּדת ְְְִֶַַַַַַָָָֹּבֹו
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(åè)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúLהחיים אור §ª¬¨¨«¦

(æè)écL äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³©©Æ
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)á÷òiî áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈¦©«£ÀŸ
-éða-ìk ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈§©§©−¨§¥

:úL¥«
i"yx£ep‡¯‡∑זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְְַ

ב) מּזל(איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑ּומֹוׁשל רֹודה מל. ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֵֶֶֶ
·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד ח)זה ב וגֹו'"(שמואל להמית ׁשניֿחבלים וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב :.¯˜¯˜Â∑ »««¬≈»ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿«¿«
ּכמֹו קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת ּבלע"ז(משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

˙LŒÈ�aŒÏk∑הראׁשֹון אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, החיים.ּכל אור »¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

BÚa¯טו d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L�‡ È�a¿≈¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּבאים יׂשראל ּבני לעם נׁשיהם ׁשיצאּו יּתכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאי

ּכי הֹודיעֹו לזה יּדקר, הּיֹוצא ּכל הלא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלאּבדם

ויכֹולין לעּמ הּזה עם יׁשחיתּו ולא ירעּו ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹלא

ודקּדק לעצתֹו, יׂשראל למחנה לצאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנׁשיהם

מֹואבEnÚÏלֹומר ׁשהם לעּמ ּדוקא לֹומר ַ¿«¿ְְְֵֶַַַָָ

ּדבר להם יעׂשּו ׁשּלא הּוא עליהם מל ֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ּפתע ּכי ּבלק ּולמעט הּימים, ּבאחרית ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא

ואת ח') ל"א (פ' ּדכתיב היה ׁשּכן ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶָָָיּׁשבר,

ז"ל ּכאֹומרם מהם אחד והּוא וגֹו' מדין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָמלכי

כ'): כ' ּפרק ֶֶ(במד"ר

B‚Â'.טו) BÏLÓ ‡OiÂׁשּכל) למעלה ּפרׁשּתי «ƒ»¿»¿ְְְִֵֶַַָָ

מה לפי וגם מׁשל, ּדר אּלא אינם ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּדבריו

ּכאן): ּכן ּגם להתּפרׁש יכֹול ׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

B‚Â'.יז) ‰zÚ ‡ÏÂ ep‡¯‡הּדברים ּכפל ∆¿∆¿…«»¿ְִַַָָ

לֹומר ּכפל ּגם ׁשֹונֹות, ÎBk·ּבמּלֹות C¯c ְִַַַָ»«»

לֹומרÌ˜ÂË·Lוגֹו' ּכפל ּגם וגֹו'ıÁÓeוגֹו' ְ¿»≈∆ְַַַָ»«ְ

¯˜¯˜Â,נאמרה הּמׁשיח ּבמל הּנבּואה ּכל וגֹו', ¿«¿«ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

צ"ח.) (סנהדרין ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָויתּבאר

אחיׁשּנה זכּו אחיׁשּנה, ּבעּתּה ּבּפסּוק ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָׁשאמרּו

ל וזה מפלג, רחֹוק והּוא ּבעּתּה, זכּו ְְְְְִֶָָָָֹֻלא

לאלף הּׁשּׁשית מאה ּבתחּלת אנּו הן ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהאֹות

ּכנגד הּכתּוב, ּדּבר אּלּו קּצים ב' ּוכנגד ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָהּׁשּׁשי,

אמר זכּו עתיד‡¯‡epאם ׁשאני לדבר ּפרּוׁש ִַָָ∆¿∆ְֲִִֵֶָָָ

ּבזמן אּלא זה ּבזמן עּתה אינֹו אבל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלֹומר

ׁשאמרּו ,ּכ ּכל רחֹוק ׁשאינֹו להיֹות ויכֹול ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאחר

חֹוזרים יׂשראל היּו אם פ"ב) (דב"ר ְְִִִֵָָז"ל

לא אפּלּו מּיד נגאלים היּו ּכּמצטר ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹּבתׁשּובה

ּדכתיב ּבּגלּות אחד יֹום אּלא עליהם ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹיעבר

אמר ּבעּתּה קץ ּוכנגד צרה, ּביֹום ה' ְְְְִֵֶֶַַַָָָָיענ

ep¯eL‡אֹומרֹו והּוא מרחֹוק, ׁשּצֹופה ÏÂ‡ּכמֹו ¬∆ְְְֵֶֶָ¿…

·B¯˜למאד עד אר ּבעּתּה ׁשל הּקץ ּכי »ְְִִִֵֶַַָָֹֹ

ואֹומרֹו היאC¯cּבעונֹות, זאת ּפרּוׁש וגֹו' ְְֲַֹ»«ְִֵֹ

וגֹו': אראּנּו עליה ׁשאמר ְְְֶֶֶֶַַָָָָהּנבּואה

ÏÙÎÂע"פ יתּבאר הּלׁשֹון, וׁשּנּוי הענין ¿∆∆ְְְִִִֵַָָָָ

ׁשאמרּו ׁשם) (סנהדרין ז"ל ְְְְִִֵֶֶֶַָָּדבריהם

יׂשראל זכּות ּבאמצעּות הּגאּולה ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשאם

הּגֹואל ויתּגּלה ּבמעלה מפלא הּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻיהיה

ּבספר ּכאמּור ואֹות, ּבמֹופת הּׁשמים מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל

ּׁשאין מה רי"ב:), וח"ג קי"ט. (ח"א ְֵֶַַַֹהּזהר

יׂשראל ואין הּקץ מּצד הּגאּולה ּכׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכן

נאמר ועליה אחר ּבאפן ּתהיה לּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹראּויים

על ורֹוכב עני יבֹוא ׁשהּגֹואל ט') ט' ְְְִֵֵֶַַַָָָ(זכריה

ּגאּולת ּכנגד ּכאן ּׁשאמר מה והּוא ְְְֲֶֶֶַַַָָחמֹור,

ׁשרמז יׂשראל זכּות ּבאמצעּות ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאחיׁשּנה

אמר עּתה ולא אראּנּו ÎBk·ּבמאמר C¯c ְְְֲֶֶַַַַָָֹ»«»

לּכֹוכב רמז ּגם הּׁשמים, מן הּגֹואל ְִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּיזרח

ּכאמּור מפלא לנס הּׁשמים ּבאמצע ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻהּיֹוצא

ׁשרמז ּבעּתּה ּגאּולת ּוכנגד (ׁשם), הּזהר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבספר

אמר קרֹוב ולא אׁשּורּנּו Ë·Lּבּמאמר Ì˜Â ְֲֲֶַַַַָָֹ¿»≈∆

Ï‡¯NiÓמּיׂשראל אחד ׁשבט ׁשּיקּום ּפרוׁש ƒƒ¿»≈ְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

אֹומרֹו ּדר על טבע, ּדר ּבעֹולם הּקמים ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר

עליּה, יקים אנׁשים ּוׁשפל י"ד) ד' ְְֲֲִִִֵַַָָ(ּדניאל

וימל ויקּום חמֹור על ורֹוכב עני ְְְְֲִִֵֶַָָָֹׁשּיבֹוא

:ּבסמּו ּׁשּנאמר מה ְְֱֲֶֶֶַַַָויעׂשה

ÌÚËÂּככֹוכב ׁשהיא אחיׁשּנה ּגאּולת ׁשּיעד ¿««ְְֲִִִֵֶֶֶַָָ

וכּו' עני ׁשהיא ּבעּתּה ּוגאּולת ְְְְֲִִִֶַַָָֹליעקב

לֹומר נתּכּון הּצּדיקים, ּכּתֹות ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָליׂשראל

ּככֹוכב הּגֹואל ּביאת ׁשל זה לגדר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּמּׂשג

הּבינֹוני ּגדר מּפאת הּגאּולה ּכׁשּתהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

ּבזכּותם, ויבֹוא מעׂשיהם ׁשּייטיבּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּביׂשראל

ÚiÓ˜·והּוא ·ÎBk C¯c B¯ÓB‡ּביאתֹו אבל , ְ¿»«»ƒ«¬…ֲִָָ

ייטיבּו ּכׁשּלא יהיה זה ׁשבט וקם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹּבּדר

מּפאת אּלא יבֹוא ולא הּבינֹונים ּכת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמעׂשיהם

אֹומרֹו והּוא ׁשּבהם, הּצּדיקים Ë·Lּכת Ì˜Â ְְִִֶֶַַַָ¿»≈∆

Ï‡¯NiÓ: ƒƒ¿»≈

„BÚּבּמאמר ÎBk·רמז C¯cמׁשיח על מּיעקב ֲַַַַָ»«»ֲִִַַַָֹ

ואֹומרֹו ּכּנזּכר, ּבכֹוכב הרמּוז ּדוד Ì˜Âּבן ְְְְִִֶַַָָָָ¿»

Ï‡¯NiÓ Ë·L,אפרים ּבן מׁשיח על ירמז ≈∆ƒƒ¿»≈ְְִִִֶֶַַַָֹ

ׁשּיהיּו ּבגדר יהיּו יׂשראל אם ּכי ּבזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּכּונה

ּבן מׁשיח אּלא להם יאיר לא יעקב ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹנקראים

ּבּמלחמה ימּות אפרים ּבן מׁשיח אבל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּדוד

(סּכה ז"ל ּכאֹומרם רֹומילּוס ׁשּיהרגּנּו ְְְִִֶֶַַָָָֻראׁשֹונה

צּדיקים ּכּלן יהיּו יׂשראל אם אבל ְְֲִִִִִֵַָָָֻנ"ב.),

ׁשבט אֹותֹו אפּלּו אז יתּכּנּו יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּבׁשם

מאפרים הּבא מׁשיח ּתהיהÌ˜Âׁשהּוא ּפרּוׁש ְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְִֵֶ

רֹומילּוס. יהרגּנּו ולא אֹויביו לפני ּתקּומה ְְְְְִִֵֶַַָָֹלֹו

ׁשער (ע"ח יׂשראל ּגדֹולי ׁשּצּוּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָותמצא

אֹומרים ּכׁשאנּו ּבתפּלתנּו לכּון ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהעמידה)

מׁשיח על רחמים לבּקׁש וגֹו' קּוינּו ְְְֲִִִִִֵַַַַָָליׁשּועת

ּבּמלחמה: נהרג יהיה ׁשּלא אפרים ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבן

.'B‚Â ıÁÓe B¯ÓB‡Âּדבריהם ּפי על יתּבאר ¿¿»«¿ְְִִִֵֵֶַָ

פמ"ד) עּמים(ב"ר ג' ּכי ְִִֶַָׁשאמרּו

הּגיעּו ׁשּכבר מהּז' לבד לאברהם ה' אמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאׁשר

ואדֹום, ּומֹואב עּמֹון הם יׂשראל יד הּׂשג ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפרק

והּוא קדמֹוני, קניזי ּקיני ּבּמאמר הרמּוזים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָוהם

BÓ‡·אֹומרֹו È˙‡t ıÁÓeהאמּור הּמׁשיח ּפרּוׁש ְ»««¬≈»ִֵַַָָָ

זוּיֹותיו, ּבכל ּפאה לֹו יׁשאיר ולא מֹואב ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹיאּבד

ּפאתי: לֹומר ּדקּדק ְְֲִֵֵֶַַָולזה

B‡ּומל וימּדדם וימחצם ּדוד ׁשּיקּדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹירמז

מהם, הּנׁשארים ּפאֹותיו יאּבד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמׁשיח

אמר עּמֹון L˙ּוכנגד È�a Ïk ¯˜¯˜Âויחסם , ְֶֶַַָ¿«¿«»¿≈≈ְֲִָ

יׁש ׁשּׁשמם ּולפי ׁשת, חׂשּופי ׁשהם לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָלׁשת

ּומחץ: אמר ולא וקרקר אמר ּבׁשת מּדת ְְְִֶַַַַַַָָָֹּבֹו



wlaעד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(çé)ìàøNéå åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®§¦§¨¥−
:ìéç äNò¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑יׂשראל החיים.לאֹויביו אור ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«
i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה È¯N„.מּיעקבועֹוד „È·‡‰Â ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ

¯ÈÚÓ∑ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה עב)מעיר עדֿים",(תהילים מּים "וירּד : ≈ƒְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עׂשו"(עובדיה) לבית ׂשריד "ולאֿיהיה :. ְְְִִֵֵֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מלְך יט)ועל כד, הּימים,(רש"י ּבאחרית אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבתֹוְך יּכנס יער ׁשל מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ"ועלּו

הּמׁשיח מלְך ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻהּגרזן

החייםעליהם. אור ֲֵֶ

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ּביׂשראל להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם כה)וכן עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה החיים.: אור ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(àë)EáLBî ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ«¨¤½
p÷ òìqa íéNå:E §¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£È�Èw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א וגֹו'"(שמואל אלֿהּקיני ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו ב)– ׂשּוכתים"(דה"א ׁשמעתים "ּתרעתים :.Ô˙È‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ≈»

ÈÏÚ·Ïיח ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎ�a ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא dÏ˙Ó ÏË�e ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‡ּבאּו ׁשּכּלן האּמֹות ּכל לכללּות הּכתּוב ְְִֵֶַַָָָָָָֻֻיכּון

מֹואב ׁשּפרט וטעם עּמֹון, הם ּומּכללם ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּׁשת

מדּבר הּוא ועּמהם אחריו ׁשלחּו ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלפי

ואם ּבפרטּות. להם הּנֹוגעים הּדברים ּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלזה

אּמֹות עׂשרה אּלא ליׂשראל אין והלא ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּתאמר

אמר ּׁשּגמר מה הּוא ׁשת, ּבני ּכל אמר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

‰L¯È ÌB„‡ ‰È‰Âׁשת ּבני ּכל ּומעּתה וגֹו' ¿»»¡¿≈»ְְֵֵֵַָָ

ולזה ּבאדֹום, לנּו יּטהרּו לזּכֹותם Â˜¯˜¯ׁשּבאּו ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָ¿«¿«

˙L È�a Ïkיתאּבדּו לא ּכי ּומחץ אמר ולא »¿≈≈ְְְִִַַַָָֹֹ

ּבּנבּואה נאמר ועליהם לבֹוא, לעתיד האּמֹות ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

וגֹו': ׁשנה מאה ּבן הּנער כ') ס"ה ְְְֵֶַַַַָָָָ(יׁשעיה

ואֹומרֹו‡ÂÈ·È.יח) וׂשעיר, אדֹום L¯È‰ּפרּוׁש …¿»ְְְֱִֵֵ¿≈»

להם ּתהיה ולא עֹוד ּתּבנה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹּפרּוׁש

ּכאמּור, מהם ׁשּיחיּו האּמֹות ּכׁשאר ְְְִִֵֶֶָָָָָֻּתקּומה

ּדכתיב יׂשראל אֹוּיבי ׁשהם לפי טעם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָונתן

וגֹו', אדֹום לבני ה' זכר ז') קל"ז ְְְְֱִִִֵֹ(ּתהּלים

ׁשת: ּבני ּכל על יתרה מּכתם ְְֵֵֵֶַַָָָָָלזה

.ÏÈÁ ‰NÚ Ï‡¯NÈÂאּבּוד ּבאמצעּות ּפרּוׁש ¿ƒ¿»≈…∆»ƒְְִֵֶָ

יׂשראל יעׂשּו ׁשת, ּבני ּוׁשאר ְְְֱֲִֵֵֵַָָאדֹום

א ּפרּוׁש העּמיםחיל. ּוׁשאר ס"מ ּבלע ׁשר ְֲִִֵֶַַָָָָ

הם הּקדּׁשה ׁשּניצֹוצי ּולפי מּפיו, ּבלעֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַָֻיֹוציאּו

מתּבררים ּוכׁשהם הּקלּפה ּתֹו ּכׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻמלכלכים

אמר לזה נתקנים הם מּמּנה NÚ‰ויֹוצאים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ…∆

ÏÈÁ:ּבהם ּבלּוע היה אׁשר לחיל ּתּקּון לׁשֹון »ƒְֲִִֶֶַַַָָָָ

ÚiÓ˜·.יט) c¯ÈÂיֹואב ׁשעל אמר ראב"ע ¿≈¿¿ƒ«¬…ֶַַָָ

מל על ּפרׁש ז"ל ורׁש"י אֹומר, ְִֵֵֵֶֶַַהּוא

היה ראב"ע לדברי ּכי עּקר, ּודבריו ְְְִִִִֵַַָָָָָָהּמׁשיח,

אדֹום והיה לּמאמר זה מאמר להקּדים ְְְֱֲֲִֶַַַַַָָָלֹו

ז"ל רׁש"י ּולדברי הּמׁשיח, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָירׁשה

וכלל ׁשת ּבני ּכל וקרקר אמר ׁשּכבר ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהגם

לֹומר ּבא הראׁשֹון, אדם ּבן מּׁשת ׁשּיצאּו ְִִֵֶֶַָָָָָָּכל

וגֹו' וקרקר אחר מהאּמֹות ׁשּיּׁשארּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהגם

יאּבד ׁשּלא וקרקר מּמׁשמעּות ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּמּובן

על אף ס"ח.) (ּפסחים ז"ל ּכמאמרם ְְֲִַַַָָָָֻּכּלם

מּיעקב, אּלא מהם ממׁשלה ּתהיה לא כן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּפי

אֹומרֹו מּיעקבc¯ÈÂוהּוא מלכּות לׁשֹון ּפרּוׁש ְְ¿≈¿¿ְְֲִֵַַֹ

ואֹומרֹו ּתהיה, לבד מּיעקב È·‡‰Â„ּפרּוׁש ְְְְֲִִֵֶַַֹ¿∆¡ƒ

¯ÈÚÓ „È¯Nׁשּיהיה הּוא לבד מל לא ּפרּוׁש »ƒ≈ƒְְִֵֶֶֶֶַֹ

ׁשהּוא ׂשריד אפּלּו אּלא מהם ולא ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּיעקב

ולא מהם יאבד מהּמלכּות למּטה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹממׁשלה

ראׁש: עֹוד מהם ִֵֶָֹירים

B‚Â'.כ) B˙È¯Á‡Â 'B‚Â ˙ÈL‡¯ּפרּוׁש ≈ƒ¿¿«¬ƒ¿ֵ

לא לאּבד יׂשראל ׁשּנצטּוּו ּגֹוים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹראׁשית

ּכתיב ׁשּכן עמלק על אּלא ּתחּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנצטּוּו

מחה וגֹו' זּכרֹון זאת ּכתב י"ד) י"ז ְְְִָָֹֹֹ(ׁשמֹות

סמּו היה וזה עמלק, זכר את ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָאמחה

והֹולכים לֹוחמים והיּו מּמצרים, ְְְְֲִִִִִִִַָָָליציאתם

מרּדכי ּבימי ּׁשעׂשה, מה ּבֹו עׂשה ׁשאּול ְְִֵֶַַָָָָָָּבֹו,

ואמר ּׁשעׂשּו, מה יׂשראל ּבֹו ¯Á‡ÂB˙Èעׂשּו ְְִֵֶַַָָָָ¿«¬ƒ

הּכּליֹון סֹוף ּפרק על יעמד לא ּפרּוׁש ְֲִֵֶֶַַַָֹֹוגֹו'

הּמׁשיח ׁשהּמל עד ּפרּוׁש אבד עדי ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאּלא

עמלק ׁשל אחריתֹו ּתהיה אז האּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻיאּבד

הּדר זה על ירצה אֹו ¯‡ÈL˙להכרית. ְְְִִֶֶֶֶַַַ≈ƒ

ÌÈBbוחׁשיבּות מעלה לׁשֹון ראׁשית ּפרּוׁש ƒְֲֲִִֵֵַַָ

ּבמעלה עֹומד ויהיה הּגֹוים לכל עמלק ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָהּוא

אֹומרֹו והּוא ּכליֹונֹו, לפרק ׁשּיּגיע עד ְְְְִִֶֶֶַַַזֹו

B˙È¯Á‡Âּגֹוים ראׁשית יהיה ּכי ּגם ּפרּוׁש ¿«¬ƒְִִִִֵֵֶַ

ּבידם ׁשּיּגיע ליׂשראל ׁשבח ויׁש אבד, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעדי

אמר וכן ּגדּלתֹו, ÌÈzkּבפרק „iÓ ÌÈˆÂ'וגֹו ְְְֵֶֶַָָֻ¿ƒƒ«ƒƒְ

„·‡ È„Ú ‡e‰ Ì‚Â:למנה ליׂשראל יהיה ¿«¬≈…≈ְְְְִִֵֶָָָ

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

E·LBÓ∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה נתיּׁשבּת(שמות ועּתה לֹו" נתחּכמה "הבה : »∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל ׁשל ּומעֹוז החיים.ּבאיתן אור ְְִֵֵֶָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד אּתה אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָנטרד
?ּבכ.jaLz ¯eM‡ ‰ÓŒ„Ú∑אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ְָ«»«ƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּגלּיֹות ׁשאר עם ותׁשּוב למקֹום, מּמקֹום החיים.טלטּול אור ְְְְִִִַָָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«
i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡ÈB.ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָ

Ï‡ BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ∑ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו את להחיֹות יכֹול מי ƒƒ¿∆ƒÀ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו – ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד האּמֹות, ּכל את ויבלּבל ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻסנחריב

החיים.אּׁשּור אור ַ

(ãë)éãò àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬
:ãáàŸ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן קטילת(דניאל ּדי "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְְִִִֵֵַַ
ּגׁשמּה" והּובד ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.חיותא ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות רּבתא(ישעיה יּובּורני ּתרגּומֹו – אּדיר" ."וצי ְְְִֵַַָ¿ƒְְְְְְְְִִִִִִַַַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´¨¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìהחיים אור §©§«

äë(à)úBða-ìà úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤¨½̈¦§−¤§¬
:áàBî¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙B�aŒÏ‡ ˙B�ÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת החיים.עלֿידי אור «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

‡Ìכב È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙�a ¯˙a»«¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כא) È�Èw‰ ˙‡ ‡¯iÂוכּונת יתרֹו, זה ««¿∆«≈ƒ¿ְְִֶַַָ

(ב"ב ז"ל אֹומרם ּדר על היא ְֲִֶֶַַַָָהּמאמר

ּגר היה ואברהם אברהם, זה איתן ְְְֵֵֶַַָָָָָָָט"ו.)

הּגרים ּכל נקראים ׁשמֹו ועל ראׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַָָצדק

ׁשּיתרֹו פכ"ז) (שמו"ר ז"ל ואמרּו ְְְְִֶַָָָאברהם.

אמר לזה E·LBÓנתּגּיר, Ô˙È‡מֹוׁשב ּפרּוׁש ְִֵֶַַָָ≈»»∆ֵֶָ

ואֹומרֹו איתן, ׁשּנקרא אברהם ּכנגד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָהּוא

ÚÏqa ÌÈNÂׁשּׂשמּת ל ועֹוד ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒ«∆«ְְְְֵֶַָ

למׁשה, ׁשּנתן ּבּתֹו הּוא קּנ ּפרּוׁש ּבּסלע ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָקּנ

ּבּתֹורה ּתּקיף ׁשהיה לפי לסלע מׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָויחס

ּבספר ּכאמּור לּתֹורה ירמז סלע ּגם ,מל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹועז

ׁשמּה: על מׁשה ונקרא כ"א) (ּתּקּונים ְְְִִִֶַַַָָֹהּזהר

B‚Â'.כב) ¯Ú·Ï ‰È‰È Ì‡ Èkנסּתּכל ּפרּוׁש ƒƒƒ¿∆¿»≈¿ְִֵֵַ

ואמר לּקיני להּגיעֹו יכֹולין אׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַַָּבּקֹורֹות

ּתבאנה אׁשר ׁשעּור ּיהיה מה עד ּפרּוׁש מה ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעד

מהּצרֹות, jaLzעליו ¯eM‡ׁשּיׁשלט ּפרּוׁש ֵַָָָ«ƒ¿∆»ְִֵֶֹ

ּבּׁשביה:עליו ויֹוליכּנּו סנחריב ׁשהּוא אּׁשּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

‡Ï.כג) BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓסנהדרין) רז"ל ƒƒ¿∆ƒÀ≈ְְִֶַַַ

ׁשם יעּין ּדרׁשֹות ב' ּבזה ּדרׁשּו ְְְֶַָָָָֻק"ו.)

הקּדמה ּפי על הּכתּוב לי ונראה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּדבריהם,

לברר הּוא יׂשראל ּגלּיֹות סּבת ּכי הּזהר ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻמּדברי

ּביֹוׁשב נתּונים ׁשם אׁשר הּקדּׁשה ְְְֲִִֵֶַָָֻניצֹוצֹות

(קהלת ּבּפסּוק ּׁשרמזּו מה והּוא ההיא, ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹהארץ

לֹו, לרע ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר עת ְְֲֵֶַַָָָָָָח')

יתּברר ּכי (עּכּו"ם) לּׁשֹולט לֹו לרע ְְִִֵֵֵַַַָּפרּוׁש

ׁשּיׁש הרע חלק ּבֹו ויּגמר הּטֹוב חלק ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּמּנּו

רּבֹות ּפעמים הקּדמנּו ּוכבר ּבּנׁשלט, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָּבׁשּכנגּדֹו

ּכליֹונֹו הּוא זה מהאדם הטֹוב חלק ּבהעּדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכי

הרע ּבחינת ּכי והמחּיה הּמעמיד ּדבר הּוא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָּכי

הּדר זה על הּכתּוב יכּון ּומעּתה ּתּקרא, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמת

רּוח הֹודיעה אּׁשּור ׁשבּית והזּכיר ׁשּקדם ְְְְִִִִִֶַַַַָָלפי

ּגֹולים ׁשהם קדֹוׁשֹו עם ׁשבית מעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹהּקדׁש

לאּמֹות אֹוי ואמר ‡Ïּבארצֹות, BÓOÓּפרּוׁש ְֲַָָָָֻƒÀ≈ֵ

ּכל ּכי ּבתֹוכם אּלה ׂשימת להם יסֹובב ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹויב

מֹוציאים הם ׁשּמה, יׂשראל ה' יׂשים ְִִִִֵֵָָָָָמקֹום

והמחּיה הּמעמידם הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמהם

וגֹו' ׁשלט אׁשר עת עצמֹו מאמר והּוא ְְְֲֲֵֶַַַַָָאֹותם,

הּׁשֹולט: ׁשל לֹו ְֵֶַַלרע

CÏiÂ.כה) ÌÚÏa Ì˜iÂלבית ּפנה לא ּפרּוׁש «»»ƒ¿»«≈∆ְֵֵָָֹ

והצר ּומּיד, ּתכף הל אּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻאכסניתֹו

BÓ˜ÓÏלֹומר ·LiÂ CÏiÂלֹומר הסּפיק ולא ַ«≈∆«»»ƒ¿…ְְִִַֹ

ולא ּבקּומֹו ׁשהל להעיר למקמֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹוּיל

למקמֹו וּיל וּיקם אֹומר היה ׁשאם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנתעּכב,

וּיקם, א' ּדברים, ב' ׁשּמֹודיע הּכּונה ְְֲִִֶַַַָָָָָָָהיתה

הל ּבקּומֹו אם ידּוע ואין למקמֹו, וּיל ְְְִִֵֵֶַַַָָֹב'

ּבקּומֹו, ׁשהל להעיר וּיל וּיקם אמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלזה

לֹו אמר ּכאׁשר למקֹומֹו ׁשחזר עֹוד ְֲֲִִֶֶַַַָָּומֹודיע

ואֹומרֹו Ïa˜ּבלק, Ì‚Âׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' הל ְְָָ¿«»»ְֵֶַָֹ

מּלפניו: ּבקּומֹו ללּוֹותֹו עּמֹו ְְְִִַַָָָעמד

„BÚלא הּוא ּגם ׁשּבלק עֹודאפׁשר עמד ְֶֶַַָָָָֹ

מּדברי מֹואב ׁשּידעּו לפי ׁשם ְְְְְִִִֵֶַָָָּבמלכּותֹו

יׁשחיתּו ולא ירעּו לא יׂשראל ּבני עם ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹּבלעם

המסֹובב יּבטל הּסּבה ּבהּבטל ּכן אם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלהם

ׁשּבא לדרּכֹו והל עליהם מּמל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹוהעמידּוהּו

מדין ּבמלחמת נמצא ׁשּׁשם והראיה למדין, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָּבֹו

ְֱֶַונהרג:

B‚Â'.א) ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂלדעת צרי «≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ¿ִַַָָ



עה wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

E·LBÓ∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה נתיּׁשבּת(שמות ועּתה לֹו" נתחּכמה "הבה : »∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל ׁשל ּומעֹוז החיים.ּבאיתן אור ְְִֵֵֶָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד אּתה אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָנטרד
?ּבכ.jaLz ¯eM‡ ‰ÓŒ„Ú∑אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ְָ«»«ƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּגלּיֹות ׁשאר עם ותׁשּוב למקֹום, מּמקֹום החיים.טלטּול אור ְְְְִִִַָָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«
i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡ÈB.ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָ

Ï‡ BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ∑ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו את להחיֹות יכֹול מי ƒƒ¿∆ƒÀ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו – ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד האּמֹות, ּכל את ויבלּבל ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻסנחריב

החיים.אּׁשּור אור ַ

(ãë)éãò àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬
:ãáàŸ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן קטילת(דניאל ּדי "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְְִִִֵֵַַ
ּגׁשמּה" והּובד ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.חיותא ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות רּבתא(ישעיה יּובּורני ּתרגּומֹו – אּדיר" ."וצי ְְְִֵַַָ¿ƒְְְְְְְְִִִִִִַַַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´¨¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìהחיים אור §©§«

äë(à)úBða-ìà úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤¨½̈¦§−¤§¬
:áàBî¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙B�aŒÏ‡ ˙B�ÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת החיים.עלֿידי אור «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

‡Ìכב È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙�a ¯˙a»«¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כא) È�Èw‰ ˙‡ ‡¯iÂוכּונת יתרֹו, זה ««¿∆«≈ƒ¿ְְִֶַַָ

(ב"ב ז"ל אֹומרם ּדר על היא ְֲִֶֶַַַָָהּמאמר

ּגר היה ואברהם אברהם, זה איתן ְְְֵֵֶַַָָָָָָָט"ו.)

הּגרים ּכל נקראים ׁשמֹו ועל ראׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַָָצדק

ׁשּיתרֹו פכ"ז) (שמו"ר ז"ל ואמרּו ְְְְִֶַָָָאברהם.

אמר לזה E·LBÓנתּגּיר, Ô˙È‡מֹוׁשב ּפרּוׁש ְִֵֶַַָָ≈»»∆ֵֶָ

ואֹומרֹו איתן, ׁשּנקרא אברהם ּכנגד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָהּוא

ÚÏqa ÌÈNÂׁשּׂשמּת ל ועֹוד ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒ«∆«ְְְְֵֶַָ

למׁשה, ׁשּנתן ּבּתֹו הּוא קּנ ּפרּוׁש ּבּסלע ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָקּנ

ּבּתֹורה ּתּקיף ׁשהיה לפי לסלע מׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָויחס

ּבספר ּכאמּור לּתֹורה ירמז סלע ּגם ,מל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹועז

ׁשמּה: על מׁשה ונקרא כ"א) (ּתּקּונים ְְְִִִֶַַַָָֹהּזהר

B‚Â'.כב) ¯Ú·Ï ‰È‰È Ì‡ Èkנסּתּכל ּפרּוׁש ƒƒƒ¿∆¿»≈¿ְִֵֵַ

ואמר לּקיני להּגיעֹו יכֹולין אׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַַָּבּקֹורֹות

ּתבאנה אׁשר ׁשעּור ּיהיה מה עד ּפרּוׁש מה ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעד

מהּצרֹות, jaLzעליו ¯eM‡ׁשּיׁשלט ּפרּוׁש ֵַָָָ«ƒ¿∆»ְִֵֶֹ

ּבּׁשביה:עליו ויֹוליכּנּו סנחריב ׁשהּוא אּׁשּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

‡Ï.כג) BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓסנהדרין) רז"ל ƒƒ¿∆ƒÀ≈ְְִֶַַַ

ׁשם יעּין ּדרׁשֹות ב' ּבזה ּדרׁשּו ְְְֶַָָָָֻק"ו.)

הקּדמה ּפי על הּכתּוב לי ונראה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּדבריהם,

לברר הּוא יׂשראל ּגלּיֹות סּבת ּכי הּזהר ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻמּדברי

ּביֹוׁשב נתּונים ׁשם אׁשר הּקדּׁשה ְְְֲִִֵֶַָָֻניצֹוצֹות

(קהלת ּבּפסּוק ּׁשרמזּו מה והּוא ההיא, ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹהארץ

לֹו, לרע ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר עת ְְֲֵֶַַָָָָָָח')

יתּברר ּכי (עּכּו"ם) לּׁשֹולט לֹו לרע ְְִִֵֵֵַַַָּפרּוׁש

ׁשּיׁש הרע חלק ּבֹו ויּגמר הּטֹוב חלק ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּמּנּו

רּבֹות ּפעמים הקּדמנּו ּוכבר ּבּנׁשלט, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָּבׁשּכנגּדֹו

ּכליֹונֹו הּוא זה מהאדם הטֹוב חלק ּבהעּדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכי

הרע ּבחינת ּכי והמחּיה הּמעמיד ּדבר הּוא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָּכי

הּדר זה על הּכתּוב יכּון ּומעּתה ּתּקרא, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמת

רּוח הֹודיעה אּׁשּור ׁשבּית והזּכיר ׁשּקדם ְְְְִִִִִֶַַַַָָלפי

ּגֹולים ׁשהם קדֹוׁשֹו עם ׁשבית מעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹהּקדׁש

לאּמֹות אֹוי ואמר ‡Ïּבארצֹות, BÓOÓּפרּוׁש ְֲַָָָָֻƒÀ≈ֵ

ּכל ּכי ּבתֹוכם אּלה ׂשימת להם יסֹובב ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹויב

מֹוציאים הם ׁשּמה, יׂשראל ה' יׂשים ְִִִִֵֵָָָָָמקֹום

והמחּיה הּמעמידם הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמהם

וגֹו' ׁשלט אׁשר עת עצמֹו מאמר והּוא ְְְֲֲֵֶַַַַָָאֹותם,

הּׁשֹולט: ׁשל לֹו ְֵֶַַלרע

CÏiÂ.כה) ÌÚÏa Ì˜iÂלבית ּפנה לא ּפרּוׁש «»»ƒ¿»«≈∆ְֵֵָָֹ

והצר ּומּיד, ּתכף הל אּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻאכסניתֹו

BÓ˜ÓÏלֹומר ·LiÂ CÏiÂלֹומר הסּפיק ולא ַ«≈∆«»»ƒ¿…ְְִִַֹ

ולא ּבקּומֹו ׁשהל להעיר למקמֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹוּיל

למקמֹו וּיל וּיקם אֹומר היה ׁשאם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנתעּכב,

וּיקם, א' ּדברים, ב' ׁשּמֹודיע הּכּונה ְְֲִִֶַַַָָָָָָָהיתה

הל ּבקּומֹו אם ידּוע ואין למקמֹו, וּיל ְְְִִֵֵֶַַַָָֹב'

ּבקּומֹו, ׁשהל להעיר וּיל וּיקם אמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלזה

לֹו אמר ּכאׁשר למקֹומֹו ׁשחזר עֹוד ְֲֲִִֶֶַַַָָּומֹודיע

ואֹומרֹו Ïa˜ּבלק, Ì‚Âׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' הל ְְָָ¿«»»ְֵֶַָֹ

מּלפניו: ּבקּומֹו ללּוֹותֹו עּמֹו ְְְִִַַָָָעמד

„BÚלא הּוא ּגם ׁשּבלק עֹודאפׁשר עמד ְֶֶַַָָָָֹ

מּדברי מֹואב ׁשּידעּו לפי ׁשם ְְְְְִִִֵֶַָָָּבמלכּותֹו

יׁשחיתּו ולא ירעּו לא יׂשראל ּבני עם ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹּבלעם

המסֹובב יּבטל הּסּבה ּבהּבטל ּכן אם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלהם

ׁשּבא לדרּכֹו והל עליהם מּמל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹוהעמידּוהּו

מדין ּבמלחמת נמצא ׁשּׁשם והראיה למדין, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָּבֹו

ְֱֶַונהרג:

B‚Â'.א) ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂלדעת צרי «≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ¿ִַַָָ



wlaעו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(á)eåçzLiå íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈©¦§©«£−
:ïäéäìàì¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑ואֹומרת מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה א)לֹו: קו החיים.(סנהדרין אור ְֲִֶֶַָ

(â):ìàøNéa ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥«
i"yx£¯BÚt∑וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם על ¿ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

עבֹודתֹו Ï‡¯NÈa.היא '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑מּגפה ּבהם .ׁשלח ֲִָ«ƒ««¿ƒ¿»≈ֵֶַַָָָ

(ã)ò÷Bäå íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈§©¬
:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לפעֹור(שם העֹובדים את .לׁשּפט «∆»»≈»»ְְְִִִֶָֹ
Ì˙B‡ Ú˜B‰Â∑ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא – והֹוקע העֹובדים, כא)את ב וׁשם(שמואל לה'", "והֹוקענּום : ¿«»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסקילה. אלילים, עבֹודת ּבעֹובדי מפרׁשת: ב)ּתלּיה מה נתלין(סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל ּומדרׁש∑�‚„ ּכל. לעין ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ∆∆«»∆ְְִֵַֹ
עליו זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: את מֹודיע הּׁשמׁש החיים.אּגדה: אור ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL�‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') (ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבסנהדרין ּכדאיתא מאֹות) (וׁשׁש .(י"ח)אלפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(å)-úà åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ¤
änäå ìàøNé-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨

:ãòBî ìäà çút íéëáŸ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ּבמיתה נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

הּנׂשרפין הן ּבאּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב פב)ואּתה צּור∑‡˙È�È„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת LÓ‰.ּכזּבי È�ÈÚÏ∑:לֹו אמרּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈…∆ְָ

nÚ‡ב ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

nÚ‡ד ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה eÏeË˜ Ï‡¯NÈ È�i„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk È�ÈÚÏe ‰LÓ È�ÈÚÏ ‡˙È�È„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(מד"ר ורז"ל זה, מאמר ּבהֹודעת ּצר ְְֲֶֶַַַַַָָֹמה

ּבא להֹודיע ּכי ואמרּו ּבזה העירּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָותנחּומא)

מּטבעֹו ׁשהּמקֹום לפי וכּו' לזנֹות סּבה זה ְְְְִִִִִִֶֶַָָּכי

לפרׁש ונראה הּבהמית, הּתאוה טבע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעֹורר

ׁשּיצאּו לפי ׁשהיתה הּזנּות סּבת יעיד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשהּכתּוב

נמצאּו וׁשם יׂשראל למחנה חּוץ לטּיל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָהעם

אֹומרֹו והּוא מֹואב, ÌÈhMaּבנֹות Ï‡¯NÈ ·LiÂ ְְְָ«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ

למחניהם, חּוץ ּבֹו מטּילים ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָּפרּוׁש

(י"א אֹומרֹו ּכדר טּיּולים לׁשֹון הּוא ְְְְִִִִֶֶוׁשּטים

לׁשֹונֹו וזה ׁשם רּׁש"י ּופרׁש העם, ׁשטּו ְְִֵֵֶַָָָָח')

וּיחל סּבת וזה טּיּול, לׁשֹון אּלא ׁשיט ְְִִִֵֶֶֶַַַָָאין

לזנֹות: ְִָָהעם

.·‡BÓ ˙B�a Ï‡ ˙B�ÊÏ ÌÚ‰ ÏÁiÂאֹומרֹו «»∆»»ƒ¿∆¿»ְ

ÏÁiÂּפרּוׁש לזנֹות ׁשּנתחּלל חּלּול לׁשֹון «»∆ְְְִִִֵֵֶַ

ואמר נכר, אלהי אחרי ׁשּזנּו B�a˙לפי Ï‡ ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹ∆¿

(מד"ר, ז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ְְֵֶֶַָוגֹו'

לעברה אֹותם ּתֹובעים ׁשהיּו ׁשם) ְְְֲִֵֶַַָָָָָותנחּומא

והיּו וגֹו' לזה הׁשּתחוה להם אֹומרים ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָוהיּו

ּבנֹות להם אֹומרים היּו אׁשר אל ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָמׁשּתחוים

ודקּדק וגֹו', ּבנֹות אל אֹומרֹו והּוא ְְְְְְִֵֶָמֹואב,

לֹומר ּבׁשם‰ÌÚהּכתּוב אׁשר הּצּדיקים לׁשלל , ַַָ»»ְְֲִִִֵֶַַֹ

יתּכּנּו: ְְִִֵַָיׂשראל

ÌÚÏ.ב) Ô‡¯˜zÂולא העם להזּכיר הצר «ƒ¿∆»»»ְְְְִַַָָֹֻ

לֹומר נתּכּון להם, וּתקראן לֹומר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהסּפיק

מאהליהם לׁשּוט יצאּו ׁשּלא לאֹותם ְְְֳֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּקראּו

וקראּו אצלם הם ּכיהלכּו ירצה אֹו להם. ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

הֹוסיפּו אחד אחד הֹולכים ּׁשהיּו מה ְְִִִֶֶֶַַָָָמּלבד

אלהיהן לזבחי ּבכנפיא ׁשּילכּו להם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֻלקרא

ְוכּו':

.Ô‰È‰Ï‡ ÈÁ·ÊÏׁשּפעֹור (ׁשם) ׁשאמר והגם ¿ƒ¿≈¡…≈∆ְֲֶֶַַַָָ

ּבהתרזת אּלא זביחה ּבעבֹודתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָאין

לֹו, זבחּו לא הּסתם ּומן ּפניו למּול ְְְְִִַַָָָָֹהּלכלּו

אֹו לכבֹודֹו, ּבּבׂשר ׂשמחה עֹוׂשים ׁשהיּו ְְִִִֶַַָָָָאּולי

ּבמאכלים להרּבֹות ּכדי ּכן עֹוׂשים ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָאּולי

הּטּנּוף: יציאת ּברּבּוי ּכנגּדֹו ְְְְְְִִִִֶַַַלהתריז

eÂÁzLiÂהׁשּתחויתֹו סּבת זֹו ּפרּוׁש וּיצמד. וגֹו' «ƒ¿«¬ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ז"ל אֹומרם ּדר על וגֹו'. ְְְִֶֶֶַַָׁשּנצמד

עֹובדיו: מאניס ּפעֹור ׁשּבעל ְְֲִֶַַַָָ(ׁשם)

B‚Â'.ד) ÔB¯Á ·LÈÂּגם חרֹון להׁשיב הצר ¿»…¬¿ְְִַַָָֻ

ׁשל ּדין ׁשהּבית לפי מׁשּפט, עׂשֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַָאחר

ּבעדים לעֹושים אּלא מעניׁשים אין ְֲִִִִֵֵֶַַָָָמּטה

עֹוׂשים ּגם יּגף מׁשּפט ה' יעׂשה ואם ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹוהתראה

הּמׁשחית ּוכׁשּיצא התראה ּובלא עדים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבלא

אמר לזה רע, מחׁשבֹות לחֹוׁשבי ּגם ְְְְְִֵֶַַַַָָָיׁשחית

אּפֹו חרֹון יׁשּוב ּובזה מׁשּפט לעׂשֹות ְֲֲִֶֶַַָָָָלהם

וכּו' ּובלא עדים ּבלא עֹובדיה יׁשחית ְְְְְְִִֵֶַַָֹֹלבל

ויחיּו: ְְְִָויׁשּובּו

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

התם ּכדאיתא וכּו' ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו ·ÌÈÎ.מׁשה, ‰n‰Â∑ ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ¿≈»…ƒ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו רּבֹוא,נתעּלמה ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ּבבכיה. ּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

לב)ׁשּנאמר לֹו.(שמות הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן שם): .(סנהדרין ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)CBzî í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´
:Bãéa çîø çwiå äãòä̈«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁ�Èt ‡¯iÂ∑(שם)ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר .ּבֹו. ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)íäéðL-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤§¥¤½
äôbnä øöòzå dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈

:ìàøNé éða ìòî¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑האהל וראּו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ׁשּלּה, ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא שם):ּכּלם החיים(סנהדרין אור ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤
סימן. מנו"ח פסוקים, בלקק"ד פרשת חסלת

k‰�‡ז Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Èt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒ�e ‡zL�Î BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚÓ ‡�˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט ÔÈ¯NÚ ‡�˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

çô÷ 'îòá äñôãð ÷ìá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ח) Ì‰È�L ˙‡ ¯˜„iÂּבׁשלמא קׁשה «ƒ¿…∆¿≈∆¿ְִֶָָָ

ההלכה ּכמׁשּפט יׂשראל איׁש ְְְְֲִִִִֵַַַָָָּדקירת

חּיבת אינּה האּׁשה אבל ּבֹו ּפֹוגעים ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּקּנאים

היֹותּה חׁשׁשת על ואם מצּוה, ואינּה ְְְֱֲִִֵַַָָָָָֻמיתה

ואפׁשר הּספק, על נהרגת היתה לא איׁש, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

כ' (וּיקרא ּדכתיב הּבהמה מׁשּפט ּבּה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּדן

(יחזקאל ּוכתיב ּתהרגּו, הּבהמה ואת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹט"ו)

ּתאמר ואם ּבׂשרם. חמֹורים ּבׂשר אׁשר כ') ְְְֲֲִִֶַַָָֹכ"ג

ּכיון מּקדם הּמדינית יׂשראל הרגּו לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלּמה

לפי ואפׁשר עליהם, נצטּוּו ׁשּלא מעם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיּו

ׁשלֹום, קריאת יׂשראל להם ׁשלחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשעדין

היה זה להם, ׁשלחּו לא ּכן ּגם ׁשּלבּסֹוף ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהגם

אּולי אֹו וגֹו', צרֹור ה' צּוה ּכי מעׂשה ְֲִִֶַַַַָָאחר

מֹואבית היא ּכי וחׁשבּו אֹותּה מּכירים היּו ְְִִִִִֶַָָָָֹׁשּלא

אצלם רגילים היּו לא ׁשהרי מדינית ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹולא

מֹואב, ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשם היה אֹו ְְְְִַַַָָָָָלהּכירם,

הּכתּוב: ּדברי הּוא הּמדינית, ְְְְִִִֵַַָָואֹומרֹו

ּבלק ּפרׁשת ֲַַָָָָָחסלת



עז wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

התם ּכדאיתא וכּו' ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו ·ÌÈÎ.מׁשה, ‰n‰Â∑ ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ¿≈»…ƒ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו רּבֹוא,נתעּלמה ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ּבבכיה. ּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

לב)ׁשּנאמר לֹו.(שמות הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן שם): .(סנהדרין ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)CBzî í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´
:Bãéa çîø çwiå äãòä̈«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁ�Èt ‡¯iÂ∑(שם)ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר .ּבֹו. ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)íäéðL-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤§¥¤½
äôbnä øöòzå dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈

:ìàøNé éða ìòî¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑האהל וראּו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ׁשּלּה, ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא שם):ּכּלם החיים(סנהדרין אור ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤
סימן. מנו"ח פסוקים, בלקק"ד פרשת חסלת

k‰�‡ז Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Èt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒ�e ‡zL�Î BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚÓ ‡�˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט ÔÈ¯NÚ ‡�˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

çô÷ 'îòá äñôãð ÷ìá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ח) Ì‰È�L ˙‡ ¯˜„iÂּבׁשלמא קׁשה «ƒ¿…∆¿≈∆¿ְִֶָָָ

ההלכה ּכמׁשּפט יׂשראל איׁש ְְְְֲִִִִֵַַַָָָּדקירת

חּיבת אינּה האּׁשה אבל ּבֹו ּפֹוגעים ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּקּנאים

היֹותּה חׁשׁשת על ואם מצּוה, ואינּה ְְְֱֲִִֵַַָָָָָֻמיתה

ואפׁשר הּספק, על נהרגת היתה לא איׁש, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

כ' (וּיקרא ּדכתיב הּבהמה מׁשּפט ּבּה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּדן

(יחזקאל ּוכתיב ּתהרגּו, הּבהמה ואת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹט"ו)

ּתאמר ואם ּבׂשרם. חמֹורים ּבׂשר אׁשר כ') ְְְֲֲִִֶַַָָֹכ"ג

ּכיון מּקדם הּמדינית יׂשראל הרגּו לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלּמה

לפי ואפׁשר עליהם, נצטּוּו ׁשּלא מעם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיּו

ׁשלֹום, קריאת יׂשראל להם ׁשלחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשעדין

היה זה להם, ׁשלחּו לא ּכן ּגם ׁשּלבּסֹוף ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהגם

אּולי אֹו וגֹו', צרֹור ה' צּוה ּכי מעׂשה ְֲִִֶַַַַָָאחר

מֹואבית היא ּכי וחׁשבּו אֹותּה מּכירים היּו ְְִִִִִֶַָָָָֹׁשּלא

אצלם רגילים היּו לא ׁשהרי מדינית ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹולא

מֹואב, ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשם היה אֹו ְְְְִַַַָָָָָלהּכירם,

הּכתּוב: ּדברי הּוא הּמדינית, ְְְְִִִֵַַָָואֹומרֹו

ּבלק ּפרׁשת ֲַַָָָָָחסלת

אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מהכנסתם לדירה חדשה - הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל 

לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בעבוה"ק בהפ' המעינות.

במש"כ ע"ד המקוה - מובן שצריך להשתדל בכל עוז לעשות מקוה בשכונתם - עכ"פ מקוה לאנשים 

ב( רמזי תהלים  )מג,  ועיין לקו"ת תבוא  כזה.  נעלה  ענין  ובפרט  בפני הרצון.  דבר העומד  לך  ואין  לחוד. 

בסו"ס אור תורה להה"מ ע"ד הבעש"ט ועוד.
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כד.1. קד, תהלים

לשבוע פרשת בלק תהלים  שיעורי 

יום ראשון - א' תמוז
פרק כ

מפרק א 
עד סוף פרק ט 

יום רביעי - ד' תמוז
מפרק כג 

עד סוף פרק כח  

יום שני - ב' תמוז
מפרק י 

עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' תמוז
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' תמוז
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג

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 
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יוםשניב'תמוז

,Lnî äiNò úâøãîk äîëçämi`xapa diyr cr dnkgny - ©¨§¨§©§¥©£¦¨©¨
,biydl mzexyt`ay zebixcn ly xzeia dlecbd dcixid `id

øîBì eðéäc,xnelk ±àeäL,jxazi ±áø éelò äìòðå àOðå íø §©§©¤¨§¦¨§©£¤¦©
iL àìå .äîëçä úâøãnî ãàî ãàîíeL Bìöà ñçéì ììk C §Ÿ§Ÿ¦©§¥©©¨§¨§Ÿ©¨§¨§©¥¤§

,äîëçì ñçéúnä ïéðò¦§¨©¦§©¥§¨§¨
elôà`l ±äìòî Cøãa £¦§¤¤©£¨

,áø éelòåelit` - §¦©
oiivl ick dnkgl zeqgiizd

dlrnl `ed jexa `ed ji`

epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk± §©¨¨
,d"awd lrøLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
Búîëç âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦¨§¨

,Búeäî Bàixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn

,zepeilre dlily ly ote`a

z` oiadl xyt` i`y

jiiy `l z`f lkae ± d"awd

,d"awd zece` jk xnelék¦
ìôBðå ñçéúî äâOää ïéðò¦§©©©¨¨¦§©¥§¥

wx ±,ìëNå äîëç øác ìò©§©¨§¨¨¥¤
Bà ,BâéOäì øLôàL øîBì©¤¤§¨§©¦
éðtî BâéOäì øLôà éà¦¤§¨§©¦¦§¥
-LBãwä ìáà ;âOnä ÷îòŸ¤©ª¨£¨©¨
äìòîì àeäL àeä-Ceøä¤§©§¨
àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî¦©¥¤§©¨§¨Ÿ

LiéàL Ba øîBì ììk C ©¨§¨©¤¦
÷îò éðtî BâéOäì øLôà¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤

,âOnäiptn z`fe -ék± ©ª¨¦
,d"awdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©

åéìò øîBàäå ,ììk äâOä©¨¨§¨§¨¥¨¨
,d"awd lr ±øLôà éàL¤¦¤§¨

ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì§©¦§¥©
÷îò éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤

òîBMä ìkL ,âOnä,dl` mixac ±LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé ©ª¨¤¨©¥©¦§©§¦¤©¦
,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà- ¥¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦

milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb xac

`l ,cala lkya "lawzn"d ,lky ly oipr eli`e ,micia eyynl

yynl xyt` i`y ,dwenr jk lk `id dnkgdy xnel llk mi`zn

dze`micia.àeä-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤§©¥©¨¨
úâOä elôàå ,Lnî úéîLb äiNòk äâOääå ìëOä úâøãî©§¥©©¥¤§©©¨¨©£¦¨©§¦©¨©£¦©¨©

íéìëN,dlecb dpad ilra mi`vnp ±elôàå ,íéðBéìò úBîìBòaL §¨¦¤§¨¤§¦©£¦
äàlò äîëç úâøãî,zeliv`d mleray ,dpeilrd dnkgd ± ©§¥©¨§¨¦¨¨

,ílk úà äiçîä,lky ipipr lke mi`xapd lk -:áéúëãkenk - ©§©¨¤ª¨§¦§¦
aezky1:."úéNò äîëça ílk"mzeige mi`xapd lk zeedzdy ± ª¨§¨§¨¨¦¨

dnkg mb zaygp ok it lr s` ,zeliv`c dnkg epiid ,"dnkg"n `id

`ed d"awd ,oky ,d"awd iabl diyrk zeliv`ay (dpeilr) d`lir

dnkgn dlrnl jxra `ly

`l `linn ± zeliv`ay

i`y ,xnel llk mi`zn

dnkga epiadl xyt`

dnkgd oipry oeeik ,lkye

llk "yeg"d epi` lkyde

ik ,ebiydl xyt` eci lry

.jkn ixnbl dlrnl `ed

àeä-Ceøa-LBãwäM äîe©¤©¨¨
,áeúka "íëç" àø÷ð- ¦§¨¨¨©¨

oipr el miqgiin oky ixd

,dnkgdeðéîëç íâå§©£¨¥
k äëøáì íðBøëæBì ep ¦§¨¦§¨¨¦

,äîëçä úìòîe úâøãî- ©§¥©©£©©¨§¨
,mkg jxazi `edyeðéä©§

øB÷î àeäL íeMî¦¤§
Cøaúé epnnL ,äîëçä©¨§¨¤¦¤¦§¨¥

ìöàðå CLîðiabl ± ¦§¨§¤¡¨
oeyld xn`p mi`xap

iable ,xvepy xac ,"`xap"

,zeliv`d mlerny dbixcn

lv`py ,"lv`p" `ed oeyld

dbixcn jxazi epnn yxtpe

eflv`pedf,úâøãî úeäî̈©§¥©
äàlò äîëç,dpeilr ± ¨§¨¦¨¨

ïëå .úeìéöàä íìBòaL± ¤§¨¨£¦§¥
:mya d"awl mi`xewy dn

,"ãéñç"å "íeçø"zexnl - ©§¨¦
ixnbl dlrnl `edy

df ixd ,cqge mingx zecnn

iptn,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøä øB÷î àeäL íL ìò©¥¤§¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦
`edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awd z` mipiivny dny -

,el` zecnl xewnïlkL,zecnd lk ±epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤
,úeìéöàäå äëLîää ïéðòå Cøãå .Cøaúéelv`pe ekynp cvik - ¦§¨¥§¤¤§¦§©©©§¨¨§¨£¦

mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl `edy ,d"awdn zecne dnkg

,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgd oipr jynpy ixg`éàC ¥
ixnbl dlrnly "seq oi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp ±

,zecne dnkgnäîely oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn efi` ± ©
df xac dpd ,jxazi ez` cg` xac `id ,zecn e` dnkgòeãé̈©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå
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תמוז ג' שלישי יום

,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë

òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã

íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä

äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

miyxcp eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)

:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seq oi` xe`ny ickíeöîvä ãBñ©¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàailad xe`d xi`d mevnvd iptly - §¥¨

,seq oi` xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabíeöîöå§¦§
,ïBîã÷ íãàepiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd

xcq lk zllekd

xak dyrp ± zelylzydd

la` ,daygn ly oipr o`k

lk zllekd efk daygn

,zelylzydd xcqãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écäowf - ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye

dxryay myk :minevnv

cr ,xzeia znvnevn zeigd

dxryd z` mikzegyk mby

jk ,a`ka yg mc`d oi`

ote` "`pwicd ceq" deedn

minevnva sqep3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ±íöîöì ©¦§¦§©§¥

øBàä,lkeiy ick ± ¨
íéìk úBðéçáa LaìúiL¤¦§©¥¦§¦¥¦

.úBøéôñ 'écmleray ± §§¦
oipr md "milk" .zeliv`d

;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly

ly ,milk ly oipr dyrpe envr z` mvnvn `edy drya dpd

dnkgd oipr deedzn f` ,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg

.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgdeLaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc íéìk úðéçáa óBñ-ïéà-øBàøîBì C ¥¦§¦©¥¦§¨§¨¦¨©©¨©¨©

:í"aîøä áúkM äîote`a od dlrnly dricide zrcdy - ©¤¨©¨©§©
y,òeãiä àeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä àeä"`ed ,"`ed" df lkd - ©¥©§©©¨§©¨©

,jxazi,"'eëå Bîöò úòéãéáe.mi`xapd lk rcei -úðéçaL éôì ¦¦©©§§§¦¤§¦©
ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìkzenler --äøéöé-äàéøá ¥¦©£¦©£¦§¨¨§©§§¦¨§¦¨

.íäa øLà ìëìe äiNòzrici"ae .zenleray mi`xapd lkl ± £¦¨§¨£¤¨¤
- d`ixa ly mi`xapd lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr

xe`dy ixg` jiiy df lk ,j` .mdn mzeig milawnd diyr - dxivi

lkeiy cr ,mipey minevnv ici lr mvnhvnxe`d

yalzdlmilka.zeliv`ayøkæpä äLaìäå íeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§§©§¨¨©¦§¨

ìéòì,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±iL àìàeä" øîBì ììk C §¥Ÿ©¨§¨©
,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiäoipr ea xnel llk jiiy `l ,xnelk - ©¥©§©©¨§

,'"eke rcnd `ed rceid `ed" ly ote`a `l mb ,drici lyék± ¦
,d"awdàlà ,íBìLå ñç ììk òcîe úòc øãâå úðéçáa Bðéà± ¥¦§¦©§¤¤©©©¨§¨©§¨¤¨

,`edéelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦
elôà õ÷ ïéà ãò áø©©¥¥£¦
,äîëç øãâå úðéçaî- ¦§¦©§¤¤¨§¨

rceid `ed" ly ote`d mby

xcb `ed '"ek rcnd `ede

edf ,xnelk ,dnkg ly ihxt

± cqg ly oipr `le dnkg

dlrnl jxazi `ed dpd

,jkn ixnbl dlrnãò©
úáLçð äîëç úðéçaL¤§¦©¨§¨¤§¤¤
úðéçák Cøaúé Bìöà¤§¦§¨¥¦§¦©

:(úéîLb äiNòmipt lk lr £¦¨©§¦
ote`de jxcdy ,xn` ixd

oi` xe`n lv`pe jynp cvik

,zecne dnkg ly oipr seq

cg` xac dpiidz z`f lkae

`ed"y cr ,seq oi` xe` mr

reci df xac ± '"eke rcnd

owfd epaxe ,milikynl

:xne`e jiynnïéà ,äpäå§¦¥¥
,úBøzñpa ÷ñò eðì,seq oi` xe`n zexitqd elv`p cvik -ote`ae ¨¥¤©¦§¨

df.seq oi` xe` mr cg` xac ody,"eðì úBìâpä" Cà,`ed - ©©¦§¨
,ãç éäBîøâe eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäìjxazi `ed - §©£¦¡¨§¥¨§¦§¨¦©

,cg` xac md ely zexitqde milkd "idenxb"eìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤
Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwäcg` xac md ± ©¨¨§§¨§¨¦¨§©§

úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå Búeäî íò¦¨§©§©§¨§©§¥¥¦§¦©
,ïëìå .äâOäå ìëNå äîëçly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - ¨§¨§¥¤§©¨¨§¨¥

,dbyde lkyBzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦
äâOä úðéçáa Bðéà ïk íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìãçéúî C ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥¦§©¥

.ïäa.dpen`a "ezgwl" yiy oipr df `l` ±åéúBcî eàø÷ð ïëìå ¨¤§¨¥¦§§¦¨
àæø" :LBãwä øäfa ¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨¤¥©§¦©Ÿ©©¨¨¨

,"àúeðîéäîc,dpen`d ceq -ïî äìòîlL äðeîàä àéäL ¦§¥§¨¤¦¨¡¨¤§©§¨¦
:ìëOäwx "elawl" xyt`e ,z`f biydl leki lkyd oi` ,oky - ©¥¤
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פי fenz 'b iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ג' שלישי יום

,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë

òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã

íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä

äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

miyxcp eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)

:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seq oi` xe`ny ickíeöîvä ãBñ©¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàailad xe`d xi`d mevnvd iptly - §¥¨

,seq oi` xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabíeöîöå§¦§
,ïBîã÷ íãàepiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd

xcq lk zllekd

xak dyrp ± zelylzydd

la` ,daygn ly oipr o`k

lk zllekd efk daygn

,zelylzydd xcqãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écäowf - ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye

dxryay myk :minevnv

cr ,xzeia znvnevn zeigd

dxryd z` mikzegyk mby

jk ,a`ka yg mc`d oi`

ote` "`pwicd ceq" deedn

minevnva sqep3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ±íöîöì ©¦§¦§©§¥

øBàä,lkeiy ick ± ¨
íéìk úBðéçáa LaìúiL¤¦§©¥¦§¦¥¦

.úBøéôñ 'écmleray ± §§¦
oipr md "milk" .zeliv`d

;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly

ly ,milk ly oipr dyrpe envr z` mvnvn `edy drya dpd

dnkgd oipr deedzn f` ,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg

.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgdeLaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc íéìk úðéçáa óBñ-ïéà-øBàøîBì C ¥¦§¦©¥¦§¨§¨¦¨©©¨©¨©

:í"aîøä áúkM äîote`a od dlrnly dricide zrcdy - ©¤¨©¨©§©
y,òeãiä àeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä àeä"`ed ,"`ed" df lkd - ©¥©§©©¨§©¨©

,jxazi,"'eëå Bîöò úòéãéáe.mi`xapd lk rcei -úðéçaL éôì ¦¦©©§§§¦¤§¦©
ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìkzenler --äøéöé-äàéøá ¥¦©£¦©£¦§¨¨§©§§¦¨§¦¨

.íäa øLà ìëìe äiNòzrici"ae .zenleray mi`xapd lkl ± £¦¨§¨£¤¨¤
- d`ixa ly mi`xapd lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr

xe`dy ixg` jiiy df lk ,j` .mdn mzeig milawnd diyr - dxivi

lkeiy cr ,mipey minevnv ici lr mvnhvnxe`d

yalzdlmilka.zeliv`ayøkæpä äLaìäå íeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§§©§¨¨©¦§¨

ìéòì,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±iL àìàeä" øîBì ììk C §¥Ÿ©¨§¨©
,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiäoipr ea xnel llk jiiy `l ,xnelk - ©¥©§©©¨§

,'"eke rcnd `ed rceid `ed" ly ote`a `l mb ,drici lyék± ¦
,d"awdàlà ,íBìLå ñç ììk òcîe úòc øãâå úðéçáa Bðéà± ¥¦§¦©§¤¤©©©¨§¨©§¨¤¨

,`edéelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦
elôà õ÷ ïéà ãò áø©©¥¥£¦
,äîëç øãâå úðéçaî- ¦§¦©§¤¤¨§¨

rceid `ed" ly ote`d mby

xcb `ed '"ek rcnd `ede

edf ,xnelk ,dnkg ly ihxt

± cqg ly oipr `le dnkg

dlrnl jxazi `ed dpd

,jkn ixnbl dlrnãò©
úáLçð äîëç úðéçaL¤§¦©¨§¨¤§¤¤
úðéçák Cøaúé Bìöà¤§¦§¨¥¦§¦©

:(úéîLb äiNòmipt lk lr £¦¨©§¦
ote`de jxcdy ,xn` ixd

oi` xe`n lv`pe jynp cvik

,zecne dnkg ly oipr seq

cg` xac dpiidz z`f lkae

`ed"y cr ,seq oi` xe` mr

reci df xac ± '"eke rcnd

owfd epaxe ,milikynl

:xne`e jiynnïéà ,äpäå§¦¥¥
,úBøzñpa ÷ñò eðì,seq oi` xe`n zexitqd elv`p cvik -ote`ae ¨¥¤©¦§¨

df.seq oi` xe` mr cg` xac ody,"eðì úBìâpä" Cà,`ed - ©©¦§¨
,ãç éäBîøâe eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäìjxazi `ed - §©£¦¡¨§¥¨§¦§¨¦©

,cg` xac md ely zexitqde milkd "idenxb"eìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤
Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwäcg` xac md ± ©¨¨§§¨§¨¦¨§©§

úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå Búeäî íò¦¨§©§©§¨§©§¥¥¦§¦©
,ïëìå .äâOäå ìëNå äîëçly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - ¨§¨§¥¤§©¨¨§¨¥

,dbyde lkyBzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦
äâOä úðéçáa Bðéà ïk íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìãçéúî C ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥¦§©¥

.ïäa.dpen`a "ezgwl" yiy oipr df `l` ±åéúBcî eàø÷ð ïëìå ¨¤§¨¥¦§§¦¨
àæø" :LBãwä øäfa ¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨¤¥©§¦©Ÿ©©¨¨¨

,"àúeðîéäîc,dpen`d ceq -ïî äìòîlL äðeîàä àéäL ¦§¥§¨¤¦¨¡¨¤§©§¨¦
:ìëOäwx "elawl" xyt`e ,z`f biydl leki lkyd oi` ,oky - ©¥¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
*íéìéëùîìåðì ïéà äðäå

úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù
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fenzפב 'c iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ד' רביעי יום

,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êà .é ÷øô,174 'nr cr.åðéëøãî åéëøã

.i wxR`ed d"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤

`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

jexa seq oi` xe` mr zecge`n z`f lka md - cqgd zcne dnkgd zcn

`ed - ("cg" ly ote`a `ed

okle .yep` zbydn dlrnl

eizecn ,yecwd xdfa ze`xwp

,"zexitq"d ody ,d"awd ly

ceq ,"`zepnidnc `fx" mya

"zexitq"d oipr ixdy ,dpen`d

dlrnl `idy ,dpen`a xeyw

.dbyde lkyn

,íB÷î ìkî êàzexnl - ©¦¨¨
dlrnl od "zexitq"dy

,dbyde lkynìéàBä¦
ìk äøBz äøaãåéða ïBL §¦§¨¨¦§§¥

ì ,íãàäî ïæàä úà CkL ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤©
ì äìBëé àéäMCëì ,òîL ¤¦§¨¦§Ÿ©§¨

,okl ±éîëçì úeLø ïzð¦¨§§©§¥
úîàäzxez inkg ± ¨¡¤
,dlawdúBøéôña øaãì§©¥¦§¦

,ìLî Cøãa-w"k xe`ia §¤¤¨¨
`"hily x"enc`:

df ixd "lyn" mixne`yk"

mpi`y yibcnoiprd eze`

yiy m` ik ,(lynpd)

`nbeczekiiyaihxtc

- mdipia lyndzekiiydllynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oia

lk oi` lynpdeoi` ocic oecipa df jxc lr) mdipia zekiiye jxr

lr `ed lynd m` ik - mxewne zexitqd mr ynye xe`l llk jxr

mcegidpadd liwny ynyde xe`dc (mzekiiy)cegidazexitqdc

."('ek mxewnaeàø÷å,milaewnd ±ïúBàmya ,"zexitq"d z` ± §¨§¨
,"úBøBà",ielibe xe` oiprn lyn -äfä ìLnä éãé ìòL éãk± §¥¤©§¥©¨¨©¤

,xe`nïéðò úö÷ eðì ïáeé,ote`e ±àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä ¨¨§¨¦§©©¦¤©¨¨
,åéúBcîe,"zexitq"a -LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî Cøãa àeäL ¦¨¤§¤¤¨¨§¥¦©¤¤

LîMä øeck óeb CBúaLseb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ¤§©©¤¤
cg`zn ynyd xeck,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íòwx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ± "xe`n" mb `l` ,"yny"áeúkL Bîk1: §¤¨
,"'Bâå ìãbä øBànä úà",ynyd z` `xa d"awd :xnelk - ¤©¨©¨Ÿ§

,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewnd `idy ,"xe`n" z`xwpdåéfäå§©¦
epnî øéàîe èMtúnä õBöépäå,"yny"dn ±Bîk ,"øBà" àø÷ð §©¦©¦§©¥¥¦¦¤¦§¨§

áeúkL2BøB÷îa àeä øBàäLëe ,"íBé øBàì íéäìà àø÷iå" : ¤¨©¦§¨¡Ÿ¦¨§¤¨¦§
Bnò ãçéî àeä ¯ LîMä óeâa,ynyd mr ±,ãeçiä úéìëúa §©¤¤§ª¨¦§©§¦©¦

íL ïéà ék,ynyd seba ±øBànä óeb àeäL ãçà íöò ÷ø ¦¥¨©¤¤¤¨¤©¨
,øéànä,envr "xe`n"d ± mixac ipy my mpyiy ,xnel mewn oi` - ©¥¦

,xe`nd on `ad "xe`"de

`l`cg` xac miiw my

,"xe`n"d `ede ± calaék¦
øBàäå åéfä,md ±íL± ©¦§¨¨

,ynyd sebaãçà íöò¤¤¤¨
øBànä óeb íò Lnî©¨¦©¨

Bì ïéàå ,øéànä,eifl ± ©¥¦§¥
éðôa ììk úeàéöî íeL§¦§¨¦§¥

.Bîöò,dxe`kl :xnelk ± ©§
,`ed xexa xacy zexnl

i`ceea epyi ynyd sebay

oeeik ixdy ± ynyd xe`

hytzn ynyd xe`y

`edy cr dfk ax wgxnl

i`ce ,dnc`d z` xi`n

mb `vnp `edy xacd

ecegi ,`l` ± dnvr ynya

elek `edy ote`a `ed my

,envr "xe`n"d mr cge`n

my eze` oiivl xyt` i`e

my ,oky ,"eif"e "xe`" mya

envrl ze`ivn `ed oi`

wx ze`ivna miiw my ± llk

xe`d ly xewnde "xe`n"d3.,Lnî älàä íéøácëåzece` - §©§¨¦¨¥¤©¨
,envr xe`na `vnp `edyk ynyd xe` ly ecegi,äfî øúBéå- §¥¦¤

mr ynyd xe` cegi`e cegil xywa xaqed xy`n xzei :xnelk

,"xe`n"dBúîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ïä¥¦¨¤©¨¨§§¨§¨
úeìéöàä íìBòa,mcegia zeliv`d mler "zexitq" ±Búeäî íò §¨¨£¦¦¨

Búeîöòå,d"awd ly ±íëBúa Laìúnä ,ìBëéákezedn ± §©§¦§¨©¦§©¥§¨
,"zexitq"d jeza yalznd lekiak ezenvreíänò ãçéúîe¦§©¥¦¨¤

,ãeçiä úéìëúaxe` ly ecegi lynl `ed ± jkn xzeie jky - §©§¦©¦
,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynyd mr ynydøçàî¥©©

eìöàðå eëLîpL,"zexitq"d ±ìLî Cøc ìò ,Cøaúé Bzàî ¤¦§§§¤¤§¥¦¦§¨¥©¤¤¨¨
Cà .LîMäî øBàä úeèMtúä Cøãk"zexitq"l qgia ± §¤¤¦§©§¨¥©¤¤©

df ixd ,`ed jexa oliv`nle,äæ Cøãa Lnî àìxacdy itk - Ÿ©¨§¤¤¤
,ynydn hytznd xe`a `edäàìôðå ä÷Bçø Cøãa ÷ø©§¤¤§¨§¦§¨¨
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî,d"awd ly ±eðékøcî4. ¥©¨¨¥¦¨§§¨¨¦©§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî

àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ
åðîî øéàîå èùôúîä õåöéðäå åéæäå 'åâå ìåãâä øåàîä úà
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà

åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
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נקרא (שעש"ז דאור ט.Â‡Ó."(.4¯הענין נה, ישעיה ראה

fenz 'eÎ'd iyiyÎiying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ה' חמישי יום

,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êëùì î"îå,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

תמוז ו' שישי יום
יוםחמישֿישישיה'ֿו'תמוז

,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

,íB÷î ìkîe,mc`d lv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl - ¦¨¨
ick ,z`f lkaì,LîMä øBà ìLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©©¤¤

äìBò Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä,dnvr ynya ezeida xe`d ± ©§ª¨¨¥¦§§¥¤
Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø Bîöò éðôa ììk íLa,mb ±åéúBcî ìk §¥§¨¦§¥©§©¥©¨§©¨¨¦¨

àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
ïðéà ,Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå úBìBòiabl ± §¦§¨
,d"awdelà úBîLaly ± §¥¥

,dnkge oevx ,zecnììk§¨
íéàøápä éaâì àlà± ¤¨§©¥©¦§¨¦

,calax"enc` w"k zxrd

`"hily'iv`ndhnlmdy" :

± 'iyre dxivi d`ixaa ±

,"epiide,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
mipeilrd mi`xapd -

,mipezgzd mi`xapde

,íúâäðäå íúeiçå íúéåäL¤£¨¨¨§©¨§©§¨¨¨
äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§©¤
,íâéäðîe íúBà äiçîe§©¤¨©§¦¨

àeä,ici lr ±BðBöøa¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå± §¨§¨¦¨§©§
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,mingx `edy ,mi`xapl:"ììk úBcî ïeðéà ìkî åàìålkn `le - §¨¦¨¦¦§¨

wx el` zecnk mipiievn "htyn"e "wcv" ,xnelk .llk el` zecn

- "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e ,mi`xapde zenlerd iabl

wcv jiiy `l jxazi elv`dfhtynedfel` zecn oi` eiabl ,oky ,

xe` enk ,envr d"awda lilk zecge`n od ,llk mnvrl xac

,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida ynyd

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed `l`.

.àé ÷øteizecn) ,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
,cala mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly

,`ed jexa yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd

,"zecn" zenya ze`xwp od oi`

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg"

,jxazi ez` zilkza zecge`n

oze` `exwl jiiy `l okl xy`

xacdy enk - onvrl mya

mzeida ynyd eife xe`a

mdy iptn ,"xe`" `xwidl mya miler mpi`y - ynyd xe`n - mxewna

.xe`nd mr my micge`n

ze`xwp zexitqde zecnd wx `ly ,owfd epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

mci lry ,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd iabl odizenya

md mb - mi`xapd z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde zecnd zelbzn

mdy oeeik ,dlrnl iabl `l la` ,cala mi`xapd iabl "zexn`n" mi`xwp

zexitqde zecnd mr micge`n

yecwd mr zilkza zecge`nd

.`ed jexa

,úBøîàî äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨©£¨
íLa eàø÷ð ïk íb©¥¦§§§¥

âì "úBøîàî"íéàøápä éa ©£¨§©¥©¦§¨¦
.ãáìacin yxtn owfd epaxy itk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n" ± ¦§©
,oldlúBlbúäì úBàaLk ,íãàä úîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©¨¨¨§¤¨§¦§©

,äNòîadlerta -,dcn dze`n zxvepdúBLaìî úBàa ïä §©£¤¥¨§ª¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø

äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ
åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
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א.8. יג, חגיגה ג.9.ראה פט, תהלים

fenz 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äáLçnä úBiúBàad`a `id ,dyrna d`a dcndy iptl - §¦©©£¨¨
.daygnd zeize`a zeyalzdaíéîçøå ãñç úcî ïBâk§¦©¤¤§©£¦

,Lnî ìòta úelbúä éãéì àáì øLôà éà ,äîLpaLzeyrl - ¤©§¨¨¦¤§¨¨Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©©¨
,mingxe cqg ly dlertáMçnL éãé ìò íà ék,dligza ± ¦¦©§¥¤§©¥

äNòî øäøäîe Bzòãa§©§§©§¥©£¥
dúBNòì ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤©£¨
øLôà éà ék ,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨¦¦¤§¨

úBNòì,dlert mey ±éìa ©£§¦
,äáLçî,ote` epyie - ©£¨¨

dcnd zelbzd iptly

`l yalzdl dilr ,dyrna

mb `l` ,daygna wx

.oldl xaqeiy itk ± xeaica

íéøçàì äeöî íàå§¦§©¤©£¥¦
,Cìnä Bîk ,úBNòì- ©£§©¤¤

,zeyrl mixg`l deevnd

ãñçä úcî úLaìúî éæà£©¦§©¤¤¦©©¤¤
äáLçnä úBiúBà íâå§©¦©©£¨¨
ïëå] øeacä úBiúBàa§¦©¦§¥
ãñç éøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåf` mby ± §©£¦§¥¥
cqg zecn zeyalzn

zeize` mr cgi mingxe

.xeaicd zeize`a ,daygnd

zegekd zelbzdy ixd

`id ,ytpd ly zecnde

± zeize` ici lr `wec

zeize` e` daygnd zeize`

.xeaicd,ìLî Cøc ìò Ck̈©¤¤¨¨
-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨¨
úðéçáì úBàaLk ,àeä§¤¨¦§¦©
ïúlòt úelbúä¦§©§ª¨¨
äæ éelb àø÷ð ,íéðBzçza©©§¦¦§¨¦¤
íLa Bæ älòt úëLîäå§©§¨©§ª¨§¥
,"úBiúBà óeøö"å "øîàî"©£¨§¥¦
äéäzL øLôà éà éøäL¤£¥¦¤§¨¤¦§¤
úëLîð älòt íeL§ª¨¦§¤¤
éìa úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§§¦

."úBiúBà" íLa íéàø÷pä íéôeøöly zelbzd didzy ick ± ¥¦©¦§¨¦§¥¦
zelbzd ly ote`a `wec df ixd ,zeyecwd eizecnn d`ad "dlert"

."dlert"d d`a dpnny zelbzdd `ed makxdy ,miihxt zegek

äpnî CLîð ¯ ãñçä úcnî øBàä úàéøáì ïBâk,cqgd zcnn ± §¦§¦©¨¦¦©©¤¤¦§¨¦¤¨
Ba àøáìå ìòôì çëå älòt úëLîä,gek eze`a ±,øBàä úà ©§¨©§ª¨§Ÿ©¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨

zepey zelert cqgd zcnn zeidl zeleki ,oldl xiaqiy itk ,oky -

,xg` xac `le xe` dpnn deedziy ick ixd ,mipey zeieedzd ibeqe

ote`a akxend ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did

,xe` `xaii epnny dfkíLa úàø÷ð Bæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©¦§¥§¥
ïðéàL óà ék ."øBà éäé" úBiúBàå øîàî,ynn zeize` ly oipr ± ©£©§¦§¦¦©¤¥¨
,íBìLå ñç eðlL äáLçî úBiúBàk,xen`d lynd e`iada - §¦©£¨¨¤¨©§¨

,daygnd zeize` ici lr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy myky

ly oipr ici lr `id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb jk

lk mr ,ynn zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize`

,melye qg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabddìkî¦¨
íä íB÷î,ody zeize`l dneca ±øBàä úeeäúä ìò äøBnä ïéðò ¨¥¦§¨©¤©¦§©¨

,Léì ïéàîgekd dfy - ¥©¦§¥
,xe`d z`ixal ihxtdïëlL¤¨¥

çk úëLîäî øBàä àøáð¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©
epnî eàøáð àìå ,äæ¤§Ÿ¦§§¦¤
íb eàøápL íéøçà íéøác§¨¦£¥¦¤¦§§©
íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk¥¦¦©¤¤§©¦

,íäa àöBiëå,ixd - §©¥¨¤
`ed gek eze` akxdy

xe`d z` `xea `edy ote`a

df gek dpekn okle ,`wec

dcaerd ."xe` idi xn`n"k

cqg zcn dze`ny

± mda `veike min mieedzn

,df ixd ,xe` `leéðtî¦§¥
úBçk íäa eLaìúpL¤¦§©§¨¤Ÿ
,íéøçà íéôeøö úBðéçáa¦§¦¥¦£¥¦
íénä úeeäúä ìò íéøBnä©¦©¦§©©©¦
ìk ék ,àöîðå .àöBiëå§©¥§¦§¨¦¨
úBëLîpä úBçëå úeiç©§Ÿ©¦§¨
úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§
ïéàî íàøáì íéðBzçzì©©§¦§¨§¨¥©¦
¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì§¥§©£¨§©§¨

úBàø÷ðly zekyndd ± ¦§¨
zegeke zeigúBiúBà" íLa§¥¦

úðéça ïäL ,"úBLBãwä©§¤¥§¦©
BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìe± §©£¨§¥
mixvepd zenlerd

,zeize`dnéðéî éðL§¥¦¥
ïéîéúñ ïéîìò :úBîìBò¨©§¦§¦¦

,ïééìbúà àìczenler - §¨¦§©§¨
,milbzn mpi`y minezqíä¥

Bîk ,úBîìòð úBëLîäå úBçkî íéîi÷å íéiçå íéeäúnä©¦§©¦§©¦§©¨¦¦Ÿ§©§¨¤§¨§
;ìLî Cøc ìò íãàä úîLðaL äáLçnä úBiúBàmyky - ¦©©£¨¨¤§¦§©¨¨¨©¤¤¨¨

,mi`xapdn miienq zegekd jk ,zlefdn zeienq daygnd zeize`y

,minezqd zenlerd mieedzn mdne,ïééìbúàc ïéîìòåzenler - §©§¦§¦§©§¨
,miielbúBëLîäå úBçk elbúpL úelbúäî íéiçå eàøáð¦§§§©¦¥¦§©¤¦§©Ÿ§©§¨

ïäLëe ,"äáLçnä úBiúBà" íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä± ©¤§¨©¦§¨§¥¦©©£¨¨§¤¥
,daygnd zeize` ,mifepbd zegekdúBéçäì úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©§©£

ïééìbúàc ïéîìò,miielbd zenlerd ±"úBøîàî" íLa úBàø÷ð ©§¦§¦§©§¨¦§¨§¥©£¨
Bîk ,"åét çeø"å "'ä øáã"e,lynl ±ìò íãàa øeacä úBiúBà §©§©¦§¦©¦¨¨¨©

.Baìa íeúñå ïeôö äéäM äî íéòîBMì úBlâî ïäL ,ìLî Cøc¤¤¨¨¤¥§©©§¦©¤¨¨¨§¨§¦
zeig ritydl ,mi`xapl zelbzd od zekyndde zeize`d jk ±

."oiilbz`c oinlr" zpigaay mi`xapl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
úåàø÷ðä úåîìòðä úåëùîäå úåçë åìâúðù úåìâúäî
ïéîìò 'åéçäì úåìâúä 'éçáá ïäùëå 'áùçîä 'åéúåà íùá
åîë åéô çåøå 'ä øáãå úåøîàî íùá úåàø÷ð ïééìâúàã
äî íéòîåùì úåìâî ïäù î"ãò íãàá øåáãä úåéúåà

åáìá íåúñå ïåôö äéäù
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פה fenz 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äáLçnä úBiúBàad`a `id ,dyrna d`a dcndy iptl - §¦©©£¨¨
.daygnd zeize`a zeyalzdaíéîçøå ãñç úcî ïBâk§¦©¤¤§©£¦

,Lnî ìòta úelbúä éãéì àáì øLôà éà ,äîLpaLzeyrl - ¤©§¨¨¦¤§¨¨Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©©¨
,mingxe cqg ly dlertáMçnL éãé ìò íà ék,dligza ± ¦¦©§¥¤§©¥

äNòî øäøäîe Bzòãa§©§§©§¥©£¥
dúBNòì ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤©£¨
øLôà éà ék ,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨¦¦¤§¨

úBNòì,dlert mey ±éìa ©£§¦
,äáLçî,ote` epyie - ©£¨¨

dcnd zelbzd iptly

`l yalzdl dilr ,dyrna

mb `l` ,daygna wx

.oldl xaqeiy itk ± xeaica

íéøçàì äeöî íàå§¦§©¤©£¥¦
,Cìnä Bîk ,úBNòì- ©£§©¤¤

,zeyrl mixg`l deevnd

ãñçä úcî úLaìúî éæà£©¦§©¤¤¦©©¤¤
äáLçnä úBiúBà íâå§©¦©©£¨¨
ïëå] øeacä úBiúBàa§¦©¦§¥
ãñç éøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåf` mby ± §©£¦§¥¥
cqg zecn zeyalzn

zeize` mr cgi mingxe

.xeaicd zeize`a ,daygnd

zegekd zelbzdy ixd

`id ,ytpd ly zecnde

± zeize` ici lr `wec

zeize` e` daygnd zeize`

.xeaicd,ìLî Cøc ìò Ck̈©¤¤¨¨
-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨¨
úðéçáì úBàaLk ,àeä§¤¨¦§¦©
ïúlòt úelbúä¦§©§ª¨¨
äæ éelb àø÷ð ,íéðBzçza©©§¦¦§¨¦¤
íLa Bæ älòt úëLîäå§©§¨©§ª¨§¥
,"úBiúBà óeøö"å "øîàî"©£¨§¥¦
äéäzL øLôà éà éøäL¤£¥¦¤§¨¤¦§¤
úëLîð älòt íeL§ª¨¦§¤¤
éìa úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§§¦

."úBiúBà" íLa íéàø÷pä íéôeøöly zelbzd didzy ick ± ¥¦©¦§¨¦§¥¦
zelbzd ly ote`a `wec df ixd ,zeyecwd eizecnn d`ad "dlert"

."dlert"d d`a dpnny zelbzdd `ed makxdy ,miihxt zegek

äpnî CLîð ¯ ãñçä úcnî øBàä úàéøáì ïBâk,cqgd zcnn ± §¦§¦©¨¦¦©©¤¤¦§¨¦¤¨
Ba àøáìå ìòôì çëå älòt úëLîä,gek eze`a ±,øBàä úà ©§¨©§ª¨§Ÿ©¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨

zepey zelert cqgd zcnn zeidl zeleki ,oldl xiaqiy itk ,oky -

,xg` xac `le xe` dpnn deedziy ick ixd ,mipey zeieedzd ibeqe

ote`a akxend ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did

,xe` `xaii epnny dfkíLa úàø÷ð Bæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©¦§¥§¥
ïðéàL óà ék ."øBà éäé" úBiúBàå øîàî,ynn zeize` ly oipr ± ©£©§¦§¦¦©¤¥¨
,íBìLå ñç eðlL äáLçî úBiúBàk,xen`d lynd e`iada - §¦©£¨¨¤¨©§¨

,daygnd zeize` ici lr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy myky

ly oipr ici lr `id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb jk

lk mr ,ynn zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize`

,melye qg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabddìkî¦¨
íä íB÷î,ody zeize`l dneca ±øBàä úeeäúä ìò äøBnä ïéðò ¨¥¦§¨©¤©¦§©¨

,Léì ïéàîgekd dfy - ¥©¦§¥
,xe`d z`ixal ihxtdïëlL¤¨¥

çk úëLîäî øBàä àøáð¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©
epnî eàøáð àìå ,äæ¤§Ÿ¦§§¦¤
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היום יום . . . פו

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ֹאֶהל", ְלָהִמית ֶאת ּכָ י ָימּות ּבְ ת ַרַז"ל "ָאָדם ּכִ ְדָרׁשַ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָהְראּוָיה ִלְבֵני ּתֹוָרה הּוא ּכִ
ְהיֹות ָמסּור  ה ִמּלִ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים ֵהּמָ י ָהֶעֶרְך ּבְ ָבִרים ַקּלֵ י ֲאִפּלּו ּדְ ִעְנְיֵני עֹוָלם. ּכִ ֲענּוִגים ּבְ ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ֶרְך ּבֹו ָיכֹול ָהָאָדם ָלבֹוא  ר ּדֶ ִניָסה, ֲאׁשֶ ַער ַהּכְ ָרֵאל ִהיא ׁשַ ר ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ֲאׁשֶ
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאֹלִקים ְלִהְתּפַ

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי איז 
אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי און אודאי 
א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט אנידער אין 

א מעמד טוב.

ת ֹלא טֹוב  ִסּבַ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ָאה ַחס  י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ֲאֹדִני ָאִבי 
ׁשּוָבה  אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות ֹלא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ ִמי – ּגַ ׁשְ ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוַמּצִ ה. ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ ְמֻעּלָ

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פז היום יום . . . 

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

יִחידּות,  ּבִ ֶאְצלֹו  ְהיֹותֹו  ּבִ יֹוֵתר,  ּבְ ַהְמֹקָרִבים  דֹוִלים  ַהּגְ ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ּתֹוָרה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבַ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ָכָסיו ְוכּו'. ַוּיַ י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ בֹו. ַוּיִ ְלַמּצָ
ה ַמה  רּוְך הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ְרָנָסה ּוַמה ּשֶׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֵרְך ֶאת ַמה ּשֶׁ ה ה' ִיְתּבָ ה ָצִריְך, ַיֲעׂשֶ ַאּתָ ּשֶׁ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ל, ִהיא ִמְצָוה  ֶרְך ָמׁשָ ְצֹות ַעְצָמם. ִמְצַות ְצָדָקה, ַעל ּדֶ ּמִ ּבַ יף ׁשֶ ּקִ כֹות ַעל ְיֵדי ַהּמַ ְצֹות ִנְמׁשָ ַהּמִ
ְמֹאד ָלֵתת ֹקֶדם  ה זֹו[ ָנכֹון ּבִ יּבָ ם ְצָדָקה. ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ׁשֵ ְצֹות ִנְקָראֹות ּבְ ל ַהּמִ ר ּכָ ּכֹוֶלֶלת, ֲאׁשֶ
רֹוב, ַמה  יף ַהּקָ ל ָמקֹום ָהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין ּכֵ ּשֶׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף סדר, און 
דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין מסודרים, דָאס 
זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען געהַאט א זמן קבוע 
אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט קיין רשות בייטען 
דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל אחי 
ובראשו אדמו"ר  יונגעלייט  ָאנפירען מיט חסידישע  ועד אויף  רבינו, און א באזונדער 

האמצעי.

ָתן  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא ֹראׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָהָיה ָלֶהם  ָביו, ִנּגּוָניו. ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ַמֲאָמָריו, ִמְכּתָ ִרים. ֹזאת רֹוִאים ּבְ ֵהם ִיְהיּו ְמֻסּדָ ֶאת ַהֲחִסיִדים ׁשֶ
יֹון  ַמן ְלֹלא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר ּכָ

ק. יֹון  ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְבֹראׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְבֹראׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א תמוז א' ראשון יום מותר? ביצים דם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïî úéæk ìëBàä̈¥§©¦¦

.äòeá÷ úàhç àéáî Z ââBLa ,úøk áiç Z ãéæîa :ícä©¨§¥¦©¨¨¥§¥¥¦©¨§¨

הרא"ש בביצים, הנמצא דם ס"ג)בדין סי' ג' פרק סיכם(חולין

רש"י שיטת סד,שלפי שלב)(חולין הקשר על דם נמצא אם :

הדם כתם אם מותרת. והביצה התורה מן אסור הדם – החלבון

כל – החלמון קשר על נמצא או החלבון לקשר מחוץ נתפשט

אסורה. הביצה

הקשר על שלא החלמון על או החלבון על הכתם נמצא אם

מותר. הדם אף אחרת ולדעה מדרבנן אסור הדם אחת לדעה -

על הדם נמצא אם הקשר, מעניין הזכיר שלא הרי"ף ולשיטת

על נמצא אם אך הביצה, את ואוכל הדם את זורק – החלבון

אסורה. הביצה כל – החלמון

ב)והתוס' סד, החמירו(חולין חכמים א. אפשרויות: שתי הביאו

התורה מן אך ממנו, באה שהביצה עוף דם על גזירה ביצים בדם

שהאפרוח כיון (כי התורה מן אסור הקשר שעל דם ב. מותר.

בשר"). "מין נחשב הדם ממנו נוצר

יוסף' ה'בית ס"ו)וכתב סי' מתחילת(יור"ד הנובע שדם

בשר. דם זה הרי כי מדאורייתא אסור בביצה האפרוח התרקמות

הרא"ה פט)ולשיטת דף ה' שער ג' בית הבית, אסור(בדק ביצים דם

בחלבון. נמצא אפילו מהתורה

ערוך ס"ג)ובשלחן את(שם זורק דם, קורט עליה "נמצא פסק:

נמצא אם אבל בחלבון, שנמצא והוא השאר. את ואוכל הדם

אסורה". הביצה כל בחלמון,

שיש ביצה כל לאסור אלו במדינות "המנהג הוסיף: והרמ"א

להקל דנוהגים ובמקום לחלבון. חלמון בין מחלקין ואין דם בה

כדי ליטול צריך דמותר במקום הביצה, ולהתיר הדם לזרוק

כשזורקו". הדם עם קליפה

ה'תשע"א תמוז ב' שני יום בחלב? מבשר הנאה על לוקים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Z áìça øOä¨§¨¨

éîe . ...äàðäa øeñàå ,äøBzä ïî Bìëàì øeñàå ,BìMáì øeñà̈§©§§¨§¨§¦©¨§¨©£¨¨¦

.ä÷Bì ...ìëBàä ïëå ...ä÷Bì Z ãçàk úéæk íäéðMî ìMáiL¤§©¥¦§¥¤§©¦§¤¨¤§¥¨¥¤

משנה' ה'לחם ה"ב)לדעת למלך'(להלן פ"הוה'משנה יסוה"ת (הל'

אכילתה"ח) או בישול על שלוקים היא הרמב"ם דברי משמעות

בלבד. הנאה על לא אבל בחלב בשר

או נבלה בשר מהמבשל לדבר ראיה הביא למלך' וה'משנה

אכילתו על לוקה שאינו בחלב צרויה) (ח' ה"ו)חלב אין(להלן כי

קיים. שכבר חלב) או (נבלה איסור על חל בחלב בשר איסור

השני שהאיסור – מוסיף' ב'איסור הרי להקשות: יש ולכאורה

איסור, על חל איסור אומרים כן - הראשון האיסור על מוסיף

ולמה הנאה, איסור – נבלה איסור על מוסיף בחלב בשר ואיסור

בחלב? בשר אכילת איסור יחול לא

מדוע מובן בחלב בשר הנאת על לוקים שאין נאמר אם אך

על מלקות חיוב אין כאשר כי האכילה, על מלקות חיוב אין

האכילה. על מלקות חיוב לחול יכול לא שנוסף ההנאה איסור

לעיל הט"ז)והנה, אכל(פ"ח ולא נהנה שאם הרמב"ם כתב

משנה' ה'מגיד וביאר לוקה. אינו הנאה כל(שם)מאיסורי :

ודבר הנאתם, דרך אלא עליהם לוקים אין שבתורה איסורים

אינו אכל לא ואם באכילה היא הנאתו דרך לאכילה הראוי

שמט לומר קשה אך מאיסורלוקה. הנאה על לוקים אין זה עם

הנאתן כדרך שלא אף לוקים בחלב בשר על שהרי בחלב בשר

ה"י) פי"ד ללקות(לקמן צריך אכל ולא הנהנה גם כן ואם אברהם, (יד

פ"ז סי' .סק"א)יור"ד

ומשיב' ר"ג)וה'שואל סי' ח"ב ד' שבאכילה(מהדו' כשם כי חידש

היה הנאה באיסור גם וכד'), (כזית כשיעור אכילה על רק לוקים

אפשרות שאין וכיון הנאה, כשיעור נהנה אם רק למלקות מקום

ואף שיעור', 'חצי בגדר היא הנאה כל הרי הנאה, שיעור למדוד

עליו. לוקים אין - התורה מן שאסור

ה'תשע"א תמוז ג' שלישי יום מפוסטר יין

ÏM·Ó ÔÈÈ :Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰«ƒ¿À»
.¯eÒ‡ B�È‡ Z ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ«»≈»

ערוך' ה'שלחן ס"ג)וכתב קכ"ג סי' נקרא(יור"ד "ומאימתי :

והש"ך האש". גבי על משהרתיח מדברי(סק"ז)מבושל, הביא

יש אך הרתיחה, ידי על ממידתו שיתמעט שצריך הראשונים

לרתיחה אפשר אי כי שנתמעט בבירור לדעת צריך שאין אומרים

מהיין כלשהו חסרון נאללא סי' ח"ב הלוי ).(שבט

אומרים יש חיידקים, לקטול כדי המורתח מפוסטר יין ולגבי

והאדים סגור בכלי נעשית והרתיחה מאחר מבושל נחשב שאינו

מתמעט ואינו לתוכו לציוןחוזרים יט)(אור פ"כ, אומריםח"ב ויש .

הראוי יין מגדר יצא הרתיחה ידי על להתמעט וראוי שמאחר

נחשבים הכלי לתוך החוזרים והאדים המזבח, ע"ג להתנסך

בו שנתערבו מבחוץ סט"וכנוזלים יו"ד ח"ח אומר יביע ).(ראה

הרא"ש סי"ב)והנה, פ"ב כדי(ע"ז יינם על וגזרו מאחר הקשה:

שהיין משום וכי בבישול, תועלת מה עמם להתחתן יבואו שלא

מצוי אינו המבושל היין כי וביאר החיתון? חשש בטל נתבשל

שהיין בזמנינו לכאורה זה ולפי חכמים. בו גזרו ולא כך כל

ובעת מאחר כי לומר יש אבל לאסור, יש ביותר מצוי המפוסטר

אין מצוי, היה לא כי בכלל היה לא המבושל היין הגזירה

כוח ואין חדשה כגזירה זו שהרי מצוי שהוא אף בזמנינו לאוסרו

גזירות לתקן שם)בידינו יבי"א סא. סי' ח"ז יצחק .(מנחת

מבושל יין לשיטתו כי להתיר יש בוודאי הרמב"ם ולדעת

שעדיין הרא"ש וקושיית אותו, מנסכים העכו"ם אין כי מותר,

שהביא הרמב"ם, דברי מתוך מיושבת חיתון מגזירת לחוש יש
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ב'סתם ולא עכו"ם בו שנגע ישראל של ביין רק מבושל יין היתר

יין שונים: איסורים שני אלו שלדעתו משום גוי), של (יין יינם'

יין ואילו עמם ולהתחתן לשתות יבואו שלא כדי נאסר גוי של

(שהרי הגוי עם בצוותא שישתהו חשש ואין שנגע ישראל של

ניסכו שמא מחשש איסורו הישראל) של היינות כשאר הוא

אותו מנסכים הגויים שאין מבושל ביין איננה זו וגזירה הגוי,

קיא) סי' יו"ד צבי .(הר

ה'תשע"א תמוז ד' רביעי יום ישראל של מעלתן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â"Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰øeñà øác̈¨¨

,Bðéîa ïéîe ;íòè ïúBða Z Bðéî BðéàLa ïéî :øzî øáãa áøòúpL¤¦§¨¥§¨¨ª¨¦§¤¥¦§¥©©¦§¦

.áøa ìèaé Z Bîòè ìò ãîòì øLôà éàL¤¦¤§¨©£Ÿ©©§¦¨¥§Ÿ

הרמב"ם הביא ברוב, איסור ביטול ה"י)בכללי ברישמד(להלן

בו נתנו לא מתירים... לו שיש "דבר אשר מחמירים סופרים

וכן בטל", אינו אלפים בכמה אחד אפילו אלא שיעור החכמים

המעמיד ודבר שבמניין דבר חשוב, פט"ז)דבר בטל.(להלן אינו –

ה': בעבודת הדברים את לבאר ויש

מכל בחרתנו ו"אתה ישראל", "בשביל נברא העולם

"דבר הם ישראל ובני הלשונות". מכל ורוממתנו העמים...

עומד (ועבורם) שעליהם המעמיד", "דבר יותר: ועוד חשוב",

פעמים עשר שנמנו – שבמניין" "דבר וכן כולו, העולם כל

שעה". כל אותם מונה לפניו חיבתן ו"מפני

העמים" מכל המעט "אתם בכמות, מיעוט שהם אף ולכן,

משום חלילה יתבטלו לא – זאבים" שבעים בין אחת ו"ככבשה

שבמניין"! ו"דבר מעמיד" "דבר חשוב", "דבר שהם

ועוד: זאת

שהתערב יתכן ואפילו השלימות בתכלית שאינו יהודי אפילו

לו שיש "דבר הוא שהרי בטל אינו ר"ל, איסור של דבר בו

ממנו ידח לא כי תשובה, לעשות סופו שבוודאי מאחר מתירין

יהודי כל של והפנימי האמיתי הרצון החטא בשעת ואף נדח,

ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל "להיות הוא

התניא ובלשון שתקפו", הוא "יצרו ורק העבירות", (ספכ"ד)מן

ית'". אתו באמנה הייתה החטא בשעת "גם

(249 'nr g"k zegiy ihewl)

ה'תשע"א תמוז ה' חמישי יום וחגבים דגים אסיפת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïðéà Z íéáâçå íéâc̈¦©£¨¦¥¨

:øîBà àeä éøä .ïúBà úøznä àéä ïúôéñà àlà ,äèéçL íéëéøö§¦¦§¦¨¤¨£¦¨¨¦©©¤¤¨£¥¥

íéâc úôéñà ...íäì óñàé íiä éâc ìk úà íà ...èçMé ø÷áe ïàöä£Ÿ¨¨¦¨¥¦¤¨§¥©¨¥¨¥¨¤£¦©¨¦

äôéñàa Z ìéñçä óñà :øîàð íéáâçáe .ïàöå ø÷a úèéçLk¦§¦©¨¨¨Ÿ©£¨¦¤¡©Ÿ¤¤¨¦©£¦¨

.dcáì§©¨

ב)הגמרא כז, יאסף(חולין הים "דגי הפסוק כוונת אם שואלת:

מדוע בשחיטה, צורך ואין המים מן באסיפתם שדי היא להם"

השליו" את "ויאספו בו נאמר והרי שחיטה, טעון (במדברהשליו

לב) 'שחיטה'יא, במקום 'אסיפה' כתיבה לא "התם ומתרצת: ?

דאחריני". 'שחיטה' במקום 'אסיפה' כתיבה הכא דאחריני,

ובאותו ישחט" והבקר "הצאן כותבת התורה כאשר כלומר,

מלמד הדבר – 'שחיטה' במקום 'אסיפה' בדגים כותבת פסוק

נאמר כאשר אך שחיטה, צריכים ואינם ב'אסיפה' לדגים שדי

אין אחר, במין לשחיטה ביחס שלא השליו" את "ויאספו

בשחיטה. הצורך את שוללת ה'אסיפה'

מהפסוק הרמב"ם למד כיצד כן, אם משנה': ה'כסף והקשה

לא הכתוב והרי שחיטה צריכים אינם שחגבים החסיל" "אוסף

בבהמה? ל'שחיטה' ביחס מדבר

כהן' ה'דעת י"ב)ומבאר :(סי'

שמוזכרת במקום 'אסיפה' כתוב שבדגים הגמרא כוונת

השחיטה כמו להיתרם ביחס כתובה שה'אסיפה' היא 'שחיטה'

הפסוק אבל אותם, המתירה השחיטה ובקר בצאן האמורה

היתר מציין ואינו שהיה מעשה תיאור הוא השליו" את "ויאספו

"אוסף הפסוק ואילו שחיטה. מחיוב פטור על מלמד אינו ולכן

כדרשת היתר להשמיע בא כן - הרמב"ם לדעת – החסיל"

ב)הגמרא צד, להם(סנהדרין אמר החסיל, אוסף – שללכם "ואוסף :

הנשאר הכסף את שיקחו היינו שללכם", אספו לישראל נביא

סנחריב מעשרת(רש"י).מחיל שבזזו ממון מעורב שבכסף ואף

כי החסיל', 'כאוסף זה הרי – גזל חשש בו ויש השבטים

ואם טהר". מיד – עכו"ם ביד שנפל כיון ישראל של "ממונם

החסיל בהיתר מדבר אלא סיפור אינו החסיל" "אוסף הפסוק כן,

בדגים. הכתובה ל'אסיפה' בדומה

ה'תשע"א תמוז ו' שישי יום מומר? איזהו

:ÂËŒ„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰øîeî äéä íàå§¦¨¨¨

äøôa úaL ìlçî Bà äøæ äãBáòìøôBkä àeäå ,ñBøB÷étà Bà àéñ ©£¨¨¨§©¥©¨§©§¤§¨¤¦§©¥

àeä éøä Z äáeLz úBëìäa eðøàaL Bîk ,eðaø äLîáe äøBza©¨§¤©¥§¤¥©§§¦§§¨£¥

ïî äøáòa úeãòì ìeñt àeäL éî .äìáð BúèéçLe íéáëBk ãáBòk§¥¨¦§¦¨§¥¨¦¤¨§¥©£¥¨¦

...Bîöò ïéáì Bðéa èçBL äæ éøä Z äøBz ìL úBøáòä̈£¥¤¨£¥¤¥¥§¥©§

עולה ופורק המצוה על לעבור המועד בין מחלק הרמב"ם

משום לעדות הפסול לבין פסולה, ושחיטתו 'מומר' שנחשב

שהוא "מי ומהלשון מומר. נחשב שאינו אחת פעם עבירה שעבר

שמדובר משמע תורה" של העבירות מן בעבירה לעדות פסול

אינו אחת פעם זרה עבודה עבד או שבת שחילל מי שאפילו

מומר. נעשה

הקרבנות מעשה בהלכות ה"ד)אך שאין(פ"ג הרמב"ם פסק

מומר נעשה אינו עבירות שבשאר וכתב ממומר, קרבן מקבלים

מומר נעשה זרה ועבודה בשבת אך לעשותה, רגיל שיהא עד

אחת! בפעם אפילו

לחלק: ויש
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ב'סתם ולא עכו"ם בו שנגע ישראל של ביין רק מבושל יין היתר

יין שונים: איסורים שני אלו שלדעתו משום גוי), של (יין יינם'

יין ואילו עמם ולהתחתן לשתות יבואו שלא כדי נאסר גוי של

(שהרי הגוי עם בצוותא שישתהו חשש ואין שנגע ישראל של

ניסכו שמא מחשש איסורו הישראל) של היינות כשאר הוא

אותו מנסכים הגויים שאין מבושל ביין איננה זו וגזירה הגוי,

קיא) סי' יו"ד צבי .(הר

ה'תשע"א תמוז ד' רביעי יום ישראל של מעלתן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â"Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰øeñà øác̈¨¨

,Bðéîa ïéîe ;íòè ïúBða Z Bðéî BðéàLa ïéî :øzî øáãa áøòúpL¤¦§¨¥§¨¨ª¨¦§¤¥¦§¥©©¦§¦

.áøa ìèaé Z Bîòè ìò ãîòì øLôà éàL¤¦¤§¨©£Ÿ©©§¦¨¥§Ÿ

הרמב"ם הביא ברוב, איסור ביטול ה"י)בכללי ברישמד(להלן

בו נתנו לא מתירים... לו שיש "דבר אשר מחמירים סופרים

וכן בטל", אינו אלפים בכמה אחד אפילו אלא שיעור החכמים

המעמיד ודבר שבמניין דבר חשוב, פט"ז)דבר בטל.(להלן אינו –

ה': בעבודת הדברים את לבאר ויש

מכל בחרתנו ו"אתה ישראל", "בשביל נברא העולם

"דבר הם ישראל ובני הלשונות". מכל ורוממתנו העמים...

עומד (ועבורם) שעליהם המעמיד", "דבר יותר: ועוד חשוב",

פעמים עשר שנמנו – שבמניין" "דבר וכן כולו, העולם כל

שעה". כל אותם מונה לפניו חיבתן ו"מפני

העמים" מכל המעט "אתם בכמות, מיעוט שהם אף ולכן,

משום חלילה יתבטלו לא – זאבים" שבעים בין אחת ו"ככבשה

שבמניין"! ו"דבר מעמיד" "דבר חשוב", "דבר שהם

ועוד: זאת

שהתערב יתכן ואפילו השלימות בתכלית שאינו יהודי אפילו

לו שיש "דבר הוא שהרי בטל אינו ר"ל, איסור של דבר בו

ממנו ידח לא כי תשובה, לעשות סופו שבוודאי מאחר מתירין

יהודי כל של והפנימי האמיתי הרצון החטא בשעת ואף נדח,

ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל "להיות הוא

התניא ובלשון שתקפו", הוא "יצרו ורק העבירות", (ספכ"ד)מן

ית'". אתו באמנה הייתה החטא בשעת "גם

(249 'nr g"k zegiy ihewl)

ה'תשע"א תמוז ה' חמישי יום וחגבים דגים אסיפת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïðéà Z íéáâçå íéâc̈¦©£¨¦¥¨

:øîBà àeä éøä .ïúBà úøznä àéä ïúôéñà àlà ,äèéçL íéëéøö§¦¦§¦¨¤¨£¦¨¨¦©©¤¤¨£¥¥

íéâc úôéñà ...íäì óñàé íiä éâc ìk úà íà ...èçMé ø÷áe ïàöä£Ÿ¨¨¦¨¥¦¤¨§¥©¨¥¨¥¨¤£¦©¨¦

äôéñàa Z ìéñçä óñà :øîàð íéáâçáe .ïàöå ø÷a úèéçLk¦§¦©¨¨¨Ÿ©£¨¦¤¡©Ÿ¤¤¨¦©£¦¨

.dcáì§©¨

ב)הגמרא כז, יאסף(חולין הים "דגי הפסוק כוונת אם שואלת:

מדוע בשחיטה, צורך ואין המים מן באסיפתם שדי היא להם"

השליו" את "ויאספו בו נאמר והרי שחיטה, טעון (במדברהשליו

לב) 'שחיטה'יא, במקום 'אסיפה' כתיבה לא "התם ומתרצת: ?

דאחריני". 'שחיטה' במקום 'אסיפה' כתיבה הכא דאחריני,

ובאותו ישחט" והבקר "הצאן כותבת התורה כאשר כלומר,

מלמד הדבר – 'שחיטה' במקום 'אסיפה' בדגים כותבת פסוק

נאמר כאשר אך שחיטה, צריכים ואינם ב'אסיפה' לדגים שדי

אין אחר, במין לשחיטה ביחס שלא השליו" את "ויאספו

בשחיטה. הצורך את שוללת ה'אסיפה'

מהפסוק הרמב"ם למד כיצד כן, אם משנה': ה'כסף והקשה

לא הכתוב והרי שחיטה צריכים אינם שחגבים החסיל" "אוסף

בבהמה? ל'שחיטה' ביחס מדבר

כהן' ה'דעת י"ב)ומבאר :(סי'

שמוזכרת במקום 'אסיפה' כתוב שבדגים הגמרא כוונת

השחיטה כמו להיתרם ביחס כתובה שה'אסיפה' היא 'שחיטה'

הפסוק אבל אותם, המתירה השחיטה ובקר בצאן האמורה

היתר מציין ואינו שהיה מעשה תיאור הוא השליו" את "ויאספו

"אוסף הפסוק ואילו שחיטה. מחיוב פטור על מלמד אינו ולכן

כדרשת היתר להשמיע בא כן - הרמב"ם לדעת – החסיל"

ב)הגמרא צד, להם(סנהדרין אמר החסיל, אוסף – שללכם "ואוסף :

הנשאר הכסף את שיקחו היינו שללכם", אספו לישראל נביא

סנחריב מעשרת(רש"י).מחיל שבזזו ממון מעורב שבכסף ואף

כי החסיל', 'כאוסף זה הרי – גזל חשש בו ויש השבטים

ואם טהר". מיד – עכו"ם ביד שנפל כיון ישראל של "ממונם

החסיל בהיתר מדבר אלא סיפור אינו החסיל" "אוסף הפסוק כן,

בדגים. הכתובה ל'אסיפה' בדומה

ה'תשע"א תמוז ו' שישי יום מומר? איזהו

:ÂËŒ„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰øîeî äéä íàå§¦¨¨¨

äøôa úaL ìlçî Bà äøæ äãBáòìøôBkä àeäå ,ñBøB÷étà Bà àéñ ©£¨¨¨§©¥©¨§©§¤§¨¤¦§©¥

àeä éøä Z äáeLz úBëìäa eðøàaL Bîk ,eðaø äLîáe äøBza©¨§¤©¥§¤¥©§§¦§§¨£¥

ïî äøáòa úeãòì ìeñt àeäL éî .äìáð BúèéçLe íéáëBk ãáBòk§¥¨¦§¦¨§¥¨¦¤¨§¥©£¥¨¦

...Bîöò ïéáì Bðéa èçBL äæ éøä Z äøBz ìL úBøáòä̈£¥¤¨£¥¤¥¥§¥©§

עולה ופורק המצוה על לעבור המועד בין מחלק הרמב"ם

משום לעדות הפסול לבין פסולה, ושחיטתו 'מומר' שנחשב

שהוא "מי ומהלשון מומר. נחשב שאינו אחת פעם עבירה שעבר

שמדובר משמע תורה" של העבירות מן בעבירה לעדות פסול

אינו אחת פעם זרה עבודה עבד או שבת שחילל מי שאפילו

מומר. נעשה

הקרבנות מעשה בהלכות ה"ד)אך שאין(פ"ג הרמב"ם פסק

מומר נעשה אינו עבירות שבשאר וכתב ממומר, קרבן מקבלים

מומר נעשה זרה ועבודה בשבת אך לעשותה, רגיל שיהא עד

אחת! בפעם אפילו

לחלק: ויש
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ש"הרי משום הרמב"ם מבאר לשחיטה מומר של פסולו את

מומר של פסולו אך פסולה. עכו"ם ושחיטת כעכו"ם" הוא

מקבלים שהרי כ"עכו"ם", בהגדרתו תלוי אינו קרבן להבאת

קרבן. מהבאת נפסל מומר היותו שבעצם אלא קרבנות מהם

נעשה אחת פעם אפילו שבת ומחלל זרה עבודה והעובד

אינו בשחיטה אך קרבן, להביא יכול ואינו התורה לכל מומר

זה ודין כעכו"ם, שנחשב משום אלא מומר היותו מעצם פסול

בכך. כשהורגל אלא בלבד אחת בפעם בו חל אינו

נוספת: סתירה מיושבת ומעתה

ושחיטתו כעכו"ם שאפיקורוס מבואר הקודמת בהלכה

הכופרים הצדוקים אך רבינו, ובמשה בתורה הכופר והוא נבילה,

כעכו"ם אינם שבכתב בתורה ומודים שבעלֿפה בתורה

ה"ח) (פ"ג תשובה בהלכות אך הט"ז). (להלן מותרת ושחיטתם

וכן בתורה" "הכופרים וביניהם: הכופרים מיני את הרמב"ם מנה

פה"! שבעל תורה והוא בפירושה "הכופר

פה שבעל בתורה הכופר כי סתירה כאן אין האמור ולאור

בתורה כשכופר אלא כעכו"ם נחשב אינו אך כאפיקורס, נחשב

מעצם ולא כעכו"ם מהגדרתו נובע לשחיטה והפסול שבכתב,

מומר. היותו

.(` 'iq c"ei uari zpyn)

ה'תשע"א תמוז ז' קודש, שבת כ'חסר'? או כ'נטול' יתר כל

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äøñç äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨£¥¨

øúiä ìkL ;ìâø äøúé äúéä íà ïëå .äôøè Z dúiøa úlçúa ìâø¤¤¦§¦©§¦¨¨§¥¨§¥¦¨§¨§¥¨¤¤¤¨©¨¥

.àeä øñçk Z§¨¥

הרמב"ם הכ"ד)לדעת איבר(לקמן משום אסורה הבהמה כאשר ,

xqgואילו ברייתו, מתחילת שמיים בידי בחסר גם זה הרי –

שאיבר משום אדם.lhipכשנאסרה בידי ניטל אם רק אסורה –

שנאמר כבד (כגון טריפה" ניטל "אם בו שנאמר באיבר לכן,

נאסרת הבהמה הכבד"), "נחסר ולא טריפה" – הכבד "ניטל בו

איבר אותו חסירה היתה אם אבל אדם, בידי נחתך אם רק

"אם בו שנאמר באיבר ואילו מותרת. ברייתה, –xqgמתחילת

וכל ברייתה, מתחילת אותו חסירה היתה אם אסורה טריפה",

אדם. בידי נחתך אם שכן

אדם בידי כנטול אינו הרמב"ם לדעת כנטול, שהוא והיתר

וכותב מדייק ולכן ברייתו, מתחילת שמיים בידי כחסר אלא

היתר מתחילתxqg"שכל שמיים בידי כחסר היינו הוא",

ברייתו.

אם שהרי כשרה, – כבדים שני בבהמה נמצאו אם זה ולפי

בידי נחתך אם (ורק כשרה ברייתה מתחילת כבד לה היה לא

ברייתה. מתחילת כחסר רק הוא יתר וכל טריפה), אדם

– ניטל "אם בהם שנאמר באלו אף הרשב"א, לדעת אך

בידי בחסר ובין אדם בידי בניטל בין הוא האיסור טריפה",

"יתר כי טריפה, - בבהמה כבדים שני נמצאו ואם שמים,

שמים בידי חסר או אדם בידי ניטל אם הבדל ואין (טורכנטול",

מ"א) סו"ס שם יוסף ובית נ, סי' .יור"ד

הרמ"א ב)וכתב סע' נ סי' לסמוךש"בהפ(יור"ד יש מרובה סד

הרמב"ם. שיטת היינו אמכשירין",

zexeq` zelk`n zekld - fenz '` oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd fenz 'fÎ'` -

ה'תשע"א תמוז א' ראשון יום

zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£
חמיׁשי 1ּפרק

¤¤£¦¦

הּׁשמּועה‡. תאכל2מּפי לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
החי מן ׁשּנחּת אבר לאסר - הּבּׂשר עם אבר3הּנפׁש ועל . ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

החי תאכלּו.4מן לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבּׂשר א לנח: אֹומר הּוא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
אבל ּבטהֹורים ועֹוף, חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואּסּור

ּבטמאים .5לא ְִִֵֹ
הּיד·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

עצם ּבֹו ׁשאין אבר ואחד והּביצים6והרגל, הּלׁשֹון ּכגֹון , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
וחלב והּכליֹות ׁשאין7והּטחֹול ׁשהאבר אּלא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מקצתֹו ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם זה8ּבֹו הרי , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי; מן אבר מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאסּור
ּבּׂשר ּכברּיתֹו: ׁשּיפרׁש עד החי מן אבר מּׁשּום עליו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
- ּבלבד הּבּׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ועצמֹות; ְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָוגידים
אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה, מּׁשּום עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחּיב

החי. ִַַמן
ּכזית‚. החי מן מאבר אבר9האֹוכל אכל ואפּלּו לֹוקה. - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכזית ּבֹו יׁש אם ּפטּור10ׁשלם: - מּכזית ּפחֹות חּיב, -11. ְְִִִִֵֵַַַָָָָ

- ואכלֹו ּכזית ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו האבר מן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחת
ׁשהּוא ּכל אּלא ּבּׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף אם12לֹוקה, אבל . ֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מן הּבּׂשר והפריד החי מן ׁשּתלׁשֹו אחר האבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהפריד
לֹוקה אינֹו - העצמֹות ּומן מן13הּגידים ּכזית ׁשּיאכל עד ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

לכזית, ּבֹו מצטרפין והּגידים העצמֹות ואין לבּדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָהּבּׂשר
ּברּיתֹו ׁשּׁשּנה .14מאחר ְִִֵֶַַָָ

זה„. לאבר ׁשאכל15חּלקֹו ּבמה יׁש אם מעט: מעט ואכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּור - לאו ואם חּיב, - ּבּׂשר האבר16ּכזית מן ּכזית לקח . ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבפיו ׁשּנחלק ּפי על אף ואכלֹו, ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו
חּיב - ׁשּיבלעּנּו קדם .17ּבפנים ְְִִִֶֶֶַָָֹ

חּיב‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו ונטרפה החי מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש
ׁשני ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים:

ּכאחת ּבאין -18האּסּורין ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
חלב ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ׁשּתים: חלב19לֹוקה ּתלׁש . ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .20מן ְֲִֵֶַַָָָ

.Âהמדלּדל אינֹו21ּבּׂשר אם ּבּה, המדלּדל ואבר ּבבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ולחיֹות לחזר אחר22יכֹול אּלא פרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אסּור - -23ׁשּנׁשחטה הּבהמה מתה ואם עליו. לֹוקין ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מחּיים נפל ּכאּלּו אֹותֹו מּׁשּום24רֹואין עליו לֹוקין לפיכ . ְְִִִִִִֵַַָָָָ
נׁשחטה אם ולחיֹות, לחזר הּיכֹול אבל החי. מן ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאבר

מּתר זה הרי - .25הּבהמה ְֲֵֵֶַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביצים1) ודין בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו המושיט בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר
חי. תשעה בן או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ אבר אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שבעל2)שניתקן; תורה

תאכל3)פה. לא משמע והכי חוזרת שאינה הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו יחתכנו שאם נפש מקרי חי "דאבר
הבשר". עם החיות בעוד הבשר עם בעודו עליהן.4)הנפש נצטוו נח שבני מצוות משבע אחת היא החי מן תנאים5)אבר מחלוקת

כחכמים. ופסק באבר6)בדבר, דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום חלב (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם בו טרפה7)שאין ואיסור אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון

בגיליון (אמנם כשאכלו החי מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה חתך שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי
הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה הלב כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד ספר בגליון כתוב "מצאתי נדפס:

החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה אם בכך מה כי הרי8)תמוהים, מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
מקצתו. חתך אם אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין תורה.9)שבאבר איסורי ועצמות10)ככל וגידים

לכזית. שלם.11)מצטרפים אבר שאכל פי על מצטרפים.12)אף ועצמות החלק13)שגידים אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מצטרפים. אין והעצמות והגידין החי, מן בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר ועצמות14)הוא בשר נברא האבר

החי. מן אבר דין לו אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, כזית.15)וגידים חלק בכל ואין והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד ולא
אבל מצטרפים. אינם והעצמות הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק ולפיכך החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין

והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי, מן אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש מצטרפים16)אם אין ועצמות שגידים
החי. מן חייב".17)בבשר מבפנים חל18)"חלקו החי מן אבר ואיסור עומדת", לאיברים לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,

הדעות. לכל איסור על חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה האבר שהופרש בשעה אבר19)רק שאיסור פי על ואף
מפני חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה יציאת משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה חל החי מן

חלב. משום עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים על חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן משום20)שאבר
החי. מן אבר ומשום חלב ומשום קטנות.21)טרפה בשר ברצועות עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן להתחבר22)נתלש

בו. ולהידבק הגוף נפל"מי24)מדרבנן.23)אל האבר כאילו רואים אנו מתה אם כלומר, ניפול", עושה אין שחיטה ניפול עושה תה
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, נפל כאילו אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי האבר25)מחיים ויכול הואיל

החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור

אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח תמוז ומב' תמוז עם המצורף אליהם, ובודאי בהזדמנות יודיע 

השער הרשמי של הפרנק וכו' וכו'.

והמדינות  זו  במדינה  המעינות  להפצת  טובה  התחלה  בדענעמארק  הענין  שיהי'  רצון  ויהי 

ויפוצו  קשות,  התחלות  כל  רק  אשר  ההתחלה,  תקופת  תוגמר  עתה  עד  שהיו  ובהעלמות  שבסביבתה, 

המעינות חוצה, תורה תמימה נגלה וחסידות גם יחד, ומגלגלין זכות ליומין זכאין הם י"ב וי"ג תמוז הבע"ל 

גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל הרי גופא בתר רישא גריר, ויהי רצון שיגאל כאו"א מאתנו בתכ"י בגאולה 

מכל הענינים המבלבלים ובנצחון גלוי עליהם כמו שהי' בימים ההם לפני ל"א שנה, ומתוך הרחבת הדעת 

יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה, ולכל לראש בהעמדת תלמידים יראי ה' 

ולומדים תורתו תמימה )הנגלה והפנימית( ומקיימי מצות ה' בהידור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.
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הּׁשמּועה‡. תאכל2מּפי לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
החי מן ׁשּנחּת אבר לאסר - הּבּׂשר עם אבר3הּנפׁש ועל . ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

החי תאכלּו.4מן לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבּׂשר א לנח: אֹומר הּוא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
אבל ּבטהֹורים ועֹוף, חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואּסּור

ּבטמאים .5לא ְִִֵֹ
הּיד·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

עצם ּבֹו ׁשאין אבר ואחד והּביצים6והרגל, הּלׁשֹון ּכגֹון , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
וחלב והּכליֹות ׁשאין7והּטחֹול ׁשהאבר אּלא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מקצתֹו ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם זה8ּבֹו הרי , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי; מן אבר מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאסּור
ּבּׂשר ּכברּיתֹו: ׁשּיפרׁש עד החי מן אבר מּׁשּום עליו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
- ּבלבד הּבּׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ועצמֹות; ְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָוגידים
אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה, מּׁשּום עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחּיב

החי. ִַַמן
ּכזית‚. החי מן מאבר אבר9האֹוכל אכל ואפּלּו לֹוקה. - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכזית ּבֹו יׁש אם ּפטּור10ׁשלם: - מּכזית ּפחֹות חּיב, -11. ְְִִִִֵֵַַַָָָָ

- ואכלֹו ּכזית ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו האבר מן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחת
ׁשהּוא ּכל אּלא ּבּׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף אם12לֹוקה, אבל . ֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מן הּבּׂשר והפריד החי מן ׁשּתלׁשֹו אחר האבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהפריד
לֹוקה אינֹו - העצמֹות ּומן מן13הּגידים ּכזית ׁשּיאכל עד ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

לכזית, ּבֹו מצטרפין והּגידים העצמֹות ואין לבּדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָהּבּׂשר
ּברּיתֹו ׁשּׁשּנה .14מאחר ְִִֵֶַַָָ

זה„. לאבר ׁשאכל15חּלקֹו ּבמה יׁש אם מעט: מעט ואכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּור - לאו ואם חּיב, - ּבּׂשר האבר16ּכזית מן ּכזית לקח . ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבפיו ׁשּנחלק ּפי על אף ואכלֹו, ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו
חּיב - ׁשּיבלעּנּו קדם .17ּבפנים ְְִִִֶֶֶַָָֹ

חּיב‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו ונטרפה החי מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש
ׁשני ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים:

ּכאחת ּבאין -18האּסּורין ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
חלב ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ׁשּתים: חלב19לֹוקה ּתלׁש . ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .20מן ְֲִֵֶַַָָָ

.Âהמדלּדל אינֹו21ּבּׂשר אם ּבּה, המדלּדל ואבר ּבבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ולחיֹות לחזר אחר22יכֹול אּלא פרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אסּור - -23ׁשּנׁשחטה הּבהמה מתה ואם עליו. לֹוקין ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מחּיים נפל ּכאּלּו אֹותֹו מּׁשּום24רֹואין עליו לֹוקין לפיכ . ְְִִִִִִֵַַָָָָ
נׁשחטה אם ולחיֹות, לחזר הּיכֹול אבל החי. מן ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאבר

מּתר זה הרי - .25הּבהמה ְֲֵֵֶַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביצים1) ודין בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו המושיט בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר
חי. תשעה בן או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ אבר אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שבעל2)שניתקן; תורה

תאכל3)פה. לא משמע והכי חוזרת שאינה הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו יחתכנו שאם נפש מקרי חי "דאבר
הבשר". עם החיות בעוד הבשר עם בעודו עליהן.4)הנפש נצטוו נח שבני מצוות משבע אחת היא החי מן תנאים5)אבר מחלוקת

כחכמים. ופסק באבר6)בדבר, דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום חלב (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם בו טרפה7)שאין ואיסור אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון

בגיליון (אמנם כשאכלו החי מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה חתך שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי
הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה הלב כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד ספר בגליון כתוב "מצאתי נדפס:

החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה אם בכך מה כי הרי8)תמוהים, מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
מקצתו. חתך אם אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין תורה.9)שבאבר איסורי ועצמות10)ככל וגידים

לכזית. שלם.11)מצטרפים אבר שאכל פי על מצטרפים.12)אף ועצמות החלק13)שגידים אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מצטרפים. אין והעצמות והגידין החי, מן בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר ועצמות14)הוא בשר נברא האבר

החי. מן אבר דין לו אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, כזית.15)וגידים חלק בכל ואין והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד ולא
אבל מצטרפים. אינם והעצמות הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק ולפיכך החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין

והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי, מן אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש מצטרפים16)אם אין ועצמות שגידים
החי. מן חייב".17)בבשר מבפנים חל18)"חלקו החי מן אבר ואיסור עומדת", לאיברים לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,

הדעות. לכל איסור על חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה האבר שהופרש בשעה אבר19)רק שאיסור פי על ואף
מפני חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה יציאת משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה חל החי מן

חלב. משום עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים על חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן משום20)שאבר
החי. מן אבר ומשום חלב ומשום קטנות.21)טרפה בשר ברצועות עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן להתחבר22)נתלש

בו. ולהידבק הגוף נפל"מי24)מדרבנן.23)אל האבר כאילו רואים אנו מתה אם כלומר, ניפול", עושה אין שחיטה ניפול עושה תה
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, נפל כאילו אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי האבר25)מחיים ויכול הואיל

החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור



`zexeqצב zelk`n zekld - fenz '` oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êאֹותן26ׁשמט ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נּתקן ּבֹו27אֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּולפיכ חּיים, אסּור28מקצת כן ּפי על ואף מסריח. אין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
דֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יּׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלאכלֹו

החי. מן ְִֵֶַַלאבר
.Áחֹופה העֹור אֹו הּבּׂשר היה אם ׁשּנׁשּבר: רב29עצם ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הּׁשבר30עביֹו הּקף ורב הּנׁשּבר עצם מּתר;31ׁשל זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
לחּוץ העצם יצא ּוכׁשּיׁשחט32ואם אסּור. האבר הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת - העֹוף אֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה והּבּׂשר העצם, נׁשּבר ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמּתר.

מרּסס ׁש33ּבּׂשר ּכּבּׂשר נתאּכל, ׁשהיהאֹו אֹו גֹוררֹו, הרֹופא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ׁשעליו34מתלּקט הּבּׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות הרב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נקבים טּבעת,35נקבים ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבּׂשר, ׁשּנסּדק אֹו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
אּלא הּבּׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מלמעלה הּבּׂשר ׁשּנגרר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאֹו
עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מלמּטה הּבּׂשר ׁשּנתאּכל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכקלּפה,
מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה הּבּׂשר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

הּבּׂשר36לאּסּור ׁשּיתרּפא עד מּכין37, - אּלּו מּכל אכל ואם . ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ּבהן וכּיֹוצא ואחר38הּכליֹות מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן39החי חת אם אבל מעיה. ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חתיכת הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּבר
יצא ולא הֹואיל מּתר, איברֹו אֹו ידֹו40העּבר ׁשהֹוציא עּבר . ְִִֵֶָָָָָָָָֹֻֻֻ

קדם ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר - רגלֹו ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹאֹו
אּמֹו ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו ואפּלּו41ׁשּתּׁשחט . ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נׁשחט ּכ ואחר אּמֹו למעי אבר אֹותֹו נֹולד42החזיר אֹו , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד
ׁשּפרׁש ּכבּׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבּׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָטרפה.

למקֹום ׁשּיצא ּכיון - טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: החי; ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה, נעּׂשה ּכּׂשדה לֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

.Èלא אפּלּו ּבפנים, מקצתֹו ונׁשאר האבר מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא
מעּוטֹו אּלא מּתר43נׁשאר וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא ואם44- . ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּיצא אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו אחר האבר מן הּיֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחת
אסּור וחתכֹו45ּבלבד החזירֹו לא ואם מּתר; האבר ּוׁשאר , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ

- ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
האויר ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור. החת אחר46מקֹום , ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ
.החת מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא ְְְֲֵֵֵֶַַַָֹׁשּיחּת

.‡Èּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
החי מן אבר זה הרי מת47- ואפּלּו עליו, העּבר48ולֹוקין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אינֹו האֹוכלֹו - ׁשחיטה אחר נחּת ואם ׁשחיטה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹקדם
-49לֹוקה חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה מתה ואם מת. ואפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

החי מן אבר מּׁשּום לֹוקה .50האֹוכלֹו ְִִֵֶֶַַָ
.·Èוהרי נֹולד ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

והּוא הֹואיל מּספק, לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
ּכחלב זה והרי אסּור. אחד אבר ּבּה ויׁש האיברין מּכלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבא

טהֹורה. ּבחלב ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַָָָטרפה
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין51הּׁשֹוחט חי ּבין , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ׁשליא ואפּלּו ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּבאכילה.52מת מּתרת ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ׁשליא היתה אם הּבהמה: את וׁשחט מקצתּה ׁשּיצאת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָוׁשליא

קׁשּורה אסּור53זֹו מּמּנה ּׁשּיצא מה - מּתר;54ּבּולד והּׁשאר , ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
זֹו ׁשליא ׁשּמא אסּורה; ּכּלּה - ּבֹו קׁשּורה היתה לא ְְְְֲִִֶָָָָָָָֹֻואם

ּבּה ׁשהיה ולד לֹו הל מקצתּה ׁשּנמצא55ׁשּיצאת זה ּוולד , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
נמצא לא ׁשאם לֹומר, צרי ואין ׁשּלֹו. ׁשליא הלכה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּבטן

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליא ּכלל, ולד ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּבטן
.„Èחדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף חי, עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא

ׁשחיטת אּלא ׁשחיטה, צרי אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּגמּורין
ׁשחיטה צרי - קרקע ּגּבי על הפריס ואם מטהרּתֹו. .56אּמֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָ
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תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל חיים.28)ונשחטה מקצת בו שיש השבירה30)מכסה.29)מפני עובי רוב יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל מיעוט אלא קיים.31)לחוץ - השבר שעל הבשר היקף אותו.32)רוב מכסה אינו הבשר

העצם.33) רוב את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה וכאן34)כלומר, מעט כאן אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב הרי תצרפו ואם חיסרון.35)מעט מחמירים.36)בלא ומספק שם בגמרא הן בעיות אלו "מסרטו37)כל

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם הרי ארוכה", ומעלה הבהמה.38)בעצם את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן39) מתירה אינה אמו.40).והשחיטה בשחיטת אחר41)וניתר לחתכו אמו שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן

משום חייב אמו שחיטת לאחר ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור אמו, שנשחטה לפני נחתך שאם אמו, שנשחטה
החי. מן ושחיטת42)אבר לעולם באיסורו היוצא האבר נשאר אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד כלומר,

בפנים היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון מתירתו אינה אמו
ששחיטת שחיטה, דין לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד אם אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]

היוצא. האבר את גם מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא כילוד".43)אמו זה הרי רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
בפנים.44) שנשאר המיעוט את כילוד עושה היוצא הרוב ואין לאברים לידה אין כן45)כי גם החתך ומקום וחותך ומצמצם

הבהמה. בשחיטת הוא".46)ניתר בתוכה דלאו בבהמה, בהמה ביה קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא וכמו47)"מפני
זה הרי השחיטה לפני בנחתך אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה" בשדה "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו

החי. מן באכילה".48)אבר אף להתירו אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו שבפנים אבר49)"דעובר משום
טריפה. משום לוקה אבל החי. מחיים.50)מן נפל כאילו ורואים ניפול עושה שבתוכו52)עובר.51)דמיתה הכיס "והוא

העובר". הבהמה.53)יהיה בתוך שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן שיצא.54)ואם העובר מן כאבר הוא ולא55)שהרי
אסורה. שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת עין.56)ניתר מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

zexeq` zelk`n zekld - fenz '` oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂËּבן ּבּה ּומצא טרפה ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע
ׁשחיטה צרי - חי אּמֹו57ּתׁשעה ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

חי ׁשהּוא ּפי על אף חדׁשיו, לֹו גמרּו לא ואם לֹו. ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת
ּכל מאּמֹו. ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבמעי
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד הּוא והרי לֹו, מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

ׁשּׁשי 58ּפרק
¤¤¦¦

מביא‡. - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - ּבמזיד הּדם: מן ּכזית ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹוכל
ּדם על אּלא חּיב ׁשאינֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ודבר קבּועה. ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
ׁשּנאמר: טהֹורין. ּבין טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהמה
וחּיה ולּבהמה; לעֹוף מֹוׁשבתיכם ּבכל תאכלּו לא ּדם ְְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹוכל
וגֹומר ׁשֹור ּתאכלּו אׁשר הּבהמה זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבכלל
ּורמּׂשים ּוׁשקצים וחגבים ּדגים ּדם אבל וגֹומר. ּוצבי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָאּיל
ּדגים ּדם :לפיכ ּדם. מּׁשּום עליו חּיבין אין - האדם ְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָודם
- וׁשתהּו ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו לאכלֹו. מּתר - טהֹורים ְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָֻוחגבים
ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - טמאים ודגים חגבים ודם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻמּתר.
ּכבּׂשרן, - ׁשקצים ודם טמאה. ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּתמצית

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
עליו·. ּומּכין ּפרׁש, אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו - הּׁשּנים ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָמּכת
אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורר - ּדם עליה ּומצא ּבפת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש

ּפרׁש. ֲֵֵֶַׁשהרי
ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל אדמּומית; ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה, ּדם ועל הּלב; ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם
ׁשּיתחיל קדם הּקזה ּבתחּלת הּׁשֹותת הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹויֹוצא.
אין - לפסק הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלקּלח,
הּוא הּקּלּוח ׁשּדם האיברים; ּכדם הּוא והרי עליו, ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּיבין

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ְֶֶֶַַָָהּדם
הּכליֹות„. ודם הּטחֹול ּדם ּכגֹון האיברין, ודם הּתמצית ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָּדם

הּנמצא ודם ׁשחיטה, ּבׁשעת לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָודם
- ּכזית מּמּנּו האֹוכל אבל ּכרת. עליו חּיבין אין - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבּכבד

אֹו הּוא ּכרת ּובחּיּוב תאכלּו. לא ּדם וכל ׁשּנאמר: מר:לֹוקה, ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - היא ּבּדם הּבּׂשר נפׁש ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכי

ּבֹו. יֹוצאה ְֶֶֶַָׁשהּנפׁש
הּיּלֹוד.‰. ּכדם דמֹו הרי - הּבהמה ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל

ּכרת, עליו חּיבין - לּבֹו ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם :ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
האברין. ּכדם הּוא הרי - ּדמֹו ׁשאר ְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל

.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
אחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם מֹולחֹו. ּכ ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹואחר
ּכרת. עליו חּיב אינֹו - ואכלֹו קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻׁשּבׁשלֹו

אבל ּדם; ּכזית ּבֹו ׁשאין העֹוף, ּבלב אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
מּדם ּכזית ּבֹו יׁש ׁשהרי ּכרת; חּיב - ּבהמה לב היה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליו ׁשחּיבין הּלב, ְִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבתֹו
.Êמים לתֹו אֹו החמץ לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּכבד,

ּכן. אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻרֹותחין
מבּׁשלין ּכ ואחר האּור על להבהבּה יּׂשראל ּכל נהגּו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר
וכן אחר. ּבּׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה ׁשּבּׁשלּה ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה.
אֹותֹו קֹולין ולא ראׁש ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמנהג

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין ְְֲִֶַַָעד
.Áּבחמץ חלטּה ולא האּור על הבהבּה ולא ׁשּבּׁשלּה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכבד

ׁשּנתּבּׁשל וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
והּוא אחד, ּבׁשּפּוד הּבּׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמּה.
- מּבּׂשר למעלה ּוצלאּה עבר ואם למּטה. הּכבד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּתהיה

אֹוכלֹו. זה ְֲֵֶהרי
.Ëאּלא דם, ׁשאינֹו הּבּׂשר; עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטחֹול

נפׁשּה ׁשּתצא קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר לדם. הּדֹומה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּׂשר
חי, ּבּׂשר מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים, נבלע הּדם הרי -ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
יפה וימלח החתיכה יחּת יעּׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹואפּלּו
ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיפה,

מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבהמה
.Èיפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא דמֹו מידי יֹוצא הּבּׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ואחר ּתחּלה, הּבּׂשר מדיח עֹוּׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו
ואחר מיל, הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו יפה, יפה מֹולחֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכ
מּיד ּומׁשליכֹו זּכים, הּמים ׁשּיצאּו עד יפה יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
ולא מּיד ׁשּיתלּבן ּכדי לפֹוׁשרין, לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹלתֹו

דם. ֵֵָיצא
.‡È.מנּקב ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין - הּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּכׁשּמֹולחין

ּדק ׁשהּמלח הּגס; ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא מֹולחין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָואין
מן הּבּׂשר לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבּׂשר יּבלע ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכקמח

ידיחּנּו. ּכ ואחר ְְִֶֶַַַַָהּמלח
.·Èלצלי אבל לבּׁשלֹו; ׁשּצרי לבּׂשר - האּלּו הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

יפה מֹולחֹו - חי ּבּׂשר לאכל והרֹוצה מּיד. וצֹולה מֹולח -ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבחמץ חלטֹו ואם יאכל. ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי. ּכׁשהּוא לאכלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּתר

הּדם. מֹוציא החמץ ִֵֶֶַַָֹׁשאין
.‚È.ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא - ּבּׂשר ּבֹו ׁשחלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

אסּורין והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ׁשהאּדימה עדוחתיכה , ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּביצי וכן ׁשהאּדים, ּבּׂשר ויצלה. יפה יפה אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּימלח
ׁשהן הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ּבּקלּפה וחּיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהמה
לא ואם לבּׁשלן. מּתר - ּכּדת ּומלחן חתכן אם ּדם, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹֻמלאים
ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ּבׁשּפּוד, ּוצלאן ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָֹחתכן

מּתרין. אּלּו הרי - הּגחלים על ֲִִֵֵֶַַָָָֻֻּכּלן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד ודגים1)שאין והכבד הטחול הלב ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר
עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד; ועופות דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא עד בהמה מפרקת השובר וחגבים;

רותח. בה יחתוך אם בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן ומילא שלמים שהניחן



צג zexeq` zelk`n zekld - fenz '` oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂËּבן ּבּה ּומצא טרפה ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע
ׁשחיטה צרי - חי אּמֹו57ּתׁשעה ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

חי ׁשהּוא ּפי על אף חדׁשיו, לֹו גמרּו לא ואם לֹו. ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת
ּכל מאּמֹו. ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבמעי
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד הּוא והרי לֹו, מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

ׁשּׁשי 58ּפרק
¤¤¦¦

מביא‡. - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - ּבמזיד הּדם: מן ּכזית ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹוכל
ּדם על אּלא חּיב ׁשאינֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ודבר קבּועה. ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
ׁשּנאמר: טהֹורין. ּבין טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהמה
וחּיה ולּבהמה; לעֹוף מֹוׁשבתיכם ּבכל תאכלּו לא ּדם ְְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹוכל
וגֹומר ׁשֹור ּתאכלּו אׁשר הּבהמה זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבכלל
ּורמּׂשים ּוׁשקצים וחגבים ּדגים ּדם אבל וגֹומר. ּוצבי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָאּיל
ּדגים ּדם :לפיכ ּדם. מּׁשּום עליו חּיבין אין - האדם ְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָודם
- וׁשתהּו ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו לאכלֹו. מּתר - טהֹורים ְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָֻוחגבים
ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - טמאים ודגים חגבים ודם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻמּתר.
ּכבּׂשרן, - ׁשקצים ודם טמאה. ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּתמצית

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
עליו·. ּומּכין ּפרׁש, אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו - הּׁשּנים ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָמּכת
אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורר - ּדם עליה ּומצא ּבפת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש

ּפרׁש. ֲֵֵֶַׁשהרי
ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל אדמּומית; ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה, ּדם ועל הּלב; ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם
ׁשּיתחיל קדם הּקזה ּבתחּלת הּׁשֹותת הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹויֹוצא.
אין - לפסק הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלקּלח,
הּוא הּקּלּוח ׁשּדם האיברים; ּכדם הּוא והרי עליו, ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּיבין

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ְֶֶֶַַָָהּדם
הּכליֹות„. ודם הּטחֹול ּדם ּכגֹון האיברין, ודם הּתמצית ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָּדם

הּנמצא ודם ׁשחיטה, ּבׁשעת לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָודם
- ּכזית מּמּנּו האֹוכל אבל ּכרת. עליו חּיבין אין - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבּכבד

אֹו הּוא ּכרת ּובחּיּוב תאכלּו. לא ּדם וכל ׁשּנאמר: מר:לֹוקה, ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - היא ּבּדם הּבּׂשר נפׁש ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכי

ּבֹו. יֹוצאה ְֶֶֶַָׁשהּנפׁש
הּיּלֹוד.‰. ּכדם דמֹו הרי - הּבהמה ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל

ּכרת, עליו חּיבין - לּבֹו ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם :ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
האברין. ּכדם הּוא הרי - ּדמֹו ׁשאר ְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל

.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
אחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם מֹולחֹו. ּכ ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹואחר
ּכרת. עליו חּיב אינֹו - ואכלֹו קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻׁשּבׁשלֹו

אבל ּדם; ּכזית ּבֹו ׁשאין העֹוף, ּבלב אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
מּדם ּכזית ּבֹו יׁש ׁשהרי ּכרת; חּיב - ּבהמה לב היה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליו ׁשחּיבין הּלב, ְִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבתֹו
.Êמים לתֹו אֹו החמץ לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּכבד,

ּכן. אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻרֹותחין
מבּׁשלין ּכ ואחר האּור על להבהבּה יּׂשראל ּכל נהגּו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר
וכן אחר. ּבּׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה ׁשּבּׁשלּה ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה.
אֹותֹו קֹולין ולא ראׁש ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמנהג

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין ְְֲִֶַַָעד
.Áּבחמץ חלטּה ולא האּור על הבהבּה ולא ׁשּבּׁשלּה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכבד

ׁשּנתּבּׁשל וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
והּוא אחד, ּבׁשּפּוד הּבּׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמּה.
- מּבּׂשר למעלה ּוצלאּה עבר ואם למּטה. הּכבד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּתהיה

אֹוכלֹו. זה ְֲֵֶהרי
.Ëאּלא דם, ׁשאינֹו הּבּׂשר; עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטחֹול

נפׁשּה ׁשּתצא קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר לדם. הּדֹומה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּׂשר
חי, ּבּׂשר מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים, נבלע הּדם הרי -ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
יפה וימלח החתיכה יחּת יעּׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹואפּלּו
ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיפה,

מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבהמה
.Èיפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא דמֹו מידי יֹוצא הּבּׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ואחר ּתחּלה, הּבּׂשר מדיח עֹוּׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו
ואחר מיל, הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו יפה, יפה מֹולחֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכ
מּיד ּומׁשליכֹו זּכים, הּמים ׁשּיצאּו עד יפה יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
ולא מּיד ׁשּיתלּבן ּכדי לפֹוׁשרין, לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹלתֹו

דם. ֵֵָיצא
.‡È.מנּקב ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין - הּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּכׁשּמֹולחין

ּדק ׁשהּמלח הּגס; ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא מֹולחין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָואין
מן הּבּׂשר לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבּׂשר יּבלע ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכקמח

ידיחּנּו. ּכ ואחר ְְִֶֶַַַַָהּמלח
.·Èלצלי אבל לבּׁשלֹו; ׁשּצרי לבּׂשר - האּלּו הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

יפה מֹולחֹו - חי ּבּׂשר לאכל והרֹוצה מּיד. וצֹולה מֹולח -ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבחמץ חלטֹו ואם יאכל. ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי. ּכׁשהּוא לאכלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּתר

הּדם. מֹוציא החמץ ִֵֶֶַַָֹׁשאין
.‚È.ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא - ּבּׂשר ּבֹו ׁשחלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

אסּורין והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ׁשהאּדימה עדוחתיכה , ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּביצי וכן ׁשהאּדים, ּבּׂשר ויצלה. יפה יפה אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּימלח
ׁשהן הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ּבּקלּפה וחּיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהמה
לא ואם לבּׁשלן. מּתר - ּכּדת ּומלחן חתכן אם ּדם, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹֻמלאים
ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ּבׁשּפּוד, ּוצלאן ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָֹחתכן

מּתרין. אּלּו הרי - הּגחלים על ֲִִֵֵֶַַָָָֻֻּכּלן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד ודגים1)שאין והכבד הטחול הלב ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר
עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד; ועופות דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא עד בהמה מפרקת השובר וחגבים;

רותח. בה יחתוך אם בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן ומילא שלמים שהניחן
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.„Èּובית ּתלהּו אם ּבכבׁשן, אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹראׁש
ּבית היה ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; - למּטה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחיטתֹו
לתֹוכֹו; מתקּבץ ׁשהּדם אסּור, - מחֹו הּצד: מן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשחיטה
חטמֹו הּניח מּתר. - מּבחּוץ העצמֹות ׁשעל הּבּׂשר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשאר
ויצא ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה:

אסּור. מחֹו - לאו ואם מּתר, - חטמֹו דר ְְִֶֶַָָָָֹֻדמֹו
.ÂËׁשּתכלה עד מימיו לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

לתֹו מׁשליכין עֹוּׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּומית מראה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּכל
הּׁשמנּונית ולֹוקח ׁשּיּצלה, עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּכלי
אסּורה. הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשל

.ÊËאּלא ׁשאינּה לאכלּה, מּתר - צלי ּבּׂשר עליה ׁשחת ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּפת
מנּקב ּבכלי אפּלּו זה, עם זה ׁשּמלחן ועֹופֹות ּדגים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻׁשמנּונית.
העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ׁשהּדג אסּורין; הּדגים -ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חּיה. אֹו ּבהמה ּבּׂשר עם ּדג מלח אם לֹומר צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָואין

.ÊÈּובּׁשלן ּוביצים ּבּׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים ׁשהּניחן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָעֹופֹות
יֹו דם ׁשהרי אסּורֹות, יפה- ׁשּמלחן ּפי על ואף לתֹוכן. צא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צלאן ואם צלּוי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבּׂשר היה ואפּלּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָיפה.
ואפּלּו חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבּׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

למעלה. ְְִֶַָּפיהן
.ÁÈ,ׁשלּוק אֹו צלּוי ּבבּׂשר זֹו ּדר על ׁשּמלאן מעים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

מּתרין; אּלּו הרי - קלאן אֹו ּוׁשלקן ּבביצים ׁשּמלאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻאֹו
הּגאֹונים. הֹורּו וכן מעים. ּבבני ּדם מחזיקין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאין

.ËÈ:מחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלאן, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את אֹוכל - הּטפלה הסמיקה אפּלּו ּגּסה, ּבסלת טפלן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
טפלן ואם הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה ׁשּסלת מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּטפלה,
הּכסף ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם ׁשּלתתן: חּטים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבקמח
ּבׁשאר טפלן אסּורה. - לאו ואם מּמּנה, לאכל מּתר -ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֻ
מּתרין. - האּדימּו לא ואם אסּורין, - האּדימּו אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶָָֹֻקמחין:

.Îׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לחּת אסּור - ּבּה ׁשּׁשחט ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹסּכין
ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, יׁשחיזּנה אֹו ּבאּור, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּכין
אינֹו וכן מּתר. - רֹותח ּבּה חת ואם ּפעמים. עּׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻקׁשה
ואם לכּתחּלה. החריפים מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָחֹות
וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי ׁשּקּנחּה אֹו הּסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהדיח

רֹותח. לא אבל ֲֵַָֹּבֹו,
.‡Î- ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבּׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה

ּבחרסיה. הּדם נבלע ׁשּכבר לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאסּור

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבמז‡. חלב: ּכזית מביאהאֹוכל - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - יד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
על אּלא חּיב ׁשאינֹו ּתֹורה אמרה ּובפרּוׁש קבּועה. ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ׁשֹור חלב ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
ׁשאכל ּבין ׁשחּוטה מחלב ׁשאכל ּבין תאכלּו. לא ועז ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכּׂשב

ּבין וחּיה, ּבהמה ׁשאר אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחלב
ׁשלׁשה ׁשל נפל וכן ּכבּׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָטמאה
- ּכזית מחלּבֹו והאֹוכל ּכבּׂשרֹו, חלּבֹו - טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמיני

נבלה. אֹוכל מּׁשּום ְִֵֵֶָלֹוקה
חלב·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבּׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה. נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים. לֹוקה ּולפיכ החלב, על נֹוסף מּתר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהיה

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף חי, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
ּכל מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת. עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשחיטה

הּבהמֹות. ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָהחּוטין
לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת ּבהמה למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהֹוׁשיט

האם מחלב חתכֹו ּכאּלּו עליו חּיב זה הרי - והֹוציאֹו ְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחדׁשיו
החלב. לאסר הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים ְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעצמּה;

ׁשעל‰. חלב ּכרת: עליהן ׁשחּיבין הן חלבים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
האליה אבל הּכסלים. וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקרב,
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא חלב נקראת לא ּבאכילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
ּכמֹו קרּבן. לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות חלבים ׁשּנקראּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
טּובם. ׁשהּוא חּטה, ּכליֹות וחלב הארץ חלב אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאּתה
נקראּו לּׁשם לּׂשרפה הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּולפי
נאמר ּולכ לּׁשם. הּמּורם אּלא טֹוב ּדבר ׁשם ׁשאין ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחלב,

מּמּנּו. חלּבֹו את ּבהרימכם מעּׂשר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַּבתרּומת
.Âׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל הּמסס ׁשעל ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַחלב

ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכֹות ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקרב.
עקם הּקבה על חלב ׁשם ויׁש הּכסלים. ׁשעל החלב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּוא
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, - ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Êאסר הּכסלים ׁשעל מּתר; - אֹותֹו חֹופה ׁשהּבּׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים. ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
ׁשּבתֹו לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף הּכליֹות. ׁשּבתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה, אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּכליא

.Áסמּו הּמתנים ּבעּקרי חלב ׁשל ּפתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּבּמעים, נראה זה חלב - חּיה ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה, חלב ויתּכּסה ּבבּׂשר ּבּׂשר ידּבק - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשּתמּות
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבּׂשר. מן הּבּׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
בֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבּׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ולא סביביו, מּכל אֹותֹו מּקיף והּבּׂשר הּבּׂשר, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מּתר. זה הרי - הּבּׂשר ׁשּיּקרע עד ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻיראה
.Ëּכּלן - המלּפפין הּדּקין והן הּמעים, וחלב הּלב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻחלב

ּכ הם והרי הּמעימּתרין, מראׁש חּוץ מּתר. ׁשהּוא ׁשּמן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻ
החלב לגרר ׁשּצרי מעים, ּבני ּתחּלת ׁשהּוא לּקבה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּסמּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהם1) שחייב החלבים מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה השוחט בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר
טבח ודין בשר; בה יחתוך אם חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב; דם משום האסורין חוטין התורה; מן כרת

חלב. אחריו ומצאו הבשר לנקר שדרכו

zexeq` zelk`n zekld - fenz 'a ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגאֹונים מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל חלב וזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו.
ּבֹו ׁשּיצא הּמעי הּוא לגררֹו ׁשּצרי הּמעי ׁשראׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאֹומר,

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא ְִִֵֶַַָהרעי,
.Èמהם אסּורין. ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח ּכ ואחר לנטלֹו צרי - תאכלּו לא ּדם ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
צרי אינֹו - ּומלחֹו חתכֹו ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
קרּום אֹו חּוט וכל לנטלֹו). צרי (אינֹו - לצלי וכן ְְְְְְְְִִֵֵָָָָָלנטלֹו.
צרי - לבּׁשּול ּבין לצלי ּבין חלב, ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא

הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו
.‡Èּוׁשנים הּימין, מן ׁשלׁשה ּבּכסלים: יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָחמּׁשה

מהם אחד ּכל מתּפּצל - הּימין ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמן
לׁשלׁשה מתּפּצלין - הּׂשמאל ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹלׁשנים
- הּכליֹות וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב. מּׁשּום וכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻׁשלׁשה.
הּכסלים ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול ׁשעל קרּום וכן חלב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָמּׁשּום
ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּוקרּום
ואין אסּור, - הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו חּיבין - ְְְְִֵֵַַַָָָָָָהּטחֹול

עליו. ִַָָָחּיבין
.·È,ּכרת עליו חּיבין - העליֹון לּכליא: יׁש קרּומֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּוׁשני

קרּומֹות. ּכׁשאר הּוא הרי - והּתחּתֹון הּכליא; ׁשעל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכחלב
ּכרת. ּבהן ואין אסּורין, - ׁשּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָוחּוטין

.‚Èהּלחי וחּוטי העקץ וחּוטי הּיד וחּוטי הּלב ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹחּוטי
ׁשהן הּדּקין החּוטין וכן ּומּכן, מּכן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּוקרּום ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבתֹו
אסּורין הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשעל

ּדם. ִָמּׁשּום
.„Èמּתר - יֹום ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֻּביצי

ּבהן נראה אם יֹום: ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלבּׁשלן
יבּׁשל ולא הּדם, ּבהם ׁשהל ּבידּוע - אדּמים ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּוטין
עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מּתרין. - האדּמים חּוטין ּבהן נראּו ְֲִִִִֶָָָֹֻֻלא
.ÂËמחזיקין אין - ּבחללן סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם. ֶָָּבהן
.ÊËמּדברי אּסּורן - והּקרּומֹות החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיראה

חלב ּכל ּבכלל הּתֹורה מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹסֹופרים.
ּכחצי ויהיּו מרּדּות; מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכל

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ְִִִֵֶַָָָָׁשעּור,

.ÊÈעם חלבים מדיחין ולא הּבּׂשר, עם חלבים מֹולחין ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹאין
ּוכלי ּבּׂשר, ּבּה יחּת לא - חלבים ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹּבּׂשר.
הּטּבח צרי לפיכ ּבּׂשר. ּבֹו ידיח לא - חלבים ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת - ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט - אחת סּכינין: ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת - ואחת ּבּׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ,ּבחנּות הּבּׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבֹו ׁשּמדיח - אחד מים: ׁשל ּכלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
חלבים.ּבּׂשר ּבֹו ׁשּמדיח - ואחד , ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈּכדי הּבּׂשר על הּכסלים חלב לפרּׂש לּטּבח ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואסּור
הּטּבח, ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו;
אסּור האּלּו הּדברים וכל ּבּבּׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבּׂשר. נאסר לא - נעּׂשּו ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעּׂשֹותן,

יעּׂשה. ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹהעֹוּׂשה,
.Îהּקרּומֹות את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבּׂשר את מֹולחין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּנמלחּו. אחר מסירם - מלח ואם האסּורין. החּוטין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָואת
ּומבּׁשל. ׁשּנמלח אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו

.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבּׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח
ּבאּסּורין. יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו מלּמדין - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹקרּום
מעבירין - ּכּׂשעֹורה היה אם חלב, אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכזית אחריו נמצא ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו.
ׁשהּטּבח מּפני אֹותֹו. ּומעבירין מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

ה'תשע"א תמוז ב' שני יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּטהֹורין‡. וחּיה ּבבהמה נֹוהג הּנׁשה ּבנבלֹות2ּגיד ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
קדׁשים ּבין ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוטרפֹות

ׁשל ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין ימיןהּנאכלים ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּיר ּכף ׁשעל אּלא הּתֹורה מן אסּור ואין ּׂשמאל. ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּוביר
הּגיד ׁשאר אבל .הּיר ּכף על אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד,
הּגיד ׁשעל חלב וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה
הּפנימי הן: ּגידין ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו -3 ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

הּתֹורה מן אסּור - לעצם ּכּלֹו4הּסמּו והעליֹון אסּור5, - ְְִֶֶֶַַָָָָָָֻ
.6מּדבריהם ְִִֵֶ

לֹוקה.·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
החיצֹון מּכל אֹו הּפנימי הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בין1) בשר מצא ואם דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת טרפה שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר
וטרפות. בנבלות סחורה עושין ואם העין; מן הנעלם בשר יאכלו2)החנויות; לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא

הנשה, גיד נאסר יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור. גידו מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
במקומו. שנכתב אלא נאמר בסיני לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה הצד3)ועדיין ירך. של פנימי בצד והוא הארוך הגיד

פנימי. לה קורא מחוברת כשהבהמה חברתה ירך הכף.4)שכלפי על הסובב5)שהוא העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר גיד
סמוך הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע הכף על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.) הקולית את

הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך הבשר שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם הכף6)לעצם על שאינו
הכף. בשר בתוך מובלע אלא
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הּגאֹונים מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל חלב וזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו.
ּבֹו ׁשּיצא הּמעי הּוא לגררֹו ׁשּצרי הּמעי ׁשראׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאֹומר,

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא ְִִֵֶַַָהרעי,
.Èמהם אסּורין. ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח ּכ ואחר לנטלֹו צרי - תאכלּו לא ּדם ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
צרי אינֹו - ּומלחֹו חתכֹו ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
קרּום אֹו חּוט וכל לנטלֹו). צרי (אינֹו - לצלי וכן ְְְְְְְְִִֵֵָָָָָלנטלֹו.
צרי - לבּׁשּול ּבין לצלי ּבין חלב, ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא

הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו
.‡Èּוׁשנים הּימין, מן ׁשלׁשה ּבּכסלים: יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָחמּׁשה

מהם אחד ּכל מתּפּצל - הּימין ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמן
לׁשלׁשה מתּפּצלין - הּׂשמאל ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹלׁשנים
- הּכליֹות וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב. מּׁשּום וכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻׁשלׁשה.
הּכסלים ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול ׁשעל קרּום וכן חלב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָמּׁשּום
ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּוקרּום
ואין אסּור, - הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו חּיבין - ְְְְִֵֵַַַָָָָָָהּטחֹול

עליו. ִַָָָחּיבין
.·È,ּכרת עליו חּיבין - העליֹון לּכליא: יׁש קרּומֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּוׁשני

קרּומֹות. ּכׁשאר הּוא הרי - והּתחּתֹון הּכליא; ׁשעל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכחלב
ּכרת. ּבהן ואין אסּורין, - ׁשּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָוחּוטין

.‚Èהּלחי וחּוטי העקץ וחּוטי הּיד וחּוטי הּלב ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹחּוטי
ׁשהן הּדּקין החּוטין וכן ּומּכן, מּכן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּוקרּום ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבתֹו
אסּורין הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשעל

ּדם. ִָמּׁשּום
.„Èמּתר - יֹום ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֻּביצי

ּבהן נראה אם יֹום: ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלבּׁשלן
יבּׁשל ולא הּדם, ּבהם ׁשהל ּבידּוע - אדּמים ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּוטין
עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מּתרין. - האדּמים חּוטין ּבהן נראּו ְֲִִִִֶָָָֹֻֻלא
.ÂËמחזיקין אין - ּבחללן סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם. ֶָָּבהן
.ÊËמּדברי אּסּורן - והּקרּומֹות החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיראה

חלב ּכל ּבכלל הּתֹורה מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹסֹופרים.
ּכחצי ויהיּו מרּדּות; מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכל

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ְִִִֵֶַָָָָׁשעּור,

.ÊÈעם חלבים מדיחין ולא הּבּׂשר, עם חלבים מֹולחין ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹאין
ּוכלי ּבּׂשר, ּבּה יחּת לא - חלבים ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹּבּׂשר.
הּטּבח צרי לפיכ ּבּׂשר. ּבֹו ידיח לא - חלבים ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת - ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט - אחת סּכינין: ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת - ואחת ּבּׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ,ּבחנּות הּבּׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבֹו ׁשּמדיח - אחד מים: ׁשל ּכלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
חלבים.ּבּׂשר ּבֹו ׁשּמדיח - ואחד , ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈּכדי הּבּׂשר על הּכסלים חלב לפרּׂש לּטּבח ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואסּור
הּטּבח, ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו;
אסּור האּלּו הּדברים וכל ּבּבּׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבּׂשר. נאסר לא - נעּׂשּו ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעּׂשֹותן,

יעּׂשה. ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹהעֹוּׂשה,
.Îהּקרּומֹות את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבּׂשר את מֹולחין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּנמלחּו. אחר מסירם - מלח ואם האסּורין. החּוטין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָואת
ּומבּׁשל. ׁשּנמלח אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו

.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבּׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח
ּבאּסּורין. יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו מלּמדין - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹקרּום
מעבירין - ּכּׂשעֹורה היה אם חלב, אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכזית אחריו נמצא ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו.
ׁשהּטּבח מּפני אֹותֹו. ּומעבירין מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

ה'תשע"א תמוז ב' שני יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּטהֹורין‡. וחּיה ּבבהמה נֹוהג הּנׁשה ּבנבלֹות2ּגיד ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
קדׁשים ּבין ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוטרפֹות

ׁשל ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין ימיןהּנאכלים ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּיר ּכף ׁשעל אּלא הּתֹורה מן אסּור ואין ּׂשמאל. ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּוביר
הּגיד ׁשאר אבל .הּיר ּכף על אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד,
הּגיד ׁשעל חלב וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה
הּפנימי הן: ּגידין ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו -3 ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

הּתֹורה מן אסּור - לעצם ּכּלֹו4הּסמּו והעליֹון אסּור5, - ְְִֶֶֶַַָָָָָָֻ
.6מּדבריהם ְִִֵֶ

לֹוקה.·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
החיצֹון מּכל אֹו הּפנימי הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בין1) בשר מצא ואם דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת טרפה שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר
וטרפות. בנבלות סחורה עושין ואם העין; מן הנעלם בשר יאכלו2)החנויות; לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא

הנשה, גיד נאסר יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור. גידו מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
במקומו. שנכתב אלא נאמר בסיני לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה הצד3)ועדיין ירך. של פנימי בצד והוא הארוך הגיד

פנימי. לה קורא מחוברת כשהבהמה חברתה ירך הכף.4)שכלפי על הסובב5)שהוא העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר גיד
סמוך הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע הכף על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.) הקולית את

הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך הבשר שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם הכף6)לעצם על שאינו
הכף. בשר בתוך מובלע אלא
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מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ואם7- ּכזית. אכילה? ׁשעּור וכּמה . ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָ
- ּכזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכּלֹו, הּכף ׁשעל הּגיד ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה.8לֹוקה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּׂשמאל‚. ׁשל מּגיד ּוכזית ימין ׁשל מּגיד ּכזית אֹו9אכל , ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

לֹוקה - ּכזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן גידים ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשאכל
וגיד.) ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא (וכן ְְִִִֵֶַָָׁשמֹונים.

ּכף„. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה; ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
הּבהמה10יר ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם .אר ירכֹו אּלא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

עליו לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו וכן11ׁשּיׁש . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אסּור,12ּבהמה ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין
לפי‰. ּפטּור; - הּטמאים וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

מּתרת ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה, נֹוהג ואינֹו13ׁשאינֹו . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
ּכמֹו הּבּׂשר, מּכלל הּגידים ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכאֹוכל
ּכאֹוכל זה הרי - הּגיד ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.

.14מּבּׂשרּה ְִָָ
.Âעֹולה ׁשל אֹו טרפה ׁשל אֹו נבלה ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

ׁשּתים חּיב ּבאּסּור15- ׁשּנכלל מּתֹו ׁשהיה16. ּגּופּה ׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
אחר אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל .17מּתר, ְְִִִֵַַַַַָָָֻ

.Êיׁשאיר ׁשּלא עד אחריו לחּטט צרי הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל
על ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן ּכלּום. ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו

טּבח מּכל ּבּׂשר לֹוקחין ואין אדם18החלב. היה אם אּלא ; ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּומֹוכר לעצמֹו ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ונאמן.19ּכׁשר ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻ

.Áלארץ ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ּבארץ20ּבּמה אבל ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָ
אדם. מּכל לֹוקחין - ליּׂשראל ׁשּכּלּה ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻיּׂשראל

.Ëּבּׂשר אֹו נבלה ּבּׂשר ונמצא ּבּׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח
הּדמים את מחזיר - ידֹו מּתחת יֹוצא לּבעלים,21טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ּומעבירין אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּומׁשּמתין
ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ּבּׂשר, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחֹוט אֹו חׁשּוב, ּבדבר ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָאבדה

הערמה ּבלא ּתׁשּובה עּׂשה ׁשּוּדאי חׁשּוב; .22ּבממֹון ְְְֲֶַַַָָָָָָָֹ
.Èזה הרי - הארץ מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבּׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

חֹוׁשׁשין אין - ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנאמן
יחליף ׁשּמא יּׂשראל23לֹו עבדי ואפּלּו נאמנין24. ואמהֹותיהן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

זה יחליף25ּבדבר ׁשּמא ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד לא אבל ;26. ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èמֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבּׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעּׂשר

לקח מהן מאיזה יֹודע ואינֹו מהן מאחת ּבּׂשר ולקח ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלֹות,
דמי מחצה על ּכמחצה - קבּוע ׁשּכל אסּור; זה הרי -27. ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּׁשּוק מׁשל הּנמצא ּבּׂשר ּדכל28אבל הרב; אחר הּל - ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרׁש מרּבא - הּמֹוכרים29ּדפרׁש רב היּו אם עֹובדי30. ְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹֻ

- יּׂשראל הּמֹוכרים רב היּו ואם אסּור, - ּומזלֹות ְְְִִִִֵַַָָָָָֹּכֹוכבים
ָֻמּתר.

.·Èידּוע ואינֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד הּנמצא ּבּׂשר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן
לקח יּׂשראל31מּמי הּבּׂשר מֹוכרי היּו אם הּוא32, זה מּתר. - ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה. ּבין33ּדין הּנמצא, הּבּׂשר ּכל ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד ּבין ׁשּכל34ּבּׁשּוק ּפי על אף , ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
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סופרים.7) מדברי איסור על וגיד8)כעובר "בריה", נקרא שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא עליו ששמו דבר שכל
גיד. חתיכת אלא גיד קרוי אינו שלם כשאינו ואכיל9)הנשה אכילה כל על כשהתרו עצמה.ומדובר בפני לו10)ה שיש

עגול. אינו אבל הספק.11)כף, על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה שלא בעייא שלא12)שהיא בעייא זו גם
בגמרא. איסור13)נפשטה על חל הגידין שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד איסור שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו

כלל. טומאה איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי לו, שקדם טמאה טמאה.14)בהמה בהמה משום הנשה15)וחייב גיד משום
עולה. או טריפה או נבילה איסור.16)ומשום על חל כולל כולל.17)ואיסור איסור אלא מוסיף, איסור זה מקור18)אין

דברים) שישה של תיבות (ראשי מה"ג ימ"ח לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא כאן), משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין
הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל חשודים ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש: המומחה, מן אלא וכו'
חתיכת היינו "חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום התוספתא, גירסת כאן תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין ורק
לא שהרי רבינו, על הראב"ד השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק ולקמן דג]. כדין בשר ודין שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר
לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו הדברים ששת שכל מבאר, שם משנה ובמגיד ממעשרות, חוץ איסורים על הארץ עמי נחשדו
שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר ונראה מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ עמי רגילים המומחה, מן אלא אותם

שחיטה. בהלכות זהיר אינו או בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק כשר והוא19)אדם אחר ישחוט בכשרות מוחזק אינו אם אבל
הגוי.20)ימכור. מן שיקנו או גוי עם חילוף של חשש ויש הגויים בין הבשר.21)שמעורבים שאכלו פי על אבל22)ואף

מועילה. תשובתו אין שהערים, ספק יש שהרי23)אם באיסור, ויחליפו חבירו של הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו למה בזה מרוויח אינו ואם מקום24)גוזלו, שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו נכרים

נאמנין. שפחה או עבד אפילו נאמן אחד כאן25)שעד אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי שנוגע מקום שבכל פי על אף
הגזל. על חשודים שאינם מפני כלל.26)נאמנים נאמן אינו במקומן27)שגוי קבועות הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות

אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה בא.28)והרי מאין יודעים אנו מחנות29)ואין היינו הרוב, מן פירש כלומר,
חנות הייתה לקח שממנו המקום אם ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו אלא שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה

קביעות. במקום הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת חנות או שחוטה עיר.30)מוכרת אותה הגוי.31)של
הבשר.32) מוכרי רוב העין.33)כלומר, מן שנתעלם הואיל34)כבשר שם רש"י פירש והטעם רב, אסר לא גוי ביד בנמצא

נשמר שאינו [=סתם, המונח בשר אבל כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא המשתמר בחזקת עורביםשהייתה שמא [

שרב ד, הלכה ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית על שסומך מפני העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל החליפוהו.

zexeq` zelk`n zekld - fenz 'a ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּלֹוקח35הּׁשֹוחטין אּלא עֹוד, ולא יּׂשראל. הּמֹוכרין וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן36ּבּׂשר אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו והּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עין טביעת ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו מּכירֹו37היה והּוא ְְִִִִֶַַַָָָָָ
וחתּום. צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא ְֶֶֶַַָָָָוּדאי

.‚Èונפלּו הּכלי ונׁשּבר ּבּׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה
ולא סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ׁשהיה ּבּׂשר אֹותֹו לֹומר: ׁשּיׁש אסּור; זה הרי - עין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטביעת

הּוא. אחר ּבּׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלי
.„Èּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח38ּגיד לאדם מּתר לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה. הּנׁשה ׁשּגיד יר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹובד
חֹוׁשׁשין ואין יּׂשראל, ּבפני ׁשלמה מּמּנה39הּיר יאכל ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זה נּכר40יּׂשראל מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ׁשּיּנטל לפיכ,41קדם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד יּתנּנה לא - חתּוכה הּיר היתה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאם
יּׂשראל מּמּנה יאכל ׁשּמא הּגיד, ׁשּיּטל עד יּׂשראל .42ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂËלא תאכלּו, לא תאכל, לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּכל
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל לא ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֹיאכלּו,
ּבּנבלה, ל ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבּמׁשמע,
ׁשּנאמר ּוכחלב ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה. לכל יעּׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו:
החי מן ואבר ודם ּורמּׂשים ׁשקצים ּכגֹון ּבהנאה. מּתר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּוא
על אף הּקּבלה מּפי ּבהנאה מּתרין אּלּו ׁשּכל הּנׁשה, ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻוגיד

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ֲֲִִִֵֶַָּפי
.ÊË,אכל ולא נהנה אם ּבהנאה, אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

- לכלבים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
לֹוקה מרּדּות43אינֹו מּכת אֹותֹו ּומּכין מּתרין44. והּדמים ,45. ְְִִִֵֶַַַַַָָֻ

ׁשהּוא ּפי על אף ּבהנאה, ּומּתר ּבאכילה ׁשאסּור ּדבר ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל
מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות אסּור - ּבהנאה 46מּתר ְְְְֲֲֵַַַַָָָָָֻ

יעּׂשה ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורים. ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
מלאכה סחֹורה47לכל עֹוּׂשין אין ,לפיכ ולא48. ּבנבלֹות לא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹ

ּברמּׂשים. ולא ּבׁשקצים ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות
.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד

יכּון לא אבל למכרן. מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעּׂשֹות ּומּתר לּטמאים. ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתֹו
העֹובדי ּובגבינֹות רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָעֹובד

ּומזלֹות ּבהן.49ּכֹוכבים וכּיֹוצא ְִֵֶַַָָָ
.ÁÈהּתֹורה מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ּבֹו50זה לעּׂשֹות אסּור - ְֲִִֶֶַַַָָָֹ

סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו. ּבין ּבספקֹו ְְִֵֵֵַָּבין

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּתֹורה,‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו, אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָּבּׂשר
ּכל ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבהנאה, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָואסּור
לֹוקה, - ּכאחד ּכזית מּׁשניהם ׁשּיבּׁשל ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנקּברין.
ּכזית האֹוכל וכן אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו והחלב מהּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשניהם,

בּׁשל. ׁשּלא ִִֵֶֹּפי
ׁשאסר·. מּפני אּלא האכילה מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו ואפּלּו ּכלֹומר: ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול.
הּבת. ּבת ׁשאסר מאחר הּבת מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאכילתֹו.

ּבחלב‚. טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיש בעיר להכריז נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר
במקום כן שאין מה שם, הגמרא סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן מותר גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה
שאין במקום מדבר ורבינו אסור, גוי ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא אפילו כן ואם להכריז, מנהג שאין

רובם.35)מכריזין. רק בכשרות.36)ולא שהוחזק ואפילו37)מאדם בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם שכל ומשמע
הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא סומכין אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם, תלמיד אינו

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי במכירה.38)כי או [=לידי40)בשלימה.39)במתנה לידו באה שהירך שראה ישראל כלומר,
ויאכל. הגוי מן יקנה מישראל הגיד.41)הגוי] ניטל ניכר.42)אילו המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה שישראל

הראוי43) דבר וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על נאמר יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
אסור לפיכך הנאתן. כדרך אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו: כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה

עליו. לוקין ואין התורה שיעור.44)מן חצי שהמוכר45)כמו אומרים ויש מותרים, זרה עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי
מות אחרים אבל מדמיהם, ליהנות לו אסור בהם.עצמו מותר המוכר שאפילו משמע, רבינו ומדברי אבל46)רים, עסק, לקבוע

לנכרי". מכור "או בנבילה אמרה התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן שבחלב47)אם התורה מן ראייה מביא רבינו
התירה שהתורה ממה ראייה אין מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים סחורה שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר

בחלב. או48)מלאכה חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר זה דין
לאכילה. בהם לחוש אין שהרי מותר, שמסיים49)גמל כמו סחורה, בהם לעשות ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי

מותרים דרבנן איסורי שכל יח, בהלכה כותב והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו [ולמה הסמוכה. בהלכה רבינו
בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק התורה, מן האסור דבר בהם נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב מפני בסחורה?
אבל אכילה, איסור עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק זה אין כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן

סחורה]. איסור סחורה.50)לא לעשות אסור איסור בספק ומבושל;1)ואפילו צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר
הגבינה עם העוף מעלים ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחה וגבינה בשר לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
בצד מלח של כד מניחין ואם צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה ופת בחלב; העיסה לשין אם בשולחן;

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם גבינה שאכל מי כמך; של כד
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הּלֹוקח35הּׁשֹוחטין אּלא עֹוד, ולא יּׂשראל. הּמֹוכרין וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן36ּבּׂשר אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו והּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עין טביעת ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו מּכירֹו37היה והּוא ְְִִִִֶַַַָָָָָ
וחתּום. צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא ְֶֶֶַַָָָָוּדאי

.‚Èונפלּו הּכלי ונׁשּבר ּבּׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה
ולא סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ׁשהיה ּבּׂשר אֹותֹו לֹומר: ׁשּיׁש אסּור; זה הרי - עין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטביעת

הּוא. אחר ּבּׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלי
.„Èּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח38ּגיד לאדם מּתר לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה. הּנׁשה ׁשּגיד יר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹובד
חֹוׁשׁשין ואין יּׂשראל, ּבפני ׁשלמה מּמּנה39הּיר יאכל ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זה נּכר40יּׂשראל מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ׁשּיּנטל לפיכ,41קדם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד יּתנּנה לא - חתּוכה הּיר היתה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאם
יּׂשראל מּמּנה יאכל ׁשּמא הּגיד, ׁשּיּטל עד יּׂשראל .42ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂËלא תאכלּו, לא תאכל, לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּכל
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל לא ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֹיאכלּו,
ּבּנבלה, ל ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבּמׁשמע,
ׁשּנאמר ּוכחלב ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה. לכל יעּׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו:
החי מן ואבר ודם ּורמּׂשים ׁשקצים ּכגֹון ּבהנאה. מּתר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּוא
על אף הּקּבלה מּפי ּבהנאה מּתרין אּלּו ׁשּכל הּנׁשה, ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻוגיד

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ֲֲִִִֵֶַָּפי
.ÊË,אכל ולא נהנה אם ּבהנאה, אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

- לכלבים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
לֹוקה מרּדּות43אינֹו מּכת אֹותֹו ּומּכין מּתרין44. והּדמים ,45. ְְִִִֵֶַַַַַָָֻ

ׁשהּוא ּפי על אף ּבהנאה, ּומּתר ּבאכילה ׁשאסּור ּדבר ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל
מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות אסּור - ּבהנאה 46מּתר ְְְְֲֲֵַַַַָָָָָֻ

יעּׂשה ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורים. ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
מלאכה סחֹורה47לכל עֹוּׂשין אין ,לפיכ ולא48. ּבנבלֹות לא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹ

ּברמּׂשים. ולא ּבׁשקצים ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות
.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד

יכּון לא אבל למכרן. מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעּׂשֹות ּומּתר לּטמאים. ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתֹו
העֹובדי ּובגבינֹות רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָעֹובד

ּומזלֹות ּבהן.49ּכֹוכבים וכּיֹוצא ְִֵֶַַָָָ
.ÁÈהּתֹורה מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ּבֹו50זה לעּׂשֹות אסּור - ְֲִִֶֶַַַָָָֹ

סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו. ּבין ּבספקֹו ְְִֵֵֵַָּבין

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּתֹורה,‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו, אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָּבּׂשר
ּכל ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבהנאה, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָואסּור
לֹוקה, - ּכאחד ּכזית מּׁשניהם ׁשּיבּׁשל ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנקּברין.
ּכזית האֹוכל וכן אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו והחלב מהּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשניהם,

בּׁשל. ׁשּלא ִִֵֶֹּפי
ׁשאסר·. מּפני אּלא האכילה מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו ואפּלּו ּכלֹומר: ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול.
הּבת. ּבת ׁשאסר מאחר הּבת מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאכילתֹו.

ּבחלב‚. טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
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שיש בעיר להכריז נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר
במקום כן שאין מה שם, הגמרא סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן מותר גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה
שאין במקום מדבר ורבינו אסור, גוי ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא אפילו כן ואם להכריז, מנהג שאין

רובם.35)מכריזין. רק בכשרות.36)ולא שהוחזק ואפילו37)מאדם בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם שכל ומשמע
הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא סומכין אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם, תלמיד אינו

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי במכירה.38)כי או [=לידי40)בשלימה.39)במתנה לידו באה שהירך שראה ישראל כלומר,
ויאכל. הגוי מן יקנה מישראל הגיד.41)הגוי] ניטל ניכר.42)אילו המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה שישראל

הראוי43) דבר וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על נאמר יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
אסור לפיכך הנאתן. כדרך אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו: כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה

עליו. לוקין ואין התורה שיעור.44)מן חצי שהמוכר45)כמו אומרים ויש מותרים, זרה עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי
מות אחרים אבל מדמיהם, ליהנות לו אסור בהם.עצמו מותר המוכר שאפילו משמע, רבינו ומדברי אבל46)רים, עסק, לקבוע

לנכרי". מכור "או בנבילה אמרה התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן שבחלב47)אם התורה מן ראייה מביא רבינו
התירה שהתורה ממה ראייה אין מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים סחורה שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר

בחלב. או48)מלאכה חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר זה דין
לאכילה. בהם לחוש אין שהרי מותר, שמסיים49)גמל כמו סחורה, בהם לעשות ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי

מותרים דרבנן איסורי שכל יח, בהלכה כותב והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו [ולמה הסמוכה. בהלכה רבינו
בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק התורה, מן האסור דבר בהם נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב מפני בסחורה?
אבל אכילה, איסור עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק זה אין כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן

סחורה]. איסור סחורה.50)לא לעשות אסור איסור בספק ומבושל;1)ואפילו צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר
הגבינה עם העוף מעלים ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחה וגבינה בשר לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
בצד מלח של כד מניחין ואם צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה ופת בחלב; העיסה לשין אם בשולחן;

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם גבינה שאכל מי כמך; של כד
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ּוגדי אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ׁשּנאמר: טהֹורה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבהמה
ויאמר ׁשּיפרט עד העז, ולד הּׂשה ולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּוא
הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אּמֹו, ּבחלב ּגדי נאמר ולא עּזים. ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּגדי
ּבהמה ּבחלב (ׁשּבּׁשלֹו) טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהוה.
ּבהמה ּבחלב (ׁשּבּׁשלֹו) טמאה ּבהמה ּבּׂשר אֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטמאה,

לב מּתר - אכילתֹוטהֹורה על חּיבין ואין ּבהניה, ּומּתר ּׁשל, ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבחלב. ּבּׂשר ְִָָָָמּׁשּום

.„- ּבהמה ּבחלב ּבין חּיה ּבחלב ּבין ועֹוף, חּיה ּבּׂשר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָוכן
ּומּתר לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻאינֹו
יפׁשעּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבּׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבּׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טהֹורה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמה
ּבחלב. ּבּׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ּבחלב גדי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָאּלא

ונמצא‰. עֹוף והּׁשֹוחט ּבחלב. לאכלן מּתר - וחגבים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻּדגים
ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ְְְְִֵָָָָָֻּבֹו

.Âלֹוקין אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריא ּבחּמי והמבּׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהמעּׁשן
ּבחלב אֹו מתה ּבחלב אֹו חלב ּבמי ּבּׂשר המבּׁשל וכן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָעליו.
אכילתֹו על לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָזכר,
וכּיֹוצא חלב אֹו מתה ּבּׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבּׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּׁשּום
אכילתֹו על לֹוקה ואינֹו ּבּׁשּולֹו, על לֹוקה - ּבחלב ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהן
אּסּור על חל ּבחלב ּבּׂשר אּסּור ׁשאין ּבחלב; ּבּׂשר ְְִִִֵֶַָָָָָָָָָמּׁשּום
אּסּור ולא ּכֹולל אּסּור לא ּכאן ׁשאין חלב, אּסּור אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹנבלה

אחת. ּבת אּסּור ולא ְִִַַַֹמֹוסיף
.Êהמבּׁשל אבל האֹוכלֹו. וכן חּיב. - ּבחלב ׁשליל ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהמבּׁשל

הרּכים ּוטלפים קרנים ועּקרי ועצמֹות וגידין עֹור אֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָׁשליא
ּפטּור. - האֹוכלן וכן ּפטּור. - ְְְֵָָָָָָּבחלב

.Áהּבּׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבּׂשר
ּבּׂשר ׁשל חתיכה ּכיצד? טעם. ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונתּבּׁשל
הּקדר את הּנכרי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ה:ׁשּנפלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מּתרת. - לאו ואם אסּורה, - ּבּׂשר טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאם
ׁשּקדם אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. - חתיכה ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים, אֹותּה מׁשערים - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה
.Ëהחתיכה את טֹועמין - ּבּׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם מּתר; הּכל - חלב טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
לא החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף חלב, טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיׁש
נאסרה - חלב טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל טעם, ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיּׁשאר
ּבּקדרה ׁשּיׁש ּבכל היה אם ּבכּלּה: ּומׁשערין חתיכה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹותּה
זֹו חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין והּמרק והּירק החתיכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
מּתר. והּׁשאר אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻאחד

.Èּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
מּתחּלה נער אם אבל ּכּסה; ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּנפל
ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד
ולא החתיכֹות לכל אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹטעם.
ׁשּיׁשּוב עד ּכּלּה הּקדרה את נֹוער - נפל חתיכה זֹו לאי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻנֹודע
ואם אסּורה, - חלב טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם הּכל. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻויתערב

- עליו ונסמ ׁשּיטעם נכרי נמצא לא אם מּתרת. - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻלאו
ּבּׂשר, לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבּׂשר ּבין ּבׁשּׁשים. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָמׁשערים

אסּור. - מּׁשּׁשים ּפחֹות מּתר, - מּׁשּׁשים ִִִִִִֶָָָָֻאחד
.‡Èּבּׁשל ואם חלב. ּבּה יבּׁשל לא - ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.·Èׁשּנתּבּׁשל ּבּׂשר ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכחל

אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבחלב
קרעֹו ואם ּולאכלֹו. לצלֹותֹו מּתר - ׁשּבֹו החלב ּומרק ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֻקרעֹו
- חלב לחלּוחית ּבֹו נׁשאר ׁשּלא עד ּבּכתל וטחֹו וערב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשתי
קטּנה ׁשל ּבין קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל הּבּׂשר. עם לבּׁשלֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר
עבר ואם לבּׁשלֹו. אסּור - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אחר ּבּׂשר עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר - עצמֹו ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻּובּׁשלֹו

הּמנין. מן ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין -ְְְְֲִִִִִַַָָ
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל - מּׁשּׁשים ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכבראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה. ּכחתיכה נעּׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל
ׁשּנפל. ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹות

.„Èהּבּׂשר מן [למעלה] ׁשחתכֹו הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר. הּכל - צלהּו ואם ְְִַַָָָֹֻּבׁשּפּוד;

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; - ׁשּבּה ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים. יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנפת, הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹהרי

.ÊËואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ּבעֹור הּגבינה להעמיד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאסּור
- ּבּׂשר טעם ּבּה יׁש אם הּגבינה: את טֹועם - ְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעמיד
הּוא, הּמּתר ּדבר ׁשהּמעמיד מּפני מּתרת. - לאו ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאסּורה,
ּבחלב, ּבּׂשר אּסּור אּלא ּכאן ואין היא, ׁשחּוטה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּקבת
ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור הּמעמיד אבל טעם. ּבנֹותן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּׁשעּורֹו
- עצמֹו ּבפני האסּור ּדבר והּמעמיד הֹואיל טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּובהמה
ּומּפני ּבחלב. ּבּׂשר מּׁשּום לא נבלה, מּׁשּום הּגבינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנאסרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי גבינת אסרּו זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָחׁשׁש

.ÊÈׁשניהן ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהּבּׂשר
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהם. יאסרּו - ּבּׁשּול ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעל
צֹונן אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
הּׁשני לתֹו חם והּוא מּׁשניהם אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלתֹו
ואֹוכל החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבּׂשר קֹולף - צֹונן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ואֹוכלּה. החתיכה מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשאר.
ׁשּלא והּוא אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבּׂשר לצרר מּתר ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
הּגבינה ּומדיח הּבּׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה. זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּגעּו

ְֵואֹוכל.
.ÁÈ.ּכרֹותח הּוא הרי - מלחֹו מחמת נאכל ׁשאינֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמליח

ּכרֹותח. אינֹו - הּכּותח ּכמֹו ׁשהּוא, ּכמֹות נאכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָואם
.ËÈאם חלב: ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב ׁשּנפל ׁשחּוט ְְִֵֶֶַָָָָָָָעֹוף

ּבֹו היּו ואם קֹולפֹו. - צלי ואם ּומּתר; מדיחֹו - הּוא ְְְְִִִִַָָָֻחי
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור. זה הרי - ְֲֵֶָָלכּותח
.Îאֹוכל ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאסּור
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אף זה. עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו.
סֹופרים. מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָעל

.‡Îעל אֹוכלין - זה את זה מּכירין ׁשאינם אכסנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני
ּגס זה ׁשאין מּפני ּגבינה; וזה ּבהמה ּבּׂשר זה אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשלחן

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה ְִִֵֶֶַָֹלּבֹו
.·Î,אסּורה הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב. העּסה לׁשין ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָאין

את טׁשין ואין ּבּׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
את ׁשּיּסיק עד אסּורה הּפת ּכל - טׁש ואם ּבאליה. ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּתּנּור
עד הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּתּנּור,
הרי - חלב ולא ּבּׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Î- הּבּׂשר עם ׁשּצלאן ודגים הּצלי, עם ׁשאפאּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּפת

ּדגים ּבּה ּובּׁשלּו ּבּׂשר ּבּה ׁשאכלּו קערה ּבחלב. לאכלן ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָָאסּור
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים אֹותן -ְְְִַָָָָָָֻ

.„Îוכּיֹוצא צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבּׂשר ּבּה ׁשחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָסּכין
חת אם אבל ּבכּותח. לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו
מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה וחת וחזר ּבּׂשר, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּה

ּבחלב. הּׁשאר ואֹוכל ְְְֲֵַַָָָָהחת
.‰Îמּפני ,ּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

טעם ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבמלח הּבּׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשֹואב
החמץ ׁשאין ,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואב
.ÂÎאחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

הּגב ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד. ּוביןּבּׂשר ינה ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? מקּנח ּובּמה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבּׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ הּפה, את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה. מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, ְְְִֵֵֶֶַָָאֹו
.ÊÎאם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבּׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו - החלב אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבּׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים. נטילת ולא הּפה קּנּוח ְְִִִֶַַַַָֹֹלא

.ÁÎעֹוף ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבּׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
סעּדה ׁשעּור ּכדי ּביניהן ׁשּיהיה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּׁשּנים ּבין ׁשל הּבּׂשר מּפני ׁשעֹות, ׁשׁש ּכמֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחרת,

ּבקּנּוח. סר ְִֵֶַָׁשאינֹו

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

אּסּורין‡. ויׁש חּיה. נפׁש ּבמיני הן ׁשאמרנּו אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל
הּכרם, וכלאי החדׁש, והן: הארץ, ּבזרע ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים

והערלה. ְְְֶֶַָָָוהּטבל,
אסּור·. ּבלבד ּתבּואה מיני מחמּׁשה אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהחדׁש

ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו מהחדׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹלאכל
ּכזית האֹוכל וכל תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

מקֹום ּבכל הּתֹורה, מן לֹוקה - העמר הקרבת קדם ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹחדׁש
ּבין הּבית ּבפני ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובכל
מּׁשּיקרב - מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

והּמקֹומ ּבירּוׁשלים, החדׁש הּתר מּתריןהעמר הרחֹוקין ֹות ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
חצֹות; אחר עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַאחר
הּתֹורה. מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּובזמן
החדׁש - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּובּזמן
סֹופרים. מּדברי לערב, עד ּבניסן עּׂשר ׁשבעה יֹום ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאסּור

לֹוקה‚. - ואחד אחד מּכל ּכזית וכרמל, וקלי לחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוכל
מּפי תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ׁשּנאמר מלקּיֹות; ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשלׁש

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן למדּו, ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָהּׁשמּועה
ּפי„. על אף העמר, הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

מּׁשּקרב ּבאכילה מּתרת - ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּפי על אף העמר, ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהעמר.
עד אסּורה זֹו הרי - העמר ׁשּקרב קדם זרּועה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
זמן ּובכל מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּיקרב

הּתֹורה. ִַָמן
החּטים‰. מן וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתבּואה

- ּבּקרקע החּטים ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹּבּקרקע,
אֹו ּבכד, מּנחין היּו ּכאּלּו העמר הּתירן אם ספק אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרי
מהם לקט אם ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן יּתיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
ׁשּבלת וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין לֹוקה, אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹואכל
ׁשּקרב אחר ּוׁשתלּה ועקרּה העמר, מּלפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהביאה
מּפני אסּורה ּתהיה אם ספק זֹו הרי - והֹוסיפה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעמר,
ׁשהרי אסּורה, ּתהיה לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹוספת

העמר. קדם ְִִֶֶָָֹֹהׁשריׁשה
.Âירקֹות מיני אֹו ּתבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלאי

ּבין נכרי, ׁשּזרע ּבין יּׂשראל ׁשּזרע ּבין הּגפן, עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזרעּו
הּג ׁשּנטע ּבין מאליהן אסּוריןׁשעלּו ׁשניהם - הּירק ּבתֹו פן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אׁשר הּזרע המלאה ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה. ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבאכילה
ׁשניהם. ותאסר ּתתרחק ּפן ּכלֹומר: הּכרם. ּותבּואת ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתזרע

.Êהענבים מן ּבין הּירק מן ּבין הּכרם, מּכלאי ּכזית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהאֹוכל
זה. עם זה מצטרפין ּוׁשניהם הּתֹורה. מן לֹוקה -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

.Áאבל יּׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי - לארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
מין זה ואי הּכרם ּבכלאי אסּור מין זה אי יתּבאר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
מקּדׁש דבר זה ואי יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינֹו

מקּדׁש. אינֹו זה ְְֵֵֵֶַואי
.Ëּפרֹות ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָהערלה

אסּורין הן הרי מּׁשּנטע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשעֹוּׂשה
לא ערלים לכם יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהנאה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה

הּתֹורה. מן לֹוקה - ּכזית מהם האֹוכל וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיאכל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לארץ;1) ובחוץ בארץ נוהג ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ נוהגים ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו; או מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל
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אף זה. עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו.
סֹופרים. מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָעל

.‡Îעל אֹוכלין - זה את זה מּכירין ׁשאינם אכסנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני
ּגס זה ׁשאין מּפני ּגבינה; וזה ּבהמה ּבּׂשר זה אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשלחן

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה ְִִֵֶֶַָֹלּבֹו
.·Î,אסּורה הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב. העּסה לׁשין ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָאין

את טׁשין ואין ּבּׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
את ׁשּיּסיק עד אסּורה הּפת ּכל - טׁש ואם ּבאליה. ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּתּנּור
עד הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּתּנּור,
הרי - חלב ולא ּבּׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Î- הּבּׂשר עם ׁשּצלאן ודגים הּצלי, עם ׁשאפאּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּפת

ּדגים ּבּה ּובּׁשלּו ּבּׂשר ּבּה ׁשאכלּו קערה ּבחלב. לאכלן ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָָאסּור
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים אֹותן -ְְְִַָָָָָָֻ

.„Îוכּיֹוצא צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבּׂשר ּבּה ׁשחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָסּכין
חת אם אבל ּבכּותח. לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו
מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה וחת וחזר ּבּׂשר, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּה

ּבחלב. הּׁשאר ואֹוכל ְְְֲֵַַָָָָהחת
.‰Îמּפני ,ּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

טעם ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבמלח הּבּׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשֹואב
החמץ ׁשאין ,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואב
.ÂÎאחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

הּגב ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד. ּוביןּבּׂשר ינה ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? מקּנח ּובּמה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבּׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ הּפה, את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה. מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, ְְְִֵֵֶֶַָָאֹו
.ÊÎאם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבּׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו - החלב אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבּׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים. נטילת ולא הּפה קּנּוח ְְִִִֶַַַַָֹֹלא

.ÁÎעֹוף ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבּׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
סעּדה ׁשעּור ּכדי ּביניהן ׁשּיהיה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּׁשּנים ּבין ׁשל הּבּׂשר מּפני ׁשעֹות, ׁשׁש ּכמֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחרת,

ּבקּנּוח. סר ְִֵֶַָׁשאינֹו

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

אּסּורין‡. ויׁש חּיה. נפׁש ּבמיני הן ׁשאמרנּו אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל
הּכרם, וכלאי החדׁש, והן: הארץ, ּבזרע ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים

והערלה. ְְְֶֶַָָָוהּטבל,
אסּור·. ּבלבד ּתבּואה מיני מחמּׁשה אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהחדׁש

ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו מהחדׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹלאכל
ּכזית האֹוכל וכל תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

מקֹום ּבכל הּתֹורה, מן לֹוקה - העמר הקרבת קדם ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹחדׁש
ּבין הּבית ּבפני ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובכל
מּׁשּיקרב - מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

והּמקֹומ ּבירּוׁשלים, החדׁש הּתר מּתריןהעמר הרחֹוקין ֹות ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
חצֹות; אחר עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַאחר
הּתֹורה. מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּובזמן
החדׁש - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּובּזמן
סֹופרים. מּדברי לערב, עד ּבניסן עּׂשר ׁשבעה יֹום ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאסּור

לֹוקה‚. - ואחד אחד מּכל ּכזית וכרמל, וקלי לחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוכל
מּפי תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ׁשּנאמר מלקּיֹות; ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשלׁש

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן למדּו, ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָהּׁשמּועה
ּפי„. על אף העמר, הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

מּׁשּקרב ּבאכילה מּתרת - ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּפי על אף העמר, ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהעמר.
עד אסּורה זֹו הרי - העמר ׁשּקרב קדם זרּועה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
זמן ּובכל מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּיקרב

הּתֹורה. ִַָמן
החּטים‰. מן וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתבּואה

- ּבּקרקע החּטים ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹּבּקרקע,
אֹו ּבכד, מּנחין היּו ּכאּלּו העמר הּתירן אם ספק אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרי
מהם לקט אם ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן יּתיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
ׁשּבלת וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין לֹוקה, אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹואכל
ׁשּקרב אחר ּוׁשתלּה ועקרּה העמר, מּלפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהביאה
מּפני אסּורה ּתהיה אם ספק זֹו הרי - והֹוסיפה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעמר,
ׁשהרי אסּורה, ּתהיה לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹוספת

העמר. קדם ְִִֶֶָָֹֹהׁשריׁשה
.Âירקֹות מיני אֹו ּתבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלאי

ּבין נכרי, ׁשּזרע ּבין יּׂשראל ׁשּזרע ּבין הּגפן, עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזרעּו
הּג ׁשּנטע ּבין מאליהן אסּוריןׁשעלּו ׁשניהם - הּירק ּבתֹו פן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אׁשר הּזרע המלאה ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה. ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבאכילה
ׁשניהם. ותאסר ּתתרחק ּפן ּכלֹומר: הּכרם. ּותבּואת ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתזרע

.Êהענבים מן ּבין הּירק מן ּבין הּכרם, מּכלאי ּכזית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהאֹוכל
זה. עם זה מצטרפין ּוׁשניהם הּתֹורה. מן לֹוקה -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

.Áאבל יּׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי - לארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
מין זה ואי הּכרם ּבכלאי אסּור מין זה אי יתּבאר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
מקּדׁש דבר זה ואי יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינֹו

מקּדׁש. אינֹו זה ְְֵֵֵֶַואי
.Ëּפרֹות ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָהערלה

אסּורין הן הרי מּׁשּנטע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשעֹוּׂשה
לא ערלים לכם יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהנאה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה

הּתֹורה. מן לֹוקה - ּכזית מהם האֹוכל וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיאכל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לארץ;1) ובחוץ בארץ נוהג ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ נוהגים ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו; או מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל
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.È,יּׂשראל ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּמה
ערלה אּסּור אבל וגֹומר; הארץ אל תבאּו ּכי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנאמר:
הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה - לארץ ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבחּוצה
מעּׂשר ּובהלכֹות מּתר. ּוספקּה אסּורה, לארץ ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֻּבחּוצה
ּודברים ערלה מּׁשּום האסּורין ּדברים יתּבאר ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָׁשני

ִַָֻהּמּתרין.
.‡È;אסּור - יּׂשראל ּבארץ הּכרם: וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

היה ּכיצד? מּתר. - ּדוד ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻּבסּוריא,
זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים וערלה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכרם
ׁשּמא זה הּוא מּמּנּו ׁשּמא לֹו, חּוצה נמּכר וירק ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבתֹוכֹו
הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה מּתר. ּבסּוריא - ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻמאחר
לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, מּכרם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיֹוצאֹות
לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ׁשּלא והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹמהן;

ּבידֹו. ְַָָָהּירק
.·Èיּׂשראל ּבארץ ּכלאים: ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכרם

לארץ. ּבחּוצה לֹומר צרי ואין מּתר, - ּובסּוריא אסּור, -ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ
.‚Èאסּורה - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הנמצאת יין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחבית

ּבֹו. וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ּבהניה; ּומּתרת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבׁשתּיה
מּׁשם ׁשּמא אסּורים; - ׁשם טמּונים הּנמצאין ענבים ְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָָָאבל

ׁשם. והצניען ְְְְִִִָָנלקטּו
.„Èהתנּו אם ּבנטיעה: ׁשּתפין ׁשהיּו ויּׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֻנכרי

ערלה ׁשני אֹוכל הּנכרי ׁשּיהיה הּׁשּתפּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּתחּלת
הערלה ׁשני ּכנגד הּתר מּׁשני ׁשנים ׁשלׁש אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָויּׂשראל
ּובלבד אסּור. - מּתחּלה התנּו לא ואם מּתר; זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֻ
ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ּכיצד? לחׁשּבֹון. יבאּו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
אֹותן ּכנגד יּׂשראל ׁשּיאכל עד ערלה ּבׁשני הּנכרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאכל
ּכמחליף זה ׁשהרי אסּור, - ּכזה התנּו אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָהּפרֹות.

ערלה. ְֵָָּפרֹות
.ÂË,לארץ ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה

ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאּלא
ּסּוריא, ּומה הּדברים: וחמר וקל הערלה. אּלא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹאמרּו
חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ּבמעּׂשרֹות חּיבת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהיא

ׁשּיתּב ּכמֹו רבעי, חּוצהּבנטע ׁשני; מעּׂשר ּבהלכֹות אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ׁשּכן ּכל לא - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג - יּׂשראל ּבארץ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאבל
ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, מקצת והֹורּו הּבית. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבפני
ואין ּבאכילה. מּתר יהיה ּכ ואחר לארץ ּבחּוצה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאֹותֹו

עּקר. זה ְִֶָָָלדבר
.ÊËּבארץ מהן לאכל אסּור - ּכּלּה רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות

מׁשּפטי יתּבאר ׁשני מעּׂשר ּובהלכֹות ׁשּיּפדּו. עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיּׂשראל
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

.ÊÈׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו :מבר ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹותן
ּפֹודה ּכ ואחר רבעי. נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָקּדׁשנּו
ּפדּויין אּלּו הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻאת
מחּללן אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו. ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָּבפרּוטה
הּפרֹות ּכל הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָעל

וכּיֹוצא אּלּו ּׂשעֹורים על אֹו אּלּו חּטים על מחּללין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהאּלּו
ואֹוכל לאחרים. תקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וּׂשֹורף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהן.

הּפרֹות. ֵַָּכל
.ÁÈׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית. ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור - חּללן אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָרביעית

הֹוראה. ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָודבר

ּפריֹו. את ּתאכלּו החמיׁשת ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹוהּטעם:
ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואין
להֹוראה לחׁש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻּבלא

זֹו.
.ËÈמּמּנּו להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטבל

טבל, נקרא מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם - ּומעּׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו. לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור
ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר: ליי. ירימּו אׁשר את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיּׂשראל
הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין חּלין ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֻמנהג
ּתרּומה מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּכזית ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוהאֹוכל
ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - מעּׂשר ּותרּומת ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָגדֹולה
וגֹומר, יּׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

אׁשמה. עֹון אֹותם ְְֲִִַָָוהּׂשיאּו
.Îּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

נׁשאר לא ואפּלּו מעּׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמעּׂשר
ואין טבל, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעּׂשר אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו
ּותרּומת גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה עֹון ׁשאין מיתה; ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבֹו

ֲֵַמעּׂשר.
.‡Îמעּׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹאזהרה

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ּבכלל -ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
דבר זה אי יתּבאר: ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ּובהלכֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוגֹומר.
זה ואי ּפטּור, דבר זה ואי ּובמעּׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
מּדברי החּיב זהּו ואי הּתֹורה מן חּיב הּוא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָדבר
מּכלאי אֹו ּדבריהם ׁשל מּטבל ּכזית והאֹוכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָסֹופרים.
מּכת אֹותֹו מּכין - לארץ חּוצה ׁשל וערלה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכרם

ְַמרּדּות.
.·Îוהּכלאים ׁשביעית ּוספיחי וההקּדׁש והחדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל

ואין ּכמֹותם, אסּורים מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ עליהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלֹוקין

ׁשּלֹוק ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין הענביםהּכרם, ועל הּזיתים על ין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ֶֶָׁשּלהן.

.‚Îּתֹורה ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין ּבקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻויׁש
וחּלה ּובּכּורים ּתרּומֹות ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן.
ונֹותר ּפּגּול ּכגֹון מזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּומעּׂשר

ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
.„Îּבין למלקּות ּבין ּכזית, - מהן אכילה ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָוׁשעּור

חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלכרת.
ּבפני מין אּסּור - הּכּפּורים ּביֹום אכילה אּסּור אבל ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָּומּצה.
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי
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עּׂשר אחד 1ּפרק
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והּׁשֹותה2יין‡. ּבהניה, אסּור - ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּתֹורה מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל ׁשהּוא3מּמּנּו ּכל האֹוכל וכן . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מים4מּתקרבת אפּלּו מּפרֹות, אֹו מּבּׂשר ּכֹוכבים, עבֹודת ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
חלב אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָומלח,

וגֹומר יקּומּו נסיכם, יין יׁשּתּו יאכלּו, .5זבחימֹו ְְְְִִֵֵֵֵָָָֹ
ׁשּנתנּסך·. זהיין ׁשאּסּור וכיון לּה. ׁשּקרב ּכזבח - לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשעּור לֹו אין - הּוא ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּנאמר6מּׁשּום , ֱֲִִִֵֶֶַַָ
החרם מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ּכֹוכבים: .7ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

לא‚. אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיין
יינם סתם הּנקרא והּוא ,יין8נתנּס ּכמֹו ּבהנאה אסּור - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

הּוא9ׁשּנתנּס סֹופרים מּגזרֹות זה ודבר מּסתם10. והּׁשֹותה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רביעית מרּדּות.11יינם מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִִֵַַַַָ

ׁשּיּגע„. יין זה12וכל הרי - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אֹותֹו13אסּור נּס ׁשּמא ּכֹוכבים14, העֹובד ׁשּמחׁשבת ; ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת למדּת15ּומזלֹות הא ׁשּיין16. , ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

יינם ּכסתם ּדינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
ּבהניה. אסּור ֲֶַָָָׁשהּוא

ּבכּונה‰. ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים וכן17עֹובד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׁשתּיה18ּתינֹוק אסּור - ּבּיין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים 19עֹובד ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבהניה ּומזלֹות20ּומּתר ּכֹוכבים העֹובדי מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּנגעּו ויין מנּסכין, אין מּיד - וטבלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻּומלּו

ּפי על עבֹודתואף ּפסקה ולא יּׂשראל ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּפיהם .21ּכֹוכבים ִִִֶָ

.Âּברׁשּות ׁשּנֹולדּו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבני
טבלּו לא ועדין ּומלּו הּיין22יּׂשראל אֹוסרין הּגדֹולים - ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

אֹוסרין אינן והּקטּנים ּבֹו, .23ּכׁשּיּגעּו ְְְְְִִִֵֶַַָ
.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, 24ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינֹו יין25- אצלֹו ּומיחדין .26, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יין אצלֹו מפקידין ּומזלֹות27ואין ּכֹוכבים עֹובד ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אּלּו ּכגֹון ּומזלֹות, ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ְֲִֵֵֵֶַַָָׁשאינֹו
הֹורּו28הּיׁשמעאלים וכן ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינן - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻ

ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת העֹובדים אֹותם אבל הּגאֹונים. ְְֲֲִִִַַַָָָָָָּכל
ּבהניה. אסּור יינם סתם -ְֲֵַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנגעו1) תושב, וגר וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא ביין שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר
לחרש אשר הגויים כלי הכשר הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור; ומעט דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין;

הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא לוקחין אין הזה בזמן ולאבן; עבודות2)ולעץ מארבע אחת הוא יין ניסוך
בכך. אליל אותו של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין זרה עבודה תביא3)של לא משום אחת מלקות, שתי

מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב פי על ואף החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל מה4)תועבה
זרה. לעבודה ללמ5)שמקריבים כדי רק זה הרי זה, פסוק כאן שהביא כזבח.ומה דינו נסך שיין ממנו שאמר6)וד למה טעם

שיעור. צריך ואין שהוא בכל אפילו שלוקה הקודמת, זרה.7)בהלכה עבודה מעין כן גם שהיא הנידחת פירש8)בעיר ודניאל
משתיו". וביין המלך בפתבג יתגאל לא "אשר שנאמר: גמור9)ממנו נסך כיין חכמים עשאוהו זרה עבודה איסור חומרת משום

התורה. מן שאסור זרה לעבודה לקירוב10)שנתנסך מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם. משום גויים של יינם על החכמים גזרו
השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית שגזרו גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון ויביא לבבות

יינם. בסתם אף הנאה איסור וגזרו בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל מרביעית11)בלבד, פחות השותה אבל
לעניין חכמים החמירו לא נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש נסך יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה משום נאסר שלא מפני שכשוך.12)שיעורו, משמעותה רבא13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה יין.14)שהתיר שזהו וידע בכוונה בו נגע זרה.15)אם עבודה בפני שלא בלבד16)אפילו גוי של יין שלא

חוששים ולפיכך בהסכמתי. שלא ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל ואין גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור
יינם. כסתם ודינו נסך יין.17)שמא ונמצא שמן בה שיש וחשב לחבית ידו שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא

זרה18) עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא ממש תינוק כך.לא דינו בגמרא:19)ומשמשיה, כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם
העבירה, מן להרחיקו תקרב) לא הכרם ואל לכרם מסביב לך אומרים: (לנזיר תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך

ביין. אסור בכוונה.20)שהנזיר שלא שהיה כיון נתנסך לא שתשקע21)ודאי עד נסך יין עושן שאומר כשמואל ולא כרב,
זרה. עבודה לשם ניסכו לא ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של וטעמו מפיהם. זרה עבודה ולא22)[=תישכח] מלו לא אם אבל

קטן. גוי כדין לשתייה במגעם אוסרים קטנים אפילו קטנים23)טבלו ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו שפחות בני דווקא
קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים אפילו טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים, "אי24)אינם

נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא ראשונה25)זה שגזירה והטעם
דין בית שגזרו יינם בסתם הנאה איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד בשתייה בנותיהם, משום גויים יין על

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו לא ניסוך, חשש משום בערך.26)שלאחריהם מיל כדי שילך עד מה זמן בחנותם מניח
בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לנגוע אחר לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה עובד שאינו כיון והטעם,

לחילוף.27) חוששים אין מועט בזמן אבל בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה, לזמן שכתב28)בביתו ומה
בהנאה, אסור בלבד זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו ומשמע מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת רבינו
וגם בהנאה במגעו אסור אינו זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה עובדת אומה בן תושב בגר רק נאמר זה

חברים. שלושה בפני קבלה צריך לא
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והּׁשֹותה2יין‡. ּבהניה, אסּור - ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּתֹורה מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל ׁשהּוא3מּמּנּו ּכל האֹוכל וכן . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מים4מּתקרבת אפּלּו מּפרֹות, אֹו מּבּׂשר ּכֹוכבים, עבֹודת ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
חלב אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָומלח,

וגֹומר יקּומּו נסיכם, יין יׁשּתּו יאכלּו, .5זבחימֹו ְְְְִִֵֵֵֵָָָֹ
ׁשּנתנּסך·. זהיין ׁשאּסּור וכיון לּה. ׁשּקרב ּכזבח - לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשעּור לֹו אין - הּוא ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּנאמר6מּׁשּום , ֱֲִִִֵֶֶַַָ
החרם מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ּכֹוכבים: .7ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

לא‚. אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיין
יינם סתם הּנקרא והּוא ,יין8נתנּס ּכמֹו ּבהנאה אסּור - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

הּוא9ׁשּנתנּס סֹופרים מּגזרֹות זה ודבר מּסתם10. והּׁשֹותה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רביעית מרּדּות.11יינם מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִִֵַַַַָ

ׁשּיּגע„. יין זה12וכל הרי - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אֹותֹו13אסּור נּס ׁשּמא ּכֹוכבים14, העֹובד ׁשּמחׁשבת ; ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת למדּת15ּומזלֹות הא ׁשּיין16. , ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

יינם ּכסתם ּדינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
ּבהניה. אסּור ֲֶַָָָׁשהּוא

ּבכּונה‰. ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים וכן17עֹובד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׁשתּיה18ּתינֹוק אסּור - ּבּיין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים 19עֹובד ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבהניה ּומזלֹות20ּומּתר ּכֹוכבים העֹובדי מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּנגעּו ויין מנּסכין, אין מּיד - וטבלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻּומלּו

ּפי על עבֹודתואף ּפסקה ולא יּׂשראל ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּפיהם .21ּכֹוכבים ִִִֶָ

.Âּברׁשּות ׁשּנֹולדּו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבני
טבלּו לא ועדין ּומלּו הּיין22יּׂשראל אֹוסרין הּגדֹולים - ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

אֹוסרין אינן והּקטּנים ּבֹו, .23ּכׁשּיּגעּו ְְְְְִִִֵֶַַָ
.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, 24ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינֹו יין25- אצלֹו ּומיחדין .26, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יין אצלֹו מפקידין ּומזלֹות27ואין ּכֹוכבים עֹובד ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אּלּו ּכגֹון ּומזלֹות, ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ְֲִֵֵֵֶַַָָׁשאינֹו
הֹורּו28הּיׁשמעאלים וכן ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינן - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻ

ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת העֹובדים אֹותם אבל הּגאֹונים. ְְֲֲִִִַַַָָָָָָּכל
ּבהניה. אסּור יינם סתם -ְֲֵַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנגעו1) תושב, וגר וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא ביין שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר
לחרש אשר הגויים כלי הכשר הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור; ומעט דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין;

הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא לוקחין אין הזה בזמן ולאבן; עבודות2)ולעץ מארבע אחת הוא יין ניסוך
בכך. אליל אותו של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין זרה עבודה תביא3)של לא משום אחת מלקות, שתי

מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב פי על ואף החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל מה4)תועבה
זרה. לעבודה ללמ5)שמקריבים כדי רק זה הרי זה, פסוק כאן שהביא כזבח.ומה דינו נסך שיין ממנו שאמר6)וד למה טעם

שיעור. צריך ואין שהוא בכל אפילו שלוקה הקודמת, זרה.7)בהלכה עבודה מעין כן גם שהיא הנידחת פירש8)בעיר ודניאל
משתיו". וביין המלך בפתבג יתגאל לא "אשר שנאמר: גמור9)ממנו נסך כיין חכמים עשאוהו זרה עבודה איסור חומרת משום

התורה. מן שאסור זרה לעבודה לקירוב10)שנתנסך מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם. משום גויים של יינם על החכמים גזרו
השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית שגזרו גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון ויביא לבבות

יינם. בסתם אף הנאה איסור וגזרו בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל מרביעית11)בלבד, פחות השותה אבל
לעניין חכמים החמירו לא נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש נסך יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה משום נאסר שלא מפני שכשוך.12)שיעורו, משמעותה רבא13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה יין.14)שהתיר שזהו וידע בכוונה בו נגע זרה.15)אם עבודה בפני שלא בלבד16)אפילו גוי של יין שלא

חוששים ולפיכך בהסכמתי. שלא ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל ואין גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור
יינם. כסתם ודינו נסך יין.17)שמא ונמצא שמן בה שיש וחשב לחבית ידו שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא

זרה18) עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא ממש תינוק כך.לא דינו בגמרא:19)ומשמשיה, כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם
העבירה, מן להרחיקו תקרב) לא הכרם ואל לכרם מסביב לך אומרים: (לנזיר תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך

ביין. אסור בכוונה.20)שהנזיר שלא שהיה כיון נתנסך לא שתשקע21)ודאי עד נסך יין עושן שאומר כשמואל ולא כרב,
זרה. עבודה לשם ניסכו לא ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של וטעמו מפיהם. זרה עבודה ולא22)[=תישכח] מלו לא אם אבל

קטן. גוי כדין לשתייה במגעם אוסרים קטנים אפילו קטנים23)טבלו ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו שפחות בני דווקא
קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים אפילו טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים, "אי24)אינם

נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא ראשונה25)זה שגזירה והטעם
דין בית שגזרו יינם בסתם הנאה איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד בשתייה בנותיהם, משום גויים יין על

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו לא ניסוך, חשש משום בערך.26)שלאחריהם מיל כדי שילך עד מה זמן בחנותם מניח
בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לנגוע אחר לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה עובד שאינו כיון והטעם,

לחילוף.27) חוששים אין מועט בזמן אבל בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה, לזמן שכתב28)בביתו ומה
בהנאה, אסור בלבד זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו ומשמע מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת רבינו
וגם בהנאה במגעו אסור אינו זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה עובדת אומה בן תושב בגר רק נאמר זה

חברים. שלושה בפני קבלה צריך לא
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.Áזה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום היה29ּכל אם אסּור, ׁשהּיין ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עבֹודת עֹובד ּבגללֹו הּיין ׁשּנאסר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹובד
עֹובד אינֹו ואם ּבהניה; אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּכֹוכבים
וכל ּבלבד. ּבׁשתּיה אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ּכֹוככים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָעבֹודת

עֹובד זה הרי - סתם נכרי ׁשּנאמר ּכֹוכביםמקֹום עבֹודת ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ַָּומזלֹות.

.Ëׁשראּוי יין אּלא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת מתנּס ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח. ּגּבי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלהקריב
גזרּו לא - ּבהניה אסּור ׁשּיהיה ּבֹו ׁשּיּגע יין ּכל על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוגזרּו

מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי הּיין על ׁשל30אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּומּתר אסּור. אינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיּׂשראל

ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד עם יין31לׁשּתֹותֹו אבל אחד. ּבכֹוס ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּיּׁשתה32מזּוג ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ּבֹו33ויין נגע אם , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

נאסר. -ֱֶָ
.Èּדבׁש מעט יּׂשראל ּביין נתערב ׁשאם הּמערב, גאֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהֹורּו

לּמזּבח ראּוי ואינֹו הֹואיל ּׂשאֹור, מעט הּוא34אֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ
ּכׁשכר אֹו עם35ּכמבּׁשל לׁשּתֹותֹו ּומּתר ,מתנּס ואינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻֻ

ּומזלֹות. ּכֹוכבים ִֵַָָָהעֹובד
.‡Èמּׁשּידר ּומזלֹות? ּכֹוכבים העֹובד יין יאסר ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמאימתי

הּיין הּוא36ויּמׁש עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּכֹוכבים העֹובד עם ּדֹורכין אין לפיכ אסּור. זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּגת

ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּכפּות37ּבּגת, היה ואפּלּו .ואין38וינּס . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּדרּוכה גת מּמּנּו מערב39לֹוקחין הּיין ׁשעדין ּפי על ואף , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

לּבֹור. ירד ולא וזּגין החרצּנים ְְְִִִַַַַַַָֹעם
.·Èוהרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעֹובד

ּגּביו על עֹומד ויּׂשראל40יּׂשראל ,41- ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבׁשתּיה. אסּור זה ְֲִִֵֶָָהרי

.‚Èמּפני ּבהניה, אסּור - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהחמץ
ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּיחמיץ. קדם נס יין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנעּׂשה
- ידיו ּגּבי על צף ׁשהּיין ּפי על אף ּבחבית, ענבים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָדֹורס

הּסּלים מן אֹוכל היה .נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין והֹותיר42אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מּגּתֹו ׁשהּיין ּפי על אף ּבּגת, ּוזרקן וכסאתים על43ּכסאה ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָ

נס יין עֹוּׂשה אין - .44הענבים ֲִֵֵֶֶֶָָ
.„Èאסּורים - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל והּזּגין 45החרצּנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

חדׁש עּׂשר ׁשנים יבׁשּו46ּכל ּכבר - חדׁש עּׂשר ׁשנים ּולאחר ; ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, בהן נׁשארה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻולא
לא ׁשהרי מּתרין; - חדׁש עּׂשר ׁשנים לאחר ׁשּיבׁשּו יין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשל

וכאדמה ּכעפר הן והרי יין, ריח ּבהן .47נׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂËּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאדֹות

עד יין לתֹוכן לּתן אסּור - יינם ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהעֹובדי
חדׁש עּׂשר ׁשנים לאּור48ׁשּייּׁשנן ׁשּיחזירן עד אֹו עד49; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּזפת ׁשּיחּמּו50ׁשּיתרּפה אֹו לתֹוכן51ׁשעליהן ׁשּיּתן עד אֹו ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים52מים ּומחליף הּמים ּומערה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבין הּימים. ּבׁשלׁשת ּפעמים ׁשלׁש לעת מעת ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאחרים
אֹותן וׁשאלּו יּׂשראל ׁשל ׁשהיּו ּבין ׁשּלהן הּכלים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו

יין לתֹוכם נתן ואם יינם. ּבהן אֹותן53והכניסּו ׁשּיטהר קדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי -ְֲִִֵֶָָ

.ÊËׁשכר לתֹוכן לּתן ציר54ּומּתר מּוריס55אֹו ,57מּיד56אֹו ְְִִִֵֵָָָָָֻ
הּציר ׁשּנֹותן אחר לתֹוכן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום. צרי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻואין

הּמּוריס ּׂשֹורפן.58אֹו ׁשהּמלח , ְְֶֶַַַָָ
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היין.29) ניסוך האש.30)בעניין גבי על משהרתיח מבושל? נקרא על31)מאימתי שגזרו כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב
שאינו ובדבר כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום בשתייה יינם

לבבות.] לקירוב גורם אינו מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא יין.32)מצוי ומראה טעם בו יש אם במים,
יין.33) טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל נסך, יין משום בו יש הראשונים ימים הרא"ש34)שלושה הרמב"ן,

יין גם המזבח, גבי על להקרבה שאסורים זרה לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם, ואוסרים, רבינו על חולקים והר"ן
נסך. יין משום בו ויש למזבח פסול שלא35)מזוג זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים הוא בתלמוד שכר סתם

בנותיהם משום אסרוהו לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו שתה שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר אסרו
לשתותו. מותר מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא ידוע אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום רב36)או של מימרא

אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון לצד העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה כמדרון עשוייה הגת רש"י ופירש הונא:
יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור, אל הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת. הוא שעדיין פי על ואף

נסך. יין נעשים אינם ביד37)ולפיכך שכלל נסך יין אינו בה דורך שהוא ברגלו ניסך שאם נקראמשמע אינו ברגל ניסוך ינו
וכאן בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה נוקט קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר ניסוך...

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל נגיעה אבל מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה קשורות38)מותר ידיו
בהנאה. אפילו ואסור כפות אינו משום כפות לתחתון.39)שגוזרים העליון מחלק מושך בידו.40)והיין יגע שלא ומשמרו

לגת.42)לבדו.41) ענבים נכון.43)שהביאו וכן מנתז. שם: בתוספתא וכן ר"מ רומי שהיה44)בדפוס גוי שם: תוספתא
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת שניפצן פי על אף לגת ובדרדורין בסלים ענבים אפילו45)מעלה

לאחר46)בהנאה. - יבשים חודש, י"ב כל - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים שאמרו כחכמים, לחים, שהם
חודש. תם.47)י"ב רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא אפילו ומתנדף.48)משמע מהם היין ריח יוצא ואז

האש.49) לכבשן הכלים.50)שהחזירן שנתלבנו סימן וזהו כז51)שבפנים בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין ה,אם
מתרפה. הזפת היה מזופתים היו לעת.52)שאילו מעת ימים שלושה בכלים יהיו נתן53)שהמים שאפילו נראה רבינו מלשון

אסור. כן גם קצר לזמן רק היין.54)בהם של טעמו מבטל השכר שנמלחו.55)כי מדגים דגים.56)המתמצה של שומן
אותו.57) ומכלין בכלים הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, מילאוהו שלא פי על נתינת58)ואף קודם הכשר צריך ואין

zexeq` zelk`n zekld - fenz 'b iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÈהעֹובדי מן מזּפתים ׁשאינם חדׁשים ּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּלֹוקח
מּיד יין לתֹוכן נֹותן - ּומזלֹות ׁשּמא59ּכֹוכבים חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מדיחן - מזּפתין היּו ואם .נס יין ּבהן ּפי60נתנּו על ואף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חדׁשים מכניסֹו61ׁשהן ואין נס יין ּבֹו ׁשּנתנּו ּכלי וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבֹו62לקּיּום ׁשחֹוּׂשף ּכלי ּכגֹון וכּיֹוצא63, הּמׁשּפ -אֹו בּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
ודּיֹו.64מׁשכׁשכֹו ּבמים ְְְְְִַַַ

.ÁÈ- ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּׁשתה חרס ׁשל ּכֹוס ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן
- ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם הדיחֹו ּבֹו. לׁשּתֹות ְְְֱִִִִִִַַָָָאסּור

ׁשּבֹו הּיין צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מצּפה65מּתר, ׁשהיה והּוא . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשהּיֹוצרין66ּבאבר ּכדר מזּפת67, ׁשהיה אֹו אבל68עֹוּׂשין, ; ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

חרס הדחה69ׁשל צרי -70. ֲִֶֶֶָָָ
.ËÈהּׁשּועים חרס אם71ּכלי :נס ּביין ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבאבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אדּמים אֹו לבנים מּתרין72היּו - ׁשחרים ירּקין73אֹו היּו ואם ; ְְְְֲִִִִִִָָָָֹֻֻֻ
אסּורין ׁשל74- מגּלה מקֹום ּבהם יׁש ואם ּבֹולעים. ׁשהן מּפני , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

אסּורים75חרס - ירּקים ּבין לבנים ּבין ּבֹולעין.76, ׁשהם מּפני , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻ
לקּיּום ּבהם ּבׁשּכּנסֹו אּלא הּדבר ׁשאין לי, לא77ויראה אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חרס ׁשל הם ואפּלּו ּומּתרין מדיחן - לקּיּום ּבהם .78ּכּנסֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
.Îּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגת

ּומזלֹות79ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ׁשּזּפתּה אבן ׁשל גת אֹו ,80 ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מדיחן - ּבּה דר ׁשּלא ּפי על ארּבע81אף ּובאפר ּבמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מקּדים82ּפעמים - לחלּוחית ּבהם היתה ואם ּבהן. ודֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמים83האפר מקּדים - לאו ואם .84לּמים; ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡Îמזּפפת אבן ׁשל ּכֹוכבים85ּגת העֹובד ּבּה ׁשּדר ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
- ּבּה דר ׁשּלא ּפי על אף זפּותה עץ ׁשל גת אֹו ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומזלֹות,

לקלף נתן86צרי אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם הּזפת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לא לקלף. צרי אינֹו - לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹּבּה

חמּורה הּגת אּלא87ּתהיה יקלף נאמר לא הּקנקּנים. מן יתר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מּיד .88להּתירּה ְִִַָָ

.·Îחרס ׁשל אסּור89ּגת - הּזפת את ׁשּקלף ּפי על אף , ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּזפת ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה 90לדר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

- ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹואם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶֶַֻמּתרת,

.‚Îהיתה91מׁשּמרת אם ּומזלֹות: ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּׂשע מדיחּה92רׁשל צמר93- ׁשל היתה ואם ּבּה; 94ּומׁשּמר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּובאפר ּבמים מדיחּה ׁשּתּנגב95- עד ּומּניחּה ּפעמים, ארּבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשׁש ׁשל היתה ואם ּבּה; עּׂשר96ּומׁשּמר ׁשנים מיּׁשנּה - ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ

מּתירן - קׁשרים ּבהן יׁש ואם חלף97חדׁש. ּכלי וכן .98 ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּכפיפֹות99והּוצים ּבהן אם100וכּיֹוצא יין: ּבהן ׁשּדֹורכין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; - ּבחבלים ּתפּורין ְְְֲֲִִִִַָָָָָהיּו
ּבאפר מדיחן - קׁשה ּומנּגבן101ּבסּבּו ּפעמים, ארּבע ּובמים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשנים מיּׁשנן - ּבפׁשּתן ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומׁשּתּמׁש
מּתירן - קׁשרים ּבהן יׁש ואם חדׁש. .102עּׂשר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

.„Î,נס יין ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר הּגת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
הּדּפין הּיּׂשראל? ּבהן ׁשּידר ּכדי אֹותן מטהרין 103ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים, מובלע שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח מפני היין,
מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק הדחה.59)שהשכר צריכים שהגוי60)ואין כיוון פעמים, שלוש מים עירוי צריך ואין

לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא אחרת כי לקיום, יין לתוכם הכניס כחדשים.61)לא נראים כלומר,
רב.62) זמן בהם לשהותו מנת על יין בהם מכניס אינו הבור.63)הגוי מן בו [=שואבים] שדולים ישנים,64)כלי שהם למרות

שכשוך. יין.65)מספיק של זעירות טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם חרס.67)בבדיל.66)אבל כלי עושי
הדחות.68) שלוש צריכים ישנים, מזופת.69)ובכלים ואינו ציפוי או70)בלא באבר מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

"שוע" ונקרא מחרס פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל כך, כל חלק הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת
יט. בהלכה דינו יפה.71)שיתבאר ומצופים ושחורים.72)חלקים לבנים רק נזכר בלבד.73)בגמרא "משום74)בהדחה

הגעלה שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש דמיצריף".
ביחד כלל מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון או ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים

ויישון. עירוי בהם שמועיל בוודאי ולבנים דינם, שמשווה ומשמע ולבנים בציפוי.75)ירוקים וסדקים בקעים שיש היינו
יישון.76) או לעת מעת ג' ועירוי מילוי וצריכים מועילות אינן הדחות כמה בהם77)ואפילו להכניס העשויים בכלים כלומר,

במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין ושחורים ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום שמכניסו דבר כל ... לקיום.
לקיום במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר, מצופים שהם מפני מתכות ככלי שהם בעלמא בשכשוך מותרים לקיום

די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך חרס.78)אין של שהם פי על אף זפותים.79)פירוש: לשים80)ואינם ודרך
הזפת. של העשן ריח את להעביר כדי יין מעט די81)בגת שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי להעביר כדי

יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך בה דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל שתי82)בהדחה, כלומר,
אפר. פעמים ושתי מים ומים.83)פעמים אפר ומים אפר נותן ואפר.84)היינו, מים ואפר מים של85)נותן גת שאפילו

הגוי. בה דרך אם הרבה בולעת עץ.86)אבן של בגת בקנקנים.87)אפילו כמו כך כל היין את מעכבים אין בגת שהרי
ועירוי.88) יישון אותה.89)בלי מתירה אינה והקליפה אסורה. זו הרי הזפת את שקלף פי על אף חרס ושל שם: במשנה
וכוונתו90) שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו דייק רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה הראב"ד

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם אדם.92)מסננת.91)עד שער פירש ורש"י שער, מיני כל משמע
כלל.93) בולע אינו קצת.94)שהשער ניגוב.95)בולע פשתן.96)היינו בקשרים.97)של נבלע שהיין מנגבן כך ואחר
צמח.98) הדקלים.99)מין סביב הנכרכים קלועים.100)סיבים יותר.101)סלים מתעכב שהיין כך102)מנגבן ואחר

הענבים.103)מנגבן. על שנותנים דלת כעין



קג zexeq` zelk`n zekld - fenz 'b iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.ÊÈהעֹובדי מן מזּפתים ׁשאינם חדׁשים ּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּלֹוקח
מּיד יין לתֹוכן נֹותן - ּומזלֹות ׁשּמא59ּכֹוכבים חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מדיחן - מזּפתין היּו ואם .נס יין ּבהן ּפי60נתנּו על ואף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חדׁשים מכניסֹו61ׁשהן ואין נס יין ּבֹו ׁשּנתנּו ּכלי וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבֹו62לקּיּום ׁשחֹוּׂשף ּכלי ּכגֹון וכּיֹוצא63, הּמׁשּפ -אֹו בּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
ודּיֹו.64מׁשכׁשכֹו ּבמים ְְְְְִַַַ

.ÁÈ- ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּׁשתה חרס ׁשל ּכֹוס ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן
- ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם הדיחֹו ּבֹו. לׁשּתֹות ְְְֱִִִִִִַַָָָאסּור

ׁשּבֹו הּיין צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מצּפה65מּתר, ׁשהיה והּוא . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשהּיֹוצרין66ּבאבר ּכדר מזּפת67, ׁשהיה אֹו אבל68עֹוּׂשין, ; ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

חרס הדחה69ׁשל צרי -70. ֲִֶֶֶָָָ
.ËÈהּׁשּועים חרס אם71ּכלי :נס ּביין ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבאבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אדּמים אֹו לבנים מּתרין72היּו - ׁשחרים ירּקין73אֹו היּו ואם ; ְְְְֲִִִִִִָָָָֹֻֻֻ
אסּורין ׁשל74- מגּלה מקֹום ּבהם יׁש ואם ּבֹולעים. ׁשהן מּפני , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

אסּורים75חרס - ירּקים ּבין לבנים ּבין ּבֹולעין.76, ׁשהם מּפני , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻ
לקּיּום ּבהם ּבׁשּכּנסֹו אּלא הּדבר ׁשאין לי, לא77ויראה אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חרס ׁשל הם ואפּלּו ּומּתרין מדיחן - לקּיּום ּבהם .78ּכּנסֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
.Îּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגת

ּומזלֹות79ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ׁשּזּפתּה אבן ׁשל גת אֹו ,80 ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מדיחן - ּבּה דר ׁשּלא ּפי על ארּבע81אף ּובאפר ּבמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מקּדים82ּפעמים - לחלּוחית ּבהם היתה ואם ּבהן. ודֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמים83האפר מקּדים - לאו ואם .84לּמים; ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡Îמזּפפת אבן ׁשל ּכֹוכבים85ּגת העֹובד ּבּה ׁשּדר ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
- ּבּה דר ׁשּלא ּפי על אף זפּותה עץ ׁשל גת אֹו ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומזלֹות,

לקלף נתן86צרי אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם הּזפת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לא לקלף. צרי אינֹו - לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹּבּה

חמּורה הּגת אּלא87ּתהיה יקלף נאמר לא הּקנקּנים. מן יתר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מּיד .88להּתירּה ְִִַָָ

.·Îחרס ׁשל אסּור89ּגת - הּזפת את ׁשּקלף ּפי על אף , ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּזפת ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה 90לדר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

- ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹואם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶֶַֻמּתרת,

.‚Îהיתה91מׁשּמרת אם ּומזלֹות: ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּׂשע מדיחּה92רׁשל צמר93- ׁשל היתה ואם ּבּה; 94ּומׁשּמר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּובאפר ּבמים מדיחּה ׁשּתּנגב95- עד ּומּניחּה ּפעמים, ארּבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשׁש ׁשל היתה ואם ּבּה; עּׂשר96ּומׁשּמר ׁשנים מיּׁשנּה - ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ

מּתירן - קׁשרים ּבהן יׁש ואם חלף97חדׁש. ּכלי וכן .98 ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּכפיפֹות99והּוצים ּבהן אם100וכּיֹוצא יין: ּבהן ׁשּדֹורכין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; - ּבחבלים ּתפּורין ְְְֲֲִִִִַָָָָָהיּו
ּבאפר מדיחן - קׁשה ּומנּגבן101ּבסּבּו ּפעמים, ארּבע ּובמים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשנים מיּׁשנן - ּבפׁשּתן ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומׁשּתּמׁש
מּתירן - קׁשרים ּבהן יׁש ואם חדׁש. .102עּׂשר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

.„Î,נס יין ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר הּגת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
הּדּפין הּיּׂשראל? ּבהן ׁשּידר ּכדי אֹותן מטהרין 103ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים, מובלע שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח מפני היין,
מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק הדחה.59)שהשכר צריכים שהגוי60)ואין כיוון פעמים, שלוש מים עירוי צריך ואין

לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא אחרת כי לקיום, יין לתוכם הכניס כחדשים.61)לא נראים כלומר,
רב.62) זמן בהם לשהותו מנת על יין בהם מכניס אינו הבור.63)הגוי מן בו [=שואבים] שדולים ישנים,64)כלי שהם למרות

שכשוך. יין.65)מספיק של זעירות טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם חרס.67)בבדיל.66)אבל כלי עושי
הדחות.68) שלוש צריכים ישנים, מזופת.69)ובכלים ואינו ציפוי או70)בלא באבר מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

"שוע" ונקרא מחרס פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל כך, כל חלק הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת
יט. בהלכה דינו יפה.71)שיתבאר ומצופים ושחורים.72)חלקים לבנים רק נזכר בלבד.73)בגמרא "משום74)בהדחה

הגעלה שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש דמיצריף".
ביחד כלל מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון או ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים

ויישון. עירוי בהם שמועיל בוודאי ולבנים דינם, שמשווה ומשמע ולבנים בציפוי.75)ירוקים וסדקים בקעים שיש היינו
יישון.76) או לעת מעת ג' ועירוי מילוי וצריכים מועילות אינן הדחות כמה בהם77)ואפילו להכניס העשויים בכלים כלומר,

במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין ושחורים ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום שמכניסו דבר כל ... לקיום.
לקיום במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר, מצופים שהם מפני מתכות ככלי שהם בעלמא בשכשוך מותרים לקיום

די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך חרס.78)אין של שהם פי על אף זפותים.79)פירוש: לשים80)ואינם ודרך
הזפת. של העשן ריח את להעביר כדי יין מעט די81)בגת שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי להעביר כדי

יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך בה דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל שתי82)בהדחה, כלומר,
אפר. פעמים ושתי מים ומים.83)פעמים אפר ומים אפר נותן ואפר.84)היינו, מים ואפר מים של85)נותן גת שאפילו

הגוי. בה דרך אם הרבה בולעת עץ.86)אבן של בגת בקנקנים.87)אפילו כמו כך כל היין את מעכבים אין בגת שהרי
ועירוי.88) יישון אותה.89)בלי מתירה אינה והקליפה אסורה. זו הרי הזפת את שקלף פי על אף חרס ושל שם: במשנה
וכוונתו90) שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו דייק רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה הראב"ד

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם אדם.92)מסננת.91)עד שער פירש ורש"י שער, מיני כל משמע
כלל.93) בולע אינו קצת.94)שהשער ניגוב.95)בולע פשתן.96)היינו בקשרים.97)של נבלע שהיין מנגבן כך ואחר
צמח.98) הדקלים.99)מין סביב הנכרכים קלועים.100)סיבים יותר.101)סלים מתעכב שהיין כך102)מנגבן ואחר

הענבים.103)מנגבן. על שנותנים דלת כעין



`zexeqקד zelk`n zekld - fenz 'b iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והּלּולבין מדיחן104והעדׁשים העקלין105- נסרין106. ׁשל : ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָ
ּבצּבּוץ ׁשיפה107וׁשל ׁשל מנּגבן; מיּׁשנן108- - ּגמי וׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

ע ּברֹותחין,ׁשנים מגעילן - מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש. ּׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
זיתים ּבמי חֹולטן ׁשּמימיו109אֹו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

רֹודפין110מקּלחין ׁשּמימיו ּבמעין עּׂשרה111אֹו ׁשּתים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
יּתרּו112ׁשעֹות ּכ ואחר ,113. ְְַַָָֻ

.‰Îלֹוקחין היּו - ליּׂשראל ּכּלּה יּׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבּזמן
לארץ ּובחּוצה לֹו, חֹוׁשׁשין ואין מּיּׂשראל אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
- הּזה ּובּזמן ּבכׁשרּות; ׁשהחזק מאדם אּלא לֹוקחין היּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלא
וכן ּבכׁשרּות. ׁשהחזק מאדם אּלא מקֹום ּבכל יין לֹוקחין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימן, ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּגבינה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבּׂשר

.ÂÎוהביא זמן, ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח
מּתר זה הרי - ּדג וחתיכת גבינה אֹו ּבּׂשר אֹו יין ואינֹו114לֹו , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשהּוא יֹודע אּלא מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצרי
ּבדברים מדקּדק ולא ּכׁשר ׁשאינֹו החזק ואם ּבלבד. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיהּודי
אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ואם אצלֹו. להתארח אסּור - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
ּכׁשר אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו על יין ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹוכל

ֲֵֶעליהם.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּומזלֹות‡. ּכֹוכבים העֹובד ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
איבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ּבּיין ׁשּיּגע הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּיין?
לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל .ויׁשכׁש ּבהן, לנּס ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּדרּכן

ּופ ינידּה, ולא ׁשּיֹוציאּה קדם ידֹו את החביתותפסּו תחּו ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה וירד הּיין ׁשּיצא עד ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹמּלמּטה
ׁשּלא ּפי על אף וׁשכׁשכֹו, יין ׁשל ּפתּוח ּכלי אחז אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוכן

הּיין. נאסר - ּבּיין נגע ולא הּכלי ְְְֱִִִִִֶַַַַַַַַָֹהגּביּה
ׁשּלא·. ּפי על אף הּיין, ויצק והגּביהֹו יין ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

ׁשכׁש ולא הגּביּה מּכחֹו. הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; - ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשכׁש
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

ויּׂשראל‚. ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעֹובד
ּכֹוכבים העֹובד נדנד ואם מּתר. הּיין - יין לתֹוכֹו ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻיצק

הּיין. נאסר - הּכלי ְֱִִֶַַַַַָּומזלֹות
ּומזלֹות„. ּכֹוכבים העֹובד לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְִִֵַַָָָָָֻּכלי

ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי על ואף למקֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמקֹום
ּפי אֹוחז והּוא למקֹום מּמקֹום יין ׁשל נֹוד העביר .ְְֱִִִִִֵֶֶַַָָהּנּסּו
על ואף מּתר, - חסר אֹו מלא הּנֹוד ׁשהיה ּבין ּבידֹו, ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּנֹוד

אסּור, - יין מלא ּפתּוח חרס ּכלי העביר מתנדנד. ׁשהּיין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
ׁשכׁשכֹו. ּכן אם אּלא מּתר, - חסר היה ואם ּבֹו. נגע ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּמא

הרי‰. - לזה נתּכּון ולא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעֹובד
יין, ׁשל נֹוד על ׁשנפל ּכגֹון ּכיצד? ּבלבד. ּבהניה מּתר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּיין
יין. ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על לחבית ידֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו

.Â,ּכּונה ּבלא ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל מּכחֹו הּיין ְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבא
ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי - ּבּיין נגע ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהֹואיל
ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, לכלי ויצק יין ׁשל ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהגּביּה

מּתר. זה הרי - ׁשמן אֹו ֲֵֵֶֶֶָָֻׁשכר
.Ê,יין לבּקׁש לחנּות אֹו לבית ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָנכנס

ליין ׁשהרי אסּור; - ּביין ונגע מחּפּׂש ּכׁשהּוא ידֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופׁשט
ּכּונה. ּבלא נֹוגע זה ואין ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹנתּכּון,

.Áּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית
ּבהניה. מּתר זה הרי - החרסים יתּפרדּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻוחבקּה
יּפל ׁשּלא ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
עֹובד ׁשל ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה; מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

ּומזלֹות. ִַָָּכֹוכבים
.Ëמּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹובד

את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש הּבֹור ׁשּמדד אֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמת,
ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, מעליו והּצרעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּזבּוב
חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, ׁשּתנּוח ּכדי הרֹותחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהחבית
עלה ואם ּבלבד. ּבהניה מּתר זה הרי - לּבֹור ּבחמתֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּוזרקּה

ּבהניה. אסּור הּיין - חי ּומזלֹות ּכֹוכבים ֲִִֵַַַַַָָָָָָהעֹובד
.Èוהּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב ּבמקֹום אצּבעֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעֹובד
וׁשּתחת אסּור, - הּנקב עד החבית ׁשּמראׁש הּיין ּכל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּיין.

ּבׁשתּיה. מּתר - ְִִֶֶַָָֻהּנקב
.‡Èמּזכּוכית אֹו מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוּׂשין ּכפּופה, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָמינקת

לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהם, והראׁשוכּיֹוצא ׁשּבחבית הּיין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכדר לירד הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאחר
ּפי על אצּבעֹו והּניח ּכֹוכבים העֹובד ּובא ּתמיד, ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעֹוּׂשין
ׁשהּכל ׁשּבחבית; הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמינקת

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹֹהיה
.·Èּכֹוכבים עֹובדי יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהמערה

העּמּוד ׁשהרי העליֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּכל נאסר - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומזלֹות
ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ּבין מחּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּנּצֹוק
ּכלי לתֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד הּמֹודד ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּתחּתֹון.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגת.104) את בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים סביב106)במים.105)מטאטא הקף את בהם שקושרים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו בגת גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא שבולע107)הזיתים קנבוס

במים.108)יותר. הגדל עשב שומנם.109)מין להוציא רכים להיות זיתים לבשל פוסק.110)דרך בלתי חזק בזרם
שעות.112)שוטפים.111) עשרה שתים במים שישהו והעיקר שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום עונה,
היין.113) את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים אבל114)שקילוח אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו

על מקפידים אינם הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה בזמן ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו דברים לוקחים אין
איסור. דבר יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם מהגוי קנה ושמא מכשול תיתן לא עיוור כיצד1)לפני יבאר

עם שוהה היה צרכיו; לעשות לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי אי וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה, היא
ישראל. שרובה עיר כנגד בנהר שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס גדוד ויצא; תפלה קול ושמע הגוי

zexeq` zelk`n zekld - fenz 'b iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי זריקה, יזרק אֹו נפיצה ינּפץ - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּבידֹו
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור

.‚Èּבקצה יׁש אם ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ּבֹו ׁשּמדד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמׁשּפ
ׁשּידיחּנּו עד ליּׂשראל ּבֹו ימּדד לא - יין עכבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּמׁשּפ

אסּור. זה הרי - הדיח לא ואם ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹוינּגב.
.„Èהּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי

והיה יּׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד זה, מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיּׂשראל
ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני החטם מן וׁשֹותה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻמֹוצץ
ׁשֹותה; ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ועדין ויפסק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּיּׂשראלי
ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּׁשּיפסק
מּכחֹו. הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר לּכלי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּבחטם

.ÂËּבמינקת החבית מן הּיין ׁשּמצץ ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹובד
ׁשעלה הּיין יחזר - ׁשּכׁשּיּפסק ׁשּבּה; הּיין ּכל אסר -ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּכל. ויאסר לחבית ויּפל ּבמציצתֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּמינקת
.ÊËיין ּכּדי יּׂשראל עם מעביר ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹובד

הפליגּו אפּלּו לׁשמרן, אחריהן הֹול והּוא למקֹום, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָמּמקֹום
ואֹומר: עליהן, ׁשאימתֹו מּתרֹות; אּלּו הרי - מיל ּכדי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻמּמּנּו
ואני לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו. ויראה לפנינּו יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּתה
הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבֹוא
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי - ותּגב אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. - מּכן ּפחֹות ִִָָָֻאם
.ÊÈּפי על אף ּבחנּותֹו, ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד הּמּניח ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָוכן

מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻֻׁשהּוא
אסּור הּיין - ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
העֹובד עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו הּמּניח וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשתּיה.
מּתר; הּיין - צרכיו לעּׂשֹות לעיר ונכנס ּומזלֹות, ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּכֹוכבים
ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיעֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹואם
סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין -ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו ּבפתּוחֹות, ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל

אסּור. הּיין - ְִִַַַָמפליג
.ÁÈיין והּניח ּכֹוכבים, העֹובד עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּׂשראל

ׁשעל - ויצא הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין הּׁשלחן על ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻּפתּוח
מזג לֹו: אמר ואם מּתר. הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻֻהּׁשלחן

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ְִִֵֶַַַַַַָָָּוׁשתה
.ËÈׁשֹותה ּבביתהיה ּתפּלה קֹול וׁשמע ּכֹוכבים, העֹובד עם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר. הּפתּוח הּיין אף - ויצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּכנסת
זה ּולפי ּביינֹו, נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה, ויבֹוא הּיין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיזּכר
ּבלבד. ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, זז ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאינֹו

.Îויצאּו אחת, ּבחצר דרין ׁשהיּו ויּׂשראל ּכֹוכבים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעֹובד
ּכֹוכבים העֹובד וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ּבבהלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשניהם
ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יּׂשראל ּכ ואחר הּפתח, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוסגר
ּדעת על אּלא ּכֹוכבים העֹובד סגר ׁשּלא ּבהּתרֹו; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל

ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו הּיּׂשראלי נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּכבר
קדמֹו. ׁשהּוא לֹו ְְְִֶֶָֻוכמדּמה

.‡Îוהיּו אחד, ּבבית ּכֹוכבים עֹובד וׁשל יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיין
הּדלת ונעל לּבית ּכֹוכבים העֹובד ונכנס ּפתּוחֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּיֹות
מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת חּלֹון יׁש ואם הּיין. ּכל נאסר - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבעדֹו
ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה הּפתח אחֹורי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהעֹומד
מן מפחד ׁשהרי אסּורֹות; הּצדדין וׁשּמן מּתרֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהחּלֹון

אֹותֹו. ֶָהרֹואה
.·Îּכֹוכבים העֹובד ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות החבּיֹות ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻונחּבא
ּכׁשאּגע. אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר יּׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא

.‚Îלעֹובד ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָאֹוצר
העֹובד ונמצא הּפנּדק, ּבאֹותֹו אחרֹות חבּיֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּכֹוכבים
נבהל אם הּפתּוחֹות: יּׂשראל חבּיֹות ּבין עֹומד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּכֹוכבים
ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה, מּתר הּיין - ּכגּנב עליו ונתּפּׂש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשּנמצא
הרי אּלא ּכגּנב, נתּפּׂש לא ואם ;לנּס ּפנאי לֹו אין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹויראתֹו
החבּיֹות, ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין - ׁשם ּבֹוטח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

מּתר. הּיין ּכל - ּכ ּובין ּכ ִֵֵַַָָָָֻּבין
.„Îהחבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת מּתרֹות. ּוסתּומֹות אסּורֹות, ׁשּבחנּיֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻהּפתּוחֹות
מּתרֹות, ואּלּו אּלּו - ועבר ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה,

.לנּס ּפנאי ְְֵֵֶַַׁשאין
.‰Îיׁש אם יין: ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ּכֹוכבים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעֹובד

ּבֹו, גס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי - הּיין אֹותֹו על מלוה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹו
ּבׁשתּיה. מּתר הּיין - מלוה עליו לֹו אין ואם ;ּומנּס ידֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻׁשֹולח

.ÂÎ;מּתר הּיין - יּׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּכֹוכבים עֹובדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹונה
עֹובדי ּבמסּבת יּׂשראלית זֹונה אבל ּתּגע. ולא עליה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשאימתן
ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה ׁשּלפניה יינּה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכֹוכבים

מּדעּתּה. ְִֶַָֹׁשּלא
.ÊÎלחלּוחית ׁשם יׁש אם הּגת: ּבבית הּנמצא ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָעֹובד

צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף לבלל ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹיין
וזֹו ּבלבד. מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת ּבית ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָלהדיח

יתרה. ְְֵַָָָהרחקה
.ÁÎיּׂשראל ׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם ּבנהר: ׁשּצפה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻחבית

אסּורה. - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת -ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
.ËÎּבֹו ונמצאּו יּׂשראלים, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמקֹום

לבּדם הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והם יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ׁשּפתחּוה חבית ּבהניה. מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלכנס
ואם ּבׁשתּיה; מּתר הּיין - יּׂשראל העיר ּגּנבי רב אם ְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻגּנבים:

אסּור. - ַָלאו

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּכֹוכבים‡. עֹובד ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברשות1) היין היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל ששכר גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר
חכמים אותם שאסרו דברים דרבנן; באיסור אחד וחותם תורה באיסור חותם בתוך חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים
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נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי זריקה, יזרק אֹו נפיצה ינּפץ - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּבידֹו
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור

.‚Èּבקצה יׁש אם ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ּבֹו ׁשּמדד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמׁשּפ
ׁשּידיחּנּו עד ליּׂשראל ּבֹו ימּדד לא - יין עכבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּמׁשּפ

אסּור. זה הרי - הדיח לא ואם ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹוינּגב.
.„Èהּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי

והיה יּׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד זה, מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיּׂשראל
ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני החטם מן וׁשֹותה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻמֹוצץ
ׁשֹותה; ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ועדין ויפסק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּיּׂשראלי
ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּׁשּיפסק
מּכחֹו. הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר לּכלי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּבחטם

.ÂËּבמינקת החבית מן הּיין ׁשּמצץ ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹובד
ׁשעלה הּיין יחזר - ׁשּכׁשּיּפסק ׁשּבּה; הּיין ּכל אסר -ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּכל. ויאסר לחבית ויּפל ּבמציצתֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּמינקת
.ÊËיין ּכּדי יּׂשראל עם מעביר ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹובד

הפליגּו אפּלּו לׁשמרן, אחריהן הֹול והּוא למקֹום, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָמּמקֹום
ואֹומר: עליהן, ׁשאימתֹו מּתרֹות; אּלּו הרי - מיל ּכדי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻמּמּנּו
ואני לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו. ויראה לפנינּו יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּתה
הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבֹוא
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי - ותּגב אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. - מּכן ּפחֹות ִִָָָֻאם
.ÊÈּפי על אף ּבחנּותֹו, ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד הּמּניח ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָוכן

מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻֻׁשהּוא
אסּור הּיין - ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
העֹובד עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו הּמּניח וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשתּיה.
מּתר; הּיין - צרכיו לעּׂשֹות לעיר ונכנס ּומזלֹות, ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּכֹוכבים
ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיעֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹואם
סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין -ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו ּבפתּוחֹות, ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל

אסּור. הּיין - ְִִַַַָמפליג
.ÁÈיין והּניח ּכֹוכבים, העֹובד עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּׂשראל

ׁשעל - ויצא הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין הּׁשלחן על ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻּפתּוח
מזג לֹו: אמר ואם מּתר. הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻֻהּׁשלחן

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ְִִֵֶַַַַַַָָָּוׁשתה
.ËÈׁשֹותה ּבביתהיה ּתפּלה קֹול וׁשמע ּכֹוכבים, העֹובד עם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר. הּפתּוח הּיין אף - ויצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּכנסת
זה ּולפי ּביינֹו, נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה, ויבֹוא הּיין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיזּכר
ּבלבד. ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, זז ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאינֹו

.Îויצאּו אחת, ּבחצר דרין ׁשהיּו ויּׂשראל ּכֹוכבים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעֹובד
ּכֹוכבים העֹובד וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ּבבהלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשניהם
ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יּׂשראל ּכ ואחר הּפתח, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוסגר
ּדעת על אּלא ּכֹוכבים העֹובד סגר ׁשּלא ּבהּתרֹו; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל

ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו הּיּׂשראלי נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּכבר
קדמֹו. ׁשהּוא לֹו ְְְִֶֶָֻוכמדּמה

.‡Îוהיּו אחד, ּבבית ּכֹוכבים עֹובד וׁשל יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיין
הּדלת ונעל לּבית ּכֹוכבים העֹובד ונכנס ּפתּוחֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּיֹות
מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת חּלֹון יׁש ואם הּיין. ּכל נאסר - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבעדֹו
ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה הּפתח אחֹורי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהעֹומד
מן מפחד ׁשהרי אסּורֹות; הּצדדין וׁשּמן מּתרֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהחּלֹון

אֹותֹו. ֶָהרֹואה
.·Îּכֹוכבים העֹובד ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות החבּיֹות ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻונחּבא
ּכׁשאּגע. אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר יּׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא

.‚Îלעֹובד ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָאֹוצר
העֹובד ונמצא הּפנּדק, ּבאֹותֹו אחרֹות חבּיֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּכֹוכבים
נבהל אם הּפתּוחֹות: יּׂשראל חבּיֹות ּבין עֹומד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּכֹוכבים
ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה, מּתר הּיין - ּכגּנב עליו ונתּפּׂש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשּנמצא
הרי אּלא ּכגּנב, נתּפּׂש לא ואם ;לנּס ּפנאי לֹו אין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹויראתֹו
החבּיֹות, ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין - ׁשם ּבֹוטח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

מּתר. הּיין ּכל - ּכ ּובין ּכ ִֵֵַַָָָָֻּבין
.„Îהחבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת מּתרֹות. ּוסתּומֹות אסּורֹות, ׁשּבחנּיֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻהּפתּוחֹות
מּתרֹות, ואּלּו אּלּו - ועבר ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה,

.לנּס ּפנאי ְְֵֵֶַַׁשאין
.‰Îיׁש אם יין: ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ּכֹוכבים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעֹובד

ּבֹו, גס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי - הּיין אֹותֹו על מלוה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹו
ּבׁשתּיה. מּתר הּיין - מלוה עליו לֹו אין ואם ;ּומנּס ידֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻׁשֹולח

.ÂÎ;מּתר הּיין - יּׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּכֹוכבים עֹובדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹונה
עֹובדי ּבמסּבת יּׂשראלית זֹונה אבל ּתּגע. ולא עליה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשאימתן
ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה ׁשּלפניה יינּה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכֹוכבים

מּדעּתּה. ְִֶַָֹׁשּלא
.ÊÎלחלּוחית ׁשם יׁש אם הּגת: ּבבית הּנמצא ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָעֹובד

צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף לבלל ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹיין
וזֹו ּבלבד. מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת ּבית ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָלהדיח

יתרה. ְְֵַָָָהרחקה
.ÁÎיּׂשראל ׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם ּבנהר: ׁשּצפה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻחבית

אסּורה. - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת -ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
.ËÎּבֹו ונמצאּו יּׂשראלים, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמקֹום

לבּדם הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והם יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ׁשּפתחּוה חבית ּבהניה. מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלכנס
ואם ּבׁשתּיה; מּתר הּיין - יּׂשראל העיר ּגּנבי רב אם ְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻגּנבים:

אסּור. - ַָלאו

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּכֹוכבים‡. עֹובד ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברשות1) היין היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל ששכר גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר
חכמים אותם שאסרו דברים דרבנן; באיסור אחד וחותם תורה באיסור חותם בתוך חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים
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ּפי על אף חצר, ּבאֹותּה דר הּיּׂשראלי היה אם יין: ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּומלאהּו
מפחד ּכֹוכבים ׁשהעֹובד מּפני מּתר; הּיין - ּפתּוח ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּפתח
ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאם לביתֹו יּכנס עּתה ואֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹּתמיד
הּבית, ׁשּיסּגר עד יצא לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּביתֹו.
העֹובד יזּיף ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו. והחֹותם הּמפּתח ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויהיה

הּבית. מפּתח ְִִֵַַַַָּכֹוכבים
עֹובד·. ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹיצא

העֹובד נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה; אסּור הּיין הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. הּיּׂשראלי אין ׁשהרי ,ונּס ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּכֹוכבים
ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר; הּיין - ׁשאבֹוא עד זה מפּתח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻלי

הּמפּתח. ׁשמירת אּלא ְְִִֵֶַַַַַַָהּבית,
ּבטהרה‚. יינֹו לֹו לדר יּׂשראל ׁשּׂשכר ּכֹוכבים ְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעֹובד

ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליּׂשראל מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יּׂשראל היה אם ּכֹוכבים: עֹובד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ׁשה ּפי על ואף מּתר, הּיין - חצר ּפתּוחּבאֹותּה ּפתח ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר היה ואם ויֹוצא; נכנס ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהּׁשֹומר
יּׂשראל. ּביד והחֹותם ׁשהּמפּתח ּפי על ואף אסּור, הּיין -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
מפחד אינֹו ּוברׁשּותֹו, ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ׁשהּיין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכיון
לא - בֹו ידעּו אם מה, ויהי ויאמר: לּבית, ּולהּכנס ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹלזּיף

מּמּני. ְִִִֶיקחּו
מּמּנּו„. ׁשּנתקּבל ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּכתב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאפּלּו

יכֹול הּיּׂשראלי ואין הֹואיל יין, ּבהן לֹו למּכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
הרי - הּמעֹות לֹו ׁשּיּתן עד ּכֹוכבים העֹובד מרׁשּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָלהֹוציאֹו
ׁשם ּדר הּׁשֹומר היה אם אּלא ואסּור, ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּוא
אּלא ּתמיד, ּומׁשּמר יֹוׁשב להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבחצר.
ּברׁשּות ּבין הּיין ּבעל ּברׁשּות ּבין ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹוצא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָנכנס

אחר. ּכֹוכבים ִֵֵַָעֹובד
ּברׁשּות‰. מּנח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהיה

הֹולכים ויּׂשראל הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ּבבית אֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהרּבים
ּכֹוכבים. העֹובד ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין מּתר; - ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֻוׁשבים

.Âהרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואׁשּפה
הּנמצא ּכֹוכבים ועֹובד ׁשם יין וחבית הרּבים: ּכרׁשּות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
ּכפתּוח הּוא הרי - לׁשם הּפתּוח ּובית אֹוסרּה; אינֹו - ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשם

הרּבים. ְִִַָלרׁשּות
.Êזה ּבצד ּכֹוכבים ועֹובד ּבמסיפיס, החלּוקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָחצר

יּׂשראל גג ׁשהיה גּגין, ׁשני וכן אחר; ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויּׂשראל
זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, ּכֹוכבים העֹובד וגג ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה
ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיד ּפי על אף מסיפיס; ּביניהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָויׁש
ולא נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁש אינֹו - יּׂשראל לחלק ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּגעת

טהרֹות. ְִָמּׁשּום
.Áליּׂש עֹובדמּתר ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

הּנקרא הּוא וזה סימנין. ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכֹוכבים.
מהּדק, ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם. ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻחֹותם

אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר
ּבתֹו חֹותם זה הרי - מלמעלה עליו וטח מהּדק ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהיה
ּפי הפ אחד; חֹותם זה הרי - הּנֹוד ּפי צר אם וכן ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָחֹותם.
ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי - עליו וצר לתֹוכֹו ְְְְֲֵֵֶַָָָָָָהּנֹוד
ּכחֹותם הן הרי - אדם ּכל ּדר ׁשאין מּדברים ׁשּמׁשּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנּוי

ׁשני. חֹותם - הּקׁשירה אֹו והּטיחה ְְִִִֵֶַַָָָָאחד,
.Ëזה הרי - אחד ּבחֹותם ּכֹוכבים עֹובד ּביד הפקיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָואם

זוית. קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאסּור
.Èּכגֹון אחרים, ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

מּדברי ׁשאּסּורֹו וכל והחלב והּגבינה החמץ וכן וׁשמן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבׁש
ׁשני צרי אינֹו - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ׁשהפקידֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָסֹופרים,
והּבּׂשר הּיין אבל ּדּיֹו. ּבלבד אחד חֹותם אּלא ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָחֹותמֹות,
- ּכֹוכבים עֹובד ּביד ׁשהפקידן סימן ּבּה ׁשאין ּדג ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחתיכת

חֹותמֹות. ׁשני ְְִִֵָצריכין
.‡Èׁשּלנּו ּביין זה ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיראה

ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהּוא
עבֹודת עֹובד ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשהיה - ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָהעֹובד
ׁשאינֹו ּכֹוכבים עֹובד ּבגלל אּסּורֹו היה אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכֹוכבים;
ׁשּלא ׁשּלנּו ּביין ׁשּנגע יׁשמעאלי ּכגֹון ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעֹובד
וכן ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטּפח אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבכּונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל לי, יראה - וזּיּוף חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה. ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
ּברׁשּותן, הּיין ונעּׂשה הֹואיל ּבֹו. ׁשוים ּכֹוכבים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהעֹובדי

ּפנים. ּכל על ּבׁשתּיה ְֱִִִֶַַָָָנאסר
.‚Èאֹותם ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהם ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

העֹובד ימזג לא הן: ואּלּו .הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹחכמים
לצֹוק יבֹוא ׁשּמא יּׂשראל, ׁשּביד הּיין לתֹו הּמים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹוכבים
לּגת, ענבים ּכֹוכבים העֹובד יֹולי ולא הּמים. לתֹו ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּיין
ּבׁשעה ליּׂשראל יסּיע ולא לּגע. אֹו לדר יבֹוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ּכֹוכבים העֹובד ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא לכלי, מּכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמריק
הביא אֹו הּמים מזג אֹו סּיע ואם מּכחֹו. ּבא הּיין ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹונמצא

מּתר. - ֲִָָֻענבים
.„È.ׁשּלנּו יין ׁשל ּבחבית ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיריח מּתר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכן

ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ליּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּומּתר
מּמׁש. ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַַָָאּסּור;

.ÂËעבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל ּבארנּו, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּומׁשּמׁשיה ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ מּתרין, ּדמיו - ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻּומכרֹו
יינם ּבסתם חכמים והחמירּו לּה. ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותקרבת
ּכֹוכבים. לעבֹודת ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
ּביין עּמֹו לעּׂשֹות יּׂשראל את ׁשּׂשכר ּכֹוכבים עֹובד ,ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ

אסּור. ּׂשכרֹו -ְָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומודד לגוי יינו המוכר גוי; אביהם את שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין כלל; נסוך איסור בהם שאין אע"פ
לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי הגוי; בכלי או בכליו לו

zexeq` zelk`n zekld - fenz 'c iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
- לֹו נתנּו מעֹות אם אסּור. ּׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
ּכלים אֹו ּכסּות ּבּׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יּׂשרף זה הרי - ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹאֹו

ּבֹו. ֵָלהנֹות
.ÊÈלגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹּׂשכר

מּתר. ּׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ּׂשכרֹו מּתר. ּׂשכרֹו - יין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשל
ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָותבֹוא

.ÁÈחבּיֹות מאה לי העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצא ּפרּוטֹות, ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. ָֻּכּלֹו
.ËÈ,ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

יין ׁשל חבּיֹות ּׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהעביר,
מּתר. ּׂשכרֹו ּוׁשאר ְְָָָָֻאסּור,

.Îיין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובד להם ׁשּׁשלח יּׂשראל ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאּמני
מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה. את לנּו ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻּבּׂשכרן

אסּור. - ְִָָלרׁשּותן
.‡Îהעֹובד הל מנה, ּכֹוכבים ּבעֹובד נֹוׁשה ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל

- דמיהן לֹו והביא נס ויין ּכֹוכבים עבֹודת ּומכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכֹוכבים
עד לי המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ואם מּתר. זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהרי
אף ,ל ואביא לי ׁשּיׁש נס יין אֹו ּכֹוכבים עבֹודת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאמּכר
אסּור; זה הרי - לֹו והביא ּומכר יינֹו, סתם ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָעל
חֹובֹו. מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּיּׂשראלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּפני

.·Î- לחלק ּובאּו ׁשּתפין ׁשהיּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכן
עבֹודת אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר יכֹול הּגר ֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאין
רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות; ואני יין אּתה מעֹות, ואני ֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכֹוכבים
ׁשּירׁשּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר אבל ּכנגּדן. ׁשּיּטל ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבקּיּומן
עבֹודת אּתה טל לֹו: לֹומר יכֹול - ּכֹוכבים עֹובד אביהן ֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹאת
ׁשהקּלּו הּוא קל ׁשמן. ואני יין אּתה מעֹות, ואני ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכֹוכבים
לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻּבירּׁשת

אסּור. - ֵַָהּגר
.‚Îמדד ׁשּלא עד ּפסק ּכֹוכבים: לעֹובד יינֹו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל

קנה, ּומּׁשּמׁש דעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין. ּדמיו - ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלֹו
היה מכירה ּבׁשעת נמצא ּבֹו. ׁשּיּגע עד נעּׂשה אינֹו נס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויין
ׁשהרי אסּורין. ּדמיו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתר.
לא עדין ּכׁשּנגע ונמצא ,ׁשּמׁש ּפי על אף דעּתֹו סמכה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלא
ּכמֹוכר זה והרי ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, דעּתֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסמכה

יינם. ְֵַָסתם
.„Îאבל לכליֹו; הּיּׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

העֹובד ׁשּביד יּׂשראל לכלי אֹו ּכֹוכבים העֹובד לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם

מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את לּקח צרי - ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
אסּורים; ּדמיו - ׁשּפסק ּפי על אף ּדמים, לקח ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹולא

יינם. ּכסתם נאסר לּכלי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמּׁשּיּגיע
.‰Îהעֹובד לפֹועלֹו ואמר ּכֹוכבים, עֹובד לחנוני ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנֹותן

הרי - לֹו מחּׁשב ואני החנוני מן ואכל ּוׁשתה ל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכֹוכבים:
ׁשּזה יין, יׁשּתה ׁשּמא חֹוׁשׁש נסזה יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור. - ּבׁשביעית זה ּוכנגד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָוהׁשקהּו.
ואכל ל הּיּׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, עם יּׂשראל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחנוני
אסּור. - מעּׂשר ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם לֹו. מחּׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻואני

.ÂÎׁשאמר אֹו זה, ּבדינר ּוׁשתּו אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
ּפי על אף ּפֹורע, ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר, זה הרי - ׁשעּבּודֹו נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
ולא ׁשביעית מּׁשּום ולא נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעּׂשר. ֲִֵַמּׁשּום
.ÊÎמה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

זּוז מאתים ל הא ּכֹוכבים: לעֹובד אדם יאמר אל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
הּיין ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיּקח ּכדי ,הּמל ּבאֹוצר ּתחּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּכנס
.לּמל הּדמים ּכֹוכבים העֹובד ויּתן יּׂשראל ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכתבֹו
האֹוצר. מן ּומּלטני זּוז מאתים ל הא לֹו: אֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאבל

.ÁÎמּתר - לאנסֹו יּׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻעֹובד
ׁשּכיון לבּדֹו. ׁשאסרֹו ּכֹוכבים העֹובד לאֹותֹו יין אֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלמּכר
ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר להּזיקֹו ּכֹוכבים העֹובד זה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנתּכּון
ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו לׁשּלם; ׁשחּיב ּׂשרפֹו אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּברֹו

הּמכירה. ּדמי ולא ההּזק, ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו

ה'תשע"א תמוז ד' רביעי יום

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשעּורן‡. - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּבין2ּכל ּבינֹוני, ּבכזית ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשמים ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ּבארנּו,3למלקּות ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

לֹוקה - מאכל על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב .4ׁשּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הם.·. מּסיני למׁשה הלכה - הּׁשעּורין ּכל עם זה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשעּור

הּתֹורה מן אינֹו5ואסּור אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
מּכּׁשעּור6לֹוקה ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכזית. על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין -7. ְִַַַַ
ּׁשּבין‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ - ׁשאמרנּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית

גרֹונֹו8החניכים נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף מּכזית.9- ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל זית10אפּלּו חצי ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ

הּגרֹון הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו
האסּור. מּדבר ְִִַַָָָָּבכזית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנאתן;1) כדרך שלא עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס אכילת ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר
איסור. על חל איסור ואם איסור; מאכל שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו למטה.2)ומי הנמנים הגוף בעונשי להתחייב כגון3)כדי

זלילת על ומורה סורר בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו שלא מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת למלקות.4)בשר בו התרו התורה.5)אם מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן התורה.6)כר' מן

מרדות.7) מכת אותו שמכין סופרים מדברי איסור על כעובר שזה בלעו.8)מפני ולא בחכו מלא,9)המודבק שיעור טעם והרי
נהנה. גרונו אין השיניים שבין מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה ביחד.10)כיון שלם כזית גרונו שטעם
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.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
- לֹו נתנּו מעֹות אם אסּור. ּׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
ּכלים אֹו ּכסּות ּבּׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יּׂשרף זה הרי - ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹאֹו

ּבֹו. ֵָלהנֹות
.ÊÈלגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹּׂשכר

מּתר. ּׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ּׂשכרֹו מּתר. ּׂשכרֹו - יין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשל
ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָותבֹוא

.ÁÈחבּיֹות מאה לי העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצא ּפרּוטֹות, ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. ָֻּכּלֹו
.ËÈ,ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

יין ׁשל חבּיֹות ּׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהעביר,
מּתר. ּׂשכרֹו ּוׁשאר ְְָָָָֻאסּור,

.Îיין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובד להם ׁשּׁשלח יּׂשראל ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאּמני
מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה. את לנּו ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻּבּׂשכרן

אסּור. - ְִָָלרׁשּותן
.‡Îהעֹובד הל מנה, ּכֹוכבים ּבעֹובד נֹוׁשה ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל

- דמיהן לֹו והביא נס ויין ּכֹוכבים עבֹודת ּומכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכֹוכבים
עד לי המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ואם מּתר. זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהרי
אף ,ל ואביא לי ׁשּיׁש נס יין אֹו ּכֹוכבים עבֹודת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאמּכר
אסּור; זה הרי - לֹו והביא ּומכר יינֹו, סתם ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָעל
חֹובֹו. מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּיּׂשראלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּפני

.·Î- לחלק ּובאּו ׁשּתפין ׁשהיּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכן
עבֹודת אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר יכֹול הּגר ֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאין
רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות; ואני יין אּתה מעֹות, ואני ֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכֹוכבים
ׁשּירׁשּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר אבל ּכנגּדן. ׁשּיּטל ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבקּיּומן
עבֹודת אּתה טל לֹו: לֹומר יכֹול - ּכֹוכבים עֹובד אביהן ֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹאת
ׁשהקּלּו הּוא קל ׁשמן. ואני יין אּתה מעֹות, ואני ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכֹוכבים
לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻּבירּׁשת

אסּור. - ֵַָהּגר
.‚Îמדד ׁשּלא עד ּפסק ּכֹוכבים: לעֹובד יינֹו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל

קנה, ּומּׁשּמׁש דעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין. ּדמיו - ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלֹו
היה מכירה ּבׁשעת נמצא ּבֹו. ׁשּיּגע עד נעּׂשה אינֹו נס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויין
ׁשהרי אסּורין. ּדמיו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתר.
לא עדין ּכׁשּנגע ונמצא ,ׁשּמׁש ּפי על אף דעּתֹו סמכה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלא
ּכמֹוכר זה והרי ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, דעּתֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסמכה

יינם. ְֵַָסתם
.„Îאבל לכליֹו; הּיּׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

העֹובד ׁשּביד יּׂשראל לכלי אֹו ּכֹוכבים העֹובד לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם

מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את לּקח צרי - ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
אסּורים; ּדמיו - ׁשּפסק ּפי על אף ּדמים, לקח ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹולא

יינם. ּכסתם נאסר לּכלי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמּׁשּיּגיע
.‰Îהעֹובד לפֹועלֹו ואמר ּכֹוכבים, עֹובד לחנוני ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנֹותן

הרי - לֹו מחּׁשב ואני החנוני מן ואכל ּוׁשתה ל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכֹוכבים:
ׁשּזה יין, יׁשּתה ׁשּמא חֹוׁשׁש נסזה יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור. - ּבׁשביעית זה ּוכנגד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָוהׁשקהּו.
ואכל ל הּיּׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, עם יּׂשראל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחנוני
אסּור. - מעּׂשר ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם לֹו. מחּׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻואני

.ÂÎׁשאמר אֹו זה, ּבדינר ּוׁשתּו אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
ּפי על אף ּפֹורע, ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר, זה הרי - ׁשעּבּודֹו נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
ולא ׁשביעית מּׁשּום ולא נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעּׂשר. ֲִֵַמּׁשּום
.ÊÎמה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

זּוז מאתים ל הא ּכֹוכבים: לעֹובד אדם יאמר אל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
הּיין ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיּקח ּכדי ,הּמל ּבאֹוצר ּתחּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּכנס
.לּמל הּדמים ּכֹוכבים העֹובד ויּתן יּׂשראל ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכתבֹו
האֹוצר. מן ּומּלטני זּוז מאתים ל הא לֹו: אֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאבל

.ÁÎמּתר - לאנסֹו יּׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻעֹובד
ׁשּכיון לבּדֹו. ׁשאסרֹו ּכֹוכבים העֹובד לאֹותֹו יין אֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלמּכר
ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר להּזיקֹו ּכֹוכבים העֹובד זה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנתּכּון
ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו לׁשּלם; ׁשחּיב ּׂשרפֹו אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּברֹו

הּמכירה. ּדמי ולא ההּזק, ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו

ה'תשע"א תמוז ד' רביעי יום

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשעּורן‡. - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּבין2ּכל ּבינֹוני, ּבכזית ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשמים ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ּבארנּו,3למלקּות ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

לֹוקה - מאכל על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב .4ׁשּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הם.·. מּסיני למׁשה הלכה - הּׁשעּורין ּכל עם זה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשעּור

הּתֹורה מן אינֹו5ואסּור אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
מּכּׁשעּור6לֹוקה ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכזית. על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין -7. ְִַַַַ
ּׁשּבין‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ - ׁשאמרנּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית

גרֹונֹו8החניכים נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף מּכזית.9- ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל זית10אפּלּו חצי ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ

הּגרֹון הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו
האסּור. מּדבר ְִִַַָָָָּבכזית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנאתן;1) כדרך שלא עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס אכילת ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר
איסור. על חל איסור ואם איסור; מאכל שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו למטה.2)ומי הנמנים הגוף בעונשי להתחייב כגון3)כדי

זלילת על ומורה סורר בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו שלא מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת למלקות.4)בשר בו התרו התורה.5)אם מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן התורה.6)כר' מן

מרדות.7) מכת אותו שמכין סופרים מדברי איסור על כעובר שזה בלעו.8)מפני ולא בחכו מלא,9)המודבק שיעור טעם והרי
נהנה. גרונו אין השיניים שבין מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה ביחד.10)כיון שלם כזית גרונו שטעם
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ּבהן„. וכּיֹוצא נֹותר אֹו ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית
ּפטּור האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה והּניחֹו11ׁשהּניחֹו חזר . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ונתּפח עליו12ּבּגׁשמים חּיבין מלקּות14ּכרת13- היה15אֹו . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ
ואין אסּור, - ּכזית על ועמד ונתּפח מּבּתחּלה, מּכזית ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָּפחֹות

עליו .16לֹוקין ִָָ
עם‰. זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

טרפה ּבּׂשר עם נבלה מּבּׂשר חּוץ לכּזית, נזיר17זה ואּסּורי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
תבּואה מיני וחמׁשת ּבמקֹומן. ׁשּלהן18ׁשּיתּבארּו ּוקמחין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

חמץ לאּסּור ּבין לכּזית, מצטרפים הּכל - ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּבצקֹות
חדׁש19ּבפסח לאּסּור ּבין לאּסּורי20, ּבין העמר, מּלפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשני ּותרּומֹות.21מעּׂשר ְֲִֵֵַ
.Âהחּיב ׁשּכל לי, לכּזית22יראה מצטרף ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

לנבלת דֹומה? זה למה הא אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבטבל,
ּכמֹו לכּזית, מצטרפין ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּׁשֹור

.23ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.Êגדֹולה אכילה אֹותֹו24האֹוכל מחּיבין אין - אסּור מּדבר ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

לכל אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּבֹו25האכילה מתרים העדים היּו ואם על26. אכילה ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָ

ּפי על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב - ּוכזית ּכזית ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָּכל
הפסיק. ולא אחת אכילה ְְֲִִִִֶַַָֹׁשהיא

.Áמאכלֹות מּכל מאחד ּכחרּדל אֹו ּכּׂשעֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאֹוכל
ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט וׁשהה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהאסּורים,
סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם ּבמזיד: ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּכּזית,

ּביצים ׁשלׁש אכילת חּיב27ּכדי הּוא והרי הּכל, יצטרף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ואם אחת; ּבבת ּכזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן אֹו מלקּות אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּכרת
ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף סֹוף, ועד מּתחּלה מּזה יתר ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהה
הׁשלים ולא הֹואיל ּכחרּדל, אחר ּכחרּדל אכל אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּביניהן,
ּופטּור. מצטרפין אינן - ּפרס אכילת מּכדי ּביתר אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכזית

.Ëאֹו מעט, מעט יינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָוכן

מעט, מעט ּוגמעֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם מעט: מעט הּדם מן ׁשּׁשתה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאֹו
מצטרפין. אין - לאו ואם מצטרפין, - רביעית ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָּכדי

.Èהאסּורין האכלין חּיב28ּכל ׁשּיאכל29אינֹו עד עליהם ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
הנאה ּדר לפי30אֹותן הּכרם. וכלאי ּבחלב מּבּׂשר חּוץ , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן נאמר ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון הקּדׁש31אחרת, ואפּלּו32ּובלׁשֹון אֹותן לאסר , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

הניה. ּכדר ְֲֶֶֶָָֹׁשּלא
.‡Èעד33ּכיצד חם ּכׁשהּוא ּוגמעֹו החלב את ׁשהמחה הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּדברים ׁשערב אֹו חי; חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, גרֹונֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנכוה
ׁשל קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה, ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים,
אחר האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין; ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה,
ואם ּפטּור. זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי ּביין אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ּׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל34ּכמתעּסק האכילה, לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
והניה אכילה. ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב, - ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונהנה

האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם לֹו אם35הּבאה : ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ
מּתר - נתּכּון לא ואם אסּור, - .36נתּכּון ְְְִִִֵֵַַָָֹֻ

.‚Èחּיב - הרעב מּפני אֹו לתאבֹון אסּור מאכל .37האֹוכל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -38. ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ
.„Èּבּׂשר39עּברה אֹו קדׁש ּבּׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - -חזיר דעּתּה נתיּׁשבה אם ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָ
לא ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות אֹותּה מאכילין - לאו ואם ְְֲִִִִִִַַַָָָֹמּוטב,
ּדעּתּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין - דעּתּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנתיּׁשבה

.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח החֹולה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכן
ּכעּברה. ּדינֹו - הּנפׁש את ׁשּמערערין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּדברים
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מכשיעור.11) פחות הוא ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, בתחילתו.12)מכרת שהיה כמו כזית על מפני13)ועמד
כשיעור. וסופו ונותר.14)שתחילתו פיגול שבינתיים15)בחלב פי על ואף וטמא. נותר בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה

הקודם. למצבו חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים, אצל דיחוי אין שיעורן במצבו16)נתמעט שמתחילתו, כיון
כזית. בו היה לא היא.שמ17)הטבעי, נבילה תחילת והטריפה הואיל שועל,18)צטרפין שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,

טחינה. קודם מחמיצים.19)שיפון לוקה.20)שכולם כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט"ז העומר הקרבת לפני
לוקה.21) ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל תבואה.22)שאם מיני מחמשת חוץ אחרים מינים שאיסורן23)אפילו שכל

מצטרפין. אחד הפסק.24)בלאו בלי הרבה שאם25)כזיתים להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה" "אכילה רבינו ונקט
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו הפסיק שלא פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה בו התרו

ואחת.26) אחת כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו יוחנן27)אמרו כר' ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בהנאה.28)בן או מדרבנן29)באכילה אבל לוקין, אין ובגמרא: יוחנן. כר'

הנאה. בדרך שלא אפילו מאכל30)אסור שדבר מפני אכילה, כדרך שלא הנאתו על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר באופן נהנה ואם לאכילה איסור31)עומד על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל לא

תשרפנו.32)אכילה. אלא ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש אינו33)פן ולפיכך והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של חלב הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו לאכילה.34)מונה כוונה בין35)בלי

אכילה. איסורי בין הנאה האיסורים.36)איסורי בכל מותר מתכוון שאינו שדבר שמעון כר' נפש.37)שהלכה סכנת אין אם
נפש.38) פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אדם, לכל תסתכן39)מותר לאוכלו, ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה

זה. מאכל ממנה ימנעו אם

zexeq` zelk`n zekld - fenz 'c iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו האסּורים40מי דברים אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲֲִִִִִֶַָָָֻ
עיניו41מּיד ׁשּיאֹורּו אּלא42עד הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּבּנמצא ּתחּלה43ממהרין הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין אם44. . ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָ
ּדּיֹו - עיניו החמּור.45האירּו אֹותֹו מאכילין - לאו ואם ; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊÈנבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבמיתה ׁשהּטבל מאכילין46ּתחּלה; - ׁשביעית ּוספיחי נבלה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

סֹופרים מּדברי ׁשאסּורין ׁשביעית; ספיחי ּכמֹו47אֹותֹו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶ
ּוׁשביעית טבל ׁשמּטה. ּבהלכֹות אֹותֹו48ׁשּיתּבאר מאכילין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

הּטבל49ׁשביעית לתּקן אפׁשר אי אם ּותרּומה, טבל .50- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
טבל אֹותֹו ּכתרּומה51מאכילין קדֹוׁש ׁשאינֹו ּכל52, וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÈאם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכבר

ּכאחת ּבאין האּסּורין ׁשני מֹוסיף53היּו אּסּור ׁשהיה אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו ולֹוקה אחד, ּכזית אֹוכל יׁש לפיכ ּכֹולל. אּסּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹו

מלקּיֹות אּסּורין54חמׁש ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא .55 ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻ
ׁשּנֹותר חלב ּכזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ּכיצד? ּבֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנתקּבצּו
אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ּביֹום הּמקּדׁשים ְְִִִִִֵֶַַָֻמן

הּכּפּורים,56חלב ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום נֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום , ְִִִִֵֵֵֶַָ
הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּומּׁשּום

ַָּומעל.
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה ּומּתר ּבאכילה חלּבּה57אסּור נאסר - הקּדיׁשּה . ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הניה58ּבהניה אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו אּסּור59. עליו נֹוסף , ֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין להדיֹוט.60קדׁשים. ואסּור ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעּׂשה

הּזה ּבחלּבּה.61והאֹוכל ואסּור הּבהמה ּבבּׂשר מּתר היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבּׂשרּה. אף נאסר - ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָנטמא
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין. ּכל ּכלל - הּכּפּורים ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻיֹום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

.‡- מינֹו ּבׁשאינֹו מין מּתר: ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר
- טעמֹו על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, ּומין טעם; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן

ּברב. ְִֵָֹיּבטל
.·- הּכל ונּמֹוח הּגריסין לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?

הרי - חלב טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
מּמׁשֹו ּבהן והיה חלב, טעם ּבהם נמצא ואם מּתרין; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּלּו
היה ולא טעמֹו, ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

סֹופרים. מּדברי אסּורין אּלּו הרי - מּמׁשֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָּבהן
ׁשלׁש‚. ּבכל ּכזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּביצים
טעם ׁשהרי לֹוקה, - החלב מן ּכזית ּבהן ויׁש הֹואיל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּביצים,
אֹותֹו מּכין - ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל קּים; ּומּמׁשֹו ִִִִֵַַַַָָָָָָהאּסּור
ּבכל ּכזית ּבּתערבת היה לא אם וכן מּדבריהם. מרּדּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמּכת
ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּביצים, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשלׁש

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְֵֵֶֶַַַַָָהּקדרה
חלב„. היה אם הּכל, ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

הּתֹורה. מן מּתר הּכל הרי - הּכליֹות ּבחלב ּכׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהאליה
ׁשחּוטה ׁשל חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אסּור, הּכל - סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן מּתר הּכל -ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
חׁשּוב דבר יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעד

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ְְִֵֵֶֶֶֶָׁשעינֹו
מעּוטֹו?‰. ּבעצם ויאבד האסּור ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּובכּמה

ויׁש ּבׁשּׁשים, ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ּבֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכּׁשעּור
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Âמלקּות אּסּורי ּבין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין ׁשּכל למד, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנמצאת
הּמּתר: ּבמאכל ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת אּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבין
אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, מין טעם; ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָמין
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו - הּטעם על ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹלעמד
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הרעבון.40) האסור.41)מחלת דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות במרק, מקודם מנסים של42)ואין מסוכן בשלב
כהות. החולה עיני במקום.43)המחלה הנמצאים מיני44)בדברים שני לפנינו ויש צורכו כדי מותרים דברים לנו אין אם

קל. הקל אותו מאכילין יותר.45)איסורים אותו מאכילים הופרשו46)אין שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי
במיתה. אינו מעשרות ממנו הפרישו שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה איסורי47)ממנו תחילה אותו שמאכילים

הביעור.48)דרבנן. זמן בעשה.49)לאחר והשביעית שמים בידי במיתה כגון,50)שהטבל שבו, החולין את ולהאכילו
לו. יספיק לא התרומות ממנו יפריש ואם כולו לאכול צריך שיאכל51)שהחולה מעשר, ותרומת תרומה ממנו מפרישים אין

בתרומה. שאסור בזר והמדובר שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין לעצמה תרומה תרומה52)החולה
שאפשר מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן, שיש לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל אבל חמורה

היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין שניהם.53)לתקנו על חייב ולכן תוציא, מהם זה שבשוגג54)שאי שנינו
כך. הדין למלקות שגם משמיענו ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע אבל55)חייב עצמו, בפני איסור כל ולפרש בו להתרות צריך

אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא לו אמרו ואפילו סתם בו התרו בידי56)אם מיתה או כרת המחוייב שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה מאכל, על באכילה.57)שמים רק אסור בהנאה.58)שהחלב אסור איסור59)שהקדש הוא הרי

איסור. על שחל חמור איסור או למזבח.60)מוסיף שניתוספו61)להקריב האיסורים רבינו מנה כאן עד שאכל. האדם כלומר,
הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל על אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה ואילך מכאן החלב, חתיכת על

האוכל. במאתים;1)וטומאת ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש מינו; בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב איסור יבאר
אם בחלבו; שצלאו וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה; אפרוח בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר כל

שחוטה. בשר עמו שנבלל מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבלה שחוטה בשר צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין
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.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו האסּורים40מי דברים אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲֲִִִִִֶַָָָֻ
עיניו41מּיד ׁשּיאֹורּו אּלא42עד הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּבּנמצא ּתחּלה43ממהרין הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין אם44. . ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָ
ּדּיֹו - עיניו החמּור.45האירּו אֹותֹו מאכילין - לאו ואם ; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊÈנבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבמיתה ׁשהּטבל מאכילין46ּתחּלה; - ׁשביעית ּוספיחי נבלה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

סֹופרים מּדברי ׁשאסּורין ׁשביעית; ספיחי ּכמֹו47אֹותֹו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶ
ּוׁשביעית טבל ׁשמּטה. ּבהלכֹות אֹותֹו48ׁשּיתּבאר מאכילין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

הּטבל49ׁשביעית לתּקן אפׁשר אי אם ּותרּומה, טבל .50- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
טבל אֹותֹו ּכתרּומה51מאכילין קדֹוׁש ׁשאינֹו ּכל52, וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÈאם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכבר

ּכאחת ּבאין האּסּורין ׁשני מֹוסיף53היּו אּסּור ׁשהיה אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו ולֹוקה אחד, ּכזית אֹוכל יׁש לפיכ ּכֹולל. אּסּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹו

מלקּיֹות אּסּורין54חמׁש ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא .55 ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻ
ׁשּנֹותר חלב ּכזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ּכיצד? ּבֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנתקּבצּו
אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ּביֹום הּמקּדׁשים ְְִִִִִֵֶַַָֻמן

הּכּפּורים,56חלב ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום נֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום , ְִִִִֵֵֵֶַָ
הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּומּׁשּום

ַָּומעל.
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה ּומּתר ּבאכילה חלּבּה57אסּור נאסר - הקּדיׁשּה . ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הניה58ּבהניה אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו אּסּור59. עליו נֹוסף , ֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין להדיֹוט.60קדׁשים. ואסּור ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעּׂשה

הּזה ּבחלּבּה.61והאֹוכל ואסּור הּבהמה ּבבּׂשר מּתר היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבּׂשרּה. אף נאסר - ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָנטמא
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין. ּכל ּכלל - הּכּפּורים ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻיֹום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

.‡- מינֹו ּבׁשאינֹו מין מּתר: ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר
- טעמֹו על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, ּומין טעם; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן

ּברב. ְִֵָֹיּבטל
.·- הּכל ונּמֹוח הּגריסין לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?

הרי - חלב טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
מּמׁשֹו ּבהן והיה חלב, טעם ּבהם נמצא ואם מּתרין; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּלּו
היה ולא טעמֹו, ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

סֹופרים. מּדברי אסּורין אּלּו הרי - מּמׁשֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָּבהן
ׁשלׁש‚. ּבכל ּכזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּביצים
טעם ׁשהרי לֹוקה, - החלב מן ּכזית ּבהן ויׁש הֹואיל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּביצים,
אֹותֹו מּכין - ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל קּים; ּומּמׁשֹו ִִִִֵַַַַָָָָָָהאּסּור
ּבכל ּכזית ּבּתערבת היה לא אם וכן מּדבריהם. מרּדּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמּכת
ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּביצים, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשלׁש

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְֵֵֶֶַַַַָָהּקדרה
חלב„. היה אם הּכל, ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

הּתֹורה. מן מּתר הּכל הרי - הּכליֹות ּבחלב ּכׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהאליה
ׁשחּוטה ׁשל חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אסּור, הּכל - סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן מּתר הּכל -ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
חׁשּוב דבר יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעד

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ְְִֵֵֶֶֶֶָׁשעינֹו
מעּוטֹו?‰. ּבעצם ויאבד האסּור ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּובכּמה

ויׁש ּבׁשּׁשים, ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ּבֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכּׁשעּור
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Âמלקּות אּסּורי ּבין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין ׁשּכל למד, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנמצאת
הּמּתר: ּבמאכל ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת אּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבין
אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, מין טעם; ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָמין
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו - הּטעם על ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹלעמד
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הרעבון.40) האסור.41)מחלת דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות במרק, מקודם מנסים של42)ואין מסוכן בשלב
כהות. החולה עיני במקום.43)המחלה הנמצאים מיני44)בדברים שני לפנינו ויש צורכו כדי מותרים דברים לנו אין אם

קל. הקל אותו מאכילין יותר.45)איסורים אותו מאכילים הופרשו46)אין שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי
במיתה. אינו מעשרות ממנו הפרישו שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה איסורי47)ממנו תחילה אותו שמאכילים

הביעור.48)דרבנן. זמן בעשה.49)לאחר והשביעית שמים בידי במיתה כגון,50)שהטבל שבו, החולין את ולהאכילו
לו. יספיק לא התרומות ממנו יפריש ואם כולו לאכול צריך שיאכל51)שהחולה מעשר, ותרומת תרומה ממנו מפרישים אין

בתרומה. שאסור בזר והמדובר שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין לעצמה תרומה תרומה52)החולה
שאפשר מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן, שיש לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל אבל חמורה

היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין שניהם.53)לתקנו על חייב ולכן תוציא, מהם זה שבשוגג54)שאי שנינו
כך. הדין למלקות שגם משמיענו ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע אבל55)חייב עצמו, בפני איסור כל ולפרש בו להתרות צריך

אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא לו אמרו ואפילו סתם בו התרו בידי56)אם מיתה או כרת המחוייב שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה מאכל, על באכילה.57)שמים רק אסור בהנאה.58)שהחלב אסור איסור59)שהקדש הוא הרי

איסור. על שחל חמור איסור או למזבח.60)מוסיף שניתוספו61)להקריב האיסורים רבינו מנה כאן עד שאכל. האדם כלומר,
הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל על אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה ואילך מכאן החלב, חתיכת על

האוכל. במאתים;1)וטומאת ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש מינו; בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב איסור יבאר
אם בחלבו; שצלאו וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה; אפרוח בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר כל

שחוטה. בשר עמו שנבלל מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבלה שחוטה בשר צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין
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מּטבל, וחּוץ ּכֹוכבים, עבֹודת חמרת מּפני ,נס מּיין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻחּוץ
ׁשהן, ּבכל - ּבמינן אֹוסרין זה ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי

האּסּורין. ּכל ּכׁשאר טעם, ּבנֹותן - ּבמינן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוׁשּלא
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפלּו נס יין טּפת ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּנתערב טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּכל
הראּויין ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבית

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָֹלּתערבת,
.Áּבכל - ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

ּתֹורה; אּסּורי ּבכלל אינן טעם, ּבנֹותן - ּבמינן וׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא,
הּתערבת ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëאינֹו - ּתֹורה מאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף ּבפסח, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחמץ

ׁשהרי לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻלאחר

ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ
.Èמּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא

ׁשּלאחר מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא; ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
היה ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל וכן הּכל. יּתר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעמר
לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני ּומעּׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה. ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡Èוכן ּבהן, וכּיֹוצא ודם וחלב הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור; ּבהן חכמים נתנּו - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָּתרּומֹות
אדם. ְָָָלכל

.·Èנתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש דבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר. - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן, ּפי על ואף לתּקנֹו, אפׁשר ׁשהרי מּטבל; חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין
על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, ּבנֹותן - ּבמינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא
תאכלּו, לא מחמצת ּכל אמרה: ׁשהּתֹורה ּבפסח; ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחמץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, החמירּו ְְְְִִֵֶֶַָלפיכ
.‚Èּותרּומת הּתרּומה חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

וצרי ּומאה. ּבאחד עֹולין - והּבּכּורים והחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּׂשר
הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלהרים.
סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולין - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻלתֹו
קמח סאה למאה ׁשּנפלה מּכּלם, סאה אֹו מאּלּו, מאחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻקמח
ּכנגד אחת סאה הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשל
מּמאה לפחֹות נפלה אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָָָֻסאה

מדּמע. הּכל נעּׂשה -ְֲַַָָֹֻ
.„È.ּומאתים ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהערלה

רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו זה. עם זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּומצטרפין
הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשל
יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ׁשּנפלה מּׁשניהם, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמצטרפת
לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים צרי ואינֹו מּתר, הּכל -ְְְְְִִֵַָָָָָָֹֻ

ּבהניה. אסּור הּכל - ֲִִַַַָָָָֹמּמאתים
.ÂËוכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה

ׁשאין ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים. ממֹון ׁשהּתרּומה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
והחרּובין הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכהנים

להרים. צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ְְֱִִִֵֶֶָָּוּׂשעֹורין
.ÊËׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה

ׁשהרי ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאסּורין
את ׁשּנאמר: הּכל. ּומקּדׁש מּמאה אחד מעּׂשר ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
אם מּמּנּו, מרים ׁשאּתה ּדבר חכמים: אמרּו מּמּנּו. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמקּדׁשֹו

מקּדׁשֹו. - לתֹוכֹו ְְְַַָחזר
.ÊÈּורמּׂשים ׁשקצים ּבּׂשר ּכגֹון ּכּלן, ׁשּבּתֹורה אּסּורין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻׁשאר

חלב ּכזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל - האליה מחלב ּכזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכליֹות
חלב ּכּׂשעֹורה נפל אם וכן אסּור. הּכל - מּׁשּׁשים לפחֹות ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנפל
אּסּורין. ּבׁשאר וכן ּׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה צרי -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָ
מׁשערין - ּבּׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ׁשּמן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוכן
ׁשּׁשּמן ּפי על ואף הּמנין. מן הּגיד ׁשּמן ואין ּבׁשּׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻאֹותֹו
הּנׁשה וגיד הֹואיל - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגיד

והּגיד ּתֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני -ּברּיה עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טעם. ּבנֹותן ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַאין

.ÁÈמן ּוכחל ּבׁשּׁשים, - הּבּׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ּכחל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאבל
הקּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמנין.

ְִּבׁשעּורֹו.
.ËÈּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּביצה

הן הרי - והיא ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּמּתרֹות:
ׁשהיא מּפני הּכל. נאסרּו - ּבלבד ׁשּׁשים עם היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרֹות;

ּבׁשעּורּה. והֹוסיפּו ּבּה הּכר עּׂשּו עצמּה, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּברּיה
.Î- טהֹור עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא עֹוף ּביצת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותם. אסרה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹלא
- אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא עֹוף ְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָּביצת

ּבׁשּׁשים. ְִִִָׁשעּורן
.‡Îהּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין

והיא האיל, מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
את הּכהן ולקח ׁשּנאמר: אֹותֹו, אֹוסרת ואינּה עּמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמתּבּׁשלת

האיל. מן ּבׁשלה ְְִִֵַַַָָֹהּזרע
.·Îּבּה ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמין

הּכל ונמחה הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
הּגריסין ואת האליה חלב את רֹואין - אחד גּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעּׂשה
ּובאליה, ּבּגריסין הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאּלּו
לעמד ּכאן אפׁשר אי ׁשהרי מּתר; - מּׁשּׁשים אחד היה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאם

הּטעם. ַַַַעל
.‚Îוכלאי ּבמאה, לׁשערן - ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער - ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Îּבין ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים ּבין האּסּורין, ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה ׁשּיׁש ּובּכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבמאתים
הּדעת, אמד לפי האּסּור ׁשּנפל מאחר קדרה ׁשּבלעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּובמה

ּבצמצּום. ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
.‰Î- ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור
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הּכל. ואסרּו חכמים אֹותֹו קנסּו כן ּפי על ואף מּתר. זה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי
אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין - קנס ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויראה
מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור; ׁשּבּטל העֹובר זה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעל

.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?
ּכדי ויצרף אחרֹות סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל - כן ועּׂשה עבר ואם ּומאתים. ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה
לכּתחּלה. האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבל

.ÊÎטעם ונתן עֹוף ּבּׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
וכן הּטעם. ׁשּיבטל עד אחר עֹוף ּבּׂשר עליו מרּבה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּקדרה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÁÎהּמּתר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם ּבארנּו, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּכבר

אם אבל ּבׁשהׁשּביחֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר -ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹ
- טעמֹו והפסיד לּמּתר האסּור זה והּואּפגם מּתר. זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

וסֹופֹו ּבּתחּלה ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
הרי - לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה הׁשּביח אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. ֶָזה
.ËÎעם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּומי

- נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם - ְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻהחּלין
המדּמע. ּדין יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות מדּמע. ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּכל

.Ïהּכרם וכלאי ערלה ויין נס יין אֹו ּבחלב, ּבּׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם
הּירק עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמּׂשים ׁשקצים ּבּׂשר אֹו לדבׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנפלּו
ּפיו. על וסֹומכין ּכֹוכבים, העֹובד אֹותן טֹועם - ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
רע ּומּטעם טעם ּבֹו יׁש ׁשאמר: אֹו טעם, ּבֹו אין אמר: ִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאם
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר. הּכל - ּפגמֹו והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
לטעם ּכֹוכבים עֹובד ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהׁשּביח,
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו: אֹותֹו מׁשערין -ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

.‡Ï;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
אם אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו
מּפני טעם, נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל
וזה מבּׂשמים, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל ּפֹוגם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן. ּומפסיד ְְְִִַַַָָמסריחן
.·Ï;אזנֹו מקצה אפּלּו לאכל אסּור - ּבחלּבֹו ׁשּצלאֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאיבריו נבלע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהחלב
חלב ולא ּכליֹות חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ

מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ׁשּמּגיעקרב עד ואֹוכל קֹולף - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ואֹוכל קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחלב.
ׁשלמה, ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ואֹוכל, קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא הסיר ְְְְֲִִֵֵֵָֹֹֹולא
ּבגידים ׁשאין ּומׁשליכֹו. חֹותכֹו - אסּור לדבר ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכיון

ּבהן. לׁשער ּכדי טעם ְְְֵֵֵֶַַַָּבנֹותן
.‚Ïּבהמה אֹו נבלה ּבּׂשר עם ׁשחּוטה ּבּׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם ּבזה. זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
טעמֹו אּלא אֹוסר ואינֹו אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה. ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

אּסּור. ִֶׁשל
.„Ïזה הרי - ׁשחּוטה ּבּׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּׂשר

הּׁשחּוטה, ּבּׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר;
ּבּׂשר וכן הּׁשעּור. על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹואי
צירֹו. מּפני נאסר - טהֹור ּתפל דג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדג
נאסר לא - טמא ּדג והּתפל טהֹור, הּמליח היה אם ְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבֹולע [אינֹו - הּמליח מן ּבֹולע ׁשהּתפל ּפי] על [אף ִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּמליח.
הּכל - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ויפלט]. ׁשּיחזר ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּכל
הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם אּלא ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאסּור;

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

האסּור‡. לּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורים ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל
מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב דבר אֹו מתּבל ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר - חׁשּוב דבר ְֵֶָָָָאֹו
חּטין·. עּסת לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ּׂשאֹור ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

וכן מדּמע. ּכּלּה העּסה הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻֻֻׁשל
לתּבל, ּכדי ּבהן ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּתבלין
אֹו ׁשהּׂשאֹור ּפי על ואף מדּמע. הּכל - החּלין מּמין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֻֻוהן
העּסה, לתֹו הּכרם ּכלאי ׁשל ּׂשאֹור וכן מאלף. אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּתבלין
ּבהניה. אסּור הּכל - הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו

דברים.‚. ׁשבעה - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּדבר
וחלפֹות סתּומֹות, וחבּיֹות ּבדן, ורּמֹוני ,ּפר אגֹוזי הן: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָואּלּו
הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ּודלעת ּכרּוב, וקלחי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּתרדין,

ּבכּמה„. ונתערב ערלה ׁשהיה ּבדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
יין ׁשל סתּומה חבית וכן ּבהניה. אסּור הּכל - רּמֹונים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאלפים
חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה
דברים. הּׁשבעה ׁשאר וכן ּבהניה. אסּורים הּכל - ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹסתּומֹות

עֹוף‰. אֹו חּיה אֹו ּבהמה ּבּׂשר ׁשל אֹו נבלה ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
אסּור הּכל - חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין דג ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאֹו
ּבׁשּׁשים. הּׁשאר יׁשער ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעד
נׁשּתּנה, ולא עֹומד האסּור הּדבר הרי - הגּביהּה לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשאם
האֹורחין. לפני ּבּה מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהחתיכה

.Âחּלין ׁשל אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהן אסּורים הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו
ׁשּיגּביּה עד ׁשהן ּבכל אֹוסרין - ׁשחיטה ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר
הּבּׂשר: עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבלין1) ודין העיסה; לתוך שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול להם יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר
המעמיד דין היתר; ועצי ערלה בקליפי שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו בגד אחד; ממין שמות שלושה או שנים שהם

ענבים. גבי על שנפל נסך יין איפכא; או איסור של החביות בין שנתערבה היתר יין חבית בו; וכיוצא ערלה בפגי גבינה
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הּכל. ואסרּו חכמים אֹותֹו קנסּו כן ּפי על ואף מּתר. זה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי
אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין - קנס ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויראה
מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור; ׁשּבּטל העֹובר זה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעל

.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?
ּכדי ויצרף אחרֹות סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל - כן ועּׂשה עבר ואם ּומאתים. ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה
לכּתחּלה. האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבל

.ÊÎטעם ונתן עֹוף ּבּׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
וכן הּטעם. ׁשּיבטל עד אחר עֹוף ּבּׂשר עליו מרּבה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּקדרה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÁÎהּמּתר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם ּבארנּו, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּכבר

אם אבל ּבׁשהׁשּביחֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר -ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹ
- טעמֹו והפסיד לּמּתר האסּור זה והּואּפגם מּתר. זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

וסֹופֹו ּבּתחּלה ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
הרי - לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה הׁשּביח אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. ֶָזה
.ËÎעם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּומי

- נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם - ְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻהחּלין
המדּמע. ּדין יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות מדּמע. ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּכל

.Ïהּכרם וכלאי ערלה ויין נס יין אֹו ּבחלב, ּבּׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם
הּירק עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמּׂשים ׁשקצים ּבּׂשר אֹו לדבׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנפלּו
ּפיו. על וסֹומכין ּכֹוכבים, העֹובד אֹותן טֹועם - ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
רע ּומּטעם טעם ּבֹו יׁש ׁשאמר: אֹו טעם, ּבֹו אין אמר: ִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאם
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר. הּכל - ּפגמֹו והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
לטעם ּכֹוכבים עֹובד ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהׁשּביח,
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו: אֹותֹו מׁשערין -ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

.‡Ï;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
אם אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו
מּפני טעם, נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל
וזה מבּׂשמים, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל ּפֹוגם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן. ּומפסיד ְְְִִַַַָָמסריחן
.·Ï;אזנֹו מקצה אפּלּו לאכל אסּור - ּבחלּבֹו ׁשּצלאֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאיבריו נבלע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהחלב
חלב ולא ּכליֹות חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ

מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ׁשּמּגיעקרב עד ואֹוכל קֹולף - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ואֹוכל קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחלב.
ׁשלמה, ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ואֹוכל, קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא הסיר ְְְְֲִִֵֵֵָֹֹֹולא
ּבגידים ׁשאין ּומׁשליכֹו. חֹותכֹו - אסּור לדבר ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכיון

ּבהן. לׁשער ּכדי טעם ְְְֵֵֵֶַַַָּבנֹותן
.‚Ïּבהמה אֹו נבלה ּבּׂשר עם ׁשחּוטה ּבּׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם ּבזה. זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
טעמֹו אּלא אֹוסר ואינֹו אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה. ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

אּסּור. ִֶׁשל
.„Ïזה הרי - ׁשחּוטה ּבּׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּׂשר

הּׁשחּוטה, ּבּׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר;
ּבּׂשר וכן הּׁשעּור. על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹואי
צירֹו. מּפני נאסר - טהֹור ּתפל דג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדג
נאסר לא - טמא ּדג והּתפל טהֹור, הּמליח היה אם ְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבֹולע [אינֹו - הּמליח מן ּבֹולע ׁשהּתפל ּפי] על [אף ִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּמליח.
הּכל - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ויפלט]. ׁשּיחזר ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּכל
הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם אּלא ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאסּור;

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

האסּור‡. לּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורים ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל
מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב דבר אֹו מתּבל ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר - חׁשּוב דבר ְֵֶָָָָאֹו
חּטין·. עּסת לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ּׂשאֹור ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

וכן מדּמע. ּכּלּה העּסה הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻֻֻׁשל
לתּבל, ּכדי ּבהן ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּתבלין
אֹו ׁשהּׂשאֹור ּפי על ואף מדּמע. הּכל - החּלין מּמין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֻֻוהן
העּסה, לתֹו הּכרם ּכלאי ׁשל ּׂשאֹור וכן מאלף. אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּתבלין
ּבהניה. אסּור הּכל - הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו

דברים.‚. ׁשבעה - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּדבר
וחלפֹות סתּומֹות, וחבּיֹות ּבדן, ורּמֹוני ,ּפר אגֹוזי הן: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָואּלּו
הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ּודלעת ּכרּוב, וקלחי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּתרדין,

ּבכּמה„. ונתערב ערלה ׁשהיה ּבדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
יין ׁשל סתּומה חבית וכן ּבהניה. אסּור הּכל - רּמֹונים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאלפים
חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה
דברים. הּׁשבעה ׁשאר וכן ּבהניה. אסּורים הּכל - ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹסתּומֹות

עֹוף‰. אֹו חּיה אֹו ּבהמה ּבּׂשר ׁשל אֹו נבלה ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
אסּור הּכל - חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין דג ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאֹו
ּבׁשּׁשים. הּׁשאר יׁשער ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעד
נׁשּתּנה, ולא עֹומד האסּור הּדבר הרי - הגּביהּה לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשאם
האֹורחין. לפני ּבּה מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהחתיכה

.Âחּלין ׁשל אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהן אסּורים הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו
ׁשּיגּביּה עד ׁשהן ּבכל אֹוסרין - ׁשחיטה ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר
הּבּׂשר: עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבלין1) ודין העיסה; לתוך שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול להם יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר
המעמיד דין היתר; ועצי ערלה בקליפי שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו בגד אחד; ממין שמות שלושה או שנים שהם

ענבים. גבי על שנפל נסך יין איפכא; או איסור של החביות בין שנתערבה היתר יין חבית בו; וכיוצא ערלה בפגי גבינה



`zexeqקיב zelk`n zekld - fenz 'c iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבנֹותן ּבּגידים ׁשאין מּתר; והּׁשאר מגּביהֹו, - ׁשּמּכירֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל - מּכירֹו אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
.Ê,לפיכ ּבטלין. ואינם הן חׁשּובין - חּיים ּבעלי ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָוכן

ּבאלף ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹור
ּפטר אֹו צּפרים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו ְְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָֹעגלֹות,
ׁשאר אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ּבאלף ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָֻחמֹור
ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי - לּמנֹות ׁשּדרּכן ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדברים,

.Áּבמאתים ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיצד?
- אתרֹוגים ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻאגּדֹות,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶַַָָֹֹֻהּכל
.Ëמן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה

ּבאֹותן יּׂשראל ּבארץ ּבדן ורּמֹוני ּפר אגֹוזי ּכגֹון ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּמקֹומֹות
מקֹום ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא ּבכל אֹוסר ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָהּזמּנים,
ׁשהן ּכל אֹוסרין ׁשהן לפי אּלא אּלּו הזּכרּו ולא זמן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּובאֹותֹו
מקֹומֹות. ּבׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּבכל

מּדבריהם. האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָודבר
.Èאחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל

אחרים לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל ּבדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרּמֹוני
ּתערבת ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין; האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּב ּבטל רּמֹוןהראׁשֹונה הראׁשֹונה הּתערבת מן נפל ואם רב. ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ספק להּתיר אּלא ּברב ּבטל נאמר לא אסּורין. ּכּלן - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאלף
אינֹו - אחר למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹספקן,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָֹאֹוסר.
.‡Èערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

ונתחּתכּו החבּיֹות ונתּפּתחּו הרּמֹונים נתּפררּו אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהן,
יעלּו אּלּו הרי - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלּועין
ּבכל ׁשּנּדֹוכה נבלה לחתיכת הּדין והּוא ּומאתים. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבאחד

ּבׁשּׁשים. עֹולה - ׁשהיא ּכמֹות הּכל ונעּׂשה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹהחתיכֹות
.·Èהחבּיֹות ולפּתח הרּמֹונים ּולפרר האגֹוזים לפצע ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹואסּור

מבּטלין ׁשאין ּומאתים, ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאחר
עליו, ואֹוסרין אֹותֹו קֹונסין - ּכן עּׂשה ואם לכּתחּלה. ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‚È,העּסה לתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּׂשאֹור

ּובׁשניהם לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא
אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ּבהם יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּיצטרפּו
ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן לּכהנים. ּומּתרת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻליּׂשראל
לתּבל, ּכדי מהן ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּכרם
ׁשהרי ליּׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשניהם

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה, להם האסּור ְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻדבר
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתבלין

וכן ולאסר לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁשה
הֹואיל ּׂשעֹורים, ׁשל ּוּׂשאֹור חּטין ׁשל ּׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הרי אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן - הּוא אחד ּׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ׁשל ּבעּסה לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרף אחד, ּכמין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהן
ּבעּסה לחּמץ ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָחּטין,

ּׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ּׂשעֹורין, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשל

.ÂËנהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשלׁשה
מהם אחד ׁשּכל ּפי על אף ּגּנה. ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוכרּפס
לתּבל. מצטרפין - אחד מין והם הֹואיל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשם

.ÊËּׂשאֹור אֹו ּתרּומה ׁשל ּׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה
ּתבלין לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשל
ּבּׂשאֹור יׁש אם הּכרם: ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
לתּבל ּכדי ּובּתבלין מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכדי
ּבהם אין ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּקדרה
ּומאה, ּבאחד - ּתרּומה ּבׁשעּורן: יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדי

ּומאתים. ּבאחד - הּכרם וכלאי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָוערלה
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
ּכאן אין - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּכל
ּבאחד עלה ׁשהרי הּכרם, ּכלאי אּסּור ולא ערלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּסּור

ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומאתים,
.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

לתֹו ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
הּתער ּכל נעּׂשת - חּלין ׁשל אלף אלףעּׂשרים עּׂשרים בת ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ

הרי - ּתרּומה ׁשל סאה סאה מאה לכל נפל ּכ ואחר ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּומאה.
ּפי על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל
הּכרם. ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמקצת

.ËÈאת הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
הערלה. את והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
סאה סאה מאתים לכל נפל ּכ ואחר חּלין, אלף ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻלארּבעים
ׁשּבטל ׁשּכיון מּתר. הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל

הּמּתרין. ּכחּלין הּכל נעּׂשה - ּתחּלה ׁשּנפל ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻהאּסּור
.Î- ּבאחרים נתערב יּׂשרף. - ערלה ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד

ּופת ערלה ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל וכן ּומאתים. ּבאחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיעלה
הּתבׁשיל יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאפאּה
יעלּו - ּבאחרים נתערבּו ּבהן. נּכרת הניתֹו ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּפת,

ּומאתים. ְִֶַָָּבאחד
.‡Îואין ּבערלה, ׁשּצבעֹו הּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

ערלה סּמני נתערבּו ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא זה אי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידּוע
- צבע ּבמי צבע מי ּומאתים. ּבאחד יעלּו - הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבסּמני

ּברב. ְִֵָֹיּבטל
.·Îחדׁש ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתּנּור

ּבּׁשל ואם הּתר. ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבין
ּבהניה. אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

להן. הלכּו אּסּור עצי ְֲֲִֵֵֶֶָָׁשהרי
.‚Îּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות

ּבהנאה האסּור דבר ׁשהרי ּבהנאה; אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה
חדׁש. אֹותן ָָָָָעּׂשה

.„Î;מּתרת - ערלה עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפת
ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל גחלים ׁשּנעּׂשּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
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ּובעצי הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
גֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתר
עצי ּבאּו לא עדין אּסּור עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור. ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָההּתר,

.‰Îׁשל ערּוגה וכן בנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל. מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָואם
הּנלקט ּכל - מּזה ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
הּדין מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולמה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹאסּור.
והערּוגה הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטרח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה - יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
.ÂÎּתקרבת ּבקבת אֹו ערלה, ּפּגי ּבּׂשרף ּגבינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמעמיד

זֹו הרי - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ּבחמץ אֹו ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעֹובד
על ואף מינֹו ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ּבהניה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּורה

האסּו הּדבר ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל ׁשהּוא והּואּפי הּנּכר הּוא ר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעּׂשה

.ÊÎ,ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין. לּׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמׁשקין

.ÁÎהּכל - הּיין עם ׁשּנתערב ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
ּדברים ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּבהניה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאסּור
אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
אפּלּו יין, ׁשל הּבֹור לתֹו קטן מּצלצּול נס יין ערה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
החבית, מן ערה ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻערה
הּכל - לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור הּמּתר מן ׁשערה ִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻּבין

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאסּור,
.ËÎׁשהּוא ּבכל אסּור זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָנתערב

האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח ּכֹוכבים, לעֹובד ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּבׁשתּיה;
אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ּומׁשליכֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו
אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
הּמלח לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשתּיה
יינם. סתם ׁשל ּבחבית וכן ּכֹוכבים. לעֹובד הּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכׁשּימּכר

.Ïמּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים
ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה
ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמׁשקה

מעט. מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
ּתקרבת אֹו נעבדין ׁשהיּו ּכגֹון אסּורים? הּמים יהיּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא

ּכֹוכבים. ֲִַָעבֹודת
.‡Ïואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואים - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם ,נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר. הּכל ְְִֶַָֹֻויהיה
.·Ïמּתרֹות והן ידיחם - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ׁשהיה ּבין יׁשן הּיין ׁשהיה ּבין מבּקעֹות, היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה.
ּבהניה, אסּורֹות אּלּו הרי - ּבענבים טעם נֹותן אם ֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחדׁש:

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי - לאו ְֲֲִִֵֵַַָָֻואם
.‚Ïׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - ּתאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים. ּבטעם ְְִֵֵַַַּפֹוגם
.„Ïּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

יחזר ׁשּמא ּכֹוכבים, לעֹובד ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּומּתרֹות
מהן ועֹוּׂשה אֹותן טֹוחן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ליּׂשראל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוימּכרם
ׁשּלא ּכדי יּׂשראל, ּבפני ׁשּלא ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּפת
עֹובדי ּפת ׁשהרי ּכֹוכבים, העֹובד מן יּׂשראל אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיקחּו
את ּבֹודקין אין ולמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּורה, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכֹוכבים
ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ׁשהן מּפני טעם? ּבנֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחּטים

.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין
ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא;

החמ -עם לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין ץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְֲִֵַַַמׁשערין

ה'תשע"א תמוז ה' חמישי יום

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

חרס‡. ׁשל ּבּׂשר2קדרה אֹו נבלה ּבּׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמּׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים

אסּור הּתבׁשיל - ּבּׂשר מין ּבּה ּבּׁשל מין3ואם ּבּה ּבּׁשל ; ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ
טעם ּבנֹותן - .4אחר ְֵֵַַַ

יֹומּה·. ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה הֹואיל5ולא ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ
הּׁשּמן נפּגם לא סֹופרים6ועדין ּומּדברי ּבּקדרה. לא7ׁשּנבלע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ

ּבּה מן9לעֹולם8יבּׁשל יׁשנים חרס ּכלי לֹוקחין אין לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אע"פ1) חכמים אותם שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר הגויים; תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר
מפני חכמים שאסרו דברים להפרישו; מצווין דין בית אם איסור האוכל וקטן גויים; בישולי איסור התורה; מן עיקר להם שאין

בהם. קצה אדם של היתר.2)שנפשו בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל אפשר מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא הלכה ט ובפרק

בחלב. בה להשתמש מנת על טעמו.3)להגעילה, על לעמוד אפשר אי גוי.4)כי אחד.5)וטועמו לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה עברו שלא התוספות לפגם6)ולפירוש טעם נותן יומה, בת אינה אבל

ומותר. יומה.7)הוא בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה לפגם8)שגזרו טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן
לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו איסור.9)מותר, בהן שבישלו מיום ימים כמה עברו אפילו
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ּובעצי הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
גֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתר
עצי ּבאּו לא עדין אּסּור עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור. ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָההּתר,

.‰Îׁשל ערּוגה וכן בנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל. מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָואם
הּנלקט ּכל - מּזה ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
הּדין מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולמה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹאסּור.
והערּוגה הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטרח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה - יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
.ÂÎּתקרבת ּבקבת אֹו ערלה, ּפּגי ּבּׂשרף ּגבינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמעמיד

זֹו הרי - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ּבחמץ אֹו ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעֹובד
על ואף מינֹו ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ּבהניה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּורה

האסּו הּדבר ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל ׁשהּוא והּואּפי הּנּכר הּוא ר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעּׂשה

.ÊÎ,ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין. לּׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמׁשקין

.ÁÎהּכל - הּיין עם ׁשּנתערב ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
ּדברים ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּבהניה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאסּור
אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
אפּלּו יין, ׁשל הּבֹור לתֹו קטן מּצלצּול נס יין ערה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
החבית, מן ערה ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻערה
הּכל - לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור הּמּתר מן ׁשערה ִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻּבין

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאסּור,
.ËÎׁשהּוא ּבכל אסּור זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָנתערב

האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח ּכֹוכבים, לעֹובד ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּבׁשתּיה;
אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ּומׁשליכֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו
אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
הּמלח לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשתּיה
יינם. סתם ׁשל ּבחבית וכן ּכֹוכבים. לעֹובד הּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכׁשּימּכר

.Ïמּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים
ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה
ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמׁשקה

מעט. מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
ּתקרבת אֹו נעבדין ׁשהיּו ּכגֹון אסּורים? הּמים יהיּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא

ּכֹוכבים. ֲִַָעבֹודת
.‡Ïואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואים - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם ,נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר. הּכל ְְִֶַָֹֻויהיה
.·Ïמּתרֹות והן ידיחם - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ׁשהיה ּבין יׁשן הּיין ׁשהיה ּבין מבּקעֹות, היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה.
ּבהניה, אסּורֹות אּלּו הרי - ּבענבים טעם נֹותן אם ֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחדׁש:

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי - לאו ְֲֲִִֵֵַַָָֻואם
.‚Ïׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - ּתאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים. ּבטעם ְְִֵֵַַַּפֹוגם
.„Ïּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

יחזר ׁשּמא ּכֹוכבים, לעֹובד ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּומּתרֹות
מהן ועֹוּׂשה אֹותן טֹוחן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ליּׂשראל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוימּכרם
ׁשּלא ּכדי יּׂשראל, ּבפני ׁשּלא ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּפת
עֹובדי ּפת ׁשהרי ּכֹוכבים, העֹובד מן יּׂשראל אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיקחּו
את ּבֹודקין אין ולמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּורה, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכֹוכבים
ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ׁשהן מּפני טעם? ּבנֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחּטים

.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין
ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא;

החמ -עם לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין ץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְֲִֵַַַמׁשערין

ה'תשע"א תמוז ה' חמישי יום

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

חרס‡. ׁשל ּבּׂשר2קדרה אֹו נבלה ּבּׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמּׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים

אסּור הּתבׁשיל - ּבּׂשר מין ּבּה ּבּׁשל מין3ואם ּבּה ּבּׁשל ; ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ
טעם ּבנֹותן - .4אחר ְֵֵַַַ

יֹומּה·. ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה הֹואיל5ולא ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ
הּׁשּמן נפּגם לא סֹופרים6ועדין ּומּדברי ּבּקדרה. לא7ׁשּנבלע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ

ּבּה מן9לעֹולם8יבּׁשל יׁשנים חרס ּכלי לֹוקחין אין לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אע"פ1) חכמים אותם שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר הגויים; תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר
מפני חכמים שאסרו דברים להפרישו; מצווין דין בית אם איסור האוכל וקטן גויים; בישולי איסור התורה; מן עיקר להם שאין

בהם. קצה אדם של היתר.2)שנפשו בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל אפשר מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא הלכה ט ובפרק

בחלב. בה להשתמש מנת על טעמו.3)להגעילה, על לעמוד אפשר אי גוי.4)כי אחד.5)וטועמו לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה עברו שלא התוספות לפגם6)ולפירוש טעם נותן יומה, בת אינה אבל

ומותר. יומה.7)הוא בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה לפגם8)שגזרו טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן
לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו איסור.9)מותר, בהן שבישלו מיום ימים כמה עברו אפילו
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קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהעֹובדי
ּובּׁשל לקח ואם ּבאבר. ׁשּועין היּו ואפּלּו לעֹולם. ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּוקערֹות,

והלאה ׁשני מּיֹום מּתר10ּבהן הּתבׁשיל -11. ְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
סעּדה‚. ּתׁשמיׁש ּכלי מּכלי12הּלֹוקח ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

- עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים זכּוכית: ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּתכֹות
מקוה13מטּבילן ּבהן14ּבמי לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָולׁשּתֹות.
מדיחן - וקיתֹונּיֹות מּתרֹות.16ּומטּבילן15ּוצלֹוחּיֹות והן ְְְְְִִִִִֵַָָָֻ

וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּודברים
מגעילן - חּמין ּודברים17ּומחּממי מּתרין. והן ּומטּבילן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

האּור ידי על ּבהן -18ׁשּנׁשּתּמׁש ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבאּור מּתרין.19מלּבנן והן ּומטּבילן קלּפתן ׁשּתּנׁשר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

גדֹולה,„. יֹורה לתֹו קטּנה יֹורה נֹותן מגעילן? ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכיצד
מים עליה יפה20ּוממּלא ּומרתיחּה הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

אֹו21יפה ּבצק ּׂשפתּה על מּקיף - גדֹולה יֹורה היתה ואם . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּומרּתיח. ּׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָטיט,
ועד הדיח ׁשּלא עד אֹו הרּתיח ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻוכּלן

הּׁשּמן ׁשּכל מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין ׁשּבהן22ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ
לפגם טעם ׁשּבארנּו.23נֹותן ּכמֹו הּוא, ְְְִֵֵֶַַַָ

העֹובדי‰. מן הּנלקחין הּסעּדה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻטבילה
טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻּכֹוכבים

סֹופרים24וטהרה מּדברי אּלא לּה25, ורמז אׁשר. ּדבר ּכל : ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וטהר. באׁש ּתעבירּו באׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹיבא
מידי לא ּכֹוכבים, עֹובדי געּולי מידי ּבטהרתן אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמדּבר

האׁש ידי על עֹולה טמאה ל ׁשאין הּטמאים26טמאה. וכל . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ
ּוטבילה, ּבהּזאה - מת וטמאת מּטמאתן, עֹולין ּבטבילה -ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻ

וכיון ּכֹוכבים. עֹובדי ּגעּולי לענין אּלא ּכלל, אׁש ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָואין
עבירתֹו אחר טהרה לֹו הֹוסיף חכמים: אמרּו וטהר, ְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב

ּכֹוכבים עֹובדי מּגעּולי להּתירֹו .27ּבאׁש ְְִִִִֵֵֵַָָ
.Âמּתכֹות ּכלי אּלא זֹו ּבטבילה חּיבּו סעּדה28לא ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

העֹובדי מן הּׁשֹואל אבל ּכֹוכבים. העֹובדי מן ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּנלקחין
ׁשּמׁשּכן אֹו -29ּכֹוכבים, מּתכֹות ּכלי אצלֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מרּתיח30מדיח מלּבן31אֹו להטּביל32אֹו צרי ואינֹו וכן33, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָ
מדיח - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח מרּתיח34אם ואינֹו35אֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

להטּביל חרׁשים36צרי ּכלי וכן להטּביל37. צרי אינֹו -38. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבאבר הּׁשּועין טבילה.39אבל ּוצריכין מּתכֹות ּככלי הן הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ

.Êאֹו ּבאׁש מלּבנּה - ּכֹוכבים העֹובד מן סּכין ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּלֹוקח
ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּבריחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה

קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ּפעמים,40ּפגימֹות עּׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
ורצה יפה ׁשהיתה אֹו ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם צֹונן. ּבּה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָואֹוכל

ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה ּכּלּה.41לאכל מׁשחיזּה אֹו מלּבנּה - ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ
הּׁשחיטה מקֹום מדיח - ׁשּיטהרּנה קדם ּבּה ואם42ׁשחט ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מׁשּבח זה הרי - .43קלף ְֲֵֶַָָֻ
.Áׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחֹוט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹסּכין

ּבצֹונן ּבגדים.44אפּלּו ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.Ëּפי על ואף חכמים. אֹותן אסרּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָויׁש

מן להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו הּתֹורה, מן עּקר לאּסּורן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
לידי ויבאּו יּׂשראל ּבהן יתערבּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהעֹובדי
ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו עּמהן לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנּות.

נס ליין ואפּלּו45לחּוׁש ּבּׁשּוליהן אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לגעּוליהן לחׁש ׁשאין .46ּבמקֹום ְְִֵֵֶֶָָ

.Èואף ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכיצד?

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יומם.10) בני שהם חוששים גויים של כלים שסתם מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו שני טעם11)מיום שנותן
בדיעבד. ומותר הוא טבילה.12)לפגם צריכים אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי שהקונה13)אבל סופרים, מדברי

טבילה. צריך הגוי מן חדשים סאה.14)כלים מארבעים בפחות מטהרים אינם מעיין מי ואפילו סאה. ארבעים בהם שיש במים
הכלים.15) דפנות פני על שנדבקו האיסור שיורי ולא16)להעביר הגוי מן שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר סאה בארבעים

בהם. בחמין.17)נשתמש בהן כשנשתמשו שבלעו האיסור את מהן אחר.18)להוציא נוזל או מים בלי דבר19)ישר, שכל
ליבון. טעון האור ידי על גוי בו הגדולה.20)שנשתמש היורה את כלומר, "אותה" לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, היורה על כלומר,

שתפלוט.21) עד ההגעלה במי שישהנה רבינו כוונת בהן.22)כנראה יומה.23)שנבלעו בת עוסק24)באינה אינו שהכתוב
אסורים. דברים שבלעו בכלים אלא שנטמאו, כלים בטהרת כלל יוצא25)שם שהוא מפני בירושלמי: כמבואר היא חכמים תקנת

ישראל. לקדושת גויים גויים.26)מטומאת גיעולי של האיסור לפליטת רק באה שהתירה27)שהאש באש ההעברה אחרי פירוש.
אחרת. טהרה עוד תוסיף גויים, גיעולי טבילה,28)מאיסור צריכים זכוכית כלי שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא

צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים שהשואל הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו באה לא זו שהלכה מפני ...

טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה שכתב על וסמך להקל29)להטבילם. פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא בעייא
להקל. הולכין דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר בצונן.30)משום בהם שנשתמש דברים הם מגעיל31)אם

חמין. ידי על בהם שנשתמש האור.32)בדברים ידי על בהם שנשתמש אלא33)בדברים אינה הגויים מן שבאו כלים שטבילת
בשואל. ולא ממנו צונן.34)בקנה ידי על שנשתמש חמין.35)בדבר ידי על שנשתמש מכלי36)בדבר למדנו זו שטבילה מפני

בלבד. מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" בהם שנאמר חרס.37)מדין, דומים38)כלי אינם תקנה, להם אין נשברו שאם מכיון
טבילה. צריכים ואין מתכות אחרת.39)לכלי מתכת או עופרת המצופים חרס עבודה.40)כלי שאינה משמע41)קרקע

חמין. בה לאכול רוצה כמו הדין בה השחיטה.42)שלשחוט בית שבדפנות שמנונית כדעת43)ומעביר עצמו על שהחמיר מפני
השמנונית. בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי שעל השחיטה44)רב, ובית הואיל להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה מספיק

כלום. הסכין בלעה לא לא45)צונן לבדו אפילו לשתותו אסור נסך ליין לחוש שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל יין כגון
בהנאה. אפילו ואסור זרה עבודה חומר משום שנאסר יינם" "סתם גזירת היא וזאת גויים. אסור46)בחברת דברים ים.לבליעת
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נאסר ׁשאינֹו מבּׁשל יין ׁשהּוא ּפי ׁשֹותה47על ׁשהיה אֹו , ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשֹותין ואין מּתר. - יּׂשראל הּמסּבה רב היה ואם לבּדֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻמּכליו

ׁשעֹוּׂשין ׁשּלהן ּבהןׁשכר וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים .48מן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּׁשכר הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָואינֹו
אצלֹו יסעד ׁשּמא הּגזרה ׁשעּקר מּתר; - ׁשם וׁשתהּו .49לביתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.‡Èלׁשּתֹותן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
מקֹום עליו50ּבכל גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר יין51. . ְְֵֵֶָָָָָָָָֹ

ּומתנּס.52צּמּוקים ּכיין הּוא הרי - ְְֲִִִִֵֵַַ
.·Èמקֹומֹות יׁש ּכֹוכבים, עֹובדי ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַָָאף

ּבמקֹום ּכֹוכבים העֹובד הּנחּתֹום ּפת ולֹוקחין ּבּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמקּלין
הּדחק. ׁשעת ׁשהּוא מּפני ּובּׂשדה, יּׂשראל נחּתֹום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ׁשעּקר להקל. ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין - ּבּתים ּבעלי ּפת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
יבֹוא - ּבּתים ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹהּגזרה

אצלן. ְְִֶָֹלסעד
.‚Èאֹו יּׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהדליק

העֹובד ׁשהדליק אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ואפה יּׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהדליק
ונער יּׂשראל ּובא ּכֹוכבים העֹובד ואפה מעט53ּכֹוכבים האׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

זֹו הרי - הּפת ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל לאׁש, כבׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
זרק לא ואפּלּו הּפת54מּתרת. ּכל הּתיר - הּתּנּור לתֹו עץ אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין אסּורה.55ׁשּבֹו. ׁשּלהן ׁשהּפת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.„Èאֹו דבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד

חי56ּפריׁשין ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר (מּכל) ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא גזרּו ולא מּתרין. אּלּו הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּתפל ודג ּבּׂשר ּכגֹון חי, ּבּׁשלן57ׁשהּוא אם וירקֹות. ּוביצה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ
עּמֹו יּׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף ועד מּתחּלה ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹהעֹובד

ּכֹוכבים.58ּבבּׁשּולן עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָ
.ÂËׁשלחן על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבּׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהם;

ּתּורמֹוסין ּכגֹון הּפת, אף59את ּכֹוכבים, עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי - חּיין נאכלין ׁשאינן ּפי ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻעל
העֹובד יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהן.

מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ּבסעּדה; אצלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכֹוכבים
עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין - הּפת את ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל

.ÊËהן הרי - ּכֹוכבים עֹובד אֹו יּׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָודגים
אחר ּכֹוכבים עֹובד צלאן ואם ּבּׁשּול, מקצת ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכמֹו

מּתרין - ּבּתחּלה60ּכן ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יּׂשראל ׁשּבּׁשלֹו וכל . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
אֹו ּבּׂשר ּכֹוכבים העֹובד הּניח אם ,לפיכ מּתר. - ּבּסֹוף ְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻּבין

והגיס ּבּבּׂשר יּׂשראל והּפ האׁש ּגּבי על אֹו61קדרה ּבּקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
מּתרׁש זה הרי - ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל .62הּניח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
.ÊÈׁשהכׁשירן עד ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמלחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּדג

זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻלאכילה
קליֹות וכן ּכמבּׁשל. אינֹו -63והמעּׁשן ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין עליהם; גזרּו ולא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּתרין,
ְַָהּקליֹות.

.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין
עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ּכֹוכבים ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהעֹובדי

מלכים ׁשלחן על ׁשעֹולין ּבמקֹום ּפרּפרת64ּכֹוכבים ,65מּׁשּום ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום; ּבכל ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום

הּבּׂשר הּספּגנין66עם וכן ּבּׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ּבקדרה אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
מּׁשּום אף אסּורין - ּבׁשמן ּכֹוכבים העֹובדי אֹותן ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּקֹולין

ּכֹוכבים עֹובדי .67ּגעּולי ְִִֵֵָ
.ËÈ.מּתר זה הרי - לבּׁשּול נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻעֹובד

להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ּכֹוכבים עֹובד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּכיצד?
ואפּלּו68החציר מּתרין, אּלּו הרי - חגבים ּבּה ונתּבּׁשלּו , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

עֹולין ׁשהן וכן69ּבמקֹום ּפרּפרת. מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - הּׂשער להעביר הראׁש חר 70אם ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

חריכה. ּבׁשעת ׁשּנצלּו אזנים ראׁש ְְְֲִִִִִֶַַָָֹּומן
.Îמתּוקין היּו אם ּכֹוכבים: עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִֵֶָָָָָּתמרים

הּבּׁשּול71מּתחּלתן ּומתּקנן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ
אסּורין. אּלּו הרי - ּבינֹונּיים היּו אסּורין; אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָ

.‡Îּבחמץ ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל הרי72קלי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבמים אֹותן ׁשּלׁשין ּוּׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל אסּור. ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָזה

מּתר זה הרי -73. ֲֵֶָֻ
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נסך.47) יין איסור בו אין מבושל התבואה.48)יין ומן אחרים מפירות חיתון.49)כגון לידי ויבואו הדעת את מקרב זה
בלבד.50) בשכר המדובר שם מכירתו.51)בגמרא במקום לשתותו ואסור המצוי דבר הוא שכר צימוקים52)אבל יין תניא,

נסך. יין משום בו יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר הגחלים.53)בדיעבד או העצים ישראל54)את ארץ בני שבין מהדברים
מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, בפת55)לבני שרק משמע

ממש. בבישול ולא עץ קיסם פרי.56)מועיל מלוח.57)מין עץ58)לא קיסם הוספת אבל מותר, בבישולו נשתתף אם רק
מועיל. סעודה.59)אינו בקינוח שאכילתו60)שאוכלים אסור, גוי כן אחר שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא

הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא, הדחק ידי על אכילה צלייה הגוי62)בחש.61)בלא כשמעשה רק וזה
אסור. זה הרי נגמר, הבישול היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר את לקרב רק קטניות63)הועיל או תבואה גרעיני

באש.קלויי אסור.64)ם זה במקום מלכים שולחן על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי וזה65)לפי סעודה לקינוח
מלכים". שולחן על "עולה מיוחדת66)נקרא בקדירה הפולין לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים של כליהם סתם ומשום

ביום.67)לזה. בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם גויים כלי שסתם פוסק, רעים.68)רבינו עשבים
גויים.69) בישול משום בכלל בו אין מלכים שולחן על עולה אינו בשר.70)שאם חיים.71)תלתלי כשהם נאכלים שהם
שמא72) גזירה במים כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים כשלשו ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים

בחומץ. כשעושה חומץ.73)יתירו משום גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין ושעורים חיטים
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נאסר ׁשאינֹו מבּׁשל יין ׁשהּוא ּפי ׁשֹותה47על ׁשהיה אֹו , ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשֹותין ואין מּתר. - יּׂשראל הּמסּבה רב היה ואם לבּדֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻמּכליו

ׁשעֹוּׂשין ׁשּלהן ּבהןׁשכר וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים .48מן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּׁשכר הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָואינֹו
אצלֹו יסעד ׁשּמא הּגזרה ׁשעּקר מּתר; - ׁשם וׁשתהּו .49לביתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.‡Èלׁשּתֹותן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
מקֹום עליו50ּבכל גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר יין51. . ְְֵֵֶָָָָָָָָֹ

ּומתנּס.52צּמּוקים ּכיין הּוא הרי - ְְֲִִִִֵֵַַ
.·Èמקֹומֹות יׁש ּכֹוכבים, עֹובדי ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַָָאף

ּבמקֹום ּכֹוכבים העֹובד הּנחּתֹום ּפת ולֹוקחין ּבּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמקּלין
הּדחק. ׁשעת ׁשהּוא מּפני ּובּׂשדה, יּׂשראל נחּתֹום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ׁשעּקר להקל. ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין - ּבּתים ּבעלי ּפת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
יבֹוא - ּבּתים ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹהּגזרה

אצלן. ְְִֶָֹלסעד
.‚Èאֹו יּׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהדליק

העֹובד ׁשהדליק אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ואפה יּׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהדליק
ונער יּׂשראל ּובא ּכֹוכבים העֹובד ואפה מעט53ּכֹוכבים האׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

זֹו הרי - הּפת ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל לאׁש, כבׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
זרק לא ואפּלּו הּפת54מּתרת. ּכל הּתיר - הּתּנּור לתֹו עץ אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין אסּורה.55ׁשּבֹו. ׁשּלהן ׁשהּפת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.„Èאֹו דבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד

חי56ּפריׁשין ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר (מּכל) ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא גזרּו ולא מּתרין. אּלּו הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּתפל ודג ּבּׂשר ּכגֹון חי, ּבּׁשלן57ׁשהּוא אם וירקֹות. ּוביצה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ
עּמֹו יּׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף ועד מּתחּלה ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹהעֹובד

ּכֹוכבים.58ּבבּׁשּולן עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָ
.ÂËׁשלחן על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבּׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהם;

ּתּורמֹוסין ּכגֹון הּפת, אף59את ּכֹוכבים, עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי - חּיין נאכלין ׁשאינן ּפי ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻעל
העֹובד יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהן.

מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ּבסעּדה; אצלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכֹוכבים
עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין - הּפת את ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל

.ÊËהן הרי - ּכֹוכבים עֹובד אֹו יּׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָודגים
אחר ּכֹוכבים עֹובד צלאן ואם ּבּׁשּול, מקצת ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכמֹו

מּתרין - ּבּתחּלה60ּכן ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יּׂשראל ׁשּבּׁשלֹו וכל . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
אֹו ּבּׂשר ּכֹוכבים העֹובד הּניח אם ,לפיכ מּתר. - ּבּסֹוף ְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻּבין

והגיס ּבּבּׂשר יּׂשראל והּפ האׁש ּגּבי על אֹו61קדרה ּבּקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
מּתרׁש זה הרי - ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל .62הּניח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
.ÊÈׁשהכׁשירן עד ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמלחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּדג

זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻלאכילה
קליֹות וכן ּכמבּׁשל. אינֹו -63והמעּׁשן ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין עליהם; גזרּו ולא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּתרין,
ְַָהּקליֹות.

.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין
עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ּכֹוכבים ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהעֹובדי

מלכים ׁשלחן על ׁשעֹולין ּבמקֹום ּפרּפרת64ּכֹוכבים ,65מּׁשּום ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום; ּבכל ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום

הּבּׂשר הּספּגנין66עם וכן ּבּׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ּבקדרה אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
מּׁשּום אף אסּורין - ּבׁשמן ּכֹוכבים העֹובדי אֹותן ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּקֹולין

ּכֹוכבים עֹובדי .67ּגעּולי ְִִֵֵָ
.ËÈ.מּתר זה הרי - לבּׁשּול נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻעֹובד

להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ּכֹוכבים עֹובד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּכיצד?
ואפּלּו68החציר מּתרין, אּלּו הרי - חגבים ּבּה ונתּבּׁשלּו , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

עֹולין ׁשהן וכן69ּבמקֹום ּפרּפרת. מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - הּׂשער להעביר הראׁש חר 70אם ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

חריכה. ּבׁשעת ׁשּנצלּו אזנים ראׁש ְְְֲִִִִִֶַַָָֹּומן
.Îמתּוקין היּו אם ּכֹוכבים: עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִֵֶָָָָָּתמרים

הּבּׁשּול71מּתחּלתן ּומתּקנן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ
אסּורין. אּלּו הרי - ּבינֹונּיים היּו אסּורין; אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָ

.‡Îּבחמץ ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל הרי72קלי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבמים אֹותן ׁשּלׁשין ּוּׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל אסּור. ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָזה

מּתר זה הרי -73. ֲֵֶָֻ
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נסך.47) יין איסור בו אין מבושל התבואה.48)יין ומן אחרים מפירות חיתון.49)כגון לידי ויבואו הדעת את מקרב זה
בלבד.50) בשכר המדובר שם מכירתו.51)בגמרא במקום לשתותו ואסור המצוי דבר הוא שכר צימוקים52)אבל יין תניא,

נסך. יין משום בו יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר הגחלים.53)בדיעבד או העצים ישראל54)את ארץ בני שבין מהדברים
מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, בפת55)לבני שרק משמע

ממש. בבישול ולא עץ קיסם פרי.56)מועיל מלוח.57)מין עץ58)לא קיסם הוספת אבל מותר, בבישולו נשתתף אם רק
מועיל. סעודה.59)אינו בקינוח שאכילתו60)שאוכלים אסור, גוי כן אחר שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא

הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא, הדחק ידי על אכילה צלייה הגוי62)בחש.61)בלא כשמעשה רק וזה
אסור. זה הרי נגמר, הבישול היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר את לקרב רק קטניות63)הועיל או תבואה גרעיני

באש.קלויי אסור.64)ם זה במקום מלכים שולחן על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי וזה65)לפי סעודה לקינוח
מלכים". שולחן על "עולה מיוחדת66)נקרא בקדירה הפולין לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים של כליהם סתם ומשום

ביום.67)לזה. בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם גויים כלי שסתם פוסק, רעים.68)רבינו עשבים
גויים.69) בישול משום בכלל בו אין מלכים שולחן על עולה אינו בשר.70)שאם חיים.71)תלתלי כשהם נאכלים שהם
שמא72) גזירה במים כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים כשלשו ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים

בחומץ. כשעושה חומץ.73)יתירו משום גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין ושעורים חיטים
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.·Îמּתר - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל הרי74ׁשמן - ׁשאֹוסרֹו ּומי . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָֻ
ּדין ּבית ּפי על ׁשּממרה מּפני ּגדֹול, ּבחטא עֹומד 75זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

הּׁשמן נתּבּׁשל ואפּלּו ואינֹו76ׁשהּתירּוהּו. מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני ּכֹוכבים, עֹובדי ּבּׁשּולי מּפני לא ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנאסר
ׁשהּבּׂשר מּפני ּכֹוכבים, עֹובדי געּולי מּפני ולא חי; 77ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ְִֵֶֶֶַַּפֹוגם
.‚Îמיני מּמּנּו ועּׂשּו ׁשּנתּבּׁשל ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה מּטעם מּתר - .78מתיקה ְִִֶַַָָֻ
.„Îחּמיןׁשל79ּכסּפן ׁשהּוחּמּו ּכֹוכבים ּביֹורה80עֹובדי ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ

הּוא לפּגם טעם ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין .81גדֹולה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
זיתים אֹו יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

מּתרין - האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים אבל82הּכבּוׁשים . ְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֻ
היּו אם וכן אסּורין. - יין עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָחגבים

חמץ עליהן ׁשכר83מזּלפין חמץ ואפּלּו אסּורין.84, - ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
.‰Îמּפני ּכֹוכבים? עֹובדי ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּומּפני

האֹוצר מן הּנלקח ,לפיכ יין. ׁשמרי לתֹוכֹו -85ׁשּמׁשליכין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
.86מּתר ָֻ

.ÂÎיין87הּמּוריס לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום אסּור.88, - ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ּדבר ּבכל מֹורין וכזה מּתר. - הּמּוריס מן יקר הּיין היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻואם
אסּור. ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָׁשחֹוׁשׁשין
אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר ּדבר מערב אדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשאין

להּׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, הּזֹול ְְְְִֵֵֵַַַָָָמערב
.ÊÎמלאכה ׁשעּׂשה אֹו אסּורֹות מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן

ׁשאינֹו89ּבׁשּבת לפי להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
אבל מעצמֹו; ּבׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדעת. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבן
מּדברי ׁשאּסּורן דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהאכילֹו

להרּגילֹו אסּור וכן ואפּלּו90סֹופרים. ּומֹועד, ׁשּבת ּבחּלּול ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ְְִִִֵֶָּבדברים

.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף
ּבקדּׁשה; לחּנכֹו ּכדי ּולהפריׁשֹו, ּבֹו לגער אביו על ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻמצוה

וגֹומר. דרּכֹו ּפי על לּנער חנ ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
.ËÎאדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאסרּו
אֹו91קהה קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לאכל חכמים אסרּו וכן ּבהן. וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹצֹואה
מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ּבכלים מהם,92ולׁשּתֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

סּפרין ׁשל זכּוכית ּוכלי הּכּסא ּבית ּכלי 94ׁשּגֹורעין93ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ּבהן. וכּיֹוצא הּדם את ְֵֶֶֶַַָָָּבהם

.Ïּכלים ּגּבי ועל מזהמֹות, מסאבֹות ּבידים לאכל אסרּו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹוכן
את ּתׁשּקצּו אל ּבכלל אּלּו ּדברים ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻמלכלכים.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - אּלּו מאכלֹות והאֹוכל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפׁשתיכם.

.‡Ïּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
מׁשּקץ ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין
ויתחּיב עצמֹו על ׁשּיביא רעים חלאים על יתר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָנפׁשֹו,

מזּמנים ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ּכדי95ּבנפׁשֹו. , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
יתרחק נפׁשֹו.96ׁשּלא יׁשּקץ ולא אדם ּבני ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

.·Ïיתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל
ׁשּנאמר: הּוא; ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,

אני. קדֹוׁש ּכי קדׁשים והייתם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָוהתקּדׁשּתם
ּכען. ועד מריׁש ּדסּיען. רחמנא ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָּברי
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לאיׁש מצֹות ׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹ

ׁשּלא ב) יאכל. ּכ ואחר לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹתעּׂשה,
ועֹוף. חּיה ּדם לכּסֹות ג) אחד. ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָֹלׁשחט
לקחּה אם האם לׁשּלח ה) הּבנים. על האם לּקח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹד)

הּבנים. ִַַָעל
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק
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חּיה‡. ּבהמה ּבּׂשר לאכל ׁשּירצה מי ׁשּיׁשחֹוט עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמצות
.ּומּצאנ מּבקר וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל. ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף
ואת הּצבי את יאכל ּכאׁשר א מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
הּוא ּובעֹוף ׁשחיטה. לענין ּכבהמה ׁשחּיה למדּת הא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאּיל.
ּדמֹו. את וׁשפ וגֹומר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:

החּיה. ּדם ּכׁשפיכת העֹוף ּדם ׁשּׁשפיכת ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָמלּמד,
ּבהמה·. הּׁשֹוחט ,לפיכ הן. אחת ּבכּלן ׁשחיטה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻוהלכֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השמן.74) התירו דינו ובית וכו'.75)רבי ממרא זקן עליך כותב אני לא ואם אכול, לרב שמואל גויים.76)שאמר בכלי
שבלעו.77) איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר, כלים, של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך מ78)הבלוע לא נאסר פניאינו

ומסריחו. הדבש את פוגם שהבשר מפני גויים, גיעולי מפני ולא חי; שהוא כמות שנאכל מפני גויים, של79)בישולי פסולת
אותן. וחולטין שכר מהן שעשו אותן.80)תמרים שביורה.81)שחלטו האיסור בגזירה82)שמנונית כמבושל אינו שכבוש

כיין.83)זו. אסור גויים של אסור.84)שהחומץ כן גם גויים משם.85)של שלקחו כבושים וחגבים דרכם86)זיתים שאין
הקמעונית. המכירה לפני החנוונים אלא באוצר, עליהם חומץ או יין דגים.87)לזלף המורייס.88)שמן מן זול שהיין במקום

במורייס. יין לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר שהאומן במורייס שאילו בתים, בעלי של במורייס המדובר
מדבריו89) משמע להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה קטן רבינו, כותב יא הלכה כד פרק שבת בהלכות

להפרישו. מצווים תורה שבת.90)שבאיסורי בחילול מרגילו שהוא מפני חותם, לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
זורק". מניחו תולש, מניחו השם91)אבל בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו, תקהינה מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת
מלעיסה". האדם מרחיק הדעת.92)להיותו אנינות מלשון סובלת, הדם.93)אינה קבועות,95)מקיזים.94)מקיזי שעות

היום. ובסוף בוקר העיר.96)לפנות מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו דגים1)בזמנם ועוף; חיה בהמה שחיטת יבאר
הסכין בדיקת בה; ושחט סכין ליבן שוחטין; דבר זה ובאי השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה; צריכים אם וחגבים

שוחטין. ומתי הסכין אורך כמה ודין חכם; לפני סכינו בדק שלא וטבח ואחריה; שחיטה קודם
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וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: מבר - עֹוף אֹו חּיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאֹו
הּבּׂשר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,בר לא ואם הּׁשחיטה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי תעּׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם, על תאכלּו לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
יאכלּנּו. ּכ ואחר ׁשּתמּות עד ּומּניחֹו יפה, יפה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומדיחֹו

היא‚. אסיפתן אּלא ׁשחיטה, צריכים אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָּדגים
להם יּׁשחט ּובקר הצאן אֹומר: הּוא הרי אֹותן. ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמּתרת
ּדגים אסיפת - להם יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומצא
- החסיל אסף נאמר: ּובחגבים וצאן. ּבקר ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכׁשחיטת
- הּמים ּבתֹו מאליהן מתּו אם ,לפיכ לבּדּה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבאסיפה

חּיים. לאכלן ּומּתר ְְִִַָָָָֻֻמּתרין.
אֹותּה„. לפרׁש צרי סתם, ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור וכּמה ׁשֹוחטין? הּבהמה מן מקֹום זה ּבאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָולידע:
והיכן ׁשֹוחטין? ּומתי ׁשֹוחטין? דבר זה ּובאי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה?
את הּמפסידין הּדברים הן ּומה ׁשֹוחטין? וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשֹוחטין?
צּונּו האּלּו הּדברים ּכל ועל הּׁשֹוחט? הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה?
ואכלּת ,צּוית ּכאׁשר וגֹומר מּבקר וזבחּת ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
ּכׁשאר ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל וגֹומר. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשערי
ׁשּבארנּו ּכמֹו מצוה, הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתֹורה

זה. חּבּור ְִִִֶַּבתחּלת
ּכׁשר‰. הּצּואר וכל הּצּואר. הּוא החי מן הּׁשחיטה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָמקֹום

אֹותֹו ׁשּכׁשחֹותכין הּמקֹום מּתחּלת ּבּוׁשט? ּכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּככרס ּפרצין ּפרצין להיֹות ויתחיל ׁשּיּׂשעיר מקֹום עד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּכּוץ

ּבּוׁשט. הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה -ְְִֵֶֶַַָ
.Âאֹו הּוׁשט, ּתרּבץ הּנקרא והּוא זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלמּטה
למעלה: לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.
הּכל - ּובעֹוף אצּבעֹותיו; ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי - וחּיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבבהמה

הּזפק. עד - ּולמּטה וקטנֹו. גדלֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָלפי
.Êּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ׁשחיטה מקֹום הּוא זה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואי

זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

צּואר. נקרא -ְִַָָ
.Áׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ּבמקֹום ׁשּלא בּוׁשט אֹו בּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר

נבלה. ספק זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶָָׁשחיטה
.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר. ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוצרי

ׁשני הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּצדדין
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה והּוׁשט, הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין,
ואם הּׁשֹוחט. יתּכּון ולזה ּבעֹוף. ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן,
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.È.ּפסּולה ׁשחיטתֹו ּבבהמה - הּׁשני וחצי ּכּלֹו האחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשחט

אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף זה, ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו

ּכיון ּכׁשרה. זֹו הרי - הּׂשערה ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן
הּוא. רּבֹו - ׁשהּוא ּכל חציֹו על יתר ְֵֶֶֶַַָָָֻׁשּׁשחט

.‡Èׁשחיטתֹו ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשחט
החתּו מקֹום על וׁשחט ּפסּוק, חציֹו ׁשהיה קנה ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָּפסּולה.
הּׁשלם ּבּמקֹום לׁשחט ׁשהתחיל ּבין לרב, והׁשלימֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמעט
- לרב והׁשלימֹו ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ּבחת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּופגע

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.·Èואם ׁשחיטה. לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּכל

ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא
ּומהיר. זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּיּודע עד עֹומדת, אּסּור ּבחזקת ּבחּייה ּבהמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכל
כׁשרה. ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִֵֶַַָָָּבוּדאי

.„Èמּתכת ׁשל ּבסּכין ּבין ּדבר. ּבכל ׁשֹוחטין? דבר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובאי
וכּיֹוצא האגם, קנה ׁשל ּבקרּומית אֹו ּבזכּוכית אֹו ּבצר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבין
ּבּה יהיה ולא חד, ּפיה ׁשּיהיה והּוא החֹותכין. מּדברים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ּבחּדֹו ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָֻּפגם.

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ּביֹותר קטן הּתלם היה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָואפּלּו
.ÂËׁשחט ואם ּבּה. יׁשחט לא - אחת מרּוח הּזה הּתלם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיה

ּב נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּכׁשרה.ּדר ׁשחיטתֹו - ּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÊËּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ולא ּבהֹולכה ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

אם ּפגם: ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - הביא ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ְְִִֵָָהביא
.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

ּבּה ואין הֹואיל חּדה, ואינּה חלק ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבּה
הּיֹום ּכל ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה. ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּפגם

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה ְְְִֵֶַָָָָעד
.ÁÈמּגעּתּה אּלא חלקה, אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻסּכין

ּבּה ואין הֹואיל ּבאצּבע, מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמּגע
ּבּה. ׁשֹוחטין - ְֲִָָּפגם

.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
לא - ּבּקרקע נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם נעּוצים; ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָיׁשחֹוט

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם. ּבהם ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותן

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדֹות ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
הּקבּועה אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל. ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו. קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּלחי

.·Îסּכין ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור הּסּכין ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלּבן
הּיפה ּבּצד יׁשחֹוט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּצּדּה
הֹואיל ׁשחט, ואם האחר. ּבּצד יׁשחֹוט ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלכּתחּלה.

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט הּיפה ְְִֵֶַַַַָָָָּובּצד
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּומֹוליכּה אצּבעֹו ּבּׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוכיצד
צדדיו, ּוׁשני ּפיה ׁשהן רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּומביאּה

ּבּה. יׁשחֹוט ּכ ואחר ּכלל, ּפגם בּה יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
.„Îּפגם ּבּה מצא ׁשאם הּׁשחיטה. אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
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וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: מבר - עֹוף אֹו חּיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאֹו
הּבּׂשר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,בר לא ואם הּׁשחיטה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי תעּׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם, על תאכלּו לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
יאכלּנּו. ּכ ואחר ׁשּתמּות עד ּומּניחֹו יפה, יפה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומדיחֹו

היא‚. אסיפתן אּלא ׁשחיטה, צריכים אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָּדגים
להם יּׁשחט ּובקר הצאן אֹומר: הּוא הרי אֹותן. ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמּתרת
ּדגים אסיפת - להם יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומצא
- החסיל אסף נאמר: ּובחגבים וצאן. ּבקר ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכׁשחיטת
- הּמים ּבתֹו מאליהן מתּו אם ,לפיכ לבּדּה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבאסיפה

חּיים. לאכלן ּומּתר ְְִִַָָָָֻֻמּתרין.
אֹותּה„. לפרׁש צרי סתם, ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור וכּמה ׁשֹוחטין? הּבהמה מן מקֹום זה ּבאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָולידע:
והיכן ׁשֹוחטין? ּומתי ׁשֹוחטין? דבר זה ּובאי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה?
את הּמפסידין הּדברים הן ּומה ׁשֹוחטין? וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשֹוחטין?
צּונּו האּלּו הּדברים ּכל ועל הּׁשֹוחט? הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה?
ואכלּת ,צּוית ּכאׁשר וגֹומר מּבקר וזבחּת ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
ּכׁשאר ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל וגֹומר. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשערי
ׁשּבארנּו ּכמֹו מצוה, הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתֹורה

זה. חּבּור ְִִִֶַּבתחּלת
ּכׁשר‰. הּצּואר וכל הּצּואר. הּוא החי מן הּׁשחיטה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָמקֹום

אֹותֹו ׁשּכׁשחֹותכין הּמקֹום מּתחּלת ּבּוׁשט? ּכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּככרס ּפרצין ּפרצין להיֹות ויתחיל ׁשּיּׂשעיר מקֹום עד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּכּוץ

ּבּוׁשט. הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה -ְְִֵֶֶַַָ
.Âאֹו הּוׁשט, ּתרּבץ הּנקרא והּוא זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלמּטה
למעלה: לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.
הּכל - ּובעֹוף אצּבעֹותיו; ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי - וחּיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבבהמה

הּזפק. עד - ּולמּטה וקטנֹו. גדלֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָלפי
.Êּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ׁשחיטה מקֹום הּוא זה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואי

זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

צּואר. נקרא -ְִַָָ
.Áׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ּבמקֹום ׁשּלא בּוׁשט אֹו בּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר

נבלה. ספק זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶָָׁשחיטה
.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר. ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוצרי

ׁשני הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּצדדין
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה והּוׁשט, הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין,
ואם הּׁשֹוחט. יתּכּון ולזה ּבעֹוף. ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן,
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.È.ּפסּולה ׁשחיטתֹו ּבבהמה - הּׁשני וחצי ּכּלֹו האחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשחט

אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף זה, ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו

ּכיון ּכׁשרה. זֹו הרי - הּׂשערה ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן
הּוא. רּבֹו - ׁשהּוא ּכל חציֹו על יתר ְֵֶֶֶַַָָָֻׁשּׁשחט

.‡Èׁשחיטתֹו ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשחט
החתּו מקֹום על וׁשחט ּפסּוק, חציֹו ׁשהיה קנה ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָּפסּולה.
הּׁשלם ּבּמקֹום לׁשחט ׁשהתחיל ּבין לרב, והׁשלימֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמעט
- לרב והׁשלימֹו ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ּבחת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּופגע

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.·Èואם ׁשחיטה. לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּכל

ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא
ּומהיר. זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּיּודע עד עֹומדת, אּסּור ּבחזקת ּבחּייה ּבהמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכל
כׁשרה. ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִֵֶַַָָָּבוּדאי

.„Èמּתכת ׁשל ּבסּכין ּבין ּדבר. ּבכל ׁשֹוחטין? דבר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובאי
וכּיֹוצא האגם, קנה ׁשל ּבקרּומית אֹו ּבזכּוכית אֹו ּבצר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבין
ּבּה יהיה ולא חד, ּפיה ׁשּיהיה והּוא החֹותכין. מּדברים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ּבחּדֹו ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָֻּפגם.

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ּביֹותר קטן הּתלם היה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָואפּלּו
.ÂËׁשחט ואם ּבּה. יׁשחט לא - אחת מרּוח הּזה הּתלם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיה

ּב נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּכׁשרה.ּדר ׁשחיטתֹו - ּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÊËּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ולא ּבהֹולכה ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

אם ּפגם: ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - הביא ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ְְִִֵָָהביא
.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

ּבּה ואין הֹואיל חּדה, ואינּה חלק ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבּה
הּיֹום ּכל ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה. ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּפגם

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה ְְְִֵֶַָָָָעד
.ÁÈמּגעּתּה אּלא חלקה, אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻסּכין

ּבּה ואין הֹואיל ּבאצּבע, מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמּגע
ּבּה. ׁשֹוחטין - ְֲִָָּפגם

.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
לא - ּבּקרקע נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם נעּוצים; ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָיׁשחֹוט

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם. ּבהם ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותן

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדֹות ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
הּקבּועה אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל. ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו. קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּלחי

.·Îסּכין ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור הּסּכין ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלּבן
הּיפה ּבּצד יׁשחֹוט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּצּדּה
הֹואיל ׁשחט, ואם האחר. ּבּצד יׁשחֹוט ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלכּתחּלה.

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט הּיפה ְְִֵֶַַַַָָָָּובּצד
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּומֹוליכּה אצּבעֹו ּבּׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוכיצד
צדדיו, ּוׁשני ּפיה ׁשהן רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּומביאּה

ּבּה. יׁשחֹוט ּכ ואחר ּכלל, ּפגם בּה יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
.„Îּפגם ּבּה מצא ׁשאם הּׁשחיטה. אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
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נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי - הּׁשחיטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין - הּסימנים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת ּכל ּבין לבּדק צרי - רּבים עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות
ּפגּומה סּכין ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואחת.

הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל הרי -ְְֲֲִִֵֵֵַַָָֹ
.‰Îוׁשבר ׁשחיטה, אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָֹּבדק

ּפגּומה ּומצאּה ּבדק ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
הּקׁשה ּבּדבר ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשאבדה אֹו הּסּכין, ּבדק ולא ּפׁשע אם וכן ּבּה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשּבר

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא עד ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּכין
.ÂÎ,חכם לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה ּובדּוקהוׁשחט יפה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ותהיה אחרת ּפעם עצמֹו על ׁשּיסמ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחֹוט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּפגּומה
טרפה. ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבּׂשר ּכל על ּומכריזין אֹותֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומנּדין

.ÊÎׁשּלא והּוא ׁשהּוא. ּכל ׁשּׁשֹוחט? הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּכּמה
הּקטן האזמל ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק דבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיהיה

ּבֹו. ְֵַוכּיֹוצא
.ÁÎוהּוא ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּומתי

ׁשחט ואם ּיעּׂשה. מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְֲִֵֵַָָָּבאפלה

.ËÎּפי על אף ּבׁשֹוגג, ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָהּׁשֹוחט
על מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים ְְִִִֵַָָיֹום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשֹוחטין‡. ׁשאין העזרה. מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל
אסּור - החּלין אבל ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבעזרה
אֹומר הּוא וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֳֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
וגֹומר, יי יבחר אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק ּכי ּתאוה: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבבּׂשר
למדּת, הא .ּבׁשערי ואכלּת וגֹומר, ּומּצאנ מּבקר ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹוזבחּת
ה'. ּבחר אׁשר לּמקֹום חּוץ אּלא ּתאוה ּבּׂשר ׁשֹוחטין ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ּבכל·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה
טהֹור הּבּׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻהּׁשערים;
אֹותֹו, וקֹוברים ּבֹו. וכּיֹוצא ּבחלב ּכבּׂשר ּבהניה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָואסּור
ּכֹוכבים עֹובד לאכילת אֹו לרפּואה ׁשחט אפּלּו אסּור. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָואפרֹו
ועֹובד והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. להאכיל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאֹו
ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצא והּׁשֹוחט ׁשּׁשחט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ּבעזרה הּטמאים ועֹוף ְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻחּיה

להכניסן‚. אסּור החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻולא
והכניסן עבר ואם ופת. ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלעזרה,
הן. קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

חּלין מּבּׂשר ּכזית האֹוכל אֹו ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻֻוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ְְֲֲִִֶַַַַָָָׁשּנׁשחטּו

נׁשחטה„. אם חּלין, ּוולדּה ׁשלמים זֹו ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:
אֹותֹו לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבעזרה

מקֹום. ְִָּברחּוק
עֹובד‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין

מלא לכלי יׁשחֹוט ולא לּמים. ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹמים
יׁשחֹוט ולא ׁשחט. ּבּמים ׁשּתראה לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמים,
עבֹודת עֹובדי ּדר ׁשּכן הּגּמא, לתֹו ולא הּכלים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻּבתֹו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם ְְְִִִֵַָָָָּכֹוכבים.
.Âוכן ּבהן. נראית הּצּורה ׁשאין עכּורין, מים לכלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשֹוחטין

לא ּובּׁשּוק לּגּמא. ויֹורד ׁשֹותת והּדם לּגּמא, חּוץ ְְֵֵֵַַַַָָָֹֻֻׁשֹוחט
ּבּׁשּוק לּגּמא ׁשחט ואם הּמינים. את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעּׂשה
הּוא. מין ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ה על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ויֹורדּומּתר ּדפן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר ְִִִֵֵַַַַַָֹֻלּמים.

.Êּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר את מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכיצד
עֹומדת ׁשהיתה ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ׁשּׁשֹוחט. ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד
ּכׁשרה. זֹו הרי - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָואחז

.Áׁשּנׁשחט עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנעץ
וסּכין למּטה הּבהמה צּואר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּמא - הּסּכין מן למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלמעלה;
ואין והבאה, הֹולכה ּבלא ותחת ּגּופּה ּבכבד הּבהמה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּתרד
ׁשהיה ּבין עֹוף, היה אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָזֹו
ׁשחיטתֹו - מּמּנּו למּטה אֹו הּנעּוצה הּסּכין מן למעלה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצּוארֹו

ְֵָּכׁשרה.
.Ëולא הביאּה אֹו הביאּה ולא הּסּכין את והֹולי ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹהּׁשֹוחט

ׁשחת עד והביא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - וׁשחט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוליכּה
הביא אֹו הביא ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָֹֹהראׁש
ּבהבאה אֹו ּבלבד ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז הֹולי ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹולא
הּנׁשחט מּצּוארי צוארים ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבלבד:
ׁשני ׁשחט ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - לאו ואם ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּכאחד ְְְִִֵֶָָָָראׁשים
.Èאחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

ׁשני ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין
ׁשחט והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה.
על ואף ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמקֹום
העּׂשּויה ׁשחיטה וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּפי

ּכׁשרה. - ּכמסרק העּׂשּויה ּוׁשחיטה ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֻּכקלמֹוס
.‡Èׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה, צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ּׂשחֹוק, דר אֹו ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדם;1) מכח שאינה שחיטה ודין שוחטין; מקום זה ובאי חולין; וולדה שלמים זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט יבאר
זרה. לעבודה דמה לזרוק והשוחט קדשים; לשם והשוחט כוונה; צריכה אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין

dhigy zekld - fenz 'e iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל ּבהליכתּה, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָּוׁשחטּה
ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲִֵֵָָוׁשעּורּה

.·Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ
אֹותם רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו, רעה רּוח ׁשאחזּתּו ּומי ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָדעּתֹו
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה; זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּׁשחטה ּפי על אף ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה,
ׁשאינֹו ּפי על ואף אדם הּזֹובח ׁשּיהיה עד - וזבחּת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. ְְִִִֵַָמתּכּון
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וּׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר את וּׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין
ׁשּבאּו עד הּמים את אדם ּפטר ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָונׁשחט
ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוסּבבּו
ראׁשֹונה, ּבסביבה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹמּכח
אינּה - ּולאחריה ׁשנּיה מּסביבה אבל האדם; מּכח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהיא

ּבהּלּוכן. הּמים מּכח אּלא האדם, ְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹמּכח
.„Èלׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט

אּלאנהרֹות לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף מדּברֹות, לׁשם , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלרפּואה,
אֹו הּים מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה. ׁשחיטתֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אסּורה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּומּזלֹות לכֹוכבים אֹו ההר ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמּזל

ּכֹוכבים. עבֹודת ּתקרבת ּככל ְְֲֲִִֶַַָָָָֹּבהניה
.ÂËאֹו ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלמדין אסּורה. זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהקטיר
ׁשּמחׁשבה ּבפנים, הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין ּבחּוץ ְְֲֲֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמחׁשבה
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבהן, ּפֹוסלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכזֹו

.ÊËאֹו ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹׁשחטּה
מּספק; אסּורה זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהקטיר

ׁשחט. ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו, על הֹוכיח סֹופֹו ְְֲִִֶַַַַָָָָָָׁשּמא
.ÊÈ- ּכמֹותן ונּדרים ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט

לׁשם ׁשחט ּבחּוץ. קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּונדבה ּבנדר ּבאין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר לדבר דֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ּתלּוי, אׁשם לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוהּנּדב.
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעּׂשר, לׁשם ּבכֹור, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָלׁשם

.ËÈׁשחיטתֹו - לחּטאתי ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה
קרּבן לֹו היה לׁשםּפסּולה. ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָ

ּבֹו. המיר ׁשהרי ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּתמּורת

.Îלעֹולתי זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּונדבה, ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה -ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ואין בעֹולה. ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהרי
לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול - הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף נזיר, ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָעֹולת

הּנדרים. מן נדר ְְִִִֶֶַַָהּנזירּות
.‡Îּדבר לׁשם מתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכלל, ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
ּפסּולה. זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻואפּלּו
ּדבר לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
ׁשּתפּות; ּבּה לֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּפסּול
אדם ׁשאין אסּורה; אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּיּׂשראל

.·Îׁשהעֹובד ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ׁשּׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל
ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּׁשּירצה מה לכל מתּכּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכֹוכבים
הּבהמה. ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, למחׁשבת אּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחֹוׁשׁשין
- קטן היה אפּלּו ליּׂשראל, ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ,ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלפיכ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ְְְְִִֵֵֶָָָׁשחיטתֹו

ה'תשע"א תמוז ו' שישי יום
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הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה
ּדרסה,ׁשח ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן. אחת ּבכל להּזהר יטה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ועּקּור. הגרמה ְְֲִַָָָָחלדה,
קדם·. ידֹו והגּביּה לׁשחט ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה

ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה ּבאנס,2ׁשּיגמר ּבין ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ּכדי ׁשהה אם הּׁשחיטה: את וגמר אחר אֹו הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוחזר
ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ויׁשחֹוט וירּביצּנה הּבהמה את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיגּביּה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - זה מּכדי ּפחֹות ׁשהה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָואם
ּבהמה‚. ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיתּה ׁשעּור - דּקה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּיגּביהּנה ּכדי - גּסה היתה ואם ויׁשחֹוט. וירּביצּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָדּקה
דּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי - ּובעֹוף ויׁשחֹוט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוירּביצּנה

ויׁשחֹוט. ְְְְִִֶַָוירּביצּנה
מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל

נבלה ספק זֹו הרי וירּביצּנה3- ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּוכדי

גמּורה נבלה.4ׁשחיטה ספק זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵָָָ
ּפי‰. על אף ּבבהמה, ׁשנים רב אֹו ּבעֹוף אחד רב ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחט

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובדיקת1) מחיים; נבלות שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום כל כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר
השוחט.2)הוושט. ודעת בכוונת תלוי נבילה.3)שאינו ספק היא ולכן לא, או מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו

נבלה.4) ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה ואם הסימנים. רוב היינו
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ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל ּבהליכתּה, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָּוׁשחטּה
ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲִֵֵָָוׁשעּורּה

.·Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ
אֹותם רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו, רעה רּוח ׁשאחזּתּו ּומי ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָדעּתֹו
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה; זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּׁשחטה ּפי על אף ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה,
ׁשאינֹו ּפי על ואף אדם הּזֹובח ׁשּיהיה עד - וזבחּת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. ְְִִִֵַָמתּכּון
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וּׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר את וּׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין
ׁשּבאּו עד הּמים את אדם ּפטר ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָונׁשחט
ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוסּבבּו
ראׁשֹונה, ּבסביבה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹמּכח
אינּה - ּולאחריה ׁשנּיה מּסביבה אבל האדם; מּכח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהיא

ּבהּלּוכן. הּמים מּכח אּלא האדם, ְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹמּכח
.„Èלׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט

אּלאנהרֹות לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף מדּברֹות, לׁשם , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלרפּואה,
אֹו הּים מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה. ׁשחיטתֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אסּורה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּומּזלֹות לכֹוכבים אֹו ההר ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמּזל

ּכֹוכבים. עבֹודת ּתקרבת ּככל ְְֲֲִִֶַַָָָָֹּבהניה
.ÂËאֹו ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלמדין אסּורה. זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהקטיר
ׁשּמחׁשבה ּבפנים, הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין ּבחּוץ ְְֲֲֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמחׁשבה
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבהן, ּפֹוסלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכזֹו

.ÊËאֹו ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹׁשחטּה
מּספק; אסּורה זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהקטיר

ׁשחט. ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו, על הֹוכיח סֹופֹו ְְֲִִֶַַַַָָָָָָׁשּמא
.ÊÈ- ּכמֹותן ונּדרים ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט

לׁשם ׁשחט ּבחּוץ. קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּונדבה ּבנדר ּבאין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר לדבר דֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ּתלּוי, אׁשם לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוהּנּדב.
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעּׂשר, לׁשם ּבכֹור, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָלׁשם

.ËÈׁשחיטתֹו - לחּטאתי ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה
קרּבן לֹו היה לׁשםּפסּולה. ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָ

ּבֹו. המיר ׁשהרי ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּתמּורת

.Îלעֹולתי זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּונדבה, ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה -ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ואין בעֹולה. ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהרי
לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול - הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף נזיר, ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָעֹולת

הּנדרים. מן נדר ְְִִִֶֶַַָהּנזירּות
.‡Îּדבר לׁשם מתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכלל, ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
ּפסּולה. זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻואפּלּו
ּדבר לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
ׁשּתפּות; ּבּה לֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּפסּול
אדם ׁשאין אסּורה; אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּיּׂשראל

.·Îׁשהעֹובד ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ׁשּׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל
ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּׁשּירצה מה לכל מתּכּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכֹוכבים
הּבהמה. ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, למחׁשבת אּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחֹוׁשׁשין
- קטן היה אפּלּו ליּׂשראל, ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ,ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלפיכ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ְְְְִִֵֵֶָָָׁשחיטתֹו
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הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה
ּדרסה,ׁשח ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן. אחת ּבכל להּזהר יטה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ועּקּור. הגרמה ְְֲִַָָָָחלדה,
קדם·. ידֹו והגּביּה לׁשחט ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה

ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה ּבאנס,2ׁשּיגמר ּבין ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ּכדי ׁשהה אם הּׁשחיטה: את וגמר אחר אֹו הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוחזר
ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ויׁשחֹוט וירּביצּנה הּבהמה את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיגּביּה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - זה מּכדי ּפחֹות ׁשהה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָואם
ּבהמה‚. ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיתּה ׁשעּור - דּקה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּיגּביהּנה ּכדי - גּסה היתה ואם ויׁשחֹוט. וירּביצּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָדּקה
דּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי - ּובעֹוף ויׁשחֹוט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוירּביצּנה

ויׁשחֹוט. ְְְְִִֶַָוירּביצּנה
מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל

נבלה ספק זֹו הרי וירּביצּנה3- ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּוכדי

גמּורה נבלה.4ׁשחיטה ספק זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵָָָ
ּפי‰. על אף ּבבהמה, ׁשנים רב אֹו ּבעֹוף אחד רב ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחט
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובדיקת1) מחיים; נבלות שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום כל כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר
השוחט.2)הוושט. ודעת בכוונת תלוי נבילה.3)שאינו ספק היא ולכן לא, או מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו

נבלה.4) ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה ואם הסימנים. רוב היינו
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זֹו הרי - הּסימנין חתיכת וגמר וחזר הּיֹום חצי ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּׁשהה
זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ּבּׂשר5ּכמחּתמּתרת; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ְַָהּׁשחּוטה.
.Âלבּדֹו ּבּקנה -7חציֹו6ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
הּקנה רב ּבּוׁשט8ׁשחט ׁשּנּקב ּכּׁשעּור,9אֹו וׁשהה ׁשהּוא ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבין
אֹו ׁשהּבהמה מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה הּקנה רב ׁשּנפסק ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעֹוף

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּה, מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנבלה,
.Êׁשאם ּכלל. ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

וגמר ּכׁשחזר ׁשחיטתֹו; נגמרה ּכבר - וׁשהה הּקנה רב ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
הּקנה ּבמעּוט ׁשחט ואם הּוא. ּבּׂשר מחּת הרי10- - וׁשהה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

נבלה מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה; זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָזה
הּקנה. רב ׁשּיּפסק ִֵֶֶַַָָֹעד

.Áּבֹו11ׁשחט וׁשהה יֹודע12העֹוף ואינֹו הּוׁשט13, נּקב אם ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אחר ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב לא ,14אֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

מּבפנים הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, עד נמצאת15ּומּניחֹו לא אם . ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּוכׁשרה. נּקב, ׁשּלא ּבידּוע - ּדם טּפת ְְִִֵֶַַַָָָֹּבֹו

.Ëלסימן,16חלדה סימן ּבין הּסּכין ׁשהכניס ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּתחּתֹון ׁשּׁשחט ּבין למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבין

ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשחיטה דר ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלמּטה,
.È,ּכדרּכן הּסימנים ׁשני וׁשחט העֹור ּתחת הּסּכין את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהכניס

ׁשּפרס אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻאֹו

הּמטלית,17מטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָ
ׁשחט אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי - ּגלּויה הּסּכין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
- ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, הּסימנים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמעּוט

נבלה. ספק זֹו ְְֲֵֵֵָהרי
.‡È18ּדרסהּכדר הּצּואר, על ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ולא הֹולכה ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּכין
למּטה,19הֹובאה וחת ודחק הּצּואר על הּסּכין ׁשהּניח אֹו ; ְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות, אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות
.·Èלמעלה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ּבמקֹום20הגרמה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּקנה ּבסֹוף יׁש חּטים ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה. ראּוי 21ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מהן ׁשּיר אם החּטים: ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה

למעלה ׁשהּוא מּׁשּפּוי22ּכל ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואם24ּולמּטה23ּכֹובע לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא , ְְְְִִִִַַַָָָָָ

זֹו הרי - מהן למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום, מהן ׁשּיר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
ּופסּולה. ְְֶֶָֻמגרמת

.‚Èהאחד רב הּׁשנים25ׁשחט רב הּׁשחיטה26אֹו והׁשלים , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
ּכׁשרה זֹו הרי - ּבהגרמה אֹו הּׁשעּור27ּבדרסה נׁשחט ׁשהרי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה הגרים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָּכראּוי.
ׁשליׁש28ּכׁשרה וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ׁשחט . ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ּכׁשרה - והגרים29האחרֹון וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָ
ּפסּולה זֹו הרי - האחרֹון ּבין30ׁשליׁש החליד, אֹו ּדרס ואם . ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּפסּולה. זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין הראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבּׁשליׁש
.„Èהּגרּגרת ׁשּנעקרה ּכגֹון ּכיצד? אֹו31עּקּור הּקנה, והיא , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מהן אחד ונׁשמט ׁשחיטה.32הּוׁשט, ּגמר קדם ׁשניהן אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה בו.6)ואין ושחט לבדו הקנה בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי שיודע
הצוואר.7) בעור כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה מכיון שחיטה. אינה הקנה חצי שצריכה8)חיתוך בבהמה

הסימנים. שני בעוף.9)שחיטת בין בבהמה בחציו.10)בין אפילו בקנה.11)או לשחוט הראשון.12)התחיל בחציו
בדיקה.13) עושין ספק ידי לחוש14)לצאת שיש מפני רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את שוחטים לא אבל

היה ולא זו בשחיטה עכשיו נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר קל מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך
שיחשוב כדין, שלא לפסול ויבוא וינקבו בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך, או כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם,

הי מקודם.שהוושט נקוב החיצון15)ה בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין מפני במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ
בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת ואפילו לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא הוושט מתחבאת16)של שהסכין

הצוואר.17)ומתכסה. ועל הסכין על מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, ופוסק.18)בעיא בכוח הסכין את שדוחק
כשרה.19) שחיטתו הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא זו לא עשה לשחיטה.20)שלא ראוי שאינו במקום
אותן21) מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן האחרות אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות הוא שהקנה דע

הקול ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין יש העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי את ומחברת
חיטים. נקראין והם בשר של גרעינים שני כמין יש זה כובע שיפוי ובסוף הראש.22)יוצא. קטן23)לצד בשר אותו זה אין

קולמוס, כמין חדוד ונעשה וכלה הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע כמין אלא הקול, את לעכב הקנה פי על שנופל
כובע. שיפוי נקרא שיפוי ולעלות.24)ואותו לשפע הכובע שיתחיל בבהמה.26)בעוף.25)קודם הסימנים שני של

כראוי,27) השיעור שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף אחד סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה, רבינו למד
ודר ששהייה הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב. שחיטת אחרי שכשר ודרסה, בהגרמה הדין וחלדהוהוא סה

חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר, של וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה ורק נבלה ספק האחרון במיעוט
במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק היא הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון שחיטה, במקום הם

כראוי. השיעור שנשחט אחרי מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי כדרכו28)שחיטה הרוב שחט סוף סוף שהרי
פסול. בוושט אבל בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. רוב29)במקום שיש מכיון אלא אחת, ובבת רצוף רוב צריך שאין

כשרה. שחיטה היא הרי הסימנים, של בהיקפם בשחיטה.30)שחוט רוב כאן רובם.31)שאין או כולם הסימנים שנתדלדלו
אפשר32) אי שעה באותה שנשמט הואיל פסולה, השחיטה שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה ממקומו.

dhigy zekld - fenz 'e iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבעֹוף אחד ׁשחט אם הּסימן33אבל נׁשמט ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - .34הּׁשני ְְִִֵֵַָָ

.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט
הּׁשנ35ּפסּולה ונמצא מהן אחד ׁשחט ידּוע. ואין ׁשמּוט, י ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט ׁשחיטה קדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאם
ְֵָנבלה.

.ÊËׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ּכׁשרה36נמצא זֹו הרי ׁשּוּדאי37- . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
היה - ׁשחיטה קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר

נׁשחט. ולא ְְְְִִֵַָֹמתּדלּדל
.ÊÈאמּורים ּדברים ּבידֹו38ּבּמה הּסימנין ּתפס ׁשּלא ? ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

אחר ׁשּתּׁשחט אפׁשר - וׁשחט ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
נמצאת אם ,ּולפיכ זֹו39העּקּור. הרי - ּוׁשחּוטה ׁשמּוטה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

נבלה. ְְֵֵָספק
.ÁÈנבלה זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ,40ּכל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנה אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואם
מׁשה צּוה ּכאׁשר ּכׁשרה, ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמֹוציא
הרי - ּבׁשחיטה ספק וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשלֹום, עליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָרּבנּו
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מּמּנה והאֹוכל נבלה, ספק .41הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

.ËÈחסרה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהמה
ׁשּנחּת42ּכׁשּתרּבץ ּכמֹו נבלה, זֹו הרי ונחלקה43- חציּה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין גּופֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשני
עּמּה ּבּׂשר ורב אֹו44מפרקּתּה ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ

הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפסק
מחּיים45לׁשחיטה נבלה זֹו הרי מֹועלת46- הּׁשחיטה ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹוף ואחד הּבהמה ואחד האּלה.47ּבּה. הּדברים ּבכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.Î.לבן והּפנימי אדם, החיצֹון לּוׁשט: לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּכׁשרה - ּבלבד מהן האחד ׁשהּוא48נּקב ּבכל ׁשניהן נּקבּו ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה. זֹו הרי - לׁשחיטה הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום

הּנקב הּׁשחיטה49ּבמקֹום אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נבלה - זה ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהם נּקבּו ּבּה. .50מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Îּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט ,51נּקב ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא זֹו52והרי הרי - ּבּוׁשט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה; ואינֹו53ספק הּנקב ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל לֹו;54נראה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּוׁשט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּתמיד. הּקֹוצים אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשרב

.·Îמּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין - מּבפנים55וׁשט אּלא ּכיצד?56, . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקּוב. ׁשהיה ּבידּוע - ּדם טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק. ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹופכֹו

.‚Îחללּה רב ׁשּנפסק לׁשחיטה57ּגרּגרת הראּוי -58ּבמקֹום ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
נבלה זֹו ּכאּסר59הרי נּקבה אם וכן קטּנים60. נקבים נּקבה .61: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ

לרּבּה מצטרפין - הם חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים ואם62אם ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
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הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, פוסל.33)לשחוט סימנים עיקור בעוף כראוי34)שגם שיעורו נשחט שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר הנשמט.35)והשימוט את ולא האחר הסימן את ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל

נשחט.36) שלא הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה שאם37)בסוף שחוטה", שתיעשה לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,
נשחט. היה ולא למטה יורד היה השחיטה לפני הסימן שחוטה.38)נשמט נעשית שמוטה אם39)שאין יודע ואינו זמן לאחר

שח קודם ונשמטו בידו הסימנים נשמטו.תפס השחיטה ואחר תפס, לא או נבלה.40)יטה בשחיטתה שנפסלה ככל41)כל
סופרים. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק על דרך42)העובר רש"י: ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך

רבוצה. כשהיא חסרונה ניכר וזו ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ נחתכה43)הבהמה לדין שווה הירך ניטל דין כלומר,
חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, רבינו נתכוון לא אבל נבלה, שתיהן הצוואר.44)חצייה, שאחורי בשר רוב עמה נפסק

נבילה.45) ולא טריפה היא הרי הוושט בתורבץ נקב שאינה46)אבל הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל הדברים, בשאר
בחיים. טריפה).47)מטמאה כן (גם בעוף כנגדן בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, שלא48)תני שהשני כשר, זה בלא זה

מגין. שחיט.49)ניקב קא נקב במקום כשרה50)שמא וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי אחרים שבאיברים פי על ואף
זה כנגד זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ להתפשט שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם כשניקבו

מגין. עור יהיה מתקיימת.51)ולא אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב שם:52)אם בגמרא בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר
מבחוץ. נקיבתו נראה ואינו הוושט לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט, קוץ לו דם53)ישב קורט אין אפילו

כ שלא עודבוושט. שם וברש"י מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, עולא
בחרבותם. אותהן וברא מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא בוושט.54)פירוש תחוב טיפת55)ואינו ואין אדום החיצון העור

עצמם. הסימנים שיאדימו עד טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין בין בו, ניכרת קטנה שלו56)דם הפנימי העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת שהיא57)לבן הגדולה מהטבעת חוץ כולן, הטבעות וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת

את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר של ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי הסמוכה העליונה
בצידו ודק לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור, סמוך הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות. קצות
החלל, שליש עם העור מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר ולרוחב ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני.
בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה עב הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק
לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון ובמיעוט לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת, היא למפרקת מעור

לרוב. משלים אינו (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה כגון58)שאינה לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף אלא59)מראש זה לחדש בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו כתב כבר

עובייה. ברוב ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה ופסק הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה האיטלקי.60)להורות
פוסק, רבינו נבלה. נקראת והיא כפסוקה כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה בנקובת מטריף אינו רבינו וכנראה

מכאיסר. יתר צריך ואין נבלה מצומצם כאיסר כנפה.61)שאפילו ופסוקת62)ניקבה - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
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ּבעֹוף אחד ׁשחט אם הּסימן33אבל נׁשמט ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - .34הּׁשני ְְִִֵֵַָָ

.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט
הּׁשנ35ּפסּולה ונמצא מהן אחד ׁשחט ידּוע. ואין ׁשמּוט, י ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט ׁשחיטה קדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאם
ְֵָנבלה.

.ÊËׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ּכׁשרה36נמצא זֹו הרי ׁשּוּדאי37- . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
היה - ׁשחיטה קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר

נׁשחט. ולא ְְְְִִֵַָֹמתּדלּדל
.ÊÈאמּורים ּדברים ּבידֹו38ּבּמה הּסימנין ּתפס ׁשּלא ? ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

אחר ׁשּתּׁשחט אפׁשר - וׁשחט ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
נמצאת אם ,ּולפיכ זֹו39העּקּור. הרי - ּוׁשחּוטה ׁשמּוטה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

נבלה. ְְֵֵָספק
.ÁÈנבלה זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ,40ּכל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנה אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואם
מׁשה צּוה ּכאׁשר ּכׁשרה, ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמֹוציא
הרי - ּבׁשחיטה ספק וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשלֹום, עליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָרּבנּו
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מּמּנה והאֹוכל נבלה, ספק .41הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

.ËÈחסרה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהמה
ׁשּנחּת42ּכׁשּתרּבץ ּכמֹו נבלה, זֹו הרי ונחלקה43- חציּה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין גּופֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשני
עּמּה ּבּׂשר ורב אֹו44מפרקּתּה ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ

הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפסק
מחּיים45לׁשחיטה נבלה זֹו הרי מֹועלת46- הּׁשחיטה ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹוף ואחד הּבהמה ואחד האּלה.47ּבּה. הּדברים ּבכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.Î.לבן והּפנימי אדם, החיצֹון לּוׁשט: לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּכׁשרה - ּבלבד מהן האחד ׁשהּוא48נּקב ּבכל ׁשניהן נּקבּו ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה. זֹו הרי - לׁשחיטה הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום

הּנקב הּׁשחיטה49ּבמקֹום אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נבלה - זה ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהם נּקבּו ּבּה. .50מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Îּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט ,51נּקב ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא זֹו52והרי הרי - ּבּוׁשט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה; ואינֹו53ספק הּנקב ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל לֹו;54נראה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּוׁשט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּתמיד. הּקֹוצים אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשרב

.·Îמּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין - מּבפנים55וׁשט אּלא ּכיצד?56, . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקּוב. ׁשהיה ּבידּוע - ּדם טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק. ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹופכֹו

.‚Îחללּה רב ׁשּנפסק לׁשחיטה57ּגרּגרת הראּוי -58ּבמקֹום ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
נבלה זֹו ּכאּסר59הרי נּקבה אם וכן קטּנים60. נקבים נּקבה .61: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ

לרּבּה מצטרפין - הם חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים ואם62אם ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, פוסל.33)לשחוט סימנים עיקור בעוף כראוי34)שגם שיעורו נשחט שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר הנשמט.35)והשימוט את ולא האחר הסימן את ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל

נשחט.36) שלא הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה שאם37)בסוף שחוטה", שתיעשה לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,
נשחט. היה ולא למטה יורד היה השחיטה לפני הסימן שחוטה.38)נשמט נעשית שמוטה אם39)שאין יודע ואינו זמן לאחר

שח קודם ונשמטו בידו הסימנים נשמטו.תפס השחיטה ואחר תפס, לא או נבלה.40)יטה בשחיטתה שנפסלה ככל41)כל
סופרים. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק על דרך42)העובר רש"י: ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך

רבוצה. כשהיא חסרונה ניכר וזו ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ נחתכה43)הבהמה לדין שווה הירך ניטל דין כלומר,
חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, רבינו נתכוון לא אבל נבלה, שתיהן הצוואר.44)חצייה, שאחורי בשר רוב עמה נפסק

נבילה.45) ולא טריפה היא הרי הוושט בתורבץ נקב שאינה46)אבל הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל הדברים, בשאר
בחיים. טריפה).47)מטמאה כן (גם בעוף כנגדן בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, שלא48)תני שהשני כשר, זה בלא זה

מגין. שחיט.49)ניקב קא נקב במקום כשרה50)שמא וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי אחרים שבאיברים פי על ואף
זה כנגד זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ להתפשט שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם כשניקבו

מגין. עור יהיה מתקיימת.51)ולא אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב שם:52)אם בגמרא בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר
מבחוץ. נקיבתו נראה ואינו הוושט לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט, קוץ לו דם53)ישב קורט אין אפילו

כ שלא עודבוושט. שם וברש"י מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, עולא
בחרבותם. אותהן וברא מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא בוושט.54)פירוש תחוב טיפת55)ואינו ואין אדום החיצון העור

עצמם. הסימנים שיאדימו עד טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין בין בו, ניכרת קטנה שלו56)דם הפנימי העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת שהיא57)לבן הגדולה מהטבעת חוץ כולן, הטבעות וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת

את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר של ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי הסמוכה העליונה
בצידו ודק לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור, סמוך הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות. קצות
החלל, שליש עם העור מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר ולרוחב ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני.
בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה עב הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק
לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון ובמיעוט לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת, היא למפרקת מעור

לרוב. משלים אינו (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה כגון58)שאינה לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף אלא59)מראש זה לחדש בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו כתב כבר

עובייה. ברוב ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה ופסק הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה האיטלקי.60)להורות
פוסק, רבינו נבלה. נקראת והיא כפסוקה כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה בנקובת מטריף אינו רבינו וכנראה

מכאיסר. יתר צריך ואין נבלה מצומצם כאיסר כנפה.61)שאפילו ופסוקת62)ניקבה - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
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נּטלה אם וכן לכאּסר. מצטרפין - חּסרֹון ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָנקבים
רצּועה לכאּסר63מּמּנה מצטרפת ּובעֹוף64- ׁשאּלּו65. ּכל - ְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו הרצּועה ּפי66מקּפל על ּומּניחן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רּבֹו את חֹופה אם ּכׁשרה.67הּקנה: - לאו ואם נבלה, - ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.„Îצדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ׁשּיּכנס68נּקבה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
לרחּבֹו לארּכּה69אּסר נסּדקה נבלה. נׁשּתּיר70- לא אפּלּו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ

לׁשחיטה ּבּה הראּוי הּמקֹום למעלה71מן מּׁשהּו אּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. - למּטה ְְֵֶַַָָּומּׁשהּו

.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת
אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - נּקבה ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָאחר

לּנקב הּנקב מּתרת72ּומדּמין - לֹו נדמה אם מדּמין73. ואין . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֻ
גדֹולה מחליא אבל74אּלא לקטּנה, מּקטּנה אֹו גדֹולה לחליא ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּכל ּובין הּוא, חליֹות חליֹות הּקנה ׁשּכל לגדֹולה. מּקטּנה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻלא
ורּכה מּׁשתיהן קטּנה אחת חליא וחליא .75חליא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻֻ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

את‡. ׁשּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל
ּבינֹו וׁשחט ׁשּבארנּו, ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשחיטה
אחרים. ולא הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹלבין
מּכין - ּכזית מּמּנה והאֹוכל נבלה. לספק קרֹובה זֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
ּכׁשרה,·. ׁשחיטה ּפעמים וחמׁש ארּבע ּבפנינּו ׁשחט ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָואפּלּו

נכֹונה ׁשחיטה עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
ּדברים יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה. לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידים,
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחֹוט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו. ְַָָֹּבלא
ּבינֹו‚. יׁשחֹוט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיּׂשראל

רּבֹות ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחֹוט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלבין
- עצמֹו לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז. רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשר ה.ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעּׂשה„. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

לכּתחּלה ׁשֹוחטין הּממחין וכל ממחה. הּנקרא הּוא - ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֻֻרגיל
- ממחין היּו אם ועבדים, נׁשים ואפּלּו עצמן. לבין ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבינן

לכּתחּלה. ׁשֹוחטין אּלּו ְְֲֲִִֵֵַָהרי
.‰- ׁשּׁשחטּו דעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור וקטן ׁשֹוטה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחרׁש

יקלקלּו. ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
- ּכהגן ׁשּׁשחטּו אֹותן וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם ,ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפיכ

ּכׁשרה. ְְִֵָָָׁשחיטתן
.Âׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחיטה הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָאֹותֹו.
.Êידענּו ולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק יּׂשראלי ׁשראינּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי

האֹומר וכן מּתרת. זֹו הרי - יֹודע אינֹו אם יֹודע ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֻאם
ידּוע ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי, ּוׁשחֹוט צא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלׁשלּוחֹו:
הּמצּויין ׁשרב מּתרת. זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻאם

הן. ממחין ׁשחיטה ְְִִֵֵֶָֻאצל
.Á;מּתר - ּבּבית ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו גדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן. ממחים ׁשחיטה אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל, ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור;

אסּור. - ִֶַַָׁשּבּבית
.Ë- נכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

ׁשֹוחט. זה הרי - ׁשֹומע ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה. ׁשֹוחט זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהרי
.Èרֹואים אחרים ּכן אם אּלא לכּתחּלה יׁשחֹוט לא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּסּומא

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;
.‡Èיּׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף ׁשּׁשחט, ּכֹוכבים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעֹובד

על ולֹוקה נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו יפה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבסּכין
מּזבחֹו. ואכלּת ל וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאכילתּה
אסּור. ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ׁשהזהיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאחר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליּׂשראל דֹומה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָואינֹו
.·Èׁשאינֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאפּלּו ּבּדבר, ּגדרּו ּגדֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוגדר

נבלה. ׁשחיטתֹו - זרה עבֹודה ְְֲִֵֵָָָָָעֹובד
.‚Èוגמר סימנין מעּוט לׁשחט ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִִִִֵַָָָָֹהתחיל

ּפסּולה. - ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל התחיל אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָיּׂשראל,
העֹובד ׁשחט אם אבל סֹוף. ועד מּתחּלה לׁשחיטתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָיׁשנּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יש אם מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר שום מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה. הגרגרת
הלכה בסוף וגם מקומות בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון "טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם
לרובה. מצטרפין חיסרון בהם ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם: רב של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו,

חיסרון.63) בה ויש נבלה.64)לאורכה היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים מפני65)אם כאיסר לשיעור מקום שאין
כאיסר. אין העוף גרגרת כאיסר.66)שבכל בבהמה השיעור בהם שגם קטנים נקבים הקנה67)בניקבה רוב ושיעור חללו. רוב
וקטנו. גודלו לפי הוא חיסרון.68)בעוף בו שיש מפולש נקב שניקבה כגון הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא

לכל69) איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר) כעובי הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה יורה [בטור
בעוף. ולא בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - מושכת70)רחבו שהריאה מתוך לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא

והולך סוגר הוא נמשך שהצוואר כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו לגמרי ניתק למעלה מושך והצוואר למטה
ומחלים. העוף.71)וחוזר או הבהמה אנו72)באותה ואין כאיסר קדורה או פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ זה אם שחיטה.יודעים לאחר או שחיטה קודם שנעשו73)עשה בבשר לנקבים במראיהם דומים השחיטה שקודם הנקבים שאין

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ובוודאי השחיטה, -74)אחר חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו ולפירוש
טבעות. חוליא".75)שלוש "בר הגמרא: בלשון הטבעות. שבין העור מצויין1)פירוש: ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר

מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין שחיטה אצל
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חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון נבלה, אֹותֹו עֹוּׂשה ׁשאינֹו ּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים
ּכׁשרה. זֹו הרי - יּׂשראל וגמר ּבלבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגרּגרת

.„Èהרי - ממחה ׁשהיה העברֹות מן לעברה מּומר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻיּׂשראל
הּסּכין את לבּדק ּכׁשר יּׂשראל וצרי לכּתחּלה. ׁשֹוחט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו מּפני ּבּה, לׁשחט זה למּומר יּתנּנה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר
ׁשּבת מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר היה ואם לבּדק. ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹטֹורח
רּבנּו, ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא אּפיקֹורֹוס, אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפרהסיא

ּכעֹוב הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכֹוכביםּכמֹו ד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
נבלה. ְְִֵָָּוׁשחיטתֹו

.ÂËּתֹורה ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל על היא חזקה ׁשּזֹו אּסּור. ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמּניח

מהן. הרׁשעים ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָיּׂשראל,
.ÊËהּטֹועים וכל ותלמידיהן והּביּתֹוסין הּצדֹוקין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָאּלּו

ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינים ׁשאינן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחריהן
אּסּור ׁשאין מּתרת. זֹו הרי - ּבפנינּו ׁשחטּו ואם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאסּורה.
ּבתֹורת מאמינין אינן והם יקלקלּו, ׁשּמא אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן

קלקלנּו. לא לֹומר: נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשחיטה,
.ÊÈאּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר יּׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו

ונצטּוּו האּמֹות. ּכׁשאר ואֹוכלין ׁשֹוחטין אֹו נֹוחרין ְְְְְֲֲִִִִִַָָָֻהיּו
ׁשלמים. אּלא יׁשחֹוט לא - לׁשחט הרֹוצה ׁשּכל ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּבּמדּבר,
וגֹומר, ׁשֹור יׁשחט אׁשר יּׂשראל מּבית איׁש איׁש ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנאמר:
וזבחּו וגֹומר, יביאּו אׁשר למען וגֹומר, מֹועד אהל ּפתח ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואל
ּבּמדּבר ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹומר. ליי ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹזבחי

נֹוחר. היה -ֵָָ
.ÁÈּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

הּנחירה, ּתאסר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּתר
לעֹולם מקֹום ּבכל ויׁשחטּו ּבׁשחיטה, אּלא חּלין יאכלּו ְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֻולא
וגֹומר, ּגבל את אלהי יי ירחיב ּכי ׁשּנאמר: לעזרה. ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחּוץ

וגֹומר. אלהי יי נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר היאוזבחּת וזֹו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
יאכל. ּכ ואחר לׁשחט לדֹורֹות: הּנֹוהגת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמצוה

חמיׁשי 1ּפרק
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האמּורה‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר
ׁשּדּבר אּלא טרפה, נאמר ולא למּות. הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין וׁשברּה ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון ּבהוה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה. ֵָֹלא
טרפה.·. ּתחׁשב - לּה יארעּו אם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני. למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהן
נטּולה, חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו ּבסיני, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָלמׁשה

ּוׁשבּורה. נפּולה קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
.‚ל ואין הֹואיל הן, מּסיני למׁשה הלכה ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאף

ספק וכל ּבּה, החמירּו - דרּוסה אּלא ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּבפרּוׁש

יׁש - טרפּות מיני ׁשבעה ּוׁשאר אסּור. - ּבדרּוסה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּיסּתּפק
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּתרין, ספקין ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻּבהן

וידרס„. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה
העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבלבד; לארי אּלא גּסה ּובחּיה גּסה ּבבהמה ּדריסה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואין
אפּלּו ּוטלאים, ּובגדיים ּולמעלה; הּזאב מן - דּקה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובבהמה
וכל ּדריסה, להן יׁש - ּבהן וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחתּול

ּבעֹופֹות. ְֵֶׁשּכן
אבל‰. מּמּנּו. ּגדֹול ּבעֹוף ואפּלּו דריסה, לֹו יׁש - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָוהּנץ

ואין ׁשּכמֹותן, ּבעֹוף ּדריסה להן יׁש - הּדֹורסים עֹופֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאר
מהן. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ּדריסה ְְִֵֶֶֶָָָלהן

.Âּכל דריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות. דריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
דריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. בבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

החלל. לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹּבגדיים
.Êחֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבּצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה.
מן אחד נּקב ׁשּמא ּבֹודקין החלל, ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאיברים
אין - ּבּנטרף צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף.
ונהרג, ּדרס אם אבל מחּיים. אּלא ּדריסה ואין דריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
.Á- לּה' 'חֹוׁשׁשין ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכיצד

עד הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד.
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

הּתֹורה. מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָרׁשם
.Ëּבני ּכנגד הּבּׂשר ׁשּיאּדים הּדריסה? רׁשם הּוא זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאי

ּכּבּׂשר ׁשּנעּׂשה עד מעים ּבני ּכנגד הּבּׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים.
ּכאּלּו הּבּׂשר אֹותֹו רֹואין - החבּורה מן גֹוררֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשהרֹופא

ּוטרפה. ְֵֵָָחסר,
.È,ּבמּׁשהּו ּודריסתן טרפה. - מּׁשּיאּדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

טרפה. - ּדריסה מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאּדים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכיון
.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק עד אסּורה - ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק

אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ּבּכתל ׁשּמא אֹומרים ואין דרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמהן
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ
היה אם אבל דרס. ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
מקרקרין. הן ּומּנהימתֹו מּיראתֹו - מקרקרין והם נֹוהם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָהּוא
ׁשתק אם וכן רגזֹו. נח הּנה - מהן אחד ראׁש קטע אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
מקרקרין. היּו - הּזיק ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין - והם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהּוא

.·Èולא ׁשראינּו אֹו נכנס, לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹספק
אין - הּטֹורפין מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם ְְִִִִִֵֵֶַַַנֹודע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותרת.1) או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה בסיני; למשה לו נאמרו טרפות מיני ששמונה יבאר
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חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון נבלה, אֹותֹו עֹוּׂשה ׁשאינֹו ּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים
ּכׁשרה. זֹו הרי - יּׂשראל וגמר ּבלבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגרּגרת

.„Èהרי - ממחה ׁשהיה העברֹות מן לעברה מּומר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻיּׂשראל
הּסּכין את לבּדק ּכׁשר יּׂשראל וצרי לכּתחּלה. ׁשֹוחט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו מּפני ּבּה, לׁשחט זה למּומר יּתנּנה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר
ׁשּבת מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר היה ואם לבּדק. ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹטֹורח
רּבנּו, ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא אּפיקֹורֹוס, אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפרהסיא

ּכעֹוב הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכֹוכביםּכמֹו ד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
נבלה. ְְִֵָָּוׁשחיטתֹו

.ÂËּתֹורה ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל על היא חזקה ׁשּזֹו אּסּור. ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמּניח

מהן. הרׁשעים ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָיּׂשראל,
.ÊËהּטֹועים וכל ותלמידיהן והּביּתֹוסין הּצדֹוקין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָאּלּו

ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינים ׁשאינן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחריהן
אּסּור ׁשאין מּתרת. זֹו הרי - ּבפנינּו ׁשחטּו ואם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאסּורה.
ּבתֹורת מאמינין אינן והם יקלקלּו, ׁשּמא אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן

קלקלנּו. לא לֹומר: נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשחיטה,
.ÊÈאּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר יּׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו

ונצטּוּו האּמֹות. ּכׁשאר ואֹוכלין ׁשֹוחטין אֹו נֹוחרין ְְְְְֲֲִִִִִַָָָֻהיּו
ׁשלמים. אּלא יׁשחֹוט לא - לׁשחט הרֹוצה ׁשּכל ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּבּמדּבר,
וגֹומר, ׁשֹור יׁשחט אׁשר יּׂשראל מּבית איׁש איׁש ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנאמר:
וזבחּו וגֹומר, יביאּו אׁשר למען וגֹומר, מֹועד אהל ּפתח ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואל
ּבּמדּבר ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹומר. ליי ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹזבחי

נֹוחר. היה -ֵָָ
.ÁÈּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

הּנחירה, ּתאסר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּתר
לעֹולם מקֹום ּבכל ויׁשחטּו ּבׁשחיטה, אּלא חּלין יאכלּו ְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֻולא
וגֹומר, ּגבל את אלהי יי ירחיב ּכי ׁשּנאמר: לעזרה. ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחּוץ

וגֹומר. אלהי יי נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר היאוזבחּת וזֹו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
יאכל. ּכ ואחר לׁשחט לדֹורֹות: הּנֹוהגת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמצוה

חמיׁשי 1ּפרק
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האמּורה‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר
ׁשּדּבר אּלא טרפה, נאמר ולא למּות. הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין וׁשברּה ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון ּבהוה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה. ֵָֹלא
טרפה.·. ּתחׁשב - לּה יארעּו אם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני. למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהן
נטּולה, חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו ּבסיני, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָלמׁשה

ּוׁשבּורה. נפּולה קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
.‚ל ואין הֹואיל הן, מּסיני למׁשה הלכה ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאף

ספק וכל ּבּה, החמירּו - דרּוסה אּלא ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּבפרּוׁש

יׁש - טרפּות מיני ׁשבעה ּוׁשאר אסּור. - ּבדרּוסה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּיסּתּפק
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּתרין, ספקין ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻּבהן

וידרס„. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה
העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבלבד; לארי אּלא גּסה ּובחּיה גּסה ּבבהמה ּדריסה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואין
אפּלּו ּוטלאים, ּובגדיים ּולמעלה; הּזאב מן - דּקה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובבהמה
וכל ּדריסה, להן יׁש - ּבהן וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחתּול

ּבעֹופֹות. ְֵֶׁשּכן
אבל‰. מּמּנּו. ּגדֹול ּבעֹוף ואפּלּו דריסה, לֹו יׁש - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָוהּנץ

ואין ׁשּכמֹותן, ּבעֹוף ּדריסה להן יׁש - הּדֹורסים עֹופֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאר
מהן. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ּדריסה ְְִֵֶֶֶָָָלהן

.Âּכל דריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות. דריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
דריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. בבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

החלל. לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹּבגדיים
.Êחֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבּצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה.
מן אחד נּקב ׁשּמא ּבֹודקין החלל, ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאיברים
אין - ּבּנטרף צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף.
ונהרג, ּדרס אם אבל מחּיים. אּלא ּדריסה ואין דריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
.Á- לּה' 'חֹוׁשׁשין ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכיצד

עד הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד.
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

הּתֹורה. מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָרׁשם
.Ëּבני ּכנגד הּבּׂשר ׁשּיאּדים הּדריסה? רׁשם הּוא זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאי

ּכּבּׂשר ׁשּנעּׂשה עד מעים ּבני ּכנגד הּבּׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים.
ּכאּלּו הּבּׂשר אֹותֹו רֹואין - החבּורה מן גֹוררֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשהרֹופא

ּוטרפה. ְֵֵָָחסר,
.È,ּבמּׁשהּו ּודריסתן טרפה. - מּׁשּיאּדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

טרפה. - ּדריסה מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאּדים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכיון
.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק עד אסּורה - ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק

אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ּבּכתל ׁשּמא אֹומרים ואין דרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמהן
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ
היה אם אבל דרס. ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
מקרקרין. הן ּומּנהימתֹו מּיראתֹו - מקרקרין והם נֹוהם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָהּוא
ׁשתק אם וכן רגזֹו. נח הּנה - מהן אחד ראׁש קטע אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
מקרקרין. היּו - הּזיק ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין - והם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהּוא

.·Èולא ׁשראינּו אֹו נכנס, לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹספק
אין - הּטֹורפין מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם ְְִִִִִֵֵֶַַַנֹודע
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מותרת.1) או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה בסיני; למשה לו נאמרו טרפות מיני ששמונה יבאר
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ויצא הּקנים, לבין אֹו העצים לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחֹוׁשׁשין.
נטרף, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין - צּוארֹו אֹו ּדם מנּטף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוראׁשֹו

נּזק. ּבעצים ׁשּמא אֹומרים ְִִִֵֶֶָָָָאּלא

ה'תשע"א תמוז ז' קודש שבת יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אחד‡. נּקב ׁשאם הן, איברים עּׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה
לחללֹו הּוׁשט,2מהן ּתרּבץ הן: ואּלּו טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הראׁש מח ׁשל ּוקנה3ּוקרּום והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
והּכרס4הּכבד והּקבה, והּמסס5, הּכֹוסֹות6, ּובית והּדּקין7, ,8, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּלּהוהרא הּקנה עם .9ה ְִֵֶֶַָָָָ
מן·. הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּתרּבץ

נּקב אם הּוׁשט. מן למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוׁשט
טרפה. - ּׁשהּוא ּבמה ְְֲֵֶַַָָלחללֹו

.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש. לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני
מּתרת זֹו הרי - ּבלבד הּסמּו10לעצם הּתחּתֹון נּקב ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

והּוא11לּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל טרפה. - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
אחר דין לקרּומֹו יהיה הערף, ּתחּלת ׁשהן לּפֹולין .12מחּוץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מּתר. - לּפֹולין חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם
ואם„. ּכׁשרה. - קּים והּקרּום נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח

טרפה - ּכּדֹונג נמס אֹו ּכּמים 13נׁשּפ. ְְִִֵַַַַַַָָ

ּבין‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
ולא הּלב ּבּׂשר נּקב אם אבל טרפה. - ׁשּבּימין קטן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלחלל
הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו 14הּגיע ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

לחללֹו נּקב ואם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא
טרפה. - ְְֵֶַָּבמּׁשהּו

.Âמּתרת - סֹותמּה וכבד ׁשּנּקבה נסּתם15מרה לא ואם . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
טרפה. - לּכבד סמּו ׁשהּוא ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנקב,

.Êׁשל16נזיה גרעינה ּכמֹו היתה אם ּבּמרה: ׁשּנמצאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מּתרת - חד ראׁשּה ׁשאין ּכגרעינת17ּתמרה, חד ראׁשּה ואם ; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ׁשּלא וזה ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה, - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּזית
ׁשהגלד מּפני הּנקב, הּמּכה.18יראה ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

.Áהּכבד אם19קני מתּבּׁשל, הּדם ׁשּבהן ׁשּבֹו הּמזרקין והן , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טרפה - ּבמּׁשהּו מהן אחד ׁשּנמצאת20נּקב מחט ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּכבד החד21ּבחּתּו הּקצה והיה ּגדֹולה, מחט היתה אם : ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
לפנים ּבידּוע22ׁשּלּה היה24ׁשּנּקבה23- ואם ּכׁשּנכנסה; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

לפנים העגל הלכה25הראׁש סמּפֹונֹות דר אֹומרין: -26, ְְְְִִִִֶֶֶָָָָֹֹ
ֶֶֻּומּתרת.

.Ëטרפה זה הרי - קטּנה מחט ראׁשיה27היתה ׁשּׁשני מּפני ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבּכבד, הּגדֹול ּבּסמּפֹון נמצאת ואם נּקבה. וּדאי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָחּדין,
הרי - לּכבד הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצע הרחב הּקנה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהּוא

ׁשהתליע ּכבד ּובּׂשר מּתרת. מּתרת28זֹו -29. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֻֻ
.Èטהֹור וחלב ׁשּנּקבה, מּתרת30קבה - הּנקב את .31סֹותם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
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אם1) ידוע ואין מעיים הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת מחט שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר
דמי. כנטול היתר וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ מעים הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה חולין2)קודם במשנה

שיינקב עד טריפה אינה העבה הלב בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה חללו, לבית הלב ניקב שנינו: מב.
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם איברים ובשאר חללו. למוח.3)לבית הסמוך הקנה4)תחתון

לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל ופורש לחזה מתחת וכתב5)המתפצל סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו: במשנה
הכרס. רוב את החופה בשר הוא החיצונה וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל מחובר6)"כרס", הכרס בסוף מקום

האוכלין. מתמסמסים שבו שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה הכוסות מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, סוף7)לבית
דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב וסביב בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו וככוס ככובע עשוי הכרס

כו'. להמסס הכוסות מבית נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע לזה ודופן שכולל8)לזה מעיים", "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס לסימפונות.9)גם בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל לחזה מתחת היורד תלוייה10)הקנה שהטרפות

המוח. על מגין הוא קיים הוא שאם לפי מפני11)בתחתון טרפה. קיים, שהעליון פי על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע
בתחתון. תלוייה המוח על ההגנה בניקב.12)שעיקר ולא רובו בנפסק רק ונטרף השדרה חוט שמגיע13)שזהו שכל מפני

להינקב. הקרום עתיד זה ריאה.14)להפסד דופני גבי שעל הלב סותם15)קנה הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב. הייתה17)גרעין.16)את איך כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון דרך לצאת יכולה שאינה פי על ואף

דחוק במקום מעט מעט נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי שעל לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה
לצאת. עכשיו יכולה מגין.18)שאינה ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום לכבד19)שעלה ויורד הפורש קנה

המזרקים. הם שהם לסימפונות, בתוכו הנמצא20)ומתפצל הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו, על חולקים והראשונים והראב"ד
ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך הסימפונות אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר עד לכבד מחוץ
שנשפכה בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם רק זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה. הכבד

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה הקנה.22)כגון פי לצד ולא הבהמה לוודאי.23)לחלל בראשה24)קרוב
מגין. אינו מכה מחמת שעלה וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין פי על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד

ניקבה.25) לא כן ואם הקנה לפי החד רבינו26)והקצה ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך על הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. לפנים.27)- העגול הראש אם אפילו אופן, תולעים.28)בכל בו הסמפונות.29)שנתהוו ניקבו שמא חוששים ואין

טמא.30) חלב ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על יש אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב לפי31)היינו
יפה. וסותם מהודק טהור שחלב
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ׁשהּבּׂשר נקב ּכל החלב32וכן סֹותם33אֹו ּבאכילה הּמּתר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּלב מחלב חּוץ מּתר. זה הרי - הּלב34אֹותֹו ׁשעל והּקרּום ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ

הּמאכל איברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ׁשּבאמצע והּמחיצה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻּכּלֹו;
ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא הּנׁשימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואיברי
הּלבן והּמקֹום הּכבד; טרּפׁש הּנקראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,

האחרֹון35ׁשּבאמצעּה הּמעי וחלב אין36; אּלּו ׁשּבאיברים . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קׁשים ׁשהן לפי אינֹו37מגּנין, - מהן ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיה וחלב סֹותם38ּכסתּום. אינֹו - אסּור ּבבהמה ,39ׁשּכנגּדֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבאכילה. מּתר ׁשהּוא ּפי על ֲִִֶַַַָָֻאף

.‡Èׁשּנּקב ׁשהרי40ּכרס אֹותֹו, ׁשּיסּתם דבר לֹו ואין טרפה. - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית הּמסס וכן אסּור. ׁשעליו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
- חברֹו חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה. - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

.41מּתרת ֶֶֻ
.·Èהּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ּכׁשרה.42מחט - אחד מּצד ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מפּלׁש נקב נּקבה הּכֹוסֹות43ואם ּבית חלל ונמצאת44לתֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻ
ּדם הּנקב45טּפת ׁשחיטה46ּבמקֹום קדם ׁשּוּדאי טרפה; - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּוּדאי מּתר; זה הרי - הּנקב ּבמקֹום ּדם אין אם אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻנּקב.
ׁשחיטה ונּקבה.47אחר הּמחט דחקה ְְְֲִִַַַַַָָָָ

.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה
ספק48חלּתית היה ואם נֹוקב. ׁשּוּדאי טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּתּבדק49נֹוקב - נֹוקב אינֹו הּמעים50ספק ּבני מן אחד ּכל . ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

- ׁשּנּקב ּדּקין, הּנקראים והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּפסלת

ּכמֹו51טרפה ּבעּגּול, מּזֹו לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהן ויׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֻֻ
אחד נּקב אם דכנּתה. הדרא הּנקראים הן ואּלּו ,ׁשּנכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנחׁש

לחברֹו עליו.52מהן מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
.„Èולחה ׁשּנּקבּו זֹו53ּומעים ׁשאין טרפה; - סֹותמּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

עֹומדת ּבהן54סתימה וכּיֹוצא ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּומּתרת,55ּונטלן ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

נקב ּבמקֹום ׁשּמא אֹומרין: נקּובין56ואין נמצאּו ולא57נּקב. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אם נּקבּו ׁשחיטה קדם אם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹנֹודע
- ּכמֹותֹו הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

ּוטרפה.58ּכׁשרה נּקב, ׁשחיטה קדם - ׁשּנּוי ּביניהן היה ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו למׁשמׁש59ואם צרי ּכ - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עֹורכין ּכ ואחר לֹו, ׁשּמדּמין לזה.60ּבּנקב זה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר61נתהּפכּו ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהיּו ּכמֹות חּיה62ׁשּיחזרּו ואינּה ׁשּנהפכּו, .63אחר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊËׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּנקרא הּוא - הירכים עקרי ּבין דבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא

ּבּמה64חלחלת הּמעים. ּכׁשאר טרפה, - ּבמּׁשהּו נּקב אם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּבטן לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּבּמקֹום65ּדברים נּקב אם אבל ; ְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

מּתרת - ּבירכים ּכּלֹו66הּדבּוק הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻֻ
אצּבעֹות ארּבע ּכמֹו ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתרת; -67. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.ÊÈאבל הּכֹוסֹות; ּבית ולא המסס ולא ּכרס לֹו אין - ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹהעֹוף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבישרא.32) דסביך והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה תמיד.33)ריאה בהם שמהודק סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
סותם.34) ואינו ככובע שעשוי החלב סותם.35)וזהו אינו טהור חלב שהוא פי על חלחולת36)אף שעל חלב כרכשתא,

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כעין קרטים קרטים עשוי והוא רעי. ככובע.37)המוציאה העשויים אלו כל כלומר,
ועוף.38) חיה של לא אבל בהמה חלב רק אסרה שאלו39)התורה החלבים, של בטבע אלא הדבר תלוי אכילה בהיתר שלא

בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע בבהמה הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים בבהמה טהורים שהם
סותם. אסור, בבהמה שכנגדו זה אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך בחיה, ורבינו40)ולא הפנימית. הכרס

הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו. הכרס כל זהו פנימית כרס עליו.41)מפרש מגין סביב42)שחברו
כולו. ניקב שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט ונמצא ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים משני43)שפתו

לחלל44)צדדים. מפולש לא אבל כולו עברה אפילו הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע עליה. מגינה שחברתה
הגוף. בחלל שנמצא מחט כדין החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו וכשרה. אחד מצד צדדים45)זהו משני

ולא דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה רבינו ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה נמצא טריפה.
בניקב גם טריפה דם קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם וראה דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש

אחד. בחוץ.46)מצד להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט. פי כנגד פירש כאן47)ורש"י למה שאלו: בגמרא
וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים דם קורט כשנמצא רק טריפה

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר קוץ או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע דם שם עיקרין48)וכשאין
כשרה. - העלין אכלה אבל תיבדק.49)שלה - לא או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם הבהמה50)כלומר,

לא. או המעיים ניקבו שניקב.51)אם מהדקין אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין שבינו52)וניקבו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון ניקב שלא אותו.53)לחבירו מוציאים ובדוחק בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים ממקום54)בפנים נודדת אלא

השחיטה.55)למקום. בהמה56)אחר הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב השחיטה לפני מתחילה שהיה
מספק אוסרין אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים ריעותא כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה

היתר. בחזקת הבהמה את בהם.57)ומעמידים לתלות היה שאפשר זאב או כלב כאן היה שנעשה58)ולא הנקב דומה שאין
שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם בוודאי בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה, אחר שנעשה לנקב השחיטה לפני

הנקב.59) צורת את משנה הידים ומדמים.60)שמשמוש מקצתם.61)מסדרים ובין כולם בין למטה, וסופה62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, לחיות".63)לירקב יכול אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם הקב"ה "ברא

שם.64) מחלחל הירכיים.65)שהרעי לבין חוץ למקום אותה.66)כלומר, מעמידות וירכיים הרי"ף,67)הואיל פירש וכן



קכה dhigy zekld - fenz 'f ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּבּׂשר נקב ּכל החלב32וכן סֹותם33אֹו ּבאכילה הּמּתר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּלב מחלב חּוץ מּתר. זה הרי - הּלב34אֹותֹו ׁשעל והּקרּום ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ

הּמאכל איברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ׁשּבאמצע והּמחיצה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻּכּלֹו;
ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא הּנׁשימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואיברי
הּלבן והּמקֹום הּכבד; טרּפׁש הּנקראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,

האחרֹון35ׁשּבאמצעּה הּמעי וחלב אין36; אּלּו ׁשּבאיברים . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קׁשים ׁשהן לפי אינֹו37מגּנין, - מהן ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיה וחלב סֹותם38ּכסתּום. אינֹו - אסּור ּבבהמה ,39ׁשּכנגּדֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבאכילה. מּתר ׁשהּוא ּפי על ֲִִֶַַַָָֻאף

.‡Èׁשּנּקב ׁשהרי40ּכרס אֹותֹו, ׁשּיסּתם דבר לֹו ואין טרפה. - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית הּמסס וכן אסּור. ׁשעליו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
- חברֹו חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה. - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

.41מּתרת ֶֶֻ
.·Èהּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ּכׁשרה.42מחט - אחד מּצד ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מפּלׁש נקב נּקבה הּכֹוסֹות43ואם ּבית חלל ונמצאת44לתֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻ
ּדם הּנקב45טּפת ׁשחיטה46ּבמקֹום קדם ׁשּוּדאי טרפה; - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּוּדאי מּתר; זה הרי - הּנקב ּבמקֹום ּדם אין אם אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻנּקב.
ׁשחיטה ונּקבה.47אחר הּמחט דחקה ְְְֲִִַַַַַָָָָ

.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה
ספק48חלּתית היה ואם נֹוקב. ׁשּוּדאי טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּתּבדק49נֹוקב - נֹוקב אינֹו הּמעים50ספק ּבני מן אחד ּכל . ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

- ׁשּנּקב ּדּקין, הּנקראים והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּפסלת

ּכמֹו51טרפה ּבעּגּול, מּזֹו לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהן ויׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֻֻ
אחד נּקב אם דכנּתה. הדרא הּנקראים הן ואּלּו ,ׁשּנכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנחׁש

לחברֹו עליו.52מהן מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
.„Èולחה ׁשּנּקבּו זֹו53ּומעים ׁשאין טרפה; - סֹותמּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

עֹומדת ּבהן54סתימה וכּיֹוצא ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּומּתרת,55ּונטלן ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

נקב ּבמקֹום ׁשּמא אֹומרין: נקּובין56ואין נמצאּו ולא57נּקב. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אם נּקבּו ׁשחיטה קדם אם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹנֹודע
- ּכמֹותֹו הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

ּוטרפה.58ּכׁשרה נּקב, ׁשחיטה קדם - ׁשּנּוי ּביניהן היה ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו למׁשמׁש59ואם צרי ּכ - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עֹורכין ּכ ואחר לֹו, ׁשּמדּמין לזה.60ּבּנקב זה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר61נתהּפכּו ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהיּו ּכמֹות חּיה62ׁשּיחזרּו ואינּה ׁשּנהפכּו, .63אחר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊËׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּנקרא הּוא - הירכים עקרי ּבין דבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא

ּבּמה64חלחלת הּמעים. ּכׁשאר טרפה, - ּבמּׁשהּו נּקב אם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּבטן לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּבּמקֹום65ּדברים נּקב אם אבל ; ְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

מּתרת - ּבירכים ּכּלֹו66הּדבּוק הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻֻ
אצּבעֹות ארּבע ּכמֹו ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתרת; -67. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.ÊÈאבל הּכֹוסֹות; ּבית ולא המסס ולא ּכרס לֹו אין - ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹהעֹוף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבישרא.32) דסביך והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה תמיד.33)ריאה בהם שמהודק סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
סותם.34) ואינו ככובע שעשוי החלב סותם.35)וזהו אינו טהור חלב שהוא פי על חלחולת36)אף שעל חלב כרכשתא,

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כעין קרטים קרטים עשוי והוא רעי. ככובע.37)המוציאה העשויים אלו כל כלומר,
ועוף.38) חיה של לא אבל בהמה חלב רק אסרה שאלו39)התורה החלבים, של בטבע אלא הדבר תלוי אכילה בהיתר שלא

בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע בבהמה הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים בבהמה טהורים שהם
סותם. אסור, בבהמה שכנגדו זה אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך בחיה, ורבינו40)ולא הפנימית. הכרס

הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו. הכרס כל זהו פנימית כרס עליו.41)מפרש מגין סביב42)שחברו
כולו. ניקב שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט ונמצא ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים משני43)שפתו

לחלל44)צדדים. מפולש לא אבל כולו עברה אפילו הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע עליה. מגינה שחברתה
הגוף. בחלל שנמצא מחט כדין החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו וכשרה. אחד מצד צדדים45)זהו משני

ולא דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה רבינו ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה נמצא טריפה.
בניקב גם טריפה דם קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם וראה דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש

אחד. בחוץ.46)מצד להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט. פי כנגד פירש כאן47)ורש"י למה שאלו: בגמרא
וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים דם קורט כשנמצא רק טריפה

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר קוץ או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע דם שם עיקרין48)וכשאין
כשרה. - העלין אכלה אבל תיבדק.49)שלה - לא או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם הבהמה50)כלומר,

לא. או המעיים ניקבו שניקב.51)אם מהדקין אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין שבינו52)וניקבו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון ניקב שלא אותו.53)לחבירו מוציאים ובדוחק בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים ממקום54)בפנים נודדת אלא

השחיטה.55)למקום. בהמה56)אחר הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב השחיטה לפני מתחילה שהיה
מספק אוסרין אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים ריעותא כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה

היתר. בחזקת הבהמה את בהם.57)ומעמידים לתלות היה שאפשר זאב או כלב כאן היה שנעשה58)ולא הנקב דומה שאין
שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם בוודאי בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה, אחר שנעשה לנקב השחיטה לפני

הנקב.59) צורת את משנה הידים ומדמים.60)שמשמוש מקצתם.61)מסדרים ובין כולם בין למטה, וסופה62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, לחיות".63)לירקב יכול אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם הקב"ה "ברא

שם.64) מחלחל הירכיים.65)שהרעי לבין חוץ למקום אותה.66)כלומר, מעמידות וירכיים הרי"ף,67)הואיל פירש וכן
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זפק ּכנגּדן לֹו ּבבהמה68יׁש הן ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ועֹוף גּגֹו69חּיה זהּו ואי טרפה. - ּבמּׁשהּו ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אבל צּוארֹו. העֹוף ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
מּתר. - ׁשּנּקב הּזפק ְִֶֶֶַַָָֻׁשאר

.ÁÈ,ּבּׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון ּבּקרקבן: יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני
ׁשּיּנקבּו עד מּתרת, - זה ּבלא זה נּקב עֹור. ּכמֹו לבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּפנימי
מּתר - זה ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו. .70ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻ

.ËÈלא ּולפיכ ּבמּׁשהּו, ׁשּנקיבתן האיברין מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול
ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן. חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה, האחד ראׁשֹו - הּטחֹול ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה

העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. טרפה.71ּכברּית - מפּלׁש נקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
דינר ּכעבי ּתחּתיו נׁשאר אם מפּלׁש: ׁשאינֹו נקב נּקב ְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואם

זהב ּוטרפה.72ׁשל ּכמפּלׁש הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות מּתר; - ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
ּכׁשרה - הּדק נּקב אם .73אבל ְֲִִֵַַַָָ

.Î,טרפה - ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו: חכמים ׁשאמרּו אבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל
טרפה - ּכּלֹו נּטל אם ביד74ּכ אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ּבין75. ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

חסר -76ׁשּנברא אבר מאֹותֹו איברים ּבׁשני נברא אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
חׁשּוב הּוא ּכנטּול - הּיתר ׁשּכל אחד77טרפה; נּטל ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּמרה אֹו הּמעים ּבהן78מן ּבבהמה79וכּיֹוצא ּבין ּבעֹוף ּבין , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
- מעים ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ּבהן נמצא אם וכן טרפה. -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול נּטל אם אבל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹטרפה.

הּמנּויין ּבכלל ׁשאינֹו מּתרת; - .80ׁשנים ְְְִִִֵֶֶֶַַַֻ
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

ועד מּתחּלה זה ּבצד זה מעים ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועד
והרי הּבד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָסֹוף
ונתערב חזר אם אבל ּבבהמה; ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֻהּוא
מבּדלין ׁשניהם והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעּׂשה הּמעי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעם

יתר. ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבאמצע

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- זה ּבלא זה נּקב אם הראה. על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשני

הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. - ׁשניהן נּקבּו ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻמּתרת;
החזה מן ׁשּנּקב והּקנה מּתרת. - לֹו והל ּכּלֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהעליֹון
לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולמּטה

למּטה. ְֶַַָָּבּקנה
נּקבה·. ּכ ואחר הּקנה ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה הראההתחיל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

קדם ונּקבה הֹואיל טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואחר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה. ְְְִֵֵֶַַָָֹּגמר

טרפה.‚. - לחברֹו נּקב אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּכלּום. אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ׁשּנּקבה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוראה
טרפה. - סֹותמּתּה ׁשּדפן ּפי על אף ראה, ׁשל האֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנּקבה
הּמקֹום והּוא ׁשּלּה, האּנֹות חּתּו ּבמקֹום נּקבה ְְְְִִִִֶַָָָָֻואם

ּכׁשרה. - עליו ְֵֶֶֶָָָׁשרֹובצת
ׁשּבאּנֹות„. הּנקב מקֹום ּכׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

היה ואם מגן. אינֹו - לעצם הּנקב נסמ אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּׂשר;
מּתרת. - ּובבּׂשר ּבעצם ּדבּוק האּנֹות ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻנקב

ׁשהעלת‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
וכיצד נּקבה. ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - העלת ׁשּלא ּבין ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹצמחים
ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ונזהרין הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹעֹוּׂשין
ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום מּכה ּבּדפן ונמצא נקּובה, נמצאת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
הּמּכה; מן ּכׁשּנפרקה נּקבה ׁשחיטה אחר ואֹומרים: ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּבּמּכה
קדם היה ּבראה זה ׁשּנקב ּבידּוע - ּבּדפן מּכה אין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹואם

ּוטרפה. ְְִֵַָָהּׁשחיטה,
.Âהרּוח ׁשאין ׁשהּוא ּכל אטּום מקֹום ּבּה ׁשּנמצא ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהראה

וכיצד ּוטרפה. כנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָנכנסת
נפיחה. ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין
נכנסה לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת; - לחה ּבֹו נמצאת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻאם
רק מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם הרּוח. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹׁשם
- נתנדנד אם אֹותּה. ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ּתבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשרה;
.Êנּכר אם אֹותּה: ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה

ּתבן אֹו רק עליו מֹוׁשיבין - ההברה ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גודלן לפי משערים אחרות ובבהמות שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה, כאצבע נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל
לשור. שם.68)ביחס נקבץ שהאוכל האיברים,69)כיס אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי חכמים שמנו טריפות

נכנסים70)טריפה. ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה כנגד שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נמצאים תמיד זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן, כן שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
מחלה, מחמת בא אם רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה המגיד וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב

הגוף. בחלל מחט כדין טריפה, מחט או קוץ ידי על ומסיימים:71)אבל טריפה, הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
שכל מפרשים ויש טריפה. העבה בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש: טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני

העבה. ראש בכלל הוא לבטן הטחול.72)שדבוק של עוביו מחצי פחות זהו זהב דינר כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
כסף. משל כפליים עבה זהב של כלל.73)דינר טריפות אין עוף של שם74)ובטחול ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא

טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים שכל נטולה.75)כתבו, משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
חסרה.77) משום וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, את78)רבינו לטעום ויש למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם

חסרה. בכלל זה ואין בכבד נבלעת המרה כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם טריפה.79)הכבד במשהו, ניקבו שאם באיברים
טריפה.80) שניקבו האיברים בריאה1)עם אטום לדופן; הסרוכה ריאה ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת היא ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה וריאה אותו; בודקין וכיצד
שנמצא ושט ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור; שנפל ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב; נקב בין

אדום. והפנימי לבן החיצון עור

dhigy zekld - fenz 'f ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
ונֹופחין ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ְְְְִִִִִִַַָָָֹלא
ׁשּקרּום ּבידּוע - לאו ואם טרפה; - הּמים ּבקּבק אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹותּה.
ּומּפני הּקרּומֹות, ׁשני ּבין ּתנהג והרּוח נּקב, ּבלבד ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָהּתחּתֹון

נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע ְְְִִִֶַַָָָָָזה
.Áאֹותּה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל :ּביד יהיה ּגדֹול עּקר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָזה

נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין
.Ëׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה

- נּמֹוחּו ולא ּבמקֹומם עֹומדים הּסמּפֹונֹות אם נקב: ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוּׂשין? ּכיצד טרפה. - אחד סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
וכּיֹוצא ּבאבר ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנֹוקבין
הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - לבנין חּוטין ּבּה נראה אם ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָּבֹו.
ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד הראה ּבּׂשר - לאו ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוטרפה;

.Èאֹו רּוח, מלאים היּו אם אבעּבּועֹות: ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָראה
לחה אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמים
ּבהן נמצאת ואם מּתרת; זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻיבׁשה
טרפה. זֹו הרי - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָלחה
הּסמּפֹון לבּדק צרי - אֹותּה ּובֹודק הּלחה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּוכׁשּמֹוציא

טרפה. - נקּוב נמצא אם ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּתחּתיה.
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

ּדר להן ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטרפה;
אם האחת. נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראה אחת היתה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָּבדיקה.
טרפה. - לאו ואם ּומּתרת, היא אחת - האחרת לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשפכה

.·Èׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. - ׁשּנתמסמסה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות. חתיכֹות ותּפל ּתחת - אֹותּה ּוכׁשּתֹולין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלמה,
מּתרת, - ממׁשמׁש הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻראה
הּׁשחיטה. אחר נּקבה הּטּבח מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָותֹולין
אֹו ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנמצא
ׁשעֹוּׂשים ּכׁשם ּומדּמין, אחר נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר

מעים. ְִִֵֵַּבבני
.‚Èּבהמה ׁשל לראה דּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין

ּבאחד הּנקב נמצא לגּסה. ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָגּסה,
אבעּבּוע נּקב אֹומרין: ואין טרפה, זֹו הרי - האבעּבּועֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹמן

נּכר. הּדבר ׁשאין ,ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר
.„Èיצא לא אם אֹותּה. נֹופחין - ּבראה ׁשּנמצאת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחט

ולא נכנסה סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּמּנה
הּמחט ּבּה ונמצאת נפיחה קדם הראה נתחּתכה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּקבה.

ּכׁשּנכנסה. ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר אסּורה; זֹו הרי -ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂËהראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

ׁשחיטה ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻנקּובה
האבר מראה נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ׁשם יׁש ותצא. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּתּקב
הּבּׂשר ׁשאֹותֹו ּכנקּוב. הּוא הרי - הרע הּמראה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָלאֹותֹו

הּו ּכמת - זה למראה מראיו הּואׁשּנׁשּתּנּו ּוכאּלּו חׁשּוב, א ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבּׂשר ּומחית אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו ׁשּנהּפ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבּׂשר
הּבּׂשר ׁשּׁשאר מּכלל, חי. ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ּבּׂשאת. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָחי

חי. אינֹו ְִֵֶַַָׁשּנׁשּתּנה
.ÊËמראה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻראה

- ּכּלּה נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, למראה נׁשּתּנית אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻמקצתּה:
- ׁשהּוא ּכל אפּלּו האסּור, למראה נׁשּתּנת ואם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻמּתרת;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חׁשּוב, הּוא ּכנקב האסּור ׁשהּמראה ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטרפה;

.ÊÈ,ּכדיֹו ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש
חריע, ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו ּכׁשּות, ּכעין ירּקה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻאֹו
הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעים הּצבע הּוא וחריע הּבּׂשר. ּכמראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

לירֹוקה. ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לּׂשערֹות דֹומה ְְְְֲִִֶַָָֻוהּוא
.ÁÈ,מּספק אֹותּה אֹוסרין - ּדקל ׁשל חרּיֹות ּכעין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָנמצאת

אֹוסרין אין האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. למראה קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּזה
נׁשּתּנית אם ּבידֹו. ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחים עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבהם
אסּורה. - ּבעינּה עמדה ואם מּתרת; - הּמּתר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻלמראה

.ËÈ,ּככחֹול ׁשחֹורה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַָָָֻארּבע
היתה ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו ּכחציר, ירּקה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻאֹו
מראֹות מארּבע נקּדֹות נקּדֹות טלאים טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה

מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו
.Îקר אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק לאּור ׁשּנפל אֹועֹוף קבנֹו ְְְְִִֵֶַָָָֻ

ׁשּכל טרפה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו הּמעים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהאּדימּו
ּבעֹוף האּור מחמת ׁשהֹוריקּו האדּמים אֹו ׁשהאּדימּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהירּקים
זה ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבהן. ּוממרסין מעט אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִֶֶַַַָָָָאחר
.‡Îאֹו מעים, ּבני ּכמראה ׁשּלֹו הּכבד ׁשּנמצאת עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעים, ּבני ׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנּו
מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומריסה
ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּוטרפה.
האדּמים והֹוריקּו הירּקים והאּדימּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֻֻׁשּנּוי,
הּוׁשט וכן ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע -ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵָָּבבהמה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- מּמנינם חסר ׁשאם הן, איברים ׁשני ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחסרה
לראה. יׁש אּנֹות וחמׁש והרגלים. הראה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻטרפה.
מן ׁשלׁש - ּפניו ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּכׁשּיתלה
קטּנה, אזן ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּימין,
והיא עצמּה, ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּנֹות. ּבצד ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻואינּה
ׁשהיא מּפני ורּדא, הּנקראת היא הקטּנה זֹו ואזן הּכיס. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבתֹו
הּורּדא נמצאת לא אם ,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹדֹומה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רגל1) חסרת שהיתה בהמה נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה באונות; סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר
הכוליא שיעור ותמות; ומכאן ותחיה מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או

ליחה. בה נמצאת או לקתה ואם כשרה; שתהיה
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ואם ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
ונֹופחין ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ְְְְִִִִִִַַָָָֹלא
ׁשּקרּום ּבידּוע - לאו ואם טרפה; - הּמים ּבקּבק אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹותּה.
ּומּפני הּקרּומֹות, ׁשני ּבין ּתנהג והרּוח נּקב, ּבלבד ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָהּתחּתֹון

נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע ְְְִִִֶַַָָָָָזה
.Áאֹותּה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל :ּביד יהיה ּגדֹול עּקר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָזה

נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין
.Ëׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה

- נּמֹוחּו ולא ּבמקֹומם עֹומדים הּסמּפֹונֹות אם נקב: ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוּׂשין? ּכיצד טרפה. - אחד סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
וכּיֹוצא ּבאבר ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנֹוקבין
הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - לבנין חּוטין ּבּה נראה אם ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָּבֹו.
ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד הראה ּבּׂשר - לאו ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוטרפה;

.Èאֹו רּוח, מלאים היּו אם אבעּבּועֹות: ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָראה
לחה אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמים
ּבהן נמצאת ואם מּתרת; זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻיבׁשה
טרפה. זֹו הרי - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָלחה
הּסמּפֹון לבּדק צרי - אֹותּה ּובֹודק הּלחה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּוכׁשּמֹוציא

טרפה. - נקּוב נמצא אם ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּתחּתיה.
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

ּדר להן ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטרפה;
אם האחת. נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראה אחת היתה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָּבדיקה.
טרפה. - לאו ואם ּומּתרת, היא אחת - האחרת לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשפכה

.·Èׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. - ׁשּנתמסמסה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות. חתיכֹות ותּפל ּתחת - אֹותּה ּוכׁשּתֹולין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלמה,
מּתרת, - ממׁשמׁש הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻראה
הּׁשחיטה. אחר נּקבה הּטּבח מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָותֹולין
אֹו ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנמצא
ׁשעֹוּׂשים ּכׁשם ּומדּמין, אחר נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר

מעים. ְִִֵֵַּבבני
.‚Èּבהמה ׁשל לראה דּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין

ּבאחד הּנקב נמצא לגּסה. ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָגּסה,
אבעּבּוע נּקב אֹומרין: ואין טרפה, זֹו הרי - האבעּבּועֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹמן

נּכר. הּדבר ׁשאין ,ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר
.„Èיצא לא אם אֹותּה. נֹופחין - ּבראה ׁשּנמצאת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחט

ולא נכנסה סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּמּנה
הּמחט ּבּה ונמצאת נפיחה קדם הראה נתחּתכה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּקבה.

ּכׁשּנכנסה. ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר אסּורה; זֹו הרי -ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂËהראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

ׁשחיטה ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻנקּובה
האבר מראה נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ׁשם יׁש ותצא. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּתּקב
הּבּׂשר ׁשאֹותֹו ּכנקּוב. הּוא הרי - הרע הּמראה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָלאֹותֹו

הּו ּכמת - זה למראה מראיו הּואׁשּנׁשּתּנּו ּוכאּלּו חׁשּוב, א ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבּׂשר ּומחית אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו ׁשּנהּפ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבּׂשר
הּבּׂשר ׁשּׁשאר מּכלל, חי. ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ּבּׂשאת. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָחי

חי. אינֹו ְִֵֶַַָׁשּנׁשּתּנה
.ÊËמראה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻראה

- ּכּלּה נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, למראה נׁשּתּנית אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻמקצתּה:
- ׁשהּוא ּכל אפּלּו האסּור, למראה נׁשּתּנת ואם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻמּתרת;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חׁשּוב, הּוא ּכנקב האסּור ׁשהּמראה ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטרפה;

.ÊÈ,ּכדיֹו ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש
חריע, ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו ּכׁשּות, ּכעין ירּקה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻאֹו
הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעים הּצבע הּוא וחריע הּבּׂשר. ּכמראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

לירֹוקה. ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לּׂשערֹות דֹומה ְְְְֲִִֶַָָֻוהּוא
.ÁÈ,מּספק אֹותּה אֹוסרין - ּדקל ׁשל חרּיֹות ּכעין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָנמצאת

אֹוסרין אין האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. למראה קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּזה
נׁשּתּנית אם ּבידֹו. ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחים עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבהם
אסּורה. - ּבעינּה עמדה ואם מּתרת; - הּמּתר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻלמראה

.ËÈ,ּככחֹול ׁשחֹורה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַָָָֻארּבע
היתה ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו ּכחציר, ירּקה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻאֹו
מראֹות מארּבע נקּדֹות נקּדֹות טלאים טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה

מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו
.Îקר אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק לאּור ׁשּנפל אֹועֹוף קבנֹו ְְְְִִֵֶַָָָֻ

ׁשּכל טרפה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו הּמעים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהאּדימּו
ּבעֹוף האּור מחמת ׁשהֹוריקּו האדּמים אֹו ׁשהאּדימּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהירּקים
זה ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבהן. ּוממרסין מעט אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִֶֶַַַָָָָאחר
.‡Îאֹו מעים, ּבני ּכמראה ׁשּלֹו הּכבד ׁשּנמצאת עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעים, ּבני ׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנּו
מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומריסה
ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּוטרפה.
האדּמים והֹוריקּו הירּקים והאּדימּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֻֻׁשּנּוי,
הּוׁשט וכן ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע -ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵָָּבבהמה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- מּמנינם חסר ׁשאם הן, איברים ׁשני ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחסרה
לראה. יׁש אּנֹות וחמׁש והרגלים. הראה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻטרפה.
מן ׁשלׁש - ּפניו ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּכׁשּיתלה
קטּנה, אזן ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּימין,
והיא עצמּה, ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּנֹות. ּבצד ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻואינּה
ׁשהיא מּפני ורּדא, הּנקראת היא הקטּנה זֹו ואזן הּכיס. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבתֹו
הּורּדא נמצאת לא אם ,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹדֹומה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רגל1) חסרת שהיתה בהמה נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה באונות; סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר
הכוליא שיעור ותמות; ומכאן ותחיה מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או

ליחה. בה נמצאת או לקתה ואם כשרה; שתהיה
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ויׁש ּבהם, ּתּמצא ּבהמֹות יׁש דרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּפי על אף נקּובה, נמצאת ואם ּבהם. ּתּמצא לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהמֹות

טרפה. זֹו הרי - הּנקב את סֹותם ׁשּלּה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּכיס
ׁשּתים·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּנֹות מנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֻחסר

הּימין -מן הּורּדא וזאת ּבּימין ׁשּתים נמצאּו ואם טרפה. - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֻנתחּלפּו
- ּׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיה אֹו ורד, ּבלא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּימין

הּימין. מּצד חסרה ׁשהיא טרפה, זֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהרי
ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם: האּנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻנּתֹוספּו

ואם מּתרת; - הּלב עּמת ׁשהּוא הראה, מּלפני אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהאּנֹות
טרפה; זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה, על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּפחֹות אבל הדס; ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר. ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּיתר

ּומּתרת. אזן אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה
מּתרת.‰. - לּה הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן

ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא נסמכּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם
טרפה. - ְְִִִֵָלׁשליׁשית

.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת ּכאּנה האּנֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻנמצאּו
ּבין ּבעּקרן ּבין ההדס, עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּדבּוקֹות:
- ּדבּוקֹות ׁשּתים ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבאמצען

ּוטרפה. חסרה זֹו הרי - לאו ואם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֻמּתרת;
.Ê.טרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻנמצאת

זֹו הרי - נּקבה ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן
מּמּנה נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּנֹות מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכמי
ואפּלּו ּוטרפה, ּכחסר זֹו הרי - ּבּצּפרן ׁשּיּפר עד יבׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשהּוא. ּכל ֶָָָהיה
.Á- ּדקל ׁשל חריֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָראה

וׁשּמא בגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק. אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין
ּבּמנין. ׁשאמר ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Ëוקרבה ׁשּלּה הראה ׁשּצמקה עד ויראה ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה
קֹול ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם יבׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות
ּבידי ּפחדה ואם מּתרת; - בזה וכּיֹוצא זיּקים ראתה אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי - בזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה. ּכחסרה ְֲֵֵַָָזֹו
.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּקר זמן היה ואם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת.
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים, מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - החם זמן היה ואם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּבמהרה.
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו, מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבכלי
ּבידי - חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה. היא ְִֵָָָאדם
.‡Èוכן טרפה. - ּברּיתּה ּבתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר - הּיתר ׁשּכל רגל; יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם ,לפיכ מּתרת. - אחת יד אֹו ידים ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלּה
טרפה; - ּולמעלה הארכּבה מן הרגל: נחּת מּתרת. - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּלּה
אמרּו? ארכּבה זֹו ּבאי מּתרת. - ּולמּטה הארכּבה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻמן

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהּוא ְֵֶַַַַָָָָֻּבארכּבה

.·Èרּב אֹו ּכּלֹו יצא אם הארכּבה: מן למעלה העצם ֹונׁשּבר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻֻ
הּבּׂשר היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמה זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחּוץ
הרי - ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאֹו
וגידים לֹו. והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו מּתרת. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻזֹו

ּכבּׂשר. חׁשּובין אינן ְֲִִֵַָָָָהרּכים
.‚Èהעקב מן למעלה ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצמת

גידין ׁשלׁשה והן הּבהמה. הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבּמקֹום
והן ׁשּיתחיל ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלבנים:
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקׁשים
עּׂשרה ׁשׁש ּכאר והּוא הּגידים. צמת הּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמן ּתחּלתן ּגידין. עּׂשר ׁשּׁשה - ּבעֹוף אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּומנין

עּׂשּוי ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה מאצּבע מּטה ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעצם
קּׂשקּׂשים. ְְִִַַַַקּׂשקּׂשים

.ÂË.טרפה - הּגידין צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא
אסּורה? - הּגידים מּצמת למּטה נחּת ואם ׁשּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו
נאסרה ולא ותמּות. ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבּטרפֹות,
מּפני אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות מּכלל ׁשחתיכתן הּגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊË,טרפה - נּטלּו ׁשאם הן, איברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטּולה
הן: ואּלּו חּסרֹון. ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון. ּולחי והּכבד, הּגידים, ְְְִִִֵֶֶַַָָֹצמת
.ÊÈּבמקֹום העֹוף וכן רגלּה ׁשּנחּת ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכבר

הּגידין. ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעּׂשּו לא הּגידים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹצמת
טרפה, - קּימת והרגל לבּדם הּגידים נחּתכּו אם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלפיכ

הּגידים. צמת נּטלה ְֲִִִֵֶֶַָֹׁשהרי
.ÁÈׁשהרי מּתרת; - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

האחד ׁשהרי מּתרת; - הּדּקין הּׁשנים נחּתכּו ׁשנים. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻנׁשארּו
מעּוטּה. אּלא הּצמת ּכל נּטל לא והרי מּׁשניהן, ּגדֹול ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעבה
לֹומר צרי ואין טרפה; - מהן אחד ּכל ׁשל רּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻנחּת

ּכּלן. נּטלּו אֹו ּכּלן ְְְִֶֶָָֻֻׁשּנחּתכּו
.ËÈעּׂשר הּׁשּׁשה מן אחד (ּכל) ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּובעֹוף,

טרפה. -ְֵָ
.Î.ידיה ׁשּנחּתכּו ּכבהמה מּתר, - אגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻועֹוף
.‡Îּכזית מּמּנה נׁשּתּיר ואם טרפה. - ּכּלּה ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכבד

מּתרת. זֹו הרי - מרה ּבמקֹום ּוכזית ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבּמקֹום
נּטל מּתרת. - ׁשּלּה ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻנּדלּדלה
ּפי על ואף הּמרה, ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום ְְְִִִֶֶַַַָָָָָמּמּנה

טרפה. - ׁשהּוא ּכמֹו קּים ְְְֵֶֶַַָָָׁשהּׁשאר
.·Îׁשהיא ּבּמקֹום ּוכזית מרה ּבמקֹום ּכזית ּבּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָנׁשאר

ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּכׁשרה. - ּבֹו ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָֻּתלּויה
ספק. זֹו הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו מרּדד, ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֻאֹו

אסּורה.ויר ׁשהיא לי, אה ְֲִִֵֶֶָָ
.‚Î,הּתחּתֹון נּטל אם אבל טרפה. - ׁשּנּטל העליֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלחי

מּתרת. זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּכגֹון
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.„Îאם ּכ טרפה, - חסר היה ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל
אינּה טרפה, - נּטל אם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל
חסרה נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאסרת
נמצאת ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - אבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֻאֹותֹו
- נּטל ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר וכל אחת. והּנטּולה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסרה
- נברא ולא ּברּיתּה מּתחּלת חסר אם וחמר קל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻמּתרת,

מּתרת. ִֶֶֶֻׁשהיא
.‰Îׁשּנּטלּו אֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבהמה

אֹו אחת ּבכליא נבראת אם ,לפיכ מּתרת. זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּכליֹות
מּתרת. - הּכליא נּקבה אם וכן מּתרת. - ּכליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבׁשלׁש

.ÂÎאם מּתרת, - חסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליא ּפי על ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
עד ּובגּסה ּכפֹול עד ּבדּקה והּקטּנה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָנמצאת
ּבּׂשרּה ׁשּיעּׂשה והּוא הּכליא, לקתה אם וכן טרפה. - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכענב
ּבמקצתֹו ּתאחז ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכבּׂשר
- הּכליא ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻיתמסמס
ּפי על אף לחה, ּבּכליא נמצאת אם וכן טרפה. זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
- סרּוחים אֹו עכּורין מים ּבּה ׁשּנמצאּו אֹו סרּוחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָׁשאינּה
זֹו הרי - זּכים מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי

ֶֶֻמּתרת.
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ועּׂשר עּׂשה, מצֹות ׁשבע מצֹות. עּׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
ׁשּלא ב) לרצח. ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמצֹות
הרֹוצח להגלֹות ג) יּומת. אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּקח
יּומת ׁשּלא ה) ּגלּות. למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא ד) ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּבׁשגגה.
הּנרּדף להּציל ו) ּבּדין. עמידה קדם ּכׁשּירצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהרֹוצח
לעמד ׁשּלא ח) הרֹודף. על לחּוס ׁשּלא ז) רֹודף. ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבנפׁשֹו
לערף י) .הּדר להם ּולכּון מקלט ערי להפריׁש ט) ּדם. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
תּזרע. ולא קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא יא) ּבּנחל. העגלה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאת
יכׁשיל ׁשּלא יד) מעקה. לעּׂשֹות יג) ּדמים. לּׂשּום ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹיב)
לטען טז) .ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם לפרק טו) ּבדבר. ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּתמים

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל יּניחּנּו ׁשּלא יז) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעּמֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר אדם ּבן נפׁש הֹורג ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: ּבסיף, מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָתרצח.
ׁשהרג ּבין סיף. מיתת ׁשּזֹו למדּו הּׁשמּועה מּפי יּנקם. ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנקם

ּבסיף מיתתֹו - ּבאׁש ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל חברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
ּגאל·. ׁשּנאמר: הרֹוצח], את [להרג הּדם ּגֹואל ּביד ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמצוה

גֹואל הּוא לירּׁשה הראּוי וכל הרצח. את ימית הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻהּדם
אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, גֹואל רצה לא ֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּדם.
ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ּדם גֹואל לֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

הֹורג‚. זה הרי - לּנהרג ּבן היה אם ּבנֹו: את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
מן אחד אין - ּבן לֹו אין ואם גֹואל; ׁשהּוא מּפני אביו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאבי
ּדין ּבית אּלא אביו, את להמית הּדם גֹואל נעּׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאחין
הּדם. ּבגאּלת הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻממיתין

נתן„. ואפּלּו הרֹוצח. מן ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּומזהרין
ׁשאין לפטרֹו. הּדם גֹואל רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּברּו הּקדֹוׁש קנין אּלא הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁשֹו
דבר ל ואין רצח. לנפׁש כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּוא.
תחניפּו ולא ׁשּנאמר: ּדמים; ּכׁשפיכּות עליו ּתֹורה ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשהקּפידה
וגֹומר. הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי וגֹומר, הארץ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת

ולא‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח
למיתה; וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹוא עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
לּמׁשּפט. העדה לפני עמדֹו עד הרצח ימּות ולא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשאין ועּׂשּו, ׁשעברּו ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לכל הּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהּוא

ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותן ְְִִִִִֵֵֶַָָָממיתין
.Âעליו ׁשחּיב העֹון ועּׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה

היה אפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
מּיד הּנרּדף להּציל מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף

רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,
.Êּפי על אף אחריו, רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו אם ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?

זה הרי - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּכגֹון הרֹודף, מאיברי ּבאיבר להּצילֹו יכֹולים ואם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַָָָנהרג.
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
[אינן] ואם עֹוּׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו
אּלּו הרי - לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא ּולהּצילֹו לכּון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיכֹולין
וקּצתה : ׁשּנאמר הרג; לא ׁשעדין ּפי על אף אֹותֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהֹורגין

עינ תחֹוס לא ּכּפּה, ֵֶֶַָָֹאת
.Á.נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ּבמבּוׁשיו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

להּכֹות החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב: ענין האּׁשה. אֹו האיׁש ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין - אֹותֹו הּממיתה הּכאה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחברֹו
ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - יכֹולין אינן ואם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָרֹודף;

.עינ תחֹוס ֵֶָֹלא
.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעּׂשה, לא מצות זֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאף

מּתר - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ּכרֹודף ׁשהּוא מּפני ּבּיד, ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
ׁשאין ּבֹו; נֹוגעין אין - ראׁשֹו מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

עֹולם. ׁשל טבעֹו וזהּו נפׁש, מּפני נפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָּדֹוחין
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.„Îאם ּכ טרפה, - חסר היה ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל
אינּה טרפה, - נּטל אם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל
חסרה נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאסרת
נמצאת ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - אבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֻאֹותֹו
- נּטל ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר וכל אחת. והּנטּולה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסרה
- נברא ולא ּברּיתּה מּתחּלת חסר אם וחמר קל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻמּתרת,

מּתרת. ִֶֶֶֻׁשהיא
.‰Îׁשּנּטלּו אֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבהמה

אֹו אחת ּבכליא נבראת אם ,לפיכ מּתרת. זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּכליֹות
מּתרת. - הּכליא נּקבה אם וכן מּתרת. - ּכליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבׁשלׁש

.ÂÎאם מּתרת, - חסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליא ּפי על ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
עד ּובגּסה ּכפֹול עד ּבדּקה והּקטּנה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָנמצאת
ּבּׂשרּה ׁשּיעּׂשה והּוא הּכליא, לקתה אם וכן טרפה. - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכענב
ּבמקצתֹו ּתאחז ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכבּׂשר
- הּכליא ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻיתמסמס
ּפי על אף לחה, ּבּכליא נמצאת אם וכן טרפה. זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
- סרּוחים אֹו עכּורין מים ּבּה ׁשּנמצאּו אֹו סרּוחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָׁשאינּה
זֹו הרי - זּכים מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי

ֶֶֻמּתרת.
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ועּׂשר עּׂשה, מצֹות ׁשבע מצֹות. עּׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
ׁשּלא ב) לרצח. ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמצֹות
הרֹוצח להגלֹות ג) יּומת. אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּקח
יּומת ׁשּלא ה) ּגלּות. למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא ד) ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּבׁשגגה.
הּנרּדף להּציל ו) ּבּדין. עמידה קדם ּכׁשּירצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהרֹוצח
לעמד ׁשּלא ח) הרֹודף. על לחּוס ׁשּלא ז) רֹודף. ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבנפׁשֹו
לערף י) .הּדר להם ּולכּון מקלט ערי להפריׁש ט) ּדם. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
תּזרע. ולא קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא יא) ּבּנחל. העגלה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאת
יכׁשיל ׁשּלא יד) מעקה. לעּׂשֹות יג) ּדמים. לּׂשּום ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹיב)
לטען טז) .ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם לפרק טו) ּבדבר. ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּתמים

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל יּניחּנּו ׁשּלא יז) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעּמֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר אדם ּבן נפׁש הֹורג ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: ּבסיף, מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָתרצח.
ׁשהרג ּבין סיף. מיתת ׁשּזֹו למדּו הּׁשמּועה מּפי יּנקם. ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנקם

ּבסיף מיתתֹו - ּבאׁש ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל חברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
ּגאל·. ׁשּנאמר: הרֹוצח], את [להרג הּדם ּגֹואל ּביד ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמצוה

גֹואל הּוא לירּׁשה הראּוי וכל הרצח. את ימית הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻהּדם
אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, גֹואל רצה לא ֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּדם.
ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ּדם גֹואל לֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

הֹורג‚. זה הרי - לּנהרג ּבן היה אם ּבנֹו: את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
מן אחד אין - ּבן לֹו אין ואם גֹואל; ׁשהּוא מּפני אביו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאבי
ּדין ּבית אּלא אביו, את להמית הּדם גֹואל נעּׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאחין
הּדם. ּבגאּלת הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻממיתין

נתן„. ואפּלּו הרֹוצח. מן ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּומזהרין
ׁשאין לפטרֹו. הּדם גֹואל רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּברּו הּקדֹוׁש קנין אּלא הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁשֹו
דבר ל ואין רצח. לנפׁש כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּוא.
תחניפּו ולא ׁשּנאמר: ּדמים; ּכׁשפיכּות עליו ּתֹורה ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשהקּפידה
וגֹומר. הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי וגֹומר, הארץ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת

ולא‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח
למיתה; וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹוא עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
לּמׁשּפט. העדה לפני עמדֹו עד הרצח ימּות ולא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשאין ועּׂשּו, ׁשעברּו ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לכל הּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהּוא

ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותן ְְִִִִִֵֵֶַָָָממיתין
.Âעליו ׁשחּיב העֹון ועּׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה

היה אפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
מּיד הּנרּדף להּציל מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף

רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,
.Êּפי על אף אחריו, רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו אם ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?

זה הרי - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּכגֹון הרֹודף, מאיברי ּבאיבר להּצילֹו יכֹולים ואם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַָָָנהרג.
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
[אינן] ואם עֹוּׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו
אּלּו הרי - לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא ּולהּצילֹו לכּון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיכֹולין
וקּצתה : ׁשּנאמר הרג; לא ׁשעדין ּפי על אף אֹותֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהֹורגין

עינ תחֹוס לא ּכּפּה, ֵֶֶַָָֹאת
.Á.נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ּבמבּוׁשיו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

להּכֹות החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב: ענין האּׁשה. אֹו האיׁש ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין - אֹותֹו הּממיתה הּכאה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחברֹו
ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - יכֹולין אינן ואם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָרֹודף;

.עינ תחֹוס ֵֶָֹלא
.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעּׂשה, לא מצות זֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאף

מּתר - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ּכרֹודף ׁשהּוא מּפני ּבּיד, ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
ׁשאין ּבֹו; נֹוגעין אין - ראׁשֹו מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

עֹולם. ׁשל טבעֹו וזהּו נפׁש, מּפני נפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָּדֹוחין
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.Èנערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד
רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ּכי ׁשּנאמר: לאנסּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמארסה
הּנערה צעקה אֹומר: הּוא והרי הּזה; הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיעּה - מֹוׁשיע לּה יׁש הא לּה. מֹוׁשיע ואין ְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהמארּׂשה

הרֹודף. ּבהריגת ואפּלּו להֹוׁשיע, ׁשּיכֹול ּדבר ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבכל
.‡Èאבל הּבהמה. מן חּוץ העריֹות ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא

העריֹות. ּכל ּכׁשאר הרֹודף, ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּזכּור
מלאכה לעּׂשֹות ׁשרדף אֹו לרבעּה, הּבהמה אחר הרֹודף ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאבל
ועבֹודה ׁשהּׁשּבת ּפי על אף זרה, עבֹודה לעבד אֹו ְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּבת
ויביאּוהּו ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו, ממיתין אין - הּדת עּקרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזרה

וימּות. וידינּוהּו ּדין ְְִִִֵָלבית
.·Èּפי על אף והערה, עּמּה וׁשכב ּותפּׂשּה ערוה אחר ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָרדף

רדף ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין - ּביאתֹו גמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה להּצילּה, אחריו רֹודפין היּו ואחרים ערוה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאחר
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני ׁשּלא ּכדי הּניחּוהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:
אינן ואם ּבאיבריו; מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹמבהילין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאיבריו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָיכֹולים
.‚Èאּלא ,ּבכ טרח ולא מאיבריו ּבאיבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכל

וחּיב ּדמים ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל
אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין אבל ְֲִִִִֵֵָָמיתה;

.„Èעל תעמד 'לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹֹּכל
ּבאים לסטים אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן .'רע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדם
ּבעצמֹו הּוא להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו ְְְְִַַַָָָָָָָָָָעליו,

לה אחרים ׁשּיּׂשּכר עֹובדיאֹו ׁשּׁשמע אֹו הּציל; ולא ּצילֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָָּכֹוכבים
אֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד ׁשּידע אֹו והֹודיעֹו; חברֹו אזן גלה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא
להסיר חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על ּבא ׁשהּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבאֹונס
העֹוּׂשה - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו; ולא ּׁשּבלּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמה

.'רע ּדם על תעמד 'לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË,לבעלּה ערוה אחר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָהרֹואה

ׁשהיא עּׂשה, מצות ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹויכֹול
'עינ תחֹוס 'לא על לאוין: ׁשני על ועבר ּכּפּה', את ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ'וקּצתה

.'רע ּדם על תעמד 'לא ְֲֵֶַַַַֹֹועל
.ÊËׁשאין מּפני אּלּו לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים - ּבהן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשה
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל אּבד ּכאּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּיּׂשראל

ּכּלֹו. העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו - מּיּׂשראל ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאחת

ה'תשע"א תמוז ב' שני יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ּבאבן‡. אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון ּבידֹו, חברֹו ההֹורג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
הֹואיל - ּבאׁש ּׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ׁשחנקֹו אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּממיתה,
ּדין. ּבבית נהרג זה הרי ּבעצמֹו, הּוא מקֹום מּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָוהרגֹו

עבדיו·. ׁשּׁשלח אֹו חברֹו את להרג הֹורג הּׂשֹוכר ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל
והרגתהּו ּבֹו וכּיֹוצא הארי לפני והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהרגּוהּו,

ּכ - עצמֹו את ההֹורג וכן ּדמיםחּיה, ׁשֹופ מאּלּו אחד ל ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מיתת ּבהן ואין לּׁשמים; מיתה וחּיב ּבידֹו, הריגה ועֹון ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּוא,
ּדין. ִֵּבית

ּבאדם‚. האדם ּדם ׁשפ ׁשּנאמר: הּדין? הּוא ׁשּכן ֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּנין
את ׁשליח. ידי על ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - יּׁשפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמֹו
חּיה ּכל מּיד עצמֹו. הֹורג זה - אדרׁש לנפׁשתיכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדמכם
האדם מּיד לטרפֹו. חּיה לפני חברֹו הּמֹוסר זה - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאדרׁשּנּו
אחרים הּׂשֹוכר זה - האדם נפׁש את אדרׁש אחיו איׁש ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּיד
הרי ּדריׁשה, לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן נאמר ּובפרּוׁש חברֹו. את ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהרג

לּׁשמים. מסּור ִִַַָָָדינם
ּבית„. מיתת מחּיבין ׁשאינן ּבהן וכּיֹוצא הרצחנים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכל

ותּקנת הּמלכּות ּבדין להרגם יּׂשראל מל רצה אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדין,
ּבהֹוראת להרגם ּדין ּבית ראּו אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָהעֹולם
ּכפי רׁשּות להם יׁש - לכ צריכה הּׁשעה היתה אם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשעה,

ּׁשּיראּו. ְִֶַמה
.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי

מּכה להּכֹותם מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלחּזק
רּבֹות, ׁשנים ּובמצֹוק ּבמצֹור לאסרם למיתה, הּקרֹובה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָרּבה
ׁשאר על ּולאּים להפחיד ּכדי צער, מיני ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּולצערן
ויאמר: ּולמכׁשֹול, לפּוקה להם הּדבר יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהרׁשעים,
ואּפטר. ּפלֹוני ׁשעּׂשה ּכדר אֹויבי להרג מסּבב ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהריני

.Âזכר ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
- גֹולה אֹו ּבזדֹון, הרג אם - עליו נהרג זה הרי נקבה, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבין
נֹולד אם אבל חדׁשיו; לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה. הרג ְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָאם
ׁשּיׁשהה עד ּכנפל הּוא הרי - חדׁשים מּתׁשעה ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָלפחֹות
עליו. נהרג אינֹו - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ְְְְְֱִִֵֶַָָָׁשלׁשים

.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
ּבידי גֹוסס היה ואם עליו. נהרג - הּגֹוסס את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
גֹוסס, הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין - ְְִִִֵֵַההֹורגֹו
.Áּומהּל וׁשֹותה ׁשאֹוכל ּפי על אף הּטרפה, את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָההֹורג

ׁשלם, ּבחזקת אדם וכל אדם. מּדיני ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּׁשּוק
ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד נהרג, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹורגֹו
לא אם ימּות ּובּה ּבאדם, ּתעלה לּה אין זֹו ׁשּמּכה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹהרֹופאים

אחר. דבר ְִֵֶַָָימיתּנּו
.Ëּובערּת ׁשּנאמר: נהרג; - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאדם

עדים ּבפני אבל ּדין; ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא, .מּקרּב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהרע
לא ׁשהרי נהרגין, אינן - הּוזּמּו ואם יזּמּו, ׁשּמא ּפטּור. -ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
- להזּמה ראּויה ׁשאינּה עדּות וכל טרפה; להרג אּלא ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹזממּו

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות ְְִֵֵֵָָאינּה
.Èזה הרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יּׂשראל את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

ּגֹולה. - ּבׁשגגה הרג ואם עליו. ְְֱִִֶֶַָָָָָָנהרג
.‡È,ּדין ּבבית עליו נהרג אינֹו - ּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיּׂשראל

ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין רעהּו. על איׁש יזיד וכי ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אֹו אחרים עבד את ההֹורג ואחד ּכֹוכבים. העֹובד על ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָנהרג
מצֹות עליו קּבל ׁשהעבד עליו; נהרג זה הרי - עבּדֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָההֹורג

ה'. נחלת על ְֲַַַַונֹוסף
.·Èרׁשּותמה לֹו יׁש ׁשעבּדֹו אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ
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להמית, ּכדי ּבּה ׁשּיׁש הּכאה הּכהּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהּכֹותֹו.
- מת ּכ ואחר ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ועמד למּות, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָונטה
ׁשּנאמר: הּמּכה; מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג ֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
ׁשהּוא יֹום יֹומים'? אֹו 'יֹום ּומהּו הּוא. כסּפֹו ּכי יּקם ְִִֶַַַַֹֻלא

לעת. מעת ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַּכיֹומים,
.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו ׁשּלֹו, ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל

זה הרי - להמית ּכדי והּכהּו הֹואיל הּמּכה, מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים
חֹורין. ּבני ּכׁשאר עליו, ְְֱִִֵֶָָָָנהרג

.„Èּבאבן אֹו וסיף ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה
יֹום ּבדין אינֹו - ומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָואגרֹוף
לכ עליו. נהרג - ׁשנה לאחר מת אפּלּו אּלא יֹומים; ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאֹו
ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה נתנה ׁשּלא 'ּבּׁשבט', ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנאמר

רציחה. ּבהּכאת ולא ּבהן, וכּיֹוצא ּורצּועה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומּקל
.ÂËוהּכהּו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשּמׁשּנּו עּמֹו ּופסק עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

עליו, נהרג זה הרי - והמיתֹו יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו מהן ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד
ּכסּפֹו ׁשאינֹו לפי - הראׁשֹון יֹומים. אֹו יֹום ּבדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָואינֹו

ּתחּתיו. עדין ׁשאינֹו לפי - והּׁשני לֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻהמיחד
.ÊËׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן

מהן לאחד אינֹו ׁשהרי יֹומים, אֹו יֹום ּבדין אינן - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּתפין
העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו, המיחד ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָֻּכסּפֹו

ה'תשע"א תמוז ג' שלישי יום

ׁשלישי ¦¦§¤¤ּפרק

אֹומדין‡. - והמיתֹו ּבעץ אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמּכה
חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכה ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר יד ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי; אינֹו אֹו זה ּבאיבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלהמית
עד - הּכהּו ּבֹו ימּות אׁשר עץ ּבכלי אֹו הּכהּו, ּבּה ְֲִִִִֵֶַָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה

ירכֹו. ְֵַעל
מקֹום·. ׁשאֹומדין מּכאן ּבּה', ימּות 'אׁשר ונאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָהֹואיל

ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּוכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
את ׁשּמׁשערין מּכאן יד, ּבאבן ׁשּנאמר: ההּכאה; ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
לזֹורק אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיד.
דֹומה ואינֹו יתר. ּכחּה יהיה עּׂשר ׁשּברחּוק עּׂשר, ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹּבֹו
הּמקֹום ׁשּברחּוק מאה, ּברחּוק לזֹורק עּׂשר ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזֹורק

ההּכאה. ּכח יתמעט ְְִֵֵַַַַָָֹּביֹותר
וכח‚. ההֹורג ּכח ּומׁשערין עצמּה. הּמּכה מׁשערין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכן

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו גדֹול הּוא אם ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג,
- ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָמיתתֹו
ּבכלי„. ואם ׁשּנאמר: ׁשעּור, ּתֹורה ּבּה נתנה לא ּברזל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכלי

ׁשּיהיה והּוא, ּבמחט. ואפּלּו הּוא; רצח וּימת, הּכהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹברזל
אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּכדר אֹותּה אֹומדין - ּבּה וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבעׁשת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּכהּו

האבן. אֹו העץ ְִֵֶֶֶָָׁשאֹומדין
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

וכח הּמּכה ּכח מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו נגפֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָֹֹֹאֹו
ּבאצּבעֹו חברֹו דֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה. ּומקֹום ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנהרג
לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו, ּבכל ּברגלֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹלבֹועט
החזק הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו, על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמּכהּו

חֹולה. אֹו חּלׁש הּמּכה חזק ְִֶֶַַַָָָָלבריא
.Âהּכהּו באיבה אֹו ׁשּנאמר: אּלּו? ּבכל ׁשּמׁשערין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּנין

'ּבידֹו', ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה. יּומת מֹות וּימת, ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו
ּכח ׁשּמׁשערין מּכלל ּבאיבה. ההּכאה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהצרי

ַַָָההּכאה.
.Êמׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן דֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
הּמקֹום? ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין ׁשּנפל. לגדֹול ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹיֹומֹו
ׁשאין מקֹום ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו. ּבּׂשנאה ואם ְְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ׁשאמרּו ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עּׂשרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָּבגבהֹו

ּבהמה. לענין ְְְְִֵַָּבבֹור
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

צרֹורֹות, אֹו עפר מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ּבגּוׁש אֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָעפר
ׁשהּוא ּכל - ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּדבלה; ּבפלח ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹואפּלּו

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית, ְְִִֵֶֶַָָֹראּוי
.Ëאֹומדין - האׁש לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור - מּׁשם לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
האׁש ּבתֹו אֹו] הּמים ּבתֹו] עליו ּכבׁש אם וכן חּיב. - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָלאו
ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ּבֹו נׁשאר ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹעד
חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ּבּתחּלה. הּדֹוחף ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּוא

ׁשהּניח עד ׁשּכפתֹווחטמֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ּבּצּנה ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּניחֹו
עליו ועּׁשן לבית אֹו למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמנע
עד נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ׁשּמת, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשחנקֹו ּכמֹו ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.Èׁשּכפתֹו אֹו ׁשּמת, עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּובאה לׁשם לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָָָוהּניחֹו
את עליו ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו ֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהמיתּתּו,
אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את עליו ׁשהּׁשי אֹו ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמעזיבה,
והרי אֹותֹו; ממיתין אין אּלּו ּבכל - נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּסה

ּדם. מּמּנּו ּדֹורׁש ּדמים ודֹורׁש רֹוצח, ְִִֵֵֵֶַָָהּוא
.‡Èלעלֹות ׁשּיכֹול סּלם ׁשם והיה ּבבֹור חברֹו הּדֹוחף ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ּובא עליו, להגן ּבידֹו ּתריס והיה חץ ּבֹו ׁשּזרק אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָעליו,
נהרגין אין ׁשניהן - הּתריס את והסיר הּסּלם את וסּלק ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאחר
הּסּלם וסּלק ׁשחזר הּוא עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו דין. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבבית

הּדם. מּמּנּו ונדרׁש ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור -ְְִִִִִֵֶַַָָָ
.·Èחּיב - והרגה לאחֹוריה האבן וחזרה ּבכתל, צרֹור ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּזֹורק

ׁשּמּׂשחקין אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין, ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמיתת
ּפטּורין; - אּמֹות ארּבע ּבתֹו והרגּו: ּבהן ׁשהתרּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבכּדּור,
והּוא, חּיבין. - אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָחּוץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
.‚Èהּכֹופת חּיב. - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזרק
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להמית, ּכדי ּבּה ׁשּיׁש הּכאה הּכהּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהּכֹותֹו.
- מת ּכ ואחר ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ועמד למּות, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָונטה
ׁשּנאמר: הּמּכה; מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג ֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
ׁשהּוא יֹום יֹומים'? אֹו 'יֹום ּומהּו הּוא. כסּפֹו ּכי יּקם ְִִֶַַַַֹֻלא

לעת. מעת ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַּכיֹומים,
.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו ׁשּלֹו, ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל

זה הרי - להמית ּכדי והּכהּו הֹואיל הּמּכה, מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים
חֹורין. ּבני ּכׁשאר עליו, ְְֱִִֵֶָָָָנהרג

.„Èּבאבן אֹו וסיף ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה
יֹום ּבדין אינֹו - ומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָואגרֹוף
לכ עליו. נהרג - ׁשנה לאחר מת אפּלּו אּלא יֹומים; ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאֹו
ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה נתנה ׁשּלא 'ּבּׁשבט', ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנאמר

רציחה. ּבהּכאת ולא ּבהן, וכּיֹוצא ּורצּועה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומּקל
.ÂËוהּכהּו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשּמׁשּנּו עּמֹו ּופסק עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

עליו, נהרג זה הרי - והמיתֹו יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו מהן ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד
ּכסּפֹו ׁשאינֹו לפי - הראׁשֹון יֹומים. אֹו יֹום ּבדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָואינֹו

ּתחּתיו. עדין ׁשאינֹו לפי - והּׁשני לֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻהמיחד
.ÊËׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן

מהן לאחד אינֹו ׁשהרי יֹומים, אֹו יֹום ּבדין אינן - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּתפין
העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו, המיחד ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָֻּכסּפֹו

ה'תשע"א תמוז ג' שלישי יום

ׁשלישי ¦¦§¤¤ּפרק

אֹומדין‡. - והמיתֹו ּבעץ אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמּכה
חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכה ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר יד ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי; אינֹו אֹו זה ּבאיבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלהמית
עד - הּכהּו ּבֹו ימּות אׁשר עץ ּבכלי אֹו הּכהּו, ּבּה ְֲִִִִֵֶַָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה

ירכֹו. ְֵַעל
מקֹום·. ׁשאֹומדין מּכאן ּבּה', ימּות 'אׁשר ונאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָהֹואיל

ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּוכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
את ׁשּמׁשערין מּכאן יד, ּבאבן ׁשּנאמר: ההּכאה; ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
לזֹורק אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיד.
דֹומה ואינֹו יתר. ּכחּה יהיה עּׂשר ׁשּברחּוק עּׂשר, ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹּבֹו
הּמקֹום ׁשּברחּוק מאה, ּברחּוק לזֹורק עּׂשר ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזֹורק

ההּכאה. ּכח יתמעט ְְִֵֵַַַַָָֹּביֹותר
וכח‚. ההֹורג ּכח ּומׁשערין עצמּה. הּמּכה מׁשערין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכן

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו גדֹול הּוא אם ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג,
- ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָמיתתֹו
ּבכלי„. ואם ׁשּנאמר: ׁשעּור, ּתֹורה ּבּה נתנה לא ּברזל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכלי

ׁשּיהיה והּוא, ּבמחט. ואפּלּו הּוא; רצח וּימת, הּכהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹברזל
אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּכדר אֹותּה אֹומדין - ּבּה וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבעׁשת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּכהּו

האבן. אֹו העץ ְִֵֶֶֶָָׁשאֹומדין
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

וכח הּמּכה ּכח מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו נגפֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָֹֹֹאֹו
ּבאצּבעֹו חברֹו דֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה. ּומקֹום ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנהרג
לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו, ּבכל ּברגלֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹלבֹועט
החזק הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו, על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמּכהּו

חֹולה. אֹו חּלׁש הּמּכה חזק ְִֶֶַַַָָָָלבריא
.Âהּכהּו באיבה אֹו ׁשּנאמר: אּלּו? ּבכל ׁשּמׁשערין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּנין

'ּבידֹו', ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה. יּומת מֹות וּימת, ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו
ּכח ׁשּמׁשערין מּכלל ּבאיבה. ההּכאה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהצרי

ַַָָההּכאה.
.Êמׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן דֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
הּמקֹום? ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין ׁשּנפל. לגדֹול ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹיֹומֹו
ׁשאין מקֹום ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו. ּבּׂשנאה ואם ְְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ׁשאמרּו ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עּׂשרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָּבגבהֹו

ּבהמה. לענין ְְְְִֵַָּבבֹור
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

צרֹורֹות, אֹו עפר מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ּבגּוׁש אֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָעפר
ׁשהּוא ּכל - ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּדבלה; ּבפלח ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹואפּלּו

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית, ְְִִֵֶֶַָָֹראּוי
.Ëאֹומדין - האׁש לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור - מּׁשם לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
האׁש ּבתֹו אֹו] הּמים ּבתֹו] עליו ּכבׁש אם וכן חּיב. - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָלאו
ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ּבֹו נׁשאר ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹעד
חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ּבּתחּלה. הּדֹוחף ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּוא

ׁשהּניח עד ׁשּכפתֹווחטמֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ּבּצּנה ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּניחֹו
עליו ועּׁשן לבית אֹו למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמנע
עד נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ׁשּמת, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשחנקֹו ּכמֹו ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.Èׁשּכפתֹו אֹו ׁשּמת, עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּובאה לׁשם לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָָָוהּניחֹו
את עליו ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו ֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהמיתּתּו,
אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את עליו ׁשהּׁשי אֹו ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמעזיבה,
והרי אֹותֹו; ממיתין אין אּלּו ּבכל - נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּסה

ּדם. מּמּנּו ּדֹורׁש ּדמים ודֹורׁש רֹוצח, ְִִֵֵֵֶַָָהּוא
.‡Èלעלֹות ׁשּיכֹול סּלם ׁשם והיה ּבבֹור חברֹו הּדֹוחף ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ּובא עליו, להגן ּבידֹו ּתריס והיה חץ ּבֹו ׁשּזרק אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָעליו,
נהרגין אין ׁשניהן - הּתריס את והסיר הּסּלם את וסּלק ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאחר
הּסּלם וסּלק ׁשחזר הּוא עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו דין. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבבית

הּדם. מּמּנּו ונדרׁש ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור -ְְִִִִִֵֶַַָָָ
.·Èחּיב - והרגה לאחֹוריה האבן וחזרה ּבכתל, צרֹור ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּזֹורק

ׁשּמּׂשחקין אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין, ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמיתת
ּפטּורין; - אּמֹות ארּבע ּבתֹו והרגּו: ּבהן ׁשהתרּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבכּדּור,
והּוא, חּיבין. - אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָחּוץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
.‚Èהּכֹופת חּיב. - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזרק

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



ytpקלב zxinye gvex zekld - fenz 'dÎ'c iyingÎiriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חברֹו עליואת והציף לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ראׁשֹון מּכח ׁשּימּות והּוא, עליו. נהרג זה הרי - ומת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמים

מּמעּׂשיו. ֲִַַָָהּבא

ה'תשע"א תמוז ד' רביעי יום

רביעי ּפרק
יוםרביעֿיחמישיד'ֿה'תמוז

¤¤§¦¦

ּבית‡. מּמיתת ּפטּור - זה את והרג זה את להרג ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון
מקלט ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן הּתׁשלּומין, ּומן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדין,
עדה לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָקֹולטֹות

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּיּׂשראל
ּכדי·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו את להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנתּכּון

ּכדי ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת; לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּה
ּבית מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על להמית ּכדי ּבּה ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיה
נתּכּון אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ואינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדין,
והלכה מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

אֹומדין‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמּכה
ונפטר. דברים חמּׁשה נֹותן - לחּיים אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו.
זה הרי - הּמּכה מחמת ּומת והכּביד הּמּכה חלה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻואפּלּו
הּסהר ּבבית הּמּכה את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור.
הקל ואם הּמּכה, יהרג - מת אם לזה: ּוממּתינים ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּיד,
ּכׁשאר רגליו על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה רפּואה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָונתרּפא

ונפטר. דברים חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּבריאים
והּוא„. ׁשּיהּל אינֹו - מׁשענּתֹו' 'על ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה

יכֹול למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשען
מהּל ׁשּיהיה אּלא 'מׁשענּתֹו' נאמר לא הּמׁשענת. על ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלהּל
עליו. להּׁשען אחר ּכח צרי יהיה ולא ּבריֹו, מׁשענת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעל

הכּביד‰. מּכאן ּולאחר ּׁשהיה, מּמה והקל למיתה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאמדּוהּו
ּכׁשהקל, ׁשני אמד אֹותֹו אֹומדין ואין נהרג. זה הרי - ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹומת

לּדבר. ְִֶַַַָָׁשרגלים
.Âׁשהּכּוהּו ּבין ומת, מקלֹות ּבעּׂשרה אדם ּבני עּׂשרה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּכּוהּו

ּבית מּמיתת ּפטּורין ּכּלן - ּכאחת ׁשהּכּוהּו ּבין זה אחר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבזה
ּכל ׁשהרג אחד ׁשּיהיה עד - אדם נפׁש ּכל ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדין;
לתֹו ׁשּכבׁשּוהּו אֹו ׁשּדחפּוהּו לׁשנים הּדין והּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָהּנפׁש.
- והרג מּביניהן חץ ויצא יֹוׁשבים רּבים ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמים,

ּפטּורין. ְִֶָֻׁשּכּלן
.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עּׂשרה ּבֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו

להמית, ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי
ּדינֹו ׁשּנגמר רֹוצח עליו. נהרג האחרֹון זה הרי - ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומת
ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ּכּלן. את ואֹוסרין ּבפניו. ְְְִֶֶָָָָֻאּלא

.Á,ּכאחת אֹותֹו רֹואין עדים ׁשם היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵַַַָָָֹההֹורג
ּבלא עדים ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ראהּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאּלא
הכחׁשּו ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֻֻהתראה,
ּומאכילין לכּפה, אֹותן ּכֹונסין הרצחנים אּלּו ּכל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבחקירֹות
ּכ ואחר מעיהן, ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹותן
החלי. מּכבד ּכרסם ׁשּתּבקע עד ּׂשעֹורים אֹותן ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמאכילין

.Ëאבל ּדין; ּבית מיתת מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻואין
- מיתה חּיב אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָאם
מּׁשפיכּות חמּורין עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף אֹותֹו. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַּפֹוטרין
ּדמים. ּכׁשפיכּות עֹולם ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהן אין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדמים,
ׁשּבת, חּלּול אֹו עריֹות לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפּלּו
אדם ׁשּבין מעברֹות הן עוֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָאינן
וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ּדמים ׁשפיכּות אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלּמקֹום,
הּמצֹות ּכל ואין ּגמּור. רׁשע הּוא הרי - זה עֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי
הּדין; מן יּצילּוהּו ולא זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעּׂשה
מאחאב ּולמד צא וגֹומר. נפׁש ּבדם עׁשק אדם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנאמר:
כאחאב, היה לא רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה ְְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹובד
נמצא לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגּדֹו, ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכלּיה, ׁשחּיבֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹעֹון
זה - ה' לפני וּתעמד הרּוח וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות; דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
הרׁשע הּוא והרי ּתּוכל. וגם ּתפּתה לֹו: ונאמר נבֹות, ְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָָרּוח

ּבידֹו. להֹורג וחמר קל סּבב, אּלא ּבידֹו הרג ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
.Èעברֹות העֹוּׂשה אֹו זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָהאּפיקֹורסים,

הרי - להכעיס ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלהכעיס,
להרגן. מצוה - ּובּנבּואה ּבּתֹורה וׁשּכֹופרין אּפיקֹורֹוס, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
לאו ואם הֹורג; - ּבפרהסיא ּבסיף להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם

ּבעלי עליהן ּבא אחד- ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב עד לֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הריני ואֹומר: מסּלקֹו, - ּבּבאר והּסּלם לבאר, ׁשּנפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻמהן
ּבדברים וכּיֹוצא .ל ואחזירּנּו הּגג, מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡Èורֹועי מלחמה, ּובינם ּבינינּו ׁשאין ּכֹוכבים עֹובדי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָאבל

להם מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיּׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
אחד ׁשראה ּכגֹון למּות. נטּו אם להּצילן, ואסּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהּמיתה.
ּדם על תעמד לא ׁשּנאמר: מעלהּו. אינֹו - לּים ׁשּנפל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמהן

.רע זה ואין - ְֵֵֵֶֶֶרע
.·Èוהעֹומד עברה ּבעל ּביּׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבּמה

ּבגזל ׁשּפקרּו דּקה ּבהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּברׁשעֹו
עֹומד ׁשאינֹו עברֹות ּבעל יּׂשראל אבל ּבאּולּתן; הֹולכים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוהם
אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להנאת עברֹות עֹוּׂשה אּלא ּתמיד, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּברׁשעֹו
ּדמֹו. על לעמד ואסּור להּצילֹו, מצוה - לתאבֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹנבלֹות

ה'תשע"א תמוז ה' חמישי יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

לערי‡. ּבּה ׁשהרג מּמדינה ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
מֹות עד ּבּה ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עּׂשה ּומצות ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָמקלט.
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הרֹוצח מן ּכפר יקחּו ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדל. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֻהּכהן
אל לנּוס כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשגגה

מקלטֹו. ְִִָעיר
מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא גֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו
לא אם ,לפיכ ידֹו. על גֹולה אינֹו - מעט ועמד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּסימנים
ּכגֹון ּבֹו, מנּׁשבת הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּכס
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ׁשל סתּום ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבית

.‚- ּתֹוׁשב) ּגר את (אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיּׂשראל
ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו יּׂשראל את ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּגֹולה.
- ּבׁשגגה העבד את אֹו ּתֹוׁשב ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכן

ּבתֹוכם. ולּתֹוׁשב ולּגר יּׂשראל לבני ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגֹולה.
ׁשהּוא„. ּפי על אף ּבׁשגגה, יּׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן לעֹולם. מּועד אדם נהרג. זה הרי - ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשגג
זה הרי - להרגֹו ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּגר
ועֹובד להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָקרֹוב
מקלט ערי אין - ּבׁשגגה ּכֹוכבים העֹובד את ׁשהרג ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכֹוכבים

יּׂשראל. לבני ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱִִֵֵֶֶַָקֹולטֹות
ׁשהרג‰. האב וכן ּגֹולה. - ּבׁשגגה אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ׁשּלא ּכׁשהרגֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ידֹו. על ּגֹולה - ּבנֹו ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
צרי ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבׁשעת
אֹו חכמה אֹו ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו יּסר אם אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלּה;

ּפטּור. - ומת ֵָָָֻאּמנּות,
.Âׁשהּכה ּדין ּבית ׁשליח אֹו ּתלמידֹו, את הּמּכה הרב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן

ּפטּור - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָאת
האב יצא הרׁשּות. לדברי - עצים לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות.
ּדין, ּבית ּוׁשליח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצֹות.ׁשה עּׂשֹות ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו רי ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָ
.Ê.מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
מּׁשם. אתֹו ולקחּו עירֹו זקני וׁשלחּו ׁשּנאמר: ודנין, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמּׁשם
ּביד אתֹו ונתנּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמי
והּצילּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם; ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּגאל
- ּגלּות ׁשּנתחּיב מי הּדם; ּגאל מּיד הרצח את ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהעדה
עיר אל העדה אתֹו והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמחזירין

ְִָמקלטֹו.
.Áׁשּמא חכמים, ּתלמידי ׁשני לֹו מֹוסרין אֹותֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָּכׁשּמׁשיבין

מנהג ּבֹו ּתנהגּו אל להם: ואֹומר .ּבּדר הּדם גֹואל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיהרגּנּו
לידֹו. מעּׂשה ּבא ּבׁשֹוגג דמים, ְְְֲִֵֵֶַָָָׁשֹופכי

.Ëמקלטֹו עיר לתחּום חּוץ הּדם גֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָרֹוצח
מות. מׁשּפט אין ולֹו ׁשּנאמר: ּפטּור; -ְְֱִֵֶֶֶַַָָ

.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
מקלטֹו לעיר נכנס אֹותֹו. ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָּבחזירתֹו
למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא

חּיבין אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו. הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות
ּדם. לֹו אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו;

.‡Èּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא
ּתחּום ּבתֹו הרגֹו ידֹו. על ּגֹולה אדם, ׁשאר ּבין הּדם ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָּגֹואל

עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעיר
.·Èמזּבחי מעם ּבזדֹון: ּבהֹורג ׁשּנאמר קֹולט. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּמזּבח

ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּקחּנּו
הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה ההֹורג ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

מקלט. עיר ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
.‚Èואין ּבלבד, העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאין

עֹובד ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו; ועבֹודה ּכהן אּלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹקֹולט
מזּבח ׁשל ּגּגֹו על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשעה

נקלט. אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לֹו סמּו ְְְִֵֵֶַָָָָאּלא
.„Èאּלא ׁשם, אֹותֹו מּניחין אין - הּמזּבח ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּדברים ּבּמה מקלטֹו. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין [לֹו] ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמֹוסרין
ׁשּלא הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ּגלּות; ּבמחּיב ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאמּורים?
ּבהֹוראת יהרגּוהּו ׁשּלא ּדין מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרגּנּו
נּצל, זה הרי - זר היה ואפּלּו לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשעה,
ּכן אם אּלא לעֹולם. למּות הּמזּבח מעם אֹותֹו לֹוקחין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
ּכל ּכׁשאר והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ּדין ּבית מיתת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָנתחּיב

ּתמיד. ּדין ּבית ֲִִֵֵָהרּוגי

ה'תשע"א תמוז ו' שישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּכּונה.‡. ּבלא ההֹורגים הם ְְְִֵַַָָָֹׁשלׁשה

ּבׁשגגה·. הֹורג ּבֹו:יׁש ׁשּנאמר וזהּו גמּורה. והעלמה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכמֹו ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה ודינֹו: צדה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואׁשר

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּיארע‚. והּוא: לאנס. קרֹוב הּׁשגגה ותהיה הֹורג ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹויׁש

אדם. ּבני מארעֹות ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּפלא, מארע זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבמיתת
נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם הּגלּות, מן ּפטּור ׁשהּוא ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָודינֹו:

ָָעליו.
והּוא:„. לזדֹון. קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש

נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת ּגלּות אין חמּור, ׁשעוֹונֹו מּפני גֹולה. ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו:
אּלא קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו.
מקֹום ּבכל הּדם גֹואל מצאֹו אם ,לפיכ ּבלבד. ּגלּות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻהמחּיב

ּפטּור. - ֲַָָוהרגֹו
ּכל‰. וכן הּדם. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? יעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומה

ּבהן, וכּיֹוצא התראה ּבלא אֹו אחד ּבעד ׁשהרגּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרצחנים
חמּורים אּלּו יהיּו לא ּדמים. להם אין - הּדם ּגֹואל הרגן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאם

ּכּונה. ּבלא ְֵֵַַָָֹמההֹורג
.Âהּסֹותר אֹו והרגה, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?

ּבּיֹום ׁשּסתרֹו ּבין והמיתה, אבן ונפלה הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכתלֹו
מּפני נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ׁשּסתרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
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הרֹוצח מן ּכפר יקחּו ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדל. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֻהּכהן
אל לנּוס כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשגגה

מקלטֹו. ְִִָעיר
מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא גֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו
לא אם ,לפיכ ידֹו. על גֹולה אינֹו - מעט ועמד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּסימנים
ּכגֹון ּבֹו, מנּׁשבת הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּכס
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ׁשל סתּום ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבית

.‚- ּתֹוׁשב) ּגר את (אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיּׂשראל
ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו יּׂשראל את ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּגֹולה.
- ּבׁשגגה העבד את אֹו ּתֹוׁשב ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכן

ּבתֹוכם. ולּתֹוׁשב ולּגר יּׂשראל לבני ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגֹולה.
ׁשהּוא„. ּפי על אף ּבׁשגגה, יּׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן לעֹולם. מּועד אדם נהרג. זה הרי - ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשגג
זה הרי - להרגֹו ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּגר
ועֹובד להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָקרֹוב
מקלט ערי אין - ּבׁשגגה ּכֹוכבים העֹובד את ׁשהרג ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכֹוכבים

יּׂשראל. לבני ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱִִֵֵֶֶַָקֹולטֹות
ׁשהרג‰. האב וכן ּגֹולה. - ּבׁשגגה אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ׁשּלא ּכׁשהרגֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ידֹו. על ּגֹולה - ּבנֹו ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
צרי ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבׁשעת
אֹו חכמה אֹו ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו יּסר אם אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלּה;

ּפטּור. - ומת ֵָָָֻאּמנּות,
.Âׁשהּכה ּדין ּבית ׁשליח אֹו ּתלמידֹו, את הּמּכה הרב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן

ּפטּור - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָאת
האב יצא הרׁשּות. לדברי - עצים לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות.
ּדין, ּבית ּוׁשליח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצֹות.ׁשה עּׂשֹות ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו רי ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָ
.Ê.מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
מּׁשם. אתֹו ולקחּו עירֹו זקני וׁשלחּו ׁשּנאמר: ודנין, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמּׁשם
ּביד אתֹו ונתנּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמי
והּצילּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם; ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּגאל
- ּגלּות ׁשּנתחּיב מי הּדם; ּגאל מּיד הרצח את ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהעדה
עיר אל העדה אתֹו והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמחזירין

ְִָמקלטֹו.
.Áׁשּמא חכמים, ּתלמידי ׁשני לֹו מֹוסרין אֹותֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָּכׁשּמׁשיבין

מנהג ּבֹו ּתנהגּו אל להם: ואֹומר .ּבּדר הּדם גֹואל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיהרגּנּו
לידֹו. מעּׂשה ּבא ּבׁשֹוגג דמים, ְְְֲִֵֵֶַָָָׁשֹופכי

.Ëמקלטֹו עיר לתחּום חּוץ הּדם גֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָרֹוצח
מות. מׁשּפט אין ולֹו ׁשּנאמר: ּפטּור; -ְְֱִֵֶֶֶַַָָ

.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
מקלטֹו לעיר נכנס אֹותֹו. ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָּבחזירתֹו
למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא

חּיבין אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו. הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות
ּדם. לֹו אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו;

.‡Èּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא
ּתחּום ּבתֹו הרגֹו ידֹו. על ּגֹולה אדם, ׁשאר ּבין הּדם ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָּגֹואל

עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעיר
.·Èמזּבחי מעם ּבזדֹון: ּבהֹורג ׁשּנאמר קֹולט. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּמזּבח

ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּקחּנּו
הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה ההֹורג ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

מקלט. עיר ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
.‚Èואין ּבלבד, העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאין

עֹובד ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו; ועבֹודה ּכהן אּלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹקֹולט
מזּבח ׁשל ּגּגֹו על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשעה

נקלט. אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לֹו סמּו ְְְִֵֵֶַָָָָאּלא
.„Èאּלא ׁשם, אֹותֹו מּניחין אין - הּמזּבח ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּדברים ּבּמה מקלטֹו. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין [לֹו] ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמֹוסרין
ׁשּלא הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ּגלּות; ּבמחּיב ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאמּורים?
ּבהֹוראת יהרגּוהּו ׁשּלא ּדין מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרגּנּו
נּצל, זה הרי - זר היה ואפּלּו לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשעה,
ּכן אם אּלא לעֹולם. למּות הּמזּבח מעם אֹותֹו לֹוקחין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
ּכל ּכׁשאר והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ּדין ּבית מיתת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָנתחּיב

ּתמיד. ּדין ּבית ֲִִֵֵָהרּוגי

ה'תשע"א תמוז ו' שישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּכּונה.‡. ּבלא ההֹורגים הם ְְְִֵַַָָָֹׁשלׁשה

ּבׁשגגה·. הֹורג ּבֹו:יׁש ׁשּנאמר וזהּו גמּורה. והעלמה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכמֹו ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה ודינֹו: צדה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואׁשר

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּיארע‚. והּוא: לאנס. קרֹוב הּׁשגגה ותהיה הֹורג ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹויׁש

אדם. ּבני מארעֹות ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּפלא, מארע זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבמיתת
נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם הּגלּות, מן ּפטּור ׁשהּוא ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָודינֹו:

ָָעליו.
והּוא:„. לזדֹון. קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש

נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת ּגלּות אין חמּור, ׁשעוֹונֹו מּפני גֹולה. ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו:
אּלא קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו.
מקֹום ּבכל הּדם גֹואל מצאֹו אם ,לפיכ ּבלבד. ּגלּות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻהמחּיב

ּפטּור. - ֲַָָוהרגֹו
ּכל‰. וכן הּדם. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? יעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומה

ּבהן, וכּיֹוצא התראה ּבלא אֹו אחד ּבעד ׁשהרגּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרצחנים
חמּורים אּלּו יהיּו לא ּדמים. להם אין - הּדם ּגֹואל הרגן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאם

ּכּונה. ּבלא ְֵֵַַָָֹמההֹורג
.Âהּסֹותר אֹו והרגה, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?

ּבּיֹום ׁשּסתרֹו ּבין והמיתה, אבן ונפלה הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכתלֹו
מּפני נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ׁשּסתרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
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אֹו יזרק ּכ ואחר לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, ּפׁשיעּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּזֹו
ְִֹיסּתר.

.Êזה הרי - ּבּה מצּויין הרּבים אם ּבּלילה: לאׁשּפה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָסתרֹו
ּכלל ּבּה מצּויין הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָקרֹוב

הּגלּות. מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי -ְֲִֵֶֶַָָָֹ
.Áעּׂשּויה ואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עּׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה

אבן עליו ונפלה ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָלהּפנֹות
האבן ׁשּנפלה אחר ואם ּגֹולה. זה הרי - ומת סתירה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב, זה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבא

.Ëהּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
רעהּו את ּומצא ׁשּנאמר: מּגלּות; ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאת

עצמֹו. לממציא ּפרט -ְְְְִַַָ
.Èלא והּוא ׁשּנאמר: נקלט; אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׂשֹונא

זה ּׂשֹונא? זהּו ואי למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹויב
נכנס אם וכן האיבה. מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו דּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשּלא
נתּכּון אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלקרן
להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה אֹו ארּבע, וזרק ׁשּתים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻלזרק
עֹובד להרג נתּכּון אפּלּו זה, את והרג זה להרג ׁשּנתּכּון ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאֹו
קרֹובין אּלּו ּכל הרי - יּׂשראל ונמצא ּבהמה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָּכֹוכבים

נקלטין. ואינן ְְְִִִֵֵָָלמזיד,
.‡Èּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

את יבא ואׁשר ׁשּנאמר: הּגלּות; מן ּפטּור - ּבׁשגגה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבית
אף לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָרעהּו
ּברׁשּות, ׁשּלא הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכל
ואם מּגלּות; ּפטּור - ומת ּפניו על לֹו וטפחה ּבקעת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָונּתזה

ּגֹו זה הרי - ּברׁשּות לה.נכנס ְְֲִִֵֶֶַ
.·Èונפסק לּגג, להעלֹותּה החבית את דֹולה ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ּבסּלם, עֹולה ׁשהיה אֹו והרגתהּו; חברֹו על ונפלה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהחבל,
אנּוס ּכמֹו ׁשּזה הּגלּות. מן ּפטּור - והרגֹו חברֹו על ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָונפל
ּכמֹו אּלא העּתים, ּברב להיֹות הּקרֹוב דבר זה ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּוא;
על ונפלה החבית, את מׁשלׁשל היה אם אבל הּוא. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפלא
מעּגל היה חברֹו; על ונפל ּבסּלם, יֹורד היה והרגתהּו; ְְְְֲֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻחברֹו
וּיּפל ׁשּנאמר: ּגֹולה; - והרגתהּו חברֹו על ונפלה ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמעּגילה,
ּברב מצּוי נפילה דר ׁשהרי נפילה. ּדר ׁשּיּפל - וּימת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹעליו
הּכבד טבע ׁשהרי להיֹות, הּוא קרֹוב ודבר להּזיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעּתים
מעּׂשיו ותּקן עצמֹו זרז ולא והֹואיל ּבמהרה; למּטה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹלירד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יגלה. - ירידה ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיפה
.‚È,לאחֹוריו ּבּקֹופיץ ידֹו והגּביּה מקּצב, ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָקּצב

ׁשּימּות ּכל הּקּצבים: ׁשעֹוּׂשין ּכדר העצם, לׁשּבר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחזירֹו
אינֹו - מאחריו וירידה מּלפניו ההגּבהה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהֹולכה,
וירידה מאחריו עלּיה ׁשהיא ּבחזרה, ׁשּימּות וכל עליו; ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹגֹולה
ׁשּלא ּגֹולה; - ירידתֹו ׁשּבדר ּכל הּכלל: זה ּגֹולה. - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּלפניו
עלּיה צר ׁשהיא ּבירידה ואפּלּו גֹולה. אינֹו - ירידתֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבדר

גֹולה אינֹו -ֵֶ
.„Èרגליו מּתחת ׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?

ּבצד לזרק הּמתּכּון וכן הּגלּות. מן ּפטּור - והמיתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹונפלה
ּבחיקֹו, מּנחת אבן לֹו ׁשהיתה אֹו אחר; לצד לּה והלכה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻזה,

הּסֹומא וכן והמיתה; ונפלה ועמד, מעֹולם, ּבּה הּכיר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ׁשהן מּפני הּגלּות, מן ּפטּורין אּלּו ּכל - ּבׁשגגה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

לאנס. ְְִֶֹקרֹובין
.ÂËונפלה ועמד, ּוׁשכחּה, ּבּה והּכיר ּבחיקֹו, אבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיתה

לֹו ׁשהיתה מּכלל - ּבׁשגגה ׁשּנאמר: ּגֹולה; - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהמיתה
מּפני גֹולה; אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן הּברזל נׁשמט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָידיעה.
וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח אּלא מּכחֹו ּבא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשאין
על הּתמרים מן ונפלּו ּתמרים, להּפיל לתמר אבן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּזֹורק
ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ׁשּנפלּו מּפני ּפטּור; - והרגּוהּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתינֹוק

הּסּבֹות. מּׁשאר ּבזה ְִִֵֶַַָָּכּיֹוצא
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ׁשּנאמר:‡. עּמֹו; רּבֹו מגלין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּתלמיד
ּבלא ּומבקׁשיה חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עּׂשה - ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחי
מגלין - ׁשּגלה הרב וכן חׁשּובין. ּכמיתה ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּתלמּוד

עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו
ּומעּׂשה·. לזּונֹו, חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד

חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלתה אּׁשה אבל לרּבֹו. ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָידיו
,למזֹונֹותי ידי מעּׂשה צאי לּה: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָלזּונּה.

לּה. מסּפיקין היּו ּכן אם ְִִִֵֶַָָָאּלא
מֹוליכין‚. - ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח

אֹותֹו קֹוברין - מקלטֹו ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח לׁשם. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעצמֹותיו
הרֹוצח עצמֹות מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ּובעת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשם.

אבֹותיו. לקברי ְְֲִִֵָָמּׁשם
.„- מהן אחד ּכׁשּימּות מקלט, ּבערי הּׁשֹוכנים הלוּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאר

ו ּבעיר נקּבר יהיּואינֹו ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: הּתחּום; ּבתֹו לא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לקבּורה ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

מּׁשכּונה‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח
- ּבמדינתֹו ׁשהרג לוי וכן העיר. מן יֹוצא ואינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלׁשכּונה,
ּכמֹו קֹולטֹות, ׁשּכּלן לפי הלוּים; מערי אחרת למדינה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּגֹולה
הרי - לעירֹו ּוברח הלוּים, מערי חּוץ הרג ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיתּבאר.

קֹולטֹו. ְֶזה
.Âודּבר ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - רצחנים ׁשרּבּה מקלט ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻעיר

ּדבריהם ׁשּׁשוין ולא - ּדבריו את ההיא העיר זקני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאזני
ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - זקנים ּבּה ׁשאין עיר וכן ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלדבריו.

ההיא. העיר ְִִִֵַָזקני
.Êיאמר - לכּבדֹו העיר אנׁשי ורצּו מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹרֹוצח

מהן. יקּבל - כן ּפי על אף לֹו: אמרּו אני. רֹוצח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהם:
.Áלדבר ואפּלּו לעֹולם. מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּגֹולה

ואפּלּו נפׁשֹות. עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה
אֹו ּכֹוכבים העֹובד מּיד להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָלהּציל
יּׂשראל ּכל אפּלּו הּמּפלת. ּומן הּדלקה מּיד אֹו הּנהר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמּיד
מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב לתׁשּועתֹו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָצריכין
עצמֹו הּתיר - יצא ואם הּגדֹול. הּכהן מֹות עד ְְְִִִֵַַַַָָָָֹלעֹולם,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלמיתה.

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

fenz '` oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ëהמרּבה ואחד הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד
ּכל ׁשעבר, הּכהן ואחד העֹובד הּגדֹול הּכהן ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבגדים,
מׁשּוח אבל הרֹוצח. את מחזיר - ׁשּמת מארּבעּתן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמלחמה
.È;ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹרֹוצח

ּגדֹול וכהן אחר; ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול, ּכהן ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוההֹורג
ואינן גֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשהרג,

לעֹולם. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָיֹוצאין
.‡Èקדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

ׁשּלא עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיגלה
ואחר ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹנגמר
ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכ

ּבפניו. ְִָָּדינֹו

.·Èחלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר
יֹוצא ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ

לעֹולם. ְִָָמּׁשם
.‚Èהּוא הרי - הּגדֹול הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח

ׁשּכבר עליו; נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם אדם. ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר
ּבגלּותֹו. לֹו ְְִֵַָנתּכּפר

.„Èּבּה ׁשהיה לּׂשררה ּבּה חֹוזר אינֹו - ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאף
ּובאה הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם;

ידֹו. על הּגדֹולה זֹו ְַַַָָָָּתּקלה
.ÂËחּי ּבזדֹון ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ּדיןאף ּבית מיתת ב ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

- ּבׁשגגה ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו
נפׁש [להֹורג] אּלא גלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּגלּות; חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם
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― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְִִִִֵַַָָָָטמא,
ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם לכם יהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ"וׁשקץ

i`)ּתׁשּקצּו" ,`i `xwie)― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל . ְְְְִִֵֵַַָָָ
ֶלֹוקה.

― הקע"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון העֹוף, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשרץ
ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, הּמינים מן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוזּולתם
לא לכם הּוא טמא העֹוף ׁשרץ "וכל ְֵֶֶֶָָָָֹֹּתֹורה:

hi)יאכלּו" ,ci mixac)ׁשרץ "וכל ספרי: ּולׁשֹון . ְְְִֵֵֵֶֶָֹ
― והאֹוכלם לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' ְְְְֲִֶַַָָָֹהעֹוף

ֶלֹוקה.

― הקע"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון הארץ, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשרץ
אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ הּנקרא: וזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָלהם,
הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיתעּלה:

יאכל" n`)לא ,`i `xwie)מּׁשהּו מהם והאֹוכל . ְֵֵֵֵֶֶַָָֹ
(dnly dixa ef dzid m`).מלקּות חּיב ―ְַַָ

― הקע"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, הּמתהּוה ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׁשרץ
אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ואינֹו מסּים ְְְְְִִֵֵָָָָָָֻמין
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

cn)עלֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֶַָָָ
(ipinyאףֿעלּֿפי ― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ :ִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשאינֹו
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ `dxdfאמרֹו lirl) ְֵֶֶֶַַַָָָֹ

(erwׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ אמרֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּובין
את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשרץ הּוא ― ִֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּׁשֹורץ

מׁשריץ הּוא והרי mivxy)הּמין cilen)על ְֲִִֵַַַַ
הּמתהּוה הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהארץ;

האֹוכלמןֿהע וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים החּיים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָּבעלי
אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני על וירמׂשּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַמּׁשּיצאּו
― האכל ּבתֹו אחרּֿכ מצאנּום אפּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפרי,
והּוא לֹוקה, ― והאֹוכלם לאכלם, ְְְְְֶָָָָָאסּור
לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ ְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאמרֹו:

הם" ּכיֿׁשקץ an)תאכלּום ,`i my)ּולׁשֹון . ְְִֵֶֶֹ
ipiny)ספרא zyxt)ׁשּפרׁשּו את "להביא : ְְְִִֵֵֶָָ

וחזרּו". ְְֶָָָלארץ
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.Ëהמרּבה ואחד הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד
ּכל ׁשעבר, הּכהן ואחד העֹובד הּגדֹול הּכהן ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבגדים,
מׁשּוח אבל הרֹוצח. את מחזיר - ׁשּמת מארּבעּתן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמלחמה
.È;ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹרֹוצח

ּגדֹול וכהן אחר; ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול, ּכהן ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוההֹורג
ואינן גֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשהרג,

לעֹולם. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָיֹוצאין
.‡Èקדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

ׁשּלא עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיגלה
ואחר ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹנגמר
ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכ

ּבפניו. ְִָָּדינֹו

.·Èחלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר
יֹוצא ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ

לעֹולם. ְִָָמּׁשם
.‚Èהּוא הרי - הּגדֹול הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח

ׁשּכבר עליו; נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם אדם. ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר
ּבגלּותֹו. לֹו ְְִֵַָנתּכּפר

.„Èּבּה ׁשהיה לּׂשררה ּבּה חֹוזר אינֹו - ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאף
ּובאה הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם;

ידֹו. על הּגדֹולה זֹו ְַַַָָָָּתּקלה
.ÂËחּי ּבזדֹון ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ּדיןאף ּבית מיתת ב ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

- ּבׁשגגה ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו
נפׁש [להֹורג] אּלא גלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּגלּות; חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם

�
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― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְִִִִֵַַָָָָטמא,
ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם לכם יהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ"וׁשקץ

i`)ּתׁשּקצּו" ,`i `xwie)― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל . ְְְְִִֵֵַַָָָ
ֶלֹוקה.

― הקע"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון העֹוף, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשרץ
ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, הּמינים מן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוזּולתם
לא לכם הּוא טמא העֹוף ׁשרץ "וכל ְֵֶֶֶָָָָֹֹּתֹורה:

hi)יאכלּו" ,ci mixac)ׁשרץ "וכל ספרי: ּולׁשֹון . ְְְִֵֵֵֶֶָֹ
― והאֹוכלם לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' ְְְְֲִֶַַָָָֹהעֹוף

ֶלֹוקה.

― הקע"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון הארץ, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשרץ
אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ הּנקרא: וזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָלהם,
הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיתעּלה:

יאכל" n`)לא ,`i `xwie)מּׁשהּו מהם והאֹוכל . ְֵֵֵֵֶֶַָָֹ
(dnly dixa ef dzid m`).מלקּות חּיב ―ְַַָ

― הקע"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, הּמתהּוה ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׁשרץ
אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ואינֹו מסּים ְְְְְִִֵֵָָָָָָֻמין
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

cn)עלֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֶַָָָ
(ipinyאףֿעלּֿפי ― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ :ִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשאינֹו
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ `dxdfאמרֹו lirl) ְֵֶֶֶַַַָָָֹ

(erwׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ אמרֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּובין
את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשרץ הּוא ― ִֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּׁשֹורץ

מׁשריץ הּוא והרי mivxy)הּמין cilen)על ְֲִִֵַַַַ
הּמתהּוה הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהארץ;

האֹוכלמןֿהע וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים החּיים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָּבעלי
אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני על וירמׂשּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַמּׁשּיצאּו
― האכל ּבתֹו אחרּֿכ מצאנּום אפּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפרי,
והּוא לֹוקה, ― והאֹוכלם לאכלם, ְְְְְֶָָָָָאסּור
לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ ְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאמרֹו:

הם" ּכיֿׁשקץ an)תאכלּום ,`i my)ּולׁשֹון . ְְִֵֶֶֹ
ipiny)ספרא zyxt)ׁשּפרׁשּו את "להביא : ְְְִִֵֵֶָָ

וחזרּו". ְְֶָָָלארץ
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― הקע"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, ׁשרץ oind)איזה lcad `ll)ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶ

והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ּבין העֹוף ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשרץ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו
ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשרץ

(bn ,`i `xwie),עליו ולֹוקין עצמֹו ּבפני לאו זה .ְְְִִֵֶַָָָ
מּׁשרץ ּדבר האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָוהּוא
"וכלֿהּׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהארץ

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת
לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל וכן ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשרץ".
לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ מּׁשּום אחת ְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּתים:

יאכלּו" eh)לא ,ci mixac)―(erw dyrz `l), ֵֵָֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת
אֹותֹו והיה ּבלבד אחד חי ּבעל אכל ואם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשרץ".

וׁשֹורץ מעֹופף ׁשרץהחי ׁשהּוא ּכ הארץ, על ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהעֹוף

oipnaמלקּיֹות ef dhiy lr oldl wleg epax) ְַֻ
(zewlndהּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על נֹוסף ואם .ְִִִֶֶֶַַַַַָ

הּמלקּות מלקּיֹות: ׁשׁש עליו חּיב יהיה ―ְְְִֵֶַַַַָָָֻ
"מּבׂשרם ּבֹו: ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָהחמיׁשית

תאכלּו" i`)לא ,`i `xwie)―(brw dyrz `l), ֵֹֹ
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום הּׁשּׁשית ְְְְִִִֶַַַַַוהּמלקּות
ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנפׁשתיכם
הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין הּמים. ׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגם
אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ּׁשּנאמר: מּמה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹחּוץ
אמרּו האּלה הּכללים ּולפי הּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכלֿהּׁשרץ

מּכֹות ּפֹוטיתא(fh:)ּבגמרא "אכל :.mind uxy) ְִִַַָָָָ
ick mitqep mivxy ly zepekz epiax ea x`zn oldle

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl;ארּבע לֹוקה ―ְֶַַ
זהּו ׁשׁש". לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― ְְִֵֵֶֶֶָָָָנמלה
ראיתי אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּפרּוׁש

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין (dhiyּדבריו ְְְְִִֶֶַָָָָָ
mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef

lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg` e`l gkn

xtqnke .miiw xen`d e`ld did cxtpa mdn cg` lk

(dwel Ð etxhvdy mixeqi`dׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְֵֵֶֶ
הּכללים ּבהּפּו אּלא יתקּים ולא יהיה לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹנכֹון,
ׁשאם והּוא: הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹהאמּתּיים
ׁשלׁש ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּתתּבֹונן
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד מּלאו ְְְְִֶֶַַַָָֻמלקּיֹות
ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין וׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

חּלין ּבגמרא ׁשּבארּו ּכמֹו ּוכבר(aw:)ּפנים, : ְְְֲִִִֵֶָָָָֻ
ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ּובארנּוהּו זה ּכלל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהקּדמנּו

לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל(hÎgiy ,dvw dyrz `l). ְְְִֶַָָֻ

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהאֹוכל
אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ וׁשרץ תהּמים ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר העֹוף ׁשרץ ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ּבֹו ׁשּגם הארץ ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרץ
הּמים ׁשרץ ׁשּגם אתֿנפׁשתיכם", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ"אלּֿתׁשּקצּו
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא "ּכלֿׁשרץ", ּבכלל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָנאסר
ׁשרץ אכל ואם הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפׁשתיכם
הארץ. ׁשרץ מּׁשּום אחת לֹוקה ― ּבלבד ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ׁשרץ מּׁשּום אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם ְִֶֶֶֶַַַַָָוכ
מּׁשּום אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ ְְִִֶֶַַַַַַָָהעֹוף.
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ"אלּֿתׁשּקצּו
על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, הארץ ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשרץ
אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ּכּלם מפרׁשים ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלאוין
נכּפלּו ׁשּכּלם לפי אחת, מלקּות אּלא עליהן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻלֹוקה
לא הארץ "ׁשרץ אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבענין
הארץ "ׁשרץ ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹּתאכלּו",
עליו יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ׁשּתים hi,לֹוקה `xwie) ְְִִֵֵֶֶַָָָ
(`i ,ak mixac .hiׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְִִִֵֶָָֹֹ

אמרֹו אּלּו ּבעיניהם מּוזר היה זה אּלא ּכן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסֹוברים
ּבאמרם ּבעיניהם מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
ׁשּתים: עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשרץ
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת ְְֲִֵַַַַַַַָָֹאחת
וזה ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ּבתכלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּברּור
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fenz 'a ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים אחזֹור ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָוהאּלמים.
ואמר lkלבארֹו ,e`l siqedl ick epiax zhiyl) ְְֲַָֹ

ly "ztqez" e` "wlg"l oeekn zeidl jixv e`l

zhiyl) oiwel oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz

(epiax.איסור של חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים
ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַבמאמר
לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו הּזרעים מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָזרע
― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבֹו ׁשּנאמר לפי אחת, מלקּות חּיב האֹוכלֹו ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָהרי
לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאו

(grw dyrz `l)ורמׂש הארץ ּפני על רחׁש ואם ,ְְְִֵֶַַַָָָָ
cilen)ּבּה epi`y uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ָ

"לכלֿ מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּׁשרץ

(an ,my)―(grw dyrz `l):מּׁשּום ואחת ,ְִַַ
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

הארץ" cn)על ,my `xwie)―(frw dyrz `l), ֶַָָ
לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ["וכלֿהּׁשרץ

n`)יאכל" ,my)ׁשּלא] לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא ְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹיהא]
ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:
הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום:

יאכל" erw)―(my)לא dyrz `l)ולא"] ְֵֵָֹֹ
על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹתטּמאּו

an)הארץ" ,my)מעֹופף ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
"ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָיתחּיב

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)― ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrz `l)ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִֵֶֶַָואם

ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו מעֹופף, ׁשהּוא עם ְְִִִִֵֶֶַַָָּבּמים
מלקּיֹות, חמׁש עליו יתחּיב ― רּבים ְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּבמינים
לאו ׁשּבא הּמים, ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית ְֲִִִִֶֶֶַַַָָמלקּות
אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַָֹהּכֹוללֹו

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ bn)ּבכלֿהּׁשרץ ,my) ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
―(igkepd dyrz `l)חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבעצמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָזה
מןֿ ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה מּׁשּום: ׁשּׁשית ְְְְְִִִִֵֶֶַַּבמלקּות

יאכלּו" לא bi)העֹוף ,my)―(crw dyrz `l). ֵֵָָֹ
הּפרֹות, מעּפּוׁש עֹוף ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואל

מתהּוים עֹופֹות קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו ְְְְִִִִִִֶַָלפי
הּקטן האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ְְֱִִִִִֵֵַָָָָמןֿהעּפּוׁשים
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָואל
ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ּתכּונֹות ְְְֶֶָָָֻלֹו
אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ּפרּוׁשי ּתראה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהלא
ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ טמא ּדג מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּׁשׁש
ׁשרץ ויהיה ּדג ׁשּיהא ׁשאפׁשר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאכחיׁשּנּו,
העֹוף, ׁשרץ ויהיה עֹוף יהיה ּגםּֿכן ּכ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּמים,
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָוזהּו
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת הּנמלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהיא
מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינה

מןֿהאכל ׁשּפרׁש grw)ׁשרץ dyrz `l)ואחת , ְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הארץ על ׁשֹורץ erw)מּׁשּום: dyrz `l)ואחת , ְִֵֶַַַָָ
הארץ על רֹומׂש frw)מּׁשּום: dyrz `l)ואחת , ְִֵֶַַַָָ

העֹוף ׁשרץ drw)מּׁשּום: dyrz `l)ואחת , ְִֶֶַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)ׁשּגם והּצרעה ְְִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, מתהּוה ְִִִִִֵֶַַַָָָהיא
הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין העֹוף. וׁשרץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף
והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני וזּולתן הּנמלה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאֹו
ההמֹון, אצל אּלא הּפרֹות ּובתֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָמןֿהעּפּוׁשים
מדּמים אּלא הּטבע, ּבמּדעי ידיעה להם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
מּזכר אלא מּמּנּו ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמין
הרב. על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּונקבה
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּוזכֹור

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהענינים
עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ אכילתֹו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻעל
ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .וכ ּכ ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ׁשלם חי ּבעל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהאֹוכל
― יּתּוׁש אֹוכל אפּלּו אּלא "ּכזית", ּבֹו ְְֲִִִֵֶַַָאֹומרים
רֹומׂש, ּומּׁשּום הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: ִִֵֵֶֶֶַָֹֹלֹוקה

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִֶֶָָ
אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)אתֿנפׁשתיכם. dzeyd) ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹ
עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ּדאּמנא, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבקרנא
הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו ְְְְִִֵֶֶַַַַֹמּׁשּום:
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ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים אחזֹור ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָוהאּלמים.
ואמר lkלבארֹו ,e`l siqedl ick epiax zhiyl) ְְֲַָֹ

ly "ztqez" e` "wlg"l oeekn zeidl jixv e`l

zhiyl) oiwel oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz

(epiax.איסור של חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים
ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַבמאמר
לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו הּזרעים מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָזרע
― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבֹו ׁשּנאמר לפי אחת, מלקּות חּיב האֹוכלֹו ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָהרי
לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאו

(grw dyrz `l)ורמׂש הארץ ּפני על רחׁש ואם ,ְְְִֵֶַַַָָָָ
cilen)ּבּה epi`y uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ָ

"לכלֿ מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּׁשרץ

(an ,my)―(grw dyrz `l):מּׁשּום ואחת ,ְִַַ
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

הארץ" cn)על ,my `xwie)―(frw dyrz `l), ֶַָָ
לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ["וכלֿהּׁשרץ

n`)יאכל" ,my)ׁשּלא] לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא ְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹיהא]
ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:
הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום:

יאכל" erw)―(my)לא dyrz `l)ולא"] ְֵֵָֹֹ
על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹתטּמאּו

an)הארץ" ,my)מעֹופף ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
"ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָיתחּיב

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)― ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrz `l)ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִֵֶֶַָואם

ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו מעֹופף, ׁשהּוא עם ְְִִִִֵֶֶַַָָּבּמים
מלקּיֹות, חמׁש עליו יתחּיב ― רּבים ְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּבמינים
לאו ׁשּבא הּמים, ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית ְֲִִִִֶֶֶַַַָָמלקּות
אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַָֹהּכֹוללֹו

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ bn)ּבכלֿהּׁשרץ ,my) ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
―(igkepd dyrz `l)חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבעצמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָזה
מןֿ ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה מּׁשּום: ׁשּׁשית ְְְְְִִִִֵֶֶַַּבמלקּות

יאכלּו" לא bi)העֹוף ,my)―(crw dyrz `l). ֵֵָָֹ
הּפרֹות, מעּפּוׁש עֹוף ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואל

מתהּוים עֹופֹות קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו ְְְְִִִִִִֶַָלפי
הּקטן האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ְְֱִִִִִֵֵַָָָָמןֿהעּפּוׁשים
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָואל
ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ּתכּונֹות ְְְֶֶָָָֻלֹו
אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ּפרּוׁשי ּתראה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהלא
ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ טמא ּדג מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּׁשׁש
ׁשרץ ויהיה ּדג ׁשּיהא ׁשאפׁשר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאכחיׁשּנּו,
העֹוף, ׁשרץ ויהיה עֹוף יהיה ּגםּֿכן ּכ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּמים,
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָוזהּו
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת הּנמלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהיא
מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינה

מןֿהאכל ׁשּפרׁש grw)ׁשרץ dyrz `l)ואחת , ְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הארץ על ׁשֹורץ erw)מּׁשּום: dyrz `l)ואחת , ְִֵֶַַַָָ
הארץ על רֹומׂש frw)מּׁשּום: dyrz `l)ואחת , ְִֵֶַַַָָ

העֹוף ׁשרץ drw)מּׁשּום: dyrz `l)ואחת , ְִֶֶַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)ׁשּגם והּצרעה ְְִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, מתהּוה ְִִִִִֵֶַַַָָָהיא
הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין העֹוף. וׁשרץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף
והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני וזּולתן הּנמלה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאֹו
ההמֹון, אצל אּלא הּפרֹות ּובתֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָמןֿהעּפּוׁשים
מדּמים אּלא הּטבע, ּבמּדעי ידיעה להם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
מּזכר אלא מּמּנּו ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמין
הרב. על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּונקבה
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּוזכֹור

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהענינים
עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ אכילתֹו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻעל
ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .וכ ּכ ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ׁשלם חי ּבעל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהאֹוכל
― יּתּוׁש אֹוכל אפּלּו אּלא "ּכזית", ּבֹו ְְֲִִִֵֶַַָאֹומרים
רֹומׂש, ּומּׁשּום הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: ִִֵֵֶֶֶַָֹֹלֹוקה

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִֶֶָָ
אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)אתֿנפׁשתיכם. dzeyd) ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹ
עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ּדאּמנא, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבקרנא
הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו ְְְְִִֵֶֶַַַַֹמּׁשּום:
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ּוׁשתּית הּמאּוסים ּודברים הּלכלּוכים ְְְְֲִִִִִִַַַַַָּבאכילת
מהם קהה אדם ּבני רב ׁשּנפׁש המגעלים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדברים
עליו, חּיבים אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ―ְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻ
ּבׁשרץ אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמלקּות,
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָּבלבד:
ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָנתּבאר
אּסּור מּמּנּו למדנּו אתֿנפׁשתיכם", ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ּבלבד, הּמים ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשרץ

זאת. והבן ְִֵֶָֹמּזה.
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

"לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ּכלֿנבלה" k`)תאכלּו ,ci mixac)מּבׂשר והאֹוכל ְְְְִֵֵַָָָֹ

לֹוקה. ― ּכזית ְְִֵֶַָנבלה

― הקפ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּנסקל ׁשֹור bxdyּבׂשר oebk ,dliwq aiigy ig lra) ְְִַַָ

(mc`ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם נׁשחט ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹואפּלּו
ׁשחיטה ׁשּנׁשחט אףֿעלּֿפי ּבאכילה נאסר ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָּדינֹו
אתֿ יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּכׁשרה,

gk)ּבׂשרֹו" ,`k zeny)ה ּולׁשֹון (zyxtּמכלּתא. ְְְְִַָָ
(mihtynהּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְֱֲִֶַַָָָָָּוׁשחטּוהּו
― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל אתּֿבׂשרֹו". יאכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ"ולא

ֶלֹוקה.

ה'תשע"א תמוז ג' שלישי יום

.·Ù˜ .‡Ù˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ .‰Ù˜ .„Ù˜

― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
לאאתֿהּטרפ טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
l)תאכלּו" ,ak zeny)ּֿבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְֵַַַָֹ

ּבּמכלּתא my)ּׁשהזּכירּו mihtyn zyxt)והּוא , ְְְְִִִֶַָ
ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר iptnאמרם: "dcy" azk) ְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edyהּבהמֹות ׁשרב מקֹום ,ְְֵֶַֹ
(mkxc)ּבקּבלה ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg) ְְֲִֵַָָָָָ

ּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra) ְֵֵֶֶַָ
ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר הּוא: ְְְִֵֶַָָָָָָוכ
ׁשּיצא ּכיון ׁשּכלּֿבׂשר ּבזה, ּכּונתם ּתאכלּנּו. ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹלא
קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ּכטרפה, נעׂשה למחיצתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחּוץ
קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ יצא אם ְֲִִִַָָָָָָָָָקדׁשים

אם הּפסח ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם ְִִִֶַַַַַָָָקּלים
אתֿידֹו, העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ ֲִִֶַָָָָָָֻיצא

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ׁשּכלֿסּוגי(gq.)ּכמֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ
ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבׂשר
נקרא: מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן מןֿהּתֹורה ְְִִִֵֶַַַַָָָָלֹוקה

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ― והאֹוכלֹו (aw:)טרפה ְְְְִִֵֶָָָָֻ
זה ― תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹאמרּו:
נכּפל ּוכבר מןֿהּטרפה". ּובׂשר מןֿהחי ְְְִִִֵַַַַָָָָָָּבׂשר

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה tw)הּלאו dyrz `l)ּגם ְְְִִֶֶַַָָָָ
לא ּוטרפה "נבלה ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָֹֹֹּבּכהנים,

לטמאהֿבּה" g)יאכל ,ak `xwie)לאו ּבהם וכפל , ְְְֶַַָָָָָָֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)והּמליקה , ְְְְִִִַַָָ
והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ּבחּלין ספק ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבלי
אפּלּו הּמליקה אכילת להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹולה
לפיכ ּפסּולה, לכלֿׁשחיטה הּדין והּוא ְְְְְְִִִִַָָָָֻּבחּלין
ּבאזהרה יׂשראל ּבכלל נׁשארים ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבאר
על נֹוסף חכמים ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָמּלאכֹול
מענין ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדין

להזּכירֹו זה d`nehמאמרנּו iabl mitqep mipic) ְְֲִֵֶַַָ
(:an dcpae :w oilegaהחּיה אֹו הּבהמה אבל .ְֲֵַַַָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות אחת ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנֹולדּו
(opaxc dtxhe ,oda zyxcp dxezdy)אכילתּה ֲֲִֵָָהרי

ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ּכראּוי, נׁשחטה אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִַָָָָָָאסּורה,
מּדרּבנן לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל eaּכׁשרה xfge) ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(cid xtqa m"anxdהּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִֵַָָ
אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֻּבפרק
ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּדמּכֹות

זֹו למצוה ׁשּקדמּו אּלּו Î`rwמצות dyrz `l) ְְְְִִֵֶָָֹ
(`tw.

― הקפ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, מן (mly)אבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו ונאכל חי (edyk`ּכׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre micib mb likn

(xyal mitxhvn `lּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְֲִִַַָָָָּכזית,
ּכ על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ְְְֶֶַַָָָָָָּכלֿׁשהּוא
עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: ְְִִֶֶַַַָָָֹֹהיא

(bk ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt): ְְִֵ
מןֿ אבר זה ― עםֿהּבׂשר הּנפׁש ִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"לאֿתאכל
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חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ אמרּו:(aw:)החי". וׁשם , ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻ
חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר מןֿהחי אבר ִִֵֶַַַַַַָָָָ"אכל
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתים".
ׁשהּוא עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "לאֿתאכל ִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּסּור
ּכמֹו מןֿהחי, ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" ְִִֵֶַַָָֹֹלא

tw`)ׁשּבארנּו dyrz `l)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹזה
לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר מןֿהחי: אבר ְְִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

c)תאכלּו" ,h ziy`xa). ֵֹ

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿהּדם,

ek)תאכלּו" ,f `xwie)ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר . ְְְִַַַָָָֹ
"ּכלֿאכליו ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּופרׁש ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּפעמים.

ci)יּכרת" ,fi my)ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם . ְִִִִֵֵֵָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ―ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מּכרתֹות. ה' ּבפרק ְְִֵֶֶזֹו

― הקפ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכלּו" לא ועז bk)וכׂשב ,f my)נכּפל ּבזה וגם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּלאו
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא ְִִִֵֵַַָָאם
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקבּועה.

.(bv.)מחּלין ִֵֻ

― הקפ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿ יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא הּנׁשה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹּגיד

הּנׁשה" אתּֿגיד bl)יׂשראל ,al ziy`xa): ְִִֵֶֶַָָ
ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, הּוא ואפּלּו ּכּלֹו, ְְֲִֶֶַַָָָֻוהאֹוכלֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּמּנּו

מחּלין. ז' ְִֵֶֶֻּבפרק

ה'תשע"א תמוז ד' רביעי יום

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·ˆ˜ .‡ˆ˜ .ˆ˜ .ËÙ˜

― הקפ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא ּבחלב, ylּבׂשר sqepa)(bk zen: ְְְָָָָָ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי fk)"לאֿתבּׁשל ,cl zeny)ּבפעם ְְְֲִִֵֵַַַַֹ

ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבֹו ׁשהּכּונה ― ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשנּיה
ּבּׁשּולֹו(ciw.)חּלין על לֹוקה ּבחלב ּבׂשר אמרּו: ְְִִֶַָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על אמרּו:(k`:)ולֹוקה ְְְֲִִֶַַָָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ"המבּׁשל
ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְִִֵֵֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד מבּׁשל מּׁשּום ixdeולֹוקה Ð dlik`a xeq`y) ְְִִֵֶַ
(aehÎmeia jxevl `ly leya dfמּׁשּום ולֹוקה ,ְִֶ

ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְִֵֵֶַָָָָָָמבּׁשל
"אּפיק אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָּבחלב,

(oipnd on ,hnyd)ועּיל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵַַָָ
"ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׁשּון ּבאׁש ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹּתׂשרפּון

(cÎb ,ai mixac)חּלין ּובגמרא .(my)להכי" אמרּו: ְְְִִֵָָָָֻ
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון לאכילה רחמנא (jklאּפקּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

(leya ly oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd,

לקי" נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי (cnllּכי ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky.

מּפסחים ב' ּבחלב:(dk.)ּובפרק ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ"להכי

(xg` mewnn z`f micnele)למימרא .(epcnll) ְְֵָ
זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּלֹוקין
לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על להעיר לי ראּוי ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹוכאן
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהזּכרּתיו

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ck,ּבחלב zeny) ְְֲִִִֵַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hiהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ
ּבֹו יׁש מהם אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(mihtyn zyxt `zlikn)וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְֲִִַַָ
לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלאּסּור

אּסּור מנית לּמה ולֹומר: עלי אכילתֹולהקׁשֹות ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
הנאתֹו אּסּור מנית ולא מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹואּסּור
אין הנאה ׁשאּסּור הּמקׁשה ידע ׁשליׁשית? ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצוה
ואּסּור ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָראּוי

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין (`cgאכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּכּונה

אמרם k`:)והּוא migqt)לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹּתאכל,
הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּסּור

(d`pda xzeny)ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
אׁשרּֿבׁשערי "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתר
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חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ אמרּו:(aw:)החי". וׁשם , ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻ
חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר מןֿהחי אבר ִִֵֶַַַַַַָָָָ"אכל
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתים".
ׁשהּוא עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "לאֿתאכל ִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּסּור
ּכמֹו מןֿהחי, ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" ְִִֵֶַַָָֹֹלא

tw`)ׁשּבארנּו dyrz `l)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹזה
לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר מןֿהחי: אבר ְְִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

c)תאכלּו" ,h ziy`xa). ֵֹ

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿהּדם,

ek)תאכלּו" ,f `xwie)ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר . ְְְִַַַָָָֹ
"ּכלֿאכליו ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּופרׁש ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּפעמים.

ci)יּכרת" ,fi my)ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם . ְִִִִֵֵֵָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ―ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מּכרתֹות. ה' ּבפרק ְְִֵֶֶזֹו

― הקפ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכלּו" לא ועז bk)וכׂשב ,f my)נכּפל ּבזה וגם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּלאו
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא ְִִִֵֵַַָָאם
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקבּועה.

.(bv.)מחּלין ִֵֻ

― הקפ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿ יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא הּנׁשה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹּגיד

הּנׁשה" אתּֿגיד bl)יׂשראל ,al ziy`xa): ְִִֵֶֶַָָ
ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, הּוא ואפּלּו ּכּלֹו, ְְֲִֶֶַַָָָֻוהאֹוכלֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּמּנּו

מחּלין. ז' ְִֵֶֶֻּבפרק

ה'תשע"א תמוז ד' רביעי יום

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·ˆ˜ .‡ˆ˜ .ˆ˜ .ËÙ˜

― הקפ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא ּבחלב, ylּבׂשר sqepa)(bk zen: ְְְָָָָָ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי fk)"לאֿתבּׁשל ,cl zeny)ּבפעם ְְְֲִִֵֵַַַַֹ

ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבֹו ׁשהּכּונה ― ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשנּיה
ּבּׁשּולֹו(ciw.)חּלין על לֹוקה ּבחלב ּבׂשר אמרּו: ְְִִֶַָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על אמרּו:(k`:)ולֹוקה ְְְֲִִֶַַָָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ"המבּׁשל
ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְִִֵֵֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד מבּׁשל מּׁשּום ixdeולֹוקה Ð dlik`a xeq`y) ְְִִֵֶַ
(aehÎmeia jxevl `ly leya dfמּׁשּום ולֹוקה ,ְִֶ

ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְִֵֵֶַָָָָָָמבּׁשל
"אּפיק אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָּבחלב,

(oipnd on ,hnyd)ועּיל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵַַָָ
"ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׁשּון ּבאׁש ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹּתׂשרפּון

(cÎb ,ai mixac)חּלין ּובגמרא .(my)להכי" אמרּו: ְְְִִֵָָָָֻ
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון לאכילה רחמנא (jklאּפקּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

(leya ly oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd,

לקי" נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי (cnllּכי ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky.

מּפסחים ב' ּבחלב:(dk.)ּובפרק ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ"להכי

(xg` mewnn z`f micnele)למימרא .(epcnll) ְְֵָ
זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּלֹוקין
לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על להעיר לי ראּוי ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹוכאן
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהזּכרּתיו

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ck,ּבחלב zeny) ְְֲִִִֵַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hiהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ
ּבֹו יׁש מהם אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(mihtyn zyxt `zlikn)וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְֲִִַַָ
לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלאּסּור

אּסּור מנית לּמה ולֹומר: עלי אכילתֹולהקׁשֹות ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
הנאתֹו אּסּור מנית ולא מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹואּסּור
אין הנאה ׁשאּסּור הּמקׁשה ידע ׁשליׁשית? ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצוה
ואּסּור ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָראּוי

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין (`cgאכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּכּונה

אמרם k`:)והּוא migqt)לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹּתאכל,
הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּסּור

(d`pda xzeny)ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
אׁשרּֿבׁשערי "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתר
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לנכרי" מכר אֹו ואכלּה k`)ּתּתנּנה ,ci my)ּולפי . ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ואּסּור אכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּכלל
מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹהנאה
ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבבׂשר
ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחמץ
ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹמאּלּו
הּלאו אּלא נמנה ולא ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה.
הנאה אּסּור זה ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָׁשּבא
ּבחלב. ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּכפי
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנׁשארה
מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲִִֵֵֵֶַָָָָָלאֹומר
לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאכילה
ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו הּכתּוב ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻהצר
לזה: הּתׁשּובה ׁשּבארנּו? ּכמֹו הנאתֹו, ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָלאסֹור
לׁשֹון ּבחלב ּבבׂשר נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהצר
וההנאה, האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻּולפיכ
רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹּוכבר
ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאכילה
אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה עד חּיב אינֹו ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאכילה
ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו האּסּורין אחד ּובלע ּפיו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָּפתח
ּבׁשעת ּומכאיבֹו ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָחם
זּולתי ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבליעתֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּבבׂשר

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכלאי וכן , ְְְְֱִִִֵֵֶֶָ
לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו xeriyהּכרם, Ð bvw dyrz `l) ְְְֵֶֶֶַַָָ

(wּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ּכלֿהּכללים והבן ,ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
מחּלין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

― הקפ"ו מּלבּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחלב, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבׂשר

אּמֹו" hi)ּבחלב ,bk zeny)לֹוקה ― והמבּׁשלֹו , ְְְֲִֵֶַַַ
ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו אכלֹו, ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבּתלמּוד. ְְַַמקֹומֹות

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה, מּתבּואה ְֲֲִִֶֶָָָָָָָֹהעׂשּוי

dycgd)ּבניסן d`eazdn xnerd z` miaixwn f`y), ְִָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא

(ci ,bk`xwie).ּכזית―לֹוקה ְְִִֵֶֶַָוהאֹוכלמּמּנּו

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול jxevlׁשהזהרנּו dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

(dlik`עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְֲֲִֶָָָָָָֹּתבּואה
וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבניסן,
לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל תאכלּו". ְְְִִֵֶֶַָֹֹלא

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
d`lnּכרמל ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

(dixibxbaהחדׁש(dycg d`eazn)יֹום עבֹור קדם ֲֶֶָָֹ
"ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּׁשה
ּוכבר הּזה". הּיֹום עדֿעצם תאכלּו לא וכרמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוקלי

ּבאמרם לׁשֹונם לנּו d.)קדם zezixk)לחם "אכל : ְְְֶֶַַָָָָָָ
ּובארנּו ואחד". ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָקלי
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָאתֿזה

(miyxeyd)למאמר עליו(xtql)ׁשהקּדמנּו עּין זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשם.

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות ְְְְְִִִַַַַָָּובכּמה
(` dpyn ` wxt).

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
eizepyאתֿהערלה ylya oli`d zexit) ְֶָָָ
(zepey`xdלכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֶֶָָָָֹ

יאכל" לא bk)ערלים ,hi my)ּכזית מּמּנּו והאֹוכל , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
הלכה לארץ ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָערלה.
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹלמׁשה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

ה'תשע"א תמוז ה' חמישי יום

.„ˆ˜ .‚�˜ .‚ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּכרם cvlּכלאי erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y) ְִֵֶֶַ

(miptbּֿפן" ּבהם: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלבד, (ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הּזרע" המלאה h)ּתקּדׁש ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא , ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(.ehw oileg):,"אׁש ּפןּֿתּוקד ― ְִֵֶֶַַ"ּפןּֿתקּדׁש
ל קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ְְְֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

(g llk seqa xak epncwd)ּכלֿמקֹום ְַָָָהּכלל:
מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן הּׁשמר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

מּפסחים ב' ּובפרק ּכׁשאמרּו:(ck:)לאֿתעׂשה. , ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
ּדר אּלא עליהן לֹוקין אין ׁשּבּתֹורה ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"ּכלֿאּסּורין
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לא אכילתֹו ׁשּנאסרה ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― ְְֱֲֲִֶֶַָָָָָָָָֹהנאתן"
אמרּו ― ּבכ נהנה אם אּלא אכילתֹו על ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָיתחּיב
הּכרם ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרּֿכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלֹוקין
"ּפןֿ ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ּפן ― ְְְֲִִִֵֵֶַַָָּתקּדׁש
חֹובה אינּה היא וגם ּכלאים. ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמצוה
יׂשראל. ארץ ׁשל הּכרם ּבכלאי אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֻהּטבל,
אתֿ יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹּומעׂשרֹות,

לה'" אׁשרֿירימּו את יׂשראל ּבני ak,קדׁשי `xwie) ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
(ehחּיב ― טבל אֹוכל ּכלֹומר: זה, על העֹובר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכאן: ּׁשאמר מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ּבּתרּומֹות: ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמּותּו" ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל (xacnaקדׁשי ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)חּלּול חּלּול ְִִֵָ

ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמּתרּומה
סנהדרין ׁשהּוא(bt.)ּגמרא טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבני אתֿקדׁשי "ולאֿיחּללּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמיתה?
לּתרם ּבעתידים ― לה' אׁשרֿירימּו את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל

(laha ,xnelk)חּלּול וילף מדּבר" הּכתּוב ,ְְִֵֵַַָָ
ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמּתרּומה.
להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
אׁשרֿירימּו "את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותם
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַָָָלה'"
אתֿקדׁשיהם" ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ"והּׂשיאּו

,ak `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)יכֹול" אמרּו: ְְִַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹּכלֿעּקר;
מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַֹמּמּנּו

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ּתלמּוד(miaiigy)ׁשני ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ai,לֹומר: mixac) ְְֱִֶֶַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(ai ,ek my)מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְֲִַַַַַַַָָָ

ּכלֿזה אבל לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעני,
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלמלקּות.
מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּגדֹולה
חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֻראׁשֹון

אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹמיתה,
מןֿהּמעׂשר מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz): ְְֲֲִִֵֵַַַַ

תמּותּו", ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ"ואתֿקדׁשי
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשּזה
ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולפיכ
קדם טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: הּיֹוצא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדמאי.
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻׁשּתפרׁש
יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹחּיב
זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאתֿקדׁשי
הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהאֹוכל
מ"ּלאֿ ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ְְְְְִֵַַַַַַַָָֹּכלֿהּמעׂשרֹות
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹתּוכל
ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה
מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַמקֹומֹות

― הקצ"ד מּלׁשּתֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,נס ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיין
יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ּבעבֹודה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכם" יין gl)יׁשּתּו ,al my)אף אסּור זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא יֹודע ואּתה אסּור. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיין
על והראיה ּבכלֿהּתלמּוד. ׁשמפרסם ּכמֹו ְְְְְְְֶַַַָָָָָָָֻעליו,
נמנה וׁשהּוא ּדאֹוריתא מאּסּורי נס יין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָהיֹות
עבֹודה ּבגמרא אמרם לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹמּכלל

ּתרויהּו(br:)זרה ּדאמרי לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
(mixne` mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין :ִִֵֶַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין (dxq`pּבמינן ְְִִֵֶָָֹ
(zaexrzdטעם enrhּבנֹותן ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמהּֿׁשהּוא,
וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹו

`)ּבספרי ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְִִִִֵֶָָָיׂשראל
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"והּוא
ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ―ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדין

אמרם אבל fi:)נאסר. zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר epnׁשּמּכללם df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miieb oiiאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)ׁשאני" : ְְֵֵַָָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס `elיין zenewnny) ְְֵֵֶֶַַָָָ
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לא אכילתֹו ׁשּנאסרה ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― ְְֱֲֲִֶֶַָָָָָָָָֹהנאתן"
אמרּו ― ּבכ נהנה אם אּלא אכילתֹו על ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָיתחּיב
הּכרם ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרּֿכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלֹוקין
"ּפןֿ ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ּפן ― ְְְֲִִִֵֵֶַַָָּתקּדׁש
חֹובה אינּה היא וגם ּכלאים. ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמצוה
יׂשראל. ארץ ׁשל הּכרם ּבכלאי אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֻהּטבל,
אתֿ יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹּומעׂשרֹות,

לה'" אׁשרֿירימּו את יׂשראל ּבני ak,קדׁשי `xwie) ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
(ehחּיב ― טבל אֹוכל ּכלֹומר: זה, על העֹובר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכאן: ּׁשאמר מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ּבּתרּומֹות: ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמּותּו" ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל (xacnaקדׁשי ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)חּלּול חּלּול ְִִֵָ

ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמּתרּומה
סנהדרין ׁשהּוא(bt.)ּגמרא טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבני אתֿקדׁשי "ולאֿיחּללּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמיתה?
לּתרם ּבעתידים ― לה' אׁשרֿירימּו את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל

(laha ,xnelk)חּלּול וילף מדּבר" הּכתּוב ,ְְִֵֵַַָָ
ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמּתרּומה.
להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
אׁשרֿירימּו "את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותם
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַָָָלה'"
אתֿקדׁשיהם" ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ"והּׂשיאּו

,ak `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)יכֹול" אמרּו: ְְִַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹּכלֿעּקר;
מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַֹמּמּנּו

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ּתלמּוד(miaiigy)ׁשני ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ai,לֹומר: mixac) ְְֱִֶֶַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(ai ,ek my)מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְֲִַַַַַַַָָָ

ּכלֿזה אבל לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעני,
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלמלקּות.
מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּגדֹולה
חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֻראׁשֹון

אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹמיתה,
מןֿהּמעׂשר מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz): ְְֲֲִִֵֵַַַַ

תמּותּו", ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ"ואתֿקדׁשי
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשּזה
ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולפיכ
קדם טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: הּיֹוצא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדמאי.
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻׁשּתפרׁש
יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹחּיב
זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאתֿקדׁשי
הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהאֹוכל
מ"ּלאֿ ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ְְְְְִֵַַַַַַַָָֹּכלֿהּמעׂשרֹות
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹתּוכל
ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה
מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַמקֹומֹות

― הקצ"ד מּלׁשּתֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,נס ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיין
יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ּבעבֹודה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכם" יין gl)יׁשּתּו ,al my)אף אסּור זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא יֹודע ואּתה אסּור. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיין
על והראיה ּבכלֿהּתלמּוד. ׁשמפרסם ּכמֹו ְְְְְְְֶַַַָָָָָָָֻעליו,
נמנה וׁשהּוא ּדאֹוריתא מאּסּורי נס יין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָהיֹות
עבֹודה ּבגמרא אמרם לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹמּכלל

ּתרויהּו(br:)זרה ּדאמרי לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
(mixne` mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין :ִִֵֶַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין (dxq`pּבמינן ְְִִֵֶָָֹ
(zaexrzdטעם enrhּבנֹותן ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמהּֿׁשהּוא,
וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹו

`)ּבספרי ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְִִִִֵֶָָָיׂשראל
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"והּוא
ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ―ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדין

אמרם אבל fi:)נאסר. zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר epnׁשּמּכללם df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miieb oiiאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)ׁשאני" : ְְֵֵַָָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס `elיין zenewnny) ְְֵֵֶֶַַָָָ
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(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnynהרי ―ֲֵ
יינם סתם ּבזה l`ּכּונתם m` mb miieb ly oii mzq) ְֵֶַַָָָָָ

(dxf dcearl jqppנס יין אבל עצמֹו: נס יין לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ
אמרם ידעּת והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמֹו

(:l dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות(mixeq`) ְֵָֹ
ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחּיה
"וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ּבׁשחיטה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאּלא

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ מּבקר,ai mixac) ְְְְֲִִִִִֶַָֹ
(`kספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)מה ― "וזבחּת : ְְְְִֵַָָָ

ּכאׁשר ּבׁשחיטה. חּלין אף ּבׁשחיטה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻֻמקּדׁשין
הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּויתxepv) ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

(dniypdהּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶַַַָֹ
ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל aexּבעֹוף hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ

exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,sera mdn cg`d

(dlik`lֿוכל זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵָָָָ

מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהלכֹותיה
ִֻחּלין.

ה'תשע"א תמוז ו' שישי יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשו'ֿז'תמוז

― הק"א מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ּובנּה ְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבהמה
תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוהּוא

אחד" dk)ּביֹום ,ak `xwie)― וׁשחט ׁשעבר ּומי . ְְִֶֶַַָָָ
ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָלֹוקה.

מחּלין. ִֵֻה'

ה'תשע"א תמוז ז' קודש שבת יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ז הּדםהּמצוה ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ׁשחיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּבעת

ּבעפר" וכּסהּו אתּֿדמֹו וׁשפ"(bi ,fi `xwie)ּוכבר . ְְְִֶֶַָָָָָָ
מחּלין. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו
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:íéàëa ìenî íäì úàáe íäéøçà-ìà áñäãëEòîLa éäéå(éø÷ EòîLk)éLàøa äãòö ìB÷-úà ¨¥Æ¤©´£¥¤½¨¬¨¨¤−¦¬§¨¦«¦Â¦§¨§£º§¨§£º¤¯§¨¨²§¨¥¬
éðôì äåäé àöé æà ék õøçz æà íéàëaäìô äðçîa úBkäì E:íézLäëeäeö øLàk ïk ãåc Nòiå ©§¨¦−¨´¤¡¨®¦´À̈¨¨³§Ÿ̈Æ§¨¤½§©−§©£¥¬§¦§¦«©©³©¨¦Æ¥½©£¤¬¦−̈

iå äåäéìt-úà Cô:øæâ Eàa-ãò òábî íézL §Ÿ̈®©©Æ¤§¦§¦½¦¤−©©Ÿ£¬¨«¤
åàìL ìàøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå:óìà íéLáéìòaî Bzà øLà íòä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå ©Ÿ̧¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤©¨´̈©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©£¥−

:åéìò íéáøkä áLé úBàáö äåäé íL íL àø÷ð-øLà íéäìàä ïBøà úà íMî úBìòäì äãeäéâeákøiå §¨®§©£´¦À̈³¥£´¨¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯§¨²¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹
áãðéáà éða Béçàå àfòå äòába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå äLãç äìâò-ìà íéäìàä ïBøà-úà¤£³¨¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½¦¥¬£¦¨−̈£¤´©¦§¨®§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈

:äLãç äìâòä-úà íéâäðŸ£¦−¤¨£¨¨¬£¨¨«

i"yx

(Î).ÌÈˆ¯Ù ÏÚ··:פרצים ÌÈÓ.מישור ı¯ÙÎכמים

השפה: גדודי „Â„.(Î‡)הפורצים Ì‡˘ÈÂ(:תרגום)

וגברוהי: דוד ¯ÌÈ‡Ù.(Î·)ואוקידינון ˜ÓÚ·אצל

יהושע בספר היא, ח)ירושלים ÏÂÓÓ(Î‚):(טו
.ÌÈ‡Î·:אילניא מקביל ˜ÏÂ(Î„)(תרגום:) ˙‡

.ÌÈ‡Î·‰ È˘‡¯· ‰„Úˆבראשי הצועדים מלאכים הם

לעזרתך: שולח אני אשר ˙ı¯Á.האילנות, Ê‡תרים

וכן בלע"ז, גלפי"ד חרב, ואבחת מלחמה יאקול (שמות

לשונו:ז) כלב יחרץ לא :(‡).„Â„ „ÂÚ ÛÒÂÈÂ
‡ÛÏ.לאסוף: ÌÈ˘Ï˘ Ï‡¯˘È· ¯ÂÁ· ÏÎ לפי‡˙

אסיפה היתה וזו בחברון, כשהמליכוהו עליו שנאספו

עוד: ויוסף נאמר לכך Â‰È„‰.(·)שניה, ÈÏÚ·Óהיא

ביהושע שנאמר כמו יערים; ט)קרית הגבול(טו ותאר :

הימים בדברי וכן יערים, קרית היא בעלה ו)ועלה :(יג

ו'בעל' יערים. קרית היא בעלתה ישראל וכל דוד ויעל

'מישור': ÍÏÈÂלשון Ì˜ÈÂ.‰„Â‰È ÈÏÚ·Ó 'Â‚Â „Â„
וגו': הארון את משם להעלות שם ‡˘¯שנאספו

.Ì˘ Ì˘ השם,�˜¯‡ ומהו שם, לארון לו נקרא אשר

עליו: צבאות ה' שם Á„˘‰.(‚)שהיה ‰Ï‚Ú Ï‡
אותו, יודעין רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר טעה

ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת ט)כי ז ולפי(במדבר ,

נד)שאמר קיט מגורי,(תהלים בבית חקיך לי היו זמירות :

לפיכך ידו, על עוזא ומת כך, לידי לבא נענש

שנאמר בכתף, הביאו עובד, מבית (בדבריכשהביאו

יג) יב טו א ללויםהימים האבות ראשי אתם להם ויאמר :

כי וגו'. ארון את והעליתם ואחיכם אתם התקדשו

לא כי בנו אלהינו ה' פרץ אתם לא למבראשונה

כמשפט: דרשנוהו

cec zcevn
(Î).ÌÈˆ¯Ù ÏÚ··סופו שם על ואמר רפאים, עמק הוא

פרצים: בעל ÌÈÓ.שקראו ı¯ÙÎכמים פתאום, לומר: רצה
הגדר: פורצים Â‚Â'.(Î‚)שוטפים ‰ÏÚ˙ ‡Ïתעלה לא

ותבוא אחוריהם, אל ללכת עצמך הסב אך פניהם, מול עליהם
שם: גדלו אשר הבכאים אילני ממול ÍÚÓ˘Î.(Î„)עליהם

יצא אז כי להלחם תחרץ אז וכו', צעדה קול תשמע כאשר
בהם להכות מלאכו שלח אז לומר: רצה לה'ה', מעצור שאין (ועם

כן אמר מקום מכל זמן, קביעת ומבלי מאחריהם, הסבוב תחבולות מבלי להושיע

שאול) בהם הקל כאשר בעיניו יקל או המלחמה, בדבר מצותיו הישמור :לנסותו,

(‰Î).Ú·‚Óעד לומר: רוצה גזר, בואך עד מגבע נוסם בדרך
במקרא: הרבה וכמוהו המקום, שמכיר מי עם ידבר וכאלו לגזר, בה שבאים המקום עד כלומר גזר, אל תבוא ÛÒÂÈÂ(‡)אשר

.„ÂÚ:הארון להעלות בישראל, הנבחרים את אליו לאסוף עוד שהוסיף אמר לזה המלכו, מעת אליו נאספים רבים שהיו לפי
(·).'Â‚Â ˙ÂÏÚ‰Ï ‰„Â‰È ÈÏÚ·Ó:'וכו משם להעלות שמה באו אשר יהודה מבעלי שהלכו לומר: ורוצה הוא, קצר ‡˘¯מקרא

.Ì˘ עליו:�˜¯‡ הנקרא הוא הכרובים, יושב צבאות ה' שם ואמר: השם, מהו ומפרש וחזר שם, עליו נקרא Â‰Â‡˘ÈÂ.(‚)אשר
העגלה: משכו אשר הבקר ידי ‰Ï‚Ú‰.על העגלה:‡˙ את המושכים הבקר נהגו לומר: רוצה

oeiv zcevn
(Î).ÏÚ··כמו ה)במישור, יג גד:(יהושע מבעל :.ı¯Ùמלשון

ושבר: כמוÌ‡˘ÈÂ.(Î‡)פרצה ה)ושרפם, א ותשא(נחום :
ובמשנה מפניו; ב)הארץ משנה ב פרק השנה משיאין(ראש :

סבוב:‰Ò·.(Î‚)משואות: שגדלים·ÌÈ‡Î.מלשון אילנות
וכן תותים. ז)בהם פד הבכא:(תהלים בעמק :(„Î).‰„Úˆ

ופסיעה: צעד כמו˙ı¯Á.מלשון להלחם, ממקומך תנענע
ז) יא לשונו(שמות נעה לא ופירושו: לשונו, כלב יחרץ לא :

שכתובÈÏÚ·Ó.(·)לנבוח: וכמו יערים, קרית טוהיא (יהושע

יערים:ט) קרית היא בעלה :(‚).‰Ï‚Ú Ï‡:עגלה על

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oileg(oey`x meil)

äéçå äðáì äcøt úkî.dzknl d`etx oi`y itl ,ige - ©©¦§¨§¨¨§¨¨
dcxtn dkedy mc` lky `pipg iax ixacn rnyn :`xnbd dywn

,zn did dpalééçc àðéæç÷ àäåekedy miyp` ep` mi`ex `lde - §¨¨¨¦¨§¨¥
:`xnbd zvxzn .ezn `l mewn lkne dpal dcxtnàîéàyi ok` - ¥¨

`pipg iax ixaca qexbl,úééçådpi` dnvr dkndy epiide §¨¨
dywn .digiy okzie `pipg iax xaic `l mc`d lr j` ,z`txzn

:`xnbdéqzéîc àðéæç÷ àäåozkn s`y ep` mi`ex `lde - §¨¨¨¦¨§¦©¥
:`xnbd zvxzn .z`txznïðéøîà à÷ eäééòøk Léø ïøåeéçciax - §¦§¨¥©§©§¨©§¦¨

oi` ozknly ,zepal odilbx iy`xy zecxt oze`a xaic `pipg
.ozknl d`etx yi zepal zecxt mzq la` ,d`etx

weqta xn`p :`pipg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd(dl c mixac)

íéôLk eléôàå ,àðéðç éaø øîà ,'Bcálî ãBò ïéà'mc` s` - ¥¦§©¨©©¦£¦¨©£¦§¨¦
dxifb eilr dxfbp ileli`y ,'d zrc lr df ixd ,mityk ici lr wefipd

.drx eilr d`a dzid `l minyn
:`pipg iax mr didy df oipra dyrn d`ian `xnbdàúzéà àéää©¦¦§¨

àðéðç éaøc déòøk déúezî àøôò ì÷Léîì àøcäî à÷ úåäc- ©£©¨§©§¨§¦§©©§¨¦¥©§¥§©¦£¦¨
iax ly eilbx zgzn xtr lehil zgxehe zxfgn dzid zg` dy`

.ezindle mityk el zeyrl ick ,jka oigai `ly ote`a `pipgøîà̈©
éúléî àòéizñî àì ,éìB÷L ,dìC-m` ixdy ,zgwl z` dleki ¨§¦Ÿ¦§©§¨¦§¦

oky ,jiityka igilvz `l 'd dvxi `l.áéúk 'Bcálî ãBò ïéà'¥¦§©§¦
:`xnbd dywn,íéôLk ïîL àø÷ð änì ,ïðçBé éaø øîàäåitl §¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨§¨§¨¦

Lmd,äìòî ìL àéìît ïéLéçën'mityk' daizd z` yexcl yiy ¤©§¦¦©©§¨¤©§¨
epiide ,dlrn ly `ilnt oeyln 'mt' ,ygk oeyln 'yk' ,oewixhepa

nyn eilr xfbp `ly mc` s`y,mityk ici lr zeniy okzi ,zeniy mi
mityky dncp ok` :`xnbd zvxzn .`pipg iax ixack `lye

e ,dlrn ly z` miyigknàðéðç éaø éðàL,mc` ipa x`ynàLéôðc ©¦©¦£¦¨¦§¦¨
déúeëæ.ewifdl mitykd gka oi` zeaexn eizeikfy oeiky - §¥

:`pipg iax ly ztqep `xninó÷Bð íãà ïéà ,àðéðç éaø øîàå§¨©©¦£¦¨¥¨¨¥
[dkn lawn ,sbep-]åéìò ïéæéøëî ïk íà àlà ,ähîlî Bòaöà- ¤§¨¦§©¨¤¨¦¥©§¦¦¨¨

eilr exfbäìòîlî,ok lawiyøîàpL(ck k ilyn)øáâ éãòöî 'äî' ¦§©§¨¤¤¡©¥¦§£¥¤¤
eððBk,'Bkøc ïéái äî íãàåepiide,mc`d ly eicrv lr xfeb 'dy ¨§¨¨©¨¦©§

.erav` sebple lwzdl mpeekn minrte
:df oipra ztqep `xninävøî óewéð íc ,øæòìà éaø øîà[xtkn-] ¨©©¦¤§¨¨©¦§©¤
àáø øîà .äìBò íãkxacd oi` ,`l` mixen` miìãeâalbx ly §©¨¨©¨¨§¨

ïéîé,ekelid jxca gka sbepy itl xzei dwfg my dkndyexaecn ¨¦
éðL óewéðád`txzpy mcew mewn eze`a laiwy dipyd dkna - §¦¥¦

,xzeia ef dkn el za`eky ,dpey`xd dkndøáãì ìéæà÷c àeäå§§¨¨¦¦§©
äåöî.devn xacl jled didy ote`a xaecne - ¦§¨

:xi`i oa qgpt iax ly eizebdpdl zxfeg `xnbdéaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦
òöa àì åéîiî ,øéàé ïa ñçðt`ivend zkxa jxia `l -äñeøt ìò ¦§¨¤¨¦¦¨¨Ÿ¨©©§¨

,BlL dðéàL,mixg` lyn zifk lek`l dvx `ly itlãîòL íBiîe ¤¥¨¤¦¤¨©
.åéáà úceòqî äðäð àì Bzòc ìò©©§Ÿ¤¡¨¦§©¨¦
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i"yx

(Î).ÌÈˆ¯Ù ÏÚ··:פרצים ÌÈÓ.מישור ı¯ÙÎכמים

השפה: גדודי „Â„.(Î‡)הפורצים Ì‡˘ÈÂ(:תרגום)

וגברוהי: דוד ¯ÌÈ‡Ù.(Î·)ואוקידינון ˜ÓÚ·אצל

יהושע בספר היא, ח)ירושלים ÏÂÓÓ(Î‚):(טו
.ÌÈ‡Î·:אילניא מקביל ˜ÏÂ(Î„)(תרגום:) ˙‡

.ÌÈ‡Î·‰ È˘‡¯· ‰„Úˆבראשי הצועדים מלאכים הם

לעזרתך: שולח אני אשר ˙ı¯Á.האילנות, Ê‡תרים

וכן בלע"ז, גלפי"ד חרב, ואבחת מלחמה יאקול (שמות

לשונו:ז) כלב יחרץ לא :(‡).„Â„ „ÂÚ ÛÒÂÈÂ
‡ÛÏ.לאסוף: ÌÈ˘Ï˘ Ï‡¯˘È· ¯ÂÁ· ÏÎ לפי‡˙

אסיפה היתה וזו בחברון, כשהמליכוהו עליו שנאספו

עוד: ויוסף נאמר לכך Â‰È„‰.(·)שניה, ÈÏÚ·Óהיא

ביהושע שנאמר כמו יערים; ט)קרית הגבול(טו ותאר :

הימים בדברי וכן יערים, קרית היא בעלה ו)ועלה :(יג

ו'בעל' יערים. קרית היא בעלתה ישראל וכל דוד ויעל

'מישור': ÍÏÈÂלשון Ì˜ÈÂ.‰„Â‰È ÈÏÚ·Ó 'Â‚Â „Â„
וגו': הארון את משם להעלות שם ‡˘¯שנאספו

.Ì˘ Ì˘ השם,�˜¯‡ ומהו שם, לארון לו נקרא אשר

עליו: צבאות ה' שם Á„˘‰.(‚)שהיה ‰Ï‚Ú Ï‡
אותו, יודעין רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר טעה

ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת ט)כי ז ולפי(במדבר ,

נד)שאמר קיט מגורי,(תהלים בבית חקיך לי היו זמירות :

לפיכך ידו, על עוזא ומת כך, לידי לבא נענש

שנאמר בכתף, הביאו עובד, מבית (בדבריכשהביאו

יג) יב טו א ללויםהימים האבות ראשי אתם להם ויאמר :

כי וגו'. ארון את והעליתם ואחיכם אתם התקדשו

לא כי בנו אלהינו ה' פרץ אתם לא למבראשונה

כמשפט: דרשנוהו

cec zcevn
(Î).ÌÈˆ¯Ù ÏÚ··סופו שם על ואמר רפאים, עמק הוא

פרצים: בעל ÌÈÓ.שקראו ı¯ÙÎכמים פתאום, לומר: רצה
הגדר: פורצים Â‚Â'.(Î‚)שוטפים ‰ÏÚ˙ ‡Ïתעלה לא

ותבוא אחוריהם, אל ללכת עצמך הסב אך פניהם, מול עליהם
שם: גדלו אשר הבכאים אילני ממול ÍÚÓ˘Î.(Î„)עליהם

יצא אז כי להלחם תחרץ אז וכו', צעדה קול תשמע כאשר
בהם להכות מלאכו שלח אז לומר: רצה לה'ה', מעצור שאין (ועם

כן אמר מקום מכל זמן, קביעת ומבלי מאחריהם, הסבוב תחבולות מבלי להושיע

שאול) בהם הקל כאשר בעיניו יקל או המלחמה, בדבר מצותיו הישמור :לנסותו,

(‰Î).Ú·‚Óעד לומר: רוצה גזר, בואך עד מגבע נוסם בדרך
במקרא: הרבה וכמוהו המקום, שמכיר מי עם ידבר וכאלו לגזר, בה שבאים המקום עד כלומר גזר, אל תבוא ÛÒÂÈÂ(‡)אשר

.„ÂÚ:הארון להעלות בישראל, הנבחרים את אליו לאסוף עוד שהוסיף אמר לזה המלכו, מעת אליו נאספים רבים שהיו לפי
(·).'Â‚Â ˙ÂÏÚ‰Ï ‰„Â‰È ÈÏÚ·Ó:'וכו משם להעלות שמה באו אשר יהודה מבעלי שהלכו לומר: ורוצה הוא, קצר ‡˘¯מקרא

.Ì˘ עליו:�˜¯‡ הנקרא הוא הכרובים, יושב צבאות ה' שם ואמר: השם, מהו ומפרש וחזר שם, עליו נקרא Â‰Â‡˘ÈÂ.(‚)אשר
העגלה: משכו אשר הבקר ידי ‰Ï‚Ú‰.על העגלה:‡˙ את המושכים הבקר נהגו לומר: רוצה

oeiv zcevn
(Î).ÏÚ··כמו ה)במישור, יג גד:(יהושע מבעל :.ı¯Ùמלשון

ושבר: כמוÌ‡˘ÈÂ.(Î‡)פרצה ה)ושרפם, א ותשא(נחום :
ובמשנה מפניו; ב)הארץ משנה ב פרק השנה משיאין(ראש :

סבוב:‰Ò·.(Î‚)משואות: שגדלים·ÌÈ‡Î.מלשון אילנות
וכן תותים. ז)בהם פד הבכא:(תהלים בעמק :(„Î).‰„Úˆ

ופסיעה: צעד כמו˙ı¯Á.מלשון להלחם, ממקומך תנענע
ז) יא לשונו(שמות נעה לא ופירושו: לשונו, כלב יחרץ לא :

שכתובÈÏÚ·Ó.(·)לנבוח: וכמו יערים, קרית טוהיא (יהושע

יערים:ט) קרית היא בעלה :(‚).‰Ï‚Ú Ï‡:עגלה על
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i"yx

(‡È).ÍÓ˘ ÔÚÓÏ:לעוני סלח ‰Â‡.הרב ·¯ ÈÎ:רב עון לסלוח לרב נאה ‰'.(È·)כי ‡¯È ˘È‡‰ ‰Ê ÈÓ
הטוב: דרך הוא יבחר שהוא בדרך יורנו ˙ÔÈÏ.(È‚)הקב"ה ·ÂË· Â˘Ù�:נפשו בטובה תלין בקבר כשילין

(ÊË).È�‡ È�ÚÂ „ÈÁÈ ÈÎלתשועת צריכה תפלתי כי וחנני אלי פנה לפיכך יחיד אני ולנגדן בי תלוי רבים ועון

ישראל: ÈÏÓÚÂ.(ÁÈ)כל ÈÈ�Ú חטאתי:¯‡‰ לכל שא ידיהם ÒÓÁ.(ËÈ)ועל ˙‡�˘Â:כדין È�Â¯ˆÈ.(Î‡)שלא
ישמרוני:

cec zcevn
(‡È).'‰ ÍÓ˘ ÔÚÓÏ:הרחמים על ‰Â‡.המורה ·¯ ÈÎאף

ורב: גדול Ê‰.(È·)שעוני ÈÓאז בטוב ובוחר מה' שירא מי
לטהר הבא רז"ל וכמ"ש שבחר בדרך ללכת מלמדו ה'

לו: ארץ:˙ÔÈÏ.(È‚)מסייעין ויירשו זרעו יצליח ובזכותו בטוב נפשו תנוח בקבר וישכב ליראיו:ÂÈ‡¯ÈÏ.(È„)כשימות מגלה
.Â˙È¯·Â:להודיעם להם יגלה בברית הנתונה Â‚Â'.(ÂË)התורה ‡Â‰ ÈÎ:תקוה יש כי בו לבטוח אליו עיני ÈÁÈ„.(ÊË)ולזה ÈÎ

עלי: קמו כולם כי וריע אוהב לי אין לומר È··Ï.(ÊÈ)רצה ˙Â¯ˆאשאל לזה והולכים מתרחבים המה בלבבי אשר הצרות
ממצוקותי: ÒÓÁ.(ËÈ)הוציאני ˙‡�˘Â:חמס איש הייתי כאילו אותי שונאים ÈÂ˘¯.(Î‡)ר"ל ÌÂ˙והיושר התום מעשה

נשמר: להיות זכות עלי ילמדו המה ˜ÍÈ˙ÈÂ.שעשיתי ÈÎהתום מעשה זכות בצרוף נשמר שאהיה מהראוי א"כ לך ואקוה הואיל
Â‚Â'.(Î·)והיושר: ‰„Ù:ישראל כלל על אם כי מתפלל אני בלבד עצמי על לא כאומר

oeiv zcevn
(ÊË).È�ÚÂ:מוכנע לומר צוקהÈ˙Â˜ÂˆÓÓ.(ÊÈ)רצה מלשון

וסליחה:Â˘‡.(ÁÈ)וצרה: מחילה גדלו:¯·Â.(ËÈ)ענין

xe` ldi
כו'זח"ב(ד) אשא נפשי ה' אליך מענין סע"ב דר"ב ויקהל

ב' סעי' כנ"ל מל' בבחי' הוא"ו להמשיך זהו י"ל פקודין שית
וע' סע"ב דרמ"ב פינחס פ' בזח"ג נפש בחי' מענין עוד וע'
בצרור צרורה אדוני נפש והיתה ע"פ ע"א דנ"ה מצורע בפ'
בלק"ת מזה ועמ"ש נפשו. לשוא נשא לא אשר וע"פ החיים
מענין וע' פ"ג. השני דרוש אלקיכם הוי' אני בד"ה שלח פ'
תדבקון. ובו גבי תלכו אלקיכם ה' אחרי בד"ה בסדור נפ"א
איך תצא. כי ביאור סד"ה השני. דרוש תצא. כי סד"ה ובלק"ת
נעילה מענין ועמ"ש דיוהכ"פ נעילה עם אחד ענין הוא נפ"א
וא"ו ססעי' גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' סד"ה דיוהכ"פ
בחי' והוא הגדולה העליה הוא שאז נעילה בחי' והיינו גבי
לעיל הנזכר ע"א דר"י ויגש בזהר וכן גדול דשופר זו התגלות
החסר קל בבחי' וא"ו דבחי' זה חיבור שעל מבואר א' סעי'
גדול. בשופר יתקע ההוא ביום והיה נאמר ע"ז וא"ו עכשיו
ובזח"מ ואו. מלא קול ודאי זהו גדול בשופר זו שתקיעה ור"ל
ת"ת הוא"ו יומשך וממנה הבינה זהו גדול שופר כי פירש שם
חסר קל בבחי' אפים נפילת לענין כמ"כ נלמוד לפ"ז א"כ כו'.
ברעותא נפשיה ליה לממסר לגביה ורעותי' ליביה דיכוין וא"ו
עי"ז נעילה תפלת ומעין סע"ב דר"ב ויקהל בזהר שלים
פ' בת"א וע' דחיי. אילנא בחי' מל' לבחי' הוא"ו ממשיך
כ"א יש מיש להתהוות שא"א תרומה מאתכם קחו ד"ה ויקהל
נפ"א ע"י כן כו'. כעפר ונפשי תחלה אין בבחי' שיהי' ע"י
צרורה אדוני נפש והיתה להיות המל' נבנית עי"ז ממש ביטול
נעילה בתפלת וכן סע"ב דכ"ד ויקרא בהר ע' החיים בצרור

כו': החיים בספר וחתמנו ענין שהוא החתימה נמשך

נבראזכורו דברים בעשרה א'. י"ב פ"ב חגיגה ה'. רחמיך
וחסדיך ה' רחמיך זכור שנאמר וברחמים בחסד עד כו' העולם
את לברוא במחשבה עלה בתחלה והנה המה. מעולם כי
מ"ש צ"ל א"כ מדה"ר עמו שתף ואח"כ במדה"ד העולם
והרחמים החסד מדת עמו ששתף היינו וברחמים בחסד

כו': אלקים ה' עשות ביום ע"פ במדרש וכמ"ש
כרבות(ב) ידע והאדם כ"ב ר"פ כו'בראשית רחמיך זכור ו'

א' יום לו שנתת כו' אדה"ר עם נהגת שבהם המה מעולם כי
אשר ואיש ועז"נ עליון יחוד הוא ידע והאדם וענין כו' משלך
כנ"ל. ג"כ ד' רפ"ד מסעי פ' רבות הוא. חסד אחותו יקח
גבי מסעי ס"פ בבחיי מזה וע' יותר. באריכות בראשית ברבות

מקלט: ערי
כו'זח"א(ג) קיימין תרין הני ת"ח חמשים עמוד (בז"ג)

דאוקימא ואע"ג וחסדיך. ה' רחמיך זכור כו' דוד חסדי ואקרין
לתתא: המה מעולם כי לעילא. דאינון

הוובראשית(ד) ממש מעולם אמר חייא ר' ע"א דל"ז
וחסדיך ה' רחמיך זכור כד"א קב"ה לון נטל דלתתא ומעולם
אם פמ"ט וירא פ' ברבות עדמ"ש לפרש ויש המה מעולם כי
כו'. עולם אין מבקש אתה דין ואם דין, אין מבקש אתה עולם

כו': קאים עלמא לית ציבחר מוותר אתה לית אם
שהםפ'(ה) ויעקב אברהם ע"י העולם שקיום א' ל"ח שמיני

זכור וזהו כו' באברהם אותיות בהבראם וזהו ורחמים חסד
צ"ט ח"ב ב'. ע' ח"א ילקוט המה. מעולם כי וחסדיך רחמיך

א': קל"ג ב' ק"י ב'

zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' לב úBøNòîåדף úBîeøz ìeha ïBòa1080íéøöòð íéîL ©£¦§©©§¨©¦¤¡¨¦

øèîe ìè ãéøBälî1081å ,1082ø÷éä1083äBä1084å ,1085øëOä ¦§¦©¨¨§©Ÿ¤¤§©¨¨

ãáà1086íéòébî ïéàå ïúñðøt øçà ïéöø íãà éðáe ,1087, ¨¥§¥¨¨¨¦©©©§¨¨¨§¥©¦¦

:øîàpL(כד äiö"1088íç(איוב íâ1089eìæâé1090âìL éîéî1091, ¤¤¡©¦¨©Ÿ¦§§¥¥¤¤

ìBàL1092éàî ."eàèç1093òîLî1094éác àðz ?1095ìéáLa :ìàòîLé éaø1096éúéevL íéøác §¨¨©©§©¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¦§¨¦¤¦¦¦

íëúà1097íúéNò àìå änçä úBîéa1098íkî eìæâé ,1099íéîLbä úBîéa âìL éîéî1100íàå . ¤§¤¦©©¨§Ÿ£¦¤¦§§¦¤¥¥¤¤¦©§¨¦§¦

ïéðúBð1101ïéëøaúî1102øîàpL ג):1103, øöBàä(מלאכי úéa ìà øNònä ìk úà eàéáä"1104, §¦¦§¨§¦¤¤¡©¨¦¤¨©©£¥¤¥¨¨

óøè éäéå1105éúéáa1106úàæa àð éðeðçáe ,1107úà íëì çzôà àì íà :úBàáö 'ä øîà , ¦¦¤¤§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥

"éã éìa ãò äëøa íëì éú÷éøäå ,íéîMä úBaøà1108éàî .1109øa éîø øîà ?"éã éìa ãò" £ª©¨©¦©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦¨©©§¦¨¨©¨¦©
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ולתת1080) ׁשּלֹו מהיבּול להפריׁש הּׂשדה ּבעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעל
את ממּלאים החקלאים אין אם ולּלוּיים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹלּכהנים

ה אּלא1081)ּתפקידם, חקלאי, לצרְך אינּה היבּול מטרת ּכי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבּטּול ּבעקבֹות לכן ולּלוּיים, לּכהנים מּמּנּו חלק לתת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכדי

יבּול, אין ּומטר, מּטל הּׁשמים נעצרים מתחיל1082)זה ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁש לכְך הּגֹורם הּמזֹון1083)רעב, הּׁשּוק1084)ׁשל ּתנּודֹות ּכי ְְִֵֶֶַַַָָָָ

למעט רב ּבּקּוׁש ּוכׁשּיׁש ּובּקּוׁש, להּצע ּבהתאם ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהם
ועֹוד, עֹוד מחירֹו מאמיר ׁשל1085)מזֹון, ׁשּלא1086)ערּכֹו ְְְֲִִֶֶֶַָֹ

רּבּוי מּפני זֹול יהיה הּפֹועל ׂשכר ּכי ערְך, ּכל לּׂשכר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיהיה
מּמלאכּתם, הּבטלים ׁשּׁשפר1087)הּפֹועלים אּלה ּגם ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לא ּכלׁשהּו, עבֹודה מקֹום למצא והצליחּו ּגֹורלם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹֹעליהם
ּבסיסּיים, יסֹוד מצרכי לקנֹות ּכדי מׂשּכרּתם להם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻּתסּפיק
רב ממֹון ׁשהחּביאּו אּלה ּגם ּכמֹו־כן ּביֹותר. יקרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהם
מאּומה, ּבכסּפם לעׂשֹות יצליחּו לא הם ּגם הרעב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּלפני
ּכמֹו מאכל. ּדבר מּכל רקֹות ּתהיינה הּמזֹון חנּיֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֻּכי
ירּוׁשלים על הּמצֹור ׁשּבזמן ּביּתּוס, ּבת מרּתה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָהעׁשירה
ּכסף לּה ׁשהיה ּפי על אף ּבהמה, מאכל אפּלּו הּׂשיגה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ערְך, ּכל ׁשּלּה להֹון ׁשאין ועֹולם עם קבל להֹוכיח ּוכדי ְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָרב,
ההדּוק הּקׁשר על ירּוׁשלים. ּבחּוצֹות אֹותֹו הׁשליכה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָהיא
אנּו יֹודעים הּגׁשמים, ּברּכת לבין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּבין

מה נׁשמר]1088)מּתֹוְך ׁשּלא צּוּוי ּבגלל [=ּבימי1089)[=יבׁש ְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
החּמים], [=הרׁשעים1092)[ּבגלל]1091)[את]1090)הּקיץ ְְִִִִֶַַַַַָָ

ּׁשּנאמר ּבמה רמּוז הּירּוד הרּוחני ׁשּמּצבם הּגיהּנם, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹורדי
הם] זה1093)"ׁשאֹול", ּדבר למדנּו1095)ּבּפסּוק?1094)ּכיצד ְְֵֵֶַַַָָָָ

ׁשל מדרׁשֹו ה1096)ּבבית ׁשהם ּומעׂשרֹות, 1097)ּתרּומֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
היבּול אסיפת ּבׁשעת לּכהנים1098)לקּים הפרׁשּתם לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַֹֹ

הם להרויח, ׁשחׁשבּתם אּלה חסכֹונֹות את1099)ולּלוּיים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
לבּצרת.1100) ׁשּיגרם רק1101)ּדבר לא ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹֹ

רק ולא חלילה, ּפֹוקד הרעב ואין נעצרים, הּׁשמים ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין
ּבזכּות אּלא ּבינֹוני, יהיה והיבּול ממּצעים יהיּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּגׁשמים

ּומעׂשרֹות יֹותר1102)ּתרּומֹות הרּבה מיחד, ּבׁשפע ְְְְְֵֵֶַַַַָֻ
ּבעקבֹות הּבאה הּגדֹולה הּברכה אֹודֹות על ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֻמהממּצע,

מּמה אנּו יֹודעים ּומעׂשרֹות, ּבהבטחת1103)ּתרּומֹות ְְְְְִִַַַַַָָ
הּמקּדׁש],1104)הּנביא: ּבבית־ ואכל1105)[אׁשר [ּפרנסה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּמקּדׁש],1106)לּכהנים] ּבזה]1107)[ּבבית־ אֹותי נא [ּתנּסּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

הפסקה"1108) ּבלי ּכׁשהבטיח1109)"עד הּנביא התּכּון מה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ׁשפע ׁשּיהיה זֹו היא ּברכה איזֹו ארּבה1110)ּברכה 1111)מין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

היבּול ּכל את וגֹוזל להׁשחיתם הּׂשדֹות לכן1112)על ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
הארּבה, ּפׁשיטת רב.1113)ּבעקבֹות זמן ונמׁשְך מתקּים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

אּלא "מּגיע". אֹו ּבא", "הרעב ּכמֹו אינּה "הוה" ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹההגּדרה
מאּומה, נֹותר לא ארּבה מּכת אחר ּכי ּומׁשּתּלט, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשֹובת
יהיה ׁשאפׁשר חדׁשה, עֹונה להתחיל ּכדי זרעים לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּגם
ּותבּואה חזיז ללּקט ׁשחת, מעט לקטף ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹלהתאֹוׁשׁש,

ּבׁשלה לא את1114)ׁשעדין על1115)אפּלּו יעלה [ׁשארּבה ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכמֹו] נחׁשבים ׁשאּתם ּבגלל מקֹום1116)ׂשדֹותיכם, [ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכמֹו אּתם ּגם ּומדּׁשן. מפּטם ׁשם והּבקר מׁשּבח, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻֻמרעה
לבין מרעה ׂשדה ּבין להבחין יֹודעֹות ׁשאינן ּפרֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹותן
ּברגליהן ּתרמֹוסנה הן יׁשּגיח, לא הרֹועה ואם ירק, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹערּוגת
וירקֹות ּפרֹות ּפיהן מלא ותאכלנה חקלאּיים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹּגּדּולים
רֹומסים, ּכן, עֹוׂשים אּתם אף לבקר, מיעדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינם
הּבּקרת עבּורכם. מיעד ּׁשאינֹו מה את וגֹונבים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֻחֹומסים

ה'ּפרֹות'] על היא הּנביא מהּגזל1117)ׁשל להׁשמין ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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ולתת1080) ׁשּלֹו מהיבּול להפריׁש הּׂשדה ּבעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעל
את ממּלאים החקלאים אין אם ולּלוּיים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹלּכהנים

ה אּלא1081)ּתפקידם, חקלאי, לצרְך אינּה היבּול מטרת ּכי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבּטּול ּבעקבֹות לכן ולּלוּיים, לּכהנים מּמּנּו חלק לתת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכדי

יבּול, אין ּומטר, מּטל הּׁשמים נעצרים מתחיל1082)זה ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁש לכְך הּגֹורם הּמזֹון1083)רעב, הּׁשּוק1084)ׁשל ּתנּודֹות ּכי ְְִֵֶֶַַַָָָָ

למעט רב ּבּקּוׁש ּוכׁשּיׁש ּובּקּוׁש, להּצע ּבהתאם ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהם
ועֹוד, עֹוד מחירֹו מאמיר ׁשל1085)מזֹון, ׁשּלא1086)ערּכֹו ְְְֲִִֶֶֶַָֹ

רּבּוי מּפני זֹול יהיה הּפֹועל ׂשכר ּכי ערְך, ּכל לּׂשכר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיהיה
מּמלאכּתם, הּבטלים ׁשּׁשפר1087)הּפֹועלים אּלה ּגם ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לא ּכלׁשהּו, עבֹודה מקֹום למצא והצליחּו ּגֹורלם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹֹעליהם
ּבסיסּיים, יסֹוד מצרכי לקנֹות ּכדי מׂשּכרּתם להם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻּתסּפיק
רב ממֹון ׁשהחּביאּו אּלה ּגם ּכמֹו־כן ּביֹותר. יקרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהם
מאּומה, ּבכסּפם לעׂשֹות יצליחּו לא הם ּגם הרעב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּלפני
ּכמֹו מאכל. ּדבר מּכל רקֹות ּתהיינה הּמזֹון חנּיֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֻּכי
ירּוׁשלים על הּמצֹור ׁשּבזמן ּביּתּוס, ּבת מרּתה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָהעׁשירה
ּכסף לּה ׁשהיה ּפי על אף ּבהמה, מאכל אפּלּו הּׂשיגה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ערְך, ּכל ׁשּלּה להֹון ׁשאין ועֹולם עם קבל להֹוכיח ּוכדי ְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָרב,
ההדּוק הּקׁשר על ירּוׁשלים. ּבחּוצֹות אֹותֹו הׁשליכה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָהיא
אנּו יֹודעים הּגׁשמים, ּברּכת לבין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּבין

מה נׁשמר]1088)מּתֹוְך ׁשּלא צּוּוי ּבגלל [=ּבימי1089)[=יבׁש ְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
החּמים], [=הרׁשעים1092)[ּבגלל]1091)[את]1090)הּקיץ ְְִִִִֶַַַַַָָ

ּׁשּנאמר ּבמה רמּוז הּירּוד הרּוחני ׁשּמּצבם הּגיהּנם, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹורדי
הם] זה1093)"ׁשאֹול", ּדבר למדנּו1095)ּבּפסּוק?1094)ּכיצד ְְֵֵֶַַַָָָָ

ׁשל מדרׁשֹו ה1096)ּבבית ׁשהם ּומעׂשרֹות, 1097)ּתרּומֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
היבּול אסיפת ּבׁשעת לּכהנים1098)לקּים הפרׁשּתם לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַֹֹ

הם להרויח, ׁשחׁשבּתם אּלה חסכֹונֹות את1099)ולּלוּיים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
לבּצרת.1100) ׁשּיגרם רק1101)ּדבר לא ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹֹ

רק ולא חלילה, ּפֹוקד הרעב ואין נעצרים, הּׁשמים ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין
ּבזכּות אּלא ּבינֹוני, יהיה והיבּול ממּצעים יהיּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּגׁשמים

ּומעׂשרֹות יֹותר1102)ּתרּומֹות הרּבה מיחד, ּבׁשפע ְְְְְֵֵֶַַַַָֻ
ּבעקבֹות הּבאה הּגדֹולה הּברכה אֹודֹות על ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֻמהממּצע,

מּמה אנּו יֹודעים ּומעׂשרֹות, ּבהבטחת1103)ּתרּומֹות ְְְְְִִַַַַַָָ
הּמקּדׁש],1104)הּנביא: ּבבית־ ואכל1105)[אׁשר [ּפרנסה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּמקּדׁש],1106)לּכהנים] ּבזה]1107)[ּבבית־ אֹותי נא [ּתנּסּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

הפסקה"1108) ּבלי ּכׁשהבטיח1109)"עד הּנביא התּכּון מה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ׁשפע ׁשּיהיה זֹו היא ּברכה איזֹו ארּבה1110)ּברכה 1111)מין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

היבּול ּכל את וגֹוזל להׁשחיתם הּׂשדֹות לכן1112)על ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
הארּבה, ּפׁשיטת רב.1113)ּבעקבֹות זמן ונמׁשְך מתקּים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

אּלא "מּגיע". אֹו ּבא", "הרעב ּכמֹו אינּה "הוה" ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹההגּדרה
מאּומה, נֹותר לא ארּבה מּכת אחר ּכי ּומׁשּתּלט, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשֹובת
יהיה ׁשאפׁשר חדׁשה, עֹונה להתחיל ּכדי זרעים לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּגם
ּותבּואה חזיז ללּקט ׁשחת, מעט לקטף ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹלהתאֹוׁשׁש,

ּבׁשלה לא את1114)ׁשעדין על1115)אפּלּו יעלה [ׁשארּבה ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכמֹו] נחׁשבים ׁשאּתם ּבגלל מקֹום1116)ׂשדֹותיכם, [ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכמֹו אּתם ּגם ּומדּׁשן. מפּטם ׁשם והּבקר מׁשּבח, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻֻמרעה
לבין מרעה ׂשדה ּבין להבחין יֹודעֹות ׁשאינן ּפרֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹותן
ּברגליהן ּתרמֹוסנה הן יׁשּגיח, לא הרֹועה ואם ירק, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹערּוגת
וירקֹות ּפרֹות ּפיהן מלא ותאכלנה חקלאּיים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹּגּדּולים
רֹומסים, ּכן, עֹוׂשים אּתם אף לבקר, מיעדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינם
הּבּקרת עבּורכם. מיעד ּׁשאינֹו מה את וגֹונבים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֻחֹומסים

ה'ּפרֹות'] על היא הּנביא מהּגזל1117)ׁשל להׁשמין ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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åçéðä íå÷îmny lcbi dna owzl dn e`vni `l m` ,epixg` epipa e`aiyk Ð?
øãâúäì.lcbzdl =ïàëîit lr s` ,dpnid cnle ef zecr iax lawy epi`xy Ð

cinlz oigifn oi`y epcnl Ð xeqi` ea oibdep eid mlern ixdy ,`ed dniz xacy

oi` Ð oigifn oi` .zrny `l :xn`l ,yecig dkld xac xne`d mkgeze` oilican

.ja xefg :xn`l ,ezrenynïéçéðæîÐ

.eixac z` mivwynïéçéçæîjze`b :xnel Ð

xac renyl ofe` zihd `ly jl dnxb

oidiabn :`pixg` `pyil .jax itn ezkldk

.eixacn eze` oiwlqneéçåçæideab oeyl Ð

eknqe ,ekxv lk eax itn wcwc `ly ,ald

.mal lr'åâå ùéøåäqnl megipd `l` Ð

.mdipia miayeie caeräéúèéîúùàÐ

.ift oa oerny iaxc dixa dcediläáøä
íéøöî éìåò åùáë íéëøëmeycwe Ð

laa iler meyak `le ,ux`d zyecwa

Ð meyak `l jkle .dipya mycwl:ixaqwc

dpey`x dyecwc ,exzed exzede li`ed

dycw dzryl Ð ryedi dycw ikc ,dlha

`le .xvpckeap inia elbyk `al cizrl `le

xzen `diy ick Ð dzyecw xifgdl evx

zbdep oi`y ,ziriaya my rexfle yexgl

lehil miipr odilr eknqie ,ux`l dvega

odn o`y ziae .ipr xyrne d`te dgky hwl

oaxega elha `l od Ð eycwy oze`e .dzid

:(a,at) "lxrd"a zenaia opixn`ck ,ipy

eyxi xy` ux`d l` jidl` 'd j`iade"

dipye dpey`x dyexi Ð "dzyxie jizea`

z`xwpe dpey`x dyexi dlhay ,mdl yi

,mdl oi` ziyily dyexi la` ,dyexi dipy
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dil `xiaq mlerle ,exyr `le xi`n iax

.ixeyr iracøçà íå÷îîdil ied `ny Ð

,eziaa yelz wxilr xyrn `ed ixd :xn`e

.ef dceb`ó÷åîä ïî àìù íåøúìon Ð

izy oitiwn oi`" :oebk ,el jenqe xaegnd

dl `xewe ztwn" enke ,(a,al dvia) "zeiag

df oribne aixwn oeyl Ð (a,`r dcp) "my

eiptl oi`y dnn yixtdl xagl xeq`e .dfl

jneq `edy eze` `nyc ,eiptly dn lr

`vnpe ,awxp e` ca`py ,oira epi` eilr

.milah lke`e ,melk xne` oi`yåéðéò ïúð
äæ ãöácv lr xyrn my el `exwl Ð

.ipy cvn lk`e ,ipyäáø àøáâ ïàî éæç
äéìò ãéäñàcird lecb mc` dnk d`x Ð

cirdl `ae li`ed .ryedi iax epiidc ,eilr

.oekp l` xaca wcwce oeek dti Ð z`f lr

éàðéâ.xdpd my Ðéðå÷ ïåöølk Ð

.jlnd zxifba mid l` mikled milgpd

äùåò ÷ôñ.oeicta jl epzi `l `ny Ð

÷éñò äåöîáã:(ai zeny) aizkc Ð

dpigh zlgznc ,"zevnd z` mzxnye"

.dvn myl xeniy `ira dcwxdeäååìã
åäééãäá.jxca mnr xagzp Ðàòééè=

.iaxr xgeqïéùåò êë.dinza Ðäéåì éðáì.jlede ogipny ,dxeag ipal Ðàîìã
àðîéæ àãç éîð éëädide ,mipyd ethyie mind exfgi `ly did `xiizn `l` Ð

.xdpd mdl oizniy mdilr xacnïååáø ïéúùå äùîë.seq mi odl wlgpy Ð
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dnexz zbdep zexit x`yae ,dnexz `le xyrn `l ea bdep epi` ux`l dvega wxic "miyp

.xyrna oia dnexza oia ,ixnbl oiaiig Ð xdvie yexiz obc la` ,xyrn `l la` dlecb

e`ay cr zexyrne zenexz oiyixtn eid dlebay epizeax :opgei 'x xn` ,mzd `zi` ikde

l`eny mya dcedi ax `xirf iax xn` .`ipenbxz Ð miaexd edpip o`n .melhae miaexd

Ð ux`l dveg znexze ux`l dveg zlg :xne`

iax mya `a` iax .yixtn jk xg`e jlede lke`

yexiz obc znexzl `l` eyg `l :xn` l`eny

dlebac xn`c opgei iax` i`wc rnyne .xdvie

`a` iax `z`e .zenexz oiyixtn eid

eid xdvie yexiz obca `wecc opireny`l

hwp `wec e`le .zexyrne zenexz oiyixtn

zexit x`y la` .xyrn oicd `edc Ð dnexz

enk ,dlecb dnexzl `l` xyrn oiprl eyg `l

iax ,jk xg` oerny iax mya `liy iax yxtny

`l` eyg `l :xn` oerny iax mya `liy

dnexzl elit` zewxil la` ,dlecb dnexzl

:`aiwr iax mya iqi` ipzc ,eyg `l dlecb

mdl oi`y :yexit ,mdixacn wxil zexyrn

,zexit x`yl yiy enk weqtd on `zknq`

icin `iyw `l df itle .`xw` opax eknq`c

.wxi ly dlr lk` xi`n iaxc ,oizrnyc jdn

`lc ixit lk`c dxf dcear zkqnc `edde

odn dnxedy ,xn`w zexit x`ya Ð oxyrn

(`,el) zekxaae .xyrn `l la` dlecb dnexz

.`ed wxi e`le ixii` slvac ,"wxi" opiqxb `l

,slv iab ilin ipd :`l` ,"xyrn" inp opiqxb `le

.dnexz `l` xyrn bdep epi` zexit x`y lkc

,inlyexiac `idd`e .miwiecn mixtqa `ed oke

eiykr opiknq ,melhae oiaexd e`ay xn`wc

mz epiaxe .zexyrne zenexz oiyixtn ep` oi`y

itl ,eply enk zeaeyg zecyd oi`c yxtn

eid `l mdinia df itle .qn odn oipzepy

`ki`c ,`wqh iadi `lc edpdn `l` oiyixtn

`rivn `aa) "lawnd"a xn`ck ,iadi `lc

cere ?i`n ,`wqhe `bxk dl zilc `rx` :(`,iw

epenk l`xyi ux`n miwegxd `ny :yxtl yi

`vnpy ,miyxtn yi cere .minkg epwz `l

on xeht oldle aifknc xn`wc `dc inlyexia

.i`ced on s` `l` ,i`nc `wec e`l Ð i`ncd

.opiknq `d`eàìàeizea` el egipd mewn

dna" wxta ikd ipyn `lc :dniz Ð ea xcbzdl

xy` zenad z`e" :opiyxcc (a,ep zay) "dnda

dnly dpa xy` milyexi ipt lrxra mze`)

yiwn `l` ,'ek `q` `a xyt` ,'ek "(ediy`i

dlze eyr `l mipexg` dn ,mipexg`l mipey`x

el egipd mewnc ipyn `l i`n`e .'ek s` Ð oda

:xnel yie ?`kd ipynck ,ea xcbzdl eizea`

dyrpy itl ,zyegpd ygp iab `kd `nlyac

mixeaq eide ,mipey`xd ea erh Ð xeacd it lr

oireh eid dna ,mzd `l` .exral xeq` didy

?zenad oze` xral `ly

àîìéãåÐ xg` cva lk`e df cva eipir ozp

dna" wxta opzc ,xn`z m`e

oixyrn Ð dkyg wtq :(`,cl zay) "oiwilcn

oeik ?i`n` ,`l Ð dkyg i`ce `d ,i`ncd z`

cva lke`e df cva eipir ozep ici lr xyt`c

gkenck .zaya yixtdl xzen `di ok m` ,xg`

:xne` dcedi 'x ,opzc ,(a,`nw my) "lhep" wxta

:ipyne !`ed owzn `de :(`,anw my) `xnba jixte .d`ne cg`a rnecnd z` oilrn s`

`l ikdle ,xg` cva lke`e df cva eipir ozep xn`c ,`id xfrl` oa oerny iax Ð ipn `d

ly ezlgz la` ,owzp did xaky rnecn ip`yc :xnel yie !dlrnyk zaya oewz aiyg

.xg` cva lek`le df cva eipir ozil xyt`c ici lr ixy `l Ð lah

øîàzkqnc `nw wxta yxtl jixv df oiprke .el welgln gipn did jkly eala aygn did qgpt iax :inp i` .jk el aiyd mi ly xy `ny Ð 'ek jpew oevx zeyrl jled dz` dil

."mingx ilr eywa ,miny" :xn`c ,`iicxec oa xfril` 'x iab (`,fi) dxf dcear
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zexec ok eyr `l recn ilr zeywdl oi` ,o`y zia z` izxzdy
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cnle fexf oa ryedi iax ly ezecr z` iax laiwy epi`xy dnne
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ixdy zeyrl leki jpi` df s` ,qgpt iax elà÷féä zLtîjka - ©§©§¤¥¨
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,mdiiganïúúéîa íé÷écö íéìBãb ,àðéðç øa àîç éaø øîàc§¨©©¦¨¨©£¦¨§¦©¦¦§¦¨¨
øîàpL ,ïäéiçaî øúBéxwyd `iap z` exaw xy`k weqta'a mikln) ¥¦§©¥¤¤¤¡©

(`k biúà eëéìLiå ãeãbä [úà] eàø äpäå ,Léà íéøá÷ íä éäéå'©§¦¥Ÿ§¦¦§¦¥¨¤©§©©§¦¤
í÷iå éçéå òLéìà úBîöòa Léàä òbiå Cìiå ,òLéìà øá÷a Léàä̈¦§¤¤¡¦¨©¥¤©¦©¨¦§©§¡¦¨©§¦©¨¨

'åéìâø ìò.zinpeyd oa z` zeigdl dvxyk ryil` iiga eli`ed`x) ©©§¨
(c 'a miklnlr mingx ywale eipir lr eipire eit lr eit meyl jxved

.mdiigan xzei mzzina miwicv milecby ixd ,jk
îà,éiaàì àtt áø déì ømeyn `nlra dribpa eze` digdy oipn ¨©¥©¨¨§©©¥
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:opzc ,xefb `l `din wtq lr Ð xyrl aiign

rxfl weyd on zexit ux`d mrn gweld

dnda lk`ne rxfdy it lr s` ,dndale

Ð zexyrna oiaiige ,od d`eaz x`y llka

aex `nzqnc ,i`nc meyn mdilr exfb `l

minkg exingd `le ,od oixyrn ux`d inr

.jk lk i`ncd lrúåøåòì.ocarl Ðàéðúäå
megwl mc`l mixery jpde .`zegipa Ð

.dlgznéáø òîù.qgpit iax iz`w dedc Ð

éìöà ãåòñ êðåöøcerql jpevx idi Ð

.ilv`åéðô åáäödid `ly iptn ,gny Ð

,mixg` lyn zepdil libx qgpit iax

.onwlckäéì øîàxeaq ike qgpit iax Ð

ip` l`xyin d`pd xceny ziid?ìàøùé
íä íéùåã÷.mdn zepdil oiie`xe Ðùé ìáà

äöåøzleki oi`e elyn mixg` zepddl Ð

ciak` `ly zepdil dvex ipi` epnne ,ecia

.eilrùéù ùéådvex epi`e ecia zleki Ð

cerqe `a xne`y it lr s`e ,mixg` zepddl

meyn ,epnn dpdp ipi`e .utg eal oi` Ð

."oir rx mgl mglz l`" aizkcíçìú ìà
aizkck ,dcerq oeyl Ð mgl .cerqz l` Ð

aizke ,"mgld l` `a `l" :(k ` l`eny)

."ax mgl car `kln xv`yla" :(d l`ipc)

øòù åîë.ephaa xry gzet dz` eli`k Ð

edinxi) enk ,zexixn oeyl :mixne` yie

."mixreyd mip`zk" :(hkàðáéäøñîÐ

xdnl jixv ,xnelk .zexidne dlda oeyl

.cerql i`pt oi`e ,devn xacl jlile

àúééðãåë.eid iax lye ,zecxt =êàìî
úåîä,dig dknd oi` aeye dkny Ð

.onwlck'åâå øåò éðôìåoxiq`c ikid ikc Ð

oafnc xninl `kil `de .ipixg`l oxiq` jl

dnda mdl oixken oi` :opzc ,miebl edl

.(a,ci dxf dcear) dqbåäì àðø÷ôîÐ

.xwtdl `nlrc zexria mgly`úùôî
à÷éæéäeaxi zexnyp eidi `ly jeznc Ð

.odiwfpàðø÷òlae .hral elkei `ly Ð

.dyicl zeie`x ediy ,`kil zigyzàðø÷ò
.jlil oileki od oiicre ,odizeqxt xypn Ð

ùúáî.s"ka `le z"iaa ,opiqxb "yzan" .(a,l sc) zereaya exage ,xivtn =åäééðéá àøåè äáâ.olicade Ðïäééçálr eal `ed jexa yecwd ozep ,jk miwicv ly Ð

.onwlck ,mixg` lyn cerql ekxc oi`y dpey`xd ezrc lr xeari `le yextiy ,zecxtd gzta qpkpy xacd mxby ,mzrc xiardl `ly mze`zäîëå äîë úçà ìòÐ

.`ng iax xn`ck ,odiigan xzei milecb ozzina ixdyùéà íéøáå÷.miwicv lv` xawidl ozip `le ,did ryx Ðéçéå òùéìà úåîöòá ùéàä òâéådvxyk ,eiiga eli`e Ð

.mingx ywale eipir lr eipire eit lr eit meyl jxved ,zinpeyd oa zeigdlåäéìàã àúëøá éîåé÷ì àîìãåxfbze" :(ak aei`) miwicva aizkc ,miiwzz `ly ibq `lc Ð

.ded ryil` meyn e`le ,"jl mwie xne`íéðù éô.xg` cer zeigdl jixve ,zinpeyd oa ryil`e zitxvd oa digd edil` Ðéëä éà.edil`c `zkxa ineiwilc Ðåðééä
àéðúã` meyn dpin rny e`l `l` !edil` digdy eze` dyry enk ,ynn zeigdl jixv did Ð edil`c `zkxa meyn i`e ,dinza Ðryil`l jixv ded `le ,ded ryil

.myn wlzqpy cr ediigde ,elv`n ewlql `l`úîë éäú àð ìà.aizk mixn zrxva Ðíîù àø÷ð äîì."minid z` `vn xy`" :(el ziy`xa) aizkc ,"mini" `ziipcekc

éðìàù àì.[`,hn] "el e`ived"a `nei zkqna dl iziin `kdne ,did `tex `pipg iax Ðäéçå.dkend zny rnyn Ðúééçådknd oi`y ,i`w dkn`e .dawp oeyl Ð

.z`txznåãáìî ãåò ïéà.dl hwp `pipg iax meyn Ðíéôùë åìéôàm`y .ezrcn `ly ,xnelk .ecaln opi` Ð.mc`l el oirixn oi` Ð eiptln dxifb oi`àøãäîÐ

.oiai `ly ,zgxehe zxfgnàøôò ì÷ùîì.ezindl mityk el zeyrle Ðíéôùëici lr zn `ede ,zenl df mc` lr exfb `ly .dlrn ly `ilnt miyigkn :oewixhep Ð

.mitykó÷åð.frla x"iiteyi`* ,sbep Ðïéæéøëî.eilr exfb Ðäöøî.xtkn Ðïéîé ìãåâ.daxd xrhvne ,gka sbep `edy iptn Ð÷éðáåéðù óå.oey`xd `txzpy mcew Ð

òöá.mixg` lyn zifk lek`l dvx `ly ,`ivend zkxa Ð
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oileg(oey`x meil)

eäðéèáçmeyn ,mzewpl ick mixeryd z` dipqk`d ilra etip - ©§¦§
lr s`e ,mda zaxernd zleqtd iptn lke` epi` xengdy eaygy

ok iteäðéøwð ,ìëà àìz` mdicia ewipe dipqk`d ilra exfg - Ÿ¨©©§¦§
oiicre ,zleqtde mipa`d on mixeryd.ìëà àìiax ok d`xyk Ÿ¨©

xi`i oa qgptïøOòî àì àîìc ,eäì øîàopi` mixeryd `ny - ¨©§¦§¨Ÿ§©§¨
,mdn lke` xengd oi` okle zexyernìëàå eäðéøOòz` exyir - ©§¦§§¨©

.xengd mdn lk` ok`e mixerydøîàilral xi`i oa qgpt iax ¨©
,dipqk`dïéìéëàî ízàå ,äðB÷ ïBöø úBNòì úëìBä Bæ äéiðò£¦¨¤¤©£§¨§©¤©£¦¦

.íéìáè dúBàoi` miwicv ly oznda elit`y ep` mi`ex o`kne ¨§¨¦
z` minyd on erpn jkle ,oci lr dlwz `ian `ed jexa yecwd
i`nc zlk`d xeqi`a dilra lyki `ly ick lek`ln dndad

.xyrl ilan ezndal
:`xnbd dywnàáéiçéî éîeyixtdl miaiigy oicd `ed jk m`d - ¦¦©§¨

,eznda iptl dpzep xy`k s` ,ux`d mrn zipwpd d`eazn xyrn
ïðúäåi`nc zkqna(b"n `"t)ç÷Bläux`d mrn d`eaz,òøæì §¨§©©¥©§¤©

ìelk`nì çî÷å ,äîäácarúà Ba Ceñì ïîLå ,øðì ïîLå ,úBøBò §§¥¨§¤©§§¤¤§¥§¤¤¨¤
,éàîcäî øeèt ,íéìkäux`d inr aexy iptn dfa eliwdy ©¥¦¨¥©§©

.mlke`l dvex m` `l` mdn xyrl eaiig `le ,md mixyrn
:`xnbd zvxzníúä,ef dpyn lrdìò øîzà àäx`al `xnin ¨¨¨¦§©£¨
,da xen`d oicdàlà eðL àì ,ïðçBé éaø øîàdrya m`ïç÷lL ¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¤§¨¨

älçzîolik`dl ezrca ayg ux`d mrdn,äîäáìxeht f`y ¦§¦¨¦§¥¨
,mdn xyrlnìáàm`ì älçzî ïç÷ìjxevíäéìò Cìîðå íãà £¨§¨¨¦§¦¨§¨¨§¦§©£¥¤

okn xg`løOòì áéiç ,äîäáìdrya odilr aiigzpe li`ed ¦§¥¨©¨§©¥
ogwly.àéðúäå,`ziixaa opgei iax ixack epipy s` -ç÷Blä §¨©§¨©¥©

ïzé àì äæ éøä ,äîäáì ïäéìò Cìîðå äìéëàì ÷eMä ïî úBøét¥¦©©£¦¨§¦§©£¥¤¦§¥¨£¥¤Ÿ¦¥
.øOéò ïk íà àlà Bøáç úîäa éðôì àìå Bzîäa éðôì àìs`e Ÿ¦§¥§¤§§Ÿ¦§¥¤¡©£¥¤¨¦¥¦¥

jxevl epwp xi`i oa qgpt iax ly exengl epzpy mixeryd o`k
.mexyriy `la dndal mdn zzl xeq` dide ,mc` zlik`

xi`i oa qgpt iax zkilda rxi`y dn z` xtql dkiynn `xnbd
iax ly enewna xi`i oa qgpt iax xar ekelid jxca :miieay oeictl

,[iax-] `iypd dcediéaø òîL,enewnl xi`i oa qgpt iax `ay ¨©©¦
détàì ÷ôð,eipt z` lawl `vi -déì øîàm`d ,iax el`y ± ¨©§©¥¨©¥

ðBöøElBì øîà ,éìöà ãBòñ,qgpt iaxïäeáäö .eldv -ìL åéðt §§§¤§¦¨©¥¨£¨¨¤
éaøoa qgpt iax did `l oky ,epnn zepdil mikqdy lr dgnyn ©¦

.mixg` lyn zepdil libx xi`iBì øîà,qgpt iaxäzà äneãîk ¨©¦§¤©¨
jpd xeaq ike -,éðà ìàøNiî äàðä øcenL,mdn dpdp ipi` jkle ¤¨£¨¨¦¦§¨¥£¦

ïä íéLBã÷ ìàøNéj` ,mdn zepdil miie`xeäöBø Lémly ala ¦§¨¥§¦¥¥¤
,elyn mixg` epdiyBì ïéàåicmixg` zepdl lkeiy ick oenn §¥

,eilr ciak` `ly icka epnn zepdil dvex ipi`e ,epnnBì LiL Léå§¥¤¥
,epnn mixg` zepdl lekiy oenn icäöBø Bðéàåepdiy mly ala §¥¤

jka utg eal oi` ,ilv` cerqe `a exiagl xne`y s`e ,mixg` epnn
,dyead iptn ok xne`y `l`áéúëe(e bk ilyn)íçìz ìà'l`-] §¦©¦§©

[cerqzøòL Bîk ék ,åéúnòèîì åéàúz ìàå ïéò òø íçì [úà]¤¤¤©¨¦§©¦§¨§©§©Ÿ¨¦§¨©
àeä ïk BLôða,[ephaa xry gzet dz` eli`k-]øîàé äúLe ìëà §©§¤¡Ÿ§¥Ÿ©

'Cnò ìa Baìå Cì.epnn zepdil dvex ipi` jkleåeli`äzàja oi` ¨§¦©¦¨§©¨
mb `l` ,dl` zepexqgäöBøjlyn mixg` zepdl dz`åmbCì Lé ¤§¥¨

,jlv` cerql iznkqd okle ,jkl oenn icàðáéäøñî àzLä àäéî¦¨©§¨§©§¦§¨
,ip` xdnne leda dzr j` -àðçøè à÷ äåöîc àúlîác- ¦§¦§¨§¦§¨¨¨©§¨

j` .lek`l i`pt il oi`e cexh ip` devn xacayàðøãä ékxy`k - ¦¨©§¨
,devnd miiw`y xg`l xefg`Caâì àðìééò àðéúàqpk`e `ea` - £¦¨¨¥§¨§©¨

.jlv`
:`xnbd zxtqnàúà ékjxca xi`i oa qgpt iax `a xy`k - ¦¨¨
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המשך בעמוד קמב

oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

åäðéèáç,dyic oeyl xninl `kile .frla `"xipiee* ,mzewpl edpihag .dtpa Ð

dlk` `l i`n` ok m`c ,oztilwa micner eid `xwirnc?eaiigzp `l ixd `xwirn

:(e"n `"t d`t) `icda opze ,"jpbc ziy`x" :aizkc ,ixka egxnziy cr xyrna

zlik` aiyg dnda zlik` lkc ,gxni xy` cr zeterle digl dndal lik`n

.i`xråäðéø÷ðmipa`d on micia Ð

.zleqtdeàáééçéî éîådnda lk`n Ð

meyn eilr exfb melk ,ux`d mrn gwlpd

i`nc?did exyir `l i`ce eli`y it lr s`e

:opzc ,xefb `l `din wtq lr Ð xyrl aiign

rxfl weyd on zexit ux`d mrn gweld

dnda lk`ne rxfdy it lr s` ,dndale

Ð zexyrna oiaiige ,od d`eaz x`y llka

aex `nzqnc ,i`nc meyn mdilr exfb `l

minkg exingd `le ,od oixyrn ux`d inr

.jk lk i`ncd lrúåøåòì.ocarl Ðàéðúäå
megwl mc`l mixery jpde .`zegipa Ð

.dlgznéáø òîù.qgpit iax iz`w dedc Ð

éìöà ãåòñ êðåöøcerql jpevx idi Ð

.ilv`åéðô åáäödid `ly iptn ,gny Ð

,mixg` lyn zepdil libx qgpit iax

.onwlckäéì øîàxeaq ike qgpit iax Ð

ip` l`xyin d`pd xceny ziid?ìàøùé
íä íéùåã÷.mdn zepdil oiie`xe Ðùé ìáà

äöåøzleki oi`e elyn mixg` zepddl Ð

ciak` `ly zepdil dvex ipi` epnne ,ecia

.eilrùéù ùéådvex epi`e ecia zleki Ð

cerqe `a xne`y it lr s`e ,mixg` zepddl

meyn ,epnn dpdp ipi`e .utg eal oi` Ð

."oir rx mgl mglz l`" aizkcíçìú ìà
aizkck ,dcerq oeyl Ð mgl .cerqz l` Ð

aizke ,"mgld l` `a `l" :(k ` l`eny)

."ax mgl car `kln xv`yla" :(d l`ipc)

øòù åîë.ephaa xry gzet dz` eli`k Ð

edinxi) enk ,zexixn oeyl :mixne` yie

."mixreyd mip`zk" :(hkàðáéäøñîÐ

xdnl jixv ,xnelk .zexidne dlda oeyl

.cerql i`pt oi`e ,devn xacl jlile

àúééðãåë.eid iax lye ,zecxt =êàìî
úåîä,dig dknd oi` aeye dkny Ð

.onwlck'åâå øåò éðôìåoxiq`c ikid ikc Ð

oafnc xninl `kil `de .ipixg`l oxiq` jl

dnda mdl oixken oi` :opzc ,miebl edl

.(a,ci dxf dcear) dqbåäì àðø÷ôîÐ

.xwtdl `nlrc zexria mgly`úùôî
à÷éæéäeaxi zexnyp eidi `ly jeznc Ð

.odiwfpàðø÷òlae .hral elkei `ly Ð

.dyicl zeie`x ediy ,`kil zigyzàðø÷ò
.jlil oileki od oiicre ,odizeqxt xypn Ð

ùúáî.s"ka `le z"iaa ,opiqxb "yzan" .(a,l sc) zereaya exage ,xivtn =åäééðéá àøåè äáâ.olicade Ðïäééçálr eal `ed jexa yecwd ozep ,jk miwicv ly Ð

.onwlck ,mixg` lyn cerql ekxc oi`y dpey`xd ezrc lr xeari `le yextiy ,zecxtd gzta qpkpy xacd mxby ,mzrc xiardl `ly mze`zäîëå äîë úçà ìòÐ

.`ng iax xn`ck ,odiigan xzei milecb ozzina ixdyùéà íéøáå÷.miwicv lv` xawidl ozip `le ,did ryx Ðéçéå òùéìà úåîöòá ùéàä òâéådvxyk ,eiiga eli`e Ð

.mingx ywale eipir lr eipire eit lr eit meyl jxved ,zinpeyd oa zeigdlåäéìàã àúëøá éîåé÷ì àîìãåxfbze" :(ak aei`) miwicva aizkc ,miiwzz `ly ibq `lc Ð

.ded ryil` meyn e`le ,"jl mwie xne`íéðù éô.xg` cer zeigdl jixve ,zinpeyd oa ryil`e zitxvd oa digd edil` Ðéëä éà.edil`c `zkxa ineiwilc Ðåðééä
àéðúã` meyn dpin rny e`l `l` !edil` digdy eze` dyry enk ,ynn zeigdl jixv did Ð edil`c `zkxa meyn i`e ,dinza Ðryil`l jixv ded `le ,ded ryil

.myn wlzqpy cr ediigde ,elv`n ewlql `l`úîë éäú àð ìà.aizk mixn zrxva Ðíîù àø÷ð äîì."minid z` `vn xy`" :(el ziy`xa) aizkc ,"mini" `ziipcekc

éðìàù àì.[`,hn] "el e`ived"a `nei zkqna dl iziin `kdne ,did `tex `pipg iax Ðäéçå.dkend zny rnyn Ðúééçådknd oi`y ,i`w dkn`e .dawp oeyl Ð

.z`txznåãáìî ãåò ïéà.dl hwp `pipg iax meyn Ðíéôùë åìéôàm`y .ezrcn `ly ,xnelk .ecaln opi` Ð.mc`l el oirixn oi` Ð eiptln dxifb oi`àøãäîÐ

.oiai `ly ,zgxehe zxfgnàøôò ì÷ùîì.ezindl mityk el zeyrle Ðíéôùëici lr zn `ede ,zenl df mc` lr exfb `ly .dlrn ly `ilnt miyigkn :oewixhep Ð

.mitykó÷åð.frla x"iiteyi`* ,sbep Ðïéæéøëî.eilr exfb Ðäöøî.xtkn Ðïéîé ìãåâ.daxd xrhvne ,gka sbep `edy iptn Ð÷éðáåéðù óå.oey`xd `txzpy mcew Ð

òöá.mixg` lyn zifk lek`l dvx `ly ,`ivend zkxa Ð
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oileg(ipy meil)

:dhigyd ipica dkld d`ian `xnbd,ìàeîL øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©§¥
ïékñ ïaéì,dnec` ziyrpy cr y`a oikq mnig -,da èçLå ¦¥©¦§¨©¨

,äøLk BúèéçL`le oikqd mega dtxyp dndady mixne` oi`e §¦¨§¥¨
y meyn ,dliap `id ixde oikqd ceg ici lr dhgypíãB÷ dãecéç¦¨¤

dðeaéììxdnn oikqd cegy -dpwd ,dhigyd ipniq z` jezgl §¦¨
.oikqd oeail megn eekiy mcew ,hyede

:`xnbd dywnïéããö àkéàäåming mdy oikqd iciv `lde - §¨¦¨§¨¦
dpic dtixye ,eze` mitxeye jzgp xaky mipniqd wlga mirbep

dhigyd xnb iptl mipniqd eawipy enk df ixde ,awpklk awpe ,
:`xnbd zvxzn .dndad z` sixhn hyea `edyäèéçMä úéa¥©§¦¨

çååø çååøéîjzgd agxzn ,mipniqd z` jzege hgey xy`k - ¦§©¨©
rbep oi`y `vnpe ,o`kle o`kl oikqd iciv ipyn dhigyd mewnay
mirbep mpi` oikqd iciv j` ,mipniqd z` jzegd oikqd ceg `l` ea
mpi` oikqd iciv s`e epeaill mcew oikqd cegy oeike ,xyaa llk
oikqd ceg ici lr ziyrp dhigyd lky `vnp ,mipniqa mirbep

.dxiyke
`xif iax ly eyecigl jiiyd zrxv ipica wtq d`ian `xnbd

:'dpeaill mcew dcecig'yBa äkäå ãetL ïaéì ,eäì àéòaéàz` ¦©§¨§¦¥¦§¦¨
,rbp my dlr `txzpyke ,mewn eze`a xerd zgype gka mc`d

m`dïBcð ïéçL íeMî,d`kdd gkn meg ici lr `ay ,df rbpBà ¦§¦¦
,ïBcð äåëî íeMîy`d ici lr df mewna xerd dekpy zngn `ay ¦¦§¨¦

mngzpy ,mixacd ipy mpyi cetyd z`kda ixdy ,dizeclez e`
,envr ipta cetyd meg zngne dnvr ipta dknd zngn xerd

.oecip `ed cvike
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìoicn oigyd oic welg oic dfi`a - §©©§¨¦¨

`ld ,df e` df meyn oecip df rbp m` wtzqdl yiy ,deknd
.miey mdipic dxe`kl

:`xnbd zx`anàéðúãëì,`ziixaaòeáLa ïéànhî äåëîe ïéçL §¦§©§¨§¦¦§¨¦©§¦§¨©
ãçàoebk ,mirbpd x`ya enk xbqd ly ipy reay mda oi`e ,cala ¤¨

enk rbpd x`yp oey`x reay seqa m`y ,zgtqe zxda ,z`y
y j` ,sqep reayl odkd exibqn ,didyreayl wx oxibqn dekne oig

`ed ixd ,didy lceb eze`a xzep rbpd reayd seqa m`e ,cg`
epiide ,hlgen `nh `ed ixd d`neh ipniq ea elr m` j` .xedh

an cg`ïéðîéñ éðL,el`ïáì øòNa,ea d`xpyïBéñôáem` e` - §§¥¦¨¦§¥¨¨¨§¦§
.didy dnn xzei lcbe rbpd dytáeúkä ï÷lç änìåizyl §¨¨¦§¨©¨

ik' cg`k mtxvl el did ,cxtpa dekne oigy ipic yxite zeiyxt
,miey mdipicy xg`n 'dekn e` oigy exera ea didiïéàL øîBì©¤¥

äæ íò äæ ïéôøèöîlceb xeriy `edy ,'qixbk' xeriyl milydl ¦§¨§¦¤¦¤
dlr ecvle ,dkn meg zngn qixb ivgk rbp ea dlr m`y ,rbpd

.xedh `ed ixde ,mitxhvn mpi` ,y`d zieek zngn qixb ivgk
:eppecipa wtqd z` x`al zetqep zeziixa d`ian `xnbdàéðúå§©§¨

,`ziixaaä÷ì ,äåëî eäæéàå ïéçL eäæéàgka dked -õòae` ¥¤§¦§¥¤¦§¨¨¨§¥
,ïáàaxyad mngzpy `l` ,dknd gkn dxeag ea dzid `l m` s` §¤¤

eci oinhdy e` ,d`kdd ici lr cinúôâamizif ly zleqt - §¤¤
e` ,mzngn dekpe ,envrn ce`n mg `ede onyd z` odn e`ivedy

dekpyàéøáè énça,y`d zngn `ly mnvrn mingdåokìëá §©¥§¤§¨§§¨
,øeàä úîçî àa àlL øácepiideBøwéòî øáà ééezàìzeaxl - ¨¨¤Ÿ¨¥£©¨§©¥£¨¥¦¨

on dekp m`lka ,my dng `idy ,dze` mixwery mewna zxterd
el`ïéçL eäæúìçâa äåëð ,äåëî eäæéàå .e` ,dak `ly mgt - ¤§¦§¥¤¦§¨¦§¨§©¤¤

õîøae` ,mg xt` -çúBø ãéñamg `ed oyaka eztixy zngny §¤¤§¦¥©
e` ,mini dnkçúBø úéñôâa,ciq enk eze` mitxeye ,ciq oin - §¦§¦¥©

,øeàä úîçî àaä øác ìëáeepiideøeàä énç ééezàìzeaxl - §¨¨¨©¨¥£©¨§©¥©¥¨
el` lka dekp m`e ,y`a egzxedy min.äåëî àéä Bæ¦¦§¨

àéðúå,ztqep `ziixaeidäåëîe ïéçL,cg` mewnaoigya dwly §©§¨§¦¦§¨
,jtidl e` ,dekna mewn eze`a dwl aeye,äåëîì íãB÷ ïéçL íà¦§¦¥©¦§¨

ì úîãB÷ äåëî íàå ,ïéçMä úà äåëî ìhaúà ïéçL ìha ,ïéçL ¦¥¦§¨¤©§¦§¦¦§¨¤¤©§¦¦¥§¦¤
,äåënäivg lceba oigy did m`y ,sexiv oiprl dfa yi lcade ©¦§¨

zeidl mewn eze` jtdp ,qixb ivg eze`a y`a dekp aeye ,qixb
`ly oigy meyn qixb ivgka ecva dwle xfg m`e ,deknzngn

`id ixdy ,qixb xeriyl oey`xd qixb ivgl sxhvn epi` ,y`d

eid deknd ici lr oigyd zlhazn dzid `l m`e ,oigy dpi`e dekn
.`nh dide qixb xeriyl cgi mitxhvn

oaila wtqd z` lirl e`aedy zeziixad it lr zx`an `xnbd
:ea dkde cetyéîc éëéä àëäå,xaecn cvik wtqd oecipa o`ke - §¨¨¥¦¨¥

àøwéòî ïéçL ñéøb éöç déa äåäc ïBâkexera did dligzay - §©£¨¥£¦§¦§¦¥¦¨¨
,qixb ivg lceba oigydéa ÷ôðå ,Ba äkäå ãetL ïaéìåecva `vie ± §¦¥¦§¦¨§¨©¥

,øçà ñéøb éöçmbe dknd zngn meg mb yi df cetyay xg`ne £¦§¦©¥
,wtzqdl yi ,y`d zngnéàîm`d ,ea oecl yi cvik -àèáç ©£¨¨

íéã÷,dknd zngn mewnd z` mngne mcew dhagd gk -éúàå ¨¦§¨¥
àèáçì déì ìháîe àìáäenk elhane eixg` oeaild meg `ae - ©§¨§©¥¥©£¨¨

,dekn oic el yiy `vnpe ,lirl `ziixaa x`azpydéì äåäåivg ©£¨¥
qixbïéçL,mcew didyåqixb ivg,ïéôøèöî àìå äåëîenk §¦§¦§¨§Ÿ¦§¨§¦

,lirl x`azpyíéã÷ àìáä àîìc Bày`d zngn oeaild meg - ¦§¨©§¨¨¦
,mewnd z` mngne micwnàìáäì déì ìháîe àèáç éúàåd`ae - §¨¥£¨¨§©¥¥§©§¨

,oigy oic el yiy `vnpe ,y`d zngn `ly eixg` znngne dhagd
ïéçLe ïéçL déì äåäå,qixb i`vg ipynóøèöîeoexg`d oigyd ©£¨¥§¦§¦¦§¨¥

.`nhpe oey`xd mr
:`xnbd dgiken,òîL àzlirl `aedøîà àøéæ éaø øîàc ¨§©§¨©©¦¥¨¨©

,äøéLk BúèéçL da èçLå ïékñ ïaéì ,ìàeîLy meyndãecéç §¥¦¥©¦§¨©¨§¦¨§¥¨¦¨
àîìà ,dðeaéìì íãB÷c eixacn x`eaníéã÷ àèáçcegy myky - ¥§¦¨©§¨£¨¨¨¦

gk ok enk ,xyad z` oikqd meg sexyiy mcew jezgl micwn oikqd
jk xg` wxe ,oigy dyere mewnd z` mngl micwn cetyd z`kd
.oigyd z` zlhan deknde ,dekn dyere cetyd ly epeail meg `a

:`xnbd dgecéðàL ãecçyi da hgye dpaily oikqa `weec - ¦©¦
wc `ed dcecig mewny meyn ,dpeaill mcew dcegy ze`cea xnel
`edy xg`n ,ea dkde epaily cety j` ,meg daxd ea oi`e xzeia
`vnpe ,eze` mngn dknd gky mcew sxey `ny ,ax enege dar
z` oigyd lhane ,oigy dyrp okn xg`le dekn mcew dyrpy

.ecivly oigyd qixb ivgl sxhvne deknd
:`xnbd dgiken cer,òîL àz,`ziixaa epipyäkäå ãetL ïaéì ¨§©¦¥¦§¦¨

,Là úåëî íeMî ïBcð Badknd gk mcewy meyn mrhd gxkdae ¦¦¦§©¥
jkle ,dekn edyere etxey y`d okn xg`le oigy dyrpe enngn

,oigy meyn `le dekn meyn oecip.íéã÷ àèáç àîìà©§¨£¨¨¨¦
:`xnbd dgecæøáéî dééæøác énð íúäoi`y xnel yi my s` - ¨¨©¦§©§§¥¦§©

gk iptl sexyl micwn y`d gky ,cetya dkdy ote`a xaecn
,cetyd cega exwcy xaecn `l` ,menigdãecç eðééäceze`ke §©§¦

dkn oi` myy myke ,oikqd cega hgeyy lirl `xif iax ly ote`
dhag llk oi` df ote`ay `vnpe ,cetya dkn epi` o`k s` oikqa
zx`yp `xnbd .dekn meyn oecp jkle y`d meg `l` cetydn

.df oica wtqa
kq oipra dpc `xnbd:d`pda dxeq`d miakek zcear ly oiáø øîà̈©©

,íéáëBk úãBáò ìL ïékñ ,deáà øa äaø øîà ïîçðmiynzyny ©§¨¨©©¨©£©©¦¤£©¨¦
,d`pda dxeq` `ide ,dxf dcear zepaxwl daì øzeîda èBçL ¨¦§¨

.øNa da CBzçì øeñàå,xacd mrheì øzeî,da èBçLmeyn §¨©§¨¨¨¨¦§¨
yàeä ì÷ì÷î,d`pd xeqi`n 'dpdp'k aeyg df oi`e ef dhigya §©§¥

die`x `id ixd diigay ,dhegy dndan xzei dey dig dnda ixdy
dhgypy eiykre ,dlik`le dk`lnl ,zecle lcbl ,mixac dylyl

.dlik`l `l` die`x dpi`,øNa da CBzçì øeñàåy meynïwúî §¨©§¨¨¨§©¥
,àeä,jkl dpwzn xyad jezige ,dlik`l zcner dhgypy xg`ly

.dxeq`d d`pd df ixde
øeñà èçBMäL íéîòt ,àáø øîà,dxf dcear ly oikqa hegyl ¨©¨¨§¨¦¤©¥¨

oebkadnda,úðkeñîowzn `ed ixde ,zenz dphgyi `l m`y ¦§¤¤
.ef dhigyaey minrtCzçîxyaøzeîoebk ,da ynzydl §©¥¨

àðaøe÷ì ïîéi÷c éîèàa,dfge szke jxi oebk miaeh migzpa - §©§¥§©¨¨§§¨¨
mkezig ici lre ,mzenlya aeyg mc`l oexeck mglyl micnerd

.mciqtn
dxf dcear ly oikqa migzpd jezgl xzen ji` :`xnbd dywn

,lwlwn `edy ote`aàøeqéàc úéðeðîL íeMî déì ÷etéúå`ld - §¥¥¦©§¦§¦¨
yi dxe`kl`id ixdy ,ef oikqa relad zeliapd oney meyn xeq`l

.xyaa xeqi`d zhlete zxfeg
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oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

ïáéì('izenc`a) oixew mifreld oeylae ,oeail `xwp minkg oeyla .xe`a Ð

.[zinenc`a]äøùë åúèéçù.dhigy `le ,ef `id dtixy :xn` `le Ðäãåãéç
äðåáéìì íãå÷.xe`d on dndad dekzy mcew jezgl xdnne micwn Ðàëéàäå

ïéããöztxey `id mipniqd aex hgyzy mcew jzgd jezl qpkpyk ,oikqc Ð

mcew dtxyp `idy z`vnpe ,mipniqd z`

,sxhil edyna ezaewp hye ixdy ,dhigy

.`ed awpk dtixyeçååø çååøéîagxzn Ð

rbep oi`e ,o`kne o`kn oikqd icvn jzgd

.oikq ly ececig `l` oniqdåá äëäåÐ

.gka dkn mc`d z`ïåãð ïéçù íåùîÐ

lr `a oigy .onwl yxtnck ,mirbp oiprl

,d`kdd gk zngn mngzny meg ici

`ki`c `kde .xe`d zngn d`a dekne

dil opipiic ediipin ida ,ediiexzéàîì ?
äðéî à÷ôðdekn oic welg xac dfi`a Ð

jl iraizc ,oigynãçà òåáùá íéàîèî ?
ïåéñôáå ïáì øòùá íéðîéñ éðùáoi`y Ð

(bi `xwie) aezky enk ,ipy xbqd oda

cnr m`y .zexbqd ipy zgtqae z`ya

xibqn Ð oey`x reay dyt `le eipira

la` ,ephilgie dyti `ny dipya eze`

,cg` xbqd `l` xn`p `l dekne oigya

oi` aey Ð oey`x reaya eipira cnr m`e

.jlede exhet `l` ,e`nhl exibqnéðùá
ïéðîéñ.yxtnc jpd Ðïåéñôå ïáì øòùÐ

xrya ez`neh oniqy wzpk `le ,dyt m`

.aedváåúëä ï÷ìç äîìåizya Ð

`le da zg` lk htyn yxite ,zeiyxt

el dide ,dey ohtyn ixdy ,cgi mtxiv

!dekn e` oigy exera ea didi ik :aezkl

äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàùrbp xeriyl Ð

qixb ivg ea dlr m`y .let ivg ,qixbk

ivge ,xe`d ici lr `ly dkn meg zngn

oi` Ð xe`d ziiek ici lr dlv` qixb

.oitxhvnïéçù`nei) enk ,zening oeyl Ð

ozpei mbxzncke ,"dpegy dpy" :(a,bp

ediryi) zipigy Ð "xe` izi`x izeng"

.(cnïáàá ä÷ìelit` oa`a gka edkd Ð

cin xyad mngzn dkn lkc .dxeag `la

.d`kdd ici lrúôâáeci oinhdy Ð

,eili`n c`n mg `ede ,mizif ly zleqta

.dekpeåø÷éòî øáàmixwery mewnn Ð

.mg `ede ,zxterdúìçâ`ly mgt Ð

.dakõîøoeyla eny jke ,mg xt` Ð

.iaxrúéñôâ.ciq oink eze` oitxeye ,ciq oin Ð'åë äåëîå ïéçù àéðúåÐ

ikd lirlc `ira `dc .ol iraiz i`n iyextl `kd ikxhvn `ziipzn jpd idlek

xe`d lad e` dknd lad ,`al mcew lad dfi` ,ea dkde cety oail :ol `irai`?
,cg` mewna dekne oigy :`ipzc .oexg`d xg` oikledc `ipzckl dpin `wtpe

.envr qixb eze`a ipya dwl oey`xa dwly mewn eze`aúà ïåøçà ìèéá
ïåùàøäeze`a xe`a dwle oigy qixb ivg ea did m`y ,sexiv oiprl dpin `wtpe Ð

ef dekn lv` onf xg`l dwle xfg m`e .dekn dyrpe qixb eze` jtdp Ð qixb ivg

mr sxhvn oi` Ð mly dyrpe xg` oigy qixb ivg ea clepe ,xe`d ici lr `ly

did Ð oey`xd qixb ivg lhia `l eli`y ,lehia dil ipd` `zyde .xedhe ,oey`xd

.enr sxhvn dféîã éëéä àëäåol irazn ikid lirlc `ira oiprl Ðãåôù ïáéìå ?
åá äëäå,iz`e micw id ol `irai`e .dekn zxeze oigy zxez yi ef d`kdae Ð

.dilhape `xza izilcíéã÷ àèáç,oigy iede ,mc`l el rxdl micw d`kdd gk Ð

qixb ivg dicda sxhvn `le ,dekn dil dede ,dil lhane oexg` xe`d lad iz`e

.dekne oigy dil dedc ,`nwéðàù ãåãéçeay xe`d lad oi` cg `edy jeznc Ð

.eladl mcw ezkizge ,wfgíéã÷ àèáç àîìà.dil lhane `lad iz`e Ðæøáî äééæøáã`ki`c ,edkd la` .lad `l` `hag o`k oi`e ,exwc `l` gka edkd `ly Ð

.`lad lhane `xza ded `dc `ni` Ð `hagæøáî.frla h"piiet* =äøæ äãåáò ìùdcear zkqna opixn`ck ,d`pda dxeq`e .dxf dcear ly zepaxw da miynyny Ð

.xacn aezkd dxf dcearl eynzypy milka Ð "zenewnd lk z` oeca`z ca`" :(a,`p) dxfàåä ì÷ì÷îdiigay ,dhigy xg`ln oiaexn dinc eid diigay ,d`pd ef oi`e Ð

.dlik`le dyixgle zecle lcbl :mixac dylyl zcner `idêåúçì.`niiw ikdl dhgyc oeikc ,`ed owzn Ðúðëåñîá.zenz dphgyi `l m`y ,d`pd iede owzn iedc Ð

àðáøå÷ì éîéé÷ã éîèàá.ociqtd okzgy dfe ,aeyg mc`l oexec oglyl iniiwc ,dfge szke jxi ,miaeh migzp Ðäéì ÷åôéúåmeyn ,jezgl xeq` lwlwn `edc ab lr s` Ð

.oikqa erlapy zelapc `xeqi`c zipepny
äùãçá
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àäåÐ hgyy dn cbpk hyeed awip dhigy zrya m`y o`kn rnyn Ð oiccv `ki`

.geex geexnc meyn e`l i` ,oiccv meyn xqinl ira ded `kdc .dtixhíéàîèî
m` `nhn oey`x reay seqac :epic jk Ð oeiqtae oal xrya mipniq ipya cg` reaya

la` .oal xrya `nhn dlgza oke .oal xry `ki` ik `nhn dyt `l elit` e` ,dyt

lr s` ,dyt `le oal xry oi` m` ,reay seqa

x`y la` .xedh Ð ddk `le eipira cnrc ab

,dyw zvw oeylde .zipy mrt xbqd ira mirbp

,mixdhn :`l` ,"mi`nhn" xninl dil ded `lc

,xnel yie !xbqd erac mirbp x`ya ok oi`y

,`wec oeiqtae oal xrya `nhn :xn`w inp ikdc

`lc ab lr s` ,dyt `le oal xry oi` i` la`

.xedh Ð ddkéîçá`a `ly xac lke `ixah

wxta dil aiygc iqei iax elit` Ð xe`d zngn

meyn xe`d zclez (`,hl zay) "dxik"

did o`k `ny Ð mpdibc `gzit` `tlginc

oeik ,dekn meyn `le oigy meyn oecpc dcen

.miny icia xe` i`dc

øúåîab lr s` Ð `ed lwlwn da hegyl

migqta "mixac el`" wxt seqac

uega zaya hgey iab ,zay oiprl aiign (`,br)

`ivedl owzc ,edc lk oewiz meyn ,dxf dcearl

zk`lnc zay ip`y Ð igd on xa` icin

`zxet oewz yiy oeike ,dxez dxq` zaygn

it lr s` ,oiekzp jkly .zaygn zk`ln aiyg

dpdp oiprl la` .epewz lr xzi elewlwy

elewlwy oeik ,d`pd aiyg `l Ð dxf dcearn

.epewz lr xzi

jiiy][a cenrläðáìùopzc `d Ð xe`a

dty oikq :(a,dr) dxf dcear zkqn seqa

xyr rwxwa dvirpa ibqc ,dxedh `ide rwxwa

,opev da jezgl epiid Ð oeail ira `le ,minrt

dpailyk dl iwenc `kde .`xnba mzd xn`ck

dhigyd zia `di elit` ayiil ick Ð xe`a

oke .oeail irac `kd rnync :dnize .gzex

dxf dcear zkqnc `ztqeza mzd inp rnyn

mipikqde ze`lkq`de micetyd :ipzwc (h wxt)

"dry lk" wxtac :dnize .xe`a opaln Ð

ipd :xn`wc .dlrbda ibqc rnyn (a,l migqt)

:opiwqne ?edl opicar ikid `gqitc ipikq

:mz epiax xne`e !oigzexa ici`e ici` `zkld

.rla `xizidc meyn ,ung iab wlgl yic

(`,er) dxf dcear zkqn seqa wlgn df oiprac

lkn Ð `xeqi` ied irilac `zydc ab lr s`

axc ab lr s` .`xizd ied drila zrya mewn

izcg icicl :iy` ax xn`w (a,l) migqtae ,(`,er) dxf dcear zkqna ok wlgn diteb iy`

ied Ð oigzexa ici`e ici` `zklde :wiqnc `dc d`xpe .did envr lr xingn Ð il icar

milecb oipikqa ixii` `ztqezae `kdc :mz epiax xne` cere .iy` axc `zlinc `pwqn

edl aiyg `wc ,inp `wice .oeail ira ikdle ,xe`d ici lr oyinyz iede ,xya oda oilevy

mipyi mipikqde .miphwa ixiin `gqitc ipikq la` .ze`lkq`e oicety icda `ztqeza

,oeail oikixvy xi`n epiax axd oa wgvi epiax axd xne` did ,miebd on migwel ep`y

milgb iab lr xya oda oiktdn mbe ,alg oda wlecy xp oda owzl miebd jxcy iptn

inxz` `nlc opiyiig `l Ð jkl oyinyz xwir oi`c oeik :xne` did mz epiaxe .oikzege

eteqy dn lkc ,dlrbda ibq Ð xe`d ici lr ea ynzy`e inxz` elit` :cere .ikd care

lr ea ynzypy oeik `nlicc ,weic df oi`e .dpey`x dlrbda hlet oigzex ici lr heltl

icin .eizelrbd lka cinz hlete ,oeail `la dlrbda mlerl eitec icin `vei oi` xe`d ici

dlrbda hlet heltl cizry dn lk xn` `le ,dlrbda dil ibq `lc qxg ilk` dedc

.mlerl eitec icin `vei epi` `l` ,dpey`x
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oileg(ipy meil)

:dhigyd ipica dkld d`ian `xnbd,ìàeîL øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©§¥
ïékñ ïaéì,dnec` ziyrpy cr y`a oikq mnig -,da èçLå ¦¥©¦§¨©¨

,äøLk BúèéçL`le oikqd mega dtxyp dndady mixne` oi`e §¦¨§¥¨
y meyn ,dliap `id ixde oikqd ceg ici lr dhgypíãB÷ dãecéç¦¨¤

dðeaéììxdnn oikqd cegy -dpwd ,dhigyd ipniq z` jezgl §¦¨
.oikqd oeail megn eekiy mcew ,hyede

:`xnbd dywnïéããö àkéàäåming mdy oikqd iciv `lde - §¨¦¨§¨¦
dpic dtixye ,eze` mitxeye jzgp xaky mipniqd wlga mirbep

dhigyd xnb iptl mipniqd eawipy enk df ixde ,awpklk awpe ,
:`xnbd zvxzn .dndad z` sixhn hyea `edyäèéçMä úéa¥©§¦¨

çååø çååøéîjzgd agxzn ,mipniqd z` jzege hgey xy`k - ¦§©¨©
rbep oi`y `vnpe ,o`kle o`kl oikqd iciv ipyn dhigyd mewnay
mirbep mpi` oikqd iciv j` ,mipniqd z` jzegd oikqd ceg `l` ea
mpi` oikqd iciv s`e epeaill mcew oikqd cegy oeike ,xyaa llk
oikqd ceg ici lr ziyrp dhigyd lky `vnp ,mipniqa mirbep

.dxiyke
`xif iax ly eyecigl jiiyd zrxv ipica wtq d`ian `xnbd

:'dpeaill mcew dcecig'yBa äkäå ãetL ïaéì ,eäì àéòaéàz` ¦©§¨§¦¥¦§¦¨
,rbp my dlr `txzpyke ,mewn eze`a xerd zgype gka mc`d

m`dïBcð ïéçL íeMî,d`kdd gkn meg ici lr `ay ,df rbpBà ¦§¦¦
,ïBcð äåëî íeMîy`d ici lr df mewna xerd dekpy zngn `ay ¦¦§¨¦

mngzpy ,mixacd ipy mpyi cetyd z`kda ixdy ,dizeclez e`
,envr ipta cetyd meg zngne dnvr ipta dknd zngn xerd

.oecip `ed cvike
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìoicn oigyd oic welg oic dfi`a - §©©§¨¦¨

`ld ,df e` df meyn oecip df rbp m` wtzqdl yiy ,deknd
.miey mdipic dxe`kl

:`xnbd zx`anàéðúãëì,`ziixaaòeáLa ïéànhî äåëîe ïéçL §¦§©§¨§¦¦§¨¦©§¦§¨©
ãçàoebk ,mirbpd x`ya enk xbqd ly ipy reay mda oi`e ,cala ¤¨

enk rbpd x`yp oey`x reay seqa m`y ,zgtqe zxda ,z`y
y j` ,sqep reayl odkd exibqn ,didyreayl wx oxibqn dekne oig

`ed ixd ,didy lceb eze`a xzep rbpd reayd seqa m`e ,cg`
epiide ,hlgen `nh `ed ixd d`neh ipniq ea elr m` j` .xedh

an cg`ïéðîéñ éðL,el`ïáì øòNa,ea d`xpyïBéñôáem` e` - §§¥¦¨¦§¥¨¨¨§¦§
.didy dnn xzei lcbe rbpd dytáeúkä ï÷lç änìåizyl §¨¨¦§¨©¨

ik' cg`k mtxvl el did ,cxtpa dekne oigy ipic yxite zeiyxt
,miey mdipicy xg`n 'dekn e` oigy exera ea didiïéàL øîBì©¤¥

äæ íò äæ ïéôøèöîlceb xeriy `edy ,'qixbk' xeriyl milydl ¦§¨§¦¤¦¤
dlr ecvle ,dkn meg zngn qixb ivgk rbp ea dlr m`y ,rbpd

.xedh `ed ixde ,mitxhvn mpi` ,y`d zieek zngn qixb ivgk
:eppecipa wtqd z` x`al zetqep zeziixa d`ian `xnbdàéðúå§©§¨

,`ziixaaä÷ì ,äåëî eäæéàå ïéçL eäæéàgka dked -õòae` ¥¤§¦§¥¤¦§¨¨¨§¥
,ïáàaxyad mngzpy `l` ,dknd gkn dxeag ea dzid `l m` s` §¤¤

eci oinhdy e` ,d`kdd ici lr cinúôâamizif ly zleqt - §¤¤
e` ,mzngn dekpe ,envrn ce`n mg `ede onyd z` odn e`ivedy

dekpyàéøáè énça,y`d zngn `ly mnvrn mingdåokìëá §©¥§¤§¨§§¨
,øeàä úîçî àa àlL øácepiideBøwéòî øáà ééezàìzeaxl - ¨¨¤Ÿ¨¥£©¨§©¥£¨¥¦¨

on dekp m`lka ,my dng `idy ,dze` mixwery mewna zxterd
el`ïéçL eäæúìçâa äåëð ,äåëî eäæéàå .e` ,dak `ly mgt - ¤§¦§¥¤¦§¨¦§¨§©¤¤

õîøae` ,mg xt` -çúBø ãéñamg `ed oyaka eztixy zngny §¤¤§¦¥©
e` ,mini dnkçúBø úéñôâa,ciq enk eze` mitxeye ,ciq oin - §¦§¦¥©

,øeàä úîçî àaä øác ìëáeepiideøeàä énç ééezàìzeaxl - §¨¨¨©¨¥£©¨§©¥©¥¨
el` lka dekp m`e ,y`a egzxedy min.äåëî àéä Bæ¦¦§¨

àéðúå,ztqep `ziixaeidäåëîe ïéçL,cg` mewnaoigya dwly §©§¨§¦¦§¨
,jtidl e` ,dekna mewn eze`a dwl aeye,äåëîì íãB÷ ïéçL íà¦§¦¥©¦§¨

ì úîãB÷ äåëî íàå ,ïéçMä úà äåëî ìhaúà ïéçL ìha ,ïéçL ¦¥¦§¨¤©§¦§¦¦§¨¤¤©§¦¦¥§¦¤
,äåënäivg lceba oigy did m`y ,sexiv oiprl dfa yi lcade ©¦§¨

zeidl mewn eze` jtdp ,qixb ivg eze`a y`a dekp aeye ,qixb
`ly oigy meyn qixb ivgka ecva dwle xfg m`e ,deknzngn

`id ixdy ,qixb xeriyl oey`xd qixb ivgl sxhvn epi` ,y`d

eid deknd ici lr oigyd zlhazn dzid `l m`e ,oigy dpi`e dekn
.`nh dide qixb xeriyl cgi mitxhvn

oaila wtqd z` lirl e`aedy zeziixad it lr zx`an `xnbd
:ea dkde cetyéîc éëéä àëäå,xaecn cvik wtqd oecipa o`ke - §¨¨¥¦¨¥

àøwéòî ïéçL ñéøb éöç déa äåäc ïBâkexera did dligzay - §©£¨¥£¦§¦§¦¥¦¨¨
,qixb ivg lceba oigydéa ÷ôðå ,Ba äkäå ãetL ïaéìåecva `vie ± §¦¥¦§¦¨§¨©¥

,øçà ñéøb éöçmbe dknd zngn meg mb yi df cetyay xg`ne £¦§¦©¥
,wtzqdl yi ,y`d zngnéàîm`d ,ea oecl yi cvik -àèáç ©£¨¨

íéã÷,dknd zngn mewnd z` mngne mcew dhagd gk -éúàå ¨¦§¨¥
àèáçì déì ìháîe àìáäenk elhane eixg` oeaild meg `ae - ©§¨§©¥¥©£¨¨

,dekn oic el yiy `vnpe ,lirl `ziixaa x`azpydéì äåäåivg ©£¨¥
qixbïéçL,mcew didyåqixb ivg,ïéôøèöî àìå äåëîenk §¦§¦§¨§Ÿ¦§¨§¦

,lirl x`azpyíéã÷ àìáä àîìc Bày`d zngn oeaild meg - ¦§¨©§¨¨¦
,mewnd z` mngne micwnàìáäì déì ìháîe àèáç éúàåd`ae - §¨¥£¨¨§©¥¥§©§¨

,oigy oic el yiy `vnpe ,y`d zngn `ly eixg` znngne dhagd
ïéçLe ïéçL déì äåäå,qixb i`vg ipynóøèöîeoexg`d oigyd ©£¨¥§¦§¦¦§¨¥

.`nhpe oey`xd mr
:`xnbd dgiken,òîL àzlirl `aedøîà àøéæ éaø øîàc ¨§©§¨©©¦¥¨¨©

,äøéLk BúèéçL da èçLå ïékñ ïaéì ,ìàeîLy meyndãecéç §¥¦¥©¦§¨©¨§¦¨§¥¨¦¨
àîìà ,dðeaéìì íãB÷c eixacn x`eaníéã÷ àèáçcegy myky - ¥§¦¨©§¨£¨¨¨¦

gk ok enk ,xyad z` oikqd meg sexyiy mcew jezgl micwn oikqd
jk xg` wxe ,oigy dyere mewnd z` mngl micwn cetyd z`kd
.oigyd z` zlhan deknde ,dekn dyere cetyd ly epeail meg `a

:`xnbd dgecéðàL ãecçyi da hgye dpaily oikqa `weec - ¦©¦
wc `ed dcecig mewny meyn ,dpeaill mcew dcegy ze`cea xnel
`edy xg`n ,ea dkde epaily cety j` ,meg daxd ea oi`e xzeia
`vnpe ,eze` mngn dknd gky mcew sxey `ny ,ax enege dar
z` oigyd lhane ,oigy dyrp okn xg`le dekn mcew dyrpy

.ecivly oigyd qixb ivgl sxhvne deknd
:`xnbd dgiken cer,òîL àz,`ziixaa epipyäkäå ãetL ïaéì ¨§©¦¥¦§¦¨

,Là úåëî íeMî ïBcð Badknd gk mcewy meyn mrhd gxkdae ¦¦¦§©¥
jkle ,dekn edyere etxey y`d okn xg`le oigy dyrpe enngn

,oigy meyn `le dekn meyn oecip.íéã÷ àèáç àîìà©§¨£¨¨¨¦
:`xnbd dgecæøáéî dééæøác énð íúäoi`y xnel yi my s` - ¨¨©¦§©§§¥¦§©

gk iptl sexyl micwn y`d gky ,cetya dkdy ote`a xaecn
,cetyd cega exwcy xaecn `l` ,menigdãecç eðééäceze`ke §©§¦

dkn oi` myy myke ,oikqd cega hgeyy lirl `xif iax ly ote`
dhag llk oi` df ote`ay `vnpe ,cetya dkn epi` o`k s` oikqa
zx`yp `xnbd .dekn meyn oecp jkle y`d meg `l` cetydn

.df oica wtqa
kq oipra dpc `xnbd:d`pda dxeq`d miakek zcear ly oiáø øîà̈©©

,íéáëBk úãBáò ìL ïékñ ,deáà øa äaø øîà ïîçðmiynzyny ©§¨¨©©¨©£©©¦¤£©¨¦
,d`pda dxeq` `ide ,dxf dcear zepaxwl daì øzeîda èBçL ¨¦§¨

.øNa da CBzçì øeñàå,xacd mrheì øzeî,da èBçLmeyn §¨©§¨¨¨¨¦§¨
yàeä ì÷ì÷î,d`pd xeqi`n 'dpdp'k aeyg df oi`e ef dhigya §©§¥

die`x `id ixd diigay ,dhegy dndan xzei dey dig dnda ixdy
dhgypy eiykre ,dlik`le dk`lnl ,zecle lcbl ,mixac dylyl

.dlik`l `l` die`x dpi`,øNa da CBzçì øeñàåy meynïwúî §¨©§¨¨¨§©¥
,àeä,jkl dpwzn xyad jezige ,dlik`l zcner dhgypy xg`ly

.dxeq`d d`pd df ixde
øeñà èçBMäL íéîòt ,àáø øîà,dxf dcear ly oikqa hegyl ¨©¨¨§¨¦¤©¥¨

oebkadnda,úðkeñîowzn `ed ixde ,zenz dphgyi `l m`y ¦§¤¤
.ef dhigyaey minrtCzçîxyaøzeîoebk ,da ynzydl §©¥¨

àðaøe÷ì ïîéi÷c éîèàa,dfge szke jxi oebk miaeh migzpa - §©§¥§©¨¨§§¨¨
mkezig ici lre ,mzenlya aeyg mc`l oexeck mglyl micnerd

.mciqtn
dxf dcear ly oikqa migzpd jezgl xzen ji` :`xnbd dywn

,lwlwn `edy ote`aàøeqéàc úéðeðîL íeMî déì ÷etéúå`ld - §¥¥¦©§¦§¦¨
yi dxe`kl`id ixdy ,ef oikqa relad zeliapd oney meyn xeq`l

.xyaa xeqi`d zhlete zxfeg
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oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

ïáéì('izenc`a) oixew mifreld oeylae ,oeail `xwp minkg oeyla .xe`a Ð

.[zinenc`a]äøùë åúèéçù.dhigy `le ,ef `id dtixy :xn` `le Ðäãåãéç
äðåáéìì íãå÷.xe`d on dndad dekzy mcew jezgl xdnne micwn Ðàëéàäå

ïéããöztxey `id mipniqd aex hgyzy mcew jzgd jezl qpkpyk ,oikqc Ð

mcew dtxyp `idy z`vnpe ,mipniqd z`

,sxhil edyna ezaewp hye ixdy ,dhigy

.`ed awpk dtixyeçååø çååøéîagxzn Ð

rbep oi`e ,o`kne o`kn oikqd icvn jzgd

.oikq ly ececig `l` oniqdåá äëäåÐ

.gka dkn mc`d z`ïåãð ïéçù íåùîÐ

lr `a oigy .onwl yxtnck ,mirbp oiprl

,d`kdd gk zngn mngzny meg ici

`ki`c `kde .xe`d zngn d`a dekne

dil opipiic ediipin ida ,ediiexzéàîì ?
äðéî à÷ôðdekn oic welg xac dfi`a Ð

jl iraizc ,oigynãçà òåáùá íéàîèî ?
ïåéñôáå ïáì øòùá íéðîéñ éðùáoi`y Ð

(bi `xwie) aezky enk ,ipy xbqd oda

cnr m`y .zexbqd ipy zgtqae z`ya

xibqn Ð oey`x reay dyt `le eipira

la` ,ephilgie dyti `ny dipya eze`

,cg` xbqd `l` xn`p `l dekne oigya

oi` aey Ð oey`x reaya eipira cnr m`e

.jlede exhet `l` ,e`nhl exibqnéðùá
ïéðîéñ.yxtnc jpd Ðïåéñôå ïáì øòùÐ

xrya ez`neh oniqy wzpk `le ,dyt m`

.aedváåúëä ï÷ìç äîìåizya Ð

`le da zg` lk htyn yxite ,zeiyxt

el dide ,dey ohtyn ixdy ,cgi mtxiv

!dekn e` oigy exera ea didi ik :aezkl

äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàùrbp xeriyl Ð

qixb ivg ea dlr m`y .let ivg ,qixbk

ivge ,xe`d ici lr `ly dkn meg zngn

oi` Ð xe`d ziiek ici lr dlv` qixb

.oitxhvnïéçù`nei) enk ,zening oeyl Ð

ozpei mbxzncke ,"dpegy dpy" :(a,bp

ediryi) zipigy Ð "xe` izi`x izeng"

.(cnïáàá ä÷ìelit` oa`a gka edkd Ð

cin xyad mngzn dkn lkc .dxeag `la

.d`kdd ici lrúôâáeci oinhdy Ð

,eili`n c`n mg `ede ,mizif ly zleqta

.dekpeåø÷éòî øáàmixwery mewnn Ð

.mg `ede ,zxterdúìçâ`ly mgt Ð

.dakõîøoeyla eny jke ,mg xt` Ð

.iaxrúéñôâ.ciq oink eze` oitxeye ,ciq oin Ð'åë äåëîå ïéçù àéðúåÐ

ikd lirlc `ira `dc .ol iraiz i`n iyextl `kd ikxhvn `ziipzn jpd idlek

xe`d lad e` dknd lad ,`al mcew lad dfi` ,ea dkde cety oail :ol `irai`?
,cg` mewna dekne oigy :`ipzc .oexg`d xg` oikledc `ipzckl dpin `wtpe

.envr qixb eze`a ipya dwl oey`xa dwly mewn eze`aúà ïåøçà ìèéá
ïåùàøäeze`a xe`a dwle oigy qixb ivg ea did m`y ,sexiv oiprl dpin `wtpe Ð

ef dekn lv` onf xg`l dwle xfg m`e .dekn dyrpe qixb eze` jtdp Ð qixb ivg

mr sxhvn oi` Ð mly dyrpe xg` oigy qixb ivg ea clepe ,xe`d ici lr `ly

did Ð oey`xd qixb ivg lhia `l eli`y ,lehia dil ipd` `zyde .xedhe ,oey`xd

.enr sxhvn dféîã éëéä àëäåol irazn ikid lirlc `ira oiprl Ðãåôù ïáéìå ?
åá äëäå,iz`e micw id ol `irai`e .dekn zxeze oigy zxez yi ef d`kdae Ð

.dilhape `xza izilcíéã÷ àèáç,oigy iede ,mc`l el rxdl micw d`kdd gk Ð

qixb ivg dicda sxhvn `le ,dekn dil dede ,dil lhane oexg` xe`d lad iz`e

.dekne oigy dil dedc ,`nwéðàù ãåãéçeay xe`d lad oi` cg `edy jeznc Ð

.eladl mcw ezkizge ,wfgíéã÷ àèáç àîìà.dil lhane `lad iz`e Ðæøáî äééæøáã`ki`c ,edkd la` .lad `l` `hag o`k oi`e ,exwc `l` gka edkd `ly Ð

.`lad lhane `xza ded `dc `ni` Ð `hagæøáî.frla h"piiet* =äøæ äãåáò ìùdcear zkqna opixn`ck ,d`pda dxeq`e .dxf dcear ly zepaxw da miynyny Ð

.xacn aezkd dxf dcearl eynzypy milka Ð "zenewnd lk z` oeca`z ca`" :(a,`p) dxfàåä ì÷ì÷îdiigay ,dhigy xg`ln oiaexn dinc eid diigay ,d`pd ef oi`e Ð

.dlik`le dyixgle zecle lcbl :mixac dylyl zcner `idêåúçì.`niiw ikdl dhgyc oeikc ,`ed owzn Ðúðëåñîá.zenz dphgyi `l m`y ,d`pd iede owzn iedc Ð

àðáøå÷ì éîéé÷ã éîèàá.ociqtd okzgy dfe ,aeyg mc`l oexec oglyl iniiwc ,dfge szke jxi ,miaeh migzp Ðäéì ÷åôéúåmeyn ,jezgl xeq` lwlwn `edc ab lr s` Ð

.oikqa erlapy zelapc `xeqi`c zipepny
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àäåÐ hgyy dn cbpk hyeed awip dhigy zrya m`y o`kn rnyn Ð oiccv `ki`

.geex geexnc meyn e`l i` ,oiccv meyn xqinl ira ded `kdc .dtixhíéàîèî
m` `nhn oey`x reay seqac :epic jk Ð oeiqtae oal xrya mipniq ipya cg` reaya

la` .oal xrya `nhn dlgza oke .oal xry `ki` ik `nhn dyt `l elit` e` ,dyt

lr s` ,dyt `le oal xry oi` m` ,reay seqa

x`y la` .xedh Ð ddk `le eipira cnrc ab

,dyw zvw oeylde .zipy mrt xbqd ira mirbp

,mixdhn :`l` ,"mi`nhn" xninl dil ded `lc

,xnel yie !xbqd erac mirbp x`ya ok oi`y

,`wec oeiqtae oal xrya `nhn :xn`w inp ikdc

`lc ab lr s` ,dyt `le oal xry oi` i` la`

.xedh Ð ddkéîçá`a `ly xac lke `ixah

wxta dil aiygc iqei iax elit` Ð xe`d zngn

meyn xe`d zclez (`,hl zay) "dxik"

did o`k `ny Ð mpdibc `gzit` `tlginc

oeik ,dekn meyn `le oigy meyn oecpc dcen

.miny icia xe` i`dc

øúåîab lr s` Ð `ed lwlwn da hegyl

migqta "mixac el`" wxt seqac

uega zaya hgey iab ,zay oiprl aiign (`,br)

`ivedl owzc ,edc lk oewiz meyn ,dxf dcearl

zk`lnc zay ip`y Ð igd on xa` icin

`zxet oewz yiy oeike ,dxez dxq` zaygn

it lr s` ,oiekzp jkly .zaygn zk`ln aiyg

dpdp oiprl la` .epewz lr xzi elewlwy

elewlwy oeik ,d`pd aiyg `l Ð dxf dcearn

.epewz lr xzi

jiiy][a cenrläðáìùopzc `d Ð xe`a

dty oikq :(a,dr) dxf dcear zkqn seqa

xyr rwxwa dvirpa ibqc ,dxedh `ide rwxwa

,opev da jezgl epiid Ð oeail ira `le ,minrt

dpailyk dl iwenc `kde .`xnba mzd xn`ck

dhigyd zia `di elit` ayiil ick Ð xe`a

oke .oeail irac `kd rnync :dnize .gzex

dxf dcear zkqnc `ztqeza mzd inp rnyn

mipikqde ze`lkq`de micetyd :ipzwc (h wxt)

"dry lk" wxtac :dnize .xe`a opaln Ð

ipd :xn`wc .dlrbda ibqc rnyn (a,l migqt)

:opiwqne ?edl opicar ikid `gqitc ipikq

:mz epiax xne`e !oigzexa ici`e ici` `zkld

.rla `xizidc meyn ,ung iab wlgl yic

(`,er) dxf dcear zkqn seqa wlgn df oiprac

lkn Ð `xeqi` ied irilac `zydc ab lr s`

axc ab lr s` .`xizd ied drila zrya mewn

izcg icicl :iy` ax xn`w (a,l) migqtae ,(`,er) dxf dcear zkqna ok wlgn diteb iy`

ied Ð oigzexa ici`e ici` `zklde :wiqnc `dc d`xpe .did envr lr xingn Ð il icar

milecb oipikqa ixii` `ztqezae `kdc :mz epiax xne` cere .iy` axc `zlinc `pwqn

edl aiyg `wc ,inp `wice .oeail ira ikdle ,xe`d ici lr oyinyz iede ,xya oda oilevy

mipyi mipikqde .miphwa ixiin `gqitc ipikq la` .ze`lkq`e oicety icda `ztqeza

,oeail oikixvy xi`n epiax axd oa wgvi epiax axd xne` did ,miebd on migwel ep`y

milgb iab lr xya oda oiktdn mbe ,alg oda wlecy xp oda owzl miebd jxcy iptn

inxz` `nlc opiyiig `l Ð jkl oyinyz xwir oi`c oeik :xne` did mz epiaxe .oikzege

eteqy dn lkc ,dlrbda ibq Ð xe`d ici lr ea ynzy`e inxz` elit` :cere .ikd care

lr ea ynzypy oeik `nlicc ,weic df oi`e .dpey`x dlrbda hlet oigzex ici lr heltl

icin .eizelrbd lka cinz hlete ,oeail `la dlrbda mlerl eitec icin `vei oi` xe`d ici

dlrbda hlet heltl cizry dn lk xn` `le ,dlrbda dil ibq `lc qxg ilk` dedc

.mlerl eitec icin `vei epi` `l` ,dpey`x
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da èçLå ïékñ ïaéì :ìàeîL øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©§¥¦¥©¦§¨©¨
¯.dðeaéìì íãB÷ dãecéç ,äøLk BúèéçL¯àkéàäå §¦¨§¥¨¦¨¥§¦¨§¨¦¨

!ïéããö¯ïaéì :eäì àéòaéà .çååø çååøéî äèéçMä úéa §¨¦¥©§¦¨¦§©¨©¦©£¨§¦¥
?ïBcð äåëî íeMî Bà ïBcð ïéçL íeMî ,Ba äkäå ãetL©§¦¨¦§¦¦¦¦§¨¦

dpéî à÷ôð éàîì¯ïéànhî äåëîe ïéçL :àéðúãëì §©©§¨¦¨§¦§©§¨§¦¦§¨¦©§¦
änìå ,ïBéñôáe ïáì øòNa ,ïéðîéñ éðLa ãçà òeáLa§¨©¤¨¦§¥¦¨¦§¥¨¨¨§¦§§¨¨
:àéðúå ;äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàL øîBì ?áeúkä ï÷lç¦§¨©¨©¤¥¦§¨§¦¤¦¤§©§¨
énça ,úôâa ,ïáàa ,õòa ä÷ì ?äåëî eäæéàå ïéçL eäæéà¥¤§¦§¥¤¦§¨¨¨§¥§¤¤§¤¤§©¥

øeàä úîçî àa àlL øác ìëáe ,àéøaè¯øáà ééezàì ¦¤§¨§¨¨¨¤Ÿ¨¥£©¨§©¥£¨
Bøwéòî¯,õîøa ,úìçâa äåëð ?äåëî eäæéàå .ïéçL eäæ ¥¦¨¤§¦§¥¤¦§¨¦§¨§©¤¤§¤¤

úîçî àaä øác ìëáe ,çúBø úéñtâa ,çúBø ãéña§¦¥©§¦§¦¥©§¨¨¨©¨¥£©
øeàä énç ééezàì ,øeàä¯ïéçL :àéðúå ;äåëî àéä Bæ ¨§©¥©¥¨¦¦§¨§©§¨§¦

äåënì íãB÷ ïéçL íà ,äåëîe¯,ïéçMä úà äåëî ìha ¦§¨¦§¦¥©¦§¨¦¥¦§¨¤©§¦
ïéçMì úîãB÷ äåëî íàå¯;äåënä úà ïéçL ìha §¦¦§¨¤¤©§¦¦¥§¦¤©¦§¨

ïéçL ñéøb éöç déa äåäc ïBâk ?éîc éëéä àëäå§¨¨¥¦¨¥§©£¨¥£¦§¦§¦
,øçà ñéøb éöç déa ÷ôðe Ba äkäå ãetL ïaéìå ,àøwéòî¥¦¨¨§¦¥©§¦¨§©¥£¦§¦©¥
,àèáçì déì ìháîe àìáä éúàå ,íéã÷ àèáç ?éàî©£¨¨¨¥§¨¥©§¨§©¥¥©£¨¨
àìáä àîìc Bà ;ïéôøèöî àìå ,äåëîe ïéçL déì äåäå©£¨¥§¦¦§¨§¨¦§¨§¦¦§¨©§¨
déì äåäå ,àìáäì déì ìháîe àèáç éúàå ,íéã÷̈¥§¨¥£¨¨§©¥¥§©§¨©£¨¥
øîà àøéæ éaø øîàc ,òîL àz ?óøèöîe ,ïéçLe ïéçL§¦§¦¦§¨¥¨§©§¨©©¦¥¨¨©

da èçLå ïékñ ïaéì :ìàeîL¯dãecéç ,äøéLk BúèéçL §¥¦¥©¦§¨©¨§¦¨§¥¨¦¨
.íéã÷ àèáç àîìà ;dðeaéìì íãB÷¯àz .éðàL ãecç ¥§¦¨©§¨£¨¨¨¥¦¨¥¨

Ba äkäå ãetL ïaéì :òîL¯,Là úåëî íeMî ïBcð §©¦¥©§¦¨¦¦¦§©¥
.íéã÷ àèáç àîìà¯eðééäc ,æøáéî dééæøác éîð íúä ©§¨£¨¨¨¥¨¨©¦§©§§¥¦§©§©§

ìL ïékñ :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà .ãecç¦¨©©©§¨¨©©¨©£©¦¤
äøæ äãBáò¯ì øzeîda CBúçì øeñàå da èBçL £¨¨¨¨¦§¨§¨©£¨

ì øzeî ;øNada èBçL¯CBúçì øeñàå ,àeä ì÷ì÷î ¨¨¨¦§¨§©§¥§¨©£
øNa da¯èçBMäL íéîòt :àáø øîà .àeä ïwúî ¨¨¨§©¥£©¨¨§¨¦¤©¥

øeñà¯øzeî Czçîe ,úðkeñîa¯ïéîéé÷c éîèàa ¨¦§¤¤§©¥¨§©§¥§©§¦
.àðaøe÷ì¯!àøeqéàc úéðeðîL íeMî déì ÷Btéúå §§§¨§¥¥¦©§¦§¦¨

äùãçá

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
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oileg(ipy meil)

o`k xaecn :`xnbd zvxznaoikqäLãçmlern da ekzg `ly §£¨¨
.xeqi` mey drla `l oiicre
a xaecn m` :`xnbd dywn,äLãçixd ,dxeq` oikqd recnïéa £¨¨¥

àáé÷ò éaøì ïéa ìàòîLé éaøìm` dnvr dxf dceara ewlgpy §©¦¦§¨¥¥§©¦£¦¨
oikq mewn lkn ,carizy xg`l wx e` dze` ecgiiyk cin zxq`p

wx efíéáëBk úãBáò éLnLîe ,ïä íéáëBk úãBáò éLnLîmlek §©§¥£©¨¦¥§©§¥£©¨¦
y micenïéøeñà ïðéàd`pdaeãáòiL ãòyeniy mda eyriy - ¥¨£¦©¤©©§

.miakek zcearl
:`xnbd zvxznàæååb da ÷ñôc ,àîéà úéòaéàjzg ok`y - ¦¨¥¥¨§¨©¨©§¨

mivr zekizg ef oikqa,íéáëBk úãBáòìmewn lkne ,dxq`p jkae ©£©¨¦
.xeqi` ly zipepny mivra oi`y ,xeqi` zrila oiprl `id dycg

,àîéà úéòaéàåxaecn ok`aoikq,äðLéxeq`l oi` mewn lkne §¦¨¥¥¨§§¨¨
meyn ,day xeqi`d zerila zngnøeàa dðaélLdxykede ,y`a ± ¤¦§¨¨
dkezay xeqi`d lk sxypy jka.

:mieb ly oikqa dhigy iabl zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©
íéáëBk éãáBò ìL ïékña èçBMä,xeqi` zipepny da relayáø ©¥§©¦¤§¥¨¦©

óìB÷ ,øîà,oikqa drbpy xyad zaky z` xiqne dhigyd zia z` ¨©¥
.dxq`pe oikqd zipepnyn drlay itl,øîà äðç øa øa äaøå§©¨©©¨¨¨©

çécî.jka ice ,mina dhigyd zia z` ©¦©
:mzwelgn xe`iaa dpc `xnbdéâìôéî÷ àäa àîéìxn`p m`d - ¥¨§¨¨¦§§¥

,df xaca ewlgpyøîc[dpg xa xa dax-]ïðBö äèéçMä úéa ,øáñ §©¨©¥©§¦¨¥
jxev oi` jkle ,xeqi`d zipepnyn rlaiy icka jk lk mg epi` -

,selwløîe[ax-],çúBø äèéçMä úéa ,øáñ`ed rlea jkle ©¨©¥©§¦¨¥©
xyad zaky z` xiqdle selwl jixve ,oikqay xeqi`d zipepnyn

.xeqi`d da rlapy
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìy mixaeqçúBø äèéçMä úéa Ÿ§¥¨§¨¥©§¦¨¥©

,àeäeøîàc ïàîyøétL ,óìB÷zia rlay oeiky ,ez`xed zpaen - ©§¨©¥©¦
,drilad mewn z` selwl yi ,megd zngn xeqi` dhigydïàîe©

,çécî øîàcc ,enrhìa àì íc é÷etàì ïéðîéñ éãéøèc éãéiàéò §¨©©¦©©§¥¦§¦¥¦¨¦§©¥¨Ÿ¨§¥
mpi` ,mc z`veda dhigyd zrya mipniqd micexhy oeiky -

.dgcda ic jkle ,xeqi`d on relal miiept
éøîàc àkéà,zxg` oeyla zegcläèéçMä úéa àîìò éleëc ¦¨§¨§¥§¥¨§¨¥©§¦¨

,ïðBöeøîàc ïàîy,øétL ,çécîrlea epi` jkl opev `edy oeiky ¥©§¨©©¦©©¦
e .cala dgcda ice,óìB÷ øîàc ïàîy enrhàðékñc à÷çec ábà ©§¨©¥©©£¨§©¦¨

òìajeza zipepnyd zrlap ,wgeca xyaa sytyn oikqdy oeiky - ¨©
.etlewl jixv jkle ,opev `edy s` xyad

:oikq xykd oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïékñhgyy ©¦
dnda daäôéøè,dlik`a dxeq`dàðéáøå àçà áø da éâéìt §¥¨§¦¥¨©©¨§¨¦¨

,dzxykd ote`a,øîà ãçdlirbdl yiïénça,migzex mina - ©¨©§©¦
.dtixhd zipepnyn drla oikqde ,gzex dhigyd zia ezrclyãçå§©

,øîàdze` gicdl ic,ïðBöadrla `le opev dhigyd zia ezrcly ¨©§¥
.dkezl xeqi`d z` oikqd

:`xnbd zwqetïðBöa eléôà ,àúëìäå.dxiykdl xyt`àkéà éàå §¦§§¨£¦§¥§¦¦¨
déøtëéîì àñøôc àúéìadielae dpyi cba zkizg yi m`e -, §¦¨§©§¨§¦§§¥

,oikqd z` da gpwl xyt`yéøö àìCgpwiy ice ,dgcd elit` Ÿ¨¦
.ca eze`a

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìeda hgyy oikqd z` lirbdl jixvy §©§¨©
dtixhäòìa à÷c íeMî ,àîòè éàî ïénçádtixhd zipepnyl §©¦©©§¨¦§¨¨§¨
`idy,àøeqéà,ok m`énð àøézéäcdnda da hgyy oikq s` - ¦¨§¤¥¨©¦

ixd mewn lkn ,dxykäòìadhigyd xnb mcew xyadn zipepny ¨§¨
meyn dxeq`d.éçä ïî øáà¥¤¦©©
:`xnbd daiynúîéàoikqd izn -àîééç éëì ,äòìazia xy`k - ¥©¨§¨§¦©§¨

e ,mngzn dhigyd,äèéçL äøîb éëì ,àîééç à÷ úîéàok m` ¥©¨©§¨§¦¨§¨§¦¨
äåä àøézéä àzòL àéää,dhigyd ici lr dndad dxzed xak - ©¦©§¨¤¥¨£¨

.xeqi` dzrilaa oi`e
:oikql zrbepd gahd zbdpda dpwz d`ian `xnbdáø øîà̈©©

çahä ,áø øîà äãeäéxyad z` gzpne dndad z` hgeyd - §¨¨©©©©¨
,exkenléøöCel eidiyìL,da èçBML úçà ,ïéðékñ äL`le ¨¦§Ÿ¨©¦¦©©¤¥¨

`ny yegl yiy itl ,lwlwzze mbtiz `ly ,xg` xac da jezgi
,xeqi`a lykie dwica `la da hegyl `eaida CzçnL ãçàå§¤¨¤§©¥¨

íéáìç da CzçnL ãçàå ,øNaxyad jezgi `le ,weya xeknl ¨¨§¤¨¤§©¥¨£¨¦
,dlik`a mixeq` mialgdy itl ,mialg da jzegy oikq dze`a
lry mialgd zipepny wacz ,oikq eze`a xyad z` s` jezgi m`e

.xyaa oikqd
:`xnbd zl`eyàãç déì ïwzéìåoikqa ic didiy xyt` ixd - §¦©¥¥£¨

,xyale mialgl zg`øNa da Cezçéìådligzøãäå[jk xg`e-] §¦§¨¨¨§¨©
,íéáìç da Cezçéìoi` mialgd xg` xyaa jzeg epi`y oeike ¦§¨£¨¦

:`xnbd zayiin .xyaa waczy xeqi` zipepnyl yeygläøéæb§¥¨
ànLezcxh jezn,øNa Ck øçàå íéáìç CBzçéexfb jkle ¤¨©§£¨¦§©©¨¨¨

.xg` oikqa mialgd jezgiy
:`xnbd zl`eydéì ólçéî énð àzLäeidiy ekixvdy xg` s` - ©§¨©¦¦©©¥

el etlgzi ezcxh jezn `ny yeygl yi oiicr mipikq ipy el
dne ,mialgd z` da jzgy oikqa xyad z` jezgie mipikqd

:`xnbd zvxzn .mzpwza minkg eliredúéà éøz eäðéëøöàc ïåék¥¨§©§§¦§§¥¦
àøkéä déìoda dyer `ed ixd ,mipikq ipyl edekixvdy oeik - ¥¤¥¨

.mtilgi `ly ick oniq
éøö çahä ,áø øîà äãeäé áø øîàåCel eidiyìL íéìk éðL §¨©©§¨¨©©©©¨¨¦§¥¥¦¤

,íéáìç Ba çécnL ãçàå øNa Ba çécnL ãçà ,íéîmgici m`y ©¦¤¨¤©¦©¨¨§¤¨¤©¦©£¨¦
.epxq`ze ,xyaa mialgd zipepny wacz cg` ilka

:`xnbd dywnàãç déì ïwzéðåcg` ilka ic didiy xyt` did - §¦©¥¥£¨
,mialgle xyaløNa Ba çécðådligzøãäå[jk xg`e-]Ba çécð §©¦©¨¨§¨©©¦©

,íéáìçyeygl oi` ,mialgd xg` xya mina gicn epi`y oeike £¨¦
:`xnbd zvxzn .xyaa xeqi` zipepnylíéáìç çécé ànL äøéæb§¥¨¤¨©¦©£¨¦

mdn yextz mind jeza micia mialgd seyty ici lre ,dligz
,zipepnyCk øçàågiciøNaiab lr zipepnyd wacze ,min mze`a §©©¨¨¨
.xyad

:`xnbd dywndéì éôlçéî énð àzLäedekixvdy xg`l s` - ©§¨©¦¦©§¦¥
ly ilka xya gicie milkd el etlgziy yeygl yi oiicr ,milk ipy

:`xnbd zvxzn .mzpwza minkg elired dne ,mialgdïåék¥¨
àøkéä déì úéà ézøz déðéëøöàc,milk ipy edekixvdy oeik - §©§§¦¥©§¥¦¥¤¥¨

.mtilgi `ly ick oniq mda dyer `ed ixd
:mialgdn xyad rlai `ly zexidfd oipra ztqep dkldøîà̈©

àøNéa éåléò éìôk Léðéà óBçñéì àì ,àtt áøc déîMî øîéîà£¥©¦§¥§©¨¨Ÿ¦§¦¦©§¥¦¨¥¦§¨
gipi `l -xya lrn ,mda weac zeilkd algy milqkd z` mc`

xyad cvl dhn itlk gpen milqka weacd algdy ote`a ,xg`
meyn ,eizgzyàøNéa òìáe àaøz áéàãcafe mngzn algdy - §¨¦©§¨¨©¦§¨

.epnn rlea xyade xyad lr
:`xnbd dywnéëä éàxyad rlea xyad lr af algdy ici lry ¦¨¦

,epnnàøNa òìáe àaøz áéàc énð éöéøz ékmilqkd xy`k s` - ¦§¦¥©¦¨¦©§¨¨©¦§¨
oiicr ,dlrnl algdy ote`a ,eilr migpeny scd lr mkxck migpen
zvxzn .mnvr milqkd xyaa rlaie algd aefiy yeygl yi

:`xnbdéàzzî ÷éñôî àîø÷mexw yi milqkd xyal algd oia - §¨¨©§¦¦©¨¥
.xyaa rladl afd algd on rpene wiqtnd ,wfge dar

:`xnbd dywnéëä éà,xyaa rlai `ly algdn rpen mexwdy ¦¨¦
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oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äùãçá.mlern da ekzg `ly Ðäùãçdxf dcear meyn `xqzin i`n` Ð?
iaxl oiae ,dxf dcear iynyn `l` `id dnvr dxf dcear e`l oikq i`d `dc

(a,`p dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta ibiltc `aiwr iaxl oiae l`rnyi

xn`c o`nl `ki`e cin dxeq` xn`c o`nl `ki` ,dnvr dxf dceara

mpi`c milka ecen edlek ,carzykl

yeniy mda eyriy cr ecariy cr mixeq`

!dxf dcearlàæååâ.mivr zekizg =

äðùéá åìéôà àîéà úéòáéàåoebke Ð

.zipepny xeqi` o`k oi`e ,xe`a dpaily

óìå÷drlay iptn ,dhigyd zia Ð

.oikqd zipepnyçéãî.mina Ðúéá
çúåø äèéçùä.rlae Ðïðåö,xnelk Ð

,edine .relal wfg dhigyd zia meg oi`

s`e ,zipepny da gpwzp ixdy ,ira dgcd

zeptca `ed ixd xyaa rlap `ly it lr

oikqd iptecl xyt` i`y ,dhigyd zia

.zipepny `laíã é÷åôàì íéðîéñ éãéøè
`le ,miweqr md mc z`veda ,xnelk Ð

.drilaaïéëñã à÷çåãetytyny Ð

wiqti` `lc oeike .drla wgeca xyaa

opicar `ed `ziixe`c `xeqi`e ,`zkld

xg` jld dxez lya :ol `niiwc ,`xnegl

,hegyi `l dlgzkl mewn lkne .xingnd

.xn`w "hgeyd" `dcäôéøè ïéëñÐ

.dtixh da hgyyïéîçájixv Ð

zipepny drlay iptn ,oikql dlirbdl

.dtixhdïðåöádhigyd zia :xaqw Ð

.mngzp `lc ,oikqd rla `le ,opev

opeva elit` `zkldexzid ly oikq iabe Ð

xqzi` `lc ,`xzidl `zkld wqtc `ed

ici lr `l` relal `ed dywe ,ef drilaa

miieb ly `xeqi`c oikq iab la` .dgizx

oikqdy iptn ,wqt `l lirlc `zbelta

.relal jx xyade dxeq`àñøôã àúéìá
äéøôëéîì,dyw dpyi cba zkizg Ð

.gpwl dtie ,frla `"xty`*àúéìá=

.diela dkizgàñøôãjqn" opinbxznck Ð

.(dl zeny) `qxt Ð "gztdäéøôëéîìÐ

:oc`xfeapa (`,ep sc) oihiba exiage .egpwl

ixw `xfrae .`xab `edda dici ixetkl irae

ma gpwny my lr "adf ixetk" miwxfnl

.mcd on erav`aòìá à÷ã íåùîÐ

`l mc zrila` la` .dtixhc zipepny

.ea rlap mc oi`e `ed dyw oikqdy ,yiig

oia jxa oia zrlap `idy zipepny `l`

.dywaéîð àøéúéäãdrla `dc ,dlrbd irap dxyk dnda da higy ik Ð

.dhigy xnb mcew igd on xa`c zipepnyäá èçåùù úçàxac da jezgi `le Ð

.dwica `la hgyiy ,xeqi` icil `aiy minrte .lwlwzze mbtz `ly ,xg`íéáìç
.weya xeknl Ðàãç ï÷úðå.mialg jk xg`e xya jezgie ,xyale mialgl Ð

êë øçàågkyie ,ezk`lna cexh `edy zngn ,zg` dndaa xya da jezgi Ð

`ed xeaqy ,gepiw `la jezgie ,xya lya mialg ly itelgi`l iz`e .gpwi `le

.xya ly oikq `edyäéì úéà àøéëéä.oniq da dyer Ðíéáìç çéãé àîùÐ

`edy ab lr s`e micid seyty ici lr zipepnyd on zenhetn mind eidie ,dlgz

.uegan `ed wacp Ð ea rlap oi`y ab lr s`e ,xyad zeptca waci jk xg`e .opev

àìéìôë ùéðéà óåçñéìdtek `di `l ,my weac zeilkd algy milqkd lk Ð

.xyad lr afe ,mngzne xyad lr lhen algdy .xg` xya iab lr mze`éë
éîð éöéøúiltk irla `d Ð dlrnl algd ,okxck scd lr migpen odyk Ð

.oda weacd algn ediitebàîø÷.`"lih** ,mexw Ð÷éñôî.xyal alg oia Ð

jkl .`ed wfge are ,y"wp`lt*** oixewy milqkd on oilhep ep`y mexw eze` `ede

.eizgzy xyal af `diy jk lk rlap oi` la` ,ea rlap algy ,xeq`
éàìéòî
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èçåùäi`c .`nei za `idy da oirceia cinrdl jixv Ð slew xn` ax miieb ly oikqa

`xakr iabe .onei ipa opi` miieb ly milk mzq `d ?axl slew i`n` Ð ikd e`l

mrh ozep ax xaq m` `xnbl dil wteqn (a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta `xkiya

wxta opzc ,mieb ly onyn Ð onei ipa opi` mieb ilk mzqc di`xe .xeq` e` xzen mbtl¤¤

yxtne ,xeq`c (a,dl dxf dcear) "oicinrn oi`"

milk ly oztilfc meyn :`xnba l`eny

epic ziae d`iyp dcedi iaxc xn`we .ozxqe`

mrh ozep ixaqwc meyn ,edexizde eilr epnp

meyn epiid Ð xn`wc mbtl mrhe .xzen mbtl

zipepnyd ded elit`c xnel oi`c .onei ipa opi`c

`iyw ok m`c ,onya mbtl mrh ozep `ed oira

:`xnba yxtne ,yac `ixyc mzdc oizipzn

,ixq ixqn Ð iaexri` meyn i` ,dl yegip i`nl

.xzen mbtl mrh ozep Ð miieb ilerib meyn i`e

,yac iabc ,`nrh epiid `l` !dxeq` ony iabe

la` ,mbtl yaca mrh ozep oira zipepny elit`

,cere .enei oa epi`y meyn `l` mbtd oi` onyd

xeq`c zizlg ly hxewc `nrh mzd yxtnc

ozepc ab lr s` ,`pikqa dil iwqtnc meyn

`ilgn zizligc `txeg ab` ,xzen mbtl mrh

`nei ipa ediinzq i`e .gayl dil `ieyne dil

.mrh eze`l jixv ded `l Ð edpipáâà`wgec

did xi`n xa wgvi axd Ð drla `pikqc

dndad on algd exwpy xg`l jk jezn jixvn

,oikqa jzgy zenewnd lka selwle xefgl

oke .`pikqc `wgec ab` algd on rlac meyn

lka selwl jixvn mieb igahn xya oi`ianyk

yie .epikqa e` ely uitewa ieb jzgy mewn

.lwdl ebdpy eply bdpnd lr mrh `evnl

ipdn zvw gzexy `wec dhigyd zia `nlice

`xizdc jenqa opiwiiccn ,rcz .`pikqc `wgec

`w zni`l :ipyne ,igd on xa`n rla `w inp

`wgecc `pyill `zyde .'ek `niig ikl Ð rla

`wgec ab` inp `xizdc ,ikd dil iywz `pikqc

`l` !ikd iiepyl ivn `lc ,rla `w `pikqc

seqa `l` rla `l inp `pikqc `wgec ab` i`ce

"xyad lk" wxta xn` cere .`niigc dhigyd

Ð xya ly oikqa ekzgy oepv :(a,`iw oileg)

hilt oepvc `txeg ab`c ,gzeka elke`l xeq`

.`l `wgec meyn la` ,oepv rlae oikqd

ïéëñdxyk oikqc rnyn Ð 'ek ibilt dtixh

oiprl `wec epiide .opeva `nlr ilekl

jlkelnc it lr s`e .zxg` mrt da hegyl

daxd mc yi ikd e`la Ð daxd mca oikqd

,dil rla `le dnvr dndad on dhigyd ziaa

,xeq` Ð dxyk da hgy elit` ,gzex da jezgl la` .mc heltl oipniq icixhc meyn

.gzex da jezgl xeq` Ð da hgyy oikq :(a,`iw oileg) "xyad lk" wxta xn`e

àúëìäådcear zkqn seqa irac `de Ð 'ek `qxtc `zila `ki` i`e opeva elit`

oikql inc `l Ð mieb ly oikqa opev da jezgl rwxwa minrt xyr dvirp (a,er) dxf

Ð cinz xeqi` ea oikzegy jezn mieb ly oikqa la` .`nlra i`xw`ac ,`kdc dtixh

ea jzeg mzdc meyn :yxit mz epiaxe .dvirp `la epnn `vei oi`e zipepnyd ea wacp

oileg) "xyad lk" wxtac ,eyexitl dywe .opev dhigyd zia xaqw `kd la` ,gzex xeqi`

rnynck .dgicd elit`e ,gzex da jezgl xeq` Ð da hgyy oikq :l`eny xn` (a,`iw

yexitk `le .oikqd :yexit ,dgcd `ira dl ixn` ,opev da jezgl :xn`wc ,ikd xza

`z` oikq zpwzc ,cere .dawp oeyl "`ira" hwpcn .i`w xya`c mzd yxitc qxhpewd

zia xaqw `nl` .opev da jezgl oke ,gzex da jezgl xeq` :xn`wck ,opireny`l

`kilc mzd ip`y :xnel yie !dvirp ira `l opev da jezgl ikd elit` ,gzex dhigyd

xeq` mewn lkne .wixy wxyn mcc ,jk lk rla `l (opev) mce ,mc meyn `l` `xeqi`

meyn Ð dgcd ira `lc dl ixn`l ,gepiw e` dgcd `la opev elit` e` ,gzex da jezgl

,wixy wxyn xn` `le ,dlgzkl xeq`c `xyia ielir `cak enk .oikqd lr mc aex yiy

.caka mc aex yiy itlï÷úéìåxefgl dvxiyk zxg` mrte Ð 'ek xya da jezgle `cg

dyixgn ly czikc xn` inp zay oiprle .lwlwzz `ly dxneyl oilibx da oihgeyy oikqc ,jezgi xcde hegyiy jixt `l da hgyy oikqd lre .dxiykdl xekf `di Ð xya jezgle

.incàì."zefgd lr mialgd z` eniyie" :(h `xwie) aizkck ,yegl oi` Ð ophvpy xg`l la` .xyad ophvpy mcew ,cin gezip xg`l epiid Ð `xyia ielir iltk yipi` segqil
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!íéáìç da CBzçéì øãäå øNa da CBzçéìå ,àãç¯äøéæb £¨§¦§¨¨¨©£©¦§¨£¨¦§¥¨
.øNa Ck øçàå íéáìç CBzçé ànL¯ólçéî éîð àzLä ¤¨©§£¨¦§©©¨¨¨¨§¨©¦¦©©

!déì¯áø øîàå .àøkéä déì úéà ,éøz eäðéëøöàc ïåék ¥¥¨§©§§¦§§¥¦¥¤¥¨§¨©©
éøö çahä :áø øîà äãeäéãçà ,íéî ìL íéìë éðL C §¨¨©©©©¨¨¦§¥¥¦¤©¦¤¨

déì ïwúéðå .íéáìç Ba çécnL ãçàå ,øNa Ba çécnL¤©¦©¨¨§¤¨¤©¦©£¨¦§¦©¥¥
!íéáìç Ba çécð øãäå øNa Ba çécðå ,àãç¯ànL äøéæb £¨§©¦©¨¨©£©©¦©£¨¦§¥¨¤¨

.øNa Ck øçàå íéáìç çécé¯!déì éôlçéî éîð àzLä¯ ©¦©£¨¦§©©¨¨¨¨§¨©¦¦©§¦¥
øîéîà øîà .àøkéä déì úéà ,ézøz déðéëøöàã ïåék¥¨§©§§¦¥©§¥¦¥¤¥¨¨©©¥¨
,àøNéa éåìéò éìôk Léðéà óBçñéì àì :àtt áøc déîMî¦§¥§©©¨¨¦§¦¦©§¥¦¨¥¦§¨

.àøNéa òìáe àaøz áéàãc¯áéàc ,éîð éöéøz ék ,éëä éà §¨¥©§¨¨©¦§¨¦¨¦¦§¦¦©¦¨¥
!àøNa òìáe àaøz¯.éàzzî ÷éñôî àîø÷¯,éëä éà ©§¨¨©¦§¨§¨¨©§¦¦©©¦¨¦
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oileg(ipy meil)

o`k xaecn :`xnbd zvxznaoikqäLãçmlern da ekzg `ly §£¨¨
.xeqi` mey drla `l oiicre
a xaecn m` :`xnbd dywn,äLãçixd ,dxeq` oikqd recnïéa £¨¨¥

àáé÷ò éaøì ïéa ìàòîLé éaøìm` dnvr dxf dceara ewlgpy §©¦¦§¨¥¥§©¦£¦¨
oikq mewn lkn ,carizy xg`l wx e` dze` ecgiiyk cin zxq`p

wx efíéáëBk úãBáò éLnLîe ,ïä íéáëBk úãBáò éLnLîmlek §©§¥£©¨¦¥§©§¥£©¨¦
y micenïéøeñà ïðéàd`pdaeãáòiL ãòyeniy mda eyriy - ¥¨£¦©¤©©§

.miakek zcearl
:`xnbd zvxznàæååb da ÷ñôc ,àîéà úéòaéàjzg ok`y - ¦¨¥¥¨§¨©¨©§¨

mivr zekizg ef oikqa,íéáëBk úãBáòìmewn lkne ,dxq`p jkae ©£©¨¦
.xeqi` ly zipepny mivra oi`y ,xeqi` zrila oiprl `id dycg

,àîéà úéòaéàåxaecn ok`aoikq,äðLéxeq`l oi` mewn lkne §¦¨¥¥¨§§¨¨
meyn ,day xeqi`d zerila zngnøeàa dðaélLdxykede ,y`a ± ¤¦§¨¨
dkezay xeqi`d lk sxypy jka.

:mieb ly oikqa dhigy iabl zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©
íéáëBk éãáBò ìL ïékña èçBMä,xeqi` zipepny da relayáø ©¥§©¦¤§¥¨¦©

óìB÷ ,øîà,oikqa drbpy xyad zaky z` xiqne dhigyd zia z` ¨©¥
.dxq`pe oikqd zipepnyn drlay itl,øîà äðç øa øa äaøå§©¨©©¨¨¨©

çécî.jka ice ,mina dhigyd zia z` ©¦©
:mzwelgn xe`iaa dpc `xnbdéâìôéî÷ àäa àîéìxn`p m`d - ¥¨§¨¨¦§§¥

,df xaca ewlgpyøîc[dpg xa xa dax-]ïðBö äèéçMä úéa ,øáñ §©¨©¥©§¦¨¥
jxev oi` jkle ,xeqi`d zipepnyn rlaiy icka jk lk mg epi` -

,selwløîe[ax-],çúBø äèéçMä úéa ,øáñ`ed rlea jkle ©¨©¥©§¦¨¥©
xyad zaky z` xiqdle selwl jixve ,oikqay xeqi`d zipepnyn

.xeqi`d da rlapy
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìy mixaeqçúBø äèéçMä úéa Ÿ§¥¨§¨¥©§¦¨¥©

,àeäeøîàc ïàîyøétL ,óìB÷zia rlay oeiky ,ez`xed zpaen - ©§¨©¥©¦
,drilad mewn z` selwl yi ,megd zngn xeqi` dhigydïàîe©

,çécî øîàcc ,enrhìa àì íc é÷etàì ïéðîéñ éãéøèc éãéiàéò §¨©©¦©©§¥¦§¦¥¦¨¦§©¥¨Ÿ¨§¥
mpi` ,mc z`veda dhigyd zrya mipniqd micexhy oeiky -

.dgcda ic jkle ,xeqi`d on relal miiept
éøîàc àkéà,zxg` oeyla zegcläèéçMä úéa àîìò éleëc ¦¨§¨§¥§¥¨§¨¥©§¦¨

,ïðBöeøîàc ïàîy,øétL ,çécîrlea epi` jkl opev `edy oeiky ¥©§¨©©¦©©¦
e .cala dgcda ice,óìB÷ øîàc ïàîy enrhàðékñc à÷çec ábà ©§¨©¥©©£¨§©¦¨

òìajeza zipepnyd zrlap ,wgeca xyaa sytyn oikqdy oeiky - ¨©
.etlewl jixv jkle ,opev `edy s` xyad

:oikq xykd oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïékñhgyy ©¦
dnda daäôéøè,dlik`a dxeq`dàðéáøå àçà áø da éâéìt §¥¨§¦¥¨©©¨§¨¦¨

,dzxykd ote`a,øîà ãçdlirbdl yiïénça,migzex mina - ©¨©§©¦
.dtixhd zipepnyn drla oikqde ,gzex dhigyd zia ezrclyãçå§©

,øîàdze` gicdl ic,ïðBöadrla `le opev dhigyd zia ezrcly ¨©§¥
.dkezl xeqi`d z` oikqd

:`xnbd zwqetïðBöa eléôà ,àúëìäå.dxiykdl xyt`àkéà éàå §¦§§¨£¦§¥§¦¦¨
déøtëéîì àñøôc àúéìadielae dpyi cba zkizg yi m`e -, §¦¨§©§¨§¦§§¥

,oikqd z` da gpwl xyt`yéøö àìCgpwiy ice ,dgcd elit` Ÿ¨¦
.ca eze`a

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìeda hgyy oikqd z` lirbdl jixvy §©§¨©
dtixhäòìa à÷c íeMî ,àîòè éàî ïénçádtixhd zipepnyl §©¦©©§¨¦§¨¨§¨
`idy,àøeqéà,ok m`énð àøézéäcdnda da hgyy oikq s` - ¦¨§¤¥¨©¦

ixd mewn lkn ,dxykäòìadhigyd xnb mcew xyadn zipepny ¨§¨
meyn dxeq`d.éçä ïî øáà¥¤¦©©
:`xnbd daiynúîéàoikqd izn -àîééç éëì ,äòìazia xy`k - ¥©¨§¨§¦©§¨

e ,mngzn dhigyd,äèéçL äøîb éëì ,àîééç à÷ úîéàok m` ¥©¨©§¨§¦¨§¨§¦¨
äåä àøézéä àzòL àéää,dhigyd ici lr dndad dxzed xak - ©¦©§¨¤¥¨£¨

.xeqi` dzrilaa oi`e
:oikql zrbepd gahd zbdpda dpwz d`ian `xnbdáø øîà̈©©

çahä ,áø øîà äãeäéxyad z` gzpne dndad z` hgeyd - §¨¨©©©©¨
,exkenléøöCel eidiyìL,da èçBML úçà ,ïéðékñ äL`le ¨¦§Ÿ¨©¦¦©©¤¥¨

`ny yegl yiy itl ,lwlwzze mbtiz `ly ,xg` xac da jezgi
,xeqi`a lykie dwica `la da hegyl `eaida CzçnL ãçàå§¤¨¤§©¥¨

íéáìç da CzçnL ãçàå ,øNaxyad jezgi `le ,weya xeknl ¨¨§¤¨¤§©¥¨£¨¦
,dlik`a mixeq` mialgdy itl ,mialg da jzegy oikq dze`a
lry mialgd zipepny wacz ,oikq eze`a xyad z` s` jezgi m`e

.xyaa oikqd
:`xnbd zl`eyàãç déì ïwzéìåoikqa ic didiy xyt` ixd - §¦©¥¥£¨

,xyale mialgl zg`øNa da Cezçéìådligzøãäå[jk xg`e-] §¦§¨¨¨§¨©
,íéáìç da Cezçéìoi` mialgd xg` xyaa jzeg epi`y oeike ¦§¨£¨¦

:`xnbd zayiin .xyaa waczy xeqi` zipepnyl yeygläøéæb§¥¨
ànLezcxh jezn,øNa Ck øçàå íéáìç CBzçéexfb jkle ¤¨©§£¨¦§©©¨¨¨

.xg` oikqa mialgd jezgiy
:`xnbd zl`eydéì ólçéî énð àzLäeidiy ekixvdy xg` s` - ©§¨©¦¦©©¥

el etlgzi ezcxh jezn `ny yeygl yi oiicr mipikq ipy el
dne ,mialgd z` da jzgy oikqa xyad z` jezgie mipikqd

:`xnbd zvxzn .mzpwza minkg eliredúéà éøz eäðéëøöàc ïåék¥¨§©§§¦§§¥¦
àøkéä déìoda dyer `ed ixd ,mipikq ipyl edekixvdy oeik - ¥¤¥¨

.mtilgi `ly ick oniq
éøö çahä ,áø øîà äãeäé áø øîàåCel eidiyìL íéìk éðL §¨©©§¨¨©©©©¨¨¦§¥¥¦¤

,íéáìç Ba çécnL ãçàå øNa Ba çécnL ãçà ,íéîmgici m`y ©¦¤¨¤©¦©¨¨§¤¨¤©¦©£¨¦
.epxq`ze ,xyaa mialgd zipepny wacz cg` ilka

:`xnbd dywnàãç déì ïwzéðåcg` ilka ic didiy xyt` did - §¦©¥¥£¨
,mialgle xyaløNa Ba çécðådligzøãäå[jk xg`e-]Ba çécð §©¦©¨¨§¨©©¦©

,íéáìçyeygl oi` ,mialgd xg` xya mina gicn epi`y oeike £¨¦
:`xnbd zvxzn .xyaa xeqi` zipepnylíéáìç çécé ànL äøéæb§¥¨¤¨©¦©£¨¦

mdn yextz mind jeza micia mialgd seyty ici lre ,dligz
,zipepnyCk øçàågiciøNaiab lr zipepnyd wacze ,min mze`a §©©¨¨¨
.xyad

:`xnbd dywndéì éôlçéî énð àzLäedekixvdy xg`l s` - ©§¨©¦¦©§¦¥
ly ilka xya gicie milkd el etlgziy yeygl yi oiicr ,milk ipy

:`xnbd zvxzn .mzpwza minkg elired dne ,mialgdïåék¥¨
àøkéä déì úéà ézøz déðéëøöàc,milk ipy edekixvdy oeik - §©§§¦¥©§¥¦¥¤¥¨

.mtilgi `ly ick oniq mda dyer `ed ixd
:mialgdn xyad rlai `ly zexidfd oipra ztqep dkldøîà̈©

àøNéa éåléò éìôk Léðéà óBçñéì àì ,àtt áøc déîMî øîéîà£¥©¦§¥§©¨¨Ÿ¦§¦¦©§¥¦¨¥¦§¨
gipi `l -xya lrn ,mda weac zeilkd algy milqkd z` mc`

xyad cvl dhn itlk gpen milqka weacd algdy ote`a ,xg`
meyn ,eizgzyàøNéa òìáe àaøz áéàãcafe mngzn algdy - §¨¦©§¨¨©¦§¨

.epnn rlea xyade xyad lr
:`xnbd dywnéëä éàxyad rlea xyad lr af algdy ici lry ¦¨¦

,epnnàøNa òìáe àaøz áéàc énð éöéøz ékmilqkd xy`k s` - ¦§¦¥©¦¨¦©§¨¨©¦§¨
oiicr ,dlrnl algdy ote`a ,eilr migpeny scd lr mkxck migpen
zvxzn .mnvr milqkd xyaa rlaie algd aefiy yeygl yi

:`xnbdéàzzî ÷éñôî àîø÷mexw yi milqkd xyal algd oia - §¨¨©§¦¦©¨¥
.xyaa rladl afd algd on rpene wiqtnd ,wfge dar

:`xnbd dywnéëä éà,xyaa rlai `ly algdn rpen mexwdy ¦¨¦
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oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äùãçá.mlern da ekzg `ly Ðäùãçdxf dcear meyn `xqzin i`n` Ð?
iaxl oiae ,dxf dcear iynyn `l` `id dnvr dxf dcear e`l oikq i`d `dc

(a,`p dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta ibiltc `aiwr iaxl oiae l`rnyi

xn`c o`nl `ki`e cin dxeq` xn`c o`nl `ki` ,dnvr dxf dceara

mpi`c milka ecen edlek ,carzykl

yeniy mda eyriy cr ecariy cr mixeq`

!dxf dcearlàæååâ.mivr zekizg =

äðùéá åìéôà àîéà úéòáéàåoebke Ð

.zipepny xeqi` o`k oi`e ,xe`a dpaily

óìå÷drlay iptn ,dhigyd zia Ð

.oikqd zipepnyçéãî.mina Ðúéá
çúåø äèéçùä.rlae Ðïðåö,xnelk Ð

,edine .relal wfg dhigyd zia meg oi`

s`e ,zipepny da gpwzp ixdy ,ira dgcd

zeptca `ed ixd xyaa rlap `ly it lr

oikqd iptecl xyt` i`y ,dhigyd zia

.zipepny `laíã é÷åôàì íéðîéñ éãéøè
`le ,miweqr md mc z`veda ,xnelk Ð

.drilaaïéëñã à÷çåãetytyny Ð

wiqti` `lc oeike .drla wgeca xyaa

opicar `ed `ziixe`c `xeqi`e ,`zkld

xg` jld dxez lya :ol `niiwc ,`xnegl

,hegyi `l dlgzkl mewn lkne .xingnd

.xn`w "hgeyd" `dcäôéøè ïéëñÐ

.dtixh da hgyyïéîçájixv Ð

zipepny drlay iptn ,oikql dlirbdl

.dtixhdïðåöádhigyd zia :xaqw Ð

.mngzp `lc ,oikqd rla `le ,opev

opeva elit` `zkldexzid ly oikq iabe Ð

xqzi` `lc ,`xzidl `zkld wqtc `ed

ici lr `l` relal `ed dywe ,ef drilaa

miieb ly `xeqi`c oikq iab la` .dgizx

oikqdy iptn ,wqt `l lirlc `zbelta

.relal jx xyade dxeq`àñøôã àúéìá
äéøôëéîì,dyw dpyi cba zkizg Ð

.gpwl dtie ,frla `"xty`*àúéìá=

.diela dkizgàñøôãjqn" opinbxznck Ð

.(dl zeny) `qxt Ð "gztdäéøôëéîìÐ

:oc`xfeapa (`,ep sc) oihiba exiage .egpwl

ixw `xfrae .`xab `edda dici ixetkl irae

ma gpwny my lr "adf ixetk" miwxfnl

.mcd on erav`aòìá à÷ã íåùîÐ

`l mc zrila` la` .dtixhc zipepny

.ea rlap mc oi`e `ed dyw oikqdy ,yiig

oia jxa oia zrlap `idy zipepny `l`

.dywaéîð àøéúéäãdrla `dc ,dlrbd irap dxyk dnda da higy ik Ð

.dhigy xnb mcew igd on xa`c zipepnyäá èçåùù úçàxac da jezgi `le Ð

.dwica `la hgyiy ,xeqi` icil `aiy minrte .lwlwzze mbtz `ly ,xg`íéáìç
.weya xeknl Ðàãç ï÷úðå.mialg jk xg`e xya jezgie ,xyale mialgl Ð

êë øçàågkyie ,ezk`lna cexh `edy zngn ,zg` dndaa xya da jezgi Ð

`ed xeaqy ,gepiw `la jezgie ,xya lya mialg ly itelgi`l iz`e .gpwi `le

.xya ly oikq `edyäéì úéà àøéëéä.oniq da dyer Ðíéáìç çéãé àîùÐ

`edy ab lr s`e micid seyty ici lr zipepnyd on zenhetn mind eidie ,dlgz

.uegan `ed wacp Ð ea rlap oi`y ab lr s`e ,xyad zeptca waci jk xg`e .opev

àìéìôë ùéðéà óåçñéìdtek `di `l ,my weac zeilkd algy milqkd lk Ð

.xyad lr afe ,mngzne xyad lr lhen algdy .xg` xya iab lr mze`éë
éîð éöéøúiltk irla `d Ð dlrnl algd ,okxck scd lr migpen odyk Ð

.oda weacd algn ediitebàîø÷.`"lih** ,mexw Ð÷éñôî.xyal alg oia Ð

jkl .`ed wfge are ,y"wp`lt*** oixewy milqkd on oilhep ep`y mexw eze` `ede

.eizgzy xyal af `diy jk lk rlap oi` la` ,ea rlap algy ,xeq`
éàìéòî

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

èçåùäi`c .`nei za `idy da oirceia cinrdl jixv Ð slew xn` ax miieb ly oikqa

`xakr iabe .onei ipa opi` miieb ly milk mzq `d ?axl slew i`n` Ð ikd e`l

mrh ozep ax xaq m` `xnbl dil wteqn (a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta `xkiya

wxta opzc ,mieb ly onyn Ð onei ipa opi` mieb ilk mzqc di`xe .xeq` e` xzen mbtl¤¤

yxtne ,xeq`c (a,dl dxf dcear) "oicinrn oi`"

milk ly oztilfc meyn :`xnba l`eny

epic ziae d`iyp dcedi iaxc xn`we .ozxqe`

mrh ozep ixaqwc meyn ,edexizde eilr epnp

meyn epiid Ð xn`wc mbtl mrhe .xzen mbtl

zipepnyd ded elit`c xnel oi`c .onei ipa opi`c

`iyw ok m`c ,onya mbtl mrh ozep `ed oira

:`xnba yxtne ,yac `ixyc mzdc oizipzn

,ixq ixqn Ð iaexri` meyn i` ,dl yegip i`nl

.xzen mbtl mrh ozep Ð miieb ilerib meyn i`e

,yac iabc ,`nrh epiid `l` !dxeq` ony iabe

la` ,mbtl yaca mrh ozep oira zipepny elit`

,cere .enei oa epi`y meyn `l` mbtd oi` onyd

xeq`c zizlg ly hxewc `nrh mzd yxtnc

ozepc ab lr s` ,`pikqa dil iwqtnc meyn

`ilgn zizligc `txeg ab` ,xzen mbtl mrh

`nei ipa ediinzq i`e .gayl dil `ieyne dil

.mrh eze`l jixv ded `l Ð edpipáâà`wgec

did xi`n xa wgvi axd Ð drla `pikqc

dndad on algd exwpy xg`l jk jezn jixvn

,oikqa jzgy zenewnd lka selwle xefgl

oke .`pikqc `wgec ab` algd on rlac meyn

lka selwl jixvn mieb igahn xya oi`ianyk

yie .epikqa e` ely uitewa ieb jzgy mewn

.lwdl ebdpy eply bdpnd lr mrh `evnl

ipdn zvw gzexy `wec dhigyd zia `nlice

`xizdc jenqa opiwiiccn ,rcz .`pikqc `wgec

`w zni`l :ipyne ,igd on xa`n rla `w inp

`wgecc `pyill `zyde .'ek `niig ikl Ð rla

`wgec ab` inp `xizdc ,ikd dil iywz `pikqc

`l` !ikd iiepyl ivn `lc ,rla `w `pikqc

seqa `l` rla `l inp `pikqc `wgec ab` i`ce

"xyad lk" wxta xn` cere .`niigc dhigyd

Ð xya ly oikqa ekzgy oepv :(a,`iw oileg)

hilt oepvc `txeg ab`c ,gzeka elke`l xeq`

.`l `wgec meyn la` ,oepv rlae oikqd

ïéëñdxyk oikqc rnyn Ð 'ek ibilt dtixh

oiprl `wec epiide .opeva `nlr ilekl

jlkelnc it lr s`e .zxg` mrt da hegyl

daxd mc yi ikd e`la Ð daxd mca oikqd

,dil rla `le dnvr dndad on dhigyd ziaa

,xeq` Ð dxyk da hgy elit` ,gzex da jezgl la` .mc heltl oipniq icixhc meyn

.gzex da jezgl xeq` Ð da hgyy oikq :(a,`iw oileg) "xyad lk" wxta xn`e

àúëìäådcear zkqn seqa irac `de Ð 'ek `qxtc `zila `ki` i`e opeva elit`

oikql inc `l Ð mieb ly oikqa opev da jezgl rwxwa minrt xyr dvirp (a,er) dxf

Ð cinz xeqi` ea oikzegy jezn mieb ly oikqa la` .`nlra i`xw`ac ,`kdc dtixh

ea jzeg mzdc meyn :yxit mz epiaxe .dvirp `la epnn `vei oi`e zipepnyd ea wacp

oileg) "xyad lk" wxtac ,eyexitl dywe .opev dhigyd zia xaqw `kd la` ,gzex xeqi`

rnynck .dgicd elit`e ,gzex da jezgl xeq` Ð da hgyy oikq :l`eny xn` (a,`iw

yexitk `le .oikqd :yexit ,dgcd `ira dl ixn` ,opev da jezgl :xn`wc ,ikd xza

`z` oikq zpwzc ,cere .dawp oeyl "`ira" hwpcn .i`w xya`c mzd yxitc qxhpewd

zia xaqw `nl` .opev da jezgl oke ,gzex da jezgl xeq` :xn`wck ,opireny`l

`kilc mzd ip`y :xnel yie !dvirp ira `l opev da jezgl ikd elit` ,gzex dhigyd

xeq` mewn lkne .wixy wxyn mcc ,jk lk rla `l (opev) mce ,mc meyn `l` `xeqi`

meyn Ð dgcd ira `lc dl ixn`l ,gepiw e` dgcd `la opev elit` e` ,gzex da jezgl

,wixy wxyn xn` `le ,dlgzkl xeq`c `xyia ielir `cak enk .oikqd lr mc aex yiy

.caka mc aex yiy itlï÷úéìåxefgl dvxiyk zxg` mrte Ð 'ek xya da jezgle `cg

dyixgn ly czikc xn` inp zay oiprle .lwlwzz `ly dxneyl oilibx da oihgeyy oikqc ,jezgi xcde hegyiy jixt `l da hgyy oikqd lre .dxiykdl xekf `di Ð xya jezgle

.incàì."zefgd lr mialgd z` eniyie" :(h `xwie) aizkck ,yegl oi` Ð ophvpy xg`l la` .xyad ophvpy mcew ,cin gezip xg`l epiid Ð `xyia ielir iltk yipi` segqil
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oileg(iyily meil)

àkéà àîø÷ énð éàléòî,wc mexw yi algd lrn mb `ld -recne ¥¦¨¥©¦§¨¨¦¨
lr aefi algdy yygn xg` xya lrn milqkd zetkl epxq`
zvxzn .xyal `eal algdn rpene wiqtn mexwd ixd ,xyad

:`xnbdàçaèc àãé àLîLîîc éãéiàgahd ciy jezn - ©§¥¦§©§§¨§¨§©¨¨
,dndad jezig zrya milqka zynynnúzôîeze` xxetzn - §©©

algd lry wc mexwgpend xyal algd zaif rpen epi` jkitle ,
.eizgzn

mixaca zewqerd ax mya dcedi axn e`aedy zexnind xg`
mixac ax mya dcedi axn `xnbd d`ian ,mda aiig gahdy

:dhigyd oiprn mb mda yie ,mda aiig mkg cinlzyáø øîàå§¨©©
éøö íëç ãéîìz ,áø øîà äãeäéãBîìiL Ca eici z` on`lìLäL §¨¨©©©§¦¨¨¨¦¤¦§§¨

áúk ,íéøácayi m`a eny z` mezgl rciy ick ,daizkd zxev - §¨¦§¨
.xhya cr zeidl el oncfi e` oicaäèéçL.hegyl zrcl -äìéîe §¦¨¦¨

.lenl zrcl -
:mitqep mixac dyly enyn siqed ax ly xg` cinlzàéððç áøå§©£©§¨

,øîà áøc déîMî àéîìL øazrcl mb jixv mkg cinlzóà ©§¤§¨¦§¥§©¨©©
xeywlïéléôz ìL øL÷ze` zxeva zepne`a ieyr `edy ,y`x ly ¤¤¤§¦¦
.z"lcíéðúç úkøáe-cr oi`eyipd zekxa raya envr libxiy ¦§©£¨¦

.axr oebipa oxne`l rcie ,dt lr odly gqepd rciyúéöéöå-rcil §¦¦
.cbad spka zivivd iheg xeywl

:`xnbd zx`anCãéàåi ax -xaeq ,el` mixac dpn `ly dced §¦¨
cïçéëL éðäcinz miievn ,zivive mipzg zkxa ,oilitz xyw - ¨¥§¦¨

.envrn mda iwa mc` lky ,cenil mikixv mpi`e
:dhigy zekld zrici iabl dcedi axn sqep xn`näãeäé áø øîàå§¨©©§¨

çaè ìk ,ìàeîL øîà[hgey-]øeñà ,äèéçL úBëìä òãBé BðéàL ¨©§¥¨©¨¤¥¥©¦§§¦¨¨
,BúèéçMî ìBëàì.dkldk hgy `l `ny yygnúBëìä ïä elàå ¤¡¦§¦¨§¥¥¦§

äèéçL:dleqt ezhigy ,mda xdfp epi`y inyäéiäL .àdwqtd - §¦¨§¦¨
.dhigyd rvn`a dpzndeäñøc .áici lr ,zg` zaa dhigy - §¨¨

zkled `ll x`evd lr gka oikqd wgecy e` ,y`xd z` fizny
.oikqd z`adeäãìç .âx`evd jezl oikqd z` agz hgeydy - £¨¨

zgz dpenh dzid oikqdy ote`a hgye ,mipniqd zhigy iptl
.xerdäîøâä .ãdhigyl xykd mewnl uegn d`vi oikqdy - ©§¨¨
x`eva.øewéòå .äoebk ,dhigy `ll mipniqdn cg` jzge xwry - §¦

jtidl e` ,xwr zxbxbd z`e oikqa hyed z` hgyy.
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`lde ,ef d`xeda l`eny ©¨©§©¨
eäðéðz eälekmileqtay ,zeipyna zeyxetn dhigyd zekld lk - §¨¦§

epi`y iny i`ceae ,dpnn lek`l xeq`e ,dliap ziyrp dndad dl`
:`xnbd zvxzn .ezhigya lapn mdilr citwne rceiàëéøö àì- Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,eprinydl l`eny jxved `lèçMLepi`y df gah ¤¨©
dhigy zeklda iwaìLå íézL eðéðôìe ,íéîòt Lminrtd lka §¨¥§©¦§¨§¨¦

øétL èçLenvr oial epia zg` mrt hgy eiykre ,ie`xke dti - ¨©©¦
,edepi`xy `laèçL énð éàä øétL èçL Cãéàcî àîéúc eäî©§¥¨¦§¦¨¨©©¦©©¦¨©

øétLef ixd dti hgy zehigyd oze` z`y jkn xn`z `ny - ©¦
hgy ef dhigy mb i`ceae ,dzkldk dhigya zepnein eiciy dgked

,dpnn lek`l xzen didie ,oickïì òîLî à÷y ,l`enyàìc ïåék ¨©§©¨¥¨§Ÿ
øîb,dhigyd z` lqet dn rcei epi`e dhigy zekld cnl `ly - ¨©

òãé àìå ñéøãå éäLc ïéðîéæepi`e qxec e` ddey `edy minrt - ¦§¦§¨¥§¨¦§Ÿ¨©
jenql oi` jkitle .zeliap lik`n `vnpe ,ok zeyrl xeq`y rcei
dbbya xeari zxg` mrtay okzi ixdy ,epiptl dti hgyy dn lr

.dhigyay mileqtdn cg` lr
:dhigy ipica ztqep dkldçahä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥©©¨

hgeyd -éøö,äèéçL øçàì íéðîéña ÷BcáiL Cm`d ze`xl ¨¦¤¦§§¦¨¦§©©§¦¨
.ie`xk maex ehgyp

:`xnbd dgikenàðéðz énð ïðà óà ,óñBé áø øîàoldl dpyna ¨©©¥©£¨©¦¨¦¨
(.al),ääL íà ,øîBà ïBòîL éaøxeriy dhigyd rvn`a hgeyd ©¦¦§¥¦¨¨
onf,øewéa éãkeze` edne .'diidy' oicn dleqt ezhigy ixd §¥¦

,'xewia'ïéðîéñ øewéa éãk åàì éàîxeriy ick dpeekd oi` m`d - ©¨§¥¦¦¨¦
.ozkldk ehgyp m` ze`xl dhigyd xg` mipniqd zwica ly onfd

.l`eny ixack ,dhigyd xg` mipniqa miwceay epl ixde
:iia` dgec,àì ,éiaà déì øîà`l`éãk ,ïðçBé éaø øîà éëä ¨©¥©©¥Ÿ¨¦¨©©¦¨¨§¥
íëç øewéaxird mkgl jli hgeydy icka yexcd onfd xeriy - ¦¨¨

:df yexit lr `xnbd dywn .dpwcaie oikqd z` el d`xieïk íà¦¥
,epl`yie mkgl jliy onfd jynk `ed zlqetd dwqtd onf xeriyy

ixdéøác zúðì EíéøeòéL,leqtl dey xeriyd oi`y `vnp - ¨©¨§¨¤§¦¦
minrty ,mkgdn ewegix itk cg` lkl onfd xeriy dpzyny
minrty okzi `le ,aexw `edy minrte hgeyd on wegx mkgdy
.xeriyd eze`a `id dxiyky minrte ef dpznda dhigyd zlqtp

:`xnbd zvxzníëç çaè øewéa éãk àlàoikqd zwica onfk - ¤¨§¥¦©¨¨¨
`ed ixd f`y ,epnn mkg xira oi`e mkg cinlz `edy hgey ici lr
kq zwica ly reaw xeriy `ede .dnebt epikq m`d envra wceaoi

ezhigy ,df xeriy ick hgeyd ddy m`y ,dkild ly onf `ll
zwica oicl oerny iax ixacn dgked oi` mewn lkne .dleqt

.oikqd zwicaa `l` dfa xaic `ly ,dhigyd xg` mipniqd
xg`l mipniqa wecal jixv hgeydy oica weqrl zxfeg `xnbd

:`xnbd dpc .dhigyd÷ãa àì,mipniqd z` hgeydéàîoic dn - Ÿ¨©©
.carica ,zhgypd dndadéaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©§¦§¦©¦
,øîà éàpé éaøa øæòìàk dpic ef dnda,äìéëàa äøeñàå äôøè ¤§¨¨§©¦©©¨©§¥¨©£¨©£¦¨

mle` .dliap z`neh dl oi` j`,àðz àúéðúîadhgypy dnday §©§¦¨¨¨
`id ixd dipniqa wca `leäìáð,dxenbdànèîes`.àOîa §¥¨§©§¨§©¨

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .mzwelgn dielz dna - §©¨¦§§¥
:`xnbdãaixaøîàc ,àðeä áø,`ped axú÷æça äéiça äîäa §¦©¨§¨©§¥¨§©¤¨§¤§©
øeqéàigd on xa`Eì òãeiL ãò ,úãîBòze`cea,äèçLð äna ¦¤¤©¤¦¨©§©¤¦§£¨

wtq lka oky ,dxeq` dndad ixd dhigya wtq clep m` okle
eavna didy itk xacd z` cinrdl ep` mixne` epl xxerznd
dndad dzid ,da miwteqn ep`y dhigyd cry oeikne ,mcewd
`id oiicry mixne`e dzwfga dze` micinrn ep` ,xeqi` zwfga

m` j` .ie`xk dhgypy xexiaa rcep `l cer lk ,dxeq`äèçLð¦§£¨
,dtixh `id m` wtq yiy `l` ,ie`xkãò ,øzéä ú÷æça àéä éøä£¥¦§¤§©¤¥©

Eì òãeiLxexiaa.äôøèð äna:`xnbd zx`anøîly `pzd - ¤¦¨©§©¤¦§§¨©
`ziixadàîéé÷ øeqéà ú÷æça ,øáñzwfga zcner `ld dndad - ¨©§¤§©¦©§¨

,oick dhgyp `ly xnel mileze xeqi`àzLäåixdàéä äúî §©§¨¥¨¦
oick `yna d`nhn `id `linn oky oeike ,epiptl`id ixdy ,dliap

.dhigy `la dzny dnda lkkøîei`pi iaxa xfrl` iax -,øáñ ©¨©
,ïðéøîà àì äàîeè ú÷æça ,ïðéøîà øeqéà ú÷æçayiy xnelk §¤§©¦©§¦¨§¤§©§¨Ÿ©§¦¨

dze` micinrn dlik` xeqi` oiprly ,envr ipta oic lk lr oecl
oiprl j` ,dlik`a dxeq` dzid diigay iptn ,dxeqi` zwfga
epi` igd on xya ixdy ,d`nh dzid `l diigay oeik ,d`neh

.z`nhnd dliapk zwfgen dpi` eiykr s` ,`nhn
:mda dpce `ped ax ixac z` d`ian `xnbd,àðeä áø øîà ,àôeb¨¨©©¨

,äèçLð äna Eì òãeiL ãò úãîBò øeqéà ú÷æça äéiça äîäa§¥¨§©¤¨§¤§©¦¤¤©¤¦¨©§©¤¦§£¨
.äôøèð äna Eì òãeiL ãò úãîBò øzéä ú÷æça ,äèçLð`xnbd ¦§£¨§¤§©¤¥¤¤©¤¦¨©§©¤¦§§¨

ote`a mixen` 'zcner xzid zwfga dhgyp' `ped ax ixacy dpian
:`xnbd dywn .xeqi` wtq mey clep `ly,'äøzeä äèçLð' àîéìå§¥¨¦§£¨§¨

yiy xaca wx jiiy dwfg oeyl ixdyeze` micinrny xnel ,wtq ea
`ped axl did dndad ly dzexyka wtq oi`y o`k j` ,ezwfg lr

.dlik`l dxzed dhgypy oeiky xnel
:`xnbd zvxznda ãéìéúéàc áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§©©©§¦§§¦¨

àúeòéødlelrd daiq dndaa dclep dhigyd xg` m` s`y - ¥¨
`id ixd diiga dyrp eli`y men da `vnpy ,xnelk ,dtixhdl
xg`l e` miign df men da rxi` m` mircei ep` oi`e ,dtixh
`id ixd ,zexyka dhgypy epl i`cey oeiky mixne` dfa ,dhigyd
milez jkitle ,dtixh dpi` dnda mzq ixdy ,xzid zwfga zcner

.dlik`l dxiyk dndade ,dhigyd xg` dyrp df xacy
ax dxede ,dhigy xg`l rx`y dtixh wtql `nbec d`ian `xnbd

:xzidl zelzl `peddépéî àòáãkl`yy itk -áøî àaà éaø §¦§¨¦¥©¦©¨¥©
,àðeädzhigy xg`y dndaìèðå áàæ àaz`éðadíéòî,dly ¨¨§¥§¨©§¥¥©¦
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המשך בעמוד קנק

oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

éîð éàìéòîel oi`y alg oi`y ,wiqtn `nxw `ki` xya iab lr edl sigq ik Ð

.dlrnln wc mexwàùîùîî.x"iipn* Ðúúôî"mizt dze` zezt" oeyl Ð

.(a `xwie)áúë.zecrl e` ,oica ayi eli` eny mezgl rciy ,aezkl ÐäèéçùÐ

.dizeklda iway elit` ,jkl eci on`lïéìéôú ìù øù÷ieyry ,zepne` ea yi Ð

o"iyd .icy da d`xp `diy ,z"ilc ze` enk

drevxe ,o"iy oirk xtzd ihnwa dwewg

ieyr xywde ,c"ei oirk dielze dletk dphw

.'c oirkïçéëù éðäzkxae zivive oilitz Ð

mda oi`iwa lkd jkld ,xicz oiievn mipzg

.mda iwa didi envrny ,cenil oikixv oi`e

øå÷éòå äîøâä äãìç äñøã äééäùwxta Ð

Ð (`,al oileg) diidy .edlekl opz "hgeyd"

fizde hgy .'ek dnda zhigy ick ddy m`

epiid Ð `iade jiled `ly ,zg` zaa y`xd

ixd Ð zxbxbd wqte hyeed hgy .dqxc

,dclg ied Ð oikqd z` cilgdy e` .xewir

jezn hgeyd .oixega daegzd ef dclegk

dl yxtn mzde .dnxbd ied Ð zrahd

z`vl eci rixkny Ð dnxbd oeyle .lif`e

lwey did" enke ,dhigy xykd mewnn ueg

`aaa drxkd iab "einexib el ozep oira oir

.(a,gt) `xzaïðú åäìåëwxt oizipzna Ð

oi`y oeike .oda zlapzn dnday "hgeyd"

ike .lek`l xeq`c `hiyt Ð oda iwa

`z` oizipzn `ed `xen`c l`eny

opireny`l?.zcnere diepy dpynd xaky

òãé àìå,ok zeyrl xeq`y rcei epi` Ð

.epl dlik`neøå÷éá éãë ääù íà`ede Ð

.diidy xeriyïéðîéñ øå÷éá éãë åàìÐ

.xewia zxez oda yi :`nl`mkg xewia ick

ze`xdl jixv gahdy .oikqd wecal Ð

,mkgd ceak iptn xird mkgl oikqd

iwa gahdy ab lr s` ,(a,i) onwl opixn`ck

.dwica zekldaêéøáã úúð ïë íà
íéøåòéùì,gahdn wegx mkgdy minrt Ð

.aexw `edy minrtíëç çáèhgeydy Ð

,xnelk .epnn xira `lten oi`e mkg cinlz

oikq zwica ziidya `l` xeriyd ielz `l

.dicegl÷ãá àìi`n ,mipniqa Ð?dtxh

xerd"a opixn`ck ,d`nhn dpi` dhegy

Ð "dndad on" :(a,gkw oileg) "ahexde

dpi` dzvwne d`nhn dnda zvwn

.dhgyy dtxh Ð ef efi`e ,d`nhnäìáðÐ

`ped axck ,dl opiwfgn dhegy zwfga e`lc

.oiwxitaøåñéà ú÷æçá äééçá äîäáÐ

m` ,jkld .igd on xa` meyn dxeq` ixdy

lr dcinrdl z`ae ,dhigya wtq clep

cnrd xne` dz` xac lka ixdy ,dzwfg

leki oi`y ,dlgzn didy ezwfg lr xac

xne` z`vnp Ð wtq ici lr dpnn d`ivedl

dzid xeqi` zwfga ixdy .dxeq` ef dnday

`ny dxizdl `a dz` wtqne ,dlgz

cr ,wtqn dpxizz l` Ð ie`xk dhgyp

.ie`xk dhgypy jl rceiyäîá êì òãåéù ãò øúéä ú÷æçá àéä éøä äèçùð
äôøèðclep `zydc ,ibltinw dizlinc `yixae .dpin `wtp i`n yxtn onwle Ð

.aexd hgyp `l `ny Ð dhigya wtq epløåñéà ú÷æçá øáñ øîoey`xd Ð

dzn ixd Ð dl zinwen dhegy dpi`y zwfgac oeike .dhegy dzid `ly ,zcner

.d`nhneïðéøîà øåñéà ú÷æçá øáñ øîå.dhigy mcew dxq`py `ed dlik`le Ð

ïðéøîà àì.d`nhn dpi` igd on xya ixdy Ðäøúåä äèçùð àîéðåoeylc Ð

.ezwfg lr xac cnrd `nipc ,wtq xaca `l` jiiy `l dwfgàúåòéø äá ãéìéúéàã áâ ìò óàãxg`la ezelzl yie ,da did dhigy mcew wtq ,zetixh wtq da clepy Ð

.dxyke ,dhigy xg`la opilze ,dtxh dpi` dnda mzqc ,xzid zwfg` dl opinwen Ð dhigyåäðúéì àä ìèð`ki` `wtq i`ne ,`zerix mey eda opifg `le Ð?ïðéùééç éî
á÷ð íå÷îá àîù.`ed zetxh xyr dpenyn cg` oiwcd eawpc .dtxhe eipiy ea qipkdy ,`zyd dil inxz` dlgz ea didy Ðø÷ðî.frla h"exw* ,miawp oeyl Ð
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êãéàåo`kn .igiky gkyn eag xa ia oilitz :(a,hk `rivn `aa) xn`ck Ð ogiky ipd

did edil` epiaxy .ogipnyk oilitz mei lka xeywl jixv oi`c mz epiax wcwcn

odilr jxan izni`n oilitz :(a,dl zegpn) "dax unewd"a xn`wcn ,oxyewl jixvn

ewcdny wecid epiid dxiyw `iddc d`xp mz epiaxle .dxiyw zry cre dgpd zryn

,"ea dxeyw `ily" (a,ek dcp) enk ,ey`x aiaq

i`c ."alkk ea dxeyw" (`,d dxf dcear) enke

?eag xa lv` jli mei lka ike ynn dxiyw

(`,fv oiaexir) "oilitz `vend" yixac :cere

,zaya oilitz ly xyw xeywl xeq`c rnyn

zepyi :opixn`wc .`niiw ly xyw iedc meyn

:`xnba yxtne ,`l zeycg la` ,bef bef oqipkn

ieyr did m`e .zexyewn opi`y ixw zeycgc

xyw ied `l ok m` Ð mei lka xizdle xeywl

.`niiw ly

åäìåë:opzc xewr :qxhpewa yxit edpipz

.zxbxbd z` wqte hyed z` hgy

leqt dfc ,dhigy zekldl jiiy df oi`c :dnize

zekld x`yl inc `le ,ehgy `ly iptn

dnebt oikqa hgyy ixii`c :xnel yie !dhigy

dleqte .zxbxbd z` wqt `xwp dfe ,lbna e`

opzck ,oiwpeg `l` oihgey oi`c meyn ied

.'ek dxibnde lbnd on ueg :(a,eh oileg) oiwxita

oniqd xwrpy Ð xewr :yxit zelecb zekldae

df oipr dnc :dnize .enewnn ueg hgype

`l` ,melk dyr `l `lde ?dhigy zekldl

,oikqa ehgy elit`e .eil`n hnyp oniqdy

ixii`c :xnel yie !dnxbd mrhn dil wetiz

edlek"e .ehgy jk xg`e oniqd hnypyk

"mcd ieqk" wxta opzcn epiid xn`wc "edpipz

.zeqkln xeht xwrnde xgepd :(`,dt oileg)

,dhigy dia `ipdn `lc `hiyt :xn`z m`e

zelecb zekld ixacl :xnel yie !sxhp xaky

ipiqn dynl dkld oky `l` ,`id dtxh e`l

ueg hnypd heny oniqa zlren dhigy oi`c

ser elit`e .dpwa oia hyea oia ,exeaig mewnl

oi` cg`d hnyp m` ,cg` oniqa exykdy

epi` dnle :xn`z m`e .ipya zlren dhigy

oikqa zxbxbd wqt dhigy zeklda dpen

:xnel yie ?qxhpewd yexitl dpeny enk ,dnebt

.wpeg `l` epi`y ,dhigy o`k oi` mzdc

dheny dpen epi`y ,`gip qxhpewd yexitle

jixv oi`e ,dhgyy dtxh iedc ,zelecb zekldc

yexitl xewr `zyd ied `l ,edine .exikfdl

ody dhigy zekld x`y oirn zelecb zekld

`l` dhigyd seba epi` xewre ,dhigyd seba

xgep" oeyl dyw zvw mbe .xwrpy oniq hgeyy

oi`e oniqd xwrn `l` epi`y rnyn ,"xwrne

enk ,xewira ezziny wx ,zxg` dhigy dyer

dywy dne .zn did `l jkay ,ok epi`e .dxigpa

,"zetxh el`" wxtne qxhpewd yexitl onwln

enewna cg` lk yxt` zelecb zekld ayiile

.jxazi myd zxfraéãës`e mkg gah xewia

opixryn dphw oikqe dlecb oikq yiy it lr

.x`ev `lnk x`evl uege x`ev `lnk da yiy oikqa dnda lkläøåñàådlik`a

.dlap zeyrl exingd `l `ziixe`cn `ixye ,xity hgey minrt aexc meyn

øîàmewna `ly daxd miawp my yi elit`e awp awp mewna `ny oiyyeg oi` dil

`kid (`,hn oileg) opixyknc ikid ik ,a`fa edlek opilzc `xazqn eipiy

.`gahc `ci `ynynnc
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oileg(iyily meil)

àkéà àîø÷ énð éàléòî,wc mexw yi algd lrn mb `ld -recne ¥¦¨¥©¦§¨¨¦¨
lr aefi algdy yygn xg` xya lrn milqkd zetkl epxq`
zvxzn .xyal `eal algdn rpene wiqtn mexwd ixd ,xyad

:`xnbdàçaèc àãé àLîLîîc éãéiàgahd ciy jezn - ©§¥¦§©§§¨§¨§©¨¨
,dndad jezig zrya milqka zynynnúzôîeze` xxetzn - §©©

algd lry wc mexwgpend xyal algd zaif rpen epi` jkitle ,
.eizgzn

mixaca zewqerd ax mya dcedi axn e`aedy zexnind xg`
mixac ax mya dcedi axn `xnbd d`ian ,mda aiig gahdy

:dhigyd oiprn mb mda yie ,mda aiig mkg cinlzyáø øîàå§¨©©
éøö íëç ãéîìz ,áø øîà äãeäéãBîìiL Ca eici z` on`lìLäL §¨¨©©©§¦¨¨¨¦¤¦§§¨

áúk ,íéøácayi m`a eny z` mezgl rciy ick ,daizkd zxev - §¨¦§¨
.xhya cr zeidl el oncfi e` oicaäèéçL.hegyl zrcl -äìéîe §¦¨¦¨

.lenl zrcl -
:mitqep mixac dyly enyn siqed ax ly xg` cinlzàéððç áøå§©£©§¨

,øîà áøc déîMî àéîìL øazrcl mb jixv mkg cinlzóà ©§¤§¨¦§¥§©¨©©
xeywlïéléôz ìL øL÷ze` zxeva zepne`a ieyr `edy ,y`x ly ¤¤¤§¦¦
.z"lcíéðúç úkøáe-cr oi`eyipd zekxa raya envr libxiy ¦§©£¨¦

.axr oebipa oxne`l rcie ,dt lr odly gqepd rciyúéöéöå-rcil §¦¦
.cbad spka zivivd iheg xeywl

:`xnbd zx`anCãéàåi ax -xaeq ,el` mixac dpn `ly dced §¦¨
cïçéëL éðäcinz miievn ,zivive mipzg zkxa ,oilitz xyw - ¨¥§¦¨

.envrn mda iwa mc` lky ,cenil mikixv mpi`e
:dhigy zekld zrici iabl dcedi axn sqep xn`näãeäé áø øîàå§¨©©§¨

çaè ìk ,ìàeîL øîà[hgey-]øeñà ,äèéçL úBëìä òãBé BðéàL ¨©§¥¨©¨¤¥¥©¦§§¦¨¨
,BúèéçMî ìBëàì.dkldk hgy `l `ny yygnúBëìä ïä elàå ¤¡¦§¦¨§¥¥¦§

äèéçL:dleqt ezhigy ,mda xdfp epi`y inyäéiäL .àdwqtd - §¦¨§¦¨
.dhigyd rvn`a dpzndeäñøc .áici lr ,zg` zaa dhigy - §¨¨

zkled `ll x`evd lr gka oikqd wgecy e` ,y`xd z` fizny
.oikqd z`adeäãìç .âx`evd jezl oikqd z` agz hgeydy - £¨¨

zgz dpenh dzid oikqdy ote`a hgye ,mipniqd zhigy iptl
.xerdäîøâä .ãdhigyl xykd mewnl uegn d`vi oikqdy - ©§¨¨
x`eva.øewéòå .äoebk ,dhigy `ll mipniqdn cg` jzge xwry - §¦

jtidl e` ,xwr zxbxbd z`e oikqa hyed z` hgyy.
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`lde ,ef d`xeda l`eny ©¨©§©¨
eäðéðz eälekmileqtay ,zeipyna zeyxetn dhigyd zekld lk - §¨¦§

epi`y iny i`ceae ,dpnn lek`l xeq`e ,dliap ziyrp dndad dl`
:`xnbd zvxzn .ezhigya lapn mdilr citwne rceiàëéøö àì- Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,eprinydl l`eny jxved `lèçMLepi`y df gah ¤¨©
dhigy zeklda iwaìLå íézL eðéðôìe ,íéîòt Lminrtd lka §¨¥§©¦§¨§¨¦

øétL èçLenvr oial epia zg` mrt hgy eiykre ,ie`xke dti - ¨©©¦
,edepi`xy `laèçL énð éàä øétL èçL Cãéàcî àîéúc eäî©§¥¨¦§¦¨¨©©¦©©¦¨©

øétLef ixd dti hgy zehigyd oze` z`y jkn xn`z `ny - ©¦
hgy ef dhigy mb i`ceae ,dzkldk dhigya zepnein eiciy dgked

,dpnn lek`l xzen didie ,oickïì òîLî à÷y ,l`enyàìc ïåék ¨©§©¨¥¨§Ÿ
øîb,dhigyd z` lqet dn rcei epi`e dhigy zekld cnl `ly - ¨©

òãé àìå ñéøãå éäLc ïéðîéæepi`e qxec e` ddey `edy minrt - ¦§¦§¨¥§¨¦§Ÿ¨©
jenql oi` jkitle .zeliap lik`n `vnpe ,ok zeyrl xeq`y rcei
dbbya xeari zxg` mrtay okzi ixdy ,epiptl dti hgyy dn lr

.dhigyay mileqtdn cg` lr
:dhigy ipica ztqep dkldçahä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥©©¨

hgeyd -éøö,äèéçL øçàì íéðîéña ÷BcáiL Cm`d ze`xl ¨¦¤¦§§¦¨¦§©©§¦¨
.ie`xk maex ehgyp

:`xnbd dgikenàðéðz énð ïðà óà ,óñBé áø øîàoldl dpyna ¨©©¥©£¨©¦¨¦¨
(.al),ääL íà ,øîBà ïBòîL éaøxeriy dhigyd rvn`a hgeyd ©¦¦§¥¦¨¨
onf,øewéa éãkeze` edne .'diidy' oicn dleqt ezhigy ixd §¥¦

,'xewia'ïéðîéñ øewéa éãk åàì éàîxeriy ick dpeekd oi` m`d - ©¨§¥¦¦¨¦
.ozkldk ehgyp m` ze`xl dhigyd xg` mipniqd zwica ly onfd

.l`eny ixack ,dhigyd xg` mipniqa miwceay epl ixde
:iia` dgec,àì ,éiaà déì øîà`l`éãk ,ïðçBé éaø øîà éëä ¨©¥©©¥Ÿ¨¦¨©©¦¨¨§¥
íëç øewéaxird mkgl jli hgeydy icka yexcd onfd xeriy - ¦¨¨

:df yexit lr `xnbd dywn .dpwcaie oikqd z` el d`xieïk íà¦¥
,epl`yie mkgl jliy onfd jynk `ed zlqetd dwqtd onf xeriyy

ixdéøác zúðì EíéøeòéL,leqtl dey xeriyd oi`y `vnp - ¨©¨§¨¤§¦¦
minrty ,mkgdn ewegix itk cg` lkl onfd xeriy dpzyny
minrty okzi `le ,aexw `edy minrte hgeyd on wegx mkgdy
.xeriyd eze`a `id dxiyky minrte ef dpznda dhigyd zlqtp

:`xnbd zvxzníëç çaè øewéa éãk àlàoikqd zwica onfk - ¤¨§¥¦©¨¨¨
`ed ixd f`y ,epnn mkg xira oi`e mkg cinlz `edy hgey ici lr
kq zwica ly reaw xeriy `ede .dnebt epikq m`d envra wceaoi

ezhigy ,df xeriy ick hgeyd ddy m`y ,dkild ly onf `ll
zwica oicl oerny iax ixacn dgked oi` mewn lkne .dleqt

.oikqd zwicaa `l` dfa xaic `ly ,dhigyd xg` mipniqd
xg`l mipniqa wecal jixv hgeydy oica weqrl zxfeg `xnbd

:`xnbd dpc .dhigyd÷ãa àì,mipniqd z` hgeydéàîoic dn - Ÿ¨©©
.carica ,zhgypd dndadéaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©§¦§¦©¦
,øîà éàpé éaøa øæòìàk dpic ef dnda,äìéëàa äøeñàå äôøè ¤§¨¨§©¦©©¨©§¥¨©£¨©£¦¨

mle` .dliap z`neh dl oi` j`,àðz àúéðúîadhgypy dnday §©§¦¨¨¨
`id ixd dipniqa wca `leäìáð,dxenbdànèîes`.àOîa §¥¨§©§¨§©¨

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .mzwelgn dielz dna - §©¨¦§§¥
:`xnbdãaixaøîàc ,àðeä áø,`ped axú÷æça äéiça äîäa §¦©¨§¨©§¥¨§©¤¨§¤§©
øeqéàigd on xa`Eì òãeiL ãò ,úãîBòze`cea,äèçLð äna ¦¤¤©¤¦¨©§©¤¦§£¨

wtq lka oky ,dxeq` dndad ixd dhigya wtq clep m` okle
eavna didy itk xacd z` cinrdl ep` mixne` epl xxerznd
dndad dzid ,da miwteqn ep`y dhigyd cry oeikne ,mcewd
`id oiicry mixne`e dzwfga dze` micinrn ep` ,xeqi` zwfga

m` j` .ie`xk dhgypy xexiaa rcep `l cer lk ,dxeq`äèçLð¦§£¨
,dtixh `id m` wtq yiy `l` ,ie`xkãò ,øzéä ú÷æça àéä éøä£¥¦§¤§©¤¥©

Eì òãeiLxexiaa.äôøèð äna:`xnbd zx`anøîly `pzd - ¤¦¨©§©¤¦§§¨©
`ziixadàîéé÷ øeqéà ú÷æça ,øáñzwfga zcner `ld dndad - ¨©§¤§©¦©§¨

,oick dhgyp `ly xnel mileze xeqi`àzLäåixdàéä äúî §©§¨¥¨¦
oick `yna d`nhn `id `linn oky oeike ,epiptl`id ixdy ,dliap

.dhigy `la dzny dnda lkkøîei`pi iaxa xfrl` iax -,øáñ ©¨©
,ïðéøîà àì äàîeè ú÷æça ,ïðéøîà øeqéà ú÷æçayiy xnelk §¤§©¦©§¦¨§¤§©§¨Ÿ©§¦¨

dze` micinrn dlik` xeqi` oiprly ,envr ipta oic lk lr oecl
oiprl j` ,dlik`a dxeq` dzid diigay iptn ,dxeqi` zwfga
epi` igd on xya ixdy ,d`nh dzid `l diigay oeik ,d`neh

.z`nhnd dliapk zwfgen dpi` eiykr s` ,`nhn
:mda dpce `ped ax ixac z` d`ian `xnbd,àðeä áø øîà ,àôeb¨¨©©¨

,äèçLð äna Eì òãeiL ãò úãîBò øeqéà ú÷æça äéiça äîäa§¥¨§©¤¨§¤§©¦¤¤©¤¦¨©§©¤¦§£¨
.äôøèð äna Eì òãeiL ãò úãîBò øzéä ú÷æça ,äèçLð`xnbd ¦§£¨§¤§©¤¥¤¤©¤¦¨©§©¤¦§§¨

ote`a mixen` 'zcner xzid zwfga dhgyp' `ped ax ixacy dpian
:`xnbd dywn .xeqi` wtq mey clep `ly,'äøzeä äèçLð' àîéìå§¥¨¦§£¨§¨

yiy xaca wx jiiy dwfg oeyl ixdyeze` micinrny xnel ,wtq ea
`ped axl did dndad ly dzexyka wtq oi`y o`k j` ,ezwfg lr

.dlik`l dxzed dhgypy oeiky xnel
:`xnbd zvxznda ãéìéúéàc áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§©©©§¦§§¦¨

àúeòéødlelrd daiq dndaa dclep dhigyd xg` m` s`y - ¥¨
`id ixd diiga dyrp eli`y men da `vnpy ,xnelk ,dtixhdl
xg`l e` miign df men da rxi` m` mircei ep` oi`e ,dtixh
`id ixd ,zexyka dhgypy epl i`cey oeiky mixne` dfa ,dhigyd
milez jkitle ,dtixh dpi` dnda mzq ixdy ,xzid zwfga zcner

.dlik`l dxiyk dndade ,dhigyd xg` dyrp df xacy
ax dxede ,dhigy xg`l rx`y dtixh wtql `nbec d`ian `xnbd

:xzidl zelzl `peddépéî àòáãkl`yy itk -áøî àaà éaø §¦§¨¦¥©¦©¨¥©
,àðeädzhigy xg`y dndaìèðå áàæ àaz`éðadíéòî,dly ¨¨§¥§¨©§¥¥©¦
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oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

éîð éàìéòîel oi`y alg oi`y ,wiqtn `nxw `ki` xya iab lr edl sigq ik Ð

.dlrnln wc mexwàùîùîî.x"iipn* Ðúúôî"mizt dze` zezt" oeyl Ð

.(a `xwie)áúë.zecrl e` ,oica ayi eli` eny mezgl rciy ,aezkl ÐäèéçùÐ

.dizeklda iway elit` ,jkl eci on`lïéìéôú ìù øù÷ieyry ,zepne` ea yi Ð

o"iyd .icy da d`xp `diy ,z"ilc ze` enk

drevxe ,o"iy oirk xtzd ihnwa dwewg

ieyr xywde ,c"ei oirk dielze dletk dphw

.'c oirkïçéëù éðäzkxae zivive oilitz Ð

mda oi`iwa lkd jkld ,xicz oiievn mipzg

.mda iwa didi envrny ,cenil oikixv oi`e

øå÷éòå äîøâä äãìç äñøã äééäùwxta Ð

Ð (`,al oileg) diidy .edlekl opz "hgeyd"

fizde hgy .'ek dnda zhigy ick ddy m`

epiid Ð `iade jiled `ly ,zg` zaa y`xd

ixd Ð zxbxbd wqte hyeed hgy .dqxc

,dclg ied Ð oikqd z` cilgdy e` .xewir

jezn hgeyd .oixega daegzd ef dclegk

dl yxtn mzde .dnxbd ied Ð zrahd

z`vl eci rixkny Ð dnxbd oeyle .lif`e

lwey did" enke ,dhigy xykd mewnn ueg

`aaa drxkd iab "einexib el ozep oira oir

.(a,gt) `xzaïðú åäìåëwxt oizipzna Ð

oi`y oeike .oda zlapzn dnday "hgeyd"

ike .lek`l xeq`c `hiyt Ð oda iwa

`z` oizipzn `ed `xen`c l`eny

opireny`l?.zcnere diepy dpynd xaky

òãé àìå,ok zeyrl xeq`y rcei epi` Ð

.epl dlik`neøå÷éá éãë ääù íà`ede Ð

.diidy xeriyïéðîéñ øå÷éá éãë åàìÐ

.xewia zxez oda yi :`nl`mkg xewia ick

ze`xdl jixv gahdy .oikqd wecal Ð

,mkgd ceak iptn xird mkgl oikqd

iwa gahdy ab lr s` ,(a,i) onwl opixn`ck

.dwica zekldaêéøáã úúð ïë íà
íéøåòéùì,gahdn wegx mkgdy minrt Ð

.aexw `edy minrtíëç çáèhgeydy Ð

,xnelk .epnn xira `lten oi`e mkg cinlz

oikq zwica ziidya `l` xeriyd ielz `l

.dicegl÷ãá àìi`n ,mipniqa Ð?dtxh

xerd"a opixn`ck ,d`nhn dpi` dhegy

Ð "dndad on" :(a,gkw oileg) "ahexde

dpi` dzvwne d`nhn dnda zvwn

.dhgyy dtxh Ð ef efi`e ,d`nhnäìáðÐ

`ped axck ,dl opiwfgn dhegy zwfga e`lc

.oiwxitaøåñéà ú÷æçá äééçá äîäáÐ

m` ,jkld .igd on xa` meyn dxeq` ixdy

lr dcinrdl z`ae ,dhigya wtq clep

cnrd xne` dz` xac lka ixdy ,dzwfg

leki oi`y ,dlgzn didy ezwfg lr xac

xne` z`vnp Ð wtq ici lr dpnn d`ivedl

dzid xeqi` zwfga ixdy .dxeq` ef dnday

`ny dxizdl `a dz` wtqne ,dlgz

cr ,wtqn dpxizz l` Ð ie`xk dhgyp

.ie`xk dhgypy jl rceiyäîá êì òãåéù ãò øúéä ú÷æçá àéä éøä äèçùð
äôøèðclep `zydc ,ibltinw dizlinc `yixae .dpin `wtp i`n yxtn onwle Ð

.aexd hgyp `l `ny Ð dhigya wtq epløåñéà ú÷æçá øáñ øîoey`xd Ð

dzn ixd Ð dl zinwen dhegy dpi`y zwfgac oeike .dhegy dzid `ly ,zcner

.d`nhneïðéøîà øåñéà ú÷æçá øáñ øîå.dhigy mcew dxq`py `ed dlik`le Ð

ïðéøîà àì.d`nhn dpi` igd on xya ixdy Ðäøúåä äèçùð àîéðåoeylc Ð

.ezwfg lr xac cnrd `nipc ,wtq xaca `l` jiiy `l dwfgàúåòéø äá ãéìéúéàã áâ ìò óàãxg`la ezelzl yie ,da did dhigy mcew wtq ,zetixh wtq da clepy Ð

.dxyke ,dhigy xg`la opilze ,dtxh dpi` dnda mzqc ,xzid zwfg` dl opinwen Ð dhigyåäðúéì àä ìèð`ki` `wtq i`ne ,`zerix mey eda opifg `le Ð?ïðéùééç éî
á÷ð íå÷îá àîù.`ed zetxh xyr dpenyn cg` oiwcd eawpc .dtxhe eipiy ea qipkdy ,`zyd dil inxz` dlgz ea didy Ðø÷ðî.frla h"exw* ,miawp oeyl Ð

àîù
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êãéàåo`kn .igiky gkyn eag xa ia oilitz :(a,hk `rivn `aa) xn`ck Ð ogiky ipd

did edil` epiaxy .ogipnyk oilitz mei lka xeywl jixv oi`c mz epiax wcwcn

odilr jxan izni`n oilitz :(a,dl zegpn) "dax unewd"a xn`wcn ,oxyewl jixvn

ewcdny wecid epiid dxiyw `iddc d`xp mz epiaxle .dxiyw zry cre dgpd zryn

,"ea dxeyw `ily" (a,ek dcp) enk ,ey`x aiaq

i`c ."alkk ea dxeyw" (`,d dxf dcear) enke

?eag xa lv` jli mei lka ike ynn dxiyw

(`,fv oiaexir) "oilitz `vend" yixac :cere

,zaya oilitz ly xyw xeywl xeq`c rnyn

zepyi :opixn`wc .`niiw ly xyw iedc meyn

:`xnba yxtne ,`l zeycg la` ,bef bef oqipkn

ieyr did m`e .zexyewn opi`y ixw zeycgc

xyw ied `l ok m` Ð mei lka xizdle xeywl

.`niiw ly

åäìåë:opzc xewr :qxhpewa yxit edpipz

.zxbxbd z` wqte hyed z` hgy

leqt dfc ,dhigy zekldl jiiy df oi`c :dnize

zekld x`yl inc `le ,ehgy `ly iptn

dnebt oikqa hgyy ixii`c :xnel yie !dhigy

dleqte .zxbxbd z` wqt `xwp dfe ,lbna e`

opzck ,oiwpeg `l` oihgey oi`c meyn ied

.'ek dxibnde lbnd on ueg :(a,eh oileg) oiwxita

oniqd xwrpy Ð xewr :yxit zelecb zekldae

df oipr dnc :dnize .enewnn ueg hgype

`l` ,melk dyr `l `lde ?dhigy zekldl

,oikqa ehgy elit`e .eil`n hnyp oniqdy

ixii`c :xnel yie !dnxbd mrhn dil wetiz

edlek"e .ehgy jk xg`e oniqd hnypyk

"mcd ieqk" wxta opzcn epiid xn`wc "edpipz

.zeqkln xeht xwrnde xgepd :(`,dt oileg)

,dhigy dia `ipdn `lc `hiyt :xn`z m`e

zelecb zekld ixacl :xnel yie !sxhp xaky

ipiqn dynl dkld oky `l` ,`id dtxh e`l

ueg hnypd heny oniqa zlren dhigy oi`c

ser elit`e .dpwa oia hyea oia ,exeaig mewnl

oi` cg`d hnyp m` ,cg` oniqa exykdy

epi` dnle :xn`z m`e .ipya zlren dhigy

oikqa zxbxbd wqt dhigy zeklda dpen

:xnel yie ?qxhpewd yexitl dpeny enk ,dnebt

.wpeg `l` epi`y ,dhigy o`k oi` mzdc

dheny dpen epi`y ,`gip qxhpewd yexitle

jixv oi`e ,dhgyy dtxh iedc ,zelecb zekldc

yexitl xewr `zyd ied `l ,edine .exikfdl

ody dhigy zekld x`y oirn zelecb zekld

`l` dhigyd seba epi` xewre ,dhigyd seba

xgep" oeyl dyw zvw mbe .xwrpy oniq hgeyy

oi`e oniqd xwrn `l` epi`y rnyn ,"xwrne

enk ,xewira ezziny wx ,zxg` dhigy dyer

dywy dne .zn did `l jkay ,ok epi`e .dxigpa

,"zetxh el`" wxtne qxhpewd yexitl onwln

enewna cg` lk yxt` zelecb zekld ayiile

.jxazi myd zxfraéãës`e mkg gah xewia

opixryn dphw oikqe dlecb oikq yiy it lr

.x`ev `lnk x`evl uege x`ev `lnk da yiy oikqa dnda lkläøåñàådlik`a

.dlap zeyrl exingd `l `ziixe`cn `ixye ,xity hgey minrt aexc meyn

øîàmewna `ly daxd miawp my yi elit`e awp awp mewna `ny oiyyeg oi` dil

`kid (`,hn oileg) opixyknc ikid ik ,a`fa edlek opilzc `xazqn eipiy

.`gahc `ci `ynynnc
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øîà ?àì Bà ,á÷ð á÷ð íB÷îa ànL ïðéLééç éî¦¨§¦©¤¨¦§¤¤¨©¨£©
:déáéúéà .á÷ð á÷ð íB÷îa ànL ïéLLBç ïéà :déì¥¥§¦¤¨¦§¤¤¨©¥¦¥
íéçéèáàa øwðîä øaëòå ,äðàúa øwðîä øBtö äàø̈¨¦©§©¥¦§¥¨§©§¨©§©¥©£©¦¦
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oileg(iyily meil)

á÷ð íB÷îa ànL ïéLLBç,ygp ici lr mcewn ixta didyá÷ð §¦¤¨¦§¤¤¨©
yygn ,epnn milke` oi` ygpd ekypy ixte ,xakrd e` xetivd
`le ,'awp awp mewna `ny' oiyyegy gkene .ixta qx` lihd `ny

.miaewp mxifgde miirn ipa lhpy a`fa `ped ax wqty itk
déì øîà,`a` iaxl `ped axúénãî à÷ éîyygì àøeqéàyyg ¨©¥¦¨§©¥¦¨§
,àzðkñ`ld,éðàL äðkñdpkq yyg yiy mewna mixingn oky ©©§¨©¨¨©¦

.xeqi` wtqan xzei
:`xnbd dywnàðL éàî ,àáø déì øîàillk `lde ,xeqi`n dpkq ¨©¥¨¨©§¨

c ,mdipya miey zewitqdàzðkñ ÷ôñda mikled,àøîeçìe÷ôñ §¥©©§¨§§¨§¥
énð àøeqéàda mikled,àøîeçì`ny' miyyeg dpkq oiprly oeike ¦¨©¦§§¨

.jkl yegl yi xeqi` oiprl s` ,'awp awp mewna
:`ax ziiyew lr dywn iia`ïéa éðàL àìå ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥§Ÿ©¦¥

àzðkñì àøeqéà,dpkq wtql xeqi` wtq oia welig oi` ike -àäå ¦¨§©©§¨§¨
eléàclepíéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñy `ed oicd,øBäè B÷éôñ ¦§¥§¨¦§¨©¦§¥¨

,d`neh my yi `ny miyyeg oi`e÷ôñ eléàåa yiyïéleâî íéî- §¦¨¥©¦§¦
lihde ygp mdn dzy `ny yyg yie ,ieqik `ll dlila ex`ypy

y `ed oicd ,qx` mda.ïéøeñàdpkq wtqa minkg exingdy ixd £¦
.xeqi` wtqan xzei

:iia` zkxit z` dgec `axdéì øîà,`axíúäd`neh wtqa - ¨©¥¨¨
,miaxd zeyxayäèBqî dì éøéîb àúëìäda dxzdy dy` - ¦§§¨§¦¥¨¦¨

ok` m` wtqy s`y ,enr dxzzqpe ,ipelt mr xzqz `ly lrad
micnl dfne ,i`ce d`nhp eli`k wtqn dxezd dzxq` ,d`nhp

,micnel jke .lwdl miaxd zeyxa d`neh wtqyäèBq äîdpi` ©¨
`l` zxq`p,ãéçiä úeLøa,xzq mewn epi` miaxd zeyx ixdy ¦§©¨¦

,dxizq ly oic ea jiiy `leóàwtqäàîeè`l` `nh epi`úeLøa ©§¨¦§
,ãéçiädnn z`f micnele .xedh ewitq miaxd zeyxa la` ©¨¦

`ide' 'd`neh' oeyla dlral dheqd xeqi` z` dxezd d`ivedy
'd`nhp(bi d xacna),d`neh wtq lka dey df oicy cnll `ay ,

oicn cenll jl oi` mewn lkne .xedh wtqd miaxd zeyxay
ep` dnvr d`neha daxc` ixdy ,`ed lw xeqi` wtqy d`nehd
miaxd zeyxay dn jgxk lre ,`nh wtqd cigid zeyxay mi`ex

edh.cala df oiprl aezkd zxifbn `ed x
xzei xeqi` wtqa minkg eliwdy xg` mewnn dywn `xnbd

:`ax ixack `ly ,dpkq wtqan,éîéL áø áéúî,dpyna epipy ¨¦©¦¦
õøLdidy ezribpa `nhnd znäcìeçå ,äcìeç éôaefúëläî ¤¤§¦§¨§§¨§©¤¤

úBøkk éab ìòzexedhòâð ÷ôñ ,äîeøz ìLditay uxyd ©©¥¦¨¤§¨¨¥¨©
,zexkka,òâð àì ÷ôñy `ed oicdøBäè B÷éôñzeyxa elit` ¨¥Ÿ¨©§¥¨

,iniy ax miiqn .cigid÷ôñ eléàåa yiyïéleâî íéîdzy m`d §¦¨¥©¦§¦
,`l e` qx` mda lihde ygp mdn.ïéøeñàminkg exingdy ixd £¦

.xeqi` wtqan xzei dpkq wtqa
:`xnbd zvxznäèBqî dì éøéîb àúëìä énð íúädf oic mb - ¨¨©¦¦§§¨§¦¥¨¦¨

,dheqn cnlpd `ed aezkd zxifbäèBq äîdxezd dxingdy ©¨
`id ixd ,dwitqa,ìàMéì úòc da LiL øácmc` `id dheq ixdy ¨¨¤¥¨©©¦¨¥

,`l e` d`nhp m` dze` le`yl ozipe ,zrc xaénð àëä óàmb - ©¨¨©¦
a wx `nhl mixingn ,d`neh wtq lka o`kúòc Ba LiL øác̈¨¤¥©©

,ìàMéì`nhp m` el`yl ozipy mc`a rxi` d`nehd wtqy epiidc ¦¨¥
rbp m` wtq yie dliap e` uxyl jenqa mc` xary oebke ,`l e`
zxifbn zexedh ,l`yil zrc oda oi`y elld zexkk la` ,mda
wtqa lwdl dfn cenll oi` mewn lkne .cigid zeyxa s` aezkd
x`yl `le cala df oiprl aezkd zxifbn `ed cgein oicy ,xeqi`

.xeqi` wtq
xzei xeqi` wtqa minkg eliwdy xg` mewnn dgiken `xnbd

:dpkq wtqan,òîL àz ,éMà áø øîà,`ziixa epipyúéçBìö ¨©©©¦¨§©§¦
dnec` dxt xt` mda axrl ick oirnd on miig min de`lny

,exdhl zn `nh lr mzefdledçépäL`idykdàöîe àáe ,äleâî ¤¦¦¨§¨¨§¨¨
,äàîè ,äqeëî,oiwyne oilke` mzribpa mi`nhneøîBà éðàL §¨§¥¨¤£¦¥

`ny yeglì ñðëð àîè íãàdqéëå ,íLjk ab`e zigelvd z` ¨¨¨¥¦§©§¨§¦¨
m`e .d`nihe da rbpdçépäef zigelvldàöîe àáe äqeëî ¦¦¨§¨¨§¨¨

íà ,äleâîe xie`a dielz zigelvd oi`ì äcìeç äìBëéúBzL §¨¦§¨§¨¦§
ìàéìîb ïaø éøáãì Lçð Bà ,äpnî,lqet ygpd s`y xaeqyBà ¦¤¨¨¨§¦§¥©¨©§¦¥

äìéla ìè da ãøiLel` lka ,mina axrzpeäìeñt,dxt xt`l ¤¨©¨©©©§¨§¨
znd lr mda zefdln mind z` milqet el` mixacy,oi` mle`

mc` da rbpy miyyeg oi`y ,mi`nhn mpi`e mi`nh mind,`nh
oi` miwyne milke`a el` min erbp m` okle ,jenqa x`eaiy itk

.mze` mi`nhníòh äî éåì ïa òLBäé éaø øîàåoiyyeg oi`y §¨©©¦§ª©¤¥¦©©©
,d`nihe dieqik dlib `nh mc` `ny
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oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

á÷ð íå÷îá àîù.zeytp zpkq meyn xeq`e ,awp ygp ly Ðúåùøá äàîåè ÷ôñ
øåäè å÷ôñ íéáøä.onwl yxtnck Ðïéìåâî íéî ÷ôñoilebn ex`ypy min Ð

.ixiq`c ol `niiwe ,dzy `l wtq ygp odn dzy wtq ,dlilaäéì éøéîâ àúëìä
äèåñîcigid zeyxa `dc ,`ed aezkd zxfbe .xedh ewtq miaxd zeyxac Ð

inp `xeqi`c wtq lke ,opilf` `xnegl

.xeari `ny lfinl opira `xnegläèåñ äî
"ipelt mr ixzqz l`" dlra dl `piwy Ð

cg` ,minrt izy "d`nhpe" aizk ,dxzqpe

cr ef dxizqa eilr zxq`py Ð 'ek lral

`l` dpi` dxizq lke .mind dewcaiy

`pngx xq`c `ed mzde .cigid zeyxa

e`lc ,`ixy miaxd zeyxa la` ,`witqn

d`nehc ,opixnb mzdn d`nehe .`id dxizq

.`pngx diixwõøù.zn Ðòâð ÷ôñÐ

.dnexza znd uxydøåäè å÷ôñelit`e Ð

`nl` ,xeq` ielb wtq eli`e ,cigid zeyxa

.`zpkqn `xeqi` ip`yl`yl zrc da yiy

wtqd on dxeq`e ,e`l m` d`nhp m` Ð

.cigid zeyxaìë óàze`neh wtq Ð

oebk ,l`yil zrc oda yiy ina ,zerxe`nd

wtq ,dlap e` uxy [lv`] (la`) xary mc`

,`nh ewtq Ð cigid zeyxa rbp `l wtq rbp

.`l l`yil zrc oda oi`y zexkk la`

úéçåìö,z`hg inl miig min de`lny Ð

eycwzp m`c .xt`a eycwzp `l oiicre

i`nl ipzwc d`nh?ipzil Ð ileqti`l i`

in ikd e`la Ð ipixg` iienhl i` ,"dleqt"

!`yna elit` oi`nhn z`hgäàîèÐ

dleqtc oky lke .oiwyne oilke` d`nhne

.`pngx diixw z`hgc ,md dxdh zelrna diyrn lk `dc ,yeciwläìåëé íà
äðîî úåúùì äãìåç,z`hg ina oilqet opi` mivxyd lk :(b"n h"t dxt) opzc Ð

oax ,zwln :l"v] (ygpd s` xne` l`ilnb oax d`iwn) `idy iptn dclegd on ueg

s` :xne` l`ilnbeyixtde li`edc .lqet `iwnd lkc ,[d`iwn `idy iptn ygpd

,zepey`xd z` zelqet ze`iwnyke ,elqtpe dk`ln oda dyrp ixd Ð zezyl odn

ilzc zi`e .(`,bp) oihib zkqna opixn`ck ,zxg` dk`lna elqtp z`hg inc

`dzy Ð "ilk l` miig min" (hi xacna) aizkc ,opira miig minc meyn `nrh

.`ed oebde izrny df .yeciw mcew xg` ilka dxrie df ilk `lni `ly ,ilka ozeig

úåúùì äãìåç äìåëé íà.xie`a ielz oi`y Ðìàéìîâ ïáø éøáãì ùçð åàÐ

.dclegk ygpd s` xne` `edyäìéìá ìè äá ãøéù åà.dlila cxil lh jxc Ð

äìåñôd`nhn dpi`e ,dl opiwtqn `l d`neha la` .edpip miig min e`lc Ð

.ipixg`íòè äî éåì ïá òùåäé éáø øîàådlib `nh mc` `ny opiyiig `l Ð

mixg` `nhze dze`?
éðôî
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íúäd`neh wtq oixdhnc `dc `kd rnync :dniz Ð dheqn dl ixinb `zkld

xn` :opz (`,fp xifp) "mixifp ipy" wxtac ,dywe .dl opixnb dheqn Ð miaxd zeyxa

i`ian mdipy Ð `nhpy mkn cg` izi`x cg` mdljixte .dxdh oaxwe d`neh oaxw o

miaxd zeyxa d`neh wtq dil dede ,`zlz ixd ediiab i`wc jde mixifp ipy ipdc ,`xnba

oaxw llk `iadl mdl did `le ,xedh ewtqe

izi`x xne`a :ipyne !dxdh oaxw `l` d`neh

?uxiz i`n izk`e .mkipia dwxfpy d`neh

,cigid zeyxa d`neh wtq dil ded `zydc

(a,a) dcp yixa gkenck ,`nh i`ce dil dede

iax xn`wc ,xqg `vnpe ccnpy dewn iab

i`e :cenlzd jixte .oilez cigid zeyxa :oerny

ediiexz ok m`e ?oilez i`n` dl opixnb dheqn

enk ,dxdh oaxw `le d`neh oaxw iziil

,miaxd zeyx iedc jzrc `wlqc `xwirn

epiid i`ce `l` !dxdh oaxw iziilc jixtc

ied ik `cixb d`neh oaxw eziin `lc `nrh

`l` dheqn opitli `lc meyn Ð cigid zeyx

`ly i`ce dfe ,dheq enk zeidl lekiy xac

iedc jzrc `wlqc `xwirn la` .mdipy e`nhp

dxdh oaxw mdipy eziinc `gip Ð miaxd zeyx

dheqn e`lc ,`nhp odn cg`d i`cey ab lr s`

lk opinwenc gkn edl oixdhn `l` ,edl opixnb

opixnb dheqnc :xnel yie !dxdh zwfga cge cg

dwfg `kilc `kid miaxd zeyxa xdhl

,xqg `vnpe ccnpy dewnc `idd ik .dxdhl

dewnd cnrd meyn i`c .dxdhl dwfg `kilc

,ezwfg lr `nh cnrd ,daxc` Ð mly zwfga

opixnbc meyn miaxd zeyxa oerny iax xdhne

opinwen `lc xninl irac `zyde .dheqn

`lc `kide ,dheqn opitli Ð dwfg `ki`c `kid elit` `zpkqa enk dizwfg` xeqi`a

`idde .dwfg gkn wtqn xdhp `l Ð (`,fp) mixifp ipyc `idd ik ,dheqn slinl xyt`

l`yil zrc ea oi`y xac oke .dwfg xza opilf`c ,`kdc `pwqnd itl ied mzdc `kxt

(g"n b"t zexdh) `idd ik ,dwfg `kilc `kid epiid Ð dheqn opitlic ,xedh ewtq iedc

jenq mrhn l`yil zrc ea oi`c meyn xi`n iax xdhnc ,dqird cva `vnpy wepizc

dheqne :xn`z m`e .(a,hiw) zenaia opixn`ck `blte `blt dil `iede ,dwfgl `herin

yi dxzqpe dl `piwc oeik :xnel yie !dxdh zwfg dl zi` dheq `de ?slinl ivn ikid

`nhc ol `pn cigid zeyxa d`neh wtq lk :xn`z m`e .dzwfg dl rxz`e ,xacl milbx

xity opixnbc :xnel yie !dwfg dl rxz` `d Ð dheqn i` ?dxdh zwfg `ki`c `kid

,dzwfg dl rxzi`c ab lr s`c .dizwfg` dl opinwen `le i`cek aezkd d`yrc ,dheqn

wxta opixn`wc `de .d`nh i`ce zeidl dl did `l Ð dzwfg` dl opinwen i` mewn lkn

`pin` ded lcib axcn i`c ,miaxd zeyxa xdhl dheq jixhvi`c (`,hk dheq) "myk"

jixhvi`c xninl ivn ded Ð `nh ewtq miaxd zeyxa elit` l`yil zrc ea yiy xac

epiid `nlic Ð lcib axcn i`c ,dxdhc dwfg `ki`c `kid elit` cigid zeyxa d`nehl

.dxdhc dwfg `kilc `kidäàîèwxt yixae (`,a) `nei yixa `zi`ck ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka dxt dyrn lky ab lr s`c .zigelvd mb :yexit Ð 'ek xne` ip`y

ilk mipa` ilk millb ilka diyrn lky itl ,'ek oi`ian eid dxtd ztixy mcew mini dray :(aÐ` dpyn b wxt) dxt zkqna opzck ,dxtd ztixy mcew epiid ,(`,`k dkeq) "oyid"

rnyn ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka elit`e oiycwn lka :(d"n) "z`hgl qxg ilk `iand" wxt dxt zkqna opzck ,milkd lka miycwn eid dxtd ztixy xg`l la` .dnc`

.(a,fh) zayc `nw wxta opixn`ck ,edpip milk e`l `pin` jzrc `wlq jixhvi` jpde ,milk x`ya oky lkcéðàùwxta oke ,`nh mc`a opilz `kdc :xn`z m`e Ð 'eke mc` xne`

exfbc meyn Ð migqtce `kdc `nrh epiidc :mz epiax xne`e !xedh mc`a opilz scd iab lr dpezpd xkk iab (`,c) dcpc `nw wxta eli`e .ziaa ca`y mecxw iab (a,i) migqtc `nw

mc`a zelzl jiiy Ð `nh scnl rbp ok m` `l` letil xkkl xyt` i`e ,dizgz gpen `nh scny dcpc `iddc :xnel yi cere .exfb `l milke` wtq lr la` ,mi`vnpd milk wtq lr

herine ,dqira oigthn mz epiax yxtny dn itl ,oigthn zewepiz aexc (`,et oileg) "mcd ieqk"c `idda oke ?dlhep did dnl `nh mc` la` .xkkd `nhz `ly oiekzna dlhpy xedh

.dqird z` wepizd `nhi `ly yyeg didy itl ,el ozpy xedh mc`a opilze ,oigthn oi`íà,lqet `iwnd lkc [oey`xd :l"v] (cg`) oeyla qxhpewa yexit Ð zezyl dcleg dleki

ilqtn ixii` yeciw mcew i`c :xnel d`xpe ?diizya `kiiy dk`ln dn ike :eyexitl dywe .zepey`xd zlqet d`iwnyke ,elqtpe dk`ln oda ziyrp ixd Ð zezyl odn yixtde li`ed

g` ilka dxrie df ilk `lni `ly ,ilka ozeig `diy Ð "ilk l` miig min" ied `lc meynmeyn "d`nh" hwpe ,ixii` yeciw xg` i`e .xg` oeyla qxhpewa yxitck ,yeciw mcew x

izy dfi :xn`c (`,t migaf) "zaexrzd" wxtc xfril` iaxk `lce ,xeriy dkixv d`fde ,dlia yi xaqwe .mina axernd oditay wex meyn ilqtin Ð jk xg` yxt`y enk e` ,ilk

mina :xn`c ryedi iaxc `nrh [c"d dxtc h"t] `ztqeza yxtn ikd .xakrd s` siqen `edy ,da ixii` inp xfril` iaxc ,xfril` iaxl enk ,xn`w zg` d`fda dleqt ,inp i` .zeifd

.eit dwyn my oi`y epexb jez mind jteyy epiid ,xyk xbxib m` jkle .mina axernd eit dwyn meyn ilqtne ,dzyiyk `l` ,xfril` iax xn`y enk dHiyk lqt `l oiycewn©¤

.zaexrz mrhn ilqtnc ,dlila lh da cxic `inec ied `zydeåàon ueg z`hg ina oilqet oi` mivxyd lk :(b dpyn h wxt) dxt zkqna `id dpyn Ð l`ilnb oax ixacl ygp

xfril` iaxc meyn Ð "xfril` iax ixacl xakrd s`" `kd `pz `lc `de .xakrd s` :xne` xfril` iax ,`iwn `edy iptn ygpd s` :xne` l`ilnb oax ,d`iwn `idy iptn dclegd

.`ed izenyåàyxetny `ziixad `iadl dil `gip `nye !dpynd o`k `iad `ly dnize ."dleqt" ipzw inp `yixa dxt zkqna dpynac ,ef `id `ziixa Ð dleqt dlila lh da cxiy

"z`hg mc" wxta xn`c o`nl `ki`c meyn Ð "d`nh" `yixa ipzw `ziixaae ,"dleqt" inp `yixa ipz dpynac ab lr s`e .ok epi` dpynae ,"myl qpkp `nh mc` xne` ip`y" da

`tiqa la` .`nh mc`a opilzc oeik ,d`nh dnvr zigelvd mbc meyn ,cere ."d`nh" `yixa ipzw d`neh zngn `a leqtdy itl ,inp i` .oixdhn e`nhpy z`hg in :(`,bv migaf)

.(g dpyn) iriyz wxt dxt zkqna opzck ,elqtpy z`hg inl e`nhpy z`hg in oia welig yi cere .dxedh zigelvd

dzyie

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

úénãî à÷ éî :déì øîà !á÷ð á÷ð íB÷îa ànL ïéLLBç§¦¤¨¦§¤¤¨©£©¥¦¨§©¥
éàî :àáø déì øîà .éðàL äðkñ ?àzðkñì àøeqéà¦¨§©©§¨©¨¨¨¥£©¥¨¨©
!àøîeçì éîð àøeqéà ÷ôñ ?àøîeçì àzðkñ ÷ôñ àðL§¨§¥©©§¨§§¨§¥¦¨©¦§§¨
àäå ?àzðkñì àøeqéà ïéa éðàL àìå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¨¥¥¦¨§©©§¨§¨

íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ eléà¯eléàå ,øBäè B÷éôñ ¦§¥§¨¦§¨©¦§¥¨§¦
ïéleâî íéî ÷ôñ¯àúëìä íúä :déì øîà !ïéøeñà §¥©¦§¦£¦£©¥¨¨¦§§¨

ãéçiä úeLøa äèBq äî :äèBqî dì éøéîb¯óà §¦¦¨¦¨©¨¦§©¨¦©
äcìeç éôa õøL :éîéL áø áéúî .ãéçiä úeLøa äàîeè§¨¦§©¨¦§¦©¦¦¤¤§¦§¨
òâð ÷ôñ ,äîeøz ìL úBøkk éab ìò úëläî äcìeçå§§¨§©¤¤©©¥¦¨¤§¨¨¥¨©

òâð àì ÷ôñ¯ïéleâî íéî ÷ôñ eléàå ,øBäè B÷éôñ¯ ¨¥Ÿ¨©§¥¨§¦§¥©¦§¦
!ïéøeñà¯:äèBqî dì éøéîb àúëìä éîð íúääî £¦¨¨©¦¦§§¨§¦¦¨¦¨©

éîð àëä óà ,ìàMéì úòc da LiL øác äèBq¯øác ¨¨¨¤¥¨©©¦¨¥©¨¨©¦¨¨
úéçBìö :òîL àz ,éLà áø øîà .ìàMéì úòc Ba LiL¤¥©©¦¨¥£©©©¦¨§©§¦

äqeëî dàöîe àáe äleâî äçépäL¯éðàL ,äàîè ¤¦¦¨§¨¨§¨¨§¨§¥¨¤£¦
ì ñðëð àîè íãà :øîBààáe äqeëî dçépä ;äqéëå íL ¥¨¨¨¥¦§©§¨§¦¨¦¦¨§¨¨

ì äcìeç äìBëé íà ,äleâî dàöîeBà ,äpnî úBzL §¨¨§¨¦§¨§¨¦§¦¤¨
äìéla ìè da ãøiL Bà ,ìàéìîb ïaø éøáãì Lçð¯ ¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¤¨©¨©©©§¨

?íòh äî :éåì ïa òLBäé éaø øîàå ;äìeñt§¨§¨©©¦§ª©¤¥¦©©©
éðôî
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oileg(iyily meil)

á÷ð íB÷îa ànL ïéLLBç,ygp ici lr mcewn ixta didyá÷ð §¦¤¨¦§¤¤¨©
yygn ,epnn milke` oi` ygpd ekypy ixte ,xakrd e` xetivd
`le ,'awp awp mewna `ny' oiyyegy gkene .ixta qx` lihd `ny

.miaewp mxifgde miirn ipa lhpy a`fa `ped ax wqty itk
déì øîà,`a` iaxl `ped axúénãî à÷ éîyygì àøeqéàyyg ¨©¥¦¨§©¥¦¨§
,àzðkñ`ld,éðàL äðkñdpkq yyg yiy mewna mixingn oky ©©§¨©¨¨©¦

.xeqi` wtqan xzei
:`xnbd dywnàðL éàî ,àáø déì øîàillk `lde ,xeqi`n dpkq ¨©¥¨¨©§¨

c ,mdipya miey zewitqdàzðkñ ÷ôñda mikled,àøîeçìe÷ôñ §¥©©§¨§§¨§¥
énð àøeqéàda mikled,àøîeçì`ny' miyyeg dpkq oiprly oeike ¦¨©¦§§¨

.jkl yegl yi xeqi` oiprl s` ,'awp awp mewna
:`ax ziiyew lr dywn iia`ïéa éðàL àìå ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥§Ÿ©¦¥

àzðkñì àøeqéà,dpkq wtql xeqi` wtq oia welig oi` ike -àäå ¦¨§©©§¨§¨
eléàclepíéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñy `ed oicd,øBäè B÷éôñ ¦§¥§¨¦§¨©¦§¥¨

,d`neh my yi `ny miyyeg oi`e÷ôñ eléàåa yiyïéleâî íéî- §¦¨¥©¦§¦
lihde ygp mdn dzy `ny yyg yie ,ieqik `ll dlila ex`ypy

y `ed oicd ,qx` mda.ïéøeñàdpkq wtqa minkg exingdy ixd £¦
.xeqi` wtqan xzei

:iia` zkxit z` dgec `axdéì øîà,`axíúäd`neh wtqa - ¨©¥¨¨
,miaxd zeyxayäèBqî dì éøéîb àúëìäda dxzdy dy` - ¦§§¨§¦¥¨¦¨

ok` m` wtqy s`y ,enr dxzzqpe ,ipelt mr xzqz `ly lrad
micnl dfne ,i`ce d`nhp eli`k wtqn dxezd dzxq` ,d`nhp

,micnel jke .lwdl miaxd zeyxa d`neh wtqyäèBq äîdpi` ©¨
`l` zxq`p,ãéçiä úeLøa,xzq mewn epi` miaxd zeyx ixdy ¦§©¨¦

,dxizq ly oic ea jiiy `leóàwtqäàîeè`l` `nh epi`úeLøa ©§¨¦§
,ãéçiädnn z`f micnele .xedh ewitq miaxd zeyxa la` ©¨¦

`ide' 'd`neh' oeyla dlral dheqd xeqi` z` dxezd d`ivedy
'd`nhp(bi d xacna),d`neh wtq lka dey df oicy cnll `ay ,

oicn cenll jl oi` mewn lkne .xedh wtqd miaxd zeyxay
ep` dnvr d`neha daxc` ixdy ,`ed lw xeqi` wtqy d`nehd
miaxd zeyxay dn jgxk lre ,`nh wtqd cigid zeyxay mi`ex

edh.cala df oiprl aezkd zxifbn `ed x
xzei xeqi` wtqa minkg eliwdy xg` mewnn dywn `xnbd

:`ax ixack `ly ,dpkq wtqan,éîéL áø áéúî,dpyna epipy ¨¦©¦¦
õøLdidy ezribpa `nhnd znäcìeçå ,äcìeç éôaefúëläî ¤¤§¦§¨§§¨§©¤¤

úBøkk éab ìòzexedhòâð ÷ôñ ,äîeøz ìLditay uxyd ©©¥¦¨¤§¨¨¥¨©
,zexkka,òâð àì ÷ôñy `ed oicdøBäè B÷éôñzeyxa elit` ¨¥Ÿ¨©§¥¨

,iniy ax miiqn .cigid÷ôñ eléàåa yiyïéleâî íéîdzy m`d §¦¨¥©¦§¦
,`l e` qx` mda lihde ygp mdn.ïéøeñàminkg exingdy ixd £¦

.xeqi` wtqan xzei dpkq wtqa
:`xnbd zvxznäèBqî dì éøéîb àúëìä énð íúädf oic mb - ¨¨©¦¦§§¨§¦¥¨¦¨

,dheqn cnlpd `ed aezkd zxifbäèBq äîdxezd dxingdy ©¨
`id ixd ,dwitqa,ìàMéì úòc da LiL øácmc` `id dheq ixdy ¨¨¤¥¨©©¦¨¥

,`l e` d`nhp m` dze` le`yl ozipe ,zrc xaénð àëä óàmb - ©¨¨©¦
a wx `nhl mixingn ,d`neh wtq lka o`kúòc Ba LiL øác̈¨¤¥©©

,ìàMéì`nhp m` el`yl ozipy mc`a rxi` d`nehd wtqy epiidc ¦¨¥
rbp m` wtq yie dliap e` uxyl jenqa mc` xary oebke ,`l e`
zxifbn zexedh ,l`yil zrc oda oi`y elld zexkk la` ,mda
wtqa lwdl dfn cenll oi` mewn lkne .cigid zeyxa s` aezkd
x`yl `le cala df oiprl aezkd zxifbn `ed cgein oicy ,xeqi`

.xeqi` wtq
xzei xeqi` wtqa minkg eliwdy xg` mewnn dgiken `xnbd

:dpkq wtqan,òîL àz ,éMà áø øîà,`ziixa epipyúéçBìö ¨©©©¦¨§©§¦
dnec` dxt xt` mda axrl ick oirnd on miig min de`lny

,exdhl zn `nh lr mzefdledçépäL`idykdàöîe àáe ,äleâî ¤¦¦¨§¨¨§¨¨
,äàîè ,äqeëî,oiwyne oilke` mzribpa mi`nhneøîBà éðàL §¨§¥¨¤£¦¥

`ny yeglì ñðëð àîè íãàdqéëå ,íLjk ab`e zigelvd z` ¨¨¨¥¦§©§¨§¦¨
m`e .d`nihe da rbpdçépäef zigelvldàöîe àáe äqeëî ¦¦¨§¨¨§¨¨

íà ,äleâîe xie`a dielz zigelvd oi`ì äcìeç äìBëéúBzL §¨¦§¨§¨¦§
ìàéìîb ïaø éøáãì Lçð Bà ,äpnî,lqet ygpd s`y xaeqyBà ¦¤¨¨¨§¦§¥©¨©§¦¥

äìéla ìè da ãøiLel` lka ,mina axrzpeäìeñt,dxt xt`l ¤¨©¨©©©§¨§¨
znd lr mda zefdln mind z` milqet el` mixacy,oi` mle`

mc` da rbpy miyyeg oi`y ,mi`nhn mpi`e mi`nh mind,`nh
oi` miwyne milke`a el` min erbp m` okle ,jenqa x`eaiy itk

.mze` mi`nhníòh äî éåì ïa òLBäé éaø øîàåoiyyeg oi`y §¨©©¦§ª©¤¥¦©©©
,d`nihe dieqik dlib `nh mc` `ny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oileg(iyily meil)

eäî:`xnbd ddnz .dxyan lek`leäðúéì àä ,ìèðmpi` `ld - ©¨©¨¥§§
wtq mey xxerzp `l ok m`e ,lewlw oniq mey mda epi`x `le epiptl

:`xnbd daiyn .`a` iax wtzqd dne ,dndad zexykaàlàjk ¤¨
m` ,`a` iax l`yá÷ðz` eipiya a`fdéðadíéòîdndad ly ¨©§¥¥©¦

,dhgypy xg`leäîdxyr dpenydn cg` oky ,dxyan lek`l ©
lr s` `xnbd ddnz .oiwcd miirna awp `ed ,dndaay zetixh

:df xe`iaeäðéá÷ð àeäc ïðéæç à÷ àä ,á÷ðmircei ep` m` - ¨©¨¨£¦¨§©§¦§
mawpy `ed a`fdy epi`x `ld ,dfa wtzqdl yi dn ,awp a`fdy

.diiga miaewp eid `le
àlày miirn ipa ,`a` iax l`y jkïìèða`fdïäLk ïøéæçäå ¤¨§¨¨§¤§¦¨§¤¥

,ïéáe÷ð,miawpd jeza eipiy eid xifgde `aykeeäî.dxyan lek`l §¦©
:wtqd iccv z` `xnbd zx`aneá÷ð íB÷îa ànL ïðéLééç éî¦©§¦¨¤¨¦§¤¤

,miign did xakyá÷ðawp xen`ky dtixh `id ok m`e ,a`fd ¨©
,dndaay zetixh dxyr dpenydn cg` `ed oiwcd miirnaàì BàŸ

dzid diigae ,miawpd z` dyry `ed a`fdy mileze ,dfl miyyeg
.`id dxiyke ,awpd `ll d`ixa dndad

déì øîà,`ped ax,á÷ð á÷ð íB÷îa ànL ïéLLBç ïéàdndade ¨©¥¥§¦¤¨¦§¤¤¨©
dndad ztixha wtq xxerzp xy`ky `ped ax xaeqy ixd .zxzen
mcew da didy xzid zwfg lr ep` mikneq ,dhigyd xg`l
zwfga `id ixd dhgyp' exne`a ezpeek ok m` efe ,wtqd xxerzpy

.'dtxhp dna jl rceiy cr ,xzid
:`xnbd dywndéáéúéà,`ped axl `a` iax dywd -epipy ¥¦¥

,`ziixa,íéçéháàa øwðîä øaëòå ,äðàúa øwðîä øBtö äàø̈¨¦©§©¥¦§¥¨§©§¨©§©¥©£©¦¦
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המשך ביאור למסכת חולין ליום שלישי עמ' א

oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

á÷ð íå÷îá àîù.zeytp zpkq meyn xeq`e ,awp ygp ly Ðúåùøá äàîåè ÷ôñ
øåäè å÷ôñ íéáøä.onwl yxtnck Ðïéìåâî íéî ÷ôñoilebn ex`ypy min Ð

.ixiq`c ol `niiwe ,dzy `l wtq ygp odn dzy wtq ,dlilaäéì éøéîâ àúëìä
äèåñîcigid zeyxa `dc ,`ed aezkd zxfbe .xedh ewtq miaxd zeyxac Ð

inp `xeqi`c wtq lke ,opilf` `xnegl

.xeari `ny lfinl opira `xnegläèåñ äî
"ipelt mr ixzqz l`" dlra dl `piwy Ð

cg` ,minrt izy "d`nhpe" aizk ,dxzqpe

cr ef dxizqa eilr zxq`py Ð 'ek lral

`l` dpi` dxizq lke .mind dewcaiy

`pngx xq`c `ed mzde .cigid zeyxa

e`lc ,`ixy miaxd zeyxa la` ,`witqn

d`nehc ,opixnb mzdn d`nehe .`id dxizq

.`pngx diixwõøù.zn Ðòâð ÷ôñÐ

.dnexza znd uxydøåäè å÷ôñelit`e Ð

`nl` ,xeq` ielb wtq eli`e ,cigid zeyxa

.`zpkqn `xeqi` ip`yl`yl zrc da yiy

wtqd on dxeq`e ,e`l m` d`nhp m` Ð

.cigid zeyxaìë óàze`neh wtq Ð

oebk ,l`yil zrc oda yiy ina ,zerxe`nd

wtq ,dlap e` uxy [lv`] (la`) xary mc`

,`nh ewtq Ð cigid zeyxa rbp `l wtq rbp

.`l l`yil zrc oda oi`y zexkk la`

úéçåìö,z`hg inl miig min de`lny Ð

eycwzp m`c .xt`a eycwzp `l oiicre

i`nl ipzwc d`nh?ipzil Ð ileqti`l i`

in ikd e`la Ð ipixg` iienhl i` ,"dleqt"

!`yna elit` oi`nhn z`hgäàîèÐ

dleqtc oky lke .oiwyne oilke` d`nhne

.`pngx diixw z`hgc ,md dxdh zelrna diyrn lk `dc ,yeciwläìåëé íà
äðîî úåúùì äãìåç,z`hg ina oilqet opi` mivxyd lk :(b"n h"t dxt) opzc Ð

oax ,zwln :l"v] (ygpd s` xne` l`ilnb oax d`iwn) `idy iptn dclegd on ueg

s` :xne` l`ilnbeyixtde li`edc .lqet `iwnd lkc ,[d`iwn `idy iptn ygpd

,zepey`xd z` zelqet ze`iwnyke ,elqtpe dk`ln oda dyrp ixd Ð zezyl odn

ilzc zi`e .(`,bp) oihib zkqna opixn`ck ,zxg` dk`lna elqtp z`hg inc

`dzy Ð "ilk l` miig min" (hi xacna) aizkc ,opira miig minc meyn `nrh

.`ed oebde izrny df .yeciw mcew xg` ilka dxrie df ilk `lni `ly ,ilka ozeig

úåúùì äãìåç äìåëé íà.xie`a ielz oi`y Ðìàéìîâ ïáø éøáãì ùçð åàÐ

.dclegk ygpd s` xne` `edyäìéìá ìè äá ãøéù åà.dlila cxil lh jxc Ð

äìåñôd`nhn dpi`e ,dl opiwtqn `l d`neha la` .edpip miig min e`lc Ð

.ipixg`íòè äî éåì ïá òùåäé éáø øîàådlib `nh mc` `ny opiyiig `l Ð

mixg` `nhze dze`?
éðôî
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íúäd`neh wtq oixdhnc `dc `kd rnync :dniz Ð dheqn dl ixinb `zkld

xn` :opz (`,fp xifp) "mixifp ipy" wxtac ,dywe .dl opixnb dheqn Ð miaxd zeyxa

i`ian mdipy Ð `nhpy mkn cg` izi`x cg` mdljixte .dxdh oaxwe d`neh oaxw o

miaxd zeyxa d`neh wtq dil dede ,`zlz ixd ediiab i`wc jde mixifp ipy ipdc ,`xnba

oaxw llk `iadl mdl did `le ,xedh ewtqe

izi`x xne`a :ipyne !dxdh oaxw `l` d`neh

?uxiz i`n izk`e .mkipia dwxfpy d`neh

,cigid zeyxa d`neh wtq dil ded `zydc

(a,a) dcp yixa gkenck ,`nh i`ce dil dede

iax xn`wc ,xqg `vnpe ccnpy dewn iab

i`e :cenlzd jixte .oilez cigid zeyxa :oerny

ediiexz ok m`e ?oilez i`n` dl opixnb dheqn

enk ,dxdh oaxw `le d`neh oaxw iziil

,miaxd zeyx iedc jzrc `wlqc `xwirn

epiid i`ce `l` !dxdh oaxw iziilc jixtc

ied ik `cixb d`neh oaxw eziin `lc `nrh

`l` dheqn opitli `lc meyn Ð cigid zeyx

`ly i`ce dfe ,dheq enk zeidl lekiy xac

iedc jzrc `wlqc `xwirn la` .mdipy e`nhp

dxdh oaxw mdipy eziinc `gip Ð miaxd zeyx

dheqn e`lc ,`nhp odn cg`d i`cey ab lr s`

lk opinwenc gkn edl oixdhn `l` ,edl opixnb

opixnb dheqnc :xnel yie !dxdh zwfga cge cg

dwfg `kilc `kid miaxd zeyxa xdhl

,xqg `vnpe ccnpy dewnc `idd ik .dxdhl

dewnd cnrd meyn i`c .dxdhl dwfg `kilc

,ezwfg lr `nh cnrd ,daxc` Ð mly zwfga

opixnbc meyn miaxd zeyxa oerny iax xdhne

opinwen `lc xninl irac `zyde .dheqn

`lc `kide ,dheqn opitli Ð dwfg `ki`c `kid elit` `zpkqa enk dizwfg` xeqi`a

`idde .dwfg gkn wtqn xdhp `l Ð (`,fp) mixifp ipyc `idd ik ,dheqn slinl xyt`

l`yil zrc ea oi`y xac oke .dwfg xza opilf`c ,`kdc `pwqnd itl ied mzdc `kxt

(g"n b"t zexdh) `idd ik ,dwfg `kilc `kid epiid Ð dheqn opitlic ,xedh ewtq iedc

jenq mrhn l`yil zrc ea oi`c meyn xi`n iax xdhnc ,dqird cva `vnpy wepizc

dheqne :xn`z m`e .(a,hiw) zenaia opixn`ck `blte `blt dil `iede ,dwfgl `herin

yi dxzqpe dl `piwc oeik :xnel yie !dxdh zwfg dl zi` dheq `de ?slinl ivn ikid

`nhc ol `pn cigid zeyxa d`neh wtq lk :xn`z m`e .dzwfg dl rxz`e ,xacl milbx

xity opixnbc :xnel yie !dwfg dl rxz` `d Ð dheqn i` ?dxdh zwfg `ki`c `kid

,dzwfg dl rxzi`c ab lr s`c .dizwfg` dl opinwen `le i`cek aezkd d`yrc ,dheqn

wxta opixn`wc `de .d`nh i`ce zeidl dl did `l Ð dzwfg` dl opinwen i` mewn lkn

`pin` ded lcib axcn i`c ,miaxd zeyxa xdhl dheq jixhvi`c (`,hk dheq) "myk"

jixhvi`c xninl ivn ded Ð `nh ewtq miaxd zeyxa elit` l`yil zrc ea yiy xac

epiid `nlic Ð lcib axcn i`c ,dxdhc dwfg `ki`c `kid elit` cigid zeyxa d`nehl

.dxdhc dwfg `kilc `kidäàîèwxt yixae (`,a) `nei yixa `zi`ck ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka dxt dyrn lky ab lr s`c .zigelvd mb :yexit Ð 'ek xne` ip`y

ilk mipa` ilk millb ilka diyrn lky itl ,'ek oi`ian eid dxtd ztixy mcew mini dray :(aÐ` dpyn b wxt) dxt zkqna opzck ,dxtd ztixy mcew epiid ,(`,`k dkeq) "oyid"

rnyn ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka elit`e oiycwn lka :(d"n) "z`hgl qxg ilk `iand" wxt dxt zkqna opzck ,milkd lka miycwn eid dxtd ztixy xg`l la` .dnc`

.(a,fh) zayc `nw wxta opixn`ck ,edpip milk e`l `pin` jzrc `wlq jixhvi` jpde ,milk x`ya oky lkcéðàùwxta oke ,`nh mc`a opilz `kdc :xn`z m`e Ð 'eke mc` xne`

exfbc meyn Ð migqtce `kdc `nrh epiidc :mz epiax xne`e !xedh mc`a opilz scd iab lr dpezpd xkk iab (`,c) dcpc `nw wxta eli`e .ziaa ca`y mecxw iab (a,i) migqtc `nw

mc`a zelzl jiiy Ð `nh scnl rbp ok m` `l` letil xkkl xyt` i`e ,dizgz gpen `nh scny dcpc `iddc :xnel yi cere .exfb `l milke` wtq lr la` ,mi`vnpd milk wtq lr

herine ,dqira oigthn mz epiax yxtny dn itl ,oigthn zewepiz aexc (`,et oileg) "mcd ieqk"c `idda oke ?dlhep did dnl `nh mc` la` .xkkd `nhz `ly oiekzna dlhpy xedh

.dqird z` wepizd `nhi `ly yyeg didy itl ,el ozpy xedh mc`a opilze ,oigthn oi`íà,lqet `iwnd lkc [oey`xd :l"v] (cg`) oeyla qxhpewa yexit Ð zezyl dcleg dleki

ilqtn ixii` yeciw mcew i`c :xnel d`xpe ?diizya `kiiy dk`ln dn ike :eyexitl dywe .zepey`xd zlqet d`iwnyke ,elqtpe dk`ln oda ziyrp ixd Ð zezyl odn yixtde li`ed

g` ilka dxrie df ilk `lni `ly ,ilka ozeig `diy Ð "ilk l` miig min" ied `lc meynmeyn "d`nh" hwpe ,ixii` yeciw xg` i`e .xg` oeyla qxhpewa yxitck ,yeciw mcew x

izy dfi :xn`c (`,t migaf) "zaexrzd" wxtc xfril` iaxk `lce ,xeriy dkixv d`fde ,dlia yi xaqwe .mina axernd oditay wex meyn ilqtin Ð jk xg` yxt`y enk e` ,ilk

mina :xn`c ryedi iaxc `nrh [c"d dxtc h"t] `ztqeza yxtn ikd .xakrd s` siqen `edy ,da ixii` inp xfril` iaxc ,xfril` iaxl enk ,xn`w zg` d`fda dleqt ,inp i` .zeifd

.eit dwyn my oi`y epexb jez mind jteyy epiid ,xyk xbxib m` jkle .mina axernd eit dwyn meyn ilqtne ,dzyiyk `l` ,xfril` iax xn`y enk dHiyk lqt `l oiycewn©¤

.zaexrz mrhn ilqtnc ,dlila lh da cxic `inec ied `zydeåàon ueg z`hg ina oilqet oi` mivxyd lk :(b dpyn h wxt) dxt zkqna `id dpyn Ð l`ilnb oax ixacl ygp

xfril` iaxc meyn Ð "xfril` iax ixacl xakrd s`" `kd `pz `lc `de .xakrd s` :xne` xfril` iax ,`iwn `edy iptn ygpd s` :xne` l`ilnb oax ,d`iwn `idy iptn dclegd

.`ed izenyåàyxetny `ziixad `iadl dil `gip `nye !dpynd o`k `iad `ly dnize ."dleqt" ipzw inp `yixa dxt zkqna dpynac ,ef `id `ziixa Ð dleqt dlila lh da cxiy

"z`hg mc" wxta xn`c o`nl `ki`c meyn Ð "d`nh" `yixa ipzw `ziixaae ,"dleqt" inp `yixa ipz dpynac ab lr s`e .ok epi` dpynae ,"myl qpkp `nh mc` xne` ip`y" da

`tiqa la` .`nh mc`a opilzc oeik ,d`nh dnvr zigelvd mbc meyn ,cere ."d`nh" `yixa ipzw d`neh zngn `a leqtdy itl ,inp i` .oixdhn e`nhpy z`hg in :(`,bv migaf)

.(g dpyn) iriyz wxt dxt zkqna opzck ,elqtpy z`hg inl e`nhpy z`hg in oia welig yi cere .dxedh zigelvd
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oileg(iriax meil)

úBlâì íéöøL ìL ïkøcL éðtî,dpnn zezyl ick ilkd ieqik z` ¦§¥¤©§¨¤§¨¦§©
.úBqëì ïkøc ïéàåipyyi dlebn d`vne dqekndgipdy`tiqa okle §¥©§¨§©

s`e ,ilkdz` elib [mi`nhnmpi`y] miig mivxy`ny ,xdhlmiccv
`ny ,cg` cv wx yi `nhl eli`e ,xedh did `ny ,dlib mc` m`
`yixa mle` .md mixedhe aexd xg` mikled okle ,dlib `nh mc`
oi`e li`ed ,mivxya llk zelzl oi` ,dqekn d`vne dlebn dgipdy
mixedh ode mi`nh od miievn mc`ae ,dqik mc` `l` ,zeqkl okxc
`tiqd on gken mewn lkn .wtqn mi`nhne ,epiptl wtq yi jkitl

.lwdl elit` aexd ixg` mikled mixeqi`ay,énð éà)gikedl yi jk ¦©¦
,`ziixad onàîòèiptn `ed dleqt e` d`nh zigelvdydçépäc ©§¨§¦¦¨

,äqeëî dàöîe àáe äleâîdgipdy e`,äleâî dàöîe àáe äqeëî §¨¨§¨¨§¨§¨¨§¨¨§¨
,dfn wiicl ozipe ,zigelva rbpy inyiy`ed oniqyäîk dàöî àä̈§¨¨§¨
,àkéà äìeñt àìå àkéà äàîeè àì ,dçépäLmiyyeg `ly ixd ¤¦¦¨Ÿ§¨¦¨§Ÿ§¨¦¨

epiptl iepiy dyrp `lyk leqtl xeqi` wtqa.(
÷ôñ eléàåoebk dpkqíéîe`vnpyïéøeñà ,íéleâîyygn`ny §¦¨¥©¦§¦£¦

ipa cbpk ohw herin md miygpdy s`e ,mdn dzye ygp mze` dlib
lr mikneq `l dpkq wtqay ixd .qx` mdl oi`y mivxy aexe mc`

.lwdl aexdòîL.àøeqéàî àzðkñ àøéîç dpéî:`xnbd dwiqne §©¦¨£¦¨©©§¨¥¦¨
jk ok`.dpéî òîLa`fa lwdl dxedy `ped ax lr dyw `l okle §©¦¨

,awp did xaky yyg `le oiaewp odyk miirn ipa xifgdy
.dpkq mewn `edy ygp qx` iabl df yyg dyygy `ziixadn

:milebn min xeqi` oipra dpyn `xnbd d`ianíúä ïðzg"t zenexz) §©¨¨
(c"n,ìL.áìçå ïééå íéî ,éelb íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äLjxcy iptn §¨©§¦£¦¦¦©¦§©¦§¨¨

x`y la` .qx` mda lihd `ny miyyege ,mdn zezyl ygpd
:dpynd zx`an .mdn zezyl ekxc oi` oiwynänkonfeäLé ©¨¦§

milebn el` oiwyn,Lçøä àöiL éãk ,ïéøeñà eéäéå,ygpd epiid §¦§£¦§¥¤¥¥¨©©
.äzLéå áBø÷ íB÷nî¦¨¨§¦§¤

:`xnbd zxxanänëåly exeriy `ed÷çöé áø øîà .áBø÷ íB÷î §©¨¨¨¨©©¦§¨
àöiL éãk ,äãeäé áøc déøaygpdïæBà úçzî[zfig` mewn-] §¥§©§¨§¥¤¥¥¦©©¤

d.äzLéå éìkdlbzpy oeike ,ygpd did df mewna `ny miyyegy §¦§¦§¤
,zezyle ilkd ci zgzn zelrl ygpl ic ea didy hren onf ilkd

y onf xeriya ic ike :`xnbd ddnz .eay oiwynd mixq`päzLéila ¦§¤
,exegl xefgl zedy el `diydéì éæç à÷ àäxeriya `ld - ¨¨¨¥¥

did dzeye `a did eli`y ,ygp o`k did `ly i`ce dfk mvnevn
:`xnbd zvxzn .xzzqdle xefgl witqiy mcew ed`ex mc`dàlà¤¨

e ilkd ofe` zgznygpd `viy ick ,`id dpeekd.BøBçì øBæçéå äzLé¦§¤§©£§
lirl(.h)xeqi` zwfga diiga dnda ,`ped ax ixac `xnba `aed

zwelgn d`ian `xnbd .dhgyp dna jl rceiy cr zcner
:df oicl zkiiyd mi`xen`ïékña èçBMä ,øîzéàdhigyd mcewy ¦§©©¥§©¦

,dnibt `ll dzidådhigyd xg` hrn onf xg`lúàöîðoikqd §¦§¥
eléôà ,àðeä áø øîà .äîeâtdhigyd xg` m`úBîöò da øaéL §¨¨©©¨£¦¦¥¨£¨

,íBiä ìkdhigyd zryae dnbtp zenvrd zngny zelzl yiy ¨©
ezhigy ok it lr s` ,dzid dxiyk,äìeñtcøBòa ànL ïðéLééç §¨©§¦¨¤¨¨

x`evdäîbôðehgyp `ly `vnpe ,hyede dpwd z` hgyy mcew ¦§§¨
erxwp `l` mipniqd.ç áøå,øîà àcñef dhigy,äøLkyiy §©¦§¨¨©§¥¨

zelzlànLdhigyd xg`íöòaxaiyyäîbôðzryae ,oikqd ¤¨¨¤¤¦§§¨
.dxiyk dzid dhigyd

:mi`xen`d ly mdinrh zxxan `xnbdàîìLaixacàðeä áø ¦§¨¨©¨
,ahid mipaen ,dleqt zenvr da xaiy elit`ydézòîLkitk - ¦§©§¥

,dhgyp dna jl rceiy cr xeqi` zwfga dnday lirl ezreny
cinrdl yi ,dnebt e` dti oikqa m` dhgyp dna reci oi`y o`ke

.xeqi` zwfga dndad z`àîòè éàî ,àcñç áø àlàdnda xizn ¤¨©¦§¨©©§¨
:`xnbd daiyn .dxeqi` zwfgn d`vi `l oiicr `lde ,efCì øîà̈©¨

,`cqg axíâBt éàcå íöòeli`e ,ewfeg iptn ,oikqd z`øBòx`evd ¤¤©©¥
,ylg `edyéåä ,íâBt àì ÷ôñ íâBt ÷ôñoecipd iccv ok m`÷ôñ ¨¥¥¨¥Ÿ¥¨¥¨¥

,éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ,éàcåe,ievnd xaca milez `l` ©©§¥¨¥¦¦¥©©
.znbet i`ceay mvra oikqd dnbtpy epiidc

:`ped ax ixacl jka riiql `ae `ziixan `cqg ax lr dywn `ax
àáø áéúî`cqg ax lr,àðeä áøì déòeiñìmc` ,`ziixaa epipy ¨¦¨¨§©¥§©¨

y `nhìáèdewnae ,äìòåonf xg`làöîðweacøác åéìòdõöBç ¨©§¨¨¦§¨¨¨¨¨¥

zrya eilr dzid ef dvivg m` `ed wtq dzre ,minl exya oia
,dliahd÷qòúpL ét ìò óàdliahd xg`lïénä BúBàaly ©©¦¤¦§©¥§©¦
dvivgd,Blek íBiä ìkoina zewqrzd ici lry zelzl mewn dide ¨©

mewn lkn ,zexyka dzid dliahde ,dvivgd ea wac dfäúìò àìŸ¨§¨
éìò äéä àlL éì éøa øîàiL ãò äìéáè Bìef dvivg.ïëì íãB÷ §¦¨©¤Ÿ©¨¦¦¤Ÿ¨¨¨©¤¨¥

,`ax wiicneìáè éàcåc àëä àäå,uvegd xacd eli`eäåä ÷ôñ §¨¨¨§©©¨©¨¥£¨
déìòdliahd zryadéìò äåä àì ÷ôñ,dry dze`aåit lr s` £¥¨¥Ÿ£¨£¥§

okéàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷`ivene dvivgd wtq `a - ¨¨¥¨¥¦¦¥©©
epi`y cvl s` miyyegy epl ixd .zi`ce `idy dliaha ewifgdln

yegl yi ,dnbtpy oikq oecipa mb ok m`e ,ievnzngn dnbtp `ny
z` zelzle `cqg ax ixack lwdl `le ,ievn df oi`y s` xerd

:`xnbd zvxzn .zenvrd zxiaya wx dnibtdíúä éðàL- ©¦¨¨
dliaha,Bú÷æç ìò àîè ãîòä øîéîì àkéàcdliahd mcew ixdy §¦¨§¥©©£¥¨¥©¤§¨

dzid m` ezliaha wtq xxerzn xy`ke ,i`cea `nh mc`d did
ilr dzid `ny e` dxiykezwfg lr ecinrdl yi ,zakrnd dvivg e

,mcewnyàîéàåy xen`e -ìáè àì.eilr ez`neh oiicre oick §¥¨Ÿ¨©
:`xnbd dywnénð àëäok mb dhigy iablìò äîäa ãîòä ¨¨©¦©£¥§¥¨©

dú÷æç,mcewnyäèçLð àì øîéàådhigyd mcew ixdy ,dpick ¤§¨¨§¥©Ÿ¦§£¨
m` dhigya wtq xxerzpyke ,lirlck ,xeqi` zwfga dndad dzid
zelzle dxeqi` zwfg lr dcinrdl yi ,`l e` dxiyk oikqa dzid
oi` :`xnbd zvxzn .xerd zngn dhigyd mcew dnbtp oikqdy

y dxeqi` zwfg lr dndad z` micinrnéøädndadäèeçL £¥§¨
éðôì,Emcew dilr didy xeqi`d zwfgn xak `id d`vi ok m`e §¨¤

.dhigyd
:`xnbd dywnénð àëäxnel yi dvivg wtq iablìáè éøä ¨¨©¦£¥¨©

éðôì,Ezwfgn `ed `vi ok m`e ,dewna lah mc`dy epi`xy §¨¤
:`xnbd zvxzn .ez`nehàúeòéø déa àãéìéúéà àäclep `ld - ¨¦§§¦¨¥¥¨

eilr dzid `ny yyg yie dvivg eilr `vnp ixdy ,ef dliaha mbt
dliah ez`iven `l ok m`e ,dliahd el dlired `le lahy drya

.eilr dzidy d`nehd zwfg icin ef
:`xnbd dywnénð àëädndad zhigy iablda àãéìéúéà ¨¨©¦¦§§¦¨¨

àúeòéøyie dnebt oikqd z`vnpy ,dzhigya mbt da clep `ld - ¥¨
zwfgn dndad d`vi recn ok m` ,dhgyp dnebt oikqa `ny yyg
oi`y ,dnebt z`vnpy oikqa oicd dpey :`xnbd zvxzn .dxeqi`

y s`y iptn ,dhigyd zwfga mbet df wtqéàòøúéà ïékñyiy - ©¦¦§§¨¦
mewn lkn ,oikqa `zerixéàòøúéà àì äîäadndad seba - §¥¨Ÿ¦§§¨¦

jiptl dhegy dndady oeike ,leqt wtqe mbt mey clep `l dnvr
okle ,xeqi`d zwfgn dfa d`vi ixd ,`zerix lk dteba yiy `ll
mvrdy i`ced icin `iven oikqay `zerixd wtq oi`y mixne`
,lahy mc`d seba `ed `zerixdy ,dliaha ok oi`y dn .znbet

.lwdl ea milez `le ez`neh zwfgn `vi `l jkitl
:zxg` `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbdúà èçL ,éáéúéî¥¦¥¨©¤

èLeä,serd lyúøbøbä äèîLð Ck øçàå,dpwd -.äøLkiptn ©¥¤§©©¨¦§§¨©©§¤¤§¥¨
hyed zhigya serd xykedy xg`le ,cg` oniqa ic ser zhigyly

mcew m` la` .enewnn ipyd oniqd zxiwra oexqg oi`äèîLð¦§§¨
,äìeñt èLeä úà èçL Ck øçàå úøbøbädpwd xwrpy oeiky ©©§¤¤§©©¨¨©¤©¥¤§¨

.dtixh serd dyrp dhigyd mcewe èLeä úà èçLxg`l ¨©¤©¥¤
dhigydäèéçL íãB÷ íà òãBé Bðéàå ,äèeîL úøbøbä úàöîð¦§¥©©§¤¤§¨§¥¥©¦¤§¦¨

,äNòî äéä äæ ,äèîLð äèéçL øçàì íà äèîLðdl`y dl`ype ¦§§¨¦§©©§¦¨¦§§¨¤¨¨©£¤
,minkgd iptl ef.ìeñt äèéçLa ÷ôñ ìk ,eøîàåzwfga dndady §¨§¨¨¥¦§¦¨¨

oeyla `xnbd zwiicne .dhgyp dna jl rceiy cr zcner xeqi`
,`ziixadìkéàî ééezàì äèéçLa ÷ôñoeyld zeaxl `a dn - ¨¨¥¦§¦¨§©¥©

xac elit`e `diy wtq lky xnel `pzd `ay rnyny ,'lk'
m`d ,leqt ok mb exizdl xzei dhep zrcdyéàäk ééezàì åàì̈§©¥§©

,àðååbzelzl xazqny s`e ,dndad seba `le oikqa `zerix clepy ©§¨
lkn ,mebtiy ievn `ly x`evd xera `le zenvra dnibtd z`
.`cqg ax zrck `lye ,leqt dhigya wtq lky `pzd ycgn mewn

:`xnbd zvxznàì`l` ,zeaxl `ziixad d`a df z`ééezàì Ÿ§©¥
÷ôñ`nyääLoke ,ezhigy rvn`a hgeyd÷ôñ`nyñøc ¨¥¨¨¨¥¨©
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úåìâì íéöøù ìù ïëøãù éðôî`ki` Ð zelbl ekxc inp mc`c ab lr s`e Ð

.xdhl `aex xza opilz ,`nhl `nh mc`ae ,xdhl mivxyae xedh mc`a ilzinl

úåñëì ïëøã ïéàå,igiky mixedhe mi`nhe ,mivxya ilzinl `kil `yix ,jkld Ð

ab lr s`e igikyc `aex xza opilz `xeqi`c icina `nl` .mi`nhl opiyiige

dlebn dgipdc `nrh ,inp i` .`lewlc

`d ,dlebn d`vne dqekn ,dqekn d`vne

`ki` d`neh `l Ð dgipdy enk d`vn

oilebn min wtq eli`e" .`ki` dleqt `le

:xninl `ki`c ab lr s`e .opiqxb "oixeq`

mivxy x`ye ,dze` dliby myl qpkp mc`

miygp edl eede ,dpkq oda oi`y dze` elib

,inp i` .ixiq`e miygpa opilz Ð `herin

ddye ,dze` dlib envr `edc dil `hiyt

Ð odn zezyl ygp lekiy ick ieliba

d`vnc ab lr s`e ,ixiq`c onwl opixn`

.dgipdy enkàúðëñ àøéîç äðéî òîù
äðéî òîù àøåñéàî`dl itlic zi`e Ð

,`xeqi`n `zpkq `xingc iy` axc

'ek zezyl dcleg dleki m` :ipzwcn

`pzl dil `gipc ,"d`nh" ipzw `le ,dleqt

dxeq`c `linn opirnyc ,mivxya ilzinl

xeqi` iablc ab lr s`e ,zeytp zpkq meyn

mc`a ilzin `le ,`nhn `lc `id `lew

meyn .zelbl inp ekxcc ab lr s`e `nh

opirny ded `l "d`nh" ipzw ded i`c

eli`e" qixb `le .zeytp zpkq xeqi` dipin

dieba il `iywe ."oixeq` oilebn min wtq

`le ipzw dcleg opaxl `dc ,`cg :`aeh

e` dcleg e` diteb l`ilnb oaxle .ygp

`le zezyl dcleg dleki m`e ,ipzw ygp

inp ipzw Ð deab lr zgpeny oebk ,ygp

ipzinl dil irai` `kde .d`nh `le dleqt

eliw`c `ki` zeytp zpkq i`nc ,d`nh

d`neh xeqi` iab dia?inp ygpa ,cere

meyn d`nhe mivxy meyn dleqt :ipzil

inp yegipe ,ediiexz opireny`e ,`nh mc`

mc`a ilzinl ivn `yix `dc ,`xeqi`l

`nh mc`a opilze ,`nh mc`ae xedh

e`l `nrh :dpin rny e`l `l` !`xnegl

`aexa opilzc meyn `l` ,`ed dpkq meyn

.`gikycåäùé äîë`kid ,oiielba mind Ð

milebn ogipd envr `edcùçøä ?Ð

."uxy" ly mebxz "ygx" .ygpdúçúî
éìë ïæåàuxy my did `ny oiyyeg Ð

.dzyeäéì éæç à÷ àäddy `ly oeik Ð

,exegl xefgl lekiy xeriy ygpd myl

i`ce `d Ð zezyl `al lkeiy ick `l`

dil ifg `w `d Ð `z` i`c ,`z` `l

!rwxwa ilkd ofe` zgz exegl ezxfgaäîåâô úàöîð êë øçàå ïéëñá èçåùä
dhigy xg` wca `l la` ,dti dide dhigy mcew wca hgyyky `ed recie Ð

.cinúåîöò äá øáù åìéôàilzinl `ki`c ,dpexg` dwical dhigy oia Ð

.dhigyd dleqt Ð zenvraøåòá àîù.dhigyd Ðäîâôð`ly `vnpe Ð

.(ai mixac) aizk "zgafe" ,rxew mbtdy ,erxwp `l` mipniqd ehgypíöòá
äîâôð.da xaiyy eze`a Ðäéúòîùëxeqi` zwfga (`,h oileg) lirl xn`c Ð

.dhigya wtq da clep efe ,dhgyp dna jl rceeiy cr zcneråìåë íåéä ìëÐ

.dliah xg`léàòøúà àì äîäáxaca `l` ciliz` ynn dteba e`lc oeike Ð

dhigy icin eze` `ivene oikqc `zerixc wtq iz` `le ,dliahl inc `l Ð xg`

.mbt mvr i`cec ,zi`ceèùåä úà èçù`l ez cg` oniqa exykdy sera Ð

oicd `ed Ð zxbxba dhenye hyea dhigy hwpc `de .ipyc xewirl opiyiig¥¦

`nwezin ikde .ihenzy`l `ciar zxbxbc meyn `l` ,inp `kti` elit`c

.(`,gk oileg) "hgeyd"aúøâøâä äèîùð.dtxhp ixd ,dlgz Ðàðååâ éàäëÐ

.oikqa wtq da clepy
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äúùéådpzp zeyxe ,eny oetitye ,dxryd hegk :uxzn inlyexia Ð dil ifg `w `d

.eiptn rwadl ilkl zeyx dpzp `le ,eiptl rwadl rwxwlìáè`kdc jd Ð 'ek dlre

wxtae (a,`n dxf dcear) "minlvd lk" wxtae (a,eh dcp) "cid lk" wxta iiez`l jiiy `l

`xneglc ,`kd ip`yc .i`ce icin `iven wtq oi`e :jixt inp mzdc ,(`,h) migqtc `nw

jpde .xzid i`ce icin `ivene `xeqi` wtq `z`

ied mzdc ,`kd iiez`l jiiy `l mzd iziinc

.libxd wtq iedc meyn

ãòlah oia biltn `l `kd Ð il ixa xn`iy

,dtitgl jenq lah `ll dtitgl jenq

:`ax xn`c (a,eq) dcpc `xza wxta biltnck

m` ,uveg xac dilr z`vnpe dzlre dlah

segl xefgl dkixv dpi` dlah dtitgl jenq

ixiin `kdc :mz epiax xne`e .'ek m`e ,leahle

dtitgc .y`xa `vnpa ixiin mzde ,seba `vnpa

"daexna" opixn`ck ,y`xa `l` `xfr owz `l

`nlic ipeirl `ziixe`c :(`,at `nw `aa)

inp cere .y`xa `l` jiiy `l xhwine ,xhwin

wxtae .wxeq `l la` qtqtne steg xifp :opz

`l` segz `l dy`c xn` (a,eq) dcpc `xza

.diifn exync meyn ,`l ixixwa la` ,oinga

`,dgcd oeyl xnel jiiy sebd x`ya la

ezia jeza mc` cenli mlerl :dax mzd xn`ck

mihnw inp rnyne ,mina dihnw dgicn `dzy

`ki`c ab lr s`e .sebd x`y `l la` `wec

z`iac ab lr s`c ,`zeaxl mihnw hwpc xninl

`kil Ð opira min z`ial ie`x ,`ira `l min

rnyn "dihnw elit`" hwp `lcn ,ikd xninl

icec :ezengl ongp ax xn`c `de .`wec mihnw

dtitg ira sebd lkc rnyn ,(`,gq dcp) zxqg

dzidy meyn `l` ,daeg meyn e`l mzd Ð

eiykr mb mibdepy enk ,oinga uegxl dlibx

:mz epiax xne` cere .oinga sebd lk uegxl

,dlral ixii` dcpae ,zexdhl ixiin `kdc

rnyny enk ,dlraln xzei zexdhl exingdy

jd cinrdl yi cere .zenewn dnka dcpa

meyn dtitg oda oi`c ,mipdka oizrnyc

yixa inlyexia rnynck ,cinz oilaehy

.migqtàäåaexw yexit Ð lah i`cec `kd

eze`a wqrzpy oeik ,xity lahc `ed i`cel

.jk xg` oindïéëñ`l dnda i`rxz`

`idd` ikd iiepyl `kilc :dniz Ð i`rxz`

,(a,a) dcp yixac xqg `vnpe ccnpy dewnc

eiab lr eyrpy zexdhd lkc mzd xn`wc

jiptl xqg `dc meyn ,ze`nh olek rxtnl

dewn :opixn` `le ,ezwfg lr `nh cnrde

:`nip inp `kde .i`rxz` `l mc` i`rxz`

,dhgyp `l `ni`e dzwfg lr dnda cnrd

,mzd ip`yc :xnel yie !jiptl mebt oikqd ixdc

i`ce mvrc meyn `nrh `kdc :xnel yi cere .mzd xn`wck ,i`z`e xqg xninl `ki`c

wqrzpy dnc ,inc `l !dlre lah iab `kd xn`ck ,lah i`ce inp mzd :`niz ike .mbet

mzd la` .`a wqrzpy oin eze`n `nzqnc ,lah i`ce eze` dyer jk xg` oind eze`a

iab jenqa opixn`c `de !dliah ef oi`e ,lah xqg dewna ixd ?lah i`ce xnel jiiy dn

elit` `cqg axlc ,`cqg axk `lc xninl `ki` ,`zeig xqilz cr sxhc sqei ax

itl ,mibt` `ziixza ly zwxtn ly mvrac i`cel aexwy itl ,dxyk `ziixza

hegyl jixv oiicry itl ,zwxtna gka oikqd z` wegcl `ly xdfdl libx zepey`xay

il dne oikqa `zerix ciliz` il dnc :xnel yi cere .yiig `l dpexg`a la` ,zexg`

iwitq `ki`e :yexit ,i`rxz` oikq :xn`w ikd jgxk lr `l` .dndaa `zerix ciliz`

cbpk oipniqd ehgyp `l `ny Ð dnbtp xera elit`e ,dnbtp mvra `ny Ð `aeh

iiez`l e`l ,i`n iiez`l wtq lk :ikd xza xity jixt `zyde .`witq wtqk iede ,dnibtd

,`l :ipyne .xeq`ln xzei xizdl dhepy xac elit` zeaxl `ay rnync ?`peeb i`dk

jxck hgy `nzqnc ,qixce idyc ciar `lc ab lr s`e ,qxc wtq ddy wtq iiez`l

.xiykdl i`cel miaexw ediiexzc oeik ?`py i`n :jixte .oihgeyd
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dçépäL äîk dàöî àä ,äleâî dàöîe àáe¯àì ¨§¨¨§¨¨§¨¨§¨¤¦¦¨¨
íéleâî íéî ÷ôñ eléàå ;àkéà äìeñt àìå àkéà äàîeè§¨¦¨§¨§¨¦¨§¦§¥©¦§¦

¯òîL ,àøeqéàî àzðkñ àøéîç :dpéî òîL .ïéøeñà£¦§©¦¨£¦¨©©§¨¥¦¨§©
ìL ,íúä ïðz .dpéî,íéî :éelb íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äL ¦¨§©¨¨§¨©§¦£¦¦¦©¦

Lçøä àöiL éãk ?ïéøeñà eéäéå eäLé änk .áìçå ,ïééå§©¦§¨¨©¨¦§§¦§£¦§¥¤¥¥¨©©
÷çöé áø øîà ?áBø÷ íB÷î änëå .äzLéå áBø÷ íB÷nî¦¨¨§¦§¤§©¨¨¨£©©¦§¨
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íBiä ìk úBîöò da øaéL eléôà¯ànL ïðéLééç ,äìeñt £¦¦¥¨£¨¨©§¨¨§¦©¤¨
íöòa ànL ,äøLk :øîà àcñç áøå ;äîbôð øBòä¦§§¨§©¦§¨¨©§¥¨¤¨§¤¤

àðeä áø àîìLa .äîbôð¯àcñç áø àlà ,déúòîLk ¦§§¨¦§¨¨©¨¦§©£¥¤¨©¦§¨
?àîòè éàî¯íâBt ÷ôñ øBò ,íâBt éàcå íöò :Cì øîà ©©§¨¨©¨¤¤©©¥¨¥¥

éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ,éàcåe ÷ôñ éåä ,íâBt àì ÷ôñ̈¥Ÿ¥¨¥¨¥©©§¥¨¥¦¦¥
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÷ôñ ,ìáè éàcåc àëä àäå .ïëì íãB÷ éìò äéä àlL¤Ÿ¨¨¨©¤¨¥§¨¨¨§©©¨©¨¥
éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å ,déìò äåä àì ÷ôñ déìò äåä£¨£¥¨¥¨£¨£¥§¨¨¥¨¥¦¦¥

!éàcå¯ìò àîè ãîòä :øîéîì àkéàc ,íúä éðàL ©©¨¥¨¨§¦¨§¥©©£¥¨¥©
.ìáè àì àîéàå ,Bú÷æç¯ìò äîäa ãîòä ,éîð àëä ¤§¨§¥¨Ÿ¨©¨¨©¦©£¥§¥¨©

!äèçLð àì øîéàå ,dú÷æç¯éðôì äèeçL éøä.E¯àëä ¤§¨¨§¥©Ÿ¦§£¨£¥§¨§¨¤¨¨
éðôì ìáè éøä ,éîð!E¯.àúeòéø déa àãéìéúéà àä¯ ©¦£¥¨©§¨¤¨¦§§¦¨¥¦¨

!àúeòéø da àãéìéúéà éîð àëä¯äîäa ,éàòøúéà ïékñ ¨¨©¦¦§§¦¨¨¦¨©¦¦§©©§¥¨
äèîLð Ck øçàå èLeä úà èçL :éáéúéî .éàòøúéà àì̈¦§©©¥¦¥¨©¤©¥¤§©©¨¦§§¨

úøbøbä¯úà èçL Ck øçàå úøbøbä äèîLð ,äøLk ©©§¤¤§¥¨¦§§¨©©§¤¤§©©¨¨©¤
èLeä¯úøbøbä àöîðå èLeä úà èçL ;äìeñt ©¥¤§¨¨©¤©¥¤§¦§¨©©§¤¤

øçàì íà äèîLð äèéçL íãB÷ íà òãBé Bðéàå ,äèeîL§¨§¥¥©¦¤§¦¨¦§§¨¦§©©
äèîLð äèéçL¯÷ôñ ìk :eøîàå ,äNòî äéä äæ §¦¨¦§§¨¤¨¨©£¤§¨§¨¨¥

äèéçLa¯åàì ?éàî ééeúàì äèéçLa ÷ôñ ìk ;ìeñt ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦¨§¨¥©¨
?àðååb éàäk ééeúàì¯.ñøc ÷ôñ ääL ÷ôñ ééeúàì ,àì §¨¥§©©§¨¨§¨¥¨¥¨¨¨¥¨©
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oileg(iriax meil)

úBlâì íéöøL ìL ïkøcL éðtî,dpnn zezyl ick ilkd ieqik z` ¦§¥¤©§¨¤§¨¦§©
.úBqëì ïkøc ïéàåipyyi dlebn d`vne dqekndgipdy`tiqa okle §¥©§¨§©

s`e ,ilkdz` elib [mi`nhnmpi`y] miig mivxy`ny ,xdhlmiccv
`ny ,cg` cv wx yi `nhl eli`e ,xedh did `ny ,dlib mc` m`
`yixa mle` .md mixedhe aexd xg` mikled okle ,dlib `nh mc`
oi`e li`ed ,mivxya llk zelzl oi` ,dqekn d`vne dlebn dgipdy
mixedh ode mi`nh od miievn mc`ae ,dqik mc` `l` ,zeqkl okxc
`tiqd on gken mewn lkn .wtqn mi`nhne ,epiptl wtq yi jkitl

.lwdl elit` aexd ixg` mikled mixeqi`ay,énð éà)gikedl yi jk ¦©¦
,`ziixad onàîòèiptn `ed dleqt e` d`nh zigelvdydçépäc ©§¨§¦¦¨

,äqeëî dàöîe àáe äleâîdgipdy e`,äleâî dàöîe àáe äqeëî §¨¨§¨¨§¨§¨¨§¨¨§¨
,dfn wiicl ozipe ,zigelva rbpy inyiy`ed oniqyäîk dàöî àä̈§¨¨§¨
,àkéà äìeñt àìå àkéà äàîeè àì ,dçépäLmiyyeg `ly ixd ¤¦¦¨Ÿ§¨¦¨§Ÿ§¨¦¨

epiptl iepiy dyrp `lyk leqtl xeqi` wtqa.(
÷ôñ eléàåoebk dpkqíéîe`vnpyïéøeñà ,íéleâîyygn`ny §¦¨¥©¦§¦£¦

ipa cbpk ohw herin md miygpdy s`e ,mdn dzye ygp mze` dlib
lr mikneq `l dpkq wtqay ixd .qx` mdl oi`y mivxy aexe mc`

.lwdl aexdòîL.àøeqéàî àzðkñ àøéîç dpéî:`xnbd dwiqne §©¦¨£¦¨©©§¨¥¦¨
jk ok`.dpéî òîLa`fa lwdl dxedy `ped ax lr dyw `l okle §©¦¨

,awp did xaky yyg `le oiaewp odyk miirn ipa xifgdy
.dpkq mewn `edy ygp qx` iabl df yyg dyygy `ziixadn

:milebn min xeqi` oipra dpyn `xnbd d`ianíúä ïðzg"t zenexz) §©¨¨
(c"n,ìL.áìçå ïééå íéî ,éelb íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äLjxcy iptn §¨©§¦£¦¦¦©¦§©¦§¨¨

x`y la` .qx` mda lihd `ny miyyege ,mdn zezyl ygpd
:dpynd zx`an .mdn zezyl ekxc oi` oiwynänkonfeäLé ©¨¦§

milebn el` oiwyn,Lçøä àöiL éãk ,ïéøeñà eéäéå,ygpd epiid §¦§£¦§¥¤¥¥¨©©
.äzLéå áBø÷ íB÷nî¦¨¨§¦§¤

:`xnbd zxxanänëåly exeriy `ed÷çöé áø øîà .áBø÷ íB÷î §©¨¨¨¨©©¦§¨
àöiL éãk ,äãeäé áøc déøaygpdïæBà úçzî[zfig` mewn-] §¥§©§¨§¥¤¥¥¦©©¤

d.äzLéå éìkdlbzpy oeike ,ygpd did df mewna `ny miyyegy §¦§¦§¤
,zezyle ilkd ci zgzn zelrl ygpl ic ea didy hren onf ilkd

y onf xeriya ic ike :`xnbd ddnz .eay oiwynd mixq`päzLéila ¦§¤
,exegl xefgl zedy el `diydéì éæç à÷ àäxeriya `ld - ¨¨¨¥¥

did dzeye `a did eli`y ,ygp o`k did `ly i`ce dfk mvnevn
:`xnbd zvxzn .xzzqdle xefgl witqiy mcew ed`ex mc`dàlà¤¨

e ilkd ofe` zgznygpd `viy ick ,`id dpeekd.BøBçì øBæçéå äzLé¦§¤§©£§
lirl(.h)xeqi` zwfga diiga dnda ,`ped ax ixac `xnba `aed

zwelgn d`ian `xnbd .dhgyp dna jl rceiy cr zcner
:df oicl zkiiyd mi`xen`ïékña èçBMä ,øîzéàdhigyd mcewy ¦§©©¥§©¦

,dnibt `ll dzidådhigyd xg` hrn onf xg`lúàöîðoikqd §¦§¥
eléôà ,àðeä áø øîà .äîeâtdhigyd xg` m`úBîöò da øaéL §¨¨©©¨£¦¦¥¨£¨

,íBiä ìkdhigyd zryae dnbtp zenvrd zngny zelzl yiy ¨©
ezhigy ok it lr s` ,dzid dxiyk,äìeñtcøBòa ànL ïðéLééç §¨©§¦¨¤¨¨

x`evdäîbôðehgyp `ly `vnpe ,hyede dpwd z` hgyy mcew ¦§§¨
erxwp `l` mipniqd.ç áøå,øîà àcñef dhigy,äøLkyiy §©¦§¨¨©§¥¨

zelzlànLdhigyd xg`íöòaxaiyyäîbôðzryae ,oikqd ¤¨¨¤¤¦§§¨
.dxiyk dzid dhigyd

:mi`xen`d ly mdinrh zxxan `xnbdàîìLaixacàðeä áø ¦§¨¨©¨
,ahid mipaen ,dleqt zenvr da xaiy elit`ydézòîLkitk - ¦§©§¥

,dhgyp dna jl rceiy cr xeqi` zwfga dnday lirl ezreny
cinrdl yi ,dnebt e` dti oikqa m` dhgyp dna reci oi`y o`ke

.xeqi` zwfga dndad z`àîòè éàî ,àcñç áø àlàdnda xizn ¤¨©¦§¨©©§¨
:`xnbd daiyn .dxeqi` zwfgn d`vi `l oiicr `lde ,efCì øîà̈©¨

,`cqg axíâBt éàcå íöòeli`e ,ewfeg iptn ,oikqd z`øBòx`evd ¤¤©©¥
,ylg `edyéåä ,íâBt àì ÷ôñ íâBt ÷ôñoecipd iccv ok m`÷ôñ ¨¥¥¨¥Ÿ¥¨¥¨¥

,éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ,éàcåe,ievnd xaca milez `l` ©©§¥¨¥¦¦¥©©
.znbet i`ceay mvra oikqd dnbtpy epiidc

:`ped ax ixacl jka riiql `ae `ziixan `cqg ax lr dywn `ax
àáø áéúî`cqg ax lr,àðeä áøì déòeiñìmc` ,`ziixaa epipy ¨¦¨¨§©¥§©¨

y `nhìáèdewnae ,äìòåonf xg`làöîðweacøác åéìòdõöBç ¨©§¨¨¦§¨¨¨¨¨¥

zrya eilr dzid ef dvivg m` `ed wtq dzre ,minl exya oia
,dliahd÷qòúpL ét ìò óàdliahd xg`lïénä BúBàaly ©©¦¤¦§©¥§©¦
dvivgd,Blek íBiä ìkoina zewqrzd ici lry zelzl mewn dide ¨©

mewn lkn ,zexyka dzid dliahde ,dvivgd ea wac dfäúìò àìŸ¨§¨
éìò äéä àlL éì éøa øîàiL ãò äìéáè Bìef dvivg.ïëì íãB÷ §¦¨©¤Ÿ©¨¦¦¤Ÿ¨¨¨©¤¨¥

,`ax wiicneìáè éàcåc àëä àäå,uvegd xacd eli`eäåä ÷ôñ §¨¨¨§©©¨©¨¥£¨
déìòdliahd zryadéìò äåä àì ÷ôñ,dry dze`aåit lr s` £¥¨¥Ÿ£¨£¥§

okéàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷`ivene dvivgd wtq `a - ¨¨¥¨¥¦¦¥©©
epi`y cvl s` miyyegy epl ixd .zi`ce `idy dliaha ewifgdln

yegl yi ,dnbtpy oikq oecipa mb ok m`e ,ievnzngn dnbtp `ny
z` zelzle `cqg ax ixack lwdl `le ,ievn df oi`y s` xerd

:`xnbd zvxzn .zenvrd zxiaya wx dnibtdíúä éðàL- ©¦¨¨
dliaha,Bú÷æç ìò àîè ãîòä øîéîì àkéàcdliahd mcew ixdy §¦¨§¥©©£¥¨¥©¤§¨

dzid m` ezliaha wtq xxerzn xy`ke ,i`cea `nh mc`d did
ilr dzid `ny e` dxiykezwfg lr ecinrdl yi ,zakrnd dvivg e

,mcewnyàîéàåy xen`e -ìáè àì.eilr ez`neh oiicre oick §¥¨Ÿ¨©
:`xnbd dywnénð àëäok mb dhigy iablìò äîäa ãîòä ¨¨©¦©£¥§¥¨©

dú÷æç,mcewnyäèçLð àì øîéàådhigyd mcew ixdy ,dpick ¤§¨¨§¥©Ÿ¦§£¨
m` dhigya wtq xxerzpyke ,lirlck ,xeqi` zwfga dndad dzid
zelzle dxeqi` zwfg lr dcinrdl yi ,`l e` dxiyk oikqa dzid
oi` :`xnbd zvxzn .xerd zngn dhigyd mcew dnbtp oikqdy

y dxeqi` zwfg lr dndad z` micinrnéøädndadäèeçL £¥§¨
éðôì,Emcew dilr didy xeqi`d zwfgn xak `id d`vi ok m`e §¨¤

.dhigyd
:`xnbd dywnénð àëäxnel yi dvivg wtq iablìáè éøä ¨¨©¦£¥¨©

éðôì,Ezwfgn `ed `vi ok m`e ,dewna lah mc`dy epi`xy §¨¤
:`xnbd zvxzn .ez`nehàúeòéø déa àãéìéúéà àäclep `ld - ¨¦§§¦¨¥¥¨

eilr dzid `ny yyg yie dvivg eilr `vnp ixdy ,ef dliaha mbt
dliah ez`iven `l ok m`e ,dliahd el dlired `le lahy drya

.eilr dzidy d`nehd zwfg icin ef
:`xnbd dywnénð àëädndad zhigy iablda àãéìéúéà ¨¨©¦¦§§¦¨¨

àúeòéøyie dnebt oikqd z`vnpy ,dzhigya mbt da clep `ld - ¥¨
zwfgn dndad d`vi recn ok m` ,dhgyp dnebt oikqa `ny yyg
oi`y ,dnebt z`vnpy oikqa oicd dpey :`xnbd zvxzn .dxeqi`

y s`y iptn ,dhigyd zwfga mbet df wtqéàòøúéà ïékñyiy - ©¦¦§§¨¦
mewn lkn ,oikqa `zerixéàòøúéà àì äîäadndad seba - §¥¨Ÿ¦§§¨¦

jiptl dhegy dndady oeike ,leqt wtqe mbt mey clep `l dnvr
okle ,xeqi`d zwfgn dfa d`vi ixd ,`zerix lk dteba yiy `ll
mvrdy i`ced icin `iven oikqay `zerixd wtq oi`y mixne`
,lahy mc`d seba `ed `zerixdy ,dliaha ok oi`y dn .znbet

.lwdl ea milez `le ez`neh zwfgn `vi `l jkitl
:zxg` `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbdúà èçL ,éáéúéî¥¦¥¨©¤

èLeä,serd lyúøbøbä äèîLð Ck øçàå,dpwd -.äøLkiptn ©¥¤§©©¨¦§§¨©©§¤¤§¥¨
hyed zhigya serd xykedy xg`le ,cg` oniqa ic ser zhigyly

mcew m` la` .enewnn ipyd oniqd zxiwra oexqg oi`äèîLð¦§§¨
,äìeñt èLeä úà èçL Ck øçàå úøbøbädpwd xwrpy oeiky ©©§¤¤§©©¨¨©¤©¥¤§¨

.dtixh serd dyrp dhigyd mcewe èLeä úà èçLxg`l ¨©¤©¥¤
dhigydäèéçL íãB÷ íà òãBé Bðéàå ,äèeîL úøbøbä úàöîð¦§¥©©§¤¤§¨§¥¥©¦¤§¦¨

,äNòî äéä äæ ,äèîLð äèéçL øçàì íà äèîLðdl`y dl`ype ¦§§¨¦§©©§¦¨¦§§¨¤¨¨©£¤
,minkgd iptl ef.ìeñt äèéçLa ÷ôñ ìk ,eøîàåzwfga dndady §¨§¨¨¥¦§¦¨¨

oeyla `xnbd zwiicne .dhgyp dna jl rceiy cr zcner xeqi`
,`ziixadìkéàî ééezàì äèéçLa ÷ôñoeyld zeaxl `a dn - ¨¨¥¦§¦¨§©¥©

xac elit`e `diy wtq lky xnel `pzd `ay rnyny ,'lk'
m`d ,leqt ok mb exizdl xzei dhep zrcdyéàäk ééezàì åàì̈§©¥§©

,àðååbzelzl xazqny s`e ,dndad seba `le oikqa `zerix clepy ©§¨
lkn ,mebtiy ievn `ly x`evd xera `le zenvra dnibtd z`
.`cqg ax zrck `lye ,leqt dhigya wtq lky `pzd ycgn mewn

:`xnbd zvxznàì`l` ,zeaxl `ziixad d`a df z`ééezàì Ÿ§©¥
÷ôñ`nyääLoke ,ezhigy rvn`a hgeyd÷ôñ`nyñøc ¨¥¨¨¨¥¨©

.d`ade dkled `ll oikqd mr gka hgeyd
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oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

úåìâì íéöøù ìù ïëøãù éðôî`ki` Ð zelbl ekxc inp mc`c ab lr s`e Ð

.xdhl `aex xza opilz ,`nhl `nh mc`ae ,xdhl mivxyae xedh mc`a ilzinl

úåñëì ïëøã ïéàå,igiky mixedhe mi`nhe ,mivxya ilzinl `kil `yix ,jkld Ð

ab lr s`e igikyc `aex xza opilz `xeqi`c icina `nl` .mi`nhl opiyiige

dlebn dgipdc `nrh ,inp i` .`lewlc

`d ,dlebn d`vne dqekn ,dqekn d`vne

`ki` d`neh `l Ð dgipdy enk d`vn

oilebn min wtq eli`e" .`ki` dleqt `le

:xninl `ki`c ab lr s`e .opiqxb "oixeq`

mivxy x`ye ,dze` dliby myl qpkp mc`

miygp edl eede ,dpkq oda oi`y dze` elib

,inp i` .ixiq`e miygpa opilz Ð `herin

ddye ,dze` dlib envr `edc dil `hiyt

Ð odn zezyl ygp lekiy ick ieliba

d`vnc ab lr s`e ,ixiq`c onwl opixn`

.dgipdy enkàúðëñ àøéîç äðéî òîù
äðéî òîù àøåñéàî`dl itlic zi`e Ð

,`xeqi`n `zpkq `xingc iy` axc

'ek zezyl dcleg dleki m` :ipzwcn

`pzl dil `gipc ,"d`nh" ipzw `le ,dleqt

dxeq`c `linn opirnyc ,mivxya ilzinl

xeqi` iablc ab lr s`e ,zeytp zpkq meyn

mc`a ilzin `le ,`nhn `lc `id `lew

meyn .zelbl inp ekxcc ab lr s`e `nh

opirny ded `l "d`nh" ipzw ded i`c

eli`e" qixb `le .zeytp zpkq xeqi` dipin

dieba il `iywe ."oixeq` oilebn min wtq

`le ipzw dcleg opaxl `dc ,`cg :`aeh

e` dcleg e` diteb l`ilnb oaxle .ygp

`le zezyl dcleg dleki m`e ,ipzw ygp

inp ipzw Ð deab lr zgpeny oebk ,ygp

ipzinl dil irai` `kde .d`nh `le dleqt

eliw`c `ki` zeytp zpkq i`nc ,d`nh

d`neh xeqi` iab dia?inp ygpa ,cere

meyn d`nhe mivxy meyn dleqt :ipzil

inp yegipe ,ediiexz opireny`e ,`nh mc`

mc`a ilzinl ivn `yix `dc ,`xeqi`l

`nh mc`a opilze ,`nh mc`ae xedh

e`l `nrh :dpin rny e`l `l` !`xnegl

`aexa opilzc meyn `l` ,`ed dpkq meyn

.`gikycåäùé äîë`kid ,oiielba mind Ð

milebn ogipd envr `edcùçøä ?Ð

."uxy" ly mebxz "ygx" .ygpdúçúî
éìë ïæåàuxy my did `ny oiyyeg Ð

.dzyeäéì éæç à÷ àäddy `ly oeik Ð

,exegl xefgl lekiy xeriy ygpd myl

i`ce `d Ð zezyl `al lkeiy ick `l`

dil ifg `w `d Ð `z` i`c ,`z` `l

!rwxwa ilkd ofe` zgz exegl ezxfgaäîåâô úàöîð êë øçàå ïéëñá èçåùä
dhigy xg` wca `l la` ,dti dide dhigy mcew wca hgyyky `ed recie Ð

.cinúåîöò äá øáù åìéôàilzinl `ki`c ,dpexg` dwical dhigy oia Ð

.dhigyd dleqt Ð zenvraøåòá àîù.dhigyd Ðäîâôð`ly `vnpe Ð

.(ai mixac) aizk "zgafe" ,rxew mbtdy ,erxwp `l` mipniqd ehgypíöòá
äîâôð.da xaiyy eze`a Ðäéúòîùëxeqi` zwfga (`,h oileg) lirl xn`c Ð

.dhigya wtq da clep efe ,dhgyp dna jl rceeiy cr zcneråìåë íåéä ìëÐ

.dliah xg`léàòøúà àì äîäáxaca `l` ciliz` ynn dteba e`lc oeike Ð

dhigy icin eze` `ivene oikqc `zerixc wtq iz` `le ,dliahl inc `l Ð xg`

.mbt mvr i`cec ,zi`ceèùåä úà èçù`l ez cg` oniqa exykdy sera Ð

oicd `ed Ð zxbxba dhenye hyea dhigy hwpc `de .ipyc xewirl opiyiig¥¦

`nwezin ikde .ihenzy`l `ciar zxbxbc meyn `l` ,inp `kti` elit`c

.(`,gk oileg) "hgeyd"aúøâøâä äèîùð.dtxhp ixd ,dlgz Ðàðååâ éàäëÐ

.oikqa wtq da clepy
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äúùéådpzp zeyxe ,eny oetitye ,dxryd hegk :uxzn inlyexia Ð dil ifg `w `d

.eiptn rwadl ilkl zeyx dpzp `le ,eiptl rwadl rwxwlìáè`kdc jd Ð 'ek dlre

wxtae (a,`n dxf dcear) "minlvd lk" wxtae (a,eh dcp) "cid lk" wxta iiez`l jiiy `l

`xneglc ,`kd ip`yc .i`ce icin `iven wtq oi`e :jixt inp mzdc ,(`,h) migqtc `nw

jpde .xzid i`ce icin `ivene `xeqi` wtq `z`

ied mzdc ,`kd iiez`l jiiy `l mzd iziinc

.libxd wtq iedc meyn

ãòlah oia biltn `l `kd Ð il ixa xn`iy

,dtitgl jenq lah `ll dtitgl jenq

:`ax xn`c (a,eq) dcpc `xza wxta biltnck

m` ,uveg xac dilr z`vnpe dzlre dlah

segl xefgl dkixv dpi` dlah dtitgl jenq

ixiin `kdc :mz epiax xne`e .'ek m`e ,leahle

dtitgc .y`xa `vnpa ixiin mzde ,seba `vnpa

"daexna" opixn`ck ,y`xa `l` `xfr owz `l

`nlic ipeirl `ziixe`c :(`,at `nw `aa)

inp cere .y`xa `l` jiiy `l xhwine ,xhwin

wxtae .wxeq `l la` qtqtne steg xifp :opz

`l` segz `l dy`c xn` (a,eq) dcpc `xza

.diifn exync meyn ,`l ixixwa la` ,oinga

`,dgcd oeyl xnel jiiy sebd x`ya la

ezia jeza mc` cenli mlerl :dax mzd xn`ck

mihnw inp rnyne ,mina dihnw dgicn `dzy

`ki`c ab lr s`e .sebd x`y `l la` `wec

z`iac ab lr s`c ,`zeaxl mihnw hwpc xninl

`kil Ð opira min z`ial ie`x ,`ira `l min

rnyn "dihnw elit`" hwp `lcn ,ikd xninl

icec :ezengl ongp ax xn`c `de .`wec mihnw

dtitg ira sebd lkc rnyn ,(`,gq dcp) zxqg

dzidy meyn `l` ,daeg meyn e`l mzd Ð

eiykr mb mibdepy enk ,oinga uegxl dlibx

:mz epiax xne` cere .oinga sebd lk uegxl

,dlral ixii` dcpae ,zexdhl ixiin `kdc

rnyny enk ,dlraln xzei zexdhl exingdy

jd cinrdl yi cere .zenewn dnka dcpa

meyn dtitg oda oi`c ,mipdka oizrnyc

yixa inlyexia rnynck ,cinz oilaehy

.migqtàäåaexw yexit Ð lah i`cec `kd

eze`a wqrzpy oeik ,xity lahc `ed i`cel

.jk xg` oindïéëñ`l dnda i`rxz`

`idd` ikd iiepyl `kilc :dniz Ð i`rxz`

,(a,a) dcp yixac xqg `vnpe ccnpy dewnc

eiab lr eyrpy zexdhd lkc mzd xn`wc

jiptl xqg `dc meyn ,ze`nh olek rxtnl

dewn :opixn` `le ,ezwfg lr `nh cnrde

:`nip inp `kde .i`rxz` `l mc` i`rxz`

,dhgyp `l `ni`e dzwfg lr dnda cnrd

,mzd ip`yc :xnel yie !jiptl mebt oikqd ixdc

i`ce mvrc meyn `nrh `kdc :xnel yi cere .mzd xn`wck ,i`z`e xqg xninl `ki`c

wqrzpy dnc ,inc `l !dlre lah iab `kd xn`ck ,lah i`ce inp mzd :`niz ike .mbet

mzd la` .`a wqrzpy oin eze`n `nzqnc ,lah i`ce eze` dyer jk xg` oind eze`a

iab jenqa opixn`c `de !dliah ef oi`e ,lah xqg dewna ixd ?lah i`ce xnel jiiy dn

elit` `cqg axlc ,`cqg axk `lc xninl `ki` ,`zeig xqilz cr sxhc sqei ax

itl ,mibt` `ziixza ly zwxtn ly mvrac i`cel aexwy itl ,dxyk `ziixza

hegyl jixv oiicry itl ,zwxtna gka oikqd z` wegcl `ly xdfdl libx zepey`xay

il dne oikqa `zerix ciliz` il dnc :xnel yi cere .yiig `l dpexg`a la` ,zexg`

iwitq `ki`e :yexit ,i`rxz` oikq :xn`w ikd jgxk lr `l` .dndaa `zerix ciliz`

cbpk oipniqd ehgyp `l `ny Ð dnbtp xera elit`e ,dnbtp mvra `ny Ð `aeh

iiez`l e`l ,i`n iiez`l wtq lk :ikd xza xity jixt `zyde .`witq wtqk iede ,dnibtd

,`l :ipyne .xeq`ln xzei xizdl dhepy xac elit` zeaxl `ay rnync ?`peeb i`dk

jxck hgy `nzqnc ,qixce idyc ciar `lc ab lr s`e ,qxc wtq ddy wtq iiez`l

.xiykdl i`cel miaexw ediiexzc oeik ?`py i`n :jixte .oihgeyd
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éà ;úBqëì ïkøc ïéàå ,úBlâì íéöøL ìL ïkøcL éðtî¦§¥¤©§¨¤§¨¦§©§¥©§¨§©¦
äqeëî ,äqeëî dàöîe àáe äleâî dçépäc àîòè ,éîð©¦©§¨§¦¦¨§¨¨§¨¨§¨§¨

dçépäL äîk dàöî àä ,äleâî dàöîe àáe¯àì ¨§¨¨§¨¨§¨¨§¨¤¦¦¨¨
íéleâî íéî ÷ôñ eléàå ;àkéà äìeñt àìå àkéà äàîeè§¨¦¨§¨§¨¦¨§¦§¥©¦§¦

¯òîL ,àøeqéàî àzðkñ àøéîç :dpéî òîL .ïéøeñà£¦§©¦¨£¦¨©©§¨¥¦¨§©
ìL ,íúä ïðz .dpéî,íéî :éelb íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äL ¦¨§©¨¨§¨©§¦£¦¦¦©¦

Lçøä àöiL éãk ?ïéøeñà eéäéå eäLé änk .áìçå ,ïééå§©¦§¨¨©¨¦§§¦§£¦§¥¤¥¥¨©©
÷çöé áø øîà ?áBø÷ íB÷î änëå .äzLéå áBø÷ íB÷nî¦¨¨§¦§¤§©¨¨¨£©©¦§¨
.äzLéå éìk ïæBà úçzî àöiL éãk :äãeäé áøc déøa¯ §¥§©§¨§¥¤¥¥¦©©¤§¦§¦§¤

.BøBçì øBæçéå äzLé àlà !déì éæç à÷ àä ?äzLé¦§¤¨¨¨¥¥¤¨¦§¤§©£§
:àðeä áø øîà ,äîeât úàöîðå ïékña èçBMä :øîzéà¦§©©¥§©¦§¦§¥§¨¨©©¨

íBiä ìk úBîöò da øaéL eléôà¯ànL ïðéLééç ,äìeñt £¦¦¥¨£¨¨©§¨¨§¦©¤¨
íöòa ànL ,äøLk :øîà àcñç áøå ;äîbôð øBòä¦§§¨§©¦§¨¨©§¥¨¤¨§¤¤

àðeä áø àîìLa .äîbôð¯àcñç áø àlà ,déúòîLk ¦§§¨¦§¨¨©¨¦§©£¥¤¨©¦§¨
?àîòè éàî¯íâBt ÷ôñ øBò ,íâBt éàcå íöò :Cì øîà ©©§¨¨©¨¤¤©©¥¨¥¥

éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ,éàcåe ÷ôñ éåä ,íâBt àì ÷ôñ̈¥Ÿ¥¨¥¨¥©©§¥¨¥¦¦¥
:àðeä áøì déòeiñì àáø áéúî .éàcåàöîðå äìòå ìáè ©©§¦¨¨§©¥§©¨¨©§¨¨§¦§¨

ìk ïénä BúBàa ÷qòúpL ét ìò óà ,õöBç øác åéìò̈¨¨¨¥©©¦¤¦§©¥§©¦¨
Blek íBiä¯éì éøa :øîàiL ãò ,äìéáè Bì äúìò àì ©Ÿ¨§¨§¦¨©¤Ÿ©¨¦¦

÷ôñ ,ìáè éàcåc àëä àäå .ïëì íãB÷ éìò äéä àlL¤Ÿ¨¨¨©¤¨¥§¨¨¨§©©¨©¨¥
éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å ,déìò äåä àì ÷ôñ déìò äåä£¨£¥¨¥¨£¨£¥§¨¨¥¨¥¦¦¥

!éàcå¯ìò àîè ãîòä :øîéîì àkéàc ,íúä éðàL ©©¨¥¨¨§¦¨§¥©©£¥¨¥©
.ìáè àì àîéàå ,Bú÷æç¯ìò äîäa ãîòä ,éîð àëä ¤§¨§¥¨Ÿ¨©¨¨©¦©£¥§¥¨©

!äèçLð àì øîéàå ,dú÷æç¯éðôì äèeçL éøä.E¯àëä ¤§¨¨§¥©Ÿ¦§£¨£¥§¨§¨¤¨¨
éðôì ìáè éøä ,éîð!E¯.àúeòéø déa àãéìéúéà àä¯ ©¦£¥¨©§¨¤¨¦§§¦¨¥¦¨

!àúeòéø da àãéìéúéà éîð àëä¯äîäa ,éàòøúéà ïékñ ¨¨©¦¦§§¦¨¨¦¨©¦¦§©©§¥¨
äèîLð Ck øçàå èLeä úà èçL :éáéúéî .éàòøúéà àì̈¦§©©¥¦¥¨©¤©¥¤§©©¨¦§§¨

úøbøbä¯úà èçL Ck øçàå úøbøbä äèîLð ,äøLk ©©§¤¤§¥¨¦§§¨©©§¤¤§©©¨¨©¤
èLeä¯úøbøbä àöîðå èLeä úà èçL ;äìeñt ©¥¤§¨¨©¤©¥¤§¦§¨©©§¤¤

øçàì íà äèîLð äèéçL íãB÷ íà òãBé Bðéàå ,äèeîL§¨§¥¥©¦¤§¦¨¦§§¨¦§©©
äèîLð äèéçL¯÷ôñ ìk :eøîàå ,äNòî äéä äæ §¦¨¦§§¨¤¨¨©£¤§¨§¨¨¥

äèéçLa¯åàì ?éàî ééeúàì äèéçLa ÷ôñ ìk ;ìeñt ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦¨§¨¥©¨
?àðååb éàäk ééeúàì¯.ñøc ÷ôñ ääL ÷ôñ ééeúàì ,àì §¨¥§©©§¨¨§¨¥¨¥¨¨¨¥¨©
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oileg(iriax meil)

:`xnbd zl`eyàðL éàîe`ny wtqay myk `ld ,zewitqd oia ©§¨
oikqa hgy `ny wtqa leqtl yi ok enk ,milqet qxc e` ddy

:`xnbd zvxzn .dnebtíúä,qxce ddy wtqada àãéìéúéà ¨¨¦§§¦¨¨
äîäáa àúeòéø,dndad seba `ed xxerzdy wtqd -ïékñ àëä ¥¨¦§¥¨¨¨©¦

éàòøúéà àì äîäa ,éàòøúéàoi` dnebt d`vnpy oikqa - ¦§§¨¦§¥¨Ÿ¦§§¨¦
.oikqa m` ik dndad seba `zerixd

:`xnbd zwqet,àðeä áøc déúååk àúëìéäåz`vnpy oikqy §¦§§¨§¨¥§©¨
,dleqt ezhigy dhigyd xg`l dnebtíöò da øaéL àlLkxg` §¤Ÿ¦¥¨¤¤

ikqa dyrp `ly oeiky .dhigydmiyyeg ,i`cea dnbetd xac o
.dhigyd mcew x`evd xera dnbtpyáøc déúååk àúëìéäå§¦§§¨§¨¥§©

,àcñç,dxiyk ezhigy dhigyd xg`l dnebt oikqd d`vnp m`y ¦§¨
íöò da øaéMLki`cey mvra dnibtd z` milezy ,dhigyd xg` §¤¦¥¨¤¤

.mebtiy jk lk ievn epi`y xera `le ,znbet
da xaiy `lyk `ped axk weqtl epkxvedy dnn :`xnbd zwiicn

,mvrììkî,rnyn dfàcñç áøcxiyknøaéL àìc áb ìò óà ¦§¨§©¦§¨©©©§Ÿ¦¥
àlà ,íöò daok m`éàîac zelzl yiíéâtéàxnel `le ,oikqd ¨¤¤¤¨§©¦§¦

:`xnbd zx`an .mbtp x`evd xerayú÷øôîc íöòa àîéà¥¨§¤¤§©§¤¤
íéâtéàseqa da drbty ,dndad x`ev mvra dnbtp oikqdy - ¦§¦

.dxiyk ezhigy jkl ,hyede dpwd jezig xg`l dhigyd
àãáeò äåädnk zhigy xg`l dnebt oikq d`vnpy dyrn did - £¨§¨

,zendaóøèåsixhde ±àúåéç øñéìz ãò óñBé áødxyr yly - §¨©©¥©§¥©¥¨¨
bd zxxan .zenda:`xnïàîkm`d ,sqei ax xaeq ink -àðeä áøk §©§©¨

,dhigy mcew dndad xera oikqd dnbtp `ny yyegdåsixhd §
àúéén÷a eléôà:`xnbd dgec .dpey`xd dndad z` -,àìxyt` £¦§©©§¨Ÿ

xaeqyå ,àcñç áøkzendad lk z` sixhdàúéénwî øáìueg - §©¦§¨§§©¦©©§¨
z` dnbt zwxtndy zelzl yiy xaeqy iptn ,dpey`xd dndadn
dipydn wxe ,wlg oikqa oiicr dhgyp dpey`xd ok m`e ,oikqd

.dnebt oikqa ehgypy xnel yi jli`e
íìBòì ,àîéà úéòaéàåsqei ax xaeq,àðeä áøk,jk `ed gxkdae §¦¨¥¥¨§¨§©¨

éàcxaeq,àcñç áøk,dywiéãkîezrcly xg`n -ïðéìz àìúî §¦§©¦§¨¦§¦¦§¨¨¦¨
znbet zwxtnd oi`y s` lry ,oikqd dnbtp izni` wtqa lwdl
xnel milez mewn lkn ,gka dilr dkn epi` ixdy ,xerdn xzei
`cqg ax xiyki zeax zenda hgya s` ok m` ,dnbtp zwxtnay

oky ,olek z`íéâtéà àúéén÷c ú÷øôîc íöòác éànîepl oipn - ¦©¦§¤¤§©§¤¤§©©§¨¦§¦
,oikqd dnbtp dpey`xd ly zwxtnd mvrayíöòa àîìc¦§¨§¤¤

àúééøúác ú÷øôîc[dpexg`d dndad ly-],íéâtéàoleke §©§¤¤§©§©§¨¦§¦
axk xaeq zendad z` sixhdy sqei ax jgxk lre .zexyka ehgyp
xeray yygn dpey`xd z` mb sixhde ,lwdl milez oi`y `ped

.dnbtp
:zenda dnk hgeyd oipra dkld wqt d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

éøöî àðäk áø ,éMà áøì àáøc déøa àçààúe÷éãa Ccal ±we ©¨§¥§¨¨§©©¦©©£¨©§¦§¦¨
oikqdàãçå àãç ìk ïéazxxan .dndae dnda lk zhigy oia - ¥¨£¨©£¨

:`xnbdïàîkm`d ,`pdk ax xaeq ink -àðeä áøkyyegd §©§©¨
,xera dnibtleick `id ezwicaàúéén÷ ìñôéîì,dpey`xd z` - §¦§©©©§¨

.dzhigy mcew xera dnbtpy milez dnebt oikqd `vniz m`y
:`xnbd dgec,àìxaeqy xyt`àcñç áøkz` dlez epi`y Ÿ§©¦§¨
,xera dnibtdeick did dhigy lk xg` dwica jixvdy dn

àúééøúa éøeLëàìz` hegyie dppwzi dnebt oikqd `vniz m`y - §©§¥©§©§¨
`vnize zehigyd oia wecai `l m` j` .zexyka ze`ad zendad
dnibtd z` milezy ,zeleqt eidi jli`e dipydn if` ,dnebt oikqd

.dpey`xd ly zwxtna
:`xnbd dywnéëä éà,dixg`y dhigyd meyn dwica jixvdy ¦¨¦

,íëç ú÷éãa énð éòaézmkgl oikqd z` ze`xdl daeg ixdy ¦¨¥©¦§¦©¨¨
oia mkg zwica jixvd `l `pdk axy jkne ,dhigyd iptl xiray

.'dhigy mcewy dwica' ef oi`y gken ,zehigyd:`xnbd zvxzn
,ïéøeqéàa ïîàð ãçà ãò.hgeyd zwicaa ic jkl ¥¤¨¤¡¨§¦¦

:`xnbd dywnéëä éà,on`p envr hgeydyàì énð àøwéòî- ¦¨¦¥¦¨¨©¦Ÿ
zvxzn .mkg zwica jixvp `l dpey`xd dhigyd iptl elit`

,`id zcgein dpwz `l` ,envra hgeyd on`p zn`a ok` :`xnbd
okyéðtî àlà íëçì ïékñ úBàøäì eøîà àì ,ïðçBé éaø øîàä̈¨©©¦¨¨Ÿ¨§§©§©¦§¨¨¤¨¦§¥

.íëç ìL BãBákzg` lk iptl mkgl ze`xdl jixv oi` mewn lkne §¤¨¨
.eic ,dhigyd zligza ceak el ewlgy oeik ,zehigyd on

mileze ,ezwfg lr xac micinrny oicl xewnd z` zxxan `xnbd
:dpzyp `lydé÷æçà àúléî é÷Bà ïðaø øeîàc àúlî àä àðî§¨¨¦§¨§¨©¨¨¥¦§¨©¤§¥

.xizdl oiae xeq`l oia ,ezwfg lr xac cinrdl yiy -éaø øîà̈©©¦
àø÷ øîà ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîLrbepnd zia zyxta §¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©§¨

zrxva(gl ci `xwie)eae rbpd z` d`xe zial qpkp odkdy xg`l ,
,rbp zxez xeriykøébñäå ,úéaä çút ìà úéaä ïî ïäkä àöéå'§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦

,'íéîé úòáL úéaä úàjk xg`e ziadn ixnbl z`vl odkd lry ¤©©¦¦§©¨¦
,eze` xibqdlåyeygl yi dxe`klàúàå ÷éôðcà àîìccr - §¦§¨©§¨¦§¨¨

,exibqdl `vei odkdyàøeòéL déì øöaexeriyn rbpd xqgp - ¨©¥¦¨
eli`k rbpdy xbqd exbqd oi`y `vnpe ,mirbp z`nehl ie`xd

.eppi`åàì àlà`ed xe`iad oi` m`d -é÷Bà ïðéøîàc íeMî ¤¨¨¦§©§¦¨¥
dé÷æçàea didy reciy oeiky ,ezwfg lr rbpd z` cinrdl yiy - ©¤§¥

ipic lkl cenll yi o`kne .didy itk x`ypy ep` migipn ,xeriyk
.dpey`xd ezwfg lr xacd z` micinrny dxezd

:`xnbd dywné÷úî,á÷òé øa àçà áø dì ómikneqy epl oipn ©§¦¨©©¨©©£Ÿ
,dwfgd lràîìéãå`ly d`exyk wx xibqdl odkd leki `ny - §¦§¨

e ,rbpd dpzypåéøBçà Cøc àöiL ïBâk,ziad lzek itlk eiptyk §¤¨¨¤¤£¨
÷ôð ék déì éæç à÷cxqgp `ly d`xe `vei `edyk eze` d`exy - §¨¨¥¥¦¨©

.exeriyn
:`xnbd zvxznéiaà déì øîà,awri xa `g` axlúBáeLz ézL ¨©¥©©¥§¥§

øáca.jziiyew z` zegcldîL àì åéøBçà Cøc äàéöéc ,àãç ©¨¨£¨¦¦¨¤¤£¨Ÿ§¨
,äàéöéjxck `viy eyexit 'ziad on odkd `vie' dxezd ieeivy §¦¨

.gztd itlk eiptyk mi`veid,ãBòåxiwa `vnp rbpd xy`k §
ny,úìcä éøBçàjxc lka exbqd zrya eze`xl odkd leki `ly £¥©¤¤

,`idy,øîéîì àkéà éàîote`ay jgxk lre,dwfgd lr mikneq df ©¦¨§¥©
.ezwfg lr xac micinrny cenll ozip o`kneàîéz éëåzegcl §¦¥¨

àúååk déa çúôcxqgzp `ly ze`xl leki mkxce ,zlca zepelg - §¨©¥©§¨
.zlcd ixeg`ny rbpd,ïðúäåa rbpBa ïéçúBt ïéà ,ìôà úéa §¨§©©¦¨¥¥§¦

úBðBlçicka xi`dl,Bòâð úà úBàøì.ixnbl `ed xeht `l` ©¦§¤¦§
:`ax dgecàáø déì øîàlr .mzegcl yi jizeaeyz ipy ,iia`l ¨©¥¨¨

dn,äàéöé dîL àì åéøBçà Cøc äàéöé zøîà÷c,zegcl yiïäk §¨¨§©§§¦¨¤¤£¨Ÿ§¨§¦¨Ÿ¥
çéëBé íéøetkä íBéa ìBãb,jk df oi`y,äàéöé déa áéúëcxg`y ¨§©¦¦¦©¦§¦¥§¦¨

zxehwd ly dzgnde skd z` `ivedl ick miycwd ycewl qpkpy
xn`p ,zixgya mgipdy(ck eh `xwie),'Fzlr z` dUre `vie'ïðúe §¨¨§¨¨¤Ÿ¨§©

dpyna(:ap `nei),àöémiycwd ycew zian lecb odkdBì àáelkidl ¨¨¨
Búñéðk Cøcjlede `vei didy ,ezqipka oeekn eteb didy jxck - ¤¤§¦¨

z`xwp eixeg` jxc d`iviy ixd .miycwd ycew itlk eipty ote`a
.d`iviådn lrzøîà÷ãzlca zepelg geztl oi`y dipy daeyza §§¨¨§©§

epipyy enke ,rbpd z` ze`xl ickúBðBlç Ba ïéçúBt ïéà ìôà úéa©¦¨¥¥§¦©
.Bòâð úà úBàøìwlgl yi,xnele÷æçúéà àìc àëéä éléî éðä- ¦§¤¦§¨¥¦¥¥¨§Ÿ¦§£©

hrin dfay ,llk eze`xl odkd leki `ly ,rbpd wfged `ly onf lk
,dxe` ztqez ici lr rbpa ewifgdl `ly mirbp z`neh oicn aezkd

÷æçúéà ,÷æçúéàc àëéä ìáà,xexiaa rbpd d`xpy mewna mle` - £¨¥¨§¦§£©¦§£©
geztl jixvy dna oexqg oi`y xyt` ,xbqdl ie`x zeidl wfgede
ax ixac mipekpy xyt` ok m`e .dpzyp `ly ze`xl icka wx oelg
,ezwfg lr xac micinrny rbepnd zia xbqdn gikedl oi`y `g`
jenql `le xbqdd zrya rbpd z` ze`xl odkd jixv ok`y okziy

.dwfgd lr
zra rbpd z` ze`xl jixv odkd oi`y `ziixan dgiken `xnbd

:dwfgd lr micinrny gxkdae ,ziad z` ezxbqdáøk àìc àéðz©§¨§Ÿ§©
á÷òé øa àçàz` ze`xl jixve dwfgd lr micinrn `ly xaeqd ©¨©©£Ÿ

dxeza xn`p ,xbqdd zrya rbpd(gl ci `xwie),'úéaä ïî ïäkä àöéå'§¨¨©Ÿ¥¦©©¦
,ziad jeza ecera xibqi `ly epiideìBëéok m`Cìédvxi m` odkd ¨¥¥

,Búéa CBúìxefgi jk xg`e,'úéaä çút ìà' øîBì ãeîìz ,øébñéå §¥§©§¦©§©¤¤©©¨¦
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oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àðù éàîå!wtq `de wtq `d Ðàðåä áøë àúëìädid ici lre .xerl opiyiigc Ð

.xeqi`l sera xwi iax oa awri epiax il dxede dyrnåìéôà àãñç áøã ììëî
íöò äá øáéù àìùëaxk `zkld xninl jixhv`cn .xiykn ,dhigy xg`l Ð

.dilr `cqg ax biltc llkn Ð xaiy `lyk `pedú÷øôî íöòá.dhigy xg`l Ð

aizkc ,zwxtnd `ide ,x`evd mvra rbpy

`xiaq `le ."ezwxtn xayze" (c ` l`eny)

dribp `iddc ,`lewl ilznl dizeek ol

.xern ith oikql dnbt `l zwxtn mvrc

.opilz i`ce `edda ,zenvr zxiay la`

àúåéç øñéìúxg`le ,efl ef oia wca `ly Ð

.dnebt z`vnp olek zhigyïàîë`xiaq Ð

.dilàúééî÷ äîäá åìéôàå àðåä áøëÐ

xerl opiyiigc ,dtxh inp?.`ed `ira oeyle

àãñç áøë àìzwxtn mvr meyne Ð

.`ziixza edlekl edpitxh `ziinwcéãëî
ïðéìú àìúéîoikq zribp i`ce `dc Ð

epi` ixdy ,xern ith dnbt `l zwxtna

.`lewl dia ilz ikd elit`e ,gka eilr dkn

ax inp ilz `aeh zenda hgy ik ,jkld

.edl xykne `ziixzac zwxtna `cqg

àúééî÷ ìñôîìjixvnc i`d :`id `ira Ð

meyn ,cin dpey`xd zhigy xg`l dwica

dl gkyn i`c`ped axk ,dl sixh dnebt?
àãñç áøë àìyiig `lc ,dil `xiaq Ð

dnebt `vnz m`y dwica jixvne ,xerl

.dpey`xd mr zexyk zepexg` eidie ,dppwzi

dl gkyne jci`l dil higye ,wca `l i`c

ixiq`e `ziinwc zwxtnl opiyiig Ð dnebt

ickn :lirl oxn`c `d dil zile .`ziixza

Ð ikd `pipync ab lr s`e .'ek opilz `lzn

`ni` mlerl ,xnelk ,`ed `nlra `iegic

`cqg axk jl`pdk ax la` .dil `xiaq

,`ziinw lqtnl xn`w `ped axk i`ce

hgeyde ,dizeek `zkld lirl opinwe`ck

xg` oikqd wecal jixv zg` dnda elit`

mizpia wca `le daxd hgy m`e ,dhigy

dpey`xd s` Ð dnebt z`vnp jk xg`e

.dxeq`éëä éàirac `d meync Ð

dwica dil ied Ð wica `w dihgyinl

z` el ze`xdl mkg iraize ,dhigy mcewc

dfa mzhgye"n (a,fi oileg) opitlic ,oikqd

rny ,mkgl iegnl ira `lcne ."mzlk`e

!dil aiyg dhigy mcewc dwica e`l dpin

ïéøåñéàá ïîàð ãçà ãòcigie cigi lkc Ð

"jp`vne jxwan zgafe" Ð dxez ezpin`d

,(` `xwie) "xwad oa z` hgye" [ai mixac]

cinrdl ewiwfd `le ,eci lr mipdk ilk`e

`l` micr dxez dkixvd `le .xaca micr

.oennn "xac" "xac" (`,v oihib) opixnbc ,zeixrle ,oic zia zzin e` ,oenn yperlïðçåé éáø øîàä.`ed `vexiz Ð'åë ïðáø øåîàã àälr eknq daxd zenewna Ð

.lirlc `edd ik ,xizdle xeq`l dwfgd'åâå ïäëä àöéådil xiva iz`e witpc cr `nlc :xninl `ki`c ab lr s`e .zlcd z` xibqi jk xg`e ziad lkn wetipc opirac Ð

.inc dizilc o`nkc ,xbqd exbqd oi`e ,xbqd zrya rbp did `ly `vnpe ,qixbkn dixeriyúìãä éøåçà ãåòådil ifg ikid ,ez`ivia zlcd ixeg` rbp did m` Ðçúôã ?
àúååë äéá.xbqd mcew zlca oelg Ðìôà úéá ïéçúåô ïéàil Ð "ziaa il d`xp rbpk" :(ci `xwi) aizkck ,ixnbl eze` oixhet rbpd ze`xl zepelg el geztl jixvy Ð

.rbp epi` xpd z` wilcdl my jixve lt` mewna cnr m`y ,ixe`l `leíéøåôëä íåéá ìåãâ ïäë:aizk ,dzgne sk z`ved xg`l miycwd iycw zian `vei `edyk Ð

.[fh `xwie] "zen ixg`"a 'ebe "ezler dyre `vie"ïðúå.(a,ap) `nei zkqna Ðåúñéðë êøã åì àáå àöéjxc ,`veie xfgn jk Ð qpkpy jxck .miptle iptl itlk eipt Ð

.eixeg`÷æçúà àìãjixv oi`e ,rbp `edy xikd xake zlcd ixeg` cnery rbp la` .xkip ed`xn oi`e lt` mewn didy ,eize`xna rbpd z` odkd d`x `ly onf lk Ð

.oigzet Ð ezwfga ecinrdl `l` oelgá÷òé øá àçà áøë àìã àéðújld m`y ipzw `kdc .xbqd zry cr dil ifgc ,eixeg` jxc `via `l` ezwfg` iwen `lc xn`c Ð

.diwfg` dil inwene ,dipin rbp iqki` i`ce `kde ,xbqd exbqd exibqde ezialìåëézlcd xebqle xefgle ezia jezl jlil zeyx el `di Ðóå÷ùîä úçú ?.oeilrd oztn Ð

øéâñäå åúéáì êìä).(myl jenq ezia didy oebk ,jex` lag ici lr Ðúéáä êåúá.sewynd zgz Ðàçà áøå.inwe`l `ki`c ,oazez `l `dn :jl xn` Ð
ïåâë
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àîìéãåiwe`c `kdn gken ikid :zeywdl oi` Ð 'ek `xeriy dil xva iz`e witpc`

ewitq cigid zeyxa d`neh wtqc ,wtqn `nh `kd `nlc ?diwfg` `zlin

elit`e ,mc` ipa daxd ea yiy miaxd zeyx ied elit` ,aezkd `nih oipr lkac !`nh

`ki`c `kid la` ,`zerix `kilc `kid gpizc :dyw la` .l`yil zrc ea oi`y xac

cg` oke ,dnebt z`vnpy oikq oebk ,`zerix

oixdhnc ,miaxd zeyxa i`ce `nhpy mipyn

opilf`c olpn `peeb i`dk Ð dwfg mrhn mdipy

xg`l xqgy gkzyi`c :xnel yie ?dwfg xza

mze` lk rxtnl mixdhn `l ikd elit` ,dray

jdc :dyw edine .xbqd inia zial eqpkpy

,xqg `vnpe ccnpy dewnl `inc `zlin

lahy `xabl opi`nhne ,dewnc dwfgl opiwayc

.jiptl xqg ixde ezwfg lr `nh cnrd meyn

,rbp zwfg opiwayc xninl ol ded inp `kde

ixde ,dxdh zwfga opinwe`c `xab xza opilf`e

!jiptl xqgàìàdinwe` opixn`c meyn e`l

opilf`c `kd ip`yc xnel oi`e Ð diwfg`

s`c ,cere .wlgl oi` `ziixe`cnc ,`xnegl

`iadle ,miycw sexyl ,dil oi`nhn `lewl

oileg wtqn iziin `we ycwnl qpkp m` oaxw

,diwfg` `kd opinwen `lewl s`c ,cere .dxfrl

dnn xqg did reayd seqae lecb rbp did i`c

iz`e witpc` `nlc yegipe .oixdhn Ð didy

seqa didy xeriyk dide `xeriy dil xiva

xbqd irae eipira cner rbpdy `vnpe ,reay

xbqd zrya dil opinwenc meyn `l` !ipy

.diwfg`ïäëÐ gikei mixetkd meia lecb

(a,fi zereay) "d`nehd zerici" wxtac :dniz

elit` ,eixeg` jxc rbepnd zial qpkpd :opixn`

l` `ade" ,xedh Ð enhegn ueg miptan elek

!dxez dxq` d`ia jxc Ð `pngx xn` "ziad

`zlinc `gxe`c ,d`ivil dqipk oia wlgl yie

.eaxn xhtpd cinlzk d`ivia
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oileg(iriax meil)

:`xnbd zl`eyàðL éàîe`ny wtqay myk `ld ,zewitqd oia ©§¨
oikqa hgy `ny wtqa leqtl yi ok enk ,milqet qxc e` ddy

:`xnbd zvxzn .dnebtíúä,qxce ddy wtqada àãéìéúéà ¨¨¦§§¦¨¨
äîäáa àúeòéø,dndad seba `ed xxerzdy wtqd -ïékñ àëä ¥¨¦§¥¨¨¨©¦

éàòøúéà àì äîäa ,éàòøúéàoi` dnebt d`vnpy oikqa - ¦§§¨¦§¥¨Ÿ¦§§¨¦
.oikqa m` ik dndad seba `zerixd

:`xnbd zwqet,àðeä áøc déúååk àúëìéäåz`vnpy oikqy §¦§§¨§¨¥§©¨
,dleqt ezhigy dhigyd xg`l dnebtíöò da øaéL àlLkxg` §¤Ÿ¦¥¨¤¤

ikqa dyrp `ly oeiky .dhigydmiyyeg ,i`cea dnbetd xac o
.dhigyd mcew x`evd xera dnbtpyáøc déúååk àúëìéäå§¦§§¨§¨¥§©

,àcñç,dxiyk ezhigy dhigyd xg`l dnebt oikqd d`vnp m`y ¦§¨
íöò da øaéMLki`cey mvra dnibtd z` milezy ,dhigyd xg` §¤¦¥¨¤¤

.mebtiy jk lk ievn epi`y xera `le ,znbet
da xaiy `lyk `ped axk weqtl epkxvedy dnn :`xnbd zwiicn

,mvrììkî,rnyn dfàcñç áøcxiyknøaéL àìc áb ìò óà ¦§¨§©¦§¨©©©§Ÿ¦¥
àlà ,íöò daok m`éàîac zelzl yiíéâtéàxnel `le ,oikqd ¨¤¤¤¨§©¦§¦

:`xnbd zx`an .mbtp x`evd xerayú÷øôîc íöòa àîéà¥¨§¤¤§©§¤¤
íéâtéàseqa da drbty ,dndad x`ev mvra dnbtp oikqdy - ¦§¦

.dxiyk ezhigy jkl ,hyede dpwd jezig xg`l dhigyd
àãáeò äåädnk zhigy xg`l dnebt oikq d`vnpy dyrn did - £¨§¨

,zendaóøèåsixhde ±àúåéç øñéìz ãò óñBé áødxyr yly - §¨©©¥©§¥©¥¨¨
bd zxxan .zenda:`xnïàîkm`d ,sqei ax xaeq ink -àðeä áøk §©§©¨

,dhigy mcew dndad xera oikqd dnbtp `ny yyegdåsixhd §
àúéén÷a eléôà:`xnbd dgec .dpey`xd dndad z` -,àìxyt` £¦§©©§¨Ÿ

xaeqyå ,àcñç áøkzendad lk z` sixhdàúéénwî øáìueg - §©¦§¨§§©¦©©§¨
z` dnbt zwxtndy zelzl yiy xaeqy iptn ,dpey`xd dndadn
dipydn wxe ,wlg oikqa oiicr dhgyp dpey`xd ok m`e ,oikqd

.dnebt oikqa ehgypy xnel yi jli`e
íìBòì ,àîéà úéòaéàåsqei ax xaeq,àðeä áøk,jk `ed gxkdae §¦¨¥¥¨§¨§©¨

éàcxaeq,àcñç áøk,dywiéãkîezrcly xg`n -ïðéìz àìúî §¦§©¦§¨¦§¦¦§¨¨¦¨
znbet zwxtnd oi`y s` lry ,oikqd dnbtp izni` wtqa lwdl
xnel milez mewn lkn ,gka dilr dkn epi` ixdy ,xerdn xzei
`cqg ax xiyki zeax zenda hgya s` ok m` ,dnbtp zwxtnay

oky ,olek z`íéâtéà àúéén÷c ú÷øôîc íöòác éànîepl oipn - ¦©¦§¤¤§©§¤¤§©©§¨¦§¦
,oikqd dnbtp dpey`xd ly zwxtnd mvrayíöòa àîìc¦§¨§¤¤

àúééøúác ú÷øôîc[dpexg`d dndad ly-],íéâtéàoleke §©§¤¤§©§©§¨¦§¦
axk xaeq zendad z` sixhdy sqei ax jgxk lre .zexyka ehgyp
xeray yygn dpey`xd z` mb sixhde ,lwdl milez oi`y `ped

.dnbtp
:zenda dnk hgeyd oipra dkld wqt d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

éøöî àðäk áø ,éMà áøì àáøc déøa àçààúe÷éãa Ccal ±we ©¨§¥§¨¨§©©¦©©£¨©§¦§¦¨
oikqdàãçå àãç ìk ïéazxxan .dndae dnda lk zhigy oia - ¥¨£¨©£¨

:`xnbdïàîkm`d ,`pdk ax xaeq ink -àðeä áøkyyegd §©§©¨
,xera dnibtleick `id ezwicaàúéén÷ ìñôéîì,dpey`xd z` - §¦§©©©§¨

.dzhigy mcew xera dnbtpy milez dnebt oikqd `vniz m`y
:`xnbd dgec,àìxaeqy xyt`àcñç áøkz` dlez epi`y Ÿ§©¦§¨
,xera dnibtdeick did dhigy lk xg` dwica jixvdy dn

àúééøúa éøeLëàìz` hegyie dppwzi dnebt oikqd `vniz m`y - §©§¥©§©§¨
`vnize zehigyd oia wecai `l m` j` .zexyka ze`ad zendad
dnibtd z` milezy ,zeleqt eidi jli`e dipydn if` ,dnebt oikqd

.dpey`xd ly zwxtna
:`xnbd dywnéëä éà,dixg`y dhigyd meyn dwica jixvdy ¦¨¦

,íëç ú÷éãa énð éòaézmkgl oikqd z` ze`xdl daeg ixdy ¦¨¥©¦§¦©¨¨
oia mkg zwica jixvd `l `pdk axy jkne ,dhigyd iptl xiray

.'dhigy mcewy dwica' ef oi`y gken ,zehigyd:`xnbd zvxzn
,ïéøeqéàa ïîàð ãçà ãò.hgeyd zwicaa ic jkl ¥¤¨¤¡¨§¦¦

:`xnbd dywnéëä éà,on`p envr hgeydyàì énð àøwéòî- ¦¨¦¥¦¨¨©¦Ÿ
zvxzn .mkg zwica jixvp `l dpey`xd dhigyd iptl elit`

,`id zcgein dpwz `l` ,envra hgeyd on`p zn`a ok` :`xnbd
okyéðtî àlà íëçì ïékñ úBàøäì eøîà àì ,ïðçBé éaø øîàä̈¨©©¦¨¨Ÿ¨§§©§©¦§¨¨¤¨¦§¥

.íëç ìL BãBákzg` lk iptl mkgl ze`xdl jixv oi` mewn lkne §¤¨¨
.eic ,dhigyd zligza ceak el ewlgy oeik ,zehigyd on

mileze ,ezwfg lr xac micinrny oicl xewnd z` zxxan `xnbd
:dpzyp `lydé÷æçà àúléî é÷Bà ïðaø øeîàc àúlî àä àðî§¨¨¦§¨§¨©¨¨¥¦§¨©¤§¥

.xizdl oiae xeq`l oia ,ezwfg lr xac cinrdl yiy -éaø øîà̈©©¦
àø÷ øîà ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîLrbepnd zia zyxta §¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©§¨

zrxva(gl ci `xwie)eae rbpd z` d`xe zial qpkp odkdy xg`l ,
,rbp zxez xeriykøébñäå ,úéaä çút ìà úéaä ïî ïäkä àöéå'§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦

,'íéîé úòáL úéaä úàjk xg`e ziadn ixnbl z`vl odkd lry ¤©©¦¦§©¨¦
,eze` xibqdlåyeygl yi dxe`klàúàå ÷éôðcà àîìccr - §¦§¨©§¨¦§¨¨

,exibqdl `vei odkdyàøeòéL déì øöaexeriyn rbpd xqgp - ¨©¥¦¨
eli`k rbpdy xbqd exbqd oi`y `vnpe ,mirbp z`nehl ie`xd

.eppi`åàì àlà`ed xe`iad oi` m`d -é÷Bà ïðéøîàc íeMî ¤¨¨¦§©§¦¨¥
dé÷æçàea didy reciy oeiky ,ezwfg lr rbpd z` cinrdl yiy - ©¤§¥

ipic lkl cenll yi o`kne .didy itk x`ypy ep` migipn ,xeriyk
.dpey`xd ezwfg lr xacd z` micinrny dxezd

:`xnbd dywné÷úî,á÷òé øa àçà áø dì ómikneqy epl oipn ©§¦¨©©¨©©£Ÿ
,dwfgd lràîìéãå`ly d`exyk wx xibqdl odkd leki `ny - §¦§¨

e ,rbpd dpzypåéøBçà Cøc àöiL ïBâk,ziad lzek itlk eiptyk §¤¨¨¤¤£¨
÷ôð ék déì éæç à÷cxqgp `ly d`xe `vei `edyk eze` d`exy - §¨¨¥¥¦¨©

.exeriyn
:`xnbd zvxznéiaà déì øîà,awri xa `g` axlúBáeLz ézL ¨©¥©©¥§¥§

øáca.jziiyew z` zegcldîL àì åéøBçà Cøc äàéöéc ,àãç ©¨¨£¨¦¦¨¤¤£¨Ÿ§¨
,äàéöéjxck `viy eyexit 'ziad on odkd `vie' dxezd ieeivy §¦¨

.gztd itlk eiptyk mi`veid,ãBòåxiwa `vnp rbpd xy`k §
ny,úìcä éøBçàjxc lka exbqd zrya eze`xl odkd leki `ly £¥©¤¤

,`idy,øîéîì àkéà éàîote`ay jgxk lre,dwfgd lr mikneq df ©¦¨§¥©
.ezwfg lr xac micinrny cenll ozip o`kneàîéz éëåzegcl §¦¥¨

àúååk déa çúôcxqgzp `ly ze`xl leki mkxce ,zlca zepelg - §¨©¥©§¨
.zlcd ixeg`ny rbpd,ïðúäåa rbpBa ïéçúBt ïéà ,ìôà úéa §¨§©©¦¨¥¥§¦

úBðBlçicka xi`dl,Bòâð úà úBàøì.ixnbl `ed xeht `l` ©¦§¤¦§
:`ax dgecàáø déì øîàlr .mzegcl yi jizeaeyz ipy ,iia`l ¨©¥¨¨

dn,äàéöé dîL àì åéøBçà Cøc äàéöé zøîà÷c,zegcl yiïäk §¨¨§©§§¦¨¤¤£¨Ÿ§¨§¦¨Ÿ¥
çéëBé íéøetkä íBéa ìBãb,jk df oi`y,äàéöé déa áéúëcxg`y ¨§©¦¦¦©¦§¦¥§¦¨

zxehwd ly dzgnde skd z` `ivedl ick miycwd ycewl qpkpy
xn`p ,zixgya mgipdy(ck eh `xwie),'Fzlr z` dUre `vie'ïðúe §¨¨§¨¨¤Ÿ¨§©

dpyna(:ap `nei),àöémiycwd ycew zian lecb odkdBì àáelkidl ¨¨¨
Búñéðk Cøcjlede `vei didy ,ezqipka oeekn eteb didy jxck - ¤¤§¦¨

z`xwp eixeg` jxc d`iviy ixd .miycwd ycew itlk eipty ote`a
.d`iviådn lrzøîà÷ãzlca zepelg geztl oi`y dipy daeyza §§¨¨§©§

epipyy enke ,rbpd z` ze`xl ickúBðBlç Ba ïéçúBt ïéà ìôà úéa©¦¨¥¥§¦©
.Bòâð úà úBàøìwlgl yi,xnele÷æçúéà àìc àëéä éléî éðä- ¦§¤¦§¨¥¦¥¥¨§Ÿ¦§£©

hrin dfay ,llk eze`xl odkd leki `ly ,rbpd wfged `ly onf lk
,dxe` ztqez ici lr rbpa ewifgdl `ly mirbp z`neh oicn aezkd

÷æçúéà ,÷æçúéàc àëéä ìáà,xexiaa rbpd d`xpy mewna mle` - £¨¥¨§¦§£©¦§£©
geztl jixvy dna oexqg oi`y xyt` ,xbqdl ie`x zeidl wfgede
ax ixac mipekpy xyt` ok m`e .dpzyp `ly ze`xl icka wx oelg
,ezwfg lr xac micinrny rbepnd zia xbqdn gikedl oi`y `g`
jenql `le xbqdd zrya rbpd z` ze`xl odkd jixv ok`y okziy

.dwfgd lr
zra rbpd z` ze`xl jixv odkd oi`y `ziixan dgiken `xnbd

:dwfgd lr micinrny gxkdae ,ziad z` ezxbqdáøk àìc àéðz©§¨§Ÿ§©
á÷òé øa àçàz` ze`xl jixve dwfgd lr micinrn `ly xaeqd ©¨©©£Ÿ

dxeza xn`p ,xbqdd zrya rbpd(gl ci `xwie),'úéaä ïî ïäkä àöéå'§¨¨©Ÿ¥¦©©¦
,ziad jeza ecera xibqi `ly epiideìBëéok m`Cìédvxi m` odkd ¨¥¥

,Búéa CBúìxefgi jk xg`e,'úéaä çút ìà' øîBì ãeîìz ,øébñéå §¥§©§¦©§©¤¤©©¨¦
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המשך בעמוד קעד

oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àðù éàîå!wtq `de wtq `d Ðàðåä áøë àúëìädid ici lre .xerl opiyiigc Ð

.xeqi`l sera xwi iax oa awri epiax il dxede dyrnåìéôà àãñç áøã ììëî
íöò äá øáéù àìùëaxk `zkld xninl jixhv`cn .xiykn ,dhigy xg`l Ð

.dilr `cqg ax biltc llkn Ð xaiy `lyk `pedú÷øôî íöòá.dhigy xg`l Ð

aizkc ,zwxtnd `ide ,x`evd mvra rbpy

`xiaq `le ."ezwxtn xayze" (c ` l`eny)

dribp `iddc ,`lewl ilznl dizeek ol

.xern ith oikql dnbt `l zwxtn mvrc

.opilz i`ce `edda ,zenvr zxiay la`

àúåéç øñéìúxg`le ,efl ef oia wca `ly Ð

.dnebt z`vnp olek zhigyïàîë`xiaq Ð

.dilàúééî÷ äîäá åìéôàå àðåä áøëÐ

xerl opiyiigc ,dtxh inp?.`ed `ira oeyle

àãñç áøë àìzwxtn mvr meyne Ð

.`ziixza edlekl edpitxh `ziinwcéãëî
ïðéìú àìúéîoikq zribp i`ce `dc Ð

epi` ixdy ,xern ith dnbt `l zwxtna

.`lewl dia ilz ikd elit`e ,gka eilr dkn

ax inp ilz `aeh zenda hgy ik ,jkld

.edl xykne `ziixzac zwxtna `cqg

àúééî÷ ìñôîìjixvnc i`d :`id `ira Ð

meyn ,cin dpey`xd zhigy xg`l dwica

dl gkyn i`c`ped axk ,dl sixh dnebt?
àãñç áøë àìyiig `lc ,dil `xiaq Ð

dnebt `vnz m`y dwica jixvne ,xerl

.dpey`xd mr zexyk zepexg` eidie ,dppwzi

dl gkyne jci`l dil higye ,wca `l i`c

ixiq`e `ziinwc zwxtnl opiyiig Ð dnebt

ickn :lirl oxn`c `d dil zile .`ziixza

Ð ikd `pipync ab lr s`e .'ek opilz `lzn

`ni` mlerl ,xnelk ,`ed `nlra `iegic

`cqg axk jl`pdk ax la` .dil `xiaq

,`ziinw lqtnl xn`w `ped axk i`ce

hgeyde ,dizeek `zkld lirl opinwe`ck

xg` oikqd wecal jixv zg` dnda elit`

mizpia wca `le daxd hgy m`e ,dhigy

dpey`xd s` Ð dnebt z`vnp jk xg`e

.dxeq`éëä éàirac `d meync Ð

dwica dil ied Ð wica `w dihgyinl

z` el ze`xdl mkg iraize ,dhigy mcewc

dfa mzhgye"n (a,fi oileg) opitlic ,oikqd

rny ,mkgl iegnl ira `lcne ."mzlk`e

!dil aiyg dhigy mcewc dwica e`l dpin

ïéøåñéàá ïîàð ãçà ãòcigie cigi lkc Ð

"jp`vne jxwan zgafe" Ð dxez ezpin`d

,(` `xwie) "xwad oa z` hgye" [ai mixac]

cinrdl ewiwfd `le ,eci lr mipdk ilk`e

`l` micr dxez dkixvd `le .xaca micr

.oennn "xac" "xac" (`,v oihib) opixnbc ,zeixrle ,oic zia zzin e` ,oenn yperlïðçåé éáø øîàä.`ed `vexiz Ð'åë ïðáø øåîàã àälr eknq daxd zenewna Ð

.lirlc `edd ik ,xizdle xeq`l dwfgd'åâå ïäëä àöéådil xiva iz`e witpc cr `nlc :xninl `ki`c ab lr s`e .zlcd z` xibqi jk xg`e ziad lkn wetipc opirac Ð

.inc dizilc o`nkc ,xbqd exbqd oi`e ,xbqd zrya rbp did `ly `vnpe ,qixbkn dixeriyúìãä éøåçà ãåòådil ifg ikid ,ez`ivia zlcd ixeg` rbp did m` Ðçúôã ?
àúååë äéá.xbqd mcew zlca oelg Ðìôà úéá ïéçúåô ïéàil Ð "ziaa il d`xp rbpk" :(ci `xwi) aizkck ,ixnbl eze` oixhet rbpd ze`xl zepelg el geztl jixvy Ð

.rbp epi` xpd z` wilcdl my jixve lt` mewna cnr m`y ,ixe`l `leíéøåôëä íåéá ìåãâ ïäë:aizk ,dzgne sk z`ved xg`l miycwd iycw zian `vei `edyk Ð

.[fh `xwie] "zen ixg`"a 'ebe "ezler dyre `vie"ïðúå.(a,ap) `nei zkqna Ðåúñéðë êøã åì àáå àöéjxc ,`veie xfgn jk Ð qpkpy jxck .miptle iptl itlk eipt Ð

.eixeg`÷æçúà àìãjixv oi`e ,rbp `edy xikd xake zlcd ixeg` cnery rbp la` .xkip ed`xn oi`e lt` mewn didy ,eize`xna rbpd z` odkd d`x `ly onf lk Ð

.oigzet Ð ezwfga ecinrdl `l` oelgá÷òé øá àçà áøë àìã àéðújld m`y ipzw `kdc .xbqd zry cr dil ifgc ,eixeg` jxc `via `l` ezwfg` iwen `lc xn`c Ð

.diwfg` dil inwene ,dipin rbp iqki` i`ce `kde ,xbqd exbqd exibqde ezialìåëézlcd xebqle xefgle ezia jezl jlil zeyx el `di Ðóå÷ùîä úçú ?.oeilrd oztn Ð

øéâñäå åúéáì êìä).(myl jenq ezia didy oebk ,jex` lag ici lr Ðúéáä êåúá.sewynd zgz Ðàçà áøå.inwe`l `ki`c ,oazez `l `dn :jl xn` Ð
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àîìéãåiwe`c `kdn gken ikid :zeywdl oi` Ð 'ek `xeriy dil xva iz`e witpc`

ewitq cigid zeyxa d`neh wtqc ,wtqn `nh `kd `nlc ?diwfg` `zlin

elit`e ,mc` ipa daxd ea yiy miaxd zeyx ied elit` ,aezkd `nih oipr lkac !`nh

`ki`c `kid la` ,`zerix `kilc `kid gpizc :dyw la` .l`yil zrc ea oi`y xac

cg` oke ,dnebt z`vnpy oikq oebk ,`zerix

oixdhnc ,miaxd zeyxa i`ce `nhpy mipyn

opilf`c olpn `peeb i`dk Ð dwfg mrhn mdipy

xg`l xqgy gkzyi`c :xnel yie ?dwfg xza

mze` lk rxtnl mixdhn `l ikd elit` ,dray

jdc :dyw edine .xbqd inia zial eqpkpy

,xqg `vnpe ccnpy dewnl `inc `zlin

lahy `xabl opi`nhne ,dewnc dwfgl opiwayc

.jiptl xqg ixde ezwfg lr `nh cnrd meyn

,rbp zwfg opiwayc xninl ol ded inp `kde

ixde ,dxdh zwfga opinwe`c `xab xza opilf`e

!jiptl xqgàìàdinwe` opixn`c meyn e`l

opilf`c `kd ip`yc xnel oi`e Ð diwfg`

s`c ,cere .wlgl oi` `ziixe`cnc ,`xnegl

`iadle ,miycw sexyl ,dil oi`nhn `lewl

oileg wtqn iziin `we ycwnl qpkp m` oaxw

,diwfg` `kd opinwen `lewl s`c ,cere .dxfrl

dnn xqg did reayd seqae lecb rbp did i`c

iz`e witpc` `nlc yegipe .oixdhn Ð didy

seqa didy xeriyk dide `xeriy dil xiva

xbqd irae eipira cner rbpdy `vnpe ,reay

xbqd zrya dil opinwenc meyn `l` !ipy

.diwfg`ïäëÐ gikei mixetkd meia lecb

(a,fi zereay) "d`nehd zerici" wxtac :dniz

elit` ,eixeg` jxc rbepnd zial qpkpd :opixn`

l` `ade" ,xedh Ð enhegn ueg miptan elek

!dxez dxq` d`ia jxc Ð `pngx xn` "ziad

`zlinc `gxe`c ,d`ivil dqipk oia wlgl yie

.eaxn xhtpd cinlzk d`ivia

iniiwc
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?àðL éàîe¯àëä ,äîäaa àúeòéø da àãéìéúéà íúä ©§¨¨¨¦§§¦¨¨¦¨©§¥¨¨¨
déúååk àúëìéäå .éàòøúéà àì äîäa ,éàòøúéà ïékñ©¦¦§©©§¥¨¨¦§©©§¦§§¨§¨¥
áøc déúååk àúëìéäå ,íöò da øaéL àlLk àðeä áøc§©¨§¤Ÿ¦¥¨¤¤§¦§§¨§¨¥§©

.íöò da øaéMLk àcñç¯ìò óà àcñç áøc ììkî ¦§¨§¤¦¥¨¤¤¦§¨§©¦§¨©©
?íébôéà éàîa àlà ?íöò da øaéL àìc áb¯:àîéà ©§¨¦¥¨¤¤¤¨§©¦§¦¥¨

ãò óñBé áø óøèe ,àãáeò äåä .íébôéà ú÷øôîc íöòa§¤¤§©§¤¤¦§¦£¨§¨§©©¥©
?àúéén÷a eléôàå ,àðeä áøk ?ïàîk .àúåéç øñéìz§¥©¥¨¨§©§©¨©£¦§©¨§¨

¯:àîéà úéòaéàå .àúéénwî øáìe ,àcñç áøk ,àì̈§©¦§¨§©¦©©§¨§¦¨¥¥¨
,ïðéìz àìúî éãkî ,àcñç áøk éàc ,àðeä áøk íìBòì§¨§©¨§¦§©¦§¨¦§¥¦§¨¨¥©
íöòa àîìc ?íébôéà àúéén÷c ú÷øôîc íöòác éànî¦©¦§¤¤§©§¤¤§©©§¨¦§¦¦§¨§¤¤
déøa àçà áø déì øîà !íébôéà àúééøúác ú÷øôîc§©§¤¤§©§©§¨¦§¦£©¥©©¨§¥

éøöî àðäk áø :éLà áøì àáøcìë ïéa àúe÷éãa C §¨¨§©©¦©¨£¨©§¦§¦¨¥¨
?àúéén÷ ìñôéîìe ,àðeä áøk ?ïàîk ;àãçå àãç¯ £¨©£¨§©§©¨§¦§¨©©§¨

.àúééøúa éøeLëàìe ,àcñç áøk ,àì¯éòaéz ,éëä éà ¨§©¦§¨§©§¥©§©§¨¦¨¦¦¨¥
!íëç ú÷éãa éîð¯.ïéøeqéàa ïîàð ãçà ãò¯,éëä éà ©¦§¦©¨¨¥¤¨¤¡¨§¦¦¦¨¦
!àì éîð àøwéòî¯úBàøäì eøîà àì :ïðçBé éaø øîàä ¥¦¨¨©¦¨¨£©©¦¨¨Ÿ¨§§©§

.íëç ìL BãBák éðtî àlà íëçì ïékñàúlî àä àðî ©¦¤¨¨¤¨¦§¥§¤¨¨§¨¨¦§¨
ìàeîL éaø øîà ?dé÷æçà àúléî é÷Bà :ïðaø øeîàc©£©¨©¥¦§¨©¤§¥£©©¦§¥
ïî ïäkä àöéå" :àø÷ øîà ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa©©§¨¦£©©¦¨¨¨©§¨§¨¨©Ÿ¥¦
,"íéîé úòáL úéaä úà øébñäå úéaä çút ìà úéaä©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦¤©©¦¦§©¨¦
åàì àlà !àøeòéL déì øöa àúàå ÷éôðcà àîìc¦§¨©§¨¥§¨¨§©¥¦¨¤¨¨

é÷úî .dé÷æçà é÷Bà ïðéøîàc íeMîøa àçà áø dì ó ¦§¨§¦©¥©¤§¥©§¦¨©©¨©
ék déì éæç à÷c ,åéøBçà Cøc àöiL ïBâk àîìéãå :á÷òé©£Ÿ§¦§¨§¤¨¨¤¤£¨§¨¨¥¥¦
,ãBòå ;äàéöé dîL àì åéøBçà Cøc äàéöéc ,àãç :øáca úBáeLz ézL ,ééaà déì øîà !÷ôð̈©£©¥©©¥§¥§©¨¨£¨¦¦¨¤¤£¨¨§¨§¦¨§

àzååk déa çúôc àîéz éëå ?øîéîì àkéà éàî úìcä éøBçà¯ïéçúBt ïéà ,ìôà úéa :ïðúäå £¥©¤¤©¦¨§¥©§¦¥¨§¨©¥©§¨§¨§©©¦¨¥¥§¦
äàéöé dîL àì åéøBçà Cøc äàéöé :zøîà÷c ,àáø déì øîà !Bòâð úà úBàøì úBðBlç Ba¯ ©¦§¤¦§£©¥¨¨§¨¨§©§§¦¨¤¤£¨¨§¨§¦¨

:zøîà÷ãe ;Búñéðk Cøc Bì àáe àöé :ïðúe ,äàéöé déa áéúëc ,çéëBé íéøetkä íBéa ìBãb ïäkŸ¥¨§©¦¦¦©¦§¦¥§¦¨§©¨¨¨¤¤§¦¨§¨¨§©§
Bòâð úà úBàøì úBðBlç Ba ïéçúBt ïéà ìôà úéa¯ìáà ,÷æçzéà àìc àëéä éléî éðä ©¦¨¥¥§¦©¦§¤¦§¨¥¦¥¥¨§¨¦©§©£¨

÷fçúéàc àëéä¯"úéaä ïî ïäkä àöéå" :á÷òé øa àçà áøk àìc àéðz .÷fçúéà¯ìBëé ¥¨§¦§©©¦§©©©§¨§¨§©©¨©©£Ÿ§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¨
úçz ãBîòé ìBëé ,úéaä çút éà ;"úéaä çút ìà" :øîBì ãeîìz ?øébñéå Búéa CBúì Cìé¥¥§¥§©§¦©§©¤¤©©©¦¦¤©©©¦¨©£©©

"úéaä ïî" :øîBì ãeîìz ?øébñéå óB÷Lnä¯ãîBò ?ãöék àä ;Blek úéaä ïî àöiL ãò ©©§§©§¦©§©¦©©¦©¤¥¥¦©©¦¨¥©¥
,øébñäå úéaä CBúa ãîòL Bà ,øébñäå Búéa CBúì Cìä íàL ïépîe .øébñîe óB÷Lnä ãöa§©©©§©§¦¦©¦¤¦¨©§¥§¦§¦¤¨©§©©¦§¦§¦

.íB÷î ìkî ,"úéaä úà øébñäå" :øîBì ãeîìz ?øbñeî BøbñäL¯:á÷òé øa àçà áøå ¤¤§¥§¨©§©§¦§¦¤©©¦¦¨¨§©©¨©©£Ÿ
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oileg(iying meil)

éøáâc àøc éîéi÷c ïBâkziad oztnn miyp` zxey micnery - §§©§¥¨¨§©§¥
,odkd ly ezia cr rbepndéøîàårbpdy ,dfl df mixne`e -éà÷ãk §¨§¥¦§¨¥

éà÷`vnpe ,ok mdn rney odkde ,oey`xd exeriya oiicr cner - ¨¥
`ziixad zxne` df ote`ae ,dwfgd lr jenql df ote`a jxev oi`y
dgked oi` oiicr j` .xbqen `ed ixd ezian odkd xibqd m` s`y
exeriya oiicr cner rbpdy i`cea rcei odkd oi`y ote`a s`y

.xbqen exibqde dwfgd lr jenql ozipy ,oey`xd
`xnbd ,dwfg ixg` mikledy xacd xewna dpc `xnbdy xg`l

:`xnbd zxxan .aex ixg` mikledy xacd xewna oecl zxaeràðî§¨
æ ïðaø øeîàc àúléî àäàaeø øúa ìédf xac xewn okidn - ¨¦§¨§¨©¨¨¦¨©¨

jxev yi ike :`xnbd ddnz .aexd ixg` mikledy minkg exn`y
df xac lr le`yl,ïìðî,weqta `ed yxetn `ldeáéúëcoipn iabl §¨¨¦§¦

oixcdpqa miaiignde mikfnd(a bk zeny),'úhäì íéaø éøçà'epiide ©£¥©¦§©Ÿ
yie ,mipiicd aex xg` jlil yi ,mdizerca miwelg mipiicd xy`ky
xg` jlil yi xaca wtq yi xy`ky ,dxezd ipic lkl o`kn cenll

.aexd
ok` :`xnbd zayiinïn÷ àúéàc àaeø,epiptl `vnpd aex -ïBâk ¨§¦¨©¨§

úBieðç äòLzxya zxken zg` zepge ,dhegy xya olek zexkend ¦§¨£
xya ltp m` wtzqdl yie ,el` zeiepgl uegn xya `vnpe ,dliap
xya zxkend zepgdn e` dhegy xya zexkend zeiepgdn df
mi`ex ep`e ,epiptl md dhegy xya zexkend zeiepgd aexy ,dliap

.xzidn `ed o`k `vnpd xyad aexy epipiraeoebkïéøãäðñ©§¤§¦
mipte`a .epiptl `ed df aex s`y ,oicd wqta eay mipiicd ewlgpy

el`ïì àéòaéî à÷ àì,aexd xg` mda mikledy xacd xewn edn Ÿ¨¦©§¨¨
mpn` .'zehdl miax ixg`' weqtdn ok cenll yi i`ceyà÷ ék¦¨

ïì àéòaéîixg` mikledy xacd xewna miwtzqn ep` eay ote`d - ¦©§¨¨
a epiid ,aexdïn÷ déúéìc àaeø,epiptl cner epi`y aexa -ïBâk ¨§¥¥©¨§
,äpè÷e ïè÷epid ohwdy xxazi elcbiyk `ny mda wtzqdl yiy ¨¨§©¨

,zcll die`x dpi`y zipelii` dphwdy e` ,clil ie`x epi`y qixq
,dphw dnai lr `a ohw mai m`y ,meai iabl `ed oicd mewn lkne
meyn ,meai zevn mda oi`e clil miie`x mpi` `ny miyyeg oi`
zephwd aex oke miqixq mpi`y mleray miphwd aex xg` mikledy
df aexe .dnaid mr cgi zedyl leki df mai jkle ,zeipelii` opi`

xxal yi df ote` lre ,epiptly aex epi`ïìðîixg` mikled ea s`y §¨¨
.aexd

:df oic xewnl mi`xen`d ixacn mipey micenil d`ian `xnbd
àéúà ,(Lpëî çáL ïîæ ïîéñ) øæòìà éaø øîàok cenll yi - ¨©©¦¤§¨¨¦¨§©¤©§©¥¨§¨

äìBò ìL àLéøî,dlerl zaxwend dndad ly dy`xn -øîàc ¥¥¨¤¨§¨©
àø÷dzaxwd ote` iabl(e ` `xwie),'äéçúðì dúà çzðå'eyxce §¨§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨

wxy 'dze`' daizd herinndúBàdlerd ly mlyd dteb z` - ¨
odkd gzpiíéçúðì äéçúð àìå ,íéçúðìz` gzpl oi` j` - ¦§¨¦§Ÿ§¨¤¨¦§¨¦

,xzei zephw zekizgl migzpdåz` jezgl ozip `ly xg`n §
,mnvr mixai`dLeçéðyeygl mewn did -ìL íeø÷ áwéð ànL ¥¤¨¦©§¤

çBî,wecal lkep `l df xace] jk ici lr dtixh dndad ziyrpe ©
jezgl oi` ixdydndae ,['migzpl digzp `le' meyn y`xd z`

,gafnd iab lr dxihwdle dxiykdl ozip ji`e ,oaxwl dleqt dtixh
åàì àlà,dtixh dlerd `ny yeygl oi`y xnel gxkdaíeMî ¤¨¨¦

àaeø øúa ìéæ ïðéøîàcaexe ,'aexd xg` jld' xnel yiy itl - §©§¦¨¦¨©¨
`l ixdy ,epiptl epi` df aexe .zetixh opi`e od zexiyk zendad
aexa s`y df oicl xewn epl ixd ,mlerd zenda aex z` epwca

.aexd xg` jlil yi epiptl epi`y
:`xnbd dgecéànîmeyn `ed oaxwd xykd mrh ok`y oipn - ¦©

,aexd xg` mikledyàîìécote`a `l` xyk oaxwd oi` `ny - ¦§¨
déì ÷ãáe déì élôccg`d ecvn dlerd y`x z` jzege rxewy - §©¥¥¨©¥

oi`y d`exy cr gend mexw z` wceae ,zekizg izyl elican epi`e
.awp eaéàåok zeyrl oi`y xn`z m`e -'äéçúðì dúBà' íeMî §¦¦¨¦§¨¤¨

,íéçúðì äéçúð àìå,zegcl yiéléî éðägzpl dxezd dxq`y §Ÿ§¨¤¨¦§¨¦¨¥¦¥
epiidéúçc àëéä,éøîâì déì C,zecxtp zekizg izylàëéä ìáà ¥¨§¨¦¥§©§¥£¨¥¨

ééìcda ïì úéì ócvn zekizgd izy zexaegn oiicry ote`a j` - §¨¥¥¨¨
oi` ok m`e .xeqi` meyn yeygl oi` cg`mikledy dgked o`kn

.aexd xg`
àéúà ,øîà àðéáøc déøa øîaexd ixg` mikledy cenll yi - ©§¥§¨¦¨¨©©§¨

íöò úøéáMîdxeq`daoaxwàðîçø øîàc ,çñtdf xeqi` iabl ¦§¦©¤¤§¤©§¨©©£¨¨
(en ai zeny),'Bá eøaLú àì íöòå'mvr mey xeayl oi`y xg`ne §¤¤Ÿ¦§§

,le`yl yi ,gqt oaxwn,çBî ìL íeø÷ áwéð ànL Leçéðåziyrpe §¥¤¨¦©§¤©
,oaxwl dleqte dtixh jkaåàì àlàmrhy xnel jixv gxkda ¤¨¨

`ed xziddàaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMîjld' mixne` ep`y - ¦§©§¦¨¦¨©¨
.aexd xg` mikled epiptl epi`y aexa s`y ixd .'aexd xg`

:`xnbd dgecéànîmeyn `ed oaxwd xzid mrh ok`y oiipn - ¦©
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dtixy zryac rnync :xnel yie !da ol zil

dhigy zrya enk dnily didz dtixr xg`le

.dtixre

äôåøòäoiwxta onwl Ð dnly `idyk
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oileg(iying meil)

éøáâc àøc éîéi÷c ïBâkziad oztnn miyp` zxey micnery - §§©§¥¨¨§©§¥
,odkd ly ezia cr rbepndéøîàårbpdy ,dfl df mixne`e -éà÷ãk §¨§¥¦§¨¥

éà÷`vnpe ,ok mdn rney odkde ,oey`xd exeriya oiicr cner - ¨¥
`ziixad zxne` df ote`ae ,dwfgd lr jenql df ote`a jxev oi`y
dgked oi` oiicr j` .xbqen `ed ixd ezian odkd xibqd m` s`y
exeriya oiicr cner rbpdy i`cea rcei odkd oi`y ote`a s`y

.xbqen exibqde dwfgd lr jenql ozipy ,oey`xd
`xnbd ,dwfg ixg` mikledy xacd xewna dpc `xnbdy xg`l

:`xnbd zxxan .aex ixg` mikledy xacd xewna oecl zxaeràðî§¨
æ ïðaø øeîàc àúléî àäàaeø øúa ìédf xac xewn okidn - ¨¦§¨§¨©¨¨¦¨©¨

jxev yi ike :`xnbd ddnz .aexd ixg` mikledy minkg exn`y
df xac lr le`yl,ïìðî,weqta `ed yxetn `ldeáéúëcoipn iabl §¨¨¦§¦

oixcdpqa miaiignde mikfnd(a bk zeny),'úhäì íéaø éøçà'epiide ©£¥©¦§©Ÿ
yie ,mipiicd aex xg` jlil yi ,mdizerca miwelg mipiicd xy`ky
xg` jlil yi xaca wtq yi xy`ky ,dxezd ipic lkl o`kn cenll

.aexd
ok` :`xnbd zayiinïn÷ àúéàc àaeø,epiptl `vnpd aex -ïBâk ¨§¦¨©¨§

úBieðç äòLzxya zxken zg` zepge ,dhegy xya olek zexkend ¦§¨£
xya ltp m` wtzqdl yie ,el` zeiepgl uegn xya `vnpe ,dliap
xya zxkend zepgdn e` dhegy xya zexkend zeiepgdn df
mi`ex ep`e ,epiptl md dhegy xya zexkend zeiepgd aexy ,dliap

.xzidn `ed o`k `vnpd xyad aexy epipiraeoebkïéøãäðñ©§¤§¦
mipte`a .epiptl `ed df aex s`y ,oicd wqta eay mipiicd ewlgpy

el`ïì àéòaéî à÷ àì,aexd xg` mda mikledy xacd xewn edn Ÿ¨¦©§¨¨
mpn` .'zehdl miax ixg`' weqtdn ok cenll yi i`ceyà÷ ék¦¨

ïì àéòaéîixg` mikledy xacd xewna miwtzqn ep` eay ote`d - ¦©§¨¨
a epiid ,aexdïn÷ déúéìc àaeø,epiptl cner epi`y aexa -ïBâk ¨§¥¥©¨§
,äpè÷e ïè÷epid ohwdy xxazi elcbiyk `ny mda wtzqdl yiy ¨¨§©¨

,zcll die`x dpi`y zipelii` dphwdy e` ,clil ie`x epi`y qixq
,dphw dnai lr `a ohw mai m`y ,meai iabl `ed oicd mewn lkne
meyn ,meai zevn mda oi`e clil miie`x mpi` `ny miyyeg oi`
zephwd aex oke miqixq mpi`y mleray miphwd aex xg` mikledy
df aexe .dnaid mr cgi zedyl leki df mai jkle ,zeipelii` opi`

xxal yi df ote` lre ,epiptly aex epi`ïìðîixg` mikled ea s`y §¨¨
.aexd

:df oic xewnl mi`xen`d ixacn mipey micenil d`ian `xnbd
àéúà ,(Lpëî çáL ïîæ ïîéñ) øæòìà éaø øîàok cenll yi - ¨©©¦¤§¨¨¦¨§©¤©§©¥¨§¨

äìBò ìL àLéøî,dlerl zaxwend dndad ly dy`xn -øîàc ¥¥¨¤¨§¨©
àø÷dzaxwd ote` iabl(e ` `xwie),'äéçúðì dúà çzðå'eyxce §¨§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨

wxy 'dze`' daizd herinndúBàdlerd ly mlyd dteb z` - ¨
odkd gzpiíéçúðì äéçúð àìå ,íéçúðìz` gzpl oi` j` - ¦§¨¦§Ÿ§¨¤¨¦§¨¦

,xzei zephw zekizgl migzpdåz` jezgl ozip `ly xg`n §
,mnvr mixai`dLeçéðyeygl mewn did -ìL íeø÷ áwéð ànL ¥¤¨¦©§¤

çBî,wecal lkep `l df xace] jk ici lr dtixh dndad ziyrpe ©
jezgl oi` ixdydndae ,['migzpl digzp `le' meyn y`xd z`

,gafnd iab lr dxihwdle dxiykdl ozip ji`e ,oaxwl dleqt dtixh
åàì àlà,dtixh dlerd `ny yeygl oi`y xnel gxkdaíeMî ¤¨¨¦

àaeø øúa ìéæ ïðéøîàcaexe ,'aexd xg` jld' xnel yiy itl - §©§¦¨¦¨©¨
`l ixdy ,epiptl epi` df aexe .zetixh opi`e od zexiyk zendad
aexa s`y df oicl xewn epl ixd ,mlerd zenda aex z` epwca

.aexd xg` jlil yi epiptl epi`y
:`xnbd dgecéànîmeyn `ed oaxwd xykd mrh ok`y oipn - ¦©

,aexd xg` mikledyàîìécote`a `l` xyk oaxwd oi` `ny - ¦§¨
déì ÷ãáe déì élôccg`d ecvn dlerd y`x z` jzege rxewy - §©¥¥¨©¥

oi`y d`exy cr gend mexw z` wceae ,zekizg izyl elican epi`e
.awp eaéàåok zeyrl oi`y xn`z m`e -'äéçúðì dúBà' íeMî §¦¦¨¦§¨¤¨

,íéçúðì äéçúð àìå,zegcl yiéléî éðägzpl dxezd dxq`y §Ÿ§¨¤¨¦§¨¦¨¥¦¥
epiidéúçc àëéä,éøîâì déì C,zecxtp zekizg izylàëéä ìáà ¥¨§¨¦¥§©§¥£¨¥¨

ééìcda ïì úéì ócvn zekizgd izy zexaegn oiicry ote`a j` - §¨¥¥¨¨
oi` ok m`e .xeqi` meyn yeygl oi` cg`mikledy dgked o`kn

.aexd xg`
àéúà ,øîà àðéáøc déøa øîaexd ixg` mikledy cenll yi - ©§¥§¨¦¨¨©©§¨

íöò úøéáMîdxeq`daoaxwàðîçø øîàc ,çñtdf xeqi` iabl ¦§¦©¤¤§¤©§¨©©£¨¨
(en ai zeny),'Bá eøaLú àì íöòå'mvr mey xeayl oi`y xg`ne §¤¤Ÿ¦§§

,le`yl yi ,gqt oaxwn,çBî ìL íeø÷ áwéð ànL Leçéðåziyrpe §¥¤¨¦©§¤©
,oaxwl dleqte dtixh jkaåàì àlàmrhy xnel jixv gxkda ¤¨¨

`ed xziddàaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMîjld' mixne` ep`y - ¦§©§¦¨¦¨©¨
.aexd xg` mikled epiptl epi`y aexa s`y ixd .'aexd xg`

:`xnbd dgecéànîmeyn `ed oaxwd xzid mrh ok`y oiipn - ¦©
,aex xg` mikledyàîìcote`a `l` xzip oaxwd oi` ok`çpîc ¦§¨§©©

déì ÷éãáe déì éì÷å déìò àzøîebmvr lr milgb gipny - ©§¨£¥§¨¥¥¨¦¥
leki jk ici lre ,gend mexw eiptl dlbzny cr ,dtxeye ,zleblebd
zenvr zxiayy s` zleblebd mvr z` sexyl xzene .ewceal

,gqta dxeq`àéðúc,`ziixaaíéãéâa Czçîäs` ,gqt oaxw ly §©§¨©§©¥§¦¦
,zenvrk miyw mdyåokúBîöòa óøBOä,gqt oaxw lyBa ïéà §©¥©£¨¥

xeqi`.íöò úøéáL íeMî¦§¦©¤¤
àéúà ,øîà ÷çöé øa ïîçð áøixg` mikledy df xac cenll yi - ©©§¨©¦§¨¨©©§¨

,aexdäéìàîli` e` yakn d`ad z`hg e` minly oaxw ly, ¥©§¨
zeilkd on ,ixeg`d gzpd `idy] dil`d z` s` mdn mixihwny

,apfd mr ,[apfd cvl dhnleàðîçø øîàcdzxhwd iabl(h b `xwie) §¨©©£¨¨
,'äîéîú äéìàä Baìç',dnily zeidl dkixv dil`dy epiide ¤§¨©§¨§¦¨

,le`yl yie .mipyl dwlgl oi`e ,'dninz' daizd zernynke
ä÷ñôð ànL Leçéìåef dndaaäøãMä èeçzenvr jeza zxaerd §¥¤¨¦§§¨©¦§¨

i` dil`d z` jezgl oi`y xg`ne ,dil`d ly df wlga dxcyd
heg my wqtpy ici lr dtixh dndad `nye ,df xac wecal xyt`

.dxcydåàì àlàjkl yeygl oi`y xnel jixv gxkdaíeMî ¤¨¨¦
àîéz éëå .àaeø øúa ìéæ ïðéøîàcmikledy o`kn gikedl oi`y §©§¦¨¦¨©¨§¦¥¨

meyn ,aexd ixg`dì ÷éñt éàzzîcdil`d z` jzeg xy`ky - §¦©©¨¦¨
wx dkeza x`yiy ote`a apfl jenq dkzegl lityn ,dndadn
wqtpy dxcyd hegy ,jli`e miikxid cbpky dxcyd hegn wlgd
zknqp eilry ,sebd llg cbpky ewlga wqtp m` `l` sixhn epi`
dpi` wqtpy s` apfd cvl jli`e miikxid cbpkn j` ,dndad
cbpkn wlgd z` wx dil`d wlgl yixtn epi`y oeike ,jka ztxhp
oi` dil`d jezay dxcyd heg wqtp m` s` ,jli`e miikxid
xg` ok`y xnel yi ,dxcyd heg x`y itlke ,jka ztxhp dndad
z` wceae ,jli`e myny dxcyd lk z` gzet dil`d z` jzegy

ixdy ,jk xnel oi`y zegcl yi .gend cr dkezay hegdúneòì'§©
'äöòä(my `xwie),àðîçø øîàmewn cbpk `ed dil`d mewny ¤¨¤¨©©£¨¨

epiidc ,'dvrd',úBöòBé úBéìkäL íB÷îdil`d z` jzegy ,xnelk §¤©§¨£
ody meyn 'dvr' ze`xwpd zeilkd ea ze`vnpy mewnd cbpk
m` df mewnae ,miikxid cbpkn dlrnl `ed df mewne .mc`l zevrei
z` jezgl oi`y xg`ne ,jka ztxhp dndad ixd dxcyd heg wqtp
mikledy meyn `ed dndad xzidy xnel jixv gxkda ,dil`d

.zetixh opi`y zendad aex xg`
:`xnbd dgecéànîmikledy meyn `ed dndad xzidy oipn - ¦©

,aexd xg`àîìcote`a `l` zxzip dndad oi` ok` `ny -çúôc ¦§¨§¨©
dì ÷éãáe dìz` wceae ,dgzete cg` cvn dil`d z` jzegy - ¨¨¦¨

.wqtp `ly dkezay dxcyd hegéàåok zeyrl oi`y xn`z m`e - §¦
,'äîéîz' íeMî,dxezd dxq`y dny zegcl yiàëéä éléî éðä ¦§¦¨¨¥¦¥¥¨

dëúçcdil`léøîâì,zekizg izylééìc àëéä ìáàóote`a - ©£¨¨§©§¥£¨¥¨§¨¥
,cg` cvn `l` jzeg epi`e zexaegn zekizgdyda ïì úéìoi` - ¥¨¨

`l` abd cvn dil`d z` jzeg epi`y xnel yi jkle .xeqi` jka
zeileg z` myn rwane ,[sebd llg] dndad ly iniptd dcvn wx

.dxcyd heg z` wceae ,dkx` lkl dxcyd
àéúà ,øîà éãéà áøc déøa úLL áødf xac cenll yi - ©¥¤§¥§©¦¦¨©©§¨

aexd ixg` mikledyàðîçø øîàc ,äôeøò äìâòîdlbr ipic iabl ¥¤§¨£¨§¨©©£¨¨
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oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

éøáâã àøã éîéé÷ã ïåâë,odkd cr dfl dfe ,dfl cibne d`exe oztna cner cg`d Ð

.xiva `lcàúìéî àä àðî.`d inp hwp ,dwfgc `zlin `d `pna ixii`c icii` Ð

ïìðî.dinza Ðúåéåðç òùú,dlap xya zxken zg`e dhegy xya zexken olek Ð

.`xizidc `aexc `pifg onw `dc ,aexd xg` jld Ð ux`a xya `vnpeïéøãäðñå
oikfn xyr mipy :(`,n oixcdpq) opzc Ð

.i`kf Ð oiaiign xyr cg`eäðè÷å ïè÷Ð

zenaia xi`n iaxc dilr opax ibiltc

dphw dnai lr `ay ohw mai :opzc ,(a,`q)

`vnz `ny opiyiig `le ,df mr df elcbi Ð

zy`a rbet `vnpe ,qixq `ed e` zipeli`

eig`l miwdl irac ,devn mewna `ly eig`

lif :opixn` `l` .`ed ikd xa e`l i`de my

,miqixq mpi`c ,`nlrc miphw aex xza

.onw dizilc `aex epiideìù àùéøî àéúà
äìåòmexwa wecale ezevgl oileki oi`y Ð

dpenyn zg` `ede ,awip `ny gen ly

:(` `xwie) aizkc meyn ,zetxh dxyr

,migzpl digzp `le Ð "digzpl dze` gzpe"

oaxwe .mipyl cg` digzp jezgl xeq`y

zegpnc `ziinw `zrnya Ð dleqt dtxh

"xwad on" dhnl xne` `edyky :(a,d)

z` `ivedl `l` ,xnel cenlz oi`y

.dtxhdäéì éìôã`le edvege erxew Ð

.licaiéìô.frla x"ihxt* =ééìó.xaegn =

ge" mebxz.stlze Ð "YxAàúøîåâ.zlgb = §¦©§¨

äéì éì÷ådil wecal ,zleblebd mvrl Ð

.mexwlïéãéâá êúçîäoiywc it lr s` Ð

.zenvrkäéìàîe` minly aixwnd Ð

.mixeni`d mr dil` axw ,li`e yakn z`hg

dil ixw apfde apfd cvl dhnle zeilkd on

."dil`"äøãùä èåç.dtxh wqtpy Ð

.(`,an oileg) "zetixh el`"a edppz edleke

äéì ÷ñô éàúúîãdkzegl lityny Ð

eze`a hegd wqtp elit`y ,apfl jenq

opixn`ck ,ea dtxhp dndad oi` dil`

heg okid cr :(a,dn my) "zetixh el`"a

cbpk epiidc ,zeyxtd oia cr Ð dxcyd

:dylyl my lvtzn hegdy ,mikixid

oixewy dil`d oini mvr cvl yxet cg`d

irvn`de ,el`nyl ipyde ,frla y"wpd*

zeyxtd oiane .apfd seq cr ekxck jled

,ea sixhdl dxcyd heg ixwzn `l d`lde

lr `le dkxi lr jnqp dndad xaky

oian inp `de .hegl jixv oi`e ,dllg

lk wceae ,dil`l dl wiqt dhnle zeyxtd

cr dlrnle zeyxtd oian x`ypd hegd

.myn `vei `edy y`x ly gendíå÷î
úåöòåé úåéìëäùzeyxtd on dlrnl Ð

oian al :opixn` (`,`q) zekxaa .`ed

.zevrei zeilkééìã àëéäóxaegny Ð

,abd cvl gzet epi`e ,abd cvl uegan

dlek dxcyd z` rwan llgd cvl `l`

.dkx`léåäú äîìùxazinl epivn `l ,`nl` .zinler ,dtixr xg`l elit` Ð

.izixg` izipc `id dtxh i` wcainle inxbäðéî à÷ôð éàî`id dtxh i` Ð?
`ly ,dtixr oirk mlerl `dzy `l` `wtp `l "dtexrd"ne .`ed oaxw e`l `d

!dpin opirny `l miign zetxh la` ,oixa`l dpgzpiéàðé éáø øîàäoiyecwa Ð

.d`pda xeq`l oiprl (`,fp)íéùã÷ë äá áéúë äøôë,"l`xyi jnrl xtk" Ð

dtxh oiprl inp ikde ,d`pda dxeq` `id s` Ð d`pda oixeq` miycw dn

.wetiz mzdnäîìù àéäùë.dpgzpi `ly Ðàðîçø äééø÷ úàèçxacna) Ð

."`id z`hg dcp inl" (hi
àîìéãå

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

éîéé÷ãzrya myl cner cg` mc` didy oebk :xnel leki did df `la Ð ixabc `xc

leki did envr odkd s`y oipr eze`a yxtl dvex `l` .xqg `ly d`xe xbqd

.rcilàðîxza lif opixn`c oeik :xn`z m`e Ð `aex xza lif opax xen`c `zlin `d

,ira awri xa `g` axlc :xnel yie !sicr `aex dwfge `aexc ,`aex xza oky lk Ð dwfg

epiax yxtnc i`nle .`xwn dwfg dil miw `lc

,`xaqn `l Ð dwfgn sicr `aexc `dc ,miig

`aex xza opilf`c ,dnec` dxtn opitli `l`

`xab iwe`c ,aexd cbpk dwfg `ki`c ab lr s`

.`kd xity iz` Ð `nh zwfga eilr oifny

ìáài`n` :oiywn Ð da ol zil siilc `kid

opiyiig `le ,zay egcc zepaxw lkn sili `l

?zay llgy `vnpe dtxh oaxw `vni `ny

xninl `ki`c ,myn gikedl leki oi`c il d`xpe

zevn zay igclc `pngx xn` inp wtqnc

`nw wxt seqa opixn` ytp gewitay enk ,oaxw

.aexd xg` ea ekld `lc (a,eh) zeaezkc

çðîãgqt axr lg elit`e Ð 'ek `zxneb

axrn zeyrl xyt` i`y dk`ln ,zaya zeidl

.zayd z` dgec zayàéúàdtexr dlbrn

siilc oeik :dlbre dxt iab igc `lc ,dniz Ð

dtixy zryac rnync :xnel yie !da ol zil

dhigy zrya enk dnily didz dtixr xg`le

.dtixre

äôåøòäoiwxta onwl Ð dnly `idyk

inp opiyxc (`,ck oileg)

.dtixra zxg` oi`e dtixra z`f Ð "dtexrd"n

xac iab (a,fiw oileg) "xyad lk" wxt seqae

"enye" iaizk iherin ixz :xn` ezevn dyrpy

xity rnyn "dtexrd"nc :xnel yie !"dtexrd"

"dlbrd" jnqcne ,dtixra z`fc `herin `edd

.dnly dlbrd opiyxc "dtexrd"làéúà
izy za dxtc oeik :xn`z m`e Ð dnec` dxtn

dinwe`c meyn epiid `nlic ok m` ,mipy

dpi` dtxh xn`c o`nl ,dtxh dpi`y dwfg`

zxg` dwfg `ki`c xnel yi o`k ,edine !dig

silic onwl la` .ezwfg lr `nh cnrdc ,dcbpk

`ly dwfg lkc :xnel yie !dyw minnef micrn

`l Ð zg` dry elit` drcep `le dxxazp

dkld jk jezn cenll yie .dxza opilf`

xg`e ,zenda dnkn zepiab dyr m`c ,dyrnl

mleky Ð dtxh z`vnpe zg`d dhgyp jk

:xnele dzwfg` dxt cinrdl il oi`c .zexeq`

zngn dtxha ,edin .dtxhpc `ed `zyd

wecal oi`iwa epiid m`c ,dkexq `id d`ixdy

dil dedc ,xeq`l oi` Ð xzid dl didy xyt`

xnel `vnz m`e ,dtxh dpi` wtq :`wtq wtq

.dtxhp jk xg`c `ni` Ð dtxhúàèç
`nrh i`d i`w `lc :dniz Ð `pngx diixw

wiicc (a,bk dxf dcear) "oicinrn oi`" yixa

cr :ryedi iaxe xfril` iaxc `zbelt iab mzd

i`cec `kid la` ,`yyga `l` ibilt `l o`k

gafn iycw dxtc dpin rny ,dleqt Ð drax

dnl` !otec `veia lqtz dzrn `l` ."z`hg" `pngx diixwc ,dxt ip`yc ipyne .`id

dyxc `iddl `zi` i`e :yexit ?xiykn oerny iaxe dleqt otec `veil dyicwd `ipz

lqet mene li`ed ,dxt ip`y `l` :wiqne !oerny iax bilt ded `l `xw` `nzqn ,z`hgc

opaxe .dxyk otec `veiae ,driaxa dleqt jkl .da oilqet dxf dceare dexr xac Ð da

,ok dyxtl xyt` i` jigxk lr ,edine .`id gafn iycwc ixaqc meyn ,otec `veia ilqtc

d`xpe !oerny iaxk iz` ded ok m` ,`id ziad wca iycwc dxt ip`y :opixn` `zkec lkac

`nrhc yxtp oia ,inrh edlekl jixte !otec `veia lqtz dzrn `l` :jixt ikdc yxtl

iax `nzqnc .`pngx diixw z`hgc meyn yxtp oia ,`id gafn iycwc meyn driaxc

.da lqet mene li`ed dxt ip`y :ipyne !ryedi iaxe xfril` iax eizeax` bilt `l oerny

oerny iaxl :xn`z m`e .otec `veia ilqtc opaxl i`w mlerl `pngx diixw z`hgc `nrhe ."`l`" opiqxb ikd :azke dibd qxhpeway `l` ,aezk did `l mixtqae ."`l`" opiqxb `le
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oileg(iying meil)

eäéépéî ãç àîìécmixiryd on cg` ±äôéøèleqte,àeäs`e ¦§¨©¦¥§§¥¨
xiryd z` la` ,edehgyiy xg`l wecal ozip 'dl xiryd z`y

.ewceal xyt` i` hgyp epi`y lf`frl glzyndåàì àlà`l` - ¤¨¨
`ed mrhdy xnel jixv i`ce.àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî¦§©§¦¨¦¨©¨

dpéî ïì à÷ôð éàî àîéz éëå`ed lf`frl glzynd xiryd m` §¦¥¨©©§¨¨¦¨
,ok xnel oi` .ea zlqet dtixhdy oipne ,oaxw epi` ixdy ,dtixh

cïéà àädòáB÷ ìøBbglzynd xiryd lrøáãa àlà ìæàæòì ¨¥¨¥©©£¨¥¤¨§¨¨
[xirya-]éeàøäeaixwdl.íMìipy lr lxeb dyery drya ixdy ¨¨©¥

gxkdae ,mydl lxebd leti mdn dfi` lr reci oi` oiicr mixiryd
zlqet dtixhdy oeike ,oaxwl mixykd mixiry ipy `iadl jixv
e`iadl oi` lf`frl xiryd s` ,myl lxebd eilr dlry xirya

.dtixh
àîéz éëå,aexd xg` mikledy gikedl oi`ycok`déì ïðé÷ãa §¦¥¨§©§¦¨¥

,dtixh `ed m` wevd on eziigc xg`l xirylïðúäå(.fq `nei), §¨§©
glzynd xiryyäNòpL ãò øää úéöçîì òébî äéä àìeteb lk Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨©¤©£¨
,íéøáà íéøáàewcal xyt` i` jk lk wxtzne xaypy xg`ne ¥¨¦¥¨¦

,ezlitp ici lr ea eyrpy e` eiiga mixay xak ea did m` rcil
.exiykdl aexd xg` ea mikledy gxkdae

áødéìè÷ àðîçø øîàc ,Bnàå åéáà äknî àéúà ,øîà éøî- ©¨¦¨©¨§¨¦©¥¨¦§¦§¨©©£¨¨©§¥
,ebxedl dxezd dzeivyå,aexd ixg` mikled oi` m`àîìc Leçéì §¥¦§¨

dkend yi`d,àeä åéáà åàì,xg` mc`n clepe en` dzpify okziy ¨¨¦
eia`l dkd m` wtqn eze` mibxed ji`e,åàì àlàjixv gxkda ¤¨¨

xnel,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMîaexd ixg` mikledy oeike ¦§©§¦¨¦¨©¨
eia`n clepy ep` milezey meynúBìéòa áBø,m`d lyìòaä øçà §¦©©©©©
.dlral `id zlrap -

:`xnbd zl`eyéànîixg` mikledy meyn oad bxdp ok`y oipn - ¦©
,aexdàîìcxaecn ebxdl dxezd dzeivy dn `ny -eéäL ïBâk ¦§¨§¤¨

Bnàå åéáàmcalïéøeñàä úéáa íéLeáç,dxarzp `l oiicryk ¨¦§¦£¦§¥¨£¦
yegl oi` df ote`ay ,mcal mixeq`d ziaa eid dxeair xkedy cre

:`xnbd daiyn .eia`n `l` xg` mc`n clep `nyéëä eléôà- £¦¨¦
ixg` mikledy meyn `l` oad z` bexdl oi` oiicr df ote`a s`

y meyn ,a`dn clepy xexiaa giken xacd oi`e ,aexdïéà¥
,úBéøòì ñBtBøèBtàzeidl lekiy mlera mc` oi`y ,xnelk ©§©£¨

dlrap `ly zi`ce drici oi` mlerle ,df oipra ezlef lr i`xg`
xg` mc`l.aexd ixg` mikledy meyn oad bxdpy gxkdae ,

Lôpä úà âøBäî àéúà ,øîà àðäk áø,cifnaàðîçø øîàc ©©£¨¨©©§¨¥¥¤©¤¤§¨©©£¨¨
déìè÷,gvexd z` bexdl -åaexd ixg` mikled oi` m`Leçéì ©§¥§¥
àîìcbxdpd,äåä äôøèaygpy meyn ezgivx lr miaiig oi`y ¦§¨§¥¨£¨

,gvexd z` bexdl dxezd zxne` ji`e ,xak bxdpy mc`kåàì àlà¤¨¨
xacd mrhy xnel jixv gxkda,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî¦§©§¦¨¦¨©¨

mikledy dxezd ipic lkl cnlp o`kne ,'dtixh' mpi` mc` ipa aexe
.aexd ixg` mda

àîéz éëåbexdl dxezd dxn`y dne ,aexd ixg` mikled oi` ok`y §¦¥¨
ote`a `ed gvexd z`déì ïðé÷ãáccr ,miiniptd eixai`a bxdpl §©§¦¨¥

c ,ok xnel oi` .dtixh did `ly xexiaa mi`exyìåepéî à÷ àä- ¨¨¦©©
.znd oeifa meyn ok zeyrl oi`e ,jka leepzn bxdpd ixdyéëå§¦

àîézmewn lknydéìåeðéð ,éàäc äîLð ãeaéà íeMî`ly ick - ¥¨¦¦§¨¨§©¦©§¥
z` dgec df ixd ,dtixh bxdpd did `ny oick `ly gvexd bxdi
yi jkle ,ypern gvexd z` zekfl xfgl yiy meyn ,znd ceak

aloiicr mewn lkn .epeifal yeygl oi`e bxdpd ly eteb z` wec
dywiéiñ íB÷îa ànL Leçéðåäåä á÷ð ómewn eze`a `ny - §¥¤¨¦§©¦¤¤£¨

xace ,jka sxhpe okl mcew awp xak did bxdpd seba siiqd jzigy
bexdl dxezd zxne` mewn lkne ,bxdpy xg`l wecal xyt` i` df

.aexd ixg` mikledy meyn gxkdae ,gvexd z`
ïéîîBæ íéãòî àéúà ,øîà àðéáølr xwy zecr ecirdy micr - ¨¦¨¨©©§¨¥¥¦§¦

,menifde mixg` micr e`ae ,dzin dilr miaiigy dxiar xary mc`
dyrn lr mipey`xd micrd ecirdy dry dze`ay ecirdy epiidc

,xg` mewna mnr md eid ,ipelt mewna didy dfàðîçø øîàc§¨©©£¨¨
(hi hi mixac)'Bâå íîæ øLàk Bì íúéNòå'oi` m`e ,'eig`l zFUrl ©£¦¤©£¤¨©§©£§¨¦

zeywdl yi ,aexd ixg` oikleddéa eãéäñàc Cä àîìc Leçéìå§¥¦§¨©§©§¦¥
äåä äôøè`vnpe ,dtixh did xwy ea ecirdy mc` eze` `ny - §¥¨£¨

ji`e ,jka dzin yper mdl ribn oi`e ,'bexd mc`' bexdl e`ay
.wtqn mze` mibxedåàì àlà`ed mrhd gxkdaïðéøîàc íeMî ¤¨¨¦§©§¦¨

,àaeø øúa ìéælkl o`kn cenll yie ,dtixh mpi` mc` ipa aexe ¦¨©¨
.aexd ixg` mikledy dxezd ipic

àîéz éëåbexdl dxezd dxn`y dne ,aexd ixg` mikled oi` ok`y §¦¥¨
meyn oinnef micrd z`déì ïðé÷ãácm` ,bxdpd oecipd ly etebl §©§¦¨¥

.oinnefd z` mibxed dtixh epi`y `vnp m` wxe ,dtixh `ed
àéðúäå,`ziixaaéaøaxecd lecb -,øîBàm`eâøä àìzia oiicr §¨©§¨§©¦¥Ÿ¨§

,oinnef micrd it lr oecipd z` oicïéâøäðm` j` ,enfed m` micrd ¤¡¨¦
xakeâøä,enfedy mcew mdit lr oecipd z` oic ziaïéàmicrd ¨§¥

.ïéâøäð`l oiicr oecipdy cera mibxdp oinnef micrdy x`eane ¤¡¨¦
z`f lkae ,`l e` dtixh `ed m` ewceal xyt` i` ok m`e ,bxdp
mikledy meyn mrhd gxkdae ,mibxdp micrdy dxezd zxne`

.aexd xg`
àéúà ,øîà éMà áøcnlp aexd xg` mikledy df xac -äèéçMî ©©¦¨©©§¨¦§¦¨

,dîöò,df wxta miwqer ep` day,ìBëàå èBçL àðîçø øîàc ©§¨§¨©©£¨¨§¤¡
,xya lek`le hegyl ozipyåaexd ixg` mikled oi` m`Leçéì §¥
èéçL à÷ á÷ð íB÷îa ànLjzgy mewn eze`a `ny yeygl yi - ¤¨¦§¤¤¨¨¦

oi` df xace ,dtixh `id ixde ,mcewn awp xak did oikqa hyed z`
.df mewn jzg xak ixdy ,jk xg` ewcal zexyt`åàì àlà¤¨¨

mrhd gxkda,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMîopi` zenda aexy ¦§©§¦¨¦¨©¨
.aexd xg` mda mikledy dxezd ipic lkl cnlp o`kne ,zetixh

ì àzéøîà ,éMà áø øîààðäk áøc dén÷ àzòîLiptl izxn` - ¨©©©¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©©£¨
,lirl mi`xen`d exn`y zei`xd z` `pdk axdì éøîàåyie - §¨§¥¨

y mixne`àðäk áødxn`y `edéîéL áøc dén÷,iniy ax iptl - ©©£¨©¥§©¦¦
déì øîàå,el` zei`x zegcl [iniy ax e`] `pdk axàîìãå`ny - §¨©¥§¦§¨

mix`eand mipicay dne ,aexd ixg` mikled oi` mpn`y xn`p
c xnel yi ,aexd ixg` mikledy gken lirl,øLôà øLôàc àëéä¥¨§¤§¨¤§¨

eøLôà àì øLôà àìc àëéäz` xxal xyt`y ote`a mpn`y - ¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨
xyt` i`y ote`a wxe ,aexd ixg` ea zkll oi`e exxal daeg xacd
dgkede .aexd ixg` df xaca jlpy dxezd zxne` xacd z` xxal

,df weligl,éëä àîéz àì éàc,zeywdl yiLééçc øéàî éaøì §¦Ÿ¥¨¨¦§©¦¥¦§¨¥
àèeòéîì,aexd xg` jled epi`e herinl yyegd xi`n iax zrcl - §¦¨
énð éëäxn`pàøNéa ìéëà àìcdf yyg meyn xya lk` `ly - ¨¦©¦§Ÿ¨¦¦§¨

.dhigyd mewna awp did `ny,énð éëä àîéz éëålk` `l ok`y §¦¥¨¨¦©¦
.mlern xya xi`n iax
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oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

åäééðéî ãç àîìéãåxg`l dil wica mylc jd `nlyac .`ed dtxh lf`frc i`d Ð

.hgyp oi`e wevl glzyn exiag `l` ,dhigyéåàøá àìà ìæàæòì òáå÷ ìøåâä ïéà
íùì`linn opirny jklid ,myl dlri dfi` reci oi` lxebd zrya ixdy Ð

.opiziin `l dtxhcäéì ïðé÷ãá.wevl eziigc xg`l Ðíéøáà íéøáà`l eze Ð

dxiay efi` rcil leki oi`c ,dil wca ivn

.miignè÷äéì.edbxed Ðïéøåñàä úéááÐ

,dilr `a `ny yegl oi`e .en` ezxar my

.xaerd xked cr eid mcal odipyy xg`

äåä äôøè,bxdil ie`x df oi`e ,bexdd Ð

.lihw `lihw `xabcãåáéà íåùî àîéú éëå
äîùðmeyn ,zenil `lc gvex i`dc Ð

"dcrd elivde ...dcrd ehtye" opirac

.(dl xacna)äéìååðéði`e ,bxdp i`dl Ð

.df gvex bxdi dtxh gkzyn e`léàîàå
did awp da ebxdy siiq mewna yegil Ð

.lihw `lihw `xabe ,`ed dtxhe ,dlgz

äéì ïðé÷ãáã àîéú éëå,xnelk Ð

enfed jk xg`e ozecr ici lr bxdpykc

.mbxdpy mcew diwcape ,`xw irzyin

øîåà éáøá àéðúäå`l` ,epn opirci `l Ð

`xwp jk my lre ,did execa lecb cg`

"oixarn cvik"a ogky`ck ,"iaxa"

,iaxa `irye` iax xn` :(`,bp) oiaexira

xtwd xfrl` iax :(`,gk oileg) ipy wxtae

.iaxaåâøä.enfedy mcew Ðíéâøäð ïéà
.dyr xy`k `le ,"mnf xy`k" :aizkc Ð

äîöò äèéçùî àéúàcr da ixii`c Ð

.`zydèéçù à÷ á÷ð íå÷îá àîìãÐ

,`aexa zxbxb la` .edyna hyed zaewp

el`"a ,dtxh Ð xqi`ka dxqg m`e

.(`,dn oileg) "zetxhøùôàã àëéäÐ

opiknq `le ,oiwcea xexia lr cenrl

dpeny lkn dnda wecal oikixve ,`aex`

,dphwe ohw oebk ,inp i` .zetxh dxyr

epi`y rcpe elcbiy cr oizndl epl xyt`c

`lc meyn edlek jpde ,oiznp Ð qixq

.`ed xyt`øéàî éáøìxza lif` `lc Ð

meyn `xya lk` `lc inp ikd ,`aex

.higy `w awp mewna `nyc
çñô
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dil `wtpc :xnel yie ?da lqet zetxhc dil `pn ,`pngx diixw z`hgc dil zilc

dtxh e`l diteb gpc (`,e) dxf dcear zkqnc `nw wxta opiyxcck ,"dninz" aizkcn

izy s`c Ð "dninz" ixtqa opiyxcckl "dninz" jixhv` opaxe ."minz" aizkcn ded

oia "dninz" aizkcn ,dpin rny izxz oerny iaxle .da zelqet zexegy zexry

:xnel yi cere ."men da oi` xy`"l "dnec`"

opzck ,`nlr ilek ecen dteba ielzd leqtac

,dleqt dnyl `ly dhgy :(`"n c"t dxt)

z`hg" opiyxc inp ixtqae ."`id z`hg"n epiide

:xn`z m`e .zeyxc dnke ,da oilrenc "`id

`l i`n` ,ziad wca iycw ipync oizkec lka

diixw "z`hg"c meyn gafn iycwk dil aiyg

dl wlqn oizkec lkac :xnel yie ?`pngx

dxenz) "miycw el`" wxtae .izixg` `iyewa

meyn dxenz dyer dxt oi`c xn`wc (`,k

seba `zil `zewtpc oeik ,`id ziad wca iycwc

.`pngx diixw "z`hg"c dyxc jiiy `l dxtd

xeqi` da oi`c xn`wc inp (`,dk) zexekaae

wca iycwc meyn zictpy xg`l dceare dfib

ectpy miycwend ileqtk `ied `le `id ziad

,dilr dxt zxez oi`y ,oeict xg`lc meyn Ð

zictpy dn ,inp i` ."z`hg" `pngx diixw `l

`l i`c dilr dpzn oic zia alc meyn epiid

`nw wxta opixn`ck ,dincl `dz dekxved

.(`,`i) zereayc

jiiy][` cenrlèçùåit lr s` Ð sxye

:rnyn mewn lkn ,mizpia cg` weqt yiy

,dhigy zrya dzidy enk dxtd z` sxye

."dze` sxye" aizk `lcnïåâëeia` eidy

ivn ded cere Ð oixeq`d ziaa miyeag en`e

,dwfg xza opilf`c meyn `nlice :wcinl

.zwcv zwfga m`d cnrdcéëåopiwcac `niz

xza opilf`c diteb gvexn slipc :opiywn Ð dil

bxdy dtxhe ,dtxh `ed gvexd `nlicc ,`aex

`lcn `aex xza opilf`c `nye !xeht ytpd z`

cere .`nlra slip `l dtxhd z` bexdl opiyiig

epiidc ,xeht bxdy dtxhc `nrhc ,il d`xp

i`e ,dnifdl leki dz` oi`y zecr iedc meyn

ok m`e .opilhw xity `l enfedyk micr opilhw

`le micrl opilhwc i`na `l` gikedl oi`

,ded dtxh dia ecidq`c jd `nlc opiyiig

dnyc xaqw `nye !`aex xza opilf` `l i` wtq z`xzd dil `ied mewn lkn `d ?"dil opiwcac `niz ike" xn`w i`n :il dyw j` .yecwd mgpn epiax mya epivn oke .jenqa xn`wck

.d`xzdùåçéìzgkync :dyw la` .aizk oa`e lfxa ilkae ur ilka `xw `dc .diwcainl ikd xza xyt`c ,xdpa eriahdy oebk dl zgkyn :zeywdl oi` Ð ded awp siiq mewna `nlc

:`aiwr iaxe oetxh iax ixn`c (`,f) zeknc `nw wxt seqae :xn`z m`e .jka weqtd cinrdl `ed wgecc :xnel yie !ebxde eawpe df `ae ,mly didy e`xe dlebn gen ly mexw didy oebk dl

`lc rnyn `kde .ded awp siiq mewna `ny Ð bxd mly xnel `vnz m`e ,bxd mly e` bxd dtixhy mzi`x :ixn`e edl ewca eedc yxtne ,bxdp mc` did `l oixcdpqa epiid eli`

zenda aexc ab lr s` ,dxekaa dndaa xhet epi` alg xaqwc ,(a,k zexeka) "dnda gweld" wxta `herinl opiyiigc xn`c dinrhl `aiwr iaxc :xnel yie !`aex xza opilf`c ,opiyiig

eawpe dlebn egen mexw didy `xw inwe`l `ki`c ,xyt` dil aiyg `aiwr iax Ð xyt` `lc `kid dcen `herinl yiigc xi`n iax elit`c ab lr s`e .zeclei ok m` `l` zealeg opi`

cere .jka weqtd cinrdl `ed wgecc ,xyt` `l dil aiyg mewn lkn ,`herinl yiig elit` ,l`xyia minc iktey miaxn md s` :xn`e ediilr biltc l`ilnb oa oerny oaxe .epyxitck

opiliiy `l i`c ,oxix`e siiq` dedc icin .xeht Ð irci `lc ixn`e edl opiliiyc `kid ,xyt` `lc `kid `aex` opiknqc ,dil opilhw micrl opiliiy `l i`c ab lr s`c :mz epiax xne`

lk jiiy `l oxix`e siiqc meyn epiid Ð iccd` iygknc cr aiig oircei ep` oi` mixne`yk ,oxix`e siiqac ab lr s` .xeht Ð oxix`a cg`e siiqa cg` xn`e edl opiliiy i`e ,aiig Ð edl

xne` cg`e mixegy eilk xne` cg`e .xeht Ð oircei ep` oi` exn`e edl opiwca i` ,ith zecrd sebl jiiyc ,ded awp siiq mewna la` .oxix`a il dne siiqa ebxd il dnc ,zecrd seba jk

gken oke ,zeytp ipica s` `aex xza opilf`c minnef micre gvexn opitli `kdc :ikcxn iaxa wgvi epiax dywd .aiig Ð iccd` iygknc it lr s` ,zecrd sebl jiiy `lc ,mipal eilk

pq) "dxene xxeq oa" wxt yixajytp dnnc oeikc :mz epiax uxize !edpip mitxyp aexc ab lr s` ,dlwd dliwqa epeci oitxypa oilwqp :opixn` (a,hr my) "oitxypd od el`a"e .(`,hq oixcd

`aexc dil wetiz :"oilwqpa oitxypd" ipz ded ik ,`xwirn mzd jixtc `de .inc dvgn lr dvgnke ,reaw iedc :xnel yi cere .`aex xza opilf` `l bxdp `ed dzin efi`a oiprl ,bxdp `ed

.oilwqpc `aex eedc meyn ,rxb `l zegtd lkl :eyexit ikd Ð edpip oilwqpàîìéãådtxh e`l digi m`e ,ycg xyr mipy eze` miyaegc :xn`z m`e Ð ded dtxh dia ecidq`c jd

oi` eilr oicirny eze` mb ok m` Ð dtxh dia ecidq`c jd `nlicc ,ycg xyr mipy xg` `l` enfedyk micrd oibxed oi` i`c ,il d`xp cere .dig dtxh xaqw `nyc :xnel yie !`ed

mipy seqa dia ecidq`c jd dtxh dyrp `nlicc ,ycg xyr mipy xg`l s` md ebxdi `l ok m` ,ycg xyr mipy xg` `l` ebxedl e`a `lc oeike .ycg xyr mipy xg`l cr ebxedl

.dtixhd z` bexdl `l` e`a `l ixde ,miycg xyréáøì.`herinl yiigc xi`n iaxk ol `niiw `lc rnyn ,"opilk` ikid" xn`w `le "xi`n iaxl" xn`wcn Ð 'ek `herinl yiigc xi`n

dil `ngxn `lc meyn ,dixg` jexk dpayk dxekad on dxehtc iebd on dwipn dnda gweld :xn`c l`ilnb oa oerny oaxk opgei iax wiqt (`,ck zexeka) "dnda gweld" wxtac :dywe

iwe` opixn` i`c .`herin icda dwfg `kilc ab lr s` `herinl opiyiig `nl` .zeclei ok m` `l` zealeg opi` zenda aexc ab lr s` ,xhtin `l alg mrhn la` .dcli ok m` `l`

,dcli ok m` `l` `ngxn `lc `da `l` dizeek wiqt `l opgei iaxc :xnel yie !en` irna oileg didy ,dxekaa yecw epi`y zwfga clee cnrd ,daxc` Ð dcli `ly zwfga dnda
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ïðéøîàc íeMî åàì àlà !àeä äôéøè eäéépéî ãç àîìéc¦§¨©¦©§§¥¨¤¨¨¦§¨§¦©
dpéî ïì à÷ôð éàî ,àîéz éëå .àaeø øúa ìéæ¯àä ¦¨©¨§¦¥¨©¨§¨¨¦¨¨

éëå .íMì éeàøä øáãa àlà ìæàæòì òáB÷ ìøBb ïéà¥¨¥©©£¨¥¤¨§¨¨¨¨©¥§¦
déì ïðé÷ãác àîéz¯úéöçîì òébî äéä àì :ïðúäå ¥¨§¨§¦©¥§¨§©Ÿ¨¨©¦©§©£¦

àéúà :øîà éøî áø .íéøáà íéøáà äNòpL ãò øää̈¨©¤©£¤¥¨¦¥¨¦©¨¦£©¨§¨
àîìc Leçéìå ;déìè÷ :àðîçø øîàc ,Bnàå åéáà äknî¦©¤¨¦§¦§¨©©£¨¨§©¥§¥¦§¨
øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì àlà !àeä åéáà åàì̈¨¦¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©

.ìòaä øçà úBìéòa áBøå ,àaeø¯ïBâk àîìc ?éànî ¨§§¦©©©©©¦©¦§¨§
!ïéøeñàä úéáa íéLeáç Bnàå åéáà eéäL¯eléôà ¤¨¨¦§¦£¦§¥¨£¦£¦

àéúà :øîà àðäk áø .úBéøòì ñBtBøèBtà ïéà ,éëä̈¦¥©§©£¨©¨£¨£©¨§¨
àîìc Leçéìå ;déìè÷ :àðîçø øîàc ,Lôpä úà âøBäî¥¥¤©¤¤§¨©©£¨¨§©¥§¥¦§¨
.àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì àlà !äåä äôøè§¥¨£¨¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©¨

déì ïðé÷ãác àîéz éëå¯î à÷ àäpée,àîéz éëå .ìå §¦¥¨§¨§¦©¥¨¨¦©©§¦¥¨
déìåeðéð éàäc äîLð ãeaéà íeMî¯ànL Leçéðå ¦¦§¨¨§©¦©§¥§¥¤¨

ééñ íB÷îaíéãòî àéúà :øîà àðéáø .äåä á÷ð ó ¦§©¦¤¤£¨¨¦¨£©¨§¨¥¥¦
;'åâå "íîæ øLàk Bì íúéNòå" :àðîçø øîàc ,ïéîîBæ§¦§¨©©£¨¨©£¦¤©£¤¨©
àlà !äåä äôøè déa eãéäñàc Cä àîìc Leçéìå§¥¦§¨¨§©§¦¥§¥¨£¨¤¨
ïðé÷ãác àîéz éëå .àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì̈¦§¨§¦©¦¨©¨§¦¥¨§¨§¦©

déì¯eâøä àì :øîBà éaøa ,àéðúäå¯eâøä ,ïéâøäð ¥§¨©§¨§©¦¥Ÿ¨§¤¡¨¦¨§
¯,dîöò äèéçMî àéúà :øîà éLà áø .ïéâøäð ïéà¥¤¡¨¦©©¦£©¨§¨¦§¦¨©§¨

á÷ð íB÷îa ànL Leçéìå ;ìBëàå èBçL :àðîçø øîàc§¨©©£¨¨§¤¡§¥¤¨¦§¤¤
.àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì àlà !èéçL à÷̈¨¥¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©¨

ì àúéøîà :éLà áø øîà,àðäk áøc dén÷ àúòîL £©©©¦£©¦¨¦§©£¨©¥§©¨£¨
:déì øîàå ,éîéL áøc dén÷ àðäk áø dì éøîàå§¨§¦¨©¨£¨©¥§©¦¦©£©¥
àì øLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéä àîìãå§¦§¨¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§¨¤§¨¨
,àheòéîì Lééçc øéàî éaøì ,éëä àîéz àì éàc !øLôà¤§¨§¦¨¥¨¨¦§©¦¥¦§¨¥§¦¨
,éîð éëä àîéz éëå !?àøNéa ìéëà àìc éîð éëä̈¦©¦§¨¨¥¦§¨§¦¥¨¨¦©¦
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oileg(iying meil)

eäéépéî ãç àîìécmixiryd on cg` ±äôéøèleqte,àeäs`e ¦§¨©¦¥§§¥¨
xiryd z` la` ,edehgyiy xg`l wecal ozip 'dl xiryd z`y

.ewceal xyt` i` hgyp epi`y lf`frl glzyndåàì àlà`l` - ¤¨¨
`ed mrhdy xnel jixv i`ce.àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî¦§©§¦¨¦¨©¨

dpéî ïì à÷ôð éàî àîéz éëå`ed lf`frl glzynd xiryd m` §¦¥¨©©§¨¨¦¨
,ok xnel oi` .ea zlqet dtixhdy oipne ,oaxw epi` ixdy ,dtixh

cïéà àädòáB÷ ìøBbglzynd xiryd lrøáãa àlà ìæàæòì ¨¥¨¥©©£¨¥¤¨§¨¨
[xirya-]éeàøäeaixwdl.íMìipy lr lxeb dyery drya ixdy ¨¨©¥

gxkdae ,mydl lxebd leti mdn dfi` lr reci oi` oiicr mixiryd
zlqet dtixhdy oeike ,oaxwl mixykd mixiry ipy `iadl jixv
e`iadl oi` lf`frl xiryd s` ,myl lxebd eilr dlry xirya

.dtixh
àîéz éëå,aexd xg` mikledy gikedl oi`ycok`déì ïðé÷ãa §¦¥¨§©§¦¨¥

,dtixh `ed m` wevd on eziigc xg`l xirylïðúäå(.fq `nei), §¨§©
glzynd xiryyäNòpL ãò øää úéöçîì òébî äéä àìeteb lk Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨©¤©£¨
,íéøáà íéøáàewcal xyt` i` jk lk wxtzne xaypy xg`ne ¥¨¦¥¨¦

,ezlitp ici lr ea eyrpy e` eiiga mixay xak ea did m` rcil
.exiykdl aexd xg` ea mikledy gxkdae

áødéìè÷ àðîçø øîàc ,Bnàå åéáà äknî àéúà ,øîà éøî- ©¨¦¨©¨§¨¦©¥¨¦§¦§¨©©£¨¨©§¥
,ebxedl dxezd dzeivyå,aexd ixg` mikled oi` m`àîìc Leçéì §¥¦§¨

dkend yi`d,àeä åéáà åàì,xg` mc`n clepe en` dzpify okziy ¨¨¦
eia`l dkd m` wtqn eze` mibxed ji`e,åàì àlàjixv gxkda ¤¨¨

xnel,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMîaexd ixg` mikledy oeike ¦§©§¦¨¦¨©¨
eia`n clepy ep` milezey meynúBìéòa áBø,m`d lyìòaä øçà §¦©©©©©
.dlral `id zlrap -

:`xnbd zl`eyéànîixg` mikledy meyn oad bxdp ok`y oipn - ¦©
,aexdàîìcxaecn ebxdl dxezd dzeivy dn `ny -eéäL ïBâk ¦§¨§¤¨

Bnàå åéáàmcalïéøeñàä úéáa íéLeáç,dxarzp `l oiicryk ¨¦§¦£¦§¥¨£¦
yegl oi` df ote`ay ,mcal mixeq`d ziaa eid dxeair xkedy cre

:`xnbd daiyn .eia`n `l` xg` mc`n clep `nyéëä eléôà- £¦¨¦
ixg` mikledy meyn `l` oad z` bexdl oi` oiicr df ote`a s`

y meyn ,a`dn clepy xexiaa giken xacd oi`e ,aexdïéà¥
,úBéøòì ñBtBøèBtàzeidl lekiy mlera mc` oi`y ,xnelk ©§©£¨

dlrap `ly zi`ce drici oi` mlerle ,df oipra ezlef lr i`xg`
xg` mc`l.aexd ixg` mikledy meyn oad bxdpy gxkdae ,

Lôpä úà âøBäî àéúà ,øîà àðäk áø,cifnaàðîçø øîàc ©©£¨¨©©§¨¥¥¤©¤¤§¨©©£¨¨
déìè÷,gvexd z` bexdl -åaexd ixg` mikled oi` m`Leçéì ©§¥§¥
àîìcbxdpd,äåä äôøèaygpy meyn ezgivx lr miaiig oi`y ¦§¨§¥¨£¨

,gvexd z` bexdl dxezd zxne` ji`e ,xak bxdpy mc`kåàì àlà¤¨¨
xacd mrhy xnel jixv gxkda,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî¦§©§¦¨¦¨©¨

mikledy dxezd ipic lkl cnlp o`kne ,'dtixh' mpi` mc` ipa aexe
.aexd ixg` mda

àîéz éëåbexdl dxezd dxn`y dne ,aexd ixg` mikled oi` ok`y §¦¥¨
ote`a `ed gvexd z`déì ïðé÷ãáccr ,miiniptd eixai`a bxdpl §©§¦¨¥

c ,ok xnel oi` .dtixh did `ly xexiaa mi`exyìåepéî à÷ àä- ¨¨¦©©
.znd oeifa meyn ok zeyrl oi`e ,jka leepzn bxdpd ixdyéëå§¦

àîézmewn lknydéìåeðéð ,éàäc äîLð ãeaéà íeMî`ly ick - ¥¨¦¦§¨¨§©¦©§¥
z` dgec df ixd ,dtixh bxdpd did `ny oick `ly gvexd bxdi
yi jkle ,ypern gvexd z` zekfl xfgl yiy meyn ,znd ceak

aloiicr mewn lkn .epeifal yeygl oi`e bxdpd ly eteb z` wec
dywiéiñ íB÷îa ànL Leçéðåäåä á÷ð ómewn eze`a `ny - §¥¤¨¦§©¦¤¤£¨

xace ,jka sxhpe okl mcew awp xak did bxdpd seba siiqd jzigy
bexdl dxezd zxne` mewn lkne ,bxdpy xg`l wecal xyt` i` df

.aexd ixg` mikledy meyn gxkdae ,gvexd z`
ïéîîBæ íéãòî àéúà ,øîà àðéáølr xwy zecr ecirdy micr - ¨¦¨¨©©§¨¥¥¦§¦

,menifde mixg` micr e`ae ,dzin dilr miaiigy dxiar xary mc`
dyrn lr mipey`xd micrd ecirdy dry dze`ay ecirdy epiidc

,xg` mewna mnr md eid ,ipelt mewna didy dfàðîçø øîàc§¨©©£¨¨
(hi hi mixac)'Bâå íîæ øLàk Bì íúéNòå'oi` m`e ,'eig`l zFUrl ©£¦¤©£¤¨©§©£§¨¦

zeywdl yi ,aexd ixg` oikleddéa eãéäñàc Cä àîìc Leçéìå§¥¦§¨©§©§¦¥
äåä äôøè`vnpe ,dtixh did xwy ea ecirdy mc` eze` `ny - §¥¨£¨

ji`e ,jka dzin yper mdl ribn oi`e ,'bexd mc`' bexdl e`ay
.wtqn mze` mibxedåàì àlà`ed mrhd gxkdaïðéøîàc íeMî ¤¨¨¦§©§¦¨

,àaeø øúa ìéælkl o`kn cenll yie ,dtixh mpi` mc` ipa aexe ¦¨©¨
.aexd ixg` mikledy dxezd ipic

àîéz éëåbexdl dxezd dxn`y dne ,aexd ixg` mikled oi` ok`y §¦¥¨
meyn oinnef micrd z`déì ïðé÷ãácm` ,bxdpd oecipd ly etebl §©§¦¨¥

.oinnefd z` mibxed dtixh epi`y `vnp m` wxe ,dtixh `ed
àéðúäå,`ziixaaéaøaxecd lecb -,øîBàm`eâøä àìzia oiicr §¨©§¨§©¦¥Ÿ¨§

,oinnef micrd it lr oecipd z` oicïéâøäðm` j` ,enfed m` micrd ¤¡¨¦
xakeâøä,enfedy mcew mdit lr oecipd z` oic ziaïéàmicrd ¨§¥

.ïéâøäð`l oiicr oecipdy cera mibxdp oinnef micrdy x`eane ¤¡¨¦
z`f lkae ,`l e` dtixh `ed m` ewceal xyt` i` ok m`e ,bxdp
mikledy meyn mrhd gxkdae ,mibxdp micrdy dxezd zxne`

.aexd xg`
àéúà ,øîà éMà áøcnlp aexd xg` mikledy df xac -äèéçMî ©©¦¨©©§¨¦§¦¨

,dîöò,df wxta miwqer ep` day,ìBëàå èBçL àðîçø øîàc ©§¨§¨©©£¨¨§¤¡
,xya lek`le hegyl ozipyåaexd ixg` mikled oi` m`Leçéì §¥
èéçL à÷ á÷ð íB÷îa ànLjzgy mewn eze`a `ny yeygl yi - ¤¨¦§¤¤¨¨¦

oi` df xace ,dtixh `id ixde ,mcewn awp xak did oikqa hyed z`
.df mewn jzg xak ixdy ,jk xg` ewcal zexyt`åàì àlà¤¨¨

mrhd gxkda,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMîopi` zenda aexy ¦§©§¦¨¦¨©¨
.aexd xg` mda mikledy dxezd ipic lkl cnlp o`kne ,zetixh

ì àzéøîà ,éMà áø øîààðäk áøc dén÷ àzòîLiptl izxn` - ¨©©©¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©©£¨
,lirl mi`xen`d exn`y zei`xd z` `pdk axdì éøîàåyie - §¨§¥¨

y mixne`àðäk áødxn`y `edéîéL áøc dén÷,iniy ax iptl - ©©£¨©¥§©¦¦
déì øîàå,el` zei`x zegcl [iniy ax e`] `pdk axàîìãå`ny - §¨©¥§¦§¨

mix`eand mipicay dne ,aexd ixg` mikled oi` mpn`y xn`p
c xnel yi ,aexd ixg` mikledy gken lirl,øLôà øLôàc àëéä¥¨§¤§¨¤§¨

eøLôà àì øLôà àìc àëéäz` xxal xyt`y ote`a mpn`y - ¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨
xyt` i`y ote`a wxe ,aexd ixg` ea zkll oi`e exxal daeg xacd
dgkede .aexd ixg` df xaca jlpy dxezd zxne` xacd z` xxal

,df weligl,éëä àîéz àì éàc,zeywdl yiLééçc øéàî éaøì §¦Ÿ¥¨¨¦§©¦¥¦§¨¥
àèeòéîì,aexd xg` jled epi`e herinl yyegd xi`n iax zrcl - §¦¨
énð éëäxn`pàøNéa ìéëà àìcdf yyg meyn xya lk` `ly - ¨¦©¦§Ÿ¨¦¦§¨

.dhigyd mewna awp did `ny,énð éëä àîéz éëålk` `l ok`y §¦¥¨¨¦©¦
.mlern xya xi`n iax
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oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

åäééðéî ãç àîìéãåxg`l dil wica mylc jd `nlyac .`ed dtxh lf`frc i`d Ð

.hgyp oi`e wevl glzyn exiag `l` ,dhigyéåàøá àìà ìæàæòì òáå÷ ìøåâä ïéà
íùì`linn opirny jklid ,myl dlri dfi` reci oi` lxebd zrya ixdy Ð

.opiziin `l dtxhcäéì ïðé÷ãá.wevl eziigc xg`l Ðíéøáà íéøáà`l eze Ð

dxiay efi` rcil leki oi`c ,dil wca ivn

.miignè÷äéì.edbxed Ðïéøåñàä úéááÐ

,dilr `a `ny yegl oi`e .en` ezxar my

.xaerd xked cr eid mcal odipyy xg`

äåä äôøè,bxdil ie`x df oi`e ,bexdd Ð

.lihw `lihw `xabcãåáéà íåùî àîéú éëå
äîùðmeyn ,zenil `lc gvex i`dc Ð

"dcrd elivde ...dcrd ehtye" opirac

.(dl xacna)äéìååðéði`e ,bxdp i`dl Ð

.df gvex bxdi dtxh gkzyn e`léàîàå
did awp da ebxdy siiq mewna yegil Ð

.lihw `lihw `xabe ,`ed dtxhe ,dlgz

äéì ïðé÷ãáã àîéú éëå,xnelk Ð

enfed jk xg`e ozecr ici lr bxdpykc

.mbxdpy mcew diwcape ,`xw irzyin

øîåà éáøá àéðúäå`l` ,epn opirci `l Ð

`xwp jk my lre ,did execa lecb cg`

"oixarn cvik"a ogky`ck ,"iaxa"

,iaxa `irye` iax xn` :(`,bp) oiaexira

xtwd xfrl` iax :(`,gk oileg) ipy wxtae

.iaxaåâøä.enfedy mcew Ðíéâøäð ïéà
.dyr xy`k `le ,"mnf xy`k" :aizkc Ð

äîöò äèéçùî àéúàcr da ixii`c Ð

.`zydèéçù à÷ á÷ð íå÷îá àîìãÐ

,`aexa zxbxb la` .edyna hyed zaewp

el`"a ,dtxh Ð xqi`ka dxqg m`e

.(`,dn oileg) "zetxhøùôàã àëéäÐ

opiknq `le ,oiwcea xexia lr cenrl

dpeny lkn dnda wecal oikixve ,`aex`

,dphwe ohw oebk ,inp i` .zetxh dxyr

epi`y rcpe elcbiy cr oizndl epl xyt`c

`lc meyn edlek jpde ,oiznp Ð qixq

.`ed xyt`øéàî éáøìxza lif` `lc Ð

meyn `xya lk` `lc inp ikd ,`aex

.higy `w awp mewna `nyc
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dil `wtpc :xnel yie ?da lqet zetxhc dil `pn ,`pngx diixw z`hgc dil zilc

dtxh e`l diteb gpc (`,e) dxf dcear zkqnc `nw wxta opiyxcck ,"dninz" aizkcn

izy s`c Ð "dninz" ixtqa opiyxcckl "dninz" jixhv` opaxe ."minz" aizkcn ded

oia "dninz" aizkcn ,dpin rny izxz oerny iaxle .da zelqet zexegy zexry

:xnel yi cere ."men da oi` xy`"l "dnec`"

opzck ,`nlr ilek ecen dteba ielzd leqtac

,dleqt dnyl `ly dhgy :(`"n c"t dxt)

z`hg" opiyxc inp ixtqae ."`id z`hg"n epiide

:xn`z m`e .zeyxc dnke ,da oilrenc "`id

`l i`n` ,ziad wca iycw ipync oizkec lka

diixw "z`hg"c meyn gafn iycwk dil aiyg

dl wlqn oizkec lkac :xnel yie ?`pngx

dxenz) "miycw el`" wxtae .izixg` `iyewa

meyn dxenz dyer dxt oi`c xn`wc (`,k

seba `zil `zewtpc oeik ,`id ziad wca iycwc

.`pngx diixw "z`hg"c dyxc jiiy `l dxtd

xeqi` da oi`c xn`wc inp (`,dk) zexekaae

wca iycwc meyn zictpy xg`l dceare dfib

ectpy miycwend ileqtk `ied `le `id ziad

,dilr dxt zxez oi`y ,oeict xg`lc meyn Ð

zictpy dn ,inp i` ."z`hg" `pngx diixw `l

`l i`c dilr dpzn oic zia alc meyn epiid

`nw wxta opixn`ck ,dincl `dz dekxved

.(`,`i) zereayc

jiiy][` cenrlèçùåit lr s` Ð sxye

:rnyn mewn lkn ,mizpia cg` weqt yiy

,dhigy zrya dzidy enk dxtd z` sxye

."dze` sxye" aizk `lcnïåâëeia` eidy

ivn ded cere Ð oixeq`d ziaa miyeag en`e

,dwfg xza opilf`c meyn `nlice :wcinl

.zwcv zwfga m`d cnrdcéëåopiwcac `niz

xza opilf`c diteb gvexn slipc :opiywn Ð dil

bxdy dtxhe ,dtxh `ed gvexd `nlicc ,`aex

`lcn `aex xza opilf`c `nye !xeht ytpd z`

cere .`nlra slip `l dtxhd z` bexdl opiyiig

epiidc ,xeht bxdy dtxhc `nrhc ,il d`xp

i`e ,dnifdl leki dz` oi`y zecr iedc meyn

ok m`e .opilhw xity `l enfedyk micr opilhw

`le micrl opilhwc i`na `l` gikedl oi`

,ded dtxh dia ecidq`c jd `nlc opiyiig

dnyc xaqw `nye !`aex xza opilf` `l i` wtq z`xzd dil `ied mewn lkn `d ?"dil opiwcac `niz ike" xn`w i`n :il dyw j` .yecwd mgpn epiax mya epivn oke .jenqa xn`wck

.d`xzdùåçéìzgkync :dyw la` .aizk oa`e lfxa ilkae ur ilka `xw `dc .diwcainl ikd xza xyt`c ,xdpa eriahdy oebk dl zgkyn :zeywdl oi` Ð ded awp siiq mewna `nlc

:`aiwr iaxe oetxh iax ixn`c (`,f) zeknc `nw wxt seqae :xn`z m`e .jka weqtd cinrdl `ed wgecc :xnel yie !ebxde eawpe df `ae ,mly didy e`xe dlebn gen ly mexw didy oebk dl

`lc rnyn `kde .ded awp siiq mewna `ny Ð bxd mly xnel `vnz m`e ,bxd mly e` bxd dtixhy mzi`x :ixn`e edl ewca eedc yxtne ,bxdp mc` did `l oixcdpqa epiid eli`

zenda aexc ab lr s` ,dxekaa dndaa xhet epi` alg xaqwc ,(a,k zexeka) "dnda gweld" wxta `herinl opiyiigc xn`c dinrhl `aiwr iaxc :xnel yie !`aex xza opilf`c ,opiyiig

eawpe dlebn egen mexw didy `xw inwe`l `ki`c ,xyt` dil aiyg `aiwr iax Ð xyt` `lc `kid dcen `herinl yiigc xi`n iax elit`c ab lr s`e .zeclei ok m` `l` zealeg opi`

cere .jka weqtd cinrdl `ed wgecc ,xyt` `l dil aiyg mewn lkn ,`herinl yiig elit` ,l`xyia minc iktey miaxn md s` :xn`e ediilr biltc l`ilnb oa oerny oaxe .epyxitck

opiliiy `l i`c ,oxix`e siiq` dedc icin .xeht Ð irci `lc ixn`e edl opiliiyc `kid ,xyt` `lc `kid `aex` opiknqc ,dil opilhw micrl opiliiy `l i`c ab lr s`c :mz epiax xne`

lk jiiy `l oxix`e siiqc meyn epiid Ð iccd` iygknc cr aiig oircei ep` oi` mixne`yk ,oxix`e siiqac ab lr s` .xeht Ð oxix`a cg`e siiqa cg` xn`e edl opiliiy i`e ,aiig Ð edl

xne` cg`e mixegy eilk xne` cg`e .xeht Ð oircei ep` oi` exn`e edl opiwca i` ,ith zecrd sebl jiiyc ,ded awp siiq mewna la` .oxix`a il dne siiqa ebxd il dnc ,zecrd seba jk

gken oke ,zeytp ipica s` `aex xza opilf`c minnef micre gvexn opitli `kdc :ikcxn iaxa wgvi epiax dywd .aiig Ð iccd` iygknc it lr s` ,zecrd sebl jiiy `lc ,mipal eilk

pq) "dxene xxeq oa" wxt yixajytp dnnc oeikc :mz epiax uxize !edpip mitxyp aexc ab lr s` ,dlwd dliwqa epeci oitxypa oilwqp :opixn` (a,hr my) "oitxypd od el`a"e .(`,hq oixcd

`aexc dil wetiz :"oilwqpa oitxypd" ipz ded ik ,`xwirn mzd jixtc `de .inc dvgn lr dvgnke ,reaw iedc :xnel yi cere .`aex xza opilf` `l bxdp `ed dzin efi`a oiprl ,bxdp `ed

.oilwqpc `aex eedc meyn ,rxb `l zegtd lkl :eyexit ikd Ð edpip oilwqpàîìéãådtxh e`l digi m`e ,ycg xyr mipy eze` miyaegc :xn`z m`e Ð ded dtxh dia ecidq`c jd

oi` eilr oicirny eze` mb ok m` Ð dtxh dia ecidq`c jd `nlicc ,ycg xyr mipy xg` `l` enfedyk micrd oibxed oi` i`c ,il d`xp cere .dig dtxh xaqw `nyc :xnel yie !`ed

mipy seqa dia ecidq`c jd dtxh dyrp `nlicc ,ycg xyr mipy xg`l s` md ebxdi `l ok m` ,ycg xyr mipy xg` `l` ebxedl e`a `lc oeike .ycg xyr mipy xg`l cr ebxedl

.dtixhd z` bexdl `l` e`a `l ixde ,miycg xyréáøì.`herinl yiigc xi`n iaxk ol `niiw `lc rnyn ,"opilk` ikid" xn`w `le "xi`n iaxl" xn`wcn Ð 'ek `herinl yiigc xi`n

dil `ngxn `lc meyn ,dixg` jexk dpayk dxekad on dxehtc iebd on dwipn dnda gweld :xn`c l`ilnb oa oerny oaxk opgei iax wiqt (`,ck zexeka) "dnda gweld" wxtac :dywe

iwe` opixn` i`c .`herin icda dwfg `kilc ab lr s` `herinl opiyiig `nl` .zeclei ok m` `l` zealeg opi` zenda aexc ab lr s` ,xhtin `l alg mrhn la` .dcli ok m` `l`

,dcli ok m` `l` `ngxn `lc `da `l` dizeek wiqt `l opgei iaxc :xnel yie !en` irna oileg didy ,dxekaa yecw epi`y zwfga clee cnrd ,daxc` Ð dcli `ly zwfga dnda
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ïðéøîàc íeMî åàì àlà !àeä äôéøè eäéépéî ãç àîìéc¦§¨©¦©§§¥¨¤¨¨¦§¨§¦©
dpéî ïì à÷ôð éàî ,àîéz éëå .àaeø øúa ìéæ¯àä ¦¨©¨§¦¥¨©¨§¨¨¦¨¨

éëå .íMì éeàøä øáãa àlà ìæàæòì òáB÷ ìøBb ïéà¥¨¥©©£¨¥¤¨§¨¨¨¨©¥§¦
déì ïðé÷ãác àîéz¯úéöçîì òébî äéä àì :ïðúäå ¥¨§¨§¦©¥§¨§©Ÿ¨¨©¦©§©£¦

àéúà :øîà éøî áø .íéøáà íéøáà äNòpL ãò øää̈¨©¤©£¤¥¨¦¥¨¦©¨¦£©¨§¨
àîìc Leçéìå ;déìè÷ :àðîçø øîàc ,Bnàå åéáà äknî¦©¤¨¦§¦§¨©©£¨¨§©¥§¥¦§¨
øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì àlà !àeä åéáà åàì̈¨¦¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©

.ìòaä øçà úBìéòa áBøå ,àaeø¯ïBâk àîìc ?éànî ¨§§¦©©©©©¦©¦§¨§
!ïéøeñàä úéáa íéLeáç Bnàå åéáà eéäL¯eléôà ¤¨¨¦§¦£¦§¥¨£¦£¦

àéúà :øîà àðäk áø .úBéøòì ñBtBøèBtà ïéà ,éëä̈¦¥©§©£¨©¨£¨£©¨§¨
àîìc Leçéìå ;déìè÷ :àðîçø øîàc ,Lôpä úà âøBäî¥¥¤©¤¤§¨©©£¨¨§©¥§¥¦§¨
.àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì àlà !äåä äôøè§¥¨£¨¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©¨

déì ïðé÷ãác àîéz éëå¯î à÷ àäpée,àîéz éëå .ìå §¦¥¨§¨§¦©¥¨¨¦©©§¦¥¨
déìåeðéð éàäc äîLð ãeaéà íeMî¯ànL Leçéðå ¦¦§¨¨§©¦©§¥§¥¤¨

ééñ íB÷îaíéãòî àéúà :øîà àðéáø .äåä á÷ð ó ¦§©¦¤¤£¨¨¦¨£©¨§¨¥¥¦
;'åâå "íîæ øLàk Bì íúéNòå" :àðîçø øîàc ,ïéîîBæ§¦§¨©©£¨¨©£¦¤©£¤¨©
àlà !äåä äôøè déa eãéäñàc Cä àîìc Leçéìå§¥¦§¨¨§©§¦¥§¥¨£¨¤¨
ïðé÷ãác àîéz éëå .àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì̈¦§¨§¦©¦¨©¨§¦¥¨§¨§¦©

déì¯eâøä àì :øîBà éaøa ,àéðúäå¯eâøä ,ïéâøäð ¥§¨©§¨§©¦¥Ÿ¨§¤¡¨¦¨§
¯,dîöò äèéçMî àéúà :øîà éLà áø .ïéâøäð ïéà¥¤¡¨¦©©¦£©¨§¨¦§¦¨©§¨

á÷ð íB÷îa ànL Leçéìå ;ìBëàå èBçL :àðîçø øîàc§¨©©£¨¨§¤¡§¥¤¨¦§¤¤
.àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî åàì àlà !èéçL à÷̈¨¥¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©¨

ì àúéøîà :éLà áø øîà,àðäk áøc dén÷ àúòîL £©©©¦£©¦¨¦§©£¨©¥§©¨£¨
:déì øîàå ,éîéL áøc dén÷ àðäk áø dì éøîàå§¨§¦¨©¨£¨©¥§©¦¦©£©¥
àì øLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéä àîìãå§¦§¨¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§¨¤§¨¨
,àheòéîì Lééçc øéàî éaøì ,éëä àîéz àì éàc !øLôà¤§¨§¦¨¥¨¨¦§©¦¥¦§¨¥§¦¨
,éîð éëä àîéz éëå !?àøNéa ìéëà àìc éîð éëä̈¦©¦§¨¨¥¦§¨§¦¥¨¨¦©¦
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oileg(iyiy meil)

å çñtx`yíéLã÷,mzlik`a devn yexita xn`pyàkéà éàî ¤©§¨¨¦©¦¨
,øîéîì,el` zepaxw lek`l yi xi`n iaxl s` i`ce `ldàlà §¥©¤¨

`l` df oi` herinl yyegy xi`n iax s`y xnel jixv gxkda
øLôàc àëéä,xxal,øLôàxyt`y ,dphwe ohw meai iabl oebke ¥¨§¤§¨¤§¨

j` ,zipelii`e qixq mpi`y xxazie elcbiy cr oizndlàìc àëéä¥¨§Ÿ
,øLôà àì øLôàmewna hyea awp did `ny yygd iabl oebke ¤§¨Ÿ¤§¨

ixg` miklede ,herinl yeygl oi`y dcen xi`n iax s` ,dhigyd
ok m` ,aexdénð àëäixg` mikledy e`aedy zei`xd lk iabl ¨¨©¦

xnele zegcl yi ,aexdøLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéä¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§Ÿ¤§¨
,øLôà àìmikled ok` ,xacd z` xxal zexyt` oi`y mewnay Ÿ¤§¨

yiy mewna s` aexd xg` mikledy gikedl oi` j` ,aexd xg` mda
.xacd z` xxal zexyt`

:dhigy ipica dkld d`ian `xnbdäàø ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨¨
èçML ãçà,mc` eze` ly eaih rcei epi`e ,el jldeeäàø íà ¤¨¤¨©¦¨¨

ezhigylåàì íàå ,BúèéçMî ìBëàì øzeî ,óBñ ãòå älçzî¦§¦¨§©¨¤¡¦§¦¨§¦¨
,BúèéçMî ìBëàì øeñà.x`aziy itke ¨¤¡¦§¦¨

:`xnbd zxxanøéîâc òãéc éà ,éîc éëéäxikn d`exd m` - ¥¦¨¥¦§¨©§¨¦
,dhigy zeklda `ed iway hgyy mc` eze`aäàø éì änì- ¨¨¦¨¨

eilr jenql ozip `ld ,dhigyd dyrn lk z` d`xiy jixv recn
,dkldk hgyyøéîb àìc òãéc éàå,dhigy zeklda iwa epi`y - §¦§¨©§Ÿ¨¦

`ld ,dywàèéLtdzyrpy dhigyd lk z` d`x m`y ,oicd oky §¦¨
,dleqt dhigyd ,d`x `l m`e ,ezhigyn lek`l xzeny obedk

.qxc e` ddy `ny yeygl yi iwa epi`y oeikyàlàåjixv gxkda §¤¨
ote`a ongp ax ly epic z` cinrdlcd`exdéà øéîb éà òãé àì §Ÿ¨©¦¨¦¦

,øéîb àìiwa hgeyy mc` mzqy xnel oi`y rinydl ongp ax `ae Ÿ¨¦
lk z` d`xiy jixv jkle ,iwa epi` `ny yeygl yi `l` ,`ed

,dywi oiicr j` ,dhigydïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöî áBø àîéì¥¨§¦¥¤§¦¨§¦
ïäepi` dgnen epi`y mc`y itl ,dhigy zeklda md mi`iwa - ¥

ezhigyy xnel yi ezhigy z` d`x `l m` s`e ,hegyl jled
.dxiyk

ixdy ,df aex xg` mikledy jkl di`xeàéðz àì éî,`ziixaaéøä ¦Ÿ©§¨£¥
,÷eMa äèeçL úìBâðøz àönL,dhgy in rcei epi`eøîàL Bà ¤¨¨©§§¤§¨©¤¨©

ìèBçL àö BçeìL,ily zlebpxzCìäåmilradèeçL àöîe- ¦§¥§§¨©¨¨¨
,xg` mc` e` dhgy gilyd m` rcei epi`e ,zlebpxzd dhgypy

èeçL Bú÷æçdhgypy `id dwfgy ,dlik`a zxzen zlebpxzd - ¤§¨¨
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המשך בעמוד קעד

oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

çñômy) `pngx xn`c Ð minlye ,"xyad z` elk`e" :(ai zeny) `pngx xn`c Ð

`ki` i`n ,dlik`a s` dielz dxtkdy cnln "mda xtek xy` mze` elk`e" :(hk

xninl?ohwa bilt ikd elit`e ,xyt` `lc `kid `aex` jinqc ,lik` i`ce `l`

dipin opitli ikid ,inp ocicl .xyt`c meyn dphwe?ipiqn dynl dkld i`ce `l`

i` .xyt`c `kid elit` `aex` opiknqc `d

rnyn (bk zeny) "zehdl miax ixg`" ,inp

,onw dizilc `aex oia onw dizi`c `aex oia

i`dn i`d `py i`nc?opiknq `zln `d`e

zaewpe .zetxh dxyr dpeny lk opiwca `le

,opiwca `zerix da gikyc meyn Ð d`ixd

Ð wca `le d`ix dyxti`c inxzi`c `kide

xn`c `ped axc`e `d` opiknqc ,`lk`zn

,zcner xzid zwfga dhgyp :(`,h oileg)

.xacd oinqxtn oi`eøéîâã òãéã éàÐ

.dhigy zeklda cnelny ea xiknyòãéã
øéîâ àìãzekld rcei oi`y ea xikny Ð

.dhigyàèéùô`l `dc ,xzen d`xc Ð

ddy `ny ,xeq` d`x `le .qxc `le ddy

.qxc e`øéîâ àì éà øéîâ éà òãé àìãÐ

`diy cr `nzq` opiknq `lc opireny`e

.rceiy ea xiknïä ïéçîåîdid `l m`y Ð

.hgey did `l dgnenìöà ïééåöî áåø
äèéçù.oihgeyd aex ,xnelk ÐêìäåÐ

.ziad lraíåøú àöîåin rci `le Ð

.enxzåúåçéìù äùåò çéìù ä÷æçlk Ð

jka edl opiwfgne ,ozegily oiyer oigelyd

.mzegilya evxzpy xg`näùåò ïéà íàå
àì éîð äèéçùá åìéôà åúåçéìù`nyc Ð

iwa epi`y xg` `l` ,hgy egely `l¥

.dhigy zekldaéú éëìàøåë äìò ìåë
àçìîãxkya gln ly xek il cecnzyk Ð

`zegicae .jl xne`y.`ed `nlraïéà
'åë ä÷æçepi` wtq dyer wtq `l` Ð

.dyer'åëå ùéðéà òîù éîð éàelit` Ð

.xg` yi` rnyäðéà úòãî àìù íøåú
äîåøú"mz` mb"n dnexzc zegilyc Ð

Ð "mz` mb" "mz`" ,(a,bk oihib) iaxz`

Ð mkzrcl mz` dn :dpine ,mkgely zeaxl

.mkzrcl mkgely s`jilydl zelap jxc

.dty`léáø éøáã ïéàøð éáø øîà÷ãî
äôùàá äãåäé`pipg iax biltc llkn Ð

`pipg iax ixac :xn`wcne ,dty`a elit`

.ziaa elit` dcedi iax biltc llkn Ð ziaa

éøùã éâéìô àì àîìò éìåëãoiievn aexc Ð

.md oignen dhigy lv`øåñàãoeikc Ð

dzhigya dlapzp i`ce my mkilydc

.dqxca e` diidyaìéèäì éåùò íãà ïéà
úéááù äôùàá åúìáðgxqnc meyn Ð

.rx gix `ki`e'åëå àîìò éìåëã úøîà àäå
ipelt ixac e` ipelt ixac oi`xp i`ne Ð?

!da oiey mdipy `ldeàìà`hiyt Ð

ibiltc ziaay dty` epiid ipzwc "dty`a"

.dil `xiaq dcedi iaxkc opireny`e ,daàä
éøù àîìò éìåëì úøîàoi`xp" i`ne Ð

iax ixac la` :rnync ,"`pipg iax ixac

oi`xp oi` dcedi?!da ixy inp dcedi iax

àèéùô àìàdty`a Ð "zia" i`n Ð

iaxkc iax opireny`e ,ibilt dae ,ziaay

.dil `xiaq `pipgéáøãà éáøã àéù÷Ð

xq`c dcedi iax ixac el e`xp `yixac

iax ixac el e`xp `tiqae ,ziaay dty`a

xiznc ililbd iqei iax ly epa `pipg

.iaxc` iaxc `iyw ok m` ,ziaay dty`a
éëä
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.alg mrhn opixhtn `l `iddc ,dcil mcew alg dl didy depi`xy ikidl dpin `wtpe

oax ogky`c xity iz` `zyde .xhet algc xaq l`ilnb oa oerny oax s`c xyt`e

xfb `lc ,(a,n dxf dcear) "minlvd lk" yixa `herinl yiig `lc l`ilnb oa oerny

(a,d oileg) lirl lk` inp opgei iaxe .mzd xi`n iax xfbck mewn eze` eh` zenewn x`y

.xi`n iax xfbck eda xfb `le izek zhigyn

mixac ipy iab (`,t oiyeciw) "oiqgei dxyr"ae

rnyn 'ek aezkd o`yre l`yil zrc oda oi`y

.dil `xiaq xi`n iaxc opaxk opgei iaxc inp

dcear) "oicinrn oi`" seqa opgei iax xn`c `de

,iwiipe` zia zepiabe qiixen ihernl :(a,hl dxf

jk xg`e mzq ied mzd Ð xi`n iaxk `nzqe

`de .(a,n my) "minlvd lk" yixa zwelgn

miyly ddyy lk :l`ilnb oa oerny oax xn`c

ied wtq Ð ddy `l `d ,ltp epi` mc`a mei

iax" wxta ,ix` elk` e` bbd on ltp elit`

mzd ol `niiwe ,(a,dlw zay) "dlinc xfril`

jez oke .miltp opi` oaexc ab lr s` dizeek

opilf` `le ,mzd opixq` dndaa mini dpny

lwdl `ai `lc meyn mzd Ð `aex xza

`le ,miyly jez zna dvilg dekixvde ,dexra

`la weyl dxizdle aexd lr jenql evx

`aie zne wdity mlerd exn`i `ly ,dvilg

,xeht zelia` oiprl mb jkle .lewlwe frl icil

yi ikd e`lac ,cere .dexra lwdl `ai `ly

[`,gi] ohw cren) ol `niiwc ,zelia`a lwdl

ok enk exq`e .la`a lwind ixack dkld (`,k

Ð `d `l i`c ,mc` eh` dnda exfbc ,dndaa

elit` dndaa xeq` ,inp i` .`d `niiw `l

aexw `diy dlega dxizdl `ai `ly ,`ixaa

.zne wditl

çñôxyan Ð xninl `ki` i`n miycwe

d`xpc meyn ,jixt `l de`z

`l` `herinl xi`n iax yiig `l `ziixe`cnc

`ly xingny inp ikd :jixt ikdle ,opaxcn

Ð xya x`ya xingn elit`e ?llk xya lek`l

ikid ik wcwcne !xingdl leki oi` miycwe gqt

`ll xyt` oia opaxcn welig yi xi`n iaxlc

.opaxl oicd `ed Ð xyt`åàegelyl xn`y

dhegy zlebpxz `vn `pz `xwirn Ð 'ek

xn` xcde ,dehgy dilra xninl `ki`c ,weya

`idy gilyd e`vne egelyl xn` elit`c

elit` Ð dhgyp zeyxa `ly `zydc ,dhegy

.dhegy ezwfg ikd

éëäÐ 'ek gily dwfg oi` mlerl :opiqxb

oiaexir) "oiaxrn lka" wxta yxetn

.(a,aléøä,eapbp oicd `ed Ð eiicb el eca`y

.dlap` ciyg `l dapb` ciygc meync

zlebpxz el dapbp :`icda ipzw `ztqezae

.'ek d`vneéë`ed Ð ziaay dty`a ibilt

el`"a gkenck ,dty` `la weya ibiltc oicd

`pipg iax iab (a,ck `rivn `aa) "ze`ivn

.ixetivl `ixah oia hegy icb `vny
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BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç ïéà éàå¯äèéçL eléôà §¦¥£¨¨¨¦©¤§¦£¦§¦¨

!àçìîc àøBk dìò ìeëéz éëì :déì øîà !àì éîð©¦¨£©¥§¦¥£¨¨§¦§¨
éà ,äèéçLe ;BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç ïéà íìBòì§¨¥£¨¨¨¦©¤§¦§¦¨¦

èçL ìæàå òîL àðéøçà Lðéà àîìéc éîð¯ïééeöî áBø ©¦¦§¨¡¨©£¦¨¨©©£©¨©§¦
,äîeøz ;ïä ïéçîeî äèéçL ìöààðéøçà Lðéà àîìéc ¥¤§¦¨§¦¥§¨¦§¨¡¨©£¦¨

íøz ìæàå òîL¯íøBzäå ,úòcî àlL íøBz déì äåä §©©£©¨©£¨¥¥¤Ÿ¦©©§©¥
ìöà ïééeöî áBø ,àîéì .äîeøz Búîeøz ïéà úòcî àlL¤Ÿ¦©©¥§¨§¨¥¨§¦¥¤
Bì eãáàL éøä :àéðúc ?àéä éàpz ïä ïéçîeî äèéçL§¦¨§¦¥©¨¥¦§©§¨£¥¤¨§

íéèeçL ïàöîe Cìäå åéìBâðøúå åééãb¯äãeäé éaø §¨¨§©§§¨§¨©§¨¨§¦©¦§¨
øîà .øézî éìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø ,øñBà¥©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦©¦¨©

äãeäé éaø ìL íéøác ïéàøð :éaø¯,ätLàa ïàönL ©¦¦§¦§¨¦¤©¦§¨¤§¨¨¨©§¨
éìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø éøáãå¯ïàönL §¦§¥©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦¤§¨¨

áBø ïðéøîà :øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî ;úéaa©©¦©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¨§¦©
ïðéøîà àì :øáñ øîe ,ïä ïéçîeî äèéçL ìöà ïééeöî§¦¥¤§¦¨§¦¥¨¨©¨¨§¦©
øa ïîçð áø øîà ?ïä ïéçîeî äèéçL ìöà ïééeöî áBø§¦¥¤§¦¨§¦¥£©©©§¨©
ïéçîeî äèéçL ìöà ïééeöî áBø àîìò éleëc ,àì :÷çöé¦§¨¨§¥¨§¨§¦¥¤§¦¨§¦

úéaáe .ïä¯ätLàa ;éøLc éâéìt àì àîìò éleëc ¥©©¦§¥¨§¨¨§¦¦§¨¥§©§¨
÷eMaL¯éâéìt ék ;øeñàc éâéìt àì àîìò éleëc¯éeNò íãà :øáñ øî ,úéaaL ätLàa ¤©§¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦§©§¨¤©©¦¨¨©¨¨¨

øîà .úéaaL ätLàa Búìáð ìéhäì éeNò íãà ïéà :øáñ øîe ,úéaaL ätLàa Búìáð ìéhäì§©¦¦§¨§©§¨¤©©¦¨¨©¥¨¨¨§©¦¦§¨§©§¨¤©©¦¨©
÷eMaL ätLà àîéìéà ?ätLà éàî .ätLàa ïàönL äãeäé éaø éøác ïéàøð :éaø øîà ,øî̈¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨¤§¨¨¨©§¨©©§¨¦¥¨©§¨¤©

¯:àôéñ àîéà .úéaaL ätLàa àèéLt åàì àlà !øeñàc éâéìt àì àîìò éleëc :zøîà àä̈£©§§§¥¨§¨¨§¦¦§¨¤¨¨§¦¨§©§¨¤©©¦¥¨¥¨
Lnî úéa àîéìéà ?úéa éàî ;úéaa ïàönL éìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø éøáãå¯ §¦§¥©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦¤§¨¨©©¦©©¦¦¥¨©¦©¨
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oileg(iyiy meil)

å çñtx`yíéLã÷,mzlik`a devn yexita xn`pyàkéà éàî ¤©§¨¨¦©¦¨
,øîéîì,el` zepaxw lek`l yi xi`n iaxl s` i`ce `ldàlà §¥©¤¨

`l` df oi` herinl yyegy xi`n iax s`y xnel jixv gxkda
øLôàc àëéä,xxal,øLôàxyt`y ,dphwe ohw meai iabl oebke ¥¨§¤§¨¤§¨

j` ,zipelii`e qixq mpi`y xxazie elcbiy cr oizndlàìc àëéä¥¨§Ÿ
,øLôà àì øLôàmewna hyea awp did `ny yygd iabl oebke ¤§¨Ÿ¤§¨

ixg` miklede ,herinl yeygl oi`y dcen xi`n iax s` ,dhigyd
ok m` ,aexdénð àëäixg` mikledy e`aedy zei`xd lk iabl ¨¨©¦

xnele zegcl yi ,aexdøLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéä¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§Ÿ¤§¨
,øLôà àìmikled ok` ,xacd z` xxal zexyt` oi`y mewnay Ÿ¤§¨

yiy mewna s` aexd xg` mikledy gikedl oi` j` ,aexd xg` mda
.xacd z` xxal zexyt`

:dhigy ipica dkld d`ian `xnbdäàø ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨¨
èçML ãçà,mc` eze` ly eaih rcei epi`e ,el jldeeäàø íà ¤¨¤¨©¦¨¨

ezhigylåàì íàå ,BúèéçMî ìBëàì øzeî ,óBñ ãòå älçzî¦§¦¨§©¨¤¡¦§¦¨§¦¨
,BúèéçMî ìBëàì øeñà.x`aziy itke ¨¤¡¦§¦¨

:`xnbd zxxanøéîâc òãéc éà ,éîc éëéäxikn d`exd m` - ¥¦¨¥¦§¨©§¨¦
,dhigy zeklda `ed iway hgyy mc` eze`aäàø éì änì- ¨¨¦¨¨

eilr jenql ozip `ld ,dhigyd dyrn lk z` d`xiy jixv recn
,dkldk hgyyøéîb àìc òãéc éàå,dhigy zeklda iwa epi`y - §¦§¨©§Ÿ¨¦

`ld ,dywàèéLtdzyrpy dhigyd lk z` d`x m`y ,oicd oky §¦¨
,dleqt dhigyd ,d`x `l m`e ,ezhigyn lek`l xzeny obedk

.qxc e` ddy `ny yeygl yi iwa epi`y oeikyàlàåjixv gxkda §¤¨
ote`a ongp ax ly epic z` cinrdlcd`exdéà øéîb éà òãé àì §Ÿ¨©¦¨¦¦

,øéîb àìiwa hgeyy mc` mzqy xnel oi`y rinydl ongp ax `ae Ÿ¨¦
lk z` d`xiy jixv jkle ,iwa epi` `ny yeygl yi `l` ,`ed

,dywi oiicr j` ,dhigydïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöî áBø àîéì¥¨§¦¥¤§¦¨§¦
ïäepi` dgnen epi`y mc`y itl ,dhigy zeklda md mi`iwa - ¥

ezhigyy xnel yi ezhigy z` d`x `l m` s`e ,hegyl jled
.dxiyk

ixdy ,df aex xg` mikledy jkl di`xeàéðz àì éî,`ziixaaéøä ¦Ÿ©§¨£¥
,÷eMa äèeçL úìBâðøz àönL,dhgy in rcei epi`eøîàL Bà ¤¨¨©§§¤§¨©¤¨©

ìèBçL àö BçeìL,ily zlebpxzCìäåmilradèeçL àöîe- ¦§¥§§¨©¨¨¨
,xg` mc` e` dhgy gilyd m` rcei epi`e ,zlebpxzd dhgypy

èeçL Bú÷æçdhgypy `id dwfgy ,dlik`a zxzen zlebpxzd - ¤§¨¨
,dkldk,ïä ïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöî áBø ïðéøîà àîìàjkle ©§¨©§¦¨§¦¥¤§¦¨§¦¥

e ,dzkldk dhgypy ep` miwifgnénð àëämc` d`xy ote`a ¨¨©¦
,`ed iwa m` rcei epi`e hgyyàîéìy xn`p -ìöà ïéieöî áBø ¥¨§¦¥¤

,ïä ïéçîeî äèéçLlk z` d`x `l m` s` ezhigy z` xiykpe §¦¨§¦¥
.dhigyd

:`xnbd zx`aníìBòìote`a xacn ongp axcd`exdàìc òãé §¨§¨©§Ÿ
,øéîb,dkldk ziyrpy d`x m` `l` ezhigy z` xiykd `l jkle ¨¦

øétL ïîéñ ãç ïn÷ èçLc ïBâëeipniq'n cg` hgyy d`xy - §§¨©©¨©¦¨©¦
hgy xy`ke ,dkldk ,hyed e` dpwd epiidc ,dndad ly 'dhigyd
ycgl ongp ax jxved dfae ,dhigyd z` d`x `l ipyd oniqd z`

c itl ,dxiyk ezhigy oi` mewn lknyøétL éàäcî ,àîéúc eäî©§¥¨¦§©©¦
øétL énð Cäyi ,dkldk hgyy epi`x oey`xd oniqay xg`n - ©©¦©¦

,dkldk ziyrp ipyd oniqd zhigy s`y xnelïì òîLî à÷ax ¨©§©¨
xnel yiy itl ,jk xnel oi`y ongpéàähgypy oey`xd oniqd - ©

,dkldkdéì énøúéà ééenøúàj` ,obedk dhgyy jk el rxi` - ¦§©¥¦§©¥¥
c yeygl yie ,mipica iwa df mc`y giken epi`Cãéàoniqay - ¦¨

ipyd.ñøc ànL ääL ànL¤¨¨¨¤¨¨©
lv` oiievn aexy llkl zekiiyd zewitq dnk d`ian `xnbd

:od oignen dhigyøîBàä ,ïîçð áøî óñBé øa éîéc áø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦©¥¥©©§¨¨¥
ìèBçLe àö BçeìL,ily ser e` dndaCìäåmilradàöîe ¦§¥§§¨©¨¨

`edy serl e` dndal,èeçLmc` e` ehgy gilyd m` rcei epi`e ¨
,xg`eäî.oicdBì øîà,ongp axBú÷æçyèeçLdkldk `ed ©¨©¤§¨¨

.dlik`a xzene

:ongp ax z` sqei xa inic ax l`y cerì øîBàäíBøúe àö BçeìL ¨¥¦§¥§
,ily zexitCìäåmilradíeøz àöîeepi`e ,zexitdn enxzy - §¨©¨¨¨

,xg` mc` e` gilyd m` ,mxz in rceiéàî.el` zexit ly mpic ©
déì øîà,ongp ax,íeøz Bú÷æç ïéàcr dlik`a mixeq` zexitde ¨©¥¥¤§¨¨

.zipy dnexz mdilr yixtiy
:ongp ax zaeyz lr inic ax dywdCLôp äîdf xaca jzrc dn - ©©§¨

,dnexzd z` lqete dhigyd z` xiykn dz`yéàjpd xeaq m` - ¦
xnel yiyä÷æçlr `idçéìLyBúeçéìL äNBòdvxzpy xg`n £¨¨¨¦©¤§¦

`ed iwad gilydy `ed rceiy itl zxzen dndad jkle ,zegilya
ok m` ,dhgyy dfeléôàzeyrl gleydénð ,äîeøzjl did £¦§¨©¦

lr `le df gily ici lr enxzpy i`ce wifgdle zexitd z` xizdl
,xg` iciéàåy jpd xeaq m`e -ä÷æç ïéày,BúeçéìL äNBò çéìL §¦¥£¨¨¨¦©¤§¦

ok m` ,mxz xg` mc` `ny zipy mexziy jixv jkleeléôàiabl £¦
àì énð äèéçLmc` hgy `ny yeygl yiy ,dhigyd z` xizp §¦¨©¦Ÿ

.dhigy zeklda iwa epi`y xg`
déì øîà,ongp axàçìîc àøek dìò ìeëéz éëìil cecnzyk - ¨©¥§¦¥£¨¨§¦§¨

.jaiy` f` ,el` mipic iwelig mrh jl xne`y xkya gln ly xek
,`ed jk xac ly enrhe,BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç ïéà íìBòì§¨¥£¨¨¨¦©¤§¦

äèéçLe,hgyy df `ed gilydy epl i`cey meyn epi` ,epxzdy §¦¨
c meyn `l`énð éàyeygp m` s`y -àðéøçà Lépéà àîìéc ¦©¦¦§¨¦¦©£¦¨
egely epi`yòîLmilrad ly eieeivlìæàåe envrn jlde -,èçL ¨©§¨©¨©

oky xiykdl yi mewn lkn.ïä ïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöî áBø§¦¥¤§¦¨§¦¥
iabl j`,äîeøzyeygl yiàðéøçà Lépéà àîìécegely epi`y §¨¦§¨¦¦©£¦¨
òîL,zexitd lra ly eieeivlìæàåe envrn jlde -,íøzedéì äåä ¨©§¨©¨©£¨¥

úòcî àlL íøBz,zexitd lraBúîeøz ïéà úòcî àlL íøBzäå ¥¤Ÿ¦©©§©¥¤Ÿ¦©©¥§¨
.äîeøz§¨

:`xnbd zxxanàîéìy df llkïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöî áBø ¥¨§¦¥¤§¦¨§¦
àéä éàpz ,ïä,`id mi`pz zwelgn -àéðúc,`ziixaaeãáàL éøä ¥©¨¥¦§©§¨£¥¤¨§

øñBà äãeäé éaø ,íéèeçL ïàöîe Cìäå ,åéìBâðøúå åééãb Bìmze` §¨¨§©§§¨§¨©§¨¨§¦©¦§¨¥
.dlik`a,éaø øîà .øézî éìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦©¦¨©©¦

äãeäé éaø (ìL) éøác ïéàøðote`a dkldl [xqe`d]ïàönL ¦§¦¦§¥¤©¦§¨¤§¨¨
,ätLàaehgyp `ly jka xkipe ,my okilydl zelapd jxcy §©§¨
.dkldkåoi`xpéìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø éøáã[xiznd] §¦§¥©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦

ote`a dkldl.úéaa ïàönLiax ixac oi`xpy xn`y iax ixacne ¤§¨¨©©¦
iaxe dcedi iaxy rnyn ,ziaa `pipg iax ixace dty`a dcedi
o`vnyk ode ziaa o`vnyk od ,mipte`d ipya miwleg `pipg

,dty`aøîc ,éâìôéî÷ àäa ,åàì éàî`pipg iax -ïðéøîà ,øáñ ©¨§¨¨¦§§¥§©¨©©§¦¨
y df llkl,ïä ïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöî áBøote` lka jkle §¦¥¤§¦¨§¦¥

.mixzen m`vnyøîedcedi iax -ïéieöî áBø ïðéøîà àì ,øáñ ©¨©Ÿ©§¦¨§¦
,ïä ïéçîeî äèéçL ìöàmhgy `ny yeygl yiy ,mixeq` jkle ¥¤§¦¨§¦¥

.iwa epi`y mc`
àîìò éleëc ,àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîày mixaeqáBø ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ§¥¨§¨

e ,ïä ïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöîm`vny ote`a,úéaa §¦¥¤§¦¨§¦¥©©¦
éâéìt àì àîìò éleëcmiceneéøLcxg` mikledy ,dlik`a §¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥

m`vnyke .md mi`iway mihgeyd aex,÷eMaL ätLàa§©§¨¤©
,zelapd my jilydl jxcdyøeñàc éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨

,elapzpy itl my mekilyd jkly xacd xkipy ,dlik`aék¦
éâéìto`vnyk `ed ewlgpy ote`de -øî ,úéaaL ätLàa §¦¥§©§¨¤©©¦©

dcedi iax -ätLàa Búìáð ìéèäì éeNò íãà ,øáñ̈©¨¨¨§¨¦¦§¨§©§¨
,úéaaL,mzhigya elapzdy xnel yi my e`vnpy oeikeøîe ¤©©¦©

`pipg iax -à ,øáñätLàa Búìáð ìéèäì éeNò íãà ïé ¨©¥¨¨¨§¨¦¦§¨§©§¨
,úéaaLjeza rx gix gipn mc` oi`e ,zgxqn dliapdy itl ¤©©¦

,mzhigya elapzdy my me`vny dnn gikedl oi` jkle ,ezia
mzhigye md migneny mihgeyd aex xg` ep` miklede

.dxiyk
iax zwelgna ongp ax ly exe`ia itl iax ixac xe`iaa dpc `xnbd

:`pipg iaxe dcediäãeäé éaø éøác ïéàøð éaø øîà ,øî øîàote`a ¨©©¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨
.ätLàa ïàönL:`xnbd zxxanätLà éàîzpeek dty` efi`l - ¤§¨¨§©§¨©©§¨
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oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

çñômy) `pngx xn`c Ð minlye ,"xyad z` elk`e" :(ai zeny) `pngx xn`c Ð

`ki` i`n ,dlik`a s` dielz dxtkdy cnln "mda xtek xy` mze` elk`e" :(hk

xninl?ohwa bilt ikd elit`e ,xyt` `lc `kid `aex` jinqc ,lik` i`ce `l`

dipin opitli ikid ,inp ocicl .xyt`c meyn dphwe?ipiqn dynl dkld i`ce `l`

i` .xyt`c `kid elit` `aex` opiknqc `d

rnyn (bk zeny) "zehdl miax ixg`" ,inp

,onw dizilc `aex oia onw dizi`c `aex oia

i`dn i`d `py i`nc?opiknq `zln `d`e

zaewpe .zetxh dxyr dpeny lk opiwca `le

,opiwca `zerix da gikyc meyn Ð d`ixd

Ð wca `le d`ix dyxti`c inxzi`c `kide

xn`c `ped axc`e `d` opiknqc ,`lk`zn

,zcner xzid zwfga dhgyp :(`,h oileg)

.xacd oinqxtn oi`eøéîâã òãéã éàÐ

.dhigy zeklda cnelny ea xiknyòãéã
øéîâ àìãzekld rcei oi`y ea xikny Ð

.dhigyàèéùô`l `dc ,xzen d`xc Ð

ddy `ny ,xeq` d`x `le .qxc `le ddy

.qxc e`øéîâ àì éà øéîâ éà òãé àìãÐ

`diy cr `nzq` opiknq `lc opireny`e

.rceiy ea xiknïä ïéçîåîdid `l m`y Ð

.hgey did `l dgnenìöà ïééåöî áåø
äèéçù.oihgeyd aex ,xnelk ÐêìäåÐ

.ziad lraíåøú àöîåin rci `le Ð

.enxzåúåçéìù äùåò çéìù ä÷æçlk Ð

jka edl opiwfgne ,ozegily oiyer oigelyd

.mzegilya evxzpy xg`näùåò ïéà íàå
àì éîð äèéçùá åìéôà åúåçéìù`nyc Ð

iwa epi`y xg` `l` ,hgy egely `l¥

.dhigy zekldaéú éëìàøåë äìò ìåë
àçìîãxkya gln ly xek il cecnzyk Ð

`zegicae .jl xne`y.`ed `nlraïéà
'åë ä÷æçepi` wtq dyer wtq `l` Ð

.dyer'åëå ùéðéà òîù éîð éàelit` Ð

.xg` yi` rnyäðéà úòãî àìù íøåú
äîåøú"mz` mb"n dnexzc zegilyc Ð

Ð "mz` mb" "mz`" ,(a,bk oihib) iaxz`

Ð mkzrcl mz` dn :dpine ,mkgely zeaxl

.mkzrcl mkgely s`jilydl zelap jxc

.dty`léáø éøáã ïéàøð éáø øîà÷ãî
äôùàá äãåäé`pipg iax biltc llkn Ð

`pipg iax ixac :xn`wcne ,dty`a elit`

.ziaa elit` dcedi iax biltc llkn Ð ziaa

éøùã éâéìô àì àîìò éìåëãoiievn aexc Ð

.md oignen dhigy lv`øåñàãoeikc Ð

dzhigya dlapzp i`ce my mkilydc

.dqxca e` diidyaìéèäì éåùò íãà ïéà
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rnyn 'ek aezkd o`yre l`yil zrc oda oi`y

.dil `xiaq xi`n iaxc opaxk opgei iaxc inp

dcear) "oicinrn oi`" seqa opgei iax xn`c `de

,iwiipe` zia zepiabe qiixen ihernl :(a,hl dxf
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dcedi iax zwelgna rixkdl iax zpeek oi` ok` :`xnbd zvxzn
x`al ezpeek `l` ,eixaca dxizq zeywdl yi ok m`y ,`pipg iaxe
xa ongp ax ixacke ,`pipg iaxe dcedi iax ewlgp eay ote`d z`

e ,wgviøîà÷ éëä,iaxäãeäé éaø éøác ïéàøð,xqe`dàðéðç éaøì ¨¦¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨§©¦£¦¨
,éìéìbä éñBé éaø ìL Bðao`vnyk,÷eMaL ätLàas` df ote`ay §¤©¦¥©§¦¦§©§¨¤©

o`vny `pipg iax ixace' iax xn`y dne ,mixeq`y dcen `pipg iax
xnel ezpeek ,'ziaaàì éìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø óàL¤©©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦Ÿ

åéìò ÷ìçðxizdl÷eMaL ätLàa ìáà ,úéaaL ätLàa àlà ¤§©¨¨¤¨§©§¨¤©©¦£¨§©§¨¤©
déì éãBî.mixeq`y dcedi iaxl'eë ïéàøðå. ¥¥§¦§¦

:dpyna epipy.ïúèéçL úà eì÷ì÷é ànL ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨¤¨§©§§¤§¦¨¨
:`xnbd zwiicnéðz÷ àì eì÷ì÷ ànLdpynd dxn` `l - ¤¨¦§§Ÿ¨¨¥

miyyegy meyn `ed dleqt ohwe dhey yxg zhigyy mrhdy
,obedk ehgy `ly epiidc ,dhigyd z` elwlw `nyànL àlà¤¨¤¨

,eì÷ì÷édpizpd oipra o`k zxacn dpynd oi`y s`e ,cizr oeyla §©§§
ozhigye' dpyna xn`p ixdy ,hegyl dligzkl ohwe dhey yxgl

e dhey yxgn ueg dxiykleqt oiprl xaecny rnyne ,'ohw
.carica dhigydúøîBà úàæ ,àáø øîà,df oeyl dpyna xn`p - ¨©¨¨Ÿ¤¤

okle ,dhigyd z` lwlwl md micren ohwe dhey yxgy cnll ick
ïäì ïéøñBî ïéàelit` ,hegylïéleç,älçzëì ,ote`a s`e ¥§¦¨¤¦§©§¦¨

mzhigy df ote`ay ,mzhigy z` mi`exe mab lr micner mixg`y
.carica dxiyk
:dpyna epipy.äøLk ïúèéçL íúBà íéàBø íéøçàå eèçML ïleëå§¨¤¨£©£¥¦¦¨§¦¨¨§¥¨

:`xnbd zxxanì äðåek ïðéòa àìc àpz ïàîäèéçL`ed in - ©©¨§Ÿ§¦¨©¨¨¦§¦¨
ixacny .dhigy myl dpeek jixv `ly xaeqd dpynd ly `pzd
m` carica dxiyk mzhigy ohwe dhey yxg s`y x`ean dpynd
mipeekzn mpi`e zrc mdl oi`y s`e ,obedk ehgyy e`x mixg`
yyeg `pzd oi` ,`nlra jezigl `l` 'dhigy' myl mzhigya

.jkl
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ick `l` hegyl dpeek `laäëìäå ,ìúBka döòBðìgkn oikqd §£¨©¤§¨§¨
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dilr siqede xn` s` `ed ,yxcnd ziaa d`pye ef `ziixa `iady

y ,ezrcn.ïúð éaøk äëìä£¨¨§©¦¨¨
:ozp iax ly epic xwir lr `xnbd dywnéìBî ïðéòa àäåàéáîe C §¨§¦¨¦¥¦

lr oikqd jiledl jixv hgeydy `ed dhigyd ipicn cg` ixde -
dyri jke ,eil` oikqd z` `iadl aeye ,d`lde epnn dndad x`ev

ici lr ziyrpd dhigy ozp iax xiykn ji`e ,dhigyd milyiy cr
.d`ada `le dkleda `l` dpi`y ,dwixf

xaecn ok` :`xnbd zvxzndkøãk äàáe äëìäLoikqd dkldy - ¤¨§¨¨¨§©§¨
,dndad ipniq z` dkzg dkelid jxcae ,lzekd cr ezwixf gkn
jezgl dtiqede dixeg`l oikqd dxfg lzeka dzkdy xg`le
d`ade dkled ici lr dhigyd dxnbpy `vnpe ,dndad ipniqa

.dpick
xkfedy dnl jyndk ,ohw ly ezaygn oipra wtq d`ian `xnbd

:dhigy zpeek oi` ohwly lirléòa ,àaà øa àéiç éaø øîà- ¨©©¦¦¨©©¨¨¥
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mikixvy mewnhgeyd jixvy miycw zhigya oebk ,dpeek ea
,df oaxw dndad lra `ian enyly oaxwd myl ezhigya oiekiy
ezaygn dliren m`d ,enyl df oaxw ohwd hgye ,minly e` dler
myl dpeekk daeyg ohwd zaygn oi`y e` ,dpeekk aygidl

.oaxwd
énà éaø déì øîà,`a` xa `iig iaxläNòî déì éòaéúårecn - ¨©¥©¦©¦§¦¨¥¥©£¤

lr gikend dyrn ohwd dyery ote`a s` opgei iax wtzqp `l
,`l e` dpeekk df ote`a daygnd z` aiygdl yi m` ,ezaygn
xn`e ,oetvl ohwd dkilede mexca dcnr m` miycw zhigya oebke
df dyrn ixde ,mexca `le oetva dzhigy dlery oeik ok dyery
dkilen jkle ,dlerl ef dnda hegyl oiekny ezaygn lr giken

`l`e ,dzhigy mewn myy oetvlà÷ àìc äNòî àðL éàî©§¨©£¤§Ÿ¨
déì àéòaîdn opgei iax rciy meyn gxkda ,opgei iaxlïðúc ¦©§¨¥¦§©

miphwly ,yxetna dpyna,'äNòî ïäì Lé'giken ohwd dyrny ¥¨¤©£¤
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,opgeiïðúcy mb dpyn dze`a.'äáLçî ïäì ïéà' ¦§©¥¨¤©§¨¨
:ok da x`eany dpynd z` `ian in` iaxïðúclk zkqnamif"it) ¦§©

(e"hn,,æBâàäå ïBnøäå ïBlàä,dyw mztilwy zexit mdyíe÷÷çL ¨©§¨¦§¨¡¤£¨
úB÷Bðézjxc e`ivede ,mdiciva ohw awp mda miphwd eawpy - ¦

ick ok eyre ,mkezay ixtd z` awpdãBîìcecnl -,øôò ïäa ¨¨¤¨¨
,wgyl miyer zewepizdy jxckíeðé÷úäL Bà,mewwgy xg`l ¤¦§¦

,íéðæàî óëìrbz m` jli`e o`kne ,'milk'l jka miaygp md ixd §©Ÿ§©¦
md ixd d`neh mdaïäì LiL éðtî ,ïéàîèmiphwl -,äNòî §¥¦¦§¥¤¥¨¤©£¤

lr gikend dyrn miphwd eyr ilkd ziiyr jxevly oeik xnelk
df dyrn ixd ,leaiw zia da eyre dtilwd z` epwexy ,mzpeek
df dyrna mzpeeky mixne`y dn lr epiidc ,mzaygn lr giken
mdiyrn jezn zxkipd ef daygn dlirene ,ilk ziiyr jxevl
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oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

øîà÷ éëäd`ex" `le ,opirny`c `ed dicic `xaq `l xn`wc "oi`xp" i`d Ð

iax ixac oi`xp :xn`w ikde ,ibilt i`na ol rnyn `w ediizbelt `l` .xn`w "ip`

`pipg iax icenc ,weyay dty`a o`vnyk `pipg iaxl elit` xqe`d dcedi

o`vnyk `l` epi` xiznd `pipg iax s`y ,xnelk Ð 'ek `pipg iax ixace .ixiq`c

dty`a la` ,oiwleg dae ,ziaay dty`a

opirny `linne .`pipg iax dcen weyay

llkn Ð ziaay dty`a ediizbelt iwe`cn

.exy ziaayéðú÷ àì åì÷ì÷ àîùs`e Ð

ozhigye :ipzwck ,ixiinw caricac ab lr

.ohwe dhey yxgn ueg dxykàîù àìà
åì÷ì÷é.lwlwl md micrenc rnync Ð

ïéìåç íäì ïéøñåî ïéà úøîåà úàæÐ

mixg` elit`e ,dlgzkl oileg elit` ,xnelk

.oab lr micneräðååë ïðéòá àìã àðú ïàî
äèéçùìdkizgl ohwe dhey yxg `dc Ð

oiekzdl zrc mdl oi`e ,ipeekn `nlra

inp i`wc ,'eke ehgyy oleke :ipzwe ,dhigyl

oiwxit yixa opikxtc `de .ohwe dhey yxg`

Ð ohwe dhey yxg` `nip i` :(a,a) oileg

ikd !dil iran "ehgy m`e" ,i`w dlr

dicegl ohwe dhey yxg` `nip i` :opikxt

m`e" ,wilq `w dipin ,i`w dlr Ð i`w

!dil irain "ehgyàéøáç ïîãipa Ð

.daiyidäëøãë.obedk Ðäì éðú àåäÐ

.dqxbe `zipzn gky`cäì øîà àåäå
ïúð éáøë äëìäezrcn dl xn` `ed Ð

.ozp iaxk dkldyàéáîå êéìåî ïðéòá àäå
.(a,l oileg) ipy wxta opzck Ðäëìäù

äëøãë äàáådzkde ezkilda dkzgy Ð

ivnc inp oicd `ede .dkzge xfge lzeka

onwlck `cegl ezkilda dil ibqc ,x`ev `lnk x`evl ueg ea yiy oikqa ivexzl

.lnfi`a elit` ,inewe`l xcdn edc lka `l` ,(a,l oileg)åà äáùçî åì ùé ïè÷
äáùçî åì ïéà`ziinw `zrnya opitlick ,dpeek irac miycw zhigya oebk Ð

`l e` dpeek `ied in ,dnyl dler ohw hgye ,(`,a) migafcéîà éáø äéì øîà ?
oizipzn jd opgei iaxl riny `l i` !dyrn dil iraze :`a` xa `iig iaxl Ð

yi m` elit` inp dil iraz Ð dyrn odl yic da opzc ,"oenxde oel`d" onwlc

ipixd :xn`e ,mexca dler `niiwc oebk !`ed oMy dilr gikend dyrn mr daygn¤¥

i`dl ieyn i` inp dil iraz ,mexca dxyk dpi`y ,dlerl dhgyl oetvl `ian

!`l e` dpeek dyrnäùòî àðù éàîopzc `d dil rinyc meyn ,dil `hiytc Ð

.dyrn mdl yic "oenxde oel`d"aäéì éòáú àì éîð äáùçîdl heytize Ð

!daygn mdl oi` :da opzc dteb dpyn `iddnïåìàä.u"p`lb* oixewy `ed ixt Ð

íå÷÷çù.awpd jezn lke`d e`ivede odicva ohw awp eawp Ðøôò íäá ãåîìÐ

.wegyl oiyer zewepizdy jxckïéàîè.d`neh oilawn Ðäùòî ïäì ùéùoebk Ð

dyrn o`k yie ,ok mixne` md mbe ,epeekzp ilk mylc oigiken odiyrny ,df

.ilk zxezl eze` micixend daygne
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ïàîipa e`l ohwe dhey yxgc `kd rnync :dniz Ð dhigyl dpeek opira `lc `pz

lkd :opz (a,ak) oihibc ipy wxt seqae .oab lr micner mixg` elit` ,edpip dpeek

!edpip drc ipa e`l `lde :`xnba jixte .ohwe dhey yxg elit` ,hbd z` aezkl mixyk

yie !eiab lr cner lecbyk edpip dnyl dpeek ipa `nl` Ð eiab lr cner lecby :ipyne

mze` oicnlny epiid eiab lr cner lecba :xnel

Ð `kd la` ,dnyl zeyrl mze` oixidfne

ab lr s` .xn`w `nlra mze` mi`ex mixg`

oi`ex mixg`l ixw (`,b oileg) oiwxit yixac

wxtac :xn`z m`e ."eiab lr cner lecb" eze`

yxgd :xn` (a,cw zenai) "dvilg zevn"

Ð ohwd on zvlegde ,dvlgy zyxgde ,ulgpy

Ð zyxge yxg :mzd yxtne .dleqt dzvilg

meyn Ð ohwe ,edpip diixw ipa e`lc meyn

dil wetiz ,`zyde .dyxta aizk "yi`"c

dvilgc (`,ew) mzd opixn`ck ,dpeek opirac

dvilgc :xnel yie !mdipy epeekiy cr dleqt

oixidfny ,eiab lr cner lecbk ded oic ziaa

`ipzcn ,dyw edine .dnyl zeyrl eze`

i`e ,`ed dvilg xa e`l dheyc `ztqeza

elit` Ð eiab lr cner lecb enk oic zia iaiyg

,ipdn hb iablc :xnel yie !hb iab enk ,inp dhey

,dnyl ciarc ith `zlin `gken hbac

mye exir mye dnye eny aezkl oigipnyk

cner lecbyk ipdn dheya elit` jkld ,dxir

.eiab lr

ïîãziy`xaa opixn`ck ,mewn my Ð `ixag

xwan `ixag inia` :(bi dyxt seq) dax

.ded `iyia÷øæ`d Ð lzeka dvrepl oikq

ipy wxta onwl gkenck ,dkizgl oiekzn aiyg

`zeaxl hwpe .dhgye oikq dltp iab (`,`l)

ozp iax la` .oipniq zkizgl oiekziy cr ilqt Ð dkizgl oiekznc ab lr s`c ,opaxc

ipy wxta onwl gkenck ,hgye oikqd z` litd oebk ,dkizgl oiekzn `l elit` xiykn

.(my)

ïè÷silic ,miycw zhigya oebk :qxhpewa yxit Ð daygn el oi` e` daygn el yi

m`e ?e`l e` dpeek ied in ,dnyl dler ohw hgye .dnyl `irac (`,a) migaf yixa

lqet epi`e ,iniiw onyl `nzq migafc meyn ,xyk inp `nzqc rnyn mzd `d :xn`z

,miycw mdy oiadl zrc el oi`c ,rxb ohwc `nzqc :xnel yie !onyl `ly oiekiy cr

zia" (a,en) ,a) wxt seqa migafa opixn`ck .leqte wqrzn dil dede ,oileg mdy xaqe

rcei :ohwd xne` elit`e .dleqt Ð oileg meyn ,dxyk Ð oileg myl (:"mixne` i`ny

m` `ipdn `l `nlice ,dpeek ezpeek m` ol `iran ,oiekzn ip` onyle miycw mdy ip`

.oigiken eiyrn oi`

éòáéúå,dyrn aiyg xeacd mr dyrnc qxhpewa yxit `ibeqd lk Ð dyrn dil

epiid eiyrn jezn zxkip ezaygne ,dyrn `la xeac epiid `cixb daygne

dyrn rnyn "dyrn mdl yi"c ,eixack rnyn cenlzd oeyl oi`e .xeaic `la dyrn

ok m` ,dyrna enk dxin`a ielzy xnel ivniz m`c .melk exn` `ly it lr s` `cixb

daygn epiid daygn odl oi`e ,daygnd mr dyrn epiidc ,dyrn mdl yi :ipzwc ikid ik

oebk ,eiyrn jezn zxkip ezaygn dil `irain `w ik hwpinl dil dnlc ,cere !`cixb dyrn mdl oi`e ,dyrnd mr daygn epiidc ,daygn mdl yi :xninl ivn ded inp ikd Ð `cixb

,cere .'ek dler `niiwc hwpc `d `gip ,`ziixe`cn irac `pwqnd itl ,edine !mipf`n skle xtr mda cenl eyxit `le mzq mewwgy oenxe oel` oebk :xninl dil ded ?'ek dler `niiwc

`l` ,ok rnyn oi`e .d`lrd xg` jkl epeekzpy it lr s` :yxtl wgc qxhpewae !xeace dyrn yi `lde ,"ozei ik"a opi` jkl epeekzpy it lr s` ohwe dhey yxg melrd :ipzwc `d

dyrn epiidc ,zlren dyrn jezn zxkip daygn xn`c opgei iaxl "ozei ik"a iedil Ð dnipkd iptn eyxit `le mzq melrd elit` ,cere .xn`w d`lrd zrya epeekzp elit` :rnyn

ilzinl ol zi`c meyn e`l i`c rnyn ,dil inxzi` `lc `ed mewn `nlc e` :xn`wcn ,dyw cere .melrd dnipkd iptn `nyc ,i`cn xzei rxb dyrn eze` `ny ,edine !xeac `la

jxevl miwweg mdc `hiytc ,oenxe oel`c `idd oebk ,xenb dyrn `l` ,zcxen `le zlren `l ezxin`c :yxtl d`xpe !xeaic `la dyrn `edy it lr s` ,ol `irain `w ded `l ikda

dyrne .yxit `ly it lr s` xenb dyrn aiyg Ð lawl ick `l` miwweg oi`c oeike .xg` jxev meyl oicd `ede ,hwp `zlinc `gxe` Ð hwpc mipf`n skle xtr cenle .leaiw zia

pi` jkl epeekzpy it lr s` :ipzwck ,xeac liren epi` ,ohwe dhey yxg melrdc `idd enk ,rexb`niiwc dler oebk ,zvw gikeny epiid ,eiyrn jezn zxkip ezaygn la` ."ozei ik"a m

meyn zelzl leki ip`y ,`ed xenb dyrn e`l `nlic e` .yxit `ly it lr s` ipdne ,oiekzp jkly xzei d`xp oky ,dyrn aiyg i` dil `irainw Ð dhgye oetva diiz`e mexca

dnipkd iptn zvw zelzl yi my mby it lr s` ,"ozei ik"a od ixd oda jtid m` :opgei iax xn`wc `iddn hiyte .melrdc `idd ik ,ipdn `l yxit elit`e ,dil inxzi` `lc `ed mewnc

`ny mzq lecb z`lrd elit`e ,"ozei ik"a ied `l mzq ohw z`lrd la` .xg` cvl jtdn cg` cvn lhd cxiy xg`lc oeik ,lhd iptn zelzl ie`x xzeiy `l` ,ipyd cvl `viy ick

."ozei ik"a opi` `nzq `d ,"ozei ik"a md ixd jkl epeekzp m` :ipzwc `tiqn wiic ,daxc`c ."ozei ik"a `ed ixd `nzq `d ,"ozei ik"a opi` dnipkd iptn :wcwcl oi`e .zlren dzid `l

`nye .lha oda yetza :`ped ax xn` ?odly dyrn edfi`e yxtne ,dpyn jd iziin zenexz zkqn yixac ."ozei ik"a ody inlyexia rnyn zewepizd melrd lhd zrya m` ,edine

:dnexz mznexz oi` enxz m`e ,enexzi `l dyng iab inlyexiae .ocixen wqet lhdyke ,oze` dlrn cxei lhdyk ,inp i` `kd opgei iax xn`wc "oda jtid" epiid "lha oda yetz" i`d
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ìL Bða àðéðç éaøì äãeäé éaø éøác ïéàøð :øîà÷ éëä̈¦¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨§©¦£¦¨§¤
ìL Bða àðéðç éaø óàL ,÷eMaL ätLàa éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦§©§¨¤©¤©©¦£¦¨§¤
ìáà ,úéaaL ätLàa àlà åéìò ÷ìçð àì éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦Ÿ¤§©¨¨¤¨§©§¨¤©©¦£¨
äèBL Løçî õeç" .'åë ïéàøðå ,déì éãBî ÷eMaL ätLàa§©§¨¤©¥¥§¦§¦¥¥¥¤
àì "eì÷ì÷ ànL" ."ïúèéçL úà eì÷ì÷é ànL ,ïè÷å§¨¨¤¨§©§§¤§¦¨¨¤¨¦§§¨
ïéà úøîBà úàæ :àáø øîà ;"eì÷ì÷é ànL" àlà ,éðú÷̈¨¥¤¨¤¨§©§§¨©¨¨Ÿ¤¤¥
íéøçàå eèçML ïleëå" .älçzëì ïéleç ïäì ïéøñBî§¦¨¤¦§©§¦¨§¨¤¨£©£¥¦

íúBà íéàBø¯ïðéòa àìc àpz ïàî ."äøLk ïúèéçL ¦¨§¦¨¨§¥¨©©¨§¨¨¥©
ì äðåekàéòLBà éðúc ,àéä ïúð éaø :àáø øîà ?äèéçL ©¨¨¦§¦¨£©¨¨©¦¨¨¦§¨¥©£¨

äëìäå ,ìúBka döòBðì ïékñ ÷øæ :àiøáç ïîc àøéòæ§¥¨§¦©§©¨¨©©¦§£¨©¤§¨§¨
äkøãk äèçLå¯àeä .ïéìñBt íéîëçå ,øéLëî ïúð éaø §¨£¨§©§¨©¦¨¨©§¦©£¨¦§¦

.ïúð éaøk äëìä :dì øîà àeäå ,dì éðzéìBî ïðéòa àäåC ¨¥¨§¨©¨£¨¨§©¦¨¨§¨¨¥©¦
!àéáîe¯,àaà øa àéiç éaø øîà .äkøãk äàáe äëìäL ¥¦¤¨§¨¨¨§©§¨¨©©¦¦¨©©¨

?äáLçî Bì ïéà Bà äáLçî Bì Lé ïè÷ :ïðçBé éaø éòä¥©¦¨¨¨¨¥©£¨¨¥©£¨¨
äNòî àðL éàî !äNòî déì éòaéúå :éîà éaø déì øîà£©¥©¦©¦§¦¨¥¥©£¤©§¨©£¤

déì àéòaî à÷ àìc¯éîð äáLçî ,äNòî ïäì Lé :ïðúc §¨¨¦¨£¨¥¦§©¥¨¤©£¤©£¨¨©¦
déì éòaéz àì¯ïBlàä :ïðúc ,äáLçî ïäì ïéà :ïðúc ¨¦¨¥¥¦§©¥¨¤©£¨¨¦§©¨©

Bà ,øôò ïäa ãBîì úB÷Bðéz íe÷÷çL æBâàäå ïBnøäå§¨¦§¨¡¤£¨¦¨¨¤¨¨
íéðæàî óëì íeðé÷úäL¯äNòî ïäì LiL éðtî ,ïéàîè ¤¦§¦§©Ÿ§©¦§¥¦¦§¥¤¥¨¤©£¤
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oileg(iyiy meil)

dcedi iax zwelgna rixkdl iax zpeek oi` ok` :`xnbd zvxzn
x`al ezpeek `l` ,eixaca dxizq zeywdl yi ok m`y ,`pipg iaxe
xa ongp ax ixacke ,`pipg iaxe dcedi iax ewlgp eay ote`d z`

e ,wgviøîà÷ éëä,iaxäãeäé éaø éøác ïéàøð,xqe`dàðéðç éaøì ¨¦¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨§©¦£¦¨
,éìéìbä éñBé éaø ìL Bðao`vnyk,÷eMaL ätLàas` df ote`ay §¤©¦¥©§¦¦§©§¨¤©

o`vny `pipg iax ixace' iax xn`y dne ,mixeq`y dcen `pipg iax
xnel ezpeek ,'ziaaàì éìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø óàL¤©©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦Ÿ

åéìò ÷ìçðxizdl÷eMaL ätLàa ìáà ,úéaaL ätLàa àlà ¤§©¨¨¤¨§©§¨¤©©¦£¨§©§¨¤©
déì éãBî.mixeq`y dcedi iaxl'eë ïéàøðå. ¥¥§¦§¦

:dpyna epipy.ïúèéçL úà eì÷ì÷é ànL ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨¤¨§©§§¤§¦¨¨
:`xnbd zwiicnéðz÷ àì eì÷ì÷ ànLdpynd dxn` `l - ¤¨¦§§Ÿ¨¨¥

miyyegy meyn `ed dleqt ohwe dhey yxg zhigyy mrhdy
,obedk ehgy `ly epiidc ,dhigyd z` elwlw `nyànL àlà¤¨¤¨

,eì÷ì÷édpizpd oipra o`k zxacn dpynd oi`y s`e ,cizr oeyla §©§§
ozhigye' dpyna xn`p ixdy ,hegyl dligzkl ohwe dhey yxgl

e dhey yxgn ueg dxiykleqt oiprl xaecny rnyne ,'ohw
.carica dhigydúøîBà úàæ ,àáø øîà,df oeyl dpyna xn`p - ¨©¨¨Ÿ¤¤

okle ,dhigyd z` lwlwl md micren ohwe dhey yxgy cnll ick
ïäì ïéøñBî ïéàelit` ,hegylïéleç,älçzëì ,ote`a s`e ¥§¦¨¤¦§©§¦¨

mzhigy df ote`ay ,mzhigy z` mi`exe mab lr micner mixg`y
.carica dxiyk

:dpyna epipy.äøLk ïúèéçL íúBà íéàBø íéøçàå eèçML ïleëå§¨¤¨£©£¥¦¦¨§¦¨¨§¥¨
:`xnbd zxxanì äðåek ïðéòa àìc àpz ïàîäèéçL`ed in - ©©¨§Ÿ§¦¨©¨¨¦§¦¨

ixacny .dhigy myl dpeek jixv `ly xaeqd dpynd ly `pzd
m` carica dxiyk mzhigy ohwe dhey yxg s`y x`ean dpynd
mipeekzn mpi`e zrc mdl oi`y s`e ,obedk ehgyy e`x mixg`
yyeg `pzd oi` ,`nlra jezigl `l` 'dhigy' myl mzhigya

.jkl
:`xnbd zx`an,àáø øîàepizpynàéòLBà éðúc ,àéä ïúð éaø ¨©¨¨©¦¨¨¦§¨¥©§¨

didyàiøáç ïîc àøéòæy mc` ,daiyid ipaa xirvd -ïékñ ÷øæ §¥¨§¦©§©¨¨©©¦
ick `l` hegyl dpeek `laäëìäå ,ìúBka döòBðìgkn oikqd §£¨©¤§¨§¨

ezwixfdkøãk äèçLåe`xk -,iøéLëî ïúð éaø,ef dhigy §¨£¨§©§¨©¦¨¨©§¦
ïéìñBt íéîëçå.`la ziyrpy dhigy ozp iax zrcly x`eane ©£¨¦§¦

.dxiyk dpeekdì øîà àeäå dì éðz àeäenvr `xirf `irye` - ¨¥¨§¨©¨
dilr siqede xn` s` `ed ,yxcnd ziaa d`pye ef `ziixa `iady

y ,ezrcn.ïúð éaøk äëìä£¨¨§©¦¨¨
:ozp iax ly epic xwir lr `xnbd dywnéìBî ïðéòa àäåàéáîe C §¨§¦¨¦¥¦

lr oikqd jiledl jixv hgeydy `ed dhigyd ipicn cg` ixde -
dyri jke ,eil` oikqd z` `iadl aeye ,d`lde epnn dndad x`ev

ici lr ziyrpd dhigy ozp iax xiykn ji`e ,dhigyd milyiy cr
.d`ada `le dkleda `l` dpi`y ,dwixf

xaecn ok` :`xnbd zvxzndkøãk äàáe äëìäLoikqd dkldy - ¤¨§¨¨¨§©§¨
,dndad ipniq z` dkzg dkelid jxcae ,lzekd cr ezwixf gkn
jezgl dtiqede dixeg`l oikqd dxfg lzeka dzkdy xg`le
d`ade dkled ici lr dhigyd dxnbpy `vnpe ,dndad ipniqa

.dpick
xkfedy dnl jyndk ,ohw ly ezaygn oipra wtq d`ian `xnbd

:dhigy zpeek oi` ohwly lirléòa ,àaà øa àéiç éaø øîà- ¨©©¦¦¨©©¨¨¥
wtzqdäáLçî Bì ïéà Bà äáLçî Bì Lé ïè÷ ,ïðçBé éaølka - ©¦¨¨¨¨¥©§¨¨¥©§¨¨

mikixvy mewnhgeyd jixvy miycw zhigya oebk ,dpeek ea
,df oaxw dndad lra `ian enyly oaxwd myl ezhigya oiekiy
ezaygn dliren m`d ,enyl df oaxw ohwd hgye ,minly e` dler
myl dpeekk daeyg ohwd zaygn oi`y e` ,dpeekk aygidl

.oaxwd
énà éaø déì øîà,`a` xa `iig iaxläNòî déì éòaéúårecn - ¨©¥©¦©¦§¦¨¥¥©£¤

lr gikend dyrn ohwd dyery ote`a s` opgei iax wtzqp `l
,`l e` dpeekk df ote`a daygnd z` aiygdl yi m` ,ezaygn
xn`e ,oetvl ohwd dkilede mexca dcnr m` miycw zhigya oebke
df dyrn ixde ,mexca `le oetva dzhigy dlery oeik ok dyery
dkilen jkle ,dlerl ef dnda hegyl oiekny ezaygn lr giken

`l`e ,dzhigy mewn myy oetvlà÷ àìc äNòî àðL éàî©§¨©£¤§Ÿ¨
déì àéòaîdn opgei iax rciy meyn gxkda ,opgei iaxlïðúc ¦©§¨¥¦§©

miphwly ,yxetna dpyna,'äNòî ïäì Lé'giken ohwd dyrny ¥¨¤©£¤
ok m`e ,lirene ezaygn lräáLçîcaladéì éòaéz àì énðiaxl ©§¨¨©¦Ÿ¦¨¥¥

,opgeiïðúcy mb dpyn dze`a.'äáLçî ïäì ïéà' ¦§©¥¨¤©§¨¨
:ok da x`eany dpynd z` `ian in` iaxïðúclk zkqnamif"it) ¦§©

(e"hn,,æBâàäå ïBnøäå ïBlàä,dyw mztilwy zexit mdyíe÷÷çL ¨©§¨¦§¨¡¤£¨
úB÷Bðézjxc e`ivede ,mdiciva ohw awp mda miphwd eawpy - ¦

ick ok eyre ,mkezay ixtd z` awpdãBîìcecnl -,øôò ïäa ¨¨¤¨¨
,wgyl miyer zewepizdy jxckíeðé÷úäL Bà,mewwgy xg`l ¤¦§¦

,íéðæàî óëìrbz m` jli`e o`kne ,'milk'l jka miaygp md ixd §©Ÿ§©¦
md ixd d`neh mdaïäì LiL éðtî ,ïéàîèmiphwl -,äNòî §¥¦¦§¥¤¥¨¤©£¤

lr gikend dyrn miphwd eyr ilkd ziiyr jxevly oeik xnelk
df dyrn ixd ,leaiw zia da eyre dtilwd z` epwexy ,mzpeek
df dyrna mzpeeky mixne`y dn lr epiidc ,mzaygn lr giken
mdiyrn jezn zxkipd ef daygn dlirene ,ilk ziiyr jxevl

,d`neh lawle ilkk maiygdl
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oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

øîà÷ éëäd`ex" `le ,opirny`c `ed dicic `xaq `l xn`wc "oi`xp" i`d Ð

iax ixac oi`xp :xn`w ikde ,ibilt i`na ol rnyn `w ediizbelt `l` .xn`w "ip`

`pipg iax icenc ,weyay dty`a o`vnyk `pipg iaxl elit` xqe`d dcedi

o`vnyk `l` epi` xiznd `pipg iax s`y ,xnelk Ð 'ek `pipg iax ixace .ixiq`c

dty`a la` ,oiwleg dae ,ziaay dty`a

opirny `linne .`pipg iax dcen weyay

llkn Ð ziaay dty`a ediizbelt iwe`cn

.exy ziaayéðú÷ àì åì÷ì÷ àîùs`e Ð

ozhigye :ipzwck ,ixiinw caricac ab lr

.ohwe dhey yxgn ueg dxykàîù àìà
åì÷ì÷é.lwlwl md micrenc rnync Ð

ïéìåç íäì ïéøñåî ïéà úøîåà úàæÐ

mixg` elit`e ,dlgzkl oileg elit` ,xnelk

.oab lr micneräðååë ïðéòá àìã àðú ïàî
äèéçùìdkizgl ohwe dhey yxg `dc Ð

oiekzdl zrc mdl oi`e ,ipeekn `nlra

inp i`wc ,'eke ehgyy oleke :ipzwe ,dhigyl

oiwxit yixa opikxtc `de .ohwe dhey yxg`

Ð ohwe dhey yxg` `nip i` :(a,a) oileg

ikd !dil iran "ehgy m`e" ,i`w dlr

dicegl ohwe dhey yxg` `nip i` :opikxt

m`e" ,wilq `w dipin ,i`w dlr Ð i`w

!dil irain "ehgyàéøáç ïîãipa Ð

.daiyidäëøãë.obedk Ðäì éðú àåäÐ

.dqxbe `zipzn gky`cäì øîà àåäå
ïúð éáøë äëìäezrcn dl xn` `ed Ð

.ozp iaxk dkldyàéáîå êéìåî ïðéòá àäå
.(a,l oileg) ipy wxta opzck Ðäëìäù

äëøãë äàáådzkde ezkilda dkzgy Ð

ivnc inp oicd `ede .dkzge xfge lzeka

onwlck `cegl ezkilda dil ibqc ,x`ev `lnk x`evl ueg ea yiy oikqa ivexzl

.lnfi`a elit` ,inewe`l xcdn edc lka `l` ,(a,l oileg)åà äáùçî åì ùé ïè÷
äáùçî åì ïéà`ziinw `zrnya opitlick ,dpeek irac miycw zhigya oebk Ð

`l e` dpeek `ied in ,dnyl dler ohw hgye ,(`,a) migafcéîà éáø äéì øîà ?
oizipzn jd opgei iaxl riny `l i` !dyrn dil iraze :`a` xa `iig iaxl Ð

yi m` elit` inp dil iraz Ð dyrn odl yic da opzc ,"oenxde oel`d" onwlc

ipixd :xn`e ,mexca dler `niiwc oebk !`ed oMy dilr gikend dyrn mr daygn¤¥

i`dl ieyn i` inp dil iraz ,mexca dxyk dpi`y ,dlerl dhgyl oetvl `ian

!`l e` dpeek dyrnäùòî àðù éàîopzc `d dil rinyc meyn ,dil `hiytc Ð

.dyrn mdl yic "oenxde oel`d"aäéì éòáú àì éîð äáùçîdl heytize Ð

!daygn mdl oi` :da opzc dteb dpyn `iddnïåìàä.u"p`lb* oixewy `ed ixt Ð

íå÷÷çù.awpd jezn lke`d e`ivede odicva ohw awp eawp Ðøôò íäá ãåîìÐ

.wegyl oiyer zewepizdy jxckïéàîè.d`neh oilawn Ðäùòî ïäì ùéùoebk Ð

dyrn o`k yie ,ok mixne` md mbe ,epeekzp ilk mylc oigiken odiyrny ,df

.ilk zxezl eze` micixend daygne
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ïàîipa e`l ohwe dhey yxgc `kd rnync :dniz Ð dhigyl dpeek opira `lc `pz

lkd :opz (a,ak) oihibc ipy wxt seqae .oab lr micner mixg` elit` ,edpip dpeek

!edpip drc ipa e`l `lde :`xnba jixte .ohwe dhey yxg elit` ,hbd z` aezkl mixyk

yie !eiab lr cner lecbyk edpip dnyl dpeek ipa `nl` Ð eiab lr cner lecby :ipyne

mze` oicnlny epiid eiab lr cner lecba :xnel

Ð `kd la` ,dnyl zeyrl mze` oixidfne

ab lr s` .xn`w `nlra mze` mi`ex mixg`

oi`ex mixg`l ixw (`,b oileg) oiwxit yixac

wxtac :xn`z m`e ."eiab lr cner lecb" eze`

yxgd :xn` (a,cw zenai) "dvilg zevn"

Ð ohwd on zvlegde ,dvlgy zyxgde ,ulgpy

Ð zyxge yxg :mzd yxtne .dleqt dzvilg

meyn Ð ohwe ,edpip diixw ipa e`lc meyn

dil wetiz ,`zyde .dyxta aizk "yi`"c

dvilgc (`,ew) mzd opixn`ck ,dpeek opirac

dvilgc :xnel yie !mdipy epeekiy cr dleqt

oixidfny ,eiab lr cner lecbk ded oic ziaa

`ipzcn ,dyw edine .dnyl zeyrl eze`

i`e ,`ed dvilg xa e`l dheyc `ztqeza

elit` Ð eiab lr cner lecb enk oic zia iaiyg

,ipdn hb iablc :xnel yie !hb iab enk ,inp dhey

,dnyl ciarc ith `zlin `gken hbac

mye exir mye dnye eny aezkl oigipnyk

cner lecbyk ipdn dheya elit` jkld ,dxir

.eiab lr

ïîãziy`xaa opixn`ck ,mewn my Ð `ixag

xwan `ixag inia` :(bi dyxt seq) dax

.ded `iyia÷øæ`d Ð lzeka dvrepl oikq

ipy wxta onwl gkenck ,dkizgl oiekzn aiyg

`zeaxl hwpe .dhgye oikq dltp iab (`,`l)

ozp iax la` .oipniq zkizgl oiekziy cr ilqt Ð dkizgl oiekznc ab lr s`c ,opaxc

ipy wxta onwl gkenck ,hgye oikqd z` litd oebk ,dkizgl oiekzn `l elit` xiykn

.(my)

ïè÷silic ,miycw zhigya oebk :qxhpewa yxit Ð daygn el oi` e` daygn el yi

m`e ?e`l e` dpeek ied in ,dnyl dler ohw hgye .dnyl `irac (`,a) migaf yixa

lqet epi`e ,iniiw onyl `nzq migafc meyn ,xyk inp `nzqc rnyn mzd `d :xn`z

,miycw mdy oiadl zrc el oi`c ,rxb ohwc `nzqc :xnel yie !onyl `ly oiekiy cr

zia" (a,en) ,a) wxt seqa migafa opixn`ck .leqte wqrzn dil dede ,oileg mdy xaqe

rcei :ohwd xne` elit`e .dleqt Ð oileg meyn ,dxyk Ð oileg myl (:"mixne` i`ny

m` `ipdn `l `nlice ,dpeek ezpeek m` ol `iran ,oiekzn ip` onyle miycw mdy ip`

.oigiken eiyrn oi`

éòáéúå,dyrn aiyg xeacd mr dyrnc qxhpewa yxit `ibeqd lk Ð dyrn dil

epiid eiyrn jezn zxkip ezaygne ,dyrn `la xeac epiid `cixb daygne

dyrn rnyn "dyrn mdl yi"c ,eixack rnyn cenlzd oeyl oi`e .xeaic `la dyrn

ok m` ,dyrna enk dxin`a ielzy xnel ivniz m`c .melk exn` `ly it lr s` `cixb

daygn epiid daygn odl oi`e ,daygnd mr dyrn epiidc ,dyrn mdl yi :ipzwc ikid ik

oebk ,eiyrn jezn zxkip ezaygn dil `irain `w ik hwpinl dil dnlc ,cere !`cixb dyrn mdl oi`e ,dyrnd mr daygn epiidc ,daygn mdl yi :xninl ivn ded inp ikd Ð `cixb

,cere .'ek dler `niiwc hwpc `d `gip ,`ziixe`cn irac `pwqnd itl ,edine !mipf`n skle xtr mda cenl eyxit `le mzq mewwgy oenxe oel` oebk :xninl dil ded ?'ek dler `niiwc

`l` ,ok rnyn oi`e .d`lrd xg` jkl epeekzpy it lr s` :yxtl wgc qxhpewae !xeace dyrn yi `lde ,"ozei ik"a opi` jkl epeekzpy it lr s` ohwe dhey yxg melrd :ipzwc `d

dyrn epiidc ,zlren dyrn jezn zxkip daygn xn`c opgei iaxl "ozei ik"a iedil Ð dnipkd iptn eyxit `le mzq melrd elit` ,cere .xn`w d`lrd zrya epeekzp elit` :rnyn

ilzinl ol zi`c meyn e`l i`c rnyn ,dil inxzi` `lc `ed mewn `nlc e` :xn`wcn ,dyw cere .melrd dnipkd iptn `nyc ,i`cn xzei rxb dyrn eze` `ny ,edine !xeac `la

jxevl miwweg mdc `hiytc ,oenxe oel`c `idd oebk ,xenb dyrn `l` ,zcxen `le zlren `l ezxin`c :yxtl d`xpe !xeaic `la dyrn `edy it lr s` ,ol `irain `w ded `l ikda

dyrne .yxit `ly it lr s` xenb dyrn aiyg Ð lawl ick `l` miwweg oi`c oeike .xg` jxev meyl oicd `ede ,hwp `zlinc `gxe` Ð hwpc mipf`n skle xtr cenle .leaiw zia

pi` jkl epeekzpy it lr s` :ipzwck ,xeac liren epi` ,ohwe dhey yxg melrdc `idd enk ,rexb`niiwc dler oebk ,zvw gikeny epiid ,eiyrn jezn zxkip ezaygn la` ."ozei ik"a m

meyn zelzl leki ip`y ,`ed xenb dyrn e`l `nlic e` .yxit `ly it lr s` ipdne ,oiekzp jkly xzei d`xp oky ,dyrn aiyg i` dil `irainw Ð dhgye oetva diiz`e mexca

dnipkd iptn zvw zelzl yi my mby it lr s` ,"ozei ik"a od ixd oda jtid m` :opgei iax xn`wc `iddn hiyte .melrdc `idd ik ,ipdn `l yxit elit`e ,dil inxzi` `lc `ed mewnc

`ny mzq lecb z`lrd elit`e ,"ozei ik"a ied `l mzq ohw z`lrd la` .xg` cvl jtdn cg` cvn lhd cxiy xg`lc oeik ,lhd iptn zelzl ie`x xzeiy `l` ,ipyd cvl `viy ick

."ozei ik"a opi` `nzq `d ,"ozei ik"a md ixd jkl epeekzp m` :ipzwc `tiqn wiic ,daxc`c ."ozei ik"a `ed ixd `nzq `d ,"ozei ik"a opi` dnipkd iptn :wcwcl oi`e .zlren dzid `l

`nye .lha oda yetza :`ped ax xn` ?odly dyrn edfi`e yxtne ,dpyn jd iziin zenexz zkqn yixac ."ozei ik"a ody inlyexia rnyn zewepizd melrd lhd zrya m` ,edine

:dnexz mznexz oi` enxz m`e ,enexzi `l dyng iab inlyexiae .ocixen wqet lhdyke ,oze` dlrn cxei lhdyk ,inp i` `kd opgei iax xn`wc "oda jtid" epiid "lha oda yetz" i`d
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ìL Bða àðéðç éaøì äãeäé éaø éøác ïéàøð :øîà÷ éëä̈¦¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨§©¦£¦¨§¤
ìL Bða àðéðç éaø óàL ,÷eMaL ätLàa éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦§©§¨¤©¤©©¦£¦¨§¤
ìáà ,úéaaL ätLàa àlà åéìò ÷ìçð àì éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦Ÿ¤§©¨¨¤¨§©§¨¤©©¦£¨
äèBL Løçî õeç" .'åë ïéàøðå ,déì éãBî ÷eMaL ätLàa§©§¨¤©¥¥§¦§¦¥¥¥¤
àì "eì÷ì÷ ànL" ."ïúèéçL úà eì÷ì÷é ànL ,ïè÷å§¨¨¤¨§©§§¤§¦¨¨¤¨¦§§¨
ïéà úøîBà úàæ :àáø øîà ;"eì÷ì÷é ànL" àlà ,éðú÷̈¨¥¤¨¤¨§©§§¨©¨¨Ÿ¤¤¥
íéøçàå eèçML ïleëå" .älçzëì ïéleç ïäì ïéøñBî§¦¨¤¦§©§¦¨§¨¤¨£©£¥¦

íúBà íéàBø¯ïðéòa àìc àpz ïàî ."äøLk ïúèéçL ¦¨§¦¨¨§¥¨©©¨§¨¨¥©
ì äðåekàéòLBà éðúc ,àéä ïúð éaø :àáø øîà ?äèéçL ©¨¨¦§¦¨£©¨¨©¦¨¨¦§¨¥©£¨

äëìäå ,ìúBka döòBðì ïékñ ÷øæ :àiøáç ïîc àøéòæ§¥¨§¦©§©¨¨©©¦§£¨©¤§¨§¨
äkøãk äèçLå¯àeä .ïéìñBt íéîëçå ,øéLëî ïúð éaø §¨£¨§©§¨©¦¨¨©§¦©£¨¦§¦

.ïúð éaøk äëìä :dì øîà àeäå ,dì éðzéìBî ïðéòa àäåC ¨¥¨§¨©¨£¨¨§©¦¨¨§¨¨¥©¦
!àéáîe¯,àaà øa àéiç éaø øîà .äkøãk äàáe äëìäL ¥¦¤¨§¨¨¨§©§¨¨©©¦¦¨©©¨

?äáLçî Bì ïéà Bà äáLçî Bì Lé ïè÷ :ïðçBé éaø éòä¥©¦¨¨¨¨¥©£¨¨¥©£¨¨
äNòî àðL éàî !äNòî déì éòaéúå :éîà éaø déì øîà£©¥©¦©¦§¦¨¥¥©£¤©§¨©£¤

déì àéòaî à÷ àìc¯éîð äáLçî ,äNòî ïäì Lé :ïðúc §¨¨¦¨£¨¥¦§©¥¨¤©£¤©£¨¨©¦
déì éòaéz àì¯ïBlàä :ïðúc ,äáLçî ïäì ïéà :ïðúc ¨¦¨¥¥¦§©¥¨¤©£¨¨¦§©¨©

Bà ,øôò ïäa ãBîì úB÷Bðéz íe÷÷çL æBâàäå ïBnøäå§¨¦§¨¡¤£¨¦¨¨¤¨¨
íéðæàî óëì íeðé÷úäL¯äNòî ïäì LiL éðtî ,ïéàîè ¤¦§¦§©Ÿ§©¦§¥¦¦§¥¤¥¨¤©£¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oileg(iying meil)

dtexr(e `k mixac),'äôeøòä'miyxeceéåäéz äîìL àéäLk- ¨£¨§¤¦§¥¨¤¡¥
,dkzegl oi` dtxrpy xg`l s`e ,dtxrpy enk mlerl x`yizy

,le`yl yi ok m`e,àéä äôøè àîìc Leçéìåxyt` i`y xg`n §¥¦§¨§¥¨¦
,dwcealåàì àlàok miyyeg oi`y xnel jixv gxkdaíeMî ¤¨¨¦

.àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc§©§¦¨¦¨©¨
dpéî à÷ôð éàî àîéz éëåoi` ok`y ,ef di`x zegcl xn`z m`e - §¦¥¨©©§¨¦¨

mewn lkny `l` ,dtixh `id `ny yeygl yie aex ixg` mikled
`idyk dleqt didzy 'oaxw' dlbrd oi` ixd ,dtixh `idy jka dn

c ,ok xnel oi` ,dtixhéàpé éaø éác éøîà àäexn` ixdy - ¨¨§¥§¥©¦©©
dtexr dlbry ,i`pi iax ziaa micneld micinlzdáéúk 'äøtk'©¨¨§¦

daxn`py enke ,dxtk oeyl da xn`p -(g `k mixac)LOrl xRM' ¨©¥§©§
dpicy rnyne ,'l`xUi,íéLã÷kdleqt miycw znday myke ¦§¨¥§¨¨¦

dlbrd xykd mrhy gxkdae .dleqt dlbrd ok ,dtixh `idyk
.zetixh opi`y zendad aex xg` mikledy meyn `ed

àðîçø øîàc ,äneãà äøtî àéúà ,øîà àìéL áø øa äaøipica ©¨©©¦¨¨©¨§¨¦¨¨£¨§¨©©£¨¨
dnec` dxt(d ,b hi xacna),'óøNå' 'èçLå'zekinqn miyxece §¨©§¨©

,miweqtd,äîìL àéäLk dúèéçM äîdndad z` hgeyyk ixdy ©§¦¨¨§¤¦§¥¨
,dnily `id oiicräîìL àéäLk dúôéøL óàyie .dkezg `le ©§¥¨¨§¤¦§¥¨

,dtixh `id m` wecal xyt` i`e dkzegl oi`y xg`n ,le`yl
åàì àlà ,àéä äôøè àîìéc Leçéìåmrhdy xnel jixv gxkda §¥¦§¨§¥¨¦¤¨¨

àîéz éëå .àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMîxn`z m`e -à÷ôð éàî ¦§©§¦¨¦¨©¨§¦¥¨©©§¨
dpéîixdy ,jk xnel oi` .'oaxw' dpi` ixde ,dtixh dndad m` ¦¨

àðîçø dééø÷ úàhçenke ,'z`hg' dnec` dxtl z`xew dxezd - ©¨©§¨©£¨¨
xn`py(h hi my).z`hg oaxwk dpicy xnel ,'`ed z`Hg dCp inl'§¥¦¨©¨¦

øîà àðîçøc ,çlzLnä øéòOî àéúà ,øîà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¨©©§¨¦¨¦©¦§©¥©§©§¨¨¨©
mixetkd mei ixiry iabl(f fh `xwie),,'íéøéòOä éðL úà ç÷ìå'eyxce §¨©¤§¥©§¦¦

o`kníéåL íäéðL eäiLeze`ae cg` d`xna eidiy ,mdixac lkl ¤§§¥¤¨¦
,le`yl yie .minc mze`a miey eidiye daebLeçéìå§¥
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oileg(ycew zay meil)

ïäì ïéàåmiphwl -äáLçîm` oebke ,gikend dyrn `la cala §¥¨¤©§¨¨
,dcicnl da ynzydl dilr ayge ,dwix feb` ztilw wepizd `vn
zeidl dpiwzdl dyrn dteba dyr `ly oeik ,da ccn m` s` e`

.d`neh zlawn dpi`e dliren ezaygn oi` ,ilke leaiw zia
déì øîàa ok` ,in` iaxl `a` xa `iig iaxàúãéøb äáLçî ¨©¥©§¨¨§¥§¨
,[dcal-]déì àéòaéî à÷ àìxen`ky ,dliren m`d opgei iaxl Ÿ¨¦©§¨¥

,'daygn' miphwl oi`déì àéòaéî à÷ ékote`a `ed ,opgei iaxl ¦¨¦©§¨¥
yåéNòî CBzî úøkéð BzáLçîlre yexita z`f xn` `ly `l` ©£©§¦¤¤¦©£¨

e ,dxexa dgked ef oi` okàîéé÷ äåäc ïBâë[zcner dzidy-]dadn §©£¨©§¨
l dycwedyíBøca äìBò,oetva dzhigy mewny cera ,dxfrd ly ¨©¨

deéúàåohwd d`iade -ïBôöa,dxfrddèçLexn` `l j` ,my §©§©¦§§¨¨
,jk myl dkilenyéàî'dpeek'l df ote`a ezaygn zaygp m`d - ©

`ny ,`l e`àééúàãî[d`iady dnn]dì ïéekéà ,dèçLe ïBôva ¦§©§¨©¨§¨¨¦©¥¨
zxkip ezaygn ixde ,`ed dler myl ezhigya oiekzpy itl i`ce -

,'dpeek' daeyge eiyrn jeznàîìéc Bàgiken df dyrn oi` ¦§¨
y itl myl d`iady dny xyt`y ,dler myl ezpeekyàeä íB÷î̈

déì énøúéà àìcdf ote`e .inexcd cva iept mewn el d`xp `l - §Ÿ¦§©¥¥
lr gikend xenb dyrn ohwd dyery zxacnd dpyna x`ean epi`
,ilk zeyrl mzwiwga md mipeekzny mixne` md ixdy ,ezaygn

.'dpeek'k ezaygn oi`y xnel yi xne` epi`y ote`a j`
:`xnbd dywnénð àäxak ,df ote` s` -àãç ïðçBé éaø døîà ¨©¦£¨¨©¦¨¨£¨

àðîéædn lr ,[zg` mrt-]ïðúcoixiykn zkqna(`"n e"t)oic iabl ¦§¨¦§©
,d`neh lawl lke`d zxykdâbì åéúBøét äìònäjka ezpeeke ©©£¤¥¨©©

dzidäîéðkä éðtî,miyezid mdn e`viy ick -,ìè íäéìò ãøéå ¦§¥©§¦¨§¨©£¥¤©
lawl zexitd z` mixiyknd oiwynd zrayn cg` `ed lhdy s`

nehdf ote`a mewn lkn ,d`'ïzeé éë'a ïðéàzexitd exyked `l - ¥¨§¦©
weqtd oeylke ,d`neh lawl(gl `i `xwie)ltpe rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©§¨©

cxiy utg iptn bbl mlrd `ly itl ,'mkl `Ed `nh eilr mzlaPn¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤
lra xy`k `l` d`neh lawl mixykp zexitd oi`e ,mdilr lhd

.mind zpizpa dvexe utg zexitdCëì ïéekúð íàåmdilr cxiy §¦¦§©¥§¨
,bbl zexitd z` dlrd xaky xg`l df did m` s` ,lhdïä éøä£¥¥

'ïzeé éë'a.d`neh lawl lhd ici lr mixykp zexitd - §¦©
m`eíeìòäbblïè÷å äèBL Løçilra eid mdy ,dnipkd iptn ¤¡¥¥¤§¨¨

,zexitdeðåekúpL ét ìò óà,bbl melrdy xg`lCëìcxiy - ©©¦¤¦§©§§¨
mewn lkn ,zexitd lr lhd cxiy e`xyk egnyy ,mdilr lhdïðéà¥¨

,'ïzeé éë'a,d`neh lawl exyked `l ,xnelkïäì LiL éðtî- §¦©¦§¥¤¥¨¤
ohwe dhey yxgl,äáLçî ïäì ïéàå ,äNòîy dny oeikezexitd ©£¤§¥¨¤©§¨¨

,mdilr lhd cxiy mvtge mzaygna ielz d`neh lawl mixykp
.jkl dliren mzaygn oi`

ïðçBé éaø øîàå,dpynd ixac lreðL àìohwd zaygn oi`y §¨©©¦¨¨Ÿ¨
,dlirenàlàote`aCtéä àlLohwdïäacxiy xg`l ,zexita - ¤¨¤Ÿ¦¥¨¤

,lhd mdilrìáà,mdilr lhd cxiy xg` m`ïäa Ctéäcxiy ick £¨¦¥¨¤
,xg`d mciva s` lhd mdilr,'ïzeé éë'a äæ éøäzxkipy itl £¥¤§¦©

x`eane .mdilr cxeiy lha `ed gnye utgy df dyrna ezaygn
recne ,dliren 'eiyrn jezn zxkip ezaygn'y xaeq opgei iaxy
opgei iaxl did heyt ok` :`xnbd zvxzn .jka wtzqn `ed o`k
opgei iax laiw oky ,dliren 'eiyrn jezn zxkip ezaygn'y

e ,eizeaxn,déì àéòaéî à÷ éëäs` ezaygn dliren m`d ¨¦¨¦©§¨¥
nàúééøBàcjenql yi lwdl ohwd zaygn lirezy ote`a s`e §©§¨

,dilrBàn `l` dliren dpi`y,ïðaøcz` aiygdl exingdy §©¨¨
elawiy ef daygna zexitd z` xiykdl oebke ,ohwd zaygn
dnda jileny ote`a oebke ,lwdl `edy mewna `l j` ,d`neh
myl dpeeka hgeyk ezaygn lirez `l ,dhgyl oetvl mexcn

.dler
éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áøz`e opgei iax ly ewitq z` dpy - ©©§¨©¦§¨©§¥¨¦

,xg` ote`a ,in` iaxl `a` xa `iig iax oia mixacd jldnøîà̈©
Bì ïéà Bà äNòî Bì Lé ïè÷ ,ïðçBé éaø éòa ,àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨¥©¦¨¨¨¨¥©£¤¥

äNòîxn` s`e ,ezaygn lr gikend dyrn ohwd dyr m` - ©£¤

oetvl mexcd on dler `iady oebke ,ok zrc lr dyery yexita
yi m`d ,oetva `l` dxiyk dlerd oi`y meyn ok dyery xn`e

zaygn z` aiygdl.`l e` 'dpeek'k df ote`a ohwd
énà éaø déì øîà,`a` xa `iig iaxldéì éòaéúåopgei iaxl ¨©¥©¦©¦§¦¨¥¥

äáLçîm` ,ezaygn lr gikend dyrn dyriy `ll cala ©§¨¨
xn`e ohwd dhgye ,oetva dcnr xaky dlera oebke ,ohwa dliren

`l` .'dler myl' dhgeyyäáLçî àðL éàîdyrn `la cala ©§¨©§¨¨
,gikend,déì àéòaéî à÷ àìcdn rciy meyn gxkdaïéà' ,ïðúc §Ÿ¨¦©§¨¥¦§©¥

,'äáLçî ïäìa s` ok m`eïðúc ,déì éòaéz àì énð äNòîdze`a ¨¤©§¨¨©£¤©¦Ÿ¦¨¥¥¦§©
,dpyn.'äNòî ïäì Lé'¥¨¤©£¤

mdl yiy da xn`py ef dpyn opgei iax rci ok` ,`iig iax el aiyd
`l` ,dyrndéì àéòaéî à÷ éëäs` liren ohwd dyrn m`d ¨¦¨¦©§¨¥

n,àúééøBàcoaxwd z` xiykdl oebke ,lwdl mb jk lr jenql yie §©§¨
,dler myl milral dlriyBà`l` ezaygn dliren oi`y

n,ïðaøciabl oebke ,ezaygn z` aiygdl opax eyyg xingdl wxe §©¨¨
,dlerd z` xiykdle lwdl `l j` ,d`nehèéLôeiax hyte - ¨¦

mr mzaygn lr gikend dyrn miphwd eyr m` ,jk ewitql opgei
,mipeekzn md jkly yexita exn`y ,yxetn xeaic,äNòî ïäì Lé¥¨¤©£¤

mzaygn z` aiygdl lirene.àúééøBàcî eléôàålk eyr `l m`e ©£¦¦§©§¨
ly cala xeaica exn` `l` mzaygn lr gikend dyrnmd jk

,mipeekznäáLçî ïäì ïéàdpi` ef daygn -dlireneléôàå ¥¨¤©§¨¨©£¦
.ïðaøcîm`eåéNòî CBzî úøkéð BzáLçîyexita xn` `ly - ¦§©¨¨©§©§¦¤¤¦©£¨

,ef ezaygn lr gikend dyrn dyr j` oiekzn jklyàúééøBàcî¦§©§¨
Bì ïéàoebke lwdl s` jk lr jenql oi`e ,ef daygn dliren dpi` - ¥

j` ,dler myl oaxw xiykdlBì Lé ïðaøcîef daygn dliren - ¦§©¨¨¥
.d`neh oiprl oebke ,xingdl

zpeeka `dzy dkixv miycwd zhigyy jkl xewn d`ian `xnbd
:dhigyíéLã÷a ÷qòúîì ïépî ,àðeä áøî ìàeîL dépéî àòa§¨¦¥§¥¥©¨¦©¦§¦§©¥§¨¨¦

ìeñt àeäLoikqd diabdl oiekzpy oebke ,oikqa mc` wqrzp m` - ¤¨
miycw zndaa rbt eweqir jezae ,d`lde epnn ewxefl e` ,daebl
aiyd .dleqt ef dhigyy oipn ,dhigy myl oiekzpy `la ,dhgye

:`ped ax eløîàpLmiycw zhigya(d ` `xwie)ïa úà èçLå' ¤¤¡©§¨©¤¤
,'ø÷aä,yexcl yieì äèéçL àäzL,ø÷a ïa íLoiekziy epiidc ©¨¨¤§¥§¦¨§¥¤¨¨

.dndad z` hegyl
Bì øîàdyxc ,l`enyàéä eðéãéa Bæmicnel df weqtny izrci - ¨©§¨¥¦

did izwtzqdy dne ,oaxwd zhigya oiekzdl devnyákòìïépî §©¥¦©¦
.oaxwd leqt oiekzp `l m`y micnel okidn -øîà] (øîåì ãåîìú)¨©

déìsqep weqta xn`p ,[`ped ax(d hi my),'eäçaæz íëðöøì' ¥¦§Ÿ§¤¦§¨ª
dpeekdeeçBáæ íëzòãìxg`ne .zrcae dpeeka didz dhigydy - §©§§¤§

lqtp ok dyr `l m`e ,xacd akrny gken weqta df oic ltkpy
.oaxwd

äðùî

:ieb zhigy oic z` zcnln dpyndíéáëBk ãáBò úèéçL,m` s` §¦©¥¨¦
dhigy dpi` ,ezhigy z` mi`ex mixg`y dzkldk ziyrpy reci

`id ixde ,dil`n dznk zaygpeàOîa dànèîe ,äìáð. §¥¨§©§¨§©¨

àøîâ

xeqi` :`xnbd zwiicnïéà ,äìáðdxeq`e ,ef dnda lr yi ok` ± §¥¨¥
j` ,dlik`aàì äàðä øeqéà.dpnn zepdl xzene ,dxeq`ïàî ¦£¨¨Ÿ©

àðz.dpynd dzpyp mi`pzdn in zrck -éaøa àéiç éaø øîà ¨¨¨©©¦¦¨§©¦
,øæòéìà éaøk àìc ,ïðçBé éaø øîà àaàmiwlegd opax zrck `l` ©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¡¦¤¤

,eilréàckøæòéìà éaø,`idøîàäonwl dpyna(:gl)l`xyi s`y , §¦©¦¡¦¤¤¨¨©
y itl ,d`pda dndad dxeq` ixkpd jxevl hgeyyúáLçî íúñ§¨©§¤¤

íéáëBk ãáBòezhigya,íéáëBk úãBáòìmiakek zcearl hgeyde ¥¨¦©£©¨¦
iax zrcle ,'dxf dcear zaexwz' oick d`pda dndad zxq`p
dze` ehgy `ly s` dndad z` zxqe` milrad zaygn xfril`
zcearl ezaygn mzq ,envr ixkpd hgy xy`k oky lke ,mnvra
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המשך בעמוד קעד

oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äáùçî ïäì ïéàåe` ,cenl dilr aiyge didy enk feb` ztilwl `vn oebk Ð

odilr ayg zrc oa m`e .ilk myl dyrn da dyr `ly `l` da ccn elit`

.daygna oz`neh icil oicxei milkd lk :(h"n d"kt milk) opzc ,daygna oi`nh

äéì àéòáî à÷ àì àãéøâ äáùçî.`d dil rinyc Ðêåúî úøëéð åúáùçî
åéùòîep` oi` la` ,epipir ze`x itl Ð

.ef daygn myl df dyrn dyr m` oircei

ïåôöì äåéúàåip` jk my lr :xn` `le Ð

.mexca dxyk dpi`y itl ,myl dkilenåà ¨

äéì éîøúéà àìã àåä íå÷î àîìã`l Ð

.oey`xd mewn eipira d`xpäîéðëä éðôî
idze" enk ,miycre miletay y"pevek* Ð

.(g zeny) "mpkdïúåé éëá ïðéà`lc Ð

xykd ded `le ,lh i`da dil `gip

uxy mda rbi m` oz`neh icil ocixedl

ik"c `inec "ozei ik" opirac ,onf xg`l

.dil `gipc ,"oziêëì ïéåëúð íàåoia Ð

mcew ,o`kn xg`l oiae d`lrd zrya

.mdilrn lhd abpiyïúåé éëá ïä éøäÐ

`rivn `aa] izixg` `zkeca opixn` ikdc

od ixd Ð gnye ,odilr lhd edcer :[`,ak

,okl mcew oiekzp `ly it lr s`e ,ozei ika

.gny d`xyk `l`äèåù ùøç íåìòä
ïè÷å.dnipkd iptn Ðïéåëúðù éô ìò óà
êëì.mdilr lhd cxiy xg`l Ðéëá ïðéà
ïúåéxykde ,daygn mzaygn oi`y Ð

e`l diilrc dyrn i`de .ielz daygna

.melrd dnipkd iptnc ,`ed dyrnåðù àì
.dpeek `ied `l epeekzp elit`c Ðàìà

ïäá êôéä àìùlhd cxiy xg`l Ð

cvn mdilr letiy ick ,df cvn mdilr

.xg`ïäá êôéä ìáà,oigiken eiyrnc Ð

li`ed ,ezaygn yxit `ly it lr s`

."ozei ik"a od ixd Ð jkl ezrcy xkipe

`l Ð dyrn zrya ezaygn yxitya i`c

`icda `dc ,opireny`l opgei iax jixhvi`

.dyrn odl yic opzàéòáéî à÷ éëä
ïðáøã åà àúééøåàãopixn`c `d Ð

jezn zxkip ezaygnc izeaxn izrnye

eiyrnzrya dyxit eli`k daygn `ied

.dyrnàéä àúééøåàãdlr opiknqe Ð

`iada lirlc oiira oebk ,`lewl elit`

.ixykne oetvl mexcn dlerïðáøã åàÐ

opax xen`c `ed `nlra `xnege ,`id

,xykd iedip oda jtid ike ,dyrn iedip

dler iabe .dyrn ied `l `ziixe`cn la`

exn` `ly ,ok exn` `l `ed `lewc

,dxez ixacn lwdl mdixac minkg

zeyrle xingdl `l` ,oixwer e`vnpc

.biiqäùòî ïäì ùézrc lry eyxite ozaygn lr giken dyrn eyr m` Ð

dl leqt mexcy iptny yxite oetvl dler `iady ,lirl opiyxtcke ,miyer ok

.oetvl d`ian `edäáùçî äéì éòáéúådhigy Ð.dler myl yxite ,`zcixb

.zeey zehigyd lky ,`ed daygnd lr giken dyrn e`l dhigyeà÷ éëä
äéì àéòáéîmdl yi :oenxe oel` zwiwg iab (e"hn f"it milk) opzc `d Ð

.dyrnàéä àúééøåàã.opixykne ,dler zhigy iab dlr opiknqe Ðàåä ïðáøã àîìã åà`lewc dler iab la` ,`nhil ilk dieeyl opax xeng`c `ed `xnege Ð

.`l `edåì ùé ïðáøãî.oxiykdc mda jtid iab ,`xnegle Ðåì ïéà àúééøåàãî.dlr opiknq `l dlerc `ziinw oiira iabe Ðìåñô àåäù íéùã÷á ÷ñòúîì ïéðîÐ

,xyk Ð `nlra dhigy meyl oiekzp la` .dhigy meyl oiekzp `ly ,miycwa hgye ewxefl e` ediabdl oikqa wqrzn oebk .miycwa leqty wqrznl oipn ,xnelk`l`

.daeg myl milral dlr `lyàéä åðéãéá åæleqt `di oiekzp `l m`y oipn ,akrl izl`y ip`e ,oiekzdl devny micnl ep` o`kne ,rcei iziid df `xwn Ðíëðåöøì ?
åäåçáæú.akrl aezkd eilr dpy Ðäðùîéøëð úèéçù.eze` oi`ex mixg`e dzkldk elit` Ðàùîá äàîèîå.`hiyt jixt `xnba Ðàøîâøîà àäonwl Ð

.dxf dcearl ieb zaygn mzqy ,d`pda dxeq` Ð ieb jxevl l`xyi dhgy elit`c (a,gl oileg) "hgeyd"aäãåáòì ïéîã àä äìáð éøëð úèéçù éëä éðúî éîà éáø
äøæ`l `l` ,xfril` iaxk `lc oizipzn i`cec ,`iig iaxc` bilt `l in` iaxe .`ziixac `pzl ireiqle ,dpin wiic ikd oizipznc `iwec jde .ixiin `w l`xyi oina Ð

.d`pda zxzen dpin rny Ð dlap dil ixwcnc ,dl opirny `linnc ,wcinl dil jixhv`ïðáø åðúã àäì àðéðú`iwec dil riiqncn ,`ziixak `zkldc dpin rnye Ð

.oizipzncïéî úèéçù:epipy mirxf xcqa .mixfnn eipae milah eizexit :xn`wcn ,`niiw l`xyia `din oizipzn `de .iebc oky lke ,l`xyic Ð,xfril` iax did xne`

.(i dpyn ipiny wxt) ziriay zkqna xifg xyak izek ztåéøôñ.oin oazky miaezke mi`iap dxez Ðïéîñå÷ éøôñëinp ikde .eazk dxf dcear mylc lrad i`iap Ð

.sxyi Ð oin eazky dxez xtq :(a,dn) oihib zkqna opixn`
åéðá
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yxg melrd onz opipzc ,ozaygn lr odly dyrn gikeie :jixt ,'ek ohwe dhey yxg

:dnexz oznexz oi`c i`xwn yixc `ibeq zlgzac ?dywn dn :dniz zvwe !'ek ohwe dhey

xy`" ,ohwl hxt Ð "yi` lk z`n" ,iebl hxt Ð "dnexz il egwie l`xyi ipa l` xac"

`nye !(ohwe) dhey yxgl hxt Ð "epacimkl aygpe" :my uxzne `id `nlra `zknq`

dyrn oi` daygn ea aezky z` Ð "mkznexz

daygn ea aezk oi`ye ,ezaygn lr giken ely

oeik :yexit .ezaygn lr giken ely dyrn Ð

Ð daygn el oi` ohwe ,daygna dnexz xwiry

.ezaygn lr dyrnd gikeiy `xazqn `l

oihib ixde :l`enyc inew iqei iax jixt xcde

giken ely dyrn oi`e ,daygn ea aezk oi`y

z` aezkl oixyk lkd :`pipzc ,ezaygn lr

:`ped ax xn`e ,ohwe dhey yxg elit`e hbd

df onz :uxzn !'ek eiab lr cner gwt yiy `ede

.mxezd `ede ayegd `ed `kd ,yxbn dfe azek

,dnexz` hbn uxzl `ay wgvi epiaxl dnize

ohwc `idd` hbn dywd `l` ,dywd `l dfne

wcwcl epl yi inlyexi `lae ,dyrn el yi

gikedl dyrn el yi ohwc oeikc ,elld mixaca

lecb `la lirei inp hb oiprl Ð ezaygn lr

cner lecba lirei inp dnexzle) eiab lr cner

!(eiab lr

àòádidy rnyn Ð `ped axn l`eny dipin

oihib yixa oke .`ped axn ohw l`eny

iazi eed (a,fh oikxr) "oikxra yi" wxtae (`,d)

rnyn ,l`eny inw ax xa `iige `ped ax

oihibc `nw wxtae .eax iptl ayeid cinlzk

dinxi iaxe ,dinxi iax inw `ped ax aizi :(a,`i)

:(`,bk) dcpa gkenck ,ded `xif iax ly exiag

o`k cr 'ek `xif iaxn dinxi iax dipin `ra

.jgb `le jegib icil `xif iaxl dinxi iax e`iad

hinzyn dedc ,dcedi ax ly ecinlz `xif iaxe

dcedi axe ,l`xyic `rx`l wqinl dipin

dinxi iax `xew dide ,l`enye ax ly ecinlz

ixzc :xnel yie !(a,`i oihib) "iwcxc" `ped axl

lr (a,fh) oikxrc `edd edine .eed `ped ax

.mzd gkenck ,ded ax ly ecinlz jgxk

ïéðîyxit Ð leqt `edy miycwa wqrznl

wexfle ediabdl oikqa wqrzn :qxhpewa

leqt oilega elit` `peeb i`dkac :dywe .eze`

dvrpl oebk ,dkizgl oiekzn elit` ,opaxl

cr (`,`l oileg) ipy wxta gkenck .lzeka

wqrzn i`dc ,d`xpe !oipniq zkizgl oiekziy

`le mipniq zkizgl oiekznc epiid miycwa

cere .leqt miycwae xyk oilegac ,dgiaf myl

`edy xeaqy miycw ly oebk ,xg` wqrzn yi

opixn`ck ,wqrzn mrhn leqtc ,ehgye oileg

meync (a,en) "i`ny zia" wxt seqa migafa

.`wtp "xwad oa z` hgye"n ediiexze .dleqt oilegåúéôiaxc iwxita Ð izek zt

ylya oze` ecip wcvedi oa ryedie l`izl`y oa laaexfe `xfrc yi (gl wxt) xfril`

mielde oirwez eide ,dxez ixtq ze`n ylyae zewepiz ze`n ylyae mipdk ze`n

.xifg xya lke` eli`k izek zt lke`d lk ,exn` o`kn :da miniiqne .mixxeyn
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oileg(ycew zay meil)

ïäì ïéàåmiphwl -äáLçîm` oebke ,gikend dyrn `la cala §¥¨¤©§¨¨
,dcicnl da ynzydl dilr ayge ,dwix feb` ztilw wepizd `vn
zeidl dpiwzdl dyrn dteba dyr `ly oeik ,da ccn m` s` e`

.d`neh zlawn dpi`e dliren ezaygn oi` ,ilke leaiw zia
déì øîàa ok` ,in` iaxl `a` xa `iig iaxàúãéøb äáLçî ¨©¥©§¨¨§¥§¨
,[dcal-]déì àéòaéî à÷ àìxen`ky ,dliren m`d opgei iaxl Ÿ¨¦©§¨¥

,'daygn' miphwl oi`déì àéòaéî à÷ ékote`a `ed ,opgei iaxl ¦¨¦©§¨¥
yåéNòî CBzî úøkéð BzáLçîlre yexita z`f xn` `ly `l` ©£©§¦¤¤¦©£¨

e ,dxexa dgked ef oi` okàîéé÷ äåäc ïBâë[zcner dzidy-]dadn §©£¨©§¨
l dycwedyíBøca äìBò,oetva dzhigy mewny cera ,dxfrd ly ¨©¨

deéúàåohwd d`iade -ïBôöa,dxfrddèçLexn` `l j` ,my §©§©¦§§¨¨
,jk myl dkilenyéàî'dpeek'l df ote`a ezaygn zaygp m`d - ©

`ny ,`l e`àééúàãî[d`iady dnn]dì ïéekéà ,dèçLe ïBôva ¦§©§¨©¨§¨¨¦©¥¨
zxkip ezaygn ixde ,`ed dler myl ezhigya oiekzpy itl i`ce -

,'dpeek' daeyge eiyrn jeznàîìéc Bàgiken df dyrn oi` ¦§¨
y itl myl d`iady dny xyt`y ,dler myl ezpeekyàeä íB÷î̈

déì énøúéà àìcdf ote`e .inexcd cva iept mewn el d`xp `l - §Ÿ¦§©¥¥
lr gikend xenb dyrn ohwd dyery zxacnd dpyna x`ean epi`
,ilk zeyrl mzwiwga md mipeekzny mixne` md ixdy ,ezaygn

.'dpeek'k ezaygn oi`y xnel yi xne` epi`y ote`a j`
:`xnbd dywnénð àäxak ,df ote` s` -àãç ïðçBé éaø døîà ¨©¦£¨¨©¦¨¨£¨

àðîéædn lr ,[zg` mrt-]ïðúcoixiykn zkqna(`"n e"t)oic iabl ¦§¨¦§©
,d`neh lawl lke`d zxykdâbì åéúBøét äìònäjka ezpeeke ©©£¤¥¨©©

dzidäîéðkä éðtî,miyezid mdn e`viy ick -,ìè íäéìò ãøéå ¦§¥©§¦¨§¨©£¥¤©
lawl zexitd z` mixiyknd oiwynd zrayn cg` `ed lhdy s`

nehdf ote`a mewn lkn ,d`'ïzeé éë'a ïðéàzexitd exyked `l - ¥¨§¦©
weqtd oeylke ,d`neh lawl(gl `i `xwie)ltpe rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©§¨©

cxiy utg iptn bbl mlrd `ly itl ,'mkl `Ed `nh eilr mzlaPn¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤
lra xy`k `l` d`neh lawl mixykp zexitd oi`e ,mdilr lhd

.mind zpizpa dvexe utg zexitdCëì ïéekúð íàåmdilr cxiy §¦¦§©¥§¨
,bbl zexitd z` dlrd xaky xg`l df did m` s` ,lhdïä éøä£¥¥

'ïzeé éë'a.d`neh lawl lhd ici lr mixykp zexitd - §¦©
m`eíeìòäbblïè÷å äèBL Løçilra eid mdy ,dnipkd iptn ¤¡¥¥¤§¨¨

,zexitdeðåekúpL ét ìò óà,bbl melrdy xg`lCëìcxiy - ©©¦¤¦§©§§¨
mewn lkn ,zexitd lr lhd cxiy e`xyk egnyy ,mdilr lhdïðéà¥¨

,'ïzeé éë'a,d`neh lawl exyked `l ,xnelkïäì LiL éðtî- §¦©¦§¥¤¥¨¤
ohwe dhey yxgl,äáLçî ïäì ïéàå ,äNòîy dny oeikezexitd ©£¤§¥¨¤©§¨¨

,mdilr lhd cxiy mvtge mzaygna ielz d`neh lawl mixykp
.jkl dliren mzaygn oi`

ïðçBé éaø øîàå,dpynd ixac lreðL àìohwd zaygn oi`y §¨©©¦¨¨Ÿ¨
,dlirenàlàote`aCtéä àlLohwdïäacxiy xg`l ,zexita - ¤¨¤Ÿ¦¥¨¤

,lhd mdilrìáà,mdilr lhd cxiy xg` m`ïäa Ctéäcxiy ick £¨¦¥¨¤
,xg`d mciva s` lhd mdilr,'ïzeé éë'a äæ éøäzxkipy itl £¥¤§¦©

x`eane .mdilr cxeiy lha `ed gnye utgy df dyrna ezaygn
recne ,dliren 'eiyrn jezn zxkip ezaygn'y xaeq opgei iaxy
opgei iaxl did heyt ok` :`xnbd zvxzn .jka wtzqn `ed o`k
opgei iax laiw oky ,dliren 'eiyrn jezn zxkip ezaygn'y

e ,eizeaxn,déì àéòaéî à÷ éëäs` ezaygn dliren m`d ¨¦¨¦©§¨¥
nàúééøBàcjenql yi lwdl ohwd zaygn lirezy ote`a s`e §©§¨

,dilrBàn `l` dliren dpi`y,ïðaøcz` aiygdl exingdy §©¨¨
elawiy ef daygna zexitd z` xiykdl oebke ,ohwd zaygn
dnda jileny ote`a oebke ,lwdl `edy mewna `l j` ,d`neh
myl dpeeka hgeyk ezaygn lirez `l ,dhgyl oetvl mexcn

.dler
éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áøz`e opgei iax ly ewitq z` dpy - ©©§¨©¦§¨©§¥¨¦

,xg` ote`a ,in` iaxl `a` xa `iig iax oia mixacd jldnøîà̈©
Bì ïéà Bà äNòî Bì Lé ïè÷ ,ïðçBé éaø éòa ,àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨¥©¦¨¨¨¨¥©£¤¥

äNòîxn` s`e ,ezaygn lr gikend dyrn ohwd dyr m` - ©£¤

oetvl mexcd on dler `iady oebke ,ok zrc lr dyery yexita
yi m`d ,oetva `l` dxiyk dlerd oi`y meyn ok dyery xn`e

zaygn z` aiygdl.`l e` 'dpeek'k df ote`a ohwd
énà éaø déì øîà,`a` xa `iig iaxldéì éòaéúåopgei iaxl ¨©¥©¦©¦§¦¨¥¥

äáLçîm` ,ezaygn lr gikend dyrn dyriy `ll cala ©§¨¨
xn`e ohwd dhgye ,oetva dcnr xaky dlera oebke ,ohwa dliren

`l` .'dler myl' dhgeyyäáLçî àðL éàîdyrn `la cala ©§¨©§¨¨
,gikend,déì àéòaéî à÷ àìcdn rciy meyn gxkdaïéà' ,ïðúc §Ÿ¨¦©§¨¥¦§©¥

,'äáLçî ïäìa s` ok m`eïðúc ,déì éòaéz àì énð äNòîdze`a ¨¤©§¨¨©£¤©¦Ÿ¦¨¥¥¦§©
,dpyn.'äNòî ïäì Lé'¥¨¤©£¤

mdl yiy da xn`py ef dpyn opgei iax rci ok` ,`iig iax el aiyd
`l` ,dyrndéì àéòaéî à÷ éëäs` liren ohwd dyrn m`d ¨¦¨¦©§¨¥

n,àúééøBàcoaxwd z` xiykdl oebke ,lwdl mb jk lr jenql yie §©§¨
,dler myl milral dlriyBà`l` ezaygn dliren oi`y

n,ïðaøciabl oebke ,ezaygn z` aiygdl opax eyyg xingdl wxe §©¨¨
,dlerd z` xiykdle lwdl `l j` ,d`nehèéLôeiax hyte - ¨¦

mr mzaygn lr gikend dyrn miphwd eyr m` ,jk ewitql opgei
,mipeekzn md jkly yexita exn`y ,yxetn xeaic,äNòî ïäì Lé¥¨¤©£¤

mzaygn z` aiygdl lirene.àúééøBàcî eléôàålk eyr `l m`e ©£¦¦§©§¨
ly cala xeaica exn` `l` mzaygn lr gikend dyrnmd jk

,mipeekznäáLçî ïäì ïéàdpi` ef daygn -dlireneléôàå ¥¨¤©§¨¨©£¦
.ïðaøcîm`eåéNòî CBzî úøkéð BzáLçîyexita xn` `ly - ¦§©¨¨©§©§¦¤¤¦©£¨

,ef ezaygn lr gikend dyrn dyr j` oiekzn jklyàúééøBàcî¦§©§¨
Bì ïéàoebke lwdl s` jk lr jenql oi`e ,ef daygn dliren dpi` - ¥

j` ,dler myl oaxw xiykdlBì Lé ïðaøcîef daygn dliren - ¦§©¨¨¥
.d`neh oiprl oebke ,xingdl

zpeeka `dzy dkixv miycwd zhigyy jkl xewn d`ian `xnbd
:dhigyíéLã÷a ÷qòúîì ïépî ,àðeä áøî ìàeîL dépéî àòa§¨¦¥§¥¥©¨¦©¦§¦§©¥§¨¨¦

ìeñt àeäLoikqd diabdl oiekzpy oebke ,oikqa mc` wqrzp m` - ¤¨
miycw zndaa rbt eweqir jezae ,d`lde epnn ewxefl e` ,daebl
aiyd .dleqt ef dhigyy oipn ,dhigy myl oiekzpy `la ,dhgye

:`ped ax eløîàpLmiycw zhigya(d ` `xwie)ïa úà èçLå' ¤¤¡©§¨©¤¤
,'ø÷aä,yexcl yieì äèéçL àäzL,ø÷a ïa íLoiekziy epiidc ©¨¨¤§¥§¦¨§¥¤¨¨

.dndad z` hegyl
Bì øîàdyxc ,l`enyàéä eðéãéa Bæmicnel df weqtny izrci - ¨©§¨¥¦

did izwtzqdy dne ,oaxwd zhigya oiekzdl devnyákòìïépî §©¥¦©¦
.oaxwd leqt oiekzp `l m`y micnel okidn -øîà] (øîåì ãåîìú)¨©

déìsqep weqta xn`p ,[`ped ax(d hi my),'eäçaæz íëðöøì' ¥¦§Ÿ§¤¦§¨ª
dpeekdeeçBáæ íëzòãìxg`ne .zrcae dpeeka didz dhigydy - §©§§¤§

lqtp ok dyr `l m`e ,xacd akrny gken weqta df oic ltkpy
.oaxwd

äðùî

:ieb zhigy oic z` zcnln dpyndíéáëBk ãáBò úèéçL,m` s` §¦©¥¨¦
dhigy dpi` ,ezhigy z` mi`ex mixg`y dzkldk ziyrpy reci

`id ixde ,dil`n dznk zaygpeàOîa dànèîe ,äìáð. §¥¨§©§¨§©¨

àøîâ

xeqi` :`xnbd zwiicnïéà ,äìáðdxeq`e ,ef dnda lr yi ok` ± §¥¨¥
j` ,dlik`aàì äàðä øeqéà.dpnn zepdl xzene ,dxeq`ïàî ¦£¨¨Ÿ©

àðz.dpynd dzpyp mi`pzdn in zrck -éaøa àéiç éaø øîà ¨¨¨©©¦¦¨§©¦
,øæòéìà éaøk àìc ,ïðçBé éaø øîà àaàmiwlegd opax zrck `l` ©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¡¦¤¤

,eilréàckøæòéìà éaø,`idøîàäonwl dpyna(:gl)l`xyi s`y , §¦©¦¡¦¤¤¨¨©
y itl ,d`pda dndad dxeq` ixkpd jxevl hgeyyúáLçî íúñ§¨©§¤¤

íéáëBk ãáBòezhigya,íéáëBk úãBáòìmiakek zcearl hgeyde ¥¨¦©£©¨¦
iax zrcle ,'dxf dcear zaexwz' oick d`pda dndad zxq`p
dze` ehgy `ly s` dndad z` zxqe` milrad zaygn xfril`
zcearl ezaygn mzq ,envr ixkpd hgy xy`k oky lke ,mnvra
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oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äáùçî ïäì ïéàåe` ,cenl dilr aiyge didy enk feb` ztilwl `vn oebk Ð

odilr ayg zrc oa m`e .ilk myl dyrn da dyr `ly `l` da ccn elit`

.daygna oz`neh icil oicxei milkd lk :(h"n d"kt milk) opzc ,daygna oi`nh

äéì àéòáî à÷ àì àãéøâ äáùçî.`d dil rinyc Ðêåúî úøëéð åúáùçî
åéùòîep` oi` la` ,epipir ze`x itl Ð

.ef daygn myl df dyrn dyr m` oircei

ïåôöì äåéúàåip` jk my lr :xn` `le Ð

.mexca dxyk dpi`y itl ,myl dkilenåà ¨

äéì éîøúéà àìã àåä íå÷î àîìã`l Ð

.oey`xd mewn eipira d`xpäîéðëä éðôî
idze" enk ,miycre miletay y"pevek* Ð

.(g zeny) "mpkdïúåé éëá ïðéà`lc Ð

xykd ded `le ,lh i`da dil `gip

uxy mda rbi m` oz`neh icil ocixedl

ik"c `inec "ozei ik" opirac ,onf xg`l

.dil `gipc ,"oziêëì ïéåëúð íàåoia Ð

mcew ,o`kn xg`l oiae d`lrd zrya

.mdilrn lhd abpiyïúåé éëá ïä éøäÐ

`rivn `aa] izixg` `zkeca opixn` ikdc

od ixd Ð gnye ,odilr lhd edcer :[`,ak

,okl mcew oiekzp `ly it lr s`e ,ozei ika

.gny d`xyk `l`äèåù ùøç íåìòä
ïè÷å.dnipkd iptn Ðïéåëúðù éô ìò óà
êëì.mdilr lhd cxiy xg`l Ðéëá ïðéà
ïúåéxykde ,daygn mzaygn oi`y Ð

e`l diilrc dyrn i`de .ielz daygna

.melrd dnipkd iptnc ,`ed dyrnåðù àì
.dpeek `ied `l epeekzp elit`c Ðàìà

ïäá êôéä àìùlhd cxiy xg`l Ð

cvn mdilr letiy ick ,df cvn mdilr

.xg`ïäá êôéä ìáà,oigiken eiyrnc Ð

li`ed ,ezaygn yxit `ly it lr s`

."ozei ik"a od ixd Ð jkl ezrcy xkipe

`l Ð dyrn zrya ezaygn yxitya i`c

`icda `dc ,opireny`l opgei iax jixhvi`

.dyrn odl yic opzàéòáéî à÷ éëä
ïðáøã åà àúééøåàãopixn`c `d Ð

jezn zxkip ezaygnc izeaxn izrnye

eiyrnzrya dyxit eli`k daygn `ied

.dyrnàéä àúééøåàãdlr opiknqe Ð

`iada lirlc oiira oebk ,`lewl elit`

.ixykne oetvl mexcn dlerïðáøã åàÐ

opax xen`c `ed `nlra `xnege ,`id

,xykd iedip oda jtid ike ,dyrn iedip

dler iabe .dyrn ied `l `ziixe`cn la`

exn` `ly ,ok exn` `l `ed `lewc

,dxez ixacn lwdl mdixac minkg

zeyrle xingdl `l` ,oixwer e`vnpc

.biiqäùòî ïäì ùézrc lry eyxite ozaygn lr giken dyrn eyr m` Ð

dl leqt mexcy iptny yxite oetvl dler `iady ,lirl opiyxtcke ,miyer ok

.oetvl d`ian `edäáùçî äéì éòáéúådhigy Ð.dler myl yxite ,`zcixb

.zeey zehigyd lky ,`ed daygnd lr giken dyrn e`l dhigyeà÷ éëä
äéì àéòáéîmdl yi :oenxe oel` zwiwg iab (e"hn f"it milk) opzc `d Ð

.dyrnàéä àúééøåàã.opixykne ,dler zhigy iab dlr opiknqe Ðàåä ïðáøã àîìã åà`lewc dler iab la` ,`nhil ilk dieeyl opax xeng`c `ed `xnege Ð

.`l `edåì ùé ïðáøãî.oxiykdc mda jtid iab ,`xnegle Ðåì ïéà àúééøåàãî.dlr opiknq `l dlerc `ziinw oiira iabe Ðìåñô àåäù íéùã÷á ÷ñòúîì ïéðîÐ

,xyk Ð `nlra dhigy meyl oiekzp la` .dhigy meyl oiekzp `ly ,miycwa hgye ewxefl e` ediabdl oikqa wqrzn oebk .miycwa leqty wqrznl oipn ,xnelk`l`

.daeg myl milral dlr `lyàéä åðéãéá åæleqt `di oiekzp `l m`y oipn ,akrl izl`y ip`e ,oiekzdl devny micnl ep` o`kne ,rcei iziid df `xwn Ðíëðåöøì ?
åäåçáæú.akrl aezkd eilr dpy Ðäðùîéøëð úèéçù.eze` oi`ex mixg`e dzkldk elit` Ðàùîá äàîèîå.`hiyt jixt `xnba Ðàøîâøîà àäonwl Ð

.dxf dcearl ieb zaygn mzqy ,d`pda dxeq` Ð ieb jxevl l`xyi dhgy elit`c (a,gl oileg) "hgeyd"aäãåáòì ïéîã àä äìáð éøëð úèéçù éëä éðúî éîà éáø
äøæ`l `l` ,xfril` iaxk `lc oizipzn i`cec ,`iig iaxc` bilt `l in` iaxe .`ziixac `pzl ireiqle ,dpin wiic ikd oizipznc `iwec jde .ixiin `w l`xyi oina Ð

.d`pda zxzen dpin rny Ð dlap dil ixwcnc ,dl opirny `linnc ,wcinl dil jixhv`ïðáø åðúã àäì àðéðú`iwec dil riiqncn ,`ziixak `zkldc dpin rnye Ð

.oizipzncïéî úèéçù:epipy mirxf xcqa .mixfnn eipae milah eizexit :xn`wcn ,`niiw l`xyia `din oizipzn `de .iebc oky lke ,l`xyic Ð,xfril` iax did xne`

.(i dpyn ipiny wxt) ziriay zkqna xifg xyak izek ztåéøôñ.oin oazky miaezke mi`iap dxez Ðïéîñå÷ éøôñëinp ikde .eazk dxf dcear mylc lrad i`iap Ð

.sxyi Ð oin eazky dxez xtq :(a,dn) oihib zkqna opixn`
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yxg melrd onz opipzc ,ozaygn lr odly dyrn gikeie :jixt ,'ek ohwe dhey yxg

:dnexz oznexz oi`c i`xwn yixc `ibeq zlgzac ?dywn dn :dniz zvwe !'ek ohwe dhey

xy`" ,ohwl hxt Ð "yi` lk z`n" ,iebl hxt Ð "dnexz il egwie l`xyi ipa l` xac"

`nye !(ohwe) dhey yxgl hxt Ð "epacimkl aygpe" :my uxzne `id `nlra `zknq`

dyrn oi` daygn ea aezky z` Ð "mkznexz

daygn ea aezk oi`ye ,ezaygn lr giken ely

oeik :yexit .ezaygn lr giken ely dyrn Ð

Ð daygn el oi` ohwe ,daygna dnexz xwiry

.ezaygn lr dyrnd gikeiy `xazqn `l

oihib ixde :l`enyc inew iqei iax jixt xcde

giken ely dyrn oi`e ,daygn ea aezk oi`y

z` aezkl oixyk lkd :`pipzc ,ezaygn lr

:`ped ax xn`e ,ohwe dhey yxg elit`e hbd

df onz :uxzn !'ek eiab lr cner gwt yiy `ede

.mxezd `ede ayegd `ed `kd ,yxbn dfe azek

,dnexz` hbn uxzl `ay wgvi epiaxl dnize

ohwc `idd` hbn dywd `l` ,dywd `l dfne

wcwcl epl yi inlyexi `lae ,dyrn el yi

gikedl dyrn el yi ohwc oeikc ,elld mixaca

lecb `la lirei inp hb oiprl Ð ezaygn lr

cner lecba lirei inp dnexzle) eiab lr cner

!(eiab lr

àòádidy rnyn Ð `ped axn l`eny dipin

oihib yixa oke .`ped axn ohw l`eny

iazi eed (a,fh oikxr) "oikxra yi" wxtae (`,d)

rnyn ,l`eny inw ax xa `iige `ped ax

oihibc `nw wxtae .eax iptl ayeid cinlzk

dinxi iaxe ,dinxi iax inw `ped ax aizi :(a,`i)

:(`,bk) dcpa gkenck ,ded `xif iax ly exiag

o`k cr 'ek `xif iaxn dinxi iax dipin `ra

.jgb `le jegib icil `xif iaxl dinxi iax e`iad

hinzyn dedc ,dcedi ax ly ecinlz `xif iaxe

dcedi axe ,l`xyic `rx`l wqinl dipin

dinxi iax `xew dide ,l`enye ax ly ecinlz

ixzc :xnel yie !(a,`i oihib) "iwcxc" `ped axl

lr (a,fh) oikxrc `edd edine .eed `ped ax

.mzd gkenck ,ded ax ly ecinlz jgxk

ïéðîyxit Ð leqt `edy miycwa wqrznl

wexfle ediabdl oikqa wqrzn :qxhpewa

leqt oilega elit` `peeb i`dkac :dywe .eze`

dvrpl oebk ,dkizgl oiekzn elit` ,opaxl

cr (`,`l oileg) ipy wxta gkenck .lzeka

wqrzn i`dc ,d`xpe !oipniq zkizgl oiekziy

`le mipniq zkizgl oiekznc epiid miycwa

cere .leqt miycwae xyk oilegac ,dgiaf myl

`edy xeaqy miycw ly oebk ,xg` wqrzn yi

opixn`ck ,wqrzn mrhn leqtc ,ehgye oileg

meync (a,en) "i`ny zia" wxt seqa migafa

.`wtp "xwad oa z` hgye"n ediiexze .dleqt oilegåúéôiaxc iwxita Ð izek zt

ylya oze` ecip wcvedi oa ryedie l`izl`y oa laaexfe `xfrc yi (gl wxt) xfril`

mielde oirwez eide ,dxez ixtq ze`n ylyae zewepiz ze`n ylyae mipdk ze`n

.xifg xya lke` eli`k izek zt lke`d lk ,exn` o`kn :da miniiqne .mixxeyn
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à÷ àì àúãéøb äáLçî :déì øîà !äáLçî ïäì ïéàå§¥¨¤©£¨¨£©¥©£¨¨§¥¨¨¨¨
déì àéòaéî à÷ ék ;déì àéòaéî¯úøkéð BzáLçî ¦¨£¨¥¦¨¦¨£¨¥©£©§¦¤¤

deéúàå íBøca äìBò àîéé÷ äåäc ïBâk ,åéNòî CBzî¦©£¨§©£¨©§¨¨©¨§©§¨
èçLå ïBôva àééúàcî ?éàî ,dèçLe ïBôva¯ïéekéà ©¨§¨¨©¦§©§¨©¨§¨©¦©¥
.déì éîøúéà àìc àeä íB÷î àîìéc Bà ,dì¯éîð àä ¨¦§¨¨§¨¦§§¥¥¨©¦

åéúBøét äìònä :ïðúc !àðîéæ àãç ïðçBé éaø døîà£©¨©¦¨¨£¨¦§¨¦§©©©£¤¥¨
ìè íäéìò ãøéå äîéðkä éðtî âbì¯,"ïzeé éë"a ïðéà ©©¦§¥©§¦¨§¨©£¥¤©¥¨§¦©

Cëì ïéekúð íàå¯Løç íeìòä ;"ïzeé éë"a ïä éøä §¦¦§©¥§¨£¥¥§¦©¤¡¥¥
Cëì eðåekúpL ét ìò óà ,ïè÷å äèBL¯,"ïzeé éë"a ïðéà ¤§¨¨©©¦¤¦§©§§¨¥¨§¦©

éaø øîàå ;äáLçî ïäì ïéàå äNòî ïäì LiL éðtî¦§¥¤¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨§¨©©¦
ïäa Ctéä ìáà ,ïäa Ctéä àlL àlà eðL àì :ïðçBé¯ ¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦¥¨¤£¨¦¥¨¤

!"ïzeé éë"a äæ éøä¯àúééøBàc :déì àéòaéî à÷ éëä £¥¤§¦©¨¦¨¦¨£¨¥§©§¨
àéiç éaø øîà :éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áø ?ïðaøc Bà§©¨©©©§¨©¦§¨©§¥¨¦£©©¦¦¨
Bì ïéà Bà äNòî Bì Lé ïè÷ :ïðçBé éaø éòa ,àaà øa©©¨¨¥©¦¨¨¨¨¥©£¤¥
éàî !äáLçî déì éòaéúå :éîà éaø déì øîà ?äNòî©£¤£©¥©¦©¦§¦¨¥¥©£¨¨©

déì àéòaéî à÷ àìc äáLçî àðL¯ïäì ïéà :ïðúc §¨©£¨¨§¨¨¦¨£¨¥¦§©¥¨¤
déì éòaéz àì éîð äNòî ;äáLçî¯ïäì Lé :ïðúc ©£¨¨©£¤©¦¨¦¨¥¥¦§©¥¨¤

!äNòî¯?ïðaøc Bà àúééøBàc :déì àéòaéî à÷ éëä ©£¤¨¦¨¦¨£¨¥§©§¨§©¨©
äNòî ïäì Lé :èéLôe¯ïäì ïéà ,àúééøBàcî eléôàå ¨¥¥¨¤©£¤©£¦¦§©§¨¥¨¤

äáLçî¯,ïðaøcî eléôàåCBzî úøkéð BzáLçî ©£¨¨©£¦¦§©¨©©£©§¦¤¤¦
åéNòî¯dépéî àòa .Bì Lé ïðaøcî ,Bì ïéà àúééøBàcî ©£¨¦§©§¨¥¦§©¨©¥§¨¦¥

àeäL íéLã÷a ÷qòúnì ïépî :àðeä áøî ìàeîL§¥¥©¨¦©¦©¦§©¥§¨¨¦¤
"ø÷aä ïa úà èçLå" :øîàpL ?ìeñt¯äèéçL àäzL ¨¤¤¡©§¨©¤¤©¨¨¤§¥§¦¨

ì?ïépî ákòì ,àéä eðéãéa Bæ :Bì øîà .ø÷a ïa íL¯ §¥¤¨¨¨©§¨¥¦§©¥¦©¦
.eçBáæ íëzòãì ,"eäçaæz íëðBöøì" :øîBì ãeîìz©§©¦§§¤¦§¨ª§©§§¤§

äðùî.àOîa äànèîe ,äìáð éøëð úèéçLàøîâ §¦©¨§¦§¥¨§©§¨§©¨
äìáð¯äàðä øeqéà ,ïéà¯éaø øîà ?àpz ïàî ,àì §¥¨¦¦£¨¨¨©©¨£©©¦

,øæòéìà éaøk àìc :ïðçBé éaø øîà àaà éaøa àéiç¦¨§©¦©¨£©©¦¨¨§¨§©¦¡¦¤¤
øæòéìà éaø éàc¯äãBáòì éøëð úáLçî íúñ :øîàä §¦©¦¡¦¤¤¨¨©§¨©£¤¤¨§¦©£¨

àä ,äìáð éøëð úèéçL :éðú÷ éëä ,øîà éîà éaø .äøæ̈¨©¦©¦£©¨¦¨¨¥§¦©¨§¦§¥¨¨
ïéîc¯úèéçL :ïðaø eðúc àäì àðéðz .äøæ äãBáòì §¦©£¨¨¨¨¥¨§¨§¨©¨©§¦©
ïéî¯åéøôñ ,Cñð ïéé Bðéé ,éúek út Bzét ,äøæ äãBáòì ¦©£¨¨¨¦©¦¥¥¤¤§¨¨

óà :íéøîBà Léå ,ïéìáè åéúBøét ,ïéîñB÷ éøôñ¦§¥§¦¥¨§¨¦§¥§¦©
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oileg(ycew zay meil)

,ïéøæîî åéðayie ,zepfl dxiwtne ezy` lr citwn epi`y itl ¨¨©§¥¦
.xg` yi`n `l` epnn eclep `l `ny yeygl

:jkl yyg `ly `nw `pz zrc z` dxiaqn `xnbdàn÷ àpúå§©¨©¨
oind s`y meyn ,mixfnn mdy eipa lr yyg `ly `ziixaaBzLà¦§

ø÷ôî àì.zepfl Ÿ©§©
:in` iax ixaca oecl day `xnbdíéáëBk ãáBò úèéçL ,øî øîà̈©©§¦©¥¨¦

,äìáðxen`ke(`"ra)hgeyd oin zhigyk d`pda dxeq` dpi` §¥¨
:`xnbd dywn .miakek zcearlLeçéðå[yeygpe-]ànLixkpd §¥¤¨

àeä ïéîezhigy didze ,dl eizeaygn lke miakek zcearl wec`d ¦
:`xnbd zvxzn .d`pda dxeq`øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©

ïéà ,deáàmiievnïéðéî,dxf dceara miwec`déãáBò úBneàa £©¥¦¦§§¥
,íéáëBk.jkl yeygl oi` okle ¨¦

:`xnbd dywnàkéàc ïðéæç à÷ àäåmpyiy mi`ex ep` ixde - §¨¨£¦¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .dxf dcearl miwec`d mixkpàîéàixaca xen` - ¥¨

,ongp ax,ïéðéî íéáëBk éãáBò áBø ïéàdf ixkp `ny miyyeg oi`e ¥§¥¨¦¦¦
.`ed herindn

ongp ax :`xnbd zx`an,dì øáñàä ékdreny dze`k -øîàc ¨©¨¦¨§¨©
åàì õøàì äöeçaL íéøëð ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨§¦¤§¨¨¨¤¨

ïä íéáëBk úãBáò éãáBò,da mipin`ny jeznïäéúBáà âäðî àlà §¥£©¨¦¥¤¨¦§©£¥¤
,ïäéãéal`xyi ux`ay mixkpd s` jkle ,mdizea`n jka elbxedy ¦¥¤

mipeekzn eidiy jk lk da miwec` mpi` mewn lkn ,da mipin`ny
.dxf dcear myl mdiyrn lka

:df oipra ongp ax ly ztqep `xninøîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©
íéáëBk éãáBò úBneàa ïéðéî ïéà ,ïîçð áømipinl oin oic oi` - ©©§¨¥¦¦§§¥¨¦

:`xnbd zxxan .miakek icaeréàîì,df oic xn`p oipr dfi`l - §©
àîéìéà[xn`p m`-]yìäèéçLoick d`pda dxeq` dpi`y ,mdly ¦¥¨¦§¦¨

,zeywdl yi ,oin zhigyzøîà ìàøNéc ïéî úèéçL àzLä©§¨§¦©¦§¦§¨¥¨§©§
àøéñàoin zhigy ,d`pdaàéòaî íéáëBk éãáBòc[xnel jixv-] £¦¨§§¥¨¦¦©§¨

lke miakek zcearl wec` i`ce miakek caer oin ixde ,dxeq`y
zcearl ezhigy mzqy i`cee ,l`xyi oinn xzei dilr eizeaygn

.miakek
àlàongp ax zpeeky xn`pìy oicïéãéøBîick xeal mipind z` ¤¨§¦¦

dxf dceara exn`y enke ,my ezeniy(:ek)`l` epi` df oicy xnele ,
,zeywdl yi df xe`ia lr s` ,ixkp oina `le l`xyi oinaàzLä©§¨

mipin,ïéãéøBî ìàøNécmipinàéòaî íéáëBk éãáBòc.oicixeny §¦§¨¥¦¦§§¥¨¦¦©§¨
:`xnbd zx`anà,àîç øa àá÷eò áø øî`id ongp ax zpeek ¨©©§¨©¨¨

xzeny oiprl,ïaø÷ ïäî ìa÷ìmilawn oi`y l`xyi oink mpi`e §©¥¥¤¨§¨
,epnn oaxwàéðúc`iadl acpzny in iabl weqta xn`p ,`ziixaa §©§¨

oaxw(a ` `xwie)aixwi iM mc`' ,,'íkî'mkn' yexcl yie,íëlek àìå ¨¨¦©§¦¦¤§Ÿ§¤
,øîenä úà àéöBäìzaiza xn`p df herine,'íkî'wxy xnel §¦¤©¨¦¤

,íéáëBk éãáBòa àìå éz÷lç íëaxn`p `l xnen ly df heriny ¨¤¦©§¦§Ÿ§§¥¨¦
s`e ,mixnendn s` oaxw milawn mixkpdn j` ,l`xyia `l`

.mipindn
:`ziixad ixac lr dywn `xnbdéànîz` yexcl yi jky oipn - ¦©

,weqtdøîà÷ éëä àîìc,'mkn' ,weqtd z` yexcl yi jk `ny - ¦§¨¨¦¨¨©
ìa÷ é÷écvî ìàøNiîoaxw,ìa÷ú àì éòéLøî'mkn' eyxcy enke ¦¦§¨¥¦©¦¥©¥¥§¦¥Ÿ§©¥

,mklek `leàì ììk ììk íéáëBk éãáBòî ìáàs`e ,mdn lawz £¨¥§¥¨¦§¨§¨Ÿ
.mday miwicvdn
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìweqtd z` ok yexcl xyt` i` - Ÿ©§¨©§¨

weqtn cenll yi ixdy ,oaxw lawl oi` llk mixkpd ony xnele
,mixkpd on zepaxw lawl ozipy xg`àéðúcweqta xn`p ,`ziixaa §©§¨

(gi ak `xwie)aixwi xW` l`xUiA xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥§¦§¨¥£¤©§¦

zg` mrt aezk didiy ic dide ,'ebe 'FpAxwøîBì ãeîìz äî ,'Léà' ¨§¨¦©©§©
úBáãðe íéøãð íéøãBpL íéáëBk éãáBòä úBaøì ,'Léà Léà'¦¦§©¨§¥¨¦¤§¦§¨¦§¨

.ìàøNékaxw mixkpdn lawl ozipy weqtdn daxzpy xg`ne,zep §¦§¨¥
wxy xnel `a ,l`xyia xn`py 'mkn' weqtd herin gxkda
milawn mixkpdn j` ,xnendn milawn oi`y df welig yi l`xyia

.mday miryxdn s`
dlap miakek caer zhigy :dpyna epipy.àOîa dànèîe§©§¨§©¨

:`xnbd dywn,àèéLtyïåékdpyna epipyy,àéä äìáðci`ce §¦¨¥¨¦§¥¨¦
àOîa äànèîxn`py enke ,dlapk(gk `i `xwie)mzlap z` `UPde' §©§¨§©¨§©Ÿ¥¤¦§¨¨

`yepd s`y x`eane ,'mkl dOd mi`nh axrd cr `nhe eicbA qAki§©¥§¨¨§¨¥©¨¨¤§¥¦¥¨¨¤
.`nh dlapd z`

éðz÷ éëä ,àáø øîàdhigyy dpynd zpeek -Bædlap `l` dpi` ¨©¨¨¨¦¨¨¥
eäànèîwx,àOîaEì Léådhigyeléôà äànèî àéäL úøçà §©§¨§©¨§¥§©¤¤¤¦§©§¨£¦

íéáëBk úãBáò úáBø÷z Bæ ,Bæéàå ,ìäàamyl dehgyy dnda - §Ÿ¤§¥¦§¤£©¨¦
,lde`a s` `nhny znk `nhzy dilr exingdy ,miakek zcear

àøéúa ïa äãeäé éaøëe.oldl `ziixaa x`aziy itke ,ok xaeqy §©¦§¨¤§¥¨
éøîàc àkéà,xg` ote`a `ax ly evexiz z` exn`y yi -øîà ¦¨§¨§¥¨©

àOîa äànèî Bæ ,éðz÷ éëä ,àáø,lde`a `leEì Léåzhigy ¨¨¨¦¨¨¥§©§¨§©¨§¥§
ixkpL úøçàs`Bæk àéä,xzei dxeng dpi`eàOîa äànènL ©¤¤¤¦¨¤§©§¨§©¨

,íéáëBk úãBáò úáBø÷z Bæ ,Bæéàå ,ìäàa äànèî dðéàådf oice §¥¨§©§¨¨Ÿ¤§¥¦§¤£©¨¦
,'`yna d`nhne' dpynd dtiqedy dna daxzpäãeäé éaøk àìãe§Ÿ§©¦§¨

.àøéúa ïa¤§¥¨
:`xiza oa dcedi iax ixac z` d`ian `xnbdäãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨

äànèî àéäL íéáëBk úãBáò úáBø÷úì ïépî ,øîBà àøéúa ïa¤§¥¨¥¦©¦§¦§¤£©¨¦¤¦§©§¨
øîàpL ,ìäàa(gk ew mildz)éçáæ eìëàiå øBòt ìòáì eãîviå' §Ÿ¤¤¤¡©©¦¨§§©©§©Ÿ§¦§¥

,'íéúîxnel ,znl dxf dcear zaexwz df weqta dywedeún äî ¥¦©¥
.ìäàa äànèî íéáëBk úãBáò úáBø÷z óà ìäàa ànèî§©¥¨Ÿ¤©¦§¤£©¨¦§©§¨¨Ÿ¤
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äìéla èçBMä,dhigyd z` d`ex epi`eèçML àîeqä ïëå ©¥©©§¨§¥©¨¤¨©
.äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨

àøîâ

dpynd dxn`y dnn :`xnbd zwiicn,'èçBMä'wxy rnynãáòéc ©¥¦£©
,dlila hgy xaky -ïéàj` ,dxiyk ezhigy -àì älçzëì ¥§©§¦¨Ÿ

dkiygd zngne ,mipniqd aex z` hegyi `l `ny ,dlila hegyi
,jka oigai `léäðéîøeepipyy dnn df weic lr zeywdl yi - §¦§¦

a,`ziixaïéa âbä Làøa ïéa ,äìéla ïéáe íBia ïéa ,ïéèçBL íìBòì§¨£¦¥©¥©©§¨¥§Ÿ©©¥
,äðéôqä Làøa.dlila hegyl ozip dligzkl s`y rnyne §Ÿ©§¦¨
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàxaecn `ziixaaaote`ä÷eáàL ¨©©¨¨§¤£¨

Bãâðkeli`e ,dhigyd dyrn z` dti d`ex `ede ,hgeyd ly §¤§
hegyl oi` df ote`ae ,dkiyga hgey `edyk zxacn dpynd

.dligzkl
:df uexizl di`xénð à÷éc ,éMà áø øîàoeyln wiicl yi ± ¨©©©¦©§¨©¦

,`tt ax ly evexizk `ziixade dpyndíúä éðz÷cixdy - §¨¨¥¨¨
ixd dlila dhigydy rnyne ,'dlila oia meia oia' xn`p `ziixaa

`idc àéîeca dhigy,íBéxy`k d`exy itk dhigyd z` d`exy §¨¦
,ecbpk dwea`y ote`a epiide ,meia hgeyåeli`àëäxn`p ,dpyna §¨¨

xaecny rnyne ,`neqd zhigyl zekinqa dlila hgeyd oic
`idy dlila dhigyac àéîecd zhigyàîeñzhigyl dnec - §¨¦¨

.dhigyd dyrn z` llk d`ex epi`y ,`neqddpéî òîLevexizk §©¦¨
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oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

íéøæîî åéðá.dxiwtne ezy` lr citwn epi`y Ðïéî,dxf dceara wec`d df Ð

eizeaygn lke da wec` oindy ,dxf dcearl cneynn xeng l`xyi oine .xnek oebk

.dlïéðéî úåîåà áåø ïéà.opiyiig `l `herinle ,`herin oipin edl eed jkld Ð

úåîåàá ïéðéî ïéà éîåéðî øá óñåé áø øîà.ieb oin lr oin zxez oi` ,xnelk Ð

àéòáî éåâãmzqc ,wec`y oky lk Ð

!d`pda dxeq`e ,dl eizeaygnïéãéøåîìÐ

dxf dcear) "oicinrn oi`"a opixn`c ,xeaa

oicixen zexeqnde micneynde mipind :(a,ek

la` .'ek micia oze` oica`ne xeal oze`

Ð l`xyi elit` dwc dnda mirexde miebd

.oicixen `le oilrn `lïáø÷ ïäî ìá÷ìÐ

.gafnl eze` oiaixwne olekn oaxw oilawnc

jdc `tiq ipzwck ,`l l`xyi oina la`

s`e ,oiid z` jqpl cneynd on ueg :`zipzn

`iade ,zevn x`yl cneyn epi`y it lr

lirl `pvixzck ,epnid oilawn oi` Ð oaxw

.(`,d oileg) oiwxitaéú÷ìç íëá`ivedl Ð

.cneynd z`úåîåàá àìåoipind elit`c Ð

`da dl `pz `icdac ab lr s`e .oixyk

e`lc meyn ,"`pipz" jxtinl `kil ,`zipzn

riny `nlr ileklla` .`zipzn edl

`xen` dl xn` ik ,oizipzna `pzc icina

ol rnyn `w i`n :dilr jixt?!`pipzùéà
ùéàl`xyia xbd xbd one l`xyi zian Ð

.'ebe epaxw aixwi xy`àùîá äàîèîÐ

,"dzlap z` `yepde" :(`i `xwie) aizkck

.rbp `ly it lr s`eéðú÷ éëäzhigy Ð

yi la` ,`yna `l` `nhn oi` ixkp mzq

.ld`a elit` d`nhny ixkp zhigyéáøë
àøéúá ïá äãåäé.lif`e yxtn onwl Ð

'åëå éøîàã àëéàoi` :oizipzn rnyn ikd Ð

zeliap x`yk `l` ixkp zhigya d`neh

meya ld` oi` la` ,`yna oi`nhnc

.dxf dcearl hgy elit`e ixkp zhigy

ixkp zhigy ,rnyn ikd :`pixg` `pyil

:ipzwc `de .zeliap x`yk dz`nehe dlap

dxf dcear zaexwz` Ð `yna d`nhne

zxg` dhigy yi cere :xn`w ikde ,i`w

dpi`y ,efn dxeng dpi` ,xnelk ,efk `idy

.efk `yna `l` d`nhnàì äìçúëìÐ

`ede `aex hegyi `l `ny ,dlila hegyi

.rci `läðéôñä ùàøá ïéá ââä ùàøá ïéá
:(`,`n oileg) "hgeyd"a opzc ab lr s`e Ð

zexdp jezl `le mini jezl `l oihgey oi`

`le ,hgey `ed mi ly xyl exnil `lc Ð

z` lawne li`ed exnil `lc Ð milk jezl

elit` ,jixv `ed dxf dcearl ewxefl mcd

`nyl oiyyeg oi`e ,oihgey bbd y`xa ikd

el xyt` i`y oircei lkd ilka lawn m` e` .hegyl dlr minyd `avl exn`i

egxk lr `ed dpitqac oeikc mircei lkd ,inp dpitqae .cyg o`k oi`e ,bbd z` sphl

.dpitqd z` sphl el xyt` i`y ,mid jezl hgey `edàôô áø øîà:ipzwc `d Ð

`pz oizipzn .dwea` `la Ð oizipzne ,ecbpk dwea`ya Ð dlgzkl dlila oihgey

.iccd icda `neqe dlil
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íéåâoiwec` oi` inp l`xyi ux`a jkld Ð md dxf dcear icaer e`l ux`l dvegay

.dxf dcear myl mdiyrn eidiy jk lkúèéçùiebc dxeq` l`xyic oin

`nlr ilekl oin ied dxf dcear caer `dc ,rxb l`xyi oin `nlice :xn`z m`e Ð `irain

ozhigy opixn` `l dxf dcear icaer maexy it lr s` miebe ,(`,`i) zeixedc `xza wxta

ieb oin mewn lknc :xnel yie !dxf dcearl

ezhigyc heyt xzei dxf dceara wec`c

.l`xyi oinn dxf dcearl

ìáàm`e Ð `l llk llk mlerd zene`n

,dipin `xw wezyil ok m` :xn`z

"yi` yi`" jixhvi` `d ?oilawn iziz `kidnc

jzrc `wlq mewn lknc :xnel yie !edpiieaxl

`xw `z` ikdl ,lawp mlerd zene` iwicvnc

`xwie) aizk `de :xn`z m`e .ixnbl edpihernl

(my) aizke ,'ebe "zexke wezpe zezke jerne" (ak

mininz `d ,"dl` z` eaixwz `l xkp oa cine"

,`l inp mininz mlerlc :xnel yie !eaixwz

e`la mdilr xearl oinen ilraa `xw `z`e

.dyreúáåø÷úiaxk `lce dxf dcear

iywn `l opaxc `kd rnyn Ð `xiza oa dcedi

oi`" wxta rnyn oke .znl dxf dcear zaexwz

qpkpd xya iab (a,al dxf dcear) "oicinrn

:`xnba xn`we ,xeq` `veide xzen dxf dcearl

ipn ?zaexwz `kilc xyt` i` Ð xeq` `veide

:mz epiax dywde .`id `xiza oa dcedi iax

mieb ly oii iab (a,hk my) `wxit `edda lirlc

ol `wtpc `xnba yxtn ,d`pda xeq`c

iax :xn`w `le ,znl gafe gafl ywzi`cn

!`veid xya iab xn`wck ,`id `xiza oa dcedi

:wiic oizrnya lirlc ,mz epiax dywd cere

iaxk `lc oizipzn ,`l d`pd xeqi` ,oi` dlap

zaygn mzq xn`d Ð xfril` iax i`c ,xfril`

oizipzn mlerl ?`iyew i`ne .dxf dcearl ixkp

meyn Ð d`pda xeq` `lc `de ,xfril` iaxk

yi `dine !`xiza oa dcedi iaxk `iz` `lc

iaxk `lc oizipzn :xn`wc ,yxtle zegcl

oa dcedi iaxk oizipzn iwenc i`nl ,xfril`

,ibilt `l xeqi` oiprlc ,yxtl d`xpe .`xiza

`dc ,d`pd xeqi` oiprl znl `pngx yiwnc

igaf elk`ie" (ew mildz) `xwa dlik` aizk

oa dcedi iaxc ,ibiltc `ed d`nehae ."mizn

.d`neh oiprl elit` znl ixnbl yiwn `xiza

`l` hwp `l `xiza oa dcedi iaxc ,rnyn oke

dcedi iaxk dl iwenc ,`veid xya iabe .d`neh

igafk `edy iptn" ipzwc meyn Ð `xiza oa

,xeq` `pzc oeik ,ipznl jixv ded `lc ,"mizn

.znd ld`a `nhnc rnyn oeyl xezin `l`

i` "mizn igaf" oeyln ,`xezin e`l i` ,edine

iab (`,n) ipy wxta onwl wiiccn .wcwcl xyt`

mixd myl hgeyd :edpinxe .`l mizn igaf ,oi` dleqt :dleqt ezhigy mixd myl hgeyd

!opaxk oizipzne ,`xiza oa dcedi iaxk `idd `nlc ?`iyew i`ne .mizn igaf el` ixd 'ek

`lc ab lr s` "mizn igaf" ipzinl jiiy zaexwz meyn d`pda xeq`c oeik i`ce `l`

,`ki` opaxcn edin `nlra d`neh ,ld` z`neh `kil opaxlc ab lr s`e .ld`a `nhn

d`neh ,dlha `l `ziixe`c xeqi` :(a,ap dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta opixn`ck

"minlvd lk" wxta opzc `de .`ziixe`c ld` z`neh `ied dcedi iaxl la` .dlha opaxc

lr s` ,xedh miaxd z` zlfeb dzid m`e :`tiq ipzwe .`id `xiza oa dcedi iax ipne ,zaexwz `kilc xyt` i`c meyn :`xnba yxtne ,`nh xar m`e ,dizgz xeari `l :(a,gn my)

zaexwz exn` ixd :(`,hkw oileg) "ahexde xerd" wxta xn`c `de .opax exfb `l miax zlfebc `kide ,`id `nlra `yyg `l` ,i`ce zaexwz `kil mzd Ð `ziixe`c ld` z`nehc ab

.`ed `nlra iegic Ð yniy ur dyrn yniyyk :ipyne ,dxeng d`neh oi`nhny oilke`l epivn `ziixe`c jzrc `wlq i`c ,`ziixe`c e`l dz`neh Ð `nhn milke` ly dxf dcear

owiz zxn` zivn `lc :yexit ?owiz i`n :irae .ze`hg yly aiig dxf dcearl uega zaya hgeyd :(`,br) "mixac el`" wxt migqta xn`c :xn`z m`e .`xiza oa dcedi iaxk ,inp i`

e` ycew lk` m`e ,`ziixe`c d`neh icin e`ivedl owiz ok m` Ð opaxcn i`c ,`ziixe`c d`neh `ki`c rnyn .dxf dcear zaexwz gkn d`neh dil zi` `dc ,dlap icin e`ivedl

yie !owiz dn xeht dxeaga lwlwn xne`d ixacl :(`,br my) (lirl) mzd xn`ck ,"owiz dn `xiza oa dcedi iaxl" xn`w `lcn ,ixiin opaxl elit`c rnyne .xeht Ð ycwnl qpkp

nehc "ahexde xerd"a wcwcl dvex `xnbdy itl ,`ziixe`c e`l zaexwzd z`neh `diy o`kn wcwcl dvex oi` `l` ,ikd iiepyl ivn iedc :xnelepiaxe .dl igce `ziixe`c e`l d`

.o`k jix`dl oi`e ,eyexitl dywe ,xg` oipra uxiz mzïéádpitqd y`xa ikd elit` ,mini jezl oihgey oi`c (`,`n) onwl opixn`c ab lr s` :qxhpewa yxit Ð dpitqd y`xa

seqa onwl opixn`ck ,mid jezl hegyl xeq` dpitqa cner elit`c ,ok xnel xyt` i`e .ezpitq sphl `ly mid jezl hgey `ed jgxk lr `ed dpitqac oeikc oircei lkdc ,oihgey

.dpitqd iptec lr cxeie zzey mce ,hgeye dpitql ueg eci `iven `l` :(a cenr my) ipy wxt

hgeyd
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:øî øîà .ø÷ôî àì BzLà ?àn÷ àpúå .ïéøæîî åéðä¨©§¥¦§©¨©¨¦§¨©§©¨©¨
ïîçð áø øîà !àeä ïéî ànL Leçéðå .äìáð éøëð úèéçL§¦©¨§¦§¥¨§¥¤¨¦£©©©§¨

.úBneàa ïéðéî ïéà :deáà øa äaø øîà¯ïðéæçà÷ àäå ¨©©¨©£¥¦¦¨§¨¨¨¥¨
!àkéàc¯àä ék dì øáñ .ïéðéî úBneà áBø ïéà :àîéà §¦¨¥¨¥¦¦¨©¨¦¨

äöeçaL íéBb :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦¤§¨
ïäéúBáà âäðî àlà ,ïä äøæ äãBáò éãáBò åàì õøàì̈¨¤¨§¥£¨¨¨¥¤¨¦§©£¥¤
ïéðéî ïéà :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà .ïäéãéa¦¥¤¨©©¥©©§¥¨©©©§¨¥¦¦

ì àîéìéà ?éàî .úBneàaïéî úèéçL àzLä ,äèéçL ¨©¦¥¨¦§¦¨¨§¨§¦©¦
,ïéãéøBîì àlà ?àéòaî éBâc ,àøéñà zøîà ìàøNéc§¦§¨¥¨§©§£¦¨§¦¨£¨¤¨§¦¦
àá÷eò áø øîà ?àéòaî íéBâc ,ïéãéøBî ìàøNéc àzLä̈§¨§¦§¨¥¦¦§¦¦¨£¨£©©§¨

"íkî" :àéðúc ,ïaø÷ ïäî ìa÷ì :àîç øa¯,íëlek àìå ©¨¨§©¥¥¤¨§¨§©§¨¦¤§Ÿ§¤
íkî ,ãneLîä úà àéöBäì¯.úBîeàa àìå éz÷lç íëa §¦¤©§¨¦¤¨¤¦©§¦§Ÿ¨

¯ìàøNiî :øîà÷ éëä àîìc ?éànî¯,ìa÷ é÷écvî ¦©¦§¨¨¦¨¨©¦¦§¨¥¦©¦¥©¥
íìBòä úBîeàa ìáà ,ìa÷z àì éòéLøî¯!àì ììk ììk ¥§¦¥¨§©¥£¨§¨¨§¨§¨Ÿ

¯"Léà" :àéðúc ,Czòc à÷ìñ àì¯øîBì ãeîìz äî ¨¨§¨©§¨§©§¨¦¨©§©
úBáãðe íéøãð íéøãBpL ,íéBbä úBaøì ?"Léà Léà"¦¦§©©¦¤§¦§¨¦§¨
,àéä äìáðc ïåék ,àèéLt ."àOîa äànèîe" .ìàøNék§¦§¨¥§©§¨§©¨§¦¨¥¨¦§¥¨¦

Bæ :éðú÷ éëä ,àáø øîà !àOîa äànèîäànèî §©§¨§©¨£©¨¨¨¦¨¨¥§©§¨
,ìäàa eléôà äànèî àéäL úøçà Eì Léå ,àOîa§©¨§¥§©¤¤¤¦§©§¨£¦§Ÿ¤
.àøéúa ïa äãeäé éaøëe ,äøæ äãBáò úáBø÷z Bæ ?Bæéàå§¥¦§¤£¨¨¨§©¦§¨¤§¥¨
,àOîa äànèî Bæ :éðú÷ éëä ,àáø øîà :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£©¨¨¨¦¨¨¥§©§¨§©¨
dðéàå àOîa äànènL ,Bfk àéäL úøçà Eì Léå§¥§©¤¤¤¦©¤§©§¨§©¨§¥¨
àìãe ,äøæ äãBáò úáBø÷z Bæ ?Bæéàå ,ìäàa äànèî§©§¨§Ÿ¤§¥¦§¤£¨¨¨§¨
àøéúa ïa äãeäé éaø ,àéðúc ;àøéúa ïa äãeäé éaøk§©¦§¨¤§¥¨§©§¨©¦§¨¤§¥¨
?ìäàa äànèî àéäL äøæ äãBáò úáBø÷úì ïépî :øîBà¥¦©¦§¦§¤£¨¨¨¤¦§©§¨§Ÿ¤
äî ,"íéúî éçáæ eìëàiå øBòt ìòáì eãîvéå" :øîàpL¤¤¡©©¦¨§§©©§©Ÿ§¦§¥¥¦©

ìäàa ànèî ún¯äànèî äøæ äãBáò úáBø÷z óà ¥§©¥§Ÿ¤©¦§¤£¨¨¨§©§¨
.ìäàaäðùîèçML àîeqä ïëå ,äìéla èçBMä¯ §Ÿ¤©¥©©§¨§¥©¨¤¨©

.äøLk BúèéçLàøîâ"èçBMä"¯,ïéà ãáòéc §¦¨§¥¨©¥¦£©¦
ïéáe íBéa ïéa ,ïéèçBL íìBòì :éäðéîøe .àì älçzëì§©§¦¨¨§¦§¦§¨£¦¥©¥
áø øîà !äðéôqä Làøa ïéa âbä Làøa ïéa ,äìéla©©§¨¥§Ÿ©©¥§Ÿ©§¦¨£©©
éðú÷c ,éîð à÷éc :éLà áø øîà .Bcâðk ä÷eáàLa :àtt©¨§¤£¨§¤§£©©©¦©§¨©¦§¨¨¥
.dpéî òîL ,àîeñc àéîec àëäå íBéc àéîec íúä̈¨§¨§§¨¨§¨§¨§©¦¨

äðùî

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

חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oileg(ycew zay meil)

,ïéøæîî åéðayie ,zepfl dxiwtne ezy` lr citwn epi`y itl ¨¨©§¥¦
.xg` yi`n `l` epnn eclep `l `ny yeygl

:jkl yyg `ly `nw `pz zrc z` dxiaqn `xnbdàn÷ àpúå§©¨©¨
oind s`y meyn ,mixfnn mdy eipa lr yyg `ly `ziixaaBzLà¦§

ø÷ôî àì.zepfl Ÿ©§©
:in` iax ixaca oecl day `xnbdíéáëBk ãáBò úèéçL ,øî øîà̈©©§¦©¥¨¦

,äìáðxen`ke(`"ra)hgeyd oin zhigyk d`pda dxeq` dpi` §¥¨
:`xnbd dywn .miakek zcearlLeçéðå[yeygpe-]ànLixkpd §¥¤¨

àeä ïéîezhigy didze ,dl eizeaygn lke miakek zcearl wec`d ¦
:`xnbd zvxzn .d`pda dxeq`øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©

ïéà ,deáàmiievnïéðéî,dxf dceara miwec`déãáBò úBneàa £©¥¦¦§§¥
,íéáëBk.jkl yeygl oi` okle ¨¦

:`xnbd dywnàkéàc ïðéæç à÷ àäåmpyiy mi`ex ep` ixde - §¨¨£¦¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .dxf dcearl miwec`d mixkpàîéàixaca xen` - ¥¨

,ongp ax,ïéðéî íéáëBk éãáBò áBø ïéàdf ixkp `ny miyyeg oi`e ¥§¥¨¦¦¦
.`ed herindn

ongp ax :`xnbd zx`an,dì øáñàä ékdreny dze`k -øîàc ¨©¨¦¨§¨©
åàì õøàì äöeçaL íéøëð ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨§¦¤§¨¨¨¤¨

ïä íéáëBk úãBáò éãáBò,da mipin`ny jeznïäéúBáà âäðî àlà §¥£©¨¦¥¤¨¦§©£¥¤
,ïäéãéal`xyi ux`ay mixkpd s` jkle ,mdizea`n jka elbxedy ¦¥¤

mipeekzn eidiy jk lk da miwec` mpi` mewn lkn ,da mipin`ny
.dxf dcear myl mdiyrn lka

:df oipra ongp ax ly ztqep `xninøîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©
íéáëBk éãáBò úBneàa ïéðéî ïéà ,ïîçð áømipinl oin oic oi` - ©©§¨¥¦¦§§¥¨¦

:`xnbd zxxan .miakek icaeréàîì,df oic xn`p oipr dfi`l - §©
àîéìéà[xn`p m`-]yìäèéçLoick d`pda dxeq` dpi`y ,mdly ¦¥¨¦§¦¨

,zeywdl yi ,oin zhigyzøîà ìàøNéc ïéî úèéçL àzLä©§¨§¦©¦§¦§¨¥¨§©§
àøéñàoin zhigy ,d`pdaàéòaî íéáëBk éãáBòc[xnel jixv-] £¦¨§§¥¨¦¦©§¨

lke miakek zcearl wec` i`ce miakek caer oin ixde ,dxeq`y
zcearl ezhigy mzqy i`cee ,l`xyi oinn xzei dilr eizeaygn

.miakek
àlàongp ax zpeeky xn`pìy oicïéãéøBîick xeal mipind z` ¤¨§¦¦

dxf dceara exn`y enke ,my ezeniy(:ek)`l` epi` df oicy xnele ,
,zeywdl yi df xe`ia lr s` ,ixkp oina `le l`xyi oinaàzLä©§¨

mipin,ïéãéøBî ìàøNécmipinàéòaî íéáëBk éãáBòc.oicixeny §¦§¨¥¦¦§§¥¨¦¦©§¨
:`xnbd zx`anà,àîç øa àá÷eò áø øî`id ongp ax zpeek ¨©©§¨©¨¨

xzeny oiprl,ïaø÷ ïäî ìa÷ìmilawn oi`y l`xyi oink mpi`e §©¥¥¤¨§¨
,epnn oaxwàéðúc`iadl acpzny in iabl weqta xn`p ,`ziixaa §©§¨

oaxw(a ` `xwie)aixwi iM mc`' ,,'íkî'mkn' yexcl yie,íëlek àìå ¨¨¦©§¦¦¤§Ÿ§¤
,øîenä úà àéöBäìzaiza xn`p df herine,'íkî'wxy xnel §¦¤©¨¦¤

,íéáëBk éãáBòa àìå éz÷lç íëaxn`p `l xnen ly df heriny ¨¤¦©§¦§Ÿ§§¥¨¦
s`e ,mixnendn s` oaxw milawn mixkpdn j` ,l`xyia `l`

.mipindn
:`ziixad ixac lr dywn `xnbdéànîz` yexcl yi jky oipn - ¦©

,weqtdøîà÷ éëä àîìc,'mkn' ,weqtd z` yexcl yi jk `ny - ¦§¨¨¦¨¨©
ìa÷ é÷écvî ìàøNiîoaxw,ìa÷ú àì éòéLøî'mkn' eyxcy enke ¦¦§¨¥¦©¦¥©¥¥§¦¥Ÿ§©¥

,mklek `leàì ììk ììk íéáëBk éãáBòî ìáàs`e ,mdn lawz £¨¥§¥¨¦§¨§¨Ÿ
.mday miwicvdn
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìweqtd z` ok yexcl xyt` i` - Ÿ©§¨©§¨

weqtn cenll yi ixdy ,oaxw lawl oi` llk mixkpd ony xnele
,mixkpd on zepaxw lawl ozipy xg`àéðúcweqta xn`p ,`ziixaa §©§¨

(gi ak `xwie)aixwi xW` l`xUiA xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥§¦§¨¥£¤©§¦

zg` mrt aezk didiy ic dide ,'ebe 'FpAxwøîBì ãeîìz äî ,'Léà' ¨§¨¦©©§©
úBáãðe íéøãð íéøãBpL íéáëBk éãáBòä úBaøì ,'Léà Léà'¦¦§©¨§¥¨¦¤§¦§¨¦§¨

.ìàøNékaxw mixkpdn lawl ozipy weqtdn daxzpy xg`ne,zep §¦§¨¥
wxy xnel `a ,l`xyia xn`py 'mkn' weqtd herin gxkda
milawn mixkpdn j` ,xnendn milawn oi`y df welig yi l`xyia

.mday miryxdn s`
dlap miakek caer zhigy :dpyna epipy.àOîa dànèîe§©§¨§©¨

:`xnbd dywn,àèéLtyïåékdpyna epipyy,àéä äìáðci`ce §¦¨¥¨¦§¥¨¦
àOîa äànèîxn`py enke ,dlapk(gk `i `xwie)mzlap z` `UPde' §©§¨§©¨§©Ÿ¥¤¦§¨¨

`yepd s`y x`eane ,'mkl dOd mi`nh axrd cr `nhe eicbA qAki§©¥§¨¨§¨¥©¨¨¤§¥¦¥¨¨¤
.`nh dlapd z`

éðz÷ éëä ,àáø øîàdhigyy dpynd zpeek -Bædlap `l` dpi` ¨©¨¨¨¦¨¨¥
eäànèîwx,àOîaEì Léådhigyeléôà äànèî àéäL úøçà §©§¨§©¨§¥§©¤¤¤¦§©§¨£¦

íéáëBk úãBáò úáBø÷z Bæ ,Bæéàå ,ìäàamyl dehgyy dnda - §Ÿ¤§¥¦§¤£©¨¦
,lde`a s` `nhny znk `nhzy dilr exingdy ,miakek zcear

àøéúa ïa äãeäé éaøëe.oldl `ziixaa x`aziy itke ,ok xaeqy §©¦§¨¤§¥¨
éøîàc àkéà,xg` ote`a `ax ly evexiz z` exn`y yi -øîà ¦¨§¨§¥¨©

àOîa äànèî Bæ ,éðz÷ éëä ,àáø,lde`a `leEì Léåzhigy ¨¨¨¦¨¨¥§©§¨§©¨§¥§
ixkpL úøçàs`Bæk àéä,xzei dxeng dpi`eàOîa äànènL ©¤¤¤¦¨¤§©§¨§©¨

,íéáëBk úãBáò úáBø÷z Bæ ,Bæéàå ,ìäàa äànèî dðéàådf oice §¥¨§©§¨¨Ÿ¤§¥¦§¤£©¨¦
,'`yna d`nhne' dpynd dtiqedy dna daxzpäãeäé éaøk àìãe§Ÿ§©¦§¨

.àøéúa ïa¤§¥¨
:`xiza oa dcedi iax ixac z` d`ian `xnbdäãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨

äànèî àéäL íéáëBk úãBáò úáBø÷úì ïépî ,øîBà àøéúa ïa¤§¥¨¥¦©¦§¦§¤£©¨¦¤¦§©§¨
øîàpL ,ìäàa(gk ew mildz)éçáæ eìëàiå øBòt ìòáì eãîviå' §Ÿ¤¤¤¡©©¦¨§§©©§©Ÿ§¦§¥

,'íéúîxnel ,znl dxf dcear zaexwz df weqta dywedeún äî ¥¦©¥
.ìäàa äànèî íéáëBk úãBáò úáBø÷z óà ìäàa ànèî§©¥¨Ÿ¤©¦§¤£©¨¦§©§¨¨Ÿ¤

äðùî

äìéla èçBMä,dhigyd z` d`ex epi`eèçML àîeqä ïëå ©¥©©§¨§¥©¨¤¨©
.äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨

àøîâ

dpynd dxn`y dnn :`xnbd zwiicn,'èçBMä'wxy rnynãáòéc ©¥¦£©
,dlila hgy xaky -ïéàj` ,dxiyk ezhigy -àì älçzëì ¥§©§¦¨Ÿ

dkiygd zngne ,mipniqd aex z` hegyi `l `ny ,dlila hegyi
,jka oigai `léäðéîøeepipyy dnn df weic lr zeywdl yi - §¦§¦

a,`ziixaïéa âbä Làøa ïéa ,äìéla ïéáe íBia ïéa ,ïéèçBL íìBòì§¨£¦¥©¥©©§¨¥§Ÿ©©¥
,äðéôqä Làøa.dlila hegyl ozip dligzkl s`y rnyne §Ÿ©§¦¨
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàxaecn `ziixaaaote`ä÷eáàL ¨©©¨¨§¤£¨

Bãâðkeli`e ,dhigyd dyrn z` dti d`ex `ede ,hgeyd ly §¤§
hegyl oi` df ote`ae ,dkiyga hgey `edyk zxacn dpynd

.dligzkl
:df uexizl di`xénð à÷éc ,éMà áø øîàoeyln wiicl yi ± ¨©©©¦©§¨©¦

,`tt ax ly evexizk `ziixade dpyndíúä éðz÷cixdy - §¨¨¥¨¨
ixd dlila dhigydy rnyne ,'dlila oia meia oia' xn`p `ziixaa

`idc àéîeca dhigy,íBéxy`k d`exy itk dhigyd z` d`exy §¨¦
,ecbpk dwea`y ote`a epiide ,meia hgeyåeli`àëäxn`p ,dpyna §¨¨

xaecny rnyne ,`neqd zhigyl zekinqa dlila hgeyd oic
`idy dlila dhigyac àéîecd zhigyàîeñzhigyl dnec - §¨¦¨

.dhigyd dyrn z` llk d`ex epi`y ,`neqddpéî òîLevexizk §©¦¨
.`tt ax ly
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oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

íéøæîî åéðá.dxiwtne ezy` lr citwn epi`y Ðïéî,dxf dceara wec`d df Ð

eizeaygn lke da wec` oindy ,dxf dcearl cneynn xeng l`xyi oine .xnek oebk

.dlïéðéî úåîåà áåø ïéà.opiyiig `l `herinle ,`herin oipin edl eed jkld Ð

úåîåàá ïéðéî ïéà éîåéðî øá óñåé áø øîà.ieb oin lr oin zxez oi` ,xnelk Ð

àéòáî éåâãmzqc ,wec`y oky lk Ð

!d`pda dxeq`e ,dl eizeaygnïéãéøåîìÐ

dxf dcear) "oicinrn oi`"a opixn`c ,xeaa

oicixen zexeqnde micneynde mipind :(a,ek

la` .'ek micia oze` oica`ne xeal oze`

Ð l`xyi elit` dwc dnda mirexde miebd

.oicixen `le oilrn `lïáø÷ ïäî ìá÷ìÐ

.gafnl eze` oiaixwne olekn oaxw oilawnc

jdc `tiq ipzwck ,`l l`xyi oina la`

s`e ,oiid z` jqpl cneynd on ueg :`zipzn

`iade ,zevn x`yl cneyn epi`y it lr

lirl `pvixzck ,epnid oilawn oi` Ð oaxw

.(`,d oileg) oiwxitaéú÷ìç íëá`ivedl Ð

.cneynd z`úåîåàá àìåoipind elit`c Ð

`da dl `pz `icdac ab lr s`e .oixyk

e`lc meyn ,"`pipz" jxtinl `kil ,`zipzn

riny `nlr ileklla` .`zipzn edl

`xen` dl xn` ik ,oizipzna `pzc icina

ol rnyn `w i`n :dilr jixt?!`pipzùéà
ùéàl`xyia xbd xbd one l`xyi zian Ð

.'ebe epaxw aixwi xy`àùîá äàîèîÐ

,"dzlap z` `yepde" :(`i `xwie) aizkck

.rbp `ly it lr s`eéðú÷ éëäzhigy Ð

yi la` ,`yna `l` `nhn oi` ixkp mzq

.ld`a elit` d`nhny ixkp zhigyéáøë
àøéúá ïá äãåäé.lif`e yxtn onwl Ð

'åëå éøîàã àëéàoi` :oizipzn rnyn ikd Ð

zeliap x`yk `l` ixkp zhigya d`neh

meya ld` oi` la` ,`yna oi`nhnc

.dxf dcearl hgy elit`e ixkp zhigy

ixkp zhigy ,rnyn ikd :`pixg` `pyil

:ipzwc `de .zeliap x`yk dz`nehe dlap

dxf dcear zaexwz` Ð `yna d`nhne

zxg` dhigy yi cere :xn`w ikde ,i`w

dpi`y ,efn dxeng dpi` ,xnelk ,efk `idy

.efk `yna `l` d`nhnàì äìçúëìÐ

`ede `aex hegyi `l `ny ,dlila hegyi

.rci `läðéôñä ùàøá ïéá ââä ùàøá ïéá
:(`,`n oileg) "hgeyd"a opzc ab lr s`e Ð

zexdp jezl `le mini jezl `l oihgey oi`

`le ,hgey `ed mi ly xyl exnil `lc Ð

z` lawne li`ed exnil `lc Ð milk jezl

elit` ,jixv `ed dxf dcearl ewxefl mcd

`nyl oiyyeg oi`e ,oihgey bbd y`xa ikd

el xyt` i`y oircei lkd ilka lawn m` e` .hegyl dlr minyd `avl exn`i

egxk lr `ed dpitqac oeikc mircei lkd ,inp dpitqae .cyg o`k oi`e ,bbd z` sphl

.dpitqd z` sphl el xyt` i`y ,mid jezl hgey `edàôô áø øîà:ipzwc `d Ð

`pz oizipzn .dwea` `la Ð oizipzne ,ecbpk dwea`ya Ð dlgzkl dlila oihgey

.iccd icda `neqe dlil
äðùî
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íéåâoiwec` oi` inp l`xyi ux`a jkld Ð md dxf dcear icaer e`l ux`l dvegay

.dxf dcear myl mdiyrn eidiy jk lkúèéçùiebc dxeq` l`xyic oin

`nlr ilekl oin ied dxf dcear caer `dc ,rxb l`xyi oin `nlice :xn`z m`e Ð `irain

ozhigy opixn` `l dxf dcear icaer maexy it lr s` miebe ,(`,`i) zeixedc `xza wxta

ieb oin mewn lknc :xnel yie !dxf dcearl

ezhigyc heyt xzei dxf dceara wec`c

.l`xyi oinn dxf dcearl

ìáàm`e Ð `l llk llk mlerd zene`n

,dipin `xw wezyil ok m` :xn`z

"yi` yi`" jixhvi` `d ?oilawn iziz `kidnc

jzrc `wlq mewn lknc :xnel yie !edpiieaxl

`xw `z` ikdl ,lawp mlerd zene` iwicvnc

`xwie) aizk `de :xn`z m`e .ixnbl edpihernl

(my) aizke ,'ebe "zexke wezpe zezke jerne" (ak

mininz `d ,"dl` z` eaixwz `l xkp oa cine"

,`l inp mininz mlerlc :xnel yie !eaixwz

e`la mdilr xearl oinen ilraa `xw `z`e

.dyreúáåø÷úiaxk `lce dxf dcear

iywn `l opaxc `kd rnyn Ð `xiza oa dcedi

oi`" wxta rnyn oke .znl dxf dcear zaexwz

qpkpd xya iab (a,al dxf dcear) "oicinrn

:`xnba xn`we ,xeq` `veide xzen dxf dcearl

ipn ?zaexwz `kilc xyt` i` Ð xeq` `veide

:mz epiax dywde .`id `xiza oa dcedi iax

mieb ly oii iab (a,hk my) `wxit `edda lirlc

ol `wtpc `xnba yxtn ,d`pda xeq`c

iax :xn`w `le ,znl gafe gafl ywzi`cn

!`veid xya iab xn`wck ,`id `xiza oa dcedi

:wiic oizrnya lirlc ,mz epiax dywd cere

iaxk `lc oizipzn ,`l d`pd xeqi` ,oi` dlap

zaygn mzq xn`d Ð xfril` iax i`c ,xfril`

oizipzn mlerl ?`iyew i`ne .dxf dcearl ixkp

meyn Ð d`pda xeq` `lc `de ,xfril` iaxk

yi `dine !`xiza oa dcedi iaxk `iz` `lc

iaxk `lc oizipzn :xn`wc ,yxtle zegcl

oa dcedi iaxk oizipzn iwenc i`nl ,xfril`

,ibilt `l xeqi` oiprlc ,yxtl d`xpe .`xiza

`dc ,d`pd xeqi` oiprl znl `pngx yiwnc

igaf elk`ie" (ew mildz) `xwa dlik` aizk

oa dcedi iaxc ,ibiltc `ed d`nehae ."mizn

.d`neh oiprl elit` znl ixnbl yiwn `xiza

`l` hwp `l `xiza oa dcedi iaxc ,rnyn oke

dcedi iaxk dl iwenc ,`veid xya iabe .d`neh

igafk `edy iptn" ipzwc meyn Ð `xiza oa

,xeq` `pzc oeik ,ipznl jixv ded `lc ,"mizn

.znd ld`a `nhnc rnyn oeyl xezin `l`

i` "mizn igaf" oeyln ,`xezin e`l i` ,edine

iab (`,n) ipy wxta onwl wiiccn .wcwcl xyt`

mixd myl hgeyd :edpinxe .`l mizn igaf ,oi` dleqt :dleqt ezhigy mixd myl hgeyd

!opaxk oizipzne ,`xiza oa dcedi iaxk `idd `nlc ?`iyew i`ne .mizn igaf el` ixd 'ek

`lc ab lr s` "mizn igaf" ipzinl jiiy zaexwz meyn d`pda xeq`c oeik i`ce `l`

,`ki` opaxcn edin `nlra d`neh ,ld` z`neh `kil opaxlc ab lr s`e .ld`a `nhn

d`neh ,dlha `l `ziixe`c xeqi` :(a,ap dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta opixn`ck

"minlvd lk" wxta opzc `de .`ziixe`c ld` z`neh `ied dcedi iaxl la` .dlha opaxc

lr s` ,xedh miaxd z` zlfeb dzid m`e :`tiq ipzwe .`id `xiza oa dcedi iax ipne ,zaexwz `kilc xyt` i`c meyn :`xnba yxtne ,`nh xar m`e ,dizgz xeari `l :(a,gn my)

zaexwz exn` ixd :(`,hkw oileg) "ahexde xerd" wxta xn`c `de .opax exfb `l miax zlfebc `kide ,`id `nlra `yyg `l` ,i`ce zaexwz `kil mzd Ð `ziixe`c ld` z`nehc ab

.`ed `nlra iegic Ð yniy ur dyrn yniyyk :ipyne ,dxeng d`neh oi`nhny oilke`l epivn `ziixe`c jzrc `wlq i`c ,`ziixe`c e`l dz`neh Ð `nhn milke` ly dxf dcear

owiz zxn` zivn `lc :yexit ?owiz i`n :irae .ze`hg yly aiig dxf dcearl uega zaya hgeyd :(`,br) "mixac el`" wxt migqta xn`c :xn`z m`e .`xiza oa dcedi iaxk ,inp i`

e` ycew lk` m`e ,`ziixe`c d`neh icin e`ivedl owiz ok m` Ð opaxcn i`c ,`ziixe`c d`neh `ki`c rnyn .dxf dcear zaexwz gkn d`neh dil zi` `dc ,dlap icin e`ivedl

yie !owiz dn xeht dxeaga lwlwn xne`d ixacl :(`,br my) (lirl) mzd xn`ck ,"owiz dn `xiza oa dcedi iaxl" xn`w `lcn ,ixiin opaxl elit`c rnyne .xeht Ð ycwnl qpkp

nehc "ahexde xerd"a wcwcl dvex `xnbdy itl ,`ziixe`c e`l zaexwzd z`neh `diy o`kn wcwcl dvex oi` `l` ,ikd iiepyl ivn iedc :xnelepiaxe .dl igce `ziixe`c e`l d`

.o`k jix`dl oi`e ,eyexitl dywe ,xg` oipra uxiz mzïéádpitqd y`xa ikd elit` ,mini jezl oihgey oi`c (`,`n) onwl opixn`c ab lr s` :qxhpewa yxit Ð dpitqd y`xa

seqa onwl opixn`ck ,mid jezl hegyl xeq` dpitqa cner elit`c ,ok xnel xyt` i`e .ezpitq sphl `ly mid jezl hgey `ed jgxk lr `ed dpitqac oeikc oircei lkdc ,oihgey

.dpitqd iptec lr cxeie zzey mce ,hgeye dpitql ueg eci `iven `l` :(a cenr my) ipy wxt
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ïîçð áø øîà !àeä ïéî ànL Leçéðå .äìáð éøëð úèéçL§¦©¨§¦§¥¨§¥¤¨¦£©©©§¨

.úBneàa ïéðéî ïéà :deáà øa äaø øîà¯ïðéæçà÷ àäå ¨©©¨©£¥¦¦¨§¨¨¨¥¨
!àkéàc¯àä ék dì øáñ .ïéðéî úBneà áBø ïéà :àîéà §¦¨¥¨¥¦¦¨©¨¦¨

äöeçaL íéBb :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦¤§¨
ïäéúBáà âäðî àlà ,ïä äøæ äãBáò éãáBò åàì õøàì̈¨¤¨§¥£¨¨¨¥¤¨¦§©£¥¤
ïéðéî ïéà :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà .ïäéãéa¦¥¤¨©©¥©©§¥¨©©©§¨¥¦¦

ì àîéìéà ?éàî .úBneàaïéî úèéçL àzLä ,äèéçL ¨©¦¥¨¦§¦¨¨§¨§¦©¦
,ïéãéøBîì àlà ?àéòaî éBâc ,àøéñà zøîà ìàøNéc§¦§¨¥¨§©§£¦¨§¦¨£¨¤¨§¦¦
àá÷eò áø øîà ?àéòaî íéBâc ,ïéãéøBî ìàøNéc àzLä̈§¨§¦§¨¥¦¦§¦¦¨£¨£©©§¨

"íkî" :àéðúc ,ïaø÷ ïäî ìa÷ì :àîç øa¯,íëlek àìå ©¨¨§©¥¥¤¨§¨§©§¨¦¤§Ÿ§¤
íkî ,ãneLîä úà àéöBäì¯.úBîeàa àìå éz÷lç íëa §¦¤©§¨¦¤¨¤¦©§¦§Ÿ¨

¯ìàøNiî :øîà÷ éëä àîìc ?éànî¯,ìa÷ é÷écvî ¦©¦§¨¨¦¨¨©¦¦§¨¥¦©¦¥©¥
íìBòä úBîeàa ìáà ,ìa÷z àì éòéLøî¯!àì ììk ììk ¥§¦¥¨§©¥£¨§¨¨§¨§¨Ÿ

¯"Léà" :àéðúc ,Czòc à÷ìñ àì¯øîBì ãeîìz äî ¨¨§¨©§¨§©§¨¦¨©§©
úBáãðe íéøãð íéøãBpL ,íéBbä úBaøì ?"Léà Léà"¦¦§©©¦¤§¦§¨¦§¨
,àéä äìáðc ïåék ,àèéLt ."àOîa äànèîe" .ìàøNék§¦§¨¥§©§¨§©¨§¦¨¥¨¦§¥¨¦

Bæ :éðú÷ éëä ,àáø øîà !àOîa äànèîäànèî §©§¨§©¨£©¨¨¨¦¨¨¥§©§¨
,ìäàa eléôà äànèî àéäL úøçà Eì Léå ,àOîa§©¨§¥§©¤¤¤¦§©§¨£¦§Ÿ¤
.àøéúa ïa äãeäé éaøëe ,äøæ äãBáò úáBø÷z Bæ ?Bæéàå§¥¦§¤£¨¨¨§©¦§¨¤§¥¨
,àOîa äànèî Bæ :éðú÷ éëä ,àáø øîà :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£©¨¨¨¦¨¨¥§©§¨§©¨
dðéàå àOîa äànènL ,Bfk àéäL úøçà Eì Léå§¥§©¤¤¤¦©¤§©§¨§©¨§¥¨
àìãe ,äøæ äãBáò úáBø÷z Bæ ?Bæéàå ,ìäàa äànèî§©§¨§Ÿ¤§¥¦§¤£¨¨¨§¨
àøéúa ïa äãeäé éaø ,àéðúc ;àøéúa ïa äãeäé éaøk§©¦§¨¤§¥¨§©§¨©¦§¨¤§¥¨
?ìäàa äànèî àéäL äøæ äãBáò úáBø÷úì ïépî :øîBà¥¦©¦§¦§¤£¨¨¨¤¦§©§¨§Ÿ¤
äî ,"íéúî éçáæ eìëàiå øBòt ìòáì eãîvéå" :øîàpL¤¤¡©©¦¨§§©©§©Ÿ§¦§¥¥¦©

ìäàa ànèî ún¯äànèî äøæ äãBáò úáBø÷z óà ¥§©¥§Ÿ¤©¦§¤£¨¨¨§©§¨
.ìäàaäðùîèçML àîeqä ïëå ,äìéla èçBMä¯ §Ÿ¤©¥©©§¨§¥©¨¤¨©

.äøLk BúèéçLàøîâ"èçBMä"¯,ïéà ãáòéc §¦¨§¥¨©¥¦£©¦
ïéáe íBéa ïéa ,ïéèçBL íìBòì :éäðéîøe .àì älçzëì§©§¦¨¨§¦§¦§¨£¦¥©¥
áø øîà !äðéôqä Làøa ïéa âbä Làøa ïéa ,äìéla©©§¨¥§Ÿ©©¥§Ÿ©§¦¨£©©
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קעד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oileg(iyiy meil)

,iaxéâéìt àì àîìò éleëc zøîà àä ,÷eMaL ätLà àîéìéà¦¥¨©§¨¤©¨¨§©§§¥¨§¨Ÿ§¦¥
,øeñàciax ixack rixkde jka ewlgpy d`xp iax ixacn eli`e §¨

.df ote`a dcediàèéLt åàì àlàme`vny ote`l iax zpeeky ¤¨¨§¦¨
,úéaaL ätLàaiax rixkde ,x`azpy enk mi`pzd ewlgp day §©§¨¤©©¦

,dywi df xe`ial j` .dfa xqe`d dcedi iax ixackàîéàxen` - ¥¨
d z`àôéñxn`y ,iax ixac lyåoi`xpìL Bða àðéðç éaø éøáã ¥¨§¦§¥©¦£¦¨§¤

éìéìbä éñBé éaøote`a,úéaa ïàönL,oecl yieúéa éàîdfi`l - ©¦¥©§¦¦¤§¨¨©©¦©©¦
,iax zpeek ziaa mewn,Lnî úéa àîéìéàmy migipny zenewna ¦¥¨©¦©¨

,mixykd milk`nd z`,éøLc éâéìt àì àîìò éleëc zøîàä̈¨§©§§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥
iax ixack `ed rixkne jka md miwelgy d`xp iax ixacn eli`e

.xiznd `pipgàèéLt àlàme`vny ote`l iax zpeekyätLàa ¤¨§¦¨§©§¨
,úéaaLd`xpy iax rixkde ,x`azpy enk mi`pzd ewlgp day ¤©©¦

ok m`e .xiznd `pipg iax ixackéaøcà éaøc àéL÷zeywdl yi - ©§¨§©¦©§©¦
iax ixac mi`xp ziaay dty`ay xn` `yixay ,iax ixaca dxizq

cediiax ixac mi`xpy ote` eze` lr xn` `tiqa eli`e ,xqe`d d
.xiznd `pipg
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המשך ביאור למסכת חולין ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oileg(iriax meil)

dkiynn .zlcd z` xebqi mye ziad gzt cr wx `l` `vi `ly
:`ziixadéàxcpzernyn wx yeìBëé ,'úéaä çút'xnel ip` ¦¤©©©¦¨

yóB÷Lnä úçz ãBîòégztd lrn `vnpdøébñéå,myãeîìz ©£©©©©§§©§¦©§
,'úéaä ïî' øîBìxibqi `ly o`kne,Blek úéaä ïî àöiL ãò`la ©¦©©¦©¤¥¥¦©©¦

,llk ziad bb zgz x`yiyãöék àäixdy ,miaezkd ipy eniiwzi ¨¥©
.gztd lrny sewynd zgz cenrl el xeq` j` gzta cenrl jixv

íàL ïépîe .øébñîe óB÷Lnä ãöa ãîBòe xarBúéa CBúì Cìä ¥§©©©§©§¦¦©¦¤¦¨©§¥
úéaä CBúa ãîòL Bà ,øébñäåsewynd zgz -BøbñäL ,øébñäå §¦§¦¤¨©§©©¦§¦§¦¤¤§¥

øbñeî,carica'úéaä úà øébñäå' øîBì ãeîìzezernyny §¨©§©§¦§¦¤©©¦
lg xbqddy zeaxl.íB÷î ìkîezial odkd jldy ote`a ixde ¦¨¨

ok it lr s`e ,`l e` rbpd miizpia xqgp m` d`x `l i`cea xibqde
,ezwfg lr rbpd z` micinrny gxkda ,xbqen exbqd carica

.awri xa `g` ax ixack `lye .dpzyp `ly mileze
:awri xa `g` ax zhiy z` `xnbd zvxzná÷òé øa àçà áøå§©©¨©©£Ÿ

,`ziixad z` cinri
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המשך ביאור למסכת חולין ליום רביעי עמ' ב

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

.‡È¯‡LÓ ˙Á‡ dÓB˜Óa Ïlt˙‰ Ì‡ ÛÒeÓ ˙lÈÙ˙a Ï·‡ ‰Á�Óe ˙È¯ÁL ˙È·¯Ú ˙lÈÙ˙a ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa©¤§¨¦£¦¦§¦©©§¦©£¦¦§¨£¨¦§¦©¨¦¦§©¥¦§¨©©¦§¨

‡ˆÈ ‡Ï ˙BlÙz‰[ak‡Ï ‰Á�Ó B‡ ˙È¯ÁL B‡ ˙È·¯Úa ÛÒeÓ Ïlt˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ÛÒeÓ Ôa¯˜ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ©§¦Ÿ¨¨¦§Ÿ¦§¦¨§¨¨§¥¦¦§©¥¨§©§¦©£¦¦§¨Ÿ

‡ˆÈ[bk:ÌB˜n‰ È�ÙÏ ¯˜L ¯Ó‡Â B˙lÈÙz CB˙a ÛÒeÓ Ôa¯˜ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ ¨¨¦§¦§¦¨§¨¨§§¦¨§¨©¤¤¦§¥©¨
ּיא סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

`zax `zkld

àöé àì [áëחוזר תפלתו סיים שלא עד נזכר ואם -

- תפלתו שסיים לאחר נזכר ואם שבת', 'תקנת ומתחיל
לראש .28חוזר

àöé àì [âëשל שחרית תפלת במקום מוסף המתפלל -

מוסף חובת ידי אפילו יצא לא .29שבת

zetqede mipeiv

יסיים28) דאם חקיך, למדני יסיים בא"י, שאמר אחר נזכר ואם
ברכות בג' בנזכר הדין והוא לבטלה, ברכה הוי השבת מקדש
ס"ק עח סי' השלחן (בדי בא"י לומר שהתחיל לאחר האחרונות

טו).
דלא29) טז ס"ק עח סי' השלחן (בדי רבינו דעת משמע כן

פוסקים). כמה כדעת

•

zay zekld - jexr ogley

„Èשיעבוד דהיינו בקבלנות שותפו הנכרי את לשכור יכול וכן
שישתכרה שכר וכך כך ובעד הישראל חלק בעד גם נכרי

אלא בשבת שיעשה לו יאמר שלא רק וכך כך לו יתן לחלקו
וכך כך לך אתן וכך כך לחלקי שתשתכר אימת כל לו יאמר
רמ"ד בסי' שנתבאר כמו בשבת אפילו לעצמו עושה והנכרי
הוא שהנכרי וכאן העין מראית משום אלא איסור בזה שאין

העין: מראית חשש כאן אין שותפו

ÂËבשעה בתחלה התנו לא אם התנו אם שמועיל מקום כל
זה וימחלו השיתוף שיבטלו ידי על תיקון יש שנשתתפו
ואם השיתוף בעת ויתנו להשתתף ויחזרו שביניהם התנאים לזה
חלקו אחד כל ויקחו יחזרו בתחלה התנו ולא בחנות נשתתפו
ואם בתחלה ויתנו להשתתף יחזרו ואח"כ השותפות ויבטלו
שיחזור מהמוכר יבקשו בתחלה התנו ולא בשותפות שדה לקחו
בעת ויתנו חדש קנין ממנו ויקנו יחזרו ואח"כ דמיהם להם
סי' וע"ש הנכרי קניית דין קצ"ד סי' בח"מ (ועיין הקנייה

קפ"ט):

ÊËבהן להתעסק מעות או למכרה סחורה לנכרי ליתן מותר
כיון כלום בכך אין בשבת בהן מתעסק שהנכרי ואף
שכר לו שיקצוץ ובלבד בשבת שיתעסק לו צוה לא שהישראל
מתכוין הוא שאז שירויח מהריוח חלק לו שיתן או טרחו בעד
נהנה והישראל בשכרו להרבות עצמו לטובת בשבת בעסקו

בהבלעה. שבת שכר גם כשנוטל מאליו

של שלוחו שהוא יאמרו שלא העין מראית מפני לאסור ואין
של הן זו וסחורה אלו שמעות יודעין הכל שאין לפי הישראל

ישראל:

ÊÈעל כלל מוטלת המלאכה כשאין אמורים דברים במה
לעשות כשלוחו הנכרי אין שאז לבדו הנכרי על רק הישראל
אפילו או הישראל על כלל מוטלת שאינה כיון בשבת מלאכה

כנגד אחד יום לבדו עושה שאינו אלא עליו ג"כ מוטלת היא אם
כלום פורע הישראל שאין שכיון לבדו הנכרי שעשה השבת יום
כלל מתכוין הנכרי אין לבדה בשבת עבודתו בעד להנכרי
ואינו הישראל בשביל ולא עצמו בשביל רק בשבת בעבודתו
השבת יום כנגד אחד יום לבדו עושה הוא אם אבל כשלוחו
אלא לזה תקנה ואין כשלוחו הנכרי הרי לבדו הנכרי שעשה
של השכר שכל דהיינו בשבת הנכרי ממעשה כלום יהנה שלא
יש שאז גדול הפסד הוא כן אם אלא לבדו להנכרי יניח השבת
ע"ד בהבלעה שבת משכר ליהנות המתירין דעת על לסמוך

שנתבאר:

ÁÈהנכ עליו וקיבל למשכון תנור שלקח שמהישראל רי
מעותיו ברבית להישראל כולו יתן התנור שכר שיעלה
לפי בהבלעה שלא אפילו השבת שכר גם ממנו לקבל מותר
וגם כלל בו חלק להישראל ואין הנכרי של הוא התנור שגוף
הוא מעצמו הנכרי אלא בשבת שיעשה לו אומר הישראל אין
התנור שכר ליתן שנתחייב חובו לשלם כדי לטובתו עושה

מעותיו: ברבית להישראל

ËÈונתנו כרחו בעל ישראל של בתנורו בשבת נכרים אפו אם
בין לו בין עולמית ממנו ליהנות אסור התנור שכר לו

שבת: שכר שהוא מפני לאחרים

ידֿיט סעיפים בשותפות. יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה, סימן ב חלק

שהנכרי‡ פי על ואף לנכרי ולהשכירם כלים להשאיל מותר
שביתת על מצווין אנו שאין מפני בשבת מלאכה בהם עושה
שלא או בשבת מלאכה הנכרי בהם יעשה שלא שלנו הכלים
(ולענין רנ"ב בסימן כמ"ש מאליה בשבת מלאכה בהן תיעשה

רמ"ג). סימן עיין פרהסיא של דבר להשכיר

אם כגון בהבלעה אלא השבת שכר יטול לא השכר וכשנוטל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oileg(ycew zay meil)

.ezrck `ly zipyp dpynd gxkdae .d`pda xq`ize miakek
,øîà énà éaøzrck dpi`y ,dpyndn mi`xen`d ewiic df xac `l ©¦©¦¨©

dxn`y dnn ,zehiyta dpyndn oaen df xacy ,xfril` iax
wiicl ekxvedy dne ,d`pda dxeq`y dxn` `le dliap ezhigyy

,dpyndnéðz÷ éëädpyna epipyy dnn ,dpnn wiicl yi jk - ¨¦¨¨¥
,äìáð íéáëBk ãáBò úèéçLrnynïéîc àä,oin zhigy la` - §¦©¥¨¦§¥¨¨§¦

m` s` ,dxf dcearl xnek oebke ,miakek zceara wec`d mc` epiidc
`id ezhigy mzq ,`ed l`xyiíéáëBk úãBáòìs` dxeq`e ©£©¨¦

,dpyndn jk wiicl yiy xg`n .d`pdaïðaø eðúc àäì àðéðz- ¨¦¨§¨§¨©¨¨

pynn `iadl yi,`ziixaa epipyy dnl reiq epizïéî úèéçL± §¦©¦
`id ,miakek zceara wec`d l`xyiíéáëBk úãBáòìdxeq`e ©£©¨¦

e ,d`pdaBúéôoick dlik`a dxeq` oind lyéúek út,eBðééxeq` ¦©¦¥
oick d`pdaCñð ïééoke ,dxf dcearl jqpzpy oii -åéøôñdxez - ¥¤¤§¨¨

oick etxyi ,oind mazky miaezke mi`iapïéîñB÷ éøôñixtqk - ¦§¥§¦
oke ,miakek zcear myl mazeky itl ,lrad i`iap ly seyik

åéúBøétk miwfgenïéìáèmzqk mpi`e ,mixyern mpi` i`cey - ¥¨§¨¦
.mixyern wtq ,xnelk ,'i`nc' `l` mpi`y ux`d mr zexitLéå§¥
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המשך ביאור למסכת חולין ליום שבת קודש עמ' א

אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז"ך סיון במ"ש אודות ביהכ"נ החדש בקשר עם הקייטנא.

סרבו  על אשר  במאנטרעאל,  ביהכ"נ  למנהלי  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  להם מכתב  נודע  כנראה שלא 

לעשות שם מסיבות שבת, והלבישו הענין בקדושת ביהכ"נ וכו'ו

ויהי רצון שכיון שממשמשים ובאים ימי י"ב וי"ג תמוז שהי' נצחון למעלה מדרך הטבע, הנה סו"ס 

ינוצחו ויתבטלו כל הענינים המפריעים להנהלת כפר חב"ד מתאים לכוונת מייסדו ומנהלו הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר ויעשה זה בחסד וברחמים ומתוך הרחבה אמיתית ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור עד אשר 

לילה כיום יאיר.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.‡È¯‡LÓ ˙Á‡ dÓB˜Óa Ïlt˙‰ Ì‡ ÛÒeÓ ˙lÈÙ˙a Ï·‡ ‰Á�Óe ˙È¯ÁL ˙È·¯Ú ˙lÈÙ˙a ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa©¤§¨¦£¦¦§¦©©§¦©£¦¦§¨£¨¦§¦©¨¦¦§©¥¦§¨©©¦§¨

‡ˆÈ ‡Ï ˙BlÙz‰[ak‡Ï ‰Á�Ó B‡ ˙È¯ÁL B‡ ˙È·¯Úa ÛÒeÓ Ïlt˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ÛÒeÓ Ôa¯˜ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ©§¦Ÿ¨¨¦§Ÿ¦§¦¨§¨¨§¥¦¦§©¥¨§©§¦©£¦¦§¨Ÿ

‡ˆÈ[bk:ÌB˜n‰ È�ÙÏ ¯˜L ¯Ó‡Â B˙lÈÙz CB˙a ÛÒeÓ Ôa¯˜ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ ¨¨¦§¦§¦¨§¨¨§§¦¨§¨©¤¤¦§¥©¨
ּיא סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

`zax `zkld

àöé àì [áëחוזר תפלתו סיים שלא עד נזכר ואם -

- תפלתו שסיים לאחר נזכר ואם שבת', 'תקנת ומתחיל
לראש .28חוזר

àöé àì [âëשל שחרית תפלת במקום מוסף המתפלל -

מוסף חובת ידי אפילו יצא לא .29שבת

zetqede mipeiv

יסיים28) דאם חקיך, למדני יסיים בא"י, שאמר אחר נזכר ואם
ברכות בג' בנזכר הדין והוא לבטלה, ברכה הוי השבת מקדש
ס"ק עח סי' השלחן (בדי בא"י לומר שהתחיל לאחר האחרונות

טו).
דלא29) טז ס"ק עח סי' השלחן (בדי רבינו דעת משמע כן

פוסקים). כמה כדעת

•

zay zekld - jexr ogley

„Èשיעבוד דהיינו בקבלנות שותפו הנכרי את לשכור יכול וכן
שישתכרה שכר וכך כך ובעד הישראל חלק בעד גם נכרי

אלא בשבת שיעשה לו יאמר שלא רק וכך כך לו יתן לחלקו
וכך כך לך אתן וכך כך לחלקי שתשתכר אימת כל לו יאמר
רמ"ד בסי' שנתבאר כמו בשבת אפילו לעצמו עושה והנכרי
הוא שהנכרי וכאן העין מראית משום אלא איסור בזה שאין

העין: מראית חשש כאן אין שותפו

ÂËבשעה בתחלה התנו לא אם התנו אם שמועיל מקום כל
זה וימחלו השיתוף שיבטלו ידי על תיקון יש שנשתתפו
ואם השיתוף בעת ויתנו להשתתף ויחזרו שביניהם התנאים לזה
חלקו אחד כל ויקחו יחזרו בתחלה התנו ולא בחנות נשתתפו
ואם בתחלה ויתנו להשתתף יחזרו ואח"כ השותפות ויבטלו
שיחזור מהמוכר יבקשו בתחלה התנו ולא בשותפות שדה לקחו
בעת ויתנו חדש קנין ממנו ויקנו יחזרו ואח"כ דמיהם להם
סי' וע"ש הנכרי קניית דין קצ"ד סי' בח"מ (ועיין הקנייה

קפ"ט):

ÊËבהן להתעסק מעות או למכרה סחורה לנכרי ליתן מותר
כיון כלום בכך אין בשבת בהן מתעסק שהנכרי ואף
שכר לו שיקצוץ ובלבד בשבת שיתעסק לו צוה לא שהישראל
מתכוין הוא שאז שירויח מהריוח חלק לו שיתן או טרחו בעד
נהנה והישראל בשכרו להרבות עצמו לטובת בשבת בעסקו

בהבלעה. שבת שכר גם כשנוטל מאליו

של שלוחו שהוא יאמרו שלא העין מראית מפני לאסור ואין
של הן זו וסחורה אלו שמעות יודעין הכל שאין לפי הישראל

ישראל:

ÊÈעל כלל מוטלת המלאכה כשאין אמורים דברים במה
לעשות כשלוחו הנכרי אין שאז לבדו הנכרי על רק הישראל
אפילו או הישראל על כלל מוטלת שאינה כיון בשבת מלאכה

כנגד אחד יום לבדו עושה שאינו אלא עליו ג"כ מוטלת היא אם
כלום פורע הישראל שאין שכיון לבדו הנכרי שעשה השבת יום
כלל מתכוין הנכרי אין לבדה בשבת עבודתו בעד להנכרי
ואינו הישראל בשביל ולא עצמו בשביל רק בשבת בעבודתו
השבת יום כנגד אחד יום לבדו עושה הוא אם אבל כשלוחו
אלא לזה תקנה ואין כשלוחו הנכרי הרי לבדו הנכרי שעשה
של השכר שכל דהיינו בשבת הנכרי ממעשה כלום יהנה שלא
יש שאז גדול הפסד הוא כן אם אלא לבדו להנכרי יניח השבת
ע"ד בהבלעה שבת משכר ליהנות המתירין דעת על לסמוך

שנתבאר:

ÁÈהנכ עליו וקיבל למשכון תנור שלקח שמהישראל רי
מעותיו ברבית להישראל כולו יתן התנור שכר שיעלה
לפי בהבלעה שלא אפילו השבת שכר גם ממנו לקבל מותר
וגם כלל בו חלק להישראל ואין הנכרי של הוא התנור שגוף
הוא מעצמו הנכרי אלא בשבת שיעשה לו אומר הישראל אין
התנור שכר ליתן שנתחייב חובו לשלם כדי לטובתו עושה

מעותיו: ברבית להישראל

ËÈונתנו כרחו בעל ישראל של בתנורו בשבת נכרים אפו אם
בין לו בין עולמית ממנו ליהנות אסור התנור שכר לו

שבת: שכר שהוא מפני לאחרים

ידֿיט סעיפים בשותפות. יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה, סימן ב חלק

שהנכרי‡ פי על ואף לנכרי ולהשכירם כלים להשאיל מותר
שביתת על מצווין אנו שאין מפני בשבת מלאכה בהם עושה
שלא או בשבת מלאכה הנכרי בהם יעשה שלא שלנו הכלים
(ולענין רנ"ב בסימן כמ"ש מאליה בשבת מלאכה בהן תיעשה

רמ"ג). סימן עיין פרהסיא של דבר להשכיר

אם כגון בהבלעה אלא השבת שכר יטול לא השכר וכשנוטל
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השבת ששכר אף השכר ליטול יכול לחדש או לשבוע לו השכיר
ויום יום כל בעד נפרדים לימים לו השכיר אם אבל בו מובלע
שנתבאר כמו השבת לימי המגיע שכר ממנו יטול לא וכך כך
שאין כלים ישראל לו השכיר אם ואפילו שם עיין רמ"ג בסימן

לא בו לדור חדר לו השכיר ואפילו כלל מלאכה בהם עושים
ש"ו): סי' (עיין בהבלעה אלא שבת שכר יטול

א סעיף בשבת, לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב חלק

•
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dxez ihewl

הרעה תצא לא ית' מאתו

(בדורות התפלה עבודת בין הקשר את להבין [כדי

" הפיכת של לעבודה למרירוהאחרונים) (שבגללמתקא"" "

תחילה לבאר יקדים – למטה) הנשמה ירדה זו עבודה

למתוק. המר את להפוך ניתן אכן כיצד

שממשיך:] וזהו

.ïùøùá íé÷úîð ïéðéãä éë ,àåä ïéðòäå
למתקא מרירו להפוך העבודה ענין את להבין כדי
האריז"ל בכתבי המובא את תחילה לבאר צריך –

בשרשם". נמתקים שה"דינים

פירוש:

") הטוב היפך שהם הדברים הואמרשורש ("

מדת של הקטרוגים וביטול וה"דין". ה"גבורה" במדת
הבאים הרעים הדברים כל לביטול המביא – הדין

" בשם הקבלה בספרי נקרא – המתקתמחמתם

הקב"ה הנהגת שבמקום כלומר, והדינים". הגבורות
של שלמרירותבאופן באופן הנהגה תהי' ("דינים")

("חסדים").מתיקות

" המתקת ענין דעלמאהדינים– במילי "הן הוא "

רעים לדברים בקשר הן כלומר, דשמיא". במילי והן
הזה,גשמיים בעולם המתהווים וכדומה) ("יסורים"

רע עניני בכל היפךהרוחנייםוהן שהם ודברים
שבאדם הרע היצר הטומאה, כחות (כמו הקדושה
היא רע של למציאות והאפשרות הסיבה שכן, וכו').
הבאים הקדושה אור על וההסתרים ההעלמות מצד רק

" ידי על ולפיכך והדין, הגבורה הדיניםממדת "המתקת

כתוצאה ונעשו שנוצרו רע" עניני "כל לטוב מתהפכים
דשמיא". במילי והן דעלמא במילי "הן הדין, ממדת

הדינים": ב"המתקת אופנים שני יש אמנם,

ידי על הבאה הדינים" "המתקת הוא האחד האופן
בתקפה, נשארת הדין שמדת היינו החסד, מדת גילוי
מתבטל זה ידי ועל עלי', גוברת החסד שמדת אלא
"המתקת נקרא זה ואופן בעולם, חסדים ומתרבים הרע

ב אתחסדיםהגבורות רחמיך "יכבשו הבקשה [וכמו "

על תתגבר והרחמים החסד שמדת הוא שתוכנה כעסך"
הדין]. מדת

ש" – הדינים" ב"המתקת אופן עוד יש הדיניםאך

נמתקים שהדיניםעצמם הכוונה אין כלומר: ."

מדת על מתגברת החסד" ש"מדת ידי על מתבטלים
עצמם שהם אלא עדמתוקיםונעשיםמתהפכיםהדין ,

רחמים של באופן הנהגה באה עצמה הדין שממדת
סניגור). נעשה עצמו שהקטיגור דרך (על וחסדים

גילוי ידי על נעשה הדינים בהמתקת זה ואופן –
הדינים".שורש"

" ענין לבאר ב[כדי נמתקים מקדים"שרשםהדינים ,

ה מהו לבאר הרעים:]שורש"רבינו והדברים הדינים של "

ååäúðù ïìöéì àðîçø íéðéãå úåòø ìë äðäã
.áåè àåä íúåà äéçîä íøå÷îå íùøù ,íìåòá

עצמו,לש מצד וחיות קיום אין בעולם דבר ום
הרוחנית והחיות מהקב"ה; רק וקיים חי הכל אלא
בעולמות ושרשה מקורה הזה בעולם נברא שבכל
מעולם ויורדת נמשכת והיא הרוחניים, העליונים

הזה. בעולם למטה עד לעולם

ביאור: ליתר

חומר – חלקים משני מורכב הזה בעולם נברא כל
הגשם הגשמי. החומר את המחי' רוחנית ונפש גשמי,
מתחילה שמציאותו גמור חידוש הוא הנברא וחומר
של מציאות אין העליונים בעולמות שהרי הזה, בעולם
נברא שבכל הרוחנית והחיות הנפש ואילו גשמיות;
נמשכות ומשם העליונים מהעולמות ושרשן מקורן

הזה. לעולם ויורדות

ובכל הרעים הדברים בכל גם הוא זה כלל
יש לכולם אשר ליצלן, רחמנא הזה, שבעולם ה"דינים"

ו – וקיימים חיים הם שממנה רוחנית שורשחיות

שהוא זה והדינים,החיותומקור הרעים הדברים של
רק .טובהוא

zyegp ygp dyn yrie d"c
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dxe` ixry

כמוÔÈ·‰ÏÂ(מו) ואלקים הוי"ה שם בענין ידוע הנה זה
להסתיר נרתק שהמגן ומגן שמש עד"מ
והוא הוי"ה לשם מסתיר אלקים שם כך השמש לאור
שאת עד ליש מאין הבריאה להיות האלקי אור צמצום
שיבורר הוא הזה הצמצום וכונת כו' האלקים עשה זלע"ז
לאין היש בביטול כו' לנהורא חשוכא לאהפכא טו"ר עה"ד
כו' יחד ברן וכמ"ש כו' יום בכל שירה שאו' במלאכי'
לשם שמתקן אלקים עובד הנק' וזהו האלקים בני כל ויריעו
שעובד העבודה ע"י אלקים בשם רב אור להוסיף אלקים
כו' לתקן לעשות אלקים ברא אשר וכמ"ש דבר ומתקן

והמשכות ברכות רוב נמשך זה העליוניםובתקון אורות
עול בקבלת לאדונו שעובד העבד ועד"מ וכו' אלקים בשם
יתברך עבודתו אמתית ע"י הנה ובשדה בבית עבודתו בכל
יוכל לא האדון כי העבד ידי על רק בביתו אשר בכל האדון
עבד שהיה יוסף וכמו עושה שהעבד מה כל בעצמו לעשות
נק' אברהם עבד אליעזר וכך מאד ידו על ונתברך לפוטיפר
למעלה הוא וכך כו' בכל נתעשר שמעבודתו כו' ביתו זקן
עבדו שנק' מט"ט בחי' עד אלקים עובדי שנק' במלאכי'
גם הייתי נער וכמאמר אלקים שם נתברך שע"י ביתו זקן
ע"י ב"ן דבחי' הבירורים ענין שזהו אמרו ש"ע שרו זקנתי
וד"ל כו' האלקים את חנוך ויתהלך כמ"ש מט"ט חנוך
הוי"ה לשם ולברך לתקן הוי"ה עבד בענין יובן וכמו"כ
וכמ"ש ה' עבד משה כמו היינו כו' שיעור בלי ברכה בתוס'
שנתן עבד עד"מ כו' הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא
מושל להיות תחתיו ומינהו במתנה לו אשר כל רבו לו
במקומו הבית בעל שנק' לו יש אשר בכל כרצונו ולעשות
נשמעים הבית ועבדי והשדה הבית עסקי ענין בכל ממש
דתו"מ בעבודה הוא וכך כו' עצמו לבעה"ב כמו אליו
כו' בעול גשמיות מלאכו' שעושה כעבד אינה זו שעבודה
יעשו וכך כך ואומר שגוזר בעצמו בעה"ב כמו הוא אלא

מלכתא מתנית' שא' כמו בדיבור ת"ת מצות ענין והיינו כו'
שנמצא יקום כן יגזור וכאשר כו' כשר זה ואומר שגוזר
שהעבדים מלאכה תיקון ע"י שלא באה המרובה הברכה
ולעסוק לטרוח לו שרב ידיו וכח חכמתו ע"י רק עושים
עבד וזהו וכך כך והעבודות המלאכות לעשות לצוות
ברכה לאביו להביא יוכל לא הבן כי בן מבחי' שלמעלה
יכול זה עבד אבל כו' מאביו שקיבל ערך כפי כ"א מלמעל'
בחכמתו יצליח מאשר ומדה ערך מכפי ביתר ברכה להביא
עבודה שהוא הוי"ה עבד משה בחי' וזהו כו' ויגיעתו
משה לנו צוה תורה שאמר כמו ומצות בתורה ועול ביגיעה
מצוה יעשו וכך כך ממש בשלו ומצוה הפוקד כמו שזהו
בבחי' הוי"ה בשם אור תוס' נמשך שבזה כו' ירחק ומזה זו
הבירורים ע"י אלקים בשם חדש אור שנמשך כמו חדש אור
בתו"מ ביגיעתם הצדיקים כי לאין היש בביטול דמלאכים
לשם ולתקן לעשות הוא זה עול אבל עול ע"י ג"כ בא הוא
עול בקבלת אך כו' חפצו הוי"ה בתורת כ"א כמ"ש הוי"ה
בשם גדול אור תוס' נמשך עי"ז למעלה מלמטה תו"מ
שא' וזהו וד"ל באו"כ הע"ס פרטי בכל דאצילות הוי"ה

ד לחו"ב ה'הללויה עבדי הללו ואח"כ אור להוסיף אצילות
שבחכמה מה תו"מ עסק ע"י הוי"ה לשם ותיקון בעבודה
זו עבודה וע"י לטהור טמא בין במדות אתברירו שבתורה
הוי"ה שם את הללו אח"כ הוי"ה לשם ומתקנין שעובדים
הצדיקים עבודת בלא אבל הוי"ה בשם גדול אור שניתוסף
הוי"ה לשם לתקן והשבח ההלל ע"י הוי"ה עבדי שנק'
משום הוי"ה בשם אור תוס' נמשך הי' לא למעלה מלמטה
הוי"ה דשם בירורים ע"י שהוא דוקא בסופן תחלתן דנעוץ
הוי"ה לשם להלל פסד"ז בין ההפרש (וזהו הצדיקים ע"י
שנק' המלאכים בעבודת רק מדבר שאינו לפני' שתים ובין
לש"ע הכנה שפסד"ז (מפני וד"ל) כנ"ל אלקי' עובדי

וד"ל): הנ"ל ומטעם לק"ש הכנ' לפני' ושתים
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דדודÂ‡È·Â¯ב) שכחה ענין בביאור יובן הנה הענין
א') ל"ה (סוטה וארז"ל העגלות על שנשאו
בבית חוקיך לי היו זמירות שאמר על לו עונש הי' שזה
וא"ל זמירות אותה בקראה התורה ששיבח כו' מגורי

בדבר נכשל שאתה חייך להו קרית זמירות דוד הקב"ה
עבודת כי שנאמר בו יודעים רבן בית של תינוקות שאפי'
שהתורה שנת"ל הגם כי להקדים יש זה ולהבין כו' הקדש
אחוריים ובחי' שלמעלה חכמה נובלות רק היא שלפנינו
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קעז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כמוÔÈ·‰ÏÂ(מו) ואלקים הוי"ה שם בענין ידוע הנה זה
להסתיר נרתק שהמגן ומגן שמש עד"מ
והוא הוי"ה לשם מסתיר אלקים שם כך השמש לאור
שאת עד ליש מאין הבריאה להיות האלקי אור צמצום
שיבורר הוא הזה הצמצום וכונת כו' האלקים עשה זלע"ז
לאין היש בביטול כו' לנהורא חשוכא לאהפכא טו"ר עה"ד
כו' יחד ברן וכמ"ש כו' יום בכל שירה שאו' במלאכי'
לשם שמתקן אלקים עובד הנק' וזהו האלקים בני כל ויריעו
שעובד העבודה ע"י אלקים בשם רב אור להוסיף אלקים
כו' לתקן לעשות אלקים ברא אשר וכמ"ש דבר ומתקן

והמשכות ברכות רוב נמשך זה העליוניםובתקון אורות
עול בקבלת לאדונו שעובד העבד ועד"מ וכו' אלקים בשם
יתברך עבודתו אמתית ע"י הנה ובשדה בבית עבודתו בכל
יוכל לא האדון כי העבד ידי על רק בביתו אשר בכל האדון
עבד שהיה יוסף וכמו עושה שהעבד מה כל בעצמו לעשות
נק' אברהם עבד אליעזר וכך מאד ידו על ונתברך לפוטיפר
למעלה הוא וכך כו' בכל נתעשר שמעבודתו כו' ביתו זקן
עבדו שנק' מט"ט בחי' עד אלקים עובדי שנק' במלאכי'
גם הייתי נער וכמאמר אלקים שם נתברך שע"י ביתו זקן
ע"י ב"ן דבחי' הבירורים ענין שזהו אמרו ש"ע שרו זקנתי
וד"ל כו' האלקים את חנוך ויתהלך כמ"ש מט"ט חנוך
הוי"ה לשם ולברך לתקן הוי"ה עבד בענין יובן וכמו"כ
וכמ"ש ה' עבד משה כמו היינו כו' שיעור בלי ברכה בתוס'
שנתן עבד עד"מ כו' הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא
מושל להיות תחתיו ומינהו במתנה לו אשר כל רבו לו
במקומו הבית בעל שנק' לו יש אשר בכל כרצונו ולעשות
נשמעים הבית ועבדי והשדה הבית עסקי ענין בכל ממש
דתו"מ בעבודה הוא וכך כו' עצמו לבעה"ב כמו אליו
כו' בעול גשמיות מלאכו' שעושה כעבד אינה זו שעבודה
יעשו וכך כך ואומר שגוזר בעצמו בעה"ב כמו הוא אלא

מלכתא מתנית' שא' כמו בדיבור ת"ת מצות ענין והיינו כו'
שנמצא יקום כן יגזור וכאשר כו' כשר זה ואומר שגוזר
שהעבדים מלאכה תיקון ע"י שלא באה המרובה הברכה
ולעסוק לטרוח לו שרב ידיו וכח חכמתו ע"י רק עושים
עבד וזהו וכך כך והעבודות המלאכות לעשות לצוות
ברכה לאביו להביא יוכל לא הבן כי בן מבחי' שלמעלה
יכול זה עבד אבל כו' מאביו שקיבל ערך כפי כ"א מלמעל'
בחכמתו יצליח מאשר ומדה ערך מכפי ביתר ברכה להביא
עבודה שהוא הוי"ה עבד משה בחי' וזהו כו' ויגיעתו
משה לנו צוה תורה שאמר כמו ומצות בתורה ועול ביגיעה
מצוה יעשו וכך כך ממש בשלו ומצוה הפוקד כמו שזהו
בבחי' הוי"ה בשם אור תוס' נמשך שבזה כו' ירחק ומזה זו
הבירורים ע"י אלקים בשם חדש אור שנמשך כמו חדש אור
בתו"מ ביגיעתם הצדיקים כי לאין היש בביטול דמלאכים
לשם ולתקן לעשות הוא זה עול אבל עול ע"י ג"כ בא הוא
עול בקבלת אך כו' חפצו הוי"ה בתורת כ"א כמ"ש הוי"ה
בשם גדול אור תוס' נמשך עי"ז למעלה מלמטה תו"מ
שא' וזהו וד"ל באו"כ הע"ס פרטי בכל דאצילות הוי"ה

ד לחו"ב ה'הללויה עבדי הללו ואח"כ אור להוסיף אצילות
שבחכמה מה תו"מ עסק ע"י הוי"ה לשם ותיקון בעבודה
זו עבודה וע"י לטהור טמא בין במדות אתברירו שבתורה
הוי"ה שם את הללו אח"כ הוי"ה לשם ומתקנין שעובדים
הצדיקים עבודת בלא אבל הוי"ה בשם גדול אור שניתוסף
הוי"ה לשם לתקן והשבח ההלל ע"י הוי"ה עבדי שנק'
משום הוי"ה בשם אור תוס' נמשך הי' לא למעלה מלמטה
הוי"ה דשם בירורים ע"י שהוא דוקא בסופן תחלתן דנעוץ
הוי"ה לשם להלל פסד"ז בין ההפרש (וזהו הצדיקים ע"י
שנק' המלאכים בעבודת רק מדבר שאינו לפני' שתים ובין
לש"ע הכנה שפסד"ז (מפני וד"ל) כנ"ל אלקי' עובדי
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דדודÂ‡È·Â¯ב) שכחה ענין בביאור יובן הנה הענין
א') ל"ה (סוטה וארז"ל העגלות על שנשאו
בבית חוקיך לי היו זמירות שאמר על לו עונש הי' שזה
וא"ל זמירות אותה בקראה התורה ששיבח כו' מגורי

בדבר נכשל שאתה חייך להו קרית זמירות דוד הקב"ה
עבודת כי שנאמר בו יודעים רבן בית של תינוקות שאפי'
שהתורה שנת"ל הגם כי להקדים יש זה ולהבין כו' הקדש
אחוריים ובחי' שלמעלה חכמה נובלות רק היא שלפנינו
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c"agקעח i`iyp epizeax zxezn

שבכל אלהות חיות מן ותכלית קץ לאין היא גדולה בלבד
את דוד שיבח זו ובבחי' ותחתונים עליונים העולמות
מהו ולהבין ל"ו) (סי' וז"ל בכי"ק שם וכמבואר התורה
מה ע"ד הוא הנה מותר או אסור כשזה להקב"ה השבח
כי ו') צ"ב (תלים מחשבותיך עמקו מאד ה' מעשיך גדלו
בדקדוק תלוים ותחתונים עליונים העולמות שכל נודע הנה
ועולים עליון יחוד נעשה כשר הקרבן אם ד"מ א', מצוה
הדם שקיבל שינה ואם ושפעם, חיותם לקבל העולמות כל
חציצה שהי' או כשר שרת בכלי שלא או ד"מ בשמאלו
החיים מחיי ושפעם וחיותם העולמות עליות נתבטלה אזי
שהם דזו"נ מוחי' מתגלי' כשרות בתפילין וכן ב"ה א"ס
ומסתלקין נפסלין א' ובדקדוק העולמ' לכל החיות מקור
מה המתבונן והלכך ל"ת, מצות בדקדוקי וכה"ג המוחי'
כולם ואיך צבאם וכל העולמות שבריבוי ה' מעשי גדלו
שהוא התורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים
קל בדקדוק אשר ית' וחכמתו העליונה מחשבה עומק
ח"ו להיפך או ושפעם חיותם ומקבלי' העולמות כל עולים
בלי בבחי' שהוא ית' מחשבתו עומק גדולת נתבונן ומזה
כל חיות מעלת על ותכלית קץ לאין ומעלתה ותכלית גבול
נמשך שהוא ממנה א' מדקדוק שופע חיותם שכל העולמות
הנמשך האדם שער כמו ית' מחשבתו עומק והוא ממקורו
היתה וזאת והאדרא מהתיקונים וכנודע עד"מ ממוחו
התורה בעסק לבו לשמח ומרנן מזמר שהי' דהע"ה שמחת
במעלתה התורה בתהלת משתבח שהי' מה אך צרתו, בעת
הקב"ה לו ואמר ע"ז נענש וכו' לי היו זמירות ואמר זו

העולמות שכל זו מעלתה שבאמת משום להו קרית זמירות
של אחוריים מבחי' היא ממנה א' דקדוק לגבי בטילים
מאמר על האריז"ל בשם במ"א כמ"ש המחשבה עומק
(אמר פי"ז) ב"ר (מד"ר תורה שלמעלה חכמה נובלות רז"ל
אבל פ"א) הזהב ל' שהבאתי מה הוא המ"א זה המעתיק
לגמרי מיוחדת היא התורה פנימיות שהוא שבעומק פנימית
ב"ה א"ס ולגבי היחוד בתכלית בה המלובש ב"ה באוא"ס
עד הוא אתה כי ממש ואפס ואין ממש כלא העולמות כל
אין התורה לפנימיות גם והלכך וכו' העולם נברא שלא
ממש דלא מאחר העולמות כל חיות בתהלת כלל לשבחה
ושעשועיו אנוש לבב שמחת אינה פנימיותה ובבחי' חשיבי
שמשתעשע הקב"ה המלך ושעשוע לב שמחת כביכול אלא
בידיעת ומעלתה מקומה וידע דרכה הבין אלקים כי בה
יראו לא ופני כמ"ש חי כל מעיני נעלמה אבל כביכול עצמו
ואהי' וזש"ה האריז"ל בשם כמש"ש פנימיותה בחי' דהיינו
דוקא לפניו לפניו משחקת דוקא אצלו שעשועים כו' אצלו
א"ת אמון אצלו ואהי' נאמר וע"ז פנימיותה בבחי' דהיינו
אחוריים בחי' ועל א') קס"א ח"ב (זהר כו' אומן אלא אמון
התורה כי אדם בני את ושעשועי ארצו בתבל משחקת אמר
והיא דזכרי' עפה במגילה כדכתיב ואחור פנים ניתנה
דוד שתפס ולפי ב') כ' עירובין (עי' ואחור פנים כתובה
אחוריים מבחי' הבאה בשכחה נענש לכך אחוריים בבחי'
בכתף עליהם הקדש עבודת מ"ש שעה לפי ממנו ונעלם
עכ"ל כו' הכתפים את ולייחד לחבר ט') ז' (במדבר ישאו

ספ"א: וכמש"ל
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a"lxz - l`eny zxez

Ê"„ÚÂוכמארז"ל בקדושה שולחן שיש כמו כי נט"י, הו"ע
של שולחנו עכשיו בשולחן, וסיים במזבח פתח
לחמי בחי' הו"ע מזבח כי הוא והענין עליו, מכפר אדם
הכוחות קירוב ל' קרבן עליון יחוד ע"י שנמשך לאשי
כהנים ואכילת מזבח אכילת ויש הרמב"ן, כמש"פ והשמות
גשמי' דברי' אכילת ע"י כי בשולחן וסיים במ"א, כמ"ש
ומתפלל לומד וכשהוא קדושי', ניצוצי' בהם שיש דנוגה
האכילה בכח וילך באלי' דכתי' וכענין האכילה בכח
והיינו האכילה, בכח הי' מ"מ פלאי שזהו אם יום, ארבעי'
צדיק כתי' כן יום, מ' אותו שנשא גדול ניצוץ לו זימן כי
תהו מנצוצי דתיקון נפשו להשביע בכדי נפשו לשובע אוכל
שובע וי"ל מעלה. אחר במעלה נפשו תתעלה וע"י שבהם

נמשך שזה לאבותינו נשבעת אשר שבועה ל' משביעי' ע"ד
זה מ"ן העלא' וע"י עולם, ימות מבחי' שלמעלה קדם מימי

כו'. בשולחן וסיים וזהו מ"ד, המשכת נמשך
Ì�Ó‡מנאפת אשה דרך כן כמ"ש בלעו"ז שולחן יש

אם דכי האכילה בחי' שהוא כו' פי' ומחתה אכלה
שדה ציון ועי"ז נשג"ז, בלעו"ז שנמשך אוכל שהוא הלחם
אינו בשרשו הרע כי ולהיות שרה. חיי בד"ה ע' ח"ו תחרש
ענין בדרז"ל נמצא לכן מלמעלה יורד רע אין כי גמור רע
כמארז"ל והישר הטוב מדרך אינו ומ"מ להיתר טהורה
שולחן, נק' הרי והפכו, לו ערכתי שולחן שני ס"פ נדרי'
דקדושה דנוק' יסוד נק' שולחן י"ז סעי' שין במאו"א ע'

עכ"ל. דקלי' או
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לשרךÂ‰�‰ד) תהי רפאות וכמ"ש תורה היא לזה הרפואה
כו' תטופנה נופת דהנה מרפא. בשרו ולכל כו'
בהם שנאמר ד"ת הם מזה וההיפך כו' מרה ואחריתה
ועמ"ש ח"ו. מרה אחריתה ואין צופים ונופת מדבש מתוקים
מזה וההיפך כו' ציד יודע איש בפסוק תולדות בפ' הבחיי
ור"פ כו' תורה של באהלי' אהלים יושב תם איש ויעקב
זרה לאשה רעה אמונה המשיל זרה מאשה להצילך כ' יתרו

ועם כו' מרה ואחריתה אמר וע"כ בסוף אותו המאבדת
במאמר שאמרו וזהו כו'. לרפאו' בו אפשר כו' הלשון דבור
במלח פת וכולן כו' מרה זו מחלה דק"ז דבב"מ הנ"ל
כו' לחם שנק' תורה זה פת כי מבטלן, מים של וקיתון
ד"ה בלקו"ת כמ"ש התורה פנימיות היינו ומלח כמשי"ת
שנק' תושבע"פ הוא מים של וקיתון וביאורו תשבית ולא

הנ"ל. המחלה את ומרפאים מבטלים והמה כו' מים
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בדבר התעסקות ע"י – הבירורים עבודת יותר. למטה ונפלו יותר גבוהים – שבנסיונות הניצוצות
היהדות. נקודת שמעורר ע"י עצמו, בתוך להתגבר צריך האדם – בנסיון אבל כראוי. הגשמי

עניןe‰ÊÂד) ּכל ּכי לדעת", אתכם אלקיכם הוי' מנּסה "ּכי ¿∆ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
העבֹודה ידי על ּולהּגיע לעלֹות הּוא ְְְֲֲִִֵַַַַַָָהּנסיֹונֹות
הּטבע, מן למעלה ׁשהּוא הוי' את ּדעת לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּדוקא
הם מׁשיחא ּבעקבֹות ּובפרט האחרֹון ׁשּבּגלּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּדהּניצֹוצֹות
ּבהם ונעלם מסּתר האלקי ׁשהּניצֹוץ נסיֹונֹות ׁשל ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻניצֹוצֹות
למעלה מעלתן ׁשרׁש ּגדל על הֹוראה הּוא ּגּופא ּדזה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּביֹותר,
למּטה ּדכׁשּנֹופל הּכתל, ׁשּבראׁש האבן וכמׁשל יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמעלה
ּדתהּו ּבהּניצֹוצֹות הּוא וכן הּכתל, מן ּברחּוק נֹופל ְְְְִִִֵֵֶַַֹֹהּוא
ּגבֹוהים הם ׁשּבּנסיֹונֹות הּניצֹוצֹות הּנה יֹותר, למּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנפלּו
ׁשארי ּכמֹו אינֹו הנּסיֹון ענין ּדהּנה יֹותר, למּטה ונפלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּביֹותר

הּגׁשמּיי ׁשתּיהּדברים אֹו הּגׁשמי מאכל ּוכמֹו הּמתּבררים, ם ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָ
האדם וכאׁשר הּמתּברר, ּבהּמאכל הּוא ׁשהּניצֹוץ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגׁשמית
עליו ׁשּמבר הּתֹורה מצות ּפי על ההּוא הּמאכל את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹוכל

וסֹוף, ּכדבעיּתחּלה הּוא אכילתֹו ועצם ידידוגּוף על הּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
התעּסקּות ידי על הּוא ׁשהּברּור והינּו הּמאכל, את מברר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזה
ּכראּוי אֹותֹו ולאכל עליו לבר הּמאכל עם האדם ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשל
ההּוא הּמאכל ידי ועל ׁשמים לׁשם ׁשאֹוכל אדם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבאכילת
ועֹוסק ּומתּפּלל לֹומד ההיא האכילה ּובכח ּכחֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמתחּזק

מתּברר זה ידי על הּנה הּמצות, וקּיּום חסדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבגמילּות
ּבכל הּוא וכן ּבאלקּות, ונכלל ועֹולה ׁשּבהּמאכל ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּניצֹוץ
ועל ּבהם, ׁשּמתעּסק הּוא הּברּור ּדאפן הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּדברים
לפי הּוא הּדבר וטעם ׁשּבהם. הּניצֹוץ מתּברר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידי
הּוא ּברּורֹו אפן הּנה ולזאת הּגׁשמי, ּבהּדבר נמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהּניצֹוץ
עֹולה זה ידי ׁשעל הּגׁשמי, ּבהּדבר ההתעּסקּות ידי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
הּברּור ּדאפן ּבּנּסיֹון ּכן ּׁשאין מה ּבאלקּות, ונכלל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּניצֹוץ

ּבעצמֹו ּבֹו ּבההתעּסקּות לא ּבהתעּסקּות33הּוא אם ּכי , ְְְְְְְְִִִִַַַַֹ
מּצד ּדבר אינֹו ּדהּנּסיֹון הנּסיֹון, על להתגּבר עצמֹו עם ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהאדם

ּכלל ׁשהם34עצמֹו הּגׁשמּיים הּדברים לׁשארי ּדֹומה ואינֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּניצֹוץ ּברּור הּנה ולזאת ניצֹוץ, ּבהם ויׁש לעצמם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמציאּות
מצות ּפי על ׁשּיהיה הּגׁשמי ּבהּדבר ההתעּסקּות ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּוא
ּדבר ׁשהעמד רק ּכלל לעצמֹו ּדבר אינֹו הנּסיֹון אבל ְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה,
מעלים ּׁשהּוא מה מציאּותֹו, ּכח וזהּו ולמנע, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַֹֹלהעלים
ּבהאדם להיֹות צריכה ההתעּסקּות ּכל הּנה ולזאת ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹּומסּתיר,
ׁשּמעֹורר ידי על והּוא ההסּתר, את ולדחֹות להתגּבר ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַּבעצמֹו

ׁשהּוא העצמי ׁשּיׁשנֹוּכח הּיהדּות נקּדת והּוא הּנׁשמה, ּתקף ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
ּומעּכב. מֹונע ּכל נגד ּבתקף לעמד מּיׂשראל, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכל
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ספר33) (1 שבהערה פר"ת המאמרים לספר (נוסף גם ראה
.14 שבהערה ותש"ח ה'ש"ת המאמרים

ב34) חלק תער"ב המשך שם) פר"ת המאמרים לספר (נוסף גם ראה

.17 שבהערה תשל"ו ליראיך נתת המתחיל דיבור מאמר תרפא. עמוד
ועוד.

שצריך.ד. כפי
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לשרךÂ‰�‰ד) תהי רפאות וכמ"ש תורה היא לזה הרפואה
כו' תטופנה נופת דהנה מרפא. בשרו ולכל כו'
בהם שנאמר ד"ת הם מזה וההיפך כו' מרה ואחריתה
ועמ"ש ח"ו. מרה אחריתה ואין צופים ונופת מדבש מתוקים
מזה וההיפך כו' ציד יודע איש בפסוק תולדות בפ' הבחיי
ור"פ כו' תורה של באהלי' אהלים יושב תם איש ויעקב
זרה לאשה רעה אמונה המשיל זרה מאשה להצילך כ' יתרו

ועם כו' מרה ואחריתה אמר וע"כ בסוף אותו המאבדת
במאמר שאמרו וזהו כו'. לרפאו' בו אפשר כו' הלשון דבור
במלח פת וכולן כו' מרה זו מחלה דק"ז דבב"מ הנ"ל
כו' לחם שנק' תורה זה פת כי מבטלן, מים של וקיתון
ד"ה בלקו"ת כמ"ש התורה פנימיות היינו ומלח כמשי"ת
שנק' תושבע"פ הוא מים של וקיתון וביאורו תשבית ולא

הנ"ל. המחלה את ומרפאים מבטלים והמה כו' מים
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בדבר התעסקות ע"י – הבירורים עבודת יותר. למטה ונפלו יותר גבוהים – שבנסיונות הניצוצות
היהדות. נקודת שמעורר ע"י עצמו, בתוך להתגבר צריך האדם – בנסיון אבל כראוי. הגשמי

עניןe‰ÊÂד) ּכל ּכי לדעת", אתכם אלקיכם הוי' מנּסה "ּכי ¿∆ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
העבֹודה ידי על ּולהּגיע לעלֹות הּוא ְְְֲֲִִֵַַַַַָָהּנסיֹונֹות
הּטבע, מן למעלה ׁשהּוא הוי' את ּדעת לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּדוקא
הם מׁשיחא ּבעקבֹות ּובפרט האחרֹון ׁשּבּגלּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּדהּניצֹוצֹות
ּבהם ונעלם מסּתר האלקי ׁשהּניצֹוץ נסיֹונֹות ׁשל ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻניצֹוצֹות
למעלה מעלתן ׁשרׁש ּגדל על הֹוראה הּוא ּגּופא ּדזה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּביֹותר,
למּטה ּדכׁשּנֹופל הּכתל, ׁשּבראׁש האבן וכמׁשל יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמעלה
ּדתהּו ּבהּניצֹוצֹות הּוא וכן הּכתל, מן ּברחּוק נֹופל ְְְְִִִֵֵֶַַֹֹהּוא
ּגבֹוהים הם ׁשּבּנסיֹונֹות הּניצֹוצֹות הּנה יֹותר, למּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנפלּו
ׁשארי ּכמֹו אינֹו הנּסיֹון ענין ּדהּנה יֹותר, למּטה ונפלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּביֹותר

הּגׁשמּיי ׁשתּיהּדברים אֹו הּגׁשמי מאכל ּוכמֹו הּמתּבררים, ם ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָ
האדם וכאׁשר הּמתּברר, ּבהּמאכל הּוא ׁשהּניצֹוץ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגׁשמית
עליו ׁשּמבר הּתֹורה מצות ּפי על ההּוא הּמאכל את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹוכל

וסֹוף, ּכדבעיּתחּלה הּוא אכילתֹו ועצם ידידוגּוף על הּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
התעּסקּות ידי על הּוא ׁשהּברּור והינּו הּמאכל, את מברר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזה
ּכראּוי אֹותֹו ולאכל עליו לבר הּמאכל עם האדם ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשל
ההּוא הּמאכל ידי ועל ׁשמים לׁשם ׁשאֹוכל אדם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבאכילת
ועֹוסק ּומתּפּלל לֹומד ההיא האכילה ּובכח ּכחֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמתחּזק

מתּברר זה ידי על הּנה הּמצות, וקּיּום חסדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבגמילּות
ּבכל הּוא וכן ּבאלקּות, ונכלל ועֹולה ׁשּבהּמאכל ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּניצֹוץ
ועל ּבהם, ׁשּמתעּסק הּוא הּברּור ּדאפן הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּדברים
לפי הּוא הּדבר וטעם ׁשּבהם. הּניצֹוץ מתּברר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידי
הּוא ּברּורֹו אפן הּנה ולזאת הּגׁשמי, ּבהּדבר נמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהּניצֹוץ
עֹולה זה ידי ׁשעל הּגׁשמי, ּבהּדבר ההתעּסקּות ידי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
הּברּור ּדאפן ּבּנּסיֹון ּכן ּׁשאין מה ּבאלקּות, ונכלל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּניצֹוץ

ּבעצמֹו ּבֹו ּבההתעּסקּות לא ּבהתעּסקּות33הּוא אם ּכי , ְְְְְְְְִִִִַַַַֹ
מּצד ּדבר אינֹו ּדהּנּסיֹון הנּסיֹון, על להתגּבר עצמֹו עם ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהאדם

ּכלל ׁשהם34עצמֹו הּגׁשמּיים הּדברים לׁשארי ּדֹומה ואינֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּניצֹוץ ּברּור הּנה ולזאת ניצֹוץ, ּבהם ויׁש לעצמם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמציאּות
מצות ּפי על ׁשּיהיה הּגׁשמי ּבהּדבר ההתעּסקּות ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּוא
ּדבר ׁשהעמד רק ּכלל לעצמֹו ּדבר אינֹו הנּסיֹון אבל ְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה,
מעלים ּׁשהּוא מה מציאּותֹו, ּכח וזהּו ולמנע, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַֹֹלהעלים
ּבהאדם להיֹות צריכה ההתעּסקּות ּכל הּנה ולזאת ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹּומסּתיר,
ׁשּמעֹורר ידי על והּוא ההסּתר, את ולדחֹות להתגּבר ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַּבעצמֹו

ׁשהּוא העצמי ׁשּיׁשנֹוּכח הּיהדּות נקּדת והּוא הּנׁשמה, ּתקף ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
ּומעּכב. מֹונע ּכל נגד ּבתקף לעמד מּיׂשראל, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכל
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חסידות הבנה, היא חסידות השכלה, היא חסידות

חסידות דעת, של ביותר הנעלים הענינים בכל ידיעה היא

בין היא חסידות הלב, ועם הלב בתוך שבלב, עבודה היא

מדות � לחברו אדם בין היא וחסידות למקום, אדם

בפועל. טובות

אש. ומאורי אור מאורי ישנם מאור. היא חסידות

בזהר אקרון1כמובא לעילא דסלקין נהורין "אינון :

מאורי אקרון לתתא דנחתין נהורין ואינון אור מאורי

ואש מאיר אור פעולות, בגדר שניהם ואש אור אש".

הוא אף נכלל הפעולה את לפעול הפועל וכוח בוערת,

אש. ומאורי אור מאורי וזהו: פעולה, בגדר

וריחוק, קירוב וכלי, אור והעלם, גילוי הם ואש אור

והרכבה במזיגה כשבאה דוקא היא שלימה פעולה כי

הפעולה התלמיד, אל מהרב השכל בהשפעת וכמו נכונה.

בתלמיד פועלת הרב של כשההשפעה היא האמיתית

שכלו. כלי והתרחבות כשרונות התפתחות

אור מאורי הכולל הכללי, המאור היא חסידות

ועבודת המוח עבודת ובוערת, מאירה היא אש, ומאורי

מאורי � הלב עבודת אור, מאורי � המוח עבודת הלב.

אש.

האדם מאירה, היא אור, מאורי היא המוח עבודת

שהשכל מה מרגיש הוא אורה, במקום באמצעותה עומד

יכול אינו האנושי שהשכל מה המוח עומק את משיג אינו

אור לו מאיר היותו מקום ובכל באור, חי הוא להבין,

בשר שעיני ממה יותר עדינה וראיה גבוה יותר ורואה

הארציים־ בדברים ואף הגשמיים. הדברים את רואות

את רואה הוא טבע, קוראים אנשים שסתם מה חומריים

לעולם" הוי' "אמת הנו2האמת, טבע שהוא שעולם ,

מהטבע. למעלה

ככתוב ורותחת, בוערת אש, מאורי היא הלב 3עבודת

כל הכל, בוער לו ומסביב בוער הוא אש", תבער "בהגיגי

העליה שהיא התפלה בשעת רק לא עושה, שהוא דבר

השמימה מגיע וראשו ארצה המוצב רצון4בסולם ושעת

שיוכלו ישראל לנשמות הוא ברוך סוף אין שנתן

המצוות וקיום הלימוד בשעת גם אלא לאלקות, להתקרב

הוא הכל � וברוחניות בגשמיות לזולת טובה ועשיית

מומיבלהב כתמי כל את מבעירה זו ואש בחיות. קודש, ת

אדם. בני

נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד הסבא

הרבי אב־הסבא הקדוש, מאביו ששמע סיפור מספר זי"ע

ששמע החסידות על בפניו שחזר לאחרי צדק", ה"צמח

את שלו, מצוה הבר אחרי חדשים כמה הגדול רבנו מסבו

תקס"ג. משנת בכסלו" "בכ"ה הדרוש

ומשפיל המוחין התפעלות הרבי מרומם זה במאמר

האמיתית שהעבודה שם אומר הוא המדות, התפעלות

אור, מאיר להיות הוא העבודה ועיקר המוח, עבודת היא

למרות בלבד, המדות התפעלות ואילו בזולת, לפעול

לבחינה כלל בערך היא אין אך מדריגה, כן גם שהיא

המוח. עבודת של ולמדריגה

שבאותה לסבא, צדק" ה"צמח הרבי אב־הסבא סיפר

אברכים של חבורה קמה � תקס"ג בשנת � תקופה

בעלי מופלגים, לומדים גדולים, כשרונות בעלי חסידיים,

התפילה שעבודת קשישים חסידים וכן בוערים, לבבות

יכולים היו "ולא כותב והסבא מבהילה, היתה שלהם

וביערים, בשדות לעיר מחוץ הולכים והיו בעיר, להתפלל

לארץ". השמים בין בתפלתם עצמם תולים והיו
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אשר18החסיד‰. שמואל ארי' ר' המפורסם הגאון של בנו סמילא עיר יליד הי' שמחה אפרים ר'
ממעזריטש הה"מ שיטת על סרה ומדבר הבעש"ט לתלמידי מנגד ובהיותו שלישי, בזווג זקנתו לעת ילדו

הבעש"ט. תלמידי שיטת את לתעב רא"ש העילוי בנו על גם השפיע

ר' המלמד ע"ד מובא רבינו ושיחות שברשימות להעיר, יש (18

ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר [מחסידי מבעשענקאוויטש פרץ

של בנו מבעשענקאוויטש זעליג אבא ר' של קרובו שהי' מהורש"ב]*,

ב"ר האמצעי]** ואדמו"ר הזקן אדמו"ר [מחסידי עגלה בעל יוסף ר'

משפחה. מאותה הוא דידן שהחסיד ואפשר אבא***.

סיון יד היומן רשימת ואילך. קכח ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (*

ועוד. .(36 ע' ומעין לקונטרס ("מבוא" תרס"ב

.110 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר (**

ואילך. תפ ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (***

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונוסף בהגיון ומדבר עמקן טובה בהבנה מהיר תפסן נעלים, כשרונות בעל הי' שמחה אפרים ר'
עיוניים בלימודים סדר לו קבע הגאון ואביו בש"ס בקי הי' כבר ט"ו כבן בהיותו נפלא. שקדן זה על

קץ. אין אביו ולשמחת מסמילא, אפרימ'ל העילוי בשם ויתפרסם יחדו. עמו ללמוד

עוד נתייתם (מאמו ונפטר נחלש פתאום אבל אותו, לשדך אביו התכונן שידוכים לעונת בהגיעו
גואל נמצא לא שמחה אפרים ולהיתום שונות, בעיירות פזורים היו וחתניו ובניו עשר) כבן בהיותו
הגאון בן הסופר שלום ר' אביו אחי לבן וויטעבסק לעיר וילך סמילא את עזב ולכן לתכליתו, שידאג

דודו. אבא ר'

ממעזריטש הה"מ בשיטת מהמחזיקים אחד הוא דודו בן שלום ר' אשר נוכח לוויטעבסק בבואו
מפיו תורה לשמוע ושנה שנה בכל אליו והולכים מליאזנא הה"מ תלמידי אברכים לקבוצת חבר ָוהוא
ויבחר דודו בן בית את – הדבר לו כשנודע – מיד עזב זו לשיטה מנגד ולהיותו הבעש"ט, שיטת ע"פ

הבעש"ט. לשיטת מנגד שהי' המלמד ברוך זלמן ר' קרובו בבית לשבת

הנפל ובקיאותו גאונותו גודל בוויטעבסק נודע קצר זמן והלומדיםכעבור וראשונים, בבלי בש"ס אה
ראש. למעלה נשאוהו שבעיר

.'Âדאבראמישליא מעיר פייווש עזרא ר' הלמדן לוויטעבסק קרובים לפרקים בא הי' ההם ָָבימים
ההוא בגליל לרוב פרץ מסחרו אשר מנחם ליפא ר' יערות, סוחר המפורסם, הגביר חותנו במלאכות

תורה. ובני לת"ח רחבה ביד מנכסיו מהנה והי'

ליפא ר' הגביר שלח וכאשר סמארגאן בישיבת למד ובבחרותו מאזיר, עיר יליד הי' פייווש עזרא ַַָר'
עזרא בר' השליח בחר הישיבה תלמידי מבין היחידה לבתו חתן לבחור לסמארגאן מיוחד שליח ַָמנחם

פייווש.

בבנים ברכו והשי"ת והרחבה, עושר מתוך עצומה בשקידה התורה על רע"פ ישב שנה כעשרים
אך וּתׁשאר ובנותיו, בניו את השיא וכבר הגביר, חותנו עסקי מנהל הוא אשר שנים כעשר וזה ִֶַָובבנות,

בתו. עבור לחתן בו בחר מסמילא העילוי שמע את בוויטעבסק ובשמעו לו אשר הזקונים בת

בדעתו עלה ואח"כ חותנו של וחתניו בניו גיסיו עם יחד בתורה ושקד רא"ש ישב שנים כארבע
בני ובהסכמת בפרישות תורה ללמוד לווילנא ללכת חותנו בני עזריאל ור' חיים ר' גיסיו שני ובדעת

שנה. כשלש שמה ויתעכבו לווילנא הלכו ביתם

.Êאגדה דברי ללמוד הרבה בווילנא ובהיותו בטבעו, וחקרן טובים חושים בעל הי' עזריאל ר' גיסו
עצומות בחקירות נכנס לאט ולאט אדיר רושם עליו שעשה מה נ"ע הגר"א של הוראותיו ע"פ בהגיון
הי' והוא שאלותיו לפניו מרציא הי' ממנו גדול יותר כשרון בעל הרא"ש ובהיות לפתרן, יכול הי' שלא

לפתרן. עלה לא להרא"ש גם אשר כאלו שאלות היו אבל פותרן,

בגאונותו19הר"א מתגאה הי' לבבו בעומק הנה בסיגופים ועסק מוסר ספרי הרבה למד כי אף
מזה. מצטער והי' לפתרו יוכל לא אשר תלמודי דבר שיהי' לו לצייר יכול הי' ולא ובכשרונותיו,

התורה, על כימים לילות משים גדול, מתמיד שמו, מירער אבא'לי ר' אחד פרוש הי' הפרושים בין
ענינ דיבר ולא בפרישות ישב אשר שנה כשלשים איזהוזה לו שהי' מי וכל תורה, בדברי רק חול י

בעצמו לפעול יכול לא הרא"ש אבל ספיקותיו, לו פתר והלה אבא'לי לר' פנה ורמב"ם בש"ס קושיא
בחקירה. אבא'לי ר' של כחו ידע שלא גם ומה פרוש, אבא'לי לר' בשאלות יפנה שהוא
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ונוסף בהגיון ומדבר עמקן טובה בהבנה מהיר תפסן נעלים, כשרונות בעל הי' שמחה אפרים ר'
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עוד נתייתם (מאמו ונפטר נחלש פתאום אבל אותו, לשדך אביו התכונן שידוכים לעונת בהגיעו
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דודו. אבא ר'

ממעזריטש הה"מ בשיטת מהמחזיקים אחד הוא דודו בן שלום ר' אשר נוכח לוויטעבסק בבואו
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עזרא בר' השליח בחר הישיבה תלמידי מבין היחידה לבתו חתן לבחור לסמארגאן מיוחד שליח ַָמנחם

פייווש.

בבנים ברכו והשי"ת והרחבה, עושר מתוך עצומה בשקידה התורה על רע"פ ישב שנה כעשרים
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בני ובהסכמת בפרישות תורה ללמוד לווילנא ללכת חותנו בני עזריאל ור' חיים ר' גיסיו שני ובדעת

שנה. כשלש שמה ויתעכבו לווילנא הלכו ביתם
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לפתרן. עלה לא להרא"ש גם אשר כאלו שאלות היו אבל פותרן,

בגאונותו19הר"א מתגאה הי' לבבו בעומק הנה בסיגופים ועסק מוסר ספרי הרבה למד כי אף
מזה. מצטער והי' לפתרו יוכל לא אשר תלמודי דבר שיהי' לו לצייר יכול הי' ולא ובכשרונותיו,

התורה, על כימים לילות משים גדול, מתמיד שמו, מירער אבא'לי ר' אחד פרוש הי' הפרושים בין
ענינ דיבר ולא בפרישות ישב אשר שנה כשלשים איזהוזה לו שהי' מי וכל תורה, בדברי רק חול י

בעצמו לפעול יכול לא הרא"ש אבל ספיקותיו, לו פתר והלה אבא'לי לר' פנה ורמב"ם בש"ס קושיא
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ממולו יושב אחד אברך והנה וירא אבא'לי ר' של מושבו מקום לפני עבר הרא"ש אשר נזדמן פעם
בלבו. הדברים ויכנסו מעט לשמע אזנו ויט חגיגה, במס' אחת אגדה אבא'לי לר' ומבאר

שלום בברכת ויברכהו אחריו הלך מביהמד"ר וילך אבא'לי ר' עם לדבר כלה האברך אשר וכשראה
טוב, ישוב לידו אנה וה' חגיגה במסכת מימרא איזה בפירוש נתקשה אבא'לי ר' אשר האברך לו ויספר
את גם לפניו להציע בדעתו ויליט במאד הרא"ש ויתפלא התירוץ ואת הקושיא את להרא"ש ויספר
ידבר אז אי"ה שבועות איזה בעוד לווילנא חזרה וכשיבא בהם יעיין אשר האברך ויענהו ספיקותיו,

מזה. עמו

.Áלקראתו שמח הרא"ש כשראהו הפרושים, של לביהמד"ר נכנס האברך והנה חדשים כשני עברו
במאד, הרא"ש ויתפלא לאחת אחת וספקותיו קושיותיו את להרא"ש פתר והאברך החוצה שניהם ויצאו

לשמך? אני שאלתי לא ומדוע אנכי עברי לשמי, תשאל זה למה ויענהו לשמו, וישאלהו

הרא"ש ויתענג יחדו קרובות לפעמים ויזדמנו האברך בחברת להיות במאד הרא"ש התגעגע אז ומני
חז"ל. אגדות על מפירושיו ובפרט תורתו מדברי

חברתו לו תחסר אשר על מאד הרא"ש נצטער ווילנא את לעזוב וגיסיו הרא"ש של זמנם וכשהגיע
אגדות לימוד שיעור לקבוע הרא"ש של בקשתו למלאות שהסכים שנה מחצי יותר שזה האברך של
חפץ הי' זאת בגלל אשר וכמעט ומבהיל, נורא רושם עליו שעשה מה מחקרי הגיון ע"פ יחדו חז"ל

בווילנא. עוד להתעכב

הרחק לא קטנה לעיירה עסקיו לרגלי ללכת הוא מתכונן כי להרא"ש האברך אמר הימים באחד
קטנה לעיירה לבתיהם ללכת מתכוננים וגיסיו הוא גם אשר ויאמר במאד הרא"ש וישמח מוויטעבסק,

יחדו. בצוותא ללכת ביניהם ויסכימו מוויטעבסק, הרחק לא

לעירם זמן איזה משך על אתם שילך האברך את וגיסיו הרא"ש בקשו לוויטעבסק סמוך כשהגיעו
לדרכו. ילך ואח"כ

לאכול יבקשוהו ולא בביהמד"ר ולישן לשבת יפריעוהו לא אשר בתנאי אך לזה הסכים האברך
הסכימו ובהכרח כפיו, מיגיע רק נהנה הוא דעתו על עמדו מיום כי ויו"ט, בש"ק ולא בחול לא אצלם

ויהיו לב.לתנאו וטובי שמחים
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ת"ש תמוז, כ"ט ב"ה,

נויארק

וברכה! שלום

בתם... בפטירת לו קרה אשר מהאסון לשמ[ו]ע נצטערתי

וירושלים. ציון אבלי שאר בתוך אותם ינחם המקום תנצב"ה,

ע"פ שהותר מכפי יותר להתאבל אסור התורה דיני פי על

ולטובת לטובתם תחי' זוגתו ואת אותו מבקש והנני התורה,

לעילוי צדקה יעשו ורק מדאי, יותר יתאבלו שלא שי' בניהם

ז"ל. בתם נשמת

יחיו בניהם ובריאות זוגתו בריאות בריאותו, השי"ת יחזק

בריוח. פרנסתם השי"ת להם ויתן נחת, רוב בהם ויראו

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר.
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ycew zegiyn zecewp

ירושלים בנסי וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צריך

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
ולא המקדש. שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת לפגוע

שאלין המקום לי צר לחבירו אדם המקריב·ÌÈÏ˘Â¯Èאמר –

זה. בנס צורך הי' מכך וכתוצאה בירושלים, ללון חייב קרבן

ומשם המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

ÌÈÏ˘Â¯È· ·¯˜ÚÂ ˘Á� ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂלפירוד רומז "נחש" –

ככתוב חנם, ואילו2ושנאת האשה", ובין בינך אשית "ואיבה
הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא "ירושלים3ירושלים

ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלים מקום הי' שלא וכשם לחברים".

חם" ד"ארסו של4"נחש" באופן לפירוד מקום הי' לא כך ,

קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית5קרירות, מקורו זה וענין .
חברים ישראל כל שעושה עיר היא שירושלים זה כי המקדש,

שבטים" עלו ששם בשעה "בלבד המקדש.7לרגל6הוא לבית

ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ¯ˆ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ–

ומשתחווים צפופים "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקום הי' שלא כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים",

בה ללון .8צר

.ÌÈÏ˘Â¯È· ·¯˜ÚÂ ˘Á� ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ

החיות בכל דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך
דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא העיר שערי
בתוך הם מצויים שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין

יזיקו.9האדמה שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבנים רצפת על .10דהשתחוואה

רז"ל אמרו של11א) וטבלא אמה על אמה שם הי' "ומקום
שהי' (ואף כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה
כנגד המזבח שתחת (חלל השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדין "חלולין היו הנסכים) התהום"מקום היתה12עד "אבן ג) .
הקדשים במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו

מונח"שעלי' הארון להיות13הי' צריכים היו המקדש תחת ד) .
הטומאה) (מפני ומחילין יש14מערות להיפך, נתפרש מדלא ה) .

ד התחתונות אמות (שש דהאוטם (וכלשוןהיכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .15במפרשים

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן .16הענין

וכמה כמה אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים,

חם ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו17ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העולם; בעניני והתפעלות היינו18חמימות ,

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות ענין "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכן הוא", אוכלה אש אלקיך ה'
קדושה. של המוחלט ההיפך הוא הקרירות ענין

שלימות מצד בירושלים": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
וכמה20היראה כמה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקום נתינת אין

ד"עקרב" .21לקרירות

מתרץ1. שם שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית

(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא

מוכרח זה, קושי על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם,

המקדש קדושת עם קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות

מכיון משנתנו: לשון סגנון על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן

מפני "בירושלים קרו אלו שנסים לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.קדושת היא ברגלים האמורה שמחה כי

רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"ם שם:3.שלמים יומא בחדא"ג ראה

בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלים משום

א.4. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.בראשית ג. קכב, תהלים

שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה

ירושלים. של הלעו"ז הוא נחש.6.ועקרב) מערכת הכינויים ערכי

שם.7. שם.8.ירושלמי וקה"ע משה חו"ב9.פני ש"פ משיחות

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו,

נחשים10. אבל כו' מים בו אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ס"א.11.ועקרבים סקל"א הזקן אדמו"ר סוטה12.שו"ע

ב. א.13.טו, מט, רפ"ד.14.סוכה ביהב"ח הלכות ראה15.רמב"ם

רפ"א. העזרה16.תמיד כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם רמב"ן ראה

ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל כו', יקרות באבנים

ואכ"מ. זהב. מצופים בארזים – וכדמוכרח17.שלמה א. כד, זבחים

וזוהי – אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד שם מהסוגיא

קרקע). לקרקע המחובר ש(האבן) (אלא דשלמה הרצפה קדושת

(עירובין משכן איקרי ומקדש קרקע, הי' במשכן הענינים: ובפנימיות

העפר. קידש דדוד להא ומתאים א) מערכת18.ב, הכינויים ערכי

כד.19.נחש. ד, י.20.ואתחנן פנ"ו, ב"ר ש"פ21.ראה משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ו חו"ב
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ycew zegiyn zecewp

ירושלים בנסי וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צריך

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
ולא המקדש. שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת לפגוע

שאלין המקום לי צר לחבירו אדם המקריב·ÌÈÏ˘Â¯Èאמר –

זה. בנס צורך הי' מכך וכתוצאה בירושלים, ללון חייב קרבן

ומשם המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

ÌÈÏ˘Â¯È· ·¯˜ÚÂ ˘Á� ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂלפירוד רומז "נחש" –

ככתוב חנם, ואילו2ושנאת האשה", ובין בינך אשית "ואיבה
הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא "ירושלים3ירושלים

ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלים מקום הי' שלא וכשם לחברים".

חם" ד"ארסו של4"נחש" באופן לפירוד מקום הי' לא כך ,

קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית5קרירות, מקורו זה וענין .
חברים ישראל כל שעושה עיר היא שירושלים זה כי המקדש,

שבטים" עלו ששם בשעה "בלבד המקדש.7לרגל6הוא לבית

ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ¯ˆ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ–

ומשתחווים צפופים "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקום הי' שלא כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים",

בה ללון .8צר

.ÌÈÏ˘Â¯È· ·¯˜ÚÂ ˘Á� ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ

החיות בכל דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך
דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא העיר שערי
בתוך הם מצויים שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין

יזיקו.9האדמה שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבנים רצפת על .10דהשתחוואה

רז"ל אמרו של11א) וטבלא אמה על אמה שם הי' "ומקום
שהי' (ואף כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה
כנגד המזבח שתחת (חלל השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדין "חלולין היו הנסכים) התהום"מקום היתה12עד "אבן ג) .
הקדשים במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו

מונח"שעלי' הארון להיות13הי' צריכים היו המקדש תחת ד) .
הטומאה) (מפני ומחילין יש14מערות להיפך, נתפרש מדלא ה) .

ד התחתונות אמות (שש דהאוטם (וכלשוןהיכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .15במפרשים

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן .16הענין

וכמה כמה אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים,

חם ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו17ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העולם; בעניני והתפעלות היינו18חמימות ,

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות ענין "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכן הוא", אוכלה אש אלקיך ה'
קדושה. של המוחלט ההיפך הוא הקרירות ענין

שלימות מצד בירושלים": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
וכמה20היראה כמה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקום נתינת אין

ד"עקרב" .21לקרירות

מתרץ1. שם שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית

(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא

מוכרח זה, קושי על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם,

המקדש קדושת עם קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות

מכיון משנתנו: לשון סגנון על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן

מפני "בירושלים קרו אלו שנסים לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.קדושת היא ברגלים האמורה שמחה כי

רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"ם שם:3.שלמים יומא בחדא"ג ראה

בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלים משום

א.4. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.בראשית ג. קכב, תהלים

שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה

ירושלים. של הלעו"ז הוא נחש.6.ועקרב) מערכת הכינויים ערכי

שם.7. שם.8.ירושלמי וקה"ע משה חו"ב9.פני ש"פ משיחות

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו,

נחשים10. אבל כו' מים בו אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ס"א.11.ועקרבים סקל"א הזקן אדמו"ר סוטה12.שו"ע

ב. א.13.טו, מט, רפ"ד.14.סוכה ביהב"ח הלכות ראה15.רמב"ם

רפ"א. העזרה16.תמיד כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם רמב"ן ראה

ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל כו', יקרות באבנים

ואכ"מ. זהב. מצופים בארזים – וכדמוכרח17.שלמה א. כד, זבחים

וזוהי – אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד שם מהסוגיא

קרקע). לקרקע המחובר ש(האבן) (אלא דשלמה הרצפה קדושת

(עירובין משכן איקרי ומקדש קרקע, הי' במשכן הענינים: ובפנימיות

העפר. קידש דדוד להא ומתאים א) מערכת18.ב, הכינויים ערכי

כד.19.נחש. ד, י.20.ואתחנן פנ"ו, ב"ר ש"פ21.ראה משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ו חו"ב
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ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ּבני ׁשל ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

יצא הּמלך (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל,

נקראת ּבּתֹורה ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמרּות

על מֹורה "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבלק",

מּמּנּו ׁשּתצא ּכ מֹואב מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאתהּפכא

ּומׁשיח. ּדוד ּבית ְִִֵַַָָמלכּות

éðùâéeëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënr Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

ãéïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©Ÿ́§½¥¥¬
:eðnr Cìä írìaåèíéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå ¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−¨®̈§´Ÿ©¨¦½

:älàî íéãaëðå íéaøæèeøîàiå írìa-ìà eàáiå ©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§
Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa ÷ìa øîà äk BìÀ³Ÿ¨©Æ¨¨´¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ

:éìàæééìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék ¥¨«¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìe äNràçéïriå ¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©

àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå írìa¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéàð eáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸¨¬
ac ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæáø ¨¤²©©¤−©®̈§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬

:énrëBì øîàiå äìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©Ÿ́¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦®̈§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNrú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)

Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»

,מֹוליכין ּבּה ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

זאת לבאר ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותֹו",

לּמסקנה ּומּגיע נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבעבֹודת

אפֹוא לחׁשׁש ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ּב'חצּפה' ולטעֹון להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּיֹוליכּו

הּבית ּבעל ל ּׁשּיאמר מה "ּכל ּדר ועל ,לכ מסּכים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשאינּנּו

מּצא". חּוץ ֲִֵֵעׂשה,

,éðù
éùéìùàëCìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤

:áàBî éøN-íráëàeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå ¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼
áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìrâë-úà ïBúàä àøzå ©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤¨«¨Á¤
èzå Bãéa äôeìL Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³§¨Æ§¨½©¥³

iå äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàäírìa C-úà ¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®©©³¦§¨Æ¤
:Cøcä dúhäì ïBúàäãëýåýé Càìî ãîriå ¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½

:äfî øãâå äfî øãb íéîøkä ìBòLîaäëàøzå §¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤
õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²

:dúkäì óñiå øéwä-ìà írìa ìâø-úàåëóñBiå ¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤
øLà øö íB÷îa ãîriå øBár ýåýé-Càìî©§©«§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²

:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéàæëïBúàä àøzå ¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ
øzå ýåýé Càìî-úàóà-øçiå írìa úçz õa ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©¦§®̈©¦«©©´

iå írìa:ìwna ïBúàä-úà Cçëýåýé çzôiå ¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä ét-úà¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø LèëïBúàì írìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½

iying ,iriax - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äzr ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬©−̈
ézâøä:Cìéëðà àBìä írìa-ìà ïBúàä øîàzå £©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧
ðúàäfä íBiä-ãr EãBrî éìr záëø-øLà E £«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½

:àì øîàiå äk Eì úBNrì ézðkñä ïkñää©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
àìCàìî-úà àøiå írìá éðér-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³

eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−
:åétàìáìúékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìà øîàiå §©¨«©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ
ðúà-úàéúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E ¤£´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦

:écâðì Cøcä èøé-ék ïèNìâìïBúàä éðàøzå §¨½̈¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½
ìL äæ éðôì èzåék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íb äzrãìøîàiå ©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ék ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦¦¬
éðéra òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzàE ©¨²¦¨¬¦§¨¦−©®̈¤§©¨²¦©¬§¥¤−

:él äáeLàäìCì írìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå ¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàå íéLðàä-írE ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−

:÷ìá éøN-ír írìa Cìiå øaãú BúàåìòîLiå Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬
k ÷ìaáàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå írìá àá é ¨−̈¦´¨´¦§®̈©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈

:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìr øLàæìøîàiå £¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤
éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìà ÷ìaE ¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥®̈©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãakçìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©§¤«©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½
íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯

:øaãà Búà éôa íéäìà¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»

מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוקׁשה,

רצה ידּה ועל האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּזהר

ידי ׁשעל נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלהמׁשי

אלם ּוביֹונת מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּוּכּוח

טעם "והּוא ּדקליּפה, ונּוקבא ז"א הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּכתב,

ּפּזּור ּבסֹוד זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּפתיחת

ְִָָלרׁשעים".

éòéáøèì:úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
îíéøOìå írìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−

:Bzà øLààîírìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå £¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈
:írä äö÷ íMî àøiå ìra úBîa eäìriå©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

âëàäráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äráLå íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íéìéàá÷ìa ìriå írìa øac øLàk ÷ìa Nriå ¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯
:çaæna ìéàå øt írìáeâ÷ìáì írìa øîàiå ¦§¨²¨¬¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈

ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr-ìr ávéúä¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ
:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦¨®©¥−¤¤«¦

ãúráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§®̈©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænääíNiå ©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©©¨¯¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúåàeä Búìr-ìr ávð äpäå åéìà áLiå §©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−

:áàBî éøN-ìëåæíøà-ïî øîàiå BìLî àOiå §¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðéél-äøà äëì íã÷-éøøäî ©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´

:ìàøNé äîræ äëìe á÷réçìà äa÷ àì áwà äî ©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«¨´¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®
:ýåýé íræ àì íòæà äîeèepàøà íéøö Làøî-ék ¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−§Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½

àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà úBòábîe¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ
:áMçúééòáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî ¦§©¨«¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©

éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz ìàøNé¦§¨¥®¨³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−
:eäîkàéá÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå ¨«Ÿ©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ

ézç÷ì éáéà:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå «Ÿ§©Æ§©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ
:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯a zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈

הּקללה את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

רׁשע אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלברכה",

נזּכר זה ׁשּמּטעם לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאנּו

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח יט)מל הּמׁשיח(כד, ּביאת עם ׁשּכן , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּולׂשמחה לׂשׂשֹון יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתתהּפ

טֹובים. ְֲִִּולמֹועדים

éùéîçâéøçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøúãé-ìà íéôö äãN eäçwiå ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤
áL ïáiå äbñtä Làøìéàå øt ìriå úçaæî är −Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦

:çaænaåèEúìr-ìr äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®
:äk äøwà éëðàåæèøác íNiå írìa-ìà ýåýé øwiå §¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈

:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôaæéåéìà àáiå §¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´Ÿ¥À̈
÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìr ávð Bpäå§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈



קפה iying ,iriax - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äzr ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬©−̈
ézâøä:Cìéëðà àBìä írìa-ìà ïBúàä øîàzå £©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧
ðúàäfä íBiä-ãr EãBrî éìr záëø-øLà E £«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½

:àì øîàiå äk Eì úBNrì ézðkñä ïkñää©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
àìCàìî-úà àøiå írìá éðér-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³

eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−
:åétàìáìúékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìà øîàiå §©¨«©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ
ðúà-úàéúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E ¤£´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦

:écâðì Cøcä èøé-ék ïèNìâìïBúàä éðàøzå §¨½̈¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½
ìL äæ éðôì èzåék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íb äzrãìøîàiå ©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ék ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦¦¬
éðéra òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzàE ©¨²¦¨¬¦§¨¦−©®̈¤§©¨²¦©¬§¥¤−

:él äáeLàäìCì írìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå ¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàå íéLðàä-írE ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−

:÷ìá éøN-ír írìa Cìiå øaãú BúàåìòîLiå Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬
k ÷ìaáàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå írìá àá é ¨−̈¦´¨´¦§®̈©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈

:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìr øLàæìøîàiå £¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤
éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìà ÷ìaE ¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥®̈©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãakçìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©§¤«©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½
íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯

:øaãà Búà éôa íéäìà¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»

מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוקׁשה,

רצה ידּה ועל האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּזהר

ידי ׁשעל נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלהמׁשי

אלם ּוביֹונת מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּוּכּוח

טעם "והּוא ּדקליּפה, ונּוקבא ז"א הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּכתב,

ּפּזּור ּבסֹוד זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּפתיחת

ְִָָלרׁשעים".

éòéáøèì:úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
îíéøOìå írìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−

:Bzà øLààîírìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå £¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈
:írä äö÷ íMî àøiå ìra úBîa eäìriå©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

âëàäráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äráLå íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íéìéàá÷ìa ìriå írìa øac øLàk ÷ìa Nriå ¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯
:çaæna ìéàå øt írìáeâ÷ìáì írìa øîàiå ¦§¨²¨¬¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈

ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr-ìr ávéúä¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ
:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦¨®©¥−¤¤«¦

ãúráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§®̈©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænääíNiå ©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©©¨¯¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúåàeä Búìr-ìr ávð äpäå åéìà áLiå §©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−

:áàBî éøN-ìëåæíøà-ïî øîàiå BìLî àOiå §¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðéél-äøà äëì íã÷-éøøäî ©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´

:ìàøNé äîræ äëìe á÷réçìà äa÷ àì áwà äî ©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«¨´¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®
:ýåýé íræ àì íòæà äîeèepàøà íéøö Làøî-ék ¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−§Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½

àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà úBòábîe¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ
:áMçúééòáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî ¦§©¨«¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©

éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz ìàøNé¦§¨¥®¨³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−
:eäîkàéá÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå ¨«Ÿ©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ

ézç÷ì éáéà:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå «Ÿ§©Æ§©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ
:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯a zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈

הּקללה את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

רׁשע אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלברכה",

נזּכר זה ׁשּמּטעם לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאנּו

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח יט)מל הּמׁשיח(כד, ּביאת עם ׁשּכן , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּולׂשמחה לׂשׂשֹון יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתתהּפ

טֹובים. ְֲִִּולמֹועדים

éùéîçâéøçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøúãé-ìà íéôö äãN eäçwiå ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤
áL ïáiå äbñtä Làøìéàå øt ìriå úçaæî är −Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦

:çaænaåèEúìr-ìr äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®
:äk äøwà éëðàåæèøác íNiå írìa-ìà ýåýé øwiå §¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈

:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôaæéåéìà àáiå §¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´Ÿ¥À̈
÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìr ávð Bpäå§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈



iriayקפו ,iyy - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé øac-äîçé÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå ©¦¤−§Ÿ̈«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ
:øtö Bða éãr äðéæàä òîLeèéáfëéå ìà Léà àì «£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½

àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå íãà-ïáe¤¨−̈§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ
:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëíàéöBî ìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−«¦¨´

:Bì íàø úôrBúk íéøönîâëá÷réa Lçð-àì ék ¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ
ìàøNéìe á÷réì øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½

:ìà ìrt-äîãëå íe÷é àéáìk ír-ïäàOðúé éøàë ©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãr ákLé àì³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

äëCøa-íb epáwú àì á÷-íb írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−
:epëøáú àìåëàìä ÷ìa-ìà øîàiå írìa ïriå ¬Ÿ§¨«£¤«©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ
éìà ézøacBúà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì E ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬

:äNrà¤«¡¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»

את לחטף . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

מאמר(רש"י)הּמצֹות" ּדר על ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ

הּוא ּבאידיׁש ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף ְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹֹרז"ל

'אֹויפּגעכאּפט'. מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ'כאּפן',

éùùæë-ìà Eçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤
éì Búa÷å íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î̈−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−

:íMîçëó÷Lpä øBòtä Làø írìa-úà ÷ìa çwiå ¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìrèëéì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå ©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬

íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá̈¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−
:íìéà äráLåììriå írìa øîà øLàk ÷ìa Nriå §¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©

:çaæna ìéàå øtãëàéðéra áBè ék írìa àøiå ¨¬¨©−¦©¦§¥«©©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³
írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà Cøáì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©

:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçð úàø÷ìáàOiå ¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧
ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úà írìáåéèáL ¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨®̈

:íéäìà çeø åéìr éäzåâíàð øîàiå BìLî àOiå ©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³
:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾

éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬
:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré E:ìàøNé E ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

åýåýé òèð íéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨®̈©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìr íéæøàkæíéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé ©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦

:Búëìî àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaøçìà ©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−©§ª«¥µ
åéøö íéBb ìëàé Bì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º¦´¨À̈

:õçîé åévçå íøâé íäéúîöråèéøàk áëL òøk §©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«¨©¸¨©¯©«£¦²
éëøáî epîé÷é éî àéáìëeéøøàå Ceøá E:øeøà E §¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´¨½§«Ÿ£¤−¨«

éøîàiå åétk-úà ÷tñiå írìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì írìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîrt LàéEîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå ¨¥½¤−¨¬§¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãak ézøîà̈©̧§¦Æ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

áééëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLàâé÷ìá éì-ïzé-íà £¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈

ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½
Bà äáBè úBNrìBúà ýåýé øaãé-øLà éalî ärø ©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬

:øaãà£©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)
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ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁ�Èt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

אּלא להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפנחס

את ׁשּתּוסר�BLÙּגם ּובלבד חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶַ«¿ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

הּזקן, אדמּו"ר על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻחמת

אחר אחד. חסידּות 'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּפעם

ּבנֹו, לֹו הׁשיב זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׂשרפה

הרּבי: ענה ּובּבא'! ּבזה 'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָאדמּו"ר

?. . חסידּות על נפׁש מסירת ְֲִִֵֶֶַַֹאיפה

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

øéèôîæí÷iå ïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzîçøçà àáiå ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ©©̧

úà íäéðL-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤§¥¤½¥µ
øörzå dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨®̈©¥«¨©Æ

:ìàøNé éða ìrî äôbnäèäôbna íéúnä eéäiå ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾©¥¦−©©¥®̈
ôôô :óìà íéøNrå äraøà©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

.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

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ט סיון והקודמיו.

וכבר כתבתי בכגון דא, שהעדר אישור מכתבים, ברוב המכריע וכמעט תמיד, מפני ריבוי הטרדות, 

ולכן עונים על המכתבים הדרושים למענה בכדי להשמר מטעות וכיו"ב שזה בא בראש, משא"כ אישור 

מכתבים נדחה מפעם לפעם ובפרט בעסקנות מסוימה )הנהלת צעירי אגו"ח, נשי חב"ד וכיו"ב( שמתאשרים 

הפעולות בהמכתבים ע"ש הנהלת המסגרת.

נעם לי לקרות במכתבו אשר עושים הכנות הדרושות לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ויהי רצון שתהי' 

זה התחלה טובה לעשיית תכנית מפורטת בעוד מועד, ובמילא יבטלו כמה ענינים בלתי רצוים שהיו עד 

עתה ע"י החפזון וכו'.

והרי כבר הובטחנו, שאף כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בכ"ז מחולקים הם, שאז הי' 

הענין דחפזון ובכל הדרגות דשכינה ישראל ומצרים, משא"כ הגאולה דלע"ל, ומזה מובן ג"כ בההכנה לזה 

אשר לא בחפזון תצאו, ומבוארים הענינים בהמשך וככה הגדול ועוד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הצלחה בעבודה הקדושה ובהנקודה התיכונה הפצת המעינות 

חוצה.

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבה מעש"ק במדבר והקודמו.

כמדומה כבר כתבתי לה ובכל אופן כן הוא הוראת חז"ל אשר אין להתערב בין איש לאשתו ובפרט 

בנדון האמור, אשר באמת שניהם יראי ה' ומקיימי מצות, ואם אפילו ישנם איזה פרטים הצריכים תקונים 

או עכ"פ שיפור, טוב יותר להשפיע בזה בעקיפין ובדרכי נועם ובדרכי שלום דוקא, ובנוסף על שזהו דרך 

הראוי, הרי גם להצלחת השפעה, רואים במוחש אשר בעקיפין ובקירוב פועלים יותר מאשר ברוגזה ובאופן 

דיקוב הדין את ההר.

ויהי רצון אשר לאורך ימים ושנים טובות תרווה רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי חסידותי מכל 

יו"ח שי'.

בברכה לבשו"ט.
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5:375:408:378:399:099:1110:2110:2319:5219:5120:1920:1819:3220:30באר שבע  )ק(

5:325:358:348:369:069:0810:1910:2019:5619:5520:2320:2219:2520:34חיפה )ק( 

5:325:358:358:379:069:0810:1810:2019:5419:5320:2120:2019:1320:29ירושלים )ק( 

5:365:398:368:389:099:1110:2110:2219:5419:5320:2120:2019:3320:32תל אביב )ק(

4:544:598:238:268:548:5710:1610:1821:0321:0021:4021:3720:4221:57אוסטריה וינה )ק(

7:337:329:259:249:569:5610:4610:4617:1617:1917:4417:4717:0117:58אוסטרליה מלבורן )ח(

5:065:108:298:329:019:0410:2110:2320:5620:5421:3221:2920:3621:33אוקראינה אודסה )ק(

4:394:448:088:118:408:4210:0110:0320:4820:4521:2621:2220:2821:26אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:575:028:298:329:019:0410:2410:2621:2121:1822:0121:5721:0122:01אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:484:538:218:248:538:5610:1610:1821:1621:1321:5721:5320:5521:57אוקראינה קייב )ק(

4:304:347:588:008:298:329:509:5320:3520:3321:1321:1020:1521:14אוקראינה דונייצק )ק(

5:365:408:589:009:299:3210:4910:5121:1921:1621:5321:5120:5922:09איטליה מילאנו )ק(

6:076:088:418:429:109:1110:1310:1418:3018:3018:5218:5318:1218:57אקוואדור קיטו )ח(

7:597:589:549:5410:2610:2611:1711:1717:5718:0018:2418:2617:4118:38ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:049:0310:5410:5411:2511:2512:1312:1318:3418:3819:0319:0718:1919:11ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:425:458:528:549:249:2610:4010:4120:3920:3821:1021:0820:2021:12ארה״ב בולטימור )ק(

5:255:298:398:419:119:1310:2710:2920:3520:3321:0621:0420:1521:19ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:265:308:398:419:119:1310:2710:2920:3420:3221:0521:0320:1521:19ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:566:009:139:159:449:4611:0111:0321:1721:1521:4921:4720:5722:02ארה״ב דטרויט )ק(

6:226:259:209:219:529:5411:0311:0520:2920:2820:5520:5420:1021:06ארה״ב היוסטן )ק(

5:425:458:468:489:179:1910:3110:3220:1220:1120:4020:3919:5320:50ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:316:339:239:259:569:5811:0611:0720:1920:1820:4420:4420:0120:54ארה״ב מיאמי )ק(

5:215:258:348:369:069:0910:2310:2520:3120:2921:0221:0020:1121:17ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:145:188:328:349:029:0510:2010:2220:3520:3321:0721:0420:1521:18ארה״ב שיקאגו )ק(

6:526:529:139:149:429:4310:4010:4118:2218:2418:4518:4718:0518:51בוליביה לה פאס )ח(

5:295:349:039:069:369:3910:5911:0122:0322:0022:4522:4121:4223:08בלגיה אנטוורפן )ק(

5:305:359:059:089:369:3911:0011:0222:0322:0022:4422:4021:4223:05בלגיה בריסל )ק(

4:194:258:068:108:378:4110:0510:0721:4021:3622:3022:2421:1922:28בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:446:448:548:559:259:2610:2010:2117:3717:3918:0118:0417:2118:11ברזיל ס. פאולו )ח(

6:296:298:408:409:119:1110:0610:0717:2517:2717:4917:5117:0917:58ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:444:498:218:248:528:5510:1610:1821:2521:2122:0722:0321:0422:28בריטניה לונדון )ק(

4:414:478:248:278:558:5810:2110:2321:4421:4022:3122:2621:2322:56בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:454:508:248:278:568:5910:2010:2321:3621:3222:2022:1521:1522:19גרמניה ברלין )ק(

5:155:208:498:529:209:2310:4310:4521:4321:4022:2322:2021:2322:24גרמניה פרנקפורט )ק(

6:496:488:588:599:289:2910:2310:2317:3517:3818:0018:0217:1918:06דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:036:058:488:509:219:2210:2810:3019:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו בומביי )ח(

5:586:008:458:469:169:1810:2410:2519:1919:1919:4319:4319:0119:47הודו פונה )ח(

4:484:528:148:168:468:4810:0610:0820:4820:4521:2421:2120:2721:25הונגריה בודפשט )ק(

5:335:378:478:499:199:2110:3510:3720:4320:4121:1421:1220:2321:16טורקיה איסטנבול )ק(

6:046:079:129:149:449:4610:5911:0120:5420:5321:2421:2220:3521:26יוון אתונה )ק(
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5:125:168:368:389:089:1110:2810:3021:0521:0321:4121:3820:4521:42מולדובה קישינב )ק(

6:546:569:469:4710:1610:1711:2411:2520:2720:2720:5120:5120:0920:55מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:018:009:439:4210:1510:1511:0111:0217:0617:1017:3617:4016:5217:44ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:065:088:048:068:358:369:469:4719:1019:0919:3619:3518:5119:39נפאל קטמנדו )ח(

7:007:019:309:3110:0210:0411:0511:0619:1719:1819:4019:4019:0019:44סינגפור סינגפור )ח(

4:154:207:547:578:258:289:509:5221:0521:0121:4921:4420:4421:48פולין ורשא )ק(

6:276:288:458:469:189:1910:1610:1717:5817:5918:2018:2217:4118:26פרו לימה )ח(

5:515:559:149:179:469:4811:0511:0821:3821:3622:1322:1021:1822:28צרפת ליאון )ק(

5:475:529:189:209:499:5211:1111:1322:0221:5922:4022:3621:4122:58צרפת פריז )ק(

5:425:438:198:208:498:509:539:5418:1918:2018:4218:4318:0218:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:365:408:558:589:279:2910:4510:4721:0721:0521:4021:3720:4721:54קנדה טורונטו )ק(

5:065:118:298:319:009:0310:2010:2220:5020:4821:2521:2220:3021:40קנדה מונטריאול )ק(

5:355:388:378:399:109:1210:2310:2520:0420:0320:3220:3119:4520:35קפריסין לרנקה )ק(

4:444:508:368:409:069:1010:3510:3822:2322:1823:1623:0922:0123:45רוסיה מוסקבה )ק(

5:275:318:528:549:249:2710:4410:4621:2321:2122:0021:5721:0322:01רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:285:338:568:599:279:3010:4810:5021:3121:2922:0822:0521:1122:23שוייץ ציריך )ק(
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